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PREFAŢA EDITURII

Puţină vreme după înfiinţarea societăţii „Cartea Românească”, Consiliul ei de 
administraţie s’a gîndit la editarea unui Dicţionar enciclopedic al limbii române, 
care să poată fi la îndemîna oricui. Eram singura ţară, chiar faţă de vecinii de la 
sud, care nu poseda o enciclopedie cît de mică. Mai ales după alipirea la Ve
chiul Regat a celorlalte provincii, un dicţionar enciclopedic care să cuprindă pe 
lîngă cuvintele usuale, tot ce represintă trecut istoric, geografia ţării ca şi amintirea 
energiilor etnice, ar fi adus cea mai serioasă contribuţie la apropierea sufle
tească f între toţi cei cuprinşi în graniţele lărgite.

Dorinţa Consiliului de administraţie a devenit acum fapt împlinit, iar „Cartea 
Românească” aduce dar neamului cel dintîiu Dicţionar ilustrat al limbii române.

început în Februarie 1926, în zilele gloriosului Ferdinand I, încoronat la 
Alba-Iulia ca Rege al tuturor Românilor, Dicţionarul a fost isprăvit în al doilea an 
de Domnie al M.ţS. Regelui Carol al Il-lea. Cu toată silinţa depusă, tipărirea Dic
ţionarului a ţinut aproape şase ani, ceea ce dovedeşte cît de mari au fost greutăţile 
de biruit, greutăţi de redactare ca şi de tehnică, mărite prin înăsprirea stării eco
nomice generale. în sfîrşit valurile au fost răzbite. Am ajuns la limanul dorit.

Am avut deosebitul noroc ca redactarea să cadă pe mîini destoinice, încercaţi 
specialişti fie-care în ramura lui. D-1 I.-Aurel Candrea, profesor la Universitatea 
din Bucureşti, este un lexicograf şi filolog cu reputaţie bine stabilită. D-1 prof. G. 
Adamescu, membru corespondent al Academiei Române, este cunoscut prin lucră- 
rile^sale bibliografice.

5 De rămînem recimoscători pentru rîvna depusă, ca şi pentru munca grea să- 
vîrşită, şpre a duce la bun sfîrşit o operă atît de anevoios de îndeplinit. Lor le 
revine meritul întreg de a fi ştiut să închege o lucrare care va însemna, credem, im 
punct luminos în evoluţia culturii naţionale.

La rîndul nostru nu am ocolit nici tm sacrificiu, pentru ca tehnica tipăririi 
să corespundă cuprinsului, iar dicţionarul românesc să nu fie mai prejos de acele 
dicţionare străine, cu care erau obişnuiţi majoritatea cărturarilor noştri. Tragem 
nădejde că aprecierea cititorilor nu ne va fi defavorabilă în această privinţă.

Cele II milioane şi mai bine de litere, cuprinse în dicţionar, sînt citeţe, clare; 
materialul întrebuinţat a fost fabricat anume pentru această lucrare.

Nu am făcut nici o econorhie la cheltuiala mare pentru ilustraţii, anume de
senate pentru Dicţionar, cele mai multe după izvoarele, nepublicate unele, din 
bogata colecţiune a Academiei Române.

Dicţionarul ilustrat al limbii române este format din trei părţi:

1. Dicţionarul limbii, cu cuvintele cele mai întrebuinţate în cuprinsul Ro
mâniei.

2. Locuţiuni, maxime, proverbe străine şi române.
3. Geografia şi datele istorice referitoare în special la toate provinciile ro

mâneşti, cît şi sumare biografii a oamenilor de seamă. în întreaga această parte
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nu s'au pierdut din vedere ţara şi neamul, ci s'a insistat cu deosebire asupra a tot 
ce poate să ne intereseze pe noi. Nu s'a trecut cu vederea nici personalităţile mi
noritarilor din România de azi.

Ca prinos adus Academiei Române, am adăugat lista membrilor ei activi şi 
corespondenţi.

Textul e lămurit prin numeroase ilustraţiuni de tot soiul.
Dicţionarul cuprinde :
Peste 7.000 de gravuri în text, mult mai numeroase decît în dicţionarele si

milare străine.
83 tablouri enciclopedice, mai toate referitoare la România.
120 hărţi geografice în text (între altele fie-care judeţ din România).
Peste i.ooo portrete ale personagiilor celebre străine, dar mai ales române.
IO hărţi în culori (continentele şi România).
13 planşe în culori (tablouri vestite ale pictorilor români, decoraţiile româ

neşti, etc.).
încheind cu bine această operă, adusă drept prinos neamului şi ţării, nu ne 

putem opri să nu mulţumim celor cari ne-au dat o mînă de ajutor, pentru a birui 
multe din piedicele ivite în cale.

D-lui Prof. tmiv. I. Bianu, preşedintele Academiei Române, îi rămînem recu
noscători pentru că ne-a pus la îndemînă, cu toată însufleţirea, bogatele colecţiuni 
de stampe ale înaltei instituţiuni de cultură naţională, spre a folosi pentru figu
rile trebuitoare.

Din primele momente consiliul de administraţie al „Creditului industrial” 
ne-a sprijinit în chip deosebit, ceea ce ne-a mărit curajul de a încerca o întreprin
dere costisitoare de editură.

Mulţumim şi D-lui Ing. Dan Costinescu, directorul fabricei de hîrtie ,,Cetea”, 
pentru grija ce şi-a dat-o ea vagoanele de hîitie, necesară pentru tipărirea dicţio
narului, să fie de calitate superioară şi uniformă.

Nu putem uita nici echipa de lucrători şi pe conducătorii lor pricepuţi, cari au 
contribuit, prin zelul lor, ca dicţionarul să apară în condiţiuni tehnice demne de 
o instituţie românească, arătînd astfel că sînt legaţi şi sufleteşte de ea.

Ne-am pus toată străduinţa ca să împlinim cum se cuvine o lucrare de a cărei 
însemnătate în evoluţia noastră culturală ne-am dat seamă, de îndată ce am păşit 
la împlinirea dorinţei exprimată de Consiliul nostru de administraţie.

Faţă de ţară, gîndul nostru a fost curat, încercînd, cu mari sacrificii, să um
plem un gol simţit în literatura noastră. Pe cititori îi rugăm să fie îngăduitori 
cu hpsurile inerente unei asemenea lucrări, iar de sprijinul ce-1 vom găsi la ei, 
atîrnă îndreptarea din viitor.

CARTEA românească.
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PREFAŢĂ

Dicţionarul de faţă se datoreşte stăruinţelor depuse pe lingă mine de sim
paticii conducători ai Institutului de cultură naţională „Cartea Românească”. Dacă 
lucrarea ce şi-au propus să hărăzească neamului e izbutită, şi dacă umple în sfîrşit 
golul simţit pin' acum de lipsa unui bun lexic românesc, Domniilor-lor trebue să 
li se adreseze toate mulţnmirile; dacă, din potrivă, lucrarea mea nu corespunde 
aşteptărilor publicului căruia i se adresează, vina n’o poartă DomniHe-lor, ci sme
ritul scriitor al acestor rînduri, care poate n’a fost destul de pregătit pentru îndepli
nirea frumoasei misiuni ce i s’a încredinţat. O singură scuză ar putea-o invoca autorul, 
pentru micşorarea vinei lui, anume că a făcut tot ce e omeneşte posibil, jertfindu-şi 
o bună parte a vieţii, muncind ani îndelungaţi cîte i6 ore pe zi, ca să adune într'un 
mănunchiu florile răzleţite pe ici pe colo ale graiului românesc, pe care să-l pună 
cu drag la îndemina1 ori-cui, ca să-i poată sluji de pildă şi îndrumare, de dascăl 
şi sfătuitor în toate împrejurările. Recunosc, din capul locului, că mare mi-a fost 
îndrăzneala de a lua asupră-mi — un om singur, supus ca ori-care altul slăbiciu
nilor — înfăptuirea unui astfel de ideal. Dar, Dumnezeu mi-e martor, nu mi-am 
precupeţit nici timpul nici sănătatea, ca să pot duce la bun sfîrşit greaua între
prindere ce luasem asupră-mi. Căci — precum zice diaconul Coresi, în epilogul 
Psaltirii lui din J570, ,,deaca văzui că mai toate limbile au cuvîntul Iu Dumnezeu 
în limba lor, numai noi. Rumânii, n’avem”, — constatînd, cu durere, că toate nea
murile din jurul nostru, Sîrbii, Bulgarii, Cehii, Polonii, Ruşii şi Ungurii, ca să nu 
vorbesc de popoarele din Apus, au de mult la îndemînă admirabile dicţionare 
naţionale, de care pot fi mîndri, numai noi. Românii, nu, am cedat în cele din urmă 
stăruinţelor ,,Cărţii Româneşti” şi m’am pus cu rîvnă pe muncă. Ce e dreptul, lu
crarea aceasta ar fi putut-o face alţii mai tineri şi mai pricepuţi, poate, decît mine. 
şi golul acesta ar fi putut fi umplut mai de mult, dar... n’au făcut-o. vŞi-au dat 
seama, probabil, mai bine decît mine, de greutăţile întreprinderii şi mai ales de 
munca istovitoare ce urma s’o depună. Se vede că cunoşteau aforismul vestitului 
filolog Scaliger (1540—i6og) că ,,mai uşoară poate fi socotită pentru cineva osînda 
de a munci toată viaţa la ocnă decît aceea de a face un dicţionar”, sau, poate, jură- 
mîntul lexicografului Giuseppe Rigutini {1830—1903) care, în al său „Vocabo- 
lario italiano della lingua pariata” (Firenze, 1893), strecurase, printre rînduri, la 
pag. 1284, ca şi strigătul înnăbuşit de durere al omului supus unor cazne grozave : 
,,non voglio piu comporre vocabolarj finchi campo !” (n’am să mai fac dicţionare 
cît oiu trăi !). De altfel, ştiam mai de mult, din experienţă, ce însemnează să te 
înhami la o astfel de lucrare. începusem adică, acum 25 de ani, colegul meu Ov. 
Densusianu şi cu mine, alcătuirea unui ,.Dicţionar general al limbii române”, în 
editura casei Socec. Tipărisem litera A într’o fasciculă de aproape 200 de pagini, 
-dar redactarea şi publicaţiunea s’au oprit aci. împrejurări independente de voinţa 
noastră ne-au sUit să renunţăm la continuarea lucrării. Ţin, cu acest prilej, să 
atrag atenţiunea că litera A a prezentului Dicţionar e în mare parte reproducerea 
sus-zisei publicaţiuni, datorite colaborării cu Ov. Densusianu. Planul, în trăsături
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generale, conceput de amîndoi, a rămas aproape acelaşi în restul lucrării. Mate
rialul strîns pentru continuarea Dicţionarului şi redacţiunea de la B—Z sînt însă 
în întregime opera subsemnatului; căci zecile de mii de fişe cu extrase din lec
turi, făcute mai ’nainte, pentru alcătuirea „Dicţionarului general”, dacă n’au servit 
de ,,fultuialâ ianicerilor”, ca sărmana bibliotecă a tatălui lui Costache Negnizzi, 
au slujit, în timpul ocupaţiunii, la aprinsul pipelor şi la întreţinerea focului din 
apartamentul meu, în care se lăfăiau duşmanii.

M’am pus deci pe muncă... muncă titanică, de care numai cei ce s’au înde
letnicit cu acest gen de lucrări îşi pot da seama. Trebuiau extrase citatele din sute 
şi sute de volume, în parte necercetate. Noroc că cele mai multe le citisem mai 
de mult şi sublimasem în ele cuvintele ce mă interesau. Extragerea acestor cuvinte 
pe fişe şi copierea întregei fraze din care făceau parte e meritul soţiei mele. Fără 
ajutorul inteligent pe care mi l-a dat în tot cursul lucrării, niciodată Dicţionarul 
acesta n’ar fi văzut lumina zilei. Patru sute douăzeci Şi cinci de mii de fişe, scrise 
de mîna ei, clasate în ordine alfabetică şi aşezate în 140 de cutii de cîte 30 de cm. 
lungime e materialul pe care mi l-a pus la îndemână şi pentru Care-i sînt adînc 
recunoscător. Trei ani şi mai bine a durat scrierea fişelor, şi de trei ori pe atîţia 
ani de muncă fără răgaz i-am consacrat redactării Dicţionarului. în sfîrşit, în ziua 
de 4 Octombrie a. c., dată memorabilă de acum înainte pentru mine, răbdarea 
mea, pusă la grea încercare, a fost recompensată : ultimul articol al Dicţionarului, 
cuvîntul Zuzuit— zuzuit dulce la urechile mele — fu redactat şi cele din urmă 
foi de manuscris le expediam tipografiei cu tradiţionala subscripţie Sfîrşit!!! în
soţită de zeci de puncte de exclamaţie. Nouă ani din viaţa mea, nouă ani de muncă 
silnică, de înfrigurare, de nopţi întregi de meditare, de renunţare la tot ce-i e în
găduit ori-cui să guste din agrementele existenţei, iată ce reprezintă acest Dic
ţionar. Dacă totuşi lucrarea mea e departe de a fi desăvîrşită, rog pe cititor s’o 
judece cu îngăduinţă şi cu duhul blîndeţei şi să n'o condamne pentru lipsurile şi 
scăderile ce va constata, căci „şi voi înşivă sînteţi oameni cu inimă de ţărînă ca şi 
noi, şi cu fire neprecepătoare de toate”, cum se exprimă, în graiu-i naiv, diaconul 
Coresi, în Predoslovia ,,Evangheliei cu învăţătură” din 1580.

PLANUE DICŢiONARUIvUI.
Eucrarea mea, după cum se anunţă prin titlu, cuprinde repertoriul aproape 

complet al cuvintelor dispărute din graiu şi acelea care se întrebuinţează astăzi.
Din limba veche am dat, pe lîngă cuvintele curente care circulau în 

graiu şi pe acelea care se refereau la stările de lucruri din trecut, la demnităţi, anga
rale, obiceiuri, etc. şi unora din aceşti termeni le-am dat adesea, după importanţa 
lor, o atenţiune deosebită. Materialul a fost cules din textele bisericeşti sau din 
scrierile cu cuprins religios, din pravile şi din cronici, din tot felul de documente 
(hrisoave, zapise, hotărnicii), etc. Am lăsat afară numai acele turcisme care n’au 
fost niciodată cunoscute de marea masă a populaţiunii şi care se întîlnesc numai 
sporadic la cronicari. De asemenea n’am menţionat unele derivate fanteziste ale 
Mitropolitului Dosoftei sau ale lui Dimitrie Cantemir, şi nici acele slavisme fără 
importanţă care se întîlnesc cîte o singură dată în textele bisericeşti. Atît cu pri
vire la limba din trecut.

Altfel stau lucrurile cu privire la limba de astăzi. în aceasta intră ; 
j° cuvintele băştinaşe comune mai tuturor Românilor de dincoace de Dunăre; 
2° cuvintele care circulă numai într’o parte a teritoriului ţării; ,7° neologismele 
curente, cele mai multe de origine franceză, cunoscute de mai toţi oamenii culţi; 49 
termenii tehnici, introduşi treptat, de la o vreme încoace, privitori la toate ramurile 
ştiinţei şi, în genere, la toate manifestaţiunile activităţii omeneşti. Acestor patru 
categorii de cuvinte le-am consacrat o atenţiune specială în redactarea Dicţionarului.

în ce priveşte prima categorie, adică cuvintele băştinaşe comune 
tuturor Românilor de dincoace de Dunăre, tratarea lor în Dicţionar s’a făcut pe 
larg, ilustrîndu-se fie-care nuanţă de înţeles cu cîte unul sau mai multe citate 
din scriitori. Unele din ele, în special cele privitoare la istoria noastră, la aşe- 
zămintele din trecut, la viaţa şi îndeletnicirile ţăranului, la datine şi credinţe la



literatura populară, etc., sînt adesea adevărate articole de enciclopedie (»- alun, 
babă, baladă, balaur, ban2, basm, boier, claie ... strigoiu, vîrcolac, zînă, zmeu).
Acestea şi altele justifică pe deplin titlul de „enciclopedic'' pe care l-am dat Dic
ţionarului. Toate locuţiunile şi proverbele curente, cu explicaţiunile lor, precedate 
totdeauna de semnul spre a fi găsite la prima ochire, au fost incorporate la 
locul cuvenit. Am socotit că trebuesc descinse larg porţile pentru aceste expre- 
siuni caracteristice, care oglindesc aşa de fidel modul de gîndire şi întreaga psiho
logie a poporului. Cred astfel că n’am lăsat de o parte nimic din ceea ce trebuia 
pentru a scoate la iveală vitalitatea acestor termeni curat româneşti, moşteniţi 
din generaţie în generaţie, de atîtea veacuri, şi pe care neologismele caută să-i 
cotropească. Aceşti termeni constitue miezul limbii noastre. în jurul lor au venit 
să se grupeze treptat cuvintele pătrunse mai tîrziu în graiu. Potrivit împrejurărilor, 
sau mai bine supunîndu-se necesităţilor, aceste cuvinte şi-au lărgit cu timpul 
întrebuinţarea, altoindu-se cu sensuri, nouă, rezultat inerent al progresului şi al 
cerinţelor culturii.

Nu tot astfel stau lucrurile cu termenii din a doua categorie, provincia- 
1 i s m e 1 e întrebuinţate numai ici, colo de Românii de dincoace sau de dincolo 
de Carpaţi, din Muntenia sau din Moldova, din Oltenia sau din Dobrogea, de la 
munte sau de la şes. Pe acestea le-am trecut în Dicţionar precedate de semnul o, 
cu indicaţia regiunii unde circulă. Recunosc că însemnările de Băn. Bucov Maram. etc., 
făcute de mine, spre a arăta partea ţării unde se aud aceşti termeni, prezintă 
cîteodată ceva arbitrar. Nu totdeauna un cuvînt însoţit de ex. de indicaţia Băn. 
circulă numai în Banat. Dese ori întrebuinţarea lui radiază şi mai departe, în 
partea apusană a Olteniei sau la N. de Mureş, în Crişana sau în colţul de s!-V. 
al Ardealului. Neavînd la îndemînă mijloacele de control, nici mult aşteptatul 
Atlas linguistic al graiului românesc, am fost nevoit să mă mulţumesc cu izvoarele 
de care dispuneam. Aceasta în ce priveşte extensiunea teritorială a cuvîntului. 
Mai grea a fost însă, în foarte multe cazuri, redarea sensului exact al cutărui sau cu- 
tărui cuvînt întrebuinţat numai în cîte un colţişor oare-care al ţării. Nu odată mi s’a 
întîmplat ca răspunsurile ce mi s’au dat cu privire la înţelesul imui cuvînt săfie diame
tral opuse între ele sau să fie aşa de vagi, aşa de neînţelese, încît lămurirea ce mi se 
dedea echivala cu zero. Nici revistele, nici diferite alte publicaţiuni care înre
gistrează forme dialectale, cu explicaţiunile lor, nu mi-au fost în multe cazuri 
de folos ; ba, din potrivă, mă încurcau mai mult.. Iată cîteva exemple de felul cum 
sînt explicate unele cuvinte în diferite publicaţiuni;

Padină, care circulă în Oltenia, Banat şi în Munţii Sucevei, e explicat astfel :
o) „Loc potrivă sub deal; poalele unei coaste" (Boceanu, Glosar de cuvinte din Mehedinţi, p. 17).
b) ,,Groapă, crov" (Mehedinţi — Noua Revistă română, VIII, p. 87).
c) ,,Faţa dealului” (Banat — ibid., p. 194).
d) ,,Pajişte, loc neted şi cu iarbă" (Munţii Sucevei — Şezătoarea, 111, 84).

Smldă, termen cunoscut, în Moldova, Bucovina, Transilvania, Banat, etc. e de
finit în următoarele chipuri :

a) ,.Desiş de spini, rugi şi tufe de alun" (Bihor — Convorbiri literare, XX, 1017).
b) ,.Locul unde a rămas tăietură "de pădure” (Munţii Sucevei — Şezătoarea, II, 4^) şi cam tot 

astfel în Bucovina ,,loc unde se găseşte multă căzătură de pădure şi copaci putregăiţi" (Stetanclli, do
cumente, p. 4) şi în Moldova ,.pădure căzută la pămînt, copac peste copac, şi care a început a putrezi 
şi a o cuprinde smeura şi murele" (Şezătoarea, V, 174).

c) „Morman de butuci şi crengi, aruncate peste olaltă în desotdine" (Transilvania — Pască- 
Glosar, s. v.).

d) ,,Pădure de brazi mici” (Transilvania — Păcală, Monografia comunei Răşinariu, p. 141).

Zăpodie, termen frecuent în topografie:
a) ,,Ruptură de deal" (ChlrlţcBCU, Grănicerul, glos.).
b) „Faţă întinsă pe deal mare sau mic" (C. Conaelii, în Uricariul, 1, 228).
c) ’P poieniţă în mijlocul unei păduri" (I. Bogdan. Documentele lui Ştefan cel Mare, I, 337) şi 

„boltitură, adîncătură mare în coasta unui deal" (Id. ibid.).
,,Vale (Biblia de la 1688, lerem. XLVIII, 8 şi tot astfeU in Codicele Todorescu ii4r edit 

Drăganu, p. 228). -t . •
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Iată felul de informaţitmi pe care le-am avut cu privire la sute şi sute de cu
vinte dialectale. Nu e deci exclus ca — ori-cîtă bunăvoinţă aş fi pus ca să mă re
găsesc în acest dedal de sensuri şi, adesea, de forme stîlcite — să se fi strecurat 
ici şi colo cîte o interpretare inexactă. Acestea vor dispărea, nădăjduesc, în ediţia 
editoare, cu ajutonil binevoitorilor cititori, cari, în interesul superior al ştiinţei, 
mă vor informa şi mă vor îndrumă pe calea cea bună.

Neologismele curente, totdeauna precedate de semnul *, au fost ex
plicate sau prin cuvintele curai româneşti care le corespund, sau, în Upsa acestora, 
printr’o definiţie scurtă, dar cît se poate de clară. Citate din autori s’au dat numai 
la o parte restrînsă din acestea. M’am ferit de a introduce în Dicţionar acele for
maţiuni de cuvinte recente, cum sînt, d. ex. a conferenţia ,,a ţinea o conferenţă” 
(de ce nu atunci şi a discursa ,,a face un discurs" ?), a concerta ,,a da un concert”, 
etc. etc., create, de ieri de alaltăieri, de cîte un gazetar francez şi adoptate cu 
prea multă grabă şi uşurinţă de presa noastră. De asemenea cuvinte nu se simţea 
nevoie şi n’au ce căuta în Umbă. Am înseninat totdeauna cu o acele cuvinte sau 
expresiuni care se abat de la firea limbii noastre, pe care vulgul le-a stîlcit, şi care, 
prin urmare, trebue evitate. De asemenea, am însoţit de semnul ✓ acele cuvinte 
sau sensuri, care se întrebuinţează rar sau apar nmnai în operele unora din lite
raţii noştri de frunte şi sînt mai toate creaţiuni proprii ale acestora.

Dintre termenii tehnici, introduşi de puţină vreme în limbă, mai 
toţi din franţuzeşte, am menţionat numai o parte relativ restrînsă, precedîndu-i 
şi pe aceştia de semnul *, care indică originea lor recentă. M'am mulţumit să 
aleg, din miile de cuvinte, întrebuinţate numai de specialiştii fie-cărei arte sau 
ştiinţe, numai pe acelea pe care cititorul le poate întîlni cîteodată în lecturile cu
rente, iar nu în scrierile speciale. E poate o măsură arbitrară, dar n’am putut face 
altfel. Dacă aş fi procedat altminteri, aş fi încărcat Dicţionarul cu un balast de 
mii de cuvinte pe care cititorul n’ar fi avut, poate, niciodată prilejul să le caute. 
Dar, cu modul acesta, la întrebarea naivă ce mi s’a pus de atîtea ori: „cîte cuvinte 
are Dicţionarul dumitale”, aş fi putut răspunde cu mîndrie : „cincizeci de mii” ori 
„şaizeci de mii”, în loc de patruzeci şi ceva de mii, cît cuprinde şi cît trebue să 
cuprindă în realitate. Ca şi cum valoarea unui dicţionar trebue judecată după 
numărul de cuvinte înşirate !

De asemenea, nu s’au trecut în Dicţionar, pentru economie de spaţiu, sub
stantivele verbale derivate din infinitive, ca ajutare, căptuşire, cunoaştere, încărcare, 
înverzire, etc., al căror înţeles e numai acţiunea exprimată de verb, fără alt sens 
complementar. Acelea însă care, pe lîngă înţelesul abstract de ,,faptul de a . . . .”, 
au căpătat şi alte sensuri accesorii, ca d. ex. clădire, lucrare, mîncare, vedere, etc., 
le-am înregistrat regulat la locul lor. Ca să nu încarc iarăşi prea mult Dicţionarul 
cu înşirarea tuturor cuvintelor compuse cu ne-, care exprimă o noţiune contrarie 
sau negativă, ca. n e aşezat, n e făcut, n e pricepere, n e cuviincios, etc., am arătat 
la pag. 828 felul cum am procedat.

După aceste lămuriri indispensabile cu privire la alegerea cuvintelor intro
duse în Dicţionar, să arătăm acum modul în care a fost tratat fie-care articol în 
parte.

Sensnrile fie-cărui cuvînt sînt despărţite prin n şi precedate de cîte o cifră 
închisă în cerc ® ® ® . . . Am început, nu cu înţelesul cel mai comun pe care-1 
are, ci cu cel mai vechiu, din care s'au desvoltat treptat celelalte. Am căutat, 
în felul acesta, să stabilesc, pe cît posibil, înlănţuirea logică între sensurile derivate 
şi cel prirnitiv. Şi de oare ce, cum remarcă foarte judicios Voltaire „un dictionnaire 
sans citation est un s^uelette", fie-care definiţie sau lămurire a unui sens este ur
mată de tmul sau mai multe citate din scrieri, care vin să ateste întrebuinţarea cu- 
vîntului şi să completeze adesea definiţia dată. Am căutat totdeauna, din zecile 
de exemple ce aveam extrase pentru unele sensuri, să aleg pe cele mai clare, pe cele 
mai caracteristice, pe cele mai frumoase. Fraza citată are, în cele mai multe ca
zuri, un înţeles deplin; acolo unde, din pricina lungimii citatului, a fost nevoie 
să-l scurtez, am însemnat prin ... omisiunile făcute din textul original.

Cît priveşte scrierile şi autorii din cari am extras exemplele, a trebuit să fac 
fireşte, o selecţiune. Am dât, în primul rînd, o atenţie deosebită literaturii popu-
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lare şi scrierilor neperitoare, în graiu curat popular, ale lui Creangă, Ispirescu 
Ion Pop Reteganul, Anton Pann..., textelor bisericeşti şi cronicilor. Am făcui 
apoi extrase din operele în proză şi versuri ale literaţilor de seamă, dispăruţi du 
mijlocul nostru. Din scrierile literare ale autorilor în îdaţă, n’am citat decît foarte 
puţin^ şi anume din aceia la cari cuvintele provinciale sau rare abundă la tot pasul 
Să mă ierte, deci, pleiada de scriitori de frunte cari fac astăzi fala literaturii noa
stre, că nu i-am citat în Dicţionar, şi aceasta pentru motivul, binecuvîntat şi de e 
şi de mine, că se află încă în viaţă. Ducrările de specialitate, mai vechi şi mai nouă 
mi-au furnisat şi ele un număr respectabil de citate. De altfel, recunosc că am ciu
gulit, pe ici pe colo, cîte un citat din dicţionarele lui Tiktin, Daurian-Massim 
Costinescu, Fr. Dame, cînd exemplele găsite la aceştia erau mai caracteristice 
decît acelea pe care le extrăsesem eu din alte scrieri. De altă parte. Dicţionarul 
în curs de publicaţiune al Academiei române şi ,,Dicţionarul universal” de D. vŞăi- 
neanu mi-au fost de un real folos la tot pasul. Dacă însă recunosc, în mod cinstit, 
că m’am servit de aceste lucrări, aceasta nu vrea să zică că am făcut tot timpul 
împrumuturi din acestea. Coincidenţele de definiţii şi de exemple ce se constată, 
■destul de rar, de altfel, îşi au explicarea firească că, şi unii şi alţii, am fost nevoiţi 
să reefurgem la aceleaşi mijloace de informaţiune, uneori singurele existente, şi că 
am făcut, atît ei cît şi eu, extrase din aceleaşi scrieri.

Etimologia fie-cărui cuvînt e dată, numai cînd e sigură, la sfîrşitul ar
ticolului, între paranteze pătrate [ ] şi cu litere rărite. Atunci cînd cuvîntul 
străin din care derivă cel românesc are o formă identică, sau aproape identică cu 
acesta, m’am mulţumit, pentru economie de spaţiu, să dau simpla iu di raţiune 
fr.(= francez), sau it.(= italian), sau tc.(= turcesc), etc. Originea unui cuvînt 
•derivat din altul românesc e indicată, sau între paranteze pătrate d. ex. [fală], 
sau în corpul articolului, prin cuvîntul de origine scris cu litere rărite. Acolo 
unde lipseşte ori-ce informaţiune cu privire la etimologie, însemnează că originea 
cuvîntului e necunoscută sau că cea propusă de filologi e foarte dubioasă.

In ce priveşte ortografia, m’am abătut întru cîtva de la scrierea cu
rentă, înlocuind pe â cu î, păstrîndu-1 însă numai în Român şi derivatele lui. Im
perfectul verbelor de a patra conjugare l-am redat prin -eam, -eai..., în loc de -iăm, 
-rai... al scrierii oficiale. Aceste modificări par a fi proiectate şi de Academie, dar nu 
s’a luat pîn’ acum nici o hotărîre în privinţa lor.

Ordinea alfabetică se deosebeşte şi ea puţin de cea adoptată pîn’ 
acum, întru cît am despărţit pe i de î, pe s de ş şi pe t de ţ. Astfel, la căutarea unui 
cuvînt în Dicţionar, să se aibă în vedere că î vine în urma lui i, ş e aşezat după s, 
iar ţ după t.

EXECUŢIUNEA TEHNICĂ.

Ţrecînd de la lămuririle date cu privire la redactarea Dicţionarului la acelea 
relative la executarea tehnică a lucrării, ţin să atrag atenţiunea că am remmţat 
la caracterele cursive, întrebuinţate de obiceiu pentru citate, în urma constatării 
făcute că obosesc prea mult ochii şi îngreuează căutarea unei informaţiuni în arti
colele mai lungi. Dc-am înlocuit cu aaraotere 3âmi-gra38, Care au avantajul de a ieşi 
mai m evidenţă, fără a prezenta inconvenientul de a obosi vederea.

S au întrebuinţat in total 7 feluri de caractere, fie-care cu destinaţia lor spe
cială, şi anume :

1. MAJUSCULE GRASE, pentru cuvintele din capul articolului.
2. MAJUSCULE SEMI-GRASE, pcutru formclc secundare din capul articolului.
3. Caractere cursive, pentru abreviaţiuni, însemnări gramaticale şi numele 

ştiinţifice ale animalelor sau plantelor.
4. Caractere de rînd, de corp 7, pentru definirea cuvintelor.
5- semi-grase de r!nd, pentru exemple, citate din autori sau forme gramaticale.
6. oAPtTALUŢK măruute, între paranteze, pentru indicarea autorilor.
7. Caractere de rînd, de conp 6, peutru expUcaţia figuiilor.
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8. Accentul e însemnat printr’un punct pus sub vocala tonică a fie-cărui 
cuvînt din capul articolului.

îşi poate ori-cine închipui că o lucrare, executată cu o atît de mare diversi
tate de caractere, nu prezenta o muncă uşoară pentru un corector. Graţie însă 
străduinţei şi perspicacităţii ajutorului meu, D-1 Gheorghe G. Predescu, licenţiat în 
litere, care a citit de cîte 5—6 ori, cu multă băgare de seamă, toate corecturile, 
nu s'au strecurat decît foarte puţine greşeli de tipar, dacă se ţine seamă de enormul 
număr de aproape ii milioane de litere întrebuinţate în Dicţionarul limbii ro
mâne. Pentru ajutorul lui inteligent şi desinteresat. ţin să-i aduc şi pe această cale 
mulţumirile mele.

Semnele simbolice ^ ^ o etc. întrebuinţate pentru a înlocui abre- 
viaţiunile obicinuite, ca {Zool.),{Arheol.), {Geogr.), etc. le-am preferat pentru două 
motive : J° pentru scurtimea lor, putînd astfel cîştiga un spaţiu destul de apre
ciabil; 2° pentru înlesnirea găsirii, într’im articol mai lung, a sensului special 
căutat. înţelegerea de la sine a acestor semne nU prezintă o mare dificultate, aşa 
că cititorul nu va avea nevoie să recurgă în tot momentul la tabela explicativă.

Tot pentru economisirea spaţiului, am întrebuinţat semnul în locul cu- 
vîntului din capul fie-cărui articol.

Ilustraţiunea Dicţionarului cu gravuri instructive, clare şi artistice, 
a fost una ^n grijile de căpetenie ale mele şi ale Casei editoare. Mai mulţi dese
natori, în frunte cu D-1 Kalman, lucrînd sub direcţiunea Domnului Menny To- 
neghin — harnicul şef al editurii,, Cărţii Româneşti”, care m’a mai ajutat, cu ex- 
perienţa-i luminată în toate chestiuiiile tehnice dificile—au executat cele peste 
6000 de gravuri şi tabele de ansamblu. Acestor abili mînuitori ai peniţei m'am aso
ciat şi eu adesea, executînd mai bine de 500 de desenuri. N’am căutat prin acest 
mare număr de ilustraţiuni, care întrece tot ce s’a făcut pîn’ acum în lexicografic, să 
fac din Dicţionarul meu o carte de poze. Fie-care gravură îşi are rostul ei precis : 
să lămurească o noţiune necunoscută sau puţin cunoscută, să precizeze mai bine o 
definiţiune, uneori prea sumară. Mai ales, pentru ceea ce priveşte etnografia, datinele 
şi lucrurile din trecut, n’am ezitat să consult sute şi sute de volume, să răsfoiesc 
mii de stampe din preţioasa colecţiune ă Academiei Române. Am mai recurs 
pentru acestea la admirabilele lucrări de etnografie ale Domnilor N. lorga, G. Oprescu, 
Tache Papahagi, Tzigara-Samurcaş, Vuia, şi la bogata colecţie de fotografii a Se
minarului de Sociologie din Bucureşti de sub măiastră conducere a colegului 
D. Guşti.

Nu pot încheia aeeastă prefaţă, mai lungă decît aş fi dorit să fie, fără a adresa 
mulţumirile mele cele mai călduroase neobosiţilor conducători ai,.Cărţii Româneşti", 
Consilirilui de administraţie. Domnilor Directori generali, Carol Rasidescu şi Nicolae 
lonniţiu. Domnilor administratori-delegaţi profesor A. G. loachimescu şi inginer 
G. Dobrovici şi veneratului preşedinte al acestui înalt Institut de cultură, profe
sorului şi savantului Ion Simionescu. Domniile-lor n'au ezitat nici im moment să 
dea curs tuturor cerinţelor mele cu privire la executarea tehnică desăvîrşită a 
lucrării, deşi sacrificiile materiale ce impuneau uneori editurii erau considerabile. 
Numai graţie lor, această publicaţiune unică în analele tipografiei româneşti, a 
putut apărea în condiţiuni tehnice admirabile.

Paris, i3 Octombrie io3i.
I.-AUREL CANDREA
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PREFAŢĂ

Nu e trebuinţă să arăt necesitatea unui dicţionar istoric şi geografic. în toate 
ţările civilizate se publică multe şi se ţin în curent cu mersul evenimentelor prin 
ediţiuni numeroase. La noi s’a făcut pînă azi prea puţin în această direcţie. De 
aceea m'am decis să mă apuc de lucru şi să trec peste toate greutăţile pentru a-t 
da gata odată cu partea I din Dicţionarul Enciclopedic al Cărţii Româneşti.

Trebue să arăt aci normele de cari m’am călăuzit la alcătuirea lui.
Deşi este dicţionar universal, am dat mai mare desvoltare numelor proprii celor 

privitoare la România şi la Români, iar din cele streine am ales pe cele cari fac 
parte din cultura generală strict necesară ori-cui şi pe cele cari au legătură cu ţara 
şi poporul român. De aceea nume de Francezi, Germani, etc. cari nu figurează de 
loc sau prea pe scurt în dicţionarele respective, se vor găsi aci cu desvoltări mai 
mari privitoare la raportul lor cu ale noastre. Am insistat la publicişti asupra acelor 
opere cari privesc ţara noastră, la literaţi am arătat cari sînt traducerile româneşti.

Geografia a fost tratată mai pe larg laN ţările apropiate sau legate politiceşte 
ori economiceşte de noi, mai pe scurt la celelalte, deci mai mult pentru Europa, 
mai puţin pentru celelalte continente. Privitor la România am pus munţii, rîu- 
rile, lacurile, etc., iar în privinţa centrelor de populaţie am dat loc tuturor ora
şelor, comunelor rurale cari au o populaţie de peste z.ooo locuitori, plus acelea 
cari au o notă interesantă din alte pimcte de vedere.

Geografia României a fost o parte grea de redactat, pen^rucă în cursul anilor 
cît a ţinut lucrarea acestui dicţionar s’au produs legi administrative {1925, igzg). 
cari au modificat limitele judeţelor şi numele lor, orînduirea comunelor rurale, 
gruparea lor în circumscripţii administrative. Legea din igsi n’am putut-o ţinea 
în seamă, fiindcă lista comunelor şi satelor a apărut cînd lucrarea noastră era în
tocmită aproape pînă la ultimele litere. Greutatea mare a stat în faptul că unele 
comune din lista anexată legii din igz^ nu figurează nici ca sate în cea din igzg.

In privinţa numelor de persoane româneşti am căutat să aplic criteriile pe 
cari le am văzut ţinute în seamă de diferite dicţionare străine de acelaşi fel. 
Am pus persoane din diferite categorii şi ocupaţiuni social , domnitori, oameni 
politici (toţi miniştrii de la 18sg pînă azi), magistraţi la înalta Curte de Casaţie, 
militari, scriitori, artişti, comercianţi, etc., căutînd a înfăţişa astfel toată activi
tatea desfăşurată în jările noastre în cursul secolelor. Fireşte, e vorba de cei de
cedaţi. In ce priveşte pe cei în viaţă, am avut norme fixe, şi am ţinut să figureze : 
Membrii Academiei Române (toate categoriile), profesorii universitari cari au cel 
puţin 25 de ani de funcţiune (din igos), scriitorii şi artiştii cari au obţinut premiul 
naţional, dintre oamenii politici cei cari au fost prezidenţi de consiliu sau şefii 
partidelor care au fost vreodată cbemate a forma guvernul. Ţin să accentuez că 
n’am intenţionat să fac un dicţionar al contemporanilor, ci un dicţionar istoric. 
în privinţa portretelor, n’am pus pe al nici unui om în viaţă, afară de membrii 
familiei regale.
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Pentru a lămuri cît mai complet pe cititori, am notat accentul fiecărui cuvînt, 
pe cît mi-a fost posibil să-l aflu, căci la numirile geografice româneşti n’am avut 
totdeauna informaţii şi unele n’au fost sigure. Am însemnat şi pronunţarea nu
melor streine : am făcut-o cu aproximaţie, servindu-mă de literele obişnuite în 
româneşte şi în limbi mai cunoscute, fără a complica prin semne convenţionale. 
Cînd n’am fost bine informat, am renunţat la ea. Ortografia numelor proprii 
streine am păstrat-o la cele modeme, iar la cele antice (latineşti şi greceşti) am 
simpUficat-o, cum fac şi Italienii, fireşte după pronunţarea îndatinată la noi mai ales 
prin cărţile de şcoală, dar am notat în parenteză şi scrierea care se găseşte în 
limba germană sau franceză.

Pentru listele de cărţi ale autorilor, am avut mare supărare din pricina obi
ceiului ce s’a luat de către unii dintre editori de a nu pune anul imprimării. Ase
menea şi la traduceri, la cari lipseşte de multe ori şi numele traducătorului.

Mi-am impus ca redactarea să fie cît se poate mai obiectivă — şi pentm cei 
decedaţi, dar mai ales pentm cei în viaţă— am expus numai faptele lăsînd la o 
parte calificarea lor.

Fireşte că într’o lucrare de felul acesta nu poate fi vorba de originalitate. 
Dacă un scriitor francez a zis despre cărţi în genere : ,,on fait Ies livres avec des 

, livres”, apoi cu atît mai mult se poate zice aceasta despre un dicţionar. Aci trebue 
să te mulţumeşti cu cercetările altora. Din aceste cercetări a trebuit să fac o ale
gere cînd informaţiile erau contradictorii. Mi s’a întîmplat să găse.sc, chiar în 
lexicoanele streine, cazuri în cari faptele a două persoane erau atribuite uneia din 
ele. Nu mai vorbesc de nepotrivirea de date (naştere, moarte) de la un lexicon 
la altul. Pentm a remedia, într’o măsură, greşeli posibile, am preferit pentm per
soanele din diferite ţări datele din lexicoanele respective, cu gîndul că mai bine 
trebue să ştie un autor italian cînd s’a născut ori a murit im Italian şi tot aşa 
pentm Francezi, Germani, etc. Greutatea cea mare a fost pentm partea româ
nească : lipsuri de informaţii şi contradicţii între izvoare. Ca să fiu bine documentat 
ar fi trebuit să întreprinz însumi cercetări istorice speciale şi călătorii prin ţară, 
ceea ce ar fi fost, fireşte, imposibil, faţă de timpul şi mijloacele de care am dispus. 
Partea de contribuţie personală este în ceea ce priveşte specialitatea mea şi mfor- 
maţiile ce am luat de la diferite instituţii în privinţa organizării sau funcţionării 
lor sau a unor date necesare.

Aşa dar, după cărţile ce am cercetat am lucrat Dicţionarul meu. Am avut şi 
ajutorul cîtorva persoane cărora ţin să le mulţumesc aci: d-lui Profesor I. Si- 
mionescu, pentm controlul părţii ştiinţifice,'d-lui general C. Constandache pentm 
partea militară, d-lui Svilocovici pentru numele sîrbeşti, d-lui Porsche, profesor 
în Sibiu, pentm informaţii privitoare la localităţi şi persoane din Transilvania, 
d-lor I. Lupu şi M. Maievschi, funcţionari ai Bibliotecii Academiei, pentm materialul 
din lexicoanele ungureşti şi ruseşti, frmcţionarilor superiori de la diferite ministere 
la cari m’am adresat pentm informaţii, direcţiei recensămîntului, precum şi tuturor 
persoanelor particiilate cari mi-au dat relaţiuni şi date privitoare la persoana lor 
sau a membrilor familiei lor. Asemenea d-lui M. ’Toneghin, care mi-a dat un preţios 
ajutor pentm partea tehnică, realizarea ilustraţiilor, etc.

DustraţiUe am căutat să le iau după cele mai bune izvoare (indicînd izvorul 
pentru caziil celor puţin cunoscute).

în aşezarea alfabetică, am pus cuvintele cu a, apoi cele cu ă, asemenea pe cele 
cu i şi apoi cele cu î, cele cu s şi apoi cele cu ş, cele cu t şi apoi cele cu ţ.

încă un cuvînt înainte de a termina. Chestiunea greşelilor de tipar. Mi-am 
dat toate silinţele să fie cît mai puţine, am avut şi ajutorul cîtorva persoane bine
voitoare, afară de corectorii speciali ai tipografiei. Dar oricum, nu negăm că 
vor fi rămas încă (am şi descoperit cîteva în coaiele deja trase) ; de aceea voiu 
încheia reproducînd următoarele din Molitfelnicul tipărit la Tîrgovişte în 1713 :

„Iară cei ce vă veţi întimpla a ceti... ce greşală veţi afla veri în cuvinte veri 
,,în slove, îndreptaţi cu duhul blîndeaţelor, nepuindu-ne în ponos, că precum 
,,iaste cu neputinţă ceriul a să vedea fără de nori, aşa şi tipariul fără de greşală”.

GHEORGHE ADAMESCU.
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Le premier livre d'une natiem 
est le dictionnaire de sa langue.
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lui Antim. Bucureşti, 1838—9.
NIG. BĂLGE3GU. — Istoria Românilor sub Mi- 

hai-Vodă Viteazul. Bucureşti, 1910.
Andrei BARSEANU. —Cincizeci de colinde. Bra

şov, 1890.
I. A. BASSARABESGU. — Schiţe şi Nuvele. Bu

cureşti, 1923.
— Un dor împlinit. Bucureşti, 1919.
— Vulturii. Bucureşti, I. a.

1. G. BIBIGESGLT. — Poesii populare din Tran
silvania. Bucureşti, 1893. .

RlBLIA, tradusă, din greceşte de ŞERBAN şi 
R.ADU GREGEANU. Bucureşti, 1688.

Pr. I. BIRLEA.—Balade, colinde şi bocete. Bucu
reşti, 1924.

— Ctntece poporane din Maramureş. Bucu
reşti, 1924.

N. A. BOGDAN. — Poveşti şi anecdote din popor. 
Iaşi, 1. a.

— Şi nouă şi vechi. Iaşi, I. a.
D. BOLINTINEANQ. —Poesii(i-ii). Bucureşti, 

1877.
— Proză. Bucureşti, f. a.

I. Al. BRĂTE.3GU-VOINEŞTI. — In lumea drep
tăţii. Iaşi, 1907.

— întunereo şi lumină. Bucureşti, f. a.
— In slujba păcii. Bucureşti, f. a.

Tit BUD. — Poezii populare din Maramureş. Bu
cureşti, 1908.

BUD,\I-DELEANIJ. — Ţiganiada. Bucureşti, 
1925.

Lexiconul BUDAN (: Lexicon Valachico-Latino- 
Hunqaro-Germanleum). Buda, 1825.

luliu BQGNARIU. — Muza Someşană. Poezii 
poporale române din' jurul Năsăudului. 
Gherla, 1892.

T. BUR.\DA. — O călătorie in Dobrogea. Iaşi, 
1880.

Dim- GANTEMIR. — Hronicul vechimei a Ro
mano-Moldo-Vlahilor. Bucureşti, 1901.

— Istoria ieroglifică. Bucureşti, 1883.
I. L. GARAGEALE. — Teatru (i-u). Bucureşti, 

1918.
— Novele, povestiri. Bucureşti, 1919.
— Schiţe nouă. Bucureşti, f. a.
— Momente, schiţe, amintiri. Bucureşti, i919.
— Reminiscenţe. Bucureşti, 1915.
— Ahu-Hasan. Bucureşti, 1915.

Oii. GATANĂ. — Balade poporale din gura popo
rului bănăţean. Braşov, 1895.

— Poveştîle^Banalului culese din gura popo
rului. Gherla, 1893.

CIAUŞANU, PIRA, POPESCU. — Culegere de 
foitelor din judeţul Vilcea. Bucureşti. 

CODICELE CIVIL ăl Moldovei, promulgat de 
SGARLAT CALIMAH, trad. din 1833. 
Bucureşti, 1873.

CODICELE CI'VIL al Ţării-româneşti, pro
mulgat de Domnul loan GARAGEA (trad. 
din 1833).

CODUL CIVIL în vigoare.
CODUL COMERCIAL în vigoare.
C ODUL PENAL în vigoare.
G. GONAGHI. — Poesii. Iaşi, 1856. 
CONVORBIRI LITERARE. Iaşi, 1868 şi urm. 
GORESI. — Carte cu învăţătură (1581), publicată 

de Puşcariu şi Procopovici. Bucureşti, 
1914.

— Psaltirea (1577). Bucureşti, 1894.
— Tetravanghelul (1562). Bucureşti, 1889. 

Miron GOSTIN. — Carte pentru descălecatul din-
tliu al Moldovei (tipărită în Lelorpiseţile 
Tării-Moldavii, i).

Neculai GOSTIN. — Cartepentru descălecatul din- 
tliu al Moldovei (tipărită în Letopiseţile 
Ţării Moldavii, i-m).

I. GOSTINESGU. — Vocabularu Romanu-Pran- 
cesu. Bucureşti, 1870.

G. GOŞBUG. — Balade şi idile. Bucureşti, f. a.
— Fire de tort. Bucureşti, i. a.
— Povestea unei coroane de oţel. Bucureşti, f. a.
— Războiul nostru pmtru neatimare. Bucu

reşti, 1914.
— Superstiţiunile păgubitoare ale poporului

nostru. Bucureşti, 1909.
Ion CREANGĂ. — Scrierile lui Ion Creangă 

(i-ii). Iaşi, 1892.
Ion CREANGĂ. Revistă de limbă, literatură şi 

artă populară (i-viii). Birlad, 1908—1916. 
Pr. dame. — Nouveau Dictionnaire roumain- 

frangais (1-iv). Bucureşti, 1893—1895.
— Încercare de terminologie poporană ro

mână. Bucureşti, 1898.
DELAVRANCEA.—Hagi Tudose, comedie. Bucu- 

reşti, f. a.
— între vis şi viaţă. Bucureşti, 1893.
— Sultănica. Bucureşti, 1908.
— Trubadurul. Bucureşti, 1887.

V. DEMETRIUS. — Strigoiul. Bucureşti, 1920. 
Ov. DENSUSIANU.—Graiul din ţara Haţegului 

Bucureşti, 1915.
A. DONIGI. — Fabule. Iaşi, 1. a.
DOSOPTEIU.—Dumnezeiasca Liturghie. Iaşi, 

1679,
— Psaltire in versuri. Iaşi, 1673.
— Viaţa şi Petrecerea Sfinţilor. Iaşi, 1683.

M. DRĂGHICI. — Iconomia rurală şi dumes-
nică. Iaşi, 1834.
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M. EMINESCU. — Poesii complete. Iaşi, t. a.
— Proza literară. Bucureşti (ed. „Minerva”), 

1. a.
EVANGHELIE ÎNVĂŢĂTOARE. Govora, 

1642.
N. M. PILIMON. — Ciocoii vechi şi noi. Bucureşti,

1863.
A. FLORINI. — Poveşti populare. Bucureşti, 

1904.
T. PRiNCU şi Gh. CANDREA. — Românii din 

Munţii Apuseni. Bucureşti, 1888.
— Rolacismul la MoH şi Istrieni. Bucureşti,

1886.
D. FURTUNĂ. — Din viaţa poporului român. 

Bucureşti, 1913.
— Vremuri înţelepte. Bucureşti, 1913.
— Cuvinte scumpe. Bucureşti, 1914.

N. GANE.—Novele (i-ii). Bucureşti, I. a.
Em. GÎRLEANU. — Privelişti din ţari, schiţe,

însemnări. Bucureşti, 1925.
— Din lumea celor ce nu cuvlntă. Bucureşti,

1927.
— Rătrlnii. Bucureşti, 1928.
— Nucul lui Oddbac. Bucureşti, 1. a.

M. GASTER. — Chrestomaţie română (i-ii). Bu
cureşti, 1891.

Tr. GERMAN.—Meteorologie populară. Blaj, f. a. 
Ion GHICA. — Scrisori către V. Alecsandri. Bu

cureşti, 1915.
Gonst. GOLESGU Const. RADOVIGI. 
lordache GOLESGU. — Pilde, povăţuiriicuvinte 

adevărate şi poveşti, publicate In I. A. 
ZANNE, Proverbele Românilor. Bucu
reşti, 1895-1901.

A. GORO VEI. — Cimiliturile Românilor. Bucu
reşti, 1898.

— Credinţe şi superstiţii ale poporului român.
Bucureşti, 1915.

Em. GRIGOROVITZA.—Chipuri şi graiuri din 
Bucovina. Bucureşti, 1905.

— De la hotare. Bucureşti, 1905.
— Schitul Cerebucului. Bucureşti, 1908.
— Duduia Pulheria. Bucureşti, 1922.
— Cucoana Raluca. Bucureşti, 1924.

B. P. HASDEU. — Etymologicum magnum Ro-
maniae (i-iv). Bucureşti, 1886-1893. 

Enea HODOŞ. — Poezii poporale din Banal. Si
biu, 1898.

Ion lONESGU.— Calendar pentru bunul culti
vator. Bucureşti, 1861.

— Agricultura română din judeţul Dorohoi.
Bucureşti, 1866.

— Agricultura română din judeţul Mehedinţi.
Bucureşti, 1868.

Nlcolae lORGA.— Studii şi documenteprivitoare 
la istoria Românilor (i-xxiii). Bucureşti.

— Sate şimănăstiri din România. Bucureşti, 
1. a.

— Negoţul şi meşteşugurile in trecutul româ
nesc. Bucureşti, 1906.

P. ISPIRESCU. — Legende sau basmele Româ
nilor. Bucureşti, 1892.

— Poveştile unchiaşului sfătos. Bucureşti,
1907.

— Pilde şi ghicitori. Bucureşti, 1880.
— Jucării Si jocuri de copii. Sibiu, 1891. 

JARNIK şi BARSEANU. — Doine şi strigături
din Ardeal. Braşov, 1895.

Gr. M. JIPESCU. — Opincarul, ceea ce este şi 
cum treime să fie săteanul. Bucureşti, 1881.

— Răurile oraşelor. Bucureşti, 1884.
— Suferinţele ţărănimii. Bucureşti, 1888.

M. KOGĂLNICEANU. — Letopiseţile Ţării Mol
davii (i-iu). Iaşi, 1846-52.

Ch. LAUGIER. — Contribuţiuni la etnografia 
medicală a Olteniei. Graiova, 1. a.

A. T. LAURIAN şi J. G. MASSIMU.— Dicţio
narul limbei române (i-u). Bucureşti, 
1871-76.

— Glosariu cu vorbele din limbaromână străine
prin originea sau forma lor. Bucureşti, 
1871.

Sofronie LIUBA şi AureUu lANA. — Topografia 
satului şi hotarului Măidan.

Mihail LUNGIANU. — Zile senine. Bucureştir 
1914.

— Clacă şi robot. Piteşti, 1916.
— Însăilări. Bucureşti, 1924.

George MAIOR. — Zootehnia sau cultura gene^ 
rală şi specială a vitelor comute. Bucu
reşti, 1899.

— Manual de agricultură raţională. Fito-
technia. Bucureşti, Braşov, 1898.

N. MANOLESCU. — Igiena ţăranului. Bucureşti, 
1895.

Sim. Fior. MARIAN. — Ornitologia poporană ro
mână (i-u). GernăuVi, 1883.

— Nunta la Români. Bucureşti, 1890.
— Naşterea la Români. Bucureşti, 1892.
— Inmormintarea la Români. Bucureşti, 1892-
— Vrăji, farmeceşi desfaceri. Bucureşti, 1893.
— Satire poporane române. Bucureşti, 1893.
— Sărbătorile la Români, i. Ctmilegile. Bu

cureşti, 1898.
— 'Sărbătorile la Români, ui. Păresimile-

Bucureşti, 1899.
— Sărbătorile la Români, m. Cincizecimea.

Bucureşti, 1901.
— Insectele in limba, credinţele şi obiceiurile

Românilor. Bucureşti, 1903.
— Hore şi chiuituri din Bucovina. Bucureşti,

.1911.
I. T. MERA. — Din lumea basmelor. Bucureşti, 

1906.
Mihail MOXA. — Cronică (tip. In Hasdcu, Cu- 

vente den bătrlni, voi. i).
Nicolai MUŞTE. — Letopiseţul (tip. In Letopise- 

ţile Ţării-Moldovii, voi. ni).
Ion NEGULCE. — Letopiseţul Ţării-Moldovci 

(tip. In KOGĂLNIGEANU, Letopiseţele; 
voi. n).

G. NEGRUZZI. — Scrieri complete (i-m). Bu
cureşti, 1872.

Emilian NOVAGOVIGI. — Din comoara Băna
tului.

. — Jocuri copilăreşti bănăţene.
— Monografia comunei Răcăşdia.

A. I. ODOBESCU. — Scrieri literare şi istorice 
(i-iii). Bucureşti.

Victor ONIŞOR. — Doine şi strigături din Ardeal. 
Iaşi, 1. a.

Ion OTESCU. — Credinţele ţăranului român 
despre cer şi stele. Bucureşti, 1907. 

Victor PĂCALĂ. — Monografia comunei Răşi- 
naru. Sibiu, 1915.

PALIA de la Ordştie (1581-1582), cdit. de Mario 
ROQUES. Paris, 1925.

Tudor PAMFILE..— Cimiliturile româneşti. Bu
cureşti, 1908.

— Jocuri de copii din satul Ţepu (i-u). Bu
cureşti, 1906-7.

— Jocuri de copii. Bucureşti, 1909.
— Din viaţa poporului român. Bucureşti,

1910.
— Industria casnică la Români. Bucureşti,

1910.
— Sărbătorile de vară a Români. Bucureşti,

1911.
— Clntece de ţară. Bucureşti, 1913.
— Boli şi leacuri. Bucureşti, 1911.
— Cîntece de ţară. Bucureşti, 1913.
— Agricultura la Români. Bucureşti, 1913.
— Povestea lumii de demult. Bucureşti. 1913.
— Sărbătorile la Români: Sărbătorile detoam-

nă şi postul Crăciunului. Bucureşti, 1914.
— Sărbătorile la Români: Crăciunul. Bucu

reşti, 1914.
— Diavolul Invrăjbitor al lumii. Bucureşti 

1914.
— Cerul şi podoabele lui. Bucureşti, 1916.
— Comorile. Bucureşti, 1916.
— Duşmani şi prieteni ai omului. Bucureşti, 

1916.
— Văzduhul. Bucureşti, 1916.
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— Pămînlul. BucureşLi.
Anton PANN. — Culegere de prcwciburi sau po

vestea vorbii. — O Şezătoare la ţară, etc. 
Bucureşti, 1904.

Z. G. PANŢU. — Vocabular botanic. Bucureşti, 
1902.

Tache PAPAHAGI. —■, Images d'iilmographie 
roumaine (i, u). Bucarest, 1928.

— Cercetări In munţii .Apuseni.’Bucureşti,
1925.

— Graiul şi follclorul Maramureşului. Bucu
reşti, 1925. ' . •

Pomp. PARVESGU. — Hora din Cartai. Bucu
reşti, 1908.

Nic. PASGULESGU. — Literatura populară ro
mânească. Bucureşti, 1910.

Ştefan PAŞGU. — Glosar dialectal. Bucureşti. 
G. A. POLIZU. — Vocabular Româno-Germ an. 

Braşov, 1857.
.Miron POMPILIU. — Balade populare române. 

Iaşi, 1870.
N. D". POPESCU. — Basme. Bucureşti, 1892. 
losel POPOVIGI. — Die Dialelde der Munteni 

■ vind Pădureni in Hunyader Kamilat. 
Pravila bisericească tipărită la 1640 în Mănăsti

rea Govora; Cdit. Academiei Române. Bu
cureşti, 1884. .

Pravila lui Vasile Lupii, Iaşi, 1646; edit. Gh. I. 
SION. Botoşani, 1875.

Pravila lui Matei-Basarab (îndreptarea Legii). 
Tîrgovişte, 1652.

Psaltirea Scheiană, edit. I, A. GANDREA-. Bu
cureşti, 1916.

Gonst. RADOVICI {Gonst. GOLESGU). — în
semnare a călătoriei mele făcută In anul 
1824-1825-1826. Bucureşti, 1915.

C. RĂDULESGU-GODIN. —Hin Muscel, etn- 
tece poporane. Bucureşti, 1896.

—, Legende, tradiţii şi amintiri poporane, 
Bucureşti, 1910.

^ Din viaţa poporuluiromân.BacureşVi,l9i3.
— îngerul Românului, poveşti şi legende din

popor. Bucureşti, 1913.
G. RĂDULESGU-GODIN şi D. MIHALACHE.— 

Sărbătorile poporului. Bucureşti, 1909.
I. POP-RETEGANUL. — Poveşti ardeleneşti 

(i-v). Braşov, 1888.
— Opşaguri. Gherla, 1897.
— Povestiri din viaţa'ţăranilor români. Sl- 

hiu, 1900.
— Pilde şi sfaturi pentru popor. Gherla, 1900. 
— Povestiri. Sibiu, . 1908.

Mihail SADOVEANU. — Cocostîrcul albastru. 
Iaşi, 1921.

■— Crişma lui Moş-Precu. Bucureşti, I. a.
— Drumuri basarabene. Bucureşti, f. a.
— Dumbrava minunată. Bucureşti, 1926.

, — Foi de toamnă. Iaşi, 1921.
— La noi, in viişoară. Bucureşti, 1921.
— Neamul, Şoimareştiîor. Bucureşti, r. a.
— Pildelelui Cuconu.Vichenlie. Iaşi, 1922!
— Stradă Lăpuşneanu. Iaşi, 1921.
— Umbre. Iaşi, f. a.

C. SANDU-ALDEA. -1- Pe drumul Bărăganului. 
Bucureşti, I. a,

.— In urma plugului. Bucureşti, 1. a. 
loan SBIEREA. — Poveşti poporale româneşti. 

Gernăuţi, 1886.
Elena D. SEVASTOS.'—Poveşti. Iaşi, 1892.

— Anecdote poporane. Iaşi, 1. a.
— Nunta la Români. Bucureşti, 1889.

Gr. SIMA AL LUI lOAN. Din bătrîni. Si
biu, 1886.

— Ardeleanul glumeţ. Sibiu, 1889.
Ion SIMIONESGU;— Tratai de Geologie. Bucu

reşti, 1927.
— Oameni aleşi. i. Străinii. Bucureşti, 1924.
— Oamerii aleşi. ii. Bomdnii.Bucureşti, 1925.
— Oraşe din România. Bucureşti, 1925.
— Ţara- românească. Bucureşti, 1923.

I. SLAVIGI. — Nuvele (i-vi). Bucureşti, 1. a.
— Din bătrîni. Bucureşti, f. a.
— La răscruci. Bucureşti, 1906.
— Poveşti. Bucureşti, 1908.

T. D. SPERANTIA..— Anecdote populare (i-m).
' Bucureşti, 1892-93.'

G. STAMATI. — Poezii şi proză. Bucureşti, I. a.
— Musa românească. Iaşi, f. a.

Teod. STAMATI. — WOrterbuch der deulschen 
und romanisehen Sprache. Iaşi, 1852.

D. C. STURDZA-SGHEEANU.—Acte şi legiuiri 
privitoare la'chestia ţărănească. Bucu
reşti, 1907.

Lazăr ŞAlNEANU. — Influenţa orientală asu
pra limbei şi culturei române. Bucureşti, 
1900.

Şezătoarea. Revistă pentru literatură şi tradiţiuni 
populare (i-xx). Fălticeni, 1892 şi urm.

H. TIKTIN.—Dicţionar romdn-german.(voi. i-iu).
Gr. G. TOGILESGU. — Materialuri folkloristicc

-(i-u). Bucureşti, 1900.
Tribuna din Sibiu.
St. St. TUŢESGU. — 0 parte din sfinţii poporu

lui. Craiova, 1908.
— Taina ăluia. Piatra-Neamţ, f. a.

D. ŢIGHlNDEAL. ^ Fiiîoso/ice şi politice prin 
fabule, învăţături mor ale. Bucureşti, 1838.

Alex. ŢIPLEA. — Poesii populare din Mara
mureş. — Bucureşti, 1908.

Grig. UREGHE. — Domnii Ţării-Moldovei şi 
viaţa lor (tip. in Letopiseţile Ţării-Mol- 
dovii, voi. i).

Nestor URECHE. — în Bucegi, A90&.
Uricariuî. — Publ. de T. GODRESGU. Iaşi, 1852 

• şi urm.
lancu VACARESCU. — Colecţie dinpoeziile d-lui 

marelui logofăt Bucureşti, 1830.
Mitrop. VARLAAM — Carte românească de In- 

ivăţâtură. Iaşi, 1643.
.'Vlex. VASILIU. — Poveşti şi îepende. Bucureşti, 

1928.
Alesiu VICIU. — Glosar de cuvinte dialectale din 

graiul viu al poporului român din Ardeal. 
Bucureşti, 1906.

— Colinde din Ardeal. Bucureşti, 1914.
Vas. VÎRCOL. — Graiul din Vilcea. Bucureşti, 

1910. ■
.Vlex. VLAHUŢA. — Dan. Bucureşti, 1893.

— Din durerile lumii. Bucureşti, 1. a.
— Din goana vieţii. Bucureşti; I. a.
— Din trecutul nostru. Bucureşti, 1913.
— In viitoare. Bucureşti, 1901.
— Poezii. Bucureşti, 1915.
— România pitorească. Bucureşti, 1908.

Elena NIGULlfÂ-VORONCA. — Haiineleşicre- 
dinţelepoporuluiromân. Cernăuţi, 1903.

Gustav WEIGAND.— Jahrcsbericht des Institute
' fiir rumănische Sprache (i-xxvi).
Duiliu ZAMPIRESGU. — Anna. Bucureşti, 1911.

— Furfanţo. Bucureşti, f. a.
;— Novele romane. Bucureşti, f. a.-
— Pe marea neagră, poezii. Bucureşti, f. a.
— Tănase Scatiu. Bucureşti, 1916.
— Viaţa la ţară. Bucureşti, f. a.

I. -A. ZANNE.—-Proverbele Românilor (i-ix).
Bucureşti, 1895-1901.
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A B R E V I A Ţ I U N I

a.—anul
Abs. sau abs. = absolul 
ac. = acuzativ 
adj = adjectiv 
adv. — adverbliat) 
alb. = albanez
(ALCCSd = ArjCCSANDRI *
CALECB.-P.) = ALKCHAKDRI *) PoCZH

populare
(ALX.) = OR. ALEXAKDllKSCn * 
(AMT..IV.1 =a AKTIU IV111EARUL*
ar. = aromân, macedo-roniân 
arăb. = arăbesc 
art. «= articol, articulat 
augm. — augmentativ 
aux. = auxiliar'
(BAlC.) = N. bXlcebcu *
Bân. = Bănat
(BAB.) = I. A. BABBAKAHEBCU * 
(BD.-DEL.) = BUDAI-DKt.RANU “
bg. = bulgăresc
(BOD.) = R. A. BOGDAN *
(BIB.) = 1. Ol BIBICESOU *
(BiBL.) = BIBLIA de la 1088* 
bibi. = biblic 
biz. = bizantin 
big. = bulgăresc
IBOL.l — D. BOLINTINKANIT *

' (BRL.) = Pil I. nlBLKA *
(BR.-VN.) = !• AIa. miXTE8CU‘V01NK!}Tl*
Bucov. = Bucovina
(BUD.) = LEXICONUL IUI1>AN *
(BUR.) = T* nUHAUA *
© = contrariu
fCANT.) D* CANIEMIU * .
ICAR.) = !• L. OARAOIALK *
(CAT.) = OH. CATANA *
(CIAUŞ.) = OIAUŞANU •
cit. = citeşte' 
clas. = clasic
(COD..CAL.) = CODUL CALIMAH 
(COD.-CIV.) = CODUL CIVIL 
(COO.rCOM.) = CODUL OOUKIICIAL 
(COD..PeN.) =s CODUL PENAL 
(CODR.) » TU. CODIIE8CU *
coh = colectiv 
comp. = compara
(COR.) = CO8TA0IIK OONACm *
conj. = conjuncţiune 
conj. = con.lugare
(CONV.) = CONVORBIHI LITERARE 
(COR.) ^ GORE81 *
(C06T.) = ION C08T1NEBCU *
(COŞB.) = OH. coşnuG *
(C.-RAD.) » CONSTANTIN KADOVICI 
(CRO.) = ION CRRANGl *
(DAM.) = PK. DAUft •
4at. = dativ 
def. — definit

dem.
(OEM.)
(DENS.)
der. =
dial.
dim,
(DLVR.) 
(DON.) = 
(OOB.) = 
(DRAOH.) 
(D.-ZAMF.

demonstrativ
V. DEMETRIUB *

= OV, DRN8U8IANU *
derivat(e)

= dialectal 
= diminutiv
=S R. DEL A VH AN CEA *
= A. DORICI 

DOSOPTRI * 
ss U. DRXgIIICI *

,) = DUILIU KAMFIRKKCU
d. Hr. = după Hristos 
elipt. = eliptic
(EMIN.I ~ BBXINR8CU *
encl. = enclitic 
engl. = englez 
etim. = etimologie
(EV.-OOV.I = KVANGHKI.i'A d(; |a GO-

vora
expr. = expresiune(a)
© ^ figurat 
F = familiar 
/. = feminin 
fam. = familia 
Pig. = Figura
(PIL.) = N. PILIMON *
(FLOR.) = AL* PLOIIINI *•
fr. = francez
(FR.-CDR.) = T. KUÎNCII ijl (ill CAN• 

DUBA *
(niRt.) = !>• FURTUNA *
(OA8T.) =M. O ASTRU *
gen.-dat, = genitiv-daliv 
genii. = genitiv 
geogr. = geografic 
germ. = german
(6N.) = N. GANE ”
(GOL.) = lORDACHE OOLKSCU *
(GOR.) — A* GOKO\rEI *
gr. = grecesc
(GRIO.) = EMIL OltlOOROVlTKA * 
(ORL.) = emil OtRLEANU *
(6RM.) = TBAIAN GERMAN *
(OR.-N.) = Graiul nostru
(OR.*UR.) = OH. URRCMK * <
(NASD.) = »• P. UABDEU *
(HOD.) = enba iiodoş *
id. = idem
(l.-OH.) = ION GUICA ”
(IK.-BR8.) = I. D. JABNIK Şl A- BÎR-

8BANU *
imp. sau imper. = imperativ 

(ui)
ind. sau indic.= indicativ{ul) 
inf. = infinitiv{ul) 
inter. = interogativ 
interj. = interjecţie 
inlr. = intransitiv
(Ion.) = ION IONE8CU *

XXII

(IRG.) = N. lOnOA *
iron. = ironic
(I8P.1 — 1’. 181*1 IIKBCU *
it. = ilalian
in. Hr. = Înainte de Hristos
IJIP.I = o. ilIPBBCII *
irnpr. *= împrumutat din ro

mâneşte)
lat. sau lat. = latin
(LAUO.) = LAUGIRIl *
(LEO.-CAR.) a LBaiUlREA CAIIAUKA * 
(LET.) = L^IOPIHE'J’K *
(U'UB.) = Liuiia'şI 1 ana •
(L.-M.) = LAITRiaN şi MASSIM ’
loc. =locufiu7?r
loc. adv. = locuţiune adver

bială
loc. conj. locuţiune conjimc- 

tivă
(LUNG.) = MIIIAIL LUNGI AN U *
m. = masculin
(MAI.) = OII. MAIOU *
IMAN.) =s DK. N. MANOI.KHCU ’
(MAR.) = SIM. Fii. MARIAN *
Maram, = Maramureş
(M.-C06T.) = MIIION COSTIN *
(MERA) = ' 1. T. MKIIA *
Mofd. = Moldova 
Munl. = Munlei}ia
(MUST.) “ NICOLAE ML’H'I’K *
(MX.) =: MIIIAIL MOXA *
n. = neutru
(N.-C08T.) = MICOLAI; COtiTlN '

#(NEC.) = ION NKCUIiC’K *
nedef. = nedefinit
(NEGR.) == C. NUUH(TZ/il *
nehoi. = nefiolărU 
ngr. neo-gT(^cesc
(NOV.) = NOVACOVICl *
npr. = pumc propriu 
num = numeral
(N.-UR.) = NKSTOn URKCIIK *
Oaş. = Ţara Oaşului
(ODOB.) = AL. ODOIIESCi; *
O/ten. = Oltenia
(OT.) = I. OTE8CU *

= popular
= proverb, locuţiune pro

verbială 
p. = participial
(PAC.) = V. pXcalA
(PAL.) = PALIA de la Orăştia *
(PAMF.) = TUDOU PAMFILK *
(PANN) = ANTON PANN *
(PAP.) = TACHE PAPAHAGI *

part. = participiu{l)
(PASC.) = N. PisCULESCU .*
perf. = perfectul)



pers. = persoana, personal 
pers. = persan 
p. IST. = Partea a doua a 

Dicţionarului 
pl. = plural 
poet. = poetic 
pol. = polonez
(POL.) = 11 - POLTZU *
(POP.) 1 N. 1). POPE8CU *
port. = portugez 
jtos. = posesiv
(P pRv.) = P. PÎEVKSCU *
pr. anal. = prin analogie
(PR.-CIV.) = PROCEDUIIA CIVILA' *
pref. = prefix 
prep. = prepoziţie 
pr. exag. = prin exagerare 
pr. ext. = prin extensiurie 
prez. = prezentţul)
(PB.-oov.) = pravila de la Govora ‘ 
pron. = pronume 
propr. = propriu 
prov. = provensal
IPRV.-LP.) = PRAVILA lul VaSllB

Lupu *
(PRV..MB.) = pravila lui Matei- 

Basarab *
(PS.-aCH:) = l‘9AL'i'IUKA 8CIIEÎANA *
(pşc>) = »'Agcu *
(R.'COD.) = C. BADULEaCU-CODIN *
refl. = reflexiv 
rel. = relativ
(RET.) = Ton POP RKTBGANU *

rom. = român, romanic
rus. = rusesc
rut. = rutean
(Rv.-cRo.) = REVISTA lon Creangă *
(SAD.) = înUAIL SADOVEANU * 
(6..ALD.) = SAKDU-ALDBA *
(SB.) = SBIRREA #
sbşt. = substantiv masculin fără 

plural sau cu pluralul 
ne atestat 

sec. = secolul
(6EV.) = ELENA SEVASTOS *
sf. = substantiv feminin
(S1M.) : : ION BIMIONEBCD *
si. sau slav. = slav, slavon 
slov.= sloven
(SLV.) = ION SLAVICI *
sm. = substantiv masculin
sn. = substantiv neutru 
spec. = special
(SPER.) = TH. 8PERANTIA *
srb. = sîrbesG
(STĂM.) = CAVALERUL KT AM ATI *
(STM.-WB.) = Dicţionarul de

TIl. STAMATI *
(ST.'ŞCH.) = C. STURDSiA-eCHEIANU *
subj = subjonctiv (ui)
.sul. sau suf.= sufix(ul)
(ŞAIN.) -- L. SAINEANU *
(SEz.) = REVISTA Şezătoarea * 
tăt. = tătăresc
(T.-BUD) = TIT BUD *
tc. = turcesc

(TEOD.) — OII* DEM. TEODOl.ESCU * 
(TKT.) = II. TIKTIN *
(TOC.) = OR. TOCILE8CU *
tr. = transitiv, trecut 
Trans. = Transilvania 
Tr.-Carp. = Transcarpatin
(TRIB.) = TRIBUNA din SlblU * 
(TUT.) = TUTE8CU *
(Ţ)CH.) = D. ŢICHINDEAL *
ţlg. = ţigănesc
(TPUI = TIPLEA *
ung. = unguresc 
unipers. = unipersonal
(UR.) = NE8TOR URECHE * (şl (N. UR.))
urm. = următor(i)
V. = vechiu
(VAC.) = VICĂIIEBCU *
(VARL.) = MITROPOLITUL VARLAM 
IVA6.) =: al. VA8ILIU
vb. = verb 
verb.= verbal
(VIO.) = al. vHini *
viit. = viitor(ul)
(VTRC.) = V. VÎRCOL *
(VLAH.1 = ‘IL. VLA IIU'I’X *
(VOR.) = EI.. NIC. VOKONCA *
vorb. = vorbind 
vsl. = vechiu slav 
vulg. = vulgar
(WO.) = G. WEIGAND *
(ZNN.)= I. A. ZAKNE *

A se vedea la pag. xix-xxi titlurile şi ediţiunile lucrărilor din care stau extras citate.

SEMNE SIMBOLICE

nes Acustică 
^ Aerostatică 
v' Agricultură 
S> Anatomie
^ Arheologie, Istoria antică 
(fia Arhitectură 
± / Aritmetică, Matematici 
^ Arme 
☆ Astronomie 
^ Automobilism, vclocipedie 

Aviaţlune 
i Băuturi 

(![({ Biserică, Teologic 
^ Botanică 
X Bucătărie 

Căi ferate 
@ Calendaristică 
a- Chimie 
V Comerţ, Finanţe

Decoraţiuni şi Medalii 
§• Didactică, Şcoli 
M Electricitate 

Eraldică 
gk Farmacie 
+,'+ Filosofic 
15 Fizică 
JIBih Fotografie 
• Geografie 

Geologie 
A Geometrie

t

â
l

0

a.
f
«
X
©
9
SA

im

f
«
<9
St

&
O
ISI

Istorie-
Irnbrăcăminte
îmbrăcămintea capului
încălţăminte
Jocuri, Sporturi
Jocuri de cărţi
Jocuri de noroc
Juridic
Literatură
Mamifere 1
Marină
Medicină. Chirm-gie
Meşteşugari, Meserii
Metalurgie
Meteorologic
Metrică, Poezie
Militărie
Mineralogie
Mitologie
Mobile
Morărit
Muzică
Nevertebrate
Numismatică
Păsări
Păstorit
Peşti, Batraciene, Reptile 
Pictură
Politică, Administraţiune 
Poştă,

co Retorică, Gramatică 
p Sculptură
♦ Silvioultură,Arboricultura 
O Teatru

Tehnologic, Unelte 
Ttp Telegrafie

Tipografie, Legătorie 
Topografie 
Ţesătorie, Ţesături 
Vase
Arta veterinară 
Vlnătoare 
Zidărie 
Argot
Provincialism 
Guvlnt sau sens vechiu, 
păstrat îl) unele regiuni 
Guvlnt sau sens dispărut 
Guvlnt sau sens rar 
Incorect 
vezi
vezi figura 
din care derivă 
derivat din 
separă sensurile sau 
diversele oategorli grama
ticale ale aceluiaşi cuvtnt 
Etimologia cuvîntulul

U
O
n
V 
A 
$
O
t

t
✓ 
O

>
<
f

[ ]

XXIII



CUPRINSUL TABELELOR Şl PLANŞELOR

1, AbreviaViuni curente 
1[. Unelte agricole . .

Ml. Alfabetul . . . ■ .
IV. Alfabetul arab 
V. Alfabetul armenesc 

VI. Semne astronomice 
VII. Autografe .... 

VIII-IX. Biserici şi Mănăstiri 
X. Boieri .

XI. Alfabetul bulgăresc 
XII. Caractere tipografice

XIII. Tipuri de case romăno:
XIV. Ceramică românească 

Ciobani ..;...
Clopote.....................
Clopoţei.....................
Corecturi tipografice 
Corpuri de caractere 
Alfabetul ebraic . . 
Lista eleiiientelor chim

XXII. Alfabetul german 
XXIII. Aparate de gimnastică 
XXIV. Alfabetul grecesc . . 
XXV. Imnuri naţionale 

XXVI. Interioare do caseţărăni
XXVII. Işlice.........................

XXVIII. Jocuri .......
XXIX. Jucării făcute de copii
XXX. Lămpi .....................

XXXI. Lăutari.....................
XXXII. Leagăne .....................

JCXXIII. Linii .........................
XXXIV-XXXV. Mărci româneşti 

XXXVI. Sistemul metric . .
XXXVII. Moara ..........................

XXXVIII. Mobilierul ţăranului . 
XXXIX-XL. Instrumente muzicale 

XLI-XLIl. Navigaţie ..... 
XLIII. Unelte neolitice . . 
XLIV. Nevertebrate . . . .

XV.
XVI.

.XVII.
.XVIII.

XIX.
XX.

XXI.

eşti

pag.
3

25
30
70
81
91

ibz
148-9

158
182
222
230
248
i269
294
295 
335 
.339 
447 
455 
535. 
542 
558 
004 
019 
627

■ 681 
689 
693 
699 
701 
715 

746-7 
769 
790 
792 

114-5 
826-7 

834 
837

pap.
XLV. Rase de oi . . . . . . . . 850

XLVI. Olărie......................... 1 • • • 865
XLVII. Alfabetul orbilor ..... 872

XLVIII. Pălării....................... ; . . . 889
XLIX-L. Păstorit...........................   908-9

LI. Pîrghii ............. ; . . . 947
LII. Porţi. ............................. .... . 961

LIII-LIV. Porturi naţionale................... 976-7
LV. Ruine...........................................1086

LVI. Alfabetul rusesc......................1089
LVII. Scoarţe. . ........................ . . 1119

LVIII. Alfabetul slrbcsc ..................1159
LIX. Alfabetul slavon . . .'. . 1161
LX. Solide.............................   • ■ 1173

LXI. Stenografie ..................... .... . 1201
LXII. Suprafeţe 1235

LXIII. Alfabetul surdd-muţilor. . 1237
LXIV. Telegrafie şi Telefonie . . . 1285
LXV. Alfabetul telegrafic Morse . 1286

LXVI. Temple. .................................   1288
LXVII. Topografic.................................. 1314

• LXVIII. Troiţe . . ...................................13.38
LXIX. Alfabetul turcesc................. 1346

LXX-LXXIII. Uniforme . ...... .1376-9
LXXIV. Unităţi de măsură . . . .1381-2
LXXV. Valute...........................................1400

LXXVI. Vehicule . ...............................   1410
LXXVII-LXXVin. Vertebrate .... 1415-6 
LXXIX-LXXX. Vînzători ambulanţi . . 1436-7
EXXXI. Zodiacul .................................; . 1467

PLANŞE
I-II. Ciuperci.

III-V. Decoraţii.
VI-VII. Drapele.

VIII. Ouă Încondeiate.
IX. Pietre preţioase.

X-XI. Scoarţe.
XII-XIII. Picturi.

XXIV



l
Sec XV

°l
Sec XVI

i
Sec. XVI

3

SâMaaa
A'

JM II H I ■ ■ I IMIIII Ml

mifMi
HI 111111 II I II11111

3

Sec ^VIII

Sec. XIX
ALKSATUItr

A1 sm. Prima literă şi prima vocală a alfa
betului; purta în alfabetul cirilic numirea dă j,az“.

A2. interj. Exprimă mirarea, durerea, îndoiala.
A9 prep. © Întrebuinţată dinaintea infiniti

vului (a avea, a aorte) ţ| ® Pusă după anumite 
verbe însoţite de substantive, pentru a restrînge 
Înţelesul general al verbului după ideea, însu
şirile substantivului: abia putu tace ceva care să 
mal semene a. grădină dsp.i; calcă a popă; cobeşte a 
moarte; miroase a mucegalu; trage a sărăcie; fluieră a
pagubă ÎI ® Formează adverbe şi locuţiuni adver
biale: acasă, adeseori, afund, alături, alene, aminte, 
anevoie (în limba veche şi In graiul poporului, 
formaţiunile acestea apar mai des: atimp, aprtnz, 
a mină, a umăr) K ® Precedată de prepoziţia de, 
formează: a) locuţiuni adverbiale: de-a lungul, 
de-a rÎndoi; b) numele unor jocuri de copii: de-a 
baba-oarba, de-a botii 1| ® Se pune la gen.-dat. di
naintea adjectivelor şi pronumelor nedetermi
nate şi dinaintea numeralelor: vorba a niscai-va 
oameni; tată a doi copil [lat. a d].

A4 art. m- AL.
A4 pron.adj.dem.j. Al.
ABA1 (pl. abale) s/. ©Iii Postav de lină groasă, 

de obiceiu alb, mai rar de altă 
Coloare: înăuntru mal erau no ştiu 
cite buoătl de abale dsp.i || © ^
Haină făcută din acest postav 
[tc.-ar.]

ABAi2 interj. Precede în ge
nere o întrebare şi exprimă mi
rarea, îndoiala: abal moşule, În
cotro ? (DLVR.) ; abal Dragomlre maică, 
lumea se prăpădeşte de Irig, şl tu stal T . ,.7_ 
şl clntl din llulerl (vlah.) . g. . . .

'ABAC (pi.-ace) sn. © i£b Tăbliţă care formează 
partea de sus a capitelului unei coloane ([Dl)t 
® S Maşină cu care în
vaţă copiii să socotească, 
alcătuită din nişte bile 
mobile înşirate pe mai 
multe sîrmeparalele, nu
mărător, socotitor cu bi
le (IU 2) [fr. a b a q u e
< ABAGERfE s/. V A - FiS'2' AbaC' 
telier, prăvălie unde se lucrează sau se vînd

abale: Dnca-Vodă de copil mic viind aice In (ară, au 
fost Ia dugbiană Ia — (must.) [abagiu].

ABAGICJ sm. V Cel ce lucrează 
sau vinde abale [tc.].
'ABAJUR (pl. -urori) sn. Apără

toare de'sticlă, de metal, de-hîrtie, 
etc. ce se pune la o lampă sau lu
minare, spre a concentra şi coborî' 
lumina (|^ 3): 'V ni şl toate cele lucrate 
cu Igllta In fel de fel de fete (CAR.i [fr. 
a b a t - j 0 u r].

'ABANDON (pl.-cnurl) sn. n Ao-F,fî-3-AbaJul 
tul prin care cel asigurat părăseşte pe seama 
asigurătorului proprietatea lucruriior asigurate 
şi cere toată suma tocmită pentru asigurare
(COD.-CIV.I (COD.-COM.) [fr. ].
'ABANDONA (-cn, -cnez) vb. tr. A părăsi, a 

lăsa în părăsire, în voia în- 
tîmplării: am abandonat proiectul 
de călătorie; a fost o mamă rea, 
şl-a abandonat ooplll [fr.].

ABANOS sm. ţ Lemnul ne
gru, tare 'şi greu al unui ar
bore din India şi insula Cei- 
lan (Diospyros ebenum) ([D4): Flg' '*• Abanos- 
bastoane Inngl de cu minerul de fildeş (i.-gh.) [tC.].

'ABATE1 sm. rd © Superiorul unei abaţii, 
stareţ, egumen (în Franţa, Italia)
(IU 5) ir ® Om al bisericii (în genere); 
preot [it.].

ABATE9 (-at) 1. vb. tr. © A înlă
tura, â da la o parte, a depărta din 
drum, din direcţiunea pe care o ur
mează cineva, spre care se Îndreaptă 
ceva: Ercale se pese de ab&tn din matca 
lor donă rlurl (tsp.); vlntnl alnnga norii şi 
abătea grindina In alte p&rti; 0: Ce vint 
te-a ab&tnt pe-alci P se zice Văzînd p8 
cineva sosind într’un loc unde nu 
te-ai fi aşteptat să vie H de
la datorie; an Început... a lace nn vnet... Fig. 5. Abate» 
ca doară l-orde la citit (ss.).

2. vb. intr. © A trece printr’un loc, părăsind 
drumul apucat: a vmt s’abată din dmmal mare gi b*o 
la pe snb deal Ia dreapta (CAR.) ^ © A COti: abatem la 
stingă 9I nroăm pe podlşarl verzi lunecate de soare (vlah.) 
t © a-i veni o dorinţă, un gind neaştep-

1



ABO
ABA .rtat, a-i trece prin minte (sa faca ceva): la virata

de patruzeci de ani U abStnae a& ae tnaoare ineor.) ; 
md-Bl l-a abatet eâ naaed tocmai deapre zinft (car.i.

3. vb. refl. ® A se depărta din drumul apucat, 
a lua o alta direcţiune, spre a se opri tn treacăt 
Intr’un loc, a se da tn laturi: a’a abdtnt la atlnga; 
O din calea betlvnlnl gl Hrlatoa a’a abătut ţ| ® 0 
A ae de la datorie, din calea cea dreaptă, din oalea Dom
nului; din cnvintnl Iul nu ae abătea tiep.i [lat. ab- 
b a t t 6 r e],

'ABi^TEa (-at),!.. vb. tT. A dobori: moartea... a- 
bate şl pe cel tare şl pe cel alab (ălecş.i.

2. vb. refl. A se năpusti: peate clte-va minute un 
adevărat potop a’abate vijelloa aaupra noaatră ivlah.) [fr. 
a b a t t r e].

ABATERE sf. ® Faptul de a abate, Înlă
turare H ® Faptul de a se abate, de a se depărta 
de calea care trebue urmată; călcare (a legii, a 
unei porunci, etc.): o1 din drum; .^dela datorie; .v de 
Ia anblect; aă nu vă tle ou aupărare pentru abaterile oe tao 
tisp.) t ® îndepărtare de ia regula obicinuită, 
excepţie.

•ABATQRIU (pJ.-lorii) sn. Clădirea, locul 
unde se taie vitele, zalhana [fr. abattoir]. 

ABATVT1 adj. p. ABATE* Kţ © NEABĂTUT. 
•ABAtvt* adj. ® p. ABATE» n ® Slăbit, 

istovit, doborlt de o boală, de o suferinţă, vlă
guit: <vă de mlhnlre şl ou nădejdea In Inimă, ajunse la 
o căsuţă nep.i [fr. abattu].

*ABAŢţE Sf. rri Mănăstire (în Franţa, Italia) 
ale cărei venituri constituiau un beneficiu pen
tru stareţul ei [it.].
‘ABCES (pZ.-ese) sn. f Bubă, îngrămădire de 

puroiu Intr’o parte a corpului (© „buboiu"): aveai 
un care se putea sul la ocblu (car.) [fr.< lat.]. 
‘ABCISA s«- ABSCISA.
‘ABDICA (-dio) vb. părăsi o însărcinare;

ă renunţa la tron, la puterea supremă [fr.< lat.].
‘ABDICARE, ‘ABDICATIUNE, ‘ABDICATIE sf. O 

Faptul de a abdica; părăsirea unei însărci
nări, renunţare la tron, la puterea supremă 
[fr.< lat.].

‘ABDţiMţlN Cpl.-ene), sn. fo) Pîntecele, cavi
tatea dm corp în care se află 
maţele (:■] 6) [fr. <lat.].

‘ABDOMINAL adj. De ab-
dotnen, care stă In legătură cu 
abdomenul: regiune »ă; durere .vă
[fr.].
‘ABDUCTOR adj. Se zice 

de un muşchiu care depărtează 
un membru de planul de simetrie 
al corpului, sau două organe unul Fi§:. 6. Abdomen, 
de altul [fr.].
‘ABDUCŢiyNE sf. Mişcarea produsă de

un muşchiu abductor [fr.].
‘ABECEDAR (pl.-an) sn. |> Carte din care 

se învaţă primele noţiuni de citire şi scriere [fr.].
*ABERAŢiyNE, ‘ABERAŢIE sf. ® V- Feno

men prin care corpurile cereşti se văd în altă 
direcţiune decît cea adevărată şi care provine 
din mişcarea prea iute a luminii şi mişcarea mai 
înceată a pămîntului H © 15 Fenomen care are 
ca urmare deformarea sau lipsa de claritate a 
imaginilor, din pricina împrăştierii în mai multe 
direcţiuni a razelor luminoase trecute printr’o 
lentilă H ® ® Rătăcire a minţii sau a sim
ţurilor [fr.< lat.].
OAB; adv. O/ten. = ABIA.

ABI.A, OABIE adv. ® (de mod). Cu greu, ou 
mare greutate, anevoie: vam izbntit să răzbat prin 
malţlma; deseori însoţit de prepoziţie, de-abla: 
de-abla s’an CDioat găinile şl voi aţi şl Început t icrg.) ; şi 
reduplicat abia, abia, de-abla de-abla: o atropliă an 
apă şl d'v d’v o mal Înviorară tisp.) ţ[ ® (de canti
tate). Numai, nu mai mult decît, foarte puţin, 
aproape de loc: nn vtntloeladla de V II simţeai ţ[ ® 
(de timp). Nu mai tîrzlu decît, nu mai ’nainte 
decît, numai de puţin timp: v aonm a aoslt; abia... 
şl..., cum, îndată ce. nu trece mult timp la mij
loc: V Isprăvise vorba şl bnzdngannl. Izbind In nşă şl In 
masă, se pnae In onln iisp.) [lat, ad-vix].

*ABţL adj. Dibaciu, destoinic, priceput, înde- 
mînatec, iscusit fii © neabjl [fr.< lat.].

‘ABILITA (-Iţea' tib. refl. t A se arăta destoinic 
de a fi profesor; a trece examenul prin care se 
capătă dreptul de a fi docent [germ.].
‘ABILITiATE sf. Dibăcie, destoinicie, price 

pere, indemînare, iscusinţă: nn e proces oricit de 
nedrept oare să nn se poată olştlaa on v (br.-vn.) f f © NE-
abiutate [fr.<lat.].
‘AB INTESTATO loc. adv. lat. A Fără a 

se fi făcut testament: moştenire ~; moştenitor v.
‘ABţS Cpl.-ianri) sn. Prăpastie, adîncimefără 

fund; noian; Palidă şl gănditoare, Lona lese din vnri 
(D.-ZAMF.) [lat.].
‘ABITAŢiyNE sf. rt Locuinţă, iocuire: oai 

oe ara dreptul da v poate Ineblrla partea casei oe nn 
locneşte (Cod.-civ.i [fr.< iat.].

ABITţR (mal v) adv. © Mal mult, mai tare, 
mai bine, mai cu vază: mină caii mai — ca bletnl 
răposat (DLVR.i ; are amblţ... aă Ile oompanla noastră 
ceva mal v din toate (Car.) [tc.-pers. a b e t e r]. 
O ABITURiyNT, -TA sm. f. Tr.-Carp. i1* Care a 
terminat cursurile unei şcoale superioare şi 
rămlne să treacă ultimul examen [germ.].
‘ABJECT adj. Netrebnic, ticălos, de dispre

ţuit: n’am mal văznt o creatnră aşa de vă [fr.< lat.].
‘ABJURA (-Jur) vb. Ir. ® esf A se lepăda cu ju- 

rămînt de o religie, de o credinţă f ® A re
nunţa cu desăvîrşire la o părere, la o doctrină 
[fr.< lat].
‘ABJURARE, ‘ABJURAŢIUNB, ‘ABJURATIE sf. 

Faptul de a abjura [fr.< lat.].
‘ABLATIV (pl. -ivo), sn.3? Gazai declinaţiunii 

greceşti, latineşti, etc. [lat.].
‘ABLAŢiyNE Sf. f Operaţiune prin care se 

taie, se scoate o parte bolnavă a corpului [fr.].
‘ABLEGAT sm. ® nat Trimis al papei către un 

cardinal nou numit f ® Trons.tJDeputat [fr.<lat.].
‘ABLUŢiyNE sf. nat Spălarea simbolică îna

intea rugii, prescrisă de unele religiuni din Orient 
[fr.< lat.].
‘ABNEGARE, ‘ABNEOAŢIPNE, ‘ABNEGAŢIE sf. 

Renunţarea la anumite foloase pe care şi-o im- 
pUQ6 cineva; ei era enbllm de abnesare şl de eroism 
(VLAH.) [fr.< lat.].
‘ABNORMITATE ‘sf. f Anomalie [fr.]. 
ABOALA sf. f Boala copiilor, epilepsie 

[a5 + boală].
‘ABOLI (-olesc), vb. tr. r; O A desfiinţa, a supri

ma o lege, o instituţlune [fr.].
‘ABOLIRE, ‘ABOLIŢIUNE, ‘ABOLIŢIE sf. n 

Desfiinţare, suprimare (a unei legi, a unei institu- 
ţiuni): abollţlunes robiei... şl a olăcll... slot victorii 
alo libertăţii (Vlah.i [fr.< lat.].
‘ABOMINABIL adj. Care-ţl face groază, care 

te desgustă, urloios; foarte rău, foarte urît: a
comis o crimă vă; are nn caracter v; a lăont o Inorare 
vă [fr.< lat.].
‘ABONA (-onez) 1. vb. tr. A face un abonament 

pentru cineva.
2. i)b. re/z. A face un abonament pentru sine [fr.]. 
‘ABONAMENT (pl. -te) sn. Învoială făcută 

în schimbul unei sume plătite înainte, pentru 
a se bucura pe un timp hotărît de unele fo
loase, d. e. pentru primirea unei gazete, pentru 
intrarea la un spectacol, pentru a călători cu 
trenul etc. [fr.].
‘ABON.^T adj. sm. p. abona. Care a făcut 

un abonament ff © neabonat.
‘ABONDENŢA tv abundenta.

,'ABORDA (-dra) ţ. vb. intr. a, A trage la 
ţărm, a se apropia de uscat: abordind intr'an port 
al acelei insole (i.-gh.).

ţ. vb. tT. ® ^ A izbi, a produce o ciocnire 
între, două corăbii f ® A se apropia de cineva 
Şl a-l vorbi: ţăranul, privind In Domn pe căpetenia 
sn, II abordează on piept deschis, zlclndn-1: tn, Doamnei
(NEGR.) f® .IŞ'A se apuca de studiat ceva, de tra- 
tftt un subiect: e sbordEt qd snblsot sibq Ffr 1 

ABORDABIL adj. De care te poţi apropia 
onl ~ f II © INABORDABIL [fr.l. AB ORD AGIU (pl. -age, -agil), ‘ABORDAJ (pl.



TABELA I. ABRE VIA TIHNI CURENTE ABO-

ABS
A ......................Alteţa
AA. LL...............Alteţele Lor
AA. LL. HH.....Alteţele Lor Regale
B. c.....................anul curent.'
a. Cr ............. Înainte de Cristos
A. I....................Alteţă Imperiala
a. m. (= anle meridiem) Înainte de amiazi
A. R...................Alteţă Regală
A. S................... Alteţa Sa
A. S. R. . ........Alteţa Sa Regală
B. p.................... bun pentru
cap......................capltol(ul)
CiC sauet. crt....cont curent
ef. (=conter) ....compară
C. F. R. ...........Căile ferate romlne
C la sau Comp. ..Compania
comp...................compară
C. p.................... carte poştală
D..................... ..Domn(ul)
d. e. sau de ex....de exemplu 
D-el sau D-nei... Doamnei 
D-a sau D-na . .Doamna
DD..................... Domnii
D-lor ............... Domnilor; dumnealor
D-lul..................Domnului; dumnealui
D0 (= dilo) .. ce s'a spus Înainte
D-r .................Doctor
D-ra, D-rei ......Domnişoara, Domnişoarei
D-sa, D-sale .... Domnia-sa. Domniei-sale
D-ta, D-tale . .. Dumneata, dumitale
Dy. ■ ................ Domniei - voastre, dum

neavoastră
D-zeu ............. Dumnezeu
E.......................Est
eto. (= el caelera) şi altele şi celelalte
ex........................exemplu
Exc.. ...............Excelenţă. Excelenţei
F-eo ...............franco
f°.........................folio
Ibid. { = ibidem). .loi acolo 
Id. (= idem)...... acelaşi

in-40, in-80..........în-quarto, In-octavo
ing................ . .inginer
IS. HS...............Isus Hrlstos '
I. P. S. S.......... înalt Prea Sfinţia Sa
1. c. sau 1. cit... (la) locul citat
L. S....................locul sigiliului
MM. LL..............Majestăţile Lor
M. S...................Maiestatea Sa
N........................Nord
N. B. ............ Nota bene
N. N. ..............cutare
n0...................... numărul
Onor...................Onoratul(ui)
op. c. sau op. cit...opul citat
p. sau pag......... pagina
pass. {=passim).în diverse locuri
p. c. c................. pentru copie conformă
p. m. {post meridiem) după amiazi
P- P....................portul plătit
P. S....................Post-soriptum
P- S. S...............Prea Sfinţia Sa
P. T. (=pleno tilulo) cu titlul deplin
P- T-T-..............Poştă, telegraf, telefon
R- M. S.............Regia monopolurilor Statului
r° ............ j....recto
S. ...i............ 1 ...Sud
Sf....................... Sfintul
S. M. R............ Serviciul maritim romln
S. S....................Sfinţia Sa
S. T....................Sfinţia Ta
S-ta ............... Sfinta
ş. a....................şi altele, şi alţii
ş. a. m d........ .ji aşa mai departe
T. S. F..............Telegrafie fără fir
urm...................următor(ul)
V .........................vezi
V ........................Vest
v°........................verso
VV..................... Voevod
W.-C................. Water-closet, privată
X ‘ ................... anonim, necunoscut

-ale), sn. a. Ciocnirea a două corăbii sau vapoare 
pe mare [fr.].
‘ABORIGEN 1. adj. 9 Care-şl are oblrşia din 

ţara in care trăeşte, băştinaş, neaoş.
2. ABORIGENI sm. pl. Locuitoril cei dinţii ai 

unei ţări [fr.].
*ABQRT...= AVORT...
•ABRACADABRANT adj. Ciudat, bizar, ex

traordinar [fr.].
ABRAŞ adj. ® Cu o pată albă sub coadă 

{vorb. de cai) f ® ©© Nenorocea, de piază rea:
de oamenii on părul roşn eâ te lereştl, cA stnt .^1 îf (â) © 
Hău, arţăgos: Fol se laoe căpitanul oA-l din firea 
Ini (VLAH.) [tc. e b r a sj

• ABREVI.Â' (-Tl“) vb. iT. ^ A prescurta (vorb. 
mai ales de o scriere): a scurta cuvintele [lat.].

* ABRE VLAHE, ' ABRBVIATIHNE, 'ABREVIAŢII 
Sf. ® Prescurtarea cuvintelor prin scoaterea u- 
nora din litere (•«■ tabela I); tini Inl Nae Bălăoesna 
din Ploestl. zis prin abrevlatie Nalba o.-ch) ^ ® Sem
nul scurtării ffr.<lat.l.

'ABROGA (-rog) vb. Ir. A desfiinţa, a suprima 
(o lege, un decret, o datină, etc.) [fr.< lat.].

•ABROGAlRE, 'ABROGATIUNB, 'ABROGATIE S/. 
Desfiinţare, suprimare a unei legi, etc. [fr.< lat.].
'ABRTţrPT adj. ® Cu povirnlşul aproape 

drept, repede, prăpăstios {vorb. de un munte, de 
un deal): povlrnişnri ~e 1] @ 0 V" Neegal, fără le
gătură între idei (vorb. de stil) [fr.< lat.].

•ABRUTIZ.^ (-izoz) vb. Ir. şi refl. A (se) timpi, 
a (se) îndobitoci [fr.].

*AB(Ş)GţSA (pl.-Ise), O *ABSOtZA (pl.-lze) sj. A 
Una din cele două coordonate prin care se de
termină poziţiunea unui punct într’un plan, cea
laltă purtind numele de ,,ordonată“. Abscisa este 
de fapt distanţa de la un punct M la o axă

OX a planului (,,axa ordonatelor11), această di
stanţă fiind socotită pa
ralel cu o altă axă fixă 
OY (,,axa absciselor“l.
Punctul M are drept 
abscisă distanţa AM sau 
OB şi ca ordonată dis
tanţa BM sau OA (mă- ------------- —
surate algebric) ([0 7) /0 “
[fr. < lat,. Fie- 7- Abscisa.
'ABSCIzrţJNE sf. f înlăturarea prin tăiere 

a unei părţi a corpului [fr.< lat.]. l--
•ABSENT,-tA adj. sm. /. Care lipseşteldintr'un 

loc, care nu e de faţă [fr.< lat.].
•ABSENTA (-tez) vb. intr. A lipsi dintr'un loc, 

a nu fi de faţă, a face lipsiri [fr.< lat.].
* ABSENTEISM sbst. ^ Obiceiul unora din ma

ni proprietari de a trăi in alte ţări sau departe 
de moşiile lor, pe oare Ie dau in exploatare a- 
rendaşilor, sau le lasă in tngri.ilrea unor admi
nistratori [fr.].
•ABSENTEIST sm. y Care practică absenteis. 

mul [fr.].
•absenţa (pl.

-lo) sj. Lipsă, lipsire 
[fr. > lat.].
•ABSIdA (pL-de) 

s/-ffl4Pa'rteadiD fund 
a bisericii dindără- 
tul corului, odinioa
ră singura parte bol
tită a clădirii ([ş] 8):
Id partea despre fnnd ---------- =:—n . .,
e almnlata o mioA san Fl&’ 8‘ -^bsl"a-
altar pentagon cn fereastra (ODOB.)[fr. < lat.]. 
•ABSINT sbst. ® A = pelin ® H d) 2 Bău-



A nc_ tur& alcoolică verde preparată cu frunzele şi 
vlrfurlle florifere ale pelinului [Ir.< lat.].

ADU 'ABSOARBE... ' aBBOaBI..
*ABSOLyT 1. adj. ® Nemărginit, fără mar

gini, desăvlrşit” Independent, cu puteri depline: 
06 bDourăm astAxl de cea mal libertate de cugeta re el 
de Borlere (i.-oh.) ; etapln •<»; putere —â; guvern ; rege 1f 
® Poruncitor, căruia toţi trebue să 1 se supună, 
care nu tngădue să fie contrazis: ooraoter ~;, 
pr. ext. malorltate -d | ® Tr.-Carp. » Care a termi
nat toate cursurile unei şcoale: pedagogteo
log <v; ae reoom&nddlueeo oă-B teologi el tiloeotl abeolntl 
<0000.) t ® ^ Curat, neamestecat Cu apă: alcool 

K ® O? Genitiv ablativ construcţiuni in 
care verbul e înlocuit printr’un participiu sau 
un adjectiv atributiv, pus in cazul genitiv in 
greceşte, in cazul ablativ in latineşte.

r. dv. © In mod nemărginit, desăvlrşit: die- 
pnne de puterile ce l-an foet Inoredlntate ţf ® Cu 
desăvlrşlre, cu totul: fumatul eete interzis; —- Im
posibil; nu etin ulm Io ţ| ® Neapărat, negreşit, 
fără doar şi poate: trebue ~ a&-tl vorbesc.

2. sbst. +'+ Ceea ce există de sine, independent 
de~ orl-ce condiţlune [lat. absolutus, cu ac
cepţiunile particulare ale fr. absolu].
•ABSOLUTISM (pf.-lsme, -Ismurl) sn. O Oclr- 

mulre cu puteri depline, absolute [fr.].
•ABSOLUTIST sm. O Partizan al absolutis

mului [fr.].
•ABSOLUTQHIU 1. adj. n rnt Care dă abso- 

luţiunea (unui delict, unui păcat): ţudeoatd abso
lutorie.

2. (pl. -torll) sn. Tr.-Carp. Absolvire; diplomă 
de absolvire [fr. absolutoire şi germ. 
Absolutorium< lat.].

• ABSOLUŢrţfNE sf. © rt Judecată prin care 
nu se dă nicl-o osîndă unul vinovat din pri
cină că legea nu prevede pedeapsă pentru delic
tul făptuit H ® (hJ Iertarea păcatelor, deslegare 
dc păcate [fr. < lat.].

• ABSOLVENT,-tA sm. /. I> Care a terminat 
toate clasele,'toate cursurile unei şcoale: se pricepe 
Bd ciute din vloard, oă e al Oonservatomlnl (VLAH.i 
[germ. Absolvent< lat.].

•absolvenţa {pl. -te) sf. » Faptul de a 
absolvi cursurile unei şcoale; a treout examenul de 
/-[absolvent].
•ABSOLVI (-solv) vb. Ir. © di A nu da nici. 

o pedeapsă, ’a ierta dc pedeapsă (pe un vino
vat) K ® rnt A ierta păcatele, a deslega de pă
cate 11 @ ©' A ierta, a desvinovăţi..a declara 
nevinovat i; ® »• A termina cursurile, toate 
clasele unei şcoale [lat. a b s o 1 v c r c, în parte 
cu accepţiunile fr. absoudrej.

•ABSORBI (-sorb) vb. ir. © A primi, a lăsa 
să pătrundă in sine o substanţă lichidă sau ga
zoasă, a suge, a înghiţi: buretele absoarbe apa; sarea 
absoarbe umezeala din aer II ® © A OCupa CU totul 
pe cineva, a cuprinde cu totul mintea cuiva; 
politica din alard ml-a absorbit toate gludnrlle (i.-gh.)
[fr.< lat.].
•ABSORBIRE, •ABSORPTIPNE, •ABSQRPTIE Sf. 

Faptul de a absorbi [fr.].
•ABSORBIT adj. © p. ABsoHBţ 1f ® ® Adincit, 

cufundat cu mintea; era foarte — de experienţele pe 
care le făcea HI ® NRABSORBpF.

•ABSORBIT0R adj. verb. ABSORBj. Care ab
soarbe.

• ABSORPŢIVNE «v ABSORBIRE.
• ABSTENŢIONIST sm. & Partizan al abţinerii 

de la vot [fr.].
• ABSTENŢIUNE s/.rt O Abţinere, faptul de a 

se abţine de la judecarea unui proces, de a lua 
parte la vot, etc. [fr.].

•ABSTINţNT, -tA adj. sm. f. Care e cum
pătat, cu măsură la mîncare şi băutură, tnfrlnat 
[fr. < lat.].
•ABSTINŞNŢA (pl.-te), sf. © Abţinere, In 

spec. de la mtncări şl băuturi, cumpătare, In- 
frinare f © prii Post: zile de— [fr. < lat.].
•ABSTRACT 1. adj. © Care arată o stare, o în

suşire, etc. (dor, patere, bunătate, odtnolme). In spec.

O Însuşire privită singură, fără să fie raportată 
la un anumit subiect: termen—: idee —ă 1f ® 
rştiinte —e, matematicele H@^Nn,n" —i substan
tiv care arată o stare sau o Însuşire H © ± Număr —, 
care nu exprimă mărimi reale, obiecte ce se pot 
măsura sau număra H ® ® Greu de înţeles, 
nepătruns: scriitor—.

2. sbst. Ceea ce e abstract: să nu confundăm—ui ou 
concretul [lat. CU accepţiunile fr. a b s t r a i t].

• ABSTRACŢiyNE, •ABSTRACŢIE sf. © Fap: 
tul de a înlătura cu glndul elementele străine 
obiectului de care ne ocupăm; a face — (do ceva), 
a nu se gtndi pentru moment, a lăsa la o parte, 
a nu pomeni, a nu ţinea seamă, a socoti ca şi clnd 
n’ar exista H® +++Operaţiunea spiritului care con
sideră In mod izolat o parte numai, o singură în
suşire a unui obiect, fără a ţinea seamă de celelalte; 
rezultatul acestei acţiuni: minte aplecata spre abstrao- 
ţlnnl [fr.< lat.].

•ABSTRAGE (-ag) vb. ir. A- A considera In mod 
izolat numai o parte, numai o singură însuşire 
a unui obiect, fără a ţinea seamă de celelalte: 
pentru această problemă, trebue să abstragem Însuşi
rile fizice ale corpului [lat. alDStraherc, mo
dificat dupfl, a t r a g e, cu accepţiunile fr . ab- 
s t r a i r el
•ABSTRţrs adj. Of >■ Greu de priceput, neîn

ţeles, Încurcat [fr.< lat.].
•ABSURD adj. împotriva dreptei judecăţi, 

bunului simţ; o pănie —ă; slntase Intlmplărl —e oare-tl 
turbură mintea (br.-vn.) [fr.< lat.].
•ABSURDITATE sf. Nepotrivire cu dreapta 

judecată; caracterul,starea unui lucru absurd: 
sa poate să spui astfel de absurdităţi P icar.i [fr.<lat.].

•ABŢINE].^) (-tiu,-ţiu) vb. refl. © A se opri, 
a nu luă parte la ceva: s’a abtinut de lavot H ® A 
se bpsi, a se opri de la folosirea unor lucruri: 
se abţine de vin şl de cafea [fr. S*a b 5 t e n i r, mo
dificat după a ţine (a)].

ABUbA (pl.-ba) sf. f © Bubă vlnătă negri
cioasă, înveninată şi foarte dureroasă, care se 
face mai adesea în gură [a' -t- bubă].

• ABUND.^ (-und,-undez) vb. irtir. (întrebuinţat 
mai adesea la pers. a treia) A fi în belşug, cu 
prisosinţă, cu îndestulare, în mare cantitate: tot 
lelul de peşti abundă in aceste bălti [fr. abonder
< lat.].

•ABUNDANT, ABUND ANTA = ABUNDENT, ABUN
DENŢA.

•ABUNDENT adj. îmbelşugat, îndestulat [fr. 
ab o n dan't ],
•abundenţa, abondşmtA sf. © Imbelşugare 

belşug, Inde’stulare, prisosinţă: avem hrană in — ţ 
Cornul abundentei, COrn umplut CU 

fructe şi cu flori, ca simbol al bel
şugului ([®]9): oind auziţi de cornul abun
dentei. . . vor să arata belşugul prin alte 
însemnări iisp.) [fr. abondance
< lat.].

ABUR sm. © Un fel de ceaţă care 
se vede ieşind din corpurile umede 
prin efectul căldurii; scoate —1;'
^ 1 deşi acopereau tata apel (on.) ; oall 
şl boli Buflao •«i'i deşi, cenuşii (sad.) % ® 
fi starea în care se prefac lichidele Fig. 9. Comui 
şi unele corpuri solide clnd sint abundenţei, 
expuse la o temperatură ridicată sau 
la o mare presiune: prin fierbere, apa se preface In —1; 
maşină cu {saU de) —1, moară cu (SUU de) —I, care Sint 
mişcate prin presiunea aburilor; baie.de—i, baie 
făcută într’o încăpere plină de aburi calzi H ® 
-ni (sau —11) vinului, ameţeala produsă de vinul 
băut In prea mare cantitate; se deşteaptă din 
aiureala pe oare l-o lăsase —nl vinului id..zamp.) H ® 
Răsuflare a cailor (boilor, etc.): scotind —i lungi 
pe nare ialecs.i H ® Suflare: . . . venlrăm, Pe fata 
pămlntulul, Pe —11 vlntulnl troc.) 1f ® © Sufletul 
animalelor: o ll avlnd dobitocul — In ioc de suflet 
(OLVR.); 01; n'are suflet ca oamenii, cl numai — ca clinii, 
despre un om rău, nemilos ;0|: a scoate —i pe gură, a 
vorbi zadarnic [comp.' albi avui]
OABURA (abur, aburea)... ABURI. ■ .



o ABURCA (aboTo) i. vb. iT. Mold. Bucoy. Trans. 
A ridica (de la pămtnt) cu multâ osteneală: 
Oflobannl ia atnnci lemnele, apoi a&ltindn-le şi abar- 
olnda-le cam anevoie, le umilă 'n spate <crg.).

2. «b. re/i. Ase sui, a se urca (căţărtndu-se); a 
se”ridica in Sbor: se prinse en toporul de-nn colt de 
piatră si se aburcă încet deasupra (sad.) ;' Incălecd pe cal, 
si se aburcă cn dlnsnl In Inaltnl cemiui (sb.i [lat. 
*arborIcare< arbor].
O ABURE sm. = ABUK.

ÂBUBEALA (pZ.-eii) sf. ® Abur uşor ce se 
aşază pe un lucru: e rece, se cunoaşte după abureala 
pabarnini (BR.-VN.) f © Abur ce se ridică sau care 
lese dintr’un loc: o * ugoară se înaltă de pe iarba în
rourată; ori-ce umllăturăe mai bine... s’o răsntll cu ^ 
de bozii (DLVR.i t ® © Suflare lină (a vintului), adi
ere : abureala zeiirulul (stăm.) ; văl şl coline stnt tnnecate 
de soarele arzător de Inlln si nici o * de vint (VLAH.)
[abur 1].

ABUBţ (-ureeo) ţ. vb. tr. ® A lăsa să se aco
pere de aburi, a expune la acţiunea aburi
lor : l-am aburit cu otet pin’ a început să curgă nădn- 
sala de pe el f © A Scoate aburi : musce
lele... abureau uu fum ce se iuălta alene (Dlvr.) "j © 
A acoperi CU aburi: aburi sticla si o Stcree (VLAH.).

2. vb. intT. ® A scoate aburi: o minunată lelie 
de mămăllguţă... aburea in mljlojul mesei (D..zamf.) 
^ © © A sufla lin, a adia: dud vintnl a aburit, iaca 
si ei la craiul in ogradă au sosit (CRg.) ; prinse să 
aburească nu vtntlcel fierbinte <grl.) .

a. vb. refl. ® A se expune Ia acţiunea abu
rilor: avea obiceiul să se aburească ou cărămizi încălzite 
In foc n © A se acoperi cu aburi: geamurile s^au 
aburit H @ A se înfierbînta, a se aprinde la 
faţă de căldură sau în urma unei emoţiuni:
obrazul părintelui Tărăbolu începe'să se aburească (sad.).

ABURIT 1. adj. p. ABDBi. ® Acoperit cu 
aburi: fruntea lui era '-'ă de sudoare (Alecs.) f © ® 
Infierblntat, Innăduşit, aprins (la faţă): stă colo 
—ă de joc, răcorludu-se cu evantaiul (GN.) NŞA-
BURJT.

2. sbst. Faptul de a (se) aburi. 
ABURiTpR adj. verb. ABVB.I. Garc scoate 

aburi.
ABUROS adj. ® Plin de aburi, acope

rit cu aburi, din care ies aburi: Ulei torente 
spnmegoase. De pe culme, de prin sate. Curg in vălle- 
aburoase (Alecs.) ; 0 : înverzeşte sub aburoasele sărutări 
ale soarelui de Aprilie (odob.) ţf © Care produce aburi 
ţi © Rar ca aburii: dud ttnăra fecioară se arătă cu 

—al zovon de filallu (odob.).
ABUŞILE (DE-) m- BUS.

■ABUZ (pi.-nzuri) sn. ® întrebuinţare rea, gre
şită, nedreaptă, peste măsură: face — de libertatea 
presei; a făcut —' de morfină; —al, tllbărla, avem să 
le Bţlrpim (Aux.) U © O s's —' de putere, faptul unul 
slujbaş care trece peste puterile ce i-au fost 
Încredinţate: autoritatea cade prin /—ui puterii ou 
care a călcat libertatea (I.-gh.) ţ[ © Obiceiu rău, 
vătămător, neorinduială: se botărt să stirpească 
abuzurile f ® înşelăciune, înşelătorie: — de în
credere: dacă /—ni de Încredere... se va săvfrsl de vre-o 
slugă... pedeapsa va fi Incblsoarea (cdd.-pen.) [fr. ab US 
< lat.].

‘ABUZA (-UZ, -uzez) vb. intr. ® A întrebuinţa 
rău, greşit, a se folosi peste măsură: a abuzat 
de băuturi alcoolice; dacă nu abuzez de timpul d-tale, 
mal stal nu moment (D.-zamf.) ţ[ © A înşela: a abuzat 
de Încrederea mea [fr.< lat.].

'ABUZIV adj. ® Care se face prin abuz, pe 
nedrept, împotriva regulelor sau bunei orîn- 
dueli: privilegiu —; măsură —â ţ[ © 5? între
buinţat cu un Înţeles neobicinuit: termen ~ 
[fr.].

AC (pi. ace) sn. ffi Unealtă de cusut: /- de cusut 
10 A); a Împunge cu noul; a Înţepa ou acul; urechea 

sau urecblie <—ului (Mold. borta /—ului), găuricea prin 
care se trece aţa; a căuta /—ui in carul cu fin, a 
stărui să găsească un lucru greu de aflat, a-şi 
pierde vremea căutînd un lucru cu neputinţă 
de găsit; ca prin urecblie/-ului, cu mare greu
tate, ca prin minune: a scăpat ca prin urechile /—ului;

@: parcă stă pe /-e, e foarte nerăbdător, nu se arii 
simte la locul lui;®: a călca pe — e, a merge 
cu paşi mărunţi, parcă tre- A ACA.
sărind mereu;®: a avea (sau t - 
a găsi) — de cojocul cuiva, a 
avea mijloacele de a înfrlna, ^ 
de a pedepsi pe cineva, de 
a se răzbuna; ®: a băga — in 
miere, a vlrl zizanie între oa
meni ; ®: a asouude — In miere, 
despre cei făţarnici cari au 
vorba blîndă şi glndurl rele 
t © Unealtă ascuţită la unul 
din capete saii la amlndouă 
vîrfurile cu care se prinde 
ceva, cu care se împunge un
deva: — cu gămălie (Hj 10 B);
—de cap sau de păr (|Şj IOD);
— de împletit, undrea ; — de 
slgnrantă(I^ IOC); —dedravată "

Fiff. IO. Ace.
A. Acdecusut.-B. Ace 
cu gămălie.—C. Ac de 
siguranţă. — D.’Ace de 
păr.—E. Ac de cravată.

yH'M'Â

„ 10 E)K®* Boldul 
insectelor (albinei, viespii, ţlnţarului) cu care 
împung ţ[ ® 15 —' magnetic, mag
netul busolei ascuţit la ambele 
capete şi care arată nordul ('!]
11) t ® daa *Macaz ţ[ ® ♦ Frunza 
ascuţită a bradului, pinului, etc.: zeci 
de brazi oa -vele intanecâte Inconjară looa- 
in ta (IRG.) 1 © ţ ACUL-DOAMNEI, plantă 
din familia umbeliferelor ale cărei 
fructe se termină prin cîte un 
ac lung care-i dau o înfăţişare Fig. n. 
cu totul caracteristică (Scandix Ac magnetic. 
pecten Veneris) (H]12) ţ[ © g. acul-pAmîntului =■ 
STRAŞNIC ţf ® Ac-DE-MARE, un peşte de forma 
unui ac lung (30-90 cm.) şi 
subţire / Syngnalhus acuş)
[lat. acuş].

ACADEA (pl.-dele) sf. Za- 
harica făcută din zahăr ars 
[tc.-ar. ’ak y d e].

■ACADEMIC adj. De aca
demie, de'felul unei academii, 
ce aparţine unei academii: dis
curs-; societate — ă; Intre el se 
Încinse o înaltă desbatere —ă despre 
crimă şl cauzele el tcAR.); Ca stil
—, stil solemn, uneori şi cu 
înţeles pejorativ, stil după
regule prea învechite,rece, fără,,...(ntx.ţa .II . . I. F)g. la. Acul-Doamnei.Viaţă; # diplomă—ă, din partea
unei şcoale superioare tIF © neacademio [fr.].
‘ACADEMICIAN sm. Membrul unei acade

mii de învăţaţi [fr.].
‘ACADEMIA sf. 6 Societate de învăţaţi (li

terară, ştiinţifică, artistică), în genere cu un nu
măr limitat de membri ţf © Clădirea In fcare o
asemenea societate îşi are sediul t ® I* Diviziune
universitară în Franţa: — de medicină ţf ® Şcoală 
superioară de arte, comerţ, exerciţii fizice (dans, 
scrimă), etc.: — de muzică; — de comerţ, etc. 1 © — 
de biliard, local public în care se află instalate 
biliarde de preciziune şi unde se organizează 
adesea concursuri între profesorii sau amatorii 
de biliard f © ^ Şcoala filosofică a lui Platon; 
locul unde se ţinea această şcoală [fr. <gr.].

ACAFTIST = ACATIST.
■AGAjy sbst. A Mahon [fr.].
■ACALMIE s/. ® © a. Potolirea momentană a 

vîntului şi a mării 1f ® ® Linişte momentană: 
trecem printr’o perioadă de —
[fr.].
•ACANT sbst. *A0ANTA 

(pl.-te) sf. ® A Gen de 
plante din care singura 
speţă cultivată pe la noi 
(Acanthus longifolius) e 
numită de popor ,,talpa- 
ursului” K © aîs Ornament 
care imită frunza acestei 
< lat.].-
■ACANTACEE sf. pl.A Familie de plante 
cotiledoane, al cărei tip e acantul [fr.].

Fi^. 13. Acant.
plante (^ 13) [fr.

di-



‘ACAPARA (-area) vb. Ir. ® ^ A cumpăra 
Ane toa^e mărfurile de pe o piaţă spre a Ie vinde mai 

scump f ® Pt. ext. A-şi însuşi totul în paguba 
altora, a lua totul pentru sine, nelăsînd nimic 
altora: sraţie proteotianil, an aoaparat toata innotlnnlla 
mal bina pUtlta [fr.].

■ ACAPARATQR,-T04RB adj.sm. f. Care aca
parează [fr.].

ACAR1 sm. ® 0 Gel ce fabrică a c e ® <!at 
Macaglu; rSmoIndn-sl şapoa on mina, ca -«II da la 
drnmni da Ilar (BR.-vn.).

AC.^Ra (pl.-are) sn. Cutiuţă de păstrat ace. 
O AG.^R3 (pi. -are) sn. Trans. (mar.i Obiect de fier 
ori de aramă, lat de un deget, cu capetele ro
tunjite şi adunate puţin laolaltă, avlnd astfel 
forma unei semi-lune; se întrebuinţează de ţă
rance la pieptănătură spre a se forma în jurul 
lui conciul.
O ACAR4 adv. Tr.-Carp. (întrebuinţai numai In 
compuneri). Măcar, ori: aonr-oe, ac-ir-olne, acar-oare, 
acar-nnde [ung. akar],

1 ACARET (pi.-etnri,-ata) sn. ® Clădire cu de
pendenţele ei: ara trist halul In oare sa săsaan cele- 
iaite>'nri ale moslai id..zamf.i ® fAvere nemişcă
toare [te.-ar.].
O ACARIŢA1 (pi.-ita) s/. Cutiuţă în care se păs
trează ace (NASD.) [acar].
OACÂRfţ’A1 (pi.-lta) s/. Trans. (bud.) 4iţ = cA- 
pţlSA [ngr. inapt]. .
O AGARNIŢA (pl.-lte) sf. Mold. Trans. (hasd.) Cu
tiuţă, teacă în care se păstrează aoele, aţa şi alte 
mărunţişuri trebuincioase la cusut [acar],

ACASA adv. In, la locuinţa mea, ta, sa, etc.:
6 »; s'a întors ; n'a pleoat de' —; ©:; a mal veni
de-.», a se dumeri, a-şi veni în simţiri; a fi pe 
placul cuiva: aonm mai vii de »; asa mal vil do »; ®; : 
a nn-1 ti toti boli», a nu fi cu voie bună, a-i lipsi 
ceva; sw pibioA, socoteala [lat. ad-casam]. 
OACASTAU (pl-tale,-tanâ) sn. ţ. Tr.-Carp. ® Spîn- 
zurătoare li ® ® iron. Persoană înaltă peste 
măsură şi uscăţivă itrib.).

2. aoAstAi sf.pl. Mold. (TEOD.i Case mari; graj
duri; schelele din jurul unei case în lucrare; 
orl-oe lucrare măreaţă de construcţie [ung. a- 
k a s z t o(f a)].
O AGAtĂ^E1 adj. indef. Anumit, oare-care: in-
gerul Domnalal pogorlla Io ceasarl In lao 9I turbară 
apa fHAGD.) •
OAGATj^RE1, acAtAbii, aoAtAbilea adv. inv. 
Mold. Bucov. ® De preţ, ales, de vre-un folos 
deosebit, de mare treabă: vasiiie-Vod& isi cernea 
barba, pe atlta se onnoştea oă nu avea ao&tare minte sen 
Irloa Inl Dnmnesen (nec.i •[ ® Cum se cade, mai de 
seamă, mai bine: oam irig etard, dar nlol aloi nn-l 
mal aoătdrll (sad.i.

* AGAT ALţlGTIG adj. V Vers », căruia nu-i lip
seşte nici o silabă în piciorul din urmă [lat.< gr.].

AGA-TţST (pl.-te) sn. „d ® Imn cîntat Vi
neri seara în a cincea săptămînă din Postul Paş
tilor spre slava Născătoarei de Dumnezeu şi pe 
care credincioşii îl ascultă stînd în picioare t ® 
Orice rugăciune şi eîntare către Sfînta Fecioară: 
mnlt a mal alergat on »e si paraollse pe la biserici (I.-gh.) 
f ® Ceea ce se dă preotului care face aceste ru
găciuni şl cîntărl [vsl. < gr.]. i

AGATISTIţlR (pl.-te) sn. od. Carte de im- | 
nuri şi alte rugăciuni către Născătoarea de'Dum- | 
nezeu [acatist]. j
O AGAT sm.Trans. ♦ = salcJm [ung. akâc i 
< germ.].

AGÂŢA (aoat, eoit), AoATA (agat, agdt) ţ. vb. tr. \ 
® A atîrna, a prinde de un cuiu, a anina:

' Ipl aodtă balnele In onln f ® A spînzura: OIne adnoe 
tnnia. Pe acela l-om ooftta ibez.i.

2. vb. refl. ®A se prinde, a se apuca de ceva 
(ţinîndu-se cu miinile, cu ghiarele): se agăt& de 
primele tamnri ale dndnlnl (Dlvr.) ; amindol ştiam a ne 
a că ţa oa. veveriţele pe vltlnrlle cele mal înalte ale co
pacilor (i.-OH.); omnl oind e sS se 'nnece, se aoatăşi 
de nn pain f ® A se prinde din nebăgare de 
seamă de un cuiu, de un mărăcine, sau de 
vre-un colţ ascuţit: l se aed tară labele de dinainte de

baza bntolnlnl (odob.) ţ[ ® ® A nu se mai des- 
lipi de cineva, a nu-1 mai slăbi, a nu-i mai da 
pace: se ocstă de om ca soalnl de oale (ret.) ţ| ® A 
se căţăra: si pnntnd lada jos, s’ao aoâtat pe măr să 
la merele (Sb.i [lat. *a c c a p t i a r e].

AGAţARA (-atăr) vb. refl. A se căţăra: vede 
nn băiet ca se acătăra pa stilpal porţii de teama oinllor
(CRO.) [sv-OAtArA].

AGAţAtqr, aoAtAtqb 1. adj. p. aoAta. Care 
se acaţă: plante aoătâtoare.

2. aoAtAtoabe, aoAtAtoare (pl.-tori) sf. .e. Şi
ret, lănţişor cusut la o haină pentru a se putea 
atîrna.

2. aoAtAtoare, aoAtAtoabe^s/. pl. % Ordin 
de păsări din care 
fac parte ghionoaia, 
papagalul,cucul, pu
păza, etc. (II 14). 

agAţAturA,
AOAtAtUBA (pl.-turl)
Sf. Ruptură, sfîşie- 
tură făcută de un 
cuiu sau de un vîrf r'e' I‘î' Acdt»ioare. 
ascuţit de care s’a a o ă ţ a t un lucru.
O AGAU (pl. acană) sri. Tr -Carp. Măsură pentru 
lichide' (=56 litri) [ung. akd].

'ACCELERA (-eres) vb. tr. A grăbi, a iuţi 
[fr.< lat.]. ■ a
'ACCELERAT adj. ® p. ACCELERA 1F ® 4^ 

Tren»şi» (pl. -ate) sn. Tren cu mare Iuţeală.
'ACCELERAŢItTNE, 'ACCELERAŢIE sf. ® Mă

rirea iuţelii t ® Săvirşlre grabnică H ® 15 Can
titatea constantă cu care creşte iuţeala în fie-care 
secundă [fr.<lat.].

'ACCENT (pl.-te) sn. ® io Ridicarea vocii 
pe vocala unui cuvînt: » tonio ţ] ® a? Semnul pus 
pe o vocală spre a arăta acest accent: » asoatit 
(a), » grav ( >), »oiroamllez (Aa) ţf ® a? Intensi
tatea vocii pe una din silabele unui cuvînt II ® 
• J » prozodie, — mnzioal, intensitatea sunetului 
pe un timp al măsurii f ® Mlădierea vocii care 
exprimă o stare a sufletului: » jainio;' » dra- 
matlo; sooaseră din viori si cobze nişte »o toarte pate
tice (FiL.) ţ ® Intonaţiune particulară a locuito
rilor unei ţări: » italienesc ; » Irancez [lat. ac
cent u s cu accepţiunile particulare [ ale fr. 
accent].

'ACCENTUA (-tnez) 1. vb. tr. ®4& A ridica, vo
cea pe o vocală ţ ® ^ A pune pe o vocală semnul 
care arată accentul ţ[ ® A da vocii mai multă 
intensitate pe o silaibă T ® A pronunţa cu mal 
multă tărie, făcînd să reiasă importanţa ideii 
exprimate.

2. vb. refl. A se întări, a căpăta mai multă 
tărie, a ieşi în evidenţă: mişcarea politică pornita 
de ourlnd se accentuează din ce In ce mal mnlt [fr.].

'ACCENTUAT adj. p. ACCENTUA tU © NR- 
ACCENTUAT.

'ACCENTUARE, 'ACCENTUAŢIPNE, 'ACCEN
TUATA Sf. Faptul de a accentua [fr. a c- 
centuation].
'ACCEPT {pl.-te) sn. V ® Declaraţiunea 

pusă pe o poliţă prin care cel ce iscăleşte se o- 
bligă să plătească la scadenţă suma prevăzută 
în acea poliţă: acceptarea se exprimă prin cnvintnl 
..acoept” (COD.-COM.) f ® Poliţa acceptată [germ. 
Accep t<lat.j.

'ACCEPTA (accept) vb. tr. ® A primi (o pro
punere, un dar) 1f ® V A se îndatori să plă
tească o poliţă la scadenţă [fr.< lat.].

'ACCEPTABIL adj. De primit, ce se poate 
primi nil © NEACCEPTABIL, inacceptabil [fr.].

'ACCEPTANT sm. Cel ce acceptă o po
liţă: »nl contractează direct obligaţiunea de a plăti 
cambia (Cod.-com.) [fr.].

'ACCEPTARE sf. ® Faptul de a accepta 
n ® V îndatorirea de a plăti o poUţă la sca

denţă: »a unei cambii trase la o epooă liză de Ia 
tnlătlsare trebne să lls datată (Cod.-com.).
'AGGEPTAŢIUNE sf. ® Faptul de a ac

cepta ® Actul prin care cel ce iscăleşte 
se obligă să plătească la scadenţă suma prevă-
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zut& In poliţă: trebne sft tle Borla& pe oamble 9I
■emnatA de aooeptant (cod.-com.i [fr.].

■ ACCEPŢiyNE, * ACCEPŢIE sf. Q} înţelesul In 
care se la un cuvint [fr.< lat.].

*ACCŞS (pl.-esB)^ sn. © /■ întoarcerea, reve
nirea periodică a unei boale; de tuse; <>' de ne- 
boule ; •■«'ele de friguri prin care trecuse dnp& naştere 
(BB.-vN.) H ® ® Izbucnire (a unei stări sufleteşti): 
/V de bucurie; de mlnle [fr;< lat.].
’ ACCESIBIL adj. © De care te poţi apropia 

lesne, la care se poate ajunge uşor: muntele eoestu 
e puţin » eionralonlptllor *| @ (F : gradul nnlTerel- 
tar... a devenit ^ Inteligentelor celor mal mediocre 
(I.-GH.) Hlf 'T: NEACOESţBIL, INACCESIBIL [fr.].

'ACCESIT (pl.-te) sn. f- Distincţiune acordată 
acelora (dintre şcolari mai ales) cari s’au a- 
propiat mai mult de cei premiaţi [fr.<lat.]. 
"ACCESIUNE, "AccEBiE sf. 0 Primirea, ade

rarea simplă sau condiţionată de către-unul sau 
mai multe guverne la tractatul încheiat între 
două sau mai multe State [fr.<lat.]:

"ACCESQRIU 1. adj. Care se adaogă la lu
crul de căpetenie; care este o urmare a lucrului 
principal, care depinde de lucrul de căpetenie, 
fără a fi o parte esenţială a lui: n’s tînnt eeams de 
nondltlanlle accesorii; e o idee accesorie; caracterele ac
cesorii ale unei legende ae preschimbă dnpă locnrl şl 
timp (ODOB.); acţiune accesorie.

2. ACCESORII Sf. pl. Părţi secundare, toate cîte 
se ţin de obiectul principal; dichisuri [fr.].

■ACCIDENT (pl.-te) 1. sn. © Intîmplare 
(mai adesea supărătoare) neprevăzută: — de drnm 
de fler H ® +■'■+ Modificare trecătoare a fiinţei, 
fenomen “J ® Simptom care vine să complice 
şi să modifice cursul prevăzut al unei boale f 
® Neregularităţile (ridicături, adîncături, etc.) 
care se prezintă pe suprafaţa pămîntului modi- 
ficîndu-i uniformitatea.

2. (pl.-enti) sm. J Semn caire alterează intona- 
ţiunea notei înaintea căreia e pus, ridicînd (diezul) 
sau coborînd (bemoini) intonaţiunea cu o jumă
tate de ton, sau care restabileşte (becemi) această 
intonaţiune [fr.<lat.].

"ACCIDENTAL adj. © Intîmplător, nepre
văzut, neaşteptat: na treboe e& ne ocupăm de manl- 
leatatlunlle acestea en totul —e ^ © J Semn — = AC
CIDENT; Unii —e, care sînt deasupra sau dede
subtul portativului.

"ACCIDENTAT adj. Care prezintă accidente, 
plin de accidente: viată—ă; teren — 1H (g) neacci
dentat [fr.].

■ ACCIDENŢAR sm. # Lucrătorul de acci- 
d e n ţ e. .

*ACCIDţlNŢE sf.pl. # Lucrări tipografice mă
runte, cu oare-cari greutăţi la cules, fiind nevoie 
de Utere variate şi de unele ornamente [germ. 
Ak z i d e n z].

* ACCţZ sn., "acciză sf. (pl.-ze) 0 Taxă pe bău
turi şi alte articole de consumaţiune percepută 
ia intrarea lor într’o comună: accizele... acum, slavă 
Domnului, s’au desfiinţat (l.-OH.) [fr.].

"ACCIZAR sm. 0 Funcţionarul oare percepe 
accizele.

"ACEFAL adj. Fără cap | acefali sm. pl. # 
Moluşte caracterizate prin lipsa capului, cum e 
scoica de iaz [fr. < gr.].

ACEL adj. dem. m. [pl. acel; gen.-dat. sg. acelui, 
pl.acelor); — /.ACEA (pl. acele; gen.-dat. sg. acelei, 
pl.acelor) [lat. e c O e - îl 1 u m].

ACELA adj. pron: dem.m. [pl. aceia; gen.-dat. sg. 
aceluia, pl. acelora);—/. ACEEA (pl. acelea; gen.-dat. 
sg. aceleia, pl. acelora) "I De aceea, pentru aceea, drept 
aceea, din pricina aceea; intr’aceea, în timpul 
acela; după aceea, apoi, în urmă [acel, acea].

ACELAŞI pron. adj. dem. m. [pl. acelaşi; gen.- 
dat. sg. aceluiaşi, pl. aceloraşi) ;—f. ACEEAŞI (pl. ace
leaşi; gen.-dat. sg. aceleiaşi, pl. aceloraşi). Tot a- 
c e 1 a (aceea), chiar acela (aceea).

. fACERA (acer) vb. tr. Băn. A pîndi, a sta la pln- 
dă; a aştepta.

"ACŞRB adj. Aspru, înţepător, straşnic: ton — 
[fr. < lat.].

6.11135!

Fig. is. Lampă 
cu acetilenâ.

' ACEST adj. dem. m. (pl. acoşfi; gen.-dat.. sg. ACG- 
acestnl, pl. acestor);—/.ACEASTĂ (pl. aceste; gen.- a p ■ 
dat. sg. acestei, pl. acestor) [lat. eoce-Istu m]. ” '

ACŞSTA adj. pron. dem. m. [pl. aceştia; pen.-dat. 
sg. acestuia, pl. acestora);—/. ACEASTA, pl. acestea; 
gen.-dat. sg. acesteia, pl. acestora) [acest]. 
ţACESTAŞI pron. adj. dem. m. [pl. aceştţpşl; 

gen.-dat. sg. acestuiaşi, pl. aoestoVaşi). Tot a c e s £'a, 
chiar acesta.

"ACETAT (pl.-ale) sn. Or Sare rezultată din 
combinarea acidului acetic cu o bază: — de plumb;
— de cnprn > [fr. ].
"ACŞTIC adj. Acid —, acidul 

care formează baza oţetului (CHS 
COOH), este un lichid incolor, cu. 
gust foarte acru. [fr.].

"ACETILţlN sbst., "ăCETILENĂ 
sf. St Un gaz de iluminat cu mi
ros deusturoiu, care se obţine tra- 
tînd carbura de calciu prin apă : 
lampă cu — (iŞ| 15) [fr.].

"ACETQS adj. Care produce 
oţetul; care are gustul sau mi
rosul oţetului [fr.]. r

"ACHENA (pl.-ne) sf. A Fruct cu 
o coajă lisoată care trebue deschisă 
sau spartă spre a i se scoate miezul 
sausămînţa, cum sînt aluna, casta
na, sămînţa de floarea soarelui, etc.
(116) [fr. akăne].
O ACHINDpB, O ACHiNDils/. Mold. Bucov. Timpul 
zilei între ceasurile 2 şi 5 după amiazi [•
DIB].

"ACHITA (-it) 1. b
vb. tr. ® A plăti 
în întregime (o da
torie) H ® rt A de
clara nevinovatiprin 
judecată).

2. vb. refl. A se 
plăti (de o datorie); 
a îndeplini o însăr
cinare [fr. acquit- 
t e r].
"ACHIU1 sbst. \

Prima bilă de încer
care cu care se în
cepe jocul de biliard 
şi după care trebue 
să se hotărască care 
din jucători va juca 
Intllu: a da/— [fr. 
a c q u i t].

ACHIU1 (pl.-iuri)sm. \ Tac [rus. kij]. 
"ACHIZITQR sm. Gel ce face o a c h i z 1 ţ i u- 

n e.
"ACHIZIŢiyNE, "achiziţie s/. © Doblndlre, 

cumpărare 1 ® Lucrul dobîndit, cumpărătură; 
găsirea unei persoane potrivite pentru un anumit - 
scop: a făcut o bună — [fr. acquisition< lat.].

ACţ adv. © (de loc). In locul acesta: de aci; pin' 
aol; pacl; pe-BOl p’apcoape; p’aol prin preajmă; a pleoa 
(sau a se duce, a fugi) pe-acl Încolo, a pleca in 
grabă dintr’un loc, a-şi căuta de drum; ©:p’aoi 
ti-e drumul, a fugit, s’a făcut nevăzut If @ (de 
timp). In momentul acesta, acum: de unde p i n ă —
era tăcere, acum te asurzeau strigătele şl sgomotnl (isp.i ; 
de — înainte băiatul nmbla prin pădure şl prindea 
păsări (isp.i; de — I n o o 1 o piuă avură zile trălră fericiţi 
(SLv.i; aol... aci..., clnd... CÎnd....: — e soare, — se’ntn- 
necă (VLAH.) ţ ® Olt p’aol sau p’aol p'aci, mai, mai; nu 
lipsea mult: tu ml-al deschis pleoapele, oăolp’aol p’aol 
era să Ie Inchlz de veci (Dlvr.) f ® @ Aol e aol, acum 
e momentul hotărîtor, aci e toată greutatea 
(s^ DRUM) [lat. e c c e - h 1 c]. 
tACIA, t AOIE, tACH(A) adv. © A c i, pe loc U 

® îndată.
tACţC (pl.-Icuri) sn. a. Luntre in formă de 

şaică [tc.].
t ACţCE(A) adv. Aci [lat. ecce-hicce].
" ACICULAR adj. A Subţire şi ascuţit ca acul 

[fr.].

Fig. i6. Achene. 
o) de jugastru; —6) de frasin;— 
c) de alună;— d) de fag;—de 
floarea-soarelui;— f) de teiu;— 

g, h) de secară;— i) de ulm.



ACI
ACO

. *AC1D i- ad.j ® Acru, acrişor: gust -«.II® 
fi’ Cu'Însuşiri de acid.

1. (pl.-de) sn. şi (pl.-iii) sm. & Compus hidro
genat care roşeşte hlrtia de turnesol albastră 
şi casre se poate combina ou oxide bazice spre a 
forma săruri: atotio, apă tare; oittio, sare 
delămtie; »■ mnriatio, spirt de sare: ^oiaiio, sare 
de măcriş; ~ aollurlo, vitriol [fr.<lat.].

•ACIDITATE s(. Acrime, acreală [fr.]. 
•ACIDULjfliT adj. ©Acrişor H ® i2: Ad& apă 

In care s’a picurat un acid oarecare [fr.]. 
ţ ACIEŞI, t AOii(A)şi adv. îndată, pe loc [a c i].

ACILEA adv. © (de loc). A o i (arătînd p 
apropiere imediată), chiar aci; de pin’ 
pfţ ® (de timp): de ~ inooio, de acum Înainte. 
OACIOA... ACIUA....

ACIOAIE sf. © X Metal tare format dmtr o 
amestecătură de aramă şi cositor, la care se 
adaogă adesea şi zinc sau plumb, şi din care se 
toarnă clopote, sfeşnice, statui, vase, etc.: perdo- 
eeala era de oleştar, lard Invelltoarea era de — şl de 
pînmb (lep.i t ® Obiect turnat din acest metal, în 
Spec. clopot: a etat... pInA s’a stlne... anlala... a- 
oioaiei (CAR.) [probabil it. acciajo].
O ACIO)&LA (pl.-oale) sf. © Adăpost pentru 
vite, şopron (ieschis aşezat pe stllpi şi fără 
pereţi (hasd.) t ® Adăpost sărăcăcios, scuteaiă:
tnelnd de orice — omeneasca, cantA drumnl nmntelnl 
(OLVR1.) [aciua].
oACIOLA (-oi,-oiez) vb. refl. Ase adăposti, a 
se pune sub un acoperemlnt spre a se apăra de 
vlnt şi vreme rea; a se pripăşi Intr’un ioc: dala
Iaca omnl patrn pAretl, ca sA se acloleze şl cel streini 
(HASD.); In mahalaua noastrA abia se aclolase oltlva sAtenl 
(OLVR.) [a c i O a 1 ă]. , . , « j*
OACIUA (aolnez), ACIOA (aolooz) i.vb.ir. A adă
posti: n’an şuri şl grajduri In care sA le aciueze In vreme 
rea (Negr.) . , .... .

2, vb. refl. © A căuta adăpost, a-şi face cul
cuşul (vorb. (ie animale): nici o lighioaie nn se poate

pe lIngA casA de rAul vostru(CRG.) H © A se adăposti,
a se pune sub un acoperemlnt, spre a se feri 
de arşiţă sau de vreme rea: s’au aciuat de ploaie 
sub brad (vor.) ® A căuta (un loc de) scăpare, 
a se ascunde ţ| ® A se linişti, a se odihni: an 
benchetuit vesellndu-se plnA tlrzlu noaptea olud e’au aciuat 
(SB.) [lat. *accu biliare < cublle].
O ACIUARE sf. © Faptul de a se aciuaţ]© 
AdăpOSt,'adăpoStire: ploaia elloşte pe toţi a-şl oAnta 
^ prin ohllll <NECR.).
o ACIUAŞ sbst. Bucov. Adăpost: au leat nevoit sA-şl 
caute aloi un peste noapte (SB.) [a ci U a].
O ACIUI ţ-ueso), ACIUIA (-ulez)... = ACIUA...
•ACLAMA (-am,-emez) vb. fr. A primi CU acla- 

maţiuni, a‘alege prin aclamaţiune: mulţimea a- 
olamA pe InvlngAtor [fr. <Clat.].

•ACLAMA'ţ’IUNE, •ACLAMAŢIE s/. Strigăt de 
bucurie, de entuziasm sau de aprobare pe care-1 
scot deodată mai multe persoane: a intrat in oraş 
tn aolamatlunlle mulţimii [fr. <Iat.].
•ACLIMATA (-atez) vb. fr. şi refl. A (se) de

prinde cu alte" împrejurări declt acelea ale locu
lui de naştere (despre oameni, animale, plante):
crescAtorll de vite au aollmatat la noi cu mult succes 
rasele de vaol elveţiene; popoarele de la Nord ou greu se 
pot In regiunile tropicale [fr.]. 

■ACLIMATARE, • ACLIMATATIUNE, 'ACLIMA-
tatie s/. Faptul de a (se) aclimata [fr.]. 

•ACLIMATIZA... = ACLIMATA... 
t ACLO = ACQLQ. 
t ACM’V, ţ ACMU9I adv. Acum.

ACOACE, acoaci adv. într’ în spre locul 
acesta, încoace: priveşte oum tlnărnl lace semne In- 
tr’aooaoi (alecs.i [lat. eccum-hacce].

ACpiU (pl. acoaie) sn. augm. A c mare pentru 
cusut saci şi alte lucruri din ţesături groase.
•ACOL^uA ipl.-de) sf. © t Ceremonie me

dievală prin care se înarma un cavaler: era îm
brăţişat şi apoi iovit uşor pe um^ cu iaţul spa
dei f ® îmbrăţişare dată aceluia căruia i se 
remite o decoraţie înaltă ţ] ® fi? $ J ± Semnul— 
(orizontal sau vertical) numit şi „arc“, între

buinţat In scriere şi la tipar, pentru a cuprinde 
într’o singură grupă mai multe cuvinte sau for
mule, iar în muzică pentru a lega portativele ce 
compun o partiţiune [fr.].

ACOLEA adv. © Acolo (arătînd însă un 
punct hu prea depărtat de locul în care se află cel 
ce vorbeşte): de —; pe —; Intr’ t © Do (înainte), 
loc. adv. De atunci, de aci înainte; t apoi. 
t ACOLEj^ŞI adv. Tot acolo, chiar acolo 
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t ACOLIsi (-iseso) vb. refl. Motd. © A se lega 
duşmăneşte"de cineva, a se ţinea de capul cuiva 
căutlnd să-l facă rău, a nu-i da pace îndemnîn- 
du-1 la ceva K @ A nu lăsa din stăpînire ce a 
apucat odată [ngr. aor. ev.6XXv)Ga < xo/.X(î)|. 
ţ ACOLISITQR adj. verb. ACOLisţ şi sm. 

Care se acoliseşte, care stărueşte în toate chi
purile să păgubească pe cineva; molipsitor.

•ACOLIT sm. Qfrif, Un fel de paraclisler în bise
rica apus'eană ţ] © însoţitor, tovarăş: n văzu
răm pllmblndn-se cn aoolltll Iul nedespărţiţi [fr.].

ACOLO adv. în locul acela: de pin’»•; 
pe de pe apoi o luă Intr* unde mila Domnului 
1-0 duce osp.); dintr’ din Spre locul acela, din 
partea aceea; /Ho/d. pin’ pe»1, pînă într’atît, din 
cale afară: acesta nn-l vr’nn Inoru pin' pe copilă 
hăl, zise baba (Crg.) ; fngl de '-'I ce tOt Spui? nU mai 
vorbi aşa, nu-ţi mai închipui aşa ceva: credeţi 
că am găsit de mlncare P aşii fngl de *, nn vă mal faceţi 
că credeţi nsp.) ; ce am eu de — ? Ce mă priveşte 
pe mine? ce-mi pasă de asta? leie-vă măcar şi pielea, 
de pe cap, ce am eu de P (Crg.) [lat. e C C u m-i 11 o c].. 
t ACOLOŞI adv. Tot acolo, chiar acolo. 
•ACOMODA ( odez) vb. refl. © A se da după 

împrejurări, a'se purta, a se rîndui după vreme:
trebne să te acomodezi ca obiceiurile timpului f © A 
se împăca, a se învoi: nn mă pot ^ uşor cu lelnl 
Inl de viaţă [fr.<Ial.].

•ACOMODABIL adj. Care se poate acomoda 
ţin © neacomodabil [fr.].

•ACOMODARE, •AOOMODATIUNE, *AOOMODATIE
sf. © Faptul de a se acomodaţf® S> 
Facultatea care permite ochiului de a percepe 
clar imaginile obiectelor aşezate la distanţe di
ferite [fr. < lat.].

'ACOMPANIA, (-antez) vb. Ir. © A Însoţi, a în
tovărăşi, a petrece pe cineva t ® J A însoţi 
cu vocea sau cu un instrument partea princi
pală a unei bucăţi muzicale întărind-o şi mărin- 
du-i astfel efectul: începui să-l aoompanlez, bătfnd 
toba cu deştele pe fundul pălăriei (CAR.) [fr. a C C OITl-
p a g n e r].

•ACOMPANIAMENT (pl.-ente) sf. J Faptul de- 
a acompania o bucată muzicală: şi giasni ini 
se pierde Ihtr’nn ^nral ural” ou de cobză şl de vioare- 
(VLAH.) [fr. aceompagnement]. 
•ACOMPANIATOR sm. © însoţitor H ® J 

Care acompaniază ‘pe altui in executarea unei 
bucăţi,muzicale [fr. a c c o m p a g n a t e_u r], 

•ACQMPT, 'ACONT (pl.-turl) sn. 'Sg? Plată par
ţială â unei datorii: dindn-le cite nn mic acont şL 
aslgurlndu-le plata Integrală (I.-0H.) [fr.].

ACOPEREMÎNT (pl. -minte, -mlnturl) sn. (p 
Ceea ce slujeşte spre a acoperi, spre a Înveli; 
Invelltoarea casei; adăpost: ie-au crescut nişte- 
coarne c& sn fost străbătut prin podul casei pin’ peste ^ 
(VOR.); se odihniră si dormlră sub <^u\ cerului nsp.) 
—ui capului, pălăria, căciula, tistimelul, mabrama, 
etc.; —ui picioarelor, încălţămintea, ciorapii, etc. f 
© O Capac H ® pl. cni Cele trei văluri, din care 
două mai mici. cu care se acopere discul şi potirul, 
şl unul mai mare, numit „aer”, cu care se înve
lesc celelalte ii»- coperemJnt].

ACOPERI (-păr,-per), 1. vb. tr. © A pune ceva 
deasupra unui lucru deschis în partea (le sus,, 
spre a astupa intrarea, spre a nu lăsa să pătrundă 
ceva înăuntru: — o casă; — o oală cu capacul ţ| © A fi 
aşternut peste ceva nelăsind să se vază ce e 
dedesubt: nn strat gros de zăpadă acopere pămlntnl ţ 
® 0A încărca: — de ruşine; —de ocară; — de gloria 
f ® © A înlocui O sumă, un liicru care se chel- 
tueşte, care se pierde, de care e nevoie: — ohei-
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toallle; olta economii trebne să fac ca să-ml acoper'^pa- 
faba; 1sl acoper nevoile din poame el legume (ret.) ^ (D 
0 A ascunde, a t&Lnui: mă mir de Mlron cam an 
acoperit acest laom de nn I~an scris (nec.).

2. vh. TSfU: ctmpnl se acopere de verdeaţă; cerul s'a 
aoo'^rlt de nori [lat. a c c(o)o p e r ! r e]. (f

AGOPERIMÎNT = ACOPEREMţNT.
ACOPERţHE sf. ® Faptul de a acoperi 1f 

(D Contravaloare (garanţie) pentru un împru
mut H (D -ţt Trecerea unei stele pe dinaintea 
alteia ce se află mai departe de pămînt.

ACOPERIŞ (pî.-Unrl,-Ue) sn. întreaga Inveli- 
toare a unei ciădiri: ploaia rSpăle pe ^ele de şindrilă 
(DLVR-) [a c o p e r i].

ACOPERIT 1. adj. ® p. ACOPERI: cas&—a ea 
olane; cărbune-» ca cenuşa ţ[ © ® Cutropit, COVtrşit: 
Taslndo-se acoperit! de atlta maltlme de Tarei (n.-cost.) ţi 
® © Ascuns, tăinuit; tainic: lucrările nu puteau ra- 
minea mult timp-»e iisp.i ; gloduri -»e; cărbune se 
zice despre acela care tace şi muşcă pe furiş tt
© NE ACOPERIT.

2. sbst. Faptul de a acoperi.
O ACOPERITOARE sf. ® ?îb învelitoarea ca
sei 1f © Capac t ® iTit = ACOPEREMţNT © fa c 0- 
p e r i).

ACOPERITOR sm. © Cel ce acopere (In 
spec. o casăl 1f ® ® Ocrotitor: ajutoriu si acope- 
rltorlu sa lăcn mie In mtntulre (bibl.).

ACOPERITOR A (pl.-turl) Sf. ® Faptul de a 
acoperit © 'Ceea ce s ujeşte spre a acoperi, 
acoperemlnt; tac acoperituri peste tot capul (bibl.).

*ACQRD (pi.-duri) ST). ® înţelegere deplină, 
unire (In ce priveşte părerile, sentimentele): 
-»ul domneşte In aceasta tamllle; a tl de -», a fi de a- 
ceeaşi părere, a se potrivi la gînd; a cadea de -», 
a cădea la învoială, a se Învoi t ® â? Ra
portul unui cuvînt cu alt cuvint ale cărui 
modificări (în ce priveşte genul, numărul, per
soana) trebue să le urmeze: -«ni subiectului cu 
verbul; -»ul adjeotlvulul ou substantivul t ® J Com- 
blnaţiune de sunete suprapuse, armonie produsă 
de două sau mai multe sunete auzite deodată: 
o şoapta acoperita de nn -» de orgă idlvr.) t ® Sunet 
dulce, armonios: Duios era si gingaş -»ul Îngeresc 
lALEcs.) t ® Munca In -», învoire făcută între 
stăpln şi lucrător ca acesta să fie plătit cu bu
cata, atît cît produce [fr.].

•ACORDA (acord) 1. vb. iT. ® A învoi, a face 
să se înţeleagă, să cază la învoială, să trăească 
In bună înţelegere: nu mi-u lost cu putiuta nici 
mie nici arbitrilor sa-1 acord In aceasta privinţa; cu 
greu ar putea cineva acorda Interese asa de opuse ţ| © 
A recunoaşte, a mărturisi t © A da (ceea ce 
cere cineva), a îngădui: i-am rugat să-mi acorde 
un concedia ţ) ® 07 A face ca două cuvinte să 
sufere modificări corespunzătoare: — substantivul 
cu verbul t © J (acord, -»dez) A potrivi după 
diapazon sunetul coardelor la un instrument:
Isl acorda vioara In mijlocul tăcerii (DLVR.).

.2. vh. refl. ® A se înţelege, a fi de aceeaşi 
părere, a cădea la învoială: aceşti netrebnici se 
acorda totdeauna clnd e vorba sa-1 Iaca cuiva rau ţ) © 07 
A suferi modificări corespunzătoare: adjectivul se 
acorda In număr si gen ou substantival 
pe care-I determina [fr.].

•ACORDAT adj. p. ACORDA (în 
toate accepţiunile) ţiţf © neacor- 
OAT.

•ACORDEON (pl. -cane) sn. J 
Instrument muzical cu foi şi cu 
1-3 rînduri de clape de o parte şi 
de alta ([a) 17) [fr.<germ.].

•ACORDQR J 1. sm. Cel ce se ocupă cu a- 
cordarea şi repararea instru
mentelor cu claviatură.

2. (pi.-oare) sn. J Unealtă 
cu care se acordă instrumen- Fie- 18 Acordor. 
tele cu claviatură (|a| 18) [fr. ac c o r d o i r].

•ACOSTA (-tez) vb. ir. ® a. A executa (vorb. 
de o corabie) o manevră spre a se apropia de mal, 
de cheu sau de altă corabie ţj © ® A se apro
pia de cineva pe stradă şi a-i vorbi [fr.].

Fig-. 17. 
Acordeon.

•*ACOTILEDpN, •aootiledonat i. adj. * ACO- 
Care n’are cotiledoane. APR

2. acotiledoane sf. pl. ♦ Vegetale ale căror 
celule germinative, lipsite de cotiledoane, se con
siderau ca seminţe, denumire înlocuită astăzi 
prin criptogame [fr.<gr.].
O ACOV (pi.-oBve) sn. O/ten. Băn. = aoAd [srb. 
ak o v]. .

acreala, o acreatA sf. însuşirea, starea a 
tot ce este acru.

•ACREDITA (-itez) i. vb. tr. ® V.A deschide 
credit, a da credit f "® O A da cuiva scrisori 
care să dovedească că lucrează ca împuternicit 
al ţării sale t ® A face să fie crezut, să se dea 
crezare (unui svon, unei ştiri Indoioase).

2. vb. refl. A începe să fie crezut, a i se da cre- 
zămînt: acei svon a’a acreditat in ultimul timp [fr.].

•ACREDITAT,-AtA adj. sm. f. p. acredita HTF 
© neacredita 't.

•ACREDITIV (pl.-ive) sn. Scrisoare pe ba
za căreia o persoană poate ridica de la adre
sant o sumă de bani pe socoteala subscriitorului 
[germ.].
OACREŞ sm. Trans. A = AORIŞ.

ACRI (acresc) 1. vb. tr. A face acru.
2. vb.'refl. ® A deveni acru t © ® A 1 se—■, 

a r se uri, a i se scirbi: 11 se acrise tot nmbllnd Inooaoa 
gl încolo prin p&dnza (isp.i.

ACRICips adj. Cam acru, puţin acru.
O ACRID sm. ♦ Viţă de vie [ngr. ăupiS'/.].
O ACRIDA (pî.-lde) sf. (TKT.) %' = COSA? © [vsl.].

ACRÎME sf. ® însuşirea, starea a tot ce este 
acru f © Gust acru t © ® Supărare,' amăr 
răciune: orezind cd popa voegte sd-gl bată joc de dlnsnl, 
l-an zis oam on ^ (sb.i.
o ACRIŞ1 sm. A ® = agriş t © Trans. — -ROŞP = 
dracilA' [ung. e g r e s influenţat de a c r u].
O ACRiŞ2 sbst. Băn. Trans. (hasd.) X Zer Înăcrit, 
jintiţă întrebuinţată în loc de oţet la înăcrirea 
bucatelor [aer u].

ACRIŞOR adj. Cam acru, puţin acru.
ACRIT ■ 1. adj. p. ACRI *|f © NEAORIT.
2, sbst. Făptui de a (se) acri.
acritura (pî.-turi) Sf. ® însuşirea, sta

rea de a fi acru ţ|
© Lucru acru if © 
pl. X Bucate acre, 
verdeţuri (legume, 
poame) acre sau 
Înăcrite [acri].

ACRIU adj.Cam 
acru, "puţin acru:
dulceaţa de coarne...era 
acrie (grig.).
‘ACROBAT sm.

,Jucător pe funii 
întinse la oarecare 
înălţime (Işl 19): aco
lo stnt acrobaţi cari
pot sd-ţllle profesori .La.'
(^LEOS.i [fr.< gr.]. Fig. 19^ Acrobat..
•ACROBATIC adj. \ De acrobat, ce seamănă 

cu jocul acrobatului: .o* dăntulau din picioare gl 
făceau Întorsături-»e (odob.i [fr.]

•ACROBAŢIEs/. Jocul,
meşteşugul acrobatului [fr.].

•ACROMATIC adj. î Se 
zice de lentilele întrebuinţate 
în optică care lasă să treacă 
lumina fără a o descompune 
în cele şapte colori elemen
tare: lentile —e ([®j 20, 21) [fr.]. _____

• ACROÎIAATISÎVE săsf. "6 în- ao 2I> I.cntîle
suşirea lentilelor acromatice acromatice.
[fr.].

•ACROSTIH (pL-lhurl, -Ihe) sn. ? Mică 
poezie în care literele începătoare ale fiecărui 
vers, citite vertical, dau un nume de persoană, 
un titlu, o maximă scurtă sau numele unui 
subiect: sub forma de —a Indlsorete, pnblloan numele 
zinelor adorate ialecs.) [fr.< gr.].

• AGROTERIU (pl.-rii) sn. Soclu, piedestal de



ACR- s^al'u^> de vas, etc. aşezat la, colbul sau vtrful unui 
I fronton spre a ascunde - 

AUU Jghlaburile şi coama Inve-,
Iftoarei ® 22) [it.<gr.].

^CBU i. adj. ® Cu 
gustul caracteristic l&mUl, 
oţetului, etc. f ® ♦ Necopt, 
crud, verde {vorb. de poa
me): mere eore, poame aere ţ[
® înăcrit: varza aera; lapte 

—' (ew LAPTE) ţ ® Trans. Apa 
aeră, borviz; piatra aera, sul-

Fig. aa. Acroteriu.

fat dublu de aluminiu şi de potasiu sau de a- 
moniu,' alaun t ® @ E aatal de... ea de mere aore, 
nu-1 mai place, s’a desgustat t ® 0 Răutăcios, 
arţăgos: devlnd «1 atlloe de olte ori s’o Intlmpla aa-1 
meerga rda Ia preleranta ibr..vn.).

2. adv. 0: a ee alta (oam) —■ Ia cineva, cam amă- 
rlt, cu nişte ochi nu tocmai prietenoşi: ae alta ~ 
|1 plin de ora la blrla noaetra (iR0.i; a-1 veni ^ 
de..., a I ae laoea-i deVenl nesuferit, a se să
tura (de cineva sau de ceva): tmparatnini i ae lăon 
—' oa atitea inoaroatnrl loooe.) [lat. acrus].

ACRţTM (pl.-mnri) sn. f (i'i O boală a co
piilor mici de ţlţă, caracterizată prin fierbinţeală 
şl flegmă In glt [ngr. ixpount].

ACS... ev- AX...
*ACSţZ... IV AOOţZ...
*AGT (pi.-te) sn. ® Tot ce se face, faptă, 

lucrare: de dreptate; —- de autoritate; «v de neanpn-
nere; a laoe —• de prezentă, a veni Intr'un loc numai 
pentru a nu fi învinuit de lipsă, a se arăta nu
mai Intr’un loc f ® rt înscris, zapis, dovadă, 
foaia scrisă care constată un fapt: de nota
riat; de stare olvllă; — de naştere; — de onnnnle; —' 
de deoes; —' anb semnătură privată; a Ina ^ de ceva, 
a constata In mod legal t® A ~ de acuzare, ex
punerea faptelor de care e Învinuit acuzatul U®0 
Diviziune a unei piese de teatru: dramă in oinoi 
~e [fr. <lat.].

»AGTŢNIG adj. 15 Se zice despre razele prin 
care lumina solară exercită o acţiune chimică 
asupra diverselor substanţe; se numesc mai 
adesea ,,raze chimice" [fr.j.

*AGTţNiE sf. # Animal de mare din subor
dinul coraliilor, cu corp scurt, 
cilindric, şi a cărui gură e în
conjurată de o coroană de ten
tacule retractile (ra) 23) [fr.].

•AGTINISM sbst. 15 Propri
etate ce posedă unele raze lu
minoase de a fi actinice [fr.].

*AGTINOMETRţE s/.fi Mă
surarea intensităţii radiaţiuni- 
lor, ou deosebire a celor solare 
[fr.]. J

*AGTINOMETRU sn. 15 A- Fi Actinie 
parat cu ajutorul căruia se mă- 
soară intensitatea radiaţiunilor, cu deosebire ale 
celor solare (HI 24) [fr.]

•AGTINOT sbst. ® Varietate de 
amfibol ve'rde(-gălbuiu) [fr.].

*AGTIV ţ. adj. ® Care lucrează; 
muncitor, harnic, silitor, sîrguitor; 
viată ~ă, pe care o petrece cineva 
lucrînd neîncetat 1f ® Care are pu
terea de a lucra, puternic: remedia ~
1 ® X Serviciu timpul în care 
soldatul e sub drapel 1| ® o? Forma -«'ă 
a verbalul, care exprimă acţiunea 1)
® A Ina parte la ceva, a lucra CU Slr-
guinţă la ceva, a ajuta cu munca, 
cu influenţa sa, la înaintarea unei întreprinderi 
la realizarea unui scop HI] © jnactjv, ne activ.

2. sbst. V Suma la oare se ridică averea u- 
nul negustor, socotindu-se ceea ce i se datoreşte 
şi marfa pe care o posedă: vni oasei ee ridică la 
olnol cute de mll de lei [ir.<lat.].

•AGTIV^ (-ivez) vb. tr. A grăbi o lucrare; a 
pune In mişcare: duolndu-mă la Poartă ea aă activez 
inovarea blrtlllor o.-ch.) [fr.].

•AGTIVITATE s/. ® Putere de a lucra: ere

Actinometru.

Inzeatrat ou o uimitoare ® Muncă: a desfăşurat 
o * extraordinară "[ @ A 11 In » saU In — de servi
ciu, a fi in slujbă (vorb. de un funcţionar, de 
un militar) H ® © Sferă de întinderea între- 
prinderiior, lucrărilor, proiectelor cu care se o- 
CUpă cineva: sfera im de —. nu e aşa de restrinaă 
cum crezi ţ[ ® In plină în toiul lucrării ţlf © 
neactivitate, inactivitate [fr. < lat.].

•AGTQR sm., *actbitA (pl.-ite)sf. V Acela, 
aceea care joacă Intr’o piesă de teatru [fr.].

*AGTORAŞ sm. dim. tron. O Actor fără 
vază, fără' talent.
tAGTORţŢA= AOTRITA: actorlta. In Ioc să lasă 

pe uşă, Ieşea prin părete (neor.i [actor]. 
•AGTRţŢÂ IV ACTQR,
'AGT'OAL adj. Din timpul de faţă, de acum: 

e îngrozit de moravurile politice *e [fr.].
*AGTUALITATE sf. ® Sţarea lucrului ac

tual H ® pl. Int’lmplări din timpul de faţă: lur- 
nallsmnl nn poate trăi declt din actualităţi [fr.].
’AGTUAR sm. © Funcţi inar însărcinat (iu cal

culele şi cu statistica în unele administratiuni 
publice, la bănci, societăţi de asigurare, etc. [fr.]. 
P AG'ţ'IE sf. V Tr.-Carp. iv ACŢIUNE ® [germ.]. 
•AGŢIONA (-onez) vb. <r. ® n A trage în ju

decată, a chema înaintea judecăţii H ® A pune 
în mişcare [fr.]. >
•AGŢIONAR sm. V Cel ce posedă una sau 

mai multe acţiuni într'o întreprindere financiară 
sau industrială [fr.].

•AGŢiyNE sf. ® Lucrare, faptă, tot ce face 
cineva: nn-l cred capabil de o rea; a fl In .«, a fi 
în mişcare; a pune tn «■, a pune în lucru, a porni 
ceva II ® Inrlurire, influenţă, putere de a lucra:
tooQl n’are nlol o ^ asupra asbestulul; doiana mea n’a 
avut nici o ~ asupra Ini H ® 0.=^ înlănţuirea faptelor 
principale, desfăşurarea, mersul unei piese de 
teatru H (t) rt Dreptul de a trage în judecată; 
proces: anzi I să-l respingă —li fără a se ridica de pe 
scaun (BR.-VN.) H ® V ACŢIUNE, Tr.-Carp. ACTIE. Parte 
(luată ca unitate de măsură) pe care o are cineva 
din capitalul social al unei întreprinderi; înscrisul 
care reprezintă această parte [fr.<lat.].

AG'U adv. Acum: a trăit piuă mal — şase 
luni; I©): acu e acu, acum trebue să se aleagă 
Intr’un fel, acum e momentul hotărîtor.
‘AGUARELA [pl. -ele) sf. <3> Pictură uşoară 

făcută (mai adesea pe hîrtie) cu colori transpa
rente subţiate cu apă [fr.<it.].

*AGUARELIST sm. & Pictor de acuarele 
[fr.].
’AGUARIU (pl.-ariurl.-aril) sn. Rezervoriu in 

care se întreţin animale 
sau plante acuatice ('[D 25)
[fr.< lat.].

•ACUATIGadj.Care tră- 
eşte în apă: plante —e; ani
mal —; răpit de dulcile clntărl 
ale unei armonioase pleiade de 
zlne —e (onoB.) [fr.< lat.]. Fie- a5- Acuanu.

ACUFUNDA (-îund) vb. tr. şi refl. ® A (se) 
cufunda: o stea albastrd cade şl'n spaţiu stBoatuDd& 
(ALEcs.) ; pr. ext.: de eşti dură de pădure, du-te şl te 
acufundă ’n pădure (VOr.j 1J (D 0 A prăp&di, a da de 
pagubă: văd că dumneata, care ştii legile, mai rău mă 
acufunzi (Crg.) [ m- 0UFUND4].

ACUFUNDAT adj. CD p. ACUFUNDA Tf © :
şezlnd ou nelncetare In oărtl acufundaţi (NEgrj.

•AGUILA, *ACVilA (pl.-lle) sf. ® i Vultur: El 
se prlvesoşlse măsoară Oa donă aonlle cnmpllte io .zamf.i 
U ® Pajură: pnrtlnd acvila creştină pe coltul lor de 
fler (oboB.i [lat.].

’AGUILIN, 'ACVILIN adj. încovoiat ca ciocul 
vulturului, coroiat, coclrjat: nes — [fr. <lat.].
'AGUILpN sm. © Vînt de miăză-noapte, cri

văţ: din văl en tnrbăoinne —ni se ridică ineor.) [fr.].
'AGUITATE sf. f însuşirea lucrului acut: 

—a sanetnlnl; —a nnel *boale [fr.].
AGUlăŞŢ (pl.-ete) sn. dim. AC.
ACyM, ACUMA, adv. ® in momentul acesta; 

In timpul de faţă: de—; pină—; de pe —; (ml-adno 
aminte) ea —, ca şi cînd s’ar fi întlmplat Ui mo-
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meniul aceste.; a ep&rnt an an. o lan&; de 
înainte, pe viitor, CU începere de astăzi: @ e 
acu e acu: el părinte, » e *, zise un volnic (Dlvr.i r 
© In zilele noastre; »■ s’a mal scumpit traiul 
îndată: — cind vil? — uite H ® Adineaori: ~ a 
plecat de aci ^ ® Acnm... acnm..., Cind... CÎnd...: 
Itl cere ... una, ^ alta [Idt. eccum-mod O].

• aCXJMINAT ad], 4 Se zice despre frunze, 
fructe, etc. 'care se termină printr’un virf 
ascuţit [fr.].

•ACUMULA (-niez) vb. Ir. A îngrămădi, a pune 
multe iucruri unele peste aiteie, a face grămadă, 
a strlnge la un loc [fr.<lat.].

•ACUMULATOR sm. ® Cel ce îngrămădeşte, 
acumulează; strlngător H ® Aparat voltaic, 
care se încarcă cu electricitate şi se poate trans
porta spre a fi între
buinţat la luminat 
sau ca putere motri
ce la diferite maşini 
( •]2f,) [fr.'J. 
t ACURAT 1. adj.

Cu mare îngrijire, 
cu multă băgare de 
seamă, cu luare a- F’f. Acumulatori, 
minte plnă în cele mai mici amănunte.

2. adv. ® Cu îngrijire H ® întocmai [germ. 
akkurat< lat.].

• ACURATE'ţ'Â (pi.-ete) s/. Luare aminte pînă 
In cele mai mici amănunte, mare îngrijire, exac
titate: toate părticelele acestei compuneri sint lucrate cu 
o scrupuloasă ^ (Odob.) [it.].

• ACySTIC adj. ffi «E® Care slujeşte săproducă 
sau să întărească sunetele spre a fi auzite la o 
mai mare depărtare: cor
net ...; tub * ([|.' 27); boltă 
-.ă, care răsună bine U ®
(S) Privitor la auz: nerv ~
[fr.< gr.].
‘ACySTlGÂ sf. © Fig. 27. Tub acustic.

Partea fizicii care tratează despre sunet t ® 
Calitatea unei încăperi, unei săli din punctul 
de vedere al perceperii sunetelor: sala n’are ~ 
bună [fr.].

ACyŞA, Acţrşi adv. F ® Chiar acum f ® 
Numai decît, îndată: dormi tără grijă, căacnsl se (ace 
a luă (CR6.) H ® Acuşi... acuşi..., clnd... CÎnd..., aci... 
acî...; blajina noră mlgăla prin casă, acuşi la stiujltpene, 
acnşl îmbăia tortul, acuşi pisa mălaiul (CRg.i [a C u].

ACUŞICA adv. F Chiar acum [acuşi].
ACUŞpR (pî.-oare) sn. dim. AC.

•ACUT adj. ® Pătrunzător; se uită la dinsa cu 
o eitpresla .»ă de Ironie şl de milă tD zAMF.) \ @ Poarte 
simţitor: durere va f ® f Boală .~ă, boală grea 
şi care înaintează repede H ® a? Accent .*■. accent 
ascuţit [lat.].
O ACUTROPJ (-op) vb. Ir. Olten.Băn. A acoperi, 
a înveli [sw cutbopi].
O ACUŢ sbst. dim. ac.
•ACUZA (-uz) 1. «6. fr. 1*1 A învinovăţi, a învi

nui, a arunca vina asupra cuiva; a trage în jude
cată, a pir!: l-an aonzat de lurtul acesta lără să albă 
dovezi.

2. vb. refl. A se învinovăţi, a arunca toată vina 
asupră-şi [fr.<lat.].

•ACUZABIL adj. rt Care se poate acuza [fr. 
< lat.].

•ACUZARE sf. rt Faptul de a a c u z a; în
vinovăţire; pîră.
•ACUZAT,-AtA adj p. şi sm. /. ACUZA, rt Care 

e învinuit, pîrît. Uf © Nţ:acuzat.
• ACUZATfV (pl.-ive) sn. co Caz al decimării 

Ia care se pune complementul direct [lat.].
• ACUZATQR,-lOABB adj. sm. f. rt Care acuză, 

plrîş [fr.<lat.].
• ACUZAŢIUNE. 'ACUZAŢIE sf. rt învinovăţire 

[fr.< lat.].
t AD [pl. adurl] sn. Iad: tu Capernaum, ce pănă la 

ceriu tnaltl-te, pănă la —. deştlnge-veri tcoR.) [vsl.j.
ADAGIO 1. adv. J încet, rar.
2. sbst. J Bucată muzicală care trebue cîntată 

cu o mişcare mai înceată [it.].

(pl.-gii) sn. Zicătoaie, zicală [fr. ACU-

ADÂ

Fig. 28. Adamascâ.

* ADAGIU
< lat ].
O ADALMAŞ •»- ALDAmaS.

ADAM npr. m. ® De cind cu moş .»•, de 
multă vreme, din vremurile de demult; neam 
de pe rudenie foarte îndepărtată; a se ilpsl de 
ceva ca de ralu, a fi lipsit de un lucru din vina 
sa; ce Iaci, ^ ? sau venişi, —e r se zice celui pe care 
nu 1-al văzut de mult f ® £) Mărul lui »■, nodul 
gîtului.
O ADÂMANÂ (pf.-ane) sf.Trans. Oaş. Camătă; 
dobîndă [ung. a d o m â n y].
O ADAmANI (-ânesc), vb. tr. ® Trans. A ade
meni f © Oaş. A da bani cu dobîndă; a lua ca
mătă; a înşela [a dăm ană], 
t AD AMANT (pî.-unturi) sn. u> Diamant: din 

spuma aceasta... se alege cu timpul un —■ isb.i [vsl.].
•ADAMANTIN adj. * Care are tăria şi strălu

cirea diamantului [fr.<lat.]. 
t ADAMASCA sf. K ® Un fel de ţesătură de 

mătase cu flori sau desenuri care mai ’nainte 
se fabrica în oraşul Damasc 
f ® Mold. OJţesătură înjpatru 
sau cinci iţe a cărei urzeală 
este de in sau bumbac, iar 
bătătura de lînă de diferite
colori: la lerestre splnznrau nişte 
perdele de —. (gn.i 2S) [rus.].

adAoga, adaoge, adă
ogi... sw ADĂUGA... 
t ADAosATQR sm. Cel ca- 

re-şi însuşeşte. Care adaugă ceva pe nedrept la 
bunurile sale icant.i [adaos], 
t ADAOSATURA (pl.-turi) sf. ® t Adaus; 

sporire, creştere; parte adăugată, intercalată (la 
un text): celelalte ce mal alnt scrise, —. de uu Eustratle 
Logolătnl şl de un Slmlon Dascălul, nu letopiseţe, ce sInt 
ocări şl basne (m.-cost.) f ® Băn. înnădi tură. 
t ADAOSURA (pf.-suri) sf. (DOS.) Lucru adău

gat la altul; adaus.
ţ ADAoşag (pl.-gnri) sn. t Bir plătit peste dă

rile Obicinuite; era peste văcărit olte un tult de vită 
(NEC.) [a d a u s 4-su/.-ş a g].

ADAP.ĂL (adăp) ţ. vb. tr. ® A duce vitele la 
apă, a da de băut (laviţe): n'a adăpat încă vacile f 
® A da de băut (la oameni): l-a adăpat ou lapte 
dulce f ® A uda (pămintul) f ® ou otravă, a 
otrăvi: şl-l adăpă cu otravă cumplit (Dos.).

,2. vb. refl. (® A bea (vorb. de vite) f ® A bea, 
a-şi stîmpăra setea (vorb. de oameni); ©: In 
luptă cind l-s sete cu slnge se adapă (alecs.) f ® A Se 
uda; pămintul s’a adăpat de ploaie f ® 0: ee adapă 
la Izvoarele ştlIntel; ase» cu Învăţătură f ® 
ştiu eu In ce apă se adapă, ştiu ce ginduri are, cunosc 
scopurile lui; a se In aceeaşi apă ou cineva, a fi în
ţeles CU cineva [lat. adaquare]. 
t ADApAciitne, adăpare sf. Faptul de a 
(se) a d ă p a.'

AdApat 1. adj. p. ADĂPA f f © neadăpat.
2. sbsf.’® Faptul de a aiiăpa: —ui vitelor; —nl 

pămintulul f ,® f Otrăvire: contra —ului, babele de 
la teră întrebuinţează mal ou seamă arglnt-vlu (hasd.).

ADApAtoare (pl.-tori) sf. ® Locul unde 
se adapă animalele: iiideşii, viind la — şl văzind 
că In loc de apă este alt
ceva, se întoarseră (isp.i f
® Vasul, jghiabul din 
care se adapă vitele 
(D 29).

ADApAtor adj.
Care adapă. . 
t adApAturA (pi.

-turi) sf. Adăpare, uda- 
re: la r&sad ca cioaata <*' ca 
pubolQ de slnge sft se fie cavenlt (CANT.) [a d & p 8].

ADĂPOST (pl.'ostnrl, -oaste) STl. © Loc unde 
se apără cineva de vînt şi de vreme rea: vintui 
ptnd bate, te dai tn Ifttnrl Intr’nn <«>' (>1 te odihneşti <nec.) % 
© ® Loc de scăpare, apărare, sprijin: de citeoii o 
primejdie mare ne-a ameninţat, munţii ne-an chemat in 
(«'urlle lor (vlah.) ; a pune la a pune în loc sigur 
[lat. ad-depositu m].

Fig. 29. Adăpătoare.
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ADÂ- t AdAposta (-tei)... =1 Adăposti...
Anp t ADAPOSTEAIiA Cpl.-tell) s/. = ADAPPST [a- 
MUC d ft p 0 .ţ t i].

ADÂPOSTţ (-teso) 1. vb. tr. A apăra, a feri 
do vint şl de vreme rea; a pune Ia adăpost: 
dealnrl acoperite de livezi tl ad&posteso de vlnturl (vlah.) .

2. vb. refl. CD A se pune sub un aooperemînt 
spre a se feri de vînt şi de vreme rea, a se 
pune la adăpost, a găsi adăpost: in epateie lor 
6 O collbft de platrd, nnde te potl pe vreme rea
(VLAH.) 1 © ® A afla un loc de scăpare: a loat 
dramul pribegiei ne mal pntlndu-se ^ In teri.

ADApostire s/. ® Faptul de a (se) adă
posti t ® Loc de scăpare, adăpost: Be dnopri
begi «I palizi eă cate-adSpoBtlrl (AUEce.i. /

ADApOSTITQR adj.verb. adApostj. Care a- 
dăposteşte, care te pune la adăpost.
‘ADAPTA (-aptez) 1. vb. ir. A pune un lucru 

pe Ungă altul potrlvindu-1 bine: n’a ştiut aă adapteze 
robinetul la cişmea.

2. vb. refl. ® A se potrivi bine, a se aşeza 
potrivit: capaonl aoeata nu ae adaptează la ontle ^ ® 
A se obicinui cu ceva: începea. . . a& ae adapteze con- 
dltlnnllor medialul In care Intraae ibr-vn.i [fr. < lat.]. 

•ADAPTABIL aă). Care se poate adapta [fr.]. 
•ADAPTARE, • ADAPTAŢIPNE s/. Faptul de a 

(se) adapta [fr.<lat.].
O ADAraG sm. Olten. Jujeu [iw hAdAraci].

ADASTA (addat) vb. Ir. ® A aştepta: l-am mgat 
•a mal adaate pntln f © A se opri In drum, a po
posi [lat. ad-as tare].

ADAST.^RE sf. ® Faptul de a adăsta, 
aşteptare: aoeaatd Bală slujea Întotdeauna ca loc de ^ 
(oDoB.i t © Oprire, popas, baltă.

AdAstat sbst. Faptul de a adăsta. 
OAdAU sbst. Dare, dajdie, [ung. a d 6].

ADAUGA (adaug), ADAOOA (adaog), ADAUQJ 
(-aug, -ăngeao), t ADAOGE Tr.-Carp. 1. vb. tr. ® A 
mal pune, a mai da ceva pe ling'ă cele ce au 
fost mai ’nainte, a pune pe deasupra, a da pe 
deasupra: nu vrea aă mal adauge nici un ban; ţj:: acnm- 
pnl cumpără atallde şl cere aă-1 adauge şl piper ipann) U 
© t A pune alături, a alătura, a Împreuna, a 
alipi I ® A mai spune ceva pe Ungă cele zise 
Înainte: ou ce vei aătura lăcomia aceator cete de păgtnl P 
adăugă Bpanoloo (neor.) Şj © t A spori, a face să 
crească, a mări: oumu-l un negutătorlu de adaoge 
banii şl avuţia domnu-său ou nevointa sa (varl.) ^ ® t 
ou piră, a ponegri, a vorbi de rău pe cineva; a 
plrt: ou multe pirl ll adăugea să-1 Iacă surgun (must.) ^ 
©ŞA Încărca fie cineva cu un bir mai mare 
declt cel cuvenit: ispravnicii aă nn albă voie nici 
a-1 scădea nici a-l adăogi (let.i.

2. taft. refl. ® A spori, a creşte, ase mări: 
Unde' 1 văz lata ca orlnnl. Ml se adaugă suspinul (TEod.) ^ 
© A se pune alături: vin* de te adauge la masa 
noastră, ca să Hm 14 (alecs.i K © t A se Împreuna: 
începură a ae amesteca şl a sa adaoge cu Sarmatll (let.) ^ 
® trans. A se căsători a doua oară [lat. adau
ge r e ].

ADAugATOR, adAooit(?b năj. verb. adAuqa, 
adaugi. Care (se) adaugă.

ADAUGATURA, ADAUOITUbA (pl. -turl) sf. 
Lucru adăugat peste altul;:burată adăugată 
peste alta.

ADAITGI . . . = ADĂUGA. . .
OADAUNĂZI adv. Tr.-Carp. = deunăzi.

ADAUS, ADAOS 1. adj. ® p. ADAUGE HK © NEA- 
DAUs ţ © Trans. Căsătorit a doua oară.

2. (pl.-ae, -auri) sn. ® Ceea ce se mai pune, 
se mai dă pe lingă cele ce au fost mai ’nainte, 
spor: de leală; —* de obeltuell ţ © Ceea ce se
adaugă la sil şitul unei cărţi pentru a Împlini 
unele lipsuri H © t Tot ce face să sporească, 
tot ce măreşte sau ridică ceva: apucatu-m’am şl 
eu a sorle Începătura şl ««al, mal apoi şl scăderea Mol- 
dovll (OR. uR.) •[ ® Mold.-. a'a dus Intr’ —, se zice de 
cineva pe care-1 trimiţi la o treabă şi nu se În
toarce la timp (ŞEZ.i •[ ® Mold.: a pomi Intr’—, a 
deveni Îngreunată, a porni grea icrb.) csez.i . 
t ADAvASţ (-ăsoeq) 1. vb. tr. ® Mo/d. Trans. A 

risipi, a cheltui: adăvăsise vracilor tocită avuţia (varl.)

ţ[ © t A istovi: cu atita prlveghlare şl dvorbă tmpnl 
şl-au adăvăslt (Dos.).

2. vb. refl. t A se risipi, a se prăpădi, a se 
istovi (DOS.).

ADECA. . . sw ADICĂ. . .
•Adecuat adj. Potrivit ou un lucru; ce 

corespunde ideii pe care ne-o facem despre el: 
nu găseso ouvtntul — aoestcl noţiuni [fr.< lat.]. 

IADEMANA sf. Mită [a«-ADĂMANĂ].
ADEMENEALA (pi.-nell) sf. Ispitire prin 

vorbe dulci, prin bani, prin făgăduinţe: căuta 
prin ademenoll să-l înduplece să vie [a d e m e n i].

ADEMENI, ADIMENI (-eneso) vb. Ir.. ® A amăgi, 
a Înşela cu vorbe bune, a ispiti prin bani, prin 
făgălluinţe: te ademenise numai cu vorbe dulci (Alecs.i ţ 
© A atrage: te ademeneso ou lucrările be vezi on oobll şl 
şobloapetl din drum MSP.) ; averea adlmeneşte pe om şl 
apoi 11 solrbeşte' (Odob.i [ ev ADĂMĂNI].

ADEMENIRE, ADIMENIRE, sf. Faptul de a 
ademeni;' ispită, amăgeală: mii de visuri vin 
de mă Inglnă on ale lor poetice ademeniri (Alecsu.

ADEMENţT sbst. Faptul de a ademeni.
ADEMENITOR adj. verb. ademeni. Care 

ademeneşte, amăgitor: avea un chip — cum nn mai 
▼ăznsezn (gn.).

ADEMENITURA (pL-turi) sf. Ademeneală: 
mă tem oă cu ademeniturile altor mal mici vrăjitori aă 
nu te bulşneştl (caht) [ademeni].

• ADEMŢiyNE sf. n Ridicarea unul legat prin 
revocare din jartea testatorului Însuşi [Ir.< lat.].

■ADENJtA sf. f Inllamaţia glandelor şi eu 
deosebire‘aganglionilor limfatici (®„scurtă“)[fr.].

•ADEPT sm.y adeptă (pî.-te) sf. ® Care a 
fost pus in cunoştinţa tainelor unei ştiinţe, unei 
secte f © Care împărtăşeşte vederile cuiva: 
noua teorie nu prea are mulţi adepti [fr.< lat.]., 
‘ADERA (ader, -rez) vb. intr. A se uni, a fi de 

părerea cuiva, a Împărtăşi vederile cuiva, a fi de 
partea sau din partidul cuiva [Ir. a d h ă r e r 
< lat.].

•ADERŞNT sm., -ENTĂ s/. Care ţine de părerea 
sau de partidul cuiva, părtaş: otştigau din zi in zi 
aderenţi şl partizani (i.-OH.) [fr. adhărent< lat.].

•ADERŞNŢA (pî.-te) Sf. ® Starea unui lucru 
pus peste un altul ca şi cum ar fi lipit ţ © îm
părtăşirea vederilor cuiva [fr. adhărence].

ADŞS, adesea, adeseori adv. De multe ori 
In puţina vreme: vine — pe la noi; mal — [des]. 
fADET (pl.-turl), î ADETIU (pî. -tlurl) ® sn. 

Qbiceiu, deprindere t ® Datină veche f® Taxă 
vamală f ® Dare, dajdie H ® 0/fen. Dijma care 
se dă din rachiu stăplnului cazanului [tc.-ar. 
’a d e t].

•]• ADETORIE sf. Trans. Datorie, 
f ADETQRIU adj. Trans. Dator.

ADEVAR (pZ.-ăruri) 1. sn. ® Ceea ce este, ce 
se spune conform ou realitatea © neadevăr,
MXNCiuNA); a mărturisi — ui; a ascunde —ul; a 
descoperi -ni: caret —ul sau -ui curat, —ul adevă
rat; 4^: din vorbă In vorbă lese -ni; a spnne nn mare 
— ii ® Firea adevărată a cuiva: pină nn bagi in 
plug ou omul, nu atll —ui (znn.) ^ ® pî. Faptele 
nelndoioase pe care le stabileşte o ştiinţă, axio
me: —uri matematloe K ® Intr’ —, In —, cn —, 
pre—, t de-, loc. adj. Ce e drept, cu adevărat 1 
© .Gura mal lesne vorbeşte —ul declt mlnolnna; 
gura păcătosului —ul grăeşto, cei vinovaţi mărturi
sesc uneori adevărul fără să vrea; spune —ni, oă 
tl se sparge capul sau —ul umblă ou capul spart, mulţi 
se supără clnd le spui adevărul; —ui iese deasupra 
ca untdelemnul, ori-clt ai căuta să ascunzi adevărul, 
(>1 tot iese la iveală.

2. t adj. Adevărat.
3. adv. Intr'adevăr [a de văr a].

t ADEVARA sf. Adevăr: şi adevara cea Întreagă, 
O voi striga unde-1 gloată largă (dos.). 
t ADEVAra (-voraz) 1. vb. tr. ® A Încredinţa 

că un lucru este adevărat, a Întări: acest mcruade- 
Tărează zldnd cum nu putea a doi domni sluji (coR > t © 
A mărturisi (adevărul): ceia ce adeverează mai de 
oredliită slnt declt cela ce tăgădueso (prv. lp.) ţ[ @ A do
vedi: ou ce veri adevăţa că eşti creştin r (hasd.).
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2. vb. re/I.j® A se dovedi; deva ii l&oat una oa 
aceaita şl ea va ou mdrturle, oertarea lui eă lie moartea 
IPRV.-LP.) H © A se Încredinţa: adeveieaz&-te din is
torie, cititorule (hpsoo [lat. a d - d e - V 6 r a r e], y
t ADEVArAGIVNE s/. Adevăr cbibl.) (cant.i.
ADEVARAT ţ. adj. ® Ce cuprinde un ade

văr, ce nu se‘abate dela adevăr (© upadevArat, 
MMCnfOS)toate clte-ti spun elnt /~e; vorbo «t ® De 
care nu se poale Îndoi nimeni, netăgăduit: e ~ul 
autor al acestei opere; o un savant t ® Neprefăcut, 
sincer: un prieten «■H ® Drept (© GREŞJT) : aceasta e 
calea a virtuţii H ® Curat, autentic (© fals): 
diamant zapis — 1| ® Vorb. de rudenie = bdn ©: 
nnoblu —' se cblamd tratele tătine-mea sau al minl-mea
(PRV.'MB.).

2. adv. spane-ml <«>'; numai ştiu/v ce a’a Intim- 
plai H ® Ou •", tde —, tpro Iqc. adv. Intr'adevăr 
[a d e V â r a).
t ADEVArATATE sf. tpos.) Adevăr [a d e v ă- 

rat]. '
t ADEVArATOR = ADEVBRITOB.
t ADEVArATURA (pî.-turi) sf. Mărturie [a- 

d e V a r a],
t ADEVArealA (pl.-eii) sf. încredinţare, În

tărire, confirmare (camt.i [adevăr a].
t adevAsi. . .= ADAVASJ ...

ADEVERI (-eroso) 1. vb. tr. ® A Încredinţa că 
un lucru este adevărat, a Întări: scrisorile pe oare 
ml le-a trimis adeveresc acesista © A dovedi: no 
ml-a putut prio nimic această datorie ^ ® ţ A asi
gura, a încredinţa; a făgădui: lo adeverea c& seva 
face catolic, numai sd-1 primească să le iie craiu (nec.).

2. vb. refl. ® A se arăta, a se dovedi a fi ade
vărat: vorbele mele s’au adeverit "i ® t A SC încre
dinţa : m’am adeverit că no spunea cu dlreptate (oos.) ţ[ 
@ A-şi lua Îndatorirea, a se obliga: se adeveri ou 
lorămint că nu se va mărita (MX.) [a d 6 V ă r].

{ADEVERINŢA (-intoz) i.. vb. Ir. coos.) A ade- 
deveri, a Încredinţa.

2. vb. refl. A-şi întări o convingere [adeve
rinţă].

adeverinţa (pl.-inte) sf. ® Dovadă, măr
turie In scris, chitanţă t ® {Adevăr: să grăeştl 
oătră mine (BIBL.) H ® { încredinţare: si pre ade
verinţa lor an purces Împăratul In glos (nec.) V ® { Fă
găduinţă H ® { Scrisoare de scrisoare, act de 
întărire [adeveri],

ADEVERIRE® sf. Faptul de a (se) a d e- 
verili® {Cn~’ loc. adv. Intr’adevăr.

{ADEVERIT adj. p. ADEVERI, © Adevărat UH 
©NEADEVERţiflf @ Vorb. de rudenie = bun ©: aceştia 
toti cum am zis se obiamă Irati adeveriţi (prv.-mb.i.

ADEVERITQR adj. ® Cel ce adevereşte K 
® { t Boieri ~i, oameni de bună credinţă În
sărcinaţi să cerceteze la faţa locului Încălcările 
hotarelor moşiilor asupra cărora s'au ivit neîn
ţelegeri (HASD.) [adeveri],
OADEVESTI (-toso) vb. refl. Trans. (vic.) A se 
ivi, a apărea; a se pripăşi.

'ADEZIUNE sf. ® Alipire, unire (cu părerea 
cuiva) t ® 15 Puterea de atracţiune a molecu
lelor [Ir. a d h e s i o n < lat.].

*AD HOC loc. adv. lat. ® Anume pentru acest 
scop, Întocmit anume: tl-ai si înjghebat o logică de 
ocazie, un sistem '«■ do a găndl (vlah.) 1 ® t Dlvannrlle ~ 
adunările ţinute în Muntenia şi Moldova în 1857 
spre a arăta dorinţele Românilor asupra organi
zării principatelor (n- p. ist.).

ADIA (adio) 1. vb. unipers. © A sufla lin (vorb. 
de vînt): o lină snllaTe de vini adie peste gilnele 
coapte (VLAH.).

2. (adln) vb. tr. © A atinge uşor: adie un scaun 
on degetul si degetul rămlne Intc'ancit (ret.) 1f ® ® A 
cinta cu glas slab. Incit abia să se au(iă: Auzi ...un 
...glas de copilă adiind o rugăciune uşoară (emin.) .

2- vb. intr. © A mişca uşor: nici moartă nici 
vie, numai din coadă adie (ghicitoarea despre „cln- 
tar”) H © A ameninţa, a face semn cu ceva: 
<m sabla in mină adia si ameninţa (teod.i [lat. *a d i-
l 1 a r e < i I i a].-

'ADIABATIG

'ADIACENT adj. © Alăturat, mărginaş ^ 
© A Unghiuri ~e, care au acelaşi vîrf, o lăture 
comună, iar celelalte laturi de o parte şi de alta 
a acesteia (lij 30) [fr.].
{ADIAFOR adj. Nepăsător, indiferent: acnib 

stnt.v pin’ si de ciubuc (Alecs.) [ngr. âStd'fopoţ],
. {ADIAFORIE sf. Nepăsare: si noi să privim 
ou — o asemlne stare de lucruri t (alecs.) [ngr.].

{ ADIAFORISI (-isesc) vb. tr. A nu purta grijă, 
a nu-i păsa (de cineva, de ceva): la cine să găsesc 
protecţie, dacă mă adlatorlseste cblar 
omul căruia am Jertllt tot p (alecs.)
[ngr.].
{ADIAFORISIRE sf. Faptul 

de a acliaforisi, neîngri- 
jire, nepâsare:^a de patiie 
au ajuns a 11 o boal& obştească 
mal rea declt ciuma (ALEcs.).

ADIATA (pl.-to) sf. rt 
Testament: s'a scris adiata,
Bfa Iscălit de Împărat şl de 
toată obştea [p9-DX4TA].

ADE-
ADI

Fig. 30.
Unghiuri adiacente.

adj. 15 Se zice despre 
stanţe care se opun la transmiterea căi li ?A'

ADICA, adecA adv. © Prin aceasta se înţe
lege, (care Însemnează) cu alte cuvinte: să se proci- 
tească băieţii şl letele, adică să asculte dascălul pe lle-care 
(CRG.) H © Şi anume: să-ml pregăteşti tot ce treboe 
pentru sorls, blrtle^ cerneală şi condelu U (ID
zică, cum s’ar zice (înpropoz. interogat.) : -^n’at 
aflat nlmloP vrei ^ eă mă Înşeli? ^ ® După pron. 
cine, ce şi adv. cum, olnd, unde, întrebuinţat adesea 
spre a reaminti sau lămuri mai bine, prin expli- 
caţiunea ce urmează, ideea exprimată în prop. 
precedentă'. 11 spuse toată şiretenia pricinii, onm adloă 
fusese la vinat, cum se Intllniae cu credinciosul Împăra
tului, cum vorbise cu el rtsp.) f Iată: adecă eu...
(începutul celor mai multe zapise vechi); adecă doi 
oameni voiau să intre lo curte şl cinele nu-1 lăsa (rct.) ^ 
®La^, în momentul deciziv, la urma urmelor: 
tocmai acum la adică n'au nici o mingllere (CRGj.

ADICAle(A), adjoAte(lea) adv. ® Adică:
cam l-ar etrănge el In braţe... olnd să vie vorba la o 
adicătelea (vlah.) .

ADIERE sf. © Faptul de a adiat©© Su
flare lină, vintişor: nici măcar nu se clătind ca de 
o — de vint iisp.).

ADIMENI... sw ASEMENI...
*ADINAJVfic adj. f ® De adinamie, privitor 

la adinamie t ® Care sufere de adinamie [fr.].
‘ADINAMIE sf. f Slăbiciune mare a orga

nismului , lipsă totală de puteri [fr.< gr.].
ADINEAOREA, ASINEAORI, ADINEAURI,® âSI- 

nkaub(e)le'a, Mofd. adinioare(a) adv. © Cu puţin 
înainte, nu demult t ® Mai acum de curîiid.

ADINS 1. numai în legătură cu prep. in, intr’, 
de, din,'eii care formează loc. adv. © In intr’ 
a) anume, cu scopul hotărlt: a pns înadins pe lecloril 
boiereşti eă-ml canto pricină (Crg.) ; b) Mold. fără glumă, 
serios: vorbeşti in -V ori vrei să şagneştl P (CRG.) t 
® Din,»', nu în glumă sau din Intlmplare, oi cu 
hotărîrea luată dinainte: din— ml-a răetnrnat cer
neala pe scrisoare t ® Cu dlnadinsnl, anume, CU SCO- 
pul hotărlt; cu sirguinţă; cu ori-cepreţ: a treia 
zi on dlnadinsnl lăcn să-l Iie drnmnl pe la acelaşi 
copacln (isp.) ; ’j' mal cu dinadinsul, O c n tot adlnsnl, 
fără nici o glumă, foarte serios; cu' toată stă
ruinţa: s’a apucat cn tot dlnadinsnl să numere llecara 
greşeală de tipar; clrşmarlul nu-1 lasă, ci le cere plata 
cu tot adinsul (SB.) ^ © {Mal de— , CU mai multă 
Stăruinţă, mai vlrtos ţ ® {înde—, anume, cu 
intenţiune, cu premeditare: muiti din boierii leşeşti 
socoteau că tace In de— să piară oastea toată (gr. UR.) 1 
® Cn do— , CU stăruinţă; mei on de— , mai cu seamă, 
în deosebi t ® t o n de -ui, cu luare aminte, cu 
Îngrijire, cu multă băgare de seamă, foarte se
rios: să caute on de-ni să Îndemne In tot oblpnl pro 
ereticii de acolo eă se tntoaroă oătră pravoslavle (prv..mb.); 
mal on de -ni, In deosebi, mai cu seamă, mai 
ales: on totll slătnlndn-se, mal on de—ni Tomea Hat
manul (GR.-uR.) 1]®{0n tot d a-ni, foarte serios. 

2. înadins, Intr’— adj. Asume: a lost din parta-l

Ni. Iriv.

g^l-ţpVlIUţ^nţăŢjţelrcare de a oonstrlnge slăbloinuils limbii

e'câTe 
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A D I - 2- t pron. © Adlns-eluşl, el însuşi, Bdlns-mlneşl,
ADM nl*ne însumi; adlDS-tlneşl, pe tine *1 ® t Adlns-voi 
/-vuivi (ţt)) adina-eiţi, voi între voi, ei între ei, unii cu 

alţ.ii [lat. ad-de-ipso], 
t ADINTA (adint) vb. mir. (dos.) itkt.) A lua aminte. 

O ADINTE adv. Maram. Oaş. Adineauri [lat. 
a d - d e - a n t e].

*ADţO l- interj. © Rămas buni rămîi cu 
binel (cuvint de politeţă la despărţire) -, o’am zis 
de malt îerlolt I (vlah.) 1[ @ F iron. S’a dus, 
a trecut timpul e...: nep&sare a copilăriei, '«'liber
tate, terloire I (I.-oh.).

2. sbsl. Adio I ng adio I şl lără revedere <alx.) [it.
a d d i o].

'ADIPOS adj. ® Ce are caracterele grăsimii: 
tesut /.< 11 ® Plin do grăsime [fr.].
'ADIPOZITATE sf. f Supia-încărcare de gră

sime de natură bolnăvicioasă [Ir.].
'ADIŢION.^ (-onez) vb. tr. + A aduna [fr.]. 
'ADIŢIONAL adj.Ce e sau trebue să fie adău

gat: articol '»■ [l'r.].
'ADIŢIUNE sf. © Adăugare, adaus t ® ± 

Adunare [fr. < lat.].
'ADIUNGT sm. Ajutor (al unul profesor, ma

gistrat, etc.) [germ. < lat.].
'ADIUTANT = ADJUTANT [germ. < lat.].
ADJnc 1. adj. © Care e găurit; scobit, pînă 

Ia o mare depărtare de suprafaţă: apă »'ă; put/»; 
tarlnrle '•'A; 0: tnohlaăolane /vă, cu corpul mult plecat 
spre pămînt 11 ® 0 Greu de pătruns, temeinic:
etlinţă Inv&^tnxă vorbă ^«4; glnd; minte 
ln(elepolane <*'ă; Învăţăminte pline de o fllosotle <«4 
(ODOB.) ^ ® Mare, puternic: o jele <^ă li cuprinse toate 
simţirile iooob.> ; dor iubire <^ă ^ 0 Des, prin care 
OCiliul nu poate străbate: noapte >«4; Intuneolme 
•^ă ^ 0 Neturburat de nimic: in tăcerea •*’ă a codru
lui, biruitorul doarme (vlah.) ^ ® Greu: somn ^ 0 
La >*^1 bătrineţe, )a O virstă foarte înaintată.

Ş. adv. 0: a a Inllge ^ 0 0: a dormi
^; a oIta««i'; mişcat.

y. (pt.-curi) sn. 0 Adîncime, fund:-^1 mării; te 
trase pe tnrlş apa la (Cro.) ^ ® 0: se mlhni plnă 
In ‘«'Ul sufletului; n* apuca săauză de la dascălul ceva, că 
el Învăţa mal din decit dascălul nsp.); respiri din 
aerul acesta proaspăt (vlah.) ^ 0 t Apă foarte adîncă, 
noian prăpastie [lat. a d u n c u s]. 
t ADÎNGA (adine) 1. vb. tr. 0 A face mai adine, 

a săpa mai adine: podobnic laste omului ce zideşte o 
casă, ce sapă şl adlncă (cor.) H © 0 A pătrunde.

'2.Qvb.Tefl. A se adinei, a se scufunda; 0: foarte 
adtnoară-se cugetele tale (ps.-sch.) [lat. a d u n C a r e]. 
t ADÎNGAT 1. adj. p. ADfifOă. Adine.

2. t (pi. -ate) sn. Adîncime; adinei tură.
ADÎKGÂTyRÂ (pi.-uri) sf. 0 Parte de loc cu

fundată, săpată mai adine; scobitură: aci aproape 
se auzeau, lntr*o ftşllturi de opase şl ctntece de cosaşi 
(CAR.) ^ ^ Orbita ochilor: ochii ii ies olt pumnul
afară din adtnoăturl (jip.> [adine a].

ADÎNGI (-ceso] .1. vb. tr. A face mai ad în c, 
a săpa mai adine: o groapă.

2. vb. refl. 0 A se duce mai afund, a intra mai 
adine: ochii l s'au adtnclt; s’a adtncit In pădure % ® 
A se cufunda, a se Inneca: corăbiile s'au adtnoit in 
mare ^ ® 0: a se In cugetări.

ADÎNGIME sf. 0 Distanţa de la suprafaţa 
. sau gura unei adincituri pînă la fundul el: <«a 

unul puţ; ^ mării U © Distanţa de la partea 
dinainte a unei adincituri, a unei încăperi pînă 
la partea dinapoi: <^a unei peşteri; <^a codrului; 
unei galerii H © 0 însuşirea unui lucru greu de 
pătruns: ^ minţii; neputănd pricepe toată <^a vicleniei 
omeneşti (vlah.) II © 0 Depărtare foarte mare 
{vofb. de timp): a oărorobtrşle se pierde In <«'a vremii
(VLAH.) [adine].

ADmGITVRA (pl.-Curl) Sf. = ADINCAtctrA : 
o biserică ou trei turnuri.a. se vede Inti’o (iro.). 
oADÎNCpS adj. Mold. Cu Înţeles adine, 
ascuns: vorbe adtncoase (Emin.i.

■ ADJECTţV (pl.-iva) sn. 0> Cuvint pus pe lingă 
un substantiv spre a determina mai de aproape 
noţiunea pe care o reprezintă sau a ni'ăta o 
Însuşire a acestei noţiuni [lat.].

'ADJECTIV.^L adj. Ca Ce Împlineşte funpţiu- 
nea de adjectiv: substantiv [fr.].

'ADJUDECA (-ec) vb. fr. n © A hotărî prin 
judecată că un lucru se cuvine cuiva de drept: 
Basarabia fusese adjudecata Rusiei (j.-oh.) 1 © A cla Un
lucru aceluia care a oferit un preţ mai bun la 
mezat, a harecilui: bunul se va ~ asupra aceluia 
care la cea din urmă strigare va fl dat preţul cel mai mare
(pR.'Civ.) [lat. adjudicare cu accepţiunile fr. 
a d j u g e r],

'ADJUDEGATAR sm. Persoana căreia i 
se adjudecă un lucru la o licitaţie, la o vinzare 
publică: -vul va iscăli lista cu preţui ou care s’a adju
decat bunul asupră-1 (pr.civ.) [fr.].

'ADJUDEGATOR sm. A Acela care adjudecă 
[fr.].
'ADJUDEGAŢIUNE, 'ADJUDECăTIE sf. rt Ho- 

tărîre prin care se adjudecă cuiva un lucru la me
zat, hareciu: ••.a nu ea poate Iaca decit după o eeniintă 
dellnltlvă (cod.-civ.) [fr.<lat.].

■ADJURA (-jur) vb. tr. © A porunci în numele 
lui D-zeu 1f © A ruga pe cineva să facă un lucru 
in numele a tot ce are mai sfînt sau mai scump: 
te adjur pe viul D-zeu să mă scapi din această nevoie [fr. 
<lat.].

'ADJURAŢIUNE, 'ADJDRATIE sf. Faptul de 
a adjura; rugăminte stăruitoare [fr.<lat.].

'ADJU’i’A-NT sm. jsi ® Ofiţer ataşat pe lingă 
persoana unui suveran, principe ori comandant 
de corp, spre îndeplinirea serviciilor personale, 
aghiotant: Nlcolae Ipsllante... căutase să tragă şl pe 
trate-său Alexandra, ... * împărătesc (i.-OH.) f ® Ofiţer 
ataşat comandanţilor de trupe şi care e însărcinat 
de a ajuta pe şef In comandă şi de a transmite 
ordinele acestuia K ® sergent-adjutant, sub-ofiţer 
însărcinat cu poliţia interioară a corpului, are 
autoritate asupra sergenţilor-majori şi asupra 
celorlalte grade inferioare în tot ce priveşte ser
viciul şi purtarea lor în şi afară din serviciu; 
ci se recunoaşte după două galoane late de aur 
şi unul mai îngust pe oare le poartă la mîneci;
IV FLDTONIŞiR-HAJQR [fr.< lat.].

'AD LIBITUM loc. adv. lat. După plac, după 
voie, ori-cum.

'AD LITTERAM loc. adv. lat. Fără schimbare. 
Întocmai, vorbă cu vorbă: a reprodus discursul 
ad lltteram.

'ADMINISTRA (-trez) vb. tr. ® A conduce, a 
supraveghia rnersul afacerilor unui particular, 
ale unei societăţi, ale Statului, a ocîrmui, a oblă
dui: l-a administrat moşia cu multă pricepere 1| ® A 
da (o doctorie): l-a administrat tot felul de ceaiuri 
fără nici un folos 1| ® F iron.: -«■ o bătaie zdra
vănă; o pereche de palme [fr. < 1 at.].

'ADMINISTRABIL adj. Care şe poate a d- 
m i n i s t r a.

'ADMINISTRAT 1. adj. p. ADMINISTRA, 
g. ADMINISTRAT! sm. -pl, p Aceia cari se află. 

sub conducerea unui administrator: guvernul ce
ruse a părăsi insula, ne mai puţind să couţia pe admini
straţii săi (I.-6H.).

3. administrat sbsl. Faptul de a administra. 
'ADMINISTRATIV adj. Ce priveşte admini- 

sţraţiunea, care stă în legătură cu administra- 
ţiunea: stat'.'; drept .«■; putere '«ă: lunotlrml <«e [fr.].

'ADMINISTRATOR,-TOARE sm. f. Persoa
na care administrează afacerile unui particular, 
ale unei societăţi, ale Statului, ocîrmuitor, oblă- 
duitor: are toată Încrederea in —'Ul moşiei [fr.].
'ADMINISTRAŢIUNE, 'ADMINISTRAŢIE sf. © 

Faptul de a administra, conducere, ocîrmuire, 
oblăduire H © Funcţionari Însărcinaţi cu con
ducerea unui serviciu: '—a podurilor şi şoselelor; •«'a 
poştelor şl teiegreieior H ® Să Serviciile care se ocupă 
de intendenţa, hrana, îmbrăcămintea, etc. a
oastei: Oliter de administraţie, trupe de administraţie f 
® V consiiin de administraţie, persoanele însărcinate 
să supraveghieze aplicarea întocmai a statutelor 
şi să controleze mersul afacerilor unei societăţi 
din care fac parte [fr.<lat.].

'ADMIRA (-mir) vb. Ir. © A privi ceva ou o 
mirare amestecată cu plăcere, a fi adine mişcat
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de Itumuseţea ce se Inlăţişează ochilor sau de în
suşirile deosebite ale unui lucru, a slăvi măreţia 
unui fapt: am admirat Immuaataa neîntrecută a acestor 
luornri | ® A fi uimit de ceva, a i se părea ciu
dat [voTb. de fapte nevrednice): admir îndrăzneala 
acestor oameni lără conştiinţă [fr.-< lat.].

•ADMIRABIL, 1. adj. Vrednic de admirat, mi
nunat, uimitor: timp calităţi ~e.

2. adv. De minune, în chip vrednic de admirat: 
vorbeşte ctntă de bine [fr.< lat.].

•ADMIRAI, = AMIRAL.
•ADMIRAT sbst. Faptul de a admira.
•ADMIRATIV adj. Prin care se exprimă adml- 

raţiunea: ton gesturi -<e [fr.].
•ADMIRATOR, -TOARE sm. f. Acela, aceea care 

admiră: nu prea are mulţi -~i [fr.].
•ADMIRAŢIUNE, •ADMIRAŢIE s/. ® Faptul 

de a admira ÎI @ Sentiment de entuziasm produs 
în noi la vederea frurnosului, binelui şi adevărului:
tace nişte oobl mari In cari străluceşte o prolundă admira
ţie pentru cuceririle ştiinţei moderne (CAR.I [fr.< lat.].

• ADMţS adj. ® p. ADMţTE 11 ® Recunoscut ca 
bun, încuviinţat, folosit de toţi: e o expresinne ~a 
de curlnd 1IH (îl) NE ADMIS [fr.< lat.].

•ADMISIBIL, adj. Care se poate admite: o părere 
» ă; un candidat a proclamat pe toţi '—i la slujbele 
Statului (i.-GH.) HH fc) neadmisibil, NADMISIBIL [fr.].

•ADMISIBILITATE sf. Putinţa de a fi admis, 
însuşirea de a putea ti admis: nu îndeplineşte condi- 
tinnlle de ~ Ut © NEADMISIBILITATE [fr.].

• ADMISIUNE sf. Primire într’o şcoală, Intr’o 
instituţiune,'Intr’o slujbă, etc. [fr.<lat.].
•ADMITE (-mit) vb. tr. ® A primi pe cineva 

(într’o societate, Intr’o şcoală, într’o institu
ţiune, într’o slujbă, etc.): I-au admis ou majoritate 
de voturi; a trecut examenul şl a lost admis © A lăsa 
să intre: după puţină aşteptare, a (ost admis In cabinetul 
ministrului t ® A primi {vorb. de lucruri): l-au 
admis cererea de a trece din nou examenul t ® ^ primi, 
a îngădui, a da voie: nu-ţl admit nicl-o observaţiuue t 
® A recunoaşte (de adevărat): admlţlnd chiar că 
el avea dreptate [lat.].

•ADMONESTA (-tez)- vb. tr. A certa, a dojeni 
pe cineva pentru o greşală uşoară: directorul a ad
monestat pe clţlva Slujbaşi mal vinovaţi [fr.].

•ADMONESTARE.?/.Faptul de a admonesta; 
certare, dojană făcută pentru o greşală uşoară.

•ADMONIŢIUNE, •adhonitie sf. ® n Cer
tare din partea’ judecătorului H © înştiinţare 
Tăcuta cuiva de a-şi îndrepta purtarea, sfat dat 
cuiva de a lăsa calea greşită pe care a apucat [fr.].

•ADNOTA (-otez) vb. tr. Ca A face note, în
semnări, observaţiuni la o scriere, la o lucrare: a 
adnotat toate scrierile Iul Cicerone [lat.].

•ADNOTARE sf. ® Faptul de a adnotai] 
:ii -o .Notă explicativă, însemnare făcută la o 
scriere: a lăcut adnotări la toţi clasicii prevăzuţi In pro
gramele liceului.

•ADNOTAT sbst. Faptul de a adnota.
•ADNOTAŢIUNE, 'ADNOTATIE s/. = ADNOTARE 

[lat.].
t ADOARA adv. ®A doua oară (hasd.) 1| @ 

Trans. Altădată.
•ADOLESCţlNT sm.,-TA (pl. -te) sf. Băieţandru 

băietan, copilandru; fată mărlcică [fr. <lat.].
•ADOLESCENŢĂ Sf. ® Vîrsta între copilărie 

şi tinereţe (intre 14 şl 21 de ani) t ® ®: ado
lescenţa minţii [fr.< lat.].
•ADONIC adj. M Vers vers format dintr’un 

dactil şi unspondeu sau trocheu (—w^ —3) [fr.].
•ADOPTA (adopt,-tez) vb. tr. ® n A lua de 

suflet, a face pe cineva copil de suflet, a înfia: 
nu pot * deolt persoauele oare la epoca adopţiunii nu vor 
avea^ nici copil, nici descendenţi legitimi (cop..civ.) 1] © 
A-şi însuşi (o părere, un plan, etc.); a primi ceva ca 
bun: oomlslunea a adoptat proiectul de lege 1[ ® A alege 
ceva ca fiind mai bun, mai plăcut, mai frumos, 
mai vrednic de urmat: au adoptat in totul moda din 
PmIs [fr.<lat.].
•.^OFTARE sf. ® tfi Luare de suflet, înfiere 1 

©raptul de a adopta (o părere, etc.), însuşire, 
primire: 'a proiectului de lege; —'a unei mode ridicole.

•adoptat, -ATA adj. sm. f. p. adopta: -~u1 are
dreptul să ceară deslilnţarea adopţiunii In timp de un an de 
la ajungerea Ia majoritate (coo.-civ.) 1 li © NEADOFTAT.
•ADOPTATOR, -TOAEB sm. f. ri Acela, aceea 

care adoptă', care a adoptat un copil străin:
cel adoptat nu va doblndl nici un drept de moştenire asupra 
bunurilor rudelor .«'ulul icop.-civ.i.

•ADOPTIV adj. n ® Care a adoptat, care 
a luat (un copil) de suflet: tata ~ 1] © Care a fost 
adoptat, luat (ca copil) de suflet: copii ~ t ® 
® Patrie —ă, ţară străină pe care şi-o alege ci
neva în locul patriei adevărate [fr.< lat.].

•ADOPŢIUNE sf. ® rt Luare de suflet, în
fiere: '«'a va da calul adoptat numele adoptatorului pe 
care 11 va adăuga la adevăratul său nume icod.-civ.) H® 
Faptul de a adopta (o părere, etc.)., primire 1f 
® Patrie de ţară Străină pe care şi-o alege ci
neva în locul patriei adevărate [fr.< lat.].

•ADORA (ador) vb. fr.® A se închina la Dum
nezeu, a slăvi cu smerenie şi cu adîncă iubire 
divinitatea sau cele dumnezeeştl: trebue să adorăm 
pe Dumnezeu şl numai Iui să-l slujim; —■ voinţa divină 11 
® Pt. ext. A slăvi, a cinsti; a iubi cu patimă 
un lucru; —' virtutea; * muzica; ^ danţul 1[ @ A 
iubi cu înfocare pe cineva: Ador pe acest demon, om 
ochi mari, cu părul blond iemin.i [fr.<lat.].

•ADORABIL adj. ® Vrednic de adorat 1f 
® Drăgăs’tos, vrednic de iubit ou infocare: un. 
copil o mamă -~ă 1f © f tron. Nostim [fr.< 
lat.].

•ADORARE sf. Faptul de a adora; închină
ciune; slăvire, iubire înfocată: Duioasa cloolrlle ce 
vecinie către soare se ’nalţă ’n (Alecs.).

•ADORAT,-ATA adj. sm. f. p. ADORA: Un chip 
de-a pururi Cum nu mai au perechi (EMIn.) ; lartă-mă, 
adorata mea' (VLAH.) HI] © NEADORAT.

•ADORATOR, -TOAEE sm. /. Acela, aceea care 
adoră, care iubeşte cu înfocare.

•ADORAŢIUNE, •ADORAŢIE Sf. = ADORARE [fr. 
< lat.].
OADORLEA (DE-) adv. Trans. (fr. cdr.) De altă
dată [’a d o a r ă].

ADORMI (adorm) 1. vb. tr. ® A face să doar
mă: abia a putut să adoarmă copilul; l-au adormit cu olo- 
roiorm H ® Pr. exag. A plictisi la culme, a 
obosi pe cineva într’atît îneît să-l cuprindă som
nul : era singura, carte care avea puterea a-1 * (NEOR.)
H ® A îneînta în aşa fel simţurile cuiva îneît 
să-l facă să doarmă: zicea din lluler nişte doine de te 
adormea msp.i 1] ® ® A face să stea liniştit prin

ADM-
ADO
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Fig1. 31. Adormirea Maicii Domnului •
(din „Antologhion" —1643).

ră.g&dueli minemoase, prin amăgiri, etc.: se i&să
a II adormit cu speranţe zadarnice ^(D fF; 
nişti, a alina: ca 5&-şt adoarmă A
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ADO- 2, vb. intr. © A IncepR a dormi, a-1 cuprinde
Af^l I somnul: de la o vieme l-a foratsomnol pe amlndol 9I 

ao adormit doşl (Cro.); (J): Olndo-l adoarme In nemiş
care (VLAH.) 51 ® 0 A se mole.şi, a lucra alene: 
bagft de seam& s& no adoarmă Inorătorll 1f ® 0 A lîn- 
cezl, a a sta In loc, a înceta: de ctnd co criza, 
toate afacerile ao adormit t ® 0 A se pierde, a dis
părea: eentlmentol de dreptate pe care-1 sădisem tn Inima 
lol adormise acom H ® 0 A muri: peittm că şi sven- 
ţlla lol era om şl-1 era a muri, să războll putinei şl aşla 
adormi (vffRL.); 7nai adesea In stil biblic: a la {sau 
Intm) Domnol; toi astfel a somnul (cel) de veci, 
a somnul cel Ixmg <i8P.),amuri In pace[lat.ad- 
d o r m i r eV

ABORMÎREs/. 0 Faptul de a adormi 
HH 0NEADORM1RE ^ 0 ©Adormirea Melcii Domnului,
sărbătoare, numită şi Sîntă-Măria mare, ce se ţine 
de biserica creştină la 15 August, întru amintirea 
morţii Preacuratei Fecioare (f®| 31).

ADOBMIT, -JTA adj. sm. f. 0 p. ADORM»: 
gade ca II ® 0 Mort: vor Învia morţii şl volu ridica pre 
cei adormit! din pămlnt (n.-cost.) II ® 0 Care zace 
In nesimţire: priveliştea era vrednică de a Incinta suile- 
toie oeie mal ^ (algcs.) H ® 0 Molatec, trîndav, 
care abia se mişcă, care pare că doarme de-a -’n 
picioarele: nu-l venea Iui... să-l crează neştine că este 
nebarnlc, mototol şi «isp-I 0 NRADORMţT. 
tADORMlTA (-itez) vb. intr. A adormi: ador- 

mltat-au păstorii tăi (bibl.) [dormita].
ADORMITpR adj. verb. ADORM». 0 Care a- 

doarme, care aduce somn: buruieni adormitoare; mi
ros «w; muzică adormitoare: clipesc somnoros din ochi as- 
ouitlnd şuetui ^ si apel (vlah.i ^ ® Pt. exag. Plic
tisitor, obositor: e o carte adormitoare.

ABOBMIŢELE s/. pi. f 0 =DEDIŢEI H ® Trans. 
. =Z0Rţ:LE 0 ^ ® Trans. =vqlburA ©[adormit].

* AJDRAGANT sf. ♦ £ Gumă produsă de plan
ta Asiragalus verus şi care e întrebuinţată în far
macie la facerea hapurilor, pastilelor, etc. [fr.].

'ADRESA (-esez) 1. vb. »r. ® K! A trimite, a în
drepta (o scrisoare, un pachet, etc.): nu ştiu 
unde aă-i adresez scrisorile H ® A arăta, a face, a ex
prima: mulţumiri; •*' complimente 1 ® A vorbi
cuiva: nu l-am adresat nici o vorbă.

2. vb. refl. 0 A se îndrepta cu vorba către 
cineva,-a vorbi cuiva: nu s'a adresat către mine % ® 
A se îndrepta către cineva spre a-i cere o lămu
rire, un sfat, un ajutor, etc.: tată-său, dac’a văzut 
...că nu-i vine de hac, s'a adresat la stăplnlre (i.-gh.) [fr.].

'ADRESĂ [pi ,— 0soJ ® t-1 ^sumd© Şl locuinţa
unei persoane scrise pe o scrisoare, un, pachet, 
etc., spre a arăta unde trebue să se trimită şi cui 
să se predea; am scria sresit adresa t ® Locuinţa 
unei persoane: l-am nitat adrssa II ® ® La adresa 
oaiva, avînd în vedere pe cineva, ţintind pe cineva; 
n’am r&spuns la nici unul din aceste atacnri rftutdcioase 
Ia adresa mea H ® (3 Scrisoare trimisă de o autori
tate, scrisoare oficială: Ministerul l-a trimis o ~ 
de mnitumire H ® Q) Manifestaţiune (a vederilor, do
rinţelor, etc.) a Corpurilor legiuitoare către capul 
Statului; de răspuns ia Mesaglnl Tronului ^ ® o 
Discurs adresat suveranului de un corp admi
nistrativ, judiciar, sau de o întrunire de cetă
ţeni [fr.].

• AnTtKSANT, sm. -4KtA sf.. E Acela căruia, a- 
ceea căreia i-e adresată o scrisoare, destinatar(ă) 
[germ. Adressant]. 
ţADHESABISI, ţ ADRE9UI = ADRESA.
X ADUCATOAKE sf. co Semnele ,, “ sau « u 

întrebuinţate cind se citează cuvintele cuiva 
sau cînd e vorba să se deosebească cuvintele puse 
Intre aceste semne de restul textului, ghilemele 
[aduc ej.

ADUCĂTOR, -TOAHE adj. sm. /. ® Care a- 
d U C e ţi ® aminte n- AMANTE.

ADyCE (aduc) ţ. vb. ir. ® A duce pe cineva 
undeva: ml-a adns oaspeţi la masă; ©: ca vint i 
adnes (pe la noi)p se zice văzind pe cineva sosind 
tntr’un loc unde nu te-ai fi aşteptat să vie; pr. 
ext.: ~ martori ţ[ ® A duce ceva undeva, la ci
neva: ţi-am adns toata cărţile; pr. ext.: doreai ţ[
@ o Testa; mal aduse vorba încă odată despre

copiii lai cel pierdut! msp.i ; (ţf: vorba vorbă aduce; 
vorbind de soarte, de cele ce se pot întîmpla pe 
neaşteptate: nu ştim cum ne va mal aduce şl pe noi 
Dumnezeu msp.) ; (^: nu ştii ce poate să aducă ziua de mllue, 
nu ştii ce se poate întîmpla plnă mîine;®; 
nu aduce anul ce aduce ceasul, intr* un timp scurt se 
poate întîmpla ceea ce nu se întîmplă în'vreme 
îndelungată; unele lucruri vin pe neaşteptate ţ| 
® A da un venit: munca Inl d’abla aducea ou ce 
bruma aă-şl tle zllela iisp.i ţ| © A produce, a facesă 
dobindească ceva: * rod, bucurie, cinste, folos; 
abs. vorba dulce mult aduce ţ) ® A pricinui: su
părare; stricăciune; » pagubă; * ruşine,ţl ® ^ 
ta Îndeplinire, a îndeplini, a împlini, a săvîrşi;

Iu capăt, a sfirşi cu bine (o lucrare); ~ la cu
noştinţă, a face cunoscut H ® A face să ajungă; @: 
l-a adus Ia {sau In) sapă de lemn, l-a sărăcit 1 ® A 
îndupleca: abia l-amadus să se mal lase de lumat ţ) ® 
A Îndoi,a pleca, a Încovoia: adnciudu-i lapămlnt, ii 
tăie capul II ® A răsuci o armă, a o ridica potri
vind-o astfel ca să lovească mai bine: adncindf toroi
panul mal Iute declt lulgerul, păli pe unul la dreapta, pe 
altul la stingă irsp.i ţ) @ ImpCT. adu I ado I adă I dă-mi 
Încoace: adu scrisoarea s’o citesc şleuf ® ± iv NDMITQR.

2. vb. intr. ® ou (cineva, cava), a-şl ~ ou 
(cineva, ceva), a semăna întru.cîtva, a avea puţină 
asemănare: am doi copilaşi... cari işl educ de departe 
ou Neagoa Basarab (ALECS.) © A(-şl) aduce aminte, 
1^ AMJNTE1 ®.

•i. vb. refl. ® A se — ou (cineva, ceva), a se
măna Intru cîtva, a avea puţină asemănare ţf 
® A se indoi, a se ilicovoia; se încleştară... şl în
cepură a se nnnl pe sitnl iisp.i [lat. adducăre].

ADUCERE sf. ® Faptul de a aduce; 
aminte, amintire IIH © NEADPCERE ţ| @ rt Mandat 
de poruncă de a aduce pe cineva înaintea ju
decătorului.

*ADUCTOR adj. Q Se zice de un muşchiu 
care apropie un membru de planul de simetrie 
al corpului, sau care apropie două organe sime
trice unul do altul [fr. <lat.].

•ADUCŢIUNE sf. £> Mişcarea produsă de 
un muşchiu aductor [fr. <lat.].

'ADULA (-alea) vb. tr. A linguşi pe cineva In 
mod josnic [fr. <lat.].

'ADULARE, 'ADULAŢipNE, 'ADULATIE sf. Fap
tul de a'adula; linguşire josnică [fr..<lat.].

'ADULATOR,-TOABE adj. sm. f. Care adu
lează, linguşitor josnic [a d u 1 a]. 
ţADULMA (aduim) vb. tr. ® V A adulmeca 

(DOS.) H ® ® A afla, a prinde de veste: aduimă 
că Fcrdinand trimite şl el solii la Ungnrl podind cu Inşe- 
lAclane InDoliea cr&lei (n.-cost.).'

ADULMECA, ADURMECA (-mec) vb. tr. ® V 
A Simţi prin iniros vînatul, a găsi, a descoperi 
după miros urma, dîra vlnatului {vorb. de cîini):
ml-azn adus aminte că dlhanla de lup "adalmec& şl vine 
după lum (CRG.); copoiul aduimeoă dlra fiarei prin tdrlnă
(0000.) II ® Pr. ext. A descoperi prin miros urma 
sau adăpostul cuiva {vorb. de animale): dniăii...
adnlmectnd mirosul cămărilor (GN.) ; cinele tot adurmeclnd 
Incătrău au apucat tugarll (Ret.) f ® ® A presimţi 
(o primejdie, uneltiri duşmăneşti), a descoperi, a 
afla; ca copoii adnimecă orl-cc mişcare a domniei (odob.) 
[comp. ADULMA].

ADULMECÂTQR,-TOARE adj. sm. f. Care 
adulmecă; hulpea din lire este bună adulmecătoarc
(CANT.).
'ADULT 1. adj. Vîrstnic, ajuns la desvol- 

tarea deplină a creşterii, a priceperii: băiat -r; 
lată A,ă; (f1): minte *ă.

2. sm. (mai ales la pl. adulti, vorb. de amîndouă 
sexele): această boală nn atacă pe adnltl; şcoală de a- 

^dultl [lat.].
'ADULTER1 adj. Care calcă credinţa conju

gală : a dona zi lamela *ă era Izgonită de snb streaşină 
conjugală (I.-gh.) [fr. dat.].

'ADULTER2 sbst. Călcarea credinţei conjugale:
l-an găsit vinovat de » [fr.].

'ADULTERIN adj. Născut dintr’un adulter 
[fr. <lat.].
'ADULTERIU sbst. = ADULTER2.
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ADUMBRI (-breso) 1. vb. tr. A face umbră, 
a da umbră, a umbri: Inmzlşal cel des al copacilor 
aduinbregte acest colt lermecător al grădinii; pT. Cxt.: 
se vedea ambra albă a temell adnmbrlndn-sl cu mina ar
curile aprlncenelor iCAR.).

2. vb. refl. A se pune, a sta la umbră, a se um
bri: oopacinl sub care se adumbrise era măreţ MSP.) [lat. 
a d u m b r a r e, cu schimbare de conjug.].

ADUMBRITOR adj. verb. adumbri. Care a- 
dumbreşte.

ADUNA (adun) 1. vb. tr. ffi A strînge la un loc 
{vorb. de oameni), a Întruni; a chema pe mai 
mulţi Intr’un loc (spre a se sfătui, spre a lucra 
împreună), a porunci să se strlngă la un loc: 
aduna lumea de pe lume In pustiul codrllcr (Crg.) H (D A
Strînge la un loc (ce era risipit, împrăştiat), a 
grărnădi {vorb. de lucruri): a adunat bani mulţi; 
0: adună unde n’a risipit, se zice despre cei ce umblă 
după clştiguri pe căi piezişe; cine nu adună 
pentru elne, adună pentm altll, se ZiCe pentru Cei Sglr- 
ciţi cari nu ştiu să se folosească de averea lor; 
(F;; a-si puterile,' gtndnrlle, T'mljitlle H d) A Strînge 
de pe jos, a culege: s'a dus să adune uscături din pă
dure K ® t A împreuna laolaltă (pe cineva cu 
cineva), a face să se Intîlnească: cu mare pază l-au 
dns la nrdle gl aice l-au adunat cu vezirul (n.-cost.); O': □ 
tunat gi l-a adunat, se zice cînd se însoţesc la o | 
treabă tot oameni de aceeaşi teapă, potriviţi la 
fire şi la cusururi f ® ± A adăuga mai multe nu
mere unul la altul spre a le întruni într’unul singur.

2. vb. refl. ® A se strînge la un loc (vorb. de 
oameni, de ori-ce fel de fiinţe): el trăiau gl se adunau 
la sfat Intr*un. munte nsp.i; (ţjf: se adună ca mngtele la 
miere f @ A se Strînge la un loc, a se grămădi 
(vorb. de lucruri): cele bune să se adune, cele rele să 
86 spele, urare rostită cînd închină cineva pa
harul II @ A se însoţi, a umbla cu cineva, a în- 
tllni adesea: nu te *... cn oameni progtl gl nerozi (panni: 
Q: spnne-ml cu cine le aduni, gl-tl volu spune cine egtl 
[lat. adunare].
t ADUNACIUNE s/.® Întrunire K © împreunare 

[aduna].
ADUNARE sf. ® Faptul de a (se) aduna, 

strlngerc, grămădire, culegere, etc. Ii © Rezul
tatul acestei acţiuni, persoane întrunite pentru 
o petrecere, pentru a se sfătui, etc.: se apropie de 
—a nnntagllor, tocmai clnd erau In toiul chefului risp.); 
obgieasoa Adunare, yechiul parlament al Ţării; 
Adunarea deputaţilor. Camera; Adunările legiuitoare. 
Camera şi Senatul 1f © Lucruri strînse la un loc, 
culegere, colccţiune: slnt gl multe odăi cu * de arme 
(C..HAD.); ~ de legi H ® ± Operaţiune prin care se 
adaugă mai multe numere sau expresiuni una la alta 
spre a le întruni într’una singurăH © X Semnat dat 
de gnrnişti sau toboşari în garnizoane, canto
namente sau tabere pentru ieşirea trupei pe lo
cul de adunare fie pentru diferite servicii, fie 
pentru pornirea în marş.

ADUNAT 1. adj. p. aduna IU © NEaDUNAT.
2. sbst. ® Faptul de a adunaf © t Adunare, 

întrunire, sobor 1| @ tStrînsură, avere.
a. ADUNATA sf. Jrans. Una din cele douăspre

zece figuri ale jocului căluşarilor (pamf.i.
ADUNĂTOR,-TOARE adj. sm. f. ® Care a d u- 

n ă TI ® Spec. y Muncitorul care strînge fînuî cosit.
ADUNATURĂ (pi.-tnri) sf. Q Mulţime strîn- 

să din toate părţile, strînsură t ® Mulţime 
de oameni (de jos) adunaţi la un loc, mai 
adesea fără vre-un scop serios: d’apol oăingărlll 
o '«i- de zamparagll dugllgl, din toată lumea, cuibăriţi prin 
mănăstire (crg.) ţ] © în^ămădire, strînsură de lu
cruri (mai adesea fără valoare) U ® Spec. int Oaste 
alcătuită din oameni strînşi în pripă, fără ale- 

.gere: gl strlnglnd păstorii de pro mnntl gl altă au In
trat In ţară (n..cost.i 1I © t Adunare, întrunire: 
adunătura sfinţilor apostoli toos.) [a d U n a].

ADURMECA m- ADULMECA.
+ ADURMI (adorm) = ADORMI, 
t ADURMITA = ADORMITA.
ADUS 1. adj. ® p. ADUCE ţ] ® îndoit, plecat, 

încovoiat: an tlnftr aplnatlo, Itmsftreţ. la chip şl cam 
de spate, făcea corecturi (vlah.i IU © NEADUS.

Fîg. 3a. Rădăcină 
adventivă 

(de iederă).

2. sbst. ® Faptul de a aduce K ® (pl.-euri) = 
ADUSAturA: bine să mă llmpezegtl, de oră, de ptră, 
de .«nirl, de supusuri, de făpturi, de daturi (mar,).

ADUSAturĂ (pî.-turi )sf. f (P; Boală adusă 
în casă prin vrăji: toate făcăturile, toate pusăturlle, 
toate adusătnrlle, te grăbegte gl le adnnă [MAR.J.
t ADVARE sf. pl. ® (bJ Mic sul de piele sau de 

pergament pe care Evreii îl atîrnă de braţ sau 
pe frunte şi pe care sînt scrise nişte versete din 
Sfînta Scriptură filacteră (ew filacterii) H ©Ori
ce se purta de cei superstiţioşi spre a se apăra 
de boale, de farmece, etc., amulet.

'ADVENTIST adj. şi sm. ebS Se zice despre 
o sectă americană, întemeiată în 1831 de Vil- 
liam Miller, care aşteaptă o a doua venire, foarte 
apropriată a lui Is. Hr.; adepţii ei serbează ca zi de 
odihnă Sîmbăia [engl.].

*ADVENTIV adj. A Se zice de părţile unei 
plante care se nasc în alte locuri 
decît acelea unde ar trpbui să se 
desvolte normal: muguri ~1; rădă
cini.^ (IB] 3?) [fr.].

'ADVERB ipL-be) sn. 03 Parţe 
de cuvîrit invariabilă care deter
mină mai de aproape circum
stanţele acţiunii unui verb (merge 
Iute), ori gradul însuşirii expri
mate de un adjectiv (in a i bun), 
sau precizează chiar înţelesul unui 
alt adverb (foarte bine); ~ de 
loc (u n d e, a c o 1 o ); de timp 
(clnd, atunci); ^ de mod (oum, 
a ş a); de cantitate (cit, a t 11),
—' de afirmare (d a); — de negare (n n, ba);» de îndoială
(poate) [fr. < lat].

■ ADVERBIAL adj. 03 Care se întrebuinţează 
ca adverb: locuţiune »~ă [fr. <lat.].

'ADVERS adj. Protivnic, care stă împotrivă, 
contrar: părere -*'ăj partidă ~ă; partea ~ă [fr. < lat.].

'ADVERSAR sm.,-ARA (pl.-are) s/. Protivnic, cel 
ce stă împotrivă (într’o luptă) [fr. < lat:].

'ADVERSATIV adj. 03 Care arată o opozi- 
ţiune : coniunctiune ~ă (dar, î ir s-ă) [fr. < lat.].

'ADVERSITATE sf. Nenorocire, restrişte: părea
gdroblt de această cumplită —' [fr. lat.].

'ADVOCAT sm. ® th Persoană care a învăţat 
legile şi care se ocupă cu apărarea împricinaţilor 
înaintea judecăţii, sau care susţine drepturile 
cuiva în faţa judecătorilor © Pr. ext. Acela 
care se amestecă într’o discuţiune, pentru a lua 
apărarea altuia sau spre a-i sprijin; spusele: lasă 
că mă fac eu «>011 dumitale, gl-1 Închid gura [lat.].

'ADVOCATLÎG {pl.- icuri) sf. iron. rt ® Ocu- 
paţiunea, meseria de advocat H ® ŞtretUc, 
chiţibuş întrebuinţat de advocat.

'ADVOCATURA sf. ri Profesiunea de advo
cat: ctgtlgă parale... mal mult cu afacerile declt cn 
advocatura (br.-vn.) [după germ. AdvokatUr],

'ADVOCAŢEL sm. F rs Advocat ne
priceput, cu puţină vază: un biet ~ de provincie.

'ADVOCAŢESC adj. rt De advocat; fa
brică la minut advocaţi ageri cari degradă corpul (jip.).

'ADVOCA'ŢIE sf. 1% Ociipaţiunea, meseria de 
advocat.

'ADVOCAŢIME sf. col. advocat.
ADVQN (pî.-oane) sn. (nţ Tinda din năuntru a 

bisericii: <» ni de la Snagov e o cameră pătrată cu patru 
pilaştri ootogonl (Ooor ).
'AER1 (pi.-re) sn. ffi "fi Fluid gazos care formează 

în jurul pămîntului un strat de 80-100 km., de 
neapărată trebuinţă pentru întreţinerea vieţii 
animalelor şi vegetalelor: — curat; stricat;ne
sănătos;— rece; —ul mării ţ] © Văzduh, spaţiul între 
cer şi pămînt:' s’a ridicat in —; Plutind ugor In — ca 
vlntnl ce adie i&lecs.) ţ[ ® înfăţişare, faţă: avea nn — 
atlt de Idiot gl de rldlcnl (VLAH.) ţ ® Chip îngîmfat de a 
se purta: gl-a mai pierdut din aerele sale de eron (VLAH.)
[lat. aer, în parte cu accepţiunile fr. a i r],

AER1 (pi.-re) sn. ngf ® Văl CU care se acoper 
sfintele daruri ţi © Spec. Vălul cel mare care se 
pune la proscomidie, unde înfăţişează cerul pe 
care s’a arătat steaua la naşterea Mîntuitorului:

ADU-
AER

I.-A. Candrea. —Dicţionar enciclopedic ilustrat. 17



AER- valul de pe sflnta masa care Înfăţişează piatra
AFA pusă pe mormlntul Iul Hr.: Domnul nostra Isns Cbilstoa 

onm este zugrăvit ne sllntal o1 (dem.i [gr. ă-r|Ci].
"AERA (-rez) 1. vb. tT. (D A face să intre aer 

curat: ~ o odaie H ® A svtnta, a Întinde la aer:
^ hainele, bUnIla.

2. vb. refl. A-şl face vlnt (cu ceva) [fr.]. 
AEHEL S771. A Substanţă albă sau brună, cu 

miros urlt şi gust greţos, Întrebuinţată tn medicină 
sub numirea de asa foetida [ai or].

"AERI (-nn)... - AER^...
"AERIAN adj. ® Din aer, care trăeşte In aer, 

ce se Intlmplă In aer: planta ; tenomen *; oaia- 
torle *a; Pănnl mindii, tnlgl.de soare, dulol minuni 
(ALECS.i t ® De aer: dlteiltele atrate «-e ţ] ® 0 Uşor, 
curat ca aerul; foarte gingaş: iiinta -aH ® oaz— 
m- GAZ ® [fr.].

"AEREFţlR adj. £> Care aduce aerul (pentru 
respiraţiune): oanai ~ [fr.].

"AERIFQRM adj. p Ce seamănă cu aerul, 
oare are Însuşirile fizice ale aerului; se zice de 
fluidele care, deosebindu-se de aerul atmosferic 
prin natura lor proprie, i se aseamănă prin trans
parenţa, elasticitatea lor, etc.: iiuid —j oorp —; sub- 
>tan(ă -a [fr.].

AERISEA.LÂ Inl. eii) sf. Faptul de a aerisi. 
AERISI (-laaso) vb. tT. ® Înlocui aerul stricat

grin aer curat, a lăsa să intre aer curat (Intr’o 
fcăpere), a Împrospăta aerul: Fiorioo, vezi tn de 

mal aeriseşte nllel casa (BR.-yN.) K ® A SVlnta, a scoate 
la aer curat, a Întinde la aer: ar ii bine să aeriseşti 
din otnd In oind hainele din dulap [ngr. âep'.aa <[ 
ieptCuj].
"AEROBIU adj. Care trăeşte numai In aer: 

baoterle aerobia [fr.J.
"AERODINAMICA sf. 15 Partea fizicei care 

studiază legile* mişcării gazelor [fr.].
"AERODRQM (pl.-mnri) sn. Teren, clmp 

mare de unde pornesc şi unde sosesc aeropia- 
nele [fţ1.].

"AEROFQB adj. şi sm. / Care se teme de 
contactul aerului [fr.].

•AEROFOBIE sf. f Groază bolnăvicioasă de 
aer, simptom ai unor anumite afecţiuni ner
voase [fr.].

"AEROGRAE (pl.-le) sn. Gf Un fel de vapori- 
zator cu care se stropesc culori lichide peste un 
desen, o zugrăveală, etc. [fr.].

"AEROGRAFţE Sf. 15 Teoria aerului, descrie
rea aerului şi a proprietăţilor lui [fr.].

"AEROGRAMA (pl.-me) sf. Depeşă transmisă 
prin telegrafia fără fir [fr.].

"AEROIiIT sm. iţ Piatră sau masă minerală 
ce cade pe pămînt din spa- 
iul ceresc, meteorit (®]33) 
fr.].
"AEROLOGIE Sf. 15 Par

tea fizicei care ,se ocupă de 
atmosferă [fr.].

"AEROMETRţE sf. 15 
Ştiinţa care se ocupă de In- 
suşiriie fizice ale aeruiui, 
precum greutatea, elastici
tatea, etc. [fr.].
"AEROMETRU (pf.-tre) 

sn. 15 Instrument care slu
jeşte să arate densitatea sau 
rărirea aerului [fr.].

"AERONAyT sm. ^
Cel ce călătoreşte cu un aerostat, cu un balon [ir.].
".^ERONAyTIC adj. De aeronaut; privi

tor la construirea şi cirma baloanelor [fr.].
"AERONAyTIcA Sf. Arta de a construi

şi a cirmui baloanele [fr.].
"AERONAVA (pl.-vp) sf. ^ Nume dat

ori-cărul fel de veWcul Întrebuinţat ca mijloc 
de călătorie In aer (baloane libere sau captive, 
dirijabile, aeroplane) [după fr. aăronef].
'AEROPLAN (pf.-zne) sn. Aparat mai greu 

declt aerul, cu care se poate ridica cineva In 
aer şi să imite sborul plan al păsărilor (aj 34) 
[fr.J.

Kig. 33. Aerolit.

Fig. 34. Aeroplan.

•AEROPQRT (pl.-tnri) sn. Teren amena- 
jat anume pentru plecarea şi sosirea aeroplanelor 
unei linii aeriene 
de transporturi 
[fr.].

AEROS hrij.
® Uşor, limpede 
ca aerul H ® ©
Foarte gingaş:
suflarea ta caiatd, 
aeroa^A (negr.).

"AEROSCQP
(pl.-oo9p«) sn. 15 Aparat destinat să strîngă pra
ful din aer spre a se putea examina la micro
scop [fr.].

"AEROSTAT (pl.-ate) sn. ffc? Aparat umplut 
cu un gaz mai'uşor debit aerul 
şi care. se poate asţfel Înălţa 
In văzduh, balon sferic (r®]3o)
[fr.].
'AEROSTATIC adj. ^

Privitor la aerostaţiune, la a- 
erostate: parc — [fr.].

aerostatica
sf. ® 15 Partea meca- 
nicei oare se ocupă de 
echilibrul aerului K ®
Spec. ^ Teoria con-. 
struirij baloanelor [fr.]. Fig. 35. Aerostat.

"AER OSTAŢiy NE
sf. Arta de a construi şi cirmui baloanele [fr.]. 

'AEROTERAPIE sf. f Tratârea boalelor cu
ajutorul aerului [fr.].
OAEST adj. deni. m. (pl. aaşti; gen.-dat. sg. 
aeatnl, pl. aeslor);—/. AIASTA (pi. aeste; gen.-dat.
sg. aeştll. pl. aestor) = AST, ASTA.
OAESTA pTon. adj. dem.m. (pl. aeştla; gen.-dat. 
sg. aaztala, pl. 'aestora;—f. AIASTA (pl. aestea; pen.- 
dat. sg. aaştla, pl. aestora) = ASTA, ASTA.

AEVEA = AIEVEA.
"AFABIL adj. Care primeşte cu bunăvoinţă 

(pe cineva), ascultă şi vorbeşte ou blîndeţe: se 
arata foarte — cu toata lumea [fr. < lat.].

'AFABILITATE sf. Firea, Însuşirea aceluia 
care vorbeşte şi ascultă cu blîndeţe (pe cineva), 
care primeşte cu bunăvoinţă pe cineva: casa lui 
modesta era totdeauna desohlsa cu ^ tuturor amicilor 
(1.-6H.) [lat.].
'AFACERE sf. ® Treabă, daravere, Îndelet

nicire: o —' Importanta 1[ © Daravere de negoţ: 
n’am făcut azi nlcl-o —'; 11 merg râu alacerlle 1] ® s1! Pri
cină (de judecală): se Indeoa astazl o .^.criminala 51 ® 
pi. Trebile, pricinile, ocupaţiunile particulare: se 
amesteca totdeauna In alacerlle altuia 51 ® pi. O Tre- 
bUe, pricinile Statului: alacerlle publice; Ministerul Ala- 
ceriior străine [a2 -|- facere, format după fr. 
a f f a i r e].
t AFANISI (-isesc) vb. Ir. ® A prăpâdi, a nimici 5[ 

® A sărăci (R.-coD.) [ngr. •ijif.ovtoa < â-gaviCio]. 
t AFANISIRE sf. Prăpădire, nimicire, faptul 

de a af anisi: numai ,,carvonarismur> Apusului ar 
II pricina alanlslrli patriei noastre (vlah.).

AFARA 1. adv. ® Dincolo de pereţii unei 
Incăpe’ri, de”cuprinsul unui loc închis sau măr
ginit, etc. (© In CASA, InAvntru) : a dormi —; 53.: cu 
an picior tn gioap& 9I ca altul a arnnea a da 
a da pe a da pe poartă a izgoni (din casă,
din slujbă, etc.) (D Dincolo de hotarele ţării, 
în străinătate (mai adesea ca prep. 1 n, de, din): 
gravele Imprejorftrl politice din ^ ^ (D Precedat dc 
O 'prep.s formează diverse loc. adv.: d e abia acum 
a venit de din pereţii slnt spoiţi dln^^^;

d 1 n <*' măr frumos şl 'năuntru găunos; pe din
îh partea de afară; pe de rost, fără a se uita în 
carte; pe de ar mai veni vara, să se mal joace şl pe 
^ ecRo.); pin’ nu mai departe decît afară 
(din casă, din curte, etc.): a’a dns p in’ H (î) Urmat 
de o prep., formează diverse loc. prep.: ^ Ae, 
In ** de, t ^ din, t din fSră, pe llligă:
teti au plecat d e mine; de aceasta, de aceea, pe
Ungă aceasta; t de, peste: au venit apele ^ Ae 
m&şoră (must.) ; ap1 d 1 n: an plecat d 1 n oraş H din
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oale, din cale ■*-, loc. adv., peste măsură, prea de tot 
ţ ® » daci, — numai decs, loc. conj., decît numai, cu 
COndiţiunea: voia pleca eăntdmlna viitoare, numai 
dacă DD mă vor împiedeca afacerile.

2. interj, (cînd se izgoneşte cineva dintr’o casă, 
dintr’o slujbă, etc.) Ieşi I Pleacă 1: aiară l alară l 
strlgaid totl ceilalţi, alacă I olt Ii lucru cu cinste (SN.).

3. t sf. Partea din afară, exteriorul [lat. *al- 
f o''r a s < a d-f o r a s],

•AFAZIC adj. sm. > Atins de afazie [fr.]. 
•AFAZIE s/. f Pierderea graiului (din pricina 

unei leziuni cerebrale), amuţcală [fr. <gr.].
•AFŞGT (pi.-te) sn. +♦+ Stare sufletească stăpî- 

nită d'e o emoţiune, de o pasiune [germ.< lat.] 
•AFECTA (-tez) ţ. vh. ir. ® A arăta o stare 

sufletească 'deosebită de aceea pe care o are ci
neva în realitate, a se arăta prin vorbă, prin pur
tări, altfel de cum esie, a se prefacă: vorbeşte rsr, 
liniştit, Iâr& sft afecteze (VLAH.) V © A mişca adine, 
a mlhni: acest filosof antic pe care atit de puţin fi pot -*■ 
micile mizerii ala vieţii (CAR.i ® A hotărî, a des
tina {In spec. o sumă) pentru un scop anumit:
Ministerul a afectat această sumă pentru acoperirea cbel- 
tuelllor de reparatiunl A ipoteca: şî-a afeotat
casele la bancă,

2. vb. refl. A se răsfăţa: nu te mai afecta aşa [fr.]. 
•ÂFECTABIL adj. Care poate fi destinat 

pentru un scop anumit; care se poate ipoteca:, 
moşia aceasta nu e »ă [fr.].

•AFECTAT adj. ® p. AFECTA H ® Adînc mişcat, 
mihnit: eram atIt de de Cele ce-ml spusese despre de- 
o la raţiunile Austriei, (i.-sH.) 1| ® Prefăcut, nefiresc,
meşteşugit In vorbă, în apucături: val, ce tip, 
şl cum tine să facă spirit cu orl-ce preţ (vlah.) li
neafectat.

•AFECTAŢIUNE, 'AFECTATIE Sf. ® Chip 
prefăcut, nefiresc (de a vorbi, de a se purta), 
prefăcătorie: nu se poate desoblclnul de a vorbi ou 
această care-1 face ridicui * ® Destinare, hbtărîre 
(în spec. a unei sume) pentru un scop anumit: 
'«'O acestei sume pentru clădiri [fr. <lat.].
•AFECTIV adj. +++ ® Privitor ia facultăţile 

morale, în opoziţie cu facultăţile intelectuaie: 
fenomene ~e H ® Care denotă afecţiunea: gest ~ ţ[ 
® Simţitor, sensibii: natură —ă [fr.].
•AFECTUOS adj. Iubitor, plin de dragoste, 

drăgăstos, care arată sau inspiră multă afecţiune:
prin bunătatea, gingăşia şl suilsul el —cucerise toate 
inimile IpI (p;'NţAFECTUps [fr. <Iat.].

•AFECŢIONA (-lonez) vb. tr. A avea, a arăta 
o dragoste deosebită (pentru ceva, pentru cineva): 
aleotlonează studiul limbilor vechi; alectlona numai pe cel 
silitori [fr.].

‘AFECŢIUNE, •afectie s/. ® Iubire, dragoste:
nu am putut da stima şl afecţiunea mea declt acelor cari o
merită (i.-(3h.) t ® a'1 Stare bolnăvicioasă a unui 
organ sau a întregului organism, boală: are o 
nervoasă ţi ® Afecţiuni pi Porniri, mişcări ale su
fletului, pasiuni: aceste atectiuni sint aproape fireşti 
şl nu otl-olne le poate •stăplnl [fr. < lat.].

•AFELIE sf., •afeliu sbst. iţ Punctul orbitei 
unei planete cel mai depărtat de soare [fr.] 

•AFEMEIAT adj. Moleşit, slab ca o femeie; 
muieratic: Omer, Flndar, ..-ofocle.. slnt buni pentru femei 
şl oameni alemeletl (fil.) [femeie, după fr. 
c f f 6 m i n ă],
O AFEN... = afin...
‘AFERAT adj. Care are sau pare a avea o 

mulţime de treburi, foarte ocupat: pare totdeauna 
focrte [fr. a f f a i r ă].

‘AFERENT adj. ® rt Care se cuvine de drept 
cuiva: s’a dat'le-căml moştenitor partea ţi ® £) Care 
aduce un lichid la un organ: vase ~e [fr <lat.].

‘AFEREzA (pî.-ze) sf. Ca Căderea unuia sau mai 
multor sunete la începutul unui cuvînt: prin.» 
s’a lormat Tănese din Atanase, Bafta şl Veta din Ellsavete, 
dtc. [fr. < gr.].

AFERIM 1 1. inter). ® Prea bine 1 bravo I 
foarte frumoşi minunaţi: aferim i fmi zise, bătin- 
du-mă pe spate, vino sus să ^ mănlncl ou mine (I.-GU.) ţ| 
® (întrebuinţat şi ironic): aferim, băiete, să mal vil 
el altădată I

36. Afet.

2. adv. De minune: ducetl-vă, că oferim aveţi să 
petrecetl (VOR.i,

3. sm.: Bătrlnul Socolean, doborlt sub grindina laude
lor şl a aferimllor, se lăsase pe un scaun (NEOR 1 [tc.].

AFET (pl.-ete) sn. ^ Patul tunului, grindeiul 
sau cheresteaua pe care e aşe
zată ţeava tunului ('"Jj 30) [rus.
1 a f e t a ori germ.
L a f f e 11 e -t- tr. *h’, 
affOt].
O AFETEAl DE-) 
loc. âdv. Trans.
Băn. ® In zadar ţf 
@ De geaba, de 
pomană: lan să încercăm, doar vom putea mlnca de-...
(RET.).
t AFIEROSEALA, o AFraoSEALĂ, 0 FIROSEALA. 
sf. Risipă, cheltuire [afierosi]. 
t AFIEROSţ, OAFraoSJ, (P) Fraosj (-osesc) 1. vh.lr. 
® A hărăzi, a închina (o danie), a dărui (în spec. 
unei mănăstiri): au afteroslt-o şi au dărult-o Ia... sfinte 
hesearecă a Iul Dumnezeu (gast.) "l ® Pr. F A
cheltui, a risipi, a irosi: nu-l bun de nimic altă declt 
să-ml atlerosască averea (ALECs.).

2. vb. refl. ® t A-şi închina cuiva gîndul, viaţa ţf 
® F A se sfîrşi, a nu mai rămînea nimic: de 
unde iei nu se mal face la loc, s’afleroseşte (r.-cod.) [ngr. 
a'i.iipta-a < âf'.cpo’jvoj].

AFIF adj. (p) Mold. Fără nici un ban în pungă, 
lefter: ian priveşte bănărit, de unde eram de parale 
(ALEC6.) [tc.-ar. h a f i f].
•AFIGE (aflg, perf. allpsel, part. alipt) vb. Ir. rt A 

lipi undeva un anunţ judecătoresc: acest termen 
se va aflge şl la uşa judecătoriei (pr..civ.) [lat. a f f i- 
gere].

•AFIGERE sf. rt Faptul de a a f i g e, lipirea 
unui anunţ judecătoresc: o lună cel puţin după ~.a 
şl publicarea acelei cereri (pr..c(v.)

‘AFILIA (-iiez) vb. tr. şi refl. A (se) asocia 
{vnrb. de ’corporaţiuni, de comunităţi, de unele 
societăţi); a primi (ă intra) ca membru într’o 
societate, într’o asociaţiune (mai adesea secretă):
s'a afiliat la acea societate de revoluţionari [fr. <lat.].

‘AFILIAT, -ATA adj. sm. /. p. AFILIA: Nlcolae Ip- 
sllante, imul din afiliaţi, oăntese eă tragă şl pe frate-său 
Alexandru (I.-gh.) ţ[H © NţlAFILIAT.

’ AFILIAŢiyNE. ‘AFILIATIE sf. ®Faptul de a 
(se) afilia ţ[ ® Tovărăşie [fr.]..

AFIN1 sm. ♦ Tufă care creşte prin locurile 
stîhco’ase şi umede din pădurile 
muntoase şi subalpme, şi prin 
păşunile pietroase din regiunea 
alpină (Vaceinium myrtillus)
(îij] 37).

•AFIN* sm., ‘afina (pl.-Ine) 
sf. n’Rudă (prin alianţă): tot 
acel ce nu este nici rudă, nici afin 
(cuscru) cu pupilul nu poate fi silit a 
primi tutela fără voinţa sa (coo.-civ.); 
dacă femela judecătorului este rudă 
sau afină a uneia din părţi (pr..civ.)
[lat. a f f i n i s]. .

AFINĂ (pJ.-ine) 4 Broboană - 
neagră-albăstrie, foarte gus
toasă pe care o produce afinul; 
poporul usucă aceste broboane, le fierbe, iar zeama 
o întrebuinţează ca doctorie contra diareei şi a 
tusei.
O AFIN AR sm., QAFINET (pi.-oturi), OAFINI? (pl. 
-işurl) sn. Trans. (haso.) ♦ Loc unde cresc afini.
•AFINITATE sf. I® înrudire, potrivire, ase

mănare, analogie: e o mare Intre poezie şl pictură ţ[ 
® Sr Puterea prin care atomii unuia sau mai 
multor elemente se atrag şi tind să se combine 
unul cu altul [fr. <lat.].

AFIQN sbst. A Suc extras din măgăliLle ne
coapte ale macului-de-grădină (Papaver somni- 
ferumj, opiu; luat în cantităţi foarte mici, alină 
durerile şi aduce somn; în cantitate mai mare, 
e o otravă foarte primejdioasă: rachiul din butoin 
era cu asp.t [tc.l.

•AFIPT (pî.-ipte) .m. rt înştiinţare, anunţju-

AFA-
AFI

Fig. 37. Afin.
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AF |4dccatoresc privitor la un sechestru sau vlnzare:-
Apii'^le se vor Hol le nse trlbtmalulnj (pR..crv.) [a f i g e, 

după analogia lui înfipt].
A-FIR-A-PAB m- Fm ®.
A-FIREA (DE-) i«- FIRE ®.

'AFIRMA (efinn) 1. vb. Ir. A zice da; a Încre
dinţa, a asigura, a Tntari că un lucru este ade
vărat: Ignorante allrmft sau neagă, gtllnta se Indoeste; 
1(1 allrm că luomrlle s’an petrecut altlel.

2. vb. refl. A se arăta, a dovedi că are anumite 
însuşiri, un anumit talent, a se manifesta: s’a 
atlnnat bun scriitor [fr. <lat. ].

'AFIRMARE, 'AFIRMATrţrNE, 'AFIRMAŢIE sf. 
® Faptul de a afirma, încredinţare 1] © Spu
să: mă Indoesc de adrmatlunile Iul [fr, <lat,].

'AFIRMATŢV 1.. adj. ® Care afirmă, prin 
care se afirmă ceva: ml-a dat un răspuns —-; între
bările Iul au ton * (VLAH,i f| ® A' Modni indicati
vul; propozitiune —ă, aceea prin care se afirmă ceva.

2. afirmativa sf. co Propoziţiune prin care 
se afirmă ceva spre deosebire de cea negativă 
[fr. <lat.].
OAFIROSI... APIEROSl...
'AFIŞ (pî.-ise) sn. Hirtie scrisă sau tipărită cc 

se lipeşte pe ziduri, pe porţi, sau se împarte tre
cătorilor pe stradă, spre a se aduce ceva la cu
noştinţa tuturor. înştiinţare: teatral [fr.]..
'AFIŞA (-isez) 1. vb. Ir. ® A lipi afişe 1] ® Pr. 

ext. A arăta cu tot dinadinsul şi în vederea tutu-
ror: prea cântă bA-şI atlşeze Iubirea pentru popor.

2. vb. refl. A căuta cu ori-ce preţ să fie luat în 
seamă, a da (mereu) prile,] de, vorbă despre sine:
se afişează meren ou luxul el [fr.].

'AFIŞARE sf., 'afişat sbst. Faptul de a (se) 
afişa.’

'AFIŞQR sm. Cel ce lipeşte afişe [fr.]. 
OAFIŞTAT (CRO.) = atestat.

* AFţX (’pZ.-ie) sn. ca Particulă ce se pune la 
începutul sau sfîrşitul cuvintelor spre a le modi
fica înţelesul: ~ole se Împart In prellxe şl snllxe [fr.].

AFÎNA (-inez) vb. Ir. A rări, a face mai puţin 
îndesat, â infoia: dnpă ce a slărămat bnlgărll, a alinat 
pămlntui cu grebla [lat. 'affenare < fenu m].

AFÎNAT adj. p. AFINA. ® Rărit, aşezat rar, 
puţin îndesat, înfoiat: pămlntui trebue (Inut in 
Jurul pomilor (RET.>; — O (Ivlulele umplnte —- cu tutun 
de cel mal aleş (fil.) H ® ®: lărlănatlc are şl cn-
vlnt şl mers cărărat (Jip.).

AFLA (oiiu) 1. vb. Ir. ® A găsi pe cineva sau 
ceva (c'ăutînd sau fără a căuta): n’am aliat pe 
nimeni In casă; * o comoară; ţţj: caută şl vel alia; 0 a 
nu-şi ~ locul, a nu putea sta liniştit (de nerăbdare, 
de durere, etc.), a nu se mai astimpăra K ® A 
da peste cineva din întlmplare, pe neaşteptate; 
a da In drum peste cineva, a Intllni: apucă nnmai 
pe calea aceasta, căci vel alia pe un porcar, pe acela să-l 
Întrebi (ret.) ; I®;: a-şl alia omul, a dq peste udul mai 
tare, mai priceput, ele. care să-i poată birui K 
® A da peste ceva, a descoperi după cercetări 
sau meditări îndelungate; a inventa; a născoci:
n’am putut * adevărul; am aliat pricina; a aliat un leac 
pentru stlrplrea şoarecilor ţ] ® A ajunge, a cunoaşte, 
a şti, a pricepe, a înţelege: allă, nepoate, că asemenea 
pietre lao podoaba Împărăţiei mele (Crg.) ţ] ® A prinde 
de veste: n’am,putut -»■ nlmlo In oraş f ® A socoti, 
a chibzui, a i se părea (că-e bine sau rău): am aliat 
mal nimerit să aştept pin' a dona zl; a aliat cu cale, a 
aliat de cuviinţă, a socotit că e mai bine, a găsit ni
merit II @ A-i yeni pe neaşteptate, a i se întîm-
pla; ®: dă-ml. Doamne, ce n’am visat, să mă mir ce m’a 
aliat.

2. vb. irdr. ® A lua cunoştinţă, a ajunge a şti, 
a auzi despre existenţa unei persoane, unui lucru:
allară despre un vrăjitor meşter carele Închega şl apele 
iiep.); nici pasăre măiastră să nn-1 alle de ştire (i.-Gti.) ţ] 
® A prinile de veste: abia tlrzln de tot allă şl el oum 
se petreonseră Incmrlle f ® A-i veni aminte, a-i abate 
(să se apuce de ceva): d’apol bine I astăzi tl-al aliat 
d-ta de aratp imar.).

M. vb. refl. ® A exista: nn se mal allă alta aşa de 
trumoasă; a se de lată; simenii... se allan înarmaţi ou 
arcnrl şl on măolncl dsp.) ^ ® A fi, a fi pus, aşezat.

situat: mă allam atunci la Paris; nn ştiu In ca parte se 
allă primăria t ® Se zice CU privire la starea, ,1a 
situaţiunea bună sau rea a unei persoane sau 
unui lucru: a se — In primejdie. In nevoie, ato. ţ] ® /n 
spec. vorb. de starea sănătăţii cuiva: oum te mai 
allIP pe allă mal bine, mal răn f ® Mold. Nn sa allă, 
nu e adevărat:—S’a pllns boleml că' -al batjocorit.. 
—Nu se allă, domnule eplstat ialecs.) [lat. a f fiare].

AFLAREs/. ® Faptul de a afla 1|1I©Nţ!AFLARB1[ 
® Alierea cepului Sllntulnl loan Botezătorul, numele a 
două sărbători ale bisericii creştine, ce se ţin 
la 24 Februarie şi 25 Maiu : la 24 Februarie e ~a 
oapnlnl SI. loan, atunci s’a găsit capnl SI. loan In apă. 
In acea zl e capnl prlmăverel ivoR.i.

AFLAT sbst. ® Faptul de a afla: (o ştim) din 
aliate, d’in auzite H ® t Descoperire, născocire : 
pe această poveste cură şl ^^1 slovelor (m..cost.).

AFLAtQR, -toare adj. sm. f. Care află,, 
descopere, născoceşte ceva; care se află (In- 
tr’un loc): sorbeau astă Iscusită băutură care lace nu 
mal pntlnă cinste -~ulul el de'olt —nlui tipograllel ihegr.i .

© NEAFLATOR.
'AFLICTIV adj. rt Se zice de pedepsele prin 

care se răpeşte unui osîndit viaţa sau libertatea:
mnnoa silnică este o pedeapsă —ă şl Inlamantă [fr.].

'AFLUENT sm. A Apă curgătoare care se 
varsă Int'r’alta: nlcl-nnnl nn soarbe atitia allnenti In 
undele Iul (vlah.) [fr. <Clat.].

'AFLUENŢĂ (pî.-te) sf. ® Mare îmbelşugare 
(de lucruri): allnenta grlnelor pe pletele dlh străinătate 
1] ® îrnbulzeală, gloată, lume multă: n’am putut 
răzbate din pricina alluentel [fr. <C lat.].

'AFLUX (pZ.-uzuri) sn. f îngrămădire prea 
mare, năpădire de lichid într’o parte a trupului: 
-vul slngelul la creieri [fr. < lat.].

'AFON, 'AFQNIC adj. Fără glas, lipsit de glas 
[fr.]. ■
'AFONIE sf. / Pierderea glasului, stmgerea 

vocii [fr.'<gr.].
'AFORISM (pî.-me) sn. Sentenţâ, maximă prin 

care se exprimă în puţine cuvinte anumite ade
văruri morale sau filosofice [fr. < gr.].

'AFORISTIC adj. /F"Alcătuit din aforisme, în 
felul aforismelor: stii —; lorma «vă e şl la moda 
şl cea mal uşoară (vlaiL) [fr. <gr.].

*A FORTIQRI loc. adv. lat. Cu atlt mai mult, 
mai cu drept cuvînt.

*AFRIGAN,-anA adj.sm. f. • Din Africa, care 
locueşte în Africa: Vanrl albe trec In zare, seaşează’n 
Inng troian. Ca nisipurile dese din pustiul — (ALECS.).

'AFRQNT (pZ.-turi) sn. Ocară făcută cuiva (cu 
vorba sau cu fapta) fiind de faţă şi alţii, în- 

■ fruntare: ll tăcuse —ui de a nu voi să-l primească ca am
basador la Petersburg (I.-gh.) [fr.].

'AFTE Sf. pl. f Bubuliţe, sgrăbunţe, băşicuţe 
care se fac pe buze, pe gingii, în gltlej, etc. [fr. 
aphte<lat.].

'AFTOS adj. ® f Care e caracterizat prin. 
prezenţa aftclor: anglnă altoasă ţ] ® Febră altoasă, 
boală epidemică care se iveşte la vitele bovine 
şi se transmite la oi, capre şi cu deosebire la porci, 
apoi la cîini şi pisici şi chiar la găini şi om; ,e nu
mită de popor „boala de unghii şi de gură” [fr. 
a p h t e u x].
O AFUM (pZ.-muri) m. Miros (de fum, de afumat): 
prea Iml place —ui slănlnel (CRG.) [afuma].

AFUMA (alum) 1. vb. Ir. ® A lăsa să se aco
pere de fum, a umplea de fum, a pune la fum :

şunca; a afumat stupul, ca să poată scoate fagurii ^ (D 
A expune la acţiunea fumului ca mijloc de vinde
care: de-abla l-a mal trece băietului Istula de spărlet, 
că mult păr Iml trebuia de la tine ea să-l alnm (CRG.) 1
® A produce fum arzlnd diferite substanţe, 
pentru a alunga dintr’un loc un miros nesănătos, 
neplăcut, sau pentru a desinfecta: să aiumi casa 
cu pucioasă 1 ® X A face să capete miros de fum, 
a strica (bucatele) prin fum: a aiumat laptele, de 
nu l-am putut bea ţ] ® A înnegri acoperind cu 
fum: să atnml sticla şl să te ultl prin ea.

2. vb. inlr. ® O A scoate, a face fum, a fu
mega: cuptorul aluma şl acoperişul era tovarăş ou vln- 
tnrlle (SLv.i ţj @ O A fuma: după ca se săturată, Işl
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aprinseră ţigări 9l ahunau on ele os Inioli (ret.) f 
® fA fumega, a scoate fum: norodul vedea mnntele 
atnmlnd (bibl.).

3. «6. re/i. ® A se expune la acţiunea fumului 
(că mijloc de vindecare); o cloanţă de bătrină o siă- 
tal să B0 a hune ca pftr de ars (ALEcs.) U ® k A căpăta mi
ros de fum, a se strica prin fum {vorb. de bucate):
venind eă mal vază de buoate, ele ee alnmase dsp.) ţ[ 
® A se acoperi de fum, a se Înnegri, a se Îngăl
beni de fum: s'au afumat pereţii, mobilele, tablourile II 
® F A se îmbăta puţin, a se chercheli: e’a 
afumat (ou luleaua), s’a cam îmbătat H ® î A 
scoate fum, a fumega [lat. *affumare< 
a d f u m a r e].

AFUMAT 1. adj. p. AFUMA. ® Pus la fum, 
expus la acţiunea fumului: limbă —ă; eorumbie ~ă ţ[ 
® j< Cu miros de fum, stricat prin fum: lapte 
bucate ,*e H ® Înnegrit de fum: otioiă T[ ® În
gălbenit de fum şt de vechime: căoiniă —ă; pereţi 
afumaţi; blrtll —e; ţinea Intr’o mină o psaltlchle veche 
şl -«ă (ALEC8.1 t ® Sur: Iml vezi gura fără dlntl, fata 
bngedă, barba *ă, oapul cărunt (LET.i ■[ ® F Ame
ţit de vin, cherchelit; era bine, ou ochii Impaln- 
Jenltl, şi se cumpănea pntln (SAD.) FF © NţiAFUMAT.

1 2. sbsl. Faptul de a (se) afuma.
3. afumata s/. ♦ Varietate de strugure rugi

nit” de o coloare amestecată din alb, galben şl 
roşu, picurată cu negru.

AFUMATOR 1. adj. Care afumă.
2. afumAtqr (pZ.-toare) sn. Aparat cu care se 

afumă stupii.
3. afumAtoabe sf. Găţuie, vas în care se pun 

substanţe mirositoare pentru afumat: două aiu-
mătorl de argint In formă de mere domneşti (ALECS.).

4. afumAtoabe s/. pl. Substanţe mirositoare 
ou care se afumă.

AFUMAtuhA (pi.-turi) s/. ® Afiimare cu sub
stanţe mirositoare sau cu ori-ce alt lucru oare 
arde Innăbuşit, cu scopul de a face să dispară 
un miros urît dintr'un loc, de a se alunga unele 
insecte, etc.: In ziua celor 40 de sfinţi, se fac afnniăturl 
on oirpe aprinse prin oase) prin coşare, prin grajduri, că 
ee goneşte tot ce e rău de la acea casă (mar.) ţ| © X 
Carne afumată: dă-mi nişte — [afuma].

AFyND 1. adv. Spre fund, la adîncime, a- 
dinc: nnde e viitoare, apa te trage ; an trebuit să se 
bage şl mal * In codrul cel dea (sb.i; a da a băga . 
a cufunda; a sa da a se cufunda, a se duce la 
fund, ® a pieri din ochi, a (lispărea: si eu m’am 
dat plnă s'a dus muscălimea din tară (DLVR.).

2. AFUND adj. Tr.-Carp. Adine: apele line sint
; a săpat o groapă '^'ă.
3. AFUND (pî.-durl) sn. Adîncime;, fund: arun- 

olndn-i din '^ul nărilor nmede duhoarea dulce de lapte
(CAR.) [lat. a d f u n d u m].

AFUNDA (afund) 1. vb. tr. ® A băga de tot 
în apă (sau într’alt lichid), a cufunda: şi-i pogori in 
soăldătoare şl-1 afunzi, adecă-1 nzl de tot (prv.-mb.) 1[ ® 
A înneca: a afundat toate corăbiile lor tn mare.

2. vb. refl. ® A se băga de tot în apă, a se cu
funda: s’a afundat In apele Iordanului ,r © A SC duce 
afund, a se scufunda, a se înneca; a pătrunde
adine: De ce, luceafăr, te-afnnzl In zare...P' (VLAH.); 
■şl tăie măciuoa şl se alimdă In pădure (ret.) K. ® ®: a 
le afunda In cugetări Ţ[ ® ® A pieri din ochi, a se 
face nevăzut, a dispărea (în depărtare): nebun 
de groază, murgul fie-afundă In largul spaţiu şl spintecă 
amnrgnl (alecs.) [lat. *a f f u n d a r e].

AFUNDAT 1. adj. ® p. AFUNDA t ® ® Foarte 
depărtat, abia zărit: In depărtarea cea mal >vă, dea- 
Inrlle dobrogene Inolngeau acest curios tabel (odob.) ţ 
® 0: tlntl ochii In Jos şl stătu puţin —' !n glndurl (alecs.).

2. sbst. Faptul de a (se) afunda.
AFUNDATURA (pî.-tnrl) sf. înfundătură, loc 

înfundat: de va şedea Invre-o pădure deasă şl mare, vede
rea Iul nu poate străbate prin toate ooltnrlle şl afundătu- 
riie MSP.) [afunda].

AFUNDIŞ (pî.-işuri) m. Distanţa de la ochi 
pînă la un punct foarte îndepărtat, abia zărit 
(al unei păduri, alunul drum, etc.), adîncime: 
măsural '^ul codrilor glndlndn-mă la tine (Dlvr.) [a - 
fund].

AFUNZIMB sf. Adîncime [a f u n d]. 
'“AFURCA (afum) Vb. tT. a, A lega O cora

bie de fundul apei cu ajutorul a două âncore 
care lucrează împreună în direcţie opusă şi 
ale căror lanţuri formează o furcă [fr. a f f o u r- 
cher].

AFURISANIE, AFURISENIE s/. -ut Pedeapsă ca
nonică prin care e îndepărtat cineva din ceata cre- 
(iincioşilor şi e oprit pentru un timp de la bise
rică: cu mare blăstem au legat şl cu straşnică afurlsanie 
an scris testamentul (N- cosTo [afurisi].

AFURISI (-iseso) 1. vb. tr. (b* ® A lovi, a 
pedepsi cu afurisania: oare* cllrlo se va arăta oă merge 
la circiumă.... acela să se afurisească (prv.-mb.) af © A 
blestema: părinţii iul l-au afurisit.

2, vb. refl: A chema asupră-şi blestemul, urgia 
cerească (în jurăminte): că lăgădneso şi m'aiuriseso 
De azi înainte Să lin mal oumlnte (ik.-brs.) [ngr. 
â<f.6pna < li'fopiCm].

AFURISţT, -ITA adj. sm. f. p. AFURISI t‘i © 
neafUbisit t (® Pedepsit cu afurisania: cine se va 
împrieteni cu un » sâ fie şl. el afurisit î| ® Bleste
mat: flr'ar a dracului de viată ş’ » ă, că m'a făcut 
mama fără noroc I (CAR.) TI ® îndrăcit, păcătOS, 
cumplit, rău la suflet: iaca că intră <~nl de băiet 
fn şcoală (CRG.).
OAFURIŞ wr FUBJŞ.
ţ AGA (p2.agale), srn. X Căpetenie militară, ofiţer 

turc (fn spec. comandantul 
ienicerilor) (aj 38, 39):başi- 
buzuoll omorau p8 egalele cari 
voiau să-l retle 
să nu treacă Du- 
nărsa(i.-GH.)[tC.].
îAGA (pl. 

agi)sm. t ® Is
pravnicul dă- 
răbanilor şi al 
întregii infan
terii : simenii, a 
căror căpitănie 
era aga, se aflau 
înarmat! ou ar- 

, curl şl cu mă
ciuci (ISP.) ţ[ ®
Bang de bo- Fig.38. Aga. Fig. 39. -Aga de ieniceri, 
ierie deprima
clasă H ® Prefect de poliţie (în- prima jumătate 
a veacului trecut); liniştea oraşului, fixarea pre
ţului alimentelor, priveghierea străzilor erau Însăr
cina acestui demnitar. Sarcini care cădeau înainte 
în atribuţiunea căpitanului de dorobanţi: agn, straja 
şl liniştea oraşului (vlah.) [tc.]. 
t AGABANIU sbst. ^ Stofă scumpă din caro 

Turcii făceau turbane: mai colo bocceallcurl de stofă 
cu aşternuturi de cu prlmenele de boranglc (odob.)
[tc. agabani].

AGACHI npr. m. Mold.: Înghite, ~! aj un
tel de’ Iiidemn la băut (măi ales pentru cel ce 
trage bine la măsea); b) înghite gluma, zefle
meaua.

AGALE, N, agale A adv. încetişor, alene: In miro
sul de Iarbă, tăcutl, păşim agale (VLAH.) ; nu-I ştii pe el că 
umblă agaiea p (car)', mai adesea reduplicat: Ercuie se 
Întorcea acasă agale, agale dSP.) [gr.
O AGANĂU sbst. Olten. (hasd.) Un fel de horă 
ţărănească pe care o joacă numai bărbaţii.
*AG.^A (p2.-po) sf. ® (nflj Ospăţul la care luau 

parte cei dmtîi creştmi f ® Ospăţ, masă la ca
re se întrunesc mai mulţi prieteni: membrii socie- 
t&tll au hotărit să se Intnmească la o In tle-caie lână 
[fr. < gr.].
ţAGAREAN, ţAGARINEAN sm. Păgin, necre

dincios (vorb. mai ales de Turci şi Tătari): care preot 
va lua lertva eretlculai sau a Agareanulal sau ya botoaa 
copilul lui} aceluia poruncesc să 1 se la darul (prv.-mb.); 
Ştefan muie glrblta si Inlrlnse trufia spurcaţilor Agarenl 
(ISP.) [vsl. a g a r 6 n i n ă].
t AGÂRLÎC, t AGtRLto (pl.-Icuri) sn. Calăbalic 

mult: prindeaucămteouohlrle, de-şladncean *vnl (let.) [tc.].
'AGASA (-aşez) vb. tr. A întărită uşor, a plic

tisi: te agasează toată ziua ou gemetele el [fr. a g a C e rj.

AFU-
A6A
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AQh

Fig. 41. Agava, 
[to. a I a m i].

'AGASANT, adj. Care agasează, plictisitor: 
a;a e de proasta şi de (SR.-vn.) [Ir. agaşant].

'AGAT (pJ.-ate) sn. ’AQAtA {pl.
-ate) s/.’ Piatră tare, varietate ele 
cuart, caro prezintă pături con
centrice neregulate de diferite co
lori; devenind foarte lucios prin 
lustruire, se întrebuinţează mult 
în bijuterie, precum şi la facerea 
a diferite obiecte de ornament ([ă]
40) [fr. < lat.]. ... . (

AGAŢA... m- ACATA... 1'1B' 4°- Agat-
'AGAvA (pi.-ave) .s/. f Gen de plante origi

nare din America; una din speţe (Agave ameri
cana), naturalizată In regiunea mediterană, ,se 
cultivă ca plantă ornamentală 
(numita(î*; „limbă”); din fibrele 
frunzelor, lungi de peste 2 metri, 
se fac frîngbil şi diferite ţesături 
(5^1 41) [fr.].

AGEAMIU, Mold. AOEMţU.-IE 
adj. şi sm. /. Începător, nepri
ceput, novice, fără experienţă: 
era şl ageamie şl 'Dlumurat& c& ni
meni nu ştia juoa mal bine oa ea (CARJ ; 
la vtndt(>rle... mA pricep cam tot atlta 
prectt se pricepea vestitul (odob.)

ţAGEM 1. ori;, sm. # Persan, din Persia: o samă 
de Tarei s'au ridicat asupra Împăratului —ilor (mijst.) .

2; sm. J Semn In notele orientale bisericeşti 
[tc!-ar. ’a I: e m]. •
1AGEMESC, t AGiMţiSC adj. «Persan [a g e m],
AGEMIU m- AGEAMIU.

'AGENDA s/. V Calendar de birou sau de 
buzunar cu numeroase foi albe în oare oamenii 
de afaceri, comercianţii, ctc. înscriu 
cele ce au de făcut intr’o anumită zi 
sau oră 42) [fr.].

'AGENT sm. ® Tot ce lucrează, 
puterea care lucrează sau produce o 
acţiune oare-care: agenţii de produotlune 
slnt munca, natura şl capitalul ţ[ ® Ageufl 
chimici, substanţe care operează des
compunerea altor substanţe sau care 
produc o schimbare chimică 11 ® V 
Persoană care se ocupă de afacerile 
altuia, ale unei case do comerţ sau 
care e însărcinată cu o slujbă, cu o misiune publică 
sau privată; — de afaceri, cel care se însărcinează 
cu afacerile de interes ale altuia; »■ de achimb, 
mijlocitor pentru vînzarea şi cumpărarea valo
rilor de bursă (titluri do rentă, acţiuni, obliga
ţiuni, etc.) H ® O Agent diplomatic, persoană tri
misă de un guvern pe Ungă alt guvern străin cu 
însărcinarea de a apăra interesele Statului pe care 
îl reprezintă şi ale cetăţenilor lui H ® O Slujbaş, 
funcţionar subaltern însărcinat cu aducerea la 
îndeplinire a ordinelor şi dispoziţiunilor unei 
administraţiuni a Statului: —■ de poliţie; — de si
guranţă; — Judecătoresc; — vamal [fr.].

'AGENTURA (pf.-turi) sf. = AGENŢIE [germ. 
A g e n t u r].

'AGENŢIE sf. V © Slujba sau însărcinarea 
unui agent t ® Casă de afaceri, administraţiune 
condusă de unul sau mai mulţi agenţi ţj ® Pr. ext. 
Locul, clădirea unde o asemenea administraţiune 
îşi are sediul: — de publicitate; — teatrală; — telegra
fică [it. a g e n z i a ].

AGER ţ. adj. © Tăios, ascuţit: toate ou 
gurile căscate, toate cu dinţii —1 şl cu ghiare ascuţite (ret.) ţ[ 
© Pătrunzător: ochiul cel — al iul ştefan văzu unde 
o să ajungă treaba iisp.); privire —ă ţ[ ® Sprinten, 
uşor la fugă: Intră In ourţlle domneşti In săltătnille 
şl desghlnurlle unul armăsăraş arăbesc — şl sglobln 
(ODoe.) © Iute la sbor: Priveşte pe deasupra-1
cum trec necontenit Nori lungi şl vulturi —1 In sbor 
neobosit calecs.) ţi ® Iute la acţiune: Turcul, bilud 
clnd este vremea de bllndeţe, sumeţ şl — olndu-1 vreme 
de sumeţie (m..cost.) H ® Harnic, îndemînatec, di- 
bneiu: fiul împăratului era mul — de mină, mal isteţ şl 
mal îndrăzneţ (isp.i 1j © Isteţ: (era) o sgltlo de copilă 

le minte şl aşa de silitoare de întrecea mal pe toţi

AGENDA
1929

Fiţr. 42. 
Agenda.

băieţii (CRo.) n ® Puternic, vîrtos, viguros: vese 
şi voios la Inimă, — şl vlrtos la trup (oooe.) 1] ® 
(j.", : le-ar spune cu pana Iul —ă că deşteptarea de la 1648 
nu a fost opera unul singur om (i.-gh.).

2. t sm. Slugă a diavolului, cel ce îndeplineşte 
poruncile mai-marelui diavolilor: să fie scoasă den 
mănăstire ca o părtaşă a Satanei şl a tuturor —Hor iul 
(PRV..MB.) [lat. a g 11 i s, -1 e m].

AGERI (-eresc) i, vb. Ir. A face ager, a ascuţi 
(spiritul): felul acesta de lucrări egeresc mintea copilului.

2. vb. refl. A deveni ager.
AGERIME sf. © Iuţeală, vioiciune, uşurinţă 

(la alergat, la sbor): aleargă cu multă — ţf ® înde- 
mlnare, dibăcie: mllnlle-l reci şl tremurlnde pare că 
pierduse indemlnatlca lor — (OOOB.) ţi ® Pătrundere, 
isteţime: cu —a minţii şl cu lnţelepclnnea-1 firească 
domni In pace toată viaţa Iul MSP.) [ager].

ţAGESC adj. t Ce ţine de agă: slujitorii de 
curte şl cu dărăbanţll ageştl (let.i.
nAGEST (pi.-turl), OAGESTRU (pi.-truri,-tre) sn. 
'Mold. Bucoy. Trans. (mar.) cşez.) (hasd.) ® Ingrărţiădire 
de lemne, buşteni, crengi, vreascuri, aduse de 
apele repezi şi aşezate într’un loc Ia cotitura 
unui rîu, formînd astfel un fel de stăvilar: au să-i 
lepede apele pe gunoaie şl mll... la un agestru isad.i 
H @ Pr. ext. Trans. (fr.-cdr.) Loc scutit de vînt 
II @ Trans. (hasd.) © Venetic [lat. a g g e s t u m]. 
O AGESTA vb. tr. Trans. A păzi, a scuti, a ocroti: 
mulţam, că ml-al agestat pruneul (fr.-cdr.)[i«-AGESTi]. 
O AGESTI (-tesc), OAGEBTBI (-trese) 1. vb. tr. Bucov. 
Trans. imar.) (hasd.) A aşeza, a îngrămădi lemne, 
buşteni, etc. la malul unei ape (vorb. de apele 
repezi), a forma un a g e s t.

2. vb. refl. © A se îngrămădi, a se aşeza (vorb. 
de buştenii aduşi de apă) H © © A se pripăşi, 
a se opri Intr’un loc.
O AGESTRI iw AGESTI.
O AGESTRU.... i«- AGEST ... 
t AGHENT sm. 0 ® Slujbaş inferior al unei 

administraţiuni a Statului (s^ agent) ţ[ ® Spec. 
Mofd. Slujbaş al poliţiei, al unui birou de ser
vitori [germ. Agent ori rus. agentă].
'AGHENŢIE sf. ® = AGENŢIE ţ] ® Spec. t Can

celaria, funcţiunea agentului austriac în Romî- 
nia: nu cumva vrei să-l lăsăm casă meargă la agbenţie P 
(alecs.) [agenţie -t-aghent].

AGHESMUI (-uesc) ţ. vb. tr. © A stropi 
cu aghiasmăţi © Mo/d. F iron. A trage 
o bătaie: 11 aghesmuesc cu astă labă oum o numeşti 
d-ta (ALECS.) TI ® Bucov. F A fura: despre un 
lucru furat se zice ,,l-a aghesmuit" (vor.i.

2. vb. refl. F iron. A se ameţi, a se chercheli.
AGHESMUIT adj. © p. AGHESMUI II @ F 

iron. Cherchelit, cam beat: tămliet şl — gata de dimi
neaţă (CRG.) ini © NEAGHESMUIT.
O AGHESTIN(A) wm- AGHISTIN(A). 
CAGHIAMANT (pl.-ante) sn. Tr.-Carp. ® Dia
mant [ung. g y ă m â n t].

aghiasmA, aiasmA sf. © aâ Apă sfiaţită 
de preot după un anume ritual cu prilejul pu
nerii temeliei unei biserici, unei case, 
la inaugurarea vre-umii aşezămînt, la 
ziua Intîi a fiecărei luni, la redeschi
derea unei biserici reparate, la sfinţirea 
unei biserici, la botez, etc.: au stropit 
cu alasmă de sus plnă jos (I.-gh.); — mare, 
apa sfinţită din ziua de Bobotează (6 
Ianuarie) pe care poporul, încredinţat 
că e bună de leac, o păstrează mai 
mult timp H © F iron. Rachiu, nu
mit şi — rusească: se Invtrteşte lumea cu 
mine de atlta aghlasmă rusească (Crg.); Mofd.

viei, nu vrei, bea Grigoie —, se zice CÎn(î 
de voie, de nevoie trebue să faci ceva 
[gr. âY‘,z3|rot].

AGHIASMATAR (pî.-are) sn.jnf©
Vasul, receptaculul în care se păstrează aghiasma 
(Hî 43) H (© Cartea ce cuprinde rugăciunile care 
se fac la stropirea cu aghiasmă [ngr. iviaoiiaTiipil

AGHIAZMĂ = aghiasma. r r
AGHIOS (pî.-ioase) sn. © („,{ Cîntare de laudă 

la liturghie spre slava Sf. Treimi şi care începe

Fiu. 43-
Aghiasma*
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cu cuvintele „Sfinte Dumnezeule1*; imnul triumfal 
sau clntarea de biruinţă la liturghie, la care po
porul răspunde ,,sfînt, sflnt, sfînt Domnul Savaot11 
ţf ® @ f: a trage ua •»', a trage (la) aghioase, a) a 
clnta tare, mai ales cu glas monoton; b) a sforăi, 
a horcăi tare tn somn: de veselie, trase nişte aghioase 
o'un glas ttrlt de amuţi gbldgla şezătoarei (DLvr.) ; tu, go- 
glmlte Ilăoău In putere, să-l tragi la aghioase, şl eu... să 
motălu deşteaptă (CAR.i; l-a clutat popa '~al, a murit 
[gr. âYio?].
•AGHIOTANT = ADJUTANT.

O AGHISTI’N(Ă) s/. ♦ Tt.-Carp. = CASTAN (A)
[ung. gesztenye].

AGHIţTŢA npr. in. ® ((‘j Nume comic dat de
popor necuratului H ® © A-i lura ■», a adormi 
(greu): cum bău ll şl fură oăzu tntr'o amorţeală sor 
OU moartea msp.) \ a-1 lua 8. muri.

AGlAliIC = HAGIALjC.
AGIAMIU = AGEAMIU.
AGICÂ '= HAGICA.

t AGÎE s/. t ® Rangul de agă ca slujbă mili
tară n' @ Demnitatea de agă (ca rang de boie
rie) H ® Prefectura poliţiei: ll trimit numai deolt 
la să-şl la mertloul şl de-acolo (CAR.) ţ[ ® Poliţie; 
toţi agenţii poliţiei: arhon sărdar... rădică toată agla 
In ploioasei ialecs.).
t AGIESG adj. t = agesc [a g i e].
•AGţL adj. Sprinten, iute, care se mişcă cu mul

tă uşurinţă: tigrul, maimuţa şl pisica sint animale 
foarte [fr. < lat.].
•AGILITATE sf. Sprintenie, uşurinţă (In miş

cări); a sărit de pe cal cu multă'»’ [fr. < lat.]. 
AGIMÂ = hAGIMA.

•Agio sbst. V ® Diferenţa intre valoarea 
nominală şi valoarea reală a monedelor. Intre 
banii do metal şi cei de hlrtie. Intre banii din ţară 
şi cei dintr’o ţară străină, t daş ® Cîştigul re
zultat din diferenţa Intre preţul de acum şi cel 
de mai tirziu al valorilor, efectelor publice, măr
furilor, etc. [fr. <it.].

•AGIOTA (-otez) vb. intr. V A specula asu
pra valorilor sau mărfurilor al căror preţ e va
riabil [fr.].

• AGIOTAJ sbst. ^ Faptul de a agiota. zara- 
fllc [fr.].

•AGIOTpR sm. Cel ce agiotează [fr.]. 
•AGITA "(agit) 1. vb. tr. ® A mişca încoace şi 

încolo, a clătina, a clăti, a sgudui, a fîlfii: vlntui 
agită frunzele, valnrlle mării; un lichid Intr'un vas; 
frigurile l-au agitat toată noaptea; sclavii cari agită apă
rători pentru răcorlrea atmosferei (Alecs.) II ® ® A 
turbura, a sbuciuma: aceste patimi cara-l agitau 
inima şl mintea H ® ® A aţîţa, a întărită, a răz
vrăti, a revolta; agitau necontenit poporul Încrezător. 
In făgăduinţele lor ţ] ® A desbate, a face vorbă 
despre ceva, a discuta: se agită o ohestlune de mare 
Însemnătate.

2. vb. rejl. ® A se mişca încoace şi încolo, a 
nu avea astîmpăr, a se clătina: bolnavul se agită 
mereu; alegerile fiind aproape, partidele politice au început 
să se agite; crengile se agită bătute de vint H ® ® A S0 
turbura, a se sbuciuma: nu te mai agita atita. Ui faci 
slnge rău de geaba [fr. < lat ].

• agitator,-toare adj. sm. /. Care aţîţă mul
ţimea spre a se. răzvrăti, spre a se râscula, aţî- 
ţător, turburător: au arestat pe totl aceşti ..'i al popo
rului [tr. <lat.].
•AGITAŢIUNE, •AGITAŢIE sf. ® Faptul de a 

(se) agita; mişcare Încoace şi încolo, clătinare, 
sguduire: -^a mării; valurilor ţ[ ® Tiirburare, 
Sbucium: D-na Champyera intr’o stare de mare agitaţiune 
(i.-GH.) II ® Aţîţare, Intărîtare, revoltă, sguduiri 
pontice: de cind ne bucurăm de binefacerile regimului 
parlamentar, n’a trecnt această ţară prlntr'o agitaţie mal 
grczavă (CAR.) [fr. <lat.]. '

AGIU1 = HAGIU.
•AGIU2 = AGIO.
'ÂGIU... = AJU...

O AGrÎMBA vb. tr. Trans. (vic.i ® A apuca, a 
prinde, a pune mâna pe cineva H ® / (g) A-1 
lovi boala copiilor: aglmba-te-ar să te aglmbe I 
[i^ GlHBA].

O AGÎMBALÂ, sf. Trans. f ©'Boala copiilor, AQH-

Fig. 44. Aglicâ.

epilepsie [agîmba]. 
t AGÎRLÎG rr AGARLÎO.

AGLICA (pZ.-loe,-lol) Sf. A ® Plantă cu flori 
albe, cu miros plăcut foarte pătrunzător; pupond 
tace din ele ceaiu contra vătămăturii, iar vinarii 
Ie întrebuinţează la aromaţi- 
zarea vinurilor (Spiraea fili- 
pendula) (JH 44) H ® = oiubo- 
TICA - CUCULUI [big. a g I i k a],

AGLICE sf., AGLIcro sm. A 
= aglicA.
•AGLOMERA (-erez) l. vb.tr.

A îngrămădi, â stringe gră
madă : a aglomerat pe moşie toţi 
moncltorll din satele dimprejur,

2. vb. refl. A se îngrămădi, 
a se strînge grămadă; a se în
ghesui: grupuri se aglomerează la 
rtsptntll, unde discută fierbinte (CAR.)
[fr. < lat.].

•AGLOMERAT (pî.-ate) sn. Ingrărnă-
dire de mai multe substanţe formate la epoci 
diferite; stărîmături de minerale (în spec. de 
cărbuni) aglomerate [fr. < lat.].

■ AGLOMERAŢITJNE, 'AGLOMERAŢIE sf. în
grămădire; îmbulzeală, înghesuială: n’am putut 
răzbi din pricina aglomeraţlunll [fr. < lat.].

•AGLUTINA (-inez) 1. vb. tr. A hpi, a îm
preuna prin lipire mai multe lucruri înclt să for
meze o singură bucată.

2, vb.refl. A se lipi strîns la un loc [tr.<lat.] 
•ĂGLUTINANT adj. ® Căre poate aglutina: 

substanţe .~o t ® a? Limbi '»o, acelea la cari flexiu- 
nile sînt înlocuite prin cuvinte alipite de rădă
cină: limbile din America de Nord slnt [fr.].

•AGLUTINARE, 'aglutinatiune, 'agluti- 
NATiE Sf. ® Faptul de a (se) aglutina H ®
10 Alipirea de cuvint a unuia sau a mai multor 
cuvinte, fie spre a-i modifica înţelesul, fie pentru 
a da naştere unui alt cuvint [fr.].

•AGNEŢ sm. (jqţ Bucată de pline ce preotul 
scoate din altă pline mai mare, numită prescură, 
şi o aşază pe disc, cInd oficiază sf. liturghie; 
ea simbolizează pe Is. Hr. care, deşi nevinovat 
ca un miel, totuşi s’a jertfit pe lemnul crucii 
[vsl. agnici].
•AGNOSTICţSM sbst. +•+ Doctrină filosofică 

care declară inaccesibilă minţii omeneşti noţiunea 
absolutului [fi.].
ţ AGOAEB (pi.-oaie) sf. iron. J Soţia unui agă: 

Taci, maiere neraşinată, de mini nu-1 mal II (alecs.i. 
t AGOANĂ sf. = AGONIE [gr. a-fuiv].
OAGQD sn. Trans. © Nărav; obiceiu, fire:
11 cunosc că om din el nu va II In veci (ret.) ^
© Rost, rînduială: De nu ştii la cal «^ul, Astupă cu 
tine slodul (ret.) [comp. srb. ugod]. 
o AGODI (-od,-odesc) vb. tr. Tr.'^
[comp. srb. ugoditij.

*AGONIE s/. ® Lupta între viaţă şi moarte în 
ceasurile cele mai de pe urmă ale fiinţei: un biet că
lugăr bogonisea pe şlavoneşte, dar cu glas slab, rugile 
(oooB.); a îl In agonie, a se lupta CU moartea, a trage 
de moarte n © imperiul roman era in cea mal fru
moasă <*^ e, de sifTur, agonia verii (bas.) [fr. <gr.].

AGONISE.^Ă (pi.-eii) sf. Ceea ce s’a ago
nisit, cîştigul dobîiKiit prin muncă, rodul muncii: 
tată-său le lăsase lor toată agoniseala de o vla(ă de preot 
al satului '»sp.) *[a g O n i s i].

AGONISI (-isesc) vb. tr. ® A dobîndi prin 
muncă, a aduna foloase cu multă trudă: s’au 
hotărlt... să meargă }n lume ca să slujească şl aşa să-şl ago
nisească hrana loo.i; a-şl'^ v4a a, a CÎştiga prin muncă 
cele trebuincioase pentru traiii ^ © Pr. ext. 
A. dobîndi, a căpăta: nume rău de... viclean şl-au 
agonisit (MUST.) [gr. < aY«JvtCa)].

AGONISITĂ sf. ® Ceea ce s’a agonisit, 
cîştigul dobîndit prin muncă, rodul muncii: Mi-
hal se străduia să-şl Îngrădească pentru vremlle viitoare ro
dul blrulntll şl agonisita trudelor Iul <vlah.) H ® t Faptul 
de a agonisi: nu era cine să le laoă de mlncare.acasă.... 
etnd Îmbla prin sat după ^ isa.).

A60
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A60-
A6U

EXPLICATIUNI LA TABELA n. UNELTE AGRICOLE;

1. Plug cu grindeiu de lemn. 19. Batcă. 23. 24. 25. 'Greble.
a. Plug universal. 13. Secere. 96. Treierătoare cu manej.
3. Plug de coaste. 14. 15. Roabe. 27. Grapă de lemn cu dinţi de
4. Greblă mecanică. 16. Sapă. fier.
5. Semănătoare în rînduri. 17. Tîrnăcop. 28. Prăşitoare.
6. Tăvălug. 18. Lopată. « 99. Vinturătoare.
7. Ţăpoiu. 19. Cazma. -30. Presă de fin.
8. Furcă. 20. Secerătoare simplă. 31. Cositoare.
9. Maşină de întors finul. 21. Coasă. 39. Trior (Cilindru de sortat).

10. Coliugă.
TI. Grapă de mărăcini.

29. Coasă cu greblă. Coasă cu 
crivea.

33. Garnitură de treierat.

‘AGONIZA f-izez) vb. intr. ® A sc lupta cu 
moartea, a trage de moarte, a fi In agonie; spre 
searn inoepu s& agonizeze ® Pt. cxi. Se zice de per
soanele copleşite de vîrstă sau de boală: bâtrl- 
nul acesta agonlzeeza de zece ani r © CF; Se zice despre 
lucrurile al căror sfîrşlt e apropiat: cape teiul de 
Imnlnd începu a * Inmegtnd (Emin.i. [Ir.].

'AGORA s/. ® Piaţă mare publică In oraşele
Greciei vechi 1[ ® Adunare a poporului ce sc 
ţinea în una din aceste pieţe [gr.].

'AGRAPA {pl.-B.ie) sf. Pafta,' chiotoare de metal, 
etc. la o cingătoare sau la o haină, avind de obi- 
celu oare-care ornamentaţie, copcă [fr.]. 
t AGRĂţ (-dese) vb. inlT. Tr.-Carp. ® A se în
drepta cu vorba către cineva, a''grăi cuiva; a 
zice: dar Ileana agrăla; pe-a cnl seama ma dnol p creţ.) V 
® t A vorbi: ce sa putem clnta si olneş pleclndn-se 
Domnului (coH.i [ev OBAI] .
OAGRAMADţ (-adeso) vb. iT. Tr.-Carp. A îngră
mădi [sv ORAUADJ].

‘AGRAMAT,-tA adj. sm. /. Fără învăţătură, 
lipsit de cultură [gr. iYpâ(j.|ji.aToţ].

'AGRAR adj. ^ ® Ce priveşte clmpul, ţarina: 
bectami este o măsură ~a ţ| © Ce priveşte agricultura: 
lege ~a [tr. a g r a i r e < lat.]. I
O AGRAŢIA (-atlez)... Tr.-Carp. = GRATIA...
'AGRAVA (-avez) 1. vb. Ir. A îngreuia (o vină, 

o împrejurare, o stare); laptele acestea l-au agravat 
sltuatlunea.

2. vb. refl. A se îngreuia; a se înrăutăţi: starea 
bolnavului se agraveazd din zl In zl [fr. <lat.].

'AGRAVANT, adj. Ce îngreuiază (o vină. o îm
prejurare), Ingreunător: clroumstante ~e [Ir.].

'AGREA (agreez) 1,. vb.lr. A primi, a găsi de bun: 
societarii n’au agreat aoeasta numire Idcuta lărft ştirea lor.

2. vb. intr. A fi pe placul cuiva, a-i plăcea: 
acesta motive nu l-au agreat [fr.].

'AGREABIL, adj. Plăcut: am făcut o călătorie 
~a 1111 fiy NEAOREABIL [fr.].

'AGREGA (agreg, -egbez) vb. tr. şi refl. A (se)alipi, 
a (se) strînge laolaltă: cristalele se agrega [fr. < lat.].

'AGREGAT1 sm. Acela care, pe baza lu
crărilor sau a unui concurs, a obţinut titlul de 
profesor universitar de un grad inferior pro
fesorului titular [Ir. agrăgă].
'AGREGAT- (pi.-ate) sn. Strlnsură, unire 

strînsă a unor părticele, a unor molecule: un -*■ 
de silice şl de fler [fr. a g r e g a t < lat.].

' AGREGAŢIUNE, 'AGREQATIE sf. ® Q- Unirea 
strînsă a unor părticele, a unor molecule, aşa 
Incît să formeze un singur tot ţ[ ® |> Gradul de 
agregat universitar [fr. <lat.].

^AGREMENT (pî.-te) m. Plăcere, desfătare, 
distracţie: am tacnt nn voiaj de u.-gh.) [fr.],

^AGRESIUNE sf. Năvălire asupra cuiva, lo
virea cuiva, fără ca acesta să fi dat pricină de 
gîlceavă, atac neprovocat: a lesplns agnslnnlle 
vrăjmaşilor alunglndn-1 peste hotare [fr. < lat.l.

'AGRESIV adj. Care caută să atace pe cineva, 
să-l lovească; dlsonrs>v; o ege este olnd atinge li
bertatea nnnl popor [fr.].

'AGRESOR sm. Gel ce năvăleşte asupra cuiva 
ca să-l atace cel dintîiu, care săvlrşeşte o agre
siune: după Intllnl moment de surpriză, Inhătă dp piept 
pe ~ (CAR.) [fr. < lat.].

AGREŞ = AGRIŞ.
OAGRICEA (pl.-oele) sf. Băn. ♦ = CIDBOŢICA- 
OP OULUI [sw AQLţOA],

'AGRICOL, adj. /■ ® Care se îndeletniceşte 
cu lucrarea pămîntului; popor — f ® Care pri
veşte munca cîmpului; uneltele (s«- TABELA II) 
[fr.].
'AGRICULTOR sm. / Cel ce lucrează pămîn- 

tul, cel ce se îndeletniceşte cu munca cîmpului 
[fr. <lat.].
'AGRICULTURA sf. ^ Lucrarea pămîntului, 

munca cîmpului, piugărie [fr. <lat.].
'AGRIMENSOR sm. Cel ce se ocupă cu mă

surătoarea de terenuri agricole [fr.].
'AGRIMENSyRÂ sf. Măsurătoarea terenuri

lor agricole [lat.].
AGRţŞ sm. A ® Arbust cu ramurile spinoase; 

produce nişte boabe lungăreţe mai adesea pă
roase, verzi, galbene sau roşii; au un gust foarte 
acru clnd sînt crude, dar devin aromatice şl 
dulci, cînd ajung la ma
turitate ; creşte pe locuri 
stlncoase şi se cultivă 
adesea prin grădim (Ri- 
bes grossularia) ('îl 45) 
t ©«-ROŞU1 = draoilA® 
ii ®—rotu2 = coaoAz ®
[ung. e g r e s].

AGRIŞĂ (pî.-ise, -I9I) 
sf. A Fructul a g r i ş u-^
1 u i.
'AGROLOGIE sf. ^

Ştiinţa culturii pămln- 
tului [tr.]. ' '
'AGRONOM sm.1 ^

Cel ce;cunoa’şte bine şti
inţa apiculturii, studia
ză de aproape îmbună- Fig, 45. Agriş,
tăţirile ce s’ar putea a-
duce lucrării pămîntului şi îndrumează spre o 
cultură mai sistematică a cîmpului [fr. <gr.].

'AGRONOMIC adj. / Ce ţine de agronomie, 
privitor la agronomie: institut stllnta ~â [fr.].

'AGRONOMIE sf. ^ Ştiinţa despre lucrarea 
sistematică a pămîntului [fr.]. 
t AGRU (pf.-re) sn. & Băn. Olfen. / Loc de arat, 
arătură, ţarină H ® Băn. Strat deasupra (hasd.j | 
® Olten. / Rodul pămîntului. recoltă [lat. ager, 
agrum].
O AGUD sm. Mold. A = DUD: un drum Intre ziduri 
si Intre o livadă de eguzi (alecs.i [agudă].
O AGUDĂ (pl.-de) sf. Mold. A = DţiDA [srb. big. 
j ago da].
OAGUR sm. Băn. A Vită sălbatică care face 
struguri mărunţi şi acri [ngr. ă-fcupoţ].
O AGURA (-ur) vb. tr. Trans. A proroci a bine 
[lat. 'agurare < augurare].

AGURUDA (pt. de) sf. A Strugure crud foarte 
acru; 'G: părinţii mănincă şl fiilor ir se strepezesc 
dintii, păcatele părinţilor le ispăşesc copiii; ou
Încetul (cu Inceiul) se face agurida mierr $au încet, încet 
agurida se ie<.-e miere, dacă Stăruim CU răbdare în 
munca noastră, ducem la capăt cele mai grele tre
buri; @:s’a făcut agurida miere, se zice de cei învrăj
biţi cînd se împacă [ngr. âYouptoa]- 
, AGURIDAR, AGURizAR sm. A Viţă de vie 
rodind nişte struguri sălbatici, lăuruşcă [agu
ridă].

AGURIJOARA (p/.-oare) sf. A Mică pltintă cu 
flori frumoase galbene, albe şi roşiatice ce se des
chid numai la soare; se cultivă adesea ca plantă
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Fig. 46. Agurijoară.

ACU- decorativă mai cu seama printre pietre (Porlulacă 
grandifloTa) 46): ~semâ- 
nata pe jos, printre pietre (bas.i 
[aguridă],

AGUBIZAR wr AOUBI- 
D4B.
t AGURIZţ (-Izesc) vb.intT.

(BiBL.) A rodi stru^ri acri 
[aguridă],
O^GUST = AtlousT [.at, 
*agustus<augustus],
OAGUSTpS sm, ♦ Va
rietate de struguri foarte 
timpurii avlnd pellţa bobi- 
ţei străvezie şi subţire, In
cit se zăresc seminţele şi chiar vinişoarele (haso.) 
[A g u s t],

AHi 1, interj. Exprimă durerea, necazul, pă
rerea de rău, satisfacţiunea de a fi scăpat de o 
primejdie, de o supărare,

2. AH (pi, aburi] sTi. Exolamaţiune de durere, 
oftat: al dori,,, s& tiăeso ou tuşea şl lunghluille şl ataurlle 
şl palpitaţiile d-tale (Dlvr.i ,

AHAi interj. Exprimă satisfacţiunea de a fi 
nimerit, de a fi priceput, de a-şi fi amintit ceva:
ahal la acu l-am găsit leacul (CRO.i.
o AHAIA pron. adj. dem. f. = aoka, acşîea, 
GAHÂL(A) pron. adj,, dem. m. = ACţ)L(A). 
OAHÂST(A) pron. adj. dem. m. = acpst(a), 

AHO I interj. ® Strigătul prin care se îndeamnă 
boii înjugaţi la plug sau la car ca să-şi înce
tinească mersul sau să se oprească în loc: ahoi
car nebun, abo I olnd te-olu Încărca cu saol de la moară, 
atunci aă mergi aşal (CRg.i ^ @ Pt. ext. Strigătul 
prin oare căutăm a opri pe cineva de a face sau 
spune ceva: ahoI abol destui, cS putlna-l pllnd cu 
virf şl nu mal încape nimic In ea (sb.),
O AHQTNIG,-loA adj. sm. f. Mold. Care doreşte 
din suflet (să dobîndească, să facă ceva), care are 
multă dragoste(pentru ceva, pentru cineva): muiere 
—ă de lucru şl necinstitoare ’e zile sfinte tşEZ,); multă 
mlnte-tl mal trebue, zicea tata, văzlnd-o aşa de —'ă pentru 
mine (Cro.) [rut, O h O t II y k],

AHT (pi,-turl) sn. ® Dor înfocat (pentru ceva 
pierdut, pentru ceva cu neputinţă de împlinit 
sau de căpătat): Ajungă-te —ul meu Un’ tl-a 11 drumul 
mal greu I ivor.i ţ[ ® Oftat, suspin: eu trăgeam nişte 
<«'Url de se stlrneau totl clnll mabalalel (ALECs.),

AHTIA (-tlez) vb. refl. A dori din tot sufletul 
ceva, a căuta cu ori-ce preţ să dobîndească ceva, 
a jindul: se abtlază după o funcţie bănoasă [aht], 

AHTIAT adj. p. AHTIA, Dornic, care doreşte 
ceva cu înfocare, jinduit: era de teatre şl petreceri; 
o droaie de coconaşi.,, abtlatl vlnătorl de zestre (vlah,), 
t AHTINAM (pi,-amnrl) sn,, t AHTINAMEA (pi, 

-mele) sf. Tractat de pace Intre Poartă şl alte 
State [tc, ’ahd-namă],

AIi1 interj. ® Precedă sau urmează o între
bare la care aştepţi un răspuns afirmativ: ai, 
ce zici, aşa e că l-am păcălit de minune! — Va să zică cam 
aşa stau lucrurile, ol p ţ] ® Exclamaţiune de durere, 
de uimire, de ciudă, de spaimă, la auzul unei 
veşti neplăcute H ® = AIHE, hai: să mergem 1
tAI! sm, pi, de la an,

AI» art. tw AL,
ÂI4, Ai adj. dem. m. pl. iwAl,

O AP (alese) vb. tr. Tr.-Carp. j< A găti cu usturoiu, 
a pune usturoiu în bucate [a iu],

AIA, Aia pron. dem. tw Ala, 
t AIAN (pi, aleni) sm. ® Primarul unui oraş 

turcesc K pi, ® Cetăţenii de seamă dintr’un oraş 
[tc,],
fAIAR sbsi, ® Controlarea şi regularea oficială

® Fixarea preţului 
[tc,].

a măsurilor şi greutăţilor f 
obiectelor de consumaţiune

AIASMA m- AQHIASMA.
O AIÂSTA sv- AţSTA.
O AIASTA m- AEST,

AIÂZMA = AQHIASMA.
AţCI, AjOE(A) 1, adv. In locul acesta: am venit 
ou glndnl să-l Intllnesc; pin' <v; d e o-, din locul 

acesta, din (lucrurile, faptele) acestea: de ~ sa

poale vedea că,,,; pe prin locul acesta, prin păr
ţile acestea: p« ~ e mare lipsă de apă; pe ~ pe aproape, 
în apropiere de locul acesta, prin Iruprejuriml; 
a se dnce pe Încolo, a pleca, a porni dintr’un loc 
fără gind de întoarcere: să vă alnte Dnmnezen, zio 
călătorii, şl se dac pe aloi încolo (ret,),

2, interj. v Strigăt către prepelicar însoţit 
de” o indicaţiune cu degetul spre a-i arăta locul 
unde trebue să caute vlnatul [lat, a d - h i c c e],

AIDAi interj. ® = aide: băţu ’n mină, —,
—'. pină ajnnge acolo msp.) ţ) © » de 1 exprimă neîn
crederea, îndoiala: Aids de 1 Coana Vota f Hle-ml spnl P 
n’o ştia eu F (Car.i [tC, ayda],

AIDAMAC tm- HAIDAMAC.
AID aţii interj, aideth 

OÂIDAu = HAIDAn.
AIDEi ah>emi aidetii ffl interj. Întrebuinţată 

ca 'îndemn de a merge, de a porni sau de a în
cepe o acţiune: ^ să neapaoămde Incra; repetat 
~ exprimă mersul neîntrerupt: şi aide, aide, merse 
cale lângă şl mal iiugă (isp.) ţj ® Exprimă )ncă: 
a) îmbărbătarea, încurajarea: alde 1 prietene, na 
te Întrista pentrn atlta lacra de nimic; b) 0 poruncă: 
alde I pleacă, şl să na te mal văd pe-alcl 1 cj 0 COncesiune, 
fie: Aldel 11 zise Donăre cam In dornl lelll, poate vel II 
şl ta bim la ceva dsp.) [tC. h a y d e].

AIDOMA adv. ® La fel, asemenea, întocmai, 
chiar aşa: peste noapte născu şl roaba an copil, cn al 
împărătesei dsp.i ţ[ ® Mo/d. Aievea: ai fl jniăt că 
le-a văzat * (vlah.) [pv- AVIDOMA],

AIDUC = HAmyc.
o AIEPT (pl.-tari) sn. Trans. (hasd.) in expre- 
siuneâ: a lua pe cineva cn -^ui, a lua pe Cineva cu 
zorul, de sus [aiepta1],
OAIEPTA1 (aiept) ţ, vb. tr. Trans. ® A repezi, 
a asvîrli: alaptă ciolanul... toomal tn urechea iul Aordel 
(bd.-del.) D @ a îndrepta, a arăta drumul cuiva t 
@ A potrivi H ® A nimeri, a ghici.

2. vb. refl. ® A se repezi, a seavînta, a se asvîrli: 
Damal ce s’alaptă calul galblu şl se 'nalţă ptnă la Dom’- 
nezea (ret.) ţi ® © A se făli [lat. a d j e c t a r e], 
OAIEPTA2 (aiept) vb. tr. A ademeni, a îndemna 
(la ceva) '[lat. allăctare],
O AIERLEA = AlţTRELE(A).

AIESMUI - AOHESMUI.
AIEVEA,'ţ A(I)EVE, t aiave(a) ţ. adv. în fiinţă, 

în realitate: ceasul acesta e mal presus de clte aievea 
mintea ml-a visat (odob.).

2. adj. CD In fiinţă., real: nu ştlâ de-s toate acestea 
aievea, ori poate că numai visează (Sb.) H (D f Pe faţă, 

'făţiş, deschis: el nu-l venea la socoteală să se arate lui 
aievea risp.) [a8H-vsl. j a've].

AILALTA pron. adj. dem. f. = alaltA [aia-i- 
alaltă],

AIMANA = HAIMANA.
O ADVIINT'EREA, OAIMJNTRE(LBA) = ALIMţN- 
terea [lat. alia-mente],
O AINDE, OAţNDERE(A), OAţNDiNE adv. tr.-Carp. 
Aiurea, într’alt loc, alt-undeva [lat. a 1 i u n d e], 

’AINFAS (pl.-euri) sn. # Bordură formată din 
linii, din puncte sau din înflorituri, ce se pune în 
jurul paginilor sau altor forme, chenar [germ. 
Einfass(un g)].
O AININ(E) sm. A= ANJN. 
t AINTE adv. înainte, mai 

’nainte [lat. a ban te],
O AIOR1 sm.Trans. A =LEURDA 
[aiu],.

AIOR2 sm. ♦ ® Plantă cu 
frunze lanceolate şi flori gal
bene; creşte prin fineţe umede 
(Euphorbia esula) (1147) ţ] ®
= LAPTELE-CUCULUI [a I i O r],
OAIRE(A), AIRI(LEA),

AJR(E)LEA adv. Tr.-Carp. =
AIURE(A), AIPRI(LEA).

AIS1 Ais I = hAisi 
O AIST(A) = AEST(A).
O AISTALALT pron. adj. 
dem. m. Mold. [pl. aiştiaiaiti; 
gen.-dat sg. alstolalalt, pl. alstoplaltO = OESTAlALT 
[a i s t -f a 1 a i t].

Fig. 47. Aior.
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AIŞOARA (pî.-oare) sf. ♦ = USTDBOJTA [a i U ].
AIŞQR sm. ♦ (D = usnmojTA t ® = ghiocei ®

H @ = CRIN -DE-PADţTRE f ® BuCOV. = DALAC ®
[a 1 u].

AITl1, AITII interj. =HAIT!: aiti o pierdui, mfti 
(PANN); altll Boum s’a Isprăvit dsp.).
OAJTa 1. adj. p. Al X Gătit cu 
aiu, usturoiat.

2. AJTE sf. pl. Trans. - aitcri.
OÂITURI sf. pl. Mold. Trans. X 
Piftie [a isl.
OAIU sm.Tr.-Carp. A ® = nsTU- 
EOiulI ® =Ptm2®i® AIUL-OIOABEI
Trans. = ceapa-cioakbi* t ®
Trans. Aiu_D®"PADţillE = leiibdA
şi CRIN-DE-PADţTRE T[ ® ATO-DE- 
VARA = USTCRpro ^ ® Trans. AIP- 
sAlbatic, a) plantă ierboasă bul- 
boasă ce creşte printrestînci şi pă
şuni (Allium ochroleucum); b) va
rietate de usturoiu ce creşte prin 
grădini şi locuri sterpe (Allium Fig. 43. Aiu-sălbatic. 
olcraceum) ([a] 48) H ® Trans.
AibL-şABPELTTi, plantă ierboasă cu tulpina Invtr- 
tită in spirală ca şi Incolăciturile unui şarpe; 
creşte prin livezi, fineţe, tufişuri şi pe marginea 
pădurilor; se întrebuinţează în bucă
tărie (Allium scorodoprasum) (!ş)49)
[lat. a 1 (1) i u m].

AIURA (-raz), AIURI (-roso) vb. intr.
® A fi cu glndurile duse, cu mintea 
zăpăcită 1[ ® A vorbi într'a i u r e a, 
ca un smintit, a visa deştept: bolnavul 
a aiurat toată noaptea; locuitorii rtdeau de 
diDBul, oa de unul ce aiurează sau visează 
deştept (I6P.); ou sflnta-tl looană In braţe am 
oollndat aiurind plaiurile şl clmpllle (odob.).

AIURARE, AiURiRE sf. Faptul de 
a aiura; rezultatul acestei acţiuni:
attta-ml trebuia oa aiurările mintii mele să 
ajungă la oulme (GN.) ; Şl mintea Iul turată 
de-a cerului mişcare Se pierde ’n alurlre plu
tind sub bolta mare (alecs.).

AIURE(A), AiţiRi adv. CD într’alt 
loc, alt-undeva: vr'o trei sute de oameni 
ou purces din Tlgblnea In bus, nu etlu la Iaşi 
merg, au aluie (NEC.) H ® De loc. adV. Aiul-şarpelui.
Dintr’alt Ioc, din alte părţi; din alte 
împrejurări, din alte fapte, din alte cărţi, de la 
alţii; neavlnd Domnia putlnfă de aiurea cu ce plini poruncile 
imp&răteştl, e’au scornit un oblcelu pe vite (n.-cost.) ; pe 
printr’alte locuri H ® A vorbi Sau intr’--, a vorbi 
ca un smintit, a visa deştept: co-a pătit bâtrinni, de 
vorbeşte Intr’alurea P (alecs.) ; a glndi ~ sau tntr’~, a II 
ou glodul -*■, a rătăci cu gîndul departe, a fi cu min
tea dusă;a oăioa Intr’-', a nu fi statornic, credincios:
te-am Înţeles eu de mult că-mi calci Intr’aiurea (alecs.)
[lat. a 1 i u b ij.

aiureala sf. Faptul de a aiuri, zăpă
ceală a minţii: se deşteptă din aiureala pe care l-o lă
sase aburul vinului (D.-zamf.).
t AIURELE{A), t AiURiLE(A) adv. Aiurea, alt

undeva: mergeau unii In tara muntenească, altll tn tara 
leşească şl pe alurele pe unde puteau (must.) .

AIURI*... i^ AIURA... 
aiuri* bv AIPRB(a ).
AIURJT adj. p. AIURI. Cu mintea zăpăcită: 

cade sdrobltă pe un Jet, legănindu-şl capul... do sufe
rinţă (CAR.).
OAIUhlE(A) adv. Aiurea.
OAiyŞsm., OAIUSOABA(pl.-re), sf., OAIUŞQRsm. 4, 
■= usturojtA [aiu], 
tAJDER sm. Balaur [tc.-pers.].

S (alom,-omoec) Băn. Trans. = AJUHl.
O AJTEZAU1 interj. întrebuinţată de către fe
mei, cînd trec pe lingă altele care urzesc pînză; 
L'°,[1lime ajutăl [contras din ajute zău].
S ,"^,j^EALA sf. Trans. Faptul de a a j u m i. 
O AJUMţ (-urnesc) vb. intr. Olten. Băn. Trans. ® A 
aţipi, a adormi (mai ales de copii) f ® A se 
juca de-a-ascunsele [srb. 4meti].
OAJUMţT sbst., OajumitA sf. Olten. Băn. Trans.

i în loc.', de-a-ajumitul, de-a-alumlta, jocul CO- Al Ş- 
ic de-a-ascunsele [ajumi]. a i|,j

Numai
pilăresc ue-a-ascunseie [ajuniij. a m-j

AJUN (pZ.-nuri) sn. ® (şşi Ziua sau seara dinain- 
tea unei sărbători, în spec.: —ui Boboteau, —m Anu- 
lul-nou sau —ui Sflntulul Vasile, —ul Crăciunului, perso
nificat prin Moş-AJun(ul) ; a umbla cu Moş-AJunul, 
a ura pe la casele oamenilor în noaptea de 23 
spre 24 Decemvrie, rostind formula consacrată; 
bună dimineaţa la Mos-Alunl ® Pr. CXt. Ziua sau 
seara dinainte, pu(in timp înainte, foarte aproape 
de; In —ul alegerilor; In —nl bătăUei; In —ul morţii ţ[
® t Trans. Post: al de —; pleca cu — sufletul mlou 
(COR.) [ajuna].
t AJUNA (ajun) vb. intr. (j(t ® A mînca de sec 

sau de post II ® A nu mînca nimic, a posti: caro 
va — toată ziua In i‘unul Crăoiunu ul (mar.) [lat. ’a-
junare<ejunarel.
t AJUNAT sbst. chJ ® Faptul de a ajunat 

® Post.
t AJUNATOR, -toaRE adj. sm. f. Care a j u n ă.
AJUNGĂTOR adj. Care ajunge.
AJUNGE (ajuug, perf. ajunsei, part. ajuns) 1. vb. 

tr. ® A veni lingă cineva, aproape de cineva 
(vorb. de cel rămas tn urmă sau de cel ce a 
urmărit pe cineva): plecaţi tnalnte, că vă ajung eu; 
cîteodată, pentru mai multă preciziune, se între
buinţează expresiunea — din urmă sau de pe urmă: 
dlu urmă 11 ajunge un alt călăreţ (CAR.) ; 11 ajunseră de pe 
urmă şl-1 şi Intrecură dSP.) ; I' ; silitor şl deştept cum era,
11 ajunse curind pe cel mal buni la Învăţătură; a-şl ajunge 
scopul, a izbuti în ceva, a-şi realiza scopul propus 1[
® A nimeri, a atinge: i-e ajuns ou piatra 1I @ A i 
se întîmpla [vorb. de o soartă bună sau rea): 
cine ştie ce noroc te mal ajunge; de aci, a-i veni pe ne
aşteptate, a-1 apuca, a da peste cineva, a-1 lovi, 
a-1 năpădi: l-a ajuns dorul de casă; pe totl ne ajunsese 
foamea (Dlvr.) ; cum de nu o ajung blestemele mek P (bas.) ; 
mai adesea în blesteme: ajungă-i moarteal ţi ® A fi 
destul de mare, de înalt, spre a atinge ceva, spre 
a pune mîna pe ceva; tavanul o atu do jos, că-i ajungi 
cu mina ţi ® A birui, a copleşi, a doborî: doarme 
Dumnezeu ştie unde-1 ajunge oboseala (CAR.) ţ| ® 1©: a 
(nu) -I ajunge capul, a (nu) se pricepe, a (nu) avea 
destulă minte.

2. vb. intr. ® A sosi la locul spre care s’a în
dreptat cineva, a atinge ţinta călătoriei; ©): Ţiganul 
dud a ajuns la mal, atunci s'a Innecat (Pann) ; .© : Încet, 
încet, departe alungi; de aci VF : e loarte Istet, să vezi 
c’are să ajungă departe •[ ® A atinge scopul urmărit, 
a izbuti: abia am ajuna să ne Înţelegem; doar va — să 
piile mina pe un aşa tllhar vestit risp.) @ A deveni 
după oare-care trecere de timp, a se face [urmat
de să fie): ajunse să fie mina dreaptă a Împăratului osp.); 
de aci, sublnţelegîndu-se verbul a ll: a ajuna mare; 
stăpln nu poţi ajunge, dar slugă clnd 11 vrea' (pann); vorb. 
de soarte: De-ar şti omul ce-ar ajunge. Mult ar mai ofta 
şl-er plinge (znn.); vorb. de vlrstă: — bătrln; — Ia 
adinei bătrlnete; vorb. de O stare decăzută: ce-am ajuns 
noi In tara noastră! nsp.) ; ' — la [sau In) sapă de lemn,
a sărăci de tot n ® a ajunge vremea [sau o vreme) 
să..., a veni (timpul) : a ajuns vremea să dăm două părţi 
ciocoiului şl una nouă (gr.-n ), de aci, elipt.: astfel a 
domnit el 7 ani şl ajunsese să tremure boierii cel răi şl cio
coii (i.-GH.) II ® Elipt. [în loc de — cu viată, — a 
trăi): Marti, de-om .ajunge cu sănătate, am să leu nepotul 
cu mine (Crg.) ; nu mal ajungeţi să vedeţi ziua de mine 
(CRG.); de aci, în jurăminte şi blesteme: să n’ajung 
ziua de mllne! n’ar mal ajunge Paştllel n’ar mal ajunge 
cu zilei Eu, Sandu Napollă ?... atunci s’ajungl tu, gulera- 
tulei (ALECS.) 1[ ® A atinge cu vîrful, cu marginea, 
cu capătul: copaclul era măreţ şl parcă se lupta să ajungă 
la nori dSP.) ; 0: supărarea Iul ajunsese Ia culme ţ[ ® A
fi destul de mare, de înalt, spre a atinge ceva, 
spre a pune mîna pe ceva;©): vulpea, dacă nu ajunge Ia 
struguri, zice că slut acri (sv PISICA) ;©: nu-1 ajungi cu 
prăjina Ia nas, e prea înfumurat H ® A fi destul: 
ajunge I sau ajungă I destull mal bine să ’ntreacă decit 
să nu ajungă (Znn.) (^ MACIUCA) ţ[ ® A-1 ajunge, 
a fi destul de mare ca să cuprindă, ca să acopere 
tot corpul [vorb. de o învelitoare): s’an întins mai 
mult decit le ajunge toiul (j(P.) ; dc aci, a-i fi destul, 
a avea de ajuns: nu-ml ajungeau banii de drum; ajun-
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AJU-rt-»' de euAi destul ai glumit, Încetează cu glumele;
Al A Pr- ext. a se mulţumi: na l alunge căv'a lăsat pe drumuri.

3. vb. refl. ® A veni unul lingă altul, a se In- 
tllni (după o alergătură, o fugărire) roatele se 
gonese una pe alta el nu se alung niciodată t ® A se 
înţelege (In taină) cu cineva; alo unii să se iie eginns 
Cantaenzlnestll eu un doltor si să-l lle otrăvit (nec.) ^ 
® A se Învoi, a cădea la Învoială; se vede că nu 
s'an alnns ou ttrgnl (alecs.i ; nu ne-am putut * din preţ 
® A fi destul; nu se alunge pinza ® A avea destul, 
a se Îndestula, a se mulţumi; nu se alunge ou leala 
ce are f ® A-i reveni ca parte (tntr'o Împărţeală); 
asa erau de multe, olt abia la trei, patru sa alnngea olte 
un grăunţ de gria (ret.i [lat. adjungSre].

AjyNS 1. adj. ® p. AJţTNOE lin © NEAJUNS H ® 
Răzbit, biruit, dobortt; o1 de osteneala drumului, puse 
si el capul los dsp.i ţ[ ® înţeles, Învoit; iară 
Srlgorle-Vodă, lllnd si el * In cărţi cu craiul (N.-cost.) r ®

de {sau la) cap, de {sau la) minte, deştept, isteţ, 
priceput; era mal Istat, mal priceput si mal » de cap 
declt totl (SEZ.); Tltlreznl era mic la statură, dară la 
cap (SB.); era om de treabă sl agluns la minte ilet.i.

2. AJUNS (pl.-suri) sri.® Faptul dc a ajunge; bun~-i 
sau bun »uii urare de bună sosire unui oaspe, 
unui călător; — Bon-val, verel—Bună să-tl lle Inlmal 
IRET.) n ® De «V, In da loc. adv. Destul; laptele ce 
deteră oile Iu de * pentru amlodol, sl încă sl rămase «sp.); 
de aci, Mold, de —' si de lămas sau de —■ sl de 'ntrecut, 
mai mult declt trebue. In belşug, cu prisos: de-aie 
gurii ne dă Cel-de-sns, de sl de rămas (VLAH.); lemne, 
slavă Domnului, sint de *■ sl de ’ntrecut tu pădure
(CRG.).

■ AJUH 1. adv. Ej Străvăzător, eu găurele mici 
(făcute tntr’o ţesătură).

2. AJUBUBi sn. pl. Găurele făcute la o ţesătură 
prin scoaterea unor fire [fr. â j o u r].

'AJUSTA (-tez) vb. Ir. 1. A potrivi bine. a face 
să se potrivească Întocmai un lucru la sau pe un 
altul; * o chele la o broască; » un capac la o oală.

2. vb. refl. A se potrivi bine [fr.].
'AJUSTARE s/.. 'ajustat shsl. Faptul de a 

(se) ajusta.
'AJUSTQR sm. ® Cel ce ajustează H ® Spec. 

® Lucrător mecanic care împreunează diferitele 
părţi ale unei maşini executate de alţi lucrători 
şi le potriveşte bine ca să poată funcţiona [fr.].

AJUTA (ajut) 1. vb. tr. ® A da ajutor, a spri
jini pe cineva la greu sau la nevoie; pe săraci; 
vaclnul lor II ajută cu slatutlle sl poveţele Iul cele de mult 
lolos (lep.) 1 ® A sluji, a folosi; nu-l mal ajută 
capul, ochii, picioarele; după olt 11 ajută puterea, cit 
poate, pe cît li permit mijloacele.

2. vb. iniT. ® A fi Intr’ajutor, a da ajutor; 
să-tl ajute Dumnezeul r ® A-i fi de folOS; slatul tău 
nu-ml ajută la nimic 'f ® Asa să-ml ajute Dumnezeu I 
formulă de jurămlnt; Doamne-alntă! sau Cruce- 
ajutăt invocaţiune a muncitorului clnd se apucă 
de lucru, a aceluia care porneşte la drum sau în
treprinde ceva greu; Înjugă boli la car, zise Doamne- 
ajntă, sl se duse Ia pădure (CRO.i — ; Oata slntetlP — data. — 
Cruce ajută I să te văd Otanre băietei (Alecs.i; de aci, F: 
a-l tot da ou Doamne-ajută, a sili, a zori pe cineva 
să facă un lucru fără voie sau fără vreme H ® 
Strigătul de Doamne-ajută al aceluia care se află 
In nevoie a ajuns să Însemneze „bătaie”, adică şi 
cauza care te face să invoci ajutorul divin; vezi
să un te pomeneşti cu Doamne-ajută pe spinare [PANNI ■[ d) 
D e {sau mal d e) Doamne-ajută, mai de Seamă, mai 
bunicel, de oare-care preţ, cu care să te poţi mul
ţumi In lipsă de ceva mai bun; ar il voit el să-sl 
boteze copilul cu vr’un nas mal de Doamne-ajută msp.i ţ] ®. (1 
cruce-ajută, semnul crucii pus la începutul abeceda
rului; bătui In care era aşezată lila cu cruce ajută (CRo i.

3, vb. refl. ® A lua în ajutor, a se folosi de aju
torul cuiva; m’am ajutat sl eu ou cine am putut ţ[ ® A 
se folosi, a avea un folos; cu atita numai nu mă ajut 
[lat. a d j u t a r e].

AJUTÂTQR 1. adj. ® Care a j u tă H ® a? 
Verb care slujeşte la conjugarea unora din tim
purile altul verb.

2. X sm. Gel ce dă ajutor; ejutătorlul nu s’ar pe
depsi ou pedeapsa vinovatului (prv.-mb.).

AJUTQR 1. (pl.-toare, ✓ -toruri) sn. ® Spri
jin (cu vorba, cu sfatul, cu fapta) dat cuiva la 
greu sau la nevoie; nu ml-a toloslt intru nlmlo «ml 
tău; ou «ml Iul Dumnezeu; o da «; împăratul BudoU 
tăgădui că va da «uri In bani cisp.i; a primi «•; a-l II de «; 
a-l 11 In {sau Intr')—; a veni (sări, alerga) oulvu In ~ 
sau In «ui cuiva; a trimite In {sau Inţr’) «ui cuiva; 
a cere «; a striga «; de aci ajutor 1 strigătul aceluia 
care se află în primejdie; a da {sau a-i sta) mină 
de «, a ajuta, a da sprijin ţf ® t t Un fel de dare 
directă ce plăteau pe la sfîrşitul veacului trecut 
atu poporul cît şi boierii.

2. sm. şi (pl.-toare) sn., AJUTOARE (pl.-toare) 
s/._Care dă ajutor; care lucrează împreună cu 
cineva sau sub porunca cuiva; Dan răsloleste dosarele 
pe cari 1 le adusese de ou. seară «ui (vlah.i ; « de primar; 
« de judecător; chelăreasa... o Ină să-l lle ajutoare dsp.i 
[lat. adjutorium]. ____

AJUTORA (-orez)... O AJUTORA (-tur)... = AJU
TORI...; lăcu iegătură tare cu Vladlslav... să sară unul 
pentru altul sl să se ajutoreze iisp.); poate tot m’ar ’ajntura 
Sl m'ar scoate din nevoie (sb.) [lat. 'adjutoriare 
< adjutoriu m].

AJUTORI (-oresc) 1. vb. tr. A da ajutor, 
a veni în ajutor.

2. vb. intr. A ajuta, a fi Intr’ajutor.
3. vb. rejl. A primi ajutor (de la cineva).

t AJUT ORIE s/. Tr-Carp. Ajutor, sprijin; 
U’al tfteut matnă ficior, S& fiu tatei de-ajntor, Clnd eram 
de> •«', M'an Inat la cătănie (vor.i.

ajutorinţa (pf.-inte) sf. ® Ajutor, sprijin;
dlnd mulţumită prea înaltului Dumnezeu pentru ajutorinţa 
ce a primit de la dtnsul iisp.) ţ| ® t t Un fel de dare 
directă (In Moldova) ce se storcea pe la sfîrşitul 
veacului trecut de la popor de două ori pe an, 
vara şi iarna [ajutori].
O AJUTURA sv-AJUTORA.

AL1 art. m'. {pl. al; /. sg. a, pl. ale). Se întrebuin
ţează; a) dinaintea adjectivelor şi pronumelor 
posesive; un frate al meu; al noştri slnt mal mori; b) di
naintea unui genitiv, clnd articolul enclitic nu pre
cedă imediat; oamenii cei mari al tării; minunatele po
vesti ale Bominiior; c) dinaintea numeralelor ordi
nale (chiar cînd precede articolul enclitic); ai 
doilea, a treia, veacul al douăzecilea; d) precedat de de, 
s«-DE [a3-|-art.-l].
O AL- sw Al.

Al, OAL pron. adj. dem. m.@ (pl.ăl, gen.-dat. 
sg. aiul, pl. aior;—/. sg. a, pl. aie, gen.-dat. sg. ălel, 
ăl, pl. ălor) = - CEL; ăl mal mare; ăl de colo; sări, 
outărltă, de sullă In ăl loc (Dlvr.i [lat. Illum, lila m].

al A == HALĂ1.
Ala, OALA pron. adj. dem. m. © (pl. ăla, gen.- 

dai. sg. ăluia,'pl. ălora; /. sg. ala, pl. alea, gen.-dat. 
sg. ălela, pl. ălora) = ACELA, ACEEA; dă landă allntalul 
că trecuse noaptea ala lungă dsp.i; vorba ăluia, proverb, 
zicătoare; d’aia, de aceea; da ce... d’aia {sau de 
ala...), cu cit... cu atît...; de ce creştea, d'ala seHoaa 
malIrnmoasă iisp.i ; tw UBS f ALTA-AIA, at.tic-at.tca, 
ST-ALT ţ. [ăl].

alababulA, alababubA — abababubA.
ALA-BALA sbst. numai tn expresiunea ©; 

ce mal aia-baia...p ce mai este nou, ce se mai pe
trece...?; ce mal « prin cetatea asta romIneascăF (sAo.i; 
se dusese de-a minune să vadă ce mal pe la flăcăii ce stau 
de pindă risp.).

ALABALÎC sm. = fAstbAv-DE-Mabe [tc.].
'ALABASTRU sm. ® ® Varietate de gips 

de o albeaţă străvăzătoare şi foarte moale, din 
care se fac diferite obiecte de ornament; răsii- 
rlndu-şl apa limpede pe lespezi netede de « (vlah.i ; 0: sin 
de «, umeri de «, foarte alb(i) 11 ® «calcar, calcar 
cristalin, gălbuiu şi străvăzător care provine din 
stalactitele carbonatului de calciu; se întrebuin
ţează de asemenea ca piatră de ornament [lat.].

ALAC (pl.-ce) sn. A ® Varietate de grîu, cu spi
cul lung şi rar, care poate fi cu mustăţi sau fără 
mustăţi; bobul e îmbrăcat cu o coajă groasă şl 
aspră, obtuză şi prevăzută cu un mic dinte, la 
vîrf; din alac se face făină, precum şi o scrobeală 
aproape tot aşa de frumoasă ca şi cea de orez 
( Tri icum spelta) (fâ] 50); Frunză verde trei «e, Fă-mă
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Doamna, ce mi-l Iaca (IK.-srso 1f (D Mold. = ORZOAICA: 
oEznl ce sa sfiamfinâ de on toamn& sa numeşte In Mol- 
dovR-de Jos ~ (ion.) H @ Trans. ~RQ9U = TţMCHID. 
OALACIU adj. Bucov. Pestriţ, bălţat [to. 
ala.6a]
fALAGEA1 (pî.-gele) sf. (con.) SaStofă 

(ie matase Vărgată [tc. a 1 a g a],
aLaGEA* s/. © numai In loc. prov. 

a vitl o «■ {sau <~na), a-şl căpăta ~ua, a 
ii amagit In aşteptările sale, a o păţi, 
a cadea în mare nevoie.
(. ALAGICA sf. Mold. Bucov. (şez.i 
(MAR.) kŢi dini. ALAOEA1.

AT.iăTT I interj. Strigatul de războiu 
al Turcilor (maiadesea repetat: Aiahi 
Aiabi) [tc.-ar. Ailah „Dumnezeu”].

AXjAIXJ (pl.-aluri) sn. ® Muiţime 
de persoane care urmează pe cineva 
spre a-i face cinste, spre a-1 sărbători:
.V mata şl mnziol şl călăreţi Inşoteşo pin’ Ia 
corabie pe tlnărul mnsallr (VLAH.i^ (i)(Pr. exf. -0 Alac.
Gloată gălăgioasă strînsă în jurul 
cuiva sau care se ia după cineva: cum văznră aiaini cn 
oara venea lata eăraculul, se repeziră la dinsa (isp.); se zice de 
asemenea despre o haită de clini mai ales, cari 
însoţesc pe cineva cu iătrătu.riie ior: Din depărtare 
deodată se anzl nn clmpolu Făclndn-I * totl clinii cn lă
tratul din ’napoi (panni t ® X t Ordine de bătaie, 
trupe în linie; trupă, regiment, escadron; paradă 
militară. In spne. pompa militară cu care se în- 
tlmpina la intrarea în ţară noul Domn sau altă 
])ersoană de scamă, venită cu vre-o misiune poli
tică pe lingă Domn: la alaiuri, boierii cei mari mer- 
gean călări pe cal arăpeşt (i.-OH.) [tC. alay].

Aii AL ALT. AliAilalt, AlAlant, alalant pron. 
adj. dem'. m. F {pl. ăl(a)iaiti; gcn.-dat. sff. ălui(a)- 
lalt, pl. ălor(a)laltl;—f. sg. alaltă, pl. alalte; gen.- 
(lal.sg. ălellalte, pl. ălorlalte) — CRLALALT, CEAI(AL- 
tA [fii 1!-l-a 1 a 11].
tALALT pron. adj. dem. m. {pl. e\eni\gen.-dat. 

sg. Blăltul, pl. elăltor);—f. sg. ALALTA {pl. alalte; gen.- 
dat. sg. alaltei, pl. alăltor) = CELALALT, CEALALTA 
[nl8 -I- a 1 tj.

ALALTÂIERI adv. ® Ziua înainte de ieri t 
@ Hal (~ sau (mei) ieri deunăzi, acum cîteva 
zile, de curind: mai am trecut pe aici iisp.i ^ (Ş) De 
Ieri de de curînd, de puţină vreihe: iasă, jnpine, 
că doar nn mă cunoşti de Ieri de <CAR.); a nu 11 de Ieri
de i», a nu fi nepriceput, fără experienţă: doar 
nn-s taarabaglu de Ieri de icrg.) [alaltă-l- ieri]. 
O ALALTAmInI adv. Tr.-Carp. Poimîine [a- 
laltă-fmîine].

ALALTÂSEABA adv. ® Seara înainte de 
aseară f ® Hai <r, acum cîteva seri, Intr'o seară 
nu (le mult: m’an lermecat... mult mal Ia teatru 
(ALEC3.I [a 1 a i t ă -f s e a r ă].
O ALAM, ALJM sm. t Dare ce plăteau Tătarii 
Domnilor Moldovei pentru păşunatul vitelor: apn- 
clndn-ne noi să dăm Măriei Bale Domnului Moldovei —- În
doit pe bucatele noastre (Let.i [tc.-tăt. alym].

ALAMA 1. sf. Aliaj de cupru (66-67 %) 
şi zinc (33-34%), de coloare galbenă; fiind mai 
tare şi mai puţin alterabiiă ia umezeală deeît cu- 
prui, e foarte mult întrebuinţată în industrie.

2. alAmdri pl. Nume colectiv pentru tot felul 
de vase sau obiecte de a- 
lamă: alerga la gard, unde vizi
tiii Iracan alămurile (D..zamf.) .

ALAmab sm. V Gel 
CD lucrează sau vinde obi
ecte, vase de a i a m ă. ^

ALAMÂBţE sf. ® 17”
Atelier, prăvălie unde se lu
crează sau se vînd alămuri 1f 
®pl. = alAmdri [a 1 ă m a r].

ALAmat adj. Ferecat
La oi a.n? ® : 00 to tSittl-1 Fig. 51. Alambic.
La p&mlDt to mutai (şez.i. b °

'ALAMBţC (pi.-Icuri,-ica) sn. ii: Aparat pentru 
dislilarca lichidelor, cazan pentru pregătirea ţuicii, 
rachiului, spirtului (®]51) [fr.].

ALAMIT adj. ww alAmdit.

ALAmtu adj. De coloarea a l a m e i. . ALA- 
oALAMÎIE sf. © Mold. Tr.-Carp. A = lAmUe t ai ă 
® Mold. lin joc ţărănesc. ALA
O ALĂMÎIOArA. sf. ♦ = GUTţHE [a 1 ă m 11 el. 
OALAMÎIŢA sf. * = lAmUtA [alămîie]. 
OALAMÎiu sm. ♦ = lAmITO.
t ALAmqjnA (pi.-ne) sf. Pomană [ysl. a 1 m u- 
i I n o sau ung. a 1 a m i z s n a].

ALAmuit adj. Ferecat cu alamă.
ALANDALA adv. ® Fără rost, pe dos: toate 

merg ~ ţ| © Fără nici o noimă: eu li vorbesc una, şl 
el Iml răspunde [ngr. ai.).’ ăvx’ '/(.'/.(uv].

'ALĂPTA (-tez) vb. fr. A da să sugă [lapte, 
după fr. ă 11 a i t e r].

'ALĂPTARE sf., 'alAptat sbst. Faptul de a 
a l ă p t a.

'ALARMA (-mez) ţ. vb. ir. A nelinişti, a spe
ria, a îngrozi (printr’o veste rea, prin apropierea 
unei primejdii): ştirile despre întinderea răscoalei an 
alarmat pe orAşezil.'

2. «6. refl. A se neUnişti, a se speria, a se în
grozi (de o primejdie reală sau închipuită): lu
mea s'a alarmat la vestea acestui războiu apropiat [fr.].

'ALARMĂ {pl.-me) sf. ® Semnal, strigăt 
pentru chemarea la arme; în manevre şi In luptă 
semnalul dat pentru mergerea la atac sau pentru a 
vesti apropierea vrăjmaşului; în garnizoană, can
tonamente şi tabără, semnalul dat pentru strîn- 
gerea repede pe piaţa de adunare cu muniţia în
treagă: a da alarma; strigăt de *; semnal de *; » de 
Incendiu, semnal dat pentru a vesti izbucnirea unui 
foc t ® K Turburare, învălmăşală pricinuită de 
apropierea vrăjmaşului H ® ® Neiinişte, teamă, 
spaimă pricinuită de glndul unei primejdii apro
piate: băiatul, văzlnd sălbătăcla, dete un ţipăt de »
ICAR.); a da semnalul de — [fr.].
'ALARMANT, adj. Care alarmează, neliniş

titor; stare «ă; veşti (»e [fr.].
O ALAŞ (pi.-şuri) sn. ® «fe A Podeală, schele, 
podurile şi scările ce se aşază pentru zidari ca 
să poată lucra la ridicarea unei clădiri 1J ® Trans.
Pătul H® Trans. itrib.) Adăpost pentru vite la os- 
pătării [ung. â 11 â s].
OALĂ'TRA OHen. ... — lAtrA...: Intr’un vlrl de 
plop, Aiatră un cline orb (eoR.) {ghicitoarea despre 
„vînt”) [lat. aliat rare].
OALĂTRĂTOR, adj. verb. alAtra. Olten. Care 
latră: Am o sonoră clrtltoare Şl-o boldelcă-alătrătoare
(TOC.).

ALĂTURA (-ur,-urez) 1. vb. tr. ffl A pune a 1 ă- 
t u r i, a aşeza unul lingă altul: alăturaţi mesele, ca 
să iie loc pentru toţi H @ A apropia, a aduce ală
turi : Ia a mea Învăţătură la aminte şl la cuvintele mele 
aiătură-ţi ureebea (bibl.) f .® A adăuga, a anexa: 
vel alătura,la petiţlnne şi actele legalizate ţ| ® ţ A pune 
faţă în faţă, a confrunta, a compara: m’am nevoit 
de am alăturat Izvodnl slovenesc lingă cel grecesc (bibl.( .

2. vb. refl. ® A veni alături, a se aşeza lingă 
cineva sau ceva, a se apropia: apoi, deschizind nn 
cortel, se alătură de mine (ALECs.) ® A Sta alături, 
a fi in atingere, a se hotărnici: moşia se aiăturează 
spre răsărit cu siliştea satului r ® ţ A se asemăna, 
a fi asemenea, a se potrivi: omul se alătură cu dobi
toacele căle lără minte şl să asămănă lor (BIBL.).

ALĂTURARE sf. ® Faptul de a (se) a 1 ă- 
tura t ® Comparaţiune: iac o irumoasă intre 
rege şl popor (jip.i ; In ~ cu, faţă de, comparat cu.
î ALĂTURAŞ sm. Vecin de alături al unei 

moşii [1 ă t u'r a ş -1- alături].
ALĂTURAT 1. adj. p. ALĂTURA. ® Pus ală

turi, care stă alături, unul Ungă altul, alipit: 
s’au aşezat In jurul celor două mese || ® Anexat: 
toate actele aci ~-e t ® învecinat, alipit: se vedea 
licărind o lumină slabă In odaia ţ| ® A Unghiuri -^'6,
unghiuri adiacente f H © nealAturat.

2. adv. Pus alături, anexat: aci ~ vă trimit şi cer- 
tltlcateie cerute.

ALĂTURI, ALATURE(A), ţ ALATURE(A) adv. ® 
LIngă'cineva sau ceva. In spec. pe acelaşi rînd, 
în aceeaşi linie : şade ^; mai dură încă două case ală
ture, una la dreapta şl alta de-a stingă celei bătrlneştl 
(CRG.i ; loc. adv.: v» ie strecoară-te pe »; casele
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ALB

Fig. 52. Alaun. 
(PRV.-MB.).

= LAUTA9.

ALA-^ rnde de —, fraţii, unchii, nepoţii, verii, etc., 
spre deosebire de rudele în linie directă, cum sîhl 
părinţii, moşii, strămoşii, copiii, nepoţii, străne
poţii, etc. II ® Unul lingă altul; laolaltă, îm
preună: oamenii on oarl am tr&lt v ® de. loc. 
prep., Ungă; an început ai zidească de oasele noastre *
® 1» ou, loc. prep., în rind cu, (pe) Ungă; faţă de. 
In comparaţie cu: glontul trecu » cu capnl tlndrulul 
(NEOR.i; tu cu optzeci de mll de lălol de moşie si el un ghlor- 
lan, si nite ce gur& laoe ou mine I (i.-oh.) ; în spec. CU 
înţeles pejorativ: a merge * ou adevărul sau cu drep 
tatea, a merge pe căi piezişe, a se abate de 1a ade
văr, etc.; epistolele mele niciodată nu le vor putea găsi » 
on adevărul (l.-oH.); ••• DRUM ® [a* + 1 a t U r e],
O ALATUHIŞ adv. Trans. Intr'o parte [a 1 ă- 
tu r i],
O AL;ŞiU1 (pî.-nrl) sn. Trans. Arvună (hasd.) [ung. 
e 10 (p e n z)].
O AL AU11 = HALăn.
•AXiÂyN sbst. S: Sulfat dublu de aluminiu şi 

de potasiu, piatră acră; e o sare albă care crista
lizează în octaedri mari, u- 
neori în cuburi; are un gust 
astringent; se disolvă în apă; 
are numeroase întrebuin
ţări, In medicină, boiange- 
rie, tăbăcărie, etc., iar în 
economia casnică, la limpe
zirea apei ([®j 52) [germ.].
O ALATJR = LAUR.
t alăuta = lAUTA. 
t AL Aut AR = LAUTAR; 
oloi Blăutarlnl oarele zice cu alăuta 
pre la tlrguri 9I pre la sborurl 
şl pre la nnnte nu poate să ia 
tată de om bun sau de boiarlu
oalAutaş Trans. (bod.)
t ALAVASTRU = ALABASTRU [gr. ăXâpaoxpo?].

ALB 1. adj. ® De coloarea laptelui sau zăpe
zii: blrtle '-'ă; lată *5; ca zăpada, oa varul, ca laptele, 
ca spuma laptelui, ca lebăda, oa crinul; /v colilie; păr *, 
perl ~1 w pAR ti © Curat: cămaşă ~ă; mie -»e ţ| 
® Pline ~ă, pline de grlu, de făină albă, spre deo
sebire de pîinea de secară sau de grîu amestecat 
cu alte cereale t ® 2 vin vinul de coloare des
chisă, spre deosebire de vinul negru, roşu; struguri 
■»! H ® ^vito ~e, se înţeleg de obiceiu sub acest 
nume boii şi vacile: vita —^ă, boul si vaca, slnt temeiul 
negutătorlel si a gospodăriei (ORAGH.) f (â) Pămint
pămînt de coloare deschisă, albicioasă, pentru fă
cutul oalelor ţ[ ® Arme <~e, arme de oţel, ca sa
bia, lancea (spre deosebire de armele de foc) ţf ® 
tf)Bani ~l, bani de argint, bani buni; ®:a stringe 
bani -»i pentra zile negre, a economisi, a fi prevăzătorii 
® Calea •~ă, calea pe care o tace, după nuntă, 
mireasa la casa mirelui H ® zi cind am ajuns 
In sat era ziua —ă, cînd am ajuns în sat se făcuse 
bine ziuă; © zile (✓ zi ^•ă), zile de mulţu
mire, fericite H ® Noapte /~ă, noapte de nesomn, 
de veghiere | ® Lumea —ă, lumea pămîntească, 
lumea care se vede, spre deosebire de cea subpă- 
mîntească; învăţa oa nealţii pe lumea asta *ă (IBP.I; 
®: a se duce In lumea ~ă (znn.), a-şi lua lumea în cap; 
a trăi [sau a duce) lumea •*'ă (hasd.) (Coşb.), a duce O 
viaţă veselă, a petrece t ® erd Săptămina ~ă, săp- 
tămîna din urmă înaintea postului mare, cînd se 
mănîncă numai frupt alb, adică lăpturi şi ouă: 
Joi In săptămina «^ă spală femeile cămăşile ca să fie albe 
peste an ivoR.i f ® © VInt ~ (hasd.), VÎnt de mia- 
ză-zi K ® ţi Versuri ~e, versuri nerimate H ® 01 
Conservator, spre deosebire de ,,roşu”, Uberal: 
ziarele unele slnt —'S si altele rosll (i.-sh.) H (â) Pe lîngă 
alte nume de colori, se adaogă alb pentru a arăta 
o nuanţă mai slabă a colorii respective: aib-ai- 
bastrn, alb-rosu, H ® |®:Nlol~ă nici neagră: a) nici O 
vorbă, nimic; b) fără nicio vorbă, fără niciun mo
tiv, deodată;—a, neagră, asta este, nu mai face vorbă, 
mulţumeşte-te cu ce vezi, cu ce ţi se (lă; ba e —ă, 
ba e neagră, se zice Cînd cineva nu vrea să se ho
tărască într’un fel, cînd nu se lasă să fie înduple
cat; ptnă In pinzele —«M-PINZA; de oind lupii—1, de 
mult, din timpuri străvechi; cunoscut oa un cai —,

cunoscut bine; a împleti cosita {sau coada) —ă, a Im- 
bătrîni fără să se mărite.

2. sbst. ® Coloare albă, suprafaţă albă: am sgiriat 
plnă am dat de —; (e scris) negru pe —, lămurit, de care 
nu se mai poate îndoi nimeni; ca de la — la negru, 
arată o deosebire mare între două lucruri: găsi 
o deosebire Intre dinsll ca de Ia — Ia negru dsp.); a face din 
— negru si din negru —, a înfăţişa un lucru CU totul 
altfel de cum este de fapt K © V Pontă in —, 
fără a fi înscrisă scadenţa H ® —ui ochiului 
I—■ QCHIU H ® © —ulzilei, —ul zorilor, zorile: olnd se 
arătă —ul zilei, ml se păru că am scăpat de la cine stle 
ce chinuri dSP.) ; In —ul zorilor Ies pe punte (vlah.) .

•ţ. sm. ® Băn. (hasd.) % Un fel de viermie 
care trăeşte din sucul lemnelor şi al legumelor 
şi e stricăcios la cartofi H © 0 Care face parte din 
partidul conservator: latultatea —llor si a roşilor este 
atlt de mare (I.-oh.) H & — de argint, — de plumb, ceruză.

4. ALBA s/. ® rr*: Vită albă (mai des iapă albă): 
—a ’nalnte, —a la roate, oiştea goală pe de-o parte (CF^G.); 
©;: e minoat ca —a de ham, e trecut prin multe neca
zuri, e doborît de nevoi; 15;: a trecut —a prin ham, 
nu mai este ce a fost, au trecut vremile acelea; 
1^:: a trecut —a dealul (znn.), a trecut timpul, e prea 
tîrziu; —a In car, —a sub car, se zice despre cei 
săraci cari, neavlnd decît un lucru, îşi fac" cu el 
toate nevoile H © © Zori: cocoşii începură a vesti că 
vine alba In sat dSP.) H ® Făină; Gi: a vedea —a In 
oăpistere {sau In strachină) (znn.), a vedea ce se alege 
din ceva, a-şi ajunge scopul, în spec. a trage un 
folos, a se îmbogăţi H ® Albe, pl. & Rufe; haine 
albe (L.-M.) [lat. albuş].

* ALBANEZ 1. adj. 9 Din Albania, propriu lo
cuitorilor din Albania.

2. ALBANEZ sm., -ţzA (pj.-eze) sf. Locuitor din 
Albania [fr.].

’ALBANEZESG adj. = albanez. 
*ALBANEZEŞTE adv. în Umba albaneză, 

ca Albanezii.
ALBASTREALA (pî.-eii) sf. ® Coloare al

bastră K ©' întindere albastră: se înaltă pe 
albăstreala cerului un părete 'Îngust şi negru (OdoR).

ALbASTREL 1. adj. De coloare albastră 
mai slabă.

2. ALBĂSTREA (pl.-rele) sf. A = ALBAstRIŢA. 
ALBASTRI (-trese) 1. vb. intr. ® A se arăta, 

a se vedea albastru: dealurile se zăresc albăstrlnd 
In depărtare H © A se învineţi; mă bătea Ia tălpi ptnă 
aibăstream ((sr.-n.) f ® © A se arăta în haine străine, 
ciocoieşti: olnd văd olocoll albăstrlnd (hasd.).

2. vb. tr. A văpsi în albastru: am aibăstrit lina. 
ii. vb. refl. A deveni albastru.
ALBASTRIME sf. ffi Coloare d 1 b a s t r ă: 

e prea multă — In peisajul acesta H © întindere al
bastră: Plutind sub cer albastru pe-a mării — (ALECS.) H
© ®© Oarneni îmbrăcaţi în haine străine, cio- 
COime, venetici: multă — te socoteşte vită tncălţatăj[şl 
d’ala te robeşte mereu (Jip.).

ALBAstrior adj. Albastru de o nu
anţă mai slabă.

ALBASTRIT 1. adj. ® p. albaştri K © © Plin 
de ciocoi, de oameni străini: tara —ă (jjp.).

2. sbst. Faptul de a aJbăstri.
ALbAstriţA (pi.-ite) sf. ♦ Plantă ierboasă 

făcînd flori albastre ca cerul, rar roşii sau 
albe, dispuse în mari şi fru
moase capitule la vîrful ramu
rilor; creşte prin semănături,1 
pe locuri aride şi pietroase şi 
pe marginea drumurilor (Cen
taur ea cyanus) ("'•]] 53).

ALBĂSTRIU adj. Care se 
apropie de albastru, care 
bate în albastru; mii de licurici 
sburătorl stropesc aerul on luminile 
lor albăstrii (vlah.).

ALBASTRU 1. adj ® De 
coloarea cerului senin, vînăt: 
floare albastră; — oa cerul; — ca floarea de cicoare; — închis; 
— deschis; ochi albaştri; f5:: olne n'are ochi negri sărută 
şl albaştri, la nevoie, omul se mulţumeşte cu ce are H 
© «■ piatrA-albastrA •— piatra K ® Mold. f (g)

Fig. 53. Albăstriţa.
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Fig- 55- 
Albeaţă.

Bubă aibaitră, bubă ce se face la Încheieturile de
getelor (HA80.) t ® © i® ^ Haină albastră, haină oră
şenească, ciocoiască t © © a olnta ie Inimă albastră, 
a olnta de jale.

2. sbst. ALbăstrime: ~nl oerulnl, mării; a trăi 
{său a duse) oa verde cu— cznn.), a trăi rău CU cineva.

albastra (pî.-stre) sf. © ♦ = albAbtejtA H 
®~pl. ® © -S- Haine orăşeneşti, ciocoieşti, de 
străini: îmbrăcat! In — (jip.) [lat. *albaster< 
a 1 b u sl.

albAstruiu = albăstriu. 
OALBATAHIŢA s/. Mold. (hasd.) A Specie de 
floare întrebuinţată contra albeţii.

•ALBATROS sm. i Pasăre de mare din fami
lia palmipedelor. cu coada scurtă şi aripele foarte 
lungi; e cea mai lacomă din pă
sările carnivore marine; trăeşte In 
regiunile tropicale din emisfera bo-' 
reală (pl 54/ [fr.].

ALBEiP^A (pî.-ell,-ele) s/. ®
Coloare ă 1 b ă: ce s’a pns atlta - pe Fj Altatros. 
aşa aoeastaP ^ (D pl> SulllTlBJL: Sarda 
oBteneştl ta, babft, ca ale laie albell (pann).

albeaţa sf. ® însuşirea de a fi alb, coloare 
albă: albeaţa letel; albeaţa hainelor H ® / Boală de 
ochi care se manifestă prin întinde- 
rea unei peliţe albe pe cornee (55);
©: a avea —, a nu vedea bine lucrurile, 
a se înşela; #: a (ace — in oălcll,
(ZNN.), se zice cînd e luat cineva în 
bătaie de joc [lat. *a 1 b 11 i aj.

ALBEIU 1. adj. Bălan.
2, sm. ® Care are părul alb: ohivel 

11 sosea pe ceată Vre-o cincizeci de călăraşi 
Şl ou doi albei de naşi (BIB.) ţ| ® A (HAsd.)
Specie de iarbă albicioasă cu fire tari şi spic ra
mificat.
C ALBENEŢ iw ALBINţT.
C ALBEŢ 1- adj. (SUD.) (MAR.) - albinşit.

2. sbst. A Partea mai albicioasă dintre scoarţa 
şi inima unui arbore [alb].

ALBEŢE sf. însuşirea de a fi alb, coloare albă 
[albeaţă].

ALBI (albesc) ţ. vb. inir. ® A se face alb: pin- 
zele să nn albească, CI la soaie să 'nnegrească (ALECs.) ţ[ 
® A încărunţi: nu nna am văzut en de oind am albit 
(DEw.); fp: capul de măgar nu albeşte niciodată (znn.),
omul nesimţitor nu se trece, nu îmbătrîneşte ţ] 
f1 A se.zări alb, a licări: pe coastele lor, citeva sate 
albesc oa nişte grămezi de marmoră (Alecs.) ; se vedea al
bind zăpada ca un ştergar alb, nemărginit (gn.) 1[ ® © 
A-1 — ochii, a aştepta zadarnic după ceva (znn.).

2. l:b. ir. ® A face alb: dorul are proprietatea de 
a —orl-oe coloare organică H @ A încărunţi: m’au albit 
necazurile; O : asta-1 Neaga care a albit pe dracul (znn.), Se 
zice despre o femeie rea li ® — pinza, aspălapînza
1 ® A acoperi cu ceva alb: nlnsoarea-l albise, căol 

ningea ca ’n mijlocul Iernii dsp.) r 0[) A da O coloare 
mal deschisă, a curăţi: săpunul acesta l-a mal albit 
lata.

•1. vb. refl. ® A se face alb: orl-ce al încerca, nu 
se mal poate —, tot rămine pată ţ] ® A încărunţi: 
M'am albit de griji, necazuri şl fata ml s'a sblrclt (pann) V 
@ © A se — de ziuă, a se face ziuă [lat. ‘albire].

ALBICIOS adj. De un alb slab sau de o 
coloare ce se apropie de alb: Sus pe onime bradul 
verde. Sub zăpada albicioasă. Printre negură se pierde (ALecs.).

t ALBIcryNE sf. însuşirea de a fi alb, coloare 
albă (BiBL.) (CANT.)[a 1 b i].

ALBIE1 sf. ® zA. Locul prin care curg apele 
unul rlu, matca rlu-
lui: de atltea ploi, rlnl 
o Ieşit din — ţ] ©
Mold. înfundătură, 
văgăună între două 
dealuri H @ Vasul fă
cut dlntr’un trunchiu Fig. 56. Albie.
scobit şi în care se frămîntă, se ţine făina, se 
3paia, se scaldă ori se leagănă copilul, etc. ([B|56); 
©: din —, din cea mai fragedă copilărie; @: a face 
pe cineva — de porci (sau de ollnl), a batjocori, a face 
de ruşine [lat. *a 1 v e a].

Fig. 57. Albiliţă.

Fig. 58. A. Matcă. —B. Aibină 
lucrătoare.—C. Trîntor. /

t ALBţE2 sf. (Dps.) însuşirea de a fi a 1 b, coloare 
albă.
O ALBIER sm. 0 Gel ce face albii şi alte 
obiecte de lemn (nume dat mai ales Ţiganilor 
cari au această ocupaţiune).

ALBII (-bieso) vb. refl. A fi ca o a 1 b i e, a că
păta o formă scobită: Pe sub nalte ooperlşnrl oare *n 
margini s’albleao (ALecs.).

ALBILIŢA Ipl.-lte) 'Sf. #
Fluture de varză alb, cu două 
sau patru pete negre pe aripi 
(Pieris brassicae) (I^ 57).

ALBEVfE sf. însuşirea de a 
fi a 1 b,' coloare albă: Nioi mar- 
mura cioplită <«'atanatntrece (ALECs.). 
o ALBINA1 (- Inez) vb. inlT. A 
alerga încoace şi încolo, ca
albina (mar.) .
O ALBINA* (-blnez) Vb. refl. Olten. (mar.) A se face 
ziuă: se alblnează de ziuă [alb].

ALBINÂ {pl.-Ine) sf. ® # Insectă care pro
duce mierea şi ceara (Apis mellifica) (iă|58): al
binele roiesc de la 
Dumineca mare 
plnă la Slm-Ple- 
trn; blzllt de al
bine; harnlo oa. 
o — ; l-au 
muşcat albinele 
de limbă, se zice 
despre cineva 
care stă tăcut 
sau care s'a îm
bătat; — lucratoare, albină care lucrează la fagur
(HASD.); — IMPARAtEASCÂ (hasd.) = matca H © # — MA
RE, DE PÂMiNT, DE PĂDURE, bondar H © # — ŢIGĂ
NEASCA, ALBINA ţiganului, bondar, gărgăun, vies
pe Ţf ® A Plantă ierboasă cu 
flori frumoase ce seamănă 
foarte mult cu o albină; creşte 
pe locuri argiloase, pe coaste 
şi rîpe cu iarbă sau pe margi- : 
nea pădurilor (Ophrys cor
nuta) ([H] 59) [lat. *alvîna 
< a 1 V u s].

ALBINAR sm. Cel ce se 
ocupă cu creşterea albi
nelor.

ALBINÂREL sm. Bucov. i 
= PRIGOARE [â 1 b i n a r].

ALBINÂRIE1 sf. ® # 
col. albină 1 © Loc unde se 
cresc albine: inii şl milioane de 
albine ieşind deprinalbinăillaboară 
de la o floare la alta (mar.).

ALBINÂRIE11 sf. Ooupa- 
ţiunea cu creşterea albinelor 
O ALBINEALĂ sf. (r.-cod.) Dare spre bine, îm
bunătăţire a’ sănătăţii, a stării [a 1 b i n i].

ALBINET sbst. %. col. ALBINĂ ®. Mulţime de 
albine.

ALBINEŢ, OALBENET adj. De O coloare a- 
propiată de cea albă, albicios, palid, bălan: 
Of, leliţă alblneată, Nn te tlne-aşs măreaţă, Că bădlta-l al
binei, Nn se tlne-aşa măreţ (vor.) ; Fmntea ta cea albeneaţă 
Umple-ml sinul de dulceaţă (ik. brs.).
O ALBINI (-ineso) 1. vb. tr. A da la iveală (r.-cod.).

2. vb. intr. A da spre bine, a mai prinde putere, 
a ajunge in stare mai bună; a dat Dnmnezen că a 
mal Început să mal alblnească [alb].

ALBINIOARÂ (pi.-oare) sf. % dim. ALBINĂ®
(MAR.).
‘ALBINISM sbst. Anomalie din naştere a unor 

persoane, care consistă în aceea că părul este a- 
proape alb, coloarea pielei spălăcită şi pupila ochiu
lui roşietică [fr.].

ALBINţŞ sbst. ifft col. ALBINĂ (hasd.) (mar.).
ALBINI'ţA (pl.-iţe) Sf. dim. albină®. 

OALBINIU adj. (mar.) = ALBUIU [alb]. 
•ALBINps sm. Care se naşte cu anomalia al- 

binismului [fr.].

ALB-
ALB

Fig. 59. Aliiinâ.

[albină]..
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ALBINVŢA (pî.-ute) s/. # dim. albjnA ®. 
ALBIOaAâ. (pl.-mn) sf. ® Albie mică 1 ® 

Mold. ^ Pcslava la care curge făina la moară (sez-i 
[lat. alveola].

AliBIQR-ad;. Cam a 1 b.
ALBIŞQR 1. ad). Cam alb: Şl la Iata-S alM- 

9oareţ A1bl9oant roşloaref Ca şl nişte merlşoaie ok.-brs.).
2. ALBIŞQR sm. ® xaj» = OBLţiT 11 © pl- (8 Bani de 

argint: le Ina vizai »-ll vânători dsp.i 1J @ pi. Un fel 
de bureţi ce cresc toamna pe arborii căzuţi (hasd.j.

J. ALBIŞOARA (pi.-oare) s/. ® = OBLţiT H
© MiQ» Nume ce se dă la ori-ce peşti mici albi 
(HAso.) H © ♦ Varietate de struguri.

AliBţT1 sbst. Faptul de a (se) albi. 
*AliBţTa sbst., 'albita s/. <» Specie de feldspat, 

alb,, incolor, care se găseşte in crăpăturile rocelor 
cristaline. In calcaruri şi unele roce eruptive [fr.]:

ALBITQR,-T0ARe adj. sm. /. ® Care albeşte t 
© Spec.: — ie zebir (ion.), raflnalor de zahăr 
[albi].

ALBITVRA (pi.-tari) sf. ® ® Ban de argint 
(In graiul hoţesc) H © # Materialul tipografic 
(durşusuri, cuadraţi, regleti, etc.) ce se pune in
tre cuvinte şi printre rlnduri In spatiile libere 
11 ® pi. ^ Pînzeturi albe, rufe: Ana scoate oărtl, 
haine şl albltnrl dintr’an cnlăr (vlah.) H® pi. Lucruri ce 
bat tn alb, ce licăresc de departe: parcă se zăieso 
nişte albituri (or.-n.).

ALBţŢÂ (pi.-lte) Sf. ® % = OBLţiT H © ♦ 
Mică plantă ierboasă din familia cruciferelor, cu 
flori galbene care devin mai tlr- 
ziu albe; creşte prin cîmpii 
sterile, coline aride şi prin locuri 
pietroase; numită şi „disculet" 
sau „ciucuşoare” (Alyssum cali- 
cinum) (lw] 60) H @ 4. = oiucn- 
şoarA.

ALBIU adj.].. Albicios: o dnngă 
albie... 60 ar&tă... la marginea r&sărl-
tulul (6N.).

2. adv.\0 biserică măreată} Stră
lucind prin ceaţă (alecs.) [alb].

ALBiyŢA (pi.-uţe) s/. dim.
4LBIE1: o uitasem acasă pe prispă !u 
albiuţă ccRG.i.
t ALBţU adj. Mold. (DOS ) (DRAGH.)
= ALBIU [a 1 b].

a1,BO.ARE sf. Lumină, lică
rire albă (’sB.) (coşB.) [lat. alb or, -orem].

ALBUItT adj. - ALBIU.
O ALBULEŢ 1. adj. imar.) = ALBIU.

2. sbst. f. (ION.) = ALERT.
*ALByM (pi.-muri,-me) sn. ® Volum cu pagini 

albe In care cineva înseamnă versuri, cugetări, 
amintiri; 0: răstolm Imprennă *ul snvenirllor noastre 
(i.-oH.) U © Mai multe foi de 
hlrtie groasă legate la un loc 
şi In care se păstrează foto
grafii, cărţi, mărci poştale, 
etc. 61): cran pe-o masă *url 
de lotografll ibr.-vn.) [fr.]. _.

ALBUMEALĂ Sf. ♦ = Fie' 6l' AIbura- 
FLOAREA-noAMNEi [lat. albumen -f-eală].

* ALBUMEN sbst. -ţ Ţesutul care se formează 
in acelaşi timp cu einbrionul In sacul embrionar 
după fecundarea ovulelor; poate fi constituit din 
amidon, materii grase, etc. [fr. <Iat.].

"ALBUMINA sf. Sr Substanţa albă organică, 
cuatemară, din care se compune In mare parte 
albuşul oului şi serul singelui [fr.].

*ALBUMINOID ţ,. adj. Care seamănă cu 
albumina.

2. Ar sm. Substanţă care este de felul albuminei 
[fr.].

■ ALBUMINUBIE sf. f Boală caracterizată 
prin prezenta albuminei In urină [fr.]. 

ALBUMIŢA (pl.-lte) sf. A = ALBUMEALĂ. 
ALBURI (-onso) vb. intr. A se zări ca ceva alb; 

oalea robilor albarea pa cerni liniştit idlvr.i [a I b 0 a r e]. 
ALBURIT adj. Acoperit de ceva alburiu;

vi zareso sonlaţl din car dimineaţa, brumaţi ori alburiţi, 
de pAietl o& slntetl de o sntă de ani up.i [alburi].

Fig. 60. Albilă.

ALBURIU adj. Ce bate In alb: In jnm-l se dee- 
tace an rotocol da lomlnS albnrle ivlah.) [a 1 b O a r e].
'ALByRN sbst. A Stratul de lemn albicios 

care se găseşte imediat sub scoarţă [lat.].
ALByş (pi.-şuri) sn. ® Substanţă mucoasă, 

albă-gălbuie, care înconjoară gălbenuşul şi care 
devine albă prin fierbere: —ai oaiai t © —ni 
ochinini, albul ochiului, sclerotica (s^ ocHiu) [a 1 b].

ALByŢ 1. adj. dim. alb.
2. albqtA sf. Iapă albă i'mar.i.
ALGA = HALCA.

‘ALCÂIC 1. adj. 9 ® Vers —, vers din metrica 
greacă şi latină care, sub forma'endecasilabică, se 
compune din patru picioare şi o cezură, primul un 
spondeu, rar un iamb, al doilea un iamb, apoi 
cezura. In urmă doi dactili sau un dactil şi un 
amfimacru i 1. H ® stroa
—ă, strofă ale cărei două versuri dintliu stnt alca- 
ice endecasilabice.

2. sn. Vers alcătuit In felul acesta [fr,].
'ALGALI = ALCALIU. >
'ALCALIMETRIE sf. & Partea chimiei care 

se ocupă cu modul de dozare a alcaliilor din car- 
bonatii de sodiu sau de potasiu [fr.].
'ALCALIMETRU (pl.-tre) ST». Q> Instrument cu 

ajutorul căruia se determină gradul de puritate 
al alcaliilor [fr.].

'ALCALIN adj. & Care aparţine grupului alca- 
liiior, oare'conţine un alcaliu sau un corp avind 
unele proprietăţi ale alcaliilor; propriu alcaliilor: 
băl —e; gast —; Bărarf —e, care provin (lin combinarea 
unui alcaliu cu un acid; metale—e, acelea care, com
binate cu oxigenul, dau un alcaliu (potasiu, litiu, 
etc.) [fr.].
'ALCALINITATE sf. & însuşirea de a fl al

calin [fr.].
'ALCALINIZA (-izez) vb. tr. A dă unei sub

stanţe proprietăţi alcaline [fr.].
'ALCALINIZARE, 'ALCALINIZATIUNE, 'ALCALI-

nizatie sf. s> Faptul de a alcaliniza [fr.].
'ALCALIU (pl.-aiii) sn. a- Nume care. In cmmia 

veche, se da celor trei baze solubile:potasa sau alca- 
liul mineral, soda sau alcaliul, vegetal şi amoniacul 
sau.alcaliul volatil; chimiştii moderni au conservat 
acest termen pentru aceste trei corpuri, dar II mai 
aplică litinei, baritei, etc. [fr.].

'ALCALIZA... = ALCALINIZA:..
'ALCALOlb sm. 3: Substanţă organică azotată 

cu proprietăţi alcaline care se poate combina cu 
acizi pentru a forma săruri [fr.].
fALCAM (pl.-mari) sn. ® Viclenie, cursă : 

ne-am culundat şl ne chlbalm tn năp&ştlle Tr&Jmaşnlal şl 
In —nrlle Inl (coR.) H ® Trans. (Trib.i (bud.) Viclenie, 
apucături ascunse, tertipuri [ung. a 1 k a 1 o m]. j

'ALCARAZAS sbst. Vas de pămînt poros In 
care lichidele se răcesc repede prin 
evaporaţiunea care se produce prin 
păreţii lui (P62) [fr.< sp.].

ALCAŢUI (-tuesc) 1. vb. tr. ® A 
face, a crea 1| cb A Întocmi: legea n'a 
lost bine aicdtuită ţţ © A compune ceva 
înscris;, .Hronicul Romano-Moldo-Vlahi lor” 
alcătnlt de Dlmltrle Cantemlr; C?: Cu ce 
dascăl locneşte, Aşa carte-alcătueşte (pann),
CU cine trăeşte sau se însoţeşte cineva, 
aşa-i e firea t © A face ceva prin 
punerea mai multor lucruri la un loc: Aicarazls. 
scrise pe nişte pietre scumpe clte o slovă, după 
aceea Înşiră pietrele şl alcătui numele copilului iisp.) H ® 
A face la un loc, a constitui (vorb. despre un tot); 
ţăranii alcătueso cea mal mare parte a ţării noastre 1f © 
t A înfiinţa: Maviocordat oarele au alcătuit şooale: ell- 
nească. Italienească, turcească, slovenească (C.-RAD.) ţţ ®
tA orlndui, a aşeza, a pune într’un loc.

2. vb. refl. ® A fi compus, a consta din. 
casa sa alcătueşte din cinci încăperi 1ţ © A se forma 
atlta slnge curse din spurcăciunea de scorpie. Incit se alcă' 
tul o baltă (lep.) t © t A se înţelege asupra unui 
lucru, a cădea (le acord, a se învoi: m’am dna de 
grabă de m’am alcătnlt ou vlvandlera ca să-t Iau locul (ALECs.) 
[ung. a Ik o t n i].

ALCATULALA (pi.-leii), sf. ® Felul de a fi

Fig. 62.
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al unui lucru, întocmire: mintea noastrS nu este In 
stare sA alle toata alcAtniala acestei Inml t ® Lucru re
zultat din împreunarea mai multor părţi deose
bite, un tot de clădire, etc.: In vtriul satnlnl este o — 
pe care sarAcInenll o numesc biserica (SLv.i [alcătui].

ALCATUINŢĂ (pl. Inte) sf. (buo.) (Pol.i (l.-m.) 
Felul de a ti âl unui lucru, întocmire [a 1 c ă t u i].

ALCATUIBE sf. ® Faptul de aalcătuit 
® Felul de a fi ai unui lucru, întocmire; ~a vietii 
noastre sociale sufere de mnite neajunsuri f ® ţ Culegere, 
colecţiunc, scriere compilată: el lacu toate alcătui
rile... «1... le Imprennă Intr’nna (prv.-mb.) f ® înţelegere, 
învoială: este oprit a se face alcătuiri căsătoreşti lntrTacest 
chip (COD..CAL.) H ® t Amestecătură, combinaţie: 
ll-an pus denainte... un lei de vin da mnite alcătnlrl (gast.).

ALCAtuiT 1. adj. ffi p. alcAtui TIU © nsalcA- 
TujT li © t ® Făcut într’un anumit scop, măestrit. 

2. sbst. Faptul de a alcătui. 
ĂLcAtuiTPR,-toake adj. sm. f. Care al- 

C fi. t U e ş t e ceva: părţile alcătoltoare ale acestei ma
şini’ >*'11 programulal au uitat mal multe puncte esenţiale. 

‘ALCHIMIC adj. & Ce priveşte alchimia [fr.]. 
‘ALCHIMIE sf. & Pretinsă ştiinţă din evul 

mediu ce urrnărea găsirea pietrei filosofale care să 
prefacă toate metaleleie în aur, şi descoperirea pa- 
nacciilui universal, a leacului care să vindece toate 
boalele [fr. < lat.].

‘ALCHIMIST sm. s- Care se ocupa cu alchi
mia [fr.].

‘ALCION sm. ® ^ Pasăre mitică de mare de
spre caro cei vechi spuneau că-şi face cuibul nu
mai unde e marea caimă ; era socotită ca pre
vestitoare de bine H ® '^ Specie de polip[fr.< lat.]. 

‘ALCIONIC adj. De aloi o n.
‘ALCOOL (pî.-înrl) sn. & ® Spirt H ® Prin

cipiu neutru neazotat format din carbon, hidro
gen şi oxigen, capabil de a se uni direct cu acizii 
şi de a-i neutraliza formtnd eteruri, cu eliminarea 
apei; etilic, metliic ţ[ ® Lichid incolor, transpa
rent, mai uşor decît apa, obţinut prin tratarea 
spirtului ordinar cu var nestins sau barită [fr.].

‘ALCOOLAT sm. ® Combinaţiune de un 
alcool cu un metal alcalin: de sodiu & ®f 
Preparat farmaceutic obţinut prin mace
rarea în alcool a unor substanţe aroma
tice, medicinale [fr.].

‘ALCOOLIC, -loA adj. sm. f. ® Care 
cuuţino alcool: băutură ~â; substanţă -~ă 
® Care are patima băuturii [fr.].
‘ALCOOLISM sbst. Obicein de a con

suma prea mult alcool, de a bea peste 
măsură; starea celor care abuzează de 
alcool: pe lingă vltlnl are şl patima
foitelor (CAR.) [fr.].

'ALCOOLIZ.^ (-izez) 1. vb. It. A pune 
alcool într’un lichid.

2. vb. refl. A bea prea 
multe băuturialcoolice [fr.].
•ALCOOLIZARE, ‘ AL- 

COOLIZAŢnjNE, ‘ÂLCOOLIZATIE
Sf. Faptul de a (se) alcoo
liza [fr.],
‘ALCOOLMETRU, ‘AL- 

cooMETRU sn. 13’ Instrument 
pentru a măsura cantitatea 
de alcool cuprinsă într’un 
lichid spirtuos {[H 63) [fr.]. 
•ALCOOLOMETRIE,

‘ALoooMETBjB sf. Q Parte a 
fizicei care arată procedeu- 
rile după care se poate mă
sura cantitatea de alcool con
ţinută într’un lichid spirtuos
[fr.].

‘ ALCOOMETRU.j^ AL- 
COOLMETRU.

ALCORAN ww CORAN [ar. 
el kuran].

‘ALC(j)V (pj.-ovntl) sn. {fia
Pt 11 nT»S /"11 + nî r\ Od3Î0

Fiff. 63
Alcool-
metru.

Fig. 64. Alcov.
Despărţitură dintr’o ____
unde se aşază patul, ascuns cu ajutorul unor uşi 
sau perdele (Ş) 64) [fr.].

ALCOVAN (BOL.) = ELCOVAN.
ALDAMAŞ, Mold. AdALMAS (pi.-şuri) sn. ® V 

Băutură care se dă, cinste care se face cînd două 
părţi s’au invoit la o afacere, au căzut la înţele
gere pentru o cumpărare sau vlnzare; a da, n bea 
.«.al: aonm chlamă pe plvnlberl şl să le bem aldămasul...

' (ODOB.); n’al' dat adalmaş pentru rinzarea boilor (GN.)
® Bun de se zice despre cineva care a izbutit 
în ceva, şi-a cumpărat ceva nou şi e bun de cinste 
[ung. â 1 d o m â s].
t ALDAmAşar sm. t Cel care lua parte la o 
Învoială, la o cumpărare sau vlnzare, se împăr
tăşea din cinstea care se'tăcea cu acest prilej şi 
servea ca martur [a 1 d ă m a ş].

ALDAN sm. A Cînepa de toamnă care produce 
sămînţă' (Cannabis femina)
(d 65).
O ALD.f Ş sbst. Trans. (trib.)
(coNv.) Binecuvîntare [ung,ai
da s].

ALDATA = ALTAdatA.
Alde ® Particulă ce se 

pune pe Ungă nume proprii, 
termeni de înrudire, titluri de 
politeţă, pronume, etc. cînd 
este vorba de cineva cunoscut, 
intim, voind-prin aceasta să 
precizăm oare cum că ne gîn- 
dim anume la acea pnrsdană;
acoasta s’a văzut şl cu părintele ^ Aldan
Trandafir (SLV.). pricepu unde vrea 1^' an'
s’o aducă naşu-său (D.-zamr.i ’] ® Cu înţeles nehotă- 
rlt, ca un adaus pe Ungă substantiv: cum 11 văzură 

gloatele venind teafăr, tl primiră cu mare bucurie dsp.) 31 
® De CU acelaşi înţeles ca forma simplă: intre 
aceşti din urmă erau de *. bătrtnul Alecu Foresou, Grlgore 
Cuza şl altl cltlva de ~ aceştia (Crg.) f ® Cu înţeles mai 
vag, pentru a arăta o asemănare, identic cu ex- 
presiunilc ,,de felul Iui...“, ,,unul ca...“; De — tine,
fătul meu. Mulţi viteji ucls-am eu (ALECS.).
‘ALDEBARAN sbst. -fy stea de mărimea în- 

tîiu din constelaţiunea Taurului (■»■ ldceafArdl- 
FORCţlSC, PORCAR, deşteptător) [fr.].
‘ALDE(H)IDA (pi.-Ide) sf. a- Compus organic 

foarte inflamabil format din hidrogen, oxigen şi 
carbon, constituind cel dintîiu grad de oxidaţiune 
a alcoolurilor; derivă din alcooluri prin eliminare 
de hidrogen [fr.].

Al-DE-SUS sm. © Cel-de-sus, Dumnezeu 
[ă 1-td c-t-s u s].
‘ALDINA (pi.-iue) sf. $ Literă grasă, numită 

astfel după Aldo Manuzio (1448-1515) care a in
ventat şi întrebuinţat cel dintîiu acest gen de li
tere [it. a 1 d i n o].
t ALDUI (-ueac) vb. tr. ® Tr.-Carp. A binecuvînta 
(întrebuinţat deseori în salutări): să te aidacască 
D-zou II ® iran. Mold. A lovi cu putere (rv.-crg.) 
[ung. .ă 1 d a n i].
.ţ ALDUIALA (pî.-lell), sf. Tr.-Carp. Binecuvln- 
tare [a 1 d u i],
t ALDUIRE sf. Tr.-Carp. ® Faptul de a a 1 d u i 
II ® Binecuvîntare.

ALE1 ■«- AL1.
ALE1 ot-AL.
ÂLEA M- Ala.

ţ Alean (pi.-nuri) sn. Mold. Trans. ® Dor, sufe
rinţă: mare jale şl —- or fl mal duolnd mamele lor pentru 
dinşii (CRG.) 11 ® Trans. Duşmănie, rivalitate: Duş
manele ml-s multe; Clte-s de la noi la deal Toate tiu pe 
mine (ik..brs.) H ® Trans. (wg.i A avea pe cineva, 
a avea ciudă pe cineva U ® t In, intr’-*., loc. adv. 
împotrivă: trecnmn In Chlpm, derep-ce era văntnln In- 
tr’-^u (COD..VOR.) U ® t In -»-ui, lac. prep. împotriva: 
dracul Intru toată vremea Imblă Intru *ul Ispăsenlel oame
nilor (COR.) [ung, ellen].
ţALEANEŞ, t aleaniş adj. sm. Potrivnic, duş

man [ung. ellenes].
‘ALEATORIU adj. ® Ce depinde de anumite 

împrejurări, de Intlmplare: oiştigui ie joo este tot
deauna ceva ~ H ® V Contract—, convenţiunea re
ciprocă ale cărei efecte, în privinţa beneficiilor şi 
pierderilor, pentru toate părţile, ori pentru una sau

ALC-
ALE

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 33



ALE-
ALE

mai multe din ele, depind de un eveniment incert; 
astfel slnt; contractul de asigurare, Împrumutul 
maritim, jocul şi prinsoarea, con
tractul de rentă pe viată (coo-civ.»
[tr-].

* ALEBAKDA (pi. -arde) sf. ^
Armă medievală compusă dintr’o 
coadă lungă ptnă la doi metri în 
vlrful căreia era fixat un fier mai 
adesea In formă de topor ('-i] 66)
[fr. hallebarde].

■ ALEBAHDIŞR sm. X Soldat'
Înarmat ou alebardă ('i)] 67) [fr. 
hallebardier].

*AL£1E (pl, alee, alei) sf. Drum 
pentru plimbări pe marginile că
ruia slnt plantaţi arbori: tustrei o 
luară la toană prin alaale tăcute ale gră
dinii (VLAH.) [fr.].

ALEFIE $/., ţALEFUJsn.
(CANT.) -- ALIFIE.

ALEGA1 (-eg) vb. refl. ®
A se prinde de cineva ne mai 
dîndu-1 răgaz, făclndu-1 să 
se gindească mereu la un 
lucru: De oine dorul s’aleagă Nu-1 / ^
pale Inorn de sugă (teod.i H © A 
cuprinde : o plrotoală molegl- 
toare se alegă de octali Iul dsp.) \
(D Ase ţinea mereu de cineva, 
a nu mai slăbi pe cineva pen-

Fig. 66. Alebardă.
(A

Fig. 67. Alebardier.

tru a-i spune, a-i cere ceva; a supăra pe cineva ou 
vorbe plictisitoare, cu clevetiri: se alegară de dinsui 
şi-l căuta ceartă ou luminarea dSP.) T[ ® A Stărui pe 
lingă cineva: atunci totl se alegară de dinsa să le gătească 
Intr’o zl ea bucatele dsp.) [lat. alllgare].
'ALEGA2 (-egtaez), vb. tr. A spune ceva cu scopul 

de a proba, a aduce Înainte un motiv: ceea ce aio- 
gtaează el, nu se poate susţine [fr. allăguer< lat.]. 
OALEGĂDI (-ădeso), OALEOADUI (-dueso) i. vb. 
tr. Trans. A mulţumi, a îndestula: Deci glndeşte şl 
tăgădnsgte Şl pe Ilnll dumltale II alegădneste (mar.i.

2. vb. refl. Trans. (trib.) A fi mulţumit cu ceva, a 
se Îndestula [ung. e 1 6 g e d n i].

ALEGÂTQR 1. adj. ® Care a 1 e g ef ® Trans. 
Care nu se mulţumeşte cu ori-ce, pretenţios, mof
turos: eşti prea * la mlnoare.

2. sm. O Care are dreptul de a lua parte la ale
geri, de a vota.

ALEGATORESC adj. (jip.) De alegeri, privi
tor la alegeri, electoral [alegător].

ALEGATVRA (pl.-turl) sf. ® Alegere (hasd.) H 
® Alegerea părului în cărare (cost.) [aleg e].
•ALEGAŢIUNE, 'ALEGAŢIE, sf. ® Faptjjl de a 

alega'-K @ înaintare a unei păreri, afirmaţiune, 
motiv: alegatluullo Iul pot II uşor spulberate [fr. < lat.]

ALEGE (-og, p/.-esel, part.-es) i. llb. (r.*® A lua 
un lucru dintre mai multe, socotindu-1 mai po
trivit pentru un anumit scop: al alea os e mal bun;

: cine alege culege sau alege ptnă oulege, se zice despre 
cineva care aşteaptă mereu ceva mai bun şi pe 
urmă se mulţumeşte cu ori-ce 1] ® A deosebi, 
a lua pe cineva dintre mai mulţi: l-a ales da [bărbat; 
ev sprinceana 1 ® a arăta pe cineva cum este 
din fire; G»: vinul alege pe om (znn.), la beţie se vede 
firea fie-căruia t ® A despărţi: am ales părul In 
două; tşl alegea cărarea la oglindă (VLAK.) U ® A despărţi 
un iucru.'de altul, a curăţi: oum alege păstorul oile din 
oapre (bibl.) ; am ales mazărea; D?: a » negtalna din gr Iu, 
a despărţi un lucru bun de altul rău, a deosebi pe 
cei vrednici de cei nevrednici H ® Din două, ori 
mai multe lucruri, a se hotărî pentru unul: aiege-ti: 
In săbii să ne tăiem. In buzdugane să ne lovim ori In luptă 
dreaptă să ne luptăm (isp.); * din două una, a se hotărî 
Intr’un chip H ® A hotărî Intr’un fel, a decide: 
Numai sabla va alege (teod.-i Tf ® A da cuiva prin sim
plu consimţlmlnt sau prin vot anumite drepturi, 
o distincţiune: l-au ales Domn; ~ deputat D ® A 
Înţelege: Bălan Să-tl aleagă din gură ce spui,[dacă nu vor
beşti desluşit (CRo.) f ® t A despărţi o moşie de alta, 
a o hotărnici II ® t A întrebuinţa la ceva, a fo
losi U ® <«’ dreptatea, a arăta de partea cui e drep

tatea H @ IJ: Urma alege, lasflrşit are să se vadă, 
are să se hotărască H ® ^ A ţese desenurisau flori 
pe o scoarţă, etc.: ţese, alege, coase si aruncă tlorl pe 
gtaerghel (slv.).

2. vb. refl. ® A se desface din ceva, a ieşi la 
iveală; ifll): bate apa să s’aieagă unt, munceşte In sec;

s’alege brlnza (sau urda) din zer <znn.), s’alege bi
nele din'rău H ® A se (iesface (iinlr’o mulţime: 
din totl lupii, se alege unul cu o gură olt un braţ de mare 
(OR.-N.) 1f ® A se deosebi de alt cineva, a se (llstinge: 
Să m'alegl dintre toate celelalte fete. Cum se alege păunul 
din pene (r.-cod.) U ® A se găsi: tocmai tu te-al ales eă-ml 
vorbeşti r 1f ® A se arăta limpede, a se desluşi: 
nu ştiu ce este că nu ml se alege, fiind prea departe dSP.) I] 
© A ieşi, a rezulta: să vedem oe se va alege si din acea
sta; el nu vede nici un spor să s'aleagă din toată viednlola 
Iul (VLAH.) U ® A rămînea cu ceva, a avea un cîştig, 
a profita: din două mllsoare de lei, m'am ales numai cu 
două sute (f(l.) H ® A fi hotărlt, a fi menit: Arde- 
ml-te-al, oodru des. Văd bine că s’a ales. Din tine să nu mal 
Ies (ALEC3.) K ® A ajunge, a deveni: ai noştrr s’au 
ales tot oameni taarnloi si de ispravă (vlah.) f ® A-i veni 
cuiva poftă de ceva, a avea gust de ceva: nu 1 se
alegea nlol de mlnoare nici de odihnă (ISP.) ^ @ ţ A Se 
hotărî (o luptă, etc.): si s'au lovit In vie-o două tril 
rlndnrl şl nu s’au putut alege (nec.) H @ ţ A hotărî: 
ale oltor vecini hotare se vor amesteca, să se aleagă şl să se 
descopere cu cărţile lor de taotămioll (leg.-car.) ® ţ A 
se Intlmpla să fie, a veni pe lume: să-i iie iul di-
reaptă ocină:.. Iul şl onconllor săi şl a tot rodul său olne să 
va alege (gast > D ® :©:: A se * praf şl pulbere (praf şl ce
nuşă, fum şl scrum, sau numai praf, pulbere), a nu mai 
rămînea urme; de aci, dese-ori, In blesteme: 
zice că-1 negustor, alsge-s'ar prafulI (Car.) f ® @: Nu sa 
alege ciştigui din pagubă, se zice clnd nu iese nici un 
profit dintr’o afacere [lat. a 11 e g ă r e].

ALEGERE sf. ® Faptul de a alege: baba era 
mulţămltă cu alegerea oe-a făcut (Crg.) f ® Darea de 
drepturi, de o distincţiune prin simplu consimţi- 
mînt sau prin vot: <^a de Domn; »a deputaţilor.

ţALEGÎND adv. Afară numai..., doar numai...: 
nu este D-zeu altn, alegtndu de mine (Ps.-scH.); fu om os şl 
noi, numai fără do păcate (varl.) [alege].

‘ALEGORIC adj. Ce cuprinde o alegorie, ce 
priveşte alegoria: ,,istoria lerogllfloă” a Inl Oantemlr 
e o scriere —ă; ,,Divina Comedie” a Iul Dania ars mal 
multe înţelesuri [fr.].

‘ALEGORIE sf. ® Arătarea unui luCru, prin 
cuvinte sau figuri sub o formă îndepărtată de cea 
proprie a lui, dar lăsînd să 
reiasă din ea ideea, înţe
lesul pe care voim să-l pu
nem în evidenţă (d. e. re
prezentarea morţii printr’ 
un schelet cu o coasă: (H)
68); alegoria'e des între
buinţată în pictură şi scul
ptură pentru a impresiona 
mai adînc H ® c? Meta-, 
foră desvoltată prin careiLf-' 
lucrurile se exprimă în a-At1' 
cest chip [fr.].

‘ALEGORiST sm. Care 
explică un lucru în chip 
alegoric [fr.].
‘ALEGRU adj. J Vesel, 

vioiu: oea mal alegrft arie 
semăna nn prohod (Negr.)-; iv

ALEII interj. Exprimă dorinţă, mustrare, ciudă, 
mirare, ţ spaimă (se întrebuinţează mai ales în 
poezia]populară): Alelei! mnisnleţ mlo, Aleii dragnl men 
volnio, De-al putea la bătrtnete. Cam puteai ia tinereţe
(ALECS.-PJ,

*ALE IU sn. (DLVR.) = AT.ţTB
ALELE (I) I ALELEUI alelele 1 IV-alei: Alelei I 

Doamne, oum sbniau Volnicii toţi on minei (Alecs.).
ALEL'UIAi interj. ® „jJ Exclamaţie de slă'vire 

a lui D-zeu în oîntecele hisericeşti K ® @ f: 
Ajolnta cuiva a îngropa pe cineva; a face onlvs 
a prăpădi pe cineva, a-1 da gata t ® Se întrehuin- 
ţează familiar pentru a exprima ideea că nu mai 
putem avea nădejde de un lucru, că s’a isprăvit

Fig. 68. Alegorie. 
ALLţlQBO [fr.].
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cu el: dacă nici cn slujba aceasta nu te vel împăca, a- 
tunoi ~i [vsl. a 1 e 1 u j a sau ngr. iX.X-/]).ouio ].

t ALEM sbst. © Semiluna aşezată pe glamii.sau 
alte clădiri publice U © t Steag cu semiluna in 
vtrf ce se da de către Sultan Domnilor romîni ca 
semn de suzeranitate [tc.].

ALEMI (-emeao) 1)6. tr. V (teod.i A sttrni şoimii 
din culcuşul lor.

ALENE 1. adv. încet: calcă »; tnmnl alb ^ lese 
din cămin (coşe.).

2. adj.', se anzl nn- 
tnftl clătlrea undelor ţi 
auenrul * al vlntnletnlnl 
de vară (odob.) [a ’ + 
lene],

tALENŞIG, t A- 
LENSPo sbst. Duşmă
nie [ung. ellensăg].

ALEQ I = AOLEQ1 
ALEOLEp I = A- 

liŞjI I
ALERGA (alerg) 1.

1)6. intr. © A fugi iute, a da fuga: intr’un ennet, tn 
inga mare; @: aleargă ca Ia pomană saU ca Ia oolaol; ©:
— on limba scoasă dnpă ceva, a umbla mult pentru a 
căpăta ceva, a dori mult ceva; — pe capete, a alerga 
punindu-şl toate silinţele f® 0:atnnol levolntla alergă 
din capitală In capitală, din popor In popor (I.-gh.) f ® A se 
grăbi, a veni tn grabă: onmvor vedea oă Măria ta vil cu 
putere, îndată vor alerga şl-l vor lăsa (Negr.) •[ ® A veni la 
cineva pentru a-i cere sprijin, a recurge la cineva: 
cind 1 se Isprăvesc banii, aleargă la mine ţ| ® A căuta, a 
dori cu stăruinţa ceva: aleargă după bogăţii K ® A 
sbura iute încoace şl Incoln: albinele aleargă din floare 
In lloare să strlngă miere ţf © : sonmpnl inal mult pă
gubeşte şl leneşul mal mult aleargă. Cine ţine la preţ, 
ori e sgîrcit, are mai multe pierderi, şi cine lasă un 
lucru dintr'o zi pe alta e ameninţat pe urmă să 
alerge degeaba;— la oopaoni căzut, toti aleargă să tale 
crengi, clnd cineva e doborlt, toţi caută să-i facă 
râu; **- IŞ3PURE.

-■ vb. iT. ® A sili la fugă, a goni; ®: a-si — 
calul sau caii, a lua prea multă îndrăzneală, a se prea 
întrece: ml-am alergat calul aici înaintea d-atră, lllnd-că 
vă |tln de Bomlnl, si Bomlnnl e bun la sullet (Ibp.i ; paroă-1 
aleargă Turcii, se zice de cineva care fuge de parcă 
1-ar alunga cineva, e tot grăbit, umblă zăpăcit f 
@ A cutreiera: am alergat tot oraşul să-l găseso "[ ® (F.

duce privirile dintr’o parte In- 
tr alta: iar tratele cel mal mare Pe drum oohll-şl alerga
(ALECS.I.

-. vb.Tefl. A fugi unul după altul: am patru su- 
rorl, zlna si noaptea se aleargă si una pe alta nn se ajunge 
[Ohiciloarea despre ,,roate”) [lat. ‘allargare 
< 1 a r g u s].

ALERGACru sm. (cost.; Om care aleargă, curier.
i^ERG^RE sf. © Faptul de a alerga H 

® Osteneală: am iz
butit să-lcapătlără multă 

H ® (do cal) în- . 
trecere la fugă, cursă ""VlJ 
de cai ((b) 69).

t alergArişte
s/.: de cal (oos.), a-
lergare de cai; loc 
unde se iau la Intre- 
cere caii, hipodrom 
[alerga].

ALERGAT l.s6s(.
= ALERGARE, alergătura.

2. Pe »6, cu .*-nI (pann), 11 n t r’—e, loc. adv. Aler- 
glnd repede, într’un sullet.

Alergător i. adj. © Care aleargă H
@ Harnic: Am nevastă, Irătloare, Iute şl alergătoare (şez.) 
II ® .â Piatră alergătoare (hasd.), piatra de deasupra a 
morii, care se învîrteşte.

2. alergător sm. © Cel care aleargă, curier:
slatnl roilor găsi ou cale oă trimită pe Mercur, .«'Ul lot 
(IBP.) 11^® pi. \ Cei cari în jocul „de-a mingea 
In opt” aduc mingea celor ce o prind (pamf.i.

•!. alergătoare sf. © Alergare de cai: cai de

(ODOB.); loc de alergare: cerbii intră In ^... si slut ur- ALE- 
măriti de vinători (oooB.) *i © Lj Unealtă de. lemn ..> ■ 
care serveşte la urzirea pînzei; pe ea ţărancele ALEI 
aşează mosoarele cu tort şi, ţinînd-o în mină, a- 
leargă de urzesc pînza împrejurul casei sau pe 
nişte pari aşezaţi ia o depărtare potrivită cu nu
mărul coţilor ce trebue ţesuţi (!H 70); uneori ăler- 
gătoarea e fixă şi firele slnt duse din ea pe nişte 
pari ([H 71) ţf ® ^ Piatră' alergătoare, la moară 
f © Alergătoare pl. i Ordin de păsări cu aripi ne-

Fig. 70. Alergătoare. Fig. 71. .
PF. Parii de urzit.—U. Urzeala. —FF. Furci de urzit, furculiţe.-F’F'.ÎFofeze, fuscei, 

cotoci, lăturaşe. —CC. Cuiele alergătorii.— BB. Beţele mosoare!or,"vergelele 
alergătorii, dreve. —[R.j Răzămâtoare, sprijinitoare, limbă.—MM. Mosorele*

desvoltate, aşa că nu'l'pot sbura; au'gîtyiung,ţpi- 
oioare lungi puternice, cu care aleargă foarte re
pede, precum: struţul, casoarul, etc.; se găsesc 
mai ales tn emisfera de sud.

ALERGATURA (pl.-tuii) sf. © Faptul de a 
alerga f ® Umblare încoace şi încolo, obo
seală : un an întreg de aleigătiul, de stăruinţe, de prote
stări (CAR.) 1 ® do cel, distanţa pe care o străbate 
un cal dintr'o fugă f ® t * de cai (bibl.) (let.), a- 
lergare de cai.
OALERGAu sm. Trans. (bud.) Care aleargă, 
curier.

ALES 1. adj. © p. ALEGE fţ[ © reales f ® 
Care se deosebeşte prin însuşiri rari (le altul: o 
mină de oameni alesl cari se deosebesc prin laptele... lor cele 
frumoase (isp.); societate aleasă; lume aleasă; @: mnltl 
(slnt) chemaţi, (dar) pntlnl (slnt) aleşi, se zice pentru a 
arăta cum (lin mai mulţi, prea puţini se disting; 
— pe [sau dnpă) sprinceană, ales (lupă plac; tot 
unul şi unul ţ ® Lămurit, vădit, hotărît: pa de 
mnlta ce slnt şl dese, na le pntem spune .ve (teod.i f ® BS 
Ţesut CU flori, cu desenuri: pe patnl de solndnrl e aşter
nută o scoarţă, aleasă In tel de tel de mlgăllturl (Dlvr.) .

2. sm. (X) Care a primit de. la cineva o favoare, 
care e deosebit de alţii pentru anumite însuşiri: 
Doamne, mnltă răbdare al dat aleşilor tăi (Crg.) ţ[ ® Gui 1 
se dă prin simplu consimţimînt ori vot o demni
tate, o distincţiune: —ui judetnlnl iaşi la Cameră Tf 
© Acela (aceea) pe care şi-l (şi-o) alege cineva de 
mire (de mireasă): Ml-oln găsi şi en aleasă. Alta ’n 
Inme mal tramoasă (hasd.) ; —^ul (aleasa) inimii H ® t 
pl. t Aleşii (satnini), ţărani de frunte ai unui sat cari 
conduceau afacerile lui cu dreptul de a da unele 
hotărîrl, de a judeca neînţelegerile dintre săteni; 
ouvîntul se mai păstrează şi azi în unele locuri, 
cînd este vorba de ţăranii fruntaşi ai unui sat, 
cari au vre-o funcţiune administrativă.

■3. adv. © Cu însuşiri rare, mai de seamă: 
scrie —; vorbeşte ~ ţ[ ® Cu de-amăruntul, de aproa
pe, hotărît, limpeile: Tl-am spus, bade, rupt Că nn 
pot să te Iubesc (ik.-brs.) f ® t CU seamă: Antlob 
Vodă toarte era milostiv, şl —' spre călngărl străini şl Ia 
mănăstiri (N.-cost.) *[ ® * de bine, foarte bine: tinerii 
au trăit tare cn ticnă şl se înţelegea —' de bine Intre olaltă 
(SB.) f ® Mal ~, a) mai cu seamă; poezia noastră populară 
este bogată mal In genul liric; b) mai mult, mai Vlr- 
tOS: cu mănăstirile nu se răscumpără slngele, cl mal —' Ispi
teşti şl Înfrunt! pre D-zen (NEGRI.

4. sbst. © Faptul de a alege: Amar de --ni meu 
Cum ml-am ales en de rău ok.-brs.) ţ[ ® t Alegere (a 
unui Domn, etc.): cu -~ul tuturor boierilor l-au rădicat 
Domn (NEC.) ţ] ® ţiî *ui (mieilor), despărţirea miei
lor de oi care se face de ciobani primăvara: min- 
zărlle an Intrat aoum In stlnă şl s’a ’nceput pe dată *'1)1 
(LUNG.) H ® Băn. St Sărbătoarea pe care o ţin cio
banii, în ajunul S-tului Gheorghe, cu prilejul ale
gerii mieUor dintre oi K ® Băn. —ni viilor, culesul 
viilor K ® t Ce rezultă dintr’un lucru, hotărîre: 
plnă Ia anul s’an trăgănat —nl lucrului (CANT.) H © t Fi
xarea hotarelor unei moşii: cartea de —ui şi de notăr-

Fîg. 69. Alergare de cai.
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A t C_ alola WMttll mo|ll (hasd.) H ® P e -»{•), I n 11’d 1 n- 
tr’^, loc. adv. După alegere, după. plac: Nn «ant 

ALr vort« pe (EMIN.1; Ia aftUtl Intr’ * pi elto-l vrea da malta 
(CRO.).
t ALESAtQR am. t Cel ce era Însărcinat cu 

hotărnicii de moşii [a 1 e s].
AliESÂTyRÂ (pl.-tori) sf. ® t Deosebire 1 

© Alegerea părului In cărare, In codiţe (cost.) 1f ® 
t Alegere cdos.) K ® Mai adesea pl. aiasfttmi, de

senul, florile dlntr'o ţesătură (lil»pag. 1): noai- 
tele şl aletătnrlle oe loc podoaba oasel (Vlah.) f ® A De
sen, flori săpate In piatră, etc.; graţioasa alesătorl 
sonlptata pe piatră (odoB) [ales].

AliESyRÂ sf. Alegerea părului In cărare (cost.) 
[a 1 e s].
t AliţlŞ 1- adv. La plndă: entloll pnlndn-l — Ia 

loonil strimta si ponoioase (Dos.).
abat. Trans. ® Plndă f ® Laţ, cursă (l..m.); 

® >d> Plasă de pescuit (vic.) [a1 -1- ung. 1 e s]. 
tAIiEŞUţ (-nsio)... = LBŞOţ...

O ALţU1 Trans. - ALăn.
AIjţltT11 sw AOLEO; alea 1 destui, na mal ehlall (Cro.).
ALEXANDRIE sf. A'' Carte care povesteşte In 

chip fantastic viaţa şi cuceririle Iui Alexandru 
cel Mare (iw p. isi.).

* ALEXANDRIN1 ad;.0Din Alexandria (Egipt); 
tlleiol llteratara [fr. <Iat.].

‘ALEXANDRIN1 adj. 1. N Vers versul 
clasic francez de douăsprezece silabe cu cezura
TABELA m.

după silaba a şasea; In versificaţia noastră li co
respund versuri ca acestea:

Plinge şi suspină I tinăra domniţă,
Dulce şi suavă I ca o garofiţă (bol.).

2. am. şi (pî.-ino) sn. Versul alcătuit în felul 
acesta: dapă ce lăadal .««le carat tcsălate şi trumos di
chisite ale anal poet (oooa.t [fr.j.

ALEXII(LE) Sf. pl.®Ziua Sf.Alexie 
(17 Martie); ţăranii serbează această zi 
pentru ca să fie feriţi el şi vitele lor de 
muşcăturile de şarpe şi de alte animale.

ALFA1 am. ® co Prima literă a alfa
betului grecesc (A, a) 1 @ © A ii şi . 
omega, a fi tot, a fi stăpln pe toate,, cel I 
mai de frunte: ea alnt«. şi omega, Incepatol | 
şi stlrşltnl (bibl.) [gr. ăX'ţrx].

* ALFA» sf. # Plantă din familia gra- 
mineelor, din care se lac împletituri,
Irlnghii şi se fabrică hlrtie; creşte în 
Spania, Grecia .şi mai ales In Algeria 
(1)72) [fr. alp ha].
‘ALFABET (pl.-turl,-te) sn.® <5?Toate 

Uterele care reprezintă sunetele unei
limbi: «algrecesc; «ml clilllc (•«-TAB. m) 
f © Semne (ie orl-ce natură, conven-Fi&-72-Alfa 
ţionale, pentru corespondenţă secretă: a alcătuit un 
« cifrat [fr. < lat.].

ALFABETUL
A C T U A

Forma

1
2
3
M
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 
21 
22
23
24
25
26

27

28

A
AA
B h 
C o
D 
E 
F 
G 
H 
I i 
I 1 
J j 
K k 
L 11 
M m 
N n 
O o 
P p
(Q q) 
R r 
S s 
5 Ş 
T t
T t
U u 
V v • 
(W w) 
X X 
(Yy)
Z z

Pronunţarea

a
ă
î
be
CQy che 
(le 
c 
fe
ge, ghe 
ha 
i !
je
ca
le
me
ne
o
pe
(chiu)
re
se
şe
te
ţe
u
ve
(dublu v) 
ies
(igrec)
ze

21 
31 
41
s!'
bî
7
8 
9

10
11
12
13
1^
151

20|
21
22,
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 

•38
39
40
41
42
43
44

Forma

n «
K r
11 Rr )• 
A A o , 
}K »: 
S a 
3 3
H H
I i
K K 
(\ ,1 
(W ,»
H II
O V
II n 
P-C
G c'
r T 
Oy »v 
X s 
(i> iţ
X X 
Cil u' 
l|i <|) 
U U 
M *r 
UI III
'h ’k 
hi M 
h k 
■K -l
10 K 
Ifl li
m K
A A

X,
ă â
4- )];
0 A
y y

M V

C 1 R I L 1 C 
Pronunţarea Valoarea

fonetică

az
buche 

: vede 
glagoli 

• dobru 
iest 
jivete
dzelo sau clzialu
zemlia
ije

caco
liudie sau lude 
mislite sau mislete 
naş 
on
pocoi
riţl sau rîţă 
slovo saw slovă 
tvirdo sau ferdu 
ucu 
u
flrtă
heru
oţ
şti sau şte '
ţi
cervu
şa
ieru
ieri
ier
eti
iu
iaco
ie
ia
ius
csi
psi
fita
ipsUon,' ijlţă
in
gea

i
ciz
z
i
i
c, k 
1
m
n
o
P
r
s
t
u
u
f
h
o
şt
ţ
6
Ş
ă, 0
1, I, ă
ă. O, I
ea
Iu
Ia
ie
Ia, ea 
1
cs
ps
th, ft 
i, u 

' în

Valoarea
numerică

2 
3 

' 4 
5

0
7
8 

10 
20 
30 
40 
50 
70 
80

100
200
300
400

500
600
800

900
90

60
700

9
400
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'AIiFABŞTIC adj. După şirul literelor alfabe
tului; Indice In ordine —& [fr.].

•ALFABETICEŞTE adv. In felul alfabetului; 
in ordinea literelor unul alfabet [alfabetic].
ţ AU A VITA sf. ca S Alfabet t © Abecedar:

Domneata vrei s& baHocnreţti, să mă pal la ~ (Nesr.i 
[ngr. ?'îiTa]-

AIPEL = ALTFEL.
•ÂLFENID sbst. X Aliaj de cupru, zinc, ni

chel şl fier; se Întrebuinţează mai adesea argintat 
la fabricarea tacîmurilor de masă [fr.].

’ALGA (pi.-*e) s/. ♦ Plantă criptogamă
care creşte in ape dulci, sărate sau în pămln- 
lurile umede; mărimeaţei variază de la o miime 
de milimetru pin a la 
400 sau 500 de metri; 
unele specii se între
buinţează la îngră
şatul pămlntului sau 
servesc la prepararea 
iodului (@ 73) [fr. 
a 1 g u e< lat.].

*ALGAH^A (pl.
-de) Sf. Năvală, ieşire 
)a luptă împotriva 
culvţ pe neaşteptate 
fir. < sp.].

’AlgşbrA sf. ±

Fig. 73. Alge.

Una din ramurile cele mai 
importante ale matematicilor, ştiinţă care sta
bileşte metodele după care se pot determina nu
mere necunoscute cu ajutorul altor numere cu
noscute şi avînd cu cele dinţii raporturi date; nu
merele, reprezentate cu litere în loc de cifre, sta
bilesc formule generale aplicabile la toate cazurile 
particulare de aceeaşi natură [fr.].

' ALGţlBRIC adj. ± (D De algebră: calcul ; ecna- 
liuoe —ă r 5: Ca în algebră: măsură —a. [fr.]. 

'ALGEBRICEŞTE adv. + După formulele alge
brei [algebric].

■ AJ.GERIAN i. adj. • Din Algeria.
2. ALOERIAN, ALOEBIANA {pl. -lene) sm. f. Locui

tor, locuitoare din Algeria [fr.].
’AliGţD adj. f Care dă Hori, sensaţiunea de 

frig: febră —ă [fr.].
’ALGUAZll, sm. Agent inferior al poliţiei spa

niole [Ir. <sp.].
‘ALHIMIE... = ALCHIMIE...

; ALI (alese) vb. intr. Olten (wo.i A se grăbi 
hAlj) [ală].

'ALIA (aliezi 1,. vb. tr. ® A lua pe cineva de 
partea lui, a-1 face tovarăş la o anumită faptă; 
Sl-a aliat la aotlunea luLoameni cate-şl soblmbă repede pă
rerile ţi © A pune un lucru lingă altul, a le face 
să meargă împreună: atl volt să arătat! oă aliaţi mo- 
rela si politica cu silinţele eiacte (I.-gh.).

2. vb. refl. ® A se uni în vederea unei acţiuni 
politice [voTb. de două sau mai multe State):
Şletan cel Mare a dat stat fiului său si boierilor să se alieze 
totdeauna ou Turcii; vorb. de grupări politice: naţiona
liştii s’au aliat cu ţărăniştii t © A Se întovărăşi CU 
cineva: cei răi se aliază totdeauna contra celor buni ţf 
© A se face rudă cu cineva prin căsătorie: s’a aliat
cu una din cele mal vechi familii ale boierlmel noastre ţ[
© A li împreună, a se uni {vorb. de însuşiri sufle
teşti) : nu totdeauna superioritatea mintii se aliază cu aceea 
a Inimii ţi ® X A se combina prin topire {vorb. de 
nielnle); nu toate metalele se pot Intre ele [fr.].

’ALIAGIU (pî.-agll,-a*inrl), *ALIA'T (pl.-ale,-ajurl) 
sil. ff X Amestec de două sau mai multe metale 
prin topire: bronzul este un ~ ţ] © ® Amestec de tot 
felul de lucruri: In mintea lui e un * bizar de Idei [fr.]. 
.'ALIANŢA (pl.-ante) sf. ® O încheierea unei 
înţelegeri -în vederea unei acţiuni politice {vorb. 
dc două sau mai multe State): alianţa Intre Franţa şl 
Rusia s’a făcut pentru apărarea intereselor împotriva Oer- 
rooniei, ctc.; Tripia-aiiantă, alianţă între Germania, 
Austria şi Italia, încheiată în 1887 (•»■ p. ist.); 
Iratat de ~ ofensivă şl defensivă; VOrb. de partide 
politice:, In vederea alegerilor, naţionaliştii au făont ^ cn 
socialiştii ţj © întovărăşire: e o a celor neputincioşi 
împotriva color vrednici ţ[ @ Unire a două familii prin 
căsătorie: slntem rude prin [fr.].

* ALIAT,-ÂTA adj. sm. f. p. alia: aliaţii ambelor 
puteri au fost învinşi *[ •’ (C' NEALIAT.

*ALIBI, *ALiBiD (pl.-bînri) sn. A Prezenţa unei 
persoane in alt loc decît acela unde era bănuită că 
se află într’un anumit timp; în materie criminală 
sau corecţională, alibiul este invocat ca mijloc de 
apărare de un acuzat care caută să aducă do
vada că, din cauza absenţei lui din locul unde 
crima sau delictul s'a făptuit, nu se poate să fi 
luat parte la ele: a stabili, a Invoca, a-şl otea un —- 
[fr. < lat].

ALIC sn., alica sf. mai adesea alice, s halice 
pl. ® ^ Plumbul mic şi rotund cu care se în
carcă puşca: le împărţea iarbă şl alice, clte patru um
pluturi de puşcă (I.-GH.); eu singur şl ou două ballce, şl-acale 
pentru Iepurii (grl.) ^ ® pl. A Bucăţele de cără
midă sau de piatră care se pun în tencuială spre 
a o întări sau pentru a astupa un gol [ngr.
^aXtxi].

alicArie sf. A = alic ®.
ALICI1 (-loosc) vb. ir. itkt.) imar.) A A pune mici 

bucăţi de cărămidă sau de piatră în tencuială pen
tru a o întări [alic].
O ALICI* (-icoso) vb. refl. ® A licări din depăr
tare, a se vedea mai limpede dintre alte lucruri: 
In partea asta Incoa, drept înainte, ml se allceşte albind ceva
iisp.) f @ A se îndrepta {vorb. despre vreme), a se 
întrema despre cel ce a fost bolnav) (r.-cod.), 
*ALICQT adj., *alicqtA (pl.-to) sf. ± Se zice 

despre o cantitate care se cuprinde de un număr 
exact de ori în alta: numărul 5 este o parte —-ă a 
numărului eo [fr. a litiu O te.].

'ALIDADA (pl.-ade) sf. Instrument care ser
veşte în unele operaţiuni ale ridicării planurilor şi 
la măsurarea unghiurilor; e compus dintr’o riglă 
mobilă orizontală, la extremităţile căreia se gă
seşte cîte o placă perpendicu
lară, una cu o deschizătură 
longitudinală, cealaltă cu o 
deschizătură mai largă prin 
care se vizează obiectele fi
xate pentru măsurare ('[^ 74)
[fr-]-
‘ALIENA (-onez) 1. vb. fr, ® rt A trece altuia stă- 

pînirna asupra unui lucru, a înstrăinaţi ® ©A înde
părta de la sine, a pierde: şl-a alienat toate slm- 
patlile.

2. vb. refl. (0 A-şi pierde minţile, a înnebuni 
[fr. < lat.].
‘ALIENABIL adj. A Care se poate aliena, care 

poate fi înstrăinat: proprietate -~ă [fr.].
‘ALIENABILITATE sf. A însuşirea de a pu

tea fi alieuabil [fr.]!
*ALIENAT,-atA adj. sm. f. ® p. aliena! © © 

Care şi-a pierdut minţile, nebun: spital de alienaţi.
'ALIENAŢIUNE, 'ALIENATIE sf. ® rt Faptul 

de a aliena ! ® © j? (urmat uneori de mentală) 
Pierdere a minţii, nebunie [fr. <lat.].

* ALIENţST adj. şi sm. / Care se ocupă cu stu
diul boalelor de alienaţiune mentală: doctor e un 
— bine cunoscut [fr.].

ALIFIE sf. S; Unsoare întrebuinţată la răni, 
bube, etc.: vinătă; de obraz; să mal lase foenlnl
frunzişoara şl alifia de pe fată uip.i [ngr. âiXoiip-rj].

ALIFIpS adj. ik Unsuros ca alifia. 
‘ALIGATOR = CAIMAN [fr.].

OALIGNI1 (-ueşte) vb.unipers. Motd. Bucov. ©A 
sufla cu oare-care tărie {vorb. de vînt): ai treilea 
(vint) e cel de vară, care de-abla ailgneşte, de pare oă-tl 
dă sănătatea (VOr.i .

ALIGNI2 (-nesc) vb.refl. A se simţi slab, a 
leşina: Edvin sprijinea In braţe pe-a Inl scnmpă amo
reză, Ce de silnica suflare a furtunii s’allgnea (NEGR.) 
[ssr LIGNI].
t ALIGORIE = ALEGORIE, 
ţ ALIJVERIŞ = ALIŞVERIŞ.
‘ALILODli)ACTIC adj. t După sistemul de 

învăţămînt în care elevii se instruesc unii pe alţii 
sub conducerea profesorului: aceasta era societatea cul
turii al cărei scop era Înfiinţarea de şcoli e (i.-gh.) [ngr. 
âWf] /.o S i8 o’.v.T i -/.o ţ ].

ALILUIA = ALELUIA.

Ar

Fig-.74. Alidadă.
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AU- C ALIMAJV1 • T.TMAV: sa pomenesc on o corabie ce
A I I as oprise Ia nn » lingă bordelul lor (şez.i .
ALI o ALEVIANJ sbst. O Trans. (vio.) Apă adlncă U 

® © numai In expr.: a ajnnge ia a ajunge la 
strlmtoare, a nu mal putea scăpa de o pacoste
(L. M.) [srb.l-
C ALIMANA(-nez), OALIHANţ(-neac)ab.TC/i. (R.-cod.) 
A se aşeza ihtr’un loc, a se pripăşi [a 1 i m â n1]. 
O ALIMANIT,-JTA adj. sm. f. Olten. îndrăcit, dră
cos, afurisit; om al dracului (se întrebuinţează mai 
ales în exclamaţii şl blesteme): voi zidarii mei, Fiti 
atorlaltl Şl allmănltl (Ţoco.
'aliment (pJ.-te) sn. ® X Hrană; mămăliga 

sfts *ul Indispensabil al (ărannlol nostm ® © Hrană 
sufletească: pentru al, gtllnta e '-'nl de toate zilele ^ ® 
pl. rt Mijloace de traiu care se dau, eînd găseşte 
de cuviinţă tribunalul, pentru întreţinerea părin
ţilor, a soţiei divorţate sau a copiilor născuţi din 
soţi divorţaţi [fr. <lat.].

'ALIMENTA (-tez) 1. vb. Ir. © A da brană: 
produsele agrlonltiirel alimentează cea mal mare parte a 
popniatinnii noastre ţ[ ® A înzestra cu ceva necesar 
vieţii de toate zilele: orajni cn apă t ® ©A între
ţine puterea unui lucru, a nu-1 lăsa să slăbească: 
bătrina se silea să alimenteze slaba lumină a oandelel (fil.) ţ 
® ® A ajuta la menţinerea unor anumite stări 
sufleteşti,a le da putere: demagogia alimentează toate 
pasiunile urlte ale celor Inoulţl T| © ri A da alimente, 
mijloace de traiu.

2. vb. refl. A se brăni [fr.].
'ALIMENTi^ adj. ® Privitor la alimente, la 

brană: regim ^; substanţe <-^e, substanţe care au pro
prietăţi nutritive t ® rt rensinne —'ă, sumă fixată 
de tribunal pentru întreţinerea de către soţ,_ în 
timpul divorţului sau după el, a soţiei ori copiilor 
[fr. <lat.].

* ALIMENTARE, * ALIMENTA ŢipNB, 'AUMEKTA- 
TIB sf. Faptul,' felul de a (se) alimenta [fr.].
'ALIMENTATpR, -TOARE adj. sm. f. Care ali

mentează [fr.].
ALIMQN sm. A (TE00;) = LEMNTJL-npMNTJUn [big.

11 m o n a < ngr.].
O ALIMQRI -sm. pl. Trans. Băn. ® Sărbătoare 
populară care se ţine la date nebotărite (30 
Ianuarie, 6 Februarie, Dumineca lăsatului de brîn- 
ză, etc.); sărbătoarea consistă în aceea că se face 
foc în unul ori mal multe locuri, aduclnd fie-care o 
parte de lemne, de paie; cei adunaţi în jurul fo
cului cîntă, chiue, strigă, iar tinerii iau tăciunii a- 
prinşi şi fac din ei un cerc de foc şi rostesc cuvlntul: 
tiimoii; în unele locuri se face din nuiele o roată 
sau se pun paie în jurul unei roţi de car, se dă loc 
roţii şi se lasă să se rostogolească dintr'un deal.

ALţN adv. Lin, încet; o vuzelă zuliara ptlmăvăroaaă 
ne mingile —' (odob.i [lin + alin a1].

ALINA1 (-In) 1. Vb. tr. ® A linişti, a astîm- 
păra, a potoli: vrlnd să-l aline, II arătară două statueta 
de bronz (NEOr.) ; dorul; Mult e mult de oind te-aztept 
Să-ml alin dorul din piept (Alecs., ; ' durerea, ohlnul, ne
cazul; sora cea mal mare alină Frica surorilor celor mal mici 
on cuvinte liniştitoare (isp.); timpul şterge si alină toate 
patimile pămlntestl iodob.i '[ © A potoU: a-sl ' Foamea, 
setea 1 ® A mUlgîia: Strălnă-s, Doamne, străină, De nici 
apa nn m’allnă, De-ar ploua o săptămlnă (IK.-brs.) .

2. vb. refl. ® A se linişti, a se astbnpăra, a se 
potoli: Dar din ce In ce s’allnă Toata sgoipotele ’n sat 
(coşb.) ; Şl dacă vremea s'allnă, parcă mă mal răcoresc 
(CON.) t ® A înceta, a se opri: La nn semn s'allnă 
Jocul (COŞB.) TI ® A se linişti prin somn, a se culca: 
CIte păsărele ’n codru... Toate oină Şl s’allnă. Nunul eu 
n’am ce cina. Nici ou ce m’allna (Ik. brs.) [lat. 'alie
nare < 1 e n i s].
O ALINA1... Olten. Băn. = ANINA...

ALINARE sf. ® Faptul de a (se) alina1 Tf ® 
Potolire, leac; nu pot găsi nici o la durerea mea.

ALINAtOR, -toare adj. sm. f. Care alină, 
care potoleşte, care mingile; n’avea ea nici un ajutor 
omenesc !n ziua necazului declt suFerlntele el, si pc Dum
nezeu (ISP.).
' ALINE4.T (pi.-ate) sn. © $ începutul unui nou 

rînd, în scris sau într’o carte, pus ceva mal înă
untru, pentru casă se deosebească de celelalte;

(în graiul tipografilor),,stare” 1f ® întreg pasagiul 
unui manuscris sau unei cărţi socotit de la un rînd 
de felul acesta pînă la un alt rînd aşezat de ase
menea ceva mai înăuntru [fr. a 1 i n 6 a].
O ALINI (-Inesc) vb. refl. © A se odihni; n’au vrut 
boierul să se mal allnească la cumnatu-său (Sb.) K ® A 
curge mai Un; Şl ’ncepea a trăgea Unde s’allneste' apa 
(or.*n.) (••• alina) [lin 4- alina1].

'ALINIA (-niez) 1. vb. ir. %\refl. ® A (se) aşeza în 
linie dreaptă: nimeni nu s’a glndlt să alinieze copacii d» 
pe această şosea f ® o stradă, a face ca toate casele 
de pe acea stradă să fie în linie dreaptă.
'ALINIAMENT (pl.-te) sn. Aşezare în linie 

dreaptă (pe un teren) [fr.].
'ALINIAT, sbst., ’ALINIARE, 'ALDJIţaiE sf. Fap

tul de a (se) alinia.
ALINTA (-Int) 1. vb. ir. ® A desmierda; mi

nunatul Făt-lrdmos Aprilie ou părul auriu o alintă, o lea
gănă, o mingile (car.) K ® A răsfăţa, a răzgîia: işt 
prea alintă copiii f ® A rosti cuvintele, în semn de 
desmierdare, cu o intonaţie sau sub o formă’ co
pilărească: se aşeza pe genunchii Iul şl-1 săruta allntln- 
du-şl vorbele şl netezlndn-1 părul (vlah.) ţf ® t A linişti, 
a potoli: soomlndu-să grea Furtună In mare, mi însemnă- 
tura slintel cruci marea au alintat coos.).

2. vb. refl. © A se răsfăţa, a Se răzgîia; bretele ei 
m’au legănat şl mă alintam la slnu-1 găngurlnd (Crg.); 
®: a se » ca cioara In lat, a se răsfăţa, a face pe gro
zavul, a se arăta cu voie bună, ca să ascundă su
părările de oebii lumii 1 ® A se mişca încet, gra
ţios, a se legăna: Şolmnl tău... ca lebăda pe apă se alintă 
graţios (ALEce.) t ® t A se linişti, a se potoli: vuitu
rilor dzlse de ’ncetară şl undelor de se alintară (dob.) [lat.
*al lent are < lentus].

ALINTARE sf. © Faptul de a (se) alinta H 
® i I.inişte: valurile Înalte şl spume de mara Imblă presto 
tine de n’an ~ (oos.) 1f ® t Mîngîiere: celor leşUiatl de- 
deşl —' (DOS.).

ALINTAT 1. adj. © p. alinta 1f ® Răsfăţat:
hrănită, îngrijită, alintată ca o Istă de împărat, cum nu era 
să crească bine P (CAr.).

2. sbst. Faptul de a (se) aUnta.
ALINTAtqr,-toard adj. sm. f. Care alintă.
ALINTÂTIfRĂ (pl.-turi) sf. Alintare, desfă

tare, desmierdare; In aceste patru cuvinte era atlta — 
şlreată (D.-zamf.) [alinta].
OALION sm. Olten. (hasd.) i = PRESUrA-SUBA.

ALIOR sm. © Plantă ierboasă cu flori găl
bui dispuse în umbele mult radiate; creşte pe co
line aride, pe o impuri nisipoase şi pe 
lingă drumuri (@ 75) (Euphorbia 
cyparissias) H ® = laptele-ouculdi 
[lat. aureolus<aurum, după 
coloarea florilor galbene ca aurul].

ALIPI (-pese) 1. vb. tr. © A pune, 
strîns unul lîngă altul îneît să for- , 
meze un singur trup, o singură bu-v 
cată: citi streini nu s’au glndlt să alipească , 
tara noastră Ia a lor 1 1 ® A apropia, a, 
face pe cineva tovarăş cu alţii: a Fost]
Firesc ca recunoştinţa pe care le-o datora să-l.' 
alipească de el.

2. vb. refl. © A se alătura de ci- 
neva: &e allpl de bătrtDă, o oaprlnse pe 
după glt cn braţele (dlvr.) f © A se a- 
propia de cineva cu gînilul de a trage 
vre-un folos: s’a alipit pe Ungă el şl a Fig. 75. Alioi. 
Izbntlt să-l moştenească averea ^ © A face *
părtaş al unei idei, al unei credinţe :'roatoiion an 
urmărit glndnl oa Romlnll să se alipească la biserica lor 
[i»-LIPj].

ALIPIRE sf., ALIFJT sbst. Faptul de a (se) 
alipi.
t ALISUJĂ (pî.-ide) sf. Mold. Lanţ de ceasornic 

[ngr. dXuoiâa].
O ALISTţNCA Mold. (toc.) = halastINoA.

ALIŞVERIŞ (pî.-şnri) sn. V ® Mers bun al 
afacerilor de comerţ, vlnzare, dever: nn-i nici 
de o letoale In plată (alecş.) f ® A avea a Face-», a face 
afaceri, a vinde, a cîştiga t ® A Face ouiva a 
cumpăra de la cineva; nu ml-au Făcut batăr de UD 
Franc de parale (sad.) f © ţ Comerţ, negustorie [tc.j.
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’ALITERA (-etează) vb. unipers. O/ A lorma a 
aliteraţie: „multe el măinute" alltenază Intre ele.

•ALITERAŢIUTfE. * ALITERAŢIE sf. 03 Repe
tarea aceluiaşi sunet, aceleiaşi silabe, la începutul 
a^douâ sau mai multe cuvinte care stau aproape 
într'o expresiune, Inir’o frază: „in lung el in let”
tormeeai o ■» [fr.].
c|AXiIVANCĂ (pî.-venei) s/. Mold. Bucov. X (între
buinţat obicinuit la pi.; forma de sg. e dată de 
(ALecB.i). Fel de plăcinte: Allvenolle « lao... din fălnd de 
a&pusoln oemntă prin sită deasA, amestecInd şl patină lălnă 
de grln; făina de păpnşoln se opăreşte ca lapte, apoi se pane 
smlntlnă, unt, o oală de chlşleag aoopt saa brlnaă, se pnne 
mărant tocat mărar, harpaclcă şl ştir roşa şl se amestecă; 
■e toarnă on Ungara pe frunze şl se coc In cuptor; olnd slnt 
gata, se aşază ou smlntlnă fiartă ivor.i .
C AXIVANI (-ăneso) vb. re/l. ® A se duce prin lu
me fără a i se da de rost (r.-cod.) t ® A se alipi de 
cineva ca să poată trăi irv.-crg.) .

ALIVANTA adv. Peste cap, Întrebuinţat mai 
ales In expr.: a cădea, a veni, a da Împiedicat cn pl 
closrele In mineolle contăşnlnl, căzase * la pămint (Cro ). 
r ALIVENCI, OALIVTNCI sf. pl. Mo/d. Joc popu
lar, un fel de horă de mai multe părechi şi jucată 
cu paşi mărunţi şi repede (în unele părţi îi zice şi

plăcinte mol) (hasd.) (Pamf.i.
«ALIZARINÂ sf. Principiu colorant Între

buinţat în industrie; altădată se extrăgea din ră
dăcina de garanţă (roibă) [fr.].
‘AlilZEE adj. şi sn. pl. © (vintari) vînturi re

gulate şi constante care suflă de o parte şi de alta 
a ecuatorului, mai ales pe oceane; ele suflă de la 
nord-est în emisfera noastră şi de la sud-est în 
emisfera australă [fr.]. 
t ALţM •«- AL Am.

■ ALLEGRETTO 1. adv. it. J Cu oare-care vioi
ciune, ceva mai slab decît „allegro”.

2, (pl.-sttuti) sn. J Bucată de muzică executată 
în felul acesta.

'ALLEGRO 1. adv. J Cu vioiciune, repede. 
2, (pl. -egruii) sn. Bucată muzicală executată în 

felul acesta [it.].
‘ALMANAH (pi.-nhnii), 'ALMANAC (pl.-aoarl), sn. 

® Calendar care, pe lîngă înşirarea zilelor, cu
prinde informaţiuni variate (astronomice, meteo
rologice, comerciale, etc.), parte distractivă, etc.:
Anecdota, calambural—acolo fiind la preţ—Cată-ls prin al
manahuri si vsi tiecs ds]istet cvlah.i ţf ® Publicaţiune a- 
nuală care dă informaţiuni anumite, cum este Al
manahul de Ootha, care indică genealogiile tuturor fa
miliilor domnitoare [fr.].
CALMAR (pZ.-are,-orari) sn. Trans. Dulap [ung. 
a I m a r i o m].

'ALMEE sf. Cîntăreaţă din Orient care impro
viza versuri şi dansa la sărbători 
publice ori intime ([®] 76): Aimeea ce 
In dansuri atit de rnşlnoase se arată (bol )
[fr.].
‘ALMICANTARAT (pî.-ta) sn. ☆

Cerc imaginat pe sfera cerească, pa
ralel cu orizontul, cu ajutorul căruia 
se determină Înălţimea astrelor [fr.].

ALMINTERI, ALMŢNTRELE(A)
= ALTMINTERI, ALTMINTRELEA.
O ALOI1 interj. Bucov. Trans. Haide,
pleacă, fugi! _
‘ALOI2 interj. Cuvînt convenţional Fie-, 76. Aiînee. 

prin care se cere comunicaţiunea cu 
cineva la telefon [fr. < engl.].

(-oc) vb. tr. ^ A fixa, la o soco
teala, într’un buget, o sumă botărîtă pentru un 
anumit scop: s'a alocat o sumă de două milioane 
pentru bibliotecile şcoalelor [după fr. allouer].

‘ALOCAŢiyNE, ‘ALOCAŢIE sf. ’>f/> Q ® Faptul 
de a aloca H ® Sumă alocată [fr.].

alocuri, ALQcnRE(A) adv. ® Prin unele lo
curi, Ici Şl colo (de obiceiu întrebuinţat cu p e): p’a- 
locurea viile se mlădeau, încărcate cu ciorchini (Dlvr.) ţ| 
ti. In altă parte, aiurea: pe * lucrările ee-lntlmplă ou 
totul altfel decit la noi [a* -f 1 o C u r i < 1 O C].

ALOCUŢIUNE, ‘ALOoţiŢiE sf. ip Vorbire, dis
curs [fr. < lat.].

Fig. 77. Aloc

'ALODIAi adj. t De alodiu: pămlntuil ~e [fr.]. 
‘ALpDIU (pî.-dii, -diuri) sn. t Proprietate ere

ditară pe care o avea cineva în timpul feudalită
ţii şi care, spre deosebire de feud, nu era încărca
tă cu nici-o obligaţiune faţă de senior [lat. med.].

‘ALOE(S), t ALQin sm. A Plantă din familia 11- 
Uaceelor, cu tulpină groasă şi lemnoasă, mai mult 
sau mai puţin ramificată, cu frunze cărnoase şl 
flori mari aşezate în piorchini 
sau spiouri; din ea se extrage 
materia răşinoăsă şi amară nu
mită sabur; creşte mai ales în 
Africa] ([ii 77) [fr. a 1 o 6 s < 
lat.—^vsl, a 1 o j < gr.].

‘ALOPAT sm. f Doctor care 
tratează boalele prin alopatie 
[fr.].

•ALOPATIG adj. f De alo
patie [fr.].
‘ALOPAXp: Sf. f Tratament 

medical care, contrariu omeo- 
patiei, consistă în Înlăturarea 
unei boale prin mijloace con
trarii naturu ei [fr.].
‘ALOPECp: sf. f Căderea sau lipsa în tota 

sau în parte’a parului, a sprîncenelor, etc. [fr.]. 
OALOS adj. Poarte lacom, vorace moH.i [ală]. 
‘ALOTROPIC adj. S: De alotropic: ozonul a o 

varietate —'ă a oslgenulul [fr.].
‘ALOTROPIE sf. & Proprietatea pe, care o au 

unele corpuri de a se prezenta, după împrejurările 
în oare-şi iau naştere, sub stări şi cu proprietăţi fi
zice şi chimice (iiferite (aşa fosforul, care poate fi 
şi aib şi roşu; sulful, oare cristalizează şi In oc- 
laedri şi în prisme) [fr.].
OALOŢEL, oaluAtel sbst. ® dim. aluat ţ[ ©X 
Aluat pentru dospit, piămădeală.
O .^OVIŢA = IALOVIŢA. x
‘ĂLPACA1,‘alpaoa s/. ® Cuadruped rume

gător, remarcabil prin lîna-i lungă şi foarte subţire 
de coloare albă, uneori nea
gră; seamănă cu oaia, nu
mai că gîtul e mai lungişi 
capul mai mic; trăeşte [în 
America de Sud ([H 78) H 
® E Frumoasă stofă ou lus
tru făcută din lîna acestui
animal [fr.].
‘ALPACA2, ‘ALPAOAS/.X 

Alia de nichel, cupru şi 
cositor care, argintat, ser
veşte la fabricarea tacîmu- 
rUor de masă, etc. [germ.
Alp ak a].

‘AL PARI loc. adv. Cu valoarea nominală 
(vorb. de' efecte publice, obligaţiuni, etc.): am 
vlndnt acţiunile [germ. <it.].
‘ALPESTRU adj. ® 9 Din Alpi 1 ® Ce sea

mănă cu Alpii, ce se găseşte în Alpi, ce este 
caracteristic regiunilor muntoase înalte: natura ai- 
peatră; plante alpestie [fr. <lat.].

‘ALPIN adj. ® Ce se găseşte, ce creşte în Alpi t 
© Ce este caracteristic regiunilor muntoase înalte: 
vegetatinne -vă [fr.].

‘ALPINISM sbst. Gust,pasiune 
pentru excursiuni în munţi [fr.].

‘ALPINIST,-ista sm. /. Care 
face excursiuni pe Alpi sau pe 
alţi munţi înalţi ([a] 79) [fr.].

. ‘ALSACIAN adj. 9 i. Din 
Alsacia.

2. ALSACIAN, ALSACIANA (pl.- 
ane) sm. f. Locuitor, locuitoare 
din Alsacia [fr.]. 
t ALSĂU sbst. Ce este propriu 

cuiva, însuşire (dos.i (Am.av.) [a l1 
-F său]. '
ţALSAUI ( -uesc) vb. tr. (BUD.)

A însuşi [a’l s ă u].
ALT1, ALTA i.adj.nehot. (pl. aiti,alte;gen.-dat.sg. 

altul, altei, pl. aitoT). ® Care nu e aceeaşi persoană 
sau acelaşi lucru: altl oameni; alte Imprejnrăil ţ[ ® Pe

ALI-
ALT

Fig1. 78. Alpaca.

Fig. 79. Alpinist.
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ALT- Hnoă alte adj. num. ori pron.: am mar mers ^
A I -p trei ceamiil «1 aula am ajuna; — cineva nn ştia să mal 11 tost,
AL I ^ @ (p); /»a-aia, —e-aiea, expresiune pentru a arăta 

ceva nehotărlt, ceva ciudat ori neplăcuţi cârcă-1 
■~ă-aia; de aici ln(elesul de ceva urit, • ceva mon
struos ce se arată; credeai că eate —ă-ala, na tllntă de 
om (isp.); ceva ce te face să te bolnăveşti: tremura 
de gindeal c’aa dat ^e-alea peste el (dR;-N.), dc unde, sen ■ 
sul de boală grea, epilepsie, ş. a.:mama stanca, apuca - 
tă ca de —e-alea... o rupse la picior idlvr.) ; mă Iaci să Intru 
In —a-alea cu nebuniile tale (Car.i f ® Pe lingă adv.'.

nimic nu ştiu să-ţl mal spun — îel fw ALTFEL •'
(D ®; Paroă-1 (de) pe —ă lume, se zice de cineva 
cufundat in ginduri, oare e străin de ce se petre 
ce; — a o întoarce pa ~ă foaie, a schimba mereu tonul 
sau a căula să prezinte lucrurile cum Ii convine 
mai bine;—asta-i ~s căciulă, se zice pentru a 
arăta că un lucru s’a schimbat, că tntr’o convorbire 
nu s’a spus ce trebuia şi pe urmă se ajunge la în
ţelegere: asta-l »ă căciulă, mal putem sta acum de 
vorbă (Jip.i; cu acelaşi Înţeles şi: -vă glscă sau —ă vorbă

© De -vă paria, şi elipt. de alta (opuS lui pe de o parte]: 
de o parte mă Îndemna să pleo, de —a parte ar 11 volt să mat 
rămtlu; pe de o parte l-a cuprins spaima, pe de alta s'a În
drăcit de ciudă (CRO.) ţ| ® ţ De —-ă, de altfel: In zilele 
acestui Domn de —'ă trăia boierii bine (let.) ţ] ® ţ '—a cară,
odinioară (s«- alteori) ţ| ® —ă oată s«-altAdatA.

2. altul, alta pron. nehot. (pl. alţii, altele;—gen.- 
dat. sg. altuia, alteia, pl. altora). © Cineva sau ceva 
străin, deosebit de cei de faţă sau de cei cunoscuţi, 
care nu eaceeaşi persoană sau acelaşi lucru: iio-oare
se ţine mal cuminte dectt -val ipanni ; nu e frumoasă pălăria 
asta, dă-ml alta; cine sapă groapa vuia cade singur In 
ea; — ce ţie nn-ţl place, vuia nu tace; — II Intră pe-o 
ateohe şl-1 lese pe alta ţj © Pe lingă adj. ori alt pron.: 
cine (sau care) v ar II putut face ape ceva? n'am mal văzul 
pe nimeni altul f ® Asociat sau în opoziţiunc cu 
unul: sl-uu jurat credinţă unul voia; Gî: unuia II place 
popa, vuia preoteasa; el unit pi alţii sint tot apa de răi ţ| © 
Unul ca V, deopotrivă: femei una ca alta de tinere 'ISP.).

2 alta, <f ALT, tALTA Uo\d. (pi. altele) pron. 
nehot. ® Altceva, alt lucru: l-a trăsnit acum alta prla 
minte; biserica Episcopiei nu se deosebepte prin altă declt 
prin o clopotniţă (Necr.i ; am altele acum pe capul meu ţ| © 
Alta... alta, una... alta: alta e a auzi pl alta a vedea 
® Pe lingă adj.' ori alte pronume: mal ptiu eu multe 
altele despre tine; ce alta ţi-ap mal putea oare spune a- 
oum P 11 ® Pe lingă adv.: nimic alta (sau alta nimic) 
nu mal ptiu H ® Asociat sau in opoziţiune cu una: 
unii susţin una, alţii alta; una tl Întrebi şl alta ră
spunde (CAR.); una... pl alta, Intîiu... şi al doilea; s'ao 
sfătuit omul cu femela să dee fata după dlnsul, una că-1 
toarte harnic pl cuminte pl alta că şl lata se cam trage după 
dlnsul (SB.); plnă una alta, deocamdată; ce mai una 
aitaP ce să mai lungim vorba? ce să mai pierdem 
timpul 7 din una, din alta sau din una In alta, intlnzln- 
(iu-se la vorbă, treeînd de la un subiect la altul ; 
nici una nici alta, nici mai mult nici mai puţin, fără 
vorbă multă: el nici una nici alta, voiau săvtneze llghlol 
sdlbatlce dsp.) ; una peste alte, a) una după alta, gră
madă, b) toate la un loc: una peste alta tac o sută de 
lei t ® Nu alta, zău aşa: Ţiganul să crape, nu alta, de 
ciudă st de urgie (se.) ţ] © Nu de alta, nu din altă pri
cină Ti ® Nu mi-1 de alta, nu mă îngrijesc, nu-mi 
pasă de altceva; nu ml-l de alta, dar se poate să-I rog 
pl să mă refuze f ® Intre altele, pe lingă alte lucruri: 
ml-a vorbit. Intre altele, de ce e botărlt să facă de acum 
Înainte [lat. a It (e) rum, -ram].
O ALT2 = ALTO [germ,].

AXTA tm- ALT1.
AltADATĂ adv. © Odinioară: v era lumea 

mal miloasă "[[ ® In,alte rînduri (in trecut sau în 
viitor); a vorbit mal bine ca v; voia cumpăni v mal bine 
hotărirlle mele 1] ® Nev, ţ nu v, cum n'a mai fost, 
cum nu s'a mai tntlmplat altădată: s'a arătat cu
viincios ca nev; de va tl măre asupră-l ou armele goale 
sau ou soţii multe ca nn v (prv.-lp.i [altă -)- dată].

'ALTAIC adj. O Din Altai (munţi în Asia); se 
zice despre rasele, sau limbile a căror origine se pre
supune că treime căutată în aceste părţi ale Asiei 
[fr.].

ALTAR (pI.-ore),t altaaid sn. © Partea blsc-

Fig. 00. Altar.

ricii despărţită prin catapeteazmă de locul unde 
stau credincioşii şi 
In care preotul să-
virşeşte taina Utur- 

' ghici ([>( 80): a duce 
la V, a duce la cu
nunie H ® © Bise
rică, credinţă: a a- 
păra cu toată tăria vul 
f ® © A se lertfl pe 
vul patriei 11 © ^ RJ-
dicătnră din piatră, 
pămînt sau lemn pe 
care cei vechi adu
ceau jertfe, făceau 
libaţiuni şi săvîrşeau ceremoniile cul
tului (iii 81) H ® «=-' Zidul de cără
midă refractară care serveşte a opri, 
la clădirile maşinilor cu aburi, ca aerul 
să treacă prin cenuşar direct în cutia 
de foc [lat. a 11 a r i u m].

ALTCEVA pron. nehot. ® Alt lucru;
mai spane-ml n’al ^ mal ban de lăcut ? 
t ® Nov, zău aşa; nu alta: părea că A1,^'a„tic 
te un^a la inimă, na ^ hsp.) ; parc&-ml7lae 
Bă sbor, nu (Crg.) @ Na peatra nu doar pentni 
alt motiv [a 111 -j-c e v a].
O ALTCUM adv. Băn. Trans. © .Altfel: caută pl mă 
ascultă, V DU mal stăm de vorbă 1[ ® De v, de altmin
teri: glndul nici n’a fost rău de v (R£t.) [a 1 t1 -)- C U m], 
O ALTCUMVA adv. Băn. Trans. Altfel [alt1 + 
cumva].

ALTEORI adv. Altădată (în coreiaţiune. cu 
uneori): uneori e apa de bun, v nn-l chip să-i vorbeşti
[•a 11 e-F o r i].
‘ALTERA (-erez) 1. vb. tr. ® A da altă înfăţi

şare; a schimba în rău, a strica: lumina a alterat co
loarea lichidului K © A falsifica: cine face o cltaţlune, 
nu trebne niciodată să altereze Inţelesnl teztnlul K ® J
A schimba natura unei note sau unui acord' sau 
unui ritm stabilit cu ajutorul accidehţilor.

2. vb. refl. © A-şi schimba înfăţişarea 11 © A 
se strica [fr. < lat.].

"ALTERAJBIL adj. Ce se poate altera HH © 
inalterabil, nealterabil [fr.].

‘ALTERABILITATE sf. însuşirea a tot ce 
este alterabil lil| © inaltebabilitate [fr.].
‘ALTERAT adj. © p. ALTERA liH ©NEALTERAT 

H © Schimbat, turburat: era... atlta asprime In glasul
el (VLAH.).

•ALTERATORp-TO^BEsm. /. Care alterează [fr.]. 
‘ALTERAŢIUNE, ‘ALTERATIE sf. © Faptul de 

a (se) altera t ® J Schimbare cu ajutorul acci- 
denţilor; v cromatică; v melodică; v ritmică, schim
barea unui tempo cu alte 
indicaţiuni de mişcare [fr.].

‘ALTERGAŢIUNE, ‘AL
TERCAŢIE sf. Ceartă, gîl- 
ceavă, neînţelegere [fr. < 
lat.].

‘ALTŞRN, adj. © A Un- 
ghinti ve, unghiurile egale, 
luate cîte două, care se gă
sesc de o parte şi iJe alta a 
unei secante duse printre 
două linii paralele (liă 82); J'g-82- Unghiuri alto ne.
in spec. : unghiuri alteruo-in- ,D-D- UnAghAiuri1aiAii terne-interne.—A.AşiB.B.
terne, unghiurde alterne aşe- Unghiuri alteme-eatei ne. 
zate intre cele două paralele 
şi nnghlurl alteme-eiterne, cele care SÎnt 
aşezate în afara celor două paralele H 
© A Fmnzo ve, frunzele aşezate de o 1 
parte şi de alta a tulpinei, dar fără ’ 
ca una să fie iu faţa alteia (01 83) H 
® ^ cuitnră vă cultură alternativă 
[fr.<lat.].

‘ALTERNA (-nzz) 1. vb. intr. A veni j 
pe rînd.cind linul cind altui (varb. des
pre două persoane sau lucruri): zinn 
Bltcrnaază cu noaptea. Fig. 83. Frun-

2. vb. tr. / A schimba pe rlnd na- ze Ah61116- 
tura vegetalelor care se seamănă In acelaşi pâ-
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mfnt: prlnolplal de a -x colilie a’a oonstatat foarte bun 
ffr. <lat.].
•ALTERNANT adj. ® Care alternează H ® ^ 

oaiiură ~ă, cultura alternativă [fr.].
•ALTERNANŢĂ (pi.-te) sf. © Faptul de a al

terna: alternanta fmnzelor; alternanta culturilor pe ace- 
laei teren H © Starea lucrurilor care alternează [fr.]. 
•ALTERNATIV 1. adj. ® Care alternează t 

@ / cnitnră —operaţiune prin care se schimbă 
pe rlnd natura vegetalelor ce se seamănă In acelaşi 
pamint II ® +++ Fropozitinne ~ă, propoziţiune care 
cuprinde două afirmaţiuni, din oare numai una 
poate fi admisă H ® /tJ Cnrenţi ^i, curenţi cari 
ilrăbat un circuit, cînd îiitr'un sens, cînd în sensul 
invers ţ ® rt Obligaţiune -«â, obligaţiune care pre
vede două sau mai multe lucruri şi de care debi
torul este liberat în urma predării unuia din ele; 
obligaţiune care lasă debitorului liberă alegerea 
între mai muife feiuri de a .se achita.

2. adv. Pe rînd, cînd unul cînd altul, 
ii. alternativa (pî.-ive) s/. Alegerea unui lu

cru. unui mijloc, unei căi din două care-i stau 
cuiva înainte: nn-ml rămlnedeclt altarnatlva să plec [fr.].

• ALTERNATOR sm. H Maşină dinamo-electrica 
ce produce curenţi alternativi [fr.].

•ALTŞŢĂ (pl.-ete) s/. Titlu de onoare ce se dă 
prinţilor şl prinţeselor din casa domnitoare: Ai- 
tata Regala, Alte ta Sa [it. a 1 t e Z Z a].

ALTFEL adv. ® In alt chip: e on totul x. de cum 
ml-am Inotaipnit ţ[ ® Dacă nu, atunci: Iml pare bine 
ei reonnostl. oiol «x n'am mal tl atat de vorbi ţf ® în
colo, de altminteri: pare el aşa, dar <x e om bun f ® 
De <x, aj în alt chip: dar nu cumva si laoi de -x. că oloi In 
borta şoateoelnl no eşti scipat de mine icrg.i ; b) încolo, de 
altminteri: e oam svtntnrat, dar de -x se pricepe bine tn 
meseria Ini ţ| ® <x de, de alte feluri, de alt soiii: 
nil mal aveţi ^ de stofe f [a 1 t -ff 6 1]. 
•ALTIMETRIE sf. h ^ Parte din geometria 

pi ncLică ce se ocupă cu măsurarea înălţimilor [fr.].
*ALTIMţlTRU (pî.-tre) sn. fi Aparat CU

care se măsoară altitudinea [fr.].
•ALTţSSIMO adv. H. J Cu note foarte ridi

cate, foarte sus.
•ALTIST,-ista (pî.-iste) sm. /. J ® Cu o voce mai 

puţin înaltă şi mai plină decît a sopranului 
® Muzicant(a)careclntadin instrumentul alto [fr.].

• ALTITyDINE sf. A- înălţime, în spec. înăl
ţimea unui loc măsurat deasupra nivelului mării 
(după fr. a 11 i t u d e].

ALTIŢĂ (pl.-ite) aj. â. Cusătura (cu flori, flu
turi) de pe umerii cămăşilor ţărăneşti; de obiceiu 
cusătura aceasta se pune pe cămăşile femeieşti, 
dar uneori şi pe cele bărbă
teşti (§ 84): se Imbrftcă cu 
cdmnşB Iul oca... on altlte pc la 
plt iiep.i; Şl: nici lelea cu blc- 
naati, nici badea cu altlte, băr
batul să fie bărbat şi femeia 
femele, fie-care să fie cum îi 
este dat [srb. I a t i c a].
OALTlNGţC (pi.-Icuri) sn.,
OALTlNOEA (pi.-gele) s/. Mold.
4 ^ CONDVRDL-DOAMNEI [tc. altyngyk].

ALTMţN'TERI, ALTMINT(B)RE(A), ALTMINTHE- 
LB(A) adv. ® In alt chip, altfel: trebne procedat <x 
® Dacă nu: bine că te-al r&zglndlt, <x făceai nu pas gre
sii t ® De altfel, încolo: e oam încet la lucru, <x se pil - 
cepe In meseria lui f ® De <x, de altfel: s’a 
purtat rSu, de x. ase e telul lui [lat. a 1 t e- 
r a - m e n t e].

•ALTO sm. J ® Voce mai gravă de 
femei sau de copii, intermediară între 
sopran şi tenor f ® Partea cîntată cu 
asemenea voce într’un cor t ® Instru
ment de muzică (i®| 85) [it.]. 
tALTOAIE s/. Trona. 4 Mlădiţa Fig Ss.AIto 

cu care se altoeşte [e»- altqiu]. 
n ALTO AN (pl.-oam) sn. Mold % Pom altoit (hasd.j 
fe» ALTpitr],
OALTOANĂ (pi,-oane) sf. Mold. 4 ® Pom altoit 
(ii*sD.) H ® Varietate de cireşi şi de struguri ou boabe
cărnoase ţşi ca od).: cireşix.;poama*ă) [pv-ÂLTOin].

Fig. 84. Altită.

Fig. 86. Altoi.

ALTOI, Mold. Trans. OLTOj (-oescl 1. ab. tr. ®4 
.A. lua dinir’o plantă o mlădiţă şi a o introduce, 
făcîndu-se o tăietură, într’o altă plantă, pentru 
a da acesteia calităţile celei dintîiu şi a-i Înnobila 
speţa H ® ® A Irnplinta, a lace să trăească în 
ceva, în cineva (o Însuşire): mlndrle pe care a ştiut 
s’o altoluacă adine şl In jalea şi tn veselia ostaşului romin
lODPB.) H ® / A vaccina,

2. vb. refl. ®-A se schimba prin introducerea 
unui element nou: de clnd obiceiurile noastre s’an altoit 
cu,,parole d'honneur”.altoiul a corupt In parte vechea şl cu
rata simplitate ti.-6H.) [ung. O 1 t a n i],

ALTOIALA (pl.-ioii) sf. ® 4 Faptul de a al
to i t ® f Vaccinare.

ALTOIT 1. adj. p. altoi 1ji; © NEALTOIT.
2. sbsl ® 4 Faptul de a altoi t ® ^ Vaccinare.
ALTOITQR sm. ® 4 Care altoeşte H ® /• 

Vaccinator [altoi],
ALTQIU (pl.-oluri) sn. şi (pl. altoi) sm. ® 4 

Mlădiţă care se pune într’o plantă pentru a fi a 1- 
toită(I®]86) t ® 4 Pom altoitt 
@ ® Ce se împllntă, ce e pus să 
trăească în .sufletul cuiva: In om se pun 
altoale Clnd rele şl cînd bune ivAc.i fi ® 
f Vaccin [ung. o 11 o v ă n y],
•ALTRUISM sn. A însuşirea de 

a fi bun cu alţii, de a ajuta pe 
alţii, pornire desinteresată [fr.].

•ALTRUIST, -ista adj. sm. f.
A Care are însuşirea altruismului:

. fire 'xă: porniri xe; e un x f fr. ].
O ALTUI... = ALTOI...

ALUAT (pf.-turi) sn. X ® Făina 
amestecată cu apă frămîntată; @:
$1 făină şl X Tot Împrumut le-a luat, se 
zice despre cei de tot nevoiaşi, care 
trăesc numai din împrumut (znn.) K 
® Aluat pentru dospit, plămădeală: aluatul cit de mic 
toatfi IrSmlntAtura o dospeşte (gol.) fi ® (mai des la pl.) 
Prăjitură: xurlle cele mal plAcute la popor slnt plăcintele 
şl colţunaşii ivor.i fi ® ® A II tot dlntr’nn x, se ziCe 
pentru a arăta asemănarea, potrivirea în insuşiri 
a mai multora; din xui acestora e plămădită fiinţa Iul 
ohimita (VLAH.) [lat. allevatum<allevare].

ALUÂŢEL ot-ALOTEL.
■ALUGINA (-inez), vb. inlT. A rătăci cu mintea, 

a vedea năluciri [fr. h a 11 u c i n e r].
•ALUGINAT,-atA adj. sm. f. Care alucinează.
•ALUCINÂŢnjNE, 'ALUdNATIE sf. ® Faptul 

de a alucina fi ® Rătăcire cu mintea, aiurare:
sfţomotul vin tulul de afară 11 enervează şl-1 dă aluclnaţll
(VLAH.) [fr. hallucination].

'ALUMŢIţĂ sf. <B> Sesquioxid de aluminiu; se 
găseşte în’natură în stare pură, cristalizată-şi in
coloră, purtînd numele de oorindon; colorată de 
oxizi, e roşie ca tocul (rubinul), albastră (satirul 
oriental), galbenă (topazul oriental), violetă (ame- 
tistul oriental), verde (smaragdul) [fr.].
•ALUMINAT sm. a- Corp compus format din 

combinarea aluminei cu o bază [fr.].
•ALUMINIU sbsl. Metal de coloare albă-al- 

băstrie, cel mai uşor din toate metalele; se în
trebuinţează la fabricarea deinstrumente de chirur
gie, tuburi de instrumente optice, vase de bucă
tărie şi alte diferite obiecte care trebue să fie şi 
uşoare şi trainice [Ir.].

‘ALUMINQS adj. a- Care conţine alumină [tr.]. 
OALţfMN sm. Trans. Copil: şcoală de xi [lat.].
O ALUMNEU (pl.-nee) sn. Trans. t- Şcoală de co
pii [germ. Alumneum].

ALUN sm. 4 ® Arbust cu frunze păroase în 
formă'de inimă; florile lui masculine formează 
ceea ce se numeşte în popor „mîţişori”; creşte prin 
păduri şi tufişuri: fCorylus avcllana) (lSi87); 0 : 
a ajunge la les'teol de xi a sărăci de tot (Znh.) ; alunul 
joacă un rol însemnat în credinţele şi obiceiurile 
poporului; cu o vărguţă de alun ce se scutură 
peste o ulcică pusă în vatră, babele fac de drago
ste; cine deseîntă un şarpe cu un băţ de alun. Ii 
ia puterea de a muşca, de aici şi credinţa că ou 
frunze de alun se lecueşte muşcătura de şarpe; 
tot cu o vargă de alun, cu care s’a deseîntat o

ALT-
ALU
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ALU
AII), broască muşcata de şarpe, se crede că se pot alunga 

norii şl grindina; In poezia populară, ălunul apare 
iarăşi foarte des, multe versuri 
Încep tnd cu formula tipică: iran-
lă verde de ^ ® AIiţFN-TUROţISC,
a) mic arbore cu flori ca ale a- 
lunului, dar mult mal mari şi 
mal lungi; creşte prin pădurile 
din regiunea montană (Corylus 
coîuma); b) arbust care seamănă 
cu alunul, dar se deosebeşte prin 
fructele Iul lungăreţe, mari, 
brun-roşcate şi cu coaja sub
ţire ; creşte prin păduri. In regi
unile montane (Corylus lubu- 
losaf [alună].

AL.UN A (-nnea), vb. tr. şHtUt.
A holba (numai In expresiunea 
-»< oohii, a face ochii mari).

Fig. 87. Alun.

ALVNA (pi.-ne) sf. « ® Pructuralunului H ® 
AiiWA-TUBOHÂsaA, fructul alunului turcesc 1! ® 
ALTjNA-AMERioauA, sămtnţa oleaginoasă, ce se mă- 
nlncă mal adesea prăjită, a plan
tei exotice Arachis hypoueae 
(IU 88) H ® Trans. alphA (-dh- 
pAhInt),cartofii ® Mo/d. alpkb-
DB-PAmINT (hasd.) - ALUNŞIIiŞI1 
T ® Trans. ALUNA-PORCEASCA
= oiondA [lat. a b e 11 a n a].

ALUN AR 1. sm. ® Vinzător 
de alune, fn spec. de alune 
prăjite: slmlglll... taoesn oontraot 
oo ^11 şl oa vhu&tOTll de şerbet din 
Fanar (rl.) f ® = Pfş 1f @
Bucor. Trans. i = OAinuşA-DE- Fi„ 88. AIune-‘ 
MUNTE 11® 3r ^ OAITA-DE-MUNTE. americane.

2. adj. i GAINUŞA-ALUNARA=
QAINUŞĂ-DB-MUNTB .

ALUNAreASA (pl.-ese), sf. V Vînzătoare de 
alune [aluna r].

ALuNAT adj. p. ALUNA, numai în expresiu- 
nea: ooht aînnati, ocm deschişi mari, holbaţi.

ALUNEA1 (pl.-nele) sf. ® ţ dfm. ALUNA H ® 
Joo popular (hasd.>.

ALUNEA' (pt.-nela) - alUNICA*.
ALUNECA, LUNEQA(-eo) 1. vb. intr. ® A scăpa 

piciorul călctnd din nebăgare de seamă pe ceva lu
cios (ghiaţă, loc umed, corp gras, etc.f; a ahmecat 
pa gLlati şl şl-a snrlntlt plolorol H ® A face O mişcare, 
mai repede ori mai Înceată, pe o suprafaţă lu
cioasă: Oondole negn multe ea dflpdrtan de maluri Şl In- 
naoan In taină pa nagnle-tl oanalnrl (Alecs.) H ® A um
bla lin, fără Sgomot: otnd umbla, alunaoa uşor ca um
bra oa fauotaşta paşii omului (Dlvr.i ţ ® A se mişca CU 
uşurinţă, liber: lăvorul tiebua uns, că n'alnneoă H ® 
A cădea cu o mişcare uşoară de pe locul iinde era 
aşezat: tostamaim... l-a alunecai pe spate şl coadele 
lungi 1 s'an desHout (vlah.) H ® A ~ din mină (sau 
din miini), a lăsa din greşală să cadă jos, a scăpa din 
mină: sticla ml-a alunecat din mină şl s’a spart U ® 
0 A sbura lin: plutea cita un vultur alnneclnd In largi 
rotocoale pe aripile Întinsa idlvr.) 1 ® 0 A face un pas 
greşit, a greşi: o iată mare de împărat cate alunecase şl ea 
In valurile luinll iisp.i ţ ® ®~ rău (znh.), a ajunge 
sărac; a se prosti, a-^ pierde mintea; — intr’o parte 
(ZNN.), a se sminti ţf ® ® A-i ochii, a se uita cu 
drag Ia cineva sau ceva, a dori mult.

2. vb. refl. ® © A se lua greşit după părerea
cuiva: basne a unul Slmlon despre cari s’au tost alunecat 
şl răposatul Oregorle Uieohla o< -cost.) 1 ® © A se cu 
mintea, a-şi ieşi din minţi: 11 spune clte şl mal multa 
şl o tace pe lamele să se alunece ou mintea icrg.i [lat. 1U-
brlcare].

ALUNECĂTCpR (pl.-toare) sn. Parte a Inăl- 
ţătorului unei arme consisttnd dintr’o bucată de 
oţel şi cu ajutorul căreia putem fixa, după locul 
pe care i-1 dăm, distanţa Ia care trebue să tragem
(se- 1hAltAt9r) [aluneca].

ALUNEGpS, LUNECOS adj. Pe care se alu
necă uşor.

ALUNE CUŞ, LUNBCUŞ (pt.-uşnrl), Sn. Loc 
unde se aluneca uşor, unde se poate da pe ghiaţă.

ALUNŞL sm. ® A dim. ALţw ţ ® Joc po
pular, un fel de horă (hasd.) (pamf.i.

ALUNELE1 sf. pl. ♦ ® Plantă din familia 
umbeliferelor, cu flori albe şi fructe lungăreţe; 
creşte prin păduri, tufişuri, pe clmpuri şi prin vii, 
mai cu seamă In pămint ar^los şi calcaros; rădă
cinile, cu tubercule, conţin sub
stanţe nutritive şi se întrebuin
ţează In bucătărie (Bunium bul- 
bocastanum) (îi) 89) 1f ® Trans.

- BARABQI H ® BSn. = COADA- 
ŞORIOELTJLTJI f ® ee- ALUNEA1' ”, '
alunioA1'" [alună].
O'ALUNELE1 sf.pl. Trans. Pis
trui [ iw NUNBA].

AL'UNţT (pi .-etnrl) sn. ♦ =
ALUNŞŞ [a 1 u ni.

ALUNGA (alung) 1. vb. tr.
® A lua pe cineva repede din 
urmă, a-1 goni; @: paroă-I alungă 
Tătarţi (sau Turcii) se zice despre 
cineva care e tot grăbit, care Fig. 89. Alunele, 
umblă zăpăcit; — din urmă 1| ®
A Îndepărta de la sine, de lingă sine: caută de mat 
alungă Ideile triste; sama e de mare ajutor, ea alungă tot 
răul de la casă (vor.) f ® A izgoni: Aldeţl, iratl din 
tara noastră, să alungăm pe păgin (NEOr.).

ş. vb. refl. ® A alerga unul după altul: Am patru 
surioare; Una pe alta se alungă Şl no pot să se ajungă (ghi
citoare despre „roate”) H ® A se arunca asupra 
unui lucru, a se repezi la ceva: citiva iiăoăi sa alun
gară după cline (alecs.) [lat. *a 11 O n g a r e < 1 o n- 
gus].

ALUNGAT sbsl. Faptul de a a 1 u n g a. 
ALUNGÂTOR.-toare adj. sm. f. Care a- 

lungă.
ALUNGAturA (pl.-tnri) sf. Faptul de a 

alunga, goană.
ALIJNICA1 (pi.-nele) sf. ţ dim. ALUNA. 
ALUNÎcA* (pl.-nele) Sf. Semn mic pe faţă sau 

pe trup, din naştere ori artificial, formlnd ca o 
mică ridicătură de coloare negricioasă, cafenie:
unu nmn ceaolr... c’o * olt nuca pe vlrtnl nasului (ALecs.);
mai de demult tinerii de la ţară îşi făceau alunele 
artificiale pe faţă cu lapte de ailor (pamf.i [1 u n ă].

AL'UNIŞ (pl.-işnri) sn. 4 Loc acoperit cu a- 
luni, pădurice de aluni: după un oring de şotinga 
Işi deşteme llvazlle de pruni (VLAH.).
'ALUNŢTA sf. « Mineral de coloare aJbă-ce- 

nuşie sau roşcată, transparentă saii translucidă; 
cristalizează în mid cristale romboedrice, mai des 
în mase compacte sau grăunţoase; este un sulfat 
hidratat bazic de aluminiu şi potasiu [fr.]. 

ALUNIŢA1 (pl.-He) sf. f dim. ALWA. 
ALUNiŢA* (pl.-l|e) sf. = ALUNICĂ1: are o ~ cu 

păr d’asuprs sprlnoenll din stingă (Car.i.
ALUNIU adj. De coloarea alunei.

O ALUNUŢA (pl.-nts) sf. ţ dim. ALUnA: Foaie 
verde de-» Nici o poamă nn-1 dnIon|ă Oa mila de la mă
muţă (ŞEZ.) (1Pt-| (GR.-N.).

'ALUrA (pi.-uri), sf. ® Felul de a se purta al 
cuiva: nu-ml place de loc alura el H ® înfăţişare, 
mers al lucrurilor: alaoerea a luat ou totnl altă — de cum 
mă aşteptam H ® 3, Mersul bastimentului, adică 
direcţiunea drumului său în raport cu vîntul [fr.]. 
t ALURGHIDA (pl.-Ide) Sf. .e. Manta de pur

pură (DOS.) [ngr. iXoupfiSa).
*ALUVlAL adj. Format prin aluviune: te- 

rannrl leglone —ă [fr.].
•ALUVIUNE sf. Juâ Depozitele de nămol, nisip, 

pietriş, etc. aduse de ape şi îngrămădite pe lingă 
ţărmurele lor [fr.< lat.].
O ALUZŢ (-unesc) vb. intr. Băn. A-şi pierde mintea,, 
a ajunge nerod [srb. 1 u d i t i].
O ALUZl'j.' adj. Băn. Care şi-a ieşit din minţi, 
smintit [alu zi].

•ALUZIUNE, •alVzie sf. ® Vorbă sau şir de 
vorbe care spune numai pe departe ce avem în
gînd: 1 se părea că aude In vorbele altora aluzii crude asu
pra nenorocirii sale f ® A laoe ~ la cineva, la ceva, a
vorbi de departe despre CineVa, despre ceva 
[fr. < lat.].

42



fim
Fig. 90. 
Alveole.

ALVA... = HALVA...
O AliVÂLycA s/. Băn. V ® Aldămaş H ® Arvună, 
ţsrb. h a 1 V a 1 u k]. .
•ALVEQLA (pî.-oie) sf. ® Fiecare din despărţi

turile mici ale fagurului, chilioară, celulă ([şl 90) 
(fv cAsitA) H ® g) Fle-caredin cavită- 
ţile osului maxilar In care slnt Înfipţi S>SSii 
dinţii II ® AFiecare din gropiţele In oare 
slnt Înfipţi stmhurii la unele poame :i vjrj,;- 
talipse outltal Intr’o felie de pepene pi ae pnee 
a scoate seminţele din alveolele lor (D.-zamf.i 
(fr. < lat.].
•ALVEOLAB adj. ® Care seamănă 

cu o alveolă: lormA H ® Care 
stă In legătură cu alveolele: nervi ~l [fr.]. 

•ALVEOLA.T adj. Care are alveole [fr.].
O ALVIE sf. Bucov. Trans. = albie.

ÂLVIŢA (pZ.-ite) Sf. ® X Amestec dulce, In 
formă de aluat, făcut din nuci, zahăr ori miere şl 
scrobeală (cîndnu e zi de post, se pune albuş de 
ouă. In loc de scrobeală): ma nltam on mlndrle la 
cel ce umblau pe Jos strlgtnd „alvltA” <ON.) ţ[ ® A bate 
aivita, a sărbători lăsatul de sec al Paştilor printr’un 
ubiceiu la care iau parte copiii şi care cohsistă In 
aceea că se leagă de o aţă, prmsă In tavan, o bucată 
de alviţă din care copiii smulg ou gura [halva]. 

ALVIŢAR sm. Fabricant, vlnzător de alviţă. 
ALVIŢARIE sf. V Loc unde se fabrică sau se 

vinde alviţă.
AMAi1 interj. Exprimă o mirare plină de iro

nie sau dispreţ, o aprobare ironică, bravo: umsi
al vorbit de te-al pripit [ALECS.,; —' rlndnlalăl (ALecs.i
[tc. a m m a].

' AMA3 conj. Insă, dar: e tlrzlu acum să mal plece 
altii (0S.-N.) [srb. big. ama].

‘AMABIL adj. Plăcut, atrăgător, prietenos, bi
nevoitor: n’am văzut un om mal * deolt dineul [lat. 
a m a b i 1 i s cu accepţiunile fr. a i m a b 1 e].
‘AMABILITATE sf. Firea, Însuşirea, purtarea 

celui amabil: m'a primit on multă [fr.].
AMAGEALÂ Ipl. -geli, -gole) sf. înşelăciune prin 

vicleşug, prin ademeneli, prin făgăduinţe;, ou amă- 
cele se prindeau pe vremea aceea flăcăii la oaste (Cro.i
[amăgi].
t AMAGELNIG,-loA adj. sm. f. = AMAairtjR: 

cu amăgaalnlce tocmeala şl cu oblp de Impăcălnlre icant.) 
[amăgeală].
ţ AMA.GEU 1. sm. înşelător, celce umblă cu min

ciuni, cu înşelătorii: au scris aceste Istorii pi acel 
HIsall Călugărul (m .cost.).

Z. adj. ® înşelător: Grecii slnt de neamul lor vi
cleni pl amăgal (M..cosr.) H ® Neadevărat : n’au luat trup 
— cu vr’o nălucire, ce trup adevărat aseamenea ca p’alald 
oameni warl.) [amăgi].

AMAGţ (-âgeso) 1. vb. tr. ® A înşela prin vl- 
cleşug, prin ademeneli, prin făgăduinţe, prin min
ciuni: Apa ne poartă lumea, apa ne amăgeapte. Apa ne fnpală, 
surpă pl batjoooreapte cm..cost.); G : 11 amăgeşte Dumnezeu 
din zile, mult se mai trudeşte, se luptă cu moartea 
(ZNN.) ţ[ ® A face pe cineva să creadă ceva greşit, 
un lucru neadevărat: oallcul ăsta este un depuoblatca
re B vanit aci să ne amăgească dsp.) ţ[ ® A îndemna spre 
rău, a duce In ispită | ® A scoate din minţi (o 
femele), a seduce ţ[ ® A călca credinţa conjugală, 
a fi necredincios.

=• vb. refl. A se lăsa a fi înşelat, ispitit, ademenit 
de ceva: s'amăgepte cu nădeldea că ogorn-1 va scăpa (Negr.) 
(lat, ‘ammăgir e<gr. (j.aYs6u)].

AMĂGţRE sf. ® Faptul de a amăgi f® în
şelăciune; ispită; părere Înşelătoare: boierul, amărit 
ds «a pl Înşelăciunea Ţigăncii osp.).

amăgitor,-TOARE 1. adj. sm. f. Care amă- 
g e ş t e; G; apele line slnt amăgitoare; merse Ia Împărat 
pl zise că acela este un — pl trebue pus la închisoare (isp.);

-■ Amăgitoare sf. Mo/d. Bucov. (mar.> (hasd.) i = 
mPOL-VnABIILOB.
t AMĂGITURA (pZ.-turl) sf. = AMAqealA: pu

ţine călugărite pă fac de bună voia lor, mal multe să fac ou 
croăaiturl (PRv. lp.) [amăgi] 

.amară! (-ăaso) «6. tr. Maram. A amt 
degetul [m- mAhAj].
1 AMadîTE adv. Trans. (fr.-cdr.) = MAJNTE.

ameninţa cu

‘AMALGAM (pZ.-amurl,-ame) sn. ® Aliaj ALV- 
format din mercur cu un alt metal: ■«'ui da staniu a as1 a 
servepte la fabricarea oglinzilor K ® ® Amestec de per- AAIVIM 
soane sau lucruri care nu se potrivesc laolaltă, 
care nu slnt făcute să stea împreună: societăţile 
umane, acest —' compus din flinte buna pl rele (fil.) [fr.].
‘AMALGAM.^ (-amez) 1. vb. iT. ® A face un 

amalgam, a amesteca mercurul cu un alt metal t 
® ® A amesteca, a Împreuna persoane sau lu
cruri care nu se potrivesc laolaltă, care nu slnt fă
cute să stea Împreună.

2. vb. refl. ® fi' A se alia {vorb. de mercur şl 
un"alt metal) ţ[ ® ® A se amesteca fără a se po
trivi laolaltă [fr.]. , .

AMjŞlNi interj. ® Indurare! Iertare! (strigătul 
Turcilor implorind cruţarea vieţii): nu mal aveau 
nici o putere, numai ot strigau ^ l (nec.i ţ[ ® Pt. ext.
Strigăt spre a cere iertare (mai adesea ironic): 
luvlrtltl plnă cc-a zice I (Alecs.i ţ[ ® A II (sau a a- 
junge, a se vedea) la a fi (a Cădea) la mare nevoie 
K ® >v-zaman PV AMAN-ZAMAN [tC. ].
OAMANDEAi interj. Mo/d. Fugal Dă năvală 1 
Cum om zări Rusaliile, —' pe ele 1 (alecs.) [tC. a m a d ă].

AMANET (pî.-eturl,- eto) sn. ® V Lucru ce 
depune datornicul In păstrarea Imprumutătorulul 
spre a-1 Încredinţa de plata datoriei, zălog: -«mi 
este un contract prin oara datomloul remite creditorului său 
uu lucru mobil spre siguranţa datoriei icoo.-civ.>; a pune, a 
da, a lăsa, a lua, si opri, a primi -«- ţ[ ® V Ipotecă: 
a pus casele, mopia -«-, le-a ipotecat ţ[ ® Ceea ce se dă 
cuiva In păstrare, ceea ce se lasă In paza cuiva K 
@ Pt. ext. Persoană lăsată drept garanţie, osta
tic: BozzarI pl All-Fapa fusese sllltl să-pl dea copiii -«- unul 
altuia (i.-GH.) [tc.].

AMANETA (-etez) vb. fr. y ® A pune a m a- 
n e t, a lăsa ca'amanet, a zălog!: ce o să mai amanetăm 
la urma urmelor dacă pierdem pl ’n astă seară (Dlvr.i ţ[ ® A 
ipoteca: pl-a amanetat casele.

AMANETAR sm. rt Gel ce primeşte ceva ca 
amanet: -^sezlceacelce au luat amanet sau Ipotecă
(COD.-CAL.).
t AMANETARISI (-Isesc) vb. tr. V = AMANETA- 
t AMANETARISITOR sm. = amanetatqr ;

Împreună cu cel vremelnic drlt a -«-ului încetează pl drltnl 
asupra lucrului amanetat (Cod.-cal.) [a m a n e t a r-i S i].

AMANETAT sbst. Faptul de a amaneta.
AMANETÂTOR sm. y Cel ce pune amanet 

[amaneta].
‘AMANT sm., ‘amanta (pl.-ta) sf. Ibovnic(ă), 

amorez (amorează) [fr.].
AMĂNyNT, amArpnt 1. sbst. ® In legătură cu 

prep. de, ou, t pre (cu care formează loc. adv.), 
ţinlnd seamă de părţile cele mai mărunte, de cele 
mai mici Împrejurări, foarte migălos: at luat satul 
de-a rlndul pl oasele de-amănuntnl (mar.) ; carlle luemrlle 
acelor vremi pre amănuntul au sorls (CANT.i ; a căutat cu de- 
-«-ul prin toate colturile casei; le-a povestit toate In de- 
amănunt, una olte una (slv.) ; ţl-eru dragă lumea să prlveptl 
la o grădină apa cu amănuntul căutată osp.) ţ[ ® t Fără 
prep.; tuturor amăruntul vedearea ce văzuseră spuseră (haso.) .

2. amAnpnt (mai adesea pl.-ta, -turi) sn. îm
prejurările, particularităţile unui lucru, unei Intlm- 
plări luate tn parte, una clte una: luă aminte la 
toate amănunturlle ce Inconlura curtea osp.); a Intra In —6; 
a da prea multe -«-e; a se pierde In —e.

ii- adj. Amănunţit: In urma amănuntei analize ce 
am consacrat legendei (odob.) [aa m ă n u n t sau 
mărunt].
t AMANUNŢA (-unt)... Băn. = AMENINŢA...

AMĂNUNŢI, amAruntI (-tesc) vb. ir. ® v'A mă
runţi, a sdrobi, â fărlma, a desface bulgării de pă-
mint: la praştia dlntlla... am&mDtlm pămlntnl şl stlrplm 
buruienile (ion.) | © A arăta, a povesti pu de-a- 
mănuntul (p^mAnunti) [amănunt].

AMAnunţdvie, amAbuntjme sf. = amAztont
2.: treptat, treptat, amănunţimile lucrurilor pier şl rămtn 
numai siluete (br.«vn.).

AMĂNUNŢIT, amArdntIT 1. adj. ® p. amA- 
NUNTI...: de va II faţa ogorului foarte amămntită şl In* 
foiată (ION.) H © Cu toate amănuntele, ţinînd seamă 
de cele mai mici amănunte: mi-a făcut o descriere ««’ă 
a locurilor pe care le*a vizitat.
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AMA-
AMB

2. adv. Gu de-amânuntul: sft-ml povesteşti toate 
ii- sbsl. Faptul de a amănunţi.
AMAN-Z AMAN loc. adv. Zor-nevoie, cu 

orice preţ: &la, si-I Impmmat ou patiu mll de lei
(BR.-VN.) [tc.].

AMAA 1. adj. ® De un gust neplăcut, ca al 
pelinului, al fierii, etc. (© dulce) : ~ oa iieraa, ca 
veninul, os pelinul; migdale '*'0; ©: rdd&olns Învăţăturii e 
,wă, dar rodul el e dulce (znn.) ; ^ 0 sare »ă, sulfat de 
magneziu t © © Trist, mlhnitor, chinuitor, du
reros, crud; grozav: ajunsese In cea mal sărăcie 
(NEGR.i; In pUnrl trosnesc stejarii, E un ger >v, cumplit! 
(Aux.); zile o-e, traiu nesuferit, plin de necazuri: 
şl an, proastă, să nu ştiu nimic şl să-ml lao alle (CAR.1 ; 
oind ţl-1 lumea mai «vă (znn.), cînd nu mai ştii ce să 
faci de supărare, de necazuri; durere -vă, durere 
adtncă, pătrunzătoare; lacrimi —o, care izvorăsc din 
cauza unei dureri adinei; pline -vă, se zice de ceea ce 
se agoniseşte cu multe umiliri, cu multe necazuri.

2. adv. Gu multă durere, grozav: a (se) piinge 
a oblnnl -v.

3. (pZ.-rurl) sn. ® ® Ghin, necaz, durere, mlh- 
nire adlncă: simte numai V- şl neoaaurl Intr'astă lume 
isLV.i; ţp'-: o Ine n’a gustat -vul nu ştie ce e dulcele; @: 
a-şl mincs-vniou cineva, a trăi Împreună cu cineva Im- 
p^ţind cu el binele şi răul; : a-şl înghiţi -«-ui, 
a răbda necazurile, a suferi In tăcere; cu -«-, loc. 
adv. cu multă durere, grozav, amarnic H ® Atits
-«-: pre sine să vor vedea larăş într’atita -v şl durcare şl In 
usturime netreentă (varl.), de unde © expresiunea 
atit(a) -«- de, atita mulţime, sau ce ide) -V de, ce mul - 
ţime, sau numai -«- de, o mulţime (comp. o groază de 
bani): văzlnd ne oucoşul său... Înconjurat de atit * de ga- 
llţe (CRS.); nu 1 se Intlmplase nlolodată. In atits -«- de 
vreme, nlmlo din cite visase ivlah.) ; e greşită construe- 
jiunea atiţia amari de,..: de stiţia -vi de ani vecini cu mo
şiile iD.-ZAMF.) (svMABE).

4. interj. Exprimă o mîhnire sau durere adlncă, 
o ameninţare, mai adesea In construcţia vai şi 
cind venia apoi lama, ... val şl -v I (slv.i [lat. a m a r u s].

*AMARA (pi.-are) sf. a, ® Funie ce slujeşte spre 
a opri o corabie la uscat sau spre a o lega de altă 
corabie 1 © ori-ce fel de funie ce se Întrebuinţează 
spre a lega diferite lucruri Intr’o corabie: am intii-
lilt bricul turcesc, l-am dat — şl i-am remorcat (I.-gh.) [fr.
a m a r r el.

AMArACIQS adj. Gam amar, puţin amar. 
AMAhAGIVNE sf. ® însuşirea, starea a tot 

ce este amar ţ| © Gust amar: gustă dottoris, să 
vadă dacă este potrivită din -v (car.) 1[ © © Durere SQU 
mlbnire adtncă, necaz, obidă: pe buzele ei crăpate tre
cea cIte un surls trist şl plin de v idlvr.i.

AMArAx,VŢA- (pl.-uţe) Sf. ţ Mică plantă ier
boasă cu flori galbene aurii, care creşte prin locuri 
umede, prin păduri; conţine un suc amar cu pro
prietăţi tonice (Gmtiana filifomiis) [a m ă r e a]. 

•AMARANTA (pi.-te) sf. ♦= ŞTIR [fr. < lat.]. 
AMAREAJLA (pl.-ell, -ele) sf. ® Amărăciune: 

nn e nlol o dulceaţă să nu fie nrmală de -v (ret.) t © ^ 
Mică plantă ierboasă cu flori mai adesea albastre, 
roşiatice, mai rar albe; creşte prin 
ftneţele uscate, prin locurile nisi
poase de la cîmp, coline şi din 
munţi; din cauza proprietăţilor 
sale tonice, expectorante şl sudo- 
rifice, e Întrebuinţată In medicină 
In contra afecţiunilor pulmonare 
(Polygalavulg., P. comosa) (d) 91)
[a m ă r 1].

AMAHŞL i. adj. dim. ahab.
2. ahAreA (pZ. relei Sf. A Trans.

= ARMURAR.
AMARPOE, AmAbImb sf. Amă

răciune [amar],
AMARţU, amArIu adj Gam 

amar, puţin amar: tlorlle vişinilor Imprăşteau mi
rosul lor jilav şl amărln (grl.) ; pa glt simţi un gust amă- 
rlU, OOCllt IDLVR.).

AMARţ (-ărăso) 1. vb. Ir. ® A faccamar: bău
tura aceasta ml-a amărit gura ţi © ® A Întrista, a 
mlhni adine, a necăji: ml-a amărit silele, viaţa, su
netul ; asta o amăra pe copilă plnă ’n fundul eulletulul icar.i .

Fig.91. Amăreală.

2. vb. refl. ® A deveni amar ţ) © ® A se mlhni 
adine, a se necăji, a se chinui: oum nu m’aş căina şt 
nu m'aş v ,oă lată sint olog iisp.i f ® A duce O viaţă 
plină de necazuri: laoă mă amărăsc şl eu pe aloi, pe Ungă 
oasă (SLv I Hat. *a mărire].

AMĂRIMfi ww AUAR{HE
AMArJre sf. ® Faptul de a (se) amări ţf 

® Mihniret oai» sofleta-l apasă iemin.).
AMARţT,-tTA i adj. sm. f. ® p. ahAbI K 

© ® Adine mlhnit, necăjit, supărat: viaţă vă; 
trăia \ zile otod 8lDdesct de mine, oă am să mă. 
Intoro Iar la dtnsa aoaeă, Iml vine să tnxbez (Crg.) ^ ®Om. ^
(ŞEz.), om uscat, de care nu se mai prinde carnea.

2. adv. X Gu durere, amarnic: vaitindn-se în 
Tăpaie plnă ’n glt (pann). '

AIMArÎTPR adj. ® Care amărăştet ©
0: să nn faoă ca părinţii lor, rudă Intoartă şl amărl- 
toare (bibl.).

AMARţU tv AMÂRTU
AMARNIC 1. adj. ® Grozav, spăimlntător. 

Înfricoşat: iarna de gerul cel -v trăsnea grinda In odaie 
IEMIN.) t © Grozav, neindurat, straşnic {vorb. de 
persoane):-omul aprig e mal mnlt deolt Inte, e -v ivoa.i.

2. adv. © Grozav, Îngrozitor: vara te Innădnşl de 
oăldnră şl ţinţarll te ohlnneso v icrg.i ţ| © Mold. Foarte, 
peste măsură, extrem: Tlgannl era V de tndul isAD.) 
[ama r].

amArvnt... sw am Anunţ...
OAMARUNŢA1 (-ţez)... = AMĂNUNŢI-..: îngheţn- 
rlle oe an să urmeze amărunţează ţaţa ogornial hon.) [w-
bcAbuntaI
OAMARUNŢA' (-unt)... Olten. = AMENINŢA-.. [»^ 
AMANUNTA].

- amArunţelul (DE-) OT- mărunţel.
AMARUNŢI (-ţese)... iv AMAnuNTI.. : amăran- 

ţlnd orl-^ce problemă (Dlvr.>.
OAmArUŞ sm. ♦ Bucov. = oAlin [a m ar]. 

AMARUŢ i- adj. Gam amar, puţin amar. 
2. AMARPTA (pZ.-uţe) sf. ♦ ® = AMArALUTA t 

©”= IARBA-O An.
OAMASURAT adj. adv. Tr.-Carp. Potrivit (cu;, 
conform (cu), corespunzător: acuma i-a adus; ~ 
lăgădnlnţel, pe Ilnl său işez.) [măsura t].

'AMATQR, -TOARE sm. f. © Care are o aple
care, o plăcere, un guât deosebit pentru ceva, iu
bitor: V de vlnat. de pescuit, de dans ţ[ © Se zice mai 
ales, cu privire ta artele frumoase, despre acela că
ruia-! plac foarte mult aceste -arte, fără a se Înde
letnici cu dlnsele: v de pictură, de sculptură, de muzică 
[fr. < laţ.].
•AMAZONA (pZ.-one), #AMAZOANA (-cane) sj. ® 

^ Nume'dat de cel vechi unor femei războinice 
care ar fi locuit In Sciţia ([g) 92): amazoanele acestea 

etan nişte muieri viteze care 
DU vreau să ştie de nimeni dsp.> 

II ® -e. Rochie lungă 
pe care o poartă femeile 
cînd călăresc 11 © Călă-

Fig. 9a. Amazonă riiiticA. Fig. 93. Amazonă.
reaţă Îmbrăcată ou o astfel de rochie (IU 93) [lr. 
<lat.-gr.].
t AJVIBAC sbst. © t- Tăbliţă, placă de scris ţ 

© Socoteală [ngr. âjinaxo;].
•AMBALA (-iaz)i. vb.lr. VA Impacbetamărfuri 

In plnză, In lăzi, etc., spre a putea fi păstrate şi 
transportate fără să fie supuse la stricăciuni: na 
taplţer ambala planai <vlah.i .

2. vb. refl. © A-şl lua vlnt, a scăpa (vorb. de 
cai) H © ® A se aprinde fără veste de mlnie, a se 
lăsa a fi tlrlt de o pasiune, a sc iuţi, a se pomi 
deodată [fr. emballer].
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’AMBALtAGIU (pl.-age^agll), ‘AMBALAJ (p(.-aia),
sn. ® Faptul de a ambala, împachetare t ® Tot 
ce slujeşte spre a ambala: hlrtie, carton, pînză, 
lazi, butoaie, etc. [Ir. e m b a 11 a g e]. 
‘AMBALAT sbst. Faptul de a ambala. 
AMBAR' = HAMBAR.

‘AMBÂRASA (-aşez) vb. It. A încurca (pe Cine
va), a pune în încurcătură [fr. embarrasscr].

‘AMBARASANT adj. Care pune în încurcă
tură: BA află Intr’o sltnatle foarte —-A [îr. e m b a r- . 
p a s s a n t]

• AMB ARC ADER (pi.-ore) sn. a. Cheiu; punte 
care înaintează în mare pînă la Înălţimea unui 
vapor şi de unde se îmbarcă mărfurile şi călătorii 
[îr. embarcadăre].

‘AMBARDA (-dea) vb. intr. A face ămbardee 
[fr. e m b a r d e r].

‘AMBARDEE (pi.-dee) sf. % Mişcare de rota- 
ţiune de la stînga la dreapta şi de la dreapta la 
stingă pe care vîntul sau un curent puternic o im- 
priină părţii dinainte a unei corăbii [fr.].

‘AMBASADA (pi.-Bde) sf. O ® Funcţiunea 
reprezentantului unui Stat pe lingă alt Stat: a fost 
trimii In Ia Londra K ® In mod colectiv, ambasa
dorul şi personalul care lucrează sub direcţiunea 
acestuia: faoa parte din ~ ţ[ ® Clădirea în care lo- 
cueşte ambasadorul şi unde se află instalată can
celaria acestuia: s’a dns sa-;şi vizeze paşaportul la * *1 
® Deputaţiune trimisă la un prinţ sau la un Stat 
suveran, solie [fr.].

‘AMBASADOR 1. sfn. © ® Persoană trimisă 
de un prinţ sau Stat suveran să reprezinte pe lîngă 
o curte străină interesele Statului şi persoana Su
veranului de la care a primit misiunea, sol: a fost 
numit * al Angliei la Paria ţf ® Pr. ext. Persoană tri
misă pe Ungă alt cineva cu însărcinarea de a tace 
oarc-care demersuri sau de a-i cbmuniea ceva: 
nu m'am putut Intulege cu -^ul pe care ml 1-al trimis.

2. AMBASADOARE (pl,-doare) sf. ® Soţia unui 
ambasador 1) © Pr. exl. Femeie trimisă pe lîngă 
cineva cu o misiune oare-care [fr.].

‘AMBE(LE) ev AMBII.
‘AMBETA (-etez) 1.. vb: Ir. A plictisi.
2. vb. refl. A se plictisi, a i se urî [fr.]. 

‘AMBETANT adj. Plicticos, plictisitor [fr. e m-
b 6 t a n t].

‘AMBIANT adj. Care înconjoară, înconjură
tor: fluid ~; mediu 15 aer aerul care împre
soară un corp, cu care acesta este în atingere peste 
tot sau mai pe toată suprafaţa sa [fr.]. 
‘AMBIANŢA sf. Ceea ce înconjoară, ce consti- 

lue un mediu material, intelectual sau moral [fr.]. 
‘AMBIDEXTRU,-trA adj. sm. f. £) Care se 

slujeşte deopotrivă şi cu aceeaşi Indemînare de 
mina dreaptă şi de cea stingă [fr. < lat.]. 
‘AMBIGEN adj. Sj Avînd forme de amlndouă 

genurile: aubetantivele zise de oblcelu ,lneatre’, slnt 
In limba romină, avind forma mascalInA la singular şi fe
minina la plural [după lat. a m b i g e n u s]. 
"AMBIGUITATE sf. Ca Defectul unui cuvînt, 

unul discurs de a fi ambiguu: nn vei gAsi ia raspnnsni 
lai aloi o urma de [lat.].
‘AMBIGUU adj. ca Care se poate lua in două 

Înţelesuri, echivoc (vorb. de un cuvînt, de un dis
curs); ml-B dat un răspuns [lat.].

AMBII ‘aMBE(LE) {gm.-d. m. ambilor, f. ambelor) 
mim. Amindoi: ambii prieteni; ambele mllnl; uneori 
forma nearlicolată ambe precedă substantivul cu 
sau fără articol: Cnrlernl de ambe sexe [lat. a m b o]. 

sn. ©, ‘ambiţie sf. = ambiţipne. 
ambiţiona (-lonez) 1. vb. tr. A Căuta ceva, 

a umbla după ceva, a năzul la ceva cu mare rlvnă, 
ndemnat fiind de ambiţiune: boierii, pe cari bogfttia 

II snmetise, Incepnifi a —- domnia inegr.i.
3. Vb. refl. A se Incăpăţtna din rivna de a-şl 

ajunge scopul, din ambiţiune: s'a ambiţionat sa in-
•40Tufn°rlC0 Dret 116 coleSll Băl [fr.].
AMBIŢips,-OAsA adj. sm. f. ® Care are am- 

uiţiune, slăplnit de ambiţiune: o inimă ambiţioasă; 
~ H ® Care arată, care cuprinde ambi-

f ’k .d,otlDt4 ambltlnasă; planari ambiţioase f ® ©
încăpăţînat, arţăgos, iute la fire [fr. <lat.].

Fig. 94. 
Ambrasă. _

‘AMBIŢiyNE, ‘ambiţie sf. Rlvnă, dorinţă ne
mărginită, nelnfrînată, de a ajunge la onoruri, la 
măriri: uneori patima trufaşe de a i se recunoaşte 
în public valoarea personală: a plin de a lipsit do 
ori-ee ambiţia de a domni II plerdn ib&lc.) [fr. < lat.], 
t AMBpN (pZ.-oane) sn. njJ = AMTQN: sa sal pre — 

şl rădică cinstita ernee (Varl.) [vsl. a m ti b O n U].
‘AMBOS.^ (-osez) vb. tr. a, A dispune legăturile 

unei corăbii astfel ca să se menţină vasul apărat 
într’o direcţiune dată [fr. e m b o s s e rj.
‘AMBRA (pZ.-bre) sf. £ Substanţă grasă şi aroma

tică cu miros pătrunzător ca de mosc, care se ex
trage din intestinele caşalotului, dar care se mal 
găseşte plutind la suprafaţa mării, chlhlibar 
cenuşiu; se Întrebuinţează în parfumerie: insnieic
se Inăltan ou scotborl de tămile şl on prund de —' (emim.i [fr.].
‘AMBRASA (pl.-ae) Sf. Făşie de Stofă sau şiret 

gros, de care atlrnă mai adesea un ciucure, şi care
slujeşte să ţină strlns mijlocul unor ------ -
perdele sau draperii ('Jl 94) [fr. e m- 
b r a s s e].
‘AMBRAZVRA (pZ.-nrl) Sf. ii( Des

chizătură, ferestruică de formă pris
matică făcută în masivul unei baterii 
prin care Să poată trece gura unui 
tun [fr. embrasure]. 
t AMBRIBQIU1. sm. ♦ = pEşmA ®.

2. adj. Roşu Închis, mohorît* din 
mUtasse loşIetlcA e& se facă — (hasd.) [tc.-ar. 
amberbui, comp. ngr. ăixitepunot].
‘AMBROZIAC adj. Care are un 

miros foarte plăcut, ca acela care se presupune 
a-1 li avut ambrozia [fr.].
‘AMBROZIE sf. ® ^ Hrana zeilor Olimpului, 

după cum hectarul era băutura lor; ea avea dpul 
de a conserva tinereţea acelora ce o gustau şi de 
a-i face nemuritori ţ] © Pr. exl. Mlncare foarte 
gustoasă, delicioasă; gnstlnd nn lel de compusă din 
pntln lapte, pntln şvnc( şi puţin zahăr (CAR ) [lat. < gr.].

•AMBULANT adj. ® Care umblădinloc In loc, 
care nu e stabil: cine dornl să-şl închine Unei statal >~el 
(VLAH.) Ş! ® V Negustor —, care umblă din oraş în oraş 
sau care colindă străzile spre a-şi vinde marfa H ® 
O Actori ambulanţi, cari merg' din oraş în oraş spre 
a da reprezen laţiuni II ® a Spital —, spital provizoriu 
unde se primesc şi se îngrijesc militari răniţi sau 
bolnavi [fr. <lat.J.

‘AMBULANŢĂ (pl.-ente) sf. ® Di Un fel de 
spital militar aşezat la o mică (iepărtare de cîmpul 
de bătaie şi unde se transportă imediat răniţii spre 
a li se da cele dinţii îngrijiri (H) 95) II © Spital 
improvizat în diferite carti
ere ale unui oraş în timpul 
unei epidemii sau unui râz- 
boiu civil [fr.],

AMEAZA... = AMIAZI...
‘AMEBA = amiba. 

o amelicA = america.
tAMELINŢA... = AME

NINŢA-..
‘AMELIORA (-orez) 1. vb. tr. A Îmbunătăţi, a 

face mai bun, a aduce In stare mai bună. a în
drepta.

2. vb.refl. A se îmbunătăţi, a se îndrepta: sta
rea holnavnlnl s’a mal ameliorat [fr.]. 
‘AMELIORANT adj. Imbunătăţitor [fr.]. 
‘AMELIORARE, ‘AMELIORATIPNE, * AMELIORA- 

TiE sf. ® Faptul de a (se) ameliora 11 ® Îm
bunătăţire, stare mai bună [fr.]. 
‘AMELÎORATOR adj. Care ameliorează [fr.]. 

t AMELIŢA1 (-it) vb. Ir. Olten. Bucov. = AMENINŢA: 
taietoml amslltind, 11 oăzn mina (oos.). 
t AMELIŢA2 (-U) vb. intr. A pomeni în treacăt 

(Intr'o scriere) despre o Intlmplare, a menţiona:
nune n’an amelltat măcar olt de pntln da aceste ce am sorla
noi (N.-COST.). f
t AMELIŢAtVRA (p{.-tnri) sf. Pomenire in 

treacăt (Intr’o scriere), menţiune [a m e 1 i ţ a2].
‘AMENAJA (-ajez) vb. tr. ® A Împărţi CU rln- 

duială: — apoie nuni Izvor 1[ ® A întocmi Intr'un 
anumit scop, a aranja: tn vederea oaspeţilor, s’a ame
najat altfel apartameniol ţ @ ♦ A regula tăierea UfUfl

AMB-
AME

Fig1.95. Ambulantă..
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AME
AME- p&durl In aşa fel ca lemnele să nu se isprăvească 

niciodată [fr.].
*AMENAJAMţlNT (pl.-eate) sn., ‘AMENAJARE, 

af. ® Faptul de a amenajaf®* Ingriiirea 
tăierii unei păduri [fr.].
‘AMENDA (-de*} vb. tT. ® A face mal bun, a 

Îmbunătăţi, a îndreptat ® 0 Spec. A aduce îndrep
tări, SChirnbări (unei legi); legea nu trebne deelllc- 
tatft, ol numai amendată t ® A îmbunătăţi pămîntul, 
a schimba na tura solului, a-1 Ingrăşa prin adău
garea unor substanţe străine care-1 fac mai rodi
tor t ® rt A osîndi la amendă, a globi: i-au amen
dat ou 60 de Iei pentru oontraventle [fr.].
‘AlVIţlNDA (pî.-onzi, -ondo) ® sf. fy Pedeapsă 

în bani, gloabă: martorul citat, oare nu vine înaintea 
ludeoătll, ae va oelndl la o * oare nn va II mal mare de 100 
de lei (pR.'Civ.) t ® A dnoe onorabilă (pentru oeva), a-şi
oere iertare, a-şi recunoaşte în public greşeala [fr.].

‘AMENDABIL adj. Care poate fi amendat, care 
se poate îndrepta [fr.].
‘AMENDAMENT (pl.-ento) sn. ® îmbunătă

ţire, îndreptare t ® 0:Spec Schimbare, modificare 
propusă la o lege, la o hotărîre cu prilejul discu- 
ţiunil ei în Corpurile legiuitoare t ® ^ Tot ce 
slujeşte să îmbunătăţească pămîntul şi să-l facă 
mai roditor; îngrăşămlnt [fr.].

AMENINŢ.^ (-Int), AMEEINTA (-rlnt) ţ. vb. tr. 
® A Ja cuiva a înţelege, a-1 înfricoşa prîn vorbă,
?rln faptă, prin gesturi, prin scris, că trebue să se 

eamă de mînia sau răzbunarea lui, de răul ce are 
de gînd să-i facă, etc.: l-a ameninţat ou bătaia, on 
moartea H ® Pt. exl. (vorb. de primejdiile de cari 
are să se teamă cineva): după oe ae văau scăpat de pri- 
meldla oe-l ameninţase iisp.i.

2. vb. intr. A face cu mina, cu arma, cu un 
lucru oare-care, un semn, o mişcare, cu scopul de 
a înfricoşa pe cineva, de a opri în loc pe un duşman, 
de a-1 reduce la neputinţă (mai adesea în basme, 
cînd este vorba de puterea vrăjUor): avea tiei beti- 
eoaia tn mină şl, olnd a ameninţat, toate onrtlle s’au risipit 
(VOR.); ameninţă asupra lor «1 se Hooxă stane de piatră dsp.)
[lat. ‘amminaciare< minaciae].

AMENINŢ^tHE, amerintaRE s/. ® Faptul de 
a ameninţa: este mai grea pentru un sullet oe
as olatină uşor deott chiar lovitura icar.i "[ ® Vorbă, 
faptă, gest, etc. prin care se ameninţă cineva. 

ameninţător, amerintAtor,-toare adj.
am. /. Care a m e n i n ţ ă: acest nor «v de groaznică vi
jelie se apropia de ţara lor laALC.i; a mere la primărie, apoi 
la subprelectnră, să denunţe pe ameninţător (CAR.i.

AMENINŢATVRA, AMBRINtATţIBA (pl.-turl)
Sf. (Buo.) ■ ameninţare.
‘AMENITATE sf. ® Plăcere ce produce fru

museţea unui loc II ® Pr. ext. Firea aceluia care 
primeşte cu bunăvoinţă, cu bllndeţe pe cineva, 
afabilitate: erau siguri a găsi la dlnsul o primire plină 
de ~ (U-OH.) [fr. <lat.].

‘ AMţNT (pl.-te) sn. A Inflorescenţă asemănă
toare cu un spic, formată din reunirea pe o axă 
principală a mai multor flori 
unlsexuate, fără codiţă (aşa la 
salcie, anin, alun, plop, stejar, 
etc.) (p 96); MtTWB [lai.].
‘AMENTACEE sf. pl. A Fa

milie de arbori cu flori monoice 
sau dioice dispuse In amente [fr.].

•america sf. m PInză de
bumbac ordinară ţesută în fa
brici : ilo că pinsa de oasă trăaşte mal 
mult dsctt acea de tlrg numită * hon.)
[A m e r i c a].

‘ AMERIC^In adj. i- • ® Din America, care 
locueşte sau s’a născut în America (In spec. în Sta- 
tele-Unite) ţf ® Ca tn America: reclamă »ă 1| ® 
♦ aluna ~A tm- ALUNA. H ® a NUCA sw NUCA.

2. AMERJCAN, americana (pl.-ane) sm. /. LocUitor 
din America (ee- p. ist.); ii' se laoe se preface că 
nu ştie nimic, se face niznai.

‘AMERICANţSC adj. Din America, în felul, 
după obiceiul Americanilor.

■ AMERICANEŞTE adv. ® După obiceiul, tn 
felul Americanilor ţ ® In limba americană.

Fig. 96.
.Amente de alun.

‘AMERICANISM (pi.-isme) sn. ® ^ Particu
laritate a limbii' engleze vorbite în America (în 
spec. In Statele-Unite) K ® Purtare, apucătură 
americănească [fr.].
‘AMERICUŢA (pl.-uto) sf. A Specie de muş

cată (Pelargonium hoTtulanum) [America]. 
OAMERINDA (-dez) Trans. = MERINDA.

AMERINŢÂ... ameninţa...
amestec' (pl.-eouri) sn. ® Punere la un loc 

a mai 'multor lucruri ţ[ ® Lucruri îngrămădite 
lără nici un rost, confuziune II ® împreunare de 
mai multe lucruri, de mai multe însuşiri; Lannnt 
era -val cel mal plăcnt de om serios şl de ceea ce se nnmeşte 
„nn gamin” (i.-gh.) ţ ® Participare la un lucru, la o 
afacere, faptul de a li tovarăş cu cineva (mai des 
in înţeles pejorativ): al lace mai bine să stal deoparte, 
să n’al nici un — In această alacere T| ® Legătură, ra
port: se strecoară In inima copiilor datina şl obiceiuri ce 
n’an nici un * cu datinile moştenite de noi de la străbnnll 
Romani uip.i t ® t Pretenţie asupra unui lucru H1- 
© tDe-^-ui, ioc. adu. Amestecat la un loc, împreună: 
porţile zldlnlul tocmite cn anr şl cn argint de-ameasteonl 
(DOS.) [amesteca].

AMESTECA (-ec) 1. vb. tT. ® A pune două, ori 
mai multe lucruri la un loc pentru a schimba în
suşirile lor sau a scoate ceva nou din ele; a amestecat 
vin cu rachiu t ® A pune Ceva într’un lichid şi a-1 
mişca uşor ca să se topească: amestecă nul bine za
hărul In apă t ® A face pe cineva să ia parte la 
ceva ce nu e potrivit cu firea, cu demnitatea lui: 
l-a amestecat sl pe el In această atacare nşoinstltă f ® A 
pune lucruri de acelaşi fel în alt şir, a schimba 
felul cum Sînt aşezate: la lopata şl amestecă pntln ni
sipul t ® 0° pămîntul, a face una cu pămîntul:
curţile Domnului Qheorghe Ştefan... an bătut vllelllle vre
mii şl le-ai} amestecai on pămîntul (Vlah.) ţ[ ® A încurca; 
@: —' vorba ca făcăletnl mămăliga (znn.i, a bîlbli, a vorbi 
fără şir 11 ® t A vorbi de rău pe cineva, a intriga 
contra lui, a-1 denunţa: s'an făgăduit că nu-l va ame
steca la Fcartă pre Dlmltraşcc-Vodă (NEC.).

2. vb. refl. ® A se schimba firea unui lucru 
prin contopirea de elemente deosebite: nu este iasă, 
nn este popor, care să no se amesteca on altele Ş[ ® A lua 
parte la ceva, mai ales fără nici un rost, fără a fi 
chemat: la Incepnt en nn mă prea amestecam. Ie lăsam pe 
ele să aleagă şl să hotărască (Vlah.) ;-nu mă bag, nu mă ame
stec (rsp.i SC amestecă nnde nn-1 fierbe oala ; ^: se a- 
mestacăcamăraml {sau capătrnnjelnl,cimbrul) tn bucate; 
iŞt: cine se amestecă In tărlte, II mănlnoă porcii ţ[ ® A se 
pierde, a dispărea printre alţii; s'a amestecat in mul
ţime ţ ® t A avea legături cu ciheva, a veni în 
atingere cu cineva: ou prieten minlos nn te amesteca 
(BiBL.) t ® t A avea pretenţii la ceva: să tie şi de la 
noi slugilor noastre acela sat dereaptă ocină şl alt nlme să nu 
să ameastece (hasd.) f ® t A-şi pierde mintea: la grijă 
era şl toată tabăra leşească, asa se amestecasă de răn Leaşll 
cM..oosr.) (iw MESTECA1) [lat. ‘ammlxtlcare< 
mixtus].
ţ AMESTECĂCIUNE sf. Amestecare.

amestecare' sf. ® Faptul de a (se) ame
stecat® Participare la ceva f ® t Vorbire de 
rău despre cineva, intrigă, denunţare.

AMESTECAT ţ. adj. ® p. AMESTECA 111 ©NE- 
amestecatt® De tot felul: lume—at ® ţ Nehotărlt 
încurcat, confuz: şl aşa an stătut Inccnrlle —b doi ani 
(NEC.) 1 ® t Nehotărnicit: fiind moşită Ulmnletllor •~ă 
şl nehotărttă da cătiă alte silişti ale lor (hasd.).

2. s6s<. Faptul de a (se) amesteca.
AMESTECATQR,-toare adj. sm. f. ® Care 

amestecă 1 ®’ţ Care vorbeşte de rău pe ci
neva, intrigant, denunţător: i-au pirit Dnmitrasoo- 
Vodă precum are fraţi In î^rlgrad ţi slnt ■o’l de domnii
(N.-COST.l.

AMESTECAtURA (pl.-tuxl) sf. ® Multe lu
cruri puse la un loc pentru a alcătui ceva nou II 
© In^ămădire de lucruri fără rost, confuziune 11 
® Lume de tot felul, de toate condiţiile ţ ® t în
vălmăşeală: jumătate de oaste fnglse... şl sa tăcnse — 
mate (m.-cost.) H © t Neînţelegere, duşmănie; era multă 
•V Intra Leşl, oă nu-şl putea alege oraln (nec.) H ® t In
trigă: s'au temut... de aceale amestecături ce-1 amestecasă 
Vasllle-Vodă la Poartă (m..cost.) K © t Faptul de a se
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amesteca Intr'o afacere, de a pretinde ceva, preten- 
ţiune: nlmlne... oa aceamoble treaba ea n’alba oiol vre-o * 
(HAsoi) H ® t încurcătură, situaţiune turbure : eo- 
ootlna oă Intre acele ameetecatnrl 1 se vor închina Ini (SR.-un.)
H ® ± RţiOULA [amesteca], 
ţ AMESTECAţiş (pt.-işnri) sn. Muîte lucruri 

amestecate la un loc, belşug de lucruri: 
den /•'Ul tan al Imbogatit pre toţi împărăţii pamlntulnl (biblo . 

■AMETIST (pJ.-iate) sn. ® © Varietate de 
cuarţ transparent de coloare violetă; se găseşte 
mai ales tn Brazilia şi Mada
gascar® 97) U ©'»■ oriental, va
rietate violetă de corindon, cu 
strălucire sticloasă sau de sidel; 
e bireiringent şi se electrizează 
prin frecare; se găseşte în grani
turi, bazalturi şi nisipuri diaman- 
tifere; e foarte preţuit tn biju- Fig. 97. Ametist. 
terie [Ir.].

ameţeala (pl.-ţeiij sf. © Turburare a stării 
cuiva din cauza unei indispoziţii, unei boale: i-a
Inat ou Irig şl cu *; o tree ameţeli şl sudori de zăpuşald de 
gientatea sacului de pe umăr (vlaho ţf © Stare In care 
Cineva nu-şl mai dă seamă de ce se petrece, e ză
păcit : unii donddneau ca nebunii, ptnd-1 apuca —• <crgo ţi 
(âj 0: e atlta turburare şl * In lumea noastrft, Inolt nu mal 
înţelegi nimic ţf © Turburare a minţii din cauza 
băuturii: In starea de * In care se g&sea, nu mal ştia ce 
leoe t ® * AMETEALA-QILOR = RASFţTQ [a m e ţ i].

AMEŢI (-eţesc] 1. vb. tr. © A turbura mintea 
cuiva, a face să-şi piardă capul, a zăpăci: necontenit 
mă miram şl ameţeam pe mama ou întrebări (6N0 f © A 
face pe cineva să creadă lucruri neadevărate: 
ameţeşte lumea ou promisiuni deşarte ţ| ® A Îmbăta: 
rinul acesta e prea tare, simt oă m’a ameţit.

2. vb. inlT. © A simţi o turburare In starea sa 
din cauza unei indispoziţii, unei boale: mi s'a lăont 
rău şl am ametit ţ| © 0: baba atunci a ametlt de bucurie
(CHS.I.

3; «6. refl. © A-şi pierde mintea, a se zăpăci: 
s'a ameţit de atitea lande ţ[ © A se Îmbăta: m'am ameţit 
dlntr'un singur pahar [lat. *ammattire<mat- 
tus],

AMEŢţT i. adj. © p. ameţi; a umbla ~ ca un 
olocirian (maro, a umbla zăpăcit, a nu şti ce face ţ| 
© Cu mintea dusă, fără conştiinţă: a căzut ~ la pă- 
mlnt ţ[ © ©: blinda turturică a sosit —'â de bucurie, a- 
etoape de soţul el (oooeo ţj © Beat: ce mal stal de vorbă 
on el, no vezi oă-11^?

2. shst. Faptul de a (se) ameţi.
AMEŢITOR adj. Ce dă ameţeală, ce te face să 

ameţeşti: alearH sgomotoasele trenuri In goană ame
ţitoare (VLAHO.

AMEŢITURA sf. © Ameţeală ţ[ ® ® t înşe
lăciune: văzlnd Moldovenii această... ,v, nu sulerlră (gr. ur.)
[ameţi].
•AMFIBIU 1. adj. © ba$e> Care trăeşte şi pe us

cat şi în apă (cum este broasca, cţrocodilul) II 
@ 0 Care e de două feluri: coconul Andfbnaohe era 
din solul acel ^ căruia se poate aplica proverbul moldove
nesc: nici cine nici ogar (Negr.i.

2. AMFIBIU (pl.-bii) sn. Şi (mai adesea) amfibie 
sf. Animai care trăeşte şi pe uscat şi In apă 
[fr. < gr.].

’AMi'inpL (pî.-oluri) sn. « Gen de minerale 
de origine vulcanică, !n a căror compoziţie intră 
silicfia, protoxidul de fier, magnezia şi calciul; se 
prezintă mai adesea sub forma de cristale verzi; 
varietăţile mai însemnate sînt tremolita, acti- 
notul şi hornbienda [fr.].

'AMfibolqgig adj. a/ Cu dublu Înţeles: ora-
o»l ; Irază —'ă [fr.].
'AMFIBOLOGIE sf. Ca Construcţiune greşită 

prm faptul că ce se spune în ea poate fi luat în 
nouă Înţelesuri [fr. < gr.].

"AMfibrah sm. $ Picior (în metrica greacă 
Şl latină) compus dintr’o silabă lungă între două 
scurte (------ ) [lat.].

AîVp’iCTipNI sm. pl. Membri ai amfic- 
tioniei [fr. <gr.].

AMFICTipNIG adj. ^ De amfictionie: adu- 
nars «ă [fr. <gr.]..

mnmrrinr'

‘AMFIGTIONIE sf. ^ © Federaţiune reli
gioasă şi politică intre mai multe oraşe din Grecia 
antică H © Adunare a acestei federaţiuni [tr.t. <
gr-]-

'AMFIGURIG adj. ca încurcat, neînţeles: dis
curs, stil —' [fr.].

■ AMFEVLACRU sm. s Picior (în metrica an
tică) format dintr’o silabă scurtă între două lungi 
(--------- ) [lat.],
'AMFipxus sm. >4» Gen de vertebrate, cel 

mai apropiat de nevertebrate şi care e considerat 
ca cel mai inferior dintre peşti [fr.].

"AMFITEATRU (pl.-tic) sn. © Sală (de 
cursuri, de " 
adunări) în 
care băncile 
sînt aşezate 
la înălţimi 
gradate, fie
care din ele 
ceva mai sus 
decît cea di
nainte, aşa 
ca să poată 
vedea ori
cine, chiar şi 
cei mai din 
urmă[Bl 98):
Ia luteresantele 
lecţii de istoria 
tării. ţinute de 
Cogălnloeanu, Fig. 98. Amfiteatru.

era totdea
una plin (I.-GH.) H © ®: acest Întreit şir de muutl ce se întind 
In ~ pe orizon (negr.) H @ Clădire descoperită, la 
Romani, de formă rotundă sau ovală, cu locuri
de jur împrejur aşezate
la înălţimi gradate şi *
In care se dedeau săr
bători populare, jocuri, 
lupte de gladiatori, etc.
(1^99): Vespaslanavea aloâ 
on Aw 9I mal multe palate
(BOL.) [fr. < gr.J. FiE. 99. Amfiteatru.

"AMFITRION sm. , ____ -
Gel care face onorurile invitaţilor, care dă o masă
^ tARfffORĂ (pi.-ore) sf. ^ © Vas de pămînt de 
formă lungăreaţă şi cu două toarte în care cei 
vechi ţineau diferite lichide (vin, untde
lemn, etc.) (U100) t © Măsură de capa
citate pentruUchiiie (aproape 19 litri), la 
Greci şi la Romani [lat.
"AMIANT sbst. -a- Varietate de asbest 

care se prezintă sub formă de fire mă
tăsoase foarte flexibile, textile, somănînd 
Cu jurubiţe de mătase; cei vechi ţeseau 
din el fitUuri de lămpi şi azi se mai În
trebuinţează la fabricarea de ţesături in- 
combustibile, de hîrtii de fUtraţ, inata
cabile de acizi, etc.; se găseşte mai în toată 
Europa, mai ales în ItaUa, Corsica şi 
Savoia [fr. < gr.]. Fig. IOo.

AMIAZ(A) wr AMIAZI. Amforă,
t AMIÂZANOAPTE f= MIAZANOAPTE.
•f AMIAZĂZI 1'. adv. Tr.-Carp: Mold. ® ©Lacea

surile 12 din zi: pierise soarele tocma — (u.-cost.) Ii © 
Mai des întrelminţat in loc. adv. De—: nu vezi 
o’a trecut soarele de — (Crg.) ; t lutru—: Intru amladză- 
dzl străluci lumină multă de năprasnă spre menre (cod.-vor.) ;
I pre—: acest răspuns .au venit lui Dimitraşco-Vodă 
Intr'o zi pre — (NEC.) : t d u p ă —: şl audzlră glasul Dom
nului Dumuedzeulul ce Imblă In ralu la răcoare după amla- 
dzădzi (PAL.) Tf © Cruce —, tocmai la ceasurile 12: oind va
II soarele cruce —, atunci te răpede Iute şl apucă un pulu (Sb.i . 

2. sbst. {cu art. t amiazăzui, amiazăzea) ® Ceasurile
12_din zi, amiaza: şl-ml lu amiazăzea ca mlezur noptel 
(GAST.) ţl © ţZiua — mare, ziua în amiaza mare: şi-i 
ducea... la primblare şl-1 privea tot norodul ziua — mare 
(NEC.) ţ( ® ® t Sud: numai ce văzum despre — un, nour 
cum să rădică de o parte de cer (V..-COST,) k [lat, a (î
m e d i a m d i e m].

AME-
AM1
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AMI
AMI- AMIAZI. AHI4ZA 1. adv. ® ® Ora 12 din zi (✓ 

întrebuinţai sinffur); 61 umbra o înghite olnd ziua e 
imlail lALzcB.) H ® (De obiceiu tnloc. adv.): la 
In Fină tă iloă ,,bou breaz", Vine soare*e la amiezi
(ZNN.i, so zice despre cineva tncet ia vorbft. la lucru, 
tembel I de spre către pe(la)'^ţduoă 
<»; I n b -* Trana. Mold. (habd.), pe la 1 după amiazi 
H ® Cruce —(ocmal la ora 12: cina soarele e cruce ■»'.

2. AMIAZI, AHIAZ sbsl., AMIAZA s/. ® Timpul de 
la ora 12 din zl; locul pe cnre-1 ocupâ pe cer soa
rele la aceasta orA: tocmai cind soarele e deasupra amla- 
zulul (oooB.) I era treout de amiază [Cro.i ^ ® Pe la (o) amia
ză: ne-am pomenit pe la o amiază la Hanul Orecllor (vlah.i 
II ® Amlaaul mere: olnd tu la amlazul mare, îngerul stătu 
locului (ODOB.1 V ® Ziua In (sau la) amiaza mare: se ridică 
o negură ziua In amiaza mate, da nu se vedea om ou om 
'IBM H fţ) Amioe(ă), mtncarea de Ia 12, prtnzul; 
a tooe amiaza sau amlazul, a prinzi T] ® O Am loz 1, 
Sud: peuu deal despre amlazl a statului Şuharăul se găseşte 
o piatră tn patru mucbl iooob.) (av nAMIZZI, NAMIAZA)
[amlazâzl],

' AMţBĂ (;/!,-ba) sf. %. Gen de animale proto- 
zoaro nl c&ror corp e format dlntr’o masă proto- 
PlasmicA, In genere incolora, 4.
In Interiorul cllrela ae gAseşte x )=l 
un nucleu; trAesc tn apele 
dulci şl chiar pe uscat ([Ş] 101)

sm.,‘AMIoA(p(.-oels/,
Prleten(A) IUI (c neamic [lat. . / 1

‘AMICABIL adv. Prlete- / I, 
neŞtC: mă întreabă... amlcabll, Insă 
destul de rece: adavărat vorbeaiIP Fig. loi. Amibu. 
lEMIN.I [lat.],

adj. ® Dc amic, prietenesc: legături 
~e T @ Prietenos: Inlalegerea ou loootenentul Bastard 
a fost... -dl (l.-OH.) tu © NBAM10AL ffr. <lat.].

1 AMlCfE AMIornn: legaturile^ de — dintre Mun
teni |1 Moldoveni (i.-OH.) [a m 1 c],

'AMICIŢIE s/. Prietenie ft ©meamiojtih [lat.]. 
* AMIDQN^sAsl. a- Substanţa pulverulenta. grA- 

unţoasA, albA, Insolubila In apA, 
care se extrage din grăunţele 
cerealelor (grlu, ovAs, porumb, i
ele.) şl dlnir'un mare numAr 
do plante (cartofi, morcovi, 
eto.); din ea se face scrobealai**
([li 102) [fr.h
O AMIEZĂ2A (-ăzaz) VO. in Ir.
Trana. tact.) A minca de amiazi 
[a ni 1 a z A z 1].

AMIţIZI1 B amiazi.
O AMIEZţ1 (-eieso), o AMIEZA 
(•ane) vb. llitr. OJtan. Trana. ® A lua masa de 
amlazl, a prinzi t ® Mold. ipaw.) A se odihni 
la amlazl (corb. despre vite).

’ AMIGDAIaA (pl.-aie) sf. <£) Fiecare din cele 
doua glande, tn forma de migdale, aşezate de o 
parte şi dc alta tu fundul gu
rii, unde începe ' Itlejul; se 
inOamcaiA uşor tn urma unei a 
iAcoll(®103)(fr. <lat.].

•AMIGDAI^A s/. f In- 
flamaţte a amiţdaleW, gliei
^\^MIGDAI,OţD I. adj. Iu 
forma de migdală.

J, sbst, oăA Rocă iu a cărei 
masă se \-ăd amestecate mici 
corpuri hi formă de migdale
(fr- <JfJ-O AMUţ 
- MIJI,

ş. Vb. rc/f. ® A aţipi:
*e pahar pana. Numai cita bal rtn- 
durl ăi da. Tun holarU s'amUaa
trocj f® A se miii (de ziuă), 
t A-MţJLOC loe adv. aa- mijloc.
'AMŢL stsf, ^ Radical ipotetic al alcoolului 

amilic şi ai derivalclor sale [fr, <lat.], 
'AMELAGţXr adj. ^ Ce arc proprietăţi asemă- 

i'.ătoaie cu ale amidonului [fr.].

m,%

Fîg. loa. Grăunţe 
de amidon.

(-Uase) i- tb, infr.

Fig. AA. Aniigdale. 
L. Limba.

'AMliilC adj. â- ® Aioooi —, alcool produs prin 
fermentaţiunea alcoolică a feculei de cartofi ® 
Se zice şi despre compuşii derivaţi din alcoolul 
amilic; seria —ă ţ'® Vorbind de însuşirile acestor 
comnuşi: miros [fr.].

AMINI 1. interj, (introdusă din limba biseri
cească)' Aşa"sA fie I —, sl Inb’un ceas bun: (alecs.) ; OP:: 
3 zice —, a primi ceva, a consimţi la ceva, a lAsa 
sA fie aşa; zice — la toate unn.), primeşte tot, fără a 
mai sta pe glnduri, fără împotrivire.

2. sbst. Olt —ui nici de cum, niciodată:
nu 1 dăduse cit —ul prin gtnd (znn.i; Piuă la —, nici 
la —, niciodată: nu mal putea adică aă-l desgroape nici 
la — (isp.) [vsl. amină<gr.].

AMINTE adv. ® In expresiutiile: a-şi educa —, 
a) a-i reveni In minte un fapt, un lucriî din trecut: 
ţi).: nebunul nu rida de ce vede, cl de ca-şl aduce —; b.) 3 
băga de seamă, a ţine socoteală: adn-ţi — de învăţa
turile mele Msp.i: ţ a-st aduce — ou..., a semăna CU...: 
lutru unele voroâvo isl aduce — preste seamă ou a noastră 
limbă moldovenească (M..C05T.) V ® A aduce —, a rede
ştepta in mintea cuiva un' fapt,UR lueru din treout, 
a face pe cineva să se gtndeascA la un lucru 
care i-a pierit poate din minte: nu-mi mai aduce — 
de nenoioclrlle dlu trecut ^ @ Aducere —, faptul de 
a(-şi) aduce aminte: iată clteva aduceri — din tinerele 
(i.-GH.); — © NEADţJOERE —: doamne clătină din cap Iu 
semn de peaduceie — cgn.) ® Aducător—, care aduce 
aminte; t care-şi aduce aminte 1[ ® a ine — (la 
sau t spre) ceva, a) a li cu gîndul la ceva, a lua In 
seamă ceva: asonltatl, tu, învăţătura tatălui sl Inatl — a 
cunoaşte soooteaia (bibl.); bj a fi CU toată băgarea de 
seamă la ceva, a nu-i scăpa nimic din vedere: 
luă — la toate amănuntele msp.i ; ţ a se lua —, a avea 
grijă de sine: mtuclndu sl săturtndn-to, la-te — pre tine 
să nu |1 Bă lăţească Inima (BIBL.) f| ® Luare —, băgare de 
seamă, atenţiune: ou bobi cercetători se uita cu mare 
luare — nsp.i;—© NELUABE — H ® t Luător —, bă
gător de seamă II ® A-i veni —, a i se redeştepta 
în minte, a-i veni In gind, a-i trece prin minte: 
lotr’o zl i-an venit Iul Bertoldo — să meargă să vază sl el 
cetatea (oast.) 1[ ® O A-1 pica —, a-şi aduce aminte, 
a-şi da seamă f ® a-i ii — a) avea de glnd: mi-i 
— Bă plec; b) a avea tragere de inimă, dispoziţie 
pentru ceva: nn-i a — aă lucreze; c) a-i trece prin 
minte, a-i veni In gtnd: nimărui — n'a fost aă le 
dea da stlie iMusr.i [aa -f minte].

AMINTI (-teao) 1. vb. Ir. şi inlr. (construit de 
obiceiu cu d a, d e s p r e) ® A aduce aminte; 
nn-ml mal — de cela petrecute T| ® A pomeni: am uitat 
Bă am Iuţesc sl alte lapte.

2. vb. refl. A-şi aduce aminte: le place să-ii amin
tească de laptele lor din trecut >isp.i.

AMINTIRE sf. ® Faptul de a(-şi) aminti, 
de a(-şi) aduce aminte f ® Aducere aminte: a- 
mlntlrl duioase mă leagă de acest loc ţ[ ® Pomenire: 
cea mal veche — despre tamilia Ureche este dhi secolul al 
XV-lea.

AMINTITpR adj. Care aminteşte. 
4MţNT(E)RE(A), AMţNTRELE(A) = ALTMIN

TERI, ALTMINTRELEA, 
t A-MINyNE loc. adv. rrn- MINUNE, 
ţ AMIRA sm. împărat (in ţările orientale), Sul

tan : emlra sau domnul Secacheanilor icaht.) [ngr.âjj.vjpăi:]. 
'AMIR.^ 1. sm. a.® Ofiţer de gradul cel mai 

inalt in marina militară (iH 104) | ® vice-amini 
ofiţer de .marină al cărui grad 
este asimilat cu acela de general 
dc divizie ţj ® Coutra-emlral, grad 
In marina militară corespun
zător celui de general de bri
gadă.

2. adj. Tas-, vas de frunte 
al unei escadre, vas care duce 
pe un amiral [fr,],

•AMIRALITATE sf. 3, Ad-©'V 
ministraţiunea superioară a 
marinei militare [după fr. ami- 'Fi , Am;,.al, 
raute]. s

A-MIRARE (A) da-) ioc. adv. sa- MIRARE, 
t AMIROSţ Motd. Trana. ...=mirosi,..' 
OAMIRUI (-ueac) vl. tr. OHen. Trana. A cîştiga,
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a lua in sIRpîiure: aumele satului se trage de la unul 
Badu... el l-a amlrult pdmtntal (or.-n.) [wHIRni]. 
t AMISTUI... ® = MISTUI... t ® ® A (se) ascun
de: nu le stle nude le-an fost trimis gluplneasa Iul să le 
emistueasoa (N. cost i: s'a amlstult undeva ou altele (R.-coo.) 
^ © A rămînoa ascuns; a nu se îndeplini: orindulala 
de la Dumnezeu nu se poate să se amistuească (m. cost.) 1 ® 
© A-ei capul, a-şi scâpa capul, viaţa.

AMÎNA (amin, amilu) 1. vb. ÎT. ® A lăsa pe altă- 
dalâ (îndeplinirea unui lucru): lucrul din mină nu-i 
amina pe miine uiR.i H ® A purta CU vorba pe Cineva, 
a-l face mereu să aştepte, să vie o zi după alta 
spre a-i îndeplini o dorinţă: necontenit ceream apă, 
Iar tata mă amina ou momele de la o llnttnă la alta iCRO.)
ţi 0 rt A soroci, pentru altădată judecarea unui 
proces, executarea unei hotărîri: procedura netllnd 

' îndeplinită, tribunalul a amtnat procesai, 
vb. intr. t A Intîrzia, a zăbovi, 

t AMÎNA adv. ® In mină: Velloioo năvălea In răz
boia singur cu suliţe ~ (Nec.i; t cu zilele în primejdie 
de moarte: nlce el tără groaza morţii nu erau, ce îmbiau 
In tot ceasul, otirn se zice, ou zilele * (m. cost.) ; ţ a scăpa cu 
capul a scăpa cu viaţă H ® P e, p r e şi vin 
pri 'ntuneareo cu arcele pre ~ (Dos.) f ® D e~, a) din 
mînă: si lepădă de ~ tablele şl Ie Irlnse laie (pal.) ; h) la în- 
demînă. de aproape: avea o slugă Radul Vodă... tl so
cotea de —, Iar boierie nu-1 da (m. cost.) ţl ® t PE-AMlNA 
lor. adv.: avlnd şl Mitropolitul ou arhiereii şi cu totl egu
menii cruci pe-amtna lor (Let.i ţ|® PE-AMÎNELE loc. adV. 
Mold. Care mai de care, pe ’ntreciite: pe vremea 
sceeaera bine să Iii barabaglu In Tirgul Neamţului,că te apucau 
pe-amlnele rCRO.) [a3-I-m î n ă]. . 
r AMÎNACIOS adj. Băn. Zăbavnic, Intîrzictor 
[a m i n a t]. 
f) AMÎNAR amnar,

AMÎNÂRE sf. ® Faptul de a a m î n a t ® 
Pătă », fără Intirziere, In grabă,

AMÎNAT 1. adj. ® p, AMÎNA H ® Zăbavnic, 
tirzicinic.

2. adv. Olten. Tr.-Carp. t Tîrziu.
a. slisl. Faptul de a amîna. 

r ÂMÎnATA (-ătez) vb. refl. Băn. A intîrzia [a - 
minat],

AMÎnAtQR,-toaRB adj.sm. f. Care a m î n ă.
AMÎNDQi,-DpuA (ocn.-dat amlnduror, -durora) 

rmm. ® Şi unul şi aitui, cei doi laoialtă 1] ® Iw 
lefiătură cu pron. pers.: vrea să se Înţeleagă on noi -r ţj 
® fi): —, două nevoi, şi unul şi altul nu sînt buni 
do nici o treabă;—» mincatt dlntr'un ciob (pann), 
so zici: de doi Inşi nedespărţiţi sau cari se 
potrivesc la Tire şi la 
apucături, mai aies rele 
(lat. ■ a m I n d o i < 
a m b o-f-d u i].

AMNAR, OAMÎNAR ^ K-b V
(pî.-are) m. ® Bucată '
(le o(el cu care lovind \ .
In cremene ies seîntei =,■
@105); cit al scă- F,g- IO;’- amnar-
lin {sau al da) In —, într’o Clipă, iute, repede; 
fi) î|’}: oloi cit al scăpăra {sau al da) In nipî 0 Clipă, 
rîiuşi de puţin; Trans. (hasd.) 
zeemă dese zice despre o ciorbă 
acră sau prea slabă t ® Bucată 
de fier pentru ascuţit, (cuţitul, 
ele.) 11 @ ^ Parte a războiului 
do ţesut care e fixată In una 
din cele patru găuri ale sulului 
dinainte, de partea dreaptă a 
celui care ţese;,cu ajutorul a- 
cestei bucăţi se ţine întinsă pâr
lea (esâlurii de la sulul de dina
poi plnă la cel de dinainte; dacă 
pnrlea ţesută s’a prea lungit, ^ . 
şe stringe atunci pe sulul dina- F‘E'; I.°6- * 7-nar«. i 
Inie,. InvIrtindu-1 cu amnarul- stimul!-Bi Am^r

.TifTTT 'm: if-»

făcut din lemn, are forma unui LucU Lopătica. - p. 
oiopazon, dar cu cele două ex- Cuiu.-E. E. Sfoara 
ircrnil&ţi de sus unite ([@ 106) ce leagă lopaţicade 
fi ® flă/i. O/fe/7. (HASD.) ^Bucată patul războiului.
de fier sau cuiu cu ajutorul căruia 
se cuboară sau se ridică fierul lat de la plug H ®

i-'A. CLndre,T.—Dicţionar enciclopedic ilustrat, 4g

Trans. (f'c-cdr.) (hasd.) = ACUM [a-

Mold. (HASD.) Fiecare din cele patru speteze, AMI- 
clte două la fiecare loilră a căruţei, care leagă a ayip) 
la extremităţi cartmbii K ® ţf'i Grindă groasă 
care uneşte mai mulţi stîlpi: Mold. fiecare din 
stîlpii care se pun in colţurile casei: pe cea vale 
mare Este-o casă dlu .sev.) ţ[ ® Mold. Trans.
(HASD.) ^ Fiecare din stîlpii care alcătuesc corpul 
morb şi slnt dăltuiţi de b parte şi de alta, aşa ca 
să se fixeze In ei sclndurile păreţilor | ® Bân.
Grinda de la stăvilarul morii pusă peste stîlpii 
bătuţi in apă (••■ stAvilar) [a3+lat. m a n u a- 
r i u s],
OAMNAreL sn. dim. AMNAR.
'AMNEZIE sf. /■ Slăbire, pierdere a memoriei 

(fr.'< gr.]. ■ ,
‘AMNISTIA (-tiez) vb. Ir. 0 A acordă amni

stie [fţ1.].
‘AMNISTIE sf. ţî} Iertare ce se dă de şeful 

Statului celor care au comis ceva ilegal: ea se ă- 
cordăţn masă, nu individual, la toţi cari s'au fă
cut vinovaţi de o anumită faptă şi redă acestora 
toate drepturile pe care le aveau înainte de a fi 
urmăriţi [fr. < gr.].
O AMNU adv. tn 
rn u -I- n’u m a],

AMpIU adv. tn expresiunea: a pune t a băga 
—, Băn. a pune In a pune să se moaie (pieile), 
să se mureze (varza) [a3-f mo iu, derivat de la 
m u i a],

‘AMONIAC (/li.-aonri) a- Corp gazos Incolor 
şi cu miros pătrunzător format din hidrogen şi 
azot, cunoscut altădată sub numele de alcali vo
latil; se degajează din substanţele animale în 
putrefacţiun'e; disolvat in apă, e Întrebuinţat în 
medicină pentru proprietăţile sale caustice [fr.].

‘AMONIAC.^ adj. Care are mirosul sau 
proprietăţile arnonlacului: sate —ă;Tmlroa [fr.].

‘AMONIAT sbst a- Gombinaţiune a amonia
cului cu un" oxid metalic [fr.].
‘AMONIT stn.,^Gen de mo-, 

luşte fosile’din clasa cefalopodelor l 
foarte răspîndite în terenurile se-q 
oundare ((^ 107) [fr.].
t AMONI'ţ'IE = AMUNIŢIE.
‘AMONiu sbst. Qr ® Metal ipo- „. .

tetic compu.F din gaz amoniac şi Flg' I07‘ Amonl • 
un atom de hidrogen | ® ciotură de ţlpirig [fr.].
‘AMOR1 (pi.-oiuri) sn. ® Iubire, dragoste 

(între c’ele două sexe) f ® Iubit, drăguţ (In poezia 
populară scmi-cărturărească) f ® Mai rar şi în
vechit, cu alte Înţelesuri ale sentimentului de iu
bire: -«ui patriei 1] ® A = PLOAREA-AMQRDLUI [lat.].

‘AMOR3 sm. ^ Zeul iubirii, Cupidon (w P. ist )
[lat.]. ■
‘AMORAL, adj. Lipsit de orice morală: o femele 

frivolă, cochetă, (vlah.) [fr.].
‘AMORAŞ1 sn. ® dim. AMOR1 II ® Cineva dră

guţ: ulle ce copil frumos, ceI 1]® Iubit, drăguţ (in 
poezia populară semi-cărturărească): —m ml se n-
aoară (TEOD.t.

‘AMORAŞ2$m. ^ dini. AHQR1 ([a] 108): pe una dln- 
tr’tnsele erau oasntl doi —1 (fil.).

Fig. io8. Amoraşi (după o pictură murală din Pompei).

‘AMOREZ,-eazA sm. f. F lubil(ă), drăguţ(a) 
(după fr. ’a m o u r e u X, -e u s e].
' ‘AMOREZA (-ezez) vb. refl. A prinde dragoste 
pentru cineva', a se Îndrăgi de cineva [amorez], 
‘AMOREZAT 1. adj. ® p. amoreza; a fl ~ 

lulea, a iubi pe cineva la nebunie H ® t Plin de 
iubire, înflăcărat de dragoste: această Intrempare a 
unei vorbe pătrunse pe biata Iată, care tăcn (NEgr.k

2, sm. Iubit, drăguţ.



AMO- *AMQRF adj. fir Fără. formă bine hotărltă; se 
..... aplică in spec. In chimie la substanţe care nu apar 
AmU sub formă cristalizată: fosfor — [fr. <gr.].

•AMORFIE sj. Lipsă de formă; diformitate[fr.]
*AMORQS adj. ® înflăcărat de dragoste t © 

De amor: tosU,piesa aceasta se razlmă pe o banală Intri
gă amoroasă [după fr. a ni O u r e u x].

*AMOROSO adv. J In chip duios, cu pasiune 
blinda (se înseamnă acest ouvînt în fruntea note
lor care trebue cîntate astfel) [it.].
'AMOR-PROPRIU sbst. Sentiment pe care-1 

are cineva de' Însuşirile sale, de propria sa va
loare, stimă de sine: ai snfetl poate mai mnlt, fiindcă al 
fl rănită gl In amoml-proprlu id..zamf.i ; amoml-proprln era 

. poreoiit filotimie ialecs.) [fr. amour-propre].
•AMORTIBUi adj. Care poate fi amortizat 

[fr. a m o r t i r + suf. - b i 1].
•AMORTISMENT (pi.-te) sn. V = AMORŢI- 

ZARE: am făont Împrumutul cu un ... după zece ani [fr. ].
• AMORTIZ.^ (-izez) vb. tr. <^ A Stinge o datorie 

prin plata, pe lingă dobtndă, a unor sume parţiale 
la termeni fixi şi într’o scurgere de timp hotărltă 
[germ. amortisieren<fr.].
•AMORTIZABIL adj. V Ce se poate amortiza, 

care se amortizează; rentă ~ă [fr].
•AMORTIZARE, /AMORTIZATIţUIB, • AMORTI

ZAŢII sf. V Faptul de a amortiza [germ. A mor- 
t i s a t i o n],

AMORŢEALA (pi.-eii) sf. ® Starea în care 
se găseşte cineva cînd amorţeşte: onm bău, 
căzu intr’o sor cn moartea dsp.) ţi © (F): deşteptase na
ţionalităţile... din amorţeala In care eran oăzuta (I -gh.).

AMORŢI (-tesc) 1., vb. intr. ® A se găsi în ne
simţire din cauza unei dureri fizice, unui accident, 
etc.: de abla-şl putu Întinde nn plolor care-1 amorţise 
(VLAH.) 1 ® A pierde însuşirea de a simţi (în spec. 
dureri morale): După sulerlrl multe. Inima se ’mpletreste. 
Răni se face fire, simţirea amorţeşte (Alx.) ţf © A rămlnea 
ca Încremenit, a nu mai şti ce să zică H ® ©: vor
bele Iml amorţiră pe limbă (oor.); l-a amorţit gura, a tăcut, 
i s’a tăiat pofta să mai vorbească 1f ® ®: nu e nicio 
dlstraotle aloi, toată lumea a amorţit c ® ©A slăbi, a 
se întuneca: toate amintirile acestea II amorţesc deodată 
(VLAH.) II ® tde, a Înceta de...: cotell de cehnlt, ogarii 
de solnolt sl. şoimul de piuit amnrtlsă (cant.).

2. vb. tf. A scădea puterea unui lucru, a slăbi 
un efect: otnd fericirea amorţeşte ori care alte simţiri ale 
noastre (NEGr.) .

3. vb. refl. ® A pierde din putere: atunoi simţirile 
orl-cărul călător alung a se ... (odob.) [lat. •a m m O r- 
tIre<mortuusl.

AMORŢIRE sf. ® Faptul de a (se) amorţi 
ţ[ ® Nesimţire, nemişcare: Neagra Innoă de pe vele 
oare zaee ’n * (Alecs.) .

AMORŢIT 1. adj. p. AMORŢI.
2. sm. Care pare că nu are simţire, fără vlagă: 

te BSteptl de la el la măre Inom, dar nu vezi că [e un w p
3. sbsf. Faptul de a (se) amorţi.
AMORŢITQR adj. Care produce o amorţeală

[amorţi].
AMORŢITURĂ (pl.-tnrl) sf. Stare pricinuită 

de ceva ce face să amorţească o parte a corpului:
nu stln ce să fie această ~ In plolor [amorţi].
•AMOVIBIL adj. O Care poate fi mutat dintr’un 

loc Intr'altul {vorb. de funcţionari ai Statului), care 
poate fi înlocuit: magistrat -"ţiu © IN amovibil [fr.].

•AMOVIBILITATE sf. ® Condiţiunea de a 
fi amovibil tt © INAMovibiij- 
TATR [fr.].

•AMFELIDEe sf. pl. A Fa
milie de i,plante dicotileiloane 
polipetale.cuprinzlnd mai multe 
genuri, din care cel mai însem
nat e viţa [fr.].

•AMPER sm. /t Unitatea cu 
oare se măsoară intensitatea cu
rentului, iw DNITATI [fr.]. Fig. lOQ. Ampermetni.

•AMPERMETRU sn. .-1 Gal- - 
vanometru cu care se măsoară intensitatea unui 
Curent electric ([D 109) [fr.].
•AMPLIFICA (-fio) vb.tr. A adăuga la cuprinsul, 

la Înţelesul, etc. unui lucru, a desvolta: [lat.].

•AMPLIFICARE sf. O Faptul de a ampli
ficai]© Adaus.

•AMPLIFICAT 1. adj. ® p. amplifica HH © nb- 
amplificat H ® iu Propozitinne — ă, propoziţiune des- 
voltată, cu mai mulţi termeni decît una simplă sau 
deolt alta din care a fost prefăcută.

2. adv. In chip desvoltat, pe larg. 
•AMPLIFICATIV adj. Care vine să amplifice: 

aceasta este o simplă observatlune .^ă [fr.].
•AMPLIFICATOR, -TOARB adj. sm. f. Care am

plifică [fr. < lat.]. ’
• AMPLIFIC AŢIUNE, •aMPLIPIOATIE = AMPLI- 

PIPARB [fr.].
•AMPLITUDINE sf. ® întindere (în lungime 

şi în lărgime) a unui lucru K ®, întinderea cu
prinsă intre două extremităţi ale traiectoriei unui 
proiectil f ® 15: '^a osollatlanllor anul pendal, mă
rimea unghiului format de cele două Unii extreme 
ale oscUaţiunilor unui pendui 5 ® tŞ- Arcul ori
zontului cuprins între adevăratul răsărit sau apus 
al unui astru şi Intre punctul unde acel astru pare 
că răsare sau apune [lat.].
•AMPLOARE Sf. ® întindere; trebuia să dea mai 

multă — lucrării 1[ (|) Desfăşurare întinsă, bogată: 
Dlmeul nu-I întrece In »a gesturilor [fr. ampleur].

•AMPLOIAT,-ATA (pl.-ate) sm. f. Slujbaş(ă), 
funcţionar(ă): s’ar putea crede că Tara romtneesoă e locuită, 
numai de amploiaţi (Alecs,) [după fr. employă].

•AMPLU adj. Larg, bogat: stllul lul are ceva 
grav [fr. < lat.].
O AMPR0(0)R Băn. Mold.. AMPRţTĂR Oaş. sbst. 
= iMPRCpOR; plnă la amproor Isprăvi ce avu de lu
crat (MAR.).

•AMPUTA (-tez) Vb. tr. f A tăia o parte a cor
pului: l-a amputat braţul [tr. < lat.]. , ■"

•AMPUTARE sf., •amputat sbst. Faptul de a 
amputa.

•AMPUTAŢiyNE, •AMPUTATEE sf. f =AMPU- 
TARE [fr. <lat.].

AMSI, HAMSi sm. KţoPe.ştişor de mare de 10—20 
cm.; are corpul lungăreţ şi botul ascuţit şi e de 
coloare verzuie pe spate, iar pe pîntece e argin
tiu; se conservă mai a- 
desea sărat, în butoaie __
(Engraulis aicrasieho-'^măS^M 
lus) ( [ă| 110 ) [ngr.

T'S- II0- Amsi-
O AMy adv. Mold. Bucov. Trans. ® Acum: tocma 

ţi-ai găsit să pieoir H © Cu înţeles nehotărît (foarte 
des întrebuinţat în povestiri, pentru a lega un şir 
de fapte cu altele; uneori e simplu expletiv): îmbuc 
eu ce Îmbuc şl mal odllmeso o leacă boli. Amu, clnd să ctr- 
mesc eu pe drumul cela. Iaca boul din brazdă se sparle (or.-h.) . 
H ® D eloc. adv. De acum înainte H ® t Cu în
ţeles vag, corespunzător aceluia al conjuncţiunilor 
insă, dar, deci: tu se nu asoultl de el (cod.-vor.) 1| 
® t /»• aemn sau aomu dar acum; nu ~ aemu le-ă 
luat aceastea fiul (coR.) [lat. a d - m O d o].
O AMy IA1 ada. Oaş. =AMU.
OAMUIA2 (amolu) Vb.tf. (Cost.) (trib.) Apune să s& 
îmmoaie, 'a pune a m o i u.

•AMUXiET (pi.-ete) sn. = AMULETĂ [germ. A- 
m u 1 e 11].

•AMULETĂ (pî.-te) sf. Mlc obiect (medalie, 
figură, inscripţie, etc.) pe care-1 poartă cineva a- 
tîrnat la gtt sau în 
haine şi căruia i se 
atribue o putere 
magică, apărarea 
de primejdii, de 
boale, vrăji, etc.
(D 111) [fr.].
O AMUNIŢIE =
MUNiTiVNE (rus. a- 
m u n i ci j a, pol. 
amunicya).'
O AMUREZ... =
AMOREZ...

AJViyRG (pî.-guri) sn. @ ® Apusul soarelui, tim
pul cînd ziua se îngînă cu noaptea: -^i e pragul
noptll (ALECS.); n'a volt să mănlnoe din zori plnă la 
IDLVR I: o trimis Intr'— Ia baba Stana sg-1 descinte (Jip.i ţ

Fig. III. Amuletă antică.
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@ ~nl dimineţii (FR.'CDR.), zorile t ® 0: Trist e deşertai 
«e ee'ntlnde Fe snb -'-ui vieţii (alecs.i [amurgi], 

amurgi (-geşte) 1. vb. unipers. JJ) A se l&sa 
amurgul, a însera: pină una alta, amurgeşte blneicRo.i; 
alua (sau lumina) amurgeşte (bur.) (alecs.i.

2. <f vb. intT. A-1 apuca seara (pe undeva): 
se ’ngrămddeau ca lupii asupra unul biet om oare a amurgit 
CM dram (GR.-N.) [w‘ MuaOI].

amurgit 1. adj. p. amurgi; zarea a trecu
tului lODOB).

2. sbsi. = AMURG: clnd Iu pe la <^, Intllnlun om (isp.i; 
loc. adv. p o <~e, I a <»e (haso.i, In amurg, 
t AMURŢJ... = amorţi...

O AMUŞ (pJ.-uşe) sn. Băn. Groapă în care argă- 
sitorul pune în apă şi var pieile ce au stat amoiu 
(ung. ham vas],
CAMUŞI1 adi. Mold. Bucov. Trona:. ©Acuşi, în
dată H ® Amnşi... amnşi, acum... acum..., cînd... 
cînd...: am o pnlcft: ~ e albd, <*■ e neagră ceoR.i {ghi
citoarea despre „zi şi noapte”)Ş| ® Amnşi-amnşi, me
reu, într’una, îndată [amu],
O AMUŞÎ* (-uşeso) vb. ir. Băn. A smulge părul de 
pe piei după ce au stat în a m u ş. 
OAMUŞINA (-inez) vb. tr. şi inlr. Trans. A 

adulmeca: plsloa amnşlnS şoarecele, 
n AMUŞULUI (-ueso) vb. tr. Trans. (fr.-cdr.) = 
MU3LUJ.
tAMUŢA (-ut) Mold. Băn. Trans. A asmuţa, a în

tărită clinii să sară asupra cuiva: Busuioc amută olnll 
de la noi după dlnsa isEt.i [w MUTA], 
t AMUŢAT sbst. Faptul de a a m u ţ a. 
tAMUŢÂTOR,-T0AREadj. sm. f. Care amuţă. 
■j-AMUŢĂTURA (pZ.-turi) s/. Făptui de a a- 

m u ţ a.
AMUŢEALA s/. © Starea cuiva care a a m u- 

ţ i t K @ Tăcere pe care şi-o impune cineva: prin
amuteala noastră am aluna plnă ani cum am putut (jip.i.

AMUŢI (-uteso) 1. vb. irUr. © A deveni mut, 
a-şi pierde ^aiul: cineva poate să amuţească Iu urma 
unei emotlunl puternice, a unei boale ^ © © A nu mai 
da semn de viaţă, a Ii în neactivitate: politica pre- 
domlnlnd, llteratnra a amutlt (Neor.i Şf ® A nu mai vorbi 
citva timp, a tăcea de-6dată: de-odata amuţirăm cu 
totii (VLAH.) Tf © ® A înceta de a mai lace sgomot:
clnd sosea In toiul borel, amuţea zarva (Dlvr.) ; planul amu
ţeşte ca prin larmeo icAR.i .

2. vb. tr. © A face pe cineva să ajungă mut: 
ne gură m'au amutlt iSEV.i H ® © A opri ceva de a 
mai face sgomot: tim... amutlndu-şl valurile, adoarme 
sub un mal înalt de piatră (vlah.) .

ii. tvb. refl. A-şi opri glasul, a tăcea: amuteşte-te, 
pune mina ta presta gura ta (BiBL.) [lat. *ammutlre 
< m u t u s],

AMUŢIT sbst. Faptul de a amuţi. 
‘AMUZA (-uz, -uzez) 1. vb. tr. A desfăta, a face 

pe cineva să petreacă, să rîdă.
2. vb. refl. A se desfăta, a-şi petrece timpul cu 

lucruri plăcute [fr.].
'AMUZAMEÎNT (pl.-te) sn. Desfătare, petre

cere a timpului cu lucruri plăcute: muiti trăesc cu 
Ideea că viata trebue să lle un vecinie ^ [fr.].

‘AMUZANT adj. Care amuzează: cartea aceasta 
e loarte »ă [fr.].

‘AMUZATQR, -T04BE adj. sm. f. Care amu
zează [după fr. a m u s e u r], 

tAMVOANA. ✓ AMVQNA (pî.-ne) sf. njJ = AM- 
VQN: Ferind de-a sale valuri amvona creştinească (alecs.i.

AMVON (pl.-voane,-vonurl) sn.
(ntJ Un fel de tribună mai ridi
cată în interiorul unei biserici, 
de unde se citeşte evanghelia 
sau se predică ([®] 1T2): s’ă dat
pndloatorul jos din (CAr.i ; In pre- 
-dlclle sale de pe amvoanele blserlollor,
Înţepa ca viespea (Crg.i [vsl. <gr.].

AMVONA iw AMVOANA. 
r AMVROSIE = AMBROZIE.

AN i. sm. ® -fy Timpul de 365 _____
de zile, 5 ore, 48 minute şi 47 de Fin. na. Amvon, 
secuncle în care pămîntul îşi 
îndeplineşte învlrtirea împrejurul soarelui; @: nu 

■educe «<ul ce aduce ceasul, Intr’un timp scurt se poate

Intlmpla ce nu se întlmplă în vreme îndelungată; AMU- 
un lucru vine pe neaşteptate i| ® -fr sideral, tim- ama 
pul de 365 de zile, 6 ore, 9 minute şi 10 secunde minm 
pe care-1 pune soarele ca să revină la acelaşi punct 
al cerului K @ - tropic, intervalul de timp care
se scurge între două treceri consecutive ale soare 
lui la acelaşi punct al ecuatorului t® ^lunar, tim
pul de 354 de zile, 8 ore, 48 de minute şi 34 de 
secunde în care luna îşi îndeplineşte 12 revoluţiuni 
împrejurul pămîntului ţ © -► civii, anul socotit de 
365 de zile, fără fracţiunea de ore, etc. K ® ~ 
gregorian, iulian iw CALENDAR t © '*' biscct iw BISţiCT 
K ® O bugetar, timpul de un an pentru care se 
fixează bugetul K ® ~ şcolar, timpul cit slnt
deschise şcoalele; la noi anul şcolar se socoteşte de 
la 1 Septemvrie la 30 Iunie ţ| ® «mi Domnului, «ui 
Mtntuixii, anul de la naşterea lui Hristos f ® Vn «•
Încheiat, tocmai un an, un an Întreg ; — un «< de 
zile, un an întreg, zi cu zi, fără întrerupere; —«ui 
curent, anul în care ne aflăm; «ui trecut; «ui viitor:
(In) «ul acesta, curent, trecut, viitor (cu înţeles adver
bial) ; — aoum un «, a trecut un an de atunci, în 
cursul anului trecut, Intr’un moment oare-care al 
anului trecut K ® © Cu privire la fenomene me
teorologice: « ploios, secetos, Irlguros H ® Cu privire 
la recoltă, la afaceri: « bun, mănos, îmbelşugat, rodnic, 
rău, mijiocin t ® V Sumă de plătit pentru un an: 
arendaşul Iml mal datoreşte un « ţf @ Dată: docu
mentul acesta e lără « Ş| @ Ou «ul, pe termen fix de 
cîte un an; on ''ii, treclnd la mijloc mulţi ani; 
nu-i văd cu anii; la «ul, anul Viitor, t după ce a tre- ■ 
cut up an; @: mal bine astăzi nu ou declt la «ui un bon, 
mulţumeşte-te cu mai puţin şi mai sigur declt să 
aştepţi prea mult altceva; fâ; merge la nuntă şi zice 
şl la «ui, se zice despre cineva care vorbeşte neso
cotit; la «ul cu bine, la muUl «, urări de anul nou, 
de ziua onomastică, etc. 11 © Pe «, pe timp de 
un an, în cursul unui an; pe « odaţă sau odată pe «, 
în cursul unui an odată ;peste «, ţprespr e«, în 
timpul anului: va ll ascultat din tot ce u Invătat peste «; 
dajdla şl toate greutăţUe olte-s prespre « (PRV.-LP.); de peste
«, din timpul unui an; t intru «, (în) timp de un an: 
cel ce nu va posti patru posturi Intru « (haso.) ; Intru mulţi 
ani, urare de anul nou, de ziua onomastică f ® An 
ou an, an de an, ţ an pre an, în fiecare an: din an in an, 
la interval de un an, un an după altul; t In fiecare 
an: şl alegea el cu statul din « In « cile doi mal mari 
cărora le zicea consuli (n.-cost.) ; — Intr’nn «, In doi «1, 
etc., timp de un an, după trecere de un an, etc.;

odată-i crăoiunni intr’nn «, nu-i totdeauna sărbă
toare, nu petrece omul totdeauna bine; plnă in- 
tr’un «, după trecere de un an; pe un «, pentru un 
an; de un «, de doi «1, eto., a trecut un an de clnd, 
etc.; după un «, doi ani, etc., după trecere de un an, 
etc.; peste un «, după ce va trece un an; la un « 
odată sau odată Ia un «, Ia doi ani, eto., odată în in
terval de un an, etc.; @: din « in Paşte, rar de tot K 
® Pr. exag.: de o sută sau de o mie de «1, de un timp 
foarte îndelungat f @ Ani, pl. Vorbind de anii vîr- 
Stei: e de cincisprezece «1; mlo, mare de «1; «11 la cal se 
cunosc după dinti i) @ ANUL-NQu, ziua de 1 Ianuarie,
Sf. Vasile.

Ş. adv. Anul trecut: « pe vremea aceasta căzuse ză
padă; vin de «; « vară, vara trecută; « Iarnă, iama 
trecută; mai «, cam acum un an, nu e tocmai 
mult de atunci [lat. annus].

ANA npr. m. © Personaj biblic, unul din ar
hiereii din timpul lui Hristos (iw P. ist.) t ® ®: a 
purta (salt a duce, a mina) pe cineva de la « la Calala, a mî- 
na pe cineva dintr’un loc într’altul, a-1 purta me
reu cu vorba.
‘ANABAPTISM sbst. njJ Credinţa anabaptiştii 

lor [fr. <gr.].'
‘ANABAPTIST 1. sm. Părtaş al sectei care 

şi-a luat naştere în secolul al XVI-lea din mişca
rea protestantă şi care propovăduia că cineva tre
bue să se boteze din nou la vîrsta clnd îşi dă seamă 
de însemnătatea acestui act, botezul din copilărie 
fiind socotit neeflcace.

2. adj. De anabaptist: sectă, docirină «ă [fr.< gr.].
‘ĂNACARB sm. ♦ Gen de arbori ce cresc în 

America i'ntertropicală şi al căror fruct e o nucă
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Fig. J13. Anacard.
r
primul picior este

renilormă, toarte gustoasă; se cultivă şi In Ito- 
rărU (>J| 113) [Ir.].
•ANACOLyTA (p/. -nte) s/. co înlăturarea unui 

corelativ.rlintr'o frază (oare na Inleleite să taoă, in loc 
de: acela oare nu înţelege să tacă);
frază in caro se trece brusc de 
la o construcţiune gramaticală 
la alta (ml-al cerut de stltea ori 
sfaturi, ti le-am dat si nu le-al ar
mat) [fr. <gr.].
•ANAGOREIT sm. m* Călugăr 

care trăeşte In pustiu; pustnic 
In general [fr.< gr.].
•ANACREONTIC adj. S ® 

în genul şi stilul odelor păstrate 
sub numele lui Anacreon (poet 
grec din sec. al VI—V-Iea In. de 
Hr. care clnta iubirea şi petre
cerile) H © Vers vers între
buinţat de Anacreon şi alcătuit 
din două picioare plus o silabă; 
un iamb sau un spondeu şi cîteodată uii anapest, 
al doilea un iamb [fr. < lat.].
•ANACRONISM (pf.-me.-muri)sn. az ©Greşeală 

pe care o face cineva cînd pune Intr’un timp fapte 
care nu s’au Inţlmplat atunci sau persoane oare 
n’au trăit tn acea vreme; e un ~ cind tntr’una din ca- 
zanllle Hltropolltulnl Varisam sa spune că pe vremea Iul 
Orlstos ,,ln Ierusalim era adunata năroade multe, era Slrbl, 
OojI, Neamtl, Arapi, Eghlpleanl, SPănloH” r; © Orice 
lucru care e pus Intr’un'timp greşit, care nu se po
triveşte cu ideile, obiceiurile unei'epoci [frJ.
•ANACRONţSTIC adj. Care cuprinde un a- 

nacronism: legendă de o bizarerie iodob.).
•ANADIFLOZA (pi.-oze) sf. CO Figură de retori

că ce consistă ih a începe o frază cu cuvîntul sau cu
vintele de la sfîrşitul frazei precedente [fr.-< gr.], 
t ANADQL (pi.-oluri) sn. Blană din Anatolia

(ŞAIN.) [tC.].
tANAOOLEAN 1. adj. • Din Anatolia.
2. sm. Soldat turc din'Anatolia [tc. A n a d o 1].

oanadoleancA. = NADOLEANCA.
ANAEOLESC adj.= ANADOLEAN: călărlmc ana- 

dolească ialecs ).
•ANAERQBIXJ adj. f Care trăeşte fără aer, 

fără oxigen {in spec. despre unii microbi) [fr.]. 
OANA-FOGA sf. Băn. Trans. (hasd.) ivic.) ^ Săr
bătoare populară care se ţine în unele locuri le 
1 Iulie, în altele la 22; cine lucrează atunci la vie, 
se crede că i se usucă via; se zice că în ziua aceea 
arde piatra în apă.
t ANAFORA (pi.-ale) sf. t Raport ce se făcea de 

slujbaşi unei autorităţi, fn spre. raport adresat 
Domnului; 11 citeam, ceasuri întregi, anetorale de-ale dl- 
vanurllor'(i.-GH.) [ngr. itvaiopdt].

ANAFORA1 bw NAFURA [vsl.<gr.]. 
•ANÂFQRA3 (pi.-ore) sf. Ca Figură de retorică 

ce consistă în repetarea aceluiaşi cuvînt la Înce
putul a două sau mai multe fraze; iubiţi, iubiţii ne 

. zice Veneţia cernită. Iubiţii amoral vostru puternic e st 
Sfint tALECS.I [fr. < lat.].

* ANAFORIC adj. co Care cuprinde o anaforă 
[fr.].
t ANAFTEMA, tANAFTIMA = ANATEMA. 

ANÂFURA tw NAFDÎiA.
* ANÂGLţFA (pi. -ife) sf. ^ ^ Lucrare cizelată, 

sculptată în relief [fr. <gr.].
ANAGNOST sm. © ngj Băiat care face ser

viciu la biserică, duce luminările, ţine haina preo
tului, etc. H ® rri Care citeşte la biserică; eram ca
pabil să spun pe carte cit oricare * de repede (negr.) K ® ^ 
Sclav care, la Romani, era însărcinat să facă lec
tura în timpul mesei, să copieze şi să se ocupe de 
bibliotecă; lector public, recitator de versuri la 
teatru [ngr. ava-fvtuoff]ţ ţj lat. anagnostes].

‘ANAGOGIC adj. jf" +•+ De anagogie. pri
vitor la anagogie; Intorpretaţla a operelor Ini Dante
[ir.].

*ANAGOGţE sf. +u Interpretare mistică a 
înţelesului literal al unei opere, In spec. a Sf. 
Scripturi [fr.].
'ANAGRAMA (pl.-meî sf. Strămutare arbitrară

a Uterelor unui cuvint, pentru a forma din eie 
un cuvînt cu alt înţeles; paimâ-iampâ, dopui-podui 
[fr. <gr.].
•ANAHORET = ANAOORţT.
‘ANALE sf'pl. © ^ însemnări făcute an cu an

asupra Intlmplărilor dintr'o ţară; Analele lui Tacit *I
© Publicaţiune care apare în fiecare an pentru 
a arăta activitatea unei instituţiuni, unei societăţi;
Analele Academiei Romtne, Analele parlamentare ^ © Pr.
ext. Ceea ce se întîmplă într’o ramură de activi
tate, istoria desvoltăru ei; ceea ce se întîmplă în
tr’o ţară, istoria ei; nu s’a mai pomenit aşa ceva In «■le 
literaturii; <vle Bomlnlel nu pomenesc de o boală mat gro
zavă deolt ciume Iul Caragea (i.- GH.) [fi?. < lat.].

•ANALECTE Sf. pl. ^ Bucăţi alese din Utera- 
tura unui popor [lat.].
•ANALFABET, -EtA adj. sm. f. Care nu ştie 

carte, persoană" incultă [germ.].
‘ANALGEZIC adj.f Care produce abalgezie[fr. ].
‘ANALGEZIE sf. f Pierderea sensibUităţiî în 

ce priveşte durerea, nesimţire produsă prin intro
ducerea In organism a unei substanţe [fr. <giv].

‘ANALGEZINA sf. fi? A = antipirjnA [Ir.].
•ANALIST1 sm. .^ Scriitor de anale [fr.].
•ANALiST3 sm. © Care e deprins a face ana

lize, In spec. în ştiinţele matematice ţi © Care 
cercetează şi descrie cu de-amăiiuntul un lucru; 
era cal mat neindurat ~ In viaţa de toate zilele (DLVR.) [fr.].

•ANALITIC adj. © Care se face prin analiză; 
metodă —ă'ţi ® Care arată lucrurile în amănunte; 
programă —ă, programă care explică punct cu punct 
părţile ei generale H © ± Care întrebuinţează 
algebra şi calcul infinitezimal: geometrie meca
nică — 1; ® az Limbi —o, limbi care au forme 
hotărîte, distincte, pentru exprimarea noţiunilor 
în înţelesurile şi raporturile lor variate [fr.].
‘ANALIZA (-izez) 1. vl>. Ir. © Faptul de a face 

o analiză.
2. vb. refl. A se cerceta pe sine cu de-amănun- 

tul' a căuta să pătrundă ceea ce se întîmplă în 
starea sa internă; e In tlrea omului cult să se analizez» 
mal mult deolt cineva Incult [fr.].
‘ANALIZA (pl.-ize) sf. © Descompunerea unui 

lucru în elementele lui constitutive, a unui corp 
în părţile ce-1 alcătuesc; analiza unei Iraze, unei gln- 
dirl; se zice şi de lucrurile morale şi intelectuale; 
analiza inimii omeneşti, analiza pasiunilor ţ| © Cerce
tare de aproape, amănunţită a unui lucru, a unei 
scrieri; să lacem analiza discursului pe care l-a rostit S 
© fi- chimică, descompunerea prin diferite pro- 
cedeuri a unui corp în elementele din care e alcă
tuit, cercetarea substanţelor care au pătruns în- 
tr’un corp; analiza apel, slngelul, aerului; — calitativă 
ev-CALITATIV; cantitativă ev CANTITATIV ţi @ 5 
— spectrală, metodă de analiză prin care se poate cu
noaşte natura intimă a unui corp observ.înd. cu 
ajutorul spectroscopului, spectrul luminii sale ţ
© ± ~ matematică = CALCUL INFINITEZIMAL ţ[ ©
+++ ~ psicoiogică, cercetare a facultăţilor sufle
teşti. In spec. cercetarea felului în care se prezintă 
sufletul cuiva K © 4» ~ gramaticală, cercetarea cu
vintelor dintr’o frază, arătîndu-se felul lor, dacă 
sînt substantive, adjective, etc., schimbările la 
care sînt supuse în ce priveşte genul, numărul, 
cazul, modul dexonjugare, etc., în ce caz, în ce nu
măr sînt puse, etc.; logică, arătarea părţilor unei 
fraze, desfacerea ei în propoziţiuni şi în părţile 
lor, subiect, predicat, atribut, etc. H ® d+ .Vletodă 
de descompunere prin care se trece de la efect la 
cauză, sau de la consecinţe la principii, de la parii 
cular la general, de la compus la simplu; cu In 
ţelesul acesta, analiza e opusă sintezei [fr. < gr. ’

‘ANALIZABIL adj. Care se poate analiza [fr.
‘ANALIZATOR sm. Care analizează [fr.]
‘ANALOG1 adj. Care are oare-care asemănare, 

potrivire cu alt lucru [fr. <gr.].
ANALQG3 (pî.-gnrl) sn. pk] = ANALpGHION.

t ANALOG* sbsl. (TKT.) Parte proporţională, cl- 
time [ngr. âvoXo-fOv],
t ANALOGHIE sf. © = ANALOGIE ţ| ® Împăr

ţire proporţională, repartiţiune; ao.ooo de lei striaţi 
Drin de !a aceşti eănnanl locuitori iirg.) [ngr. aveeXa-jia].
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Fig. ir+. 
Analoghion.

ANALQGHION (pl.-oane), ţ ANALQGBIU {pL 
-oghii) sn. cni Pupitrul pe care se ţin cărţile in bi
serică şi unde sta ctntăreţul; pupitrul portativ pe 
care se citeşte in mijlocul bisericii 
(III li4) [ngr. iva^oTlov], x'-./
t ANALOGHISI (-Iseso) vb. Ir. A //P 

potrivi, a socoti intr’un anumit fel; 
a Împărţi proporţional, a repartiza 
[ngr. ivrz'/.o-f'.ioi].
•ANALOGIC adj. Care are în

suşirea analogiei, care se face prin 
analogie [fr.].

•ANALOGIE sf. ® Asemănare, 
potrivire Intre un lucru şi altul în 
unele părţi ale lor: limba romînft ai« 
maltă ca limba italiană; prin^^ prin 
asemănare, prin apropiere între u- 
nele lucruri; din ce etlm, putem deduce prin — cS aşa se 
va Intimpia 11 ® ± Proporţie [fr. < lat.].

•anamorfoza (pi.-oze) s/.fi ® Desen diform, 
grotesc, al unui obiect, care, aşezat orizontal în faţa 
unei oglinzi conice sau cilindrice, e redat fără defor
mare H ® Imagine diformă, grotescă, a unui obiect 
reflectat de o oglindă curbă [fr.].
•ANANAS sm. ţ, ® Plantă cu frunze lungi şi 

Înguste, dinţate şi spinoase pe margini, aşezate în 
rozetă; originară din America tropicală, se cui 
tivă azi în mai toate regiunile calde, şi,în Europa 
în sere (Ananas sativus) f ® Fructul acestei 
plante, de coloare gălbuie-ro- 
şietică şi de formă ovoidă, 
avind în vîrf un .buchet de 
bractee foliacee; este unul din 
fructele cele mai plăcute la gust 
(H 115) n® Pere —,pere cu'gust 
de ananas [fr.].

ANANGHIE sf. Nenoro
cire, suferinţă, strîmtoare: a 
ajuns la »; md găsesc In cea mal 
nea (VLAh.i [ngr. âvâ'fxT)]

• ANAPEST sm. S Picior din 
metrica veche, compus din 
două silabe scurte şi una lun-
gâ(-------- ) [lat. < gr.].
•ANAPESTIC adj. ţi Vers 

fmapeştl [îat.].
ANAPODA 1. adv. ® Altfel de cum trebue, 

de-a’n-doasele, pe dos: toate Incmclle le spune şl le 
lace —' (ALEcs.i; toate Iml merg îl ® Razna: să nu 
care onmva s’o luaţi peste cimp cu gindul (isp.).

2. adj. Nepotrivit, ciudat: a mincat vr'o aece 
bătăi de pe urma mluţll şl vorbelor Iul (vlah.) ; şi în 
expr. ca; Mold. să iiu de nu-i aşa (hasd.) sau în hles- ■ 
teme; Mold. să 111 şl afurlşlt I (hasd.) [ngr. uvotKoSaj. 
t ANARGHERIE sf. A Neprimirea unei sume 

pentru care s’a dat chitanţă [ngr. ivap^uplx).
•ANARHIC adj. De anarhie, care favorizează 

anarhia, turburat de anarhie: principii ~e; stat
[fr.].
‘ANARHIE sf. O ® Turburare produsă într’un 

Stat prin lipsa de guvernămînt sau din pricina 
unei guvernări prea slabe; turburare, neorînduială 
In general; această tară era Intr’o adevărată ^ militară 
(i.-oH.) H ® Sistem politic şi so- ţ 
cial după care individul se des- # 
voltă liber în afară de ori-ce 
tutelă guvernamentală [fr. < 
gr.].
•ANARHISM shst. & Doc

trină a celor cari susţin anarhia 
[f^].
•ANARHIST, -ista 1. adj.

De anarhie; principii 
2. sm. f. O Care împărtăşeşte 

păreri anarhice, turburător al 
ordinii publice [fr.].

ANASON sm. 4 ® Plantă 
din familia umbeliferelor cu 
tulpina cilindrică, păroasă, cu 
flori albe, în umbele; fructul ei e un grăunte ovoid 
-păros de culoare cenuşie-verzuie (Pimpinclla ani-

Fig. 115. Ananas, 
vers ce cuprinde

Figf. ii6. Anason.

Fig.
.Anason stelat.

sum); e numită şi,,anason rominesc” (ia) 116) H ® 
Sămînţa acestei plante, întrebuinţată la bucătărie 
şi in medicină pentru proprietăţile.ei aromatice şl 
stimulente 1f ® = MOLţr^ n ® akason-mare = 
MOLţTRA f ® FRANŢUZESC sau — STELAT, plantă 
cu flori galbene-verzui şi cu fruc
tul compus din opt folicule dis
puse în formă de stea; toate 
părţile acestui arbust răspîndese 
un miros aromatic plăcut; creşte 
cu deosebire în China şi Japonia, 
se cultivă Insă şi în sudul Eu
ropei; se întrebuinţează la dresul 
mîncărllor şi la fabricarea de 
licheruri, precum şi în medicină 
(lllicium anisatum) (ăl 117) li 
® S (Rachiu do) rachiu făcut cu 
anason [tc. <gr.]. 
ţ ANASTASIMAR = ANASTASIMATAR.

ANASTASIMATAR (pl.-are) sn, „jJ Carte de 
cîntări bisericeşti sărbătorind Învierea Domnului 
[din ngr. ăvaata-'.p.G^].
•ANASTIGMAT(IG). i. adj. fi Lipsit de 

astigmatism: obiectiv —.
2. anastirmat [pi.-ta) sn. Obiectiv anastigmat 

[fr.].
• ANASTIGMATISM sbst. "fi Proprietate a unor 

obiective de a evita astigmatismul prin sfericita- 
teă desăvîrşită a suprafeţelor lor refringente [fr.].
•ANASTOMQZĂ (pL-ozo) sf. ® Împreunare 

de vase sanguine, fibre, nervi, cu ajutorul unor ra- 
mificaţiuni laterale H ® ♦ împreunarea unora din 
filamentele unei plante cu altele ale aceleiaşi 
plante [fr. < gr.L

•ANASTRQFA (pî.-le) sf. co Intervertirea or
dinii fireşti a cuvintelor (de noroc lipsit am lost, în loc 
de: am fost lipsit de noroc) [fr. <gr.]. 
t ANATEFTER (pL-emrl) sn. Registru [tc.].
ANATEmA (pi.-eme) sf. (şşj Afurisenie; de obi- 

ceiu în jurăminte, blesteme: să tle anatema; ţ să ile 
dat anatemei [ngr. ^vâtisp.a].
t ANATEMESI (-ososo) vb. refl: -aJ A se face ne

legiuit, a se desface de biserică: de arhieren de e’an 
alnrlsit sau de preut sau singur pre sine de s'au anatemeslt 
(DOS.) [anatemă].
•ANATEMIZA (-Izez) vb. tr. „sj A alunga din 

cinul bisericesc, a afurisi, a blestema [după fr. 
a n a t h e m a t i s e r].
•ANATOGISM shst. V Capitalizarea dobinzii 

unei sume date cu împrumut [fr.]. > 
•ANATOMIG adj. fjd Ce priveşte anatomia:

studio [fr.].
•ANATOMIGEŞTE adv. După principiile 

anatomici.
•ANATOMIE s/. ® ♦ Studiul Structurii unui

corp (animal ori vegetal) ou ajutorul disecţiei 1 
® £) Faptul de a diseca: a lace anatomia unul corp 1 
® p ^ Piesă (:e corp sau parte a unui corp care a 
fost disecată şi preparată spre a putea fi conser
vată; reproducere în gips, etc. a părţii unui corp 
sau a corpului întreg pentru studiul anatomiei T 
® ® Cercetare amănunţită a unui lucru; e aieu 
să Iaci anatomia tuturor pasiunilor omeneşti [fr. < lat.]..
'ANATOMŢST sm. g) Cel ce se ocupă cu ana

tomia [fr.].
A’N-BOULE (-DE) loc. adv. m-BQV.
A’N-GALARELE (-DE) loc. adv. sw cAlare.
ANGAr (pî.-re) sti. Şerveţel pe care-I ţin în 

mînă sau sub braţ chelnerii [germ. dial. Han
ger 1 e],

•ANGESTRAL adj. Strănaoşesc, vecliiu: Mi- 
nllle —B au ostenit In mine (vlah.) [fr.].
•ANGHETA (-etez) Vb. tr. A .\ face 0. anchetă 

[fr. e n q u e t e r].
•ANGHETA (pi.-ete) sf. n Cercetare a unui fapt 

hotărlt de" o autoritate: judiciară; ~ industrială;
~ şcolară [fr. e n q u 6 t e].

•ANGHILOZA (-ozer) 1. vb. tr. f A produce o 
anchiloză.

2. vh. refl. ® A fi atins do anchiloză II ® ® 
F A-şi pierde vioiciunea, a deoădea: 1 s’o anchi 
lost mintea [fr. a n Ic y 1 o s e r].

ANA-
ANC
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Fig. ii8. Ancii.

ANC- * anchiloza {pl.-om) sf. f Pierderea putln- 
AMF tei !^e a_şi nii5ca 0 parte a corpului din cauza în- 
A^INC. ţepentrii unei încheieturi ffr. a n k y 1 o e e < gr.]. 

oANCHIR (pi.-re) sn. Bucov. Odaie de culcare, 
iatac (voR.t [rut. al'kyr, vankyr]. 
t ANCHIRA (p/.-re) s/. 3, = ancora ®. 

r ANCHIRAŞ (pi.-ase) sn. Bucov. dim. ANOHJR: i-a 
ar&tat... un unde ar putea să se odlbneasc& (grioj.
’ANCIB s/. J Mică lamă elastică (de trestie, 

de lemn sau de metal) care e adaptată la capătul 
superior al tubului unui instrumenl muzical, spre 
a produce, prin vibraţiunile ei, unde sonore "=’ 
118) [it. an oi a].

ANCţNIE sf. Klţ» = AUS{.
A’N-CÎTELEA (DE-) loc. adv. ciT.

O ANCTLUZ sbst. Bucov. © în 
credinţele poporului se înţelege 
prin acest cuvînt banul fermecat 
care poate atrage alţi bani sau 
care se întoarce iar la cel care 
l-a cheltuit (vor.>.
'ANCORA (-orez) vb. intT. a,

® A se opri într’un loc arun- 
cînd ancora vaporului acolo :vin- 
tul Illnd favorabil. In zori anooiam Ia 
Oalipoll (i.-GH.) ® © A se opri,
a rămînea stabilit într’un loc; a ancorat In noua grâ
nare [după fr. a n c r e r].

‘ANCORA (pi.-ore) sf. ® a. Instrument de fier, 
ou două sau mai multe ghiare, care serveşte la le
garea corăbiilor, vapoarelor, etc. de fundul apei, 
cu ajutorul unor lanţuri sauparîme ([ă| 120): aarunoa 
ancora, a cobofî ancora în fun-_ 
dui mării spre a opri în loc 
vasul; a ajunge, a se fixa In- 
tr’un loc; a ridica 
ancora, a scoate 
ancora din apă 
şi a o readuce 
pe bordul vasu
lui; apiecadin- Fig. 119. Ancore, 
tr’un loc (voTb. 
de un vas): ne seara corabia oare-1 — T. Traversa.— 
ducea Isl Întindea nlnzele şl ridica an- ^-n**n^a’ 
oora (i.-GH.) K ® ®: e ancora mea de — ’ .'. Ja‘
scanare, e singurul mijloc care mă 
poate scăpat ® ^~nlntltoarede fnrtnna = DRAOA t 
® Instrument de fier cu mai multe ghiare 
articulate pe care aeronautul îl aruncă din nacela 
sa spre a opri balonul t ® (fe Scoabă de fier în 
formă de S sau de T ce se pune Intr’un zid spre 
a-1 susţine sau a-1 întări ([h] 119) [lat.].

•ANGORAGIU (pi.-age,-agil). ’ANCORAJ (pl.-aje) 
sn. a. ® Loc unde se poate arunca ancora t ® 
'Taxă ce.se plăteşte pentru ancorarea într’un port 
străin [it.].

'ANCORARE sf., 'ANCORAT 
sbst. a. Faptul de a ancora.
'ANCORATOR (pi. - toare) sn 

Instrument destinat să înles
nească operaţiunea ancorării 
([D 121) [ancora].
'ANCOROT (pl.-oturl) sn. a.

Un fel de ancoră mică întrebu
inţată mai adesea la afurcare [it.].
O ANDAlŢ (-dlcsc) i'b. inlT. Trans. _____ ,,
A pomi la drum [*•- IfroAiţ]. ^

"ANDALUZ 1. adj. 9 Din An- Fig. 121. Ancorator. 
daluzia.

2, ANDALPZ sm., ANDALPZA (pi.-nze) sf. Locuitor 
din Andaluzia (»•■ P. ist.) [fr.].

‘ANDALUZITA (jii.-ito) sf. « Substanţă mi
nerală de colori diferite, cenuşie, verde, violetă, 
etc., care se prezintă în cristale cu un luciu sticlos; 
e un silieat de aluminiu care se găseşte în şisturile 
metamorfice, micaşisturi şi gneisuri, în Silesia, 
Bavaria, Tirol, Andaluzia [fr.].
'ANDANTE 1. adv. it. J încet, lin.
2. sbsi. Melodie înceată, ună fit.].

'ĂNDANTINO adv. it. J Cam încet, ceva mal 
lin. întru cîtva mai animat decît „andante”. 

A'NDARATELE (-DE) loc. adv. w- IndArAt.

Fig. lao. Ancoră. 
L. Limbă.—I. Inel.

PO
1

■f*60**0

Fig. 122. Andivie.

t ANDE1 = ÎNDE.
O ÂNDE2 = AUDE.
ţÂNDESINE = iNDESţNE: olnd să vorgălcevl doi oa

meni — 'PRV. LP.).
' ANDEZITA (pî.-te) s/., 'AND^IT sn. jMt> Rocă 

vulcanică, un soni de trahit, se găseşte la noi In 
munţii CăUmani din Moldova şi Hlrghita din 
Transilvania [fr.].
OANDIDIE = ANDIVIE [ngT. avTtSt].

ANDILANDI sbst. ^ © Pasăre mitologică, 
cu penele frumos colorate şi strălucitoare ca soa
rele, de care se pomeneşte în basme: a venit aonm 
din soare — catarlga Şl-a olntat din olnp de am (D.-zamf.).

ANDIVIE sf. f plantă ierboasă cu flori al
bastre sau albe; originară din Turkestan şi Asia- 
Mică, se cultivă şi prin păr
ţile noastre pentru uzul culi
nar, în special ca ■ salată 
(Cichorium endivia) (^ 122)
[ngr. ivxiSi -t- fr. e n d i v ej.

A’N-DOASELE (DE-) loc. 
adv. vm- DOS.
'ANDOSA (-osea) vb. It. V ,

A pune ca ^ant iscălitura sa 
în dosul unei poliţe [fr.].

ANDREA1 (pl.-rele) sf. ®
Mold. Bucov. Trans. = tindrba 
ţf ® Bucov. Trans. £) And.eana 
{sau andrelele) gromeznlnl, gltnlnl, 
a) vinele gîtului; b) claviculă 1f ® Olten. Băn. Un 
fier lung care prinde fieml lat de grindeiu, avînd 
la capul de sus fierul zis amnar Ţf ® pl. Mold. chasd.) 
Lemne în lăuntml morii care'ţin podul. 

ANDREA2 - INDREA.
ANDREÎU, OANdrito (SF.) npr. m. ® Ziua de 

30 Noemvrie cînd se sărbătoreşte acest sfint; du
pă credinţele poporului trebue să ne ferim, în 
noaptea care precedă această sărbătoare, de fiare 
sălbatice şi mai ales de strigoi, cari se zice că ies 
atunci în cete pe la răspîntii; pentru a alunga 
strigoii, se ung uşile cu usturoiu [vsl. Ândreja].

ANDRIŞEA (pl.-şole) sf., ANDRIŞEL Sm., ANDRI- 
SPl sf. A =ejNQELE-VOINICULm [•«-INDRIŞAIM].

ANDROC sn., ANDROACA (pl.-oace) sf. & Fustă 
de lină ţesută în casă. rareori din stam
bă; se poartă de femeiie de la ţară: on 
11 albe, cu androace largi 9I sourle <grig.)
[germ. Unterrock; comp. rut. 
a n d a r ak].
'ANDROCEU (pl.-cee) sf. ţ Totă-? 

litatea organelor mascule la flori'
(LI 123) [fr.].
'ANDROGIN adj. ^ Se zice despre 

vegetalele care au în acelaşi timp flori 
mascule şi femele, cum e nucul,[alunul, 
etc. [fr. <gr.].

'AITOROMEDAs/ -ir Gonstelaţiune 
în emisfera boreală (lj| 124).
'ANECDQTA (pl.-otel sf. ® Fapt Fi„ 

rnărunt dm istorie t @ Intimplare din Androceu 
viaţa cuiva f ® Povestire glumeaţă, 
desfătătoare, snoavă: Anecdota, calamburul acolo fiind 
la prut, CatA-le prin almanahuri el vel trece de Isteţ (vlah.i 
[fr. <gr.].
'ANECDOTIC adj. ® De anecdotă 1f ® Care 

n are o însem
nătate mare; lei 
pierde vremea ca 
Povestirea de Intim- 
plărl ^e [fr.].

*ANELIDE 
Sf.pl. % JrTSE- 
LATE [fr.].
'ANEMIA 

(-m'ez) 1. vb. It.
/ A prioinui a- 
nemie.

2. vb. TCfl. A Fig. 124. Andronieda.
deveni anemic.
'ANEMIC adj. ® A1 Bolnav de anemie t @ Slab 

în general ţ[ @ ® y": etii ~, stil fără coloare, fără 
viaţă [fr.].
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Fig. 125. 
Anemoraetru.

Fig-. 126. Barometru 
aneroid.

'ANEMEE .9/. ® f Stare bolnăvicioasă carac
terizată prin împuţinarea numărului globulelor 
roşii din slnge sau prin alterarea calitativă a ace
stora şi mai ales prin reducerea cantităţii de he- 
moglobină ce cuprind globuiele f ® Stare bolnă
vicioasă, slăbiciune în general [fr.]. 

•ANEMOGRAP (pî.-ale) sn. © Aparat pentru 
Înregistrarea automatică a direcţiunii, iuţelii şi 
duratei vînturilor [fr.l. - '

* ANEMOGRAFIE s/. © Par
te a meteorologiei care se ocupă 
cu descrierea vînturilor [fr.]. 
♦ANEMOMETRIE s/. ©

Parte a meteorologiei care se 
ocupă cu măsurarea iuţelii şi 
tăriei vînturilor ffr.].
•ANEMO METRU sn. 15 ©

Instrument care serveşte la mă
surarea iuţelii şi puterii vîntu
rilor (H 125) [fr.].
•ANEMOSCPP (pi. -coape) 

sn. © Instrument care serveşte 
să arate schimbările direcţiunii 
vintului [fr.].
t AN ERISI (-Isess) vb. tT. A 
nimici, a strica o hotărîre, a 
anula: hotărăşte Domnia sa şl anerlseste' dania de mal înainte 
(URic.) [ngr. 6tvatp-i]oa< ava’pui j.

'ANEROID adj. 15 Barometru barometru fără 
mercur, întemeiat pe prin
cipiul elasticităţii metalelor 
(11126) [fr.].- 
-ANESTEZIA (-oslea) vb. 

iT. f A produce anestezie 
[fr.].
'ANESTEZIC 1. adj. f 

® Care produce anestezie:
Irlgnl este ; eterni, olorotormnl,
Stovalna Novo'calna şint substan* 
le -«e 1f ® Somn som
nul produs prin întrebuinţarea agenţilor aneste
zici.

2. ANESTEZIC (pi.-ice) sn. Substanţă care pro
duce anestezie [fr.].
'ANESTEZIE s/. f Pierderea generală sau lo

cală a facultăţii de a simţi; poate li rezultatul unei 
boale sau să fie produsă în mod artificial, mai ales 
In chirurgie, spre a împiedeca pe bolnav de a simţi 
durerea pricinuită de o operaţiune [fr. <gr.].

ANEVOIE 1. adv. Greu, cu greu: ■«' va Intra bo- 
latnl Intru împărăţia cerurilor (bibl.) ; (Ş1 • 89 olştlgă, les
ne se oheltueşte; @; boul ou bivolul trag Ia jug, e greu 
să meargă alături, să împaci, două lucruri nepotri
vite (ZNN.) 5 ® loc. adv. Ou —cu greu: cu ^ m’am 
strecurat printre mulţimea adunată.

2. adj. Greu: Inceputu-l urma vine de la sine
(SPER.).

■1. sf. f © Epilepsie (hasd.) [a3 -1- n e v o i e]. 
ANEVOINŢA [pi.-te) sf. ® Greutate pe care 

o întlmpină cineva, piedică: ştiu bine că voiu intim- 
plna careşlcare ahevolnţe, piedici şl zavistii (ODOB.i ţ] ®
Greutate de a face ceva, dificultate: 11 ziceaBiibiitu, 
din cauza anevolnţel ce avea la vorbire (i.-gh.) “ ® loc. adv. 
0 U CU greu: azi se găsesc slugi malnn * decit înain
te (BR.-VN.); cu mare — se desllpl calul de stăpinifl său 
(isp.) [anevoie].

ANEVOIOS adj. Greu de făcut, de îndeplinit: 
după nn ceas de suiş ne oprim pe vlrlul Păpuşii (Vlah.)
[an e v o i e].
'ANEVRISM (pj.-me) sn. f Umflătură 

plină cu sînge lichid sau coagulat, pro
dusă în pereţii unei artere şi comuni- 
cînd cu ea; ruperea ei pricinueşte moar
tea ([1127) [fr. < gr.].
'ANEX 1. adj. Ge se alăturează pe 

lingă un alt lucru: şooaia —a.
2. ANEX sn., anexa (pf.-exe) sf. Ge se 

alăturează, ce se găseşte pe lingă aJt
lucru: voiu da o -^ă la cartea pe care o tipăresc; ,
«sie clădirii [fr. < lat.]. Ane\nsm.
'ANEXA (-ezez) vb. ir. A alătura'pe lîngă un alt 

lucru; a uni: vei la petltlune şl actele necesare; Do-

broşea a fost anexată la Romlnla dnpă războiul de la 1877 
[fr.].
•anexiune sf. Faptul de a anexa [fr. < lat.].
,' ANPRAGTUOZITATjE s/.^3v Linie sucită, în- 

tortochiată, cufundătură neregulată: antractnozită- 
ţlle drumului; anlractuozltăţlle stinollor [fr.].
'ANGAJA (-ajez) 1. vb. tr. ® A lega pe Cineva 

cu cuvîntul, cu faptul, a îndatora: binele care I-a 
tăcut pentru mine mă angajează să-l fiu recunoscător 1)
® A lua pe cineva cu scop de a îndeplini o anumită 
funcţiune, a tocmi pe cineva: i-a angajat la teatru; 
am angajat un servitor II ® A da un lucru în vederea 
unui anumit scop: ml-am angajat toţi banjl in Între
prinderea aceasta.
, 2. vb. refl. ® A se lega cu cuvîntul, cu fapta, 
a făgădui, a se îndatora: mă angajez să nu mal lip
sesc t ® A se înţelege cu cineva pentru a primi o 
sarcină, a intra, a se băga, a se tocmi, ă se năimi: 
m’am angajat la teatru; s’a angajat guvernantă [fr. en- 
gager].

'ANGAJAMENT (pi.-ta) sn. ® Faptul de a (se) 
angaja f ® Tocmeală făcută, făgăduinţă dată 
pentru ocuparea unui loc, unui post: n’are nioiun-»-]! 
® Făgăduinţă, îndatorare: in ezplloărlle ce are cu 
Ipsllante li cete îndeplinirea .««lor sale (i.- OH.) H ® A (-şl) 
lua «ui, a-şi da cuvîntul, a se îndatora: luam «ui 
de ă 11 totdeauna uniţi In apărarea drepturilor noastre (i.-gh.) 
[fr. e n g a g e m e n t].
'ANGAJARE sf., 'ANGAJAT sbst. Faptul de a 

(se) angaja.
'ANGAJATOR sm., 'ANQAJATOABE (pi.-tejare) sf. 

Gare a n g a j e’ a z ă.
ANGARA (pi.-raie) sf. ® Altădată orice dare, 

muncă la cîmp, la şosele, etc. pe care o cerea de la 
ţărani proprietarul ori administraţia; astăzi cu- 
vlntul are înţeles pejorativ, însemnînd ori-ce sar
cină grea, ori-ce apăsare, ori-ce cerere nedreaptă:
numai biruri şl angarale, n’a mal rămas bieţilor creştini 
nici 'cenuşă In vatră (i.-gh.) ][ ® 0: eram copil şi spunea 
mnlte taica de angaralele de Turci (gr.-n.) H ® A lucra ca de
«, a lucra fără tragere de inimă, de pomană [ngr.
â^Ybipsta].
t ANGÂRIE1 Mold., ţ anoabea s/. = ANGARA: o. 

poruncă merge după alaltă Pentru angărll, dabile, Impllneli
(BD.-DEL.).
OANGĂRŢE2 sf. Mold. Mulţime de pasări de cur
te, galiţe (PAMF.i.
'ANGELIC adj. îngeresc: surls «; figură «ă 

[fr. < lat.]. ^
'ANGELICA sf. ♦ = AN- 

ghblioA [fr.].
'angelina (pi.-ine) sf. ♦

Trans. ® = ANGHELţoA 1[© «- 
sAlbaticA. plantă din familia 
umbeliferelor, cu flori nume
roase, albe-roşietice, dispuse 
In umbele compuse; creşte 
prin fineţe şi locurile umede 
din păduri (Angelica silves- 
tris) (Ii) 128).
t ANGHEL sm. înger [ngr. 

a-cYEXoţ].
ANGHELICA, anghieicA 

sf. A Plantă din familia um
beliferelor ; creşte pe lîngă rîu- 
rile şi pîraele din regiunile 
muntoase; seminţele, frunzele 
şi mai ales rădăcina se între
buinţează de popor ca leac’ 
pentru durerile de stomac, 
lingoare, tuse şi boale de gură 
laviţeJArchangelicaofficina- 
Us) (f^ 129) [ngr. âY-j-eî'f-'-a].
îanghelinA s/. Ă (GAST.)

= ANQHELICA [sv angelina].
'ANGHEMAHT, 'ANGHE- 

MQHT (pl.-turi) sn. X Game, 
mai adesea de puiu, pregătită 
cu sos acru de lămîie [germ. Eingemachte's].
t ANGHEREST, t ANGHERIST, ţ ANGHILEST Sbst. 

eat Octoih.
t ANGHERp: sf. Mold. ® ^ angara H © 0Poci-

ANE-
ANT6

128. Angeliiiă 
sălbatică.

Fig-. 129.'Anghelică.
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ANI

Fig. T30. 
Anghinară.

tanic, monstru; c« loce, m drege, Busuioc 11 sboarfl capul 
augherlel sev.i [•«- ANOAbjE1 ].

‘ANGHprÂ1 s/. S Ptnză groasă de clnepă [fr. 
N a n k i n sau germ. N a n k i n gl.

‘ANGHINA* •«- ANOINA.
ANGHINARE, ăNQHINARA (pi.-are) s/., Mold. 

ANOHiNABsm. ♦ Plantă ierboasă eu frunze mari spi
noase de coloare vnrde-albicioasă şi cu flori roşii- 
violacec, învelită de solzi membra- 
noşi şi cărnoşi la bază; e cultivată 
pentru solzii cărnoşi ce constitue o 
excelentă legumă (Cynara scolynius)
(I®1 130) [ngr. oŢuivapaJ.
tANGHIRA (pi.-re) xf. 3,= ANCO

RA (S : nu (11 oa anghlra... care uşor se arunci 
In UP& sl cu anevoie se ardlcă (panni [ngr.
'J.-; ].
t ANGHIRETE xhsl. (hasd.) = AN- 

OHBREST.
• ANGINA.fl> ‘ANOHlNA(pi.-lnl) .s/. f 

O Inflamarea faringnliiişiagUle.juiui 
caracterizată prin greutatea de a înghiţi şi de a 
respira; Iml slut acasă amtndol copilaşii bolnavi de anghlnă 
(Hn.-VN.) ţ ® ~ dllterlcă iw OIFTţiRIc 1j ® de piept,
nevralgie a nervilor inimii caracterizată prin dureri 
acute In regiunea inimii putînd să se întindă în 
diferîte direcţîuni, in deosebi de-a-lungul braţului 
stîng pînă la mină, care devine foarte palidă; bol
navul simte că se sflrşeşte şi accesele durează 
cîtendată un sfert de ceas (fr. <lat.].
‘ANGIOSPERME sf. pi. A Nume dat unei 

clase, de vegetale fanerogame la care sămînţa e 
închisă într’un pericarp [fr.].

ANGLIGA s/. (pl. -oi) A = cruBOTicA-cţrouLni 
(i^ aqljcA].
‘ANGIilC^iN 1. adj. nsţ Ce priveşte anglicanis- 

mul: onlt blsecloă .»ă.
2. sm. Care profesează anglicanismul [fr.]. 

'ANGIiICANISM sbsl. nj* Religiunea oficiate a 
Angliei (s^ p. ist.) [fr.].

‘ANGLICISM (pl.-lsms) sn, su Fel d« a vorbi 
particular limbii engleze; expresiune, construcţiune 
proprie limbii engleze, trecută în altă limbă [fr.].

ANGLICIU. ANGLI CEL XV). A = CIUBOTfCA-CO
CULUI [sw-AOLICA].

ANGLţE s/. Stofă de haine de calitate infe
rioară; $1 on nădragi de Petece pe el o mie iCRc.i [srb. 
a n g l i i a].
‘ANGLO-AMERICAN 1. adj. • Care ţine de 

Englezi şi de Americani.
2. sm. ® Persoană de origine engleză, născută 

in America f ® Originar din Statele-Unite ale 
Americei de Nord [fr.].
‘ANGLOFIL,-IlA adj. sm. f. Care iubeşte pe 

Englezi [fr.].
‘ANGLOFOB.-QBA adj. sm. f. Care urăşte pe 

Englezi [fr.].
‘ANGLOFOBţE sf. Ură contra Englezilor [fr.]. 
‘ANGLOMAN,-AnA adj. sm. f. Care admiră 

peste măsură pe Englezi, obiceiurile şi datinele lor, 
care-1 imită în toate [fr.].

‘ANGLOMANIE sf. Admiraţiune afară din 
cale a Englezilor, a instituţiilor lor politice, a mo
ravurilor, obiceiurilor, modelor lor, etc. [fr.].

• ANGORA1. şm.f. Numedatunor varietăţi
do.pisici, iepuri şi capre originare din Angora (Ana- 
tolia) şi care sînt carac
terizate printr’un păr 
lung şi mătăsos.

a. adj. Din Angora ; 
pisică» (lîi; 131); capră »

132):

Fig. 131. Pisica angora. Fig. 13a. Capră angora.
‘ANGRENAJ (pJ.-aie) Sil. ® f<?“ îmbucarea 

măselelor de la o roată cu ale altei roţi ([b] 133)
® (B Serie de anumite împrejurări care se incîl- 
cesc, se complică una pe alta [fr. e n g r c n a g e].

Fig. 133. 
Angrenaj.

‘ANGROSIST sm. Negustor care cumpără 
şi vinde marfă în cantităţi mari [fr. e n g r_o s-f 
germ. G r o s s i s t]. -

‘ANGULAJR adj. In formă de 
unghiu [fr. < lat.]

* ANHIDRţDÂ (pl. - Ide) s/.
Compus oxigenat care, unindu-se 
cu apa, poate produce un acid;
» carbonică, acid carbonic; » suiin- 
roasă, acid sulfuros [fr.].
‘ANHIDRU adj. Care nu 

conţine apă; sare anhldră [fr.].
‘ANIHILA (-iiez) vb. iT. A înlătura efectul unui 

lucru, a înlătura pe cineva, a nimici, a zădărnici: 
substanţa aceasta anihilează acţlnnea otrăvii [fr.].
‘ANIHILARE, ‘ANIHILAŢIUME, ‘ANIHILAŢII Sf. 

Faptul de a' a n i h i i a- [fr.].
‘ANIHILATOR adj. Care anihilează [fr.]. 
‘ANILpiA sf. it Substanţă alcaloidă preparată 

din gudronul provenit din distilarea cărbunilor de 
piatră în fabricarea gazului de iluminat; prin ac
ţiunea bicromatuîui de potasiu, capătă o frumoasă 
coloare violetă; prin acţiunea biclorurei de staniu, 
dă o coloare roşie numită fucsină; aceste colori 
sînt Întrebuinţate Ia văpsirea mătăsurilor, linu
rilor, etc. şi la fabricarea cernelii [fr.].

‘ANIMA (-Imez) 1. vb. iT. A Însufleţi: devotamen- 
tele entuziaste care animau atltea Inimi nobile şl generoase
(l.-GH.l.

2. vb. refl. ® A căpăta viaţă, a se însufleţi: 
oraşul s’a mal animat ţ] @ A SC înviora [fr. < lat.].

‘ANIMAL (pl.-a.le) 1. sn. ^ ® Vieţuitoare, do
bitoc: » sălbatic; » domestic; omul este un » raţional "j 
® © Om prost, necioplit, grosolan.

2. adj. ® De animal: substanţe »e T| ® Ce pri
veşte viaţa fiinţelor: regn », toate vieţuitoarele la 
un loc; căldură »ă, căldura produsă de funcţiunile 
organismului; viată —ă, viaţa fiinţelor, viaţa în care 
stăpînesc pornirile primitive [fr. <lat.].

‘ANIMALCUL (pl.-uie) sn. %. Animal foarte 
mic care nu poate fi văzut decît cu ajutorul mi
croscopului [fr.].

‘ANIMALIC adj. ® De animal: produse »e ţ| 
® Ce stă In legătură cu manifestaţiunile primitive 
ale vieţii: Instlct »; apucături »e.

‘ANIMALIER sm. Gf f> Pictor sau sculptor de 
animale [fr.].

‘ANIMALITATE sf. însuşirile, facultăţile pro
prii animalului luate la un loc, starea a tot ce este 
animal [fr. <lat.].

‘ANIMAT adj. ® p. ANIMA HH ©nbanimat t ® 
Stăpinit de o anumită stare sufletească, de un 
anumit gînd: l-am văzut » de intenţiile cele mal bune 
tată de mine ţj ® Plin de viaţă, vioiu, Însufleţit; 
balul pe Iarbă verde (a fost) toarte » şl vesel (Car.). 
‘ANIMATO adv. ii. J Cu vioiciune [it.]. 
‘ANIMAŢIUNE. ‘ANIMAŢIE Sf. Faptul de a (se) 

anima, vioiciune, însufleţire: vorbea cu multă » 
[fr. < lat.].
‘ANIMISM sbsl. 4-++ Doctrină care explică prin 

amestecul sufletului toate manifestaţiunile vieţii, 
doctrină care atribue suflet şi lu
crurilor neînsufleţite [fr.].

‘ANIMIST, 1. adj. Ce priveşte 
animismul: doctrină »ă.

2. sm. Care împărtăşeşte ani
mismul [fr.].

‘ANIMOZITAiTE sf. Pornire, 
aprindere, ură: a vorbit cu multă»
[fr. < lat.p
ANŢN sm. A ® Arbore cu frunze : 

ovale, ascuţite la vlrf, dedesubt 
albicioase şi acoperite cu peri moi, 
cu flori verzui-roşietice, dispuse 
în amente; creşte prin luncile şi 
pe malurile torentelor şi rlurilor
de la munte, atingînd o Înălţime __
de S-10 metri; scoarţa lui, de co-Fig.I34. Anin(nib). 
loare cenuşie, e întrebuinţată în 
industrie ca tinctorială; e numit şl » alb, » -OE- 
Nuşiu,»-BQşu (Alnus incana) ([|| 134,135): iazul um
brit de sălcii şl de »l (ep.-vN.i ® Arbore de 20-30 metri
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Inălţimn, ou l'runze rotunde, cuneiforme la bază, 
foarte obtuze la vlrf şi neegal dinţate pe margine, 
cu flori verzui-roşietice dispuse în amente, cu lem

nul alb şi greu; creşte pe 
malurile apelor şi prin pă
durile umede din şesuri; 
scoarţa lui conţine mult 
tanin şi e întrebuinţată In 
industrie pentru coloarea 
cea neagră durabilă, obţi-

Fig. 135. Amcnlc de anin alb. Fig. ţ36. Anin negru.

nută prin amestecul cu sulfatul de fier; e numit 
şi ~ -NpQRU (Alnus glutinosa) (IU ţ36).

ANINA (-in) 1. ab. tT. ® A pune un lucru în- 
Lr’un loc aşezat sus, a prinde de ceva, a acăţa: am 
aninat p&l4rla tn ouiu; anini armele Ia oblinc (Crg.) H ® A 
ridica, a sui pc ceva ^ @ A pune pe lîngă ceva: 
Orientalii n’au obicelu si anine pe ,,parole d’honneur la 
promiterlle lor (I.-gh.) r ® Bucov. A spînzura: l-au ri
dicat spinzuritoarea şl era acuma numai si-1 anine (Sb.) .

2. vb. refl. ® A rămînca prins, acăţat, într’un 
loc-aşezat sus: s'a aninat bitul In pom H © A se prin
de, a se apuca de ceva (ţinlndu-se cu mîihile): 
Cn bratele-amlndoui de gttul meu te-anlnl (Emin.i H © A 
se prinde cu mîinile de cineva, a se amesteca prin
tre alţii, a intra în joc: Duminica nu ne aninam In h6ri 
decit toti patru la rind (VUtH.); © : Amin, amin. Şl eu m a- 
nin, se zice despre cineva care vine nepoftit unde 
sint alţii, la masă, la petrecere, sau tron. cînd vrea 
să spună cineva că e de aceeaşi părere cu acela care 
a vorbit Înaintea lui 11 ® A se prinde din nebăgare 
de seamă de un cuiu, de un mărăcine, etc. 1[ ® A 
se lega de cineva, a sări asupra cuiva: şi pe ioc ei 
g’adnna Şl de Grue s’anlna (Alecs.-p.) 11 ® A SC ţinea me
reu de cineva, a nu-i mai da pace, a-1 urmări me
reu, a se alega: se anini de mine ca scaiul de oaie [lat. 
*allevinare<ievare].

ANINA (pî.-ine) sf. $ Fructul 
an inul ui; amentă femelă a 
aninului (H 137). Q

ANINAGIOS adj. Care se a- 
n i n ă uşor.

ANINÂRIE sf. A (COS1.) Loc 
unde cresc mulţi anini.

ANINAŞ sm. ♦ Arbust de 2-4 
metri, numit şi „liliac de munte",
011 frunzele ovale ascuţite, cu flori Fig. 137. Anine, 
verzui dispuse în amente; creşte 
în tufişuri pe pămînturile reci şi umede din regiu
nea alpină fAlnus viridis) [anin].

ANINAtOR 1. adj. Care anină.
2. aninAtoase sf. V Loc unde căprioara e go

nită de cîini.
CANINE sm. Olfen. Băn. 4 = ANIN.

ANINIŞ (pl.-işuri) sn. ♦ Loc unde cresc anini, 
pădure de anini.

ANISON sbst. Mofd. A = anasqn [ngr. avtoov]. 
OANIŞ sbst. Trans. a = anasqn [ung. anis].

Anişor sm. dim. AN: ii mal mare si 11 avut 
şapte (CAR.).

•ANIVERSA (-sez) vb. ir. A sărbători un eveni
ment întîmplat mai înainte la aceeaşi dată [a n i- 
V e r s a r e].
•ANIVERSAR adj. Ce aminteşte Intr’o anu

mită zi un eveniment Întîmplat mai înainte la 
aceeaşi dată: sirbitoare —i [fr.j.

•ANIVERSARE sf. Sărbătoare în amintirea u- 
nui eveniment întîmplat mai înainte la aceeaşi
dată: .«'a naşterii; la anlversirl... punea tn sceni cile o 
bucali de teatru In limba germani (I.-gh.) [fr.]. 

•ANIZETA (pZ.-ete) sf. 2 Licoare spirtoasă fă- 
uricată ou esenţă de anason [fr. a n i s e 11 e]. 
t ANOCATO adv. în neorînduială, de-avalma:

Iml tac casa * tot cu jocuri si cu nebunii (ALECS.) [ngr. ANl- 
avu) xaTco], AWT

•ANOD .sm. Electrodul pozitiv al unei pile • 
electrice [fr.j.

■ANODIN adj. ® / Care potoleşte durerea: re
mediu H '© BIînd, fără multă putere, neînsem
nat: măsuri 'vi: critici [fr. < gr.].

•ANOMAL adj. ® Ce nu se potriveşte cu o 
anumită stare de lucruri, ce ne miră, neobicinuit: 
oonstltutiune : boali 11 ® 127 Conjugatlune 
care prezintă abateri do la conjugaţiunoa obici- 
nuiîă [fr. <gr.].

•ANOMALIE sf. ® Nepotrivire cu o anumită 
stare de lucruri, cu. aşteptările noastre; neregula
ri tate: slut multe anomalii In viata noastră de azi 1[ ©
Oj Abatere de la rogulele gramaticale: o nesu
ferită lntr.!o gramatică regulată (negri [fr. < gr.].

•ANONIM 1. adj. © Care e lipsit de nume: 
operă * i; scrisoare i; Trebue să ai cura] ca minei trebue 
s’o iscăleşti: o dăm anonimi (Car.) H © Sooletate ^ i,' 
societate comerciaiăai cărei membri nu sînt ară
taţi cu numele lor fiind responsabili numai pentru 
sumele vărsate.

2. sm. Cel care-şi ascunde numele [fr. < gr.]. 
•ANONIMAT (pî.-ate) sn. Condiţiunea de a fi 

anonim: a păstra •~ui [fr.].
•ANORGANIC adj. ® Care nu priveşte fiin

ţele organice H ® ^ dhjmie ~ă, parte a chiniiei 
care nu se ocupă cu studiul substratelor organice, 
ci cu ai mineralelor, etc. [fr.].

•ANORMAL adj. Ce nu se potriveşte cu fetui 
de a fi al unor anumite lucruri, ce psle'neobici
nuit sau poate fi dăunător: organismul acesta prezintă 
o desvoltare cu totul <^i; societatea noastră se găseşte In- 
tr'o staiB ■«'ă [fr.].

ANOST adj. ® Plictisitor, nesărat, searbăd: 
lumea care vine la noi (vlah.) ; ne-a povestit o sumă. - 
de lucruri 1] © F’ără nicio noimă,, fără duli, 
nesuferit: ce om — l [ngr. ăvo-toţ].

ANOSTEALA (pi.-eli) sf. Plictiseală: să mal ră
suflăm de zăduful şi anosteala capitalei (vlah.) [a n 0 S t i].

ANOSTI (-tesc) vb. refl. A se plictisi: ştiu că te-al 
anostit toată seara (Vlah.) [an 0 S tj.

ANOSTIE sf. (ALECS.) Lucru anost.
O ANOŞGÎND adv. Trans. (fr.-cdr.) Acum cîtva 
timp [n u ‘şt i u cînd].

•ANOTA1 = ADNOTA...
OANOTÂ2 Oaş. = ÎNNOTA.
•ANOTIMP (pi.-uri) sn. Una din cele patru îm

părţiri ale' anului, sezon [a n -i-1 i m p, după germ.
«J â.hrGszsi tj

A’N-PICIOARELE (DE-) lOC. adv. s»- PICIQR.
• ANSAMBL'tr (pi.-biurl) sn. ® Unirea tuturor 

părţilor unui întreg într’o ordine convenabilă: re
zultatul acestei uniri; totalitate: tonte aceste grupuri 
de jucători formează un foarte plăcut H © J Bucată 
de muzică compusă din diferite părţi cîntate de 
mai multe voci li ® O Unitate cu care actorii 
joacă o piesă de teatru [fr. e n s o m b 1 e].

■ANTAGONţSM (pi.-isme) sn. Luptă, conflict, 
rivalitate: —-ui intre Rominl si Unguri [fr.].

•ANTAGONIST ţ. adj. Ce se găseşte în luptă 
cu alt-ceva: forte —e.

2. sm. Care se găseşte în luptă cu alt-cineva, 
protivnic: amlndol slnt nişte antagonlştl aprigi; n’am. 
văzut un * mal primejdios ai progresului [fr. <gr.].
O ANTAL (pi.-ale) Mold. Bute de aproape 100 de 
vedre, mai înainte-numai de vre-o 50 de vedre:
8*au coborlt la iaz şl au băut vi'o zece de ap& lSev.)
[rut.].

ANTAnASIIş/. pi. Often. flă/).®l(P'Zilele de 16 şi 
17 Ianuarie care, după credinţa poporului, sînt 
rele de boale, mai ales de ameţeli şi de boale de 
copii [Anton d-Atanase].

•ANTARCTIC adj. # Sudic, de miazăzi: po
lul [fr. < gr.].

* ANTART sm. Haiduc grec în peninsula bal
canică [ngr.].
•ANTE-, prefix latin care se construeşle cu un 

mare număr de substantive şi adjective, spre a le 
da înţelesul de: înainte (de), dinainte (de). Nu 
se citează în dicţionar decît cele mai uzitate.
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AmŢ. 'ANTEBRAŢ (pJ.-aţe) sn. £) Partea braţului 
A NIT de la cot pîn& la palma (01138) [a n t e+b raţ, 
AIM I format după fr. a- 

V a n t - B r a s].
■ANTECEDţlNT 

-TA 1. adj. sm. /.
Care sc găseşte, care 
s'a Intimplat Îna
inte: ouvlntnl —; lapte Fig. 138. Antebraţ.

; anteoedenţll mei 
n'ao dofltul ds bisa obostlnosa.

2. 'ANTEGEDŞ31TE sTi. pl. ® Fapte care s’au In- 
tîmplat Înaintea altora: pentm oa sa înţelegem acesta 
lapte, trabne să cunoaştem «vele lor. If @ Fapte din viaţa 
trecuta a cuiva: —alo lul slnt oompiomlt&toaie [Ir.].
•antecedenţa (pl.-ente) sf. Precădere, pre-

ferenţă: nimânut nu tiebue lâ 1 se dea, cind nu merită, 
iv asupra altuia [fr.].

'ANTECESOR sm. înaintaş, predecesor, care 
• a fost mal ’namte [fr. <lat.].

•ANTEpATA (-ataz) vb. tT. A pune pe un act, 
pe o scrisoare, etc. o data falsa, anterioara celei 
adevărate [fr. a n t i d a t e r].

'ANTEDILUVIAN adj. ® Atf Dinamtea poto
pului: animal — t ® Stravecluu 1 ® ® înapoiat: 
păreri —e [fr.].

• ANTEMERIDIAN adj. Dinainte de amiazl 
[lat.]. ■ •
'ANTENĂ (pî.-ene) sj. ® Una din cele trei 

vergi fixate de bompres, care susţine o vela la
tina sau triunghiulară ([H 
139) K ® + Unul sau mai 
multe lire metalice întinse 
la oarecare înălţime dea
supra solului şi care slnt 
legate de iun post radiofonic 
sau radiotelegrailc, cu sco
pul de a înlesni captarea 
sau propagarea în toate dl- 
recţiunue a undelor electro
magnetice ([®j 140) K. ® *

Fig. 139. A. Antenă.

Una tiio prelungirile, în număr de două, patru 
sau mai multe, în formă de fire ori de coame, ar- 

A Uculate şl mobile,, pe
care le au pe cap mai

Fig. 140. A. Antenă. Fig. 141. Antene.
toate anelidele şi ’artropodele; ele sînt organele 
simţurilor la aceste animale. în special al pipă
itului şi al mirosului ([s] 141) [Ir.], 
t ANTEP sm. ♦ Varietate de vişin cu lemn mi

rositor foarte plăcut: Intiă olubucclnl ea oiuLncela de — 
şl de Iasomie (hl.) [tC.].

* ANTEPENULTIM 1. adj. ar Care se găseşte în 
al treilea loc începlnd numărarea de la sfîrşit: -tă- 
este silaba a onvlntnlni „luptătorul* .

2. 'ANTEPKNULTIMA (pl.-lms) sf. Ca A 
treia silabă a unui cuvînt începlnd nu
mărarea de la sfîrşit [lat.L ,

’ANTERA (pl.-oie) sf. ♦ Săculeţ mem- 
branos, în genere de formă lunguiaţă, 
aşezat in partea de sus 
a stamlnelor florilor şi 
care conţine polenul 
([®1142) [fr. a nthăre
< gr-]-
O ANTEREU AN
TERIU.

' ANTERIQR1. adj.
® Care se găseşte înainte, In'partea dinainte: mem- 
bieie anteiioaie ţ ® Dinainte, de mai ’nainte (cu pri
vire la timp): Ispt —; ne revin adesea aduceri aminte din 
vieţile noastre anterioare (vlah.1 ţ ®‘£9^Ferlect —, viitor

Fig. 14a. Antere.

—, timpuri ale indicativului care arată o acţiune 
întlmplată înaintea alteia.

2. ado. Mai ’nainte: această datorie a piătit-o — 
[fr. a n t 6 r i e u r < lat.].
'ANTERIORITATE sf. Faptul de a fi anterior, 

prioritate: —a anei descoperiri [fr.].
ANTERIU (pl.-.rlej, Uold. ANTEBEU (pl.-na) sn. .Q. 

® Haină lungă plnă josi de la ceafă plnă la glesne, 
pe care o poartă preoţii pe sub giubea şi de-a 
dreptul pe cămaşă, Incinglndu-se cu brîul pe la 
mijloc; tot astfel de haină purtau altădată cei din 
clasa boierească, precum şi Ţiganii lăutari ([ă] 143); 
unul se încurca In anteriu, altul In patrafir 
(0..ZAMP.1; era gătit c’un 
antereu de cntnle (GN.) ;
©: e mal aproape cămaşa
decit —ni, ne îngrijim 
mai mult de noi decît 
de alţii (znn.i U® Haină 
ţărănească lungă' pi- 
nă la brîu, cu mîneci 
strimte la margine, 
încheiată de sus plnă 
jos ou un rînd de nas
turi şi înflorată la 
piept, guler şi mîneci 
cu găitane de diferite 
colori ([@1 144) If ®
Zăbun lung plnă pes
te genunchi ce poartă Fig.143. Anteriu. Fig.144. Anteriu, 
ţărancele din unele
judeţe de la şes ale Munteniei [tc. a n t e r i].

'ANTETREN (pl.-enuri) sn. Partea dinainte 
a unui tun şi’oare serveşte a duce afetul, a purta 
servanţii, muniţiuni, armament, accesorii, piese 
de rezervă, etc. ([g] 145): părţile—nlul slut dricul, osia, 
roatele, oiştea, crucea de mU - 
locaş si lada [lat. a n t e -h 
tren, după fr. avant- 
train].
•ANTEVORBITQR 

sm. Cel care 
vorbeşte îna- 
intea altuia 
[lat. ante -i-vojrjiitor].
’ANTI-, prefix care se 

construeşte ou un mare 
număr de substantive şi 
adjective, şi oare serveşte să exprime o opoziţiune, 
o noţiune contrară aceleia a cuvlntuiui pe Ungă 
care e pus; pomenim în dicţionar numai pe căe 
mai întrebuinţate [gr. âvxij.

'ANTIALCOQLIC, adj. împotriva alcoolului: 
societate —ă[anti --f- alcoolic].

•ANTIARISTOCRAT, -ATĂ adj. sm. f. Care 
e împotriva aristocraţiei [fr.].

'ANTIARISTOCRATIC adj. = ANTIARISTO
CRAT [Ir.].

'ANTţC 1. adj. ^ ® Foarte vechiu, din timpu- 
rUe străvechi: săpăturile ce se iac prin liwialnrlml des
copăr aidnri —e (vlar) ® /n spec. Din timpul Gre
cilor şi H'^manilor, clasic: cultură —ă.

2. 'ANTicn sm. pl. Cei. din vechime, in spec. 
Grecii şi Romanii.

3. t antjcA {pî.-ioe,-ioi) sf. ® Obiect de artă din 
antichitate: tlesoare casă este o bucată da — ţ[ ® ® 
Persoană cu obiceiuri sau cu păreri învechite [fr. 
an t i q u e<lat.].

'ANTICAMERĂ (pl.-ete) Sf. ® Odaie de aştep
tare ţ ® ® A face anticameră, a aştepta să fie pri
mit [it.].

•ANTICAR IV- ANTICUAB.
'ANTICHITATE sf. ® Făptui de a fi antic: 

—a acestui monument U face ou deosebire preţios ^ ® Ve- 
- chime îndepărtată: slnt multa lucruri din — pe oaie 
aumal prin Imaginaţlnne le putem reconstitui u ® 
Timpul clnd trăiau Grecii şi Romanii: Renaşterea 
a căutat să reînviem spiritul antlohltătU t ® Obiect de 
artă vechiu (mai obicinuit la pl. antichităţi): s 
mare Iubitor da antichităţi [fr. a n t i q u i t 4 < lat.].

'ANTICICLON sm. © Centrul mobU al înal
telor presiuni barometrice [fr.].

Fig. 145. AntetreD.
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•ANTICIPA (-oipez, -olp) 1, vb. tr. ® A tace un 
lucru înainte de. timpul hotartt: ~ o plata H © A 
se glndi la un lucru, a lua o hotfirlre înainte de 
timpul fixat să se îndeplinească: viitorul.

2. vb. intr. {construit cu asupra) ® A face ceva, 
a se ocupa, a vorbi de ceva înaintea altor lucruri. 
Înaintea timpului hotărît lor: trebua sa antlolpez asu
pra (aptelor t ® A se folosi de ceva mai ’nainte de 
timp: anticipează asupra veniturilor sale [fr. < lat.].
•ANTICIPAT 1. adj. p. anticipa.
2. adv. înainte de timpul hotărît, înainte de 

îndeplinirea unui lucru.
•ANTICIPAŢiyNE, * ANTICIPAŢIE sf. ® Fap

tul de a anticipai) ® Prin ~, în mod anticipat: au 
piatlt regulat totdeauna prin » olstlnrlle (i.-OH.) [fr.< lat.].
•ANTICITATE = ANTICHITATE.
•ANTICLERICAL,-alA adj. sm. /. Care este 

împotriva clerului [fr.].
•ANTICONSTITUŢIONAL, adj. & Care e îm

potriva Constituţiunii, organizării unui Stat [fr.].
•ANTICREŞTIN adj. jhJ Care e împotriva re- 

ligiunii sau doctrinelor creştine [antl-H creştin].
•ANTICHEZA (pl.-eze) sf. sft Contract prin 

care venitul unui imobil este lăsat de datornic 
creditorului său [fr. <gr.].
•ANTICRIST = ANTIHRIST.
•anticritica (pî.-ioi) sf. ^ Critică ce răs

punde la o altă critică [fr.].
* ANTICUAR, •anticar Sm. V Negustor de cărţi 

sau de lucrurf de artă vechi [germ. A n t i q u a rj.
•ANTICUARIAT, •ANTICARIAT (pî.-ate)sn. V ® 

Ocupaţiunea de aliticuar 1[ ® Loc, prăvălie unde 
se vînd cărţi vechi [germ. Antiquariat].
•ANTICUARIE sf. = ANTICUARIAT [anti- 

cuar].
•ANTIDATA = ANTEDATA.

O ANTEDILUVIAN = ANTEDILUVIAN.
•ANTIDINASTIC adj. & Care este împotriva 

dlnastieiflr.].'
•ANTIDINASTICISM sbst. O Fel de a lucra 

împotriva dinastiei;' păreri Împotriva dinastiei 
[anti - -i-dinasticis m].
•ANTIDOT (pl.-turi,-to) sw. ® * Ceea ce se dă 

pentru a împiedica acţiunea unei otrăvi, contra-o- 
travă TI ® ® Ceea ce ne păzeşte de ceva neplăcut, 
rău: csl mal bun —• împotriva plictiselii este mnnoa[fr.<
gr.].

ANTIFON (pi.-Ioane) sn. ® nj} Cîntarea aceluiaşi 
verset din psalmi de două coruri, răspunzlnd unul 
altuia pe rind r ® Iron.: popilor de mir... le ointa an- 
tUoanele următoare: dlaoonll si cu poobll, de treji oe stnt, 
de-abla văd cu oobll (CRO.) [sl. <gr.].

ANTIFONAR (pi.-are) sn. Carte bisericească, 
oe cuprinde an’tifoanele [ngr. âvxtcptovâptov].
•antifraza (pi.-aze) Sf. Ut Figură de retorică 

prin care o locuţiune, o frază, se întrebuinţează, 
prin ironie sau eufemism, cu un Înţeles contra
riu celui obicinuit: prin Grecii numeau Furiile Eu
menide sau binevoitoare [fr. < gr.].
•ANTIGRAMATICAL adj. Ca Contrariu regu- 

lelor gramaticei [fr.].
•ANTIGUVERNAMENTAL adj. & Ce este 

împotriva unui guvern, unei cîrmuiri [fr.].
O ANTIHţRŢ, OANTmlRS(T) Sm. (Pj ® - 
antihrist ; lingă soare sl Ivnă stă antlblrt (care) vrea să-l 
prăpădească ivoR.i; aon-1 vremea Iul Antlblrt, nu se mal 
wtrec asa lucruri minunate isad.i •} @ (j) Nelegiuit;
măi, măi, mare antlblrt 1 (alecs.i.
•ANTIHOLERIC adj. f Care combate ho

lera, care apără de holeră [fr.].
ANTIHRIST 1. sm. © Demonul care, 

după cum spune Apocalipsul, va veni la sfîrşitul 
lumii şi va aduce o sumă de răutăţi şi fără-de-legi, 
dar va fi Învins de Hristos.

2. adj. ® Nelegiuit [vsl. <gr.].
•ANTILEGAL adj. & împotriva legilor, ne

legal [fr.].
" ANTILIBERAL adj. şi sm. O ® Care e împo

triva libertăţii civile şi politice H ® /n spec. Care 
e împotriva partidului liberal (la noi) [fr.].
•ANTILOGIE sf. a/ Contrazicere între două 

Idei, între două expresiuni [fr.].

•antilopa (pî.-ops) sf. ^ Mamifer frumos 
din ordinul rumegătoarelor, cu coarne goale, mat 
mult sau mal puţin încovoiate, cu picioare înalte 
şi subţiri, coadă scurtă' şi părul felurit colorat; 
e un animal pacinic şl fricos şi se poate îmblînzi 
uşor; aleargă foarte iute şl trăeşte In cete mai mult 
sau mai puţin numeroase în clmpiile şt stepele din 
Asia şi mai ales din Africa, 
dar se găsesc unele specii 
şi în Europa (f®| 146) [fr.
<lat.].

•ANTIMILITARISM!
sbst. Teoria, sentimentul 
antimilitaristulul [fr.].- 
•ANTIMILITARIST 

adj. şi sm. Care e împotriva 
ori-cărei instituţiuni mili
tare şi a războiului [fr.].

• ANTIMINISTERIAL 
adj. şi sm. 0 Care e Îm
potriva ministerului şi po
liticei sale [fr.].

ANTIMIS (pî.-isnti, -ise) sn.~a^ Pînză, mai ade
sea de in, fin patru colţuri, pe care se află chipul 
Mlntuitorulul aşezat în mormînt; se aşază pe 
Sf. masă, după ce s’au cusut In partea-i de sus

ANT-
ANIT

Fig-. 146. Antilopa.

A ^

rUi-.V:,. i»-L.

Fig. 147. Antimis sfinţit în mănăstirea Piitna în a. 1729.

moaştele vreunui sfînt şi după ce s’a sfinţit de 
episcop; pe antimis se poate săvirşi Sl. liturghie şi 
alarădin biserică ([a] 147)|[vsl. antimisă<gr. 
ivTtatvotovj.

•ANTIMONARHIC adj. O Ce e împotriva 
monarhiei [Ir.].'

•ANTIMONARHIST adj. şi sm. 0 Care e 
împotriva unui guve'm monarhic [fr.].
•ANTIMONIAL adj. De antimoniu, care 

conţine antimoniu: medicament [fr.].
•ANTIMONIAT (pi.-ate) sn. fi- Sare rezultată 

din combinarea acidului antimonic cu o bază [Ir.].
•ANTEVrONIC adj. Sr: Acid acid obţinut 

prin precipitarea antimoniatului de potasiu prin 
acidul azotic [Ir.].
•ANTIMONIU sbst. fi- Metal alb-albăstruiu 

foarte lucitor şi cu ţesătură lameloasă; se găseşte 
In natură mai ales în stare de suifură (stibină), iar 
în Algeria sub formă de oxid de antimoniu crista
lizat; alchimiştii li atribuiau proprietăţi miracu
loase şi-l făceau să joace un rol însemnat In seria 
metalelor; e Întrebuinţat în aliagiu (20% anti
moniu, 80% plumb) pentru turnarea caracterelor 
de tipar [Ir. antimoine].

•ANTINAŢIONAL adj. 0 Ce e împotriva in
tereselor unei naţiuni [fr.].

•ANTINE'VRALGIC 1. adj. f jă Care poto
leşte durerile produse de”ne'vralgie.

2. (pl.-ice) sn. A Leac împotriva nevralgiei [fr.].
•ANTINOMIC adj. +•+ Ce cuprinde o antinomie 

[fr.].
•ANTINOMIE sf. ® A. Contrazicere între
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ANT- două legi, între două principii, Intre două idei
ANT H ® rt Contrazicere între două dispoziţiuiii le

gislative [fr. <gr.].
’ANTIPAPA sf. (ut t Papă ales în mod ne

regulat şi nerecunoscut de Biserică [fr.].
■ ANTEPARLAMENTAR i. adj. Care c con

trar obiceiurilor parlamentare: eipresinue —â.
2. sm. Protivnic al adunărilor legiuitoare [fr.].

• ANTIPATIC adj. Ce inspiră antipatie, urî- 
cios, nesuferit: se găsea In lata unul omel la tlzlo e< 
la apuoaturl (BR.-vn.i [fr.].
'ANTIPATIE s(. Pornire, ură, scîrbă împotriva 

unei persoane sau unui lucru, uneori fără nicio
pricina: ti s'a Intlmplat de slgui... să Inttlneştl llgurl 
cari... să-tl Inspire trică sau -v (VLAH.) [fr. < gr.].

• ANTIPATRIQT svi. O Care împărtăşeşte 
\pcleri contrarii patriotismului [fr,].

• ANTIPATRIQTIC adj. © Care e împotriva 
sentimentelor patriotice [fr.].

• ANTIPIHINĂ sf. a- A Praf alb, puţin amar şi 
alcalin, pregătit din gudron şi întrebuinţat împo
triva febrei şi pentru calmarea 
durerilor [fr.].

’ANTIPQD sm. • ® Care 
locueşte pămîntul într'o parte 
diametral opusă H © Nume dat 
locurilor de pe pămînt diame
tral opuse ([w| 148) H ® (It Per
soană, lucru opus altuia: ca idei o 
cu desăvlrşlre »ul meu; ce susţii e 
absolut .«'ul bunului simt [fr! < 
gr.]. Fig. 148. Antipod.

‘ ANTIPROGRESIST,-jstA adf. sm. f. Care e 
împotriva progresului [fr.].
‘ANTIRABIC adj. f în contra turbării, pen

tru vindecarea ei: institut ~ [fr.].
'ANTIRELIGips adj. mţ Care e- împotriva 

religiunii [fr.].
■ ANTIREPUBLICt^N, -anA adj. sm. /. & Care 

e împotriva ideilor republicane [fr.].
•ANTIREVOLUŢIONAR,-aba adj. sm. /. O 

Care e împotriva revoluţi'unilor, a ideilor revolu
ţionare' [fr.].

ANTIRIU = ANTERIU.
■ANTISEMIT,-iTA adj. sm. /. Care e împotri

va Evreilor [fr.].
'ANTISEMITISM sbst. Doctrină ă celor cari 

sînt împotriva Evreilor [fr.].
’ANTISEPSţE sf. f Mijloc prin care se pre

zervă rănile de a se infecta, distrugîndu-se, prin 
substanţe toxice, microbii vătămători: lei cais mai 
riguroase măsuri de —' (br.-vn.i [fr.].
'ANTISEPTIC 1. adj. f Care distruge mi

crobii vătămători. împiedicind intrarea în putre- 
facţiune a unui ţesut bolnav, câre desinfectează.

2. sn. {pl. -ies) > A Substanţă, medicament ce 
are o asemenea proprietate; cele mai însemnate 
sînt sublimatul corosiv, acidul boric, acidul fonic, 
salolul, creozotul. ctc. [fr.].
'ANTISOCIABIL adj. Care nu iubeşte socie

tatea, ursuz [fr.j. -
■ ANTISOCIAL adj. Care este împotriva in

tereselor societăţii, împotriva ordinei sociale [fr.]. 
C ANTIST sm.Bucov. Primar [germ. A n t i s t e s 
<lat.].

'ANTISTROFĂ (pj.-oie) sf. Iii A doua Stanţă 
a unei poezii lirice ce era cîntată de cor în teatrul 
grec [fr. <gr.].
'ANTITETIC adj.Sj De antiteză [fr.]. 
'ANTITEZĂ (pi.-e») sf. ® Contrast care re

zultă din punerea faţă în faţă a două idei sau 
expresiuni opuse ţi © iîz Figură de retorică In 
care sc alăturează idei. expresiuni opuse [fr. < gr.].

'ANTITOXINĂ (pi.-ne) sf. f Substanţă for
mată în organism care distruge efectele toxinelor
[fr-].
'ANTIUMANITAR adj. împotriva sentimen

telor omeneşti, bune: era o erezie llloaollcă antisocială 
;i -»ă (i.-GH.) [a n t i--I- u m a n i t a r].
'ANTIUNIONIST adj. şi sm. t Care era Im- 

potriva unirii Principatelor romîne: mincn-i-ar loon, 
~t (GRL.) [a n t i--(- unionist].

'ANTOLOGţE sf. ji' Culegere de bucăţi alese 
dintr’o literatură; in spec. culegere de poezii 
[fr. <gr.].

ANTONţCĂ (pl.-lce), ANTONJqA (pl.-lge) sf. ţ 
Plantă ierboasă cu flori albe dispuse în umbeie 
compuse şi fructe aromatice; creşte prin tufişuri, 
plraie şi poienile umede’ din pădurile de munte 
(Chaeropkyllum aTomaticum); f (P) fiartă în apă 
sau plămădită în rachiu, serveşte ca leac contra 
durerilor de cap ipamf.i.
'ANTONfM 1. adj. co Care are un înţeles 

opus (contrariul sinonimului): bogăţie si sărăcie slut 
două cuvinte

2. (pj.-ime) sn. Cuvlnt cu înţeles opus [fr.].
‘ANTONIMIE sf. ca Alăturare de două cu

vinte cu înţeles opus: un mort vin [fr.].
'ANTONOMAZĂ (pl.-aze) sf. Ca Figură de re

torică prin care’ în locul unui nume comun se 
pune un nume propriu sau în locul unui nume pro
priu se (iă, prin perifrază, calificativul care-1 ca
racterizează (lin Zoii, un critic răutăcios; luntă- 
tomi do Ia Abrud, Avram lan CU) [fr. < gr.].
îANTRAC sbst. « Rubin [gr. ăvitpaţ].
‘ÂNTRACEN sbst. a> Substanţă chimică ce se 

extrage din ^dron; se întrebuinţează la prepa
rarea mai multor colori artificiale, iar în medicină 
ca antiseptic [fr.],
'ANTRACIT sm. <& Cărbune depămînt,foarte ta

re, care arde ^eu, dar produce multă căldură [fr.].
'ANTRACT (pl.-acto) sn. c Timpul ce se lasă 

între acte’la o piesă de teatru [fr. e n t r ’ a c t e].
'ANTRAX sm. / Tumoare dureroasă/şi tare, 

numită de popor „serpengea”, ,,bubă rea”, sau 
,,bubă neagră” [fr. <gr.].
'ANTREA (pl.-trele) S/.= ANTREU.
'ANTREL'CJŢĂ (pl.-uto) sf. dim. ANTREA: el 

doarme pe canapea In . <car.) .
‘ANTRENA (-enezj 1. îjfe. Ir. ® A duce, a tîrî 

după. sine: i-a antrenat şl ee duc orbeşte după el ^ © A 
fermeca, a cuceri: cn vorba lul antrenează toată lumea ţ 
® A pregăti prin exerciţii repetate în vederea unui 
concurs, unei lucrări; in spec.\ a pregăti un cal 
pentru alergări.

2. vb. Tcfl. A se pune în mişcare, a fi cu voie bu-
nă: no ne-am antrenat de loc la petrecerea de aseară [fr.
e n t r a î n e r].

'ANTRENARE sf. ® Faptul de a (se) a n- 
trena H © Mişcare, însufleţire, voie bună.
'ANTRENOR sm. î\ Care antrenează, care 

pregăteşte caii pentru alergări [fr. entraineur].
'ANTREPOZIT (pl.-ite) sn. ® V Loc unde se 

ţin mărfuri In cantitate mare H © Magazin In 
care se vînd mărfurile asupra cărora Statul are 
monopolul: ~ni do sare [fr. e n t r e p 6 t].

'ANTREPOZITAR sm. Care are mărfuri în- 
tr’un antrepozit [fr.].
'ANTREPRENOR sm. Întreprinzător, cel ce 

ia asupră-şi, în anumite condiţiuni, o lucrare, o 
afacere (clădirea unei case, facerea unei şosele, 
conducerea unui hotel, etc.): acei /~i san otcnpoii 
eran cel mai mulţi Armeni si Greci (i.-gh.) [fr. entre-
p r e n e u r].

'ANTREPRIZĂ (pi.-ize) sf. ® întreprindere, 
ceea ce ia cine'va asupră-şi să îndeplinească, plan, 
hotărîre de lucru t ® Spec. V Conducerea unor 
afaceri, lucrare de industrie, comerţ, etc. pe care 
o ia cineva asupra lui în anumite condiţiuni: 
antrepriza hotelului; voia să la antrepriza zidirii unul spi
tal (D..ZAMF.I li ® A da In a da cuiva să îndepli
nească o lucrare (o clădire, etc.); a ina in a lua 
asupra sa o lucrare [fr. e n t r e p.r i s e].
'ANTRET w-ANTREU.
'ANTRŞU (p/.-onrl), AfoW. ANTRET (pl.-lurl) sn. 

(£• Mică încăpere la uşa de intrare înainte de a 
pătrunde în odăi: nea de la antret se deschide (GN.) 
[fr. e n t r 6 e].
'ANTROPOFAG,-aqA adj. sm. f. Care se 

hrăneşte cu came de om: triburi »«: ~i se mai in- 
tlineso astăzi In Airloa şl In alte tărl locuite de sălbatici 
[fr. <gr.].
'ANTROPOFAGIE sf. Obiceiul de a se hrăni 

cu carne de om [fr.].
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•ANTROPOID i. adj. Ge seamănă cu omul. 
2. 'ANTROPOIZI SJIl. pl.y*: = ANTBOPOMOBFE [fr.]. 

• ĂNTROPOLATRIE sf. Cult dat unui om di- 
^•inizat. < [fr.].
•ANTROPOLOG am. Care se ocupă cu antro

pologia fir.].•antrcTOPOLOGIC adj. Ce priveşte antropo
logia [fr.].
•ANTROPOLOGIE sf. Ştiinţa care se ocupă 

f:u istoria naturală a omului, studiul diferitelor 
rase omeneşti [tr.].
•ANTROPOLOGIST sm. = ANTROPOLOG [fr.]. 
•ANTROPOMETRIC adj. A Ce priveşte an- 

tropometria: serviciul — [fr.]. 
•ANTROPOMETRIE sf. ri .Măsurarea diferite

lor părţi ale corpului.'Se face la arestaţi pentru 
a putea fi recunoscuţi în cazul cînd sînt urmăriţi 
clin nou de justiţie şi ar încerca să se aspundă. 
I'rntru fiecare arestat se no- 
li uzăpe o fişă măsurile diferi- 
lolor părţiale corpului şi ur
mele digitale; în felul acesta se 
poate stabili identitatea indi
vidului, spre a i se cerceta an
tecedentele (|®1149) [fr.].
•ANTROPOMORF i. 

adj. Care are fo'rnia o- 
niului-

■2. 'ANTROPOMORFE Sil.
pi." Familie de maimuţe 
considerate ca cele mai 
.apropiate de om: cele 
mai însemnate sînt şim- 
ijanzeul, gibonul, gorila 
şi orangutanul [fr.].
•ANTROPOMORFISM F , Anlroporaetrie. 

.s/jsl. Credinţa după care se 
atribue divinităţii chip omenesc şi sentimente, 
liasiuni pămînleşti [fr.].
•ANTROPOMORFIST sm. Cei ce crede în 

antropomorfism [fr.].
•ANTROPOPITEC sm. Animal Inohipuit care 

s a crezut că e precursorul omului [fr.]. 
■ANTURAGIU (pi.-agii, -agluil), 'ANTURAJ (pl. 

-ale,-aluri) Sil. Tot ce înconjoară pe cineva, cei 
cari trăe.sc în jurul cuiva, în legătură de aproape 
cu el; anturaglul lui Ii (ace mal mult rău decit bine [fr. 
entourage],

ANŢArţ, qanterţ adv. Acum doi ani; le
spune olt rod a adunat estimp, cit an şl cit antert (SLV.I; 
ursltoarea care ursise mal anlărt şi pe F&t>fmmos <car.)
[lat. a n n o l e r t i o].
'ANUAL i. adj. ® Ce se face în fiecare an; 

raport 11 © Ce corespunde duratei de un an; 
venit ~ i; ® 4. Ce ţiiie numai un an; plantă .~a;

ş. adv. In fiecare an; pe an; e bine să se iacă ~ 
un raport asupra progreselor unei ştiinţe [fr. < lat.].
'ANUAR (pî.-are) sn. Publicâţiune ce apare 

In fiecare an pentru a arăta activitatea unei insti- 
tuţiuni, unei societăţi, etc. sau pentru a da infor- 
maţiuni asupra unei ţări: *ui mlnlsterninl cultelor; 
~.ui Rominiei [fr. a n n u a i r e].
■ANUITATE s/. V Sumă pe care o plăteşte ci

neva în fiecare an pentru a stinge o datorie 
sau a forma un capital; acel budget se duce pe tot anul 
In plăţi de anuităţi ale datoriei (i.-gh.) [fr. a n n li i t 6]. 
'ANULA (-uiez) vb. Ir. ® A lua umii lucru puterea 

de a fiinţa mai departe, a ridica unui lucru dreptul 
de a fi folosit; a nimici, a desfiinţa, a înlătura: 
«•o dsciziune, un certlîioat ţl ® ± A egala cu zero [ fr. < lat ]. 

■ ANULABIL adj. Ce se poate anula [fr.]. 
■ANULAR, adj. = INELAR [fr. <lat.]. 
"ANULARE, • ANULATUJNE, 'ANULATIE sf. Fap

tul de a anula [fr. <lat.].
anume adv. (î) Adică: preuţii de la beseareca Şcbea- 

llor popa lanu şl popa Hlhal (CoR., K © Cu alte 
cuvinte: vrei ^ să afli tot ce ml ş’a Intimplat ţ| @ Gu 
scop hotărît, cu stăruinţă; dinadms: pare că ^ cau- 
tă Bă mă necăjească ® Precis, exact, tocmai: nn pot 
sa-ţi spun unde —' am citit anecdota aceasta f ® Amă
nunţit: Imi găsia fel de fel de alte defecte pe cari le cita
•“(I.-GH.) [lat. ad-;nomen].

tANţTMEA Mold. = ANUME.
ANUMIT,adj. Hotărît: Intr’un — scop; intr’o 

zi; numai in --e împrejurări poţi cunoaşte pe oineva [a-
nume],
OANVNCIU = anunţ.
'ANVNŢ (pi.-ţnri) sn. ® înştiinţare, publica- 

ţiune prin care se aduce ceva la cunoştinţa gene
rală: am dat un la jurnal ţj © judiciar, înştiin
ţare ce se publică de tribunal pentru înfăţişarea 
unei persoane la judecată cînd nu-i e cunoscut do
miciliul, pentru vinzarea averii cuiva, etc. [fr. 
a n n o n c e],
'ANUNŢA (anunţ) f. vb. tr. ® A vesti, a face 

cunoscut: iţi voiu ~ sosirea mea ŢI @ Spec. A face cu
noscut un lucru printr’o înştiinţare scrisă: cursu
rile nu s'au anunţat Încă.

2. vb. refl. A se vedea de rnai ’nainte: anul sea- 
nuuţă rău pentru agricultori [fr. annoncer< lat.]
'ANUNŢAtQR,-toarr adj. sm. f. Care a -

n U n ţ ă: amurgul e... anunţătorul nopţii (ALECS I. 
'ANURIE sf. f încetare a secreţiunii urinei, 
oprire a udului, (© zăbreală) [fr.].

■ANUTIMP. = ANOTIMP.
'ANVELOPĂ (pi. -pe) sf. ® a. Partea din afară 

a căldării linui vapor ţ[® K. Plic de scrisoare [fr. 
e n V e 1 o p p e].
■ANXIETATE sf. Nelinişte, grije [fr. < lat.].

OAOACE - AUACR.
AOLEO! AOLEUI interj. Arată durere şi mirare; 

uneori serveşte pentru a întări ideea exprimată în 
cuvintele care urmează: 01, oii şi aoleu 1 Arde sntie- 
ţelul meu (ALECs..r.) ; Aoleo şl val de mine! Aş juca şl nn 
ştiu bine ok.-brs.) ; O.: luge de la aoleu şl dă peste oleoleo
(PANN), fuge de un rău mic şi dă de altul mai mare. 

AOLI (-lese) 1. vb. tr. A boci pe cineva.
2. vb. refl. A se boci: Ce te valţl, Ce te aoleştl? (TOC.) 
a. vb. intr. A plînge, a jeli [a o 1 e o].
AOLICAi interj. Arată un necaz uşor sau pre

făcut, o’ mustrare blîndă: Aoiică, daoiică! Mur mi-e 
drăgullţa mică [Alecs.P) [aoleo]. 
tAQREA, tAOARE(A) adv. Trans. Băn. Oaş. ® GI- 

teodâtă, din Ciild în cînd: lata mea rău se drăceaşte şl 
aoreaoade In apă (cor.) ţ[® Aorea... aorea..., Cînd... Cînd...: 
aorea biruia Grecii pre Trolanl, aorea Trolanll pie Greci
(MX.) [a3 -f- O r i < O a r ă].
'AORIST (pi. -late) sn. Of Timp al conjugaţiunii 

greceşti arătînd 0 acţiune trecută [fr. <gr.].
'AORTĂ sf. iŞD Vas sanguin ce 

pleacă din ventriculul stîng al ini
mii şi din care se ramifică toate 
arterele care distribue sîngele în 
corp (işl 150) [tr. <gr.].
■AORTIC adj. De aortă [fr.].
'AORTITĂ sf. f Intlamaţiime 

a ţesăturilor aortei [fr.].
.^Ă (pl. ape) sf. g) Corp lichid, 

compus (iin (louă volume de hidrogen şi 
un volum de oxigen; ~ de izvor, de Ilntlnă, 
de ploaie; — de băut, de spălat; —' dulce, apă 
din rîuri, fîntîni, spre deosebire (le cea 
minerală şi oca sărată de mare ; sărată, ! 
sălcie; a duce (o vită) la —, a dUCe la adă- Fig. 150. 
pat n © -nţ sfinţită = AQHIASMA II ® Ţi— Aorta, 
neîncepută, âpă ce se ia întîia oară dintr'un puţ nou 
săpat; apă din care n’a băut nimeni cînd s’a adus de 
la izvor şi care, după credinţa poporului, trebuo 
luată pînă nu răsare soarele şi dusă acasă fără a 
vorbi cu cineva; se întrebuinţează în medicina po- 
pularăU ® fr —- distilată distilat 1 ® —. mlneralăsv-
MDÎERAL ; —termală IW-TERMAL ţ) © Trans. /~acră iwACRU 
®t© gazoasă Bw- QAZQS ŢI ® Lichid în care s’au di
zolvat substanţe aromatice, parfumate: — de flori *,I 
® ^ tare, Băn. vie, acid azotic; regală !•- 
REGAL H (g) â- A de plumb, soluţiune de 
subacetat de plumb în apă la care s’a adăugat al- 
coolat vulnerar II ® Sucul apos al unor plante: 
— de viţă 1f @ Năduşală, sudoare: m’am făcut tot 
o - n ® ^ (f1! moartă, apă CU efecte miracu
loase despre oare se vorbeşte în basme că se ia de 
unde se bat munţii în capete şi care poate lega 
părţile tăiate ale unui corp; — vie, apă despre care 
se spune în basme că are însuşirea de a întineri

ANT-
APÂ
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APÂ- sau a însufleţi un corp mort după ce a fost închegat 
APA ou ajut'orul apei moarte 1f ® Ori-ce îngrSmă-

(jjpg (jg apă, baltă, rîu, mare: * curgătoare, Stătstoaie 
1[ ® / IP Boală, hidropizie; boală la cai = 
APUCARE ® j a luă»', a Căpăta această boală K ®
® (HASD.) ~ albă, cataractă la ochi; neagră, pier
dere totală a vederii în urma unei nevrite optice, 
a unei intoxicaţii, etc. H ® Ape, pl. Jocul de co
lori pe care-1 face o piatră preţioasă, uh metal, o 
stofă, etc.: dlamantnl acesta are ape frumoase t ® ® A 
bea ~ goală, /*’ obioară, a bea numai apă, fără nimic 
altceva; ® — goală, se zice despre ceva fără nici un 
rost. o nimica toată 1[ ® 1©; a vorbi {şaua sti): oa 
apa (sau oa pe ~), a vorbi, etc. fără a se încurca, 
curgător; merge oa apa, merge bine, fără nici o piedică; 
II merge ca din ti merge bine; merge ca apa la deal, 
merge greu; bind dorm «1 apele, cînd e linişte adlncă; 
a creste ca din .»■, a creşte iute; a veni oa o ~ turbată, a 
veni repede, mlnios"; oa fulgul pe uşor, nesta
tornic; oa frunza pe la voia înttmplării; a scrie 
pe ~, a încerca ceva zadarnic; a ii tot o a fi la fel, 
de o seamă; toti se scaldă intr’o o-, toţi sini deopotri
vă; a se asemăna (a semăna) oa două ploăturl de a se 
asemăna (a semăna) aşa de mult Incît să nu se 
poată deosebi unul de altul; stau apele in loo de fru
moasă oe e; e urlt (sau slut) de acopere apa sau de Ingblată 
apele (znn.>; a Inobega şl apele, se zice despre vrăjitori 
cari, după credinţa poporului, pot aproape soli
difica apa; minte de inohiagă apele, se zice despre cine 
minte cu multă îndrăzneală; a băut apă de pe gbiată 
(ZNN.i, se zice despre cineva cîrn; parcă i-a adus apa, 
se zice despre oameni cari vin grămadă, pe nea
şteptate; a-l veni onlva apa la moară, a-i veni cuiva 
prilej să facă ceva, a-i veni vremuri mai bune; 
a Ina (sau a tăia) onlva apa de la moară, a împiedica 
pe cineva să mai facă ceva; a nu mai bea rece (znn.i, 
a muri; a trece ca clinele prin »■, a se Strecura prin- 
tr’o greutate fără multă bătaie de cap, se zice in 
spec. de cineva oare trece prin şcoală fără a-şl da 
multă osteneală, fără a folosi mult din învăţă
tură; a fierbe pe cineva fără a-i face CUiva multe 
necazuri, a-l chinui; ii iasă gnra doreşte mult un 
lucru; a bate apa In piuă, a face un lucru zadarnic, 
a vorbi fără nici-un rost; a căra la puţ, a face un 
lucru de prisos, a da sfaturi cui n’are nevoie; olt 
tine ciurulpuţin de tot, fără nici-un folos; a pea- 
cni In — turbure, a căuta prin şiretenie să ajungă la 
ceva, a lucra pe ascuns; a scoate ~ ain piatră, a se 
siU cu ori-ce preţ să facă un lucru, a îndeplini ceva 
greu de făcut; a trece (sau a da) prin loo şl a face 
ceva cu ori-ce preţ, învingînd toate greutăţile, a 
trece prin multe încercări; n’are după ce bea e să
rac lipit; se Îmbată şl on se zice despre cineva slab 
de abia se mai ţine; a-i face cuiva apa, a-i aduce piei- 
rea, a-l îngropa; duce-te-al pe apa SImbetel ivor.), se 
zice cînd dorim cuiva un rău mare, vre-o năpaste 
(după credinţele poporului apa simbetei duce în 
iad); are să mal treacă [sau are să mal curgă) * pe glrlă, 
are să mai treacă mult timp; ce po nu curge, o ni
mica toată; apa trage la matca el şl omul la teapa Iul sau 
apa vine Iar la matca el. Cineva se întoarce iar la obi
ceiurile lui, revine de unde a plecat; mai curge apa 
pe unde a mal curs, ajunge Cineva ce a mai fost; a se 
întrece In * rece (Znn.) , a se Obrăznici; 1 -a scos apa la mal, 
a scăpat de nevoie; a trăi oa peştele in a trăi bine, 
a huzuri; l-a venit apapeureobl (znn.), i-a venit tîrziu 
mintea; l-a ajuns apa la gură, a ajuns în mare pri
mejdie, nu ştie cum să scape; a scăpat căciula pe 
(ZNN.), a scăpat prilejul; caută să îmbete lumea ou rece, 
vrea să amăgească lumea cu vorbe goale; nu ştiu 
In ce ^ se adapă, nu ştiu ce gînd are; o scaldă In două 
ape, e nehotărît, şovăitor; Băn., ml s’au făcut creerll * 
m'am buimăcit; a avea la cap (ZNN.), a nu fi teafăr 
la minte; a ii in apele Iul, a fi în voia lui, a se simţi 
bine; a-l lăsa tn apele Iul, a-l lăsa în voia lui; a-l scoate 
din apele Iul, a Strica CUiva voia; llnă şl adlncă, se 
zice despre cineva ascuns, şiret; şapte ape in obisăiită, 
se zice cînd cineva se laudă de o înrudire cu per
soane ou care de fapt se înrudeşte numai de de
parte; apa nu e bună nici tn cizme, expresiune între
buinţată de cei ce au patima băuturii; apa trece, 
pietrele rămin, lucruri neînsemnate trec şi rămîn cele

statornice, temeinice; necazurile trec fără să ne do
boare; singeie ~ nu se face, se zice despre puterea 
pe care o au legăturile de sînge, înrudirile de a- 
proape, fie-care ţinînd la ai săi, orice s’ar, întîm-. 
pla; ulciorul nu merge de multe ori la cînd se expune 
Cineva prea adesea unei primejdii, cînd face mereu 
fapte rele, o păţeşte în cele din urmă [lat; a q u a] 
OAPĂ-BOTEAZA s/. Tr.-Carp. Bobotează.
t AP ALT {pl.-taci) sn. t Dreptul de vînzare a 

unor lucruri (sare, cărţi de joc, etc.) ce se dădea 
numai unor negustori; carnea, plinea şl luminările se 
vindeau la oontracoll ou (fil.) [iţ. a p p a 11 o].

•APANAGIU (pî.-agll,-aglurl), * APANAJ (pl.-aje, 
-aluri) sn. ® t Proprietate a suveranilor ( în Franţa 
se da de rege copiilor născuţi mai tîrziu sau fra
ţilor şi se întorcea iarăşi la Coroană cînd liniă băr
bătească a acestora se stingea) K ® (g Ce este în 
stăpînirea cuiva; ce este în firea cuiva sau a unui 
lucru: acele puţine slujbe devenise apanaglnl a trei patru 
familii (i.-oh.) [fr.].
OAPAOS, OAP4US Mold. = PAOS.

APĂR sm. ® Gel ce aduce, cel ce vinde apă 
([g| 151) H ® 3, tCorăbier H @ t ^
Vărsătorul (constelaţie) (hasd.) [lat. 
aquariusl.

Ap Ara (apăr) 1. vh. tr. ® A sări 
tn ajutorul cuiva pentru a-i da aju
tor, pentru a-i scăpa viaţa;
apărt-mă de găini, oă de clini nn mă tem,
se zice despre cei volnicoşi, dar fri
coşi 1 ® A păzi de o primejdie, a 
feri: paratrăznetul apără oasele in timp 
de furtună; Dumnezeu să vă apere de cele 
rele (Crg.i f ® Doamne-apără I să (ne) 
ferească Dumnezeu; h) nici de cum.

Fig;. 151. Ap.ir 
(în Moldova).

CU nici un preţ; c) eufemism pentru Necuratul: eu 
de-aş 11 femele,nnl-aşlua,Doamne-apărăI (pamf.) ; o tlDoam- 
ne-apără I să ne facem cruce şl să zicem: ferl-ne. Doamne 1
(RET.) H ® A ocroti, a lua sub ocrotirea sa, a nu 
lăsa pe cineva să vorbească rău de altul: işi apără 
mereu neamul f © A susţine împotriva cuiva o pă
rere, etc.: elnt dator să-ml apăr IdeUe TJ ® rt A asista 
pe cineva dinaintea judecăţii; avocatul m'a apărat 
bine U ® rt ~ un proces, a Căuta să arate dinaintea 
tribunalului dreptatea unei cauze H ® t A opri de 
la un lucru, a împiedica pe cineva să facă ceva:
boierii toţi 11 apăra de acea cale şă nn se ducă den tară şl den 
domnie (n.-cost.) U ® t A pune piedici la ceva să nu se 
îndeplinească: multă vreme s’au Irămlntat acest lucru In 
sfat şl oltlva pre atnnce apăra acest lucm să nn fie (m .cost > 
t ® t A îndepărta de la ceva: de la toată oalea violeană 
an apărat picioarele meale (Dos.) ţf ® tA refuza: nn 1-sn 
apărat craiul ajntorlnl său (n..cost.).

2. vh. refl. ® A lupta pentru a înlătura loviturile 
cuiva, pentru a-şi scăpa viaţa 1 ® Jd A se lupta 
în războiu împotriva duşmanului 1f ® A se păzi de 
cineva, de ceva, a se feri: igiena ne învaţă cum să ne 
apărăm de boala; @: apără-mă do prieteni, oă de duşmani 
mă apăr singurii ® A Căuta Să se desvinovăţească: 
el se apăra... că nn ştie la sufletul său nimic dsp.) H ® t A 
se împotrivi, a nu consimţi la ceva: ei apărindu-w 
să nu fie şl vrlnd să îugă noaptea, el l-au păzit să nu luşS 
(MUST.) II ® t A fi scutit: pot să se apere de tutelă persoa
nele care fac parte din cler (COD.-CIV.) [lat. *apparare
<parare].
OAPARAIE m- APArje.
O AP ARÂMÎNT (pl.-minte) sn. Trans. = ap Ar ARE 
[apăr a].

Ap Ar ARE sf. ® Faptul 
de a (se) apărau® Ferire 
de primejdii, sprijin, pază: a
lua ~a cuiva; loo de straje şl de ^
In zilele de viforoase Învăluiri ivlah.)
1 ® Legitimă dreptul pe ca
re-1 are cineva de a se apăra, 
de a lovi în cineva care-1 a- 
tacă H ® t Oprire, împiedi
care de la un lucru.

■APARA.T (pl.-ate) sn. ®
Ori-ce lucru alcătuit din părţi 
anume aşezate şi care slujeşte la un anumit scop: 
~ dlstllator; — fotograllo ([Ş] 152) H ® Toate

Fîff. 15a. Aparat 
fotografic.
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'Fig. 153. Apărătorii 
Independenţei.

organele care îndeplinesc împreună o anumită 
funcţiune în organism: leapliatoi; clroalator;
» digestiv 1 ® Desfăşurare de lucruri, de cuvinte 
pentru a ulmi pe alţii, lux; o sărbătoare cu mult ; 
atita de cuvinte [lat. apparatus, în parte cu 
accepţiunile fr. a p p a r e i 1 şl a p p a r a t].

AP Arat I. adj. p. ap aba ţ 1f © i»- neapArat.
2. sbst. ® = AP Arabe H® t Mustrare <ps.-scho ţ[ @ 

Trăns. (hasd.) ♦ Păşune, pădure 
oprită.

APARATOR,-toare1. adj. 
sm. /. ® Care’a p ăr ă, în spec. 
care apără pe cineva dinaintea 
judecăţii: clrologarll, porecliţi si 
apărători... s'ar apuca de muncă (Crg.i 
^ ® APABATQBII INDEPENDţINTEI, 
medalie comemorativă, (creată 
prin decretul din 5 Iunie 1878 
şi conferita tuturor militarilor 
şi asimilaţilor de ori-ce grad 
cari au luat parte în campania 
din 1877-1878 (d 153).

2. apArAtoaRE sf. ® Lucru 
făcut ca să apere de ceva: pu-
aără Ierusalimul ca o de poame (Dos.) ţf ® ~ de muşte,
hăţ în vîrful căruia sînt legate nişte fîşii de hîrtie 
sau de papură şi cu care se alungă muştele 
([Ş] 154) H ® Obiect ce se deschide 
în formă de semicerc, alcătuit din 
pene sau din fîşii de hîrtie, de 
pinză, eto., lipite pe beţişoare de 
lemn sau de os şi cu care-şi face 
cineva vlnt, evantaliu: au început 
să-l Iacă vlnt ou nişte apărători de pene 
mlădioase de păun icar.i *[ ® Per
niţă umplută cu cîlţi, care atîrnă 
în afara bordului unei corăbii sau 
care se dă afară In momentul acos
tării, pentru a apăra barca să nu 
se lovească de vasul sau de cheiul 
unde e acostată H ® ♦ Plantă 
ierboasă din familia labiatelor, cu 
flori purpurii dispuse în verticile multiflore; creşte 
prin tufişuri, margini de pădure, poieni, livezi 
şi locuri necultivate; numită şi „somnişor” (Cli- 
nopodium mlgare) ([®] 155) 1 ® ♦ Plantă ier
boasă, păroasă, aromatică, din familia labia
telor, cu frunze mici eliptice şi puţin dinţate pe 
margini, cu flori purpurii, rar albe, dispuse în 
vertioiie axilare, globuioase, şi care se micşorează 
spre vlrf; creşte prin bălţi, pe marginea rîurdorjşi

Fig. 154. Apăra- 
toare de muşte.

Fig• I55- Apărătoare. Fig. 156. Apărătoare,

prin locuri mlăştinoase; e întrebuinţată în medi- 
cmă pentru proprietăţile ei stimulante, stomaobdce 
Şl carminative; numită şi „busuiocul-cerbilor”, 
„busuioC-(ie-cîmp”, „izmă-proastă” sau „poleiu” 
(Mentha pulegium) ([^ 156).

■ AP Arătura (pl.-tori) sf. ® Faptul de a a-
D5 A a’ aP^rare: Vă*a® apărătaia Iul 1f © Mold. (hasd.) ♦ 
Fadure din care e oprit a se tăia lemne H ® t Loc 
ne apărare: Belgradul care era apArâtnra nn numai a Ţării 

«1 a ţoală creştinătatea (Let.) H ® t Ori-ce te 
apară de ceva (de boale, etc.): icona şi-o anpua tn că

mara sa... de a tot răul (oos.) H (D ţ Scut, ocrotire: 
cartea aceasta... blagoslovitului numelui Mării tale supt o 
am soris cdo8.).

•APĂREA, ‘APARE (-ar) vb. intr. ® A se arăta, a 
se ivi, a veni: orlnnde mă duo, Iml apare In oale ţi © A 
ieşi la lumină, a se vedea: aonm... ambiţiunile mioi 
apar mal mult la aupralată (i.-oh.) ţ[ ® A se arăta SUbt 
0 anumită Înfăţişare: Inornrlle acestea tml apar oa o 
pedeapsă pentru platele trecute ţ[ ® Spec. A ieşi la 
lumină (despre ceva tipărit), a se publică: cartea 
n'a apărut Încă [fr. apparaltre, refăcut după 
părea].

•APARENT adj. ® Ce se arată subt o înfăţi
şare care nu e adevărată, care nu e astfel după 
cum şe arată, părut, incbipuit, înşelător; mişcarea 
-~ă a soarelui; moarte >«ă ţ| ® Ce iese mai bine la 
iveală: In iaşi agitaţiunea era mal (i.-gh.) [fr. < lat.].

•APARENŢA (pl.-enţe) sf. ® Felul de a îi al 
unui lucru, al cuiva, Înfăţişare: o damă in virată bine 
Îmbrăcată, de o respeotabllă (i.-gh.) ţ[ ® Spec. înfă
ţişare înşelătoare: nn trebue să Judeci pe cineva dnpă » 
(sau dnpă aparente) ţ[ ® A salva aparentele, a Căuta 
să ascunză prin fel de fel de mijloace, prin terti
puri, ceva neplăcut, rău, spre a nu da lumii vre-o 
pricină de vorbă t ® fn după înfăţişare, după 
cum se arătă, după cum se pare: in ~ ai crede că este 
omul cel mal bun [fr.].

AP Arie, Mold. apAbaie sf. Multă apă văr
sată sau îngrămădită Intr'un loc: tn miiiocui odăii, 
apărle pe ]os, gunolu şl glndaol icrg.i.
OAPARIT sbst. Mold. (Rv-cRG.) = apArie. 
•APARIŢIUNE, ‘APARIŢIE sf. ® Faptul de a 

apărea: a-şl face ...'a; apariţia nnnl mort nu l-ar II zăpăcit 
mal tare (vlah.) ţ[ ® Spec. Eşirea la lumină a unei 
tipărituri, publicare: —■a cărţii lul a făcut mare sgo- 
mot ţ| ® Vedenie: era aşa de slab, Inolt al fl crezut că e 
o [fr. < lat.].

•APARTAMENT (pl.-cute) sn. Rtnd de odăi 
alcătuind o locuinţă separată într’o clădire mai 
mare unde locuesc şi alţii [fr.].

‘APARTEl, adj. Deosebit: are un caracter cu totul..'. 
2. a'dv. Fără amestec cu alţii sau cu altceva, deo

sebit: locueşte /v; pnne lucrurile acestea ~ [după fr. 
â p & r t]
•APARŢINE(A) (-tiu, -tiu) vb. intr. ® A fi în 

stăpîntrea (iuiva,'a fi de drept al cuiva ţ] ® A face 
parte din ceva: elegia aparţine genului Urle [dupăţîr. 
apparten i[r].

APĂSA (apăs) 1. vb. tr. ® A fi greu, a sta greu 
pe ceva: ajntă-ml să cobor sarcina, că mă apasă pe umeri ţ[ 
® A atinge ceva de aproape, strîns: apasă mina pe 
fmnte ţ[ ® A răzLma: apasă-tl capul de pieptul meu -l 
® ® A asupri; apăsa fără milă pe cel slabi r ® ® A 
copleşi: glndurl negre mă apasă.

2. vb. intr. ® A li greu; a sta greu, a se lăsa 
greu pe ceva: nn apasă mult In clntar; ©: părea că tot 11 
mai apasă ceva pe Inimă (slv.) ţ| ® A atîrna greu, a 
cădea greu în jos ţ[ ® A pune mîna pe un lucru 
ce oferă rezistenţă; nn apăsa pe cocoşul puştii ţ[ ® 
® A fi o sarcină grea asupra cuiva, a împovăra 
prea mult pe cineva: asupra cui ar * mal greu această 
dare, dacă nu asupra mnncltornlulP (l-gh.) ţ[ ® .v pe nn 
ouvint, pe o vorbă, a rosti un cuvlnt în aşa fel, cu 
o pronunţare mai rară, incit să se atragă mai mult 
luarea aminte asupra lui: tinăra... on chibriturile f 
m’a Întrebat nnul, apăstnd ironic pe flecare vorbă (CAR.)
[lat. •appensare<pensare].

APĂSARE sf. ® Faptul deaapăsaţl® 
Greutate,’ povară f ® © Asuprire: cu mare greutate 
am scăpat de *a străină.

APĂSAT 1. adj. ® p. apAsa ţf ® Greu: calcă 
cn paşi apăsaţi ţ[ ® ©: vorbeşte cn glas

2. adv. ® Greu; calcă mai că doar nu eşti 00- 
coană <jip.) ţf ® ©: vreau să mergem, răspunse * D-na 
Horoln (Dlvr).

APĂsAtor 1. adj. ® Care apasă t®®:
tristeţea aceea âdlncă, apăsătoare (VLAh.) ţ[ ® © Supără
tor, aspru: apăsătoarele cuvinte ale părintelui său (Crg). 

2. sm. Asupritor.
APĂSATURĂ (pî.-turi) sf. Faptul de a apăsa. 

•APATIC 'adj. adv. Fără viaţă, fără vlagă, 
nepăsător [fr.].

APA-
APA
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APA- 'APATIE sf. Lipsă de vioiciune, nesimţire, ne-
A Ol păsare: vorbeşte oa atlta tşl petrece viata... In » pe la
ArL oatenele (alecs.) [fr. <gr.].

'APATITA sf. «> Fosfat de calciu natural care 
conţine mici ahtităţi de fluor s’au de clor [fr.].

APAtos ad;. CD Ce seamănă cu apa, slab: 
vin 'T 1 ® Plin de apă: podelele aruncau In sus din 
hazna stropi de norolu -»■ (I.-gh.) 1| ® Bogat în apă: 
tinttnd apdtoasă (pos.) [*a p ă t a; sw NEAPAtAT].

APATOŞA (-osez) vb.Tcfl. şi intr. A lăsa apă, 
a SC umplea de apă: bobe... care nu dor defel, ol numai 
apăto^azd imar.i [a p ă t o s].

'APEDUCT (pi.-te,-turi) sn. Canal construit 
din pietre’ sau cărămizi, 
trecînd pe sub pămtnt 
sau la nivelul solului, u- 
neori sprijinit de arcade, 
pentru a conduce apji din- 
tr’un Ioc Intr’altui (Iji) 157)
[după lat. aquaeduc- 
tus].
•APEL (pl.-lurl) sn. ® c- A j A------

Chemare, strigare după Fle' I57‘ APeduct-
nume In ordinea tn care sint Înscrise persoanele 
care trebuc să fie de faţă Ia o adunare. Ia o înfă- j 
ţlşare. In şcoală, etC.: a lipsi la nominal 1f ® '
Semnal dat de gornişti sau de toboşari pentru a 
aduna soldaţii şi a constata dacă toţi sint pre
zenţi: a suna ~ul ţf @ Rugăminte de a participa 
la ceva: in -*-ul Clmplneanuiul, totl Romtnll răspundeau 
(i.-GH.) U ® — la arme, chemare pentru a lua armele ţi 
® ~ către popor, Îndemn care se dă mulţimii sau sfat 
care i se cere în vederea unei anumite acţiuni H 
® A face la cineva, a cere sprilinul cuiva; a face 
la bnnătatee,-la patriotismul oulva, etc. Iţ 0 Acţiune 
făcută de cineva la un tribunal superior Împotriva 
unei judecăţi date de o instanţă inferioară: a face 

I ® A Curto de juridlcţiune superioară care 
judecă In a doua instanţă o cauză judecată mai 
’nainle de un tribunal inferior [fr.].
'APELA (-eiez) vb. intr. ® A cere ajutorul cuiva, 

a recurgel a face apel la sentimentele, etc. cuiva: 
apelez la bunăvoinţa dumltale *î © Cî .'V face acţiune la 
un tribunal superior împotriva unei judecăţi date 
In primă instanţă [fr. < lat.].
'APELANT, -tA sm. f. Care face apel Îm

potriva unei judecăţi [fr.].
tAPELARISI (-isesc) vb. intr. n A face apel 

judecătoresc.
'APELATIV adj. şi (pî.-lve) sn. co Se zice de 

substantivele care exprimă o clasă întreagă de 
fiinţe sau lucruri de aceeaşi specie (se- întrebuin
ţează mai adesea ,,nume comun"): om, arbor sim 
nume -~e [Ir. < lat.]
'APELAŢIUNE, 'APELATIE s/. A Apel jude

cătoresc: părţile Interesate au dreptul de apelatlune In con
tra hotărlrllor dale de tribunal (COD.-CIV.) [fr. <lat.].

APELPISI. APILPISţ (-Isesc) 1. vb. tr. A scoate 
pe cineva diii răbdări.

2. vb. re/I. A-şi eşi din fire, a turba de necaz 
[ngr. âitcXiuoa < ăiteXinX'o]. 
t APELPISţE sf. Supărare, desnădejde: mergi cu 

dlnss, mă tem să nu cadă In ^ (Alecs.) [ngT. aircXitiala] 
APELPfSIT, APILPISJT adj. şi Sm. p. APELPISI.

® Disperat, turbat, eşit din 
fire: de-l face un pas mal mult, trag 
clopoţelul să vie slugile şl te leg butuc 
ca pe un ~ ialecs.) ţj ® Grozav, 
extraordinar (de bun. de fru
mos, ele.): vinuri apelplslto itkt.i.
'APENDţGE (pî.-lce) sn. ®

Parte a unui lucru care se în
făţişează ca o prelungire a lui: 
buza de sus a unor animale se termină 
prlntr'un ^ ® Adaus la O 
carte pentru a cornpleta sau a 
lămuri unele puncte K ® g) ~ 
vermlcnlar, vermUorm sau (lleo)- 
ceoai, prelungire de 4-i2 cm., în Fi”. 158. a. Apendice, 
formă de deget de mănuşă, a 
părţii inferioare a mtestinuiui gros (ţD 158) [fr.
< iat.j.
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'APENDICITA (pl.-ite) sf. f inflamaţiunc a 
apendicelui ileo-cecal [fr.].
'APENDICULAH adj.In formă de apendice [fr.]. 
'APEPSIC adj. f Care sufere de a p e p s i e. 
'APEPSţE s/. f Greutate de a digera, dige- 

sliune rea [fr. <gr.].
'APERGEPE (-cep) vb. tr. şi intr. +% A prinde 

un lucru cu mintea, cu intelectul [ăpercep- 
4 i u n e -i- p er cep e].

'APERGEPTIBIL adj. +'+ Care poate fi aper- 
ceput [fr.].
'APERCEPTIBILITATE sf. +'+ ® Facullatoa 

de a apcrcepe Ş| ® însuşirea de a fi aperccptibil 
[fr.].
'APERCEPTIV adj. A Care are facultatea de 

a apercepe [fr.].
•APERGEPTIVITATE sf. +'+ Facultatea de a 

apercepe [fr.].
'APERGEPŢIţTNE, 'APEROţlPTlE ’s/. +++ Facul

tatea de a prinde un lucru cu mintea, cu intelec
tul [fr.].
'APERITIV 1. adj. Care deschide pofta de 

mlncare.
2. (pi.-ive) .sn. 2 Băutură alcoolică luată Înaintea 

mesei pentru a deschide pofta de mlncare [fr. 
< lat.].
fAPESTI... = PEŞTI...
'APETAL adj. # Fără petale [fr.]. 
'APETISANT adj. ® Care deşteaptă pofta de 

mlncare ţ[ ® ® Plăcut: o llgnră ~ă [fr.].
'APETIT (pf.-tnrl) sn. ® Poftă de mlncare: 

singur numele bucatelor era deajuns ca să-ml tale ■*-ul 
(NEGR.) f ® Poftă în general, lăcomie (întrebuinţat 
In acest caz de obieciu Ia plural): sint oameni aie 
căror —uri n'au margini [fr. < lat.].
'APIGULAT adj. -ţ Terminat cu un vîrf scurt 

şi ascuţit [Ir.].
'APICULTOR sm. Care se ocupă cu creşterea 

albineior, albiiiar, stupar [fr.].
'APICULTURA sf. Creşterea albinelor, albină- 

rie, stupărie [fr.].
APILPISI... ew- APELPISI... 

tAPIPAl...’= PIPAI...
tAPLAadv. Simplu, vulgar: vorbeşte ~ [ngr.dicXa] 
'APLANA (-anez) vb. tr. ® A înlătura, prin in- 

tervenţiunea sa, o neînţelegere între mai multe 
persoane, o greutate ivită în cale, a ridica piedi
cile : am volt să aplanez Incidentul [după fr. a p 1 a n 1 r], 

'APLAUDA (aplaud) vb. Ir. şi intr. ® A bate in 
palme pentru a-şi arăta aprobarea, admiraţiunea: 
toţi au aplaudat pe orator 1[ ® A aproba, a impărtăşi 
vederile cuiva,o acţiune: Propunerea aceasta cu toţi o 
aplaudară (alx.) [fr. appiaudir< lat.].

'APLAUDATQR, -TOARE adj. sm. f. Caro a- 
p 1 a u d ă.

'APLAUSE sn. pl. ® Baterea în palme pentru 
a arăta aprobarea, admiraţiunea: sala s’a cutremurat 
la «le ascultătorilor; un ropot de — (vlah.) ţ[ @ Aprobare, 
împărtăşire a vederilor cuiva, a unei acţiuni [lat.].

APLECA (-ec) i'. vb. tr. ® A îndoi, a pleca, 
a coborî: ou o lovitură l-a aplecat la pămtnt; el apleacă 
bărbia In piept icar.) H ® A lipi de piept, a da să sugă, 
a alăpta; : copilul pină nu plinge, nu-1 apleacă mu- 
mă-sa, ca să capeţi ceva, nu trebue să taci; mai des 
întrebuinţat azi cînd este vorba de animale: a- 
pleacă mielul la oale.

2. vb. refl. ® A se Îndoi, a se pieca: s’a aplecat şi 
a luat o piatră; se apleacă la urechea avocatului şl-1 şopteşte 
ceva (CAR.) 1[ @ A se pleca pentru a saluta, a se in- 
Clina: s’a aplecat In dreapta şl In stingă la totl cei dio 
biserică (isp.) ţ] ® Se apleacă ziua, se face seară (bud.) "| 
® /©A 1 se-~, a-1 cuprinde greaţa, a căpăta o indi
gestie: să nu bel apă după lucru gras, că ti s’apleacă icah.1
[iat. a p p 11 c a r e].
t APLEGAciune sf. Aplecare, înclinare, gust 

pentru ceva: sint oameni... spornici şl au tot lellul de 
aplecăolunl ITICH.) [apleca].

APLEG.ARE sf. ® Faptul de a (se) apleca K 
® Pornire, gust pentru ceva, tragere de inimă, in- 
clinaţiune :<>'tlrească; mal poseda şl aplecări artistice (i.-gh.i.

APLEGAT 1. adj. p. apleca. HH ©nşiaplecat- 
2. aplecate sn. pl. f ©) Greaţă, stricare a sto-



macului, indigestiune: bmul se îmbolnăveşte de ~e 
oind minUioâ din l&comle (pamf.).

APLECATOArE adj.şisf. O Cate dă să sugă:
sâ-t chem o Temeae din Evrei (DOS.) _•] @ (Oale) /»■,
oaie care n’are mielul ei şi i se dă,alt miel să sugă 
[apleca].
t APLECUŞAT adj. Cu spetele plecate, gîrbov: 

au umblat tot sau glrbov (TICH.) [apleca].
•APLICA (-Ic) 1. vb. ir. ® A adăuga un lucru 

la altul, a pune un lucru peste altul în aşa fel înclt 
să se potrivească bine, să se lipească: trebuia sd a- 
pllol mal bine coloarea ne pinză "j ® A,pune: l-am apli
cat ventuze i] @ A da: l-am' aplicat leacul; (gj F 
l-am aplicat o palma H ® A întrebuinţal^trebue sa apli
căm alt procedeu ,1[ ® A îndrepta ceva într’o anuţpită 
direcţiune: lle-care-şl aplica aptitudinile Ia ce se potriveşte 
mal bine cu tlrea Iul.

2. vb. refl. A-şi fixa ocupaţiunea într’o anumită 
direcţiune, a-şi alege o anumită îndeletnicire: mă 
volu la ştiinţele naturale [ir. <.lat.].

•APLICABIL adj. ® Care se poate aplica ® A 
Ccsosuprapune1i1[©NEAPLlc^lt, INAPLICABIL [ir.]. 
•APLICARE ş/. ® Faptul de a (se) a p 1 i c a H 

® Întrebuinţare: e un lucru ce nu-şi poate gasl 
•APLICA’ţ’IUNE, 'aplicaţie s/. © ='APLICABE 

H ® Sîrguinţă: -lucrează ou multăw 1( @ |fvŞcoală de 
şcoală unde cineva se pregăteşte,! face practică,în 
vederea unei specialităţi, unei meserii, ţinlnd lec- 
ţiunipentru a căpăta această deprindere H ® Bro
derie sau dantelă ale cărei flori făcute deosebit 
sini cusute pe fondul stofei [fr. < lat:]. 
ţAPLQS adv. = APLA: ^ a grăi de la malce şl de le 

mamoe ne deprindem (CANT.) [ngr.-âfcXiîiţ].
'AFOGALţPS (pi.-se) sn. ©'(hJ Carte a Noului 

Testament care cuprinde revelaţiunile pe care în
gerul le-a făcut apostolului şi evanghelistului loan 
în insula Patmps 1ţ ® ® a?’ stil de stil întune
cat II ® Scriere cuprinzînd povestiri de Viziuni, 
revelaţiuni, etc. de felul căreia se găsesc, în litera
tura apocrifă: opui apostolului Pavei [fr. <gr,}. 
t APOCALIFSIŞ = APOCALIPS [ngr. ăTTOV.riXu'ţLCl. 
•APOCALţPTIC adj. ® ni Ce priveşte apo

calipsul, de felul apocalipsului: literatură -~ă K ® © 
Întunecat, ciudat: stil ~ [fr.]. . ■ ■

•APOCOPA (-dpez) vb. refl: 67 A Se produce o 
a p o G o p ă, a cădea (un sunet,1 o silabă) la sfîr- 
şilul unui cuvînt.'. -,

•APOCOPA (pl.-opej sf. ®( 67 Căderea uiiui 
sunet sau unei silabe la sfîrşiiul unui cuvînt H 
® / Fractură în care o parte, a: osului este pier
dută [fr. <gr.]. ,

•APOCRIF 1. adj.® îndoielnic, care nu poate 
fi dovedit ca fiind autentic: document f ® Se 
zice despre cărţile şi autorii a căror autoritate e 
îndoielnică. In spcc. de unele cărţi pe care biserica 
nu le recunoaşte ca autentice: a treia şi a patra carte 
din Esdra slnt ~e.

2. (pl.-ile) sn, >5' Scriere care nu poate fi do
vedită ca autentică; inspec. text cu cuprins reli
gios, dar pe care biserica nu-1 recunoaşte de cano
nic [fr. < gr.], ..

*APQD adj. 41 Părăpicioare: iarvă-~ă ffr. < gr.]. 
'.^ODţ^CTlC adj. +++ Ce nu poate fi pus la în

doială, întemeiat be raţionament, .învederat: ade
văr[fr. < gr.]. '

’APODQZA (pî.-oze) sf. at A doua parte'a unui 
period, în opoziţiune cu „protaza” care este partea 
intim a periodului [fr. < gr.].

• (pi.-ize) sf. (Q Ridicătură de formă
Şl dimensiune variabilă pe oare 
o prezintă oasele (rJil 159) [fr.
< gr.].'
•APOF’TEGMA (pl.-me) sf. 

ulndire exprimată în mod lim
pede şi concis, maximă, în spec. n 
zicere, sentenţă memorabilă a, 
unui om celebru: zicea că apoftegma 
l)il Soorat era o erezie filosofică (i.-gh.)
[fr.< gr.].
•APOGEU (pî.-g6url,-gee) sn. ® ☆ Punctul or- 

Ditei aparente în care un corp ceresc se găseşte la 
cea mai mare depărtare de pămînt t ® ® Punc-

I,*A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. ^ ^ -

tul cel mai înalt la care se, poate înălţa cineva, 
culmea pe câre o poate atinge ceva: a atins -~ul glo
riei [fr.].

* AP O GIATUR A (pî.-turi) sf.. J Notă de or
nament, mai inică, pusă înaintea altei note de

APL-
APO

Fig. 159- 
ABC. Apofize.

Fig. i6o. Apogiaturi.

forma obicinuită; şi care se execută repede, Inăinte 
de a o ataca pe aceasta din urmă (ţffl| 160) [it.].

APOI i. adv. ® După-aceea, pe urmă: intllu să 
te glndeştl blnev'şl Să vorbeşti; mnla) mai pcurmă; 
bj t mai de pe urmă, de mai tîrziu: începu b-l dzice că 
leagea Elllntlor laste bătrlnă. Iară credinţa creştinilor laste 
mal /V (DOS.); (P de Joi pină mal (în) timp scurt: 
tşl tine cuvlntul de Joi pină mal11 @ După ce... apoi şl, 
după ce... încă şi, pe deasupra; ©): După ce e mută,. 
Apoi e şl slută, se zice despre cineva cu muHe cusu
ruri (ZNN.) II ® De », cel din urmă: ziua-, vremea, ve
nirea, judecata (ţ judeţul), lumea (cea) de sfîrşitu] lu
mii, judecata din urmă; viata de —, viaţa viitoare; 
de pe lumea cealaltă: Nesllrşlta fericire din viata de 
(VLAH.) 11 ® t‘(3eade urmarea, sfîrşitul unui lu
cru: ca nn om bătrin, văztnd cartea bătmanulul, am lăsat 
lucml măl in slab, socotind cea de —' (m..cost.) D ® ţ In (Ia) 
cea (mal) de —r la sfîrşit, în (cele din) urmă: in cea 
de * Insâ, Dechebal blrulndn-sd, an fugit (Lrr.) 1[ ® In unele 
expresluni se întrebuinţează pentru a apăsa mai 
liiult asupra unei idei, a-i da mâi multă energie (în 
aceste cazuri, — c înlocuit adesea prin F (p) pol, păi): 

-nu vrei să Înţelegi P ^atunci de geaba mal vorbim H ® Pe 
lîngă unele conjuncţii (că, dar, şl) ori interjecţii (doi 
dăi) se întrebuinţează iarăşi, mai ales în vorbirea 
familiară, pentru a da mai multă vioiciune vor
birii : gindeşte-te la oe-tl spim, c’ —' nu mal stăm de vorbă; 
M dar ce .Înveţi tu P (Negr.) ; d1— dă, nu-1 cum vrem noi, cl-1 
cum vrea Cel-de-sus (Crg.),

2. j; adj. Cel din urmă: dmiti vor ii tntiii şi apoii 
iniiii (COR.) [lat. ad-post].

'APOLOG (pl.-ognri) sn. ^ Povestire în proză 
sau în versuri cuprinzînd o învăţătură morală şi 
în care se văd figurînd oameni, animale, plante, 
lucruri neînsufleţite [fr. < gr.].

'APOLOGETIC 1. adj. Care are de scop să 
apere, să laucle pe cineva, care cuprinde o apolo- 
gie: discurs

2, 'apologetica sf. iri Ramură a teoiogiei care 
se ocupă CLI apărarea doctrinelor creştine împo
triva atacurilor aduse de vrăjmaşii lor [ir. 1;
- 'APOLOGIE s). ® y5. Scriere, discurs careurmă- 
reşte apărarea unor idei, unei persoane H ,® J't. 
ext. Apărare: a tace apologia cuiva, a susţine apărarea 
cuiva; a face apologia unor Idei, a apăra unele idei [fr.].

'APOLOGIST sm. Care face apologia unei per
soane, unui lucru [fr.].

'APONEVRQZA (pî.-oze) sf. ^ Pielită albi
cioasă care înconjoară muşchii şi împiedică depla
sarea lor, eînd se contractă [fr.].

'APOPLECTIC 1. adj. jF ® De apoplexie, ce 
stă în legătură cu apoplexia: simptome .»e K ® Care 
e,predispus să fie lovit de âpoplexie: se măritase 
CU un arendaş gras, (vlah.) .

2. sm. Care e predispus la apopiexie [fr.]. 
■APOPLEXIE sf. / Dambla; atac de —; l-a lovit 

Iar apoplexia (CAR) [fr.
t APORIE s/, ® Problemă greu de deslegat: ca

UD deplin filosof, toată aporia au dezlegat (CAnt.) ^ © în
doială, încurcătură: de vreme ce vărul evgheniei voastre 
v’au proscalisit, nu Încape nici o (ALECS.) ; aceasta mă pune 
tu mare (fil.) [ngr. âitopta].
'APORT1 (pî.-turi) sn. V Partea (decapitai, 

imobile, etc.) adusă de fie-oare asociat într’o 
întreprindere [fr.].

'APORT2 l interj. V Strigăt prin care se în
deamnă un cîine să aducă ceva; aporti striga eicu 
Ingfmfare prepelicarului (odor.) [fr. apporte].
'APORTA vb. tr. V A aduce vînatuî ucis sau 

ceea ce s’a aruncat {vorb. de un cîine) [fr.].
APOS adj. ® Plin de apă: loc — H ® Bogat 

în apă: iată că soseşte la nn rin mare şl — foarte (se.) 1]



APO- d) Dc apâ: din ochii el albaştri şl mari curgeau şli-oale 
APR 116 hiărglirltare apoase cemin.) [lat. a q u o S U s]. 
/^ri\ APOSTASIE s/. nşt Lepădare de religie, de cre

dinţă: au Îndrăznit să ridice săracul apostaslel (URic.)[ngr, 
'iîioa,C'/cta|.

APOSTAT 1, adj. nş{ Care s’a lepădat de cre
dinţă, nelegiuit; călugăr —; (£): Ea o inimă de aur, el un 
suflet (EMIN.) .

2- sm. qşţ Gel ce s'.a lepădat de credinţă; un ~ al 
credinţei creştine [ngr. ancuTâTYlţ].

*A POSTERIQRI loc. adv. lat. +r+ Din ceea ce 
urinează, după consecinţe, d,upă cercetarea fap
telor; metodă metodă pe care o urmează cineva 
pentru a ajunge la unele concluziuni numai după 
ce a cercetat cu de-amănunlul faptele.

•APOSTILĂ Sf., ‘APOSTţL sn. (pl.-iie) Notă, 
observaţiuiie care se adaugă la ceva scris (la o pe- 
tiţiune, un raport, etC.): le adresa autorităţilor respective 
cu apostila domnească ti.-GH.) [fr. apostîlle]. 
t APpSTIMĂ (’pl.-ime) sf. f Bubă, buboiu, cop

tură [ngr. âitoofi)|j.a].
APOSTOL sm. „şi CD Unul din cei doisprezece 

propovăduitori ai Învăţăturilor lui Hristos t ©

+&lX’AWEK['o

iÂHÂ (TMăanăO îf^ăîCTO A)(KOA«UBr4HK 
*<***{ nif^H»• r*B 4 

|kBO( orso (lOSO (lTBO|IHjri OBltî 
Iţi UACU<|>Hăe • UHHXKC N4

*1ÂTÎ ÎC TBUfHTHJKt HOV1HTH • 
AOH«ro<K(AHt jdnoBt'Adiii inău

Fig. l6l. Pagin.ă din Apostolul slavonesc din a. 1547.
Pr. ext. Propovăduitor: unnl din cel mal harnici <~1 şl 
Inmlnătorl al neamnlnl nostrn (vlah., ţ[ © Partea din 
Noul Testament care cuprinde faptele aposto
lilor ( >C 161, 162): cel mal vechiu —- romlnesc este aşa 
nnmltnl ,,Codice Voronetean" [vsl. <gr.].

•APOSTOLAT (pl.-ate) sn. CD mî Propovăduirea, 
menirea apostolilor ţi ® Propovăduire, îndeplinire 
cu sfinţenie a unei misiuni: cariera ini a fost nn 
adevărat —' [fr. < lat.].

APOSTOLESC = APOSTOLICESC: Crez Intr’uns 
stlntă, sobornicească sl apostoleaseă biserică [apostol].

APOSTOLEŞTE = APOSTOLICEŞTE.
•APOSTOLIC adj. CD (Tit în conformitate cu 

credinţa apostolilor: biserică ,~a; rege titlu pe 
care-1 purtau regii Ungariei; simbol Crezul 
uzitat în Biserica apuseană; scaun ~, scaunul epis
copal al Romei ţj © De propovăduitor: zei ţ[ 
® ent Ce purcede de la puterea supremă biseri
cească: scrisoare *ă [fr. < lat.].

APOSTOLICESG adj. In conformitate cu cre
dinţa apostolilor: apostollceştlle dogme.

APOSTOLIGEŞTE adv. ® în felul aposto
li 1 o r ţ[ © 'ID F Pe jos: ne primblam —' prin dealuri
şl prlD văi (ALECS.),
t APOSTOLIEs/.(bud.)(hasd.) jhS Menirea de apos

tol [ngr. o.r.oGm\-fi].
■APOSTROF (pl.-oluri) sn. O/ Semnul ’ care 

arată suprimarea unei Utere [fr.].
•APOSTROFA (-ofez) vb. tr. A vorbi cuiva {în 

spec. cu ton aspru, de mustrare): mă întorc să văd 
c1d6 mfi. apostrofează şl dau cu ochii de lordul Aid (i.-gho 
[fr.].
•APOSTROFĂ (pl.-ofe) sf. © Of Figură de re

torică prin care ne adresăm de odată, cu ton viu, 
unei persoane prezente sau avem numai In ve
dere o persoană absentă, un lucru neînsufleţit ţ 
© Vorbă aspră, de mustrare: apostrofa morallstniui 
a plătlt-o cu sarcasme (CAR.) [fr.].

•APOTEGĂ ţpl.-tecl) sf. A Spiţerie [germ. A- 
potbek'e].

APOTEGAR sm. A Spiţer: — sau splter, de curte 
şl de clmp (N.-cosr.) [ngr. âitofl"f)v.âptO(;|.

•APOTEMĂ (pl.-eme) sf. A ® Perpendiculară 
dusă din centrul unui poUgon regulat pe una din

k TOllIldfAV AIEădlDl AX1 CîrpA/fiCKA HiM
(ţ)H • UIH AtlÎA ABliept AE<J'hA . 
KlTpOiini/Ajj C£Kd CK0iră4 ‘ MO'piliHdMJÎ 
năifTp£31l . CKXă43£StS 1I£ RCifTpESH 
AOifnA AOfAitiţA • Agupt
A£A CKSaATIÎAI Ai( XC WnpHC£C<I • Ulii
A4 CljipLXHTI, , M<1iArZH]dC£ k2Î EHHTEAB 
Hlp4B2ipH CKpiiC£ * (UH A£ CA0|(»EE 1£«
KZ T|1 a cŞhHH AiELlţift ^ mi) duii C(ţ)(Ifc 
miţ Tp£MtT£pt TpA lOfNBflIII A

IIA TţfMtrCfE • âcţmov UVMM| 4
Iu MUU « aisu sjif&iu _*

dKEAL K£M4Tl aKaZ *1C XC 
KOjf EOfti a55 ACvMH£3£55 • UIÎ) 
C0CT£Hl(ţ)p4T£ • KECtf£1UH 
A2fA^MNE3£^ KtfpEAE CZHTIA 
NŢPÎiK0pHHţ)-l*1£At1EClC$nH 

HrEjţEiexC KEMJI|m^HlţHU)HK2iT0l)niEA
liBtMAHVMfAEAOHifAÎiH HOCTpîÎAÎÎiCX0

. lBHTpîÎTOdT£AOKÎ{pEAE ♦ dUlHltvAEpt UJH 
jJ BOdW ♦ ^ BOdCU UIH ndlE A6

|ăf M4i • ^'ŞU AMfA1tip4l£An IBKâ'H
iii

Fig. 162. Pagină din Apostolul romînesc din a. 1563.
laturile lui 163) ţ[ ® Perpendiculară coborită 
din vîrful unei piramide regulate pe una din la
turile poligonului de bază [fr.].
•APOTEOZA (-ozez) vb. tr. A preamări, a slăvi 

pe cineva [fr.].
•APOTEOZĂ (pl.-ze) ® Prea

mărirea cuiva (a unui rege, erou)
Infăţişîndu-1 ca un zeu H © Slă
virea cuiva cu onoruri deosebite |
[fr. apotbăose].
ÎAPOTIGĂ... = APOTţioA...

[ngr. â7:oli"'nxv)|.
•APOZIŢIUNE, •APOZJTIEs/.

Oj Substantiv care se pune pe 
lingă un alt substantiv pentru 
a-i servi de calificativ, de epitet; caroi. Regele Romi- 
nlel [fr. <lat.].

•APREGIA (-eclez) vb. ir. ® A hotărî valoarea 
unui lucru: experţii au apreciat astfel pagubele suferite r 
© A-şi spune părerea asupra unui lucru; nu etii
In drept să ceri ...de la surd să aprecieze muzica (i.-sm

Fig. 163. Apotema.
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H ® A preţui, a stima: apreciez totdeauna bunătatea 
Iul [ir.].
•APRECIABIL adj. Care poate fi apreciat; e o 

diferenţă mică,-abia ~ă Ut ® Nţ!AP»ECI*BIL [fr.].
■APRECIARE, "APRECiţRE sf. ® Faptul de a 

apreciat © Părere, judecaţă asupra cuiva, a- 
supra unui lucru : depinde de suverana apreciere a tribuna
lului (BR.-VN.).

•APRECIATQR, -toabe adj. sm. f. Care apre
ciază' bun /V al stărel spiritelor de pe atunci (I.-gh.) [fr.].

* APREGIAŢIUNE, 'APRECIATIE sf. - APRECIA- 
BB [fr.].
t APREG APRIG.
«aprehensiune sf. Frică, teamă: iţl inspiră

o frloă Instinctivă, ca-~a morţii (VLAH.) [fr.].
•APRETA (-etez) vb. tf. A Scrobi, a întări, cu fie

rul de călca’t (vorb. de o stofă, etc.); a da unui fa
bricat (stofă, htrtie, etc.) un aspect mai frumos, un 
lustru, etc. care-i ridică valoarea în comerţ [fr.].

• APRETURA (pî.-turl) sf. ® Faptul de a a- 
preta t ® Rezultatul acestei acţiuni [germ.].

•APREŢIA... = APRECIA...
•APREŢUI ( -uesc) vh. tf. = APRECIA: pentru ca să 

putem ^ formele el cele frumoase (NEGR.) [fr. a p p r 
cier -f p r e ţ u i].
fAPRIAT adj. adv. Trans.Bucov. Limpede, lă

murit: lucrurile carele se pot tlloul ou cuvinte şi Inte- 
leapte (TicH.i. v
t APRIG = APRIG.

aprig, t APREG 1. adj. ® înfocat, înflăcărat,
ncstăpjnit; firea Iul .~ă şl svăpălată cvlah.) ® Pornit, 
pătimaş, înverşunat, neîndurat, neîmblînzit: la 
mlnle era —, numai nu ţinea prea mult inec.i ţ[ ® Furios, 
grozav: cale să deschidem prin >«'nl duşman lALEcs.) ® 
Crincen: războia să daţi necredincioşilor ce se Închină
la lună (isp.) f ® Ce înspăimîntă, crunt: căutătnră 
—ă 11 ® Rău: a un om f ® Lacom: la ciştlg ţ] 
® Fără milă, nesăturat: Fetru Vodă... fiind »■ la prăzi 
(oR.-uR.) H ® Zelos, neîntrecut: e un vinător — @
Necruţător, crud: va izbuti poate să scape şl de dinţii -«-1 
Bl dulăilor (ODOB.) II ® De înfăţişare sălbatecă, greu 
de suit {vorb. de un munte): munţi cu... coastele lor 
*i, rlpoase şl surpate (odob.).

2. adv. ® Cu înflăcărare, cu patimă: tine -*■ la 
reputaţia iul ţ] ® Gu răutate, cu mînie, crunt: se 
uită — la toti H @ în chip spăimlntător, grozav: 
Vueşte clmpul şl armele răsnnă iALecs,).

APRIL(IE) sbst. A patra lună a anului;®: 
April şl prieşte şl pirleşte (vor.) [vsl. a p r i 11 SaU gr.
ăirpiXio;|.

APRINDE (aprind, aprlnz, per/, aprinsei, part. 
aprins) ţ. vb. tr. ® A. face să ardă, a da foc: aprinde 
locul H ® t A arde; mai grase dobitoace jnnghis şi a- 
prindoa pe Jertfelnic (H. cost.) 1f @ ® A încălzi, a face 
roşu (în atingere cu căldura, in urma unei emo- 
ţiuni): Domnul faţa-şl aprindea (Alecs. p.) t ® ® A înflă
căra, a pune In mişcare un sentiment, a aţiţa o pa
timă: Dragostele te-ametesc Şl te-aprlnd, te scot din minte 
(ALECS.P) Tf ® ®: A-şi ~ pale fn cap, a-şi atrage sin
gur o neplăcere, necazuri, a se băga singur într’o 
primejdie.

2. vb. refl. ® A lua toc, a începe să ardă pentru 
a da căldură, lumină, etc.: chibriturile fiind umede, 
nu s’au aprins 1[ ® Pf. exl.: stelele s’au aprins iarăşi 
pe cer H ® fv Dn fulger se aprinde in ochii lui pe loc (alecs.)
II ® F A începe să strălucească, a scînteia: ochii lui 
se aprindeau de dorul răzbunării (I.-gh.) H ® ® A se încăl
zi, a se întierbînta (în urma unei emoţiuni); a’a 
aprins stngeis In el ţ| ® ® A SC face roşu (In atingere 
cu căldura, în urma unei emoţiuni): i s’a aprins fata 
sttnd atlta la foc; s’a aprins de mtnle H © ® A se înflă
căra: se aprinde prea mult In discntlune ţf ® ® A se 
pune în mişcare, a se aţîţa, a creşte în putere {în 
sppx. o stare sufletească); pofta de răzbunare a’a aprins 
In el; a se — de dragoste t ® A se ~ foc, a se mînia, a 
se necăji deodată 1f@®F a i ee cuiva căici- 
leie după cineva, a se îndrăgosti nebun de cineva 1] ® 
A se încinge, a se strica în urma căldurii produse 
de umezeală: făina, griul, finul s’a aprins [lat. a p- 
P r e(h e)n d ă r e].

aprindere sf. ® Faptul de a (se) a p r i n- 
d e; ~a Inmlnărllor t ® ® Inflamaţiune: do plă-

mlnl = PNEUMONIE 11 ® ® înflăcărare, pornire: vor- APR- 
beşte cu multă a.'. no
OAPRINJOARĂ (pî.-oaro) sf. Trans. Chibrit [a- ArK 
prinde].

APRINS 1. adj. ® p. APRINDE: cărbuni aprinşi 
1111 © NEAPRţNS n ® d’; Foarte viu {vorb. de culori): 
roşu II © ® încălzit, roşu la faţă (in atingere cu 
căldura, în urma unei emoţiuni): toată fata-i era -»ă 
f ® ®) Stăpînit de o emoţiune puternică: ~ de 
mlnle H ® ® înflăcărat, nestăpînit, fără măsură: 
discntlune .««ă; Imaginatlune -«-i; dragoste <»ă; mlnle *ă; 
sete H ® încins, stricat: făină ~ă.

2. sbst. ® Faptul de a (se) aprinde; pe la {sau 
Iu) ~ui luminărilor, spre seară II © Boală la 
cai şi vite cornute pricinuită din fuga mare sau 
de prea multă muncă.
O APRINS OARE sf. Bucov. Pe la aprlnsorl, pe la 
aprinsul luminărilor, spre seară: pe la aprlnsorl, dul
ceaţa sta legată bine (GR(G.) [aprins].
O APRINSURĂ (pî.-surl) sf. Trans. = APRINDERE
[aprins]."

APRINZÂGips adj. Care se aprinde uşor. 
APRINZÂTOR 1. adj. ® Care a p r i n (i e: 

aduseră... răşină şl alte materii aprinzătoare (BAlc.) f ®
Care se aprinde uşor, care ia foc cu uşurinţă.
®Pr. ext. 0 Boală aprinzătoare, boală care produce 
inflamaţiuni.

2, ţ sm. Cel ce aprinde luminările: un aprindzătoriu 
de lumlnele evfntulul să ’nvătasă a fura făcliile coos.).

[1. Aprinzătoare(pL-tori) sf.® Trans. Chibritll 
© Mic aparat (mai adesea de bu
zunar) cu care se poate produce o 
flacără pentru aprins ţigara (:■]] 164)
[aprinde]. /
OAPRINZATURĂ (pL-turl) sf. =
APRINDERE.

*A PRIORI loc. adv. lat. înainte 
de a se cerceta cu de-amănuntul fap
tele, Înainte de a se face experienţa.

•APRIORISTIG adj. Care se tace 
pe cale „a priori": metodă ~ă [după 
germ. aprioristisch].
O APRÎNJOR sbst. Mold. Trans . (HASD.) Aprinzătoare.
Timpul de cind răsare soarele pînă 
pe Ia oraTdim., numit şi „aprînzul cel mic”, 
t APRÎNZ sbst. Mold. Bucov. Trans. (hasd.) (vor.)

Timpul "de pe la ora 7 pînă pe la 9 dimineaţa, 
numit şi —ui cel mare: clnd au foat şlmbătă pe —ul cel 
mare, lată că au şl sosit Beklr Aga (N.-cost.) ; —ul (cel) mic
•V afbînj(?r [lat. ad prandium].

APROAPE 1. adv. ® Nu departe de cineva, de 
ceva (în loc sau în timp): şade —; iarna e —; <&;: Mal 
— dinţii Decit părinţii, ne îngrijim mai mult de noi 
decît de părinţi, de cei cu cari trăim în legături 
strinse lf ® — de loc. adv.: grădina e — de casă; — de 
bătrinete; e — de mintea omului, poate fi UŞOr de pri
ceput, înţeles de mintea omului; cămaşa e mai a- 
proape de piele, fie-care se Îngrijeşte mai mult de sine, 
de ai săi H ® De — loc. adv. Din apropiere; ®i: 
de departe trandafir, de — borş cu ştir; a cerceta de —; a avea 
do — pe cineva, a avea pe cineva ca persoană de în
credere ; a avea real de — pe cineva, a se îngriji mai mult 
de cineva; a fi mdă de — cu cineva; cel (mal) de —, cel 
ou care trăeşte cineva în legături strinse, credin
ciosul, intimul cuiva t ® Pe — loc. adv. Prin a- 
propiere: care vor fi pre — de mare vor muri de groaza va
lurilor ol (GAST.); pe-alcl pe —; pe-acolo pe — H ® Cam: 
stnt — doi ani de eind nu ne-am mal văzut H (i) (Urmat 
de obiceiu de o negaţiune sau de un cuvlnt cu în
ţeles negativ) Mai-mai; ora — să nu-l mai recunosc; 
e — de necrezut H © In momentul de a...: olnd — să 
plec, a venit cineva oare m’a retlnut H ® Cit pe-aci: 
era — să ml se Intimple o mare nenorocire.

2. apboafele, de-aproafele sm. Fie-care om In 
parte şi toţi oamenii In genere, semen; să iubeşti pe 
—le tău ca pe tine Însuti [lat. a (1 - p r O p e]. 
OAPROABEA prep. Aproape de, în apro
piere de: Iar — carului, E mama haiducului (ALECS P).

•APROBA (-ob) vb. tr. ® A împărtăşi ce crede, 
ce spune, ce face cineva; aprob toate părerile tale H 
® A da întărire unei dispoziţiuni, unei cereri, a 
încuviinţa: ti-a aprobat petitia H ® A găsi că cineva
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APR- îniieplineşte un lucru cum se' cuvine, potrivit 
A Dl I ideilor, sentimentelor sale şi ale altora: aprob ati- 
AKU tu din ea hot&rltă pe oare al avut-o [lat.].

•APROBARE s/. (!) Faptul de a aproba 1f © îm
părtăşire a‘aceloraşi idei; întărire a unei cereri, 
încuviinţare, etc. ft © nşiapbobabe.
•APROBAT adj. ® p. aproba HH © Nţ)A- 

PBOBAT H ®‘¥ Aun şl'*' pentru suma de ..., formulă CU 
care acceptăntul confirmă într’o poliţă primirea 
unei sume (sau unei valori H ® i*i bun ®.

•APROBATOR adj. Care aprobă [fr. <lat.].
• APROBAŢri;jNE, •APEOBATIE s/.= APROBARE 

[fr.<lat.].
APRQD sm. ® Servitor la o autoritate (mini

ster, etc.) însărcinat cu paza sălilor, anunţarea 
persoanelor care vin să ceară informaţiuni, etc.; 
la tribunal, servitorul care strigă la uşă procesele, 
introduce în sală părţile, etc.: audo'~ul atrletndu-l pe 
nume icAR.1 t © t t Tînăr din suita Curţii, paj (nu
mit şi de curte); împreună cu copiii de casă, a- 
prozii formau garda domnească; ~ de t(rg, slujbaş 
însărcinat cu încasarea sumelor datorate de ci
neva unui particular sau fiscului; '~ de divan, sluj
baş însărcinat să aducă la judecată pe împricinaţi 
[ung. ap r 6 d]^
•APROFUNDA (-dez) vb. tr. A pătrunde cu min

tea în tainele unui lucru, a-1 cerceta cu de-amă- 
nuntul, a fi stăpîn cu mintea pe un lucru: n’ai apro- 

• fundat destul chestiunea [după fr. approfondi rj.
•APROFUNDARE s/., •APROFUNDAT sbst. Fap

tul de a aprofunda.
APROPIA (-pin) i- vb. ir. ® A pune, a aşeza, a 

duce (mai) aproape: apropie scaunul şl să stăm de vorbă; 
(K : el ştia să apropie Inimile şl să cimenteze Ideile (i.-gh.) ţ[
® A pune pe cineva alături de alţii, a-1 face să se 
asemene cu alţii: aceste păcate ll aprcple şl mâl mult de 
el H ® t A atinge, a ajunge pînă la [vorb. de timp): 
Domnul, după ce aproplesă trei ani a domniei sale ilet.).

ş. vb. refl. ® A veni, a se duce (mai) aproape de 
cineva, de ceva: vaporul se apropie de târm; 0: a se 
de tlntă; aşa se mal apropie de adevăr, măcar că era păglnl 
(N..COST.I l se apropie funia de par FUNIE 1f ® 0 A 
fi aproape, a sosi {vorb. de timp): toamna se apropie t 
® A se atinge de ceva, ă avea pretenţii asupra unui 
lucru: de acea moşie nimeni nu s'a putut'~(i.-GH.) 1) ® A 
veni în atingere cu cineva: e un om ursuz, nu se poate 
nimeui de el 1) © A veni în atingere de aproape cu 
cineva, a se stabili între unul şi altul legături mai 
Strînse: noi studenţii munteni şl moldoveni ne-am apropiat 
şl mal mult Intre noi (i.-gh.) 1) ® Se apropie de ziuă, se face 
îndată ziuă [lat. appropiare].

APROPIAŢI, adj. ® p. APROPIA Iflf ©nrAPRO- 
PIAT f ® Aşezat în apropiere: să coborim la hotelul 
cel mal o de gară şj © Intim: e prietenul cel mal — al Iul.

e. ţ sm. Persoană de aproape, intimă: deiungat-ai
de mine soţul şl —'ul (COR.).

jţ. .sbst. Faptul de a (se) apropia: după apropietui 
oştilor ungureşti im..cost.).

APROPIERE sf. ® Faptul de a (se) apro
piat® Venire în atingere, înţelegere ou cineva: 
nu cred să fie posibilă o între el t © t n '*' (de) loc. 
adv. Aproape (de), lîngă: locuosc in '»• de gar«.
G APROPI(E)TAR = PROPRIETAR.

APROPIETURĂ (pl.-turi) sf. Locul. unde se 
a p r o p i e, se întîlnesc, se îmbină două lucruri:
un fel de durere la apropletura sprlncenelor icar.).

•A PROPp(S) {cit. apropo) lo'c. adv. ® La timp, 
la loc potrivit: lucrul acesta ml-a venit fcarte t ® Se 
întrebuinţează în convorbire, cîhd voim să adu
cem aminte de ceva, să poruncim ceva, etc. ce stă 
în legătură cu ce s'a spus înainte: nu uita să-i
spui că-i aştept t ® ~ de, despre, cu privire la: 
^ de cele ce ml-al spus, am mal aflat şt eu ceva [fr. ă- 
propos].

•APROPp(U) (pl.-cuxi) sn. Lucru spus la locul 
lui. In gen. vorbă de haz, de spirit, bine nimerită: 
na amuzează mult cu .nurlie Iul [fr. ă-p r O p O s]. 

sooo •APROPRIA (-priez) Vb. tr. ® A-şi însuşi ceva: 
au căutat să-şl aproprieze pămlnturl Întinse In ţări depăr
tate (I.-GH.) t © A potrivi cu ceva, a face să cores
pundă împrejurărilor: trebne să-şl aproprieze felul de 
a vorbi cercului In care se găseşte [fr. < lat.].

Fig. 165. Insectă apteră: Pădu
chele. A. Abdomen. —A'. Ante
ne. — P. Picior. L. Lindini. - 

I. Insectă perfectă.

•APROVIZIONA (-lonez) 1. vb. fr. A înzestra 
pentru mai mult' timp cu cele trebuincioase {in 
spee. pentru hrană): era însărcinat a zilnic ou pral 
şl proiectile toate acele baterii (I.-gh.) .

g. vb. refl. A-şi procura pentru mai mult timp 
cele trebuincioase: trebue să ne aprovizionăm, că vin săr
bătorile [fr.].

•APROXIMATIV ţ. adj.. Făcut cu aproxima- 
ţiune: caicul ~'.

g. adv. Cu aproximaţiune: poate să fie alţi '»■ vie-o 
cinci ante de persoane [fr.].

• APROXIMAŢiyNE, •APROXIMAŢIE sf. Soco
teală apropiată de cea adevărată, preţuire, eva
luare făcută numai spre a-şi face cineva în treacăt 
idee de o sumă, fără a pune mult temeiu pe această
cifră: am tăcut calculul ou —' [fr.].

APROZIE sf. Slujba de a p r' o d.
t APRUMUTA (PS.-scHj) = ÎMPRUMUTA.
•APSIDA (pl.’-izi, -Ide) sf. ☆ Fiecpre din cele 

două extremităţi1 ale axei celei mari a orbitei des
crise de o planetă (apogeul şi perigeul) [fr.].

apşoarA = APUŞOABA.
•APT adj. Bun pentru ceva, în stare de a 

face ceva, destoinic, vrednic: nu-l cred ^ să îndepli
nească această Însărcinare [fr. < lat.].

•APTER adj. # Care n’arearipi {vorb. mai ales 
de insecte) (P 165)
[fr.]. ' ■
JAPTIGA (NEC.) ' =

apoteoa' [pol. ap
te k a].
•APTITUDINE

sf. însuşire pentru a 
face ceva, destoini
cie. aplecare firească 
pentru ceva: n'are de 
loc -V la desenat; Işl da 
toată silinţa că să-l des- 
volte aptitudinile (VLAH.)
[lat. a p t i t u d O,
-ine m].

APUCA (apuc) i- vb.tr.® A pune în grabă, cu 
iuţeală, mina pe ceva: apucă o piatră şl aruncă In ei ţ 
© A prinde cumîna, a lua ceva spre a ţinea în 
mină: a apucat oala de toartă ţ[ © A prinde CU gura, 
cu dinţii: puneau traistele In capetele cailor, ca să nu apuce 
Iarbă (nec.) H ® A ajunge să 'ia, a se folosi de un 
lucru: l-an dat poruncă să strice toate cetătUe... să nu le 
apuce Leşii ou oşti (uusT.i f © A lua Ceva pe un lucru 
(la vînzare), în spec. un preţ mai mare decît face 
el, decît se putea aştepta: scindările să le vinzi, pctl 
— pe ele pină la o sută de Iei (Cro.) ţ[ ® A lua CU sila, a 
răpi: cine lăcomeşte să apuce bele străine, pierde şl ale sale 
(MUST.) H ® A ajunge la o situaţiune, la o denmitate 
prin mijloace silite, pe cale ilegală: se ispiti să apuce 
domnia (mx.) H ® A prinde me cineva de o parte a 
corpului: l-a apucat de glt; fp : parcă a apucat pe D-zen 
de un picior, se zice despre cineva care are b bucurie 
neaşteptată; — ziua fuge de bivoli şl noaptea-l apucă 
de coarne, se zice despre cei prefăcuţi, cari vreau 
să pară virtuoşi 1 ® A pune mîna pe cineva, a 
prinde: apnclndn-l Turcii, l-au dus la Tarlgrad (must.i ; de 
aci, a pune mîna pe cineva ca să-i slujască, ca să 
se folosească de el: stăpInU unde slujeael...se băteau can 
do oare să-1 apuce (isp.) f ® A Cuprinde: l-a apu
cat In brate t ® A Sili pe Cineva să facă un lucru, 
a nu-l lăsa să mai întîrzie: i-am apucat să-mi plătească 
datoriile ţf © A.lua la răspundere pentru ceva: oi nu 
ştia ca cine să 1 le fl luat şl n'avea pe cine * de ele (isp.) II 
® '»■ din scurt, a cere cuiva socoteală pentru ceva, 
a-1 descoase: se mirau cum de ştie el aşa bine să potri
vească... şl l-au apucat din scurt (voR.) f ® A ajunge la 
timp pentru a găsi pe cineva sau ceva: de veneam 
ou două minute mal tlrziu, nu mal apucam trenul @ A 
trăi atîta îneît să poată fi martorul unor eveni
mente, unor timpuri bune sau rele, să ajungă să 
facă Cri să dobîndească ceva, a ajunge cu viaţă 
pînă...; mai adesea în jurăminte: să n'apnc ziua ac 
mtine, dacă mint; verbul fiind la un timp trecut, în
semnează a fi trăit pe acele vremuri, a fi avut pri
lejul să vadă în trecut unele evenimente, timpuri, 
o anumită stare de lucruri: piăieşii spunăau că n'sa
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nai apacat aşa primăvară (CRg.) ; bătrlnll apun o'aşa l-an 
apucat (VLAH.) ; de la părinţi, de’ la atrămoşl, a pri
mi prin moştenire, prin tradiţie, o datină, un obi- 
ceiu, sau teiul de viaţă, de vorbire, etc.;, o po
veste’ a auzi o poveste de la bătrlni II ® A-i veni 
pe neaşteptate, a-1 cuprinde, a-1 ajunge: m’a apn- 
aat nn dor nebnn de casă; a-1 * pe cineva aonmul, leşin, 
Jrică, mlnle, Snrle, de aci, elipt.: cind 11 apucă, nn mal 
a chip eă-1 vorbeşti H ® A prinde tără veste, a sur
prinde: ne-a apncat ploaia; l-au apucat o Iarnă grea, cu 
mare viscol (nec.) H @ ~ putere, a se întări H ® —' drum, 
a merge pe un drum: a apucat nn drum greşit; —' cale : 
Sulor a apncat calea codrului lALEcs.i; * cLmpli, a-şi lua
lumea in cap; sănătoasa, a o lua la tugă H @ 
A-şi-^ sniietui, a-şi relua răsuflarea: abia apucindu-şi 
snllctul de spaimă (SB.).

ş. vb. iniT. ® A nimeri, a atinge un'Ide: izbeau 
unde apucau t © A ajunge într’uu loc: sileau carii de 
cerii... să apuce mal curlnd la pod (NEC.) ţ| ® A ajunge la 
timp pentru a găsi pe cineva: n’au apucat tată-eău 
să-l vadă viu (nec.) 1| (f) A începe: apnclnd de la uşă, 
se adresă pe rlnd la toate damele (i.-gh.) H ® A ajunge Să 
ştie, să vadă, să se înttmpleceva, a ăjuhge cu viaţă, 
(iar cind verbul e la un timp trecut): ă fi trăit pe 
acele vremuri, a fi avut prilejul să vadă în trecut 
un eveniment, o anumită stare.de lucruri, etc., a 
fi ajuns să se facă, să se întîmple ceva: socoteam că 
u'c s'apoc să alung odată la Bucureşti (isp.); pe tata nici 
n'am apucat să-1 ştiu cum era (gr,-n.) ; de aci înţelesul din 
expresiunea negativă: a nu apuca (bine) să..., a nu 
isprăvi de tot o acţiune Începută, a fi abia pe cale 
de a săvirşi un lucru: n’apucară să se aşeze bine şl au
ziră un simet de bucium (isp.) ; n’apnc bine a scăpa din una, 
şi dau peste alta (Crg.) ; de aci, impers.: el ontrelerase pă- 
mlntul piuă nu apucase să 1 se urască băiatului (isp.) *j 
(ţi) A ajunge, a- fi pe punctul de a...: de-abla apuca
sem a adormi şl im vis tantastlc veni (Negr.) ; să n’apuce să 
cază şl tu să găseşti (isp.i ţ[ ® A găsi O anumită stare 
de lucruri, a primi prin moştenire, prin tradiţie, 
o datină, un obiceiu, sau feiul de viaţă, (ie vor"bire, 
ele.: eu zic cum am apucat, aşa se zicea pe vremea mea 
(CAR.) ; aşa am apucat din bătrlni (gr.-n.) ţ| ® A se îndrep
ta Inlr’o anumită parte: apucă şl el lntr'un noroc spre 
răsărit (ISP.) ţl ® — înainte, a merge înaintea cuiva, 
a întrece pe cineva, a căpăta Ceva înaintea altora:
au apucat Înainte şl l-am pierdut din vedere; te-ai trezit 
prea tlrzlu, au apucat alţii înainte ţ| cu gura Înainte,
a începe să vorbească înaintea altuia, a nu lăsa 
pe altul să sfîrşască vorba sau să deschidă măcar 
gura n ® t ^ La suflet, a căpăta Cllraj: celalaltl 
boieri.,, au mal apucat Ia suflet ciî nădejdea de .viată
(M..COST.). - t '

a. vb. refl. ® A se prinde cu naina, etc. de ceva; 
(ţ : oel ce se Inneacă se apucă şi de un fir de paiu, Cine 6 în 
primejdie caută scăpare în ori-ce ţ ® A se de 
cevo (do lucru, de treabă, etc.), a începe ă face ceva, a 
SC hotărî pentru-ceva: Romlnulul 11 e greu piuă se apucă 
de treabă, că de lăsat Îndată se lasă (CRG.); a se de {SOU la) 
probă, la sfadă: s’apncară Iar la sfadă pentru cele trei par 
raio (I.-GH.) 'H ® A-i veni în gînd ceva şi a-1 pune în
dată în execuţiune: atunci el s’au apucat şl s'au diis 
la Brăila (SR.-N.) 1[ © A începe: se apucă Însuşi cu mina 
lui să le curate do rugină (isp.) ^ ®'A face' un lucru ne
potrivit, nesocotit: i’a aplicat să spue la toti cele In- 
limpiato lj -(5) A se ~ do cineva, a se lega de Cineva, a 
iiu-i mai. da pace H ® A se tocmi la cineva, a se 
lega să facă ceva: s'a fost apucat la un om că-1 va sluji 
un un ivoR.)' H ® A se pe jurămlnt, a se lega prin ju- 
l ămînt: Pe jurămlnt s’apuca Stăplnli să bărătească Şl slu
gile să-l privească (alecs. p.i t ® A' se ~ rămăşag, a pune 
rămăşag, a face prinsoare: s’a apucat rămăşag pentru 
un lucru mare (vor.i ţ[ (ffi) ţ A se lega prin cuvînt, a fă
gădui, a se îndatora că va-face.ceva: n’au tinut pa
rola, cum s’au apucat cind l-au pus Domn (neg.) ; tu să te faci 
doftor... şl să te apuci că-1 vel lecui (SB.).

APUCARE sf. ® Faptul de a (se) apuca ţf 
© t Luare cu Sîla, jaf, răpire: dintr’aceastea. să nasc 
uciderea, îuftuşagurile, apucările (varl.) H ® W Boală de 
cai inflamarea reumatică a copitfei, apă la picioare. 
, ţ. adj. ® p. APUCA nil © N®APUCAT
© Pornit, iute, cam într’o ureche: era eacam *ă 
şi nainte (vlah.) H © / (P) BolnaV de colici (vorb.

mai ales de*copii mici): oind pruncul se svlrcdleşte..., APU 
babele şl moaşele zic că e de Inimă (teod.i. APA

sbst..® Faptul de a apuca t © loc. adv. At\A- 
Po -~o, la întlmplare, bum poate cineva după îm
prejurări: feciorii, de boieri Învăţau romineşte numai din 
Întlmplare şi pe(i.-gh.) t ® t Răpire, prădare, je
fuire: cu tălhuşuRurl şl^nl a trăi era oblolnnitl (CANT.) 1)
® y © Dureri, coUeij epilepsie (mai ales la co
pii) : Strlnsul on /«-ui -a umblat Şl de mina dreaptă m'a 
luat (TOC.). ,

APUCĂTOR ţ. adj. srri. f. ® Care apucă H 
® t Jefuitor, răpitor, lacom: Tătarii slut lupi <•-1, 
pradă, robesc, bat şl căznesc pre creştini (must.) .

2. apucAtqaiie sf. fP1 Fiecare din cele două 
fălci ale unui cleşte (dam.).

Apucătura (pL-turi) sf. ® Cuprindere cu 
mina: le-a! luat pe toate dlntr’o. singură H ® Luare 
CU sila, j efuire, răpire: trăeşte din jafuri, din apucături, 
din Înşelări (jip.) U ® / © Dureri, colici: Jl spăla Do 
apucături. De lutllulturl (toc.) H ® Mp/d. (hasd.) / ©
Boală venită din argint-yiu deseîntat dat In vre-o 
băutură 1f ® pl- Obiceiuri, deprinderi, fel de ase
purta: nu^ă împac de loc cu apucăturile Iul; uu-l lăsa să 
se joace... cu băletl de.aeama lui, casă uu la apucături rele 
(VLAH.) n ® Aplecare, predispoziţiune: are apucături 
de artist [apuca].

APUNĂTQR adj. Care apune.
APUNE (apune, per/, apuse, part. apus) vb. intr. ®

☆ A dispărea de pe orizont (vorb. de un corp ceresc): 
soarele apime; © l-a apus steaua, se zice despre Cineva 
care a ajuns rău, care nu se mai bucură de consi- 
deraţiunea dinainte, care nu mai are noroc 1f ®
© A se închide [vorb. de ochi): ochii au apus şi s’au 
luchis (GAST.) [lat. apponăre].

APUNERE sf. ir ® Făptui de a a p u n e 1[
® /«a soarelui (bud.) (c.-rad.), apusul soarelui.
•APUNTAMENTE sn. pl. Leafă [după fr. ap- 

p p i n t e m e n’t s].
A-PURUREA (DE-) lOC. adv. im- PURUREA.
APUS (pî.-usuri)sn. ® -sV Faptul de a apune:

Tu eşti Dumnezeu de viată, tu eşti stea fără — (coN.) f ®
Timpul cînd apune soarele: pe la —ui soarelui 
® ® Starea cuiva cînd se apropie de sfîrşit, decă
dere: Măreţul turu, trist martor l’ al nostru trist — (Alx.) ;
—ui vieţii, anii (zilele) din urmă (ale vieţii) 1f 
® 9 Locul unde apune soarele, vest, occident;
IV: ■ îmi vorbeşti una de la răsărit şl alta de la—(pann), 
îmi vorbeşti fără şir, fără legătură;, cultura,din —;
Biserica —ului.

APUSEAN, -eşnA adj. sm: f. 0 Din apus, 
despre apus.
O APyST (pî.-tuii) sn. Mold. (HASD.) ^ Păreţi de 
seînduri în faţa iezăturii iazului unei mori, avînd 
o stavilă care se ridică dacă apa a crescut în urma 
ploilor, unul lăsînd-o să se scurgă, căci altfel, um- ' 
plîndu-se iazul, s’ar strica iezătura [rut. o- 
p u s t]. -
O A-PUTEREA-FI (DE-) loc. adv. Mold. Bucov.tm- 
putebe.
ţAPUŢI vb. intr. mirosi. nasuri au şl uu aput 

(COR.) [wPUTl].
ţ APUŢIT sbsi. (COR.) Simţul mirosului [apuţi]. 
'AQUAFORTE sf. inv. & # Gravură scoasă 

de pe o-placă de aramă acoperită cu ceară şi pe 
care s’a Întipărit, prin acţiunea acidului azotic, de
senul făcut cu un vîrf de oţel [it.].

'AQUAFORTIST sm. & Cel ce face gravuri în 
aquaforte. [fr. < ît.].

*AR sm., y (pî.-are) sn. Măsură de suprafaţă de 
100 de metri pătraţi, decametrui pătrat [fr.].

ARA (ar) vb. tr. y ® A lucra, a răsturna pă- 
mîntul cu plugul: — de primăvară, de toamnă; ©;: boli 
ară şi caii mănincă, unii îşi dau osteneala şi alţii se 
folosesc;.— parcă a arat dracul cu el,şe zice despre 
cineva slab de tot, prăpădit [lat. a r are].
O Ara i interj. Exprimă mirarea, supărarea, mu
strarea: ăral bădlcă, zău taci, că-1 vorbi ’ntr’un ceas bun
(VLAH.) [prescurtat din a r a c ă’n-d e-m i n e].
•ARAB 1.. adj. ® Din Arabia, al Arabilor: li

teratură —ă; alfabetul — (•«-TABELA IV); cifre —e, cifrele
I, 2, 3, etc., spre deosebire de cifrele romane (I,
II, III, etc.); cal — (!^ 166); gumă — ă•«-QUMA.
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ARA
ARÂ

TABELA IV. ALFABETUL ABAB

* ** Valoarea Numele

1 l 1) n a elif
* ) b be

sO X j t te
o j th (engl. dur)
C sr CV 6 |im
C Cs. h' ha

t -djr s- ch chî
:> 9 . » d dai

0 n th (engl. moale) thel
j n 0 r rî
j J » z ze

■VVA -w s sin
u- s sin

ss sat
0° dh dhat
L L 0 9 t ty
Ji J) n- z zl
L £ » e. spirit aspru ain
6

__a.
X

A

L

i
g
f

gain
fe

o Âdm q qaf
r r k kef

J i ) 1 lam

r
ui
8

r
uf

n

m mim
i. J

a>
n
h

nun
he

D „ w, u waw
o '■ ;• j i (semi-cons.) ie

* Legat numai cu litera precedeniă.
** ,t cu litera precedentă şi cu cea urm3toare. 

numai cu litera următoare.

2. AB^ sm., ababA (pl.-B.be) sf. Locuitor din 
Arabia (Ii.i] 167) [fr.].,

ARABA... = HABABA...
ARABÂBURĂ sf. Amestec de lucruri multe Ia

Fie;. i66. Cal arab. Fig. 167. Arab.
un loc, neorlnduialA; intră In casă şi văzn o de nu-1 
mal da nimeni de oăpătlln (rsp.).

‘ARABESC srt. Mai adesea pl. ARAS^BCURl, 
desenuri sau sculpturi de 
lormă|Caprioioasâ, în ca
re sînt amestecate frun-

Fig. 168. Arabescuri.
ze, ramuri, fructe, etc., înlănţuite sau împletite 
cu măestrle şi cu mult gust; gen obicinuit în

Fig. 169. AA. Araci,

Faptul de a a-

arta arabă ( "li 168 ): Sut boita cizelată cu Ilne ~url
lALECS.) [fr.].
‘ARAbesC adj. 9 Din Arabia, al Arabilor 

[a r a b]. '
‘ARAbEŞTE adv. în felul Arabilor, In limba 

Arabilor [a r ă b e s c].
‘ARABIC adj. 9 Din Arabia, al Arabilor; 

gumă '«'ă QţtMA [fr.].
‘ARABIL adj. / Care poate fi arat Ut © Nţ- 

Ababil [lat.].
ARAC1, oharao, Ohabao sm. ^ Par subţire 

care se pune ca să sprijine viţa de vie sau alte 
plante ce nu pot creşte 
altfel drept, ca fasolea, viţa, 
etc. ([!l|169) :TllleeemIădean... 
pe aiaoll plecaţi de greutatea ro
dului (DLVR.); Icl şl colo, yll sucite 
pe harag iirg.) [ngr. ;(apdvt.]
‘ARAC3 sbst. 2 Băutură 

splrtoâsăpreparată din orez 
fermentat amestecat ou za
hăr şi cu nuci de coco [fr.

I & c k]
o ARACA’N - DE- MINE!
interj. Mold. Bucov. Vai de 
mine 1 săraca de mine!
(exprimă durere, mirare): 
araca’n-de-mlue 1 şl eu Încă să 
loc (SB).

ARACELsm. dim. abac1.
ARACÎ (arăceso) vb.tr. /

Aţpune araci la viţă, etc.
ARACIRE sf., abAcit sbst. y 

răci.
ARADICA...= BAniCA...

t ARAoyCE (-duc) i. vb.tr. A înfăţişa, a închipui, 
a reprezenta: leaspezlle ceale mari şl ceale mici, acestea 
atădnc chipul legii vechi şl cell noso (prv.-mb.).

2. vb. intr. A avea asemănare, a semăna: miru-mă 
' cum nn-şl arădnce leolor a părinte (Mx.i [c«- RASţrCE]. 
OARAduI (-nesc) 1. vb. intr. Trans: ® A pleca, 
a purcede t ® A începe.

2. vb. refl. A pleca, a porni, a purcede, a se în
drepta spre: după ospăţul aceia... se arădulră şl veniră la 
tatăl său (RET.) [ung. e r e d n i].
O ARAG sm.® =ABA01t ® Riglă de tras linii (cost.). 
‘ARÂGONIT sbst. «> Carbonat de calciu cris

talizat în prisme exagonale [fr.].
‘ARAHNID (pi.-Ide) sn. # Clasă de neverte

brate, artropode, cuprinzlnd păianjenii, căpuşile, 
etc. [fr.].

ARAM = HABAM.
ARÂmA s/. « X ® Metal de frumoasă coloare 

roşie, foarte maleabil, mai dur şi mai elastic decîl 
argintul, dînd prin frecare un miros particular şi 
neplăcut (simbol chimic Cu); foarte întrebuinţat 
în industrie: căldare de *; placă de >v; monedă de —;

a-şl arăta arama, a-şl da arama pe lată, a-şi arăta a- 
devărata fire (în înţeles rău), a se da pe faţă 1| ® 
Vas de aramă: scoate vinul cu vadra. Rachiul cu arama 
(TOC.) ţ| ® 0 Clopot: curind arama slintă va răsuna... 
chemind pe credincioşi la rngăolnne (neor.) ‘ C'C ' î 1lfi Mo
nedă de aramă (cor.) ţ[ ® Arămuri pi. Obiecte, vase 
de aramă [lat. a (e) rame n].

ARAma (-mez)vb. tT. (hasd.) A acoperi CU un strat 
de aramă obiecte de fier sau de alt metal pen
tru a le face să pară în întregime de aramă.

ARAmar sm. ffi Cel ce lucrează sau vinde 
obiecte de" a r a m ă.

ARAmARIE sf. ® col. abamA Tf ® © V Loc 
unde se lucrează sau se vlnd obiecte de aramă.
oarAmbaşA = habahbaşA.
t ARAME's/. Băn. = ARAMA.

OARAmEASA (pi.-eso) sf. Vas petru lichide, 
măsură de capacitate de o oca, sau o jumătate de 
oca: aduc numai de cit o -«i- de viu chlhllbarlu (fil.) [b-
ramă].
o ARAMETURI sn. pl. Lucruri, podoabe de a- 
r a m ă: 1 se tăcu... o coroană de tel de fel de -v (şez.i.

ARAMI (-ămesc)... (suo.) (tkt.) = ABAMA... 
OARAMIE sf. (HASD.) Căldare mare (le aramă 
[bg. a r a n i j a].
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ARAMIN(A) = habamjnA.
t ARĂMIOARĂ (pl.-oaie) sf. 9< Monedă mică 

<le aramă wasd.).
AHAMIU adj. ® De coloarea arămii: p&-

anrl de trestii I;1 leagAnă In vlnt vlrlnrlle arămii ivlah.) K 
(3) De aramă, ca de aramă: aud... sunetul şi piin- 
igaclu al vechiului clopot (grio.).'

ARAMIZ sbst. Băn. Mătase.
ARAmOS adj. Care conţine muită.aramă. 
ARAMUI (-uesc) Motd. ishv.i ‘ ABAma. 
ARÂNA.!. = HKANA...
ARÂNGHEL sm. fP) = ARHANGHEL.

'ARANJA (-iez) ţ. vb. tr. ® A pune, a aşeza cu 
îngrijire la un loc, a pune în rînduială: a aranjat 
cărţile din bibliotecă li @ A potrivi bine: Işl aranjează 
toaleta ţj ® A drege: am dat să-m'l aranjeze oeasnl, oă 
era stricat ţ[ ® A întocmi : nu ştie să-şi aranjeze viaţa f 
® A pune la cale: am aranjat pentru mllne o ezcurslune 
® A isprăvi o alacere, a se înţelege asupra imui 
lucru: nu te mal ocupa, am aranjat eu tot ţ[ ® F iron. 
A i-0 face cuiva, a vorbi de rău pe cineva pe lîngă
altui: lasă că l-am aranjat eu pe Ungă director.

■1, rb. refl. ® A-şi lace toaleta: aşteaptă-mă, că nu 
m’âm aranjat încă ţ[ © A-şi pune în ordine lucrurile 
din casă: ne trebue încă vre-o săptămină pină ne vom * ÎI 
© A se înţelege cu cineva asupra unui lucru, a 
■cădea la învoială: s’a aranjat cu creditorii [fr. ar- 
r a n g e r],
'ARANJAMENT (pl.-ente) sn. ® Faptul de a 

(sc) aranja ’i © /Felul în care e aranjat un lucru, 
rînduială: Îmi place mult ul acestei odăi * ■© învoială: 
cred să ajung la un cu creditorii [fr. arrange- 
ment].
'ARANJATOR, -TOARE sm. f. Care aranjează 

[după fr. a r r’a n g e u r],
ARAP sm. ® • Negru, om de rasă neagră:

v«'ul de n’ar vedea pe tatăl său şl pe moşul .său negru, s'ar
omori iPANN) H ® în credinţele poporului, arapii apar 
ca doctori iscusiţi, reminiscenţă a artei medicale 
arabe, vestită în evul mediu H ® t Arab H ® # 
= COSAŞ imar.) [bg. srb. a r a p(tl), ngr. apan-qq]. 
ţ ARAPGÂ sf. 1 ARAFOAICA : şl adecă o mulare ^ 

■dlntr’acealea hotară (varl.) [bg. srb. arapi: a].
ARApesc adj. ® De a r a p H ® t Arăbesc:

tara arăpească (m.-cost.) ; boierii cei mari mergşau călări pe 
<cai erăpeşti (i.-oh.)<

ArApeşte adv. Arăbeşte [a r ă p e s c]. 
ARAprIiA sm. Om negru ca un a r a p: Alei, 

Alei, măi Bozilă (alecs.-p.).
ARAfime sf. ® col. ARAP K ® t ® Arabia: toti

ImpăratH aiăplmei (bibl.)«
ARAPINA sf. Poreclă dată Ţiganilor: văzu o 

neagră ca tundul căldării (isp.) [vsl. bg. srb.]. 
ARAPNIG = harapnic.
ARÂPOAIGA 1. (pî.-ce) sf. • Femeie de rasă

■neagră.
'A. adj. Qăină ~ (ŞEz.), găină cu oasele, carnea şi 

■cre/ista vlnătă [arap].
ARAR (pi.-are) sn. SS Ţol gros şi rar, ţesut din 

păr de capră, din care se fac desagi, se acoper că
ruţe, etc; pînză groasă ordinară, din care se fac 
sad, eto. ftc. h a r a r].

ARAJl(E) = ARARB-QRI.
ARARE-ORI adv. Rar, numai cîteodată: ii ve

deam ■— plimblndu-se singur şl posomorit
[a3+r ar e-i-0 ri].

AR Ar lELsm. A. Plantă ierboasă, 
cu miros greu, cu rădăcina căr
noasă, tulpina dreaptă, ramificată 
-şi acoperită cu peri moi de coloare 
■cenuşie; frunzele verzi-albicioase 
■acoperite cu un put fin; florile ro- 
şietice, mai rar albe; creşte prin 
locuri Inculte, sterile şi pietroase, 
cu deosebire pe un pămînt cal- 
caros; numită şi „a(t)răţel'’, „lim- 
lia-ctineiui” sau ,,plescaiţă-roşie”
(Cynoglossum officinale) CJij 170). .

1. adj . p., ARA nil © NE- Fig. I70. Arariel.

A- sbst. ^ ©Faptul de a ara U © Timpul oînd se ară. t ^ y

ARÂTA (arăt) 1. vb. tr. ® A face semn sau a ARA- 
spune unde se află up lucru, în ce parte este ceea ce a d â 
caută cineva, a face să se vadă ceva: l-am arătat drn- ArXA 
mul cel mal sigur n ® A scoate la lumină; a pune în 
evidenţă: Dumnezeu pururea ne arată oeea ce ne duce spre 
pierzare ţcoR.i t ® A face cunoscut, a spune: trămlee 
pe Stoica... ca să arate pllngertle sale Împotriva boierilor 
(ODOB.) n ® A expune, a istorisi: In partea dlntll va arăta 
viaţa Impăratulnl Romei (n.-cost.) 1[ ® A da la iveală pe 
cineva, a-1 face să fie cunoscut aşa cum e: i-ai arătat 
ce Iei de om este H ® A da dovezi de ceva: nu prea 
arată multă tragere de inimă la lucru 1) © A plrl: am să 
te arăt la minister 1) ® A. face să pară, a da cuiva 
înfăţişare: haina aceasta mă arată prea bătrln K ® cnlva 
uşa, a-i face semn, a-i spune să plece 1 ® © Toată lu
mea {sau toţi) II arată on degetul, se zice despre cineva 
prea cunoscut prin defectele sale, care a făcut ceva 
nepotrivit, rău 1f ® t pricină, a învinovăţi 1)
© t ouvint, a atrage luarea aminte (asupra unui 
lucru).

A. vb. intT. ® A face cunoscut t ® A pune în 
lumină, a proba: vremea are să arate cine a avut drep
tate 1f ® A dovedi cuiva că poate să se răzbune, 
a întoarce cuiva un rău: iasă, că i-oin arăta eu f ® A 
părea, a avea înfăţişare: arăţi mult mai tlnăr; arată rău 
sau bine (la faţă).

vb. refl. © A ieşi lă lumină, a apărea: soarele 
aci se arată, aci se 'ascunde după noii 1[ ® A se vedea 
intr’un loc, a se ivi: se arătase pe cer o stea cu coadă 
(L-GH.) t ® A se vedea aşa cum e, a se cunoaşte;
Q : ziua bună se arată de dimineaţă; — arama omului la 
beţie se arată 1[ ® A voi să pară: Işl smolesc feaţele sale, 
ca să se arate oamenilor poetlnda-se (gast.) K ® A veni 
cuiva în chip de vedenie: mi s’a arătat ceva grozav In 
vis azi noapte t ® A părea: se Ieri cit putu c nu se » 
tristă (ISP.); acesta e nn om bon, pe olt s’ arată (VLAH.)
II ® Ase purta, a avea o anumită fire: mai mare va ii 
vaza Iul tn lume, de s’ar arăta milostiv către popor (isp.) 1|
® A avea un anumit aspect {vorb. de cer, etc.): 
s’aiăta de ploaie In ziua de Pălii (gr.-n.) [lat. ad-reite- 
r a r el. ■

ARATANIE sf. ® Vedenie, nălucu’e 1f © Fiin
ţă diformă, monstru [arăta].

ARÂT^RE sf. © Faptul de a (se) arăta 1f 
® Nălucire, vedenie: mll de arătări treceau iute a- 
pioape de noi (alecs.>; de aci, 6ri-ce impresionează 
prin înfăţişarea sa ciudată, chip de om urît, slab:
o ■— de om băuse apa de Ia 24 de lazul icrg.) ; o ds Oreo 
anume Spandonl, nn om uit, podăgrlos IMI>ST.) 1r © n 
înfăţişare la tribunal: n’a venit la 1] ®
Denunţ la tribunal sau aiurea: am să iac ~ pentru oeie 
intimpiate | ® Semn prevestitor, minune: se întoar
seră mulţumind Iul Domnezen pentru toate arătările Iul 
(ISP.) 1f (I) t La pe faţă: .Tatăl tăn cel ce veade In- 
tr’ascnns, acela va da tle la (bibl.).

AHAtAT sbst. Faptul de a (se) arăta.
ARÂTĂTOR 1. adj. sm. ® Care arată K 

© »■ sau degetni degetul care ^
e aşezat Intre cel mare şi cel mij- ....... ;

/ţ..
■■V

Fig..i7i. A. Arătător. Fig1.17a. A. Arătător.

lociu (jS) 171) II ® t £7 Indicativ; pronume pro
nume demonstrativ.

2. sm. şi {pl.-toate) sn. ® Fie-care din limbile sau 
acele ce se învîrteso pe cadranul unui ceasornic, 
spre a arăta ceasurile, minutele sau secundele 
('-ii 172) U ® 15 Cursor (la aparate gradate).

ARATÂTURA (pZ.-turi) sf. ® Faptul de a (se) 
arăta H ® Nălucire, vedenie H ® t In »■, ale- 
vea: na cu mintea văzut-au pre Domnul sau In ^
(HASD.) •

ARAtqr adj. sm. y © Care ară: boi/-i 
1[ ® Ce se ară: pămint, ioc .

ARAtqs adj. Care arată bine, cu Înfăţişare 
1 mîndră, irhpunător, chipeş, frumos: Cnm e brodnl —
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A o Â _ Asa-1 badea da Inimos ok.-brs.) ; Iţi zidiseră nişte caitl ară- 
A nn-t toase ţi Iromoase ise.i.
ARC ARATUBA (pî.-tnrl) sf. V ® Munca a râ

tul u i: de prlinăvarăj loo der^ © LoC arat: ee văd
' bnngetele de brădet Înnegrind zarea ea o — proaspătă (VLAH.) .

ARAŢţlL sm. ♦ ® = ABARISL H ® = LPUBA- 
MlŞjLnLUI.
t AbAVQN sn., t ABAVQNA (pl.-ne) sf. ® = AB- 

< WnA ti © Logodna [ngr. ăppdpuiv, âppapiva]. • ,
t ABAVONISI (-iseso)... ® = ABVDNJ... t ® A 

logodi, a făgâdui, a Iţichina, a hărăzi coos.) [ngr.
4ppapu)viooi<ăppa^u)vtC(u].

A-BAZNA (DB-) loc. adv. m- RAZNA.
ABBAGIC(A) = ARPAQJC(A).

ş ABbANAŞ sm. Albanez [bg. srb. A'rb an asl.
*ABBITBÂGÎU (pl.-agll, -ginrl), ‘ARBITRAJ (pî. 

-je, -Juri) sn. ® rt Judecare a unei neînţelegeri cu 
ajutorul unuia sau mai multor arbitri H ® V 

■ Operaţiune prin care se cauta un clştig dm dife
renţa decursă aceleiaşi valori,'în acelaşi moment, 
pe pieţe deosebite [Ir.].

•ABBITBAL adj. De arbitru [Ir. < lat.].
•JVRBITBÂB 1. adj. Care se lace după voia, 

după bunul plac al cuiva: autoritate —ă; judecată —ă: 
legea oorieă trebue eă tie locul voinţei —e ţi a bunului plac
(l.-GH.). . . .

2. adv. într’un mod în care ţiu se la m seama 
decît voinţa, capriciul cuiva: ciue guvernează —, nu 
se poate să nu deţtepte nemulţumiri.

3. sbst. Lucru lăcut numai după voia, după ca
priciul cuiva: Intr’o societate bine,organizată, —ul tro'- 
bue să dispară [fr. < lat.]. , .

* ABBITBU1 sm. ® rt Persoană aleasă de doUă 
părţi sau de triburtai pentru ă hotărî asupra unei 
neînţeiegeri dintre ele, asupra unei ala- 1VAS,**!/*,— •'*“1------------A-----------

ceri; arbitrii se vor numi de către părţi prln'act 
ineorls, autantillcat de tribunal (PR.'-crv.) H ®
Care are deplină putere de a hotărî; de a 
judeca asupra unui lucru: 'a ll llber însem
nează a 11 singurul său — do ceea ce lace ţi de 
oees ce nu lace (l.-GH.) [Ir. < lat.].

•ABBITBU* sbst. ® Voinţă, facultate 
de a hotărî asupra unui lucru H @ -A- Liber 

,facultatea, putinţa de a lua vre-o 
hotjărîre, călăuzit fiind numai de propria 
voinţă [Ir. < lat.].' _ _

ABBIU (pî.-bie) sn. ^ Varga cu care 
se încarcă puşca, pistolul ([@ 173): se pune 
In tea vă un glonţ ţi se Împinge cu —1 pină alunge 
In capăt (isp.) [tc. h a r b i].
•ARBOB = ARBORE.
•ABBOBA (-orez) vb. tr. A Implînta, a 

înfige, a înălţa ceva drept ca ®! arbore;
In spee.: — un steag, a-Înălţa, a ridica un - 
steag Intr’un loc [fr.]. . Â^v-J3'

*ABBOBADA (pî.-ade) s/.^. Totalitatea 
catârtelor şi vergilor unei corăbii ( E3174) [ar
bor e].
•ABBOBAŞ sm. dim. ARBORE.
•ABBOBB sm. ® ♦ Copac, pom; arboţl de pă

dure, copaci cari alcătuesc 
pădurile, cum sînt bra
dul, fagul, ulmul, frasinul, 
arţarul, paltinul, eţc.; ar- 
bori Tăşlnoşi, copaoi .verzi 
a câror mîzg& îngroşată 
produce răşina, ca: b^a-^ Fi^ivr'Arborada. 
dul, pinul, cedrul, etc.;
arbori Iruotiierl, pomi roditori; arbori de ornament, co
paci cari se plantează pe alee, prin parcuri, gră
dini, boschete, etc. H © ş, puturos = cenuşer; 
ARBORELE-VIETII = TUm n © Catart:— trlnchet, — 
mic, — din provă, catartul care se află în apropierea 
provei; — mare, catartul cel mai mare, aşezat a- 
proape de centrul vasului; — arthnon, catartul cel 
mai mic, aşezat aproape de pupă; — gabier GA- 
BiţiE 1f ® ® — genealogie, desen în formă de arbore 
din care se vede ieşind, ca dintr’un trunchiu, dife
ritele ramuri ale unei familii, spiţa neamului 
('ăj 175) I ® fit —Ie Dianei, crlstalizaţie artificială 
în formă (le arbore obţinută printr’un amalgam de 
argint; —le ini Jupiter, grupări cristaline de săruri

Fig. 175. Arbore 
genealogic.

de cositor; —le ini satnrn, cristalizări de-plumb pe 
o lamă de zinc H © Ax de transmisiune [lat.]. 

•ABBOBEL sm. cfim. arbore. 
•ABBOBESGENT, adj.- A Care 'are forma, 

înălţimea unui arbore ; se 
zice însp'ec. de plantele ale( 
căror tulpine şi ramuri de
vin lemnoase [fr.< lat.].

•ABBOBESCENŢA (pl.
-te) s/.A Însuşirea a .tot ce 
creşte ca un arbore, a tot ce 
devine copac [Ir.]., •

■ABBORET' sbsl. col. AR- 
PORE. • , "

•ABBORET2- (pl.-ele) sn. ' 
a- Partea de sus ă unui Ca
tart, cînd acesta e alcătuit 

- din mai multe bucăţi [it. 
alb e r e 11o , - modificat 
după arbore].
•ABBOBIGUETQB sm.
/ Cel ce se ocupă cu cultivarea arborilor [fr,].

* ARBOBIGULTVBA s/. / ©Partea agriculturii 
care se ocupă ch cultura arbqriior şi a arbuştilor, 
în spec. a pomilor roditori şi a arborilor de orna
ment 1 © Cultura arborilor [fr.]. - 

•ARBORIZAT adj. ® Se zice despre linele pie
tre care prezintă arborizaţiuni: .agata —ă [Ir.]. - 
'ABBOBIZAţryNE, "ARBORIZATIE Sf. ® ® 

Un fel de desen natural, de obiceiu negrii, care se 
observă pe unele pietre, precum sînt agatele, şi 
care reprezintă ramuri de arbori, mai adesea insă 
frunze de ferigă t ® Ramificaţiunile formate pe 
geamuri cînd înghiaţă [fr.]. 
t ARBURE - arbore. .
i’ÂRBţrST sm. A Copăcel, tufă, plantă care nu 

creşte mai mult de 1 metru Înălţime [fr. < lat.-].
ARBUZ... = HARBUZ...

' ABC (pi. arcuri, t arce) sn. ® A Porţiune a unei 
circonferenţe, a unei curbe ([ffll,176j:_ — - '
da caro; — de elipsă ^ Aiiiiă primitivă
alcătuită dintr’o bucată mai subţire de 
lemn sau de metal îndoită şi între ca
petele căreia se întinde un fir cu aju-

Fig. 176. Arc de cerc. Fig. 177 Lanipa cu arc. Fig.178.Arc.

torul Căruia se aruncă săgeata ( ■■;] 178): cind s’aa 
apncat b& Iacă mănăstirea Pntna, au tras cu Ştefan-Vodă. 
dlntr’un vlrl de munte (nec.); ^); a avea multe^coarde la

a avea multe alte mij
loace de a Xace ceva H 
® Fr. ext. Orîce are o 

Nformă încovoiată.: •■^ui
sprlncenelor;aveadureii ne-

Fig. 179. Arc de triumf.

!■ ig. ibo. Arcuri.
1. Arc de trăsurâ.^2. Arc 
în spirala. —3. Arc cilindric. 
—4. Arc spiral.—5. Arc de 

armă de foc.
sofeilte In /^urlle coastelor (VLAh.) II ® âîâ Gonstruc- 
ţiune în formă de arc. încovoietură a unei bolţi; 
.V de trinmi, monument în formă de poartă ridicat
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în amintirea unei biruinţe, a vre-uniil eveniment 
însemnat, şau simpiă oonstrucţiune provizorie ri
dicată pe locui pe unde are să treacă un personaj 
de distincţiune la o sărbătoare, etc. ([lâ 179)1 

Unul din cei doi drugi de fier îndoiţi In formă 
de arc pe care se razimă partea de sus, unde se 
stă, a unei trăsuri, căruţe, etc.: trăsură pe ~-uri 
([(•ij'lSO1') 1 ® Bucată de fier, de aramă, de 
oţel, etc. făcuta şi aşezată astfel ca să vie iar in 
locui ei, la starea din'ttiu, clnd nu se mai apasă 
asupră-i, resort 1802,a); ~ui ceasorniouini, zimbe- 
rec; ■~ul eplrsl al ceaSbrnioulnl ([iŞ] 1804) 1 ® OHan. 
B6n. (HASD.) j = abcvş 1®a?#J = aool*dA ®H® 
Toitaio, lumină puternică care ţîşneşte între două 
bucăţi de cărbune iegate cu cei doi Mii ai unui 
generator electric: lampa ou — (voltalo) (fp 177) [laţ. 
a r c u si. 
ţARCÂ (pl.

•oale) s/. * Spri
jinitor, pro
tector, înalt 
demnitar al 
Porţii care lua 
sub protepţi- 
unea sa pe 
Domnii romî-
nl: 4edBase ştire 
pi la arcalele sa
le de sila ce-1 
lacsd Vasllie-Vo- 
da (M..C06T.) ItC.l.
( ’ARCA S/.
Ana luiNos, co
rabia în care 
s’a adăpostit 
Noe în timpul 
potopului o 
181) [lat.].

ABCACIU 
{j)l. -duri) sn.

îngrădi-, 
tută, ocol în 
cate se închid , p-jg, iBt. Arca lui Noe (după o stampă 
oile, !n grâ- ‘ din evul*mediu).
mezi mici, ca* ^
să nu se amestece unele cu altele 1 @ îngrădi
tură de nuiele sau de răchită făcută de pescari 
In apă, pentru' prinderea sau păstrarea peştelui

ARCADÂ (pZ.-ade) sf. ®
9Î3 Cons'trucţiune în formă 
de arc ce se razimă pe 
stilpi, pe coloane, cdre de 
obiceiu formează partea ex-

.SK ijll«te
MM

IuteHH
Pl

t'ig. l8a. Arcaciu, Fig. 183. Arcadă.

Icrioară de jos a unor clădiri, şi pe unde se poate 
circula ( ■, 183): săli mari, ou arcade şl boite Invlrtite 
(i.-GH.)ţ[ @ g) Parte încovoiată informă de arc: ar» 
oohll Inlandatt In arcade clolănoase iirg.) [fr.]. 
’AHCAIG... = ARHAIC...
tARCALXU sm. t Care e în mare cinste pe 

lingă un om cu vază: scriind şl el această pricină- la un 
Icblin mare ce era .v (let.) [tc. a r k a ly].
„ (pl.-ane) sn. ® Funie lungă ce se a-
runca, făcîndu-i-se uh laţ, asupra cailor sălbatici 
ca să-l prindă; în vechime se întrebuinţa şi ca 
armă ofensivă: Mlnz ce tnge' ca şolcannl. Pe nn-I prinde 
nici (AL£cs..p); în yremile trecute, se întrebuinţa 
arcanul pentru a prinde pe tinerii ce lirmau să ser- 

ească ca ostaşi: pe bădiţa Vaslle 11 prinsese la oaste cu

‘«al (CRo.); de aci: a prinde pe olneva oawul, a-1 aduce 
să stea silit într’un loci ® Laţi ® Joc popular, 
un fel de horă: i«ai e tm loc oe-l joacă nnmaPIlăsăU 
(VOR.l [ţo.].
OARCANA sf. Mold. ihabd.) (pamfo Joc popular, un 
fel'de horă.
OARGANEA (pî.-nele) Sf. Tians. = ARC AN A.

ABCÂNţ (-ănsso) vb. ir. A prinde cu arcanul: 
Dar Fulea svltle laţul, de glt 11 aroăneşţe ialccs.i. 
t ARC AR sm. Cel ce face sau vinde arcuri: —U 

sllrşlse arcele... ce au avut-tu dughenlle lor (uusr.i [lat. 
a r c(u)a r i u s].

ARCAŞ sm. a Purtător de a r c, soldat Înarmat

ARC-
ARC

^ Fig. 184. .Fig. 185. Fig. 186. Arcaş
Arcaş dac. Arcaş roman, romîn (sec. XV).

CU arc 01 184, 185, 186): din nou se strlng ***'11 In jarul 
viteazului (vlah.) .
t ARCÂŞIE sf. a Meseria de a r c a ş ihaso.).
* ARGAT adj. Arcuit, încovoiat, în formă de 

arc: sprlnoene <^e; din zidurile ^e r&eărean terestre atrâ-
lucite (EMIR.) [lat. a r c (u) a t u s].
fARGAT^URA (pt.-turi) sf. aâ Şir de mici ar

cade (uneori numai aplicate sau zu^ăvite) ca mo
tiv decorativ la un zid (ră| 187) [fr.].

Fig. 187. Arcatură. Fig. i88. Fig. 189. Archebuzier. 
Archebuză.

ARCER (pZ.-ore) sn. Cute pentru ascuţit bri
ciul, coasa.

* ARCHEBUZA (pJ.-nze)s/. Vecbearmădefoo . 
ce seamănă cu o puş
că (1^1 188): necurmata 
grindină a archebnzalbr 
loriBALc.i [fr. arq u e- 
b u s e],
•ARCHEBUZIER

sm. a Soldat Înar
mat ; cu archebuză 
(]■] 189): ajunse cn- 
rlnd... oăplten de <^1 că
lări tBALc.) [fr. ar- 
qu e b u s i e r].

‘ARCHEOLpG...
= ARHEOLOG...

ARGHL. = ARHL.. 
t ARGHIEFT sm.

♦ = JNEAPAN : veni şl 
şăzu dedesaptuf .—Ului
(BiBL.) [gr. apxcuBo?].

ARCHIŞ, ARCHţŢ sm. f = JNEAFAn [comp. AR- 
• CHIţPT].

Fig. 189. Peisaj arctic.
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ARC-
ARE

A

’-fK

t ARCps adj. In formă, de a r c (cant).
•ARCTIC adj. • Gare-i aşezat la Nord, bo

real, septentrional: polul emlstera in spec. 
care e situat aproape de poli: regiune —a; peisai — 
'[11190) [fr.].
•AHCTyHUS sbst. Stea de mărimea întîiu 

din constelaţiunea Văcarului [iat.].
*ARCUBALISTA (pZ.-iste) sf. Armă veche, 

un fel de arc compus, cu ajutorul căruia se aruncau 
săgeţi şi aite proiectile cu mai 
multă putere şi preciziune de
bit cu arcul obicinuit ('-j 191): 
olobannl.. ou palestra (aroubalista) 
slgeataprlntr’lnlmă 11 pătrunse (Cant.)
[lat.].

■AJlGUţ (-nesc) 1. vb, tr. A 
face.a îndoi în lormă de arc. Fie. I9I. Arcubalista. ,

1. vb. refl. A se îndoi, a se ^ ^
încovoia ca un arc: Trotuşnl... se arcueşte Inglnl urg.i.

ARCUŢT adj. ® p. ABcnj H ® In formă de arc: 
avea nişte sprlnoene bine .^e de pare că erau sorise (isp.).

ARCUliZŢ (pZ.-ete) sn. dim. ARC ® : 11 pierdu 
o săgetloă de care punea el In *ul iul oep.).

ARCUŞ (pZ.-nşe,-usnrl) sn. J Vargă (altădată 
în formă de arc) de lemn sau de metal pe care se 
întind, între cele două capete, fire 
subţiri de păr de cal, şi cu ajutorul 
căreia se cîntă pe instrumentele cu 
coarde; părţile arcuşului sint: baghe
ta, părul, capra, scaunul, şurubul 
şl Vlrful ([H 192): trăgea Dlalcă ou —al, 
da ta ardea la Inimă (I.-gh.>.

ARCUŞ OR (pZ.-soare) sn. dim.
ABC ®. 3
o ARDAIiţC s6sZ. Toate lucrurile pe 
care le are cineva la o gospodărie, cu 
care călătoreşte, etc., calabaltc: oiteie 
le pornea... Cam ou .voi tot itoc.) [AOIBlIc].

ARDE (ard şi an, pf. arsei, part. ars) . 
i. vb. inlT. ® A se mistui prin foc, 
a se preface In cenuşă; '$): oe lingă oo- 
paoll nsoatl, ard si cel veni sau pe lingă lem
nul usoat, arde si cel verde, pe lingă cel răi 
sufer şi cei buni, pe lîngă oamenii 4 
harnici şi din munca acestora trăesc 
şi cei leneşi; @: satul arde si baba se piap
tănă, se zice cind cineva face ceva ce 
nu-i potrivit, pentru care nu-i mo
mentul U ® Afi aprins (vorb. de foc); a. Arcuş de 
0: arde (oool In pale ude, se Zice despre vioară. i.Vir. 
Cineva care pare potolit, dar poate,ful-2- Ba,fhe- 
fi primejdios, despre unui care se,la-(3-P4ru]- 
laudă cu ce nu poate face, care se |ur„t,urialB 
arată grozav | ® A fi aprins {vorb. Arcu.j ‘ de 
de o iumină): In cameră ardeau mal contrabas, 
multe luminări ® A produce căl
dură mare, a dogori: soarele ardea ca In luna Iul 
Cuptor (isp.i ţf ® A fi fierbinte: apa arde ţi ® A Simţi 
căldură, usturime, etc. Inţr’o parte a corpului, a 
avea fierbinţeală: Iml arde oapnl; ll ard mllnlle ţi ® © 
A fi stăpînit.de o sensaţie puternică ori de un sen
timent adine, etc.: ard de sete; ard de nerăbdare; a-1
V Inima, aj a dori ceva cu înfocare, b) a fi cu 
gîndul la ceva, a fi cu voie bună, a avea chef pen
tru ceva, a fi dispus să facă ceva: de asta-ml arde mie 
Inima aoum P mai adesea elipt.: de povesti ne arde 
nonăP (VLAH.) .

2. vb. tr. ® A mistui prin foc, a preface în ce
nuşă: ardeau si prădan tot ce Intllneau In cale ţ[ ® A în
trebuinţa O anumită substanţă pentru a se încălzi, 
pentru a găti bucate, etc., a face foc cu ceva:
V lemne; v cărbuni K ® A întrebuinţa anumite 
substanţe pentru a da lumină: ~ luminări de ceară f 
® A frige {vorb. de o mîncare prea fierbinte):
măcar de te-ar v o za mă bună, dar o zamă de raci I (ret.) ţ| 
® V cărămida, a Supune la acţiunea locului bucăţile 
de lut din care se face cărămida H ® v cuptorul, a 
încălzi bine cuptorul pentru copt Ti ® X A înnegri 
bucatele lăsîndu-le prea mult la foc, sau punîn- 
du-le la un foc prea mare: a ars friptura ţy ® v cu 
Herul, a face semn cu fierul roşu, a înfiera II ® ^ v 
o rană, a cauteriza TI ® Ataă-l (salt arde-l-ar) locul 1

Fig. 192. 
Arcuşuri.

a) blestem, h) (ij expr. care se adaugă pe lîngă o 
apreciere măgulitoare asupra cuiva: Ard’o locui răze
şie 1 Eu chiteam că-1 boierie, Şl-1 numai o sărăcie.(Alecs..f ) ; 
da frumoasă mal e, arz'o focul I T ® A înnegri faţa. a 
pîrli: l-a ars soarele H © A Suferi 0 durere mare, ca 
şi cînd ar fi atins de toc: mă arde rana t ® A prici- 
nui o usturime mare, a frige (vorb. de o substanţă 
introdusă în corp, de o băutură, etc.): băutura aceasta 
mi-a ars tot gitieiui TI ® ® A fi stăpînit de un senti
ment puternic: mă arde un dor nespus de casă; v cuiva 
Inima, a-1 face să sufere: cum a arsei Inima unei mame, 
asa să-i ardă Inima Sf. Foca de astăzi (CRO.) TI ® lulmă, 
a da o emoţiune puternică, o mulţumire: trăgea Di- 
nloă cu arousul de te ardea la Inimă (i.-gh.) TI ® F .A 
lovi, a bate pe cineva: se primbla pe dinaintea băieţilor 
înarmat cu o vargă lungă, arzlnd clnd pe unul clnd pe altul 
(I.-GH.); Vo palmă, uu biciu,‘etc., a da cuiva o palmă, 
o lovitură de biciu, etc. ^ © ® F A-i spune 
cuiva ceva neplăcut, aşa ca să nu maî aibă ce răs
punde, a-1 pune la locul lui: dar ştii că m’al ars, Hsl- 
deule, zise părintele Dnhu (CRG.).

2. vb. refl. ® A simţi durere atiiigînd ceva a- 
prins, a se frige cu bucate prea caide TI ® X -A se 
înne^i stînd prea mult la foc {vorb. de bucate) ţ 
®, A se înnegri la faţă de soare, a se pîrli TI ® F 
A păţi ceva neplăcut, a se păcăli [lat. a r d ă r ej.

ARDEIA (-elez) ţ. Vb. tr. X A pune a r d e i u in 
ceva: nu mai ardela friptura.

2. vb. refl. © A se iuţi, a se mînia ipol.i.
ĂRDEIAŞ sm. dim. ardeiu.
ARDEIÂT adj. ® p. ARDEIA TI ® © Iute, ml- 

nios (POL.).
O ARDEIETTJRA (pZ.-turi) sf. XLucru care ustu
ră ca ardeiul: Cu sare să-l presăreze. Cu sare s’ardeleturi 
(ŞEz.) [ardeia].

ARDŞIU sm. ♦ ® Plantă ierboasă, originară din 
America’tropicală, cultivată astăzi foarte mult pe 
la noi ca plantă culinară (Capsicum annuum) ţ 
® Fructul acestei plante, de 
formă lungăreaţă şi ascuţită, a- 
desea cilindrică sau umflată, la 
început verde, mai apoi galben 
sau roşu ca focul; ^stul lui, 
uneori iute şi înţepător ca pipe
rul, îl face să fie foarte întrebu
inţat ca condiment, mai ales în 
ţările calde (ja) 193); ©: iute oa 
udeiui, se zice despre cineva iute, 
supărăcios; Q: a da cuiva cn » p« 
la nas (znn.), a-1 supăra mai tare, 
a-1 întărită [ard e]. Fi A,.(|ei,

ARDELEAN i. adj. «Din 
Ardeal, al locuitorilor din Ardeal: oito ists ar
delene Toate-s negre Ia sprlncene (ik.-prs.).

2. ardelean sm., ardeleancă (pZ.-ence) sf. Lo
cuitor al Ardealului.

3. ardelean(c)A sf. Un fel de joc obicinuit mai 
ales în Ardeal, numit încă după ţinuturi, ,,abru- 
dean(c)ă”, ,,someşan(c)ă”, etc.

ARDELENESC 1. adj. = ARDELEAN.
2. ARDELENEASCĂ Sf. = ARDBLEAN(C)Ă.
ARDELENEŞTE adv. Ca în Ardeal, ca Arde

lenii [ardelenesc],
•ARDENT adj. înfocat, înflăcărat; dotat... la 

studii, intellgant, » si entuziast (I.-gh.) [fr. < lat.].
ARDERE Sf. ® Faptul deaardeTi©* Căl: 

dură, arşiţă (bibl.) ţ ® mit —-de-tot, jertfă adusă 
de Evrei în timpurile vechi, în care victima era 
mistuită de foc, olocaust.

•ARDEZIE sf. jiM Şist argiios de coloare cenu
şie albastră ce se desface în pături subţiri; se între
buinţează pentru acoperirea caselor, pentru face
rea plăcilor de scris, etc. [it.].
OARDICA... sw RIDICA...
•ARDOARE sf. înfocare, înflăcărare ;osîrdic:iu- 

oreazA cu multă *: pliu de *a tinereţii (odob.) [lat.].
•ARDOAZA fnZ.-oazei .sf. .AdS—ARDEZIE [fr. ar-

doise].
t ARE = ARIE1.
'AREAL sbst. Trans. • întindere, suprafaţă (9 

unei ţări, a unui ţinut) [germ.].
ţ ARECIU... HARECIU...
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'AHŞNA (pl.-ene) sf. ® Locul deschis, aşter
nut cu nisip, din mijlocul circurilor, amiiteatrelor, 
şi In care se făceau exerciţii, se dedeau lupte între 
gladiatori sau cu fiarele sălbatice ( gS 194) 1 ® Are
nele romane. Clădire în Bucureşti pe locul Expoziţiei 
din 1906 H ® CE)
Cimp de activita
te: ee ooborise Însăşi 
ei fftrft niol o rezervi 
In arena eleotorali 
(i.-en.) [fr. < iat.].

ARENDA (-dez) 
vb. It. A da sau 
a lua în arendă. 

arendă (-enzll
s/. 09» ■© învoială Fig., 194. Arenft.
pe care o face ci- ■ j .
neva în anumite condiţium, dind aituia. In 
schimbul unei sume cuvenite, şi pe un termen ho- 
tărlt de ani, sa exploateze b moşie, să se folosească 
de veniturile unei case, unui teatru, unui hotel: 
a da, a lua, a ţinea In ~ ^ © Suma pe care O dă sau 
o primeşte cineva dintr’o asemenea învoială [rus.].

1 AREND.1^ sm. Mold. = ARENDAŞ: ~al cel veohln 
nu poale si Iaci niol un riu celui nou (ion.) .

ARENDAŞ sm. <# Cel ce ţine în arendă 
o moşie, etc.

ARENDAŞESG adj. De arendaş: in biţi- 
tura oasel arendăşeştl ardea nn toc mare (odob.) .

ARENDĂŞIE sf. ® y Ocupaţiunea de a r e n- 
d a ş H © Locuinţa unui arendaş.

ARENDAŞIŢĂ (pi. -Iţe), ABENDAŞOAICA (pi. 
-oaice) Sf. ® Nevasta unui arendaş Fe
meie care ţine !n arendă o moşie, etc.: in liuntru 
erau grimidlte o mulţime de tinere arendisoalce (odob.i. 

ARENDAT sbst. Faptul de a arenda, 
t ARENDUI (-duesc)... = ARENDA...
■ AREOMETRIE sf. 15 Partea fizicei care ne în- 

vi.ţă cum se poate determina greutatea specifică 
a unui corp cu ajutorul areometnilui [fr.].

■AREOMETRU (pi.-tre) sn. 15 Instrument care 
serveşte la (îeterminarea greutăţii specifice rela
tive a corpurilor solide şi lichide fără 
ajutorul balanţei ('li 195) [fr.]

•AREOPAG (pî.-gurl) STi. ® Tri
bunalul cel mai înalt la vechii Greci:
«ra unul din s^Aatnlcil unde s& strlnge
statul Athinellor (dos.) ^ ® 0: literar;
v^'Ul opiniunii publice [lat.].

arepA = abipa.
•Arest (pl.-turi) sn. ® închisoare:

a duce, a pune, a tlue la U ® rt pre
ventiv, închisoare pe care o face cineva 
In timpul cînd se urmăreşte instrucţia 
şi pînă nu s’a judecat procesul [rus. 
a r e s t ă saic germ. A r r e s t].

•ARESTA (-tez) vb. tr. A prinde pe cineva spre 
a-1 pune la'închisoare [arest -t- fr. a r r 6 t e r].

•ARESTANT sin., •ARESTANTA (pi.-ante) sf. A- 
cela (aceea)’care este arestat(ă) [germ.]. 

•ARESTARE sf. ® Faptul de a arestai® 
r; Mandat de ordinul scris ce se dă de procu
ror unui funcţionar al poliţiei pentru a aresta 
pe cineva. 1

•ARESTAŢIE sf. = ARESTARE [fr.].
1 ARET1 sbst. Trans. Băn. Preajmă, împrejurime; 
luai obicinuit in erpr. in ~ni, Împrejurul, în preaj
ma, pe lingă: nimeni nu cuteza ett meargă In '.'ul mănă
stirii (RET.); In ~ui vin tulul (buo.), în partea, în direc
ţiunea vîntului.

t ARET2 sbst. Pază, apărare: să Jim ralalll tării 
Moldovei de ei de apărare (nec.).
+ARETE1 sm. Băn. Trans. ® ^ Berbece de 

prăsilă: Măgurile c'aretil eăltară (oos.) 1 @ f*/—’ t Uneal
tă de bătut pari <bud.) iw berbece @ 1 ® ^ t Veche 
maşină de războiu tr berbece ® : areate, un iei de bo
lovani cu carii bătind, zldiurlle cetăţilor slărlma (cant.) V ® 
☆ t Constelaţia berbecului din zodiac ccant.) [lat.
aries,-ietem].
OARETE2 sm. i = erete ®.
OAHEŢAR sm.Băn. Trans. îS, Păstorul care pă
zeşte a r e ţ i i (hasd.).

Fig. 195- Areometrii.

AHţ:U sm. ^ CD = ALIQR ® 1 © = AIQES n ® ARE-
= LAPTELE-OţINBLDI ® H ® = LAPTELE-CPCDLin ®. «
'ARFĂ... = harfa... Ano
t ARGAL4C - AOtRLjC: au trecut el el cu zahereaoa şl 

CQ tot -val (NEC.).
ARGASEAÎLA (pî.-eeii) sf. «= ® Faptul de a 

argăsi ŢI ® Amestecul de substanţe cu care se 
argăseSC pieile; ©i: a se duce In putina cu /V (ZNN.), a 
ajunge rău, a se prăpădi.

ARGASţ (-ăeesc) vb. tr. A pune pieile In apă 
amestecată cu coajă de stejar, castan, etc. pentru a 
le face impermeabile şi mai trainice [ngr. âp-fctca 
< ipY<i£u)l.

ARGASIRE sf., arqAsit sbst. iţ30 Faptul de a 
argăsi.

ARGASITQR sm. Cel ce, argăseşte
pieile, tăbăcar.

ARGASITORIE sf. Loc unde se argăsesc
pieile [a r g ă s 11 o r].

ARGASITURĂ (pl.-tnri) sf. W” = ARGASJRE.
ARGAT srri., arcatA (pl.-ate) sf. Slugă tocmită 

pentru liiunca mai grea la o casă, la o moşie: tri-
mete pe un * al său cu carul cu boli (Crs.) ; argata a ImpIns-o 
cu capul In Ilntlnă ivor.) [ngr. ipYaxTjţ].

ARGAŢEL sm. dim. argat : băltănae Illnd, in
trase la dlnanl * (sad.).

ARGAŢESC adj. De argat: mnncă argătească.
argaţi (-ăteac) 1. vb. intr. A face slujba de 

argat, a inund ca argat: ei argătea pe la nnll el pe 
Ia alţii, ca să-şi ctştlge hrana vletll (isp.).

2. vb. tr. A sluji pe cineva ca argat: am venit să 
te argătesc o lună de zile tără simbrie (6n.).

ARGAţIE sf. Slujba de argat: tocmela-l ellr- 
şltă, intru chiar acn ’ndată in —' (alecs.).

ARGAŢEME sf. col. argat: Imprejnru-l, ca o 
roată, Şede »a toată (Alxi .

ARGAţire. sf., argAtit sbst. Faptul de a 
3. r g ă. ţ i
OARGEA (pZ.-geie) sf. ® SS Groapă pătrată, de 
o adîncinie pînă la o jumătate de metru, în unele 
părţi acoperită, ca un bordeiu, în care se băteau 
Ilarii ce aveau să susţină părţile războiului; femeile 
ţeseau acolo pentru a păstra firele umede, ea să 
nu se rupă la ţesut; se mai vede foarte rar astăzi 
pe la ţară: La * nu ştiu să tss. La horă mă ’ndes, mă’ndes I 
(VLAH.); O : nu tc grăbi ca lata mate la şl ca văduva Ia mă
ritat (pann) ; ^: nici hărhatol in nici femeea Ia războiu,
fie-care să fie cum li este dat, să nu facă ce nu se 
potriveşte cu firea, cu sexul lui Ţ[ ® (hasd.) Cele 
două scînduri pe care şade femeia cînd ţese II ®
Mold. (HASD.) 3Î5 Gura unei pivniţe H ® Mold. Trans.
(HASD.) (tkt.) (vic.) aîB Casa la începutul clădirii ei, cînd 
sînt puşi numai stUpii şi căpriorii ţ[ ® Mold.
(HASD.) aîst Bolta cea mai mare a unei biserici, de sub 
turlă: intrară In besearlca svlntnlul la locul ce să chlamă 
trivoion. Ia ’ntratni In —- (dos.) ţf ® Mold. Fie-care din 
bîrnele bătute de o parte şi de alta a unei plute 
pentru ca să ţină strînse lemnele care o alcătuesc. 
CARGELTJŞA (pi.-se), ARGELPTA (pZ.-te) Sf. dim.
ARGEA.

•ARGENTIFER adj. «■ Care conţine argint 
„ —OARGHELAR sm. Ban. Trans. (bib.) = HEROHE- 

LEGţu [a r g h e 1 e],
C ARGHELE sf. Băn. = HERGHELIE [srb. e r - 
geta].
OARGHESţ..., C ARGHISl... = ARGABI...

ARGHIROFILIE sf. Lăcomie de bani (a- 
dusă ca vină unora din clerici) [ngr.].
•ARGPjA (pl.-ile) sf. .iiâl Lut; siJicat bidratat 

de aluminiu provenit din descompunerea altor mi
nerale sau roce; absoarbe uşor apa şl devine mai 
mult sau mai puţin plastică; supusă la un foc pu
ternic, se întăreşte ca piatra; varietăţile el mai im
portante sînt: caolinul sau pămîntul de porţelan, 
argila plastică sau pămîntul de oale, argila smec- 
tică sau săpunul de pămînt, etc. [fr. <lat.].
•ARGILOS adj. Lutos, care conţine argilă: 

hnma este o rocă arglloasă [fr.].
ţ ARGIMAGZAR = ARZMAGZAR.
ARGpîT i. sbst. ® «• Metal de coloare albă 

caracteristică, "tare, toarte maleabil şi ductil, neal-
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ARH
AR6- terabil la aer; se atacă cu greu de acizi; se aliază 

mal ales cu cuprul şi cu mercurul; simbol chimic 
Ag; se găseşte în filoane printre rocele de porfir, 
meiss, etc.; se Întrebuinţează la facerea mone
delor, în bijuterie, şi. la fabricarea de diferite in
strumente: ouiat oa '«’Ul; ban de ; inbltor de la
com de bani, Sgîrcit; ^ lămurit, strecurat, î ^ ars, 
argint curat ; •«- ars ® ţf ® Nuntă de iw ntjntA 

® Pr. ixl. Coloare, argintieo fată niai albăoa -'ui 
orlnnlnl (emin.) t ® Băn. Maram. Mold. t; Bani ţf ® 
<t’ ARQJNT-VţU = MERCţTR; parcă are arsînt-vlu In el, 

2. ARGINTI sm. pl. (fi Bani.
a. t ABGINTUBI sn pl. Lucruri de argint: multe haine 

soumpe sl—url au apucat (m.-cost.) [lat. argentum].
ARGINTA (-tez) vb. fr. fT0 A acoperi ou un strat, 

subţire de argint obiecte de alte metale, pentru 
a le face să pară în Întregime de argint, a sufla 
cu argint.

ARGINTAR sm. ® iţ™ Cel Ce' lucrează obiecte 
de a r g i n t (sau de alte metale preţioase): bietul
se întorsese acasă trist si pltnglud cisp.i f ® V Negus
tor de asemenea obiecte.

ARGINTÂRIE sf. ® Multe obiecte de a r 
gint la uri loc 1f ® Taolmuri şl vase de argint 
t ® Podoabă de argint sau avlnd Înfăţişarea ar
gintului H ® ¥ Prăvălie de obiecte, de argint.

.ARGINTARIŢA {pl.-iţe) sf. Motd. (nasd.) # — 
coADA-HACULur [argint]. ' ,

ARGINTAT sbst. Faptul de a arginta. 
ARGINTĂTOR sm. Cel ce a r g i n t e a z a. 
ARGINTI (-teso)..., ARGINTI (-tesc)... = AROIN- 

9*acam luna arglnteşte tot Eglpetnl antlo (emin.) . 
ARGINTICĂ sf. ♦ = C0ADA-RACULUI [argint]. 
AiRGINTiU adj. ® De coloarea argintului, 

strălucitor ca argintul: norii argintii prind a se mmenl 
pe margini (vlah.i ţi ® Care are un sunet limpede ca 
argintul: Şl cu glasul *, Rlde vesel, .răsfăţată (alecs.).

ARGINTQS adj. ® ■» Care conţine mult ar
gint ţ!-® Ca argintul, de coloarea argintului: 
Luna varqă răze dnlcl si argintoase (Bol.i.

ARGINTIII (-ueso) .. = ARGINTA...: lumina zilei 
iml arglntnlse odaia (dlvr.i ■

ARGINTURA {pl.- 
turl) sf. Băn. A = COADA- 
RACULUI [argint].

ARGINTÎGA sf. ♦
Arbust cu fiori mari 
albe; creşte pe stîncile 
calcare din vîrfurile 
munţilor noştri celor 
mai Înalţi (Dryas oclo- 
petala) (|®] 196) [ar
gint]. lrig. 196. Arginţica.

’I^GON sbst. & Corp simplu, gazos care, în can - 
tităţi infime, se găseşte şi în aerul atmosferic [fr. ].

ARGONAyr sin. % Gen de moluscă cefalp- 
podă, avlnd opt braţe pe care se găsesc două şiruri 
de ventuze; specia cea mai cunoscută' trăeşte pe 
coastele.^ Siciliei,

'■^ARGOS adj.
flj{ Oprit pentru Fig. 197. Argonaut,
cltva timp de a , , ‘
siuji în biserică [ngr. âpvo?].
I ARGOSi (-osesc) vb. tr. nat A opri pentru cltva 

timp pe un preot, de a mai face slujba In biserică:-
Patriarhul... argosl pe MltropoHtnl Lcon (NESR.) [argOS].

'ARGUMENT (pl.-cnte) sn. G? Dovadă pe care o 
aduce cineva în vorbire sau în scris, întemeindu- 
se pe iegătura dintre anumite fapte: i*eie taie nu ml 
sa per de loc convingătoare [fr. < lat.].
'ARGUMENTA (-bsz) 1. vb. inlT. a? A aduce 

dovezi p'rin vorbă sau prin scris: felul onm argumen
tează dtnsul e absolut convingător.

2, vb. iT. A dovedi: ceea ce cauţi să argumentezi ml se 
pare absolut zadarnic [fr. < lat.].
'ARGUMENTARE, 'ARGUMENTATIPNE,' ARGU

MENTAŢIE sf. ® Faptul de a argumenta ţ] 
® Dovadă prin vorbă sau prin scris [fr. < lat.].

Fig. 198. Argus,

'ARGUMENTATQR sm. Gel ce argiimentează 
[fr. < lat.]. '■
'ARGUS npr. m. ® ^ Principe argian care după 

ieg’endă ar fi avut o sută de ochi t ® De aci K) 
ARGUS sm. Om cu privire ageră, pătrunzătoare, 
iscoditoare, care veghiază mereu şi pe care nu-1 
poate înşeia nimeni: a avea ochi de ~ f ® i Gen 

. de păsări din ordinul gaiinaceelor, astfel numit din 
cauza penelor Împestriţate cu numeroase pete ro
tunde care seamănă ou nişte 
ochi; trăeşte prin insuleie Ma-<: 
lesiei (iaj-198) [fr.].

'ARGUŢIE sf. 03, Fel de a 
judeca, şi de a aduce dovezi de
şarte, fapte netemeinice, falsi
ficate, interpretate dinadins 
greşit [fr.<iat.].

'ARHAIC adj. ® învechit, 
din timp’uri vechi, ce dă im
presie de vechime; care se Între
buinţa altădată, dar a dispărut sau se obicinuoşte 
rar astăzi: cuvinte,—e; stii ~ ţ[ ® Era ~ă, era cea 
mai veche din viaţa pămîntului [fr.].

'ARHAţSM (pî.-isme) sn. 03 Cuvînt, Întorsătură 
de frază care şe întrebuinţa altădată, dar care a dis
părut cu totul, sau se mai obicinueşţe foarte rar
astăzi: nnvellştll noştri Întrebuinţează deaeorl —e [fr.].
'ARHAISTIG adj. = arhaic [după germ, a,r- 

chaistisch].
ARHANGHEL sm. ® tn* înger care e mai mare 

peste ceilalţi, care ocupă un loc superior în ierar
hia ini'; -~n Mihaii 3I Gavrii, sărbătoriţi de biserica 
ortodoxă sub numele de Sfinţu-Arhangheli, în ziua 
de 8 Noembrie 1 ® F. imn. siintn nsp.), varga 
de bătut copiii ţ| @ X Un fel de colac: la o pomeni
ItŢngă trebne 200-300 colăcei, —1... şl altele (mar.) [vsI.
<gr-]. • •

'ARHEOLOG sm. ^ Cel ce se ocupă cu ar
heologia [fr. < gr.].

'ARHEOLOGIC â(îj. /S De arheologie: cercotsri 
'“■e [fr.]. -

'ARHEOLOGICESC adj. ARHEOLOGIC.
'ARHEOLOGICEŞTE adv. ^ Pe cale a r.heo- 

logică,: prin' arheologie. ,
'ARHEOLOGIE sf. ^ Ştiinţă carie se ocupă 

cu studiul monumentelor, obiectelor, etc. păstrate 
' din timpurile vechi [fr.<-gr.].

t ARHETIP (pl.-ipuri) sn. Original, model după 
care se călăuzeşte cineva: decittoate mai desivirsităpii- 
di şl piepimtnt Iş. Ha. au loat (CAnt.) [ugr. ây/Jzur.'.'j,

ARHIDIACON sm. tnJ Primul diacon pe lingă 
un episcop, [ngr. &p-,(t8tăxovo9j.

ARHID.IAGONIE sf. unt Funcţiunea, rangul de 
a r h i d i a G o n. ' '
'ARHIDIECESĂ (pl.-eae) sf. enj Provincie bi

sericească'iri fruntea căreia se găseşte un arhie
piscop [gr. + germ. D i 0 z e s e; comp. fr. 
archidiocăse].
'ARHIDIECESAN adj. ph] De ar h i d i e c e - 

să: oficiul 1 '
î ARHIDUGĂsm. ffl = ,ARHroţrcE [ngr. otoviocuc].
'ARHIDUCAL adj. Dearhiduce [fr.].'
'ARHIDUCAt (pl.-ate) sn. Donieniul unui

arhiduce [fr. archiduchă].
'ARHIDUCE sm. rM Titlul aceluia a cărui au

toritate este'superioară celorlalţi duci; în timpu- 
'rile din urmă era obicinuit numai în Austria şi la 
Bavana, unde numele acesta se da în special prin
cipilor din familia domnitoare [fr. a r c li i d u cj.
'ARHIDUCESA {pl.-eae) sf. ffi Soţia unui 

arhiduce H ® Titlu ce se dedea fiicei sau surorii 
Impăratuiui Austriei [fr.].

. ARHIEPISCOP sm. stâ ® în vechime, epi
scop al unei biserici mai de frunţe, cum au fost hi- 
sericiie care mai apoi s’au chemat patriarhale; 
mai tîrziu această numire s’a identificat cu acee# 
de Mitropolit H ® în Occident, prelat mitropoli
tan, care este în acelaşi timp episcop al unei dio- 
cese şi şeful unei provincii eclesiastice (fwl 198) 
[ngr. ăpxiEitioxoiroţj.
'ARHIEPISCOPAL adj. nsJ = arhiepiscopSSc: 

scannnl [fr.~].
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•AHHIEPISCOPAT (pf.-ate) sn. ® «(♦ Terito
riu sau provincie care depinde de juridicţiunea 
unui arhiepiscop t ® Oraşul unde ,«ste stabilit 
scaunul arhiepiscopal H @ Puncţiu-. 
nea, rangul de arhiepiscop [ir.], 

AHHEEPISGOPESG adj. eni De 
arhicp isoop: oaiatul -»■.

ARHIEPISGOPIEs/.fflt® Func
ţiunea, rangul de arhiepiscop H ®
Clădirea, locul unde şade un arhi
episcop [ngr. ăp)(!e«iaxO!t$ia].

rituală care cuprinde toarte litur- ^;^arIh^e isce™ 
ghiile ou indicaţiuiu speciale despre 
cele ce are arhiereul de tăcut în serviciul litur
gic, iie pentru hirotonie, fie pentru pri-care act 
arhieresc liturgic, precum şi toate rugăciunile 
de hirotonie care se fac pentni conferire de ran
guri, duhovnicie, etc. [ngr. apj^iepouxov]. 
ţ AHHIERAŢI (-ăteac) vb. intr. Pfi} (DOS.) A păstori 

ca arhiereu [comp. ngr. ăpyiepotxîDUj] 
ARHIERESC adj. urat De,arhiereu: i-a dat

bloeouvlntarea arhierească (slv).
ARHIEREU sm. mi ® Ori-ce demnitar al bi

sericii cu rang superior, mai sus de arhimandrit;
O: a băgat pe draoul tn casă ou lăutari şl nu poate să-1 
a coală ou suta de arhierei (isp.i ţ[ ® Spec. Prelatul care 
a primit consacrarea episcopală, darn’are eparhie, 
(In Romînia dinainte de rădjoiu erau în număr de 
opt) şi poartă'titluri de oraşe din eparhiile respec
tive: Ploeşteanul, Botoşeneanul, Graioveanul„Bă- 
căoanul, Rîmniceanul, Bîrlădeanul, Piteşteanu), 
Gălăţeanul [ngr. âp^^iepeo?].

ARHIERIE sf. mii Funcţiunea, rangul de a r- 
h i C r e U: arhiereul de va hirotoni pre cel pirit, să 1 se la 
arbierla iprv.-mb.). ' '

ARHIMANDRIE sf. 9Î3 ® Condiţiunea de ar- 
liimandrit ţi ® Loc unde şade un arhimandrit 
H ® Mănăstire avînd în frunte un arhimandrit:
de acum înainte In Argeş... să fie mănăstire ţi ~ (hasd.) .

ARHIMANDRIT, sm. mi Rang superior prin
tre călugări, deasupra stareţului şi egumenului- 
arhimandriţi au numai mănăstirile tnai însemnate;
MUropoUtol^face p® părintele Duhu cu 'mitră (Crgj [ngr. 
ap)(ijj.av8ptT*r]c]. ' v

'AHHIMILIONAR, -ARA adj. sm. f. Foarte bo
gat, care are multe milioane'[fr.]. 
tARHIMITROPOiiIT-sm. mJ Mitropolitul pri- 

mat [gr. âf-x1’ + mitropolit]. - 
ARHIPASTQR,sm. mt Prelat de un rang su

perior: olt pe ce să cadă ămetltl din picioare... de ruşinea 
•'■uini (CRo.) [gr. upxi- -1- p ă s t o r], 

ARHIFĂSTORESC adj. De a r h i p ă-
s t o r: Mitropolitul tării... ora luat pe sas din .scaunul ^ 
şl trlml9' la exil (I.-gh.).

ARHIPĂSTORIE sf. mi Funcţiunea, rangul 
de a r h i p ă s t o r.
'ARHIPEL (pl.-eluri) sn. (I_-gh.)@ = ARHIPELAG [fr. ].
'ARHIPELAG (pi.-guri) sn. * Grupă de insule,, parte a mării in care se găsesc mai multe insule la 

un loc “[gr.],
ARHIREU... = AKHIERţlTJ,.. 

t ■^ţf'HISTRATIG sm. ® Căpetenie t ® Spec. 
iri Cel mai mare peste îngeri, calificativ dat arhan
ghelilor Mihail şi Gavril [vsl. < gr.], ’

sm' Gel ce,se îndeletniceşte ou 
arhitectura, cu arta de a clădi, care face planul 
unei clădiri şi ia asupră-şi cîteodată construirea 
'■1 [fr. < gr.]. ■
{ ARHITEGTON = ARHITECT [ngt, apvixEv.xiuv]. 
ARHITEGTQNIG adj. ® aîi De arhitectură, 

care corespunde regulelor arhitecturii U ® ® Care 
e alcătuit sistematic, după un plan bine gîndit:
ttra a da clădirii despîcăturllor ,de lemne forme (I.-gh.) ; 
.nl-îlî«rl arllltoctonlol do-o grozavă măratle iemin.i ffr.]. 

mi^PlHITEC,rONIG^SG adJ- = ARHITECTO-
— (C..RAD.) [a r li i t e c t 0 n].

loif^ ,T^GTONIG?Ş,rE adv- ^ După regu- 
‘Cie arnueoturii: o casă mare, Încăpătoare şl clădită -»• 
1N.Er^T a r h i t e c t'O n I c e s c],' 

ARHItegT'IJrA (pi.-tari) -sf. ® aî5 Artă de a

construi edificii după regule,anumite t © înfă
ţişarea unui edificiu, felul cum e clădit după re- 
gulele acestei arte: casa aceasta n'are nici o — ■[ ® X 
~ militară, arta de a fortifica oraşele, cetăţile, lo
curile in care ar putea năvăli duşmanul in timp de 
războiu ţj ® 3, ~ navală, arta de a construi co
răbii, vapoare, porturi, arsenale, etc. 1 ® ® Alcă
tuirea sistematică, după un plan bine-gîndit, a unei 
lucrări: nu văd nici o»In opera acestui autor [fr.<C lat.].

•ARHITEGTURAL adj. aîa De arhitectură: 
formele —e alB acestei clădiri [Ir.].

'ARHITRAVĂ (pî.-avo) sf. 3Î5 La edificiile grece 
şi romane, partea inferioară a coronamentului «nul 
edificiu aşezată de-adreptul 
deasupra capitelelor colum
nelor sau pilaştrilor şi care 
suporta friză ([H] 200) [fr.
< ital.].

'ARHIVĂ (pi.-lve) sf. ®
Actele, ’ documentele, eto. 
privitoare la istoria unui 
popor, unui oraş, la admi
nistrarea unei instituţiuni, 
etc. K @ ®: arhivele neamului 

• nostru t @ Locul unde se 
păstrează asemenea acte:
Arhivele Statului [fr. < lat.].

ARHIVAR sm. .Funcţionar care. are

ARH-
ARI

Fig-. 200. Arhitravă.

sub în-

Fig. 201. Arhiyglta. 
şi eu, stufc unbhlu (alecs.) [Dgr.

grijirea sa un depozit de arhive [germ.].
*ARHIVOLTĂ (pi.-te) sf. aîî Ciubucele care Im 

podohesc boltitura unei arca
de (|®i 201) [fr. <it.]. 
ţ ARHON sm. Titlu de no

bleţă sau de politeţă ce se da 
cuiva, alăturat de obiceiu pe 
lingă numele sau rangul func
ţiunii pe care-1 avea: oft slut de 
fericit, şatrar, de a Intra In la- 

' mllla dumitale (Alecs.) [ ngr. 
cîpyiuv], .
t ÂRHONDA sm; = ARHON: 

nu-i vina dumitale 
c/b'/b vx'/. g],

ARHONDAR Sm., ABHONDÂRBASA (pL-ese) s’/. să 
Care are funcţiunea dea îngriji de un arhondaric, 
călugărul (călugă
riţa) însărcinat (4) 
intr'o mănăstire cu- 
primirea oaspeţilor 
[ngr. âp'/r)vxotp-f]c].

ARHONDARIC 
(pî.-iourOsn.nşt Par
tea din clădirea unei 
mănăstiri unde sînt 
găzduiţi şi ospătaţi 
călătorii (jşS 202): 
la ue aştepta o masă 
vrednică ide ă îndestula 
nişte stomabnrl 'de poeţi 
(ALECS.) [ngr. ap'^^OV- 
'captx'.].' -

ARHONDĂRlE Sf.= ARHONDARIC [ a r h 0 n - 
dar], ' - ■

ARHONDOLOG(H)IE sf. S ® Clasa nobililor, 
nobilime, boierime f ® Istorie a familiilor boie
reşti : material... dln.oere putea face o Întreagă arhondologle 
(BR.-vN.) [ngr. âp'/ovxo/.oŢia].. .

ARHONTAR... = ARHONDARIC;..
' ARHONTÂT sbst. ® Funcţiunea de arhon-

te 1f © Timpul cit guverna lin arhonte [fr.].
*ARHQNTE sm. ^ Unul din magistraţii cari 

guvernau timp de un an tn republica,veche a Gre
cilor [lat. <^.]. ' '

ARHONTOLOGIE= ARHONDOLOO(H)lE: lucram 
şl luptam... de dorinţa de ranguri pe seara —i (i.-gh.). 
ţ ARHONTOLOGHIU sn. Carte a familiilor 

boiereşti [ngr. &p-/ovxo).6it].
‘ARIAN1 1. adj.'ai' Ce ţine de "secta lui Arius 

(eretic din secolul al IV.-lea).
2. 'ARIAN sm.,'ariana (pf.-ane) sj. Părtaş al sec

tei eretice a. lui Arius [fr.].

Fig; 202. Arhondaricul 
mănăstirii Hurezul.'
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iMg. 203.
Anceală
(la cai).

ARI- ‘AJIIAN2 1. adj. • Al Arienilor, ce ţine de fa- 
A PI mi Ha Arienilor; iimbi ariene.

g. ARişNiam. pl. • ^ Nume dat celor mai vechi 
strămoşi ai familiei indo-europene; aceştia par a 
fi locuit la început Nord-vestul Indiei, de unde, 
pleclnd şi împrăştiindu-se spre Apus, au populat 
o mare parte a Asiei occidentale şi rqai toată Eu
ropa; alţii, îndreptaţi spre miază-zi, au popuiat 
India, Ceilanul, etc. [fr. aryen].
•ARIANISM sbst. cri Doctrina eretică a lui 

Arius şi a adepţilor săi [fr.].
'■^IC adj. = ARIAN2 [după germ. a r i s c h].
I^ICEAIiA (pi.-eii) s/. Boală la cai, mă

gari, vite cornute, etc. caracterizată prin nişte 
umflături la încheietura de jos a pi
cioarelor, lîngă copită, semănînd cu 
un burete, şi pricinuită de şederea a- 
nimalului Intr’un loc gunoios, plin de 
apă (;.î| 203) [arici].

ARICI (-iceso) vb. refl. © A se face, 
a se strînge, a se ghemui ca ariciul; 
a se sbîrli H ® w A căpăta ariceală 
H ® ♦ =tacidna.

ARICIOAICA (pî.-ce) sf. Fe
mela ariciului.

Aricit 1. adj. © p. arici H ®
Creţ: Negru este-nn cal urit Şl la păr e (Toc.i t @
Bolnav de ariciu 1[ ® Pocit, necrescut normal din 
cauza unei boli, cînd a fost mic (rv.-crg.) 1[ ® tPlin 
de răni (în urma muşcăturilor de ţlnţar): sămăna 
ou plalea pllulul, aela-1 era pellta —ă (Dos.).

2. sbst. Faptul de a se arici.
ARICITURA (pl.-turl) sf. = ARICEALĂ.
ARICIU sm. ® rrf: Animal mamifer inscctivor, 

cu capul ascuţit şi cu corpul scurt şi gros, acoperit 
pe spate cu nişte
ghimpi gălbui:cînd • vV->>-'rjJtMt 
doarme sau cînd 
vrea să se apere, se 
strînge formînd un 
fel de ghem ghim- 
pos;trăeşte în toată 
Europa (...■ 204):
.© : a ee tace (ghem) 
ea arlolul, se zice 
despre cineva care se ghemueşte de frig, etc. sau 
care stă de o parte. izolat de oameni, a fi nesociabil; 
cu înţelesul din urmă şi In expr.: paroă-i un ~ H 
© In credinţele poporului,ariciulesocotitcasimbol 
al înţelepciunii, ca dătător de sfaturi bune; de aceea 
D-zeu s’a adresat lui cînd a zidit lumea; de aici în
ţelesul pe care-1 are în pasagii ca; pare ca-i apusese 
ariciul la ureche că are să se petreacă Intre ele ceru pentru 
4Insul (isp.(*[ = aricealăţ[ ® f ([>; Boală de pie
le la om H ® A (hasd.) (tot.i Boală la plante, mai 
ales la viţă =tăoipne i| ® Băii. = rostogol © ţi ® 
■A Varietate de grîu cu 
spicul foarte scurt şi 
îndesat ( Triticumcom- 
paclum) II ® (NASD,)
(PAMF.) Joc popular U ®

ARjcro-DE-MARE, ani
mal echinoderm, cu cor
pul învelit într’o scoică 
de formă sferică aco
perită cu ghimpi, aşa că 
seamănă cu un ariciu 
strîns grămadă; trăeşte

Fig. 204. Arici.

Fig. 205. Ariciu-de-n

. . în mare (Echiniis livi~
dus) (ig] 205). [lat. ericius].
•ARID adj. © ^ Sterp, neroditor, sec, uscat; pă- 

uilnt —; ţţ © K : minte ~ă; subiect, studiu[fr. < lat.].
ARIDICA... = RIDICA...

•ARIDITATE sf. © Uscăciune, secetă, însu
şirea unui lucru arid; ~a soiului ţ| © (J.vi Lipsă de 
varietate, de imagini, de farmec; —a stilului [lat.].

ARJE1 sf. © c' Loc neted curăţit de buruieni 
şi ţărînă pe care se Imblătesc ori se treieră bucatele; 
în cazul cînd se treieră cu cai, se bate în mijlocul 
locului un par de care se leagă calul (>:| 206); orbul 
tsl caută acul In aria cu palele (pann) ţţ @ J ţ Clucer de
~, funcţionarul care avea supraveghierea grlnare- 
lor Domnului 1! ® • A ± Măsura unei suprafeţe ţţ ©

t1<s&

Fig. 306. Arie.

Pt. ext, întindere de teren: cerul acopere ca un coviltir 
arglntult rotunda 
O' a pămlntnlnl
(DLVR.) H © -A-
Spaţiul stră
bătut Intr’un 
timp dat de 
raza vectorie a 
unei planete; 
legea arll-r 
lor, una din 
legile lui Kep- 
ler U ® Băn.
Curte [lat. a- 
r e a].
' •ARIE2 sf. J © Şirul de tonuri, de note, care 
alcătuesc o bucată de muzică după regulele artei: 
melodia aceasta se execută te o ^ bine cunoscută ţ[ @ Bu
cată de muzică, cintec; arii naţionale [it. aria], 
ţ ARIENESC adj. = ARIAN1.
•ariergarda {pl.-ie) sf. a Partea de la ur

mă a unui corp de armată, menită să apere grosul 
armatei de un atac pe la spate [fr.].
•ARIMAJ sbst. a. Aşezarea mărfurilor în maga

ziile vasului sau pe punte [fr. a r r i m a g e]. 
OARDM... = ANIN...
tARÎNA1 sf. Trans. Nisip [lat. arena]. 
ARÎNA2 sf. (HASD.) = ANINĂ1.
ARÎNARIţA (pî.-lte) Trans. ţ = STţTDENlŢA 

[arin ă]'.
OARINDA... = ARENDA...
OARŢNDE, C ARINE Trans. sm. A = anin.
O AR IN G A sf. Trans. >4» = SCRUMBIE [germ. 
H â r i n g].
OARINI (-ineac) vb. refl. Trans. A se freca de ni
sip (Vie.) '[arin ă].

ARINIŞ (pL-suri) sn. Loc acoperit ou nisip, 
pustiu; I-am urmat In -nurlie Egiptului (negr.) [a r i n ă].

ARINIŞTE sf. ♦ Loc acoperit cu anini, pă
dure de luncă sau de locuri apoase compusă mai 
ales din anini; scara vino din arlnlstl. Cu miroase o Îm
bată (EMiN.i [arin].
OARipiU1 (pî.-oalo) s?i. y © 
augm. abie1 f ® Vraful de 
pleavă ce se strînge grămadă 
în jurul unui par la arie, cînd 
se treieră.
OARIOIU2 {pl.-Oile] sn. Kt 
Grup d’e oi (iespărţit de turmă
(RV.-CRG.).

ARIOR sin. ^ ® = ALIQR ’
© t @'= LAPTELE-CUCULUI ©
11®— -DE-BALTĂ, plantă ier
boasă, cu flori galbene dispuse 
în umbele, cu fructe în formă 
de capsule acoperite cu mici, 
tubercule neegale; creşte prinj 
locuri mlăştinoase, pe malurile; 
apelor (Euphorbia palustrisf 
(i@S 207) [lat. a u r e o 1 u s].
•ARipso i.adv.it.Jln mod 

patetic şi cu efect dramatic.
2. sbst. Bucată de i 

muzică executată în | 
felul acesta [it.].

ARIPA... = ÎN
ARIPA...

ARIPA (pl.-lps,
-ipl) s'f. © i 4|i 
Partea corpului cu 
ajutorul căreia une
le animale, în spec. 
pasările şi insectele 
se înalţă, sboară şi 
se susţin în aer (ţa]
208); a bate din aripi; i 
a tăia aripile H ® ®
{vorb. de lucruri ne
materiale şi mora
le) : aripile credinţei, glndnlnl; e timp de strlns arlpU6 
tnohlpulrll... o.-oh.) 1f ® . F ; aripile vlntulul, timpului, 
etc. n ® ® Scut, ocrotire; Dumnezeu..', să vă scopere

f ig. 207. A
dc*baltA

Fip. 208. Aripi: A. de liliac 
B. de flulure .C. de pasăre.
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'II (II I

Fig. 209. Aripa 
unei clădiri.

Fig. 210. A. Aripă 
de trăsură.

ou ulpB bun&tătllor sale (slv.) ^ A lace, a prinde, a
c4p&taaripi, a Căpăta putere, a ajunge cineva să se 
Încreadă In sine, a ajunge la o situaţiune, la a- 
vere, a-i tăia cuiva aripile, a-1 lăsa fără ajutor, a-1 
împiedica de a mai face ceva; a 
ţinu pe cineva sub aripa Iul, a-1 apăra, 
a-1 ocroUH ®f^Pr. anal. Organul 
membranos care slujeşte peştilor 
spre a putea înnota wm- abipioarA nn.
•; © ^ Partea laterală a unei clă- 
liiri (Ml : aclI>a lileaPt& a palatului; 
aripa biserioii, streaşină de la turnul 0Qj| 
cer mai de sus f Pr. anal.
Partea laterală a imei armate aşe
zate in ordine de bătaie: ooman- 
dantll... alergau otnd la aripa dreaptă, 
olnd la aripa atingă a oştirilor Înşirate
ION.) K ® ţSt Laturea, marginea unei turme de 
oi; aripa oilor (hasd.), locul îngrădit unde stau oile 
In timpul nopţii t ®) Pr. ext. Ori-ce are forma sau 
felul de aşezare al aripilor întinse aie unei păsări: 
Inroi ou aripi fw FţIRCA; sa v&d oruol ou olte două aripi 
iiRO.i; aripile vlrtelnltel, crucile, 
spetezele. fofebiiţele vîrtelni- 
ţei; ou ochelarii pe aripele nasului 
(BAS.) H (u) fAr Aripa unei trăsuri,
apărătoarea de deasupra roţi
lor care împiedică să vie no
roiul plnâ sus (Mj 210); aripa 
unul înnd de butoiu, una din cele 
două doage în formă de seg
ment de cerc care alcătuesc 
părţile laterale ale unui fund de butoiu swFDND; ^ 
aripa morii, partea morii alcătuită din scînduri le
gate între ele cu chingi, sau dintr’o cercevea aco
perită cu pînză, şi care, împinsă de vînt, pune în 
mişcare pietreie morii; moara, poate avea 6, 8 şi 
chiar mal multe aripi (w hoabA] ; aripa rotii, lopată 
sau spetează prinsă între obezile roţii la o moară 
de apă şi în care, bătînd apa, pune în mişcare 
roata H © a, Pînză în formă de trapez la o cora
bie: *• de gabler; — de ebur&tor; Interioară @ pl, f 
Bucov. (MAR.) (jţ Boală de copii mici care-i face să se 
iricourde, să bată din pi
cioare şi să plîngă me
reu *1 @ 4) (MAR.) aripa- 
ojŞTBi, fluture mic, alb, 
ce se arată mai ales în 
lunile Iunie şi Iulie fP<e- 
wphoTus pentadactylm)
(MJ 21.1) [lat.-vulg. a- Fii-, an. Ăripa-glşteî. 
Iapa].
' AHIPAriţA (pi.-ito) sf. Oaie care merge la 
marginea, la aripa turmei (dam.).

aripat adj. înaripat, cu aripi: veni un şolmn- 
lean nep.i [a r i p a].
ţARlPi... ©= ÎNARIPA... ţ ® t A-şi întinde ari

pile: dedesuptul tntărltnrli arlplndu-se nna la alaltă (b)bi..).
aripioara (pl. -oare) sf. @ dim. ARIPA: clo-

clrlannl o lua pe aripioarele sale şl o ducea (Crg.) ţ[ © Ml$s> 
Organul membranos la peşti cu ajutorul căruia în- 
noată (m- PEŞTE).
■ARISTOCRAT sm., * ARISTOCRATA (pl.-ate) sf. 
Ora de frunte, om ales în societate, de neam 
mare, nobil, boier [fr.].
■f^ISTOCRATIG adj. De aristocrat: maniere -e [fr.].
•ARISTOCRAŢIE sf. ® Clasa de sus, a nobi

lilor, nobilime, boierime 1] © Pr. ext. Clasă de 
oameni aleşi, distinglndu-se prin anumite însuşiri: 

Inteleotuală [fr. [.
, ..^^TOGRAŢDME sf. col. Clasa de sus, a no
bililor, boierime [aristocrat],
„ -ARISTON (pi.-oane) sn. J Instrument muzical 
automat, în formă de lădiţă, care, prin învîrtirea 
unei manivele, redă diferite arh însemnate pe un
r!SAn^<=Srt0n Perforat (U 212) [fr.].

E Trans. Maram. Bucov. închisoare, 
t-aîllltung- âristom]. 
jfrA^ITMETIG adj. ± De aritmetică: oaloul ~

■aritmetica (pf.-ioi) sf. ® ± Ştiinţa oare

Fig, 212. Ariston.

se ocupă. CU raporturile dintre numere, cu calcu- 
lele 1[ © *■ Carte care tratează despre asemenea 
ştiinţă [fr. < lat.].
•ARITMETICEŞTE

adv. ± După arit
metică, dupăregulele . 
acestei ştiinţe: tăcfnd so- 
coteala»*', rezultatul e acesta.
‘ARITMETICIAN; 

sm. ± Cel ce se ocupăi cu 
aritmetica [fr.]
■ARITMOMETRU 

(pl.-tie) sn. Apărat cu 
ajutorui căruia sepotfa- 
ce mecanic calcuie arit
metice [fr.].
OARIU sm. A = ARţlII- 
O ARÎUŞ adj. sbst. Olten. Băn. Trans. chasd.) (Wg.i a 
Măr 1^,măr care se coace de timpuriu, la Slm-Pietru.

•ARIVIST sm. Persoană care caută să ajungă 
la o situaţie cu ori-ce preţ, întrebuinţlnd toate' 
mljloaceie; ambiţios fără scrupuie [fr.].
O ARiND A... M-ARERRA ...

A-RţNX)XJL (DE-) loc. adv. tw- rînd. 
•ARLECHpi sm. ® O Personaj din vechea co

medie italiană, care apărea pe scenă într’o haină 
pestriţă, alcătuită din fel de fel de petice 
de colori diferite şi care amuza publicul 
prin glumele şi caraghiozlîcurile lui (i@|
213) ţ ® <Ş) F Om neserios, fără prin
cipii hotărîte: nn poiitio [it. arlec-, 
chino],

• ARLECHINADA (pl.-ade) sf. ® O 
Piesă în care apare un arlechin, bufonerie 
T ® ® Faptă neserioasă, ridicuiă: ~ po
litică [fr.].
fARM (pl.-mnri) sn. ® Partea de sus 

a piciorului la cal, vite cornute, etc., 
coapsă (mv- cal, bou) : mănlncă din »ul de din
apoi al lepli o ocă şl jumătate de carne (şez.) 1 Fig. 213. 
dl £) Băn. Partea de sus a piciorului ia Arlechin.
om, coapsă [iat. arm u s].

ARMA... = ÎNARMA... [lat. armare].
ARMĂ (pl.-me) sf. ® ^ Instrument, unealtă 

făcută anume pentru a servi cuiva să se apere sau 
să lovească in cineva: •«- aibă ■«- alb; de loe
•«- FOC; —■ ofensivă •«- OFENSţV; * defensivă wm- DE
FENSIV ; A- portativă wm- PORTATIV; — de vlnat, de tir, 
de salon, de râzbolu; a lua armele, a se înarma fie pentru 
a ataca, fie pentru a se apăra; a chema la arme, a 
strînge soldaţii, cetăţenii cari pot purta arme, spre 
a fi gata de atac sau de apărare; de aci: la armei 
strigăt prin care se chiamă soldaţii, cetăţenii ca 
să ia armele; a depune armele, a se preda, a înceta 
lupta, războiul U © saiă de arme, un fel de galerie 
în care se află aşezate în ordine şi bine întreţinute 
tot soiul de arme; loc unde se învaţă mînuirea 
armelor H © xi Se zice despre diferitele feluri de 
trupe care compun o armată, adică infanteria, ca
valeria, artileria, geniul, aviaţia: in ce ~ al servit p 
•i ® pl. Meşteşugi mînuirii armelor f ® Jă pl. 
(F; Războiu, luptă, expediţiune militară; frate de 
arme, tovarăş de luptă; fa ridica arme(le), a se apuca 
de arme, a începe războiul, a declara, a purta răz
boiu f © pl. (F) In sens moral, se zice despre tot 
ce slujeşte spre a combate pe cineva, spre a face să 
dispară o greşală, spre a nimici o pasiune, etc.: ar
mele raţiunii, adevărului, calomniei, etc.; se întrebuin
ţează unepri şi la SţJ.: calomnia este totdeaima arma 
Invidioşilor 1[ © pl. SS Semnele simbolice distinctive 
ale unei ţări, unui oraş, unei familii nobile, marcă, 
stemă [lat. arma. In parte cu accepţiunile fr. 
arme].

•ţ ARMADA (pl. -mezl)4 ţARMADIE (pl.-adil) sf. Jt 
Trans. Băn.= ARMATA: Împăratul nu se teme cu toate 
armezlle lui iret.) [ung. a r m â d i a].

•ARMAMENT (pl.-te) sn. ® Faptul de a 
înarma, de a aproviziona ou armele necesare o 
ţară, un corp de armată, etc. ţ © ii< Toate armele 
la un loc ale unui soldat, ale unui corp de armată, 
etc. t © a, Paptui'de a pune una sau mai multe 
corăbii în stare de a călători pe mare [fr.].

ARI-
ARM
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ARM-
ARM

OARMAN (pL-ne) sn. ® ^ Arie mare unde se 
trei ori sau In care'se strlng bucate; ae dnae înapoi 
la unde adormi ,ln pale (d.-zamf.) @ Ogradâ CU fin 
unde se Închid vitele (l.-mo H: ® g Locul, cercul 
unde se aş'ază arşicele In care ţrebue să se loveas
că; rostii ,Si armean: dacă intra cu lohlnl In armean... 
nn mal l&aa oeolor pentrn cellalt! (i.-oti.) *j (j) RotOCOl, 
cerc care se face pe faţa apei, clnd se aruncă sau 
cade ceva In ea; rostit şi armean; ae tăcea cite un 
armean Împrejurul (stropn)lul (isp.) [tc. harman]. 
OARMANGIU sm. (pol.i isain.j ^ Om tocmit pen
tru treierat; argat care păzeşte armanul [tc. h ar
ma n ^ y].
O ARMAR (pl.-are, -arurl) sn: Trans. -- ALUăA.

ARMARIR s/. Loc unde slnt adunate arme; 
du-te de-ţl alege dup& plac din armftrla mea (ret,).

•ARMArii s/. pl. 'sS=ARMOHii [după fr. ar
mei r i (! s].
C ARMĂROAIE s/. Trans. (vic.i (pAc.) Dulap făcut 
după mărimea unei firide şi aşezată In ea; In- 
tr’Insul se ţin sticle, oale, etc.; 
uneori are şi forma unui bufet 
(iŞi 214) [armar].

ARMĂSAR sm. ® ^ Cal 
nejugănit; jfe; ~ul bun se vinde din 
grajd, se ziqe clnd un lucru bun 
n’are nevoie să fie lăudat;
—ui clnd Imbătrlneşte ajunge la rlşnltă, 
se zice despre cineva care nu mai 
e bun de nimic, dacă a Imbătrî- 
nit; O : a tace din ţintar a mări 
peste măsură Însuşirile, Însem
nătatea unui lucru, a exagera 1[
® Motd. Trans. (hasd.) (conv.
=arhAsAuşil ® [lat. vulg. ar- 
mlssarius= clas. admissa- 
r i u s].'

ARMAsĂRAŞ sm. 7^ dim. 
aemAsar.

ARMĂSĂREL sm. ® dim. ABMASAB f
Fig. 214. Armăroaie.

- .. ®
Cuiul lung care prinde cătuşa de proţap şi se 

prelungeşte plnă la pămint de ţine jugul ridicat 
(ev- PROŢAP).

ARmAsAreşte adv. Ca un a r m ă s a r.
ARMASARUŞ sm. 7^ dim. ARMASAB: intră In 

ourtlle domneşti In săltătarlle... uoal arăbesc (odob.),
ABMAŞ sm. ® t Odinioară, om de arme, 

un fel de jandarm, Însărcinat cu urmărirea, prin
derea răufăcătorilor şi aducerea la Îndeplinire a 
pedepselor K ® ţ Manie sau vei *, odinioară 
comandant al artileriei, care mal avea sub autori
tatea sa închisorile din ţşirăşi care da curs sentin
ţelor capitale; de el depindeau rangurile inferioare 
de armaşi (vton, tntl ~ sau al doilea, ai tnllea -~); 
~ul cel man avea toată autoritatea asupra robilor Statului 
(i.-GH.) U (â) Trans. (wo.i, .^ul man şi mic condu
cători ai cetei de tineri cari iau parte la serbarea 
Junilor din Braşov H ® Trans. O Substitut do 
primar 1{ © g po-a --ui, joc de copii cari îşi aleg un 
împărat şi un armaş; acesta trage pe .rinei copiilor 
cu o batistă răsucită la palmă atîtea lovituri cîte 
porunceşte împăratul H ® g Siciu al arşicului ţ[ ® 
Mo/d. (HASD.) 2 vin~, vin de calitate superioară din 
viile de Cotnari.

ţARMAŞEL sm. t Armaş de grad inferior 
celorlalţi armaşi (al doilea, al treilea); 11 priud pe 
drum armăseli Iul Vodă (Vlah.i .

ARMAşeSC adj. t De armaş. 
ţ ARMAşi (-ăşeşc) vb. tr. (Ţi t A face a-r m a ş pe 

cineva; De oind eu te-am armăşlt Nici o slujbă n'al plinit 
(TEoD.) ® (K î A asupri, a chinui, a schingiui; declt 
trupurile mal rău armăşeaste sufletele (varl.>.
tARMAşje s/. ® t Funcţiunea de armaş t 

® 'P Asuprire, chinuire, schingiuire.
ARMAT adj. ® p. ARMA TiH © nrarmat T ® 

iă Putena ~ă,- forţa militară a unui Stat T ® K 
Măsuri —e, măsuri de războiu, de apărare; Cabinetul 
din st. Petersbnrg se împotrivea la ori-ce măsuri ~e (i -gh ) 
T ® BETON [după fr. armă].
, * ARMATĂ1 .(pl.-ato) sf. ® ii TotaUtatea for
ţelor militare dintr’un Stat; o parte din aceste for
ţe, oaste, oştire; corp de* activă; » permanentă;

teritorială T ® Pr. ext. Serviciu militar; a face 
armata T ® ® Mulţinie mare, adunătură; ei-a re
crutat o de oameni fără căpătflu [după fr. arme C; 
comp. it. a r m a t a]. -
t ARMATA3 (pî.-ate) S/. ^ = HARMATA; ou pede- 

strlmea şl cu armata, adecă cu puştile, au ţinut mUlocui 
(M..C08T.). .
‘ARMATOR sm; ^ ® Cel ce echipează un 

vapor cu toate cele necesare: catarturi,, plnze, ar
me, muniţiuni, etc.
T ® Cel ce echipează 
o corabie pe soco-, 
teala sa şi o încarcă 
cu mărfuri spre a o, 
expedia la un port 
de comerţ [fr,].

•armatura, /
ARMAtorA (pl.-turi) 
s/. ® iîî'P Toate 
legăturile de fier care 
servesc să Susţină o 
construcţiune, o fe
reastră, un modelaj, 
etc. ([E] 215): greaua 
ariD^tar& a teieştllor zace 
la pămint (irg.) ^ (D
Pie-care din plăcile 
metalice care fac

Fig. 215. Armaturi.

parte din condensatorii e- 
lectrici T ® J Unul sau mai mulţi accidenţi sorişi 
imediat după cheie, pen- » • ’ '
tru a arăta tonul şi mo- li 
dul în care bucata de
muzică, este scrisă (H Flg. 2t6. Armaturi.
216) [fr.l. -

' armatura {pl.-turi) sf. ® isi Toate armele 
pe care le poartă un soldat: drept toată armătura, e- 
veau clte o puşcă.;, şlclte un pistol (fil.) T ® pl. Stemă: 
armăturile acestea slnt: capul zimbrului -moldav, ţllnd In 
coamele sale pajura împărătească (negr.) [lat.].

ARMEAN1 sm., arsieanoA (pl.-ence) sf. 9 Lo
cuitor din Armenia sau coborîtor din aceşti locui
tori [vsl. A r m ă-n i n fl].

ARMEAN31«-'ARMAN ® ®.
ARMENESC 1. adj. ® Al Armenilor, de Ar

me a n: biserica armenească; alfabetul (ew TABELA V)T 
® trop. Vizită armenească, vizită peste riiăsuru de 
lungă f ® iron. Mold. i Cuc pupăză.

2. armeneasca sf. Motd. (i.-gh.) Joc popular. 
ARMENEŞTE adv. In felul Armenilor, în lim- 

ba a r m e n e a s c ă.
O ARMIG sm. 7*: Trans. (FR.-cDR.). (vic.)=ARMţa. 
{ARMIE's/. ® Ji Armată,' oştire: fugeau In urma 

noastră ca o pusă Ia risipă ialecs.) ; f ® 0: Vezi bejenii 
de albine. Armii grele de furnici iemin.) [rus. a r m i j a]. 
O ARMIG srn. Băn. 7*: Armăsar.
‘ARMILARA adj. f. ir Sferă sferă imaginată 

pentru a face să se priceapă aşezarea în spaţiu şi 
mişcarea corpuriior cereşti, şi în 
deosebi a acelora care fac parte 
din sistemul nostru planetar (l®1
217) [fr.].
O ARMINDEN sn. ® Motd. Trans.
Băn. ® Ziua de 1 Maiu: in ziua de 
să bel vin roşu, că ae Innoeşte stngele 
(şez.) T ® Trans. (hasd.) Pom sau 
crengi care la lntliu/-Maiu se puri 
dinaintea uşii [vsl. I j e r e m i i- 
n fi-dini].

t ARMISTIŢIE sf. a = ARMIS- 
TITIB: Rrmlstitla ce făcuse cu Moscalii (LET.) [pol. ar- 
mi S t y C y p m]. • - ' ■
‘ARMISTIŢIU (pl.-tii) sn. a întreruperea, în

cetarea pentru cltva timp a ostilităţilor, prin bună 
Înţelegere între conducătorii celor două armate 
vrăjmaşe [fr.].

‘ARMONIA (-nlez)...= ARMONIZA... [fr.] 
‘ARMONIC adj. J Ce are armonie, plin de ar

monie: sunete »e [fr. < lat.].
‘ARMONICĂ (pl.-Ice) sf. J ©= ACORDEON: llSuăl 

cu cămăşi roşii fac să se audă preludii de (irg.i T ® '*' (?* 
gură), ihic instrument de muzică, mai mult jucărie 
copilărească, alcătuit dihtr’o placă de metal de

Fig. 217. Sfera 
arinilariL
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TABELA V. ALFABETUL ARMENESC

Mare Mic Cursiv Valoarea fonetică

c. iit .... a
e F .... p (b)(neaspirat)

n- tt A k (c) , •
'h 7. T - .... t (d)(neaspirat)
b b V .... e, ie

.O ‘1 1 .... zt t b .... ec li C .....e (toarte scurt)p- R I1 .... th (t aspirat)
d* }■ .... j

1’ h t
u L L .... 1
h' .... h (aspru)
tr ■ > .... ds
ii ţ l .... g (k)(diir)
4. s ^ . ....-h
2 a .... ts-(neaspirat)
‘L -■L .
j< «• i ..T. t
U’ j' / ■ .... ma : .... i, h (slab)
■i. X .... n
c ă L .... ş .
II - .... uo, (ca engl. w)
2 X .... 6
“i n - n • — b (p)
A t 0 ....  6,'g (moale)

n. — ....; r (aspru)u u - ....  s (aspru)
t t Vs trt ...;. d (t)r r ~ f • ....  r

8 3 5 .... ths (aspru)
b L. - .... u
*
■$ •fi

4
*■

..... ph (asprul 

....  kh (aspru)
0 41 6. ..... 0

• ^ 9> ^ i ...... f

BSUA

Fig. 218. Armonică.

care sint prinse mici căsuţe care au înăuntru ancii 
libere; sufiînd în aceste căsuţe, se obţin sunete 
izolate sau în acorduri; numit şi „eolină1, (j®| 218) 
[germ. (Z i e h) h a r m o n i k a, (M u n d)b a r- 
m o n ik al.

‘ARMONIE sf.
® J Sunete exe
cutate de voci sau 
de instrumente di
ferite şi combi
nate în aşa fel in
cit, executindu-se în acelaşi timp, să mulţu
mească pe deplin aiizul t ©^Potrivire plăcută în
tre sunete t ® J Arta de a cunoaşte potrivirea 
între sunete, studiul acordurilor: şcoală de ~ H ® 
Felul plăcut în care sună cuvintele dintr’o poe
zie, dţntr’un discurs, etc.: admir armonia acestor Tor
suri H © 07 ţi Imitativă, împreunare de cuvinte 
alese astfel ca sunetele lor să imite ceva din 0- 
biectul pe care-1 reprezintă aceste cuvinte: „Un 
trocot de copite, potop rotopltor” (Alecs.i e o * Imitativă 
11 ® Pt. ext. Potrivire între părţile alcătuitoare 
ale unui lucru, între calităţile lui: iti înfăţişează o 
desăvlrşltă de linii şl de proporţii (vlah.i H © ® Bună 
Înţelegere: nu trăeso In ~ 1[ ® t încheietură: stricin- 
du-l toate armoniile trupului şl toate Încheieturile (oos.) [fr. 
<lat. K ® <gr, dp|xov'.a].
•'ARMONIOS adj. Ce are armonie: limbă armo- 

nloBsă; versuri armonioase; colori armonioase, colori bine
potrivite, plăcute ochilor [fr. harmonieux].

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat.

•ABMONIST sm. J ® Muzicant bun cunoscă
tor al armoniei H ® Cîntăreţ din armonică [fr.].

•ARMONIU (pl.-hii) sn. J Instrument de mu
zică cu claviatură, analog cu orga, în care tubu
rile sînt înlocuite prin laine metalice foarte sub
ţiri;-sunetele sînt produse prin mişcarea aerului 
provocată de un burduf mis în 
legătură cu două pedale ([^219)
[fr. har m o n i u m].
•ARMONIZA (-izez) ub.fr, şi 

intr. ® J A'alcătui după regu- 
lele armoniei: — o bucată de muzică 
1[ ® Pr. ext. A face să se po
trivească, a pune In armonie 
părţile, calităţile unui lucru: 
n’a armonizat destul colorile K ® A

ARM-
ARM

Fig. 2ig. Arnioniu.

forma armonie, a se potrivi în mod plăcut cu
ceva : roşul cu galbenul nu armonizează împreună ţ ® F 
A trăi înbună înţelegere: trăeso In acest tînnt alături... 
armonlzlnd Împreună (BAlc.i [fr. harmoniser].

•ARMORIAE (pf .-ale] sn. ® Carte care cuprinde 
armbriile nob’leţei unei ţări, unei provincii [fr.].

•ABMORII sf. pt. © Semnele simbolice distinc
tive ale unei îamilii nobile, ale unui oraş, etc.; 
marca, stenia unei ţări: mi-a dat.carte sa de vizită pe 
care lipsea -Insă •^le (i.-gu.) [fr. a r m O i r i e s]. 
fABMUR, sm.= ARM.
•ARMURA (pl.-url) s/. ® = ABMAturA H ® 

Armele şi imbrăcămintea de oţel oare în timpurile 
trecute acopereau tot corpul 
războinicului, precum pla
toşa, zaua, coiful, etc. ([U 
220): armnrlle grele ale cavale
rilor din Malta (VLAH.i H ® J =
armatura ® [fr.].

ARMURAR1 sbst. ®
Boală de vite, foarte primej
dioasă, umflătură la partea 
de sus a piciorului cu para
lizie a picioarelor de dinapoi, 
pielea vitei bolnave e Info- ‘ 
iată ca şi cînd ar fi deslipită, 
iar carnea e acoperită cu nişte 
pete ca ale frunzei de armu- 
rar: boala de se leoneşte... cii 
buruiana ce se chlamă armurar 
fiartă Ia borş (DrA6H.)1[ ©'^Plan
tă ierboasă ce creşte mare, ajungind uneori pînă la 
înălţimea de doi metri; are frunza grasă,: împe
striţată cu pete albe, cu crestături mari şi cu ghimpi 
pe margini; florile sînt stînjinii deschise, dispuse în 
capitule globuloâse; poporul o întrebuinţează,con-î 
ţra boalei_de vite numite armurar (Carduiis ma- 
Tianwsj'(i®| 221) [ar
mu r].

—Viziera

Qrumăjer

■Oraţap

220. Armură.

Fig. 221. Armurar.

‘ARMURAR2 = ARMUR^SR.
ARMURARE S/. ^ = ARMURAR1 ®. 

‘ARMURĂRIE Sf. @ V Loc unde se fabrică 
sau se vînd arme [Ir.].

ARMURAHIŢĂ sf. ARMURAR1 ®- 
tARMURE = ARM.
‘ARMURIER sm. @ ® Lucrător sau neguţă

tor de arme de apărare, precum coifuri, zale, etc. 
şi chiar arme de foc, puşti, pistoale, etc.: oîiţerni
intrase In prăvălia unni —, ibr.-vn.) H ® Maestru SUU
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ARN-~ -se!, lucrător însărcinat cu repararea armelor la

ARS

222. Aruăut.

un corp ele trupă [fr.].
ARNAvt sm. ® • Albanez t ® Servitor, 

vizitiu, ctc. Îmbrăcat tn haine cu colori vii (altă
dată SC vedeau mulţi asemenea servitori în casele 
boiereşti, astăzi mai rar) ((sj 
222]: un ^ mustăcios Intră si în
tinse stăplnnlul său un lung cinbno 
(NEOR.) H ® Voluntar albanez sau 
de alt neam recrutat cu leafă 
de Domnii fanarioţi ; garda (
Curţii era compusă din arnăuţl 
îmbrăcaţi în dulame cu fir şi 
purtînd pistoale, hangere: ar- 
D&utll Domnului purtau lei de fel de 
arme şl Uorl In tot oblpnl la straie 
(LET.) II ® Poteraş pentru prin
derea haiducilor: Amăutll se iz
bea, Armele ăe too scotea $1 ’n Co
drean le slobozea (alecs. p.i f ® Joc 
popular ,sEv.) = arnAtjteascA ţ 
® ^ Grîu de primăvară {nu-c - 
mit şi urlu ou bobul lungueţ 
şi tn muchii, de coloare frumoasă galbenă deschisă; se 
seamănă mai mult prin Dobrogea; mai puţin bun 
pentru pline, e mai des întrebuinţat la fabricarea 
pastelor făinoase, macaroane, fidea, etc.': orin de 
vară A dat Domnul s’a tăcut (mar.) [tc. a r n a u t].

ARNĂUŢţlL sm. dim . ARNAIJT: Apoi venea după 
el Ceată de arnăutel (alecs.p.i.

ARNĂUŢţiSC 1. adj. De A r n ă u t, alcătuit 
din Amăuţi: avea... un outlt mate pus Ia bria'(pil.).

2. arnAuteascA sf. Joc popular, un fel de horă 
introdusă în epoca Fanarioţilor de armatele dom
neşti şi păstrată azi tn popor.

AHNÂUŢţlŞTE adv. Ca A r n ă u ţ i i, după 
felul ArnăuţUor, în limba lor: taotoml meu, îmbrăcat
—' (ALECS.I.

ARNAUŢPVLE sf. ® col. ABNAţrr *l ® Gloată 
de arnăuţi, de mercenari: satii arnăutimii eteriste... 
II otaamau In Bnenresti (I.-gh.).
O ABPnEU (pi.-nee) srt. Băn. Ti-ans. Acoperiş la car, 
la trăsură lung. e r n y 0].
"ARNIGA (pl.-lce) sf. ♦ = PODBEAL-DE-MţlNTE: lă- 

olndu-sl... oataplasme cu oltpe mulata tn —' igrig,) [lat.].
ARNŢCru sbst. Bumbac răsucit într’un singur 

fir, vopsit în diferite colori, ou care se cos înflori
turile de pe cărnii, ştergare, etc.: toti in cămăşi albe, 
cn IntloTituTi de — pe ia guler (vlah.i [comp. srb. .{ a r e- 
nica].

* AROGA ţ-og) vb. tr. A-şi însuşi ceva pe nedrept: 
cum potl d-ta să-ţl arogi un asemenea dreptP [fr. < lat.].

•arogant, -tA adj. sm. f. înfumurat, semeţ, 
trufaş, obraznic: ml-a vorbit cu un ton ~ [fr. < lat.].

'AROGANŢA (pî.-ţe) sf. înfumurare, semeţie, 
trufie, obrăznicie: se deprinsese... să-l rabde toata aro
gantele (VLAH.) [fr. <lat.].

AROMA (-ornez)... = AROHţ...: pină să aromez, gln- 
durlle tml sburară înapoi la drumul ce tăcusem iisp.i.

'ARQMA (pl.-mo) sf. Mireasmă, miros plăcut:
o —' îmbătătoare a unei calele turceşti (Emin.i [fr.].

•AROMAT1 adj. Ce are aromă: dindn-le... vi
nuri »e In cupe de aur (vijvH.).

AROMAT3 sn.,t abohatA (pl.-te) sf. Jk Substanţă 
vegetală cu miros plăcut ori pătrunzător întrebuin
ţată la parfumat, la gătit, Tn medicină, etc.; mi
rodenii: veneau... ou vase cu balsam si alte .~e (Bou) [gr. 
âpaifia, ăpinaaTa],

'AROMA'^'IC arfj. Care conţine aromate, de 
felul aromatelor, cu miros plăcut, pătrunzător:
substanţă. Iarbă —ă; băutură â; otet —'; Soarbe ceaiul ^ 
din o ta să dialană (Alecs.i [fr. < lat.].

•AROMATIZA (-izes)’^b. Ir. A da un miros plă
cut unei substanţe, amesteeînd-o cu aromate 
[fr. < lat.].

AROMF.AT.A, t abuheaiA (pl.-eii) sf. ® Sta
rea în care se găseşte cel cea aromit: Ancuta se iieii 
din O1 tODOB.) H ® 1 Amăgire, înşelăciune: nnputntăbda 
ammeala Idolilor (oos.) [aromi].

AROMI, 1 ARUMl (-mase) 1. vb. intr. A aţipi: 
Mini aromea, Hlul adormea, Somnul oă-1 Iuta (TEOD.1. .

2. vh. tr. ® A adormi, a face să doarmă: Ca şi

Aromîn.
Fig. 224. 

Arominca.

eclesiastice, circum-

vol am ametlt, Somiml o& m’a aromit cr.-cod.) © ( A a- 
măgi, a înşela: şarpele se apropie de aromi pre str^iDoaşa
(MX.).

AROMraE sf. ® Faptul de a aromi,H(D = 
ABOME4LĂ* © U ® Amorţire, nesimţire: pretutindeni- 
ea ?ftsl o ^ nepăs&toare (oooe.).

AROMITOR, tarumitqr,.-to4RE aclj.sni. f.. 
© Care aromeşte: bUDul somn m’a furat cu bdibnai 
lui aromitoare şi dulce (dlvr.) ^ © t înşelător : se apro- 
piară d’Insul neşte ammltorl hltleani (mx.j.

AR(0)MtN sm.. AR(0)M|NCA (pî.—Ince) Sf. 
Român de la sudul Dunării, locuind în Epir, 
TesaUa, Macedonia, etc., Ma- 
cedo-romln. Cuţovlah, Ţîn- 
ţar (H223, 224).

2. AB(0)HJN, AB(0)MlNŞiSC 
adj. Al AromînUor, în felul,/ 
după obiceiul acestora. '

AROMÎNEŞTE adv. Ca 
A r o m t n i i, în graiul a- 
romin.

ARQN ffi npr. m. 1[ ® #
(BARBA - LUI-) ABQN = 0000-
şoaicA [ngr. ăpov + npr.
Aron].

•ARONDISMENT {pl.
-te) sn. • Diviziune, parte 
din teritoriul unei ţări sau 
unui oraş supusă unei au
torităţi civile, militare sau 
scripţie administrativă în Franţa, (forespunzătoa- 
re plăşilor, plaiurilor sau ocoalelor noastre: depar- 
tamsntele Franţei se împart tle-care In mal multe [fr.].

A-ROSTOGOL(UIi) (DE-) loc. adv. tm- rosto
gol.

•arpA... = harfa...
ARfACAŞ sbst. X Un fel de orz Curăţat de poj - 

ghiţă [ung." a r p a k â s a].
ARPAGIC (A) = ARPA

GIC.
ARPAGIC sn., arfaojoA 

Sf. (pl.-ice) A ® Plantă ier
boasă înrudită cu ceapa; 
creşte sălbatică pe ţărmurile 
rîurUor, dar se cultivă şi în 
grădini pentru trebuinţele 
culinare (Allium schomo- 
prasumj ([i) 225) H ® Specie 
de ceapă mică care se să
deşte primăvara pentru a 
creşte din eş. cepele cele mari 
[tc. arpagyk].

* ARPAGON sm. Om sgîr- . 
cit, calificativ luat de la nu
mele unui personaj din co- 
ihediile lui Moliere [fr. H ar- 
pagon].
t ARPAT.ŢC sn. Plată. suplimentară pe care o 

primea cineva pe lingă leafă; pensie [ic. a 1 - 
palyk]. r
•ARPEGIU (pl.-gii, ^

-giuri) sn. J ® Mod de 
a executa notele unui a- 
cord succesiv şi repede, 
imitînd felul de execu- 
ţiime al harpei (ig]j 226) ţf 
® Semnul ca
re arată pe note 
locul unde trebue 
să se execute un 
arpegii) [it. ar- 
peggio].
•ARPENTAGIU 
(pi.-agil, -aglurl),
•ARPENTAI (pl.-aje,
-ajuri) sn. Măsură
toarea unei bucăţi 
de pămînt; arta 
de a ridica planuri, de a măsura locuri, moşii ( şi 
227) [fr.]. ■ .

ARS 1. adj. ® p. ARDE: cărbiml arşi; friptură — ă: 
tata^-ă de soare;® —de sete ţ[1[((; NEARSţi®0:A sărl(ca)

oSî'V
Fig. 225. Arpagic.

Fig. 226. Arpegii.

Fig. 227, Arpentagiii.

82



R sări repede dintr'un loc, a se ridica iute, trezin- 
du-se tără veste din starea de amorţire, de nepăsare, 
etc. In care se află; a trece ~pe lingă cineva, a trece 
foarte iute, foarte grăbit ţl @ (Pi on euiietni —, cu 
Inima .«â, cu sufletul amărît, cu inima îndurerată; 
de aci, clipi. ■ nu mă lăsa apa de tot *ă pi Inlocată (cant.i 
V ® ^: A-i da lin fler ■«' prin Inimă, a simţi O neli
nişte, o turburare grozavă H © ţ Argint aur 
etc., argint, etc. trecut prin foc, curăţit de ori-ce 
amestec străin t ® 2 Trans. vin-ars ew viN.

2. sbsl. Faptul de a arde: ■'-ui copurilor; de zădnh 
ţi de »ul aoarelul (hasd.).

t ABSE.Sri. pl. npţ = AHDBaUB-DE-Tţ)T.
O ARSA (oir) loc. adv. Trans. (bud.i (l. m.) t®# Cu top- 
iariul, cu ridicata.
t ARSANA (pl.-naie) sf. Loc de debarcare, 

dobarcadGr: au mas la ^ josy adecă la prlstanişte unde sta 
corăbiile (gast.) [ngr. ioocvâţ].
tARSATURA (pî.-turl), Sf. ® = ARSţJRA: odată 

căzură de pe tata Iul areăturlle de eoare pl-1 rămase chipul 
curat (tsp.) ţi © = ARDERE-DE-TQ T [arsl.

*ARSENA1< (pf.-aluri, -ale) sn. ® Hă Locul unde 
se fabrică său se ţin armele şi muniţiunile de răz-
boiu: casa era o adevărată lortăreată pl odaia Iul un 
(i.-GH.) 1f © ®: bogatul de calomnii al adversarilor noptri 
(CAR.) [fr.].

■ARSENIAT sbsl. & Sare rezultată din combi
narea acidului arsenic cu o bază [fr.].

•ARSENIC1 sbst. fit Metaloid de coloare cenuşie 
şi de strălucire metalică, cu un miros de usturoiu 
foarte caracteristic, şi care devine o puternică 
otravă prin oxidare (IP) săricică, şoriceasă, şori- 
cioaică) [fr. <lat.j.
"ARSENIC2 adj. Q: Acid acid rezultat din 

combinarea arsenicului cu oxigenul (AsO5) [fr.].
’ARSENIOS adj. St Se zice despre un acid nu

mit şi oxid aib de arsenic (AsOs) [fr.].
CARSiT adj. Olien. (rv.-crg.) Afurisit, blestemat.

ARSLAN - ASLAN: »11 Iul Mohamet cu cinl an prins 
trăţls (ALECS.) [tc.].
r ARSOAREs/. Sân. © Arşiţă, căldură mare, zăpu- 
şală [ars].

arsura (pl.-suri) sf. ® ©Arşiţă, căldură, do
goare; nici un pic de adiere nu astlmpără arsura iOlvr.i ţ[ 
© Sensaţiunea de uscăciune a gîtlejului pe care o 
arc cineva cind îi e foarte sete: dă-ml o pară,... ca 
să-ml răcoresc arsura gttlejulul (Negr.) ; pv. anal. sensa
ţiunea neplăcută pricinuită de reaua mistuire a ali
mentelor: simt nlpte arsuri la stomac ţ| ® Rană pri
cinuită de foc pe o parte a corpului: oind i-a ajuns 
arsura la os, a sărit din somn răcnind (Crg.i ţ[ ® Semn lă- 
s.U de foc pe un lucru, stricăciune produsă de foc t 
© Băşică, umflătură produsă pe piele prin atin
gerea unei plante ca urzica,' etc. ţf ® Lovitură cu 
biciul, plesnitură ou o-nuia: Ipi îndemnă calul cu ar
suri dese de blclu isad.i ; a tost trezit de arsura unei nuiele 
(BR.-vN.) • © Trans. .A. Loc pietros ori nisipos, ars de 
soare şi unde nu creşte vegetaţie; parte a unei pă
duri distruse de foc t ® t Foc, incendiu: arsuri 9I 
alte rele pren tot loonl se vedea ilet.i f| ® / (Pj do 
noapte, bubuliţă ce iese pe trup, mai^ales vara [lat. 
arsura].

ARŞA... = HABŞA...
C ARŞAU (7)1.-Bană) sn Trans.
= AHSOv [ung. â s 6]. 
c ARŞenig, oÂRşmjc 1. sbst.
Bucov. - URŞINJC: şedea In an- 
tereul său de arşenlc şl Încins cn un 
şal ecnmp (grig.i.

i. abşenîc(A), akşinic(A) sm. /.
Plantă ierboasă, cu flori 

roşii, rar albe sau pestriţe, dis
puse în fascicule umbelate; ori
ginară din Orient, se cultivă 
prin grădini ca plantă orna- 
®.en|ţălă (Lychnis chalcedmica)

C ARŞEU = ABşAtl. Fig. Arşenlc.
ARŞIC (pl.-ice, -ici) sn. ® Unul din cele şapte 

Oscioare ale glesnei,. astrăgal t ®’ 9 Oscior de la 
mclieietura genunchilor picioarelor dinapoi ale 
nucilor sau caprelor şi cu care se joacă copiii;

noastră In »e

S. Siciu.Arşice
G. Gaură.—B. Beiii. —O. Om.

părţile lui sînt numite: ,,om” sau ,,spate”, ,,gau
ră” sau „burtă”, ,,beiu” sau ,,împărat”, ,,siciu” 
sau ,,armaş”, etc. (]?ii 229);
sulaTntr’o vreme plnă la 
două mll (u-GH.); loonl 
•viBlor, !n sau de-a 
—ele [tc. a ă y k].

ARŞICAR sm. 0 
Jucător îh a r ş i - 
c e.
tARŞIN sm. şi (pl.

-Innri) sn. ® f Cot;
ar arde pămintbi ,de 7 —' 1 ivoR.i ţ| © Un număr oare
care de junlbiţe de tort tc.m.> [tc.].
O ARŞINIC iw- ARŞIENIC 1.

ARŞINiC(A) ARSENIC (A).
ARŞIţA (pi.-Iţe) Sf. ® © Căldura, dogoarea 

soarelui în zilele de vară- nu putn nlol să se umbrească 
puţin de arşiţa soarelui use.i ■ ţj ©'Dogoarea focului: 
au oăutat o samă de oameni de —' şl de groaza locului a . 
eşire pe o portltă (m..cost.) ţi @ Mold. (hasd.) (Sez.i Loc 
de fînaţe. păşune în mijlocul unei păduri, pe un 
deal in faţa soarelui ţ| ® Băn. A Coastă pietroa
să, neroditoare a unui deal ţ] ® Trans. Bucov. %■ 
Specie de ţîntar (Culex annulatusj; e rea ca o se 
zice despre 6 femeie foarte rea [lat. 'a r s î c i a]. 
OARŞO'V (pi.-oave) sn. Trans. cnc.) Cazma, hlrieţ 
[srb. a § o v].
•ARTA (pi.-te) sf. ® Exprimarea prin cuvinte, 

colori, sunete, etc. a stărilor sufleteşti superioare, 
a emoţiunilor estetice: operă de ~ ţ] © 'Măestrie, 
meşteşug, talent, pricepere: arta minunată ou care al
binele îşi construeşc celulele ţ| ® 9 Arta poetică, tratat 
de regule după care trebue scrisă o bucată poetică 
pentru ca să îndeplinească oondiţiunile unei opere 
desăvîrşite 1] ® îndeletnicire cu un lucru care cere 
o anumită cultură, respectarea unor anumite prin
cipii; arta oratorică; arta dramatică; artele Irnmoasa, arhi
tectura, sculptura, pictura, gravura, poezia, mu
zica, dansul; arte liberele, ocupaţiunile în care omul 
lucrează mai mult cu mintea, cu inteligenţa, spre 
deosebire de artele mecanice, meseriile acelea la care 
se lucrează cu mîinile şi maşinile ţi ® Mijlocul prin 
care se ajunge la ceva, iscusinţă, dibăcie: are ospe
cială de a captiva lumea [lat. ă r s].

•artera (pL-ere) Sf. ® g)
■Vas prin care sîngele e dus de 
la inimă la celelalte părţi ale 
corpului ([ii 230) 1[ © ® Gale 
mare de comunicaţiune Iritr’o 
ţară, într’un oraş: bulevardele sint 
arterele principale Intr'nn oraş [fr.].

*ARTERIAIa adj. S) De ar
tere ; sistem toate arterele con
siderate de la plecarea lor din; 
inimă pină la cele din urmă 
rainificaţiunl ale lor; sluga»’, 
sîngele roşu din artere [fr.]. •

*Arterie sf. = artera ®
[lat. ar t e r i a].

•arteriosclerqzA sf. 
f Boală a arterelor, întărirea 
păreţilor lor [fr.].

* ARTERIOTOMIE sf. /
Deschiderea unei artere cu aju- ri&. 230. Artere, 
torul unei lanţete [fr.].

•ARTEZIAN adj. Put », săpătură verticală fă
cută în pămînt, adesea pină la o 
mare adîncime, şi prin care ţîş- 
neşte cu putere apa, uneori pină 
la o mare înălţime (|â| 231) [fr.].
tARTIC1 (pî.-lca) sn. ri Jalbă: 

cela ce va da vre-un ^ la mina domniei
(PRv.-LP.i [pol. a r t y k u 1]. 
oARTIC2 (pL-ioe) .sn. OJten. Băn.
Trans. (’pac.) = HARTAN.
•ARTICLU, = ARTICOL.
•ARTICOL (pl. -ole), •ARTICUL (pl.-nle) sn. r; 

O Fie-care din părţile unei legi, unui statut, unui 
tratat de pace, etc. care prevede dispoziţiuni anu
mite asupra unui lucru; părţile acestea poartă fie
care un număr special: »ul soo din Codul civil ţ[ ® y5.

ARS-
ART

Fiff. 231. Put
nrtezian.
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ART- Fie-care din părţile uneipublicaţiuni periodice, co-

ARU

Fig. 232. Animal 
articulat.

«

lective; o- de revistă; ~ de jond. articolul din fruntea 
unui jurnal, unei reviste ® Parte a unei soco
teli; ăi pus prea muit Ia —ui Incasăriior K ® W Obiect 
de Vînzare: —e de acestea nu se găsesc In orice prăvăiie *î 
© a? Particulă care se alăturează pe lingă substan
tive, adjective, etc. pentru a determina mai de 
aproape înţelesul lor: — hotărit; nehotărit [lat. 
articulus, cu parte din accepţiunile fr. ar- 
tlcl.e],

•ARTICULA (-niez] 1. vb. tr. ® £) A pune în 
mişcare o parte a corpuTui legată prin încheieturi 
de o alta: nu pot — braţul ţ[ ® A rosti sunete, cu
vinte: Iu stlrsit Izbuti să articuleze trei cuvinte (O.-ZAMF.t
II @ 07'A pune articolul la un cuvlnt.

2. rh. inlT. A vorbi clar, despărţind bine sila
bele: nu articulează cum se cade, abia îl înţelegi [fr. < lat.].

•ARTIGULAr adj. De articulaţiuni, privi
tor la încheieturile corpului: reumatism— [fr.< lat.]. 

. ‘ARTICULAT 1. adj. ® p. ABTlCULă ţlH(iJJ NţlAR- 
TicuLATţ] © Care are artlcu- 
laţiuni, încheieturi: insectele 
Bint animale—e ţ| ® Rostit: su
nete—e; cuvinte bine —'e H @ Oj- 
Care are articol; substantiv-.

2. articulate sn. pl.
Animale cu articulaţiuni (Vij 
232): insectele, arahnldele, crustăceele sint

*ARTIGULAŢiyNE, ‘ARTICULAŢIE 
încheietură a oaselor trupului 
([Bl 233): artlculatlunlle piciorului, 
degetelor ţ| © încheietura păr
ţilor corpului unei insecte, a 
părţilor unei plante K ®
Rostire desluşită a unor sunete, 
a unor cuvinte: pentru a scoate 
acest sonet, trebue altă — [fr. <
lat.].

‘Artificial adj. ® Pot pîg. 233.Articulaţiuni. 
ce e făcut de mina omenească 
(spre deosebire de ceea ce este natural), ce e făcut 
cu meşteşug, prin mijlocul artei, iri aşa chip Incit 
seamănă cu un obiect corespunzător din natură : 
Hori —e 1f © Ce nu este firesc, meşteşugit, fără via
ţă, fără trăinicie: sentimentele ful sInt cu totul —e *l 
(0) neartificial [fr. <lat.]. , .

‘ARTIFICIALITATE sf. însuşirea unui lu
cru artificial, nefiresc, meşteşugit, fără viaţă, 
fără trăinicie: se vede olt de colo —a sentimentelor lui,

‘ARTIFICIER sm. © © Fabricant de focuri de 
artificii 1[ © Jt1 Soldat de artilerie însărcinat cu 
fabricarea şi manipularea pieselor do artificii [fr.].
‘ARTIFICIU (pl..-icil) sn. ® Mijloc prin care 

se caută să 
se dea altă 
înfăţişare 
unui lucru, 
se ascunde 
ceva, vic- 
leşugjUnel- 
tlre viclea
nă : aceste 
Înflorituri 
sint simple 
artificii prin 
care caută să
ascundă să- 234*
răcia de idei t © pl. Substanţe inflamabile combi
nate la un loc pentru a produce, la serbări, la pe
treceri, diferite efecte de lumină şi culori, sau care 
sint întrebuinţate ca proiectile în războiu ([B) 2341: 
loo de ertllicii; de aci, 0 pentru a arăta ceva .stră
lucitor, dar gol, neserios, fără fond: tot ce spune 
e foc de artificii [lat. a r 111 i c i u m. cu parte din 
accepţiunile fr. artifice].
‘ARTILERIE s/. Ut ® Materialul de armată al

cătuit din tunuri şi alte maşini de războiu pentru 
aruncarea proiectilelor mari t ® Trupe întrebuin- 

• ţaţe la mînuirea acestui material [fr. a r t i 1 Ie
ri e, rus. a r t i 11 e r i j a].
‘ARTILERIST sm. DI Soldat din artilerie 

(U 235) [rus.l.

Artificii.

do a

Ffg. 235. Ani

‘ARTIMQN (pl. -oone) sn. a, Gatartul 
pupă, din partea dinapoi a corăbiei, . 
clrid vasul are trei catart'e [fr.].

t ARTIRISI (-Isesc)... = ATiRDISl...
[ngr. ctpc-fiptaţKâpfrjpiCu)-^ tc.].

‘ARTIST sm., *ART|STA (pl. -te) sf.
■® Care’se ocupă CU arta (pictura, 
muzica, etc.): Munca de artist e crudă, si ( 
e trist’ a el răsplată (VLAH.i !]©(£) Qm pri
ceput, talentat: e un adevărat — In aran- I 
jarea lucrurilor H ® O — dramatic (saU 
simplu= ACTOR [fr.].

‘ARTISTIC adj. Privitor la arte, eu 
însuşiri pentru artă, lucrat cu artă:
preocupaţlunl —e; are o fire —ă [fr.].
‘ARTIZAN sm. © Meşteşugar : toţi ierisr romflii 

muncesc ca şl comeiclantul, ca şl <^ul (a. 1850). 
(li-GH.) [fr.].

ţ ARTÎRDISI... = ATÎRDISJ...
t ARTOFpR(pJ.-orurl) sn.,ţAR- 

TOFQRiON sbst. Vasul pe care se , 
aşază plinea binecuyîntată, ar- 
tosul (ia] 236) [ngr. ăprotpoptov].

i^TOS (pl.-ose) sbsf. mi Pline 
pe'care o duce cineva la biserică 
spre a fi bineCuvîntată de preot 
şi din care Împărtăşeşte apoi atît
pe preoţi cit şi pe toţi ai casei____________ _
(se confundă uneori cu anafura) Fig 236 Anofo
(iM1237): din mlnapopel multă vreme 
n’a luat nici colac, nici prescuiA, nici

(DLVR.) [ngr. ăp-zoc].
‘ARTRITĂ (pl.-ite) Sf. f In

flamare a articulaţiunilor [fr.].
‘ARTRITIG, -loA adj. sm. f.

® Privitor' la. artrită H ©
Bolnav" de artritism [fr.].
‘ARTRITISM shsl. f Sta

re bolnăvicioasă, de forme va- Fig. 2377 Aito.-. 
riate, constind în lipsa de asimilare provenită 
din, surmenajul organelor [fr.].
‘ARTROPODE sn.pl. % Diviziune a regnu

lui animal cuprinzînd animale articulate şi din care 
fac parte crustăceele, arahnidele, miriapodele, in
sectele, etc. [fr.].

tAR'TURISI (-Isesc)... (POL.) = ARTIRISI... 
OARTUT adj. Trans. (vic.) Isteţ, sfătos.
O ARŢ = haRTI[

arţag (pi.-aguri) sn. Pornire spre mlnie, spre 
ceartă, spre bătaie; fire răutăcioasă, pornită spre gll- 
Ceavă:era... spaima... tuturor... In momentele-1 de — In con
tra ciocoilor (CAR.); @ ; —ui Işl găseşte plrţagul, cine nu se
astîmpără, îşi găseşte răsplata, cine caută ceartă 
cu ori-ce preţ şi cu ori-pine, dă în cele din urmă 
peste unul care să-i vie de hac [ung. h a r o a g].

ARŢĂGAŞ,-aşA, artAqqS,-OASA adj. sm.. /. 
Care are arţag, gîlcevitor: ei era arţăgas, să fe- 
reasoă Dumnozeu dsp.) j do mic du proa călca a popă, liJnd 
totdeauna arţăgos (CAR.).

arţar sm. ® ţ Arbore înrudit cu paltinul şi 
ou jugastrul; creşte prin pă
durile din regiunea mun
toasă şi se cultivă adesea ca 
plantă ornamentală, obţi- 
nîndu-se prin cultură nu
meroase varietăţi; lemnul 
Iul, vîrtos şi aU), se între
buinţează mult în tîmplărie, 
precum şi la facerea de rin
dele, coade de topor, etc.
(Acer platanoides) (>j 238)
H © Olten. Ban. (hasd.) (sea;> _•
Băţul orizontal, tăcut din 
lemn de arţar, care ţine brî- 
glele la războiul de ţesut (•»- brîglA).

ARŢĂRAŞ sm. dim. arţar.
OARŢI = HARŢI.
o ARŢIBţJR, ARŢIVţlR(Ţ) = HARŢIBUR.
t ARUMI... !»• AROMI...........

q ARUNC (pl.-curi) sn. Trans. 0 Taxă, dare, parte 
dintr’o contribuţiune forţată impusă proporţional

Fig. 23a Ail.Ti,
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unei persoane: stnt multe ^orl ale satului mal mari ca 
ale Statului (6R-N.) [arunca],

ARUNCA (arunc) 1. ţ)6. tr. ® A da drumul la 
ceva din m’înă. cu p mişcare repede, cu putere;
H: un nebun aruncă o piatră In glrlă şi o mie de Înţelepţi nu 
pot să o scoată; (F):banii pe Iereastră, a risipi ® A 
Jace să cadă, a trînti jos ceva, a doborî: vtntui a- 
nncă şl pe cel mal mari copaci jos la pămint (gol.) 1[ ® A 
da la o parte, a Jepăda ceva de care nu mai avem 
nevoie: la htrtllle acestea şl le aruncă In loo Ţf ® A în
depărta ceva dintr’un loc printr’o mişcare vio
lentă, a duce un iticru dintr’un.loc într’altul iz-, 
bindu-i: valurile l-au aruncat pe mal ţ ®,A pune re
pede un lucru peste ceva: ml-am aruncat o haină pe 
mine H ® A.lua repede ceva de pe sine: şi-a aruncat 
beina şl a sărit In ipă f ® A împrăştia, a presăra:
^ sămtnta; l-au aruncat flori In cale K ® A SCOăte, a 
da. afară: vulcanul aruncă valuri de lavă şl de cenuşă;
» scintel II ® A da, a râspîndi: ^ umbră; o lampă 11 
arunca lumina In fată (vlah.) t ® A Scrie ceVa în grabă: 
abia am putut clteva rînduri pe hlrtle ^ ® A SCrie 0 
literă deasupra unui rind (în scrlsoarea cu ciriiice): 
puneau cit mal puţine buchii, ba pe unele le mal aruncau 
şl pe deasupra (i.-gh.) f ® A băga la Închisoare, în- 
tr’un loc de osîndă: pe omoritorl... ll aruncau In cUe o 
ocnă părăsită (i.-gh.) 1f ® ® A,duce pe cineva pe o anu
mită cale, a-1 face să ia parte cu pasiune, cu tot su
fletul la ceva: exemplele rSle... l-au aruncat şl pe el In 
bretele desfrlulul H @ ® A duce pe O cale greşită: 
va 11 tras la răspundere pentru toate nenorocirile in care ar * 
tara (I.-GH.) i © 05 ~ o vorbă, a da a înţelege printr: O 
singură vorbă, prin puţine cuvinte: mi-r aruncat 
numai o vorbă şl l-am înţeles gindul ţ| © I1' oehll, o
privire, o căutătură, a se uita repede, în treacăt la 
ceva; ochii pe cineva, a alege pe cineva dintre mai 
mulţi, a-1 avea în vedere © ® — pe cineva pe spi
narea cuiva, a căuta să scape de cineva, lăsîndu-1 în 
grija, în sarcina altuia; -»• ceva in spinarea cuiva, a face 
pe altul răspunzător,' vinovat de ceva H © ®:

vina asupra cuiva, ă face vinovat pe cineva; de 
aoi, abs.: hevrlnd Leşll să întărite pre Bogdan-Vodă, au 
aruncat asupra, fetei, cum nu va lata (N.-cosT.) ţ[ ® ® 
spaima, groaza, neliniştea; eto. In cineva, a înspăiinînta, 
a îngrozi, etc.; ^ discordie, a învrăjbi; t ~ năpasta, 
a năpăstui pe cineva, a-i face un rău, a-1 supune 
la o sarcină grea 1: @ pradă, a lăsa pe cineva 
fără apărare să cadă jertfa mîniei, furiei, sălbă
ticiei, etc. cuiva: aruncau pradă fiarelor sălbatice pe acel 
cari Îndrăzneau să mărturisească In Crlst (|.-gh.] 1[ @ ^ sorti, 
w SOEt 11®'» farmece (saU fapt) In cafea cuiva, a 
Căuta să-i facă rău, să-l îmbolnăvească, etc. tri- 
miţîndu-i sau punîndu-i în cale lucrurifermecate H 
@ t ^ focuri, tunuri, a da CU puşca, cu tunul .H ® 
t ~ o dare, un bir, a pune O dare: aruncă pro toti dăjdi 
greale (mx.).

2. vb. inlT. d) A da drumul la. ceva dimnînă 
cu o mişcare repede, cu putere: aruncă cu pietre; cit 
el arunca cu (pietre, etc.). Ia O depărtare, la O distanţă 
pe care o poate străbate un lucru asvîriit cu pu
tere n @ A asvlrli: calul acesta are obiceiul să arunce 
ou picioarele ţ) ® AC-şi) — (de partea cuiva); a semăna CU 
cineva: la ochi, îşi aruncă o tlră şl cu mumă-sa (Rv.-crg.)
II ® t-» din cap, a da din cap t ® t A sili la ceva, a 
impune ceva-(o dare, o sarcină grea). :

ji. vb. refl. ® A-şi da drumul pentru a cădea 
intr'un loc: s’a aruncat In apă ţ © A se * do, a SC 
izbi de ceva: Turcii voiau s’o prindă, şl ea s'a aruncat de 
o stlncă (GR.-N.) 11 © A sări: s’a aruncat pe cal *I (Î) A da 
năvală, a se năpusti, a sări asupra cuiva :;s’an arun
cat asupra Iul să-l bată ţ ® A se hotărî să facă ceva, 
a se avînta: Ian amncă-to la joc (IK.-BRS.) K ® A se * In 
braţele cuiva, a SC Îndrepta repede spre cineva spre 
a fi cuprins In braţe; (f): s’a aruncat In braţele dosfrlu- 
•hi H © A se duce pe o anumită cale, a se avînta 
cu pasiune într’o anumită direcţiune, a lua parte 
cu lot sufletul lă ceva: s’a aruncat ou pasiune In vlr- 
iejnl luptelor politice *| @ A se * de (sau In) partea cuiva, 
a semăna cu cineva: tu nu ştiu In parteă oui to-al arun- , 
cot (SEv.) [lat. e r u n c a r e]. . ?!■

aruncare sf. ® Faptul de a (şe) arunca:
începură' o tn corăbii, oare cu pietre,, care ou bulgări 
Hsp.i II (D Trans. Mustrare, dojană (buo ).

. ARUNCAT sbst. ® Faptul de a (se) a r u n c a H 
®0 Farmec aruncat In calea cuiva: şi sămăspe'ii pe 
mine JJo fapt şl de ~ (hasd.) H ® loc: adv. Pe aruncate, 
fără rînduială.

ARUNCĂTOR, -TOABE adj. sîn. /. i. Care.(se) 
aruncă, care ştie să.arunce (un proiectil,.etc.):
el se ştia ban (ispj.

2. aruncAtob (pL-toaro) sn jr; Un dispozitiv în 
cutia închizătorului unei arme (le foc (puşcă, ca
rabină, etc.) care serveşte să arunce în lături tu
burile cartuşelor trase. ' ‘

ARUNCĂTURĂ (pî.-turl) s/. ® Faptul de a 
(se) a r li nea: fUrăm primiţi cu citeva aruncături de tu
nuri'(Bou.) II ® Lucru ce se aruncă, ce'sare în, sus: ■ 
şadtrvanu este o de apă In sus (c.-RAD.) ţi ® Distanţa 
Străbătută de un lucru care a fost aruncat : ia o ~ de 
piatră il ® ® ~ de ochi, privire, căutătură repede H 
® Cuvintele care erau puse, în scrisoarea cirilică, 
deasupra rîndului: citeam slova cea mal ciocoiască,şl 
scriam cu trei aruncături pe d’asnpra (I.-gh.) II ® (P) Far- , 
mec aruncat în calea cuiva: Toată făcătura şi aruncă
tura Să piară. Să răsplară (mar.) 1[ ® Bucov. (SB.) MuStrare, 
dojană H ® Trăns. (lIm.) — abpno. 
o ARUNCĂTURiT sbsf. Trans. (vic.) Lemn arun
cat şicareşademult-într'unloc'de putrezeşte [a- 
runcătură], ' ' .

* ARUSPIGE sm. Preot roman care prezicea 
viitorul cercetînd mă
runtaiele animalelor a- 
duse ca jertfă (r[-j 239)
[lat.]. ■" ".
OARVĂs/. (HASD.)Vie 
aşezată pe loc şes, nu pe 
deal.
OARVĂLUGĂ sf. Ban.
(RET.) = ALVALţrcA.

ARVANIT sm. @ Al
banez : do vjtă slnt '» şl nu 
prea am Învăţat bnche (CAR.)
[ngr.].
t AR VAT 87)1.9?= CROAT 

[vslav. H a r V a t u].'
' AR VON (Ă) ...wr arvcnA. ..

ARVţJNĂ, Mold. abvqnA (pi.-ne) sf. ® V Sumă 
ce se dă la încheierea unei afaceri (o cumpărare, 
vînzare, închiriere) şi-care leagă părţile contractan
te să se ţină de cuvînt,-să. respecte condiţiunile în- 

! ţelegerii: a da, a lua ; omnl... spune c’a dat arvdnă 
(VLAH.) t ® t Mai adesea la pl. arvune, (de logodnă), da
ruri ce se făceau la logodnă: olnd să va strica logodrta, 
atunci arvunele, adecâ â^rnrlle de la logodnă, să dau ln- 
apoi (LEG.-CAR.) [ngr. Ofpa^covj.

ARVUNI, Mold. ABVONl (-nosc)f .l’b. ir. A tocmi 
un lucru dînd â r v u n ă: am arvunit trăsura pe după 
amlazl; clte suflete ml-ai arvonlt ? (CRG.).

2. vb. refl. A-şi da cavîntul, a se învoi: umblau 
. In clrdurl şl se'arvoneau pentru Sf. Veslle isad ).

ARVUNIT, /Wo/d. ARVONJT 1. adj. p. ARVUNJ, -ONţ.
2. t smXLogpdnie (HASD.).
J. sbsi. Faptul de a (se) arvuni, 
t ARZ (pl.-zuri)sn.t Jalbă, raport,.memoriu, tri

mis de Domn sau de boieri la Poartă: trimis-au/~ do
Şaibă la Împărăţie (NEC.) [t'C.].'

ARZĂGips fld}: Care arde uşor. 
ARZĂTOR adj. ® Care arde: iimbiio'ii jucau ca 

nişte săgeţi arzătoare (isp.) * © Cald, uscăcios, secetos: * 
să va atinge de ea viatul cel —Iu (bibl.)H ® înflăcărat:
O dorinţă arzătoare; schimbă... priviri arzătoare de mirare 
şl curiozitate (CAR.) t ® (P; Grabnic, ce, nu poale fi a- 
miliat: chestiunea era arzătoare (i,-gh.) HH.© NUARZATQR . 
tARZĂTURĂ.(pî.-turl) Sf. ®' Trans. =arscrA *1 

d) ent t = ardere-DE rTOT /[ar de]. 
t’ARZEHAL.tABzmAL (pZ.-iuri)sn.tCerere,-pe- 

^ tiţiune,,jalbă adresată de uh particular Sultanului 
sau marelui vizir: fâout-au Matel-Voâă arzehal, adecă 
răvaş de jalobă la singur împăratul ((.r-cosT.)' [tC.’ar-
z i h a 1].

t'ARZMAHZAR ,(pî.-are,-aruri) sn.t Petiţiunc, 
jalbă adresată Sultanului sa,u Marelui Vizir în nu
mele unei ţări, unei provincii: boierii din Valachla 
ceruseră, prlntr'un să 11 se dea Domn pămlnlean (i.-g.-i.)
[tc. ’a r z i-m a h z a r].

ARU-
ARZ

Fig1.-239. Aruspice.

85



ARZ- AHZOIU 1. adj. înflâcărat: ochii s&l araol şl In-

ASC crantaţl <odob.).
2. sbst. X Lapte amestecat cu măm&ligă şi fiert 

împreună, (haso.j (r.-cod.i [arde].
ARZpS adj. @ t Arzător; ou alte lipicioase şl un

suroase şl ataoase luornrl (oos.) *1 © înflăcărat: De 
ca ai suflări arzoase P ipanni [ard c],
O ARZOVAL, t ARZUHAL ilet.) = ARZEH4L [tc.
'arz u hali.
OABZyiCA sf. Băn. Joc de copii ce seamănă cu 
jocul de-a-poarca [arde],

ARZULIU, t AHZURfU adj. înflăcărat, caid; şi 
focul Inghlata lingă tine de arzulln ce eşti (CRG.) [ard ej. 

t ARZ(U)MA(G)ZAB = ABZMAHZ4R.
*AS sm. ® (fi Monetă mică de aramă la Romani 

(Bl] 240) îl © ^ Măsură de greutate, la Romani, de 
ii uncii 11 ® Carte de 
joc ou un singur punct la 
mijloc, birlic (rBii 241): 
de treflă, de caro, de cupă, de pică

Fig. 240. As roman. Fig. 241. Cei patru aşi.

H ® 0 Faţa zarului cu un singur punct; domi
no care are un singur punct [lat. as H fr. as].
‘ASALT (pl.-turl) sn. ® H Năvală ce se dă pen

tru a'lua un loc întărit, o poziţiune strategică: 
a da <»ui; a lua cu H @ X Luptă slmulată cu flo
reta 1î ® ® îngrămădire de mai mulţi cari vin să 
ceară ceva, stăruinţă pe care o pune cineva să 
capete un lucru; dau la bugetul statului [it. as- 
s a 11 o].
, ‘ASALTA (-tez) vb. tr. ® HA da năvală pentru 
a,lua un loc întărit, o poziţiune strategică t ® ® 
A veni cu grămada, a stărui mereu pe lîngă cineva 
pentru a căpăta un lucru; mă asaltează menu cu cere
rile lor [it.].
OASAmALUI (-luesc)... Mo/d. = ASEMDJ... 

.C'ASAmANA' (asamăn)... = ASEMANA...
t ASAmAnACIUNE sf. Asemănare; după chipul 

tău şi —n şl cu de tot darul tău l-ai împodobit (Dos.) [lat. 
assîmilatione m].
I ASAMUI... = ASEMDJ...
‘ASANA’ (-anez) 1. vb. tr. ® A face sănătos un 

loc, a-1 ciirăţi făcîndu-1 propriu pentru traiu; a- 
ceastă parte a oraşului ar trebui asanată U ® ® A în
drepta un rău, a aduce un leac la o stare de lu
cruri : — moravurile.

2. vb. refl. A se îndrepta, a se îmbunătăţi; mo
ravurile nu se asanează aşa uşor, dlntr'o zl Intr'alta [după 
fr. a s s a i n i r].

‘ASANATQR sm. ® Cel ce asaneazăU® 
'F îndreptător al unui rău, al unei stări de Iu- 
cruri: de moraTurl.
c asarA= aseabA.
‘ASASIN, -jnA (pi.-ine) adj. sm. f. ® Care asa

sinează, omorîtor, ucigaş: un doctor 1 ® ® : pri
viri <~e [fr. < it.].

‘ASAS'iNA (-inez) vb. Ir. ® A omorî cu preme
ditare, Stînd’la pînclă n ® (F;: mă asasinează cu pri
virea el li ® 'F A plictisi mereu pe cineva cu un 
lucru: mă’asasinează-cu lectura scrierilor lui [fr. < it.].

‘ASASINAT (pi.-ale) sn. Fapta celui care asa
sinează. omor, ucidere [fr.].

‘ASASINATOR, -TOABE, adj. 
sm. /. Care asasinează, omorîtor, 
ucigaş [fr. < it.].

t AS AU L sm. Căpetenie a Caza
cilor: celalaltl Oăzaol cu ~ul lor... au 
Intrat cu oaste... In (ara leşascft ilet.).
[tc. y a s a 111].
‘ASBEST (pl.-turl) sn. <;• Sub

stanţă minerală de coloare albă ori 
cenuşie, care se prezintă sub formă 
defire lungi şi mătăsoase; rezistă la unfoc moderat, 
dar se topeşte la foc violent (1T1242) {•»• AMiANT)[fr.j.

,. Fig. 242. Asbest.

Fig. 243. Ascensor.

‘ASCENDENT 1. adj.® Care merge în sus, sui
tor: mişcare -~ă; llnls —ă K ® în spec. vorbind de 
înrudiri, de membrii unei familii, cînd îi urmărim 
din fiu in tată: familia lor, fu llnls »-ă, are pe aceşti 
membri mal de frunte 1f ® ± Progroslune ă, progre- 
siune ai cărei termeni merg creseînd.

2. sm. (mai adesea pl. ascendenţi) Rudele de 
sus, membrii unei familii cînd îi urmărim din fiu 
în tată, adică părinţii, moşii, strămoşii, etc.

2. sbst. Influenţă pe care o exercită cineva asu
pra gîndirii, simţirii, voinţei cuiva: el ştie... olt ~ 
moral şl Intelectual ezercltă asupră-mi (CAR.i [fr. < lat.].
‘ASCENDENŢĂ (pl.-ente) sf. înrudire din tre

cut a unei familii, cînd se urmăresc membru ei în 
linie ascendentă din fiu în tată [fr.]. 
'ASCENSIONAL adj. 13 Forţă —ă, forţa (şare 

produce ascensiunea, forţa prin care un corp 
tinde să se înalţe Jn aer [fr.]. ,

‘ASCENSIUNE Sf. ffi Suire, pe un munte 1f @ 
vjEf înălţarecubalonulţi® ecuatoriali, [fr.].

'ASCENSOR (pl.-soare) sn. Aparat cu ajutorul 
căruia se urcă cineva la ca
turile de sus ale unei locuinţe 
{11243) [fr.].
‘ASCET sm. ® Pustnic, 

călugăr ’ţ ® Persoană care 
duce o viaţă retrasă şi cum
pătată [fr.].

‘ASCETIC adj. De ascet: 
viaţa ce petrecea ea oăingăr 
l-an ruinat sănătatea (i.-ch.) [fr.].
‘ASCETISM sbst. ® Doc

trină care âpiără viaţa de ascet 1[ ® Viaţă de ascet 
[fr.].
t ASCHERIU, t AŞCHERID, t ASCHERLIU sm. H ® 

Soldat turc; Paşa ne promise să ne dea doi ascherl pină la 
şnmia (Bol.) 1f ® Cap de soldaţi turci [tc. ’a s k e r]. 
‘ASCITA sf. f = DHPPIOA.
‘ASCLEPIAD 1. adj. S Vers ~, vers din me

trica veche alcătuit dintr’un spondeu, doi coriambi
şi un iamb (__J______^_______ ;=;)•

2. sm. Vers alcătuit în—felul acesta [fr. <lat.]. 
fASCRUMA (-umez) vb. tr. Maram. A preface în 

scrum.
ASCULTA (ascult) 1. vb. tr. ® A căuta să prin

dă, să audă ce se spune, a ti cu luare aminte la ce 
se vorbeşte, la ce citeşte cineva, etc.: mai multe să 
asculţi declt să grăeşti (gol.) ; după ce a ascultat eflnta slujbă 
(NEGR.i ; imper.: ascultă i sau la-ascnităi se zice cînd 
voim a chema pe cineva, sau voimsă-i atragem lua
rea aminte asupra celor ce avem să-i spunem li © 
1- A pune întrebări cuiva pentru a vedea ce ştie:
să asculte dascălul pe fle-oare de tot ce a învăţat peste săptă-
mină (CRG.) H ® ib A auzi la judecată plîngerea, des- 
vinuirea, apărarea, 'lămuririle unui jeluitor, unui 
împricinat, unui martor: —’ martorii; — pe reclamant H 
® A lua în seamă ce spune cineva, a urma părerile, 
sfaturile cuiva; Şt: ascultă din zece vorbe şl una a lemeii 
H ® A, se supune cuiva, a recunoaşte autori
tatea lui; nu-şl ascultă părinţii f ® A fi CU luare a- 
minte, a se arăta binevoitor la cele ce spune ci
neva, a împlini cererea, rugămintea cuiva: oum
vel pe supuşii tăi, aşa şl pe tine' Domnul to va * (gol.).

2. vb. intr. ®: ~ de, a) a lua in seamă cele ce 
spune cineva, a urma sfaturile, părerile, poruncile 
cuiva: cel ce ascultă de sfatul altuia, rareori greşeşte (ool);
b) a se supune cuiva, a recunoaşte autoritatea lui;
c) a fi sub stăpînirea, sub autoritatea cuiva: vala
hii... asculta de împăraţii Tarlgradulul (Let.) H ® .«la,
a fi CU luare aminte la cele ce spune cineva: tatâ- 
aău... asculta la gura Iul ca la o carte (isp.i 11 © * lii uşă, 
a trage cu urechea, a pînili la uşă spre a auzi ce 
se vorbeşte [lat. a (u) s cui tare].

ASCULTARE sf. ® Faptul de a asculta: 
cu ~a mal multe lnveţl (gol.) t © A da -»■, a lua în seamă, 
a urma (poveţele, părerile cuiva), a se supune: 
nu vrea să dea »■ la sfaturile mele K ® Supunere: a 
aduce laK ® Stăpînire, dominaţiune, autoritate: 
s’au Închinat sub ^a Iul Vladlslav (n.-cost.) H ® (rit Supu
nere a unui călugăr către mai marii mănăstirii, sluj- 
.bă pe care o face el pe lîngă unul din aceştia, ca să 
probeze că e demn de tagma călugărească, poslu-
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şanie : stareţul tl tindul spre ^ la un bătrin sihastru 
(NEOB.i *" (c) Neascultare. ■

ASCULTAT sbst. Faptul de a asculta. 
ASCULTĂTOR,-T04RE adj. sm. /. ®Gare 

ascultă f® Care ascultă de sfaturile, de po
runcile cuiva; supus: să tu ascultătoare, să nu Ieşi din 
cuTintui lui (isp.) U ® t Care atîrnă de cineva, care 
este sub stăpînirea cuiva: Banii... ~ cătră ocoini oa- 
latiior (M.-cosT.) H ® Care ascultă lecţiunile unui pro
fesor, un curs, o cuvîntare ţinută în public, etc., 
auditor: are piUlnl —1 HH © NEASCULTĂTOR, 
t ASCULTATURĂ (pi.-turl) Sf. = ASCULTARE, 
tASCULTpIU adj. Ascultător, supus, plecat: 

Iltl ascultoi Intru tot stăptnllor voştri (oos.) [a S C U 11 a].
ASCUNDE (ascund şi asounz, perf. asounsal, part. 

asouns) 1; vb. iT. ® Apune pe cineva sau ceva In- 
tr'un loc unde să nu poată fi văzut, unde n’ar putea 
fi uşor găsit: să te asonndem aloi, că de te va vedea mama 
noastră, te Inshlte de bucurie dsp.i; a ascuns banii In pămint
ţl ® A nu lăsa să se cunoască, să se ştie, să se afle, 
să se vadă, a tăinui: a-şl * numele, vlrsta, glndnl.

2. vb. re{l. ® A se duce, a se retrage într’un loc 
tafnic unde nu poate fi uşor găsit sau văzut: s'a 
aaenns după uşă; 0: luna s’a ascuns după nori; ®: se as
cunde după deget, se zice despre cineva care crede că 
alţii nu-1 văd, nu-1 înţeleg clnd face ceva, pe cînd 
în realitate se înşală, sau despre cineva care 
caută să se apere invoclnd motive, scuze slabe, 
puţin serioase ţ ® A se ~ (de cineva), a nu da pe 
faţă cuiva, a-i tăinui ceea ce gîndeşte, cele ce are 
de gînd să facă, etc.: Unde-al lost, lelltă, nnde P Spune, 
nu te mal ascunde (IK.-brs.) [lat. absOOndSre].

ASCUNS 1. adj. ® p.ASopNDBilt© ne ascuns Tf ® 
g) Care vorbeşte puţin, care nu destăinueşte altuia ce 
gîndeşte, prefăcut: e prea nu potl alia nimic de Ia el.

2. adv. ® în aşa chip Incît să nu se poată ve
dea, tăinuit: lucrează ~ If ® Joc adv. Pe. ~, l n 
Intr’—jprln »•, prinţ r' pe sub ©pe 
-*ele, in taină: am venit pe ; cununia se lăcn cam pe 
sub (isp.); toate cita le auzea şl. le vedea pe »ele (car.)
0 De-a de-a *e!e, de-a v’aţi ascnns(ele) (dlvr-),

joc de copii în care unul stă de o parte cu ochii în
chişi, în timp ce ceilalţi se ascund, şi după aceea 
primul se duce să-i caute.

■J. (pl. -suri, -se) sn. ® Taină: Dumnezeu care cu
noaşte toate <«iUirlle inimii iisp.); In snlletulnl, în sine, 
în fundul inimii ţ ® Loc ascuns, ascunziş: bate-se- ' 
vor la ctmp deschis san din »urile pădurilor P rtsp.i.

i. t ascunsa (pZ.-se) S/. Taină: muierii niciodatănn-1 
Inondlnta ascunsele tale (gast.).
t ASCENSOARE s/. = ASCUNZĂTOARE [lat. ab

scons o r i a].
ASCUNZATOARE (pî.-torl) sf. ® Loc unde 

se ascunde cineva sau ceva: să lugim cu totii in 
asonnzătorlle codrilor (Dlvr.) ^ ® nu avea ascunzători 
tn Bulletul său (CRG.).

Ascunzător, -toabe adj. sm. /. care as
cunde.

ASCUNZAturA (pj.-thri) sf. ® Faptul de a 
(se) ascunde’lf ® = ascunzAtoabe.

ASCUNZIŞ (pZ.-işurl) sn. Loc ascuns, ascunză
toare: roluri proaspete de Romănl Izvorăsc mereu de prin 
«utile codrilor (vlah.i [ascunde].
0 ASCUTE = ASOUTJ.

ASCUŢEALA sf. Ascuţire (bud.) [a s c u ţ i]. 
ASCUŢI (ascut şi asont) 1. vb. ir. ® A face tăios; 

« outitni, coasa 1f ® A subţia ceva la un capăt ca 
să înţepe, a ciopli spre a-i face vîrf:« creionul; « nn 
tămş H @ rg A face pătrunzător, a ageri: « min- 
ţ?» TI ® ®: a-şl ~ nrechile, auzul, a căuta să prin
dă cu ori-ce preţ vorbele, şoaptele altora: işi ascut 
urechile, doar d'or prinde ceva, să alerge apoi să spue (Dlvr i ; 
Işl asouti auzul cit putu (GM.) K ® ®: a-şl «• picioarele, a 
fugi repede H ® ®: asoute-ti dintii, se zice cuiva 
pentru a-i arăta că zadarnic aşteaptă ceva H ® (>' : 
u-ti « glasul, a vorbi cu glas mai subţire.

S. vb. refl. ® ® a se ,« la minte, etc., a se ageri, 
a deveni mai pătrunzător 1[ ® ® A se oţeli: inimile 
volDlolIor In războaie trăind se ascut (GR.-ur.) [lat. *e X a-
c u t i r e < e X a CU t u s].

ASCUŢpjE sf. ® Faptul de a li ascuţit; sta
rea a tot ce este ascuţit: «a ghiareior (dlvr )r ® Agc-

Fijr. 044.
ACB. Unghiii ascuţit.

rime, pătrundere: ochii lul aveau o «... deosebită csad.); 
deşteptăclhnea şl «a lul de minte irsp.) [a S C U ţ i].

ASCUŢIRE sf. ® Faptul de a (se) a s c u ţ i H 
© ® t Pătrundere, agerime: ii prisosiia «a mintii şi 
a Isteclonll (gast.i.

ASCUŢIŞ (pî.-işnri)sn. ^ Partea tăioasă, înţe
pătoare a unui cuţit, a unei arme; a trece prin «ui să
biei, a tăia fa s c u ţ i].

ASCUŢIT i. adj. CD p. ASCUŢI DU © neasoutit k 
® Tăios: era aşa de «, de tăia ca briciul @ Cu 
vîrf, nn creion « II ® © Sub
ţire şi pătrunzător: să auzi gia- 
ul«al unei cocoane slabe (Dlvr-i *
® ®:«la limbă, neastîmpărat, 
care vorbeşte mereu, care e 
înţepător, răutăcios; a avea 
limbă «ă, a fi rău de gură, 
muşcător 1[ ® ® Pătrunzător, 
ager: « la minte; minte «ă ii 
© 07 Accent « tw AOOENT U ® A Unghlu «, unghiu 
mai inio decît un unghiu drept (jg| 244).

2. sbst. ® Faptul de a (se) ascuţi 1[ ® t= ascu
ţiş: ca sabla cu doaă «e (bibl.).

ASCUŢITOR 1. adj. Care ascute.-
2. sm. Gel ce ascute cuţite, etc., tocilar.
y. ASCUŢITOARE sf. Cute, piatră de ascuţit 

cuţite, etc.
ASCUŢITURA (pî.-tnri) sf. Faptul de a as

cuţi. '
ASDIMINEAŢA adv.' ® Azi de dimineaţă H ® 

D e «, loc. adv. de azi de dimineaţă: au plecat de « 
şl tţebne să sosească acnm [a S t ă d im i n e a ţ ă]. '

ASEARA adv ® In seara trecută: in seara de 
ieri | ®’ d e «, loc. adv. De ieri seară (şi cu înţeies 
adjectival): de « plnă azi, starea lul s’a Iniăntătit; n'am 
citit gazetele de « [a‘ s e a r ă].

*ASECURA... = ASIGURA...
"ASEDIA (-diez) vb. tr. ® H A împresura o ce

tate, un loc întărit i) ® Pr. exl:: « o intrare, o 
uşă, nn loc, a se înghesui, a se îngrămădi pe Ungă o 
uşă, etc., a sta împrejurul ei căutînd să intre ă- 
proape cu sila D @ ® A sta mereu în calea cuiva, 
a se ţinea într’una de cineva stăruind pe Ungă dîn- 
sul, supărîndu-1 fără încetare cu cereri, cu între
bări, etc.. [it. a s s e d i a r e].

'ASEDIAT sm. a Cel împresurat într’o cetate, 
într’un loc întărit [a s e d i al.
'ASEDIATOR adj. sm. a Care asediază: ei im- 

plDseră înapoi pe <^11 ce omblan s& treacă şanţurile cn luntri
[a s e d i a, comp. it. a s s e d i a t o r e].
'ASEDIU (pZ.-dii, -diuri) sn. n ® Impresurarea 

unei cetăţi de către o armată spre a o bate, spre 
a o cuprinde; operaţiunile acestei armate în faţa 
cetăţii împresurate; tunuri de «; a ridica «1, a înceta 
operaţiunile de atac împotriva unei cetăţi II ® sta
re de «, măsură de siguranţă publică luată în caz 
de războiu, de răscoale, etc. şi prin care toată au
toritatea civilă trece în mîinile autorităţii militare, 
pentru ca aceasta să întrebuinţeze toate mijloa
cele pe care le-ar găsi cu cale spre a păstra sau re
stabili ordinea [it. a s s e d i o].
î ASELGHICIUNE, t aselghie sf. (don.) Destră

bălare, corupţiune [gr.
ASEîVEANA (aseamân), QASAmANA (aşam&n) 1. vb. 

tr. ® A alătura două persoane sau două lucruri 
între care se poate stabili oare-care apropiere, 
arătînd însuşirile lor comune sau deosebirile ce 
există între ele, a compara: cu ce volu asămăna oa
menii neamulni acestuia P (bibl.) Şi ® A netezi, a nivela: 
să Iacă dealul cela tot şes şl după ce-1 va asămăna, să Iacă 
o grădină (SB.); « cji pămlntnl, a dărîma pînă la pă- 
mînt, a face una cu pămîntul H ® t A face deo
potrivă, la fel cu, a face să semene cu, a apropia
de: minia aseamănă pre om cu firea cea sălbatecă (Tich).

2. vb. refl. ® A fi la fel, a se potrivi, a semăna-;
IŞ : cinci degete slnt la o mină şl nn se aseamănă unul cu altul 
K ® A deveni la fel, deopotrivă cu: omul... să alătură 
cu dobitoacele ceale fără minte şl s'asămănă lor (BIBl.) * ® 
A se compara, a se măsura cu cineva: cn cei mari si 
mal vrednici nu te asemăna (Ţich.i j[ ® ţ A se nivela [lat.
a s s I m 11 a r e].

ASEMANARE sf. ® Faptul de a (se) a s e-

ASC-
ASE
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ASE- m a n a HH © NţiASEMAnARE U ® Potrivire, întări-.
ASI

Fig:.245. Po lig:oanc 
asemenea'

şare de aceiaşi fei: omul e îâcut după chipul şi »a lui 
Dumnezeu H @ Alâturarea a două iucruri spre a arăta 
apropierea sau deosebirea ce există între ele, com- 
paraţiunell® A Făptui de a fi asemenea lf® Fârs~, 
fără'îndoială, negreşit, de sigur; ţ t&ră de —, cum ' 
nu este altul,, fără soarpăn.

ASEMAnat i. adj. p. asemAn* ©nease- 
manat.

S. adv. După, potrivit cu, conform cu: /« ou in^
teloKerea ce avusesem ou Bathorl 1BALC.).

ASEmAKtAtor adj. Ctire se aseamănă, 
deopotrivă, la fel’cu 1i1! © neasemAnAtor. 
tASEMANATURA (pf.-turl) sj. =asemAnare: 

I&cu feciori pre clilp şl usamAnâturii Iul (PBL.).
ASEMENEA, Afo/rf. ASţlMlNE(A) 1. adj. ® Deo

potrivă, la fel, tot aşa: ImbrAcămlntele călunArlIoc slut 
âseamenea lăoultorlulul dea pustie (PRv-MB.) *' A Triun
ghiuri sau poligoane triunghiuri 
sau poligoane care au unghiuri 
egale cuprinse între laturi propor
ţionale ('[■il 245) H ® Astfel de : 
oamenii p&tlmaşl de * boală adnc apă 
vie şl apă moartă de la munţii ce. se bat 
In capete nsp.) * ® Un ■«', un astfel de : nn *• om 
nu merită hiol o conslderatlune 11 ® A face cu pănifntul,
a dărăma pîpă la pămînt, a face una cu pămîntul.

2. adv. ® Tot aşa; ^ şl yoi să fltl gata de drum IJ 
® ţ cu loc. adv. Ca şi: căile drepţilor aseamene cu 
lumina strălucesc (bibl.) ţ Ci) t — ca foc. adV. Precum şi: 
am luat... de la toate breslele deseatlne, asăqlne ca de la ţă
rani.(Let.i n ® Do loc. adv. Tot aşa: s'au pnrtat totl 
foarte urlt cu mine, de <~ işl ol; ţ (cu înţeles adjectivai) 
la fel cu: Dumnedzănle, cine de-aseamene tle P (DOS ; [lat. 
assimilis]. ■ , (
ţ ASEMENELE(A) adj. adv. = ASEMENEA. 

ASEMINE(A) Mold. sw- ASEMENEA.
ASEMUI (-uosc) 1. vb. It. a pune alături cu 

altceva, a asemăna, a compara; nu află alte imagini... 
declt. a-l —' cu şire lungi de melancolici cocori (odor.i.

2. vb. refl. A se'potrivi, a semăna [i^semuj]. 
ASEMUţRE sf. ® Faptul de a (se) asemui. 

II ® Asemănare, potrivire HH © neaSemuire.
ASEMUţT adj ® p. ASEMUj f ® Deopotrivă, 

asemenea cu: o atmosferă grea, —'ă ou ab'urll ce pluteso 
alene pe. deasupra bălţilor idlvr.) © NEASEMUIT.
C ASENTA (-tez) vb. Ir. a Trans..Bucov. A recruta 
[germ. a s s e n t i e r e n]
•ASENTIMENT (pl.-tb) sn. învoire, consimţire, 

aprobare: nu sl-a dat -rul la căsătoria lor [fr.J.
’ASEPSIE-s/. jP Mijloc de eliminare al micro

bilor fără ajutorul substanţelor toxice; [fr.]..
•ASERŢIUNE s/. Părere susţinută 'de cineva, 

afirmaţiune [fr'. <lat.].
•ASERVI (-voso) vb. It. A supune, a subjuga [fr.]. 
•ASESOR sm. rt Ajutor de judecător [fr. aS- 

s e s s 0 u’r .sau germ. A s s e s s on].
• ASESORIAXi adj. De asesor [fr.]. 
•ASFALT (pî.-ţuri) sn. <e> Materie răşinoasă, 

neagră ' ca smoala, compusă din hidrocarburi; 
se găseşte la noi în Prahova (Matiţa) şi lingă Ora- 
dia-Mare, amestecată cu nisip, pietriş şi calcar; e 
întrebuinţat la facerea trotoarelor, caldarîmurilor,
etc. : soarele  topeşte —'Ul de pe trotoar (vlah.) [fr.].
•ASFALTA (-tez) .vb. ir. A acOperi cu a s f a 11-. 

C ASFINTE s/. Mold. (tkt.) = ASFINŢIT: pe la .«a 
soarelui’[a s f i n ţ i].

• ASFINŢI (-teşto) vb.unipcTS. it A apune; cuma- 
sflnteşte soaiele, nn se lese' din casăiyoR.); se zice ^ 
şi (iespre lună, stele: Dar el nici că s'a trezit Şl luna a as
finţit (STĂM.); poporul zice că stelele asfinţesc dimineaţa şl ră
sar seara (ihasd.) [s f î n t].

ASFINŢIRE s/. ☆ ® Faptul de a asfinţi 
1Î © Apus.

ASFINŢIT sbsl. ic ® Apus, timpul cînd'apune 
soarele: la, pe la —(ui soarelui); 0: din măntul —' al 
vletll Iul priveşte In adlncnl veacurilor (vlah.) ţ| ® A da, 
a scăpăta In a apune -t @ Partea cerului unde 
apune soarele, apus: dracul se crăceşte ou nn picior la ~ 
şl cu unul la răsărit (Crg.i [asfinţi].

•ASFIXIA (-lez) 1. vb. tr. A produce asfixie, a 
omori prin asfixie, a înnăbuşi.

de_C/yVQ livres
n/Lnim

Serie

Fi^.. 247. Asig;nat.

2. vb. refl. A fi cuprins de asfixie; a'se sinucide 
prin asfixie :[fr.].

•ASFIXIANT adj.: Care prOduce asfixîe, în- 
necăcios, înnăbuşi tor:’ gaz ~ [fr.].

•ASFIXIE-s/. înnăbuşire, încetare a respira- 
ţiunii şi, ca urmare, a 
tuturor fenomenelor vi
tale ('[.3 246) [fr.].
•ASIATIC 1. adj. 9 

Din Asia, care locueşte 
sau s’a născut în Asia.

2. ASIATIC, sin. asiatica 
(pj.-ice) sf. Locuitor, lo
cuitoare din Asia [fr.]. _

*ASIDUI’TATEsf-Sîr-
guinţ.a,Strădanie, lucrează raţiunii în caz de-asfixie, 
cu multă [fr. < lat.].

•ASIDUU 1. adj. ® Sîrguitor, sîrguinqios, stfă- 
duitor H 1® Necurmat, fără preget," nijcontenit: 
muncă asiduă [lat.].

•ASIGNA (-nez) vb. tr. V.A hotărî fondurile 
trebuincioase pentru plata unei datorii, etc. [fr.].
•ASIGNAT (pl.-e.te) sf.. V Hîrtio CU valoare 

monetară creată in |b 
timpul Revoluţi - 
unii 'franceze ( ti 
247) [fr.]..

ASIGUR4 (-ur) 1 
1. vb. tr. ffi A face 
sigur, a statornici; 
măsurile luate au asi
gurat liniştea locuito
rilor ţ| © A încre
dinţa pe cineva de 
ceva: te asigur că 
volu veni ţ] ® A afirma, a spune: asigurau că adre
sase... raporturi... asupra stării in care se aflau Principa
tele (i.-gh.) ţ ® t®:» a lua măsuri, în schimbul unei 
sume plătite pentru un anumit timp, ca un obiect 
pe care-1 posedă cineva, o proprietate, etc. să fie 
plătit în parte sau în întregime, în cazul cînd s’ar 
prăpădi sau ar,suferi stricăciuni de pe urma unui 
incendiu, unui naufragiu, etc.: mi-am asigurat casa, 
moşia; a plăti pentru cineva (soţie, copii, etc.) în 
fiecare an o sumă, pentru ca la un anumit timp, 
sau în caz de moarte a contractantului, să se dea o 

■ sumă hotărîtă celui în vederea căruia s'a făcut în
ţelegerea.

2. vb. refl. ® A se Încredinţa bine de un lucru: 
m’am asigurat că nu s'a purtat cinstit-ţf © A fi Sigur-de 
ceva: ca să mă asigur, l-am rugat să-ml rezolve Imediat 
petifiunea H @ %> Ă plăti 0 sumă pentru ca, în caz 
de accident sşu de moarte, să se dea o anumită 
despăgubire contractantului Sau moştenitorilor săi 
[s i g u r, după fr. a s s u r e r].

asigurare sf. ® Faptul de a (se) asigura H 
© t®? Societate de societate care asigură contra 
incendiului, CTindinei, accidentelor, etc.

ASIGURĂTOR, -TOARE adj. sm. f. ® Care a- 
SigurăH©jfj’ Seouestnl ~ ew SECHESTRU.

tASIGURIPSI (-Ipsesc)... = ASIGURA...: Să-mlarză 
cherestlglrla p arză sănătoasăl... este aslgnrlpsltă (Car.).

A-SILA (DE-) loc. adv. •»- sila.
•ASIMETRIC adj. Lipsit de simetrie. [fr.J. 
•ASIMETRIE sf. Lipsă de Simetrie, neregulari- 

tate [fr.].
•ASIMILA (-iiez) f. vb. tr.. ® A pune în acelaşi 

rînd, a da persoanelor ce au o anumită profesiune 
drepturi egale cu acelea ale-persoanelor de altă 
profesiune f © Spec. (vorb. (le două naţionali
tăţi) A face să dispară caracterele distinctive ale 
unei naţionalităţi făcind-o să se contopească cu 
totul cu alta, să fie cu totul absorbită de altă na
ţionalitate: In mnlte părtf Romlnll asimilează uşoi PS 
străini 11 ® ^ A. A preface în propria sa substanţă 
materiile introduse din afară: nu asimilează bine ali
mentele H ® a? A-schimba,un sunet sub influenţa 
altuia, apropiindu-1 de acesta sau identificîndu-1 
cu el: un ,,e'l asimilează adesea pe un ,,ă" aton dlntr'o si
labă apropiată; d. a. ,,perete'' din ,,părete".

g; vb. refl. ffi A se contopi'cu o altă naţionali
tate, pierzîndu-şi caracterele distinctive, obiceiu-
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rile, limba, etc. 11 ® ♦ A se. preface în sub
stanţa proprie a organismului In care se introduc 
(vorb. de materiile introduse) t ®A se schimba 
sub influenţa altui sunet într’un sunet apropiat sau 
indentic ou acesta [fr.],

* ASIMILABIL adj. Gare se poate asimila fii 
(C) NţlASIMILABIL [fr.l.
•ASIMILARE; • ASIMILATIPNE, * ASIMILAŢI® Sf.

® Faptul de a (se) a s i m i 1 a 1 ® a/ Fenomen 
prin care două sunete deosebite ce vin în atingere, 
sau aflîndu-se In silabe apropiate, se infiuenţează 
şi unul din ele schinibă. pe celălalt, identificîndu-1 
sau transformîndu-1 într’un sunet apropiat: for-
mo ,,varoobo” s’a schimbat tn ,,pereche” prin *a Iul ,,ă’’ 
ou „e"; vocalică; consonantică [fr.]. , ,
•ASIMILATIV adj. Gare are.însuşirea de a asi

mila [fr.]. '
•ASIMILATOR adj. Care asimilează [fr. ].
•ASIMILAŢiUNE rr A3IMILABE,
•asimptotă [pi.-ie) adj. şis/. A Dreaptă 

ale cărei puncte spre infinit sînt infinit de Apropia
te de punctele corespunzătoare ale unei curbe [fr,]. 

asin sm. 3*: Măgar [lat. asli\us]. 
i^HNĂ (pl.-Ine) sf. ^ Măgăriţa' [lat. a s I n a]. 

•ÂSINDETĂ (pî.-ete) sf. Of Suprimarea conjunc- 
ţiunilor [ih spec. copulative, .adversative) .înţr'o 
frază [fr,]. ' '

• ASINDETIG- adj. 03 De a s i n d-e t ă. 
•ASIRIAN 1. adj. Din A s i r i a, al locuitorilor

din Asiria: rege ~ ([s3 248).
2. AsraiAN sm., asirianA 

(pl.-lene) sf. Locuitor (lo
cuitoare) din Asiria.
•ASISTA' (aeist) 1. vb. 

intr. A fi de faţă: n'am'a- 
ilstat la nltlma şedinţă.

2. vb. fr. A da sprijin 
cuiva, ă-1 ajuta la Îndepli
nirea unui lucru : l-amaolstat 
la despuierea eorUtlnnlnl [fr.].
•ASISTENT ţ. adj. Ca

re asistă.
2. sm.,'ASISTţaiTA(pî.-te) 

sf. ® Persoană însărcinată 
să dea alteia ajutor într’d 
Împrejurare, într’o func
ţiune : In ziua înfăţişării, prl- 
olna este expusă de părţi eau de 
Bsistentll lor (i.-gh.>; — la laborator 1j ® .pL Asistent!, toţi 
ceide faţă la o întrunire, etc. .[fr. asaistant + 
germ. A s s i s t e n t].
'ASISTENŢĂ sf. ® Faptul de a asistaH© Ceide 

faţă la o întrunire, etc. II ® Sprijin, ajutor: nimeni nu
le cere nici Interrentlnne nici (l.-GH ) •[ ® Asistenta publică,
administraţiune publică de ajutor şi bineface- 
re[[r.j. - . • ,
t ASLAM (pl.-amurl) sn. Camătă, dobîndă: ar

gintul său nu deade tntr’-'U (PS.--sch:) [Cum. a S t e 1 a n]. 
tASLAN sm. Leu [tc.j.
*ASMĂ...= astma... ,
t ASMAN sm. Că Berbece sau ţap castrat chasd.) 

[to. a z m a n]. - -
ASMAŢUCHIU, ASMATUm 

sm. ţ ® Plantă ierboasă miro
sitoare din famiUa umbeliferelor, 
cu flori albe dispuse în umbele, 
cu frunzele ca ale pătrunjelului, 
dar ceva mai mari; creşte prin 
tufişuri, livezi, pe marginea pă
durilor şi a viilor; se Întrebu
inţează ca plantă culinară (An- 
ibriscus cerefoHum) ([g] 249) K ®
ASMAŢţlOHro - măgarului, ASMA- ^
Tţiiu-mAoAursc, plantă Ierboasă 
din familia umbeliferelor cu tul
pina şl ramurile acoperite cu peri 
aspri plecaţi în jos; florile albe 
h»? sînt dispuse în um- Fig.249.Asmatuchiu.
bele (Tortlis anthHscus) H ® 
asmatuiu-sAlbatic, plantă veninoasă din familia 
umbeliferelor (Anthriscus trichosperma) [tc. a s- raaiy k). - l

. IU

Fig. 248.-Rege asirian 
(după un başo-relief).

AŞMUŢAr ASMUŢI (-ut, -nt) vb. tr, © A întărîta ASI- 
cimii să sară asupra cuiva: 11 alungau... asmuţind după . op 
el ollnl pe uliţele satului (sad >; asmuţi.clinii la dlnsa ca s'o Mor 
Bfişie iispj II ® Pr. e.Tf. A întărită pe cineva îm
potriva cuiva, a-1 îndemna să sar.ă asupra cuiva:
oind am asmutlt băieţii da l-a umflat, striga cit putea (Car.i 
H ® © A. întărită, a îndemna la. vrajbă: ei asmutase ' 
asupra Iul Ştefan pe Tătari dsp.i 1| ® © A deştepta, a 
aprinde,'a ăţiţa o poftă, 0 patimă, etc.: cu moartea 
Domnului, trebuiau acum..; să se asmuţă ale lor nalte rlv- 
nlrl (oDoe.i [MUŢA]. '

ASMUŢARE, ASMDTIItE $/., ASMUTAT, ASMUŢII 
sftsf. Faptul de a asm nţ a.

ASMUŢĂTOR, -TirpR adj. Care asmuţă,
ASNOAjPTE-adb. în noaptea trecută [ast ă 

-I- n o apte]. ' _ - s
•ASOCIA (-oloz) 1. vb. Ir. ® A face, a lua pe 

cineva tovarăş H ® A pune la un loc, a alătura.'
2. vb. refl.-® A se întovărăşi, a se însoţi: se aso

ciază ou totl oamenii fără căpătţln 1[ ® A-şi lua ca aso
ciat, ca tovarăş 11 ® A se lega, a sta alături, Îm
preună, ase împăca: forma aceasta se asociază greu cu 
cealaltă, [fr.].

•ASOCIABIL adj. Care se poate asocia [fr.]. 
‘ASOCIÂRE, ‘AsocifiiE sf. ® Faptul de a (se) 

asocia^ @ întovărăşire, însoţire.
•ASOCIAT, -atA adj.' sm. /. (b p. asocia 

UD © neasociat Ii ® Tovarăş, ,
•ASOCIAŢIUNE, •ASOCIAŢIE sf. ® Faptul de 

a (se) asocia n'® Tovărăşie H ® +++ ~ do idei, fe
nomen psihic prin care o idee este legată de alta 
In aşa fel Ihcît una din ele deşteaptă în minte pe 
celelalte H ® ± Regulă de metod de rezolvir(3 a 
linei probleme de aritmetică în pare trebue să se 
împartă cîştigul sau paguba între asociaţii unei 
întreprinderi, proporţional cu capitalul adus de 
fie-(;are,,cu timpul corespunzător, etc: [fr.].- 

•ASOLAMENT {pL-te) sn. v Şirul, succesiunea '
, în care trebue făcute semănăturile pe un Ioc, pen

tru ca să obţinem rezultate mal' bune, aşa d; e. 
într’un an se punp intr'un loc grîu. In anul viitor- 
locul se lasă ogor, şi în celălalt ăn se pune porumb; 
avem In cazul acesta uri asolament de trei ani[fr.]. 

•ASONANŢĂ>(pl.-te) a/. V Potrivirea vocalei 
, accentuate din cuvintele de la.şfîrşitul .a două sau 
mai multe versuri; e des întrebuinţată, în afară 
de rimă, în pbezia noastră populâră şi în compu- , 
nerile vechi poetice, ca Psaltirea versificată a lui •, 
Dbsofteiu; mai adesea însă în literaturile streine, , 
crim e cea'ffancezţă din evul mediu [fr.]. :
QASOREALĂ [pl.reli) 'sf. Mârara. (brl.) > © = 
SOABB-SEC [ii S 0 r i]. -
OAŞORI (-dieBc)f)b. fr.'şi refl., Mdram. (brl.) upl.) A 
ţinea, a sta, a şe arde la s.o a r e.
QASORIT sbst. Maram. (brl.) ® Faptul de ă (se) 
a so r i n' © f (F>) = soARB-SEc.
•ASORTA ( tez) ţ. vb. tr. ® ,A puUe la un loc 

lucruri de acelaşi fei sau care se potrivesc, care 
pot merge Împreună: n’a ştiut cum aă asorteze colorile 
li ® A aproviziona un magazin.

2. vb. refl. ® A se potrivi, a merge împreună: 
pălăria aceasta nu se asortează lă haină 1| ® ^ A se apro
viziona CU diverse mărfuri [fr. a s s o r l ir].

•ASORTARE sf., •asortat sbst. Faptul def a 
(se) asorta.'

. "ASPECT (pl:-te) sf. ® Felui în care ni se arată,
,ni se înfăţişează un lucru, înfăţişare (în spec. în- - 
făţişare frumoasă): Dunărea... are unui lăc frumos 
poleit de razele soarelui (vlah.) U d) 0: am ctntărlt Între
prinderea sub toace ^le si cred că tb reuşi [fr.].
•ASPERITATE sf. © Asprime H ® Pr. exl. 

pl. Parte-aspră a unui lucru:.o supAfată plină de as- 
tierltătl; ©: aeperltătlle de stil; toate asperităţile firii lor se 
pierd (VLAHO 11 @ © Greutăţi [în sens moral), nenoro
ciri: asperităţile vletll [fr.].

ASPIC1 Şbst. A = leventicA. '■
•ASPIC2 sbst. X Piftie care se pune pe lingă 

fripturi'reci, pe lingă unelfe mezeluri, etc. [fr.].
.^PpiĂ (pî.-ide) sf. ® K3> Fel de viperă, nă- 

pir’că: pustietăţi... In care fojgllau balauri, aspide veni
noase (CRG i H ® ® Femeie rea [gr. ionic, iouioa 

î sau vsl. aspida].
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ASP-
AST

‘ASPIRA (-Ir) 1. vh. ir. ® A trage aerul în plă- 
mîrii li ® 15 A trage un -lichid într’un tub prin 
pompare, prin facerea vidului 11 ® a? A rosti cu 
aspii'aţiune.

1. vh. intr. A Ii stăpinit de gîndul, de dorul de 
a dobîndi ceva, de a ajunge la ceva, a năzui: triiau 
ultatl... Uri Bă aspire la slujbe mai înalte (i.-ch.) [Ir.].
‘ASPIRANT ţ. adj. B Pompă —4, pomp& care 

ridica apa'prin producerea vidului, 
pompă aspiratoare (>ij 250).

2. sm.'ASFmtSTA (pî.-te) sf. ® Care
caută, care năzueşte să dobindească 
o slujbă, un titlu : la domule
(i.-OH.) II ® -»■ de marină, ofiţer de
marină de grad inferior [fr.].
‘ASPIRARE, ‘ASPIRATIPNE, *AS- 

piBAŢiE Sf. ® Faptul de a aspira, 
tragerea aerului in plâmîni H ® 15 
Ridicare a apei Intr’un tub prin fa
cerea vidului H ® Gînd, dorinţă de 
a ajunge la ceva, de a se ridica, năzu
inţă: dorinţa de a se sul pe treptele soolale 
este o asplratlone naturală a omului (i.-gh.) 1|
® Rostire a unui sunet din git; Fi„ 230, pomp>i 
semuul asplratlnnil, spirit aspru (t»-SPJ- aspirantă. 
RIT) [fr.<lat.].

‘ASPIRAT adj. ® p. ASPIRA II © 03 Rostit ou 
aspiraţiune: ,,h” este un sunet 1111 (CJ NRASPIBAT.
‘ASPIRATOR adj. sm. ® Care aspiră 1 © 15 

Pompă aspiratoare iw ASPIRANT 1. [fr.]. 
‘ASPIRAŢiyNE... ev ASPIRARE.
ASPREALA sf. ® însuşirea de a fi asprul 

®' Trans. ibud.) (şez.) Scrobeală.
ASPRI... = ÎNASPRţ...
ASPRţME sf. ® însuşirea de a fi aspru | 

® (£ : celui ce-tl va vorbi tle cu tu răspnnde-1 cu blin
date (PANN).

ASPRIŞQR1 1. adj. Cam aspru.
2. ASPRIŞOARA (pl.-soare) sf. A = TDRJTA ®. 
ASPRIŞOR2 sm. (j) dim. ASPRU* (hasd.). 
ASPRIU' adj. Cam aspru.
ASPRU1 adj. ® Care dă o sensaţie neplăcută 

la pipăit, la gust, la auz: piele aspră; vin 
sunete aspre; Şl scoate un ^ vnet ce ’nsullă oterlre ialecs.) 
(((:') NRTED) I © Greu, care te face să înduri multe, 
să suferi: lamă aspră; e o seară aspră de toamnă icar.) | ®
A iarba-aspra IV iarba I ® ® Neînduplecat, 
rău, sever; era bun otrmultor, » oătră aristocrat! si 
bllnd oătră popor (NECR.i | ®03 Spirit iv SPIRIT | ® l5
Care nu e perfect lutiu [lat. a s p e r. (e)r u m]. 
ţ ASPRU* sm. Monedă veche de argint de ori

gine turcească a cărei valoare a variat foarte mult 
In decursul vremurilor; 
în sec. al XVII-lea 12 as
pri făceau cit un „flo- 
rlnt” sau cît doi „po- 
tronici ” de argin t ([â] 251)
[ngr. âanpovj. 
t ASPUMA...=SPUMA...
AST [pl.i^ti-.gcn.-dat. 

sg. ăstui, pl. ăstor);—ASTA 
(pl. aste; gen.-dat. sg. astei, pZ. aator) 1. adj. dem. 
întrebuinţat mai mult în vorbirea familiară ffi = 
ACRST, aceasta I ® în legătură cu expresiuni de 
timp formează loc. adv. ca: ăst an, (de) astă dată, astă 
seară, astă noapte | ® Pe lingă numele de anotim
puri, are Înţelesul de trecut, precedent; astă iarnă, 
astă vară, etc.

2. Asta (pZ. ăştia; gen.-dat. sg. ăstuia, pl. ăstora); 
—ASTA [pl. astea; gen.-dat. sg. astela, pl. astora) adj. 
şi pron. dem. întrebumţat mai mult în vorbirea 
familiară I ® "= acesta, aceasta | ® asta (pZ. 
astea), întrebumţat în înţeles general: asta-i asta, 
acesta-i lucrul de căpetenie, acum vine partea mai 
grea; ei, asta ei se zice cuiva care întreabă sau face 
ceva nepotrivit; ba asta, ba ceea, ba una, ba alta; 
una ca asta, aşa ceva [lat. Iste].

ţ ASTA (astau, pf. astătul, part. astătut) 1. vb. tr. 
A aduce pe cineva să stea dmamtea cuiva,"a aduce 
la înfăţişare: adnctndu-l păginll, II astătură nalntea Igbe-
luonnlul (DOS.).

2. vb. intr. ® A sta: astătu na dlreapta mişelului (oos.)

Fig. 351. Aspru turcesc 
din a. 1481.

I © A apărea în faţa cuiva: şl astătiud Zacbei, dzisă 
cătră Isus (oos.); deac’am călcat oale de două dalie, Iml astătn 
Înainte Îngerul Domnului (oos.) | ® ri A SC înfăţişa la 
judecată [lat. a d s t a r e].

ASTALALT (pZ. ăştlalaltl; gen.-dat. sg. ăstnllalt. 
pl. ăstorlaltl); —ASTAlALTA [pl. astelalte; gen.-dat. sg. 
astellalte, pZ. astorlalte) adj. şipron. dem. întrebumţat 
mai mult în vorbirea familiară = cestAlalt 
[ăst -F al alt].
OASTAmiNEAŢA adv. Băn. Oaş. Asdimineaţă 
[astă-Hdlmineaţă].
t AST AR (pZ.-re) sn. igj Pînză ordinară: să streourl 

zama prliTcurat (DRAGH.) [tc.].
'•[ASTARA adv. Olten. Mold. Tr.-Carp. Diseară:-~ 

ve(l cunoaşte cum Domnul T*au scos pre voi den pămtntul 
Eshipetuiui (BiBL.) [astă + sear ă].

t AST ABAGIU sm. © Meşter oare lucra a s t a r, 
care căptuşea cii astar.
o AST AREAXiA (pl.-ell) sf. (ikt.i ..e. 'Căptuşeală 
[a stări].
tASTARI (-ăresc) vb. tr. (cost.) â. A pune astar 

la o haină,’a o căptuşi cu astar.
‘ASTATIC adj. 15 Echilibru^, echilibru indiferent; 

jş Ace —o, sistem de două ace magnetice, fixate 
paralel la capetele unei vergi de cupru, polii de 
hume contrariu fiind faţă în faţă, astfel că sistemul 
nu este influenţat de acţiunea magnetică a pă- 
mlntului [fr.].
O AST Aura (astaur) vb. intr. Băn. A pinii pe ci
neva spre a-’l vedea, spre a-1 prinde [iv stAdra]. 
OASTAvI (-ăvesc) vb. refl. Trans. (bud.) A sta într’ 
un loc, a zăliovi [sv stAvjJ.

ASTAzI ţ. adv. ® în ziua in care ne găsim, 
azi I © •« o săptămină, acum o săptămînă; de * 
intr’o săptămină, peste O săptămînă. | ® în zilele 
noastre, în vremea de acum: popuiatlunea creşte mai 
mult ca altă dată | ® De a) din ziua în care ne găs- 
sim; O: lucrul do * nu-1 lăsa pe mllne; b) din zilele 
noastre, din vremea de acum | ® In ziua de din 
ziua de <v, în (din) zilele în caretrăim| ® ...mllne...
într’o zi... într’altă zi...; de~ pinămiine, puţin timp 

2. t sf. pl. Zilele de astăzi, de acum; astăziie de pn 
ruiea cu înşelăciunepetreclndu-le (COR.) [iat. I S t a + d i e] 
‘ASTERIE sf. # Gen de ecbmoderme care tră 

esc prm’toate măriie Europei, afară de Meditera 
nă; se nutresc cu moluşte 
şi slnt vrăjmaşii cei mai 
priihejdioşi ai stridiilor; 
se mai numesc şi „stele 
de mare” 252) [fr.].
‘ASTERISC (pZ.-ourl) '«Ă..

sn. ^ Steluţa (*) care se — 
pune la unele cuvintepen- Fig. 252. Asterie. 
tru a le distinge de altele
sau pentru a trimite, în josul paginii, la o notă ce 
se raportă la ele: In acest dicţionar, *ul indică neolo
gismele [fr.].

‘ ASTEROpj sm. -ir ® Mic corp ceresc care cir
culă în spaţiu In jurul soarelui şi care, atras la anu- 
fiiite epoci spre pămînt, se înflăcărează în trecerea 
lui prin atmosferă, se topeşte, se sfărămă, şi pro
duce aeroliţii şi stelele căzătoare | © Nume dat 
fie-căruia din micile planele, vizibile numai cu te
lescopul, dintre Marte şi Jupiter [fr.].

ASTFEL ţ. adv. ® In acest chip, în acest fel, 
aşa: dacă procedezi —; vel Izbuti | ® -v de, de acest 
fel, asemenea; de lucruri nu se dlscntă I ® Un 
~ de..., un... de acest fel: un de om nu merită altă 
soartă i ® ~ cum, aşa Cum, în felul cum: o bătrlnă* 
cum mă vezi pe mine (pann).

2. conj. ® Deci: —' a plecat şl nu mal ştiu nlmlu dl 
el I © Aşa dar, prin urmare: ~-e botărlt, nu ne mai 
vedem P fa S t -F f e 1].

ASTIMPAr sbst. ® Linişte, potolire, alinare: 
umbla de colo pină colo şl —' nu mal avea (isp.i || (C NEAll- 
tIhfAr I ® Fără ~, necurmat, fără încetare [a s- 
t î m p ă r a].

ASTÎMPARA (-păr) ţ. vb. tr. ® A slăbi tem
peratura unui lucru, a face mai blînd: nici un pio de 
adiere nu astimpără arsura (OLVR.i | ® A Imişti, a po
toli : vrlnd ca să astimpere Inlrlooşata mlnle a dumnezeosll 
(OAST.); nu-şi astimpăra gură cătră mal marii săi icrg >.
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2. vb. refl. (D A se linişti, a se potoli: se tlogulau 91 
■8 boceau de nu se mul puteau astlmpăra (lep.i f| © A sta 
liniştit, a se cuminţi: asttmpără-te, nu mal umbla Încoa
ce si Încolo [••■ STÎMPARA].

ASTÎMPArare sf. S> Faptul de a (se) a s- 
tlmpăral ® = astImpAr Ifţ © n?ast1mpA-
RABE.

ASTÎMPĂRAT adj. ® p. ASTÎMPAsA 1[ © Li
niştit, cuminte 11H © neastîmpArat.

ASTÎMPArATOR adj. Care astlmpăra 
TIK neastImpArAtqr.

A-STÎNGA (de-) loc. adv.tm-aitsa. . 
•ASTMA, o asmAs/ , ‘ASTM sbst. ^ Boală care 

se manilestă prin sufooaţiuni intermitente, (© nă
duf, stenos) [fr. a s t h m e].
•ASTMATIC, O ASMATio, -jcA adj. sm. f. t 

Care sufere de astmă; ®: snllarpa de monstru a loco
motivei (CAR.) [fr. asthmatique].
O ASTRAGAGIU sbst. Mold. Unealtă de ciz
mărie în forniă de hlrleţ ce serveşte la întins tal-
pa: gesda... se prosl&vea pe captloi} Intre şanuri, calupuri, 
astrigaolu (CRG.).
•ASTRAG.^ sm. ® (£) Unul din oasele tarsului, 

arşicul glesnei H ® ţiîs Brîu rotund 
care formează baza capitelului unei 
coloane ('Şl 253) [fr.].

* ASTRAHAN, O ASTRAQAN sbst. &
Blană de miel din Astrahan (Ru
sia), neagră, mai rar sură, cu fire 
creţe şi fine: căciulă de [fr.].

‘ASTRAI, adj. -ir De astre, ce pri
veşte astr'ele [fr.].
ţ ASTREINA, t ASTRIENA, t AŞTRI-

ina... = InstrAina [străin].
Fig. 353. 
Astragal.

Fig. 254. Astrolab*

•ASTRINGENT 1. adj. Care are proprietatea 
de a strlnge ţesuturile organismului.

2. (pl.-te) sn. Substanţă care are această pro
prietate [fr.].
OASTRţNGE (astrlng) vb. tr. Băn. A Strlnge la un 
loc, a aduna: aetrlnge oa găina la 
moară (znn.), se zice despre cel risi
pitor [lat. adstringere].
‘ASTROLAB, ţ ASTROLAV sm.

■ir ® Vechiu instrument care 
servea la măsurarea poziţiunii, 
înălţimii şi mişcării astrelor (iŞ)
254) ţ ® Planisferă a cerului sau 
a pămîntului: aatiolav, clnle de a- 
ramă sau de lemn In oarlle drumul atea- 
lelor se arată (cant.) [fr. a S t r O - 
labe H gr. iaxpoX(4poţ]
•ASTROLATRIE sf. închinare la stele, ado

rarea, cultul stelelor: această lege se numeşte »■, eau 
închinare la stele ((sp.) [fr.].
'ASTROLOG sn. Cel ce se ocupă cu astrologia 

(ilîi]255): crezlnd, ca
mulţi din contemporanii _
săi. In ~1 şl ghloltorl 
(BALC.) [fr.].
tASTROLO- 

GHlCEŞTE adv.
După metodele as
trologiei : cursul ani
lor . loarte ourat 
sămălulnd (CANt.) [as
trolog].
'ASTROLOGIC 

adj. De astrologie 
[fr.].
'ASTROLOGIE sf. Pretinsă ştiinţă de altă

dată care credea’ că există o legătură Intre viaţa 
omului, între întlmplările de pe pămînt şi între 
stele, şi că observlndu-se acestea, se poate cu
noaşte soarta cuiva şi prezice viitorul, etc. [fr.]. 
'ASTRONOM sm. ir Gel ce se ocupă cu astro

nomia: —ii, adecă a stealelor cunoscători icant.) [fr. a S -
tronome t gr. 3:aTpov6|xo(;]. 
t ASŢRONOMEŞTE adv. ir După ştiinţa astro

nomiei, cu cunoştinţe de astronomie: om prea în
otat... llIoBoIeşte, —, onm şl teologheşte (n.-cost.) [as-
t r 0 n o m].

‘ASTRONQMIG adj. ir De astronomie, privi-

lvO,

m
Fig. 255. Astrologi (după 

o stampă veche).

tor la astronomie; semne — e, semnele adoptate în 
astronomia practică şi. mai ales în calendarul 
astronomic, spre a indica planetele, soarele, luna şi

AST-
AST

TABELA VI. SEUNE ASTRONOMICE

Soarele 0 Berbecul if3' sau T
Luna 2) Taurul m? — ţ?
Mercur y Gemenii — ir
Marte .cf Racul »<€ —
Pămintul 6 Leul — 6?
Venus 9 Fecioara — TIP
Jupiter 2l Balanţa ih — inj
Saturn Scorpia — "i.
Neptun ¥ Arcaşul — cf
Uranus 6 Capricornul — /6
Conjuncţiune A Vărsătorul — xrr
Opoziţiune Peştii — )(

cele douăsprezece constelaţiuni ale zodiacului, 
poziţitinea lor {ww tabela vi) [fr.].
t ASTRONOMIGţîSG adj. ir = ASTRONOMIC: o 

casă de observaţie astronomlceasoă (c.-rad.).
•ASTRONOMIGEŞTE adv. ir După princi

piile astronomiei [astronomic].
•ASTRONOMIE sf. ir ® Ştiinţa care se ocu

pă cu studiul corpurilor cereşti, cu legile mişcă
rilor lor, etc.: tnvăţară... tllosotla, astronomlla, gbeome- 
triia (003.) H @ — matematică, parte a astronomiei care 
se ocupă cu calculul elementelor, cauzelor mişcărilor 
corpurilor cereşti 1[ ® — iizică, parte a astronomiei 
care se ocupă cu constituţiunea fizică a corpurilor 
cereşti [fr. şi gr. âoxpovoţiia].
•ASTRU (pî.-tre) sîi- ir Corp ceresc, stea: cită 

depărtate. Doamne, de Ia vierme pin’ la — I (VUIH.) [fr.]. 
t ASTRUGA (-uc) l, vb. tr. Olfen. Tr.-Caro. ® A 

înmormînta: l-an astmeat In ograda de dinaintea curţii 
isB.) II ® Olten. Băn. A acoperi, a înveli.

2,1)6. refl. Olten. Băn. A se acoperi, a se înveli [lat. 
•astrulcare < astru 6re]. 
OASTRUGĂMÎNT (pl.-minte) sn. Băn. = ASTRU- 
ops [a s t r u c a].
fASTRUGAT 1. adj. p. ASTRDCA.

2. ® Faptul de a astruca, înmormîntare U ® 
Acoperire, înveUre.
OASTRUGUŞ (pi.-uşurl) sn. Olten. Acoperiş (de 
casă) [astr'uca].

ASTUPA (-np) 1. vb. tr. ® A pune ceva într’o 
spărtură, în’tr'o gaură, Intr’o crăpătură, a o închide 
pentru a nu,lăsa să treacă ceva prin ea: astupăcră-
pătarile de la tereastră, s& nn vie Irignl; (F'>: pierdea... dou&- 
sprezece mii de lei, snm& cu care... ar fi putut multe 
gâuri (BR.-VN!) 1f © A pune Ull dop: astupă sticla © 
Vorb. de p^ţile corpului: a-şl gura, nasul, ure
chile; (£): gura cuiva, a împiedica pe cineva să. mai 
vorbească, a nu-1 mai lăsa să cîrtească; @5:gura 
lumii numai pămintul o astupă; a-şl ^ gura, a tăcea, 
a nu mai cîrti A acoperi cu ceva, a ascunde 
sub ceva: astupă-ţl ochii, să nu intre praf; F : a/ochii 
cuiva, a-i lua vederea, a-1 orbi li ® A acoperi prin 
îngrămădirea de ceva într’un loc: ninsoarea.... intr*un 
buo ne astnpă calea (CRG.) ® A face Să nu S6 vadă, a 
ascunde : malnl din dreapta ne astupă vederea (VLah.î ^ © 
$ A face să nu se audă: a trlntorllor urlete, a albinelor 
sunete astupă (cant.) ^ © ţ A face să Se uite: se umplu 
de mare bucurie... glndlnd că-şl va greşala ce făcusă (nec.i .

2. vb. refl. A se închide [vorb. de o spărtură, 
de"o crăpătură, etc.) [lat. *adstuppare< 
stup pa].

ASTUPĂTpR, -toare 1. S7H. f. Care astupă.
2. OASTDPAt'oARE (pl.-torl) sf. Gapac: n’a rftmes 

ladă, saltar... ^de sobă. unde sănu-şl Ii băgat mlinlle (GN.).
ASTUPĂTURA (pZ.-tnrl) sf. ® Faptul de a 

(se) astupai]® Ceea ce s’a astupat.
ASTUPUŞ (pZ.-şori) sn. Ceea ce se întrebuin

ţează pentrii a astupa ceva, dop.
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AST- ‘ASTUŢIE sf. Vicleşug [lat.]. ‘
A o\/ 'ASTUŢIOS adj. Viclean [fr.].

• ASUD sbst. O Sudoare: Vlue Barba de Ia iilng... Cu 
trupul plin de (TEoo.i f ® Năduşala animalelor care 

■ ' se lipeşte de lină, de păr 1f ® ♦ ASţiDDL-cai,ULUi = 
OSUL-ipPURELUT [a s u d a].'

ASUDA (-ud) 1. vb. intr. ® A se acoperi de su
doare, a năduşi: bietul Bomln asuda bătlnd ou prăjina in 
boli lui (ALECB.); (g): a nu —de oeva, a nu-i păsa de ceva, 
a nu-şi face inimă rea de ceva;©:-~ sub limbă (znn.i, 
se zice, in bătaie de joc, de cei ce se vaită că au 
muncit mult, pe ctnd de fapt nu au făcut nimic; ®: 
a-i urechea pentru ceva (znn.), a aşţepa o veste cu. 
nerăbdare 1l ® Fr. ext. A scoate umezeală, a lăsa 
aburi: dădu Dumnezeu un.soaţe de Irigea pămlntul si 
asudau pietrele (oiva.); aburii se ridică... de pe mămăliga 
ce asudă pe tund Wlah.i H ® ® A munci din greU, 
a-şi da toată silinţa, a osteni mult pentru a căpăta 
ceva, pentru a ajunge la ceva: Alţii luptă si asudă. 
Iar Izblnda.e'a lui ivlah.). ,

1 2. t vb. tr. A face să îndure multe, a face viaţa
grea cuiva, a căzni: l-au si supus sub.fugul lor, deolteva 
ori l-au asudat, rocoşlndu-se (OR.-UR.) [|at. a s,s u d a r e].

ASUDAT 1. adj. ® p. ASUDA H © ® t Trecut 
prin multe necazuri, încercat: mat si mai zbu
ciumat slut ICANT.).

2. ASUDAT sbst. Faptul de a asuda.
ASUDÂTQR adj. Care face pe cineva să a - 

s u d e, care scoate năduşală.
ASUDATURA (pl.-turl) sf. = ASUDASE.

‘ASUMA ţ'um) vb. tr. A lua asupră-şi: nu vreau 
să-ml asum singur responsabilitatea Vbr-vn.) [fr.]. 
GASUMUŢA... = ASHUTA...
OASUNA... Trans. (bud.i = BUNA... •

ASUNA^OARE sf. ♦ — POJABNITA [sw EUNA- 
TOABE]. • '

ASUPRA 1. prep. (constf. cu genitivul), ASU
PRA (des întrebuinţat în limba veche, păstrat as
tăzi mai ales în construcţiunile cu pron. aton: 
asupră-ml, asupră-tl, asupră-1, asupră-sl,. asupră-ne, asu- 

. pră-vă, asupră-lejU-ffi (Aratălocul, direcţiunea) tPe: 
hiarăle olte slnt asupra pămlntului (bibl.) ; (aşezat, pus) 
peste: asupra' acestor, canaluri slnt 360 poduri de piatră 
(c.-RAD.); (a pune. a arunca, a asVîrli, etQ.) peste: 
Şi-am Bvirlit asupră-tl, orudo, vălul alb-de poezie semin.i ; 
(a-i veni, a-i cădea, etCi) peste {vorb. de un ne
caz, o nenorocire, o primejdie):acea'nevoie ce le venise 
asupră <or..ur.),; (a trimite) peste (vorb..de o pedeap
să cerească): le ţrlmlse'Duinnezeu .osludă asupră (gr.-ur.) ;

\ (a face o acţiune'duşmănoasă, a fi cu duşmănie) 
împotriva: atitea tlrănll ce făcea Atlla asupra creştinilor

- (N.-cQST.); (a merge, a porni, a purcede, a se ridica, a 
veni, etc. cu oaste) împotriva: merse asupra lui cu 
războiu (isp:) ; (a se arunca, a sări, ş năvăli ou mînie, 
cu duşmănie) peste, pe, spre,,1a, împotriva: un lup... 
se năpusti asupra el (isp.); (a îndrepta 0 armă, a arunca 
cu ceva) în, spre, împotriva: asupra acestui oraş s’au 
aruncat cele dlntllu obuze turceşti (vlâh.i ; (n CÎrti, a se 
jciui) împotriva: începură a băga multe hule asupra lui 
Ferhat ibalc.i; (a-şi îndrepta, a,-şi aţinti ochii, privi
rile) sprevla: avea nişte 'ochi sglltlde lovea pe om lulgeră- 
tura otnd se uita asupră-1 nsp.); (a-şi întinde autorita
tea, a avea putere) peste, pe: intinzind cuprinsul său şi

' asupra aceieiimpărătii nsp.i ® (ExprimindO acţiune 
reciprocă) Faţă do, către (cu privire la firea, la per
soana cuiva): n'am nici p Inrlurlre asupra lui 1| ® (Arată 
obiectul de care se vorbeşte, despre care se scrie, 
etc.) Despre, cu privire la: nu ue-am putut Inte'ege 
asupra acestei chestiuni Ş[ ® A lua asupră-şi, a îua pe 
seama, pe socoteala.sa 1[ ® t Asupră de,, Ioc. prep. 
Mai sus dscît; mai presus de; asupră de aceea, afară 
de aceea, pe lingă aceea li ® t Pre asupră de, mai 
sus decît H © î De asupră, loc. prep. De pe, de peste 
€' ® De-asUpra tr DEASUPRA.'

2. adv. © t Deasupra: iară eu mă volu duce cu 
această haină ce am asupră (pal.) ţ| .© ţ Mal asupră, mai 
mult K @ Cu asupră loc. adv. Cu prisos, peste cît 
trebue, cu dobîndă li ® Mai cu. asupra, ţ mai cu (de) 
asupră, mai mult, mai din belşug, peste aşteptarea 
cuiva [lat. ad-Su'pra].
'ASUPREAIjA (pj.-eii) sf. ® Luare pe nedrept

- de bani, de dări, etc.: lăcludu-le multă şi lulndu-le mai

mult de cum au fost obiceiul (PRv.-MB.) ŞI ® Apăsare, împi
lare, nedreptate, silă, violenţă: asupreiiie neiegiuitaiui 
vrăjmaş al etlntel oruol iisp.) [asupri].

AS'UFRţ (-reso) Vb. tr. © A apăsa, a împila, a 
nedreptăţi, a prigoni: să nu asupreşti pe cel sărac, că şl 
tu ca el mtlne vel tl sărac (gol.) H ® ţ A Sili: pacea cu de-a 
sila... să prlmascăasuprlndu-1 (Cant.) [a S U'p r a].
î ASUPRICIUNE f. © Apăsare, împilare, ne

dreptate: cu mare ^ lmpresnrlndn-1 moşiile şl satele 
(iRG.) 11 ® Luare nedreaptă de bani, despuiere H 
® Mal cu mai mult decît se cade, peste măsură ■ 
de mult, cu camătă [aşupri].

ASUPRIRE sf. © Faptul de a' asupri 1i 
® împilare! nedreptate, prigonire: nimămi cit mai 
mică să na~l facem (jteH.).

ASUPRIT adj. © p. ASUPRI im © neasuprjt 
1[ ® ţ SiUt: de a lui bimă voe, de nime nevoit nici —
(formulă obicinuită în docuirientelc vechi pentru a 
arăta că cineva s’a înţeles cu altul nesilit, a con
venit singur asupra unui lucru) H ® t Mai mult 
decît tfebuo; din belşug: să lugim amu de beţie şl 
de mlncare —ă (coR.).

ASUPRITOR,-TOABE cdj. sm. f. Care aşu- 
p r e ş t e: de vel avea vecin rău sau vre-uu nu purta la 
.cohtra-1 ură (pann).

A-S1JRDA (DE-) loc. adv. tr SURDA.
ASURZI (-zesc) 1. vb. intr. © A pierde auzui: 

a asurzit In urma operaţiunii pe care l-a făout-o K ® Fr.
ext. A fi ca un surd, a se buimăci, a se zăpăci din 
cauza .unui sgomot prea marej dud oiu chiui eu, ai si 
asurzeşti (CRG.).

2.t)b. tr. © A, face să-şi piardă auzul K @ Fr. 
ext. A buimăci, a zăpăci pe cineva din cauza unui 
sgomot prea mare: te asurzeau strigătele şl sgomotele ce 
făcea mulţimea osp.). .

tvb. refl. A pierde auzul: şi-ti voiu lega' iimbs
şl te vei (BIBL.) [SURZI].

ASURZIRE sf. © Faptul de a asurziţi 
® ţ Surzime: se desfăcu —a lui şl se deslegă boala lim- 
blel lui (COR.).

ASURZITQR adj. Care asurzeşte: cu bn- 
bulrl asurzitoare, stlncile începură a se rostogoli din înăl
ţimi (VLAH.).
OASViNŢA... = SVÎNTA...: să'pne albiturile să se 
asvlnte (slv:).

ASVÎRLI (ăsviri) 1. vb. tr. ® A arunca ceva 
cu multă putere, cu mare repeziciune: cine-a asvitii 
buzduganul Ista mal tare in sus,' al aceluia să fie banii (CRG.i H 
® A da la o parte, a lepăda ceva de care nu mai 
avem nevoie: asvlrle hlrtille acestea In loc *1 O; în
depărta ceva-dintr'un loc printr’o mişcare vio
lentă, a duce un lucru dintr’un loc într’altul Iz- 
bmdu-1: furtuna a:asvlrllt barca la mal; 0: ăsvlrll aceste 

' trei ţări In valuri şl In nenorociri cumplite vbAlc.i.
2. vb. intr. © A arunca cu multă putere, cu 

mare repeziciune: cu buzduganul ăsvlrlea in oamenii cel 
vinovaţi (NEC.);. F : merg cu neruşinarea piuă... a c.u no- 
rolu In străbunii noştri (i.-gh.) ; .F : cit al asvlrll cu(o piatră, 
o şburătură, etc.), la 0 depărtare, la o distanţăpe care 
o poate străbate un lucru asvîrlit cu putere H 
® A lovi cu picioarele: lepele asvirleau din copite de 
svlnta unde loveau osp.).

2. vb. refl. © A-şi da drumul pentru a cădea 
într'un loc, a se arunca jos: s'a asvlrllt de pe fereastră 1 
® A sări: se asvlrle pe-un cal şl tine numai o fugă (CRO.) H 
■® A da năvală, a se năpusti, a sări asupra cuiva: 
s'a asvlrllt asupra lui, dar nu l-a putut lovi H ® A se 
vărsa (vorb. de un rîu): Polatiştea vine limpede şl gră
bită şi se asvlrle In Jiu (Vlah.) [vsl. V r u 1 i L i <
V r 0 1 fl, comp, srb. v r 1 j i t i].

ASVÎRLIT .ţ. sbst. Faptul de a (se) a s v î r 1 i.
2. asvîrlitA (pl.-ite) sf. Distanţa parcursă de 

un lucru care a fost asvîrlit: nu. era departe casa bă- 
trlnulul, numai aci..., două asvlrllte de la Calea Moşilor
(SLV.).

DE-A-ASVÎRLITA loc. adv. Joc de copii, cînd se 
asvîrle cu mingea, cu fructe, etc.

ASVÎRLITQR,-TOABE adj. sm. f. Care as- 
virle. ■

ASVÎRLIT'URĂ (pZ.-turi) sf. © Faptul de a 
(se) a S V ! r 1 i: calul de sărituri şi de asvlrllturi nu s'ea 
ogolt (CANT.); asvirlitura de pietre pe deasupra bisericii (i.-gh.) *I
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© Distanţa, străbătută de un lucru care a fost as- 
VÎrlit: mal e ca o de băţ plnă in sat.

AŞ I sau AŞII interj. Exprimă, o îndoială, neîn
credere, desaprobare, mirare, şi are cele mai deseori 
înţelesul expresiunilor „vorbă să fie!”, ,,de unde I":
ţl-B tăcut ce-tl promisese 7 — Aţ 1 no ştii că nu se tine de 
vorbă?; cercetară tn dreapta şl In stingă... dar aş 1 parcă In- 
tllnlau tot surzi şl muţi nsp.); să ştii că n'are să-ti plătească 
— El aşi

AŞA adv. ® In chipul acesta, astfel: -*■ s’an in-
tlmplat lucrurile; ~ ml-e firea; i-a fost scris; <*• să fie, 
zise el MSP.) n ® Arată Că un lucru se petrece în- 
tr’un anumit fel, dar cel care vorbeşte dă înţeles 
mai nehotărlt, o nuanţă vagă celor spuse: .vine şi 
el <*' să stea de vorbă; a scăpat * ca prin urechile acului ţ|
@ In mod eliptic, sub formă interogativă la înce
putul unei fraze, arată că vorbitorul face aluziune 
la ceva despre care s'a vorbit mai ’nainte sau des
pre ceva cunoscut: aşa ? atunci să mal Îndrăznească şl 
altă datăl ti ® Aşa... aşa, CUm... aşa;@: » am cum
părat-o, — o vind, cum mi s’a spus, aşa spun şi eu, fie 
ori nu adevărat t ® Pe lîngă alte adverbe: să 
faci cum am vorbit;' ^: cum vei semăna vel secera; 
O: cum Itl vel aşterne ^ vel donul; tiu şi el preteşugul 
-ca lupul cu oala şi ca cinele Vinerea (n.-cost.) ; Humuleştll nu 
erau n u m a i un sat de oămenl fără căpătllu iCRG.i ; —^da. 
mal Înţeleg; am să fac chiar * cum ml-ai.spus; o a m * 
s'au petrecut lucrurile; nu-1 vorbă tpt atita se toarce şl cu o 
furcă m a i-^'ivuvH.); Mold.m a 1 aşa e, da, de sigur ; 
mă duc şl eu d o a r la fntlmplare ; vorbeşti şi tu, 1 a 
In dodii cileodată (Crg.>; to t lar^^au rămas casele ne- 
Inchlrlate (CAR.) II ® Pe lîngă oon.juncţiuni: — dar, 
prin urmare, va să zică; am plecat pe urmă, c ă nu 
mal ştiu ce s’a Intimplat; ş 1 s’au dus să-şi'caute no
rocul In lume; a venit un tinăr Îmbrăcat >«' ş 1 ă', a 
făcut ş 1 (isp.); Cum al petrecut P — Aşa şl aşa; F

şl pe dincolo, ba unele, ba altele, Intr’un fel şi în- 
tr’altul: dumnealui face şl drege... umblă şl pe dincolo 
(CAR.); Băn. 11 r i -»... 11 r 1 ori aşa... ori aşa; Băn. ni 
<*... n 1 •■, odată aşa... odată aşa H ® Pe lîngă in- 
terjecţiuni:— z ă u, copiler (ik.-brs.) t|'® In legătură 
cu, unele verbe, formează diferite expresiuni ca- 
raotetistice: * fiind, vei face tot posibilul aă-1 con
vingi; fie ş 1 nu mă Împotrivesc; -^-1 c’al pătlt-oP 
u u-1 că am avut dreptate P ţ ® @ Da: Va să zică, 
tl-a spus să nu te duci pe la el. — Aşa. ^ ® Pe lingă un 
sftsl. arată că 'e vorba de anumite însuşiri ale
lui: n’am mal pomenitIarnă; ^: la cap, * căciulă ţi 
® Tot în acelaşi fel, la fel: a rămas tot * cum 1-al 
cunoscut 11 © Atît de (pe Ungă adj., adv. şi loc. adv. 
legat de ele deseori cu prep. d e, care în unele cazuri 
e despărţită de aşa prin verb): e ~ (de) tinăr; -*• (de) 
departe; ŞU— ciută de cu dor, Frnnzeleln vint că sbor (Ik.-brs.)
Ii CE Tot ~ de, serveşte a lega 'doi termeni între cari 
se face comparaţiunea de egalitate: e tot-~ de iru- 
moasă ca şl ea [lat. ecCUm-FSic]. . 
t-A-ŞAŞ(l), tAŞEAŞ(i) adv. Bucov. ® De asemenea, 

iarăşi, încă: perlt-au atnnce multe vite ă lăcultorllor. Iar 
sbejenarllor aşaşlau perlt malde tot (NEC.) 11 ® Chiar, tOC- 
niai: aşaşl iarna s’au făout acea zarvă (MUST.); coroana Insă 
era aşas aceea (SB.) K ® Chiar de tOt, CU totul, CU de- 
săvîrşirc: toată socoteala ş’au pus... aşeaş din temeLe să-l 
răzatoarne (CANT.) 1f ® Chiar atunci, pe loc, îndată, 
cleodală: aHl neguţători... dau aşaş dlntr’un cuvlnt două 
mii patru sula de lei (sb.) [a a + Ş i].

aşchia (-lez) vb. tr. şi rejl. A (se) desface în 
a Ş ch i i, în făşii lungi ca aşchiile.

AŞCHIE [pl. aşchii, ăşcbii) sf. Cioplitură ce se 
ciesîace, ce sare dintr’un lemn oînd se taie cu se
curea, cu barda, etc., ţandără; ©,: aşchia nu sare de
parte de trunchiu, se Zice despre cineva care se asea-
mană cu părinţii lui [lat. a s t u I a].

AŞCHIOARĂ (pî.-oere) s/. dim. AŞCHIE. 
AŞCHips adj. Care se desface în pături ca 

aşchiile.. '
Jr’AŞCHIŢĂ (pî.-tţe) sf. Tr.-Carp. dim. AŞCHIE, 
e s k Q d tfIT Sm' ^aram- Ajutor de jurat [ung.

AŞ^Hf'UŢĂ (pl.-to) sf. dim. aşchie. 
t AŞEŞI = AŞAŞI.

-• vb-tT- ® A pune pe cineva să 
îdza Intr un loc: asază copilul pe scaun ţ ® A pune

ceva intr’un loc, a instala: lingă tulpina acelui arbore, S - 
aşezasem snlragerla (i.-gh.)H @ A pune în rlnduială. In- • 
tr'un anumit şir: aşazăcărţile de pe birou ţ[ ® A po- Apt 
trivi bine, a aranja: aşeză-ti cravata, f ©Apune pe 
cineva să stea într’un loc, a-1 stabili undeva pen
tru mai mult timp: Tralan... mulţime de norod an aşe
zat Intr’acBste tărl (m..cost.) ţi ® -*■ domn, pe Bcann(ul 
domnesc), ţ la scaun, t * la domule, a pune pe tron, 
ă face domn t ® A căpătui-: trabne să fie mu’tumlt 
că şi-a aşezat toti copiii 1[ ® A orlndui, a pune pe 
cineva îutr’un loc pentru o anumită slujbă: too- 
mlt-an şl altă biserică si au aşezat preoţi pentru veclrilca po
menire a lor (MUST.) ţi © t A întocmi, a rindui, a sta
bili,(o lege, o măsură administrativă, etc.): au a-
şezat să fie patru clvertnrl îutr’un an (nec.); t ^ dajdie, a
pune o dajdie, o dare .11 ® t A cădea la Învoială, • 
a hdtărî, a conveni: an aşezat aă-l pne pre dinsni Laşii 
ctalu (NEC.) "I Oj) t * supt, a supune: Laşii aii aşezat Mol
dova supt birul tuturor (m..cost.> T ® t lucrul sau lucru
rile, a îndrepta o situaţie, a Împăca lucrurile, a În
lătura o piedică; î trebiie, a pune la cale t ,
® t logodnă, nnntă, a punş la calş O logodnă, o 
nuntă, a face pregătirile necesare pentru aceasta: 
văzlpd Împăratul că slut toate In rindulala cea mal mare, 
an aşezat nunta (sb.i; de aci cu înţelesul de a (se) 
logodi (întrebuinţat în Muntenia) ţ| ® ţ -*■ (legă
turi de) pace, a face pace, a încheia un tractat de 
pace II ® t A potoli: an aşezat toate zurbalele (nec.) f 
® t A linişti, a readuce pacea, ordinea Intr’o 
ţară, etc.: Ştelan-Vodă... nu cercă să aşeze tara, ce de răz
boaie se găti (GR.-UR.) K © tA împăca: avea nădejde Des- 
pot-Vodă In sooru-său oă-1 va cu Lăschl (m.-cost.).

2. vb. refl. ® lua'loc, a se pune şă şază pe 
ceva: m’am aşezat ce o bancă K @ A se pune într’o 
anumită ordine, a se Înşira: ne aşezam in două rin- 
dorl şl deschideam calea icrg.i U ® A S6 stabili intr'un 
loc; s’an aşezat mult 1 străini la noi In ţară f ® A 30 la 
scaun, ţ la scaun, ţ la domnie, a se pune.pe tron, a 
se face domn ţ| ® F a se pe mtncare, pe .somn, 
etc., a se pune,In toată voia, fără grijă, să mănince, 
să doarmă, etc.: Ş’am să mă aşez, măi vere. Pe mîncarc 
şl pe bere (Alecs.).; mă aşezasem pe somn, clnd numai ce aud 
ciocănind la uşă (i.-gh.) ţ| ® A se limpezi [vorb. de un 
lichid) prin depunerea corpurilor străine din el : 
pune putină platră-acră In apă şl las’o să se aşeze K ® A
se lăsa in jos, a se Îndesa (vorb. de o grămadă de 
pămtnt, de ceva afinat, etc.): a pi(>nat mnit şi s’a 
aşezat pămlntni pe unde an, fost gropi ţ[. ® A se potoli, 
a se astimpăra; Ungurii s’au aşezat şl n’an mal făcut, 
pricină (GR.-N.) t. ® A se linişti, a se cuminţi: era do tot 
svăpăiat mal ’nainte, dar aonm s’a mal aşezat ţj ® t A 
se înţelege cu cineva asupra unui lucru, a cădea la 
învoială, a se Împăca: numai cu Franţuzii, Nemţii nu 
z'au putut ■— (NEC.) K ® t pe cuvlntul cuiva, a pune
temeiu pe vorba cuiva, a se bizui pe cineva [lat. 
*assediare<sede's].
O AŞEZAIjAŞ (pî.-aşe) sn., Maram. Loc de stat, 
sălaş [aş e za + (s ă) 1 a ş].

AŞEZAMÎNT (pf.-minte) sn. ® Lucru întoc
mit, casă întemeiată pentru folosul obştesc, pre
cum şcoală, spital, azil, casă de ajutor, .etc.; insti- 
tuţiune; de binefacere; cultural ţj © t Aşezare 
intr’un loc, stabilire; de la—‘Ol Romanilor In Dachila 
(CANT.) H ® t Loc unde se aşază cineva; Ti-al făcnt 

FIn’mi-l duce fn mormlnt (gr.-n.) K ® t Sitliaţiune: 
scrls-au sleite stlharl In carile arată... —ui locurilor (Cant.i .
K ® t Punere la cale, întocmire: poftea ia craiui Av- 
gust pentru —ui domniei şl ă tării (nec.) H ® t întoc
mire delegi; pravilele sau—urile împărăteşti (cÂnt.i 1F ® 
ţ Evaluare de dări: -ni fleşl-cărul aatsă’se.facă după 
suma oamenilor ce va avea (tkt.i K ® t înţelegere, legă
tură de pace, tractat: dtndn-l ştire de vrăjmăşie şl cum 
nu primeşte nici — cu dlnsul (n.-cost.) 11 ® t Tra/js. înţe
legere de Căsătorie; cine strică —, N’aibă tărnă pe mor
mlnt (IK.-BRS.) [aşezai-
t AŞEZÂMÎNTARIU sm. { Cel care hotăra 

suma pe care trebuia s'o plătească cineva ca dare; 
orlndulndu-se aşezămlntarl boieri vrednici, cinstit! (tkt.)

i [a s e z ă m î n t].
i AŞEZARE sf. ® Faptul de a (se) a ş e z a 11
I ® Loc unde se aşază, se stabileşte cineva: sosim 

tu Bumbeştl, — de moşneni muncitori şl cu dare de mină
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ASE- (VLAH.) II ® Linişte, astlmpăr: şi n’am cina ou Nioi 
ATA odlhD& la m,ncore (HASD.)H ® 1*1 t Hotărîre H ® Pu- 
M I A nerea la cale, învoiala făcută intre părinţii fetei 

şi ai flăcăului In vederea căsătoriei, Înţelegere asu - 
pra zestrei, etc.

AŞEZAT 1. adj. © _p. aşeza 1I1[ (cj neaşezat H 
@ Jb minte, CU minte sănătoasă, cu judecată: bu- 
nlonl era la mintea Iul (crs.) ţi ® Cuminte, de treabă, 
cu purtări bune, asttmpărat: e mic, numai de opt ani, 
«1 ea un om mate (bas.) ţ| ® t Temeinic, trainic: 
domnind oupaoe, ou domnie si ou (ară întemeiata (must.i.

2. sbst. ® Faptul de a (se) aşeza ţ| © Logodnă.
AŞEZATOR, -toabe ndj. sm. /. i© tîmpăciui- 

tor: el firea el la (a ti lauda a lire blind, milostiv el(gr.-vr.) 
ţ[ © t întemeietor: fericim pre aeazatorll de scoale 

. (c.-RAo.) t ® t Care se aşază pentru mai multă 
vreme tnlr'un loc, stabil: sa rămiie ei ‘~i, sa nu se 
mal duna (nec.) ţ[ © Olten. Care pune la cale o logod
nă, o căsătorie Ia ş e z a].
fAŞEZATURÂ (pL-tnri) sf. © Loc aşezat 

mal jos decît altul, loc afundat (hasd.) t ® Gropiţă- 
s’ar laoe In mijlocul bărbii o (mar.) ţi ® ţ învoială. 
tAŞţ = AŞA.

AŞţJI)ERE(A), AşţşDEBE(A] adv. Tot aşa, de 
asemenea: oum vetl sa iaca voao oamenii, el voi lacetl lot 
aeljdereâ (COR.); a cumpărat el o saina, aeljderea de solo 
osp.) Ia ş i -I- vsrb.-2 d e r e]. 
t AŞIJDERELEA = A$IJDERE(A). 

OAŞTEAMAT(U) adv. încet, agale, pas cu pas: 
Tuioll nnde-1 aiuea, Ăşteamăt s'apropia (teod.); se InA a' 
•team&tn dapft el (rv.>crgo*

AŞTEAPTA (SPÎNTU-) numai în expr. F La 
eitntn-Aeteâpta, niciodată [aştepta].

AŞTEPTA (aştept) 1. vh. iT. © A sta Intr’un 
loc plnă să sosească cineva, pină să vie sau să se 
Intlmple ceva: l-am aşteptat de geaba doud ceasuri; aştept 
trenul; aştepta cu nerdbdare rezultatul ţi ® A dori un 
lucru, a fi mereu cu gindul la el, a crede că după 
oare-căre timp se va Îndeplini: nişte zile mari ca a- 
ceatea ie.aşteaptă şl elen mate bucurie (Crs.) ţi ® A fi bo- 
tărlt să i se Intlmple cuiva ceva: no stie ce-i aşteaptă 
ţ] © A da răgaz cuiva: mai aşteaptă-mă cu plata.

2. 1)6. intT. © A sta într’un loc plnă să vadă pe 
cineva, să vorbească cu el, a lăsa cîţva timp plnă 
să se îndeplinească ceva: spone-l să aştepte alară ţi 
© o- la mila cuiva, a nădăjdui In mila cuiva.

2.1)6. refl. A crede, a-şi închipui că un lucru se 
va Indeplmi într’un anumit fel: mă aşteptam să se 
poarte altfel ou mine [lat. *astectare<exspec- 
tare].

AŞTEPTARE sf. ® Faptul de a (se) a ş t e p- 
t a ţ] ® Sală de sală în care se aşteaptă la o gară, 
în localul unei instituţiuni, etc. f © Ceea ce are 
cineva în gînd, ceea ce doreşte, ceea ce plănueşte 
cineva (întrebuinţat de obiceiu la pZ.): m’am în
şelat tn aşteptările mele ţ[ © In »a..., lăsind să treacă 
timp pînă...; tn .«'a unul loo mal bun, primeşte ce ti s’a 
dat.

AŞTEPTAT ţ. adj. p. aştepta ţ[ţl (© neaş
teptat.

2. sbst. © Faptul de a aştepta ţ[ ® Pe »-e, loc. 
adv. In aşteptare: Unde estl, bădiţă, trate. De mă lasl
pe »e ? (ALECS..P.).

AŞTEPTAtor, -toabe adj. sm. f. Care aş
teaptă: st spre aceasta vom fi de răspuns (N.-COST.).

AŞTERNATQR, -toabe adj. sm. /. Care aş- 
terne.

AŞTERNATURA (pl.-turi) Sf. © Faptul de 
a (se) aşterne!© Ceea ce se aşterne, aşter
nut.

AŞTERNE (aşterni ţ. r6. ir. © A întinde ceva 
(un covor, o pătură, etc.) pe ios sau peste ceva: 
astemea vesmentele sale da călca prl inse asinul Iul Hs. 
(v&RL.) ţi © ®: asternlndu-si privirea dornică... pe dunga 
vinătă a dtnmnlnl (vlah.) ţi ©^ pe cineva la pămlnt, pe jos, 
a doborî pe cineva îungindu-1 la pămlnt ţ! ® ~ pin- 
tecaie la pămlnt, a atinge pămlotul cu pîntecele (vor6. 
de cai în goană) f © -» patul, a face patul; a6$. 
(Qi :onm'ltl val aşterne,B$u vel dormi, rum te porţi, cum 
îţi orîndueşti viaţă, asa vei fi răsplătit; cum vei 
munci, aşa foloase vei trage în urmă; ~ masa, a 
întinde faţa de masă, a pregăti pe masă cele tre

buincioase pentru mincare ţ[ ® cu..., a acoperi
cu...: vtntul de toamnă aşternuse cărările ou frunze *1 © 
pe hirtie, a pune pe hîrlie, a scrie; — pe zid (ooof,), 
a însemna, a zugrăvi pe zid ţi © ri o ptră, a pîrl 
pe cineva, a face o jalbă ţi ® F ~ pe cineva, a-t 
vorbi de rău altuia, a-1 înfăţişa Intr’o lumină 
nefavorabilă, a-i face un rău ţi ® A pune lă cale, 
a plănui ceva: tu le taci bine siCleltlaştern moarte (Sb.)

2. 1)6. refl. © A se întinde peste ceva, ă acoperi
ceva: zăpada s'a aşternut peste clmpf © 0: drumul s'a- 
Sterne drept. Intre două rlndnrl de pomi (vlah.) ţi @ A se
pe şedere, a se pune pe stat mai mult timp tntr'un- 
loc; a se pe mtncare, a se pune tihnit la mîncare; 
a se .V pe somn, pe odihnă, a se da la somn, a sta să se 
oiiihnească; a se pe vorbă, a se Intintie la vorbă, 
a sta de vorbă; a se pe ineru, a se pune serios pe 
lucru; ase — pe ginduri, a se Cufunda în gînduri ţi ® 
A se — la drum, a porni la drum ţi © a se — pămln- 
tulul. drumului, vlntulul, a se — pe goană, a fugi în goană 
(vorb. de cai, etc.) [lat. adstărnSre].

AŞTERNTJT (pZ.-turi) sn. © Ce se a ş t e r n e, 
ce este aşternut pe jos: se odihneşte molcom si străveziu 
pe largi —uri de nisip ivlah.i ; — de frunze; — de pale ţ| © Ce 
este aşternut tn pat: a fi lu —, a fi în pat, a fi cul
cat; a face—ni, aface patul; a cădea la —,a se bolnăvi ţ[ 
© 4 Coaiele de hirtie pe care se face potriveala 
în maşină plnă a nu se începe tipărirea.
OAŞ’TEZAXJI interj. Salutare, urare de spor la 
muncă care'se spune ţesătoarelor sau muncitorilor 
la eîmp: lana că teşea, La fana mergea, Astezănl cA-1 da 
(TOC.) [a j u t e-F (D u m n e) z e u].
t AT sm. Armăsar, cal frumos: scniindn-se atu la 

două ploloare, an lunecat calul Domnului (LET.I (swHAT)
[tc. a t].
*ATAC (pZ.-acnri) .sn. © X Năvală, lovire (mai 

adesea' neaşteptată) a duşmanului prin care se în
cepe o luptă: a Începe —nl; a respinge —nl ţ[ © )( Lo
vituri îndreptate împotriva unei cetăţi, unui loc 
fortificat, asalt: zidurile cetătli an rezistat la cele (ret 
—uri ele duşmanului f © 0 Lovitură dată cinstei, 
renumelui cuiva, insultă, ocară: —urile unor ctiiici 
Invidioşi f © / Izbucnirea fără veste a unei boale: 
a avut un — de apoplezle ţi ® / (P) Oftică: a dat In — 
[fr. a 11 a (I u e].
'ATACA (-ac', 1. vb.tr. ©A da năvală asupra vrăj

maşului, a sări asupra cuiva cu armele, a lovi pe 
neaşteptate: l-a atacat o ceată de tllharl ţi © 0 A lovi 
în cineva, în ceva, cu vorba sau cu scrisul, a atinge 
cinstea, renumele cuiva, a critica pe nedrept: ii 
atacau cu înverşunare prin gazetele lorf © A Sdruncina, 
a dărăpăna: munca fără preget si Unsurile l-an atacat să
nătatea ţi © rt A Căuta prin judecată să nimiceas
că un act contC3tîndu,-i validitatea: — un testament ţi 
® A roade, a mînca, a strica: tăciunele si măinra atacă 
griul.

2. 1)6. refl. jr @ A căpăta oftică, a deveni of
ticos [fr. a t t a q u e r].
'ATACABIL adj. Care se poate ataca: testament 

- ţiţi © neatacabil [fr.].
'ATACAT adj. © p. ATAOA ţ|ţl © NEATAOAT 

ţi © ^ (p) Ofticos.
OATAGÎR'ţ'A (-gtrţ) 1)6. tr. A atîrna (jip.i [tă- 
gîrţă].

t ATAMAN sm. Căpetenie a Cazacilor: an şeznt 
Timus aicea In Iaşi cu... —li săi (m.-cost.) [ruS.].

ATARE pron. adj. indef. inv. /. atari)
© Aşa un(ul); aşa fel: naşul său Boman si, ca —,ospă- 
tamlc ca lot Bomănui (ret.) ţl® t Trans. Vre-un(ul), oare
care : să va Inpunge boul pre — bărbat au mutare (PAL )
[lat. e c c u m -t a 1 e m].
'ATAŞA (-şez) 1. 1)6. tr. © A aUpi, a uni strins: 

o prietenie veche li ataşază pe unul de altul ţ] ® A alipi 
la un serviciu, la o slujbă: l-am ataşat ca secretar.

2. 1)6. refl. © A se alipi, a prinde iubire de ci
neva: ooplla s’a ataşat foarte mult de doica el ţj © A se 
alipi pe lingă cineva spre a-1 servi cu trup şi suflet, 
cu tot devotamentul [fr. attacher].
'ATAŞAMŞNT (pZ.-te) sn. Dragoste, iubire, a- 

plecare foarte mare pentru cineva sau ceva [fr. 
attachement].
'ATAŞAT 1. adj. p. ATAŞA ţl! © HEATASAT.

2, sTn.Hp— de ambasadă, agent diplomatic rare ser-
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veşt,® 'n străinătate sub ordinele ambasadorului 
sau ale ministrului plenipotenţiar; ■«' militar, ~ co- 
meroiei, specialişti alipiţi pe Ungă ambasadă spre a 
observa chestiunile care interesează Statul său. 

t ATĂTÎND adv. (PAL.) Tot a t î t.
’ATAVISM sbst. © Moştenirea unor anumite 

caractere'fizice sau morale de ia părinţi sau Stră
moşi H ® Tendinţa animalelor sau plantelor de a 
se întoarce la tipul primitiv [fr.].

•ATAXIG ţ. adj. t Care prezintă ceva nere- 
oiilal in manifestarea sa; irisnri ~e. 
r 2. sm. Bolnav lovit de ataxie locomotrice [ir.].
'ATAXIE s/. f Neregularitate în mersul iinor 

boale; — '(looomotrice), neregularitate în mişcările 
corpului pricinuită de o turburare a funcţiunilor 
nervoase [fr.].

"ATEISM sbst. Principiile, doctrina ateilor' 
(fr.l.
'ÂTEISŢ STTl. = ATţiXT: dl era an sunerstlţlos, el slnt 

multlâe aceştia (EMiN.); atbelst, f&ră Dnmnăzău, om carlle 
vre-unul Diunnăz&u nu să Închină (CAnt.) [fr. a t h 6 1 S t e
ii pol. ateist a]-.

'ATELAGIU (pi.-agii, -agloil)., 'ATELAJ (pi.-ajen 
-ajuii) sn. Una sau mai multe părechi de cai în
hămaţi la o trăsură de lux; acel atalagln, deşi rnsesc, 
avea o lormd cu totul moldoveueaaoă (NEGR.) [fr.].

"ATELIER (pi.-ere) sn. ® încăpere, loc unde 
lucrează sub conducerea unui maestru sau sub 
acelaşi stăpîn mai 
mulţi artişti sau 
lucrători, calfe, u- 
cenici, etc.de pic
tat! ([■; 256); de 
tlmpUile H ® Totalul 
calfelor, ucenicilor, 
etc. cari lucrează în- 
tr'un asemenea loc;
are nn numeros; şei
ds'*', acela care este 
pus peste lucrătorii 
dintr’uu atelier, care 
supraveghează luc
rările ce se execută 
acolo [fr.].
"ATENANSĂ,

-AHTĂ, mai d^s pl.
ATENANSE, -ANTE sf. Părţile accesorii ale unei lo
cuinţe, dependenţe; n^a coridorului ce dc-e la ateuAute 
(CAR.) [comp. fr. a 11 e n a n t, it. a 11 e n e n z a].
"ATENŞU (pi.-enee) s»i. ® 4b. Loc public unde 

poolli, retorii citeau versuri, rosteau discursuri; 
ioc unde se adunau învă
ţaţi şi scriitorii spre a 
face cursuri şi a-şi citi 
scrierile în pubUo t ©
Loc unde se ţin confe
rinţe, se dau serbări ar
tistice, etc.;. '«'1 romAn din 
Bocureştl ([â] 257) [fr. A- 
thănăe].

" ATENIAN 1 .• adj. Al 
locuitorilor diiT Atena.

ATENIAN sm., ate
niana (pî.-iene) sf. Locui
tor sau originar din Atena [fr.].
'ATENT ţ. adj. Băgător de seamă, luător a- 

min te; a! Ill la cele ce tel auzi ei val vedea.
2. adv. Cu băgare de seamă, cu luare aminte; 

scoase petecul de hlrtie el-1 Prlvl — (vlah.) IHf © NEATENT
[lat.].
‘ATENTA (-tez) vb. irUr. A făptui, a săvîrşl un 

atentat; ~ le viata cuiva, a cetca să omoare pe ci- 
nava; ~ la cinstea cniva, a căuta să atingă, să va- 
tăme cinstea cuiva [fr. <lat.].

‘ATENTAT (pL-ate) sn încercare criminală de 
a,upitiş pe cineva, de a vătăma cinstea sau de a 
răpi libertatea cuiva, de a strica sau nimici buna 
stare, organizaţiunea unui Stat, etc.; a ttptni, a aă- 
vlrsl, a comite un [fr.].

‘ATENTATOR, -toabe adj. sm. f. © Care 
a. «en2-î 6 a 2 ă H ® Făptuitorul unui atentat. 

ATENTIV adj. Plin de băgare de seamă; credea

256. Atelier de pictor.

Nţ lilil

Fig. 257. Ateneul român 
din Bucureşti.

o& surprinde pe ilffura aceea... un reflex de entuziasm 
(VLAH.) [fr.].
•ATENŢIUNE, 'ATENŢIE sf. ® Băgare de sea

mă, luare aminte; Inciează cu mult& ; a atrage, a 
diatrago f ® pl. îndatoriri, îngrijiri pornite (lin 
consideraţie, din respect; dac! ai şti ce bun e, ce plin de 
atenţii e pentm mine (br.-vn.i V'[ © NEATENŢI (17N;E.

'ATENUA (-nez) ţ. vb. tr. 1© A slăbi, a împu
ţina, a micşora; In caz de a nn putea sA conjure răul, ad 
caute ce) puţin a-1 ^ (i.-gh.) H . ® A uşura : această Im- 
prejnrare a atenuat lutru cltva gravitatea (aptei săvlrşlte.

2. vb. refl. © A se slăbi, a se împuţina, a se mic
şora II ® (l'i A se uşura, a deveni mai puţin Îm
povărător [fr. < lat,].

'ATENUANT adj. © Care poate, care e menit 
să atenueze ceva ţ[ © ri ctrcumatante — e, circum
stanţe uşurătoare, împrejurări care micşorează 
întru cîtva vina unui acuzat şi care contribue să 
j se uşureze oslnda [fr.].

ATERRMA (pî.-ne) sf. Peştişor de mare (de 
10-12 cm.), cu cor
pul lungăreţ, aco
perit cu solzi oic- 
loizi; se distinge 
printr'o fâşie Ar- Fig.'258. Aterină.
gintie foarte stră
lucitoare pe părţile laterale (Atherina hepsetus, 
Ath. pontica) (a| 258) [ngr. â0cp-va].

'ĂTERISA (-isez) vb. intr. © A se apropia de 
ţărm, de uscat t ® ^0^=. A se coborî într’un 
loc luînd- contact cu pămîntul 1T ® A însemna 
pe hartă punctul de pe ţărm, zărit din largul mării, 
unde o corabie va putea să abordeze [după fr. 
atterrir].
’ATERISAJ (pl.-le) sn. Faptul de a aterisa. 
'ATESTA (atest, -tez) vb. tr. ® A da încredinţare, 

mărturie, a’ dovedi prin graiu, printr’un înscris, 
că un lucru este adevărat, că există; se găsesc în
destul oarl să ateste... oă au văzut ceea ce n’a existat (i.-gh.) ţ[
® A sluji de dovadă, a dovedi, a proba, a mărtu
risi; Inscrlptlnnlle... atestă şederea îndelungată a Bomanllar 
In aceste locuri [fr. <lat.].
"ATESTAT (pî.-ate) sn. © Dovadă, încredin

ţare, mărturie înscris H © » Adeverinţă, certificat: 
Iml dădură —ui de Isprăvlrea cursurilor (GN.) [gerni.].
'ATESTAŢiyNEj 'ATESTATIE sf . © Faptul de 

a atesta 1| ® Dovadă, încredinţare, mărturie în 
scris [fr. <lat.].

'ATEU,-EB adj. sm. f. pid Care tăgădueşte exi
stenţa lui Dumnezeu [fr.].

'ATIC adj. © Din Atica (regiune veche a Gre
ciei) K ® © Sare —ă, glumă fină, tăcută de un spi
rit ales [lat.].

'ATICISM sbst. ® Exprimare aleasă, fineţă de 
gust, aşâ cum era proprie vechilor Atenieni t 
® Of Particularitate a dialectului atic [fr. < lat.]. 
O ATIMP adv. Trans. (fh. cdr.) Anul viitor; dincolo 
do—r peste doi ani [as-ft i m p ].

ATINGAtqr adj. ® Care (se) atinge | 
® ® Mişcător, emoţionant, impresionant: e inima 
mea toată In versurile Iul atlngătoaie (Vlah.) H ® © Jigni
tor, supărător, Înţepător; vrură s'o mingile, dar ou 
nişte cuvinte atlngătoare (isp.i ţ] ® — de, CU privire Ia...

ATINGE (ating, perf. atinsei, part. atins) 1. vb. 
tr. © A pune uşor mina pe cineva, pe ceva: o atinse 
de mină şl lăsăpreea frigurile (BiBL.)ţ[ ® Apune aproape 
de tot, a apropia, a alipi: abla-şl atinse bnzele de pa- 
bar @ A lovi uşor: omul oa onl, cum 11 atingi, Îndată 
se sparge (gol.) ţi ® A ajunge pînă la O înălţime oare
care sau cit mai jos: se Inăltă deodată nn munte de 
piatră care atingea cerul dsp.); învelit Intr’o manta lărgă 
ce-1 atingea călcllele (Gn.i ; ©(supărarea Iul a atins culmea 1] 
® A ajunge: şl-a atins soopal, tlnta, toiul: a nu — pă- 
mintui (ou pioioareie), a alerga foarte iute, a dansa cu 
multă uşurinţă; a nu mai putea de bucurie t ® A 
aminti, a pomeni, a vorbi despre ceva în treacăt: 
ce obloee... şl ce legi an, cam pe scurt mal toate le atinge 
(LET.) t © A arunca cuiva o vorbă cam de departe, 
cam cu înconjur spre a-1 face să înţeleagă ce avem 
în gînd sau pe inimă, spre a-i aminti ceva supără
tor pentru dinsul; Ştefan-Vodă 'ntelegea Unde baba-1 
atingea (TEOD.) t ® A Vătăma, a jigni: Oşiobann prost,.

ATÂ-
ATI
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ATI .prost, dar s& nu-1 atingă cineva cu cit e negru sub unghie 
A ŢÎ (CHo.i; 11 atinge unde-1 doare, vorbcşlu CU ştiinţă tocmai 
^ 11 despre lucruri care sint supărătoare, "dureroase 

aceluia către care sC adresează | ® (g) A mişca, 
a muia (inima, sufletul), a înduioşa, a turbura, a 
emoţiona, a impresiona; suiietui lui delicat <r atinge, 
o Induloşază (vhh.i H ® % A privi, a interesa: nu mă 
atinge attt laptul tnsusi, cit Împrejurările In care s'a petre
cut.

■2. vb. intr. ® A (se) pune aproape de toţ de ci
neva sau de ceva, a (se) apropia strîns, a (se) alipi:
măcar de aş atinge de veşmlntul Iul, mlntul-mă-volu (bibl.)
® ® A aminti, a pomeni, a vorbi despre ceva în 
treacăt, a men(îona: aceste lapte de care atinserăm 
plnă acum ibalc.i.

2- vb. refl. © A pune (uşor) mîna pe cîneva, pe 
ceva: cine se atinge de smoală şl nu se mlnjeşte P (gol.) ; 
®: nu te atinge că te Irige; se zice cînd ne Opreşte ci
neva de la O faptă de pe urma căreia ne-am alege 
cu supărări, cu pagubă H ® A veni aproape de tot, 
a se apropia, a se alipi: se atinse de poalele veşmintelor 
Iul (COR.); ®: un balaur cu,o sută de capete de care nu se atlngee 
sominui (isp.).H @ A pune mîna pe ceva, a se folosi 
de ceva oprit sau aparţinînd altuia, a căuta să-şi 
insuşască ceva străin; să vie un vlntură-tară, cine ştie 
de unde, şl să se atingă de drepturile mele P (CRG.) ® A
face stricăciune, a aduce vătămare, a jigni cu vorba 
sau cu fapta, a se lega de cineva sau de ceva, a 
ataca: nu te^de cele stlnte, că-tl slărm capul (alecs.) ; mai 
al obraz să te1 atingi de surorile tale cele înal mari P (lep.i.

0 A prîyi, a interesa: Inlnd parte la fapte care se 
ating de Istoria tării (isp.) [lat. a 11 I n g S r e].

ATINGERE sf. ® Faptul de a (se) a t i n g e 1[ 
® A veni ih ~ cu oineva, a se găsi deseori în acelaşi 

' loc cu cineva, a avea amestec, legături, daraveri 
cu cineva. ,

ATINGÎC = ALTiNOtC.
ATţNS 1. adj. ® p. ATJNdE TfK © NţlATlNS H ® 

/ Lovit (de o boală): a fost de allenatliine mentală.
2. sbst. Faptul de a (se) atinge, 

t ATINSĂTURA (pî.-tnri) sf. Faptul de a (se)
: atinge [a 11 n’s].

ţATIRDlSI... = ATlRDlSţ... 
îATIŞERIF = HATIŞERIF.

- 'ATITUDINE sf. ® Modul, poziţia în care-şi 
ţine cineva corpul, ţinută, înfăţişare: crengile arbo
rilor păreau nişte braţe Întinse, Încremenite In atitudini de 
o eiintă (VLAH.)^ ©Felul de a se purta, de a'lucra, etc. 
faţă de alţii, purtare; o demnă, mtndră, oatiiă[după 
fr. a 11 i t u d e].
t ATÎRDISEAIiĂ, t ATIRDISEALA (pL-sell) s/. î" 
= ATÎRDISIRB. ' '

" t ATÎRDISI, t ATIRDISI ( -Isesc) ţ. vh. inlT. n 
A da ceva mai mult peste preţui oferit de altul 
pentru un lucru ce se vinde la mezat: acei ce etirai- 
seşte la o licitaţie... rămlne Indatorlt să pillmească lucrai
fCOD.-CAL.).

vb. tv. = ADJUDECA [ngr* apT7]pâti^ij>;< tc.]. 
t ATÎRDISIRE, t ATERDISIRE sf. n Faptul de 

aatîrdisi.
t ATÎRDIŞITQR, t ATIBDISITQR sm. ri ® Cel 

ce atirdiseşte; dacă averea atlrdlsătoriilul nu va 
ajunge spre Impllnliea preţului [COD-UAL., H ® ~ ADJTJDE- 
CATAR.

ATiRNA (atirn) 1.' vb. Ir. A prinde, ă acăţa de 
ceva ridicat, de un cuiu, etc. capătul de sus al 
unui lucru, sau sfoara, baiera, etc. de care e legat 
un obiect, în aşa fel ca obiectul să spînzure în 
voie: şl-a atirnat hainele In culu; şl-a attrnat la piept o 
cruce mare de lemn legată cu sfoară groasă (CRG.) ; (0: sita clnd 
e nouă n'al unde s’o atlml, un lucru nou e păzit CU mare ■ 
îngrijire, se zice şi despre cineva nou venit într’o 
casă, într’o slujbă, pe care cauţi să-I menajezi (iît 
mai mult în cele dinţii zile;#: — cuiva un ponos (de 
coadă), a scoate cuiva o poreclă pe care n’o merită, 
a-i scorni nişte năravuri pe care nu le are; ©: II a- 
timă belciugul de nas, îl poartă după plac. Se face stă- 
pîn pe dînsul şi-l învîrteşte cum îi place; ®: ii a- 
tirnă lingura de gtt, se zice despre aceia cari vin prea 
tirziula masă;#: ~cuiva pielea In pod, a se ţinea de 
cineva plnă la moarte (znn.).

2. vb. intr. ® A ti prins, acăţat, aşezat [vorb.

de un lucru) într’un loc mai ridicat, în aşa fel ca 
marginea de jos,sau capătul dedesubt al lucrului 
să spînzure în voie, a spînzura, a sta spînzurat; 
văzu cele trei rodii cum atlrnau de o cracă (isp.) ; de-a lungul 
prispelor atlrnă pe culmi vellntl vărgate (Vlah.) 1T ® ® A Sta 
spînzurat, gata să cadă: nori negri atljnau ameninţă
tori deasupra capetelor noastre ţj © A CÎntări, a.se lăsa 
mai greu într’o parte (la cîntar): un mănunchlu d» 
chei ce atirna o oca (D.-zamf.) ; #: trei oca 1-atIrnă buza, e
bosumflat Ş[ ® A sta plecat, a se lăsa greu într’o 
parte; ll atirna capul intr’o parte f ® Ase tîrî, a a- 
junge pînă la pămînt, a fi nepotrivite pe trup sau 
rău purtate {vorb. de haine): atlrnă hainele de pe el K 
® ® A zăcea, â sta culcat; el atirna ca porcu ’n strat 
(GR.-N.) ^ ® ® A se da lenii,. a.se.lenevi: la sculare, 
nevestele şl fetele n’atlrnă, slnt mal viol ca flăcăii (jip.>
®-® A fi supus unor anumite împrejurări, a dc- 
pipde: de Ia asta atlrnă soarta ta de fată şl viitoare (negr.) 
f ® ® A Sta în mîna, în puterea cuiva, a fi supus 
cuiva, sub Stăplnirea cuiva: chiar stana ta atlrnă 
de vint şl de copil' (Oon.).

2- Vb. refl. ® A se prinde, a.se apuca de ceva 
ţinîndu-se vîrtos cu mîinile sau, trăglrid tare in 
jos: .0 vedea bllndă, .Iubitoare, atlmlndu-ae de.gttul Iul 
(VLAH.) H ® t A şovăi: Turca] esbimbă socoteala păcii 
cu Rusia şl Începu a se (hasd.).

AtîRNARE s/. ® Făptui de a (se) a t î r n a H 
® Supunere, lipsă de libertate deplină: starea de » 
şl de Bupunendesăvlrşită In can se aflau cultivatorii (BAlc.) 
HH © NEATîENABE.

ATÎRNAT ţ. adj. ® p. ATIrnAHU © nbATÎRNAT 
1) ® Plecat în jos: da UD Căţel CU urechile *e (GOL.) *| (r0 i'V
Supus, lipsit de libertate deplină.

2. sm. (gs Unul din sţîlpii ce sprijinesc streaşină 
la o casă (oam.). .. .

ATIRNATOARE sf. tiă Loc unde-şi atlrnă 
ciobanii hainele şi obielele ude ca să se svînte (hasd.).

ATÎT(A1 1. a dl. nehol. (/, atita, gen.-dat. m. 
Btltul, f. atltel; pZ. m. atitl, atltla, f. atfte, atltea, gen,- 
dal. m. f. atitor) ® Arată o cantitate nehotă- 
rîtă, uii număr, nedeterininat: mi-a dat atitia bani 
pentru oheltuellle de drum şl atlţla pentru Intietlnen K 
® Aşa de mult, un număr, o cantitate aşa de 
mare; nn-tl mai lace atita oslndă cu minei (Crg.); tot» 
acelaşi număr, aceeaşi cantitate; am citit şi astăzi tot 
atltea pagini f ® Repetat,-'şl — arată o cantitate 
toarte mare, o mare mulţime; atiti şi atiti oameni voi
nici... n’au putut tace nimic nsp.) | ® Numai aşa de 
puţm, numai aşa de mic: şl te-ai supărat pentru atita 
inornP ţ] ® Atlt... Incit..., j* atita... cit...; găsiră atita pra- 
dă In acest oraş. Incit Işl doblndlră veşminte pentru vecie 
(BALC.); atitiu păfinl au pierit, olt s au cruntat apele de singele 
lor (VLAH.)II ® Cit... atlt...; #: clte bordeie, atltea oblcele; 
#: olte capete, atltea păreri f ® AtU... cit...: de-al avea 
atita ihlnte olt un dinte, nu te-al căi de nlolo urmare 
(GOL.) H ® Atlt... <)Iţ şl...; #: atita pagubă cit «1 dbbindă,
arată nepăsarea cuiva pentru o pagubă pe care a 
suferit-o; de aci, elipt.: atita pagubă i şi F atita 
lai In cînnerci I (isp.j, CU acelaşi înţeles | ® In expre- 
siuni: atita răul sau atita boală! puţin îmi pasă; 
atita grijă! nu-mi pasă, numai aşa de puţină grijă 
de-aş avea! II (O) In jurăminte. In blesteme; atita 
rău să am eu..., atita bine să albă el... If (ii) Atita, CU în
semnarea de aşa de mulţi, construit cu substanti
vul luat in înţeles colectiv: văzind că s’au strins 
atita om, căznt-au on rugăminte la hatmanul (nec.) V @ 
Atlt(a) amar de..., atlt(a) mare de..., i«- AHAR1. MARE.

S. pTon. nehol. ® Arată o cantitate nehotărită, 
un număr nedeterminat: atita am primit, atita iti dan: 
atita-l ajungea capul, atita lăceau şl ei pe vremea lor f(CR0.)
1 © Repetat,— şi —, arată: a) 6 cantitate,' o sumă 
determinată (fără a fl însă pomenită precis): i-»n
răspuns că l-or duce bnonroşl şl oă-1 cer atita şl atita (Sb.i; 
b) 0 cantitate foarte mare, o mare mulţime: deschid 
vieţile Sltntllor şlvăd atltea şl atltea (crg.) H ® Numai aşa 
de puţin, nu mai mult, numai lucrul acesta, numai 
cantitatea aceasta: bnouroşl o’am scăpat numai ca a- 
tlta... ne mutăm la un lierar (Crg.): Eu atita am pe Inme, 
pe clnd cem-1 plin de îngeri (vlah.) T[ ® Cit... atlt...: olte 
ml-al dat, atltea ţl-am înapoiat.

2- adv. ® Aşa de mult: de ce m’al lăout să aştept 
— ? H ® Nici —, şi mai puţin: #): Nici nu-i pasă De
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NSsiasS, De Nichifa Nici atita, se zicc despre omul că
ruia nu-i pasă de nimeni şi de nimic, sau spre a 
arăta nepăsarea omului nechibzuit In trebile lui 7 
® Tot (de) aceeaşi cantitate, (de) acelaşi nu
măr; tot mi-e, îmi este tot una ţ ® At!t(a)... 
Incit... sau atit (a) .. o&...: a vorbit...Incit du-1 mal as
culta nimeni H ® Atlt(a)... pln&... ; ulciorul ~ merge 
Ia spâ plnâ se sparge ® CU... atU(a)'... ; l@î: cit ţl-e pă
tura te ’ntinde ^ ® Atlt(a)... cit...: nu te mira atlt 
de cel ce fac rele, cit a& te miri de cel ce nu foc nici un bine 
(GOL.) II ® Atu... cit şl...: atu omul cit şl slava lui ca floa- 
res..Înfloreşte..şi veştejeşte (gol.) H ® Precedat de pre- 
pnzitiunilc c u,l n t r', p e (p r e), etC.: cu ~ mal bine, 
cn-^ mal mult; cuci t;.. c u cu cfl mal mare cora
bia, cu atlt mal anevoie se şl stăpineşte (gol.); (p I n ă)
I n t r'-, asa de mult, în aşa chip': il povitula să fie 
mal ţu răbdare, ca să nu se amărască pină Intr'atIt părinţii 
(isp.); p e : de două ori pe II (i$ numai (că) sau 
numai (că), nu pot zice alta declt. Cu singura 
(Icnschire că...: om plăcut la înfăţişare şl tovarăş glumeţ, 
numai atltn că e saşiu (car.i H ® în expresiuni: atita ml-a 
maltrebnlt, atita ml-a mai lipsit, clnd după un necaz, 
după o încurcătură, după multe ce are cineva 
de făcut, li mai vin şi altele pe neaşteptate; atita 
l-a trebuit, şi-a ieşit din răbdări; atita-i tu, nu mai 
putu de necaz, de supărare; atita ti-e leacul (crg.), ai 
s'o păleşti rău, va ti vai de tine; atlta-l e după joc, 
nu se mai satură de joc, se înnebuneşte după joc H 
© «■ de (construit cu un aăj. sau adv.), aşa de:

de mare; în coipparaţiuni: (tot) de... cit (şl)... 
.şunca şl...:' e tot pv de mare cit (şl)' frate-său [lat. 
cecum-tantus].

ATÎTELEA (AL —), num. nchot. Corelativul lui 
,.al cltulca": numără atltla munţi şl ale acel ce-tl 
Bpun eu (VOR.) [a t î t].

ATÎTICA adj. pron. adv. ® dim. atJta Şl 
@ CîLu.Şi de puţin: ntol un minut n'am găsit la omul 
ăsta măcar-rău (CAR.lH @ Atlt de puţin,, atît de mic; 
[iiarte puţin, toarte mic: dlntr’ —s’a făout coşcogea fă- 
tolu (alecs.); nu-1 trec muierii nici — dlr al m (CAR.).
C ATÎTUGA, O ATÎTVTA = ATl- 
TIOA.
tATLĂJEL sn. Materie de 

atlaz şi de bumbac (şain.).
’ATLANTE sm. ® aîî Figură de 

(III) care’slujeşte într'o lucrare de 
arhitectură să sprijinească o parte 
Q unei clădiri (iu'259) t © ® =
ATLAS1 ffr.].
'ATLAS1 (jjf.-suri) sn. ® 9 Cu

legere de hărţi geografice f ® Pr. 
i’xl. Culegere de hărţi, tablouri, 
piavuri, desenuri, etc. ce se adaugă 
la II carto [fr.].

ATLj^2 = ATLAZ.
ATLAZ (pZ.-zurl) sn. ® Stotă de 

mătase fină şi lucie [tc.l.
'ATLET sm., ‘ATLŞîtA (pl.-ete) s/. ® ^ Luptă1 

tur care lua parte la jocurile publice din vechea 
Crccie li @ Pr. exl. Om voinic, puternic, deprins 
cu exerciţiile trupului (jSjj 260): ora 
volaic. cu c musculatură de atlet (vlah.)
'i ® iF,: Col CC ia parte cu înverşu
nare la n luptă de idei, de princi
pii, etc.: atletl al credinţei, al libertăţii 
[fr. a t h 1 fe t e].
‘ATLETIC adj. De atlet, ca at- 

ll'ţii: statură —ă [Ir.].
'ATMOSFERĂ (pî.-oro) sf. ® 15
☆ Strat de aer care înconjoară glo- ,
bul pămîiitului, avînd o grosime Fis-26°-Atlet- 
(le 60-70 km. H ©Aerul unei ţări, unui loc: trăesto in 
atmosfera ceţoasă a LondreţH @ (j) Lumea, lucrurile care 
uieonjoara pe cineva, mediul în care trâeşte ci-

tvVft. Qş vrea aă mă smulg odată din atmoslora asta de 
bancnote, de catastife şi de proză apăsătoare (vlah.) *I ® If
iTo11, dc masur'1 CU care se socoteşte presiunea 
inimi1!!1'' ,a UIîl,i şaz, etc.; e egală cu presiunea 

eO'e a atmosferei, adică cu greutatea de 1 kgr., 
.ş Pg/lL guprafaţa de un centimetru pătrat [fr.].

iîfp1lof^OSF®RIC acl^' De atmosteră, al atmo- 
- . serul’ presiune -'•-'ă [fr.].

I- A. Candrea. Dicjionar enciclopedic ilustrat.

Fig. 259. Atlante.

Fig. 261. Atol.

t ATOCMA1 adv. {mai adesea Urmat rfe ou).Q ATI- 
La fel, deopotrivă, întocmai: cum poate Domnul bul- A-rD 
gătesc... să fie la cinste cu dlnsul (CANT.)'i a face cu pă- A ' 1^
mintui, a face una cu părnîntul, a (iărîma pînă la 
pămînt 11 ® D e —, loc. adv. La fel, de potrivă, în 
inod egal [tqcma].
t ATOCMA2 ţ-mez) l. vb. Ir. A face deopotrivă, 

a pune pe acelaşi rînd, pe aceeaşi linie, a tace ne
ted, a netezi.

2. vb. refl. A se potrivi, a fi po acelaşi rînd, a 
se netezi [a t o c m a]. 
tATOCMI (-mosc) (bibl.) (cant.) = ATOCMA.
•ATOL sm. Insulă de corali izolată în mijlo

ciii mării, avînd cele mai adeseori forma unui 
inel mai mult sau mai puţin 
neregulat, şi care se ridică pî
nă la 3-4 metri deasupra mă
rii 261) [fr.].

* ATOM sm. şi «V (pl.-mejsn.
® ^Părticica ipotetică cea 
mai mică a unui corp simplu 
păstrînd însuşirile chimice 
ale corpului; toate corpurile 
sînt considerate a fi alcătuite 
din juxtapunerea acestor păr
ticele 11 ® Pr. exl. Părticică foarte mică din ceva 
11®®: oamenii stnt numai nişte —1 pe glob [fr.].

•ATOMIC adj.^ De atomi, a atomilor, pri
vitor la atomi: greutate —ă; teorie —ă [fr.].
'ATQMISM sbst. Sistem care explică formarea 

corpurilor prin combinarea spontană, înttmpla- 
toare, a atomilor [fr.].
"ATOMIST .sm. Partizan al atomismului: ato- 

mlştll, filosofii carii.slut din ceata Eplcurllor şt zic că toate 
In lume aint tlmplătoare (cant.) [fr. atomisteK 
ngr. ir.TO(L'.Gf'r|(:j.
•ATON adj. co Se zice de o vocală, de o silabă, 

de un cuvînt pe care nu cade accentul tonic, care 
se rostesc fără ca tonul să apese asupra lor [fr.]. 

"ATONIE sf, ® f Slăbiciune a unui organ K 
® az Faptul de a ti aton, lipsă de abcent tonic [fr.].

ATOTPUTERNIC ţ. adj'. Care are o putere 
nemărginită, ” •

2. ATOTPUTERNICUL sm. DumneZeu; să ne supu
nem voinţei —ului [a3-|- tot -H puternic].

ATOTPUTERNICIE sf. Putere nemărginit-ă 
(mai adesea vorb. de Dumnezeu) [atotputer
nic].

ATOTŞTIUTOR, -TOAiRE adj. sm. f. Care ştie 
toate [a3 -f t o t + ş t i u t o r].

ATOTŢIITQR 1. adj. Care stăpineşte toate 
(mai adesea atribut al lui Dumnezeu).

2. ATOTTiiTORUL sm. Stăpînitorul a toate, Dum
nezeu [a3 4- t o t -I- ţ i i t o r].

ATOTVĂZAtQR ţ. adj. Care vede toate (mai 
adesea atribut al iui Dumnezeu).

2. atotvAzAtqrul .sm. Dumnezeu [a3-i-tot-i- 
văzător].

"ATRABILAR adj. Trist, posac, melancolic: 
un temperement — (i.-gh.) [fr.].

•ATRAGTI'V adj. Care are însuşirea de a atrage, 
atrăgător [fr.].

"ATRACŢIUNE, 'atracţie sf. ® Faptul de a 
atrage, atragere1[(p ® Ceea ce desfată, ce incintă, 
ce seduce, ademenire: atractiunlle unei serbări H @ 15 
— Universală, tendinţă, forţă în virtutea căreia toate 
corpurile se atrag K ® 15 ~ moleculară, forţa care 
uneşte moleculele unui corp [fr. <lat.].

ATRĂGĂTOR adj. ® Care atrageK ®
Care desfată, care e plin de farmec şi încintă pri
virea, inima, ademenitor : bogăţia aceasta de privelişti 
atrăgătoare... au croit o lire mei deosebită ţăranului de aici 
(VLAH.) 1111 (C) NEATRAUATQR.

ATRAGE (atrag, perf. atrăsel, part. atras) vb. ir.
® A trage la sine: magnetul atrage fierul; mă almteam 
atras ca de adincul unei prăpăstii (vlah.) H ® ® A incinta, 
a fermeca, a ademeni; — privirile, inimile K ® — lua
rea aminte a cuiva asupra unul lucru, a-1 face să fie cu
băgare (ie seamă la ceva, a-i reaminti, a-1 îndemna 
să fie cu luare aminte H ® — fu cursă pe cineva, a 
unelti împotriva cuiva, tăcîndu-I să cadă în cursa 
ce 1 se întinde 11 ® Ăpricinui, a da naştere, a pro-
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AŢI?. VOCa: o primă greşată atrage adesea după sine alte greşeli li' 
A _ , ® A-sl o pedeapsă, dispreţul, eto., a face ca prin 
A T I purtarea, prin vorbirea sa, să fie pedepsit, dis- 

1 preţuit, etc. [trage, după fr. attirer].
ATRAGERE s/. ® Faptul de a atrage 1[ 

® 1'' Iiicîntarc, farmec, ademenire: orizontul necu
noscut şt pliu de o — misterioasă (i.-OH.).

ATRAS adj. p. ATRAGE © NE ATRAS.
ATRÂŢEL sm. A = ® ARAriel 1( ® = LIM-

BA-MIţ)LULUi.
'ATRIBUI (-bui) vb. ir. ® A pune pe seama 

cuiva, a. trece ceva asupra cuiva, asupra unui lu
cru, a raporta la...: a atribuit tzbtnda lut numai intlm- 
plării 11 © A susţine că un lucru sau o persoană are 
anumite însuşiri, merite, etc.: atrlbue acestei plante 
proprietăţi tonice * © A-şt u-şi însuşi: Îşi atrlbue lui 
tet meritul acestei lucrări [fr. -C tat.].

'ATRIBUT (pf.-ute) m. ® însuşire, proprietate 
distinctivă u cuiva: dreptul de a gratia este —ui Suve
ranului II © Simbol prin care c caracterizată o fi
gură mitologică sau alegorică şi oare o deosibeşte 
de altele: vulturul era ui Iul Juplter H © 57 Califi
cativ pus pc lingă un substantiv; ceea ce se afirmă 
sau. se neagă despre subiectul unei propoziţiuni: 
in propozltlunea ,,Dumnezeu e etern", cuvlntul ,,etern" e 
,~ul lui ,.Dumnezeu" [fr. < lat.].

'ATRIBUTIV adj. Co Prin care se exprimă un 
atribut: adjectiv ~; verb ~ [fr.].
'ATRIBUŢiyNE, 'ATRIBUŢIE s/. ® Faptul de 

a atribui li © Dreptul pe caro-1 are cineva într’o 
slujbă de a da o liotărlre asupra unei pricini, de 
a face o cercetare, de a porunci, etc., prerogativă: 
dreptul de a Ierta nu Intră in atrlbutlunlle maglstratulul[fr.j.

'ATRIU (pl.-ri) an. ife Dcspărţitiiră principală, 
vestibul al vecliilor case romane, locul de întrunire 
al membrilor familiei şi din care 
se intra în toate celelalte încă
peri; despărţi tura, partea do la 
intrare a unui templu (-.1^202)
[lat..].
'ATROCE adj. ® Grozav, 

groaznic: a suferit o durere — *, ©
Crunt, nemilostiv, neîndurat, 
crîncen: un om *: un războlu — 1|
© Straşnic, grozav de maro, de 
nesuferit: e un iilg [lat. a- 
t r o X, -o c o m].
'ATROCITATE s/.Grozăvie, 

cruzime, străşnicie [lat.].
'ATROFIA (-flez)l. vb.tr.Sf 

A produce atrofie.
2. vb. rcjl. f A slăbi peste măsură, a se prăpădi, 

a Te distruge, {vorb. de o parte a trupului, do un or
gan, etc.) [fr.].

'ATROFIARE, 'ATROFIERE s/. Ş Faptul de a 
(se) atrofia.
'ATROFIE s/. f Slăbirea peste măşură, distru

gerea unei părfi a trupului, a unui organ, etc. [fr.].
'ATROPINA (pî.-lne) s/. Q: Alcaloid vegetal 

care se extrage din rădăcina mătrăgunei [fr.].
'ATy (pî. atale) sn. ^ In jocul de cărţi, coloare 

care taie şi bate toate celelalte colori [fr. a t o u t].
ATUNCEA, ATUNCI, t ATUNOB adv. ® l'c vre

mea aceea, în tinipul, în momentul acela (vorb. de 
trecut sau de viitor): de pln’~; pe o-; d e ~ 
Înainte, din momentul acela, cu începere din tim
pul acela' H ® In cazul acela: dacă-ţi oere banii, ce 
te facir n © Atnnoi e atunci, expresiune prin care 
se arată că va fi greu cuiva să iasă dintr’o încurcă
tură într’o anumită împrejurare H ® Atunci şi 
nici expresiune prip care se arată hotărîrea ne
strămutată a cuiva de a nu acorda ce i se cere, 
neputinţa de a se întîmpla, de a se face ceva:
Că acasă te-l Întoarce Clnd pe strat inul s’a toarce. Chiar 
şl nici atunce (alecs..p.i [lat. a d-t u n c c e].
ţ AT1JNCEŞI adv. Chiar atunci: ~ de nă

prasnă să arătă un măr mare (varl.).
OATyNCINE(A) adv. Maram. = ATUNCI; [lat'. 
*ad-iunoce-nc].

AŢA (pî. aţe) sf. ® Fir răsucit de bumbac, de 
cînepă, de in, etc. cu care se coase, se brodează, se 
împleteşte: ~ de cusut; subţire; -»■ groasă; fir de

mosor de —; ghem de -»■ f © Ori-cc tort răsucit, sfoa
ră, frlngllie: au tăiat a jele oortulul asupra Iul Ştefan-Vodfi 
(OR.-uR.); aţele opincii, legăturile de la opinci, tărsîne; 
aţele Iţelor ww {TE "i © : plnă Intr'un isaU pfnă la uaj
cap de pînă la cea din urmă fărîmă, fără a lăsa 
(afară) nimic; nici un cap (sau capăt) de nici cit as 
fir do — (PANNi, nici cel mai mic lucru, nimic; — n 
tine Intr’o (saU Intr’un fir de ^), stă numai Intr’un fir 
do e gata să se prăpădească, abia se mai poate 
ţine; — viată olrpită cu traiu plin de necazuri, 
viaţă prăpădită; — zile înşirate cu ~ (isp.), zile trecute 
fără nici o mulţumire, fără nici un folos, vreme 
pierdută;— mai multdeolt fată, SC zice despre o 
îmbrăcăminte sărăcăcioasă, haine roase, sdrcnţii- 
ito; — nu face ata cft fata (pamf.i, prea multă trudă 
pentru un folos de nimic; — cusut cudalbă, care se 
poate ghici lesne (vorb. de o aluziune răutăcioasă, 
de o minciună grosolană); — din fir plnă in de la 
Început pînă la sfîrşit, pînă în cele mai mici amă
nunte, — a-l trage ata la (moarte, etc.), a-1 împinge 
soarta, fatalitatea, a nu se putea Împotrivi soartei; 
— nu întinde ata, că se rupe. nu împinge lucrurile prea 
departe, nu căuta a .trage foloase peste măsură, ră 
S’ar putea să pierzi totul; — undo e ata mai subţire, acolo 
se rupe, necazurile cad mai adesea pe cei slabi; cel 
nevoiaşi mai adesea sînt păgubiţi 'I ® A Ata zidaru
lui, sfoara pe care o întinde zidarul spre a putea 
lucra zidul drept; de aci p e de-a dreptul, 
în linie dreaptă; a merge a se Întinde —-. a trage a 
merge, etc. dc-a dreptul, fără înconjur, în linie 
dreaptă II ® A Firicel care se desprinde de pe păs- 
tăile plantelor leguminoase, ca bobul, fasolea, ma
zărea, ele. II ® Firicel, fibră de carne t © cQ Ais 
limbii, pieliţa care leagă partea dedesubt a limbii 
de peretele inferior al cavităţii bucale H © a|s 
cuţitului, firul de oţel care se desface do pe tăişul 
cuţitului, cînd se ascute mult: a scoate ata cuţitului i| 
© Băn. A ata-apei1, rauşc;hiu care creşte de la 4-10 
cm. înălţime, formînd tufe întinse de o coloari1 
vcrde-gălbuie; se găseşte pe marginea.pîraielor şi 
izvoarelor, în cîmpiile mlăştinoase şi pe stînci u- 
rnede (Mtiium fontanum);—A ata-apei2 mA- 
TASB A-broaştei [lat. a G i a]. . 

t AŢAPOG = OTAPQC.
AŢIGAs/. ®' Un fel de pînză rară şi subţire 

li © Joc popular ţa ţ ă].
AŢINEţA) (aţin, aţin) 1,. vb. Ir.: /»■ calea (sau dru

mul) cuiva, a sta în calea cuiva, a pîndi trecerea 
cuiva, a opri în drum pe cineva împiedicîndu-l de 
a trece înainte: noi, atiindu-l calea, o pofteam cu stă
ruinţă să cinstească de la flecare (CRG.i.

2. vb. refl. ® A pîndi momentul priincios, a sfa 
gata să sară asupra ouiv({, să lovească, să prindă, 
etc. pc cineva: femela... se aţinea cu un băt Împotriva a 
doi cotei ce dau tircoale mesei cd.-zamf.) ; (F) F.- clnd au
zeam noi de masă, tăbăram pe dlnsa, ş’apol atlne-te gură (Crg.)
II © A fi cu luare aminte, a băga bine de scamă: 
atlne-te, cuconaşule I strigă moş Toma la urechea mea ioN.i 
H © A se lua după cineva, a urmări: se aţine nemliuli 
pe urma Ilarelor din codru (obos.) [lat. a d-t 6 n o r e). 
OAŢINTA (-tez)... = ATMTţ...

A’ţ’INTI (-tesc) 1. vb. ir. A îndrepta o armă 
spre cineva sau ceva, a ochi 1l ® ochii, privirile 
spre cineva sau ceva (saU asupra unul lucru, asupra cuiva), 
a-şi întoarce privirile spre cineva sau spre ceva, 
oprindu-le cltva timp în aceeaşi direcţiune, asu
pra aceluiaşi obiect, a-şi pironi ochii H © iv: ^ 
mintea. Inima, atenţiunea cuiva.

2. vb. refl. A se pironi, a sta fixat, îndreptat In 
aceeaşi direcţiune (vorb. de ochi, de priviri): 9i
ochil-ml s’atlntiră pe semnul mintuintel >ALX.| [w- ŢINTI'

A’ţ’IPEALA (pJ.-eii) sf. Starea în care se gă
seşte cineva cînd aţipeşte; omul s’a repezit, cs 
fript, din aţipeala sa (grig.i.

AŢIPţ (-ipeso) 1,. vb. inlr. A începe să adoarmă, 
a adormi uşor; aseară aţipisem niţel după masă iCARi 
(F): o clipă doar li aţipiseră glndnrlle ostenite (Vlam.i .

2. vb. refl. t A începe să adoarmă, a adormi 
uşor: urechile sale astupă, ca nu cumva, glasul sirenelor 
auzind, eă să aţipească icant.) [lat. *ad-t6pire< 
t ă p e r e].

A'ţ'IŞOARA (pi.-re) sf. ® dirn. ÂTA 1 ® pl-
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Joc de copii constînil dintr’o aţa lunga cu capetele 
înnodate împreuna şi care se întinde printre dege
tele ambelor miinis obţinindu-se apoi, după modul 
cum c trecuta prin mîinile unui alt copii, diferite 

1 2

Fig. 263. Aţişoare.
1. Oglinda sau apa. —a. Crucea. —3. Scrînciobul.—

4. Feiestrăul.

figuri geometrice, numite oglinda sau apa, masa, 
cnicca, scrînciobul, ferestrăul, etc. (|âl 263).

AŢÎŢA (atit) ţ. vij. tr. © A sufla în foc ca să se 
aprindă, ’a face vînt ca să se încingă focul, a a- 
prinde: călătorul adunase nişte... aşcbll de lemne... şl a- 
tltase un locuşor bunicel (isp.) ; IţOf : nu —• Ioc peste foc, nu 
întărită pe omul mînios, nu-1 împinge la fapte rele 
prin poveţele şi îndemnurile tale II ® (Ij A întă
rii a: avonurlle astea... Ie aţlţară una contra alteia (Dlvr.) , 
~ clinii, a asmut a li ® 'F' A îndemna la răscoală, 
a răscula, a răzvrăti: an atitat poporul împotriva stă- 
plniril H ® (F) A înteţi, a face să crească: acea duş- 
mânle cuRomlnll pe care... liră prevedere o uflţă (Odob.) ţ 
® ® A deştepta o patimă, o dorinţă, etc.: ~ ambi
ţiunea, pofta de clştlg; arest joc de-a ascunselea, atl(lndu-mi 
cnrlosltatea iodoe 1; de aci. pr. anal.: — setea, foamea.

î. vb. refl. © A se aprinde, a se încinge {vorb. 
(Ic foc): a suflat vtntul şl focul s’a atitnt mal mult; (F): 
ce Ioc s’au ajlţat dentru mlnlla 'mea (bibl.) © (ţf) A se 
isca, a izbucni: au început şl ciuma a se aţlta In Iaşi 
(NEC.) Ii ® ® A se deştepta (o patimă, o dorinţă): 
s a atUat şl mal mult pofta lor de clştlg [lat. *ntti-
I i a r e < ti tio].

AŢÎŢARE s/., atITAT sbsl. Faptul de a (se) a- 
tiţa,

AŢiţATOR, -toabe adj. .sm. /. Care ă ţ 1 ţ ă:
au tosl de pft^lnl asupra creştinilor (or.*uro.

AŢÎţAturA (pî.-turi) sf. Faptul de a (se) 
a ţ 1 ţ a.

AŢMAŢyCHIU = ASMATPCHID.
AŢQS adj. © Caro e alcătuit din firicele sub

ţiri, care se poate desface în firicele, în aţe, fi- 
iirosţ|®(F îndărătnic, încăpăţînat: e » din cale afarfi.

' AU 1. Ctmj: Sau, ori: şl multe zmlnteaşte, şl —' spune 
mul multe — mal puţine (GR.-ur. .

;■ «f/r. Oare ? {deseori urmai de doară): ~ nu e 
acesta leolorul teslarlulul— nn să chiamă muma Iul Maria r
(siBL),[lat. aut]. ..

AU,ia interj. Exprimă durere, mirare, 
t AţlA sf. ♦ © O Strugure*: ® Specie de strugure 

' II boabele mărunte şi dese ihasd.; [lat. ii v a]. 
OAUACE(A) ndv. Trans. <hasd.) (URtco (vic ) (conv.) 
Aici. acolo [lat. *a d-h a c c e].
'AUDIENT,-tA sm. /. 1- Care ascuîtă cursu- 

■iF unei şeoale, în spec. alo unei Universităţi, fără
II fi inşeris printre studenţii regulaţi şi fără a trece 
examene [germ.].
]AUDIENŢA (p/..-to) sf. © Permisiune de a vor- 

lii eu şeful Statului, cu un ministru, cu funcţionari 
superiori, etc.: a cere ~: sală de ~. sală unde aşteaptă 
oncva pînă să fie introdus spre a vorbi cu şeful 
■■tatului, cu un ministru, ctc.l ® pi Şedinţă a tri
bunalului în care judecătorii ascultă părţile, plo- 
iloariile şi pronunţă sentinţele [fr.].
’AUDITI'V adj. De auz, ce priveşte simţul au- 

xalui: sensaţii ~e: fiD conduct »■, canalul urechii prin 
'are pătrund sunetele ca să fio percepute [fr.].

AUDITOR1, -toabe (jj/.-toare) sm. f. © Cel care 
ascultă un discurs, olecţiune, in .spec. I* cel care ur- 
niează un curs universitari sint puţini -~l la cursul 
Iul ţi © Funcţionar inferior referendandui la Curtea 
«c Conturi [fr.].

ţ AUDITOR- Sin..t H Cel care ascultă şi jude
că pricinile militaresau judecător la steag (N COST.) 
[pol. a u d y t o r]. ’
•AUDITORIU (pî.-oril) sn. © Toţi cîţi se află 

adunaţi înt'r’un loc ca să asculte un discurs, o Icc- 
ţiune, etc.: se alcătuia mal ales din dame bătrtne (NEGR.)
ÎI ® ii Sală de cursuri la o şcoală, în .spec. la o Uni
versitate [fr.' a u d i t o i r o •; g(lrm. u d i t o- 
r i il m].
•AUDIŢiywE, • AUOjŢiE sf. © Faptul de a 

auzi II © A+’— colorată, facultate pe caro o au unii 
de a asocia sunetele cu colori, de a vedea o anumită 
coloare ori de cîte ori aud un anumit sunet H ® J 
— muzicală, executare în faţa unui auditoriu a uneia 
sau mai multor,bucăţi muzicale [fr.].

•AUGMENT fpl.-t») sn. Or Sunet, silabă care 
se adaugă la unele cuvinte, în spec. la formele ver
bale din limba greacă [lat.].

•AUGMENTA (-toz) vb. tr. A mări, a spori, a 
adăuga la: a cerut să-l augmenteze salariul [fr. < lat.].

•AUGMENTARE, *AUQMENTAŢIVNE, *AUGMEN- 
taTIE sf. Faptul do a augmenta [fr.].

•AUGMENTATIV 1. adj. OJ Care serveşte a 
exprima dimensiuni mai mari, însuşiri mai pro
nunţate deeît acelea ale cuvintului primitiv din 
care derivă o foi;mă: sufix —; formă — (d.e. ,,ple- 
troiu").

Z. * AUGMENTATIV [pl.-ive) Sil. Cuvînt, particulă 
care are o asemenea funcţiune [fr.].
•AUGMENTATpR adj. Care augmentcază[fr.].
•AUG'UR (pî.-uril) 1. sn. © Prevestire ce 

se făcea 'la Romani după sborul sau cintecul pa
sărilor ţ| ® Pr. ext. Prevestire, 
semn: —ui piuă In urmă s'b şl îm
plinit iBALC.i; de bun —; de rău —. \

2. sin. ^ Preot roman care pre- v. 
vestea viitorul după sborul sau Sg 
cîntecul pasărilor (@264) [lat.],

•ATT/^TTDA t_____ _\ v-^virv

A T1- 
AUR

ă

Fig. 264. Augui-

Călu-

'AUGURA (-urez) vb. Ir. \pTii-^ 
vesti : imaginaţia poporului augurase'.. 
că acest prunc va 11 pelrea tării Iul 
(BAuc.) [lat.].

•AUGUST1 adj: © Care in
spiră respect, prea luminat, prea- 
slăvit, măreţ: Al timpilor eroici 1- 
meglne —ă (ALECs.) 1| © Epitet ca
re se dă membrilor unei familii domnitoare [lat.].

'AUGUST2 sbsf. A opta lună a anului ((p) Gus
tar) [lat.].

•AUGUSTIN sm., 'AUOUSTJNA (p/. -ne 
găr, călugăriţă din tagma Sfîntului 
Au^stin (@ 265) [fr.].
OAUI (aneşte, ane), (_;Auj (ăueşte, ăue)
vb. inlr. A face sgomot, a vui, a 
răsuna: acea linişte adincă.:. aul de ţi
petele copiilor (DLVR.) ; Jiul... ăue prelung 
prin bolţile acestui castel din basme (vlah.) .
O AUIAXjA (pj.-leii) sf. Sgomot, 
vuet: a stat el aşa... pină s’a stins de tot, 
de tot aulala din urmă a acloael (Car.)
[aui].
•AUlJi. (pî.-ie) sf. Sală mare in- 

tr'o Universitate, într’o instituţiu- 
ne de cultură, destinată mai mult 
solemnităţilor [lat.].

AULEO! = AOLEQ!
O AUDI . . . = AOLţ . ..
•AULIC adj. De Curte: consilier —

Curţii în Germania, în Austria, titlu 
distincţiune [fr. < lat.], 
ţ AULMA... (DOS.) = DLMA... 
î AUNEORI adv. (bud.i = uneori.

AUR sb'st. ® ® Metal de coloare galbenă, une
ori bătînd în alb-gălbuiu, roşcat sau verzuiu; e 
cel mai greu din toate metalele, afară de platină, 
mal ductil şi mai tenace deeît toate celelalte meta
le; nu e atacat deeît de apa regală; se exploatează 
mai ales în stare nativă (la noi în Munţii A- 
puseni); e întrebuinţat la fabricarea monedelor, 
în bijuterie şi la fabricarea de obiecte de artă; 
— lămurit, aur curat, neameslecat; ţgi: tăcerea e de —; 
,— —ul şl In gnnoln tot — rămioe ţi © I» .Monedă de

Fig. 265. 
Augustin.

consilier al 
de înaltă
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AUR-
AUT

. aur t @ ® Bogăţie: setea de.f @ ®: Inimă de 
se zice despre cineva bun la suflet; gnra de ora
tor de seamă f ® ® Epocă de timp de strălu
cire al unei ţări, al unei literaturi, etc. H ® Non-
tă de IV nunta ţ| ® Crace de anr In casă m- CRUCE @ 
[lat. a u r u m].

aura (-rea)... = auri... [lat. aurare].
•AURĂ (pl.-ie) sf. Q Adiere, boare [lat.].
ÂURAR sm. ® Cel ce spală nisipul aurifer spre 

a scoate aurul: Ţiganii... nnll etan şl Işl plăteau bi- 
rnl către vlsterle din anml ce găsean tn rlnrlle de Ia monte 
(i.-oH.) TI © ffi V Gel ce lucrează obiecte de aur, 
negustor de asemenea obiecte (buo.j (sb.i [lat. au
ra r i u s].

AURARIE sf. ® Grămadă de (bani, obiecte 
de) a u r t® Podoabă de aur sau avînd Înfăţişarea 
aurului.

AURĂRIME sf. tTKT.j Grămadă de bani, o- 
biecte de â u r.

AURAT 1- adj- V- aura.
2. aur'atA (pl.-ate) sf. A ^ mArqArjtA [lat. a u- 

r a t u s].
AUREAXA (pl.-eii) sf. Poleială, suflare cu aur 

laur].
AUREL i. sbst. dim. AUR.
2. sm.’f Varietate de struguri albi-gălbui, cu 

boabe mici lungăreţe (hasd.) uip.) .■
'■}. adj. De coloarea aurului, auriu.

•aureola (pl.-Ic) sf. ® & Cerc luminos cu 
care pictorii Înconjoară capul lui Hristos sau al 
sfinţilor ţ| ® ® Strălucire (In sens moral): anrooia 
gloriei [fr.< lat.].

AURI (-rose) ţ. vb. tr. A acoperi cu un strat sub
ţire de â u r obiecte de argint sau de alt metal, 
pentru a le face să pară In Întregime de aur, a po
lei, a sufla cu aur.

2. vb. refl. A se acoperi cu un strat de aur sau 
a căpăta înfăţişarea aurului: piscurile munţilor se 
anresc ivlah.i .

AURICA sf. A Arbust cu tulpina robustă mai 
mult sau mai puţin ghimpoasă; frunzele lui, fre
cate în mină, răspîndesc un miros 
pătrunzător neplăcilt; originar din 
America, se cultivă pe la noi ca 
plantă decorativă (Lantana ca- 
mara) ([@1266) [aur].

•AURIGULA (pJ.-io) sf. g) Una 
din cele două cavităţi din partea 
superioară a inimii (sw jnimA)
[lat. a u r i c u 1 a, cu accepţiune 
ştiinţifică nouă].
•auricular cdj. £) Ce stă 

în legătură cu urechea: nerv ~
[fr. < lat.],

• AURIFER a dj. ^ X Carenon - 
tine aur: teren~ [fr.j.

AURIT 1. adj. ® p. AURIHK ©NEAURJT U © ®: 
iie-ti gura ~â, să dea D-zeu să vorbeşti Intr’un ceas 
bun; parcd-i cu gura —ii (znn.), se zice de cineva care 
vorbeşte frumos Ti ® Ca aurul, auriu.

2. sbst. Faptul de a (se) auri.
AURITOR sm. ® Care a u r e ş t e, poleitor.
AURITURA (pl.-turi) sf. ® Faptul de a auri 

",I ® Poleială.
AURIU adj. De coloarea aurului, străluci

tor ca aurul: îndepărtări se ’ntlndeau ...clmpuri aurii cu 
spicele coapte (CAR.).
•aurora [pl.

-re) sf. © ® Lu
mina ce se arată 
pe cer înainte de 
a răsări soarele, 
zori II ® ® Înce
put : anrora vletll H 
® — boreală. — au
strală, fenomen de 
lumină care se a-

266. Aurică.

■j-.-Hi ■i.Af,

Fi^. 267. Auroră boreală.

rată noaptea pe cer la polul boreal sau la cel au
stral (iHj 267) [lat.].

AURQS adj. ® Care conţine mult aur li ® 
® De coloarea aurului.

•AUSCULTA (-cult) vb. tr. f A examina un

bolnav de piept, de inimă, etc. ascultlnd sgomotele 
produse de aceste organe [fr.].

•AUSCULTARE, •AUSCULTATIITNE, •ATJSeULTA- 
TIe sf. / Faptul de a ausculta [fr.].
•AUSPIGIU (pL-icii) sn. ® 4Ş. Prevestire ce 

se făcea la Romani după sborul pasărilor K ® ® 
pl. (însoţit de obiceiu de: bune, fericite, etc.) Semn 
bun: acţiunea a Început sub auspiciile cele mal bune 
® pl. Sprijin, ocrotire: lucrează sub auspiciile Iul [lat. 
a u s p i c i u m, cu parte din accepţiunile fr. a u s- 
p i c e].
•AUSTER adj. Straşnic, sever, aspru (în sens 

moral): moravuri —o [fr.]. '
•austeritate sf. Străşnicie, severitate, as

prime [tr. < lat.].
•AUSTRAL adj. A De sud, de miazăzi: polul — 

[fr. <lat.].'
•AUSTRALIAN!, adj. O Din Australia. 
2. 'AUSTRALIAN sm., 'AUSTRALIANA (pl.-lene) sf. 

Locuitor din Australia.
•AUSTRIAC 1. adj. • Din A u s t r i a.
2.■ AUSTRIAC sm.,^AUSTRIACĂ (pl.-iace) sf. Locui

tor din Austria [sufixul după ung. O s z t r a k].
* AUSTRO-UNGAR adj. 9 Din Austro-Ungaria, 

privitor la Austro-Ungaria.
t AUSTRU sbst. ® © Vlnt de sud, de sud-vest, 

sau (cum se intelege mai des) de apus: —1, vlnt tăios 
de rece(BR..VN.) *1 © ® î Sud: şi va pleca jumătate de munte 
cătră crivătu şi jumătate cătră — (bibl.) [lat.].

• AUŞEL sm. i ® Păsărică cea mai mică din
România avînd abia nouă centimetri în lungime; 
penele sînt galbene-măslinii pe spate, cenuşii pe 
burtă, iar la creştet galbene-aurîi; se nutreşte mai 
mult cu muşte şi omizi; numită ji ,,găinuşă” sau 
,,tartalac” (Regulus cristatus) (i^ 268) 1! © Păsă
rică din familia piţigoilor, atingînd lungimea de 
10 cm., cu penele pe spate » ^ y
de un roşu aprins, pe creş-- ^ 
tet şi guşă'alburii, iar ari
pile şi coada negre; nu
mită şi ,,boicuş” (Aegi-

Fig. 268. Aiişel. Fig. 269. Auşel.

thalus pmdulinus) ([@]269)1[ ® auşel-de-stup, pă
sărică din fam. piţigoilor, liingă de vreLo 17 cenţi- 
rhetri, avînd ca particularitate o lungă mustaţă 
neagră; numită şi ,,auşel-bărbos” (Panurus biar- 
micus) [dial. a u ş „moş”< lat. a v u s -F suf.-u ş).

•AUTENTIC adj. ® Care e făcut după tonte 
formele legale: ml-a arătat actul — de vlnzare * @ 
Neîndoios, netăgăduit, adevărat: poţi să ai încre
dere, e Iscălitura Iul —ă ţjK © NEAUTţlNTIC [fr.].

•autenticitate sf. însuşirea de a fi au
tentic: nu se poate tăgădui —a acestor documente 
NEAUTBNTICITATE [fr.].

•AUTENTIFICA (-Hc) vb. tr. rt A întări un 
act, a-1 învesti cu toate formele legale [după 
germ. authentifizieren].

'AUTOBIOGRAFIC adj. De autobiografic: au
torul a strecurat tn această scriere multe amănunte —e In' 
teresante [fr.].
•AUTOBIO

GRAFIE sf. Po
vestire pe care o 
tace cineva de
spre viaţasa[fr.].

(pl.-usurl) sn. liş F,?- 2">°- A'ltobus.
Omnibus automobil (igi] 270) [fr.].
•AUTOCAMION (pl.-oane) s?i. ţie Camion au

tomobil [fr.]. ■
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Fig. 271.
Autoclav.

'AUTOCAR (pî.-ace) sn. flw Automobil mare, 
descoperit, cu multe locuri, pentru turişti [fr.]. 
'AUTOCEFAL adj. ajt Care nu e supus autorii 

taţii patriarhului (din Constantinopol), care nu 
atlrnă de altă bisericâ: In anul 1885 Biserica romln& 
a loet proclamaţi «'i [fr.].
'AUTOCEFALIE sf. najelnsuşirea de a fi au

tocefal, neatîrnare de patriarh, de altă bi
serică.
'AUTOCLAV (pZ.-ye) sn. Aparat alcătuit din- 

tr'un vas de metal care se poate închide ermetic 
şi în care, prin acţiunea aburilor, se 
sterilizează instrumente chirurgi
cale, pansamente, etc. ([®] 271) [fr.].
'AUTOCOPIA (-piez) vb. ir. A 

reproduce mai multe copii prin au- 
tocopie [fr.].
'AUTOCOPIE sf. ® Procedeu 

prin care se reproduce scrisul de pe 
o foaie sau un desen Intr’un număr 
mai mare de exemplare Ti ® Re
producere făcută cu ajutorul auto- 
copistului [fr.].
■AUTOCOPIST (pl.-te) sn. Aparat care ser

veşte la reproducerea în mai multe exemplare a 
unei foi scrise sau a unui.desen [fr.]. 
'AUTOCRAT sm. O Suveran cu puteri ne

mărginite, care domneşte fără să dea nimănui sea
mă de faptele sale [fr.].
•AUTOCRATIC adj. O De autocrat, cu pu

teri nemărginite: guvern — [fr.]. 
’AUTOCRATICEŞTE adv. 0 Ga un autocrat, 

cu puteri nemărginite [autocratic], 
t AUTOCRATOR = AUTOCRAT: trimite Domni

torului'el hlamidă şl coroană ca nnui —- (NEGR.i [ngr. 
o.âio/po.vtno].
•AUTOCRAŢIE sf. 0 Domnia unui autocrat, 

stăpinire cu puteri nemărginite [fr.l.
•AUTOCRţTIC adj. /f” De autocritică; n’are 

de loc spirit
•autocritica (pl.-ica) sf. ® Critică pe care 

o face cineva singur asupra unei lucrări a lui t 
® Cercetare amănunţită, control pe oare şi-l face 
eiiinva asupra celor ce scrie, etc.: o un autor lipsit cn 
desăvlrşlre de [germ. A U t O k r i t i k]. 

•AUTOCTON = ADTOHTQN.
•AUTODAFE (pl.-Seuri) sn. ® t Arderea pe 

riig la oare erau condamnaţi, în timpul inchizi- 
ţiiinii, cei socotiţi ca eretici II ® Pr. ext. Aruncare 
lll foc, ardere: am făcut un din toate scrisorile mele 
[sp.].
•AUTODIDACT sm., 'AUTODIDACTA (pi.-te) sf. 

Care şi-a însuşit cunoştinţe, care a învăţat sin^r, 
fără conducerea altora, fără profesori [fr.]. 
•AUTODIDACTIC adj. De autodidact [fr.].
• AUTOGEN adj. e zice despre lipirea a două

bucăţi din acelaşi metal care se face topindu-se 
cu a,iutorul flăcării unui suflător părţile unde'tre- 
bue să SC tacă lipirea: sudură -«ă [fr.J. 
'AUTOGRAF 1. adj. Scris de cineva chiar cu 

mina lui: manuscrisele *e ale Inl Alecsandrl.
:■ (pi.-alo) ,m. Text scris de cineva cu propria 

lui mină: are o bogată colectlune de —-e ale oamenilor ce
lebri (■«■ TABELA VII) [fr.].
'AUTOGRAFIA ( flez) vb. tr. # A reproduce 

prin aiitografie [fr.].
;AUT0GRAFIC adj. h De autografic [fr.]. 
AUT O GRAFIE sf. 7 Procedeu prin care se 

reproduce pe piatra litografică, etc. o scrisoare, un 
desen [fr.]. 0 .
'AUTOHTON ţ. adj. a Care locueşte din tim

puri slrăveclii într’o ţară, băştinaş.
,,ş.' s,n- Locuitor din timpuri străvechi al unei 
ţari, băştinaş, spre deosebire de alţii aşezaţi mai lirziu [fr.]. , V V V
AUTOMAT 1. (pi.-ate] sn. Tţ®3® Maşină alcătuită 

11 aşa iei incit să execute anumite mişcări prin mij - 
lucirea unui mecanism aşezat în corpul ei t ® Ma- 
şma care imită figura şi mişcările unei fiinţe însu- 
UŢite H @ ivj Om care nu e în stare să facă ni

mic din capul lui, care nu ştie să se conducă sin
gur, om fără pricepere, fără voinţă.

2. adj. Care are mecanismul unui automat; 
clntar~.(l| 272) [fr.].

AUTOMATIC adj. 1. De. auto
mat, se zice in spect de mişcările 
care se fac fără ca voinţa să ia 
parte la ele, ■ în mod inconştient:
olronlatliinea este o mişcare

2. adv. ® Ca un automat: se mişoă 
'*'11 ® © Fără voinţă, fără price
pere: lucrează nu-şl di seama de ce
scrie [fr.].

•AUTOMATISM sbst. ® în
suşirea de a fi automatic t ®
© Lipsă de voinţă, de price
pere, mod de a lucra fără a-şi da 
seamă de ce face [fr.].

•AUTOMOBIL 1. (pl.-lle) sn.
^ Trăsură pusă în mişcare cu 
motor cu benzină, 
cu electricitate, 
etc. (H 273).

2 adj.: camion
- [fr.].

•AUTOMOBI
LISM sbst. 'Ut ®
Construirea . de 
automobile H ®

AUT-
AUT

Fig. 272. Cînlar 
automat.

ajutorul unui

m
g. 273. Automobil.

Sport de automobil [fr.]. 
AUTOMOBILIST sm. ^ ® Gel ce conduce 

un automobil 1[ ® Cel ce face automobilism [fr.];, 
•AUTONOM adj. 0 Neatîrnat de nimeni, 

care se cîrmueşte după propriile sale legi: ţarină; 
casă'v ă [fr.].

•AUTONOMIE sf. ® 0 Drept de a se cîrmui • 
după propriile sale legi ţ] ® Pr. ext. .Neatîrnare, 
iibertate de a gîndi şi de a face ce voeşte, ce hotă
răşte cineva [Ir.].
•AUTONOMIST sm. 0 Partizan al autono

miei unui ţinut sau cel care îi apără autonomia [fr.].
• AUTOPLASŢIC, adj. f De autoplăstie: 

metodă —[fr.].
•AUTOPLASTIE sf. f Operaţiune chirurgi- 

caiă prin care se reface o parte distrusă a corpului 
luîndu-se din însuşi corpul individului elementele 
necesare pentru aceasta [fr.].

•AUTOPSIE sf. ® f Tăierea unui cadavru 
pentru a căuta cauza care a pricinuit moartea; 
a face ţf ® ® +•+ Cercetare amănunţită pe care o 
face cineva asupra sa, pentru a urmări, a înţelege 
diferitele stări sufieteşti [fr.].

•AUTOR sm., •autoare (pi.-oare),' O AUTOARA 
sf. ® Care face, care îndeplineşte ceva: ei e —ui 
acestei legi; —ul anei Inventlanl; —11 zilelor noastre, pă
rinţii n ® Care săvîrşeşte, care făptueşte ceva, 
făptuitor: nu s’a putut descoperi —ul crimei *[ @
Care alcătueşte o carte, scriitor: am să caut să-mt 
procur şt aceşti —1 [fr. < iat.].

• AUTORAŞ sm. A u t o r de puţină valoare,
puţin cunoscut.

•AUTORITAR adj. Care se foloseşte cu prea 
multă străşnicie de autoritatea sa: ceea ce-l tace 
puţin simpatic este că vrea să fie prea — [fr.].

•AUTORITARISM sbst. ® Firea celui care e 
autoritar, abuz ce' face o persoană de autoritatea 
cu care e investită | ® Sistem întemeiat pe supu
nerea necondiţionată autorităţii [fr.].

•AUTORITATE sf. ® Putere, drept de a po
runci, de a impune cuiva ceva: trece pesta marginile 
autorităţii sale 1[ ® 0 Stăpînire, cîrmuire, guvern: 
agenţii autorităţii H ® pZ. 0 Dregătoriile, institu- 
ţiunile dintr’o ţară: autorităţile civile, militare; fiind 
sărbătoare, toate autorităţile sint închise •] ® înriurire 
asupra cuiva, darul de a se face stimat de alţii: 
te Înşeli etnd crezi că ar avea mal multă — ţ[ ® Conside- 
raţiune ce se dă unui lucru, preţ ce se pune pe el:
a crezut că prin aceasta va da mal multă — spuselor sale ţ[
® Spri.jin ce se cere de la cineva, in spec. de la un 
scriitor, pentru a întări un fapt, o părere: invocă 
greşit —a acestui cronicar [fr.].

•AUTORIZA (-izez) vb. tr. ® A da voie de a face 
ceva, a împuternici: nu te-am autorizat să-l vorbeşti af 
® A da dreptul, a îndreptăţi; Sltuatlunea in care mă 
găsesc nu mă autorizează să mă port altfel cn el [fr.].
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EXPLICATIUNI la tabela vil: AUTOGRAFE.

I Vasile ALKCSANDRI 
3 GR. ALEXANDRESCX' 
o P. S. AURELI AN 
4. G. HARITIL'
c I. A. BRATESCU-VOINKŞTI
6 Ion I. C. BRÂTIANU
7 I. L. CARAGIALE '
0. P. I». CA RJ>
o, Georg^e COŞBUC

10. loan CREANGĂ
11. alexandru lOAN 1 CUZA
12. Barbu DELAVRANCEA

13. Ovid DENSUSIANU
14. C. C. DlMITRESCU-IAŞl
15. lokn ICLIADE-RADULESCU 
16; M. EMINESCU
17. FERDINAND 1 (pe cînd era

principe moştenitor).
17 a. Nic. FILIPESCU
18. Ion GHICA
19. B. P. HASDEU
20. Takc lONESCU
21. M. KOGĂLNICEANU
22. N. lORGA

23. Al. LAHOVARY
24. Titu MAIORESCU
25. Al. MARGHILOMAN
26. Veronica MICLE
27. MIHAI-VITEAZUL
28. Const. NEGRUZZI
29. G. SION
30. Dim. STURDZA
31. V. A. URECHIĂ
32. Al. VLAHUŢĂ
33. Regele CAROL 5

AUT-
AVA

•AUTORIZABIL adj. Cc se poate autoriza, ce 
poate fi îngăduit [l'r.l.
■AUTORIZARE, ’AUŢOBIZATIVNE, 'AUTORIZA

ŢIE s/. © Faptul dc a autorizai!® Împuter
nicire [Ir.].

■ AUTOSU (G) GESTIUNE. ‘ AUTOSUO (o)ţ!STIE
s/. ifuggestie pe care o exercită cineva asupra sa 
însuşi [l'r.j.
■AUTOTIPIE sf. « © Clişeu în zinc obţinut 

dc pe o lotogral'ie 1! ® Procedeu prin care se exe- , 
culă asemenea clişee [germ. A u t o t y p i o]. 
•AUTUMNAL adj. © De toamnă [fr. < lat.]. 
■AUXILIAR 1- adj. © Care vine în ajutorul 

cuiva, care înlesneşte ceva, ajutător: trupe ~e; 
ntllntele —e ale Jilologiei H ® Of Verb , verb ajută
tor, caro sei’v'eştc la conjugarea unora din timpu
rile altor verbe.

2. am. Ajutător, sprijinitor: acel cari trebue a& lie 
t*1!! cel mai paternlcl ai civilizaţiunil (i.-gh.).

[1. (pi.-are) sn. Sprijin, ajutor: tilologia este — ul 
Indispensabil al Istoriei [fr.].

AUZ (;)i.-zurl) sm. © i$) Simţul caro ne dă pu- 
linla de a prinde cu urechea, de a percepe sunetele, 
de a auzi: are văz de lup şl * de vulpe (panni, SC zice 
despre cineva care vede şi aude bine; a ina ~ui, a 
zăpăci jie cineva cu un sgomot prea mare, a-1 
asiu'zi *! © t Ceea, ce se aude despre cineva, des
pre ceva, veste 1: '© în ^•ul, aşa ca să audă şi 
alţii: a spus aceste vorbe In —ui tuturor.

AUZI (aud şi auz) 1. vb. tr. © A prinde, a per
cepe cu ureciiea un sgomot, nişte sunete, vorbele 
Ciiivii: Buâ paşi pe scară; am auzit cu urechile mele; m*ai 
auzit ? expresiune care, sub formă interogativă, se 
adresează cuiVa pentru a-i atrage luarea aminte 
asuiu’a unui lucru, pentru a-i porunci ceva: să iaci 
aşa cum tl-am spus, ai auzit P 1| ® .-1 t'.s,; nu aude de-o u- 
rechs; 0 n’eude, n'a vede (n’a greul pămlutului), se zice 
despre cineva caro nu-şi dă seama de ce se petrece 
In jurul lui, care nu se îngrijeşte de ce zic alţii, 
care nu se interesează de nimic ori nu se pricepe 
la nimic li ® A afla ceva din spusele cuiva: mult 
trăeştl, multe auzi, multe vezi (panni 1[ ® A-fi ^ ..., a 
afla din spusele altora ceva despre sine (mai ales 
lucruri neplăcute, supărătoare); ta bine, să-ţi 
auzi rău 1! ® A lua în scamă, a da ascultare la ce 
spune cineva: să te audă Dumnezeu, exclamaţie cu care 
răspuadem cuiva care ne doreşte vre-uii bine H 
® Auzii urmat deseori de un alt cuvînt exprimă 
mirare, supărare, indignare: auzi l tocmai el să mă 
vorbească de rău I auzi colo! auzi vorbă! auzi Îndrăzneală I H
® Aud p răspunsul pe care-1 dă cineva cînd e chemat 
sau cind n'a înţeles bine ce i s’a spus. ■

I- vb. intr. ® A prinde, a percepe cu urechea ce 
spune cineva (se constvucştc cu do, despre): n’am auzit 
despre ce e vorba 1| © A afla ceva din spusele altora: 
dacă auzi de perlrea lor, căzu şi el de muri (varl.) U ® A nu 
■băl '«• de..., a nu mai vrea să ştie de...: să nu mei aud 
de el; să nu-i mal aud de nume r @ Sâ auzim de bine!
expresiune prin care cineva, în momentul de a se 
clespărţi de altul, îi urează drum bun, sănătate 
[lat, a u d i r e].
An^^^^RE s^' ® lraPtul fle a auziU® t =

Ătămădueaşte, surdzllor andzlrele dă (VARU).
AUZIT 1. adj. ® p. AUZI ţţ © NţlAUZlT ţ ® 

MO mal.», cum nu s’a mai pomenit, grozav: au comis 
cruzimi nemal -.e. '

• •.-■.■•...•A.-. - • -•."■^Sîs*

l'ig: 2^^. Avă.

i. sbsl. © Faptul de a auzi ţ ® t Auz: s’ao
cetit testamentul Intru »ul tu tu lor (N.-cosT.)ţ ® Din '*^6, din
vorbele unuia şi altuia, din svon[iat. au d 11 u s]. 
t AUZIT OR, -toabe 

adj. sm. /. Care aude;
Doamne, tie nrechlle ... tale 
auzltoare la limilluta locului 
acestuia (bibl.).
C' AVA(pl,ave) s/. (HASD,)K?^
Un fel de plasă de prins 
peşti (1^ 274) [tc. a v]. 
t AVAET (pLrturl) sn. ®

Taxă ce se plăţea pentru 
o anumită slujbă pe care 
o îndeplinea cineva ţ ®
Dare, taxă ce se plătea la vamă, la trecerea unui 
pod, pe vite, etc. şi chiar pentru numirea într’o 
funcţiune ţ @ Zeciuială ce se ia celor cari fabrică 
ţuica la povernele altora ir.-cod.i [tc. ’aw ai d], 
'AVAL sbst. V Angajament luat prin iscălitură 

pusă pe un efect de comerţ de -către o terţă per
soană de a plăti la scadenţă acel efect, în caz cînd 
s’ar refuza, de către semnatar, plata lui [fr.].

'AVALANŞA ipl.-şej sf. Grămadă mare de ză
padă ce se desface din vîrful munţilor şi se rosto
goleşte, tărînd şi sfărîmînd j>r_
Lot ce întîlneşte în calo (ijji î_'* '
275),[fr.]. uj
' AVALEA = HA VALEA.

■ AVALIST sm. V Persoană 
care garantează printr’un a- 
val [fr.].

AVALMA adu. [mai o- 
bicinuit de-~, loc. adv.) ® r
Laolaltă, împreună: moş ni- 
cbitor se da pe Jos şl trăgea do--» 
ou iopeie (CRG.) ţ ® Claie peste 
grămadă; le-am găsit toate a- 
runcalo de-~ ţ ® Dc-a rosto
golul: Bolovanii sub picioare dan 
de-a-dora, dau de-avalma (Alecs.) 
merge anapoda: de dud s’a dus el de la noi, toate merg 
— (SLv.) [a V a 1 o m a].
t AVALOMA (DE-) loc. adv. = AVALMA [aa + 

rus. V a 1 o m O].
AVAM Trans. Maram. Bucov. = AVAN2.

O AVAN1 sbst. Mold. (hasd.) Piuliţă [ew HAVAN] 
t AVAN2 ţ. adj. Mold. Rău, amarnic, aprig; vai 

do mine, că mal eşti! (ALECS.).
2. adv. Grozav, straşnic, tare: pe piscni Caprei 

ningea ~ de dimineaţă (grl.) [tC. havan].
'AVANGARDA (pl.-arde şi -ărzl) sf. >>< Parte a 

unui corp de armată ce merge înainte, în frunte; 
F): avangarda criticilor se pune In marş (vlah.) [fr.
a V an t - ga rd e].
t AVANGUARDIE sf. X = AVANGARDA [avan

gardă -f- g u a r d i e].
'AVANIE sf. Asuprire, împilare: toate aceste a- 

vanii ale Turcilor sleise răbdarea popomlnl (BAlc. [fr.].- 
t AVAnPî .s/. = AVANJE [gr.-biz. âpavia], 
'AVANPOST (pi.-oeturi) sn. X Post al unui 

corp de armată aşezat înaintea celorlalte şiruri, 
mai aproape de inimic [fr. avan t-p o s t e].

'AVANS (pl.-suri) sn. ® V Plată ce se dă înainte 
la încheierea unei învoieli sau pentru a se acoperi 
o parte dintr’o datorie; arvună ţ ® pl. De.mei-.

Avalanşă.

Â merge 8
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AVE

Fig. 276.
Avanscenă.

AVA- suri pe care le face cineva pentru a cîştiga sprijinul, 
simpatia, prietenia cuiva: la -nurlie pe oare mi le-a 
lăout, am răspune ou indlforenta [ir.].

•AVANSA (-eez) 1. vb. Ir. © A înainta pe ci
neva intr’o funcţiune, in rang: i-a avansat la gradul 
do maior | ® A da înainte o parte dintr’o sumă: 
l-am rugat sd-ml avanseze ceva In contul lefii @ A fi 
cuiva de foîos, a ajuta: statul ce-ml dai nu m& avan
sează ou nimic ^ ® A spune, a susţine ceva: tot ce 
avansezi ml se pare ou desdvlrslre lals.

2. vb. inlT. © A merge, a trece înainte: avansau, 
ca sd poata avea Ioc şl ceilalţi "r © A înainta, a merge 
prea iute {vorb. de un ceasornic) t ® A înainta 
într’o funcţiune, în rang II © A înainta, a ajunge 
departe {vnrb. de o iucrarc, eto.): nu credeam sa avan
seze aşa de repede clădirea [fr.].

•AVANSARE sf. © Faptul de a avansat 
® înaintare într'o funcţiune, în rang.

•avanscena (p/.-ne) sf. O ® La Cei vechi 
partea teatrului unde jucau actorii t ® Una din 
lojile aşezate de o parte şi de 
alta a unei săli de teatru, mai 
aproape de scenă decît celelalte, 
lîngă cortină ([S] 276) [fr. a - 
V a n t- s c ă n e].
OAVANT (pî.-turl) sn. Olten.
Mold. Folos, profit [ a v a n - 
t n g i u].

*AVANTAGIU (pi.ugli), *A- 
VANTAd (pi.-eje, -aluri) sn. © Fo
los, cîştig; In avantaglul, în folosul: a făcut testamen
tul In avantaglul celui mal mare din flll sdl "I ® Ceea 
ce face mai plăcută înfăţişarea cuiva, ceea ce 
pune în evidenţă însuşirile fizice ale cuiva: toa
leta aceasta nu e de loc In ,«ul el t © Superioritate: are 
.vul de a fl ştiut sd-sl păstreze mal bine demnitatea [fr.].

•AVANTAJA (-a]ez) vb. Ir. © A face pe cineva 
să tragă folos din ceva, mai mult decît alţii: mă
surile pe care le-a luat avantajează numai pe clţlva rrotejatl 
al Iul lf ® A face pe cineva să arate mai bine, a i 
pune în evidenţă însuşirile fizice: toaleta aceasta n’o 
avantajeazd de loc [fr.].

•AVANTAJOS adj. © Ce aduce un avantagiu, 
un folos, un cîştig: credeam cd e o afacere avantaloasd, 
dar m’am Înşelat t ® Care face pe cineva să arate 
mai bine, să-şi pună în evidenţă însuşirile fizice: 
costumul acesta nu-1 de loc pentru figura el [fr.]. 

•AVANT-GARDA = avanoabdA. 
•AVANT-POST = AV'ANPPST.
•avant-scenA = avanscena.
•AVAR, -aba adj. sm. /. Sgîrcit(ă) [fr. < lat.]. 
•AVARIA ( rl“z) ţ. vb. tr. A aduce stricăciuni, a 

strica.
2. vb. rr.fl. A suferi stricăciuni, a se strica [fr.]. 

•AVARIE sf. a. Stricăciune suferită de un va
por sau de mărfurile încărcate într’însul [fr.]. 
•AVARIŢIE sf. Sgîrcenie [fr. < lat.], 
ţ AVAŞ (pî.-asuii) sn. Loc curăţit de tute şi mă

răcini, la z [ung. a vas].
■ AVAT.sm. Peşte de apă dulce, de 30-40 cm.,
ce seamănă cu cleanul, are corpul lungăreţ, capul 
şi gura mari, iar coloritul de un verde-măsliniu 
închis; e foarte abundent în Delta Dunării: numit 
şi ,,havat", ,,ha(v)ut”, ,,vrespere”, ,,vîlcan”, 
,,bouiean”, ,,peşte-ţigănesc”, „peşte-cu-şapte- 
nume", etc. (Aspins rapax).

•AVATAR (pj.-re) sn. ® Nume dat, în India, 
■■incarnaţiunilor unui zeu, în spec. acelora ale lui 
Vişnu II © Pr. anal. Transformare, metamorfoză 
[fr.]. ,

AVEA (am, pcrf. aval, pari. avut) ţ. Afc
fi stăpîn pe ceva, a poseda: are mai mr(|tf mţeiiţl 
obs.'tp : CP cit al, ou atlta doreşti sd al mal mult; — adund 
la tinereţe ca sd al la bdtrlnete * ® Arată diferite ra
porturi: a) între fiinţe, persoane: n are copii; b) în
tre persoane şl lucruri: haina pe care o avea azi II şedea 
mal bine; c) între persoane şi lucruri abstracte, în
suşiri, stări sufleteşti, etc.: are mult.talent pentru mo- 
zlod; am nişte dureri grozava; de aci expresiunea; ce 
al f prin care întrebăm pe cineva care ni se pare că 
sufere, că e îngrijat, etc.; d) între obiecte: oasa are 
dond intrdri ţ ® Arată raporturi între persoane ori

lucruri şi noţiuni de timp, de spaţiu: trebue sd albi 
vre-o treizeci de ani f © In iegătură CU' sb.st. ab
stracte, exprimă o acţiune sau o însuşire corespun
zătoare noţiunii substantivului, şi asemenea oon- 
strucţiuni pot fi redate mai adesea prin verbe 
şi adjective: nu mai am odlbnd ( = nu md mal pot 0- 
dltanl); are noroc ( = e norocos) *j © Pe lingă sbst. 
sau pron. de care se leagă prin prep., exprimă di
ferite categorii de raporturi, mai ales de duşmă- 
n:e: nu ştiu ce tot ace ou mine H © în legătură CU unde 
sbsl. abstracte, arată anumite acţiuni, anumite 
stări sufieteşti: —1 in {sau de) gind, a se gîndi, a vui 
să...; — pe suflet, pe conştiintd, a simţi O mustrare 
pentru ceva, afi chinuit de un gînd; a nu i? iniras, 
a nu suferi pe cineva, a nu-1 privi cu ochi buni '| 
@ ou cine, Ia cine, cu ce, urmat de un inf. sau 
subj. exprimă posibilitatea de a îndeplini ceva: 
n’am cu cine vorbi; n’am cu ce pleca; acelaşi Inţclc.s In 
construcţiuni fără prep.: n’am ce-ti faci II © — de 
ce, arată un motiv, o pricină: am de ce sd fiu supărat 1 
» pentru sau la ce, arată scopul: credeam cd am pentru 
ce sd mal stau H ® (de) a face, exprimă posibilitatea 
unui raport între două persoane sau două lucruri, 
o asemănare, o potrivire, o comparaţiune: ce are 
de a face unul cu celdIaltP de aci expr. clipi, (n’) are 
de a face, pentru a arăta preţul, însemnătatea pe 
care o punem pe un lucru, aprobarea sau desapro- 
barea pe care o dăm unui fapt: ce are de a face? 
poţi pleca şl aşa; n’are de a face, astea slnt numai vorbe 
ca să te descuraleze 1} ® A nu decît..., a) 0. nu face, 
a nu se mai gîndi la altceva decît...: n'ai decit să 
hotdrăşti şl te vom urma ; b) a nu-i mai fi altceva posi
bil, a nu-i mai răminea decît...: nu mai ai decit st 
alegi Intre o alteruativd şi cealaltă; de aci expr. elipl. 
n’ai decit, CU înţelesul de puţin îmi pasă, poţi să...: 
Atunci plec.—N’ai decit II ® Urmat de un adv., a- 
rată posibilitatea, felul, etc. îndeplinirii unei ac
ţiuni: n’am Încotro; n’al unde sd te mal duci • ® Ur
mat de un verb la subj. sau pari. cu de, exprimă in- 
tenţiune, poruncă, etc.: am Sd-tl spun ceva; am de 
scris; n’ai sd faci nimic fdrd autorizarea mea.

2. vb. inlr. unipers. © A fi, a se găsi: u’are cine 
sd-mj dea ajutor H ® do grijă, a se îngriji de cineva,

’ de ceva, a se ocupa de.
2. vb. refl. ® A se (bine, rău) cu cineva, a fi, a 

trăi în raporturi bune sau rele cu cineva: se înto
vărăşi cu cltlva prieteni de al Iul cu care se avea ca nişte 
fraţi (isp.) H ® A Sta într’un anumit raport faţă de 
ceva, a se raporta: precum lumina soarelui se are cătră 
alalte steale icant.i.

4. Ga auxiliar, formează, împreună ou partici
piul trecut al verbelor, perfectul compus: am făcit; 
în limba veche se găseşte şimai-mult-ca-perfectul 
format din imperfectul lui avea şi participiul trecut 
al verbelor; împreună cu un subjonctiv, formea
ză viitorul: am sd lac; în limba veche se întiincşto 
şi viitorul format cu infinitivul: a* a face, v"iii 
face [lat. h a b e r e].

•[ A'VECERNIE sf. ţţi Trans. = VECţlBNlE H ® © 
Timpul înainte de asfinţitul soarelui, chindie.
t AVEDERE(A) adv. ® Pe faţă 1| ® în reali

tate, aievea im.-cost.) [vedere].
t AVENI vb. inlr. şi refl. A se umfla, a creşte, a 

dospi: făcură pogacl pine azlmd, cd nu putea —. slllndu-1 
Eghlpteanll sd lasă (pal.) [lat. a d V e n î r ej. 

t A'VENIT i. adj.p. AVENJ. Dospit: pline-»â(PAL.).
2. sbsl. Aluat dospit: cine va fl mlnclnd —. sulletnl 

aceluia va perl (Pal.).
OA'VENIT'URA (pl.-tnri) sf.fio?).Venetic [veni]. 
•AVENTURA (-urez) vb. refl. © A lua o hotărirc 

îndrăzneaţă, a'întreprinde ceva fără a se gîndi 
la urmări U ® A merge în voia întîmplării H ®
-A se expune, [fr..].
. •A'VENTyjftit'(pî.-turi) sf. © Hotărîre, Între
prindere Indrărneaţă, din care nu se ştje ce va 
urma f ® întfmplare, neaşteptată, neobicinuită H 
® Intrigă amoroasă: iml.povesteşte o istorie întreagă... 
cu aventuri de dragoste (vlahŞ ;;[fr.].

•AVENTURIER sm.-, •ÂVENTUBQIBA (pi.-lete) sf.
© Iubitor de aventuri, om carp cutreieră lumea şi 
întreprinde de toate 1['® ©m fără căpătîiu, vîn- 
tură-ţară [fr.].
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•AVENTUROS adj. ® Care se aventurează: 
o lire ciudată, aventuroasă * @ Plin de aventuri; a dnş 
o viaţă foarte aventuroasă *] ® îndrăzneţ, riscat,’ ne
socotit: e o Întreprindere aventuroasă [fr.].

AVERE sf. © Tot ce are, ce stăpîneşte cineva: a 
avea, a face *: a 30 bucura la a Căuta,să se îmbogă- 
icască, a ţinea la bani; mulţimea copiilor, 
Itomănulul i[ © :*: -»• mişcătoare : nemişcătoare ■»- MIŞ
CĂTOR (îţ- NţJAVţiEE [avea].

•AVERS sbst. ® * Faţa unei monede (sau me
dalii) pe care se află de obiceiu capul, în opoziţie 
cu dosul, numit ,,revers" [fr.]..,

•AVERSIUNE sf. S.entimentiil pe care-1 are ci
neva oînd mi poate suferi pe cineva sau ceva, ură, 
dcsgust, antipatie: tot ce face el Iml iiisplră o * pe care 
nro pot Învinge [fr.]. • ,
•AVERTISMENT [pl.-ia) sn. © înştiinţare; 

prevestire: tot oe ml se Intlmplă de citva timp ml se pare . 
un că nu-ml va merge bine © Mustrare, do.l'ană 
trimisă cuiva din partea unei autorităţi pentru 
a-i atrage atenţiunea să nu se mai facă vinovat de 
unele areşeli: a primit un de <a minister [fr.]. 

•AVERTIZA (-izez) vb. Ir. A face cunoscut cuiva 
i;i] lucru de mai ’nainte, a pune în vedere, a pre
veni, a înştiinţa: am să te avertizez, cind voiu sosi [fr. 
avertir].

AVESTIŢA npr. /. (uneori cu adausul; aripa 
Satanei) &’© Duh râu care, după credinţele po
porului, omoară pe copii în.pîntecele mamei sau 
după naştere; în unele^iărţi ţăranii pun sub căpă- 
tliiil copiilor, ca să-i apere de acest duh, o carte 
numită A vestita şi care cuprinde formule magice 
[vsl. v ă s t i c a].
tAVGIU sm. Vînător [tc. avgi]. 
t AVGUST = AUGUST [ngr. ADYooaTQţ sau vsl. 

av ă gust u].
• AVICULTOR sm. Cel ce se ocupă cu a v i c u 1- 

1 II r a.
‘AVICULTURA sf. îndeletnicire cu creşterea 

păsărilor [fr.].’
•AVID adi. ® Lacom li © ® Care doreşte mult 

ceva, stăpîriit de o mare rîvnă,-nesăţios: e de 
ştllntă, de glorie [fr.].

‘AVIDITATE s/. © Lăcomie H © ® Rîvnă ma- 
rc, nesaţiu [fr.].
tAVIDOMA adv. Mo/d. = AJDOMA: narcă-i văd— 

secam alerglnd pe uliti ,alecs.) [aa -fVSl. vi d O m ti].
‘AVţS (pl.-lauri) sn.. © Părere, sfat: aş vrea să ştiu 

4i ~ui celorlalţi T © înştiinţare în scris prin care 
sil face cunoscut ceva publicului H © înştiinţare, 
adresă dip partea unei autorităţi prin care se în- 
i'iiviinţează ceva, 
precum plata unei 
sume, ridicarea u- 
iiui m andat, etc.
[Iţ.].

AVISOipî.-surii, a
*AVlzo [jjI. -zurli su.

, 1.=, Vapor mic pen- ^
Im transmiterea co
respondenţei, depe- 
Şilor, etc. (,1^ 277): căpitanul'
Bvlsulul ambasadei franceze (i.-gh.)
[Ir. a V i s o].

* Aviza (-izez) i. vb. tr. a
înştiinţa: am să te avizez ’cind 
volu sosi.

=■ Vb. inlr. A cere sprijinul 
cuiva, a recurge la ce-va: volu 
tll la ce mijloace să avizez ffr. ].
’AVIZO •»- AV|SO.
A’VÎNT (pî.-turi)sn. ©Miş

care repede pe care o,.face ci- 
jieva pentru a ajunge într’un 
lf)c, pentru a săriţi ® ® Por
nirea sufletului dease înălţa 
spre lucruri superioare, însu- 
,,eţ,re: nimic nu-mi ma‘2 amintea 
taiduta, ~ul şi tinereţea gindurllor 
rasledealtădată (I.-gu.)II @ * AV^- 
avTARII, medalie. înfiinţată prin decretul din 7 
oemvrie 1918, care s’a conferit tuturor militarilor

Fig;. 277. Aviso.

Fig:. 278. 
Avîntul Ţarii.

şi asimilaţilor de ori-ce _grad ce au luat parte In 
campania anului 1913 ([a] 278) [avînta].

AVÎNTA (avint) 1. vb. tr. A prinde pe cineva 
sau ceva cu o mişcare repede şi a-1 ridica în sus 
sau a-1 lăsa să cadă: II avintă In sus şi apoi II izbeşte 
In pămlnt isb.i .

a. vb. refl. .© A tace o mişcare repede pentru a 
ajunge într'un loc, pentru a sări: s’avintă trupele pe 
poduri De huruie a gol pămintul id -zamF ] ţţ © ® A-şi lua 
sborul, a se înălţa cu gîndul, cu sufletul: do
rul nostru se avintă printre răstlmpli trecutulnl iodob.i. 
OAVLIE sf. Băn. Curte, ocol [tc. aw I y].
•AVOCAT... = ADVOCAT.’., [fr.].
*AVpR'T (pî.-turi) sn. Lepădare de copil, lepă

dătură' [avorta].
•AVORTA (-tez) vb. inlr. © A lepăda un copil, 

a naşte înainte de vreme ţi © ® A nu izbuti: toate 
planurile luţ au avortat [fr.].

A’VRAM* npr. rn. Personaj biblic; ®: a trăi ca in 
sinul lui ~, ă trăi bine, ca în raiu; — l-a luat -»■ epo- 
rni, a) se zice de cineva care a dat de o belea clnd 
nu se aştepta, care a păţit-n, căruia i s’a înfun
dat, b) a murit.
O A'VRAM2 1. sm. Mo/d. (hasd.) ♦Varietate de prun.

2. avbaiuA (pl.-me] sf. Varietate de prune.
AVRAMEASA (pl.-ese) $/.©♦= BARBA-BOIE

RULUI1 ţ! © a’vkAMEAS(0)A-(0ÎR8TINEAS{C)A) = VE- 
ninabitA [comp. rus. bulg. a v r a n Q].

A'VUT 1. adj. © p. AVEA ţf © adj. sm. Bogat, 
cif stare ţ|ţf © ne avut.

2. (pL-turi) sn. Avere: acesta-l tot ~ul meu.
t AVUTpR sm. Care are, care stăpîneşte ceva, 

proprietar'[a v e a].
AVUŢIE sf. Bogăţie, avere: Işl Împărţi toată avu

ţia pe la ostaşi (isp.i [a V U t].
•AVUZ = HAVUZ.
•AX [pl. axe) sn. = AXA.
•AXA {pl. axe) sf. © Linie 

dreaptă, reală sau închipuită, 
care trece printr’un corp şi în 
jurul căruia acesta se învîr- Fig. 279. Axă. 
teşte sau se poate Invlrti: axa pămintuiui ([®| 
279) ţ! © SW SIMETRIE ţi © 1^ coordonat 2. [fr.].
•AXIAL adj. Privitor la axă, ce ţine de axă: 

linie ~ ă [fr.].
• AXILAR adj. ® Aşezat la 

supţioară; nerv ~ | © ♦ Care por
neşte din locul unde se împreună o 
ramură cu trunchiul sau o frunză cu 
ramura ([®| 280) [fr.].
•AXipMA (pî.-me) sf. +•+ Adevăr 

asupra căruia nu mai poate fi nici o 
îndoială, care nu mai are nevoie să 
fie probat [fr.].
î AXipN sbst. isji Gîntare biseri

cească c'e începe cu cuvintele ,,Cu
vine-se cu adevărat” şi care se cîntă

AVE-
AZI

Fig. 280. 
Mugur axilar.

la liturghie după sfinţirea sf. daruri [ngr. â^'-ov],
AZ sbst. Ol Prima literă a alfabetului cirilic 

(a. A) [vsL a z ă].
•AZALEE sf. ♦ Gen de plante cu flori foarte 

frumoase; creşte în munţii Eu
ropei, Asiei şi Americei borea
le; se cultivă foarte mult ca 
plantă ornamentală ([^ 281)
[fr.].

• AZARD... = hazard... -
_ AZBUGHE sf. ca Alfabetul 

cirilic: slovels azbuchllot teace cn 
fratele s&u, ou svlntul Chirii (oos.);

de abia e^tl la abia eşti la 
început, abia începi sâ înveţi 
[vsl. a z b + b u k i].

AZBUCOAVNA = BU
COAVNA.

AZI adv. © = astAzi ţ[ © Se întrebuinţează 
de preferinţă în anumite expresiuni: in ziua de 
de pe {sau pină) miine, se’zice pentru a arăta un 
răstimp scurt; ba ba mllae, sau cu cu mllue, 
după trecere de cltăvva vreme: ba—, ba miine, trecuse 
doi ani şl nu se făcuse nimic ivlah.i ; ©: — ou bani, miine 

■fără bani [lat. h ac d i e].

281. Azalee.
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2 I- ‘AZIL (pi.-ilnrl) sn. ® Loc dc adăpost •[ ® Loc
AZV unde cineva se retrage ca să Lrăească singur 

O Institut de binefacere în care sint adăpostiţi 
bătrlnil, săracii, etc.: — de b&trlnl; ~ de noapt» i 
® ® Persoană care ocroteşte pe cineva: ei-e rest 
<^l meu In tlmpal atttor nenoioolrl ■ ® Şcoală pentru 
copii fără mijloace, pentru orfani: •«-ui Eiena- 
Doanma [Ir.].
O ^ZIM, O AZAm 1. adj. X Care abia incepc 
să se acrească, puţin Înăcrit: pline -~a; varza ~a; 
oaatravedl elnt azeml (fr.-cdr.).

2. aziMĂ (pl.-me) sf. ® Plihe nedospită, aşa cum 
se intrebuinţează in cultifi bisericesc: earbatoarea 
aalmeloi ţ] ® Turtă de grtu ori secară făcută din 
aluat nedospit şi coaptă in ţest sau în spuză; în 
multe părţi,la ţară, înlocueşte plinea; ‘Qicoapta, 
buni oaapetl aşteaptă, se Zice de O fată stătută peste 
care dă un noroc neaşteptat [gr. ătupoţ].

AZIMIOARĂ (pl.-oare) sf. ® X dim. AZISIA H 
® Uold. (HASD.) 4 Varietate de bureţi.
*A2IMVT sbst. if Unghiul pe care-1 face cu me

ridianul planul determinat de verticala unui loc 
şi un punct dat, cum ar fi de ex. o stea [fr.].

* AZIMUT AL adj. -tr Ce reprezintă sau mă
soară azimutul [fr.].
0 AZISTA... -- ASISTA...
î AZLU sbst. t Destituirea Domnului de către 

Poartă, mazilire [tc. ’a z 1].
O azmA = azihA. ,

o AZNA = HAZNA.
O AZNÂ = HAZNA.

* AZOT sbst. fi’ Gaz care intră în compoziţia 
aerului'în proporţia de 79% şi care e impropriu 
respiraţiunii şi combustiunii [fr.].

•AZOTAT ţ. adj. Care conţine azot.
2. (pL-a"to) sn. 3^ Combinaţiunc a acidului azotic 

cu o bază: * de potasiu, silitră, salpetru [fr. 
a z o t c H fr. azotate].

•AZOTIC adj. & Aold acid lichid, caustic, ob
ţinut prin tratarea azotatului de potasiu prin aci
dul sulfuric; numit şi „acid nitric” sau .,apă taro” 
[fr.].
•AZOTOS adj. St Care conţine azot: acid - 

[fr.].
•AZOTURĂ (pl.-turi) sf. & Gombinaţiune a a- 

zotului cu un corp simplu [fr.].
•AZUR sbst. •» ® Mineral din care se’face o fru

moasă" coloare albastră ţ ® Pr. ext. Coloare al
bastră (ca a cerului, a apelor) [fr.].
•AZURAT adj. Ca azurul, albastru [fr. azurc],
•AZURITA ksf. V Bicarbonat bazic dc cupru, 

do coloare azurie, numit şi „albastru dc munte”; 
pulberea de azurită se întrebuinţează ca materie 
colorantă [fr.].
•AZURIU adj. Ga a z u r u I, albastru ca cerul:

munţii azuiii oe se privesc In depărtare (Negr.) .
AZViRLţ... = ASVlRLţ,..

DIN PBAVILA LUI VABILE-LUPUL (1646).
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Uc. XV

Sec XV

Sec. XVI

Sec. XVI

i
Sec. xvn

[
Sec. XVJl

Sec. XVIir

G
SCO XIX

B sm. x\ douti literă an alfabetului; itrima din 
seria consonantelor; purta în alfabetulcirilicnu
mirea de „buche11.

BA Uliv. Xu; ©t: lupul pirul l?i schimbă, dar nă
ravul ^ ’i ® în cunlraziceH: a) Cînd se afirmă 
cei:a ce neafţă altul: N’am putut să mă duc. —Ba al 
putut, dar n ai vrut; contrazicerea în cazuî acesta 
se exprimă mai adesea eliptic prin ~ da: N’al tost 
unde t«-am trimis. —Ba da! b) Cînd SC neagă ceea ce 
alinau altul: A plecat de mult. —Ba n’a plecat de Ioc; 
In cazul acesta, contrazicerea se exprimă mai ade
sea eliptic prin — nu: Al greşit şl de astădată. — Ba nu I 
cj llectificînd spusele altuia sau adăugind ceva la 
cele spuse de altul: Erau numai şase.—Ba şapte, 
d) Iteplicind ironic cuiva: Nn mal citeşti nimic de la 
o vreme Încoace. — Ba am să mă fac dobă de carte, c) Cînd 
se Impiilriveştc cineva: să nu pleci de acasă. — Ba am 
să pleci; @ După întrebările pozitive care cer nea- 
liăii t im răspuns negativ: Te-am silit vre-odată să te 
duci pe iQ ei ? -- Ba nu m’al silit niciodată; sau, Hipt.: 
Eu le-am Invătat să-1 vorbeşti aşa t —Ba nu! După în- 
Irebările negative care cer neapărat un răspuns 
alirmativ, se răspunde cu ba (da)...: Nu ti-am plătit 
toată datoria?—Ba ml-al plătlt-o; SOU. clipi.: Oare nu 
l-ai găsit acasă ? — Ba da 1 ţ ® In anumite expresiuni: 
~ zău, urmat de o propozi^iunc afirmativă sau ne
gativă, cînd voim să întărim şi mai mult cele ce 
unneuză, cînd voim să se dea mai multă crezare 
spuselor noastre: bac’am . rămlnea astă-noapte acolo 
sus...? — Ba zău, răspunse călăuzul... tl-ar trece prin minte 
să Iaci una ca asta? ign.i ; —‘nu, zău... (In propoziţiunile 
iiUeioijdlive), să tic adevărat oare? vorbeşti se- 
nos nu, zău, nu vrei să rămil ? id. zamf.i ; — să mal..., ca
rnal să..., nioi (ca)mai ~ să... (în legătură CU sub- 
joncliml), de loc, nici de cum: a doua zi Nică Oşlobanu 
ca mal să dee pe la şcoală iCRG.); »... şi,» Încă, chiar, 
mai mult decît atît, afară de aceasta: a pierdut toţi 
hanii juolnd, încă a rămas şl dator; iron.: * ala-1 vorbă I 
sau Uold. — că chiar, vorbă să fie 1 ai nimerit-o şi tu ! 
~ bine că nul mai e vorbă! 
auzi întrebare! nici că se 
poale aîtfel! M © Repetat,ba... 
ha..,, cînd... cînd..., uneori... 
altc-ori...: uneori porumbul
se tăclunu, lăcuste, * potop, — 
toate relele numai pe capul lui că- f ig. 281. Baba. 
deau (isp.); şi tot vorbind aşa, una, —' alta, au ieşit afară
din oraş ivlah.) ; m- AZI [big.].

BABA (pi.-bale) sf.^ Stîlp cilindric de lemn 
sau de fontă, înalt de 40-60 cm., fixat de puntea 
unui vas, şi de care se înfăşură capătul unui od
gon ca; vine de la uscat sau de la alt bastiment 
(iw) 281) [tc.].

B.^A (pi.-be) sf. ffi Femeie bătrînă, în spec. 
de o virstă foarte înaintată;®: cit e baba de bătrtnă. 
Tot doreşte voie bună, omul, clt de bătrln să fie, tot 
nu vrea să moară; — baba bătrînă nu se sperie de drugă 
groasă, omul bătrîn, fiind mai încercat în nevoi 
nu se sperie de fie-ce lucru, se zice despre cel ce
a păţit şi ştiemulte; — pentru osurdă, popa nu toacă 
de două ori, se zice acelora care n’au' auzit bine o 
vorbă şi cer să li se mai spună odată; — Buba călă
toare N’are sărbătoare, în călătorie, omul trebue să se 
mulţumească cu orice, cu ce poate găsi;— atreont 
baba cu colacii, se zice Cuiva care a venit prea tîrziu, 
care a pierdut o ocaziune favorabilă de care s’ar 
li putut folosi; — satul arde {sau lumea piere) şl baba 
se piaptănă, se zice despre acela care nu-şi face inimă 
rea sau căruia nu-i pasă de loc de nevoile sau pri
mejdiile care au căzut pe capul altuia t ® Fe
meie bătrînă care ştie leacuri, deseîntă, dă în 
bobi, aruncă farmece, etc.: se caută ou babele, caută 
să se vindece cu leacuri de ale babelor, cu deseîn- 
Lcce îl ® în legătură cu un epitet: vorbeşte ca baba- 
chloara sau ca baba-oarba, nu SQ chibzueşte mult la 
vorbă, vorbeşte de-a dreptul, fără a-şi da seama 
dacă supără sau vatămă pe cineva'cu cele ce spune; 
baba-cloanţa sau ştlrba-baba-cloanţa, baba-hiroa, se zice 
în batjocură unei babe urîtc, în spec. nume dat în 
poveşti unei babe vrăjitoare care te îngrozeşte prin 
sluţenia şi răutatea ei; e»- cloantA, hîrcA; tot ast
fel Bucov. Baba-coaja imar.i, spirit necurat şi răutăcios 
care, după credinţa poporului, omoară copiii cei 
nebotezaţi; de asemenea în numele mai multor jo
curi de copii: de-a baba-oarba, în care unuia din ju
cători i SC leagă 
ochii şi trebue 
astfel să prindă 
pe vre-unul din 
ceilalţi jucători 
cari îl încon
joară, şi atunci 
cel prins îi ia 
locul ([^ 282); 
de-a baba-gaia, joc
în care unul din copii reprezintă gaia (uliul), iar

iii,.

Fig. 282. De-.T baba-oarba.
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B/^R_ altul cloşca, care-şi apără puii, reprezentat! prin 
RAr ceilalţi jucători; de-a baba-mlla MJJA K ® f 
DAD Nevastă, chiar dacă nu e bătrînă: cina ou baba m’am 

luat. Opt Ibovnlca-au oftat (Cro.) ; etle olt baba mea, nu ştie, 
nu se pricepe mai de ioc 1[ © Trans. (vic.) Mamă H 
® Trans. (coNv.)iTRiB.iBunicăH© flân.t Femeiebătrlnă 
care moşeşte, moaşă H ® pL g) Babe (le), zilele Babei, 
cele'dinţii nouă (Mold. Trans. Bucov. douăsprezece) 
zUe din Martie, clnd, dupăcredinţapoporuiui. Baba 
Dochia îşi leapădă sau îşi scutură pe lie-carezi cîte 
un cojoc udat de ploaia amestecată cu zăpadă, din 
care pricină timpul e mereu schimbăcios, căci aci 
ninge, aci piouă, aci străluceşte iar soarele t ® > 
=babitA' ©II ®Bucov.4t Larvacărâbuşuiui, vierme 
alb H ® ♦ Ştulete de porumb cu boabele foarte 
rareU © ♦= ureche a-babei 1! ® Mold. Trans. ioez.) 
(VIC.) (PAC.) Gropiţă făcută în pămînt care serveşte 
în unele jocuri de copii, Inspec. în jocul cu mingea’ 
It® Trans. (vic.) â, Gaura în care se bagă nasturele 
la haină H ® .a Copca în formă de toartă în care 
se prinde cealaltă copcă cirligată 1 ®flăn. a = 
AMNAR ® II ® Oaş. K;i = P IED IN ^ = BABALţC ® H
®Mo!d. (PAMf.) Beţişor careslujeştelabăgareabîrne- 
ţului în izmene 11 @ Mold. Bucov. (mar.i X Un fpl 
de cozonac cu stafide 1| @ # oîine le-babei ww
CţINEII @ Xl}l» = SQLAVOAOE II @ # COLTUL-BABEI iw-
OOLT [vsl. baba, în parte cu accepţiunile big. 
srb. pOl. rus, rut. baba].
OBABACÂ, OBAbacA sm. Mold. F Tată ;un prie
ten veohlu a bpbaoă-tău ialecs.).; tralu, oeneaco, cu baoli 
băbachll (CAR.) [ngr. |j.7ta|XTcaxo;ţ].
OBÂBACUŢÂ sm. Mold. dini. BABACA; a venit bă- 
băcnta (Alecs.i .

BABADAJVI npT. m. numai In loc.: dt la Adam 
din vremurile de demult [tc.]. •
OBABAE sm. Mold. F Tată (întrebuinţat mai 
adesea (a vocativ) [ngr. |j.ita|j.7tă<; < tc.j. 
OBAbAiţA sm. Mold. (alecs.i dirn. F babae. 
OBAbALiACA s/. Trans. Băn. X Un fel de mîn- 
care preparată cu ouă.
OBAbAL^U sm. © Mold. (TK1.) F Bălrîn slăbă
nog, molatec H ® Mold. crv.crg.) F Om lung ,şi 
prost H ® Oaş. Om muieratic [b a.b ăj.

BABALÎC sm. © Bătrîn, In spec. slăbit, 
prăpădit de vîrstă şi de boală II ® iron. Tînăr cu 
apucături bătrineşti: mine polmlne avem să ne trezim 
nişte baballcl gubavi si ofticoşi, numai buni de tăcut popi 
icrg.) T ® tLa Turci, titlu de respect dat unui bă
trîn H ® Lemn gros bătut în pămînt şi pe 
căre se razimă toată greutatea morii de vînt; 
1^ hoarA [ tc. b a b a 1 y k ].
OBABAXiTJC sm. ^ Mold = BABALţC ®. 
OBĂBAlvG sbsl. Băn. Trans. (HASD.) (Vili.) (RV.-CRG.)
Din •*•, din vremile de demult, din timpurile stră
vechi [srb. b a b a I u kj.
O BABAN A, O babana (pl.-ne) s/. înă Oaie bă
trînă care nu mai are dinţi şi nu mai fată: Avea
turma ’ntreagă : Două oll o laie şl-o b&bană neagră (sper.)
[babă]

BABAB sm. ® iron. Om însurat; că aşa zic' 
el astăzi la însuraţi... te-am scris In rindul babarllor 
(PANN) 1® Trans. WC.) Bărbat care umblă de colindă' 
în seara de Crăciun [babă]. ;
OBAbAreasA (pf.-ese) s/. B a b ă descintătoa- 
rc: băbăreasR se duce la loc cu oala cu apă desclntată (Sez.i.

bAbArie s/. mai des la pl. Meşteşuguri bă 
beşti, fermecătorii, vrăjitorii; cine ascultă de irosuri. 
de băbăril, rămine si desculţ Si dator uip.i [b a b ă].

bAbArUJE sI. Trans. (vic.) ♦ = BUJOR ® [ung. 
b a z s r 6 z s â[.
O BABAŞ sbsl. Mold. (hasd.) Rămăşiţa din fagure 
după ce s’a stors din el ceara, boştină. 
OBAbATIE s/. Mold. F ® Babă (termen de 
răsfăţare), băbuşcă: era cludoasă baba ca toate băbătiile 
(ŞEz.) II® Nevastă bătrînă (termen de desmierdare):
băbătia Iul... nn ştiu ce avea că începuse a sclrtll (CRG)
[babă; comp. rus. b a b a l j a].
OBABATJA sf. Bucov. (MAR.) Fiinţă cu care se sperie 

- copiii, spre a-i tace să,tacă sau să stea liniştiţi.! 
‘BABELIC adj. Care înfăţişează o ■ihvălmăşaJâ, 

o zăpăceală ca aceea de la turnul Babei; Nemii. 
Lesl, Rnanacl si Ungnrl, -'-a mulţime (Alecs.i [fr.].

bAbesC adj. ® De b a b ă, ca al babelor:
ceale spurcate si băbeşti basne le părăseaste (bibl.) | leacuri bă
beşti, doctorii de casă, buruieni de leac, descîntece, 
etc. cu care mai ales babele caută să vindece boa- 
leleU® Mold. (hasd.) ♦ Poamă băbească, varietate de 
struguri cu boabele mari, negre.

BABEŞTE adp. Ga babele în felul babelor:
şl-a tAout de icnoavA socoteala, cum tl taie capul «vlahi
[băbesc].
•BABILONIE s/. Invâlmăşală grozavă, ză

păceală ca aciîea de la turnul Babei: hu-şi pierdes 
In babilonia asta niciodată capul (Grig.i [B a b i I O n].

BABIŢA1 (pl.-te) s/. © i Cea mai mare pa
săre ’înnotătoare din România; are un cioc de trei 
ori mai lung decît capul, iar pe sub cioc o guşă 
mare, lungăreaţă, în care strînge peştele cu care 
se nutreşte; numită şi ,,pelican”, ,,babă”, „ba- 
boşă”, ,,batcă” sau „guşată!’ (Pelecanus onocro- 
talus) (j^283)H® # (tkt.) Melc fără easă, limace 

(Limax) H ® ♦ Ciupercă, 
la început de coloarea

Fig. 283. Babi(ă. Fig. 284. Babi(ft.
funinginii, apoi alburie şl acoperită de o coajă lu 
citoare foarte tare; înăuntru are un miez brun- 
roşiatic, moale ca bumbacul; creşte pe fagi bătrlni 
şi pe mesteacăn! (Polyporus (omelarius) ((!:|28'it'i 
® A Ciupercă ce se deosebeşte de precedenta prin 
pălăria acoperită la început de un strat de peri 
alipiţi, care-i dau un aspect alb, mai tîrziu brun 
şi la urmă negricios; coaja e tare şi sgrăbunţonsă, 
miezul brun şi compact; creşte mai ales pe meri, 
pe pruni şi pe sălcii (Polyporus igniarius)-, din 
aceste două soiuri de ciuperci se prepară, prin fier
bere în cenuşă, iasca ce serveşte la scăpăral 1 
® 4 = vetrioA H Băn. îi&i Părţile laterale ale 
spetei de la războiul de ţesut, care ţin spatalmpic- 
docînd-ode a se desface 1] © Trans. (vic.) Fere- 
strău mai mare pentru doi oameni 1!® Trans. («o 
.■oaS jpiatră de var [comp. big. srb. b a b i c a. In 
parte cu accepţiunile big srb. b a b a].

BABIŢA2 s/. mni des babIite, Obaghite p( / 
©Bo’ală de care pătimesc copiii mici cărora nu le-au 
crescut încă toţi dinţii; se manifestă prin umflarea 
pîntecelui, cu dureri de stomac şi ordinare, din 
care cauză îngălbenesc şi slăbesc toarte mult, aşa 
cătunii chiar mor, de nu sînt îngrijiţi de grabă 
[big: b a b i c i],

bAbIţA (pl.-te) SI. dim. baba © bAbvşcA 
bAbîRGA(p1.-cs)s/. f B a b ă foarte bătrinăa 

sbîrcită: sârutlnd mina sblrcitd a băblrcll (mera). 
BABOIAŞ sm. dim: babqiu1.
BABOIXj1 sm. © = biban ţ ® Peştişor mic: 

am prins numai doi baboi de peste(L,m.) [big. b a b o j[ 
BABOII!2 npr. m.: Ceata iul adunătură de 

oameni fără căpătîiu msp.i .
BABOIU sm. F augm. BAbA © : oum s a datSrtai 

baboiul de acolo (CRg.). /
•BABORD (pL-duri) sn. a. Partea stingă a unei 

corăbii, a unui vapor cînd se priveşte de la pupă 
spre proră: se rostogolesc de la — la trlb'ord el se Inter» 
Iar la după cum corabia se apleacă pe o coastă sau v- 
alta (I.-gh.) [tr.].

BABORNIŢA, bABQRNITA(pl.-te) s/. F Baba 
urîtă şi răutăcioasă, cotoroanţă: ou-l o rnil» 
băbornltel să nebunească la bătrIneteP (Alecs.i. 

BABOŞA s/. t = BABITA1 ®. 
bAbugA s/. F dim. BABA © = bAbVşcA.
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bABULIGA s/. F dim. b^bA® = BABţrsoA. 
OBABURA (-ureazi) vb. unipers. Băn. (hasd.) (wg.i ©
A ploua cu picături mari amestecate cu grindină 
[b a b u r â1].
O B ABUR A* s/. Băn. (hasd.) iwg.i © Ploaie ameste
cată'cu grindină.

BABURA-, BABDbA (pt.-n)sf. Trans. (fr cdr.) 
wo.i'Coş pentru fum (srb. b a b u r a],

BABUŞCA (pî.-uţte) s/.. ® i Păsărică îmbă- 
irinită care nu mai ctntă: umbltna toata ziua pini 
împuşte el el ctte vre-o 
« de DU ştiu oare pă- 
sirleS iisp.) H ® KSf»
Mic peşte de apă 
dulce; cunoscut 
iacă sub numele 
de „ochiană”, „o-
cheniţă”; „ţăran- Fip. 285. Babuşcă.
că" sau „ţărăn
cuţă", „bălos”, etc. (Leuciscus nililus) (i®]285) n 
(j) Peşte mărunt, baboluiu. m.) 1[ ® wji» -Rp- 
51E = roşioarA [big. rus. b a b u s k aj.

BABUŞCA (pl.-aste) s/. F dim. BABA ® 1| . 
Ţ) Termen de desmierdare pentru o temele bă- 
trlnă: o biată năcăjită cate cere un Ioc In trăsură iirg.i H 
® Nevastă,: chiar dacă nu e bătrînă (terni., de răs- 
răţarc): iaca, măi ce odor tl-am adus eu (Crg.).

BABUŞOARA (pl.-oare) s/. F dim. BABA ® = 
bAbpşcA.
OBABUT shst. Motd. (DAM.) 19= Vîrtejul de la 
tar (••- CAR).

bAbu ŢA
(p/.-ute) s/. F 
dim. BABA = bA- 
apşcA: băbuţa .. 
scoate bucăţi de lu- 
mluărl albe iirg.) .
'BAC1 (pi-ourl) 

sn. Pod umblă
tor care serveşte r- ac V,
la Ircoerca căru- 11'K' 2°6' Bac' _
(elor de la un mal la altul pe un rlu marc ((^ 
■iuti) [lT:j. , . .

■BAC2 (;)/.-curi) sn. In jocul de maca, acea 
târle tare nu reprezintă nici o valoare [germ.' 
'BACA (p/.-ce) s/. ♦

Fruct In întregime căr
nos, cu pieliţa subţire 
şi cu miezul zemos în 
care se află seminţele; 
aşa e boaba de stru
gure, de coacăză, de 
pătlăgică roşie, etc. (H)
-87) [lat.).
.IBACAL..w BACAN1.

■ BACALAUREAT
I; 1 (p(.-ato) sn. ®
Fxamen ce se trece 
după terminarea cursurilor liceale şi care permite 
înscrierea în Universitate H ® Titlu ce se obţine 
in urma acestui examen: ~ in utere, tn ştiinte.

2. bacalaureat sm., bacalaureata (pi.-ate) s/. 
Cel ce a obţinut acest titlu [fr.j. 
t BACALBAŞA sm. V t Staroste al băcanilor 

rare formau o breaslă deosebită (sim.) [b a c a 1 -P 
başă).

bacaliar ,.sin. = MEZJT. 
tBACALlCA (pi.-cale) s/. Articol, marfă de' 

băcănie (şAiN.) [ngr. (j.icaxctXtxov|.
BAgAlie1 m- bAcAnie |b a c a 1].

, BACALIE2 s/ Mold. f = babiţA1 @. 
OBACALIŢA (pi, Ite) s/. Mold. = bAcAneasA 
I b a G a 1].

ti?.AGALîM lPi-‘murl) sn. Promisiune, făgădu-
: se întorcea de la Poartă adnolnd numai t&gftdnell, ba* 

oaltouri şl lavaşuri (i.-gh.) [tc.].
BAG AN1, Mold. bAcal, bacal sm. Cel ce vin- 

inoCU rn.âru.nUşul diferite produse alimentare stră- 
nc sau indigene, precum zahăr, cafea, orez, meze- 
"•n, etc. [tc. b a k a 1].

i ™GAN2 sbst. A Lemnul unui arbore din Ame-' 
ea tropicală (//aemaioa:J/ion campechianum) care.

Fig. 287. Bace : a. b. de afină ; 
c d. de sparanghel; e. f. de 

strugure; i. de lămîie.

fiert în apă, dă o irumoasă'coloare pentru roşitul 
ouăior de Paşti ([Şj 288): malat In bole de = pentru 
roşit ouă (CAR.) [tc. b a k a m].
’BAGANALA, mai adesea pl. bAcanale sf. ® 

^ Sărbătoare îrr onoarea lui Bacehus II ® Pr. 
exi. Desfrîu, orgie [fr. < lat.].

BAcANEASA (pi.-ese) sf. Femeie care ţine o 
băcănie; nevasta unui
b bAcANESC adj. V 
De băcan1.

BACANI (-ănesc)i.vb.
Ir. A roşi-(ouăle) cu bă
can.

2. vb: refl. A-şi drege 
faţa cu băcan, a-şhda cu 
roşu pe faţă.

bAcANIE, Mold. BA- 
cAlie s/. V ® Prăvălia 
unui băcan D ® Profe
siunea de băcan: s’a apucat 
de>»11 ® Marfa ce se vinde 
de un băcan, în spec. tot 
ce se pune în bucate spre 
a le face mai gustoase, 
sau a le da un miros mai 
plăcut, aromate, miro- 
denii; ud lel de saltă, (ăcotă cu vio amestecat ca ustorolu 
pisat şl cu b&c&nlJ' (i.-gh-)'

bAcANIOARA (pi.-oare) s/ ^ Băcănie mică, 
prăvălioară de' băcan.
‘BACANTA (pi.-te) sf. ® ^ Preoteasă a lui 

Bacehus'care celebra bacanalele ([aj 289,290) II ® Pr. 
exi. Femeie destrăbălată, care petrece în orgii; Tu

BAB-
BĂC

Fig. 288. Bflcan.

289, 290. Bacante.

• iml pari o •*>’> ce>a luat cu ’uşeiacluae De pe îrunte de te- 
cloară mirtul verde de martir (emin.) [fr. bacchante].

ftBACARA Sf. ^ Joc de cărţi, maca: Bacaraua de 
lerl-noapCe Straşnic l-a descurajat! (vlah.i [fr.].

BACAU npr. geogr. m . ® A-si găsi Bacăul, a o 
păţi, a da de belea.
'BACCARAT {cil. bacarâ) sbst. Sticlă, criştal de 

cea mai bună calitate [fr.].
BACCEA (pl.-cele) sm. F Bătrîn ramolit, baba- 

lîo, căzătură, hpdoroagă.
BACCELI (-alese) vb. refl. F A deveni baceea.

t BACGEVAN sm. V Zarzavagiu [tc. bag- 
6 e V a n].
OBAcie • sf. Ei ® Olten. Coliba in oare locuesc 
ciobahif'în timpul verii 1| ® Maram. itpl.i Stînă 
[ b a c 1 u].
‘BACIL sm. f Organism microscopic unicelu- 

lar avînd forma lunguiaţă a unui beţişor sau a 
unui firicel j unii 
din aceştia, intro
duşi în organism, 
pot da naştere 
febrei tifoide, ho
lerei, tuberculo
zei, etc. (i®| 291)
(fr. b a o i 11 e].
‘BACILAR adj.

® Lung c'a un bacii H ® Privitor la bacili H ® 
f Atins de o boală provocată de bacili ţ ® tn 
formă de beţişor [fr.].

Fig. 291. Bacili.
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292. Hnciu.

QAC- ’BACILIFORM / De lonna bauililor [/r.J. 
QOBAGIOANIE s/ Băn. Trans. Bftciiri fb Ti ■ 
DAO q i o 111 li].

OBAcIQNIU s/l/. fA Băn. Irans. 13 a c i u.
BACIT sJ/.s(. liiiUâ tic b a c i 11 tliii

jil'Odusul slinci:'vulbaolului e 1 in diii guniQ dulcetii 1J1P1.
BACIŢA (pZ.-lţe) s/. Trans. ® Kcmeia b a- 

c i u I u i 1! ® Femeia c.are se oeiii/ă la stlnă c,u 
sU'ingcrea laptelui şi l'abricarea briiizei.

BACIU .si//. ® ifîit Mai marele peste eiobaiii în- 
săiri'nat tli; stiipînul nilur eu siringerea lai)telui şi 

V eu facerea caşului, brinzei.
untului, ete. (lh| li ®
0 Iu jocul (le ai'.Şice. accbi 
care s’a distins mai mult 
la inecrcare, şi are drep
tul sa arunce cel dîntîiu: 
butul cAdea totdeauna pe cei
lalţi lucAtorl, el rAmlnea tot el 
baciul (i.-GH.).

BACIUI (-uesc) vh. iiilr. 
fSt ® A petrece ea b a - 
e i u, a Împlini slujba de 
bai iu intr’o stîuii: Pe dud 
bAclula Dada. şl storcea untul 
dintr’uu caş (mar.) 1| ® A 
pelrcce intr'un loc, a sălăşlui (coso (pamf.) (r..cod.i: 
Dlu cenuşa nu Ieşim, tot acolo bdclulm (PAc.) * ® Trans. 
(vic.) lucra iiieet do tot, fără spor.

BACLAVA (pi.-vale) sf. X Plăcintă gătită cu 
miere sau zahăr, cu nuci sau eu migdale [tc.].

BACON si/sZ., BACQNITA sf. ^ = TUTţlN-TUR 
epse [rus. b a k u n ă].

BACŞIŞ (pi.-işuri) srt. Dar în bani făcui cuiva, 
în spre. unei slugi, unui subaitern, deosebit de 
plata ce i se cuvenea: noi, surnalll, judecăm omul 
după —' lALEcs.) [tc. baksys].

BACŞIŞUI (-uesol vl>. IT. (f> A da b a c ş i- 
ş u r i cuiva.

•BAGTERIAN nclj. f Do bacterii, privitor la 
bacterii [fr.].

'BACTERIE sf. f 'l'urmen generic dat unor or
ganisme microsco])icc, unicelulare, unele în formă 
de puncte.altele în formă de bejişoare sfiu firicele; 
cele mai numeroase şi mai 
importante sînt patogene şi 
pricinuesc boalele infecţioa- 
se; sînt cunoscute .în ge
nere sub numele dc microbi 
(te|2‘i:t) [fr.].

‘ BACTERIOLQG sin. f 
Cel ce se ocupă cu studiul 
bacteriilor [fr.].

•BACTERIOLOGIC /////.
f Privitor la b a (] t e r i o - 
1 o g i c.

' BACTERIOLOGIE sf.
f Partea microbiologiei caro 
se ocupă cu studiul baeteri- 
iloi- [fr.].
ffBACUIAŢA (pZ.-iete) .</.
Trans. (hasd.) Pată de pernă intrebuin[.afă in loc 
de sac sau desagi, în care femeile pun merinde 
sau ceva haine cînd se duc la tîrg [••■ bAcdiet]. 
OBAcuieţ (pZ.-te) s/i. Maram. cbrl.) Săculeţ 
[ung. bakii, cu terminatiunea lui săcuieţ]. 
( bAgUIU sm. pl. ® Olten. Nume dat RomAnilor 
din Bănat II ® Băn. Poreclă dată RomAnilor din 
unele regiuni muntoase din Bănat.
OBAdAdAI (-dăesc) vb. inlr. MoM. A umbla în
coace şi încolo fără nici un rost: de atunci ca mal ba 
să 1 vadă cineva bădădălnd pe uliţele Iaşilor (CRG.). 
OBAdAN (pl.-ane) sn. Olten. Băn. Cadă mare, 
vas dc lemn în formă dc con trunchiat: putină 
marc [srb. l/adanj].
OBABANA (pZ.-nâle) sf. Mold. BIDINEA: cu nişte 
tlrsoage de barbe cit badanalele de mari icrg.) [tc.]. 
OBÂDANIŢA, BAdANJTA (pZ.-iţel sf. Băn. = 
bAdan.

BADARAN sui.. bAdAramcA (pZ.-ance) sf. Mojic, 
ţăran grosolan, necioplit şi îngîmfat: el itlnml... asu
pra bădăranilor boierit! (OOOB.).

Fig. 393. Baclerîi. 
Dalac. —□. Itifterie.— 
Tuberculoză. —4. Ho- 

1 crS. — 5. Tetanos. — 6. 
Răpciugă. — 7. Friguri 

tifoide.

3.

BAdArAnESC adj. De b ă d ă r <i n, moji- 
cesc: auzea voci necunoscute şl bădărăneştl (deu.).

BAdArANIE sf. Purtare, haptă, vorbă dc b fi
ţi ă r a n. grosolănie, mojicie: cit putea bădărănia lai 
să Îngăduie sentimente Înalte /d..zamf.).

bAdArANQS adj. Dc b ă d ă r a n, ca un 
bădăran.
OBAdArAU sbst. X ® Mold. Mămăligă prăiită 
in untură(Rv. cRG.)", ® Trans. Piiiie ou legumă ipşc.)

BADAU wr BADÎIU.
BADE sm. ® Titlu dat la ţărani de fratele nini 

mic, cînd se adresează unui frate inai în vîrstă, 
sau cînd vorbeşte do acesta {mai adesea înlre'- 
buin(.alc formele dim. bâdică, bădiţă) ţ] ® Titlu dnl 
de un ţăran mai tinăr altuia mai în vîrstă H @ 'l'i- 
tlu dat de ţărancă iubitului sau soţului ei, cînd i sn 
adresează sau cînd vorbeşte de dînsul 1[ ® Ter
men familiar cu care se adresează orăşanul ţăr/i- 
nuiui: uneori cu sens peiorativ: lan ascpltă, măi 
poQrtă-ta .bine cu boierii! ialecs.».

'BADIAN sin. ţ -= ANASON-stelat [fr. sau 
germ. badian].

jBAdIG1 sbsl. ® Băn. Tuciu, fier turnat, fontă 
1 ® Băn. Clopoţel ce se pune la grumazul vitelor,: 
@ Trans. Ceaun [ung. b ă d i kj. .

BADIC-, BADICA sm. dim. BADE: nevestele noastre 
trăiau ca surorile, Işl ziceau curată şl nouă bădică (vlah.i. 
OBADICUŢA s/n. dim. BADIC(A) : iartă-mă, na 
mă omori (vlah.) .
OBAdie sm Mold. bAdjcA [b <1 d e]. 
OBADILUCA sm. dim. bade: Foaie verde miez de 
nucă. Măi bădiţă, —- (şez.i. /

BADIŞQR sm. dim. BADE. 
bADIŢ, bADIŢA sm. dim. bade.

OBADÎŢEL (şez.), OBADITICA (pamf.) sm. dim.
badit(A).
OBADIU sm. = BADE: Să dai —lut aurită (ik.brs.i. 
OBÂDiyC, ObAdidlitA, OBAdidluT, OBAdiowh 
sm. dim. badid.
t)BADllU (pi.-Ile) Trans., BAdJnIu (pZ.-lnin) Băn., 
BAotU, bAdAu (pZ.-dae) Olten. Trans. sn. fft. Putiiiciii 
pentru alegerea untului: ca birtul din tărlte şl ce 
mita din băţltlu (tich.) [ung. b O d O n y]. 
OBADOACA1 {pl. -oace) sf. Trans. (fr.-cdr.) Cutii! 
(le lemn pentru mărunţişuri.
OBADOACA-, sf. Trans. tvic.) Loc mai iifnnil 
in apă, mai ales pe sub rădăcini.
OBÂDQC .sbsZ. F Trans. Gură: tine-ti »u tvic.) 
OBADOG sbsl. Maram. (brl.). Tinichc.'i [ung.]. '
OBADRAGANIE sf. Mold. (SEZ.) (RV.-CRG.) Ullirilî- 
Liiră pe corp, bnlfă.

BAERAM... - BAIRAH...
oBAPtA (pZ.-te) sf. Mold. F ® Noroc: Ori ce^-i. 
zău, de mine. Dacă nu-i vi un cnc să-ml clnteP (sper.) * ®ll’ 
Gură: SI clăbucll negri clocotea tn (STAW) * ® I' 
rxl. N’aro n’arc cuviiit, Ti’are trecere; de (iei. ni 
înţelesul de vază, cinste: alerlm de balta voastră (spes.) 
[te. b 11 h t „noroc11, „soarte11].

BAGA sf. .Materie făcută diii ţeasla iLSoasă ii' 
acopere corpul broaştelor ţestoase; din ea se fu 
bricăpiepteni, tabachere, nasturi, piăsele, ele.: i» 
nele de strut ale unulevantallucu plăaelelede (vlah.) [le.i.

BAGA (bag) 1. vb. Ir. ffi A puuc ceva înăaiib'ii. 
a Vîrî, a introduce: ~ cheia In broască: — sabla Ic 
teacă; banii tn bnzimar; * ata In ac, i 1 peirtice III 
prin urechile acului; in teapă, a înfige, a Lnigi' in 
ţeapă; in gură, a îmbuca, a mtnca H (3 fF1 »c“ţ 
va In cap: a) a-1 facc să priceapă; b) a-l face să 
creadă; a(-şl) băga ceva In cap [sau la cap siin la uieobc
a) a lua bine aminte, a-şi întipări bine în.minli;:
b) a-şi închipui; cuiva minte In cap, a-l i'iuilillli. 
a-l face să prindă minlc; a-şi ~ minţile in cap, n 
se cuminţi, a prinde minte; spaimă (sm/ irică) 10 
cineva, a-l înfricoşa, a-l înspâirnînta; vrajbă {sun 
zlzanle) Intra oameni, a-i aţîţa la vrajbă, a seiiiftim 
vrajba între ei; — vină eniva, a învinui, a arniii'n 
vina asupra cuiva, a găsi vină cuiva ‘i @ A fart 
Fă intre, a duce (pe cineva) înăuntru: apără pe dm
mari de cine. şi-i băgă In casă (RET.) ; la Închisoare.

pe cineva In pămtnt (sow In mormlnt). a) ;i ijiNior; 
mînta; b) 0 a-i curmn zilele, a-i îimai i viata*
0 0^ dttF pe cineva In spaimă, In răcori: tn groază, la fw-
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zile morţii. In draci, etc., a-l îngrozi. a-l inspăirniiita;
la grija, a face să aibă'grijă, a produce îngrijo- 

rârc: v po cineva (n boal&, (sau In boale), a-l face să se 
îmbolnăvească de spaimă, de groază, de scîrbă, de 
dragoste ^ © A face să ajungă: ~ pe cineva In nevoi. 
In datorii. In belea. In primejdie *[ ® A puno într’o 
amiinilă slujbă: la stapîn. a-l slugă, argat,
ucenic, vizitiu ‘| ® fOt A-şl băga (boii) In plug (snu In 
cirdl cu cineva, a se întovărăşi, a avea daraveri cu 
cineva " (ţ t A-şl băga capul {subînţeles In primejdie], 
ii-şi pune viaţa in primejdie, a-şi risca viaţa f 
î) In seamă, a lua în Seamă, a preţui, a considera, 
a stima 1[ ® de seamă, a fi cu luare aminte, a 
lua scamă; a se uita cu luare aminte, a vedea, 
ii observa, a priveghia K ® Bagseamă, se vede, pe 
semne, probabil: numai zeiţa învrăjbirii... rămase ne- 
ccltltă: bagseamă că o uitaseră nsp.i *' ® ' I' A o 
ce minecă, a începc să se teamă, a se speria, n-şi 
pierde cumpătul.

2. vil. refl. © A intra undeva: — in casă, in pă
dure. etc.; dacă te-al băgat In joc. trebue să joci icrg.i " 
D A se vîrî: s’a băgat sub pat ţ[ ® A se înghesui: 
nu le aşa In sulletui meu, că doar n ai să mă înghiţi 
(ALEcs.i li ® A se amesteca (înlr’o afacere), a lua 
parte: nu mă bag, nu mă amestec; ‘ţţţ: In treaba altora nu 
[r » *’ A /V In nevoe. In belea. In primejdie, ctc., a 
iitrugo asiipră-şi un necaz, o primejdie, etc. prin 
nesocotinţei sa ® 'F- In boală,- a se îngrozi ţ 
1) la stăpln, la prăvălie, lâ ol, slugă, argat, ucenic, 
i’ic., a SC tocirii Îiîtr'o slujbă, a intra într’o casă, 
iiitr'o prăvălie, la un meşter, cte. spre a sluji 
silii spre a învăţa meşteşugul II ® rt ohozas, 
II se pune chezaş, a răspunde pentru datoria cuiva, 
pentru îndatoririle luate de cineva; dator, a 
lim asupră-şi datoriile cuiva, a se face răspun
zător pentru datoriile altuia: a face datorii, ase 
iiidaiora.
'BAGABONT sui. ip V a g a b O n d, haima

na: să mai văz eu că se ţine *ul după mine, şi lasă-l!
(CAB.l.
‘BAGAGIU ipi.-age. -agil), ‘BAGAJ (p/.-aje) sn.

Cilabalii; [fr. |.
BAgare ,s’/. ® Faptul de a (se) băga ţi 

î) *- DE seama, luare aminte, ulenţiiinn; t observa- 
liimi". li:) nebAoare de seama.

BAGAT sti.ll. Faptul de a (se) 1) ă g a. 
‘BAGATţiL (p(.-eluri) sh.. ‘BAGATELA (pl.-ele) 

s/. ® lauTu de pi'iţin preţ, de puţină însemnătate, 
llinir: Nu 'ntrebaţl de ’nvăţătură, asta e un bagatel ivlah.) ; 
nu-l scump, SOO de galblni. o bagatelă ialecs.i t ® J Com
poziţie muzicală scurtă, în gen uşor, fără pre- 
leiiţie [fr. b a g a t e 11 e].

BAgATQR adj. © Care, bagă ţi © —DE 
seama rare e cu luare aminte, cu băgare de seamă; 
i:. nebAgAtqb de seama.

iBÂGAturA (pi.-turt) sf. Trans. ® .e. I’etec in 
indni culţiiri oe se coase la cămăşile bărbăteşti. 
Iii subsuori, deasupra' clinului 1| © înfundătură 
iL.M.i [b ăgii],

BAgAU stjst. Trans. Maram. Băn. Scrumul rămas 
iu luleaşi pe care unii îl pun in gură şi-l mestecă: 
Felele din Arpătac Mereu pipă la tăbac. Iar cale din Satn- 
nou Be latrec după — uk.-bhs.) [ung. bagă], 

BAGDADIE sf. Mold. Tavan: cu ochii holbaţi se 
uita In — (SAD.) [te. 1) a g d a d i].

BAGEA (pi.-gete) sf. Motd. —BAGEAC(A): prin- 
tr o de deasupra năvălea Inmina nmre a lunii (sad.) 
[Ic. bagaj.
JBAGEAC (pl.-eaourl) sn., OBAOEAcA (pt.-eol) sf.

aîa ® Locul pe unde iese fumul in pod. H ® 
l'ci'cslruică pe acoperiş: In dreapta o şură cu bagea’că 
spre scenă ialecs.i [bag e, a, refăcut după .0 g e a c], 
;BAGEAG (pl.-eagurl) sn., O BAOEĂgA (pf.-egl), 

d irold. BAGEAC(A; : Pe o bageagă iese şl spre tlrg pri
veşte (sper.) [b a g e a, refăcut după. ogeag].

bagheta (pi.-ete) sf. ® Nuia, beţişor; 
~, ^icâ. lieţişnrul pe eare-l ţin scamatorii în 
"iiiiă şi căruia îi atribue puterea de a produce 
vcaiiiiUoriile Inc «j ®^pr- Varga de la puşcă care slu- 
iŞŞte sii cjea afară Lubiirile e.ăre n’au putut fi scoase 
'IID vCavă de cxtniclur ‘i ® J Vergeaua arcuşului 
I11-' ''are stă iuiius părul (•»- ABCES) Cinbu-

cel (de var său de ipsos) rotund. în formă de 
toiag ([®| 294) îl © J Vorg& uşoară şi iiu prea lungă 
(50-60 de cm.) caro serveşte şefilor de orchestră
sau de cor pentru a bate măsura şi a r—_____
conduce execuţia unui ansâmblu 1[ (_____
® J Fic-carc din cele două basto- ^ ~
naşe cu care se bate toba mică şi tri- 
angulul [fr. băguette]. 

tBAGHIONETA, t BAGHIUNETA Ha?heta'
— BAIONETA: Muscalii au început a-i goni şi a-l glnn- 

ghia cu şpege şi cu baghlunete ce stnt In gura Ilintelor 
(N.-cosT.) [germ. B a j o n n c t -L pol. b agn c t]. 
t BAGIOCURI... = BATJOCORI... 
tBAGLAMA (pi.-male) sf. Băn. (wg.- --= BALAMA. 
OBAGNET (pi.-te) sn. Bucov. — BAIONETA: Mă 
doare maică In piept De puşcă şl de — (VOR.i [rut.]. 
OBAGRIN sin.Băn.^ = SALCjM[srl). b a g r e n a].

bagseamA adv. iw bAoa 1.®. 
OBAHADÎRGĂ {pl.-hee) sf. Mold. ® Femeie 
scurtă şi grasă işee.i H © Femeie mare şi greonic 
(PAMF.I [comp. te. 1) eh a d y r ,,viteaz“ şi rut. 
b a h a t v r k a].
OBAHAHUIE sf. Mold. ® Mătăhală: o - cit o 
cadă, cu căpătlua cit o baniţă... Işl arătă lata (flor.) 1[ 
© Femeie prostănacă, gură-cască (rv.-crg.i. 
t BAHAMET = BAHIIET: Din cincizeci de buhametl, 

Bahameti cu perii creţi (Alecs.i.
BAHANIE, rTttawtf. sf. Fiinţă urîtă, pocită, 

sluţenic,' In spre. epitet ai Ţiganilor sau Ţigănei- 
liir (•»- BAHNITA) : o primi şl p'aată — urttâ şl ascultă 
Intr’o doară tot ce blogodorea ea (pop.i. 
r B AHAR AUG A (pi.-ce), QBAHAROASA (pi.-oase) 
sf. Mold. Femeie scurtă şi groasă isez.i. 
i BAHMET sm. Cal tătăresc, mic şi foarte 

iute: erau tot căluşei rotunzi de Dobrogea şi babmett sblr- 
liti de Bugeac (oDoe.i [comp. i'us. ba hm a tu, pol. 
b a o h m a t, jirobaliil do origine tătărească].

bahna (pi.-ne) sf. ..v Loc mocirlos pe care 
creşte papură şi stuf, mlaştină, sinîrc: stejarul cei 
drept creşte pe munte. In aer viu şi’n telină sănătoasă, iar 
nu In — IALECS.I [pol. rus. b 0 g u o, rut. ceh. b a li - 
no].

bAhniş (pi.-işurii s/l. -A. f.oc mlăştinos; in
tot băhnişul trestiei... usca-se-va p&llt& de vlnt (bibl.) 
[b a h n h].
OBAHNIT ipl.-te) sn. Maram. ^ = BAGNET.

BAHNÎŢA (pi.Aite) sf. 
cotoroanţă; In spn 
gălicii: să-l mănluce mă-sa de volnic, zise o — bătrină 
(isp.i [comp. ci'b. hali n ic e].

BAHNQS adj. .iX Mlăştinos, mocirlos: rogoz de 
baltă... cules de prin păduri şi pajişti băbnoase (GRig.)
[b a h II a].

BAHQBNIŢA (pi.-ite) sf. ® Femeie iiătriiiă 
şi răutăcioasă; cotoroanţă: avem aici... o — care se 
tine numai de rele (r.-cod.) •; © Femeie (iesfrînala
[comp. srb. bahorica].
OBAI (băesc) 1. vb. inlr. Băn. Trans. (bud.i ifr, cdr.) 
X A iiicra ca băiaş la o mină.

2. vb. ir. A exploata o mină 
[b a i c ].
t BAIA (băiez) vb.

Ir. © ==’ ImbAiA...
lini tău ce l-ai băiat şi 
l-ai înfăşat şi 1-al 
aplecat (varl.) * ®
Băn. A mîngiia, a 
desmierda [baie].

‘BAIADERA 
(pi.-ere) «/. Dănţui
toare indiană (P 
295,296) [fr. b a- 
y a d 6 r e].

BAIABAC =
BAJRAC.

BAIARAM...^ 
bairam...

BĂIAŞ sm. ®
(de scăldat) t ® Trans. X.DucriUor la 
miner.

BAIAT. Mold. ! bAiet sm. ® (lupii de sex băr
bătesc: are cinci copii, doi băieţi şl trei fete: şcoală de

BAC-
BÂI

lej .\n. inuruni.
-ite) sf. Fiinţă iirîtă,slută, pocită, 
ICC. epitet al Ţ'iganului saii Ţi-

HniacUrc'.

slujeşte I) a i o
mma,
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BAI- baieti Ti ® F Om Unăr (clnd vorbeşte despre el 
p Al un om mai în Vîrstă); e un de treabă; bletur nu.

mal etia ce eă Iacă li ® Plăcfi.11; Chirlcă, după obiceiul 
Iul, se la cu băieţii, Iară Ipate se prinde In ioc lingă o lată 
(CRG.)ţ ® V Slugă la un birt, la o cafenea: ~ ui intră 
cu seml-baterla comandată de cel trei contrat! (CAR.) " 
©V’-'â® prăvălie, vînzător la o prăvălie [probabil 
part. trecut de la băia],
C BAIATA (pi.-ieto) sf. Trans. Copilă, fetiţă: 
du lulorul acesta la bălata ta sl-1 spune să-l toarcă (ret.)
[băia 1].
C BAIB s)/i. Motd. ♦ numai în expr.: usturolu 
usturoiu a cărui căpăţină nu e împărţită în căţei. 
OBAIBAFIR sbsl. P’ir de aur curat: P’un tuselor 
De argintai, Trage tir De * (TEoD.i. ,
OBAIBABAC, ObAibAb*c (pi.-ace) sn. & Hai
nă ţărănească scurtă cam pînă la brîu, purtată 
in spcc. de femei şi copii: au legat să dea Illaş-Vodă 
pe an cUe... 400 bălbărace sau haine roşii (n..cost.) [pol. 
bajborak < germ. W e i b e r r o o k].
( BAICA [pi.-ce) sf. Băn. Femeie .care moşeşte, 
moaşe [comp. srb. baka].
CBAIIJER, OBAiDiR ipl.-ie) sn. Mold. & Făşie de 
bumbac sau lină colorată, împletită, cu care ţă
ranii îşi înfăşoară gîtul spre a se feri de răceală:
tetele au cusut haine şl rute, şl au împletit baldere (VLAH.) 
[germ. Bold or (waiid)].
QBAIDERAŞ (pj.-aşe) sn. Mold. .S, dini. baideR: 
ea, Intr’o rochiţă scurtă din petici, şl c’un de. lină 
vechlu <VLAH.).
OBAIDIR... IV BAIDER...

BAIE1 {pl. băl), sf. ® Scăldare, cufundare în 
apă a trupului 
sau numai a 
unei părţi a 
corpului: a tă-
cut o de pi- 
doare ţf ® Apa 
saii iicliidul în 
care se scaldă 
cineva: ~ de 
mare; ^de cură
ţenie: de lapte
ii ® Apa pre
gătită într’o 
cadă pentru a 
se scălda cine
va: ~_caldă: ~ rece ţî ,® Localul, odaia unde se fac 
băi (.■( 297): tlul Împăratului nu cuteza să calce pe 
pardoseala băii (isp.) • ® Cada 
în care se scaldă cineva ([y 
298); Intrară tle-care In clte o * şl 
se Imbălară rtsp.i ; * de şezut, cadă 
mică în care se aşază cineva 
spre a-şi spăla partea de jos 
a trupului (rL«i] 299) f ® ~ de 
aburi IV ABUR ^ © ® jF ~ de 

. soare, expunerea la acţiunea ra
zelor solareca mijloc de vindeca
re a unor anumite boale H ®
(mai adesea pl.) Locuri undeiz- 
vorăsc ape minerale şi unde se 
duce lumea, mai ales vara, spre 
a se lecui, scăldîndu-sejînaceste
ape: băile de Ia Govora; a plecat la 
băi ţ ® Trans. Mină, ocnă:
— de aramă; — de tler; le tăiară 
gleznlle de la piciorul cel sting şi-i 
deaderă la ocne la băl (oos.) [slav. 
b a n j a, pentru înţe
lesul de ,,mină’’ comp. 
ung. b ă n y a].

•BAIE2 [pl. băl) ,s/.v.3k 
Golf mic unde corăbi
ile se pot adăposti con
tra vînturilor (@] 300)
[fr. baie].

BAIER, O BAIR {pl- 
-te) sn., BAIERA {pl. bă- 
lerl), O BAIRA {pl. bălrl) 
sf. (T) Aţa mai mult sau 
mai puţin groasă, sforicică, făşie îngustă, panglică

297. Baie.

Fig. 298. Baie.

299. Baie da 
şezui.

'dr 1,1

etc., ce se coase la traistă spre a o putea atîrria 
de grumazi, sau spre a o spînzura undeva; tot astfel 
la desagi, la ghiozdan, etc.: eu Iml luam ghiozdanul- 
Iml treceam bălerlle pe după glt (Dlvr.) " ® Sfoară le. 
gată de urechile sau toartele unui yas spre a-| 
putea duce atîrnat: toată găleata are la buze pe băierl 
clte ocupă uip.i; o străchlnufă spinzurată In bairl (dragh.)' 
@ i'F, Băieriie Inimii, vasele sanguine de care inima 
pare atîrnată întocmai ca de nişte baiere: a striga, 
a plinge, a ofta din bălerlle inimii, a Striga, etc. din 
răsputeri, din fundul inimii; aceste legături ale 
inimii s’ar putea rupe, după credinţa popurului. 
în urma unei sforţări prea mari, sau a unei supă
rări: ml se rupe, uite, bălerlle inimii, de milă pentru 
dumneata iisp.); dc aci, prin anal.: turna de se rupea 
băiriie pămintuiui (gr.-n.) II ® Sfoara CU care se strînge 
sau se leagă gura pungii: dă ginsacui pe o pungă de 
cele re talger sl cu bălerlle lungi, de pus !n ţlt (CRg.) ; ile 
aci @: a stilase baterile pungii, a mai face economii, 
a nu mai cheltui mult, a nu mai da bani; a avea 
nouă băierl la pungă (ZNN.), a fi foarte Sgîroţt 1f © Aţii, 
chiotoarea de la cămaşă sau dc la o haină ţără
nească, şiretul cu care se leagă şorţul pe după 
mijloc, izmenele, etc.: I-au prins cu balerul izmene- 
lor (SB.) ţ[ ® Aţă, şiret ce se trece pe după gît 51 
de care e atîrnat ceva: acest copii avea un baler atlrnal 
de glt (ISP.) 1! ® t Mic obiect (medalie, figură, in
scripţie, etc.) pe care-1 poartă cineva atîrnat In 
gît şi căruia i se atribue o putere magică, a|)ă- 
rarea de primejdii, de boale, vrăji, etc., arnulelă:

, Poartă baler tărmăcat Ce este puterea sa. Fiind In baler 
cusut Un deget aturlsit Clteva lire dn păr Din barba Iul 60- 
lomon, Şl alte lucruri drăceşti (stăm.) [lat. b a j (I I u s]

BAIERAM = bairam.
O BAiEREL {pl.-e\e) sn. dim. Trans. (vic.) Salliă 
de bani [b a i e r].
OBAIERUŢA (pL-uţe), bAierusA (pL-uşe) s/. 
Trans. (buou dim. baierA. .
OBAIEŞ sm. Motd. Trans. = bAias. 
obAieşag = bAişAO.
OBAIEŞESC adj. Trans. X De b ă i e ş i (mi
neri). în felul băieşilor.
OBAIEŞEŞTE udv. Trans. X Ga băieşii (buo.i 
[b ă i e ş e s.c].
O BAIEŞIME sf. Trans. X O Regiune în care 1111 
fost sau se află încă ocne, izvoare de ape iniiii'- 
rale, de petrol, etc. ţ ® Localitate populată u- 
proape numai de mineri H ® Totalitatea lucră
torilor de la o mină [b ă i a ş].
O bAIEŞIT sbsl. Trans. X Meseria, ocupaţiuncii 
de b ă i a ş (la mine).
O bAieşiţA (pJ.-iţe) sf. Femeie care slujeşte 
la o baie ’(de scăldat) [băia ş].
O BAIET ivBAIAT.

BAIETAN sm. au(jm. bAiat: un — nsit şi pistruiat
(VLAH.) .

B IEţAnaş sm. dim. bAietan.
BAIEŢAN BAIETAN ; i-n venit nesocotitulul ■» 

mintea la cap (CRtc.).
bAieţandru sm. Băiat măricel, între i.i

şi 20 de ani: eram abia — ca de vre-o optsprezece ani 
clnd m'am scris la Cazaci cu Tudor (i.-gh).

BAIEŢAŞ sm. dim. bAiat. 
o BAIEŢEA (pî.-ţeie) sf. Trans. dim. bAiatA.

băieţel sm. © dim. bAiat ţj ® Mold. .Ioc ţă
rănesc.

băieţesc adj. De băiat; do felul băie
ţilor.

băieţeşte adv. Ca băieţii: era tată IrumoasH... 
şl tunsă iBR.-vN.) [băieţesc].
OBAIEŢIGA (pi.-tale) Sf Trans. (mar.i dim. bA- 
iatA.

BAIEŢOIU sm. augm. bAIAT; li trecură glndud 
urite despre .V năsdrăvan şl Isteţ (mera)
OBAINGIC (pi.-lcuri) sn. Mold. Periuociil. 
scaunul dinainte al carului, (dam.)
OBAIO! O BAIU I interj. Mold. Ba, nu vreau: 
Hal In cari — BaloI — Hal In căruţăI —Bnlo (SEZ.i: 
Ia stal puţintei, dragă Vocblţo I — Baiu 1 Baiu ! nu se poala
(NEGR.i [b a 4- e u]. , ,
•baioneta (pi.-te) sf. ® jr- Lamă (le nlf'1 

triunghiulară sau turtită ca o sabie, usciiţilă in
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fig. 3or-
Baionete

virf şi lerminată printr’un minor caro se fixează 
la ţeava puştii şi care serveşte astfel soldatului ca 
armă de împuns 301) TI © (fţ H Sol
dat de infanterie [fr baionnotte].
JBAIR (pl.-iruri), t BAIţlR (pL-iurnri)

XII. (şAiN.) .aîk. Povîrniş, deal [tc. bayirl.
BAIR(A) m- BălEE(A). 

tBÂIRAC (pi.-ace, -acurl) sn. Steag, 
drapel, stindard; pe clnd cu unirea, ştiţi, 
mai antftrt, şl eu am purtat balracul (ALECS.i 
• © Cort cu prăjină înaltă unde se 
siringe lumea să petreacă (şain.) [tc.]. 
j BAIRACTAR sm. X Purtătorul bai- 

raeiilui. stegar [tc. bairakdar].
BAIRAM (pl.-amuri) sn. fe Sărbătoare 

011 oai’e Musulmanii termină ramadanul 
saii postul lor; cu ocaziunea acestei sărbători, 
iiiînmii rotnAni trimiteau în vechime daruri Sul
tanului: n'au putut Qhica-Vodâ să stringă haraclul, ca 
să-l trimită după obicpiu Ia (let.) [tc. bayram]. 
t BAIRAMLlC (pi.-icuri) sn. t Dar trimis Sui- 

lanului de către Dorrtnii români cu ocaziunea săr- 
lifilnrii bairamului; au luat două biruri şl două bairam- 
llcurl din tară (nec.) [tc. b a y r a m 1 y k].
' bAIŞAG (pZ.-aguri) sn. Trans. Meseria sau 
manca de băiaş (miner): locuitorii acestor sate mal 
to|i se ocupă cu --ui (fr.-cdr.) [ung. b ă n y O s ă g].

bAitAnaş = BAIETANA.Ş,
•BAIŢ (p/!-turi) sn. Substanţă extrasă din di- 

li'i'ile plante, cu oare se .colorează lemnul lucrat 
do lîmplar înainte de a-1 lustrui [germ. B ei z e]. 

•bAiţui (-uesc) vti. (r. A colora lemnul cu baiţ. 
bAIŢA (pi.-te) s/. /Hm. Baie mică în care 

SC scaldă copiii.
BAIUl1 iw B4IO!

I BAIU2 shsl. Trans. Maram. Grijă, supărare, necaz, 
nevoie: De clnd port păr pe spinare, Nime * nu ml-1 are 
(REi.i; cel rău. epilepsie (brl.) [ung. baj].
JBAIUR = BAIR.
t bAJENAR Mold., obejenar, ObejAnab sm.
rugai', pribeag, cel cc-şi părăseşte casa fugind 
prin aUe locuri, ca să scape de urgia năvălirilor 
da.Şinane: fugiseră totl... şi se tăcuseră băjenari prin pă
duri (R.-coD.) ; a ti poate vr’im bejănar care vrea să intre 
argat la mine (Alecs.) [băjenie].-
t bAjenARI Mold., O bejenAri, o bejAnArj

1 -ăresc) vh.intr. A fugi departe, a pribegi cu tot avu
tul prin alte locuri, ca să scape de urgia năvăil- 
rilor duşmane: au băjenărit toti Rumânii de spaimă 
(oooB-i: din cel ce bejănăreau atunci prin ‘ Bucovina, s’au 
şl descoperit mulţi fugari de samă cari se ascundeau pe la 
noi (BRio.i [b ă j e 11 a r]. ^ .

T bAjenArie Mold.. obejenArje, obejAnArje
'•j BĂJENIE: un chervan mare mocănesc care ducea pe 
drumul băjenărlel bogăţiile lui Mihnea-Vodă (ODOB ) [b ă- 

I' II II 1'].
t BAJENARIT... sbst. = BĂJENIE: pe Ia gări se văd 

ticuri triste, dezolate, şl f^iămezi de bagaje, ca pe vremea 
bftjeDfirltulul (vlah. [b ci j c n u r i].

I bAjeNI Mo/d., OBEJENJ, OBEjAnj vb. refl.
(-enesc) ~ BAjENABţ: sfătuiau unii să fugă Intr’alte 
t&rl, aUii sfătuiau să se bejănească la munţi (nec.) [b <1-
j »' 11 i el.

+ BAJENIE Mold., O BEJENIE, O bejAnie s/. ®
l’iibegie, fugă pricinuită de urgia năvălirii duş- 
iiiauilor; în spec. fuga poporului' în munţi după 
îiivingfTCM cleriştilor de către Turci (1821): săr
mană bibliotecă! uitată in secriul el la bejenia anului 18S1, 
leală Q slujit de tultuială lanlcerllor! (NEGR.) ţ[ © Loc de 
siApare, adăpost în munţi, prin codri, prin mă- 
iicistiri, ele. unde se retrăgea poporul cu tot avu- 
lid do frica năvălirilor duşmane: Moldovenii au pur
ces in răslpă carii cum puteau pre la bejeniile lor (NEC.)
|vsl. 1m'^ an i j e],
i BAjENIT Mold., OBEjenit, O BEjAnjt sbsl. © 
laplui (|p a P(. băjeni ţj © Băjenie, pribegie. 

bajocori...= batjocori... 
jBATJQCORA — batjqcorA.
BAL (pl.-iuri) sn. Petrecere cu dans; ~ anual; 

-y filantropic; ~ mascat, bal la care toate persoanele 
r"- 5' poartă cîte o mască fle'~6braz
( .«: 302 rfr.l. T[fr.]

l.-A. Canclrea.-

Fip. 302. Bal masca|.

de ş(dm (Cant.) 
b a I a b a n u].

Starea Jn care

O BAL i. adj. ® fnţ Se zice despre o oaie albă 
sau care are numai capul sau botul alb H © Băn. 
Vacă ~ă, vacă albă f 
® Băn. Alb la faţă, bă-
laiu: Drag ml-a fost nei- 
cuta’l De trei ani mă 
tiu cu ei (HOD.).

2. sAiiA s/. Băn, Mîn- 
dră, drăguţă; Băla oa
re-mi place mie, Oura ei 
strugur de vie (hod.) [vsl. 
bălă].

•BAXA1 (pi.-le) sf.
® Piară groaznică, 
spurcată, dihanie,
monstru; era aşa de stri- 
C&toare bala de fiară. Incit turmele de oi nu se mai stăveau 
prin preajmă de răul lui fisp.) ^ © 0 Om Crud CU a- 
pucături şi înfăţişare de fiară spurcată; etreinui, 
pentru firea ta, e nebotezată (Jip.) ■ @ Pr. exl. Pilnţă 
urîtă, in spec. femeie slută, de speriat; cat o vacă 
ş'o junincă S o ... de ibovnică (ik.-brs.) [b ale].
OBALA2 (pl.-ie) s/. Teanc (demărfuri): au făcut 
şt o — de postav prea frumoasă de au trămis-o la împă
răţie (LET.) [it. ba 11 a].
O bAxA t«- bAl.
o BALABAN1 sm. iO speoio 
[comp. cuman, b a 1 a b a n, rus.

BALABAN2 sm. >S^=LABAN.
BAlAbANEALA (pi.-eli) sf. __________ _____

se găseşte cineva' oare se trudeşte bălăbănindu-sc 
[bălăbăni].

BAlAbANI (-ănesc) 1. vb. Ir. A sdruncina, a 
hurduca:. Plclu li bălăbăneşte burduz-burduz prin toate 
rătăcănlile (Alecs.).

Ţ vb. refl..® A se trudi, a so lupta cu ceva 
peste puterile salo, sucindu-so Încoace şi încolo:
Se bălăbăniră ei, se smucea dlnea, Coman n’o slăbi (isp.);
F ; se bălăbăneşte cu nevoile (Pamp.i * ® A umbla în
coace şi încolo, a-şi pierde vremea înlr’un loc, 
trudindu-se să scoată Ia capăt ceva: pricinile pentm 
care unele sate şl unii din scutelnlcl să bălăbănesc in 
lume (C..RAD.) *i ® A se lupta cu vorba, a se sfădi: 
cit s’a bălăbănit mama cu tata din pricina mea, tot pe a 
mamei a rămas (CRG.) ţf ® A se Clătina: venea bălă- 
bănlndu-se pe două cărări (pamf.i.

y. vb. inlr. ® A atîrna în jos, mişclndn-se în
coace şi Încolo: picioarele li erau aşa de lungi Incit bălă
băneau de-a-lungul coadelor catirulul mal pină la pămlnt. 
(ALECS.) ţ[ © A mişca încoace şi .încolo: animalele... 
abia bălăbăneau din capete sub biciul care le frlgea (dem.) 
[comp. rus. baiabonili].

BALAbANOS adj. Bulbucat {vorb. de ochi);
ocbil bălăbănoşi, gogonaţi şl roşiţi de neodihnă (JIP.) [BO- 
LOVAnPS].

balabusta [pl.-te] sf. imn. Nevasta unui 
Evreu: beţi şl tăceti din gură, că doarme balabusta (Alecs.) 
[evreo-germ. balabuste].

BAlAcARI (-ăresc) L vb. inlr. A bălăci prin 
apă, prin noroiu, etc.: nu lăsa copilul să bălăcărească 
iu cofa cu apă (L. m.).

2. vb. refl. Olten. Trans. (ciauş.) (bud.) (hasd.) A 
rosti vorbe murdare; a se ciorovăi, a se ocări, 
a se certa cu vorbe urîto [comp. rus. b a 1 a - 
k a r i t i].
O bAlAgArie sf ..Trans. Vorbă murdară, urîtă:
vorbeşte bălăcării şl nimic rău nu se leagă de el (ret.) [b ă-
lăcări].
C BAlAcARITURA- (pf.-turi) sf. Trans. (bud.) 
= bălAcArie.
O bAlAgAtORI (-cresc) vb. Ir. Trans. A .spune 
vorbe triviale, murdare [comp. rut. bala- 
k a t y].

bAlACEALA sf. Faptul dc a bălăci prin 
apă, prin noroiu, etc.: copiii vor să Innoata, şi izbutesc 
după multă — cu capul afund (Sez.).

bAlACI (-ăcesc) vb. inlr. A se juca, a se tăvăli, 
a călca în’ apă murdară, în mocirlă, în noroiu, 
etc.: vara... se duc de bălăcesc clte trei ceaeurl la glrlă 
(BH.-VN ); bălăcind ca val de dineul pe ploaie şl pe sloată Intr’o 
luncă noroioasă (Odob.) ; V vb.iv.: îşi bălăceşte condeiul In 
toate (vLAH.)^ [bg. balakami].

BAI-
BÂL
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BAL-
o BALA-GiyNE is/. Trans. ’l’rivialitato, vorbo 
imircluro fb a 1 o i (s p u r cjă c i u ii o].
O BÂLACITJŞCA sf. 2 Băiilurfi proastă, turbure;
mă aflu 0 0 tolu de rachiu In mtnă, să beau din pliu 
(Jip.i [b ă I n I- ij.

’BALiADA [pi.-ie) sf. ® e In literatura ro- 
iiiină, eu ş: îu cea germană ori engleză, se înţe
lege prui acest c:uvînt o poezie epică de întindere 
mai mică; in literatura franceză termenul se a- 
plică şi la compuneri poetice cu caracter liric; In 
vechea literatură franceză, denumirea aceasta era 
dată unei miei jiuetne compuse din patru strofe, 
din oare cele d dinliiu aveau toate acelaşi număr 
de versuri (8 sau 10, mai rar 12), iar cea de a pa
tra, compusă dm /i versuri; era ca un fel de În
cheiere sau adresă care ne făcea cunoscut perso
nagiul căruia erau adresate versurile % <•„'*<>-'
puiari, poezie epică de creatiune populară, şi trans
misă din gură In gilră din timpuri mai mult ori 
mai puţin Îndepărtate; subiectul acesteia e isto
ric sau legendar ; la Romăni, genul acesta e repre
zentat prin numeroase creatiuni: eroii, aie căror 
fapte viteji.'şli se celebrează, slut sau personagii 
eunoseute în istorie, ea Neapoe Hasarab, Ştefan 
i;el .Mare, Constantin Brîncovcanul, etc., sau 
iiaiilnei, ca Bujor, (lorbcM, Jianu, etc:., pentru cari 
poporul are o deosebită adniiraţiime; alte balade 
cuprind fapte imaginare, supranaturale ori su
perstiţioase, cum slut ,,Soarele şi luna’’, ,,Inelul 
şi năframa”, etc.. şi acestea, rle fapt, nu sînt decât 
basme versificate ® J .Melodie ce însoţeşte un 
te.\t epic sau melancolic [fr. ballade].
’BAXADţN sm. Caraghios, comediant, farsor, 

persoană care face pe alţii să petreacă prin cara- 
ghioslîeurile sale [fr.].

BAIjAI {-ăeac) i'b. iutr. A face spume la gură 
de mînie [b a 1 i-i.

BAlAiEL, -AICA 1. iulj. (Uni. bAlaiu: v'ai:
s&racu b&lAiei; mult era el frumuşel (alecs.).

2. BAlAjcA sf. © ţSt Nume dat unei oi albi' •' 
© Nume dat unei vitele albe (hasd.i. 

BAlAIQR (Iilj. (Uni. bAlaiu.
BALAIU i. iiilj. © (jălbior. blond [vorh. de 

păr): cu părul ca razele lunii (EMiNl * © Cal lina 
albă (roW). de ut), cu părul alb (corb. de vite): 
bătrin. nu glumă, alb la păr şl la barbă ca o oale bălaie 
(RET.): Sultănica şuia. mlnlnd o vacă bălaie cu un viţel 
(DLVR.) © .-Mb (corb. de fată): o faţă dulce şl bălaie, 
Un trup înalt şl mlădlet (emin.i * © anal.: aşa
se văd. In codrii muscelelor, mesteacăn! bălăl cu frunzişul 
mărunt (OLvr.) * © O Nici laie, nici bălaie, nimi(‘, 
nici o vorbă (comp. nici aibă nici neagră); să vă faceţi 
moarte In popuşoln, să nu spuneţi nici laie nici bălaie (CRG.i ; 
— oă-1 laie, câ-1 bălaie, ba e’o fi una, ba c'o Ii alta, 
se zice când cineva caută cu ori-ce chip să gă
sească cusur unui lucru: gura babei umbla cum umblă 
'mellţa: că tata Iul nu ascultă... că-1 leneşă, că-1 solu rău. 
că-1 laie. că-1 bălaie (Crg.i.

2. bAlAIE .s/. ijipj f- Varietale de. struguri, 
a. bAlaia .s/. © (p*, .Nume dat unei vaci albe; 

nn-i e Indămlnă bălaiei, că vine tata cu pielea el In spinare 
(ZNM.); a ’nţăroat ». nu mai c belşugul dinainte, 
s’a isprăvit eu îndestularea dc pîn-’acum; : nud 
lupul pe nici de lup iregr.) (znn.). 
te fereşti cit poţi •! © Zorile ( = al
ba) : a Intrat ~ In sac (Znh.). s’U luminat 
de zi (eofnp. a Intrat alba In sat) [băl],

BAIaAIaAI (-ăeeo) vb. iiUr. A se legăna, 
a SC mişca cind într’o parte, când într’- 
alta, ea ceva care atîrnă în jos: se legă de
subslori şi se lăsă a -1 picioarele In vlnt 
iisp.i; vezi ştreangul ăla bălălălnd tncoa şj 
InOoIO (VLAH.)

*BAT.ATiAIGA ipl.-ci) sf. J Inslru- 
ment de muzică, de formă triunghiu
lară, cu două, Irei sau patru coarde, 
cu care ţăranii ruşi însoţesc cântecele 
lor populare ţj-j 303) [rus.].

BAlAlAu1 i. adj. şi sm. © Care b ă 1 ă 1 ă e ş t c, 
care umblă legănindu-şi corpul, sau numai capul, 
miinilc, într'o parte şi înlr’alta Ş) © Pr.cxt. Garb- 
şi pii’rde limpid eu nimieiiri. pierde-vară (l. m.).

Balalaică,

30.). Balansalc.

2. adu.. Uălălăind, legănîndu-se într’o parte şi 
într’alta: Ivan atunci se ’ntoarse iar cu faţa in ios, cu ca
pul ^ Într’o parte (CRG.).,
O bAlAXlAU2 sbst. Trans. K Mincare făcută eu 
mămăligă, unt şi brînză.

BALAMA [pl.-mele) sf. © Cele două plăci de 
fier îmbinate astfel ca să se învîrteiiscă una ia 
jurul celeilalte şi care, ţintuite la o 
uşă, la un oblon, la ca
pacul unei lăzi, unei 
cutU, etc. servesc ca 
acestea să se poată 
deschide şi închide, 011 
înlesnire (rlî'ij 30ăj: cum-
pără unelte de teslftrle;
...patru balamale... şi se 
apucă de-şi face... o raclă 
(CRG.) d) pl. 'F) f în - 
cheioLuri, artioulaţ-iuni 
(ale corpului) : sftrşindu-ee de la Inimă^ se moaie din 
balamale şl cade pe un scaun (CARi; e om bătrin, ş apot l 
s’au cam slăbit balamalele capului a scoate dio
balamale, a scoato din sărite [Le. i) a î? i a m a], 
o BALAMIŞ-BALMUŞ sbsL Mold. ® K -BALMUg: 
al fost şl tu clnd nl fost, pe clnd te hrăneai ou de la cu
mătră. (ALECs.i % © fF) (P -- TALHEŞ-BALMEŞ : pretind 
să intre şl aste două slove printre cele latineşti, ca să focă 
din biata noastră limbă un (odob.)

BALAMUC y. npr. w. Ospiciu de alienaţi \îi 
iMărcuţa, în apropiere' de Bucureşti: pulu de i« 
leagă şl te trimit la mă ’nteleglP (CAR.).

2. Pr. e.rt. (p/.-ucuri) sn. ® Casă de nebuni:
1 se părea un nebun scăpat de la «d.-zamf.) © Pr. (‘Tl. 
Gălăgie groznvă, Lărălioiu: acolo e acuma un ^ cu 
predarea armelor icar.) [comp. BAXgAHţfT]. 
tBALAMUT i- sn. Flecar, bîrfitor; curind risipi 

acea avuţie toată cum nu se cădea balamutllor, hoţilor, măs
căricilor (MX.).

2. adj. MîisluiL [corb. de cărţi do .jocj; par-
că-9 eu n’am mal văzut aşa goană ivlah.) 11 © Trans. 
Nătîng: bădărănos (bud.) [rus. balarnuL].
tBALAMUŢI (-uţesc) vb. intr. A flccări; a 

birfi; a vorbi într’aiun'U: halamutea de zicea că poale 
să scoale pre morţi (prv.-mb.) [b a 1 a rn U t]. 

ţBALAMUŢIB Fi(M:ărie, bîrCeală, vorbă 'le
clacă: acest sflnt săbor surplndu-i balamuţiile ca unul ere
tic (PRV..MB.) [)) n l a m II l].

BALAN. Mofd. BALAN 1. adj. © Alb ia l'iiln. 
bălaii]: dinainte era un om ce putea să aibă 36 ani 
(NEGR.) 1f © Bălîiiu {vovb. de, păr), blond: o lomeie 
tlnără cu părul risipit In jurul obrajilor (Dlvr.) 1f © 
părul all) {vorh. dc unele animale, in spre., boi, 
cai, cîini. etc.), lai lîriă albă {vorh. de oi): Pruncă 
verde de-un lipan, Drag mi-a fost calul (şez.).

2. $m. ® ^ Nume dat unui bou, cal. Cline, eu 
părul alb( Ah, aman, aman, aman! Să putu şeaua pe Bă
lan iSEV.) ; Tibă! Hormuz: na! Balan..., daţl-vă ’n lături, 
cotarle! icrg.) © Mold. F Dracul: Bălan să-ţi aleagă 
din gură. dacă nu vorbeşti desluşit (CRG.).

•1. bAlana 8/. 7^ Vita alba (tnsper. iapă albă;
comp. ALBA): C) : e mlncat ca de ham (ZNN ). c LrGcilt
prin nmite ncr-aziiri. a prăpădit de nevoi [bălj.

BALANCA sf. ® Clopot (ic SC atîrnă la gUal 
calului sau vitelor*: © Bucov. Joc de copii: b&ieţli se 
loarĂ vara pe toloacli. asvlrllnd beţe, de-a balancfl ivoR.i.

bAlAncANI (-Snesc) vb. intr. .\ suna [uarb. de 
clopotele dclagitul vitelor): apoi auzi bftiăncanind un 
clopoţ de acioale (jip.i [b a I a n (' ă],

BAlAnEL, -nicA i. adj. dini. bAlan.
2. bAlAnşca ,s'/. ^ Nume dc viţică care bale in 

galben (hasd.).
balanga 1. sf. Glopot ceseatiniă Ia gilul ra

lului (=balancA).
2. balanga: balanga! interj. care imită smieful 

clopotului: de-odatft auz balanga! balanga! Ies pe poartfi, 
era căruţa lui Naica Enache asp.).

BAlANGANI (-ăneso), BAlANOAI (-ăescj oh. 
inlr. ^ BAlAncANI: clopotele bălăngănesc tot mal alei
(LUNG.) [balangă].

BALANGANIT bAlAngAjt sb.sl. Faptid dc a 
bălă ligă (nli; sunetul cloptilului dc la gllul 
calului sau al vilelor: se strtngean ţăranii In Jnral
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bisericii, aştepttnd s& lncete^e b&lftng&nltul din clopot* 
oiţă (LUNG.) ; bălăoKfiitul arămurilor, ca nişte clopote dogite, 
Impr&stie spaima tn lun^l ţinuturilor <dlvr ) .

BAJjĂNICĂ II dj. s/. wm- BAlAKEL. 
•BALANSA (-sozl... BALANŢA...
■ BALANSINÂ (;)f.-ine) s/. a. Funie do cinepă 

sun (Io sîiTiifi îruplolit.ă ou caro so 
loagă oiiijololo vergilor dc catari 
(;!•]] 3051 ffr. 1) a I a 11 c i n o].
■BALANŢA (-(ez) 1. vb. tr. © V 

\ slabili IUI "echilibru, a echilibra:
- conturile, a face să se potrivească 
(iehitul cu erodilul li © A mişca cînd 
intr'o parte, cînd într’alla, a legăna.

2. vb. refl. © V A se echilibra dc- 
liilill cu credilul : ajunsesem la patruzeci 
i'de' milioane de lei... pasiv, care se ba
lanţa cu valoarea proprietăţilor sale (i.-gh.)
< © A se legăna ffr. ha lan cer].

■balanţa (p/.-te) sf. © Cum- 
liiină, cîritar cu două talgere ([®130(i);
» hidrostatică tm- HIDROSTATIC T ©

bilanţ ?©☆••• ctNTAR [fr. li a 1 a n e e 
• BALANŢIER

li(.-ere) SI). I©
Piesa a unui meca
nism care prin ba- 
liuilarea ei,prinmiş- 
i'.ui'cn ei la o egală 
ilislantă încoace şi 
Încolo, regulează 
mersul unei pendule .«au unei maşini;..' ui unei 
pendule, limba sau pendulul unui oro
logiu, unui ceasornic de perete (p 307)
• © \ Baston lung de care se sen'ose 
jiieătorll pe funie ca să se ţie în eehi-ţ 
lihni p] (308): Să ţii .^Ul cu ochi nea-

Fit!. 305" «a
lansmc.

Fig-. 306. Halanţil.

T

Fig. 308. Bahinjier.

dormiţi. De frică să nu scapetl de frlnghle jos
«NEGR.) (Ir.] .
OBALAOAGHEŞ I. udj. iran. Ou-
• Ikîş: o fi tlnărul ^ de azi dimineaţă (VLAh.) .

2. s)n. irim.. Olten. Mold. Poreclă dată Ţiganului: 
Mă, balaoacheşe. dar toaia ta vorbeştep işez.i [h a I a U r 

,! O u c ti e ş],
obALĂOANA. balaoanA ipL-tw] s'/. Olten. © 
Bulă îl © Şarpe marc II ® Balaur • ® Poreclă 
ciulă Ţigiuuiliii.

BJUjARIE, mui adesiiu pl. bAlArii sf. A Bii- 
luieai Sidhatiee, înalte şi dese: bordeiele şi coşarele 
tSrdneştl risipite prin tujişe şi bălării (Odob.i (comp. vsl. 

I > li
balast .<)«(. © l'ietriş risi[iit printre şi- 

imle luiai drum de fier peiifrii a întări traversele ţi 
© l’ietriş sau altă greiilale iiusă pe fundul 
lain e-orăhii (fr. < engl.l.

t BALAŞ fp/.-şuri sil. ti-—r '■ Piairă scumpa, varie-
.‘ile de ruhiii roşu-deschis: slpeturl de' sidef pline 
cu... lelturi de smaragduri, de balaşuri, de rubini, de zam- 
iiri (ODoo.i [ii. 1) a 1 a s c i o].
1 IBALAŞTIOAGA .s/. Bucov. imar.i ,.Js. Băltoacă. 
iBALATENIE sf. Olten. ® B a I ă ţ[ © Şarpe 

Tl.'îir« ^ All*llial .mie şi degenerat (rv. crg.i.
B^ATRUG shsl. Trans. Piatră rotundă cu care 

Ko sdriibcşLe sarea pe masă sau in piuă (vic.i (şez.i.
BALAUR, bAladR .S)U. ® ip. Animal fan- 

custic caro. In închipuirea poporului, are forma unui 
furpe uriaş întraripat, acoperii cu solzi aurii; are 
n.ii multe capete (3, 7 sau chiar 1?) şi o mul

ţime de limbi ascuţite; gura e aşa de mare, îiieit BAL- 
moMstrul sboară cu o falca în cerşi una în pamînt dai 
şi poate înghiţi dintr’odată voinici înai'iiiaţi. san 
cerbi cu coarne; lociieştc cn deosebire îii a|iă. mai

î'ift' 309* balaur. Fig. 31a. Halaiii'ul.

ad(iscii îii i‘im(Ju( uiuii riiiLlni şi nu lasă să ia apă 
diatr’îiisa, arară dacă i s(! dă c,U(! r. fatfi ca s’o
mănîncc ( ;.•]) şl iată balaur mare de foc. avînd ca
pete şapte şi coarne zece, şi preste capetele lui steme gapte; 
şl coada lui trăgea a treia parte din stea- 
lele ceriului (BiBL.) fi © (K/ Om cnul •
® iro)i. lJor(M:Iă dală Ţiganului (în 
(l(!uscl)i lăutarului): auzi nişte ba
lauri de lăutari trăgtnd din viori msp.),
• ® Băn. î\ /.meu eu care se Joacă 
copiii ţ; © Olten, 3Î3 Cîrindă groasă 
pe care se pune podeala Ia poduri 
•[ © Un fel de cerc de scîndnri 
caro încinge luntrea pe margincii 
gurii (DAM.) ţ| © ☆ balaurul, cons- 
Lelaţiiine în emisfera lioreală com- 
|iusă din (14 dc stele ( jd1, 310). 
r bAlAITR sm. Olten. A BRIn- 
duşA -de -toamna .

bAlAuraş, bAlAurrl sin.
(Hm. balaur.

BALAUBOAIGA.BAlAUROAICA Fig. 311. Hblhi.sb. 
[pl-ce] sf. ^ (]’ Femeia ori mama 
balaurului: vede că lese dintre tufe o ş 1 vine dc se 
încolăceşte de piciorul de dinepoi al calului (voR.i.

BALB... = BiLB... 
bAlbALĂU sbsi. Olten. Bo

li (1 taie. fl acăr’ă. mare, v îivă taie.
BAlbisA sf. Plantă ier

boasă din familia labiatcUir cn 
tulpina acoperită cu peri aspri, 
ramificată spre virf şi prevă
zută eu peri glaiiduloşi; florile 
sînt roşii, mai rar albe (Shi- 
cliys silvniicu) (iM] 311).

t BALGIBAŞLÎG (pf.-Icuri; 
sn. BALGIBAŞLtc: au legat atunci şi mierea ce le dă In 
(0(1 anii. şl alte daruri (N. cosT.j 
( BALGÎZ adj. Mold. © Urît, sliif: o fată balciză şi 
lăilie de~ti era frică să înnoptezi cu dinsa In casă (CRg.i 
© Gii privirea încrucişată, şaşiii.

'BALGON (pi.-nane) sn. SÎ5 © famstrucţie făcutfifet 
la faţada unei case, în afară de linia zidului şi v’ţn 
Ia caturile de siis ale clădirii, formînd im fel de 
galerie neacoperilă şi înconju
rată dc o balnslradă de zid sau 
de fier ()>;] 812 : pe străzile oraşului „ 
flori li se aruncau din balcoane (vlah.)
•; © Galerie în etaj în faţa sce- 
iiei unui teatru [fi'.<it.]. ’ii: A't

■BALGONAŞ (pi.-aşel sil. 
dim. BALCQN."

•BALDAGHIN (pl.-inuri) sn.
© Acoperemînt sprijinii pe 
coloane snii fixai de 1111 părete, 
aleătuil din stofe preţioase şi 
])us ca podoabă deasupra unui 
(Hnvon, imiii aliar, unui froii 
sau unui pat, uranisc (;^ 313) rig. 313. Bal'dachin 
■’ © Aeopcromînl alcătuit din de u-on. 
stofe preţioase ce se purta în 
vremuri deasupra principilor sau la procesiimi;
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BAL- so mai ol)icinucşlo astăzi la procesiunile bisericii
, catolice ;M4, 315): păşea... ţanţoş şl mlndru subt

T^~1:

Fig. 316, Balcnft.

3W, 315- Baldachinuri.

de mdtase de llr (grig.i [fr. b a 1 tl a q u i n < it.].
BALDOAIE. bAldovaie s/.+ Varietate de stru

guri ijip.).
BALE pl. (X) Scuipatul care se scurge din 

gura pe tirtrhic: lulele iul cura praste barba Iul (bibl.) * 
® Scuipahil spumos .
ui unora din dobitoa- /; ;j'\^
CC: Ieşi, mira, scorpia din ifc
amlro, $1 ndvald la Ereule . 
ca sA-1 umple da balele 
sale cele veninoase tispi
[pi. din *b a < lat.
*b a b a).

balega , sv* ba
liga,..

•BALENĂ {pl. -ne) 
a/, ® Chit, mami
fer din oi-dinul Ceta- 
ccelor; animalul cei 
mai mai'c din epoca 
actuală; are o lungime de 10-20 de metri, şi ajunge 
uneori pînă la 30 de metri, cînlăi-ind in cazul 
acesta peste 100,000 de kilograme; capul este 
cam a treia parte din lungimea totală; gura e 
lungă de.ă-0 m. şi lar
gă de 2-4 in.; în gură 
are, în loc de dinji, 
nişte lame osoase, nu- 
luile „tanoane", in nu
măr de 300-300 şi care 
alingo lungime de 4-5 
metri; e acoperii de nu 
strat de grăsime de 
20-30 em, care dă vre-o 
30.000 de kgr. de un
soare; locueşte mai a- 
los In părţile nordice „ ,
ale oceanelor Atlantic Kl?' 31'■ Balenil- 
şi Pacific, unde trăeşte in cete mai mult san mai 
puţin nunuwase, înnoi iud cu o iuţeală de 4 mile pe 
ceas f'Brtfrtcmi {aI 310) r ® IVuion sau
os de tialenă, intrebuinţat în lamele subţiri şi flexibi
le, la fjd'ricsirea corse- 
iclor, umbrelelor, ele,
* ie * BALC»A_ consle- 
laţiune ecuatorială si- 
luală la de Berbece şj 
de Peşti «îSl^j Hat,],

■BALENAR $ng. pes- 
car de h a î e n e,

• RAT.FJnKKĂ - pl -yjv 
s/- a- Corabie care siu- 
j.-şle la pescailuJ balene- 
iv» >.>] SIS; ift'-].

BAIJPRCA .pL -vsre»
SJ, MsM. Butoiaş; «na cn <lrua tm lin*, un* eu
lin* »a» oc*. at* ca ori t» adi*, v»dr* cu aUr* Isce —, ~ 
«a— tm aatsil lufcs.) 
mAABJliriAl, , sŞ?, ’T^
''BALercutA 'LV

liwi, BAIBUr.A, x \ V X -ţrlI
'BALERINA ltA

s,f, c Dăn- 
taitoare 1.9 un t«a- 
tna, bâletasaă 'fr,],
'BAX^T fil.-tm

Fig, 3ta Bnieiiier.i,

F%. SIS*.

rî] s*î- C Piesă alcătuită din i

Fig^. 320, Bale- 
tistă.

1.^

danţuri însoţite de muzică, în care acţiunea e i-q- 
prezentată numai prin gesturi şi mişcări de danţ 
{^(l 319) [fr.].

*BALETISTĂ (pi.-te) sf. O Care 
danţeazfi înlr’un balet (RŞ] 320).
1 BALGIBAŞA sm. t Trimis al 

Hanului Tătarilor care venia din 
an în an în Moldova să-şi ia tri
butul de miere; au prins atunce şi pe , lf, 
balglbaşa Hanului ce s’au aliat atunce

1 (MUST.) [tc. b a 11 y - b a s yj. 
t BALGIBAŞLÎC (pi.-Icuri) sn. 

t Tributul de miere ce se da pc 
fiecare an Hanului Tătarilor; au
pl&tit şl birul deplin şl —'Urile şl mierea 
şi ceara (LET.) [b a 1 g 1 b a ,Ş ă], 
tBALGIU sm. t Neguţător turc 

care umbla prin ţară spre a cumpăra miere [Ic. 
balgy], ’
OBALIE sf. Mold. Vas mare de lemn, făcut din 
doage, în care se spală rufe [rut. balija],

■ t BALIEMEZ, t BALI- Q,
MFZ (pi.-eznri) sn. ^ .
Tun de cel mai marc 
calibru ([®| 321); cele din- ^ fA— 
ttlu bucăţi de artilerie, nu
mite In Europa bombarde, la 
Români se numeau ballme- 
zuri iBAlc.i [tc. bal- 
yemez],

baliga, BALEQA
(pi.-g'i) sf. © Excrement 
de vite, mai ales de bou 
ŞL de cal; el trebuia, săr- 
mânui, sd coacă baligă de Fifcr 32I Baliemezuri. 
vită, ca să-şi hrănească copiii -
(SB.) I ; a {ace sinse In a nu facc nicL o isprava 
(se zice de .cei covor să-şi arate voinicia în lu(,i'uri 
de niniic); — la — moaie, putină apă trebue, po cei 

‘ slabi, cele mai mici intîmplări îi doboară; — viţelul 
după —' se cunoaşte ce bou o să se Iacă, omul se Vede du 
mic copil ce o să devie mai tirziu ^ © 'fj Uin 
moale, fără voinţă, fără energie.

bALIGA, bAlega vb. refl. şi Ir. (în cazul cinci 
c însoţit de-obiect) A-şi lepăda baliga {vorh. 
de cai sau dc boi): caii se bălegau tot apă, că altă n’avesu 
ce bă lega (nec.) ; calul mlnca jăratec şi bătîga galbini (se.i.

BALIGAR. bAlEGAB f. sn. (pi.-are) Giămadă 
de b a 1 i g'ă, baligă muTtă amestecată cu paie, 
pusă la un loc, şi care, după ce putrezeşte, se În
trebuinţează la ingrăşatul pămîntului: îngropa co
pilaşii In băllgarul de la grajd osp.) ; O; cine se ie după 
muscă ejUDge la bălegar (panni. Cine SC ia 
după cei netrebnici sau nebuni, cine 
urmează sfaturile lor, ajunge să facă 
blestemăţii.

2. sm. 4ţ ® Gindac negru care 
trăeşte mai mult în baligă (Gestm- 
pes stercorarius) (rŞj 322) K © ~ cu-
-CORN .= CARABAN.

BALIGARA, bAlegARA ib. refl.
A SC băliga; am un cal slab slab, rnăutn-- 
că o şută de pale tără să se băllgăieae 
(RV.-CRG-) [băliga r).
OBĂUGAU sbst. Grămadă de 
ligă, băligar.

BĂLIGUŢĂ (pl.-ule) sf. (Hm.
BAUQA,
ţ •RAT.TTVTF.g: rr BAUEMRZ.

B ALERGĂ = balrrcA.
•BALÎSA (pl.-ise). *^- 

LJE.A (pi.-iael Sf'. Sem
nal pus în mijlocul mării 
şi care se poate vedea de 
la o mare depărtare, spre 
a indica corăbierilor un .
loc primejdios, o stîncă Fig. 303. 
ele., dc oare trebue să se ferească, geamandură 
, •'] 323) [fr.].
'BAUS^GIU, •BAUZAOIU (pj.-agil, -aglnrl), ’BA- 

LEAJ. 'BALIZAJ (pl.-aja, -Rlurl) sn. s, .Aşezarea ba
lizelor in apă [fr.j.

Fig. 322 
Băligar.
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l-'ip 324. Balistil.

'BALISTĂ (pi.-iste) sf. Maşină do războiu la 
cci vechi, cu care se asvîrlcau pietre, suliţi şi .alte 
proiectile asupra vrăjma
şului (ţii 324) [lat.].

•balistica ţpl :-loe)
sj.H Ştiinţ,a care se ocupă 
cu studiul mişcării pro
iectilelor [Ir.]. .
OBĂLIUŢA (pi.-ute) sf.
Hlold. dim. balie.

•baliverna (pl.-ne) 
s/. Fleac, moft: cum Itl vine dumitaie s& crezi aşa ba
liverne P (CAR,) [fr.j.

•baliza... ev BALISA...
BALÎC sm. waţe. = calcan [tc. h a 1 y k ]. 

OBALmAJ (pl.-aje), OBALMAş (pl.-ăşe) sn. Băn. K 
I*- BALMTTŞ.
tBALMAJI [-djesc), OBAlmAşj (-&şesc) Băn. vb. Ir. 

Trans. = bAlmuji.
t bAlmAjitORIU, t bAlmejuitoriu sm. Care 
iiicurcă adevărul, care vorbeşte într' aiurea: omul
inteiept tăcea-va pină la o vreme. Iară. cel bălmăjătorlu şl 
nebun va trece preste vreme (bibl.) [bălmăji].
t bALMAJITURA (pl.-turi) sf. (BUD.) Amoste- 

cuLură, confuzie [b ă 1 m ă j i]. 
obALMAT(R)UCA sf. Băn. Trans. fS,XMÎncurc 
ciobănească făcută din caş amestecat cu apă şi 
făină.

BALMEJI..., BALMklUl...= BALMUJJ...
{ BALMEJUITORIU rr BAlmAJITQBIU. 
BALMEŞ rr bÂlMUŞ. 
bAlmeşi... BAlMOJJ... = BALMUJI... 
BALMOŞ'tv BALMUŞ.
bAlmoşi... = bAlmujj... 
bAlmuji (-ujesc) vb. tr. a vorbi încurcat, a 

bodogăni; a trăncăni, a sporovoi, a spune la flea
curi, a vorbi vrute'şi nevrute: din ceaslov şl psaltire, 
el acele bălmujlte r&u ca val de ele, s& treci la gramatică
icRc.) fb a I m u ş].

BALMUŞ, BALMOŞ, BALMEŞ, Băn. Trans. BALmAş, 
balmAj (pi.-şe, -je) sn. ţît X Mîncare ciobă
nească făcută din caş fiert în lapte dulce şi la care 
se adaugă şi puţin mălaiu ca să se îngroaşe; în 
idte părţi; se face din smîntînă fiartă ou mălaiu 
ţi la care se adaugă puţin unt; pe'aiurea, mălaiul 
C înlocuit cu făină de grîu; după ce cinară un balmoş 
păcntăresc (ret.) ; ciobanii, la trămintatul caşului pentru 
briază, 11 curăţă de coajă... şi lac cu coaja acela balmuş
(DRAGH-).
‘BALNEAR adj. De băi, privitor la băi: sta

ţiune [fr. <lat.].
'BALON (pl.-oane) sn. ® Mică sferă de cauciuc 

foarte subţire şi umplută cu un gaz 
uşor cu oare se joacă copiii 326)

® tSf Aparat format dintr’un în
veliş de cauciuc, de mătase sau altă 
materie făcută impermeabilă, de for
mă sferică sau lunguiaţă şi umplut 
' u un gaz mai uşor decît aerul, pentru 
ra să se poată înălţa în văzduh 0®]
3Ş); .V cu clrmă, dirijabil, balon pre
văzut ou elice şi cu anumite aparate 
Iieniru ca să poată fi cîrmuit în direc
ţia voită 11 ® fi' Vas dc sticlă de 
formă sferică, cu un gît mai mult sau mai puţin

r ig. 325.
Balon.

f1'!

Fig. 326—326. Baloane.
ung, care se întrebuinţează toarte adesea în la-

boratoriilc dc chimic şi do,fizică (ţii :127) 1f ® \ 
Minge mare, de piele,sterică sau eliptică, între
buinţată la diferite jocuri sportive, ca foot-ball, 
rugby, etc. (ţH] 328) t ® Mo/d. Caretă, cupeu: aşa 
i-u pus Iu ^ al&turen cu împăratul (rv.-crg.) [fr.]. 

'BALONAŞ (pf.-aşe) sn. dim. BALQN.
bALQS1 adj. © Plin de b a 1 e 1[ © Căruia-i 

curg baieleU © X S De felul balelor, ce se întinde 
ca balele {vorb. de o mîncare proastă sau de o 
băutură) H © Trans. Alunecos: calea-l aşa de băţoasă 
după ploaie (PAC.) •’ © -I. BURATE - BALOŞŞIL.

2. sm. = babtjşcA ®.
bAlOŞA (-oşez) vb. rc.jl. A se umplea dc bale 

■ [băl os].'
bAlOŞEL srn. f Ciupercă galbcnă-roşietică, 

cu miros caracteristic foarte neplăcut; creşte in 
pădurile de brad şi de fag; numită şi „buretc- 
bălos“ (Rmsula foelens)[\) ă I o s].

•BALOT (pl.-oturi) sn. V Teanc de mărfuri
(fibi] 329): .^url'grele de mărfuri s’as- ________
vtri huruind pe jgheaburi de lemn 
(VLAH.) [fr.].
‘BALOTAGIU (pl.-agil,-agiuri),

‘BALOTAJ, (pl.-aje, -aluri) sn. O Re
zultatul' urnii vot în oare nici 
unul din candidaţi n'a obţinut 
majoritatea absolută; scrutin de

a doua votare, în care se pro- B ,
clamă ales acela dintre candidaţi' ''lg■ 329' Ba 0 ' 
care a întrunit cele mai multe voturi (majoritate 
..relativă); în caz dc paritate de voturi, cel mai in 
vîrstă se consideră ales [fr.].

‘BALSAM (pl.-muri, '»-me)sn. © A Răşină aro
matică ce’ se obţine dc la anumite plantet ® A 
Uleiu sau unsoare cu miros pătrunzător şiaromaLie, 
întrebuinţat în medicină ^ © ® .Miros pătrunză
tor, aromatic, parfum: o atmosferă de -~e răcoroase În
via suflarea iodob.) ţ ® Substanţă care se injec- 

, tează într’un cadavru pcutru a-1 împiedeca de a 
se descompune Clirînd: de grabă 1 s’au timplat moartea, 
şi grijindu-1 trupul cu *, l-au dus in tara Iui (LET.) *[ 
® ® Mîngîierc: cuvintele lui au fost un adevărat — pen
tru durerea mea [lat.].
‘BAESAMA (-ămez).... 'BALSAMI (-ămesc)... = IM-

bAlsAma. '
‘BALSAMIC adj. ® De'balsam, ca balsamul, 

care are însuşirile balsamului: miros ^ ® Care 
conţine un balsam: sirop — [IT.].

‘BALSAMINA (pl.-ine) sf. CANALpTE [fr.], 
‘BALSAMÎU adj. Do b a 1 s a m, ca balsamul, 

care are însuşirile balsamului: saiclmii şi pomii ro
ditori... umpllnd văzduhul prosapăt cu miros dulce şl —
(GRIG.).

BALTA (pl. bălţi) s/.^:3>. © Întindere mai mare 
sau mai mică dc apă stătătoare care prin vărsa
rea unui rîu se grămădeşte în basinuri, şi care apoi, 
cînd seacă rîul, seacă şi ea în parte sau de tot: 
piraiele ce se scurg din dealuri o prefac lutr’o plină de 
nomol şi mocirlă ibAlc.); friguri do ^ ‘ ©>-^ 1.i 1 f: Balta- 
Albă e un lac In judeţul RImnicu-Sărat r © îngrămădire 
de apă formată do ploaie f ® Pr. exl. Apă, sau 
alt lichid vărsat în mare cantitate pe jos: vinul 
amestecat cu slnge făcuse o pe lespezile sălii (REGR.) ; 

l; ;. E sabie In ţară 1 au năvălit Tătarii! Ş’acum ln bălţi de 
slnge îşi joacă armăsarii (Alecs.) ‘1 © 1' Cel-din-
baită, una din numeroasele denumiri ale (iracului 1 
® @1 A râminea —, a fi lăsat in părăsire, neispră
vit; — a lăsa a lăsa în părăsire, neisprăvit, a lăsa 
pe loc;—are balta peşte, ştiu că SC află în mare număr, 
se va găsi, se va face neapărat; — n’are balta peşte 
(ZNN.), se zice cînd nu se află un iucru care trebuia 
neapărat să^fie in belşug acolo unde-1 căutăm; 
—a da cu bita (sau cu măciuca) In —- (ZNN.), a faceomuncâ 
zadarnică; — şade dracu 'n şi rido de altul, se Zice 
cînd cineva ţine de rău pe altul pentru nişte cu
sururi pe care le are singur [vsl. b 1 a t o], 
tBALTAC, BALTAC1 (pl.-ace) Motd. Bucov., BALTAG, 

baltac (pl.-age) sn. O /*“ Armă veche,un fel de 
secure cu două tăişuri; la curtea domnească din 
Moldova, era într’o vreme semnul caracteristic al 
agăi, înlocuit apoi prin topuz; piuă la Grigore-Vodă, 
In domnia a doua. aga purta baltag şl cinstea 1 se păzea la

BAL-
BAL
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BÂL
BAL

. această tlodulolă (LEt.) 9n 
Inuiil. înlrchiiinlalâ

© Avnn\ haiducilor clin 
îricri pe alocuri do ciobani:

- - Un fel

r»tr. 33°-
Baltac

Căci au arme o(allte Şi baltage (intuite <marj ^ (ÎT 
do Lo])ornî: uşor, cu coada foarhţ lungii 
(l(? corn ((•îl 330); dese lovituri de baltag răs
toarnă stejarii urlesl (Znn.) [U*. balta k].

BALTAC- (pi.-ace) snt. © Micfi îngrn- 
luadiiM.' do upA ric ploaie: dacă plouă mult, 
incit ar sta apa pe clmp, Incbidem gurile 
drumurilor In şanţurile de la deal (i.-gh.) ®
Apfi sau idi lichid vnrsal în marc canli- 
lalt1 po jos: văzlnd pe balaur mort tntr'un 
de alnge (isp.) [ha 1 I i\ .

BALTAGAI .BlLTlcAl (-ăesc) vli. inir. A 
Si'ii'i, a sâllM, H iiitTgii iii'iii baltd, sau prin 
uuriiiii; u nu'rtţu prea prinlr’un loc bultos 
sau Liiiiis: a sliurn pe deasupra apei alin- 
piuil-o u^ur cu picluurele (vorh. de pfi- 
suri): (ăranll cu poturli sumeşi băltăcăesc prin noroiul ni
sipos (IRQ.) 1 h u 1 I a c ; comp. BiLTÎC.].
_ BALTAgAIALA, bJltIcAialA (pf.-iell! s/. l'ap - 
lâd de ii băii, ăc iii ].

BALTAGEL. BALTAQBL (/i/.-ele' s)i. dim. BAL
TAC1 BALTAG1!

BALTAGI (-âcesc) vO. inlr. (cosi.) == BALTAcÂI. 
f baltag’1, baltag {pl.-age) sn. m-BALTAC.

BALTAG-, bAltAgan sui. (hasd.) VînL puternic.
BALTAgAŞ (pl.-age) STi. riim. BALTAG1; I-aţ 

mal da ş’un Să-l sară vre-un gălbenaş (hasd.).
BALTAgEL rw bAltAcbl.

I BALTAGIBAŞA svi. t CăpeLeiilu baltagiilor: 
ieşise poruncă de la împăratul la de i-au călcat casele 
piuă In tril ori <n.-cost.) [Ic. bal I a ^ y - b a s y]. 
c BAliTAGlU .s?a. t Soldai înanrmL cu baltag 
care servia îii garda seraiului Sultanului; au here- 
tlalt pe Patriarhul In două caice ou un şl cn slugi lieşte- 
care ilet.j [Ic. balla^y].
< BĂLTAI I -ăesol vh. inlr. Băn. BLEOTOCArj 
fb a 1 t ă], ■
f BALTAN Ajii.vBlTLAN r b î I 1 a 11, influen
ţat de baltă],

BALTAREASGA sj. .Ine ţărănesc [baltă],
BALTABEŢ 1. adj. De 1) ii 1 t u, de lingă 

baltă, caro Irăesle prin părţile unde se află bălţi: 
păsări băltărete: porci băltăreţi.

2, ,ţ?n, © Vini care suflă dinspre regiuiVea 
Dunării; c insuţil mai luldeauna de ploaie eăldă:
^ul.,, aduce c&ldură şl ploaie, mai ales din Aprilie până In 
Octomvrle <PAc.).

bAltAu (p/,-tae sn. ® U a | 1 ă mică, ingră- 
înădire de apă lurmată de ploaie sau de scurge
rile i/vonrelur: se adună, din slpotale ce izvorăsc de sub 
dealuri, nişte băltee adinei (CAR.i 1 © îngrămădire de 
aiiă sau de alt licliid vărsat pe jus pe o mare în- 
lindere: etnd einnse la locul de luptă, văzu un — de alnge
(ISP,. ,

bALTI1 (-lescj. bAlTJ1 ţ-lesc) vb. inlr. A sta pe 
loc lără să se scurgă (vorb. de apa de ploaie), a 
slagila, a forma băltoace: gălbaza se lace numai pe 
le şes unde bălteşte apa (ŞEZ.i [b a 1 t ă],

BALTI- (-tesc'i. BALTJ- ţ-tesc) vb. refl. A SC lăsa 
in .jos, a se lăsa mai slab, a se destmde (vwb. de 
pîu/.a sau de fiiele inlinse la războiu, de o funie, 
de împlelilura mmi scaun,-ele.): s’e băltit netra, 
s'au lărât tu jos lliele pe stativele de tesut şi trebuesc tn- 
tinse mai Invlrtlnd sulul işez.i .

BALTIGIGA (yif.-lcele; sj. dini. BALTA.
•i-bAlTINA ipl.-al) sj. Olten. Loc băltos, 

smirc. iidaslină (hasd.) (ciauş.) IvsI. b l aţin a -|- 
liallă],
I bAlTINOS lidj. Olten. -iu Mlăştinos, loc cu 
smîrcuri [b ă I I i ii ă).

BALTIT. BALTIŢ1 ndj. p. BALTJ1*-, ‘bAltJ1’" li' 
© Lăsat in .jos. dcslins, slăliil.

bALTIŞ (pt,-işuri. -ise) sn. Loc' mlăştinos, 
mocirlos, pe care creşte mai mult papură şi stuf: 
o luptă... se Incăleră acolo, printre rovinele şl o-urlle de 
pe malul Dunării (odob.i [baltă],
; bALTŢŢA (p/.-ite) sj. dini. BALTA: se aruncă... 
Intr'o unde mierlele se scaldă (Negr.).

BAl.TţG! sini BiLTtO! inii'rj. îl. m.) (R.-cod.) 
BIloAbJc [ba 11 ăl.

BALTOAGA [pi.-ce], cjBALTOAGA {pl.-ge, sj. g 
îngrămădire de apă de oare-carc adîncimc, for
mată de pe urma ploilor: a văzut pe Ţigani pescuind } 
In băltoaca de lingă sat (RET.); ursul... aleargă ’n (uga mare 
ia băltoaga din marginea pădurii şi-şi viră In apă toatt 
coada icrg.) 1[ © Pr. exl. Apă snii alt lichid vărsat In 
mare cantitate pe .jos: peste băltoacele de singe... se as- 
vlrl orbeşte unii asupra altora ivlah.) [b a i t ă],
r bAlTOG (p/.-toane) sn. Mold. (pamf.) = BAltoacA 
[Ii altă]!

BALTQIU (///.-oale) sn. auipii. BALTA: Cu a sa 
iertlă se afuncă In băltoiul mucezlt (Alecs.).

bALTQS ndj. Plin de l)ălţi, aouperit de l)ăl[i: 
Intre partea băltoasă şi partea mai ridicată despre miază
noapte, iu mijlocul văii, stă hanul icar.) [b al t ă], 

bAlTUI (-uesc) Trans. 1. vb. Ir. A face să iasîi 
din albie [vorb. de o apă, de un rîu), a face să sr 
reverse peste ţărmuri, a inunda; valea conţine atita 
cantitate de apă, incit ajunge a o ca să tnnece ţoale
satele situate lingă matca el (fr.-cor.). 1

2. vb. refl. © Aleşi din albie, a se revărsii iiesii- [
ţărmuri, a inunda 1| © bAltj1. |

3. Vb. inlr. ---= bAltj1 [ba I tă], I
OBAlTUIT ndj. © p. bAltuj 1; © Stătător, ciu't. | 
lui se scurge [vorb. ck' ape), stagnant. “
f'BALTU^A [pl.-aţe] sj. dini. BALTA; doao broaşte ! 
petrecea Intr’o (Tich.).

BALŢ (p/.-ţuri)S7?. © Laţ, ucliiu de fu nici! ®Trans. 
Bucov.Maram. Văl de mireasă, tulpan dolină sau mă
tase cu caro se învăleştc capul miresei după ou- 
nunic: In Sălagin. duce nănaşa In preseara cununiei ««.ui 
cu care să se lmbăl(eze mireasa (Mar.) [lat. b a I I. c u S] 

BAlţAT udj. © Cu pete mariUlbe, sau de o ixi- 
luarc deschisă pe spate şi 
pe alte păr[i ale corpului (Iu 
hoi, vaci. cai şi oi, mai rar 
la alteanirnale) (jH]331): si-a
pus popa Neculal iapa' cea -.-ă la 
cărnţA (VLAH.) ; Împărţi Intru ziua 
aceea ţapii cei bălţaţl $1 cel albi 
şi toate caprele cele băltate şl albe 
(BiBL.); despre păsări: nu (ieri 
nimica, tără munal găina a -.-ă
(SEZ.i © ,lhcin.s ])e la rni.]loc cu u dungă idhă 
[vorb. de hoi sau vaci): un lucru se zice că-i 
clnd de la im loc e vrlstat ou de altlel (ŞEz./ *[ © C 
De acum Înainte n’o să mai fac boi bălţaţi (pann), de iu;i 
înainte n’o să riiai fac nici o ispravă, nici iiii 
lucru dc seamă, n’o să mă mai'pricopsesc;—a umbla 
după boi bălţaţi (L. M.), 11 dori lucruri anevoie de cu- 
))ătnt;— a fi cu carnea -«-ă [sou cu maţele -p-e), a fi rău 
la inimă (comp. a ti cu maţele pestriţe) ţ © (£,■ Scllilli 
hăcios, nestatornic: trălră o viaţă fericită, cum te 
trăesto pe lumea noastră asta —A usp.i [lat. hal teatiis].

BĂLŢAtVRA (/li.-turi) sj. © Pală albă siiu 
de coloare deschisă la vitele b ălţa l e li ® Pc- 
striţatură, amestecătură nepotrivită de diicrite cu
lori (cost.) ; băltături .se chiamă şi atunci cînd păreţi! 
casei se coşcovesc, iar petele se dau cu iul şi apui 
ou var (PAMF.) K ® ./ ij*) Pată albă ce se face pe 
piele, fără durere, dar greu de vindecai ţ ® ♦

^ VORONje.
bAlţAţel udj. ® dim. bAlţat * © Olten.

♦ Orlu A*-, varietate clc grîu.
BALŢI... aw BALTJ1-.
BAL’ţ'bşAT adj.~ BAlTIT: mai râu se coptor»şt« 

sp&ituia, clnd o dngi cu potloage <Jip) [h a 1 (j. 
C/BAlUG i. adj. Mold. dim. bAl (şez.i.

2. bAltjca sj. Q Trans. l-’etiţă blondă li ® tA Oiţă 
bălă. ..

BALUR sm. ♦ © = COSTREI 
© T©---mAtdri [big. balură],

BALURA sj. Olten. ♦ =
BRiNDjrşA-DE-TOAMMA [bălur],

‘BALUSTRADA (p/.-de) s/.
(gs Şir dc balustre, toate dc a- 
eeeaşi formă, aşezate la dis
tanţă egală unele de altele şi 
care aleătue.sc rampa unei scări Fiţr- 332- Baiusuiuia- 
sau îngrădesc un pridvor, o te
rasă, ctc., parmalîc (®| 332, 333) [fr.]. 

‘BALUSTRU (/)f.-tre)sn.® gîşStîlpiişiir depinlifi

331- t^al
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sau de lemu siuiIpLaL sau rotunjit la strung, mai 
umflat în partea do mijloc, şi din care, a.şc/.îndu -

Balustre

Fig. 333. BalustratK'l tle la palatul Mogoş^oaia.

SC mai multe unele Ungă altele, se alcăfueşte u 
halustradă, parmnc ([^i| 3.34); în monumentele con
struite în epoca 
llcnaşterii, se 
găsesc balustre 
(le lurnie varia
te, unele cliiar 
(Jreptmigliiu- 
liirc şi impo- 
(Jobit(; pe fată 
cu diverse sculp
turi de toată 
rnunuseţea (Isij 
:135) Ti (D COMPAS, [fr.]

BALUŞCA (pf.-şte) 
s/. 4 Mica plantă ier
boasă din familia lilia- 
ceclur, cu florile albe 
iToşto prin fineţe, prin 
locuri cultivate, umbroa
se, prin grădini şi păduri 
(OmUhogaluin unihella - 
Iwn) (P 330) [srb. b a- 
liiskn].

BALUŢ i- adj. dim.
BAL: P&ourar cu ol b&luţă,
Căpfttatu-(l-aidrAgu(A f (hod.) .

l. bAlVTA sf, ©
Oi^'i bal Ti *i © Joc ţ.riru- 
II osc.
OBALVAN sm. Olten. Bân.

t'ig* S35. Balu.stni de ],-i 
palatul Mogo.soaia.

Kis. 336. B.'i- 
luţica.

le-

Grindă ( tw upec. aceea 
cure SC aşază la temelia casei); lemn marc, trtln- 
chiu [srb. 1) a 1 v a n].
OBALVANIT. / bIlvANJT adj.
Olten. Biblii,'stătu t, clocit {vorh. de 
apă); rachiu—, rachiu stălul, cald, 
cure nu se poate. bea.

BAMA (pi.-mei, BAMIE. Mold.
BţHBA (pZ.-be) sf. 4 l'llllltă i(!l- 
boasă originară din fndia, şi eiil- 
livută ca plantă alimentară, la 
iioi, în Grecia, In Siria, în Egipt 
şi în .\mcrica, pentru fructele ei 
de forma unor teci de ardei pline 
de seminţe şi care, culese cind 
silit ineu necoapte, se prepară în b'ucătărie ca 
gumă (Ilihiscus /•sadcnlm) [tc. baini-aj, 
'BAMBU sm. ♦ lin 

fel de trestie uriaşă dili 
regiunile tropicale, care 
''i'eşle piuă la o înălţime 
de aproape :30 de me- 
dd; din Irunchiul lui, al 
cărui diametru trece u- 
iicori (ţi> 20 de ein., se fac 
Îngrădituri, cărucioare, 
mobile, bastoane, otc.; 
vlăstarele tinere se mă- 
iilueă In China ca legu
me; din mlsgn zaharoa
să a acestor mlădiţc se 
prepară^^ o băutură fer
mentată; speţa cea mai 
comună este cea diii In
dia (Bambusn arundi- 
ni‘cy, a cărei înălţime 
mi Irece peste 10-12 metri, şi al cărei diametru e 
"lî'm (|e 10 cm. la bază (1'^) .3371 [fe.],

BAMIE s/. bamA.

337. Bambu.

338. 1 ban 
clc aramft.

• 339- 5 bani de nikel.
mintea IntreagA puţini

340. 50 de bani 
de arjrint.

BAN1 sru. ® Mică miiiictă de uramă( = 1/ioo BÂL- 
dintr’un leu) (rliii| 338, 339, 340) ţî © La origine, d am 
banul trebuc să fi fost o munelă cu efigia Banului 
care pusese să-l bată; mai tîrziu, banul propriu zis 
avea numai o valoare nominală (= '/io dmtr’u cos- 
tandă sau dintr’un potroiiic ='/s; dintr’un taler 
= 1/120 dinţr'un leu ^'/ioo dinlr’un ughui=1/3jli diii- 
tr’un galben) 1[ © (p) Piesă 
de zece bani, gologan •[ ®
Moneta cea mai măruntă, 
do valoarea cea mai mică 
(comp. PARA] 1 n’am nici an—; 
văzu el acum cft o mie de vorbe 
un — nu lac iisp.i ® Monetă 
în genere; —ui ce s’au allat 
mal foB de Roman aşa era de
mare cit şAştacnl (m.-cost.) ; un — de zece, monetă dc iO 
bani, gologan: lle-care Ai gazdei un — de zece, pentru 
gazul ce se arde ibr.-vn.) ; 45 : —ul e ideut rotund, lesne se 
rostogoleşte; —1 —ul rftu nu se 
pierde; — a nmbla cu doi —1 
In trei pungi f ® pl. Gan- 1 
Litate oare-carede monetă \ 
du ori-ce fel (de aramă, 
de argint, de aur sau de 
hîrtie), de unde, pr. nxt. 
avere, stare, bogăţie: —i 
îndestul şl cei proşti pot avea,
o pot păstra (sol.) "I © n© Stringe —1 albi pentru zile ne
gre, adună, economiseşte bani în timpurile do i)el- 
şug, pentru a avea la vre
me dc nevoie;—pentru —i Işi 
vinde sulletul, SC zice de un I 
sgîroit, de un lacom debani, 
care eîn stare să facă ori-ce 
pentru bani; —parcă-iscot —11 
afară din casă, SC zice de un 
risipitor, care nu e în stare 
să ţie banii, ci-i chcltueşti;
pe ori-ce; — azi cu —1, mtlne fără —1, SC zice celor ee 
vin să cumpere pe datorie, şi cărora nu, Ii se poate 
facecredit; — a arunca—li pe fereastră, a cheltui banii 
fără socoteală,nebuneşte, pcnimiciiri;—aminca —i cu 
lingura, a avca bani foarte mulţi, a fi putred de bo
gat;—a-i lăsa In —11 Iui,a lăsapc cineva în voia lui, 
să facă ce va voi, a-i da pace; •—eda—i pe miere, a 
certa. ado.jeniaspru ; — —1 au şlTlganll (dară cinste nu), 
se zice a(;elora cari se fălesc cu avu (ia lor. fără a 
fi însă oameni de treabă;—cind al —i. ai şi duşmani, 
cei bogaţi sînt invidiaţi lie mulţi: — —ii stringătomiui 
pe mina risipitorului; — omul fără —1 e ca pasărea fără aripi 
H ® Fecior de —1 gata, se zico despre un om care tră- 
eşte. fără să muneească, cheltuind lianii părinţi
lor ţ| ® Ou înţelesul pi. se inlrebiiinţcază şi .si/, 
ban, dar mai ales în maxime şi proverbe: —ul 
pe om II orbeşte şi sufletul rău II spurcă (eoL.): — —ul e 
ochiul dracului, banii ispitesc pe mulţi, şi din pricina 
lor sînt în stare să facă ori-ce: — —ui muncit nu 
se prăpădeşte: —— la — trage, ci-i ce au luini mulţi, 
pe aceia îi favorizează norocul: — —ni te bagă 
afund, —ul te scoate, arată putiTca baiiiloi' ‘ ®
Mold. Bănuţ (la ou)'l Şj'1 Trans. Banii mitniul
(vic. , părţile cristalizate ale crenienei, care se jiot 
desface în plăci subţiri [sw ban-].

BAN- swi. t ffi Odinioară, un fel de guvernator 
ai Olteniei, numii de către Di mii dintre oamenii 
eei mai de frunte, sau din rudele lui de aproape, şi 
care exercita în cele cinci judeţe o autoritate ad
ministrativă şi judiciară aproape suverană; în vea
cul al XVIII -lea. se numea Ban al craiovei. primul 
boier ai Ţării-Romîneşti care sta în fruntea sia- 
tnlui domnesc, avîndu-şi reşedinţa totdeauna in 
Bucureşti şi bncurîndu-se de o autoritate numai 
nominală asupra Olteniei, unde administrau dc 
fapt ispravnicii de judeţe, sub supremaţia nuni cai
macam al Craiovei 4| © Mold. Demnitar de rang 
inferior, ocupînd rîndul între spătar şi paharnic: 
introducerea acestei boierii datează din anul 170.'>. 
cu a doua venire la domnie a lui Antiuli Ganle- 
mir ţ; ® In Ungaria, odinioară, al treilea denun
ţai' între stegarii ţării, guvernalni' al distiiclelor 
grăniţăreşi i; Banul Croaţiei, Slavouiei. Dalmaţiei, Seve-

119



BAN

Fij;. 341. Banan.

BAN- rinulal, ctc.; în Unipiirile din urmă (pîni înainte 
de rflzboinl mondial), numai guvernator ai unuia 
din ţinuluriie autonome, ai Croaţiei şi ai Slavoniei 
[srb. b a n].

‘BANAL adj. De rînd, comun, lipsit de origi
nalitate, eeea ce a devenit urît şi ncplficut din 
prieină că s’a întrebuinţat prea mult: mă silea să 
răspund la asemenea politeţă prin cuvintele <^e: nu face 
nimica, domnule” (i.-gh.) [fr.].

‘BANALITATE sf. ® însuşirea a lot eo este 
lianal ţi © Lucru banal; vorbă banqlă: a spus tot 
timpul numai banalităţi [fr.].

‘BANAN sm. ♦ Mare plantă ierboasă din ţinu- 
I urile, tropicale care poate 
să ajungă pînă la o înăl
ţime de mai mulţi metri, 
şi seamănă intru cîtva 
eu palmierul (Musa pa- 
radisiaca) (>]] 341); frup- 
tele lui, bananele, groase, 
şi iungueţe, acoperite cu o 
piele groasă, cresc în nu-, 
măr foarte mare, dispuse 
într'o cforchină, şi eohsli- 
tne un element important 
din hrana locuitorilor din 
ţinuturile tropicale; câr
pea lor o foarte dulce şi 
bogată in amidon [b a- 
n a p ă ].
‘BANANĂ [pi.-tine) ,s/. ♦ Fructul bananului 

(■^ banan.) [fr.].
bAnAnAi (.-ăesc,-ălu) i- vh. Ir. ® A mişca în- 

tr’o parte şi intr’alta, a legăna [vorb. mai ales de 
corp): bănănăl mllnlle Întocmai ca picioarele unul om care 
ar lugi (OLVR.) H © A face ceva mişcînd alene mina: 
popa-şl lăcu cruce şl'după dlnsul toţi bănănălră semnul mln- 
tUlrll (OLVR.) .

2. vb. inlr. A (se) mişca uşor Într’o parte şi în- 
tr' alta, a (se) clătina, a (se) legăna (vorb. mai 
ales de corp): capul 11 bănănăla Într'o parte şl lutr'alta, 
de parcă-şl rupsese Junghetura (isp.i [•»- BAlAlAj] . 

bAnĂNAU adv. = B Al Al Au. 
t bANAH(IU) sm. t Lucrător la tarapana, cel 

ce lucra banii' dtimneşti.
ţBANARIE ,s/. (ţ> © t Monetărie, tarapana: 

făcut-au Dablia-Vodă şl — de bani de aramă la Suceavă 
(N.-cosT.) ţi © Mo/d. (PAMF.) Băncl [ban1].
C BAnArIT sbst. Mold. Bănet: boierul acela, 
de mult * ce avea, nu-1 mal ştia numărul (Crg ) [b a n1].

BANAT (pl.-ate) Kti. © Ţinutul clrmuit de un 
Ban ţ © Rangul, demnitatea de Ban [ban1], 
tBANAT {pl.-e.tvii)sn.Mold. Tr.-Carp.® Supărare, 

necaz, mîhnire, părere de rău, eăinţă-r lîu duo des
tui — după cel trei, acum să te prăpădeşti şi tu (ret.) “ 
© Dor, jale: $1 mă vaer brazilor De bănatul fraţilor 
(TEOD.T li © Să nu-ti fie cu —, nu te supăra, să nu-ţi fie 
cu supărare, nu lua în nume de rău: să-mi dai voie a 
tace o Întrebare, dacă nu tl-a fi cu — (Alecs.) 1[ © f Mi- 
nie, urgie: arătat-au Dumnezeu greu —' asupra creştinilor 
(NEC.); a avea pe cineva, asupra cuiva, a avea necaz, 
ciudă pe cineva: avea şi vătămare şl mare Nlcolai- 
Vodă asupra Iul Iile Spătarul Catargiul, pentru supărările 
ce făcuse (N. COST.) ţ] © Mold.i Mustrare, dojană: mal pu
neţi la socoteală că şl Trăsnea era Înaintat In vlrstă şl poate 
nu vetl aduce * nici gramaticului, nici profesorului şi nici 
lui Trăsnea (Crg.) ţ ® Mold. f Bănuială, prejius: îm
păratul nlce un să nu albă... de prieteşugul ce l-au legat 
cu dlnsul (N.-cosT.) [ung. bănat].
C BAnATA vb. refl. Băn. Trans. = pAnAta [P ă- 
n ă t a d- b’ ă n a t].

bAnAţean i. adj. • Din B ă n a t, al lo
cuitorilor diii'Bănat: graiul 

2. bAnAţean sm., bAnAţbancA (pi.-ence) s/. Lo
cuitor. locuitoare din Bănat.

Bănăţenesc Wi-ij. ai B ă n ă ţ e n i 1 o r, In 
felul, după obiceiul Bănăţenilor.

BAnAŢENEŞTE adv.' © După obiceiul, în 
felul Bănăţenilor ţj ® în graiul Bănăţenilor: vor
beşte — [b ă n ă ţ c n e s c].

‘BANC1 (p(.-curi) sn. 0 îngrămădire de nisip 
sub apă. într’un rîu sau în mare, şi caro ajunge

uneori pînă la suprafaţă, constituind o piedică 
pentru navigaţiune (s^banoA1©) [fr.].

‘BANC2 sbsL ^ © Un joc de cărţi, maca: feti 
logotetl de solul nostru, cu meseria etosului şl a »ulul, nu 
pier In Inşi (ALe'cs.i " ©= BANCA2 ©: aduna mizele ‘n 

c'o mişcare graţioasă (vlah.) [germ. Ban k].
‘BANCĂ1 (pl. bănci) s/. © Scaun lung, de lemn 

sau de metal, pe care pot şedea mai multe persoa
ne laolaltă 342): a şedea pe băncile şcolii; » de gră
dină ţ[ © 0 = BANC1 [fr. banc].
'BANCĂ2 (pl. bănci) sf. © V întreprindere co

mercială creată de Stat sau de particulari, ale că
rei operaţiuni de căpetenie consistă în a primi şi 
păstră diferite sume depuse de particulari, a face

Fi^. 342. Bănci.

Încasări şi plăţi în socoteala clenţilor, a da ou îm
prumut bani pe poliţe, a cumpăra şi a vinde efecte 
comerciale în contul propriu sau al clienţilor, a 
face schimb do monete, etc.: Banca Naţională a Eo- 
mfnlel; Banca de Scont; bilet de ~, bancnotă, bani de 
hlrtio 1[ © V Locul, casa uncie se fac asemenea 
operaţiuni de bani H © ^ în anumite jocuri de 
cărţi, ca maca, stos, etc., suma de bani pe care 
bancherul, adică cel cc conduce jocul, o pune di- 
nainte-i spre a putea plăti, în caz de pierdere, su
mele riscate de ceilalţi jucătnri: a pus cinci sute de 
lei In ~; a tăia o a coriducc jocul ca bancher; 
a sparge banca, a cîştiga toţi banii ce bancherul a 
pus pe masă: de efte ori 'punea in contra mea clte-o să
răcie de patru lei, fml spărgea toate băncile (OLVR.) f ®
Trans. yt Bancnotă, bilet de bancă [fr. < it. . 
,‘BANCAIZAN (pl .-nel sn. ţţ1*3 © Fier ascuţit la 

un capăt şi turtit la celălalt, 
cu una sau mai multe găuri ,— —
la capătul turtit, servind la ( 0 
fixarea în perete a unui du
lap,. ctc. ([[^ ,343) ţ[ © Un Fig. 343. Bancnizăn.. 
fier la tejgheaua tîmplarului [germ. B a n k e i- 
sen].; .
‘BANCAR adj. V De bancă [it. bancario].
‘BANCHER sm. © tgJ Cel cc ţine sau .admini

strează o casă de bancă ţi © 4 în anumite jocuri de 
cărţi, cel ce conduce jocul, plătind, in caz de pier
dere, din banii săi toate sumele riscate de ceilalţi ju
cători : cel ’ cari pai iaseră... pe mina bancherului (Dlvr.) [fr.
b a n q u i e r].

‘BANCHET (pl.-ete. -eturl) sn. Ospăţ, masă ma
re, ziafet: ce de mal veselii! ce —uri; (alecs.) [fr. 
b a n q u e t].

‘BANCHETA (-etez) vb. inlr. A se ospăta, a lua 
parte Ia un banchet:
Invitaţii au bancheta! pînă 
după miezul noptll [fr. 
b a n q u e't e rl.

‘ BANCHETĂ (pl.
-ete) sf. © Bancă fără 
spate, mai adesea îrn-

Fig- 344. Bancheta.

brăcată cu postav sau cu piele ([HJ 344): In in
teriorul unul vagon... stau Înghesuite, pe banchete şl In 
picioare, treizeci... de persoane (car.) ţf ® Ricllcă-
tură dcpămîntpe 
care se suie solda
tul ca să tragă cu 
puşca pe deasu
pra parapetului 
[fr.banquette].

■ BAN CHETUI 
(-uesc) vb. inlr. =
BENCHETUI: n’am 
vreme de benchetuit 
(ALECS.) [ b an-
c h c t ].
-BANCHIZĂ

(pl.-ize) s/. 0 îngrămădire maro de sloiuri de
Fig. 345. Banchiză.
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gluiiţă pliililouro, în nifli-ile polare (,@1 345) [îr. 
I) an q u i s o],
'BANCNOTA (pJ.-t«) sf. V Bilei ele bancă, 

bani de lilrlie [fr. li a ii k n o t e < cngl.].
•BANCO sbst. <j* în Jocul de cărţ,i, totalul su

melor riscate de toţi jucătorii; a laoe a juca sin
gur Împotriva sumelor riscate de toţi ceilalţi ju
cători [fr.].

’BANCRQT, -tA adj. Trans. = bancRVT
[germ. B a n k r o t l].
■ 'BANCRVT, -tA adj. sm. /.- V falit, care a 
(lat faliment, mofluz [bancrută].
■BANCRUTA (-utez) r&. inlr. V A face ban

ei' u t ă, a da faliment.
'BANCRUTĂ (pl.-ute) sf. isji) Faliment: este cul- 

psbll de (V simpla comerciantul care a încetat piatlIe 
(COD-COM.); e cuipabll de —' frauduloasă comerciantul falit care 
a sustras sau falsificat registrele sale, a tăinuit sau disimulat 
o parte din activul său, şl care a Înfăţişat datorii neezlstente 
(coc-coM.) [fr. b a n q u.0 r o u t o].
'BANCRUTAR şm. V Falit, care. a dat fali- 

Uicnl, mofluz: mai pot tl declaraţi -^1 frauduloşi şl co
mercianţii cari înainte de declararea In faliment, vor ’fl 
iDBirălnat o parte Însemnată din mărfuri (Cod.-com.) [fr. 
Ii a n q u e r O 11 11 o r].

BĂNCUŢĂ (pi.-ute) şj. Trans. Maram. V Banc- 
liolă: an şerpar plin de băncuţe tot ctte de-o sută şl de-o 
mie de florini (ret.) .
'BĂNCUŢA (pl.-ute) © dim. BANCA1.2 1[ @ f 

<f) Piesă dc 50. dc bani: am gust să te bat la pichet pe 
o ~ (SAS.) II (Ş) Trans. Bân. V Bancnotă de mică va
loare, dc zece creiţari (l..m.) : tinereţe, haine scumpe. 
Cumpăra-v'aş. n’am băncuţe (hod.).
'BANDĂ (pl.-de) s/. © Ceată; sărăcite de bandele 

de zavergil, de başbuzucl, de Zaporojeni şl de sute de bande 
de lllbarl răsplnditl peste toată tara (i.-GH.) ■’ © X Ceată, 
trupă: o din cavaleria noastră să meargă să supere a- 
rletgarda duşmanului (BALC. @ [pl. bande, bănzijj Ceată 
ile muzicanţi, taraf de lăutari: militară; bande de
lăDlarl Jucau hore şl doine (NEGR.) ; mi-al dat boli pe mtncări 
9l pe băuturi, şl încă mal aduci şl bănzl In casă (het.) *' 
:T) (pl. benzi) Făşie dc liîrtie care se lipeşte împre
jurul unui juma!, unei reviste, ctc. şi pe care sn 
surie adresa: un băletan Înalt... pregătea benzile pentru 
expediţie (vlah.i ţ[ ® Marginea elastică a biliar
dului: bila n’a atins banda H La jocul de po
pice, marginea din dreapta sau din stingă, căptu- 
ţilă cu seînduri, pe planul pe care se rostogoleşte 
bila [fr.]. . . '
‘BANDAGIST sm. Cel ce fabrică sau vinde 

l'umlagii [fr.].
'BANDAGIU (pi.-agii, agluri), 'BANDAJ (pl.-aje,

I ig. 346 Bandagiu. i’ig. 347. Bandagiu.

-slpri, sn. / © Legătură, făşie cu care se leagă 
'' rană, o frîntură, etc. ([f] 346) t ® Curgătoare 
de oţel elastică pentru cei ce sufăr de surpătură 
|i347)[fr.].
bandaja (-aiez) 1. vb. tr. A lega cu un b a n- 

d a g 1 u, a face un bandagiu.
,S- iii. refl. A-şi face un banda- 

T1.1]' a se lega cu un bandagiu.
|.,f^^PERPkĂ (pl.-lle) sf. Su- 
"la mică prevăzută în vîrf cu un 
de^leţ şi purtată de toreadori 
m lupibie lor cu taurii [spân.].
.iBANDERpLĂ (pi.-ole)s/.Pă- 

. ae uirtie care se lipeşte în ju- 
mi unui pachet de mărfuri, unei 

etc. şi care nu se poate des- 
ajQedecîtrupîndu-se această făşie ([®] 348) [fr.].

Fie- 348. 
Banderolă.

'BANDIERĂ (pi. -ere) sf. H a, Steag, drapel, 
stindard: vaporul bătea bandiera franceză In pruă şl la 
pupă (l.-CH.) [il.].

'BANDţT sm. 'rilliar, făcălor de rele [fr. 
< it.].

'BANDITESC adj. Oe bandit, tilbărcse: 
v& solidarizat! cu regimul (CAr.).

'BANDITţSM shst. Starea aceluia care trăcşle 
ca un bandit faptă de bandit, lălbărio [fr.].
'BANDITEŞTE adv. Ca un bandit, tllliăreşlo 

[banditesc]. •
OBANDOALA (pi.-oale) sf. Mold. isez.) Femeie 
groasă care calcă de se cutremură toate In jurul 
ei [rut. b a n d u I j a].
O BÂND OL sbsl. Bucov. Clrpăj obială; stai, neagră, 
să-ţl bag (3B.) [currq). pol. bând el a], 
t BÂND OR .sm. £)© Trans. învelişul intestinelor 

II® ţ l'lntece, burtă: şl volu răslpl bandoru preste obra- 
zele voastre (Birl.) [oump. BtNDOACA]. 
OBANDRABURCA (pi.-ce,-ci) sf.'Mold. ţ Car
tof [brandaburcA],

•banduliera (pi.-ere) sf. m Curea lată cu 
ajutorul căreia militarii sau vlnătorii îşi atirnă 
puşca pe umăr [fr.].
O BĂNDURA (pi. ure) sf .Trans. Maram. ©'Bucată 
dc pînză, cîrpă do şters praful: află luna învăluită 
intr'o ~ ca un caş (RET.) •[ ® (j.’j Femeie dnsLrăbălată, 
cu purtări urile (vic.i [comp. bandol].
O BANDURICA sf. Trans. dim. BANDPRA® : Frica 
le va scoate. Le va pune toate, latr'o *, Intr'o clrpă mică
(COŞB.).

BANEASA (pi.-esc) sf. t Soţia unui Ban. 
OBANEAŢA (pi.-eţe) s/. (dam.) Oală mai mică cu 
două mănuşi [ban1].

bAnESG1 adj. Dc bani, ce priveşte banii:
erau gata a da concursul lor moral şl —- (l. Gri.): afaceri bă
neşti, daraveri de baiiL

BANESG2 1. adj. t De B a n, a unui Ban; o. 
mulţime de panduri băneşti... se repeziră cu săbiile scoase
(l.-GtH.).

'2. bAneasca sf. (NASD.) Joc ţărănesc. 
bAnEŞTE adv. în ce priveşte lianii: ată destui 

de bine băneşte [b ă n e S C1].
bANET, Mold. bAnjt sil.s'l.coi.(jrâmadă, mulţime 

de b a n î: el asculta cu drag cum 11 zurăla In urechi 
bănetul lor (vlah.) .
•rangA Sf. (P; = banca.

©BÂNGÎU sm. Mold. işEz.) Lungan, măgădău, de
şirat [ung. b a n g 6].
t bANI* .(-ăneec) vb. tr. Trans. ©A da bani, a 

cheltui: oamenii din sat se mirau de unde băneşte el atlte 
potop de ban (ret.) i[ © t A scoatc bani dc la cineva, 
a-1 sili să dea bani: pre nnll da ia închisori de-1 bănea, 
apoi ti slobozea (N.-cost.).

bAnI2 (-ăneso) f. vb tr. © t A ridica la rangul 
de B a n, a face Ban •[ © F A se adresa cuiva 
ninstindu-l cu titlul de Ban; nu mă tot băni! (hasd.>.

2. vb. intr. A stăpîni ca un Ban: că te-otu ridica 
Ban la Qraiova Şl tu că-1 băni De te-i ferici (TEOD.-).

BANICĂ sf. * SPDTTJTA ®.
OBAnÎCER sm. Mold. (pamf.) 0 Meşteşugar care 
face baniţe. '

BANICIOARA (pi.-oare) s/. riim. BANIŢA: găsi 
O de mălaiu şi se întorcea cu el acasă (şezo.

bAnie sf. t Rangul, demnitatea de B an: a-
ceastă bblerle a băniei In vechile vremi n’au fost (LETJz 

*BANIERĂ (pl.-ere) sf. =BANDipRA; coloraţiile cu 
baniere urmau In cadenţă (i.-gh.) [fr. b a n n i 6 r e].

BÂNIŞpR1 sm. d) dim. ban1; mai bine ia-tl '»,ii 
şi caută-ţl de nevoi (Crg.) ^ Q) pl.
^ = CLOPOŢEI.

■ t BĂNIŞpR2 sm. dim. t Sub- I 
altern al panului, un fel de 1 
judecător ambulant, care avea a- S 
tribuţiunea să judece afacerile de j 
mai mică însemnătate.
t BĂNIŞORIC sf. (hasd.) t Da

rea plătită Banului de către ( 
b ăn'i ş o r i.

baniţa (pi.-ite) sf. Veche Fi Banilă. 
măsură de capacitate pentru ce- B 349 ‘
reale, făină, mălaiu, etc. ( = 20 oca), astăzi !n-

BAN-
BAN
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l^nnio.

BAN- luciiilfi în nuirn pui'U; prin (lublul-dccaliU'ii ([@ 
349); pr. exi. vasul ilc ai-.oastă capacitate: se trt- 
geau tn Judecată pentru o » de mălalu (vlah.) ; ®: cit 
o — [s(in olt baniţa), pi'ozav (Je mare; (|$ţ: II dai ou 
baniţa gl-tl dă cu ciurul, licspro uceia cari te răsplă- 
Lesc iTni poiilru binclo ce lo-ni fftcut; — baniţa ou 
care dai, cu aceea primeşti (Znn.), dupii Cum vei face, 
aşa (i se va rflsplăU [vsl. ‘ba ni ca],
"BANjp nhst. J Un fel de ehilarrt a Negrilor 

din America, întrcbiiiid.'iLu în jazz-band; 
arc gîlnl fnarle lung, camera de rezonanţă 
in formă de tamburină şi 5-9 coarde de 
metal ([a] 350) [fr.].

BANQS titlj. ® Uai'c arc bani mulţi, 
avut: sa cunoştea din totl oamenii oă el e... om 
(RET.) •[ © Care aduce cîştig bun, care a- 
aduce bani mulţi; exeroltind meserii mal co
mode şl mal bănoase (I.-gh.).

BANTA (pi. bente)s/. ® Kăşie (de pînză, 
de birtie, etc.): şl lecţia II va ieşi din 
gură ca scrisă pe o de hlrtle (vlah.) f © 
la'gălură. şină de fier, de oţel, eto. Ii 
© l>l. Obezi, fiare: să-l lege, să-l puie In 

"benle şl să-l ducă la zapclu (Panni * "0 
Margipcade la gîtul sau ininecile unei 
cămăşi: Clntăretul lucbelndu-şl banta de la 
mina dreaptă (dlvr.) [eirinp. pnl. liant 
< germ. M and].

BANUELNIC (1(1 j. Care poale fi băiiuit, care 
dă de bănuit 1 li ă u ii i a 1 ă].

bAnui ( -uesci i. eh. tr. ® A-şt încliipui, a |ire- 
supune: unii bănuesc că o Ei găsit vre-o comoară, alţii că 
umblă cu farmece (car.i 1| © .V-i da îii gind. a-i trece 
prin minie: or fi bănuind el vre-odată că de pe monedele 
pe care le găsesc 11 priveşte chipul unul Împărat' roman ? 
(vlaîl) ţi ® A-şi închipui despre cineva sau ceva 
un lumi. de obiceiu nefavorabil. întemeindu-se 
pe o simplă părere, pe spusele lipsite de dovezi 
ale cuiva sau pe nişte semne, cu totul îndoioase: 
temindu-se de Tudor pe care-1 bănuia de a fi înţeles cu Paşa 
de la Slllstra (i.-SH.); bănuitorul pe unul bănueşte şl pe altul 
ou vina găseşte (gol.) ţi® .\ începe să se îndoiască dc 
credinţa, de cinstea cuiva [vorb. in spec. de cre
dinţa conjugală): Busuioc bănuind pe Slmlnoc că s'o fi 
Îndrăgostit cu femela Iul (isp.).

2.(i|). iiilr. ® .\ fi snpăral pe cino\ ;L, a avea ne
caz ]ie cineva, a-i lua în nume de rău: işl spăla fata 
ca nu cumva s o vadă neadormita soacră şl să-i bănuiască 
(Crg.) ; nu bănui, cumătră dragă, că n'am cu ce să te primesc 
şi să te ospătez isa i *, © Trans. /tfacam. A-şi a-i [lărea 
rău. a se întrista, a fi su])ărat; de cumva nu ovei lua. 
Itl vei bănui după ea (ret.) [ling. b an n ij.

BANXJIALA (pi.-leii) .s'/. ® Părere, de obiceiu 
nefavorabilă, despre ciueva sau ceva, despre vi
novăţia saii inienţinnile rele ale cuiva, întemeiată 
numai pe nişte semne eu lotul îndoioase sau jic 
spusele lipsite de dovezi ale cuiva: o simplă ~ a 
consulului te ducea nejudecat şide-adieptul la puşcărie(I.-gh.) ; 
©: nuntă fără vorbă .'-au ceartă şl moarte fără nu 
se poate, se ivesc aib'sea neinţeU'geri la o nuntă, 
şi de multe ori. eînd moare cineva, mai ales pe 
neaşteptate, se aruncă vina asupra cuiva că i-ar 
fi pricinuit nioarh'a • © îndoială eu privire la 
vinovăţia cuiva: ca să te credem că tu al făcut o aşa vi
tejie, arată-ne vre un semn care să ne scoată din -v nsp.) ţi 
© Trans. Maram. Supărare, necaz, părere dc râu 
[bău n ij.

BÂNXflCipS atij. (îare 11 ă n u eş t e
BANXJITOR. -T04RE (Hlj.

(<(((. /. Oare bănueşte uşor:
Bathorl, sla de' minte şl —, adimă 
Îndată sfetnicii săi spre a se chibzul 
iBAlC.I,

bAntjţ Sm. (fila. ®® B a n 
niieuţ. monelă mică de aramă, 
de argint sau chiar de aur: stă- 
plnul casei un —pierduse (panni ; scli
pesc In soare ca nlrte —I de argint 
Irnnaele sălciilor aplecate pe apă 
(viAiţ., r ® « Monelă de doi Fi?, VI, KAn«(i. 
baiu ţi @ -Mică pala transpa
rentă de 3-4 mm, dimaeiru. care se găseşte la su-

rig. 252. Baobab,

e unul din copacii cei mai di1

prafaţa gălbenuşului oului: ouăle ce au — In partea 
rotundă şl nu slnt ciuruite, acelea sint bune (mar.) ţ| o pţ
♦ Mică planta ierboasă din familia compozitelor! 
înfloreşte mai tot anul în livezi, fîneţe şi păşuni; 
se cultivă mult şi ' 
ca plantă decora
tivă; florile silit 
albe sau galbene; 
numită şi „bănu- 
ţei”, „părăluţe",
„b u m b u ş o r”, ^
„butculiţc", ,,lioa 
re - frumoasă”,
,,fruşiţă”, „seîn- 
teuţă", etc. (Bel- 
lis percnnis) (!®|
35î) ţj ® pi. f 
Trans. = cimişir.

BANUŢEI sm. 
pl. ® ♦ = BÂWJTI1 
ţj © Trans. ♦ - ci
mişir ţ; ® Bări.
(HASD.) K Aluat tă
iat înpătratemă- 
riinte şi care se 
fierbe în supă 
[b ă n u ţ],
'BAOBAB sm. 

f Arbore uriaş 
care creşte cu de
osebire în Africa 
tropicală, şi măi 
ales în Senegambi 
seamă din tot regnul ve 
getal; ajungepînălaoînăl
ţime de peste 25 de me
tri şi trunchiul lui atinge 
uneori 30 de metri de 
circonferenţă; fructul lui, 
care seamănă întru cîtva 
ca formă şi ca mărime cu 
livga, are un gust dulceag, 
cam acrişor, şi se mă- 
ninoădc indigeni; Negrii îl 
consideră ca' arbore sfîiit 
şi-l împodobesc cu amu
lete (Adamonin (HţiildUi)
(■>11 352) [fr.].

• B AP TISTERIU (pl:
-erii) sn. nat ® Clădire si- 
liială lingă o cutedrală şi 
in care se făcea botezul ţ( 
lează, situată 
la stingă in- 
trăJ’ii în bise
ricile iiarohi- 
alecalolice (V;
353) [lat.].
•BAR1 (pl. 

baruri) s/l.
Localul unde 
se vînd bău- ,
Iuri care se Fie- 354- Bac.
eonsumă sLind în picioare sau şczîiul pe 
scaune înalte de jur îm- 
pri'jiirul lejghelei [fr. < 
engl.].
'BAR2 [pl. baruri) sn.

• loc de alergare in care 
jucătiu'ii sini împărţiţi in 
două lidiere şi undo fie
care tabără ciudă să facă 
prizonieri dm tabăra pro- 
livnicn Cii354) [fr. bar- 
res],
OBARA1 (pl.-n) sf. Băn.
..vMoeirlă, băltoacă [srb.].
'BARA2 (pl.-n) sf. ®

I b'ug. vargă de lemn şan 
de metal: — de fier r © 
a. Drug, fus, iiirgbie care
slujeşte spre a mişca cirma •[ ® îa. Bare pareleb

Big- 3'53- HRpliskciu.
© Capelă unde se lio-

Big-, 355- Bai'.l
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pv pARAiiţiLE ' © r: Despăi iiturŞ iii snla unui 
Irihiinal carr separă pe jinlociUori de public ([l-i) 
:l55j: avocaţii, mari ;i mici, cari zilnic şi-au frecat 
coaiele de — rvLAH.i 1l © J Linia vprlicală ce des- 
|iaiie Im scris o măsură de alta II ® ă Liniuţă oare 
ili'spnrle termenii unei fracţii; 3lt [ir. 1) a r r e],

BABABANCA [pl. - ance) s/., (I>j BABAB4NCIU 
(pi.-cil) Sîl. J Tobă: vardie natlonald cu cozi de cocoş 
.... şl barabance (DLVR.) :unul sufltnd Intr’o trlmblţă, şi altul 
bfltlad barabanciul ccar.) [rus. b arab a n e i k QJ. 
obArAbAR. BAKAB4R (utv. B6n. Deopotrivă, 
(Io asonienea, în linie dreaptă, pai’alel [srb. b a- 
r ii 1) ii rl. .
(' BABABARI (-ăresc) vh. re/i Băn. <hasd.) (vic.) 
A se potrivi, a se asemăna, a se împăca unii cu 
nHii [srti. bara b a r i t i s e],

BAHABOIU srn. ® ţ Plantă din familia iim- 
lieliferelnr, originai'ă din Eu- 
riipii meridională, a cărei ră
dăcină seamănă cu un mic 
înnrcov; creşte prin tufişuri 
şi locnri necultivatc, dar se 
nillivă .şi In grădini ca plan- 
lii nlirnenlară (Chuerophyl- 
Ivii! IniOiiiHVW) ([fvt .856): mtnca şj 
berebol sdrati cu pine şi cu ceapă.
(RET.) © Joc ţărănesc [ung. Fig. 356. Harabolu.
I) n r II 11 o I y a 1.

BABAByLÂ (pJ.-ule) Mold. ♦ Cartof [rus. rut. 
Ii II r II1) n 1 j a].
f BAHABULIŞTE s/. Mold. (HAso.) Ogor semănat 
ni Ii 11 r a li n I e. 4

BARABUŞCĂ (pî.-uşte) s/. Mold. ISEZ.) (HASD.) 
» BARABţlLA

‘BABACA, Mold. Maram. baratcA (/i/.-ce, -ci) s/. 
('.iisiiţă de scîniliii'i,
Kilihă, magherniţă 
([■Ij 1157): acum vede 
cineva In locul baraca lor 
oişte eftaute (negh.i ; o 
baratcă de aclndiirl lega 
eolragerla de sus cu 
cea da Jos (D-zamf.»
[Ir. i) a r u i| 11 e].
OBĂBACA {pl. -ace 

f,7urfl. rcaţii grensî^. 
f: BArACIE fif. Bă

) sl.
357. Hai'jice.

Trans. ibud.i ivic.i O Ne-

l’n fel do joc de

'BARAJ (/i/.-aJe,

ac mic în cnr'c sc sciildă ra
ţele şi gişlele, gropiţă, mică aclîncătnră umplută 
cu nnă în urma unei ploi (hasd.i [comp. BARA1-].
' bArACIUNE sf. Trans. (hasd.i ivic.i .\|iă slătntă 

iliiilr’iiri hăliiic [comp. barA1].
BARAGEANCA sf. iTKT.i A 

nirţi.
‘BARAGIU (p/.-agli, -egiurl).

-aiiiti) sn. ® Slavilă, zăgaz 
fiind, ca să Împiedice cur- 
i'iTi'n urmi rîu,cu scopul de 
ii -i ridica nivelul şi a provoca 
u cădere de apă (fw! 358) 1|
® X FOC DE BARAJ, foc OXC- 
r.uliil In aşa fel ea pfu- 
inlilide (gloanţele, obn- 
zrlc) să cnrlă sau să se' 
s|iiiigă la nareenre distanţă 
(Ic o trupă care, printr’un 
fel (Ic per.dca de foc, trebiie apărată, fie că sc 
a şl «aptă a fi atacată de duşman, fie că ca In- 
ciişi porneşte la atac. [fr. bnrrage]. 

BARAGLADINA (jiî.-ine) .s/. Poreclă dată Ţi-
flluildiii: Iti ciuta o din scripcă. nici nu ştii cînd In- 
wreua isAD.i.

BAhAI (-aesc), BtRlJ (-Iese, -liu) vh. intr. ® iSt 
A niîna oile. a ir- fa,.,. sa meargă strigîndu-le 
11 r ^ ® Rt A trece oile prin strungă. ţ[ ® A bor- 

ucrosi. I! îiiginii. 11 mormăi, a şopti neînţeles: le-
nel^ ce tel biril P răspunde odată la ce te Întreb en I icar.) .
IŞABAfETAR =bairACTAR. 
ţBARAlMLjc =BAlRAMLjC. 
baraj m- BARAGItJ.

i„ia^jNCA (7)f'-auce) sf. Kt Piele de miel tăiat 
uaiD după fălarc, sau do Ia acela a cărui mamă 

'' ‘csl jiinghiiilă pînă a nu făta.

I'ip. 358. Haragiii.

BARANGA sf. ® Lup bălrin ciii;e urlă iiiLiiu 
pînă a nu începe ceilalţi lupi a urla (hasd.i 1[ © Tau
rul cel mai puternic care conduce cireada şi căruia 
,i se atlrnă clopotul (hasd.i ţ| @ Poreclă dală unuia 
caro strigă în gura mare. (hasd.i ir. coo.i.
O BArANGI f-geec) i)b. intr. A s'lriga în gura 
mare, a piînge (ipîmi tare ir..cod.i cpamf.i [b a- 
rangă].
OBArAnI (-ănesc) vh. Ir. şi inlr. Mold. Maram. A 
stănfi eu tot dinadinsul, a rîvni, a năziii: poate oft 
tn Ii .V atunci eft-ml iei sufletnl din mine icrg.i.
Q BAbAşTUI ■' -uesc) vh. inlr. Trans. (fr -cdr.i =
bArAtdj.
tBABAT1 srn. nş} Preot catolic: toatft obştea... as

culta clntftrlie latineşti ale baratului loDoe.i [ung. ba - 
rat[.

ÎBAHATs (p/. aturl) sv.- BER4T.
t B Arat A (pl.-Ul. -ate) sf. .e, Un fel de că

ciulă sau" şapcă de iiîslă sau de postav ce purtau 
slujitorii curţii in timpul Domnilor fanarioţi: li
pnrtâ In port unguresc şi cu bftrate negre de plsIftiLET.i,[tc. 
b a r a t a < it.j.
OBArATA (-tez), BARATAJ (-âesc), * *BArATJ (-ftteec) 
ţ. vh. inlr.' A striga în gura mare: şi Nocuicea 
efi venea Chiuind şl bftrfttlnd, Din buzdugan asvlrllnd (toc.i.

2. vh. Ir. A ocări, a certa, a blestema; El pe slugi 
Ie bftrfttee Şi din gur’ aşa grftia (bur.i.
•BARATCA 1»- baraca.

* 'BArAŢI e»- BARATA.
BARAŢÎE sf. rnf Bi

serică catolică (în Bucu
reşti) [b ă r a t1].

BABBA (pl. bftrbi, bar- 
be) sf. ® £) Părul care 
creşte pe bărbie şi pe 
fălei; @: cine poartft 
sft-şi cumpere şl pieptene; * 
mare Şl minte n’are snu * 
lungft Şl minte scurtft; — la 
aşa aşa rftsftturft, după 
faptă şi răsplată;—barba 
lasft şft se dneft, capul si trft- 
lascft, se zice spre mîn- 
gliere acelora cari au 
suferit o pagubă, ară- 
tîndu-ie că aceasta ar fi 
pntTit fi şi mai mare;
— An scuipam In larbft Şl estimp in *. arată tristele UT 
mări ale bătrîneţelor; cind va face 
spinul * sau etnd mi-a creşte iarbft 
’n niciodată ; trage nftdojde ca spi
nul de se nutreşte cu speranţe 
deşarte; — cHi pori in foarte 
mulţi II © Bărbie; O vftduvfi ’n 
virstft... Cu doi dinţi In gurft, barba a- 
scuţitft (PANNi 11 @ Perii coi lungi 
CC an unele animale sub lalea 
dedesubt, la bot snu la oioe; barba 
caprei, ţapului, maimuţei, cocoşului,
ctc..H ® ♦ Tepile unui spic: 
barba splcnlnl; griu cu ; orz cu 
VI ® ♦ în compunere cu alte sub
stantive formează mai multe nu
me de plante; BARBA-ltji-arqn =
RODUL -PAmInTUUH ; barba-BO
IERULUI1, plantă ierboasă cu flori 
de coloare gălbuie-urîtă şi cu 
vine purpurii (Ajwja Lnxmanni);
BARBA-BOIERULUI2 = CHJCA-VOINI
CULUI ; — BARBA -CAPREI1, plantă
ierboasă cu flori galbene dispuse 
în capitule (Tragopogon major);
BABBA-CAPRBI2 = AULICA; BARBA- 
CAPREI3 = CRETUŞCA ; BARBA - CA
PREI4, ciupercă de coloarea găl
benuşului de on, care creşte prin 
păduri pe trunchiurile de brazi 
(Clavaria viscosa) ; barba-oa-
PREI5 = rAMURELE ; BARBA-CA- 
PBEIS = bureţi -de -conopide ; BAR- 
BA-CAPREI7 = TOUMAoEL1 ; BARBA- 
CAPREI8 = MELOŞEL1;—BARBA-ÎMPĂRATULUI1, plantă

Fig. 359, Barba-împftrntuiuî.

Fig. 360. Barli.T, 
popii.

BAR
BAR

3600

f'ig- 361. Bnrb.n- 
ursului.



BÂR
BÂR

ctc.

l*!» 362. Bărbanoc.

(Vinca herb acea;

_ originara clin America, cu fiori mari roşii, gal
bene sau albe în forma de pîbiic care se’ deschid 
scara după apusul soarelui şi se Închid spre ziuă 
(MirabiHs jnlapa) ([D 359); barba-IMPARATULUI2 
^ CUROnBSD1; BARBA-IMFARATULUI" = CATIFELPTA ; 
—BARBA-LUFUI4UI = SPÎNZ1; — BARBA-POPII, plantă 
ierboasă cu flori mici albe-gălbui aşezate Intr'un 
fel de mănunchiu de spice (Spimea amncus) 
(I'-l] 3G0); — BARBA-SASULUI = BARBA-URSULUI1; — 
BARBA-TAPULUI = BARBA-PQPn ;—BARBA-UNGURU- 
LUi, mica plantă ierboasă cu flori albe plăcut 
mirositoare, aşezate în vîrful tulpinei (Diantlius 
spiculilolius)— barba-URSULUI1 plantă ierboasă 
numita şi ,,barba-Sasului”, ,,brădişor", „coada- 
calului", ,,coada-iepei”, ,,coada-mînzului”, „iar- 
bă-de-cositor" sau „părul-porcului” (Eguiselum 
iiri'ciise) (li*i'| 3G1); baRba-ursului- = mAtreatA-de- 

. arbori [lat. barba],
' : bABBAIiATIŢA (pî.-lte) sf. Trans. (vic.) Om 
îmbrăcat cu mască [b a r b ă -1 a fă ].

BABBANQC sm. şi (p!.-oace) sn. A Plantă cu 
frunzele totdeauna verzi 
şi cu flori albastre sau vio
lete de forma unor mici 
pîlnii; în Transilvania se 
inipodobcşte cu-bărbănoc 
steagul de la nuntă şi tot 
din frunzele lui verzi se 
împleteşte cununa pentru 
mire şi mireasă; numită 
şi ,,brabanoc,,,„saschiu”,
.,1'unnniţă ”, ,,merişor”,
,.toaic-în-fir”. ,,foiofoi”,
V. minor) (gS 362) [rus. barvenokă; rut. 
b e r V i n o k].

'BABBAR, -ara adj. sm. /. ® Născut într’o 
ţară ale cărei legi şi obiceiuri au rămas încă în 
stare aproape sălbatică, nepotrivite ou acelea ale 
popoai’clor civilizate ^ © Crud, sălbatic, fără 
milă [fr,<lat.].

'BARBARIE sf. ® Starea în care se află o 
ţară barbară,’ un om barbar ţi ® Faptă barbară, 
apucături sălbatice, cruzime, sălbăticie, neomenie 
[fr.].

BArbARIE sf. iron. Bătrîn bărbos; babalîc;
In treabă, pe... bărbăria de Baştea... cum se strluge averea

[barbă].
‘BARBARISM [pl.-ism) sn. ot Greşală de 

limbă, făcută’în scriere sau în vorbire şi care con
sistă în întrebuinţarea unor cuvinte născocite, stîl- 
cite, sau conirarii spiritului limbii: petitla cev’a(âcut 
ere plina de —e şi de soleclsme (ODOB.i.

bARBAT i, sm. ® Om (în opoziţie cu femeie 
şi copil): cind se ivea Intr’un eolt de nina, bărbaţi, temei 
$1 copil lupeau lâclndu şi cruce (i.-gh.) ţ[ ® Soţ; ce 
ştie satul, nu ştie —ui; a lua de —, a se mărita.

2, adj. ® Care are calităţile, virtutea unui 
bărbat ţi © Youiic, curagios: 111 —a, mama, tipe-ti 
firea pina ma voiu Întoarce dsp.) ţ[ ® Harnic, muncitor, 
sîrguincios, vrednic [lat. barbatus].

BARBATESC adj. ® Do bărbat, al bărba
ţilor: este o temele... cu ceva — In voce şl tn lată ian.-vN.i; 
croitor —: haine bărbăteşti; ' vlrsta barbateased, vir'sta 
omului între 25 si 40 dc'ani ţ| ® Parte bărbăteasca, 
sex masculin; partea bărbătească a nnnl enlmal, bărbă- 
tuşul unui animal ţi @ Genul —, genul mascu 
lin ţj ® Voinic, curagios: Iti Chlama ş’un cine, cel 
mal — $i cel mal Irătesc (ALEC5.-P).

bARBAtEŞTE adv. ® Ca bărbaţii, în felul 
băl'baţilor: s’a îmbrăcat — ţi ® Cu vitejie, vite
jeşte: tusarii sa opresc atunci — şl se întocmesc spre bă
taie (BALC.i ţ ® Cu hărnicie, cu putefe: se pun pe 
munoă şl secerA — tustrei lecloiiltRET.) [bărbătesc].

BARBATOIU sm. avgm. bArbat.
bARBATOS adj. Voinic, curagios, viteaz:

' .teta. de o pui tn strelu bărbătesc, e bărbătoasă IVOR.I [b ă r-
4).* t ].

băRBATVŞ sHi- ® dim. bArbat ţi ® ^ Par
tea bărbătească a unui animal 'i ® g; = lopAticA.

BARBATUŢ sui. dim. bArbat
BARBAŢEL sm. dim. bArbat.
BARBAŢIE sf. ® Mrsia bărbătească ţi ® 0

Fig. 363. Bărbă. 
ţie şi Credinţa.

corabie sau dc

Putere, virtute ţ| ® © Voinicie, curagiu, vitejie; 
hărnicie, , sîrguinţă, vrednicie ţ[ ® bArbAţie şi 
credinţa,' medalie, creată prin decretul regal din 
14 octomvrie 1904, care se con
feră ofiţerilor şi agenţilor de po
liţie sau funcţionarilor publici 
care vor fi contribuit la menţi
nerea sail stabilirea ordine! şi 
siguranţei publice ori vor fi să- 
vîrşit un act de bărbăţie sau 
credinţă 363) [bărbat].

bArbAţime sf. coi. bArbat. 
obArbec’= berbec.
'BARBET sm. ^ Cline flo- 

cos [fr.]. ’ .
•BARBEtA1 mai adesea pl. 

barbete s’/. Favorite: de pe bar 
beta şi mustătl se cunoştea că era 
străin <NEGR.); nn domn cu ochelari şl 
cu barbete blonde (vlah.) lit.].

'BARBETA2 (pî-.-ete) sf. .Şr 
Frînghie lungă de 5-6 metri, 
fixată la prova unei bărci sau 
şalupe, servind a o lega de o 
ţărm [it.]. , . J

bARBIE s/. ® S) Partea obrazului de sub buza 
de jos: răsnllă greu,şterglndu se pe sub bărbia grasă(CAR.iţ
© ^4, Carnea ce atîrnă sub falca- de jos la unele 
animale ţi @ i Bucată de carne roşie ce atîrnă de 
o parte şi de alta sub ciocul cocoşului ţ[ ® Pr. 
anal. Bărbin urechii, partea de jos, cărnoasă, a ure
chii ţi ® J Bucată de lemn concavă care se apli
că aproape de baza viorii şi pe care se razimă 
bărbia celui ce cîntă din vioară ţi ® = bAb- 
bitA® ţi © Barbur, călcîiul toporului, bardel, 
etc. [barbă].

bArbier sm. Cel care are meseria de a rade
sau tăia barba şi de a tunde părul [it. bărbi ere], 
t bARBIER -BAŞA sm. Bărbierul Curţii 

domneşti: .cind se căttănea vre-nn boier, se ducea — de-I 
rădea ialecs.).

bARBIEREALA [pl. -olO sf. ® Faptul cică (se) 
bărbieri ţl ® F Bătaie (pamf.) ţj ® Minciună.

BARBIEREASA (pî.-rese) sf. Nevasta unui 
bărbier.

bărbieresc adj. De bărbier. 
bărbiereşte adv. Ca bărbierii, în felul 

bărbierilor [bărbieresc].
bărbieri (-eresc) i. vli. tr. ® A rade pe ci

neva ţl ® F Â înşela ţ[ ® ® A minţi.
2. ub. re/I. A se rade [b ă r b i er]. 
bARBIERIE sf. ® Meseria bărbierului;

Fig. 364. Bărbierie in Bucureşti, a. 1853 (după Doussiiull).

iŞi: a învăţa bărbierla la capul cuiva, .a cău ta Să S6 de
prindă CU un lucru, să înveţe un meşteşug pe so
coteala sau în paguba altuia ţ] ® Prăvălia unui 
bărbier ([i] 364).
OBARBINCIOARA (pi.-re) sf. Ki dim. bAB- 
BţNTA.

bArbinioc = bArbANQC.
BARBIN'ţ'A = BArbîNTA.
BARBÎŞOARA (pi.-oare) sf. ® £> dim. BARBAţ 

® ţ Mică plantă ierboasă din familia crucifcrelor; 
face flori gălbui care mai tîrziu devin nJbo (Alys- 
sum minimum).
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’BABBIŞQN (pl.-oane) sn. Bărbuţă ascuţită Im- 
piejurul bărbiei ([®| 365): gras, gros şl rumen... ou
un negru şi lung (Dlvr.) [fr. bar- ....
Ijicbon]. if...

BĂRBIŢA (pi.-lte) sf. ® dim. _ v
BftBBA li © Petec de plnză sau 
(Ic muşama, şerveţel ce se îa- 
iRiadă sub bărbie la copiii, mici 
(-Î 366).
•bARBIUŢĂ (pi.-ute) sf. dim. 

bArbj£.
BARBÎNŢĂ, BERBÎNTA {pl. 

inte, -Iote)’ sf. ® tSt Putinică, htr- 
(lău lung făcut din doage de 
lemn (uneori înfundat la amin- Fig. 365. Barbişon. 
două capetele) în care se ţine 
brinza şi laptele de oi (H) 367); @): cina e brinză, 
Nu 1 cînd are de unele, îi lipsesc 
altele II © Bucov. imar.) % Nimfa fur
nicii, în forma unui săculeţ, numită 
si,,ou de furnică” [ung. berbence]. 

bARBOAIEs/. iron. augm.B^BBA. 
bARBOIU (pi.-oaie) sn. augm.

**bARBOS 1. adj. ® Care are 
barbă 11 © Care arc barbă mare şi 
deasă. ,

2, bAhboasA (-pi.-oase) sf. Planta ierboasă cu 
[liă'ile aşezate în spice cilindrice —-
prevăzute cu peri lungi şi aspri; 
spicele sînt pătate cu roşu sau cu 
verde şi violet; creşte prin locuri ni
sipoase, pe dealurile ne- 
l oditoare (Andropnqon is- 
(hnmium) (>i] 368).

BARBULIŢA (pi.-Ue) 
sj (lini. barba.

'BARBUN sni. >#* ® 
l'cşte de culoare roşie pe 
spinare, cu corp lungăreţ 
cam de 2.5 cm., avînd pe 
buza de jos două mustăţi 
lungi, foarte sensibile şi

Fig. 366. 
Barbiia.

Fig. 367. Bărbinţe.

mişcătoare; trăeşte în marea Mediterană şi ma- 
ii'ii Neagră (AIullus barhaius)
(■( 369) K ® ~-E09U, peşte de 
mare, de 20—40 cm., de co- 
liiare roşie sau trandafirie, cu 
■î—4 dungi longitudinale găl- 
l'iii de o parte şi de_ alta 
(.\luHus surmulQtus) ([@| 370)
|ngr. |utaf/p.îcouvi <it.].

BArbUNC sbsi. ® Trans.
* Recrutare K © Mold. cşez.) 
iPAHF.i ;)oc ţărănesc [germ. W er- 
liiingl,

BARBUR, BARBURE sin. ®
Ban. Trans. Colţul dreptunghiu
lar din partea de jos a topo- 
lului, a unui cuţit, etc., călcîiu:
m'ara tSlal cu barburul outltulul K Fig, 368, Bâibo.osa.
ereons.a Clin triunghiular cu
sut la pieptul şi la spatele cămăşilor bărbăteşti:
Tu cămaşă mi-i croi... Pe 
barburul dinainte Pune plug 
cu şaa Bvite, Pe barburul din
apoi Pune plug cu şase boi
ui'.Bsş,,[lat, barbulus 
■' b a r b a],

BARBURA ® npr.
/■ T ® «J Numele popu-
liiP Cil ______ ___ ' _îiT al^siintei Varvara pe 
rerc ţăranii o serbează la 

Decemvrie; în a- 
[casLăzi, femeile îşi 
linbărburcază co- 
idii, adică îi îiiscm- 
Jicază la bărbie, la 
munte şi la obraji 
cu degetul arătător 
mnial in miere sau 
Barbara],

Fig-. 369. Barbun.

Fig, 370, Barbun-roşu.

!n zeamă de câline [lat.

bArburAttJRA (pl.-turi) sf. Kt Crestătură BAR- 
în formă de unghiu pe care o tac ciobanii la ure- R - p 
chile oilor pentru a Ic deosebi pe unele de altele DAia 
jbarburj.
OBARBURE wm- BARBUR.

bArBUŞOARA (pl.-oare) sf. ® (Hm. BARBA H 
© #. = CRUŞATEA.

Monetă care circula

Fig, 371. Barcă cu pînze 
371)' Barca .men e rătăcită

Fig. 372, Barcaz.

ţ barbuta (pi.-to) sf 
în timpul lui Caragea, 
pe la începutul veacului 
trecut, şi care valora 2 
lei (vechi) şi 10’ parale
(HL.).

BARBTJŢA (pi.-te) 
sf. dim. babbA.
OBArC iw berc2.
•BARCA1 {pl. bărci) sf.

a. Luntre uşoară cu care 
se pluteşte pe rîuri şi pe 
lacuri; unele aij şi pînze 
şi sînt prevăzute cu cîte 
un catart sau două (i|I|
Pe al mării val turbat (Alecs.)
[it.].

barcă2 sf. Trans.
Femeie neîndemînatecă 
şi proastă.
OBĂRGĂ, BlRoA(pi.-oe) 
sf. Trans. Kt Oaie cu lina 
creaţă şi mică [ung. 
b i r k a [.
OBÂRGACE sf. Băn. Kt
Oaie care nu prea mă- 
nîncă ori-ce, care umblă 
numai după mîncare bună.

BARCAGIU sm. Cel ce conduce o b a r c ă, 
luntraş * cu ce ochi poftitori ae 
uită la —1 care vă plimbă pe 
loc (VLAH.).
2'BARCAR Sin. Fea/îs. itrb.i 
Kt Ciobanul care' păzeşte 
b ă r c e l c

•barcarola (pi.-le) sf.
J ® Cîntecui gondolierilor 
veneţieni:. începu a mlorlăl o 
—- venetiană foarte cunoacută pe 
atunci (ALECS.) H © Cîntec uşor 
liric, formînd un gen a parte 
ea măsură şi ritm (2|4 sau °l 
])limbare cu barca [it.].

•BARCAŞ sm. (BOL.)
= BARCAGTU [barcă],

BARCAZ (pi.-aze,
-auri) sn. Mică barcă cu 
pînze întrebuinţată de 
pescari (H] 372) [rus. 
b a r k a s il].

* BARD sm. (D t Poet 
sau preot la vechii 
Celţi care cînta ispră
vile vitejeşti ale oa
menilor celebri (lgi]373)
H ® Pr. exi. Poet; Noi 
avem in veacul noatru acel aoiu ciudat de barzi Care n- 
cearcă prin poeme aă devie cumularzi (Emin.) [fr.].

BARDĂ (pi;-de, O bărzi) sf. ® fp-21 Unealtă a 
dulgherilor cu care 
cioplesc lemnul, un 
fel de secure cu tăi
şul lat şi coada scur
tă; altă dată între
buinţată şi ca armă 
de războiu (r]U 374); 
un pridvor al cărui aco
periş sta răzimat pe stllpl 
ciopliţi dinw (odob.) ;
Încep a asv 11 Intr'lnşii 
cu săRetl, sulltiş barde
Stlănci (BALC.); (O,: avtrle j.-j 5 H,irda
cu barda In Dumnezeu
(sau In lună), SC zice despre cei nesocotiţi, nebuni 
sau despre aceia cari se răzvrătesc împotriva

Fig. 373. Bard.

) şi care aminteşte o

Fig. 374. Barde. A. Bardă de 
dulgher. —B. Bardă de rolar. 
— M. Muchie. —V. Vîrf. —L. 
Leafă. —C. Călcîiu.—T. To* 

pori^te »au coadă.
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BAR

Bărdac.

377-
13a rci

este

iMg:. 378.
nărdăhnn.

BAR- Lutiirur ‘i © li- BARDA cunsUilalium^a Pnrscii, 
iiiimitil cic popnr şi „Ciliiîlţ.îna”, ,,'ropoi'ul" sau 
„C.arul (Iruf’ului" (:»!| 37u) [ung. lia rcI],

BARD AC, bAbpac i. (p/. ace) sn. © . bAR- 
DACA1 : leu hftrdecu cu ap& proaspătă (JIP.) *
© 0/fen. Viis (Ic lemn In earc curge 
rachiul clin gurile [oviltir do iu l azan 
•[ ® O/ten. Vas ele It’inn ile formă ci
lindrică ce seamănă cu o duiiiciuară; 
e unitatea de tnăsură piintru lichide 
(In valuare dt; u oca) (Isjl 37(i).

2. SUI. A A'arietatc de prun al cărui 
fruct, biirilaca, seamănă cu goldana 
[tc, h a r d a k],

BARDACÂ1, bArdacA (p/.-uce) sn.- © Vas rnic 
ile păniini, ulcică, cofiţă, cană cu' 
toartă de băut apă (0*ij 377); se re
pezi de-1 aduse şl o bfirdacA de apă de la 
Izvor iisp.) ^[ © Prună goldană, 
prună cu gît, fructul bărdacului 
[h ă r d a c],

BARDAcBL (pi.-ele) sn. (Hm. 
bAkdac © © @ .

BARDACTJŢA (pl.-ute) sf. (Hm.
BARDACA: ui venea s'o bel tntr'o » 
de apă liap.l.

bArdAhan, BURDUHAN (pl.
-ane) sn. ® ^ stomacul mamiferelor: nu 
mal bine lupulQ sd al tn toate zi
lele cu ce să-tl umpli bftrd&banul, şl 
liră si munceşti usp.) ,r © Spcc.
Una din despărţiturile stomacului 
rumegătoarelor (rll378)'7 ® imn.
Stomacul omului lacom, nesăţios 
'! ® Pîntecele. huria mamifere
lor; lupul... 11 apuci (pe armisarlu) 
şl Indati birdibanul spirglndu-l, ma- 
tlle la pimtnt Ii virsa (CAftr.) * ® 
iron. Pîntcce (tilomului): Mă bătea , 
c'unbăt de corn Peste bărdihanul Kol (mar.) * ® Pr. anul. 
Partea cea mai umflată la oală, pîntecele oalei ţ| 
© Pielea care Înveleşte stomacul şi maţele vite
lor, Întrebuinţată înainte vreme la ferestrele 
ţăranilor, in locul geammilor de sticlă: a spart o 
tereastri de birdiban (Crg.) [Ii ii r (I u f].

BARDAhANEALA (pl.-eii) sf. Faptul do a 
b ă r d ă băni (cost.i.

BARDAhANI (-Anesc) rti. Ir. A sfîşia un ani
mal cu colţii, a-i vărsa maţele {vorb. de, fiarele săl
batice) (COSI.) ibărdăhanl.

BARDAhANQS, burduhAnqs ((dj. ® Cu pin- 
lecele mare, burtos, pîntecosţi ® J’r. anal.: altă 
oală tot aşa de bărdăhănoasă ca şi-un popă la aginn işEZ.i H 
© /. Insăreinijlă, borţoasă: fată mare... burduhănoasă, 
cu pîntecele plnă le şură imar.i [bărdăhan, b u r- 
d U h a n ; comp. şl BURDUHQS],

BARDAN. BIRD ar f pi.-ane) sn. = bArdAhan: 
blrdau de popă (PAmf.), pinteccmare; trei borte lipite cu 
bărdan Inchlpuesc ferestrele (NEGR.).

BARDANEAlA .sf. (COST.) : bArdAhAnealA
[b ă r d a 11 il. '

BARDANI 1-ânesc) vb. Ir. (cosi.) = BARDAhANI. 
BARDANOS. bIrdAnQS adj. = bArdAhANQB:

cui fi trebue'o scroafă groasă bărdănoasă (ŞEZ.).
BARDAOS 1. adj. = BARDAhANQS.
’Z. BArdAoasA [jil.-oase) .s/. Trans. (budj Mătiihfilă. 

7 BARD Aş siK., Băn. Olien. ţ = BARDOŞ.
B Ard AŞ sni. Trans. Maram.,® Cel ce lucrează 

cu barda, liminar, dulgher: ,«'ui are lipsă de puţine 
unelte (ret.) .
O B Ard Aşi (-ăşeec) vb. inlr. Trans. A lucra cu 
barda, a excrcilamescria de b ă r d a ş, de dulgher.

bARDAŞIE sf. Trans. Meseria de b ă r d a ş, 
dulgherie.

BARDAŞIT sbst. Trans. © Faptul dc■ a băr - 
liăşi; ocupăţiunea bărdaşului: dacă copilul tău are 
tragere de inimă la —■, 11 dă Ia oraş să înveţe acel Incrn
(RET.).
QBARDAUN(E) ,s»). Băn. Olten. 4, = gAhoAqn ®.

BARDICIOARA (pi.-re) sf. Mold. ipamf.) (iim. 
BAROITA.
tBARDIŞ (p/.-işe) sn. .\rmă veche, un fel

379. Barel.T.

A face bariciide.

de topor cu coadă lungă; trei roata de Nemţi şi ca 
1000 de haiduci cu *e (M.-C051; [pol. b a r d y s z].

BARDIŢA (p/.-ţe) sf. Mold. Bucov. dim. BARDA®: 
In belciugul de la carlmbuldedesupt... era aninată o * (CRg.i. 
r BARDOŞ sm. Băn. i --- baRzA [comp. alb. 
b a r d h o sl. ,

BARDUI (-uesc) vb. Ir. lucra, a ciopli eu 
bard a: Numai din topor cioplită şi din bardă băr-
dultă (R.-COD.).

BARDUIALA (pl.-iell) sf. © Faptul dc a 
h ărd 11 i ăl ® Ciopliturile ce cad din bardă.
OBARDZ... = BARZ...
’BAREJ •*- BARJS.
‘BARELIEF = BASORELIEF [Ir. b a s - r e 1 i e 11. 
BAREM1' BAR IM adv. îpcaltea, cel puţin, mă- 

C0.rt bine că barlm de frica splnzurătorii ai ftavătat ş,Tntai 
nostru” tisp.) fsrb. lijirem].
•BAREM2 (pl.-me) .sn. ± Publicaţiună în eiiie 

SC dau socoteli făcute gata (tabele 
de înmulţiri, de dobinzi, etc.) [fr.].
•BARETA (pl.-eta) sf. Căciulă ro

şie (dn Tină sau dc pîslă), în paţru 
colţuri, pe care o 
poartă eardinalii (flvl 
379) [fr.l.
OBARHE(N)T sbst.
Wi Ţesătură din a(ă. 
şi bumbac [germ.
B a r c h e. n t].

•BARICADA (-adez) i. vb. Ir.
a închide, n astupa 
printr'o baricadă, a în
grămădi diferite lu
cruri în rhijlocul dru
mului pentru a-1 as
tupa şi a împiedeca 
astfel pc vrăjmaşi, să 
treacă: o nşă, o fe
reastră. a îngrămădi Iu - 
criiri în dosul unei iiş[ 
sau al nne.i ferestre,' 
spre a împiedeca pc 
năvălilori s'o deschidă.

2. vb. refl. A SC adă
posti în dosul linei ba
ricade [Ir.],

• baricada (pl.
-ade) sf. Intăritnră tă
cută în mijlocul dru
mului din bolovani, 
butoaie, care, lemne, copaci, etc. cu scopul de 11 
se apăra de vrăjmaş, împiedecîiuhi-1 de a Irece 
înainte I 380); ei încercară an minut a se apăra sub 
ocrotirea unei baricade ibalc.i [fr.].

•bariera (pl.-re) sf. © Stîlpi sail pari liăla|i. 
în pămînt şi împreunaţi 
cu scîndiiri pentru a in-1 —, N A
obide im drum şi a opri I ^ ’ ' 7,/¥|\ .1/
trecerea prin acel loc 1j 
® Poarta dc intrare a 
unui oraş, locul pe unde 
se intră intr'un oraş, în- 
tr’o comună, unde se 
plătesc taxele pentru 
mărfurile ce se introduc 
acolo: Intr'o clipă eram la 
Capul Podului de-alară. ba
riera Moşilor de astăzi ţi.-oH.)
?l @ Urugsaubirnă mo
bilă. cu care sc poale 
închide vremelnic trecerea pe un drniii, pe linia 
drnniului dc fier, etc. (r|îij38il ţ| ® iV l’iedieă. nh- 
stacol [fr.].

•BARIJ ■»- BARJŞ.
CiBARILCA (pi.-ce) sf. = BALERCA [nis. li a 
r 1 1 k o].

BARIM ■»- BAREM.
’BÂRIŞ, S BAREŞ (pl.-şuri), ’BAREJ (p/ iuri; sn. 

® Ţesătură foarte rară de lină: alungind un fintur 
cn nn năvod mic de bstlş ialecs.) 1[ ® ^ Broboadă fă
cută din "această ţesătură şi cu care se leagă fe
meile îlT'^ilc de sărbătoare: Işl vira mareo Itmplels sub

O
Fig1, 380. Baricada.

Fig. 381. HaricrA.
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Fip. 382.
Bariton

barlşul verde (OLVR.) ; apus un bareş curat (slv.) ; cocoana ...cu 
bare) ha»ata legata la cap (CAH.) [fr. b a r r e g e]. 

’BARITA (pi.-te) sf. & l'roLoxicl do bariu de 
cdloHTo albă. întrebuinţat In sticlărie [tr.].
•BARITINĂ (pi.-Ine) sf. «■ .Mineral fuartc răs- 

])indil în natură care se găseşte sub formă de 
cristale izolate sau în mase larnolare, mai rar în 
inasc compacte prin fiioancle metalifere; e un 
sulfat de bariu [fr. b a r y t i n e].
•BARITON SUI. J O Vocea mijlocie de băr- 

liid între 'tenor şi bas f © Vcchiu 
iasli'ument muzical, de mărimea unui 
viiiloncel, cu 7 coarde sub care erau 
iiiliiise şi alte 9—24 coarde de metal 
cure vibrau şi ele cînd se cînta din 
insirument 1[ ® Instrument de alamă 
(le genul saxofonului (f®l 382.) [it.].

• BARIU shsl. fir Metal bivalent, 
de n’doiu’e albă, mi greutatea atomică 
J37, care se găseşte in natură aproape 
iiuiMUi sub formă de sulfat şi do 
cailinnal [fie baryum].

'BARIZ (pi.-izuri) sn. — BAR{$; pe 
cap poartă *ui'i şl tulpane cvor.) .

BARÎCA (-Ic) vb. refl. OHen. A se căţăra; a,se 
Ii II r i c a.

BAHLABOIU sin. ^ - BABABQIU. 
BĂRNACIU iidj. Tr -Carp. Negricios, oacheş, 

lii'im: Mlndră cu ocbll bărnaci. Albă eşti, dar nu-ml prea 
placi (IK..0RS.) [ung. barnâs]. 

bArnAguţ adj. Tr.-Carp. dim. BAniiAcnj. 
BARNAUZ .sui . Băn. #. ® = bArzAVN © = 

GĂROAţlN.
bArnuţ ndj. Trans. bArnaciu [ung. b a r-

II a
■baroana [pi. -oane) sţ.r^ 

baroneasa [ l'r. baroane].
’BABQC adj. ® Neregulat, 

pocit. ('XLriivagaaL: urme de in- 
lluenta acestui jaraon ne-au mai 
rftmas ast&zi (CAR.) © 3Î>| Stil
.dil de (iiliilectură predominant 
de la .sfirşitul veacului al xv- 
Icii piuă în veacul al xvil-lea, Fig. 383. Stil baroc, 
caraclerislic prin abuzul stuca- 
liii'ijor, poleiturilor, ornamentelor, unele de o na- 
fitrii ciudată ţirŞ] 383) © J Muzică .*'ă,
iiiiizicS eepi’itinasfi, supărătoare ţ ®(Tt 
Ciililat: Idee barocă [fr. b a r o q u e < it. 
li II r r o n c o]. _ 1

■ BAROGRAF 
(/li.-le) .sn. e =»
BAROWţiTRU înre
gistrator [fr.]

BARQIU sm.
Una din nume
roasele porecle ale 
Ţiganului.

’BAROME- 
TRI C adj. ®'l5 
U'; barometru, 
privitor la baro- 
nietru, observatiune 
~4, observaţiune 
făculă cu baro- 
inclrul ţ| © Com-
panie ^ă, societate ~ă societate pentru curăţirea la- 
I rinelor prin pre- 
siiinea atmosfe- 
i'ică [fr.j.

■bar OME-
T H TJ fpî.-tre)
!<H- B ® Instrii- 
aHiat, inventat de 
rorricelli (1643), 
ciiri-, serveşte să
niasoni’i; variatiu-
nile presiunii at- 
inosţerice: e aleă-
luilîagenoredin- r- ■, - -
Ir’un tub do criS- F'"' 386, Bî,lon,etru >nreglstialor. 
tal închis la capătul de sus, şi recurbat m partea

k;

Fig1. 384, 385. Barometre.

A ,#=4^
\

387. Coroană de 
baron.

I' ig. 388.

de jos, în care s’a pus mercur; presiunea at
mosferică se cunoaşte după gradaţiunilc săpate 
pe sticlă sau Însemnate pt; tăbliţa pe care c fixat 
tubul, şi care arată cu precizinnc înălţimea la 
care s’a ridicat mercurul în coloană, sub influ
enţa apăsării exercitate,de atmosferă (j^ 384,385)
© ~ Înregistrator, barometru caro înregistrează au
tomatic, pc im sili de liîrlie, variaţiunile presiunii 

■atmosferice, numii şi ,,barogrnf‘ (>]] 386;' ^ ® ~ 
anerold ^ ANEROJD [fr.].
,'BARON sm.'^©In evul mediii, în Franţa, nu

me gene’ric al luturor nobili
lor*; ® rnilu de nobleţă, do un 
rang mai ridicat decît cavale
rul şi inferior viccmtclui (fâj 
387) [fr..].
‘BARONEASA (p/.-ese) sf. 

i® Soţia unui baron ‘.i 
© Femeie care posedă o 
baronie [b a r o n].

'BARONET sm. Ţţî TiLlii de nobleţă, în Anglia, 
liărăzit mim ordin de cavaleri, şi care trece prin 
moştenire numai la partea bărbătească [ongl.].

'BARONIE sf. '3S ® Titlul, rangul de baron ^ © 
în evul mi'dia, în Franţa,'titiu de înaltă nobleţă t 
© Moşie,caro dă proprietarului titlul dc baron [fr.].

BAROS {pi.-oase) sn. Ciocan marc şi greu 
întrebuinţat'de fierari (;l«| 388): harosni — 
cel mare pe carele nici trei oameni nu-1 puteau 
ridica, el se luca cu dlnsul usp.): gloatele tig&~ 
neşti Înarmate cu s&ouri» şi baroase (bd.-oelj 
[ţig. b a r o s < grec. Jâpoţ]

BAROSAN adj. F ® Marc şi greu 
(cit un baros), enorm H © ţp', Cu 
avere mare, foarte bogat, caro arc 
mulţi bani.

•BAROSCOP ipl. -oape) sn. S Aparat 
în formă dc balanţă ciirc serveşte să 
demonstreze principiul iui Archiiiiedo aplicatga- 
zelor $i vaporilor (f^ 389) [fr.].
'BAROU (jji.-ourl) sn. r. ®

Locul, banca unde stau advo
caţii în sala de şedinţă a unui 
tribunal, a unei judecătorii 
© Corpul, ordinul advocaţilor: 
decBDul baroului [fr. barroau].
'BARŞQN {pl.-oane) sn.Trans.

X, Catifea (mai ales roşie): Le- 
lea cu barşoanele Nu şti miilge ol>e 
(iK.-BRs.) [ung. b â r s o n y].
( BARTA ipl.-te) sf. Băn. ivic.)
= bbarta'.
ţbArtag sbsi. (dragh.) Ca

zan pentru fiert apa într’o po-varn'a. fig 389. Bamscop.
o BARTI'fA [pl.-ne) sf. Mold. Un fel de pojghiţă 
(de liuiccgaiu) ce se formează deasupra borşului 
sau a verzei Înăcrite ttEZ., (rv..crg.>. 
î BARUT sbst. Praf do puşcă [tc.].
BARZ’i. adj. Băn. Sur, cenuşiu, cu pene de co

loare amestecată, albe şi negre [vbrh. de păsări):
pene baize; glscă Uiu-lu.'gălnă^ă Focu să te arzăl
(PAC.)

2. barza (pi. berze) sf. i ® .Mare fiăsăre călă
toare din ordinul picioroangclor; 
are ciocul drept, mai lung decît 

, capul, gltiil mare; penele albe,. 
i^r la virful aripelor, negre; pi
cioarele, lungi şi roşii, cu 4 de
gete; trăeştc în Europa, Africa 
şi Asia, mai mult prin lociiriţe 
băltoase şi cele udate de" rîuri; 
se hrăneşte cu broaşte, şopîrle, 
şerpi, peşti, şoareci, insecte şi 
viermi; la apropierea toamnei, 
pleacă de la noi spre ţări mai 
calde, duoîndu-se pînă în cen
trul Africei; se întoarce pe, la 
mijlocul lui Martie. făc!ndii-şi cuibul în copaci, pc 
acoperişurile caselor sau în clopotniţe; sosirea ei, 
ca şi a rîndunelelor, este un somn că s’aii sfîrşit 
gerurile (Ciconia alba) ('ţjil390): oobraznică a in-

BAR-
BAR

Fig 390. BarzA.
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Fig. 391. Bârzăuni.

BAR- drăzuit să-şi a$eze cuibul llugfi coşul bucătăriei (|.-gh.>; O :
a se Ingimfc ca barza, se zice de cei ce se mîndresc 
peslc măsură, şi mai ales despre săracii mîndri H 
© -^-neagra, pasăre ceva mai mică decît barza 
albă, de care se deosebeşte prin penele ei brune- 
negricioase, cu lustru metalic violet sau verde; 
pîntecele şi şoldurile sînt însă albe; e sălbatică şi 
sperioasă, de aceea nu se apropie de locuinţe, ci 
trăeşte prin pădurile dese şi pe munţi;numită şi 
,,barză-ţigăncască“ (Ciconia niijrn) [comp. alb. 
b a r d h ă],
O BARZAON sm. Trans. (mar.) © =bArzAVN®
II © =gAboAvn®.

’ bArZĂUN(E) sm. ® Insectă ceva mai 
mare şi mai groasă decît al
bina, cu corpul vărgat aco
perit CU perişori, şi care pro
duce o miere aproape tot aŞa 
de gustoasă ca a albinei, dar 
mai lichidă; îşi face cuibul 
prin paie sau în gropiţe în 
pămînt; produce, cind sboară, 
un fel de sbirnă,itură carac
teristică (Bombiis Icrrestris)
(teii 391): un bărzăune negru-gal
ben se luptase cu uu palanjln mal 
mare decît dinsul (BR.-vn.) *[ ® =
QARGAUN ® .
OBARZONIU adj. Băn. =
BABZ.
O BARZOŞ, BARZnş sni. Băn. 
it = BAEZA [bv- BABDOŞ].

•BAS (pî.-surl) 1. sn. J ® Vocea bărbătească 
profundă, cea niâi coborîtă din scara muzicală: 
SA verse din gtt dulci glasuri, Soprani, se
cunde şl .»-uri (PANN) TI © Partea cea mai 
gravă dintr’o bucată de muzică eîn- 
tată de mai multe voci H ® Struna cea 
mai groasă la unele instrumente ou 
coarde K © Instrument de alamă oare 
scoate numai sunete grave (teî 3ÎI-) H
© = CONTRABAS.

2. sm. Persoana care cintă cu vocea 
cea mai coborîtă din scara muzicală 
[fr. < it.].
O bAsabA sw- BESEABA.
tBAsÂDI (-Adese) Trans., BAsADUţ (-ueso) Maram. 

vi), inlr. A vorbi: Statl, Turcilor, nu grAbtl, CB ou Onlia 
bAsAdltl (BiB.) [srb. besjcditi],
O BASAXiT...= BAZALT...
O BASAMA, basAMA = BAQSBAMA.

BASAMAC1 (p(.-acuri) sn. 2 Rachiu prosi a- 
mestecat cu multă apă.
O BASAMAC2 sm. Olten. Stîlp mic şi gros între
buinţat la coşare [srb.l.
O BASAOCHIU •»- BÂZAQCHIU.

BASARABEAN i. adj. Din Basarabia. 
2. basarabean sm~ basababeancA (pî.-ence) sf. 

Locuitor din Basarabia.
t BÂSAU sbst. ® t Mînie, necaz H © t Răzbu

nare H '© t Ocară ’I ® Mold. Ură, ciudă [ung. 
bosz ,,mînie”, boszu ,,răzbunare”].
•BASCI. sm. 0 Numple unui popor de rasă ibe

rică care locueşte în munţii Piririei.
2 adj. Relativ la Basci, al Bascilor: limba «a 

[fr. b a s q u o].
BASCA1 sf. Toatălîna de pe o oaie: deştin- 

ge-vB ca ploaia spre (ps.-sch:) [comp. alb. b a S k ă].
•BAScA2 Sf. .a Partea unei bluze de la cingă

toare în jos, poalele unei talii sau jachete femeieşti 
[fr. b a s q u e].
O BASCACARA (-Aroz) vb. refl. Olten. Mold. ® A 

y lărgi pasul 1| © A-şi sluţi trupul Ori faţa, a se 
strîmba, a se schimonosi [comp. rAscAcAIra].

•BASCHINA (pi.-Ine) sf. Mold.^'Bluză. sau talie 
făcută din'stambă şi pe care o poartă femeile
(ŞEZ.I (PAMF.); jt.frgul uncheşn ..0 * cu puehltal (FLOR-J [fr.
b a s q u i n ^...

•BASCULA'Xpi.-uie) sf. Aparat cu care se cln- 
tăresc poveri mari, cu greutăţi de zece ori mâi 
mici, (cîntar) decimal (te) 393) [fr.].
O BASEN = BASţN. I

r IR- 392.

•BASEŢA . (pi.-o(c) sf. ® Înjosire 11; © ţt .los- 
nicie, faptă sau voi’bă josnică, purtare nedemnă 
[fr. b a s s e s s el.
•BASFQND (pi.

-duri) sm. Parte de 
teren mai lăsată în 
jos, mai scufundată 
decît cele din prejur 
[fr. b a s - f o n d].
•BASILAR = BA- 

ZILAB.
•basilicA, ba

zilica (pi.-Icl, -Ice) sf.
® ^ îis La Romani, 
mare edificiu public care servea do tribunal şi 
în care se încheîau afacerî comerciale; multe din

393- Basculă.

yirj1;::.

394- Basilică.

aceste edificii au fost transformate, mai tirziu. In 
biserici creştine; de aci, în evul mediu, nuniclp 
de .r dat ori-cărei biserici creştine f © nit Astăzi 
nume dat bisericilor şi catedraielor mai mari, 
mai impunătoare ([l^ 394) [lat.].

•BASILIGALE = VA- 
SILICALE.

• BASILISC = VASI- 
LISC.

•BASIN (pî.-lnurl) sn.
® Rezervoriu mare de 
apă într'o grădină sau 
într’un parc, havuz (l)]
395)K ©Rezervoriu ma
re de apă pentru scăidat 
((®) 396) U ® 0 .»-ul unui

M-'

...
Pig- 395- basin. 

tluvlu, unul rdu, lerlln-
riul udat de un fluviu, de un riu şi de afluenţii 
săi: .wu] DunArll; -«-ui Şiretului 1| ® 0 --.-ui unei mări,
toate ţările alo căror ape se varsă în ancaslîi 
mare: «-id Mediteranei H © Loctil închis de la tiii 
port de nTare unde se adăpostesc corăbiile in tlm|i 
de furtună ([^397) 1| © £) Cavitatea osoasă aşc-

Fig. 396. B.-isin.

zată între trunchiu şi extremităţile inferioare 
(d 398) [fr.].
•BASrrâT sbst. £) Un fel de pungă în scobitura 

rinichiuiui din care pornesc o mulţime de tuburi 
urinifere [fr.].'

•BASIST sm. J Cel ce cîntă cu contrabasul [fr j-
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BASM.ip BASMU {pl.-me) sn. Povestirea unor 
iiitîmplîiri înc'liipiiUO, în care fapte vitejeşti şi is
prăvi minunate sînt săvîrşite de foţi-frumoşi cari,

Uch[on>"

Fig-. 398. Rasin.

Fig. 397. Basin.

lupUnclu-se cu zmei şi cu balauri, ti birueso In 
cele clin urmă, ajutaţi fiind în întreprinderile lor 
lic zinc, de cai năzdrăvani, etc.; poveste: începură 
bA povestească basme pi zlcatoil
glumeţe iodob.) ; Viata, gin- n.... a—
dutile noastre, NI s'or părea un 
bssmu iltnt (VLAH.i [ew-BASN].

BASMA (pi.-mole) sf.
(i, ftiicaLă,'tnai adesea pă- 
li'iilă, de pînză ori de 
iiiiitase, care .serveşte 
pciitni şters nasul sau 
sudoarea, ori pe care fe
meile o poartă pe cap 
iimoclind-o pe sub băr
bie, sau eu care bărbaţii îşi Înfăşoară'gîtul; îşi 
ştergea Iruntea cu o — cărămizie (DLVR.) : f ©': ’u scoate » 
curaţi, a desvinovăţi ou totul pe cineva, a-1 găsi 
bîi'ă nici o vină 1| ® t Materie colorată de bum
bac, de in sau de lină (şain.iII @ Jocnl In basmale SEV.î, 
INI Ici de horă care se joacă în Moldova după masa 
il(; cununie [te.].
t BASMAGIU sin. fţrf Gel ce fabrică, boeşte sau 
vindi1 basmale: unui (era) * pe Podul Tlrgulul-de- 
oiarâ (CAR.) [tc. basma^y].

BASMALUŢA fp/.-ute) sf. dini. BASMA: bis-
'niAlute bine legaţi Împrejurul gltulul <br.-vn.). 

BASMANTER... = PASMANTER...
BASMU sv BASM.

1 BASN, t BASNU (pZ.-ne) sn. ® = BASM 1[ ® Po- 
'iislc mincinoasă, legendă, fabulă: la toata acesta 
linsne, nu lipsea nloloda'ti de a aduce ca martor si pn biata 
slugă (ODOB.); B se tace de «•, a ajunge de poveste, a 
iiică|iei în gura lumii, a se facederîs [vsl. bas ni], 
t basna (pi.-no) sf. Povestire mincinoasă, fa

bulă, legendă: ne Inrati pre noi aceesti » ci neamul 0- 
meneso nu poate li norocos iţich.) [b a S n].
+ BASNAR sm. Care istoriseşte başnie, povestiri 
miiicinoase, fabule: an făcut ca marele Istoric si nu mal 
lie Iralst de ~ (r.-on.) [b a s n].

BASNAŞ sm. - BASNAR.
1 BASNI (-noBc). { bAsnuj (-nesc) vb. tr. şi intr. A 
l'uvesU minciuni, a istorisi fabule, legende: aceasta 
socotim si fie adevărat pricina... lari nu ce bisnuesc unele 

icANT.i [vsl. b a s n i t i li b a s n].
' “ASNITQR, t bAsnitqrîu sw. Care povesteşte 
""leiimi, care istoriseşte fabule, legende: băsnuitori 
cri aceşlls,,, bsene scornesc (CAni.i [b ă s n u ii.

BASON (pi.-oa- 
ns) S/l. J ® ^fagot 

® doc dc orgă, 
uuiinliiirt timbrul 
'u' oboo iu regis- 
ii'f'le grave [fr. <
II. j.

■ basorelief
l'l -efurl), *baS0RE- 

Llţiy (pi.-evuri) sn.
■y ■■'ciilp'tură tăcu- 
111 pe un monu- 
hp*l;rale ŞArei figuri sînt numai puţin ieşite a- 
' ' . "1 flun ([îi| 399): espresivele basorellevurl ci- 

1 11 i™ arCnl lul 0onstBntin i°D0B ) [it- b a s s o -

•ă. Candrea, — .Dicjionar enciclopedic ilustrat.

t'lg. 399. Basor/dief 
(dc pe columna lui Trăiau).

Fig. 401. Bastion.

*BASTA adv. Ajunge! destul! [it.].
’BÂSTjţRD t. adj. ® Născut din părinţi ne

căsătoriţi Ş[ © ^ # Născut din încrucişarea a 
două rase {vorb. de animale), sau diii încrucişarea 
a două specii {vorb. de plante).

2. bastard sm., bastarda (pî.-do) sf. Care s’a 
născut din părinţi necăsătoriţi, copil(ă) din fiori:
avu durerea si vază pe numeroşii sil 111 legiuit! şl bastarzi 
sllşllnd tara prin pretenţiile lor (BAlc.) [it.].
•BASTIMENT (pî.-ente) .sn. a. Corabie de ori-ce 

formă sau mărime: —ui pe care eram a şi abordat In- 
tr'una din schelele el (I.-gh.) [it.]. ' ' .

•BASTINGAGIU (pi.-agii, -ngiurl), 'BASTINGAJ 
(pî.-aje, -ajurl) m. a. Şir de chichiţe 
sau chesoane, de lemn sau de fier, 
aşezate de-a lungul bordului unui ttŞ'ţ; 
bastiment de războiu, şi în care se 
păstrează hamacele in timpul zi— 
lei ([^ 400) [fr.].
•BÂSTIQN (pî.-oane) sn. iii Lu- _ 

crarc de fortificaţiune aşezată la 
unghiurile unei fortăreţe şi făcută 
din pămîni acoperit ou brazde, din 
zid dc piatră sau. de cărămizi (ţ^ “
401): zidurile din prejur ocollndu- j,-iK 
Ie cu bastioane şl fortificaţii (BAlc.i Basiingao-lu 
[fr. < it.].
•BASTON (pi.-oane) sn. ® Băţ, lung de vrc-uii 

metru, cu măciucă sau încovoiat la capătul de 
sus, şi pe care se • 
sprijineşte cineva 
cînd umblă: Cu ne
rodul cind vorbeşti,—ul 
s&-ti pregăteşti (pann)*'
© Pr.ext. Lovitură - 
dată cu bastonul: 
după clteva bastoane,
I-a tinut'dol ani in tiare (I.-or.) [it.].
•BASTONADĂ (pj.-ade) sf. ® Lovituri date cu 

bastonul K ® Pedeapsă, obicinuită încă în unele 
ţări, constînd Iri lovituri date cu un băţ la tălpi 
[fr.].
•BASTONAŞ (pi.-aşe) .sn. dini. BASTON, 

t BAŞ1 sbst. = Adio: dumneata să fii sănătos... că 
aurul are — (D.-zamf.i [tc.].
OBAŞ2 adv. Băn. Trans. Chiar, tocmai [srb.].
•j- BAŞ3, prefix corespunzător lui arhi-, care se 
construeşte cu substantive, pentru a arăta pe cel 
mai de seamă, pe cel mai de frunte dintre oamenii 
cari au aceeaşi meserie sau aceeaşi însuşire (p^bas- 
AGA, BAŞ-BOIER, BAŞ-CIOHODAR, etC.) [tC.]. 
ţ BAŞ-AGA sm. Primul căpitan sau comandant 

al unui detaşament de Turci: Era căpitan paşa, Baş- 
agaua Turcilor (alecs.-p.) [b a ş3 -f- aga].

BAŞARDINA (pi.-ine) sf. (T'1 = BAŞOLDJNA. 
OBAŞBAFÎR sbst. = BAIBAFţR: Cămaşă de in Cu
sută cu fir Şi cu — (teod./.
t BAŞ-BEŞLIAGA, BAS-beşleagA sm. t Mai. 

marele peste beşlii: au trimis,paşa nu agă şi pe baş-beş- 
liagă cu cttiva beşlii (let.i [tc. bas-besliagasy]. 
t BAŞ-BOIEB sm. ffi ţ Cel dintîiu, cel mai 

de seamă boier al Ţării: baş-bolerul purta hanger Ia 
brlu (I.-GH.1 K © Boier,mare, boier de frunte: nu su
ferea apucăturile de — ce le avea cucouu Fătraşcu la zile 
mari (orio.) [b a ş3 -|- b O i e 1']. 
ţ BAŞ -BULU CB AŞ (A), BAŞ-BULţlBAŞ sm. t Mai 

marele peşte zece bulucbaşi, şeful gardei dom
neşti: trlmetlnd pre baş-bulucbaş ou seimenii la gazdele 
boierilor (must.) [b a ş3 -f b U 1 U C b a ş(a)].

BAŞ-BUZA sf. g Bragă'de prima calitate:
Hai la bragă, Soră dragă, Bragă bună, baş-buza (TEOD.)
[bas3 -f tc. b u z a ,,bragă”].

BAŞBUZy C1 . . . = BAŞI-BDZDO ...: au găsit 
ţările Jefuite şl sărăcite de bandele de . . 1 ((.-gh.).

BAŞBUZIJCJ BAŞ-BUZA: intră lutr'o bragagerie: 
el, să gust ce — aveţi (Dlvr.) .

BAŞCA adv. ® Deosebit, afară de: pensia o —. 
o am după legea a veche, e dreptul meu (CAR.i; Q '■ una vor
bim şl — ne Înţelegem, se zice cînd doi oameni vor
besc şi nu ajung să se înţeleagă, cînd fie-care în
ţelege într’aUfel ij © De —, de-a —, lac. adv. Deo
sebit [tc. b a s k a].

BAS-
BAS

129



f BAŞCÂ,' t B4ştA {pl. băşti) sf. ®- X t Lucrare 
de fo’rtificaţiune făcută pe Ungă şanţurile unei tar 
bere, din pămînt sau de zid, In formă de turn şi 
de unde se trăgea cu tunurile: lăouse Leşii in cele trei 
zile o table, adică o baştă den afară de şanţuri (M.-cosT.)H ®

Pivniţă boltită: intrară In başca rotundă cu păretll şl 
pardoseala de piatră (odob.) [refăcut din pl. băşti, sg. 
b a ş t e tm- BAŞTE],
OBAşCA aciv. Băn. = BASCA.

BAŞCAIiUI (-nete) 1. vb. Ir. A despărţi, a deo
sebi, a separa.

2. vb: refl. A se despărţi unul de altul, a se deo
sebi, a se separa [başca], 
t BAŞ-CAIMACAM sm. t Gel dintliu dintre 

caimacami - [b a ş’ + c a i m a c a m]. 
t BAŞ-CAPICHEHAIA sm. t Primul dintre 

capiohehaielc [b a ş3 + ca pichebaia]. 
t BAŞ-CAPIGIU sm. t — CAPUGI-BAŞA [b a ş* 

'+ c'a p i g i u].. / -
t BAŞ-CÂPITAN sm. Căpitan de frunte [b a ş3 
■f c'ă p i t a n],'
OBĂŞCAŞI (-ăşesc), BAŞcAŞUJ (-ueso) vb. tr. Şl 
refl. = bAşcAluj.

+ BAŞ-CEAUŞ sm. t ® AJai marele peste un 
regiment de ieniceri ţf © Căpitan peste o sută de 
lefegii [b a $3 c e a u şj.

BAŞCHIE, BAşcHţn sf. Un fel de ciocan cu 
leafa" şenţuită de care se serveşte do
garul; numită şi „ciochie”, „păpuşă” 
sau „băţic” (13 402).

BAŞ-CIOCpiU sm. (ŞAJN.) Ciocoiu 
de frunte [b a ş3 + ciocoi u].
tBAŞ-ClOHODAR sm. ® La 

Turci", primul ciohodar său lacheu ' 
al Sultanului K © t Întîiul cămăraş 
al palatului domnesc: răposatul Mă
ciucă... şl mina dreaptă a In Vodă, 
cum s'ar zice astăzi Intllul affblo- 
tant domnesc (i.-OH.) [tc. b a S - 6 O h 0- 
dar]. '
t BAŞ-CONACCIU sm. t Mai 

mareie peste conaccii [baş3 -i- coijacciu]. 
OBAŞPpi = BAIBAFIB.

BAŞ-HENGHER sm. (şain.) pl. Gel măi de 
frunte dintre hengheri [baş3 + hengher].

bAşi vb. intr. $i refl. vulg. A da o băşină; 
capra bese şl oala pate ruşinea, cei nuci, cei sărăci SÎnt 
de multe, ori făcuţi vinovaţi şi pedepsiţi pentru 
faptele săvlrşite de cei mari sau de cei bogaţi 
[lat. vulg. 'blsşlre']. ■

Fig. 402. 
Başchie.

Fig. 403. 404. Başibuzuci.

BAŞIBUZyc sm. ® H Soldat voluntar din tru
pele neregulate ale armatei turceşti ([b] 403, 404): 
.vil omorau pe agalele cari volan să-l reţle să nn treacă 

Dunărea (i.-gh.) t © Pr- ext. Om violent, turburător 
[tc. baăi-bozuk].

BAŞIBUZUCESC adj. De b a.ş i b u z u c, 
ca başibuzucii. '

BAŞIBUZUCEŞTE adv. Că başibuzucii, în 
felul başibuzucilor [b a ş i b u / u c e s c].

BAŞIBUZUCţE s/. Purtare de b a ş i b u z u c, 
violenţă, sălbăticie. ■

Fig". 406. Băşică ’îimo- 
tătoare.

BAŞICA, o BEŞIoa (-şic) 1. vb. tr. A face să se 
acopere (pielea) de băşici: razele soarelui ce-l străbă- 
teau prin păr şl-1 beşlcau pielea (grl.) H © ® A bate 
straşnic, aşa Incit să-i băşice trupul: 11!.bălan, că 
te băşic (isp.).
. 2, vb. refl. A se acoperi de băşici [lat. vulg. 
*b I s s î c a r e].

Băşica, obeşjcA (pl.-icl) sf. ® Sac mus- 
culo-membranos la om şi alte 
animale situat în partea infe
rioară a abdomenului şi în care se, 
îngrămădeşte urina; numită şi 

■băşica udului sau băşica urinară ([■]]
405)11 © Membrana aceasta scoa
să din corpul animalului şi us
cată, întrebuinţată ca burduf, 
pungă, etc.: ei tşl puse o v de vacă 
,tn cap In care-şl âsounse părul cel de 
aur (ISP.); scotlndu-şl beşlca de tutun, 
o desfăcu şl-şlTăsucl o ţigară (sad.) ; o 
beşlcă ’n loc de sticlă e întinsă 'n fe- 
răstrule (Emin.) *[ © £) Băşica tlerel,
sac menibranos, la om şi alte a- 
nimale în care e strînsă fierea i[ Fig, 405. B. Băşica. 
® w}e> Membrană în formă de de
sagă, umplută cu aer, care se găseşte în corpul 
peştilor şi care le serveşte 
pentru a se putea ridicaşi 
cufunda în apă; e numită 
din cauza aceasţa şi — înno- 

, tătoare (;»| 406) 1f © ./■ Mică 
umflătură ce se face pe piele 
de pe urma unei lovituri, 
unei arsuri, sau din alte pricini; 0 băşica cea rca = 
daiac H ® Globuleţ plin de aer oare se formează pe 
suprafaţa unui lichid clnd e pus în mişcare, cînd 
fierbesau fermentează; ploaie cn băşici, ploaie repede 
şi'cu picături mari, formînd băşici pe suprafaţa 
apei în care cad picăturile; «. .de săpun, globuleţ (le 
aer oare se formează suflîndu-se ,în spuma de să
pun f ® t Balon t ® Glob de sticlă ce se pune 
în vîrful unui băţ, ca ornament în grădini: betele 
de la trandafir... cn băşici de sticlă In vlrl (br.-vn.) D ®
.ca. Movilă mică rămasă în urma eroziunii apei H 
(in) A bAşjca-porcului = gogoaşa [lat. vulg. *b e s-
sica].

BĂŞICAT i. adj. ® p. -BĂŞICA 1[ © Pr. exl. 
Rotund, umflat, în formă de băşică: deschizlnd ochii 
mari şl băşicaţi de laorlme (Dlvr.) .

2. Băşicată sf. A Yarielate de struguri.
a. BĂŞICAT sbst. Faptul de a (se) băşica.
bAşicAtor adj. Care produce băşici [b ă- 

ş i c a].
bAşiGĂTURA (pi.-turi) sf. Acoperirea pielei 

de băşici de pe urma unei 
arsuri, unor împunsături de 
albihe sau din alte pricini: 
băşlcătura de viespe e mal veni
noasă declt cea de albine (L.-M.)
[b ă ş i c a]. _

BĂŞIcps 1. adj. Care 
are multe băşici, aco
perit cu băşici.

2. băşicoasA sf. A ® Co
păcel înalt de 2-3 metri, cu 
flori galbene, se cultivă prin 
grădini ca plantă ornamen
tală; frunzele şi seminţele, 
foarte ..amare, posedă pro
prietăţi purgative (Colutea 
eens) ([H407) H © = guşa -porumbului ©.

BAtŞICUŢA (pî.-nte) sf. ® dim. 
băşică U © a = LUMINĂBICA-PĂMÎN- 
TDLUI.

bAşinA (pi.-ni) sf. vulg. ® Gaz 
fetid ca"re iese din canalul şezutului

K © A BĂŞPlA'CALULUI, BĂŞINA- 
LUPULUI, BĂŞJNA - PORCULUI1, băşjna- 
VULPn = GOGOAŞĂ H @ A BĂŞjNA-POR- 
CULUI2, ciupercă globuloasă, mai întîiu 
albă, apoi roşiatică sau brună care creşte 
pe pămînt în pădurile de conifere şi de fag; are

Fig. 407. Băşicoasă.
arbores-

Fig. 408. 
Băşina- 
porculoi.
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miros plăcut şi e comestibilă cîntl c.tlnără; la 
maturitate Insă e oonsiclorată ca veninoasă (Ly- 
coperdon ffemmalumj (fiş] 408) t ® ♦ BAşţNA- 
P(JBOULUIa=BtrRţlTELB-OBRBILOR [lat. VUlg. *b I S- 
sln a].

BĂŞINOS, -oasA iiilj. sni. /. vul(j. Care dă me
reu b a ş i n i. '
qBAŞLIC Cpî.-Icuri) .sn. !|îa Găpătîiul crestat 
şi uneori înflorit al sUipilor casei, capitel [t,c.].

BAŞOLDŢNA (pi.-ne) s/. (I'i (jip.) Femeie destră- 
bălală, desfrinată. 
t BAŞTA başca.
t BAŞTE BASTIE.

bAşTI ! snti BişTil interj. Expresiune care 
caută să imite sgomotul lăcut de cineva, clnd face 
o mişcare repede spre a scăpa dintr’un loc, sbughil 
[uştil din nişte măiăclnl, băştii tml sare. un Iepure
(BR..VN.)
f BAŞTIE, BAŞTEs/, x; = başca ©: eoldatll făcură 
băştii' (BALC.); cetătule cu başte şl bolnită, din a cărlla pietre 
şl lespezi mari locuitorii... au zidit prăvălii (stam.).

BAŞTINA (pi.-Ini, -Ine) sf. ® t Proprietate 
moştenită de la părinţi şi care de veci a aparţinut 
familiei: Işl părăsesc baştlnele lor şl se duc de trăesc prlu 
codri (VLAH.) ţ[ ® Inlrebuinlai astăzi numai in Ipc.: 
de », / din nestrămutat, neînstreinat, rămas 
locului din moşi strămoşi; locuitori de »•, locuitori 
(ari nu s’au strămulăt niciodată din locul, din ora
şul, (lin ţara în,care locuesc; Romăn de»’. Român 
neaoş [vsl. *b as tina].

bAşTINAŞ i. adj. De b a ş ţ i n ă, nestrămu- 
liiL. rămas locului din moşi strămoşi.

2. bAştinaş sm., bAştinaşA sf. Ldeuitor de baş-
linii: băştinaşul mlndrel Oltenii b'pretutlndeneacruce de
TOlolC (VLAH.).

BAT = BEAT. 
bAt = ,bît. .
BATA (pl. bete) sf. ® â. = BETELJE f © â. 

Marginea ele la gîtul sau mînecile unei cămăşi, 
lianlă, bentiţă t ® ffii Păşia, de.obiceiu de altă 
coloare, care formează marginea unei ţesături sali 
unui postav H © brte pl. Un ici de cingătoare 
consUnd dintr’o fâşie îngustă şi foarte lungă, ţe
sută din lină de diferite culori şi împodobită ade
sea cu mărgele şi ou' fluturi, cu care bărbaţii şi le- 
nieile Îşi încing mijlocul: betele înguste cusute ou măr- 
şels... toate slut tesute şl lucrate In casă (vlah.) ; &: a da pe 
ciocva pe bete afară, a-l goni CU ocară dintr’un loc, 
ilinir'f) casă [lat. v 11 t a].

BATACIU adj. sm. Curuia-i place să (se) 
l> a l ă. bătăuş.

BAtAcuIU (pî.-cuie) sn. Băn. Săculeţ [in spec. 
pentru tăin’ă).

BĂTAiaş sm. © V Acela care bate crîngurile 
)pre a goni vinntul afcjră, îndreptîndu-1 spre puş
caşi: cbiotele de. vtnătoare ale bătălaşllor (Odob.) * ©
^ Cel ce bale apa ca să gonească peştele spre 
plasă, cind se pescueşte [b ă.t a ie].

BATAIE sf. © Lovituri date -cu mina, cu un 
tiăţ. ele. ))entru a pedepsi pe cineva sau pentru 
a-şi răzbuna asupra cuiva: l-a dat o » bună: l-a tras 
o *: l a luai la »; a omori in »; a mlnca»;—O: 
bsiaia e din raiu, silit mulţi cari nu SC ’nvaţă minte 
I'ină nu-i baţi, bătaia e leacul cel mai bun; — cearta 
Itră » n’are baz sau cearta fără », ca nunta fără lăutari,
se zice in ironie cind se iscă vreo ceartă între două 
sau mai multe persoane; — bătaia şl ocara nu se ’ntorc 
uicioăată, cel bătut rămînc cu ruşinea, orice ar face;

do))ă bătăi strică, dar două mincări nu (strică) saU mai 
Mae donă miucări decit o », o] SC zice despre cel iacom 
l:i iiiincare: b) se zice aceluia care, poftit la masă. 
răspunde că a mîncat înainte II © Pedeapsă, ur- 
eie cerească) •; @ >4 Bătălie, luptă: Mihai hotărî... 
^ a DD da bătaia In accezi (bAlc.); cimp de », locul pe care 
SC dă bătălia: Gi: cal de », a) argumentul pe care 
SC întemeiază cineva foarte, des, b) ţinta tuturor 
plunu-lor, loviturilor. In spinarea căruia se des
carcă toate, ceea ce se exprimă şi prin gazda bătăi- 
or î Lovituri date cu o unealtă pentru a pre- 
'‘'■J3 rtva- pentru a scoate sau a desface ceva: 

™“ta •«unebalui, griului r ® U. BAtATURA ® : bătaia 
a° tAtăUua sini firele bătute In urzeală (pamf.i ţ © Lovi-'

turi date In ceva [ca ubiectul indirect precedai de RĂR- 
la): auzind In puterea noptll o » la uşă (ON.); cu obiectul D A X 
indirect precedat de In: » In palme; cu obiectul in- DAT 

• direct precedat sie din: » din picior; » din pinteni-1|
© Mişcare: ,» din erlpl; » din buze «| ® ^ Mişcare 
ritmică,. Svlcnire: bătaie inimii, vinei, pulsului, ttm- 
plel; », de Inimă 1[ ® J4 împuşcătură, tragere cu 
tunul (într’o cetate): s'au aşezat tunurile la bătaia zi
durilor (i.-oH.)lf @ Distanţa pe care o poate stră
bate glonţul, glliulcaua, săgeata, etc.: erau departe 
unul de altul ou la o-»de puşcă (vlah.) ; 11 sa arată, ca la o » 
de g^out, oopsrlşul nou de tinichea (UAr.>; fu aproape de lup 
de o » de săgeată (isp.) ; de aci, pr. cxl. hătala ochilor, 
distanţa pe care o poţi străbate cu privirea: stă 
locului să se uite cum mă sulu, pină cind II Ies din bătaia 
ochilor (CAR.) II ® Bunelul unei tobe, unui clopot:' 
bătaia tobei, olopotulul ţ[ © Burietul unui ceasornic, 
cind bate ceasurile: se auzea regulat ca bătăile unul cea- 
sornlo: carte—e—nu (Olvr.) 1[ ® © Suflarea vlnLu- , 
lui: Ier Cu mă împiedecai şl de » viatului căzui In 
mare (ooa.); pr. exl. direcţiunea încarc batil vintul 
mai tare: şi l-a aruncat In 8orb\T mărilor. In bătaia vtn- 
turllor (TOC.) ţ] ® Ijumina soarelui, lunii, focului, 
etc. şi pr. ez’L’dogorcaia arşiţei, flăcării: se vede 
apa sollpind In bătaia soarelui (br.-vn.) ; tn bătaia Innli... toata 
au Înfăţişarea fantastică a lucrurilor văzuta ’n vis (vlah.) ;
Înaltul mal din faţa noastră e mmenlt ca de bătaie unei flă
cări (VLAH.); se Intllnesc fn bătaia unul felinar (CAR.)f@ Lă
trat: bătaia clinilor IF® V ■ Goni rea vînatuiui afară 
din ascunzătoare, Indrcptlndu-I spre puşcaşi H 
© Wpc Bătaia peştelui, lepădarea icrelor pentru fe
cundare, timpul cind peştii îşi leapădă icrele H 
® ® Bătaie de cap, frămlntare cu mintea, trudă 
pentru a pătrunde sau născoci ceva, pentru a găsi 
mijlocul de a săvîrşi ceva greu de făcut 1| ® Bă
taie de ioc, luare în rîs, batjocură [lat. bat t (u)a- 
iia]. ,

bAtAIOS adj. © Căruia-i place să (se) bată,’ 
să (şe) ia la bătaie pentru cel mai mic lucru ţ[
© Găruia-i place să se certe, să caute mereu gîl- 
ceavă altora; dc aci, pr. cxl. iute la fire, mînios, 
năbădăios, neastimpărat: o sgrlpţoroalcă urită şl bă
tăioasă şi rea de mama focului (Vlah.) ţ[ © F (Jţ) Se 
Întrebuinţează pentru a arăta o calitate sau un 
defect în mod superlativ; grozav, înfricoşat, ex
traordinar, nevoie mare: a pregătit o salată de ţlri bă
tăioasă (BR.-VN.); vin », cum nul se poate mai bun; 
cal bătăloşl, foarte iuţi; muiere bătăioasă, a) grozav dc 
frumoasă; b) grozav de rea H © » la ochi, care 
bate la ochi; peste albul cel » la ocbl cădea... un păr 
negru de abanos (gn.) .

BAtAiUŢA (pi.-te) sf. F dim. bAtaie.
BATAL, BATAL sm. © Rţ Berbec întors: să al 

grilă de batalu ăsta, că umblă cam clmic (lung.) *' ©
Ţap bătut II ® Olten. A sta de a sta de capul 

cuiva; a sta nedintit, statornic.
O bAtAlAIA (-ăiez) vb. tr. Bucov. A bate cu
b ă't ă l ă U 1: (cluepa) o spălăm, o bătălăiam... o facem 
caier şl o toarcem (VOR.). -

BATALAMA, PATALAMA (pi.-mele) sf. Q 
înscris, adeverinţă, chitanţă ţi © irori. l- Certi
ficat, atestat, diplomă ţi ©Fiii: a face cuiva oapul 
» , a-l zăpăci, a-l buimăci [tc.-ar b a t a 1 a m a]. ţ

BATALAU (pi.-lăio, -laie, / -lăuri) sn. © Maiul, 
lopăţica cu care spălătoresele bat rufele,'cind le
spală: fu cumplit bătută... cu bătălăurl de multe ori (Dos.)
1! ® Mold. Pilug, pisălog, băţ scurt şi gros cu care 
se pisează ceva: căţei de usturoiu pisaţi tntr’o scală cu 
»i (ŞEz.) ţ| @ Trans. Ciocan mai mare (de lemn) (V(c.) 
ţi © pl. Mold. ^ Cele două unelte ale cosaşului, 
batea şi ciocanul, care slujesc Ia ascuţitul coasei. 
OBAtAleŞ adj. Trans. (bud.) = bAtAiqs ©.
‘BAtALIE sf. a Luptă, bătaie: au făcut o mo- 

vilă şi o cîDce mare de piatră pre unde aa fost războinl bă
tăliei (NEC.); porni la ca nădejdea In Dumnezeu nsp.)
[ngr. it. b a 11 a g 1 i a].
•BATALION (pl.-oane) sn. a Trupă dc infan

terie alcătuită din mai multe compănii: şase bata
lioane de pedestrlme ale Şvednlul (N.-cost.) [pol. b a t a - 
1 i O n .şi it. b a t t a g 1 i o n e].
OBATAR, baţIr adv. Trans. Mold. Maram. Măcar, 
barem, cei puţin: batăr atUa să faci şl tu (RET.); am stat
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BAT
ogriere «vat guu uc soi

l' Sacadei
maQ.hatarde

Fig. 409. Scriere batardă.
adj. Care umblă din loc

BAT- de oapul tatei să-ml tacă... batir un harapnic (CRQ) ; Trans. 
batir oi, CU toate Că, măcar că; batir-ce, batir-clne, 
ori-ce, ori-cine [ung. b a t o r],

•BATAHD 1. adj. Borieie^o'i, gcn de scriere In- 
trebunţată In acte şi
mui ales In lucrările ăe ry , n
contabilitate ([®1409): !LLo
exeroltlndu-ee... ia tel de 
leide scriituri - engleze, Ita
lice, gotice, ^e, ronde(CAR.i 

2. BATARDA (pi.-de) 
s/. Seri ere batardă [ fr. ].

bAtAT.^NIG 1. 
in loc, uşernic.

2. bATAtABNIOA (pi. -ca), bAtAtaRNIŢA
[pl.-i») sf. QBăn.^ Oaie care nu prea 
măn încă ori-ce, care umblă numai după 
mlncare bună t © ♦ Plantă ierboasă, 
cu frunze ascuţite, cu flori galbene, 
şi cu fructele acoperite ou peri scurgi 
şi aspre la pipăit; numită şi ,,petim- 
broasă” (Senecio crucifolius) (f^'410).

bAtAtqr 1. adi. verb. bate f[ ®
Care liate 11 ® la ocbl.

2. bAtAtqr sm. Gel ce bate: tu bătut 4IO
de patru —1 (oos.). ■ Bătâlarnicil.

ţţ. bAtAtQR (pi.-toare) STi. ® K; Băţul 
cu care se bate laptele prins, brighidău, mîtcă H 
© Limba meliţei (oam.i.

4. bAtAtoarr sf. ® Maiu, lopăţică 
cu care se bate plnza cînd se nălbeşte, 
cu care se bat rufele etnd se spală (l.-m.i 
(igi 411) II® Un fel de titirez care se 
mişcă cu bătăi ritmice cînd joagărul e 
în acţiune (dam.i i| ® ^ = batoza H ®
§ Bucată dreptunghiulară de lemn snlid, 
cu ajutorul căreia maşinistul bateforma
spre a o aşeza la nivel, 
începe tiparul (Dl 412).

bAtATOBI (-oiezo), 
rAtAturi (-urase) vh. tr.
A întări, a îndesa pă- 
mîntul, c^cîndu-1 cu pi
cioarele sau bătîndu-lcu 
malul: astupard groapa, o . 
bătătoriră ou tălpile si ple
cară... (DEM.); Şl-apolln pusta 
mea s'o Îngrop Şl 0*6 bdtfttu-

Inainte de a Fiff. 411. 
Bătătoare.

Fig. 41a. Bătătoare.

Fig. 413. Bătături.

resc cu carul (D.-zamf.) [bătătură].
bAtATURA (pf.-turl) Sf. ® Paptul de a bate, 

bătaie: auzind... bătătura In 
poartă, se minunară că ce poate 
să tie(RET.) II © Bătaia vîn- 
tului; nişte lemne legate de 
copaolu... loTlndu-se la bătă
tura vintulul (SB.) H ® Loc 
bătătorit, îndesat, întărit 
prin multă călcare sau ba
tere; în spec. locul di
naintea casei care, prin 
continua călcare de vite şi de oameni, s’n bătut 
bine, aşa că nu 
mai creşte iarba 
pe ,el; pr. , ext. 
curte, ogradă: o
potecă strimtă... Stră
batea de la poar
tă ptnă In bătătura 
locuinţei' stăplnulnl 
(ODOB.); se pirpălea 
cu Irlna la soarele 
care. poleia bătătura 
lor (DLVR.) t ® Lo
cul bătut din faţa 
circiumei satului, unde se adună varaflăcăii şi fe
tele ca săjoace:aloleIntlluIpopas al oberranelorce...umplu
bătătura circiumelor (Vlah.) ; juca mărunt In -v, cumpănlndn- 
se In toate părţile (sad.) h ® întăritură, învîrtoşare a 
pielei, la miini sau la picioare, şi pe spinarea ani
malelor de muncă sau de călărie, produsă prin ba
tere sau frecare (D 413): lăclndu-ml loo printre 
dame... călcind pe bătăturile moşnegilor (negr.) ; i©; a călca

Fig. 414. B. Bătătură__U. Ur
zeală.—S. Suveică.

Fig. ai5. 
Batea.

pe cineva pe bătături, a-1 atinge unde e rhai simţitor 
t ® SS Pirul de tort ce se bate cu suveica în urzi- 
tura pînzei, numit şi ,,băteală” (fă] 414): surtucul lui 
era mal mult urzeală decit —- (Emin.) [lat. battitura]

bAtAturi bAtAtori.
bAtAuŞ i- adj. Găruia-i place să (se) bală, 

să (se) ia la bătaie; asttel de împăraţi — 1 ce tot cătau oa
menilor cearta cu luminarea (isp.i.

|. sm. ® Acela căruia-i place să bată pe alţii, 
care c tocmit să dea bătaie altora: —11 erau nbte 
ElujDagl.. numiţi, fără decret domnesc, de către capii vre-onnl 
partid politic (jip.); — de alegeri, individ, înarmat ou 
o bîtă, tocmit odinioară, în vremea alegerilor, să ba
tă şi să împiedece de a vota pe adversarii politici 1 
© In jocul copiilor ,,de-a armaşul", cel însărci
nat să dea, cu o basma răsucită, atîtea lovituri la 
palmă clte porunceşte domnulsau împăratul(pamf.,.

3. sbst. Mold. \ Lemnul cu, care sp loveşte 
mingea (sez.) .

BATCA1 ipl.-oe) sf. v' Un fel de nicovală mioS 
înfiptă într’o bucată de lemn ascuţită 
şi pe care cosaşul îşi ascute coasa, bă- 
tlndcu unciocănaş ([[i]4l5) [rut. b abka, 
refăcut după a bate].
OBATCA2 (pi.-ce) s/. 5Î Mică măsură 
de greutate (cam 1/i gr.), in spec. pentru 
aur (BUD.) (V(c.) [ung.].
OBATCA3 (pi.-ce) sf. ® Mold. Goşarcă 
împletită cu caro copiii prind păsărijlo 
H © Trans. (bud.) Un fol de cursă, căpcană pentru 
prins şoareci.

BATGA4 (pi.-ce) 
sf.i = babitA1 ® [si.
*b a b k a < baba 
(big. cu acelaşi în
ţeles!]:

BATGA 5 (pi.-ce) 
sf. ® — babpşcA 
©11® Peşte de 20-25 6
cm. ce seamănă cu g -i • ■
plătica şi trăeşte prin bălţile Dunării; numit şi 
„bătculiţă“, ,,corbancă”, ,,corpa(n)că”, ,,corpă- 
nică", etc. (Blicca bjOrkna) (D 416) [s|- "babli-.i 
<baba;oomp. rut. babka].

BATGULIŢA (pi.-te) sf. BAToA4®.
BATE (bat) 1. vb. tr. ® A lovi de mai multe 

ori pe cineva, a-i da lovituri cu mina, cu un bS(, 
etc. pentru a-1 pedepsi, pentru a-i face rău: »■ ou
pumnii, cu mina, ou picioarele, cu bătui; măr pe cineva, 
a-1 bate rău, a-1 stîlci în bătăi; ~ la tălpi pe cineva, 
a pedepsi pe cineva lovindu-1 peste tălpi cu n 
nuia, cu un băţ; © ~ la tălpi (sau la pingea), a pră
pădi, a cheltui în jocuri şi în petreceri; oind puneau 
mina pe clte o para, o.băteau la tălpi pe must (i.-gh.) ; 0 - 
şeaua să priceapă Iapa •*- IAPA; — pe umăr pe cineva, a-1 
lovi uşurel cu mîna peste umăr în chip prietenoşii 
© A lovi cu putere de ceva, a izbi: muierea rea iin- 
gură-şl dă palme şl-şl bate capul de pereţi (Pann) K @ A pe
depsi (vorb. de urgia dumnezeească, mai ales în 
blesteme): Dunmezeu nu bate cu bătui, se zice dud vine 
peste cineva o nenorocire; bată-te varga lul Dumne
zeul bată-te mlnla lui Dumnezeu!; de asemenea, In ju
răminte şi blesteme: să mă bată Dumnezeu ducă mint; 
bată-1 Dumnezeu! Alte expresiuni ca: bată-l noroooli 
bată-1 fericea! bată-1 cuculI bată-1 crucea! bată-1 plrdalnl- 
cuii bată-1 pustia! etc. se întrebuinţează adesea ui 
exclamaţiuni de uimire sau de admirare: sare co 
o maimuţă pe armăsar, parcă-1 văz, bată-lDumnezeu I (I.-sh.)*!
® X A învinge, a birui (în războiu, în luptăi: 
ştefan cel Mare a bătut pe Turci In mal multe rlndurl 1 
© X A lovi, a atacă o, cetate cu tunuri, cu puşti, 
cu maşini de războiu, pentru a o cuprinde: vinori 
de dimineaţă au început a batere cetatea (gh.-ur.) ; de ori 
(yorb. de puşti sau de tunuri) a trage, a lovi, n 
ţinti, a împuşca: număram timurlle oare băteau SlIlBtrto 
(I.-GH.); ~ războia, a purta războiu, a se lupta, a si; 
război H © © A învinge, a întrece, a se arăta rnai 
tare (într’o discuţie, într'o polemică, la joc): 1-»® 
bătut de două ori la biliard H © A da lovituri CU o 
unealtă pentru a prelucra ceva, pentru a scoate 
ceva dintr’un lucru: pămintui (aria, ul.o.), a întăd
pămîntul prin lovituri cu maiul, cu picioarele, ctc.;
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»Herul, a-1 lucra CU ciocanul,.a-1 ciocani; 0: 
bata tiaiai olt e cald, nu scăpa prilejul din mină, 
nu pierde vremea, zoreşte o afacere clnd vezi că e 
bine Îndrumată; y' coaaa, a ciocăni coasa cu 
ciocanul pentru a o ascuţi; ® ~ monets, a face 
bani; / — urlul, porumbul, etc. a desface prin lo
vituri cu îmblăciul, etc. grăunţele dc grîu, boabele 
de porumb, etc., a îmbiaţi; Si '»■ pinza, a lovi cu 
vălalelc firoie de bătătură pentru a face ţesătura 
mai deasă; — un pom, a-1 scutura, a-i lovi crengile 
cu o prăjină, cu o nuia, ca să pice fructele; fit: 
bale nucile plnd nu pică frunza, să facem ori-CC lucru 
la vreme; — hainele, covoarele, a le lovi cu un băţ 
ca să iasă praful din ele t ® A amesteca bine 
prin lovituri date cu o unealtă: * ouăle; —■ laptele; 
fi:apa să aleagă unt, a face O muncă zadarnică, a 
lucra fără rost; J< —- mazărea, tasolea, lintea, a re
duce boabele fierte de mazăre, etc. în stare aproape 
lichidă, frecîndu-le şi amestecîndu-le bine; ^ «- 
cărţile (ric joc], a le amesteca 1[ ® A înfige, a vîrî, 
a băga în ceva, a înţepeni prin lovituri repetate:
— un cuiu, un piron In perete; /v un par, lin ţăruş In pă-
mint: broasca la uş&; •«>’ liotcoava; «v cercuri la o
bute *! ® J A face să răsune prin lovituri {vorb. 
dc imelo instrumente muzicale): —■ toba, toaca; fii: 
bale toba la nrecbea surdului, SC.zice despre Cei ce nu 
v(ir să asculte; — tactul, măsura, a măsura tactul, 
Unipul, lovind uşor cu ceva; — a juca lovind 
liiiv cu picioarele în pămînt: ~ brlul, chindia H 
@ V A asvîrli, a arunca departe, a repezi, lovind.
( II icva: * mingea, turca, poarca,, etc. ţj © A umbla 
dc- intr’un inc, a străbate, a cutreiera: se înhăitase 
cu clliva (eciorl de boieri şl băteau mahalalele (I.-gh.) ; toată 
ziulica bate prundurile după scăldat. In loc să pască cel clr- 
lanl iCRG.): ordonă... să bată codrii, ca să prlnză pe lugarl 
iNEcn.i; (Ic (ici @r.drumurile,/V uliţele, podurile,
- cimpurile, a umbla liaimana, a umbla încoace şi 
iiicolo pe clrumuri fără nici un rost; — cimpll, a 
viirlii înlr’aiurea; ~ uşile il.-m.), a umbla din c,asă 
incasă fără căpătîiuH ® ISt A mina: —oile ţj 
(Ui a da lovituri, a lovi [vorb. de unele părţi alo cor- 
pnliii): a-şl — pieptul cu pumnii; pr. ext,: a-şi — pi
cioarele. a se osteni de geaba; de geaba vă mai batett 
picioarele ducludu-vă (CRG.i ; a-şl — gura, a-şl — limba
(ZNN). a vorbi de geaba, fără nici un folos ţf © A . 
vălîmm, a răni prin frecare, prin apăsare: ghetele 
lu'aii bătut rău la picioare; l-a bătut jugul la ceafă * © 0 
A iimiici, a chinui, a nu (ia pace: — capul cuiva, a 
iiii-i da pace, a-1 supăra cu o cerere; a-şl — capul, 
mintea, glndni, Urca, a-şi frămînta mintea, a se os- 
Iciii ocreetind ceva; a-i — la cap, a'-l ameţi, a-i 
imuluce ameţeli [vorb. de băuturi spirtoase, de 
cărliiini aprinşi): l-au bătut cărbunii la cap; şi 'n mod 
uhsolnt [fără obiect direct): aceasta-l altă băutură: bato 
mal tare la cap (se.i ; a-1 — gtndurile [sou glodul), cu- 
leiui, mintea, a-1 îndemna cugetul, a-1 împinge să 
iacîi ceva li © © A vătăma, a aduce stricăciuni,
II bliitui (vorb. de ploaie, grindină, brumă, etc.): 
Romftncale serbează toate Joile de după Paşti... ca grindina 
lă nu le bată boldelo imur.) ţ| © © A sufla tare [vorb. 
dc Vint): clnd vlnturlle 11 bat, Iruuzele-1 cad la pămlut 
(GOL.) H (iŞ) A izbi, a lovi cu putere [vorb. do apă, de 
valuri): corabia mare şl valuri mari o bat (pann) U © © 
A liivi, a atinge,’a învălui cu razele sale [vorb. de 
soare, fie lună): luna-ibătoa In la(ă (v.LAH.iţ) @Ăatingc: 
părul 1 se făcuse cu totul de aur şl-i crescuse de bătea pul- 
Mie iisp.) *j @ mătănii, a face mătănii; a bătut
mătănii pentru mlntuirea ţării, milostiva Domniţa Elena 
(uLAH.i ţi @ K; .w un berbec, un ţap, a-1 întoarce, a-1 
cablm H @ — c iapă, a o încăleca (armăsarul)
pdiliu fecundaţiune ţ[ @ A-şi — joc de cineva, a-1 
lua m rîs, a-1 batjocori, a-1 lua în bătaie de joc.

z: ro, tnir. ® a lovi, a da una sau mai multe 
bjyuun în ceva [cu obiectul indirect precedat de in):

ea ou pumnii In uşă şl-ml striga de zor să-l deschid 
(VUAH.I; - cu piciorul In pămlnt; dc aci, în mod absolut: 
ae Şl ţi ae va deschide, cere şl ţi se va da; — In palme, 

ri ?.e ma.i. •P'îlte ori cu o palmă in cealaltă, a 
In?11! j mîini: a) în semn de aprobare, dc mul- 
Llllle’ n® hucurie; b) pentru a cliema o slugă:

? 11 Ila,II1e şl porunci feciorului să-ml aştearnă In odaia 
Ier (i.-CH.); fi : cit al bate In palme, într’o Clipă, în

dată, numai 'decît II © A lovi, a da lovituri în BAT- 
ccva (cm obiectul indirect precedai de la): — la uşă, d «-i- 
la poartă; 0: In sfIrşit succesele an început să bată şi la DAI 
uşa mea ivlah.i ; (Fi: (Crăcltmul) bate Ia uşă, se apropie, 
nu e departe; fi): cine bate la poarta altuia, o să bată şl 
altul la poarta Iul, Cine cere un serviciu de la altul, 
va veni vremea să i se ceară şi lui ţi ® A lovi, a 
da lovituri In ceva (cm obiectul indirect precedat 
de din): — din picior, a) a lovi cu piciorul în pămînt; 
b) 0 a porunci, a se răsti; 0: — din pinteni, a fi 
foarte, bucuros, a nu mai putea de bucurie f 
® A izbi, a Iovi cu putere (cm obiectul indirect pre
cedat de In): zidul de afară tu cara bat valurile Oltului 
(VLAH.)ţi ® A mişca: — din aripi saM cu aripile; fi: —din 
(saM in) buze, a duce lipsă de un lucru de mare tre
buinţă, a rămînea înşelat în aşteptările sale, a 
nu se alege cu nimic ţi ® £) A se mişca în mo(i rit
mic, a SVÎcni: a-l — inima, pieptul, vina, pulsul, tlm- 

. pla; 0: a cărui Inimă bate Ia ori -ce faptă nobilă (I.-gh.) ţ[
© © A sufla [vorb. de vint); fi: ll bate vlntul In 
traistă, e sărac lipit; fi: clinii latră,datul bate, lumea 
multe vorbeşte, dar omului să nu-i pese, ci să-şi 
vadă de treabă ţ| ® © A cădea cu putere, cu 
sgomot [vorb. de ploaie, de grindină, etc.): oind bate 
piatra, Înfige toporul In pămlnt, că-1 bine (şez.) : tntr’o seacă 
lungă de lamă, pe clnd ninsoarea bătea In gcamarl (i.-gh.) ţi 
® J A răsuna, a suna [vorb. de tobă, clopot, etc.): 
băteau dobele, de glndeai că bubue (ret.); clopotele bisericii 
domneşti... băteau cu glas lainic (odob.i ; de ascineneavorb. 
de un ceasornic: ceasornicul ce bătea de sa auzea peste 
tot tlrgul (LET.); de aci, 0: — Ia auz ori la urechi, a a- 
trage luarea aminte, a face vîlvă; iniiinţase o socie
tate secretă, cu numele de eteric, nume modest, care nu bătea 
la auz (I.-GH.); ©: — bine (saMrăuj la urechi, a suna fru- ’ 
mos (urît), a plăcea (a nu plăcea) auzului ţ[ ® A
lătra: elinii... au început a — straşnic (SEV.); fi); clinele 
bate, vlntul duce, lumea multe vorbeşte, dar omului să 
nu-i pese, ci să-şi vadă de treabă ţi ® A lovi, a 
atinge, a învălui cu razele sale, a lumina (vorb.
(Ic soare, lună, stele, de lumina focului, etc.): clnd 
am deschis ochii, soarele bătea In geam (vlah.) ţi ©

împuşca, a ţinti: Turcii bateau cu tunurile In Muscali 
de-l prăpădeau (I.-gh.) ; cit bate puşca, cit dc departe poate 
să ajungă, să străbată glonţul puştii; de aci, 0: 
cit bate ochiul, Cit vezi CU Ochii, cil: poţi cuprinde cu 
vederea, cit vezi de departe ţi © — la ochi, a atrage 
prea mult luarea aminte (trezind interes sau bă
nuială) ţi ® Viirb. de colori: — tu roşu, In galben, etc., 
a da în roşu, In galben,- a se apropia întru cîtva 
dc una din aceste colori ţi © Mold. — (cu...), a avea 
tragere de inimă, a avea simpatie: Luiuţa nu bate 
nicidecum cu Guliţd (alecs.).

0, ub. refl. CD A se lovi unul pe altul, a-şi da lo
vituri unul altuia: b&letii se bat Intre el; s’au bătut ou 
pietre, cu pumnii, cu picioarele, cu clomafnil, cu sabla, etc.; 
{construit cu tn): s'a bătut In duel; berbecii se bat In ca- 
pete; cap In cap sau In capete Ud) ini A SC lup
ta pe cîmpul de bătaie, a se război : Romanii s’an 
bătut totdeauna, n'a fost războlu fără ca ei să nu tl sărit 
asupra păglnllbr (i.-qh.) U ® 0 cu moartea, a trage de 
moarte, a fi în agonie; cu morile de vint, a se lupta 
cu primejdii sau greutăţi închipuite; ^ cn (gîndu- 
riie, a se frămînta cu mintea U 0 A se certa, a se 
lupta, a căuta să se întreacă unii pe alţii pentru a 
căpăta ceva: liftele streine... cari se băteau mereu pe 
biata (ară, se retrăseseră peste Dunăre (i.-gh.); de aci, 0
Mold. Bucov. a căuta cu drag pe cineva sau ceva, a-i 
plăcea din cale afară; (băiatul) se bate tare după femei 
(VOR.ţ ; o vită care se bate foarte tare după sare se numeşte in 
unele părţi ale Bucovinei mlrsltă (mar.) U © A se lovi pe 
sine, a-şi da lovituri: începe a pilnge şl a se cu 
pumnii ta cap (i.-gh ); ^ cu mina (sau ou palma] 
peste gurăi^.GpRA U ® ^ se lovi CU putere dc ceva, 
a se izbi: s’a bătut cu capul de toţi pereţii; omul plnă 
clnd nu se bate cu capul de pragul de sus, nu-1 vede pe cel de 
jos pv* PRAG 11 ® ^ A şc mişca îh'mod ritmic, a ?e 
clăti, a SVÎcni: l se bate inima, vina, pulsul, timpla, piep
tul, ochiul, sprinceana U ®, A se SVÎrcoIi, a SG sbate: 
nu te-a frămintat dorul ca să te batl pe Iarbă noaptea întreagă 
fără să adormi (dlvr.) ; ^ ca peştele pe uscat, a dlice
O viaţă plină de necazuri [lat. b a L t (u) o r o].

BATE shst. F numai in loc. un puIu de o bă-
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BAT-
BÂT

tain straşnică: mitl dlndu-l un pulu de/^**, aşa din senin * 
(CR6.) [bate].

BATEALĂ (pî.-eU) sf. O Olten. Băn. 'îv =bAtA- 
TţTRA ® t ® Mold. =P4TCA3 ©[.bate],
O bAteliştE s/. Mojd. ® Loc bătătorit ele vite:

' In * mal bine se face brişcă decU In p&mlntnrlle cele noud (ion.) 
^ © Loc de întîlnire: unde era flăcăilor şi a tetelor 
(CRG.) © Bucov. ® Locul undo-şi arată cineva is
prăvile, undcrşi desvoltă activitatea; lumea întreagă 
era aonma >va vitejiilor Iul ise.i [b ă t e a 1 ă], ' 

BATE-PQDURI sm. f Haimana, care bate 
drumurile fără nici un rost [bate -f p o d u r i], 
•BATERIE s/. © a Mai multe tunuri aşezate 

într’un. loc pentru a 
bate o cetate sau' a 
trage asupra duşma
nului în cîmp deschis; 
locul unde sînt aşezate 
aceste tunuri; compa
nie de artilerie cu tot 
materialul ci ([Şj 417- 
419) II © pL ® Planuri,
combinaţiimi; grupul numeros, tn mijlocul căruia Işl aşază 
ambiţioşii bate
riile lor, este 
clasa muncitoare
(l.-GH.) ^
electrică, mai
multe buteli Fig. 418 Baterie de asediu,
de Leyda lega
te Intre ele si cu care se fac anumite experienţe

Fig, 417. Baterie de coaste.

Bateria unui vasFig. 419 războiu.

__ 420).H ® F O sticlă de vin şi una de apă ga-.
zoasă sau minerală aşezate 
Intr’o răcitoare (termen 
de birt bucureştean) ([^
421); s’a aşezat la o masă şl a 
comandat olrnatl şl fleici şl 
două baterii cu sifon mare 
(CAR.) [fr. bat t c r i e], 

ţBATGIOC tm- BATJOC.
BATGIOGORI . . . =

BATJOCORI...
OBATGRQS sm. Băn. 
i = BOTGRQS.

Fig. 420, Baterie electrica.

O BATIC1 (pi.-icuri) sn. = EHBATIC.
‘BATţC2 (pi.-icuri) sn. Pînză 

sşu mătase colorată printr’un pro
cedeu special servindu-se de un 
strat de ceară [l'r. bătik].
O BATIGAŞ (pi.-Bşe) sn. Trans.
(BUD.) (SLv.) Beţişor.
•batista (pi.-te) sf. £, ® Pin-__________

ză do in foarte subţire: perniţe... pe Fi Baterie, 
ale căror fete albe de — se vedeau mai ^ 
multe arabescuri (fil.) ‘ ® Basma de buzunar pen
tru şters nasul sau sudoarea [fr.].
O BATIŞTE sf. Trans. Bătătură, ogradă, curte 
(VIO.) ţb a t e],
OBATIŢA (pi.-te) sf. Băn. Un tel de' cursă, din 
lemn do soc, pentru prins păsări [comp. batCA3 ®]. 
O BATtR tw BATAe.

tBÂTJOC, BATOipc (pi.-ocuri) sn. Batjocură
(DOS.) (CANT.) [b a t -f j 0 c].
o BATJOCORA = batjocura .

BATJOCORI (-oreso), BATJOCURI (-uresc) 1. vb. 
Ir. ® .A lua în ris, în bătaie de joc: carele va batjocori 
orbul sau şchiopul... acela să se afurisească (phv.-mb.); a ride 
şi a batjocuri pe aproapele tău, pare-ml-se a 11 o neomenie 
USP.) © -A dispreţul, a nesocoti; batjocureşte puterea 
dujnnezeească (n.-cost.) ţj CD A necinsti: — o femele.

2. i)b. refl. A-şi bate joc: Işl batjoourea ' de Noe ca 
făcea corabie tn munte (N. cost.) [batjocură].

BATJOCORITOR, -TOARE adj. verb. BATJO
CORI şi sm. /. Care batjocoreşte, care-şi bate joc, 
care ia in bătaie de joc: oamenii ajunseseră... sfătoşl şi... 
batjocoritori (SLV.); glas —: mă uitam ou milă şi la batjo
coritori şl la batjocorit! (isp.). 
t BATJOGORITURA, t BATJOCURITURA (pi. 

-turi) sf. (COR.)'(BUD.). Batjocură [batjocori]. 
tBATJOGOROS adj. Trans. Batjocoritor, ca

re-şi bate joc: şt batjocoroşll vor stăplnl pre el (BIBl.) 
[batjocură].

batjocura, t batjqqorA (pi.-ri) sf. ® Bă
taie de joc, luare în ris: voia să se lase să moară mal 
bine declţ s& ajungă de batjocura lumii (ISP.) ; batjocora s’» 
depărtezi cu totul din casa. ta, că însuşi pe tine te face de 
batjoooră 'gol.) •[ © Vorbă, faptă, lucru'de ris, de bă
taie de joc: ce batjocură! să mă puie pe mine... să Invăt 
a-bcl (negr.) II @ Ocară, necinste (în spec. făcută 
unei ternei): tot stricăciuni făcea, cu fel de fel de rlsuri 
şl batjocuri a fete fecioare şl a femei (nec.) [refăcut din 
pi.,b a t j o c u r i < s.i/. b a t j o c].

BATJOCURI pe- BATJOCORI.
BATQC (pi.-ocurl), BATQU (pi.-oguri) sn. Wjp O 

specie de jieşte de mare (Gadvs morrliiia) care se 
aduce în ţară numai sărat şi afumat: de cici, in 
genere, ori-ce specie de peşte sărat şi uscat sau afu
mat: —' de morun, de nlsetru, de crap; Pe şalău să-l fao 
batoo,. Să-l trimit pin’ la .un loc tşEZ.) [vsi. 1) a t o k ă,
b a t 0 g 0“].
O BATOGI (-ogesc), BATOJi (-ojesc) Mo/d. i. vb. ir. 
A bătători.’

2. vb. refl. O A se îndesa, a se Întări 1j © A se 
svînta, a se usca, a se veşteji, a se siăbănogi.
O bAtogit, batojit adj. ® p. bAtooi; batoji:
pistele se tăceau din lină neagră bătojltă ivoR.i • © Slăbăno 
gii, isto
vit (debă- 
trlneţe):
eşti bătrin, 
ostenit, bato- 
glt, al poda- 
gră (ALECS.).
•bato

za (pi.-ze)
Sf. /^Maşi
nă de treie
rat (ivi] 422)
[fr.batteusc].
•BATRACIAN sm. xaje Animal dintr o clasă 

specială dc vertebrate, cu pielea netedă, cu respi- 
raţlune branhială temporară sau permanentă, al 
cărei tip e broasca [fr.].,

bAtrÎIQR, N, bAtrînkjr adj. sm. Cam b a-
trîn, bătrtnel: patru bătrllori cu barba albă (CAR.); deşi 
bătrinlor, se Întinerise cit putuse de ziua onomastică a sofiei 
sale (GN.).

BATRIN i. adj. ® Care trăeşto de mulţi ant, 
care o înaintat în vîrstă: — se chiamă de la 50 de ani 
plnă la 80 de ani (prv.-mb.);1 —' ca lumea, girbov, sub vlntui 
relei soarte (alecs.) ; t(.)t astfel, despre animale şi plante, 
calul —' nu se mal Învaţă In buestru (^" CAL); găina —ă 
face zeama bună (ew- gAINA); acest copaclu.... gros şi —' 
de cind urzise Dumnezeu pămintul usp.); mai —mai in 
vîrstă, mai mare do ani: e cu cinci ani mai — decit 
mine ^ ® Vechiu, care o făcut de muttă vreme: 
ţuică —ă; Împăratul pusese la masă... nişte vin mai —- 
decit dinsul usp.) ţf © Care a trăit odinidară, în vre- 
liiile do demult: ~li Romani f ® De demult, stră
vechii), din vremurile de demult: unde le era lăcaşul 
lor din zile ~e (N.-cost.i.

2. sm. ® Om de o vîrstă înaintată, moşneag: 
un .pF ou barba albă; a auzi, a afla din —i. a afla din 
spusa oamenilor bătrîni; de ac-i, din ~l, din vre- 
mile de demult: aşa era din —1, toată tara tşl avea Îm
păratul (RET.) K © t Trup de moşie rămasă de la 
moşi strămoşi.

a. bAtrInA (pi.-ne) sf. Femeie de o vîrstă înain
tată [lat. vulg. •b e t r ii n u s < v c t e r a n u s].

bAtRÎNATIG adj. Cam b ă t r î n.
BATRÎNGIQR, -ioarA (pl.-re) adj. şi sm. 

f. Mold. (Om,- femeie), cam bătrîn(ă):

Fig-. 42a. Batozîl.

sfor&ia rfi o de treierat griu ţvLAH.>
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pleacă cu mulţimea In j03 ca să-l dea bătrtnclorulul
CUtltul (ŞEZ.).
c BATRÎNCIOS m- BATRtNICIQS.

BATRÎNEA' iw BATRÎNEL. 
t bAtrîneâţA = BATRÎNETE.

BATRÎNEL, -NJCA «V -NEA (pl.-nele) adj. şi sm. 
/. clim. bATR|N: bătrlpelul se plimba... de colo plnă colo 
pe dinaintea Universităţii (CAR.) ; cit eia de cuminte bătrlnica... 
a blruit-o pllnsul (CAR.).

bAtRÎNESC adj. © De b a t r î n, ca al bă-
trînilor: terestre miel privesc ce nişte ochi bătrtneştl la cel 
doi mollttl (VLAH.) V ® Case bătrlneştl, casă băţrlnească,
casă rămasă de la bătrîni, strămoşească; cinteo —, 
baladă populară, cîntec popular cu subiect epic 
din trecut; vorbă băţrlnească, zicătoare, proverb.

bAtrîNEŞTE adv. Ca b ă t r î n i i, în felul
bătrînilor; mam' -mare se ridicA » şl se duce în coridor [CAR ).

bAtrINET sbst. col. bAtbJn. Bătrtnime.
bATRÎNEŢE sf. © Vîrsta cea mai înaintată 

a omului, cînd puterile încep să slăbească şi părul 
să cărunţească: vlrstele stnt aceste: pruncia, ccpllărla, 
catarlkla, .vclnlcla, bărbăţia, cărunţetele şl bătrinetele (cant.) ; 
a ajunge la ; la adinei la O vîrstă foarte înain
tată; toiagul .vier •«-TOIAG; 'Ql: adună |a tinereţe, ca 
şă al la w; — învaţă Ia tinereţe, ca să ştii la — ©
Despre animale: Murgule, volnlcule, Mai pctl tu la *. 
Cum puteai Ia tluerete p (SEv.) H @ ✓ Bătrînime, oame
nii bătrîni : se adună tet slatul: -,.le cu slatul, Ilăcălmea 
cu volcşla ‘(DLVR.) [b ă t r în], 
t BATRINI... = !MBATBIN{.

BATRÎNÎCA m- BATRÎNEL.
BATRÎNiciOS, obAtrînoiqs adj. Care arată 

b ă t r î n, cu înfăţişare de bătrîn: le vezi topite de 
slabe, bătriulcloase. lără timp (jip:) ; ca uu cocostlrc de cel 
bătrlncioşl icrg).

bAtrÎNIME sf. col. bAtrIn. Toţi bătrînii, oa
menii bătrîni.

bAtrînior **- BATRIIQR.
bAtrîNIŞ sm. ♦ Plantă cu flori albastre sau 

liliachii, originară din Canada 
şi introdusă în Europa cu nişte 
păsări împăiate; numită şi ,,coa- 
<la-vacii”, ,,şoricel”, ,,spirince” 
sau ,,steluţă” (Erigeron cana- 
deiise) ([|11 423) [bătrîn].
C bATRÎNUŢ adj. dim. BA- 
TR|N. Bătrînel.
G BAtiIGA (pi.-ci) sf. Bucov. © 
i Itînză de pasăre, pipotă (bud,) 
ţi © Pr. exl. Stomacul omului 
[conip. alb. btikă ,,pîntece; 
maţe”].
C BATUCEL sm. Bucov. # =
MVSCA-CÎINEASCA.
CBATXJCI (-ucesc) 1. vb. tr.
© A bătători, abate bine prin i'ig. 423. Batiîniş. 
îndesare sau călcare t © Trans.
Bucov. A muia prin lovituri, prin bătaie 1[ © A 
scutura poamele, a le da jos lovindu-le cu băţul.

2. vb. refl. A se toci, a-şi face răni prin lovituri 
sau prin frecare: oiontul mi s’a bătucit (fr.-cdr.).

BĂTUCIT adj. © p. bAtuci II © Bătătorit, 
călcat în picioare: verdeaţa se Isprăvea deodată prln- 
tr’o suTpătură de pămlnt (grig.) © Bătut bine, snopit 
în bătaie: ieşind Ţiganul, cum li mărul (SB.) ţ[ ® 0 
F Ia cap, tîmpit: nu era piuă Intr’atlta » la cap, 
să nu priceapă (ret.).
CBĂTUGA sf. Mold. (Rv.-CRG.) = BATţrcA.

BĂTUT ţ. adj. © p. BATE ţ[ © Sdrobit, pră- 
,pădit; de cale şl oboseală (jip.) ţf © Bătătorit, pe 
care s’a călcat snii s'a umblat mult: @) calea ~ă 
este cea mal scurtă m- CALE ţ[ © VA Lapte /«. iv LAPTE t 
© împodobit: o cloşcă tot de aur, ^ă cu pietre scumpe 
(CRG.) •’ O1) 'vj’ Bani bătntl, bani gata, peşin: nu era In 
stare să găsească nici o mie de lei bani bătut! (>.-gh.) ©
Reîntors, jugănit, castrat: berbec.^, tap»-; de aci, 
F /...la cap, prost, tîmpit; @1 Ela cap. Tocmai 
ca un tap lilf (ţ NpBATVT: muierea .«'ă e ca moara nelere- 
cată.

2. bAtvt sbst. Faptul de a bate (în toate accep
ţiunile): .»'Ul covoarelor, porumbului, etc.

n. BATţTTA (pî.-te) sf. Un fel de horă ţără

nească, cu mişcări repezi şi foarte vioaie: fetele RAT_ 
întindeau bora şl bătuta cu flăcăii o.-gh.).

bAţ (pi. bete) sn. © Nuia groasă, vargă de BAZ 
lemn, uneori noduroasă şi cu măciucă, de care se 
sprijineşte cineva cînd umblă, sau cu care se apără 
la nevoie t © Pt. ext. Lovitură dată cu băţul, 
bătaie: l-a tras citeva bete pe spinare; ştie numai de /v 
(PAMF.)V te ascultă numai cînd îl baţi, se sperie nu
mai de bătaie ţ] @ Beţişor: dâ-mi un ~ de chibrit; 
de aci, Maram. (vic.): un un chibrit ţf © Din expr. 
a sta drept, ţeapăn ca un s’a născut locuţiunea 
eliptică a sta »■, a sta ţeapăn, a sta băţos: stăpi- 
nindu-se şi sttnd — înaintea Iul (Emin.) ; de aci, /», adv. 
cu înţelesul de ţeapăn: purtau mai totl.... cravată.lilia
chie şl guler scrobit Înalt peste urechi o.-gh.) ţ[ © @:
Dumnezeu nu bate cu .«-ui, se zice Cînd dă peste Cineva 
o nenorocire mare (adică Dumnezeu, cînd vrea să 
pedepsească pe om, îl face să simtă urgia cerească);

a pună bete in roate cuiva, a face cuiva încurcături, 
a-i zădărnici planurile, a-i pune tot felul de pie
dici ca să nu poată izbuti;—a-şi lua traista ’n a 
se găti de plecare, a porni la drum;—a răminea cu 
traista ’n »■, a Sărăci de tot, a ajunge pe drumuri;
— a da prin — (CRG.), a dala om fără —- (alecs.), a fi fără
ruşine, foarte obraznic, prea îndrăzneţ;—a vorbi 
tot de-a bătui (voR.), a vorbi răstit, gata de ceartă.

BAŢAGHINA IW- PATACHJNA. 
o BA’ţ’agonie S/. (P) = BAZACONIE2: toate baţa- 
goullie astea, slnt .sedase de ăl de n’are de lucru (j)p.).

bAţig sbst. © dim. bAt 1[ © Un fel de 
ciocan fără coadă de care se serveşte dogarul,- lo- 
vindu-1 cu maiul, spre a împinge în jos cercurile 
buţii.

BĂ’ţ'ps, adj. 0 Lemnos, ţeapăn, care nu se 
poate îndoi: lumlnărele, drepte şl băţoase, întreceau fl- 
uul (DLVR.) ; adv.: un cap... de sflnt bizantin, care şede .v 
Intre două coloane (CAR.) f © Dîrz, fudul: cînd se apucă 
de afaceri, devin băţoase şi agresive (D. zamf.) ; adV.: punind 
mina pe condelu, scrie şl apăsat (br.-vn.) [b ă ţ].

BĂŢULEŢ [pl.-te) sn. dim. bAt. Beţişor.
BAUI I. interj. Imită urletul lupiilui şi se în

trebuinţează pentru speriat copiii: scotea capul şl 
zicea rizind: baul tată, bau! (Dlvr.) .

z. Pr. ext: sbst. Lup (In graiul copiilor): taci,
mamă, că vine »! (PAmf.).
OBAuna (baiin) vb. intr. Trans. © A plînge, a se 
văicăra (vorb. de copii) ţ[ © A urla (vorb. de lupi 
şi de cîini).
OBĂ.UNI (baun) vb. intr. A mugi: Nu lătra ca clinii.
Nu băunl ca boli (toc.) ţ[ © Trans. = BADNA ©•.

BĂUT i. adţj. ® p. BEA K.® Beat: o cam ~ in|
C('. ■ NEBĂVT: a stat toat& ziua ^ şl nemlncat.

2. sbsi. Faptul de a bea: se tot glndl cum s’ar putea 
desvăţa bărbatul de la <^ul cel {ără cumpăt (ret.) ; s’au 
aşternut pe mtncate şl pe «^e, vesellndu-se Împreună
(CRG.).

BĂUTOR -1.. adj. verb. bea © Care bea ţ]
© Care se îmbată, beţiv: Cu bărbatul —- Nu-1 face 
pită ’n cuptor ok..brs.).

2. sm., bAdtoare sf. Bărbat, femeie care bea 
beţiv (ă): de nu-tl fl mlucători şl băutori buni, v’atl găsit 
beleaua cu mine (CRG ).

BĂUTURĂ (pi.-turi) sf. g © Orice se bea 
pentru a-şi astînipăra setea, ca doctorie,, etc.; se 
zice în spec. de vin, bere, rachiu şi alte spirtoase: 
băuturi-răcoritoare, spirtoase; de va fl... beat de .^... nu 
se va certa (prv..mb.) ţj © Faptul, Obiceiul de a boa: a 
seda la »■, a începe să bea peste măsură, a căpăta 
darul beţiei; Ui: băutura e Tmde e, mlncarea e fudulie, 
beţivul ţine numai la băutură, de mîncare se poate 
lipsi uşor [lat. ,'b I b I tur a].

BAuTURIGÂ [pi.-iele) sf. F dim. B AUTOR A: 
blnecuvlntează, Doamne, mlncarea şl băuturlca robilor tăi
(CRG.).
O BĂUŢĂ m- BEOTA.

•BAVAREZ ţ. adj. 9 Din Bavaria, a(l) locui
torilor din Bavaria:. bere ~ă.

2. 'bavarez sm., 'bavareza ipl.-ze) sf. Locuitor, 
locuitoare din Bavaria [it. b a v a r o s e].
'BAZA (bazez) vb. tr. şi refl. A (se) întemeia, a 

pune temeiu, a (se) bizui, a (se) sprijini [fr. b a- 
1 s e r].
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BAZ-
BEC

*BAZA (pl.-ze) sf. © Ceea ce serveşte s& sus- 
ţinfl sau să sprijincască o coloană, o statuă sau o 
clădire aşezată deasupra, temelie ((®) 424) 1) © ® 
Sprijin 1| ® fKi Temeiu, prin
cipiu t ® A Laturea sau 
fafa unei figuri geometrice 
care e opusă vîrlului ei: 
baia nnnl trlunghlu, laturea 
unui triunghiu opusă vlr- 
fului (îH 425) H ® '¥ Oxid 
metalic care formează o 
sare coin^inindu-se cu un oxid 
atomică, prin acest cuvînt se în

Fig. 424. Baza de 
coloană.

acid;

ţ.eleg hidraţii metalici [fr. base].
BAZACONIE sf . F Lucru ciu

dat, idee ciudată., ciudăţenie: în
vaţă aoum de ease luni la şcoala pu
blică şl ştie o mulţime de bazaconii 
(ALECS.); zodlerll şl oărtnrăresele 11 bă
gase mamei o mulţime de bazaconii In / 
cap, care de care mal ciudate (Crg.) / 
[BEZACONIE]. 'b

* BAZALT (pl.-turl) sn.
Rocă vulcanică neagră sau ce
nuşie, alcătuită din straturi ori

în teoria 
A
\

! \

Fig. 425. Baza 
de triunghiu.

zontale şl crăpate In sens vertical, ăvînd înfăţi
şarea unui şir de coloane 
regulate (1®) 42(3) [fr.].

*BAZALTIC adj.
De bazalt, ce priveşte ba
zaltul : coloane .—o (iffl] 427)
[fr.].
OBAZAQCHIU a', BA- 
SAQCHITT adj. şi sm. Mold.
® Care se uită chiorîş, şa- 
şiu: bietele fete se uitau toate 
oruolg; mahalaua întreaga le 
zicea... tetele bazaoalotae (tkt.i ; 
se întrebuinţează mai a- 
desea într’un recitativ co-

Fig, 426. Bazalt.

Fig. 427. Coloane bazaltice.

pilăresc: Ista-l oohla, Bazabcblu, Asta-i geana, Cotolana 
(PAMF.) sau Nas nasaile,
Oehl bazaoohl, Sprlncene 
cotolene (hasd.) ţ) © N e - 
bunatec, deşănţat, 
ştrengar: vine basao- 
cblul leta de-ml tăvăleşte 
pinza (ALECS.I [comp. 
rut. b e z o k i I].

*BAZAH {'pî -aruri,
-are) sn'. (D Piaţă 
publică, ttrg' (in (D- 
rient) ([^428): a treia 
uliţă acoperita'on se în
duri ea —ele din Stnmbul cnL.i ’ © Prăvălie în care se 
vînd tot felul de 
lucruri, mai ales 
mărunţişuri (ţ®|
V29) [fr.<pers.].
OBAzARATJ ww

BEZABăU.
t BAZABGHI - 

DEAÎN, ţPAZAB-
chideanst». t Cel 
însărcinat cu cliel- 
luelile trebutn- 
rioase, mai ales 
« orb. de Turcii cari veneau in ţară să cumpere 
lucruri de export [to. b a z a r e - g i d e n].

iBAZDAgAu shst. Bări. Băţul cu care se ame
stecă mămăliga în căldarc.,

BAZDOC = BlZDQC.
BAZGÂTJN sm. 4. = gAboAun.
'BAZIC adj. Se zice despre sărurile care au 

|iroprielăţile bazelor [fr. b a s i q u e].
‘BAZţLICA tw BASJLJcA.

OB^NA = BEZNA.
OBÂZNOS adj. Trans. Întunecat, întunecos 
I b ă z n ă].
t BDENTB st- -Â ® Veghiere petrecută în rugă

ciuni ii © = DENIE [vsl. b Q d e n i j e].
4. BDBNXJI (-nesc) vb. intr. ® ^ A veghia, a pe-

Fig. 428. Bazar oriental.

-^BAzmrsr-

Fig. 429. Bazar.

trece în veghiere cu inteiiţiunoa de a face o faptă 
plăcută lui Dumnezeu ţi © A veghia (in iuţclos 
general), a sta treaz: eu dorm şl inima mea bdenueşte 
(BiBL.) [b d e n i e]. ■

BBA (beau) vb. tr. © A 
înghiţi apă, vin sau alt 
lichid, mai cu deosebu'e 
pentru a-şi stîmpăra se
tea: — apd, viu; iw APA,
LptOURA; : nu plăteşte nici 
apa pe care o bea, nu e bun 
de nici o treabă, iţi pierzi 
banii de pomană crezînd 
că poţi trage vre-un fo
los de pe urma lui; — sa 
bel vinul, dar sd nu te bea, poţi 
Să bei, dar să nu te ’m- 
beţi încîtsă-ţipierzimin
ţile ţi © A cheltui pe bău
turi: am un leu şi vreau 
sa-1 beau (începutul unui clntcc popular); a-şi 
— banii; a-şl — şl căciula din cap; a-şl — şl cămaşa, 
a-şi cheltui tot avutul pe băutură f © abs. A bea 
băuturi spirtoase, care îmbată: cine bea pin’ la ’mbă- 
tare. Nume bun In lume n'are (pann) ; bea ca un burete, bea 
olt şapte, bea do se turteşte, se zice despre cineva care 
bea peste măsură; — in sănătatea cuiva, a Închina 
pentru cineva, a bea un pahar de vin, de rachiu, 
etc. făcînd urări pentru sănătatea cuiva t © (£) 
A fuma: eu aş bea o ţigară de tulsm, domnuleI (SAU.I [iat. 
bibăre].
OBEANC (pî.-curl) sn. Trans. Băn. Hîrb, spărtură 
de oală.
OBEANCA [pi.-ce) sf. Trans. (bud.i 4» - BI0A5. 
OBEÂNTA (pi. bonte) sf. Trans. Ti ţină [BANTA], 

BEÂBCA wm- BERC.
OBEÂRTA1 (pi.berto) sf. Trans. Băn. (bud.i ivic.) 
= PABTA.
OBEAHTA3 (pi. berte) sf. Trans. Indoitura cioare
cilor îh care se bagă brăcinarul (bud.i (vic.).

BEAT adj. şi sm. © Care a băut atit de mult 
(vin, rachiu sau alte băuturi alcoolice) încît s’a 
ameţit şi nu-şi mai dă seama ce face sau ce vor
beşte; cind zic doi oă eşti —, du-te şl te culcă, a) tre- 
bue să urmezi părerea celor mai mulţi, chiar dacă 
aceasta e greşită; b) chiar dacă eşti nevinovat, cînd 
mai mulţi te învinovăţesc, trebuie să te supui 
voinţei lor; Iţî: omul [sau beţivul) oind e —, se crede 
Împărat, beţivul uită toate necazurile cînd .s’a îm
bătat, se crede deopotrivă cu toată lumea, chiar 
oii cei mai de seamă; — mort, — turta, — irint, care 
s'a îmbătat rău, încît nu mai e în stare să se ur
nească din loc n © Ijv Ameţit: — de bucurie; declar, 
că slnt — de tarmeoni Adellnel ialecs.i [lat. b I b I t U S]. 
OBEATA = BATA.
•beatifica' (-ilc) vb. tr. A face pe cineva să 

se bucure de fericirile cereşti, a-1 pune în rîndul 
prea-fericiţilor [lat.].

•BEATITUDINE sf. © Fericire desăvirşită de 
care se bucură aleşii in îiiipărăţia cerurilor •,( © 
Pr. exl. Fericire desăvirşită: starea do — tu care plu
tea sulletnl el (D.zamf.) [lat.].
OBEBEA sm. Trans.® Fiinţă'îiichi- 
puilă cu care se sperie copiii, gogoriţă 
ţj © Necuratul (în graiul copiilor): 
taci, că vine — (PAc.).

•BEC (pf. reonrll sn. Oa[)ătiil, ciocul 
ţevii de gaz aerian unde se aprinde 
lumina ([(^430): In sală mlleşte un — de 
la policandrul de cristal ivLAH.i [rr.].
•BECAB sm. J Somnul (t)) care se 

pune înaintea unei note de muzică 
care fusese ridicată sau coborîlă cu 
un semiton, pentru a-i restabili to
nul natural [fr. b 6 c a r r e],
•BECAŢ sm., *BE0ATA (pl.-ate) sf.

^ ® = SITAR: beeatele ou oloo alb şl sub
ţire se plimbă fără irloă pe lingă vnpor 
(VLAH.) 1] © BBOAT-DE-BALTA = BEOA- 
TINA-deblA [fr. b (i c a s s e],

■BECAŢţNA (pl.-lne) sf. > Pasăre înrudită de 
aproape cu sitarul, cu care seamănă foarte mult.

Fig. 430.
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Fig. 431. Becaţină.
corpul ei ceva mai 

noapte işain.) [tc.

însă e mai mică şi cu ciocul mai lung; se mai nu
meşte în unele părţi „berbocuţ” şi „oaia-morţi- 
lor” (Gallinago media) (.51 /r3t); alte două specii 
cunoscute în Romînia sînt 
BECATPA - MjoA (Gallinago 
gullinula), numită şi beca- 
TlNA-sVBDA.din cauza uşu
rinţei cu care vînătorii se 
pol apropia de ea, şi beca-
TINA-MJCA, BECATJNA -DţTBLA
(Gallinago major) care se 
deosebeşte de celelalte prin 
înlăţişarea-i greoaie şi prin 
mare [tr. ■ b 6 c a s s i n e]. 
t BECGIU sm. Paznic de 

b e k 6 i].
tBEGEAN i. adj. Trans. 9 Din Viena, vienez.

2. beoeân sm., beceancA (pl.-cence) sf. Locuitor, 
locuitoare din Viena [B e c i u < big. srb. B e 6, 
ung. B6cs=Viena],

-j- BEGER sm. Plăcintar: ttata ou *il sâi despre telul 
plâclntelor ce trebuia să albă la masă (NEGr.) .
t BEGERIE sf. Plăcintărie: mălin laturile caselor 

domneşti erau becerllle sau colnille şl cuptoarele pltărlel 
loDOB.t [bece r], ^

BEGHER1 sm. ® Om neînsurat, celibatar, hol- 
teiu, burlac, tlăcău; să tu tot aş mai pricepe, dar om 
Însurat...? (bh.-vn.) îj (2) Cal de poştă spetit (cost.; ; cal 
ce cade de obosea!lă (pol.i [tc. b e k i a r].
O BEGHER2, bicher sm:Băn. Trans. ® Cel ce se tine 
numai de petreceri şi ştrengării II © fA Ciobanul 
care se ridică a fi ortac cu stăpînul, căci arc şi el 
d00-200 de oi şi ciobănii săi (vic.i [ung. b e t y â r].

BEGHERAŞ sm. dim. BECHER2 ® {vorb. despre 
un caii; Căllşorul meu. Becheraşul meu (Teqd.i. 
r BEGHERQNIU sm. Băn. Copilandru [b c- 
cher2].
C BEGHEŞ (pl.-eşe) sn. â, Băn. Un fel do cojoc 
scurt fără mîneci, cusut cu mătase, ce poartă fe
meile în zilele de sărbătoare [ung. bekes].

BEGHIU sbst. f (întrebuinţat mai ales în legă
tură cu verbele a zice, a şti, a pricepe, a înţelege). Nimic, 
nici boabă, nici o iotă: începi a bolborlsl turceşte, lără 
a şti măcar (crg.) [comp. ung. b e t fl].

BEGISNIC, Mo/d. BICISNIC,-ICA adj. şism. /. ® 
Netrebnic, nemernic, ticălos: 11 detară aiară ca pe un 
martalolu şl becisnic usp.» ţf ® Necredincios, necinstit: 
ştllndu-l bicisnic cu lemelle (GN.) ţi © Slăbănog, prăpă
dit, nevoiaş: unele de-o mărime urleşă. Iar altele mici şl 
bicisnice (Crg.) [vsl. bezfîfiistînik ii].

BEGISNIGEŞTE adv. Ga un b e c i s n ic: pod- 
gheazul se zăbovise, că venea * cu zăbavă (nec.).

BECISNIGIE, Mold. BICISNICIE,. t BEZCISNICIE 
sf. ® Starea omului prăpădit, nevoiaş; păcătoşie, 
netrebnicie, nemernicie: nebunul e Iu stare să iacă o 
aşa becisnicie usp.) 1] © tNecinste, ocară, ruşine: 
■cine numai al său bine şl lerlclre cearcă, a tuturor răul şl 
bezclsnlcia polteaşte (CAnt.) [b 6 C i S n i C].

BEGIU (pl.-clurl) sn. Pivniţă boltită; t încă
pere boltită sub palatul domnesc ce slujea de în
chisoare: Domnul cu Stoica se coborlră In beciurile boltite 
ale palatului (oooB.i [cuman, b eăi, de unde şi numele 
ung. B e c s (< Trans. B o c i u) al oraşului Viena].

BECTEMIS, BECTIMIS sbst. Tutun turcesc de 
cea mai bună calitate: oonu Nao... işi laoe ţigări din 
cutia de bectlmis (BR.-vn.) [tC. p ek -temi z].
C REDĂ d. sf. Băn. Bucov. Maram. ® Nevoie, 
necaz, pacoste 1f © Pr. ext. Drac.

2. sm. Băn. = BEDA9 [vsl. b ă d a].
C BEDAŞ sm. Băn. ® Nevoiaş, sărac H © Ne
trebnic, nemernic [bedă].

. BEDEARGÂ sf. Maram. Trans. ţSt Un fel de covă- 
ţică de lemn, găurită deasupra, în care se pune 
chiagul de strecurat [comp. rut. b r e d a].
ţBEDEN (pZ.-enuri) sn. ® Bucată de blană csăin.) H 

© X Crestătură ce se află în virful zidurilor unei 
cetăţi, pe unde se împuşcă cu puştile sau cu tu
nurile: o culă naltă de piatră cu —uri unde stau tunuri 
de bat departe (Tkt.) [tc.].

BEDERNIŢĂ (pi.-iţe) sf. pai Vestrnînt biseri
cesc în patru colţuri pe caro e pusă icoaina învierii 
Domnului; e<i se atîrnă de brîu, de un colţ pe

Fjg. 433. Bedenii^ft.

partea dreaptă; se întrebuinţează de obiceiu nu- BEC- 
mai de arhierei, dar astăzi se da şi preoţilor care H p 1 
au ranguri bisericeşti ([g| 432): bedernlţa Ieste pinza D t I 
cu care ştearse Hrlstos picioa
rele uceniollor olnd le spălă pi
cioarele la omovenle la Joi mari 
(PRV.-MB.) [NABEDERNITA].

BEDREAG (pi.-guri) 
sn. Tr“ ® Butucul cizma
rului pe care croeşte pie
lea şi care-i mai serveşte 
ca masă de lucru H ® Bu
tucul rotarului pe care a- 
şază bucăţile de lemn ce 
trebucse cioplite şi pe 
oare se obădează roatele 
(flB] 433).
•BEDUIN 1. sm. • A- 

rab nomad: in lata —ului 
călător prin pustiul de nisip (CAR.).

2.BEDUIN adj. Al Arabilor nomazi: 
prin deşert străbat sălbatec mari familii be
duine (EMIR.) [fr.J.

BEEl interj. Imită strigătul oilor.
BEG ■ BEIU.

t BEGLERBEIU, BEQLERBEO, BEI- 
LERBEU sm. Guvernator general al 
unei mari provincii turceşti, avînd 
rangul unul vizir sau paşă: acei beglerbelu ce era mal 
mare pre oştlle turceşti (N.-cost.) ; ştefan sdrobl In 1476 
oştlle beglerbegulul Rumellel iirg.) [tC.].
•BEGQNIE sf. ♦ Gen de 

plante ornamentale cultivate 
în grădini pentru frumuseţea 
florilor şi a frunzelor lor mari 
şi de diferite colori (Begonia)
(fl 434) [fr.].

BEHÂI, BEBAhAI (-ăesc, -ăin) 
vb. inir.- A sbiera (vorb. de 
oi sau de capre): ciriănaşui 
behăla pe lingă casă cvor.i ; o capră 
neagră behăla el se da pe lingă bol 
(VLAH.) [behehe].

Fig- 433.
Bedreag.

Fig. 434. Begonie.
BEHÂIT sbst. Faptul ce a behăi; sbioretul 

oilor sau al caprelor: o turmă de ol umplea valea rlnlui 
de — (DLvr.).

BEHEHE I 1. interj. Imită sbieretul oii sau 
caprei.

2. sm. f Oaie, berbec sau capră, numai in loc.: 
pentru — prăpădeşte pe mihobo, întrebuinţată în glumă 
pentru a arăta că cineva, umblînd să dobîndcască 
un lucru de nimic, pierde în timpul acesta un lucru 
mai de preţ.
O BEHLIŢĂ (pl.-jţe)s/. Mo/d. Bucov. Kţo ® Peştişor 
de baltă cu, solzi 
mari, do coloare ver
zuie, care se asea
mănă prin forma cor
pului cu un puiu- de 
plătică sau de ca
racudă; creşte cel 
mult pînă Ia 8 cm. 
lungime (Bhodeus a- 
marus) (i®) 435) ţ| ©
O BEIGA sf. Băn. ti- = CUART. 
t BEIGAGHE sm. Cuconaş (titlu onorific în e- 

poca fanariotă): ştii, —, cu ce l-am doftorlt euî (ALECs.) 
[b e i u -l-suf. dim. grec. - a c h e]. 
t BEILERBEIU m- BEGLERBEIU [ tc. b o y 1 e r- 

b e y i].
BEILIC (pZ.-Icuri) su. ® t t Conac pentru 

găzduirea înalţilor demnitari ai Porţii veniţi la 
Bucureşti sau la Iaşi: —ul... de la jicnita şl —ul de 
Ungă Sflnta-Vlnerl din Iaşi erau cazărmi turceşti (1.-gh.) ţi 
® Corvadă, muncă gratuită sau cu plată ini(;ă_pe 
care sînt siliţi sătenii s’o facă în folosul autorităţii 
(în vremea veche şi în folosul Turcilor): poporul 
supus la —uri <alx.) ; —ul Neanitulul, Muscalului, Turcu
lui, e tot — (DLVR.) [tc.].
t BEILIGGIU sm. t Cel însărcinat cu strîn- 

gerea oierituîui pentru aprovizionarea Porţii [tc. 
b e y 1 i k fj i].

Fig. 435. Behliţa.
pleava @
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BEI-
BEL

BEIXJ sm. ® Titlu dat de Turci guvernatorului 
unei provincii sau unui oraş -f © t t Titlu dat 
de Turci Domnilor Munteniei sau- Moldovei H 
© 0 în jocul cu arşice, partea arşicului clnd stă, 
ridicata cu partea scobită In sus, In opoziţiune cu 
siciu (w m 229) H ® g în jocul de nuci, nuca 
aleasă ca cea mai grea spre a arunca cu ea în cele
lalte nuci puse jos; se Inai numeşte şIbeo (l.-m.) [tc. 
b e y, b e,g].

BEIZADEA (pî.-dele) sm. t Piu de Domn, 
prinţ (la Jurci, fiUl Sultanului): Domnii greoi l?l re-, 
cruţau tn casele lor ginerii şl nurorile pentru domnite şl 
beizadele (i.-g«.) [tc. b e y Z a d 6], 
o BEJANAJI, Obejenau... tw bAjenar... 
o BEJARCĂ sf. Olten. .Q. Căciulă sau pălărie 
ruptă (crAu;.). ,

BEL adj. Că = bAl.
t BELAGOASA (pi.-oase) sf. © Un fel de stofă 

de mătase, atlaz: trimetea glapineeelor darnrl, canavite, 
belacoase (nec.) [rus. b ă l O k O s u].
‘BELADONÂ (pi.-One) sf. © ^ = MATRAGUNA t 

© A Frunzele de mătrăgună, reduse în praf sau 
preparate,în diferite moduri, întrebuinţate în me
dicină [fr.]. ,

BELAliIU adj. Care aduce necazuri,' belele, 
nenorociri: de olnd ştim noi, n’am mai pomenit aşa Iarnă 
grea şl belalle (tkt.) [tC. b e i a 1 y.j 
O BELCĂ (pj.-cl) s/. © Olten. Cană de pămînt ţf ® 
Băn. Sticlă, şip.
OBELCEU (pl.-cee) sn. Trans. Leagăn [ung. 
bălcso].
OBELCI adv. Olten. numai în ejtpr.: legat le
gat strîns, cobză, încuiat »■, încuiat şi ferecat
(CIAUŞ.).

BELCI'UG (pî.-ge) sn. Verigă, inel de fier sau 
de alt metal: lanţurile se prind la loc In/vele groase de 
tler (DLVR-I; V de aur la ritul porcului ('© biblic), nu
întrebuinţa cuvinte înalte, alese, faţă de cei proşti 
şi neînţelegători [vsl. b ă 1 fl ă u g ă]. '

BELCI1JGAT adj. Încovoiat în formă debel- 
C i u g: Cu coarnele belclugate, Cu aur sullate (TEDD.). 
OBELDETE sm. Olten. Băţ mai gros cu care se 
aruncă în ceva [b e 1 d i e].

BELDIE sf. © # Tulpină de buruieni mari, 
cotor, tuleiu; partea lemnoasă la buruieni, la cî- 
nepă, etc.; s& care tern& pe nişte beldii de urzică (voR.i aI 
© Mold. Făşie de coajă de teiu ipamf.) ^ ® Prăjină 
lungă şi subţire: mai bine la o /v'şl mă sţlrle In apă 
(R.-coD.) f ® î Ciomag, bîtă: îmbiau tot cu beldii, şl 
acmu şl ţlrgovetll Îmbiau cu beţe (N.-cost.) .

BELDipS adj. Mold. Lemnos, băţos, cu beldii 
(voTb. de fîn)
(PAMF.) .

BELDIŢA (pl.
-Iţe) sf. Peşti
şor de 12-14 cm. 
care seamănă cu 
obleţui şi trăeşte 
în apele mai a- 
dînci şi limpezi 
de la munte; nu
mit şi „berchiţă” sau ,,coconar’ 
punctatus) ([ţH 430).

BELEA (pi.-lele) sf. © Supărare, necaz, încur
cătură, bocluc; O;: capul să trăească, că belelele curg, 
a) omului Ii e dat să aibă necazuri, de aceea tre- 
bue să fie cu răbdare, b) dacă omul e sănătos, trece 
prin toate necazurile şi nu-i pasă; a băga pe cineva 
In -V, a-1 băga într'o încurcătură care poate să-i 
atragă mări supărări; a da de .v, â o păţi, a intra în 
încurcături, a-şi atrage supărări; a-şi găsi (sau a-şl 
căpăta) beleaua, a-şi atrage necazuri, supărări, a o 
păţi i © Lucru care-ţi aduce supărare, necazuri, 
sarcină, povară: ce nu te lepezi şi tu de beleaua cea de 
vornlcle P ialecs.) [tC. b e 1 ă].

‘BELE-ARTE sf. pl. Artele frumoase (pictura, 
sculptura, etc.): sccala de /V [it.].
■jBELEAZNĂ (pî.-ezne) sf. Tra/is. Rană (oos.) (pac.) 

(vic.) [comp. rus. băl i z n a ,,pată albă”].
t BELEMNIT sm., ‘belemnitA ini.-Iţei st. .JtA 

Gen de molusce fosile din clasa cefalopodelor,avînd 
forma cilindrică şi ascuţită la unul din capete;

Fig. 436. Beldijă.

(Albumus bi-

■B o 1 gi a, care locu- 
(pl.-ane) sf. Locuitor,

Fig. 438. Relhiţâ.

slnt foarte răspindlte în terenurile jiirasice şi 
cretacice (1^ 437) [fr.].
OBELEŞ BELIŞ.
•BELETRISTIC adj. Privitor la li

teratură, literar [germ. b e l 1 e t r is- 
t i s o h].
•BELETRISTICĂ sf. ^

Literatura, în speo. scrierile 
literare în proză - [germ.
B e 11 o t r i s t i k].

BELEUJI (-ujosc) vb.lr.
Mold. A holba ochii (pamf.i.
t BELEZIG (pl.-Icuri) sn.
^ Verigă, brăţară ce lea-' 
gă patul puştii de ţeavă 
(şAiN.) [tc. b e 1 e z y k].

BELFER sm. p Das
căl (termen de dispreţ) Fl’g- 437- Beiemnip. 
[evr.-germ. Belfer < germ. B e (i) li e 1 f e r].
O BELFEU = BULFEU.
•BELGIAN i. adj. • Din 

eşte sau s'â născut în Belgia.
2. belgian :sm., belgiana 

locuitoare din Belgia, 
t BELHIŢA (pî.-lte) sf.

Animal din ord. roză
toarelor, lung de 30 cm., cu 
o coadă lungă de 15 cm. 
acoperită cu un păr lung 
şi des; trăeşte mai. ales 
prin munţi, unde-şi face 
culcuşui prin scorburiie 
stîncilor, de unde şi numi
rea de ,,chiţcan” sau „guz- 
gan-de-munte” (Myo.ms glis)'{ş^\ 438) [comp. 
pol. b i e 1 k a şi rut. b i 1 y 6 a].

BELI (belesc) vb. ir. © A jupui, a scoate pielea 
de pe corpul omului sau unui animal: pentru preot... 
belesc o oaie grasă (mar.) ; d'pz-l obrazul, a-1 face de 
ruşine; © F: De nu era nasul. Ui beleai obrazul, se zlce, 
în glumă, acelora cari cad şi se lovesc cu nasul 
de ceva;.*- tepni •«-TAF H © F A jupui de avere, 
a despuia: Motoci Motoci El, ne beleşte şl ne pradăI El 
slătueşte pe Vodă I(N. COST'.)*! Cp .'\ Cf)ji, a despuia de Coajă : 
belise din luncă totl copacii de coaie de-şl hrăneau caii 
(N.-cosT.) t © ® /V ochii, a sgli, a holba ochii •[ © 
buzele (cant.i, a desface astfel Inizele încît să se 
vadă dinţii rînjind [vsl. b ă 1 i t i].

•BELICQS adj. Războinic, căruia-i place să se 
războească: depune vlrtoasa ooaină la picioarele -—ului 
zeu Marte (odob.i [lat.].
OBELIGA (pf.-lgl) sf. Mold. # Coaja aţoasă care 
se scoate do pe trunchiul teiului, de pe tulpipa cî- 
nepei, etc. cpamf.).

•BELIGERANT ad). şi sm. Care poartă răz- 
boiu, care ia parte la războia: trata pe Greci mai mult 
ca beligeranţi decit ca Insurgenţi (I.-gh.) [fr.]...
OBELIŞ (pî.-lşuri) sil. Trans. (bud.i Căptuşală [ung. 
băllăs].

BELITOR ţ. adj. verb. beli. Care beleşte pieile 
aninialelor!-

2. BELiTQR sm. Jupuitor (de piei).
JBELITURA \(pî.-turl) sf. ©

Jupuitură, rana ce se vedo pe lo
cul unde s’a jupuit pielea 1| © ®
Despuiere de'averi, jupuială, cx- 
acţiune: aceste răutătl şi bellturl ce 
lăcea Aron-Vodă, neputtnd suferi tara 
(N.-COST.) [beli].

BELŞIŢA (pl.-ite) sf.Ş: Plantă 
cu frunze mari, verzi sau pur
purii; florile neregulate, foarte 
curioase, sînt dispuse într’un 
spic drept la vîrful plantei şi 
au colori variabile, galben-des- 
chis şi roşu-carmin; originară 
din America tropicală, se cultivă 
foarte mult prin grădini ca plan
tă ornamentală (Canna indica)
(11 439).

BELŞ'yG (pl. ✓ -uguri) sn. Îndestulare, priso
sinţă, abondanţă, îmbelşugare: ei nu se puteau să-

lrig. 439- Belşi'tA.
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tura v&zind atlta ^ In casa lor iisp.); din în mare'can
titate, CU prisosinţa [ung. bOsi^g]. 
OBELŞUQOS adj. îmbelşugat, îndestulat: e 
semn de an In toate işez.i [b e l Ş U g].

BELTEA tm- PELTEA.
•BELVEDERE sbst. iŞa 

Foişor clădit pe un loc ri
dicat, ([p 440) sau în par
tea de sus a unei case de 
unde se poate avea o prij 
velişte frumoasă ([p 441)
[it.]. , - ■
'BEMOL (pl.-oluri) sn. J 

Semnul pus Înaintea u- 
nei note pentru a arăta că 
acea notă trebue coborîtă 
cu un semiton ([p442) [fr.]. •&

BENCHET (pl.-«te,:etnrl) 
sn. Ospăţ' de petrecere, Kiff> 440. Kig> 4i 
chef cu mîncare, băutură şi Belvedere. Belvedi 
Joc: aloe au trilt vr’o cUeva 
Iile ţot In <ye şi .In veselii (Sb.V [fut. b e n k e t].

BENCHETUI ( -uesc) 
vb. intr. A face" ben- 
c b c t u r i. a se ţine de 
nspăţuri cu petreceri şi 
joc: petreceau zilele In ve
sele ospeţe, benchetnlnd cn 
boierii (ODOB.).

benchetuialA
(pl.-uieii) s/. Faptul dea Fîg. 44a. Bemol.
b e n cb e t u i: cind se Intlmpla vr’o... vr’un bal. 
In şcoală se făcea tGRiG.l.

BENCHIŞOR (pi.-oare) sn: dina. BENCHIU: să nu 
aibă nlol un' negru (dragh.).

BENCHIU, BENGHIU, SBENQHIU (pL-iuri) sn. 
© Mică pată neagră, care se tace cu degetul muiat 
în cerneală sau funingine, pe fruntea copiilor mici, 
spre a-i feri de deocbiu: Iml tăcea clte un benchlu In 
frunte, ca, să nn-şl prăpădească odorul I (CRG.i 11 © MiC 
plastru de taftă neagră pe care femeile-1 lipesc 
pe o parte oare-care a obrazului spre a imita o aiu- 
nică: Şi guxlta-i ou beughlu negru, ca un glndăcel pe o 
floare (Alecs.i ; Îşi punea mniseşi sbenghlurl (I.-gh.) 1[ ® Pt. 
ext. Ori-ce pată mică, rotundă, în special negri
cioasă, pe obraz [tc. b e n e k],

BENDIŢĂ {pi -ite) sf. Fâşie lungă şi îngustă:
apar de jur împrejur nişte 
bendite verticale toarte subţiri 
(CAR.) [bandă].
•BENEDICTIN sm., BE-<

NEDIOTJNA (pl.-ne) 1. sf.gi
Căiugăr(iţă) .din ordinul 
întemeiat de Sf. Benedict 
în anul 529 ([@| 443).

2. benedictjnA sf. 2 
Numeleunei băuturi spir
toase, dulce la gust, fce se 
-fabrică în Franţa [fr.].

BENEDlGŢIVNE {pl.
-ttuni) sf. aâ Binecuvîn-' 
tare, blagoslovenie [lat.].

BENEFICIA (-iciez)ub. 
intr. A trage folos din ceva, a profita [fr.].

BENEFICIAR 1. adj. A Ceea ce se posedă 
cu titlu de beneficiu: moştenitor 

cel ce primeşte o moştenire 
sub beneficiu de inventar.

2. sm. Persoană în folosul că
reia se dă o reprezentaţie tea
trală, etc. [lat.].

BENEFICIU ţpf.-lcii) sn. ©
Folos, profit, cîştig: lucrătorii 
participă şl el la realizat (i.-gh.) 1l 
© rt de Inventar, dreptul de 
care se foloseşte im moştenitor 
de a plăti din datoriile unei 
moşteniri numai atît cît se cu
prinde în inventar; ®: sub ~ do 
inventar, CU rezerva de a verifica, 
de a controla (înainte de a ad-' 
mite ceva) [lat.].

Fig. 443. 
Benedictin. Benedictină.

Fig. 445- 
B. Beniş.

F-ig-. 444- Bene- 
meienti.

BENE-MERENTI Sbst. * Medalie romînească 
acordată de la 1876 încoace persoanelor care au 
adus servicii ştiinţei sau care s’au ilustrat în do
meniul literelor, artelor şi ştiinţelor (rji]444) [lat.]. 

BENEVOL adj. De bună voie, nesilit [lat.]. 
BENGA’snj. im). Unul din numele necuratului, 

întrebuinţat numai în înjurături: loa-l-ar ~i [ţig.].
. BENGAL adj. Foc amestec de salpetru, sulf 

şi sulfat de antimoniu sau clorat de.potasiu, în can
tităţi determinate, care, aprins pen
tru a ilumina edificiile sau străzile 
cu prilejul unor serbări, dă o flacără 
puternică colorată [fr. feu de Ben
gale}..

BţîNGHIU pw BFNCHIU.
•BENIGN adj. f Fără gravi

tate, care nu e primejdios [lat.].
BENIŞ, BINIŞ (pl.-lşuri) sn. &

Haină boierească cu mînecile des
picate şi îmblănită pe de margini pe, 
care p purtau odinioară atît bărbaţii 
cît şi femeile la solemnităţi; cu tim
pul, această îmbrăcăminte fu adop
tată şi de popor şi ajunse în cele din 
urmă a fi purtată şi de Ţiganii lău
tari pînă dispăru cu desăvirşire cam1 
pe la- mijlocul, veacului trecut ([a|
445): benlşal eia In zqs strimt] croit pe 
talie, şl In jos larg, blănlt şl pe dinlăun
tru şl pe dinafară (VOR.): un blnlş suvalu alb (odob.) [tC.
b i n i s].

BENIŞEL (pî.-ele) sn. â. dim. BENţŞ: purta un — 
de telendreş albastra blănlt cu samur (negr.i .

•BENUAR (pl.-re) sn. O Lojă de jos într’un 
teatru, in rînd cu parterul: ml-a lua şl loje la teatru, 
la (ALEcs.) [fr. b a i g n o i r e]i

BENT (pL-turl) sn. -..3w Vâlcea în care se află 
cîteodată şi puţină apă [tc. b en d],

BENTE, BENTI •«- BANTA.
BENTI'ŢA (pl.-iţe) sf. & Mică făşie de plnză 

aplicată în spec. la gîtul, pieptul sau mînecile unei 
cămăşi: costumul de mătasă neagră, cu cllnurl şi bentite 
stacojii (CAR.) [bantă].

•benzina sf. ir- Hidrocarbură lichidă, inco
loră, extrasă din gudronul cărbunelui de pămînt 
(0‘H6) K © Amestec de hidrocarburi obţinut 
prin rectificarea benzolului la foc uşor; se între
buinţează pentru punerea în mişcare a motoare
lor; ca disolvantă a grăsimilor, benzina e foarte 
folositoare pentru scoaterea petelor de pe stole, 
etc. [fr.].

’BENZOAT (pi.-ate) sn. Q: Ori-ce sare rezultată 
din combinarea acidului benzoic cu o bază [Ir.].

'BENZpiC adj. Q- Acid compus organic ex
tras din smirnă şi din urină crbivorelor (C11H60, 
HO) [fr.].

'BENZQL (pi.-oluri) sn. ^ Lichid volatil, in
flamabil, obţinut prin distilarea gudrOnurilor, în
trebuinţat mai ales la luminat şi la motoarele cu 
combustiune internă [fr.].

BERAR sn. © Gel ce fabrică sau vinde bere. 
BERĂRIE (pi.-rii) sf. ® © Locul unde se 

fabrică boreali ® Localul unde se vinde 
bere.

BERAT (pi.-aturi) sn. t Diplomă de Învesti
tură dată de către Poartă Domnilor Ţărilor româ
neşti cînd se aşezau în scaunul domniei [tc.].

BERBANT, birBANT sm. Om care duce o 
viaţă'uşuratică, petreeîndu-şi vremea'alergind du
pă femei, craidon, desmăţat: ml-a l&cut curte, •«■ui, 
tot drumul (alecs.) [ngr. (utipfi.7căvnţ <it.].' 

BERBANTARIE sf. (NEGR.I = BERBANTLIC. 
BERBANTLţC (pi.-Icuri) sn. Purtare sau faptă 

de b e r b a n t, crailîc, desmăţare: gindeam că te-l ll 
dus prin lume după ^url (Crg.).

BERBEC sm. ir BERBECE.
BERBECAR sm. © Kt Ciobanul care păzeşte 

si duce la păscut cîrdul de berbeci ţ © pl. ® (El 
Filipii de toamnă pe care-i ţine poporul în zilele 

' de 26 Septemvrie, spre a feri berbecii de lupi imar.) 
[lat. vulg. b e r b i c a r i u s].

BERBECARIE sf. Kt Locul unde se ţin b e r-

BEL-
BER
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Fip. 446. Cap
bcrbecat.

BER-beVi: după ce au fost dcspărţ,iţ,i de oi: pentru ber- 
_ _ ^ beei trebne a aA lace oBObltâ (dnăgh.) .
pto BEHBEGAT adj. Cip se zice despre o 

conformaţiun'e specială a capu
lui calului clnd fruntea împre
ună cu botui prezintă o con- 
vuxitate mai muit sau mai pu- 
pn mare 446) [berbece].

BERBECE, BBRBţlc sn. (D 
Partea bărbătească a oii, după 
ce a trecut de vlrsta de doi ani, 
în spec. cu începere din momen
tul cînd s’a lăsat printre oi,pen
tru reproducere (51) 447) 1[ © 
berbecele, consteiaţiune a emisferei boreale şi u 
nul din cele douăsprezece sem
ne ale Zodiacului, corespun
zător perioadei de timp din
tre 21 Martie şi 21 Aprilie 
(m 448; m- TAB.VI) II @
W” Trunchiu gros de lemn 
de stejar atîrnat de o frîn- 
ghie ce trece în jurul unui Kig. 447. Berbece, 
scripete şi cu care se bat parii 
tn pămint 449) H ® x Maşină de războiu de 
care se serveau cei ve
chi pentru a sparge zi
durile unei cetăti (ilD 
450): ridică berbecii şl 
bat zidari plnă ce-1 săpun 
(VLAH.) r C'D De-a berbecul 
= DE-A BERBELEACUL: 
tl trlnteştede-ardstăgolul... 
de şe duce de-a berbecul 
(VOR.) [lat. vulg. b e r- 
becem=clas. v e r- 0 „ , ,
vex, -ocem], lug. 448. Berbecele.

BERBECEL sn. ® ^ dini. berbec ® H ® 3? 
= LVPUL-VR^liLOR II @ ♦ Varietate dc 
struguri cu boabele mici.

BERBECTJŢ sm. ® dim. berbece
® H © i = LţTPUL-VRăBIILOR Şf ® Mold. K, 
Bucov. 3( = becatinA. .11 (I

BERBELEAC numai In loc. adv. de-a 'I 
.~ui, de-a ~a, de-a rostogolul, dîndu-se ţies- p 
te cap: silnpod peste cap cade. de -a *111 ir.er-[ 11 
glnd (PANN); a'a dus adracul cap de-a —a de ij 
vale (Rv.-CRG.) [comp. BERBECE ©]. |[|

BERBELiC (p/,.-lcurll sn. Peşcliir, pro- 
bărbierit [tc. berberlik]. ei

BţlRBENIŢĂ = BARBţNTA.
BERBER sm. 9

vechilor Numizi, lo
cuitorii primitivi al . 
Africii de nord: ele _ 
slut conduse de »l cu 
picioarele goale ptnd 
gennncbl (Alecs.) [fr.]. 
ţ BERBER-B AŞ A 

sm. Mai-rnarele pes
te bărbierii de la cur
tea Sultanului sau 
a domnitorului Tă-’ 
rii: acolo ti aştepta * 
al Curţii care-1 rădea 
(l.-GH.) [tc.].

Numele actual
Berbe

449,

Fig. 450. Berbece.

(pl,-loara) sf. dim. BER-BERBIN CIO ARÂ 
BINŢA.

BERBJNŢĂ = bARBJNtA.
BERC1, BEARCA adj. ^ Fără coadă; cu coada 

tăiată sau ciuntită:cei vrei si las vulpea beareSP iodob.i.
BERC1 (pf.-curi) .sn. Mold. Trăns. Pădurice, 

dumbravă: Du-te, cucuie, In * si mâ lasă sd-ml petrec 
(IK.-BR8.) [ung. berek].
OBERC3 sm. mai adesea berci pl. Punticica 
nasului, partea cărnoasă dintre nările nasului.
O BERCA sf. Trans. Kt ® Oaie cu lină creaţă şi 
măruntă Ş[ © Lina (boită a) acestor oi [comp. 
ung. b i r k a].
OBERCAR sm. Trans. (buo.) Pădurar [berc3]. 

BERCHEA IV TERCHEA-BERCHEA. 
BERCHINAs/. Trans. (pac.i ® l’ostav înflorit cu

Unică şi legat in jurul gttului unei vite H © împle
titură de mărgele mărunte.

BERCHIŢA sj. >iaje. = belDITA.
BERDA sf. Mpram. ».-A. Coastă de deal rî- 

poasă (pşc.). .
BERE1 sf. ® Faptul do a b e a Şj ® Băutură: 

petreceau toată noaptea pe zlaVet, pe şi pe mlncare (l.-GH.) *1 
@ Trans. Bucov. Petrecere, numită şi „berean”, pe 
oare o face tineretul la ţară la Începutul cîşlegi- 
lor de iarnă.

BERE2 sf. Băutură fermentată preparată din 
apă, orz şi liameiu [germ. B i e r + bere]. 

BEREAN sbsl. Trans. Bucov.. = BERE1 @. 
BERECHET (pi.-eturi) i- sn. ® Imbelşugare, 

belşug: Dumnezeu să vă dea sănătate... spor şl.*' (mar.)
© Noroc: se mirau ţăranii 00.*. l-n găsit icrg.).

2. adv. în belşug, cu prisosinţă, mai mult decit 
trebue.

a. sm. (pf.-eti) Şiret, pişicher, om pe care nu-1 
întrec alţii in şiretlicuri: şttu ca eşti bun(crg.) [tc.]. 
CBEREGANA (-ănez) vb. intr. Olten. A striga 
din toate puterile, eît îl ţine gura [beregată].

beregata, BBRIQATA {pl.-e.te, <f Mold.-Ml) 
sf. SD Gîtlej, Irahee: răsturnă clondirul pe beregată 
(dlvr.) [comp. srb. b e r i k a t, b e r i k o t a]. 
OBEREgAtUI (-uesc) vb Ir. Olten. <ciauş.) A su
gruma, a gîtui [beregată].

BEREJNIC, BEREZ- 
Nic sm. Mold. Bucov. A Pă
durar: bime stat destule de _ _
vale Ia berejnlcul pădurii
(GRiG.) [rut. p (o) bo- 
r e 4 n i k].
•bereta (pî.-ete) sf.

Un fel de şapcă fără co- jrjg 45, |(t,,e(C, 
zoroc pe care o poartă
copiii, marinarii, etC. (igUA.ăl): mam'-mare aşază fru
muşel bereta iul Goo (car.) [fr. berci]
OBEREZiC (pl.-Icuri) sn. Olten.
Brăţara dc piele care prinde <;a- 
pul curelei ce iese din cataramă
(ClAUş.) [BELEZţc].

BEREZNIC IV BEREJNIC.
•BERGAMUTA, fj'i PAROAMUTA 

(pl.-te) sf. ♦ Varietate de pere; şi 
adj. oară -.a ([^ 452) [fr. b e r g a- j 
moţe].

*BERHj (pi.-iiuri) sn. « Varie
tate de smaragd, de coloare verde- 
deschis, galbenă sau gălbuie (ff.i|
453) [fr. b e r y 1].

•BERLANT (pi.-te) sn. (j> o. =
BRILIANT! Hainele... împodobite numai cu (pannk 

•berlina (pî.-ne) sf. Trăsură, 
în formă de cupeu, cu 4 Incui’i, 
fabricată dintru ’ntîiu la Berlin (fe»
454) [fr.].
‘BERNARDIN sm. ® Or

din de călugări (franoezi) Şj ©
:p<! Rasă de oîini originară de la 
mun'-'lo 3. Bcrnard (Elveţia), în
trebuinţaţi pentru descoperirea că
lătorilor rătăciţi sau răniţi în ză
pezile din munţi ([>ii455) [fr. b e r- 

B e r n li a r -

Fi-. 452 Peră
bcrgnniutft.

Fig. 453- Berii.
n a r d i n Ş[ germ. 
dinei'].
OBERNEVECI, BERNEVJOI sm. pl.
Mold. Bucov. & Pantaloni foarte largi purtaţi de 
ţărani în timpul iernii 
[comp. srb. benevrekej.
•BERSAGLIER sm. ik 

Soldatdin armata italiană. 
corespunzător vînătorului ■ 
de la noi OH 456) [it.].
•BERTA {pi.-te]sf.Mold.

^ Broboadă de lină (cu 
ciucuri) purtată do fote la Fig. .(54. Berlin.'i. 
ţară [fr.-b e r t h 0].
CBERTIŢA (pî.-te) s/. Trons. Cunună de flori-pe 
care şi-o prind fetele in păr [b a r t ă]. 
t BESACTEA, BESEOTEA, BEŞACTEA, BIŞAOTEA (pl. 

-teie) sf. Cutioară iucrată fin în care se păstrează

140



Fig. 455. Bernarclin.

Fiff. 456-
Bejsaglier.

j;iuvaericale? cele trebuincioase la cusut, etc.: i-a 
dat... o besactea de toaletă (EMIN.) ; tot oe mal poate scoate din 
fondul unei besaotele 

. (VLAH.); nu era sculă... 
care să lipsească din 
beşacteaua Iul (BR-vn.) ; 
se sul In pod ca să dea 
jos o bleaotea veche
(BAS.) [tc. bestah- 
t a], '
OBESADÂ w BE- 
SEADA.

BESCHIE sf.
Motd. Ferăstrău mare pentru tăiat buşteni (H 
457): mergeţi 9I aduceţi o... şl un topor 

' (Kv.-cRG.) [comp. bulg. b i 6'k 1 .j a< tc.]. 
OBESEADA, BESADA, BASADA sf.
Trans. Maram. Oaş. Convorbire; vor
bă [ung.]. •

BESECTE(A) tm- BESACTEA.
BESTIAL adj. De fiară sălbatecă; fi 

dobitocesc, brutal: sub planul sHnt def/
IntrAtire,' Sporeşte ura —& (vlah.) [fr. ].

BESTIALITATE sf. Faptă, pur
tare sau Înfăţişare de fiară sălbatecă:
cblpul Iul de o caracteristică asprime şl 
(CAR.) [fr.].

BESTIE sf. © Fiară (sălbate
că) : mă gtndesc Ia bestiile din managerii 
(CAR.) K ® (î) Om ou apucături de fiară 
sălbatecă [lat.].

BEŞACTEA M- BESACTEA.
BEŞI = BA$I.
BEŞiC... wr BAŞJC...
BEŞÎN... =BAA{N... 

t BEŞLEAGA (pl.
-egl), BEŞLI-AOA sm. ® 
t Căpitan de beşlii: un 
bdsll-aga cu oltlva neterl
(1.-6H.) n © iron. Baba- Fie- 457- B- Beschie. 
lîc, căzătură, baccea [tc. bosliagasy].

BEŞLIGsm. (j) Vecbe monetă turcească ( =5 pa
rale) : i-am trimis.:, să-l bată la tarapana cu tura de mah
mudele şl .^1 (i.-GH.) [tc.].
ţ BEŞLIU sm., mai adesea beşlii pl. t Altă 

dată: corp de călăreţi Turci sau Tătari cari făceau 
slujbă dc curieri, mai tîrziu şi aceea de jandarmi 
pentru menţinerea ordinei: Poarta era hotărită să de
părteze pe beşlii (i.-GH.). [tc.].

BEŞNIŢA (p/.-ite) sf.® © Femeie grasă care a- 
bia se mişcă t ® Femeie foarte urltăiciAuş.) [b ă s i]. 

BEŞOANDRA (pl.-dral sf. = BAŞOLDINA. 
BEŞTELI (-eieso) vb. fr. ® A face de ocară, 

a mustra cu cuvinte grele şi de ocară.
BETE bata.
BETEAG adj. ® Care are un beteşug, schilod, 

olog: de o mină, de un picior ţ[ ® Infirm, noputin-
cios. nevoiaş: să fll nevoU să trăesti cu una <^ă plnă la 
sfirşitui vietiiicRG.iH ® Bolnav [ung b e t e g].

beteala sf. Podoabă alcătuită din fire lungi 
do aur saii de argint ce poartă miresele pe cap în 
ziua nunţii: mireasa... cu Hori şl cu de aur In păru-i 
negru (CAR.) [i«- FETEAEA].

BETEGI, BETEJI (-egesc, -ejesc) 1. vb. Ir. A vătăma 
(o parte a trupului), a ciungi, a schilodi, a sluţi:
ml-a .fermecat picioarele de ml le-a betejlt (br.-vn.).

2. vb. refl. A se vătăma, a se schilodi; a se Îm
bolnăvi [beteag].

BETEGIE, BETEJJE sf. Beteşug, vătămătură, 
neputinţă [’b e t e a g].
GBETEGQS adj. ® Trans. Beteag, bolnăvi
cios (BUD.) (CIAUŞ.).
OBETEICA sf. Fâşie Îngustă de stofă (psc.) 
[b a t ă).

BETEJI rm- BETEGI.
BETELIE, Often. betelcA (pl.-oi) sf. .a © Făşie. 

cusută în partea de sus la izmene. Ia cioareci sau la 
rochie: cămaşa el... se adună toată In cute Ia betelia rochiei 
(DLVR.) 1f © Tivitură făcută tot acolo, spre a trece 
prin ea brăcinarul sau baiera ca să se poată strîngc 
după voie la mijlocţi ® Marginea de la gîtul saumî- 
necile unei cămăşi; bată, bantă, betiţă [bată].

BETEŞUG, Maram. Oaş. BETEŞfG (pl.-gurl) sn. 
f © Vătămătură (ia o parte a trupului) i[ © 
Motd. Tr.-Carp. Boală [ung. b e t e g s 6 g].

BETIŞOARA (pi.-re) sf. dim. BATA.
BETIŢA (pi.-te) sf. © (iim. BATA: rochia largă, crea

tă, cu... clteva betlte negre de catifea (VOR.i © Trans. 
Şuviţă mică împletită din paie pe care o pun 
copiii pe pălărie.

•beton (pl.-onnri) sn. fî5 Amestec de var sau 
ciment, nisip şi pietriş cu o 
cantitate anumită de apă, 
întrebuinţat mai ales în 
construcţiunile hidraulice;
— armat, beton întărit cu 
drugi sau vergele de fier (f »})
458) [fr.].

’BETONA (-onez) vb. tr.^
A lucra cu beton ]fr.].

BETONICA (pi.-lce) sf.
♦ = VINDBCBA [lat.].
OBETQS adj. Trans. Bău
tor, beţiv [lat. *bIbIto- 
s u s].

BEŢIE sf. © Starea în 
care se află omul beat: arama omului la

BES-
BEZ

l'ijr. 458. Beton armat.

se arată
(PANN) t ® Deprinderea de a bea peste măsură, o- 
biceiul dc a se îmbăta: beţia este uşa tuturor răută
ţilor (PANN); a avea darul beţiei, (1 fi beţiv, a avea de
prinderea de a se îmbăta •[ @ Petrecere, chef cu 
băutură peste măsură 1 © (T) Turburare care cu
prinde sufletul de pe urma unui sentiment, unei 
pasiuni, sau unei dorinţe: beţia succesului; beţia po
etică; tn alucinatla unei betll de nervi (vlah.i .

BEŢIGAŞ (pi.-aşe) sn. dim. BAt: a lnceput să a- 
dune *e... şl fire de fin (br.-vn ).

BEŢIŞOR (pi.-soare) sn. dim. bAt. 
t BEŢIŢ ’ adj. şi sm. Băn. Beţiv [lat. 'b I b 11 i - 
cius].
OBEŢIU, BETtrr adj. Often. Băn. Beţiv [lat. 
■b I b 11 1V u s].

BEŢIV, -ivA adj şism. f. ©Care are patima be
ţiei, care are uritul obiceiu de a se îmbăta, de a 
bea peste măsură băuturi spirtoase; (@: beţivului şl 
dracu-i lese cu ocaua Înainte; — beţivul, oind este beat, se 
crede că-i Împărat •[ © BETIVA, Often. BETAE (ciAUş.) sf. djj. 
Musculiţă oare roieşte pe unde se află vin şi oţet, 
mai ales cînd se fabrică mustul sau cînd fierbe 
vinul în butoaie; numită şi „muscă-beţivă”, „mus- 
culiţă-de-vin” sau ,,muşiţă” (Drosophila funebris) 
[lat. b î b I t 1V u s + suf. sl.- i v u|.

BEŢIVAN sm. au(/m. beţiv. Beţiv mare. 
OBEŢÎG adj. Băn. Beţiv [beat], 
o BEŢÎU w BETIU.
OBEUCA1 {pl.-ci] sf. Often. ® Văgăună, sco
bitură neregulată tăcută în pămînt de ape t ® 
Vâlcea prăpăstioasă.
OBEUGA2 {pl.-ci) sf. Mofd. S> Partea superioară 
a ţeste! capului.
OBEUTORţlU) = BAUTOR.
OBETJŢA, bAVŢA, BOTJŢA (pl.-te) sf.Trans. Băn. >> 
Ouarţ; pietricică albă şi rotundă, care se găseşte 
în rîuri: aurul Intru bouto s’au prefăcut (Ţich.). 
t BEZ adv. Fără, afară de: vlerltul de la patru parale, 

l-a suit la douăzeci şl cinci * ploconul (i.-gh.) [vsl.]. 
t BEZAGONIE sf. Nelegiuire, nedreptate; ba

zaconie [vsl.].
bezArAu, BEZEREU, BAzArAU, bezer, bezar

sm. ® £) Membrana grasă şi creaţă care încon-' 
jură intestinul, mezenter ţ[ © X Maţele creţe de 
la viţei sau miei, care se gătesc t @ Pr. anal. & 
încreţitură la gulerul cămăşilor femeieşti: cămeşa 
e !ncretlt& la glt cu băzărău ,(vor.) .
'BEZEA sf. viai adesea bezele pî. © F Sărutare 

trimisă cijiva apropiind şi depărtînd vîrful dege
telor de buze: toată ziua... (ac be- “
zele la băieţii de pe stradă (vlah.) * 0,^
© X Prăjitură făcută din aibuş 
de ou şi zahăr [fr. b a i s e r].
k4BEZER, BEZEREU BEZA- Fig +59 B BtzfJ

’BEZEŢ, ® BIZET (pf.-eturi) sn. â. Bucată de 
piele (adesea cu găurele) pusă la vîrful ghetelor.
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BEZ- Cel înfrumuseţare (^459): I9I incAlţă chetele cele nouă

BIB

Fig. 460. Biban.

cu biaeturi (CAR.j[germ. B e s ă t z e, 
t BEZMAN, BFZMEN sbst. Mo/d = EMBATIC: aq luat 
locuri cu bezmen de la mănăstire (iro.) [comp, rus. b C Z- 
m (! n ti ..oîntar”'].
t BEZMAnarsm. A?oW. = embaticar [b ezmăn], 

BEZMETiC, BEZMETEC Of/j. şi li/old. ® Eşit
din minţi, nîLuC, zăpăcit: cei mal mulţi umblau bez
metici şi stăteau pe gInduH (CRG.i 11 © Stupstup fără 
matcă [rut. bezmatok ,,stup fără matcă’’], 

4000 BEZMETIGţ (-icesc) vb. iritr. Mo/d. A-şt pierde 
capul, a umbla bezmetic, ca un smintit.

bezna [pi.-ne] sf. ® ,-3^. t Prăpastie, adîn- 
cime fără fund II © întunecime adînoă, întune- 
rec nepătruns: In bezna pădurii, aşteptau neclintiţi, voi
nicii Moldovei (VLAH.); mai adesea în degătui’ă CU în- 
TUNEREC: dud noaptea era lutunerec * usp.) [vsl. b 0 Z-
d lă n a, ,,fără fund”.
’BI- prefix de origine latină, ce intră în forma

ţiunea mai multor neologisme împrumutate în ma
re, parte- din franţuzeşte (■■!: cuvintele respective).

Bl. Simbolul chimic al bismutului.
C)BIAI interi. O/ten. Fă! surato! leliţăl (se în- 
trcbuînţpiiză la adresa unei tete sau femei).

■ BIARTIGULAT nd). Oare are două articula- 
ţiuni [fr.].'

•BIANUAL =1 BISAjgUAL.
"BIATOMIG adj. Se zice despre ori-ce corp 

simplu ai cărui un singur atom se combină cu 
doi atomi de hidrogen [fr.]. 1 ‘ -
OBIBA (pî.-be) sf. O/ten. Gropiţă făcută în pă- 
niînt în jocul ,,de-a clincea".

BIBAN sm. Peşte de 
apă dulce cu dungi late ne- 
gre-verzui pe spinare /Pcrca 
fluviatilis) (H1460) [big.]. .

*BIBA,ZIG adj. Q> Se zice 
despre un acid oare conţine 
doi atomi de hidrogen care 
pot fi înlocuiţi fie-care prin clte un atom metalic 
[fr.].

•BIBER sm. ^ Castor; 
mai adesea; blană de castor 
[germ.].
•BIBERON (pî.-oane) ST}.

Vas mic, de obioeiu o sticlă 
avînd la gură un sfîrc sau o 
ţeavă de cauciuc, din care se 
dă de supt copiilor de ţîţăsau 
bolnavilor 461 [fr.].

BIBI! interj. Se întrebuin- Kig. 461. Hibetoane. 
ţează spre a opri pe cineva 
{in spec. pe copii) de a se atinge de ceva: Bibi
bade, de-acolea, Că nu-s pentru dumneata 
(IK--BRS.) I ^ nu pune mtna, că te Irigi!
[ung.].
•BIBIG1 sm.., bibicA sf. F Dră- 

guţ(ă), puiu (puică): bibicule, man- 
galaua pleacă mtlne... la Floeşti «:ar.)
[fr. bibi].

BIBJG2 sm. i ,= NAOAT.
BIBILmai adesea pl. bibjluri ...JJ"'

■ sn. ® Un fel de dantelă, horbotă, «"ib-' 
împletitură cu acul caro se coase Fig, 462. Bibilica, 
mai ales pe la gulerul sau mîne-
cile cămăşii: (ăclnd colţişor! şi —uri 
de mătase la pieptli şl mineclle unei că- 
•meşi (FiL.) H © (('") F A vorbi In [sau 
cu) -~nri, a vorbi cu cuvinte alese, 
rar întrebuinţate, cu înflorituri: 
şl ea vorbeşte limba cea nouă cu —uri 
(ALEcs.) [ngr.].

BIBILIGA (pZ.-lce, -ici) sf. © i 
Pasăre domestică, originară do pe 
coastele A-fricei; e de mărimea 
unei găini, are capul golaş şi un 
fel de coif cornos pe frunte, iar 
de guşe atîrnă două bărbii căr
noase; penele negre-cenuşii sînt 
împestriţate cu pete albe rotunde Fig. .(63. Bibilica. 
(Sufinda meleaqris) (r>]] 462) H ©

Mică plantă erbacee cultivată pentru florile

sale frumoase, pestriţe cu pătrate albe, violete sau 
roşii; mai e numită şi ,,coroană”, ,,lalea” sau ,,la
lea-pestriţă” fFritiUariameleaiiris) (p463)[comp. 
big. srb. hiba],

• BIBLlG adj. jnt Din Biblie, a(l) Bibliei [fr.].
BIBLIE sf. SClnta Scriptură; Biblia s’u tra-

•i t K 1 T P î 0 Od 0 H.i HII K d T 6 TfH
AIHirv rt A t) A •

AAIAa (iJ‘t PiaI/akl, (XJH 
ITT .A A" A 4 * fC

AB-'t-HAofA i AAMf

fi f p*< f-mi Al , U.*B JOAA 
. Al. I f )f ' , pi, Apt « J ACJ 
IL... n.Tl pŞlAB |lţ aa .. Aj T,:/ 
r0.jH-fTA|A| HAffrpV UlH

,, . Miîa'
q/A—.,.V, aTÎh aiM-risţ/nV*

I ■> » I f 1 '1 w
pVpft OA-(TTpV ma n.-Arp4 ao , nBAAi--pi ^ISb»

BA pifip-AI -OAlTApf. H> p 'l'A’A'HI.I nilHI
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»> CI •

4^1,4

Fig. 464. Fragment ele pagim't din Hiblia de la 1688.

dus şi s’a tipărit In Întregime In lomlneşte In anul 1686
(ial 464) [lat.-gr.].
•BIBLIOFIL, -ilA sm. j. Amator, amatoare, de 

cărţi rare şi preţioase snu de cele mai bune edi- 
ţiuni ale lor [fr.].
•BIBLIOGRAF sm. Col ce caută să alle diferi

tele e.diţiuni ale'unor cărţi mai do seamă, toate lu
crările şi ediţiunile unui autor sau privitoare la o 
chestiune, cel ce publică bibliografii [fr.].

•BIBLIOGRAFIE adj. De .bibliografic, privi
tor la bibliografie [fr.].
•BIBLIOGRAFIE sf. ® fUmoaşlerea diferite

lor ediţiuni ale unor cărţi mai de seamă sau lucră
rile şi ediţiunile tipărite ale liiuii autor, ale unei 
epoci, cto. t © Carte unde 
se publică inlormaţiimi de, 
această natură H © însem- ’ 
narea scrierilor privitoare la 
o chestiune oare-care [fr.].

• BIBLIOMAN sm. Cel ce 
are patima de â cumpăra Lot 
felul de cărţi, mai ales rare 
şi preţioase [fr.].

•BIBLIOMANIE sf. Pa
tima bibliomanului [Ir.].
•BIBLIOTEGA (pf.-eci)

Sf. o Sală sau clădire In 
care se păstrează cărţi şi 
manuscrise, şi unde se put 
citi sau consulta li ® Dulap 
în care sînt aşezate cărţi 
sau care e destinat pentru 
a se aşeza In el cărţi fff 

. 465) li © Colecţie de cărţi 
1] ® (fj vie, om foarte în- Fig. 463. Bibliotecă, 
văţat [fr.<lat.].

•BIBLIOTECAR sm. Administratorul unei bi
blioteci [fr.]. ■
QBIBOL... Băn. Trans. Maram. = bjvol..
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OBIG sm. & Băn. ® Taur 1[ @ i BIC-DE-rIt = 
bou-de-b^ltA [srb.],
OBICA sJ. Ţrans. Băn. 7^ Taur:Rage blca ’ntre hotară' 
Şi s’aude-a noua lari (gor.) {i/hicitoarea despre „tu
nel”) ® Băn. i BJCA-RtTULUI = bqu-de-baltA 
[ung. b i k a]. .
‘BICARBONAT 1 adj. ^ Care conţine două 

proporţiuni de carbon: hidrogen»'.
2. sbst. Sare care conţine de d.ouă ori mai mult 

acid carbonic dccît carbonatul neutru: » de sodiu 
(G03HNa) [Ir.].
‘BÎCARBURÂ ipl.-ti) sf. St Carburâ de hidro

gen (G2HJ) [ir.].
OBICAŞ (pi.-aşe) sn. Mold.
Trans. Cremene, cuarţ 
[ung. b 6 k ă s 6].
OBICĂŞEL (pi.-sel, -sele) 
sm. si sn. dim. BiCAŞ.

‘BICEFAL adj. Cu două € 
capete ( 466): monstru »
fir.i. ‘
‘BICEPS (pi.-suri) sn. £> F'e' 466' Micl bicefal- 

Numele a dileriţi muşchi: »ul braţului (ţg). 467); 
»ul coapsei [lat.].
OBIGEU sbst. Trans. Preţul u- C 
nul lucru;' despăgubire ce tre- 1 
bue dată pentru ceva [ung. 
b e c s ii].
O BIGHER w BECHER.
O BICHERI (-eiesc), BICHlRţ 
(-Iresc) i. vb. intr. Trans. Băn. A 
duce o viaţă de b e c h e r.

2. vb.lr. Mold. A Ipora pe în
delete, a migăli: nu ştiu ce blchi-, 
rea şl cisluia prin prejurul cărutll (Crg.)..
O BIGHIS (pi.-isuri) sn. Mold. (şez.i = DICHIS.
‘BICIGLţîTA (pi.-ete) s/. Velociped cu două 

roţi aproape egale în diametrd ([igl 468) [fr].

Fij. 467. 
B. Biceps.

ninere

‘Valva

ne/VvcW 
‘Pedală 

Roald DinlaU
lan|ul
Fig:. 468. Bicicleta.

‘BICICLIST siir., biciclistA (pi.-te) sf. Acela 
(aceea) care umblă cu bicicleta [fr.]. ,
‘BIGICLU (pi.-iciuri) sn. VelOciped cu două 

roate neegale [fr,.].
BICISNIC tw BECISNIC.
BICÎU (pi.-ce) sn. © Băţ 

sau nula flexibilă de care, la 
unul din capete c legată o 
cureluşă sau o sfoară împle
tită şi cu oare se lovesc sau 
se îmboldesc animalele (OH 
469): bicele pocnesc pe d'asupra 
’naintaşilor (Dlvr.) af © Lovitură 
dată cu biciul: dind ctteva bice 
calului, 11 dete pe poartă afară usp.)

'1t ® if) Pacoste, nenorocire, 
urgie: această femele e o năpaste, 
un » asupra omenirii (GN.) ; Atlla 
a fost supranumit »ul lui Dum
nezeu [vsl. b i 6 I].

BICIUI (-ueso) vb.tr.® A 1* 
lovi, a bate cu b ic i u 1. a da Fi 
bice: » caii ţ] ® Pr. ext. A BiciîiT 
plesni ca şi cu biciul: şi pioa-
ia-i blclueşte fără milă (VLAH.) H @ ® A critica as- 
pru: biciuia şi dărâma tot ce i se părea vrednic de ctr- 
teală (opoB.).

BIGIUIALA (pl.-ieli) sf. Faptul de a b i -

L
Fig. 470. 
Biciiişte.

Lentilă
•Fig. 472. 

Lentilă

ciut, lovitură, plesnitură cu biciul; pr. ext.: a in- 
durat... arşiţă soarelui şi biciuiala crivăţului (bas;). 
t BICIULUI (-ueac) vb. tr. ® Tr.-Carp. Mold. A 

preţui, a evalua, a taxa t ® Maram. (brl.) A găz
dui pe cineva bine, a-1 ospăta [ung. b e c s a 1 n i] .

biciuşca (pl.-uşte) sţ. ® dim. Bjcro: avea o » 
de cele de cinepă (crg.) ţf © Biciu alcătuit dintr’o nuia 
flexibilă, îmbrăcată în piele, de care se servesc 
călăreţii (ijgj 470): fi dau o lovuitră de» (car.).

BICIUŞOR (pl.-oare) sn. dim. Bicro: ne aduce dar 
de şcoală nouă un drăguţ de ^ (Crg.) .
‘BICOLOR adj. De două colori [fr.].
‘BIGONGAV adj. fi Care 

are două suprafeţe opuse con
cave: lentilă »ă ([Ţ.]| 471) [fr.].
‘BICONVEX adj. fi Care 

are două suprafeţe opuse con
vexe: lentilă »ă (IH] 472) [fr.]
‘BICORD (pl.-duri) sn.

Acord de-două note [fr.].
‘BIGORDATURA (pl.

-turi) Sf. J Gamă dublă exe- biconc.avă. biconvexa. 
cutată pe instrumentele cu arcuş [it.].
‘BIGROMAT (pl.-ate) sn. St Sare rezultată din 

acţiunea acidului cromic asupra unui baze [fr.]. 
OBIDA (pl.-de) sf. Maram. Supărare, necaz, obidă 
[comp. bedA].
OBIDI (-dese) vb, intr. Maram. A trăi In necazuri, 
a o duce greu [bidăţ.

BIDIGANIE 'tw bîzdAqanie.
BIDINÂR sm. © Cel ce face sau 

vinde bidinele.
BIDINEA (pl.-nele), Mold. BADANA 

(pî.-haie) sf‘. Perie (mai adesea) cu 
coada iungă pentru spoit pereţii ([iH 
473): bidinele mulete !n roşu, galben şi al
bastru (OLVR.); cu nişte tirsoage de barbe clt 
badanalele de mari (CRG.) [tc. b a d a n â]..
‘BIDINELUŢA (pl.-t«) Sf. dim.l

BIDINEA. '
BIDIVIU

Cal arăpesc do călărie:
»1 lui Pitache, gras ca 
pepenele şi lucios la păr 
(BR.-vN) 11 © Cal mic do 
călărie frumos şi sprin
ten la fugă : băiatul____ F,e- 473. Bidinele.
Incălecă şi sbură cu »1 iui (isp.i [tc. b e d e V i].
‘BIDON (pl.-oane) sn. ® X Vas de tinichea, mai 

adesea în formă de ploscă 
mică, în oare soldaţii ţin apa 
de băut: ([®] 474): o ceată de 
soldaţi... cu.bidoanele de tinichea 
in mină iirg.) ţf © Vas de ti- ( 
nichoa în care se ţine unt- I 
delomn, petrol, etc. (®1475)
[fr.].
‘BIELA (pl.-le) sf.

Drug, sau sul de fier arti
culat la cele două capete şi oare comunică miş
carea unui organ al unei 
maşini unui alt organ ([şi]
476) [fr. bielle].
OBIELŞUG = BELSVa.

‘BIENAL adj. ® Ce ţine" 
doi ani H © Care ate loc din 
doi în doi ani [fr.<lat.].

BIET,biata adj.©Vred
nic de plîns, sărman: sta 
»ul pm cu mtlnile încrucişate iisp.) 1[ © în
trebuinţat adesea, invariabil. In ur
ma pronumelui personal: fata piingea 
şi ea, biet, înfundat dsp.) *[ @ Slab, ne
însemnat, prost: e un » avocătel de 
provincie [comp. vsl. b ă d I n ă].

BIETULEŢ adj. dim. BIET.
‘BIFID adj. i’ împărţit în două 

părţi pînă la mijlocul lungimii sau 
lăţimii sale: frun^ »ă (^ -477) [fr.].
‘BIFLQR adj.4 Cu două flori [fr.].
‘BIFTEC (pl.-ecuri, -ece) sn. X Bu

cată’ de carne,’ felie de muşchiu friptă pe gi’ătar:

BIC-
BIF

tiR- 474 Bidon.

476. B Bielă.

Fig. 477- 
Frunză bifidă.
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BIN
BIF- iDghltea ca şl mal ’nalnte aceleaşi portU de ^e (GN.) 

[fr. < cngl.]. ' '
•bifurca (-iuro) vh. refl. A se Infurci, a se 

împărţi în două ramuri (ca furca de fin) [fr.< lat.].
■BIFURCARE, ■BIPUBCATIVNE sf. © Faptul ,de 

se a se b i f u r c a Tf © Locul de unde se bifurcă, 
Infurcitură.

‘BIGÂ sf . a. Grindă de lemn prinsă la un capăt 
de cercul catartului şi pre
văzută cu o macara; ser
veşte pentru descărcarea 
riiărfurilor (iaj 478) [fr. 
b ig u e].

•BIGAM, -AMA ailj. şisîu.
/. rt însurat cu două femei 
deodată; (femeie) măritată 
cu doi bărbaţi [lat. < gr.].

■BIGAMIE sf. r. Starea 
de bigam; crima bigamu
lui [fr.]. .

•BIGOT, -OTA udj. şi 
sm. f. Cucernic(ă), evlavios 
peste măsură şt superstiţios 
[fr.:

 n;

Fig. 478. Bigi.

•BIGOTERIE sf. Cucernicie peste măsură şt 
superstiţioasă [fr.].

•BIGOTISM sbst. Fire, purtare de bigot [fr.]. 
OBIHOL... = BJVOL...
CBÎHOREL sm. Trans. © Vînt, vifor (care bate 
din părţile Bihorului.
OBIJOAGA (pî.-ge) s/.,bijqgsm. Mold. Bucov. (mai 
adesea qhijoaoA, ghijqq, care slnt poate formele 
originare). Mlrţoagă, cal sauiapă bătrîn(ă),slab(ă), 
prăpădit(ă): ghijoagi urlcioasi ce eşti! (CRG.i ;credea... o’a 
si-şl lase bljogul şi... si porneasci mal departe (mar.i. 
OBIJOIU (pZ.-Joale) sn. . Şipot: beau apă rece 
din »1 tăcut dintr’o scoarţă Îndoită de brad (LUno.) .
'BIJUTERIE sf. © Giuvaer(ica) 1© Comerţ 

do giuvaericale [fr.]. -
•BIJUTIER sm. ^ © Giuvaergiu [fr.].
'BIL (pî.-luri) sn. 0 © Proiect de lege propus 

în parlamentul englez H © Legea votată [engl.].
BIliÂ1 (pZ.-ie) sf. Trunchiu de lemn din toată 

lungimea unui copac, mai adesea de brad, din 
care se fac scînduri: in apa tăcută tău s'au strins bilele 
aduse din munţi (lung.) [big. bilo -F fr. b i 11 e].

•BILĂ2 (pl.-le) sf. © J^ .Mică sferă (de 6-7 cm. 
diametru) de fildeş cu care , se 
joacă la biliard (dj 479) H © .\
Sferă de lemn de diferite mărimi 
întrebuinţată la jocul de popice t 
© Globuleţ de piatră sau de sticlă 
cu care se joacă copiiit ® Globuleţ, 
mai adesea de os, alb sau negru, Bi]a
cu Care se votează In' anumite a- 4'9’ 
dnnări K © F- Notă cu care se exprimă la uni
versitate rezultatul unui examen: ~ aibă, bine; 
— roşie, binişor; ~ neagră; rău [fr. bj 11 e].

•BţLĂ3 sf. Fiere [fr. < lat.]. » 1
'BILABIAL adj. Co Articulat cu amîndouă bu

zele [vorb. de un sunet): B e un sunete [b i -d-fa- 
b i a 1].
•BILABIAT adj. A Care sea

mănă cu ilonă buze: corolă ~â 
(Ivi]480) [fr.].
•BILANŢ (pî.-turi) sn. © Dare 

de searnă asupra activului şi pasi
vului unui comerciant, unei socie
tăţi, etc.; a-şi depune ~ui, a se de
clara în stare de faliment H © Pr. 
ext. Dare de seamă asupra acti
vităţii desfăşurate într’un timp 
determinat: —ui literaturii noastre din 
ultimii ani (vlah.) [germ. < fr.].

•BILATERAL adj. © A Care 
are două .laturi 1( © Care ia două pi 
direcţiuni opuse K © rt Contract —, 
care conţine clauze obligatorii 
pentru amîndouă părţile contractante [fr.]. 
CBILEALA (pZ.-eli) sf. Motd. Suliman alb [rut. 
h i 1 i 1 o ’ -1- suf. -cală].

"BILET (pî.-ete) sn. © Scrisorică li- © !>.' Seri-

. 480. Corolă 
bilabiată.

Fig. *j8i. Hiliard.

soare tipărită prin oare se anunţă naşterea, căsă
toria sau moartea cuiva 1[ © o Cartă de intrare 
(la un teatru, etc.) T| ® 4^ Mic carton sau petec 
dreptunghiular do hîrtie tipărită pe care-1 cum
pără cineva şi care-i dă dreptul să călătorească cu 
tronul, cu tramvaiul K ® g - de loterie, foaie de 
hîrtie tipărită purtlnd un număr, care dă dreptul 
cuiva să participe la clştigul eventual al unei lo
terii li ® — de banei, bancnotă, hîrtie emisă de
o bancă autorizată de Stat, care.circulă din mină 
în mină, cu o valoare egală cu aceea a monetei de 
metal; — de ordin, poliţă, înscris prin care cineva se 
obligă âă plătească o sumă anumită la o dată fixa 
[fr.]. -
OBILI (-lese) Trans. Mold., mai adesea ghili J.. vh. 
tr. A nălbi (plnză).

2. vb. refl. © A se nălbi: Intinzind pinzele In gră
dini pe iarbă si se biieasci (ret.) D ® A se sulemeni [srb. 
b i j c I i t i, rut. b i I i t i].

'BILIAR adj. £) Privitor la fiere: vesicula —i, bă
şica fierii; calcul —, calcul care se formează în i'lcat 
sau în băşica fie
rii [fr.].

•BILIARD {pl.
-de) sn. \ 
cui cu bile de fii- 
deş pe o masă a- 
coperită cu pos
tav verde şi cu 
margini elastice:
o partidă de —- ®
Masă pe care se
joacă acest joc f'-M|481) t © Sala unde se joacă [fr.].

•BILIAR(D)GţU sm. K Bun jucător de b i - 
1 i a r d.

• BILţNGUU adj. © Scris în două limbi H © 
Care vorbeşte în două limbi [fr. < lat.].
•BILION (pl.-oahe) sn. ± Miliard, o mie do mi

lioane [tr.].
OBILIŢĂ, BţLTA (pl-ţe) sf. Olten. Cursă do şoa
reci, capcană (do sîrmă).

■BILOBAT adj. ♦ Împărţit in doi lobi [fr.]. 
OBILŞUG —BELŞVG.
O BILŢA m- BJLITA.
•BILUNAR adj. Care apai'c de două ori pe lună, 

bimensual [bi - + 1 u n a rl.
•BIMAN adj. şi (pl.-ne) sn. ^ Oare are două 

mîini [fr.].
t BDYfBAŞA (pL-şi, -şale) sm. t Colonel, căpe

tenie'peste o mie de soldaţi Turci: bei, agale, bim- 
başi cădeau trlntlţl la pămint de pala lui oea ageră (isp.) [tc.
b i m b a s y].
'BIMENSUAL adj. Care apare de două ori pe 

lună, bilunar [ir.].
'BIMESTRIAL adj. De b i ni c s t r u, privitor 

la bimestru: examen —.
• BIMESTRU (pl.-tre) sn. Tinip de două luni 

[lat.].
'BIMETALIC adj. V Privitul' la bimetahsm 

[fr.].
'BIMETALISM sbsţ. Sistem monetar sta

bilit pe un dublu etalon de aur şi de argint [Ir.].
'BIMETALIST i. adj. 69^ Privitor la bimeta- 

lism.
2. spi. Partizan-al biuiofalismului [fr.].
BINA (pi.-nale) s/.£3 © Clădire mare: In fle-care 

an se clădesc sute de binele (CAR.) *! © Clădire în con
strucţie [tc.].
tBINAGIU sm. Constructor de binale, an

treprenor de construoţiuili: meşterul Dlnoă —1 mi-a
tăcut O (CAR.l.

'BINAR adj. © ± Compus din două unităţi; 
sistem—, sistem de numeraţiune care reprezintă 
toate numerele cu mijlocul a dună cifre, 1 şi 0 K 
© ^ Compus din două elemente: sarea de bucătărie 
e un compus — H ® # Ale cărui orgtine slnt dispuse 
cite două sau un multiplu al lui 2 H © J Se zice 
despre subdiviziunile unui timp sau unei părţi 
din timp în 2, 4, 8 părţi egaie: stibdlviziune-ă [fr.].
■BIND (pL-duri) sm. A Fie-care din umflăturile 

de la cotorul cărţilor bgate In piele [germ.]
BINDISI (-isesc) vb. inlr. Mold. A-i păsa, a se
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sinchisi: Harap-Alb şl cu al aâl nil nu blndlseau de asta
icRG.i [tc. b e n d Ă +suf.-isi].

BINE 1. adv. ® în chip bun, cum se cuyine; 
ciim’trebue să, fie; cum place (ip) rAu) : se poarta »■; 
scrie IV; am petrecut v; iml pare v, sint vesel, mulţu
mit; vezi vi fireşte, negreşit; v zici, ai dreptate;
V a zis cine-a zis, are dreptate zicătoarea 1| © Sănă
tos: s'a fnout v; F nu ţi-e v ? eşti smintit ? nu eşti 
în toată firea?; v ai veniţi urare adresată unui nou 
venit © Mal V, mai mult, mai mulţi: nu l-am scris 
'de mal v de un an; erau o suta de oameni şi mal v ţ[ © Sc 
alipeşte adesea pe Ungă adjective (în spec. partici- 
piale), spre a da naştere la compuse: blne-crescut, 
cu o creştere bună; bine-facut, a) făcut hirte; b) fru
mos (la trup), chipeş; blne-vazut, care se bucură de 
consideraţia tuturor, stimat etc.

2. slisi. ©Ceea ce aduce mulţumire, folos, etc.; 
stare mulţumitoare: nime nu fuge de v ialecs.i ; nu da 
viul cu piciorul; 1 s’a urlt cu v]e; a-1 prinde v, a-i fi de 
folos ţ| © Izbîndă, succes: am buna nădejde sa Ispră
veşti cu V slujba MSP.) K © Noroc: sa-ţi fie de vi urare 
făcută cuiva după ce a mtncat, la strănutat, etc.; 
sa auzim de VI să ne vedem sănătoşi 1 la revedere! 1î 
© Faptă bună, binefacere; ajutor; ©: fa v şi aş
teaptă rău; la V şl-i aruncă In apă; n'am să uit niciodată 
vie pe cate ml 1-al Ucut ţ[ © A vorbi de v, a vorbi in 
termeni buni, a aduce laude t ® ou vie, cu vorbe 
bune, blinde: începură cu vie a se ruga de el ca sd-şl tale 
părul USP.I n © De-a binele, loc. adv. Bine de tot, cum 
se cade: prinsei de la o vreme să închid ochii şl adormll 
de-a binele (gn.i ţ[ © +++ Ceea ce se cuvine să facă ci
neva conform dreptăţii sau moralei: in raiu dom
neşte eternul v (ALECS.i ; sentimentul viul [lat. bene].

BINEGUVÎNTA (-tez) vb. tr. © A invoca fa
voarea, ocrotirea cerească asupra cuiva 1[ © A 
tace să sporească (averea, norocul cuiva), a da aju
torul ceresc H © A slăvi, a preamări: sa binecuvin- 
tăm pe Domnul [trad. din vsl. blagosloviţi].

BINEGUVINTARE sf. © Faptul deabine- 
C U V i n t a; O : va părinţilor Întăreşte casele, fiilor ţ[
© Favoarea, ocrotirea cerească.

BINEGUVÎNTAT adj. p. BDIECUVINTA. 
BINEFAGĂTQR, -toabe adj. şi sm. /. Care 

face cuiva uh biiie [bine -f f ă c ă t o r].
BINEFAGERE sf. © Faptă bună H © Obi

ceiul de a face altora bine ţj ® influenţă fericită, 
folos: binefacerile păcii [bine -t- facere].
‘BINEMERITA (-It) vb: intr. A face o faptă 

meritorie, demnă de stimă, de recunoştinţă, de 
răsplată: a binemeritat de Ia patrie (alecs.i [bine -f 
merita].
CBINEŢE (pZ.-efurl) sf.Trans.Bân. Salutări: treclnd 
de-a lungul uliţei, oamenii II dădeau bineţe(slv.) ; vlslaşli Işl 
dau blnetui;! cu oamenii de pe mal (vlah.) [binc-aţi- 
venit!].

BINEVENIT adj. © Sosit la timp * © Pri
mit cu plăcere [bine -t- v c n i t]. •

. BINEVOI (-oesc) vb. Ir. © A avea bună voinţă 1f 
©,A avea bunătatea, a se milostivi, a se îndura 
[b i n c -f V o i].

BINEVOITOR, -TOABE adj. şi sm. f. Care are 
bunăvoinţă, oare se milostivcşte [b i n e -1- v o i- 
tor]..
tBINIŞ rm- BENJŞ.
t BINiŞLIU sm. Cel ce purta un biniş; curtean: 

Doamna cu boierii cel mari şl binişllll săi (pil.) [tc. bi-
n i s 1 y].

BINIŞOR adv. dim. bjne. © Destul de bine; 
mai V, ceva mai bine *[ © încetişor, cu băgare de 
seamă, uşurel; se furişa v pe lingă ele usp.)K © Cu vul, 
cu bllndeţe, ou binele.

‘BINOGLU (pj.-lurl) sn. 15 0- 
chian prin care se poate privi 
cu amîndoi ochii deodată, între
buinţat mai adesea la teatru (im 
482.) [fr.].

'BINOGULAR adj. 15 © Fă- Fig. 482. Binoclu. 
cuL pentru amindoi ochii: telescop
V •; © La care se întrebuinţează amîndoi ochii [fr.]. 

‘BINOM sm. ± Expresiune algebrică alcătuită
din doi’ termeni separaţi prin semnele H- (plus) 
sau — (minus) [fr.].
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‘BIOGHIMIE sf. Sr Studiul chimic al substan
ţelor produse prin . acţiunea vieţii [fr.].
‘BIOGRAF sm. Autorul uneia sau mai multor 

biogral’if [fr.].
‘BIOGRAFIC adj. Dă biografic: notlta vă [fr.].
‘BIOGRÂFIE sf. Istoria vieţii unei persoane 

[fr.].
O BIOL... = BIVOL...
‘BiOLpGIG adj. iăo biologie, privitor la bio

logie [fr.].
‘BIOLOG I»- BIOLOOlST.
‘BIOLOGIE sf. Ştiinţa caro se ocupă cu stu

diul fiinţelor vii şi cu legile vieţii [fr.].
‘BIOLOGIST, BiOLiţHx sm. Cel ce se ocupă ou 

biologia [fr.].
‘BIOXID sm. Sr Oxid compus din doi atomi 

de oxigen şi dintr’un singur atom ai unui,alt 
corp simplu [fr.].
‘BIPARTIT adj. ♦ Spintecat în 

două pînă dincolo de jumătatea lăţi
mii sale : frunză vă (Jgi) 483) [fr.].

‘BIPĂTRAT adj. ± Se zice despre 
o . ccuaţiune algebrică cu o singură 
necunoscută care, după ce s’ii redus, 
conţine această necunoscută în doi 
termeni în aşa fel călare în unul un 
exponent îndoit de acela pe carc-1 
posedă în celălalt. Ex.: i4—s *2 + m 
= 0 [bi -I- pătrat, după fr. bicarră]'.
‘BIPED adj. şi (pl.-ede) sn. irt: Care are două 

picioare: începu a se întreba... ce glnganle vă este el pe 
lume (NEGR.i: omul este un v [fr.i.
‘BIPENAT adj. Care arc două aripi [fr.].
‘BIPLAN (pl.-ane) STt.'n^r^

Aeroplan cu două suprafeţe 
plane (rii]| 484) [fr.]. '

‘BIPOLAR adj. © înze
strat cu bipolaritate: un între
rupător v ţ; © + Cu două po
luri [fr.].

‘BIPOLARITATE sf. .4}
Starea unui corp’eleotrio sau 
magnetic care manifestă la 
cei doi poli proprietăţi contrarii [fr.].

BIR (pZ.-ruri) 0 sn. © Dare, dajdie personală 
impusă de Stat: a piatlv; f a da v cu fugiţii, a 
fugi, a o lua la sănătoasa ţi © t Tribut II © Bi- 
ru-i greu, numeie unei hore [ung. b e r].
O BIRĂIŢÂ (pZ.-ite) sf. Trans. Maram. Nevasta 
b i r ă u 1 u i.
t BIRAR sm, 0 Cel ce incasa birul către Stat. 

percep Lor.
OBIRĂUsm. Trans. Maram. 0 Primar (la sat) 
[ung. b i r 6].

BIRBANT wm- BERBANT.
‘BIREFRINGENT adj. k- Se zice despre un 

cristal prin care lucruriie privite se văd duble: 
spatul de Islanda e v [fr.].
‘BIREFRINGENŢA (pl.-te) sf. <;■ Proprietatea 

ce au unele cristale dc a face să se vadă duble lu
crurile privite prin ele [fr.].
OBIRIŞ sm. Trans. Maram. Argat, slugă la vite: 
vii... veneau clte cu zece cară In pădurea aceea după lemne 
(RET.) [ung. b e r e s].

BIRJĂ (pl.-ii) sf.
Trăs’ură de piaţă ([>i]
485) [rus. birăa 
,,bursă”, numită ast- Aj. 
fel după piaţa Bur- 
sei, unde staţionau 
birjile].

BIRJAR sm. Cel 
ce are o b i r j ă; mai 
adesea: vizitiul caro 
mină o birjă.

BIRJARESG adj.
De birjar: o şapcă... tig-4 5. nij..
CU cozoroc de piele, cum sini şepcile birjăreşti (CAR.).

BIRJĂREŞTE adv. Ca un b i r j a r.
BIRJĂRIE sf. Ocupa ţiunea de 1) i r j a r: bîrşit

in ale blrjărlel (tsp.).
BIRLIG sbsl. © A As (iu jocul de cărţi) •;

BIN-
BIR

Fig. 484. Biplan.



BIR- © \ Speteaza verticală oare se coboară de la 
Ql| • capul zmeului de înălţat şi şe prelungeşte pînă 
ljIU maj jos de centru 1j ® F f- Nota unu (.în graiul 

şcolăresc) [tc.].
tBptNIC sm. © O Contribuabil; avtnd cei mai 

prost... .V toate clte să cuvine (c.-rad.) Ş] © ţ t ’l'ri- 
butar- [b i r].

•BIROCRAT = BnmOCRAT...
•BIUROU-!^ BJBQU.

OBIRŞAG (pl.-agurl) sn. Amendă, pedeapsă în 
bani [ung.].,

BIRT (pl. turi) sn. V O .spătărie, restaurant de 
lin rang inferior: alungind la laşi, trase la cel mal bun 
(NEGR'.l [srb.].
OBIRTAR sm. Băn. V Birtaş; hangiu: se sculă ~ul 
ca să deschidă uşile (cat.i [b i r tj.

BIRTAŞ sm. ^ Stăplnul unui birt, restaura
tor [srb.b

BIRTAŞIţA (pl.-ite) sf. V © Nevasta birta- 
şuiui li ® tftăpina unui birt [srb.].

BIRTAŞOAICA (pi.-ce) .s/. =birtAşîtA [bir
taş]. '

BiRUI (-uesc, -uiu) vb. ti. © n A bate pe vrăj
maşi, a învinge, a dovedi; a se da biruit, a se da, a 
se declara bătut, învins 1 ® A putea isprăvi, a 
răzbi, a da de căpătîiu: cu ajutorul lui Dumnezeu, birul 
şl aceste greutăţi mari iisp.); cine blrue să spună toate clte 
au fost (RET.) t ® A copleşi, a covîrşi, a doborî, a 
răpune: I-au biruit necazurile (br..vn); a blruit-o plinsul 
(CAR) ; Somnu-1 blrue, adoarme (vlah.) f ® © A stă- 
pîni, a înfrîna [ung. b i r n i]. ,■

biruinţa (pi.-te) sf. (© Faptul de a b i - 
rui D ® Izbîndă, victorie: fetele împăratului... li 
poftiră-— (isp.).

BIRUITOR, -TOARE adj. sm. f. Cară b i r u - 
* e ş t e: împăratul se întorcea — (isp.); Ca un —, cu pasul 

lainic Înainta ’n lumină (vlah.) .
'BIS 1. ddv. lat. A doua oară.
2. interi. O La-un teatru, concert, etc.: încă o- 

datăl
‘BISA (-sez) vb. tr. 0 A striga bis! a cere să se 

repete a doua oară [fr.].
BISANUAL adj. ® Caro se face, care se în- 

tîmpiă la doi ani odată: serbare —ă f ® ^ Se zice 
despre piantele care trăesc numai doi ani şi rodesc 
numai în anui al doilea, cum aînt de pildă varza, 
sfecla, morcovul, etc. [fr.].

BISCOT tw PIŞCOT.
BISBCT ww BISEXTIL.

•BISECTOR 1. adj. h Care taie sau împarte 
în două părţi egale: pian—; 
dreaptă b(sectoare.

S.bisBotoare, Obisectrice, 
bisectritA sf. Linia dreaptă, 
dusă prin creştet, care . îm
parte unghiul în două părţi 
egale ([^ 486): linia AB este bi- 
sectoarea unghiului CAD [fr.].
. biserica (pî.-lol) sf. fflt 
© Lăcaş clădit anurhe pentru 
adunarea credincioşilor creştini (ÎL-li 487) şi tab.
VIII, IX) blserlca-i In Inima omului (CRG.) ; i— CALE ©.

l'ig. 486.
AB. Bisectoare.

Fig. 487. Biserică (Plan). A. Altar. —N. Naos.-P. Pronaos.

IEPURE, uşA 1! ® Adunarea tuturor creştinilor, 
creştinătatea 1[ ® Feţele bisericeşti, -■ clerul [lat. 
b a s 111 c a].

BISERICESC adj. fs} De b i s e r i c ă, religios.

Fig. 488. Bison.

Fig. 489. Bisturiuri.

BISERICEŞTE adv. Din punctui de vedere 
bisericesc, după cum cere biserica.,

BISERIcps adj. ndt Evlavios, care se duce a- 
desea ia biserică; bigot: s’o vezi cit s’a făcut de 
blserlcoasă (NEGR.).

bisericuţa (pî.-uţe) sf. dim. BISERICA.
•BISEXT adj. şi sbsl. ;g) Se zice despre ziua 

adăugată la tie-care patru ani lunii Pevruarie şi 
care, în calendarul roman, era a şasea zi dinaintea 
calendeior lui Martie [iat.],
•BISEXTIL, 0 BISECT, VISECT adj. © Au —, anul 

de 366 de zile care se repetă la fic-care 4 ani [lat.].
•BISEXUAL adj. ♦ Care întruneşte amindouă 

"sexele: floare’—ă [fr.].
•BISILAB adj. Qj De două silabe, disilab [b i -i- 

silabă]'.
OBISipC = BUSUIQC.

BISMUT sbsl. ® Metal aib-gălbuiu format din 
lame lucitoare care se reduc uşor în praf [fr.].

•BISpN,.BIZQNsm. y*. Bou 
sălbatic cu cocoaşă, care -tră- 
eşte în America de Nord ([[■1] 1 
488); e Înrudit cu zimbrul sau 
bourul care trăia odinioară 

_în ţările noastre [fr.].
OBISTRIŢA adj .Băn.Trans.
^ numai in prună —, varie
tate de prune de toamnă, de 
formă lungăreaţă şi al cărei 
sîmbure se deslipeşte uşor de partea cărnoasă 
[Bistriţa].

BIŞTURIU (pl.
-riurl) sn. © f Cuţi- 
tăş întrebuinţat do 
chirurgi .([5l] 489) li ®
Cuţitaş întrebuinţat 
In spec. pentru ras 
peteie de cerneaiâ (de - 
pe un desen, de pe 
un scris, etc.) [fr.].

• BISULC, BISUL- _
CAT adj'. Cu copita despicată in două: rume
gătoarele slnt—e [lat.].

•BISULFAT (p/.-ate) sn. & Sulfat conţinînd 
două părţi de acid sulfuric pentru una de oxid [fr.].
•BISULFIT (pi.-lte) sn. fi," Sare care rezultă din 

acţiunea acidului sulfuros asupra unei baze [Ir.].
• BISULFURA [pl.-te] sf. a- Ori-ce compus binar 

neoxigenat format din doi atomi dc sulf şi dintr’un 
atom al unui ait corp simplu [fr.];
OPIŞAG = BELŞUG.

BIŞepT M- FIŞCQT.
®BIŞTArI sm. pl. Bani.
O Bişy G m- BELŞUG.
OBITÂNG, bitoNG, bitanc adj. sm. Trans. ®, 
Bastard, copil din flori Şi © vităbitangă. vită fură 
stăpîn, răz-leaţă [ung. h i tu u g|.,
•BITUM sbst. «■ Materie minerală inflamabilă 

care apare în natură sub formă lichidă şi gălbuie 
sau solidă şi negricioasă [fr. < lat.].
•BITUMINpS. "BITUMOS ailj: n- De bitum; 

care conţine bitum [fr.].
OBITUŞCA (-pî.-uştl), bituşA 
(pj.-uşi) sf. Trans. & Cojocel 
scurt (uneori fără înlueci) pe 
carc-1 poartă 
bărbaţii şi fe
meile ([H 490).
OBIŢ sn. Băn. 
ţSi Floc de lînă.

BJŢA sm.
Mold. = bAdi- 
ŢA; să trăeştl,—
Ioane (sad.i.
OBIŢPS adj.
Trans. Băn. Lă
ţos, cu lînalun- 
gă [b i ţ].

•BIUROCRAŢ sm. Funcţionar în biurourile 
unei administraţiuni publice (îh spec. ou înţelesui 
de acela care abuzează faţă do public de puterea, 
de autoritatea, de influenţa sa) [fr.].

Fig. 490. Bituşti.
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■BIUROCRATIC adj. De Murocraţie, ce pri- 
vPiîle pe biuro’craţi [fr.]. ^
'BIUROCRAŢIE s/. Puterea, autoritatea, in

fluenţa ce au funcţionarii din biurourilc admini- 
străţiunilor publice [fr.].

- ’BITJRpU, Bmpu (pI.rouri) sn. ® Masă de scris 
cu sertare pentru ţinut acte, 
dosare, eto. (iă] 491) ţ| ® Ca
mera sau locaTul în care-şi are 
cineva biuroul sau în care iu1, 
crează mai rnulţi funcţionari ai 
unei adrhinistraţiuni ţ( @ Sec
ţiune administrativă într’iin 
minister şi slujbaşii cari fac 
parte din ea H ® Prezidentul,.' 
vicc-prezidentul şi secretarii Fig. 491. Birou, 
unei adunări ţf © Birourile Ca- 
merii, Senatului, comisiunile însărcinate cu studie
rea unor anumite chestiuni 1| ® ~ de plasare, de 
servitori, stabiliment particular care se ocupă cu 
plasarea lucrătorilor, slugilor, funcţionarilor, etc. 
1 ©~1 populatlunli iw POPULATIPNE [fr.]. 
OBIUŞAG (pi.-guri) sn. Olten. Trans. Maram. = 
BELSVG. [unp. boseg],
t BIV a'dv. Post (în legătură cu titulatura unei 

boierii sau slujbe): ~ vei clucer [vsl. b y v îl].
*BIVAC = BIVUAC.
•BIVALENT adj. Se zice despre corpuri sim

ple al căror un- atom se combi'nă 
cu doi atomi de hidrogen [fr.].

'BIVAiV adj. # Cu scoica alcă
tuită din două capace {[IH] 492); 
midia e [fr.].

BIVOL sm. © Animal ru
megător, ceva mai mare 'şi niai ro
bust decît boul, cu care se asea- Fig. 492.’Scoica 
mfină; are coarnele înelate şl pie- bivaha. 
lea neagră, cu părpuţin şi aspru; 
trăeşte la noi prin regiunile băltoase de lîngă 
Dunăre fBos bubalus)
([[■)J 493): un găligan de. 
şcolar, cit .un * de mare 

. (i.-GH.); ziua iuge de 
şl noaptea l-apucă de coarne,

■se zice despre cei făţar
nici; clnd vor zbura .vil,' 
niciodată f © ® Om 
greoiu. gras şi mătăhă
los [vsl. b y V o 1 îl —sau . Fig. 493. Bivol, 
big. b i V cri O]. ■
CBIVOLĂ (pl.-ie) sf. Bivoliţă.

BIVOLAR sm. © Păzitor de b i v o 1 i ţj © Că
răuş cu bivolii.

BIVOLĂRIE sf. © Grajd de b i v o 1 i ţj © 
'rui'mă de bivoli. _ .

bivoliţa (pl.
-ite) sf. © 7^ Partea 
femeiască a bivolului 
ţi © F (gi Femeie 
foarte grasă [big.].

•BIVUAC (pl.-acu- 
ri) sn. n © Poposi- 
rea, tăbărirea.sub ae
rul liber a unei ar
mate în campanie ţl 
© Locul unde se aşază popasul, tabăra acestei 
armate (r®] 494) | © Trupa însăşi care poposeşte 
acolo [fr.].
•BIVUAGA(-achaz) 

vb. intr. n Â tăbărî, 
a poposi sub cerul li
ber: sllltl a V sub un 
cort (NEGR.) [fr.]. '

•BIZON ww BISQN.
•BIZANTIN adj.ţ 

© t Din Bizanţ, pri • || 
vitor la Bizanţ t © “
JÎ? stil V, stil parti- Fig. 495. Stil bizantin. Biserica 
cular al monumen- g.ta s0fîa uin Constantinopol. 
tclor din Constanti
nopol care datează din evul mediu, stil caracte
rizat prin cupole şi suprafeţe circulare sau curbe;

Fig-. 494. Bivuac*

I

lipul ce mai de seamă ai acestui stil este bise- R|U- 
rica Sfînta-Sofia din Constantinopol (1111495) ţ[ ® p>i 1 
t Imperiul V, imperiul roman de Orient ţ[ © ® Ca ■Jl'-I 
la Bizanţ, plin de intrigi: această desveltie de Intrigi
ve (NEGR.) [fr.].

•BIZANTINISM sbst. Neorînduială politică (a- 
sernenea aceleia din vechiui imperiu bizantin) [fr.].
•RIZANTINţST sm. 03 Cel ce se ocupă cu fi

lologia bizantină.
•BIZAR adj. Ciudat, plin de ciudăţenii: se vedea 

viind din zarea muntelui ca nişte dihănii —-e [vlah.) [fr.].
bizArAu = bezArAu.
BIZARERIE sf Ciudăţenie, faptă ciudată, lu

cru ciudat [fr.].
BIZDIGANIE tw BIZDIOANIE.

•BIZEŢ BEZET.
•BIZON tm- BISQN.
BIZUI (-uesc, -nlu) vb. refl. © A pune temeiu, a 

se întemeia, a-şi pune toată încrederea, a se lăsa 
in nădejdea (cuiva): el nu ee bizuia In slugile Inl(SLVi) *
© A se încumete, a se crede capabil, destoinic. In 
stare (să facă ceva): 11 trmlte să facă lucrări de argat, 
el care se bizuia a se lupta cu zeii (isp.) [ung. b i z n î].

BÎG sm. invar. Tată (în graiul copiilor): Nea Mi 
trane, al văzut pe vu ? (dlvr.) .

BÎGAi interj.: a da v, a face v, a cădea {in spec. 
in graiul copiilor).

BÎGll (-liu) vb. intr. © A lovi făcînd sgomot:
'ctrja cea dumnezeiască tot in cap biclla (rv..crg.) ţ[ © A 
răsuna, a suna: lăcutu-m'am aramă răsunind au timpănă 
băcăind (BiBL.) ţ[ © A tîcîi, a bate {vorb. de inimă)-: 
îmi biclla lulma ijip.i [onom.].

BÎGlIRE sf., BîcIjT sbst. Faptul de a b î c î i. • 
OBÎGNIŢA (pl-ie) Sf. Olten. Cursă, căpcană de 
prins şobolanii (ciauş.i.
OBÎGSAIU sm. © Scund şi gros, îndesat (i;orb. 
de un băiat sau de o fată) f © Trans. X Mămăligă 
dumicată şi prăjită în unsoare [b î c s i].

BÎGSI (-sesc) vb. tr. A îndesa, a ticsi, a înţesa, 
a înghesui: am blcslt toate lucrurile Intr o singură odaie 
(PAMF.) [iw iMBlCSl].

BIhA sf. I© Năravul boului sau al calului cînd 
nu vrea să tragă ori-cîtc lovituri i s ar da; se în
trebuinţează mai ales în expresiunile: a prinde 
a se împotrivi, a tăgădui; a avea sau a pune blba, a da 
blha, a se încăpăţîna, a nu vrea să tragă sau să 
înainteze {vorb. de cai sau de boi) ţf © Băn. ® a 
pus blha, s’a îmbufnat [comp. rut. b y h a).
OBÎHLI (-lese) vb. refl. Mold. A căpăta miros greu 
şi urît, vorb. de un lichid stătut: borşul tinut la căl
dură se bttaleşte, adică se împuţeşte şl se întinde (şez.).
OBÎHLIT adj.p. Mold. BiHLi. Stătut, cu miros greu 
şi urît {vorb. de apa stătătoare din mlaştini, sau de 
orice lichid care a-fost lăsat multă vreme într’un 
vas necurat): apa era vă şl ne-am li putut îmbolnăvi 
(CRG.); borş V crv.-crg.) .
OBÎHNI (-noso) vb. intr. Maram. A lătra.

BÎIGUI, BUiotrj (-nosc, -uiu) vb. tr. şi intr. © A 
aiura, a vorbi într’aiurea ca un smintit, a visa
deştept: Cebllgul tu, Mărando P Se vede că nu tl-s minţile 
acasă (VLAH.) t © t A spune fleacuri, prdstii: aiteie cite 
bulgueşte, tuturor sint ştiute (cant.) ‘| (i A vorbi.neîn
ţeles, încurcat, a grăi vorbe fără rost, a îngăima:săr
manii... uită rolurile, bllguesc, în loc să dee replica (Alecs.) .

BÎIGUIALA, bUiouialA (pl.-ieii)s/. ©Aiureală: 
mă trezisem din bulguială(BD..DEL.) * © Vorbire fără rost, 
smintită, neînţeleasă: bllgulell bolnave înşirate In ver
suri şl In proză (ViJtH.) [b î i g U i].
OBÎJA! 1. interj. Mold. Arde! frige! Se zice copii
lor cînd se apropie de ceva fierbinte, ca să nu se 
frigă.

2. bJjA sf. Focşor, puţin foc: căutam şl ou o bijă 
de foc, să mă Încălzesc (r.-cod.):
OBÎJbA’ (pl.-haj sf. Olten. Oală mare pentru 

' fiert (ciauş.) - - •
■ BÎJBÎI (-Ilu, -lese), BAJBAJ, BOJBAţ. (-ălu, -ăesc)
1. vb. tr. © A dibui pe întunerec, a căuta ceva pi
păind în întunerec: încet, ea bljblo uşa caro dă-In odaia 
de alături (.vlah.) .

' ■ Z. vb. intr. © A dibui pe întunerec, a umbla 
pipăind în; întunerec: după ce bllble cu bătui întins, 
dă de cărarea dreaptă (sad.) ; o bojbălt toată noaptea prin odăi
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TABELA DC. BISERICI ŞI BIAnASTIRI
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EXPLICATnmEA TABELELOR VIII şl IX.

TABELA VIII.

I. Bisericuţă de lemn din Moisei (Maramureş). — 2. Biserică de lemn din Tiurea (Transilvania). — 3. Biserică din 
Rădăuţi (Bucovina). — 4. Biserica din Peşteana (Tar^ Haţegului). -- 5. Biserica din Pătrâuţi (Valea Şiretului). — 
6. Biserica Bucur (Bucureşti). — 7. Biserica din Flăminda (Muscel). — 8. Mănăstirea Căluiu (Romanaţi).— 9. Biserica Sf. 
Nicolaie din Braşov. — 10. Biserica Sf. Dumitru (Hirlău).- — ii. Bolniţa Mănăstirii Cozia. — 12. Mitropolia din

Bucureşti. - 13.' Episcopia Romanului.

TABELA IX.

14, Biserica .din Coşula (Botoşani). — 15. Biserica Sf. Dumitru (Suceava — Bucovina). — 16. Mănăstirea Bistriţa 
(Neamp. — 17. Biserica Stayropoleos (Bucureşti). — I0* Biserica Sf. Gheorghe (Suceava — Bucovina). — 19. Biserica 

Şfv împăraţi .din Ploeşti. — 20. Mănăstirea Putna (Bucovina). —21. Mănăstirea de la Curtea de Argeş.
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BIJ — ,ca un strigoiu (alecs.) t (D A umbla grămadâ încoace 
<ri încolo, a foii Iml spargi urechile si lumea bljble^Impre- 

Dllx jurul nostru (olvrj.
BÎJBÎI.^A, bAj6AI4lA (p7.-ieii) s/. Faptul de 

a b î j b 1 i: idup& o jum&tate de ceas de bljbtlal& a z&rlt 
printre pomi o lumină (orig.i.

BÎJBÎIT sbst. Faptul de a b î j b î i; pe pe 
dibuite: opată chibriturile pe (uar.i.
C BIlbA (vl.-be) sf. Trans. (grm.) = VJlvA ©.
C BÎLBArA (pî.-n) sf. Olten. Trans. Flacără, văl-
vălaie; bol^otăic: erau aruncate... unde bllbăra şl 
dogoarea era mal mare (pa^.i.

. C BÎLBĂTAIE Sf. Olten. = vAlvAtAie.
’ X BÎLBAu adj. Care b ! 1 b î c: la v^stă brudie, la

limbă bllbăe (CANT.). . • ,
BÎLBÎI (-lin,.-teac), BALBAţ (-ălu, -ăesc) vb. tf. şi 

infr. A gingăyi, a vorbi încîlcit, încurcat, îngăi- 
ma l: bllble clteva cuvinte şi pleacă încurcat (BR.-vn.) ; nu vor^ 
bea, cl bălbăla,^âe tare ce-1 clănţăneau măselele In gură 
(GN.) [onom.].

BILBÎILA sm. Poreclă dată unuia care b î 1- 
1) i c Intr una-.

BÎLBÎIT, bALBAJT l. adj. p. BÎLBÎţ. 
e. sm. Cel ce .bîlbieşte: Biibiiti cu gura sttimb&, sint 

stăplnll astei naţii'(EMiN.i.
u. sn. Faptul de a bîlbîi. >
i. adv. Cu glas încurcaţ, cu vorba încîloită: bie

tul preot.,.- vorbea cam bllbtlt şl se temea să nu rlză lumea 
de el (isp.).

' > BÎLBÎITpR. bAlbAitoR adj. (Camt.i Care, b î 1 - 
b î c.

BÎLBÎITTJRĂ, bALBAitvrA (jjl.-turi) s/. Fap
tul de a b î 1 b î i, bîlbîit; cită necăjire bllblltura min- 
clunll In urepchea dreaptă... aduce (CAnt.).
G BÎLBOARE st-Băn Bobotaie, vălvătaie, flacără 
mare [comp. bIlbAbA].

BÎLBQR sm. Trans. ^ wm- BULBIJC ®.
O BÎLG (pl.-curi) Mold. .A. Băltoacă, mocirlă;păsto- 
rtul trebue să o lejească ce să nu se adăpe din *-url (Dragh.). 

BÎLCIXJ {pl. -ciuxi) sn. Tîrg mare ce se face la 
- epoce fixe,- si mai ales pe la sărbători: stau carele şl 

căruţele, aduuale ca la '^(i.-gh.i; -^1 e mal ales o sărbătoare 
de. Intllnlre şl de veselă petrecere (slv.) [ung. bucsu; 
comp. bvlciu].

BÎLDÎBÎCI interj. Imită sgomotul pe care-1 
face un corp sau un obiect ce cade în apă: alergă 
calul ce alergă, şi ! dete In tlntlna In care căzuse Slminoo

: (ISP.i.
C BÎLDIR = BţlLDIE.
O BÎLDIR (pî.-iruri) sn. ® Stomacul vitelor (haşd.) 
1ţ © Burlă, pîntcce: strlngo —ul, zice,mama-copilului 
clnd II Încinge (R.-coo.i, [comp. tc. b a 1 d y r]. 
o BÎLFEU = BULFRU.

'OBÎLGUI (-uesc) vb. refl. Olten. A se lăcomi, a 
pofti: s’a bllgult la avere [comp. srb. b'l a g O V a t i].
: BÎI.HAG [pl.-ace) SH. BULHAC; Mănlnc putregalu 
de iag Şi beau apă din —- (or.-n.).
O-BÎLHOACĂ (pi.-ce) sf. Mold. = BULHAC: noroiul 
bllhoacelor de prin., mahalale (vlah.) . 
t BILIE sf. $ ® Buruiană, bălărie: hrana 11 era 

samotaele bllll (Dos.) Oaş. T’uleiu de porumb (vic.) 
[vsl. by li,i e].
r BILTţC! i)lterj. - - BILDIbJC: pune mina pe fratele 
cel mai mare şl... II aruncă •^-Intr’unul din cazane (R.>coo.) . 
r BÎLTÎCAI... bAltAcAj...
CB ÎL VAN bAlvAN.
O BÎNDÂON, bîndAonIU, bAndAvne sm. Ban. %

- qABUAVN : In ou este un blhdaon, şl acolo e puterea-mea 
(CAr.). - , .
O BÎNDOACA (pî.-oace) sf. Trans. Stomacul por
cului [ung. bendo].
C BÎNDQC sm. Trans. X Stomacul porcului prepa
rat cu uruplutură, tobă'[b î n d o a c ă].

BÎNTUI (-uesc, -uiu) vh. ir. şi intr. ® A aduce 
mai'i supărări, a face mari stricăciuni, unei ţări, 
unui ţinut, cto. [vorb. în spec. de pagubele aduse 
d(' năvăiirilc duşmane, de cetele de tîlhări, etc.): 
gloate puternice... blntue laturile Împărăţiei romane (vlah.) "| 
© A aciuoe multă vătămare, a tace mari strică
ciuni, a pustii (vorb. de pagubele făcute de unele, 
animale, de fenomene atmosferice, etc.): auzind 
de nişte pasări grozave ce btntulau tara iisp.i ţ[ ® A pri-

cinui mari pierderi, a pustii (floră, de o epidemie):
Irlgurlle palustre blntue satele aşezate In preajma aceatel 
regiuni pllne.de mlaştini ţj ® A chinui, a munci (vorb. 
de duhuri necurate)să te Invetl tu de altă dată a ~ 
oaibenU, Sarsailă sparcat ce eşti I (Cao.) " © A asupri, a 
chinui, a tace mari neajunsuri: mei ales pe boieri li 
blntula şl-1 muncea cu răutate (ODOB.i ® ţ A vătăma; 
şi Incue Dumnezeu giulle leilor şl n'an blntult pre Danlll 
(BiBL.) •[ ® t .ă ispiti [ung. b â n t a n i].

BÎNTUIALA (pl.-eii) sf. ® Faptul-de a b in
tui ^ © Supărare, vătămare: slrguinta ce punea... să 
le păzească de orl-ce răutătl şl bintuell iisp.i r ® ţ Ispită; 
şi să nu ne duci pre noi In »; oe ne Izbăveşte pre noi de cel 
rău (BIBL.). '

BÎNTUlTQR, -OARE adj. 'şi sm. f. Care b ! n- 
i u e* săgeţile blntultoriulul pre mine căzură (bibl.) : ce cnm-. 
plită pustiire a lăsat blntultoarea vijelie a vremii In sufletul 
copilului tăll (vLAH.) . • .

iBÎNZAi (-ăesc) vb. intr. A sbîrnâi, a bombăni, a 
bîzîi (MAR.).
' BÎNZAR sm.' (HASD.) O # = bArzAVN Ţj ® 
Bucov. (MAR.) = MVSCA-calului ® [b î n z ă i].
O BÎNZOIU sm. Trans. (fr.cor.) ifj^ =bAbzAvn 
[b î n z ă’i],

BÎRi interj, fă Strigăt obicinuit de ciobani cînd 
mină oile, cind vor să le cheme sau să le gonească 
dintr’un loc: dă de berbeci şl-l mină din turmă tot bir 1 
oltă la apă ,SEV.). ' - .
OBÎRC (vi-, -ourl) sn. Trans. fSt Crestătură făcută 
])e băţul sau colul cu care se măsoară laptele în 
găleată (VIC.).
OBÎRCA (pl.-ce) sf. Maram. Kt — BERC A. 
OBlRGA,GIU sm. Băn. Kt Păstor care are numai 
o mică turmă de oi [b 1 r c ă],
OBÎRGÎI (-clic) vb. tr. Mold. A scotoci, ă cotro
băi (RV.-CRO.).

BÎRGOAGE sf. ş Mic ar
bust care creşte pe stîncile 
de prin pădurile muntoase, 
şi al cărui Iruct, roşu ca sln- 
gele, seamănă întru cîtva cu 
inoşmoala (Cotoneaster rn.il- 
ijarU) ([l3 496).

BÎRDAHAN, BIRD AN, BÎR-
dAzan= burduhan. 
n BÎRDAON (E), bIrdAQ - 
Niu, BlRbApN(E] sm. Olten.
% = OAROAUN.

BÎRFEALA (pl.-ell) sf. ® 
l-'aptul de â bîrfi li ® Min
ciună, vorbă de defăimare pe 
care o grăeşte cineva pentru 
a ponegri pe altul, clevetă:
alta n'au de vorbit decit birfell sl răutătl (CAR.i r
carie.

BÎRFI (-fese) vb. Ir. şi intr. ® A vorbi de rău 
împotriva cuiva, a defăima a cleveti, a huli: 
doar a face pe vre-un om să blrfeasră împotriva Iul Dumnezeu 
(CRG.) © A fleoări, a îndruga Ia minciuni: se adu
nau seara de birlean verzi şl uscate iisp.i.

BÎRFptE sf. Faptul de a b I r f i, blrfeală: băr 
batll sl lemetle şi ooplll nu au altă petrecere decU <^a (CAR,.

BÎRFITQR, -toaRE ndj. şi sm. /. Care bîr- 
f e ş t e: gurile blrfltoare ziceau oă este fiu din flori al lui 

, Ştefau-Vodă iisp.); al dori să le mal scurtezi limba acelor -.-i P
(CAR.).

BÎRFITURA (j5i.-turl) sf. Birleălă: se adeveri că 
aceasta Iu o şl că proorocln lor mincinoasă fu (isp.) 
[bîrfi].

bîrgeigA = BIRZEICA.
OBÎRGLOAZA (pl.-ze) sf. Trans. Femeie urîtă
(FR.-CDR.).
OBÎRHAIE sf. pl. Mold. Măruntaie, maţe (PAMF.).

BÎRÎGA .(-Io) vb. refl. Trans. Olten. = BURICA: pe 
cite nn vlrf de stincă unde numai caprele se blrlcă (fr.-cdr.).

BÎRÎI (-rlluj, bîrAj ( rălu) vb. tr. şi inlr. ® Kt 
A mlna- oile striglndu-le h îrl 1| © A borBorosi, 
a mormăi, a bodogăni: femele, ce tot btfIiP (Car.). 
r bîrjEigA, bIrjaicA = bIrzeicA. 
r BÎRLA = BRIOLA.

BiRLIGA vb. iT. A-şl ridica, a-şi încîrliga coa
da în sus: Prian se ’nflpse In copite şl bit ligă coada icAR.i.

496. Bircoace.

® Fie-
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BÎRLIGAt adj. p. BlRLioA. Cu coada întoarsă, 
înoîrligată, ridicată In sus: a stat el aşa, ou coada 
şt cu gtalarele Inllpte In pălmi (CAR.i.

BÎRLpG (pî.-oage) sn. © Vizuina fiarelor săi- 
batice, fri spec: a ursului: Humuloştenll nu-a trăltl oa’n 
»'ul ursului (CRG.) *[ ® Pt. ext. Locuinţă, casă: aş vrea 
ad ’nchid ochii la nostru (D.-zamf.) *, © Culcuşul Cii- 
nelui, stratul 'ţiorciliui: cinele nici şe urnea din —ui 
lui (GRiG.i; fetele... merg la—ul porcilor (mar.) [vsI.
bralogă].

BÎRNĂ (pi.-ne) sf. © Lemn lung şi gros, truii- 
cMu de copac cojit, dar nelucrat, din care se al
cătuiau în vechime, şi încă acum pe alocuri, pe
reţii caselor ţărăneşti: avea o cocloabd veche de blrne ' 
(CRG.) li ® Grindă: poarta este hine Închisă cu o — grea 
de-a curmezişul (CAR.); ©;: vezi gunoiul {sau palul) din 
ochiul altuia) şi nu vezi hirna din ochiul tău, se Zice 
acelora'cari dojenesc pe alţii pentru o greşală 
mică sau pentru un cusur neînsemnat, pe cind ei 
înşişi au cusururi mult mai mari, de care insă 
nu-şi dau seama [vsl. b r ă y I n o).
OBÎRNAŞ, BRiNAŞ (pî-aşe) sn. Trans. Găitan, şnur 
care se'pune ia şubă [brlu].

BÎRNĂUZ = bAhzApn.
OBÎRNEAŢĂ (pl.-ote) .s/. Moiri. Împletitura pe 
care o prind flăcăii la traistă pentru a o purta la
şold (ZNN.): G : nici lelea cu — nici badea cu. altite, băr
batul să fie bărbat, Bărşi vază de ocupaţiunile 
bărbăteşti, iar femeia să fie femeie [b î rn e ţ]. 
OBÎRNEŢ (pZ.-ete)sn. Mold. © ^ Aţă, şiret, găi
tan, ce se vlră prin bata cioarecilor, Iţarilor sau 
izmenelor, şi care, trăgîndu-se, face ca aceste vest
minte să fie strînse la şolduri 1[ ® i£): un — de mo
şie (ZNN.), o sfoară, o făşie de părnînt U ® pl. .a 
Betele, oingătoarca cu care se Încing femeile de la 
munte peste catrinţă: vinde, maică, două rete Şl îmi 
cuinp&r& blmete, Blroete In patru ii« Şi cămaşă cu altlţă
(MAR.) [b r î u].
o BÎRNUI (-uesc) vb. tr. Mofd. A A aşeza b î r- 
n e 1 e pentru a,alcătui perenii (tkt.). 
OBÎKNUITURĂ (pl.-turi) s/. Mold. A Bîriiele 
care alcătuesc pereţii (tkt.) [b î r n u i].

BÎRSÂ (pj. so) sf.- a' Bucată de fier sau de 
lemn, care leagă între ele brăzdarul, cormana şi 
plazLil şi caro e prinsă la căpătui de sus de grin- 
deiul plugului (.vr-plug) : Ultlndu-mă după dlnsa, S’a 
lupt cucuia şl birsa (IK.-brs.) .

BÎRSAG, BÎRZAC sm. Trans. (mar.) 4: = tIntAraş.
BiBSÂN adj. © 9 Din ţara B î r s e i (rrransil- 

vania) f ® tSt Oaie birsană, varietate do oaie ţur- 
cană cu lina lungă şi aspră şi cu coada lungă şi 
stufoasă; n'are coarne de loc sau numai nişte cor
niţe subţiri şi delicate; berbecul însă are coarne 
răsucite şi aşezate orizontal H ® Din lină de oaie 
birsană: In cap cu o gogeamite >—ă de căciulă fumurie
(BR.-VN.).

BÎRSÂNESC adj. îA De oaie sau do lină b î r- 
sană: Cii căciula turcăneaecă şl cu gluga birsăneascâ
(RV.-CRG.).
O BÎRŢĂ (pl.-te) sf.® / = bîrsA ţi ® Uneal
tă a' şindriiarului: unui cioplea cu cutltoaia şindrilele 
înţepenite pe (N.*ur.)>

BÎRZAC 1^ BÎRSAC.
OBÎRZEIGĂ (pi.-ci) sf. Trans. Băn. ® Sanie mică 
pe care se aduc iarna lemne din pădure ţ) ® Să
niuţă cu care se joacă copiii.

BÎRZOIA (-olez) vb. refl. A se Ingîmla, a se 
umfla în pene: Dar acum te-al blrzoiat. Cu nărav to-ai 
fnvătat (TEOD.); G: a se — ca o curcă, se zice de, cel mîn- 
dri, Ingîmfaţi şi obraznici Ibîrzoiuj;

BÎRZOIAT adj. © p. BlRzoiA ţ| © .Ridicat în 
sus [vorb. d(3 coadă): vulpea... cii coada —ă spre birlogul 
tlncllor săi... se ducea (CANT).

BÎRZOIU o.dv. Ridicat în sus [vorb. de coadă): 
un lup gonea prin pădure,... cu coada — (s.-ald.).

BÎŞTI! interj. © fiii Strigăt cu cari ciobanii în
deamnă berbecul din capul turmei să înainteze ţ[ 
® Imită sgomotul făcut de un animal ce sare pe 
neaşteptate dtntr’un tufiş: din nişte mărăcini, -»! !mi 
sare un iepnre (BR.-vn.).
OBÎT [pi.-le) sn. Băn. Trans. = bJtA.

BÎTĂ1 (pi.-te) sf. © Ciomag gros, noduros

((Bl 497): un cioban stă răzemat Ic — pe o muche de deal 
(V(_AH.) ţi ® Pt. ext. Lovitură dată cu ciomagul, cio
măgeală, bătaie: ştie numai de — (Pamf.j. |__
O'BÎTA2sf. Mold. (PAMF.) Vorbă cu care 
se adresează cinevâ unei bunice sau 
ori-cărei femei bătrîne: bita irina.
OBÎTCĂ (pi.-ce,-ci) s/. Mold. Bucov.
Marhm. Deal, dimb .singuratec în 
mijlocul unui şes: aici in mijlocul bit- 
cei a pus albastrul t&clunele .jos işe2.).
OBÎTCUŢA (pi.-t«) sf. Mold. Bucov.
Maram. .3a dim. bJtcA.
OBÎTEA (pl.-tele) sf. Trans. (bud.) ^
'= papura [b î t ă]. 
jBITIGEL (pî.-ele) sn. Băn. Beţişor 
[bit].
OBÎTIGUŢĂ ipl.-te) Sf. Trans. dim.
BÎTA: după ce-şi făcură fte-care cite o —,
.plecară la cale (RET.).

BÎTLAN sm. Mold. Bucov. Trans. v 
© Basăro’ de baltă din ordinul picio- 
roangelor, de coloare cenuşie, înaltă 
de 1 metru şi mai bine, cu picioarele 
şigîtul lungi $i subţiri, cu un moţ de 49,7' 
pene lungit pe ceafă; numită şi „bit- ta\j 
lan-cenuşiu”, ,,stiro (cenuşiu)”,- ,,git- ‘ jinţi). 
lan", ,,ceapur”, etc. (Ardea cineve.a)
(IBI .498) * UD ^ trecea pe deasupra... mişclndu~şl ciocul ca 
o clrmă de corabie (D. zamf.) ^ © .^-RQŞU, -^-ROŞIATIC, ^

BÎR-
BÎŢ

Fig. 4^. Bîtlan. +09- Bîtlan-roşu.

Fig. 500. Bîtlan-jnic.

1) a t I a n].

-scoBţişoR, pasăre mai mică decît bîtlanul cenuşiu 
(înaltă de 0 m..S0), cu capul negru şi cu două pene 
ce-iatîrnă pe ceată caim 
moţ; gîtul, pieptul şi 
spatelesint roşcate; tră-j 
eşte pe lingă bălţi, la1 
noi mai ales în delta 
Dunării; numită şi,.ştir c- 
roşu"sau ,,coapur-roşit”
(Ardea purpurea) ([r71 
499) ţj ® —-MIC, pasăre 
albă, mai mică la trup 
decît bîtlanul - cenuşiu, 
împodobită pe spate cu nişte pene subţiri foarte 
frumoase, întrebuinţate ca podoabă; numită şi 
.,stirc-alb-mic” sau ,’,ceapur-alb-mic” (Ardraijar- 
zeltn) (fă) 500) t © = cormoran ţj © —de-stuh 
= bqu-de-baltA1 [tw BQU ®) [big

BÎTLĂNAŞ sm. i © dim. BlT- 
lan ţ! © Pas’ăre din ordinul picio- 
roangelor, o specie mai mică decit 
boul-dc-baltă, de oare se deose
beşte prin ciocul ceva mai lung şi 
prin penele de coloare roşcată, pe 
alocuri (spate, aripi şi coadă) ne
gre; numită şi ,,scroafă-do-baltă” 
sau ,,stirc-pitic” (Ardetta minuta)'
(Lil 501).
OBÎTUŢ (pl.-te) sil. fiâ/7. Beţişor: 
păs&rariul Iară loveşte ca ^al (cat.i 
[bit]...
OBÎTUŢĂ (pi.-te) sf. Trans.®dim,
BÎTA: Am o — Invărgată., Pe cimp arun
cată {ghicitoare despre ,,şarpe”) (gor.) ţj © (Be
ţişor de) chibrit (fr.-cdr.).
OBÎŢAN' sm. %. ® Mold. Bucov. Trans. ($ez.) (mar.i 
(vic.). Uh fel de ţînţar mic care tremură din pi
cioare cind stă locului (Chironoinus leucopogon) "j 
© =bAhzAvn [b î ţ î i].

BÎŢÎI (-tllu) vb. intr. © = rîTÎI: se apropie de

Fig. 501. 
Bîtlftnaş.
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g I y« mine blţllad trumuşel din coadă (car.) li © A mişca re- 
t pcde încoace şi încolo: sta pe ittndurl, bltllnd dlu 

BLA piciorul drept iCAR.).
BÎŢÎIALA (pJ.-iell) s/. Faptul de a li î ţ î i; 

mişcare repede şi neliniştita încoace şi încolo: cind
omul are atacuri de epilepsie, poporul zice că-1 apucă bl' 
pielile (ŞEZ.).

BÎŢÎITOARE sf. h = codobatura [b ! ţ î i]. 
OBţvA sf. Băn. (WG.) = BţHA,

BIVAŞ adj. Băn. iwg.i Nărăvaş; încăpăţînat 
fb î V ă).

BÎZi inlcrj. O Imită sbîrnăitul mnştei sau al 
alljinei: BIzI In sus. BIz! In jos, Roade din roRoz {ghici
toare despre ,,albină”)' (pamf.i ţ[ © Sunet produs 
prin vibrarea buzelor. înţclcgindu-so prin aceea 
refuzarea sau lipsa unui lucru; (=deloc, nici de 
cum): începură cu tilnele a se rnga de el să-şl tale 
părul, dar băiatul le tăcea cu btzi nsp.) ; Iute,, că dau mu- 
satirii peste iiol, şl mlncare btzI (tkt.).
■ BÎZA (pt.-m) S. ® flân. Albină; stroobie ţŢ © 
Băn. Mold. isez.i Muscă [bîzl],

BÎZDARA sf. Trans. (vic.) # -= strechie. 
BÎzAlAu sm. Mold. # = oAroAvn [b î z 1 i], 
BÎZDARA (-ărez), bIZDARI (-ăresc) vb. tf. Trans. 

(VIC.) (CONT.) A streehia [b 1 z d a r ă].
( BÎZDÎCAI (-dese) vb. Ir. şi intr. ® Olten. A a- 
mcsteca ţf ® Băn. A bîjbîi, a orbecăi [comp. 
BlZDlOAU].

BÎZDÎGANIE, BIZDIQANIE, BIDIGANIE sf.’ © 
Pocitură, pocitanie, fiinţă diformă, monstru: vede 
Harap-Alb altă blzdlăanie şl mal şl: o pocitanie do om umbla 
cu arcul după vluat păsăr 1 (Crg.) ; ulei nu visaţi ce blzdlgaule 
mal este şl ala dSP.i ; era ocolit de bldlRănlIle cele mal nrtte 
din lume (RET.) [probabil vsl. bczdyhaninfl].
' BÎZDÎGAU sn. Trans. Făcălcţ [comp. Blz- 
doacA] .
r BÎZDOACA (pi.-ca) sf., BtZDQC (pi.-oace) sn. 
Olten. Cioniag gros cu măciucă la capăt: să-ml dai 
tllntă ghintuită, Să-ml dai bizdoacă plrlltă (TOC.); 0: a-1 
sări bizdocui, a se supăia deodată, fără pricină, a-i 
sări ţandăra; dlncblar senin li sare bizdocui (I..-M.).
C BÎZDOCAŞ sm. Olten. Ciomăgaş (ciauş.) [bîz- 
(toacă].,'
C BÎZGAB sm. Trans. (vic.) % = B Arz Apt!.

BÎZÎl'(-llu) vb. intr. ® A sbîrnîi, a,produce un 
sgomot sburînd [vorb. de muşte sau albine): in 
pragul porţii blzlla o albină (DLVR.) ® A CÎnta mono
ton ; Duminicile blzllam la strană' (Crg.) ; de asemenea 
despre sunetul cimpoiului sau vioarei: Din diplă ţl-
tllnd, Din cimpolu btzlind (tOc.): vioara... strigă pătimaş 
şl bizlle oa un bas de albine (iro.).

BÎZÎIALA (pi.-leii) sf. = bIzIitvrA [bîzîi]. 
BÎZÎIT sbsl. ® Faptul de a b î z î i ţ © Su

netul produs de o muscă sau albină cind sboară,
Sbil’Uăit: pe Ioc se auzi un... — ca de albină (Dlvr).

BÎZÎITOARE (pi.-teri) sf. = SFlRlITOARE [b î- 
z î i].

BÎZÎITTJRĂ (pi.-turl) sf. Sunetul produs de o 
muscă, albină sau altă insectă cind sboară, bîzîit;
aude o Innăduşltă (Crg.) [bîzîi t],

BÎZpIU 1 sbst. J Coarda cea mai groasă a unui 
instrunienl muzical: ...începură a clnta, nnul în coarda 
subţire, altul blzolul ţinea (f-’ann) ; ;© ; a ţinea cuiva blzolul
(ZNN.) a face ca dînsul, a-t imita, a aproba tot ce 
spune, a-i ţine isonul [b îz].

BÎZOIU 2 odv. = BÎRZQIU: caprei 11 cade coada de rile 
şl ea tot o tine risp.). '
OBÎZONIU sm. Băn. (mar.) %. - viespe [b î z].

BLABOBNIC, sm.., BLABQRNICA sf. A = BO- 
BpRNIC.

BLAGA sf. ® Băn. Olten. Trans. Bogăţie, avere; 
noi avem destulă — de la Dumnezeu (ret.) *[ © Olten. 
Lucru de preţ, însemnat, deosebit de bun: nu-l 
vre-o (CIAUŞ.) [si’b. 1) 1 a g o]. 
t BLAGOCESTI'V adj. nşf Cuvios, evlavios, cu 

frica lui Dumnezeu [vsl,].
■i-BLAGOCIN sm. Trans. nit Administrator biseri

cesc al mici plase [rus. b I a g o c i n n y ,]].
* BLAGODABENIE sf Rccuiioştiiiţă, rnulţu- 

iiiilă [vsl.],
t BLAGODABI (-aresc) vb. intr. mulţumi, a 

aduce n)ulţuinire, a aduce dar [vsl.].

BLAGOMANIE sf.Mold. Fleac, moft, lucru de 
nimic [rus. b I a g o m a t n y,] -f m a n i e]. .
t BLAGOBpDNIC adj. Nobil, de neam [vsl.]. 
t BLAGOBODNICIE sf. Nobleţe; excelenţă; 

volu urmai întocmai poruncilor blagorodnlclel tale (fil.)
[b 1 a g o ’r o d n i c].

BLAGOSLO'VţNIE sf nit .Binecuvîntare : 
ora o — cum lupii... se Înmulţeau (oooe.) [vsl.].

BLAGOSLOVI (-oveec) vb. tr. A binecuvînta: 
blagosloveşte-ml turbinca asta, că, ori pe clne-olu vrea eu, 
să-l vir Intr'losB (CRg.) ; imn. : vinătorul... 11 blagoslovi 
cu uii glonte, în numele Tatălui (şez.) [vsl.].

BLAGOSLOVIT adj. p. BLAGOSLOVI. Binecu- 
vlntat: In tara asta >vă... Bomănul se naşte poet (VLAH.).

BLAGOVEŞNIC sm. Bucov. nit 7dua de26 Mar
tie, care'urmează după Buna-Vestirc, numită şi Ga- 
vriiă —ui; e serbată în deosebi de femei; Biserica 
prăznueşte în această zi S o b o r u 1 Arhanghelu
lui Gavril, dc unde nun)irea de stoborui Biagovoşto- 
nioi, pe care o dă poporul. In Mnnlenia, acestei zile 
[vsl. b 1 a g o V fi s 11 n i k 0].

BLAGOVEŞTENIE,-VIST-, {mai adesea pl. 
BLAGOVEŞTENii) sf.‘jj ® Buna-’t'estiie (2.'5 Martie): 
la Blagoveştenll... a cumpărat un crap mare şl borţos (CAR.1 
1] © Stoborui BlRgoveştenIilor sv BLAGOVEŞNIC [vsl.].

BLAJţN i. adj. Blînd; bun la inimă, prieto- 
no=, binevoitor: ori-cit do U tio omul, ii scoţi din 
răbdări (car.).

2. BLAJINII sm. pl. ^ © Nişte oameni cari, 
după credinţa poporului, trăesc pe lingă Apa-Sîm- 
betei, la marginea pămlntului; stnt buni la inimă 
şi smeriţi in faţa Domnului; aceştia ţin sărbătoarea 
Paştilor—Paşteio Blajinilor—a doua zi după Dumi
neca Tomii [vsl. b 1 a 2 I n h].
*BLAM (p/.-amurl) sn. @ Dojană, mustrare t 

© Desaprobare; vot de —, votul prin care o adunare 
(lesaprobă acţiunea conducătorilor sau împuter
niciţilor ei [fr.].
.J BL Am ^ BLBM.
‘BLAMA (-amoz) vb. Ir. ® A do.jeni, a mustra 1 

© A desaproba (purtarea cuiva):' obşteasca Adu
nare... blamind Încheierile Statului administrativ(I.-gh.) [fr.].

BLAMABIL adj. Vrednib dc blam, care merită 
să fie blamat [fr.].
‘BLAMANJEA, blanmanjea {mai adesea pl. 

-jele) sf. Mold. X Gelatină făcută cu zahăr şl lapte' 
dc migdale; din blanmanjele, din bulionuri,'din garnltm'l 
nemţeşti nu mă slăbeşte (alecs.) [fr. blanc manger].

BLANA (pî.-ănl) sf. ® â. Pielea u- 
nora din animale împreună cu părul cu 
care se căptuşesc sau se împodobesc u- 
nele haine: — de vulpe ţ] © .a Haină căp- 
luşită cu o astfel de piele (>3 502) ţ| ® 
â. Blănuri pl, col. Diferite varietăţi de 
blană; haine Îmblănite ţ| ® {pl. biăni, 
bione) Seîndură groasă (mai adesea cio
plită cu securea): streaşină porţii Invălltă cu 
Mănl putrezite do etejar (odob.) [sl. blana].

BLANAR sm. 0 tsgŞ Col ce lucrează 
sau vinde blănuri [blană].

BLAnArIE sf.'® 0 Meseria b lă- 
n arului H®0tijiî Atelier unde se iu- Fig-. 502. 
erează sau prăvălia unde se vînd blănuri Blan4-

® Blăni lucrate, blănuri.
‘BLANGHET (p(.-ete) .sn. ® ţ Răvaş de drum; 

bilei de poştă H © E© V Formular pe care se scriu 
telegramele la oficiile poştale, pe care se scriu
poliţe, etc: poartă —ele dc poliţă In buzunar (SLV.) I gerul. 
B 1 a n k e 11 ].

BLAni (-ănosc) vb. Ir. ® A eăpluşi, a garnisi 
(o haină) cu b 1 a n ă H ® A eăpluşi, a bate nu 
seînduri cu blanc.

BLAnIT adj. p. blAni. ® Căptuşit cu blană:
scurtolcă —ă cu vulpe ; Iarna port pieptar de flanelă şi galoşi 
blăniţi (NEGR.i H © Căpluşit cu seînduri, cu blanc, 
etc.: căruţa ora —â cu diamant imera).

BLAnIŢA (pi.-le) sf. dim. BLANA® ®; Işl luă 
clomegul, căciula cea mare şl blănlţa isad:i.

‘BLANMANJEA ew BLAMANJEA-
BLANOS adj. ® Cu blană n ® Căptuşit 

sau giirnisit cu multă blană, eu blană bogată.
BLANUI (-uesc) = BLAnj.
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BLAntjţă (pi.-te) sf.,dini. blana ® ®.
■ BLASFEM (pi.-emuri) sn. Hulă, delăimare a 

celor sfinte [fr.].
, BLASFEMA (-em) vh.~ir. A lluli, a rlefăirna cclc 
sfinte [fr. < lat,]. .

BLAS^EMATOR, -TOARE adj. şi sni. /. Care 
blasfemă, huleşte, hulitor [fr.].
OBLASGQNIE, BLAZGQNIE sf. ® Mold. Bucov. 
Poznă, caraghiozlîc,'nebunie: s’a tăcut nebun ?i a 
prins a tace fel de tel de... blasgonii (mar.).

#BLASQN = BLAZQN,.
BLASTAM = BLESTţM...

•BLASTRU, . BLASTUB, BLASTOB(E), PLASTUR, 
PLASTOR sw. Şi sn. $: Pînzâ preparată cu un strat 
subţire de medicament şi cu n substanţă cleioasă 
spre a se putea lipi pe piele: un biastru prea 
folosltorln la cal (dragh.) ; eă lle acolo ’n epitaria satu
lui... blaetnrl şl tot ce trebue vindecătorului (Jtp.) ; plas
turi negii cu caie-gl Îmbină sprlncanefe (i.-gh.) [ngr. pnXa- 
oxpţ]. : - '

•BLAU sbsl. A tace a nu se duce la lucru Lunea 
sau a doua zi după o sărbătoare: sint set de eohlpă, 
nu pot să lac ~ icar.) [germ.].

, 'BLAZA (^aaez) l. vb. ir. A face să nu mai aibă 
plăcere de niniic, a face nesimţitor faţă de ori-ce 
ar trebui să aducă plăcere.

2. vb. refl. A deveni nesimţitor faţă de ori-ce 
aduce altora plăcere: aceşti copii răstătatl ale căror sim
ţuri se blazează de timpuriu (vlah.) [fr.].
•BLAZAT adj. p. BLAZA. Care nu mai simte 

plăcere de nimic; devenit nesimţitor.
O BLAZGQNIE IW BLASOQNIE. 
t BLj^nA (pl.-ne) s/. ® t înşelăciune, amăgire: 
ispită 1] '© Arătanie, monstru, pocitanie: o de 
urs... se aţinea prin preajma tlrlel (PAc.) ţj ® Duh rău, 
zînă răutăcioasă (p$c.) t ® Pr. cxt. Nătîng, prost 
[vsl. h 1 a z n 0].
ţ BLAzni (-nesc) vb. ir. şi refl. A (se) înşela', a 

(se) amăgi [vsl. b 1 a z n i t i].
•BLAZON (pJ.-oane) 'A1 ® Armăturile, stema, 

semnele distinctive care alcătuesc scutul unei fa
milii nobile II ® Ştiinţa stemelor [fr.].
OBLE AH rr BLEAU.

BLEĂNDA1 (pi. blende] S/. © > = VINDERflU \ 
® Momîie, sperietoare: rămase ca o * cu mlinlle In 
Tlnt (D.-ZAMF.). .
OBLEANDA2 {pl. blende) sf. Mold. Izbitură,brînci, 
îmbrinceală: dă o lespezii de la gura cuptorului <crg.) 
[b 1 e n d i].
OBLEASC1 sbsl. Trans. Bucov. ® Sufletul anima
lelor, abur H © Pr. exi. Sufletul omului: au venit la 
clrsmarlu si la clrsmărltă carii erau acum mai lără 

• (SB.) [vsl. b 1 ă s Ic ă ,,sclipire”].
BLEASC2, bleascA adv. îndesat, plin, îngrămă

dit (despre rîurîle, înfloriturile de la cămăşi): e 
Îmbrăcată...cu iotă bleasc de tlorl ilung.i [big. b I i z Ic o].

BLEASTUR = BLASTRU.
OBLEÂŞCA sf. Mold. Bucov. numai în cxpr. ud(ă) 

ud(ă) leoarcă, ud(ă) pînă la piele: Jovita .. era udă
(VLAH.).

BLEAU1, BLEAV, Mold. bleah 
(pl.-eaurl, -eavuri,-eahurl) sn. ® Ti
nichea: tablă de fier cu care se 
îmbracă osia carului ca să nu se 
roadă In urma frecării de butu
cul roatei: acolo erau lanţuri, blea- 
url si leocl vectal de căruţă (dlvr.) ; un 
bleah roşu (dragh.) ţ| @ Tablă de 
fier cu care se căptuşeşte pe 
din afară căpăţîna roţii ([al 503)
-I- rut. b 1 ;i a h aj.

BLEAU2 inlerj. F Nimic, circ: nu mai cuteză 
să zică nici (isp.).
C BLEAV VW BLEAU1.

BLEG adj. ® Cu urechile lungi şi lăsate în 
jos (mai adesea despre porci, apoi despre clini 
şi oi, şi chiar despre cai) ţ| © ® F Molatec, nă
tărău: cit era de lung şl deÎncepu eă se boceaecă (D.-zamf.).

BLEGOS adj. Cu urechile lăsate în jos (des
pre porci şi oi, ^ despre oameni), b 1 e g: ar ii cum
părat doi purcel d’ăl blegoşl (JIP.).

BLEGI (-egesc) J.. vb. <r. Alăsa să-i atîrne urechile.

Fig. 503. Bleau.
[germ. Bloch

2. vb. refl. ® A-i atîrna urechile, a deveni RI.Ă 
b 1 e g Ti © iF, F \ se prosti.

BLEGOŞAT adj. Bleg, atirnînd in jos (vorb. BLE 
de urechi) [b 1 e g o s].

BLEHAI vb. irdr. ® A lătra {vorb. In spec. de 
căţeii ţuici) 1f ® Trans. F \ nu mai conteni cu gura..

BLEHNIŢA = BEHLITA.
BLE(H)UI (-uesc) vb. ir. A îmbrăca capetele 

osiei cu bleau: si cu criţă biebult (stam.) [bleah]. 
BLEJDI n-BLEOjnţ1.
BLEJI ’= BLEOJ.

t BLEM interj. Maram, Oas. Să mergem! să ple
căm! aidein! [lat. a rn b (u) 1 6 m u s'].
+ BLEMAŢI inlerj. Maram. Oaş, Aideţi! plecaţi!

[b 1 e m ].
OBLENCUIALA (pl.-leii) sf. Trans. jţj Balu
strada pridvorului la casele ţărăne.şti (pac.>.

BLENDA (pî.-de) sf. -a- Sulfură de zinc natu
rală [fr. < germ.].
OBLENDEREU sta. OHen. ^ -■= vindereu 
[b I e a n d ă1 -i- V i n d o r e u].
OBLENDERI (-eresc) vb. Ir. Trans. (buo.) A bă- 
lălăi, a bănănăi.
OBLENDI (-dese), BLENDISJ (-Isesc) vb. ir. Mold.
A îmbrînci, a da brînci.
OBLEOAŞCA = BLEAşcA.
o BLEOJ, adj. OHen. Se zice despre găina cu 
moţ şi cu smoc de pene pe lingă ochi (ciauş.i.

BLEOJDI1, BLEJDI (-dese) vb. Ir. A holba ochii, 
a căsca ochii cu mirare, a se uita cu ochii sgîiţi: 
împăratul bleojdl ochii la dlnsa nsp.).

BLEOJDI2 (-dese) ţ. vb. ir. .\ lăsa Să.atîrne in 
jos, a lăsa să cadă: bleojdlnd buzele (car.) ; Bărbieri bleojdl 
capul pe o parte (D..zamf.).
O BLEOMB adj. OHen. xiauş.) = BLEQT TI ® Giii- 
gav.
OBLEQNC adj. 0/fea. (ciAuş.) Bleg (de urechi).

BLEOT, BLIQT adj. Nătîng, nătărău, prost, 
bleg: n’auzl, mă ble'ctule, unde vă duceţi V (D. zamf.) [germ. 
b Iod].
o BLEOTOGArEALA (pl.-ell) sf. Mold. ® Bălă
cire prin apă, prin mocirlă TI © Ingînare, înşirare 
de vorbe neînţelese:»- de vorbe lără nici o... logică 
(VLAH.) [b 1 e o t o c ă r i].
O BLEOTOCArI (-ăi-esc) vb.inl.r. Mold. ® A bălăci 
prin apă, prin noroiu ‘j © T a rosti, a îngîna 
Vorbe neînţelese.

BLESTEM, t blAstem, Mold. Trans. blAstAm 
(pl.-me, N. -muri) sn. ® Chemarea urgiei i’.ereşti 
asupra cuiva: tTemnrlnd de căinţă.a sub biciul bleste
melor mele (vlah.) ; arunca fulgere de blăstămuri asupra 
acelor ce trăgeau tabac (ion.) ; 0): /«vul de la săraci Nu cade
pe copaci TI © Nenorocire căzută asupra cuiva de 
pe urma invocării urgiei divine [b 1 e s t e iri a].

BLESTEMA, blASTEMA (-tem), Mold. Trans., 
blAstAma (biastăm) 1.. vb. Ir. A chema urgia cerească 
asupra cuiva; a ura cuiva să-i cadă asupra capului 
tot soiul dc nenorociri.

2. vb. refl. A chema asupră-şi blestemul, urgia 
cc.rească (în jurăminte) [lat. vulg. h 1 a s t I m a re 
= b 1 a s p h e m a r e].

BLESTEN^T adj. şi sm. f. ® p. blestema...TI 
@ Ajuns, lovit de blestem TI @ îndrăcit, păcătos, 
cumplit, ticălos, rău la suflet TI ® Stricat (la lire), 
depravat, cu purtări ruşinoase.

blestemaţi (-ăţesc) vb. refl. A ajunge b le- 
s t e m a t, a se deprava.

blestemăţie, Mold. blAstAmAtJE sf. ®
Faptă blestemată TI © Păcătoşio, ticăloşie, mişelie: 
mimai de blăstămătli al Iest bun In lumea asta (Crg.) TI ®
Graiiîc: se tine de blestemăţii [blestemat].
O BLEŞCAI (-căesc,-călu) vb. inlr.Mold, ® Ahălăci, 
a pleşcăi TI ® A stropi cu noroiu, ele. [comp. srh. 
b 1 j e 6 k a t i.l.
OBLEŞCUţA (pf.-te) sf. fiucoF. Placă dc tinichea,
de metal: pe căpostul cătănesc avea aninată o » ca răs
plată pentrn vitejie (grig.i [germ. B 1 c ch].

BLEŞTI (-lese) vb. Ir. şi inlr. Mold. Trans. ® A 
respira greu: aşa-s de tmdltă de nici » nu mal pot 
(psc.) t ® A îngăima, a rosti cu greu: a rămas cu gura 
căscată, fără să bleştească un cuvint (CRG.) [h 1 e a S C].

BLEUI VW. BLEHUI.
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Fig. 505, Tren blindat.

D 1 I _ BLID (pî.-do) sn. O Vas de pămîiit, de lemn sau 
^ Jr ' de metal pentru bucate, strachină: îngheţa apa In ~ 
BOA In postul Slm-Pletrulnl (CRG.) Qj Bucatele puse In 

acest vas TI @ ^ Cupa, căuşul, ciutura roţii de la 
moară ■ {ew mo AR A)
[vsl. b 1 ,i u d ă].

BLIDAH l. sm.Q 
© Cel ce face blidelj 
© CF) Lingău, linge- 
talcre.
'2. (pf.-are) sn. Du- 

, ' lăpior cu poliţe In
care se aşază bli 
dele (';■!] 50'1): de har- 
ducătura roatelor începeau 

■ Bă zlogăqească şl să loace 
farVurllle pria <v6'(orig.).
OBLIDĂREL (pl.
-ele,) sn. ® dim.BLI
DAR 2 ® A = BA- Fig- soţ- Blidar.
NT?TI.'

BLIDĂŞEL, BLIDIŞRL (pt.-ele), BLIDUT (pi.-te 
sn. dim. BLÎD: dlntr’un blldlşel mincau, dlntr'o ulcică 
beau apă (ret.).

* BLINDA (-dez). «6. Ir. iii A îmbrăca cu un în
veliş de oţel (un vapor, un automobil, un vagon, 
etc.)' spre a-1 
feri de strică
ciunile ghiule
lelor [fr.].

■BLINDAT 
fldy.p. BLINDA.
Căptuşit cu 
plăci groase 
dc oţel spre a 
fi ferit de stricăciunile ghiulelelor; tren ~ (>i| 505). 
OBLINIE, BLiNţiE sf. Mold. X Un fel de clătite: 
l-am gătit... bllnee cu Icre fierte In unt (NEGR.) [rus.]. 
OBLIOASCA (pl.-oaste) sj. Băh. = BROASCA.

BLÎND adj. ® Mîngiios, lin, dulce, domol: 
căutătură -vă; Ce noapte —â se coboară Peste pămlntul obosit 
(VLAH.) t ©Care nu e rău, care nu-ţi face rău {vorb. 
de animale); ©): mita ~ă sglrle rău; — mielul — suge 
de la două oi ■; ® Care are o fire bună, care nu e 
aspru, blajin, omenos [vorb. de oameni): aspru către 
aristocrat!... şl către norod inegr.) [lat. b 1 a n d U s[.

' BLÎndA (pl.-ie) s/. f (}•') Un fel de spuzeală
uşoară ce iese pe trup, urticario: uite ce — mi-a ieşit 
pe trup (CRG.) [b 1 1 n d].

BLÎNDEŢE sj. Fire blîndă; purtare blindă: 
celui ce-tl va vorbi tle cu asprime tu răspunde-1 cu (pann) ; 
cu duhul blindetil, CU bunătate, CU vorbe bune 
[lat. b 1 a n d i t i e s].
•BLOC1 (pl.-ocurl) sn. ® Bucată foarte mare din- 

Ir’o materie grea şi vîrtoasă 
(piatră, fier, ghiaţă, etc.), 
slană, bolovan;— de piatră;— 
de marmoră i <^url mari, tăiate 
regulat, se răstoarnă greoaie !n 
cărucioare ivlah.i H © Strînsijră 
de diferite lucruri alcătuind 
o singură grămadă 1| @
Strîngerea laolaltă a. dife-.

> rita grupuri de persoane în
vederea susţinerii unor interese comune ® Foi 
de hîrtie tăiate deopotrivă şi legate sau lipite pe, 
o margine, incit să se poată desprinde uşor, şi 
care slujesc pentru a fape însemnări, a desena, 
etc. (p 506) [fr.]. .,
*BLOe2 (pl -ocurl), *BLOODS (pi.-usuri) sn. H Im- 

presurarea unei cetăţi, unui port, etc. spre a îm
piedeca intrarea ajutoarelor, previziunilor sau mu- 
niţiunilnr li © t —ui continental, măsură luată de 
Napoleon 1 de a închide toate porturile europene 
comerţului englez cu scopul de a-1 ruiiia [Ir. b 1 0- 
c u s < germ. B 1 il c k b a u ş],
•BLOCA (biochez) vb. tr.® a A împresura un loc 

ocupat d(i duşman, pentru ca nimic să nu mai. 
poală pătrunde acolo ţ © # — o literă, a pune, 
la cules, în mod provizoriu, o literă întoarsă (cu 
floarea în jos), în locul unei litere care lipseşte 
[fr. b 1 o q u e r].

BLO C
D

NS 3 —

506. Bloc de desen.

•blocada (pl.-de) s/i n Faptul de a bloca o 
cetate, etc.; bloc(us) [germ. B 1 o o ka d e].

BLODOGORI, BLOaODORT (-oreec) vb. ir. ® A 
bolborosi, a bombăni H © A rosti vorbe neînţe
lese: Muscalii au blcdogorlt ce au blodogorlt In limba lor 
(R.-coD.) [big. blagodarju ,,mulţumesc”]. 
jBLOJ, bloajA i. adj. şi sni. f. Băn. Murdar, ne
îngrijit: tocmai eşti cu dreptul biol şl mojic (TicH.); te-al 
făcut bloaiă (PAc.).

2, BLOJ sm. (b Sperietoare, momîie (pentru alun
gat păsările) (rv..crg.)1I©Persoană mascată (în jocul 
căluşarilor, în carnaval) ipamf.).

BLOJDINA (pl.-no) s/. Seîndură pentru po
deală. ' ■

•BLOND, -DA adj. şi sm. /. Bălaiu, bălan: 
păr —; brunele făceau mal multă 
Intlpărlre asupră-ml deolt blon
dele (GN.) [fr.].
•blonda (pl. do, -duri)

.sf. Horbotă subţire de mă-' 
l ase ( ■ 507): a alee un văl de 
- elb [fr.].

•blondina (pi.-ne) sj.
Fată, femeie cu părul blond, 
bălaiu [fr.].
,)BLORCOTI (-otesc) vb. 
inlr.= bleotocARI.
.) BLUCA (pi.-cl) st. Băn.
® Bulgăraş, bulzişor; un glndăcel... purtind cite o — 
de pămlnt la ptoloerele dindărăt (mar.) ■ © Glob de lam-' 
pă (vic ).

•bluza (pl.-zo).s7. 
a. ® Haină orăşe
nească, uşoară, cu 
inîne.ci, şi lungă pirul 
la brîu, pe care o 
poartă femeile (:i-ij e*
508) H © >4 Haină, 
mai adesea de pîhză, 
purtată de militari 
în locul tunicii ţ[ ®
H aină tăcu tă din p în - 
ză groasă, lungă pină 
poartă lucrătorii ca să nu-şi mînjească trnbrăcă- 
rnintea în timpul lucrului (ll*ii 509) [Ir. b 1 o u s e].
•BOA sm. invar. ® wajp Şarpe uriaş, col mai mare 

şi mai puternic de pe pămlnt; are o 
lungime de 10-13 metri şi atinge u- 
ncori grosimea unui om; nu e veni
nos, dar e de temut din pricina puterii

Fig. 507. Blondă.

I'ig. 508. 
B. Bluză, .S°9-

zâ dc pânză,
la genunchi, pe care o

ig, 510. Hon, l‘ig. sii. Boa,

lui; trăcşte mai ales In America centrală şi în Bra
zilia (Boa conslricior) ('>f| 510) 1] © â. Blană, în 
formă de sul, pe care o poartă femeile după gît 
(>i| 511) [Ir,].

BOABA (pl.-be) sf. ® A Fructul cărnos, mic 
şi rotund, al unor plante: — de strugure, de coa
căză © A Grăunte, hoh: — do porumb ţ] @ Pr.. 
anal. Picătură rotundă (dc sudoare, de rouă,
etc.): boabe mari de laorlml ml se rostogoliră d’a lungul 
obrajilor (dlvr.) ţ| ® (F, f Lucru mărunt, prea puţin 
lucru : bombănesc două boabe din altă limbă (JIF.) 1] © (f)
F Nimic, nici vorbă (In propoziţiunile negative, în 
legătură cu a zice, a şti, a pricepe, etc.); nu pricepea o — 
romănească (br.-vn.) ; şi pe urmă n’a moi zle — (car ) ţ] ® 
Trans. A Cartof [srh. bob a],

BOACAI- sf. F Gap,.căpăţînă, bostan.'
2. adv. Nimic; nu ştie—.
BOACAnA adj. F Nepricepută, neghioabă.
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prea cliiVcale afară de prostească: asta-i piea~; ui 
trintea te miri ce neghiobie/v (Car.i.
OBOACE s/'. Băn. Glas, voce; vorbă: Hal, nelco, u 
te ’ntllnesOj Două boci să-U tălnuesc (hod.) [lat. V O X,
voce m].
OBOACTĂR sm. Maram. Păzitor denoapte (brl.) 
[ung. b a k t e r < germ. W ă c h t e r].

) BOAGHE1, BOQHIE s/. Trans. ^ Căpifă, claie 
mică (de fin, etc.) [ung. b o.g 1 y a].

BOAITA (pi.-te) sf. © ^ Vită slabă, prăpădită:
acuma al numai nişte... boaite de bol la jug (Jip.) ([ © F
Termen'de ocară sau de batjocură ia adresa po
pilor sail călugărilor; cit pe ce era să ne ologeaecă boaita 
cea îndrăcită icrg.).
3 BOAGHE2 sf. Trans, Mold. © i Bufniţă 1[ ® d') 
Femeie neîngrijită cu părul sbîrlit (pac.) : Roşie, ne- 
rnmenltă, Nu ca boaghea hal-urltă (Ik..brs.) 1 ® 3t Specie
de uliu • [ung.'b a g 0 1 y]. ' . 1 '
O BOAGHE3 sf.. Mold. £) Moalele capului (la . 
timp le): trăsnea la pe cel viu, de-1 săreau sclntel din 
ochi (FLOR.J, 1'■

BOAIIA (pi. boli, boale) s/. © ^ Scbimbarc în 
rău, stricare, prăpădiră, dărăpănare a sănătăţii;
* clinească. ŞOCOte; boala copiilor, boala rea, epilepsie ( 
boala mare, a) Băn. epilepsie, b) Olten. lungoare, tifos;
~ de apă. idropizie; de zahăr, diabet; nici o 
tără leac "'©FA băga {sau a vlrl) pe cineva In snu 
th toate, boaieie, a umplea de groază, a tnspăimînta 
*J ® Pr. cxt. Stricâcii^ne (Ia plante) ţ[ ® Epitet 
dat de ţărani viţelor slabe, prăpădite, sau celor 
greoaie, leneşe, nărăvaşe; hai, acasă, minca-te-ar 
lupul cel bătrtnl (sad.) [vsl. b O 1 f].

BOALCA sf. Ulcică: d&-ml ode lapte (rv.-crg.). 
BOAJVEBA (pf.-be) sf. ♦ © Boabă (de strugure, 

etc.) li © Bob, grăunte (de griu, etc.l; fasole boam- 
be, specie de fasole H @ Trans: Cartof onc.). 
OBOANA (pl.-ne) sf. © Trans. ^ Boabă (de stru
guri, etc.) II © Bob, grăunte [germ. B o h n e].

BOANcA (pî.-ce) sf. O Trans. Oaş. Trunchiii 
scorburos, buturugă 1[ ® tîi bAbanA ţî ® (F) Epi
tet al Ţiganilor, baragladină (ciauş.) ţ[ i® pl. Mold.
f = VÎZDOAGE.

BOANGHEN sm., boANGHInA (pi.-Ine) sf. Nume 
de batjocură dat Ungurilor: ~ul pleacă mindru (car.i. 
0B0ANŢA= BOATA,.: Feste-o nouă—' a dat (sper.). 
OBOANZA (pi.-ze) sf. Bucoif. % © Streche II ©
= mvscA-mare [bp n z ă i].'

BOAR, BOUAR sm. © Gel ce duce boit satului 
la păscut, păzitor de boi [lat. b o a r i u sj.
O BOARGA (pi.-ce) sf. © Mold: = behljtA •:
® Nume de,batjocură dat Ţiganilor şi Ţigăncilor 
(rv. crg.) "I @ pl. Trans. (pac.) 'T = SBtRciQoi-GRAŞi •[
® pi. ^ = UREOHEA-BABEI.

BOARE s/. © © Adiere, suflare lină,1 vinti- 
■şor: Adie—a dulce din verzlle clmpll (Alecs.) Ii © Miros 
plăcut, aromă [lat. b o r e a sj.

BOARFA (mai adesea pi, boarfe) sf. Haine 
sau rufe vechi, ţoale, bulendre, sdrenţe: parcă-i văd 
clteradelertenltosşi cum Îşi culegea'boarfele de pe jos (CRG). 
•F)B0ARNA (pi.-ne) sf. Trans. % MVSCA-MARE.

boArzA = bqrza.
- BOÂRZE sf. pl. # CHJCA-VOnJtCULUI. 
©BOÂSGA sf. Olten. Băn. = boştinA [comp. srl). 
vosk’a ,,ceară"].

BOAŞA (pi.-se) sf. şi BOŞ (pi. boase) sn. S> Testi
cul.

BOATA1 (pi.-te) sf. Olten. Băn. Trans. ® Bltă, 
ciomag H © Lovitură dată cu bita: cincizeci de 
boate presta bucile altora, ce e aceia ? (T(CH.>.
OBOATA2 (pi.-te) Sf. Olten. = BqtA.
OBOÂţA [pl.-te)sf.Olten. Mold.® Boroboaţă, poz
nă, năzbîtie: ctnd Ijl .turna cita o —, trebuia să te ţii 
cn mina de Inimă de rle (flor.) H © Belea.

BOB ţ., sm. © ♦ Plantă leguminoasă cu fructul 
alcătuit dintr’o păstaie, ale cărei seminţe, de forma 
fasolelor, (Iar mai mari şi mai umflate, constitue 
un aliment sănătos (Vicia faba) ([sj 512) ţ[ ©
# Sămtnţa. acestei plante ţl ® ♦bob-de-tamnA, 
plantă leguminoasă, numită şi ,,măzăriche"; face 
flori roşietice şi are un friict oblung cu seminţe 
cenuşii (Lathyms plalyphyllos) ([[si] 513)11 ©Bobi, 
pi. Boabe de porumb sau (le fasolo, uneori de ma

zăre, în nuiriăr de patruzeci şi unul-, cu care' babele ROA- 
pretind a ghici viitorul; n da in [sau cu) bobi, a pre- — ’ 
vesti viitorul cu ajutorai acestor boabe: mult a mai DUd 
umblat şi Ia viăjtorl şl cărtnrărese... sări dea cu —li şi să-i

Fiff. 5T*. -Bob. Fig, 513, Bob-de-ţnrlnii,

oaute Ia stele (i.-gh.) ; —numărat, întocmai, pe deplin 
fără a omite nimic. ' , - . ’

2. sn. (pi. boabe) © Grăunte (de griu, porumb© 
fasole, mazăre, etc.) 1[ ® Ori-ce are asemănare cu 
un grăunte: de mărgăritar; de nisip; să nu fi văzut 
unj^^de_pr^,_că era comedie (br.-vn.) [vsl. bob Q], 

.(?)L-ese) sf. FemeieBOBĂBCASĂ

BobăreA.*^^. l'iR. .â'5. 
Bobic.

(mai adesea Ţigancă) care dă în bobi 
sau on cărţi
le, ghicitoare, 
cărturăreasă 
(ii 514)..
OBOBATA- 
lE 1»- BOBO-f'
TAIE.
O bobeicA
(pî.-cl) sf. ©
Mold. Bucov.
.-A. Vale adîn- 
că la poalele 
unui dealK ©
O/fez). Oală mi
că (CIAUŞ.).

BOBI (-besc) vb. ir. © A ghici dînd cii b o h i i €i 
© A nemeri, a potrivi: nu ştiu cum drege, că le bo
beşte bine ((sp.) .

BOBIC (pî.-lce) sn. Prăjină lungă terminală ' 
cu o măciucă, -întrebuinţată la pescuitul meilor 
(>j 515). ■ •
CBOBICA sf. Olten. (ciauş.) = bobeicA© .
'BOBINA, (pl.-ne) sf. ® Mosor: o — de aja "i 

© ,-Ş — de inducţie, mosor pe . - .
oare sînt înfăşurate dOuă 
sirme de aramă (cu înveliş 
de mătase sau de bumbac), 
din care unul scurt şi gros, 
iar celălalt lung şi subţire, 
care, puse ţn legătură cu 
o pilă electrică desvultă 
curenţi de inducţie; se în
trebuinţează în experienţele 
relative la razele X, la ra
zele catodice, în telefonia

l7'?. 516. Bobina 
de inducţie.

obicinuită, în telegrafia şi telefonia fără fir, etc. 
(m 516). ■ .
OBOBINŢA sf. Băn. ţ = bobita ©. 

BOBITOARE sf. -== bobAreasA [bob ij. 
BOBIŢA (pi.-Iţe) sf. © dini. BOABA: li ieşi In 

vlrful degetului o — de sînge (grl.) . ţi © ,?■ - VUIETOARE 
ţi © ^ — sau bobita-LUPULUI = DALAClI ® pl. I-1!- 
căţele. puncte mici pe-o stofă..

BOBIŢEl. sm. A — lemnul-bqbului. 
BOBÎLGA IV- bubIlcA.
BOBiLNIC = BOBQRNIC.

OBOBÎRNA1 (pl.-ne) 'sf. Mold. Femeie cîriiă (care 
vorbeşte pe nas). '
OBOBÎRNA2 (pl.-.ne; sf. Băn. închisoare întune
coasă, carceră, arest.

BOBÎBNAC (pi.-ace) sn: ©Lovitură dată (mai 
ales peste nas) cu degetul de mijloc sau cu arătă
torul care, după ce a stat încovoiat sub degetul
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BOC

Kig. 517. bobirnac.

FiP- 5'8. 
Boboc.

BOB- cel S1,0®’ scaI?ăi ca Împins dc un resort, de sub apă' 
sarea acestuia ([te] 517); dete un ~ In oozoroo 4I arunca 
chiulul p« ceată (BAS.) n ® (>'j A da cuiva un a-i da peste 
nas, a-1 lace de ruşine, a-1 pune 
la locul lui printr'un răspuns în
ţepător; tot astfel: a căpăta un ~
(snw—e)!] ® Olten. Joc cu boabe 
do porumb.

BOBLEŢ1,-EAţA, Mold. BOBLE- 
tic.-JCA adj. şi sm. /. Nătîng(ă), 
nătărău, prostănac(â): el mai mari, 
si să rămlie mal pe jos decit el, ca 
nişte bobletl I nsp.). 
r BOBLEŢ* = OBLţT.
C'BOBOANA {mai adesea pl.
BOB04NE] s/. Mold. Trans. Maram.
Farmec, vrajă; descîntec [ung. 
b a li o n a].
C BOBOAŞĂ IjiL-şe) sf. Băn. Trans. (vic.) # Cartof 
[boabă]. ■

BOBOC sm . ® ♦ Caliciul care con
ţine floarea pînă a nu se desvolta pe 
deplin ţ © ♦ Floare nedeschisă încă 
pe deplin (fiii 518): avea o fată... fru
moasă... şl fragedă ca un — de trandafir asp.i 
li © 'p Bărbat tînăr de tot, sau fată 
tinerică, de o frumuseţe uimitoare:
Mărioa e un — de fată (Olvr.) H ® i Puiu 
de gîscă sau de raţă: se pomeni cu cUiva 
*i de rotă măcăind după dineul asp.) ;

toamna se numără .-'11, urma alege;
!»• PAŞTE 11 © 0 Prostuţ, nepriceput: 
fiul craiului, —' în felul Iul In trebl de aleste 
(CRG.) [ngr. (J.irou,atro'jv.i].

BOBOCEL sm. dini. = bobqc.
BOBOCI = ÎMBOBOCţ.
BOBOLNIC BOBtPRNIO.

CBOBOLQŞ, BOBOLQŢ sm., Băn. BOBOLOAcA sf. 
® Coeoloş, ceva făcut ghem, boţ, bulgăre: aruncă 
nătiama cu galbenii făcută bobolot (RET.) ■ ® Băn. BO-
bqlqşi pl. Floricele de porumb 1| © Trans. bo- 
BOLQT adj. Rotunjor (pac.>.

BOBONAT adj. Rotund ca bobul, gogonat.
C BOBONI (-onesc) vb. ir. şi intr. Băn. Trans. Maram. 
A fermeca, a vrăji [b o b o a n â].

BOBORNIC sm. Plantă erbacee 
cu lulpiiia groasă şi găunoasă, înaltă 

' do/jO-tiO cm., cu flori albastre, care 
creşte fu'in pîraie, bălţi, gropi cu apă 
şi mlaştini; frunzele ei, de un gust în
ţepător, cam amar, sînt socotite ca 
leac împotriva soorbutului; poporul 
o întrebuinţează în scăldători con-, 
tra orbaljului şi altor umflături (Ve-,
Tonica bcccalmnga) ([1^519) [b o b o v- 
ii i ci.
c BOBOROAŢA (pi.-te) sf. Olten. = 
boroboaţa.

BOBOROJI = îmboboroji.
BOBQŞ sm. Globul, bulbul' 

ochiului [bob].
BOBOŞA (-oşez) vb. refl. A se umfla [varb. in 

sper. de-ochi) [b o b o ş].
BOBOŞAT adj. p.BOBOŞA. Ieşit tare afară (din 

orbite), umflat (vorb. de ochi): ociill el boboşati si
bleojditl (JIP.).

BQBOT (pi.-ote) sn., B(JBOTA (pi.-te) s/. ® Fla
cără mare, flăcăraie, vălvătaie 1f © ® Pornire nă
prasnică, furie: tntr’o bobotă de mlnle, dădu bucuroasă 
pe Ileana (RET.) ţ] © In bobote, într’o doară, la întîm- 
plare; fără rost: buimăciţi, lovind In bobote, Începură să 
don îndărăt (VLAH.) ; a vorbi In bobote, a îndruga vorbe fără 
rosI [srb. big. b o b o t]. ,

BOBOTAIE, r bobAtaie sf. Flacără mare, flă- 
Căraie, vălvătaie: Şl-eş arde cu bobotaie. Ca sl-o gireadă 
de paie (IK.-BRS.); Aşa dlntr*o mlcsoară scinteie, O mare să 
scornea bbbătaie (bd.-del.) [b O b O t].

BOBOTEAZA sf. ® Btii Sărbătoare prăznuită 
în ziua de G Ianuarie, cind se sfinţeşte apa în a- 
mintirea botezului Mîntuitorului; gerul Bobotezii, 
frig straşnic II © F (i> Boroboaţă, belea: a pătit 
o , de 1 s’a dus numele (oam.) [a p ă - b o t e a z ă].

Boboi'nic.

Fif, 520. 
Bobou,

BOBOTI (-oteeo) 1. vb. intr. A flăcăra, a arde 
cu flacără mare: Rlurl dă foc... Herg bobotind ca neşle 
plrjoale (bd.-del.).

2. vb. refl. ® A se înflăcăra, a se aprinde de 
rninie: nici să 11 turnat unsoare pe loc, parcă nu s’ar fl bo
botit mal tare (ret.) ţ] © / A se umfla 
(despre o bubă); a se obrinti (despre 
o rană) [b o b o t].,
OBOBOU (pi.-ouă) sn. Trans. a ®
Manta groasă de pănură, cu mînecile 
foarte lungi, purtată mai ales de cio
bani ((s] 520) li © Sarică [comp. ung. 
g u b a].

BOBQVNIC = BOBORNIC [sl.].
OBOBRIC, BOBRIT sm,. Băn. £1 Ri- '
nichiu [srb. b u b r e gl.

‘BOBSLEIGH sbst.'\ Săniuţă al
cătuită din două Jjucăţi articulate 
pe care pot lua loc mai multe per
soane; e întrebuinţată în sporturile 
de iarnă (:>il 521) [engl.].

BOBULEŢ (pi.-ata) sn. dim. BOB: 
aceste —e sau merlşoare 
se numeso astftzl barabule
(SB.).
n BOBULEU [pl.
-lae) sn. Bucov. = BO
BULEŢ: ml-lruşlhe să...
Imblu In fle-care zl după 
clte un —' de ăştia (sb.).

BOBUŞQRi. sm.
A ® = ORESNITA 1] ©

mAzArjche © .
2. sn. (pi.-soare) dim.

' BOC, BQCA interj.m-cioc- 
BOC!

BOCAI wm- BOCANJ.
''BOCAL' (pi.-aluri) sn.

Mold. Trans. Băn. Ulcică, ca
nă; pahar: caută norocirea.., 
lor In blid şi In — (Tich.) [ung. 
b O k ă 1 < it.].
’BOGAL2 (pi.-aluri) sn.

\'as de sticlă cu deschizătură 
largă, borcănaş de sticlă 
(întrebuinţat în spec. pen
tru conserve) (y 522) [Ir.]. 
r BOGALIŢA (pi.-te) sf.
[ung. bokata].

BOGANGA (mai adesea pl. bocănci, bocind, bo
canci, boconci) sf. & ® Ghete groa
se care se strîng cu şireturi, pur
tate în spec. desoldaţi (■!|i)523): la
bocăncile şl sumanul pe tine (grio.) ţ[
© Ghete greoaie, lucrate 
urît [ung. b a k a n c s].

bogAngar, bocîn-
CAR sm. Cel ce umblă în-i 
călţat cu b o o î n c i (nu
me de batjocură dat sol
daţilor Austriaci).

BOGAnEALA (pi.-ell)' 
căni, ciocăniţi]ră.

BOGANI (-ănese), BOCAI (-ăesc) vb. intr. ® A cio
cani, a bate cu ciocanul: de departe s’aud bocănind In 
şantiere ciocanele de fler (vlah.) K © A lovi tare OU 
locurile încălţămintei în mers: străinii trecură 
bocănind cu cizmele peste podeţ (sad.)H © A lovita bate 
(la uşă, eto.): toti bocăneau la uşă... şl strigau cit le lua 
gura (CRG.) [boci].

BOGANIT sbsi. =BOCANEAlA: s’aude un ~ la du- 
lapul din sală (vlah.).

BOGAnITOARE s/.i Ghiontiaie, ciocănitoare, 
[b o c ă n i].

BOGANITURA (pi.-turl) sf. Bocăneiilă, bocă
nit. ciocănitură: aud prin somn bocănituri (vlah.) [b 0 -
c ă n i].

BOCGEA (pi,-cele) sf. ® .e. Şal mare, pătrat, 
purtat dc femei pe spate: Iml pusese o — drept căpă- 
tliu şl un mintean ca să mă Invălesc (vlah.) ţ] © ^ Basma 
mare purtată în unele părţi de ţărance în locul ma
ramei (MAN.) II © Şal vechili sau bucată de postav.

nobsleigh
BOB.

ig. 522. Bocaluri.

Băn. Ulcică, cănuţă

Fig, 523 Bocancă,

sf. Faptul de a b o -
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de pInzS., etc. în care unii vînzători ambulanţi îşi 
îllITlŞOară marfa: au pornit din zori de zi ou boccelele spre 
locul lor de negustorie lORio.) ţ ® Legătură, teanc de 
tutun In care sint cuprinse mai multe păpuşi: Li
scoase o tabaohere In care Intra o» de tutun (d'-zamf )
[tc. b o g 6 â],

BOCGEAGIU sm. V ® Cel ce face sau vinde 
bnccelc II ® Negustor care-şi poartă marfa pe 
spate, învelită într’o boccea: se auzea prin oraşe clte 
unstrlgtnd: ,,marldl marlăl” (i.-c n [te. b O g(t agy]. 
t BOCCEAI4C (pî.-icuri) sn. Boccea în care se 

aflau legate p’rimeneli ce mireasa aducea ca dar 
de nuntă mirelui: .«uri de stolă cu aşternuturi de agaba- 
niu (ODOB.) [tc. bogăalyk].

, BOCCEANGIU = BOCOEAGţU.
BOCCELUŢĂ (pî.-te) sf. ® dipi, BOCCEA ®: 

legata la cap cu o .v de mătase neagră (D .zamf.) ţ| ® Le
găturică, lucruşoare legate într’o boccea: m’am suit 
$1 eu cu bocceluţa mea cu merinde lingă nenea lorgu (BR.-vn,).

BOCCIU1 1.. sm. ® Mitocan, mojic: să dan la 
totl bocciu şl mitocanii dlcorătll şl tocmai d-tale să nu-ti 
dau! (CAR.) t ® Parlagiu, cel ce taie vitele Ia 
zalhana [tc. b o k 6 y]. '

2. a(lj.il>!® Grosolan, mitocănos t ® Pocit, di
form : Încălţămintea boccie (Jip.).

BOCEALĂ (pL-celi) sf. Faptul de a (se) boci: 
cu boceala n’o scoate la nici un căpătliu (tsp.).

BOCET (pL-ete) sn. © Piîns însoţit de vaiete şi 
de strigăte de jale : niciodată n'am auzitaşa de stlşietor 
(VLAH.) II ® Tînguirc în versuri, recitată sau oîntată 
cu glas jalnic la înmormlntări [boc i].

BOCI (-ocesc) i. vb. Ir. şi inlr. © A jeli, ă plînge 
cu ţipete şi vaiete: cruntul vizir boceşte ’n cortu-i (vlah.) 
ţi © A jeli un mort, a recita sau cinta bocete: o bo
ceau de vuia satul (Crg.).

2. vb. refl. A se tîngui, a se jeli, a se văieta: a 
Început să se bată cu pumnii In cap şl să se bocească (CAR.) 
[b O a 0 e].
r BOCIOACĂ sf., BOCIQC (pl.-oace) sn. Băn. 
Măciucă.
r BOCIOLIE sf. Băn. Măciulie.

BOCIT sbst. Faptul de a (se) boci. 
BOCITOARE 

(pL-toare) sf. Fe
mele (rudă a mor
tului, sau plătită a- 
nuine) care boceşte 
Ia înmormlntări, 
recitind sau eîn- 
tînd bocete: exis
tau şl la vechil Ro
mani ('ii^ 524)[b 0 ci]
C BOGIULIE sf.
Maram. f Boboc; 
mugm’(BRL.) [comp. 
booiolje].

BOGLUC iw-
BUCLUC . r, .j l'>g. 324- BocUoace romane.BOCNĂ adv. o-o f 
numai In loc. a îngheţa a se tace a înţepeni 
de frig: ml-a scos ciubotele din picioare, că se tăcuse.»'
(CRG.).

BOGONGI tw BOCANCA.
C BOGONI (-onesci-fb. tr. Trans. A ciocni pabare- 
ie [comp.- bocAnj].
OBOGOTAN, -ANAsm. f. Trans. Maram. Oaş. = BO- 
GAtAN : tlrgui fiind gata, bocotanul duce vaca la el (ret.). 
OBOGŞĂ sf. Trans. Băn. © Grămadă de lemne 
aşezate spre a se arde şi a se face cărbuni 
ţi ® Locul unde se ard lemnele pentru a le 
preface în cărbuni, cărbunărio [ung. boksa]. 
OBOCŞER sm. Trans. Cel care îngrijeşte de 
bocşă .’ cărbunar;

BODAPROSTE sw BOGDAPROSTE.
OBODICĂI '(-ăiu) vb. inlr. Olten. Băn. A cotrobăi, 
a scormoni, a scotoci: bodlcăle cu colinda tn foc (Pamf.). 
OBODIGAŞ, BODIGAD = BOGHIOAS.

BODÎRLĂU1, bodîrlan sm: % © Soiu de raţă 
cu penele ne^e, strălucitoare, împestriţate pe spa
te cu puncte albe; pîntecele e alb, iar la gît are un 
fel de guler de aceeaşi culoare; trăeşte în apă; 
numită şi ,,corcodel-mare”, ,,fundac-mare”, ,,cu-

fundar” sau „scufundaciu” (Colymlms arcticus-, 
C. seplentrionalis) ([g| 525): din distantă in distantă 
clte un bodlrlău Işl arată capul (oooB) ţi ® = RATA-FE- 
RESTRAU ţ| ® = FDNDAC.

BODÎRLAU- sbst. F 
Temniţă, închisoare: nu 
Ie pare rău că merg la » (J)P.) ,
OBODNAR sm. Trans.
Bucov. 0 Butnar, dogar.
OBODNAREALĂ sf.
Trans. Bucov. Butn’ărit, do- 
gărit: şoproanele vechi de -»
(GRiG.) [b o d n a r’

BOC-
B06

Fig. 525. Bodîrlan.

OBODOGANEALA, BODOGONEAtA, BODROGANEA- 
lA (pî.-eil)s/. Wo/rf.Si/coF. Faptuldea bodogăni. 
OBODOGANL BODOOONţ, BODROOAni (-ănesc) vb. 
tr.Mold. Bucov. Â mormăi, a bombăni, a morocăni: 
nu mal bodogftnl, c& parc& eşti o moară stricată (ALecs.) ; bo- 
drogăulnd vrute şl nevrute (Crg.).
OBODOLAN (pî.-ane) sn. Mofd. Ciolan, os mare
(RV-CR6.).
OBODROANŢE sf. pî .Mo/d. Bulondro, boarfe, 
ţ.oale. catrafuse (rv.-crg ): sl-a luat •^'le In spate şl-a 
plecat (ŞEZ.).

BODROGANI wm- bodogăni... .
*B0EM 1. adj! 9 Ceh, din Boemia.
2. sm., boema (-me) sf. ® Locuitor din Boemia 

H ® Om care duce o viaţă desordonată fără ase 
îngriji de ziua de mîine {vnrb. in spec. despre 
artişti): apucăturile acestea de boem (vlah.) [fr.].

BOF1 interj. = bufi 
O BQFTE sf. pl. Trans. ţ, = vIzdoaoA1.

BOGAGIU {pl.-ace] sn., BOa^CE sf. X = POOACE: 
O callă pisa... covrigi uscaţi pentru bogaci (CAR). 
CBOGArea (pî.-ieie) sf. Maram. Kt Varietate 
de oi mărunţele (brl.).

BOGASIER sm. V Negustor de b o g a s 1 u r i, 
de mărunţişuri, de manufactură : am văzut... ~i cari 
Împodobesc magazinele cu marfă putredă (fil.).

BOGASIERIE sf. V 0 Negoţ dc mărunţişuri 
% (D PfcLVălia bogasierului : tara nu-l odugheană
de (ALECS.).

BOGASIU (pl.-siuri) sn. Ţesâtură. de bum- 
ba€ colorată şi lustruită întrebuinţată mai ales 
pentru căptuşit: nu va purta niciodată rpebi de manltă 
şl de (FIL.).

BOGAT i- adj. ® Care are multă avere, avut, 
cu stare (C^ sAiiac) ; nu e cel ce-are mult, cl cel 
ce se mulţumeşte cu puţin; — cine nu e dator e destul de <«•'; 
— decit A^-şl bolnav, mai bine sărac şi sănătos; F putred 
de foarte bogat % © Care are mult, în belşug:

în haine şl în odoare % © Numeros, în marc can
titate: o bibliotecă ^ ® Mănos, roditor: pămtntui 
in care se vor sămăna cartoflele trebue să île foarte uon.) % 
© De mare preţ, scump: balnele cele mai mindre şi 
mal a«'6 (isp.) .

2. sm. Om cu stare, cu multă avere, bogătaş; 
nu plăteşte <^0!, cl săracul (sm/vinovatul);—-^urgre- 

şeşte şl săracul Işl cere Iertăciune; —plnă-i vine chelul 
A^'ulul, ti lese suiletul săracului [vsl.].
O BOGATAN sm.. Trans. Bogătaş: Pe colea p’lngă 
pălan Mă ’utilnll c*un (ik.-brs.) [I) o g a t].

bogAtaş adj. şi sm . Care c foarte bogat, 
chiabur.
O BOGATATE sf. Trans. Maram. Bogăţie: cum 
s’au putut aduna Intr’o noapte attta F (ret.) [b O g a t
-t- suf. -ă t a t e].

BOGAŢIE sf. ® Starea omului b o g a t: să
răcia e zid de piatră şi bogăţia gard de nuiele (znn.i ţ[ ® A- 
vere multă, avuţie;, i-a dat Dumnezeu numai nu l-a 
dat minte (znn.) •} ® îmbelşugare, belşug, rodnicie: 
bogăţia de grlu... se pleca la adierile Încropite ale vlntului 
(DLVR.); bogăţia pămintniui ţăriiţ ® pl. Lucruri de mare 
preţ, SCUmpeturi: palatul... ou toate bogăţiile şi podoa
bele din el (CRG.).
tBOGAZ (pî.-azuri) sn. Strtmtoare; canal [tc.]. 

■OBOGDAN sm. -1 Unul din cei palm stllpi 
din rari e alcătuit stăvilarul morii.

BOGDAPROSTE 1 fp, BODAPROSTE: sau BO- 
DAFRQSTI1 i. interj. Mulţumesc! mulţumim! (ros
tit in spec.. de cerşetori cînd li se dă ceva de ps'- 
mană): bogdaproste! cucoane, şl Dumnezeu să prime.'i.scă
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(I9P.) II © A zice a mulţumi (lui Dumnezeu); a li 
mulţumit: ziseră bodaprostl de o Intlmplere ca asta ivlah.) .

2. (pl.-m,-te) sn. ® Mulţumire (adresată de 
cel miluit): mlncăloanes boiereşte şl... zise crlşmArltel ud 
bogdaproste (RET.) ; cerşltorlnd mila creştinilor şl Împărţind 
bogdaprostele tn dreapta şl In stingă (NEGR.) 1| ® iron. A um
plea de a ocări, a baţjocori pe cineva, tn loc de 
a-i mulţumi; pulu de »■, copil de cerşetor, slab, pră- 
pădit: In ce hal mă găseam, ghemuit tn desagă, ca un pulu 
de bogdaproste icrg.). ,[vs1. b o g u-d a-jp rostit II.' 
C BOGBAŞIE (pt.-ăşli) sf. Olten. Boroboaţă, 
poznă (ciAuş.).
CjBOGHEACA, boohecvtA sf. Mold. y Căpiţă 
(mică) de fin ori de paie, clăiţă (rv..crg.) (conv.) 
(PAMF.i [boaglio1].
OBOGHET1, -eatA, -ETA adj. Mold. © Gucuiat; 
Găină ~ă, puică ~ă (găină, puică) cu pene pe la 
urechi: Trei găini boghete Şed la mama tn părete tGONj 
{nhicitoaro despre ,,fereastră") '1| © i'r. anal. 
Gros, umflat: Iml tăcea apoi clte un benghiu '*• In 
frunte (Crg.i.
OBOGHET2 = BUGAt.
OBOGHÎANĂ (p/.-ghene) sf. Trans. y Căpiţă 
rPAc.) [b o g h i e].

BOGHIE m-boaghe1.
( BOGHIGAŞ, boghigAu. boghiu' sm. Trans. i 
Specie ble uliu [ung. b a g o 1 y].
( BOGHIU3 sn. y = BOAGHE'.

BOGLAR .s'm. Ş. = GALBENELE © ; gAlbENELE- 
bE-MUNTE [ung.].
tBOGOIAVLENIE, BOGolEVLENiE sf. jh* Bobo

tează [vsl.].
BOGOMILIC adj. fnt Privitor la secta eretică 

a B o g o m’i iilor (sw P. ist.) cari admiteau că 
lumea e cîrmuită de două principii suverane, unul 
bun şi altul rău.

BOGOMILISM sbst. pnt Doctrina bogomilică. 
BOGONIsi (-isesc) vb. tr. A mormăi rugăciuni:

nil biet călugăr bogonlsea pe slavoneşte lonoB.).
BOGORIE = bugArie.

t BOGORQDIŢA sf. n,* Maica Domnului, Năs- 
răloarcn de Dumnezeu [vsl.].

BOGOSLQV adj. şi sni. tnt Teolog: legătorui 
nostru II cunoştea pe moşneagul (grig.) ; <'^11 erau
totl oameni mari. cu barbă şl cu mustăci (Slvj [vSl.]. 
t BOGZA (yj/.-zp) sf. i Bufniţă.
{''BOGZAR sili. Mold. Peştişor mai mărunt 
din speţa numită ,,viză”.

BOHACIU = BOGACIU.
BOHÂZ = BOGAZ.
BOHQCrUsni.^ţ Fluturaş de 

noapte, cu ochii scoşi ceva afară 
din cap, cu trupul acoperit cu pe
rişori lungi şi deşi, niirnit şi ,,bu- 
liă-de-curechiu”, ,,suflctul-mor- 
lulni”, etc. (Manicslra brassicae)
(>Ij 526).

BOI (boesc) vb. (r. © Avăpsi: 
pe dinlăuntru! terestrelor au boit ou Fig. 526. Hohociu. 
vinăt (SLv.) Ş| © Mold. F A Înşela, a 
trage pe sfoară: pe ist ou capra ştiu încaltea că bine l-am 
boit (crg.) [boia].

BOIA (pi.-ele) sf. © Văpsea: mulat In ~ de băcan 
pentru roşit ouă icar.i II © X Sos la bucate preparat 
eu oţet şi legume şi cu unt sau unt-de-lemn H 
© X — de ardeiu, ardeiu roşu uscat şi redus în 
lirat [tc.].

BOIALA (pi.-leii) sf. © Faptul 
dea b o i H ® Boia.

BOIAN, -ana sm. /. ^ Nume de 
bou (de vacă).

BOIANDRÎC, BOIANDRQC, BOIAN- 
DRUC (pi. -cur’i) sn. Grindă de 
lemn sau de fier ce se pimc de-a- 
supra tocului unei uşi sau ferestre, 
spre a susţinea zidul ('>]| 527) [tc. 
bujundruk ,,jug‘].
. BOIANGEBIE s/. ® V © Meseria b o ia n- 
g i u 1 u i H © Âtelierul, prăvălia . boiangiului. 

BOIANGIOAIE sf. A = DROBUŞQR ©. 
BOIANGIU sin. ® Cel ce boeşte lină, bumbac, 

pînzeturi, stofe, etc. ([>1] 52S) [tc. b o y a g y].

Fig. 527-
B. Boiandnc.

BOIASTRA Vacă rea care nu seGnsă a
fi mulsă [bou].
'BOICOT (pi.-oturi) 

sn; tşd Faptul de a 
b o i lio t a, boicotare: 
e masă mare lacuconul lan- 
cu, un chiabur loarte col- 
(at. Iniţiatorul '«''Ulul <car.).
*BOICOTA { -otez) 

vb. tr. V A 'ocoli pe 
un negustor, un indu
striaş, etc. necumpă- 
rînd nimic de la dîn- 
sul, sau neavînd cu el 
nici o legătură, ca pe
deapsă sau răzbunare 
din partea mulţimii 
jignite de felul lui de a se purta: deşi se ştie boicotat, 
bagă de seamă că vlnzarea... rătnlne aceeaşi ca totdeauna 
(CAR.) [fr.];

BOIGUŞ sm. h = AUSEL.
BOIER sin. © Odinioară: ont din clasa de sus 

a societăţii, caro se bucura de anumite pi’ivilegii

Fig. 528. Boiangiu.

TABELA X. BOIERI

A. B. Boieri din sec. ai xviii-len. — C. Boieroaică din .sec. 
al xvin-lea. — F. Boier de la incepulul sec. al xix-lea. — 

1). F.. (i. Boieri de la incepulul epocei Fanarioţilor 
Idupă Doussault),

Şi purtind uii litiu de nobleţe .eonferit de Domn, 
fără însă a avea dreptul de a-1 transmite moşteni-
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torilor f â) Mai tlrziu: titlu ce se da marilor dre
gători ai Statului cari alcătuiau clasa boierilor de 
divon şi cari, împreună cu mitropolitul şi episcopii, 
constituiau aivenui domnesc; toţi aceştia erau îm
părţiţi, după rangul boieriei, in trei categorii; 
I. Boierii mari sau boierii veliţi, cari erau, In ordinea 
rangului, în Muntenia, marele ban, marele logofăt, 
marele spătar, marele postelnic; marele paharnic, 
marele vistiernic, iar în Moldova, marele logofăt, 
marele vornic al Ţării-de-jos, marele vornic al Ţă- 
rii-de-sus, hatmanul, marele postelnic, marele spă
tar, marele paharnic, marele vistiernic; aceştia al
cătuiau, în cele două ţări, ,,sfatul domnesc” şi se 
numeau boieri de siat; după aceştia urmau, în or
dinea ierarhiei, atît în Moldova cit şi in Munte
nia, marele stolnic, marele comis, marele medel- 
nicer, marele sărdar, marele clucer, marele sulger, 
marele jitnicer, marele pitar, marele şetrar, marele 
armaş şi aga. II. Boierii de olasa a doua, aceiaşi, 
de Ia spătar în jos, însă de un rang inferior, ai că
ror titlu era precedat de itortsau vtori. III. Boierii 
de rangul al treilea, CU titlul precedat de cuvuitul 
slavon treti (,,al treilea”): postelnicul, spătârul, 
paharnicul, vistiernicul, comisul, sulgcrul, jitni- 
cerul, etc. După clasa boierilor de divan, urma 
clasa boierilor mici sau bolerlnaşllor, cari OCupau Slujbe 
mai mici la Curte sau pe lingă Domn (•»- tab. x) 
1 @ Astăzi; nume dat de ţărani proprietarului 
sau arendaşului moşiei: în pragul dealului dai de casele 
.vulul Dinu lUurgulet (D.-zamf.i ; : s’a schimbat — ul,
(cutare) nu mai e acelaşi cum îl ştii, şi-a schim
bat firea 1) ® Nume dat de slugi stăpimilui [vsl. 
b d 1 j a f fl].

BOIERAŞ sm. dim. BOIBR.
BOIEREALĂ sf.- Faptul de a boieri: din 

|nnită ^ a ajuns de n’are haină pe ea (JIP.i.
BOIEREASÂ {pi. eae) sf. Nevasta unui b o - 

i e reă mergi cu aceasta la cocoana la curte (ret.).
BOIERESC 1. adj. De boier, privitor Ia 

'boieri: toată curtea boierească trăeste liniştită (D.-zamf.i ; 
fecior .V iv-FECIQB; t©: cu o minciună boierească, treci In 
ţara ungurească.

2. (pi.-eseuri) sn. Moli}. Clacă, muncă la cîmp pe 
care este dator s’o facăţăranul în folosul boierului:
o Ieşit la » cu noaptea ’n cap (Alecs.).

boiereşte adj. Ca boierii: a trâi~; m 
Îmbrăcat — (ret.) .

BOIERET sbst. col. BOiţtR. Toţi boierii, clasa 
boierilor: dregătorlmea sl — ul scăpătară uip.i.

BOIERI ( eresc). ţ. vb. tr. ® A ridica Ia rangul 
de b o i e r, a face boier': l-a dăruit cu brisov o moşie... 
şl pe deasupra I-a şl boierit (CAR.) H ® 0 A Înnobila: 
am volt să boierim limba (jip.).

2. vb. refl. ® A deveni boier t © A începe să 
trăcască ca boierii, să aibă apucături de boier H 
® F A se fuduli, a se mîndri ţf ® iron. f (p) A 
căpăta o boală venerică. •

BOIERIE (pi.-rii) sf. ® Rang, demnitate de 
boier: să te sileşti să-l înveţi, că-(l dan şl (isp.) f (f 
Trăiu, apucături de boier.

BOIEREVIE sf-. col. BOIţlR: o mulţime de alte mese 
erau pu.se pentru » ttsp.).
i BOIERIN = BOIBR [big. b o 1 j a r i n ă].

BOIER(I)NAŞ sm. ® t Boier din clasa cea 
mai de jos, boier mic; boferinaşii slujeau la Curte 
în dregătoriile interioare de cămăraşi, cupari, cio- 
hodari, aprozi, etc.; bolerlnaşll... şl mazilii sau nobi
limea de la ţară... erau scutiţi de dări către Stat (i.-cH.)t 
© Kţe Varietate de crap, cu solzii aurii foarte iu- 
cioşi, numit şi ,,împăratul-crapului” [boier in 
■f sufi dim. aş].
OBOIERIŢĂ (pi.-Iţe) sf. Mold. B.ucqy. Trans. 
Nevasta unui boier: ll vom trimite cu o carte plnă 
la.coooaua meu, la bolerlţa (RET.).

BOIERNAŞ M- BOIERIN AŞ.
BOIEROAICA (pi.-ce) .s/. Nevasta unui boier :

poate că aici s’au adăpostit boieroaicele urg.i.
BOIERpS adj. Cu apucături de b o i e r, care 

face pe boierul.
t BOINIG sm. Bucov. ® Luptător, atlet, gladiator 

T! © Bătăuş: aista-i .^ul satului (rv.-crg.) [sl.].
BpIŞTE, BOlŞTFi^N sm.Mold, «S» Peştişorde S-JO

cm. lungime, cu corpul aproape rotund ca un fus, 
acoperit cu solzişori do culoare verde-închisă; 
trăeşte prin pîraiele mai mari de la munte (PboTi- 
nvs lacvis) (®
530) [vsl. b o j i - 
s t e „ioc de lup
tă”, de unde pr. 
anai.,-,,locul unde 
se , bat peştii” şia ssLr ‘ M"""'BOIT t. adj. p. BOj. Yăpsit.

2. sbst. Faptul de a b o i.
BOITAE sm. Ciobănaş care dă ajutor la 

stlnă sau’care mînă turma de oi din urmă [comp. 
ung. b o j t â r].

BpIU sbst. ® Statură, înfăţişare: ~i lui cel lai
nic... II arăta cit de colo a nn tl de argat prost dsp.i ^ ®
Neam, soiu [tc. b o y]

BOJ = BOZ.
BOJAţei, bojotei sm. pl. ţ =splNZ.
BOJBÂi BlJBAT.
bojdeuca m- BUJDFDCA.
BOJpc, BOJOG sm. (mai adesea bojoci, bojogi 

pi.) Plămîni (în spec. laviţe): un oftat adăno de 
uşurare scoase Saves din toţi bojocii (flor.;; striga din 
lungul bojogilor (car.i . . '

BOJOGAR şm. (p) Hoţ, de lucruri mărunte, 
borfaş, găinar: voi... slnteţl nişte -«-l (fil.) [b o j 0 g].

BOJOGARIE sf. © Furtde lucruri mărunte, 
găinărie, borfăşie: ll veni In glnd să s’apuce de bo- 
logării (FLOR.) [bojogar].

BOJOŢEI wm- BOJATSI.
Bol1 (pi.-luri) sn. ® dk Un fel de hap mare şi 

moale, făcut din substanţe medicinale H © ~ aii- 
meniai, cocoloş de mîncare mestecată şi care se în
ghite dintriodată ţi 
® Bulgăre rotund 
(făcut din ceva mu
iat), cocoloş,, boţ 
[fr.l.

BOL2 (pi.-luri)
■sn. Strachină mică „ , .
de forma unei ju- F'g- 531' Bolurl'
mătăţi de sferă ([@1 531) [fr. < engl.].

BOLAtAU = bolAtAu.
BOLBOACA tm- BULBOAOA.
BOLBOAnA m- bulboana.
BOLBOÂRE (pi.-borl) sf. Vîrtej de apă [v u 1- 

voare].
BOLBOCA wm- BULBOCA.
BOLBOIÂ vb. refl. ® A- holba ochii f © A se 

uita urît la cineva.
OBOLBpRE sm. Trans. Cel ce bîlbîe, gîngav 
(ALECS.) [srb. b r b o r a].
OBOLBORPS sm. (mai adesea bolborqşi pi.) 
Băn. Olten. Băşici de apă, cînd plouă tare: ploaie cu
bolborosi (GRM.). .

bolboroseala, borborosealA sf. © Fap
tul de a bolborosiţi© Sgomotul produs de 
apa care clocoteşte într'un vîrtej sau do ori-ce li
chid care ţîşneşte la intervale prihtr’o mică des
chizătură: bolboroseala Izvoarelor pare o sfadă de glasuri 
ce se a,lungă pe sub pămint (VLAH.(ţ|@ Vorbire încîlcită, 
încurcată, fără înţeles ţi ® Cîntatul particular ăl 
curcanilor.

BOLBOROSI, BORBOROSj (-osesc) vb. iT. şi intr. 
O A produce uri sgomot ca apa cînd clocoteşte 
îptr’un vîrtej sau ca ori-ce alt lichid care ţîşneşte 
printr’o deschizătură mică; a gîlgîi (vorb. de sîn-
ge): şnetele Izvoarelor s’aud bolborosind ca nişte glasuri pe 
sub pămint (VLAH.): Aud Prutul borboroslnd Şl apele greu buind
(VOR.) ţi © A face bulbuci, băşici [vorb. de pioaie) 
ţ ® Pr. anal. A vorbi iute şi încurcat, a rosti 
vorbe fără înţeles sau într’un chip nedesluşit, a 
mormăi: ţi se Inelele limba In gură şl începi a bolborosi 
turceşte (CRG.) ţ| @ Se zice despre cîntatul sau strigă
tul particular al curcanilor [b o 1 b o r o s].

BOLBOROŞA, BOLBOŞA (-oşez) vb. Ir. şi refl. 
A holba ochii, a (se) bulbuca, a se umfla (vorb. de 
ochi).

BOLBOROŞAT,BOLBOŞAT adj.p. BOLB(OR)OŞA.

BOI-
BOL

î.kUlu
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BOL
BOL- Hulbal, bulblioat, UIiLTIat,; cu ochii bolboşati $i piini

de' lacrămi (Qn.-VNj.
BOLBOTAIE = bAlbAtaie.
BOLBOTINĂ {mai adesea, pi. BOLBOTINE -TJNI) 

sf.fQOIten. Băn. Buruieni care se culeg spre a 
şe fierbe ca hrana pentru păsări, sau pentru a pre
găti leacuri clin ele cciauş.) (nov.) II © Olten. Pepene 
verde crv.-crgo H ;® Poame necoapte cr.-codo
(POL.).
OBOLBURA = V(?LBURA.

BOLDt (pl.-dnri) sn. ® Ntlia lungă sau băţ as
cuţit cu care se împung vitele ca să Ie îndemne la 
mers;' strămurare ÎI © ® îndemn, Imbold; suie- 
rinta este un .^'înăl'mulio&treperfectloDare (bAlc.) ^
Acul insectelor (albinei, viespii, ţînţarului) cu care 
Împung H ® Ghimpe: vîrf ascuţit: --ui unui pinten 
(NEGR.); i' : .—ui Satanei ee vede c&-l InghimpaBe (Crg.) ; "F : 
avea la Inimi nn ~ (mera) t ® Mold. Ac CU gămălie

I H ® Par ascuţit ce se pune ,în vîri'ul caselor ţără
neşti, al corturilor, etC.: —ui de la cortul împăratului I-au 
siărmat (nec.) t © Prăjină lungă, cu un petec 
de piele la capătul de jos, cu care se scormonesc 
peştii din ascunzători şi se mină către sac sau 
mreajă t ® Mojd. Cuiu bătut ca podoabă în pră- 
selele cuţiteior: Cu paioee’n .—uri, Lfteate pe şolduri 
(TEOD.) [vsi. b o d 11].
OBOLD* (pî.-duri) sn. Afaram. Prăvălie, dugheană 
[ung. boit].

BOLD AN (pZ.-ane) sn. A Golţ dc piatră, viri 
de munte [bold]. ■' ■
O BOLD Ana (-&na), BOLDAOT (-ineec) vb. Ir. Băn. 
A boldi ochii, a sgîi, a holba.
OBOLDAnOS adj. Băn. Cu ochii mari, sgîiţi 
holbat [b o 1 d ă n a]

BOLDEIU sni., BOLDţllcA 
s/. ^ Cline de vlnat, de ra
să străină, scund, cu picioa
rele scurte, uneori .sucite; 
coteiu (d 532).

BOLDEICUŢA (pl.-te) sf. 
dim. boldbioA.

BOLDI (-dese) vb. fr. © A 
împunge ’nu b o 1 d u I, a îm
boldi 11 © A împunge cu coarnele (ţapul): au în
ceput a-l soni şl a-1 —. cu coarnele (ŢtCH.t *1 © A înţepa:
II boldea... la inimă un lunghiu (mera) ţ[ ® A Sgîi, a 
holba a căsca ochii: a-şi pironi ochii: deschide gura 
şl boldeşte ochii (AlecS).

BOLDţŞ adv. ® Împungînd cu b o 1 d u 1 II 
© Cu ochii boldiţi.

BOLDIŞOR sn. ('pl.-oare) dim. BOLD.
BOLDIT adj. ® p. boldi 1[ © Holbat, sgîit: 

Cu dinţii rlnlltl, Cu ochii boldiţi (mar ).
OBOLEA npr. m. Mold. Trans. Fiinţă imaginară cu 
care se sperie copiii (mar.) (pamf.) [boală]., 
OBOLEAC arij.Afo/cf.Tcfl/is. Bolnăvicios: sâ facă... 
mlncăruşă bună la-cel — (RET.). [boală].

BOLEASNA (pl.-esne) sf. \= BOLEŞNITA : pică 
dedtolesnş clte-o vită din cirezi (ODOB.).
-.•BOLERp (pi.-rouri) ,sn. .e. Haină 
iemeiască, fără mîneci şi fără guler, 
care acopere mimai spatele şi pieptul 
şi se poartă peste bluză ((i|j 533)[fr.
<sp.]. ■ “ ,

BOLEŞNIŢA (pl.-te) sf. f Boală 
lipicioasă, molipsitoare, molimă, epi- 

■ dernic puţin violentă [vsl. bole
şti n i c a].
OBOLF (pl.-luri) sn. Trans. Bolovan, 
pietroiu,

BOLFA (pi.-le) sf f ® Umflătură: o babă... cu o 
— mare In obrazul stInK (vlah.) 1 © Gîlcă, amigda- 
lită: clnd... al bolle, să te loveşti la ele de trei ori cu 
un ciolan de mort. şl-ti trece (coR.) K @ pl. Allghină,
difterie.

BOLFEU = BULFEU.
BOtil (-lese) vb. intr. f A fi bolnav, a zăcea de 

o boală lungă: de te bolnăveşti, nu te da lenll, că boleşti 
ninlt (JlP.).; vitele boleau şi mureau p’un capăt (di.vr.) [vsl.
b o l feti]. ;

*BOLn) ipl.-ie) sn. -ir Mic corp ceresc, de natură 
minerală, caje rătăceşte în spaţiu, se aprinde în

Fie. 532- Solde

rie- 533-
Bolero

contact cu atmosfera noastră.-se fărîmă iil mii de 
bucăţi şi dă naştere acroliţilor ce cad po pămînt
[lr-1-
OBOLINDEŢ (pl.-ete) sn. = COLINDAT. 
OBOLIŞTE sf. Mold. f Boleşniţă, epidemie: m’au 
trimes Ia stln&...să şed acolo pfnft s’o mal potoli/«'a (CRg.>
[vsl. b (I 1 i s t e].
QBOLÎND, BOLVND adj. Tr.-Carp. Smintit, nerod, 
nebun: copilul se face bolind şi timp la minte (mar.) [ung. 
b o 1 u n d].
OBOLÎNDARIŢA, BOLUNDAKITA (pî.-ţe) sf. 
Tr.-Carp. ^ — LAUR [b o 1 î n d].

BOLÎNDATEG, BOLUNDATEC adj. Tr.-Carp. 
Smintit, câni b o 11 n d. '•
OBOLÎNZI, BOLITNZI, BOLONZţ (-zesc) vb. intr.

■ Tr.-Carp. A înnebuni [b o 1 î n d]. 
OBOLÎNZEŞTE, BOLUNZEŞTE adv. Tr.-Carp. Ne
buneşte, ca un bnlfnd: nebunsşte şl bolunzeşte 
doresc şl poltesc (T>ch.).

B'OLÎNZIE, BOLUNZîE sf. Tr.-Carp.. Nebunie 
[b o i i n d].’

BOLMOJI = BALlvrojJ.
BOLNAV, -VA adj. şi sm. f. f Caro pătimeşte 

de-o boală (((;) sAnAtOS); (01: —ui multe zice şi sănă
tosul lace ce ştie; sw- BOGAT [big.].

bolnavi, Îmbolnăvi (-ăvesc) ţ. vb. tr. f a
lace bolnav: necumpătarea bolnăveşte trupul (ZNN.).

2. vb. refl. A căpăta o boală, a cădea bolnav ; 
se bolnăvi de lingoare (NEGR.).

bolnăvicios adj. f Care e mai mult bol
nav docît sănătos, care se îmbolnăveşte uşor: 
nevasta Iul... lemele... bolnăvicioasă, sta mal mnit In casă
(VLAH.) .

BOLNAVIQR adj. dim. bolnav. Cam bolnav;
l-a trecut copilei, parcă nu mal visape cineva c’ar li lost bol
năvicioasă (CAR.).
OBOLNAVOS adj. Băn. = bolnAviciqs. 
t BOLNIţA [pl.-te] sf.® t Spital (rnai ales pe 

Ungă"o mănăstire sau un aşezămî)it dc binefacere) 1] 
© încăpere boltită (Intr’o parte a paraclisului unei 
mănăstiri) în care se păslrează, după desgropare, 
craniile morţilor (••- OSUAR) [vsl. b o 11 n i c a). 

BOLOBOC wm- FOLOBQQ:
BOLOBpŢ sm. Cocoloş [in spec. de unt). 
BOLOGÂN sm. ® ^ Nume dat boilor mari şi 

greoi 1] © F) Bădăran: aseară mă culcai — şi azi lată- 
mă mare ban (J(p.) .

BOLOCANOS adj. Gros,greoiu: viitorul lor bărbat 
va li urlt, —. bolnăvicios şl sărăcăcios (mar.) [bolocan], 
OBOLOGAN .sm. Olten. iţ) == GOLOGAN. 
OBOLOGEANA (pi.-oue) sf. A =” CARTOF. 
C3BOLOHAN sn). Mold. Bucov. BOLOVAN: apucind 
un —, 11 asvlrll... de au spart capul unei babe (SB.).
OBOLOhAnealA sf. Mold. Bucov. IV f Umflarea

■ ugerului (Va vaci), a ţiţei (la femei): do —,,vita scapă, 
desclixtlnd-o' cu. cutea Inllerblntată In Ioc (şez.) [b O 1 o -
hăni).
OBOLOHANI (-ănesc) ţ. vb. refl. Mold. Bucov. /■ 
A’se’u-mfla, a se infiiima ugerul (la vaci) sau ţîţa 
(la femei), cum se intîniplfi uneori după naşterea 
dintîiu sau clnd laplele nu e supt ori muls la timp: 
dacă... unei temei 1 se bolobăneşte pieptul (mar.).

2. ui), tr. A bolovfini, a'holba, a sgîi (ochii) [b o- 
1 o h a n].; , •_ ■ ‘ ; ,
OBOLONIGA sf. A = cbsiTEL [ung. b o I o- 
n y i k).
OBOLONZI •«- BOLlNZI.

BOLOVAN ,sm. ® t idol © Pietroiu, bucată 
mare de piatră, de pămiiit, de sare, etc.: undele lui 
colcotă, şlărmate de —i (vlah.) [sl. b o 1 V a n, ruS. b O 1- 
V a n ă, etc.].

BOLOVANI (-ănesc) ţ. vb. tr. A holba, a sgîi 
ochii: boI()vănl nişte ochi ea de năbădăios hsp.).

2. vb. refl. A so Îngrămădi, a se slrînge grămadă 
[vorb. de nori)-: norii se bdovănesc ,dlvr.) [bolovan].

BOLOVArjIŞ (pI,-işnTi) sŢi. Loc plin de b o 1 o- 
va ni; mulţime ele bolovani: sălciile şl —nrlle gră
mădite de puhoaie (ş)\q,),.

bOLOvAnos adj. Plin de b o l o v a n i: mer
gem o bucală.pe matcă'Uolovănpasă a unul pirău (vlah.).

t BOLOZA (pi.-zale);.s/,, BOLOZAN (pi.-ane) sn. 3, 
Un fel de luntre marc., '
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534* Bolji.

Fig. 535- Bolta 
de vcrdeaja.

BOLTĂ (pl.-ti) sl- ® aî5 Zidărie sau constnic- 
ţiune de pialră ori de fier in formă de arc (Jg| 53‘i):
Sub bolta cea tnaltă a unei vechi biserici (Emin.) * © Pi. 
anal. Ceea ce seamănă cu o boltă:'boita cerului, boita 
cerească, toată 
partea cerului'pe 
care o vedem de
asupra noastră: 
boltllo pădurilor 
parcă vorbesc şl ele 
(VLAH.); de ver
deaţă ®535): do
tau privighetorile 
prin bolţile de ver
deaţă ale grădinii (grl.) ; de viţă, construcţie de Icmn 
sau de fier, în formă de 
arc, pentru sprijinirea viţei 
I ® Trans. Prăvălie (la înce- 
put aşezată într’o încăpere i' 
boltită), dugheană: va veni V 
vremea c!nd va ti tn tot satul ««t' |
(RET.) *I ® Olten. Prăvălie de 1 
ocazie instalată Intr’un 
bîlciu sub un acoperemînt 
de pînză sau Intr’un cort 
[srb. big. b o 11 a < it.; 
comp. şi ung. boit].

BOLTAŞ sm., BOLTAşiţA 
(pî.-ite) s/! V Prăvăliaş, ne- 
gustor(easă) cu boltă 
(prăvălie) (le mărfuri: -'ui 
punga i a cam uşurat (pann).

BOLTI(-teac) 1. vb. tr. ® 
aîj A da unei construcţii, u- ■ 
nui tavan, etc. arcuitura unei bolţi 1| © Pr. anal. 
A forma ca o boltă (de verdeaţă, etc.): stejarii... 
bolteau şoseaua cu o tes&tură tantastlcă de ramuri (D.-zamf ) .

2. vb. rejl. A lua o formă arcuită, ca de boltă:
o spărtură largă se deschide boltlndu-se In coasta... mun
telui (VLAH.).

BOLTIRB, BOLTITPHA (pi.-turi) s/. (£6 ® Partea 
superioară a unei construcţiuni, a unei încăperi, 
in formă de boltă t © Arcadă [bolti], 

BOLTIT adj. p. BOLTj, In formă de boltă, ar
cuit, care seamănă cu o boltă ((© nbboltjt): o
trunte... netedă... corect <^ă (Emin.) .

BOLTITURA BOLTJBE.
BOLTITA (p.-te) s/. dim. bqltA. 

OBOLUND... BOLţND...
‘BOMBA (-bez) vb. Ir. A rotunji, a da forma ro

tundă ca unei bombe: Işl bombează pieptul înainte
(VLAH.) [fr.].
■BOMBA (pl.-be) sf. ^ Ghiulea de fier, gău

noasă şi umplută cu praf de puşcă care, asvîrlită 
cu tunul sau în alt chip, sesfărîmă în bucăţi, cînd 
ajunge Ia locul destinat: Noi jucam hora din sat, RIzInd 
de-a bombei şuier (ALECS.) ,r ® (F) A cădea ca o a veni,
a se întîmpla pe neaşteptate, producînd o mare 
turbprare îfr.].

BOMBĂNE AL A (pl.-eil) Faptul de a bom
băni.

BOMBĂNI (-ănesc), BOMBAI (-ăesc) Vb. tr. şi 
intr. ® A mormăi, a vorbi singur, printre buze, 
încet şi nedesluşit (în spec. spre a-şi arăta nemul
ţumirea): o zi întreagă bombănea dacă se atingea cineva 
de ele (BR.-vn.) ; bombănea pe capră InJnrlnd (D.-zamf.) *[ © 
A bolborosi: ontreeră tara bombănind rugăciuni (VLARi ; 
copilul se Joacă... bombănind vorbe de tainic înţeles (SLv.) ‘ 
® A certa, a cicăli: ţăranul e deprins ...a bombăni 
muierea, a pişcă ooplli (JiP.) ^ © S A bîzil (despre 
albine) (l..m.) imar.i [onom.].

BOMBĂNIT sbst. Faptul de a bombăni, 
mormăit: Inlăuntru se auzi un ~ şi o trlntltură de scaun
(SAD.).
OBOMBAR sm.. % = BABzAţiN [comp. rut. b o m- 
b a r, srb.' b u m b a r].

‘BOMBARDA (-dez) vb. Ir. ® ^ Hă A arunca 
bombe, a bate cu tunul 1! © © A ridica deodată 
pe cineva la un rang însemnat, la o slujbă înaltă 
[fr.].
‘BOMBARDĂ (pî.-de) s/. ^ = BALlBMţlZ [fr.]. 
‘BOMBARDAMENT (pi.-te) sn. jă Faptul de

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat.

Flg^. 536. B. Bompres.

a bombarda, asvîrlire de bombe, tragere cu tunul 
(într’o cetate, într’o armată duşmană) [fr.].
‘BOMBASTIC adj. Ca z®” Umflat, emfatic [vorb. 

de stil, de fraze): La titlu să lal seama: sonor, vag. 
Şl cu ceva macabru să ne ’ntlorl din prag (vlah.) [germ. 
bombastisch].

‘BOMBAT adj. Rotund, gogonat: o frunte —ă 
sub care sclipesc doi ochi negri (BR.-vn.) [fr. b O m b i1 ].

‘BOMBOANĂ.(pi.-ne) sf. X Soiu de zaharicale 
fabricate de cofetari [fr. b o n b o n]. 
©BOMBOANE Sf. pl. Olten. Trans. B o b o a n e, 
farmece.
OBOMBOLIEs/. Trans. Măciulie [b o a m b ă]. 
‘BOMBONEL Sm. F Ceva drăguţ, gingaş: aşa

de băiat, să-l sorbi Intr’un pahar de apă (bas.) [b O m-
b O a n ă].
OBOMBONI (-onesc) vb. Ir. Trans. A fermeca, 
a vrăji [b o inb o ane].
‘BOMBONIERĂ (pî.-re) sf. ® Cutie în care 

se pun bomboane ţ © ® Căsuţă clădită şi aran
jată cu mult gust [fr.]. ^

‘BOMPRES (pî.-suri) 
sn. 3, Catart aşezat a- 
proape orizontal în par
tea dinainte a unei co
răbii (^ 536) [it.].

‘BON (pi.-nuri) sn. V .
® Bilet în schimbul că
ruia se primeşte o sumă 
anumită sau obiectele în 
natură însemnate pe el:

de pline; .^ de lemne i[ © Hîrtie de valoare emi
să de Stat sau de o instituţiune financiară: ~ de 
tezaur [fr.].
‘BONĂ (pi.-ne) sf. Dădacă, servitoare (de obi- 

ceiu străină) pentru îngrijit copiii: copil veseli..aduşi 
In grădină de bone... se Joacă (vlah.) [fr.].

BQNC(A) 1 sau BQNOA-BQNCAl interj. Imită sgo- 
motiil produs de bătaia ciocanului sau de lovitu
rile picioarelor de pietre, etc. ale aceluia care se 
poticneşte: pe drum, bonca-bonca 1 mă împiedecam de toata 
pietrele (Dlvr.) [onom.].

BONCĂI (-ăesc) vb.intr. şi refl. © A rage pre
lung şi plîngător (despre vite cornute şi des
pre cerbi): tanrnl a Incepnt a se.*.1 şi a Împinge sălbatec 
In pămtnt (s.-ald.) *I © Pr. ext. A scînci (despre 
copii) [vsl. b 4 k a t i].

BONCĂIT sbst. Faptul de a b o n c ă i; răget 
prelung şi plîngător.

BONCĂIi(U)I (-nesc) = BONcAţ: aude... un muget 
Innăduşlt: cerbul venea boncălulnd (CRG.i ; vitele tn ciurdă 
încep... a boncăll (grm.).

BONCĂL(U)IT sbst. Faptul de a b o n că 1 u i; 
muget puternic, răget prelung şi plîngător: de la 
Imaşnri venea... un Innădnşit de taur (sad.) . 
OBONCĂNI (-ănesc) vb. intr. A bocăni (într’o 
seîndură) (r.-cod.) [bonea -|- bocăni]. 
OBONDĂ IV- BţINDA.

b6ndăNI (-ănesc) vb. intr. A blzîi (ca bon
darul); pr. anal.: la crişmă... cobzele bondănesc IIRO.I. 
OBONDAR sm. Mold. Bucov. 0 = bArzAVN: 
...an rotund In pintec Somnoros pe nas ca popii gl&sneşte 
’ncet un clntec (emin.) ^ 0 Tăun ^ ® =MţTSCA-04I<XTLni 
(Gasiro'philus equi).
OBONDĂRAŞ sm. dim. bondar.

BONDĂRÎME sf. col. Mulţime de bondari, 
toţi bondarii: ~a s’a stirşit (oon.).

BONDOC,-0(A)cA, Mold. BDNDlTC,-cA adj. şism. 
f. ® Scun(i şi gros, mic şi îndesat: pare că văz colo pe 
un biet vlnător bondoo şl plntecos (odob.) ; groscioară, grasă, 
bondoacă, ou părul negru (Dlvr.) ; bunduc, scurt, lat In spate 
şl cu capul rotund (sad.) t © Bnndnoi, bondoci sm. pl. 
aîă Stîlpii cari sprijinesc coastele prispelor, taraşi; 
lemne scurte şi groase de care sînt prinse 
stinghiile pe care se bat stoborii gardului [tc. 
b u n d u k].

BONDOCEL adj. şi .sm. dim. bond(?c ®. 
OBQNDRĂŞ adj. Trans. Prostănac, nătărău 
(pşc.) [ung. bond rus].

BONDRETE, BONDRRT sm. # © Larva flu
turelui de mătase H © Viermuş care se face în 
abcesele din măsele, din larvele depuse de muşte

BOL-
BON

le'l



BOR
BON- II ® Olten. Bân. Viermuş care se face în şezutul 

calului 1: ® = oIsitA.
C BONDRIŞ, BQNDROŞ sm. Trans. Bucov. ® Om 
cu umbletul greolu din cauza îmbrăc&mintei 
grele de pe el H ® Om mascat, brezaie ^ ® 
^ s&pt&mtna bondrlşUor (mar.), săptdmlna nebunilor 
Xung. b o n d rus].

•boneta (pl.-te) S/., BONţlT (pl.-te, -tnrl) sn. 
.a ® Acoperemînt al capului (pentru femei bă- 
trlne, pentru servitoare şi copii), scufie, căiţă;
oâciuliţă (("'] 537); potrivi o bonetă pe cap şl legi pe urma 
baolniul (ON.); a’a Intlmplat să recunosc sub un bonet de 
doloă pe doamna (vlah.) ţ| ® Bonetă trlglană, ^ bonet îri-

.538.
l' io* 537- Bonetă. Bonetă frigiană. Fig. 539. Bonetă.

glan, acoperemînt al capului purtat de vechii Fri- 
gieni şi adoptat (de coloare roşie) de adepţii 
marii Revoluţiuni franceze, în 1793, ca simbol 
al libertăţii ([şl 538) H @ X Acoperemînt al ca
pului, purtat de soldaţi, in mică ţinută (p) 539) 
[fr. b o n n e t).

BONEŢIGĂ (pl.-tele) s/. dim. BONţlTA: daeă se 
mărită o văduvă, 1 se puue pe cap... o de horbotă (VOR.). 
OBONG.^B sm. Tr-Carp. jjţ—bAkzApN; tale capul 
poronlnl şl scoate din el un (mera).
OBONGOASE s/. pl. Motd. ® Povestiri glu
meţe, snoave: ştie a spnne atltea «v... pe la mmtl (Crg.) 
1[ ©' Vorbe necuviinoioase; spurcăciuni, lucruri 
necurate.

•BONIFICA (-iic) vb. tr. V A despăgubi de chel- 
tuelile făcute; a împlini lipsa, a scădea din preţ 
ca despăgubire pentru o lipsă constatată sau pen
tru nepotrivirea calităţii (unor mărfuri) [it.].
•BONIFICARE, •BONIFICAŢIE sf. V Faptul de a 

bonifica; despăgubire dată pentru cheltuelile 
făcute; acoperirea lipsei sau nepotrivirii calităţii 
unor mărfuri, prin scăderea din factură a unei 
sume oare-care.

•BONJţlR (pl.-ururl) 1. sn. '®- Bună ziua: şi 
■Îndată viind unul, 11 cinsti ou nn * I (pann) ® t Haină
croită după ultima modă (purtată de bonjurişti):
flă pnl... un făcut după jurnal, ca toată .lumea bine edu- 
cată (NEQR.). H ® a. Scurteicuţă, ciupag (purtat de 
ţărance) (man.) .
' 2. sm. : BONJURIST: Azi .vil cn lungi plete Fug de lete
ouonlete (Alecs.) [fr.].

•BONJURIST sm. Nume de batjocură dat de 
Moldoveni, pe la jumătatea sec. al nx-lea, tineri
lor întorşi din Franţa cu idei liberale, şl cari sa
lutau cu ,,b o n j u r’ in loc de „bună ziua”; li se 
mai zicea încă „duelgii” şi „pantalonari”: an adunat 
ImprejuTu-l mal mulţi cuconaşi ou idei tianţuzeşti^ bonju
rişti (ALEC8.); dectt un ^ c'o mină de Învăţătură, mai bine 
nn ţăran ou un car de minte (CRO.). 
tBONT1, BUNT (pî;-tuti) sn. Răscoală, răzvrătire 

[pol.].
BONT' i. adj. ® Ciuntit, cu vîrful retezat I1 

© Ciung: el da cn picioarele Inl boante In văzdnh, ca să 
se opere - (D.-ZAMF.).

2. sn. (pl. boante) Mîini sau picioare ciuntite. 
.©BONTANEALA (pl.-ell) sf. ® =B0NTANITVRA f 
© liătaie, trînteală [b o n t ă n ii..
OBONTAnţ (-ăneso) vb. tr. Mold. Bucov. Trans. 
A ciocăni; a bocăni: bontănea aşa ea cnm ar II lost 
tăind cineva lemne (sa.) ţ[ © A bate, a lovi CU putere, 
a pisăgi: ll apucară mnntll Intre capete şl ml-I bontănlră 
de nn pntn Ieşi nici -Înainte (ret.) .
OBONTANITURA (pl. -tnrl) sf. Faptul de a 
b O n t ă n i. şi rezultatul acestei acţiuni; cipcăni- 
t(ură), bocănit(ură): copiii, auzind tot nna boatănltnra 
aceea, soootean oă-1 tata lor) acolo (sb.k ..

Fig. 341'. 
Bonz.

ţ BONT AŞ, BUNTA3 sni. Răzvrătit rbnntaşi cari au 
de gind să dee loc tlrgnlnl (alecs.) [bon t—b u n t].
•BONTON (pl.-nuri)sn.Fel de asepurta sau vorbi 

propriu persoanelor (lin lumea bună, din socie
tatea înaltă: la teatru, eşti In cel ms4 
riguros V să te nl(l cu binoclul la braţele 
goale (VLAH.); de-acum să videtl —uri şl 
tenechele (ALECs.) [fr.].
OBONTORpG adj. şi sm. Olten.
Băn. = BONT' ®.
•Bonz sm. Preot (budist) chinez 

sau japonez ([Ş] 540): Turnuri nalte şl 
pagode imde clntă vechiul — (alecs.) [fr.]. 
OBONZAXiAU sm. Mold. Bucov. %
= tAun.
OBONZAR sm. Trans. Bucov. % ®
= bAbzAvn H ® = gAroAun h © =

TAUN 1 ® = STRECHE ţ[ ® = MUSCA- 
CALULUI.

•BOOKMAKER sm .\ Acela care, 
la alergările dc cai, înscrie într’un 
registru, pariurile făcute de unii ju
cători, cărora le plăteşte cîştigurile 
eventuale dujiă o cotă convenită 
înainte [engl.].

BOOR = BOUR.
•BOR sbst. fi. Metaloid descoperit în 1808 de 

Gay-Lussac şi Thenard; e de coloare brună-ver- 
zuie, iar cristalele lui, galbene sau roşii, sgîrie ru
binul; nu se găseşte liber în natură, ci se extrage 
din acid boric şi din borate [fr.].

BORAi (-ăesc, -ălu) vb. intr. Băn. ® A boncăi, 
a boiicălui H ® A mormăi ca ursul.

BORANGIC (pl.-lcurl) sn. ® H Fir de mătase 
depănat de pe gogoşile viermilor de mătase: temei
Înalte... întind pe tăşchltor lirele galbene de — (VLAH.)'I© ^
Ţesătură subţire lucrată cu aceste fire: sărise din
plapomă numai In papnol şl In cămaşă de — ().--gh.) K ® A
= tortel [tc. b u r u n I u k].

BORANŢA sf. A = LIMBA-MIELULUI. 
•BORÂT sbst. fi Sare rezultată din acţiunea 

acidului boric asupra unei baze: — de sodin [fr.].
•BORAX sbsl. fi Borat neutru: de sodiu, sare 

albă întrebuinţată la lipirea aurului şi argintului-, 
la facerea colorilor aplicate pe sticlă sau pe por
celan şl în medicină [fr.].

BORBOANA (pl.-ne) S/. A ® = BROBOANA ţ] 
® ■- AGRIŞ.
O BORBOASE sf. pl. (pj Farmece, vrăji, făcături. 
O BORBOLINA sf. Măciucă, ciomag.-

BORBQRpS = BOLBORQS.
BORBOROSI... tr BOLBOROSI...
BQRBURA = volbura.
BORCAN (pl.-ane) sn. ® Vas de pămînt sau 

de sticlă, de formă cilindrică, larg 
la gură, întrebuinţat pentru păstra
rea conservelor (fructe, dulceţuri, 
murături, etc.), pentru alifiile far
maciştilor, etc. ([g] 541) ^ ® Vas de 
pămint cu toartă (pentru vin, apă, 
etc.), ulcior: şedeam cn socrn-men.. di
naintea imnl V de vin (căr.) ; ll dete donă 
ve, on care să la apă dsp.) ţ] ® © Cap [big. 
b u r k a n; comp. ung. b o r k a n- 
c s 6).

BORCANAŞ (pl,-aşe), BOROAnEL (pl.-ele) sn. 
dim. BORCAN: un borcănaş ou peltea de gutui (bas.) ; Ce 
slnt aste boroănele ş'acele clondire mari ? (pann).

BORCANAT, boroAnos adj. Gros, umflat ca
un borcan: nasul iul borcănat şl roşu, nas de volnic, 
de bărbat războinic (car.) ; 11 trage pntln de nas, ca acesta să 
nn lle turtit sau borcănos imar.).

BORCANŞL tr bOROANAŞ.
BORCANQS tr BOROANAT.
BORCE^G (pl.-gnrl) sn. A ® = MAzARICHE1 1| 

© Varietate de măzăriche, cu flori aibe-gălbui 
adesea purpurii şi cu fructul alcătuit dintr’o păs
taie păroasă (Vicia pannonica) [big.]. 
OBORCUT, BURCţlT (pl.-utnrl) sn. Tr.-Cdrp. Apă 
minerală, borviz [ung.].
OBORD1 sm. Trans. Bucov. Băn. ® Piatră, bolo* 

'Van 11 © Bulgăre de pămînt uscat.

Fig. 541.
Borcan.
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dim. BOPDpiu.

Fip, 542. Bordeiu.

"BORD1 (pl.-dnri) sn. ® ^ Margine (de pălă
rie) : purtam... pălărie moale ca <varl largi (vlah.i f ® % 
Fie-care din cele două laturi ale unei corăbii; co
rabia Însăşi: căpltannl Laureat rămlaea lără ocupaţie pe
(i.-GH.) ■ [ fr. ]. »
OBORDAN sm. augm. bord1. Pietroiu, boiovan.

BORDEA sm. invar. Fiinţă închipuită cu care 
mamele îşi sperie copiii ca să-i facă să tacă sau să 
stea liniştiţi.

BORDEIAŞ (pi.-age) sn.
BORDEIU (pi.-dele)sn.

® Colibă pe jumătate să
pată în pămînt şi acope
rită tot cu pămînt sau cu 
paie, stuf, etc. ([®|542):
ajunse la un urlt şl acoperit 
cu gunoln de cal iemin.i ; @: 
un să al, numai să lle al tăn; 
cite bordeie, atitea oblcele; n’al 
uşă la se zice aceluia 
care, intrînd în casă, lasă 
uşa deschisă H ® Pr. anal. Căsuţă proastă H ® ® 
Locuinţă modestă.
‘BORDEL (pi.-eiuri) sn. Casă de femei desfrî- 

nate [fr.].'
‘BORDEROU (pi.-ourl) sn. V Listă pe care sînt 

însemnate cu de-amănuntul elementeie care com
pun o socoteală, o sumă de plătit sau de primit[fr.].

‘BORDQ i. sbst. g Vin de Bordeaux 
(oraş în Franţa).

,2. adj. Roşu-închis (de coioarea vinului cu ace
laşi nâme): am vipuşcă Închis (bas.).
OBORDQS adj. Băn. Bolovănos, cu mulţi bui- 
gări uscaţi [bord1].

‘BORDTJRĂ (pi.-duri) af. ®.e. Marginea garnisită 
(la o haină, la o pălărie, ia un covor, etc.); chenar: 
o basma roşie cu * de fir (ODOB.i ţ| ® Ramă (de tablou), 
cadru H ® ^ Chenar format din linii înflorite [fr.] 
‘BOREAL adj. ® • De miază-noapte, septen

trional, de nord n ® © Aurora ~ă tm- AUBQBA •( 
® Coroana iv COROANA [fr.].
OBOREASA (pi.-ese) s/. ® Trans. Maram. şi <f 
Motd. Femeie măritată, nevastă: Toti voinicii trag 
pe-acasă, La copil şl la * (IK.-brs.) ţ| ® Oaş. Văduvă
[b o i e r e a s ă].
OBORESARIU sm. Oaş. Văduv [boreasă]. 

borfA = boabfa.
BORfAi (-ăesc) vh. tr. A lua cuiva boarfele, 

a-1 jefui de haine şi de'rufe.
OBORFARIE s/. col. boabfb. Mulţime de boar
fe: purtlnd desagi, şl * Pe umeri (grig.i ■

BORFAŞ sm. Hoţ de lucruri mărunte, pungaş, 
potlogar: pe .«l 11 dă prin tirg, bătlndu-1... la spete (i.-gh.) 
[b o a r f ă].

BORFAşie sf. îndeletnicirea b o r f a ş u i ui, 
hoţie (de lucruri mărunte), pungăşie, potlogărie:

. ml s’a urlt ou borf&şla, să facem si noi o hoţie cere să se mal 
simtă nsp.).
OBORFETE sm. Motd. xaj» = boiştean.
OBQRGHIS sbst. 4 Corp de caractere de 9 
puncte [germ.].
OBORHAie s/. pî. Mold. f) fş Stomacul cu mă
runtaiele (la oameni şi la vite mari şi mici) (rv..crg.)

■ [comp. BORHAN].
OBORHAN (pi.-ane) sn. Olten. Mold. Trans. = BUR- 
DUH^N: 11 se dă scroafelor să mănlnce de oale fiert (PAc.)-

borhAni = BDRDDHANJ.
'BORHQT'sn. ® Rămăşiţa din prunele (sau 

din alte fructe) stoarse, după ce s’a fabricat ra
chiul: de la poverne pătrunde miros de » proaspăt de 
prune de vară (lung.) Ş| ® Rămăşiţa din bucate (orz, 
secară, porumb, etc.) după ce s’a extras din ele 
berea sau rachiul; (f): prlcopsltll noştri lexicografi... 
asvlrlă. ca mal bine de jumătate... limbă romănească 
(odo'b.) ţ[ ® Borhoate, borhoturi pi. Maţe, măruntaie, 
(de om sau de vite) (ciauş.).
‘BORIC adj. & Acid-', acid format din bor şi 

oxigen [fr.].
‘BORIGAT qdj. A Care conţine acid boric: vase

lină ~a [fr.’].
BORţ (-râse) vb. tr. © A vărsa (din gură bu

cate nemistuite).

OBORÎNDAU sbst. Băn. X M în care făcută din RQR- 
sînge (de porc, etc.) şi din bucăţeic de came ame- 
stecate cu mălaiu sau cu pline. dOR

BORÎTURA (pi.-turl) s/. Vărsătură, mîncarea .
(sau băutura) dată afară din stomac pe gură 
[bort].
OBORjpC = BOJOC.
OBORNAC sm. X Colăcel ce să dă copiilor în 
ajunul Crăciunului cînd umbiă cu Moş-Ajunul işez.i.

BORNĂI (-ăesc, -ălu) vb. intr. ® Trans. A bîzîi Ş[
® A boncăi 11 ® A mormăi (ca ursul).
OBORNEU (pi.-nee) sn. Trans: Maram. 16 Raniţă 
[ung.bor’njU].
oboroanA,
BORQNA (pi.-ne) 
sf.Mold. ^ Gra
pă (cu dinţi de 
lemn sau de fier)
(iBl 543): De-a
curmezlşulbrazdel, ... .,w , 1 riE, S43. Boroan.'l.boroanele pornesc
(alecs.) [rut. ung. b o r o n a].

BOROBOAŢA(pi.-oate) s/. ® Faptă neghioabă, 
mai adesea ou urmări neplăcute; poznă; un invătut 
pe scaunul domniei ar face mal mnlte boroboaţe declt un ne
ghiob (DLvR.) sj ® Faptă răutăcioasă; renghiu: ca 
să-l oprească de-a face vre-0'v, l-a legat de mtlnl şl de 
picioare (CAR.).
OBOROGHINA s/. Mold. Trans. CPAMr.) (PAC.) =
BORHQT
OBOROHODNA sf. Mold. (RV.-CRG.) =: BORHOT ®.

BORQIU sm. Mold. F Poreclă dată Ţiganilor 
sau, copiilor de Ţigani, cioroiu, dănciuc; un Ţigan 
a fost -avlnd nn * bolnav de frigări (rv..crg.).
OBORONI (-nesc) vb. tr. Mold. ^ A grăpa (cu bo- 
roana): se va ,^blne popnşolştea cil o boroană cu dinţi lungi 
de fier (ion.).
OBORONIT sbst. Mold. ^ Faptul de a b o r o n i. 
OBORSOCAIE s/. Oaş. Strigoaică [bosorcaie].

BORŞ (pi.-şuri) sn. ® 5< Zeamă acră făcută din 
tărîţe dospite în apă; ciorbă preparată cu această 
zeamă: nu mă hrănisem declt cu * de pulu (NEGr.i ; lO: 
a sufla cuiva In a se amesteca în trebile altuia, 
căutînd să le strice rostul; a minca a spune lucruri 
neadevărate pe seama cuiva; a-i da -~ui in foc, a-i 
sări ţandăra; cine s’a fript cu *nl anllă şl'n Iaurt 1|
® g Vin prost, acru.: la unele găseşti şl vin, dar ce vin ? 

nu.altceva nsp.) [rus. b O r s t S fl].
BORŞAR. sm. F 16 Poreclă dată soldaţilor 

(hrăniţi adesea cu b o r ş).
OBORŞER (pi.-re) sn. Mold. Putinica în care se 
ţine borşul..

BORŞI (-şese) vb. refl. A se acri ca b o r ş u 1.
OBQRTA (pi.-te,-tl) sf. Mold. Bucov. Gaură; prin
bortele şoselei de pe uliţa Romanului, sin tem In rlso... să ne 
rupem gitni inegr.i ; borta cheli, gaura broaştei [rut. 
bort].

BORTAN sm. ♦ Arbore putred şi scorburos 
[bortă].' ■
OBORTELI, BORTILI (-lese) ei), tr. Mold. A găuri, 
a sfredeli: bortlll perina pe care se rezăma inegr.i [bortă
-P s f r e d e 1 i].
OBORTI (-tcbc) vb. tr. şi re/i. Mold. Bucov. A (se) 
găuri: Urechile l-au bortit esTÂM.) [rut. bortiti]. 
OBORTICICA (pi.-Icele), BORTJTA (pi.-Ite) sf. Mold.
Bucov. dim. BORTA: Din bortlclcalulcupazăau Ieşit (don.). 
OBORTILţ sw BORTELI.
OBORTITURA (pi.-turl) sf. Mold: Găunoşitură, 
adîncitură [bort i].
OBORTpS adj. Mold. Bucov. Găunos, cu găuri, 
scorburos: s’au ascuns Intr’o măsea de-ale Iul,pare era 
bortoasă (sb.) ; puse pe bietul copilaş In scorbura unul lemn 
(RET.) [bortă].

BOR’Ţ (pi.-turl) sn. © Plntecele umfiat al fe
meii însărcinate: Cum o să mă înfăţişez eu acnm Înaintea 
tată-men( cu .^ul la gură P dsp.).

BORŢOS adj. F ® Bortoasă, cu pîntccele um
flat (de sarcină), grea, însărcinată: oinde femeia bor
toasă, n’o laşi să şadă pe prag (JrP.) U ® Pr. anal. Pur 
tos, pîntecos, umflat: euslam postat... intre doi Armeni 
foarte borţoşi (CAR.) [b.orţ].
oborunA... = boroana...
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Fig. 545. Boschet.

^i‘fm

BOR' BORVIZ &hst. Apa minerală alcalină [ung.].
OBORZ, BOARZA adj. Trans. Bucov. Sbtrlit, sbcirşit 

BOT (în spec. despre păsări) [comp. ung. b o r z o s]. 
OBQRZA sm. invar. Trans.
Bucov. = BQRDEA.

BORZÂ (pj.-ze) s/. % Gîn- 
clac negru şi mare (20-25 cm.), 
cu capul mic şi lungăreţ, care 
trăeşte prin locurile umede; clhd 
11 atinge cineva, dă afară un suc 
cu miros greu şi neplăcut (Blaps 
nmrlisafja) (®1 544).
C BORZOS = BORZ: Oălnă bor- 

zoag&. La domnii lamasdtPAMF.) {//Iii- 
citoare despre- ,,vaTziL'').
OBOSACA sf. Trans. A =f cru- 
CURABI.
CBOSCAR sm. Mold. Scama- Fig, 544. Borză, 
tul'! yăelnâ... cel neîntrecuţi cum 
mtncau amoală aprinsă (grig.i ; —Eu, cucoane Neam de 
neamu mea n'a lost (alecs.) [B 0 S C O, nuiuele unui 
vestit scamator italian, care a dat o reprezenta
ţie la Iaşi în anul 18?6].
C'BOSGĂRIE «/.^Sca
matorie [b o s c a r).

'BOSCHET (pl.-ete)sn.
Tufiş, crîngformat din ar
buşti Intr'o grădină sau 
Intr’un parc, astfel alcă
tuit Incit să poată sta 
o bancă, o masă, etc. ([^
545): parou-1 Întunecos, ca 
drumuri tăinuite... cu de 
portocali (VLAH.) [fr.'Jbos- 
q u e t].
OBOSCOANĂ sf. (mai 
adesea bobooane pl.) Mold.
Trans. Vrăji, farmece: a l&ont oişte boBooaoe sau a băut 
leacuri veninoase (mar.).
QBOSCONI (-oneso) vb. tr. ® Mold. Trans. A face 
boscoane, a fermeca, a vrăji: vr&iit-au, boscooit- 
au,...dar toate nu au folosit nlmlo (aer.) H ® S A bosco
rodi, a bodogăni: te vede boeconlnd din gută (JlP.i. 

BOSCOliODBAliÂ (pl.-ell) sf. Faptul de a 
< boscorodi; bodogăneală: trebne să ştiu şl eu toate 

boBOorodellIe mlnletrantulul tomo.).
BOSCORODţ (-adese) vb. tr. ® A bodogăni, a 

bombăni, a morinăi; a Îndruga: începu... at-l bosoo- 
todeaseă In limba Iul olte şl mal olte (GRL.) Ş] ® Abogonisi: 
popa... bosooTodl olteva cuvinte deasnpia mesei (D.-zamf.i: 
bătrlnll... Işl făceau eruce bosoorodlnd molltte (NEGr.i ®
A pronunţa formule neînţelese, a desetnta, a vrăji:
odată începe dracul a * din giuă el a desclnta (CRg.) [rut. 
b 0 z k O r O d i 11].
OBOSIOC = BUSUIOC.

BOSMA fpl.-maie) sf. © Poznă; renghiu [tc. 
b o z m a ,',crimă”].

'BOSNIAC i. adj. Din Bosnia.
2. sm., bosniaca (pl.-ce) Locuitor, locuitoare din 

Bo'snia [fr.].
OBOSOLI (-oleso) vb. tr. Mold. A înghesui, a 
strlnge ghem: înghiţi botul de flec...cc-l boaolean.. dc 
un an fierarii (Flor.).
O BOSORCAIE (pl.-căi) sf. Trans. Vrăjitoare, 
strigoaică [ung. b o s z o r k â n y]. 
OBOSTAN.sm. Mold. Trans. © ♦ = DOVLEAC t © ® 
F Cap (măre şi prost): a făcut după cum l-a trăznlt prin 
~ui iul cel seo (şez.i [tc. bostan „pepenărie”].
O bostana (pl.-ne), BOSTAnAbje s/. Mold. Bucov. 
Loc semănat cu pepeni; grădină de pepeni, pepe
nărie:.o lumină de loo pllptla departe la vre-o bostană 
(s.-ALD.i; (&’: frica păzeşte bostănărla [b 0 S t a n]. 
qBOSTANAB sm.Mold. © Cel ce cultivă bos
tani sau pepeni 1[ ® Pepenar, cel ce vinde pe
peni sau bostani f @ Păzitorul unei pepenării:
n’am'lntllnlt deoU pe un -i^surd ca pămfntul (mera).

BOSTAnARIE wm- bostana.
OBOSTANAŞ sm. dim. bostan. ' 
CBOSTANEL sm. Mold. Bucov. a © ritm. BOSTAN 

Ti ® = dovlecel.
t BOSTANGţU sm. © = bostAnar % ® Soldat 

pedestruTlin garda Sultanului care avea sub îngri-

Fig. 546.
Bostang'iu.

jirea- lui şi grădinile seraiului ('[■.]] 546) [tc. h o s- 
tangy].
'BOSTON sbst. © A Joc dc cărţi născocit în 

timpul asediului oraşului Boston 
(1775-1776) H © Vals american: 
nu ştie franţuzeşte, nici nu dansează .«oil
(CAR.) Ii @ ^ Maşină mică dc tipă
rit [fr.].

BOSUIOC = busuioc'.
BOSUMFLA (-fin) vb. refl. A 

se îmbufna, a-ş'i arăta supărarea, 
necazul printr’o faţă posomorită: 
nu te mal c’aşa glumim noi ialecs.).

BOSUMFLAT adj. p.' bosum- 
FLA. îmbufnat', cu faţa posomo
rită (spre a-şi arăta ciuda, supă
rarea pe cineva): da ce, mă Boroboaţă, j 
de ce stal * p (rl.) .
OBOSURCA (-urc) vb. tr. Maram.
A vrăji, a 'fermeca (brl.) [b o - 
s or cale].

BOŞ [pl. boeşe) sn. Q) Testicul.
BOŞAR sm. A Pepene verde 

care creşte foarte mare: sa umflă şi 
creşte cit un (Dlvr.) ; şi adj.', pepene *, pepene
verde cu miezul alb-gălbuiu.
OBQŞGA (pl.-şte) sf. Tr.-Carp. Butoiaş [ung. 
b o c's k al.
O BOŞIR'gA sf, Trans. » BORHOT © [comp. POŞJHCA] 
OBOŞO(A)LGA (pl.-olol) sf. Mold. f IA Umflă
tură, gî'lCă (RV..CRG.).

BOŞOROG.-oaqA 1. adj. şi sm. /. / Vătămat 
(la boaşe), surpat.

2. BOŞOROAGA S/. a = BURUIANA-SURPATORH.
B0Ş0R0GE.^A (pl.-ell) sf. f Vătămătură, 

(la boaşe), hernie [b o ş o r o g i].
BOŞOROGţ (-ogesc) vb. refl: / A SC vătăma 

(la boaşe), a se surjja, a căpăta hernie [b o ş o r og].
BOŞTINA (pl.-ne), Mold. Bucov. HOŞTINA {pl.-ne) 

sf. ® Rămăşiţa din fagur după ce s’a sens mierea şi 
ceara: să faci luminare din boştlnă, aă ardă In casă (VOR.) ' 
© Ceea ce rămlne după ce s’au stors strugurii la 
teasc, tescovină: prăjeau pe ioc tntr’un ceaun mare nişte 
taoştlne cu săn (Crg.i [rut. V O s t y n a]. 
OBOŞTIUR... = B0ŞTUR...
OBOŞTUR adj. Mold. Bucov. © Gol, sec H ® Gău
nos, scorburos.
OBOŞTURA (pl.-uri) sf. Mold. Bucov. ® Scorbură, 
găunoşitură: omnI lata se vtră Intr'o — de copac (VOR.) ţ] ® 
Văgăună.
OBOŞTURpS adj. Mold. Bucov-. Scorburos, gău
nos: a strina toate clolănelele şl le-a pus intr'o răchită boş- 
turoasă (VOR.) [b 0 ş t u r fi].

BOT (pl.-tnri) sn. ® Partea anterioară a ca
pului la cele mai multe mamifere cuprinzînd na
sul şi gura ([®| 547); (a bea) 
la <»al oalulnl, (a goli) cel din 
urmă pahar înainte de ple
care U ® S k Ciocul păsă
rilor mari 1 ® F (f*) (in bat
jocură) Gura omului; @i: a 
se şterge sau a ee Unge pe <v de 
ceva, a-şi lua nădejdea de a 
mai căpăta un lucru, a fi si
lit să renunţe la ceva; F a 
se linge (sau a se pupa) In"
ou (iineva, a fi prieten intim cu cineva; a linge (sau 
a pupe) in " pe cineva, a-1 linguşi; ®): te pupă In " şl'-tl 
la din pungă tot; a nnge "Ol cuiva, a-1 mitul; a închide "Ul 
cniva, a-1 sili să tacă; a da cnivB peste ", a înfrunta pe 
cineva, a răspunde cuiva care s’a obrăznicit, jn 
aşa fel îneît să rămîie de ruşine; a da (sau a pice) 
In ", a cădea cu faţa la pămlnt (de oboseală, etc.), 
a nu mai putea răzbi cu lucrul; asta nn e de "ol tău, 
asta nu e de seama ta, nu se potriveşte pentru unul 
ca tine; a pane pe cineva cu "0l pe labe, a face SăLşi 
plece capul ruşinat, a-1 sili să sesupună; a pnne "ui 
pe labe, a-şi pleca capul ruşinat, a se supune; a-şi 
viri (sau a-şi băga) "Ui in toate (ceioa), a se amesteca 
nechemat în treblle altora *i © Pr. anal. Capătul, 
vlrful, partea anterioară a unui lucru ce prezintă 
oare-care asemănare cu un bot de animal, sau cu

Fig. 547- A- Bot de 
Cline. —B. Bot de ^al.
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un cioc dc pasăre: cizmei; condeiului; /^ulloco
motivei, etC.; olzme galtene de meşină cu <«'ul ascutlt (i.-gh.); 
deodatfi răsări» din trestii, ^ul unei luntri (sao.).

BOTĂ1 {pl.-te) sf. ® Vas de lemn Inl'undat la 
amlndouă capetele, cu o vrană în 
fundul deasupra, !n care se duce apa 
de băut pentru rnuncitorii de la cîmp 
flBl 548): B6 duse la bota cu apă, umplu 

O cupă $1-0 sorbi pe nerăsuflate (lung.) 
t © Trans. Doniţă [big.]- 
OBOTA*, boatA (pl.-te) sf. Mold.
Tr.’Carp. Bttă: făolndu-$i o botă bună, 
au pornit cu ea prin lume (se.); luă Iară 
oile sub boată şl halda cu ele la păşune 
<cAt.);@: nu da bota in mina prostului Fîg. 543. Botă.
(ZNN.) [une. bot].

BOTA3 sf. numai in expresiuneai a un şti (sau 
a nu M pricepe) /•', a nu şti (a nu se pricepe) nimic, 
nici o boabă, nici o iotă: yromaru nn ştie carte * (J1P-).

‘BOTANIC adj. ♦ De botanică, privitor la 
plante; grădină ~â, grădină în care se cultivă, pen
tru a fi studiate, felurite specii de piante sau de ar
bori [fr.].

-BOTANICĂ (pl.-lcl) sf. ■ţ ® Ştiinţa care se 
ocupă cu studiul vegetalelor | ® Carte, studiu 
asupra acestei ştiinţe [fr.].
‘BOTANIST S771. ♦ Cel ce se îndeletniceşte cu 

studiui botanicei [fr.].
'BOTANIZA (-izez) vh. intr. ţ A culege plante 

pentru studiu, a erboriza 
[fr.].

BOT AR (pi.-axe) sn. ® Cu
reaua hamurilor sau bucăţica 
de ştreang de la căpăstru care 
cuprinde botul calului 
549) ^ Lanţul care leagă
capătul de dinainte al grin- 
deiului cu rotilele.

BOTAU (pl.-t&e) sn. Bîtă 
ciobănească: Cu le mina
lALECS.I fb O t ă!].
CBOTCĂ (pi.-ce) sf. Mold.
Alveolă, chilioara din fagur.
In care se naşte matca.
OBOTEIAŞ (pl.-şe) sn. fA 
dim. BOTţii'n.

BOTEIU (pi.-ele) sn. Tr.-Carp.
(de vre-b 3-400) de oi.

% BOTEJUNE sf. ® enf Botez 1| © Bucov. Ospăţul 
de la botez [lat. -baptizione mj.

BOTELNIŢĂ = BQTNITA.
OBOŢEŢ (pl.-ete) sn. Trons. îîi Putinică de pă
strat brtnză ivic.) [b o tă1]. ____
OBOTEU (pî.-tele) sn. Băn. (uub.i fA = BOripiU. 

BOTEZ (pi.-ezuri) sn. ® ai Una din cele şapte

strămoşesc prin cufundarea trupului în apă (la BOT-

rig. ,S19
B.B. Bour.

Mold. Că Ctrd

vahnă: ş|.
... tr-Kpifl^H/yK

creştinii ortodocşi), sau prin stropirea cu apă sfin
ţită (în biserica catolică) ([ăj 550) f © ent Apa 
sfinţită întrebuinţată la botez 1f © Ospăţul de la 
botezul unui copil [boteza].

BOTEZA (-tez) 1. vb. Ir. ® aâ A săvîrşi botezul, 
a creştina prin botez t © nai A stropi cu aghiasmă 
la Bobotează, la zi întăiu a fie-cărei luni, etc. f 
© nat A funcţiona ca naş la botezul cuiva: oind bo
tezi copil, să le dai faşă lângă (şez.) ţ] ® FA da un 
nume (mai adesea de batjocură), a porecli: con
siliul comunal botezase bietele ullţl ou pomposul nume 
de stiade (d.-zamf.) ţ| ® Pr. anal. © A stropi: bo- 
tezlnd cu praltorlţa cărbunii (olvr.) 1 ® F A amesteca 
vinul, rachiul, laptele, etc. cu apă: intr’o cămăruţă... 
mamă-sa boteza rachiul (D.-zamf.).

2. vb. refl. mj A primi botezul, a se creştina, a 
se face creştin [lat. baptizare].

BOTEZAT adj. ® p. BOTEZA ţ|t © NEBOTEZAT 
ŞI © F Amestecat cu apă (vorb. de vin, rachiu, 
lapte, etc.): dă-l să bee lapte crud şl * cu apă de ploaie
(ALECS.).

BOTEZĂTOR sm. l1r(t Cel ce b o t e a z ă: si. 
loflD Botezătornl.

BOTFOR {mai adesea botfobi pl.) sm. .e. Ciz
me, cu turetci vîrtoase şi încreţite la glesne, pur
tate mai ales de militari sau de vînătorl: venea... în
călţat cu nişte ce-l treceau de genunchi (D. zamf.i [fr. 
bottes forte s].

BOT-GRQS sm. i Pasăre din ordinul păsăre
lelor, cu ciocul foarte tare (de unde 
ŞL numele de .,cioc-gi'os” sau ,,clon- 

• ţar”), gros şi bombat, cu care poate 
sparge chiar sîmburii de cireşi, din 
care cauză e numită şi ,,cireşar” sau 
,,simburar”; are penele galbene-mo- 
horîte pe cap, castanii pe spate şi 
roşietice pe pintece; trăeşte singu
ratecă, sălbatecă şi tăcută prin pă
durile de la munte (Coccotkraustes 
vulgaris) ((|-I| 551): cea Intllu pasăre oare au fost jertfa 
cruzimii stăplnulnl meu era un ^ (ALEcs.i [bot1-!- grOS].

' BOŢI CĂ1 (pl.-ae) sf. Trans. dim. bqtA1. 
OBOTÎCĂ3 (pl.-ce) sf. Mold. dim. BQTA3: botlca... 
au prins să-r Imblăteasoă şl să-l bată isa.); La cap.», 
la dos — Iar la mijloc nu-1 nemică (ghicitoare despre 
„furnică”) (gor.).
‘BOTpifĂ (pl.-ne) sf. & Gheată (mai ales ele

gantă): bătlnd nervos din vlrtul botinei de lac (CAP.) [fr.]. 
OBOTIŞCĂ Sf. Trans. (dens.) dim. BQTA1.

BOTIŞOR sn. dim.. BOT: Eu cam ades vedeam Că 
tu, pe Aveai şi pufuşor (ooN).

BOTIŢĂ1 (pi.-te) Sf. dim. 
bqtA1. Vas pentru ducerea apei 
la cîmp (|®i 552): baciul a luat 
dintr'un oulu o de lemn (Lung.) .
OBOTIŢĂ* (pl.-te) sf. dim. 
bqtA3.

BOTNIŢĂ (pL-te) sf. ® A- 
parat alcătuit clin făşii de cu
rele sau dintr'o împletitură de 
sîrmă m 553) (cîteodată din- 
tr’un simplu belciug sau o seîn- 
durică cu cuie înfipte [g] 554) cu care se strlnge

BOT

Fir 551 
Bot-gros.

î*!?- 55a- Botiţa.

Fig. 550. Botezul (dupft Mystirio.^ Tîrgovişle, 1651

taine ale bisericii creştine, menită, a şterge păcatul
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l’ig- 553- Botniţă. Fig. 554. Botniţă de mînzaţi.

botul animalului ca să nu poată muşca, sau spre 
a-l împiedeca de a paşte 1î © ® f Bot, gură; văz
bine c’am să-ţi dan peste (flor.).

BOTOAŞA (pl.-şe) sf. = BAbanA: numai 
etnd şl clnd tuşea olte o gălbejită (lung.) .

BOTOCĂNOS = BUTUCANOS. 
OBOTOROG's&sL Băn. Lemn timp, fără vîrf 
[boată].

BOTOS adj. ® Cu botul mare, gros K © (ijD



Fie- 555- Bot-ros.

ppjT, f Bosumflat: stăteau botoşl un ceas, dou&, şl pe urmă 
se aruncau unul In braţele celuilalt (grl.i II ® F Obraz- 

dOU nic, neruşinat: să-l dai afară ca pe-un obraznic,... că e ^
(CAR.).
OBOTRAC sm. Bân. = BEOTAC. 
•BOTRÎOCEF.^ sm. 4: Gen de vierme tur

tit de felul teniei, dar mai mare, oare trăeştc, ca 
şi aceasta, ca părăsit în intestinul omului [fr.].

BOT-ROS, O BOT-HQS sm. i Pasăre foarte fru
moasă din ’ ordinul păsă
relelor, cu ciocul foarte 
scurt, aproape rotund, cu 
pene strălucitoare, de un 
roşu închis pe piept, pe 
cap negre, pe spate cenuşii, 
iar la coadă albe; învaţă 
uşor să cînte şi chiar să 
rostească cîteva vorbe; se 
mai numeşte, după ţinu
turi: „căldăraş”, „luga- 
ciu”, „domnişor", şi „pa- 
săre-domnească” (Pyrrhula milcjaris) (ţU 555) 
[b o t -1- r o s, din cauza ciocului celui scurt, care 
apare ca tocit].

BOŢ (pJ.-tnrl) sn. ® Bucată dintr’o materie 
care s'a făcut mototol, căreia i s’a dat forma ro
tundă ca a unui ghem, cocoloş (de hîrtie), bulgăre 
(de lut, de zăpadă, etc.), bulz (de caş): ni se părea ca
aveam tie-oaie cile un de iască In gU (ALE.cs.); am găsit 
pe-o teşltniă nn de mămăllHă (CRG.) ; a face —, a face 
ghem, a mototoli (dîndu-i forma unui cocoloş) «j 
®Trans. Nod făcut în aţă (fr.-cdr.) U ® F Un — cu 
ochi (CRG.i, se zice In mod dispreţuitor despre un om 
cu o figură dobitocească, lipsită de ori-ce exprc- 
siune.

BOŢANA BOTOIAN.
OBOŢELNIG adj. Olten. (ciaus.i Care se ţine de 
drăcii; care face b o a ţ e.
OBOŢI (-fese) Mold. vb. Ir. şi refl. ® A (se) mn- 
tpţqli: domnilor, Iml boţiţi hainele ialecs.) H d) A (se) 
strlnge ca un ghem, a (se) cocoloşi, a (se) face b o ţ: 
ea boţi scrisoarea ou mina iemin.i 1 ® t A înghesui, a 
strimtora (pe duşman): boţind pre vârvarl tn balta ce 
era acolo (CANT.). •

BOŢţT i. adj. ® p. BOT fH©Nţ!BOTITf® Moto
tolit : haine Xe H ® Făcut ghem, cocoloşit ii ® Sbîr- 
Cit: faţa... şl scrijelită, toată In sblroltnrl adInoluvLAH.i.

2. BOŢIŢI sm. pl. = BDBSTE-PUOIOS.
BOŢITURA (pî.-turl) sf. Gută (făcutăpe un lu

cru boţi t), mototolitură: on o cămaşă, al cărei gu- 
Ier era o poemă de boţituri (D.-zamf.) .
OBOŢQC wm- BOTQG.

BOŢOCHINĂ (pi.-ne, -nl) sf. = MOTOCHPîA.
BOŢQG. Băn. botoc sm. Peşte cu ca

pul mare care, după credinţa pescarilor, ar fi 
o corcitură a cosacului cu batea (Abramis sapa) 
[boţ].

BOŢOLAN sm., BOTOIANA, BOTAnA (pi.-ne) sf. 
tC: Nume dat unui bou (unei vaci) cu botul scurt 
şl gros.

BOU sm. ® Animal domestic din familia 
rumegătoarelor, cu trupul mare şi robust, cu coar
nele lungi şi găunoase, cu copitele despicate; e 
întrebuinţat înjugat la car sau la plug ca vită de 
muncă; carnea lui constitue pentru om un aliment 
foarte hrănitor (Bos taurus) (El 556); © ©: ochi de 

ochi mari, holbaţi; lapte de lucru Imposibil de 
aflat;—a mnnol ca nn a merge ca cu boli, foarte 
încet (în spec. despre o trăsură, o căruţă, etc.): a 
nn-i II toţi boli acasă, a nu fi CU voie bună, a fi supă
rat, posomorit; a-l lăsa (pe cineva) In boli Inl, a-1 lăsa 
în pace, să facă, să se poarte cum poate sau cum 
vrea, a-l lăsa în apele lui; a-şi pune boii in plug ou ci
neva, a-i căuta pricină de ceartă; s’a dus -v şl s’a în
tors măgar sau s’a dns viţel şl s’a Întors despre Cineva 
care, umblînd să se procopsească, s’a întors mai 
prost sau mai sărac de cum fusese la plecare; 
s’an dus boli draouiui, s’a prăpădit lucrul, a ieşit rău 
la căpătîiu; plnă să zică „bou breaz", vine soarele la a- 
miazi, despre un leneş sau despre cel zăbavnic la 
vorbă; de-acum Înainte n’o să mal lao bol bălţaţl, nu mai 
sînt în stare să mă mai procopsesc, să mai fac lu-

erhri de seamă; şt *1 are limbă mare, dar nu poate s& 
vorbească, cînd, cineva ar avea de spus multe cu 
privire la un lucru, dar nu-i e îngăduit să vor
bească; —’l sa leagă de 
coame şl omul de limbă, 
omul trebue să-şi pu
nă frîu gurii, dacă nu 
vrea să-şi creeze ne- ^
ajunsuri; -.-l nu treieră " o] Yll )
cu gura legată; cine fură ăw . .. Hisi /I
azi un on, mllne Iară şl 
un omul se deprin
de la rele, la hoţii,, 
începînd cu lucruri 
mărunte; —i cu bi
volul anevoie trag laping,
doi oameni cari au 
firi deosebite. Cu greu 
se pot înţelege sau 
lucra împreună; piuă
a gemebollfSolrtflecarnl,
despre cei ce se vaetă 
mereu că-s osteniţi, 
cînd alţîi muncesc 
mai din greu şi nu se 
pl ing de loc; boii ară şl 
oaii măninoă, unii mun
cesc şi alţii trag folo - 
sul H © © F Om prost, 
dobitoc II @ a Cap de 
-»•, bourul de pe ste
ma Domnilor Moldo
vei iw BOUR;® dobi
toc, prost t ® iBOU-DE-BALTA1, pasăre băl tăreaţă 
care petrece prin trestiile de lîngă 5 
ape, nutrlndu-se cu peştişori; are 
ciocul lungăreţ şi ascuţit; penele 
sînt galbene-ruginii amestecate 
cu negru, creştetul e negru, iar 
gîtul mai deschis; scoate adesea 
un muget puternic şi ascuţit care 
se aude la mari depărtări; mal 
poartă numirile de: ,,buhalu-de- 
ballă” şi ,,bîtlan-de-stuh", ,,hau- 
că" sau (Mold.) ,,stîrc-dc-noapte”
(Botaurus stvllaris) (E557) H ®
Wj» BQU-DE-BALTAa, un soiu de 
broască rîioasă, cu pîntecele gal
ben-portocaliu, care trăeşteprin 
bălţi şi al cărei ocăcăit puternic 
ploaie) se poate transcrie prin 
Mold. e numită ,,buhnMi-de-baltă’’

Fig1. 556. Boul şi vaca.
I. Cornul. - 2.Rădâcina cornului 
—3. Vîrful cornului. —4. Frun 
tea.—5. Ochii.—6. Botul.—7. Nă 
rile. — B.Gura. — 9. Fălcile. —10 
Cerbicea, ceafa. — 11. Grumajii 
gîrbita. —la. Urechea. —13. Băr 
bia. —14. Pieptul. —15. Genunchii
— 16. Glesnele. —17. Fluierul pi 
clorului, (urloiul. —18. Unghia
— 19. Ia, salba, guşa. —20. Ar 
mul de dinapoi. — 21. Coada.
22. Şfichiul, canaful cozii.—23. 
Noada. —24. Pulpa. —25. Crucile 
şalelor. -26. Spinarea.—27. Grea 
bănui.-28, Pîntecele.—29. De 
şertul, bărdăhanul.—30. Ugerul
— 31. Ţîţelc.—32. Pintenul, chi 
jija. —33. Teaca, tiocul vînei.

Fie- 5S7-
Bou-de-ballă.

vestitor 
hu! liu!;

(Bamvina-

Fi&. 558. Bou-de-baltă. Fig. 559. Bou-de-ba>ltă-

tor iyneus) (E 558) H © 4; bou-de-baltA3 sau 
bqul-bAltii, bqu-de-apA, unul din cei mai mari 
gîndaci de apă din părţile noastre (Hydrophilus 
piceus) (E 559) ţ ® 
bqu-de-mare, mic peşte 
de mare (de 15-25 cm.) 
cu corpul acoperit cu 
solzi mici şi netezi, cu 
capul gros şi lătăreţ, 
botul scurt şi cu ochii 
aşezaţi în partea supe
rioară a capului (Uranoscopus scaber) (E 560) 1 
® i BOU-DE-NOAPTE = BUFNITA ® | ® # BQUL- 
LUi-DUMNEZţia1, insecta mică numită şi ,,boul-Dom- 
nului”, „vaca-lui-Dumnezeu”, „vaea-Domnului‘‘r

Fig. 56a. Bo-u-de-mare.
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,,boul-popii”, „buburuză”, ,,inăriuţă”, ,,mămăru- 
■ţă”, etc. pe al cărei corp rotund şi roşu se văd şapte 
puncte negre (Coccinella septempunctata) (p 561);
BpUL-LUI-DUMNEZţaJ2 .
Sail BQITL -DQMNtJLUl1, 
aăn.BOTJL-B ABEI = RA- ^
DAŞCA ; BQUL-OQHNU- 
LUI2 = VACA-DOMNU
LUI; BPUL-POPn=BQ- 
UL-LUI-DUMNEZEU1 1f 
@ i QCHIUL-BQULUI1 
= PITULICE H © ^

OCHIUL - BOULUI2 rm- 
OCHIU; LIMBA-BOULUI 
iw limba f' @ De-a 
boul SO.U de>a*n-bouI, joc 
de copii în care nişte 
beţe sînt aruncate 
astfel înoît să sară 
din cap în cap; 0: a merge, a se duce de-a,n-bou(lea), 
alene, abia tîrîndu-şi picioarele (în felul boilor):
prostia... mal mult se tirăşte... 9I merge tot d’a’n-boulea
(DLVR.) [lat. bos, hovem],

BOUAK m- BOAB.
BOULEAN sm. ® diin. BOU ® : o sanie goala, 

cu doi bouleni piperniciţi, mergea spre barieră (O.-zamf.) ^ ® 
= AVAT.

BOXJLEŢ sm. y*, (iim. bou ®.
BOUR’sm. ® Soiu de bou sălbatec care trăia

odinioară în pădurile Mol
dovei; a dispărut acum cu 
'dcsăvîrşire (cel din urmă 
bour a fost omorît în Po-

Fig. 561. Boiil-lui-Dumnezeu.

Fig 562. Bour. Ţig. 563. Bou
lonia în anul 1627) (Bos urusj (p 562):-»i naiti 
cu steme ’n frunte, (emin.i ; sara a venit cu un acaefi
isB.) f © ® Vechea pajeră a Moldovei închipuind 
un cap de bour ([al 563); pr. ext. Ţara Moldovei: ~ni 
moldovenesc era singur stăpin pe o (ară lungă isN.i 1 ® ţFier 
(la început cu marca unui cap de bour) cu care se 
înfierau odinioară făcătorii de rele, cu care se 
însemnau vitele şi copacii, ţăruşii sau pietrele 
do hotar care slujeau să .hotărnicească două pro
prietăţi, etc.: se onnoso boli din olreadă şl oall din 
berghelle de pro «•ni lor ineor.i ; de aci, pT. ext. pia
tră de hotar ţf ® Partea dinainte, încovoiată în 
sus a tălpilor săniei (§w sanie) ® Botul luntrii 
(*w LUNTRE) ţ[ ® pl. Marginea, bordul pălăriei: 
Işl smulgea din cap pălăria lată’n .vi csad.i [lal. b U- 
b a 1 u s]. .

BOUREAN sm. ^ Nume de bou mare si voi
nic [bour].

BOUREL i. sm. ® dim. bqub ® © Trans.
Melc (prin asemănarea antenelor acestuia cu 

coarnele bourului) cbud.) (pac.) ţf ® i = fitulicb 
ţ ® # = bAdascA.

2. adj. ® Cu coarne ca ale bourului: boibouiei 
© Pr. anal. Ţeapăn, tare: Cn tltele bourele, chiar 
ca două turturele (stăm.) sinii bourel (dem.i; sm.: de 
la glt In jos se trădau bourell sinilor (EMin.i .

BOURESC adj. De bour, ca ale bourului: 
Melc, melc, codobelc. Scoate coarne bonreşti... (recitativ co
pilăresc).
OBOURIE s/. Trans. Bucov. Locul undo se odih
nesc boii ia păşune imar.) (dens.) [bom-suf. -ăric].

BOUŞQR sm. dim. Bţ)u ®.
BOUŢ’sm. dim. Bpu ®. ,

'BOVIN o dl ,:F<:®Din familia, de speţa boului: 
rasă~ă î| © De vite cornute: pestă-■ă [fr.<lat.]. 
'BOX1 (pi. ţocşi) sm. = mops.
'BOX2 {pl. boKurl) sn. ® \ Sport (de origine 

engleză) constînd din lupta a doi adversari cu 
,pumnii ( >, 564): braţele luase pozltiunea unul atlet de

564. Box.

~ (i.-GH.) T[ ® Armă alcătuită dintr’o bucată de ROU- 
metal, cu găuri, pe unde se introduc, degetele, şi _ _ V 
cu care atacă cineva cu. pumnul strîns (.[a] 565) DRA 
[fr. < eng.].
'BOXA (-xez) 

vb. intr. A se lup
ta cu pumnii {fr.
< engl.].

■BQXA (pl.-xe) 
sf. bespărţitură 
într’un graj d pen
tru un singur cal 
[fr. < engl.].
'BOXpR sm.

K Cel ce boxează, 
luptător cu puninii [fr.].
t BOZ1 sm. Zeu păgî- 

nesc, idol [vsl. b o z i, 
pl. din b o g ,,Dumne
zeu”].

BOZ2 [pl. boii), BQZrU 
sm., BQZIE sf. A Varie
tate de soc cu flori albe 
şi fructe negre, ce răs- B
l.iîndeşte un miros ca- 1£' 0 5' ox'
racteristic foarte neplăcut; e des întrebuinţat în 
medicina populară; ba
bele îl culeg In Ziua- 
crucii (14 Sept.) şi fac 
din el ceaiuri, scăldă- 
turi, oblojeU, etc. sau 
descîntă cu- el pentru 
diferite boale (Sambu- 
cus ebulus) (i[ă] 562): 
duducile şt domnişorii nu 
răsar ca bozul prin satul no
stru (ALECS.); chipul el- ei-a _66> Boz
ca mustul de bozii (dlvr.)
[sl.; comp. rut. boz, rus., b o z d, etc.].

BOZAŢEL sm. A ® = SPÎNZ1 ţ[ © = STIRI- 
GOAIE.
r BOZGOANE sf. pl. = BOSCOANA: face toate vră- 
jile şl /^le de pe lume (sad.)..

BOZIE, BOZIUswBOZ.
BOZUMFLA... = BOSUMFLA...

C BOZUTĂ sf. Băn. A = SPÎNZ 
[boz].

BOZyZ sm. A = BUBETE-PU- 
CIQS.

brAbAnoc = bAbbANQC. ,
CBrAbete', BBABETE, BBABET 
sm. Olten. Băn. i = vbabie: vă ohl-( 
tul la pămint oa pe brabetl (fil.) .

BRABIN sm. A Plantă cruci- 
fcră, cu flori galbene, numită şi 
,,colţul-lupului” (Bunias orien- 
talis) ([®1 567).,

BRAC1 (pJ.-ourl) sn. ® Rămă
şiţă netrebnică de asvîrlit; ceea- 
ce rămlne după ce s’a ales ce e mai bun t © -r 
sau oai de cal de reformă, 
care nu mai poate sluji la ni-
mic; slab şl costeliv oa un cal de a*'
(ODop.) [rut. rus. < germ.]. .
'BRAC2 sm., bb^icAs/.

Cîine (căţea) de rasă străină, 
cu părul lins. şi urechile mari 
atîrnate, întrebuinţat la vînat 
(Ji -568) [fr. b r a q u e sau germ. B r a c k e]. 
OBRACACE (pî.-ăcl) sf., BBAOACIU (pl.-ace) sn.
Tingire mare de aramă (în spec. pentru adus apă). 
rBRACE sf. pl. şi BBACI sm. pl. Bucov. Maram.
Izmene: dă mat de grabă biacll Încoace, de vrei aă nu te 
căestl (S0.). [iat. braccae],
( BRACELE sf. pl. Olten. = brAcire.
’BRACHIAL adj. S> De braţ, a braţului: ei- 

tera [Ir.< lat.].
CBRĂCIE = BRACţRE.
C BRAc'inA (pl.-ini) sf. Trans. &. = BBAcibE:
mljlocui şi-l slrlnff cu o... •*' lată Io mal multa colori
(PAC.) [lat. 'bracina< brac a].

BRACINAR (pi.-are) sn., sm. ® .e. = BlR-

567. Brăbin.

Fig. 568. Brac.
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Brăcin

DD X ,Nţ!T: pleacA gr&blt, ţlnlndu-se cn o mină de -^ii pantalonilor 
prea largi (br.-vn.) t © Splina carului, speteaza care 

pRA leagă capetele crăcilor de piscul carului (ew cab) 
[brăcină],

BRACINAHIŢA (pj.-lte) sf. & ®
Betelia de la izmene sau de la cioareci 
prin care trece brăcinarul (bud.i H ©
Beţişor crestat cu care se vîră bîr- 
neţul în bată [b r ă c i n a r],

BRAcpiE {mai adesea pl. brAcjhi 
sf. Olten. 'Tr.-Carp. & Cingătoare lun
gă şi îngustă ţesută din lînă, care 
înconjură mijlocul de mai multe ori, 
bete ([iii 569) [lat braclle].

‘BRACTEAT (pî -to) sn. ® Nume 
dat monedelor de argint, întrebuinţate 
în Germania în evul mediu, tăcute 
dintr’o placă subţire de argint la care 
efigia bătută pe avers apărea şi pe 
revers (1®) 570) [germ.].

•BRAGTEE sf. ♦ Krunzişoară la 
subţioara căreia ia naştere floa
rea (d 571) [fr.].

BRACUI (-ăcuesc) vb. tr. ®
A alege bracurile, a pune 
de-o parte ce e de lepădat ţ[
© A lăsa numai lucrurile ne
trebnice, alegînd tot ce o mai 
bun; toată pădurea este ciuntită 
gl brăoultă de dlnşll CION.).

BRAD sm. ® Copac i'ăşi- 
nos, totdeauna verde, care cre
şte în pădurile de la munte, e 57®.' Bracteat.
numele generic al tuturor co
pacilor din familia coniferelor, cum sînt pinul, mo 
liftul, jneapănul. etc.; speţa 
cea mai răsplndită la noi nu
mită sau ~-ALB [ Abies pecti- 
nala sau Abies alba) are coaja 
netedă, albă-argintie şl o înăl
ţime- mijlocie de 15-25 de me
tri, ajungînd uneori pînă la 
35-40 de metri; crengile lui, 
numite „cetină”, se desprind 
din trunchiu ca spiţele unei 
roţi şi sînt acoperite cu nişte 
frunze subţiri, turtite, numite 
„ace” sau „ţepuşe”, aşezate ca 
dinţii unul pieptene; fructul lui 
numit „cucuruz (debrad)” ede 
formă cilindrică şi e acoperit cu nişte solzi care se 
desfac şi cad jos la maturitate; 
lemnul lui e des întrebuinţat în 
tîmplărie-sau dulgberie, sub formă 
de seînduri, grinzi, etc. (m 572) Ş|
© Lemnul acestui copac: daiap de»- 
ţ[ © 0 Un » de tlăcăn, un » de Romăn, 
despre un om chipeş, înalt şi voinic
t ® ♦ » - ROŞU =■ MOLIFT H ® ţBRA- 
DUL-cipHEi, varietate de jncapăn de 
mărime mijlocie (Junipmis inler- 
media) ţ ® Ramură mare de brad,' 
mai adesea împodobită, care se 
pune la carul sau la poarta caselor 
miresei în ajunul nunţii, sau care se 
poartă înaintea mirilor, cînd se duc 
la biserică să se cunune; alte-ori se înfige dinain
tea casei unde e un mort, sau e purtată cind duc 
mortul la groapă H © Un fel de horă ce se joacă 
la casă miresei, înainte de cununie: Joacă iiăcăii 
gl letelA »nl la mireasă (or.-n.) [COmp. alb. breBl.

BRAdANAŞ svi. -ă dim. BRAD.
BRADET (pî.-eturl) sn. col..^ Pădure de brazi: 

se desvăleso din desimea -«-ului două turnuri înalte de piatră
tVLAH.) .

BRAdiş (pî.-iguri) sn. ® ♦ Pădure de brazi:
rătăciudu-se apoi In »ul verde întunecat igrig.) *1 © -f- — 
CO.ŞQR ©*[©♦» sau » -GALBEN = PENITA.

BRADIŞOARA (pî.-re) sf. i = GAINUSA-DE- 
upNTE [b r a d].

BRÂblŞOR sm. A ® dim. brad ţj © Ramură 
de brad sau şomoiag de paie ce se-pune pe învăli-

Pig. 571- .
B. Bractce. - P. Pc- 
dunculi — F. Floare.

Brad.

Fig- 57-1 • 
Bragagiu.

toarea unei case cînd se clădeşte f @ Trans. =
JNEAPAN 1[ © = COADA-CALULUI® t © = CORNIŞQR ©
H ® = pedicutA ţ| © Plantă ierboasă cu ramuri nu
meroase şi de aceeaşi înălţime 
formînd mici tufişuri ţepene de 
10-20 cm. înălţime; frunzele mici, 
subţiri şi ascuţite, foarte dese 
şi aspre la pipăit, dau plantei 
înfăţişarea unei cetini de brad; 
creşte prin crăpăturile stîncilor 
şi prin pădurile umede din munţi 
(Lycopodium sclaţio) (EH 573). 
obrAdoaie, BRADOAICA {pl.
-ce) sf. Olten. Băn. Putinică (pen
tru păstrat brinză, pentru mu
rături, oţet, etc.) [brad].
OBRADOŞ sm. OltBn.@'a Colac 
în chip de' om ce se face cu deo
sebire In ziua de Mucenici (9 
.Martie), numit aiurea ,,brăduleţ” 
sau „sfinţişur”. F,e- 573- Brăd,Sor.

BBADUIU, BRAduiac, sm. Trans. Băn. Puiu 
de b r a d,’ brăduleţ.

BRADXJLEŢ sm. © #- dim. brad: era 'nalt ea 
un *1 © X ~ BBADOŞ.

BRADUŞCAN sm. ă- tifm.BRAD.
BRADUŢ sm. ♦ ® dim. brad 

ţ| © Trans. (pac.) = brAdişqr ©.
BRAGA sf. ® Rămăşiţele care 

se depiin în cazan după fierberea 
rachiului H © 2 Băutură răcori
toare obţinută prin fermentarea 
în apă a făinii de meiu cu bucă
ţele de pîine ţ] ® F © Liturghie cu 
» wr- liturghie [rus.].

BRAGAGERIE sf. V Locul 
unde se fabrică sau se vinde bra- 
gă: daca-1 este sete, Intri lutr’o » (Dlvr.) 
[bragagiu].'

BRAGAGIU sm. V © Cel ce 
ţine o bragagerie f © Cel ce vinde 
b r a g ă pe stradă ((®1 574): se aude, acoperind tot sgo- 
moţul strodel, glasul unui ^icar.).

BRAGHINA (pl.-lne) sf.
© # Varietate de struguri 
roşii, cu boabele mărişi ro
tunde, foarte gustoşi (dl 575)
U © 2 Vin fabricat din acest 
soiu de struguri.
OBRAHA sf. © Trans. Orz 
măcinat întrebuinţat la fa
bricarea berii (bud.) t © Motd.
Bucov.Rămăşiţa ce se depune 
în ca-/.an după fierberea rachi
ului H © Motd. Bucov. = braga 
©: cînd cămine pine multă, se 
face braba care se bea (vor.) [rut]..
OBRAHAGIU, brAhar sm. Motd. Bucov. V Bra
gagiu; numai eu am rămas... gl un biet brahaglu (ALECS.i
[b r a h ăl.
OBRAhArie sf. Motd. Bucov. V Bragagerie: in
oraşele din Moldova se allnu o mulţime de brăhărll (VOR.)
[b r a h ă].
‘BRAHIAL -.= BRAUHIAL.
‘BRAHICEFAL, -AlA adj. şlsm.

/. Se zice despre rasele omeneşii 
{în spec. rasele gal
bene) al căror cra
niu e aproape rotund/
(H 576) [Ir.].
* BRAHMAN, BRA- 

MAR sm. '© Preot 
al lui Brahma (O 
577) 1] © Membru 
al castei sacerdotale, 
prima din cele patru 
caste indiene [fr.].

■ BRAHMANIG adj. nq] Privitor 
la brahmani sau la brahmanlsm 
[fr-].
‘BRAHMANISM sbsl. mţ Religiunea indiană al 

cărei zeu suprem Brahma, s’a incarnat succesiv Intr’o

Fig. 575- Braghinâ;

Fig. 576- Cra- 
niu brahicefa).

Fig. 577- 
Brahman.
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trinitate; Brahma, principiul creator,.vişna, ccl ce 
conservă şi siva, distrugătorul [fr,j. 

*BRA(H)MţN 1. adj. nat Brahmanic: Mă duce ’n
India (ALECS.I.

l2. sm. ~ BRAHMAN; Bramlnli Împreună cu totll vle- 
ţuasc (DON.) [Brahma].
‘BRAICA Sf. ® = BRAC2 TI ® = BRABA ®. 
BRAIU (pî.-iuri) sn. tA Băţ rotund, lung şi

Fig;.-578.
Braiu. Fig. 379. Brancardieri.

gros, cu crestături adinei, cu care se bate ^brtnza 
în berbintă ([a] 578) [rut.]

'BRANCARDIER sm. a Soldat care ridică (pu- 
nîndu-i pe o targă) răniţii de pe 
cîmpul de bătaie (iă| 579) [fr.].

BRANCIOG sbsl. .ăA, Teren 
pietros: sapă... liranll noştri In *ul 
sterp al dealnillor Plevi)el (odob.) .
O BRAND ABURCĂ BANDEA- 
bdbcA

'BRANDEBURG (pl.-gurl),
BEANOEBPB (pl.-uTUri) sn.
Şnur, găitan, şiret ce se coase 
ca podoabă pe pieptui şi mai 
ales în dreptul butonierelor unei 
haine, în spec. la uniformele 
militare (|@]580): vengbercâ de pos-

Fig. 580. 
Brandeburguri.

tav negru cu brandeburguri ifl cu oliioatecurl (i.-oh.) [fr.l.
'BRANHII s/. pl, A- 

paratul respirator al peştilor 
((t>! ,,urechi”) şi al animalelor 
care trăesc în apă (m 581)
[fr.l.

BRANIŞTE sf. ♦ ® Pă
dure din care e oprit a se 
tăia lemne, opritură, apără- 
tură ŞI ® I't. exi. Pădure: 
dăm pe la mănăstirea Băsca, pusă Fig. 381. B. Branhii, 
sub o sprinceană de (vlah.) ; ;
•«'' numai de o tufă nu se tace niciodată (pann) [big.].

'BRANŞA (-şez) vb. tr. rP* ® A face un bran
şament f ® A face legătura unui fir electric cu 
firul principal [fr. brancher].
'BRANŞÂ (pi.-se) sf. y ® Ramură de negoţ, 

de industrie ŞI © îndeletnicire spe
cială, specialitate, profesiune [fr. 
b r a II ch ej.

'BRANŞAMENT (pL-te)sn.
Ţevile, tuburile laterale cc por
nesc dintr’o ţeavă principală (lill 
582) [fr. b r a n c b e rn e n t].

'BRANT (pî.-turi) sn. 3, Hamac, 
pat atîrnat făcut diii sfoară îm
pletită [it. b r a n d a].
'BRASIEBA (pj.-re) sf. .Q. ® Camizol de pînză 

sau de mătase, fără mîneci, 
purtat de femei, spre a susţine 
pieptul 1[ ® îmbrăcăminte a 
copilului care se pune peste 
cămaşă şi dc care se încheie 
pantalonaşii (UD 583) [fr.].
OBRASLA = breasla.

BRAŞOAVA (pî.-TO) sf. F 
Minciună, palavră: du-te, omule, 
de unde al venit, că nu ţi se trec braşoavele pe la noi
(ALEcs.) [Braşov, ai cărui negustori,, adueîndu-şi 
marfa in ţară, o lăudau peste măsură].

BRAŞOVEAN 1. adj. 9 Din Braşov.
2. braşovean sm., BRAŞOVEANCA (pl.-encc) sf. 

® Locuitor (locuitoare) din Braşov îl ® Negus-

Fig. 582. 
Branşament.

Fig. 583, Brasieră.

tor care vindea diferite mărfuri fabricate la Bra
şov.

8. braşoveanoA (p{.-enoi) sf. Căruţă (de Braşov) 
mare, acoperită cu coviltir: lag&duindn-ie sa puie oaii 
la o >v, In cate Intra toată corabia Iul Noo (D ZAWF.).

BRAŞOVENESC adj. Oe Braşov: o lada veobe 
braşoveneasoă. ce aţa tntr’un colt, acoperita ou latcere (ON.)

ţ] ® caruta braşoveneasca = BRAŞOVEANCA: o carata 
braşovoneasca lara arcuri (JlPl [braşovea n].

BRAŞOVENEŞTE aăv. ® Ca la Braşov ţi 
® F Cu minciuni, cu palavre: nu-ml vorbica 
nu-ml plac bra,oavele (alecs.) ţ| ® Numele unui danţ 
ţărăne'C [braşovean].

BRAŞOVENIE .sf. V ® Marfă de Braşov (fie
rărie, frînghierie, postav, etc.) ţ| ® Prăvălia unde 
se vinde această marfă [braşovean].

BRAŢ (pL-te) sn. S)® Membrul superior la om, 
care începe de la umăr şi sflrşeşte cu mina: a lua, 
a tluea, a stringe In .^e; a cnprlnde cn .^le; (a primi) on 
.«ele deschise, CU multă dragoste; (a sta, a şedea) 
cn «ele Încrucişate, fără a llicra, neactlv: a fi «nl drept 
al cuiva, a fi sprijinul de căpetenie, omul de care nu 
se poate lipsi cineva, fiindu-i de mare ajutor | 
® ® Lucrător, muncitor (care munceşte cu bra 
ţele): doar sute şl mii de «e trebue acolo, nv şagă 1 (Crg.) ţ[
® Cantitatea (de lemne, de lin, etc.) cit se poate 
duce dintr'odată cu braţele: un « de lemne, de nuiele, 
de pale t ® Pt. anal. Tot ce e aşezat de o parte şi 
de alta a unui obiect, ca şi braţele trupului: «oio
Qimi fotolla, uuni candelabra, tmel cnmpene, unei ancore,
etc. f © B a7 Fie-care din cei patru stîlpuşori în
fipţi în tălpile războiului de ţesut, în care se spri- 
jineso sulurile; b) fie-care din cele două lemne ver
ticale, la războiul de ţesut, unite în partea de sus 
cu arţarul, iar în partea de jos cu vătalele (ew-RAz- 
bqiu) 11 ® Fie-care din lemnele orizontale care 
leagă podul coşului morii; numite şi „speteze”, 
,Icorzi”, „chingi”,,,stinghii”, etc. t ® Fie-care din 
cele două lemne, de o parte şi de alt a a ferestrăului, 
de oaie sînt prinse 
sfoara, puntea şi 
pînza, numite şi 
,,mîinl”, „craci”, 
etc. (sw-ferestrAu)
H ® «ole nnul
riu, nnni iiiiviu, des
părţiturile mai înguste care se desprind din cursul 
apei (|B) 584); «demara, porţiune îngustă de mare 
cuprinsă intre două uscaturi H ® 3, Fie-care din 
parlmele subţiri cu ajutorul cărora se mişcă ver
gile în direcţia voită [lai. b r a c h i u m]l

BRĂŢARA, ✓ brAtaRe (pl.-drt) sf.' ® Podoa
bă In formă
de verigă pe gii||l[|iiniWIillIHjite> 
care o poartă 
femeile pe 
braţ sau la în- 
oheieturamîi- 
nii ([ă] 585,
536) H ® Pt. 
ext: Verigă de

BRA-
BRA

Fig. 584. Brsjele unui fluviu.

Fig. 586: Bră
ţară romană.Fig. 585. Brăţări.

metal cu care se Înţepeneşte la diferite obiecte (la 
coasă. Ia briceag, etc.) încheietura a două bucăţi 
deosebite 1[ ® ® Fie-care braţ al v'ătalelor ţ] ® 
gV® = BRAŢ ® [lat. brachlalc].
OBRĂŢEA (pl.-tele) Sf. Mold. Bucov. Brăţară: Flori 
do diamant, brăţele cn rubinurl (alecs.i [refăcut din pl. 
b r ă ţ a 1 e, formă di.similală din b r ă ţ a r e].

'BRAŢET sbsl., bhatetA sf. 0 numai în loc. 
adv. la «, de «, de-a «, Ia braţ, dtndu-şi braţul unu! 
altuia: Şl priveşte cn jind mare la otţl de bratet se dac 
(PANN); s’o pornit de-alcl Ia bratetă cn doi cavaleri (Alecs.) 
[it. a b r a c c e 11 o, refăcut după braţ].

BBAţiş adv. Cuprinzîndu-se unul pe altul cu 
braţele, corp la corp.

BRAŢIŞQR (pL-oare) sn. dim. BRAŢ ®. 
'BRAV adj. Viteaz, curagios: Mişei ca cei volaiol 

Şl « ca cel fagarl (alecs.i.
'BRAVA1 tw BRAVO.
'BRÂVA“ (-avez) vb. ir. A înfrunta, a se împotrivi 

fără frică, a nesocoti (o primejdie): omni, lăciad bioe, 
poate« jadecata pabllcA (Negr.i [fr.].
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BRA- OBRAVA (pl. &vt) »/. Băn. Broască (la u?ă) [srl).]. 
DOC *BRÂVOl 1. (RBRAVAI BR4V0SI interj. © Vorbă 
DiaC cu oare se aplauda jocul unui'artist, discursul unui 

orator, etc.', aferim I: s’aproplarft de tablă strUlnd bravol 
de răsnna sala ineor.) *| ® Halal I: Brava i ce mai nevăs- 
tnloA, Oam mal bea la falcă 1 (bib.) ; bravos I naţiune, halal 
Bă-tl tle! (CAH.I.

ş. sn. (pi.-Toii) Strigăt de aprobare, elogiu: Bacă 
treabă, zăa, le zice, ea epal e’altnl bravări la ipann) [it ]. 
•bravura (rl.-oti) sf. Vitejie, bărbăţie [fr.]. 
brazda {pi.-ia) uf. © Făşie de pămlnt răs

turnată cu plugul; 0: a (s^ da la (sau pe) a (se) 
deprinde H ® Bucată de pămlnt, cu iarbă cu tot, 
scuasă cu hlrleţul | ® Ririd de iarbă cosită, po
log t ® Strat de legume sau de flori: citeva înguste 
brazde de fasole, de praz el de legumă (odob.) ^®0 UriTiă, 
diră; dungă; sblrcitură: lacrlmsle aargeaa pirale uo 
brazdele fetei lal (Gn.i [vsl.j.

BRAZDA (-daz) vb. tr. ® y A trage brazde 
cu plugul: plngnrl, rărite, brăzdau pămtntal, parcă n’ai 11 
fost edravăn iisp.i ® Pr. anal.
A face crestături adinei cu cu- ' 
ţitul, cu un obiect tăios K ®
A lăsa urme adinei In pămlnt 
{vorb. de roatele carului) sau pe 
suprafaţa apei {vorb. de o cora- - 
ble); vorb. de fulger: fulgerele^ 
brăzdează cerni (lung.) t ® ® A 
săpa sblrcituri (pe obraji). Fig- 587- Brszdar.

BRAZDAR [pi -are) sn. y 
Fierul cel lat al plugului care taie brazda pe 
dedesubt (d 587).

BRAZDAT adj. © p. BRÂZD4 KK © NEBRAZ- 
D*T t ® ® Săpat, tăiat, scobit, sbîrcit: munţi... 
ea creştetele eve de puhoaie (Crg.i.

BRAzDţŢA (pi.-te) sf. © dim. brazda K ® 
Mold. De-a brăzdlta, joC de copii.
‘BRAZILIAN 1. • adj. Din Brazilia.
2. sm., ‘brâziliancA (pZ.-iehce) 5/. Locuitor, lo

cuitoare din Brazilia.
BREl interj. © Exprimă mirarea: brei că mure 

te-al făcut H ® întrebuinţat în loc de mă, măi, 
adese-ori cu o nuanţă de supărare sau de mu
strare: oatlmpără-te, bre omulel [tc.].

breabAn sm. A = BREBENEA: a zărit caprele păs- 
clnd la Intr'o prelucă irv..crg.) [vsl. •bcbrlntl<' 
b e b r ă „breb”; comp, germ. B i b e r w u r z]. 
OBREANA (pl.-ene) Sf. = MREANA.

BREÂSLA (pî.-esie) Sf. V © Gorporaţiune (de 
oameni exercitlnd aceeaşi meserie): breasla cizma
rilor; mijloacele pe oare le Întrebuinţează ceilalţi negustori 
de breasla dumnealui (BR.-vn.iK® Pt. exl. Clasă Socială, 
tagmă H ® Spec. Mold. Meserie, profesiune: eracir- 
olumarde 'v si fiu de croitor (Neor.i [vsl. bratlstvo].

BREAZ i. adj. ©, :^ Cu o dungă albă pe bot 
sau cu d pată albă pe frunte [in spec. la boi, vaci, 
cai, oi şi capre); 6: a-l cunoaşte ca pe un cal a-1 
cunoaşte foarte bine © ® Mai mai deosebit 
decît ceilalţi, mai priceput, mai bun, etc.: dar nici 
el nu fu mal cl se Întoarse la tatăl său cu nasul In jos iisp.i.

2. BREAZ sm., BREAZA (pl.-eze) sf. Cal breaz, iapă 
brează: hll breazule, nu te lenevii ialecs.)', In nădejdea 
băltatnlul, rămlne breaza stearpă (znn.) [big.].

BREAZA © npr. • Sat în jud. Prahova ţf © 
Numele unui danţ ţărănesc, mai adesea oa-la- 
BRBAZA: celelalte Jocuri, brlul,... breaza,
S. a... se mal schimbă după locuri cvlah.). 
t BREB sm. Castor [vsl. b I - 

b r fl, b e b ră].
BREBEN sm. A = BREBENEA.
BREBENEA (pl.-nele) Sf., BREBE

NEL [mai adesea pl. brebenei) sm. A 
Mică plantă ierboasă cu fiori de 0- 
biceiu purpurii, [uneori albe sau 
gălbui (Corydalis) ([Şl 588): tremura 
ca brebeneii ciufuliţi de vint (olvr.).
OBREBENEAC sm. Băn. i =
STURZ.

BREBENOC = bArbAnqc.
OBREBETE sm. Băn. i = BRA- 
B$TE.

*BREG (pi.-ecari) sn. Trftsuricâ lungâreaţă cu

1
Fig. 588. 
Brebenei.

Fig. 590. Breiu. ■

două bănci laterale aşezate faţă In faţă, şi cu o 
capră ridicată in partea dinainte; alte-ori în loc. 
de bănci, are două banchete 
aşezate transversal faţă în 
faţă (d 589) [fr. < engl.]. 
t BREHNACE sf. i Specie 

de uliu.
OBREHNI (-neso) Vb. intr.
Mold. A scoate un sunet ce Fig- 589- Brec. 
seamănă cu un iătrat (despre căprior; despre 
porc, cîndse sperie; despre copii, 
cînd rîd pe înfundate) [rut. 
brechity].

BREIU sm. A © Plantă a- 
nuală, înaltă de 20-60 cm., foarte 
răspîndită prin pădurile uinbfoa- 
se; tace flori verzui şi conţine o 
materie colorantă albastră; mai 
poartă numirile de ,,breiu-de- 
pădure”, ,,slobonov” şi ,,trepă- 
dătoare” (Mercurialis perennis)
([şl 590) 1 ® sau -DE-dup 
= trepAdAtoare © [big.].
‘BRELAN (pi.-annrl) sn. ^ In 

anumite jocuri de cărţi: reu
nire de trei cărţi identice ca va
loare, dar de culori diferite:

de vBletl [fr.].
‘BRELOC (pl.-otiurl) 

sn. Obiecte mărunte a- 
tîrnate ca podoabă la 
lanţul unui ceasornic de 
buzunar, la o brăţară, 
etc. (d 591) [fr.].

BRESLAŞ sm.Cel ce 
face parte dintr’o breaslă.
‘BRETELE sf. pl. .e. Curele sau făşii elastice 

petrecute pe umeri şi prinse în 
faţă şi la spate de pantaloni spre a-i 
ţinea ridicaţi, pateşti, cozondraci (Iw 
592) [fr.].
‘BRETON 1. adj. 9 Din Breta- 

nia, a locuitorilor din Bretania:
limbă

ă.sm., *bretqnA (pî.-ne) sf. Locui- 
tor, locuitoare din Bretania.

8. (pl. -onurl, -oBue) sn. Tăietură în 
linie dreaptă a părului lăsat peste 
frunte pînă aproape de sprîncene 
[fr.].
‘BREVET (pj.-ete) sn. V Diplomă acordată cui

va de guvern dîndu-i dreptul de a se bucura de 
oare-cari privilegii: ~ de tutungerie; ~ de IloentA 
(pentru băuturi spirtoase); în spec. de inven- 
ţiune, act (fără garanţie din partea guvernului) 
prin care se recunoaşte unui inventator dreptul 
excluzlv de a fabrica şi a vinde în folosul său o 
descoperire industrială [fr.].

‘BREVETA (-tez) vb. <r. ® A da un brevet r.

59T. Breloc.

Fig. 592. 
Bretele.

K

Fig.' 593- Brezai (după T. Papahagi).

® A-şi garanta profitul de pe urma unei inveh- 
ţiuni, prin căpătarea unui brevet [fr.]. 
‘BREVETAT adj. © p. BREVETA nil © ne-
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Fig. 594- Bric.

z>

brevetat U d) i& oilter de Stat-major, ofiţer care 
a obţinut dipioma Şcoalei superioare de războiu.

■BREVIAR (pi.-re) sn. Carte .cuprinzlnd ru- 
.găciunile pe care clericul catolic trebue să le ros
tească la diferitele ceasuri ale zilei [fr.].

BREZAIE sf. Um mascat cu un cap de animal 
sau de pasăre cu cioc lung (pe care-1 face să clăn
ţănească, mişcIndu-1 cu o sfoară), îmbrăcat cu o 
zeghe şi împodobit,cu tot felul de basmale, petice 
şi panglici de colori diferite; acesta joacă pe di
naintea curţilor sătenilor, mai ales în preajma Cră
ciunului ([Ş]593): 11 Împodobiră cu Ilorl ca pe o dsp.i. 
OBRIBETE sm. JBăn. i = VRABIE.
OBRIBQIU sm. Trans. Băn. ţ, ® Plantă ierboasă 
cu rădăcina groasă, no
duroasă, cu tulpina ţea
pănă şi ramificată în 
partea superioară şi cu 
flori purpurii; e numită 
şi ,,fratele-briboiuiui”
(Gerdnium alpestre) K ®
Maram. (brl.) — BOBQRNIC.

BRIBONIC shst.
Trans. (pac.) = ţTNTUL- 
VACll.

BRIBORNIC, BRI- 
BQVNIC = BOBQRNIC.

'BRIC (pi.-cuii), *BRrK (pl.-kuii) sn. Corabie 
mică cu două catarte, din 
care cel mai mare e aşezat 
în partea dinapoi (f@| 594); 
am pornit spre Callmnos, unde 
am Intllnlt turcesc (i.-gho 
[fr.].

BRICEAG (pl.
-ege) sn. Cuţitaş 
cu una sau mai 
multe limbi care 
se pot Închide „ .
astfel ca partea Fie- 595- Bncege‘
tăioasă să intre în scobitura[mînerului (!®1 595) 
[tc. biCak -I- brici u].

BRICEGEL (pl.-ele) sn. (Um. BRICEAG. 
■bricheta (pî.-te) si. ® Cărămidă făcută din 

praf de cărbuni aglomerat şi cleiu şi care serveşte 
de combustibil 1j ® = aprinzAtoare [® fr. bri- 
q u c 11 e t ® fi1, b r i q u e t].

BRICICÂ1 rr BRISOA.
OBRŢCICA2, brjşcA sf. Tr.-Carp. Briceag, cuţitaş 
[ung. b i c s k a -t- 
brici u].
OBRICINAR = BRA- 
CINAR.

BRICIU (pi.-ce, ✓
-ţiuri) 'sn. Cuţit de ras 
(barba) (rjl 596): era 
aea de ascutlt> de t&la ca <^ul dsp.)

‘BRIDGE (cU. brigl) Sn. ® ^ 
de cărţi ce seamănă cu whistul 

Ii® Dantură artificială [engl.].
■BRIDGIST sm. Jucător 

de bridge; cel ce joacă bi
ne bridge.

BRIE sf. A ® Plantă aro
matică cu flori albe, din fa
milia umbeliferelor, numită şi 
,,brioală” (Meum alhamanti- 
cuw) (5?]] 597) K © =slAbAnqq|[
■© = trepAoAtoare ® [comp. 
b r e i u ].
obbiftA = bripta.

■brigada ipi.-azi) sf. ® a 
Corp de ’ trupe, alcătuit din 
două regimente, sub comanda 
unui general; generai de ~ GE
NERAL H © o ceată mai mică de 
agenţi de poliţie, sau de jan
darmi, de sergenţi de oraş care se află sub co
manda unui brigadier [fr.].

'■ 'BRIGADIER sm. x ® Soldat care, în cavale
rie şi în jandarmerie, are gradul echivalent cu al 
caporalului din infanterie | ® General de bri-

Fig. 597- Brie-

Fig. 596. Briciu.
(isp.) [vsl.].
® A iSiumele unui joc

gadă K ® Colonelcolonel cu funcţiune de co
mandant de brigadă (poartă galoane ca ale colo
nelului, avînd în plus un soare de argint la chipiu 
şi lampasuri roşii la pantaloni) [fr.].

■BRIGAND sm. Tîlhar, hot de drumul mare 
[fr.].

*BRIGANDA«J. (pl.-aiuri, -ale) sn. Tll- 
hărie, hoţie de" drumul mare [fr.].

■BRIGANTINA (pi.-ne) sf. © Co- 
răbioară întrebuinţată pe marea Me- 
diterană ([g] 598) II ® Pînză mare

6RE-
BRl

Fig. 598. Brigantină.
Fig. 599- 

Brighidău.

dreptunghiulară întrebuinţată la ori-ce corabie şi 
care e prinsă tn partea dinapoi a vasului [fr.]. 
OBRIGHIDAU (pli-dae, -iie) sn. Mold. ţîA Băţ 
care are la unul din capete o rotiţă cu multe găuri şi 
cu care se bate laptele In putineiu (|a| 599). 
OBREHAN (pl.-annrl, -ane) sn. Trans. = bArdA- 
HAN ® : Şi tot bagă In De glndeal oă-1 ohlar Elşpan (RET.).

‘BRILANŢEL m- BRILIANTEL.
■BRILIANT 1. adj. Strălucitor: baiul e In adevăr 

toarte * ialecs.) .
2. sn. (pl.-te,s -tur!) ® Diamant pilit şi pe faţa 

deasupra şi pe cea dedesubt, spre a străluci mai 
mult; pnse stema In oap, numai de —e şi de emarand iisp.) 
[fr.].

■BRILIANTIN adj. Care străluceşte ca bri
liantul: Pe ’ntlorltnl el obraz Luce-o rouă (Âlecs.i.
■BRILIANTmA (pl.-no) sf.

& Un fel de ul'eiu cu care se. 
unge barba sau mustăţile ca să 
le facă să lucească ffr.l.

■BRILIANŢEL, (P) 'BRILAN- 
TEL (pl.-eio) sn. «V dim. bri
liant : Ii dă un inel cu un brllăntel 
de toată Irumusetea icar.i.
OBRILIOANgA sf. Trans. A 
= iARba-fiarelor1 .
■BRIO sbst. ® J Energie, vio

iciune într’6 compoziţie sau In 
executarea ei: oăioind pedala, 
porni on — primele taotnrl [VLAH.i ||
© © Vioiciune, căldură.

BRip(A)LA sf. A ® Plantă 
aromatică cu flori roşietlcc.

Kig^. 6oo. Brioalâ,

Fig-. 601. Briptă.
L. LimbA. —V.Verig'ă.— 

P. Plăşele.

din familia umbeliferelor, numită şi ;,,chimen- 
de-munte” sau „chimenul- 
ursului” (Meum mutellina)
(îl 600) H ® = BRJE ® .
OBRIPTA (pl.-te)s/. Olten.
Băn. Bucov. Briceag ordinar 
cu miner de lemn (.. 601)
[srb. b rit va, rut. bryt- 
V a].

■BRISTOL sbst. » llîrtie (sau carton) de cali
tate foarte' fină, ce se întrebuinţează mai ales la 
tipărirea cărţilor de vizită; pr. exl. cartă de vizită: 
o bucată de — care străluceşte deasupra vralnlnl cărţilor de 
vizită (CAR.) [fr.].

BRIŞCĂ1, BHIOIcA (pl.-şte) sf. Trăsurică u- 
şoarâ, neacoperită; birjă ordinară (de ţară); a in- 
bămet cel doi oălntl... la un hieab de brişcă iirg.) ;brl(ilca mea-1 
la portiţa grădinii (alecs.), [rus. b r i 6 k a].

brişcA2 »»- BRJOIOA2.
BRÎşcAR, bricicar sm. Cel ce fabrică, vinde 

sau conduce (ca birjar) o b r i ş c ă: ce dirdiiai tn- 
măl brlcicamle P (alecs.).

BRIŞCU(LI)ŢA ('pi.-tel. sf. dim. BRlşcA1: îm
prejurul gospodăriei... erau Înşirate... brlşcute şl oare cu bol
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BRÎ
BRI' (ORiG.); o brlşcQlit& arendftşeawft tlrltă de trei oălueel 

■ (ODOB.).
•BRITANIC adj-, • Ce ţine de Marea-Brita- 

nie, de Anglia: imperiul-»■ [fr.].
BRţXJ sbst. ♦ = BRţiru ©.

•BRţZÂ (pî.-ze) s[. © Vînt lin, boare, adiere 
[fr.].

BRIGLAsf. (mai adeseapl. brîqle)„şj = vAtalA. 
BRIGLAR (pi.-are) sn. >3 Băţul orizontal oo 

ţine b r I g 1 e 1 e Ia războiul de ţesut, numit pe 
alocuri ,,arţar”.

BRţIE Sf. ♦ = BRţin © .
BRlNAŞ wm- BtRNAŞ.
BRţNCA1 (pl.-ci) Sf. i. © ^ Labă, partea do 

jos a piciorului unui animal: şi momită... cu o gratie 
cocheta, Ţine ’n » o loroletd (DON.) ® F Mină: odată 
era olt pe-aol să pun brtnoa pe el <ret.) t ® F tmpinsă- 
tură puternică cu mina spre a depărta pe cineva 
sau a-1 face să cadă; imbrincitură: am început eă-i 
plătesc cu doblndă pumnii din grădină el brinoa de la şcoală 
(ON.) 1 ® f BRÎNCA-ţrRStTLUI1 = ORţTOEA -PAMţNTTJLUI; 
BRţNCA-URSULUI2 = PEDICUŢA.

2. BRţNci pi. © Labe, picioare; ne—, în patru labe, 
pe cîteşi patru picioarele [vorb. de animale), pe 
miini şi'pe picioare (vorb. de oameni): a umbla 
pe ~; a da, a cădea pe sau In <v, a Cădea CU faţa la pă- 
mlnt t ® Impinsătură, tmbrîncitură: asviriea pe 
boier cu —- pe scară (i.-gh.) ; a da cuiva, a-1 împinge cu 
putere, ca să se depărteze sau să cadă: i se pare că 
l-a dat cineva /v Intr’nn abis ivlah.i ; 0 a da un brlnclu: 
numai olte un brlnclu le da... şl se duceau peste oap iisp.i ; 
® F: Inima II date dsp.), inima îl îndemnă, îl îm
boldi [lat. b r a n c a].

BRÎNCĂ1 sf. Boală de vite şi de porci ca
racterizată prin umflarea gi- 
tului (la porci şi la vite) sau 
a capului (la vite): poroii i-a 
vindnt, că a auzit că prind a muri
de.» (RET.) 1f ® / Boală, la om, 
molipsitoare, .epidemică, care 
se manifestă printr'o umflă
tură dureroasă a straturilor su
perficiale ale pielii (la faţă şi 
la gît, la mîini şi la picioare); 
e numită în Afo/rf. ,,orbalţ”; 
termenul ştiinţific e ,,erisipel”
II ® f Plantă ierboasă care 
creşte pe ţărmul mării şi din 
cenuşa căreia se extrage sodă; mai poartă numi
rile de ,,guşteriţă”, ,,iarba-porcului” şi „iarbă-să2 
rată”; poporul o pune în scăldători ca leac pentru 
bolnavii (le brîncă (Salicomia kerbaceea) (fgi] 602) 
K ® sau BRţNCA-POROULUI1 = BUBERIC H ® ■ţ 
BRţNOA-PORCULUI2 = CINSTEŢ,

BRÎNCARIŢA (pl.-te) sf. Ş. = BRÎNCA2 @. 
BRÎNCI (-cesc) vb. Ir şi re/l. A(-şi) da b r î n c i, 

a (se) îmbrînoi: fata li brlnceşte cit oolo (CRg.) ; se tnghe- 
sulră, se brlnclră şl-şl sparseră şipurile (sad.).

BRÎNCIŞ adv. Pe b r î n c i, în patru labe. 
BRÎNCrU BRÎNOA1 ®.
BRtNGULlŢA (pl.-te) sf. F 

dim . brInoA1 ® •
BRÎNGUŢA1 (pl.-te) sf. © 

dim. BRţNCA1 «I © «■ = napi-sAl- 
BATICI ţ[ ® A —de-pisjoA = su- 
LITţoA.

BRÎNGUŢA2 (pl.-te) sf. A ©
Planta ierboasă din fam. cru- 
ciferelor, numită şi .,bruncu- 
ţă“, „burnicruţ”, ,,frunza-voini- 
cului” şi „sămeuţă”; are tul
pina păroasă şi florile galbene; 
creşte mai ales prin dărămături 
şi pe locurile sterile (Sisymbrium 
ofjicinale) ([D 603) H ® Plantă 
din aceeaşi familie, cu florile , 
mici, galbene, care creşte pe lingă •''S-“S- Bnncui.'i. 
bălţi şi pe locurile umede; e cunoscută şi sub nu
mele de ,,rapiţă-sălbatică”; se întrebuinţează în 
medicină ca antiscorbutic şi pentru curăţirea sîn- 
gelui (Naslurlium palustre) (>i] 604) H @ = nAstu- 
HEI< [germ. B r u n n e n k r e s s e -t- b r I u c ă].

Fig-. 6o^. Brîncă.

Fig. 6o4. Brincuja.

BRÎNDUŞA (pl.-uşl) sf. A © Mică plantă ier
boasă, numită şi ,,brinduşă-de-primăvară”. ,,brîn- 
duşă-albastră”, ,,brînduşă-de- 
munte”, ,,miţuvele” ,,şofran” 
şi ,,şofrănel”; face flori violete 
sau albe, ou vărgi violete sau 
albe de tot; se cultivă uneori 
prin grădini ca plantă orna
mentală; poporule întrebuin-c 
ţează ca leac contra frigurilor 
( Ctocus Heuffeiianus) ('fl 605): 
brlnduşlle, ou toile vApsIte de razele 
soarelui, au împestriţat livezile (lung.) 
t ® Plantă vivace, înalta de 
15-25 cm., foarte răspîndită 
în fîneţele umede; înfloreşte 
toamna, fără să aibă frunze; 
numai primăvara, frunzele cele 
lungi ies din pămînt Inconju- 
rind fructul rămas de pe urma 
florii; toate părţile acestei plan
te sint veninoase; se numeşte 
încă după regiuni, ,,brînduşă- 
de-toamnă”, ,,brînduşa-mor(i- 
lor”, ,,bălură”, ,,coapa-ciorii”, .,ghicituri” şi ,,rus- 
cea-de-poia
nă” (Colchi- 
cum autum
nale) (;^602)t 
® Micâplantă 
Ierboasă nu
mită şi ,,brin- 
duşă-galbonă11 
sau ,,şofran- 
galben”, cu 
flori galbcne- 
aurii; creşte 
în poieni şi pe 
marginea pă
durilor (Cro- 
cm aureus)
© Mică plan
tă ierboasă cu 
flori albe sau 
azurii; e nu
mită şi ,,brlnduşă-albă”, ,,brinduşă-mică” sau ,,şo- 
fran-vărgat” (Crocus reticulatus).

BRÎNDUŞIGA (pl.-şele) sf. A dim. brîndvşA.
BRÎNEŢ = BiRNET.
BRÎNIŞQR (pL-osro) sn. © dim. BRţU •;© Bră- 

cinar, bîrneţ.
BRInzA sf. © fSt Laptele de oaie, de capră, de 

bivoliţă sau de vacă, închegat, stors, frămîntat şi 
sărat, păstrat apoi în burduşe, în putini, în cciajă 
de brad, etc. sau îndesat în calapoade spre a-i da 
o formă specială; după telul laptelui, se deose- 
beşte: de oalel>«'de caprd;.^după anotimp do 
varii (numită Trans. şi maro) şi — de toamnâ (numită ^ 
Frans. şimicâ); după modul de preparaţiune:-» 
de burduf sau'^ ungurenească, îndesată în burduf de 
oaie sau în băşici (de porc sau de bou);~ 
de brad, păstrată în ooşulcţc dc coajă de brad;-*' 
de puţind, —- de brădoale sau — tare, îndesată în putini 
ce se acopere cu pămînt sau se îngroapă în celar, 
ca să nu răsufle bi'înza; moaie sau — degerată, care 
se face mai ales toamnâ din caş proaspăt, tăiat 
mărunt şi băgat în putini bine astupate; —sburatd 
nr SBURAT; — de Brăila = TELEMEA; = a se face 
— , a se corăsli, a se strica (vorb. de lapte); — 
bună In burduf de eline, se zice despre un om cu carte, 
cu o stare socială însemnată, dar lipsit de caracter;

oind e —, nu-1 bărbinfă, cîfid ai dc unele, îţi lipsesc 
altele; ^: frate, frate, brlnza-i pe bani, la negoţ, în afa
ceri, cînd c vorba de bani, nu se ţine seama de le
găturile de familie, fie-care Irebue si'i plătească;
F: la anul ou—, niciodată; F: m’ai umplut do—, 
mare ispravă ai făcut! n’ai făcut nici o scofală, 
nu mi-ai adus nici un folos; F: a nu face (nici o) — 
cu cineva, a nu face nici o ispravă cu cineva; F: nu o 
nici o — do el, iiu e bun de nimic, nu e de nici o 
treabă; F: a se duce opt (sau nouă) cu a brlnzll isau 
opt, şi cu a brlnzll nouă), uplcca şi să nu mai vie, şi

Fig. 605..Brin- 
duşă-de-primă* 

vară.

Fig. 606. Brinduşă-de- 
(oamnă.
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să nu SC mai Întoarcă vreodată: să-i tragem o t&- 
văleală să se' dooă nonă ou a brlnzll (Dlvr.) *| (,-i) ^ Săp- 
tămtna ' brlnzil, săptămtna albă(e«~ AJiB); Dumineca 
brlnzll. Dumineca din săptămtna albă; lăsatul de 
cea din urmă zi a săptămtnei albe.

BRÎNZAR sm. V Vînzător de b r 1 n z ă.
BRÎNZÂRp: sf. © V Negoţ sau fabrică de 

brlnzeturi © î5i Despărţitnra din stină unde se 
fabrică b rt n z a.

BRÎNZETtJRI sf. pl. col. BRţNzA. Diferite so
iuri de brl'nză.

BRÎNZI (-zeşte) vb. Tcfl. X A se face b r 1 n z ă, 
a se strica (tjorb. de lapte).

BRÎNZOAICA (pi.-ce) sf. X Un fel de plăcintă 
cu b r î n z ă.

BRÎNZps adj. © Cu b r 1 n z ă multă H © De 
felul, de Înfăţişarea brînzei.

BRţU {pl. brine, briio) sn. ® .a Cingătoare lată 
făcută dintr’o ţesătură de 
lină (de obiceiu colorată) 
care se poartă (mai ales de ţă
rani şi ţărance) încinsă peste 
mijloc; în ea omul poartă 
punga cu bani, cuţitul, fluie
rul, iar femeile, furca; în tim
purile vechi, se ţinea şi căli
mara în brîu (U 607): liăoâl 
CU cămeşi albe şl brlle late (n&gr.) ;
Intingtnd din vreme In vreme con
deiul... In căllmările de la ^(i.-gh.);
0: a sta cu mllnlle !n a Sta 
ncactiv, fără a lucra ceva; a fi 
sau a se ţinea, a se lua de ou 
cineva, a fi foarte familiar cu 
cineva, a trăi cu cineva pe un picior de egalitate! 
© Cingătoare lată (roşie, albastră sau neagră) pc 
care o poartă preoţii lf © Mijlocul trupului, locul 
unde se încinge cineva cu brîul: cu barba pină la^; 
băiatul Învăţase carte pInă din sus de <isp.) ! @ .A Dungă 
lată, chenar, ornament de văpsea sau de tencuială 
în jurul unui stîlp, dealungul unui perete, etc.:
ochi de fereşti... pe care o Împodobesc brliele albastre (IRO.); 
încinsă de brtie albe sculptate în piatră (vlah.) ! ® Pr. ext 
Dungă: ici şl colo se vedeau brlle negre pe miriştile pără
site (vlah.) ; ceruri de oglinzi, plutind ou... brlle de curcubeu 
(EMIN.) ! © Şir de munţi: la clte primejdii au Învăluit 
mina aceasta de oameni semănată pe brliele Carpaţllor ivlah.) ; 
brliele de muscele se zăreau Intr’o lumină leşioasă (dlvr.) ! 
© (pl. brtnri) Danţ ţărănesc la care jucătorii se ţin 
cu mîinilc de brîîele vecinilor: joacă hora «i bătuta, 
;1 chindia, de dirdiie pămtntul icar.) ; trăgeau... la nlşto briuri 
9l la ni^te bătute, de parcă-ti dedea inima brlncl (tsp.i 1) 
® ☆ © BrIul-lul-Dumnezeu, briul popii, briul Cosln- 
zanii, aj calea lactee., b) curcubeul.

BRÎULEŢ (pl.-te), BRlUŞQR (pî.-oare), O BRÎUT 
(pî.-te) sn. dim. brîd.

BROAJBÂ, BRQJBA. BRQ(a)ZBA (pl.-be) sf. ţ 
= NAP ® [srb. b r o s k V a].
OBROANCA ipl.-ce) sf. Băn. ffi J Contrabas ® 
® F ♦ Varietate de fasolo cu boabele mari 
[comp. rus. brunîka ..balalaică11].

broasca (pî.-ete) sf. © «ţe Animal amfibiu, 
fără coadă, din ordi
nul batracienilor, cu 
patru picioare din 
care cele două dina
poi mai lungi, ou

Fif. 607. Brîu.

Fig. 6o3. Broasca.

■'Jţi.i-.

Fig. 609. Broasca-riioa,s.a.

fi, că se găseşte cine să-l folosească; nu bea apă, că taci 
broapte (tu ptntece), se zice, in glumă, aceluia care

gura largă şi ochii bulbucaţi; trece pină la starea 
adultă prin mai multe metamorfoze; în primele 
zile, cînd iese din ou, seamănă cu un peştişor, are 
coadă şi respirăprm branhii; în această stare c nu
mit ,,mormoloc” (Rana esculenta) (Ş]] 608); —O: 
lao să tle, (că) broaşte aint destule! numai belşug de-ar

Fig. 610.

Fig. 612. Gură de 
broască.

F'ig. 613, Broască.

bea apă multă; iron. viu călcat de 
broaşte sau vin de nude ciută broasca, 
apă; e latat ca broasca, e prost dC dă 
in gropi; e plin de noroo ce brcaşca de.'>; 
păr, se zice despre cineva care n’are 
noroc de fel; a sa tace ~ la [sau pe) 
pămint, a se aşterne pămintului, Broasca-jesto.asă. 
spre a nu fi zărit, a se piti H ©
F Copil mic, broscoiu Ut® -rIioasA, -.-bu
boasa soiu de broască 
greoaie, urîcioasă cu pie
lea acoperită de negi 
(Bufo vulgaris) (H) 609) 
i[® b3> -'-Ţestoasa, soiu 
de reptilă al cărei sche
let e alcătuit dintr’o cu- 
tle osoasă numită „ţeas- Flg;,61.1' Broa!că 
tă” sau „carapace’’ în care e aşezat corpul ani 
malului; ţeasta însăşi e aco
perită de o scoarţă din care 
se prepară bagaua: numită şi — 
cu-troacA (Tesiudo graeca) (l-i]
610)1[ (I) încuietoare de me
tal fixată lă o uşă sau la im 
sertar (]ri] 611); Intcrsel cheta de 
două ori In şl mă culcai ign.) ţf 
® /(P)Umflătură ce se formează 
sub pielea de la pleoape sau de la obraji H © 
umflătură sub limba sau 
Subt falca vitelor cornu tc:
pentru —' la vite albe să 
Împungă supt limbă (orAgh.) * '
® Un fel de rindea, 
numită şi ,,gură de broa- 
sc,ă“ ([H 612) li ® 1. Bu
cată de lemn sau de fier 
pe careserazimă capătul 
grindeiului de la roata 
moriiH ® lîs Floarea cres
tată la căpătîiul stupilor unei case ţărăneşti 
® A Plantă cărnoasă cu ramilca- 
ţii mari, plane şi groase, origi
nară din America şi cultivată prin 
florării şi în caso ca plantă de 
ornament (Opuniia ficus indica)
(igj 613)li © A broasca-apei, plantă 
ierboasă care creşte niai mult 
prin bălţi cu frunzele cufundate in 
apă, iar florile, verzui, sînt aşezate 
într’un spic la vîrful tulpinei (Po- f 
tamogeton lucens) (@](614) t ® ♦ BU-'
RUIANA-broaştei (PAC.) - IARBA- 
USTUROASA; — IARBA - BROAŞTELOR
tm- broasca Hat. vulg. 'b r o s o a].

BROATEC W BROTAC [lat. 
vulg. ‘bfotacus < gr. 
atestat şi sub forma ţo6'za'/io<;].

BROBIN’ţ'A (pi.-te) sf. ® A Broboană, boabă 
•i ® Olten. (vîRc.) f Bubuliţă, sgrăbunţă [comp. 
BROBOANA] .

BROBOADA (pl.-de) sf. ^ Basma mare, de 
lină, ou care se leagă femeile la 
cap sau pe care o poartă pe spate; 
boccea ((gj] 615): ca aceeaşiruptă... 
ar pleoa bucuicasă şl nici nn s’ar mai 
uita In nrmă (vlah.) .

BROBOANA (pi.-ne) sf. © A 
Boabă (de strugure, etc.) •[ ® a =
AORIŞ Ti ® Picătură marc (de su
doare) : tşl şterge brcbcanele de sudeare 
care-i acepăr fruntea (CAR.) ţ ® ^ Bu-
huliţă, sgrăbunţă [big.].

BROBONA (-cnez), ✓ BROBONJ 
(-cnesc) vb. ir. Şi refl. A (se) acoperi 
cu b r O b O a n e, cu picături mari 
(dC sudoare): se şterse de endcarea 
care-i brcbcnaee fruntea (Dlvr.) ; fruntea lui Dan 
bcnl de sudeare (vlah.) ,

BROBONAT, BROBONIT adj. p. BROBONA, -ONJ.
© Acoperit cu broboane do sudoare: cu sprincenele

BRO

Fig. 614. 
Broasca-apci.

Fie. 615
Broboada.

bro-
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BRO-
BRO

brobonate de audonre (DLVR.); Iruatea-1 era brobonltft de sadoan
(VLAH.); pT.'ex(. despre picăturile derouă: plaiurile verzi 
brobonlte de rou&, par bătute ou diamante (vlah.) f ® Ro
tund şi plin oa o broboană: rouă brobonată stă fru
moasă... pe Ierburi (JIp.i.

1 'BROCAHD (pi.-duri), *BBOC*(R)T (pJ.-turl)sn.5IS 
Stofă de mătase ţesută cu flori sau alte ornamente 
şi cu fire de aur sau de argint: ou baina de brooard 
verde oas.); Işl aduse aminte... de un brooart rămae de la 
maloă-sa (0..zamf.) [fr. brocart].

BROCIU sbst. ţ = roibA [srb.].
OBROD sbsţ. Mold. Trans. © Vad f © Pod umblă
tor [vsl.j.

, * BRODA (-dez) vb. tr. © A coase în relief flori 
sau alte ornaniente pe o pînză sau pe o stofă, a 
ţoase la gherghef 1f © ® A împodobi (o povestire) 
(!u diferite.amănunte [fr.].

BRODAR = BRUDAR.
BRODEALĂ (pj.-ell) sf. Faptul de se bro

di; nimereală; la la Intîmplare.
* BRODERţE sf g>' Cusătură (la gherghef) fă

cută In relief pe o stofă, 
înfăţişînd flori sau alte or
namente ([a] 616) II © J 
Grup de note de pasaj, în 
jurul notei reale, adăogate 
cîtendată de executant [fr.].

BRODI (-odesc) j.. vb. tT.
Şi inlr. ©’ A nimeri, a găsi 
ceva din Intîmplare: brodea 
uneori adevăruri de o profandl- 
tate tnmărmurltoare (dlvr.) % (D 
A găsi pe cineva din 
Intîmplare, a nemeri ■ 
undeva, a ajunge un
deva din Intîmplare 
sau la momentul o- 
portun: l-am brodit too- 
mal c'nd să plece ri 6l6 Broderii.
de-acasă Ş[ © t ~ cin-
stea cuiva, a păzi, a da cinstea cuvenită cuiva: 
taste datorlu să brodească cinstea altuia (prv.-mb.).

2. vb. refl. A se Intîmpla (să fie undeva), a se 
nemeri: vl le volu povesti, cind se va mal » vreme cu pri
lej osp.) [vsl. brodiţi],

BRQJBA IV BROAJBA.
'BROM sbst. Corp simplu, lichid, de coloare 

roşie închisă, cu miros tare şi neplăcut, emite la 
temperatura obicinuită vapori foarte primejdioşi 
de respirat; simbol chimic Br [fr.].

•BROMAT sm. S: Sare rezultată din acţiunea 
acidului bromic asupra unei baze [fr.].
‘BROMHIDRIC adj. V Acid/*’, acid format 

prin combinarea bromului cu hridrogenul [fr.].
’BROMURĂ (pi.-ri) sf. ' Ori-ce corp format 

prin combinarea bromului cu un metal; e p sare 
a acidului bromhidric: /»' de potasiu, de argint [fr.].

*BRON(C)HIAL adj. £> Privitor la bronohii, 
CC ţine de bronchii [fr.].

*BRON(C)HII sf. pl. S>
Cele două canaluri cu sche
let cartilaginos, formate 
dintr’o serie de inele, care 
iau naştere la bifurcarea 
trucheei-arterc, şi care se 
ramifică, unul în plămînul 
drept, iar celălalt în plămî
nul sting (>;| 617) [fr.],

*BRON(C)HITĂ. *BRON- 
SJTÂ (pl.-te) sf. f Iu fia- 
maţiunc a membranei mu
coase a bronchiilor [fr.].
*BRQN(G)HO-PNEUMONIE sn. f Inflama- 

ţiune â bronchiilor şi a parenehimului pulmonar. 
'BRONŞITA IV BRONCHITA. 
'BRONTOSAURUS sm. invar..Gen de rep

tilă uriaşă care trăia în epoca secundară a forma
ţiunii pămîntului, găsită în terenul jurasic al mun
ţilor Stîncoşi (Şl 618) [fr.].
'BRONZ (pj.-zurl) sn. X Metal gălbuiu obţinut 

printr’un aliaj de aramă la care se adaugă cositor, 
zinc, aluminiu, plumb (d>) ,,acioaie-‘); din el se fac

Fig. 617. Bronchii.

clopote, monede, obiecte de artă, etc. ţ © (f) inimă 
de /*, inimă de piatră, nesimţitoare t © Obiect de

Fig. 619. 
Broscarijă.

Fig. 61B. Brontosaurus.

artă făcut din bronz 1[ ® ^ virata de -*■, epocă pre
istorică intermediară întfe vîrsta pietrei lustruite 
şl aceea a fierului [fr.].
'BRONZA (-zez) vb. tr. A da unui obiect culoa

rea bronzului [fr.].
BROSCAN sm. «5» = BROSCUŢA.
BROSCĂNţlSC, broscArrsc adj. De

broaşte: apa rămlna... .tormlnd multe locuri de adă
post pentru neamul broaoăreso (SLV.).

BROSCĂRIE sf. © Lac de broaştef© 
Mulţime de broaşte.

BROSCARIŢA (pl.-te) sf. A 
Plantă, nurhită şi ,,limba-apei” sau 
,,notătoare”, care creşte prin bălţi 
şi prin apeie lin curgătoare (Po- 
tamoqeton natans) ([a] 619) [broa
scă].
OBROSCHIŢA {pl.-te) sf. Trans.
^ Altiţă [germ. Brflstchen -I- 
broască].

BROSCOAICA (pl.-ce) sf.
© Femela broaştei t ® Broa
scă mare.

BROSCOIU sm. pap- © augm. 
broasca t © Partea bărbătească a 
broaştei: '*01 otnd începe, toate celelalte 
broaşte după el strigă (ool.) H © F Copil: un */ de 
băieţaş slăbuţ (BR.-vn.).

broscuţa (pl.-te) sf. dim. BROASCA. 
OBROSTÂC, brostAcşl sm. Often. (vîrc.) «Şa = 
BROTAC, brotAcşil [brotac-fbroască],

'BROŞA (-oşez) vb. tr. ^ A îndoi coaiele unei 
cărţi, a le'coase laolaltă şi 
a le pune o copertă de, 
htrtie [fr.l.
’BRQŞĂ (pl.-şe) sn. Ac 

de piept, împodobit une
ori cu pietre scumpe ([@1 620) [fr. b r o c h e].
'BROŞAT i. adj. p. BROŞA: carte /*ă ţ|^[ (£1 Nţ- 

BROSAT.
,2. sbst. Faptul de a broşa: ~ul cărţilor.
BROŞTESC adj. © «!> Pe broască |©a

LInA-BROŞTEASCA = LţNA BROAŞTEI ; FLOABE-BRO- 
STEASCA IV FLOARE.

BROŞTEŞTE adv. Ca broaştele: a In- 
nota -*/ (ŞEZ.).

BROŞTET sbst.,BROŞTlMEs/. © col.BROASCA. 
Mulţime de broaşte li © F Mulţime de copii mici.
'BROŞURA {pl.-ii) sf. Cărticică, carte subţire 

broşată: scoase din sin o'*' cartonată cu blrtie pestriţă 
(NEGR.) [fr. brochure].
'BROŞURţCA (pZ.-rele) sf. dim. BROŞURA: totl 

citi scriseseră o carii, o — sau un 
articol de ziar (i.-gh.) .

BROTAC, broatec sm. ©
Broscuţă verde care tră- 

eşte pe frunzele arborilor .sau 
prin tufişuri (Hyla arborea)
([Ş] 621): grierii şl broatecii din 
Iarbă tăceau o muzică orlginalăi 
(NEGR.) t © Pr. anal. Lemni 
scurt şi rotund care se pune 
subt un butoiu, o mobilă 
grea, etc. spre a le urni din 
loc mai uşori) ® .M. = broa
sca ® [lat. vulg. «brotacus 
< gr. pdTpaj^oţ].
OBROTACAR, brotacAr sm. Trans. teje, =brotAC.

BROTACEL sm. dim. brotac: brotăcoii oră- 
cftlau In depărtare usp.).

Fig. 620. Broşa.

Fig. 621. Brotac.
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Fig;. 622. 
Browning.

BROTAN sm. ® = brotac 1! © Broscuţă. 
BROTÂNEL, sm. dim. BROTAN. 

OBROTI (-Usc) vb. iidr. Băn. A se avea bine cu 
cineva, a trăi în legături 
de prietenie cu cineva.
•BROWNING sbst.

JF" Revolver cu încăr
cătura automatică ■ (irg]
622) [tr.< engl).

BRQZBĂ IV- BROAJBA.
BRRi interj. Exclamaţie a

lui ce tremură de frig: brrr! 
ra-1, de oaBO& şi mitele (aLtEcs.)*
o BRyCÂ sf. Olten. Băţ cu care sc 
sgindăreşte focul [srb. bruklj e].
O BRUCER (pi.-ere) sn. Băn. ® = BRţrcA ţ) © Pă- 
căleţ (LiliB.).
O BRUCI (-uceso) vb. tr: Olten. Băn. ®- A atîţa focul 
sgîndărindu-1 cu vătraiul H © A ghionti, a da 
ghionturi ţi ® A mototoli [brucă].

BRUDAR, BRODAR sm. Gel ce mină un pod um
blător, podar - brudarli lucrează la hinlo şl caii lovesc ne
răbdători sclndurlle răsunătoare urg.) [b r o d].

BRUDINĂ (pi.-ini) s/. ® Podăriţ, taxă plătită 
pentru trecerea pe un pod plutitor t ® Vad, -tre
cătoare Ţ[ ® Pod umblător, luntre care trece oa
menii, vitele sau carele de pe un ţărm pe celălalt 
[brodi-
OBRyDţU adj. Mold. Maram. Trans. Băn. Necopt 
Ia minte, copilăros: ceia ce vor tace silă a ouconl 
brudii (PRV.-LP.)ţ Fost-am tlnăr şi .w. Pare-mi rău s'amu-1 
ttrzln (IK.-BRS.);
O BRTJDNIC adj. = brudiu: se alintă ca o copilă -»ă
INEOR.I .

BRUFT sbst. A Varul ce zidarul aruncă cu 
mistria pe peretele de tencuit.

BRUFTUI (-nesc) vb. tr. & A A arunca cu 
mistria tencuială pe un zid 1f ® © f A certa 
straşnic, a ocări sdravăn [b r u f t].

BRUFTUIALA (pî.-ieil) sf. ® A Tencuială 
aruncată cu mistria pe zid U © 0 F Ceartă, ocară, 
bătaie Sdravănă: le-a dat Turcilor o de-o pomenl-0 
şl pe cealaltă lume iisp.l [b r u f t U ii.

BRULINC = buRLJNC.
BRUMA (-mează) © I. vb. unipers. A cădea 

brumă.
2. vb. tr. A acoperi ou brumă: Cit o ninge şi-o 

brumează, Ea e tot mindră şl creată (iK.-BRS.).
bruma (pl.-me) sf. ® © Rouă Îngheţată şi 

albă ca zăpada ce se depune In nopţile reci şi se
nine pe plante, pe pămînt, pe case, etc.: a început să 
cadă şl să se rărească trnnza lăstarului (BR.-VN.); 0: cine 
se teme de —, să nu sădească vie (ŢICH.) r ©Strat 
albicios ce acopere, ca bruma, unele poame (pru-, 
nele, strugurii, etc.j, numit în Mold. ,,promoroacă” 
II ® © Chiciură, promoroacăţf ® 0 Cantitate mică, 
neînsemnată: încep să-şi ridice turmele şl ce bruma le-a 
mal rămas ivlah.) [lat. b r u m a].

BRUMAR sm. (g) ® Numele popular al lunii 
Noemvrie, cind cade mai adesea b r u m ă t © Pe 
alocuri, luna Octomvrie, numită mai adesea ,,bru- 
mărel”.

BRUMAREL 1.. sm. ® Numele popular al 
lunii Octomvrie.

=. adj Brumăriu, cenuşiu (mai 
ales despre lina oilor).

3. brumArele sf. pl. ţ Plantă 
ierboasă, cu liori roşii-violete, albe 
sau pătate; originară din Statelc- 
Unite, se cultivă la noi ca plantă 
ornamentală (Phlox paniculata) (ipjl
623) [brumar].

BRUMAriu ţ. adj. Albicios
ca bruma; sur, cenuşiu: cu 
ghioaga pe umăr şl căciula brumărle pe 
ceală (VLAH.) ; crengi mal borbonate de pru
ne brumărli urg.) ; şuviţele brumărli de păr (grig.) .

2. brumArie sf. ţ Varietate de struguri. 
brumat adj. ® p. bruma H © Bătut de

brumă "i @ Brumăriu: păzeşte strugurii brumaţi cu 
suliţa li mină mrg.) ţ[ © © F Fără chef, plictisit: ce 
tl~e, prietene, ... de eşl aşa — Y (mera).

Fig. 623
Brumarele

BRUMATEC adj. Torhnatec, geros [brumă].
BRUMOS adj. ® Plin de brumă, încărcat de 

brumă © Geros, friguros H ® * Ceţos, neguros: 
subt un cer ~ şi posomorit (Negr.) [lat. brumosus 
H © fr. b r u m e u x].

•BRUN, -nA (pl.-ne) adj. şi sm. f. ® De coloare 
închisă, ce bate In negru ţi @ (Om) oacheş, (fe
meie) oacheşă: brunele lăceau mai multă întipăriră'asu- 
pră-ml daolt blondele (GN.) [fr.].

BRUNC(R)yŢ sm. A = BRÎnovtA2.
BRUNCyŢA sf. (coDR.) A = BRÎNcutA2.

•BRUNEL sbst. ^ Stofă de lină de coloare în
chisă (la început ca a prunelor vinete): să mă vezi cu 
ghete de ou blzet (CAR.) [germ. B r u 11 e 11 e].

•BRUNET, -ETA(pî.-te) adj. şi sm. f. (Om) oa
cheş, ocheşel, (femeie) oacheşă, ocheşică [fr.]. 
CBRUS sbst. Băn. Piatră de ascuţit, cute, gre
sie [srb.].
•BRUSC i. adj. ® Iute, aspru; răstit: vorbire 

—ă t © Repede, negîndit, neaşteptat: mişcare-vă.
2. adv. Părăveste, penegîndite, pe neaşteptate:

o izbucnire de lumină, aprinsă şi iarăşi — stinsă (br.-vn.)
[fr. b r u s q u e].
•BRUSCA (-schez) vb. tr. ® A adresa cuiva vorbe 

aspre, a-i vorbi cu glas răstit H © A pripi, a lua 
omul cu zorul [fr. b r u s q u o r].

BRUSCALAN, BRUSCAN sm. A = LAPTUCUL-OII 
[comp. brustur].
•BRUSdHEŢĂ (pl.-te) sf. Purtare bruscă; vor

bă bruscă, aspră, răstită [fr.].
BRUSTAN sm. A = LAPTUCUL-QII [comp. BRU

STUR].
BRySTUR(E) sm. A ® Plantă cu înfăţişarea 

unui mic arbust, înaltă de 60-120 
cm., cu foile foarte mari şi lato, 
care creşte pe 
locurile incul
te şi pe mar-j 
ginea drumu
rilor ; florile—, . 
ei, purpurii||jf.^^ 
sau violete,® 
alcătuite din Q 
nişte capitule 
rotunde, pre
văzute (le jur 
împrejur cu 
mici cîrlige, 
se acaţă uşor
de hainele trecătorilor şi de lina oilor; c în
trebuinţată contra durerilor reumatismale şi la 
unele boalc de piele (Lappa major, L. minor, L. 
tomentosa) ('_>( 624): muncitorii, desculţi, cu trunze de 
brusturi pe cap (VLAh.i H ® — .S 0 U —-DUCCE = CAPTALAN 
ţi ® ~-NEORU, plantă ierboasă, cu flori galbene care 
creşte mai ales pe munţi în pădurile umbroase 
şi umede (Symphytam cordatum) ţi ® brusturul- 
caprei, BRUSTURUL-On = lAptucul-qii.

BRUSTURAŞ sm. A dim. brustur(e) .
O BRUŞ sm. Olten. Tr.-Carp. ® Bulgăre de pă
mînt, de zăpadă, etc.; bulz: greierul... îşi razămâ 
capul obosit pe un — In iarbă (mera) ; poate agonisi pen
tru fie-care zi clto un de mămăligă (ret.) ţi ® pl. A = 
NEQRUSCA ®.
O BRUŞI1 (-uşesc) vb. refl. Tr.-Carp. A-şi arunca cu 
bulgări ie zăpadă [b r u ş].
O BRUŞI2 (-uşesc) vb. tr. şi refl. Olten. Băn. ~ 
BRUCţ © ®.
O BRUŞOS adj. Tr.-Carp. Plin do bulgări [b r u ş].
•BRUT1’ adj. ® Nelucrat, nccioplit, aşa cum se 

găseşte în natură: piatră ~-ă; materie *ă; zabăr —'. 
zahăr nerafinat ţ[ © Grosolan: om ~ ţ| @ Fără 
viaţă, -lipsit de mişcare: corp — ţi ® CjF Produs 
ciştig —, venitul, cîşLigul total din care nu s'au 
scăzut cheltuelile făcute ţi © V oreutate ~ă, greu
tatea unui obiect, unui pachet, etc. din care nu s'a 
scăzut daraua sau învelişul [fr.].

BRUT2 (pl.-turi) sn. X Pline neagră de cali
tate proastă [sl. b r o t ă < germ.].
•BRyTA (pl.-te) sf. Om grosolan, necioplit, mo

jic, lipsit de simţire [fr.]..
•BRUTAL adj. ® De brută, dobitocescţl © Gro-

BRO-
BRU

Brusturi.
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BRU- solan, mojicesc: s'a ar&tat a fi un om prea ^ şi prea nr-
BUC

Fig. 625. Brutărie.

suz (CAR.); — adv.: s’a purtat ~ ou el [fr.].
•BRUTALITATE sf. © Fire sau purtare bru

tală. H ® Grosolănie, mojicie [ir.].
•BRUTALIZA (-izoz) vb. tr. A trata in chip gro

solan, In mod brutal [fr.].
BRUTAR sm.. brutAreasA (pi.-ese) sf. © Acela 

(aceea) care face sau vinde pîinea, pîinar (plină- 
reasă) [brutsj. ; . ,

brutărie sf. V Lo-
cui unde se face sau se }, jţi r'; s |
vindeptlnca, pi tărie (jŞ| 625) Jt 
[brutar].
•BRVTO adj. 

şi adv.'^ — BRUT1 
® ® [germ.< it. 
b r u 11 o].
OBUA1 interj. =
NANII
O BUBA (-bez)l.
vb. inlr. şi refl. f A căpăta bube; a se bolnăvi 
de vărsat.

2. vb. refl. Băn. A vartina.
BUbA (pJ.-be) sf. © / Umflătură pepiele în for

mă de băşică, de obieeiu plină de puroiu;j@; (a 
umbla cu cineva! ca cu o * coaptă, CU binişorul, Căutînd 
să nu-1 atingă, să nu-1 supcret © 0 F Punctul du
reros, pricina supărării; asta o buba vieţii mele (BR.-VN.); 
11 ştiu eu buba: aici e buba, aci e aci, aci e toată greu
tatea H ® 1» BţTBA-MîNznLUi,. boală a mînjilor, 
caracterizată printr’o bubă care se face pe cap, 
de pe urma căreia vita e tristă, strănută des şi-i 
curge un tel de puroiu pe nas U ® /■ W BţisA- 
neaorA sau bubA rea, daJac 1 ® bpba-vŞjAtA, 
o băşică care se face mai ales la miini (mai ade
sea între degete) şi la picioare K ® Maram. f Pe
lagră (URL.) 1 ® /■ fl> BpBE-DpLCi pl. Bubuliţe care 
ies la copii pe faţ,ă, pe lingă gură şi pe cap t ® ©
I' Sărbătoarea-bubelor --- BARBURA @ *i © 'f' FRTJNZA-

DE -~-REA sv BUBBRţc ® A Mică crestătură ro
tundă şi vîrtoasă pe coaja fructelor [si.].

BUBAT i. adj jf © Plin de bube. bubos 
t ® — de' vărsat, ciupit de vărsat.

2. sbsl. © f Vărsat, variolă 1) © "© zilele ~uiul, 
zilele de 4, 5 şi G Decemvrie (Sf. Sava, Sf. Bar- 
bura şi Sf. Nicolae) pe care le păzeşte poporul, 
ca să fie ferit de vărsat.
OBUBAU = BOBQU.

BUBERIC sm. A Plantă ierboasă cu tuber
cule noduroase şi unaflatc, cu 
tulpina dreaptă, înaltă de 0,50 
cm. — 1 m., care creşte pe la 
marginea rîurilor şi pe locurile 
umbroase şi umede; - face flori 
brune-măsllnii şi are un miros 
neplăcut, greţos; e cunoscută şi 
sub numirile de „frunză-de-bu- 
bă-rea”, ,,brîncă”, ,,brlnoa-por- 
r-iilui", „poală”, ,,urzică-nea- 
gră” şi „iarbă-neagră” (Scro- 
Ţ)hularia nodosa) (r@l 62G).
OBUBIŢA (pl.-tij sf. Băn. %.
Vierme de mătase [srb.].
OBUBIlcA. BOBÎLCA (pl.-cl) sf. © Trans. f © 
Umflătură, gîlcă, boltă (pac.) (vic.i K ® Băn. A 
Umflătură în formă de fund de pălărie ce se 
formează pe unii copaci, mai ales pe goruni şi 
po fagi [b u bă).

BUBPIU (pl.-oaie) sn. t Bubă maro şi du
reroasă, plină de puroiu, furuncul; Intr’o urmi de 
oaie. Un pumn de buboaie (GOR.) {(fhicitoare despre 
,,usturoiu”).
•BUBON (pl.-oone) sTi / Umflătură dureroasă 

cu puroiu, jirodusă prin inflamarea ganglionilor 
limfatici, mai adesea la vintre [fr.].
•BUBQNIG adj. f Peşti {sau ciumă) -»ă, varie

tate de ciumă caracterizată prin inflamarea gan
glionilor limfatici, mai alesacelordelavintre[fr.].

BUBOS adj. f Plin de bube: Am o iată bu
boasă, Şade cu Vodă la masă (gor.) [ffhicUoare despre 
,,strugure”); broasca-buboasA ww broasoA

BUBUI (bubue) vb. intr. o A răsuna cu un vuet

Fig. 626. Biiberic.

puternic şi prelung, vorb. de sgomotul produs de 
tunet sau de explozia încărcăturii unui tun; tunete 
piefungt se aud bubulnd tn depărtare (vlah.) ; la mlebul 
noptil începură din nou tunurile a (bAlc.) ; pr. anal.: 
locul bubue şl trozneşte In cămin (ooob i"i© A vijîi: daoA-l 
bubue oulva ‘ In urechea stingă, este semn că va auzi o 
veste rea (gor.) [onom.].
OBUBUIEŢ (pl.-te) .sri. Bucov. Boabă mare. glo- 
buleţ, tuberculă: numai cu aceste alunele şl —e şi-au 
tlnut ea zilele (SB.).'

BUBUIT sbsi. © Faptul de a b u b u i 1| © Vue- 
tul prelung şi deseori repetat produs de tunet.sau 
(le explozia încărcăturii vyiui tun: răsunau tăriile oe- 
rurllor de -»ul tunurilor vrăjmăşeştl nsp.).

bubuitura (pl.-tnri) sf. Bubuit scurt de tu
net sau de tun: se auziră nişte pocnete şl tunete, bubuituri 
şi duduiturl îngrozitoare msp.) ; pr. anal.: se aud bubuituri 
In uşa compartimentelor (CAR.) [b U b U i].

BUBULIŢA [pl.-te) sf. f dim. bpbA.
BUBUR’OS adj. f Plin de bubuiiţe, bubos 

[bubă -1- n o d u r o s].
BUBURUŢA [pl.-te) sf. % = BUBDBVZ®.
BUBURUZ sm., BtrBURţrzA (pl.-ze) sf. © Coco- 

loş, bobiţă; tăcea buburnzl de pine şl-1 Înşira regulat lingă 
ceaşcă (vlah.) II © Bubuliţă, sgrăbunţă K © A = 
anina H © = # BQUL-LUI-DUMNEZEU1. 
OBUBUŞLIE s/. Boabă, bobiţă, cocoioş.

BUBUŞO'arA (pl.-re), BUBUTA (pl.-te) sm. f 
dim. bubA.
O BUC1 sm . Mold. Bucov. Trans. ® Pleava ră
masă după vînturarea seminţei de (iînepă sau de 
in, după pisarea boabelor de porumb, eţc.; pisa 
malainl şl-l vlntnra de -~(crg.) H © Caier pe sfîrşiteţl ® 
iij pi, Mold. Firicelele de calitatea cea mai proastă, 
rămase în dinţii pieptenelui de la unele materii 
textile (eînepă, cllţi, etc.), după ce s’au răgilat şi 
periat: aloi stnt nişte -*-I de Ia mămuca, pentru tăcut saci 
(crg.) [comp. alb. buk ,,pleavă”].
OBUC2 sm. Trans. A Pag bătrîn [vsl.].

BUC3 sbsl. numai In loc.: intr’un Intr’o clipă, 
olt ai clipi din ochi, Intr’un suflet, cît ai bate în 
palme: Intr’un ^ ne astupă oalea, de nu ştiai Încotro să 
mergi (CRG.).

BUCA (pl.-oi) sf. ® Fic-care din cele două 
părţi ale obrazului de la tîmplă pînă la bărbie: 
suge cu sete, nmlltndu-şi bucile (d.şr ) 1 ® Fie-care din 
cele două părţi cărnoase ale şezutului (la om), ale 
regiunii posterioare (la animale): oincizeoi de bonte 
pe bucile altora, ce e aceea P (Tjch.) [lat. b U C O a].

•BUCAL adj. Dc gură, al gurii: oriiiciui ~ 
[fr. < la't.].

BUCALAIE m- BUCAlAU.
BUCALÂIU ww BUCALIU.
BUCALAT adj. Urăsuliu la faţă; nevastă-sa 

una blondă, cu părul creţ, sraeă, <^ă (br.-vnj.
BUCALj&U, -laic adj. fS) Cu botul negru, cu 

una sau cu’amindouă fălcile, negre [vorb. de ber
beci sau de oi, ✓ de capre) [bucă -1- 1 a i u].

BUCALIU, BUcAlaiu adj. =BUCAlat: cei mai 
mic, un creţ • • • > bucăllu. se legale cu betele de codita Ini 
(DLVR,); un băletan e’o fetită, roşii şi bucălal roLVR.).

BUCAR (pl.-are) sn. ■«- CURAR [bucă].
BUCÂtA (pl.-ăti) 1. sf. © O parte ruptă sau 

tăiată din ceva: ~ de pline; de lemn t © Pr. ext. 
o parte dintr’un tot; -«de drum; de ioc; de vreme f 
® Una din părţile din oare c alcătuit un obiect t 
® J Parte dintr’o operfi literară sau muzicalăt 
® O unitate dintr’o cantitate mai mare de obiecte 
de acelaşi fel; o de plnză, de postav, de mătase; cit cei 
pe o a vinde cu bucata, a vinde CU mărunţişul [pr. 
op. a vinde cu toptanul sau cu ridicata).

2. bucate pl. © X Mîncări' gătite, feluri de mîn- 
care: a pune sare ’n bucate; © ; (a Pi, a sta) In capul buca
telor. în locul de frunte; I$i: nu te amesteca ca mărarul 
[sau ca pătrunjelul) In toate bucatele ţ| © ţ Alimente, 
provizii TI @ v' Grîne, cereale (pe cînip): dacă in ziua 
de Bobotează va bate crivăţul, vor 11 roade la bucate (ZNN.) K 
® Vile, în spec. turme de oi; s'a tras cu bucatele în
coace, ca şl... alţi mocani (CRG.) [lat. b u c c a t a ,,îmbu
cătură”].

BUCĂTAR sm., BUCAtAbeasA (pî.-ese) sf. Cel
ce (aceea care) are meseria sau cămia (căi'eia) i s’a
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dat însărcinarea de a găti bucate;©; foamea e cei 
mal bon bucătar.

BUCAtArie sţ. ® odaia, încăperea în care se 
gătesc bucalele, cuhnie 1f ® Fe! obicinuit de 
a pregăti bucatele; nn mă împac ca bucătăria oemteescăţ 
® © F Partea măruntă, de pregătire sau de um
plutură a unei lucrări, a unei gazete: era cei mai en
tuziast... dintre tinerii cari tăceau, cum se zice, bucătăria 
gazetei (vlah.i .
OBUCATARIŢA (pl.-te) sf.= BDCAtArEASA.

BUCATE s 'f. pl. BUCATA 2.
BUcAtQIU (pZ.-oale) sm. augm. BUCATĂ1. Bu- 

cată mare: se tntoarse lar& cu un de carne friptă 
In dinţi (mera).

BUGĂTVRÂ (p2.-url) sf. ® = ÎMBUCAtttrA: 
acesta Îşi Înghiţi bucătura (VLAH.) ^ (D Bucată dintr'un 
lucru de mlncare: cu suflet îndurător ll întindeau clte 
o (R£t‘) f ® Trans. X Fel de bucate: işi adună dar 
toată iscusinţa, ca să poată face o care să-1 placă Împă
rătesei (RET.).

BUCATURICA (pi.-rele) sf. dim. BUCĂTURĂ: 
mă lasă si pe mine să frig Ia locul tău această —' (mera).

BUcAţEA (pi.-tela) sf. dim. BUCATĂ 1.
BUCAţELi sin. A Plantă cu flori^roşietice sau 

violacee, cu frunzele inferioare ră
sucite în formă de sul; creşte prin 
fineţe si In locuri umede (Agroslis 
canina) ((H) 627).

BUCAŢELI (-elesc) vb. tT. A face 
bucăţele, ’a rup'e sau a tăia în 
mici bucăţele; apoi ll bucăţeleste .. tot ca 
de tocană (ret.),

BUCAŢI (-ătesc) vb. tr. A face 
b (I c ă ţ i, â rupe sau a fărlnia in 
bucăţi: Paloş din teacă scotea. Bucăţele-I 
bucăţea (teoo.i.

BUCAŢIGA (pi.-tele) sf. ® dim.
BUCATĂ 1 U'© F O de..., puţintel:
Costaa... (era) » de neam cu vorniceasa 
(ORiG.) U ® © F Fată sau femeie fru
moasă; le lăsa gura apă l'a toti după o 
aşa'» I1SP.I îl ® (I1 E — ruptă din..., e
leit..., e aidoma la chip cu..., seamănă ca două 
picături de apă cu...

BUCCEA = BOCCEA.
BUCCIU = BOCCIU.
BUCEA (pi.-cele) sf. tţ^® Colac de fier vlrît în 

butucul roţii spre a-1 feri să nu se roadă de fusul 
osiei f rv roată) ; o luam ce şleau, cu roatele tu norolu 
piuă la ~ (i.-GH.). K ® Cilindrul de metal de la ca
pătul tocului de' scris, în care se vîră peniţa U 
® Veriga, brăţara şurupelniţei Ti ® Partea sfeş
nicului în care se vîră luminarea [lat. buc- 
ceila].
OBUGEN... = BUCIUM...

B'UGHE, / BUCHI Sf. # ® Slova B.din alfabe
tul cirilic: nu străbătuserăm Încă in adluclmlle tainicului 
buchi-az: ba (slv.) T ® Pr. ext. F Slovă, literă: puneau 
cit mal puţine buchi... ca să facă economie de timp $1 de 
hlrtie (i.-GH.)Tf @ pi. Alfabetul {in spec. cirilic): buchile 
slovenăşte le-au lăout singur Sf. Constantin ([’R'. -wu ); 
Învaţă buchile pe de rost, ca să le ştii polmine (NEGR.i T ® 
Carte scrisă cu cîrilicc: ştia mai ales să tllcuească 
de minune buchile-bătrlneştl (Grig.i T ® Scrisul şi Citi
tul, elementele începătoare ale scrisului şi cititu
lui; nu prea am Invătat buche <car.) 1 ® ® Nimic; 
nn ştie —nu ştie două buchi, nu ştie nimic; nu 
ştie să descurce două buchi la gludecătorle (ALecs.) [vsl. 
b u k y).
OBUGHELAR(IU) (pi.-are) sn: Trans. (pAc.) Por
tofel [ung. b"u g V o 1 lă ri s].
OBUGHEUŞTE sf. Mold. A Pămînt neroditor, 
care trebiie lucrat îndelung: are destulă dar nu se 
face nimic (rv..ckg ).

BUGHER sm. g. ® Cel ce învaţă buchile T 
® © începător, ageamiu, neştiutor, ignorant; —ui 
ce se potriveşte unor oameni Învăţaţi şi-l cleveteşte dsp.).

BUGHEREŞTE qdv. Ca un b u c h e r, ca un 
Începător, ca" un ageamiu.

BUGHERI (-eresc) vb. intr. F I- A citi cu greu, 
a silabisi, a sloveni [bnch er].

BUGHERIE sf. t- învăţătura primelor noţiuni

Fig. 627. 
Biicăjel.

Fig. 628. Buchet, 
mucezite ale vr'unul

tio SCri.S şi citit; spoiala enciclopedică cu care lese 
I nzestrat din cel patru ani... de — zăpăcită (vlah.)
[bucher].

■RUGHIIT (pi.-te,t turl) sn. A ® Mănunchiu de 
l'lori T ® Mică plantă ierboasă, 
eu flori albăstrii sau liliachii 
[Geranium pusillum) ()aj 628) 
ffr. b o u q u e t].
•BUGHETIERA (pi.-re) sf.

VInzătoare de mănunchiuri de 
flori, florăreasă ce vmde buchete 
de flori pe stradă [fr.].
'BUCHEŢEL (ni.-ele) sn. dim.

BUCHET ®.
BUCHINI (-Inesc) vb. intr.

- BUCHERI; şl-a iertllt odihna mul
tor noptl, buchlnlnd slovă .cu slovă.
(VLAH.) [b u c h e r i -|- l'r. bou- 
q u i n e r],

'BUCHINIST sm. hgJ Vînză- 
tor de cărţi 'vechi, antic.(u)ar;
o carte rară descoperită In vrafurile
— (VLAH.) [fr. ].

BUCHISA (-Isez), BUCHISI (-Isosc) i. vb. tr. F
bate pe cineva cu pumnii, a da gliionturi, a 

.ghionti; au socotit zmeii că l-au buchisat cum se cade şi (A 
l-au făcut lărlmc(SB.); Începură a-I răsuci şl a-1 buchisi În
fundat (ISP.) .

2. vb. intr. şi refl. Trans. 1- A se frăminta mult, 
n-şi bate capul ca să înveţe ceva, a pisa cartea.

BUCHIS(E)ALA (pi.-eli) sf. F Bătaie cu pum- 
niţ cu ghionturile: mi-l luă... la btişell... de-l zăpăcise 
In buohisell (isp.) [buchisi].

BUCHISI w BUCHISA. 
t B'UGIN...'= BUCIUM2...

BUCINIŞ sm. A ® = anqhelică T © = CUCUTĂT 
(î) — DE-APĂ,'— DE -BALTĂ = CUCUTĂ-DE-APĂ f b U C i n ].

BIJCIU adj. ® Cal —, cal cu părul galben 
pe la bot si pe sub burtă T ® Maram. Gi Oals bnole, 
oaie vărgată în galben în .iurul şi dedesubtul 0- 
chilor.
t BUGIţTC, t BUNCIUC (pi.-ucurl) iBi sn. ® Steag 
(turcesc sau tătăresc) alcătuit dintr’o jumătate de 
coadă de cal purtată pe o prăjină (iwtuiu) f ® Tru
pă de soldaţi [tc. bu (n) 6uk].

BUCIUM* sm. ® Trunchiu (de arbore tăiat 
în bucăţi) T © A Butuc (în 
spec. de viţă): ia—ui vitei trei 
vlăstare cresc (pann) ; se Îngroapă- 
-UI... spre a face vitele mustătl'
(ION.) T ® tî™ Butucul sau c.ă- 
păţîna roţii în care stau înfipte 
spiţele ([D 629).

BUCIUM2 (pi.-me) sn. ® J 
Instrument muzical alcătuit dintr'un tub lung 
de peste un metru, atingînd în uncie regiuni di
mensiuni extraordinare, ca, de pildă 
în Bucov., unde are uneori o lun
gime de aproape 3 metri; e tăcut din 
coajă de teiu sau diii doage subţiri de 
lemn (de teiu ori de paltin), învelite 
cu coajă de cireş; în unele părţi e făcut 
din tinichea; la capătul de jos, tu
bul se lărgeşte şi e puţin încovoiat; 
întrebuinţat odinioară ca instrument 
muzical de războiu pentru stringerea 
oştilor, astăzi nu se mai foloseşte decît 
(le ciobanii din unele regiuni (ţ^630):
de clte ori n’au răsunat codrii... de —ul vite
jilor noştri plăleşii (vla:i.) T © iJr- anal. 
Suldehîrtie, de pînză, etc. Ţ ® Teacă 
(le metal, etc., în formă de cilindru, în 
care se păstrează nete făcute sul: nu mă Fig. gjo. 
puteam opri de a tot scoate din —ul el de tini- Buciume, 
chea şi de a-ml citi şl răsciti numele (GN.)
[lat. b u ci n a].

BUGIUMA (-ium) vb intr. © J A clnta din 
bucium: dar oare ce buciumă străjerul? (NEGr.) T © Pt. 
rxt. © A trîmbiţa pretutindeni, a da de veste la 
toţi: crainicii călări buciumă ’u tară vestea cea bună (vlah.) 
[lat. 1) u c î n a r e-].

BUGIUMAŞ sm J Cel ce oîntă din bucium T

BUC-
BUC

Fig. 629. Bucium.
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Fig. 632. 
Buclă.

BUC- @ X t ^^oldat onn; olnta din bucium; trîmbiţaş
Rl ir\ 631): >~11 strălllor vestesc Încetarea luptei (vlah.).
DUU buciumat VRA (-tari) 

s/. J Clntare prelungii din 
bucium [buciuma].

"BUCLA (-lez) vb. Ir. A face 
bucle, a Incîrlionţa parul: u- 
nul caută ’n oglindă de-cl bc- 
oleasă al său păr (Emin.) [fr.].

•BVCLA (pZ.-ie) sf. Inel de 
păr, cîrlionţ {[®j 632); ipl ne- 
teaeşte buclele din frunte (dlvr.)
[fr.].
O BUCLAN IV BUTL4N.

BUCLÂRISI (-Isesc) vb. .
intr. F A o păţi, a o face Fle' 631‘ Bui;lun,a5- 
fiartă, a o sfecli, a i se înfunda; amice 
Nae, al bnolarlslt-o I (ON.) .

•BUCLAT adj. p. BnoLA. Incîrlion- 
ţat, făcut bucle: ou p&rul negru, — Ia 
tlmple (VLAH.).
OBUCLIE sf. Băn. Trans. coc.) (dens.)
Ploscă [ srb. b u k 1 i j a].

BUGLţrC, BOCLţlO (pi.-ncurl, «e -nce) 
sn. ® Băn. Trans. Gunoiu {in sper. de 
vită) I ® încurcătură, belea; supă
rare, necaz; a da Ae a biga In »; a scăpa de .v; |ţ)): 
caută bocinc cu luminarea aprinsă (znn.) li ® pl. Calabalîc, 
catrafuse, lucruşoare: Isl aveau el buclucurile lor, as
cunse In dosul stodoalel (gris.) .[tc. b o k 1 U k].

BUCLUCAŞ, BOCLUCAS, -ASA (pt.-şe) adj. şi sm. 
f. Care face buclucuri, care caută ceartă.cu 
luminarea: cu omul buclucaş să nu pul boli In clrd (vor.) ; 
nici nu e de cblp s’o sooţl la capăt on buloncasul acesta(Crg.) .

BUCMEA (pl.-meia) s]. ^ Şiret, găitan ((ie 
mătase., lină, etc.) ce se coase ca chenar; cu cusături 
de găitane si * de mătase (ion.) [tC. b 0 k m 6]. 
OBUCNI (-uesc) vb. Ir. şi refl. Trans. A (se) lovi 
{in spec. de pămînt), a (se) izbi, a (se) bufni.

BUCOAVNA {pl. ne) sf. t- Abecedar: am urmat 
învăţăturile la şcoala din sat plnă am.gătat bucoavna (ret.) 
[vsl. a z 11 b u k o V t n o].

BUCOIU (pi.-oale) sn. @ Bilă marc, în jocul co
piilor cu bile.

•BUCOLIC i. adj. Pastoral, privitor la viaţa 
ciobănească.

2. BUCOLICE sf. pl. t! Poezii pastorale [fr.].
tBUCOPQRŢI sf. pl. ^ Capacele sau planşele 

cu care se acopăr hambarel(î (intr’un vapor sau 
corabie) [it.].

BUCOVINEAN 1. • adj. Din Bucovina, 
al locuitorilor din Bucovina.

2. sm., BUCOVINEANcA (pi.-ence) sf. Locuitor, lo
cuitoare din Bucovina.

BUCSAIU, bucsAu sbst. ţ, Plan
tă originară din Europa meridio
nală, cultivată la noi prin grădini 
pentru frumoasele ei flori mari, 
galbene şi cu miros plăcut (Spar-, 
lium junceum) ([H 633). v
O BUCŞA (pi.-se) sf. Mold. Trans.
= BUCEA: rotile se ’nglodau plnă ’n
(VLAH.) .

BUCŞAN adj. şi sm. Se 
zice despre o rasă de boi groşi, 
ciolănoşi, cu picioarele scurte,, 
cari se îngraşă mai bine decît 
ceilalţi; au părul de coloare 
mai mult cenuşie, iar botul, co
pitele, vîrful coarnelor şi al coa- 
dei (ie coloare neagră; trăesc 
mult şi slnt foarte rezistenţi 
la muncă: pn(Ine lase slnt oare să 
Intreaoă pe *11 noştri (ion.).
O BUCŞI (-sesc) vb. tr. A îndesa, a ticsi; a îmbîcsi:
slujnicele au pornit a * chllna trăsurii cu tot laiul de me
rinde (GRIG.).
OBUCŞIT adj. p. BUCŞI. Ticsit, îndesat; îmbîc
si t; plin peste măsură: mai avea Încă sl-o casă *ă de 
copil (SB.) .

BUCURA (-ur) t. vb. tr. O A aduce bucurie, a 
umplea de bucurie; am alergat s’o bucur anuntln-

Fig. 633. 
Bucsaiu,

du-1 vizita d-voastră (ALEcs.) ; aci te bucură, aci te 'scu
tură (ZNN.).

2. vb. refl. ® A se umploi'. de bucurie: se bucură 
din tot sunetul Iul şi mulţumi Iul Dumnezeu (isp.) ® A-şi 
găsi plăcerea în ceva, a răvni la ceva, a umbla să 
capete ceva: m’am bnonrat Ia avere şl la val de păcatele 
mele (znn.) H@ A avea parte de ceva; a avea ceva ce-i 
aduce folos, a poseda: ne bucurăm astăzi de cea mal ab
solută libertate de cugetare (i.-gh.) [comp. alb. b u k u - 
r o hi.

BUCURIE sf. ® Stare sufletească pricinuită 
de o vie mulţumire: a nu mai putea de *■; glnd la gind 
cn *, se zice clnd două persoane rostesc, fără să 
se aştepte, aceleaşi cuvinte sau exprimă aceeaşi 
glndire. Ia un moment dat; după întristare vine — 
(ZNN.); schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor, amintire 
din timpurile vechi, cînd Domnii se schirnbau des 
şi norodul îşi închipuia că va duce o viaţă mai 
bună prin micşorarea birurilor, etc. [comp. alb. 
bukuri ,,frumuseţe”].

BUCUROS i. adj. ® Plin de bucurie; vesel, 
voios H ® MulţiTmit peste măsură: slnt ~ că... {sau 
de...), îmi pare foarte bine; bun —. foarte mulţumit; 
bucuroşi do {sau la) oaspeţi? primiţi (OU plăcere) oas
peţi ?

2. adv. Cu bucurie; cu multă plăcere, din toată 
inima [bucura].
O BUDA pi.-de) sf. ® Mold. Colibă de lemn re
trasă' în pădure t ® Mold. Bucov. Prăvăiioară de 
lemn, magherniţă 1[ ® Trans. Privată [®® rus. 
pol. b u d a < germ.’ 1l ® ung. b u d a]. 
OBUDAC1 (pi.-ace) sn. Băn. Sapă, săpoiu, 
tîrnăcop' ou care se fac cuiburile pentru sădit 
[srb.].
OBUDAC2 (pl.-abe) sn. = BUDAOA.

BUDĂcA (pi.-ce) sf. ţSţ Ciubăr în caro se în
cheagă laptele la stină [comp. budAiu).

BUDAcICA sf. îSţ dim. budacA. 
OBUDAiĂŞ, budAieş (pi.-şe), sn. Mold. Trans. 
dim. budAiu.
O budAiu, budIiu (pl.-le) sn. Mold. Bucov. Trans. 
® Vas (io doage de forma unui con trunchiat în 
care se păstrează diferite lăptării sau în care se 
alege untul: căruţele Moţilor oare duo cofe şl budăle (Irg.) 
K © Trunchiu scobit întrebuinţat în loc de ghiz- 
duri la o rintînă [ung. b 0 d 0 n y].

BUDALA sm. F Neghiob, prostănac, nătărău: 
eu cu -vua, ou oapsomanul ăsta... n’am să mal lao purici 
(CAR.) [tc.].
O BUDALAU, budAlAU (pi.-ăe) sn.Mold. =BUDAiu. 
OBUDAŞGA (pl.-ăştl) sf. ® = budAiu® 1 ® Bu
toiaş de forma fedeleşului | @ Ţ!) Femeie scurtă şi 
groasă.
oBUdAu = budAiu.
•BU(D)GET (pi.-te) sn. O V ® întocmire făcută 

dinainte a veniturilor şi chcltiielilor unui Stat, unei 
comune, unei administraţiuni, etc., pe anul urmă
tor Ş[ ® Veniturile si chel luciile anuale ale unui 
particular [fr.].

■ BU (D) GET AR adj. 0 V* ® De budget, privitor 
la budget; ® O An~ 1^ AN 1 
® [fr.].
•BUDHIC adj. înţ Privitor 

la budhişti sau la budbism: 
preot * I'făl 634) Ifr.].

•BUDHISM sbst. inf Rc- 
ligiune instituită de Biidha 
şi care numără aproape 500 
de milioane de aderenţi în 
India, China, Japonia, Ti
bet si Turkestan [fr.].
•BUDHIST' sm. njJ Secta-* 

tor al budhismului [fr.].
OBUDIANA (pi.-lene) sf.'
Olten.Băn. f = VlZDOAOA1.

•BUDIC... = BUDHIC...
OBUDIHACE (pi.-ce), BUDIHAlA {pl.-le) sf. Mold. 
Trans. Bucov. Sperietoare, monstru, mătăhală, urî
ţenie, pocitură: curat uolgă-l crucea l-a colăolt să vie 
şl să-şl tacă budlhaoea casă la noi In sat (Crg.i.

•budinca (pi.-ol) sf. X Prăjitură, în formă de 
tortă, făcută din orez sau miez de pîine fiert în

Fig. 634. 
Preot bndliic.
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lapte, gălbenuş de ouă, zahăr, stafide, etc. [fr. 
p o u d i n g < engl-l-
O BUDÎU tm- BUDAID .
•BUDOAR, *Btn)UAR (pZ.-ruri) sn. Salonaş fru

mos împodobit, al unei doamne, unde se retrage 
elnd vrea să fie singură sau unde primeşte pe ci
neva intim: eu uua l-am hotărlC să uu-l mal calce picio
rul In budoarul meu (alecs.i [fr. b o U d O i r]. 
OBUDUGANI(U) (pî.-anie) sn. Băn. Oopac scor- 
buros.
OBUDUGĂNipS adj. Băn. Scorburos,putregăios 
fb u d u g a n 1 u’].
OBUDUHAIE (pl.-băl), Btn>tIHA(L)ITA (p!.-te) s/. 
= BUUlUACE.
OBUDURAXiA (pi.-le) s/. © = BUDIHACE: Îmbră
cat! ca nişte buduhale, se duc lingă atnplnă (mar.) * ©

,0 boală de vite 1f ® (£) Boală molipsitoare
la oameni.
O BUDUHALIŢĂ tr BUDUHAIE. 
OBUDUHOAX.Ă (pi.-le) sf. © = BDDIHACE t © .^ 

<1* Boală molipsitoare în spec. Ia copii; tuse mă- 
gărească.
OBUDUHOIU sm. Mold. F Om gras si greoiu ipamf.) . 
OBUDUIU = BtJDAnj.

BUDULAG adj ® Prostănac t ® Simplu, 
naiv: sint oameni apropiaţi, ospătarltl şl miloşi (Jip.) 
(b u d a 1 a ].
OBUDULAN adj. Mold. = BUOULAC. 
OBUDUL(U)I (-luesc, -lese) 1. vb. in<T. Trans. A 
hoinări, a umbla lără căpătliu.

2. vb. iT. şi intr. Trans. Băn. A scotoci, a cotrobăi: 
bndnieşte prin lucrurile ce erau pe acolo (merai [ung. 
(e 1 ) b o d u I n i].
OBUDUR sm. Mold. Trans. Jghiab de fîntînă, 
pentru adăpat vitele, alcătuit dintr’un trimchiu 
de copac scorburos.
OBUDtlREŢ (pi.-te) sn. Trans. Coş, horn (la cup
toarele ţărăneşti) [b u d u r].
OBUDURQIU {pl.-oale] sn. © Mold. Olten. = Bp- 
DVB f © Oiten. Trunchiu gros, scobit la mijloc, 
care se bagă în pfimînt şi ţine loc de ghizduri 
la fîntînă (ciaus.iH ® Olten. Băn. ^ Trunchiu găur t 
prin care se aduce apa la moară 1) ® Trans. Coş, 
horn K ® Mold. Putină mare, hărdău 1j ® Mold. 
Butuc gros şi scobit în care se păstrează mă
laiul.
O BUDUŞLANCA sf. Maram. Femeie fugită de la 
bărbat [b u (i u ş 1 u i].
t BUDUŞLAU sm. Trans. Haimana, ştrengar, om 

1ără căpătliu: den tera ungurească veneau buduşlăl 
preste munte... de ptădau şi jăcuiau cmust.) [b U d u ş I u i]. 
OBUDUŞLUI (-uesc) vb. intr. Trans. A hoinări, 
a umbla fără căpătîiu [ung, b u j d o s n i]. 

BUECI... = BUIBCI...
BUESTR...= BmşsTR...
BUF1! interj. Imită sunetul înfundat produs 

de o cădere îa pămînt, de izbirea cu putere de un 
obiect tare sau de o descărcătură de armă de foc:
şi cum ospăta el, bufi cade lără sine In groapa cu Jaratlc 
(CRG.); aruncă... burdnlul Jos şl pi Înde a-1 Imblătl cu bite: 
bul! bnl I (RET.).

BUF* sbst. 0 Termen întrebuinţat de copii la 
jocul în arşice: le potrivea aşa de bine (A buful cădea tot
deauna pe cellalt! jucători (i.-SH.).

BUFa = BUH: l-a omorlt de s'a ales -~ul de el (R.-coo.). 
CBUFA1 (pl.-fe) sf. i = bphA.
OBUFA2 (pl.-fe)s/.^^o/(/.K Ciăluşcădepost(Rv.-cRG.). 
"BUfA3 adj. f. t> numai in expr. operă ~, operă 

glumeaţă, hazlie [fr. b o u f f e].
CBUFAN sm. Băn. Nume dat Bănăţenilor imi
graţi pe vremuri din Ţara-Românească.
CBUFANESC adj. Băn. De b u f a n, privitor la 
Bufa ni.
•BUFANT (pi.-turi) sn. â. Cutele umflate sau 

înfoiate’ la rochiile femeieşti [fr. b o u f f a n t]. 
OBUFARIU sn. Tr.-Carp. © Carte bisericească îi 
© Cărţulie [vsl. b u k v a r I].
•BUFET (pî.-tnri) sn. © Dulap în care se pă- 

slrează farfuriile, sticlăria; argintăria şi pînzeturile 
trebuincioase pentru masă ([p 635) Ti ® Masă pe 
care s’au pus (la baluri, etc.) diferite gustări şi bău- 
luri răcoritore 1) ® Sală unde se servesc mincări

(mal adesea reci), mic restaurant (la gări, tribu
nale, teatre,.etc.) [fr.].

BUFLEA, BUFLEIU sm. F 
Om foarte gras şi buhăit.

BUFNA (pî.-ne) sf. i Buf
niţă ; 91 ca buf DE, na vedenii. De 
Inmine depărtat! (ALECS ).

BUFNEALA (pl.-ell) sf.,
BPFNET (pl.-te) sn. ® Faptul 
de a bufnit® Sgomot în
fundat produs de un lucru iz
bit cu putere de ceva: apoi 
im răcnet, o pocnitură, o bulneală 
de trop căzind (CAR.) ; un bnfnet sgn- 
dultor zbucnl Intr’nn nor de fum
(VIJIH.).

BUFNI (-nesc) vb. tr. şi intr.
© A izbi cu putere, a lovi, a 
pocni (producînd un sgomot 
înfundat); Iml aprlide laminarea 
şl pleacă bnlnlnd uşa (Car.) ; bufnind

BUD-
BUG

635- Bufet.

636. Bufniţa.

9I rfisbolDlnd pe Sftrăcief o pofti să lasă afară rtsp.) ; o pocnitură 
cumplită bufneşte, de se ontremnră poiana (sad.) t (D A 
pădi pufăind {vorb. de abur, de fum), a izbucni cu 
sgomot: bufnea uşor pe nări, pricind spre cimp (D.-zamf.) ^ 
® A izbucni în rîs, a pufni do rîsi cind te-ai vedea 
In oglindă, al de rls (alecs.i ; cnm au dat cu ochii de 
mine, le~a şi bnfnlt risol (CRG.) [b U fi].

BUFNIŞOAHA (pî.-re) s/. i diîu. BţTFNĂ: In 
loc să pun mina pe-o căprioară, am pna mina pe-o
(ALECS.).

BUFNIT sbst.. bufnitura (pZ.-turl) s/.= BUF
NET: bufnitul mut şi înfundat al pnninilor (BR.*vn.) ; se and 
In salon bnlnltuii Înfundate (CAR.).

bufniţa (pî.-te) sf. © i 
Pasăre răpitoare nocturnă, cu 
capul şi urechile mari, cu ochii 
galheni, înconjuraţi de cear
căne roşii, aşezaţi în partea di-,, . 
nalnte a feţei; neputînd suporta» v 
lumina soarelui, trăeşte as-' 
cunsă în timpul zilei în scor
buri de stîncă, pe copaci 
sau în ruine părăsite, şi-şi pro
cură hrana numai noaptea, 
vînînd şoareci, veveriţe, etc.
IBubo maximus) (ig 636) 1) ©
® Femeie urîtă şi cu părul 
sblrlit.

•BUFON sm. Caraghios, măscăriciu, cel cc prin 
vorba şi faptele lui se face 
de rîsul altora sau îi face pe 
alţii de rîs; re^i Franţei a- 
veau pe Ungă ei cîte un in
divid de aceştia, ca să-i facă 
să petreacă ([®] 637): nevoind 
să ma! vază !oour!!e im lusese odi
nioară teatral talentelor mlculnl

(CAR.) [fr. b o u f f o nj.
•BUFONERIE sf. Cara- 

ghiozllc, purtare, faptă sau' 
vorbă de bufon [fr. boul- 
f o n n e r i e].
OBUFQNIU sbst. Băn. Trans.
♦ Copăcel, care nu s’a des- 
voltat bine, fiind crescut pc 
pămînt rău, corciu.
OBUFT sbst. Mold. ® Burta 
mamiferelor, bărdăhan 1[ ©
Pt. exl. F £) Pîntecele omului.
OBUFTAXAu, bdftan adj. 
şi sm. Mold. F ® Umflat de mîncare li © Nesâturat, 
nesăţios [b u f t].
OBUFTAnIT adj. Olten. Umflat din cauza Icni'i, 
trîndăviei [b’uft; comp. buftan].

BUFTEA sm. = BUFLEA [b u f t].
OBUFTI (-tesc) vb.refl.Mold. A se îndopa cu mîn
care multă, a-şi umfla pîntecele [b u 11]. 
OBUGA sm. Mold. Bucov. Trans. ^ Taur, buhaiu: 
Bage buga din cetate. Că nu l-s vacile toate Şi viţeii Jnmă 
tale (GOR.) (ghiciloaru despre ,,clopot”) [big. <tc. '!. 
OBUGARIE sf. Băn. Trans. JS. Curea lungă şi in-

637. Bufon.
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BU6
BUl

gustă cu care se încing lecLorii peşte cfimaşă [ung. 
b a g a r i a ], ’ -
OBUGAT adj. şi adv.Mo/d. Maram.Trans. Destul, 
de ajuns.
O BUGEAC = BUNOEAC ©.
OBUGED, <f BţroET1 adj. Mold. Tr.-Carp. Galben şi 
umflat la faţă (de boală), buhav, buhăit: nn-i venea 
Bă crează că aceata-l tinărni cel -v de acu-1 anul (ret.) ; Fata 
inea*l lată de domn, A ta-*! bagedă de somn (toc.). 

•BUGET2... 9w BUDCtţlT...
OBUGEZI (-ezesc) vb. Ir. şi refl. Mold. Tr.-Carp. A 
(se) umfla la faţă (de boală, de somn, de băutură), 
a se buhăi: tl bugezlse băutura cea multă ce o băgase 
In el (RET.) [b u g e d].
OBUGHET adj. şi adv. Maram. — 
boq4t.

. *BUGIE sf. Tf” Dispozitivul unde 
se prodiice scinteia la motoarele cu 
explozie (|®] 638) [fr.].

BUGINI (-ineac) vb. intr. Mold. A 
zăcea, a dormi ca un trîndav, a 
trindăvi: al zăcut nouăzeci el nouă de ani 
pe tnndul mării, să mai buglneetl pe-atita 
(FLOR.).

BUH sbst. 3Von, veste, pomină, 
nume rău: ml se dusese .^ul despre pozna 
ce lăousem (Crg.).

Fig. 638. 
Bugic.

BUHA (pi.-he) S/. © BţlFNITA Şf © © Fe- 
meie cu părul nepieptănat, ciufulit 1[ (Ş) BţiHA- 
ClţJMEI = STRJGA ; —BţTHA-DE-CnjRECHItr = BOHOOIU. 
OBUHAB = BŞJHAV: e gras, adecă pare gras, pentru că-i 
aşa * la lată (Vlah.i .
OBUHAI1 (-ăieac) vb. intr.Mold. A plînge cu ţipete, 
cu mugete (ca buhaiul); a buhăit ea cit a mai 
buhăit, şl l-a trecut (vlah.).

BUHAP (-ăesc) vb. refl. A se umfla, a se face 
buhav (de boală de somn, de băutură): doarme de 
se buhăeşte (JIP.) ; obrajii se buhăiseră şl Inălblseră (s.-alo.) ■

BUHAialA (pî.-ieii) s/. Faptul de a buhăi1, 
muget (ca al buhaiului); se auzea din sat o ,v... de 
răsnna valea (D.-zamf.) .

BUHATU sm (j) Mold. ^ Taur: işl awlrle Urni 
după cap ca *1 (Crg.) ; tn mijlocul satului Rage .^ul Împăratu
lui (GOR.) {ghicit, despre ,,clopot”) t ©
Instrument făcut dintr'o putinică 
fără fund, legată la gură cu o piele de 
oaie tăbăcită, prin mijlocul căreia se 
trece o şuviţă de păr de cal care, clnd 
50 trage, produce un sunet puternic 
ca şi clnd ar rage un laur; se între
buinţează cînd se umblă cu pluguşo- 
riil la colindat, în scara de Sf. Vasile 
(>) 639): anul nou se plimba pe strade cu 
sunete de clopoţel, cu vnete de (on.) ; Ia 
pi. şi bubalurl; seara boncălnlau In toate 
.părţile buhaiurlle (SAO.) K ® Pr. anal.
Sirenă de la o fabrică (ce rage ca 
buhaiul): nu sunase încă In munte con
tenirea luorulnl (SAD.) U ® TIP3 Un fel de 
rindea mai mare t (® a. Partea morii 
do apă caro ridică sau coboară poliţa, 
prisnelui şi pietrele, spre a măcina 
făina mai aspră sau mai moale H ®
P Cîrligul coasei H © Stupul care nu 
S. Trans. Un fel de mintean, de lină albă sau 
neagră, cu glugă: PInă-şl la’n spate. Trecut-a de 
miez de noapte (ik.-brs.) H ® ^ .^-dE-BALTA = Bpn-DE- 
BALTA1 : rămin on oobll holbaţi ca nişte buhal-de-baltă
(ALEcs.) ţ[ ® «ţfr = bou-de-baltA2 [rut.]. 
OBUHAŞ sm. Mold. Tr.-Carp. Brad mic, închir
cit cu crengite Întinse la pămînt.

BUHAV adj. Umflat la faţă (de boală, de somn, 
de băutură), buged: un domn... cu un chip ~ de beţie 
(D..ZAMF.) [srb.].

BUHAvi (-ăvesc) vb.refl. A deveni buhav;
mal alăbeşte-0 cu doctoriile, că te-al buhăvlt (D..zamf.)'.

BTJHNA (pl.-ne) sf. Ie Bufniţă: toate bubnele şi 
cucuveicile se treziră Intre ruine ,alecs.).

BUHNET (pi.-te) sn. © Sgomot înfundat 
produs de o izbitură puternică, bufnet; Cu oiocot 
şi» au sbucnit aiară (stăm.) ţ[ ® Pocnet, pocnituri: 
»e de puşti omeneşti (Cant.) [b U h n i].

Fif. 639.

roeşte K ®

OBUHNI = BUFNI; toti au buhnit de ris de răspiinsoi 
acesta (Negr.i.
OBUHOAIE sf. Olten. Trans. (vîrc.) (pac.) v = B(J- 
hA ®.

BUHQS adj. Cu părui ciufuiit (ca la b uh ă): 
şade ca o bufnită... cu părul » pe ochi şi se uită nrlt la ba- 
menl (sAO.I.

BUHUIAT adj. Ciufulit, sbîrlit, nepieptănat; 
moţat {vorb. de păsări): Am o găină în cămaşă În
cuiată (GOR.) [b u h ă -1- c u 0 u i a t]. 
t BUHUR (pi.-nrnrl) sn. E Stofă de mătase: avea 

Iermenă de » ca palul griului (fil.) [tc.]. 
t BUHURDAR (pi.-arurl) sn. Vas de afumat cu 

parfum, căţuie :»uri pline de scumpe mirezme (OOOB.)[tC.]. 
OBUHUREZsm..i = OIUHUREZ [buhă-Fhurez].

BUI (buesc) 1,. vb. intr. © A răsuna, a vui: ora
şul începe a » de nişte sunete surde şi depărtate (Alecs.) *[ 
© A da năvală.

2. vb. refl. A se înfuria, a da năvală cu furie, 
a deveni buiac: clnd va veni un dobitoc buindu-se spre 
altul (PRV..MB.) [comp. srb. b n j a t i].

BUIAC adj. ® t Sălbatic (despre animale) 1 
© Sglobiu, sburdalnic, nebunatic, neastlmpărat: 
Bată-l crucea de diac, Cumu-1, Doamne, de »I (IK.-brs.) ţ ©
♦ 74, Care creşte toarte mare, cu multă îmbelşu- 
gare (despreplante), foarte gras (despre animale), 
exuberant; au răsărit o buruiană... cu nişte frunze mari 
şi late... şi... văzlndn-o el aşa de »ă,s’au bucurat tare (sb.i 
dă... peste o herghelie de cal bniaci şl graşi (mera) [vsl.
b u j a k ă ,,nebun”].
O BUIAMA (pi. -maie) sf. (man.) â. Basma Colo
rată purtată de ţărance [tc. bojaina]. 
CBUIBALAG, BUIBAlAU, BUIBARAC - BAIBABAC.

BUIECI, BUici (-0BS0) i. vb. intr. © f A creşte 
toarte mare, ou multă imbelşiigare (despre plante); 
a fi foarte, roditor (despre pămint): grim buiceşte in- 
cr’aceat pămint, se face nalt (ION ) ţ © Pr. ext. A-i "merge 
bine, a se îngrăşa (despre oameni): ei bir nu plăteau, 
moşii aveau, le mergea bine şl bnleceau (vor ) ; omul, clnd 
buiceşte, de bine nu ştie ce să mal facă (floR).

2. vb. refl. A se Ingîmfa, a-nu-şi mai încăpea
în piele: Vlahii adăse de biruinţă ca acăstă bueclndu-să 
(CANT.) [b u i ac].

BUIECIE sf. © Sburdălnicie 1[ © Ingîmfare 
[b u i a c].
OBUIEDE sf. Băn. f / t'i< Iarbă de leac.

BUIESTRA, îmbuiestra (-trez) i. vb. tr. A lace 
(un cal) să umble în b u 1 c s t r 11.

2. vb. intr. A umbla in buiestru; Ghiocei bniestra. 
lin şi repede (s.-ald.).

BUIESTRAŞ, IMBUIESTHAS adj. şi sm. (Cal) 
ce umblă în b U i e S t r u: şi-a cumpărat un cal bniestraş 
(BR.-vn.) ; a poruncit să-i puie şeaua pe un bulestraş tătăresc 
(CAR.) ; sburam In ajunuri de 
sărbătoare pe cite un Imbu- 
iestraş neobosit (lung.).

BUIESTRU, iMBUXE- 
STRU {scris mai adesea 
ÎN BUESTRU sbst. 7*. ©
Mers, pas, umblet parti
cular arealului oare ri
dică amîndouă picioarele, 
din dreapta sau din stin
gă, deodată ([a] 640): din 
Poieniţa vine domol Ia vale 
un călăreţ tlnăr In buiestru 
tăoănlt (CAR.); l©!; calnl bă-
trtn nu se mal învaţă In buiestru * @ Pr. ext. Cal ce 
are acest umblet, bniestraş: işi opri buieştrii osteniţi 
şl plini de praf (dem ).
OBUIGAT adj. Trans. Bîiguil, buimăcit, zăpăcit, 
năuc: umblă ca » de cap prlu cea pădure săcreată (ret.)-. 
OBUIGUI... wm- BÎIGUl...

BUIMAC adj. .Ameţit (de somn, de băutură, 
etc.), zăpăcit, uluit, năuc: caută echilibru, ca un om 
oare s'a sculat » din somn (vlah.) ; era » de cap şl hămesit 
de foame (Crg ).

buimaceALA (pl.-eii) sf. Ameţeală, zăpă
ceală, năucie, iduială: trăiau totI cu toţii Intr’o zăpă
ceală şi Intr’o » fără seamăn iisp.) [b U i m ă C i].

buimaci (-ăceac) vb. tr. A ameţi, a '/A~
pilei, a năuci: mă buimăcise vuelul trenurilor (grig.).

640. Buici^tru.
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i. vh. refl. A deveni b u i m a o, a ameţi, a so
Zrip&ci: portarul se bnim&clse la cele ce vedea (isp.i.

BITIMAGIT adj. p. buimaci. -Zăpăcit, năuc, u-
luit, ameţit: iude ? Il Întreba ea, '*'4, ca si cum ar tl deş
teptat-o din somn (Vlah.i .

BUIMATEC, BUIH4TIC adj. = BUIMAC: Uciesli 
stan bulmaticl, tnmeglnd de-a lor sudoare ialecs.).
O BUINGIU = BOIANGIU.

BUIUNDRU C = BOIANDRIc.
t BUrURDIsi (-iseso) vb. tr. A da un ordin, a În

tări prin decret, a înainta oficial o hlrtie: buiur-
dlseşte-o cătră starostii breslelor ca s’o ocroeteze (NEGR I
[b u i u r d i u].
t BUIURDItJ (-dînri) sn. ® Ordinul unui paşă 

sau al marelui vizir pentru Gonstantinopol H ® De
cret domnesc [tc. buyurdu].
î BUÎR... = BOUR...

OBTJJDA (pi.-de), BUJDţl(A)UCA, BOJDţiUOA (pi.-ce) 
Motd.. bujdulA (pi.-le) .?/. Trans. Cocioabă, casă 
sărăcăcioasă, dărăpănată:- oamenii... se nltau la bnjda 
aceea mare, oa Ia o minune (şez.) ; dlntr’o bojdeucă neagră, 
răsare o femele bine îmbrăcată (irg.).
OBUJDI (-dese) vh, intT. Trans. A ţîşni; a năpădi, 
a da năvală: Com rtnl de munte... urnind povara Apelor, 
se varsă şl bujdeşte (bd.-oel.). 
o BUJDţTLĂ tw BUJDA.
OBUJENIŢĂ, BţrjlNlTA (pi -te) sf. Motd. Bucov. X 
Carne afumată, pastramă: ii aştepta o mas& bogata... 
cu... băjenită de căprioară .■ şl clte şl mal cite alte <gn.) : 
toamna... lac pastramă, bnjlnită (vor.) [rut.].
O BUJNEAG, BU9NE^Q (pZ.-eagurl) m., BUJNIOpIU 
sUst. Olten. ® Fum gros (vtrc.) (ciauş.) ţj ® Praf în- 
nccăcios.

BUJOR sm.
® ♦ Plantă 1 
originară din 
sudul şi ves
tul Europei şi 
care se culti
vă prin gră
dini pentru 
frumuseţea 
florilor sale 
roşii ca sîn- 
gele (Paeonia 
off.) (d 641) 
li ® = SMIR- 
DAR® 1f ® = PORpnjIC® ® = BUSUIQC-RpŞU1 ţ: 
® © Copil, bărbat frumos, femeie frumoasă ca 
un bujor: mă! Ino'aşa * de copila n'am văzut (ALecs.) 
[srb. big. boăur].

BUJORA, Îmbujora (-rez) vb. tr. şi refl. A (so) 
roşi (la faţă) ca b u j o r u 1.

BTJJORAT, Îmbujorat adj. p. (Im)bujora. 
Roşit (la faţă) ca bujorul: cu obrajii bujoratlde palme
(l.-GH.).

BUJOREL sm. A ® dini. BUipH •[ ©bujorei1 
pi. =UNTU-VACII li C BUJOREI1 pi. = QEMANARITA ®.

•BULA1 (pi.-le) sf. t ® Pecete de piurnb inlrc- 
buinţată in actele cele mai dc 
seamă ale administraţiunii 
pontificale (convocarea unui 
conciliu, definirea unei dogme, 
excomunicarea unui eretic, 
etc.) (ş) 642); scrisoarea pe 
pergament a papei, pecetluită 
cu pecetea de plumb 1f © ~de 
aur, act administrativ al îm
păraţilor Occidentului, numit 
astfel pentru că pecetea 
imperială era dc aur [fr. 
bulle].
, *BUlA2 (pi.-Ie) sf. g Joc 
de noroc, obicinuit în cazi
nouri, in care o bilă se învîrteşte în jurul u- 
nui disc prevăzut cu găuri şi se cîştigă în cazul 
cind bila se opreşte in gaura cu numărul ales 
de jucător [fr. boule].

BULAMAC, bulumao sm. Grindă (nu tocmai 
groasă) de brad sau de stejar pentru lucrări dc 
dulgherie: ulttndu-se la .gramada de bulumaci de sub so- 
pro :Ulv-VN.).

Fig. e.ji. 
Biijoi’.

Fig. 642. Bula papei 
Leon al X-lca.

BULAT (pi.-te) si?i. Cuţit do dogar, iiilrebuinţat 
la facereă cercurilor (d 640) [Ic.].

'BULB sm. ® A Organ ai ______
plantei, in formă de ceapă, al- 
cătuită din numeroase foi căr
noase suprapuse şi lipite strlns Fie- 6+3- 
unele de altele, din partea de jos a că
rora pleacă rădăcinile; astfel dc bulbi se 
văd la ceapă, la anghinară, la zambilă,' 
etc. ([®] 644)1[®£) Umflătură rotundă în 
fundul cavităţilor un
de iau naştere perii 
sau dinţii H ® £) ~ra- 
otaldlan umflătură ro - / 
tundă la extremitatea' 
de sus a măduvii spi
nării [fr.].

BULBOAGA.BOLR Fig. 6(4. Bulbi.
BOACA (pî.-ce), bul
boana, bolboanA (pi.-ne) sf. Adîncătură intr'un 
rin unde apa se învîrteşte şi formează un vlrtcj;
Cum adoanne Ia bulboabe, Săptnd malul ndalpoa (ALecs.,; 
deasupra bulboanei de sub roată, priveam In unda limpede 
Joonl peştilor isad.i; Inelul Doamnei In tnndnl bolboanel 
(GOR.) (ghicitoare despre ,,soare”) [bulbuca].
'BULBQS adj. ♦ Care are bulbi [fr.].
BULBUC sm. ® Băşică de apă care se for

mează mai ales cind plouă 
tare: Plouă ploaie cu —i Şl 
tu, bade, te tot duci iik.-brs.) 1[
® BAşică ce se formează 
la suprafaţa unui lichid 
cind clocoteşte la foc:
auzi numai vtjlind laptele şl 
Ivludu-se <vl pe .deasupra Iul 
(RET.)ţi ® Trans. Oaş. Virtej 
de apă, bulboacă: apa., 
curgea lin făctnd vlrtejurl ,1

(MERAill ® Corp rotund 
oa o băşică, glob ■ — de aur 
In Piele de tanr (OOR.) (ghici
toare despre ,,soare”) ţ] ®
Maram. A Boboc (de floare) 
ţ ® A = calcea-calului H 
©bulbucipi.A Plantă ier
boasă cu flori mari, glo- 
buloase, cu vinişoare verzi pe dinafară, ce creşte prin 
păşuniledinregiunilemuntoase;numităşi ,,bllbor11, 
,,bulbuc(ei)-de-munte”, ,,gloanţă” sau,,măr-au- 
riu” (Trollius europaeus) ([®j 645) [bulbuca].

BULBUCA (-uc), BOLBOCA (-oc) I. vb. intr. A 
forma bulbuci (vorb. dcapă, cind plouă, sau despre 
ori-CC lichid ce clocoteşte Ia foc).

2. vb. tr. A scoale rliii gâunoşiturile lor, a holba 
(ochii): haglnl bolbocase ucbll si sn retrăsese pe o laviţă
(D.-ZAMK.).

a. vb. refl. A ieşi afară din găiinc'şiturilc lor (vorb. 
de ochii): 1 se bulbucaseră ccbîî cit cepele (lung.) [lat. 
*volvicnre< volvcre].

BULBUCAT, bolbocat adj. ® p. bulbuca. 
BOLBOCA H ® Umflat: se repezi cu amindouă palmele 
Ia obrajii cel bulbucaţi de băutură ai primarului (Ret.) 1 
® Holbat, ieşit în alară, globiilos; cu nişte ochi aspri, 
bulbucatiş... iată noua noastră stăpînă cgn.).

BULBUCĂTURĂ. BOLBOoAtURA (pi. tori) sf. 
Parte umflată şi rotundă la suprafaţa unui Iu- 
cru: stupii... tălatl bogat In unghlnri şi In bnlbnofttarl (irg-> 
[bulbuca].

BULBUCEALĂ (pi.-ell) sf. Faptul de a b 11 1- 
b u c i, formare de bulbuci: o de apă despicata a- 
jonse plnă la ureebea ostaşulni (oem.).

BULBUCEL sm. ® (iim.BULBUC ţi ® pi. ABUL- 
BUOIE-DB-MţJNTB wr BULBUC®.

BULBUCI (-ucosc) vb. intr. A forma bulbuci 
(vorb. de apă, cind plouă, cind se învîrteşte înlr’o 
bulboacă sau despre ori-cc jichid ce clocoteşte la
foc): din landul lanului Ieşea nu glas bulbucind prin nudele 
lacului (RET.).
OBULCA (pi.-ci) Sf. ® Bucoif. X Pîinişoară, fran
zelă: s’a oprit la gratiile de lemn, din dosul cărora se zăreau 
şipuri, bulei, covrigi (Orig.) ţ) ® ^ plina [nit]. 
OBULCIU rr BlLCIU.

BUI-
BUL

Kig-. 645. Bulbuci.
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BUL
BUL- 'BULDOG sm. ^ Cline bondoc cu capul mare. 

cu botul turtit şi cu fălcile ieşite '
' I 646): Ttrtosnl •», oo botul olrn şl 
turtit (ODOB.) [fr. bouledogue,
<engl. bulldog].
OBULDUŞI (nşeso) vb. iT. Olten.
© A scotoci, a cotrobăi 1f ® A 
fura, a jefui.

BULEANDRA (pl.-enita) Sf. Fie- 6*6- Buldog.; 
© a Haina veche şi rupta H ® Sdreanţa, cîrpa, 
petec de lepădat II @ ® Femeie desmaţată, 
stricata, lepădătură.
OBULEARCA (pi.-eroi) sf. Mold. 2 Rachiu prost.

BULENDROS adj. Sdrenţăros, îmbrăcat în 
i) u l e n d r e:
•BULETIN (pl.-ine) sn. © Petec de hîrtie pe 

care se scrie sau e tipărit numele candidatului în- 
tr’o alegere; de vot f ® Scurtă dare de seamă 
prin care se face cunoscut starea unui bolnav 
sau alte lucruri care interesează publicul: ~ medioai 
Ş[ ® Buletinul legilor, Culegere oficială de legi, de
crete şi ordonanţe f © Titlu dat unor publica- 
ţiuni periodice, mai ales ale unor societăţi, cuprin- 
zind dări de seamă a activităţii lor t ® Ade
verinţa, bileţel de primire eliberat de unele admi- 
nistraţiuni: de bagage [fr.].

•BULEVARD (pî.-do) sm. © Odinioară: în- 
tăritură umplută cu pămînt ŢI ® ® Ori-ce fel de 
întăritură care opreşte năvălirea duşmanului: le
giunile Tomtneştl, patru veacuri IurS... *ul Europei (BAlc.i
5 ® Stradă largă cu plantaţiuni de arbori ,de-a 
lungul trotuarelor [fr.].

BULFEU (pl.-Iee), BULFEru (pî.-eie) sn. Una din 
spetezele care leagă ceafa plugului de policioară (•»■
JUG): căruţele ... ou protapelc atrtmbate de trasul boilor, lăsaţi 
lingă jug, ou funiile pe după bultclu (lung.) [ung. b e I I a].

BULGAR 1. adj. • Din Bulgaria, al locuito
rilor din Bulgaria.

2. bulgar sm., bulgAroaioA (pl.-ce) sf. Locuitor, 
locuitoare din Bulgaria.

BULGAr s«- bulgare.
BULGARAŞ1 sm. dim. bulgar. 
bULGArâş2 sm. dim. bulgAbe. 
bulgare, bulgar sm. Bucată compactă (mai 

adesea de formă sferică) dintr’o materie oare-care 
(pămînt, ghiaţă, zăpadă, sare, etc.), cocoloşi în
cepu să sforăie şi să arunce bulgării de subt copite (Dlvr.) ; Am 
un bulgăre de aur Joacă pe-o piele de taur iteoo.i (ghici
toare despre ,,soare”).

BULGAresg i. adj. Al Bulgarilor, de B u 1 - 
g a r: limba bulgărească; alfabetul » (tr tabela X). 

2. bulgAbeascA sf. Numele unui danţ ţărănesc. 
BULGAreŞTE adv. Ca B u 1 g a r ii, în felul 

Bulgarilor, iii limba Bulgarilor; a vorbii.
BULGĂRI1 (-ăresc) 1. vb. inir. A se ocupa cu 

cultura legumelor (ca Bulgarii).
2. vb. tr. şi refl. = bulgariza.
BULGArI2 (-ăresc) vb. tr. şi refl. A(-şi) arunca 

cu bulgări de zăpadă.
BULGArDVIE sf. col. bulgar. Bulgarii, neamul 

bulgăresc.
•BULGARIZA (-izez) i. vb. tr. A face pe cineva 

să-şi piardă naţionalitatea şi să devie Bulgar.
2'. vb. refl. -A-şi pierde naţionalitatea şi a deveni 

Biiigar.
BULGAROAICA ww bulgar t 
BULGARQIU sm. aiigm. bulgAR. Nume de 

batjocură dat Bulgarului: Buigărol cu ceafa groasă, 
Grecotei cu nas subţire (EMin.).

BULGArqs adj. Cu bulgări, plin de bul- 
gări: pămînt^.
OBUIăGUI (-uesc) = BlIGUI.

BULGUR sm. X ® Grîu măcinat mare, rîşnit 
san pisat,'crupe de grîu ® Mîncare preparată 
din acesta : '«'Ul era o mlncare grecească, din crupe de 
gria fdoute la moară şl llerte cu lapte (voro [tc.]. 
OBULIJAG (pi.-ace, t*^-acurO sn. Mold. Băltoacă: 
se duce tot Înainte pe nişte ponoare, ptnăcedăpesteun •^(CRG.).

bulibaşa BULUBAŞA.
OBULICHER (pî.-ore) sn. Mold. Bucov. Cuţit 
prost, Cioarsă: scoate ^ul din teacă... şl Începe a cloclrtl 
an şlrnet de stelar (CRG.).

TABELA X. ALFABETUL BULGAKESC

Tipar Scris Numele Valoarea
A, a jt â ............ n a
E, « as cT ......... De b
B, n ............ ve V
r, r f i ............ ghe g, gh
JL A 3>y6> . ............ dc d
E, e S t ............ ie, e e
}E, :k 9K) M je j
D, a S 3 .... z
II, II cli ti .... i
rt, ii. ?6 li .... ............ i kratko t,.
K, i: se u .... k
.1, .1 .i ^ .... 1 ■

M, u M - ti .... m '
H, 11 DC K .... n
0, 0 0 0 .... ................ 0 0

U, 11 Mu .... pe p
r..i' ft .... re T

C, c e c .... se , S

T, T SI TU ■ ■ ■ ■ te t ,

>'» y y ,j. .... 11

ii>, (ji 0> efi • • • • f
.\-, X X X ■■■■ h

Iţ, u % V, • • ............ ţe \
T, ■! ai ■v . . . . . 6
UI, m .... ............ Şe Ş

nţ, m Itf .... ............ şte şt
1. tt .... Q, ă
T> '6 t .... .......... ier malak r

T., t. %IM' . . . ............ ie dvoino ca
10, 10 îfO 10 .... iu
JI, n JL ji .... ............ ia ia
.U, .Y. .... ............ î î, ă

BULIGHEANA = BULUGKEANA.
•BULIMIE'sf. f Neregularitate a digestiunii 

( are se manifestă printr’o poftă exagerată şi 
prin nevoia de a mlnca mereu [tr. boulimie].

BULIN (pl.-ne, -inuri) sn. © Petec rotund de 
cocă uscată cu care se lipesc plicurile scrisorilor t 
© Si Pastă anume preparată pentru a înveli în 
ca unele prafuri medicamentoase amare sau ne
plăcute la gust; medicamentul Învelit în această 
pastă [ngr. fiitouXtvi].

•BULION (pl.-onurl) sn. © X Fiertură, zeamă, 
supă ce se obţine fierblnd în apă carne, zarzavaturi, 
ierburi H © / do cultură, zeamă de carne (de 
puiu sau de vacă) preparată anume ca să ser
vească ca mediu do cultură bacteriologică ţ ® X 
Pătlăgele (sau ardei) roşii ce s’au fiert mult, pînă 
ce zeama s’a făcut o masă aproape solidă [fr. 
b o u i 11 o n ].

•BULON (pL-oane) sn. fr*2 Nit gros, cuiu scurt 
şi gros cu capul mare, rotund sau poligonal, de 
prins Intre eJe plăcile dc fier [fr. b o u 1 o n].
O BULŢ sm. Mold. Bucov. = bulz.

BULUBAŞA, bulibaşa sm. ® t = bulucbaşA 
*I © Vătaful unei şetre de Ţigani; voievod de 
Ţigani; pe-atuccl Ţiganii se judecau ou bulibaşa lor (şez.i.

BULUC i. sn. (pZ.-ouri) ■ © X t Comjjanie (de 
vre-o sută) de soldaţi, ceată de oameni înarmaţi 
© Pr. cxt. Mulţime, grămadă (dc oameni);'se
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Fiff. 647* Buluc-başă.

*n mnUlmea, se rupe şl Iar se Împreună
(VLAH.); şi despre lucruri: de zăpadă s’a oprit o
clipă (6RIG.).

2. adv. Grămadă (în legătură cu verbele a se
aduna, a veni, a da, a c^a, 
a nă^ll. etC.): s’adunară 
sfătuitorii lor în cetatea 
nemţească (jip.i; Turcii oasa 
’nonnjura Şl*n casă ^ Intra 
(ALEC8.) [to. b 0 1 u k].
t BUIiVG-BAŞ(A) sm.

^ Comandantul unui bu
luc (în spec. de seimeni) 
ffal 647): bulncbaşll şl căpi
tanii sllmenllor celor munte
neşti (N. COST.) [tc. buluk-
b'asy].

BULUCI { -uceso) vb. 
refl. (D t ii A se concen
tra, a se strînge în rîn-
duri: Turcii se buluciră In 
cetatea lor Tlgblna (vlah.) ^
® Asegrtoădi, ase Înghesui, a se îmbulzi: şi ca 
oile, oind se buluceao Ia un loc, de trlcă, Incepean să se 
adnne grămadă (grio.) [b 11 i u C ]. . 
OBULUGHEANÂ (pl.-ene), OBULTJQHJNA (pî.-ne) 
s/. Mold. 'f' = CARTQF: Iacă nişte bnlnghlne cn mujdelu $1 
cu mămăligă (CRG.).

BULUMAC m- BTTLAMAC.
BULUMÂGIU sbst. 5< Un fel de ciulama [srb.l. 

O BULVAN = bAlvan.
BULZ 'sm. şi (pZ.-znil) sn. ® Gocoioş, bulgăre, 

masă dintr’o materie de formă aproape sferică:
Am un * mere de aur. Joacă pe-o piele de taur igor.) {ghici
toare despre „soare”) 1f © tît Gocoioş de cas 
(abia scos din hirdăul In care s’a închegat laptele) 
care se pune in străcătoare, ca să se scurgă de 
zăr 1 ® X Gocoioş făcut din două bucăţi de mă
măligă caldă, între care s’a pus brînză sau urdă:
pe-o ptozătnră albă de In, ^1 de mămăligă caldă, la mllloc 
cn brlnză topită (lung.). H ® O/ten. Trans. cvîrc.) (dens.) X 
Golăcel; colac ce se dă preotului la Florii şi la 
Arminden.
O BULZAHIŢĂ (pi.-te) sf. Trans. (fr.-cdr.) îSt Sacul 
în care se strecoară caşul [bulz).
O BULZI = Îmbulzi

BUMi interj. Imită detunătura de puşcă sau 
de tun, S'.'omotul produs de o cădere sau de o iz
bitură înfundată.

BUMAŞcA (pi.-ăşoi, -Bşoe) .tf V Bilet de bancă 
bancnotă (în spee. rusească) [rus. b u m a 2 k a]!

BUMB sm. (pi. bumbi, O bunghl) Motd. Bucov. 
Trans. ® Nasture; buton: bravul soldat... işi perle 
uniforma, treacă /«li... In ajunul bătăliei (NEGr.) ; In »'i.
numele unui joc de copii, cu nasturi K © Globuleţ. 
ornament de formă sferică: pb corpul edificiului..! 
rozate şl .»1 de piatră sculptată (odob.) [comp. ung. 
g O ni b].

BUMBAC sbst. ® A Gen de plante care cresc 
în ţările calde (Africa tropi
cală, Arabia, Antile, etc.) din 
ale căror seminţe, acoperite cu 
un puf textil, se scoate bum
bacul de ţesut; din acestea sc 
mai extrage şi un uleiu comes
tibil, care se distinge cu greu de 
untdelemnul de măsline (Gos- 
sypium) (iH 648) K © Puful 
extras din seminţele plantei, 
care se prepară sub formă de 
vată: a-şl băgaIn urechi; O: 
a creste (nu copil) In a-1 Creşte 
CU multă îngrijire, nelăsîndu-1 
să ducă lipsă de nimic, cocolo- 
şindu-1 şi înconjurîndu-1 cu 
toate bunătăţile: crescută de mică Fig. 648. Bumbac.
In ea nu se culcase deott pe co
voare mol (GN.) ti ® B Tort sau fir de bumbac, în
trebuinţat la cusut sau la ţesut pînză: pinză de ~ ţ 
® 1(31 Ţesătură din tort (ie bumbac tf ®' & Bum- 
bacuri, pi. Bumbac de diverse calităţi sau de culori 
diferite ti ® ♦ ~ -de-oImp = bumbAcabitA [mlat.

b omb ax,-ac em, formă rezultată din încruri- 
şarea lat. b am b ax cu gr. p6p.pus; comp. şi 
srb. bhmbak].

BUMBAcar sm. ® V Cel ce scarmănă şi 
toarce bumbac; negustor de bumbacuri; ©':
* ni nu 36 uită ou oehl buni Ia clinele alb (pann) .

BUMBAcArIB s/. © © Meseria b u m b ă - 
carului ti ®V Prăvălie unde se vinde b u m- 
b a c t ® & Diferite ţesături de b u m b a c, pîn- 
zeturi de bumbac.

BUMBACABIŢA (pl.-te) sf. A Plantă ier
boasă, cu flori brune-roşietice sau de un verde ne
gricios, în vlrful cărora se află nişte peri ce au as
pectul de lină şi care ajută fructul la sburat; creşte 
prin fîneţele umede şi mlăşti
noase din munţi; numită şi 
,rbumbac-de-cîmp”, ,,lînărică” 
sau ,,linăriţă” JEriophorum 
angustifolium) ([Dl649) [bum
bac].

BUMB Acel sbst. B u m- 
bac subţire şi bine răsucit; 
aţă de bumbac: cămeşi de bo- 
ranglc. Alese cu * (Sev.).

BUMBACI (-ăoesc) i. © vb. 
tr. A căptuşi cu vată, a vă- 
tui tf ® ® T A stllci in bătăi.

2. vb. refl. A se face moale 
ca bumbacul.

BUMBACQS adj. ®
Care conţine mult bumbac

BUL-
BUN

.Fig. 649.
Bumbâ.-ariţă.

înţopo-

{vorb. de o ţesătură) ti © ♦ Cu Pul moale ca al 
bumbacului f @ Moale ca bumbacul.

BUMB An sv BţTMBEN.
BUMB AR sm. 4. = BOMBAU.
BUMBÂRA = CD MB ABA
BUMBAREAŢA (pî.-ete) sf. Tirtiţă.
BUMBAŞIR' tm- MUMBAŞţR.
BUMBEN, ✓ bvmbAn adj. Nemişcat, 

nit (ca lemnul): dlbanla... rămase 
moart& bumbenă (isp.); a doimi bumben 
ftsp.), a dormi buştean [vis. *b % - 
b ! n til.

BUMBIŞQR sm. © dim. bumb 
t( © Bucoy. 'Mold. BDNOHIŞOB A
Plantă ierboasă, cu tulpina şi frun
zele acoperite cu peri scurţi şi as
pri, cu flori trandafirii sau violete; 
numită şi ,,steluţe” sau ,,ocbiul- 
boului” (Erigeron acris) (iDl 650) 
ti ® A = FLOABE-DB-PEBDIA tl ©
A = spilcute.

BUMBULEŢ, Trons. (dens.) BUM- 
bdrel srn. dî)n. BUMB. Fig. 650.

BUMBUREZ sm. A ® Bob Bunghi.;i)i-.
(de mazăre, fasole, porumb, etc.), ţ -sf5 
grăunte (f=r. cdr.) ţ © Plantă ierboasă, cu tulpina 
ţeapănă, rotundă şt lucioasă caro 
poartă la extremitate un capitul 
compus din spice de coloare brună- 
înoliisă CScliocmis nigricmis): numită 1 
şi „bumbuşor” (^051) [bumbi. 
OBUMBUŞCA (pi.-şti, -şte)s/. Bucoy.
Maram. Trans. Ac 01 gămălie: Am dră
guţ ca ş'o-»■, Hainele pe el împuşcă (BRL.)
[b u ni bj.

BUMBUŞpR sm. ® (Hm. BUMB.
Năsturel, năsturăş tl ® A =bAnuti tl 
@ A = bumb UREZ e.
OBUMBUŢ sm. Trans. ® dim.
BUMB: l-am dat o vacă... cu vitei sub ea ca 
uo — (RET.) ti © Cercel: Tuou-ti ...—'ui 
din ureche (ret.).
OBUMNI = BUFNI.

BUN i! adj. ® Care are însuşi
rile cerute (©bAu, prost): o stofă-~ă; Fig. 651. 
un şcolar ; 6 : lucrul.^ anevoie se do- Bumburez. 
bindeşte ti © Carc-şi împlineşte bine 
menirea, care poate sluji bine: o peniţă haina e 
încă »ă; un leac pentru friguri ti @ Potrivit: loc — 
de păşune; e — de Însurat ti ® Folositor: a da sfaturi —e ‘i 
® Mulţumitor, satisfăcător: ml-a făcut o primire —ă;
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BUN- a scoate la cap&t ir077.,ml-ai-Iăout o treab&'^&l na-ţi-o 
RIINJ ^ ® Favorabil, priincios: un ^ prilej; ce ^ Tlnt 
DU IN te-a adus pe-aici ? © Foricit, norocOS; un an^;

intr’un ceas adcsea în urâri şi salutări: noroc ^ 
dimineaţa! ziua! <^ă seara 1 noapte H ® Care te 
iimplo de bucurie, de mulţumire deplină: o veste-^ ; 
care prevesteşte binele: un semn-^^'; (de-)a ă (dlvr.) 
(DON.)H ® Roditor, îmbelşugat: se annntft un an ^ 
pentru poame If ® Frumos, senin, fără turburări at
mosferice: vreme (@1: ziua'«'A se cunoaşte de dlml- 
neatft H (0) De valoare, plin de merit: o scriere ^â; 
o picturala t ® Priceput, iscusit, destoinic, în- 
deinînatec, dibaciu : un meşteşugar; nu e de nimic f 
® Plăcut la gust: mlncare^ă; vinH (0) Valabil:

pentru dona persoane; şi aprobat! formulă
CC se pune pe acte sub semnătură privată, ca do
vadă de aprobare; ^ aprobat Îî © Curat, ne- 
prcfăout, nealterat, nefalsilioat, de calitate supe- 
riiKiră: aur ^ H © Care au curs, care au valoarea 
cerută: bănici f ® Adevărat, veritabil, de gradul 
înHiu {voTb. de rudenii): iratemamă ; vâr ^; 
clţl tot dlntr'un acelaşi tată şi aceeaşi mamă se nasc slnt-^1 
(LEG.-cAR.) H ® Care e conform cu dreapta judecată, 
cu morala, cu dreptatea: o faptă <«'ă: a avea purtare 
■^ă t îndurător, milostiv {vorb. de Dumnezeu): 
-^1 Dumnezeu; e Dumnezeul am nădejde în Dum
nezeu! SC va îndura Dumnezeu şi cu mine şi-mi va 
ajuta: b) omenos, cu frica lui Dumnezeu, milos: un
om are Inimă >^ă; nnsuflet /«>; cine e ^ place şl lol 
Dumnezeu @ a) Binevoitor, amabil, drăguţ: afost^ 
ca mine; fii aşa de de-ml citeşte scrisoarea; b) de neamţ 
de soiu ales, distins: o de familie ««'ă; lumea -*'ă; socie
tatea îl @ De seamă, considerabil, care aduce 
mult cîştig: moşia l-aduce un venit a căpătate slujbă 
•^ă li @ Mare: un număr de oameni; o bucată >«'ă de 

drum t ® ^ de Imprimat, formulă care se scrie pe 
ultima corectură, dîndu-se aprobarea pentru ti
părit 11 @ şl rău, toată lumea; bun rău, bună rea, 
ori-curn ar fi: foarte-ţl mulţumesc. . că... ml-ai cinstit 
masa, aşa ^ă rea, cum s’a putut găsi (CAR.) ; uue şl <*'ă. un 
singur lucru: el ştia una şl <«>'ă, să-şl vadă tura Iul mare 
şi lăudată (isp.) H @ Atributiv şi ca element de com
poziţie: crezu că ce-i găsit e găsit (EMinj ; grădinarul 
fu bun-bucuros să-l primească (rsp.t; bun-credinclos, pra
voslavnic, ortodox; bună-credlnţă CBEDţNŢA; bnnă- 
cuvllnfă m- CUVIJNŢA; bun-gust iv-QUST ; bun-plac ww 
PLAC; bună-seamă w-SEAUA; bun-simt SIMŢ; ţbună- 
vesfire, evanghelie; Buna-vestire, Sărbătoare a bisericii 
creştine, prăznuită la 25 Mai’tie, ca aniversare a 
vi'stirii, prin arhanghelul Mihail a naşterii Mîntui- 
torului, către Sfînta Fecioară, Blagoveştenie; bună
voie nr*vQTE; bună-vointă ■*-BWAVOţNŢA.

s. (Ulv. Bine, aşa să fie!: buni la acuş avem să ne În
ţelegem cit se poate de bine (CRG.).

Iţ. ® Tatăl tatei sau al mamei, bunic: ii
răspunseră că <«'11 lor auziseră de la străbunii lor povestin- 
du-se asemenea fleacuri nsp.).

1. BUNA (pr-ne) sf. © Mama latei sau a mamei, 
bunică: Pe polfţă aruncată, De cmd a fost buna tată ok.-brso 
H © Trans. Bine, bunătate, vorbă bună. numai in 
erpT. cu buna, cu binele, cu binişorul, domol, cu 
vorbe bune: damnea-el II va lua ou buna, cum ştiu muie
rile (RET.); Nu-1 înjuga aşa ou buna pe viţel (coşb.).

BUN (pi.-nuri) 571. Avut, bogăţ<ie: Părăsindu-şl 
casele, se ridicaseră cu tot .«'ul lor (balc.); Împăratul a 
început să-l tăgăduiască toate «•'urlle din lume usp.) [lat.
b o n 11 s, • a, - u in].

BUNĂ-GREDINŢĂ rr OBEaDţNTA
BVNA-cuviinţa tm- CUVIJNTA ©.
BUNA-OARA, bdnioarA iidv. Dp pildă, de 

exemplu : S&-ml dedic a mele versuri Ia cocoane, bună-oară 
(EMiN.) [lat. bona hora],
, BUNAR (j>(.-re) sn. O/ten. Băii. Put [srb. < tc.].

BUNÂ-SEAMA. tm- seama.
BUNATATE s/. ® însuşirea de a fi bun, cali

tatea a tut CC e bun; cu mori de Coame (ZNN.)ţ ® In
durare, milă, îngăduinţă; -.-a iul Dumnezeu; oucoaim, 
cu -.-a dumlsale, Iţi dă adăpost si posmagi ICRG.)*’ @ Bună- 
vciinţă; ai .«a de a-i spune..., fii bun, te rog. de-i 
spune; acum să Cacetlsă mă duceţi de unde m’a(l luat 
P3P.) 1! ® Lucru bun prin excelenţă; era să dărim — 

de casă din prloina curului (CRO.); mai bine să se prăpădească

acolo In luptă, deelt să ucigă o asa de volnio iiep.i “I ® pl. 
Bunătăţi, ✓ bunătăţuri, lucruri bune, lucruri scumpe, 
scumpeturi; mincări bune, delicioase: toate bunătă
ţile de pe lume erau acum Iu palaturlle lor (CRg.) ; se cărau 
de dimineaţă piuă seara (el de (el de mineărnri alese ,1 de 
bunătăţuri (vlah.) [lat. bonitatem].

BUNAVESTIRE s^BDW i
BUNAVOINŢA {■cu art. bunăvoinţa SQU bună

voinţă) s/. Bunătate arătată faţăde cineva, purtare 
binevoitoare către cineva, îngăduinţă: (ură ascul
taţi cu multă —' (BALC.); cucoana... cu toată buna-voinţă ce 
avea se lehămeteste... de (CRO.) [bun ă-f-V O 1 n ţ ă]. 
OBUNCHINI (-inoso) vb. refl. Mold. A se trudi, a 
se munci, a se'chinui (rv.-crg.) [comp. buchinj]. 
t BUNCiyc Bucnje.

bunda (pî.-do) sf. ® ^ Manta de postav 
lungă, cu mineci, blănită (cu piele 
(te oaie, de vulpe, etc.), pe oare o 
poartă bărbaţii ([ig] 652): el aşternu 
bunda sa pe obllnoui .solei (odob.) 1| ©
.Mai adesea bqndA, bonditA Mqld.
Bucov. Un fel de pieptar făcut din 
piele de oaie, purtat de bărbaţi şi 
de femei: plicuri de (emel... cu bunde 
Înflorite peste cămăşi de In (vlah.i ( '.Ti 653)
[ung. srb. rut. bunda].

BUNDAR = BONDAR.
BUNDÎţA, BPNDJTA (pi.-te) sf.

® dim. BUNDA, bqnoA H © = bunda 
©: trei Ungureni... ca bondlţele aninate 
pe umere ign.).
obundrA = bunda.

BUNDUG ww BONDQC.
OBUNDUŢA (pZ.-ţe) sf. Trans. ® 
dim. bunda K © # bunduta-vJn-
TULUI = SCOROOQI.
OBUNEIGA sf. Trans. (dens.) f — 
sAlbAtP! ® [comp. srb. buni ic a 
.,măselariţă“].
QBUNEŢE, -ETA sf. Tr.-Carp. Bună
tate: arete-se el olt de bllnzl sau cu buneţe 
(SB.); pe toţi II întrecea, atU In Isteţime cit ţ'] 
şl după buneta lucrului (ret.) [b U n].
OBUNGEAG shsl. ® ţ Complex de 
mai mulţi inuşchi care formează îm
preună un frumos covor' verde şi 
moale f ® Amestecătură de lemne 
putrede, cu buruieni, cu spini şi al
tele, prin văi, în apropierea rîiirilor 
(vic.) [srb. b u 6 j a k ,,făget” + b u n- 
g e t].

BUNGţîT (pi.-eto, i^-eturi) sn. ♦ Pădure deasă, 
codru secular; desiş întunecos; se văd «-ele do brădet. 
Înnegrind zarei ca o arătură proaspătă (vlah.) [comp. alb. 
bunk „stejar”; ca formaţiune, comp. brăd-et, 
slojăr-et, făg-et, etc.].
oBUNGHIŞQR sm. Bucov. Mold. © dim. bun- 
OHIU t ® ♦ m-bdhbişqr ©.
OBUNGHIU sm. Mold. Nasture, bumb [sg. refă
cut din pl. dialectal bunghi < bumbii. 
OBUNGINEALA sf. Olten. (C)Auş.) (vmc.) © Gea- 
1ă, pîclă, năgură.

BUNIG sm., bunica (pl.-ci) s/.Tatăl (mama) ta- 
ifilui sau mamei, bună; «fp; F: de clnd (a fost) bu
nicul flăcău, de oind (a fost) bunice fată-mare, au treCUt 
mulţi ani de-atunci, e lucru foarte vechiu, e o po
veste toarte veche.

BUNIGEL, -icjcA adj. ® dim. bun K © De 
calitate mijlocie, potrivită: o un vin ~ H ® Măricel: 
are strlnsă o avere bunlclcşă (CAR,).

BUNIGUŢA sf. dim. bunica.
BUNIOARA wm- BUNA-OAHA.
BUNIŞQR adj. ® dim. bun: Doamne, fiindcă eşti 

aşa de —- (negr.) ; iran. Iml vine să vă rup cu dinţii, de bunl- 
şoare ce slnteţi (CRo.) 'i © De calitate mijlocie, potri
vită; e un vin —'; Irăsura, bunlşoară, cu cal Iuţi şi focoşi 
(iRG.) t @ .Măricel: are o avere bunlşoară.

BUNT tm- BONT1.
BUNTAŞ rw BONT AS.

C: BUNTU ŞNIG sm. Bucov. — BONTAS: au făcut el 
ce-a lăout şl ml l-au potolit pe ~1 (grig.) [rus. bun- 
l O v s 1 i h u].

Fig. 653. 
Bundă 

(bondiţă).

184



OBUNUŢ adj. Bucov. Trans. dim. bun. Bunicel, 
bunisnr.
O BUNZAR = BONZAB, 
t BUOR = BQUR.

BURA (-rează) vb. unipers. © A se cerne o 
ploaie măruntă, si deasă: începe a apoi o Intoaice tn 
lapoviţa (CRB.) [b u r ă'].
t BURA1 (pî.-re) sf. © Furtună, vijelie [vsl. 

b u rj al
BURĂ* (pî.-re, -ri) sf. © ® Ploaie măruntă d 

deasă: de arat nu era chip, pină nu a o Indura Dumnezeu 
aă dea o » de ploaie (br..vn.) ; 0: la cea dlntliu * de s&getl.. 
se răpftd orbeşte cu suliţele întinse (vlah.) H © Chiciură, 
promoroacă: daoă In... ajunul Bobotezei e pe pomi, 
vor tl poame multe (mar.).
OBURAG sm. Maram. jţ, Sfeclă [rut.].
OBURAGĂ sf. Băn. Trans. © Negură, ceală 
deasă [b u r ă2].
OBURAIGA sf. Băn. © = bdracA,

BURÂNGIG = BORANQJC. 
qBURATIG, OBURATeo sm. Mold. Bucov. rsîr --- 
BROTAC: de ce atl Ieşit cu tofll la lună ca buraticll ? 
(ALEC8.).
O BURAu sbst. Băn. Cascadă, 
o BURBOANA = BROBOANA.
OBURGA1 (pî.-oi) sf. & ® Mold. Bucov. Şubă, 
bundă, manta mare de pănură groasă, ce se poartă 
iarna: Invăllt Intr'o * moborlts, el sta pe podul vaporului 
(ALEos.) K © Mold. Bucov. Cojoc miţos (mai adesea 
întors cu miţele afară): era odată un Ţigan... oare Îmbla 
tot de Ici oolea, ou burca ’o spete (se.) "j ® Trans. Băn. 
Suman negru (virc.) [rut.].
OBURGA2 (pî.-ol) sf. 5< Turtă de mălaiu opărită 
$1 coaptă în vatră: puse pe babă de-l coapse o » 
mare (flor.).
OBURGAŞ sm. Bucov. Gel ce poartă b u r c ă1: un 
Tiţan '«'... îmbla tot de ici oolea cu burca ’n spate (SB.). 
OBURGUŞOARA (pî.-re) sf. Bucov. dim. BţIRcA1: 
el cutrlera cu burcusoara sa pe spate din sat tn sat (SB.).
O BURGUT = BORCţlT
O burdÂhan. .. = B Ard Ah AN.. .: grozavsi ne
săţios gitlej (CR6.).
QBURDEIU (pî.-eie) S7l. Maram. = BORDţHTT. 
OBURDIG (pî.-ce) sn. Băn. .e. Pieptar clin piele cb’ 
oaie.
OBURDI(H)pS adj. ® = bdrddhAnos 1| ® /. 
însărcinată, borţoasă; se tace bnrdloasă... de Bă moară 
tetele de ris, nu alta (pAc.).

BURDUF (pî -ufe, -uturi, O -use) sn., O BURDPH. 
O BDRDţrS (pî.-nşe) sn. şi 
(pî.-usi) sm., o BDRDţrv 
(pl. vuri) sn. ® Sac pri
mitiv diri pielea (mai 
adesea a stomacului), 
cusută, a unui animal 
(capră, bivol, etc.) tn 
care se păstrează sau se 
transportă brînză, făi
nă, seu, apă, untdelemn,
adincă de unde se sooate apă cu burduful (Odob.i; au trimes... 
pe Titirez, . cu un bnrduh de bivol, după apă la fintină (6b.) ; 
ca douăburdule de clrlvlş (Di.vr.) ; luă nişte burduşe mari pentru 
cărbuni, făcute din două piei de bivol osp.); făina... se ţine... 
Iu burduvnrl de oale sau de oapră (şez.) ; Gi: brlnză bună 
In burduf de aline e«-BRjNZA; a dat burduful cu brlnză cu 
tot pe seama cllnelul (Panni, a dat oile în paza lupului: 
a tace .v de bătaie, a snopi în bătaie; a se tace de ceva. 
a se tndopa, a se ghiftui cu ceva; se sătură de se făcu 
burduf (RET.)ţ de carte, tobă de carte. îndopat cu 
învăţătură; de aci, adv. cu înţelesul de ,,plin". 
,,îndopat”, ,,doldora”: e pedantă, adică burduf de învă
ţătură (BAS.); reveni tn ţară burduf de teorii (GN.); a lega 
burduf, a lega strîns, să nu se poată mişca, a lega 
cobză H © J Foaieie, sacul în care se înmagazi
nează aerul la cimpoiu, la armoniu, la orgă: se 
tace din stomacul vitelor sau din piele de miel, de 
ied, etc. t ® J Cutia de lemn, lada de rezo
nanţă a cobzei, chitarei, viorii, etc. t ® Piele 
care, în timp de ploaie, apără picioarele celor din 
trăsură: ploaia bătuse darabana pe burduful Întins al tră
surii (vlah.) ţ ® Pielea de băşică uscată care înlocuia 
pe vremuri, geamurile terestrelor, bărdăhan, ţiplă.

Fig. 654. Burduf, 
etc. ([ffi] 654): o groapă

BURDUFOS adj. = BURDUHQS: Telule, scurtule, 
Grosule şl '«iile 1 (teod.).
O BURDUH wm- BURDPF.

BURDUHAN sv-BARDAHAN.
'qBURDUHĂNI = bARDAhANI.

BURDUHAN'QS m- BARDAHAnOS... 
qBURDUHAŞ (pî.-so) sn. Bucov. dim. BURDţlH (i^ 
BTTRDPF ®): mie mi-i ruşine să car apă cu -«ui ista (SB.).

BURDUHQS ţ. adj. Burtos, pintecos, cu 
pîntecele mare: Am uu popă —, Mină porcii In jos 
(GoR.) [ghicitoare despre ,,cocoş”); /. (despre fe
mei) borţoasă, însărcinată: Tătarcole cele burduhoase 
le spinteca şl punea copiii prin pari (nec.) ; pr. ext. 
(despre lucruri): la deci In braţe cea ploscă burduboasă 
şl-ţl răcoreşte gttlejul (Negr.i.

2. BURDTJHOŞI sm. pl. Trans. Flăcăii cari umblă 
pe-uliţe travestiţi în ziua cînd începe postul de 
Paşti şi cu nişte nuiele de mesteacăn, legate lao
laltă ca o mătură, bat pe cine întîlnesc în cale 
(vic.) [b,urduh].

BURDUru (pî.-ule) sn. J Coarda (a treia, care 
dă nota) ’,,re” la vioară.

BURDUJBL wm- BURDUŞEL.
BURDUJţ. m- BURDUŞI.
BURDULEA sm. F Om (mai adesea copil) 

cu burta marc, cu pîntecele umflat [burduf].
OBURDUŞ = BURDUF.

BURDUŞEL, BURDUJRL sm. şi (pî.-ele) sn. ® 
dim. BURDUF: se pomeneşte cu un argat că-1 aduce un bur- 
duşel de br!nz& msp.) ; Burdujel Izntlat, Umblă ooaptea pe sab 
pat (FR..CDR.) [ghicitoare despre ,,ploşniţă”) 1) © Piele 
de nevăstuică sau de şarpe, după ce s’a jupuit.

BURDUŞI (-uşesc), BURDUJI (-ujesc) i. vb. tr. 
® A îndesa," a ticsi, a umplea tare (ca într’un 
burduf): unchlu-său burduşea prepeliţele (D .zamf.) ; aă 
burduşiţi pămlntul de grlu (ispi" © 0) A bate sdravăn, 
a snopi în bătaie, a umfla in bătaie, o stropşi: Mă 
cam burduşişi In spate (panni.

2. vb. refl. ® A se umfla (de umezeală sau de 
stricăciune), a se scoroji, a se coşcovi 1) © Pr. ext. 
A se umfla ca un burduf: Icl apa se scnfnndă bolboro
sind... colo se umflă, se burduşeşte (vlah.).
O BURDU V wm- burduf.

BURDUZ hurduz-burduz.
OBURECHIŢA (pî.-ţe), BURECHIUŞA (pî.-şe). BU- 
rechiuşcA (pî.-uşte) sf. Mold. Bucov. 'X Colţunaş fă
cut din bucăţele de aluat pătrate lipite cite două 
laolaltă: In Moldova se face borş cu bob şi cu burecblţă 
(VOR.) [ngr. (iicoopizi, rut. b u r e k y, srb. b u r e k 
< tc. b or e k].

BUREGIOR sm. dim. BURETE.
BURENIŢA (pî.-ţe) sf. A=SILUR. 
burete sm. ® ^ Animal zoofit alcătuit dm- 

tr’un fel’de sac lipit la bază de stlncile din nţiare; 
acest sac are o deschizătură la partea superioară 
şi un mare număr de găuri pe toată întinderea 
pereţilor lui; corpul lui e format dintr’un schelet 
compus din ţesătura mai multor fi
ricele elastice; trăeşte în colonii şi se 
pescueşte cu deosebire în marea 
Mediterană, pe 
ţărmurile Gre
ciei. Siriei şi 
Tunisiei ([ă|655)
II © Scheletul 
elastic al aces
tui animal (sau 
mai bine al u- 
nei colonii din Flg- 655- Burel1-
aceste anima
le), curăţat de materiile organice şi[, lăsat cîlva 
timp într’o soluţiune de acid sulfuric amestecat 
cu multă apă; e întrebuinţat pentru spălat corpul, 
pentru şters tabla, etc.; 0: n stoarce ca pe-nn bea 
sau suge ca nn e un mare beţiv t @ Pr. ext. 
Burete artificial, de cauciuc, întrebuinţat la toa
letă H ® A Nume generic dat unor plante dintr’o 
clasă specială de criptogame care trăesc în locurile 
gunoioase, grase şi umede, sau ca paraziţi, pe ar
bori sau pe aite plante; unele din ele sînt bune de 
mîncare (ciuperca, mănătarca, etc.), iar altele sînt 
foarte otrăvitoare: muierea... frlpse nişte bureţi ce a-

BUN-
BUR
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Fig:. 656. 
Burete-bălos.

Fig’. 657. 
Bureţi-călu* 

găreşti.

Fig. 658. Bu- 
retele>ca]itlui.

BUR- flase prin pădure [RET.); ^: doar n’am mlncat bureţi! (ZNN.), 
Ql ip n'am înnebunit; a tăia dracului bureţi (ZNN.)< a sta fără 
DUr\ nici o treabă, a sta ou gura căscată.—^Dintre speciile 

cunoscute la noi în ţară, cităm următoarele: ^-acru
(saU-~-ALB, — GALBEN, —-IţITE,—-LAPTQS,—PIPERAT,
—-nsTDBos) = iutabi ; bAlqs1, ciupercă comesti
bilă albă, cu miros 
şi gust plăcut; creş-, 
te pe pămlnt in pă
durile de fag şi de 
brad (Hygrophoms 
eburneus) (f|i) 656);
— — bAlos- = BA- 
LOŞEL ; — BURETI- 
cAlugAreşti, ciu
perci foarte mari, 
comestibile, cu pă
lăria brună-cenu
şie, cu carnea aibă; 
cresc toamna pe ră
dăcinile- şi trunchiul stejarilor bă- 
trîni; o singură ciupercă cîntăreşte1 
uneori pînă la 15 kgr. (Polyporus 
fwndnsus) {657); — boretele- 
CALULUi, ciupercă cu pălăria cenu
şie, verzuie sau roşiatică, cu miros 
plăcut; creşte pe pămînt gras şi pe 
bălegar (Coprinus fimdarius); (ia]
658);—bubetele-oerbilor, ciupercă 
veninoasă, de formă sferică, de co
loare galbenă ca lămîia sau galben- 
brună; carnea e albă la început, 
apoi devine albăstrie, marmorată 
şi în urmă brună, cu un mi
ros tare şi neplăcut ; creşte 
prin păduri, vara şi toamna; 
numită în Mold. şi ,,băşina-por- 
cului” (Scleroderma vulgare)
([ăj 659); ——-ORAIESO = B0RETE- 
DOMNESC;,——-CREŢ1, ciupercă 
comestibilă, ou gust plăcut, toar
te ramificată, la început albă, Fip. 659 
apoi gălbuie, creşte toamna pe Bui-eieie-cerbiior. 
trui\chiul copacilor bătrîni din păduri; numită 
şi ,,burete-de-conopidă” (Hydnum coralloides); — 
—-CREŢ2 = RAMURELE; — —oreT3 = BUREŢI-DE- 
CONOPJDE2 ; - —-ORET4 = TOGMAQEL© ; — Olten. — 
DE-BUBA = —-PUCIQS; — —-DE-CA3A= CIUPERCA; — 
—-DE-CONOPIDA1 = —-CREŢ1; — BURETE-DE-CONO-
pidA-, ciupercă comestibilă, de coloare albă, ou 
tulpina groasă, din care pornesc rămurele dese 
şi ascuţite, goale înăuntru şi fragile; creşte prin 
pădurile umbroase > şl umede, mai cu seamă în 
păduri de brad; numită şi „barba-caprei”, ,,bu- 
rete-creţ”( ,,creţişoară”, ,,cu- 
rălice”,, „laba-miţei”, ,,melo- 
şel”, ,,opintici” sau ...togmă- 
gel" (Clavaria coralloides) (riŞ|
660); — —de-iarbA (PAC.), = cb- 
CjMJl; -V- —dE-IASCA = BABITA;
—~-DB-lapte (pAc.) = VINETIOA- 
ptr-LAl^;— —-DE - mesteacăn,

./■ciupercă comestibilă, ou miros 
r aromatic, cu pălăria cărnoasă de 

, coloărea , scorţişoarei, cu picio
rul, gol înăuntru, de coloare 
gălbuie; creşte pe' pămtnt, în păduri, în grămezi 
mai mari; numită şi ,,pîinişoare’.’ (Cortinarius 
ctrmamnmeus) \ — —-de-nuc, ciupercă, cu carnea 
albă, ou miros pătrunzător şi 
cu gust plăcut; pălăria, galbe-| 
nă-roşiatic.ă şi prevăzută ou solzi 
bruni, are forma unui evantaliu; 
creşte pe trunchiul nucilor, - fa
gilor şi ulmilor din păduri; nu
mit şi ,,(burete-) păstrăv” sau 
,,păstrăv - de - nuc” (Polyporus 
squurtujsus); ((gl 661) ; ——-de- 
.PRUND, ciupercă comestibilă, cu 
gust cam amar, cu miros foarte aromatic, cu pă
lăria galbenă-cafenie; creşte în grupuri prin pă
duri, de la primăvară pînă la- toamnă ; numită

Fig 660. Burete- 
. de>conopidă.

Fig. 661. 
Burete-de-nuc.

(în Bucov.) şi ,,burete-de-rouă” (Collybia escu- 
Imia);— —DE RQUA1, ciupercă cu pălăria aproa
pe membranoasă, de coloare roşie-cafenie; creşte 
pe bălegar şi pe lemn putred (Coprinus micaceus); 
([işl 662); — —DE-RQUA2 = BURETE- 
DE-PRUND ; — —-DE-soc, clupercă 
moale, gelatinoasă,; concavă,.[în for
mă de scoică, 
do coloare bru
nă-roşiatică ; 
creşte pe trun
chiurile bătrîne 
de soc (Hir- 
neola auricula 
jMdael(liHi663);
— — DB-SPIN1, 
ciupercă comes
tibilă, dulce la 
gust şi fără nici

Fig. 662. 
BureJi-de-rouS.

Fig. 663. 
Burete-de-soc.

Fig. 665. 
Burete-flocos.

un miros, cu pălăria cenu
şie, purpurie pe margini şi verzuie sau gălbuie 
la centru; creşte pe pămtnt, 
prin păduri CJitissuIa grisea);— jW
—DE-SPIN2 = NICORETE; ——-DE- ^
stejar1, ciupercă cu pălăria 1' 
bombată, de coloare purpurie, 
puţin catifelată; creşte prin pă-1 
duri (Boletus purpureus) ; — 1 
—-de-stejar2, ciupercă roşie ca F. „ 
sîngele ce creşte pe trunchiul Buret'e?de.s4' -ar, 
copacilor, mai ales pe ste.iar; 
din ea se extrage aşa numitul „cleiu de stejar” 
(Fistulina hepatica) ((g 664); — —-db-veveritA 
= rAmurele;— —-DOMNESC, ciupercă cu pălăria 
aproape membranoasă, de coloare galbenă; creşte 
pe drumurile de la cimp; nu
mită (în Trans.) şi ,,burete- 
crăiosc” (Bolbitius f rayilis); —
— -DULCE1 = VINETICA-Cţr-LAPTE;
— —-DULCE2 = RjŞCOV ; — — y 
-FLOCQS, ciupercă cu pălăria găl- VŞ 
buie-roşiatică, a cărei carne con
ţine un suc lăptos alb şi foarte 
acru; creşte pe pămlnt, mai 
ales prin pădurile de mestea
căn; numită (în Mold.) şi „flo-_ 
coşeV' (Lactarius torminosus) ((1^ 665);——-0Ai<- 
BEN1, una din cele mai bune ciuperci comestibile, 
cu carnea albă, spre periferie 
gălbuie, cu miros plăcut şi gust 
puţin piperat ; creşte în gru- 
purimiciprin pădurile umbroa
se de fag, de brad şi de mes
teacăn; numită şi ,,gălbinele”,
„gălbiori”, „unghia - caprei1' 
sau, ,,urechiuşă” (Canlharellus ; 
cibdrius) (1®] 666); — --gal
ben3 = IUTABI; — —oAlbi- 
ŞOR, ciupercă a cărei carne 
conţine un suc lăptos care devine maitîrziu acru; 
creşte toamna prin pădurile umbroase (Lactarius 
aurarUiacus);— —-negru = pAstrAv® ; — bubete- 
LE-QILOR, ciupercă comes- 
tibilă cu carnea albicioasă, v
puţin amară şi cu miros 
plăcut; e compusă din mai 
multe pălării neregulate şi - 
legate între ele, de coloare 
brună gălbuie; creşte pe sub 
brazi şi pini, prin muşchi,
în grupuri mari, mai ales F'fer- 667- Buretele-oilor. 
toamna (Polyporus -con/luens) ([w]
667) ; —r —-PESTRIŢ, —-SIlRPESa, BU
RETELE-ŞARPELUI, BURETB-DOMNESC- 
NEBUN (PAC.), ciupercă foarte ;veni- n.,., 
noasă, cu pălăria de o coloare roşie, I -ii 
frumoasă, acoperită mai adesea de 
pete albe; creşte pe pămînt, în pă
duri; numită (în Mold.) şi „pălăria- 
şarpeluiV (Amanita wusenrio) (1®) _.
668) -; — —-PUCIQS, —-PUTUROS, cili- Fig. 668, Bu- 
peroă de oformă ciudată, cu piciorul retei-Pesln£- 
lung de 12-14 cm., de coloare alburie, în vîrful

Fig. 666. 
BurQti*galbeni.
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Kig. 669. 
Hurete-pucios.

Fi fi’. 670
Burete
roşu.

Fig. 671. 
Burete- 
şerpesc.

căruia e aşezată i'jălăria conică, foarte scurtă; 
mirosul puternic, foarte urît, al acestei ciu
perci. face ca să fie descope
rită de la distanţă, atrăgînd 
în acelaş timp muştele si alte 
insecte, cari mănîncă pulpa- 
conţinută în alveole; numită 
şi „burete-de-bubă”, „boţiţi” 
sau ..bozuz” (Phallus impu- 
dicus) (ţii 669) ; — —roşu1, 
ciupercă roşie, cu pălăria căr
noasă şi piciorul yîrtos; creşte 
prin foile căzute din pădurile 
de fag şi pe cucuruzii de pin 
(MycmastToMlina); ([®] 670) —
~ ROŞU2 = VINETJCA -cu -lapte ;
— /»■ şBRPpsc1, ciupercă comes
tibilă, cu carnea albă şi 
moale, cu gpst şi miros 
plăcut; numită şi ..pălă
ria -şarpelui” (Agaricus 
procems, Lepiota procera)
(ţii 671) ; —- -ŞERP^SO*
= BURETE-PESTRIT ; <•>
ŢEPOS = FLOOOŞţlL ® ; —
BURETELB-VAcn, ciupercă1 
comestibilă, cu pălăria 
cărnoasă, de coloare gal- 
benă-roşiatică; creşte pe 
pămlnt, în pădurile de 
brad şi de fag (Lactarim 
subdulcis)',— ~-VJnAt, ciupercă comestibilă, de 
coloare violetă-închisă, cu carnea moale, fără 
nici un miros; creşte izolat printre frunzele us
cate din pădure (CortinaHus violaceus) H ® 
Capotele umflate ale butucului de la roţile- caru
lui: în care sînt vîrîte capetele spiţelor (^ roatA) 
[lat. vulg. 'b o 1 e t i s = clas. b o 1 e t u s].

BTJREŢEIi sm. dim. burete®.
OSyBFĂ'(pî.-Ie) sf. ® Băn. X Mincare făcută 
din burtă de viţel, tuzlama ţi ® pî. Boarfe, 
catrafuse.
OBURFĂI (-ăeao), BURFALţ (-ălesc) vh. intT. Băn. 
A scotoci, a cotrobăi.
OBURFjAN sn. Băn. = bArdAhan [comp. bor- 
HAK, BURFA].

'BTJRGBEZ ,-EzA (pl.-m) adj. şi sm. f. Orăşan, 
cel ce face parte din clasa mijlocie, în opoziţie de 
o parte cu „nobil”, „boier”, de altă parte cu ,,ţă
ran” sau ,,muncitor” [după fr_b o u r g e o i s].
‘BURGHEZIE sf. ® Calitatea de burghez»! 

® Clasa burghezilor, clasa mijlocie.
‘BURGHEZIME sf. col. Clasa b u r g h e z i - 

1 o r, clasa mijlocie (intermediară între ,,nobili
me” şi ,,ţărănime”).

BURGHIAŞ 1. (pl.-şe) ţn. ® dim. BUR
GHIU1.

2. sm. Băn. % = pruNAR.
OBURGHIE sf. Băn. f}^ -= BURGHIU

BURGHIU [pl'.-ie] sn. ® fT“ U- 
nealtă a tîmplarului, dulgherului, ro
tarului, dogarului, fierarului, etc. cu 
care se găureşte lemnul, fierul; etc., 
sfredel, spiţelnic; forma variază după 
diferitele trebuinţe:-» spiral,» ou iin- 
gort, »■ ouviri ( 672) t © tV BURGHIUL,
nume dat de popor celor trei stele mici 
din constelaţiunea Vizitiului, numite şi 
„Sfredelul mic”, „Sfredelul pămîntu- 
lui” (OT.) [tc. burgy].

BURIAJSr iw buruian.
BURIÂŞ (pl.-şe) sn. dim. buriu.
BURIC (pl.-co) sn. ® £> Cordonul ombilcaji 

prin care pruncul se nutreşte în pîntecele mamei;
copilul ou moaşe multe rftmlne {saU moaie) ou »nl ne- 

taiat, se zice cînd două sau mai multe persoane iau 
asupră-şi să facă un lucru, pe care unul singur l-ar 
fi putut face, dar care rămîne totuşi nefăcut ţl 
® £> Cicatrice ce rămîne hi mijlocul pîntecelui pe 
locul unde s’a tăiat cordonul ombilical; ®: odat& 
yede naşul »nl linului.(znn.), altă dată nu mai dai de 
aşa noroc, de aşa prilej favorabil ţl © -~ui degetului.

[srb.].

Fig. 672. 
Burghie.

m

Fig- 673. Bui-iciil-apei.

Vlrful degeţelul: parcă-ml lipeşte —ele degetelor de-o 
mină uscată, ţeapănă şl rece (dlvr.) II ® Centru: Oachia... 
lllnd declt toate ţările mal departe de »nl Impărăţill 
(CANT.); »ui pămintuiui, mijlocul, centrul pămîntu- 
lui, unde poporul crede că este o deschizătură prin 
care se poate duce cineva în lumea cealaltă: şt 
merse şl merse plnă ce ajunse deasupra —ului pămintuiui
(ON.) t® 0 F om mic şi bondoc, pitic 1 ® M. '*'aI 
morii, gaura din mij- 
locul pietrei zăcă-^m 
toare, prin care trece 
fusul de fier ţ| ® A 
buricul-afei, plantă 
ierboasă cu flori foar
te mici, albe sau 
roşiatice, dispuse cîte 
3-0 în mici umbele; 
creşte prin mlaştini; 
e numită şi „umbre- 
luţă-de-apă” sau „umbreluţă-de-baltă” (Hydroco- 
tyle mlgaris) (fH673);—burjcul-pAmIntului = 
hama-fAduru1 [lat. umbli îcus].

BURICA (-ic) vb. tr. şi refl. = ABURCA [a b u r- 
c a -f b u r i c]. ■

BURICAT adj. Gurguiat, umflat [buric].
BURIU [pi.-ie] sn. Butoiaş, vas mic din doage 

(mai adesea pentru rachiu): el dormea deasupra bu- 
rlelor goale (Emin.) ; Am Un — Şl’n el ţiu Vin şl rachiu 
(GOR.) (ghicitoare despre. ,,nu”) [big. burijQ].

BURLAC sm. Holteiu, bărbat rămas neînsurat:
era Techil la Leonlda, un Grec bătrin — şl cam Intr’o nrecbe. 
(VLAH.) [rus. burlâkă].

BURlAGI (-ăcesc) vb. inir. A rămînea bur
lac, a duce viaţa de holteiu.

BURLACIE sf. Starea de holteiu, de b u r 1 a c, 
de onni necăsătorit: La o bună ’nsurătoare El, nici vorbă, 
s'a glndlt. Ca să puls bnrlăclel Şl nevoilor sllrşlt
(VLAH.).

BURLAN (pl.-ne) sn. ® Tub, ţeavă 
de metal prin care se scurge, de-a lungul 
zidurilor, apa din streaşină unei case, 
urloiu T ® Cilindru, tub de tinichea prin 
care trece fumul de la,o sobă de metal în 
coşul casei (!@1 674); coloană cilindrică de’ 
olane la sobele de zid: crivăţul urlă in--oie 
sobei (BR.-vN.) 1! ® Scoe făcut dintr’un lemn 
găurit dealungul, prin care curge apă 
din izvoare sau din cişmele H ® Tub 
cilindric, gros, de fontă sau de beton 
întrebuinţat la canale H ® pl. Ţevile. 
de lemn care unesc capacul cazanului 
de spirt cu gura ţevilor de aramă alepig eii 
putinei răcitoare (ciauş.) 1 ® = burluiu t Burlan! 
® ® Manşetă. : ■

BURLESC 1. adj. De un comic peste măsură 
de exagerat, caraghios, grotesc: uu vede nimica ridi
cai sau — In povestirea sa; X'-' stil —.

2. sbst. ^ Gen, stil-burlesc, în care personagiile 
înalte se exprimă într’un mod trivial .şi provoacă 
rîsul prin acest contrast [fr. < it.].
OBURLINC sm. Trans.-^ ® Purcel grăsnţ, gră- 
sun^TI ® Godac de porc mistreţ [săs. b r e 1 e n k]. 
O BURLIŢA = burniţa

B’URLU ew TURLU.
BUBLUTU (pl.-uie) sn. ©Lemn 

gros de 6-8 cm., găurit dealun- 
gul pînă aproape dg unul din ca
pete. unde se face o gaură laterală; 
se Pline în vrana butoaielor cu vin, 
ca să răsufle, mai ales cînd fierbe 
vinul <Rv..cRG.) 11© Gîtulpîlniei (ţa|
675) t ® Gîtul crintei, pe unde 
se scurge zărul, cînd se frămîntă 
caşul (ŞEz.) II® Cilindru de sticlă 
la o lampă cu petrol, sticlă de lampă [comp. 
burlan].
OBURMA (pî.-me) sf. Băn. Verighetă, inel de lo
godnă [srb.].

BURNIGRUŢ sbsl. (codr.) ♦ = BRÎNCUŢA2.
BURNIŢA (-iţă) vb. unipers. © A bura: norii 

posomoriţi bnrnlţan (Dlvr.) [b U r n i ţ ă].
burniţa (pl.-ţe) sf. © Bură de ploaie.

BUR
BUR

Fig. 675.
B. Burluiu.
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BUR

Fi^. 676. I-îiimuze.

Rl IR- ploaie măruntă şi deasă [comp. şi .slov. Ij u r- 
' n i c, a „furtună”].

BUHNVZ {pl.-m, zuri) sn. .e. ®
* Manta lungă de lină, ou 
glugă, pe caro o poartă A- 
rabii, şi mai ales Beduinii 
(î|j{ 676): pe logojlnă stau ghe
muiţi ct(lva Arabi tuvăUti In 
rupte (ALEcs.) II ® Manta mare 
cu glugă (In Dobrogea) f®
Mold. Pieptar de piele do 
cirlan, cusut ou flori şi flu- 
turi-(Rv.-cRG.) 1 ® Scurtcică, 
caţaveică pe oare o poartă 
ţărancele (în Basarabia)
[®fr. boiirnous H®- 
® Ic. b u r n u z].
•BURSA (pJ.-se) sf. ® *■
Sun’iă acordată (de obiceiu
prin concurs) lunar sau anual unui student pen
tru studii şi întreţinere; pensiune gratuită (în- 
tr’un internat) şi dispense de taxe acordate unui 
elev de liceu sau unui student H ® V Instituţie 
publică unde se negociază rente de Stat. valute 
străine, efecte comerciale sau Jiiărturi: bursa de 
comerţ; bursa de ceriale; agent de •' (3) ^ Nego
ţul CU asemenea valori; a juca laa cumpăra şi 
a vinde efecte publice sau de comerţ, căutind să 
realizeze un cîştig de pe urma urcării sau scă
derii valaorii lor *1 ® Clădirea în care se fac aceste 
afaceri ţ[ © Timpul zilei cînd se negociază ase- 
menea valori ţ[ ® Bursa muncii, instituţie care 
contribue la organizarea armonică a breslelor şl 
la recrutarea muncitorilor [fr. b o u r s e].

’BURSIBR 1. sm. ® Ii Elev sau student care 
a obţinut o bursă; nu mal merge cu vechea slsteml; Bo- 
mlnui sA se nască să trăească funcţionar şi să moară pen
sionar ecAR.) 11 ® V Cel ce se ocupă CU afaceri de bursă.

2. bubsoIbA (pl-.-re) sf. !• Elevă sau studentă 
care a obţinut o ' _ ^
bureă [fr.].

BURSOACA 
sf. ^ = HOHQB.

BURSUC sm.
®^ Animal în- 
cetinelşipacinic 
care are ceva din 
înfăţişarea ureu - 
lui şi ceva din a 
porcului; corpul 
gros şi greoiu,
susţinut de nişte picioare scurte, e acoperit de 
peri lungi şi aspri; capul, lungăreţ, e terminat 
printr’un fel de rît 'ca al porcului, e alb cu două 
dungi negre de fiecare parte a botului; stă ascuns 
bl vizuina lui toată ziua şi iese numai noaptea, 
cu mare băgare de seamă, ca să-şi caute hrana 
alcătuită din şopîrle, cîrtiţe, melci, viermi sau din 
rădăcini. Ierburi şi poame; iarna stă amorţit în vi
zuina lui; e cunoscut şi sub numele de ,.viezure” 
(Meles taxus) (Ilij'1 677): —ii somnoroşi cari ies nnmal 
noaptoa din vizuini (odob.) 1| ® I1'
Bondoc, om (sau copil) gras şi, 
greoiu [tc. b o r s u k].

BURSUCA (-no) 1. vb. refl. A 
se înfuria, a se umflă (ca bur
sucul) de mînie, a se burzului; 
a se bOSumfla: mă Inturiul şl mă bur
suca loa un urs (RET.),

ş. vb. Ir. Maram. A umfla: Veve
riţă, pestriţă. Nu umfla, Nu bursuca
(îiUr’un descîntec de muşcătură 
de şarpe) (brl.>.

bursuca sf. I Mică plantă 
ierboasă, âle cărei flori, de un vio
let închis, sînt îngrămădite în 
formă de spic la vîrful tulpinei, 
creşte pe locurile.stiocoaşe (Bari- 
sia alpina) ([®] 678).

BURSUCEL sm. dim. BURSpe 
®®. .

BURSUNE sf: pl. Mold. Un fel do rugină ro-

Fig. 677. Bursuc.

big. 678.
Bursucă.

şie-portocalie, cu pete lucitoare, ce se găseşte la 
munte, pe pîraie; se întrebuinţează la făcutul 
văpselel negre cşez.i.

ByHTA (pi.-ti, -te) sf. ® g) F (P; Partea 
cAirpului (la om şi la animale) în care se află sto
macul şi Ultestinele, plntece: durora de —; calul fugea 
de da ou burta de pămlnt MSP.); parcă ar fi ras o — de şalău 
(DLVR.);^: are ochii mal marldeclt burta, se zicc despre ci
neva foarte lacom, care ar dori să înghită mai mult 
decît poate; — de popă, care e obicinuit să mănînce 
şi să bea mult; a face burta bntle şl gura ptlnle, a bea 
fără măsură (despre un beţiv); a sta ou burta la soare, 
a sta culcat pe spate, trlndăvind; burta omului n'are 
fereastră, să se vază ce e in eaţ omul poate să mănînce 
orice şi oricît, nu-1 ştie nimeni, se zice mai ales 
despre aceia cari fac economie la mîncare. ca să fie 
mai bine îmbrăcaţi; e cu burta mare, e borţoasă, cu 
borţul la nas 1| © Pielea abdomenului (la anima
lele bovine): ciorbă de — H @ Pr. anal. Partea ro- 
tun.jită, umflată, mai ridicată a undi lucru; ro
tunjime, ridicătură: se bagă beţişorul prin ambele găuri 
ce au străbătut nuca din— tu — (tsp.); burta butoiului; 
sfoara zmeului face —, cind nu e bine întinsă, fiind prea 
grea: apa...'ocolindin şuviţe argintii burţile de pietriş(DLVR.) ; 
tm- şi ARŞIC ® II® F BţlRTA-vţlRDE sm. Burghez (ter
men de dispreţ) ţ| ® Buria-verzime sf. col. Burghezii 
(în înţeles dispreţuitor).

B'URTA-VERDE... wm- BţlRTA ®®.
B'URTEA sm. Poreclă dată unui individ eu 

burta mare, pîntecos: — grosul. Fără osul <gor.) 
{nhicitoare despre ,.sacul cu mălaiu”).

BURTICICĂ sf. dim. BţlRTA.
BURTOS adj. Cu burta mare, pîntecos. 

OBURTUCA sf. Gaură făcută în ghiaţă, pro- 
ifuf, copcă.
OBURUI (-rue) vb. unipers. © A bura [b u r ă]. 
OBURUIALA sf. Olten. (vîrc.)
© Ploaie măruntă, bură [b u- 
r ui].

BURUIAN, BURLAN sm. I
Buruieni (în înţeies colec
tiv), ierburi: de s'ar usca mal bine 
buruianul, căci are de gind să des 
plrjol viei dsp.).

buruiana, o BURIŞNA 
(pl.-ieni) s'f. ţ, ® Plantă ier
boasă care creşte, fără a fi 
cultivată, pe eîmp, pe locurile 
semănate, prin grădini, etc., 
iarbă ren, iarbă sălbatică, bă
lărie: îngrădirile se părăduesc, pă- 
mfntul s’acopere de buruiană (vlah.) ; 
buruiana crescuse naltă şl abia se 
mal zărea in tund (odob.) ; 1^; bu
ruiana proastă creşte şl pe piatră sau buruiana rea creşte şi 
in drum; buruieni se găsesc şl fn grădina cea mal bună; 
se sperie de tcate buruienile (Panni, despre Cineva foarte 
fricos, care se sperie şi de um
bra lui H ® Iarbă de leac, 
plantă, întrebuinţată ca mijloc 
de vindecare; chemă pe împără
teasă şl-l dete buruienile să le fiarbă | 
şl să Ie bea (isp.i *| ® —-ClINEASCA1 
= BRţUU1;— —-CDNEABOA3 = TRE- 
PAdATOARE1; — —-DE-ABUBA = 
pApAlAu ;— —de-ceab-rAu=vb- 
TRJCE® ;— —DE-OBL-PERJT = VEN- 
TRILICA ®— —-DE-OtNCI-DEOETE,
plantă ierboasă, cu tulpina şi 
frunzele acoperite cu peri lungi, 
eu flori mari, galbene, dispuse 
într'un corimb la vîrful tul- 
pinei; numită şl ,,gămuţă”,
..gălbenuşe” sau ,,scrlntitoiirc”
(Poicntilla reda) ([1679);------■Kig. 680. Bmuiana-
-DE-DALAO = LASNICIQR ; — —-DE- porcească. 
FRIGURI1 = TRAISTA-ciobanului ;
— —DE-FRIGURI2 = LAPTELE-CUCULUI» ; — — DE- 
FRţGURI:l m- FRIG ©, BOGLARI; — — -DE-IN = LI- 
NARITA ; — —DE-LUNQOAHE, BURUIANA-UNGOAREl = 
LEUŞTEAN ; — —-DE-NEGEI1, BDRUIANA-MAGAREAECA 
= AIOR'-; — —DE-NEGEI' = LAPTELE-CţlNELUI1;—

F'ig. 679. Buruiană, 
de.cinci-degete.
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Fig. 68i. Buru- 
iana>surpăturii.

^ -DE-NEG?I3^ LAPTELE-CVCULUI1;— ^-DE-TR{NJI =
14bbA-de-şo^ldinA; - x-foroeascA, plantă ierboa
să cu rădăcina groasă, cu frunzele 
acoperite cu peri albi şi aspri, cu 
flori galbene, dispuse în capitule 
(fhfpochoeris Tadicata) ([^ 680);,
— ~ -pucioasa = IAHBA-PUTDKOA-; 
sA; — BtTRUiANA-suBPATţmn, mică 
plantă ierboasă, de un verde- 
deschis sau gălbue, ou fiori ver
zui; numită şi ,,ţ)oşoroagă” sau 
,,şinoerică” (Scleranthus annuus)
([®| 681);—buruiana-VIERMELUI =
FUNOULITA ; — BUBUipn-DE-OEL- 
PBRIT = VENTRILţCA; —BURUIRNI- 
DOMNEŞTI = vIzdoagA [sl. b u r- 
i a n ă).

BURUIENIŢA s/. a = SILţTR 
[buruiană].

BURUIENOS adj. A Plin de buruieni: 
Ard movili barulenoase, scottnd lumuil cenuşii (alecs.). 

BURUIENUŢA s/. a = SILţTR [buruiană]. 
BURUNCrUC, BURUNGj(u]C = BORÂNGIC. 
BURUNIŢĂ sf. A = SILţTR [b.u r u i a n ă]. 
BURZUIiUI (-uesc) f. vb. Ir. ® A Sbirli; 0: Pin' 

acuma ’o tara-aceasta. Noi ne-Qin burzuluit cieasta (ALEC8.) 1] 
O A întărită, a răsculat putinii cari scăpară cu viată... 
burzululaeră norodul (negr.i.

ş. vb. refl. ® A se sblrli H ® © A se aprinde de 
niinie, a se înfuria, a se oţărî: pacea tu încheiată, intre 
soţii burzuluiţi, prin o sărutare (GN.) H ® A se întărtta, 
a se răscuia, a se revolta: Ungurii... se burzulnlseră 
urlt de tot Împotriva oblăduirii nemţeşti (oatG.) ţ] ®0 A se 
strica (vorb. de vreme): Intr’o seară, vremea sa burzului 
din senin (dem.) [ung. b 0 r Z 0 1 n i].

burzuluiala (pi.-ieli) sf. ® Faptul de a 
(se) burzului 11 ® © Răscoală, revoltă: nu 
mult după burzuluiala ungurească (grig.t.

BUSIpC = BUSUIQC.
OBUSNA.BţrsTAadv. Mold.Bucov. numailnexpr.a, 
da a năvăli, a se repezi undeva pe neaşteptate: cu 
ce aer speriat dau basna ’n odaie şl-ml liioulu uşa (vLAH.i; 
lasă dăm busta tu casă la babă (Crg.t.
‘BUSOLA (pl.-ie) /. 15 Instrument de lizică al- 

cătiiit dintr’o cutiuţă cu un ca
dran în centrul căruia se mişcă, 
pe un fus, un acmagnetizat; vlr- 
ful acestuia ia totdeauna direc-. 
ţiunea nordului magnetic şi in
dică astfel poziţiunea aproxi
mativă a tuturor, punctelor car
dinale; busola e indispensabilă 
navigatorilor şi exploratorilor: 
ea le permite, cu ajutorul unor 
corecţiuni, să se călăuzească 
in mijlocul mărilor sau al regiu
nilor necunoscute (fţ§ 682): Busola drumul la pol 
l-arată ialxi 1[® marină sr COMPAS MARIN 1[ ®
® Călăuză, cirmă, conducător: staturile taie iml 
vor sluji de — [fr.< it.].
'BUST (pl.-tnrl) sn. ® Sculptură care înfă

ţişează capul, gîtul şi pieptul unei 
persoane, fără braţe 683) t ®
Pr. ext. Capul şi partea superioară 
a corpului unei persoane [fr. <it.].
OBUSTA tm- BţrsNA.

BUSUIOC i. sbst. A ® Plantă, 
originară din India şi China, mult 
cultivată prin grădinile noastre pen
tru mirosul ei caracteristic, foarte< 
plăcut; are frunzele lucitoare, din
ţate şi de un verde frumos; florile 
sint mici, albe sau trandafirii; după 
credinţa poporului, busuiocul aduce 
noroc la casa omului şi e un simbol 
al dragostei; preotul stropeşte a- 
gliiasma cu un mănunchiu de bu
suioc, iar ţărancele li pun ca podoabă pe la i- 
coane (Ocimum basilicum) ([®] 684): o policioară. 
Inoăroată cu ^ uscat şl flori de sub Icoana ...Mtntultorului 
(EMIR.)'; ©; pentru babă... tata el (era) * de pus la 
coane (Crg.t; a drege .vuT (cuiva), a căuta să in-

Fig^. 682. Busolă.

Fig. 683.
Bustul lui
Enunescu

drepteze o treabă (după ce a supărat pe cineva[cu RMR 
vorba sau cu lîipta)H ® — " _ *7'
DE-CIMF1 = BUSUIQC-SALBA- 
TEC1; ——-DE-ClMP2. ~UL- 
CERBILOR = APArATOARR ® : 
— — -RQŞU1, plantă ou flori 
mici roşii aşezate in spice 
lungi care atîrnă în jos ca 
n coadă; originară din In
dia. e mult cultivată în 
grădini ca plantă ornamen
tală; e numită şi „bujor”, 
, .moţul - cu rcanulu i” sau 
,,nasul-curcanului” {Ama- 
ranlits caudalusJUlM 685);

BUS

Fig. 684. Busuioc.
— -RQŞU2, — -sAlbatec1, plantă cu tulpina aco-

Fig. 685. Busuioc-roşu. Fig. 686. Biisuioc-sălbatec.

perită cu peri scurţi, cu flori violete sau ro
şiatice; numită şi ,,busuioc-de-cîmp”1 „iarbă- 
ueagră” sau ,,şopîrlaiţa” (BruneUa vulgaris) ([®] 
686); — .«-sAlbatec2 = lupoaie;—-.uL-srţrpuLUi 
= mAtAciune ®.

2. busuioaca sf. şi adj. Motd. (Poamă ~), varie
tate de struguri foarte aromatici, struguri tămlioşi, 
tămtioasă: duse Intr’adlus poruncă să se lase butucii... 
ou poaină ■«' (grl.) [big. b O s i 1,) 0 k, srb. boşi ok]. 

jBUSURMAN $m. = musulman [rus.].
BUŞ1 sm. ® t Pumn; păstrat astăzi numai în 

loc. (a umbla) de-a bnşlle, pe bllnci: olnd nu copil, care 
poate umbla In picioare, umblă de.-a bnşlle, se orede că vin 
rudele (mar.) H ® Mold. Băn. Bulgăre (de pămlnt, de 
zăpadă, etc.) [comp. bruş] f ® Numele fiecăreia 
din pietricelele cu care se joacă copiii în jocul de-a 
buşii sau In buşi, numit în Muntenia ,,ln-cinci- 
pietre”, !n Olten. „ciric.a”.
O BUŞ2 sm. Trans. .e. Ciorap gros de lină [refăcut 
din pi. b u ş i < sg. ‘bus < lat. b y s s u s).

BUŞALA (pi.-şeii) sf. Lovitură cu pumnul: 
auzi... nu sgomot grozav, ceartă, palme, bnşell, (Ipete icar.)
[bus i).

BUŞAN sm. ® Varietate de boi sau cai, 
mici şi Îndesaţi II ® ® Băn. Om mic şi îndesat, 
bondoc [srb. b u § a n~].
OBUŞGAN sm. Băn. = buştean.
OBUŞDÎ = BUJDI.

BUŞţ (-şeso) i. vb.tr. A lovi cu pumnii pe cineva, 
a ghionti; a îmbrlnci; a izbi pe cineva cu putere 
de ceva: vrei eă te buşească cel nandralăl prlu omătp (crg.i 

2. vb. refl. ® A se ghionti, a se lovi cu pumnii 
li ® A se izbi: rătăciră pe ape şl pe mări buşludn.şs 
de stlncl (flor.j [b u ş; Comp. însă big. b u s ă, srb. 
slov. b u S i t i ,,a lovi ou pumnul, a izbi”).

BUŞITURA (pî.-tnri) sf. Faptul de a b u ş 1, 
lovitură cu pumnul, ghiont; împmsătură: numai eu 
ştiu clte buşituri am mlncut (alecs.).

BUŞMACHŢU sm. Mold. & Un fel de pantofi 
fără călcîi'e (purtaţi mai ales de femei): busmachil 
lunecă fără sgomot pe granitul marginilor de trotuar grg.)
[rus. h a ă m a k ă].
CBUŞNI (-nesc) vb. intr. Olten. ® A năvăli, a 
da năvală ţ ® A ţîşni, a izbucni.
'BUŞON (pî.-oane) sn. Şomoiag de paie sau de 

fin cu care se freacă calul pe păr [fr. h o u c h o n]. 
OBUŞpS adj. Băn. Grunţuros, fiolovănos (de.spi c 
păinînt)' [h u ş3].

BUŞTEAN, Băn. Trans. BUŞTAN. Mold. buştihan
sm. ® ♦ frunohiu de copac tăiat şi curăţit do
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Fig. 687
Buştean.

BUS- craci ([®l 687); trecu prin nişte păduri ou buştenii cu 
n| iţ bntta (I8P.); găseşte un buştlban putregăios,
LJU I II Boobeşte cu ce poate şl-1 tace urdiniş 

iCRO.i; a dormi, a răminea (mort)
a dormi butuc, neclintit, nemişcat, 
fâră a da semn de viaţă: tinerii fără 
grijă dorm buştean (car.i ; cînd se Întoarse 
la prăvălie, găsi pe toţi morţi, buşteni 
iiep.i H ® Butucul roţii.
O BUŞTI (-teec) vb. intr. Olten. =
BUŞNI.
OBUŞTIHAN ev BUŞTEAN

BUŞTInA s/. Trans. © Negură, 
ceaţă (PAC.) (vic ).
O BUT1 sbst. Tr.-Carp. Necaz, su
părare; In -~ni, in ciuda, în neca
zul : Cu săpun de la Braşău, Măi, bădiţă, n —ul tău
(IK-BRS.).

BUT2 (pl.-turi) S7i. ® Ciosvîrta, coapsa de di
napoi cu tot piciorul’ (la animalele tăiate spre a Ii 
consumate): caprele slnt gioale de Ia nurlie de ol tăcute 
pastramă (pamf.i ; pr. cxl. carne din coapsa de dinapoi: 
să lei una ocă şl jumătate * de vacă (dragh.) f ® Coapsă 
de cal: Arme, cal şl —uri rupte. Urlete şl gust de singe 
(D.-ZAMF.) [tC.].

BUTAG adj. şi srn. ® (Bou) cu coarnele scurte 
şi groase H ® © Prost, tîmpit; dar bun de cap 
(MAR.) [ung. b u t a],

BUTAB sm.. ® ® Dogar ţ ® ✓ Cel ce are 
în seamă lui buţile cu vin dtntr’o pivniţă (boie
rească): pivBlcerll şl /vil se coboriră sub boltă (ODOB.i 
[but e].

BUTArie s/. ® V Dogărie, meşteşugul şi ne
goţul de butoaie: să 
laoă şcoală de teslărle şl 
de /V In satul Iul (Jip.i
[but e],

• BUT AŞ sm. ♦Ră-
murică tăiată dintr’o 
plantă (viţă de vie, 
salcie, plop, liliac, 
muşcată, etc.) îngro
pată cu capătul tăiat 
în pămînt, ca să 
prinză rădăcină ([®|
688) [comp. ung*, 
b u ,i t â s].

BUT Aşi (-ăşesc) 
vb. tr. ♦ ® A înmulţi plantele prin butaşi ^ ® 
A săpa rădăcinile viţei şi a le curăţi. '

BUTCĂ (pl.-ci) sţ. Trăsură boierească închisă 
sau (ieschisă (mai ales Mold.), călească: boierii intrau 
unul după altul In butcile Ier (I.-oh.) ; a plecat veselă cu Doamna 
la plimbare, In /»• deschisă (car.) [rut.].

BUTGULIŢA (pî.-te) Sf. « = bAnuTI.
ByTE {pl. buti), BUTlE (pl.-tll) s/. ® Vas marc 

de lemn (de 100-150 de vedre) făcut din doage ie- 
gate ou cercuri de fier, cu două funduri, de păstrat 
vin sau aite băuturi alcoolice (p) 689): beau boierii 
dintr'obute şl butea geme (gor.) (ghicitoare despre pur
ceii cind sug”); se aşeză In scorbura unul copaclu mare şl 
gros ca butla iisp.i; <©: nu cerca 5
butea, numai ce-1 In bute (znn.) ; bntia 
goală sună tare (ZNN.); a fluiera Iu 
a fi un mare beţiv; suge-bute, 
beţivan; ew BUBTA ®; a lega ~, 
a lega cobză; a dormi—/, a dormi 
buştean; din bute in bute, din rău 
in mai rău | ® Conţinutul 
unei butii: tăcu o circiumă şl-sl 
bău butla toată singur (DUVr.) 1[ @ rz 
Butucul roţii (•»- boatA) : se uită 
prin butla rotii In spre partea In care 
plecase volnicul iisp.) "I ® Cotorui 
unei pene de pasăre: butea unei 
pene de glsoă (ion.) r ® Ţeavă:
Sus bute. Jos bute. La mijloc coadă 
de vulpe usp.) (ghictioare despre 
,,trestie”) ; spec. Băn. ţeava de fier prin care iese 
aerul din foaiele fierarului [lat. b u 11 i s].

BUTELGA, butjlcA (pl.-oi) sf. Sticlă (în spec. 
de vin său de rachiu): am deşertat zece butelcl de şam-

Fig. 688. Butaşi.

Fig. 689. Bute.
I. 1. Doage.— a. a. 
Cercuri. —3. Fund. 
-4. Vrană. —5. Cep.

Fig. 690. 
Butelii-

pante (alecs.) ; luarăm cu noi... o butllcă cu vin de cel mat 
bun (oDOB.) [rus. b u t yl k a, rut. b u t e 1 k a].

•BUTELIE sf. ® Sticlă, buteică: 
o -V de şampanie ^ © .-i -v de Leyda, a- 
parat electric condensator; mai 
multe butelii de Leyda reunite 
formează o baterie electrică ([®]
690) [fr. bou te ii le].

BUTELNIG (pî.-oe) sn. Sfredel, 
spiţelnic", burghiu mic întrebuinţat de 
dulgheri, de rotari,etc.
OBUTI (-teso) vb. intr. Mold. Trans. ®
A se revărsa, a ţlşni t ® .,A da năvală, 
a se năpusti.
OBUTIG (pî.-lce), BUTIO (pl.-lgoj sn.
Trans. ((dens.i) fSt Vas de doage, cu ca- de Leyda- 
pac, în care se mulg vacile său se păstrează lap
tele [bute].

BUTIGICÂ (pl.-icele) sf. dim. BUTE.
BUTIE iw bute.
BUTILGA tm- BUTELOA.

•BUTÎRIG adj. Acid v, acid gras. iichid, cu 
miros de unt rînced, care se găseşte în untul 
vechiu [fr.].

•BUTIRINĂ sf. S> Unul din principiile grase 
ale untului, este format din acid butiric şi gli
cerina [fr.].

'BUTIROMETRU (pl.-re) sn. Aparat pentru 
măsurarea cantităţiii (le unt din lapte [fr.]. 
OBUTLAN, o BUCLAN (pl.-ne) sn. Trans. Bu
toiaş : cltova care mari Încărcate cu buţl şl cu. bn- 
clane (ret.).
OBUTNAR sm. Mold. Trans. ® Dogar, cel ce face 
buţi: Am nn poloboc: dacă se strică, nu-1 poate nici nn 
butnariu tocmi{aon.)(ghiciloare despre ,,ou”) [germ. 
B u 11 n e r].
OBUTNAhIE sf. Mold. Trans. ® V Meseria but
narului, dogărie; locul unde se fac buţi: pe 
lingă lucrul oimpulul, mal ştia şl... butnăria (ON.1. 
OBUTNArit sbst. Mold. Trans. ffi Meseria but
narului, dogărie.
OBUTOARA, BUTOABE (pl.-ori) sf. Tr.-Carp. ® 
Scorbură; trunchiu găurit, copac scorburos: nn Ţi
gan Işl virl nasul pre bntoară (ciAuş.) li ® Gaură, des
chizătură, spărtură: unde slnt bntorlle şl crăpăturile 
Intru oare moşii... noştri... sălăşlulaP (PCH.) [COinp. 
BUTUBA] .
OBUTOARGA- sf. Trans. Băn. = BUTOABA: s'an 
ascuns tn butoarca lăturaşă
(MERA.).
OBUTOARE wr BUTOARA.

BUTOiAŞ, Mold. Trans.
BUTOIEŞ (pl.-io) sn. dim. bu- 
TOIU.

BUTOIU (pi.-oale) sn.
® Vas mai mic decît b u- 
t e a (de 50-75 de vedre 
sau ceva mai mult), Mold.
,,poloboc” (|'[V] 691): /»' de vin, de oţet, de rachiu, de 
untdelemn t ® F lără fund, beţivah H ® Băn. 
Trunchiu de lemn scobit prin care curge apa 
sub roata morii.

•buton sm. ® ^ Nasture mobil (de metal, 
de os, etc.) cu care se prind gu
lerele, piepţii sau manşetele la 
cămăşi (@j 692) II ® Tot ce se 
aseamănă cu un buton sau nas-

F'ig'. 691. Butoiu.

Fig. 692. Buloni. Fig. 693. Buton 
dc sonerie.

ture; Spec. soneriei, nasturele de os pe care 
se apasă spre a pune în mişcare o sonerie elec
trică ([0] 693) [fr.].
•BUTONIŞrA (pl.-n) sf. ^ Gaură la haină, 

la rufe, pe unde se trece nasturele, cînd voim s’o
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încheiam, cliiotoare: (-[aj] 694): Jşi pipăia mereu... pan- 
«llcuta de la 
(VLAH.) [fr.]. 
oBUToRI 
(-oresc) vb. tr.
Bău: A găuri 
[butoară],

B U T V C X 
sm. © Trun- v
chiu gros de ' . ,
copac tăiat şi F‘g- &94- Butomeie.
curăţit de crengi, buştean; bucată tăiată din- 
tr’un astfel de trunchiu (i®|695):
Izbeşte sloiuri mari de ghlat& şlgroşi 
de meterezele podului (dlvr.) ; e între
buinţat adesea metaforic, ca ima
gine a nesimţirei, trîndăviei sau 
prostiei : ce stai ca un tu capră, 
mangositule P ialecs.) ; 11 pun tntr'un 
car cu bol ca pe un ... nesimţitor (CRG.); ;
Q: ; la mlnoare ca lupul şl la lucru ‘ 
ca .«.ul (ZNN.) ; a nu li din ■.'i (Znn.i, Fig. 695. Butuc.
a nu fi prost: vede el bine unde merge treaba, că 
doar nu era din ~i icrg.) ; Cu înţeles adverbial, 
a dormi .V, a dormi buştean; e beat * *(ZNN.); a lega 

a lega strîns de tot, a lega cobză ţ © Partea 
de jos a trunchiului unui copac, care rămîne în 
pămînt, după ce partea de mai sus a copa
cului s’a tăiat 1! @ f Tulpina cea groasă a viţei 
de vie: via cea tlnără se va săpa la rădăcina *ulul (loN.) 
X ® Trunchiu gros de lemn pe care se crapă sau 
se cioplesc lemnele, tăietor, trunchiu | © Trunchiu 
pe care taie măcelarul carnea H ® Trunchiu de 
lemn pe care, lucrează lotarul, fierarul, ctc., be- 
dreag: an venit cu ele la şi, cit batl In pălml, (picioa
rele cailor) an şl tost potcovite isa.) X 0 ă'ă Scaunul 
vîrtelniţei şi al sucalei; scaunul sau talpa războ
iului de ţesut 1| ® O parte a piuei, unde se pun 
dimiile H ® Partea din niijlocul roţii, în care sint 
virîte capetele spiţelor şi prin care trece osia. 
bucium (s^ [y 629); ~ul se tace din lemn de ulm, 
pentru că nu se roade lesne de osie (ion.) ; trecem Argeşul, 
a cărui apă alunge abia la »ul roţilor carelor iirg.) ’ ® 
Coafa jugului 1) ® Bucată de lemn de formă cilin
drică, scobită pe dinăuntru pe care se rad pieile 
Şf de înroi, trunchiu de lemn cu crestături 
în care se bagă coarnele unei furci, ca să se 
strîmbeze (pac.) | ® {mai adesea pi.) Instrument 
de tortură, întrebuinţat odinioară, alcătuit dintr’o 
bucată groasă de lemn cu găuri în care se băgau 
picioarele sau mîinile făcătorilor dp rele sau prizo
nierilor: l-a băgat In .^1 şi l-a trămls la ocnă (bAlc.i ; In tem
niţă ml-e băgat. Cu mllnl In băgat (teod.).

BUTUCANQS adj. Greu şi gros ca b u t u - 
cui; grosolan: veni un domn strein, gros In ceată şl la 
ţoale (RET.).

BUTUCAŞ sm. ăim. BUTţrC: «<ul rotunlor. Vede 
dosul tuturor (sa.) [fihicitoăTe despre ,,prag”).

BUTUGEL sm. dim. BUTţie: Am un ~ rotund 
Caro viră perl alund (gor.) {(ghicitoare despre ,,că
ciulă").

BUTUCI (-ucesc) vb. tr. A băga în b u t u c i ®: 
picioarele nu se mal mişcară, ca şl clnd ar tl tost butucite
(ISP.).

BUTUC OS odj. © = BUTUCANQS : arată roşcaţi Ia 
fată... cu braţe lungi şl butncoase (vlah.i X ® Maram. 
Turtit,' cirn (brl.). .

BUTURA {pl.-ti) sf., BţrrtJBE sm., Băn. butur 
sm. © Butuc, buştean, buturugă: lingă o butură 
arsă... vre-o doi inşi au sflrşlt de mlncat mălaiul In tăst 
(LUNG.); Drăgan sta p’nn buture de stejar (dlvr.) X ® Trun
chiu scorburos, scorbură (bud.).

BUTURAŞ (pZ.-aşe) sn. dim. BUT2: un..- de pa- 
stramă (jip.).

BUTURE m- BUTURĂ.
QBUTURI (-urosc) vb. tr. Băn. A găuri [butoară]. 
OBUTURÎŞ sn. Loc plin de butuci şi de lemne 
aruncate în neorînduială (r.-cod.) [butură]. 
OBUTUROAGA (pZ.-go) sf. Olten. (vîrc) = BUTU- 
RUOA.
OBUTURQG (pî.-oage) sn. Băn. Bu t, ciosvîrtă 
de oaie.

OBUTURQS adj. Băn. Scorburos [butură], RIJT-
BUTURUGA (pî.-gi) sf. © A Rădăcina îm- R. 

preună cu partea din trunchiu rămasă după ce s’a DUZ 
tăiat un copac;' rădăcina numai a unui copac, ce 
se scoate din pămînt pentru foc: Sultănica mai aruncă 
o » în flăcări (dlvr.) ; 6: buturuga mică răstoarnă carul 
mare [butur ă].

BUTURUGOAIE Sf. (mpm., butubuoutA (pî.
-te) sf.. dim. BUTURUGA: Buturugută uscată, O ridici În
cărcată Şi o laşi uşurată (isp.) {ohicitoare despre „lin
gură”).

BUZA (pZ.-ze) sf. © Ş) Pie-care din cele dişuă 
părţi cărnoase care mărginesc gura şi acoper dinţii 
(Ia om şi la animale): buza de jos, loarte groasă, II atlrna 
leneşă şi supărată (vlah.) ; un balaur, cu o * în cer şl cu alta 
In pămînt (isp.i; a,săruta'pe buze; O: (a fămlnea, a lăsa, 
a se întoarce, elc.) cu buzele umllate, amăgit in aştep
tarea sa, păcălit, plouat;—a bato {sau a da) din {sau 
In) buze. a fluiera a pagubă, a îndura o pagubă ire
parabilă : — a-l crăpa (saUa-1 scăpăra) buza de (saU după) 
ceva, a avea mare nevoie de ceva; —a se şterge {sau a 
.se linge) pe buze, a se şterge pe bot, a-şi lua nădejdea 
de a căpăta un lucru;—a-şl muşca buzele (de necaz, de 
ciudă) 1! © Pr. unal. f Marginea unei răni ^ © Pr. 
anal. Marginea unei ţevi sau unui vas circular; 
ne lungiserăm pe iarbă, aşteptind ca ratele să vie la buza 
puştii (ALECs.i; pururea In buza tunului (NEGR.) ; zărea ulcica, 
plină plnă ’n buze cu vio roşu (dlvr.) ; buza paharului; bum 
clopotului X ® ^ Marginea de deasupra a unui 
deal sau a unui pisc de munte 1f ® Ascuţişul 
unui instrument de tăiat: trăgea cu gresia pe buza 
coasei (CAR.).

BUZAIlA, buzjlA, buzAlAu sm. Nume de bat
jocură, poreclă ce se dă celor buzaţi [b u z ă]. 
OBUZAINA, buzanA (pî.-ne) .s/. Băn. Şopron, ma
gazie, clădire iaterală în curtea ţăranului, în care 
se ţine cazanul de rachiu, diferite căzi şi alte vase 
sau unelte.

BUZĂLĂU iv-BUZAjlA.
CBUZAR' (pl.-re) sn. Bucată rotundă de lemn 
sau piatră ce se pune de-o parte şi de alta a focului 
făcut sub cerul liber, în aşa fel ca să se poată 
aşeza vasul de fiert (şez.i [b u z ă].

BUZAT adj. © Cu b u z e mari, groase: un 
Ţigan şl (ISP.) II © © Păcălit, cu buzele um- 
flate : nu se întoarce ...de la slujba cu care 11 Însărcina 
cineva (isp.i.

BUZAU adj. şi adv. Bosumflat, îmbufnat: Eşti 
bună de-1 Inşi să pllngă Şl ’ngădul să-ţi stea » ipann)
[b u z ă].

BUZDUGAN (pî.-ne) sn. ©Ghioagă de fier, 
mai adesea ghintuită, sau măciucă de fier, cu coadă 
de lemn, de diferite forme, întrebuinţată ca armă 
şi care servea de sceptru înmîna Domnilor (i^696); 
era odinioară insigna marelui-armaş, cu care lo
vea, uneori pînă 
la moarte, pe cei 
pedepsiţi; e po
menit adesea în 
basme şi în eîn- 
tecele populare 
ca armă favorită 
a zmeilor, feţi- 
lor-frumoşi şi a 
haiducilor: laoob 
Eraclld... perlse u- 
cls de ...ui Iul Şte- 
lan Tomşa (NEGR.) ;
George cel viteaz... 
lulnd —ui, 11 aruncă 
In slava cerului şl 
clnd căzu Jos, se turti 
(isp.iH ® Băn. Cio
can, maiu de crăpat lemneie t ® ♦ Cocean de 
porumb H © A Plantă cu flori verzi-alburti, dis
puse în capitule globuloase cu fructele uscate, de 
forma unei piramide răsturnate: creşte pe malu
rile apelor, prin bălţi şi pe Ungă pîraie; numită 
şi „capul-ariciului” sau „şovar” (Sparganium 
ramosum) ([[fi 697) t ® Trans. Cruce patriarhală 
(cu două braţe orizontale), formată din spice de 
grîu legate cu bete, care se face de flăcăi şi fete,

Kig. 696. Buzdugane.
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BUZ- hi sflrşitul secerişului, şi se pourtă în triumf, Cti 
0, simbol al bogăViei lanurilor ( lşI] 698) [to. boz- 
dUZ el o g a nj.

Fig. 697. 
Buzdugan.

Fig^. 698. Facerea buzduganului 
(Muzeul sociologic din 

Bucureşti. — ProJ'. D. Cîusti).

buzdugAnaş (pi. - se) sn. dim. buzdu
gan ®.
OBUZDTJRA (pi.-uri) sf. Bân. ® Gioarsă., ouţit 
stricat, tocit ţ © Sdreanţă.

BUZILA tm- BUZAILA
BUZIŞ adv. Unul Ungă altul, alături într'uu

singur rinei: o tr&surâ cu patru căi tnc&rcat& cu gea- 
mandane, trase la scară (gn.) [buză].

BUZIŞOARA (pi.-re) sf. £) dim. BUZA®: Pe 
din sus de buzişoare Are negre mustăcioare ok.-brs.).

BUZNA = BUSNA.
BUZOAIE sf. pl. ciiigm. buze. Buze mari şi 

groase: avea nişte... buzoaie groase şi dăbălăzaie (CRg.).
BUZUMFLA... =BOSUMFLA...

OBUZUMINI (-inesc) vb. refl. Băn. A se zăpăci, 
a se buimăci fsrb. bezuman].

BUZUNAR,'oPOZUNAB (pi.-are, C-&ri) sn. .Q. 
Săculeţ de pînză cusut la ori-ce fel de haină în 
care ţine cineva banii, batista şi alte lucruri mă
runte: a băga mina In bani de —. bani pentru chel- 
tueli mărunte: a fi tot cu mina in-- (sau ia--), aii 
nevoit să dea mereu bani, a cheltui într’una [ngr. 
fiKoaiouvăpa].

BUZUNARAŞ (pi-aşe), BUZUNAREL (pi.-ele) sn. 
dim. BUZUNAR. ’

BUZUNARI (-drese) vh. Ir. A goli Cuiva buzu
narele, a fura, a prăda: să buzunăreşti şi pe dracul 
lără sA te vadă nici pulu de om tisp.).

BUZUNARIT sbsl. Faptul de a buzunări. 
OBUZURA, buzubicA. buzurie sf. Nume 
dat unei oi cu nasul negru sau ou picăţele negre 
pe bot, în formă de muşte [b u z ă].

DIN CATITBA DB ÎNVAŢATDUA A LUI VARLAU (1648)e
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Sec XVI

Sec. XV

Sec. XVI

Sec. XVII

Sec. XVIII
CETATEA DE LA BRAN

C sm. ® A treia litera a alfabetului, a doua din 
seria consonantelor; purta In alfabetul cirilîc nu
mele de .)oervu“ (m) şi „caco“ (k) 11 (D Cifră 
romana tnsemnlnd 100.

CA conj. ® în comparativul de egalitate, leagă 
termenii de comparat: biind un miei; iute bS- 
geats H ® Arata o asemănare, la fel cu: un om ~ 
ţoţi oamenii; luge ~ vin tul f ® Pronumele personal 
eu, tu, se pun in cazul acuzativ (mine, tine) după ca: 
un om mine, »■ tine H ® Uneori întărit prin şl: 
treaba e ~ şl ellrşltft 1f ® In ce priveşte:lormă, nu 
lasă nlmle de dorit H ® In calitate de: » (rate mal mare, 
imi permit aă-(i dan staturi t (D Arată O aproximaţie, 
mai, aproape: un copii de cinci ani; ^ vre-0 două cea
suri 1f ® In propoziţiunile secundare dinaintea 
unui subjonctiv, arată scopul: omul mănlncă ~ să 
trăească t ® Se pune în capul propoziţiunii se
cundare cînd verbul, la subjonctiv, e precedat de 
alte părţi ale propoziţiunii: nu vreau ~ unui sau altui 
să mă bănuiască t ® Intre două pronume sau două 
substantive identice, formează o locuţiune carac
teristică: bine, pe mine pe mine, că sint un biet mu
ritor » totl muritorii; dar pe tine P (i.-gh.) ; toate ^ toate, dar 
cum rămine ou plata P K @t ^ mai, mai, şi mai, CÎt mai; 
(p) »• mal ba, de loc, nicidecum: auzind noi ce ni se 
pregăteşte... » mal ba să zicem nlol oirol (Crg.i Ii © * Ş' 
cum,şl dud, cum s’ar zice, cum s’ar crede: imi 
BtrM la ureche, .»■ şl cum aş II surd; Zeiţa Insă, ~ şl clnd 
s'ar 11 ruşinat... Işl ridică haina (ISP.i [lat. quam].

CÂ conj. ® Serveşte de legătură între două pro- 
poziţiuni ale căror verbe nu sînt la subjonctiv: 
ştie.- l-am căutat; tot astfel dupăo propoziţiune e- 
liptică: lată s’a supărat: acum ne-am Înţeles *; 
® In propoziţiuni exclamative: — bine zici! mare 
te-al mal lăcut! t ® ® Căci: du-te mal Iute, — nu-1 mal 
găseşti H ® întră în formaţi
unea mai multor locuţiuni 
conjunctive: cum »■, cu toate »•, 
măcar pe Ungă fiind 
(tlindcă), pentru »■, parcă ( = pare 
că), etc. [lat. q u o d].

*CAB shsl. Cabrioletă en
glezească al cărei vizitiu şade 
pe capră la spatele coşului 
trăsurii (m 690) [engl.]. ^
ţCABADAIU sm. 'Voinic (poreclă a ostaşilor 

lui Pazvant'oglu): teclorll de boieri luară un (el de aer

Fig. 690. Cab.

T.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat.

de cabadall, termen... care avea semnlllcarea de ,,volnici'*
(I.-GH.) [tc. kaba-dayi].
‘CABAXiA (pi.-le) sf. ® Tălmăcire tradiţională, 

mistică ’şi alegorică, a Vechiului Testament t 
© Ştiinţă care pretindea că iniţiaţii ei se pot pune 
în legătură cu fiinţele supranaturale t ® ® Corn-' 
plot urzit de mai multe persoane care urmăresc 
acelaşi scop; intrigă: dorinţa mea a fost... de a vedea 
pe acel oare-şl lubeso tura legaţi... nu prin Interese de partid, 
prin cabaie (i.-gh.) K ® Totalitatea persoanelor care 
iau parte la un astfel de complot [fr.]. 

'CABALIST sm. Cel versat în cabala ju-

* CABALISTIC adj ® Privitor la cabala .iu
daică 11 ® Care are legătură cu pretinsa ştiinţă a 
cabalei; misterios: semne ; scbime *e care-l duo 
mintea Intr’o lume de lermece şl de (armezonli ivlah.) [fr.],

'CABANÂ (pî.-ne) sf. & ® Manta sau pele
rină cu glugă purtată de militari f ® Haină pur
tată deasupra celorlalte de către unii preoţi (în 
locul vechei giubele), de către portărei şi soldaţi 
[comp. fr. c a b a nj.
OGăbANICER sm. Ban. ® Croitor ce lucrează 
c ăb ă n i ţ e.
t CABANI'ţ'A {pi.-ie) sf. â. ® Mantie cu guler 

lat de sainur şi cu mîneci lungi îmblănite, împodo
bită cu ceaprazuri de fir şi cu copci în briliante, 
pe care o îmbrăca Domnul ţării peste caftan la 
marile solemnităţi; cabaniţa şi cuca o primea de 
la Sultan, odată cu sangiacul, topuzul şi sabia, 
cînd i se încredinţa domnia: la ziie mari, Domnni im- 
brica cabaniţa oaie era un (el de contoş cu ceaprazuri de (Ir 
şl cu pioiimri de samur o.-gh.)1| © Mantie scumpă boie
rească: feciori de boieri, Îmbrăcaţi cu şavanele şl on caba- 
nlţe de felurite stofe scumpe (odob.) [tC.].
OGAbaniţA, oAbAnjtA (pZ.-ţe) sf, Băn. ^ Ze
ghe, dul'amă, manta largă de lină: din cotro bate vintui, 
din acolo pune căbanlta (NOV.) [srb. <CtC.].

'CABARET (pZ.-ete) sn. Local de petrecere 
unde se dansează [fr.].
tCABAZ sm. Mold. ® tScamatorii® Caraghios, 
poznaş:, lao să vedem ce-ml mal scrie '«'Ul cel de Tachl P 
(ALEcs.) [tc. h 0 k k a b a z].
O CAB AZLÎG (pi.-tcori) sn. Mold. Glumă proastă, 
caraghiozllc, poznă: ce etnt .«nrlle astea, mă Nălţăr' 
(D.-ZAMF.): lan sponeţl-ml şl mie, că mănebanesc după
(ALECS.) [tc. liokkabazlyk).
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CAC
CAB- ° CABAZLÎCAR, cABAZLic^K sm. Mold. Cara

ghios, poznaş, cel ce face c a b az
il cur i: pinteooa, mlncân, on aeru... 
oabaKlloai ion.).

*CABESTAN (pî.-ne) sn. a. Un 
fel de scripete vertical, alc&tuit 
ţUntr'un trunchiu gros de lemn, 
sau dintr'un cilindru de fier, care 
se învirteşte cu ajutorul unor drugi 
şi în jurul căruia se Înfăşoară un 
lanţ sau un otgon, cu care se trag 
greutăţi mari (P 691) [fr.].

Fig. 691, 
Cabestan.

*GABţNĂ (pi.-ne) sf. ® Odăiţă pe bordul 
unei corăbii: In aerai grea al cabinei... Inohld ochii şl In- 
eero aft ounet (VLAH.) f ® diSmA Compartiment într'un 
vagon de dormit t ® Cămăruţă, mai adesea de 
sclnduri, In care se desbracă cei ce se scaldă ţf ® s 
~ teieionicA, mică despărţitură Într’un local de 
poştă, într’un hotel, Intr’o cafenea, etc. unde e in
stalat un telefon pentru serviciul publicului [fr.].

'CABINţiT (pl.-te) sn. ® Odaie mai retrasă 
destinată convorbirilor particulare, muncii inte
lectuale, etc.: «Tii miniairaiai Şf ® Guvernul şi mi
niştrii cari îl alcătuesc ® t Latrină 1) ® Şos de 
funcţionar care pregăteşte luorăriie ministrului 
lucrlnd Intru cîtva ca un secretar particular 
al lui If ® ~ do iizică, localul, încăperea unde 
se păstrează instrumentele trebuincioase pentru 
experienţele de fizică K ® ~ do lootaiă, sală unde 
se citesc ziare, se împrumută cărţi de citit, etc. 
[fr.].

* CABLOGRAMĂ (pî.-me) sf. EI Depeşă trans
misă prin cablu [fr.].

'CABLU (pi.-lori) sn. ® Funie groasă de cînepă 
sau de sîrmă, răsucită, ot
gon (1®) 692) 11 ®-~ eleotrlo, 
sîrmă metalică îmbrăcată 
în materie izolantă în
trebuinţată ia transpor
tarea subterană a energiei 

'electrice 1 ® tg •«' anbmarln, 
toisnaiio, funie alcătuită 

din sirme de aramă răsu
cite, izolate, care se scu- 
fundă în mare şi cu aju
torul căreia se poate co
munica telegrafic între 
două ţări despărţite prin FiFkf92 
mare sau intre două con- Lablu- 
tinente (rl■!] 693): de la constanta la Constartlnopol;
0: Intre daso&l, oarte elev, nu se aşază nici nn .v 
de comunicare Intelectuală (vlah.) [fr. câble].

'CABOTAGIU (pl.-gil) sn. ^ Navigaţiune de- 
a lungul coastelor [fr.].

* cabrioleta (pî.-te) sf. ® Trăsurică uşoară 
pe arcuri, cu două roate ([ă] 694): era in vorbă sa-i

Flg. 693.
Cablu.

Fi694. Cabtioleta. Fig. 695. Cabriolete, 
cumpere caii gl cabrioleta de la Otopeaun (D.-zamf.>1[ © Sf 08Xâ
CU noduri, cu cîte o bucată de lemn la fie-care ca
păt, sau bucată de lanţ cu două minere, cu care 
se încătuşează mlinile arestaţilor ((şl 695) [fr.].

CABULA (pl.-ie) sf. F Superstiţie de jucă
tor (în cărţi, etc.): biletele le-a loat cumpărat ou bani 
împrumutaţi, ea de .v (car.i [cabală],

CABXJLIFSI (-Ipseac) vb. ir. © A catadicsi, a 
se înjosi: dacă dumnealui cabullpseşte să ne onoreze cu atita 
cinste (CAR.) [tc. kabul].

cACA (oac) vb. tr., intr. şi refl. ® A goli pîn- 
tecele, â lepăda excrementele [lat. ca ca re], 

cAcACips adj. şl sm. © ® Cel ce-şi leapădă 
excrementele murdărindu-se pe sine t ® © Fri
cos; om fără vlagă [căcat].

Flg. 696. Căcăder.

Fig. 697. Cacao.
Latrină, ieşitoare

C Ac Ader, cAcAsder, caoad ţa, cAcAnyş sm.
ţ, Fructul măcieşuiui (U 696)
[că ca].

CAcAlAU sbst. ® O/ten.
Grămadă de murdărie, de gu- 
noiu lf @ Pr. exl. Grămadă [in 
spec. de bani): bucuria ce avură 
ciad se văzură cu attta ’ de bani 
(isp.) [c ă c a].

cAcAnAR sm. Lucrător 
care curăţă haznalele latrinelor 
[c ă c a].

CAgANIU adj. © Cafeniu, 
de coloarea tutunului [că cat 
-I- cafeniu].
‘CACAO sbst. ^ Bobul din 

oare se face ciocolata, şi oare e 
fructul unui arbore ( Theohroma 
cacao), originar din America 
tropicală, de mărimea şi înfă
ţişarea cireşului, cu trunchiul 
de coloarea scorţişoarei şi cu 
frunzele de un verde străluci
tor p 697) [fr.].

CAcAREAzA (pî.-eze) sf.
Excrementele' oilor, caprelor, 
iepurilor, şoarecilor,etc. [comp. 
alb. k a k B r 8 1]

CAcASDER wm- oAoADŞjB.
OGAgASTOARE sf. Trans.
[c a c a].

CACAT (pl.-turi) sn. ® Excrement de om H 
® Excrement de insectă: -*• ds muşte [lat. oa- 
catus].

CAcAU sm. > = dombrAveanoA. 
t CAGE s^ oAoi.

CACI, t oAcb 1. conj. ® Indică motivul, dovada 
celor arătate în propozlţlunea principală: nu-i mai 
bate, oăoi e destul de bătut de Dumnezeu lf ® t Trans. 
Pentru că: visul acesta l-am visat Io, otnd mă bătes tata, 
căce nu voiam să-l spuu (ret.).

2. adv. ® t De ce? pentru ce? Spune, căoi băiatul 
ml i-al pedepsit astfel P (pann) H ® © De ce? (CU O 
nuanţă de părere de rău): ahi hodorog şiret, căoi n’am 
stlutl Intllu pe tine le-as fl răpuşi (dlvr.) [C ă'-|- C e],

GAGIALMA (pl.-male) sf. F ^ Tragere pe sfoară 
{în spec. a unuia din jucători, la jocul de cărţi): 
numa de nu ne-ar bate toba ou atltea oaolalmale I (car.) [tCI]. 
OGAGIGA sf. Băn. De-ajocul copiilor „de-a 
ţurcâ” [ung. kacska].

GAGIOR, cAciqr adj. tA Cu pete pestriţe în ju
rul o’chilor (vorb. de oi); pestriţ: haine ~e (tu.-cdr.); 
pr. ext. (despre o femeie): una era prea caoloră, alta I 
se părea prea băltată (ret.).
OGAGIORI (-oresc) vb. tr. şi refl. Mold. A (se) ter
feli, a (se) murdări: tot m’am oaolorlt de glod (rv.-cro.) 
[c a c i O r].

gAgiugA (pî.-gi) sf. Mţ» = oţaA [srb. keăiga].
GAGIUlA (pl.-II) sf. ® .e. Acoperemînt al ca

pului, lucrat din piele (le oale sau din blana unui 
alt animal ((U 698): ~ de oale;»' de astrahan; @: a 
sta cu căciula In mină (înaintea oulva), a sta umil, ple
cat, CU respect; a-i lesi părul prin », a) a suferi multe 
neajunsuri; b) a ajunge într’o stare mizerabilă; 
a fl prieteni de », a fl numai cunoştinţe (care se sa
lută), fără a avea legături de prietenie; a fi [sau a 
se slmtl) on musca pe », a se simţi 
vinovat; a-şi bea 
si căciula din cap, a 
cheltui pe beţie 
ultimul ban, a-şî 
bea şi cămaşa; a 
fl sula si căciula, a 
li sărac de. tot, a 
nu poseda nimic 
decît îmbrăcă - /r', 
mintea de pe dîn- 
sul; asta-l altă > 
asta e CU totul alt
ceva; la asa cap, 
asa », fie-care nimereşte ce i se cuvine; pină la a-

•tn- ■,/

Fig. 698. Căciuli.
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oul, multe ciclnli rflmin l&ta stăpln, pin’atunci, Cine 
ştie Clţi vor muri; bună ziua, *, <A stăptoul n’aie guiai 
se zice, în glumă, aceluia care stă cu căciula sau 
cu pălăria pe cap, fără să salute t ® aaii Căpătîiu 
crestat şi adesea înflorat al stîlpilor unei case 
(DAM.) 1 ® Trans. .e. Glugă [comp. ar om. ~ şi că- 
6 u ă, megl. c ă 6 u ii ă, alb. k ă s u 1 ă; big. k a - 
Cula e împrumutat din rom.].

cAciular sm. © V ® Cel ce face său vinde 
c a c i u 1 i if @ ® F iii Dorobanţ (purtător de 
căciulă): To(l dorobanţi, totl Români de vită veche
lALECS.).

CÂCIULAT adj. Cu căciulă pe cap: Totl 
câclulatl, cu barbe afumate (bd.-del.j.

CĂCIULI (-uleso) vb. refl. © A-şi scoate că
ciula înaintea cuiva, făcîndu-i plecăciuni, ase 
ploconi: totl 1 sa o&clulesc, totl Il slnt prieteni şl neamuri 
(RET.) t ® A se umili înaintea cuiva, rugîndu-se 
pentru a obţine ceva: ml-a trebuit... să mă căciulesc 
pe la toate autorităţile civile şl militare (i.-gh.).

CACIULIE s/. ţ © Căpăţînă de usturoiu:
căciulii de usturoiu străpunse ou ace (sad.) V ® de mao,
măciulie de mac [căciulă].

CACIULIŢA (pl.-te) S/. dini. CAcrţFLA: avea In 
cap o .V ou fundul roşu (isp.).

CĂCIULOrU ('pl.-oaie) sn. iron. augm. cA- 
ciplA. Căciulă foarte mare: şl ce mai.» ţuguiat pe 
părul Iul bălan, tuns scurt! (irs.i.

•CACODILAT (pl.-te) sn. * Sare organică con- 
ţinînd arsenic'; se întrebuinţează în medicină ca 
întăritor [fr.]. , .
•CACOFONIC adj. Of J Care produce o caco

fonie: harhalala lor »ă creşte treptat (alecs.i.
•CACOFONIE sf. co J Întîlnirea în vorbire a 

două cuvinte sau a unor silabe care produc un 
sunet neplăcut sau trivial; amestec neplăcut^de 
sunete muzicale: această 
armonie... muzicală, vrednică ;
de Însemnat In analelele »1 
(ALECS.) [fr.].

CACOM sm. © ^
Animal asemenea diho- 
rului, cu blana albă şi 
vîrful cozii negru; trăe- 
şte în munţii Scoţiei, în 
Germania, dar mai ales. 
în Asia (Musiela ermi- 
nea.l ([®l 699): Cum al scă
pat din labe de om ? întreba 
Jderu pe » (don.) *| ® Blana 
acestui animal: scoase o 
gevrea albă din buzunarul unei 
BCurtelcl blănită cu »(piL.)[tC.
k a k u m].

•CACTEE sf. pl. ^ Fa
milie de plante dicotile- 
doane, al căror tip e cac
tusul [fr.].

•CACTUS sm. ţ,- Gen
de plante exotice, căr- _
lioase şi spinoase, fără frunze ([Kj 700) [fr.]

CADA (pl. oăzi) sf. ©
Vas mare din doage cer- 
cuite, mai adesea de forma 
unui con trunchiat, în care 
se pun strugurii Ia vie, sau 
în care se strînge boştina 
de struguri, tocitoare (d)
701) 1[ ® Motd. Bucov.
Maram. Baie (de lemn, de 
faianţă, etc.) în care se 
scaldă cineva: băi de », băi 
de putină [vsl. k a d I, 
big. srb. k a d a].

CADAIF tw CATAIF.
•CADASTRAL adj. De 

cadastru [fr.].
•CADASTRU (pl.-tre) sn. © Măsurarea şi pre

ţuirea proprietăţilor şi mai ales a pămînturilor 
de cultură dintr’o ţară, pentru a se putea stabili 
impozitul funciar t ® Registru public în care 
sînt înscrise rezultatele acestei operaţiuni [fr.].

Fie. 699. Cacom.

Fig. 700. Cactus.

Fig. .701. Cadă.

cadastru, privitor la

•CADAVERIC adj. De cadavru, ce seamănă cu 
un cadavru [fr.].,

•CADAVRU (pl.-re) sn. l’rup mort (în spec. de 
om); leş, hoit, stîrv, mortăciune: 91 c’nn hohot 
lung »nl 11 aruncă ’n fata Sfintei (vlah.) [fr.].

cAdea (oad, caz) 1. vb. inlT. © A se prăbuşi la 
pămînt prin propria greutate, a pica: » de pe cai; 
a căzut In apă; » ]os; » la pămint; » pe brlncl; » mort, 
a muri pe neaşteptate, prăbuşindu-se la pămînt;
0: » d’a'n-picioarele; » de slăbiciune; ».de somn, a nu 
mai putea de somn; » la picioarele cuiva; » fu ge- 
nuuohi, a se arunca în genunchi implorînd pe 
cineva K ® © ☆ Despre fenomenele meteorolo
gice şi cereşti: cad stele; a căzut zăpadă multă; a că
zut trăznetul asupra casei ţ[ ® A da năvală, a se nă
pusti: a căzut peste mine cu pumull; a căzut asupra duş
manului f ® A se desprinde din locul lor {vorb. de 
păr, dinţi, pene, frunze şi altele asemenea pe care 
omul, animalele sau .plantele le pierd în mod fi
resc sau printr’o întîmplare oare-care): i-acăzutpă-
rul; ii cad dinţii; au Început să cadă frunzele ţ[ ® A In-
tîini pe neaşteptate, a da de cineva fără veste: 
căzu In mijlocul unul grup de necunoscuţi ţ] ® A ajunge, 
a încăpea, a fi aruncat din întîmplare sau fără 
voie: » in palma cuiva; » pe mina cuiva; » !n cursă % 
© A sosi, a ajunge, a veni pe neaşteptate la cine
va : ii aşteptăm să cadă dintr un moment Intr’altul ţ[ ® A 
da de ceva din întîmplare, fără a căuta: a căzut peste 
un pasaj care-1 Interesa ţ[ ® A-1 » bine, rău, a i se în- 
tîmpla ceva bun, rău, a da de un bine, a o păţi:
unde te duci, fără de mine răn are să-ti cadă (CRG.)*I @ A-i» 
greu, a-i veni şreu, a o păţi: a nu mistui uşor ţ[ 
® » la sorti, a ieşi la sorţi, a fi hotărît prin sorţ 1| 
© » bolnav, » la pat, a se Îmbolnăvi, a fi silit să 
zacă în pat 1! ® a-i » (cn) drag, a-i plăcea dintr’o- 
dată; ©: a-l » tronc la Inimă, a se amoreza ţ[ ® A 
ajunge într’o stare rea, neplăcută: »in mizerie; » in 
disgratie, a pierde favoarea de care se bucura pe 
lîngă o persoană influentă t ® A înceta de a se 
menţine, de a mai dăinui: a căzut ministerul 1) 1® A 
făptui ceva care merită dojană sau pedeapsă: » in 
păcat(e) K @ A se cufunda, a se adinei: » pe gin- 
duri II @ » la Învoială, a ajunge la o înţelegere, a 
.se înţelege (asupra preţului, etc.); » la pace, a face 
pace, a încheia pace ŞI ® A nu izbuti: a căzut la ale
geri, la examen ţi @ A se apropia, a se lăsa, a veni 
deodată: Noaptea cade, lupii urlă. Vai de cal şl călător 
(ALECS.)ţ| @ A atîrna: părui răsfirat 11 cădea pe spate ţ[@ A-i 
veni, a i se nimeri (mi parte (la o împărţeală) t @ 
A-i veni rîndul, timpul {vorb. în special de sărbă
tori sau de evenimente care revin periodic): Paşteie 
anul ăsta cade la optsprezece Aprilie ibr.-vn.) ’I @ A fi si
tuat, aşezat, a se găsi într’un loc oare-care: nu-mi 
trftsnea prin cap oam In ce parte de loc cade aceat orae (isp.).

2. vb. refl. unipers. © A se cuveni: iniruntind pe 
Ţigan, după cum 1 se şl cădea (isp.) ţ[ @ Cnm se cade, a) Cum 
se cuvine, bine crescut, de treabă: uu om cum se 
cade; b) bine de tot, peste măsură: plouă cum se 
cade; e prost oum se cade [lat. vulg. C a d e r e = clas. 
c a d 6r e].

CAdelnIŢA (-itez) vb. inlr. jhJ A tămîia, a

CÂC-
CÂD

Fig. 702. Cădelniţa. Fig. 703. Cădelniţă 
brincovenească

cădi cu c ă d e 1 n i ţ a: 91 (Min- Hurezul)-
popi, şirag, cădelnltlnd, Ceteau eotenll de comlnd (coşb.).

cAdeLNIŢA (pl.-te) Sf. frt» Afumătoare atîr- 
nată de’lănţişoare, în care se pune jar şi tămîie 
şi cu care preotul cădeşte în biserică ([a] 702, 703):
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CĂD- preoţii ’n odăjdii o slujeau e'o afumau cu cădelniţele (car.)

CAD [vsl. kadillnica].
GAdŞNIE sf. tf Cuviinţă: după-»■ ;dlvrj,. după 

cum se cuvine [cădea"].
'CASENŢi^L (-tez) î)b. tr. (Si 0> 9 A îngriji rit

mul unei fraze sau unui vers, aşezind armonios 
accentele tonice H ® A-şi regula mişcările după 
tact [fr.]. x
CADENŢA (pî.-te) sf. ® Mişcare regulată; con

cordanţă potrivita a unor mişcări cu altele: tact:
ZI dai vechia al m&năstlTll tn ~ II Izbesc (alx.) ţ] ® V J 
Potrivirea plăcută a unui vers sau a unei fraze 
muzicale, modulaţiune particulară a glasului, In 
clntare sau în vorbire [fr.].
‘CADENŢAT adj. ® p. oadent* f ® In ca

denţă, In tact: bătaie a anal orologla da lemn
(EMIN.) .

CÂDERE sf. ® Faptul de a cădeaŢf®® 
Răsturnare, doborlre, încetare de a se menţine: -»« 
gavemnlal ® ® Prăbuşire, ruină: —-a imperialul 
roman t ® ® Nereuşită, neizblndă: --a anei piesa 
de teatru f ® Cascadă: Rlnnlnl; minunate oă-
derl de Izvoare... lae din acest mante una din cele mal Iru- 
moase podoabe ale Oarpatllor icar.i f ® OzţCaz (al de
clinării) H ® t Obligaţiune, datorie.
‘CADET sm. ® H Odinioară: tînăr nobil care 

slujea că soldat sau ofiţer inferior (în Franţa, în 
Rusia): s’a dni la Fetersborg şl a Intrat In corpnl de oadetl 
(NEGR.) 1f ® O Membru al partidului constituţional 
democrat rus [fr.].

CADI (-deso) vb. tr. şi irUr. gg} A tămîia (cu că
delniţa)': cădelniţa... cu care a cădit pe cel mort imar.) ; 
0: aoela ar ^ on sfinte miresme., altarulrlnătorllor (ooob.)
[vsl. kaditi].
{CADIASCHER sm. ® înalt funcţionar ecle- 

siastic la Turci (^ 704) ţ[ ® >4 Judecătorul armatei

Fig. 704. Cadiascher. Fig. 705. Cadiascher.

(la Turci), al doilea în grad după marele vizir:
veni In Bnouieştl nn sau emir on 2000 Torol (BAlc.)
(rş) 705) [tc.j.

CAomŢA (pi.-te) sf. ® t 
Bună - cuviinţă, decenţă H ®
Drept (de a face ceva), pre
rogativă [c ă d e a"].

CAD IU sm. Judecător (la 
Turci) ([^ 706): '~1 se minună 
ascaltlnd pllngerea bătrlnulnl (dlvr.)
[tc. kadyl.

GADţNA (pl.-ne) sf. Turcoai
că, nevasta unui turc; femeie 
de Harem: femeile si fetele creştinilor 
erau rftplte şl făcute oadIne (isp.); [tC.
kadynl.

CADINEASCA sf. Dans ce 
se joacă în'satele turceşti din 
Dobrogea [c a d î n ă].
‘CADMIUM sbst. Metal albă- 

strui'u analog cositorului; se în
trebuinţează sub formă de aliaje, în pictură, foto
grafie, etc. [fr.].
‘CADOU (pl.-onxl) sn. Dar: oadootl scumpe se 

schimbă Intre bogat şl bogat (vlah.) ; a (acc a dărui
[fr. cadeau].
‘CADRA (-rez) «6. intr. Ase potrivi, a cores

punde, a se adapta [fr.].

Fîg. 706. Cadiu.

'CADRA (pî.-re) Sf. ® ] Ramă (de tablou), 
pervaz ((H 707) f © Tablou (pus 
In ramă): ultlndn-se la o —• din perete 
(CAR.) [fr.].
‘CADRAN1 (pl.-uno) sn. ® Supra
faţă plană pe care slnt trase linii 
arătînd ceasurile, şi pe care soarele 
proiectează treptat umbra unui fus 
fixat pe această suprafaţă; acest,: 
aparat e numit ~ solar, şi arată ceasul 
adevărat al zilei ([a] 708, 709) f ®
Disc pe care slnt însemnate ceasurile 
şi minutele, şi In jurul căruia se în- adrâ.

Fig. 710. Cadran de 
ceasornic.

Fig. 708, 709. Cadrane solare.
virteso arătătoarele unui ceasornic (H) 710) 1f ® 
15 Disc pe care e Înscrisă gradaţia, In general 
pe un cerc, a unui apa- 
rat da fizică: mano-
metrniui ^ (i) Disculpe 
care e desenată ro
za viaturilor Ia busolă 
[fr.].
‘ CADRAN" (pl.-ano) 

sn. ® ± Arc de un sfert' 
de cerc f ® ± 15 Sector 
de un sfert de cerc: eieo- 
trometrn ou —-o [ fr, q u a- 
drant].
‘CADRţI. {pl. -llnrl) 

sn. ® Dans executat 
de perechi aşezate faţă 
Tn faţă, Gontradans
mal pe urmă au glnoat mazurca cu Ruşii, valtu ou 
Nemţii şl acum -.-u on Franţuzii (Alecs.) @ JBucată
de muzică după care se execută figurile acestui 
dans [fr. quadrille].
‘CADRILAT adj. Cu pătrăţele, în general de 

colori deosebite: sa îndeasă ’n mine un Englez, ua 
loşoovan cu haine (CAR.) [fr. quadrille].
‘CADRILATER (pl.-ra) sn. ® A Figură geo

metrică alcătuită din patru laturi, patrulater f® 
• Teritoriu de forma unui patrulater [fr.]. 
‘CADRU {pl.-n) sn. ® Ramă (de tablou), per

vaz, cadră: omb» părea că-1 suilde 
dlua-nl el de lemn (Emin.) f © ţ?
Tablou (pus în ramă), cadră: ce 
departe 1 se părea un -^dln perete văsuţ 
In oglindă! <d.-zamf); ®: ploaia ce 1 
cădea completa aoest —' tioros (fil.) 1[
® QJ Planul părţilor unei lu
crări literare: —1 meu oprea strimt, 
ca să pot Inohlde Intr’losnl Istoria ge
nerală a veselei lepubllcll (CAR.) II ® 
a Ofiţerii, subofiţerii, etc. ata- 711. Cadru, 
şaţi la o trupă, alcătuind oare-cum miezul aces
teia: soli, oadte şl soldaţi, toti avean In 
comun lipsa de orice altă cultură deelt a co -
duiui (BR.-VN.) t ® Ites Ramă de dife
rite forme jje care sînt Întinse mai 
multe rînduri de sirme de aramă, 
cu ajutorul căreia se prind undele 
în radiofonie (fjj 711) [fr,].
'CADUC adj. ® Care stă să 

cadă, şubred H ® rt Fără valoare 
[vorb. de un testamentl ş; @ * Se 
zice de frunzele ce cad tn fie-care 
an [fr.< latj.
‘CADUCEU {pl.-cm)sn. ^ Vargă 

cu două aripi, pe care slnt încolă
ciţi doi şerpi, şi cu care e înfăţişat zeul Mercur,

Fig. 712. 
Caduceu.

196



Bobul, fructul ca

ca simbol al păcii şi ca atribut al comerţului ([®) 
712) [lat.].

'CADUCITATE sf. ® Stare caducă, şubredă, 
dărăpănare H ® Bătrîneţe adîncă 1) ® rt Condi- 
ţiune care face nevalabile, din lipsa formelor legale, 
dispoziţiunite unui testament, unei donaţiuni, etc. 
[fr.].

'CAECXJM, cpcDM shst. S> Partea din intestmul 
gros care urmează îndată după intestinul subţire 
(w aparatul digestiv) [lat.].
OCAJFA (pî.-îe) sf. Băn. Trans.= OAFEA: sa-miadncl 
apoi lapte pentru(ret.).
OCÂFANA (p2.-ne) j>/. 5â/J. = CAFENEA* 
o C AFÂR = gater.
'CAFARNAUM sbst. Loc unde o mulţime de 

lucruri slnt aruncate claie peste grămadă: p&gind.
dragul acelui/V, sintem salutat! de necheiatul... unul ai- 
mAsac rolb (alecs.i [fr ].

CAFAS (pZ.-ase,-asurl), ✓ OAFAZ STl. ® Jaluzele, 
persiene de lemn colorat la ferestrele unui harem: 
casele slut... ou terase, bolti, terestre mlolou calase şl triste 
(BOL.): acest ohloşc de lemnărie, lucrat numai In calasuil
(oooB.) 1f ® Bsl Loc în biserică, închis cu grilaj de 
lemn, rezervat femeilor (spre a nu fi văzute de 
bărbaţi) [tc. kafas].

CAFEA (pl.Ţlele) sf. ® i 
feului H © 2 Băutură pre
parată din acest bob prăjit 
şi măcinat sau rîşnit: tur
cească ; » nemţească; * cu lap
te; dud verşi —-uh. al să iei bani 
(GOR.) *1 © » de cicoare w~
cicoare ® A arbore-DE - ~
= CAFER K © A pî. = OA-

feltitA © [tc. kaV e], 
ţ CAFEG-I-BAŞA sm. Bo

ier de rang'inferior care a- 
ducea Domnului cafeaua:
bărbatn-men cel de al doilea, care 
a fost tot la Caragea (alecs.)
[tc.].

CAFEGIOAICA (pi.-ce) 
sf. ® Nevasta unui c a - 
f e g i u U © V Stăpîna' u- 
nei cafenele.

CAFEGIU sm. ® V Cel 
ce face sau vinde cafele ţ]
© V Stăpînul unei cafe
nele: <vul caro ştia multe, fu 
gata să-l dea toate amănuntele (CAR.) ţ|
nească sau boierească care 
prepara cafeaua ([H 713)' [ic. 
kavegy].

•cafeina (pl.-ue) sf. A Al- 
caloid extras din cafea, ceaiu 
sau coca, care se întrebuinţează 
fn medicină ca stimulent [fr.].

CAFELUŢA (pf.-to) sf. ®
S dim. CAP]^ © : ce bine prinde 
dimineaţa pe răcoare o >«•'caldă (br.-vn.)
ţf ® A pi. Plantă cu tulpina 
cilindrică acoperită cu peri 
stelaţi, cu frunzele păroase şi cu 
flori albe, uneori puţin, albă
strii; numită şi ,.cafele” (Lu- 
pimis albuş) ([a] 714).

CAFENEA (pî.-neie) sf. ^ Local public unde 
se beau cafele [tc. k a v e-h a n ă].

CAFENELUŢA (pi.-te) sf. V dim- CAFENEA: 
merseră Împreună la caleneluţa unul elmbatrlot (CAR.)- 

CAFENIU adj. De coloarea cafelei pisate sau 
a cafelei cu lapte: purtau mai totl frac — deschis (I.-gh.). 
OC.^ER sm Trans. ffo Căprior (la acoperişul 
casei): —ll trebue să fie teri şl ...rezistenţi (pAc.) [comp. 
lat. c a p e r şi rut. k â f a r].

•CAFE-ŞANTAN (pi.-nuri) sn. Locai public 
unde slfit cîntăreţe care umblă cu cheta şi unde 
lumea vine să petreacă, făcind chefuri: viata lor era 
cu copiii de şcoală: nu ştia nici şosea, nici —(i.-gh.) [fr.ca-
fe-chantant].
'CAFEU sm. A Arbust, înalt de 2-10 metri, ori

ginar din Abisinia şi cultivat în Arabia, insulele

fig". 713. Cafegii ai 
Marelui Vizir.

t Slugă dom-

Fig. 7T4. Cafeluţe.

Fig. 715. Cafeu.

n
aftan. Fig. 717. C. Caftangiu,

GeUan, Java şi Antile; înfloreşte de două ori pe 
an, primăvara şi toamna, făcind flori mirosi
toare, asemănătoare cu ale liliacului,grămădite la 
subţioara frunzelor; fructele, asemenea unor cireşi 
sau prune mititele, 
conţin fie-care clte doi 
simţuri cu miezul tare, 
care slnt boabele de 
cafea (Coffea arabica)
(H 715) [fr.].

CAFTAN (pL-ne) 
sn. .e, © ‘t Haină cu 
mineci, lungă pină la 
călclie, pe care o purta 
odinioară Domnul, fi- 
indu-i dată de Sultan; 
boierii o purtau, la rln- 
dul lor, printr’un pri
vilegiu al Domnului, 
şi alcătuia un semn 
distinctiv al rangului 
lor; a dispărut pe la 
mijlocul veacului tre
cut: In rina oind 
cineva îmbrăca — 
de boier, era trimis 
acasă on alaln 
(I.-GH.) H ® Pr.
cxt. I Rang de 
boierie:—ele la 
care Ic era Iertat să 
se urce on glndnl, 
cran mnlt, mult, 
acele de şătrar sau 
do sluger (i.-gh.) ţf 
T© Astăzi; Îm
brăcăminte ca
racteristică a E- 
vrcllor din Ga- 
liţia ([Bj 716)
[Lc.].
t CAFTANGIU sm. Slujbaş al Curţii care pre

zenta Domnului caftanul şi-l punea pe umerii 
noilor boieriţi (fj| 717) [tc.]. 
t CAftAnI (-ănesc) 1. vb. tr. A Îmbrăca cu c af

tan, a da rang de boierie, a boieri; i-an căitănit şi 
l-au dăruit Vodă şl Doamna olte trei pungi (CAR.)*

2. vb. refl. A se înabrăca cu caftan, a căpăta rang 
de boierie: otnd se căltănea vreun boier, se ducea bărbler- 
başa de~l rădea (alecs.).

GJ^'TAnIE sf. Calitatea de boier cu c a f t an, 
boierie: Şl răzăşl cu răaăşle
91 ciocoi cu ^ (DLVR,).
OCAHAIjA (pZ.-ăll) sf.
® Trans. Olan smălţuit, 
întrebuinţat la pereţii 
căminului ([S] 718): la
locul de frunte e oămlonl 
san cnptorul de căhăll (PAc.)
Ii © Băn. Ghiveciu: — cn 

Hori [germ. Kachel].
CAHABCA IV CĂLI

FAR ®.
OCAHLA (pî.-ie) sf. Mold. Bucov. Coşul (cuptoru
lui, sobei) alcătuit din olane: se snl iute pe acoperiş şl 
se uită pe — Inlăuntru să vadă ce lac el (sb.) ; Am nu mit 
fără ochi, fără picioare, Iese pe cabla mate (gor.) [ghici
toarea despre ,,tum”) [germ. K a chel].

CAI (căoso) 1. vb. refl. A-i părea rău de o faptă 
săvlrşită, a regreta: se călră do prostia ce făcuseră iisp.); 
avea aerul unul vinovat caic se căeşto (vlah.). '

ş. vb. tr. if A compătimi: unii o pllng, altll o căoso 
(jip.) [vsl. k a ] a t i s e].

CAIA (pî.-ioi») sf. © Cuiu de potcoavă: cu 
potcoave de argint... Cu calele de otel (GR.-N.) 1 © Cuiu 
la potcoava cizmei.

CAIAFA npr. m. © Personaj biblic, unul din 
arhiereii Evrei din timpul lui Hristos (i«r Ana) ţf 
© 0 Făţarnic: no dămeşte un crlmpeln de salbă Iconosta
sului... — de elI (DLVR.) lf ® ® Agent secret [gr.].

CAIC (pl.-a) sn. a. ® Mic vas cu două catarte 
şi plnze pătrate, întrebuinţat mai mult pe Bosfor

CAD-
CAIC

L_
Fig. 718. Cuptor de câhălî.
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CAI-
CAL

Fig. 719. Caic.

Fig. 720. Caier.

gfttlt.

şi In Arhipelag: 11 duo la malul mării, nnde aştepta an 
maro (i.-gh.) f ® Barcfi. uşoară turcească, luntre 
(ISl 719): EI doarme !n-
tr’uiw, Inti’nn poleit, ~ Ţ"j" r r Ţ
Ou postav verde ’nvăllt 
IPAMF.) [tc.].

CAICCIU sm. a.
Conducătorul unui 
caic; luntraş turc:
<vloare-I luase să treacă 

Donărea, slmtlndn-1 eu 
parale la chimir, l-ar 11 
omortt (i.-oH.) [tc.].

*C.^D sm. Titlu pe care-1 purtau In statele 
musulmane din nordul Africei guvernatorul 
unei provincii sau unui oraş [lr.<ar.]. j
OCAIE s/. Trans. Maram. i ® = OAIE îj ® CAIA- 
oApOLOR = vDîDEREU [ung. kănya].

CAIER (pl.-re) sn. Fuior (de cînepă, 
in, lîhă, etc.) ce se pune în furcă spre 
a se toarce 
720): tntr'o zl li dă 
un 'V de lină neagră 
să-l spele pină l-o 
albi (VLAH.).

CAIESC adj.
De c a i (mai ade
sea în nume de 
boale şi în des- 
clntece): brinoă oă-
lasoă (CANT.); babă că
iască (ŞEZ.).
•CAIET (pî.-te) 

sn. Pfiiscioară de 
foi de hlrtie albă 
sau liniată, în care 
şcolarii îşi scriu lec- 
ţiupile, în care se 
redactează sau se 
însemnează ceva 
([1721): Îndată
condeie nouă... nimic n*am altat 
(NEGR.); * de sarcini, condiţi- 
unile la caresînt supuşi sem
natarii unui contract de în
treprindere [fr. c a h i e r].

•CAIEŢEL (pî-ele) sn. 
dîm. CAIET.
t CAIT7ET (pZ.-tnrl) sn. ® 
t înfăţişare, mutră: priveşte- 
mă şl vezi, am ea de bot?
(FiL.)H ® î Port, costum, îmbrăcăminteK ® t Lux: 

ce cal, ce trăsuri, ce /vi (gn.) [tc. k y i a f e t]. 
OCAIGANA sf. Băn. X Ochiuri (mîncare de ouă) 
[srb. k a'i g a n a< tc.].

CAIMAC (pZ.-aonri) sn. X © Coaja groasă 
ce prinde’ laptele fiert pe deasupra t ® X Spuma 
ce se formează deasupra cafelei turceşti, după ce 
a fiert: era grozav de tabletlla la calea; trebuia aă Ha cu 

mult(BR.-VN.) If ® Pr. ext. X Ceea ce stă pe deasu
pra şi e mai bun într’o mîncare H ® © F Cei ce, 
prin însuşirile lor, se găsesc în fruntea celorlalţi [tc.].

ţ CAIMACAM sm. t © Locţiitor al marelui 
Vizir, însărcinat cu paza 
oraşului şi cu conducerea 
trebilor împărăţiei (Hj 
722) t ® Locţiitor al 
Domnului, în lipsa aces
tuia sau pînă la instalarea 
altuia nou: Urecbo Logotătnl, 
ce era la scaun} pinăva veni 
Domn !n ţaift (N.-cosT.) [tC.].
t cAimAcAmie sf. t/

Locotenenţă domnească:
Bă alcătuiţi/^ şl să căutaţii
treblle ţării cu oslrdle şi drep- ,v -'’A -r.-ip
ut* (GN.) [c a i m a c a 

'GAIMAN sm. Spe- 
Cie de crocodil, foarte VO- Fig. 722.'C. Caimacamul 
race, cu botul lung, din dinSilistra, Impreunăcu 
apele.Americei şl ale Chi- cadiul (Vaierio, 1854). 
nei, numit şi „aligator” (AUigalor) (ff]723 [fr.].

'21 Caiet.

\M

CAINA (-nez), ✓ CAlNI (-neso) 1. vb. ir. J® 
(A compătimi: căina bletlt bol, oă na fuseseră adăpaţi 
de o zl si jumătate (D.-zamf.) K ® A tîngui, a jeli, a 
boci: după ce ne-a căinat şi ne-a plins bunica după obi
ceiul el (CRO.).

2. vb.refl. A se jeli, a 
se Tîngui, a se boci: au în
ceput ase văleia ş i a se — strl- 
glndlnguia mare (SB.) ; de ce-te 
călnestl, băietele, si te amă- 
resti ? (IBP.) [vsl. part. k a - 
jană<kajati sş].

CAINIC adj. Deplîns, J 
de compătimit, vrednic1' 
de milă: o-^ulde minei osp.)
[Vsl. part. k a j a n ă < 
k a j a t i s ş].

cAinţA (pî.-te) sf. ® Faptul de a se c ă i ţf 
® Părere de rău pentru o faptă săvîrşită: mă face
să vărs lacrimi de — (NEGr.i .

CAţS sm.^A Pom fructifer, originar din China

Fig. 723.. Caiman.

A = CAISĂ [ung. 
G aj mititei; mai

Fig. 724. Cais. Fig. 725. Caisă.
a) Floarea. —Fructul.

şi importat din Armenia în Europa; produce nişte 
fructe foarte gustoase, numite ,,caise” (Prunus 
armeniaca) ((0 724) [ngr. < tc.].

CAISA (pî.-se) sf. fFructul c a i s u l,u i ([ă]725)-
CAISIU adj. De coloarea caisei.

OCAISIN sm. Băn. A = OAIS 
O CAISJnA (pl.-no) sf. Băn. 
k a j s z i n (b a r a c k) ].

CAIŞQRI sm. pl. dim. ® 
adesea cii în
ţeles desmier- 
dător: să ne 
oprim aci 
tel... să ne 
mal odUinlm 
si .«'11 (ISP.)
it ® 0 Joc 
de noroc, 
uzitat în •cazinouri, F)g. 726. Că.şor..
în care mai mulţi căişori de metal.se învîr- 
tesc în jurul unor piste circulare, imitlnd aler
gările de cai (1®) 726).

CAiţA (pî.-te) sf. ® Scufiţă de copil, oare se 
leagă pe sub bărbie ţi ® Trans. 
â. Căciulă (neagră) pe care o 
poartă ţăranii Jieni II ® Trans.
.e. Veohiu acopereroînt al ca
pului, purtat de nevestele mal 
în vîrsta, alcătuit dintr'un 
fel de săculeţ în care se aşeza 
părul din vîrful capului; peste 
căiţă se îmbrobodeau apoi cu 
o cîrpă albă cpac.) (Hj 727) f ®
£) Membrană pe care o au ' 
unii copii pe cap, cînd se nasc: 
copilul care se va naşte In — va fl 
norocos (gor.); de aci, născut ou 
copil CU noroc [srb. k a i c a, big kajca]. 
OCĂIUŞ (pl.-50,-suri) sn. Mold. Cureluşă, făşie- 
de piele (nec.), (rv.crg.) [tc. kayă].

•CAJKEWALK sbst. [cit. koik-ănn) Numele unui 
dans modern, cu mişcări foarte destrăbălate: nu 
ştie franţuzeşte, nici nu dansează bostonul si (CAR.) [engl.].

CAL (pi. cal) sm. ® Mamifer erbivor, do
mestic, care slujeşte omului la călărit, la tras şi 
la dus poveri (S] 728): de călărie, de ham, ~rolb; 
©: -*ul de dar nu se camă pe [sau la) dinţi, la lucrul dă
ruit, nu prea se ia în seamă cusururile; «.ni are patru 
picioare, si tot sa poticneşte, şi cei mai (leştepţi, cei mai

Fig. 727. Căiţă.
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iscuşiţi/pot greşii 'xui {sau armăsarul) bun se vinde 
din grajd (pvABMASAB] ; <^1 lăid căpăstru cade Iu prăpastie,
cei lipsiţi de sfătuitori buni sînt expuşi să greşească; 
vroi, /^uie, orz f nu e nevoie Să mai întrebi pe cineva, 
clnd vrei să-i faci un bine; a tace din ~ măgar, a în- 
josiŢpe cineva, a-I aduce într'o stare, a-i crea o si-

Fig. 730.Fig. 729. Cal de 
gimnastică.

Fig. 728. Cal.
1. Ochiu.-2. Frunte.-3. Urechi.-4. B0t.-5. Nări.
6. Gură.—7. Falcă.-8. Coamă. —9. Grumaz. —10. 
Git.-ii. Piept. —la. Arm, coapsă, spate dinainte.
13. Genunchiu.-i4. Fluer, ţurloiu.—15. Chişijă.
16. Copită.—17. Pinten.-18. lie. —19. Burta, pin- 
tece, foaie. —20. Coarde.-21. Sulac.—22. Cot, cîiu;
23. 'Arm,' coapsă, but, spata dinapoi.—24. Cur, 
buci.—25. Rădăcina coadei.—26. Coadă.—27. Grea- 
băn.—28. Şale, spinare.— .29, Crucea şalelor.—30.

Sapă.—31. Şold.

tuaţie mai puţin vrednică; a ajunge dinmăgar, a 
ajunge jos de tot dintr’o treaptăjînaltă, a scăpăta; 
a spune oal verzi pe pereţi, a povesti lucruri de necrezut, 
a îndruga la nimicuri; 
serJ'ALERGA2, BATAIE @,
BOT, BREAZ, BUIESTRU,
JUCA, POSTĂ, POTCOAVA 
ţ[ © De-a caii sau de-a 
calul, joc de copii in 
care unul Înfăţişează 
calul, iar celălalt îl în
calecă sau îl mină, fă- 
cîndu-1 să alerge If ©
.\ Aparat de lemn, de 

~forma unui cal, peste 
care se învaţă cineva a face sărituri, 
în sălile de gimnastică (r:Şl 72â) H ®g 
Figură în jocul de şah, care repre
zintă un cap de oal ([H 730)11® Trans.
Suport de fierpe care se aşazălemnele 
în Vatra cuptorului H ® pi M. Cele 
două lemne orizontale pe care se spri- 
jineşte coşul morii 1f ©fi Unitate de 
măsură care reprezintă puterea unui 
motor capabil de a ridica, într’o se
cundă, 75 de kgr. la o înălţime de un 
metru: un motor de 300 de calţj ® CAL- 
DE-MARE, mic peşte de mare al cărui 
cap seamănă cu capul de cal, numit şi 
,,hipocamp” (Hippocampus) ([U 731)
11 ® # CALUL-DRACULUI, OALUL- 
pppii, cal-de-apA, gen de insecte 
nevroptere, caracterizate prin co
lorile lor metalice admirabile, în 
care domină albastrul, roşul şi 
verdele; au corpul lung şi subţire 
şi aripi colorate şi împestriţate 
cu pete frumoase; trăesc mai ales 
pe deasupra bălţilor şi la ţărmurUe 
rîurilor (Libellula) ( a| 732) 1 ® ♦
COADA-CALULUI1'2 rm- COADA; —
IABBA-CAILOR = flocoşjcA1;—SU- 
DOAREA-CALULUI, ASODUL-CADULUI 
= OSUL-IEPURELUI; — PASTILE-CA- 
LULUI1 sau PASTILE-OAILOR2 =TRAI- 
STA-CIOB anului; — PASTILE-CABU- 
LUI3 =STUPITUL-CUCULUI 1) ® ^ © Fig. 732. Calul- 
Paştlle calului sau Pastile cailor, Paş- dracului.

Fig- 731-
Cal'de-mate.

tlle Blajinilor (i^blajin) ; f: la Pastile cailor, nici- PAI 1 
odată [lat. caballus]. Xai i

•CALĂ (pl.-ie) sf, Compartimenteledin fundul U»AL 
corăbiei sau vaporului: tl ascundem in »... si o pomlm 
din port In port (i.-gh.) [fr.].

CAIiABAXlC (pl.-Icuri) sn © t Gloată, mul
ţime: se strecură prin — si le dete pe sub ascuns o copaie de 
mere iisp.) 1[ ® tGălăgie, zarvă: da ce-a zice de mine 
InmeaP bărbatul meu a tace un I negr.i 1[ ® Grămadă 
de lucruri de casă sau de îmbrăcăminte, trtntite 
în desordine, sau transportate claie peste grămadă:
care, căruţe si căleşti Încărcate ou lume şl cu —uri (i.-gh.);
pr. ext. haine şi lucruri de casă, catrafuse, bagaje; 
casa ’n oare avem să ne transportăm -«vi icar.i [tc.].
'CALABKEZ 1. adj. 9 Din Calabria, privitor 

la Calabria: cn o pălărie pe o ureche... era bărbat In 
toată puterea (D.-zamf.i
'2. STO., calabrezA (pl.-20) sf. Locuitot, locuitoa

re din Calabria [it.].
O C AIiAC AN, cAlacan, oAlAcan sbst. Mold. Bucov. = 
CALAICAN: llerbl coajă de arin... lără calacanşl mol călapele 
(VOR.); blrbul cu călacan şl tot ce trebue unnl ciubotar 
(CRG.) [ngr. xaXax(iv6t].
O CALAGATţRI sm. pl. Mold. .a ® iran. încălţă
minte grosolană, mare şi diformă [ca-i-la-l- 
c a t î r i].

CALAP, CAlAP = CALiF.
GALiÂFjft.T sm. ® Stinghia bătută în curme

ziş la fundul butoiului {m- fund) f ® Olten. Fund 
mic de putinică t ® 3» Cîlţi cu care se astupă 
crăpăturile dintre sclnduri (la o luntre, la o co
rabie) : spărsese luntrea In fund, scoţlnd —ui dintre două 
sclnduri (s.-ald.) [ngr. xaX'zcpdxfiţ].

CALĂFĂTUI (-uesc) 1)6. Ir. a, A astupa cu cîlţi 
crăpăturile dintre sclndurile unei corăbii şi a le 
unge cu păcură, spre a nu lăsa apa să pătrundă 
printre ele: corăblerul care... găurlcea... cu vreme nu că- 
lătătueşte (Cant.) [ngr. xaXacfaxtCu)].

CALAICAN sbst. Sulfat fieros, de coloare 
verde cănd e cristalizat, numit şi,,vitriol verde" 
se întrebuinţează la prepararea cernelii şi ca 
dosinfectant [c a 1 a c a nj.
OCAlAIU (pl.-aie) sn Băn. ® Smalţ (la o oală)
K ® Oala smălţuită [srb. k alaj].
OCALAMANDROS sbst. Mold., T Harababură, gă
lăgie, neorîhduială: d'apol cu smlnttnltnl oalelor, ce 
tăceam! (CRe.).
o CALÂMARA tm- cAlIUARA.
'CALAMBUR (pl.-ururl) sn. Glumă întemeiată 

■pe un joc de'cuvinte, pe o asemănare de sunete, 
pe un echivoc: Anecdota, «vi—acolo lilnd la preţ, Ca- 
tă-le prin almanahuri, şl vel trece de isteţ (vi-ah.) [fr.j.
‘CALAMINA (pî.-ne) sf. •© Minereu de zinc 

format dintr'un amestec de silicat şi de carbonat 
de zinc [fr.].
'CALAMITATE Sf. ® Mare nenorocire ob

ştească : sosirea acestui Domn In Bucureşti a tost sem
nalul a mari calamităţi 
pentru ţară (i.-gh.) K ®
Pacoste grozavă [fr.].
•CALAMITOS 

adj. Plin de calami
tăţi [fr.].
'CALANDRU (pi

re) sn. Maşină
de presat şi lustruit 
stofele (m 733) [fr.]. 

calapAr,oala-
PAR sm. ţ = CALOH- 
FţR: Chica ta-l nnmal d’tm 
păr, Buzele de calapăr (ik.-brs.)
[srb. k a 1 a p e r].

CALAPOD (pl-oade) 
sn. ® Leinn cioplit de 
forma piciorului, de care 
se serveşte cizmarul ([a]
734): adesea trebue să fure «- 
-nl ou cizmă cn tot (VLAH.) K ®
Băn. Bucăţică de lemn tă
iată dintr'un (jopac f ®
0 Formă, tipar, chip: ezpreslimea lor nn este după ca
lapoadele şcoalel dumitale (car.) [ngr. xaXaitoîi],

Fig. 733. Calandru.

Fig. 734. Calapoade.
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CAL-
CĂL

OCALARABA, CALABAMBA (pî.-be) sf. Trans. f 
Gulie [ung! k a Iarăb < germ.].

cAIlARAŞ sm. ® X t Corp de călăreţi sub co
manda Marelui-Spătar H ® X 
t Soldat de cavalerie, cavalerist,
Întrebuinţat mai ’nainte la paza 
satelor, ca jandarm rural (H) 735): 
al Bă vezi mtlne, omn au să te lege a"!! 
ootlaoot (D.-zAMF.) H ® Bucov. fCă
lăreţ (MAR.) [călare].

cALARAŞţE s/. © a Cava
lerie.,
t cAlArAşime sf. H col. cA- 

I1ARA9. Cavalerie: au adus olteva pol- 
ourl de easaol... şl ««"a sriefeclll (neco.

GALARE, t cALAAin adj. şi 
adv. ®'încălecat (pe cal, pe un 
alt animal, pe un baţ, etc.): a mn- 
bla<»; tinerii... călări pe rotaşii dinj 
stingă, dan chiote in goane cailor (dlvr.);^
—pe băţ; ev- IAPA ţ[ ® De-a’n oălarele, 
loc. adv. Stlnd călare, încălecat: Fig. 735. Călăraş. 
Torbl an Făt-Fromos d'a’n-călarele şl 
şa Înţeleseră la onvlnte tisp.) [lat. c a b a 11 a r 1 U s].

Fig. 736. Călăreţ muntean Fig. 737. Călăreţ român din 
dinvremealulMihai-Viteazul. sec. al xviir-lea.

CĂLĂREAŢA m- CAlARFT.
CĂLĂREŞTE adv. Călare, de-a’n călarele: 

La lăaădănl de peşte, Beau volnicii * ok.-brso*
GĂlAreţ, cAlAbeatA (pl.-oto) adj. şi sm. f. 

Care umblă'călare; soldat călare ([^736,737): oaste 
oălăreată ; e bun —^; e o călăreată fără peieohe [lat. C a-, 
b a 11 a rl c 1 u s].

cAlARI (-ăresc) vb. inlT. A umbla călare.
CÂLARţB sf. ® Arta de a călări H ® Deprin

derea calului de a purta pe călăreţ: cai de — [că
lare].

cAlArevie sf. H Oaste călăreaţă, cavalerie 
[călare]!

CAlARIT sb.st. Călărie, arta de a călări: încet. 
Încet se deprinse cu primejdia M.nlul (Gn.i [călări],

CAlAtQR, cAlAtoahe adj. şi sm. f. ® Care că
lătoreşte, care se allă în călătorie, care are obiceiul 
de a face călătorii depărtate; ® : Baba călătoare, 
N’ate sărbătoare (m- BABA) 1[ ® i Păsări călătoare, pă
sări care pleacă toamna în ţări mai calde şi se ’n- 
torc odată cu venirea primăverii H ® ©: 00 mirişti 
şl pe şesuTl alunecă Încet umbrele călătoare ale norilor 
fVLAH.) ^ 0 oălătomlul II şade bine cu drumul (BR.>vN.)t
cine a pornit la drum nu trebue prea mult să se 
odihnească [cale (formaţiune analoagă cu a 
megl. dramător < dmm) -f suf. - ă t 0 r].

CAlATORI (-otBBc) 1. vb. inlT. ® 'A face o călă
torie; a merge' Intr’o ţară depărtată: am călătorit 
mnit prin ţările din apus ţ © ® A SC mişca pe Cer, 
străbălînd spaţiuri imense: oitiva nori fumurii căiătoreso 
Încet pe bolta albastră a catului (VLAH.) .

2. vb. refl. © A pleca pe-aci încolo, a se duce
iln altă parte): nu trecu mult, şl alna sa călători icrg.) 
Călător].

CĂLĂTORţE sf. ® Drum pe oare-1 face ci
neva (cu trenul, cu vaporul, cu automobilul, etc.) 
Intr’un loc depărtat, într’alt oraş sau Intr’altă 
ţară; a pleca In pe mare ţ[ ® Descrierea locuri-

lorvăzute de un călător şi a întîmplărilor vred
nice de însemnat din timpul drumului.

GALAU, cAlAd sm. ® Individ însărcinat să 
exeoute'pe cei condamnaţi la moarte, gîde: vechiul
călău al baronului... face sgomot ascutlndu-şl satirul (I.-gh.)
H ® f Om crud, vărsător de sînge [ţig. k a 16 
„Ţigan”, călăii, în vechime, fiind mai toţi Ţigani].

GAlAuzA (pl.-ze) sf.,Mold. oAlAuz sm. ® Cel ce 
Însoţeşte pe cineva in cale, în munţi, etc. spre a-i 
arăta drumul: eram ou to(ll călări... pe drumul Ceahlău
lui, întovărăşit! de doi călăuzi care ue duceau merindele (ON.); 
©: Ia satul oe se vede, călăuză nu trebue (pann) *’ ® Pt. 
ext. Cel ce îndrumează pe cineva în viaţă, în afa
ceri, dîndu-i poveţe, sfătuitor | ® Titlu dat unei 
cărţi ce cuprinde poveţe şi sfaturi: călăuza automo
bilistului [tc. kalauz].

GAlAUZI (-ZO80) vb. tr. ® A întovărăşi pe ci
neva spre a-i’arăta drumul, a servi de călăuză: 
zise vizitiilor să se fie pe urma Iul, că el 11 va —' usp.) 1 
© Pr. ext. A îndrepta, a conduce,' a îndruma: 
două diguri... călăuzesc valurile canalului In lăuntrul mării
(VLAH.) ^ @ ® A povăţui, a da sfaturi.

GAlAuzitor i. adj. verb. oAlAuzi. Care că
lăuzeşte.

2. sm. Cel ce călăuzeşte, călăuză, se lăsa purtat... 
de pasul hotărit şl neostenit al .valul (dem.).
OCAlAvîG ,sm. B6n. Bucăţică de lemn tăiată 
dintr’un copac.
OCAlbAgIOS adj. Ban. =gAlbejqs [călbaz;ă].

GALBAJOÂRA {pi.-te) sf. A = oAlbejoabA. 
OGAXlBAZA, OALBEAZA sf. ® St F= gAlbeaza ţ 
® Trans. Bucov. ţ, Un fel 
de muşchiu ce creşte prin 
locuri umede, pe fintinl, 
pe ziduri şi pietre, numit 
şi „muşchiu - de-flntlnă” 
sau „fierea-pămlntulul"
(Marchardia polymorpha)
(H 738).
O CÂLBEJţT =QAlbejjt
[c ă Ib e a z ă].

*GALG (p/.-ourI) sn. &
Desen reprodus cu ajuto
rul unor hirtii transparen- 0
te, numite hlrtle de ~ [fr.]. Flg- 738- CaIbazâ-

*GALGA (-obez) vb. tr. A reproduce (un desen) 
cu ajutorul calcului [fr. c a Iq u e r].

GÂLCA (calo) 1. vb. tr. ® A apăsa cu picigrul, 
cu călcîiul: v pe picior, pe bătături; şarpele, plnă nu-1 
calei pe coadă, nu se ’ntoarce să te muşte (pann) ţ[ © A strivi, 
a siărîma cu picioarele: v strugurii; işi suîlecă mins- 
olle, oăloă lut şl lipi ouptlornl (Crg.); l-auoăloatcaii;de aci, 
pr. ext.'. l-a călcat roata, I-a călcat o trăsură; vitele an 
călcat Iarba; ©; să nu mal apuc să calc Iarbă verde I (GR.-vn.> 
Să nu mai ajung (pin' atunci), să mor t ® A um
bla, a străbate cu piciorul: mai slut tiunturi pe pă- 
mint care n’au fost ţncă călcate de plolor de om t ® A 
netezi, apăstnd cu un fier cald: v rufe. haine f ® A 
intra, a pătrunde Intr'un loc (cu intenţiuni bune 
sau rele), a pune piciorul intr’un loc; i-a poruncit 
să nn-l mal calce pragnl (car.); nu - ţi mai calc casa ţ[ ® A 
veni fără de veste undeva sau la cineva: peste vre-o 
opt zile, m’a călcat d. Outăiar (car.) 1î® ® A da (o neno
rocire. etc.) peste cineva: i-a călcat nevoia; mai ade
sea in blesteme: călca-te-ar nevoia 1 ţf ® A năvăli pe 
neaşteptate intr’un loc, spre a prăda: oind te calcă 
hotll, cinstea nu te opreşte dea te lupta tu contra lor (alecs > 1[
® A trece fără a avea voie, dincolo de hotarele 
unui loc: plnă azi, nici un muritor n'a cutezat să calce ho
tarele mele plnă aicea «op.i; dc aci, a ocupa CU puterea 
şl pe nedrept, a-şi întinde posesiunea pe un loc 
străin: ~ moşia cuiva f ® A viola, a Infrlnge, â 
atinge ce trebue respectat: ~ Jnrămlntul (de credinţă);
V legea; V drepturile, poruncile oulvB:nnde să calce ea 
onvintnl bnoătărlţelp (isp.); cu mai multă tărie: V In 
picioare (o învoială, o lege, etc.), a) a nu vrea să ţie 
seamă, b) a viola, a infrlnge, a sfărlma t ® i A 
sări peste {vorb. de păsări), spre a fecunda: cocoşul 
a Oăicat găina H f A îndrepta dinţii ferestrăului.

S- vb. intr. © A pune piciorul intr’un Ioc, a veni 
undeva: Să nu-ml onlol In otule, 0&-II sparg oapn fndat& 
(PANN): In casa ce se deschide ancheta de anr,să nu-ţl oalcepl-
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Fig. 739. Calcan,

(D 739) @ ~-MIO,

clorul usp.) t (D A păşi, a umbla: oâlca înţepaţi 9I an 
trupul teapin (lep.i; Ce mlndru oale 9I radios t ivlah.) ; 0: 
a popi, » popeşte, a mare, a se arăta tăios, ţanţoş, 
a-şi lua aere; strimb, a) a face un pas greşit, b) 
a face o faptă nepermisă, a viola credinţa conju
gală;-*’ In Btrichini, a) a umbla fălos, b) a alerga 
după aventuri amoroase; ■»' pe mmeie oniva, a-i se
măna (tn ce priveşte fapteie), a imita In totul fap
tele, purtarea cuiva t ® © A-9I •*’ pe inimi, a lua 
(!n cele din urmă) o 
hotărîre,tnvmgînd tea
ma de urmările ei [iat. 
calcare],

CALCAN1 sm.
® Peşte 'de mare din, 
genui PleuTonectes, ca
racterizat prin poziţi- 
unea ochilor pe partea 
stingă, prin corpui tur
tit, de formă romboi
dală, şi acoperit, pe o 
parte, cu solzi foarte 
tari, {Rhomtms maeoHcus) 
varietate a acestui gen, 
cu corpul mai mic, numit 
şi ,:pisi’’ (Rhombus laevis)
GH 740) [tc, k a 1 k a n 
b a 1 y k „peşte cu pa- 
văză’^],

CALCAN* {pl.-aae) sn.
© t Pavăză (în spec. ca 
podoabă la cai); osl domneşti tmpodoblll,,, cu —-e de 
argint, suiiute cu aur cfil,) t @ {fa Zid înalt, fără des
chizături de uşi sau ferestre, de obiceiu la spatele 
şi Ia părţile laterale ale 
clădirilor [tc,],

•CALCANEUM sbst.
S> Osul călcîiului, cel 
mai gros din cele şapte 
oase ale tarsului ([S| 741)
[lat],
•CALCAR sbst. ® Pia- Fi&. 74I- c. Calcan eum. 

trădevar, rocă compusă
din carbonat de calciu şi care, calcinată In cup
toare, se preface în var [fr. c a 1 c a i r e], 

GĂLC^E sf. © Faptul de a călca, rezulta
tul acestei acţiuni H 1f © NSOAloabe H ® Spec. Nă
vălire Intr’un loc'cu intenţiunea de a prăda; sa in- 
tlmplase peste noapte o — cn omor in banul unul jidov (CAR.i,

•CALCAROS adj. <a> De calcar, ce conţine cal
car: văros [fr,],

CÂLCAT sbst.
Faptul de a călca, 
călcare; -^ui struguri
lor; fler de*’; sclndură
de- (d 742),

CĂLCĂTOR 1. FlS- 742- 
adj. verb. cÂlca. Care calcă 
rile).

Calcan-mic,

Sclndură de călcat,
(în toate înţelesu-

,2, cAloAtqb sm. © Cel ce calcă: — de legl; — de lu- 
rămint | ® Lin In care se 
calcă strugurii (dl 743) f ®

Sclndurica de sub scau
nul de doage, numită şi „tăi- Fi călcător, 
pigă , pe care dogarul pune 6 
piciorul cînd lucrează doagele H ® pl. Er Sclndu- 
relele pe care ţesătoarea pune picioarele ca să 
schimbe iţele; numite mai adesea ,,iepe“ sau ,,tăl- 
pigi“ (i»-eAzboiu),

3, oAlcAtoabb sf. © Vas în care se calcă stru
gurii, numit şi „.jghiab” 1 ® Sclndură pe care ola
rul calcă lutul cu picioarele,

4, oAlcAtobeasA sf. Femeie care calcă rufele 
[lat. c a I c a t o r i u s, -a, -u m],

GĂLGĂTORIE sf. @ Loc, atelier unde se calcă 
rufe [călcăto’r],

CĂLCĂTURĂ (pl.-tnri) Sf. © Faptul de a căl
ca; in spec. rezultatul călcării ţ[ ® Urma produsă 
prin călcare, urmă de picior; oăioatiui de lepmi H 
® Chipul cum calcă cineva clnd umblă 1 ® 
t Năvălire, pustiire (cant.i (let.) H © / © Epilepsie 
[lat. c a 1 c a t u r a].

Fig. 744. 
Lalcea-calului.

CALCAVyRĂ (pl.-uri) sf. ® Cureaua Jcu CAL- 
care cizmarul ţme strlnsă pe genunchiu Incălţă- /->a| 
mintea la oare lucrează f ® ©ţBătaie, trinteală; L'AL
In loo de bucate, UI minca o — de cele tătăreşti ialecsj .

G.^CE1 sf. ♦ © Plantă 
cu frunze groase, lucitoare, cu 
nori mari galbene-aurii, care 
creşte prin bălţi şi pe locuri 
umede; numită şi „calcea-ca- 
lului”, „scaloe”, „bulbuc(ei)”,
,,capră-nemţească" (Caltha 
palustris) (d 744) ţ[ ® —ma
re =B0ST0PA8CA; —-MţcA =
DNTişoB1 [lat. c a 1X,. c a 1 'I 
cem],

•CALCE2 sf. <3. Var [lat.].
• CÂLCEDQNIE sf. «. Pia

tră de felul agatului, de un 
alb lăptos, puţin albăstruiu 
[fr. chalcădoine],
•CALCHIA (-lez) vb. tr. ©

Qf A reproduce (un desen) 
prin calc t ® ® A copia în
tocmai [fr. c a 1 q u e r].

•CALCINA (-nes) vb. tr. © A preface piatra cal- 
caroasă, cu ajutorul focului, în var 1f ® Pr. ext.
A supune un metal, o substanţă oare-care, la ac
ţiunea unui foc intens, fără ca în reacţiunea ce 
are loo să intervină oxigenul [fr.].

• GALGINAŢIUNE, •oaloinATIE sf. Faptul de 
a oalcina; rezultatul acestei acţiuni [fr.].

•CALCITĂ s/. «• Carbonat de calce natural [fir.],
’GALCru sbst. & Metal foarte uşor, foarte oxi

dabil, descoperit de Davy în 1808, se găseşte sub 
formă de carbonat de calciu (calcar, marmoră 
cretă, stalachte), sulfat de calciu, etc. [fr.].
OCĂLGÎIA (-liez) vb. înlr. TV’ans.Aumbla, a merge; 
după ce mal călcllă o postată de loo, 1 se Ivl oobllor curtea 
împăratului (ret.) [c ă 1 C Î i U ].

CĂLCÎIAŞ, Mold. cAlcîieş Ipl.-se) sn. dim. cAL- 
CJIU.

CĂLCţlU (pl.-iie) sn. @ S) Partea dinapoi a 
piciorului cu care se calcă (iw-pioiqb); s’a intepat ou 
un gblmpe Ia—; a-1 stlrll căiollele usp.i, a alerga 
foarte Iute; a se întoarce intr’un —, a lucra iute, fără 
a pierde vremea, a fi foarte harnic; (•«- apbptoe2 @)
H ® £) = CALCANEUM H ® Pt. ext. Picior; le ardea la 
amlndol pămlntul sub călclle (GRIG.) ; se încinse o horă Straş
nică, de săreau solntel de subt călclle (dlvr.) f ® Partea 
Ciorapilor sau a Încălţămintei ce acopere călcliul |
® Lovitură dată cu călciiul; strlnse Irinl calalnl...
11 dete călclle si", se repezi asupra acelui balaur usp.i;
[tr iapA) 1 ® Pt. anal. Capătul dinapoi al tălpii de 
la sanie f ® Pt. anal. / Plazul plugului 1) ® Motd.
K O bucată mare de mălaiu, de mămăligă ori 
de pline irv.-crg.) (mera) H ® a. Extremitatea in
ferioară a catartului [lat. ca Ic an eum],
•CALCOGRAF sm,- ® Săpător, gravor pe plăci 

de cupru [fr.].
•CALCOGRAFIE sf. # Gravură pe plăci de 

aramă [fr.].
’GALGOPIRITĂs/.® Mineral verde-galben, de 

coloarea bronzului lăsat la aer, alcătuit din sul- 
fură de cupru şi de fier [fr. chalcopyrite].
•CALCOZpfĂ sf. e Mineral cu luciu metaUc, 

de coloarea oţelului, alcătuit din sulfură dublă 
de cupru şi fier [fr. cha Icos ine].

•CALCUL (pl.-ule) sn. © ± Socoteală (şi ®) t 
® ± — iniinitezimai (compus din calculul (liferen- 
ţial, integral şi al varlaţiuntlor)," parte a mate
maticilor superioare (numită şi analiză matema
tică) Care are ca scop studiul proprietăţilor func
ţiunilor, pleclnd de la varlaţiunlle infinit de mici 
ale lor K ® / Grăunţe mai mici sau mai mari 
de piatră ce se depun în rinichi. In băşica uri
nară, în ficat [fr. <lat.].

•CALCULA (-lez) vb. fr. ® ± A socoti, a tace so
coteală (sau socoteli) | ® ® A chibzui, a se gîndi 
la urmările unui lucru, unei fapte [fr.].

•CALCULABIL adj. + Ce se poate calcula ţu © 
tNOALCULABIL [fr.].

•CALCULATOR, -TOABE adj. şi sm. /. © ±
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Kifr. 745. Căldarar.

(vic.) = CALDAB^B®.

PAI - Care se ocupă OU calculul, cu socoteli f © © Cliib- 
vML oGALGUŢA (pî.-te) sf. Maram. ţ = calce1®:

Fronză verde de <», Mindru-1 cu două drăguţă (BRl.) .
CAliD 1. adj. ® Care are sau produce căldură: 

tocul e /V; apă ; ev BATE 1] © Călduros: zi Ij 
® Care tine cald, care nu lasă căldura corpului să 
se piarză: haină ; piapomă ^ă "f ® © înfocat, ar
zător: Inimă ~ă; iubire ~ă f ® Proaspăt: pline—â; 
©: vă aduo noutăţi calde.

Z.sbst. Căldură: nu şuiere nici —ui nlol frigul; Ieri a fost 
Irig, azi e —; nu ml-e —; eaperlenţâ la —; a ţlne(a) —, a 
ţine (a) de—, a aduce căldură, a păstra căldura cor
pului; ®: nu-mi ţine de—, nu mă interesează, nu 
mi-e de nici un folos; y a-i lua cu—, a fi cuprins 
de accese de căldură febrilă; ®: asta mi-mi lace nici 
— nlol rece, asta mă lasă 
Indiferent, nu-mi pasă 
de asta [lat. caldus].

GAIJ3A (de-a) sbst.
Numele unui joc de 
copii, numit şi ,,de-a 
fripta”.

CAIiDARAR sm.
® ffl V Cel ce face .şi 
vinde căldări sau 
alte vase de aramă (m 
745) K ® 0/fen. Parul 
de care e atimat lan
ţul căldării.

cAldArAresc
adj. De c ă 1 d a f a r.

*/• ® V Atelierul, prăvălia unde 
se fabrică şi se vînd căldări sau al te vase de aramă. 
OCAJjDARAŞ1 s?n. Băn. = cAldAbab® .

CALDARAŞ2 sm. ;^=botbqs [lat. vulg. *car- 
dlllus, (= clas. oarduelis) devenit *căr- 
del, dim. 'cărdelaş, de unde, prin etimologie 
populară, căldăraş].
O CALD Ah Au sbst. Trans.

CALDARE (pl.-ltl) sf. ®
Vas, mai adesea de aramă, 
cu toarta In belciuge, pen
tru fiert sau Încălzit ceva 
(U 746); 1^ oala 1f © Ca
zan de spirt [lat. calda- 
r i a].

CATiDARţM (pf, - Imuri)
sn. Pardoseală de pietre 
(de asfalt, etc.) pe o stradă 
sau Intr’o curte, pavaj: s’e
stricat —ul; o buri de ploaie stropeşte —ul Inclus 
(VLAH.).

GALDARlM-
GIU sm. Pietrar, 
cei ce face calda- 
rlmiul: astă noapte 
doi oaldărtmgll au 
spart păretele casei 
Iul Avrimlci <alecs.) .

cAldAruşA
(pî.-nei) s/.® ‘dtm.
CAlOABE : atirni 
odldirupa de mămăligi In cticane 
(isp.i; a faoe mlinlle — (Dlvr.), a 
împreuna mlinile în aşa fel 
Incit să formeze o conca- 
vitate K © eaj Căldare mică 
cu aghiasmă pe care o duce 
un Însoţitor al preotului, 
clnd umblă In prima zi a 
iunii din casă In casă ([D 
747) 1f ® ♦ Plantă ierboasă, 
cu flori mari, albastre, vio
lete, roşii sau albe, plecate 
în jos, avind forma unor căl- 
dăruşi; e cultivată ca plantă?,srnrv,"n,“J ri'-
coade", „clopoţei-cornuţi” „toporaşi” sau „can- 
deluţe” (Aquilegia vulgaris) ([® 748) H ® ♦ Va
rietate de struguri uip.i.

Fig. 746. Căldare.

Piff- 747. Căldăruşi.

CALDARUŢA (pi.-uţe) sf. dim. cAldabe.
CALDICţlL,-icicA (✓ -ICEA), cAldişqb, adj. 

dim. CALD. Abia cald, prea puţin cald: un vint căl
dicei adie (VLAH.); apă căldicică.

CALDURA (pi.-ri) sf. © Temperatura ridicată 
a unui corp: căldura focului r ® căldura animală 
s—■ animal H ® — speoUlcă i— SPECIFIC — latentă m- 
LATENT i[ ® Temperatura produsă prin acţiunea soa
relui : căldurile verii; In toiul căldurilor Tj © / Ridicarea 
temperaturii corpului, în anumite cazuri de boală, 
febră: bolnavul are —; 11 la ou — 1| ® © înfocare, In- 
flăcârare, ardoare a simţurilor: a se ruga, a scrie, 
a vorbi, a apăra ou multă — (lat. *C a 1 d U r a].

CAXiDURICA sf. f dim. CAldvbA: după baie... 
l-am culcat la - (Car.>.

GAlDURQS adj. H 1[ © NEcAlddbos ţ| ® Plin 
de căldură; care aduce sau dă multă căldură : 
zilele călduroase ale verii ; odaie călduroasă ţ[ ® Care ţine 
de cald: haină călduroasă 1[ ® ® Plin de înfocare, 
de ardoare, de zel: apărare călduroasă; dlntr'acea seară 
a devenit cel mal... — amic al Bomăniel (i.-gh.).

gAlduţ adj. dim. cald. Abia cald, prea puţin 
cald, căldicel: apă—ă.

GAIjE (pi. căi) Sf. ® Drum pe care călătoreşte 
cineva de la un loc la altui: apuclnd—a către răsărit, 
s’a duşi., trei zile pi trai nopţi (isp.i; F: (doar nu te-a Im- 
bătrinit) —a bisericii(dlvr.), frecuentarea bisericiiţ 
-a bătută este cea mal scurtă, iăcind ca toţi ceilalţi, 

rar te expui să greşeşti sau să-ţi atragi neajunsuri; 
In —, în drum; a ieşi in —a cuiva, a întimpina pe ci
neva, a ieşi înaintea cuiva; ■ tine(a); a-şi vedea 
{.sau a-şi căuta) do —, a-şi urma drumui înainte, a 
nu se amesteca în treburile altora (fără a Ii chemat); 
— de un ceas, de o poştă, la un ceas depărtare, la o 

depărtare de o poştă; la—a jumătate, la jumătate—, 
la jumătatea drumului li (I) Călătorie: — bunăi 
drum bun! (urare de călătorie); f — bună ca bum
bacul, unde-l ajunge să-tl spargi capul, urare răutăcioasă 
celor ce pleacă în călătorie: să nu te mai întorci 
niciodată n ® - primară, Olten. —a, 'naltă (ciauş.), pri
ma vizită pe care o lac noii căsătoriţi, la opt zile 
după cununie, la părinţii tinerei neveste; — în
toarsă, Întoarcerea acasă a noilor căsătoriţi de la 
această vizită II ® Drum, spaţiu rezervat circu- 
iaţiunei intre sate şi oraşe, şosea: — judeţeană; — na
ţională; căi de comunlcatlnne ţ| ® Stradă largă In 0- 
raşe şi sate care se termină de obiceiu la barieră 
sau care e legată de o şosea naţională sau jude
ţeană: —a victoriei ; — Călăraşilor ţ| ® dWîM — ferată, 
drum pe care se află aşezate şine şl pe care circulă 
vagoane trase de locomotivă, drum de fier H ® Pr. 
exl. ☆ Drumul pe care-1 face un astru în spaţiu: 
—a soarelui ţ| ® Drum pe care-1 face un^rîu 
în curgerea iui: rlul oprit de stinci, Işl tace — pe "aiu
rea ţ| ® Calea laptelui, —a robilor, —a Iul Troian, făşie 
alburie, neregulată, formată dinlr’o mulţime ne
numărată de stele, şi care împarte cerul de la NE, la 
SV in două părţi aproape egale ([a] 749): spunpăginii

Fi^> 749. Calea laptelui.

să se 11 aloătult pe oer —a laptelui, sau cum II zicem noi 
pe comăneşte, diurnul robilor ori —a Iul Tialan iisp.) ţ[
® Drum de urmat, mijloc de transportat: s’au 
eipediat pe —a poştei, pe —a aeriană f ® Căi, pl. Ca-
naluri, conducte prin care aerul, o substanţă, etc. 
se introduce în corp sau se elimină dintr’însul:
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,Fig. 750. Căleap 
'' 1 T. Papahagi).

căi leapiiatorii, căile digestive t ® 0 Direcţiunea ce ia 
cugetarea sau voinţa omului; direcţiune în pur
tare : eşti pe o rătăcită; a se abate din »a dreptăţii, »a 
mlntuirli; *a pierzării;/~a păcătoşilor ţi ® 0 MijlOC: 
s’a Inăltat pe căi rele; căile Inl Dumnezeu se deosebesc de 
căile oamenilor ţf ® Loc. diverse: Ou-», CU drept, CU 
bine; a 11 cua fi drept, a se cădea, a se cuveni; 
a găsi ou a găsi de cuviinţă, a socoti că e mai 
bine, a găsi nimerit; fără sau rău şi tăra ~’,:pe ne
drept, în contra raţiunii; alară din ■«', sau din — alară 
peste măsură, prea mult; a sta in-»', asta îndrum, 
a fi piedică; a pune la a regula,.a aranja; a pre
găti; a îngriji; a învăţa, a îndemna; a se vorbi, 
a se Înţelege, a se sfătui; F a pune tara la a 
face politică, a-şi da părerea asupra neajunsurilor 
ţării din pricina relei ocîrmuiri; a o scoate la—, a o 
scoate ia capăt; a ii pe —, a fi dis
pus, gata, în momentul (deaface 
ceva); a pune pe cineva pe •»•, a-I 
arăta drumul pe care să-şi poată 
ajunge scopul; a lua cuiva ~a 
din picioare (ciAuş.), a-i SCUti un 
drum, a merge în locul lui;
O/ten. de,~a asta. de dataasta[iat. 
c a 11 i s, -11 e m],

GALEALĂ (pJ.-ell) sf. ® W”
Faptul de a c ă 1 i; starea oţe
lului călit ţi ® 0 F Beţie uşoară 
[căli].
O CĂLEAP (pl.-epe) STi. Mold.
Bucov. ®'Scul de tort.([H750): 
tortul l-au depănat pe rlşchltorln, 
spre a-1 laco —' (Crg.i.

caleaşca, caleaşca {pi.
-eşti) sf. Trăsură de lux, ele- 
gaptă, pe arcuri: (iH 751) ca
leaşca a purces ca vtntul (NEGR.l; (după 
o caleaşcă mindră se 
opreşte In lata pră
văliei (CAR.) [rus. 
k O 1 j a s k a].
[□CALEA - VA
LE A' adv. F Tot 
mai merge, trea- 
că-meargă, bine- 
rău: mal ’nalnte, —, 
era deprins a trăi singur, dar acum [are să-ţl cadă greu 
(CRG.) [calea (şi) valea; comp.: lăou trei cruci, 
zise un Doamne ajutăI şl calea şi. valea (ret.)].
‘CALEIDOSCOP [pi.

-oape) sn. 15 Tub de carton 
sau de metal, în forma unei 
lunete, de-a lungul căruia 
sînt aşezate nişte oglinzi În
clinate, iar In fund bucă
ţele de sticlă de diferite co
lori ale căror combinaţiuni, 
modificate la fie-care miş
care a aparatului, reflectate 
şi multiplicate în ogUnzi, 
oferă desenuri de toată fru
museţea (ID 752) [fr.].
ţ CALEM (pl.-emuri) Sn. Fig. 752. Caleidoscop. 

Birou, cancelarie, adminis
traţie publică; la ce ~ slujeşti (fil.) [tc. kaleni 
,,condeiu”< gr.].
t GALEMBEG sbst. A Specie de arbore negru 

din India, cu lemn foarte mirositor: stau negustorii 
cu... metanii de»' In mină (Alecs.) [tc.j.

t CALEMCHERIXJ sbst. ® Postav fin, cu dese
nuri artistice: dascălul Chlosea... cu antereu de»'.... 
se primbla pe dinaintea băieţilor (i.-gh.) [tc. kalem- 
k i a r i].
t CALEMGIU sm. t Scriitor la calemul Divanu

lui, logofăt al Divanului: aceşti boieri... Iscălesc orice 
anaforale le vor da calemgiii (c.-rad.i [tc.].

* CALENDAR, © CAtmDAB (pl.-are) sn. ® ® 
Carte sau tablou în care sînt însemnate, în or
dinea lor, lunile, zilele şi sărbătorile de peste an ţj 
® »vi Iulian ( = stil vechlu), stabilit de luUu Ce- 
sar în anul 46 a. Cr., întrebuinţat pînă în arui tre
cuţi şi la noi, ca la celelalte popoare ortodoxe, e

Fig. 751. Caleaşca.

CU 13 zile in întîrziere faţă de calendarul gregorian; 
acesta din urmă (=stil nou), stabilit In 1582 de 
papa Gregoriu al xm-iea, e adoptat de mai toate 
popoarele din Europa t ® © f a tace cuiva capul 
căllndar, a-I zăpăci [iat.].

•CALENDE sf. pl. Prima zi a fie-cărei luni la 
Romani; ©: la»-io greceşti, niciodată [lat.].

CALENDROIU, CALIMDRQITJ sm. F Ştrengar, 
tînăr care se ţme de ştrengării, care face pozne:
măi, da calendroln ml-al mal (ost! usp.i; clne-1 callndrolul 
cel botezat de lălnă ce ml-al ttbnls P (gn.i .
OCALETCA sf. Băn. Colivie: mierla nevrlnd ziua 
să oănte In (TICH.) [ung. k a 1 i t k a].

CALEVRI sm. pl. .e. Pantofi groşi ţărăneşti: 
Işl vlră picioarele In'» şl lese In pragul prăvăliei (car.)
[big. k a levral.

CALFA (pî.-ie) sf. 0 Cel ce a isprăvit ucenicia 
(la un croitor, cizmar, etc.) şi începe a practica 
meşteşugul: acum eşti •», al scăpat de ucenicie usp.) [tC.].

•CALFATA (-ateZ), CAlfATDJ (-ueso) vb. tr. 3, 
= cAlAfAtui ' [ fr. ].

cAlfie sf. © Calitatea, situaţiunea de calfă :
Trei luni am pin’ la »', Invată-mă acum dar I (pann) .

cAli (-lese) 1. vb. tr. ® Tf” A băga în apă fierul 
sau oţelul roşit în foc, spre a-i da mai multă tărie; 
se aplică şi la sticlă:.» sticla, a răci brusc sticla 
topită, spre a o face mai rezistentă ţ[ ® © A tn- 
vîrtoşa, a oţeli ţ[ ® K A prăji cu ceapă în grăsi
me : '— varza ţ] ® Maram. (pap.i A 
încălzi, a fierbe.

2. vb. refl. F A se chirchili, a 
se îmbăta puţin: unii... se căiesc 
Intlmplător, alţii... o Iau dinadins Ia 
măsea (lung.i [vsl. k a 111 i].

•CALIBRU (pi.-re) sn. ® Dia
metrul 'găurii unui cUindru ţ[ ®
^ Diametrul interior al ţevii 
unei arme de foc, etc.; grosimea 
unui proiectil ţj ® T7” Instru
ment cu care se măsoară calibrul 
(H 753) ţ| ® © F Valoarea, sta
rea unei persoane sau unui Iu- -.. _
cru: 1,1 recrutează un clocolu tot de ^iede7:âuvaerriu 
~ul său (PIL.) [fr.]. de fotograf.^ '

GALIC,-ţOA [pl.-ce) ad]. şi sm. 3, de mecanic.
/. ® t Olog ţ[ ® Sărac, Upit, 4. de fierar, 
milog, cerşetor: In partea aceea a lo
cului Mia un »' bătrln şl orb din naştere (CRG.) ; ce lolos poţi 
avea de Ia o »'ă şl o desculţă cadInsaP (sao.i ; parcă se 
bat '»ll la gura Iul, mănîncă, Îmbucă CU atîta lăco
mie, de te sperie ţl ® F Sgîrcit [vsi. k a 1 ik a].

CALICEA (pl.-cele) Sf. dim. CALE.
CALICENIE sf. F Sgîrcenie [calic].
CALICESC adj. Ca. de calic.
CALICEŞTE adv. Ga un calic.
CALICI (^-iceso) 1. vb. Ir. ® f A ologi ţi ® A să

răci, a aduce la sapă de lemn: in ciţivu ani de zile 
m'au calicit cu desăvlrşlre (Crg.).

CÂL
CAL-

Fig1.754. Caliciuri.

2. vb. intr. ® A cerşi, a exercita meseria de cer-
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GAL- şetor: nu-l ruşine oare... sft oalloim de la slugile noastre P 
r* AI l°RL-> i °^e 0,1 ueam de neamul meu aici am calicit cu
UAL totii p (CRo.) f ® A săraci, a ajunge la sapă de lemn:

a calicit ou obeltuellle, vrlnd s& se aleagă deputat (alecs.) .
3. vb. refl. ® A sărăci de tot: m’am calicit ca să le 

scap de execuţie (alecs.i1 © A cerşi, a cere ca un calic, 
ca un milog 1 ® A se arăta sgîrcit, a se scumpi: 
«1 ’n casă te caliceşti piuă la lescale, rltanel (CAR.i.

CALIGIGA sf. dim. OALE.
CALICIE sf. ® Sărăcie lucie: calicia e la aceia 

cari n’au ştiut să-şl păstreze gălbănaşll (crl.) 1 ® Sgircc- 
nie 11 © NEOALIOJE [caii c].

CALICpviE sf. col. Mulţime de c a lici, toţi 
calicii.
‘CALICIU (pZ.-lolurl) sti. ţ, Potirul unei flori 

m 754) [l'r. < lat.].
‘CALIF sin. Titlul suveranilor arabi, urmaşi ai 

lui Mahomed: de ce nu mă face Dumnezeu pe mine-v, o 
zi măcarl (Car.i [fr. < ar.].

CALIFAR sm. h (D 
Solu de raţă sălbatecă, 
cu colori toarte fru
moase; trăeşte prin păr
ţile orientale ale Euro
pei, Jn Persia şi In In
dia; numit şi ..călifar- 
roşu” sau „caharcă”
(Tadoma casarea) ([®]
755) 1 ® -~-ALB, varie
tate a acestei păsări, cu 
capul negru-verde, spa
tele, aripile şi coada albe 
(Tadoma iador- 
na) (11756) [big. 
k e 1 e f a r ăj.
‘CALIFAT (pî.

-ate) sn. ® Dem
nitatea de calif 1 
® Durata dom
niei unui calif 1 
® Ţinutul stăpt- 
nit de un calif 
[fr.].
‘CALIFICA

Fie- 755- Călifar.

Fig. 756. Călifar-alb.

(-iic) vb. tr. ® Â arăta calitatea, însuşirea unei 
persoane sau unui lucru f ® A atribui un titlu, 
o calitate unei persoane [lat.].
‘CALIFICAT adj. ® p. calific» tH © NEOALI- 

FIOAT 1f ® 'i*3 Furt hoţie săvîrşită cu circum
stanţe agravante.
‘CALIFICATIV 1. adj. Qj Care arată o cali

tate :ţ Bdlectlv
2. {pl.-Im) sn. Cuvînt care indică o calitate [fr.].

‘CALIFICAŢIUNE, ‘OALIFIOATIE sf. Atribui
rea unei calităţi, unui titlu [lat.].
‘CALIGRAF sm. ® Cel ce scrie frumos, care 

are o scriere' frumoasă K ® Profesor de cali
grafie [fr.].

* CALIGRAFIC adj. De caligraf, privitor la ca
ligrafie: scriere : l-a Irlmls... să studieze ştltnta —a 
(l.-<3H.) IJţl © NEOALIORAFIO [fr.].
‘CALIGRAFIE sf. Arta de a scrie frumos [fr.].
CÂLIMARÂ, Mo/d. gAlAHARA (pi.-ărl) sf. Vas 

mic (de sticlă, depor-
ţelansau de metal) in 
care se pune cerneală 
de scris (d 757); in 
vremea veche, logo
feţii, grămăticii, etc. 
o purtau şi la briu 
(iBl 758): eondloarnl...
Intlnglnd din vreme In 
vreme condeiul de pană 
te glscă In eăllmărlle 
te la brlu (i.-oh.) [ngr. 
xaXauâpi].

CALD!sm.» Fru
mos arbust, adesea 
cultivat prin grădini, cu flori albe ciorchine 
de bobiţe roşii (Viburnum opulus) (d 759) [vsl. 
*k a 1 i n a, păstrat sub această formă In toate lim
bile slavice].

Fig. 757. Călimări.

Fig. 758. Călimări de briu.

Fig. 759. Călin.

CAlDIA1 (pî.-ne) sf. ţ Bobiţa roşie, acricioasă 
şi răcoritoare, ceva mai mică declt cireaşa, pe 
care o produce căli
nul: călina se foloseşte 
contra tusei (brl.i .
O GALOIA2 (pi.-Ine)
Sf. Olten. Cunrmată (a- 
dresîndu-se o femeie 
alteia, cînd bărbaţuilor 
sînt fraţi; tot astfel se 
adresează o fată neves
tei fratelui său) [big. 
k a 1 in a].

GALINDAR m- CA-
TiTiTNDAR

CALINDROIU mr 
CALENDRQIU.
OCALISCA sf. Trans.
® Colivie H ® ® în
chisoare, temniţă (psc.i 
[ung. kalick a].

CALIT 1. adj. p. căli: fier sticlă —ă ţlH © 
neoAlit.

2. sbst. Faptul de a căli.
‘CALITATE (pi.-tăti) sf. ® Ceea ce face ca un 

lucru să fie într’un fel sau într’altul, însuşire 1 
® Nobleţă: persoană de ~ 1] ® Titlu dobindit prin 
naştere, prin exercitarea unei funcţiuni, etc.: a 
lua —a de prinţ H ® jb Titlu ce conferă un drept: 
—' de tutore; * de moştenitor ‘' © în —' de, lOC. prep. Ca, 
cu titlul de: in de cetăţean [lat.].
‘CALITATIV adj. ® Privitor la calitate •[ 

® s> Anaiiaă -~ă, care se mărgineşte să arate numai 
elementele unui compus sau substanţele conţinute 
într’un amestec sau combinaţie, fără a arăta şi 
cantitatea fie-căruia [fr.].

CAliturA (pf.-turi) s/.'Căleală [căli]. 
CĂLÎF,' \i CALPF (pî.-tnri) sn. Toc de imamea, 

de ciubuc :l-am cusut un căllf de ciubuc cu mărgele (Alecs.i ; 
luxul Ia ciubuc II făcea calului, carcera o garnitură de ca
tifea sau de atlai, cusută cu tir (vorIi [tc. k y 1 y i]. 
OCALÎP (pi.-puri) sn. = CALVP: natura... toarnă ce 
era urlt şl murdar Intr’un frumos şl curat (DLvr.) .

CAliţU adj. ® Căldicel, călduţ: o undă ca de 
boare căile trecea... prin odăi (dem.) 1 ® ^ Necopt bine 
(despre cereale) (rv.-crg.) 1] ® Se zice şi de pîine 
care s’a scos din cuptor necoaptă bine (rv.-crg.) Ti 
® O/ten. Verde, neuscat bine, apătos, cu mîzgă 
în ele [vorb. pe lemn) iciaus.i.

ÎGALM 1. adj. Liniştit, potolit.
2. sbst. ® Linişte 1[ ® © Potolire a vîntului; 

Upsă totală de vînt [fr.].
‘CALMA (-mea) vb. tr. A linişti, a potoli [fr.]. 

OCAlmAjin sbsl. Băn. Piele sau postav de 
coloare cîrmizie, stacojie, cu care se împodobeşte 
pieptarul [ung. karmazsin].
‘CALMANT ţ. adj. Care calmează.
2. (pi.-te) sn. A Doctorie care calmează, care 

potoleşte durerea [fr.].
‘CALMUC sbst. Un 

roasă [germ.].
CALOFIR = CALOHFpt.
CALOIÂN sm. Şi ®

Chip de om făcut din lut, 
împodobit cu flori şi cu( 
coji de ouă roşii, care se'
Îngroapă în cîmp sau se a- 
runcă în apă, în Joia a 
treia după Paşti, mai ales 
in timp de secetă, invo- 
eîndu-se ploaia ([gj 760)
[vsl. k a 1 § nă„de lut”].

CAlOIU 1. sm. augm. 
o AL. Cal mare (bud.i.

2. (pi. - oale) sn. Trans.
(BUD.) = OĂLONtU.
‘CALOMEL sbst. sc A Protocloru,râ de mercur, 

substanţă albă, insolubilă în apă, întrebuinţată 
în medicină ca purgativ [fr.].

GALOMFIR sm. » Plantă aromatică, cu tul
pina catifelată şi flori galbene; se cultivă mult în 
părţile noastre, mal ales la ţară (Tanacetum balsa-

fel de stofă de lînă pă-

Fig. 760. C.aloian.
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mila): Răducanu i-aducea drelte, busnloc, părăluţe el
(DLVR.) [big. kalamfirfl< ngr.].

'CALOMNIA (-lez) vb. ir. A învinui pe cineva 
pe nedrept de b faptă necinstită, a atinge cinstea 
cuiva prin calomnii ]fr.< lat.].

•CALOMNIATOR, -TOABB adj. şi sm. /. Care 
calomniază [fr.].
'CALOMNIE s/. învinuire nedreaptă, minci

noasă, adusă'cuiva că ar îi comis o faptă necin
stită; nn mal Bintem In tlmpnl Ini Baslllo, pe clnd calom
nia palan omori (i.-gh.) [fr.].
'CALOMNIOS adj. Ce conţine calomnii ţ t © 

NfiCALOMNipS [’fr.].
CALONFIR = CALOMFJR.

OCALONIU (pZ.-oanIe) sn. Băn, Trans. ® Un fel 
de cuptor primitiv 1f ® Poliţă de-a-lungul zidului 
lingă vatră H ® Băn. iliub.i tf” Scăunoaie Între
buinţată de rotar fi ® Băn. Butur cu două pi
cioare pe care lucrează argăsitorul, clnd rade 
pieile (uua.) [cal; comp. dbsoaicA].
'CALORIC sm. 15 Fluid imponderabil căruia 
i se atribuia altădată producerea căldurii [fr.].
'CALORICITATE s/. 15 însuşirea pe care o 

au corpurile de ’a desvolta o anumită cantitate 
de calorii [fr.].
'CALORIE '/. 15 Cantitatea de căldură necesară 

pentru a ridica cu un grad temperatura unui kilo
gram de apă; se ia ca unitate de măsură în evaluarea 
căldurilor specifice ale diferitelor corpuri [fr.].
'CALORIFER (pl.-ore) sn. Aparat care Împarte 

căldura în toate Încăperile unei case (fa) 761) [fr.].

\

p|^i

■ iffllp

Fig. 761. Calorifer cu apă caldă.
F. Vatra focului. — C. Cazan. — T. Tub de 
fontă. — T'. T''. Ţevi de metal.—t. t'. Ţevi 
prin care se întoarce înapoi la cazan apa 
răcită. — R. Rezervor — f*. P'. Radiatori.

'CALORIFIC adj.® Care produce căldură 51 ® 
Ce ţine de căldură [fr.j.
'CALORIMETRIE sf. fi Studiul, măsura can

tităţilor de căldură degajate sau absorbite Intr’un 
mare număr de fenomene fizice sau chimice [fr.]. 
'CALORIMETRU (pl.-etrl) sm. şi (pî.-etre) sn. 

H Aparat cu ajutorul căruia se măsoară căldura 
corpurilor [fr.].

'CALQS adj.
£>; Corp făşie 
de ţesătură ner
voasă care uneşte 
cele două emisfere 
ale creierului [fr. 
c a 11 e u xl.
'CALOTĂ (pl.

-ota) sf. ® ^ Ti
chie ce acopere 
numai creştetul 
capului ((ii 762) H 
craniului •[ ® a -*■

Fig. 762, 
Calotă.

Fig. 763.
C. Calotă sferică.

® £> Calota cranialal, creştetul 
sferică, o porţiune din supra

faţa sferei ce se obţine tăindu-se acensta printr’un 
plan ([B] 763) t ® Cupolă foarte mică [fr.]. 
.'CALOZITATE sf. îngroşarea pielei (la mîini 

sau la picioare) prin frecare sau umblare multă 
[fr. c a 11 o s 11 ă].
t CALP adj. ® (D Fals (despre monede): de clnd

am dat de bani *1... m’am lepădat de boierie (ALECS,)*I ® © 
Fals, prefăcut, neadevărat; Noi tn noi n’avem nimica, 
totn-l.'v, totn-1 străin (Emin.) [tc.]. 
ţ CALPAC (pl.-ace) sn. ® ^ Căciulă mare, sfe

rică, de piele neagră, tivită cu blană scumpă şi Îm
podobită cu un surguciu prins cu copoi de aur sau 
pietre scumpe, pe care o purtau odinioară Domnii 
(MUiaiu Viteazul, VasOeLupul): Hibai pnrta pe cap 
nn ^ nngnreso ca o iulie neagră de pene de cocor ibalc.i 
li ® Băn. (uuB.i Capacul cazanului de spirt 
din care pornesc ciubucele care se Îmbucă cu 
ţevile ce străbat cada cu apă rece [tc.]. 
OCĂLPĂTOR = CtePATQR. 
ţ CALPUZAN sm. ® (f) Falsificator de bani, cel 

ce face bani calpi: <>'ll ceia ce lac bani tăi (prv.-mb.i 
(PRV.-LP.i; te pune la tind cn pangaşil... cn *11 ialecs.) *t 
© © F înşelător, ticălos (fil.) [tc.]. 
t CALPUZANLţC (pl.-lcnrl) sn. ® (f) Falsifi

care de bani 51 ® ® F înşelătorie [tc.].
CALTABOŞ, CABTABQŞ sm. 5< Gîrnat umplut 

cu grăsime, s’înge de porc şi aromate.
CALŢAVETA (pl.-ete) sf. .Q. Jâretieră [ngr. 

xaXxCoăeta],
CĂLŢUN sm. ® s, t încălţăminte (cor.) 1 © 

Mold. = COLTVN 51 d) # CAUWOL-DOaMNEI, plantă 
erbacee, cu flori mari galbene ce atîmă In jos 
fGeum rivale) (fa] 764) [ngr. xapxoovt, influenţat 
de î n-c ă 1 ţ a].

cAlţunar sm. ffi V Cel ce face sau vinde 
c ă 1 ţ u ni.

CALŢUNARIsm. pl., CĂLTU- 
NABŞiBE sf. pl. Flăcăi, fete sau fe
mei, ce se aleg dintre rudele gine
relui, spre a-1 însoţi pe acesta la 
casa miresei, in ziua nunţii, du- 
cînd unele daruri: a treia căitnnă- 
leasă aducea o tavă cupeteală, semnul 
bogăţiei (I.-GH.) [călţunar].

CALŢUNAŞ sm. ® â, dim. 
cAlţijn ©li © Trans. (pac.) ciorap 
de lină albă ce Incalţă peste 

I nădragi cei ce poartă opinci 5[ ©
X Plăointioară în trei colţuri, 
umplută cu brlnză, cu magiun, 
cu fructe, etc. 51 ® ♦ = topo-
R4ŞI1, CONDţTRUL -DOAMNEI.
OCALUCEAN sm. Băn. = cA- 
LDŞAB.
O GALUF v>- ca
lif.

c AiiU gAr
sm., cAlpoAritA
(pl.-te) Sf. ® est
Persoană care s’a 
iepădat de tviaţa 
lumească petre- 
cînd, în tr'o mănă
stire, o existenţă 
Închinată rugă
ciunii Şi abstinen
ţei ([l 765, 766)

51 ® 4 FLOAKEA-
cAlvqârului, 
plantă verde-al- 
băstrie, cu flori

CAL-
CĂL

Fig. 764. Cal- 
ţunul.Doamnei.

Fig. 766. 
Călugăriţă,

,văcărică” (Sa-

Fig. 765.
Călugăr.

roze, numită şi ,,văcăriţă” sau 
ponariavaccaria) (ţBj 767)1|@* capul-oAlvoAbului 
rr CAP1 ® 51 ® # oAlvoAbitA, insectă carnivoră, 
cu picioruşe lungi şi subţirele, care, clnd e atinsă 
cu mina sau cu un beţişor, îşi împreună cele două 
lăbuţe dinainte, ca şi cum s’ar ruga (Maniis reli- 
giOSa) ('>] 768): a văzut o lăcustă, de ale de le zice —cum 
odată s’asbiriit(br,vn.)[vsl. kalugero (<gr.-biz.), 
kalugerica].

CAlUGARAŞ sm. ® fljJ dim. cAlvoAr: pe drum
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CAL-
CAL

călugărului.

Fiy. 768. CâlugArilă,

Intllnl nn (Dlvrj 1f® (deatârnat), pastilă (adesea de 
formă conică) de afumat In odaie.

CĂIiU GAREL (pî.-rei) sm. 
dlm. oAlpoAb.

GÂLUGĂHţSC adj. ai De 
c ă 1 u g ă r(lţă), privitor la călu- 
găr(lţă): viată oălngăreaaoă; se apasă 
de-l desbrăoă de hainele lor el-1 Imbiăoă 
In haine oălogărestl <isp.) © NţlOA- 
LnaABQflo.

GÂLUGAHţIŞTE adv. Ca- im 
călugăr, ca o călugăriră. yÂ 

CÂLUGÂRţ (-ăieso) vb. tr. şi 
refl. ont A (se) face că;lu]găr(iţă): 
mitropolitul el eplsoopll, otezind oă se 
stlrfeete, 11 oăluoărlră, pulndn-1 nome 
Palele (NEOR.i ; : draou, olnd a tmbă- Fi 6 pioarea-
trlnlt, atunci s’a călugărit (znn.). g' 7- 7 _rl?area

GALUGARţEs/. nd Starea sau 
via^a de călugăr(lţă):
tl Bpon mamsl oă mă duo la 
InNoamtorl la Soou (CRo.i.

CAXiUGARpVtE sf. col. 
nit Tagma călugărilor, 
toţi călugării.

gAlvgArîţA CA- 
lvqAb.
"GALUMNţE - OAiOM- 

tqH.
CAXiVP (pl.upuri)sn. ® Ti

par, formă (dl 769): ne semă
năm In toate paro’am II lăcut totl 
pe un ~ (ALEcaj ^ ® Mold. Bticov.
Calapod de cizmar; m'ai ame
ţit pnnlndn-tl slbloagsle pe ~(Crq.i
if ® Tipar de lemn pentru că
ciuli, pălării, eto. 1f ® Bucată 
dreptunghiulară de săpun: să
n iadă vt’o oltBva .«ari de sopon
(DRAOH.)^ ® Că Tipar, formă 
pentru făcut caşcavalul; --nri-
Is să ISO din eesoă (orAoho ^
® Unealtă a rotarului, alcă
tuită dlntr'o bucată de lemn 
cu mal multe găuri, de dife
rite mărimi, şi care serveşte 
de calibru pentru capetele 
spiţelor de roată (D 770) 1
© “ BAŞIiţC ^ ® F A pune (Sffu 
a tmge) oulva —al, a-I înşela 
[to. < gr.].
o CALUP Ar = CALOMFJR 
[conm. calapAr].
tCÂLVŞ'i, SIN. ® dit = OAliUli-DBACUmi 

l«r- CAL ® f ® ©: —ul-drasnlnl, femeie 
Stricată, depravată, căţea ccuiip.).

2. sn. (pl.-ngnii) ® Bucăţică de lemn sau 
de fier, mototol (de pînză, etc.) ce se 
pune in. gura cuiva, ca să nu poată 
vorbi: pe pmot l-au găsit... ou —u ’n gniă, 
d'kbin mol puţind gome tCARj 7 ® Lemnişor 
ce se pune vertical între dinţii unui a- 
nimal, oînd i se face o operaţie, sau ca să 
nu poată muşca, proţap ţ ® Lemnişor 
cu doi craci oii care se prind rufele în- Fig. 770. 
Unse pe frtngtaii, cttlig(el) de rute (•»■ CaluP de 
GÎRXijo ®) t ® J Scăunaş, scaun de vioară rotflr- 
(dl 771); nu mol ctnt... mi-e irM să nn eaiă'—nl n doua
ouă ţuoiR) 1 ® c? Şevalet, suport de lemn pe care-şi 
aşeaaă pietonii tabloul, cinălucreaBăIa el: pe—ni 
din Ista lanstnl... stă o altă ptmă m- 
tMspatt ivLAHj 1 ® i< Rotocol de 
postav, pe uraănil drept al uni- 
lonnei soldaţilor, care nu lasă să 
alunece cureaua puştii li © x Rea- 
lăm pe care-şi aşaxă soldatul puş
ca, pmă învaţă să tragă la ţintă 1 
@ Una din Berile jocului căluşa
rilor; #0: l»t din se «ce despre
cineva oaie pătimeşte de ameţeli care-1 fac să cadă 
la pămInV. boală pe care o pot vindeca numai 
căluşarii, necindad cu pelin, usturoiu şi oţet şi

Fig. 769. Calupuri 
de bucătărie.

Figs 771, Căluş 
de vioară.

juclnd Împrejurul bolnavului (pamf.) ^ ©^Jucărie 
de copii, în formă de arc, ou care se aruncă un 
beţişor care se încurcă în părul 
sau barba cuiva ((H 772) [dim. 
din cal],

O CĂLUŞ • fpZ.-şe) sft. ® Si 
Scripetele iţelor 1f ® Bucov. ♦
Mănunchlu de mai multe alune j 
verzi ou Învelişul lor [prin etim. 
pop. tn loc de *c ă r iu ş1, dim. I 
din 'carlu < lat.vulg. *carr u I 
lum „cărucior”; comp. arom. 
căruş (din *cărluş,), căru- Fig. 772. 
liu, ngr. jtotpouXi., sp. oarrillo, căluş
nprov. ca rre 110, cat. car re i 1,. it. carru o’o la, 
toate cu însemnarea de ,,scripete"; sp. carr1uj o, 
mănunchlu de fructe în vlrful unui pom”, cat. car- 
roli „ciorchină"].

CALUŞAR, o cAluşşîb sm., mai adesea cAlu- 
şABi, O cAluşşsi. pl. Cea
tă de (7, 9 sau 11) flăcăi 
cari, împodobiţi frumos 
şi cu clopoţei la picioare, 
umblă din loc In loc, în 
preajma Rusaliilor, execu-, 
tind dansuri tradiţionale1 
a'au găsit osmenl, şl să le 
dea Dumnezeu bine, oare au 
lăout să se joace la saloane 
căluşarii (isp.i; M’a lăout maica ,
’n coşei. Să Un pniu de că- 
luşer (IK.-BRS.).

CALUŞEI1 sm. pl. Căi- Fîg. 773.,Căluşei, 
şori de lemn, aşezaţi cir
cular, pe care se încalecă şi^cari se Invîrtesc în 
jurul unui fus sau cilindrujaşezat în centru; e una 
din petrecerile obicinuite la Moşi, la diferite bîl- 
ciuri, etc. (Ilj -773) ffr. o a r r o u s e 1, refăcut, prin 
etim. după că Iu ş e 11.

CĂLUŞ?!8 sm. pl. dim. cAlusbl1.
CĂLUŞEL1 (pl.-şel) 

sm. ® dim. cal;
şl-a cumpărat un —, ou tot 
dlohlsnl de călărie (CAR.) ţ[
®4i Insectă ce seamănă 
cu lăcusta; are o gură 
foarte puternică şi cînd 
e apropiat de un neg,
11 smulge, cu rădăcină 
cu tot, cu o iuţeală de' 
necrezut: e cunoscută 
şi sub numele de ,,că
luţ pestriţ, „căluţ-ro- 
şiatic”, „cosaş pestriţ”,
„lăcustă - de-iarbă", 
etc. (Diclicus vemici- 
wnis) (;^ 774) t @
4 = COSAŞ II ® pl. 1,
Cele două lemne ori
zontale pe care se sprijineşte coşul morii, nu
mite şi „cai” ţ[ ® Joc popular cu lăutari.

CĂLUŞEL* sn. dim. cALţrş1-*. 
eCĂLUŞER IV oAldşab.

GALUŞERESG adj. De căluşari. 
CALuŞereşte i- adv. în felul căluşa

rilor.
2. sbst, Mold. (PAMF.) Dans ţărănesc.
CĂLUŢ sm. ® 7^ dim. CAL: hi! —U tatei, să ne 

Intuarcem olt mal de grabă acasă (CRgj ţi ® —’-mXBIT, 
—-ROŞIATIC - cALUŞRI.* ®.

• CALVAR (IU) 1. npr. gfoyr. m. Munte aproape 
de Ierusalim, numit şi Golita, unde Isus a fost 
răstignit.

|. sn. (pl.-an, -arii) ® Ridlcătuiă pe care s'a 
tnfipt o cruce spre a înfăţişa Calvarul ? ® Monu
ment funerar ridicat îutr'un cimitir sau aiurea ţ 
® ® Drum plin de suferinţe [fr.].
’CALVŢN i. adj. Calvin esc.
S. SIN., OALVfNA (pl.-sa) sf. Calvinist(ă) [npr. 

C a 1 v i n u sL
•CALVINESG adj. ^ Privitor la calvinism: 

Ivi n]7

Fig. 774. Căluşei.

eateohtsmul— [Cal*
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' 'CALVINI (-ineso) vi), tr. cnt A face să adopte 
doctrina calvinească: popii calvinilor umblau cu şoeele 
ou momele s& le oalvlnească (lep.) [Calvin]. 

'CALVINISM sbsi. (hJ Doctrina reformatorului 
Calvin [fr.].
•■CALVINIST, CALVINISTA (p/.-te) sm. /. njJ Care 

profesează doctrina lui Calvin [fr.].
CAM adu. ® Arată o aproximaţiune, aproape, 

pe la: ~ spre miezul nopţii; spre seară H © Puţintel: 
e ^ bolnav; -*■ asa; ■«' acru; cum văd, eptl ■» greu de cap (CRG.)
H ® Intru CÎtva, oareşi-cum: nuntaşe lăcu pe as
cuns (ISP.) t ® mai, mai ales In loc. a ac mai duce, 
a pleca pe-aci încolo, a porni la drum de-a binelea, 
departe, fără glnd de întoarcere: au încălecat... pe 
calul Bău şl s’au.» mal dus sburind OB.i [cam ai].

ţCAMAl adv. Mai, şi mai, mult mai [lat. qu am- 
magis].

ţCAMANÂ (pî.-mene) sf. ® Piatră, a cincea 
parte dintr’o majă t © Mo/d. t Dare anuală ce se 
plătea asupra băuturilor spirtoase [vsl. k a m e nă]. 
O CAmANAC = COMANAC. 

jcAmANAR sm. Mo/d. t Odinioară: boierul în
sărcinat cu strîngerea c a m e n e i. 

tcAMANARiT sbst. = cAminAbit.
CAMARA Ipî.-ări) sf. ® t Odaie, cameră t 

® La oraş: încăpere mică, răcoroasă, în care se 
păstrează diferite previziuni: ee tine cheile de la 
şl de la pivniţă (ALEcs.) ţ[ © La ţară: (in Basarabia) 
odăiţa în care locueşte ţăranul zilnic; (la Moţi) o- 
daie în care se ţin lucrurile mai scumpe şi se pri
mesc oaspeţii; (aiurea) încăpere mică, ocupată mai 
toată de vatră H ® 11 Vistieria domnească, odaia 
în care se păstra averea Domnului H © 14 Admi
nistraţia veniturilor speciale ale Domnului, care 
constituiau caseta sa specială H ® Trans. t Admi
nistraţia financiară a Statului (austro-ungar) H 
® t Un fel de trăsură închisă, numită şi ,,cuhne" 
[gr.-biz. xâ(j.apa],
•CAMARAD sm., 'CAMARADA (pl.-ade) sf. Tova- 

răş(ă), care duce cu altul acelaşi fel de viaţă sau 
de ocupaţiune: * de şcoală; * de regiment; amicul săn 
din copilărie şl ■«■ui său de arme (I.-gh.) [fr.].

•CAMARADERţE sf. Hlj © NEOAMABADBRJE H 
® Familiaritate între camarazi 1 ® Sentimentul 
de prietenie, de dragoste care uneşte pe cama
razii de arme [fr.].
î cAmAr^ sm. 4 ® Slujbaş la cămara dom

nească; slujitor în odăile Domnului, camerier: -~ui 
se plimba In acel timp pe prispa caselor (pil.) "[ © Marele *, 
sau -~ui, boier de rangul al doilea care ad
ministra veniturile cămării domneşti H ® de iz- 
voade, boier de rangul al treilea, numit şi logofăt de 
taină H ® <*■ de ocnă, administrator al ocnelor de 
sare pe socoteala Domnului, 
ţ CAmArAşel sm. dim. cAmAbaş 4 Camerier, 

slujitor în odăile Domnului: ar ll găsit a doua zi că* 
mărăşell boabe de mărgăritar... prin odaia de culcare a Iul 
Vodă lODOB.).

t CAmArAşie sf. 4 ® Starea, rangul unui o ă- 
m ăr a ş H © Administraţia ocnelor de sare: cămă-
răşla Ocnei era dregătorla Ingrllltorulul salinelor iirg.i.
t CAmArAşiţA (pZ.-ţe) Sf. ® Gospodăreasă, 

menajeră H © f Nevasta cămăraşului: in-
clntat... de frumuseţea cămărăşltel, l-a făcut pe ascuns por
tretul (ALX.) .
•CAMARDINER sm. Camerier la o curte dom

nească : -~ui Măriei Sale [germ. Kammer- 
d i e n e r].

• camarila (pî.-iie) Sf. Ceată de curteni la 
curtea unui’suveran cari influenţează toate actele 
lui [fr. < sp.].

CAMARUIE, CAmAbVTA (pl.-nte) sf. dim. CA- 
HARA : scobi In pintecele acelui munte o mulţime de cămări 
şl cămăruţe iisp.i.

CAMAŞA (pZ.-ăşl), Mo/d. oAMţlsA, Băn. chimeasA 
(pl.-eşi) 'sf. ® .a îmbrăcăminte (de pînză, de mă
tase, de lină), cu mlnecî, care se poartă pe piele 
şi acopere partea superioară a trupului, de la glt 
pînă aproape de genunchi ([H 775);—cămaşa 
e mal aproape de piele, ne pasă mai mult de noi decît 
de alţii, interesul nostru e mai aproape decît al 
altora; a-şi da şi cămaşa, a da tot ce are, a nu-şi lăsa

Fig. 775- Că
maşă. B.Ben- 
tiţă.-U. Umă- 
r(aş).-P.Piep- 
ţi.-L. Limba. 
M. Minecâ.— 
m. Manşetă, 

p. Poală.

nimic; a-şi bea şl cămaşa, a-şi cheltui tot avutul 
pe băutură; a rămtnea In <v, a rămînea sărac lipit; 
a lua şl cămaşa cuiva, a-l lăsa In —, a-i lua tOt avutul, 
a-1 despuia de tot, a-l jefui cu totul; pe unde scoţi 
cămaşa p se zice cuiva care e îhtr’o mare încurcă
tură, neştund cum s’o scoată la capăt; — oAmasA 
DE fqbţA ww FQBţA H © Pr. ext. In- 
vehtoarea, acoperemîntul, coaja sau 
pojghiţa mai muitor iucruri, precum:
(la zidari) un tel de tencuială ce se 
dă peste moloz; (la tîmplari) anu
mite căptuşeli; (la topitori) supra
faţa învîrtoşită a materiei topite;
(la vin, oţet, etc.) pojghiţai ce se 
prinde deasupra, matcă, mumă, 
etc. t © A Pieliţă care acopere uneori 
miezul unor fructe: cămăşile cepei, foile 
subţiri din care e alcătuită ceapa II 
® 4 Ghioacea sau pieava bobului 
de grîu K © g) Membrana în care 
e învelit fătul în pintecele mamei 1f 
® # Foaie de hîrtie ce se lasă albă 
la începutul şi la sfirşitul unei cărţi 
legate f ® înveliş de pînză sau de 
hîrtie, în care se ţin acte, etc., dosar ţ| ® A oA- 
MA9A-BBOAŞIEI, algă verde do forma unei reţeie, 
ce creşte pe suprafaţa apeior dulci, a bălţilor, etc. 
(Hydrodictyon reticulalum) H ® A oAma9A-lui- 
dumne^u = vqlbdbA [lat. c a m I s i a].

GĂMAŞOIU, o CAMEŞPID (pî.-oale) sn. -S. 
augm. © oAjaA$A. Cămaşă foarte lungă.
O cAmAşuigA, o cAmeşuioA (pf.-ci) sf. dim.
CAMASA : pn(ln II păsa că de-abla o acoperea o cămeşulcă 
ruptă (ALECS.) .

GAMAŞUŢA, o oAmeşvtA [pi.-ţa] sf. â. dim.
cAMAPA: In ouite se Jucau copil... cu cămăşuta albă trasă 
pesta Itarl (D.-zamf.i.

GAMATÂ (pZ.-mete) s/. V ® t Dobindă: preotul 
...de va împrumuta pevre-un om... şi va lua ...să fie 
oprit de preoţie (prv.-mb.) ţi © Dobîndă peste măsură 
de mare, neomenoasă: ajunsese să plătească... — din 
ce In ce mal pipărată (CAR.) [vsl. k a m a t a < gr.].

GAmATAR sm., cAmAtAbeasA (pZ.-ese), cAmA- 
tAbîtA (pZ.-’iţo) sf. V Acela (aceea) care ia ca
mă t ă. ^

gAmAtAresG adj. ^ De c ă m â t a r Iţi© 
NECAmATABESC.

GAmAtAREŞTE adv. V Cum fac cămă- 
t a r i i. în felurcămătarilor ţiţl © neoAMAtAbeSTE.

GAmAtArie sf. ® Camătă ţ| © Ocupa- 
ţiunea cămătarului.

gAmAtAriţA cAmatAbeasa.
t GAMATNÎG 

sm. «9» Cămătar 
[vsl. k a m a t ă- 
n i k fl].

•G AMBIAL j
adj.yUe cambie,! 
privitor la cam
bie [it.].

•GAMBIE sf 
tgf Poliţă [i(.].

GambulA
(pZ.-ie)s/.»^Peş-
te de mare, foarte turtit, numit şi ,.limbă” (Pleu- 
ronecles flesus) ([â) 776) [tc. (kal)kan balyk].

•GAMBUZA (pZ.-ze) sf. a. Cabina 
(pe o corabie, pe un vapor) unde 
se ţin alimentele echipa- 
giului [fr.].

•GAMEE sf. P Piatră 
scumpă sau scoică să
pată in relief (ţH 777)
[fr.].,
•CAMELEON sm. ®

Soiu de şopîrlă care trăeşte în ţările calde, 
mai ales în Africa, şi a cărei piele are proprietatea 
de a-şi schimba coloarea (Chamaeleo) (!®| 778) f 
© ® Cel ce-şi schimbă părerile şi purtarea după
împrejurări: era unui dlntr'acel oameni, din nenorocire 
ratl, adevăraţi—1 a(l) societăţii (Negr.i [fr.].

•GAMELIE sf. E Arbust, originar din China şi

CĂL
CĂM

Cambulâ.

Fig. 777. Camee.
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CAM-
CAM

Japonia, oare se cultivă la noi pentru ilorile lui 
frumoase ( Camellia japonica)
(D 779) [fr.]
O CÂMENIŢA, 04MENITA tw 
CÂHIKITA.

Fi^. 778. Cameleon. Fiff. 779- Camelie.

•camera (pî.-re) s/. ® Odaie, Încăpere într’o 
casă'n © © Adunare obştească: Camera deputaţi
lor; ev couqnA; LORD H ® Localul unde se ţin 
şedinţele acestei adunări H ® camera de comerţ, 
adunare de negustori cu scopul de a se sfătui asu-

\7
Fig. 780.

Camera neagră.
pra intereselor negoţului 

® rt Numele unor sub
diviziuni ale unui tribu
nal : Camera de punere sub a- 
cuzare ţ| ® * de cong 11 Iu,
odaia în care se retrag
iudecătoril, spre a deli- 
lerat ® ^ într’o armă 

de Ioc, într’un cartuş, 
etc., cavitatea în care 
se pun gloanţele sau 
praJul de puşcă ţf ® ^ 
Camerele oohlulul, fie-care 
din cele două cavităţi ale

Fig. 781. 
Cameră obscură.

Fig. 782.
Cameră luminoasă.

ochiului, limitate de cristalul, şi umplute cu 
umoare apoasă ţ ® ..M ~ neagra, cutia sau bur
duful unui aparat fotografic (H) 780) H ® "fi ■*' 
obscură, aparat optic prin care se obţine, proiec
tată pe hirtie sau pe sticlă, imaginea redusă a 
unui obiect, a unei persoane, a unui peisaj, etc. 
în culorile naturale, ca şi cînd ar fi pictate 
((îl 781) 11 ® 15 clară, luminoasă, aparat optic 
prin care, cu ajutorul unei prisme triunghiulare, 
se proiectează pe un plan imaginea reală a obiec
telor din afară ([H 782) U ® li» Tub de cauciuc. 
In formă de colac, care se umple cu aer şi se 
pune în jurul roţilor automobilului, bicicletei, 
etc. în interiorul pneului [lat.].

•CAMERAL adj. O Al adminlstraţiunii finan
ciare, ai fiscului [it.].
'CAMERIER1 sm. Ofiţer de cameră al papei [fr.].
•CAMERrER* sm. Fecior (în casă), valet: un 

lost spahiu... Iml servea de ;|.-0H.) [it.].
•cameriera (pl.-ere) sf. Fată în casă [fr.< it.].
•camerista (pî.-te) sf.® Cameriera unei prin

ţese t ® Fată în casă [fr.].
• CAMERLDJG sm. Cardinal 

care prezidează camera aposto
lică şi exercită autoritatea tem
porală in intervalul dintre moar
tea unui papă şi alegerea altuia 
[fr. < it.].

•CAMERTQN (pl.-oane) sn. J 
Tub mic care produce sunetul 
,,la" şl serveşte la acordarea 
unui instrument, şi ca punct de „
orientare pentru găsirea ori-cărei F g' 783‘Camerton- 
tonalităţi; pentru violonişti, există uncompus

Fig. 784. Camfor.

Fig. 785. Cămilă.

din patru tubuşpare unite cari produc pe rînd 
sunetele celor patru coarde: sol, re, la. mi; numit 
şi ,.muzicuţă (fffl783) [germ. K ammerton].
O cAmeşa ... »•• cAm^A ...

• CAMFOR sb. A® Substan
ţă albă, transparentă, cu mi
ros pătrunzător caracteristic, 
care se aprinde şi se volatili
zează uşor; se extrage prin 
distilarea lenmului unui ar
bore din China şi Japonia flU 
784) şi se întrebunţează în 
medicină împotriva inflşma- 
ţiunilor H ® artuiciai, sub- ; 
stanţă obţinută din ameste
cul esenţei de terebentină cu 
acid clorhidric [it.].

•CAMFORAT adj. g- Care 
conţine camfor: spirt -*■.

•CAMGARN sbst. m Stofă 
păroasă făcută din păr de
cămilă: (purta) redingotă de , la trei butonl (CAR.l
[germ. K a m m g a r n].

CAMILA (pl.-lle) sf. ^
Animal mamifer rumegător, 
cu capul mic, cu gîtul şi pi
cioarele lungi şi cu două co
coaşe mari în spinare; tră- 
eşte prin stepele Asiei cen
trale şi ale Turkestanului, 
unde e întrebuinţat ca ani
mal de povară şi de trans
port (Camelus) (m 785):
FletrosnI, Înalt, cn gheburlle-1 
de <^, pare oă stă In drum să ne
aştepte (vlah.j ; iţSi;: cămila, vrlnd să dobindească coarne, 
sl-a pierdut si urechile [gr.-biz.].

CAMIL^CA, t OAMILăVOA 
(pf.-ăioi, -ăvci) sf. Potcapiu a- 
ooperit cu un văl negru, ce atîrnă 
numai pe spate, purtat de călu
gării şi episcopii ortodocşi la zile 
mari ("'g] 786): oele două aripioare 
ale camllăroll oarele vin dinainte
(PRv.-MB.) [gr.-biz.].

CAMELAR sm. Conducător 
de c ăm i 1 e.

CAMm (pj.-lnurl şi -Ine) sn.®
Cuptor; vatră: locui unde covaciul 
tace focul se numeşte —' (liub.i D ®
Coşul pe unde iese fumul: Fu
mul alb alene lese din >v(coş8.)1| ®
Casa sau moşia părintească. ->ui
părintesc; <vnl strămoşesc; se pot întoarce nesupăraţi de ni
meni la •'•urile lor (i.-oh.) ţf ® Casă, locuinţă desti
nată să adăpostească studenţi, artişti, etc. [big. 
k a m i n 0 < vsl.]. 
fCAMINA (pi.-ne) sf. = CAMAnA. 
t c Amin AR = camAnar.
t GĂMINÂRIT sbst. t Dare ce se plătea pe va

sele de vin care se vindeau în cîrciumele din oraşe 
şi pe la bîlciuri [c a m ă n ă].
OGAMINEŢ,O OHEMENPT,® CHIMINEŢ (pl.-eţe) Sil. 
Trans. Băn., oAminşite sm. Olten. Piatră în patru 
muchii, pusă de-a lungul peretelui, de-o parte şi 
de alta a vetrei focului, ca să nu se aprindă pere
tele de lemn 
[c ă m i n]. 
ogAMiniţA,
oAmenîtA, cah- 
NITA {pl. -te) 
sf. Trans. Cup
tor, sobă [ung. 
k e m e n c e].

•GAMION ( -oane)sn.
Car mare, pe arcuri, 
fără loitre, larg şi jos, 
pentru ca să se poată 
încărca şi descărca mai 
uşor mărfurile (fsl 787,
788) [fr.].
' G AMIONAiJ {pl.

Fig. 786. 
Camilafeă.

Camion.

Fig. 788. Camion automobil.
-aje) sn. ® Transportul
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H ® Plata acestui transport

sm. Conducătorul unui c a -

Fig- 789-
Camizo].

cu camionul 
[ir.].

•CAMIONAR
m i o n.

•CAMIONETĂ (pl.-te) sf. Camion automobil 
uşor şi repede puţind transporta plnă la 1500 
de kgr. [Ir.]. ,

CAMIOBICA sf. =- OBAB-DE-TABH. 
OCAMIŞ (pi.-işe) sn. Trans. Ţeavade la pipă (cont.) 
[srb.' k a m i sj.
OGAMIŢĂ (pl.-ite) sf. ® Trans. Marginea de lemn 
sau de fier In partea de jos a călo- 
niului f ® Olten. Corlată, poliţa de 
lingă vatră [c a m n i ţ ă].

*CAMIZpii (pî.-oale), © CAMIZQN 
(pî.-oane) stî. & Hăinuţă scurtă şi cu 
mîneci, ce poartă femeile In casă 
(H 789) [fr.] •
O CAMNIŢĂ w cAMINJTA.
t CÂMOHAS sbst. m Stofă de mă- 

tase orieiital’ă, damască: asta este... — 
de Veneţia cu tir (FiL.) [ngr. k a m u hă s ].

* CÂMP A (-pez) vb. intr. ik A se 
aşeza pentru mai mult timp pe un 
clmp, a tăbări [fr.].
OCAMPADtJRĂ (pî.-duri) sf. (fe 
Bageac, ochiiil podului pe unde iese fumul (la 
casele ţărăneşti).

■CAMPAMENT (pl.-te) sn. X ® Campare, 
faptul de a câmpa f ® Locul unde campează o 
armată, tabără H ® Cele trebuincioase pentru 
camparea unei armate [fr.].

•CAMPANIE sf. ® Serie de operaţiuni mi
litare, expediţie războinică; timpul cit durează o 
astfel de expediţie: oempanla din Bulgaria; s'a clştlgat 
cea mal vestită bătăile din toată campa
nia (i.-GH); plan de ^; tinută de ^
piesă de tun uşor care Însoţeşte 
o armată In campanie; pat de 
pat de fier ce se poate strlnge:
Intc’o odaie Islpnse un pat de .«.(D.-zamf.)
t ® © Luptă pe terenul politic, 
prin presă, etc. pentru răspln- 
direa unei idei sau împotriva
cuiva: a dus o ~ violentă împotriva 
guvernului *' ® Timpul clnd se 
execută anumite lucrări Intr’un 
domeniu oare-care: campania de 
primăvară a lucrărilor agricole [fr. 
c a m p a g n e].

• CAMPANILE sbst. Turn 
clădit mai la’ o parte de bise
rică, servind de clopotniţă ([®]
790) [it.].
•CAMPION sm. ® Luptător, 

apărător (ăl unei idei, al unei cauze, etc.): a iest 
unul din cel mal aprigi .^1 al libertăţii ^ ® = ŞAMPIQN 
[it.].
OCAN adv. = CAM.

CANA1, Mold. CANEA (pl.-nele). 
sf. Cep 'gros, de lemn ori de 
metal, găurit ca o ţeavă, ce se 
pune la o butie sau la o cadă 
ca să curgă lichidul afară, fără 
să se risipească ((D 791): l-a
lăsat seara canaua deschisă 
de ]a oo butoiaş cu vin 
(BR.-vN.); dădu diurnul ca- 
nelel şl se îndreptă apoi 
spre masă ou două halbe 
cu bere cgrl.) [ngr. xaveXoc 
<it.].

CANA* sbst. = CA- 
NEALA: cafegiul din Cal- 
mata, oare vinde şl sullman 
Si/.- de păr (CAR.) [big.].

CANĂ {pl. cane, oăni)
Sf. Vas de pămlnt, de 
porţelan, de sticlă sau _. .
de metal, larg la gură, Flg' 792’ Cănl’ 
cu toartă. In care se ţine apă sau cu care se scoate 
vin, rachiu, etc. din butoiu (fă) 792): porunci... să

Fig. 790. 
Campanile.

Fig. 791. Cana.

1 se dea olte im sfert de ptlne şl clte o de apă pe SI (tsp.i
[srb. < germ.].
OCAN AC, CANAC = CANAF.
OCANACEL (pl.-el) sm. dim. CANAC. 
‘CANADIAN 1. adj. 0 Din Canada.

g. sm., CANADIANA (pî.-ieue) sf. Locuitor, locui
toare din Canada [fr.].

CANAP, CANAF (pî.-afl) sm. şi (-afuri) STi. ® Ciu
cure: nişte hamuri ruseşti cu alămuri $1 canafurl (grl.) fi 
© Şfichiul coadei boului [ung.]. - 
‘CANAFAS sbst. ^ Pinză de cinepă, rară şi 

groasă, pe care o pun croitorii sub căptuşala 
hainei [germ.].

CAnAfiOR sm. diin. oanaf.
•GANAX (’pi.-aie şi -aluri) sn. ® Tub, burlan, 

conductă (de olane, de ciment sau de metal) care 
se instalează mai adesea sub pămlnt şi prin care 
trece o apă sau alte lichide, gaze sau aburi f[ ® Şanţ 
săpat de mina omului ca să unească două rluri sau 
două mări: — de navigaţie; —'Ui Sega; —ui de Suez ‘
® 0 Braţ de mare, mai strimt, care separă două 
uscaturi sau două ţărmuri 
apropiate:—ui Minecii; Gon- 
dole negre multe se depărtau de 
maluri Şl lunecau In taină pe ne* 
grele-tl <^uri (ALecs.jTÎ 0^Nu- 
mele a diferite tuburi din 
corpul omului sau animale
lor:—ui toracic;-respiratoriuf]
® ® Cale, mijloc(ire), in
termediar: bărbatul de Stat Işi 
exercita prin <^ul nostru micile 
răatăţl şl marile intentliini (CAr.)
[tr.].

CANALE sf. pl. A Plantă, 
originară din India; şi cul
tivată la noi pentru florile ei 
frumoase; albe, roşii sau pestriţe, numite şi ,,ca- 
naluţe”, „balsamine”, „copăcei” sau ,,piersicei” 
(Impatiens balsamina) (p 793).

•CANALIE sf. ® Prostimea, partea cea mai de
căzută a poporului, pleavă fi ® Ticălos, nemernic, 
om fără omenie: am avut In totdeauna oroare de... cana
lia care m’a nenorocit (vlah.) [it. c a n a g 1 i a]. 
•CANALIZA (-izez) vb. Ir. ® A aşeza canale de 

scurgere f[ ® Â face navigabil cursul unui riu [fr.].
■ GANALIZABIL adj. Care se poate canaliza 

Ut © neoanalizabil [fr.].
‘CANALIZARE, ‘CANALIZAŢI(W)E sf. Faptul de 

a canaliza [fr.].
‘CANALIZAT adj.p. CANALIZA tH © NEOANA- 

LIZAT t ® Prevăzut cu canaluri de scurgere t ® 
Săpat, adlncit şi lărgit spre a fi navigabil (uorh. 
de un rlu).
O CANAP sbst. Olten.
Sfoară ^oasă de ci
nepă [srb.].
‘CANAPEA (pl.-pele)

Sf. Scaun lung. Cu 
spate, pe care pot şe
dea 2-3 persoane sau 
pe care poate dormi 
cineva ca pe un pat (P 
794): te lungeşti pe -nade 
catifea roşie (şl) dormi ca _
acasă (i.-OH.) [fr.]. Tis- W- CanaPea'
‘CANAPELVŢĂ (pl.-ute) sf. dim. canapea: and

un grozav hfrcălt pe canapelufa unde el dormea (Negr.) .
‘CANAR1 sm. Q % Pă

sărică^ Inimoasă, de co-

CAMf
CAN

Fig. 793. Canale.

Fig. 795. Canar. Fig. 796. Canarul-băljii.

loare galbenă, originară din insulele Canare, al 
cărei bărbătuş clntă foarte frumos (Serinus cana- 
Tius) (m 795) t ® ♦ —ul-bAlih. plantă ierboasă.
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CAN
CAN- cu flori mici, trandafirii, ce creşte prin locuri u- 

mede şi inundate (LimoacUa aqaalica) 796)
t ® ♦ MenJL-~'ULni = I4BBA-CANARASULUI [fr. 
canari],

+ CANAR3 adj. zahsr zaliăr dc 
cea mai bună calitate.; iierbi o oo& 
de zah&i * ca patru ooă de ap& (Oraoh.) .

CANARA (pj.-rale) sf. © .A 
Stîncă (tn ’ spec. In mare) f ©
Mold. UPăşune grasă unde se tri
mit oile bătrlne ca să se îngraşe
^'•cJ^NĂRAŞ, •CANARAŞ sm. ©
% dim. CANAR: 9ă mă duc de-atci... 
unde-scăutat, grljit cauncdnăraştALECs.)^
© ţ iarba-oanaraşultti, plantă 
ierboasă ce creşte piuă la 1 m. 
înălţime; are flofi verzui, reunite 
în panicule, ale cărei seminţe sînt 
întrebuinţate pentru hrana păsă
relelor; numită şi ,,meiu-lung” 
sau ,,meiul-canarilor” (Phalaris 
canariensis) (1^797).

•GAnARIŢA (pl.-te) sf. i Fe
meiuşcă canarului: Două blinde 
cftnftrite (ALEcs.).

•gAnArIU, 'CANARPJ adj. De 
coloarea (galbenă ca a) canar u- Fig. 797. iarba-) 
lui: galbănul era ca paiul, oanarlu, ca canaraşului. 
canarlul, mai deschis dectt galbăn (VOR.). ml

CANAT (pl.-turi) sn. Parte dintr-o uşă, dintr’o 
poartă sau fereastră alcă
tuită din două jumătăţi

Fig. 798. Uşi cu doua 
canaturi. Fig. 799- Canaturi.

798, 799): deasupra citorva trepte de piatră se alia uşa 
ou două <^url (ODOB.) [tc.].
OGANATA (pl.-ăţi) sf. Trans. Băn. Cană: vine la 
tlntluă o babă cu două cănătl tn mină (ciauş.) [big.].
OCAnAţuie sf. Căniţă, cană mică [c ă n a t ă].
•CANAVA sf. © a 

Plnză groasă, foarte ra
ră, forraînd o împleti
tură de pătrăţele regu
late, pe care se bro
dează (H 800) H © (,®
Planul, schiţa unei lu
crări literare [fr. cane- 
V a s].
t CANAVAţ sbst., OA- 

navatA sf. is Un fel de 
mătase groasă: era încinsă 
cu nn colan de canavăţ roşa 
(FIL.); Cu antereu de cana- 
vată. Ce se ţinea numa’n ută 
(CRO.) [ngr. -/tavvapâtuov]. Fig. 800. Canava.

•CANCAN (pl.-anurl) sn. © Vorbe răutăcioase 
răspîndite pe seama cuiva TI © Un fel de cadril 
cu figuri cam necuviincioase: o să joace — irantozeşte, 
numai in trlco (i.-OH.) [fr.].

CANGE rr CANOE.
•CÂNCEI4AR sm. ® O Primul ministru in 

Germania (odinioară şi în Rusia, în Austria), în
sărcinat cu conducerea afacerilor străine 1 © înalt 
deregător al unei instituţiuni (tn unele ţări); marele 

al Legiunii de onoare ^ ® Funcţionar la un consulat 
care Uberează certificatele, pune vizele, etc. [lat.].

' CAN GETiAREE, OANŢELARIB, (£) cAntelerie, oan- 
ŢTLERiEi cAntAlArje sf. © Biroul unui cance

lar 11 © Birou!unei administraţii publice sau par
ticulare: venind ostenit de la cancelarie tvLAH.); acolo al să 
Intri copist în vreo cantllerle (CAR.); rugind ou lacrămi să nu-1 
dele pe mina celor de Ia căntălărle (GRIO.) [ruS. k a n C e- 
Ijarija].

GANCELARIST, © cAntelArjst sm. Scriitor 
într’o cancelarie [rus. kanceijaristO].
•CANCER sbst. f Boală caracterizată printr'o 

tumoare foarte dureroasă şi care roade cu încetul 
ţesăturile; e numită astfel, pentru că are în juru-i 
nişte vine varicoase ce seamănă cu picioarele unui 
rac [fr. < lat.].

•CANCEROS ţ. adj. De natura cancerului, 
privitor la cancer: tumoare canceroasă.

2. sm. Bolnav, atins de cancer [fr.].
OCANGEU (pî.-cee) sn. Trans. © Cană, urcior H 
© A Căiişul cu care ia zidarul varul, canciog 
[ung. k a n c s 6].

CANCI adv. © Nimic 
[ţiS-1-

CANCIOC, CANCIOG sn.
A Căuş cu' care ia zidarul 
varul (fH 801) [ung.
kancsd]. • Hg- 801. Cancioc.

•CANDEL sbst. Zahăr cristalizat în prisme mari, 
transparente, în jurul unui fir pe care se depune:
s’a oprit la o circiumă, să bea o ţuică fiartă cu .

(CAR.) fgerm. K a n d e 1 (z u c k e r)].
CANDELĂ (pl.-ie) sf. © l.ampă mică 

ce luminează noaptea într’o odaie de 
dormit K © Vas de metal în care se 
pune o lămpiţă cu untdelemn şi .care se 
atîrnă spre a arde dinaintea icoanelor 
sau la morminte ([®] 803): baba aprin- 
lesecandela la icoane' şl se Închina.(CAR.) 11 ©Pa
har cu untde
lemn deasupra că
ruia pluteşte un 
dop cu un mic 
fitil, ce se aprinde, 
fie pentru a lu
mina, fie pe lingă 
o icoană ((H 802) 
fvsl. kanddilo].
•GANDELA- 

BRU (pl -bre) sn.
Sfeşnic mare, cu 
braţe ([Ş{ 804): cabinetul meu... 
luminat de un aprins (I.-gh.) H ©
Policandru: văzu In boitele scă
rilor candelabre cu sute de braţe 
(EMIN.) [fr.].
•CANDID adj. Curat la su

flet, neprefăcut, fără vicleşug 
[fr.].
•CANDIDA (-idez) vb. intr. A 

fi candidat lâ ceva: ~ la depu
tăţie [fr.].

• CANDIDAT sm., CANDIDATA
(pl.-te) sf. © Care aspiră să do- 
bîndească o siujbă, un titlu, 
o demnitate: ~ la deputăţie H ® 
r- Cel ce se prezintă la un exa
men: la bacalaureat [fr. < lat.]

Fig. 802. Candela.
mai multe

Fig. 803. 
Candela.

Fig. 804. 
Candelabru.

‘CANDIDATURĂ (pl.-turi) Sf. Starea, calitatea 
de candidat: am susţinut candidatura la scauuul arhie
piscopal a episcopului de Roman (I.-gh.) [fr.].
O CANDILA sf. Mold. Trans. Bucov. = candela.
‘CANDOARE sf. Curăţenie de suflet, nevino

văţie [fr. o a n d e u r].
GAJTORIU adj. F © Cherchelit, 

ameţit de băutură: era meşterul Răducu, 
cam —, şl scotlndu-şl fbcul nu ştiu pe cine 
(isp.) 11 © Ţicnit, cam într’o ureche.

CANEA cw CANA.
CAneÂlA (pl.-eli) sf. Văpsea de 

cănit părul [tc. k y n ă].
‘CANEFORA (pl.-re) sf. ©

Fată greacă care purta pe cap un 
coş cu fructe sau obiecte spre a fi 
oferite ca jertfă H © şSa >» Sculptură

Fig. 805.
Caneforă.

înfăţlşînd pe o astfel de fată 0)80.5) [fr. < gr.].
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Fig. 806.
A. B. Caneluri.

' GANELURA (pi.-uri) sf. {fia Sâpătură în formă 
<le mic şanţ făcută de-ă lungul 
unor sttlpi, unor coloane; glaf 
('1 806) [fr.].
'CANFOR... - C4MF0B...
CANGE (pi. c&ngl), 04NCE (pi. 

c&Dci) sf. © Prăjină lungă, cu un 
cîrlig de fier la unul din capete, 
spre a putea apuca ceva de 
departe: pare oâ o cange de Iler I se 
Înfipsese In inimd (vlah.) 1 ®
Ghiara pasărilor răpitoare: înce
pură a o pisca cu olonfurlle, a o sgiria cu căncile si a o 
bate cu aripile (SB.)f © 0 Mină, labă, gtliară (la oa
meni) : dar clnd să puie cangea pe bot, tufă I (alecs.; ; F 
a se lua In căngi, a Se tncăiera: de-aici, vrajbă Intre 
babe... să se la In căngi, na alta (sad.) *1 © Făşie de pă- 
nură cu un cîrligel sau cu un ac îndoit la un ca
păt, cu care croitorul ţine lucrul nemişcat pe ge
nunchi [tc. k a n g a].

* CANGRENA, * GANGRENA (-enez)Db. inlr. şi refl. 
© A da în‘cangrenă, a deveni cangrenos t 
® 0 A corupe [fr. gangrener].

* cangrena, 'gangrena (pl.-ene) sf. © f Sta
rea unei părţi a corpului cu desăvîrşire nimicită 
şi în care nu se mai produce nici unul din fenome
nele vieţii (circulaţiune, sensibilitate, etc ); e o 
boală primejdioasă care se întinde repede la păr
ţile vecine H © © Stare decăzută a moravurilor, 
putreziciune morală într’o societate; propagarea 
cu repeziciune a unor doctrine primejdioase: păs
trau... calităţile moştenite de Ia stiăbunl şi neatinse de can
grena fanariotismului (alecs.i [fr. gang rene).

'CANGRENOS, 'GANGRENQS adj. / De natura 
cangrenei [fr. gangreneux].

'GANGTJR(U) .sm. Mamifer erbivor, din 
ordinul marsupialelor, 
lung de 2 metri, care 
trăeşte în Australia; fe
mela are la plntece un 
fel de pungă în care-şi | 
ţine copiii; picioarele di- t 
napoi ale animalului sînt > 
mult mai lungi de cît 
cele dinainte, ceea ce-i 
permite să facă sărituri 
toarte mari, sprijinin- 
du-se, cînd sare, pe coa- 
da-i lungă şi groasă (Ma- 
CTopus qigantem) ((®)
807) [fr.].

CANI (-ăneso) 1. 1)6.
Ir. A văpsi, a boi {în 
spec. cu negru) părul, 
barba, etc.: Işl cănea părul 
şl barba cu cireşe negre (cac.)

2. 1)6. refl. A-şi văpsi părul [(barba, etc.)[[refă- 
cut din căn eală].
’CANIBAIj sm. ® Gel ce se hrăneşte cu carne de 

om, antropofag U © © Om crud, crunt 
şi sălbatic: care e mal brav, <vul acesta care 
vrea slnge, sau eu, omul păcii f (NEGr.) [fr.].

'CANIBALISM sbst. © Antropofagie 
K © © Cruzime, sălbăticie [fr.].
'CANICULA (pZ.-ie) sf. © ☆ Steaua 

Sirius din constelaţia Cîinelui 1 © ®
Timpul anului, în lunile luUe şi Au
gust, cînd arşiţa soarelui este foarte 
dogoritoare, şi care se atribue faptului 
că această constelaţie răsare şi apune, 
în aceste luni, odată cu soarele: nici clinii 
sau mistreţii, turbatl de arşiţa oanloulel, numai 
prlclnuescmoarteapăstomlnl (Odob.) [fr.< lat.].

'CANICULAR adj. ® De caniculă, 
privitor la can'iculă; zile ~e, timpul între

Fig. 807. Cangur(u).

Fig. 808. 
Dinte ca-

22 Iulie şi 23 August, cînd căldurile nin.-c. Co- 
sînt foarte mari [fr.]. roană.—R.

'CANIN adj. ® 7^ De cline, privi- Rădăcină, 
tor la cline: rasă ~ă; speţa -~â, clinii K ©

Dinţi ~l, dinţi lungi şi ascuţiţi aşezaţi între in
cisivi şi măsele (Hj 808) [fr.].
'CANIQTA (pî.-te) sf. ♦ 0 © Sumă strînsă

de pe urma cîştigului (la jocul de cărţi, etc.), ca să P ANI 
acopere anumite cheltueli ţ[ © Farfurioara sau' « * ii' 
coşuleţul în care se strînge această sumă [fr. 
c ag n o 11 e].

CANIT 1. adj. p. OANI: barbă~a ţ[Ş( © NEOANJT.
2, sbst. Faptul de a căni.
CANIŢA (pl.-ţe) sf. dim. CANĂ: cane şl cănite 

se dau de pomană la Moşi de snlletal morţilor (şez.) .
OGANIV CLdj» Leneş: vede că nu mai e chip s’o 
aducă la potecă pe .^a de tilcă^sa (r.-cod.).

CANON (pZ.-oane) sîi. © ajJ Regulă, hotărlre 
dată de un sobor cu privire la credinţă H © tnJ 
Troparele aşezate şi împărţite în mai multe stări 
sau pesne, ce se cîntă sau se citesc dimineaţa, în 
biserică, spre lauda sfîntului zilei; de aci. ® F 
cîntec, glas: baba începe duios după‘«al ei: facetl-vă 
milă şl pomană (cAR.) H ® m} Pedeapsă impusă de bi
serică pentru ispăşirea greşelilor, pentru călcarea da
toriilor preoţeşti, etc.. nă-ml un , cum Iti place, şl eu 
să mă pocăesc
(PANNI K ® ®
Chin, tortu
ră, grea su
ferinţă mo
rală: era... pă
truns de glndul 
că viata ome
nească e un ca
non (SAD.) [gr.-
biz.].
'CANON

sbst. ’tA. Pră
pastie adîn- . Fig. 809. Canon,
că între doi
pereţiyerticali, săpată de puhoaie, timp de veacuri, 
în stîncamuntelui ()U 809) [spân.].

'CANONADA (pi.-ade) sf. Descărcarea mai mul
tor tunuri dintr’odată sau unul după altul în mod 
neîntrerupt: la orele cînd bombardarea şl canonada se 0- 
dlhnea de o parte şl de alta (i.-gh.) [fr.].

CANONARHISI (-isesc) 1)6. intr. oj} A cînta 
(canoanele) [ngr. itavovctpXw].

canoneala (pl.-eii) sf. Faptul de a se 
canoni, canon: ~ ca aceaa, mai rar (fil.).

CANONţ (-onesc) 1. 1)6. Ir. © ajJ A da uri c a - 
n o n, o pedeapsă bisericească; de va fi mirean, să 
86 aînrlseasoă ...şi toarte grea să-l oaoonească (prv.-mb.)

© 0 A chinui, a tortura, a munci: ce duh rău 
te canoneşte pe tine, de aiurezi aşa ? (CAR.) .

g. vb. refl. A se chinui, a se tor
tura, a se trudi, a se munci: nu-i
mai pedepsi, că destul s'a canonit, să
racul! (JiP.i.
'CANONIC 1. adj. ©nfi Conform 

cu canoanele bisericeşti: dreptul 
jurispru(J.enţa eclasiastică; cărţi —e, 
cărţile Sfintei Scripturi, socotite ca 
fiind inspirate de divinitate H © ±
După regule bine stabilite; după 
anumite norme Ut © necanonic.

2. sm. Demnitar, preot al unei 
biserici catedrale (la Catolici), care 
se bucură de anumite venituri; 
preot care face parte din.consiliul 
unui episcop [fr. < it.].

■CANONICAT (pl.-te) sn.
Demnitatea de canonic [fr.].

'CANONIER sn. H Tunar 
810) [fr.].

'CANONIER A (pl.-ore)
Bastiment uşor de răz- 
boiu, înarmat cu tunuri de 
marecaUbru (dl 811) [fr.].

ţCANONISI (-isesc) 1)6. 1 
tT. şi refl. A (se) canoni i
[ngr-]-
'CANONIZA (-Izez) 1.

1)6. tr. egi A aşeza în rîn- Fie- 8"- Canonieră. 
dul sfinţilor, a. trece între sfinţi.

2. 1)6. refl. © A se lăuda unul pe altul, a se tă- 
mîia, a se glorifica: oamenii de gaşcă setămlie şl se ca
nonizează Intra dlnşll (i.-gh.) [fr.].

(d Fig. 810, Cano- 
nier român 

- (1856).
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CAN-
CAP

Fig. 812. Canotaj.

Fig. 813. Canotieră.

Fig. 814. Cantalup.

•CANONIZ^E, • CANONIZAŢI (IJN)E s/. eni Faptul 
de a canoniza,
[fr]-
•CANOTAJ

sbst. \ ® Spor
tul vîslitului 
unei luntre (m 
812) t ® Plini-' 
bare cu lun
trea : partida de
~ [fr-]-

•canotiera (pî.-ie) Sf.
^ Pălărie tare de paie, cu 
fundul drept ([®|813): poarta... 
o pălăriuţă ^ de pale, de deosebite 
fete (CAR.) [fr.].
OCANTA (pl.-te) sf. Băn.
Marâm. Cană mare [srb. ung. 
k a nt a].

•CANTALUP sm. ţ Varie
tate de pepene galben, foarte 
gustos şi parfumat (g) 814)
[fr.].

CANTARAGIU sm.
ce cîntăreşte lucruri 
grele (la tîrguri, la 
vamă, etc.): Fata de—.
Nu ta strtnge tare In brlu 
(PAMF.) [tc.].
•cantaridA (pl.

-de) sf. # = GÎND4C-DE- "nS 
TyBBA: tşl petrece zilele^ 
plămădind cantarlde (negr.) '
[fr-l-
•cantata (pZ.-te)

sf. ® w Compoziţie 
lirică destinată a fi cîntată H ® J Muzica făcută 
pentru o astfel de compoziţie [it.j.

•CANTATRICE sf. J O Cîntăreaţă, femeie ce 
cîntă pe scenă ’[it.].

•CANTER (pî.-re) sn. \ Galop de Încercare al 
cailor Înaintea fie-cărei curse [fr. < engl.].
•cantilena (pl.-ene) sf. J ® Parte dintr’o 

melodie care se repetă la intervale determinate ale 
unui clntec 1 ® Cîntare simplă şi monotonă, cîn- 
tec de adormit copiii [it.].

• cantina (pî.-ine) sf. V n Loc unde se vind 
băuturi, uneori şi de-ale mîncării, soldaţilor dintr’o 
cazarmă, dintr’un cantonament sau lucrătorilor 
de la o bina sau o uzină [fr.].

• CANTINIER sm., OANUNIŞIBA (pl.-re) sf. V 
Care ţine o cantină; care vinde de băut solda
ţilor în marş [fr.].

•CANTITATE sf. Tot ce poate fi măsurat sau 
numărat, cît'ime [fr. < lat.].

•CANTITATIV adj. ® Care exprimă cantita
tea; privitor la’cantitate H © a- Analiză-^a, care 
are de scop să determine greutatea fie-căruia din 
elementele cupripse Intr’un compus sau a fie-căruia 
din corpurile care intră într’un amestec [fr.]. 

•CANTO sbst. J Muzică vocală: prolesorde [it.]. 
"CANTON (pt.-oane) sn. ® • Subdiviziune a 

unei provincii sau a unei ţări; în spec. se dă nu
mele de cantoane Statelor din Elveţia, confederate 
între ele: seamănă cn vaolle din -~ul TTrl (I.-gh.) * © ® 
Subdiviziune a unui arondisment în Franţa care, 
la rlndul lui, se împarte în mai multe comune 1 
® Locuinţa cantonierului t ® Distanţa şoselei de la 
locuinţa unui cantonier pînă la locuinţa celui ur
mător: sburan... tocmai colo lingă .«-ni de pe şosea (BR.-vn.) 
[fr.].

"CANTONA (-onez) vb. It.a A instala trupele 
în cantonamente [fr.].

"CANTONADA (pZ.-ade) sf. V Interiorul culi
selor: a Totbi la’ a se adresa unei persoane pe care 
n’o pot vedea spectatorii [fr.].

•CANTONAL adj. De canton. 
•CANTONAMENT (pZ.-te) sn. X ® Instalarea, 

găzduirea trupelor în casele locuite t © Regiunea 
unde trupele sînt instalate prin diferite locuinţe: 
căpitanii ...lao apelai şl dno pe soldaţi tn (luno.) [fr.]. 

•CANTONIER sm. Slujbaş însărcinat cu

Fig. 815, 
Canule.

Fig. 816. 
Cdnuţâ.

întreţinerea unei porţiuni de cale ferată sau de 
şosea [fr.].

"CANTOR1 sm. Cel ce cîntă in corul unei bi
serici; în spec. cel ce dirijează acest cor [it.].

CANTOR2 (pZ.-oare) sn., CANTORĂ sf, V = CON- 
TOAR: en mă duo să Inoblz -va şl magazia (CAR.i; Sultan li. . 
le dese voie a local şl a ţine cantoare In mahalalele Fera şl Ga- 
lata lODOB.i; cămara este cantora sărărlllor [rus. k ont ora]. 
O CANTUŢA (pZ.-ute) Sf. Băn. dim. cântă.

CANŢAlARIE iw- CANCELARIE.
• CAN’I’ONET'A (pZ.-te) sf. J Cintecel, cînlec 

scurt: canţonetele pe care le clntau la plan (BR.-VN.) [it.].
•CANGLA (pZ.-ale) s/, f ® Tub 

de care se servesc chirurgii sau me
dicii pentru spălături interne (gj 815) 
t © Mic tub terminat printr’o se
ringă [fr.].
O CANUN... = CANON...

CANURA (pZ.-uri) S/. .Ş3 Fibrele 
sau firele de cînepă, de in sau de 
lină, maî groase, ce rămîn în dinţii , 
pieptenului după ce s’a dărăcit; a-I 
cestea se torc şi se întrebuinţează 
mai ales ca bătătură la ţesutul pîn- 
zei de saci: olte trei, petm ocl de -v tor
ceam pe zi (CRQ.i [lat. c a n n u 1 a].

cAnUŢA (pZ.-ţe) sf. dim. cană 
([l 816)’.
"CAOLIN sbst. -8- Argilă albă, 

foarte pură, cu care se fabrică por
ţelanul; e un silicat de aluminiu 
hidratat [fr.].

CAP1 (pZ. capete) sn. ® £3 Partea 
superioară a corpului omului in care 
se află creierii şi principalele organe 
ale simţurilor {[®] 817): 11 doare -vul; a-şl lua 
căciula din a-şl smulge
părul dln-^; a-şl pune mll- *** er^Uk
nlle In ; a da din a-1 
11 drag ca ochii din •«>'; din 
^ plnă ’n picioare, clin 
creştet plnâ ’n tâlpi, de 
sus pînâjos, dcsâvîrşit:
Natalla mea... este muzicantă 
dinplnă’n picioare (NEOR.)
H ® De asemenea, despre 
partea anterioarS. a cor
pului animalelor: de cai; (t* de bou, om prost
^ ® Pt. anal. Vîrl, creştet: Bubanu Jace, Plnă 
nu se ooace (pann) H ® (1f> Minte, deşteptăciune, 
pricepere: are-^ bun: om ou lără •»’ sec, 
prost, nepriceput: nu se mai Inva^ minte, /^ete seci 
ce Blnt (DLVR.); e greu de uşor de<^; mal cu mai 
priceput, mai deştept; a(-şi) băga in bAg4 l ®; 
a(-şl) bate •«^ul, a-şl sparge <«^u] w* BATE 1 ® ; a deschide 
^uicuiva, a-1 tace s& priceapă ; a-l intra lu-^^,. a 

pricepe; a-şî Închipui; a (nu)-i tăia sau a (uu)-i duce 
'«ml, a (nu) se pricepe: apoi de, cocoane, «'ul meu 

DU mă duce aşa departe (Ibp.) ; a-şl pierde «'ul, a se ză
păci; ajuns de AJPNS i ® H ® 0 Viaţă :
nn-ţi pune «'ul in primejdie (CRO.) ; a-şl pane «'ul, a-şi 
răpune viaţa ; pr. exafj. a .se prinde, a pune ră
măşag pe viaţa lui; a-şi risca viaţa, a-şi pune 
viaţa în primejdie; a-şl pune «>ul sănătos snbt evan
ghelie, a se băga de bună voie în belea, într’o si- 
tuaţiune neplăcută ; vai de ««ui iui, vai de viaţa lui, 
nu e de invidiat; o jur pe •«ui meu; a mlnoa «ul cuiva, 
a-l prăpădi, a-l face să-şi piarză via^a 1f ® 0 
Partea de sus. partea superioară, partea dinainte 
a unul lucru, frunte: tn «ui mesei {în opoz. cu coada 
mesei), In «ul bucatelor, în locul de cinste; tn «ui 
regimentului 1f ® 0 Capăt, margine, căpătliul de 
sus sau de jos: oum mă vede, se dă jos In «ul scării 
(i.-oH.); setul era lngbl(lt, ca tntr’un fum spulberat, aci 
către un « al satului, aci către cellalt (DLVR,) ; <«ul podului; 
0: din «ul locului, dc la început ® 0 început: 
judecata patriarhului laste începătură şl « tuturor jude
căţilor bisericeşti (prv.-mb.); Iţi sporesc simbria la Ue-care 
« de an <6.-alo.); de (la) un «de vreme, de la O vre
me încoace; stal s’o iau de la « ccar.); ©: « de 
post (PAMF.) H ® © Toiu, miez : lelea Nastaala ră
măsese de bărbat, cu cinci c.:>ll, tn «de iarnă (ret.)*.

birbl»

HtBpH

tmolA
orbita 
oobiQ .- .

•■irul obnxajti] . ^ ...
BA» CafJ C-

Fig. 817. Cap.
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Fig:. 8i8.
Capul-câliigărului,

~ de noapte ®® Bucată, căpătliu, capăt; stlTşit:
nn de a(ă; a o scoate la a 0 scoate la căpătliu; a-i 
da de a da gata; a prăpădi: lenl... le-a l&ont sllr- 
ţitui, adică le-a dat de -x itich.) H ® ©Persoană, in
divid: un * Încoronat; am plătit clte un leu de *î = (11' 
iie-care); dare peimpozit personal; ©: un — de 
om, un om; deasemenea despre animale, unita
tea unui număr colectiv, bucată: ne-o perit vre-o 
zece capete de vită (alecs.) f @ © [pi. capi, ţ capete] 
Căpetenie, şef; om (mai) de frunte: •«■ui statului; 
,->011 lamlllel; de vor tl unii dentrlnşll mal --'ete, oum 
a’are zice Ispravnici (prv.-mb.i ; ©: a a]uns coada a a- 
juns cel din urmă, cel mai prost, să fie în fruntea
celorlalţi;—© Cap de operă w CAPODOPERĂ *1 ®Chip, 
mijloc, putinţă: Dac’am prins de-a o Iubi, N’a fost —' a 
o uri (IK.-BRS.); nlme n’are » să ae odihnească In casa asta, 

.de răni vostru (CRG.) U ® tParagraf,articol, capitol; 
rt titlu, punct: ~ de acuzare 1f © V pl, Capital : 
aslgurlndu-le plata Integrală, capete şi dobtnzl, clnd se vor 
vinde proprietăţile (l.-GH.); © a-|l scoate din capete, a se 
despăgubi, a-şi scoate din pagubă H @ -ij —de-bou, 
constelaţia Taurului H © ♦ cap-de-oocos = dulci-
SQR ;— CĂPUL-ARJCIULUI = BUZDUGAN ® ; — CĂPUli-
cAlugAbdlui, plantă ier
boasă, cu flori galbene 
(Leontodon autumnalis)
([1 818) ;-CăPUL-ŞăBPEI,DI, 
plantă erbacee acoperită 
cu peri aspri, cu flori 
roşii ca slngele (Echium 
Tuirum) ; — oăPUL- vipe
rei = lĂBBA - ŞĂBPELUI1 H 
® % CAP-DE-MORT, CAjp- 
DE-MOARTE, CAPUL - MORŢI
LOR, capul-lUi-adam, in
sectă numită mai ade
sea „strigă" ev STRIGA;—
CAPUL - CERBULUI = RAdAS - 
CA t ® OAPU - ’NTOARCE 
sm. (PAC.) i = OAPlM- 
TQRTURA ţ| ® # (Nici) In 
ruptul ».niui, odată ou —ui, pentru nimic în lume, nici 
mort, cu nici un preţ; zicea că odată cu ~ul nu putea el 
crede una ca asta (Isp.i : cu —.ui amină e«- AMţNA; om numai 
cu »-ui, singur pe lume (fără familie); fără nici o 
stare; singur ou —ui (său), singur-singurel, fără ni
meni; a se bate cu —.ul de pereţi {sau de toţi pereţii) 
pv- perete ; a da cu .—al de pragul de sus wm- PRAG; a 
umbla cu —ni Intre urechi m- URECHE; ori cu —ni de 
piatră, ori cu piatra de —, tot una e, cel sărac, cel mai 
slab, e totdeauna fără noroc; nevoie de — i»- nevoie; 
a-i 11 de —, a-i fi spre pierzarea capului, mai ales în 
blesteme: Il-le-ar de —; de [sau din) —ul meu, tău, 
său, independent, liber; din propria iniţiativă, ne
silit de nimeni: am rămas liberă,de—ui meu (Alecs.i ; 
spune drept, tu al făcut-o din -ni tău p (vlah.) ; a-şi face de
— , aj a face tot ce-i place, bj a face fapte care-1 
duc spre pierzare ; a sta, a se ţinea de -ui cuiva, a 
nu-i da pace, imboldindu-1 cu rugăminţi; in—, 
pină la unul, deplin, tocmai: peste un an de zile In
— , are să-l la de bărbat (CAR.); cu noaptea In —, pe cînd 
e încă noapte întunecoasă; in — de noapte, in —ui 
nopţii,. în miez de noapte, în toiul nopţii: nu mă 
alunga de la casă in — de noapte (ret.) ; cit păr in —, mul
ţime nenumărată; a-şi lua lumea in —, a fugi fără 
să ştie unde, încotro îl vor diice ochii; a se sparge in 
—ul cuiva, a cădea asuprâ-i consecinţele, urmările 
unei fapte săvîrşite de altul; a pune —m, a aţipi, 
a trage un puiu de somn; a se pune pe—m ouiva, 
a stărui mult pe lingă cineva, a nu-i da pace; 
a sta, a şedea pe —ul cuiva, a nu se desUpi de cineva, 
aducîndu-i supărare; pe — ete, a) pe întrecute, care 
mai de care; bj ca nebunii; a (se) da peste—, a) a (se) 
răsturna, a (se) rostogoli, a (se) prăvăli; bj ® a în
trebuinţa toate mijloacele, a se tace luntre şi punte, 
a face tot ce e cu putinţă; a da paharul peste—, a-1 
deşerta; a da ochii peste —, a muri; a nu avea nici — nici 
coadă, a hu avea niciun înţeles, nici un rost; a nu avea 
unde să-şi plece —ni, a nu avea nici un căpătliu, a nu 
avea unde să şază sau să doarmă, a nu avea ni 
mic; a nn avea oe-şl face capului, a nu avea [liîcbtro. 
a nu putea face altfel, a fi silit să facă cium i se

impune; a nu şti ce să-şi faoă capului, a fi in mare În
curcătură, a nu şti ce să tacă ca s’o scoată la capăt; 
a-şi scoate capul In lume, a se arăta, a ieşi între oameni; 
nu-l nn — de lume, nu e cine ştie ce lucru mare: nu te 
teme, dragul meu, o noapte nu-l un — de lume, va trece şl 
ea (RET.); a-şl lua lumea In —, a pleca în lume, a porni 
In lumea largă; a nn-şl vedea—ui (de trebl), a avea 
mult de lucru: Ce-l ea, copil ? Nu-şl vede —ul De supărări, 
de griji, de casă (VLAH-1; — al, minte ce-ţl mai trebuet, Se
zice în ironie unuia care face mereu greşeli, şi nu 
vrea să ţie seamă de sfaturi; —ui face, —ui trage, 
fie-care sufere urmările greşelilor sale; —ui plecat nu-l 
tale sabla, cine ştie să se plece, să se umilească, scapă 
de primejdie; —ni să trăească, că belele curgiwBELEA® ; 
clte capete, atitea şl căciuli, cîţi oameni, atitea păreri; 
clne-şl păzeşte limba, 
işl păzeşte—ul, cine 
ştie să-şi mă
soare vorba, scapă 
de supărări; unde 
nu e —, val de pi
cioare, vai de o- 
mul fără minte, 
vai de poporul 
fără buni condu
cători; barba, 
peşte, ficiqr [lat. 
caput, capital.
•GAP2 (pi.-pori)

m. Limbă de 
pămint ce Înain
tează în mare, 
promontoriu ([ă]
819): -ui Bunel- 
Speranţe [fr.].

•CAPABIL adj. Tjll © INCAPABIL H ® Care e în 
stare, care are însuşirile cerute spre a putea face 
ceva; vrednic, destoinic: eram — să spun pe carte cit 
orl-care anagnost de repede (NEGR.) 1f ® Îndemînatec, 
dibaciu, iscusit, priceput H @ i*: Care are capaci
tatea legală [fr.].

CAPAC (pl.-ace) sn. ® Acoperemlnt cu care se 
acopere (o oală, o căldare, 
un vas (le lemn) sau se 
include ceva pe deasupra i 
(o ladă, etc.) (H820);r
şl-allat tingirea —ul, şi-a gă
sit CU cine să se îpnpere- o r-
cheze, a găsit pe cineva r,6:- 82°- CaPac- 
care să-l puie la locul Iul K @ â. Petec de În
cheiat în dosul nădragilor; purta pantaloni de nankln 
cu — (l.-GH.) H ® Învîrtitură a zmeului de hirtie, ca

CAP-
CAP

819. Cap.

Fig. 821. Capace, 
şi ciiid ar vrea să cadă in cap H ® Învelişul 
broaştei ţestoase H ® wije Unealtă de pescuit 
(H821)[tc.].

CAPACEL (pî.-oie) sn. ® dim. capac H ® A as 
de bucătărie, rotund şi puţin adine, pentru pre
parat ouă, etc.

•CAPACITATE s/. ® încăperea unui vas, cit 
poate încăpea' într’un vas; măsuri de —, măsuri cu 
care se determină volumul lichidelor, grînelor, 
etc. t ® © Aptitudine, destoinicie, pricepere, is
cusinţă li lj'© incapacitate H ® © Persoană foarte 
capabilă, savant, e o —a medicinal f ® rt Aptitu- 
(iine legală: —-de a testa ţ[ ® S- Brevet da —, titlu In 
baza căruia se poate exercita (în Franţa) funcţiu
nea de institutor U ® (. Examen de —, examen
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CÂP
CAP- pent.ru obţinerea titlului de profesor secundar 

ir Cantitatea de electricitate pe care o înmaga
zinează un condensator, cînd potenţialul creşte, 
cu un volt; se măsoară în „farazl11 [fr.].

CAPAMA s/. X Mîncare făcută din carne de 
miel sau de pasăre gătită cu stafide: Eă-mi iacă la 
masă vi’un cbeschet... vr’o musaca, vr’o (Alecs.). [tC.]-
t CAP AN (pi.-nuri) sn. Magazie de aprovizionare:

.^ul împărătesc geme de berbeci (FIL.) [tc.].
CAPANGA {■pl.-ge)sf. © Laţ,cursă(mai alespen- 

tru păsări) 1! ® 0 Ghiară, labă [tc. kapanga]. 
t CAPANLÎU, t cAPANLju sin. Neguţător Turc 

care venea îri ţară să cumpere de la săteni diferite 
previziuni (grîu, unt, caşcaval, miere, etc.) pentru 
îndestularea împărăţiei şi a garnizoanei din cetă
ţile dunărene: grlu, om, ovăz, unt... se luau de ca- 
paplll de la săteni (i.-OH.) [tC.].
OCApARA (pî.-ărl) sf. Trans. Băn. Arvună [sfb.]. 
OGApARA1 (capăr) vb. intr. Trans. cbud.i (l.-m.i © 
A fierbe (d’ot6. de vin, bere, etc.) H © A scln- 
teia, a sticli t © A svîcni (inima, etc.).
O cApAra2 (capăr) 1)6. Ir. Trans. (pac.>.(vio.i A sgîria. 
O GApARÎ (-ăresc) vb. tr. Băn. © A arvuni, a da 
oăparăif © A logodi.
OGApASTRA (-trez). OOApASTEUI (-uesc) 1)6. 
tr. .s. A pune 'un petec dedesubtul găurii unei 
haine sau unei rufe, tivind de jur împrejur măr
ginite rupturii (PAMF.) [căpăstru]. 
OGApAstRARE sf. © Faptul 
de a căpăstrat® = oAfestrealA.

c Ap Astru (pj.-pestrej’sn. © o- 
chiu de ‘funie sau de curea ce se pune 
în capul sau botul animalelor, inspec. 
al cailor, spre a le lega la iesle sau a 
le duce undeva ([H 822); © a duce pe 
cineva do-«•, a-1 duce de nas; @ cal 
K ® J[ întinzătorul sau struneaua 
teicii de la moară [lat. capistrum].
O cApAstrui sw o Ap astea.

C.^AT (pî.-peto) sn. © Margine,
Căpătîiu, vîrf: curtea Banului... începea 
din —'Ul despre apus al podului girlei (I.-gh.)
1[ © Sf îrşit, încheiere; a pune ~, a sf îrşi, 
a încheia ; a duce la .» bun, a duce la un: 
bun sfîr.şit; a o scoate la a izbuti să 
sf îrşească cu bine; a-1 lace ~ui, a-1 u cide 
H © început: a doua zl, des-dlmlneată, 
le începeam din (CRG.) H © Bucată, căpătUu, bucă
ţică ruptă său rămasă din ceva: un ~ de luminare 
1f ® Osie: să-l mpă we-un —' sau alt-ceva de la car (Crg.)
[sff. refăcut din pt. c a p e t e].

GApAtA (capăt) 1)6. tr. © A dobîndi, a obţine: 
si oăpătlnd voie, se duse ca şl Intllu (i.-gh.) f © A primi in 
dar, de pomană; a dobîndi prin milostenie; 
săraoul ciad capătă, atunci mănincă Sau săracul, oind 
capătă cămaşă, atuncea lace Paştlle (znn.) ; de căpătat, în dar,
dăruit, dat de pomană [lat. c a p 11 a r e]. 

GApATAT 1. adj. p. oApAta.
2. sbst. © Faptul de a căpăta H ® Cerşit, ce

rere de pomană, milostenie: mamă n’avea şi tată- 
s&o... umbla dop& ^ (CRGj.
o GApAtATURA (pl.-turl) sf. Trans. (bud.i Copil 
găsit [căp ăta].

GApATÎIU (.p{.-iie) sn. © Pernă (de sub cap) li 
© Pt. ext '. Ori-ce-şi pune cineva sub cap, clnd 
se culcă: apoi pusei mllnlle * şl mă lungii ou lata In sus 
(DLVR.): aluaml-1 geantă şl noaptea ml-1 clnd dorm(vLAH.) K
© Partea patului unde se pune perna, unde-şi pune 
cineva capul, cînd se culcă 1[ ® ® Casă, adăpost; 
a(-şi) (ace un a (se) căpătui, a (se) stabili, a da, 
(a-şi găsi) un mijloc de traiu; om lără om fără 
nici un rost, fără ocupaţiune, fără casă, fără masă, 
vagabond t ® Urmă, locul unde e dus cineva: 
nu ştia de —' 1 tatălui tău (i.-gh.) K ® Capăt, extremi
tate; iţ': ciomagul are două căpătlle; n’are nici coadă 
nici-~, n’are nici un sens, nici o raţiune; a da de.», 
a scoate la capăt, a descurca; a ieşi ia»., a o scoate 
la a sfîrşi cu bine, a izbuti; a o scoate la capăt 1[ 
© Bucată ruptă sau tăiată dintr'un lemn, din- 
tr’o sfoară, etc. t ® Lemn scurt şl gros ce se pune 
subt o bute, subt o ladă, etc., ca să nu se atingă de 
umezeala pămîntului: tocltorlle slnt aşezate Irumos pe

Fig. 822. 
Căpăstru.

Fig. 823. Căpaţîni: « 
I. de varză; —2. de ceapă;- 

usturoiu;-4. de mac.
•3. de

oăpătiie (ODOB.) f ® Băn. Sarcină de lemne ce se poartă 
pe cap [lat. capitaneumL

GApAtuealA (pl.-eii) sf Faptul de a (se) că
pătui: n’are altă grijă deoltcăpătueala şl gheşeItnrlle(VLAH.i.

GApATUI (-uesc) 1)6. tr. 1. A asigura cuiva 
traiul, mijloa'cele de traiu, viitorul; a stabili, a da 
o slujbă, o poziţiune socială: dacă te val lăsa de Floarea, 
am să te oăpătneso... 1(1 dan loo de casă şl toate Înlesnirile 
putinoioase <d.-zamf.) ; » o lată, a O da la casa ei, a o 
mărita: avea trei (ete şl pe cite trele le-a căpătuit (dlvr.).

2. 1)6. refl. A-şi 
asigura traiul; a 
se stabili, a găsi 
o slujbă, o pozi
ţiune socială; ase 
procopsi, a se în
avuţi; a se căsă
tori : tată-său 11 tri
mitea Intr’una să 
caute a se» şl el 
(isF.) [capăt].
OGAPĂŢ.^ ca
pete.
OGApAţAN 
(pl.-ane) sn. Trans.
= cApetealA.

gApA’î’înA 
[pl.-ai) sf. © Cap 
de vită, de ani
mal mai mare, 
despărţit de trup:
» de oal; ».de bonH 
© Cap (de om mort) despuiat de 
piele şi de păr, ţeastă, craniu K ®
0 F Gap mare şi sec, cap fără 
creieri f ® Se aplică la fructul uno
ra din plante care au rotunji
mea sau sfericitatea unor căpăţîni:
— de varză; » de oeapă; » de usturolu; » 
de mao ([Ş] 823); K © » de zabăr, con 
mare de zahăr ([ig 824); » de cniu, 
căpătîiul gros al cuiului; ~ de bold, 
gămălie 1ţ ® W32* Buciumul sau bu
tucul roţii: roatele lăonte din oăpătinl, 
spiţe şl obezi (r..cod.)1[ © ir oApATÎNA, 
constelaţiunea Perseu sw basdA ® ,
[lat. 'capltîna]. if'?- 8a4. Capă-

GApAŢÎNQS adj. © Cu că- ,tma de zahăr- 
p ă ţ î n ă, cu cap mare: nu in chi
pul .arătos, nici In dobitocul », crierii cel mulţi sălăşlueso 
(CANT.) 1 © 0 F Greu de cap, prost: de ce eştişl
nu vrei să înţelegi p (CAR.I.
O GApĂU sm. Olten. Mold. Tr-Carp. = coPQnr: 
nimeriră pe-acolo nescal vlnătorl ou oăpăl şl ou ogari (ret.)
[ung. kopâl
O GAP AUG A (p!.-oi) sf. Mold. ft. Femela copoiu
lui : Vornicul Ureobe zice că numele tării vine de la oăpanca 
Iul Dragoş (NEGR.) [C ă p ă u].

GApcANA (pî.-âni, -ane) sf. Mold. Cursă (de 
şoareci, etc.): bietul motan, plclnd şl el In capcană, mlor- 
lăla de durere (odob.i ; 0: a cădea, a se prinde In », a cădea 
în cursă [tc. k a p k a n].

GAPGAUN, OOAPCţN(E), OOATOAţINsm. © ^ (g) 
Monstru fabulos, om ou două capete şi două guri, 
care pe o gură înghiţea copii întregi sau bucăţi 
mari de carne de om, cu oase cu tot, şi pe cealaltă 
gură scotea oasele; monstru cu trupul de om şi cu
capul de Cîine: bunicile le spuneau de căpcăunii ou două 
guri (DLVR.); oăpolnll slnt nişte oameni ou capul de cline şl 
toarte răi, el nu se hrănesc deolt ou carne de om (şez.) ; cre
dinţa despre aceşti monştri s’a răsplndit în popor 
de pe urma Alexandriei, unde se povesteşte că 
Alexandru Machedon: ajimse la o tară cu oameni oăt- 
căunl, dinainte ou obraz de om şl grăia omeneşte. Iară dln- 
dărăpt cap de cline şl lătra ollneşte f © Pr. ext. Poreclă 
dată Tătarilor, din pricina groazei pe care o inspi
rau oamenilor prin cruzimea lor: oiti Căzaci, căpoini şl 
alte iute spurcate an căzut morţi aloi (CRo.i t ® © Barbar, 
Sălbatic, antropofag, canibal: togi, oăpcănnnie, oă mi-ai 
omorlt odoru I (Alecb.) ; l-a omorit botul de căpoln, Jnplnul 
Pogan (RET.) [cap -F C 1 n e, după gr. Y.uVoxetpaXoţ 
„cap de cline”].
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GAPCAUNIME sf. col. cApcAVN ® : trecurt peste 
noi... valuil de ungarlme, lehlme, tJiP.).
OGAPCEA (p/.-cele) S/., CAP- 
oţiL (pJ.-oie)'sn. Trans. Vas mic 
de lemn, căuş de băut apă 
ori lapte; e scobit din lemn 
şi are o coadă scurtă ((U 
825) [lat. *c a p i c e 11 a < 
capis], /

gApcean sn. dim. cap:
un ^ c!t o portocalA (vlah.) .
OGAPGHIA (-iez) vb. inlr. Fig. 825. Câpcea.
Mold.Bucov. A căpia; doară
Qu-s nebunul vostru, nici n’um căpoblat încă <sa.)>
o GAP GHIU adj. Mofd. Bucov. = capiu. 
OGAPGÎN(E) ww oAPCAţFN.

■ t GAPEGIU = CAPUGJtJ.
O G APEic A = copeica.
'GAPELA1 (pl.-ie) s/. ® gd Bisericuţă (la Cato

lici); paraclis ([^ 826): tace o t 
rug&clune In capela din fundul ! 
curţii (1.-6H.) TI © J Bandâ de | 
muzică, orchestră (în spcc. 
de dame) [it. c a p p e 11 a].

CAPELĂ2 (pi.-le) sf. ®
^ -f Pălărie de damă: zări- 
sem o roză Impănăgată ca o pa- | 
săie de paradis (Negr i f ® îBi
Bonetă de mică ţinută a 
soldatului; scoate capela, o tine 
cu mina stingă Upltă de sabie [
(BR.-VN.1 [ngr. < it.].

'CAPELAN sm. ad Preot I 
care slu.jeşt’e într'o capelă şi 
beneliciază de venitul ei [it. ].

'CAPELINA (pi.-ne) Sf. 
â. ® Un fel de pălărie de

Fig. 826. Capela 
Pozzi clin Florenţa.

cocoană (mai adesea cu bordurile mari 
lăsate în .1os)1[ ® Glugă ([H827) [fr.].
'CAPţlL(-)MAISTRU sm.. J Cel ce 

dirijează o orchestră, corul unei ca- 
pele, etc.d-l <»', în mare ţinută... uitîn- 
du-se ţintă In ochii colonelului (D.-zamf.)
[germ.].
OGAPENEAG (pi.-ege) sn. Olten.
Bucov. Trans. Maram. vw cbepeneaq.

'GAPER sm. ♦ Arbust spinos, ori
ginar din Asia mică, care creşte în 
regiunile calde ale Europei (Grecia.
Turcia, Franţa de miază-zi), cu flori 
mari, albe sau roşietice, care produce nişte fructe

Fig. 827. 
Capelină.1

Fig. 828. Caper.
comestibile, numite ,,capere” (fa) 828) (CapyaTis 
spinosa) [it.].
’CAPEHA (pî.-re) Sf. ţ, Mugurul ver

de al caperului, de forma unei 
bobiţe, care, conservat în oţet, se în
trebuinţează la bucătărie: Capera, măs
lina, cârd slnt de Irnnte, Şl Inttln poftite la 
oaspeţi si nnnte ipanni .

GAPESTERE = cApistere.
GAPESTREALA (pî.-eli, -ele) sf.

Mold. A două cusătură la un petec 
pus la o haină, de un diametru mai Fig. 829. 
mic (PAMF.i (111829) [căpăstru]. Căpestreaia.

GApESTRŞL (pl.-ele) sn. dim. oApAstbu.

V

GAPEŞ adj. Energic, hotărît: momă-sa. Doamna cap-
Chiajna, muiere —ă şi dăunoasă (ODob.) [c a p]. A □
OGApETE sm. Olten., oAPET. oApAT (pî-ete) sn. LAr 
Olten. Băn. ® Covăţică, în care se pun 
de obiceiu poame spre a fi duse în 
tîrg spre vînzare K © Mică cofă de 
lemn, de forma unei donicioare, cu 
care se măsoară fructele în tîrg (D 830) 
ţi ® Cantitate mică de făină sau de 
mălaiu, abia suficientă pentru o pline 
sau o mămăligă t ® Băn. Măsura 
cu care-şi măsoară morarul vama ce canete (din 
i se cuvine. G0rnl

gApetENIE sf. Cap, şef, condu
cător: căpetenia păzitorilor trimise... să vază *ce pacoste a 
mal dat peste nevoiaşul ăla usp.i; de —, principal, mai 
de seamă [pî. capete + suf. - e n i e].
OGAPEŢ iw capete.

GAPEŢ(E)ALA (pl.-teie) sf. Partea frîujui sau 
căpăstrului ce'se pune în capul calului (rn 831):
taie... c&petala din capul uael iepe (Crg.)
[refăcut din pl. c ă p e ţ e 1 e < sg 
c ă p e ţ e 1].

GAPEŢEL1 (pl.-ele) sn. ®
Căpătîiu, capăt mic, bucăţică 
(rămasă, ruptă sau tăiată din
ceva): In clondir se stinge .«'ul 
de lumină iemin.i ; găsesc pe Moş Vasile... 
ciugulind... un — de ată de pe macat 
(VLAH.) 1 ® Olten. Băn. Colac rotund 
sau oval, la mijloc cu o cruce, ale 
cărei braţe slnt înflorite cu pistor- 
nicul; se împart mai adesea la 
praznice, în Sîmbăta morţilor, _. 0
etc. I ® Olten. Trans. Căpeţeală 
[lat. c a p I t i u m -1- suf. -e 1], ^0lnita“c. Cea^ 
OGĂPEŢEL2 (pl.-ele) sn. Olten. ® fa> comar. - F. 
dim. cApet *! © Covată, postavă Fruntar. — F'. 
mică. Fălcea.—Z.Ză-

GĂPIA, Mold. Bucov. cAPCHIA bala- 
(-lez) vb. inlr. ©"iSt A se bolnăvi de o boală de 
creier, de pe urma căreia oile se învîrtesc neconte
nit pe loc, cu mişcări convuisive, pînă ameţesc:
Să spargă o beşlontă... din care pricină capie oala (DRÂGH ) 
ţ! © © F A se sminti, a înnebuni (vorb. de oameni).

GĂPI.^A (pl.-eli) s/. ® ist Faptul de a ,'.7^ x 
căpia 11 ©Boala oilor căpiete.
t GAFIGHEHAIA = CAPUCHEHAIA. 51
OGĂPIGIU sn. olten. Căpeţeală [srb. kap i ă]/'g5 uj

GAFÎERE sf. ® Faptul de a căpia1[©^[la■', 1—
W Boala oilor căpiete 11 ® © F Nebunie, sminfty" 5 
teală. IţsS gj'

GAPIETURĂ (pl.-turi) sf. ist f* Boala oiloţt —
căpiate: căpletura nu se va putea IBOU1 (DRAGH ) [('. ă pic] 
t GAPIGIU = CAPDGJU. Vă
'GAPILÂR adj. ® Subţire ca un fir de păr: 

tub ^ K © ’S) Vase -~e, cele mai mici ramificaţluni 'i- - ' 
ale vaselor sanguine [fr.].

*GAPUjARITATE (pl.-tăti) Sf ]5 © Forţa care 
produce urcarea’ lichidelor în tuburile capilare 
11 © Parte a fizicei care se ocupă cu studiul a- 
cestei forţe şi cu feno
menele analoage [fr.].

GĂPISTERE s f.
Albie mică, copaie, 00- 
văţică, în care se cerne 
făina sau mălaiul şi se 
frăihîntă aluatul (laj 
832); m- albA ® [lat. 
capisteriu m].

GAPIŞTE sf. mţi ® Templu păgîn; In vechlma 
a tost aici ■«'a păglnl’or (VLAH.) H © Pt. ext. (P) Ori-ce 
biserică ce nu e de ritul greco-ortodox: văd in
amintirea mea numai cit *a (catol Ică) veche, moborltă, aşezată 
In mijlocul curţii (orio.iH ® © Lăcaş (în spec. de pe
treceri, de desfrîu): casa lui era -~a deslătărllor (NE(3R.i 
[VSl.]: ' . . ,

*GAPITAXi 1. adj. ® De căpetenie, prmcipal, 
cel mai de’seamă, de cea mai mare însemnătate: 
greşală^vă; (oale şapte) păcatele, păcatele de moarte, 
păcatele socotite ca izvorul tuturor celorlalte: mîn- 
dria, sgîrcenia, desfrlul, invidia, mînia şi lenea t

1
z<
h-
1/1
2
o.o

Fig. 832. Căpistere.
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CAP-
CAP

® De moarte, In care-şipierde cineva capul, viaţa: 
pedeapsă —ă, pedeapsă cu moartea ţf ® # Literă —a, 
majuscuiă.

2. (pl.-aluri) sin. © V Sumă de bani băgată în- 
tr’o afacere sau dată cu dobîndă f ® V pl. Sume 
de bani, fonduri puse In circulaţiune f @ © Avut 
intelectual: de cunoştinţe; Încep viata cu acelaşi de
Învăţătură (i.-oh.) [fr.].
*CAPIT.^A (pl.-ie) sf. • Oraşul de căpetenie 

ai unei ţări (unde e reşedinţa capului Statului şi 
a guvernului), ai unui judeţ, etc. [fr.].
'CĂPITALAŞ (pl.-şe,-şuri) sn. dim. capital:

m'am gludlt să Ie Iaci dumneata rost de un 'v (CAR.).
•CAPITALIST sm. V ® Cel ce trăeşte din ve

nitul, din doblnda capitalurilor sale K ® Cel ce 
posedă capitaluri Însemnate [fr.].

•CAPITALIZA (-izez) 1. vb. Ir. V ® A adăuga 
doblnzile la capital t © A transforma In capital 
un venit oare-oare.

2. vb. irdr. A strînge, a economisi spre a-şi face 
un capital [fr.].
•CAPITALUŢA (pl.-ute) s/.^ Mică literă ca

pitală întrebuinţată ţn tipografie: prescurtările 
nunelor autorilor citaţi In acest dicţionar slnt tipărite on 
OAPITALITŢB.

• CAPITAJJ sm. © X Ofiţer care comandă o 
companie de infanterie, un escadron de cavalerie 
sau o baterie de artilerie (p 833); ®: ori stau, ori «■, 
ori mare (sau totul), ori nimic; ori 
locul de frunte, ori cel din urmă t 
® a. Ofiţer de marină care comandă 
un vas; comandantul unei corăbii 
de comerţ (In marina comercială) 
ţ[ @ a, de port, ofiţer din marina '*• 
de războiu însărcinat cu ordinea şi 
poliţia unui port H ® t Odinioară: 
titlu purtat de civiU sau de mili
tari, cari se aflau in capul unor 
administraţiuni sau comandau altor 
slujbaşi: —' de poştă; —' de judeţ; — de 
dărăbenl; de margine; de tlrg (w- la
cuvintele respective) T © x Că
petenie de oştire 1 ® Şeful, căpetenia unei bande 
de tîlhari sau de haiduci [it.]. 
•GAPITAneasA (pl.-ese) s/. Soţia unui că

pitan.
•gApitAnesc adj. De căpitan.
• GAPITANi'e sf. X a, © starea, funcţiunea, 

gradul de căpitan; oăpitănia portului, adminis
traţia portului, locul unde funcţionează căpitanul 
portului t ® Timpul olt poartă cineva gradul de 
căpitan 1f ® î de judeţ, teritoriu dintr’un judeţ 
supus jurisdicţiunii unui căpitan H ® X t Bata
lion (de vre-O 1000 de soldaţi): In urma lor veneau 
Roşiorii şi Verzlşorll, călări, despărţiţi In căpitănii (ODOB.i 
ţ © Căpetenie.
t GApiTAN-PAŞA sm. a. Mare amiral la Turci 

[tc. kapudan-b'as y].
•GAPITAŢIUNE, •CAPITATIE sf. 0 Dare, im

pozit pe cap [fr. <lat.].
• GAPITEL (pl.-eiuri, -ele) sn. aÎ!i Partea cea mai

Fig. 833. 
Căpitan.

Fig. 834, Capitel doric. Fig. 835. Capitel ionic.

Fig. 837. Fotoliu 
capitonat.

Fig. 838. 
Capitulă.

de sus, de obiceiu sculptată, a unei 
coloane, prin care trunchiul coloanei 
se leagă cu tavanul sau cu bolta ce 
susţine; capitolele clasice stnt de 
trei feluri: dorice, ionice şi corintia- 
ne ([^ 834, 835, 836): Irumnsetea o gă
seşti Insă... printre sttlpli snptlri cu ^esă
pate (IRO.I [it.].

gApitenie = căpetenie.
• GAPITOL (pl.-ole) sn. ® /*’• Una Fig. 836. Capi- 

din părţile In care se divide o seri- tel corimian. 
ere (o carte, un cod, o lege, etc.) 1 ® © Subiect

de conversaţie; chestiune: se pricepe loarte bine la 
mode şl... au odată este oonsaltat asupra acestui'^*' (CAR,i
[it.].

■ G APITONA (-onez)lil;. tr.
A tapiţa In baclavale, a ta- 
piţa un fotoliu, o canapea, 
etc. cu stofă sau cu mătase 
întinsă pe o căptuşală de 
lină, de păr de cal sau de 
cîlţi. In aşa fel Incit să ră
ni tie la suprafaţă nişte a- 
dlncături dispuse simetric:
» o canapea; lotolln oapltonat
(D 837) [fr.].
•GAPITUL (pl.-ule) sn.

Corpul, adunarea canonici
lor dintr'o catedrală (la ca
tolici) [it.].

• GAPITULA (-nlez) vb. intr. © X A trata cu 
vrăjmaşul condlţiunUe predării 
unei cetăţi Împresurate: Brăila 
capitulă după o asediere destul de pre
lungită (balc.) H ® a se preda, a se 
supune sau a cădea la învoială 
după o lungă Împotrivire [fr.].

•GAPţTULA (pl.-ie) Sf. A In
florescenţă la care receptaculul 
este lăţit ca un disc purtlnd un 
mare număr de flori. sexile, a- 
propiate unele de altele, cum 
d.ex. la muşăţel, la floarea- 
soarclui, etc. ([a] 838) [fr.].

• GAPITULAH 1. adj. Privitor la un capitul. 
2. •capitulÂbe sn. pl. t Culegere de ordonanţe

ale unui rege carlovingian: --ie lui caroi cei Mare [fr.].
• GAPITULAŢIţTNE, •OAPITDLATIE S/. © Fap

tul de a capitula'n ® x Act în care se fixează 
condiţiunile de predare ale unei cetăţi sau unei 
armate f ® 0 Convenţie In virtutea căreia su
puşii unei puteri creştine se bucurau de anumite 
privilegii In Statele musulmane [fr.].

GAPIŢA (-itez), oApiti (-Itcso) vb. iT. X A Strînge 
finul în c ă p i ţ e. i!

GAPIŢA1 (pl. - Ite,
-Ui) sf. X Grămadă de 
fin sau de paie, de for
mă conică, mai mare 
decît un purcoiu, dar 
măi mică declt o claie 
(3Ş1 839): ardeau căpiţele 
de lin, olălle şl şirele de 
grtu, că era tocmai In strln- 
sul bnoBtelor (i.-SH.) [comp. 
big. k 0 p i c a].
OGAPIŢĂ' (pl.-te) sf. Băn. .a = SOUPITA [srb. 
k a p i c a].
■ GAP IU, Mold. OAPCHiu adj. © Kt Care s’a 
bolnăvit de căpială: să se depărteze oile emil din 
turmă (DRAOH.) t ® © F Smintit, nebun, ameţit, bui
mac: d’ar tl de tUă şl tot n’ar 11 aşa de proastă şl de caple 
(DLVR.) [vsl. kaplja ,,picătură“].

GAPÎNTQRTIJRA (pl.-uri) Sf. 
i Pasăre cenuşie din ord. acăţă- 
toarelor care Întoarce mereu capul 
în toate direcţiunile, făcînd strîm- 
bături şi sbirlindu-şi penele; nu
mită şi „vlrtecap" sau „sucitoare”'
(Junx torquilla) (H) 840) [lat. 
cap + întort ,,Întors"].

GAPLAMA sf. aÎB îmbucătura 
una în alta a seîndurilor de la 
podeala caselor ţărăneşti [tc.].
OGAPLAN sm. Maram. 3^ = 
capelan [ung. k a p 1 a nj.

GAPLANI sm. pl. Miliţia turcească, cu supra
numele de „tigri” (ALEcs.i [tc. k ap lan ,,tigru”]. 

CĂPLAUGf rm- OLĂPApo.
•GAPO (DA-) i»- DA-OAPO.
•GĂPOG sbst, Soiu de bumbac obţinut din În

velişul fructelor unor arbori tropicali; se Întrebu
inţează la umplutul perinelor, saltelelor, etc. [fr.]. 

•GAPODQPERA (pl.-ore), ✓ CAP-D’pPERA (pl.

Fig. 839. Căpiţă.

Fig. 840. 
Capîntortură.
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-n, capete d'oper&) sf. Lucrare făcută cu ^ cea mai 
mare măestrie, lucrare desăvîrşită şi de o frumuseţe 
rară fit.].
OGAPOIU = COPPIU.
' CAPORALsm. iii Primul grad ; 

în infanterie după soldatul sim
plu (@ 841) [fr.].

CÂPOT1 (pl.-oate, t -otnrl) sn.
O ^ t" Un fel de manta boie
rească ([!■:, 842] : tată-meu tşl pmie
* ul cel roşu şl Încalecă calul (i.-oh.)
t d) i»; Manta soldăţească, ca-
potă; purta o manta veolie oliteieaacă... 1 ■ Caporal,
peste alte două sau 
trei capoute cătăneştl 
lORIG.I [tc. < it.].
* CAPOT2 {pl.-aa- 

te) sn. (t) Haină 
femeiască de casă 
lungă pînă la căl- 
clie ([^ 843): totiţ
an putut vedea pe tl- 
năra nevastă Intr’un 
larg ~alb (ODOB.)H®
^ învelişul de 
metal care aco
pere motorul unui 
automobil, [fr.].
‘CAPQT3 sbst.

® ^ Se zice, la 
anumite jocuri de 
cărţi de ex. la pi
chet, despre jucă
torul care n’a făcut nici o levată H ® © a lace pe 
cineva, a cîştiga un mare avantaj asupra cuiva, a-1 
dovedi, a-1 face marţ: veţi vedea cum 
voiu lace * pe ministrul cu tot departa
mentul său toDOB.) [fr.].

"CAPOTĂ (pl.-te) sf. ® Di Man
ta soldăţească (ID 845) 1î © â. Pă
lărie de cocoane, de o formă spe
cială (01 844) ţi ©ţîir Coşul, acope
rişul mobil al unui automobil [fr.].

CAPOŢEL (pl.-ele) 
sn. â, Scurteicuţă (pur
tată de ţărance în jud...
Ilfov şi Ialomiţa) [c a 
Pot*]. , ,

CAPRA (pl.-re) sf. ®.'
^ Animal domestic, din ' 
ord. rumegătoarelor, cu 
coarne lungi Întoarse îna
poi, cu coada scurtă şi cu 
trupul acoperit de o lină 
aspră numită ,,păr”; dă 
un lapte foarte bun şi e 
numită adesea de eco
nomişti „vaca săracului”
(Capra hircus) (O 486);

a împăca şl capra şl 
varza, a mulţumi şl pe 
unii şi pe alţii, a Im-

Fig. 842. 
Cp. Capot.

Fig. 843. 
Capot,

846. Capră.

Fig. 845. 
Capotă.

Fig. 844. 
Capotă.

Fig. 847. Caprâ-sălbatică.
păca două interese opuse; pe unde a sărit capra, sare 
şl iada, copiii fac ce au văzut de la părinţi, năra
vurile părinţilor trec şi la copii; caprei li oade coada 
de rlie, şl ea tot sus o tine, se zice celor mlndri. 
Înfumuraţi., cari Îşi păstrează Ingîmfarea cu toate 
loviturile soartei, cu toată păcătoşia lor H © ^ 
caprA-neaqrA, numită şi oapbA-sAlbatioA, speţă 
de antilopă, cu coame mici, care trăeşte pe creş- 
tele cele mai Înalte ale Alpilor şi Pirineilor şi 
sare din stlncă în stlncă cu o uşurinţă şi o dibăcie 
fără pereche (Capellampicapra) (0| 847): se ducea

tocmai pe Vulcan de Împuşca clte un puln de urs şl o “^-nea- 
gră (i.-GH.) t ® i CAPRA -DRACULUI = LVPOL-VRABII-
LOR II ® g Arşic scos din încheietura piciorului 
caprei: averea noastră 
In arşice se suia Inti'o

Fig. 848. C. Capră. Fig. 849. Capră.

Fig. 851. Capră de 
depănat. .

Fig. 852. Capră 
de ţevi.

Fig. 853. Capră. 854* De-a capra.

CAP-
CAP

vreme plnă la două mii, tot capre cur&tlte In var (I.-gh.)
K ® © F Poreclă dată Gre
cilor de la noi din ţară: ri- 
ioasă. Grec Înfumurat t ®
Scaunul trăsurei pe care şade 
birjarul sau vizitiul (H) 848):
vezeteul s& dă Iute jos din capra 
tiăsuiii (CRG.) II @ Patm pi- 
cioare de lemn dispuse clte Fig. 850. Capră: 
două cruciş şi împreunate In- ab, ac. căpriori 
tre ele, pe caxe se taie lemne cătuşa, coţofană, lim- 
cu ferestrăul (iH 849); Im- ba caprei- 
preunate In alt chip, aceste patru picioare 
întrebuinţează ca 
suport al unei 
mese, al unei 
schele de zidari, 
etc. t ® gîis Doi 
căpriori (de la a- 
coperişul casei)
Încheiaţi la vlrf 
(H 850) H ®IV®»
Gompasuldogaru- 
lui, pas, 
paşnic H 
@ Trans. 
aVIrtel- 
niţă de' 
depănat 
tortul (D 
851);-~de
ţevi, un fel de vîrtehiiţă aşezată pe trei crăcane, 
pentru depănat ţevi (i®] 852) H ® Trans. Crăcană 
pe care se pune ciubărul ou rufe ţ! ® Trans. Coşul 
cuptorului, hornul, făcut din nuiele (dens.) 1[ @ Motd.

Bucov. Maram. Om Îmbrăcat cu un cojoc întors pe 
dos şi deghizat ca o capră, care umblă juclnd şi 
sărind hi patru labe îh ajunul sfintului Vasile sau 
la petrecerile organizate la priveghiu ((H 853):
capra clămpănea In toate părţile, repealnda-30 dopă leta 
(SAD.) t ® De-a capra, joc de copll In care unul sare 
peste unul sau mai mulţi copii aplecaţi şi sprijinin- 
du-se cu mîinile de genunchi (d) 854) K ® J 
AROpş ţi @ ţ babba-oaprbi, numele mai multor 
plante şi ciuperci barbA; — oafrA-neuteasoA 
= OAliOEA-CALDLUI; — PIOIORUL-OAPREI1, plantă er
bacee cu tulpina groasă, cu flori albe sau roşietece
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CAP- îtitrebuinţată odinioară ca leac contra podagrei 
PAP (Aegopodium podarjTaria) (!®| 855); —piciorul- 

04FBBI2 = SPANAC-8ALBaTIC;—TITA-OAPREI1, plan-

Fig. 855. Piciorul-caprei. Fig. 856. Ţiţa-caprei.

ta erbacee cu flori galbene dispuse In capitule 
• ( Tragopogon pralensis) 856); — TITA-oapREI3 

= BARBA-CAPREi1 [lat. capra].
CAPRAFQIU = CAPRIFQIU.
CĂPRAR1'SOI. Cel co păzeşte caprele [lat. 

c a p r a r'i u s]. J
* CĂPRAR2 sin. Caporal; am pleoat odatA c’un biet 

Iarna, pevisooi [ALEC3.J [germ. K a p ra 1, alterat prin 
etim.pop.l.
OCĂPRAreaţA (pi.-6te) sf. Băn. Trans. Kt Loc 
unde pasc, und’e se odihnesc sau se adăpostesc ca
prele [lat. *caprarlcia].

*CAPRĂRţE s/. ® X Grupa de 8-12 soldaţi 
comandaţi de un caporal; pr. ext.: copiii din sooaid 
sint despărţiţi In mal mnlte căpiArll (slv.i *) ® Mold. 
(ŞEz.) Kt = oAprAreatA [cap rar1].

CAPRESC adj. ® De capră: ne trezim intr’o 
bună dimineaţă plini... de rlle căprească icrg.i "' © CO- 
OEAN-CAPRESO = CINSTBŢ.
TCAPRICIOS, *cafriţiQS adj. Cu capriciu, cu 
toane [fr.].

•CAPRICIU (pi.-lcli), ‘OAPRITIU (pl.-tll), • CAt 
PRJT (pj.-turi) sn. ® Dorinţă extravaganta, încăpă
ţînata, care-i abate cuiva, hotarîre pe care o ia 
cineva pe neaşteptate şi fără motiv, toana: se de
prinsese a-l orede obligat să-l tacă toate caprltllle ivlah.) ; 
11 Împlinea cele mal mici capriţuri de copilă (NEGR.) ţ[ ® Bun
plac, voie arbitrară, mendre [fr.].

•CAPRICORN sm. ☆ ® Constelaţiune, numită 
şi ,,Ţapul“, 'care, în vechile hărţi, e figurată prin- 
tr'un monstru jumătate ţap şi jumătate peşte t 
® Al zecelea semn al zodiacului, în care intră 
soarele la solstiţiul de iarnă; (*»■ tabela vi şi 
[a] zodiac) ţ[ ® Tropicul ~-uiui, paralelă a sferei 
cereşti care trece prin semnul Capricornului [fr.].

CAPRIFOAIE = CRETOSCA 
[c a p r i f o i u'].

CAPRIFOrU sm. A ® Ar
bust cu tulpina acăţătoare şi 
cu flori roşiatice, găibui'sau albe, 
foarte mirositoare; se cultivă 
mult ca plantă ornamentală 
(Lonicera caprijoHum) ([®] 857) 
ţ ® =CDmiNiTA® [lat. capri- 
f o 1 i u m].

CAPRILEMA (pl.-me) s/. A 
® = ORDA-VÂCII1 Şl ® = HRE- 
N|TA® .

CAPRINE s/. pl. 4 = CO- 
PRTNE1* **

căprioara (pl.-oam) S/.
^Animal sălbatic, rumegător, 
din familia cerbilor, cu c.oame 
mici; e foarte sprintenă şi poate 
face sărituri enorme (Cervus capreolus) (ţaj 658): 
s&rlnd ca o ^ prin ale stnlUorl de Hori 9i de verdeaţă (isp.i 
[lat. c a p r ă o 1 a].

CĂPRIOR sm. ® Ţţ, Bărbătuşul căprioarei Ş[ 
® ® i£ă Fie-care din lemnele lun^, prinse cu un 
cap In cosorcabe şi cu celălalt pe coarda de sus, 
pe care se pun laţii învelitoarei unei case; cei pa
tru —i de la colţuri se numesc „sape” şl ^cătuesc

Fig.857. Caprifoîu.

, ,,sapa casei”; cel de la mijloc se numeşte ,,ţăpoiu” 
sau ,,sugar” (s^(®|850 şi 935): vlntnl 
începu... a scutura casa cea mică In toate în
cheieturile —ilor el (EMiN.) ŞI ® ® 0 Falcă: 
dlndusl o palmă, să-l strămute —ii (CAR.)
[lat. caprSolus].

I

Frg. 858. Căprioara. Fig. 859. Căpriorealâ,
CĂPRIORAŞ sm. dini. sfia Căprior mic (la 

acoperişul casei).
CĂPRIOREALĂ (pî.-ell) sf. şîb Căpriorii din 

care se alcătueşte acoperişul casei ([a] 859) [că
priori],

CĂPRIOREL sm. dim. aSs Căprior mic (la 
acoperişul casei).

CĂPRIORI (-oresc) vb. ir. A înţepeni, a pune 
căpriorii pe acoperişul casei.

CApRLORIT sbst. s£b Faptul de a căpriori.
CĂPRIŞOARA (pî.-oara) sf. ^ dim. CAPRA.
CAPRIŞOR sm. A ® Mică plantă ierboasă, ou 

flori gălbui, ce creşte pe locuri umede şi mlăşti-

Fig. 86i. Căpri* 
.Fig. 85o. Câprişor. işor.oacheş.

noase (Cypems flavescens) ([a] 860) Ş] ® -*■ -oacheş, 
plantă ierboasă, cu flori brune-în- 
chise; creşte prin mlaştini şi pe 
lingă pîraie (Cypems fuscus) ((aj 
861).
OGAPRIT (pl-lturl) sn. Afo/rf. (SEZ.)
Kt Turmă de capre.

• CAPRIŢ... m- capriciu...
GApRIŢA s/.®^dfm. capra® :

Căpriţa dapă dlnsul pe-o laviţă sărea (don.)
Ş[ ® ♦ Plantă alburie ce seamănă 

cu loboda; creşte prin locuri sărate , 
şi pe malul mării (Alriplex lUoTalis) l 
(111862).

CAPRIU tw cAPRVIU. 
o GĂPRC)(N)IU sn. Trans. Băn. m 
Scaunul vlrtelniţei alcătuit din- 
tr'un butuc cu trei craci [capră].

GĂPRyru, Mold. cApriu adj.
Negru bă'tînd în galben (vorb. de 
ochi): era 'naltă, uscăţivă... ou oohll 
căprui (DLVR.); Ochişorii săi căpril Trezea

Fig. 86a. 
Căpriţă.

lumea ’n veselii (Alecs.) [capră].
O CApRUŢA (pl-te) sf. Trans. dim. caprA ®

* CAPSA (pi.-se) sf. /^Grăunte găunos sau mic 
cilindru de metal umplut cu o materie explozibilă, 
adaptat la cartuşe, şi prin lovirea căruia se aprinde 
praful de puşcă cu care e încărcat cartuşul (IU 863) 
[germ. Kapsel].

CAPSOMAN sm. ® Prost şi încăpăţînat: 
Domnii creştini erau nişte ^1, greoi a-I urni din loc usp.i.
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uscat,•CAPSULĂ (pl.-le) s/. ® ţ Fructul 
multe plante, In formă de pungă sau 
măciulie, cu numeroase seminţe înă
untru, cum e de ex. la mac, la garo- 
tiţa., la muşcată, etc. (H] 864) 11 ® ^
Vas de platină, de porţelan, de pia
tră, etc., de forma unei tichii, care 
servă la evaporarea lichidelor ([B| 865) 
t ® A InveUş solubil (de gumă, de ge
latină, etc.) cu care se înfăşoară unele 
medicamente, neplăcute la gust, bulin Fig. 863.
K ® înveliş metalic care se pune la Capsă, 
gîtul sticlelor, in locul sau (Jeasupra dopului

11

Fig. 864. Capsule: ayb) de niac-roşu j c) de măselariţă; 
d) de brindufă'de-tpamnă; e) de ciobo(ica>cucului; f) de 
'm ^trifoişte; g) de lasnicior; h) de micşunele ruginite 

/) de lalea.
('H 866) 1 ® ^ Capsă [fr.].

gapsular
adj. ■% Cu capsu
lă: !ruct~ [tr.], '

•GAPŞON 1^1 
CAPUSON. '

CĂPŞQR sm. 
dim. CAP1' ® : dea
supra .vnlul bălaiu 
se revărsă ploaie de 
sărutări (grl.) .

CĂPŞUN sm. „
# Plantă CU flori F,e- “s- Capsula, 
albe care produce căpşunele (Fragaria elatior) (ţ®] 
867).

CĂPŞUNĂ (pî.-ne) Sf. ♦
Poama căpşunului, o fra
gă mare, uneori cit o nucă,i

i'i.

Fig. 866. 
Capsulă 

de sticlă.

Fig. 867. Căpşun.
de formă rotundă sau conică, şi de un gust dulce- 
acricios; : In potlda căpşunelor. mlnoau toile tisp.).
•CAPTA (-tez) yb. tr. ® A căpăta prin amăgeli, 

prin mijloace necinstite: o moştenire 1)®-^ un izvor, 
a face lucrările, săpăturile trebuincioase spre a se 
putea folosi ori-eînd de apa unui izvor [fr. < lat.]. 
OCAPTĂ (pî.-te) sf. Băn. Calapod [ung.]. 
OCAPTALAN, oAftAl^ sm. # ® Plantă ier
boasă cu tulpina acoperită cu solzi roşietici, cu 
frunze mari şi late şi cu flori purpurii; după cre
dinţa poporului, această buruiană, deseîntată, fe
reşte casa de ciumă; cu frunzele ei se acopăr stu
pii; e numită şi ,,brustur(-dulce)”, „rădăcina- 
ciumii” (Băn. ,',buiedea-ciumii”), „sudoarea-lap- 
telui”, etc. fPetasites officinalis) ([®] 868) H ® 
CAPTALAN-NţGRn, plantă ierboasă, cu flori galbene, 
numită şi ,,somnoroasă" (Verbascum nigrum) (®j 
869) H ® = aAPTAR [ung. k a p t a 1 a n „stup”].

GAPTAR, oApta» (pî.-tre) sn. ® Capac cu care

se acopere stupul, ca să-1 apere de ploaie şi de ar- CAP-
CAP

Fig. 868. Captalan. *Fig. 86g, Captalan-negru.
şiţă (*^ STUP) H ® Mold. tSi Bucată de coajă de 
brad pe care ciobanul, clnd mţilge oile, o pune 
intre el şi găleată, ca să nu-1 stropească laptele 
[srb. ung. k a p t ar].'

• CAPTAŢIUNE sf. jh Faptul de a capta, de a 
dobîndi o moştenire, o donaţiune prin linguşiri 
sau amăgeli [fr.].
•CAPTIV 1. adj. ® 'A Prins în războiu, căzut 

în mîinile duşmanului, robit t ® (S) Lipsit de li
bertate, închis; o pasareînchisă in colivie U 
® Balon balon reţinut printr’o frînghie.

2. sm. n Om prins în războiu, rob [fr.<lat.]. 
•CAPTIVA (-Ivez) vb. tr. ® A robi; ®: — inimile; 

avea atlta putere şl dulceaţă tn vorbirea lui Incit era peste 
putinţa do a nu — auditorul (I.-gh.) 1l © ® A absorbi,[a 
ocupa cu totul f ® ® A fermeca, a ademeni [fr.].
•CAPTIVANT adj. Ce captivează (ce robeşte, 

ce farmecă, etc.): zlmblnd inconştient de risul el drăgă
laş, ~ (VLAH.) [fr.].
•CAPTIVITATE s/. Starea celui captiv, celui 

căzut în mîinile duşmanului, robie, lipsă de liber
tate [fr. < lat.].
OCĂPTUG (pî.-uguri) sn. Olten. .e. Foaie de 
p înză care se coase pe dedesubtul spatelui şi piep- 
ţUor de la cămaşă terAuş.).
'CAPTURA (-urez) vb. fr. ® a, A prinde o cora

bie duşmană H ® A secuestra, a pune mîna pe 
mărfuri de contrabandă [fr.].

•CAPTURĂ (pf.-uri) sf. ® a. Prinderea unei 
corăbii duşmane 1f © Secuestrarea unor mărfuri, 
intrate pe furiş în ţară [fr.].

GĂPTUŞALĂ (pf.-şeti) sf. ®
Stofa, materia, seîndura, cu care 
se căptuşeşte o haină, tocul 
unei uşi sau unei ferestre (ţH]870), 
un zid, un şanţ, etc.: paideslnl on 

do atlaz (br.-vn.) 1f ® ® înşelăciune 
uşoară.

CĂPTUŞI (-nşeso) Vb.- tr. ® £3.
A acoperi dosul unei haine cosind 
pe toată întinderea şi altă ma
terie f © A acoperi ceva (cu ,Fig. 870. c. Căp- 
seînduri, cu plăci, cu tăblii, cu tuşaia. P. Pervaz, 
hîrtie, etc.) ca să devie mai rezis
tent, mai frumos, etc.: —- pereţii ou solndurl; o co
rabie cu plăci de fler H ®
A Îmbrăca, a aşterne, a 
acoperi ou var, cu nisip, 
cu pietriş, etc. f ® ® F 
A şterpeli; a înşela, a pă
căli : Ah I ce blne-ml pare Că ( 
l-am căptuşit (ALECs.i.
t CAPUCHEHAIA, ţCA- 1 

PICHEHAIA sf. t Agentul 
diplomatic al Domnilor | 
noştri pe lîngă Poartă,] 
avîndu-şi reşedinţa la Con- 
stanttnopol [tc.]. I
•CAPUCIN sm., •CAPU-"

CJNA (pî.-lne) sf. 5tjJ Călu- 
găr(iţă) din ordinul cer
şetorilor Sfîntului Fran- 
cisc (f^ 871, 872) [fr.]. 
t CAPUGIU, t OAPEGţu, tCAPioju sm. Portar al

Fig. 871.' 
Capucin.,

Fig. 872. 
Capucină.
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Fig. 87+. 
Căpuşă.

Fig. 875. 
Căpuşă.

CÂP- seraiului din Constantinopol; însărcinat dese-ori de 
r'AR către Sultan cu anumite misiuni 
^Ar\ în ţările noastre, in spec. cu ma

zilirea sau decapitarea Domni
lor ([şl 873): In ziua cind sosea In 
Bucureşti oapoglnl oe venea s&-l tale 
capnl (i.-OH.) [tc.].

CĂPUI (-neso) vb. Ir. şi re/l.
© A (se) capătul; a se Îngriji 
de cele trebuincioase (pentru 
drum, pentru o întreprindere, 
etc.): In Bonrt timp, el se căpulse on 
de-a binele (PAC.); aşa oăpult şl pregă
tit de drum, pleca către satnl unde 
trăiau părinţii Inl (isp.i K ® A prinde 
(prin surprindere), a apuca, a
inhata: an oăpnlt-o îndată şl au a- 
dns-o stăplnnlnl lor isb.i [cap].

cApyşA s/. © Mică in
sectă fără aripi, ce seamănă cu 
un păianjen, care trăeşte capa- Fig. 873. Capugîu. 
razit în lina oilor, în pielea că
rora se Înfige şi le suge sln- 
gele; numită şi „acăriţă” sau 
,,mielăriţă” (Melophagus 0- 
vinus) (0 874) f ® ♦ Plantă 
ierboasă cu frunze mari stră
lucitoare, originară din Africa 
unde poate ajunge la o înăl
ţime de 10-12 metri; din 
seminţele ei se ex
trage oleul de rl- 

- cin, întrebuinţat 
In medicină ca 
purgativ (Rici- 
nus communis)
(H875)f® ♦Mu
gur, vlăstar de 
viţă de vie [comp. 
alb.kăpusă, big. 
kâpusii].

gApuşnig sm. ♦ = ceAstaval.
.■ *GAPUŞON (pl.-oane) sn. ^ Glu
gă (purtată în spec. de femei şi co
pii) (D 876): - ul alb de lină (11 In- 
ounjura tata (EMIn.) [l'r.].

GAPUŞQR sn. dim. pAPi © ®:
un turnuleţ 8cund} ascuns ca un fricos 
de broască ţestoasă urg.). 
o GApVT (pl.-to) sn. Băn. Trans.
Haină scurtă, un fel de mintean ce 
poartă ţăranii peste cămaşă 
(@S77): Darde-acolo n’a venit...
Ca~cu mineci lungi (ret.) [ung.].

GAPUTA (-tez) vb. Ir. Mold.
A ^ pune o ă p u t e, a în
căpută: să mal dea nn Irmlllo Ini 
Favel, Iar el să-lcăpnteze oinbotele
(CRG.).

GAPUTA (pl.-te) s/. © g>
Partea piciorului de la înche
ietura gleznelor pînă la degete 
H ® â. Partea încălţămintei 
care acopere căputa picioru-
lui I tn oare parte pică ciubota cu 
gura oăputelş Intr’acea parte cred 
(fetele) că se vor mărita <mar.) .
OGAPUTAR (pl.'tare) sn.
Băn. (Li'uB.) A Calapod pentru căpută.

GAPUTATURA (pl.-turi) s/. i'aptul de a că
puta; punerea unei căpute nouă la o încălţă
minte: treizeci lei vechi pe Innă şl două rlndnrl decăpntă- 
tnrl pe an (G'N.).

gAptjţ am. dim. cap.
“GAPUŢIN1 = CAPUCIN.
•GAPUŢiN*, *CAPUTîNER sm. Pahar cu cafea cu 

lapte (servit la cafenea): nn tei de ambrozie compusă din 
pntin lapte, puţin ,,]vart’’ şl pntln zahăr, şl numită In limba 
vulgară ..capntin” (CAR.) [germ.].

GAR' (pl. oare, t oară) sn. © Trăsură mare cu 
patru roţi, prevăzută în părţile laterale cu loitre, 
cu scoarţe sau cu coş, trasă de boi sau de cai, şi cu

Fig. 876. 
Capuşon.

Fig. 877. Căput.

care se transportă greu tăţi([sj 878);—@:a 11 a elnoea 
roată la «•, a fi fără nici o însemnătate, de nici un 
l'olbs Intr’o adunare, într’o întreprindere, etc.;

Fig1. 878. Carul şi părţile lui,
A. I. Inima.—2. Piscul, furca, gruiul.—3. 3. Urechile pro
ţapului.—4. Proţapul.—5. 5. Lişiţele, furculiţele, gemă- 
nările, ciorobăriţele. — 6. 6. Cuiul din urechi, huludeţul. 
— 7. 7. Crucea. — 8. 8. Lambele, (m)linzătorile, vătraiele, 
lanţurile crucii, lănţuşurile, coslişurile. — 9. 9. Splina,

brăcinarul, coarda, brînişorul.
B. I. I. Crucea dinainte.— 2. 2. Lambele dinainte, (in)tin- 
zătorile, vătraiele,.lanţurile crucii, lănţuşurile. — 3. 3. 
Crucea dinapoi, scara, măgăriţa.—4. 4. Lambele dinapoi,

(în)tinzâtorile, etc. (i^ 2. a.).
C. I, Virtejul, băbiitul. — 2. Gresia, perinocul, scaunul 
dinainte, masa, baingicul. — 3. Osia (alcătuită din „fusul

osiei" şi „podul osiei").—4, 4. Roţile.
D. I. Perinocul, scaunul dinapoi.—a. a. Crestele crăcilor, 
găurile lişiţelor.—3. Gaura inimii, crestuş.ul inimii.—4. 4.

Podul osiei.—5. 5. Roţile.
E. I. Leuca. —a. Măseaua, (urechea, etc.) leucii.—3. Cio
cul (clobanţul, căciula, etc.) leucii. 4. 4. Carimbii de 
sus. — 5. Kînca, postorunca. — 6. Speteaza loitrei. —

7. 7. Carimbii de jos.—8. 8. Roţile.

după ce Irlngl <^ul, mulţi se găsesc să-ţi arate drumul bun,
mulţ-i se gâsesc să-ţi dea sfaturi, clnd e prea tîrziu;

Fig. 879. Car roman. Fig. 880. Car de triumf bizantin.

■V AC, BQU, buturuga, piatrA 1 © ^ Trăsură (mai 
adesea cu două roate) de care cei vechi se serveau 
la alergări, în războiu, în triumfuri, etc.; de 
triumf, triumfal ([Ş] 879. 8B0) ^©9^ <«'ul soarelui, 

ul nopţii, etc., figuri împrumutate din mitologie ^ 
© funebru, dric H © Conţinului unui car: un 
de tiu, de lemne, de pepeni, eto.; (Of): dectt un de minte, 
mai bine un dram de noroo; i^OIOMAU; cu ««'Ul, foarte 
mult, în cantitate foarte mare: a avui sile cu -^ni, i-a 
fost dat, scris să trăenscă, scăpînd de toate pri
mejdiile t © Masa mişcătoare a joflgărului, nu
mită şi,,cărut(ă)” sau „războiu”, care poartă buş
teanul de tăiat tn scînduri; e alcătuită din două 
grinzi lungi, împreunate, de-o parte şi de alta, 
prin alte două mai scurte (i^ joaoAr; H © carul- 
cu-BOi sau CARUL-MARE şi CARUL-Boo, constelaţiu- 
nile numite şi „Ursa mare”, ,,Ursa mică”, ale căror 
stele slnt aşezate ca şi cînd ar înfăţişa nişte care* 
([H 881) II © Băn. ♦ oARtfL-ZţMELOR == PODBEAL-DE-
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HVNTE 11 ® Ahti © OAB-DE-FOC, tren; locomotivă; 
alsnga..., cu IlulernI rSguşlt el »ulul de loc, droelele 
de lupi (GRiG.i [lut. c a r- 
rus],

CAR2, ocăRin svi.4t 
® Larva ori-cărîi in
secte care trăeşte în 
lemn şi-l roade: d&-ie lo- 
oului de icoanei d'abla pră 
sesc cari «1 păduchi de lemn 
(CAR.i H © Insectă coleop- 
teră care trăeşte în lemn. 
in spec. în mobile vechi 
pe care le rod răcind 
niştegăuri rotunde fAno- 
bium pertinax) ([ă] 882) 
răscoleşti... cfirtl blserlceetlCD j 
scoarţele roase si găurite de 
cari (VLAH.); crăpa de ciudă şi 
rodea In nurori onm roade ce
riul in lemn (Crg.)D @ CAB- 
de-pAdtjre, ~-mare sau 
~ -DB-scoarţa, altă in
sectă coleopteră care se găseşte in spec. în lem
nul de brad pe eare-1 
găureşte lormînd un Tel 
de galerii (Boslrychus ty- 
pographus) ((H 883) [lat.

Fig. 88i. Carul mare şi 
Carul mic. — P. Steaua 

Polară.

Fig. 882. Car. Fig. 883. Câr-de-pădure.
vulg. carius = clas. caries].

CAR31 = CÎR 1
CJ^IA (car) 1. vb. Ir. ® A transporta, a duce 

(pe cineva sau ceva) cu carul: lemne din pădure 1[ 
® Pt. ext. A transporta, a duce cu mîna, în braţe 
sau în spinare dintr’un loc într'altul, fn spec. cînd 
se repetă des acţiunea: copiii tn spinare; * lucmrlle 
din casă; apă la put sv APA; » apă cu ciurul ev CIUR 
n® A duce, a transporta la suprafaţă (noră. de va
lurile apei): valurile Inlurlate ale rluiui cărau copaci În
tregi smulşi din rădăcină f®0F * pumni (palme), a lovi 
pe cineva de multe ori şi una după alta cu pumnii, 
cu palmele: 11 trlntea la.pămtnt sf-1 căra lapumni(I.-gh.).

2. vb. refl. ® A se duce, ase transporta dintr'un 
loc: nnul cite unul se cărară pe la casele lor de la curtea 
acestui Împărat (i.-gh.) H @ A se mişca din loc, a-şi tîrl 
picioarele: aice... se alia mulţime de vite... atlt de uscate 
si prizărite, olt abia se căra tsa.) H ® F A pleca repede, 
a iugi, a o şterge dintr’un loc: Dar tu ce cauţi aicear 
la cară-te din ăst loo! (pann) [lat. vulg. *c a r r a r e]. 
OCARABA, CAR^A (pl.-ăbl, -abe) sf. J ® Trans. 
Băn. Un fel de fluier pe care-1 fac copiii din co
torul găunos al foii de dovleac, din ţevi de soc, 
etc. H © Trans. Ţeava cu găurele de la cimpoiu l) 
© Mold. Olten. © Om sau animal umflat, îmbui
bat de mâncare; (om) sătul de somn t ® F Babă 
bătrînă, hîrcă [srb. k ar abe].

CARABAN sm., ® Gîndac castaniu, cu 
un corn mare pe cap, care trăeşte prin surcelele

putrede din apropie
rea tăbăcăriilor; nu-

Fig. 884. Caraban. Fîg. 885. Carabană.
mit şi ,,dubălar(iu)“, ,,băligar(iu)-cu-corn“, „for- 
fecar“, etc. (Oryctes nosicornis) ([H] 884); fe
meiuşcă, numită carabanA, n’are corn pe cap 
(dl 885) 1 © =rAdaşcA [comp. alb. karabiHe 
,,forfecar“].

CARAbANI (-ăneso) 1. vb. tr. F ® A căra, a 
duce mereu de ’la un locla altul: încep cn totn a ~ la 
saltele cu pul (Crg.i 1 ® A căra la pumni: lăcu...să că-

răbăneasoă sub-preteotnlu o însemnată cantitate de pumn
(D.-ZAMF.).

2. vb. refl, ® .A. se căra, a o şterge dintr’un 
loc: cărăbănlti-vă de la mine si mă lăsaţi In pace (Crg.i ; 
boierii şl norodni... Încep a se-v spre Intărlturlle mnntllor
(VLAH.) II ® Olten. (ciAuş.) A se umfla de prea multă 
mîncare sau de boală {vorb. mai ales de vite).'

GARABAŞ, cArAbaş sm. ® i = PESCAR © 
II © i ~-DB-MABE = PESCAR ® 11 ®
Olten. Oaie albă cu botul negru [tc. 
kara -bas ,,cap negru*1].
OCARABĂŢ, CARABETE sm. Mold.
Bucov. %, Larva ţînţarului sau a stre- 
chiei (d 886).
OGARABI (-besc) vb. refl. Olten. A se 
umfla, a se sătura de mîn
care sau de somn [cărabă].

•GARABDMA (pl.-ne) sf.
Armă de foc, cu ţeava 

ghintuită, mai mică decît o 
puşcă (dl 887)1: nimerea mai 
bine decit altul cu o ^ ghintuită 
(ODoe.) [fr.].

* GARABINIBR, ✓ CARA-
BlNEBsm. a ® Soldat înar
mat cu o carabină (d 888): 
carabineril apolonl trlntlră de pe 
cal vreo clţlva t&tari (bAlc.>
® Jandarm (în 11a- 
ba) [fr.].

GARABIŢA [pl.
-ite! sf. Trans. = CA
RABA ®.
t GARABOIA sf ..

Băn. cArAbqi sbsl. Vi
triol negru [tc.].

GARABUŞ sm. 4)
® Insectă coleop
teră, un fel de glndac 
de coloare neagră- 
roşcată, care sboară 
făiăastîmpăr în 
toate părţile şi 
roade frunzele, 
florile şi fruc- 
tclecelemai fra
gede,pricinuind 
mari stricăciuni 
(Melolontha vul- 
garis) (dl889):
O cioari se ridicase 
şl urmărea nn
(BR.-VN.) 1î (D '»'■

CAR-
CAR

Fig-. 886. 
Carabăt.

Fig. 887.
Carabină.

Fig. 888. Carabinieri (sub Lu
dovic al XlV-lea, sub Napo
leon I, sub Napoleon al IlI-lea).

Fig. 890. 
C.lrâbuşel.

Fig. 889.
Cărăbuş.

verdb=qIndao-verde.
OGARABTJŞGA (pî.-usti) sf. Bucov. Cutioară din 
coajă de arbori (pentru tabac, etc.): bagiiid degetele 
dreptei sale Intr'o —- de mesteacăn igrig.i [rut.].

gARĂBUŞBL sm. 4: Gîndăcel cc .seamănă 
cu c ă r ă b u ş’u 1 f Eliizolrogiis salstilialis) ([®] 
890).

caracatiţa, Mold. CRACATIŢA (p/.-ţe) sf. 4> 
Moluse marin din clasa ce- 
falopodelor, cu corpul de 
formă ovală, Înarmat în ju
rul capului, cu opt braţe 
(tentacule) lungi şi puter
nice, pline de ventuze, cu 
carc-şi apucă prada; capul 
e prevăzut cu doi ochi mari 
ca de peşte; gura, care scj 
află în mijlocul coroanei bra- * 
ţelor, e înarmată cu nn cioc ' 
tare ca al papagalului: se 
vînează pentru carnea ci, 
bună de mîncat. care se
consumă la noi, uscată, ca aliment de post (Oc- 
topus vulgaris) (d 89l) [rus.].

CARACOLAC sm. Animal sălbatic din pus
tiurile şi stepele Africei şi Asiei centrale şi meri
dionale, un fel de rîs, ou coada lungă, cu urechile 
negre, care se vînează pentru blana lui (Lynx ca
racal) [tc.].

Fif 891. Caracntiţa.
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CAR- TABELA Xn. ;
CAR

cahactere tipografice

Aldine . . . 
Anticua . . 
Azure . . . 
Caligrafice .

Capitaluţe .
Clarendon . 
Compacte 

(Grase) .
Contur. . . 
Cursive . . 
Eghlpţiene.

Elzevire . . 
Gotice . . . 
Groteşti . . 
înguste 

(Şmale) .
Lapidare . . 
Late (Brait)
Medievale . 
Schelet. . . 
Maşina de 

scris . . .

Ronde . . . .

. Dicţionar Enciclopedic al

. Dicţionar Enciclopedic al 
. DICŢIONAR ENCI

. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC AL
. DICŢIONAR ENCICLOP 
. Dicţionar Encicloped

. Dicţionar Enciclopedic al 
. Dicţionar Enciclopedi
. DICŢIONAR ENCICLOP
• 2)ifjionat (Siiciîlopcbif ni
• Dicţionar Enciclopedic al 
. Diclionar Enciclopedic ai limbii Româ-
. Dicţionar Enciclope

. DICŢIONAR ENCICLO 

. Dicţionar Enciclopedic al 
. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC AL LIUBIl ROttiNE
.Dicţionar Encicl

^Dicpo-nat- iSnclcfo-pcDlc cit7 Gmti

‘CARACTER [pl.-ere) sn. ® ş Semn sau literă 
de tipar (D 892); ~ tipografic,-^ de imprimerie H
® Semn convenţional al scrisului: 
aiiabetioa H @ Numele semnelor în- 1 
trebuinţate In diferitele ştiinţe: -^eC- 
algebrice ţ ® însuşire proprie, cali
tate distinctivă H © Titlu, demni
tate: —de ambe- 
sador € ® Fire:
— bllnd t ® Vo
inţă energică, 
tărie: cm de —
® Distmcţiune
(voTb. de stil sau ,
de muzică); stii a b
de mare — ® O Fig. 892. Caractere tipografice :
Comedie de—, CO- grosimea; A) corpul; e) in&ltimea ;
medie în care signatura ; e) spinarea ; /) floarea,
se desfăşoară caracterul, firea unei persoane H ® 
Dana de—, care reprezintă o acţiune H © Trăsuri 
esenţiale ale unui animal, ale unei plante [fr.].
‘CARACTERISTIC 1. adv. Care caracteri

zează ; semn —.
2. caracteristica (pi.-ce) sf. ® Trăsătură par

ticulară, semn distinctiv © ± Partea întreagă 
a unui logaritm [ir.].
‘CARACTERIZA (-izez) vb. ir. A face să reiasă, 

a scoate la iveală, â arăta ceea ce formează carac
terul esenţial al unei persoane sau unui lucru:
gratia nespusă care o caracterizează (car.) [fr.].

caracuda (pi. - de)
Sf. ® Peşte cu corpul 
turtit care trăeşte în fun
dul bălţilor şi heleşteelor 
(numit în Mold. ,,caras’)j 
(Carassius vulyaris) (1®)
893) 1] © © F (în înţeles 
colectiv) Oameni fără nici 
o însemnătate (într’un 
partid, într’o adunare, Fig. 893. Caracudă, 
eto.) [blff.< tc.].

CÂRĂDAŞGA = RAD4$cA.
CARAFA, garafa (pi.-afe, -ă(l) sf. Sticlă de 

cristal, cu pîntecele larg şi gîtul strîmt, în care se

Fig. 894, Carafe

pune vin, apă, etc. (i^894): să-tl dea mezelicu t 
pline ijl o carată de 7ln (pann) ; adă două garate ou Cotnar 
(ON.) [ngr.< it.].

CARAFTE sf. 
pl. HI Cele două 
lemne orizontale în
fipte în furcile răz
boiului şi care ţin 
vătalele (s^ RAz-
Bpnj).

CARAGACE,
CARAOATA (pl.-ato). 
oaraqascAs/. % 
coţofana [to. kar- 
gaăa< ngr. xapa- 
*âga; comp.bg. ka- 
rakaska],

CARAGHIOS, CARAGHIQZ 1, sm. ® Glumeţ 
care, prin slrîmbăturile sau prin vorbele lui, pro
voca rîsul la curţile Domnilor, bulon H © Individ 
care prin vorbele, glumele sau gesturile lui se face 
de rîs sau face pe alţii să ridă; ion a incepnt să tiză de- 
moltorlle caraghiosului (car.) ; un pitic ghebos, care era cara- 
ghlozul satululj se agăţă deasnpra porţii (ON.).

2. adj. De rîs, care provoacă rîsul, care se face
de rîs: să-l vezi ce caraghios e 6n ţigara In gură (CAR.) [tC. 
k a r a g O z „ochiu negru*’].

CARAGHIOSLţC, CARAQHIOZLJC (pi.-Icuri) sn. 
Gest, vorbă de caraghios; glumă grosolană: su
pleantul încercă să mal istorisească clte un caraghioslte 
(D.-ZAMF.); spnnc obrăznicii, măscării, caraghlozllonrl sl capătă 
şl el o bucăţică de pline icar.) [tC. karagăzlUk]. 
0CARALA(]VI)BA — CALARABÂ [ung. k a r a - 
lâbi].
‘CARAMBOL (pi.-oale, -oluri) sn. \ ® Bila 

roşie,labibard'
K ® Atingerea 
pe' rînd a ce
lorlalte două 
bile de către 
bila lovită cu 
lacul, caram- 
bolaj ([H895):
s’au ciocnit os 
două bile pe un
biliard, lăcind nu ar- 1.1rr« 1 r'g- 095. Carambol.— (ALECS.) [fr.].
‘CARAMBOLA (-oiez) i'b. ir. \ A face un ca

rambol [Ir.].
■ ‘CARAMBOLAJ (pl.-ajo) sn. \ ® Faptul de 
a cafambola t ® Partidă de biliard în care se 
numără carambolurile făcute [fr.].
‘CARAMEL (pi.-eie) sm. ® Zahăr topit şi în 

parte descompus Tf ® Bomboană făcută din zahăr 
ars (topit la foc) [fr.].

CARAMFIL = CALOMFţR.
CARAMFÎLA tm- CARANFILA. 
cArAmidA (pi.-izi)s/. ® Piatră artificială de 

formă dreptunghiulară tăcută din humă sau lut 
ars în foc şi întrebuinţată la construirea zidurilor, 
sobelor, etc. T ® Ou înţeles colectiv: a tace, a vinde-
— [gr.-biz. nspap’.Sa].

CArAmioar sm. ® V Cel ce face sau vinde 
cărămizi.’

cARAMIDARţE sf. 0 V Locul unde se fa
brică şi se ard cărămizile.

CARAMIJOARA (pi.-re) sf. ® dim. CArA- 
mjdAK ® DE-A oArAmijoara, joc de copii cu mingea.

CArAMIZIU adj. De coloarea cărămizii, 
roşu ca cărămida: coana Frosa, In rooble cărămizie, cu 
tlorl turceşti (bas.i.

CARANFILA, caramfilA [pl.-ie) sf. Carafă:
pun apă proaspătă In carsmille (fil.) [big. karam-
t i 1 k a].

carantina (pi.-ne) sf. ® Oprire silită, la 
graniţă, într’'un lazaret, a corăbiilor, mărfuriJor 
sau persoanelor care vin dintr’o ţară bintuită de 
o boală molipsitoare primejdioasă:am stat numai 
Intr’o Inmărle de baligi, ca la — (cro.i 1 ® 0 A pune pe 
cineva In —, a-1 ţine la distanţă, a nu-1 lăsa să se 
apropie, să se adune cu ceilalţi [rus. < fr. q u a- 
r an t a in e].
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Fig’. 896. Carapace.

'CARAPACE s/.«^ învelişul osos, ţeasta, coaja 
care acopere spinarea 
broaştelor ţestoase (;ă 
896) [fr.].
OCARABAŞ = OA- 
LARABA.

CÂRARAT adj.
Vărgat, cu dungi groa
se de altă coloare: a-
dţin&... melol mloi 9I oă- 
răratl, nnmltl şerpeşti (man.) [că. rare].
o carărAu sm. Maram. ipap.i Derbedeu, hai
mana, pierde-vară [cărare].

CARARE (pi.-ări) s/. ® Potecă, drum mic, cale 
strimtă numai pentru un om sau animal şi pe care 
nu se poate umbla cu carul; mjkte f ® ® Drum, 
cale: cărările vletll tllnd grele şl înguste (EMIn.) K ® ®: 
a merge, a umbla pe două c&rărl, a se clătina în mers, 
a nu umbla drept (vorb. de omul beat) H ® Dunga, 
locul lăsat liber pe creştetul capului prin despăr
ţirea părului în două: I?1 alegea «•a la oglindă (vlah.) 
[l3.t c â I* r a. r i a]

CArARUIE, CArAePŞA (pZ. -uşi), cAbAbuicA 
(pi.-ol), cABArptA (pî.-ute) S/. dim. CARARB:: o cără
ruie sucită ne duce prin crăpăturile păretelul din stingă 
(VLAH.); prăpăstiile grozave pe lingă care şerpuia cărărusa
(ALEC6.).
O CARAS sm. ® Motd. = CABACţmA: să vil
Înapoi cind or lesl carasll Irlptl din Bablull (ALECs.) * ® 
CARAS-DE-HABE = SPABOS [rus.].
O C Ar AŞ sm. Ban. = caracpdA [srb.
k a r a sl!

CArAşel sbst. Mold. ® dim. CABAS ţ ® 
Un danţ ţărănesc : se’nvirt părechlle intr'un joc ce se 
cblamă — (sad.) .
'CARAT (pî.-ate) sn. ® Fie-care din cele 24 de 

părţi egâie (le aur pur conţinut într’un aliagiu de 
aur if ® Unitate de măsură de 20 centigrame şi 
jumătate, cu care giuvaergiii cîntăresc pietrele 
scumpe (diamante, safire, etc.) [fr. < ar.] 

CARAT sbsl. Faptul de a căra; transport:
. se'ntlnde... o linie ferată pentru <^ul lemnelor In vele (vlah.) ; 
^nl bucatelor de pe cimp.
ICARAtA, CABJTA IV- cabetA. 

o CArXtENIE sf. Olten. ® Urmă, rost:
ml-a dat să-1 lac o socoteală şl nn-1 dau de —' (pşc.) * 
® Om de »■. om de treabă, cum se cade. 

CArAtOR, -toabb adj. şi sm, /. ® Care cară:
au venit cărătorll şl m’au Împuns cu ţăpoalle (Şez.) ®
cAbAtoarb. poloboc, desfundat la un capăt care 
se înţepeneşte în car cu ajutoruî unor drugi le
gaţi cu fringhii; serveşte la căratul acasă al 
strugurilor mustuiţi (pa'mf.).

CArATURA (pJ.-url) sf. ® Faptul de a
căra, cărat: am clştlga clte 60 la sută, numai din »... 
Insă... n'avem drumuri de Fler (ALECs.) V ® Rezultatul 
acestei acţiuni, cantitatea cărată, lucrul ce s’a 
cărat.

GArAUIU adj. F ® Ameţit de vin, pe jumă
tate beat," cherchelit if ® Ţicnit, căruia-i lipseşte 
o doagă.
t GARAUX. sbst. Q X t Escortă (de soldaţi) 1f © 

Mold. F Colţ (unde se trimit copiii, ca pedeapsă):
să te duel de grabă la *, şl să nu crlcneştl (ALECs.) [tc.
k a r a v u 1].

GARAUXA (pî.-ie)s/. ® ^ Streajă, sentinelă, 
soldat pus de pază; corp de gardă: aci era o... 
baratcă de sclndurl, unde sta noaptea caranla (D.-zamp.)
f ® Streajă de noapte prin sate, oameni puşi 
de pază [tc. k a r a v u 1].
O GARATJLAŞ sm. Cel ce stă de caraulă, 
strejar (r.-cod.).

GArAuş sm. ® Cel ce cară, transportă cu 
carul greutăţi mari pînă la locuri depărtate:
Flecare * merge la pas, Invlrtlnd biciul pe deasupra boilor 
(j(p.); 0: nevoia învaţă pe —' S(1U cblrla deşteaptă pe.»,
nevoia-1 sileşte pe om să devie inventiv H ® ☆ 
cABAnşuL, stea mică, abia vizibilă cu ochii liberi, 
din constelaţiunea Carului-mare (a doua din 
proţap), numită de popor şi „Văcarul“, ,,Găţe- 
luşa“, ,,Ucigă-l-toaca“ sau ,,Ucigă-l-crucea“. 

GArAuşi (-uşesc) vb. ir. şi intr. A exercita me

seria de cărăuş; a transporta cu carul greutăţi 
mari pînă la locuri depărtate.

GArAUŞIE sf. ® Meseria cărăuşului:
Feciorii babei umblau In » şl clştlgau mulţi bani (CRG.)
H ® Plata cărăuşului, cheltuiala de transport: că- 
răuşla e scnmpă, şosele mal n'avem (ALECSo .

GARAUŞIT sbst. = CARAnşţE: se lăsă deci de»
(RET.).
O GARAVA (pî.-ve) sf. Trans. = cArABA2. 
'GARĂVANA1 (juî.-ne) Sf. ® Ceată de călători, 

de neguţători, în Orient şi în Africa, mai ales în 
pustie, cari lac drumul Împreună, spre a li mai 
apăraţi Ih cazul cînd ar fi atacaţi de tîlhari ([a] 897)

CAR-
CAR

Fig. 897. Caravană.
t® ® Grup depersoanecare căiătorescîmpreună:
o altă» sgonutoasă venea din urmă (vlah.) [ir.]. 
OGARAVANA2 (pi.-ane) sf. Bucov. Dric: cel mal 
avuţi se duc cu pataşca sau caravana (mar.) [rut.].

GARAVAJTI sm. pi. Nădragi ce poartă munci
torul, sus largi, iar jos la picioare strînşi cu nasturi 
de găitan sau cu copci de sîrmă: îmbrăcat... ou» 
de pinză de casă văpsltl calenlu (hl.) [ţig.].

'CARAVANSERAIU (pi.-ale) sm. Han în părţile

Fig. 898. Caravanseraiu persan.
(Orientului unde poposesc caravanele ([B)898) [ir.]. 
O GArAVEIU (pi.-ele) sn. Olten. Băn. ® Bu
cată de lenin scurtă (tăiată cu ferăstrăul); bucată 
ruptă din ceva ţ] ® Olten. Sac scurt ţi db Olten. 
(ciAuş.) ® Om scund [comp. 
caraba, cabavA].

'GARAVELA (pi.-le) sf. a,
® Veche corabie de războiu 
turcească 1[ ® Gorăbioară cu 
vele latine, întrebuinţată de ,
Portughezi ([aj 899) [ir. < 
port.].

'GARBID sbst. Carbură ' 
de calciu '[germ.].

GARB0.^ŢA (pi.-ţe) sf.
Mold. (9 Carboavă, rublă:
caută bine 'n pungă, că-1 găsi poate 
vt'o » ruglnllA(ALECs.) [rus. kar- 
b 6 V a n e c fi, - v a n c a].

GABBOAVA (pi. - ve) sf. Mold. Bucov. (9 ® 
Rublă: dindu-l şl două carboave de cheltuială (CRO.) ţî ®
Pr. ext. Piesă de 5 lei [rus. karbdvecO].

'GARBQN sbst. Corp simplu, metaloid, care 
constitue cea mai mare parte a cărbuneiui de lemn 
şi se găseşte pur în diamant; oiid de», oxid re
zultat din arderea incompletă în aer a carbonu
lui; este inodor, incolor şi foarte toxic [fr.].
'GARBONADO sbst. Diamant negru, în

trebuinţat la'tăiatul sticlei şi la lustruirea altor 
pietre preţioase [spân.].

'CARBONARI sm. pi. ® t Numele unei so
cietăţi secrete’ înfiinţate la Neapole pe la începutul 
veacului al XIX-lea, cu scopul de a lupta pentru 
independenţa Italiei şi a libera ţara prin mij
loace revoluţionare t © Pr. ext. F Revoluţionari:

Fig. 899. Caravelă.
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CAR-
CAR

tinerii^... au ridicat pumull Încleştaţi In sas (CAR.)
[it.].
•CARBONAT (pj.-ate) sn. & Ori-ce sare formată 

prin combinarea acifluiui carbonic cu o bază: 
~ de calciu, calcarul, varul; <«' neutru de sodiu, sodă; 
~ acid de sodiu, bicarbonat de sodiu [Ir.].
•CARBONIC adj. â' © Care conţine carbon în 

mare cantitate H © Acid-»' sau anhidrida~a, acid 
gazos format dintr'o parte de carbon şi din două 
părţi de oxigen, bioxid de carbon (CO*); disol- 
vat în apă, sub presiunea a 4-5 atmosfere, con- 
stitue ,,apa gazoasă” [fr.j.

•CARBONIFER adj. Care conţine cărbuni: 
teren [fr.].
■CARBONIZA (-izez) vb. ir. şi refl. fi- A (se) 

preface în cărbune [fr.].
•CARBONIZAŢlţjNE, • OABBONIZATIE sf. & 

Faptul de a (se) carboniza; prefacere in cărbune [fr.].
•CARBORUNDUM sbst. Carbură de siliciu 

întrebuinţată, dm cauza durităţii sale, ia fabricarea 
aparatelor de ascuţit [fr.].

CĂRBUNAR sm. ® y Cel 
ce face sau vinde cărbuni (de 
lemn) ((B| 900) [lat. carbona
rii! s].

CARBUNĂRIE s/. © Loc în (
pădure unde se ard lemnele spres' 
a le preface în cărbunii]^
© Loc unde se păstrează sau se 
vlnd cărbuni.

CARBUNAŞ sm. dim. oAk-
Fig. 900. Cărbunar.

Fig. 90T. Fabricarea cărbunilor 
de lemn.

BVNE ®.
•CARBUNCyL sm. © / Da- 

lac, bubă-rea K ® « Piatră scumpă, un fel de 
rubin de coloare roşie strălucitoare ca un căr
bune aprins [lat.].

CĂRBUNE sm. © Lemn ars şi stins înainte 
de a se preface în cenuşă: de lemn, mangal,
cărbune poros care se obţine prin arderea in
completa a lemnelor ferite de aer (l®j 901);
a frige pe cărbnnl; negru 
ca un foarte negru, 
ca un cărbune stins;
(Ji — acoperit, făţarnic, 
cel ce tace şi muşcă pe
furiş: a stinge cărbnnl, 
a descînta {in spcc. 
de deochiu) arun- 
clnd cărbuni aprinşi 
în apă t ® Jar, jă
ratec, tăciune stins, 
mangal: a aprinde 
cărbunii t ® Ori-ce rămîne, după o combustiune in
completă, din substanţe organice: a lăsat friptura la 
foc plnă s'a făcut ~ animal,de oase, cărbune care 
se obţine prin arderea incompletă a oaselor de 
animale, numit şi ,,negru-animal11 ţf ® căr
buni de pămint {sau de piatră), substanţă combusti
bilă, de origine vegetală, dar mineralizată, care se 
găseşte în pămînt în cantităţi mari, şi e întrebuin
ţată la încălzit, huilă ţj ® /Sf — de, retortă, de
pozitul de pe pereţii superiori ai retortelor în 
care se fabrică gazul de luminat; bun conducă
tori de electricitate şi se, întrebuinţează la ele
mentele voltaice 1) ® ♦ Boală a cerealelor, tă
ciune H © / W Boală la om şi la vite, dalac, 
bubă-rea [lat. c a r b o n e m].

■ CARBURĂ (pZ.-ri) sf. St Ori-ce; 
combinaţi'une a carbonului cu un) 
corp simplu altul decît oxigenul:
— de fler; de calciu [fr.].

•CARBURANT sm. fi.'
Ori-ce amestec care poate li în
trebuinţat ca să alimenteze un 
carburator [Ir.].

•CArBURATOR (pl. -oare) sn.
Aparat adaptat la un motor 

cu petrol, destinat să vaporlzeze 
esenţa de petrol sub acţiunea u- 
nui curent de aer pentru a da 
naştere amestecului a cărui ex- 
ploziune produce forţa motrice (P 902) [fr.].

Fig. 902. 
Carburator.

o CARCAIiETE, CABCALET sm. © # = LĂCUSTA
H ® f Nume de batjocură dat lăutarilor [bg. 
skakaleci].
: CARCERĂ (pl.-n,

-re) 'sf. Arest, încbi- 
soaro (strimtă) (H) 903)
[lat.].

CARDAMA sf. * ©
= DBOBUŞQB © II © ■»
-DE-IZVOABE = nAstu- 
BEL [gr. xâpSapov].

CARDĂŞIEs/.(g)To- 
vărăşle (în sens rău) [tc. 
kardas -,,tovarăş”].

Fig^ 903. Carcera.

- .1

CARDIAC i. adj. / Privitor Ia inimă.
2. sm. Care "sufere de o boală de inimă [fr ].

•GARDIALGIE sf. f Durere pătrunzătoare la 
lingura pieptului
[fr.].
•CARDINAL1

adj. © De căpe
tenie, mai însem
nat, principal: cele 
patru puncte *o, răsă
ritul, apusul, mi-a 
ză-noaptcşi miaz-ă 
zi ((®| 904); virtuti 
».e, dreptatea, pru
denţa, cumpătarea Fig. 904. Punctele cardinale, 
şi forţa f © Numeral sau număr fi, un număr care 
exprimă o cantitate, spre deosebire de numeral {sau 
număr) ordinal. Care arată ordinea, rangul [fr.].

•GARDINAJj1 sm. ccit Titlul celui mai înalt dem
nitar în biserica catolică, întliul 
în rang după papa; cardinalii sînt 
în număr de 70 şi ei compun co
legiul sacru care alege un nou papă 
(D 903-907) [fr.].

Fig. 905.
Cardinal.

Fig. 906. PâlfU ie 
de cardinal.

Fig. 907. Stemei 
de cardinal.

•CARDINALAT sbst. ai Demnitatea de car
dinal [fr.].

•CARDIOSCOPţE Bf. / Examinarea bătăilor 
Inimii cu un aparat special [fr.].

•GARDQN sbst. ♦ Plantă ier-, 
boasă, originară din Europa me-‘ 
ridională, cu capitule roşii-vio- 
lacee; se cultivă pentru trebuin
ţele culinare ((^ 908) [fr.].

CARE 1. adj. şi pron. inter. 
şi Tel. m. şi f. (gen.-dat. cărui, că
ruia; pl. cari, care, gen.-dat. căror, 
cărora;—/. sg. gen.-dat. cărei, cărll, 
căreia, cărila; p2. care, cari, ţ/efl. dat. 
căror, cărora) © Se pune la înce
putul unei propoziţiuni relative 
sau interogative: lenea e cucoană 
mare, n’are de mlncare; * din toI Fig. 9o8.[Cardon." 
doi e mal mare f 1l © .»' ne f care 
din amîndoi e mai tare? care din amîndoi bi- 
rueşte pe celălalt? L-

2. pron. indef. © Fie-care: nu fugit Turcii, ~ încotro 
au notat (LET.) ; tatf alergau la Colentlna, — cum putea, pe 
]os, călare. In căruţă (i.-oe.);... de —SOU * mal de pe în
trecute : umblau cu zavistii, —' (le s’apuoe domnia (ODOB ). 
<~(mal) de — mal(lmmos, eto.), unul mai (frumos, etc.) 
decît celălalt: 11 cam dedeau In tărbăceală ou garluii » 
mai de..' păcălitoare iiap.) 1) © Care... care..., unul... 
altul...: cuconaşi şl negustori îmbrăcaţiturceşte,nem
ţeşte (I.-oh.) ; şl cari săpau cu cazmalele, oari cărau cu tără- 
boantele, cari ou căruţele, cari ou covătUe (Cro.) f © CompuS 
CU fie-, oare-, -va, formează alte pron. indef. sw fie- 
CABE, OABE-CABE, CABEVA H © Bă nucumva 
tw CUMVA [lat. q u a 1 e m].
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Fi§. 909. Carenă.

o C Are CI os adj. Băn. F Mucos, plin de muci, 
căruia-i curg mucii [carete], 
t CLARELE {pl. cerii; /. cerea, pi. cerile, carele) pron. 

Tel. = C^BE: atler& despre on> 
er&Jltor meşter Incbega pl 
apele iisp.).
t C ARELEŞI = canEŞI.
*CArENÂ (pi.-ene) sf. 

a. Partea corăbiei care sta 
cufundata în apa (|U 909)
[fr. < it.].
11CABEŞI pron. indef.
Fie-care: cele seee bef- 
Dlte se esezard * pe ende (ISP.I.

CABETA, t carItA, t carAtA (pi.-te) sf. Trăsură 
elegantă de paradă, închisă: In tlmpnl de alegeri, ca
retele nul Ipseau din Seta casei Ini (6LV.); are si destnle 
...cerile ...cere stau de dimineaţă si PinA eeara prin pletl 
SC.-RAD.) [rus. < it.].

CABETAŞ, t CARÎTA3, cahAtas sm. @ Cel ce 
face carete, trăsuri, etc.
OCABETE, cArrte sm. * © = CAR2: acel mititel 
carete... Începe a roade M&duhe împrejur si Pe Îndelete 
(BD.-DEL.) H © Larva găselniţei, cîrtiţei, muştei de 
carne,' etc. D ® Olten. Băn. iran. Muci (la om, la 
oaie, etc.) (ciauş.) [c a r2].

•CABEXJ (pl.-euri) sn. X Trupă de infanterie 
aşezată pe patru fronturi, în formă de pătrat, ca 
să poată ţinea piept cavaleriei duşmanului în toate 
direcţiunile [fr. carră].

CAREVA, CAREVAŞI pron. indef. Vre-unul: şi
s'aşteaptă pe picioare Ca să-1 calce cerere (sper.) [c a-
r e -I- V a 1.
OCARFÂ (Pi.-Ie) sf. Băn. Spetează de loitră [ung.].

CĂBFIŢA (pi.-ite) sf. Ac de prins ceva, împo
dobit cu pietre scumpe, broşă duduca alese un co
lier de diamante sl...vre-o clteva cârtite (pil.) [ngr.].
'CARGOBOT (pi.-ote) sn. a. Corabie întrebuin

ţată mai ales pentru transportul mărlurilor ([sl9i0)

Fig. Qio. Cargobot.
[fr. c a r g o - b p a t < engl.].

CABI {~&Tesc) vb. ir. A roade, a 
găuri ‘.{vorh. de cari): ce vierme ne> 
adormit 11 câreşte măduva osului P (jip.).
•cariatida (pi.Mde) sf. t£i Fi

gură de femeie sau de bărbat care 
sprijineşte cu capul o cornişă, o arbi- 
travă, unbalcon, etc. ([H 911) [fr.]

Fig. grr.' 
Cariatidă.

*CARţC (pi.-cori) sn. a, încărcătura unei corăbii 
sau unui vapor (it. c a r i c o].
OCARICA (pi.-ici), cArioA (pi.-lgl) sf. Trans. Băn. 
© Rotiţă H © £) Rotulă [ung. 
karika].

■caricatura (pî.-tnrl) sf.
® & Figură pocită, desfigurată, 
schimonosită, desenată rău, ca să, 
provoace rîsul ([®| 912): asta imr 
adnce aminte o '■*' văzută nu stlu unde 
IBH,VN.) t © Imitaţiune grotescă 
şi ridiculă t ® Persoană ridi
colă [fr. < it.].

•CARICATURIST sm. QP 
Artist, pictor, care face, care 
desenează caricaturi [fr.].

CARIDA (pl.-lde, -izl) sf. %
Mic crukaccu marin, ca un ră- 
cuşor, cu zece picioare şi cu 
mustăţi lungi; se vînează, pen
tru carnea ei gustoasă, nu departe de coastele 
mării [Palatmon sgnilla) ([B] 913) [ngr. zapiSn],

Fig. 912
Caricatură.

CAR

|Fig. 913. Caridă.

Fig. 914. Carieră de piatră.

•CARIB sf.®f Boală care face să putrezească, PAR 
să se găunoşeze, să se mănînce oasele f©
♦ Boală a lemnului care-1 face să putre
zească ; boală a cerealelor a căror făină e 
înlocuită printr’o pulbere 
neagră produsă de o ciupercă 
veninoasă [fr.].

•CARIERA1 (pZ.-ere) sf.
© Loc închis pentru aler
gări de cai sau de care | ©
© Cursul vieţii H ® © Tim
pul cit petrece cineva într’o 
funcţiune H © ©
Profesiune, meserie; 
ooupaţiunea, arta din 
care trăeşte cineva: 
părăsind cariera diploma
tică in care debutase esa 
de strălucit (i.-gh.) [fr.].

•CARIERA2 {pl.
-ere) Sf. Locul deundp 
se scoate piatră, mar
moră, etc. (Hi 914);
Trotuşul... desfundă Iz
voare de păcură, mine
de cărbuni si cariere de piatră (vlah.) [fr.].
OCARIGÂ wm- cARJCA.

CARÎNA [pl.-Di. -ne) sf. ^ Lemnul recurbat 
care alc’ătueşte partea de jos a unei luntre sau dube 
şi ale cărei extremităţi formează piscurile (rv.-cro.>
[ngr. KopTjva].

CArird.AR sm. © Numele popular al lunii Ia
nuarie; ©:a"face cuiva cspui a-1 zăpăci, a-1 bui
măci [lat. c a 1 e n ci a r i u s]. ..

•CARIOFILAT ţ. adj. ♦ Se 
zice despre o floare regulată cu 
5 petale, care prin structura ei; 
seamănă cu garofiţa ([si 915).

2. CARI0FIL4TE sf. pl. Familie 
de plante dicotiledoane al căror 
tip e garoafa [fr. caryophyl- 
lee].

CARIQFSA (pZ.-se)s/. ♦ FruC- Fig. 915. Corolă 
tui uscat a diverse plante (boa- cariofiiaiă. 
bele de porumb, de griu, de se
cară, etc.) al căror pericarp (pojghiţă deasupra) 
e Jipit de sămînţă [ir.].
•CARITABIL adj. Milostiv, milos, îndurătorţn[

© nrcaritabil [fr. c h a r i t a b 1 e].
•CARITATE s/. © Iubirea lui Dumnezeu şi a 

aproapelui; milă, îndurare; pomană t ® Soiă 
de femeie, călugărită care îngrijeşte pe bolnavi 
în spitale sau pe îa casele lor [lat.].
O CARIU tw CAR2.

CÂRlMB, ocĂRiMB sm. ©'.©.Partea cilindrică 
a cizmei de la glezna •piciorului în sus 
pînă la genunchiu {Mold. „tureatcă”,
Băn. ,,tureac“) (H 916): văd cum 1 se urcă 
o lainică je —ui cizmei (BR.-vN.) ţ[ © Fie
care din drugii de la loilrele carului de 
care sînt înţepenite spetezele, numit 
şi „dragbină” {tm- lqitbA) : in belciugul 
de la .«.ul dedesubt, din sllnga. eia snlnată o 
băidltă (CRG.) ţi ® Uaram. (pap.i ipşc.) fS.
Băţ rotund, cu crestături, care serveşte 

■la măsuratul laptelui la stînăţi © Băn.
Fusul osiei, partea osiei care trece 
prin butucul rcilii[lat. calamus], 
t CABÎTĂ... wr cabrtA...
OCAHLIŢĂ (pZ.-le) sf. Băn. (uId.) Albie, troacă 
mare, lungăreaţă [srb. karlica],
OCAHMAC (pl.-ace) sn. Mold. © Unealtă de 
pescuit cohstînd dintr'o sioară groasă şi lungă de 
vre-o 50 de metri de care sînt atîmate nişte slbri- 
cele cu clrlige: unealta se aşază de-a curmezişul 
cursului apei i| © ^ Proţapul, oiştea, pîrghia 
sau drugul morii [rus. k o rm a k d].
CCJSBMAna = scAbmAna [lat. carminare].
’CABMELIT im., ‘CARME14TA (pl.-te) sf. Că- 

lugăr(iţă) catolic(ă), dintr’un ordin instituit în 
Spania în veacul al al xm-lea,' de unde a trecut 
apoi în Franţa; umblă mai adesea desculţ(ă) şi e su-

Fig. 916. 
Carirab.
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pus(ă) unor regule cit se poate de aspre; carme-

CAR îitele poartă o rochie neagră, iar mantaua e albă 
(H 917) [fr.].

*CARMţN sbsl. Coloarea 
roşie stacojie ce se scoate 
din coşenilă, clrmlz [fr.].

•CAHIUINATIV adj. şi 
(pl.-ive) sn.f (Leac) bun con- 
ţra gazelor ce se formează In liMiîmiîi:- (WMtsi 
stomac şi In intestine [fr.].
. CASNACSIl, sau OiR- 

NAC8II interj. f'Exclamaţiune Fig. 917. Carmeiîta. 
de ciudă, de supărare, de 
sperietură bruscă (= la naibaI la dracul) camacsil 
eS era aâ-mi mp şelelel (Alecs>) [tc.].

* CARNASIER = CARNIVOR [fr.].
•CARNAŢIţTNE sf. Of Goloraţiunea pielii 

omului [fr.].
GARNAU = OlENăU.

*CARNAVAJj fpl.-alnri) sn. ujJ Glşlegu de iarnă, 
dulcele Crăciunului, timpul şi petreecerile de la 
Bobotează plnă la Începerea postului mare [fr.].

CARNE [pi. oărnnri) Sf. ® S> Substanţa organi
că, moale şi slngeroasă, care acopere oasele oame
nilor şi animalelor; © jf ~ vie, came despuiată 
de piele; a da, a trage, a nimeri, a tăia In vie, a nu ni
meri In gol, a nu greşi ţinta, lovind In cineva; 
Q:all 00cineva prietennngble şl a 11 buni prieteni, a 
fi tmp şi suflet cu cineva; in ~ şi (in) oaee. In per
soană, In fiinţă. In viaţă; (o bucata de) <*’ cu ochi, om 
sau femeie numai cu chipul de om, diform, cu tru
pul. şi mintea greoaie; a prinde sau a pune ^ pe el, 
a se Ingrăşa; a croate —a pe cineva (de bucurie), a fi 
mulţumit din cale afară, a nu mai putea de bucu
rie; unde dă mama, creşte, mama, clnd pedepseşte 
copilul, o face spre binele lui U ® © de tun, 
trupe care se expun, fără a fi menajate, lo.viturilor 
inimicului | ® Carnea animalelor şi păsărilor 
considerată ca aliment: ~ de vncS, de miei, de pasăre; 
®' fără ciolan fin se poate, nu poţi avea un avantaj 
deplin fără oare-carimici inconveniente; cine poate, 
oase roade, olne nn, nici moale, cel puternici izbutesc 
In toate, cei bogaţi pot multe şi de toate; nici—'a 
Bă ană, (dar) nici frigarea, nici prea multe neajunsuri 
unuia, nici prea multe altuia; trebuesc menajate 
amîndouă părţile opuse K ® Pr. ext. Partea albă 
şau roşiatică, dăr de natură musculară, care se 
mănîncă din peşte, din crustacee, etc.: ■•a şalăului 
e foarte, gustoasă ^ ® ^ Ceea ce se mănîncă din 
fructele zămoase: —a cireşelor, piersicilor, prunelor ^ 
® pl. Carnea unui stîrv, unei mortăciuni 1f ® pl.

■ 5< Tot felul de carne preparată, mîncări de came: 
scoase de sub picioare o torbă plină de cărnuri fripte ialecsu 1F 
® pl. Carnea de pe trupul omului, trupul: de-ar fi
fost un sflnt In locul meu, Încă l-ar fl tremurat cărnurile 
(ON.); dar şi SfJ.: 11 tremură pe dlnsul de frică (Crg.) TI 
(D ccj săptămina căruii, aceea care precede săptămina 
albă sau săptămina brinzii, penultima săptămină 
dinaintea postului mare, numită şi ,,clrneleagă", 
„săptămina mistreaţă (săpt. vîrs'tată, săpt. Îm
pestriţată, săpt. In praguri)”, iar In Mold. ,,harţi” 
sau „săptămina hărţii” Ş[ ® eni Lăsatul secuiul de ■»-, 
Dumineca care precede săptămina albă sau a 
brinzii [lat. caro, carnem].
'GARNEOLINA = oornaljnA [germ.].
'CARNET (pl.-ete)sn. ® Cărticică cu foi albe care 

' se poartă ’ln buzunar spre a Înscrie diferite notiţe 
şf ® iiţj ».de cecuri, cărticică cu foi imprimate, din 
care posesorul nipe treptat acelea pe care Înscrie 
sumele de plătit In contul său [fr.].

'CARNEŢEL (pi.-ele) sn. dim. CARNET. 
cArnicicA, cAbnitA sf. dim. carne. 
GARNIU'adj. De coloarea cărnii sauă pielii 

omului.
'CARNIvpR 1. adj. ® Care se hrăneşte numai 

sau aproape numai cu carne: toată lumea cunoaşte lupul, 
fiara asta .vă şl nesăţioasă (OOOB.) K ® A Plante v e, plante
care prind insecte şi se nutresc cu ele.

2. CARNIVORE sf. pl. 7^ Ordin de animale mami
fere care se hrănesc aproape numai cu carne [fr.]. 

cArnOS adj. ® Cu multă carne H ® Format

Fig. 919. 
Carotidă.

din carnea căre, e numai din carne 1f ® ♦ De ase
menea despre fructe şi rădăcini: cireşe foarte cărnoasa 
[lat. c a r n o s u s].

CARNOSI, CtRNOSI (-seso], CARNOŞţ, CtRNOŞţ (-şese) 
vb. fr. şi refl.' A (se) muia ca o carne; a jupui de 
carne: ştiu,că l-aş clmeşl şl l-aş jumuir(Crs.i; (pieile) 
le cimoseşte, adică Ie trage la coasă, de scoate untura şl 
carnea os este pe piele (paMf.i [cărnos]. 
OCARNUI (-nasc) vb. tr: Băn. A .curăţa car
nea de pe piei; a cîrnosi (uub.i .

'CARP (pl.-raie) sn. ^ Una din cele patru co
lori la cărţile -.
de joc, insem- 
natăprintr’un 
pătrat roşu,
© „tobă” (jgl 
918): fantele de 
treflă cu nouă de 
V Iac tot nouă Fig. 918. Caro.
(DLVR.) [fr.carreau].
OgArOAIE sf. Trans. ® ^ Cotiugă, teleagă ŞI ® 
Teleaga cii două roate cu care se duce măcinişul la 
moară ţ ® H Unealtă cu ajutorul căreia se în- 
vălesc firele pe sulul războiului (pac.) [car].

'GAROTA. (-otez) vb.tr. \ A juca astfel (la 
biliard) Incit să rămiie adversarului o lovitură 
ce nu se poate executa uşor [fr.].
'GARPTA (pl.-te) sf. \ Joc 

răutăcios (la biliard), cu inten- 
ţiunea de a lăsa adversarului o 
lovitură nu tocmai uşoară [fr.].

'GAROTIDA (pl.-de)s/. S> Fie
care din ceie două artere groase 
care duo sîngeie la cap ([fl 919)
[fr.].
'GARP sbst. S> Cele opt oscioare 

aşezate pe două rlnduri care al- 
cătuesc încheietura mîinii cu bra
ţul (H 920) [fr.].
O GARP An = CARPEN.
OGArpAnPS adj. ® Mold.
Sgîrcit: moş Vaslle era nn v şl 
un pulu de sglrie-brlnză oa şl mă
tuşa U&rloara (Crg.) f © Trans.
Bucov, Râu la inîmâ: cel mai 
şTătoşl şl mal cărpănoşl la Inimă 
nn se osolarfl (ret.) ^ © Trans,
(pşc.) Se zice despre animalul 
oare, oji-clt ar fi nutrit, rft- 
mîne totuşi slab.
OGARPANOŞIE sf, Mold.
Sgîrcenie: ou o&rp&noşie şi oa 
orozlme aduna ban lingă ban (sad.)
[c ă r p ă n o s].

•GARP ATIC adj. «Din 
Carpaţi: iar vulturul v, cu zborul îndrăzneţ (ALECQ,! [fr.]. 
'GARPATîN adj. O Din Carpaţi, privitor 

la Carpaţi: albastrul înălţimilor ve se Iveşte Iarăşi tlR.o.>. 
GARPATPR = OIBPATQR. Sj" I

'GARPElA (pl.-ie) sf. A Frunză modificată 
astfel ca să formeze un pistil de 
unde iau naştere ovulele (fl 921)
[fr.].

CARPEN, OARPIN sm. A Copac 
de pădure, al cărui lemn tare e în
trebuinţat la construcţii. In rotărie, 
la facerea jugurilor, etc. (Carpinus 
betulus) (fl 922, 923) [lat. carpinus]. n

CARPENA (pl.-ne) sf. ® ♦ =
QRtU-NEQRU ® 1f ® = SOR-OU-FRATE
[car pe n].

GARPENJŢA (pî.-te) sf. ♦ =
SFINEAC.

CARPIN IV CARPEN. 
cArpiniş (pl.-işuri) sn. A Pădure de car

peni sau în care predomină carpenul.
CARSTINEAS(C)A IV cIbstAneasA. 

OGART1 (pl.-turl) sn. Băn. Trans.Doniţă, cofă [ung.]. 
'CART2 (pl.-turl) sn. Sfert [fr. quart]. 
'GARTA (pl. cărţi) sf. ® Bucată dreptunghiu

lară de carton subţire pe care e scris sau tipărit

ETACARP

Fig1. 920. Carpul 
şi metacarpul.

Carpaţi, privitor, la

Fig. 931. 
Carpetă.
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numele cuiva:de vizita K © Petec de hîrtie, de 
carton sau condicuţă care stabileşte calitatea u- 
nei persoane: ^ de student;de 
Identitate 11 ® K poştală, bu
cată drept
unghiulară 
de carton 
subţire, e- 
misă de ad
ministra
ţia poşte
lor, pe care 
se scrie, şi 
se trimite 
ca o scri
soare ( = 
carte poştală]
1 ® © •« 
de alegător 
(= carte de 
alegător ),
bilet cu
care se constată calitatea şi identitatea unui v 
legător şi care-i dă dreptul de a vota H ©[Listă u 
bucate într’un restaurant [fr. carte].

GARTABQŞ = CALTABOŞ.
CABTE (pî. oărti) sf. ® Reuniune de loi scrise 

sau tipărite, cusute sau legate laolaltă, alcătuind 
un volum ([p 924) : — de citire; » bisericească; ®

Fig. 902, Carpen. Fig 923. Carpen.

Fig. 924.. Carte.
A: I. Margine.—2. Pagină.—3. Coloane.—4. Rînduri.

5. Aliniat.—6, Panglică de citit.—7. Muche.
B: I. 2. Scoarţe.—3. Foi,—4. Cotor.

vieţii; norocului H © Diviziune Însemnată a unei 
lucrări, mai mare declt un capitol: din istoria Roma
nilor a Iul Tltu-Llvlu nl s’an păstrat cărţile I-X„ XXI-XLV 
«1 mici Iragmente din cartea XCI; ~a Facerii, Genesa,
cartea întîiu a lui Moise t ® ® Învăţătură, cunoş
tinţe de scriere şi de citire: om cu~, om învăţat; 
a |tl-v; ©: cine ştie —- are patru ochi; cu ştiinţă (lăiă 
ştiinţă) de carte, care (nu) ştie să scrie şi să citească; 
a învăţa ; a se pune pe a începe să înveţe CU sîr- 
guinţă; dobă de foarte învăţat ţ ® t© Scrisoare, 
răvaş: boierul scrise o pe,o loale de blrtle (ret.) 1[ © 
înscris între particulari, sau de ia o autoritate; 
dovadă, încredinţare; ® :.
al >v, al parte; n'al ^ n'al, parte,
turnai dacă ai vre-un înscris 
la mînă, poţi cîştiga pricina 

• 1) ® ♦ Bucată dreptunghiu
lară de carton subţire ou 
cîte o figură (rege, damă, 
fante său valet) sau puncte 
de diferite forme (pică, caro , 
cupă şi treflă) tipărite pe o 
parte, şi cu care se joacă Fig. 925. Căi-ţiţde joc. 
(151 925): joc de cărţi; o pereche
de cărţi; a face cărţile, a Ie amesteca; a da cărţile, a Ic 
împărţi la jucători; a lăla cărţile; oda cu cărţile, a da 

■ Iu cărţi, a ghici, 'a spune norocul cuiva cu ajutorul 
cărţilor de joc; ® : a da cărţile pe ia|â, a nu se mai 
ascunde, a-şi da intenţiunile pe faţă 11®!% carte 
de jhdeoaiă, hotărîre, sentinţă judecătorească (dată 
de un judecător de ocol); ~ de chemare In judecată, 
înştiinţare prin care cineva e chemat înaintea ju
decăţii; — de despărţenie, hotărîre prin care se des

parte bărbatul de femeia sa H ® ni Carte de biea- 
tem, scrisoare din partea unui arhiereu prin care 
se îndatorează unul sau mai mulţi să mărturi
sească cu jurămînt adevărul cu privire la o crimă, 
la un Litigiu, etc., ameninţîndu-i cu anatema în 
cazul cînd ar tăgădui 1 ® pi. Una din despăr
ţiturile stomacului rumegătoarelor, numită şi 
„ghem” [lat. chartae].
‘CARTEL (pJ.-elurl, -ele) sn. © Provocare la 

duel printr’o scrisoare H © x Convenţiune prin 
care se regulează schimbul sau răscumpărarea pri
zonierilor de războiu 11 ® © Înţelegere făcută In
tre două partide politice de a-şi. uni forţele şl 
voturile, în alegeri, împotriva unui adversar po
litic comun H ® V Asociaţiune de producători, 
etc. făcută cu scopul de a menţine sau ridica pre
ţurile, după ce au monopolizat producţia [fr.< it.].
'CARTELA (-el») vb. refl. © V A se asocia 

formînd un c a r t e 1.
‘CARTEZIAN adj. ® +++ După metoda lui 

Descartes H © ± Coordonate coordonatele obici
nuite în geometria analitică [fr.])

CARTICEA (pî.-lcele) sf. dm.-CASTE: Şl să eotln 
o S’o trimit la malcă-mea ok.-brs.) .

CĂRTICICĂ, (pî.-cele) sf. ® dim. CARTE 1 © Făs- 
cioară de foiţe de ţigară: dar tntnn şlţl-al luat r icar.i.
‘CARTIER (pi.-iere) sn. ® Diviziune mai mare a 

unui oraş, mahala ţ) © a Locul unde cantonează un 
corp de oştire, tabără H © X ~ general, locul unde 
e stabilit comandantul unul corp de armată îm
preună cu statul său major [fr. qu artier].
‘CARTILAGINOS adj. ^ © De natura carti- 

lagiului, ca sgîrciul H © Format 
din cartilagiuri [fr.].
‘CARTILĂGIU (pl.-glnrl,-gll),

‘CARTILAJ (pL-aJe) sn. £) Sgîrciu, 
ţesătură albft, flexibilă şi elastică, 
mai puţin vîrtoasă decît oasele 
(11 926) [fr.].
OCARTOj^Ă (pi.-Ie) sf. A =
CARTOF.
‘CARTQF sm. ♦ Plantă origi

nară din America de Sud (ChiU), 
foarte mult cultivată din cauza 
tuberculelor sale comestibile; in
trodusă de Spanioli in Europa 
pe la stîrşitul veacului al xvi-lea, această plantă se 
răspîndi încetul cu încetul în tot 
continentul: la noi a pătruns abia 
pe Ia începutul secolului al XIX* le'a, 
adusă din Austria; poartă nenumă
rate numiri în diferitele regiuni ale 
ţării, din care cele mai însemnate 
sînt: {Trans.) ,,alună-de-pămînt”
„bandraburcă”, (Mold.) „bara- 
boiu”, [Mold Bucov.Trans.) „ba- 
rahulă", (Mold. Bucov.) ,,car- 
to(a)lă”, (Trans.) ,,crump”,
„crumpen”, (Băn.) ,,crumpir”,
(Trans.) „măr-de-pămînt”,
,,paiă-de-pămînt” ,,nap” ,,pi- 
cio(i)(ă”, „pichiocă" (Sola- 
nitm mtcTOswm 1(1927) [germ.
K a r t o f t e 1).

CABTCFOR fm. ^ Jucă
tor pasionat de cărţi, cel ce 
are patima jocului de cărţi:
lot Tccafculatol obicimiltBl 
pus In circulaţie la masa Tcrde (GN.)
[n&r* x&pTocpopo? + c a r t e].

CARTOPORIE Sf. Patima jocului de cărţi 
[cartofor].
‘CARTOGRAF sm. 9 Cel ce desenează hărţi 

getigrafice [fr.].’
‘CARTOGRAFIC adj. O De cartografie [fr.]. 
‘CARTOGRAFIE sf. 9 Arta de a desena hărţi 

geografice [fr.].
‘CARTOMANŢIE sf. Ghicirea, prezicerea soar- 

tei cu ajutorul cărţilor de joc [ir.].
‘CARTON1 (p/.-oone) sn. © Foaie de hîrtie groasă 

şi tare, mucava 1; © Cutie de mucava: ne adusese 
la masă un — cu prăjituri de ciccclată (BR.-VN.) ‘ © Scoarţe

CAR-
CAR

Fig. 5s6. Carii* 
]agiul{pn£Sului.Q|

Fig. 927. Cartof.
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CAS

Fig. gaS. 
Cartoteca

Fig. gag.
Cartonier

QAfţ.de mucava In oare se păstreazSi desenuri, acte, 
etc. K ® or Desenul primitiv al unui tablou [fr.]. 
t CARTON1 sbst. Trans. sa Pînzâ de bumbac, 

stambă: Mlndra on şort de * B cu oohlljpllal de soma 
(iK.-BRs.) [poli karton< germ.
K a 11 u n].

* CARTONA (-nez) vb. tr. # A lega 
(o carte) cu carton. In scoarţe [fr.].
•CAHTONAJ (pZ.-aje) sn. # Le

gătură cu carton. In scoarţe [tr.].
•CARTONIER (pZ.-lere) sn. Mo

bilă de biurou, un 
fel de dulăpior cu 
rafturi sau cu des
părţituri în care se 
păstrează cartoane 
cu diferite acte, etc.
(d 929) [fr.]. ,

•cartotecA
(pl.-eol) sf. Cutie în
care sînt clasate diferite fişe în ordine alfabetică 
{dl 928) [germ.],
• CARTULAR (pl.-are) sn. Culegere de hrisoave, 

de documente ale unei biserici, ale unei mănăstiri, 
ale unui suveran [tr.].
t CARTULARIU = oArt0R4K [ngr. ^^apto’jXapio? 
+ car tel.

CArtURAR 1. ® sm. t învăţat cş.re cunoştea 
bine legea şi sflnta Scriptură pe care o tălmăcea 
poporului (la Evrei) K © învăţat, persoană eru
dită; persoană care ştie (multă) carte: eu, biet, nioi 
nu slut, nlol aorlltor (jsp.i © NBOARTTJB^JI U ® Cel 
ce dă In cărţi ca să ghicească norocul cuiva.

2. (pZ.-are) sn. Trans. Dulăpior în care se păs
trează cărţi (PAC.) [că r tuli ar].

cArturAreasA
(pl.-reee) sf. Femeie care 
dă în cărţi, care ghiceşte 
norocul cu ajutorul căr
ţilor de joc: mult a mal um
blat pe la vrftlltorl el oArtuiă- 
lese (i.-oH.) [cărturar].

CARTURARESC adj.
®De cărturar, pri
vitor la cărturari] © Lite
rar tt © nbo artur Arbso .

cărturărie sf. în
văţătură, ştiinţă: m4 tem

Fig. gso: 1. Cartuş : G. 
Glonţ.— R. Rotiţă de car
ton.— T. Tub.—C. ,Capsă.

._____ t ,___— F. Fund.— a. Cartuş
că de atitan’a avea olne să de vinătoare: P. Praf de

puşcă.—C. Rotiţă de car
ton.— B. B'. Fultuială. P. 
Alice. —P'.Praf de puşcă.

ne tragă ciubotele (Cro.) [căr
turar].
•CARTUŞ (pl.-use) sn.,

*oabt0şA (pi.-uşo) sf. © ^ înveliş cilindric de 
hîrtie, de carton sau de metal conţinînd o sub
stanţă explozibilă şi, în special, încărcătura unei 
arme de foc (îŞj 930): tml iau puşca din culu, două 
e-e din cutia mesei şl Ies tn curte 1BR.-VN.1 ţ] © Un
fel de cadru ornamentat oare în
conjoară o suprafaţă plană, numită 
„cîmp", pe care sîntjfigurate ar
mării, o In-

Fig. g3a. 
Cartuş(ă).

rkPt‘fncff:(&w°^s'ka
scripţiile ie-
roglifice, ca- Fig. gsr. Cirtuşă cutnu- 
dru care în- mele Cleopatra. 
cohjoară nu
mele proprii (a] 931) K ® # Cadrul înăuntrul 
căruia se poate culege de tipograf un text oare
care (iaj 932) [fr. cartouche].
’CARTUŞERIE sf. Fabrică de cartuşe [fr].
•cartuşiera (pi.-re) sf. Cutie sau săculeţ

de piele în care se 
ţin cartuşele, şi care 
se poartă atirnată 
de cingătoare ( m- 
PATRONTAS); cingă
toare cu cartuşe ([t|]
933): soldatul Işl pipăi 
Instinctiv cortoşlera 
<S.-ALO.I [fr.].

CĂRŢULIE, tJoARTALviE s/. ® t C a r t e mică,

|Fig. g33. Cartuşieră de 
vinătoare.

Fig. g34. Cărucior.

cărticică: adusu-ml-au şl o oărtălue mloă In llmL 
noastră romăneasoă tipărită (varl.) ; cărţulii şterse şl vechi.., 
on olte o filă olrpltă igrio.) ţ] © Mold. Bucor. Scrisorică. 
răvaş: Scriseră o oărtălnle... Oum ml-era dragă şl mie 
(oR-N.) 1] © Cărticică liberată de o autoritate, de 
poliţie, etc. cu numele şi semnalmentele unui lu
crător sau’ unui servitor, condicuţă, livret H ® 
Bilet de liberă trecere la vamă.

CARUCEAN (pl.-oene) sn. dim. CAR1: mergtnd la 
pădure după un de lemne (ret.) .

CARXTCER sm. (j^âruţaş: mTam schimbat In straie 
de oa să pot iar Intra aici <alecs4 [căruţ &].

CARUCIOARa (pi.-re) sf. ® dim. cArptA: 
se puse do'şl cumpără o ou un>oal rău (Ret.) ^ (t) Căruţă 
uşoară de poştă: In clnol minute eram pe drum cu două 
oăruoloare de poştă (l.-OH.).

CĂRUCIOR (pi.-oare) sn. © dim. cAR0ţ(A) : -mi 
Iul era tras de trei cai negri Iu 
front (i.-GH.) TI © Căruţă mică ce 
se trage de un om: —ui se opri 
In pragul fierăriei, ttrlt de o fată.ca 
de le ani (DLVR.) ţ[ ® Căruţă
mică în-care se plimbă copiii'
([ăl 934): mal la o parte un — cu 
oopii cGRL.) TI ® Căruţă mititică 
cu care se joacă copiii: bani
meşterea un — pentru fetiţă (VLAH.) . r
O CARUGELE sf. pl. Trans. ' 
ţ = vîzdoaoA ®.

CArUNCIOR adj. dim.
Cam cărunt.

CAilUNT adj. ® Cu părul pe jumătate alb 
de bătrineţe t © © Străvechiu, bătrin: şapte oodri 
mari, cărunţi (alecsj; s’aucam mal dus cu dinsa prin munţi 
cărunţi In pustie (SB.) [lat. C E n U t U Sj.

CARUNTEŢE sf. pl., CARUNTEATA (pi.-tete) sf. 
Starea, vîrsta celui cărunt, bătrineţe: abia la vremea 
căruntetll dobtndl şi el un copil (isp.).

CARUNŢI, încărunţi (-teso) 1. vb. tr. A face 
C ă r u n t, a albi (părul): aburi groşi ce-l căruntesc pă
rul şl genele (dlvr.).

2. vb. intr. A deveni cărunt, a i se albi părul; a 
îmbătrîni: părul el începuse a cărunţi (ODob.iî s’au strecurat 
mulţi ani de atunci..., Incit am avut timpul să Încărunţesc 
(ON.); ©: oenil încărunţi de nouri (emin.) •

CĂRUŢ (pi.-uţe) sn. © dim. OAR1: oţoplna de oa 
nu mal putea... să mal tlrască şl <^ul ou butoiul de raoblu 
iisp.) t © ^ = CAR1® H @ # Cele patru roate oare 
circulă pe şinele patului unei maşini tipografice şi 
care poartă fundamentul înainte şi înapoi. 
OGARUŢA (-ţez) vb. tr. A duce, a plimba în c ă- 
ru ţă; pr. cxt.: mi cărnţam oa Inntrea (s.-ald.).

CĂRUŢĂ (pi.-uţe) sf. © Car| cu loitre sau cu 
scoarţe, de construcţiune mai uşoară, pentru trans
portat cantităţi de mărfuri mai mici sau mai pu
ţin grele, citeva persoane, etc=: o - ferecată la aor
ou patru telegari de mincau foo dsp.); (@: (nu vrea) nlol In 
car, nici In —' snu nici In —nici In teTeguţă, nici într’un 
fel H © încărcătura, conţinutul unui astfel de car:
o ~ de lemne f ® = OAR1® 1[ ® J de poştă, tră
sură uşoară de călătorie: II lua In căruţa de poştle şl-1 
ducea anrghlun Ia Mărghienl (isp.) [lat. •c a r r u C 6 a].

CĂRUŢAŞ sm. Cel ce conduce o c ă r u ţ ă, cel 
ce transportă oameni sau lucruri cu o ■ căruţă, 
t GARVASARA, cArvAsArpe: sf. Locul unde era 

aşezată vama (odinioară); birou vamal: nu faceţi 
casa Tatălui meu casăde neguţătorle şl cărvăsărla (prv.-mb.); 
nu-1 mal răminea precupeţulul deolt să dea Jalbă Ia carva-
sara (car.i [tc. kervanseraj].

•CASA (-aşez) vb. tr. © rt A anula: — o hotărtro 1f 
© >4 -4 destitui, a scoate din cadrele armatei, a 
degrada (un militar) [fr. casser).

CASĂ 1 (pi. caso, Ocăşi) sf. © 3âs Clădire cu una 
sau mai multe încăperi care serveşte de locuinţă 
omului (ţ®),935 şi TAB. xni); o pereche de case, un corp 
de casă, o casă cu mai multe încăperi; de aci, 
pl. clădire mai arătoasă Intr’un oraş: case boie
reşti; oase domneşti f © bofăcut, lucrat în casă: 
pline de pinză do ~ j[ @ Oamenii ce ţin de aceeaşi 
casă, familia, slugile: sculă tn picioare toată casa (ISP.); 
cu acelaşi înţeles: al casei V ® O casă plină, o mul
ţime: era odată un om sărac şl avea o — da oopll (SB.t
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[lat.

i ® Familie, neam; familie domnitoare, dinastie.
Fecioara Marla era din casa Iul Davld; oasa de Hoheazollero j 
casele mari, famiiiiie Însemnate; de de neam bun 
■ţ ® Gospodărie: are o.»> grea 1f ® Căsnicie; a da o 
lată la oasa el, a O mărita; a tlaea ou o Jemila, a trăi 
tn căsnicie; a strioa, a sparge casa caiva, a Strica buna 
înţelegere dintre soţi, a-i face să se 
despartă; om cu om Însurat; ©:
■a tace ^ cn cineva, a trăi Ifi bună În
ţelegere cu cineva, a se stabili pen
tru mai mult timp pe lingă cineva t 
O Odaie; casa c$a mare, Ih locuinţele 
ţărăneşti, odaia mai mare In care se 
primesc oaspeţii t ® Pată tn ser
vitoare H ® t Copil de — iw COPIL TI 
O g La jocul de şah sau de dame, 
unul din cele &4 de pătrate în care 
e împărţită tabla pe care se 
joacă 1f @ £) Sacul membra- 
nos în care stă pruncul In 
plntecele mamei, loc, plar 
centă f ® V Local, stabili-' 
ment, instituţiune comercială 
sau de altă natură: ■« de bancă, 

de schimb, bancă; ^ de comerţ.
Stabiliment comercial 1f ® 
g — de Joc, stabiliment unde 
se joacă în cărţi sau alte jo
curi de noroc ţ ® Spec. casa 
Somnnlnl, biserica; —' de corec- 
tlnns, închisoare;de edncaţln- 
ne, pensionat;/»'de nebuni, in
stituţiune unde se îngrijesc 
nebunii; de sănătate, stabili
ment unde se;îngrijesc bol
navii cu plată t ® V '»' de 
vtnătoare, locuinţă izolată în 
pădure, unde-şi dau Jntîlnire 
Vînătorii 1f ® , -tV oasa ou ogra
dă, unul din numele popu
lare ale constelaţiunii ,,Coroana boreală" 
casa],

'GASĂSOcassA (pî.-se) s/. ©■'Ladă de fier unde 
se păstrează bani sau acte de valoare: ■»' da bani ([ă] 
936) f ® Banii, valorile ce se află în lada de fier; 
a lace casa, a verifica soco- ,
telile sumelor depuse în 
casă 1[ ® V Biroul, locul 
unde se fac plăţile într’un 
stabiliment comercial sau 
fonciar 1f ® V Stabili
ment unde se depun fon
duri spre păstrare: — de de
puneri si consemnatluni, sta
biliment pubUc unde se 
încredinţează spre păstra
re depozite voluntare sau 
judiciare; — de economie, 
stabiliment public unde 
se primesc spre păstrare 
sume mici de bani servin- 
du-le şi o doblndă H ® #
= CAŞTE [it. c a s s a],
O CĂSĂLNIŢĂ (pî.-te) s/. Bucov. f © Bubă, rană. 
O GASĂLTJIEs/. Alveolă,celula din fagur [casă], 
O GASAP, gAsap sm. Mold. Bucov. Băn. Măcelar: al 
lest căsap cailor. Iar acum te iăcusl doctor să-l vindeci 
<T1CH.) [tC.].
OGASĂPI (-ăpeso) vb. ir. Mold. Bucov. Băn. A măce
lări : lelea vorniceasa oăsăpea la glşte, rete si gobăl (CRie.); 
pe unul din schimnici II căsăpiseră (dem.) [casap].
OGAsApiEs/. Mold. Bucov. Băn. V Măcelărie: ne ţin
aloi ca pe-o turmă de ol de ^ (ALECS.) [casap]. 
OGASAPNIŢA (pî.-te) Sf. Băn. = oAsAPp: ca- 
aapnl zăbovlndn-să In —, după lucrul său (TICH.i .
O GAS AR sm. i = lopAtar ® • 
t GAsarIU adj. şi sm. (Om) căsătorit ; casnic:

clnd să va prilej 1 un om.»' ... să-sl dăruească avuţia sa 
tămeli sale (prv.lp.) [casă],
t GAsaş sm. ® Cel ce face parte din aceeaşi cas ă, 
din aceeaşi familie, căsean, casnic: stăpina de casă 
eau alt'»' II aduce sl-1 dă un dar (mar.) *; © Om CU casă il

® Om însurat; cap de familie: ■ colea... oăsasi do. 
prin oraşe si de prin sate sl-1 muta la alte ţări (m.-cootj.

GAsATORESG adj. De căsătorie, privitor la 
căsătorie [căsătorlu].

^ îATC" • ' •

CAS-
CAS

CASAfORţ (-oreso) 1. vb. tT. 
torie, a însura, a mărita.

A uni prin căsă-

Fig. 935- Casa ţărănească (după Fr. Dame),
B. Casă acoperită cu şindrilă (Muntenia): i.r. Acoperişul.—a. Streaşină.—3.3. Stilpi, 
diregi, atlrnati. 4*4. Lumina casei.—5. Tocurile ferestrelor.—6.6. Cercevele.—7.7. 
Geamuri, ^ochiuri.—8.0. Balamale.—9. Broasca uşii.—lo.io. Canaturile uşii.—ir,
Pomtk, chilerul. ia; Uşa polatei.—13. 13. Bunduci, bundaci, uşi, parmaci, glşte.

C. Casă in construcţie: 1. a. Bolduri, tePi| Icpuşi, săgeţi sulinari, măgari.—a. 
Coama, culmea, samara, cumpăna, slimna.—3.3. Laţii.—4. 4. Căpriorii.—5. 5. Sapele 
casei. 6. făpoiu, sugar.— 7. 7. Lipaci, copilet.—8. Cos(t)oroabele.—9. 9. Coarda 
casei.~io. IO. Stupii, furcile.—II. n. Talpa casei.—la. la. Taraşii, bunducii, urşii,

, parmacii, glştele.—13. 13. Grinzile casei.
D. Pianul casei: r. Uşa tindei.—a. Tinda.—3. Scaun pentru saci.—4. Coşul, vatra.

^ Soba. 6. Uşa odăii.—7. Odaiei--8. 9. Paturi.—10. Fereastră.

Fig. 936. Casă de bani.

2. vb. refl. A lua de bărbat sau de nevastă, a se 
însura, a se mărita [căsătorlu].

GAsAtorie sf. însoţirea legitimă a unui băr
bat cu o femeie; însurătoare, măritiş: a lua in ■»', a 
da In -»'; '»' civilă; — religioasă [căsătorlu].
t GAsAtoriu sm. ® Soţ, om căsătorit 1 ® Ca

pul familiei [casă].
'GASAŢItTNE, 'CASAŢIE s/. rt ® Act juridic prin 

care se casează sau se anulează o hotărîre 1f ® Onrt» 
de~, tribunal superior care are dreptul de a casa o ho
tărîre de judeoatS cînd s’au călcat ori s’au aplicat 
rău legile,'sau nu' ’au păzit formele prescrise [fr.].

GASGA (caso) V . tr. şi ititT. ® A deschide tare 
gura, în mod involuntar, aspirlnd cu putere (de 
oboseală, de somn, de urlt): am căscat de mi-an troznit 
fălcile (CAR.) H ® A deschide: căscan de somn şl se rugau 
de vizitiu să mine mal Iute id..zamf.); —' gnra, a) a deschide 
gura mare (spre a îmbuca ceva, spre a vorbi, etc.):
cască o gură cit o şură (CRG.i ; căsoase o gură cit ccnlta, ca să 
mi-1 Înghită (isp.i ; 6) a asculta sau a privi cu curiozi
tate, cu uimire: am stat şl am căscat şl eu gura acolo 
(isp.): c) a umbla de colo pînă colo fără treabă, a-şi 
pierde vremea: mai bine te-al duce să casU gura pe uliţă 
(ALECS.); ou gura căscată, cn gurile căscate, CU gura mare 
deschisă; ©: a asculta, a rămtnea, a se uita cu gura (gu
rile) căscată (căscate); a umbla cu gura căscată după ceva,
a dori, a căuta să capete ceva cu înfocare, cu pa
siune, cu neastîmpăr; gnra-căscată = OAScA-oţlRA; 
ochii, a-i deschide mari (de curiozitate, de uimire, 
etc.), a holba, a 
sgîi, a bleojdi: în
văţaţii Împărăţiei căs- 
cară ochllmarl(DLVR.);
'»' uşa, a O deschi(le < 
p(2 jumătate.

2. vb. refl. A se 
deschide, a sta des
chis {voTb. de gura 
unei adlncimi): tot 
mal largă şl mal adincă se cască năprasnica vale sub noi
(VLAH.) [lat. vulg. 'chascare < gr.].
-CASCĂ(pZ. cftştl) Sf, ® ^ Coif (H 937, 938) ®

Fiff- 937-
Cască.

Fig*. 938.
Cască de pompier.
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EXPLICATIDNI LA TABELA Xm. TIPURI DE CASE ROMANEŞTI

I. Casă sărăcăcioasă din Jud. 6. Casă dinjud.GorJ (după Tzigara- 14. Casă din jud. Dîmboviţa.
.Vlaşca. 1 Samurcaş). Casă din Maramureş (după

2. Casă dio jud. Hunedoara (după 7. Casă boierească din j. Mehedinţi. R. Vuia).
T. Papahagi). 8. Casă din jud. Teleorman. 16. Casa lui Avram lancu din

3. Casă din Sălciua—Turda (după 9. Casă din Basarabia. Vidra • de • mijloc (Munţii
R. Vuia). 10. Culă din jud. Mehedinţi (după Apuseni).

4. Casă din Valea Mureşului N. iorga). 17. Casă din Poiana-Sibiului
(după R. Vuia). II. Casă boierească din jud. Argeş (după R. Vuia).

5. Casă din Cimpulungul Buco- (după N. Iorga). 18. Casă din Vidra-de-jos (Mun-
vinei (după T. Papahagi). 12. 13. Case din jud. Vilcea. ţii Apuseni—după R. Vuia).

CA3-
CĂŞ

Fig.- 939. ?Cască 
colonială.

Fig. 940. Cască 
(de radio).

^ •» colonială, acoperemtnt al capului de pînzâ căp
tuşita cu plută, în formă de coif, pe care 6 poartă 
călătorii în ţinuturile tropicale ®[939) t ® 
Aparat ce se aplică la urechi 
spre a asculta emisiunile de radio
fonie ([H 940)
(fr. ca sque).

*cascada
(pî.-ade)s/. ® O 
Cădere de apă, 
naturală sau 
artificială, din- 
tr’o înălţime, 
dintr'o stincă, 
dintr’un mun
te, etc. ([H .
941): murmu
rai ptrăulu 1 Put- 
na care curge In- 
tr'nn şir de cas
cade (GN.) f ®
Cădere de apă 
artificială (în- 
tr’un; parc, 
etc.) (H 942)|j^'^
H ® © Suoce-L-:-J 
siune pripită:
olnd Isprăvea In-
tr’o de triluri...UI venea e’o a- 
p lauzi ca pe-o primadonă (BR.-vn.)
[fr.].

CASCĂ-gurA, qura- 
OASCÂ, <f gurA-oAscatA sm. 
ffl Cel ce-şi pierde vremea 
oprindu-se ca să se uite san 
să asculte cu gura căscată 
la toate nimicurile; trîndav, 
plerde-vară; Noi sărmanii oas- 
«ă-ffură Clmpll, zău, am apu
cat (ALECS.); moşneagul lllnd un gură-cască (Cro.)

Fig. 941. Cascada Niagara.

..

Fig 942. Cascadă 
artificială.

6600

ori-care
gură-oăecată,,. se preocupă numai dacă orizonul politic este 
posomorit (ALscs.i f ® Cu gura căscată: eu stric, dacă 
a nmblat gură-cască, şl n’a mers şl el la Împărţeală P (CAR.1 .

CĂSCAT 1. adj. p. CĂSCA: ou gura ; nu preve
dea groapa ce sta *ă dlnalnte-1 (odob.).

2. sbst. Faptul de a căsca; ®: —ui umblă din om la 
om, cel ce cască face şi pe alţii să casce.

CASCĂTURA (pi.-turl) Sf. ® Căscat: clnd te 
prind oăscăturlle Ia vre-o potrocofe (voR.) K ® © Deschiză
tură, crăpătură [căsca].
OCAscAuiU adj. Olten. Mqtd. Zevzec, năuc, 
uituc; căsc’ăund (rv.-crg.) (ciauş.) [comp. cAscAund].

CAScAUN(D) adj. şi sm. Care umblă cu gura 
căscată, care cască gura la tot ce vede şi aude, 
fără însă să priceapă cele văzute sau auzite; ne
ghiob: se arăta prostănac, pentrn aceasta cl 11 porecleau 
zlolndu-1 oăscănndal satniul tisp.i; Fl-vor telerl ori nebuni, 
ori zevzeci şl oăscăonl (sper.) [lat. VuIg. *C has C a - 
b u n d u s].

* cascheta (pj.-te) sf. .a Şapcă cu cozoroc 
[fr. oasq’uette].

CASCIOARA.(pi.-re) sf. (fim. CĂ8Ă1: Incblrle o — 
şl trăia on milă ’n ea (pann).

CASEAN, mai adesea pl. căseni sm. Oamenii 
din aceeaşi casă, din aceeaşi familie, casnici: era 
slugă oredincloasd, trup şi suflet ou totl căsenli iorig,).
‘CASETĂ1 (pi.-te) sf. ® mi Lădiţă de păstrat 

bani, giiivaerioale etc. t ® Vistieria, averea parti
culară a unui principe [fr. c a 3 s e 11 e].

‘GASŞTĂ2 (pi.-te) sf. «fiu Compartiment împodo

bit cu Stucaturi şi cu un motiv de sculptură In 
partea centrală, întrebuinţat la decorarea tavanu- 
rilor şi bolţilor ([a] 943) [it.].

"CASEŢA8 (pi.-te) sf. Mi Un fel de cutie cu un 
oblon ce se trage, şi în oare

Fig. 943. Casetă. Fig. 944. Casetă dublă.

se introduce placa de fotografiat (lăj944) [germ.].
‘CASIER sm., CASIERIŢĂ (pi.-ite) sf. V Persoana 

care administrează casa de bani a unei admini- 
straţiuni publice, a unei societăţi, a unei case de 
comerţ, etc. [it.].
‘CASIERIE sf. V ® Funcţiunea casierului ţ 

® Localul, camera unde se ţine casa de bani a 
unei administraţiuni publice, a unei case de co
merţ, etc.
‘CASIERIŢA iw CASIER.
‘CASIN(O) (pi.-lauri,-Incuri) sm., O OAZJNĂ (pi. 

-Ine) sf. ® Clădire, construită mai ales in staţiu
nile climatice sau balneare, cu săli de teatru, de 
dans şi de jocuri de noroc K ® Stabiliment pu
blic, care serveşte ca local de întru
nire a unei societăţi, unde se discută, 
se citesc ziare, se fac petreceri fami
liare, etc. [fr.].
OCASINCA, CASţNOĂ (pi.-oc). Sf. Motd.
Bucoy. .e. Broboadă de lînă colorată J 
şi împodobită cu fiori cusute într’u-| 
nul din colţuri ([a] 945): încinsă ou briuj 
verde şl Îmbrobodită on ’ c&slnoă nobotloj
(SAD.) [rut. k o s y n k a],

*gasiope:a sf, « sc^uNuii -
LUI-DUMNEZţlU,

■GASITERITA sf. « Bioxid de 
staniu (5nOa) natural care se pre
zintă în natură cristalizat sau a- 
morf; e aproape singurul minereu 
de staniu (cositor) exploatat [fr.l.
OGASfNGĂ iw OASţNOA. ■

GASNIG 1. adj. De c a s ă, de gospodărie; de 
familie; conjugal: ip^astria^ă; viata/^ă.

2. sm. © Om însurat 1f © pl. ţ Soţi: desparte pravila 
pie ^1 pentrn frica ce an moiarea despre bărbat (prv.-mb.) ^ 
© pl. Găsehi, oamenii din casă: otnd şedeau oaanioit 
la luam Iarna... cotoiul sta Ungă dlnşll şl torcea usp,).

GÂSNIGIE sf. © Gospodărie f ® Viaţă con
jugală; căsă
torie: Domnnl 
Gută era un duş
man neîmpăcat 
alcăsniclelCBAS.).
o CAS OAIE
.sf. ® 3îa încă
pere fără lumi
nă, alături de 
casa de Idcuit 
a ţăranilor şi 
care-i serveşte
de cămară : r- ^ r-, •
plna-l Încă scala Flg- 946- Căsoaie,
de alătnie (crg.) ţf ® Trans. Bucătăria de vară a ţă-

Fig. 945-
Casincă.
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Fig. 947. Casoar. " Fig. 948. Casoletă.

PAC. rarului (|@| 946): la căsoala de la arie, masa era pusă 
(D..ZAMF.I 1 ® OUen. Pivniţă, de lemn prin podgorii, 

OAo cramă (ciAue.i (vtrco [casă].
•CASOAR, ‘cabuab sm. 3f Pasăre din ordinul 

plcioroan - 
gelor, care 
trăeşte In 
Australia; 
e Înaltă de 
Im, 80 şi 
nu sboară. 
ci numai 
aleargă cu 
o mare re
peziciune 
(Casua- 
Tius) ([p
947) [fr.ŢT ...

*CASOLţlTA (pl.-te) sf. Aiumătoare, tigaie de 
afumat, căţuie; unde ard In caeolete IlorI de plantS-aro- 
matloă lALEcs.) ([H] 948) [fr.].
Q GJk.SSÂ IV* c^sA1,,.

*CÂST adj. Curat (ia suflet), nevinovat, fără 
prihană, neprihănit: M’acopere cu dnlcea, ~-a Şl visă
toarea ei priviră (VLAH.I [lat.].

* GASTA (pl.-te) s/. ® Seminţie, trib; fie-care dm 
clase’le în care se împart unele popoare (In vechiul 
•Egipt, în India, etc.) K © Pr. ext. Clasă socială, 
tagmă: constltueBO o ^ nobiliara (bAlc.i [fr.]. 
0CAST.^A (pZ.-ie) sf. Mo!d. Bucov. Trans. =
CASTANA e

•CASTAN sm. ♦ ® Arbore, originar din sudul 
Europei, inult cultivat pentru fructele sale come
stibile („castane”) şi pentru lemnul său preţios 
(Castanea vesca) (|p 949) H ® Frumos arbore ori
ginar din nordul Greciei, 
mult cultivat pretutin
deni ca plantă ornamen
tală prin grădini şi pe bu-

Fig. 949. Castan. Fig. 950. Castan-sălbatec.
levarde: numit şi „castan-sălbatec”, ,,castan-por
cesc” sau „castanul-calu- 
lui” (Aesculus hippoca- 
stanum) (H) 950): dînmni...
M adluceşte Intr’nn deaIş de cas
tan seculari (vlah.) [lat.].
•castana (pl.-ne) Sf.

® ♦ Fructul castanului
H ® ♦ OASTăME-DE-BALTA Fig. 95I. C- Ct Castane 
sau CASTANE - DE - LAO =
coHNACif ® ^ Mică crescăturărotundăşicornoasă 
ce există la iie-care din picioarele calului ((p 951). 

• CASTANIETĂ (pl.-te) sf. J Instrument alcătuit 
din două bucăţi de lemn 
sau de fildeş scobite şi 
care, ţinute Intre degete, 
se lovesc una de alta, 
bătînd tactul ([p 952) [fr. 
c a s t a gn e 11 e < sp.].

Fig. 95a. Castaniete.
'CASTANIU adj. De coloarea cojii de

t a n ă: parul el —se slobozea In unde de mătase pe albit
ei grumazi (neor.i .

•CASTEL (pl.-ele) sn. (£b ® Clădire mare forti
ficată, cetăţuie înconjurată cu şanţuri şi cu ziduri 
înalte si groase şi cu turnuleţe din distanţă In 
distanţă, care servea de locuinţă unui senior feu
dal (P 953): pe creasta zidului dinspre mieza-noapte se

Fig. 953. Castelul'lui Matei-Corvin,
văd rămăşiţele unul vecblu * (vlah.) *1 ® Palat, casă 
mare regală, princiară sau boierească, la ţară: ■~ui 
Peleş *! ® 'X A-şi tace, a-şl ciadl —e Ifa Spania, a-şi face 
inchipuiri, proiecte cu neputinţă de realizat [laţ.].
•CASTELAN sm. ® Posesorul sau guvernato

rul unui castel întărit (odinioară) t © Proprie- 
tanil unui castel (în'ziua-de astăzi) [it.].
•CASTITATE sf. ® Curăţenie de suflet, de 

moravuri, neprihănire H © Abţinere desăvîr-, 
şită de la poltele trupeşti [lat.].

* CASTOR sm.®^ Gen de animale mamifere am- 
fibii, din'clasa rozătoarelor, 
trăind în cete cari îşi con- 
struesc locuinţe făcute cu 
mult meşteşug la marginea 
apelor (Castor fiber) ([®] 954,
955) t © e. Pălărie din păr 
de castor [fr.].

rf/ £•■-■•■■■■

Fig. 955. Locuinţe şi zăga
zuri construite de castori.Fie. 954. Castor.

•CASTRA (-frez) vb. ir. A scopi, a întoarce, a 
jugăni, a claponi, a tăia testiculele spre a face im
propriu generaţiunii [lat.].

•CASTRAT 1. adj. p. CASTKA Hlf © NţlCASTBAT. 
2. sm. Căruia i s’au scos testiculele, scopit, ju

gănit, etc. ;;;5
CASTRAVETE, Mold. CRABTAVţTE sm. A © 

Plantă curcubitacee, cu tulpina acăţătoare prin 
cîrcei, acoperită cu peri aspri; face flori galbene şi 
produce un rod, de formă aproape cilindrică, care 
se mănîncă crud sau murat (Cucumis sativus}
f 956) t ® Rodul comestibil al acestei plante;

nu vinde castraveţi la grddlnar, se zice Clliva care 
caută să înveţe pe altul, să arate altuia cum să facă 
un lucru la ca
re acesta ' se 
pricepemaibi
ne [srb. kras- 
tavac].

CASTRON 
(pî.-oane) sn.
Vas mare şi | 
adînc în care 
se aduce supa 
pe masă ([®]
957): puseră pe 
mas& un co- 
losal plin cu clorbsfde ştlucă (nt.) [pol. k'astrol < fr.]. 

CASTRONAŞ (pi.-aşe) sn.'^dim. CASTRQN.

Fig. 956. 
Castravete. Fig. 957.Castron.
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■C^STRU (pi.-tra sn. Lagăr întărit (la Ro-

iiP4.o

iijppg

Fig. 959. Castru roman.

căantă tupllată 
o o&saşoară in

Fig. 958. Castru roman permanent.
mani (H 958, 959) [lat.].

*GASUAR IV* CASOAB. 
o cAsyicA = oasulie®.

CASUIiIE sf. ® Căscioară,
«cocioabă: uliţele Intoitoohlate 
el strimte... nu pot arata declt 
-căsulll foarte p&c&toaae iirg.) ^
® Alveolă, fie-care din mi
cile despărţituri ale fagu- 
rului t ® Trans. (vic.) =

'BUTONIERA [casă].
GASUŢA (pi.-ţe), OOA- 

SUŞO^RĂ (pi.-re) sf. dim. [CAsA1:
In care eede un tălpoln de babă (Cro.i;

-ml] locul pădurii (flor.) .
CAŞ sm. şi (pi.-şuri) sn. ® 

ţît Brînză de oi sau de capre, 
proaspătă, abia stoarsă de zăr, 
moale şi dulce la, gust: oind 
«vul e In zăr, se zice dulce (şez.)
K ® Bulz mare de caş: la 
pregătit!, băieţi, un pentru boieri 
ION.) Ţf ® Materie gălbuie sau 
albicioasă ce au păsările pe 
la colţurile ciocului, cînd slnt 
mici 11 ® Grămădire de salivă 
pe la colţurile gurii, mal ales 
la copii; fp': nu l-a căzut Încă 
«vni de la gură, e încă copil, ne
priceput, lără experienţă t ®
♦ CAşuL-pppii, plantă ierboasă, 
numită şi ,,nalbă-măruntă” __
[ZalVcVsTuS]/0HaJ (!1 9601 Fl^' 960' Ceşul-pop...

•CAŞAIiOT sm. ^ Mâmiler cetaoeu, cu capul 
foarte mare’ şi care are o lungime de 15-20 de metri; 
în corpul lui se găseşte chihlibarul cenuşiu 
(Physeter) ([â]961) [fr.].

cAşARIE sf. U ® Locul din stînă unde se 
prepară sau se păstrează caşul K ® Stlnă: cal 
el măgari Încărcaţi... cu ,
toate sculele căşăriel ' N-'
(PAC.) 1 ® Fabrică de 
brlnzeturi: ai şi tu pu
tină brînză la putină, si 
crezi acum că al ■«'(znn.).

CAŞCAVAL {pl.
-ale, -aluri) sn. ® ţSt 
Brînză de oaie, de 
■coloare gălbuie, pre
parată din caş dospit care se fierbe, se frămîntă, 
:se sară şi se pune în calupuri sau tipare, de unde 
se scoate sub formă de turte ((aj 962): ■« de Pen-
teleu; In tinda Încăpătoare stau de-a lungul pereţilor... tean-

L

Fig. 961. Caşalot.

curl cu -.uri (d.zamf.). t ® ®:=F Venit, profit: 
Înfrupta din '«.ni budgetului; 
a sa Întinde la a-şi permite 
prea' multe, a se obrăznici 
[tc. < it.L '
O GAşiţA (pl.-te) sf. ® Mold.
Cutie de lemn ori de coajă 
de mesteacăn în care se păs- Fi„. caşcaval, 
trează-sare csEz.r H © O/ten.
Locul de pe acoperişul casei, pe unde lese fumul 
1f ® Mold. Olten. Alveolă (din fagur) (şez.i 1f ® Băn. 
Colivie [casă].
'GAŞMţR (pl.-Iruri) sfi. s ® Ţesătură tină din 

păr de capră de Tibet f 
® .a Şal făcut din a- 
ceastăţesătură [fr. ca- 
ch e m ir e].

CAŞTE sf. # Cutie 
cu multe despărţi
turi unde sint cla
sate literele de ti
par; numită şi „ca
să" (m 963) [ung. 
k a s t a < germ.
K a s t e n]

CĂS
CAT

Fie- 963- Caşte.

GĂŞULEAN (pl.-ene), cAşULET (pl.-eto) sn. dim.
CAŞ.

CAşuna (-unez) 1. vb. tT. A pricinui, a cauza:
aceasta l-a c&şunat o solrbă şl supărare nespusă (SB.).

2. vb. intr. ® A prinde (deodată, din chiar 
senin) necaz pe cineva, a pune ochi răi pe cineva: 
puterile Europei, căşunind asupra Porţii, au elllt-o eă În
cheie pace (i.-GH.); cellalt! argaţi căşunaaerâ pe dineul şi-l tot 
luau peste picior (isp.) 1f ® A Stărui Intr’o hotărlre: 
ml-a căşunat să Învăţ meşteşugul ăsta
(RV..CRG.) [lat. occasionare].

GAŞUNATURA (pî.-turl) sf.
Faptul de a căşuna; rezulta
tul acestei acţiuni.
OGAŞUŢA {pl.-te) sf. Trans,
(PAC.) ® Cutie H ® Colivie 1f ®
Lemnele făcute stlnjeni [pl. 
c ă ş i < casă].

GAT (pl.-turi) sn. ® (fia Rînd 
de odăi situate toate pe acelaşi 
nivel Intr’o clădire In oare slnt 
mai multe rlnduri de acestea su
prapuse; etaj (964): oasele nici 
una ridicată mal sus de două -«'Uri 
(i.-OH.) II ® Scriere ou -~url. Scriere 
CU caractere cirilice în care 
parte din litere sînt aruncate 
deasupra rlndului, peste alte 
litere, în loo de a fi scrise unele 
lingă altele; acest fel de scriere 
era obicinuit în a doua jumă-

«assa»
Fig. 964. I. II. Ca
turi. M. Mansardă.

Fig. 965. Scriere cu caturi.
tate a veacului al xvm-lea şi în special în 
primul sfert al veacului al six-lea (|B]965) [tc.].

GATA iw cauta. 
o GAtA prep. Băn.
Trans. = oAtrb.
•GATAGLISM (pl.

-mo) sn. ® Irinecăciu- 
ne mare, revărsare de 
apă pe o mare întin
dere a pămîntului 1f 
® Potop H ® Prăpăd, 
cauzat de un cutre
mur, de erupţiunea 
unui vulcan, etc. 1f 
® Revoluţie care 
sdruncină un Stat din 

* GATAGOMBE sf. pl. ® /))

Fig. 966. Catacombe.
temelii [fr.].

Subterane mari a- 
proape de Roma unde primii creştini Îşi îngropau
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CAT

Fig. 967. Catafalc.

CAT- mortii (1®1 96t>) 1 ® săpături mari, boite sub 
pămînt unde se păştrează osemiaţele scoase din- 
tr’un cimitir: B’BBOunde sub p&mtnt Ic » (I.-6H.)
[fr.].
'CATACREZĂ (pî.-ze) pJ Figură de retorică 

'priir care se aplică unui cuvlnl înţelesul unui alt 
obiect asemănător: o loale de hlrtle; a tccdleoa pe zid, 
etc. [fr.< gr.]. . ,
t CATADICSI (-iceero) vb. tr. şi refl. F A socoti 
de'demnitatea sa, a se îngriji: adecă ce? nu catadicsea 
domnu Judecător şl ,,madama-duinlBale” să viei (vlah.i : nu 
se mal catadicsesc să ne Bărute mina carnal 'nalnte [ngr. 
viit. < v.a-
xa8J3[0(JiaL].

•CATAFALC (pl.
-Biourijsn. Estradă ridi
cată Intr’o biserică pe 
care se aşază cosciu
gul unui mort sau efi-' 
gia unei persoane de
functe ([îl 967): Pe —
Întinsă, de IlorI împresurată.
Stă albă şl Irumoasă...
IVLAH.) [fr.].
t CATAGRAFIE sf. ® Recensămînt H © V 
Inventar: habar n’avnBese să Iacă şl el, ca orl-ce negustor 
cuminte, o — (Car.i [ngr.].
t CATAHRţS (pl.-lsntl) sn. Abuz: nu-1 nici un 

cucoană, am poroncă'de Ia departament (alecs.) [ngr.].
CATAIF (pl.-iiuri) sn. X Plăcintă de tăieţei pră

jiţi în unt, stropiţi cu zahăr legat şi apă de flori: 
ziserăm hangiului... să ne prepare... un pllal turcesc şl
un — (BOL.) [tc.].

'CATALANI, adj. • Din Catalonia:limba—ă. 
2. sm.j CATALANĂ (pl.-ne) sf. Locuitor din Ga- 

talania [frj.
•CATALECTIC adj. 9 Vers grecesc sau latin 

căruia-i lipseşte o silabă la ultimul picior [gr.].
• CATALEPSIE sf. f 

Boală nervoasă caracte
rizată prin amorţlreasim- 
ţurilor şi înţepenirea to
tală sau parţială a muş- 
cbilor, aşa că bolnavul 
nu poate face nici o miş
care ((@1 968) [fr.].

• CATALEPTIC adj. > © Privitor la catalep- 
aie t © Lovit de catalepsie [fr.]. 
q CAT ALICI, CATALIGE sf. pl. Mold. Bucov. ® Pi
cioroange: Să mă ’nalt pe catallol. Să llu mindru ou cel 
Biol lALECSi); avea catalige parcă Ia picioare (stam.) f © 
Pt. anal. despre picioarele cele lungi ale păsărilor 
din ordinul picioroangelor: cocostiroii cu lungile lor 
catalige... priveau nepăsători toN.) [bg. katarjagal.

'CATALITIC adj. & Privitor la cataliză [fr.]. 
'CATALIZA (-izez) vb. tr. & A descompune, a 

modifica prin'cataliză [fr.].
'CATALIZA (pl.-ze) sf. fi? Acţiunea unor cor

puri care prin singură prezenţa lor modifică com
poziţia chimică a altor corpuri, fără ca ele înseşi 
Să fie modificate [fr.].

• CATALIZATQR adj. şi sm. fi? Se zice despre 
un corp care prin prezenţa sa modifică compo
ziţia altor corpuri, înlesneşte combinarea lor, fără 
a fi el însuşi modificat [cataliza].

'CATALQG (pi.-oage) sn. Cărticică, listă pe care 
se află înscrise în mod metodic numele persoanelor 
sau obiecte de aceeaşi natură: — de cârti; — de plante; 
— de şcolari, etc. [fr. catalogue].

'CATALOGA (-oghez) vb. tr. © A face uii cata
log 1 © A înscrie într’o anumită ordine' într’un 
catalog [fr. ca t a 1 o gu e r].
OCĂTĂMVIU (pl.-Ule,-iie) sn. Bucată scurtă 
de lemn (ce se pune de obiceiu subt un butoiaş, 
BUbt o putinică, etc.): să-l pulu eu cătămiln la iern
at (R.TCOD.).
OCATANA (pl.-ne) sf. Tr.-Carp. a Soldat, ostaş 
(In vechea monarhie austro-ungară): acum un veac 
a test — sub Ipsllante-Vodă, pe vremea Pasvanglllor (Vlah.i 
[ung. k a t O n a].
OCATANţSC, cAtunesc adj. Tr.-Carp. a; De câ
ta n ă, ostăşesc : vom lace din el ată de cusut haine

Fig. 968. Catalepsie.

cătăneştl > (RET.) ; II desbracă de hainele lor" cătăneşti
(RET.). ^
O CAtANEŞTE, cAtuneşte Tr.-Carp. adv. a In 
felul cătaiielor, soldăţeşte: Hai la sabie, cătăneştel 
(sa.); opşltarlul II ţinea cătuneşte (ret.) .
O GAtANI, cAtuNI (-nc3c) ţ. vb. Ir. Tr.-Carp. x A 
înrola, a lua în armată, a face cătană: Că de etnd 
iie-a c&tănltţ Plug din curte n’a ieşit (iK‘-brs.) •

2. vb. intr. A 
* sluli ca soldat, a-şi 
face serviciul mili- 
tar: un moşneag care 
cătun ise tn tinereţe 
vre-o 30 de ani de-a 
rlndul (RET.).
o gAtAnie,cAtu- 
NJE sf. X Tr.-Carp.
Serviciu militar':
ottă vreme a lost In că
tănie, adeseori şl-aadns 
aminte de el (SLv.) ; ii 
Învăţa bine trebllecătu- 
niei (RET.) [că.tană].
c cAtAnevie sf. 
col. Tr.-Carp. x Sol- 
dăţime, ostăşime:
Olt am&t de este de 
hrănit (6RIG.) [că-
t a n ăl.
o cAtAniţA,
cAtAnPTA {pl.-te]sf.
Tr.-Carp. dim. cA- 
tanA.

gatapeteazmA

Fig. 970. Catapult.

Fig. 969. Catapeteazmâ, 
CATAPITEAZMA {pl.- 

Sf. ml ® Perdea (în templul din Ierusalim) atîmată 
dinaintea Sfintei Sfintelor: şi catapeteazma bisericii să 
rupse In doc de sus plnă Jos (bibl.)H © Iconostas, tîmplă 
([Bl 969): InlAuntrul acestei biserici cu frumoasa-1 catapl- 
teazmă ce pare o horbotă de marmură (vlah.) [ngr. xaxa- 
icsT(»c|j.a].

'GATAFLASMA (pî.-me) Sf. / Pastă deasă în
tinsă pe o pînză care se aplică pe pielea unul 
bolnav, oblojeală 
[fr.].
'GATAPyLT

(pl.-t»)sn., 'oÂTA- 
pPLTA (pl.-te) sf.
X Maşină de răz- 
boiu de care se. 
serveau popoarele 
vechi' spre a a- 
runca pietroaie 
şi săgeţi asupra 
vrăjmaşului ([■.[ 970): deodată pornesc toate catapultele 
cetătll să împroaşte cu pietre (vlah.) [fr.].

'GATAR (pf.-aruri) sn. f ® Inflamaţiune a unei 
membrane mucoase, însoţită adesea de scurgere 
H © Guturaiu [fr.].

'GATAHAGTA [pl.-te) sf. ® • Căderea apelor 
unui fluviu dintr’un Ioc înalt ([a] 971): cataracta Nia
garei II © (în stil biblic): apele potopului, porţi 
sau zăgazuri care stăvilesc apele cereşti; pr. ext.:
cataractele cerulnl se vor deschide pentru lunga... ploaie a 
toamnei timpurii iiro.i H © / Albeaţă (la ochi) [fr.].
'GATARAL adj. f De natura catarului [fr.].
GATARAMA, OOAtArAMA {pl. cătărăml) sf. ® 

Inel sau dreptunghiu de metal în interiorul căruia 
se află unul sau mai multe vîrfuri care se învîr- 
tesc în jurul 
unei axe şi care 
slujeşte să în
cheie o cingă
toare. o curea, 
etc. (in 972) f
© ® La • —,
Straşnic, sdra- 
Văn, în gradul 
cel mai înalt:
bătaie la beţie 
la ^; prieteni la
intimi, nedes
părţiţi. Fig. 971. Cataracta Nilului la Assuan.
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Fig. 972. Cataramă.

CATAJIE sf. ® Faptul de a c ft t a pw oAu- 
TARE n'© ^ Ţintă la capă
tul ţevii unei arme de foc şi 
care serveşte spre ă ochi ; o
M'tl mal vaaft ocbll bărtuell şl bă
tălii, olt... puşca o avea ^ pe (eavă 
uip.) (?) A lua la •«, a ochi, a lua 
la ţintă.: Instrună iute arcul, pase 
steeata şl b luă Ia (isp.).

CATARG (pi.-suri) sn. Mold.
= CATART: şueră'n vtnt frlngblUe In tiu ie de ^orl

<vLAH.) [catart -Hcatargă]. 
t GATARGÂ (pi.-se) s/. © ^ ţ Galeră: sosind 

cu cătărglle supt Ţarlgral (varl.) ; Rob la Turci pe marea 
albă, Să-mi tragi ziua la Să-ml tragi catarga pe uscat 
Şi noaptea cu fler legat (toc.) ^ ® ţ Pedeapsă CU trl- 
miterea la galere: nloe bolarll nloe teolorll lor nu se 
vor certa ou catarga sau ou ocna (prv.-mb.) ^ © Trans, 
cAtaruA, cAtabcA, sanie mai mică cu care oamenii 
îşi aduc lemne din pădure în timpul iernii (v»c.) 
{gr.-biz. xdcspfov],
t GAtARIG sm. Copilandru:^ este dela 15 ani 

ptnă In doăzecl şl doi (prv.-mb.) ; vlrsta cătărl- 
gulul tot In toate cu a copilului se potriveşte 
pină la 17 ani (CAnt.).
OGATARIGĂlsm. O/fe/7. Bătrîn ver
de, om bătrin încă în putere (ciauş.). 
oGATARIGĂ2 (pi.-lgi) sf. © Mold.
Maram. (şez.) (brl.) = cataljoA f © 
pf. Trans. mc.) X Piftie, răcituri. 
t gAtARIGIE sf. Virsta copilan

drului: o&tArlgla, oirea de la 14 ani pln& 
la 21 ee anle (CANT.) [cătărig],
t GATABOIU sbst. j? ® ţ Dambla, 

apoplexie t © Mold. Guturaiu; gripă:
bletal soare an agluna a pătimi şi el de
(ALECs.) [ngr. Kax'zppoij].

CATART (pj.-turi), -tesn. a. Grin
dă mare' de lemn sau de fier, de care 
s tn t legate p înzele unei corăbii {[D 973):
snlnd... pini la .vele si vergelele cele mai de 
ane, ca să strtng&...vlntrelele ((.-se.) [ngr. 
y.nxiipz’,].

CATARTOSI CATOETOSJ.
CATASTIF ("pi.-le), t CATASTIH [pi.

-ise.-ihnri) sn.'Condică, registru: la toti 
din mahalana noastră an mers agenţii cu' 
cataetltele icar.) : ne seria la catastih nişte 
preturi destul de pipărate (grio.) ; in fle-oe zl socoteli st 
catastlse (Dlvr.) [ngr. xarâGTtXov]. 
ţ GATASTIŞEL (pj.-ele) sn. ® dim. CAŢASTIH. 

^ (D t lă Codicil: aceea ce au scris mal pe nrmă, se 
ohlamă V Bau răvăsel (prv.-mb.) .

'CATASTROfA ipl.-te) sf. © Nenorocire gro
zavă, întîmplâre jalnică U © Sfîrşit nenorocit, 
moarte tragică D © O Desnodămintul, sfîrşitul 
jalnic al unei tragedii [fr.]. 
t CATATRICSI (-ioseac) vb. tr. A persecuta: dacă 

ar 11 fost'vreodată opozant, Înţeleg să ile caţatrioslt (Alecs.) 
[ngr. viit. xfxTorpe^iu < xararpsxt**].

GAtATURA ww CAUTATţraA.
CAtAţiME sf. Cantitate, mulţime: o v ne

măsurată de griu (âALc.i [cît -{- mulţime, sub 
influenţa Iui cantitate].

GATAVASIE Sf. njj Cintare bisericiască despre 
coborîrea Mlnt’uitoruiui în iad [gr. Aata^oatţ].

CATAVASIER (pi.-re) sn. njj Carte biseri- 
ceăscă In care se cuprind clntările numite c a- 
t a V a s i i.CAtgAVN fw oAp-
caun.-catedra (pi.-re)
Sf. » © Tribună, scaun 
mai ridicat ce 0- 
cupă un profesor 
într’o şcoală şi de ' 
unde face lecţia ([D "
974). t © Funcţiu
nea, postul de pro
fesor [lat.].
-catedrala (pi.-le) sf.

Fiţ. 973- 
Catart.

Fig, 974. Catedra.

tai © Biserica

adj. ©

principală în reşedinţa episcopală Şi unde slu- CAT- 
jeşte de obiceiu episcopul: ([D 975) t PAT
H © Biserica, cea mai Însemnată * ' 1
dintr'o localitate: In Inmlna limpede 
a zorilor, se înaltă , ml 1 de catedrale 
(VLAH.) [fr.].

- CAŢ.EGQRIC
După ‘dreapta jude
cată, conform raţiu
nii li © Limpede, lă
murit, hotărlt: răsr 
pun se prlhtr'un reluz 
(i.-GH.) [fr.].
-CATEGORIE sf.

® +++ Ori-ce diviziune 
cemintea, spre a u- 
şura înţelegerea, sta
bileşte în lucruri sau Fig.-975. Catedrala din Sibiu.

în ideile pe care le reprezintă lucrurile; clasifica
rea ideilor: (»tegoriiie iul Kant f © Clasă in care 
se aşază sau din care fac parte lucrurile de aceeaşi 
natură, soiu, spiţă [fr.].

CATEHET m- CATIHET.
-CATEHISM (pi.-me) sn. ® gjJ Învăţătură, sub 

formă de Întrebări şi răspunsuri, despre dogma 
creştină şi morala ei H Carte ce cuprinde
această învăţătură; vui caivinesc f © Titlu dat 
unor cărţi ce conţin o expunere sumară a unei şti
inţe, sub formă de Întrebări şi răspunsuri (i.-gh.» 
[fr.].

GATEHVMţJN sm. aJ Cel ce se instrueşte spre 
a fi pregătit să primească botezul [ngr.].- 
t GAtelIN, cAtiljn adv. Incet(işor); clte puţin 
[o î t e-i-1 in].
ţ GATERGA = OATABOA ©©: 11 certa on caterga 

In toata viata lor iprv.-lp.).
t GATERGAR sm. Ticălos, pungaş: eitl nn nn 

pehlivan (ALecs.i [ngr.].
O GATERpiGA (pi.-Inel) Sf. Mold. J Flaşnetă
[rut.].

CATERISI (-iseso) vb. tr. A destitui, a scoate 
din demnitatea 
de preot: ddeft 
vre-imul din clerlol 
ar tnârftzni b& ooă* 
rască pe episcop... 
s& se oaterls6soă 
(PRV.-MB;) [ngr.J A 
•GATţîTA

(pi.-te) Sf. A
Una din cele 
douălaturioare

CATETA

Fig. 978. 
Catetometru.

Fig. 976. .C. C. Catete.

formează unghiul drept Intr’un triun- 
ghiu dreptunghiu (g 976)
[fr.].
-CATETţlR (pi.-re) sn. f ?

Sondă pentru băşica udului 
(H 977) [fr.].
-CATETOMETRU (pi.

-tre) sn. 15 Instrument care ,, 
serveşte să măsoare cu pre- ^ 
ciziune mici distanţe ver
ticale (1) 978) [fr.]. Fig-977-

CATIFEA, s/.aaStofă de Catetere. 
mătase, de bumbac sau de 
lină a cărei faţă e acoperită cu un păr scurt şl des;
0: Btrecurfi, printre genele el de *, dond laorftml (dlvr.)
[tc.].

CATIFELAT adj. Ce seamănă cu c a t if eaua, 
moale şi neted cum e catifeaua: zorelele începeau eâ-el 
ridice florile (D.-zamp.) .

GATIFELfU adj. ✓ în felul catifelei: 
oohl mari negri, catUelil (ALec8<).

GATIFELVTA (pi.-ute) S/. © dim. CATIFEA H 
© 4. Plantă cu flori violete sau albastre, pătate cu 
alb şi galben, ale căror petale seamănă la pipăit 
cu catifeaua; numită şi „trei-fraţi-pătaţi”, „pan
sea”, „panseluţă”, etc. (Viola tricolor) ((sj 979, 
980).

CATIGORp: sf. © = CATEGORIE H © Defăi
mare, calomnie: el Măria Ta al crezut toate aceste cati
gorii f (FiL.) [ngr.].
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CAT-
CÂT

CATIGOFlSţ (-Jeeso) vb. ir, A defăima, a ca-

Fig. 979. Catifeluţă 
cultivată.

Fig. 980. 
Catifeluţă.

lomnia: Iăr& nici un temelu, să catlgoilseştl BBtIei'rpe o 
prietenă] (Carj [ngr.].

CATIHET sm. fi Cel ce învaţă pe şcolari cate
hismul: figura păilnlelul catlbelu, profesorul nostru de re
ligie (VLAH.) [ngr.].

CATIHţS Sîl. gg} Catehism: spuneau cu ochii În
chişi cele şapte taine din cel mare (Crg.) [ngr.].

GATIHISI, (-isesc] vb. Ir. gg} A învăţa pe cineva 
dogmele religiunii creştine; pr. a iniţia: cunoscind 
numai pe şeful său Imediat... care-1 catehlslee (I.-6H.) [ngr. 
Viit. xctTYj/toa) < uatv]/©].
ocAtilin cATELJN.
'CATILINARA (pj.-are) sf. ® ^ Fie-care din 

cele patru cuvîntări ale lui Cicerone împotriva lui 
Catilina K ® © a? Discurs vehement şi agresiv
[fr-]v

CAtimE sf. Cantitate [c ît].
CATINA (pl.-ne) Sf. ♦ ® Arbust spinos, cu 

flori purpurii, care creşte cultivat sau spontan', pe 
Ungă garduri; produce nişte bobite roşii şi lungă- 
reţe, otrăvitoare; numit şi „cătină-de-garduri”, „ră- 
chişoară”, „zabarică”, etc. (LyciumvulgaTe): ur
cam din uşor, pe euli bolti de cătini, printre înaltele ferlge
ivLAH.) 1f © Arbust spinos, cu frunze albicioase, cu 
flori galbene ruginii, care produce nişte bobiţe 
galbene-portocalii; creşte mai ales pe albia rîuri-

Fig. 981. 
Cătină liilbă).

Fig. 982. 
Cătină*mică.

Fig. 983. 
Câtină-roşie.

lor de la poalele munţilor; numit şi ,,cătină-albă” 
(Hippophae rhamvoldes) (p 981) 11 ® cAtjnA- 
hicA, frumos arbust cu flori albe trandafirii, ale 
c®nii ramuri verzi pot înlocui hameiul în fabri- 
caţiunea berei; numit şi „cătină-mică” (Myrica- 
Tia germanica) (p 982) 1| ® cAtjkA-eoşie, arbust 
originar din Europa meridională, care creşte prin 
nlsipurUe de ia marginea rîurilor şi e cultivat 
adesea ca plantă ornamentală (Tamarix gallica) 
(P 983).

CĂTINEL 1. adv. încet, Incetinel: umbla ca 
•a n'o auda împăratul icrg.i.

2. adj. (/. cAtinicA) Puţin, puţintel: după ce mal 
trecu catinica vreme iisp.) [c ă t e 1 i n, metatezatsub 
influenţa lui î n c e t i n e 1]. 
t gAţineL'VŞ adv. dim. cAtinel.

O C Ating AN adv. Trans. Oaş. •= cAtinel 1.
CĂTINIŞ (pi.-işuri) sn. col. cATpjA. Planta- 

ţiune de căline, multe cătlne la un loc: gardurile
ca suprima olnd »ul plantat s’a Îndesit IPAtr.i.

Fig. 984. Catir.

CATţR sm., catJrcA (pl.-ce) sf. ^ ® AnimaE 
mamifer infecund, corci- 
tură de măgar şi iapă;' 
capul seamănă cu al mă
garului, cu urechile ceva 
mai scurte; gîtul e scurt ’ 
şi greabănul adîncit; co
pitele sînt mari, dar 
aduc cu ale măgarului; 
animalul acesta, deşi 
foarte îndărătnic, aduce 
mari foloase în locurile 
muntoase (dj 984): obici- 
nula sa căiareasca prin oraş 
pe o muşcoale sau catlrcă (odob.i H ® Spinare de cetlrr
defect al confoimăţiunîi calului (numit şi „spi
nare de crap”) care are spinarea convexă şi sdrun- 
cină foarte mult pe călăreţi 1) ® De rasă ames
tecată, corcitură [tc.].
•CATţîD sm. A Polul negativ al unei pile elec

trice; numit şi,,electrod negativ” Lfr- c a t h o d e]. 
‘CATODIC adj. M Baze ~e, fluxul de electri

citate negativă emis de catcdul unui tub cu gaz. 
extrem de rarefiat [fr.].
‘CATOLIC 1. adj. ed Care aparţine religiunii 

creştine'apusene al c^ei şef spiritual e Papa; 
© F: e mal declt papa.

2. sm. Persoană ce profesează această religiu- 
ne [fr.].
‘CATOLICISM sbst. uj} Religiunea catolică 

[fr.].
‘CATQFTRICA sf. 15 Partea fizicei care stu

diază efectele resfringerii luminii [fr.]. 
ţ CAT OHTOSI, O CATARTOSJ (-oseso) vb. ir. A 
izbuti: n’o calortoslt sa mă scoaţă din minte ialecs. [ngr. 
viit. xaToefiiioux zavopţlovui].
t cAtbA s*“ cAtbe.

CĂTEAF'USE sf. pl. F Calabalîc, lucruşoare. 
cele trebuincioase pentru îmbrăcăminte: intiiu mer
geau carele cn ostaşilor leşeşti (isp.) ; a-şl lua -«■le, a-şr 
strînge calabalîcul; a se căra.
OCATBAMA sf. Bucov. = catran.

CATBAN, OcAtban sbst. Substanţă răşinoasă 
neagră, U'chidă, cu care se ung corăbiile, parii; 
seîndurile, funiile, ele., spre a nu se strica de apăr
l-a una cu din creştet piuă ’n tălpi (I.-OH.); ©: a se tace 
(loc st) ~ de minie, a se înfuria peste măsură [tc.].

cAtbANI (-ănesc) 1. vb. Ir. ® A unge cu c a- 
t r a n: caută nouă piei de bivol, să le cătrăneşti şl să le 
aşezi bine pe mine iisp.) 1| ® © A invenina, 
a amărî: minca-l-ar locu, că ne-a cătrănit. 
sniietni (o-zamf.i H ® © A înfuria, a în
tărită grozav.

2. vb. refl. ® A se face negru cai 
catranul H ® © A se întărită pestei 
măsură, a se face foc şi pară de mînie:i
ee cătrăni de minte clud văzu necuvlincioastă 
purtare a balduculul iiep.i T
OCĂTBĂNIŢA (pî.-te) Sf. ® Tr.-Carp.
Chibrit K ® OUen. Vasul în care se 
ţine catran păcomiţă <rv.-crg.) .

CATBE, Mold. Tr.-Carp. cAtrA prep.
® Arată direcţiunea în spaţiu sau în 
timp, spre: mlază-noepte; ^ seară H ® I 
Faţă de: se arăta bun şl milostiv toţi 11J 
® De—, a) dinspre, despre, de: de-' 
apus; ca să-şl opere tara şi pămlntul său de 
căiră Stlll şl Gctl şl de căiră altl vecini (let.i; 
b) de: Iubit de — (otl H ® La: vorbe ce le-a 
zis D-zeu căire oamenii cei dintlln (ret.) [lat.
contra >cătră, devenit către 
sub influenţa lui ! n t r e].
OCATBINŢA, cATRJNTA, CATRJNTA (pL-te) Sf. 
Mold. Bucov. .e. Şorţ de lină purtat de ţărance 
deasupra cămăşii; fotă ([^ 985): cn catrinţa sumeasă 
In brlu (O..ZAMF.); călrlnţa, bătută In llr frumos, 1 se rotunjeş
te pe pnipi (8LV.) [ung. katrinka, katrinca].

CĂT'ţiN, Mold. coTţfN (pl.-ne) sn. O Sătuleţ, sat 
mic cu un număr restrlns de case: Noaptea s’a lăsat p» 
vale şl cătonn-1 adormit (vlah.) [probabil de orig. ilirică, 
comp. alb. srb. k a t u n, etc.].
OCÂTUNţ... = cATAHJ...

Fig. 985. 
Catrinţa.
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oCĂTUR sm.^^ ® Olfen. Trunchiu subţire de copac 
ce rSmîne în pâmînt după ce s’a tăiat copacul H 
© Tranş. Uaram. Copac tînăr, cu trunchiul foarte 
subţire: nu mal merg mult şi dau de un sdravăn <ret.).

CAtuşă (pl.-şi, /-se) s/. © Pisică t 
© Bucată de lemn încovoiat la capătul proţa
pului H © {£e Bucată de lemn bătută între doi că
priori la acoperişul unei case, spre a-i împiedeca să 
se desfacă (ew-i^ 850) : c&tusele ce împreuna căpriorii... 
măresc rezlslents la presiunea vlntulnl' (PAc.) "1 ® #
Plantă ierbcasă cu flori roşii, cu miros greu 
(Ballota nigra) ([Şl 986) t ® pi. Legătură de fier, 
de lemn sau de frînghie cu care se prind una de 
alta mîinile unui arestat, obezi: Mă luara, ma legara.
In câtuşi de lemn m au pus (PANN); Cu picioarele ’n butuci 
Şl cu mini le ’n cătuşl (ALECS.); CF,' : slnţ sublime momentele 
clnd un popor sferma obedele şl cătuşele tiraniei (Car.) [lat. 
c a 11 a -1- suf. -u şă].

Fig. 986. Cătuşă.

CATUŞNICĂ (pi.-cl) «/.♦
© Plantă cu miros aroma- Fig. 987. Catuşnica. 
tic pătrunzător, cu flori albe ■ 
sau roşietice, pe dinăuntru cu puncte roşii; pisicile 
o caută foarte mult, se tăvălesc peste ea şi o mă- 
nîncă cu mare poftă; numită şi „iarba-mîţei”, 
„minta-mîţei”, ,,iaibă-flocGasă’’ sau „iarba-vîntu- 
lui” (Nepeta caiaria) ([D987) t ®-sAlbaticA = 
voRONjc, voronjcA [cătuşă].

CAŢAl interj. Imită strigătul coţofe- 
nei: '^I sâ prindeţi o coţofana laura, dară nu
pe mine (isp.) [oncm.].

CAŢA1 (pi.-ţi) sf. Ki Băţ lung cu un 
cîriig la capăt, cu care ciobanul prinde 
oile de picior ([gj 988): Ma bagei la cio
bani sluga, îmi detera gluga (ALECs.-P ); (Ş : a 
umbla cu caţa, a căuta Să înşele H ® (j, adv.
A sia a nu se urni din loc, a sta ca în
fipt într’un loc; a ce pune * pe cepul cuiva,
a se ţinea scaiu de cineva, stăruind din 
răsputeri [a că ţa].

CAŢA2 (pi.-te) sf. f © Gură rea, 
supărătoare, cicălitoare: nu-ţi mai tace caţa 
ţ[ © Persoană rea şi cicălitoare, căreia nu-i, 
mai tace gura H ® ® Procuror [caţa 1].

CAŢAQN sm. f Poreclă a Grecilor: 
nu-ml mal pomeni de *ul cel de dascal, lua-l-ar 
n&bftdftlcele (ALecs.) .

CAţAra (caţăr) vb. refl. © A se.sui 
acăţîndu-se cu mîinile şi cu picioarele; a 1 
se sui grăpiş: căţărlndu-se de stell de plafiă ca . 
pisicile (ISP.) H © A A se înălţa (vojb. de '
plante) acăţîndu-se de un sprijin sau în- al ' 
făşurîndu-se pe tulpina altor plante: se caţără siir- 
cnrlle veţzl ale zorelelor iiro.) [a C ă ţ a].

CAţArATOAREI (pî.-re) sf. i © = GBIO- 
NOAIE (-NEAGRA) H © = SCORTAH ţf ® pl. = ACAţA- 
TOARE ® [căţăra].

CAţARI = cAtARA.
GAŢAUN = CAŢAQN.
caţaveica (pi.-cl) sf. ® Motd. Bucov. .e. Scur- 

teică: ce frumoasă » am să fac ne
vestei mele din blana latul vulpolu
icRG.) ţi © A Mistrie mică
care se serveşte zidarul__
989) f © Olten. Oală de mă- Fig. 989. : Caţaveica, 
rime mijlocie [© <rut.; pen
tru ® comp. srb. big. kaca ,,oală“].

cAţea (pi.-ţeie) sf. ® ^ Partea femeiască a 
CÎinelui; ©: căţeaua, de pripă, Işl naşte căţeii fără ochi; 
©: pe aşa de vreme (CRb.i, pe aşa vreme rea II © © F 
Femeie desfrînată şi neruşinată: ce mai vrei, ~ neru
şinată F (VLAH.) ţi ® © A da --na, a părui, a da o pă
ruială: şl-l mal deră *ua de credeai că se pierde prin mtl-, 
nile lor (I6P.1 ţi ® Căţeaua, un danţ ţărănesc (JIP.l (pamf.i 
[lat. o a t ă 11 a].

CAţel (pl.-ţei) sm. ® 7^ Cîine mic,[puiu de 
cîine, cîine de curînd năs
cut; F cu.«', cu purcel, 
cu tot calabalţcul, cu tot 
ce are, cu tou ai casei; , .
n’are nici... nlclpurcel. II'circ
pe nimeni, e fără familie, 
fără copii ţi © © Linguşi
tor josnic ţi ® yt, Puiu

CAT
CAU

Fig. 990.
Căţelul-pămintului.

de fiară sălbatecă: de lup, de urs, de vulpe ţl ® 
cATELUL-PAMtNTCLUi, animal mamifer, din or
dinul rozătoarelor, care trăeşte sub pămînt un- 
de-şi sapă . galerii, foarte complicate; corpul lui, 
ce seamănă cu al cîrtiţei, e greoiu; capul e mare, 
n'are urechi, iar ochii, ascunşi sub piele, nu se 
văd de loc (Spalax typhlus) ([b] 990) ţl ® # Larva 
albinei ţl ® # ~ul-frasinilor = gIndac-de-torbA 
ţl © ♦ Unul din firele din care e alcătuită căpă- 
ţîna de usturoiu ţ[ ® Băn. Kg Parte dintr’un scul 
sau motcă, alcătuită din 60 de fire sau 20 de 
,,verbe“ tuiio.i ţf © Băn. aîa Fie-care din stîlpii sau 
furcile casei <uub.) ţf @ / = mAsea ® d ţl ® pl. 
f Bubuliţe mici ce se formează în jurul unui bu- 
boiu ţ| ® / cAtei-de-torbA, nişte băşicuţe mici, 
ca spuzeala, ce se foimează sub limbă [lat. ca- 
t ă 11u s].

CAţelANDRU sm. © Căţel măricel:
Vre-o cincizeci de căţelendri care păzesc pe la mandre 
aoc.) ţl ® ^ Puiu măricel al unei fiare: csi din 
urmă pul al vulpii se făcuse căţelandrl (isp.) ţ[ ® © Olten.
Copilandru.

CAţelI (-elesc) vb. refl. © A se împreuna 
(vorb. de cîini) ţl © Mold. (pamf.), # A se întinde, a se 
înmulţi {vorb. de buruieni) ţl ® / © A se împuia, 
a se propaga {vorb. de bube): nişte bubuţe cari ne
încetat se înmulţesc şl se căţelesc (mar.) [căţel].

CAŢELUŞ sm. dim. cAţel.
CAŢELUŞA (pî.-şe) sf. dim. CAŢEA: am o .»> 

albă şt tot clmpul aleargă (ooR.) [ghicitoare despre 
„coasă”).

CAŢIE = cATOIE : o — de argint cu flori suflate In 
aur (ISP.) [ngr. xav^i],
t CAţîN (pî.-ne) sn. Strachină [lat. c a 11 n u m]. 

O cAţÎNA (pi.-ne) Sf. Trans. (vic.) Covată, troacă 
de pîine [căţîn]. i'„> . ;

cAţUIE sf. Alumătoare,[vaSidetme- 
tal în care se pun 
cărbuni şi tămîie, 
sau alte aromate, 
pentru afumat în casă 
(iBl 991): abia ţinea In 
mină căţnia cu jăratec 
(6RL.) [că. ţ ie].
•cAţuletA [pl.

-te) S/. = CASOLţîTA:
In dulcea atmosferă de 
plante arâmale Ce ard 
In căfulete prin coUurI
aninate (alecs.) [c a s 0 1 6 t ă, influenţat de 
ţ u i e].

CAXJAs/. Mold. Gogoriţă (cu care se sperie
copiii): se vor teme de tine ca copiii de caua (Alecs.); 11 sparle 
că vine borza, că 7lne caua sau că vine lupul să~l mănlnce 
ivoR.) [rut. kava].
O CAUACIU sm. Trans. Maram. = COVAOIU.

CAUC1 (pi.-ce) sn. Olten. Băn.
Trans. = cApş © © (H1992) [lat. i\ 
c a u c u s]. A
t CAUC2 (pi.-ce) sn. â. © Că-ţ2: 

ciulă înaltă de postav, de pîslă 6 
sau de piele de miel, cu fundul 
mai lat, purtată odinioară de bo
ieri, de boierinaşi şi de slugile 
boiereşti ([U 994), mai tîrziu de neguţători şi

Fig. 991. Cătuie 
(Mânăsiirea Ţigăneşti).

că-

Fig. 99a. Cauc.
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CAU- In urmă de călugări si călugărire: iă9& -«ni V6 ochi, ca

CAU nu tle cunoBont de slugile cărţii (nu); (ntllnl un oăln- 
gftraşţ II dădu veşmintele elşl-1 lud rasa şi -*'ul Iul (dlvr.)
H ® Un fel de conciu pe care-1 poartă femeile din 
unele regiuni al^ţării: neveateie şi-au 
tnlllt şl un lei de m&ndstlresc, pe care-1 
acopere tulpanul iiro.) [tc.].

•CAUCAZIAN 1. adj. O Din Cau- 
cazia, a locuitorilor din Cauoazia;

993* Arbore de cauciuc.
B. Extragerea cauciucului. Fig, 994. C. Cauc.

jb
ras& -*'â, rasa albă (care se presupune că se trage 
din Gaucaz).

2. sm., CAUCAZIANA (pi.-ne) s/. Locuitor (locui
toare) din Gaucazia [fr.].
•CAUCIUC (pZ.-ucuri) sn.^ Substanţă solidă, 

elastică, extrasă din sucul lăptos al unui mare 
număr de vegetale din ţările tropicale (a] 993); 
numit şi ,,gumă elastică'1 [fr.].

•CAUDAL adj. ® De la coadă, ce ţine de coadă f 
® Aripioara -«■a, aceea cu care se termină coada 
peştilor [fr.].

•CAUDpi adj. ® Furcile -~o ww P. IST. 1f ® ,® 
A traco sub înrciie —e, a suporta nişte condiţiunl 
umilitoare; In toga, pllnglnd de ruşine, I-om trece sub 
furci'^0 (coşB.) [lat.].
o CAULĂ, oAulA (pl.-le) sf. Trans. Bucov. Plu
tă mică ce serveşte ca pod umblător; a găsit aici 
o- lata romanca care l-a trecut cu caula (peste Nistru)
(ORIO.l .
OCAUNĂ (pl.-ne) s/. Băn. (uun.i X Gura ocnei, 
gaura pe unde se intră în ocnă [srb. kavna< 
germ. Kau e].
OCĂUNI (caun) vt). iutv. Olten. (vîRc.) A schelălăi 
după iepure {vorb. de copoiu).

•CAUSTIC adj. ® & Gare arde, roade, măntncă: 
soda ~a f ® ® Muşcător, sa
tiric [fr.].

•CAUSTICITATE s/. ® în
suşirea substanţelor caustice 
ir ® ® Vorbire înţepătoare, 
muşcătoare [tr.].cĂvş (pl.-şe) şn. ® Lin
gura mare de lemn cu coada 
foarte scurtă, cu care se 
scoate făină sau grăunţe 
din sac (iŞj 995): ctnd le cer 
un ~ de taină ori o mina de sare 
(NEOR.); Mold. @ :.vine Draguş la

vine vremea să-mi ceară 
ajutor, vine timpul să aibă 
nevoie de mine K ® Lingură 
mare de lemn cu coada lun- 
g&. şi de diferite forme, 
cu care se bea apă la izvor 
(iBl 9961.: trebuia ... sa beau cu 

aIuI din butoiul companiei (LUN6.)
H ® Lingură marc, cu coada 
lungă, cu care se toarnă vi
nul din pritoacă în cadă ('[|]
997) t ® A = OANOioo H ®

Lopăţica cu care se scoate

Fig. 995. Căuş.

Fig. 996. Fig. 997. 
Căuşe Căuş. 

de izvor.

apa intrată în luntre; numită şi„răscol”, ,,ispol” 
sau ,,scofiţă” 11®,^. Giutura de la roata morii 
de' apă, numită şi ,,oupă” sau ,,blid”: apa cade 
cu repeglune In şl le Invlrteşta (ION.) [comp. pol. 
k O u s z].

CAUŞEL (pl.-ele) sn. dim. OAţrş ® ('Jj 998).

Fig. 998. Căuşel.

OGĂUŞI (-uşesc) vb. It. Trans. şi' refl. A (se) 
zăpăci, a'(se) buimăci: de la o vreme s’q Incaizlt şl 
b'o duşIt de cap (grm.).

CA'UTA (caut), cAtA (cat) 1.
Vb. tr. ® a’ umbla să afle, să 
găsească ceva pierdut sau ră
tăcit: Iml caut paidrla; (ţt: cine 
cauta, găseşte, a) cine stărueştc, 
izbuteşte; fiecine lucrează, ago
niseşte; cauta ziua de Ieri, caută fără Să ştie ce, 
caută un lucru ce nu se poate găsi; ew-AC, iapA, 
papura H © a umbla să găsească pe' cineva: s’a 
dus sa-i caute pe frate-sau H @ A umbla după ceva, 
a se sili să afle, să capete ăau să descopere ceva:
^ o slujbă; » ai se Însoare; batale; cearta: so-
lutlunea unei probleme H ® A scotoci: prin buzu
nare H © A încerca, a se sili: i»' sa scape; con
ştiinţa Iul vinovata căută sa se apere (Vlam.) H ® A cerceta 
un bolnav şi a-1 îngriji: cauta bolnavii din sat şl mln- 
giia pe şaraci iodob.) K ® A îngriji, a admmistra: tşi 
cauta singur moşia U ® A ţmea seama, a lua în consi
deraţie: Nu-l cauta chipul, nu-1 duta anii ipann) H ® A 
veni într'un loc (ou intenţiuni bune sau rele), a se 
duce într’un loc spre a face ceva: n’ai ce-»’ in casa 
mea f ® A-şi îndrepta privîrile spre a vedea sau 
cerceta ceva, a privi, a se. uita: ctnd o caiitai, era cn 
ochii s caid aţi In lacraml iisp.); svOAL.

2. vb. intr. ® A privi, a-şi îndrepta prîvirile, 
a se uita: copilul, ctndu-l botezi, trebne sa caute cn 
lata cătra răsărit (prv.-mb.); cata Intr'o parte şl tntr’alta 
şl nu văzu nicairi lumina usp.i t ® A ţmea seamă, a 
lua în consideraţie; nu caut la preţ; ludedtorii ... sa 
nn-l caute cad e sarac, cl sa-1 Judece pe dreptate (prv.-mb.>; 
cit stnt eu de bllnd şl cit eşti de bătrină, nu-tl caut,- te 
cotonogesc! (car.) t ® A se îngriji, a avea grijă: — de 
casă; a-şl de drum, a-şi urma drumul, fără a se 
ocupa de alţii sau de altele; a-şi — de treaba, a sta 
de-o parte, fără a se amesteca în treburile altora 
1f ® la (sau Iu) stele, —- In cârti, a Umbla să ghi
cească norocul (miva-prin cercetarea stelelor; prm 
aşezarea cărţilor de joc.

3. vb. refl. A se îngriji (vorb. de un bolnav), a-şi 
vedea de sănătate; s’a cautat ou doctori şl cu babe, dar 
nimic nu l-a lolosit; F: al dreptate, numai hu te cauţi, 
se zice, în ironie, cuiva care se plînge de o nedrep
tate, (într’o chestiune de puţmă importanţă).

4. vb. unipevs. caut A (mai adesea cata), trebue: 
cată sa-l asculţi, daca-tl porunceşte ceva [lat. •c a U - 
tare< cautus; forma cata a rezultat din 
căuta < căota, întocmai ca Hreca < faureca].

CAUTAJRE sf. ® Faptul deacăuta 1[ ©Tre
cere, cerere (de a fi cumpărat): meseria aceasta nu 
mal are-V iisp.) t ® îngrijire: —a bolnavilor 1] ® Pri
vire, căutătură H ® t Revista trupelor.

CAUtATOR, ocAtAtor 1. adj. verb. cA(u)ta. 
Gare’caută. ’

2. sm.. Gel ce caută: •«' de lucru; la stele.
3. cAutAtoabe, cotAtoare sf. Trans. Oglindă'

din zori de zl... nu s'a mal mişcat de la căutătoare (SLV.).
CAUtAT'URA (pl.-turi) sf. Privire, ochire: 

1 s’a părut ca vede In ochii uşierului o * suspecta de bot 
care plodeşte (Vlah.) ; mal aruncam... o ^ 
jalnica spre munţii Neamţului iCRO.) [C ă U- 
ta].

• CAUTţlR (pi.-ere) sn. / ® Ori-ce 
substanţă care, aplicată pe piele, pro
duce efectul unei arsuri H ® Rană arti
ficială produsă pe braţ sau pe picior 
pentru a produce o scurgere de purbiu t 
@ Instrument de chirurgie, de diferite 
forme, cu care se cauterizează (Hi 
999) [fr.].

•CAUTERIZA (-izez) vb. Ir. f A arde 
carnea cu o substanţă caustică sau cu 
un fier înroşit în foc [fr.].
• C AUTERIZARE, 'CAUTERIZAT! (UN)E 

sf. f Faptul de a cauteriza [fr.].
•GAU’ţ’IUNE sf. V ® Garanţie, 

chezăşie | © Persoana oare dă o garanţie, chezaş; 
supus la -*•, în care nu se poate avea încredere, care 
dă de bănuit [fr.].

'CAUZA (-zezţrb. ,'r. A pricinui, a fi pricina [ir.].

Fig. 999- 
Cautere.
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*CAUZA [pi.-Zi) sf. ® Ceea ce face sJ se produ
că, să se întîmple, să fie ceva 1 ® Pricină; motiv: 
din că, din pricină că, pentru că, fiindcă H ® rt 
Proces: a pleda o~; a scoate din'» *1 ® Interes: a 
face comună ca cineva, a-şi uni interesele cu ale al
tuia, a se uni cu cineva [iat.].

* CAUZAI, adj. Of Care ţine de o cauză, care 
arată-o cauză: propoziti(un)e—ă [fr.].
‘CAUZALITATE sf. ® Acţiunea efectivă a 

unei cauze, modul cum lucrează o cauză | ® Ra
portul între cauză şi efect [fr.].

‘CAUZAŞ sm. ® Care aparţine aceluiaşi partid, 
părtaş; pricinaş 1| ® F Conspirator, complotist: 
ce sinteti d-voastră, mă rog? ...vagabonzi,,. zavragii... cău-
zasiP (CAR.) [cauză -i-suf. -aş].
‘CAUZATIVadj. De cauză,care arată cauza[fr.].

CAVAF sm. ® Cizmar care lucrează Încălţă
minte ordinară, grosolană: se zăreau vre-o zece, cinci
sprezece învelişuri... sub care locuiau cttiva *1 (l.-GH ) [tc.].

CÂvAfie sf. ® ffi Meseria .cavalului ţ 
® V Atelierul sau prăvălia cava
lului.

CAVAL (pl.-aie) sn. J Fluier cio
bănesc lung de aproape un metru (’W]
1000): era şi vinător si cioban 1... clntăret 
cu e^ul (nooB.) [tc.].

c A V ÂL Arie ■*- cavalerie2 
[ngr.]. ■ ■

. ‘CAVALCADA (pl.-de) sf. ® Plim
bare făcută de mai multe persoane că
lare: aceste cavalcade a domniţei cu curtea
nul, da ocazie de multe bănuell (OOOB.) f' ®
Ceată de călăreţi: văzură pe noul domn 
In capul unei cavalcade măreţe (bAlc.) [ ir.].
‘CAVALER sm. ® Nobil care avea 

profesiunea armelor; in evul mediu, 
membru al unui ordin religios şi 
militar: S'a ’mbrăcat In zale lucii cavalerii 
de Ia Halta iemin.) t ® rătăcitor, nobil 
care cutreera lumea sub pretextul 
de a ocroti doamnele şi de a apăra 
pe cei asupriţi K ® Titlu de nobleţă inferior ba
ronului t ® Ă Persoană decorată cu treapta cea 
mai de jos a unui ordin: ^ al ordinului coroana Romă- 
niei; ^ al Legiunii de onoare U ® Domn ce însoţeşte 
O doamnă la o preumblare, ce o serveşte la o pe
trecere, cu care dansează, etc.; sw onoare 1| ® F 
~ de industrie, pungaş [fr.].
.'‘CAVALERESC'adj. De cavaler, privitor 
la un cavaler: era un caracter independent si(I.-gh.); 
purtare cavalerească flj © NECAVALERESC.
‘CAVALEREŞTEadv. Caun cavaler: făclndu-mi 

loc printre dame cam ~ (NEGR.i © NECAVALEREŞTE.
CAVALERIE1 sf. a Oaste călăreaţă, călărime: 

ofiţer ~de 1001) [ruS. < it.].
‘CAVALERIE2, © cAvAlArje sf.

•k Decoraţie: l se dă deosebită cinste.
Gumslat cavaleriile (c.-rad.) ; să nu fie mo
mit cu căvălărll, c’atuncl e râu (JIp.) [it.].

Fig. looo, 
Cavale.

Fig. lOQi. Ofiţer român 
de cavalerie (1850).,

Fig. looa. 
Cavaz grec.

CAVALERIST sm. X Soldat sau ofiţer de ca
valerie, călăraş [rus;].
‘CAVALIN adj. ^ De cal, privitor la cai: 

rnsa —ă [it.].

Fig. 1003. 
Cavaz-ba§a.

CAV AS s^ CAVAZ.
‘CAVÂTpdA (pl.-ne) sf. J Arie uşoară într’o 

operă, cîntată de o singură voce [it.].
CAV/lZ, cavas sm. Agent de poliţie, jandarm 

'(în Turcia) ([^ 1002): ne dete cavazul turc al mă- 
năstlill ca să ne petreacă (bol.) ; nu. se spe
rie nici de cavasi nici de capugli (I.-gh.)
[tc.].
ţ CAVAZ-BAŞA sm. J Şeful găr

zii domneşti care păzea dinaintea 
uşii camerei Domnului (|®| 1003)
[tc.].
‘CAVERNĂ (pî.-ne) sf. ®

Peşteră H ® ^ Gol ce se formează; 
într’un organ în urma unor anu
mite boaie: cavernele plămlnilor la 
ftiziei [fr.].
‘CAVERNOS adj. ® z.5.Plin de 

peşteri, de găuri scobite în munţi 
H ® ® Voce cavernoasă, VOCe groasă 
şi întunecată, ca şi eînd ar răsuna 
dintr’o peşteră [fr.].

‘CAVILĂ (pî.-le) sf. a, Cuiu de 
fier sau de lemn de care se leagă parîmele [it.].
‘CAVITATE sf. Găunoşitură, gaură, groapă, 

loc găunos într’un corp solid [fr.].
CĂVÎRGIC sbst ţSţ Varietate de,oi din Dobro- 

gea, cu Una roşcată, negricioasă şi carnea foarte 
gustoasă [tc. kyvyrgyk].
‘CAVOU (pî.-ouri) sn. Con- 

strucţiune subterană, boltă 
servind ca mormînt pentru 
una sau mai muite persoane 
(11 1004) [fr. c a V e a u].
‘CAZ {pl. cazuri) sn. ® în- 

tîmplare, împrejurare, ori-ce 
s'a întîmplat sau se poate 
întîmpla: un * neprevăzut; in 
tot‘^ui, inori-ce~. ori-ce ar fi, 
ori-ce s ar întîmpla; in ^(ui) Fig. 1004. Cavou,
cind, dacă s’ar întîmpla; a face

(de ceva), apune preţ (pe ceva); a ţinea prea mult 
seamă) de ceva t (b Prilej de urmărire;»' de 
divorţ i ® idiJ . »- de conştiinţă, greutate ce se iveşte 
cu privire la un lucru pe care-1 îngădue sau îl 
opreşte biserica în anumîte.împrejurări 1].®' Individ ■ 
atins de boală, cind bîntue sub formă de epidemie: 
s'au constatat două '«'uri de boleră a @ OJ Fie-care din 
diferitele terminaţiuni pe care le iau substantivele 
şi adjectivele, sau formele sub care se prezintă 
pronumele spre a arăta rolul pe care-1 joacă în 
propoziţiune [fr.]. •
‘CAZA (cazez) vb. I.T. ® A aşeza într’un loc, a 

instala H ® A căpătui [fr.].
‘CAZĂ ipl.-ze) sf. ® Despărţitură (într'o cutie, 

etc.)’n ® g = casa ® [fr.].
CAZAC sm. ® • Locuitor din stepele de |la 

SE. Rusiei H ® X Corp de cavalerie ce se recruta 
din această populaţiune (dj 1005) H ® ® _Sbir,

CAU-
CAZ

Fig. 1005. Cazaci.
agent de poliţie: ce teapucdse să asmnti cazacii asupra 
noastră? (âlecş.) 1[ ® Trans. © Vînlul ce bate de la 
răsărit (dinspre ţara Cazacilor) [rus.].
‘CAZACĂ (pî.-ce) sf. ® ® Manta cu mîneci 

largi li ® Bluză de mătase, de o coloare bătătoare 
la ochi, pe care b poartă jocheii la curse (d 1006) 
[fr. c a s a q u e].
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CĂZ-
CE

Cazacă.
„câiacesc’

•j © Căldare

. Fiff. 1037. Cazan.

CAZ&CESC 1. adj. De Cazaci, privitor] la 
Cazaci. ]

2. oAzAcEasoA sf. Mold. Bucov. Danţ popular ce 
se joacă plecat pe vine: oeieiaite jocuri, 
brlul, Birba, căzăoeaaca... se mal amesteca, 
se mal scblmbă dopa locuri ivlah.) .

CĂzAGEŞTE adv. In feiul C a- 
Z a C i 1 o r : gamanul mlnca -v (dlvr.). 
ţ CAZACLIE sf. & Căciuiă căză- 

cească, de hîrşie neagră, cu fundul 
de postav alb' [cazac 1 i u ]. 
ţCAZACLIU sm. V © Negustor 

rus care făcea comerţ de vinuri între 
Moldova şi Rusia H © Negustor ro
mân care aducea blănuri din Rusia: 
de-a tunel Începuse cazacllll sa educa... scum
pele bianl din Mosc (odob.) [tc. kazakli

CAZAN, OCAZAN (pi.-ne) sn. — 
mare, vas mare de aramă în 
care se fierbe ceva ([®] 1007): 
de mie; al dat un '^unare el al luat 
o caidare (zm.) f ©Partea din- 
tr’o locomotivă în care fierbe 
apa, ai cărei vapori consti- 
tue forţa motrice a maşinii 
1® Aparat pentru facerea ra
chiului, alambic [tc.].

CAzAnARIE sf. © Locui 
dintr’o zalhana unde se topeşte seul în cazane 
K © Locul unde se află instalat cazanul pentru 
facerea rachiului.

CAzANBL (pi.-ele) sn. diin. C.IZAN.
CAZANGERţE s/. © V ® Meseria sau ne

goţul cazangiului 1[ © Mărfuriie fabricate 
de cazangiu.

CAZANGIU sm. © V Gel ce face sau vinde 
cazane [tc.].

CAZANIE s/. © Predică: Popa, lutorclud de la
botejune. Toată de rost oazanla spune (bd.-deu> H © Carte 
conţinînd predici bazate pe cîte un text din evan- 
ghelie:Cazaniile Iul Coresi U ® ©Povestire lungă şi 
plicticoasă: să lăsăm pe Boroboaţă să spule la cazanii olt 
va voi (HL.) [vsl.].
OCAzANEALA sf. Olten. (ciAuşă © Negreala de 
de pe fundul ars al cazanului K®= cAzAn(t. 
OCAzANIT (pj.-ituri) sn. Vami oazanuiui, 
darea ce se plăteşte pentu rachiuMabricat: cum 
o să plătească paloarli zliul .vulul'7 (N.-OR.).
O 'GAzANIŢA [pi.-te) sf. Bău. (uua.i încăperea 
tnjeare e instalat pe cuptor cazanul de fa
bricat rachiul.

cazarma (pl. căzărmi] sf. H © Clădire care 
serveşte de iocuinţă trupeior i[ © Toţi soldaţii 
dintr’o astfel de clădire [rus.].

cAzAtor adj. © Care c a d e H © -ţt stele căză
toare, meteori luminoşi atribuiţi infiamiţiunii bo
lizilor ce traversează atmosfera.

CAzAtURA (pi.-tari) sf. © Faptul de a c ă- 
d e a, cădere Tj © Casă dărăpănată K ® Om bă- 
trln şi prăpădit: al nenorocit si căzăturile Ieste de bă- 
trini (ORO.) U © ^Vită slabă f ® Bucov, ă Locul din 
pădure unde se află mai mulţi copaci căzuţi la pă- 
mint (MAR.).
‘CAZBINA sf. & Substanţă albuminoidă care 

existăjîn lapte şi se poate coagula, formînd partea 
esenţială din brînzeturi [fr.].
•cazemataj(pi.-ate) sf.Boltă Săpată sub

Fig1. lOsS. Interiorul unei cazemate.

pămînt spre a servi de adăpost coatra gloaaţ.elor 
şi tunurilor (âj 1003) [fr.].

•CAZIER (pi.-re) sn. © Mobilă CU mii multe 
sertare său despărţituri pentru clasat dosare, note 
de muzică, etc. (3 1009) K © A -*• juiiciar, totali-

de muzică.

Fin. loio. 
Cazma.

tatea însemnărilor luate di justiţie cu privire la 
antecedentele unui individ [fr.].

•CAZINO M-casiNţQ).
CAZMA (pi.-mile) sf. © Un fel 

de lopată’ de fier, cu coada de 
lemn, care serveşte la săpat şan
ţuri, etc. [Mold. ,,hîrleţ") (^ 1010):
uumil din două cazmale, scoase clteva că
rămizi, cit putea omul să Intre (isp.) • ©
Mold. Tirnăcop: unii tăiau gblata cu 
cazmalele icro.) [tc.]:

CAZNA (pi.-ne) sf. © Chinuirea, 
muheirea unui vinovat spre a-1 
face să-şi mărturisească yina: it't
băgară la puşcărie spre a fl pus la caz
ne (ISP.) H © Pedeapsă grozavă .
trupească la care erau supuşi mar-îFl»;_I^9'_.f;azler 
tirii II ® Ghin, tortură, supliciu:
era să vă poruncesc a supune la cazne lloroase 
pe toate lemeiie (car.) 1f © Trudă, osteneală 
mare. muncă grozavă [vsl. k a z n f].

cAzni ( -nesc) 1. vb. tr. A supune 
la munci’groaznice, a chinui, a tortura:
codrii şl drumurile Împănate de cate de hoţi cari 
jefuiau şi căzneau ci.-gh.).

z.'.vb. refl. © A se chinui H © A avea 
multă trudă; a se trudi mult, ase sili 
din răsputeri: olteva pietre ştirbite de pe 
oare se căznesc cărturarii să silabisească fala 
trecută (I.-gh.) [C a z n ă].

CAZON adj. a De cazarmă, ce apar
ţine cazarmei: manta—«ă, cizma (spre 
deosebire de cele confecţionate cu banii, proprii ai 
soldatului, şi cu înfăţişare sau de calitate mai
bună); doar avea oalcă era Iu călăraşi ou schimbul (sAD:t
[probabil alterat din cazarmă].
•CAZONIE sf. a De « ■= CAZON: şl-a descălţat 

ciubotele grele de (vlah.) .
• CAZUATjŢSM sbst. +l+ Doctrină care atribue 

întîmplării ca'uzele şi ordinea în oare se urmea
ză evenimentele [fr.].

•CAZUIST sm. flşt Teolog care decide dacă un 
lucru e îngăduit sau oprit de morala creştină [fr.].
•cazuistica sf. noi Partea teologiei morale 

care tratează'despre cazurile de conştiinţă [iT.].
CAZUT adj. ® p. cAdba 1f ® © Cuvenit.
CE t. adj. şi pron. inter, invar. © Care?, care 

lucru? " carte citeşti P fel de om e P s'a lutlmplat P 
"-am avut şi "-am pierdut p H @ In e.xclamaţiuni: 
" prostiei de-aci, ca interj, de mirare, de supărare: 
" I nu-ti place p 1] © Precedat de o prep.: despre" 
e vorba ? ctad aveam ca n'aveam Id şl clnd am In 
n’am ca ^. (pann) 1f © De P pentra P din care cauză? 
de n’al venit ? pentra na vrei P uneori cu pTep. O- 
misă: n’al venit P -^-tl mal laol slnge rin Pl|® •’^'mi-e...

ml-e...l tot una mi-e: mt-e una, ml-e alta; 
ml-e proatal, ^ mi-e nebunul T[ ® Glt {mai ales în 
exclamaţiuni): ^ trnmoaaă bine trăiam atuncll
Urmat de de: de comori nu zac ascunse In sufletele a- 
cestea cinstitei (VUULI; F de-a, ^ de (-a) mal, mal de: 
^ de mal făpturi de oameni am mal văzuţi (Alecso /^mal 
de pomi s’au pus In tlnterlml (Cro.).

2. pron. rel. © Lucrul care: tie nu-ţi place, al
tuia nu-l tace; nu aduce anul, aduce ceasul ^ (|) Care: 
cu ^ măsură vel măsura, cu aceea ti se va măsura Un 
ceva: slmtl că in creierii Iul se petrece un de care nu-şl 
putea da seama iisp.» © Precedat de dem. cel: cel-^, 
acela care; ceea^^, lucrul care; de asemenea, în le
gătură cu tot: tot tot lucrul care 1f (B între două 
verbe identice: a) cîb: mal merse mal merse şl ajunse 
la palaturlle zmsoaicei usp.); b) ceea ce: zmeoalca ^u<« 
lăon... şl să te ţii după dinşiii osp.) ^ © Precedat de 
un adv.: îndată >»*; după a) în înţeles temporal: 
a venit după ^ am plecat; b) pe Ungă că, nu e de ajuns 
că: după ^ e sărac, apoi e şi cu nasul pe sususp.) ^ ©Gînd: 
plnă să vie, am isprăvit singur f ® De^...t de 
Său dede-aceea... sau de>^;.., de ala..., CU cît... 
CU atît...; de mergeam, de mă simţeam mal uşor 
(GN.); de o vedea, d’ala doreaş’o mal vază dsp.) ^® Din 
Iu '^1 tot mai mult: Ile-sa cea mică din In slăbea 
şl se posomora (isp.) ^ © Ou mare cu mare greu, 
de-abia de-abia: fata babei îndruga şl ea cu mare ^ clte
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loii.
Ceac(ău).

an (04(CR0.) V ® Numii aj iată Că: na 5tiu ande ae 
daae, o& namal ^ latd oă ae latoarae oa an mărişor (isp.) ;
b) numai; c) abia ÎF @ oit pe ■«', cit pe-aci, mai mai:
leazd o sarcini mare, mare, cit pe ^ al n’o poat& rădica (n 
aplnare (cro.i 1[ ® In compunere cu lle-, oare-, prl-, -va 
ev PJE-OB, OARE-CB, OBI-CE, CEVA.

3. conj. t Gi [lat. qultl].
CEA1 iv CEL.
CEA2! sau GEALAI / CBAL.ăl interj. © Strigătul 

cu care se ’ndeamnă boii ca s’apuce la dreapta;
®': anul zloe hlial şi altul oeat, unul trage la Stînga 
şi altul la dreapta, dnul vrea îritr’un fel şi altul 
într’alt fel: Te dan toate de amlnteald Ş'apaol holaa 
’n Ioc de oeal&l (ALEC81) f ® Bon de cea! boul de pe 
partea stingă ă ttnjelei: argatnl mine boii pe din cea
(S.-ALD.l.

CEABARE = CEBARE.
OGE^G1' (pl. ceaoari), OBAOăU (pl.-eSej sn., CBAOA 
sf. tr:-Carp, Un fel de chipiu înalt şi 
tare ce poartă unele trupe (In.spec. 
în monarhia austro-unsară) ('a) 1011) :
şepDi, oblvere, ceaourl (DLVR,) ; Cu oeacă, cu 
c&penea?&, Cum era Neamţului draff& (vor.) ;
Mult umblaşl la riadul meu S&-ml dai 
puşcă şl ceacău (ik.-brs.) [unş. csâk^d].
OGEAC2 {pî.-curi) sn. Mold. (pamf.)
Unealtă a plutaşilor cu care prind 
butucii scipati pe .apă' ('â) 1012) 
lung.].
OGEACllE st. Motd. © Guţitaş mic 
şi prost (Rv.-cRo.) U ® Giocul, clobanţul 
scaunului de doage (dam,> [ung. csâ-

ly a; comp. şi bg. fieiKijaj.
GEACÎR1 adj. © ^ Gu un ochiu ar- 

b(astru) şi cu celălalt negru {vorb. de 
cai) H ® Saşiu, chiorîş, spanchiu (despre 
om): cu omul .«r nimic şl ni Inospl, căci 
na-tl va marga bine ivoR.); nu ounciştetl pe 
Aldrlaca, cea cu ochii ? (ALECB.J [tc.].
OGEAGÎR2 {pi ■ -re) sn. Olten. tciauş.) 'ion.) II 
îît = CICBţC, |\i

CEACŞmi sm. pl. es Un fel de pan- F;_ 
taloni largi sau şalvari, mai adesea de ceac ' 
coloare roşie, prelungiţi prin tuzluci 
pînă sub îtidoitura genunchiului; îmbrăcăminte 
turcească, purtată odinioară, şi la noi: boierii cei 
mari ae Imbrăcau cu roşii ou meşl (i.>OH.) [tc.].

GEAdÎRIU, CEADiRctJ adj. Oe coloare verde 
(ca'paiul griului): Inl&şuiat tntr’un . teatemel ceadlrlu 
<CAR.); coliba haiducului cu poturi ceadlrll idlvr.) [tC.].

GEAFA (pl. celei sf. ® S> Partea dindărăt a gî- 
tului (la om sau la animale): cu psiăria data pe~ 
(VLAH.); Itl umfla ceafa de pumul şl spatele de ciomege (pann) ; 
f gresia bogat, chiabur; gros la.», CU ceafa 
groasă; @: ciad ml-olu vedea ceata, niciodată; a se 
strica la », a se certă t ® f?” Gîtul, umărul, mă
seaua sau urechea leucii de la car (j ® Par
tea jugului care se sprijineşte pe ceafa boilor, nu
mită şi ,,oerbice“ [comţ). alb. gheg. Ca f(ă)]. 
OGEAGAr sbst. © Trans. (vic.i Must de mere 
II © Otten. Oţet slab 1[ ® Băn. Zeamă din prune 
crude; mustul stors din comină după ce s'a fă
cut ţuica H © Băn. A Varietate de struguri mici 
şi acri [cighir2].
OGEAHLĂU, CBALHău sm. Tr.-Carp. 3. = zAqan. 
0GE.^INA (pl.-ae) sf. Mo/d. V = oeainArie [rut.].

G^AINArie s/. tşd Local public unde se bea 
ceaiu [ceai-’

ceainic
(pî.-ce) sn. Vas 
în care se pre
pară sau se 0- 
păreşte ceaiul 
((a) 1013) [rus.].

CEAIR, CEţB Fig. 1013. Ceainice.
(pl.-iruri) sn. Gimp împrejmuit cu gard, unde pasc 
caii: pali sburdă pria cealrurlţ turme sblară la păşune 
(ALECSai; se Itcso. . zăvoaie şl celrurl străbătute de cărări 
(VLAH.) [tc.].

GEAIU sbst. ® Arbust ce creşte în Asia şi 
din ale cărui frunze opărite se prepară o băutură
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CEA

Fig. 1014. Ceaiu.

excitantă, analogă cu cafeaua (Thea chinensis) CEA- 
(^ 1014) H © ♦ Frunza acestui arbust f ® 2 
(pl. -lori) sn. Băutură preparată cu frunza opărită 
a acestui arbust: Eieoapn- 
gdteşte ceaiul to safragerle (CAR.).
H ® Gustare, la care se pot-' 
tesc invitaţi, cărora li se 
oferă ceaiu, prăjituri, me
zeluri, etc.: eram mal maltl 
adunaţi Ia» la r&posatul Tlllos 
(i.-GH.) [rus.].

GEALA IV CEA2. 
ceâlaltA IV cela

lalt. '
OGEALAU adj. Tr.-Carp.
Amăgitor, înşelător: Ochll 
mei Is miri, caal&l (brl.) [ung. -o S a 1 6].
OGEALHAu IV oeahlAu.

GEALM’a (pl.-maie) s/. Turban (fi) 1015, 1016): 
purtlnd pe cap' o » mare cu o semlluad la vtrf (ALECSo [tc.].
OCEALPAR sm., OEALPABA Sţ. oaji» = CELPAR- 

GEAM ■ (pl.
-muri)sn. Lun
tre mare cu ca
re se transportă ! 
greutăţi mari pe i 
rîuri şi pe bălţifi 
[tc.].

t GEAMByL 
(pl.-aluri), OEAM-
Bţm (pl.-aruri) sn. Fig, 1015, 1016. Cealmale.
Năvală (în spec. de Tătari) cu scopul de a prăda: 
năvălirile ceambururilor tăt&reştl din Buceac (gr(G.) [rut. 
pol. C a m b u 1].

CEAMPARA IV QKAMPABA.
CEAMUR sbsl. Lut [rămîntat bine cu paie pen

tru tencuitul pereţilor irv.-crg.): feciorii ascaltaa tă- 
ci)ţl, tu umbra zidalal de » (sad.) [tc.].

CEANAC, CENAO (pl.-acari) sn. Blid de pămint, 
strachină mai mică smălţuită pe dinăuntru: 1-0
puşe dinainte cu un ceanao de fasole (isp.i [tC.].

CEANGAU sm. iw P.IST.
CEAQN '•«- OEAţm.
CEAPA (pl. cepe) sf. A © Plantă erbacee culti

vată pentru bulbul (căpăţina) ei comestibil/Allium 
cepa) ((a] 1017); F: nu plăteşte o» degerată Sau nici

Fig. 1017 Ceapă., Fig. ioi8. Ceapa-cioaxei.
două cepe degerate, nu preţueşte nimic, n’are nici o va
loare K © = BULB t © ceapa-oioabei1, mică plantă 
bulboasă, cu flori galbene; numită şi „scînteiuţă” 
(Garjea pratensisj ([s| 1018) ;—ceapa-oioarei2, plan
tă bulboasă, cu flori albastre; numită şi „lloarea- 
viorelei”, ,,zambilă" sau ,,zambul” (Muscari co- 
mosum) (rg] 1019);—ceapa-cioarei2 = bAluşcA; 
—CEAPA-CIOAREI1 = PORUMBEI;—CEAPA-CIOAREI5 = 
BRINUVŞA - DE - toamna (I © ceapa-CI0R(E)ASCA1, 
plantă bulboasă, cu flori alburii, originară din Si
beria, cultivată adesea pentru trebuinţe culinare; 
numită şi ,,ceapă-lungă” sau ,,cepşoare” (AlUum 
fistulosum) ([Ş] 1020); — oeapA-oior(e)asoA2 = 
turta U ® ceapa-devmare, plantă bulboasă, ou 
bulbul oval, foarte mare,7(ou flori alburii (Scilla



CEA- maTilima) ([îl 1021) t (I) F Ceasornic (de buzu

CEA nar) mare: aveam o veche de ceasornic de buzunar

Fig. 1019. 
Ceapa*cioarei.

Fig. 1020. 
Ceapa*cior(e)ască

iGRiG.) [lat. o a e p a].
CEAPCÎN sm. ® Cal ce a- 

leargă bine H ® F Şiret: al dracului ve
netic el—' de popă (CRG.) [tc.].

CEAPRAE (pi.-azur!) sn. ® Ciucure 
de mătase, de bumbac sau de lină; a
Îmbrăcat chepeneag de catifea roşu cu —'Url 
(0000.) H © Unealtă cu care 
se îndreaptă dinţii ferestrău- 
lui, numită şi „dinţar”, „zim-■ 
ţar” sau „călcător” ([ă] 1022)
[tc.]. •'

CEAPRAZAJR. CEAPRAZăR
sm. ® © Cel ce fabrică sau , 
vinde c e a p r a - 
zur 1 H® I 
CEAFR4Z ®.

CEAPRAZĂRIE 
sf. ® Atelierul 
sau prăvălia c e a - 
prazaruluiH®
Meseria ceaprazaru- 
lui H ® Diferite cea-

Fig. 1031. 
Ceapă- 

de-inare.

Fig. 1032* Ceapraz.
prazuri sau mărfuri fabricate de ceaprazar. 
OGEAPSĂ (pl. cepee), CEAPŢA (pi. cepţe) sf. Tr.-Carp. 
^ Scufie, bonetă, căiţă (pe care o poartă femeile) 

1023, 1024): ml-olu alege... cepselecele mai iscuelte

gwşeaBeSia-iPRiţMiaFiiwiur • j*MIT

Fig. 1033. Ceapsă 
(partea dinainte).

Fig. 1024. Ceapsă 
(partea dindărăt).

şt mal frnmoaee (SB.i; fuge... să prindă pe Ileana care 
a furat ceapta bnnlchll (SLV.) [ung. CSap S Z a].

GEAPUR •»-BlTLAN CD-® [bg. ca pur].
. GEARA sf. ® Materia grasă şi moale, de co

loare gălbuie, fabricată de albine, şi care se obţine 
după Stoarcerea mierii din faguri: luminare de—; 
galben ca ceara, galben ca turta de —; ev PICA H ® —roşie, 
substanţă răşinoasă în formă de bastonaşe care, 
topită la luminare, serveşte la pecetluitul scriso
rilor, pachetelor, etc. K ® — vegetală, materie grasă, 
de coloare albă sau galbenă, ce seamănă cu, ceara 
de albine, şi se extage din diferiţi arbori (pal
mieri, etc.) ce cresc mai ales prin China şi Japo
nia H ® « —-de-pămint, materie de natură bitu
minoasă, ou iniros de petrol, care se găseşte în si
nul pămîntului (la ,noi pe valea Slănicului din 
jud. Bacău), numită şi „ozokerită” H ® Materia 
galbenă-roşiatică ce se formează în urechi [lat. 
cer a]..

GEARGAn (pl.-ăne) sn. ® © Cerc luminos 
ce se iveşte cîteodată în jurul soarelui sau al Iu-
nil: zărind un In jurai lunii, s’a strecurat ca o nălucă 
ptnă la biserică (dlvr.> t '©'Cerc negricios ce se for-

Fip. 1025. Ceardac 
(Măn. Horezu).

mează. în jurul ochiului; dimpremrul ochilor 
întăreau... vprba lui că n'a dormit toată noaptea (BR.-vn.).
[lat. c î r c I n u s].

GEARGEAP = CEARŞAF.
GEARDAC, CERDAC (pl.-acuri) sn. sfis ® Galerie 

CU arcade lâ vechile (3ase 
domneşti sau boiereşti,
Ia mănăstiri, etc. ([g]
1025): iată-ne sub lungile 
ceardacurl ale celei mal bogate 
aşezări de monahi (VLAH.) * ®
Pridvor la casele ţără
neşti de la munte ’ H ®
Foişor sau pod de scîn- 
duri sprijinit pe patru 
furci înalte, din, care se 
poate vedea la o mare de
părtare *1 ® Jţ Pridvorul 
sau tinda morii de vînt 
[tc.].

GEAREAŞ (pl.'-aşe) 
sn. Uii dans unguresc:
se Imunda In btuAtărle, unde 
alimenta un — cvlah.i [ung.
csărdas].

CEARŞAF (pl.-afuti) sn. ® Pînză albă ce se aş 
terne pe pat (Mo/d. „prostire”, Tr.-Carp. ,,lepcdeu ”)' 
H ® ® Bancnotă de 1000 de lei [tc.].

cearta (pl. certe, (forturi) sf. ® Schimb de cu
vinte aspre, supărătoare, între două sau mai multe- 
persoane, gîlceayă; @ F: cearta fără bătaie (sau 
fără păivlală) n’are haz SdU cearta fără bătaie, ca nunta, 
fără lăutari: a căuta cearta ou luminarea, a căuta pricină 
degilceavăcu oFi-cepreţ 1[ ® t Pedeapsă [certa].

CEAS1 (pi.-suri) sn. ® Fie-care din cele douăzeci 
şi patru de părţi ir care e împărţită ziua: o jumătate 
de"—; cite ceasuri slut r la ceasurile două; ee-AN * ® Timp, 
moment: —ui prii. ilul aproplindu-so, boierii Începură a 
veni (NEGR I; i-a veni . 1 lui —ul şl s’a Însurat ca t()ată lumea 
(CAR.);clnd fu la —uimo tU, el luă copilul pe genunchi (isp.)p 
a se da de —ul morţii,a turba de necaz, a nu mai putea 
de ciudă; din — in —, din moment In moment, din- 
tr’un moment într ’altul: aşfepla din — In — ca să meargă 
să îmbrace (fat.au de domnie (let.): Intr’o mică .do —, Bucov., 
Intr’o nlmlcă de—, într'o clipă: tot oraşul, Intr’o mică de 
—, cenuşă s’au lăcut (LEt.); Într’o nlmlcă do — aii Iest toate 
gata (SB.); Mofd. pe mică pe —, pe nlmlcă pe —, în fie
care clipă: doar nii-s im poponeţ, să m’aprlnd şl să mă 
sting pe mică pe — (ALECS.i ; pe nlmlcă pe — beam cIte 
un colălel Întreg de apă (QRG.); — bun, — rău, moment 
norocos, nenorocos, hărăzit de soartă; a se naşte 
Intr’un — bun (Intr’un — rău), a se naşte CU noroC 
(fără.noroc); să fio intr’nu — buni urare obicinuită 
la anumite evenimente fericite H ® /©coas-rău, 
coaSui (col) rău, una din numeroasele numiri populare 
ale epilepsiei: a trimis Intr’amurg la baba Stana, să-i 
dosclnto de — rău uip.) H ® Ceasomic: im — de aur 1| ® 
nat pl. Rugăciuni din ceaslov rostite la diferite 
ceasuri ale zilei: caro preot nu-şl va citi —urile şl va face 
liturghie, acela are păcat (prv.-mb.) [vsl. 6 a S ă].

GEASM interj. Se strigă vacilor clnd nu stau 
liniştite la muls.
OGEASGtJŢ = CESCPT.

GEASLOV (pl.-oave) Si 
care cuprinde rugăciunile 
ale zilei: ne sfătuia cu duhul

nai Carte bisericească 
ntru diferitele ceasiirî

bllndetei
să ne tlaom de psaltire (CRu.)
6 a s I o V 01.

GEASpRNIG(pl.-ice) sn. ® Ma
şină, aparat caiu arată ceasurile 
([B] 1Q26, 1027): — do BUT! — de 
buzunar; — de perete; an toomlt 
lutr’Insul —al ce bătea de se auzea , 
poate' tot tirgul (let.) H ® — de| 
nisip, mic instrument sau vâs li 
de sticlă umplut cu nisip fin'ţ 
care se scurge.printr’o găurice 
într’un timp anumit, totdea
una acelaşi ([a] 10^8); — do 
apă [sau cu apă), mic instru
ment care arată ceasul prin 1026- Ceasornic, 
scurgerea unei anumite cantităţi de apă, clepsidră
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(D 1029) t ® ii ® Ceasornioal oaael, un sunet sau 
un pocnet care i se pare poporului că-1 aude ve
nind din perete pe locul 
unde sini atîrnate icoa
nele D @ Un danţ po
pular II ® Plantă a- 
căţătoare, originară din 
America de Sud, cu flori 
mirositoare, mari şi fru-i 
moaşe, de coloare albă- 
rozee sau albăstruie; nu
mită şi ,,floarea-suferin- 
ţei" pentru că imită o 
coroană de spini; sta- 
minele au forma unor 
ciocănele, iar stigmatele, 
a unor cuie (Passiflora 
coerulea) 1030) [vsl.
*6asovilnik|il].

Fig. 1037, Ceasornic, 
(mecanism).

Fig. 1029. 
Cesornic 
de apă. F.ig. 1030. 

Ceasornic.

Fig. 1031. Ceasornicărie.

Fig. 1028. Cea
sornic de nisip.

GEASORNI- 
G4>H sm.v CEA- 
sornicAbeasA {pl.
-eae) sf. © Gel ce 

' face, repară, sau 
vinde ceasornice. 

ceasornicărie
sf. ® © y Atelierul, 
prăvălia sau meseria 
ceasornic a r.ului
ral 1031): Geneva trăeşte In 
mare parte din ^ (r.-OH.) f ®
Marfa ceasornicarului.
ţ CEASOSLOV = CEA

SLOV.
CEAŞCÂ (pl. ceatl) 

sf. ® O Mic vas de por
ţelan, de faianţă, etc., 
cu toartă, pentru băut 
cafea, ceaiu, etc. (f]
1032)' II ® Conţinutul 
unei ceşti: a bea o de calea 
[rus.].
ţ GEAŞNIG sm. = pattarmto 

[vsl.].
CEATA (pl. cete) sf. ® Un nu

măr oare-care de oameni strînşi 
lă un loc şi urmărind acelaşi 
scop: o ~ de haiduci; cete, cete, în’Fif- 103a- Ceaşcă, 
grupuri; oamenii umblau cete cete prin cetate, ca In zi de 
sărbătoare (isp.) 1f © Pr. ext. Cetele cereşti, de luuerl, în-
feril; Cu alinta armonie a cetelor de îngeri ialecs.) 1f ® jP 

laită (vorb. de animale): o de lupi |[vsl. fi e t a]. 
GEATT.Au1, cetlAu (pl.-iae, -lăe; sn. ®[Băţ, bu

cată de lemn peste care se 
pune o sfoară sau o frîn- 
ghie oare apoi se răsuceşte 
spre a struni, a strînge sau 
a stoarce ceva (Ş] 1033) H ®
Prăjină de care se leagă un 
al doilea cal (la un car);
Hln s’a aruncat pe calul din cet- 
lăn (DLVR.) t ® Funie cu care 
se struneşte proţapul de 
sanie [ung. e s a 11 6].
t GEATLAU2 sm. i = ZAQAN: Blmlenllor le place 

a ee rade şl In chipul .viul acoper cărnntetele sale (m.-cost.)
[comp. ceahlAu].

CEAT-PAT adv. Bine-rău, aşa şi aşa: din cita 
am citit şl en V., pină am cărunţit tisp.) [tc.j.

GEAţA (pl. ceţt) sf. ® Văl: întunecos, perdea

Fig. 1033. Ceatlău,

pe ochi ce întunecă vederea: ochii 11 erau acoperiţi 
da-o V (VLAH.) f ® © Aburi deşi ca un fum gros, ce 
se formează de asupra pămtntului, iarna, şi prin 
cari abia se zăreşte: e tristă şl nrită iarna la tară... cind 
norii sau ceata Întunecă cerni (odob.) ; 0: a’a Innecat In ceata 
depărtării (dlvb.) [lat. vulg. c a e c i a < caecius 
,,orb”].
OGEAlUGA (pl. ceucl) sf. Băn. i = CţincA.

GEÂyN, CEAQN (pi.-ne) sn.
® O Cazan de tuciu In care se 
fierbe mămăliga, laptele, etc.
('-■'.I 1034): o rădăcină oloturoasă 
pllplla pe loc sub v (D -zamf.) ; slă
nina răbnlni de nişte străchini şl cea- 
oane pe care le sparse (dlvr.) ; F: 
negru ca iundnl —.ului, negru ca 
Cărbunele H ® Conţinutul unui 
ceaun; bea un V, două de apă rece 
(i.-GH.) 1[ ® A Cumpăna orizon
tală a zidarului [tc. 6uyen],

GEAUNAŞ (pi.-aşe) sn.dim.
CEAVN: —ui II poartă cu el cosaşii şl cărăuşii (ŞEZ.i.

GEATJŞ sm. ® t Curier, ştafetă (la Turci): în
dată au şi trlmlş un — ca să-l rădice de la conacul lor (let.)
® t Uşier la curtea donmească care mergea îna- 

,intea Domnului purtînd un baston ou clopoţei de 
'argint ((sll035) H ® t Vătaf de surugii: opt cai cu 
doi surugii, precedaţi de un — călare (I.-gh.) ţţ ® bl Grad 
militar, corespunzător actualului ,,căprar’.’: un
de dorobanţi venea Înainte... şl Invlrtea peste cap ştreangul
(CAR.) H © Slujitor la poliţie, la o închisoare, aprod 
care aduce pe vinovaţi înaintea justiţiei: un —
11 aducejlnalnte doi Împricinaţi şă-l judece (i.-GH.) II® Slugă

la O sinagogă H ® Un danţ popu
lar [tc.].

CEA-1
CECi^:

Fig.'IlosA. Ceaun.

Fig. 1035. Ceauş. Fig. 1036. Ceauş-başi.

ţ GEAUŞ-BAŞ(A), CEAUŞ-BAŞ-AGA Sin. Căpete: 
nia ceauşilor, vătaful de aprozi ai divanului 
([D 1036). ■

GEBARE sf. ♦ Plantă ierboasă, cu flori la în
ceput verzi, mai tîrziu 
roşietice, întrebuinţată, 
uneori în salată fPote-' 
rium sanguisoTba) (’ă)
1037) [ung. csâba-ir].

CEBUG = CIUBUC.
*CEG (pl, cecuri) sn. V 

Ordin de plată dat unui^ 
bancher de către un par-'- 
tioular, în folosul altei' 
persoane, din banii ce-i 
are depozitaţi [engl. 
c h e o k].
OGEGAU = ceaoAu.
OGEGHIE sf. 3, Pră
jină cu un cîrlig în vîrf, 
de care se servesc lun
traşii [srb. 6aklja, ung. 
c s a k 1 v a].

GEGMEGEA, CIOMI- 
GEA s/. Cutia tejghelii, lădiţă unde negustorul 
depune banii încasaţi peste zi din vînzare: ban
diţii căutau a sparge clcmtgeaua cu bani (I.-gh.) [tC.]. 

'GECUM sbst. £) Partea intestinului gros care

Fig. 1037. Cebare.
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CED.
CEL

1038) [lai.J

Fig. 1038. Cecum.

(D Arbore mare

f Durere de cap [fr.].

Fig. 1040.- 
Cedru (fructul).

iiimea2a dupâ intestinul subţire 
CEDA (-dez) 1. vb. tr.

© A lăsa altuia: 1(1 cedez _ 
tocul. Tk
2. vb. inlr. ©A se supune, yi 

a ; nu se mai împotrivi ■ 
t ® A se lăsa,, a se îndoi, 
a se încovoia subt o greu- 
tate, gata să se rupă: im- 
ploglnd ou putere, uşa Începu 
să cedeze H ® A Ii sau a se 
recunoaşte mai pe jos [Ir.].

'CEDENT sm. Cel ce 
cedează (o poliţă, etc.) [Ir.].

•CEDRU, t CHţDRU sm. ♦
Irum&s, totdea
una verde, din 
lam.conilerelor; 
trunchiul lui 
poate ajunge la o 
circonlerenţă de 
12.—13 metri ; 
creşte în Asia. 
mică, în insula 
Cipru şi pe mun
ţii Atlas (Ce- 
drus Libani) (l®]
1039, 1040) 1®
Lemnul acestui 
arbore [Ir.].

•CEFALALGIE 
•CEFALIC adj. & De cap, privitor la cap [Ir.]. 
•CEFÂLOPQDE sf. pl. % Clasă de moluşte 

prevăzute cu tentacule sau braţe cu ajutorul că
rora duc alimentele la gură (d. e. caracatiţa) [Ir.].

• CEFALO-RACHIDIAN adj. (3 Lichid lichid 
care înconjură creerul şi măduva spinării [Ir.]. 
’GEFEU sm. ☆ Constelaţie, numită de popor 

„Coasa“ (sw co^sA ®) [Ir.].
cega, cigA ipl.-gi.) sf. ©wJsPeşte cu capul pre

lungit printr’un sgîrciu lungăreţ, cu solzi ţepoşi pe 
partea dorsală, care trăeşte în marea Neagră,.de

Fig. 1041. Cegă.

unde trece în apele Dunării; poate a.iunge pînă la 
Im. lungime (Acipenser Tulhtnus) ([a] 1041) H ® 
f— şi pă'strugă, tot lelul de Ileacuri [srb. 6 i g a].

• CEGESIMAL adj. Se zice despre sistemul 
care are drept unităţi lundamentale centimetrul, 
gramul şi secunda [Ir.].

CEH 1. adj. Din Boemia, care locueşte sau s’a 
născut în Boemia: limba ~a.

2. sm., CEHA (pl.-he)s/.Locuitor din Boemia [sl.].
CEHÂI, ciHAl (-ăesc) 1. vb. tr. Mold. Bucov. A stă

rui cu vorba pe lîngă cineva, a supăra din pricina 
stăruinţelor; au început a mă tot ruga şl a mă cebăl ca aă-1 
dau şl Iul să mănlnce (SB.); tot Clhăla mama pe lata să mă 
mal dee undeva la şcoală (CRG.i.

2. vb. intr. tA lătra.
*CEHOSLOV.^C 1. adj. Din Cehoslovacia.
2. sm. Locuitor sau originar din Cehoslovacia. 

tCEHUI (-ueac) vb. inlT. A lăira, a schieuna icant.i 
[comp. ce’hAi].

CEIR m- CEAIR.
CEL 1. adj. şipwn. dem. (/.cea;—pl.m. cei, /.cele; 

gen.-dăt. sg. m. celui, /. celei;— pl. m. /. celor) Acel: 
oulcă-te pe cea ureche; bate prundurile după scăldat In loc 
Bă pască cel clrlanl (CRG.i; vă dau vouă cheile, nu cumva să 
le pierd In cea cale lungă (ret.) ; cel ce, acela care; toate 
cele, ori-ce lucru (de nimic): încă n’am văzut aşa le- 
mele să pllngă de toate cele (Crg.) .

2. ari. def. prolciiic întrebuinţat: a) dinaintea 
adjectivelor: zeii cei buni, ca şl cel nebuni, cel răi ca şl 
oei nerăi, toti iierbeau Intr'o oală (isp.); b) dinaintea nu
meralelor: col palm, col dintiiu; c) dinaintea unei 
prep.: col do anr, eol din urmă [lat. e C C 11 1 U m].

CELA ţ. adj. şi pron. dem. (/. ceea; pl. m. ceia; 
/. celea; —gen. dat.-sg. m. celuia, /. celela; pl. m. /. co

dim.

lora) © Acela: tu al dreptate, cela aiurează iisp.i;cela cer 
acela’ care; abs. ceea ce, lucrul care ţ| ® Celălalt: 
se Întorceau pe ceea parte In ţipetele mele (CRO.;; ceea săptă- 
mină, săptămîna trecută; ceea lume, lumea cealaltă.

2. art, def. ţ întrebuinţat dinaintea adjecti’vului 
însoţit de articol: omul cola bunul [c e 1].

CEL(Ă)LALT adj. şi pron. dem. (/. cealaltă; 
pl. rn. ceilalţi, /. celelalte; —gen.-dal. sg. m. celuilalt, 
/.celeilalte; pl. m. celorlalţi,/, celcrlalle). Altul din doi, 
alţii din două grupuri [eel -1- al alt].
OCELAN, -ANcA adj.Trans. = CELAu: Ţiganca hamlşă 
şl celancă (ret.) [ung. 
c s e 1].

CEL AR (pi.-re) 
sn. © i Odaie t ®
Cămară în odăile 
ţărăneşti, unde se 
păstrează deosebite 
lucruri de mîncai'e 
şi unele unelte: -~ui 
ce avea lingă coliba el 
(isp.) Ii ® îSt Despăr
ţi tura dinstînăunde
se păstrează brîn- _. „ ,
zeturile şi dilerite ^lg’ I042’ Celar-
vase ([®1 1042) [lat.'c e 11 a r i u m].

CELAREL (pi.-ele), CEIARAŞ (pi.-şe) sn.
CEL^R.
OCEL^-U adj. şi sm. Tr.-Carp. înşelător: tu biăsto- 
mate, urgie şl celăule, Il'zlse calul (TicH.i [ung. c S a 1 6].

CEL-DE-SţIS sm. Dumnezeu: numa * ştie clnd 
m’olu Întoarce (CAr,> ; s’a milostivit * cu el (vLAH.).

CELEBIU, ciLiBiu 1. adj. Distins, elegant, 
nobil: sint suptlrl, pentm aceea Ie zio gentilomi, cum zic- 
Grecii, celebll (let.) ; Cu !es negrii, naranglu, C'aşa-1 lucru 
cillblu (MAR.).

2. CELEBj, ciLiBj sm. Domn (titlu dat de Turci 
Grecilor din clasa mai bună): ciiibi Andronacho (fiu 
[tc. 6 el e b i].
•CELEBRA (-brez) vb. ir. © A lăuda cu mare- 

pompă, a înălţa, a slăvi | ® A sărbători: cununia 
se celebră Ia amlazl la bisericaenorlel (I.-gh.) ţ{® A sluji, 
a olicia: ■»- liturghia [Ir.].

•CELEBRAŢltJNE sf. Faptul de celebra: slă
vire, sărbătorire [Ir.].

•CELEBRITATE sf. © Renume mare, laimă, 
reputaţiune strălucită H ® Persoană, celebră,, 
loarte -t'estită, cu renume mare [Ir.].

•CELEBRU adj. Vestit, laimos, renumit, cu 
reputaţiune mare [Ir.].
t CELEDNIC, CELEADNIC sm. Bucov. Slugă: l-au 

băgat celeadnic la un croitor (ORIG.) [rus.].
OCELED sm. Trans. Oaş. Copil,; Atlţia ceiezl să 
’mbrac (ret.) [ung. CSfilăd].
•CELENTERATE sf. pl. % Despărţire a 

regnului animal care cuprinde bureţii, coralii, me
duzele, etc.; cele mai multe trăesc în mare [Ir.]. 
CCELER = TELINA.
•CELESTIN sm. uş] Călugăr din or

dinul instituit de papa Celestin al v-lea 
(11 1043) [ir.].
•CELIBAT sbst. Starea unei persoane 

necăsătorite [IrJ.
• CELIBATABf sm. Persoană necăsă-1 

torită, holteiu, becher [Ir.].
CELPAR sm. # Varietate de crab, 

numit şi ,,cialpar”. ,,cialpara” sau 
,,crab-de-nisip” (Porlunus holsalusj.

CEL-FERIT iw FERIT.
OCELŞAG (pl.-aguri) sn. Trans. Bucov. j 
Maram. înşelăciune, înşelătorie [ung. 
csalsăg]. ... —

•CELTIC adj. Al Celţilor, privitor c'ei'estrn. 
la Celţi: literatura—ă ; llmhloe [Ir.].
O CELUI (-ueso) vb. Ir. Tr.-Carp. A înşela [ung. 
c s a 1 n i].
OCELUITOR(IU), CELUITOAKE adj. şi sm. /. 
Tr.-Carp. înşelător [celui].

•CELULĂ (’pl.-ie) sf. © Chilie (de călugăr) t 
® Odăiţă în care e ţinut cineva arestat lără alţi 
tovarăşi de închisoare ŢI ® Chilioară, lie-care din 
găurile sau despărţiturile cele mici ale lagurului

Fig. T043.
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Fig. 1044. 
Celule de lagur.

Fig. 1046, Cehi- 
lele unui ve

getal.

(H 1044) t ® S> 9 Masa de materie vie sau 
protoplasma' individualizată printr’un miez sau 
slmliure.; toate animalele, toate 
vegetalele sînt formate din una 
sau mai multe celule, mai adesea 
invizibile ochiului liber şi de o 
formă variabilă ([a] 1045, 1046)
[fr.].
•CELULAR adj. ® Cu celule, 

compus diii Celule: materie -~a; ţe- 
satui4-'&, un fel de ţesătură care 
înfăşoară şi separă toate orga
nele animalelor şi vegetalelor 
pînă la cele mai mici elemente ale 
lor I ® SI- , P
stern În
chisoare —â, 
închisoare 
în care fie
care indi
vid e ţinut __
într’o Celu- I Fig. 1045. Celulă, 
lă separată N. Nucleu.—P. Proto- 
[fr.]. plasmă.

'CELULOED sbst. Materie so
lidă, uşor inflamabilă, cu Înfăţi
şarea cornului, alcătuită dintr’un 
amestec de fulmicoton, piroxilină,'camfor şi al
cool, din care se fabrică diferite obiecte, imitînd 
mărgeanul, bagaua, sideful, etc. [fr.].

•CELULOZA (pi.-ze) sf. Substanţa care formea
ză învelişul caracteristic al celulelor vegetale: mă
duva de soc, bumbacul, hîrtia de filtrat sînt for
mate din celuloză aproape pură [fr.]. 
OCELUŞAG = CELşaa.

CEMUR = CEAMTJR.
CENAC sw CEANAC.

•CENACLU (pl.-iuri, -le) sn. ® Adunare, so
cietate de literaţi, de artişti sau de persoane 
care profesează aceleaşi idei ^ ® Localul unde se 
adună aceste.persoane: am fost $1 i-am văzut
lor (VLAH.) [fr.].

CENGBENEA sm. Ţigan (din Turcia): te in-
văt eu pe tine, ~ turcească (CAR.i [tc.].

•CENOBIT sm. enf Călugăr care trăeşte la un loc 
cu alţii, spre deosebire de anacoreţi sau pustnici, 
cari trăesc sin
guri [fr.].
•CENOTAF 
(pî.-ta!url) sn.
Mormint ridi
cat In cinstea 
unui mort, dar 
ai cărui corp 
nu se odih
neşte acolo (H 
1047): pe Ia ml]- 
locul acestui loc
seall&imt*' (BOL.)
[fr.]. 1047. Cenotaf.
•CENS (pl.-anri) sn. ® ^ Numărătoarea, recensă- 

mîntul cetăţenilor care se făcea odinioară la Roma 
la fie-care cinci ani, odată cu preţuirea averilor lorŢ 
© t Sumă pe care deţinătorii unor pămlnturi o 
plăteau seniorilor f © © Minimum de impozit care 
trebue plătit în anumite ţări spre a putea fi ale
gător sau ales [lat.].
•CENSITAR sm. O Cel care are censul spre a 

putea fi alegător sau ales [fr.].
•CENSOR sm. © ^ Numele a doi magistraţi 

romani cari făceau recensămîntul persoaneior şi 
averilor, supraveghiau moravurile şi numeau pe 
senatori ţ[ @ Cel ce critică purtarea altora: intor-
clndu-se... înfuriat cătie neimblinzitul său te lăstl la
dinaai (ODOB.) ţ[ ® Funcţionar însărcinat să cerceteze 
piesele de teatru înainte de reprezentarea lor, 
articolele şi infoimaţiunile din ziare, diferite 
scrieri, desenurile ce urmează a fi publicate, etc.: 
loailecele -^ulul an venit el l-an tăiat llinl vletll (I.-oh.) 
H ® Cel ce supraveghiază buna ordine la Cameră 
sau la Senat H © V Cel ce verifică socotelile casie
rului unei societăţi, unei bănci, etc. [fr.].

CEN

Fig. 1046. Centaur.

‘CENSUBA (-MZ) ib. ir, © A critica, a mustra 1 CEL- 
© X" A cerceta o scriere, un ziar, etc. şi a şterge 
ceea ce nu place guvernului sau poate li vătămă
tor Statului, bunei ordine sau moravurilor [fr.].
•CENSURA (pl.-uri) sf. ® .^Demnitatea, func

ţiunea cen'sorului la Romani 1] © mai Condamnarea 
unei scrieri de către autoritatea bisericească ţ 
© Mustrare, dojană adresată unuia din membri 
de către o societate, de o adunare legislativă, etc. 'H 
® Critică: pe Ilngă această » a ielelor, el da măreţe şl 
sănătoase învăţături loooB.) H © .^ Cercetarea artico
lelor şi infoimaţ lunilor dintr’un ziar, controlarea 
unei scrieri, unei piese de teatru, etc. de-către 
censor: loarXeclle censurel ţineau locul spadei Iul Damo- 
cles deasupra capului lie-cărul autor (ALECS.i ţ| © Persoa
nele însărcinate cii această cercetare [fr.].

• CENSURABIL adj. Care poate fi censurat,HH 
© NE CENSURABIL [fr.].

•CENTAUR sni. ® ^ Fiinţă 
fabuloasă,'jumătate om, jumă
tate cal (!^ 1048): aceşti centauri 
erau nişte jivine, oameni plnă ’n 
briu, şl de la brin In jos cal iisp.i *
© Numele unei constela- 
ţiuni australe [lat.].

•CENTENAR 1. adj. şi sm.
De o sută de ani, care are 
vîrsta de o sută de ani.

2. (pi.-are) sn. Serbarea unui ( 
eveniment la lie-care o sută de 
ani după Intîmplarea iui: in (
aniil 1892 s’a serbat al patrulea 
de la descoperirea Americel [lat.].

•CENTEZIMAL adj. în ra
port cu o diviziune în o sută 
de părţi egale [fr.].
•CENŢI-pre/. Arată a o suta parte din uni

tate’[fr.].
•CENTIAR (pi.-are) sn. A O suta parte dintr’un 

ar, adică un metru pătrat [fr.].
•CENTIGRAD adj. împărţit în o sută degrade: 

termometru —' [fr.].
•CENTIGRAM 

(pi.-ame) sn. Â O 
suta parte din- 
tr’un gram [fr.].|
•CENTILITRU 

sm. A o suta’ parte 
dintr’unlitruffr.].

• CENTIMA (pi.
-me) sf. (J) Mică Fig. 1049.'Mo- Fig. 1050. Mo-
monetă de aramă nedă franceză neda franceză
care valorează a o de centime, de 25 de centime, 
suta parte dintr'im franc, ban (® 1049,1050) [fr.].

• CENTIMETRUsm 
® A o suta parte din
tr’un metru; pătrat,
V, 0-000 dintr’un metru 
pătrat (PI 1051); 
cub, Viooo-000 dintr un 
metru cub (H) 1052)
K © Panglică de 1 m. 
sau de 1 m. 50, îm
părţită în centimetri, 
pe care o întrebuinţează] croitorii,
(H 1053) [fr.].
•CENTIRON sw- CEN- 

TURON.
•CENTISTER sm. a o

suta parte dintr’un ster 
[fr.].
•CENTRAL 1. adj. ®

Care se află în centru,,; 
la mijloc H © Principal, 
care cîrmueşte tot, de la 
care pornesc toate: admi-
nlstatle -ă t ® 15 Forţă ~ă, Fi Cenlimetru
forţă care face să se mişte
un corp apropiindu-1 sau depărtIndu-1 de 'un 
punct fix.

2. centrala (pi.-ale) sf. Sediu principal, admi
nistraţie centrală [fr.].

Fig, 1051
Centimetru

pătrat

Fig. [1052. 
Centimetru 

cub.
cizmarii, ’etc.
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CEN- ‘CENTRALIZA (-izez) vb. Ir. A uni, a strînge în 
p D acelaşi centru, iii acelaşi loc. In mîinile unei ain- 

Vtr gure persoane, unui singur corp, a concentra [fr.].
•GENTRALIZAŢIUNE, ’CENTRALIZAŢII!. ‘CEN

TRALIZARE s/. © Concentrare, faptul de a cen
traliza t ® O pontică, concentrarea întregei 
autorităţi, a tuturor forţelor unui Stat In miinile 
guvernului [fr.].
•CENTRiryG adj. 15 Care tinde să-depăr

teze de centru; lorta —ă, aceea care tinde să de
părteze corpul de centrul mişcării [fr.].
'CENTRIPET adj. 15 Care tinde să apropie de 

centru: lortâ —ă [fr.].
'CENTRU (pi.-re) sil. © A Punct situat la 

mijlocul unui cerc sau al unei sfere, egal depărtat 
de toate punctele circonferenţei cercului sau su
prafeţei sferei (H
1054) t © A Pune-
tul unde se Intîl- / \ •
nesc diagonalele u- / \
nei figuri nesferice: l J
—■ ui unul pătrat ( >T| \ /
1055) H ® Mijlocul ^
unui spaţiu oare
care: .^1 oraşului 1f lost-
© © Locul unde se

Fig. I°55- 
o. Centru.O. Centru.

găsesc sau se fac de obiceiu anumite lucruri: Pa
risul este —'1 literar şl artlstlo al Franţei f ® Centrul 
unei armate, mijlocul unei armate aşezate tn or
dine de bătaie, în opoziţie cu aripile t ® 15 
de gravitate, punctul de care un corp, fiind suspen
dat, ar sta In echilibru de toate părţile t @ O 
Partea unei adunări legislative formtnd mijlocul 
între dreapta şi stingă [lat.]. ,
' CENTUMVIR sm. ^ Membru al unui tribunal, 

în vechea Romă, alcătuit din o sută de judecă
tori [lat.].
'GENTUMVIRAT (pî.-ate) sn. ^ Demnitatea 

de centumvir [lat'.].
' CENTyRĂ (pî.-uri) sf. Cingă

toare ([s] 1056) [fr. ceinture].
'CENTyRIE sf. ^ © Una din 

cele 193 de clase în care Servius 
Tullius a împărţit poporul roman H 
® Corp de in tantorie Jromană com
pus din o sută de soldaţi [lat.].

'CENTURION sm. ^ Ofiţer din 
armata romană care comanda o cen
turie sau a şaizecea parte dintr’o le- 
giuneţţ®] 1057):
...a doua sl puroed 
Din zori spre ^ 
sllhele barbare''" 
(COŞB.) [lat.]'

*G E N T U - 
R p N, © CEN- 
TIRQN [pi. -oane)

Fig. 1056.; C 
r. Centură.

Fig. 1057. 
Centurion.

îare se atîrnăsn. ^ Cingătoare de piele, curea de 
sabia sau baio
neta ([ş] 1058,
1059): ml-am În
cins centoronul cu 
patrontaşul peste 
palton (CAR.) [fr.
c e i n t u r 0 n].

cenuşa s/. © Pul
bere ce rămîne după ar
derea lemnului, cărbu
nilor sau altor materii Fig. 1058. 
vegetale sau animale; Centuron de 
a preface In a arde, a ofiţer (vechiu). 
pustii prin foc; a loa cnlva 
şi cenuşa din vatră, a-î lua tot, a-1 despuia de toate, 
a-1 lăsa sărac lipit; a vinde cnlva şi cenuşa din vatră, 
a-i vinde tot U ® Rămăşiţele unui mort (expre- 
siune rămasă de la datina celor vechi de a arde 
cadavrele): aloi se găsesc lapămint nme de lat pline cu 
... şl slărmături de oase (vlah.) ; cenuşa acestui Domn s'a In- 
mormlntat In stlnta mănăstiie Putna usp.) [lat. 'cinusia]. 
OCENUŞAR1 Sin: = CENUŞQTCA: .»u1 nici In nu
mărul oamenilor nici a Putregalurllor nu să poate ■ socoti 
(TicH.) [cenuşă].

Fig- 1059- 
Centuron ■ 
de ofiţer 
(modern).

Fig. 1060. Cenuşer.

CENUŞAR2, OOENUSER1 (pf.-re) sn. © Partea 
dintr'o maşină 'de încălzit, dintr’o locomotivă, 
etc., unde cade cenuşa f ® Farfurioară, vas 
mic în care se leapădă cenuşa şi mucurile (le ţi
gări, scrumieră t ® O/ten. Pînză groasă de eînepă 
în care se pune cenuşa pentru tăcut leşie' j] © 
Olten. Cadă mare îndopată 
în pămînt şi tn care se pune 
var nestins de se topeşte şi1 
se face lapte de var; în a- 
ceastă cadă se lasă cltva timp 
pieile ce trebuesc argăsite.

CENUŞER2 sm. © Mold. 
f Copist (prost): oenuşerif de 
la gludecătorle o rls de mine ou ho
hot (ALEC84 T ® A Arbore, ori
ginar din China) cu flori mici 
galbene-verzui, cu miros ne
plăcut; numit şi„ arbore-pu- 
iuTos" (Ailanthus glandilosa)
(H 1060) [cenuşă].

GENUŞEREASA (pi.-ese) 
sf. Eroină din basme care-şi 
ascunde frumuseţea şi celelalte caUtăţi sufleteşti 
sub o înfăţişare respingătoare şi pretăclndu-se ne- 
roadă [c e n u ş a r1].
OGENUŞERNIŢA (pi.-te) sf. Mofd. Trans. © Scru
mieră: puse lemnuşul de ohlbrlt In cenuşernltu ce sta pe 
pat lingă el (SLV.) t ® = CENQŞEREASA [c e n U Ş a r2].

CENUŞIU 1. adj. De coloarea cenuşii.
2. CENUŞIE sf. A = firicicA.
CENUŞps adj. Phn de cenuşă, acoperit 

(ie cenuşă.'
OGEnuşotgA sm. Trans. Om căruia-i place să 
stea mereu' la foc şi să-şi petreacă zilele în ce
nuşa de la vatra focului; pr. ext. leneş, trîndav, 
căruia riu-i place să iasă din casă: ei avea numele ds 
Petru Cenuşotca: nat nume 1 l-o dat tată-său pentru că tot tn 
gura cuptorului a şezut (fr.-cdr.).

CEP (pi.-puri) sn. © ♦ Butuc de viţă cu unul 
sau mal multe noduri 
rămase de la tăiatul 
ramurilor, şi care se 
pune în pămînt ca 
să prindă rădăcină H
® Ddpuleţ ou care _. , r r = cu.
se astupă gaura unui F‘s- Io61- C- CeP-~s- Ş1'!. tinc- 
butoiu, prin care se toarnă sau se scoate li
chidul: trase .vurlle la olteva hutl deodată şl pe toate le' 
înghiţea (isp.i 1] ® Gaura în care se bagă cepul; a 
da —' unui butoiu, a începe să scoată lichidul dintr'un 
vas H ® -{pi.-puri sn. şi oepi sm.) Cuişor de lemn 
cu care se împreună obezile unei roţi 1] ® Capătul 
unei bucăţi de lemn sau de metal tăiat ast-fel ca 
să se potrivească într’o scobitură (numită „şliţ“, 
,,ţinc“, etc.) făcută în altă bucată, cu care tre- 
bue împreunată (1061) H ® ^ Fie-care din 
cele două capete ale 
fusului de- lemn la ( 
moară t © Mold.
Bucor. Olten. (pl.-purl şi 
cepi) Crenguţă de brad 
sau de molift t ® Um
flătură, nod la crengile 
de brad [lat. cippus 
-f sl. fi e p ă].

CEP AR1 sm. V Vin- 
zător de ceapă.

CEPAR2 (pf.-are) sn.
Mold. TF“ Burghiu cu 
care se fac c e p u r i la 
buţi (d 1062).
t CEP Arie sf., oepArit sbsi. t 

Dare ce se'plătea pe buţile de vin 
[cep].
O CEP AŞ (pl.-aşe) sn. Olten. Băn.
Urma, văgaşul roţii [cep].

GEPCHEN (pi.-no) sn. (D t ©
Haină scurtă cu mîneoile despicate, purtată odi
nioară de boieri ('■)] 1063): altll cu clte Un ... verde 
Îmblănit numai cu samur osp.) K (1) Pieptar ţărănesc 
îmblănit [tc.].

Fig. T062. 
Cepar.

Fig. 1063. 
Cp., Cepehen.
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OCEPEI/EAG adj. şi adv., Mofd: Trans. şepeleaV 
ţCANT.j Peltic: oil se nasc cu gura strimbă, ori mutl, 
ori cepelegl (SB.1; ridea tare, vorbea pripit el cepeleag ivlah.i 
[rus. s e.p e 1 j a V i j].

CEPQIU (pi.-oaie) sn. ♦ augm. Ceapă mare. 
OCEPRAG .(p(.-age), CEPRE40 (pl.-eagntl) sn. Mold.
= ceaprÂz [rut.].
OCEPtrRAR (pî.-re) sn. Trans. (ret.) Slredel de 
făcut cepuri.

1 GEPURQS adj. Cu cepuri multe, noduros 
(vorb. de brad) (sez.i (dens.).

CEP(U)ŞOARÂ (pj.-re), CBPPTA (pl.-te) s/. ♦ 
dim. ceapa.

GER1 sm. A Copac mare şi frumos, o varietate 
de stejar, cu coaja mai groasă decît a gorunului 
şi tufei; formează întinse păduri sau dumbrăvi şi 
e cultivat uneori ca plantă decorativă (Quercus 
cerris) [lat. cerni s].

CER3 (pj.-ruri), CERlU (pi.-rluri) sn.® ^Spaţiul 
mărginit de orizont deasupra capetelor noastre 
pe care-1 zărim ca o boltă albastră: Dumnezeu a la- 
cut .«'Ul şi pămlntul; departe ctt *ul de pămlnt, uJ foarte 
depărtat, b) 0 foarte deosebit, ou totul nepotrivit: 
ou cit ceriul de pamtnt, cu atita de hirea tatlne-sâu departe 
(LET.): sub pe pămînt; eub .^ui uber, afară, fără a fi 
la a(lăpostul unui acoperiş; a cădea {sau a pica) 
—ui pe cineva, a Simţi O Supărare, o nelinişte, o frică 

grozavă; a pica din —, a) a sosi pe neaşteptate şi la 
momentul oportun, b) a fi, a se arăta cu totul 
străin de cele ce se petrec în jurul lui; doară nu s’o 
lace gaură In —, n’are Să se tntimple lucru mare, n’are 
să fie cine ştie ce pagubă; a se ruga cu —ui, cu pămln
tul, a se ruga, din tot sufletul, a stărui din toate pu
terile pe lingă cineva; a făgădui —ui şl pămlntul, a fă
gădui marea cu sarea; cu o falcă lu — şi cu alta Iu pă
mlnt, cu o iuţeală, cu o furie nebună {ca balaurii 
din poveşti); a se uita In—şt In pămlnt (cjauş.), a nu 
mai şti ce să facă, încotro să mai apuce H ® 
Văzduh: pasările —ului,, pasările sburătoare, care 
sboară prin aer,; in eiava —ului, în văzduh ţ ® 0 
A ridica plnă la — sau In slava -ului, a Slăvi peste 
măsură H ® ir în astronomia celor vechi, diferitele 
sfere cristaline pe. Gare şi Ie imaginau că ar exista, 
pentru a explica mişcările aparente ale astrelor; 
de aci, 0: a fl, a se crede In al şaptelea —, a nu mai 
putea de bucurie; vlsul... m’a rădicat In al nouăspre
zecelea — lALEOs.) H Totalitatea stelelor ce se
văd pe bolta cerească II ® Aer, atmosferă: —ui e
senin, e acoperit de nori; 0 —ul politic ...era Încărcat cu 
nori negri şl groşi- (i.-gh.) t ® CUmă, aspectul parti
cular al cerului în cutare sau cutare ţară: a trăit 
sub frumosul — al Italiei; de aci, pr. cxt. ţară: se cred 
genii... Îndată ce găsesc un adăpost sub —ul Boniănlel (I.-gn.) 
t ® © Lăcaşul celor fericiţi: împărăţia -urilor; bine- 

. onvlnţează din Înaltul —urilor stindardele noastre (vlah.) {| 
® bunmezeu. Providenţa, puterile cereşti: Astfel 
Înţelege —nl lacrima, limba durerii (vlah.i 1 ® ţ? Partea 
unui tablou care reprezintă cerul t ® Trans. 
Baldachin întrebuinţat la procesiuni: in urmă vin 
preoţii... sub ceriu (PAc.) H ♦ 65 —ul gurii, peretele 
superior al gurii, despărţitura între gură şi nas 
(^oprA) [lat. c a e lu m].
*GER^MIGA s/. ® <5 Arta de . a fabria oale şi 

alte vdse.din lut ars: ceramica greacă; ceramica română 
(w TAR. XIV) f ^ Cunoaşterea ştiinţifică a aces
tor vase, din punctul de vedere arheologic [fr.].

* CERAMIST sm. ® Gel ce fabrică obiecte de 
ceramică [fr.].
OGERAŞA - cireaşA.
‘GERÂT1 sbst. Medi

cament compus din 
ceară albă, untdelemn 
şi .apă şi care se aplica 
odinioară pe răni [fr.].,

"GERAT2 adj. /Ş. Ta
bele —e, ’ tăbliţe, scîn- 
durele acoperite cu un 
strat de ceară, de care 
se serveau Romanii pen
tru a nota diferite în
semnări, pentru a scrie scrisori, etc. 1064) 
[lat.].

Fig.‘ 1064. Tabel-e cerate.

GERATQR 1 adj. verb. cehe. Care cere.
2 sm. ® Gel ce cere H ® Cerşetor (pamf.). 
CERB sm. ® ^ Animal sălbatic, din ord. ru

megătoarelor, care aleargă foarte iute, şi al cărui 
cap e împodobit cu coarne 
lungi şi ramificate ca nişte 
crengi, care cad şi se reînnoesc 
pe tot anul (Cermis elaphus)

CEP-
CER

Fig, 1065. Cerb.. Fig. 1066. Cerbări'e.

('■'? 1065): un — speriat trece ’u goană 
pe dinaintea noastră (vuih.) *I ® Trans.
-- TPBCA H ® ♦ LţMBA-CERBDLUI =

nAvalnic; spjnul-cerbului = ve- 
BiGAR1 [lat. c e r V u s].

CERBARIE sf. V Crescătorie de^ 
cerbi (®.i066).
OCERBAŞ sm. Trons.Cel 00 umblă • 
cu c c r b'u 1, ou turca (la Crăciun)
(DENS.).

'CERBER sm. ® ^ Cline cu trei 
capete care, după mitologie, păzea Fie Jo67 
intrarea infernului (®) 1067): acei Cerber, 
cline, ce se nmnea speria .cu lătrătura 
sa... snlletele morţilor care erau 1q Iad usp.) H (D © 
Portar brutal, paznic straşnic şi neînduplecat [fr.].

CERBICE sf. ® S) Ceafă, grumaz: 11 apucă pe la 
spate, dlndu-i cu sete pumni In — (Car.) ; 0 :tare de —, în
dărătnic, încăpăţînat U © Spec. Ceafa boului sau 
bivolului ‘I ® Butucul jugului, partea superioară 
a jugului care se sprijineşte pe ceafa boilor (»e-[J0Q) 
[lat. c e r V I c e m].

CERBICIE sf. îndărătnicie, încăpăţînare; se- 
meţie [c e r b i c e].

CERBiepS adj. ® Cu cerb ic ea tare, 
groasă H ® ’0 îndărătnic; dîrz, semeţ.

CERBIŞQR sm. dim. CERB ®.
CERB0.^CA (pî.-ce), O OERBOAIE S/. =

CipTA: împăratul... porunci Iul Ercule să-l aducă... cerboaica 
cea cu coarnele de aur (tsp.) [C e r.b].

CERBULţlŢ, CERBDŞQR, CERBPT sm. ^ dim. 
CERB ®.

CERC (pi.-curl) sn. ® A Suprafaţă plană limi
tată de circoriferenţă (I^ 1068): suprafaţa—ului ţ| 
® A Circonferenţa în
săşi (în mod impro
priu) : a face -uri H ®
Legătură de lemn sau 
de fier în formă de cerc 
cu care se înţepenesc 
şi se strîng doagele unei 
buţi ([§ 1069): au fă
cut Îndată polobocul, l-au 
Inlundat de un capăt şl l-au 
ceroult bine, — lingă — (8B.) ; _ 
bute, nici mojicul om de frunte * ® Legătură de lemn 
sau de metal cu care se 
strînge bine o ladă, cu care 
se înţepeneşte un cufăr, un 
geamantan, etc.: are un gea
mantan de plnză cu —uri de tini
chea (CAR.) H ® Verigă de fier / 
cu care se îmbracă capătuljî 
butucului de la* roată H ®i 
Scheletul de cercuri de lemn' 
peste care se pune pînza ce 
alcătueşte coviltirul unui 
car: nuli încărcaţi cu vlrf plnă
lă —ul coviltirului, alţii cu căruţele goale (dlvr.) ® Cerc de 
lemn cu care se joacă copiii (Ş) 1070) H ® = oearoAn:

Fig. 1069
Lerc.

Fig. 1068. 
Cerc.

nici talpa casei — de

Fig. 1070. Cerc.
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TABELA XIV. CERAMICĂ ROUAMEASCA

01

CTt.SwO.V'’.

wîiiiiM

EXPLICAŢIUNI:

I—8. Străchini din Oltenia.— 9. Strachină din Bihor. — 10. Strachină din Transilvania. — 11 —15. Străcliini 
din Moldova. — 16— 19. Străchini din Maramureş. — 20 — 24. Urcioare din Oltenia. — 25 — 34, Urcioare, căni şi 

vase din Transilvania. — 35. Urcior din Moldova. — 36. Cană din Maramureş.

(Desenurxle sînt făcute după planşele din puhlicatiunile D-lor N. lorga, Oprescu şi Tzigara-Samurcas).

248



Fig. 1071. CC. Cercul 
polar arctic.—C^'C'. 

Cercul polar antarctic. 
E. E. Ecuatorul.

0Qhll lui roşii eran înconjuraţi de donft ^url vinete (ON.) ^
(a) Aşezarea unor obiecte sau unor persoane în 
mod circular încît să se apropie de figura unui 
cerc: a aşeza scaunele In<«^; clteva prietene ale cucoanei 
Anicutei steteau In ^ (br..vn.) If ® Adunare de persoane 
strînse în juriil cuiva: ^«ailâe lume se I&cea tot mal mare 
In jurul lunecate 1 (s.-ald.) ; la o r&a- 
plntle, vede un ^ de oameni şl pe 
cineva la mijloc care făcea gălăgie 
(I8P.) 1î ® Asociaţiune, socie
tate ai cărei membri se a- 
dună într’un local al lor, spre 
a juca, spre a discuta, spre a 
citi ziare, etc.: ^ politic; ^ 
literar; •^ militar f ® Localul 
unde se adună membrii unei 
astfel de societăţi ^ ® So
cietate, mediu, clasă socială:
reuşiră sA producă In »nrlle Înalte 
un curent detavorabll amicului 

' Manoiachc (CAR.) t ® ® întinde
re, limite, sferă: <^ul cunoştinţelor uoastie; să deleimlne 
In mod precis ■~ul acelei acţiuni (I.-gh.) H ® (Ji (2? +++ 
~ vitioa, raţionament defectuos, demonstraţiune 
bazată pe ceea ce trebue probat, sau cînd două 
lucruri se explică unul prin celălalt în mod reci
proc, şi amîndouă rămîn astfel fără explicaţiune 
H ® Diviziune teritorială în unele ţări 11 ©■©. 
■ir Cercuri polare, mici cercuri ale sferei cereşti sau 
ale sferei pămînteşti depărtate cu 660,30, de ecua
tor ([®1 1071) [lat. c I r c u s].

CERCA (cerc) 1. vb. tr. ® f A căuta: sluta Du
minică au lntrebat-0 ce cearcă? (SB.); numai o căsuţă se mal 
vedea In capul satului la care să nu-şl li cercat norocul 
(RET.) K ® A cerceta, a iscodi: un lipcan alerga înainte 
ca să cerce drumul şl să deschidă calea (ODOB.) 1| ® A în
cerca, a ispiti: te-al Încumeta să-tl cerci puterile cu elP 
(RET.) ; dacă nu mă crezi, căpitane, cearcă de vezi (ALECS.) ţi
® A proba, a face probă,.a pune la probă: ~ o haină;
cercară toate temelie cpndnrnl, şl la nici una nu se potrivi iisp.) ;
® A suferi; a îndura, a 
încerca: trei groaznice locnxl 
a cercat acest oraş (Negr.) ţ[ (ş)
A-şi da osteneala, a se sili:
sta lingă dtnşll cercind a-1 Îm
bărbăta- (ODOB.).

2. vb. refl. A încerca, a 
se sili: se cerca In tot felul 
aă-1 tale pofta de plecare (isp.)
[lat. c I r c a r e].
O CERCAIjÂ 1 sf. (MAR.)
(Vie.) = CEHC^RE ®.

CERCALA2 (pi.-ale) sf.
>#> Unealtă de pescuit, 
numită şi crîsnic de mină 
■m 1072) [rut. ăekalo]. F'k- I072- Cereală.

CERCARE sf. ® Faptul de a cerca; încer- 
care, probă: tată, lasă-mă şi pe mine să lac o (Isp.) *I 
® Durerile facerii @ O jirebie de tort cu care 
se cearcă coloarea cea roşie, la boit, ca să se vadă 
dacă se prinde bine ori nu (pamf.).

CERCÂTOR 1. adj. Care (în)cearcă.
2. sm. ® t Cercetaş, iscoadă K ® t Controlor.
CERCAtvRĂ (pZ.-turi) sf. ® Cercare, încer

care, probă t ® t CercetareH ® t Control [cerca].
CERCEL (pi.-cei) sm. ® Verigă, toartă, sculă 

(de aur, de argint, etc.) de diferite 
forme ce poartă femeile în urechi ([i.;'
1073); asta e la ureche (pann), e 
lucru uşor, de puţină inseihnătate, 
de care nu duc grijă: tron. n'are urechi 
şl umblă să-şl cumpere cercel (znn.); cer
celul a (sau cerceii au) , căzut, dar urechile 
au rămas (znn.) (pamf.), averea am pră-“ i-I073 
pădit-0, dar nu mă las 1f ® Carnea [Cercei, 
ce splnzurăla gîtul oii, caprei, scroa
fei, etc, H ® Mold. ♦ cERcpn-B^BEi = lemn-rîiqs ţţ 
® Scoaba care îrnpreună cei doi carîmbi ai 
loitrelor (de la car) [lat. clrcellusl.
t CERCELAR sm. Tolbaş, coropcar [cercel].
CERCELAT adj. împodobit cu cercei; ®: 

pădurile clucurate de ninsoare par‘«■e cu flori (Dlvr.).

CER
CERCELUŞ sm. ® dim. CERCţX; cu coame, 

iierbe ’n fundul oalei (CRo.) {ghicitoare despre „rac”) D 
® pi. ♦ Frumos arbust, ori
ginar (Un Mexic, cu fiori roşii- 
trandafirii, în formă de clopo
ţei, CP atîmă ca nişte cercei 
(Fuchsia coccinea) ([@ 1074) 1]
® pi. = mAhoAritArei ţ| ® pi.
= COăDA-COCQŞTJLUI.

CERCETA (-etez) vb. ir. şi 
inir. ® t A se duce în casa 
cuiva, a vizita: Mai rar’să mă cer-^ 
cetezi. Că prea mult mă ’ndatorezi
(PANN) K © A căuta cu luare a-, 
minte în toate părţile; a is-^^ 
codi: puse să berceteze prin chilii, 
prin pivniţe şl, nealllnd pe nimeni, 
crezu c'a fost amăgit (ODOB.) 1 ®
A se uita în toate părţile cu 
băgare de seamă; cercetă de jur .
Împrejur cu ochii, să nu fl văzut el- I074- Cerceluşi, 
ueva din şcoală cele peireente (Car.) r ® A inspecta: 
împărăteasa se duse să cerceteze găinile şi să vadă de coteţe
(ISP-) 11 © A întreba, a cere lămuriri, a se informa:
aflase... de pe Ia alfl chirigii... pe care-i cercetese despre 
drum (ISP.) H ® i*î A căuta, prin întrebări făcute unora 
şi altora, să afle adevărul cu privire la o afacere 
judiciară, a ancheta t ©Acăuta să descopere tainele 
unei ştiinţe, să afle adevărul asupra unei chestiuni 
ştiinţifice [lat. c I r c 11 a r e].

CERCETARE sf. ® Faptul de 
a cerceta 11 ® Vizită li ® Cău
tare cu deamănuntul H ® Inspec- 
ţiune H © întrebare, informaţiune:
suratele II opreau Iu drvm şl-1 zăpăceau 
cu cercelările (Dlvr.) * @ ri Anchetă H 
® Căutarea unui adevăr ştiinţi
fic, unor lămuriri de ordin moral 
sau intelectual:

CERCETAŞ sm. ® Persoană tri
misă să c e r c e t e z e, să iscodea
scă ceva H ® K Soldat trimis să 
cerceteze, să afle ceva cu privire la 
armata duşmană, iscoadă, ecleror 
K ® Tînăr instruit anume spre a 
face diferite servicii cetăţenilor sau 
armatei In caz derăzhoiu (m 1075).

CERCETAŞESC adj. De cer
cetaşi.

CERCETAşiE sf. Instituţia cercetaş[ilor.
cercetător,-TOARE adj. şism. Care [cer- 

cetează: cn ochi se nlta cu 
mare Inare aminte uep.) •

GEBGEVEA (pî.-vele) sf.
® Pervaz de fereastră, de uş^ 
de tablou, de oglindă, etc.
1076) : Îşi pleca ca-[ 
pul tiuăr peste ceice- 
vele la umbra de aubi 
fereastră iemin.) [tc.]

CERCHEZ 
sm., CERCHEZOAI- 
CA (pi.-oalce) Sf.
9 Locuitor din 
partea apusană 
a Caucaziei (1®
1077) [tc.].

CERGHE-
Z ţi S C adj. De 
Cerchez(i), al 
Cerchezilor

Fig. 1075. 
Cercetaş.

Fig. T077. 
Cerchez.

Fig. 1076.
Cercevea.

* CE-RCOPITEC sm. tC, Familie 
de maimuţe cu coada lungă, care 
trăesc In Africa (Isj 1078) [fr.].

CERCPVI tm- cptCQVl.
CERCUI ( -nesc) vb. iT. CD A 

pune c e r c u r i la o butie, a 
lega, a strînge cu cercuri (o ladă, 
etc.)- au îfient... polobocnl, 1-bu In- 
fandat.,. şl l-au cercuit bine (sb.) H 
(D A îmbrăca cu un cerc capătul butucului de lai

Fig. 1078. 
Cercopitec.
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Qpo_ roată, H d) vita, a tâia şi lega viţa de araci, pri- 
nciD mâ-vara, după ce s’a desgrppat: imuicasa via, o 
Our\ oeroufiso. o sap.... dar tftr& spor» oă nu rodeşte (r.-cod.) 

t © A Înconjura, a face roată In jurul cuiva: 
pa Imp&ratul 11 ceiculiA oa mlngllerl al deamlerd&rl (dlvr,).

CERGUITQR sm. Trans. Gpl ce face sau vinde 
cercuri de buţi, cel ce c e r c u e ş t e vasele.

CERGUţT sbsl. Faptul de a cercul.
CERCUIiEŢ (pi.-ete) sn. dim,. CERC.
CERGUHrU adj. ţft (Cu coamele) în formă de 

C e r C* OQ coarne cercării; oaprd cerourie.
GERGUŞQR (pl.-şoare) sn. dim. CERC.
GERDAC aw-CEABDac.
CERDACEL (pi.-cele), CERDAcpţ (pî.-nte) sn. 

dim. CE(A)BDac: la toata caaa tn cetate clte an ceidăcaţ 
de acea materie de marmure se alia (Camt.i.

GERE ( cer) 1. vb. tr. ® A exprima cuiva dorinţa 
de a i se da, de a i se acorda, de a i se îngădui ceva:
care el (1 se va da; dreptate; nn stat; de nude nu-1, 
nici Dumnezeu nu cere; voie; Iertare; * ouvlntul r
® A arăta preţul cit voeşte să capete, să i se dea 
pe un lucra: cit ceri pe mlrtoaga astaP 1f ® A se ruga 
să ise dea de pomană, a cerşi: de pomana; C@; 
olne cere nu piere, dar nici nume bun nu are ^ © A se 
adresa cuiva spre a lua în căsătorie: ~ o tata de la 
părinţi, ~ de nevasta t ® A dori, a pofti; (®: ocUll vad. 
Inima cere; iv ACRU f ® A căuta ca un'lucru de tre
buinţă: grlnele au Început sa se ceara H ® A avea ne
voie, a li de lipsă: boii cer multa Ingrlllre.

2; vb. refl © A se ruga să i se dea voie să facă
ceva: nareasa se ceru... sa o lase şl pe dlnsa sa seducă
la preumblare iisp.) ţ ® .A fi CU tragere de inimă, 
a dori tare: băiatul se cere la carte 1f ® A fi de nevoie, 
a li de lipsă: se cere al llm şl noi acolo f ®unipers. 
se cere, se cuvine, SC cade, trebue [lat. quaerăre].

•GEREALĂ, mat adesea pl. cereade sf. ♦ Grîne, 
grăunţe din care se face pjine sau care servesc la 
hrana. animalelor, ca: griul, secara, meiul, po
rumbul, orzul şi ovăzul [fr.].

'‘GEREALIST şm.. V Comerciant de cereale,
' grînar.

* CEREBEL sbst. S> Creerul cel mic, partea en- 
cefalului care" ocupă fosele occipitale inferioare [lat.]

* CEREBRAL adj. £) Ce ţine 
de creieri, privitor la creieri: 
arţari «•1 ţ®) 1079) [fr.].

•CEREBRO-SPINAL adj.
£) Privitor la creieri şi la mă
duva spinării [fr.].

•CEREMONIAL 1. adj. Pri
vitor la ceremonii; făcut cu ce
remonie.

2. (pl.-aluri) sn. ® Săvîrşirea 
unei ceremonii după regulele- 
şi datinele stabilite: tăcu o ple
căciune dnpă toate regalele -^ului de 

, Ia pension (D.-zamf.) H © Carte ce
cuprinde regulele privitoare la' 
ceremonii [fr.]. S

•CEREMONIE Sf. (D Formalităţile 'observate 
în anumite ocaziuni solendne t ® ctâ Forma regu
lată şi exterioară a unui cult religios: ~ religioasă t 
® Gală, paradă: tinută de-~ t © Observarea prea 
strictă a regalelor de politeţă; lără -»■; a tace cere
monii, a se jena [fr.].

•CEREMONIOS adj. Cu ’lprea 
multe ceremonii": salut adv.: işl 
netezi barbetele şl salută » ivLAH.) [fr.].

, CERENŢEL sm. A ® Plantă ier
boasă cu flori, galbene-ăurii, numită 
şi ,,crînceş” ,,cuişoriţă“ sau ,,rădi- 
chioară” (Geum urbanum) ('ffl) 1080)
K ® ♦ =arqdJtioA I ® =cAi,TpmiL- 
doamnei [comp. lat. cerinthje].

CERERE Sf. ® Faptul dea cerc 
Ş[ ©'Lucrul cerut (prin graiu sau în 
scris): nu-ţl pot Împlini ■'-a.

CERţlSC adj. Al cerului, privitor 
ia cer: bolta cerească, cerui H © ©
Care vine din cer, dumnezeesc: Si Fig loso. 
tuturor deopotrivă împarte darul lui ceresc Cerenţel. 
rvLAH.); Pronia cerească; oştlle cereşti, îngerii.

f,Fig. 1079. Arteră, 
cerebrală.

GERET sbst. * Tufiş, pădure de c e r i tineri.
CERETEL - cnUTRL.
cerga (pl.-gi) sf. ® Pătură de aşternut pe 

pat, ţol: o babă ghemuită pe nişte sdrente de * (Car.) : @; 
olt tl-e cerga, atit te ’ntlnde (ZNN.) f ® Pătură de cal K ©
Adăpost de ramuri şi cetină în care lucrează şin- 
drilarul (n.-uh.) [tc.].
OCERINE, CERJME sf. Băn. Trans. ® Tavan, 
plafon f © Tavan boltit (ia biserică sau aită . 
clădire, în galeria, unei mine, etc.) H ® Cuptor 
boltit (pentru copt plinea); ţest K © Baldachin 
[srb. fier j e n].

CERINŢA (pî.-ţe) Sf. Lucru ce se c e r e, ce 
se cuvine neapărat (să se dea sau să se Iacă): nu-şi 
mal pot comunica unui altuia păsările şi cerinţele (r.-oH.).

CERIŢICA sf. A = pmpsNM [comp. lat. c e- 
r i n ’t h el.

CERIU tm- CER*.
•GERIUM sbsl. ® Metal ce se găseşte far; se 

oxidează în apa fierbinte şi e întrebuinţat în 
medicina Ifr.].
OCERMÂL'UI (-nssc), OERMAlI (-ălesc) vb. refl. 
© A-i veni greaţă, a i se apleca t ® A se a- 
meţi, a se încurca tn facerea unei socoteli <pşc.) 
[ung. csfimOrleni; comp. şi orCMURLUf].

CERNE (cern) 1. vb. tr., ® A trece prin sită sau 
prin ciur spre a se alege ce e mai mărunt: ~ lăina; 
-v nisipul; 0: sita (plnă-l) nouă cerne bine o-S|TA; 
cine nu vrea să frăminte, toată ziua cerne. Cine nu vrea Să 
sfîrşască un lucru, îşi pierde vremea numai cu 
pregătiri sau numai cu preliminările lui; ©: Din 
văzduh cumplita Iarnă cerne norii de zapădă (Auecs.) r © 
® © A ploua mărunt, parc ’ar cerne prin sită: în
cepe să cearnă mărunt şl ’ntepat icar.1 K ® © A cerceta 
CU de-amănuntul: glndul Iml era a * prin sita studiilor 
olaslce oele mal multe din acele datlne bătrlneştl (vlah.).

2. vb. refl. © A se strecura, a străbate mărunt 
ca prin sită: înaintea noastră lumina Începe să se cearnă 
prin rariştea de brazi (VLAh.) K © © A ploua mărunt, 
a ninge:. privind fulgii de zăpadă oare se cern Încetişor da. 
sus (BR.-VN.) [lat. c e r n 6 r e].

cerneala (pi.-neii) sf. © Lichid, de obiceiu 
negru, în care se moaie condeiui pentru a scrie; 
pr. ext.'. roşie; albastră; ©: din Întuneric sedesfă- 
cură o mulţime de Idoli uşurel cari goneau In văzduhul de 
(DLVR.) H © # Materie grasă, de obiceiu neagră, 
cu care se ung valţurile maşinii de tipar spre a 
putea tipări f ® Negreală, coloare neagră pentru 
boit ; ©: Prutule, apă vioară. Face te-al neagră *, Să-ml 
cerneso cu ea catrlnta (mar.) [vsl. fi r 0 n i 1 o].

CERNţ (-neso) 1. vb. tr. © A înnegri, a boi în 
negru, a căni: a-şi barba H © A îmbrăca în negru 
(în semn de doliu): Nici voie să-şl cernească portul, Nici 
drept să-l pllngă n’au avut (coşe.).

2. vb. refl. © A se înnegri, a se boi negru K 
© A se îmbrăca în haine negre, în (haine de) 
doliu) H ® ® .A se întuneca [vsl. fi r fi n i t i].

CERNIT adj. © p. cerni UI © nşoernit u ® 
Boit. negru, înnegrit U © Negru (în semn de 
dohu) U © ® întunecat, trist: şi de-atunol viata ml-e 
tot —'â. O’am rămas singur pe-acest pămlnt (ALECs.).

CERNTJŞCA sf. ♦ © = NEORILIOA U ® = NB- 
QBpşcA [rus.].

CERNUT sbst. Faptul de a cerne. 
OCERQIU Olten., cerpnîu Băn. sm. ♦ 'Varietate 
de cer, gorun.

GERŞE,TQR, CERŞITOR, -T04BE sm. f. © Per
soană care cerşeşte, care trăeşte din cerşit,
milog, calic.: Numai un oerşstor de-ar 11, Totl cu zahar l-ar 
hrăni (pann) ; @: sacul cerşetorului n'are lund, cerşeto
rului, cît-să-i dai, niciodată nu-i mulţumit; ®: 
devin... .cerşetori de slujbe pe le uşile ministerelor (vlah.)'.

CERŞETORţlSC adj. De cerşetor.
CERŞETORI (-oreso) vb. ir. şi intr. A cerşi, a 

cere milă: călugării slnt Sllltl să cerşetoreasoă prin sate 
pentru tinerea vieţii lor (alx.) ; cerşltorea la acea biserică... 
de mal bine de 60 (de) ani (CRq.i [cerşetor].

CERŞETORIE sf. © Starea josnică a cer
şetorului U ® Faptul de a cerşetori.

CERŞETORIME sf. col. Muiţime de cerşe
tori, to ţi cerşetorii: '-'a e înfăţişată prlntr'un Tlgao 
tlnăr cu picioarele sucite (irg.) .
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CERŞETORIT, qcERSiTORţT sbst. Faptul de 
a c e r ş e t o r i, cerşit: in ioc să nmbie... ca aui popi 
după ceişetoilt (CRGJ.

CERŞI (-şese) 1. vb. intr. A cţre miJă, a întinde 
mina cerînd pomană.

2. vb. tr. © A cere milă 1 © ® A cere cu stă
ruinţă şi înjosindu-se ca un cerşetor: ~ un post; 
<«' voturile alegătorilor; Cu ochi galeşi 1(1 cerşeşte ud surla, 

o vorbă bună (vlaho [cere -t- *c e ş i t < lat. q u a- 
e s î t u m s’a format part. cerşit de unde > 
cerşi].

•CERŞIT sbst. Faptul de a cerşi: umiiiă după 
•cert’ adj. © Sigur, neîndoios: un fapt~ ţf 

© Hotărît, fixat: o data —a It © necprt [lat.].
CERTA (cert) l.vb. tr. © A dojeni aspru, a mu

stra pe cineva cu vorbe aspre şi supărătoare H
© t A pedepsi: aşa cearta Dumnâzău pe mândrii carii 
i să pun Împotrivă (Cant.) .

2. vb. refl. © A se lua la ceartă, a se gîlcevi:
oamenii proşti se ceartă ca Ţiganii şi se bat ca orbii (pann) ; © : 
ei se ceartă, ei se iartă ţi © A intra in duşmănie, a 
ajunge să se urască, a li în discordie *j @ A se 
lupta pe toate căile, cu vorba, cu argumente, cu 
stăruinţe etc., spre a izbuti, spre a căpăta sau 
cîştiga ceva: •vpe o palmă de pămint [lat. certare].

certare sf. © Faptul de a (se) certa t 
© 4 . Pedepsire, pedeapsă.

CERTĂREŢ adj. Găruia-i place cearta, care 
se c e a r t ă cu toţi, gîlcevitor.

CERTAŞ sm. © Om certăreţ t ® rt Pricinaş: 
^11 s*au Împăcat cu judecata cocoanei (SB.) [o e a r t ă].

CERTAT adj. © p. certa tt © NECERTAT t 
© Care nu mai e prieten cu cineva: sint ~ cu 
văru-meu t ® ® E d" Justiţia, se zice despre 
cela ce a avut daraveri cu justiţia pentru o faptă 
condamnabilă.
•CERTIFICA (-fie) vb. tr. A încredinţa că un 

lucru e adevărat, a adeveri [it.].
•CERTIFICAT (pî.-ate) sn. © Act, mărturie 

în scris, adeverinţă prin care se încredinţează că 
un lucru este adevărat, că există: ~ de bună purtare t 
© t Atestat: şl-a fabricat un •v de şapte clase (br.-vn.) [fr.].
•CERTITUDINE sf. Siguranţă, încredinţare 

deplină: probabilităţile de războia deveneau/«(i.-oh.) [lat.].
CERUI (-uesc) vb. tr. A da, a freca, a lustrui cu 

c e a r ă: paicbetui.
CERUIAXiA (pL-ieii) sf., CERUIT sbst. Faptul 

de a C e ru i: cerultnl parchetului, mobilelor.
• CERUMEN sbst. Ceara, cleiul din urechi [fr.]. 
CERUT 1. adj. p. CERE IK © 

ne CERUT.
2. sbst. © Faptul de a cere H ©

Cerere, cerşire: o babă ce umbla pe la 
case cu -^ul (voR.). ‘

'CERUZA Sf. © & Carbonat de 
plumb, care se prezintă sub formă de 
sare albă, otrăvicioasă, insolubilă în . 
apă; amestecată cu uleiu, formeazăf 
o vopsea albă foarte frumoasă, în
trebuinţată de pictori; numită şi 
„alb de plumb”.H© Bdn. Creion [fr.].

CERVANA sf. A Plantă ier
boasă, cu flori mici, albe, pe di
năuntru cu puncte roşii-purpurii 
(Lycopus europaeus) ([®j 1081) ,[vsl.
6 eT V e n ti ,,roşu”].

•CERVICAL adj. Ce ţine 
de ceafă: nervi
<~1; vertebră —ă ~ -
(H 1082); ar-< 
toră —ă ([H| '
1083) [fr.].

CERVIŞ,
CIR(I)VIS {pl.
-işurijsn. Gră
sime de vacă,
topită, care se Fig, 1082. Ver- 
păstrează în. tcbr.T cervicală.
băşici pentru
bucătărie: Işl puse o băşică de cerviş In cap usp.); ca două 
bnrdufe de clrlviş (DLVR.) [tc. 0 6 r V i S].
OCESALA...*»- tesalA...

Fig. io8i. 
Cervană.

Fig. 1083. Arteră 
cervicală.

•CESAR sm. t ® Titlu dat întîiu împăraţilor CER- 
romani,' apoi moştenitorilor imperialiH © Pr. ext. r'CT 
împărat [lat.]. '-'^1
'CESARIAN adj. © t Privitor la luliu Cesar, la 

Cesari ţ| ©^ Operaţie ~ ă, operaţie chirurgicală ce se 
practică în anumite cazuri de naştere dificilă [fr.].

•CESARISM sbst. O Guvernare despotică a 
unui suveran sprijinit pe puterile armatei [fr.].

•CESARO-CRAIŞSC adj. • Austro-ungar 7000 
[c e s a r -i- c r a i u].

CESCUŢ sn. dim. CEAB: pesje unsă-1 zică: pasă 
PÂS& de ucide pre loan (prv.-mb.).

■ CESIONA i-nez) ab. fr. rt A fa ce o c e s 1 u n e, a ceda.
•CESIONAR sm. s'i Persoană căreia i se face 

o cesiune [ir.].
•CESIUNE sf. rt © Cedare a proprietăţii sau 

a drepturilor sale asupra unui lucru: '••a unei crean
ţe ^ © Cesiunea bunurilcr, lăsarea, părăsirea din 
partea datornicului a întregii sale averi pe seama 
creditorilor [fr. cession].

CEST1 adj. şi prrni dem. = acest.
O CEST2 (pf.-turi) sn. chJ Bucală tăiată de preot 
la proscomidie: merindele sau '•—urile celea ce scoate 
popa la proscomidie (prv.-mb.) [vsl. 0 ş £ 11 ,,parte”].

CESTA adj. şi pron. dem. = acesta.
CESTĂXALT, cţ ST An ALT adj. şi pron. dem. m.

[pl. ’ceetlalaltl, gen.-dat. sg. cestuilalt; ţ cestuialalt, pl. 
cestorlaltl, fcestoralaltl), CEASTAIALTA, f CEASTALALTA 
/. (pl. cestelalte; f cestealalle, gen.-dat. sg. cestellalte, 
t cesteialalte; pl. ceslorlalte, f cestoralalte). Acesta (de 
aci, de acum) în opoziţie cu altul arătat sau po
menit mai nainte- (F Astalalt) [c e s t -l-a 1 a 11]. 
©gestiune = CHESTIUNE.
©CESTO'R IV CHESTOR.

•CESURA, ^cezura (pl.-uri) sf. S © în versu
rile latine şi greceşti, silaba-lungă cu care sfîr-; 
şeşte un cuvînt şi cu care începe un picior H © în 
versurile franceze, pauza care împarte versul în 
două părţi numite emistihuri [lat.].

CESVÎRTA IV ciosvJrtA. 
o CEŞ-CEVA, ciş-ceva, ceş-cevasi pron. nedef.
Trans. Bucor. Puţintel, cîtuşi de puţin: tot trebue să 
rămluă măcar ceg-ceva (sb.) ; eă guste cineva măcar clş-ceva 
dinlr’liisele (marj ; cum d& ceş-cevaşl îndată seacă
toate Izvoarele (ret.).

CEŞCULIŢA (pl.te), CEŞCUTA (pl.-1e) Sf. dim.
CEA$cA: să topească... şl tămlla din ceşcuta pusă la pl- 
eloare (grig.) .
CCEŞESC adj. C eh, al Cehilor.

CEŞMEA = CIŞMEA.
OCEŞTţ (-lese) vb. tr. Mold. A tăia cepurile bra
dului (ŞEZ.). ' „ j. j

•CETACEU (pl.-cee) sn. Tft, Ordin de mamifere 
marine care au formă de peşte; acest ordin cu
prinde cele mai mari animale din epoca actuală, 
ca balena, delfinul, lamantinul, caşalolul, etc. [fr.].

CETANIE IV CITANIE.
O CETÂRA, CETERA vb. tr. © Trans. J A cînta din 
c e t e r ă, din'vioară «,j © ® Mold. Bucov. A pUc- 
tisi, a asurzi cu vorba, cu certuri, a cicăli: nu tot
cetăraţl pe Măria Sa. că om e dumnealui (CRG.).

CETAŞ sm. © t Tovarăş, soţ t © Cel ce face 
parte di’ntr'o ceată (de jucători, etc.) H © Că
petenia unei cete. • .

CETATE sf. © î Oraş ţf © tjOraş întărit, îm-

Fig. 1084. Cetatea de la Bran.

presurat cu ziduri H © x Fortăreaţă, clădire în-
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CHE
CET- tftrUă (rp 1084); Cetatea Neaintnlul f 0 O Drept de

aptitudine, capacitate de a se bucura, conform 
legilor unei ţâri, de toate drepturile unui cetăţean 
[lat. ci vita tem].

CETAŢEAN sm.,' CETAtE4NCA (pl.-eoce) sf. 0 
t Orăşan, persoană care locueşte Intr’un oraş, în- 
tr-’o cetateH@p Persoană care se bucură de 
toate drepturile civile şi politice ale unei ţări.

CETĂŢENESC adj. De cetăţean.
. CETĂŢENţE sf. © Calitatea de cetăţean! 

0 O Dreptul de cetăţean; a căpăta cetăţenia. 
CETAŢUICA (pî.-ol) sf. dim. CETATţriE. 
CETAŢUIE sf. din. CETATE © : e o olădlre veche 

de piatră, sănătoaeă ca o mică icar.). 
tCETENIE = CIT ANTE.

O CETERA ev- CETARA.
■fCETERĂ (pî.-rl) Sf. Trans. Maram. Oaş. J Vioară: 

Oetera>l ou patru strune Şl mal rele şl mil bune (ik.-brs.)
[lat. c 11 h a r a].
O CETERAŞ sm. Trans. Maram. Oaş. J Lăutar: De- 
alol pin' Ia Făaărae, Nn-ml trebue —' [IK.-BRS.) [c e t e r ă]. 
O GETERNA (pî.-ne) Sf. © Trans. (bud.) Jgheab 
sub streaşină casei ! © Oaş. j* Piscoaia prin care 
curge făina la moară [ung. c s a t o rfn a].
O CETEŢ ev- ciTET.
O CETI ... ev- CITI ...

CE'TÎNA (pl.-lnl) Sf. A ©
Creangă de brad: vtnătorui le 
destină clte-o .«.'frumoasă de brad verde 
(ODOB.) ! © Frunza bradului: brazi 
lungi doborltl de bătrlnete pac pe pat 
de acoperiţi de mugobln (vlah.)]! ®
- lENypAR ! © —DE-NEQi, ar
bust totdeauna verde din. fam. 
coniferelor, cu tulpina foarte ra
mificată, cu crengile întinse sau 
ttrltoare, cu flori mici, dispuse 
în amente la vîrful ramurilor 
scurte; e originar din regiunea 
mediteraneană şi se cultivă a- 
desea prin parcuri; numit şi 
„sabină” (Juniperus sabina) (if)
10851 [sl.].
OGETINţîL adv. Maram. (brl.) Incetinel. 
OCETINIŞ (pZ.-işuri) sn. * © Pădure de brazi 
sau de molifţi tineri ! © Desiş: -«m oei întunecat 
al pădurii (GRiG.) [cetină].

CETINQS adj. Cu n e t i n ă, plin de cetină:
rlşcovll... cresc Dnmal prin pădurile cetlnoase (grio.).

GETIOARA (pl.-re) sf. dim. CETINA. 
©CETITOR svCITITQR.
o GETÎRNA, o cioTţRNA (pî.-ne) sf. Oltsn. Cadă, 
vas mare de doage în care se pune mustul (vic.) 
[srb. C a t r n ,i a].

CETLAU sv- ceatlAu.
GETLUI (-uosc) vb. tr. © A struni, a strînge 

cu un ceatlău; să nu-l cetluească (caşul) peste mă- 
aură In streoătoare (dragh.) ! © A lega (pe cineva 
sau ceva) strîns, ţeapăn, cu funii: a încărcat carul 

• sdravăn şl l-a cetluit bine (Crg.) ; 11 cetlulră din nou aşa 
de cumplit, tncit abia se mal răsufla (GN.).
t GETVÎRTA ipl-w] sf. Sfert [vsl. 6et-

V 0 r t tij*.
CEŢOS adj.d) Cu ceaţă, îatunecat de ceaţă:

s’a luminat a ploaie, lumină ceţoasă (car.) ^ © împă
ienjenit: ou ochii Încă ceţoşl de somn, priveşte (grlj . 
O GEUGA (pi.-ci)s/. Mold. Trans. Băn. i Cioacă:
Cetatea Neamţului... străjuită de ceucele şl vlndereil care au 
^alt-o bună de făcut cuiburi IntrMnsa (CRG.). 
OGEUGUŞOARA (pî.-re), CEDCţTTA (pî.-ţe) sf. 3f 
dim. ceuoA.
t CEUR. adj. Trans. (pac.) Chiorlş, saşiu, 
i CEURÎ (-răsc) vb. intr. A se uita chiorîş, saşiu 

[c e u r].
CEVA pron. nehot. © Un lucru oare-care: vreau 

flă-ţl spun se vede că 1 s'a tntlmplat ; asa ceva, un ast
fel de ,lucru ! © Puţin: mil bine —• declt nimic;

— (repetat), cltuşi de puţin — să-i ii contra
riat, apoi striga (i.-gh.) ! © adv. (dinaintea unui com
parativ). Puţin(tel): mai mult, mal bine [c CH-
V a],
t GEVAŞI, © CEVA9HEA = CEVA: Trimite pe ne-

Fig. 1085. Cetină- 
de-negi.

volaş Să-tl slnjasoă la cevasl IPANN); mllltărla e carieră 
sigură, mai ales clud al oevasllea oblag (Olvr,). 

'CEZAR... = OESAR...
'CEZUrA IV cesprA. 
t GFARTAi sv CVARTAL, 
t GVARTÎR IV OFARTţR.
*GFIT adj. invar. F Achitat, chit: sintem «• 

[germ. q u i 11].
t GFITANŢIE Sf. Chitanţă [fr. quittance 

-t- c f i t].
'GFITUI (-U030) vb. refl. fam. A se achita: 

altă ambiţie n’am declt să mă olltueso de d-ta P (ALECSJ 
C f i t ].

G. G. S. Sistem de unităţi fizice în care u- 
nităţile fundamentale sînt centimetrul, gramul 
şi secunda [iv obgesimal].

GREA... sv CHIA...
CHEBA sv GHEBA.
CSEBAP (pî.-pnrl) sn. X Prigăruie, friptură 

la Irigare (preparată după arta culinară turcească): 
dube de mistreţ şl -«uri de căprioară (OOOB.)rlc. k e b a b]. 

GHEBE IV GHEB A.
GHEJGHERIŢA = CHICHERITA.
CHEDRIN sm., OHEDRINA (pî.-ne) sf. =>

PESTE-O0-OHIMPI. 
t CHEDRU sv CEDRU [gr.].

CHEF (pî.-efori) sn. © Dispoziţie sufletească, 
voie', poftă, gust: am«. de lucru; n'avea nici el de 
joc tu dlmbieata aceei (car.) ; pină să-l vie -«al bogatului, 
lese sufletul săracului ! (|) Dispoziţie veselă, voie 
bună, toane hune; e îâră astăzi; a-l pieri .vul; vine 
să strice petrecerea şl mulţumirea şl .«nil la o lume ’ntreagă 
(CAR.) ! ® Gapriţiu, fantezie: am să mă bat; s'a 
jurat că n'aro să mal oheltalască apoi nimica... după ce şl-o 
face toate .şurile (Car.) % @ Plăcere, hatîr : truda oe-şl 
dedeau ca să facă <^ul călătorilor dsp.) ^ (s) Petrecere CU 
mîncări Şî băuturi: a lace<^; se tluş numai de “vorl; 
nu odată l-am văzut la <^url umpllnd cobza lăutarului ou 
irmiiici (GN.) % ® Stare de beţie: a fi cu[tc. k e j f], 

GHEFAJj sm. Peşte (le mare cu capul gros, 
de coloare cenuşie, 
hătînd tn albastru pe 
spate, şi argintiu pe 
burtă, ale cărui icre, 
foarte preţuite, se 
conservă învelite In 
ceară; numit şi „platarin” (Magii capilo) ('J11086); 
o altă varietate a acestui peşte, cu capul mare, care 
trăeşte In marea 
Neagră (Mugii ce 
phalus) (fjj 1087), 
poartă numirile de
„chefal-mare",,,la- m
ban”, ,,balaban” „. „ r ,
sau „pâcios”; se F.g. 1087. Chefal-mare.
dă numirea de „chefal-mic” sau ,,ilarie” unei va<- 
rietăţi mici a acestui peşte (Mugii saliens); toate 
aceste varietăţi se con.şumă adesea sărate şi afu
mate şi slnt cunoscute in comerţ sub numele de 
,,licurini” [ngr.].

GHEFĂLTJI (-ălueso) 1. ® vb. irdr. Mold. A pe
trece în chefuri;@: unii sapă şl munoesc, al(ll boau, 
ohefăluesc (Znn.).

2. vb. tr. şi refl. A (se) îmbăta uşor, a (se) cber- 
cheli: mi ti l-am chefălult frumos, de-am prefăcut zaplsul 
(ALECS.); la nunta d-sale m'am chefălult, să nu băuueştl (ON.). 
’GHEFIR ww KEFţR.
GHEFLIU adj. CD Care e totdeauna cu voie 

bună, cu chef, vesel: Iml place să te văz -^şl vesertCAR.) 1T 
© păruia-i place să facă chef, să petreacă la che
furi: fiind de firea Iul avea pe Ungă dlnsul tot prieteni 
de teapa lui nsp.) t ® Gherchelit, cam beat [tc.];.

GHEFNţ (-neso) vb. intr. A lătra, a chelălăi: 
lăslnd Ih urma }or toţi clinii mahalalei lătrlnd şl chefnlnd
(OLVR.).

GHEFNIT sbst. Faptul de a c h e f n i, lătratt 
chelălăit: din ce In ce <^ul mal mult se Inteteşte (odob.). 

GHEFpS adj. Mold. Cu voie bună, voios, vesel,
cu chef: cei ce se Întorceau de la tlrg erau chefoşi (şez.)* 

GHEFUI (-uesc) i.vb. Inir. A petrece In chefuri: 
petreceau Duminica... chefnlnd prin cafenele (I.-gh.).

2. vb. refl. © A face chef: pe clnd stau şi se che«

Fig. io96. Chefal.
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Fig. io38. 
Chegorniţă.

Fig. io8_^. 
Cheglu.

lalau Z3ll &ştla la nuata aoeea usp.) ^ (D A Se loibă-ta 
uşor, a se cherchelL.

G9EGAR (pL-ard), CHEGIAR^T' (pl.-ete) sn., CHB- 
o Aresta (pl.-Btej, CHBoABţTA (pl.-te) sf.Băn. Trans. 

= chbqprnitA [c h l a g1.
CHEGLĂ (pi.-le) s/. yJPopic; Joeiil 

V chBgie, jocul în popice [germ. K e g e 1].
CHEGLU (pi.-le) sn. # .Mic instru

ment in turnatoria de litere cu care se 
măsoară lăţimea corpului unei litere (H)
1089) [germ. K e,g e 1].
O GHEGN'ţ .(-giejc) vh. 
inlT.OIten. cvtrc.) = chefni.
O GHEGpRNIŢĂ (pi.-te)
Sf., CHEQOamcER (pi.-ere) 
sn. iSt Vasul în care. se 
ţine c h i a g u I pentru fa
cerea brînzei (D 10881.

CHEHAI CHIHAţ.
CHEHAÎA, CFTTHAI» sm.

© t = CAPUCHEHAIA t t Intendentul 
vizirului sau ai unui paşă ([®1 1090)
K ® Primarul Unui sat (la Turci); che-
halaaa satului ne duse să trecem noaptea la o 
familie bulgară <bol.i ţ[ ® ţ] de poştă, 
şeful poştii: cbehalaua Iml adusese po- 
dorojna, şl lată-mă Iar pe drum (i.-oe.) [tc.].

; CHEHRIBAR = CFTmr.TBAR
CHEIE .s/. ’® Instrument mai a- 

desea de fier cu care se încuie sau se 
descuie o broască sau un lacăt C®)
1091,1.2): ou chel de aur şl argint se deschid 
porţile ralului (ZNN.) *, ®; să aducă Împăratului 
ohela ralului şl lumina soarelui leo.); mai 
adesea cheile ralului ^ ® Unealtă de 
metal cu care se întoarce un ceasornic 
de buzunar sau de perete ('al 1091,3.5) 1F ® J Uneal
tă cu care se acordă un pian; numită şi„ de acor
dat” sau „acordor,, (m- aoordor) 1f ® Unealtă 
de metal cu care se înşurubează sau se desşuru- 
bează o maşină, diverse instrumente, etc. (a) 
1091,*-“) n® franţuzească, un fel de ciocan CU Care

Fig. logo. 
Chehaia.

Fig. 1094. Cheia 
de fa.

Fig. 1095. 
Cheie de boltă.

Fig. 1091. Chei. -i.a. Chei de .broască: A. Inel. B. Bărbie, 
floare. —3. Cheie de ceasornic de perete.—4- Cheie fran
ţuzească.—5. Cheie de ceasornic de buzunar.—b.7.8. Chei 

de fierari.
se strîngşuruburiie (a] 1091,*) 1[ ® # Instrument de 

■ tip^ografie cu care se înobid formele în maşină 
()a) 1092) 1 ® © Loc întărit, fortăreaţă care opre
şte intrarea duşmanului într’o ţară 
1 CD ® Şti-, 
inţă care 
serveşte de 
introducere 
la o altă
glQ^eltechl”! Fie- T09a* Chei (de tipografie),
îiiosofiei H ® © Explicatiune, deslegire: am gâsit 
In BÎtrşlt ohala acestui mister TI ® © Gonvenţiuiie după. 
care se poate citi o scriere cifrată, secretă: nimica 
n’ar 11 Inte-*
Ies din acea 1 
tngrftm&dlre 'k 
de slove,-dacă \ \ 
nu le avea 1 
obela (CAR.) ^
® J Semn F>e. I093- Cheia 
care arată de so1- 
gradul de înălţime şi valoarea notelor de pe 
un portativ (iă| 1093, 1094): — do fa, ^ de soi ^ ®

aîa Cheia bolţii, piatra din creştetul unei bolţi, care CHE- 
susţine pe toate celelalte ('®j 1095) H ® pl. Ghiz- 
duri (la fîntînă) 1f ® 4». Trecă- 
toare îngustă între munţi (U 
109.6): ni se deschide, printre două 
stluol colţuroase, ohela adincă si în
gustă a DImbovloloarel ivlah.i ţ[ @3, 

do lanţ, unitate de măsură la 
lanţuri, în spre. la lanţul anco
rei; o cheie este egală ou 15 metri 
de lanţ [lat. c 1 a v e m].|
' CHEIROPTEÎRE Sf. pl. ^

Ordin de mamilere, din care Iac 
parte liliecii, ale căror mîinl sînt 
prevăzute cu aripi [fr.].

CHEIŢA (pl.-ţe) sf. dîm.CHŞilB.
CHEIU = CHEU.
CHBJI HT piaza 
CHEL1 ipt. chel), /. OHEALA’adj. 

şi sm. f. ® Care n’are păr pe 
cap, pleşuv: Păpuşa n’are nas, 
e cheală, Ş’un -braţ din umăr 11 
lipseşte (VLAH.); clielul lesne 
se tunde; — chelului, numai .v să
DU-1 ziei, fie-oare se supără 
oînd i se pomenesc (lefectele 
1 ® ® Gol, fără vegetaţie:
Înaintea lor se ridica un munte 

(VLAH.) 1f ® Chelbos; Oo-i 
lipseşte chelului? —Tichie de măr
găritar, se zice despre un ne
vrednic, un nătărău, care 
pretinde lucruri mari, mai _
presus de seama Iui [tc.]. Flg- I096- Cheie..
O CHEL2 sm. Olten. ♦ = varzA-crbatA [sr6. k e 1 j ].

CHELAlAI (-ăeso) vb. intr. ® A lătra lung, 
a urla văitlndu-se: cllall alergau din toate părţile ohe- 
lăiăiad(i.-GH.) K ® ® A plîngeîntr’una {vorb. de copii).

CSECAlAIT .sbst., CHElAlAiturA (pi.-tari) sf.
® Faptul de a chelălăi; pare oă se şi aude răsu
netul lătrăturilor, dhelălăltul lor de buourle (l.-m.) ţ[ ® Lă
trat lung cu urlete de durere: huiduiturile şi rtşeteie 
acoper... chelălălturlle animalului (CAR,).

CHELAR1 sm., chelAreasA (pl. -eso) sf. Per
soana în îngrijirea căreia se află cheile de Ia o că
mară (de provizii), de la pivniţă, etc.: înă choiio 
pivniţei din mina chelarulul (nL.); ohelăreasa umplea oala 
ou vin din bute (i.-OH.) [ngr.].

CHELAR2 (pi.-are) sn. Cămară" ' (de provizii)
[ngr.].

CHELAREA sf., ohelArel sm. ţ = OCHELA- 
riţA.

CHELAREASA CHELAR1.
O CHELARIŢA (pi.-te) sf. Motd. Chelăreasă: incurte,.
se vedeau, la lumina tocului, ohelarul şl chelărltu tăcind mă
măligă (D.-zAMF.) [cheia r].
OCHELBAŞ adj. şi sm. Mold. ® Chel, pleşuv ţ 
© f Care are .chelie [tc. k e Ib a § 1 i].

CHELBE sf. f Un fel de bube ce se fac pe 
cap şi din pricina cărora cade tot părul [refăcut 
din c h e I b a ş].
OCHELBEAZA =: gAlbbAZA.

CHELBOS, -OASA adj. şi sm. /. ® / Cu capul 
plin de chelbe; chelbosului tichie de mărgăritar 11 
trebue! (sad.) *f © Chel, pleşuv: chelbosul lesne se timde
(ZNN.)

CHELBOŞI (-oşosc) vb. inlT. ® A deveni 
chelbos: nu galben pe cinci chile? doar n’am ehel- 
besit (ALEcs.) K © A cheli.
OGHELCIUG (pi.-guri) sn. Trans. ® Bani de chel
tuială K © Pungă H® = CHELşţrs [ung. k 0 11-
seg].
OGHELEMET sbst. Mold. numai In loc.-, a face-~ 
cu cineva, a avea daraveri împreună [tc. kelimet].

CHELEŞ adj. şi sm. Chelbos; un prăpădit de argat 
de la grădlnărie, — şl osădlt (isp.) [tc.].
OGHELFANA (-ăuez), (THELFANI (-ănoso) vb iT. F 
Mold. B.ucov. A snopi în bătăi, a trage o bătaie sdra-
Vănă: I-a cbelfănlt bine (voR.).
OGHELFANEALA (pi.-oli) sf. Mold. Bucov. Bă
taie sdravănă, snopeală: am mil mtucat eu odată de la 
unul ca aces'.a o —' (CRS.) [c h e 1 f ă n i].
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CHE

Flg. 1097. 
Chelie.

Ql-|£_ CHELIE1 sf. ® Starea celui chel (11 1097)- 
^ ® F Cap chel: se găteşte In lata anal oglinzi tal plap- 
t&D& barbetele şl chelia icar.i ; @: Supă 
oe are -V, Mal are el tndulle ipanni ; a 
treca onlva chelia, a-1 hate sclravăn.

CHELIE* = CHIL IE.
OCHELM iw PlţLM.
OCHELNA, CHJLNA (pî.-no) sf.
Mold. âucov. Codlrlă (la car): A loat 
făina In poala măntalel şi a turnat-o In* 
ohelna herabalel imarj ; oall... trăgeau 
lacom firele de fin din cbllnele căruţelor 
lORio.i [rut. k e 1 ri a].
‘CHELNER sm., *CHţliJlERlTA(pî.-te) sf. Persoană 

care face serviciul într’o cafenea, într'un restau
rant sau înlr’un hotel: ajnneese chelner le o calenea 
In Buzău (VLAH.); aceste lămuriri topogrellce le detoreso ohel- 
nerllel (CAR.) [germ. Kellner], 
t CHELŞUG (pl.-uguri) sn. ® Cheltuială 1] © 

Hrană, aliniente [ew chelohjq].
CHELTUI (-ueso) 1. vb. Ir. ® A da bani pe ceva 

necesar sau de prisos: are avere mare el-şl cheltueşte ve
nitul... In lacerl de bine (I.-gh.); anevoie se clştlgă. lesne 
se cheltueşte H © ® A pierde vremea, a petrece (tn- 
tr’un loc): an cheltuit boierii clteva zile acolo (let.) H 
© ® A risipi: nevoia de a-sl ~ torta Înmagazinată a ti
nereţii (VLAH.) .

2. vb. refl. ® A face cheltueli: De unde v’atl chel- 
tnlţ, Dumnezeu să vă 'mpllnească însutit st ’nmllt (mar.)
® ® A se osteni (ca să izbutească) [ung. k C 1 - 
teni].

cheltuiala (pi.-leii) sf. ® Faptul de a 
cheltui II ® Banii ce se cheltuesc: a plăti chel
tuielile; au (multă) cheltuială, CU mulţi hani, scump: 
bunătate de copilă crescută cu * prin pensloane ialecs.) ;

obrazul subţire cu mare * se tine. Cine vrea Să-şi ţie 
rangul, demnitatea, să fie bine Văzut, trebue să 
se şi poarte în consecinţă, să tacă şi unele sacrificii 
(de bani, etc.); bani de»-, bani de buzunar; f a da 
de —, a trage o bătaie: el las’ 1 că tl-olu da eu tle de ~ 
(CRG.) H © (î) Pierdere, risipă; osteneală: ~ de timp.

CHELTUITOR, -TOABE adj. şi sm. f. ® Care 
cheltueşte'n © Care cheltueşte peste măsură,
risipitor; @: banii stringătorulul In mina cheltuitorului 
(PANN) tu © Nţ CHELTUI TOR.

CHEMA (chem) vb. ir. ® A Striga pe cineva ca 
să vie t ® A spune cuiva să vie; a trimite după 
cineva: auzind împăratul că este la un sat, aproape, un un- 
chlaş dlbaclu, a trimis să-l cheme (isp.) t ® A se numi, a 
avea numele, a-i zice pe nume: După ce e urită, o 
cheamă el Neaga (pann) t ® t1! A Cita in faţa justiţiei:

la Judecată t ® A pofti, a invita: ^ la nuntă t 
® A spune să se adune, a convoca; © (biblic): 
mulţi chemaţi, puţini aleşi t ® A provoca: dacă-1 chemă 
la luptă Anteu, nu se dete Înapoi (ISP.) t ® A evoca; 
a invoca.

2. vb. refl. ® A se numi, a avea numele: nu ştiu 
cum se chlamă asta pe româneşte t ® © A SC zice: 
mă chem că sint bogat, lumea zice, crede că sînt bo
gat; cum şe chlamă, cum s’ar chema, CUm S'ar zice [iat. 
clamare].’
î CHEMAN sti. J Un fel de vioară cu 6 sau mai 

multe coarde, dedesubtul cărora sînt întinse alte 
coarde de sîrmă [tc.].

CHEMARE sf. ® Faptul de a c h e m a tt 
© NţcHEMÂBE t © Strigare H ® ia; Recrutare li ® 
Poftire, invitaţie: la nuntă H ® ri Citaţie H ® 
Misiune: învăţătorul Iml pare a II un tinăr de Ispravă care-şl 
pricepe *a (vlah.) H © = APţL ©.

CHEMAtQR 1. sm. Trans. Cel ce c h i a m ă, 
pofteşte pe oaspeţi la nuntă, vornicel: invitările la 
ospăţ se fac de doi aleşi dintre juni, unul din partea ml- 
reşel şl altul din partea mirelui (FR.-cdr.).'

2. chemătoare sf. Trans. Vătăjiţă, vorniciţă, fe
meie aleasă, dintre rudele sau prietenele mirilor, 
avînd a îndeplini diferite servicii la nuntă (mar.).

•CHEMBRIGA (pl.-ci) sf. IB Pînză subţire de 
bumbac, întrebuinţată mai ales la căptuşeli: trei 
rlndurl de loji... Împodobite cu perdele de (rl.) [engl.
c a m b r i c].
OGHEMENEŢ 1»- cAMDfţT.
OCHEMNI = CHEFNJ.

CHEN.1AR (pi.-are) S77. ® Marginea de altă co 
loare sau de altă materie de jur împrejurul unei 
stofe, unei basmale, unui pervaz, etc.: fata... luă
CU dlnBB... o basma cn pe mar
gine (ISP.); Icoana.... avea pe la măr-^ 
gini ^ de argint cnrat (orig.) H (2) ^ ^
Pr. ext. Margine, bordură: lanuri
galbene de grlu copt cu <^e de maci
Înfloriţi (br.-vn.)^ ® îfijj Ciubuc ?au
zugrăveală ca un brîu lat dc
jur împrejurul unui zid sau unui‘,w,'‘w,iw-*'*www,#*^
perete; de asemenea la vase:
un yas fromos de porţelan cu anrll Fig'. 1098. Chenare.

Fig/i°99. Cheotori.ri^

IBR..VN.) ^ ® ^ Bordură din linii, 
puncte sau înflorituri în jurul unei pagini ® 
1098): Bosettl a Inventat şi ^nl negru la gezete pentru 
ocazlunlle.. de ,,profund doliu natloDale,, (br.-vn.).
‘CHENZINA (pZ.-ne) Sf. Leafa pe cincisprezece 

zile [fr. q u i n z a i n e].
CHEOTOARE, CHIOTOA- 

BE sf. ®l Una’ din cele două 
aţe cu care se leagă cămaşa 
la gît, cînd n’are nasturi H |
© drâ pl. încheieturile de la | 
capetele bîrnelor la cele pa- . 
tru colţuri ale unei con- I 
strucţii ţărăneşti (ŢU 1099):
Ieşi afară şl te roagă La păreţi, la 
chlotorl, Ca aă-ţl vie peţitori 
(IK.-BRS.) [lat. *c 1 a V a t o r i a], ___

CHEPA (pî.-pe) sf. Peşte de mare, foarte 
gustos, o varietate de scrumbie (Ciupea alosaj [it. 
oheppia].

CHEPCEA, CHIFCEA sf. Lingură mare cu gă
vanul găurit ca un ciur, cu care se scoate snuma 
de pe fierturi [tc. k e p c ă]. ' '

GHEPENEAG, O cApenEaq (pî.-ege) sn. ® ţHai- 
nă boierească' de paradă, strînsă pe trup:
MIhnca a Îmbrăcat cbepeneag de catllea roşie (odob.) V 
® Manta de ploaie; @: după ploaie, —, se zice cînd 
ni se aduce ceva prea tîrziu, cînd nu mai e nevoie, 
ori cînd se iau măsuri de pază după ce s’a întîm- 
plat o nenorocire, sau dupăfceja trecut primejdia 
[ung. k 6 p en y eg].

GHEFENG (pl.-gtjrl) sn.
Oblon; uşă orizontală, în 
rînd eu podeaua, pe unde 
se intră în pivniţă (jBi] 1100):
pleacă cu lampa Înainte spre <^ul 
beciului (CAr.) [tC.].
CCHEPT... = PIPPT...
OCHEPTOARE s/. ffân.
= CHEOTOiăRE.
CCHERAPLEŞ sm. Motd.

Fig. iioo. Chepeng.
Găgăuţă, prostănac:

şl ce-ti pasă dumltale» <«'UleP ialecs.).
OGHERAŢIŢA ipl.-te) sf. Mold. Femeie împop6- 
ţonată şi afectată:-de cînd am venit In Iaşi... am prins 
la istericale ca o ialecs.) [ugr.].

CHEHGHELI (-leac) vb. refl. A se îmbăta puţin: 
ce haz al clnd le cam chercheleştl (DLVR.) .

ghergheliţA, CBEBCBEBITA = CHICBEBITA.
CHEREM sbst. ® tHatîr " © A ti la ~ul cuiva, 

a fi in puterea, la discreţia cuiva, a fi supus bu
nului plac al cuiva: on fel de paşă Iu —u] căruia slut 
supuşi mare parte din orăşeni (ISP.) [tc.].

CHERESTEA (pl.-teie) sf. ® Lemne de con
strucţie: unele duc la vale alteleporumbla deal (CAR.) ţ[ 
® Lemnăria unei clădiri 1| ® ® Mecanism, ma
şinărie: --ua unul ceeaornic H ® ® Constituţie fi
zică; schelet, osatură : e un om cu o nrlaşă (car.) [tC.].

CHERESTEG... = CHEHESTIO...
CHERESTIGERIE, CHEEESTIQIE sf. V Negbţ 

de cherestea; loc, curte undo e depozitată sau,se 
vinde cherestea: megezla cea mare de chereetlglrle a lui 
jnpln DrmHrache (CAr.) [cherestigiu].

CHERESTIGIU, CHERESTEGIU sm. Negustor 
de cherestea: pe la o amiază, Bcoborlm Iu Sălătruc, sat de 
cherestigll şl drănicerl (vlah.) [tc.].

CHERHANEA (pl.-nele) sf. © ţ Fabrică H © 
Locul, clădireaunde se depozitează peştele scos 

de pescari din baltă şi unde se păstrează uneltele 
de pescuit ([®i 1101) [tc.].
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Fifr. iioi. Cherhanele 
(la Iurilofca).

OCHERŢT = PIBBIT.
CHERLĂI (-laiu, -lăesc) vb. intr. A chelălăi: 

zadarnic, cherlăe Dla- 
na de dorinţa de a 
iPleca la vlndtoare
(BR.-VN.I.
O GHERPţDIN
(pi.-Ine) sn. Mold. 
tţ” Cleşte de scos 
cuie, întrebuinţat 
de dulgheri, ciz
mari, etC. (PAMF.).
OCHERSIN,
CHEBSţN (pl.-ne)sn.
Mold. Covată scur
tă 'şi adîncă (de-frămîntat aluatul): atunci iedul 
de sub chersliiţ să nu tacă? (CRG.).

GHERUVţC w HER17VIC.
CHERVAJN (pl.-ane, -anurl) sn. © Caravană, 

şir lung de" trăsuri sau de care: ■«ui se ţinea lant; 
aute de tr&sarl mergeau Un pe fjleau, una dnpă alta (i.-gh.) r
® Car mare de transportat mărfuri sau persoane:
de-alcl porneau... *ele Încărcate ou lină, cu miere ou sare 
el cu zaherele (VLAH.i; soseap şl .«'urile cu negustori stră
ini (ORtO.) [tC.].
t CHERVÂSARIE = OARVASABă.

OGHES (pl.-esuri) sn. ® Trans. (vic.) Traistă mică 
de piele ţ ® Băn. Pungă de piele în care se ţine 
tutunul şi luleaua [srb. kesa < tc.].
OGHESA (pl.-seie) sf. Olten. (vîrc.) Pungă [tc. 
kesă; — comp. CHiSEă]. 
gt GHESÂGrlU sm. Pungaş [tc. k e s i g 1]. 
aţGHESAR sm. împărat [gr.], 
t GHE3ÂT s6sl. V Criză In afaceri, lipsă de vîn- 

zare: blntula atunci mire asupra tlrgulul (CAR.) [tC.].
GHESCHET, CHBŞOHţJT (pl.-eturi) sn. X Un fel 

de supă orientală de griş, cu bulion: măcar să-miiacă 
la misă vr'nu oheşchet (AL£CS4 [tC. k e S k e k]. 

GHESEA »■- CHISEA.
OGHESER (pl.-ere), m. Băn. Specie de
bardă întrebuinţată (ie rotari(uub.i [srb. k eser].

•GHESON (pl.-oano) sn. X Căruţă, prevăzută 
cu o lădiţâ, 
în care se 

. transportă 
muniţiuni 
centru ar
mată _
1102)1 [îr. 
caisîson]

•GHESTIE
tw- CHESTIUNE.
•GHESTIO-

NA| (-nez) 1)6. 
It.’a pune în
trebări, a cer
ceta pe cineva 
prin întrebări 
[fr. qu e s 11- 
o n n e r].

Fi^.. iioa. Chesoane de muniţiuni.

*GHESTIONAR ţ (pl.-are) sn. t Listă de între
bări ce se pot pime unui elev, unui candidat, etc. 
[fr. q u e s t i o n n a i r e]..

*GHESTiyNE, 'CHESTIE sf. ® întrebare pusă 
cuiva spre a căpăta o lămurire 1f ® S întrebare 
pusă unui şcolar, unui candidat spre a-i controla 
cunoştinţele U © Subiect, punct (dintr'o ştiinţă, 
dintr’o artă, etc.) de cercetat, de lămurit prin dis- 
cuţiune: propunere asupra căreia se poate face o 
desbatere, care e supusă la cercetare:de drept; 
a- BO abate de la chestie ® Discilţilins, vorbă, SU- 
biect: iată despre ce e , îâtă despre ce e vorba; 
persoana Iu chestie, persoana, despre care e vorba *1 
® Afacere, treabă: asta e altă chestie 1f ® 0 Ma
terie politică ă cărei soluţiune oferă dificultăţi: —-e 
Orientului [fr. q u e s t i o n].

•GHESTOR sm. © Magistrat, la Romani, în
sărcinat cu administrarea finanţelor ţ[ ® o -As
tăzi : senator sau deputat însărcinat cu siiprave- 
ghierea cheltuelilor corpului legislativ dm care 
face parte ffr. questeur< lat.].

•GHESTTJRĂ. (pl.-turl) sf. O ® Demnitatea,

. funcţiunea chestorului f ® Durata acestei func
ţiuni t ® Biroul chestorilor unei adunări [fr. 
q u e s t u r e].
OGHEŞ adC. Trans. Pestriţ, cu pete de diferite co
lori pe corp (vorb. de boi, porci, etc.) iconv.) ipşc.).

GHEŞGHET CHESCHET.
’GHETA (pl.-te) sf. Colectă, sti;îhgere de bani, 

de ofrande pentru săraci, pentru o operă de bi
nefacere sau pentru sine: de două oH an tăcut .», stu
denţii pentru repatrlatea nelerlcltnlnl lor amic (VLAH.) [fr.
quăt.e].
O GHETO ARE = CHEOTOAHE.
OGHETR... = PIEŢE...
■GHEU (pl.-eurl), *CHEIU (pl.-lurl) 

sn. © Loc înăl
ţat .şi de obi- /—s.
ceiu aşternut 
cu pietre de-a- ~
lungul uneîgîr- 
le, unui rîu 
ce trece prin- 
tr’un oraş: cheul 
Dîmboviţei * ®
Locul de-a lun
gul ţărmului, 
la un port de 
mare, unde se 
încarcă şi se 
descarcă măr
furile ([HI 1103): 
de-a lungul cheu-

CHE-
CHI

Fig. 1103. Cheu.
Iul şlepuri Înşirate Încarcă şl descarcă ivLAH.i " ®
Peron (la gară) [fr. quai].

GHETJTOARE = CHEOTOAEE.
GHEZAP sbst. s> Apă tare [tc. k e z a b].
GHEZAŞ sm. © Ced rt Gel ce ia asupră-şi să 

împlinească datoria altuia, în cazul cînd acesta nu 
plăteşte, garant: se zice cine către altul, pentru da
toria sau obrazul altuia tăgădueşta încredinţare (leg.-car.); 
(@: dacă n’al treabă, lă-te martor, Iar dacă al bani, lă-te ^ 
(PANN); a se pune'•'H ® Gel ce răspunde, garantează 
pentru altul (în ori-ce altă împrejurare) K ® pl. 
Găpătîie de lemn pe care se aşază buţile în piv
niţă: butlle stau bine înţepenite pe «'11 lor (odob.i [uhg. 
kezes].

GHEZĂŞIE sf. V rt îndatorirea de a împlini 
(iatoria altuia. In cazul cînd acesta nu plăteşte, 
garanţie: chezăşia ce se lace pentru datorie trece şF Ia 
moştenitori (leg.-car.) ; şl-şl pune capul «. că o tămădule 
îndată (CAr.i; a da «. [c h e Z ă ş]. 
t GHEZĂŞLUI, CHIZEŞLUl = CHEZAŞUI.

GHEZAşuI (-neso) 1. vb. refl. rt A se pune 
c h e z a ş, a dă chezăşie, a garanta, a-şi lua răs
punderea unei datorii făcute de altul: cine se cheză- 
şueste pentra o datorie, de nava plăti datornicul... Însuşi el 
aă plătească (leg-car.).

2. vb. tr, şi inlr. A garanta: lumina stelelor... 
unită cu lumina candelelor... chezăşulan seninătatea nopţii 
(BOL.); cine ohezăşueşte pentra acele ajutoare ce se făgă- 
duesc? (BALC.).

GHEZAŞtJIT sm. Persoana pentru care se 
ohezăşueşte:.» ss zice aceia pentru care chezaşnl 
dă chezăşie (Leg.-car.).

GHEZI tw piaza.
GHIABAP - CHEBAF.
GHIABUR adj. şi sm. Bogătaş, cu stare: era

nn om zdravăn, care, după Îmbrăcăminte, se vedea a Ii «'
(D..ZAMP.) [tc. k i a b i r]. . '

GHIAG (pl.-guri) sn. © Una din cele patru des
părţituri ale stomacului ru- 
mesătoarelor (Hj 1104): —ui 
se găseşte lingă birdăhan la 
ori-care miel sngarln (dragh.)
® Rlnză de miel sau 
de viţel, uscată şi fărămi- 
ţată, care se întrebuinţează 
ia Închegatul laptelui K ®
(£) Bani puşi de-o parte, 
bani economisiţi, avere 
Strinsă: trebuşoara-l merge bi
nişor, căci are «> iisp.); eşti cald la pungă, ce te milogeşti, 
că al destul (dlvr.) ![©©«■ sctrclt, bătrih, căzătură :

Fig. IT04. Chiag.
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CHI-
CHI

etn nn * ablrclt, mal ca al mice. al Iaca ce-tl lulă pilc cap 
(CRo.) [lat. coagulum> ’olaguml.
O CHIAMAT sbst. Bân. ® © Ploaie mare, cu 
viejlie, cu grindin&, etc. t ® ® Belşug, canti
tate mare: de poeme [srb. kijamet],

CHIAR ţ. adj. ® t Limpede, curat t ® Din 
■«', aj fără nici un motiv, iăiă nici o cauză bine- 
cuvîntată: b) pe neaşteptate, fără veste: ae mirard 
onm de, aaa din » aenln, II ohlamă popa Ia biserică iisp.i.

2. arin, ® t Lămurit, limpede, curat l ® în
suşi :<» Domnitorul noairn al-al voatrn împărat lALbce.i ti 
® Nu mai departe clecît; nu mai tlrziu decît: 
nu altfel dec!t:<v acolo, atunci, •«I' miine, ^ aaa ti 
® ~ dacă,-» de,-» cind, admiţind cazul că: nn pot 
veni, ■» de-aa vrea f © Ba -», ba că -» •«- BA [lai. C 1 a- 
rus],
o CHIARA1 = TIABA.

CHIARAz adv. © = CHIAR 2.
OCHIĂUN adj. Trans. Intr'o ureche; surd; ză
păcit (PAC.).

CHIACNA (-un) vb. inir. = SCEEUNA: un baltic de 
clini, cblaunlnd şi urllnd, an năpădit In alintul lăcaş (CArj . 
OCHIBAl (pl.-le) sn. Maram. O măsură de capaT 
citate ( = 4 mierte): Husoşll cu leldern. Talerii cu-»u 
(BRL.) [rut. kybel < germ. Kubel]. 
OCHIBARCA s/. Mold. Femeie groasă, ca o pu- 
tinîcă (Rv.-cRG.) [rut. k y b a 1 k a]., 
t CHIBITCA (pl.-ce, -Ci) s/. Un fel de trăsură ru
sească acoperită: venea să mă la In totdeauna cu chlbitca 
Iul de un cal (BR.-VN.) [rus.].

•CHIBIŢ sm. ^ Cel ce şade lingă un .jucă
tor, fără a juca însă, ci uitîndu-se numai in cărţile 
acestuia şi plictisindu-1 adesea cu observaţiunile 
lui [geim. Kiebitz].

CHIBRIT (pl.-ituri) sn. Beţişor 
avind la un capăt o pastă fosfo- 
rată, şi care se aprinde prin fre
care : a aprinde un -»; o cutie de —uri -
[tc.r.

CHIBRITELNIŢA (pl.-te) s/.
Cutie său vas’ de porţelan, de me
tal, etc. in care se ţin c h i b r i- 
tu ri ([p 1105).

CHIBZ (pl.-zuri) sn. aproape nvmai in loc: a 
Bta la -»uri, a Sta la ginduri, la îndoială (dacă tre- 
bue sau nu să facă ceva): dac’or veni acum un om... 
Bă-I zică: baldel ea n'er mal sta o clipă la-»url (VLAH.i
[c h i b.z u i].

CHIBZUţ (-uesc) 1. vb. tr. ® A se gîndi într’un 
fel şi ’ntr’altul cum să facă, a cerceta cu mintea 
dacă e bine sau nu (să facă ceva): Beata cbtbzuta cu- 
prinderea cetăţilor ardelene (vlah.) ; aceştia cbitzuiau ca ce 
moarte să-i omoare (i$p.); a. se socoti} a reflBcta, a d6- 
libera 1 ® A-si-», a-şi închipui.

2. vb. refl. A sta la chibzuri. a sta la ginduri, 
a socoti într’un fel şi ’ntr’altul: incepuee a se-» cum 
să facă ca să scape nevătămat (ODOB.) [ung. kăpzelnl],

1 chibzuiala (pJ.-ieii) sf. ® Faptul de a (se) 
chibzui H ® Socoteală, judecată, bună rîn- 
(iuială: descbldetl-vă ochii, lltl cu-», aveţi tact politic 
lALEcs.); a sta la - tisp.), a Sta la ginduri ţ| ® Delibe
rare, consfătuire spre a se hotărî într’un fel: 
de clte ori se amestecase In chib- 
■nielile lor (br.*vn.)
Nf: chibzuiala.

chibzuinţă (pL-te)
«/. Faptul dea (se) chib
zui; chibzuială, soco
teală, bună rînduială: ve- 
niturile acestea... întrebuinţate 
cu şi economie (i.-gh.)
© NHCBIBZtIţNTA.

CHIBZUIT adj. ® p.
CHIBZUI ţ[ © Care face 
toate cu chibzuială, dup’o 
j'udecată matură Uf ©
WE CHIBZUIT.

CHIcA (pl.-cl) sf. ®
Părul mai lung de pe ceafă 
sau din creştetul capului, 
plete: chica iul cea neagră...
Untura ca o coamă pe gromajll Iul albi (isp.i; ip;: a lace

Fig. H05. 
[Chibritelniţă.

Fig. iro6, 
Chica-voinicului,

cuiva chica topor, a da O păruială sdravănă: de-abia 
scăpat din mlnlle juplnesei cu chica topor si cu obrajii bn- 
joratl de palme (i.-gh.) ţj ® Trans. Cosiţă, coadă; moţ 
(la Românii Apuseni) 1i ® ♦ chica-voinicului, 
plantă cu flori albastre ca cerul, rar alburii, culti
vată prin grădini; numită şi ,,barba-boierului”, 
„boarze”, ,,morăriţă”, „nigeluţă”, ,,paingăn”, 
etc. (Nigella damascena) ([P1 1106) [vsl. kyka]. 
O CHICAZUI (-uesc) vb.tr. Maram. (pap.) A deretica- 

CHICHERIŢA (pl.-te) sf. « ®
Insectă care tr'ăeşte pe pielea oilor rău 
ţinute, care le suge sîngele şi le facr 
să slăbească (Melophagus.ovinus) dL''
1107) 1 © chicheeitA-de-cal = 
muscA-oDneascA.

CHICHINEAŢA (pl.-ete) sf. f., ] 
încăpere, odăiţă mică de tot, întune
coasă; prăvălioară mititică, proastă:
trei chlchinete, din care una n’are lumină 
decit de Ia usa coridorului icar.) . '
OCHICHION sbst. Mold. F Belea, încurcătură: 
paie-ml-se c’am Intrat In-» ialecs.i.

CHICHIREZ (pî.-ozuri) sn. ® Bân. Bucov. ^ = 
TITIBEZ ţi © (Munt.) F Haz; farmec; â’’nu 
avea nici un-»; lără-», lără haz, lără nici un gust: 
să nu mai umbla... fără rînduială şl fără-» (Jip.i.

CHICHIŢA (pî.-lo) sf. ® tLădiţă: slnt.. mici şl 
strimte chichiţele ierbilor deftoriei mele (cant.) ţi © Lădiţa 
(de la trăsură) de sub capra vizitiului: (şedeau) 
alţii pa -», In codirlă şl piuă şl peste coviltir (isp.) ţf © DeS- 
părţitură într’o ladă. aceste memorii se găsesc In chi
chiţa lăzii de sub Icoate (dlvr.) H ® ® Mijloc, cuvînt 
şiiet prin care caută să scape cineva dintr’o în
curcătură, tertip, şiretlic, subterfugiu, pretext:
a căuta o -»; o să-ti vie poale greu... pin’ te-i deprinde cu 
chichiţele meseriei şt cu lumea (vlah.) ; a umbla cu chichiţe;, 
cu chichiţe şl cu momite vrei să-ml iei tot din pungă ţ] © pî. 
® Mecanism, meşteşug ingenios,
O CHICI... = PICI...
O CHICIU (pZ.-clurl) sn. Bân. g) Şold, coapsă.

chiciura (pi.-ri) sf. © Brumă groasă ce se 
depune iarna pe crengile copacilor, promoroacă:
pletele Iul, încărcate cu ,» şl poleia (DLVR.) [big. kiCurO].
CCHICiiAZ (pi.-aznrl) sn. Mo/d. Piatră verde 0- 
trăvitoare: negustor do... bola. de păr, —uri, piatră vl- 
nătă (crg.) [cf. ung. k ă k 1 e].

CHICOT (pi.-to) sn. ® Rls cu hohote: sezlmblră,
apoi rise. Iară mai pe urmă cu chicote hohotiră (CANT.); Intre 
curteni se făcea un rlset şl un -» cit socoteai că se răstoarnă 
curtea (SB.) 1| © Rîs înfundat [cf. srb. kikot].

CHICOTI (-tesc) vb. inlT. şi refl. ® A rîde în
fundat sau în batjocură: se pun jos Intr’un colt al sa
lonului, şoptind şl chicotind Intre ele ialecs.) ; cum Intră Iu 
casă, Începe a se -» şl a şpune de la nuntă multe şi mărunte 
(CRG.) ţi © A rîde CU hohote: chicoteau pe socoteala mea 
de răsuna prundul (CRo.) [chicot].

CHICOTIT săsi. Faptul de a chicoti: rîs 
înnăbuşit; hohot de rîs: auzind-» lung de viitoare, se 
opresc locului (lung.) .

CHICUI (-uesc) zb. ir. A apuca de chică, apărui. 
CHICULIŢA, chicutA (pi.-te) sf. dim. CHICA. 

OCHICUR... = PICUR...
CHIU A, CHibdlE sf. Olten. Bân. Bucov. © Chi

ciură ; brumă: peste noapte a’a prins obidă de dlnsele (mar.) ; 
de anul nou dacă va II chldle pe copaci... e anul mănos
(VOR.).
OCHIDRU sm. Maram. (brl.) ♦ = cedru 1 
OCHIEDIN = PIEDIN.ţ 
OCHILM = PIELH.
OCHIEPT... = PIEPT...
OCHIETR... = pietr...
OCHIF... = PIP...
O chifla (pi.-le) sf. Mold. î< Corn (de mîncat): 
Iaca... cealu rusesc cu chifle nemţeşti (ALecs.). (germ. 
K i p f e 1].

CHIFTERIŢA, CHPTIRITA (pi.-te) sf. = # 
CONOPISTERIŢA : nu cumva l-o muşcat vr’o cuconnă chll- 
tirltă p (ALEce.).

CHIFTEA (pi.-toie) sf. X Cocoloş de came to
cată şi prăjită sau gătită cu sos [tc. k I u f t â] 

CHIHAţ (-ăesc) vb. intr. Mold. / A tuşi (cu o 
tuse seacă) (rv.:crg.).
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CHIHAIA IV CHEHAI4,
GHIHAitURĂ (pî.-turi) s/. Mold. Tuse seacă 

[chihăi]. ■
CHTHT.IBAR, CHI(H)LIMBAR (pL-arurl) sn. «■ 

Substanţă răşinoasă, mai adesea de coloare gal
benă, din oare se lucrează, diferite scule: cercei, 
mătănii, ţigarete, etc.: mi a’a aprins corabia Încărcata 
cu cositor sl chlbllbar (CAr.>; olubncele cn imamele de chih
limbar (ON.i; pufnind dlntr’nn... ţlaoret de chlllmbar (BR.-vru
[tc. k e h r i b a r, k e h r i m b a r].

CHIHLI(M)BARIU adj. De coloarea galbenă a 
chihllbarului: ăsvlrllnd pe glt un pahar de Vin 
cblhllbarln (ODOB.) ; butelcl pline cu vinul cel mal chlbllm- 
barlu 16N.).

GHIHOTI (-tesc) vh. intr. A da chiote, a chiui; topă- 
lau şl cblhoteau, cum are tinerimea... obiceiul In carnaval (Car.i .

"GHIL1 sbst. S) Lichid alb şi gros provenit din di- 
gestiunea intestinală şi pe care vasele chilifere îl 
pompează şi-l duc în sînge [fr. c h y 1 e].

*GHIIj2 (pZ.-ie) sn., 'CHILA1 (pî.-ie) sf. ©©Kilo
gram: a cmnpărat un crap mare... (de) patru chile şl 
plin cn Icre (Car.) V ® Litru; dă-ne nn ^1 (5.-ALD.I.

GRILĂ2 (pi.-le) sf. © Veche măsură de capa
citate pentru grlne, care valora în Muntenia 400 
de oca (=20 de baniţe), iar în Moldova, 240 de 
oca: grinarll .. nu mai pun tn căruţele cu coviltir patru chile 
mari (dlvr.) K © © Cu chila, Gu grămada, în cantitate 
foarte mare, nemăsurată: curaj cu chila şi .minciuni 
cu lopata tvLAH.) [tc. kile].
t GRILĂ3 (pi,-le) sf. f Surpătură (de boaşe), vă- 

tămătură [vsl. kila].
O GRILĂ4... =pilA...
O CRÎLAGIU adj. Mold. Cu darul beţiei: dascălul 
lordache fiind cam V, a Început a ne rădica de urechi (CRg.) 
[chili].

GRILAR = CHELAR.'
GRILĂU sn. Ciocan mare de fier [comp. srb. 

6 u 1 a].
O GRILAV adj. Mold. Bucov. Trans. Băn. Schilod, 
olog, vătămat: * fiind, nu poate purta greutăţile (ret.) 
[big. srb.; comp. schilav].
OGRILĂVI (-ăvesc) vb. Ir. Mold. Tr.-Carp. A schi- 
lodi, a ologi, a vătăma [chilav].
O GRILĂVIŢĂ (pi.-te) sf. Băn. fT™ Tîrnăcop.

GHILEALĂ (pi.-leii) sf. Mold. F Băutură, bău- 
turică (vili, rachiu, etc.): dar puţintică ~ adus-al ? 
lALECS.) [chili].

GRILER = CHELAR2: se rezema cu mllnile de uşorii 
■«'Ului (D.-ZAMF.) [tc.].

GRILERMENEA, CHILERHENI sf. Un fel de
humă'roşie ce se aducea din Orient, şi care se 
întrebuinţa în medicină şi în industrie [tc.].
O GHILFOSALĂ (pi.-eli) sf. Mold. F Bătaie 
straşnică, chelfăneală.
O GHILI1 PILI.

GRILÎ2, PILI (-ilesc) vb. tr. şi mir. FA hea, a trage 
la măsea: nădăj- 
duesc că 1(1 chili vlr- 
tos In sănătatea Is- 
prăvnlcesel (alecs.) ; 
s*a apucat de tras la 
mahorcă şlde chlllt la 
(ulcă şl holercă (CRG.)
[cf. căli sau poa
te identic cu p i 1 i;
—comp. şi rus. 
pili ,,am băut”
<pilu „abea”].

S-^L® Fia. 1108. Chilii (Măn. Horezu).Odăiţă (m mte- ,
riorul sau în cuprinsul unei mănăstiri, schit, etcj 
în care locueşte un călugăr sau o călugăriţă (■ 
1108): clteva chim scunde, Întunecoase, adăpostesc vre-o 
doi trei călugări (vlah.) ^ © ,
Odăiţă, cămăruţă ^ , t
Trans. Odaie: de-abla Işl duce 
blatadeessarclnileplnă’n ■«'(ret.)
[vsl. h e l i ,j a].
'GHILIFER adj. Vase

<«e, vase care duc chilui din

Doon

intestine în canalul toracic Fje IIoq vase chilifere.
([13 1109) [fr.].
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GRILIM (pi.-imuri) sn. Covor mare turcesc, 
scoarţă (>; lllO): ■«'Urlle se deosebesc da covoare fiindcă 
audonăfeţe OON.l; a poftlt-o să şadă jos pe ■«' (Car.) [tC.] 

GRILIMBAR 
m- CHlHLmAR.

OGRILIMIEs/.
OHen.Vr^ Speteaza 
loitrei de care e le
gată leuca carului 
[hlg.].
tGRI,LIN adj.

Băn. Deosebit [ung.
kdlon], Fig. mo. Chilim.

GRILIOARĂ (pi.-re) sf. © dini. CHILIE ţf® Ce
lula din fagiir.

GRILIPIR (pi.-iruri) sn. F © Lucru cumpărat 
foarte ieftin: am cumpărat-o'«' K ® Cîştig ce vine 
la întlmplare, fără muncă, pleaşcă; folos neaştep
tat: asoultatl-mă pe mine... nu pierdeţi chlllpiru de la 
mină'iALEcs.) [tc.. k e 1 e p i r].

GHILIFIRGIU sm. Cel ce umblă după chili
piruri: el Işl croeso drum larg. dlnd la o parte... pe şarla-' 
tanl şi pe chilipirgii (vlah.) [tc. k e 1 e p e r g i].'

GUTLIUŢĂ (pi.-te) sf. dim. CHILIE: şedea Intr’o 
'«' -din casele unul boier mare (EMIn.) .

GRILNĂ m- CHELNA.
GRÎLO... = KILO...
CRiLOM sm. şi (pi.-oame) sn. Ciocan gros,

armă înformădeciOCan:Stlndaşa..călare., şi’nmlnăcu 
un (Pann) H ® © F Pumn, ghiont: li mai dete vre-o 
clţiva... chlloml d'ăla d'ai Iul, îndesaţi (Isp.i [comp. CHI- 
LAD].

GRILOMAN (pi.-ne) sn. © F Gălăgie, sgo- 
mot produs de un amestec de ţipete, de vaiete sau 
de rîsete cu -hohot: era un ■«' de nu se mal auzea nici Ih 
cer nici In pămlnt (d..zamf.)T[ ® Băn. © Furtună, viscol. 
O GRILOMĂNI. (-ănesc) vb. intr. Olten. A rîde cu 
hohot [c h i 1 o m a n].
O GRILOS BW- PILOS.
O GRRiOTĂ pilota.
O GRÎLUG PILţro.
O GHIMĂ (pi.-me) sf.Mold.
Vîrf, culme (numai ®):
chima râului, necazului; chima 
răului pe malul plrăulul (CRG.)f
[gr-]- '■ r
O GHIMEAŞĂ = CAmaşA.

GRIMEN sbst. A ©
Plantă cu flori albe sau 
roşiatice, ale cărei fructe, nişte seminţe 
lungăreţe şi încovoiate, se întrebuin
ţează, ca mirodenie, la prepararea 
brînzei, a cornurilor cu sare, a unui 
rachiu dulce. etc. (Carum carvi) (ig)
1111) t ® = CORIANDRU H ® CHIMEN- 
ClINESC = COCOSEI-DE-CÎMP "jf ® CHHHEN- 
DOLCE = MOLţTRA ţŢ ® CHÎMEN-NEGRU = 
negrilicA [ngr. xuţuvov]. 
o GRIMER = CHIMIR.

* GRIMERĂ, "himera (pi.-re)s/.© 
liţ Monstru fabulos cu capul şi piep
tul de leu, cu pîntecele de capră 
şi cu coada de balaur ([®] 1112) H 
© ® închipuire ciudată şi fără
temeiu: egalitatea condlţlunllor este o Im
posibilitate, o chlmeră (I.-gh.); toată viaţa 
ai alergat dnpă o himeră (Vlah.) [lai.].

'CHIMERIG, 'HIMERIC adj. Fantastic, lipsit de 
ori-ce temeiu real: tinerimea de pe atunci se aruncase 
mal toată In vlrtejul reformelor celor mal eztravagante şl 
mai -~e (I.-OH.) [fr.].
O CRIMERIU = CHIMIR.
O GRIMţ (-mese), O CHIMNI (-nesc) Vb. intr. Băn. A 
face semn cu coada ochiului [big. k i m a m ă > 
li i m n a h Q, croat. k i m a t i].
'CRIMIGadj.& Dechimie,privitorlaChimie [fr.]. 
'GRiMIE sf. & ® Ştiinţa care se ocupă cu le

gile comp’oziţiunii corpurilor şi cu fenomenele care 
însoţesc schimbarea naturii intime a corpurilor Ş] 
© Chimia minerală sau anorganică, ştiinţa care Se OCUpă 
CU proprietăţile şi cu combinaţiunea metalelor şi 
a metaloizilor *j @ chimia organică, ştiinţa care stu-

CHI-
CHI

Fig. iiii, 
Chimen.

Fîg. III2.
Chimera.
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CHI-
CHI

/

diază. corpurile produse de fiinţele vu sau care pro
vin de la acestea: plante, animale, etc. t ® i11»'
logică sau biochimie, parte a chimiei care se ocupă 
cu studiul racţiunilor în interiorul organismelor 
Ţ[ ® ~ industrială, parte a chimiei în legătură cu 
industria H ® ~ agriooiă, parte a chimiei care se 
ocupă cu studiul solului, îngrăşămintelor şi pro
duselor agricole [fr.].

CHIMIN sbst. ♦ ® = CHJMEN ^ ® CHCMINUL- 
ţmsuLUi = briolA.
OCHIMINETE sm. ^ Partea din vatră unde 
se face focul [ung. k e'm e n 1 „cămin”].

CHIMINEŢ (pl.-ete) sn. PoUţă în colţul ca
selor ţărăneşti sau de jur împrejurul cuptorului 
(MÂN.) (PAMF.i (vic.) [cf. c ă m 1 n e ţj.

CHIMIQN sbs(. ^ ® — CHţHEN ® Mică plan
tă ierboasă cu floricele albe-liliachii, care produce 
nişte seminţe aromatice întrebuinţate în medi
cină şi la bucătărie (Cuminum cyminum) H ® chi- 
MIPN-DH-ApA. OHIMION-DE-BAIiTA - MARARAS f ® 
~-NţKlBU = NEQRILICA ^ ® CHUUON-DE-OlMPURI = 
NEQRUBOA [tC.]. ,_____ v

CHIMIR (pî.-iruri) sn. ®
Briu lat de piele cu care se 
încinge ţăranul şi în interi
orul căruia îşi ţine banii şi 
diverse mărunţişuri {[s] 1113)
Măi plugar, cu spete late şl .«'Ul 
lat la bria (D.-zamf.i î| ® Pun
gă de bani largă şi lată cu 
care se încinge ţăranul, şer- 
par: slmtlndu-l ou parale In —^
(i.-GH.) H ® Pr. ext. Pungă (In 
genere): banii Inatl din ^ul bo
gatului trec nl mina săracului 
(ALEC8.) [tc. k e m e r].

CHTMIRAŞ (pi.-aşe) $71. dim. CHIMJR: iar cellalt 
umpluse de alantl ^ul (panni .

•GHIMEST sm. 3: Cei ce se îndeletniceşte cu 
chimia [Ir.].

CHIMITIR = CIMITIR: Le zideşte —e Spre veolnlcă 
pomenire (panni [xoip.ijrfjptov].

CHTMIŢA sm. f Tip caraghios şi cam smin
tit: Işl dă oohll peste cap ca... un ^ In toată puterea cu- 
vlntulul (VLAH.) [ngr.].
OGHIMNI iw CHIMI.

CHDVrVAL = CIMBAL.
O GHIN1 = PIN.

CHINS (pî.-nuri) sn, ®
Suferinţă grozavă: chinu
rile facerii, chinurile morţii 
1f © Caznă, tortură: ve
niseră nişte sblrl din Călăraşi 
cari puseseră lumea la —^url 
(D.-ZAMF.) [ung.].

• GHIN GHEM A $/. ^ &
Scoarţa unu'i arbore din 
America (Cinehona) (p 
1114) din care se prepară 
chinina şi alte medica
mente tonice: Işl petrecea 
zilele plămădind cantaride şl

Fig. 1113. Chirnir.

Fig. 1114. Chlncbină.

pisind (NEGR.) [fr. q u i n q u i n a].
CHINDERIN sm. = chedbinA.

O GHINDEI! (pZ.-deană)sn.
Trans .s. Ştergar, prosop:
Şl-l mal şterge c’nn — Lacri
mile (IK..BRS.) [ung. k e n d 6].
O GHINDEUŢ (pî. - uţe)
$71. & Trans. dim. chindru.

GHINDIE $/. ® D Tim
pul zilei între ceasurile 2 
şi 5 după amiazi: şi aşa au 
stătut plnă Ia vreme de‘«(let.);
adesea şi sub forma chin
dii: pe la chindii am ajuns la 
palatnrile zmeilor (isp.) Şţ ® 
t Turn de streajă (la cur
ţile domneşti şi boiereşti) 
de unde se vestea cu tobe şi cu surle ceasul din 
urmă al chindiei cînd toţi oamenii casei se a- 
dunau la cină şi porţile curţii se închideau

Fig. 1115. Chindie.

tr. Trans. A broda

m iiiL m w 
tr. na ff3, 4 s 
.R nn ^
# ^ ^
^ ^ ^

[ngr.

® J: 
m.

na ffi
fii A.

Fig1. 1116. 
Scriere chineză.

{(®j 1115): toată noaptea arse chindia lui Socol (Odob.) 
1f® t J Concert dat de muzica donmească înainte 
de a însera: puneau de băteauin toate zilele In curte 
(LET.) 1 ® Danţ popular: joacă hora şl bătuta, brtul şl 
chindia, de dlrdlle pămlntm (Car.) H ® J Muzica care 
se cîntă pentru acest danţ: plnă atunci stase de-o parte, 
tlulerlnd o — (D..zamf.) [tc. i k i n d i; comp. acuindie]. 
o CHINDISEAXA (pî.-aell) $/. Trans. Broderie 
[c h i n d i s i]. '
OGmNDISI (-seso) vb. 
xeVT’Oux y.evTtu]. .
OCHINDISITU- a- 
RĂ (pl.-tnrl) Sf. = 
chindisealA .
OGHINEZ1 sm. Băn. Pri
mar, jude [ung. k i n ă z 
< srb.].

'CHINEZ2 1. adj. 9 ®
Din China, al locuito
rilor din China: limba chi
neză; scriere ^ (^ 1116)
H ® Umbre —e, umbre care înfăţişează figuri de 
oameni sau de a- 
nlmale ce se pro
iectează pe un 
perete, cînd se , 
combină în anu
mite feluri dege
tele uneia din 
mîini sau ale a- 
mîndurora (iH 
1117).

2. sm., chine
zoaica (pî.-ce) Sf.
® Locuitor (lo
cuitoare) din Chi
na H ® f A se 
(ace —a tace pe
"ui, a se prefa

ce că nu ştie ni
mic, a se face 
niznai (comp. ase 
face Amerloan): el, 
stimabile, prea te 
faci dă-ml voie
(CAR.).

CHINEZAT
(pî.-ute) sn. t Te
ritoriul stăpînit sau ucîrnuiit de un chinez1.

*GHINEZESC adj. = CHINEZ 1.
*GHINEZEŞTE adv. In felul Chinezilor; în 

limba chinez ă.
GHINEZOAIGA s«- chinez2 2.
GHINGA (pi.-gi] sf. © Cingătoare lată de piele 

sau de cînepă care se trece pe sub pîntecele c.alului 
spre a fixa bine şaua (Tşî; 1118): înşelă şl infrină calul 
9l chinga o atrinse mai mnlt 
declt altă dată (isp.i ; a 
stringe bine calul In chingi; 
de aci, 0 a stilnge pe 
cineva In chingi, a-1 f o /-'u-
de scurt, a du-1 slăbi Flg' II18' Chingi- 
de loc; a-1 constrînge să facă ceva: al să strlngl pe 
boieri tn chingi negustoreşte şl o să-tl Intri In bani (CAr.) ţi ®

Stinghie pusă de-a curmezişul spre a lega între 
ele două lemne, două sau mai multe seînduri:
chinga patului, chinga terestreulul, teascului, urzitoarei,
războiului, etc. ţj ® Curea de mo.şie; făşie de pă-
mînt: pe o margine a drumului, din care pornesc chingile 
de pămlnt, măsurate ’u pogoane, ard tocuri (lung.) [lat.
cîn găla > 'clin ga].

GHINGULIŢA (pi.-Iţe) sf. dim. CHINGA: Aninau 
ou veselie Unu-o salbă ’n —Altul flori la pălărie (Alecs.).

'GHINHJA (pi.-ne) Cgf) jfeAlcaloid foarte amar care 
se extrage din chinchină şi care, combinat cu 
acizi, se întrebuinţează ca leac contra frigurilor[fr.]. 
O GHINJUI tm- CHINZUJ.

GHINQNIG (pi.-ice) sn. nj* Cîntare bisericească 
la împărtăşire: n'au mal putut să cinte nici cheruvlc nici 

(i.-GH.) [gr.-biz.].
GHINOROS, CHINOROZ sbsi. Funingine foarte 

neagră şi uşoară, întrebuinţată în industrie pen-

Fig. 1117. Umbre chineze.
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Fig, 1119. Chintă.

Fig. 1120. Chinta.

de greutate 
[fr. q u i n"-

A. Substanţa 
In vechea

tru fabricarea cemelei de tipărit, a diferite văp- 
sele, etc.: dumnealui zice că md sulemeneşte cu chlnoroe 
(CAR.) [germ. K i e n r u s s].

GHINOVAil sbsi. « Mineral roşu, foarte greu, 
format dintr o combinaţiune naturală a sulfului 
cu mercurul [rus. KinovarI < ngr.].

GHENOVŢE sf. agi Comunitate de călugări, mă
năstire de călugări 
ce trăesc In comun: 
era o linişte şl o ml- 
leazmă ca *n cuprinsu
rile unei chinovii de că
lugări (SAD.) [vsl. <
gr.-biz.].

•GHPVTĂ (pl.- 
te.) sf. ® J Inter
val între cinci note 
consecutive. Ex :do- 
sol sau aol-do t ^
Cinci cărţi conse
cutive de aceeaşi co
loare sau de colori 
diferite (IU 1119) t 
® Numele u- 
neia din cele opt 
parade simple, la 
scrimă ([Bl 1120) [fr. quinte].

•GHINTAL (pi.-ale) sn. Măsură 
pentru cereale (= 100 de Kgr.) 
t a 1].
'GHINTESENŢĂ (pî.-te) sf. ® 

eterată, în fUosolia scolastică f ® fi- 
chimie, partea cea mai subtilă extrasă din unele 
corpuri U ® ® Ceea ce e mai subtil mai rafinat, 
mai de seamă într’un lucru sau într’o scriere [fr. 
q u i n t e s s e n c e].
’GHINTET (pl.-ete) sn. J ® Bucată de muzică 

scrisă pentru cinci voci sau .instrumente H ® 
Ansamblul acestor cinci voci sau instrumente 
[it. quintetto].

GHINUţ (-uesc) i.îib. ir. ® A produce suferinţe, 
dureri grozave, a aduce chinuri; (riguiiie 11 chi- 
nuesc grozav ţ[ ® A căzni, a tortura: Huma pădurii 11 
va — băglndu-le mtlulle In căldarea cu jăratao (isp.) ţ| ® ® 
A cauza o grozavă suferinţă morală: ideea că n’are 
cu ce trăi II chinuia şl zl şl uoapte (VLAH.) ţ[ ® 0 A se Căzni 
să dea unui text, unui cuyînt, o interpretaţiune 
silită, un Înţeles contrar celui pe care-1 are în rea
litate.

2. vb. inlr. şi refl. A suferi chinuri grozave: mi 
e’ar rupe Inima să te văd chlnhlnd (mera) .

GHINUIT adj. ® p. CHINUI H ® Muncit, tru
dit [vorb. In spec. de o lucrare literară sau ar
tistică, de interpretarea unui text, etc., care e de
parte ce a corespunde silinţelor date); in citeva 
note -*-6 spune Înduioşarea omului (D.-zamf.) .

GHEMUITOR,-T04BE adj. şi sm. /. Care ch i- 
nu eşte: Dragostea-i chinuitoare ne ’udrăznlnd să (i-o 
mal. spună (VLAH ).
O GHINZUI, OCHiNJUl (-uesc) vb. ir. Trans. Maram. 
Bucov. (coNv.) (BRL.) A 'chinui: Insă din Iad tur 11 slnt 
noaptea trimise ca să-l chlnluească (stam.) [ung. k i- 
n o z n i, în parte influenţat de schingiui].

GHIOABA adj. f. numai în expr.: apă~, apă 
goală; (n’am nlcl)o para nici un ban. şi elipt.: 
un prăpădit de amploiat, n’are * In pungă (Car.) [formă re
zultată prin etim. populară din adj. t c h i a r ă 
„limpede”, „curată”].

GHIOGEG (pl.-ecurl) sn. Un danţ turcesc: 
soltaril cari jucau —urile pe lingă trăsură (I.-gh.) ]tc. 
k O 6 ek].

CHIOLHAN IV CHTULHAN.
OGmOLHÂNQS adv.Motd. Ticălos, mişel; dac’ar 
şti —nl şl ticălosul de unde am pornit astă noapte (CRG.) .
OGHIOMB, CHIOMP adj. Mold. ® Miop ti © 
Şchiop; cu piciorul sdrobit (rv.-crg.) H ® ® Nătă
rău, prost.
OCfflOMPANI (-ănesc') 1. vb. inlr. Mold. A lucra 
sau a umbla pe ’întunerecT dibiiind, orbecăind sau 
cu ochii închişi.

2. vb. refl. Ase trudi ca să vadă (pamf.) [chiompl.
CHIONDORÎŞ adv. Chiorîş; a se uita — la ci

neva, a se uita urlt, chiorîş la cineva: treo pa ling 
noi drumeţi ce se uită — (iro.i .

CHIOR, chioara adj. şi sm. f. ® Căruia-i lip 
seşte un ochiu, care vede numai cu un ochiu;
—ui Intre orbi este Împărat sau In tara orbilor, -ui e Îm
părat, printre cei proşti (nevoiaşi, incapabili, etc.) 
cel mai puţin prost, cel mediocru se socoteşte mai 
de seamă t ® Pr. ext. Orb: te văd eu, că doar nu-e 
chioară (alecs.) 1 ® ® Care dă puţină iumină, întu
necos: lerestrele micişi chioare (Alecs.) ţ[® adv. şi DE-A 
CHIOARA loc adv. Orbeşte, ca chiorii: se cobori in lugâ 
pe scări, dlnd — peste oameni (GN.) ; s'o luăm de-a chioara, 
şl unde ne-a II scris, acolo vom eşi (CRO.) [tc.].

CHIORĂI, omORAl (pers. a 3-a:-i&e) vb. inlr. 
numai In expr.-. a-i —matele, sezice de borboroseaia 
sau gîlgîitul ce se produce în stomac, in spec. cînd 
îi e foame cuiva: poctltlt de toarne, ou matele chlorălnd 
şl cu burta lihnită (isP.) [onom.].
OGHIORDIŞ adv. Mold. (pamf.) Chiorîş, chion- 
dorîş.

GHIORl (-orăsc) 1. vb. ir. ® A scoate un ochiu, 
a lăsa chior: am descărcat tava dreaptă şl l-am chlorlt 
de ochiul drept (GN.); F: n’are cu ce — un şoarece, e Sărac 
lipit li ® ® A orbi, a iua drept chior, a-1 face pe 
cineva să vadă altfel un lucru de cum e în reali
tate H ® A ochi, a ţinti: mă chlorăşte, parcă vrea să 
mă împuşte (pann).

2. vb. intr. ® A pierde un ochiu, a deveni 
chior t ® Pr. ext. A orbi, a lăsa orb K ® A în
chide un ochiu spre a ţinti, a ochi: unde chlorăşte şl 
unde loveşte? (pann).

2. vb. refl. f A se uita chiorîş la cineva; ori-ce
uriaş s’ar II chlorlt la noi pe la hotare (JIP.) .

CHIORÎŞ adv. ® Ca chiorii, orbeşte: 
dam — prin tasole, prin mazăre şl bob (CRG.) H ® Cruciş, 
saşiu; ®: a se uita —la cineva, a se uita urît la cineva: 
s’a uitat odată — de l-a băgat In spaime pe totl (car.).
O GHIORPEAGĂ (pj.-eci) sf. Mold. (pamf.) Şin
drilă, draniţă.

GHIOSTEG (pl.-ece) sn. ® .e. t Şiret gros, 
care se cosea sau se atîma ca podoabă la hainele 
bărbaţilor: eu contăşlle pe umăr numai In chlostcce(let) ţf 
© Piedică pusă la picioarele cailor: cind te uiti la ei 
şl trece. Parcă este ’n chiostece (pann)
H @ ® Mold. Strîmtoare,strîm- 
torare: e la — [tc. k 6 s t e kj.

GHIpŞG (pl.-şcuri) sh. {£5 
® Foişor, pavilion de lemn 
cu care se 
decorează 
o grădină, 
o terasă, 
etc. (®1 
1121): am 
auzit Intlla 
lui povestire 
... in'«'Uldin 
^&dina mied 
(BR.-VN.) ^ ©1
Gheretăde 
lemn unde 
sevîndjuP’

CHI-
CHI

Fiff. nai. Chioşc 
de muzică.

Fig. 1122. Chioşc 
de ziare.

nale sau flori (sj 1122) [tc.].
GHIOŞGAR sm. A'înzător de jurnale într’un 

chioşc.
GHIOT [pi.-ie) sn. ® Strigăt puternic, răsu

nător '(de bucurie sau de durere): se aude tn saioniii 
cel mic cibenete de pahare şl —e de veselie (ALecs.) f[ © Stri- 
gătură de joc: un lurmeo deosebit au —ele sau strigătele 
pe care le rpsteso In tactul jocului (vlah.) ţ[ © A da cuiva —,
a-1 Striga tare de departe [chiu].

■ GHIOTA (-otez) vb. tr. şi intr. X La locul 
de biliard: a împinge dintr’o dată cu tacul două 
bile, fără a da primăi bile lovitura reglementară 
[fr. queuter].

GHIOTI (-tesc) vb. intr. A scoate chiote, a 
da chiote (în spec. de veselie): tinerele şi ofiţerii să 
dănţuească chiotlnd ca nişte nebuni (Car.).

GHIOTOAKE tw CHEOTO^RE.
GHQ* (pZ.-purl) 1. sn.® Imagine: Dumnezeu a făcut 

pe om după ^^ul şi asemănarea lui ^ ® ^ Portret,
bust, statuă, figură sculptată: mă opresc glndltor In
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CHI* -ului de brona al talnloalnl Basaiab (vlah.» ; cioplit, 
PUI ^t^°1 ^ ® Gravură,, ilustraţie, pozft: copilul ae joaca 
Urli iQtre el ou o carte mare cu<«vl (br.-vn.) ^ 0 înfăţişare, 

faţă, figură: era mlo de stat, avea -^ul blajin şl oare-care 
stlngăole In mişcări (on.) ^ d) Formă: din capul leului 
lăou o glugă tn de colt (Isp.i 1[ @ Semn: lace^ miţei 
care se ţinea pe lingă dlnsul să lasă plnă afară (SEV.) ; Începu 
să dlrdlle pe picioare In de loc şi de veselie (dlvr.) f 
0 Fel: In ‘^ul acesta; gazda se sili In toate <«^lle să-l 
oprească de Ia această botărlre a sa (isp.) ; lei şl sau In 
fei(uri) şl-»(uri), în toate felurile;'^uri şi ^uri, tot 
felul; nici intr’im nicidecum % ® Mijloc: nu-i 
alt de scăpare; nu putem trăi... de n'om face toate «nurlie 
să scăpăm de blrca de babă (CRO.) H ®]Putinţă: p’acolo nu 
mal era de tralu (isp.); a nu avea a nu-i fi cu pu
tinţă, a nu putea nicidecum.

2. CHIP, CHIPUL, OHJPURIIiE
adv. Cum s'ar zice, aşa zi- 
cînd, ca şi cum (ar fi), numai 
aşa (de ochii lumii), de formă-.j 
In anii următori a fost, chipurile,- 
belşug şl s’au făcut de toate (vlah.) ; 
venise popa să caute, chipurile, linişte 
la cumnatul Cuţltein «carj ; 11 Iertă 
Împăratul de vr'o osindă, chipul usp.)
[sl. k i p < ung. k 6 p].
«CHIPABO^lSE sf. pl. *

Planta, originară din America' 
centrală, cu flori mari, albe, 
foarte mirositoare; numită şi 
,,tiparoase” sau „tuberoze1,
(PolyarUhes tuberosaj ([h) 1123) [fr. 
tubăreuse],

CHIPAROS sm. ^ Frumos ar
bore, totdeauna verde, originar din 
Persia şi din regiunea meditera
neană, cultivat ca plantă ornamen
tală, mai ales 
prin cimitire 
(Cupressus 
sempervirem)
(ii 1124,1125);
cutreieră cărările 
d’o parte şl d’al- 
ta ca naramzl şl 
ohlparoşl . (Dlvr.)
[ngr. xuitaptG- 
ooţ],
O ghipAruş
sm. Mold. Bucoy.
♦ =ABDţ!nr[chi- 
per).

Fig. 1123. 
Chiparoase.

Fig. 1124. Chiparos 
(ramură).

GHTPCEA sv GHEPCEA.
CHIP GEL sbst Unealtă d@ 

cătuită dintr’o plasă întinsă pe 
nuiele avînd forma unei umbrele, 
margine cu o coadă lungă de care o ţine 
pescarul, când o afundă în apă ([H 1127) 
[chepcea].
OCmPER(IU).... Mold. Bucov. ţ = PI- 
PgR..,.

CHIPEŞ adj. Arătos, bine făcut, cu 
înfăţiş'are mindră, falnic: «iobSnaşui, nn
Il&oălandra şl tras oa prin Inel IISF.I [chip ].

* CHIPIU (pl.-înri) sn. hi Şapcă, casche
tă purtată 
de milita
ri, etc. (IU
1126): nral 
strigă voios 
ttnăml Voi
vod, ridicln-' 
du-şl !n
vini (VLAH.)
[fr. kăpi].

Fig. 1125. 
Chiparos.

pescuit
cercuri
la

al
de

Fig. 1127. 
Chipcel.

Fig. 1126. Chipiu 
(de colonel).

CHIPpS adj. Chipeş: mă InUtlşez dinaintea mamei 
aşa cam eram iCRO.i [chip].
O CHEPOTA = PIPOTA.

CHÎPHipTIC adj. • De Cipru, din insula 
Cipru: vin ^ [ngr.].
tCHEPUI (-neso) vb. tr. A închipui [chip]. 

OCHIPUXĂxA sf. Mold. Întrebuinţat ca adv.

Chipurile, chip: am bani; dar nn7S la mine (pamf.i ;
>v, baba mal avea o leacă de elmtlre (florj [chipul].

CHIPULE'Ţ' (pl.-ete), CHIPUSPR (pl.-oare) sn. dim. 
CHIP.

CHIPZ... = CHIBZ...
CHIR1 sm. ® t Domn, jupîn (în epoca fana

riotă) H ® iron. Dinaintea numelui unui Grec: 
s’a treont tlmpnl baclavalelor pantrn noi, —' Panelte I 
(ALEcs.i 1f © Cutare, individul: eă mi-i luati pe ~ 
ăla oare trece In căruţă (isp.i [ngr.].
O CHIR2 = PIR.
OCHIRĂ sf. 3f = PESoARţrş.
•CHIRAGRA sf. f Gută la mîini [fr.]. 
CHIRÂI (pers. a 3-a-răo) i. vb. intr. ® A 

cinta {vorb. de greier): un grier chlrăe după sobă (vlah.) ţl 
® A ciripi ţi ® A ţipa: 11 lăsară ţipând şl chirăind 
ou glas plnă la cer (şez.i.

2. vb. refl. A ţipa: taci, nu te chlrăl, nu te-oilcăl (toc.). 
CHIRAIT sbst. Faptul de a c h i r ă i, cîntarea 

greierului;' ciripit; ţipăt: -»mi tău de păsărică moţată
(VLAH.).

CHIRALEISA sf. ® cei Doamne milueştel stri- 
, gâtul mulţimii şi mai ales al copiilor, în ziua de 
Bobotează, cînd preotul porneşte cu crucea prin 
sat: o mnlţlme de băieţi, ba, pe unele locuri, chiar şl oameni 
bătrinl...strigă ..'...de clocoteşte satul (ihar.i ; clnd (ace preo
tul aghlasma şi se strigi c, toate dlhănllle lug (V0R.| ţ[
® & © Fiinţă mitică, un fel de duh necurat :
toate stihiile năpădesc pe mine... ploă şi — (ALECS.) [ngr. 
Kupte eXevjoov].
O CHIRANDÂ (pî.-de) ,sf. Mold. ® Muiere des- 
frînată n'® iron. Femeie (în spee. Ţigancă): cit
pe ce să mă Înghită, de nu era o <^...să-mi ţie departe(Crg.).
o CHţRCA (pi.-ci) sf. y Sapă întrebuinţată la cu
răţitul buruienilor (în Dobrogea).
O CHIRCAI (pers. a 3-a: -căe) vb. intr. h ® Mold. 
A cloncăni (vorb. de curci sau de cocori) (rv.-crg.) H 
® Trans. A cloncăni [rut. k y r k a t y]. 

CHIRCHILI = OHERCHBLI.
CHIRCI (-00S0) vb. refl. ® A se pipernici, a nu 

mai creşte, a nu se desvolta în de ajuns: sint patrn 
milioane de Români... cari sulăr şl se cblroeso de boale ne- 
căutate (VLAH.); solul nostru (de boi) s’achlroit...că nn s’a 
căutat de hrana Iul In tinereţe (ion.) .

CHIRCIT adj. p. CHIRCI, Pipernicit, neorescut 
bine, nedesvoltat în deajuns: copaci chirciţi, schilozi, 
cu ramuri strlmbe (vlah.) .

CHIRCITURA (pj.-turi) Sf. Fiinţă sau plantă 
pipernicită, Stîrpitură: puţină iarbă uscată creşte In um
bra chlrclturllor (IRQ.) [chirci].

CHIRCOTI (-otosc) vb. intr. Trans. A aţipi, a 
moţăi (PAC.).
O CHIRDOSI (-oseso) Vb. tr. Mold. (pamf.) A pierde, 
a prăpădi, a nimici.
O CHIRFOSAIiA (pî.-şell) sf. Mold. încurcătură; 
gălăgie, balamuc:, se lace o..' şl-un rls In şcoală din 
pricina ursului (CRG.) [C h î r f O S i].
O CHIRFOSI (-osesc) vb. tr. Mold. ® A sdrenţui, a 
strivi, a prăpădi: după ce le ohlrloseso aşa pe toate... 
()igea tn odaie ţvLAH.j ţj ® A lucra Încet de tot (ŞEZ.). 
t CHIRIARHsm.eH{Episcop(cueparhie)[gr.-biz.]. 
t CHIRIÂRHţE sf. tai Autoritatea superioară, 

episcopală; demnitatea episcopului: i-a luat chi- 
rlarbla puterea de predicator (CRG.) [gr.-biz.].

CHIRIAŞ sm., chiriaşa (pî.-şo) sf. ® Persoană 
ce ţine, ce a luat cu chirie o casă, locatar ţf 
® Cel ce ia cu chirie o trăsură sau cai: şi pentru calul 
şcbiop ae găseşte(pann).

CHIRIE sf. ® V Suma ce se cere sau se dă 
pentru folosinţa unui imobil pe un timp deter
minat : a lua, a da, a ţinea ou »; Sărmanii oameni n’au 
plătit chiria Şl boerlele tn drum ll-s aruncate (vlah.) ; ^: 

.gura nu cere ~ (PANN),nu te costă nimic dacă vorbeşti, 
dacă spui ce ştii ţ| © Plata pentru folosirea pe un 
timp hotărît a unei trăsuri, a unei căhiţe, a unui 
cal, etc. H ® Preţul plătit sau luat pentru un trans
port cu carul, cArăuşie: unde pui ohlrle de aice plnă la 
DunăreP (Alecs.); ©: ohlrle deşteaptă pe chirigiu (pann) [tc. 
k i râ; cf. srb. big, k i r 1] a].

■CHIRIElA (pl.- le) sf. ® unt Litanie H ® © 
Inşirare lungă şi plicticoasă: toată această Irnmoasă 
da epitete se adresa la mine (NEGR.i [fr. k y r i e 1 Ie].
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Fig. 1128. Liniile 
mîinii (după care 
se citeşte în chi* 

romanţie).

O CHTRIEŞ sm, Mold.^asmi^,
OCHIRIGIŢA Sf. 3f (MAR.) = PESCAbVS.

GHIRIGIU sin. (D Cărăuş, un îoo maie, ocolit de 
feciori, de vizitii, de rindagi şl de chirigii (i.-OH.) 1 ® Mold.
Chiriaş -[tc. k i r a fe 1]..

CHIRILIG =CraiHO.
GHIRiMBAH = fTTTTHT.TRAR

o GHIRNAN" adj. Olten. Bol
năvicios; convalescent.

*GBXROGRAFAR adj. rt Se 
zice despre datoriile şi creanţele 
contractate sub semnătură pri
vată: creditor»’ [Ir.].

* GHIROMANŢIE s/. Pretinsa 
artă de a ghici 'viitorul după 
liniile mîinii ([@] 1128) [Ir.].
O GHIROSTIÎ = praoSTII.
O GHXROŞGÂ = PIRQŞcA.
O GHIROTI m- PmOTJ.

GHXRPţG'lU sbst. Mold. A Ba
legă de vită plămădită şi făcută în formă de că
rămidă, apoi uscată ia soare, care se întrebuin
ţează pe alocuri la ţciră la construirea caselor: zi
durile slut făcute din », cărămida tării (iro.) [rut.< tc.]. 

•GHIRURG sm. f Cel ce practică chirurgia [gr.]. 
'' CHIRURGICAL adj. f De chirurgie, privitor 

la chirurgie [Ir.].'
■ CHIRURGIE f Partea medicinei care se 

ocupă cu studiul operaţiunilor de lăcut pentru vin
decarea rănilor, fracturilor, etc. [Ir.].
OGHISA... = PISA...
OGHISĂGI = pisAoţ.
OCHISAlAU, chisAlvg = pisAlqg.

CHISAlÎţA (pî.-ite) s/. Mold. Maram. ® 5< Zea
mă de'Iructe (prune, cireşe, mere) fierte; 0: cine 
are piper mult, pune şl ’n », se zice despre cineva care 
avînd un lucru în belşug, îl risipeşte fără nici un 
folos ţ ® ® A face pe cineva », a face praf şi fărîme, 
a stîlci în bătaie: te ’ntlnd jos si te fac »de bătaie (alecs.)
[rut. k y s e 1 i 6 a].
OCmsAUsfisf. Mold. (pamf.) Piuliţă între-^ 
buinţată la ţară 
(pentru pisatul 
piperului, scor-
toarei, etc.)

1129) [chi- 
sa<pisa].
O CHISGHI- 
NEU sn.Trans.
Batistă, bas
ma; năframă 
([il 1130) [ung. 
k e z k e n 0].
O GHISCOA- Fie- II29* Chisău cu 
IE = pisooAm. chisalău (pisălog).
OGHISGUI = PISCUţ.

CHISEA1, CHESEA (pî.-aele) sf. Vas mic de cris
tal sau de porţelan în care se ţine dulceaţă 
( >;] 1131): lucrlnd cu lingura in cheseauade dulceaţă icar.) 
[tc. k ,] a s ă].

CHISEA-, CHESEA (pl.-aele) 
sf. Pungă de tutun: chisele de 
tutun cusute ou fluturi (alecs.i ; l-am 
Prins de clteva ori cu mina in 
cheseauB mea cu tutun (Car.) [tc.
k'i s ă, k e s 6].
OGHISELIŢA = CHJSALITA. I 
OCHÎSER, CHISAB (pî.-re)sn.
Olten. Teslă [srb. k e s e r]. _. _..
OGHISNOVAT adj. ® Mold. Flk- "31- Chisea. 
Poznaş, glumeţ, bun de glume: minunată femeie..., 
dar cam prostană, zictnd adese nişte vorbe (NEGR.) ţ[
® Olten. Ciudat, curios.
OCHISOAGA sf. Mold. Peştişor mărunt ce 
trece prin'ochiurile plasei, plevuşcă [chisogi]. 
OCHISOGI (-ogesc) vb.lT. Mold. (furt.) = PISAai. 
OCHISOIU = PISpIU.
'CHIST (pl.-turl) sn. / Tumoare formată din- 

tr'o pungă membranoasă anormală şi înăuntrul 
căreia se poate produce puroiu [fr. k y s t e].
O CHISTQRNIC = FISTPBNIC.
O GHISTRUI - PISTRUI.

Fig. 1130. 
Chischineu.

o CHISUGURI sf. pl. Mold. ^ Toate accesoriile 
pentru încărcarea unei puşti: cartuşe, praf, capse, 
alice, etc. (şez.).
OCHIŞ... = PIŞ...

CHIŞAIU sbst. ® Pămînt nisipos K (D Nisip 
amestecat cu pietriş [comp. germ. K i es]. 

CHIŞAR IV GHIŞER.
CHIŞĂRAU 1= cmŞEREU. 

t CHIŞAV 'adj. Mold. îndărătnic; protivnic. 
OCHjşcA {pl. chişte) sf. Mold. ® S< Maţ gros de 
porc umplut cu came tocată şi cu păsat: podul era 
plin de chişte (cro.) t (D Jug la hamurile calului 
(RV..CRS.) [rut. k y sk a].
O GHIŞGA... PIŞCĂ...
O GHIŞCAR (IU) sm. Mold. Bucov. = tipar : 
chlşcarlul e din şerpe, el are numai şese limbi (VOR.) [comp. 
rus. p i s k a r j].
O GHIŞER, chişAR sbst. Olten. ® Împletitură de 
teiu sau de viţă cu care se leagă poarta de stîlpi 
ca să nu se poată deschide ţ[ ® Proţap.
O GHIŞEREU sbst. Băn. ♦ Un fel (le ceapă de 
primăvară, lungăreaţă, arpagic (liub.i.

GHIŞIţA1 (pî.-ite) sf. ^ încheietura piciorului, 
deasupra copitei (la cai, boi şi oi) (]^ 1132) [big. 
k i t 6 i c Ai srb. kiăica].
O GHIŞIŢA2 (pl.-iţo) sf. Mold. Bucov. Un fel de lo- 

păţioă, prevăzută la un capăt cu 
un tub mic de tinichea şi cu un 
fir de păr în mijloc, cu care se 
scriu ouăle la Paşti ([d 1133) [bg. 
k i 3 t c a, rut. *k y s t 6 a < dim. 
din kysti ,,perie de vopsit”].

CHI-
CHI

Fig. 1132. 
C. Chişiţa. Fig. 1133. Chişitâ.

O GHIŞLEAG , CHIŞLEAO sbst. Mold. Bucov. Lap
tele acru răinas după ce s'a scos smîn'tîna; din 
acesta, pus la încălzit, se tace brînza de vacă: şi
’ntr’o oaia cu ohişleag S'a ’neoat o babă o’un moşneag 
(MAR.); brinza de vaol se prepara din chlşlesg (şez.i [rut. 
k y s 1 j ak].

GHIŞMIŞ sbst. Stafide mici roşii ce se pun în 
pilaf [tc.].'

GHIT1 sm. ® yt: Balenă H © -jirchitul, con
stelaţia Balenei iot.i [gr.].
'GHIT8 (pl.-tuii) sn. Ghips frămîntat cu uleiu, 

întrebuinţat la lipitul geamurilor de cercevele, 
ipsos: Intr'im colt o outle cu geamuri, aiatnrl un bulgare 
de » (BR..VN.) [germ. K i 11].

*CHITa adli. =CFIT: m’am răzbunat, alntem —(VLAH.)
[fr. q u i 11 e].
O GHIT A1 (pl.-te) sf. ® Trans. Băn. Mănunchiu de 
flori, buchet: 11 da ş’o — de ghiocei înfloriţi, sa-1 ducă 
babei (vuiH.) [[ ® Mold. Bucov. Legătură de 12 fu
ioare de CÎnepă sau de in: mal încolo, un teano de chite 
de cinepS şl de In (org.) [srb. k i t a, rut. k y t a]. 
OGHITA2 = PITA.
OGHiTAGIU, OCHITAŞ adj. Mold. Bucov. ® Care 
ocheşte bine, ţintaş 11 ® ©': » din gura, bun de gură, 
care vorbeşte bine: nu se gaşca alt Roman 
mal verde şl alt chltaş mal sigur decit mine
(ALECS.) [chiti].
O GHIT AN sbst. Mold. ® Mălaiu dospit 
t ® Pîine mare (şez.) [o h i t ă2].
'GHITANţA (pl.-te) sf. V Adeve

rinţă, do'vadă scrisă de primirea unor 
bani [Ir. q u i 11 a n o e].

■GHITANŢAR, 'CHITANŢIER (pî -re) 
sn. V B,egistru din care se liberează 
cb itan ţe de plată.

GHITARĂ, 'ohitaRĂ (pl.-re) sf. J 
Instrument de muzică cu şase coardei 
([Şj 1134): învăţau tetele sd ciute din chitară*
(I.-6H.); sa-1 clntl din ghitara marşul Iul Napoleon 
(ALECS.) [ngr. Y'.băpa; fr. g u i t a r e]. 
OGHITARGA (pl.-arcl) sf. Mold. A Nu
mele mai multor varietăţi de ciuperci 
comestibile (Bbletus) {tw pl. i, 28) [chit ă2].

Fig. 1134.
Chitară.
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CHI
CHI- OCHITARCUŢA (pi.-te) sf. Mold. ♦ Specie de 

ciuperca comestibilă (Boletus) versipellis) (•»■ pl. 
I, 29) [chitaboA].

*CHITARţST, ’QHITAEJST sm. J Care cîntă din 
chitară: ohltarlstnl plgca patetic ci oadentet coardele chi
tarei (DLVR.); tatu el era cel mal vestit ghltorlst (Car.)
[chitară-H fr. guiţ ar iste],
OGHITAT adj. Trans.Băn. înflorit, împodobit cu 
flori [bg.'l.
OGHITGAţT adj. Mold. Ticălos, obidit: sm vaznt... 
b&rbaţl, mult mal... obltc&lţl decU cea mal bicisnică femele 
(CRG.).
ocpilTEAL.Ă^ (pl.-eîi) sl. Mold. judecată, soco
teală: subţire la minte, Iscusit la socoteală şl Întreg la^^' 
(CANT.) î judecăm omul după bacşiş şl nu dăm niciodată greş ou 
oMteala (alecs.) [chiti1].
oGHITEAIjA2 (pl.-tell) sf. Trans. Dichiseală, gă
teală, împodobire [chiti1].
OGHITI1 (-tesc) 1. vb. ir. Mold. Bucov. ® A ochi, 
a lua la ţintă, a ţinti: ambiţia noastră era de a ~ şl a 
sborutăl ca pietricele... pe palamarul bisericii o.-gh.) ţ[ ® 0
A pune ochii pe cineva sau ceva: cnm ajunge in pa- 
dnrc, chiteşte un copac care era mal mare (Crg.i f ® © A 
judeca, a socoti: ai chitit sa intri In neamuri, mojlcnle P
(ALECS.),

2. vb. retl. A se socoti, a se gîndi: ma chitesc eu in 
mine cum s'o dau ca să nu mă prindă (CRC ).
OGHITI1 (-tesc) vb. tr. şi refl. Trans. A (se) găti, 
a (se) dichisi, a (se) împodobi [srb. k it i t i], 
OGHITI* = PITJ.
OGHITIG 1^ PITIC.
OGHITÎE TICHIE.
OCHITÎLp^ adv. Trans. Maram. = CA- 
TELpt.
OCmTINEL adv. Trans. (ret.) = cAtinşîl. 
OCHITIŞ tm- PITIŞ.
OGHITIUŢA (pl.-nte) sf. dim. CHITIţl. 
OGHITOAHGA (pl.-oo) sf. Mold. (sez.)
A = chitarcA.
OGHITOAŞGA (pî.-şto) sf. Mold. F Fe
meie scurtă şi groasă [chită2].
•GHITONAG1 sbst. Mold. Bucov. X Mar

meladă de giitui, povidlâ de gutui liartă 
des cii zahăr şi tăiată bucăţi [Ir. c o- 
t i g n a c].

GHITONAG1, OHTTONQQ (pZ.-age, -oago) 
sn. ^ Unealtă cu care se fac găuri în 
pămlnt, pentru semănat porumbul: puind Fjg II3_
sadurile.. In găuri tăcute cu un chltonag (ion.) Chitonag!
(11 1135). ,

CHITRA (pZ.-tre) sf. A 
Fructul c h i l r u 1 u i, de 
formaunei lămîi mari, gal
bene, cu coaja groasă, din 
care se lace dulceaţă ([®j
1136): peltea de chltră sl deo
sebite vutci' (l.-OH.).

GHITRU sm. A Frumos 
arbore’ spinos, originar din 
India, care produce chi- 
trele (Citrus medica) [gr.
-biz.].
OGHITUG sm. A Trun- 
chiu de copac (vmc.) [bg. 
kit j uku].

•CHITUI ( -uesc) vb. tr.
® A lipi său a astupa cu
chiti ® Pr. ext. A indesa, a lipi strlns: 
parcă chltula pe llecare zl tot mal tare ometele (grio.) . 
OGHITULA... = PITULA...
O GHITUŞCA (pl.-uste) sf. Mold. A = CHITABCPTA 
[Chit ă1’].

GHIŢAi (pers. a 3-a:-tăe) vb. intr. A scoate un 
ţipăt piţigăiat (ca al şoarecilor sau al căţeilor abia 
fătaţi): unsprezece bursucel cari se svtrcollau chltălud (odob.) 
se umple biserica de şoareci, de lilieci şl de bufnite şi Înce
pură a ^ .

GHEŢGAi {pers. a 3-a: -căe) vb. intr. Mold. 
c h i ţ ă i' (varb. de şoareci, de căţei sau de in

secte).
CHIŢGAiT sbst. Mold. ® Faptul deachiţ- 

0 ă i Ti © Ţipătul niţţgăiat (ca al şoarecilor, gre-

Fig. 1136. Chitră.^

ierilor, etc.): cimpul vibra de <«^11 prelung... al cristeilor 
şl greierilor de iarbă (vlah.).

GHIŢCAN Şoarece mare cu coada
lungă., şobolan (Mus ratius)
(fai 1137): 11 îndemnă... a vina 
şoareci şl <^1 Intr’nn ambar în
tunecos (ODOB.) [chiţ căi].
OGHIŢIBOAIGA (pZ.-cc) 
sf. Often. Pi-vniţă lingă bor- 
deiu, beciu.

GHIŢIBUŞ (pl.-usurl) sn.
Fleac, lucru de nimic; cu Flg' II37- ciuican. 

uri de aceste să ne zăboylm noi P (CRG.). 
CHIŢIBUŞAR sm. Care se leagă de chiţi

buşuri, care se acaţă de lucruri mărunte; ca să 
111 avocat Iscusit..., să 111 şiret, pişicher, (BR.-vn.).
O GHIŢIGpIU = PITIOPIU.
OGHIŢIMiE sf. Often. ® Bordeiu, cocioabă fă
cută In pămînt T| ©
Pt. anal. Odăiţă 
mică de tot.

GHIŢORAl'nsm.
Şoarece mare cu 

botul ascuţit (Sorex 
vulgaris) ([Bl 1138)
[cf. OHITOAN]. Fig. 1138. Chiţoran.

GHIUi interj. ® Strigăt răsunător de veselie:
Chiul şi vivat terlcltlBolerluIs’ocăţtănlt(ALECS.) T[ ®
vaiI strigăt de durere, de desnădejde, de jale: ho-
lera... a Început a secera prin Humuleştl... de se auzla nu
mai şl val! In toate părţile (Cro.) f (D Luat ca subst.: 
a fost atita ak şi olnt (coşb.); ou ou val ou •*'şl valsau cu 
val ou CU multă trudă, cu multă greutate: abia 
cu .V şl vai putură să învingă piedicile cc Intllnlră (ISP.); 
d'abla puteau lua o poştă lutr'o zl, şi aceea cu val cu 
(i.-GH.) [onom.].
O GHIU A = PIUA.

GHIUB wm- CHIUP.
GHIUI (-uesc, -uiu) vb. intr. ® A da chiote sau 

strigăte de bucurie sau de durere: mergeau... oare 
clntlud din gură, care din Irunză, altll chiuind şl vesellndu-se
(ISP.) TI © A striga din răsputeri spre a fi auzit de 
departe: ctnd Chlnlu odată, sa cutremură pămtntul (Crg.) TI 
® Trans. = hori [c h i u].

GHIUIT sbst. ® Faptul de a chiui; numai ou 
tine m’oln Întrece dlu(Crg.) TI ©. Chiot de veselie; 
strigăt din răsputeri: cind mă gtcdeso la răposatul s’auz 
>«'UI cataonului, mă podidesc lacrămlle (DLVR.).

GHIUITA sf. Mofd. Cu chiuita, do-a (şhtulta, CU gră
mada: parcă nalba mă împingea de Ie lăoeam atunci cn 
chlnlta (CRG).

GHIUITURA (pZ.-turi) Sf. ® Chiuit: chiuitu
rile lor îşi răspund de Ia o cărare la alta (Jrg.) TI ® Trans. 
Strigătură de joc [chiu i].
O CHIU JAR. OGHIUŞER sm. Trans. (fr.-cdr.) Negus
tor de vite.

CHIUL sbst. F Tragere pe sfoară: in argotnl 
studenţesc se numeşte im (car.) ; a trage —'Ui. a trage pe 
Sfoară, a Înşela, a juca un renghiu: ai văzut cum ţi-a
tras —'Ql (CAR.).

CHIULAF (pî.-furl) sn. Un 
fel de căciulă turcească (d) L , c
1139): bătrinnl Slnan... Işlplerdu 
—' ni şl feregeaua (BALC.); @: la aşa 
cap, aşa.», fie-care nimereşte 
ce i se cuvine [tc. k d 1 a hj.

CHIULHAN, CHIOLHAN 
(pZ.-anuri) sh. Chef, veselit 
benchct: cofetarul are să vie să 
se puie pe chiulhan (isp.); In Ialo
miţa tine o nimtă ţărănească chiol- 
hanu de Joi şl piuă Joi (uar.) [tc 
k 111 h a n].

CHIULHANGIU, CHIOL- Fig. 1139. C. Chiulaf. 
HANGIU sm. Gel ce se ţine de chefuri, de chiol
hanuri.

CHIUP (pi.-puri), OHIVB (pi.-buri) sn. Borcan 
mare ([■[ 1140): Să fi adus... şl im chiup de untdelemn 
(CAR.); Vel vedea stlnd zece cbiuburi tot cu galbeni (pann) 
[tc. k j u p, kjub].

GHIURCHIULI = CHEBOHELI.
OGHIURLUIT adj. Mofd. Ameţit (de somn sau
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Fig. 1140. Chiupuri, 
soldaţi: chlveie care am apn-

Fig. II42- 
Chivără 

de hirtie.

de băutură), zăpăcit: viind si mos Bodilngă, •*-
(CRO.).
OGHIUŞER tw OHrU.tAa.
OGHIUZ sbst.
Bucov. y O cure
luşă, de piele so
lidă care leagă I 
hădăragul de dîr-| 
jeaua îmblăciu-
lUi (RV.-CR6.).

GHţVARA,
OHţVEBĂ (pl.-n)
Sf., t OHÎVAK (pZ.- 
-re) sn. ® X Un 
fel de chipiu înalt, 
purtat odinioară de 
cat şl eu la 
boierii tftrll 
noastre (let.)
1f ® iH Un 
fel de cea- 
cău purtat 
de infante
riştii ruşi 
pe la înce
putul seco
lului trecut 
(U li41):
sburau cape- Fig. 1141. Chivere.
tele... cn chivere ruseşti şl curgea slugele glrlă (i.-gh.) K 
® Un fel de pălărie de hîrtie de formă triun
ghiulară ce-şi pun copiii în cap cînd se joacă de-a 
soldaţii ([^ 1142): o matahală de om... avind o sabie 
aulnată de şcldurl şl pe cap o chivără de hlrtle (ON.)
[rus].

CHIVPRNISEALA (pl.-ell) sf. ® Faptul de a 
(se) chivernisi 1f © tAdministrare, clr- 
muire | ® Mijloc de traiu: cealaltă parte (ain jertie) 
să rămile oamenllcr pentru chiverniselile lor iisp.i Ti ® tron. 
Mijloc de procopseală, slujbă dată pentru căpă
tuială, sinecură: el labutlae a-si prelace slujba tn ~ 
(ALEcs.) 1f ® t Bani puşi de-o parte, economii.

GHIVBKNISţ (-sesc) 1. vb. Ir. ® t A admini
stra, a CÎrmui: cel In virată slnt stăplnl să-sl chiver
nisească averea lor cum vor vrea ileo.-car.) ^ ® A Că
pătui, a da mijloace de traiu, a pune în pline: Tu 
dar voesc si pe mine ca să mă chiverniseşti (panni .

2,. vb. refl. ® tA se purta, a se conduce H ® tA 
trăi din ceva (dintr'o slujbă, etc.): cu ce te chiver
niseaţi acum p—Cu slujba (fil.) © A trăi CU socoteală, 
cu economie: se chlvernlsla omul ca să-l alungă agoni
seala muncii sale (isp.) D ® A se căpătui, a se procopsi: 
m'am chivernisit cum se cade, ajunglud să am o atare destul 
de buuă (Car.) [ngT. nupepvui, < xopcpvf]oa].

GHIVERNISITOR 1. adj. verb. chivernisi. 
Care (se) chiverniseşte.”

2. sm. tAdministrator, ocîrmuitor: cum pururea 
se Intlmplă Intre doi sau mai mniti ai unei t&rl (tsp.).

GHţVOT (pi.-ote) sn. jhJ ® Arcă: -~ul lul Noe; 
găteşte tu.^.'ul.., pentru olt timp va ţine potopul pre pămlut 
(0000.); ~ui legii, lada în 
care se aflau tablele legii 
(m 1143) H ® aşţ Cortul 
aşezat în altar pe sfînta 
masă şi în care se păs
trează sfînta împărtă
şanie care se distribue 
mai ales celor bolnavi

1144) [ysl. <gr.].

Fig. 1143. Chivotul legii. Fig 1144. Chivot.

GHIVUŢA (pî.-uţe) sf. Ţigancă care spoeşte

Fig. 1145. Chivute.

neurmat de Impera-

odăile cu bidineaua (IJ 1145): comisarul stie unde stă 
chivuţa Tica (car.) [npr. Chiva ,,Paraschiva”].

*GHIX (pî.-uri) sn. \ Lovitură greşită la bi
liard: rfe aci ® F: a da.*, a da greş, a o scrlnti 
[germ. Kicks].
OGHIZAP = CHEZăP.

GHTZÂŞ... = nRF.7. a r
t GmZEŞLUI (-uesc) vb. inlr. şi refl. Aseche- 

z ă ş u i, a da chezăşie.
GHRISTQS -- HRISTQS.
GI conj. ® Ba dimpo

trivă, dar, (întreb, spre a 
afirma contrariul sau ceva 
deosebit de cele arătate în 
propoziţiunea precedenta 
negativă): nu e tlnăr, ~ qă- 
tcln; nu aatărl, » mline; ursul 
nu Joacă de voie, de nevoie 
tPANNl; .«• sl (■»• NţTMAI) f ® I
Dar, ei aide! (dinaintea u- 
nui imperativ): răspunde1,
odată! tacă-tl gura, mă nea 
Leftere! (D.-ZAMF.); să-l lăsăm 
pe totl la Dumnezeu Încolo (isp.) ; 
cîteodată urmat de ca; rar, 
tiv: » ca aratâ-te odatăI (isp.i; hei, volnice,ca ţi-o (1 
d'atlta somn (Dlvr.) [ţ c e < q u I d].

GlA... = CE»...
*GIANH11jRlG adj. ^ Acid * sau prnslc, corp 

compus din carbon, azot şi hidrogen: e o otravă 
puternică [fr. cyanhydrique].

•GIAPTURA sf. Ori-ce sare formată prin ac
ţiunea acidului cianhidric asupra unei baze; cea 
mai însemnată e cianura de potasiu, foarte otrăvitoare 
[fr. c y a n u r e]. 

gibotA = CIOBOTA.
GIBUG1 = ciUBţrc.

O GIBUG» = CIOBţC.
GIGA ® contras din (se) zice c ă: ~ cu lupii 

să urli, cu oile să sblerl (alecs.) a Ieşit moda să se puie la 
copil doici şi dădace, tot* nemţoaice ori franţuzoaice uapj.

CICALA [pi.-le] sf. F Persoană care cicăleşte 
într’una pe alţii [comp. it. c i c a 1 a]. 

cicăleala (pî.-eii) sf. Faptul de a cicăli:
$1 mllne lără clrteală ospătăm pe (POL.).

CICAli (-aiesc) vb. tr. A supăra mereu cu vorba 
pentru nimicuri, a certa, a căuta pricină pen
tru fleacuri: clnd 11 clomăgea, ctnd !1 clcălea (isp.) 
[c i c a 1 ă].

CICAlITOR, -T04HE adj. şi sm. f. Care cică
leşte: e temele elcălltoare ce-1 tale gura In eăbll
(jip.).

CICALITURA (pl.-turl) sf. Cicăleală: răutatea 
se Intetea sl clcăllturlle se înmulţeau (flor.) [c i C ă 1 i]. 

GICARIG, OIOARÎO = CICRIC.
'CICATRICE sf. ® t Semnul rămas pe piele 

de pe urma unei răni vindecate jf ® ® Ajnintire 
dureroasă a unei suferinţe din trecut [lat.].

'CICATRIZA (-ises) vb. tr. şi refl. ® y A (se) 
închide (o ran.ă), a (se) vindeca {vorb. de o rană) H 
® ® A alina, a face să se uite: timpul clcatrlzeaaâdu
rerea [fr.].
ţ CICE(A) = ACIOE(A).
'CICERO sbst. # Caracter, literă de tipogr-'ie 

de l'2 puncte (după sistemul lui Pournier) sau de 
11 puncte (după sistemul lui Didot) [1T.].
' CICERONE sm. Călăuză care arată străinilor cu

riozităţile unui oraş: monahul ce-ml slujea de ~ (odob.) ; 
.vie ml-a propus să vlzltea biserica veohe (r.-OH.) [fr.].
’GIGERONIAN adj. CU ^ Care imită stilul 

sau elocuenţa marelui orator roman Cicerone [fr.]. 
tCICHIRGIU sm. Cofetarul Curţii; Ca s’ajungem 

cafegii, Clubuccll şl clchlrgll (ALECS.) [tc. ă e k e r g i’. 
OCICILI (-llesc) Vb. tr. Bucoy. A găti frumos, a di
chisi : la vătrarlul acela sl-I spală frumos, II clclleşte (VOR.).

'CICLIC adj. ® ☆ Privitor la un ciclu astro
nomic; perioadă .vă ţf ® Privitor la un ciclu epic; 
poeţi ~i, poeţii greci contimporani cu Homer sau 
anteriori acestuia cari au cîntat legendele teogonice 
sau războiul Troii li ® A Puncte —e, puncte ima
ginare prin care trec cercurile dintr’un plan [frl. 

'CICLIST sm. A, Velocipedist, biciclist [fr.].

CHI-
CIC
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CIM
CIC- 'CICtOIDĂ (pî.-de) sf. A Curbă descrisă de un 

punct al unei clrconferenţe care se rostogoleşte 
îără alunecare pe o dreaptă (dl 1146) [fr.].
•CICLON sm. © Uragan puternic, vijelie care 

se manifestă 
prin vîrtejuri 
de vînt care 
doboară sau 
pustiesc toate 
In calea lor 
[fr.cyclonel.
•CICLOP 

sm. ^ Uriaş
Fig. 1146. Cidoidă.

mitologic care avea numai un 
ochiu, aşezat in mijlocul frun
ţii (d)' 1147) (i^ P. IST.): 9I 
apar oa nlate -*'1 In mijlocul sein- ijj 
teilor ce sac de anb ciocanul loi 
(ALECe.) [fr.].
•CICLOPIC adj. © ijî Pri

vitor la’C i c i o p i, ■ făcut de 
Ciclopi: Bldurl ■*'0 1[ ® 0 De 
uriaş, gigantic: o lucrare

•CICLU (p/.-lurl) sn. © *
Perioadă astronomică la sfîrşi- 
tul căreia anumite fenomene 
cereşti reapar în aceeaşi or
dine ir © ☆ ® r solar, perioa- Fj Ciclo
dă de 28 de am, în urma ca- 6 47 F
reia anul începe iar cu aceeaşi zi a săptămînii f 
® ☆ D ~ lunar, perioadă de 19 ani după care fa
zele lunii se repetă la aceleaşi date 1 ® S scâ 
pasoai m- PASCAL ţ ® Totalitatea poemelor epice 
care fac parte din aceeaşi epocă sau se referă la 
aceleaşi întîmplări: —ni troian [fr.].1

CICMIGEA wm- CECMEGEA.
. CICNI (-naşte) vb. inlT. A pieri, a muri, a crăpa 
Ivorb. de’ un ariimal) [comp. rut. 6 a h n u t y].

CICOARE1. cicoAitA (pl.-ori) sf. Insectă 
de coloare galbenă-castanie, cu spinarea neagră, 
cu capul lat, botul lung şi ochii mari; cin tecul 
ei aduce întru cîtva cu ţîrîitul greierului, dar 
mai sgomotos şi mai prelungit decît al 
acestuia; numită şi ,,greiere-de-toamnă" 
(Cicada omU (d| li48) [lat. vulg. cicala 
< cicada].

CICOARE2 sf. A ©

Fig. 1148. Cicoare. Fig. IJ49. Cicoare.

Plantă ierboasă, cu flori albastre, din rădăcinile 
căreia, prăjite şi măcinate, se prepară un suro
gat care se amestecă cu cafeaua (Cickorium 
intybm) ([^ 1149): pajişti In care învinge albastrul 
dl.... al oloorll iirg.i H © CIOOARE-DE-QRAdINA = 
ANDiviE [lat. •cIchoria<cichorium].

CICRIC, ciORţo sn. B Sucală, rodan [tc.]. 
•CIDRU sbst. S Băutură făcută din mustul me

relor tescuite sau murate [fr. cidre]. 
t CIFERT = SFERT.
t CIFLIC (pl.-Icuri) sn. Proprietate, moşie: un 

mlo— lingft Slllvrla (i.-GH.) [tc. Ciftlik].
•CIFRA, •ţipha (-rez) 1. vb. inlr. + A calcula 

cu ajutorul cifrelor.
2. vb. ir. © A numerota, a pune cifre: — paginile 

unul registru f © A scrie CU caractere secrete: — o 
depeşa n® A evalua în cifre [fr. c h i f f r e r].

•CIFRA, ’tjfrA (pi.-re) sf. © ± Semn cu căre se 
reprezintă un număr: cUra 6; oUre romane; cifre arabe *I 
® + Total, suma totală: oUra budgetului H © Semn 
secret şi convenţional pentru a face corespondenţăit 
© Monogram, împletitură a literelor iniţiale ale 
unui nume [fr. c h i f f r e, germ. Z i f e r].

CIGA w cega.
CÎGA-MIGA s/. © ♦ = bureţi-GALBENI K © © 

Fleacuri, nimicuri; o niiriica toată, mai nimic. 
OCIGHIR1 (pi.-lrurl), O CIGHERAŞ sn. IHo/d. Bucov. 
X Un fel de plăcintă făcută din măruntaie de 
miel tocate şi învelite în prapur: cigbirui se face 
din mate de miel curăţite bine şl tocate mărunt (şez.).

CIGHIR2 sbst. Trans. (vic.) X Oţet de mere 
[ung. csiger].

CIHAI M- fTF.TT A J 
O CU, c'iz sm. Trans. i = I 
SCATIU [sl. C i J, Ci z].

*CIL sm. © Prelungire |n 
formă de fir a corpului 
unora din bacili H © —i 
vibratili, prelungiri mobile aie ... r,.,. ., ....
protoplasmei în formă de Flg' II5°' Cl 1 v,brat.1.h- 
perişori pe care le au unele celule [fr.] ([®j 1150).
ţCILEN sm.. Membru (al unei societăţi, etc.) 

[rus. C'len’tl].
'CILIAR adj. Q Muşchlu —, muşchiu care fixează 

cristaliniir de peretele ochiului [fr.].
•CILIBI(U) tm- CELEBIU.
•CILIC *(pî.-icuri) sn. Mărgea măruntă de oţel care 

se într’ebuinţează ca podoabă la diferite cusături: 
ochl.marl, negri şl sclipitori ca —ul (BR.-VN.) [tc. C 6 1 i K].

CILI(H)OIU sm., cili(h)paie sf. © i = zA- 
GAN H © © Pasăre urîtă t © Sperietoare (de pă
sări) 11 ® © Femeie urîtă.

•CILINDRIC adj. în formă de cilindru [fr.].
•CILINDRU (pî.-ro) sn. şi (pl.-ri) sm. © A Corp 

geometric în formă de sul, foimat prin îriyîrtirea 
unui dreptunghiu în jurul uneia din laturile sale 
numită „generatrice” (@ 1151, 1152,, 1153) H 
© Ori-ce corp In formă de sul, vălătuc, oval de 
metal sau de lemn t ® Partea rotundă, în 
formă de tub gros, a unei maşini cu 
aburi, în care se mişcă pistonul t ®
TT0 Maşină pentru lustruit stofele t ©

rulil

Fig 1163. Cimbale*

Fig. 115T. Fig. 1152. Fig. 1153. Ci- Fig. 1154.
Cilindru. Cilindru oblic, lindru trun- Cilindru.

chiat.
Păl5.rie înaltS, in formă de tub, joben ([®11154):

merge s& salnte foarte comic co^^ul Iul enorm (CAr.) [fFv 
cylindre].

CILipiU CI
LI (H)orn'.
•cm A (pî.-me) 

s/. ♦ Inflorescenţă 
în care peduncu- 
lele ce pleacă din 
acelaşi punct al ra
murii se ramifică 
după anumite legi 
[fr.].
•CIMBALE,

•ţimbale sf. pl. J Instrument de muzică alcătuit din 
două talere de aramă care se lovesc unul de altul, tal
gere, geamparale ([ă] 1163): Olntăreti cu flautul... ouclm- 
balele, cu diblele şl cu surlele (Odob.) [fr.].
OCmBm (p!.-iie) sn. .a © Un 
fel de basma turcească 1] © Un 
fel de maramă ce poartă ţăran
cele din judeţele de pe lîngă Du
năre H ® Olten. Condu [tc. i e m- 
b e r].
oemBISTRA (pl.-tn) sf. Mofd.
Mic cleşte de diferite forme, cu 
care se smulg perii de pe obraz," 
din barbă sau dinmustăţi,([l|1155):
pirul ce rimine pe cap si-l smulgi cu 
clmblstfa tir ctte fir ialecs.) [tc.].

cmBRlŞQR sm. A Plantă aromatică, cu flori 
roşii-purpurii, rar albe; numită şi ,,cimbruşor”.

Fig- I155- 
Cimbistre..
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,,cimbru-de-cîmp”, „sarpun(el)” sau „schindul” 
(Thymus serpyllum) ([a] 1156): Pnmzi verde 
Bete murgul din picior (VOR.) [cimbru],

GDVIBRU shst. ţ ® Plantă aromatică origi
nară din sudul Europei, 
mult cultivată la noi pen
tru trebuinţele bucătăriei

Fig. 1156. Citnbrişor. Fig. 1157. Cimbru.

(SaiuTeja hortensis) (!a| 1157) t © = LAutiOARA 
1 © »-DE-OÎMP= CIMBBI9QB [VSl. 6? brii].

CIMBRUŞOR •»- CIMBRIŞOR.
GIMEL-CIMELI interj. Ghici (ghicitoarea 

mea)l formula iniţială a ghicitorilor [comp. srb. 
ă e m ti „de ce?”, big. 6 u m il].

*GIMENTl sbst. © Un fel de var obţinut din cal
car şi argilă arse împreună, în cuptoare; se în
tăreşte ca piatra clnd se amestecă cu apă şi con- 
stitue astfel o tencuială trainică; e mult între
buinţat la construcţii şi la lucrările hidraulice 1 
© © Tot ce slujeşte să unească, să strîngă în mod
trainic: patriotismul este ‘«ml cetăţenilor ţ[ © Sub
stanţă Care reuneşte diferitele celule ale aceluiaşi 
ţesut [fr.].

*GIMENTa sbst. ® Si Materie osoasă care acopere 
sau numai rădăcina, sau rădăcina şi coroana din- 
ţiior animalelor; la om, cimentul acopere numai 
dentina rădăcinii (•»- dinte) t ® Praf de căr
buni de iernii care se presară pe drugi de fier ce 
urmează a fi transformaţi în oţel [fr. c 6 m e n t].
'GIMENTA1 (-tez) vb. tr. ® A da, a lipi, a tencul 

cu ciment 11© ® A lega strîns, a uni trainic, a 
întări: ‘«'pacea prin alianţe; ştia să apropie Inimile şl 
să olmenteze Ideile (i.-gh.) [fr.].
•CIMENTA2 (-tez) vb. tr. A modifica

prin căldură compoziţia unui metal, de obicelu 
a fierului făcîndu-1 să se conbine cu carbonul, 
spre a se transforma în oţel [fr. oCmenter]. 
OCIMILI (-lleso) vb. intr. Bucov. Trans. A da de ghi
cit (ghicitori); a deslega (o ghicitoare) [cimel].

CIMILICA, CimLI(N)aA = CIMEL-crMEL.
CrMILiTURĂ, t CroMILITtJRA, Băn. CIDMELI- 

TţlRA (pî.-turlj sf. ® Ghicitoare: avea un zimbet ca o 
cimilitură (GN.i ; tllosolll II batjocurea arunclndu-1 Întrebări 
şl ciumiiitnri (dos.) 1| © Băn. Pro
verb, zicătoare: ou înţelepciune gră- 
eşte clnmelltura Italienească, zlclnd că: 
lărlna diavolului de grabă merge In 
târlte (TICH.) [C i m i 1 i].

CIM(I)ŞIR, OIM(I)ŞER(HT) sm. V3 
♦ Arbust totdeauna verde, cu 
flori gaibene-verzui, cultivat foar
te mult ca plantă decorativă 
(Buxus sempervirens) (a) 1158)
[tc. 6 i m s i r].
•CIMITpi (pl.-lre) sn. Loc 

împrejmuit unde se îngroapă 
morţii, ţintirim ([®] 1159): cei mai 
însemnat «v antlo din olte s’au desco- 
perlt Ia noi (VLAH.) [c h i m i t i r -j- Fig. 1159. Cimişir.
fr. c i m e t i ă r el. S
OCIMOTIE sf. Mold. Ru(be)denie, rudă de de
parte, neam: pe vremea mitropolitului lacob, care era o 
leacă de ou noi (Crg.i [ung. o S i m o t a].

CIMPAV.. .tm- CIVMPAV...
OGIMPI (-pese), OOINOHJ (-obeso) Mold. Bucov., 
ciMTţ C-teso) Trans. (bud.) vb. refl. A se stîrci; a 
se aşeza pe vine: să olncbesc los, Intr'o poziţie aproape 
ca şeztnd (V0R.|.
OCIMPIT, OonJCHiT ndj.® p. oiMPj, cinchî H ©

CIN
Stîrcite aşezat pe vine: pe sub ramnrlle rerzl... stetean CIM- 
clnchlti pesoarl cu unditele (sad.)

CIMPOIAŞ, 
cuHPoi^a; ciMPo* 
ier sm. J Cel ce 
cîntă din cim-
p o i U : pe clnd .s, 
bnnloulbnnlculnl 1 
meu lusese clm-)iyl[

1159. Cimitir (de sat).
O ,,caravă” (=lluier)i

polaş (CRG.); 
plăcea mamei r 
hora şl luă bărbat 
clmpoler (znn.) .

GIMPpiU 
(pj.-poale,-poi)
Sil. J Instru
ment de mu
zică alcătuit 
dintr’un ,,burduf” de piele, 
un ,,hang” şi o „suilătoare”
([B]1160): să clnte dincă eu 
m’olu lua după glasul Iul (alecsu
[ung. csi m p o I y a].

GIMPOVI = cnjMPAvj.H 
o CIMŞER(IU), CIMŞţR fw 
CIMIŞIR.
OCIMTI •*- ClMFţ.

GIN1, ClţTN Băn. (pi.-nuri)
■sn. Luntre mică de pescari 
([g] 1161); nlol pomeneală de... 
cin pe mal (s.-ald.) [srb.
6 un].

GIN2 (pi.-nuri) sn. ®
Rang; demnitate: acest băr
bat onoerolo a- r 
vuse harul a 11 - 
chemat la trebl 
şl -«uri mari
(GRiG.)lf ©Tag
mă, stare so
cială : ui
preoţesc t ©
Ceată: —uri 
de Îngeri [VSl.
6 i n fl].

GINA(-nez)
Vb. irilT. A 
mlnca de cină, a mlnca seara: cu minciuna nn 
mergi departe, ori cinezi ori prlnzeştl cu ea, dar amindouă 
rar le Iaci (ret.) [lat. coenare].

Gp7Ă (pi.-ni) sf. ® Mîncarea, masa de seară:
tu babă... lan vezi grăbeşte ou cina, să cinăm cu totll (ret.) K 
© Timpul clnd se aşază oamenii la masă, seara; 
cina mică, cam pe la ceasurile 4 după amiazi; cina

Fig. 1160. Cimpoiu. 
B. Burduf. — C.Caravă. 
H. Hang.—h. Hangul 
mic.—S. Suflătoare.

Fig. 1161. Cin.

Fig. 1162. Cina cea de taină (după pictura lui 
Lionardo da Vinci).

(cea) bună, între 9 şi 10 seara; cina mare, între 10 şi 
11 seara; colo după cina cea bună prind a se aduna zmeii 
(RET,); pe la cina mare, lată că vine şl lata cea mal mică 
(ciAuş.) ţ ® (pj Cina cea de taină (®jll62), sfînta cu
minecătură [lat. c o e n a].

•CINABRU sbst. « SuUură roşie de mercur, 
minereu format din sulf şi mercur [fr.]. 
OGpijAŞ adj. Trans. Bucov. Elegant, fercheş, di
chisit: Trandafir, trandallraş, drag Iml e omul — (IK.-brs.) 
[ung. c s e n O ş].
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OGINATUI (-tuesc) vb. Ir.Mold. Bucov. ® X A ju
muli pasările şi a le scoate măruntaele; a curăţa 
solzii de pe peşte şi a-i goli pentru gătit: au poroucit 
împăratul... b& clnfttneagoă toarte blue şl curat miaana aceea 
tsB.) t d) © iron. A trage o bătaie: acuşi te cină- 
tneso frtunos cu dlohlolul (Cro.).
’CINGANTIN adj. (Porumba) şi shsl. ♦ Va

rietate de porumb, cu druga scurtă şi subţire, cu 
bobul des, portocaliu, numit şi ,,porumb ncm- 
ţesc“ [ it. c i n q u a n t i n o].

CING.Ar adj. şi. sm. ^ Cal în al cincilea an 
[cinci]’.

GINCAKBL sm. dim. OINCAR: babmetl şbirlltl de 
Bufieac, aleşi tot pătrăiel şl clncărel (oooa.).

GPTGEA •«- CINCILEA.
OGINGHI e^ CIMPI.

CţNCHITA (pî.-te) Sf. Băn.OCJNGHIDA (pl.-de) 
^ = OpITEZA. 
OGţNGHIZA (pî.-ze) 
tezA-de-iarnA.

GINGI 1. num.
© Număr egal cu 
acela al degetelor 
dela mină; rr Dţ- 
QETt ® A CINCI- 
OLOPOTEI, CINCI- 
COASE = OAldA-
BţrşA H @ A CINCI'
DEGETE, plantă, 
ierboasă tîrîtoare, 
ale cărei frunze 
au, de regulă cinci

sf. Trans. (pac.i i = ciN-

Fig*. 1163. Cinci-degete.

Fig. ii6ş. Jocul In.cinci'pietre 
(după o pictură romană).

foliole, din care pricină se numeşte şi „iarba-de 
getelor” (Potentilla —
Teptans) (|B| 1163)
H ® ♦ CINOI-TQI =
SANIOIOARA t ® îu- 
olnel-pletre, joc de co
pii ou cinci pietricele 
care se pun în pal
mă, se aruncă în sus 
şi se prind pe dosul 
mlinii; e un joc foarte 
vechiu, pe care-1 ju
cau şi copiii în 
vremea Romanilor 
([1 1164).

2. sbst. © ^ Carte de joc cu cinci ochi: un'~ 
da tretia H ® © Piesă de monetă de 5 bani; ®: 
nioi un nimic, nici un ban [lat. vulg. *0 î n q u e 
< q u i n q u e].
OGţNGIDA (pl.-de) sf. Băn. % = cinchidA.

CINCILEA num. ord.: m. al »■, /. a oincea, care 
ocupă locul, rangul, şirul arătat prin numărul 
cinci:©:alla clncea roată la car (n- CAR1.

CINCpHE sf. .\ oincea parte dintr'un 
întreg.

CINCISPREZECE, CINSPREZECE, © CINSPRECE
num. Număr egal cu de trei ori cinci [cinci 
+ s p r e( =peste) -f zece].

CIN(CI)SPREZECILEA num. ord.: m. al-, 
f. a cin(ci)sprezocea, care ocupă locul, rangul, şirul 
arătat prin numărul cincisprezece.

CINCIZECI, © cpiZEOi num. Număr egal cu 
de c i n c i ori zece.

CIN(CI)ZECILEA num. ord.: m. al—, f. a 
cin(oi)zecea, care. ocupă locul, rangul, şirul arătat 
prin numărul cincizeci.

GIN(CI)ZECIME sf. ± A cincizecea parte 
dintr’un întreg.’

* CINGUANTIN = CINCANTIN. 
OGţNDURA-C’A. cindru-cA, cindIblea-oA conj. 
Mold. F = FlIND-cX: clndură-cA pomenii de dlocbl. trdbue 
Bă vă spun... că mă pricep şl la dlşclntece (alecş.i ; clndlr- 
lea-că era cnmlnte şl hamlo Ia toate tşEz.i.

CINE {gen. al, a, oi, ale oul; dat. cui; ac. pe cine) 
prori. inter, şi rel. © Care om; acela care, cel ce:

, clne-l acela P cu — al venit P ale oul sint casele astea P spu- 
ne-ml cu — te ’nttlneştl, şl-tl voln spune — eşti; — ştie 
carte are patru ochi: pe — nu-1 laşi să moară, nu te lasă să 
trăeştl 1[® Fie-care: —ce face, luU.şllace^ @ —... —.... 
unul... altul..., care... care.. H © Compus cu

tle-, oare-, ori-, -va, e*- FIE-OPIE, OARE-OINE, ORI
CINE, CINEVA [lat. quem].

•CINEGETIC adj. V De vînătoare, privitor la 
vînătoare: toate acele petreceri—e (OOOB.) [fr.].

GINEL-GINEL! = CIMEL-CIMELI
•CINEMA sbsi. Prescurtare din oinematoqraf® -
•cinematica sf. ± 15 Parte a mecanicei 

care are de obiect stu
diul mişcărilor, inde
pendent de cauzele 
care le produc [fr.].

* CINEMATOGRAF 
(■pl.-ale) sn. ® Aparat 
cu care se proiectează 
pe o suprafaţă albă 
fotografii pline de viaţă 
(r|il 1165) t ® Localul, 
sala unde se fac ase
menea proiecţiuni [fr.].
•CINEMATOGRA- ^

FIA (-ailoz) vb. tr. şi 
refl. JSi A (se) foto- Fig. 1165. Cinematograf.
grafia în vederea pro- 
iecţiunii prin cinematograf [fr.].

•CINEMATOGRi^IC adj. De cinematograf, 
privitor la cine- A 
matograf [fr.]. frij___

• CINEMATO
GRAFIE sf. Ar
ta cinematogra
fică [fr.].
•GINERAR 

adj. Ce conţine 
cenuşa unui corp 
ars după moarte:
urnă —ă ([®j 1166)
[fr.].
•CINERARIE Fig^. ii66. 

Urnă cinerară.
Fig. 1167.

sf. A Gen deplan- urna clnerara- Cinerarie. 
te, originare de la [Capul Bunei-Speranţe, cultivate 
la noi in grădini pentru florile lor frumoase, de di
verse colori (Cineraria) ([a] 1167) [fr. cineraire]. 
ţCţNEŞi pron. nehot. Fie-care [cine + lat. 

ip s’î].
•GINŞTIG adj. 15 Care e cauzat de un corp 

în mişcare: energie —â [fr.].
CINEVA [gen. al, a, al, ale cuiva; dat. cuiva: ac. 

pe cineva) proti.nehot. Un om oare-care [c i n e-i-v a], 
t CINEVAŞI. © CINEVA9ILEA = CINEVA- 

O GINFLQR(EA) sm. Olten. i = GRANGUR.
O GIN GA’= chinga [lat. •cin ga]. 
OCÎNGAtAU (pl.-tale) sn. Trans. (gr.-n.) (dens.) 
Clopoţel.

CINGATOARE sf. ® .e. curea, brîu, şerpar, 
bete, făşie de s’tofă sau de mătase, etc. cu care-şi 
încinge cineva mijlocul trupului: mina Inl prin de
prindere se rezămape junghiul din —a sa (Neor.i V ® Mij
locul trupului: bătrlnul, cu barba, albă pină la — (Dlvr.) 
5 ® împrejmuire, tot ce înconjoară: o — de ziduri 
*I ® Brîu de piatră: cea mal mare parte din —a de 
piatră e dărăpănată iirg.i 
[c i n g e].
t GINGE (clng) vb. tr. A , 
încinge1 [lat. c I n g 6 r e].

CINGHEL (pl.-elurl) 
sn. © Cîrlig la cîntar 
(U 1168) K ® Cîrlig de 
care măcelarul atîrnă car- 
nea 6 6 n 6 1]
tCINGHIASÂ (pi.-se) sf. Cîntăreaţă cu harfa; 

cîntâreaţă, şi dănţuitoare cu tambura:^ se chiamă 
muierile oare ctntă pe la Teaelll cu tambura (prv.>mb.) [tc.
i' TI o* î -Lciif -pa c 51

ţ CINGHIE sf. J (b Harfă 1 ® = cinghiasA 
[tc. fi en It].
OCINGHIŢA (pl.-te) Sf. Băn. i = CINTEZA.

CINIC 1. adj. © Privitor la sau făcînd parte 
din acea sectă de filosofi greci cari nesocoteau bu
na cuviinţă şi ai cărei membri mai cunoscuţi sînt 
Antistene’ şi Diogene 1 ® Neruşinat, fără ruşine, 
obscen: citi trintorl... nu-şl plimbă mlndrla şl —a mnl- 
turnire de slnel (vlah.).

Fig. 1168. C. Cinghel.

266



2. sm. Filosof grec din numita sectă [fr. cy- 
n i q u e].
t GINIE sf. Bucov. Maram. Unealtă: lace dintr'o bucă - 

tlcă de lemn., toate clnllle (esutnlul (SG.) [cf. pol. czyn].
CINIOAKÂ (pi.-ori) s/. ® dim. cjnA f ® Mai 

ales pentru a indica un moment Înaintat al serii:
De cu gară Pin’ Ia De la Fin’ la clntătorl (VOR.).

*CINISM (pl.-sme) S'î. ® +++ Doctrinele filoso
filor cinici I ® Pt. ext. Neruşinare, nesocotirea 
ori-cărei bune-cuviinţe: ticăloşiile ce vedea... cu nn * 
Invlergnnat el se apuoă a le descrie (odob.) [fr.].

CINIŞOABA (pi.-re) sf. dim. OINA.
•GINOGEFAL sm. ^Gen, 

de maimuţe, cu botul lungă- 
reţ, care trăesc in Africa 
(H 1169) [fr.].
+ CINOVNIG sm. Slujbaş 
interior'; un fel de inspector 
administrativ: era mlşlnă de

1, lunctionarl subalterni cari 
umpleau cancelariile ialecs.i ; ta-' 
tă-său a lost anl multl- la splr- Fj Il6^ Cinoccfal. 
tpase (i.-OH.) [rus.j.

GINSPRE(ZE)GE... sw OINOISPHEZEOE... 
OGINSTAŞ sm. Buoov. Gel ce aduce daruri de 
nuntă miriio’r [cinste].

GINSTE s/. ® Nume bun, reputaţie de care 
se bucură cineva, consideraţie, stima ce se arată 
cuiva pentru vrednicia sau faptele sale; onoare: —a 
eintăreşte mul mult decit banul; nu se cumpără, nici nu 
se vinde (Znn.); ~a la-v trage; bani au pi Ţiganii, 
dară —■ nu (isp.i; locul de ■«', locul ocupat de persoana 
cea mai însemnată intr’b adunare, la o masă, eto.; 
pe pe-va mea, pe cuvlntul meu de om cinstit; 
a lace»', a face să fie binevăzut, să fie lăudat; ou 
nişte preoţi si dascăli de acela de tăceau mare ^satului (Crg.i ; 
nu e de »a mea, nu se potriveşte CU Starea, cu repu
taţia mea; a da-va pe rnsine, a-şi pierde, printr’o 
faptă necugetată, numele bun, reputaţia; a se face 
de ocară 1 ® Onestitate f ® t Vrednicie, slujbă 
însemnată, rang înalt 1[ ® f Ospătarea cuiva, 
mai ales cu băutură: băietei un rtndde ţigări Ia domnii... 
fao eu »1 (CAR.) ; F a face» ţigănească, a plăti fie-care 
pentru celălalt băutura sau mîncarea H © f 
Dar, lucru dăruit / pl. (cinsturl); se tăcuse acum 
vllva că oine -umblă ou olnstnri. se rada la judecată (lung.) 
D ® pl. cinstiie, darurile făcute miresei de către 
rude sau cunoscuţi [vsl. 6IstI s 11]. 
t GINSTEŞ adj. Vrednic de 
cinste, demn, respectabil, 
onorabil.

GINSTEŢ shst. ţ, Plantă 
ierboasă, cu flori galbene ca 
pucioasa şl cu puncte brune, 
numita şi „brînca-porcului”,
„cocean-căpresc”, ,,jale-cleioa- 
să” sau ,,lăpuş-de-capră” ("Sai-' 
via ijlutinosa) (a| i 170).

GTNSTI (-tesc) Vb. tr. ® A 
arăta cinste, a da cinstea cu
venită: clsateşte pe părinţii lăl;
Oine legea nu-sl oinsteste Fără lege 
se numeşte (pann) f ® F A face 
cinste, a ospăta cu băutură, 
etc.; după ce Isprăveam, mă oinstea cu o dulceaţă (I.-gh.) ; 
negustorul scoate din geanta lui un şip cu rachiu şl cin
steşte pe ttnărul (GN.) f ® ,F A bea : să cinstim cite un 
pahar de vin tu sănătatea gospodarilor noştri (CRG.) ^ ®
©A dărui, a face un dar (în sper. mirilor) [vsl.- 
eistiti-t-6estl].

GINSTIT 1. adj. ® p. CINSTI f ® Onest: 
vorba nnnl om » tace mal mult decit un eapls (znn.) ; iron.: 
o toarte »■ cind doarme K © Cu purtări bune, care-şi 
apără cinstea: o tată»ă KH © necinstit.

2. adv. ® Pe cuvînt de cinste, garantînd cu 
cinstea: Itl spun » că nu le-am luat eu ţ © Cu cinste, 
plin de cinste: s’a purtat».

GINTEZÂ, CJNTizA (pî.-ze) Mold. Trans. CJNTITA 
(pi.-te) sf. ® i Păsărică cenuşie-brună, cu coada nea
gră, foarte vioaie, cu cîntec plăcut, pentru care 
amatorii de păsări o ţin în colivii (Frinoilla coelebs) 
([Ş] 1172); cintlza şl pletruşelur tăceau să răsune colnl-

Fig. 1170. Cinsteţ.

cele prin vocea lor asoutttă (nu); o băltită unde mierlele, 
elntltlle şl grangurii se scaldă (Negr.i î[ ® »DE-IABNA, o 
varietate a aces
tei păsări, nu
mită şi ,,penchiu- 
pestriţ” sau ,,oi- ^ 
ţă” (Fr.monlifrin' 
gilla) XÂ 1171).

GINTEZOIU, 
ciNTiZQin sm. i 
Bărbătuşul c i n- 
tezei: cintezoii
şl pltigoll, toti 11 Fig. 1171. Cinteză- 
Intlmplnau ou dul- de-iarnă.
Cile lor olnt&rl (ooob.).

* GINTIRON Sil. 0 = CENTURON: cere oocoanll să-ml 
dea sabla el <*' al (carj.

GINTJŢA 1»- CINTEZA.
* GŢNTRU sbst. «fe ®

Inoovoietura concavă a 
unei bolţi 1[ ® Lemnă
ria pe care se zidesc 
bolţile ([ffl] 1173) [fr.].

GINZEAGÂ (pl.-

CIN-
CIO

Fig. 1172. 
Cinteză.

\\M -I-,,L
!

■

1 ’

Fjg. 1174. Cioacă.

tru vin sau rachiuri, o 
jumâtate de litră (= 
cincizeci de dra- Fl&* 11734 Cintru*
muri): le arnno& Intr'o cinzeacă de rachiu de drojdii (carj ; ca 
S&-1 Îmbuneze II cinsteşte o*un clnzeo de (ulcă (luno.) .

GIOABÂ (pi.-be) sf. ® Bucov. =oIDBEICA: la-ţl lut 
şi-tl, tă o'» cu un olubnc lung (sb.i. ® Trans. (vic.) Vas 
de lemn spurcat [comp. oiqb].

GIOAGA1 (pl. cloace, cloci) Sf. ® i Cioară cu gltul 
cenuşiu care se cocoţează 
mai adesea pe clopotniţele 
cele mai înalte; numită şi 
„cioară-gulerată”, „stâncă”,
„stăncuţă”, ,.papagal - ţigă
nesc” (Coi-vus monedula)
([s, 1174) ® Poreclă dată Ţi
ganului: uite-aşa o păţiră cloa
cele şl graurii de Ighlptenl (Jie.i 
[comp. vsl. 6 a V u k a, bg. srb. 6avka, ung. 
c s d k 3. j

GIOACA3 (pl -ce) sf. ® Un fel de scoabă la 
jugul joagărului H ® Olten. Un fel de cîrlig sau 
lemn încovoiat cu care se prinde portiţa grădinii, 
uşa pridvorului, gîrliciului, cramei, etc., ca să nu 
se deschidă t ® Tîrnăcop |® Cîrlig prins de lu
minarea sau prăjina unei cumpene t ® ♦ Trun
chiul cu rădăcinile unui copac scos (lin pămînt H 
® pl. Capetele braţelor ferestvăului, unde se în
tinde sfoara f ® pl.=cabafte [comp. srb. 6uka].

CIOACĂ3 (pl.-ce) Sf. A. Băn. Olten. Trans. Deal 
mai ridicat acoperit cu păduri; [srb. big. 6u k a].

CIOACLA (pi.-le) sf. ® Cărucior sau săniuţă 
de transportat lemne ţ ® încărcătura de lemne 
dintr'un astfel de cărucior: p’aşa iiig o-» de lemne 
costă un galben (dlvr.).

GIO-^IE = ACIOAIE: sunetul clopotelor de <«' (PAc.). 
o CIO ANCĂ (pl.-ce) sf. Mold. f Lulea scurtă: 
pune roata la loc..., Işl aprinde oloanca (Crg.). 
o GIOANDÂ (pl.-de), CIQANDRA (pi.-re) sf. Mold. 
Trans. Ceartă: II sare ţandăra, şl se lan la oloandă (SAD.I,

GIOANE sf. 4 = TALPA-OIŞTEI1.
GIOÂbA (pl.-re, ciori) Sf . ® i Pasăre neagră, 

cii reflexe vinete, mai mică ’
decît corbul ( = 50-53 cent. /
lungime), cu ciocul mai scurt 
decît capul, care se hrăneşte 
cu insecte şi cu păsări; nu- 
mită şi,,cioară-vînătă”, ,,cioa- 
ră-bălţată”, ,,cioară-de-pădu- ^
re” cioroaie” sau „cioroai- Fi „ cioarll. 
că (CoTVus comix-, Corvus 
corone) ([U 1175) Ţ[ ® i Varietate de cioară cu 
ciocul golaş înconjurat de un cerc cenuşiu; nu
mită şi „cioară-neagră” sau „cioară-de-cîmp” 
(Corvus fnigilegus) (|3 1176); @: ou cioara’n par, 
foarte puţin timp, numai o clipă; a sta iniipt.
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EXPLICATlUNI LA TABELA XV; CIOBANI.
I. Cioban din ArdeaJ, după un codice unguresc (1729). — a. Cioban din Banat (sec. al xviridea).— 3. Cioban din Ardeal 
(sec. xrm). —4. Cioban din Banat, după Raffet (1838). — 5. Cioban din Şişţarovăţ, după Valerio. —6. Cioban român, 
după Valerio. -7.*8. Ciobani români, după B^uquet (1840).—9. Ion Gorun, baciul stînei din Poiana*Coştilei (Prahova). 
— lo.ii. Ciobani din Prahqva.— i2.-i4. — Ciobani din Maramureş — Ciobani de lîngă Sibiu. (i2*i5 după

Tache Papahagi). — 16. Cioban din jud. Ialomiţa. — 17.-19. Ciobani din Basarabia, după D-riiI Manolescu.

a şedea ca cloaia’n par, a se luduli, a se răţOÎ: s'ar îi în- 
dullt In ştreang oa cioara ’npar calecso; m^or ride şl ciorile 
de pe gard, toatâ lumea şi-ar bate joc de mine; 
în blesteme* minoa-i-ar oioareie! adică:să-i rămîie tru
pul neîngropat şi să devie prada cioarelor t ® i 
.^-aULERAT =» OIOACA1 ® ţ 
® % /^-pucioasa = DUM- 
BRAVEANCA ^ (Ş) Marţea ciorilor 
m- MARTI11f ® iron. Poreclă 
dată Ţiganului sau Ţigăncii:
da oasoă-tl pliscul mal tare, şl 
clrtle mal dlsgbetat (alecs.) ^ ©c 
In diverse locuţiuni, aproape 
cu acelaşi înţeles ca ,,dracu”: 
luonil ciorilor I 3W0-I oioareie, pjg I17g Cioarâ- 
lasă-I la oioareie, etc. 1 (D ♦ de-cîinp
CBAFA-CIQBn w ceapa ; —
FASQLEA-diPRII•«-FASQLE [comp. alb. S 0 rr E ; Mul. 
fiore].

CIOARECI sm. pl. ® Ip Un lei i 
de nădragi de aba sau de dimie albă, i 
foarte strimţi, pe care-i poartă ţă- \ 
rănii, mai ales iarna (H 1177): Ro- 
mAnn] trase nomal decit nişte onratl 
nsp.) Tj © siî Ţesătură de lină în 
patru iţe, din care se confecţionează 
cioarecii Ţ| ® Băn. Trans. l Un fel 
de ciorapi de dimie groasă care aco- 
per fluierul piciorului; se poartă de 
ţărani şi de ţărance, atit iarna cit 
şi vara.
O CIOARSA, gioarsa (pf.-se) sf. 
iron. Mold. Cuţit, topor, etc. ştirbit, 
tocit, care nu taie: nisie cioarse de 
nici o treabd (CRG.); Aurariul... puse mina 
pe cloarsa ruginită (bd.-del.) [rut. bg. ăcreslo].

CIOATĂ (pî.-te) sf, Mold. Bucov. Buturugă, 
buştean: era o mulţime de bolovani şl cioate răsturnate 
care păreau a 11 aduse de pubolu (gn.) [cI. CIOT].

CIOB (-buri) sn. CD Spărtură dintr’o sticlă, o- 
glindă, oală sau din cri-ce alt vas fărîmat în bucăţi,
hîrb: sclipitoare ca nişte cioburi de oglindă In bătaia soa- 
relol (VLAH.); rtde-^ul de hIrbivHÎRB ^ ® Fund de 
oală spartă, umplut cu grăsime, întrebuinţat ca 
opaiţ: o colibă In oare ardea un opaiţ in (Isp.) ^ 0 Pr. 
ext. Bucată dintr’un obiect sfărîmat: un iac de 
slnge Închegase 
pe cioburile vio- 
rii(DLVR.). [ung. 
c s 0 b a ,,bu- 
toiaş“].
o ciobagA
sf. Mold. Bucov. ^

Fig. 1177. 
Cioareci.

Fig. 1187. Ciobacă.

Luntre făcută dintr’un trun- 
chiu de copac scobit (l-lj 1187): an urcat-o Intr'o *•
şi au trecut-o apa (r.cod.) ;_____________________
pe mare umbla uo mosneaK I 
cu clobaca tvoR.) [rut. 6 O -
b a k].

CIOBAR1 sm. ® ţii Păs
tor, cel ce păzeşte oile (lil
TAB. XV) H®* STEAUA CIO
BANULUI, luceafărul de sea
ră, planeta Venus; CIOBA
NUL cu 0HiE, constelaţia Li
rei ([H1179) K® f TASOPTA- 
CIOBANULUI = PUNGULJTA 1J 
® ^ TRAISTA-OIOBANULUI, I 

' plantă ierboasă, cu flori ,
mici, albe; numită şi „pun- F]g' V^SiSua^v^sa'''0'6' 
guliţa-păstorului”, ,,pun- " '
sa-popii”, „straiţa-popii”, ,,tăşculiţă”, ,,paştele-ca- 
iului”, ,,paştele-cailor”, „bunuană-de-friguri”fCap- 
sclla bursa pastoris) (pll81)H® VARGA-CIOBanu
lui1, marc plantă spinoasă, cu flori liliachii, rar 
albe; numită şi „varga-păstorului”, ,,iarba-voini-

ceaşcă”, „scaiu-voinicesc”, ,,soaiu-voinicului”, etc. 
(Dipsacus silvestris) @1180);—varqa-ciobanu-
LUIa = SCAipş [tC.].

CIOBĂNAŞ sm. ® KV dim. _
CIOBAN: 11 pl&cea Bă asculte şl la 
viersul ce scotea 
din lluler uu *
(ISP.) © ciobă
naşul, numele u - 
nei hore, în Ia
lomiţa şi Do- 
brogea ţ[ ® pl.
Moid. ♦ Un soiu 
deciupercitsEz.).

ciobancA
[pl.-ce) sf.ţSiQ
Nevasta c lo
ba n u 1 u ilf ®
Păstoriţă.

C19BANEL 
sm. dim. cioban. Fig. nSo. Var- Fig. 1181. Traista.

ciobănesc ga*ciobanului. ciobanului.
1. adj. De
cioban: ollne ; îluler ; glugă ciobănească; trlntă 
ciobănească.

2. ciobAneascA sf. Numele unui danţ ţărănesc. 
ciobăneşte adv. ® Ca ciobanul: sta deo

parte... rezemat * In toiag (dem.) 1 © = CIOBANEASCA 
[ciobănesc].

CIOBANI (-neso) 1. vb. ir. A face cioban.
2. vb. inir.' A fi cioban, a trăi ca cioban: să giuri 

o’am ciobănit de clnd Is pe lume (ALecsj.
3. vb. refl. A se iace cioban.
CIObAnIE sf. fSi Starea, traiul de c i o b a n:

Lasă-te de-w. Vin’ cu mine ’n haiducie (toc.).
CIOBĂNITĂ (pl.-te) Sf. Păstoriţă: pre- 

lăctndn-se In păştea oile el In poieniţa Cerebnculnl 
(GRiG.) [cioban].
O CIOBÎG = TOABA
O CIOB^RNAG (pi.-ace) sn. ® Olten. Părîngă,par 
ce se bagă prin urechile hîrdăuliii, cînd se cară ceva 
cu el II ® Băn. Ciubăr mare (de 30-80 de litri) 
pentru lăturile porcilor (liub.) [srb. fiabreda].

CIOBOATA = CIOBQTA: aud tropăind prin sală 
eloboatele grele şl ou pinteni (VLAH.).

CIOBOTA, ciubota (pi.-to) sf. Mold. ® I 
Cizmă: nu cumva să-ml lee tata ciubotele şl să rămln de 
rnşine înaintea tovarăşilor (CRG.) ţi ® pi. ţ Despăgubire 
în bani pentru alergătura slujbaşilor inferiori în
sărcinaţi cu executarea unui mandat: pentru ficio
rilor dumllorvoastre, ne-au venit Jalobă că lan cite 6 orti şl 
2 lei (iRG.) [rus. 6 O b O t u].

GIOBOTAR(IU), oiubotaR(IU) sm. Mold. I Ciz- 
mar: un croitor îrancez se Înghionteşte cu un ciubotar 
neamţ (ALecs.) [c i 0 b 0 t ă.].

CIOBOTArie, oiubotAbje sf. Mold. Cizmărie:
aş face ciubote, dacă aş şti oiobotărla (alecs.)*, II bulnea rlsul 
pe toti ucenicii din clubotărie (CRG.)
[c i 0 b 0 t a r].

cioboţicA, ciobotioA 
(pi.-telo) sf. Mold. ® 1_ dim.
CIOBQTA: Cizmuiiţă: pe cueoş II 
purta ...tncăltat cu ciubotele gal
bene (CRG.) H ® I Botină, pan
tof H ® ♦ CIOBOTlCA-OţrOULUI,
mică plantă ierboasă, cu flori 
galbene foarte mirositoare, cul
tivată adesea ca plantă orna
mentală; numită şi ,,a(n)gli-' 
cei”, „oglice”, ,,ţtţa-oii” sau 
„ţîţa-vacii” (Primula offi- 
cinalis) ([D 1182) | ® ♦ cio- 
BOTlOA-pusuLUi, plantă ier
boasă, cu flori purpurii, ce 
creşte prin munţi (Coriusa mattioli) ([®| 1183).

Fig. ii8a. Ciobo;ica- 
cucului.
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TABELA XV. CIOBANI.
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CIO-
CIO

CipC1 (pî.-onri) sn. ® i Partea cornoasa a bo
tului pasărilor care le servă de gură, plisc (â] 1184):
s’a b&tat CD Foi împărat ci cu 
liasările od ciocul de (Ier (I.-qh.)II
® Cit se poate îmbuca cu^ 
ciocul: corbule, ooibule, mie 
sâ-ml aduci un » de apă dulce 
irep.) II®* OIQCUL-BBRZEI,
planta erbacee, cu l'lori 
mari albastre, mai rar albe; 
numita şi '„pUscul-cucoa- 
rei”, „greghetin” sau „să- 
geţica.” (Geranium pra- 
tense) t ® Gura unui ur- 
,cior, in lorma unui cioc de 
pasăre: au luat... una un 
lighean de aur, alta o cană 
ou— (CAR.) t © Vlrlul, capă
tul de sus al leucii H ® W”
Gura sau falca de la cleşte 
t ® TF" Capul, cloban- 
ţul cleştelui de la scaunul 
de doage ţ ® a. Partea dinainte a corăbiei 1J ® 
Trans. Ciul', moţ; un fel de pieptănătură a femeilor

Fiff. 1183. Ciobo[ica- 
ursului.

Fig1. ii04.r|Ciocuri: >i. Babită. — 3. Barză. — 3. Botgros. 
4. Casoar.—5. Corb,—6. Culic.—7. Curcan.—8. Forfecuţă. 
9. Ghionoaie. — 10. Gîscă. — ii. Lopătar. — la. Papagal. 
13. Pescăruş.—14. Piţigoiu.—15. Porumbel.— 16. Pupăză. 
17. Raţă. —18. Sfrancioc.— 19. Sitar.—20. Şoim.—21, Vul

tur pleşuv,

(PAC.) 1[ ® £) Părul de la bărbie lăsat neras, pe 
cînd restul bărbii e ras {®) 1185): merge la bărbier 
aă-şl potrivească —nl, mustăţile pi părul 
(CAR.) [comp. bg. ăovka].

CIOG!i interj. ® Imită o ciocăni- 
tură, o lovitură răsunătoare: cind bătea 
vlntul, se loveau lemnele imul de altul el 
tot (ăcea oloot cioc! (sa.) ; uneori sub 
forma oloc-boo sau oloca-boca: moşu, cloc- 
bool ptnă dădu de buzele cazanului (dlvr.) H
® Imită sunetul produs de bătaia în 
uşă: s’a dus pllngtnd la turnlcă el n bătut 
In ueă: cloci cioc! ibk.-vn.i [onom.1.
O CIOGALĂIŞTE sf. Mold. Lanul sau ogorul de 
pe care s’au cules păpuşoii: oimpui trist de toamnă... ou 
clocălăletlle outeelde ciocani ascuţiţi(s.-ald.) [ciocălău]. 
OCIOCAliĂU, ciacĂLăb sm. Mold. Bucov. ® / Co
cean de porumb (cu sau fără 
boabe), ştulete: o broşură învăţătoare 
meşteşugului de a iace zahar din clo- 
călăl de oncnrnzl (Negr.i ; apucă un cin- m 
călău si (ace s(Ir! ou el după dinsul c-3 r 
(SB.) H ® Coceanul tulpina ce .sLL 
rămîne în pămînt după ce s'a 
tăiat porumbul (iH 1186) * Cu- Fig-. n86. C. c.Cio- 
curuz de brad sau de pin [ung. calai de porumb, 
c s u k 1 61.
O CIO CALD AN sm. Bucov. Fecior tînăr carii de 
17-13 ani (brl.>.
OGIOCAIiTAU, pî.-tele), CIOCALTţlO (pl.-tele) sn-

Fig. 1185. 
Cioc.

1187. Ciocane.

Fig. 1188. Ciocan 
cu abur.

Mold. Olten. Cuiul din proţap, cuiu cu care se prbid 
cîrceele cu tlnjala sau cu oiştea [srb. 6ektalo].

CIOCAJf1 (pl.-ane) sn. * Cocean de porumb sau 
de varză: s’a dus să încarce nişte —1 (S.-ald.) [srb.
6 o k a n].

CIOCAN* (pî.-ane) 1. sn. ® Unealtă de fier, 
de diferite forrrie, avînd 
o coadă de lemn, şi cu 
care se bate sau Se lu
crează fierul şi alte me
tale (11 1187) tot 'ţi
ganul isi landă—ui, fie
care se laudă, socoteşte 
că e mai bun ceea ce-i 
aparţine; a ii intre — 
si nicovală, a fi într’o 
astfel de situaţiune. In
cit ori încotro s’ar în
toarce cineva, ar în- 
tîmpina greutăţi sau 
ar (ia greş; fa sta —
— pe {sau a se tine — de) capul cuiva, a nu da pace 
cuiva supărIndu-1 cu stă
ruinţe spre a dobîndi ceva 
sau a-1 îndupleca la ceva 
t ® ^ Ciocănel cu care se 
bate coasa (H| 1190) K ® w5”
— cu abmi, butuc enorm de 
tontă, pus în mişcare cu 
aburi (prin forţa hidraulică 
sau prin electricitate), care 
se întrebuinţează în uzine11 
pentru lucrarea bucăţilor, 
mari de fier’ (i®) 1188) f 
® Unul din oscioarele 
aşezate în urechea mijlo
cie [rr URPOHE) f © Un 
fel de belciug de fier inţe- ( 
penit la o poartă, cu care 
cineva loveşte spre a vesti 
pe cei dinăuntru s’o des
chidă.
p 2. sm. Peşte de mare cu capul 
in formă de ciocan {Zygaena malleus)
(!D H89) [comp. vsl. 6ekanîl, bg.
6 u k a n a].

CIOCAN"
(pî.-ane) sh. ©
Păhăruţ de ra-, 
chiu: căldura şl
un — două ds la- Fig. 1189. Ciocan, 
chiu mal mult 11 moleşea cu desăvlrslre (D.-zamf.) [srb.
rut. 6okan, bg. 6okan(i].
OCIOCAnArIE sf. Mold. / Locul de pe cîmp 
unde a fost semănat porumb şi au rămas numai 
cotoarele (ramf.) [ciocan1].

CIOCAnaŞ1 (pi.-ase) sn. ® (fim. ciocan 1: In 
dreapta tlne-un — de lem (vlah.) H ® J Mic CiOCan de 
lemn cu care se bate pe coardele ţimbalului: 
tlmbalaglul se da de ceasul morţii bătind din —e (d.-zamf.) 
I ® S> = CIOCAN" ®.

CIOGAnaŞ" sm. Ocnaş sau lucrător care taie 
cu c i o c a n u 1 sare dintr’o ocnă: cele din urmă bătăi 
ale—Hor căzură răzleţe In adlnclml (sad.).

CIOCANEA sf. i = SITAR.
CIOCAneÂeA (pî.-eii) Sf. Faptul de a cio

căni.
CIOCANEL1 (pl.-ele) sn. ® (fim. CIOCAN" H ® J 

Bucăţică de lemn la pian, in formă de ciocănaş 
care se pune în mişcare cînd se apasă pe o clapă 
şi tace să vibreze o coardă a instrumentului ţ ® 
J = ciocAnaş 1 ® t ® Trans. Broderie, înflo
ritură cusută de-a lungul mînecilor cămăşii (pac.).

CIOCĂNEL 2 (pî.-ele) sn. (fim. CIOCAN": an 
poposit... să guste si călătorii căte un — de lacrimă de 
prunft (LUNG.).

CIOGÂNI {-nesc) vb. ir. şi inir. Q) A bate cu 
ciocanul sau cu un obiect oare-care: ciocănind 
liniştit ca condeiul pe masă (car.) H ® A lovl UŞOr CU 
degetele, a bate la uş&: mă ciocăni In piept şi ’n spate 
(GN.); aud ciocănind la uşă (i.-gh.) H ® A bate, a lovi 
uşor cu ciocul: Terdarea caarcă copaclul şl mal slab

Fig. 1190
Ciocan

de coasă.
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nade săseşte, acolo ciocăneşte (pann) t (D © A bate 
capul cuiva, a sta ciocan pe capul cuiva: las’o şi
pe mătuşa Parasohlva, să mă ciocănească de dimineaţă pină 
’n seară (saoj.

CIOC(A) NITO ARE O CIO0AnAtO4BE sf. i © 
m- qhIONOAIE: sălta o clocănltoare pestrule, torocănlnd 
In dreapta şl stingă (grig.); olocănătoarea se căţără cu 
ghlarele de trunchiul anul mesteacăn (grl.) 1f (D ~ VAR-
D*RE K ® -~-mjcA=scortar [ciocăni],

GIOCĂNITURĂ (pJ.-tuii) sf. © Faptul de a 
ciocăni 11 ©Loviturirepetate date cu.ciocanul, cu 
ciocul, cu degetele, cu copitele, etc.: s’au luat şi a’au 
dus cătinel după vuetul acela de isb.i ; clocănltnrlle rit
mate ale trapătnlul de potcoave (Car,).
OGIOCArAtj sn. Trans. Os mare, ciolan ivic.) (păc.).

GIOG-BOG1 tm- CIOC*.
GIOG-GROS sm. i = BOT-GROS.
GIOGHIE’.s/. «•“ © Unealtă a do

garilor care, lovită cu un ciocan, îm
pinge cercurile buţilor mai jos ( ă] 1191) 
t © Colţul din dreapta sau din stînga 
scaunului dinapoi la căruţă H © Capătul 
de sus al cleştelui de la scaunul de do
age, numit şi ,,cap”, ,,căpăţînă”, ,,clo- 
banţ”, ,,cioc” sau „broască”, [srb. Sa
le 1 j a, ung. c s â k 1 y a].

GIOGHINA (pî.-ne) sf. © Curea la ca- Fi_ llgl 
pătul dinapoi al şelei, de care călăreţul Ciochie, 
îşi leagă traista cu merinde sau bagajele
(•w* ŞA); Şl oa şaua de meşlnă... şi cu plosca la — iTOC.)
© pi. Cele două vîrfuri sau oblincurUe dinapoi, 
la şeaua de lemn t @ © a atirna, a lega, a pune, 
a splnzurs ceva Ia —■ [sau ciochine), a părăsi, a da ui
tării; al sA-ti rupi ciochinele (=ai Să te osteneşti de 
pomană) nmoltnd şl tot n'al să găseşti slugă cum cauţi 
dumueata (Cro.) [tc. S y k y n].

GIQGI sm. pi. Trans. X Ciorapi, lungi pînă la 
genunchi, făcuţi din pănură albă de lînă, ce poartă 
ţărancele.
OGIOGÎLTĂU = CIOCALTAU.

GIOGÎRLÂN sm. i © Bărbătuşul ciocîrlici; F: 
a prins ~ui de coadă, s’a îmbătat, s’a chercheUt 
1 © = cioclRLţE ©[c i o' c, „moţ” -1- suf. - î r 1 ă 
+ suf. - a n].

GIOGÎRLEŢ sm. V = SCORTAR.
CIOGÎRLÎE sf. h © Păsărică de coloarea ca

fenie, cu nuanţe roşcate pe-alocuri, cu coada lun-

Fig. 1192. Ciocîrlie. Fig. 1193. Ciocîrlie-iuoţată,
gă; trăeşte mai ales pe cîmp şi se hrăneşte cu 
grăunţe; se inalţă foarte sus în aer şi ciripitul ei 
vesel se aude uneori, cînd. 
abia se mai zăreşte în văz
duh, ca un punct negru; nu
mită şi ,,ciocîrlie-de-vînt” 
sau ,,ciocîrlie-de-cîmp” (A- 
Inuda arvensis) 1192): Ea 
cânta dulce ca ciocârlia Ce ciri
peşte vesel In zori (alecs.) K ©
~ -motatA, varietate de cio
cîrlie cu un moţ de pene pe 
cap; numită şi ,,ciocoiu",
„moşuţ“ sau .,păcurar” (A- 
laucla cristata) (^aj 1193)11 © — -MioA, ~ -pluierA- 
TOARE, specie de cioclrli e cu pîntecele alb, şi cu 
un mic moţ pe creştet: e singura dintre ciocîrlii 
care se caţără pe copaci şi trăeşte mai mult pe 
eîmpiUe întinse (Alauda arboren) H © — -de-bA-
RAgan......... specie de ciocîrlie mare care trăeşte
la noi mai ales-prin Bărăgan (Melanocripha calan
dra) (®1 1194) H ® Ţenchiu de legat pluta de mal 

H ® Un danţ ţărănesc, [comp. ciocîrlan[.

Fig-. 1194. Ciocîrlie* 
de-Bărăgan.

Fig. 1195. 
Cioclu.

GIOGÎRTAURI sf. pî. Mofd. A. Locuri delu
roase, rîpoase (rv.-crg.).

GIOGÎRTI (-tesc) vb. tr. Mold. Bucov. Băn. © A fă- 
rîma în bucăţi (cu o unealtă tăioasă), a tăia un trup 
în bucăţi, a cioplrti: Cu palosu-l cloclrtea, Bucată de 
şapte-oca. Nici dulăii n'o mlnca itoc.) H © A Ciopli: În
cepe aun gămet de stejar (Cro.i.

CIOGLAŞ1 sm. Ţăran care cară sau vinde lemne 
CU ci o a c’l a.
tGIOCLAŞ' sm. Gonsiiier comunal: -~ii satului 

nu ştiu încotro s’o mal dea (r.-cod.) [cioclu].
GIOGLEJ sm. = CIOcAlAU-
GIOCLEJEL sm. Bucov. ^ = OCHIUL - BOULUI

[c i o c 1 e j; comp. gătejei, un alt nume dat acestei 
păsărele].

GIOCLOAVA (pî.-ve), CIOCLOVINA (pî.-ne) sf. 
(g) Ciocoiu ruginit, termen de dispreţ dat în spe
cial arendaşilor şi funcţionarilor: tot ei o piati gloaba,
clnd 1-0 zări cioclovina ILUNG.).
OGIOGLOD (pî.-oade) sf. Băn. Olten. © Cocean, 
strujan (d'e porumb) 1) ® Restul 
(miezul cu sîmburii) ce se aruncă, 
după ce s’a mîncat un măr sau o 
pară; văzind merele... mincă pInă se să- 
tuL'&. dar clcloadele le lăpădă jos (ciAUş.).

CIOGLU sm. © Individ care, în 
timpul unei epidemii de ciumă, căra 
morţii la groapă; în timpurile vechi 
aceşti ciocli aveau un staroste, şi se 
bucurau de multe privilegii: cioclii... 
nu lipseau de a arunca sdrenfe rupte de la 
clamaţi, ca să răspindească contagiunea 
(i.-GH.) 1f © Cel ce ridică morţii spre 
a-i duce la cimitir (H) 1195); iii tu
şl eu le voln 11 popă (GN.). t ® = CIO- 
CLAS2 (R.-COD.) [comp. bg. 6 o k 1 a].

CIOGMANEALA (pî.-ii) sf. Fap
tul de a (se) ciocmăni; ceartă.

CIOGMAni (-nesc) 1. vb. tr. A bate capul, a n 
da pace stăruind într’unapentru ceva: dupăce-i mai 
ciocmăni mnierCa o toanăţ pose In glnd să-l iacă voia (Isp.i,

2. vb. refl. A se certa [comp. ung. csokmâny].
GIOGNEAEA (pî.-eii) sf. Faptul de a (se) 

ciocni; izbitură: In lăuntru s’and clocuell de pahare, 
buşell de căictie şl sblrniltul otova al cobzarului (oiVR.).

GIQGNET (pî.-te) sn. Ciocnitură: se aud... 
»e de pahare şl chiote de veselie (Alecs.i [ciocni].

GIOGNI (-nesc) 1. vb. tr. © A lovi cu ciocui, a 
sparge cu ciocul 1! © A lovi, a izbi de ceva; pa
harele, a atinge paharele unul de altul lovindu-le 
uşor, spre a închina în sănătatea cuiva; ouă, a 
sparge ouăle roşii, de Paşti, izbindu-le uşor unul 
de altul.

2. vb. refl. © A se lovi de ceva, a se izbi unul de 
altul: capul meu se clocuFde un alt cap (Alecs.) ; s’au ciocnit 
două tronuri U © A se lovi cu armele, a se lua 
la bătaie, ase încăiera [comp. rus. ăoknyti].

GIOGNIRE sf. © Faptul de a (se) ciocni: 
-~de tronuri H © fi Efectul unei forţe mari care 
iucrează un timp infinit de mic.

, GIOGNIT adj. © p. CIOCNI ti © Plesnit, cră
pat, spart \vorb. de un vas) H ® © Ţicnit t ® ® 
F .'Vmeţit de băutură.

GIOGNITOARE »•- ciooAnitoahe .
GIOGNITUrA (pî.-turi) sf. © Faptul de a 

ciocni; lovitură, izbitură: po la miezul nopţii, aude 
împăratul o In lereaslră (Ret.) 1| ® Sgoniot produs 
de un obiect ce se ciocneşte do altul: şipul care. atin- 
glnd sclndura, produse o * de speriat (Car.).

GIOGOAIGA (pî.-ce) sf. © Nevasta unui c i o- 
C o i U; am să te Iac s’ajungl -^... şl să devii nevasta cio
coiului Lipicescu (ALECS.) H © Femeie cu apucături de 
ciocoiu : cum olu duce pe clocoalca acasă, iml strlng catra
fusele (FIL.) .

GIOGOFLEANDURA, OIOCOROFLEANDURA, oio- 
COROFLEAC Sin. iran. Ciocoiu: cred si eu, ciocoro- 
(leandurăl (alecs.>; clocorofleac, oare se tlrle pe urmele tăl
pilor boiereşti (alecs.i.

CIOCOI (-oieso) vh. tr. refl. A (se) face c i o- 
c o i u, a liia apucăturile de ciocoiu; a se slugăr- 
nici: nu te-al clooolt pe lingă vre’un boier mare (stam.); de
prins a tela totl Domnii, al ytndut pe Despot (negrj.

CIO*
CIO
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CIO-
CIO

CIOCOL&Ş, ooiocoies sm. © dim. ciocpiu t 
@ Slugă boierească: calemgiii, ■»11... purtau Işllc 
mare (I.-sh.).

CIOCOIESC ad;. © De c i o c o i u; apoi eu ie 
deprluB ou etrale de Iste ciocoieşti p (alecs.) H © Slu
garnic t ® Rafinat, Intortochiat {vorb. de scrierea 
cirilică): citeam slova cea mal clocolascd el scriam cu 
trei aruncături pe de-asupra (i.-gh.).

CIOCOIME s/. col. ciooQitr. Tagma, ceata cio
coilor, toţi'ciocoii; mulţime de ciocoi.

CIOCOINIcp: sf. .Apucături de c i o c o i u, 
slugărnicie.

CIOCOISM sbst. Purtare, apucături de c i o- 
C o i U, slugărnicie: ~ul îndemna a fi mare cu cel mici, 
şl mic cu cel mari ialecs.i.

CIOCpiU sni. © t Curtean, slujbaş la Curte H 
© Slugă boierească: am loot la cuconaşul, şl-~ul du- 
mlsale nu m’au lăsat să Intru In odaie (stam.) r © Lingu
şitor, om slugarnic H © Nume dat de ţărani aren
daşilor sau vătafilor acestora, funcţionarilor şi ori
cui e îmbrăcat în haine nemţeşti, în haine albastre:
abuaurlle Impiegaţilor lăcuseră pe România stigmatiza cu po
recla insultătoare de ciocoi pe toţi acela cari nu erau din rln- 
dui lor (ALECS,) f © Om boierit de curlnd, îmbogăţit 
de puţină vreme, boier făcut din slugă, parvenit:
parvenltnl şl ««'1 voesc numai declt să lle de vlt& (I.-gh.) ; 

nici din salce cero de bute, nici din om de frunte ^
® i Ciocîrlie moţată [comp. bg. 6okoj].
•CIOCOLATĂ (pl.-te), oiocoiadA (pi.-de) sf. © 

Pastă alimentară vîrtoasă făcută din cacao şi zahăr 
H ©X Băutură preparată cu această pastă: o ceaşcă 
ae— [fr. chocolat; germ. Chocolade].

•CIOCOLATIU adj. De coloarea negricioasă a 
ciocolatei.

CIOCOROFLEAC, CIOCOBOFLE4NDDBA ev CIO- 
COFLEANDURA.
O CIOCOT [pl.-te) sn. Băn. ♦ Viţă de vie [srb.].
t CIOCOTNIŢA (pl.-te) Sf. © t Linguşitor 

josnic, slugarnic H © Băn. > = oaitA.
tCIOCOTNIŢI (-Iţesc) vb. iîUT, A linguşi, a se 

arăta slugarnic [ciocotniţă].
CIOCtJLEŢ (pi.-te) sn. dim. CIOC1: cu '«'ele lor. 

O mlncau numai de cit (BR.-vn.).
CIODOLAN, ciodAlan (pl.-aae)sn. Ciolan mare,

Fulga pe buştean şedea Şl rodea d'un olodălan (TOC.).
CIQF sm. © sw ciţTF1 I © Mold. ® © Naiba, 

dracul; om ticălos, afurisit: parcă eşti oiotu .cel din 
bortă (ALECS.); că mare'«' 11, bată-1 crucea (Alecs.).

CIOFĂI (-ăosc)j CIOfANJ (-ănesc) Vb. iT. Mold. © A 
mînca încet, abia mişcînd din fălci U © Trans. 
(BUD.) A mînca plescăind din gură [onom.]. 
OGIOFLEG sbst. Mold. © Jumătate de dovleac H 
© Ciocan de taică (rv..crg.).

GIOFLIGAt adj. Trans. Atîmat în jos(i)orb. de 
urechi), clăpăug, blegoşat: se lăcu poro ou toti porcii... 
cu urechile «'e (Ret.).

GIOFLI( N )GAH sm. Mold. © © Poreclă dată 
celor îmbrăcaţi în haine orăşeneşti, în straie nem
ţeşti, sau unui sărac care se îm- 
popoţonează cum poate mai bine, 
ca să se arate mai de neam, surtu- 
car, pantalonar: am mai văzut dă- 
unăzl... pe-alcl prin sat un ololllngarlu 
de-alde tine (Crg.) r © Sdrenţăros, 
calic (în Muntenia): ne tot trimit la 
talt olte un olotllngar vlnăt şl rupt de 
toarne (i.-gh.) [germ. Schuhflic- 
k e r „cîrpaciu”].

CIOFOTI (-oteso) vb. inlr. Trans.
©A rima (că porcii), a scormoni cu 
ritul: pnrcelaşnl tot cloiotea cit era zln- 
llta de mare (RET.) ^ © = OIOFAf.

GIOGOLţ = oruQULf. 
t CIOHODAR sm. © Slujbaş al 

curţii care îngrijea de încălţămin
tea Domnului: tăcuse meseria deIn 
curtea acestui principe (fil.); baş-olobo- 
dar, mai marele peste ciohodari ţ 
©Slugă care însoţea pe înalţii dem
nitari, la Turci K ® Slugă domnea
scă m 1196): trlmlte-ml sus patru <«'( (I.-gh.) [tc. 
6 o h O d a.r].

Fig. 1196. 
Ciohodar.

ţ GIOHODĂRIT sbst. O dare specială ce plăteau 
cizmarii [ciohodar].

CIOINAG, cioinag sbst. © A Varietate de stru
guri H © ’Cosor.

GIOLAC(A) adj. şi sm. f. Ciung(ă): stetea cu 
trimtea la pămlnt şl se ruga pentru mina lui»ă (dlvr.) [tC.].

GIOLAN (pl.-ane) sn. © Os al trupului ome
nesc: ne-a Îngheţat limba In gură şl măduva In —e de Irig 
(CRG.); ®: mi-a trecut prin '•', sînt rupt de oboseală f 
© Os de animal lung şi gros, cu măduvă;®: carne 
fără ciolane nu se poate, în ori-ce darăvere, la ori-ce afa
cere este şi cîte o parte neplăcută; ®: a da cuiva un-~ 
de ros, a se scăpa de stăruinţele cuiva, dîndu-i un 
mic profit t @ Pămlnt cretos, argilos (R.-cod.) 
1f © pl. Obezi (de la roată) [vsl. Clană K © 
rut. 6 o I a n].

CIOLANAŞ (pî.-aşe), CIOLANRL (pj.-ele) sn. dim. 
CIOLAN: peste trei zile nu rămlne din el declt don& ciolănaşe 
subtilele (alecs.) ; clolănelul cela era o sAgeatft (vor.) .

GIOLĂNQS adi. © Cu ciolane multe 1f 
© Osos, cu oase tari, puternice: sint oameni uritl, ou 
fata clolănoasă şl sălbatici (IRO.) 1J © ✓ PAmlnt pămînt 
argilos, tare, grăunţos.

GIOLOBpG (pl.-ocurl) sn. Trans. Picior de porc 
(BUD.): nouă nl se pare că-1 un >«' mare de poro (FR..CDR.)
[comp. ciolan].

GIOLOAGĂ (pî.-ge) sf. Maram. Vităslabă de-i 
numeri coastele: ml-a dat o —- de văcuţă de nu-1 vrednică 
nici treizeci de llorlnti (ret.).
OGIOLOMAG, OIOLOMAD sbst. Băn. ^ Porumb se
mănat des, care nu e lăsat să crească mare, ci se 
coseşte pentru nutreţ.

GIOLPAN sm. * Trunchiu de copac uscat, ră
mas în pămînt sau doborît de vînt: o să te impiedioi 
de •«'1 şl bolovani (N..UR.).
O GIOLPAu sbst. Mold.y Furcămare, furcoiuiPAruF.).

GIOLTAR (pZ.-are) sn. Pătură frumos ţesută 
şi înflorată ce se pune pe spinarea calului de şea: 
cai domneşti împodobiţi ou >«0 de fir (fil.)
[tc.].

GIOMAG (pî.-mege) sn. © Băţ 
gros, noduros, bîtă (m 1197): găseşte 
sat fără clini, umblă fbă '«' (pann) • ©
Lovitură cu ciomagul: Itl umilă ceata de 
pumni şl spatele de ciomege (pann) ; ®: cine 
nu ’ntelege de cuvlnt, nlol de ; alunge un 
'•' la un oar de oale, o Vorbă e de ajuns 
pentru cine vrea să priceapă [tc. 6 0- 
m a k].

CIOMAgAŞ sto. Bătăuş, cel ce 
bate cu c i o'm a g u I.

GIOMAGEALA (pl.-eu) sf. Fap
tul de a c i o m ă g i; bătaie cu cio
magul, bătaie cumplită.

GIOMAGEL (pi.-ele) sn. dim. cio-
UAO: Iml luai traista la umăr şl '«'Ul In 
mlinl (PANN).

GIOMAGI (-ăgesc) vb. Ir. A bate cu cioma
gul, a rupe cuiva oasele cu bătaia: rupea parul 
din gard şl clomăgea o ceată întreagă (s.-ald.i.
O GIOMÎRDAG [pl.-a.ee) sn. Olten. f Ciomag mare
şi gros (RV..CRG.).

GIOMOFAIU = CIOMAFAIE.
OGIQMP sbst. Mold. © 0 Cămaşă ori fustă prea 
scurtă (Rv.-cRG.) t| © ,'' Cotorul ciocălăului de po
rumb (PAMF.).

GIOMVIGA OIOVIOA.
OGIOND(R)ĂNEALA (pî.-eii) sf. Ceartă, sfadă 
[c i o n d (r) ă n i].
OGIOND(R)Ani (-ănesc) «6. fr. şi refl. A (se) cer
ta, a se sfădi: stăl pe ioc şl nu-ml mal olondăni nepo- 
ţlca (ALECso; se la la olond&nlt ou mama din prlolna mea 
(CRG.); se ohlar clondrănlr& pinft ajonserd... să-l pună numele 
(RET.) [ci'ioandă].

GIONT11. adj. © Ciuntit, trunchiat, retezat:
feciorul de boier, slut, şl plin de slnge ca im stirv (ISP.I ţ]
© Cu coadă retezată, tăiată, fără coa(lă.

2. [pl. cloanţe) sn. © t Stîrv (oos.)t® Trunchiu re
tezat, buştean; Nu-l nlol grlu, nu-l nlol săcară. Numai 
cloante-8 pe botară (BIB.) [comp. OlţTNT].
OGIpNTs [pl. cloanţe) sn.. Maram. Oaş. ^ Os; '«■ul 
spinării, şira spinării [ung.].

Fig. 1197. 
Ciomag.
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OGIONTA (-tea), CIONTI (-teso) .vb. ir. Trans. A 
ciunti, ă reteza VÎrful: merse ou loaileclle ş'l-l cionti o 
leeci din mustaţa dreaptă (ret.) ; Ia a treia, o cionti (coada) 
pini la doi coti (ODob.i [c i O TI t1].
OGIONTĂTURA (pl.-turl) sf. ® Retezătură, 
ciuntitură. (bud.) ţ ® tSt Semn f&cut la urechile 
oilor retezindu-li-se vîrful (pac.) [ciontă].

GIOPA (R)TA (pi.-ăti, -irti) Sf. Bucată tăiată 
din ceva, cu barda, cu cuţitul, cu sabia, etc.: ii 
ricu oastea ciopitl clopitl, de nu scipi plolot de pigin (Isp.) 
[ung. csoport ,,grămadă“].

GIOPÎRTI (-teeo), CI0PA(R)TI (-teso), CIOPÎRTl, 
CIOPATI .(-tesc) vb. Ir. = CIOCÎRTI; 11 oblsigea şl-1 clo- 
părtea ca pe castraveţi (isp.); o călii de dulgher stlngacln 
cloplrteşte birna (odob.) [ciopartă].

GIOPLAŞ sn. Cioplitor de piatră ţj(D AioW. 
Copac crestat la coaje cu toporul, spre a servi ca 
semn de hotar între două păduri(R.-coo.)[c i o p i i].

GIOPLI (-lese) 1. vb. tr. ® A tăia dintr’un iemn 
cu cuţitul, cu dalta, cu barda, cu toporul, etc.; 
toroipanul pe care si-1 cioplise el dintr’un lemn nodoros 
(I3P.) 1f ® A netezi o piatră cu o daltă lovită cu 
ciocanul: Inceptnd si cioplească un bolovan de piatră (dlvr.)
® ^ A scobi (în mod grosolan) figuri în iemn sau 
în piatră, a sculpta 1( ® ® A subţia, a îndrepta 
Intru cîtva firea, purtarea sau mintea grosolană a 
cuiva, a civiliza; mojlclmea este lisată pe mina Ruşilor 
Si Bulgarilor să-l cioplească (isp.i; O ; e anevoie să tal 
pom şl aâ. ciopleşti om (pann) .

2. vb. refl. A se subţia, a-şi mai pierde din gro
solănie, a căpăta o spoială de civilizaţie: ajunse să 
fie mina dreaptă a Împăratului, atlt se ciopli si se sub ţie 
In putini vreme (Isp.i [ung. csupolni.

GIOPLITi. adj. ® p. ciopli Ut ©nţicioPLiT t 
© Netezit; sculptat; chip idol 11 ® ® Civilizat, 
cult: strănepot!! mei să fie mal oloplltl declt mine (Crc.i.

2. sbst. Faptul de a ciopli: să nu se trudească.... 
cu *ul st ou aşezatul podlnelor ilung.) .

GIOPLITOR 1. adj. p. CIOPLI. Care ciopleşte.
2. sra. fi Cel ce ciopleşte lemnul său piatra.
3. (pî.-toare) sn. Rîfidea cu talpa recurbată, 

cu care se lucrează lemnul cînd e ud sau cu o 
suprafaţă nu prea netedă ((H 1198).

CIO

Fig. 1200. Ciorbagii.

Fig. 1198. Cioplitoare.

4. CIOPLITOARE sf. Unealtă (cuţit, daltă, etc.) 
de cioplit.

GIOPLITURA (pî.-tori) Sf. ® Faptul de a 
cioplit © Lucrul cioplit t ® Aşchii, surcele 
căzute prin cioplire.
O GIOPQR (pi.-oare, -oară) sn. Olten. Tr.-Carp. ®
^ s CtlLD: pe munte, In tot locul, se văd ciopoare de ol 
(LUNG.) H © Pr. exL Grămadă., buluc: se stringeau 

împrejurul lui Vodă (r.cod.) [srb.].
O GIOPORAŞ (pi.-ftşe), CIOPORUL (pl.-ele) sn. dim. 
CIOPQB: şi-a oumpărat un oloporaş de ol (n.-ur.). 
o GIORAI1 (pers. a 3-a: -ăeste, -ăe) vb. inir. Mold. 
Trans. A curge murmurtnd {vorb. de ape): riuriio
ce clorălau mai In jos de brlele melancolioelor stincl (emin.) 
[rut..6 u r i t y].

GIORAI2 (pers. a 3-a: -ăeşfo, -ăo) vb. intr. A cî- 
rîi, a oîntâ ca cioara.

GIORAP sm. 1_ încălţăminte de 
lină, de bumbac sau mătase, ce se 
pune pe piciorul gol {Mold. ,,colţun”)
(H 1199) [tc. 6 o r a b].

GIORApAR sm. V Cel ce face sau 
vinde ciorapi.

GIORApARIE sf. V Tot telul de 
ciorapi, marfă compusă din ciorapi.

GIORAPEL, CIORApior sm. l, dim.
CIORAP. Fig. 1199.

GIORAPINA IV CIOROPINA. Ciorap.
O GIORASC IV CIORRSC.

GIORBA (pi.-ho) sf. ® X Zeamă, mai adesea 
acră, preparată cu bucăţele de carne de vită sau

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 273

de pasăre, etc.: '*■ de lasole;do găină; : toate străchl- CIO-
nlle nu sint pentru ^ (Panni ; @: elne s a Irlpt cu ciorba, suflă 
si ’n Iaurt iv FRI
GE; (5:: numai cu 
vorba nu se face cior
ba, numai cu vor
ba şi nelucrînd 
nimic, nu ajungi 
la nici un rezultat 
t © ® f — lungă,
discurs, vorbire ce 
nu se mai sfîrşe- 
şte [tc. C o rb a].

GIORBAGIU 
sm. ® tComân- 
dantul unui re
giment de ianiceri 
CI 1200) t ©
Fruntaş, notabil 
om cu stare, gos
podar cu vază t 
@ Primar la sat 
(în Turcia) [to.].
ţ GIORBALÎG (pi.-ionri) sn. ® t Castron de pus 
ciorba, supieră t © Mold. Polonic, lingură mare cu 
care se ia ciorba din oală (rv..crg.) [tc.].

GIOR-BOR IV CIOROBQR.
GIORBULI-

ŢA ipl'.-te] Sf. k 
dim. ciqrbA.

GIORGHINA 
(pl.-ne )s/.,OCIOR- 
OHIW(E) sm. ţ ®
Mănunchiu de 
struguri aşezaţi pe 
acelaşi cotor {Mold.
Tr.-Carp. ,,stru
gur") (iU 1201): 

de atrag ori ^
© Mănunchiu de 
poame sau de flori 
dispuse pe acelaşi
cotor ([0 1202): am dat peste nn ciorchine de corniţă 
(DLVR.); pletele ini albe şl crete parcă atnt nişte clprchlne 
de Hori (DLvro .
oGIORGOBAPLA (pi.-re), OCIORCţlşA (pi.-se) sf.
Băn. i = coţofana.

GIORBI (-dese) vb. ir. A fura, a şterp.ell (In spec. 
vorb. de Ţigani): abia ne mal ţinem zilele cn elta o 
găină san altă pasăre ce patern să olotdlm iisp.i [ţig. 6 o r, 
part. ăordiom].

GIOREGAR sm. Ţăran îmbrăcat cu cioa
reci.

GIORRSG, OciorAso adj. De cioară; ceapA- 
CIORASCA IV ceapa.

GIORÎNGLAV sm. Poreclă a Ţiganului: dac’ar 
pleca totl Ţiganii, baragladine, *i, odată din sate (JIP.) [ţig.
C O r ă n g 0 ,,de hoţ”].

CIORLIGA sf. i = NAQlT.
OGIORMA (pi.-me) sf., CIORMAN, CIORMAd Sm.
Bucorl Maram. imar.) Larva 
cărăbuşului.

GIORMOIAG 1. sbst. A ®
Plantă erbacee, cu flori aibe-ro- 
şietice; numită şi .,,grîul-prepe- 
liţei” sau ,,miază-noapte” (Mc- 
lampymm cristalum) (H) 1203) • 
t ® =QRţU-NEGRU 1] @ =SOR- 
cu-FRATE [ung. csormolya].

GIQRnA (pl.-ne) Sf. Ceea ce 
se scrie din fuga condeiului, 
spre a se copia apoi pe curat, 
concept; seim de blion ml-a dat 
să-l copiez ciorna acestnlraport (dlvr.i
[rus. ăornyl „negru”). ...

GIOROAIGA (pi.-ce) sf. ® Fi Ciormoiag
i iv cioara ® H ® f Poreclă Fie’ I203- 
dată unei Ţigănci: Intorctndn-se acasă, o laă pe spur
cata de cioroaică ia bătăi (isp.).

CIOROAIE si. i m- cIOABA®.
OGIOROBARA (pl.-ărl) sf. Băn. i= CIORCOBARA. 
OGIOROBQR, cior-BOR sbst. Trans. Bucov. Gă-

Ciorchină.
Fig. 1202.. 
Ciorchină.
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CIO- lâgie, ceartă sgomotoasă (pentru un lucru de
nimic) i nu mai faceţi atlta clorobor Pentru un topor Şl 

wll\ sladft Pentru o bardă (mar.); Tata a prăpădit un topor Şl 
n’a mai foat a tlta clor-bor (vor.) [ung. c S o r p o r]. 
OGIOROBOTI (-otesc) vb. Ir. Mo/d. ® A vorbi în
cet, a şopti H ®A sta la gînd,la cumpănă; a se
codi (FURI.) (SE2.) (RV.-CRG.).
O CIOROGAR sm. rrans.© Cir- 
paciu H ® Nemeş sărac.

CIOROINIG sbst. # Plantă,! 
ierboasă, cu Hori galbene-aurii;( 
numită şi ,,cioroiu” (Inula cor- 
data, 1. ijermanica) (]|) 1204)
[clor o iu).

CIORQIU sm. ® i Bărbă- 
tuşul cioârei H ® F Poreclă dată 
Ţiganului: te lătăeştl cn oloroil prin 
şetre ialecs.) K ® ♦ = CIORQINIC.

CIOROMAN sm. F Băn. Po
reclă dată Ţiganului, cioroiu:
~ 11 dlntr'un aat tigăneso (crAuş.).

GIOROPINA, OIORAPJNA [pi.
-ine) s/. F Poreclă dată Ţiganu
lui; cloroplna sta tn capul mesei pe Fig. 1204. 
şapte perne (Isp.) [cioară -1- a- Cioroinic. 
r ă p i n ă].

CIOROVĂI (-ăesc), CIOROVOţ (-oesc) vb. refl. F 
A se certa făcind gălăgie mare, a se sfădi, a se 
gllcevi, a se ciondăni: unii ziceau una, altll alta, şl 
aşa se olorolan el acolo (isp.i.

GIOROVAIALA, CIOROVOIALA (pi.-leii) sf. F 
Faptul de a se ciorovăi; ceartâ sgomotoasă:
ciorovăiala nu mal contenea (sad.) ,

GIORPAG (pl.-aoe) sn. ®
Unealtă de pescuit alcă

tuită dintr’un 
sac de pînză de 
voloc şi dintr’o 
coadă de lemn 
(H 1206) H ®
Căuş cu coadă 
lungă (ia) 1205)
[sl. ierpakill.
O GIORPAl 
(-ăesc) vb. tr.
Bucov. A scoate 
(cu găleata) apă din puţ, a scoate cu lingura cior
ba, etc. dintr'o strachină, dintr’o oală: au luat şi ei 
o lingură şl s’au dat Ia clorpălt cu moşnegii din oală 
(SB.) [rut. 6 e r p a t y].

GIORPANDEL sm. F Poreclă dată unui co
pil de Ţigan [cioară -I- parpandel].

CIORSAl (-ăesc) vb. tr. şi inlr. Mold. A tăia, a 
se sili să laic cu o cioarsă [comp. şi rut. 
C e r s a t y ,,a răzăi”].

CIQRT1. (pî.-turi) sn. Trans. (conv.) Rît, botul 
porcului.

GIORT2, sm. © Ştrengar ti © Poreclă dată Ţi
ganului [comp. nit. 60 rt ,,drac”].

GIORTAN 1. (pî.-ane) sn. Partea de sus a pi
ciorului dinapoi la cai şi la vite cornute, coapsă, arm.

2. sm. © Crap de mărime mijlocie (l-21cgr.) 
1[ ® Corcitură de crap si caracudă [tc.].

CIORTAnigA s/. dim.. ciortan. Crap mai 
mic de 1 kgr.'

CIORTI' (-tesc) vb. tr. -■= CIORDI: Muscalii ne mai 
ciortise o bucată de pămint la gurile Dunării (I.-gh.).

CIORTI2 (-tesc) vb. refl. Mold. A se certa, a se 
sfădi pentru lucruri de nimic, a se ciorovăi: se ciortla 
cu Dnca-Vodă ce se punea pentru nişte oameni răi ca acela 
(NEC.) Irut. 6 o r t ,,drac”; comp. a se drăcui].

GIORTOGRAJ* sm. Crap măricel (de 2-4 
kgr.) [ciortan -(- crap].
OGIORTOLOG sm. Olten. Urcior fără ţîţă. 
OGIORTOPOLOC. O CIORTOPOLPO S&Sf., OCIOR- 
TOPOLOAOA sf. Bucov. A = TVRTA® : de spărlet e bine să 
te attunl cu buruiana clortopoloc, să bel sămlntă de1' aceea
(VOR.) [rut. fiortopoloh].

GIORVANA = CER VAN A.
CIOSVÎRTA, CESVţRTA (pl.-rte, -rtl) sf. Un 

sfert dintr’o vită tăiată [in spec. dintr’un miel, 
dintr'un ied sau dlntr'un porc) [= cetvIrtA].

Fig. 1205. 
Ciorpac. Fig. 1206. Ciorpac,

OGIOSVÎRŢI- (-tesc) vb. tr. (r..cod.) = ciOPlRTI 
[ciosvîrtă]!
OGIOŞMOLI (-oleso) vb. refl.Mold.Bucov. A se svîr- 
coli, a se învîrti încoace şi încolo (mai ales în aş
ternut, do lene, etc.): dec» ne-om tot InvIrtl şl cioşmoll 
pe lastă prispă, mal bine să scurtăm din cale (Crg.i. 
OGIpT (pî.-oturl) sn. Mold. Bucov. © Nodul rămas 
în trunchiu după tăierea unei .crăci; ciolanele ti es 
de subt piele ca urile unei buturugi (grl.) 1[ ® Nod 
(făcut în aţă): cind coşi ceva, nodul sau ciotul... nu se 
lace cn mina stingă (VOR.) H ® 0 Om sau copil mic, 
scund: copilul, iu — numai de doi ani, se uita spirlos 
la cel veniţi (sad.) [comp. ung. SUt].
OGIQTGA sf. Mold. © Grămadă de oameni, de ani
male, etc. înghesuită Ia un loc: băieţii s’au strins— 
Împrejurul meu (Drg.) *[ ® Buturugă: aruncă o ^ pe 
loc, să nu se stingă (fldr.» [comp. ung. csutka 
srb. 6 u t k a],
OGIOTÎRnA siv CETţRNA.
OGIOTOIU (pi.-oaie) sn. Olten. Picior de pasăre 
de la genunchi în sus [c iot].
O GIOTOROS, OIOTDBOS adj. Mold.Bucov.'NodxiTOS, 
CU c 1 O t u r i: dacă parii, pe oarll~au legat ele, slnt strlmbi 
sau olotoioşl (MAR.); o rădăolnă oloturoasă pălplla pe foo 
sub ceauD (D.-zamf.).

GIOVEE s/., pi. Mold. Obiecte vechi, de lepădat, 
unelte stricate: a trecut In tindă să-şl caute şl el, prin
tre /v, boarfele Iul (sad.i.

GIOVţGA, oioMVicA (pi.-ci) Sf. h © Cucuyaie K 
® Cucuvaie pitică care trăeşte prin pădurile de 
brazi din Carpaţi (Glaucidium passerinurri) K 
®=NAOlT [onom. după strigătul ei: ci o vid 
ciovici; comp. slov. 6uvik, Covink; 6eh. 
ăuvik, Cujk; ung. csuvik; germ. dial. 
Kiviwtt I].

GIO'VLIGA (pi.-cl, -ce) sf. i 
© = NAQÎT: clovllce de cele 
motate care se tot deţină In aer şl 
pe uscat (DDDB.) ţ[ ® = OIOVICA.
TI ® ~-DE-MARE, pasăre de 25 
cm., de coloare măslinie, cu 
guşa albă sau gălbuie, cu coada 
ca de rîndunică; trăeşte prin la
gunele de lîngă mare (Glareola pratincola) ([ffi] 1207).

GIFARQS - CHIPAROS.
OGIPGA (pi.-cl) sf. Tr.-Carp. Dantelă; panglicuţă; 
Clpca din părntul meu N’a pica de dorul tău (Brl.) [ung. 
c s i p k e, srb. 6 i p k a].

GIPIG sm. .e, © Gheată, botină: —l 
de lac (CAR.) f ® Olten. Papuc: inoăiţă 
nişte *1 de-1 făcea piciorul puică (isp.) [ung. 
c i p O k ; 6 în loc de ţ, rezultat, prin I 
asimilaţiune: c i p i o i < *ţ i p i c i]. |

GIPIRIG sbst. A © Un fel deţ 
rogoz cu flori brune dispuse în spice!1 
grupate în capitule globuloase; creştet 
prin fineţe uinede şi nisipoase pe ma-l 
Iul apelor (Scirpus holoschoenus),
([ă] 1208) II ® ■= PipmiQdT t ® —TI-\ 
piRţG © H ® = rugina (Juncus ef- 
fusus).

'GIPR'O sm. A = CHIPAROS: cu — 
verde ^nclnge antică fruntea ta (EMin.) .
o GIR sbst. Mold. Bucov.. X Terciu, 
zeama mămăligii: mănlncă mămăligă cu 
mujdelu şl bea — ivoR.) [rut. 6 y r].

GIRAG sm. © Protejat, favorit: 
diavolii cela de elcll scot pe maidan flecare 
pe cite un — (i.-gh.) f ® Ucenic, elev pe care-1 scoate 
un meşter sau un dascăl, tot aşa de perfecţionat 
sau învăţat ca şi dînsul, discipol: mă silesc cu el 
să-l Învăţ olte In lună şl In soare, fiindcă am voit să-i scot 
—1 al mei osp.) [tc.].

*GIRG (pi.-curi) sn. © ^ Vastă clădire neaco
perită, de formă circulară, unde se celebrau la 
Romani, jocuri publice, alergări de care, etc. 
(m 1209) II ® Astăzi, sală de teatru acoperită, de 
formă rotun(ia sau poligonală, avînd la mijloc o 
arenă circulară, unde se dau.spectacole de exerciţii 
ecuestre sau acrobatice (D) 1210) [fr. < lat.]. 

*GţRGA prep. Cam, ca la, aproape [lat.]. 
*GIRGON..., oracUM...

Fig. 1207. Ciovlică- 
de-mare.

Fig. I2o8. 
Cipirig.
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cmCpVI, cţiacovism. pl. ® © Numele mai 
multor sărbători populare: Oircovii de iarnă (17-18

Fig1. 1209. Circ Roman.

laiiuarie); circo- 
vil de vară SQU 
Clicovll M&rinll 
(15-17 Iulie); in 
zilele de Clrcovl no 
trebne să împungi 
cu acul, cu aula, să 
nu torclf să nu te 
lai, să nu te piep
teni, căci sint i-ăl 
de lupi (RV.-CRO.)
[big. ăerkova 
„biserică”].
’ CIRCUIT (pî Fig. i2io._ Circ.

Fig. ian. Frunză 
circulară.

-ituri) sn. ti Drumul pe care-1 urmează curentul 
electric; SCOBT-OIROUJT [fr.].f

'CIRCULA (-oul, -ouiez) vb. iniT. © A umbla În
coace şi încolo pe o stradă, pe un drum f ® A 
merge mai departe, a nu sta locului: olrouiaţii Ş] 
® A curge Intr'una reînnoindu-se mereu {vorb. de 
slngele din corp, de lichide sau de gaze) H ® A 
trece din mină iu mină {vorb. de bani) ŞI (!) A se 
răspîndi, a umbla din gură în 
gură: circulă zvonul [ir.].

'CIRCULANT adj. Care 
circulă, care este în circula
ţie [Ir.].
'CIRCULAR ad]. © In 

formă de cerc, rotund ® S<
Frunaă circulară, a cărei for
mă se apropie de a unui cerc 
(iă] 1211) 1 ® Care descrie un 
cerc: mişcare ««'ă [fr.].
'CIRCULARĂ (pl.-ări) sf.

V Scrisoare, ou acelaşi conţi
nut, adresată mai multor per
soane deodată, de către o ad
ministraţie publică sau de o 
casă de comerţ [fr.].
'CIRCULATOR adj. Ş)

Privitor la circulaţia sîngelui; 
sistem, aparat r»’, totalitatea ar
terelor şi a vinelor [fr.].
' CIRCUL AŢIUNE, 'om- 

cuLăTiB Sf. © Faptul de a 
circulă ® Umblare încoace 
şi încolo pe o stradă, pe un /o-
drum: circulaţia din obor In oraş 
era Întreruptă (Car.) 1 ® ^ 
sîngelui, mişcarea sîngelui în 
vine şi în artere (®] 1212) K ©
Trecerea din mînă în mină a 
banilor 1f ® Răsplndire, pro
pagare; a pune In ~,a răspîndi 
în public [fr.].
'CIRCUMCIDE (-oia) vb. 

tr. A tăia împrejur (practică 
religioasă la Evrei şi la Musul
mani) [lat.].

'CIRCUMCIS adj. Tăiat 
împrejur [lat.].
'CIRCUMCIZIUNE sf. Tă

iere împrejur [lat.].
' CIRCUMFERENŢĂ. 'CIE- 

CONFERENTA (pî.-ţe) sf. © A 
Linie curbă ale cărei toate 
punctele sînt egal depărtate 
de un punct din mijloc numit 
centru, şi care imprejmueşte o suprafaţă nu
mită „cerc” (iH 1213 ţ| ® Ocol, înconjur: ciroum-

Fig. laia. Circula- 
ţiunea sîngelui. 

CM. Circulaţia ma
re. — Cm. Circu
laţia mică. — AP. 
Artera pulmonară. 
— VP. Vine pulmo
nare.— I. Inima.— 
A. Aorta. — VC. 
Vina cavă. — AD. 
Auriculul drept.— 
AS. Auriculul 
sting. — VD. Ven
triculul drept. — 
VS. Ven t ric ul u 1 

sting.

îîJ-ir.T

lerenţa unul oraş t ® Suprafaţa' exterioară a unui 
corp [lat. + fr.].

'CIRCUMFLEX adj.
Qj Accent-», accentul A 
care se pune pe anumite 
vocale (în limba română 
pe a şi 1: A, î) [lat.].

'CIRCUMLOCUŢI- 
UNE sf. a? Perifrază, 
mai multe cuvinte în
trebuinţate pentru a 
exprima prin Înconjur o 
idee ce s’ar putea reda 
prin mai puţine cuvintej Fig. 1213. Circumferenţă.
' CIRCUMNAVIGAŢ lUNE, ' craoUMNAVIGATIB 

sf. a. Călătorie pe mare’ în juml unei ţări sau 
împrejurul lumii [fr.].
'dRCUMPOLAR adj. 9 In jurul polului, în 

vecinătatea polului [Ir.].
'CIRCUMSCRIE (-scrin) vb. Ir. © A mărgini, 

a pune un hotar n © A Foligon la o clrcumle- 
renţâ, a desena un poligon ale cărui toate laturile 
să fie tangente la această circumferenţă [lat.-t-fr.].

'CIRCUMSCRIPŢIUNE, ' cmCDMflCRJPTlE sf. 
© Faptul de a circumscrie, circumscriere 1[ ® 0 
Diviziune, despărţire ad
ministrativă, militară, fi
nanciară sau eclesiastică a 
unui teritoriu [fr. <lat.].

■CIRCUMSCRIS adj. ©
Care circumscirie, care 
înconjură: cerc ■» (Iu 1214)
TI ® Restrîns, mărginit, pu
ţin întins .
''CIRCUMSPECT adj.
Cu băgare de seamă, care 
ia bine seama, care bagă 
bine de seamă, prevăzător, 
prudent 1f K © NEomcnMSPECT [lat.].

■ CIRCUMSPECŢIUNE, 'craoUMSPECTIE sf. 
Băgare de seamă, pru
denţă, pază ]lat.].
'CIRCUMSTAN

ŢĂ (pL-ţe) sf. © îm
prejurare, particulari
tate sau amănunt care 
însoţeşte un fapt sau 
o ştire H ® Situaţiunea 
actuală a lucrurilor ţ 
® 2+1 circumstanţe atenu-* 
ante m- ATENUANT; cir
cumstanţe asiayante ev
agravant [lat.].

■CIRCUMSTANŢIAL adj. © Care arată o îm
prejurare, o circumstanţă t ® complement —:
complement care arată o circumstanţă sau o mo
dificare [fr.].

■CIRCUMVOLUŢIUNE sf. © încolăcire, învlr- 
tire în spirală în jurul unui punct central sau al 
unei axe II ® ^ ciroumvoiuţiuniie creierului, eşiturile 
semi-ciUndrice şi neregulate care se desenează pe 
suprafaţa exterioară a creierului (®j 1215) [fr.].

CIREAC = CIRAC.
CIREÂDĂ (pZ.-ezi) sf. Turmă de vite mari cor-

Fig. 1214. Cerc 
circumscris.

rk

Fig. 1215. Circumvoluţiunile 
creierului.

Fig. 1216. Cireada.
nute (fS) 1216): bani aveau, bucate aveau, cirezi de boi 
şl herghelii sumedenie (dlvr.) [vsl. £râda].
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P|R_ GIREAŞA (pî.-oşe,-eşl) s/. ♦ ® Poama cire- 
şuiui, din care se cunosc mai multe varietăţi: oi- 

Vrfly reşe amari, din care se face dulceaţă; cireşe pietroase, 
moacre, drăgănele, de Ispas SăU de Malu, CU carnea vlr* 
toasă; cireşe uitoane, albe sau galbene, cu gust dulce, 
uneori sălciu; cireşe dospltoare, albe-roşletlce, cam 

' sarbede la ^st; cireşe vişinatice, galbene-rosii, 
acricioase: cireşe neure, etc. n ® CIEEAŞA-LţrPULin = 
MATRAoţwA [lat. vulg.
*c e r Ss ia]..

Fig. 1217. Cireş.
CIREŞ sm. ♦ ® Pom din' fam. rosaceelor 

care produce nişte fructe cu sîmburi, foarte gu
stoase, numite cireşe (Prunus avium) (i|j 1217);

a se nlta la cineva ca la un ~ copt (Isp.l, a privi CU
drag H © cires-de-bArAcian. cireş- itic= vis inel 
[lat. vulg. *c e r 6 s i u s].

GIREŞAR sm. ® ® Luna in care se' coc ci
rc ş i 1 e, iunie Ţ[ © i = botqros.

GIREŞIU adj. De coloarea cireşelor: acolo 
vel g&sl doi pnl de datini, nnul .v şi altul trandailriu (isp.i. 

GIRETEL = CIHITEL.
GIREZAr sm. V Negustor care cumpără vite 

mari cornute, spre a le îngrăşa şi a le vinde apoi 
la salbanale: călătorul, după cblp şl port, e un negustor, 
vre-nn oizar ori -*'(car.) .

GIRIG sbsl. ® Termen de măsurătoare a pă- 
mîntului: un sfert de pogon ^ © O optime din- 
tr'o pline: bea o cinzeacă de rachiu şl o petrecea ou im * 
depline (lung.) [tc. Cejrek].
O GIRIGĂ (pZ.-lci) s/. ® Trans. Pietricică mică 
albă (vie.) IPAC.) H © Olten. Jocul în cinci pietre.

GIRIGĂI (pers. a 3-a: -câe) vb. tr. şi inlr. A ci
ripi: cita pasări mă vedeau Toate mă clrlcăiau (Toc.) [comp.
rus, ăirika tl].
O CIRIGLIG sbsl. Mold. X Terciu: mămăligă du
micată în apă sau în oţet (rv.-crg.).

*CIRILIG, CIRILIAN (ODOB.) adj. Alfabetulslo
vele inventate de apostolul C i r i 1 în veacul al 
ix-lea şi întrebuinţate la noi pînă la 1860 (s^ ta
bela m).

GIRIP-GIRlP I interj. Imită ciripitul păsărilor. 
GlRiPEAlA (pl.-ell) sf. Ciripit; d’asupra btzli- 

tnlnl întins, o ceată veselă, o ascuţită (Dlvr.) ( C LT i p i ).
CIRIPI (-pese) Vb. inlr. A scoate un glas ascuţit 

şi sgomotos, care constitue cîntatul anumitor pă
sărele: mierlele şl plţlgoll şueră şl ciripesc (Odob.) [onom.; 
comp. şi ung. c s i>r i p e 1 n i].

GIRIPIE s/. T7” Sforicică roşie pe care d întinde 
dulgherul'spre a însemna lemnul de tăiat sau de 
cioplit; drept ca pe în linie dreaptă, de-a dreptul: 
se duse drept oa pe * la palaturlle imul boier (isp.) [tc.
Cirp 1].

GIRIPIT sbsl. ® Faptul de a c i r i p i H © Cin- 
tare ascuţită şi sgomotoasă a păsărelelor: valuri ra-
sunătoare se răsplndeau... desmlerdătoare ca^ul păsărilor 
(6N.); pv. ext.: li creştea inima clnd anzea ^ul fetite
lor CBR.-VN.).

GlKiPITQR adj. verb. ciripi. Care ciripeşte: 
91 tot văzduhul era plin De clntece ciripitoare (coşB.).

GIRIŞ sbsl. Cocă subţire de lipit (preparată din 
rădăcinile unor plante): spetezeie ...se iipesd ou cocă, 
ou şl, Inarte rar, ou olelu (Isp.i [tc.].

GipiTEL sm., mai adesea ciritei pl. Mold. 
Bucov. A Tufiş de copăceii ne încurcăm printre clrltel 
de brad (CRG.)' Sub cel clrltel uscat. Nici n’a nins, nici n'a
plouat (VOR.) [rut. 6 e r e t „tufiş de papură”]; 
OGIRITENIE — ŞIRETENIE.

GIRITÎŞ (pl.-lşnrl) sn. Mold. — cnilTEL: luncile şl 
pometele, ~nrlle şl tullşnrlle ozar.1.

GIRIVIŞ rr cERVJŞ.
GIROS sm. = rizeafcA.

‘GIRQZA sf. f Boală de ficat caracterizată 
prin nişte granulaţiuni roşiatice: ciroza alcoolici
lor [fr.].
•GIRRUS sbsl. © Nume 

dat 'uneia clin cele trei 
forme principale sub care 
se înfăţişază norii, şi care 
seamănă cu lîna scărmă
nată (ia] 1218) [fr.].

GIRTA (pi.-te) sf. ® t 
Trăsătură cu condeiul, li
nie H © © Nici o nici 
o iotă, nimic: nu pot să Fig. i3iŞ. Cirrus.
schimb nici o Iotă, nici o din botărirea mea osp.) ^ ® Cli
pă, moment: Ercule nu pierdu nici o de timp (isp.i 
[vsl. 6 r u t a].

craus sm. — rizeafcA.
GIRVIŞ tw CERVJŞ.

OGIS = CU.
'GISALPIN adj. 9 De dincoace de Alpi. în 

partea Italiei [lat.].
GISLA ipl.-ie) sf. ® 1 Număr U © t Reparti

zarea proporţională a contribuţiilor, hotărîrea dată 
de fruntaşii unei obştii sau de aili oameni de în
credere, ce dare se cuvine să plătească fie-care cetă
ţean potrivit cu starea sa, spre a împlini birul 
ce se cere; foaia pe care e însemnată suma de
plătit, rol: băgind mina In sin, scoate clsla sa de dăjdil 
(GRiG.) U (3) Mold. A face a se aduna la sfat, a se 
strînge spre a se chibzui; a adună de la fie-care 
cîte o mică suină spre a putea face faţă unei chel-
tueli, unei plăţi: bletll oameni... se adunau, lăceauşl 
astlel mal dobindeau o aminare (i.-gh.) [vsl. ă i s 1 o ].

CISLUţ (-nesc) 1. vb. Ir. ® tA face repartiţia 
dărilor, c i s 1 e i: la primărie olslulau pe prispă, cltlva 
consilieri (vlah.) ţi © ® A împovăra, a pune în 
spinarea cuiva, a învinovăţi: ce-i mai cisiuiti atita 
pe bietul catihet t parcă numai el e de acela P (CRG.i.

2. Vb. inlr. Mold. ® A se sfătui, a face cislă: 
cel mal bătrlnl clsluesc In crlşmă dinaintea unul pahar de 
rachiu (şez.) H © ® A pune la cale; nu ştiu ce blchlrea 
şl clslula Plin prejnral că
ruţei (CRG.).

■GISTERNA (pl. -ne)
Sf. ® Basin sau groapă tŢ^”ri 
pentru strîngerea apei 
de ploaie ce se scur- 
ge de pe acoperişuri 
([11219) ţ® ^ Va- 
gon-~, vagon care ser- cjlţ-' 
veşte la transportarea 
ţiţeiului, benzinei, etc.

OCifSTI... = CINSTI... Fig- I219' Cisternă'
'GISTÎtA (pî.-te) sf. f Inflamarea băşicii [fr.]. 

OGIŞ-GEIfA pron. nehol. Cîtuşi de puţin: fără ca 
să se atingă şl să guste cineva măcar * dlntr'Insele (mar.)
[ceva].

GIŞIT sn. V ® Asortiment de mărfuri K ©Des
facere, vînzarc [tc.l.

GIŞMEA, t CEŞMEA (pl.-mele) sf. Fîntînă din 
care curge apa 
adusă prin ţevi 
sau conducte

Fig. 1220. Cişmele.

(1^ 1220,): In laţa bisericii... e vestita şl blnecnvlntata 
cişmea, numită Flntlna iul Manole (vlah.) [tc. 6 e S m e]. 
t CIŞMEGIU sm. ® ffi Fîntînar, cel ce face ciş

mele H © Dc aci, numele unui parc mare în Bu
cureşti (s»-F-lisT.) [tc. Cesmegl].
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t CIŞNIXJ shsl. V Expertiză pentru fixarea pre
ţului obiectelor de consumaţie (tc. 6esnl];

CIT (pi.-tuli) sn. ■ Stambă: temei îmbrăcate 
In ~iirt crRGj [tc.].
'CITA (-itez) vb. Ir. © rt A chema la înfăţişare 

(Intr’uri proces) H © A repeta, a reproduce exact 
cuvintele cuiva sau un pasagiu dintr'un autor f 
© A aduce ca dovadă, a pune de faţă: — nn tapt ţ| 
® A semnala atenţiunii publicului: ~ un militar 
pentru lapte de tăzboiu [fr.].

■citadela (pi.-lei s/. Getăţuie [fr.<it.]. 
CITAJNIE, CETăNni sf. ® t Citire, lectură: 

Bdincit Iu cttauia slovelor lunegilte şl mărunte (grig.i ţ| 
© cni Citire din cărţile de rugăciuni: toate cărţile bi- 
sei'loll şl toate cltanllle şl ctntărlle pre slavoneşte le slut 
(LET.); pe mulţi 11 tămădulse el cu cetaull (sad.) [vsl.].

CITAREA, ciTARţE s/. gS Stofă orientală din 
care se făceau odinioară anteriele: se iniătişă in an- 
tereul de citarea, cu scripca aşezată la glt (GN.) ; anterllle 
erau de ghermeslt, de oltarle (i.-eu.) [tc.].
'CITAT 1. sbsi. Faptul de a cită.
2. (pi.-ate) sn. = crrATiPNE ®.

'CITAŢIUNE, 'OITATTE s/. © A Hlrtie prin 
care se aduce la cunoştinţa cuiva să se înfăţişeze 
la ziua hotărltă înaintea judecătorilor: du-te acasă 
moşule, oă s’a pornit citaţia, o e’o primeşti (br.-vn.) ţ[ © 
Pasaj citat dintr’o lucrare, dintr’un autor [fr.]. 
t CITE.^Â, cetbalA (pl.-eii) sf. Citire, lectură 

[c i t i]. ■
•CITERNA (pZ.-no) sf. = cistŞjRNA [fr.]. 
CITEŢ, cETţiT 1. adj. Care se poate citi uşor:

ai o slovft mal citeatâ chior declt a dascălului Fricochi (Alecs.) .
2. şm. nai = anaonqst [vsl. 6111 c !].■
CITI, OETI (-tesc) vb. tr. ® A împreuna lite

rele alfabetului alcătuind din ele cuvinte t © A 
rosti cu glas tare sau a urmări pe rînd cu ochii 
cuvintele scrise sau tipărite; a lua cunoştinţă de 
conţinutul unei scrisori sau unui text tipărit 1 
© 0 A picepe ceva ascuns, a pătrunde ceva tainic, 
a ghici după anumite aparenţe: in ochii cuiva; 

printre rlndurl; In sulletul cuiva [VSl. ă I t ^]. 
CITIRE, CETIRE sf. ® Faptul de a c i t i ţ] © 

Arta de a citi.
CITIT, CETIT 1. adj. ® p. CITI f t © NECITIT 

t © 0' Instruit, învăţat, care a citit multe.
2. sbst. Faptul de a citi, citire.
CITITOR, CETITOR, -TOARE 1. adj. p. verb. 

CITI. Care’ citeşte.
2. sm. f. Cel ce, aceea care citeşte; cititor de stele, 

astrolog.
OCITOV adj. Trans. (sud.)• (sez.i (dens.) Sănătos, 
teafăr [bg. srb. 6 i t a v].
OCITOVI (-ovesc) vb. ir. şi refl. Trans. (bud.) A se 
vindeca, a'se tămădui [citov].

'CITRIC adj. St Acid»-, acid care se extrage mai 
ales'din zeama de lăinîie [fr.’

CITURĂ =
CIUTURA.

CIVB.4R (pZ.
-bere) sn. Mold.
Tr.-Carp. 0 Hîr- 
dău (@ 1221): 
cluberele cu care a- 
dăpau caii erau de 
BTglnt (LET.) [ung. 
csObdrJ.

CIUR ARARsm. 
ffi Cel ce face ciu- 
b e r e, dogar (H|
1222).

CIUBARAŞ (pZ.
-sşo) sn. ’ Mold.
Tr.-Carp. dim. ciu- 
BAR: i-au pus Intr'nn 

şl I-nu spălat Iru- 
muşel (SB.).
OCIUBEICA (pZ.
-ci) sf. Lulea scurtă: 
mozolea In guift o 
lără tlutiun (sad.) [comp. CIUBUO].
O ciubota... = ciobOTA... 
ociubOţicA = ciobotica.

Fig-. 1221. Ciubere.

I

Fif. 1222. Ciubarar (MoJ).

CIUBUC (pZ.-ce) sn. ® Pipă orientală cu ţeava 
foarte liingă [ 1223): se deprinde a bea calea tnicească

şl a turna dintr'un lung 
(NEGR.); 0 Înţepenise acolo, pri
didit de sloată, cu un de ghla- 
tă la gură (vlah.) '[ ® ffei Briu, 
dungă rotundă de tencuială 
sau din piatră cioplită ce 
se face de-a lungui unui pe
rete sau unui tavan, ori in

i

CIS-
CIU

Fig. IC23. Ciubuce. Fig. 1224. Ciubuc.

jurul unei coloane ([®] 1224) : rămase cu ochii In po
dele, numărind mecanlceştu ciu
bucele plalonulnl (D.-zanif.) V ® 
fr3" Scobitură, cu ridică- 
turi şi adîncături ce se face 
cu o rindea specială de-a 
lungul unei sclnduri sau 
unei grinzi ţ[ ® Vargă, 
dungă făcută pe o ţesătură K © X Un fel de 
aca(lca In formă de bastonaş [tc.].

GIUBUCAR (pZ.-are) sn. ® A Unealtă a zidaru
lui cu care se trag c i u b u c e pe pereţi ([^ 1225)

Fig. 1225. Ciubucar.

Fig. 1226, Ciubucare.

1f ® W33 Rindea cu care tîmplarul tace ciubuce 
de-a lungul unei scînduri sau grinzi (P1226).

CIUBUCARIE sf. col. ® Mulţime de ciu
buce de i'uma’t ţj ® a Totalitatea ciubuceior 
de pe un zid.
ţ GIUBUCCIU sm. ® S Cel ce face ciubuce 

de fumat 1] <t Slugă domnească sau boierească 
însărcinată a umplea şi a aprinde ciubucul Dom
nului sau al stăpînului: să mi-l iaci deocamdată-.' 
(FiL.); la Curtea domnească, unde erau mai mulţi 
ciubuccii, şeful acestora se numea cinbucci-başa: băr- 
batu-meu cel dlnttiuera ciubuccl-başa la CarageaiALECs.) [tc.]. 

GIUBUCEL (pZ.-ele) sn. dim. CIUBUC.
GIUGĂ sf. Ţintă; ®: e ciuca bătăilor, to(i dau în- 

tr'însul, toţi îi lovesc fcomp. srb. fiul; a ..vîrf’]. 
OGIUGALĂU, crocALAu sm. ® = ciocAlAu:
de la 1 le-care lum de-la noi din sat, avea cfte o mierţă de clu- 
călăi (RET.) H© Aforom.Ciucure, pompon, 
împletitură de mătase, de lînă sau de 
bumbac cu care se împodobesc hainele
(BRL.).
OGIUGI... = SUCI...
OGIUGIULA vb. Ir. Trans. A giu
giuli. a mîngiia.

GIUGIULAN sm. rsJcCrap mititel 
(sub 20 cm. lungime).
OGIUGIULEA npr. m. Mold. Bucov.
Tip legendar: ger do-ai lui sau gerul 
cinciuiei (VOR.), ger straşnic.

GIUGIULETE sm. ® Gocoloş H 
® ♦ Ciupercă comestibilă, cu pălăria 
alburie la început, apoi gălbuiesau roş
cată; numită şi „sbîrciog” sau „pup”
(Morchella esculenta) (®| 1227) [bg.
Cuăulka ,,moţ“].
O GIUGIULI (-meşa) 1)6. refl. A se stringe ghem, 
a se stîrci, a se pitula (r.-cod.) [srb. 6 u 6 a t i].

Fig. 1227. 
Ciuciulete.
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CIU- GIVGIUH. sbst. Ulucul, jgheabul pe care se 
/-,|l I scurge apa dintr’un izvor: luau apă ia gui4 din bote 

U şii (âoind gura—, se clSteau pe mllni (D.-zamf.i [bg.].
GiyciURE sm. ţ Plantă ierboasă, acoperită 

cu peri moi suri, cu l'lori violete sau albastre (Cam- 
parmla olomerala)
(rJ] 1228) [ung., 
c s 11 c s o r],
OGIUCIUREU 
(pj.-reo) sn. Bucoif.
(LIU8.1 = orţrcnm.
O GIXJGOARE =
CICOARE: tlerb ^ ce 
se dă Ia calea (VOR.).
OGIUGUR sm. 
mai adesea cnjcURi 
pl. Maram. 0 Pan
taloni (BRL.l.

GIUGUR2 !»• CIU
CURE. Fig. laaS. Fig. 1229.

GIUGURAŞ sm. Ciuciure. Ciucuraşi.
® dim. CIUCURE •a
® pl. ţ Plantă ierboasă, cu Hori albe-roşioare, 
dispuse în mici capitule: fnumită şi ,,bosacă” sau 
„floarea-ciumei” ( Adenbsiyle salbifrons) ([a) 1229).

GIUGURAT adj. împodobit cu ciucuri:
pădurile... cluouiate de olusoare idlvr.).

GIUGURE, CIUCUR sm. ® împletitură de lină, 
de bumbac, de mătase, 
de fir, etc., de formă ro
tundă sau conică, care 
se coase ca podoabă Ia 
marginile hainelor, mo
bilelor sau draperiilor 
('•]_ 1230): eu stăm la terea- 
stră şl mă Jucam cu ciu
curii de la perdele (vlah.) 1 
© Pt. anal. Ori-ce atîrnă Fig. 1230. Ciucuri.
ca nişte ciucuri: ciucuri mari de piatră atlmatl de 
taran ca nişte torturi de ghlată (vlah.) 1f @ A ciUCURUL- 
VOraiCULUI = TRIFQIU-ROŞU H ® 0 Plin ~ (de 
păduchi, de riie, etc.), acoperit 
CU totul, plin şi îndesat: ne 
trezim Intr’o bună dimineaţă plini 
ciucur de rlle căprească (CRG.) [ung. 
c s u k o r].

GIUGUREL sm. ® dîm. ciu
cure. t ® trans. ♦ CIUOUREI- 
DE-PAPURE (pAc.) = CRIN-DE- 
PADURE.

GIUGUŞOARĂ (pJ.-re) sf. 
ţ, ® Plantă ierboasă, cu tul
pina şi l'runzele sure acoperite 
cu perişori scurţi, cu flori albe;., 
creşte prin locuri nisipoase şi ll 
pietroase (Alyssum incanumi 
(al 1231) 1f ® pJ.=albjtA.
GiyDÂ (pi.-do) sf.® t Minune, 

miracol H d) Maram. Mirare (brl.)
H ® Necaz, supărare, pică: au 
trecut pe lingă mine vorbind ou mare

(Crg.); a muri, 0 a crăpa de —'; mi-o * mi-e necaz, 
îmi pare foarte rău: ll ora ~ cum de să caice vorba 
tatălui său (isp.); in ciuda, în necazul, spre marea 
supărare; a (ace cuiva Ina face ceva dinadins, 
ca să-l supere t ® ® ciuda lui Arhanghel, ziua Mi
nunii Arhanghelului Mihail (6 Sept), ţinută de să
teni, ca să fie feriţi de mînie [vsl. cu d o].

GIUDAT 1. adj. ® t Minunat, miraculos 1) 
© De mirare, foarte curios: lucrurile luau o întorsă
tură »ă [D.-ZAMF I.

2. adv. De mirare; cu o căutătură ciudată; în- 
tr'un mod ciudat: de ce s’a uitat aşa de — la mine ? (vlah.) 
[ciudă].

GIUDÂŢENIE, ciudAtie sf. Lucru ciudat, 
întîmplare său purtare ciudată: tinereţea are multe 
oiudătenil de acestea (sad.) ; toate nesăbuitele cludătll ale 
unor aşa discordante contraste (ODOB.).
I t GIUDEASA, sf. mai adesea ciudese pl. = 
CIUDA ® ®‘ [vsl. dudese].

GIUDI (-dese) vb. refl. ® t A se mira, a se mi
nuna: In deşert dar ti-e mirarea şi In zadar te oiudeştl

Fig. 1231. 
Ciucuşoară.

iPANN) ţf ® A-i fi c i u d ă, a-i fi necaz, a se înciuda: 
mă oiudeam In mine oum de să nn-1 văz Încotro a apu
cat (ISP.).

GIUDOS adj. Plin de ciudă, necăjit, su
părat: apoi, ciudoasă, II Împinse de spate înaintea ei 
(6AD.).

GIUEN sbst. Săpunel, întrebuinţat la facerea 
halvalei şi la parfumatul rufelor [tc. iu yen].

GIUF1 sm. i ® = CIU HUREZ; în Mold. cunoscut şl 
sub forma CIpF: iar ciolul Jumeşte că noaptea fără somn 
In veci o va petrece (don.) ® Pasăre de noapte, de

Fig. 1232. Ciuf-pîtic. Fig. 1233. Ciuf-de-baltă.

18-20 cm. ce seamănă cu bufniţa; trăeşte prin 
livezi, grădini şi vii, stînd 
toată ziua nemişcată într’un 
copac, în a cărui scoarţă se 
confundă prin coloarea pene
lor sale, şi numai după apusul 
soarelui porneşte să-şi caute 
hrana; numită şi ,,ciuf-pitic‘'
(Scops Aldrovandi) (jl|1232)l[®
~-DE-cîMP, ~-DE-BAiTA. varie
tate de ciuhurez, avînd pe cap 
un moţ mic alcătuit din pene 
scurte; petrece în timpul zilei 
printre ierburi sau trestii ( Otus Fig. 1234. Ciuhurez, 
brachyotus) (®| 1233).

2. (pl.-inti) sn. ® Moţ de păr, smoc de păr sblr- 
lit în virful capului t ® f Părul capului li ® F 
Om, copil cu părul sbîrlit, nepieptănat; aci luseşi, 
cinlnle P (Dlvr.) .

3. adj. Cu părul sbîrlit, ciufulit: iapă(pann) 
[comp. it., c iu f I o ].
O GIUF2 adj. Maram. De rîs, ridicul (brl.) [ung.]. 
OGltfFALA (pl.-leli) sf. Trans. (bud.) Batjocură, 
bătaie de joc [ciuf2].
O GIUFELNIG sm. Mold. (sez.) Om căruia-i place 
să-şi bată joc de alţii [c iu f a 1 ă].

GIUFULI1 (-uisso) vb. tr. A trage de ciuf, 
punînd părul în neorlndulală, a sbirli părul; ®:
tremura ca brebeneii clulnll(i de vlnt (dlvr.).
O GIUFULţ2 (-uleso), OIUFULUţ (-uesc) Vb. tr. 
Mold. Trans. A lua în bătaie de joc: Două lemne se sfă
desc Şl mereu se ciufulesc (IK.-brs.) [ung. csufolni].

GIUFyT adj. şi sm. Sglrcit, avar: nu-ti spusei 
frate P este un bătrln (Car.) [tc.].

GIUGULI (-uleso) 1. vb. tr. ® A mlnca ciupind 
cu ciocul(vofb. de pasări): văzu cloşca cloncănlnd şl 
puii., ciugulind melu de aur (isp.i ţf ® Pr. anal A 
mînca fără poftă, a gusta, a pişcă cîte ceva din 
fie-care mîncare 1f ® A rupe, a ciupi cîte puţin cu 
dinţii, cu unghiile, cu un obiect tăios, din ceva: 
tşl ciugulea nnghllle de la o mină (D.-zamf.).

2. vb. refl. F A se săruta {vorb. de îndrăgos- 
stiţi): vă retragetl... ca să vă ciuguliţi ca doi bnlubaşl 
(ALECs.i [comp. OIQC].

GiyBA (pl.-be) sf. Mofd. Bucov. (vic.)® Par înfipt 
în păinînt, avînd la capătul de sus un mănunchiu de 
paie sau de fin, ca sperietoare pentru păsări, ca 
semn de hotar, etc. f © F Gap ciufulit: să-ti bagi 
şl tu clnha ta cea răpănoasă şl hlrsltă acolo (sb.) [c i U f]■■ 
O GIUHEIE = OIOVEIE.

GIUHUREZ, OlDHURETE sm. i Pasăre de 
noapte, un soiu de bufniţă, cu ochii mari galbeni, 
cu cîte un moţ de pene deasupra urechilor; nu
mită şi ,,huhurez”, „(hu)hurez”, „huhurete”, 
,,ciof”, ,,ciuf-de-pădure”, etc. (Otus vulgaris) 
([^ 1234); cluhurezll, te apucă răcori de groază, olnd 11 
auzi (ISP.); im cluhmete Inflotă pădurea cu strigătul lui
(s.-ALD.) [ciuf + huhurez].
O GIUJDI, ooiuşDi (-deso) vb. refl. Mold. A ciuli

278



se speria {vorb.de cai) [si. 6ui-

Pără urechi 
spec. de

sau
oi

cu urechi 
sau de

foarte
clini)

Fig. 1235. Ciulin.

Fig. 1236. 
Microbii

urechile; a 
daţi].

CIUL adj. 
mici (vorb. î 
[ srb. cula].

CIULAMA sf. X Mlncare de pasăre sau de 
vînat, cu sos alb de făină amestecată cu unt: 
despre bucate de cele sănătoase... baclava^ cheschet, nici 
nu se pomeneşte ialecs.) [tc.].

CIULEA sf. Jurubită (de aţă) [tc. 6ilă].
CIULI (-lese) vb. ir.

A ridica urechile ţinîn- 
du-le drept în sus {vorb. 
de cai, de măgari sau 
de catîri): an început.... 
caii să-sl ciulească urechile 
(CAR.) [srb. dulit.i].

CIULIN sm. ♦ ®
Plantă spinoasă, cu 
flori roşii purpurii, rar 
albe (Carduus nulans)
([^ 1235): fără să-l pese 
de ciulinii si rugii ce-1 tăiau 
picioarele (dlvr.) ® t = 
soăin-MAaABşisc ţ® = 
văKQA-cioBăNULDi1 ţ ® = CORNACI [rus. 6 i 1 i m fl

CIULINOS adj. Spinos, ghimpos [c ulin]. 
OCIULUiViEA sf. Olten. (Wrc.) X = CIU
LAMA.

CIUMĂ (pl.-mi,-me) sf. ® ^ Boală molipsi
toare, epidemică, care pricinueşte 
o mare mortalitate în oameni 
([Bl 1236): a lost In multe rlndurl in 
tară (i.-oH.) n ® ® p Fiinţă nesufe
rită prin răutatea ei sau care te spe- 
rie prin urîciunea ei: să scape lumea de 
o sl de-o holeră ca tine (isp.) K ® ţ 
CiyUA-FETEI =LAtrB ţ FLOAKEA- 
ClţFMEI = croCUBAŞI II ® ţ IAKBA- 
ClţlMEI = CIUMABEA ţ[ ® a RADA- 
CJNA-CIPMEI ^ CAPTALAN [VSl.]. ciumei.

CIUMĂFAIE, cidmAtoaie Sf., ciumAfai sbst. 
Mold. Bucov. frans. 4 =LAint: taci, măi, eşti prost P al 
m Încât clnmalal p (sad.) ; el era ca o ciuinăloale brumată (ret.) 
[comp. ung. c s u d a f a].
b CIUMAHAI. sbst. Bucov. # = LAUR: de friguri se 
pisează olteva Iruqze de 9I se dă 
de băut (VOR.).

CIUMAREA, OIUMABE sf.
♦ Plantă ierbo'asă cu flori li
liachii; numită şl „iarba-ciu- 
mei” sau ,,scrIntitoare" (Ga- 
lega officinalis) (dl 1237).

CIUMAT adj. şi sm. f 
Bolnav de c i u rh ă, molipsit 
de ciumă: rare-ori bolnavul alun
gea ou viată la ctmpul ciumaţilor
(l.-GH.).
O CIUMELCITURĂ (pl.-turi) Fig. 1237. Ciumărea. 
Sf. Băn. Ghicitoare, cimilitură:
numai cel ce ştiu deslega ghloltura sau cimnelcltura lui Ig
nat, pot lucra In această ziuă (NOV.).

CIUMELI... OIUMILl... rr OIMILJ...
CIUMOS' adj. / De c i u m ă, de care se mo

lipseşte cineva de ciumă: ®: cari nu sint molipsit! de 
sunarea clumoasă a coruptlunll o.-gh.).

CIUMP sbst. Găpătîiul rămas dintr’o ramură 
trunchiată sau dintr’o coadă (de cîine, de pisică, 
etc.) retezată [comp. ciomp].

CIUMPĂGI = CIUMPAVI : Mărgăritar înflorit, Cine 
ml te-a ciumpăglt ? (toc.).

CIUMP AN sbst. Olten. Trunchiu retezat, buş
tean [c i u în p].

CIVMPAV, ciMPAV adj. ® Ciuntit, retezat, 
trunchiat t ® Cu picioarele amorţite, înţepenite: 
Slăvindu-l picioarele clmpave (bd.-del.) [comp. ClţlMP].

CIUMP A VI, oimpAVJ (-ăesc) 1. vb. tr. ® A ciun
ti, a reteza, a'trunchia: aş vrea să-l clumpăvesc aripile 
(D..ZAMF.) U ® A face să se Înţepenească picioarele 
(cailor) de multă alergătură: Patru (cai) aoborit, cinci 
a clnmpăvlt (pamf.).

2. vb. intr. şi refl. A li se înţepeni picioarele

{vorb. de cai): Murgu ml s’a clumpăvlt, Şl-ar trebui pot
covit (PAMF.); catlrul... no cimpăveşte de picioare (mai.) 
[c i u m p a v].

CIUMPEIU (pl.-ele) sn. ş^Unealtă a dogarului 
cu care crapă cercurile (dj 1238)
[c i u m p].
OCIUMPpiU... = oiMPpin... 
o CIUMURLUEALA (p(.-eli) sf .Mold.
® f ® Aplecare, indigestie ® 0- 
boseală mare, spetire [ciumurlui]
O CIUMURLUI (-iiesc) vb. refl. Mold.
® ^ ® A i se apleca f ® A li sdro-
bit, spetit, rupt de oboseală [ung. Fie. 1238.
csâmărleni; comp. şi cermAldj]. Ciumpcm.
O CIUN iw CIN.

CIUNG 1. adj. şi sm. Căruia-i lipseşte o mină 
sau un braţ: o păpuşă mică de porţelan, »'ă de o mină 
(VUtH.); să te ferească Dumnezeu de bătaia ciungului (Znn.)

2. sm. Şi (pZ.-guri) sn. * Copac căruia i s’au tăiat 
sau căruia-i lipsesc mai toate crăcile; arbore pitic, 
nedesvoltat: cauza uscării acestor ...-~1 e... un (el de 
gindac mic (mar.) [comp.it. cionco, ung. esonk, 
etc.].
OCIUNGARsm. ♦ Copac cu crăcile retezate; 
copac cu virful trunchiat: nalt. Nalt şl minunat. De 
coală curat. De crăci dărimat (TOC.) [c i U n g].
O CIUNGĂRI (-resc) vb. tr. A reteza {in spec. cră
cile unui copac); a ciunti: Ei atunci or ~ Floarea dintre 
vii GK..SRS.); Florea-’nllorltnl clnngărl oleacă degetul mic al 
Ini Fipămş Pătm (Ret.) [c i U n g a r].

CIUNGI (-gesc) vb. tr. ® A face c i u n g; a ciunti 
H ® = ciunqAhj.

CIUNT adj. ® Ciung: se vede că-l urltă, <~ă, 0- 
loagă, cocoşată alccs ) H ® Cu urechile retezate, cu 
coada trunchiată t ® Cu un corn rupt, numai cu 
un corn {vorb. de boi): 11 lăsă-^ şi de im com (isp.) 
[comp. ciQNa].

CIUNTĂ (-tez), CIDNTJ (-tesc) vb. tr. ® A reteza, 
a trunchia; a tăia virful; spunea că a cluntat din mn- 
steată (RET.) ţi ® A lăsa ciunt: scotea ochi, tăia mini, 
ciuntea şi seca pe care avea prepus(NEGR.i ţ]® A tăia Scurt, 
a scurta; ® Răn'mă tem că m’a afla Şl ml-a ciontă viata 
(BRI-); fusese silit să-şl ciontească fericirea vilegiaturii de la 
Văleni (BR.-VN).

CIUNTITURĂ (pZ.-turi) Sf. ® Faptul de a 
ciunti TI ® Lucru ciuntit, retezătură.
OCiyP sm. Trans. ® Ciuf, smoc de păr: işi întoc
meşte >vli cel de păr... şl intră la Împăratul (ret.) r © Lîna 
ce rămîne în pieptenii de scărmănat (pac.) [sl.âupă]. 
OCIUPĂ1 (pZ.-pe) sfTr.-Carp. Apă călduţă în care se 
scaldă copiii din faşă: Eu mă duc, mlndro, la loc, To-l 
puue clupa la (oc ok.-brs.) .
OGiyPA2 (pZ.-pe) sf. Băn. (uua.)
Oaiă cu gura strimtă.

CIUPAG (pZ.-age) sn. ® Haină 
femeiască care acopere trunchiul şi 
braţele, strînsă pe trup, făcută din 
stambă sau dintr’o stofă subţire şi 
căptuşită de obiceiu cu americă 
(H 1239) [vsl. 6u p a gă].
OGIUPĂGAR (IU) (pZ.-are) sn.Băn. j 
(UU3.) & = brasierA ® [ciup ag].
OGIUPĂI vb. tr.Tr.-Carp. A scălda, 
a îmbăia (copiii): Ml se şede dtSgcs- 
tită Ca laprimcă ciupăltă (BRl.) [C i U p ă].

GIUpArA (-păr) vb. tr. ® t A fiu- Fig. 1239. 
guli, a c i u p i de ici de colo ţ © ® Ciupag.
A lua, a pişcă sau a fura cîte puţin: 
a .iumuli: botul te oiupără (Jip.) * ® Trans. (bud.) = 
onîpELţ ®.

GIUPEALĂ (pZ.-eli) sf. ® Faptul de a c 1 u - 
p i H (® Sumă cit de mică pe care caută cineva s’o 
scadă din ceea ce are de plătit: umbli după să mai 
scazl ceva din preţ (br.-vn.) ţi® F Furt mic, neînsemnat: 
al tăcut In carte-ţi oare-care împrumuturi tăinuite, adică 
cum am zice vre-o (ODOB.) [o i U p i].
O GIUPELI, oruPiLt (-lese) vb. tr. Mold. Băn. © A 
jumuli (o pasăre): Fură rata din culcuş... Ş’o ciupele-pe 
picioare (ik. brs.) ; află... pre o muiere singură care ciupllea o 
rată (ciAuş.) t ® A opări; a pîrii (un porc): si-a 
făcut foc, a clupellt vinatul şi Începu a-1 frige (mera.) . 
[ung. o s u p â 1 n i].

CIU-
CIU
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CIU-
CIU

crUPţSRCA (pi.-ci) sf.ţ, ® Plantă, criptogamă 
comestibila, cu pălăria cărnoasă, albă, adesea pă
tată cu galben, cu gust şi miros plăcut, numită şi 
,,burete”, ,,ciupercă-de-gunoiu”, etc. (Auaricus 
campestris, Agaricus pratensis) {:■]] 1140); f 
atita ]al In olnpeicll nu-i pagubă mare: Şl de m’a răpune 
şl pe mine, atita jal In ciuperci, căci n’are cine aă pllngă după 
mine tisp.); a răeă'ri ca ciupercile, a răsări deodată, pe 
neaşteptate sau în număr mare: n’am înnecat mai 
mult deolt un Lipovan, şi-acum răsar din toate ungberlle, ca 
ciupercile (Alecs,) H ® Trans. (PAc.) = TURTA-V4CII 
U ® Trans. -^-DE-BRAD (pAc.j 
= PţTA-VAOn I ® Trans. ~- 

de-fe-coastA, ~ domneasca 
(PAC.) = pitabcA ® t © Trans.

Fig. 1240.
Ciupercă-de-gunoiu.

Fig. 1244.
Ciuperci-de-pivniţa.

cw-PUTDHOASA (PAC.) -- baloşel t ® CIDPERCA-DE- 
pţVNiTA, ciupercă mare spongioasă, cu miros 
neplăcut, ce creşte prin locuri umede, în 
pivnife, pe lemne putrede şi, cînd se află în 
plină vegetaţie, lasă să pice dmtr’însa picături de 
apă care distrug cu timpul lemnele de construcţie; 
numită şi ,,burete-de-casă” (Merulius lacrymans) 
(ă) 1241) II.® iron. .a Pălărie de femeie, mică 
şi caraghioasă [comp. ung. c s ip e r k e).

CIUPI (-pasc) 1. vb. tr. ® A apuca între degete 
pielea, strlngîn(i-o H © A pişcă cu ciocul 1 ® A 
rupe fărîmitură cu fărîmitură din ceva H ® A 
fura cîtc puţin; a stoarce o sumă cit de mică de la 
cineva: mărturisesc o'aş ti vrut grozav aă-1 ciupesc ceva 
(VLAH.) f ® A căuta să scadă cît de puţin dintr’o 
sumă ce are de plătit t ® A Înţepa, a pişcă la 
limbă H © ® A înţepa cu vorba: să ciupească cu 
vorba pe tetele mari cari se ruiylnează (dlvr.).

2. «6. refl. iTon. A se îmbăta uşor: 11 plăcea 
să se şi ciupească des (lung.) [COmp. srb. 6u sati].

CIUPIC = CIPţC ; era îmbrăcat cu galbeni (isp.).
CIUPiLI fw CIUPELI.
ciupit' adj. ® p. CIUPI n © ■» (de vărsat), cu 

pielea obrazului găurită de pe urma vărsatului.
CIUPITURĂ (pi.-turl) sf. ® Faptul de a ciu

pit© Senin ce rămîne pe piele, (ie pe urma ciu- 
pirii t ® A — de vărsat, semn rămas pe obraz la 
persoana care a zăcut de vărsat.
OGIUPOS adj. Trans. Maram. Urît; nepieptănat
(BRL.) [ciup].

CIUR (pi.-urnri) sn. ® Sită, măi adesea cu fun
dul de piele, cu găuri mai mari pentru cernut gră
unţe, nisip, etc. (ÎD 1242); a vedea ca prin a vedea 
nelămurit, oa printr’o pînză; oit duce ■»ui apă, nimic; 

trecut prin * şi prin dirmon (sau prin altă), trecut
prin multe nevoi, păţit, cuj multă experienţă t 
© Obiect în care sînt ori 
s'au făcut găuri rnulte şi .^nsaMMn

Fig. 1242. Ciururi.
dese ca 1a un ciur: ulucile erau » de găurile prin care 
Ieşeau Ia uHtă clinii (i.-oh.) ; a Iaca a face multe găuri, 
a găuri în multe locuri t ® Gherghef mic, rptund, 
pentru brodat; ‘«ui era instrumentul de lestonat al damelor

romăne din timpul Iul Caragea (nL.) ţ] ® Una din ceie 
patru despărţituri ale stomacului rumegătoarelor 
ţf ® ± -~ui Iul Eratosthene, procedeu pentru aflarea 
numerelor prime, cu ajutorul unui tablou II®* 
oiUBUL-ztNELOB = tubtA [lat. Vulg. c i b r u m < 
clas. cribruml.

CIURAR sm. ® V Cel ce fabrică sau vinde 
ciururi.
O CIURAŞ (pl. -aşa sn. Băn. Kv Lingură mare 
de tinichea, cu găvanul ciuruit, cu care se scoate 
urda de pe căldare [ciur].
O CTURAT adj. Cu găurele ca la ciur (se 
zice mai’ ales despre anumite cusături): Băiuta,
poale —e, Rău te-am visat astă-noapte (NOV.).
O CIURATURA (pî.-turl) sf. Băn. (uua.) Cusătură 
cu găurele, cu ajururi [ciurat].
O CIURGĂ (pi.-ci) sf. Băn. i = CţlBoA.
O GIURGEA, CIUBCICA = SURCEA. SUBCICA: punlnd 
la cluicele şl tot snlllnd, a aţltat un foo bnn (orig.).
O GIURCEL sm. Maram. Cercel (brl.) (pap.i. 
o GIURGŢGA •«- CIURCEA.
O GIURGÎUVEA = CERCEVEA.
OGIURDĂ (pi.-de) sf. Tr-Carp. Olten. Mold. = 
CIREADA: UI dau tuime de ol, ciurde de bol şl bani 
citi 11 putea duce (ret.) ţ| © Cird, grămadă: l-a Ieşit 
Titirezul ou ciurda sa de copil (SB.) [ung. C S 0 r d a]. 
O GIURDARsm.Trans. Văcar: spun evului să nu scoată 
vaclla pină vă sculaţi voi (ret.) [ciurdă].

GIUREG (pi.-eouri) sn. X Plăcintioară cu brîn-
ză; să înveţe a plămădi pini, <~url, colaci (ALECS.i [to.].

GIUREGAR sm. Cel ce face sau vinde du
re c u r i: Iu ridicat la rangnl de ^ a casei (alecs.) .

GIUREGHIU sm. X =CIUREC: copiii... Indopln- 
du-se cu clurechl... luau şl. el parte la veselia obştească 
(HL.)

GIUREL (pi.-ele) sn. dim. ciur.
O GIUREŞ sm. Olten. Băn. = cireş.

GIUREZ.= CIUHUREZ.
GIURIGA sf. ® (R Sărbătoare populară, 

care este in ziua de 15 Iulie [după numele muce
nicului Chirie, care se serbează în această zi; 
comp. şi big. ăurika].
O GIURpiU (pi.-oaie) sn. Trans. (conv.) (vic.) Şipot, 
izvor care curge pe un scoc îngust.

GIURUG (pi.-ucurl) sn. Rămăşiţă de lepădat, 
lepădătură, fiinţă netrebnică: te miră ou ce .«cori, 
de oştire veneau, să zică că se tlueau de cnvlnt (isp.) 
[tc.].

GIURUI (-uesc; pers. a 3-a: -ueşte şi -ue) 1.1)6.ir. 
® A trece prin c i u r, a cerne cu ciurul; ciuruia gu
noiul să-l găsească banul (Pann) © A face găuri multe 
în ceva, a găuri peste tot.

2. vb. inlT. A curge, a ţişni ca dintr’un ciur (vorb. 
In spec. de ploaie, de lacrimi, etc.).

GIURUIÂlA (pi.-leii) sf. ® Faptul de a du
ru i H ® Ceea ce s’a ciuruit, ce a trecut prin ciur 
(grăunţe, nisip, etc.).

GIURUIT 1. adj. ® p. ciURui I © Găurit 
peste tot, străpuns (de gloanţe, etc.): stindarde ciu
ruite de gloanţe llntură’n vint (vlah.) f ® Ciupit de 
vărsat: o babă... In obraji oa (m burete (Dlvr.).

2. sbst. Faptul de a ciurui: ei sta la ~ui şi datul 
grăunţelor la cal (ON.).
OGIUSGĂ, ciuscHiE sf. Băn. Par gros care ser
veşte ca pîrghie la încărcarea buştenilor pe săniu
ţele care-i scoboară de la munte [ung. c s u s z k a1.

GIUŞ21 interj. Strigăt cu care se îhdeamnă mă
garii la mers: —. măgăruşi 

GiyŞGHIE w CIUSCA.
GiyŞDI = CIUJDI.

OGIUŞNi (-neso) vb. inlr. Bucov. = croşTI: apoi 
cluşneau repede pe uşă (grioj.

GiyŞTI I = TUSTI!
OGIUŞTI (-teso) vb. intr. Mofd. A sări repede şi 
fără veste; a ţîşni [du ştii].

CIUT 1. adj. Fără coarne, care n'are coame:
oale ciută.

2. CIUTA (pi.-ts) Sf. ® yt. Femeiuşcă cerbului 
([Ş] 1243): această cerboalcă era una din cele cinci ciute ou 
coarnele de aur (isp.i f ® ♦ lARBA-OIUTEI1, frumoasă 
plantă, numită şi „iarba-lupulul”, cu flori galbene, 
care creşte prin pădurile de pe munţi (Dormiewm
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I.-A. Candrea.— Dicţionar enciclopedic ilustrat



PLANŞA II

CIUPERCI NECOMESTIBILE

CIUPERCI VENINOASE

-V '

EXFLICAţIUNI LA PLANŞELE I Şl n;

I. Burete-bâlos (Hygrophorus ebnrncus).— 2. Burete-şerpesc (Lepiota procera).— 3. Buretele-oilor con-
fluens).— 4. Bureţi-călugăreşti (Polyporus frondosus).— 5. Bureţi-rfe-conopide (Clavaria coralloîdes).— 6. Biireţi- 
de-stejar (Fîsiuîina hepatica).— 7. Bureji-galbeni (Canfharellus cibarius).— 8. Ciuciulete (Morchella csculenta). —• 
9. Ciupercă-de-giinoiu catnpesiris).— 10. Cocîrle (Mat asmius scorodoniusj.— ii. Creasta-cocoşului® (Cla
varia /lava).— 12. Drehle (Auricuîaria mesenterîca).— 13. Flocoşel (Hydnunt repanduni).— 14. Ghebe (Armil- 
laria melUa).—15. Gheabă-de-hrad (Lepiota clypeolarîa).— 16. Gheabă-de-pădure (Collybta longipes). — 17. Giugan 
(Armillaria itnperialis).— 18. Hulubijă (Russula auraia). — 19. Iuţari (Lacfarius piperatus). — 20. Laba-ursuluii 
(Clavaria aurea).— 21. Mănătărci (Boleius edulis).— 22. Meloşel (Clavaria /orntosa).— 23. Nicoreţi (Tricholoma 
Georgii).— 24. Nicoreţi (CHtopîlus prutiulus). — 25. Păstrăvi (Pleurolus ostreatus,—P, serotinus).— 26. Pita-vacii 
(Boletus bovinus).— 27. 28. Pitărci (Boleius scaber, Bol. lurîdus).— 29. Pitărcuţă (Boleius versipellis). — 30. Pi- 
toaşcă (Boleius granulaius).— 31. Popenchi (Coprxnus airatneniarius).— 32. Popinci (Pluleus cervînus).— 33. Po
pind (Pholioia muiabilis).— 34. Porcan (Hydnum imbricaium).— 35. Rămurele (Clavaria botrytis). — 36. Rîşcov 
(Lactarius deliciosus).—37. Sbîrciog (Morchella conica.—M. bohcmica).—38. Sbîrciogi-graşi (Gyromitra esculenta).— 
39. Tremurici (Trcmellodon gclaiinosutn).— 40. Trufe (Tuber melanosporum).— 41.. Turta-vacii (Boletus luteus).— 
42. Urechea-babei (Pezîsa aurantia).— 43. Vineţică (Russula delica).— 44. Vineţică-cu-Iapte (Lactarius volemus).— 
45. Babiţă (Fotnes Jomentarius.— F. igniariu$).—<^6. Barba-caprei (Clavaria vîscosa),— 47. Burete-de-rouă (Copri- 
nus mîcaceus.—C. nycUiemerMS. —C. plicaiUis.—C, radiaius. — C. stercorarius).— 48. Burete-de-soc (Hirneola au- 
rtcula Judae).—49. Burete-pucios (Phallus impudicus).— 50. Buretele-calului (Coprxnus fimetarius),— 51. Ciupercă- 
de-pivniţă (Merulius lacrytnans). — 52. Flocoşel-albastru (Hydnutn suavcolens). — 53. Pălâria-şarpelui (Coprinus 
picaceus). — 54. Steaua-pămîntului (Geaster hygrometricus.—G. ntamniosus).— 55. 56. Văcălii (Polyporus).— 57. 
Băloşel (Russula foetens). •.— 58. Băşina-porcului (Lycoperdon gemtţxaium). — 59. Burete-de-nuc (Polyporus squa- 
mosus).— 60. Burete-roşu1 (Mycetta strobilina).— 61. Buretele-cerbilor (Sclerodertna vulgare),— 62. Bureţi-flocoşi 
(Lactarius torminosus).— 63. Bureţi-pestriţi (Amanita muscarxa).—. 64. Ciupercă-albă (Amanita phalloides).— 65.

Gogoaşă (Lycoperdon bovista). — 66, Hrib-ţigănesc (Boletus lupinus.— Bol. Safanas).

f.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat.



Fig. 1343. Ciută.

austriacum);—FLOAEEA-oiţTTEi oAmţrsA ® :— 
lARBA-crţTTEI2 = URECHELNITA ^ « MASEAUA-
ciţtTEi ••• mAsea H © ♦ pArul-CIUTEI - veri- 
QAB ® [comp. alb. bg. srb.
§ u t, ung. s u t a.].

CIUT AC 1. adj. Cu coame 
foarte mici, aproape ciut.

2. adj. si sm. Poreclă dată 
Turcilor: Turci şl Uoldovenl 
loarte mulţi (let.).

■ ciutura (pl.-uri) Sf. ®
Găleată de puţ ([®]1244): apa
este Închisă «1 ciutura priponită (SB.); ^___
0; a turna cu'clntura, a ploua ca —- ^
şi cînd ar turna cu găleţi: tri
mise asupra locului o vijelie s.l o 
ploaie de turna cu ciutura (isp.)
® Căuş, blid, cupă (la 
roata morii de apă) ([®]
1245) Ti ® Trans. Maram.
Partea pipei unde se pune 
tutunul: Făr’ slujeşti pe o 
tundră sură Şi pe-o pipă cu *
(iK.-BRs.) 1 @Băn. O Vas mio 
de lemn de păstrat apă la 
clmp [lat. vulg. *chy t r a 
(< gr. X“TP“i de unde şi it. 
c i o t o 1 a, etc.l.
O CIUTURCĂ sf. Oaş 4 
Buştean rămas In pămînt, 
după ce s’a tăiat trunchiul.

GIUTUBICA (pl.-rele) sf. dim. CIUTURA: să-mi 
cauţi ^ouă ciufurele să ml le legi de picioare (isp.i.

Fig. 1344. C. Ciutură.

wi

CIUTUROS adj. ®
=CIOTORQSt® Sân. Sbîr- 
lit, ciufulit.
OCIUVANIU (pf.-anie)
sn. ® Sân. Albie mică de Flg:- I245' Roată cu c,uturl- 
spăiat rufe sau de frămîntat aluatul t 
broasoA-cu-~, broască ţestoasă.
O GIUVEIU (pi.-ele) sn. Olfen. = CIUVANIU.

CIUVICA = CIOVJCA.' 
tCIVERT — SFERT.
•civic adj. Cetăţenesc, privitor la cetăţeni:

drepturi civice; vlrtutl civice; fără vitejia lor cea Ţara 
romanească era pierdută ci,-gh.) [lat.].
OGIVIE sf. Băn. (uua’.i Tţ=“ Şumb [srb. ăivija]. 
•CIVIL adj. ® Privitor la cetăţeni: războiu 

luptă Intre cetăţenii aceleiaşi ţări ţ ® ri stare -»ă, 
situaţiunea unei persoane cu privire la vîrsta ei 
sau în raport cu familia (major sau minor, însurat 
sau holteiu, dacă are copii sau nu, etc.); actele 
stării -~e, actele de naştere, de căsătorie, de deces 
sau de adopţiune ; oiiter ai stării—e, primarul sau 
consilierul municipal delegat să dreseze actele 
stării civile H ® Care nu e nici militar nici biseri
cesc: autoritate ~ă; căsătorie ~ă, care se săvîrşeşte de 
ofiţerul stării civile H ® rt în opoziţie cu crimi
nal : codul t ® Drepturi ~o. care regulează rapor
turile între particulari şi independente de dreptu
rile politice u ® rt Parte -~â, care lucrează pe seama 
sa, împotriva unui acuzat, cerîndu-i despăgubiri.

2. sm. ® Cel ce nu este miUtar | © d) An s^ 
AN © [fr. < lat.l.

•GIVILITATE sf. Politeţă, curtenie [fr.]. 
•CIVILIZA (-izez) 1. vb. tr. ® A face să iasă din 

starea sălbatică sau barbară t ® A îmblînzi mo
ravurile.

Fig. 1246. 
Cizmă. 1. Ure* 
che. — 2. Ca- 
rîmb.—3.Căpu- 
tă.—4. Vîrf.— 
5. Talpă. — 6. 
Toc.-7. Câlcîiu.

2. vb. refl. ® A ieşi din starea sălbatică sau 
barbară K © A-şi îmblînzi mora-vurile [fr.].
•CIVILIZATOR, -TOARE adj. şi sm. f. Care ci

vilizează, care răspîndeşte civilizaţia [fr.].
• CIVILIZA'ţ’I(UN)E sf. ® Faptul de a (se) civili

za ţ © Starea omului civilizat, stare opusă celei săl
batice sau barbare ŞI © Starea de progres a ome- 
nirei [fr.].

•CIVISM sbst. Zelul de care e însufleţit un bun 
cetăţean; caracterul adevăratului cetăţean: mai
pntln costă... declt ctudele-1 lectlunl rle » (Car.) [fr.].

crviT adj. Indigo, albastru închis: ce elegant ei 
haine '-'e, ghete fumurii, mănuşi roşii 
(BR.-VN.) [tc.]. 
o CIZ tw CU.
•CIZELA (-lez) vb. ir. ® A lu

cra cu dalta, a ciopli, a scobiH©.4 
sculpta pe metal [fr. c i s e 1 e r],

CIZMĂ (pî.-me) sf. ® I încăl
ţăminte de piele, cu carîmbi sau 
turetci ([B] 1246); © : apa nu e bună 
nici In ~ (PANN), aforism al beţivilor; 
m- mare ţ[ © #’ CJZMA-CUOULUI = 
cioBOŢjcA-cuctJLUi [srb. 6 i z m a, 
ung. e s i z rh a].

CIZMAR sm. ® V Cel ce face 
sau vinde’ cizme; @: ~ui umblă 
cu cizmele sparte ipann) ([9] 1247).

CIZMAREASA (pî.-ese) sf. Ne
vasta cizmarului.

cizmărie .sf. ® V 
Prăvălia saii atelienil 
cizmarului 1[ © ©
Meseria cizmarului, meş
teşugul de a face cizme 
t @ col. Tot felul de în
călţăminte, în spec. de 
cizme.
O GIZMAŞ sm. = CIZ
MAR.

CIZMULIŢA, o OIZ- 
mUTA ipl.-.te) Sf. dim.
CIZMA: ce nu -cumperi nişte 
clzmullte şl nişte haine mal 
calde pentru bletll copil P (GN.i. Fig. 1347. Cizmar.
t GÎBLĂ (pî.-ie) s/. Măsură veche pentru cereale 

şi poame, egală cu patru ferdele [vsl. k ă b î 1 fl]. 
t CÎBLARIT (pl.-ituri) sn. Veche dijmă pe re

coltă [c Ib 1 ă].
GÎINE {Mo/d. Tr.-Carp. oiNE) .sm. ® 74, Animal 

dom'estic, loarte inteligent, supus şi credincios 
omului; după specii şi rase, poartă diferite 
numiri : * ciobănesc ([>] 1249); — de vlnat; ^ de Teranova 
([Bj 1248),ber- 
nardingboldeiu 
brac, buldog, 
copoiu, ootelu, 
dulău ş Iox(te- 
rler)t mops, 
mozoc. ogar, 
piepellcar, ză- 
vod. etc.; 
lup, varieta
te de cline I24s« Cîine
care are în- <^e Teranova. 
făţişarea unui lup; >^io care latră nn muşcă, nu 
toţi aceia cari fac riiai multă, gură sînt cei mai 
primejdioşi; din coadă dO'^', sită de mătase nu se 
tace, dintr’un lucru prost, dintr’un om mojic, nu 
poţi face ceva l^n; nu e numai un scurt de coadă, 
se zice cînd cineva caută să identifice o persoană 
numai după aparenţă, după unele trăsături pe 
care le au şi alţii; sl.^le lese din' Iarnă, dar numai 
pielea lui o ştie, se zice clnd cineva a izbutit să 
săvirşască un lucru, să scape dintr’o nevoie, 
dar cu multe necazuri şi cu pierderi însemnate; 
vintui bate, clinii latră, gura lumii, blrfelile, înjură
turile, etc. hu mă pot atinge; trăesc ca'^'ie cu pisica, 
nu se învoesc de loc unul cu altul, o duc tot 
cu ceartă şi bătaie: a tăia clinilor ironză, a umbla 
fără rost, fără a face ceva; a-i minca oiinii din 
traistă (crg.), a fi un netrebnic; sat fără oiioi, ţară, loc,

ciu-
cîi

Fig. 1249. 
Cîine ciobănesc.
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CIN
Q||, casă unde lie-care face ce-i place, fără să-i pese de 

nimeni şi de nimic; «•- albie, apA, brInzA, lAtra, 
OGAR t ® © Om rău la inimă: ntîta am avut, pe 
Llxandru, el ml 
l-au mtncat cli
nii ăştia IBR.-VN.)
*i ® f Porc de 
~ , om rău din 
oale afară, cu 
inima împie
trită t ® ☆ 
oJINELE-MARE 
şi CţINELB-MIC, 
douăconstela- 
ţiuni numite 
de popor „du
lăul” şi „căţe
lul" (OT.) ([®)
12150) Tf ® >

Fîg. 1250. I. Clinele-mare. —II. Cîinele- 
mic. — Sirius.

Bucov. ~ -tătăresc = NAOţT; 
tarii ar fi dresat aceste 
păsări; slu,jindu-se de ele 
spre a se ' descoperi, în

după legendă, Tă-

Fig. 1251. Ciinele-babei. Fig. 1252. Ciinele-babei.
timpul năvălirilor lor, pe Românii ce se ascundeau 
li ® # Mold. Bucov. oIinele- 
BABEi1, larva mai multor specii 
de liuturi imar.i (iăi] i251);—C|I- 
nele-babei2, mic crustaceu care 
trăeşte prin locurile umede şi 
întunecoase prin pivniţi, etc.; 
numit şi „molie” sau „mîţa- 
popii” (Oniscus aselliis) (i^ 1252) 
îi © A lARBA-ctENELni, plantă ier
boasă, cu frunzele păroase, nu
mită şi ,,pir-gros” sau ,,curcubeu”
(Cynodon daclylon) ([a] 1253) H 
® A LAPTELE-cIiNELtTi, numele 
a mai multor specii de Euplwrbia,
tm- ALIQB, AIQR, LAPTELE-CECULUI 
LAPTELE-LUPULUI î[ ® A LEMNUL- 
CÎINELUI M- LEMN -CÎINESC 1[ ®) A 
LIMBA-CflNELUI = ARARIEL | ®
ciine-cllneşte, loc. adv. Cu mare 
greu, mai mult în silă: el d’abla, 
cllae-c!liieşt6t putu să urnească din loc 
acea murdărie usp.) [lat. C a n i S« ~ 
n e m],

GÎINER = CÎNER(IU).
CÎINESC, [Mold. Tr.-Carp. cT- 

NESC) adj. ® D,e c î i n e, privitor 
la clini: o tu ce prezidezi senatul cli- 
nesc, Te roR să mă asculţi ialx.) ; / p 
boală cilnească ew- BOALA H ® © Rău, nemilos, nein
durat: nimeni nu-I scapă din ghlara cămătarului... cu 
suflet»' (Jip.) H @ £) Dinte»-, dinte canin: omul şl 
lupul sunt lăsaţi ca să mănluce carne, dinţii lor cel cllneştl 
o dovedesc iodob.i H ® A BURUIANA-ClINEASCA = 
TREPAdATOARE ©, BREI ® V © A LBMN-ClINESC, 
arbust cultivat adesea prin grădini, pentru gar
duri; numit şi „lemnul-cîinelui”, ,,măliniţă” sau 
,,Tnălin-negru” (Ligustnim vulyare).

CÎINEŞTE adv. © Ca un c î i n e: la cîtăva vreme 
Iar m’am pomenit cu ea, bătută » (BR.-VN.) *' © J-' Cu rău
tate, fără milă: se poate-» H @ Cline-» CjlNE.

CÎINIŞpR sm. dim. cJine.
CÎINQS’(cîNQS) adj. Rău la suflet, neîndurat, 

lără milă: boierul nostru e clinos (D.-ZAMF.): baba, cinoasă 
la Inimă (CRC.i [cîinc].

CÎIU sbsl. Partea dinainte a copitei (rv.-crg-).
cţLĂ sf. Moid. Femeie murdară, care ţine casa 

murdară irv.-crg.) .
cîlpAtor = cirpatqr.
CÎLŢI sm. pl. ® Firele mai groase şi mai no

duroase care rămîn în dinţii ragilei sau daracului

Fig. 1253-
larba-cîinelui.

după ce s’a pieptănat cînepa sau inul; din acestea 
se face o pînză mai groasă, pînză de saci, etc.:
aprinsese patru butoaie' cu» muletl In păcură (I.-gh.) [vsI. 
pi. U 1 u c i -< k 1 u li u].

CÎLŢIŞpRI sm. pi. H Firele ce rămîn în perie, 
după ce s’a' periat fuiorul (de cînepă sau de in) 
eşit din ragliilă (numite în Mold. Bucov. „pacişe” 
sau ,.pacişele”); din acestea se face caier şi sînt 
moi şi bune la tors [c î I ţ îl.

CÎLŢÎI (-ţllu)itlb. tT. = SQÎLŢÎţ.
CÎLŢpS adj. Ce seamănă cu c î I ţ i i, cu fibre 

ca de cllţi.
CÎLŢUI (-ueso) rb. tr. © A astupa cu c 11 ţi K 

© A tunde cîlţii de pe o pănură t ® A deşira, a 
destrăma o pînză, a face din ea cîlţi. .

CÎMP (-pi.-puri) sn. şi (-pi) sm. © ^ întindere 
de pămînt şes, fără munţi sau dealuri; şes, (în 0- 
poziţiune cu muntele sau dealul) 1f © ^ întindere 
mare de loc, afară din oraşe sau din sate, destinată 
pentru arat sau păsunat; iiori de», flori care cresc 
Ia cîmp, spre deosebire de florile cultivate sau 
florile de grădină H © .^ Pr. ext. Munca cîmpului H 
© ^ Loc unde s'a dat o bătălie, o luptă: »ui de 
bătaie; »de concentrare, tabără de concentrare K ®

» de curse, loc întins unde se fac alergări de 
cai l! © © Sferă de activitate; domeniu; teren, 
loc: un vast» se descblde lucrătorului; »ul vast al lite
raturii; a lăsa » liber imaginaţiei ® • /î » magnetic, 
»eiectric, regiune unde se simte influenţa unui 
magnet, unui curent electric H ® Fondul, co
loarea dominantă a unei stofe, a unui tablou 1f 
® [mai adesea »uri, pl.) Hamuri, hăţuri: dădu chelie 
vizitiului, ca să scoată din şură »urlle cele noi pentru 
patru cal igrl.) H ® @: a lua clmpll, a O lua la fugă, de 
spaimă sau de desnâdejde, fără a şti încotro, a-şi 
lua lumea în cap ; a bate clmpll, a bate clmpurlle wBATE 
[lat. campus].

CÎMPEAN ţ. adj. Cîmpeneso: nimeni nu ne-a 
păstrat acele Inspiraţlnnl clmpene şl primitive iodob.).

2, ctHPEAN (pl.-enl) sm., CiMPEANCA (pl.-ence) Sf. 
Locuitor (locuitoare) de la şes, în opoziţie cu mun- 
tean(că), care locueşte în părţile muntoase [c îm p].

CÎ]>^ENESC adj. © De cîmp, privitor la 
cîmp 1[ ® Do ţară, în opoziţie cu orăşenesc, de oraş: 
trăiam' cufundat In viaţa cimpenească, cu oile şl cu vacile
(i.-GHj [c î m p e a n].

CÎMFIE sf. ,£3.. Loc şes, regiune întinsă fără 
munţi sau dealuri: ajunse la o » întinsă, unde era o mul
ţime de oase de oameni (lOP.) [lat. VUlg. *C a m p i n e a].

CÎMPIOARA (pl.-te) sf. dim. CiMPIE.
eîMPOS adj, Aşezat la cîmp, la şes.
CÎMPUREL (pî.-ele), ClMPUŞQR (pl.-oare) .sn. 

dim. CÎMP.
CÎND i. adv. de timp. © în propoziţiunile in

terogative : în ce vreme ? în ce timp ? » a venit p de » 
a plecat P pină » să te mal aştept P ţ| ® Clnd...clnd...,
arată o succesiune şi o alternanţă:» unui,» al
tui H © Din » In », » şl», loc. adv., din timp în 
timp : coana Dlamandula numai » şl » mal deschidea ochii 
(D.-zAMF.) H ® » de », loc. adv., în tot momentul, la 
fie-ce Cli])ă: trăsura » de » parcă se răstoarnă ign.i 
© Oare-etnd, vreodată; » orl-cînd, orl-şl-clnd, în ori-ce 
timp; nici-cind, niciodată.

2 conj. © în timp ce, in vreme ce: » al bani, al 
şl duşmani | © In ori-ce moment: » o căutnl, era cu 
ochii scăldaţi In lacrămi U5P.1 *’ @ Deodată, fără veste: 
», perl ca o nălucă (isp.i ţ[ ® Pe», in Vreme C6; 
de»; pină» Şj © De», de» cu, din Vremea ce, din 
timpul cînd (era, etc.): de » cu Tătarii; de » lupii alhl 
(CRG.i K © Ca şi » 0.4 *I © Loc. cmij. » colo, iar la
urmă, tocmai din potrivă (exprimă o surprindere, 
cînd se întîmplă cu totul neaşteptat): l-a crezut pe 
cuvint,» colo, la putere, şl-a dat In petic (JIP.i [lat. 
q u a n d o].

t CÎND AI, ciNDAlLEA adv. Poate, cum-va; ca 
nu», ca nu cumva [cînd].

CÎNDVA adv. Vre-odată, oare-eînd: să nu rizi de 
măgar cumva, Căpoate-1 Incalecl »ipann) [c i n d -F V a].

CÎNEPA (pl.-pe) sf. © A Plantă textilă cu 
flori verzui a cărei tulpină fibroasă, lăsată cîtva 
timp să putrezească în apă şi apoi sdrobită cu me- 
liţa, se desface în fire care, după ce au fost dără-
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cite şi periate, se torc pentru lairicarea pînze- 
turilor şi frlnghiilor (Cannabis saliva) ([®| 1254) t 
(D SŞ Tortul de ctoepă întrebuinţat la ţesut 1[ 
(D f CInepB dracului, pâr, cbică: s’an Inc&lerat de ol- 
nepa draonlnl ţ; @ ţ OlNEPA-OOnRULnl plantâ ier-

Fig. 1254. Cinepă. Fig. 1255. Cinepa-codrului,

boasă, cu flori roşietice, numită şi ,;cînepioară”, 
„cînepoală” sau ..dumbravnic” (Eupatorium can- 
năbinum) (la] l'255) ® i fasAbea-cJnepei = 
ctNBPAB [lat. vulg. *canapa = clas. can
nabis].
t^CÎNEPAR sm. i Păsărică 
cenuşie şi roşie, cu ciocul negru, 
cu viers plăcut, care se nutreşte 
mai ales cu seminţe de cinepă 
şi de in; numită şi „pasărea-ci- 
nepă”, ,.cînepioară”, sau ,,pie- 
troşel (-roşu) "(Cannabinaiino- 
ta) (d 1256).

CÎNEPIOARA (pi.-re) sf. ©
4. = CtUEPA-CODRULUI ţ] © =
CÎNBP4B [cinepă].

GÎNEPIŞTE sf. 4 Loc semă
nat cu cinepă: trecind printr e

, vizii trei fete ce munceau Ia cinepă 
lisp.). Fig- 1256.
OGÎNEPIŞTERIŢA = CORO- Cînepar. 
PIŞnitA Ic în ep iste].

GÎNEPIU adj. De coloarea seminţei de c i- 
n e p ă; un broscoiu de băieţaş slăbuţ, cu părul (br.-vn.).

GÎNEPOAIiA (pi.-le) sf. 4 = CtNEPA-CQDRULnl 
[cinepă].'
OGÎNER(IU) adj. şi sm. Mold. ® (Om) cîinos; 
clopotele ni le-au oprit de tras cinerllde doi teri |CRG.) * © Po
reclă dată slujbaşilor satului: nlurislt să fie cineriul de 
votnio (CRG.i [pine].
OGtolPA... = CţNEPA...

GÎNT (pl.-turi) sn. ® Cintare, cîntec: Mă ’ngînă 
~ul unei dulci evlavii (emin.i t@? Fie-care din diviziu
nile unei epopee, ale unui poem [lat. can tu s].

GtNTA (oănt) 1. vb. tr. ® A scoate tonuri melo
dioase cu'vocea sau dintr’un instrument muzical:

din gură; din vioaiă; 0: oum 11 căntă aşa trebue să 
joace, e silit să se supuie să facă pe placul aceluia; 
® De asemenea, despre păsări: privighetoarea cântă: 
a clntat cocoşul; la casa moşneagului cintă găina, nu 
cocoşul (ŞEz.) K ® 4 A celebra în versuri: — războ
iul Troli;Tu eşti poet—deci cintâ! (VLAH ) ® t © F A
vorbi, a repeta mereu, lucruri nepotrivite, ni
micuri, pînă i se urăşte cuiva: ce tot Imi clnţl de plim
bări şi de petreceri?; o : tuce-l cintl, elce-ti descintă, tu-i
vorbeşti de una, şi el îţi răspunde alta; îl sfătueşti 
să facă una şi el face alta.

2. vb. refl. Tr.-Carp. A se jeli, a se boci: spune-i tu 
măieutel mele... După mln’ să nu se olnte (IK.-BRS.) [lat.
c a n t a r el.

GÎNTAR {pl. aie) sn. ® Instrument de măsurat 
greutatea" unui lucru, avînd o pirghie lungă de 
fier, împărţită în două braţe neegale; pe braţul 
cel lung, pe care sînt însemnate mai multe dungi, 
se mişcă încoace şi încolo o greutate de fier în 
formă de pară, iar pe braţui cel scurt atîmă un 
cîrlig sau un taler pe care se pune obiectul ce 
trebue cîntărit ([Bj 1257); decimai, basculă K

Fig. 1257. Cîntar.

Fig. i258.jCintarul.

© Pr, ext. Balanţă, cumpănă H © t Greutate CIN- 
(care a variat in decursul timpurilor) de vre-o ^îm 
50 de ligi'. H ® ^
■irClKTAtnxL, nu
mele unei cnn- 
stelaţiuni (V| />- 
1258) [tc.]. lip

GINTARE 
sf. ® Faptul de 
a c în t a H ®
Clntec (în âpec. 
bisericesc): ~
bisericească ţ] ®
Otntarea olntărllor, una din 1 
Cărţile Testamentului ve- 
chiu, care se atribue rege
lui Solomon.

GÎNTAREALA (pl.-ell) I 
sf. ® Faptul de a c în
tări ţ] ® Rezultatul a-| 
cestei operaţiuni.

GÎNTAREŢ 1. adj.\
Care ştie să cînte, cărei 
cîntă ' frumos: păsări cintă-1 
rele.

2. sm. ® Cel ce ştie să
cînte t © Cei ce are profesiunea de a cînta;
a mal adus şl tarafuri de lăutari şl cel mal vestiţi 
(CAR.) U ® Cel ce cîntă la biserică, dascăl: din acele 
şcoli îşi recrutbu blserlolle preoţi şi <^1 (I.-oh.) ţ[ ® ©
Poet.

3, cIntAreaţA (pl.-ete) sf. J Femeie care ştie 
să cînte, in spec. aceea care are profesiunea de 
a cînta,

GÎNTARI (-resc) 1. vb. tr. ® A trage Ia c î n - 
tar, a determina cu cîntarul greutatea unui lu
cru 1! ® © A cumpăni; o părere: a-şl ~ vorbele, 
a vorbi cu băgare de seamă, gîndindu-se la urmări 
® © A da cu măsură, cu economie; nu era om sâ-si 
cintărească dărnicia In asemenea momente (GN.) ţ] ® © A
preţui, a judeca valoarea unei persoane: a cîntărit 
şl a observat pe toţi oamenii da afaceri ivlah.i

2. vb. inlr. A avea o greutate oarecare: iada cin-
tăreşte 20 de kgr.

3. vb. refl, A-şi lua la cîntar greutatea corpului;
e obicelu ca la Sf, Gheorghe lumea a& se cintărească.

GÎNTARIT sbsl. Faptul de a (se) c în t ă r 1.
GÎNTAT sbsl. Faptul de a cînta, cintare (în 

spee. a cocoşului); la —ui cocoşilor. în zorii zilei, cind 
cîntă cocoşii [lat. c a n t a t u s].

GÎNTAtoR 1. ad/. verb. cînta. Care cîntă: 
pasăre cintătoere Kt© NţiClNTATOR.

2. sm. ® Cel ce cîntă, cîntăreţ: cu capul aşezat 
pe labele de dinainte, zăcea privind la — (SLV.) t ® ©
(Pe) la —i, aproape de zîuă, cînd cîntă cocoşîi: ade- 
se-ori, noaptea, pe la —I, se sud bocete In pădure
(GN.).

3. cIntAtoabe sf. Tr.-Carp. Bocitoare. 
OGÎNTATURA (pl.-turl) sf. Trans. Bucov. Bocet 
[cînta].

GţNTEG (pl.-ece) sn. ® J Ridicarea şi cobo- 
rîrea ritmică a vocii omeneşti, pe diferite tonuri, 
care dă naştere unui şir armonios de sunete t 
® Ciripitul armonios al păsărilor: tresărind la -iul 
păsărelelor (crg.) t ® • Poezie care se poate cînta;
— popular, compoziţiune lirică, transmisă din gură 
în gură, din generaţie în-generaţie, fără a se cu
noaşte nici autorul ei, nici locul unde s’a compus;
— bătrlneso, baladă populară; — de dor, doină; — do 
lume, poezie de dragoste: — de stea, compoziţiune 
dramatică, de origine mai mult cărturărească decît 
populară, în care se pun în scenă persoane şi eve
nimente biblice, şi care se cîntă de copii în serile 
de la Crăciun pînă la Bobotează t ® 9 Diviziunea 
unei poeme, cînt t ® © Manifestare a sentimen
telor sau faptelor cuiva, expunere a celor ce a 
păţit sau va păţi cineva: cinta-ti, leie, -ui (iron.), 
povesteşte singur ce-ai păţit t ® ® Lucrul are —ui 
său, nu e aşa de simplu cum crezi; are o întrebuin
ţare sau o explicaţie specială [lat: canticum]. 
OGÎNTEGA (pl.-ece) sf. Trans. = CÎNTEC.

GINTEGEL, cîNTlcţlL (pi.-ele) sn. ® dini. eîN-

283



CIR

Fig‘. 1259. Cîrcâiac.

kyrk

CIN- TEC H (D J Gompoziţiune scurtă în versuri care 
se cîntâ (mai ales pe scenă): comic.

CtoTIC... = OjNTEC...
CIRi interj. ® Imită strigătul cioarei: nisto Ţi

gani tot ziceau >^1 >vi şl Dumnezeu l-a tfiout doare ivor.) f 
® : Că-1 că-1 mir 1 sau ba I ba mic I ev MiR t

CÎRA1 S/. numai In ioc.: a se ţinea de olia cuiva, a 
nu da pace cuiva cu stăruinţe sau cu cicăleli: se 
tot ţinea de clra Împăratului ca să ee însoare dsp.i.

GÎRA2 sf. = SVlELţroA.
OCţRAV adj. Mold. Trans. (vic.) (rv.-crg.) Bolnăvicios. 

CÎRBACIU IV GÎRBAcro.
CiRCi interj, a nu zice (nici) a nu rosti nici o 

vorbă, a nu scoate nici un sunet: nu mal era chip să 
mal zică băiatul nici »1 (CAR.) [onom.].

CÎRCA sf. Spate, spinare (pe care se pune sau 
se duce o povară, o sarcină): trecea glrla' pe oameni 
In ^ II3P.I; a sări onlva In [vsl. k r ă k ă].

CÎRCÂIAC sm.Mio( animal miriapod care 
trăeşte în locurile umede 
şi întunecoase, prin piv- 
niţi, sub pietre, unde se 
hrăneşte cu mici insecte: 
are douăzeci de perechi 
de picioare, de unde-i 
vine. şi numele (Scolo- 
pendra) ([U1259) [big. krâka.jakă< tc. 
aiak ,.patruzeci de picioare11].

CÎRGj^A sf. ® Pată, murdărie U © Pocinog., 
cIrcÂLH^A (pi.-cil) sf. Faptul de a c î r - 

căli; rezultatul acestei acţiuni.
CÎRCAIiI (-ăiesc) vh. tr. ® A lucra prost: băgaţi 

bine de seamă... să nudrcălltl lucrul mal răn uip.) ţ[ ® A 
mîzgâii, a murdări: ce-nl avut să-ml lei batista să ml-o 
circăieşti? (br.-vn.) H © A Vorbi nerozii, a flecări ipsc.). 
O CÎRCEAG (pj.-ege) sn. Băn. Ulcior ('JJ] 1268) 
[srb. k r C a g],.
QiCÎRCEGUŢ (pj.-ute) sn. Băn. dim. CiRCEAQ.

GÎRGEIA' vb. tr. A sglrci (din pricina cîr- 
C e i 1 o r, crampelor).

CÎRCEIE sf. ® Lemn care leagă tînjala de 
proţap cînd se înjugă la car patru boi, în loc de doi 
K © ^ Lemn care leagă tînjala de cotiuga plugului:
sclipulm de colo o co'as& iiiptăt de Icl o <^de tlnjală (CRG.). 

CÎRCEIU m- CÎRCEL.
GÎRCEL (pl.-cel), otRCEiD sm. ® ♦ Firicel 

verde răsucit în spirală ce creşte 
pe tulpina unor plante (viţa de 
vie, mazărea, măzărichea, mută- 
toarea, etc.) şi cu ajutorul căruia ^ 
se acaţă de alte plante, de araci,^ 
etc. ([®] 1261) t © ctRCEL Oaş.
Veriguţă la 
urechi, cărcel 
1 © / Con
tractare invo
luntară şi du
reroasă amuş-f 
chilor, cram
pă: Bglrolt de^ 
clrceil de orlo
toate Incheletu- FiS- I2â°- Cîrcel- FiS- '“61. CC. Cîrcei 
rlle, as ghemul (sub plepomă (vlah.) ; —■ la stomao, du
rere în stomac care lace pe om să se sgîrcească, 
să se încovrige: apucindu-l clccel la stomac, crezu că 
1 s’a apropiat ceasul morţii (bas.) ; adverbial: a şl dat ho- 
leiţ peste mine şl m'a trămintat şi m'a sglrclt clrcel (crg.)
K ® # Mic animal din genul Aralinidelor, care 
trăeşte în genere ca părăsit înfipt în pielea clinilor, 
oilor, boilor, etc. sugîndule singele (Ixodesricinus) 
((li 1260) [comp: srb. k r 6 < vsl. k u r 6 i t i].
O GÎRCIAG sbst. V O boală epidemică a oilor, 
foarte primejdioasă, adusă nu de mult de turmele 
venite din Basarabia [rut. k r u 6 a k „oaie capie”].

GÎRGIMĂ rm- ctRcrUMA.
OCfRGIpG (pJ.-oeurl), CÎRCIOG (pl.-oguri) sn. Motd. 
Bucov. Şirijtlic avocăţesc, şicană; circotă, chichiţă:
slujba mea este lavorltoare clrcloourllor (Alecs.) ; Cunosc orl-ce 
clrclognrl şl orl-ce coţcării (ALECS.i [rut. k r U 5 6 k]. 
OCÎRCIOCAR, dRClooAB sm. Mold. Bucov. Advo
cat care umblă cu şicane, cu c 1 r c i.o c u r i, cîr- 
COtaş: Hoto de Pepelea II cirologar de frunte (Alecs.i .

Prăvălie,

OCIRCIOCARESC, cîRCIDGAKEsq adj. Motd. 
Bucov. De cîrciocar: am deprins eu să Intoro şu
ruburi ctrclogăreştl (Alecs.) .
OGÎRGIOG... m- OIROIQO...
OCÎRCIQR adj. Băn. Rt Cu coarnele sucite 
înainte {vorb. de oi).

GÎRGI(U)MA (pi.-me) Sf. 
unde se vinile vin şi rachiu;

; cine te vede Intrlnd In —nu 
zice că al intrat să te închini [vsl. 
k r u 6 m a].

CÎRCI(U)MAR sm. (ţ.
Stăpînul unei c î r c i u m e, r 
cel ce vinde vin şi rachiu 'în-1 
tr’o circiumă: una glndeşte 
clrclumarul şl alta beţivul ipann).

GÎRGI(U)MAREASA _ .
(pl.-ese), O CÎRCI(n)MAkjTA Fig. rzâs. Circiumărese. 
(pl.-ite) sf. ® Nevasta c î r- 
ciumarului t©V Stăpîna unei circiume K 
© pl. cIrcidmAbese Plantă decorativă, cu flori 
mari albe, galbene, purpurii, etc., originară din 
America de Nord (Zinnia elegans) (fa] 1262). ■ 

c!RGI(U)MARI (-ăresc) 1. vb. intr. A ţiiiea o 
circiumă, a fi circiuma r.

2. vb. tr. 1 A trafica, a face un negoţ neiertat, 
necinstit, ruşinos, cu un lucru: îndrăzniră a vinde, 
a,sfintele tale roDOB.).

CÎRCI(U)MArie sf. Meseria circiuma- 
r u 1 u i.
t CÎRGI(U)MARIT sbst. Dare asupra circiu

melor.
O CÎRGI(U)MARI'î’A iw ctRCIUMAREASA.

CÎRCI(U)MI0ĂRA (pl.-re), ClRCI(U)MnşoARA 
(pl.-re), CÎRCI,(U)MVTA (pl.-te) sf. dim. CţRCI(D)MA. 

GÎRGÎI (-ciiu) vb. intr. A cotcodăci, a cîrîi:
găinile clrllau subt ferestre (sad.) [circ!].

CÎRCNI, CRlCNi (-nasc) vb. tr. şi intr. ® A nu 
scoate nici un sunet, a nu rosti nici o vorbă măcar, 
a nu zice nici c î r c (întrebuinţat mai ales negativ):
m'a rugat să nu cricneeo o vorbă către nimeni (D.-zamf.) ţ[ ©
A rosti vre-o vorbă, a scoate vre-un murmur (fără 
negaţiune): val de sufletul lui, dacă îndrăzneşte să 
oircnească (vlah.) H © t A croncăni: Abia miezul 
noPtll începe să treacă şl corbul orlcnea (stăm.) [vbg.]. 
O GÎRCOFEALA ('pî.-eli.-ele) sf. Trans. Băn. f 
Pretext, pricină; a umbla cu circofeie (BUD.), a căuta 
pretexte, a umbla cu mofturi.

GÎRCOTA (pl.-ote) sf. ® Pricină, neînţelegere, 
ceartă, gîlceavă, sladă; şicană: cu boierii in mrf nu ID& 
bag (CAR.) H ® Motd. (PAMF.) Om vecinie nemulţumit 
[c î r c o 11].

CÎRGOTAŞ adj. şi sm. ® Cel ce caută pricină, 
care umblă cu c î r c o t e, buclucaş: ştia din auzite 
că preotul satului e om şl înşelător, nevoie mare (dem.) V
© Motd. Om vecinie nemulţumit.

CÎRCOTI (-teso) vb. intr. Mo/d. A cîrti, a-şi arăta 
nemulţumirea [comp. big. kărkotja se „a 
cîrîi, a chiorăi”].

t GÎRC-SERDAR sm. Şeful jandarmeriei (la 
Turci): Caragea pierduse doi '-'i şl un tufecclu (I.-gh.) 
[tc.].

CiRD (pl. cirduri) sn. ® Rv Diviziune a turmei de 
oi, după vlrstă, sex, etc., cuprinzînd pînă la 7-800 
de capete, ciopor : * de miei, de noatlnl, de mioare 
de mlnzărl ; Iar mieii, strinşi In —'Uri sburdă ’n soare, 
(VLAH.) H © Despre alte animale: ~ de boi, de vaoi, 
de Iepuri; o mulţime de oaste tătărească a năvălit In tară... 
răpind '«■urile de vite (gn.) •[ © Mai adesea despre pă
sări, stol: un de gişte; Trece-un de corbi Iernatici 
prin văzduh croncănitori (alecs.i * ® De-asemenea des
pre oameni, ceată, grămaiiă: un-« de voinici, de iote; 
înconjurat de un — de oameni care-1 Înjurau (BR.-VN.); mai da 
clte-nn iuniş prin -«urile turceşti ce roiau pe vale (vlah.) V 
© ®: un« de ani; de un « de vreme, de cîtva timp; 
de la un '« de vreme, de ia O vreme încoace; lor. adv.: 
cu «ul, cu grămada n © ® a se pune in ■« cu cineva, 
a intra în ceartă, a-şi găsi beieaua cu cineva: vă- 
ztnd bietul popă că s’a pus In -« cu nebuull (CRG.) [vsi. 
*k r il d 0 > srb. k r d].
O CÎRDOG (pl.-oace) sn. Rt C îrd mic de oi (ce 
nu trece de 100 de capete).
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GÎRÎI (cirliu) 1. vb. intr. ® A face c îr! [vorb. 
de ciori, de coţofene, etc.): cioawie cind tmbia cirduii 
şi cîi-Ie, are s& Dlag& (voR.) ^ © A cotcodăci, a Clon- 
Căni: el ştiu toarte bine cum să ture cloşca de pe ouă, lără 
să cirle (FiL.); ©: Sălna. care cirle seara, dimineaţa n’aie 
ou H © 0 A Cînta fals: protopopul de-abla mal otrlla, 
scotlnd clte o notă de cocoş cu ţlfnă (D.-zamf.) © A vorbî 
în graiul hoţilor U © F A vorbi [vorb. de Ţigani): 
cască'tl pliscul mal tare, cioară, şi cirle mâl desghetat (ALecs^i 
^ © = GHIOBAI: deşl-1 olrtlau matele de toarne... na 
spuse nimica (mar.).

2. vb. ir. ® A striga cir! unei păsări, ca s’o a- 
lunge de undeva: el tot clrlla la scară pasărea, ca să^l 
auză din casă (Jip.) t © F A cicăU în.bat jocură: lumea 
sta grămadă ascultlnd cum se otriiau nnur pe altul (i.-gh.). 
^ CÎRÎIALA (pi.-leii) Sf., ClRlţT shst., CÎRlITPBA 
(pi.-turl) sf. ® Faptul (le a c ir î i: clrlltul oloaielor 
nu mal găseşte astlmpăr (orl.) ; cocoşul casei a scos o clrll- 
tură lungă (grig.) ţ ® Huiduială (în spec. adresată 
Ţiganilor): haldnlellle ,1 clilltnille însoţiră pe bletll Ţi
gani. plnă pieriră din ochii Înmii 
(D.-zAMF.) t ® Neînţelegere, sfa-'^^ — 
dă, cicăleală; oa aă nn rămlie 
nici nrmă de cirllală Intre noi iisp.l. g

CÎRJA, ClBJECs—«a ------- -
(pl.-ll) Sf. ® To-^=^r 
iag, prevăzut la 
capătul de sus cu 
o bucată de lemn 
transversală, pe 
care se sprijinesc 
ologii, nevoiaşii, 
cînd umblă (13 
1263); a nmbla tn 
cliji; înainta ongien, 
sprljlnlndn-ae Intr’o 
~ (ODOB.) H ® nat
Toiag lung înco
voiat în partea 
de sus pe care-1 
poartă episcopii Fia ig6q 
D 1264, 1265) Cirji. 
vsl. kriitl].

GÎRJALIESG 
adj. De G î r j a- 
liu, privitor la Gîrjalii: veţi Ina lle-care cita o antă 
baltage clrjalieşti [tip. otalrjallesol) pe talpe (negr.i.

GiRJAlilU sm. ® Tîlhar organizat în cete 
(cirjaiii) care, în a doua jumătate a secolului al 
xviii-lea pînă pe la începutul veacului trecut, băga 
spaima în’oameni (In Turcia şi în ţările noastre) 
prin prădăciunile şi omorurile ce făcea K ® Pr. 
ext. Tîlhar crunt, sălbatec; agteaptă, ctrlallule, că en 
Itl slnt popa de-aon (Alecs.) [iwP.IST.].

GÎRJANGA sf. >eţ» = plAticA [c î r j ă]. 
tGÎRJOiB adj. Strîmb, întortochiat: vezi stilmbe 

aloc incmrlie nococulnl (cant.i [clrjă]. 
OGÎRJOBAT, ÎNCÎRJ0B4T adj. Gîrbov, cu spatele 
încovoiat: Spate tare olijobate. Buze mari. dăbălăzate (IK.-brs.) ; 
Spate late. ’notrlobate (mar.) [clrjă; COmp. CţRJOB].

GÎRJOIAT adj. încovoiat (oa o clrjă): cioc-.'.
CÎRLĂIOR srn. dim. cIrlan.
GÎRLAN1. sm. ® Mielul de la vîrsta de un an 

împlinit pînă la doi ani, după care i se dă numele 
de ,,tărţiu” sau ,.înterţiu”; Să la sare La mioare SI bo
lovani La ~t (ALECS.-p.) 1; ® Cal de doi ani; un»', 
legat la Ieslea grajdului, nlncbeză (Dlvr.) iTon.: să te 
duci nude a dna mutul Iapa şl Tlgnnul »nl, Să te dUCi
departe, să pleci, şi să nu te mai întorci.

2. cţBLANA (pl.-ane) Sf. ţii Mioară.
GÎRLAnaR sm. Kt Ciobanul care păzeşte, care 

duce la păscut c î r 1 a n i i dintr’o turmă; iio-caro 
dă grijă »nlul şl la mlorarl să facă ochii ’n patrn (luno.).

CÎRLĂNAŞ sm. dim. OÎRLAN: ee făcuse un » sbur- 
dalnic de n’avea astlmpăr (isp.).

GÎKLEB adj. Bân. Kt Cu coarnele frumos răsu
cite în spirală {vorb. de berbeci).

GÎRlilG (pl.-ige) sn. ® Fier sau lemn lungăreţ, 
încovoiat la unul din capete cu care se apucă ceva 
sau de care se acaţă. se atlmă ceva (13 1266, A, B); 
» de mfe, unealtă cu care se prind rufele de frîn- 
ghie, cînd se pun la uscat ((l) 1266, C); a se face—,

Fig. 1264. 
Cîrja mitro

politului 
Vehiamin 

(1803).

Fig. 1265. 
Cîrje ar
hierească 

(1845).

a se încovoia, a se strînge (de durere, de uscâ- CIR-
Xipne, etc.), a se Sgîrci: ee uscase de se făcuse » In pţp 
chichliă (isp.i ţi ® Kt Caţa ciobanului: ~u-l de soutar i->ir\ 
Nn-I de alun, nici de stejar (Alecg. p.i *1 ® Unealtă pe 
împletit (mănuşi, ciorapi, etc.).: bătrina înşira ochlu-

Fig. 1266. Cîrlige.
A. B. Cîrlige de atîrnat.—C. Cirlig de rufe. -D. Cîrlig de 
tâbăcar.—E.-Cîrlig de ^Încheiat.—F. Cîrlig de tras paie.
riie pe »e (dlvr.) ţi ® Unealtă CU care aigăsitorul 
curăţă pielea ([SI 1266, D) ţ[ ® / Bucată de 
lemn, lungă ca de 1 metru, ascuţită la vîrf, şi 
prevăzută cu un cîrlig, cu care se trag afară 
paie dintr'o şiră ([ţi 1266, F) f ® Unealtă cu 
care se încheie ghetele cu nasturi (ÎS 1266, E) 
ţi ® f Butaş de viţăde vie; cîrcelde viţă: o sgircit 
oa nn » do vio (alecs.) ţi ® Undiţă (mare) ţ[ 
® pl. Unealtă de pescuit alcătuită din mai 
multe undite sau cîrlige legate de o sfoară.

GÎRlilGA IV iNClBLIGA.
GÎRLIGÂT 1 adj. încovoiat ca un cîrlig.
2. sm. ♦ ’= RAcfTLET-
GÎRLIGAţigA sf (PAMP.) — rAculct [c 1 r- 

iigat].
CIRIjIGEL (pl'.-ele) sn.

® dim. CÎRLIG ţ( © pl. /_
Băn. Specie de dantelă (
(VIO.).

GÎRLIQNŢ sm. ® Inel 
de păr, pâr înclrligat ca 
un inel, buclă: un » rebel 
din frunte, care nu vrea să 
stea cum trebne (CAr.i ţ( ®
Unealtă de pescuit, (ie 
forma halăului, cu care 
se pescueşte mai mult 
în porturi, pe Dunăre de 
pe diguri, pontoane, bărci, 
etc.; se prind mai ales t
peşti mărunţi şi e o Flg' I2&7- c,rllont- 
unealtă de care se folosesc maimult oamenii săr
mani, ca să-şi facă rost de puţinăbrană ([S 1267) 
[comp. CÎRLIG].

GÎBLIONŢA, ÎNCÎRLIONTA (-loz) vb. Tefl. şi 
intr. A se încreţi ca un o î r 1 i o n ţ; pămi. mulat 
!n untdelemn, clrllonţează pe grumajll soioşl (Dlvr.) ; de 
ce-1 mula şi-l trăgea, de-ala tirul se *nctrllonta şl mal 
tare (CAr.).

CÎKLIONŢAT adj. © p. ciBLIONTA U © Cu 
păxul încreţit, buclat: un copil ca de vre-o opt ani, bă-
laiU, ^ (DLVR ) . .
O CÎRLOBAT adj. Răsucit, încovoiat în formă 
de cîrlig, încîrligat:
Tare-l strtmbă, Şl 
Buoltă şl'nvirtită (sper.)
[comp. cîblbb şi
ClRJOB].

CÎRMA (pl .-me)
Sf. (b a, .Aparat al
cătuit mai ales din
tr'o placă largă de 
lemn sau de fier a- 
şezată In partea din
dărăt a unei luntri 
sau corăbii, şi cu a-

Fig. 1268. Cîrme.
jutorul căruia se îndreptează vasul In direcţiu-
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Qjpţ. nea voită (î*il 1268): patru oameni stau Ia roata de la ^
Cîp (VLAH.) U ® Balon cu ^ w BALQN ® 1f ® ®

li' Guvernare, oblăduire, conducere, administraţie:
UD an al Jumătate trecuse de ctnd Hltanea ţinea ctrma tării
(ODOB.) 1[ ® ® Nas [vsl. krflma],

ClRMACIU sm. ® Cel ce stă la cîrma unei 
corăbii şi-i dă direcţiunea voită: corabia cu doi cir- 
macl se lunea că (pann) ţ[ ® Olten. ^ Berbec mare 
care merge In capul turmei [vsl. *krămaCă; 
comp, big, kărmaăăl.

CiRMEA^^A (pi.-eii) sf. ® Faptul de a c î r- 
m i ® Şovăire: văzind că nu e Ioc de că oastea 1 se 
Înmoaie, dete dosul (ise.).

CÎBMI (-mosc) 1. vb. ir. © a. A îndrepta co
rabia, luntrea, etc. într’o anumită direcţie: oi cirmi 
lutc’acoio... micul său vas (odob.) t ® A abate pe altă 
cale, a schimba direcţia, a îmirepta In altă parte:
» carul din drum, * oapul spre dreapta.

2. vb. inlT. ® A se abate, a apuca alt drum, a 
coti: lăsăm şoseaua şl clrmlm la stingă pe drumeaoni pie
tros (VLAH.) H @ © A se abate de la cele hotărîte, 
a tăgădui cele zise odată, a şovăi: ar ii voit s’o cir- 
mească Împăratul spre a nu-1 da lata de soţie ((sp.); a nu 
avea încotro a nu avea alt chip de scăpare [vsl. 
[k r il m i t i > srb. k r m i t i, etc.].

CÎRMIŞ 1. sbst. IjOC 
unde se poate cirmi 
(canil, etc.), loc de în
tors.

2. aclv. Cîrmind, co
tind, cînd la dreapta cind 
la stînga: a meixe

CÎBMlZ sbst. ® Văp- 
sea roşie-închisă, stacojie, 
produsă de sămînţa in
sectei numite coşenilă; 
carmin If ® ♦ Plantă o- 
riginară 'dln America de 
Nord, ale cărei fructe, 
nişte bobiţe ro.şii sau ne
gre, se întrebuinţeaz.ă la 
colorarea vinurilor: nu
mită şi ,,rume(n)ioară”
(H 1269) [tc.].

CÎHMÎZIU adj. De coloarea cîrmîzulu i, 
roşu-Inchis, stacojiu.
OCIBMOAJA (p/.-oii) sf. Motd. Maram. Coajăţde 
pline sau de mămăligă uscată: copiii ar minca şi ei 
aceste oirmoll (Sb.) [comp. vsl. kruma].

CiBMUI (-muesc) vb. ir. ® a, A ţinea cîrma 
(spre a da direcţia) unei corăbii, unei plute. etc. t 
® ® (şiocîBMUj) A conduce, a administra, a în
griji de trebile Statului sau de cele particulare, a 
oblădui, a guverna: Începu a clrmul Împărăţia cu In- 
telepolune şl dieptate (ISP.).

CÎRMUIRE, ociRMUiSE sf. ® Faptul de a c î r- 
mu i: conducere,administrare,guvernare f ® Gu
vern ţf ® îAdministraţie (a unui judeţ).

GÎRMUITpR, OCÎRMUITQB sw.. ® Cel ce c 1 r- 
m u e ş t e, conduce, administrează, guvernează H 
® Guvernator H ® ţ Administrator (de judeţ).

CÎRN adj. ® Cu nasul turtit, cu nasul prea 
mic sau fără nas: ciocoiul Şl-o frint nasul de-o rămas ^ 
(ALEcs.) ţf ® Cu nasul tăiat H ® Cu nasul strîmb, 
de unde, pr. exf., despre alte lucruri strîmbe: 
lemn -»•, outit -*■, etc. [vsl. k r u n u].

.CÎRNAE m- ctRNăU ®.
CÎRNAT, OÎHNAT sm. 5< Maţ de 

porc, de bou sau de alt animal, um
plut cu. carne tocată şi cu aromate 
(I^ 1270); ® F; de cInd ploua cu clr- 
nati, din vremurile de demult-, cînd 
erabelşugmare [lat. ‘carnaceus].

GÎRnAţar sm. V Cel ce face 
sau vinde o î r n a ţ i.

GÎRNAţArie sf. V ® Prăvălie, 
local unde se vînd c î r n a ţ i şi alte 
mezeluri preparate din carne (fiartă sau afumată) 
II ® col. Tot felul de cîmaţi şi de mezeluri din 

' carne.
GÎRNAu adj. ® Qrîu varietate de grîu 

cu bobulmare (H •»- grîu1 H ® Kt oaio cimao.

Fig-. 1269. Cîrmîz.
(Phylolncca decandr^

Fip. 1270. 
Cîrnat.

varietate de oi albe care se Ingraşe foarte mult 
şi a căror coadă se preface toată în său [c a r n el.

GÎRNELEAGA, CÎRNILEAGA Ipl.-egi) sf . D ® 
Mold. Bucov. Să'ptămlnacărnii, săptămînamistreaţă, 
vîrstată, împestriţată sau de praguri: cimiieaga cade 
a tiela săptămină Înainte de lăsatul de biinză (Vor > 1 ® pl. 
Munt. şi Trans. Cîşlegii de iarnă, carnavalul [lat. 
carnemllgat].

GIrni (-nese) vb. ir. şi intr. ® Mold. Trans. A 
cirmi, a abate pe altă cale, a coti: cirneşte căruţa şi o 
tliăşte cum poate plnălnpolană (Cno.) *1 © A face C î rn, 
a tăia nasul t ® Olten. t' A rupe vîrful lăstarilor 
de la vie f ® din nas, a strîmba din nas, a face 
o mutră nemulţumită: soful meu... cam clrnea din nas 
(ALECS.), şi ahs.\ părinţii cam clrnea dintru Început (SB.).

GţRNIG adj. /. ® Kt Care se răzneşte, care se 
separă de celelalte din turmă şi umblă tot pe de 
lături (vorb. de oi), răznatec: să al grijă de bataiu ăsta, 
că ujoibiă cam * (LUNG.) 1| ® Trans. Sucit, cu toane; duş
mănos (PAC.) [cîrn].

GÎRNILEAGA pv- CtRNBLEAOA.
GÎRNIŞ = CÎRMJŞ.
GÎRNiTUHA (pî.-turi) sf. Cotitură; ®: jude

cata mergea repede şl oblu, fără olrnlturi (ret.) [c îr n i].
GÎRNOSI tw cArnosi.
GÎRPA (pl.-po) sf. ® Petic, bucată de pînză 

sau ’de. stofă, veche, ruptă, treanţă, sdreanţă H 
® Bucată de pînză’ de şters vase, mobile, etc, 
(Mold. „otreapă”) H ® Olten. Mold. Tr.-Carp. .e. Bas
ma ce poartă pe cap sătencele măritatei!® Tr.-Carp. 
Batistă, basma de buzunar: scoase o din buzunariu, 
ca să-şl şteargă irimtea asudată (cAt.) ţ ® Scutec, pe
lincă [vsl. k r Q p a].

GÎRPAGEAXA, oIrpocealA (pl.-eli) sf. Faptul 
de a cîrpă'ci: rezultatul acestei acţiuni.,

GÎRpAGI, cntpoci (-cesc) vb. tr. ® A cîrpi prost, 
a pune petic peste petic la o haină sau încălţă
minte veche ca să se dreagă: ascultind pe vechii das
căli clrpoclnd Ia haina vremii (Emin.) : la-tl haine slabe, vechi, 
olrpoclte, cum au ncenicil taurilor (ret.) f ® ® A lucra 
prost, ca un c î r p a c i u.

GÎRPAGITQR adj. verb. cîRPAoi. Care cîrpă- 
ceşte: scrieă probabil de vre-un călugăr,» de slove (CAr.).

GÎRPAGIU sm. ® Cel ce cîrpeşte, ce pune 
petice la o încălţăminte veche ţi ® ® Lucrător 
prost; Nu le dau nume de meşteri, cl le zic proşti şlclrpacl
(PANN) [big. k ă r p a 6 h].

GÎRPATOR sm. ® Seîndură, 
de formă dreptunghiulară sau ro
tundă, prevăzută cu o coadă sau 
miner, pe care se răstoarnă mă- : 
măliga (=fund de mămăligă), se 
toacă carnea, în bucătărie (=to- 
cător), sau se frămîntă aluatul 
(A^ 1271); începe a aduce pe un »mă- 
măllgută fierbinte de Ieşeau aburi din ea 
(RET.) 11 ® Lopată de lemn 'lată 
şi rotundă sau dreptunghiulară 
cu care se aruncă plinea In ţest.

GÎRPEAEA (pL-ell) sf. Fap
tul de a cîrpi; rezultatul a- 
cestei acţiuni: cum Iml par de dulci nevoile şl sute- 
rlntolo de pe atunci... cirpellle de azi pe mllne <vlah.).

GÎRPI (-pese) 1. vb. ir. ® A drege, a coase 
ceea ce e descusut sau rupt; a pune un petec; tot 
trentele alea le cîrpeşte, le Înnădeşte ibr..vn.) H ® ® A în- 
tocmi bine-rău: cirpeau boierii cum puteau trebile tării 
(M..COST.) ;vlata In jurul căruia şl-an clrplt zl cu zl traiul (Dlvr.) 
t ® ® F » o minciună, a născoci, a potrivi repede o 
minciună (spre a se desvinovăţi, etc.): pe ioc cir-
peşte o minciună care se potrivea ca nuca 'n părete (Crg.)
® ® F A înşela, a trage pe sfoară 1f © ® ’F 
» pe cineva, a-1» o palmă, a-i trage O palmă.

2. vb. refl F A se îmbăta: cad eşti beat... Te-ai 
clrplt de tot (ps.sch.) [vsI. *kriipiti> srb.k r p i ti].

GÎRPIT 1. adj. ® p. ClRPI: haine »o ţlf © 
NBciRPiT n ® ®: viată » ou ată (pann), traiu plin de 
necazuri, viaţă amărîtă H ® F ochi oirpiti (de somn), 
somnoros, cu ochii împăienjeniţi de somn: se sil
eşte să-l lasă ’nalnte ou ochii clrpltl de somn (vlah.) .

2. sbst. Faptul de a cîrpi.
GÎRPirtlRA (pî.-tnri) sf. ® Cîrpeală ţf ® Lu-

Fig. 1271. 
Cîrpălor.
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cru cîrpit, sdreanţă: Aşteptau s& tU niscai vechltnrl 
Şl 8& ia parale după olrplturl (pann). 
o GÎRPOAIE s/. Olten. (vîRC.) = CtBPA ®. 

CÎRPOCI w CÎRPACI.
GÎRPULÎŢĂ (pi.-te), CÎRPHŞOABA (pî.-re) sf. 

dim. cîepA.
O GÎRSÎIAG, ctRSiAC sm. Mold. ai Paracliser, pâ- 
lămar [e c’l'i s i a r c].

GÎRSNIG n- CBtSNIC.
O GţRSTĂ (pl.-te) sf. Olten. / Grămadă de (7,9,11 
sau 13) snopi puşi unul peste altul cruciş; din patru 
cîrste se formează o ciaie [big. k r ă s t u ,,cruce”]. 
O GÎRSTAG sn. ckIstA [big. k r ă s t a k ăl.

GÎRSTAŞ (pl.-aşe) sn. Wj» = OKtSNIO [srb.]. 
k r s t a s]

GÎHSTÂţA (pi.-aţe) sf. Olten. / = CtBSTA [big. 
krăstecă].

GÎRSTĂNEASA, ctRSTINEAS(C)A Sf. f = 
barba-BOlERTJLui1, VENINARITA.

CÎRSTE IU, Mold. ORISTEIU, Bucov. dRSTpL, CRÎ-

*
Fig. 1272. Cîrsteiu.

Fig. 1273. 
Cîrsteiu-de-baltâ.

STEL, Băn. Trans. cIbştrl, cRişTţti, CRAsTţnj, cristel, 
obAştŞjŢ, cristei sm. i ® Pasăre din ordinul pi- 
cior'oangelor, cu ciocul scurt, care trăeşte prin ier
burile înalte unde-şi face cuibul (Crex pratensis) 
('si] 1272): clrstell ;i greierii Ucuaerg la ceaaal acela de 
tăind (DLVR.); numai nn crlsteln n’avoa somn tntr’o flneafă
o.-ALD.) 1f ® ~ - de-baltA, pasăre băltăreaţă, de mă
rimea unui sitar, cu ciocul mai lung decît capul, cu 
coada şl aripile scurte, care se hrăneşte cu insecte 
şi moluşte (Rallus aquaiicus) ([H 1273) [vsl. 
k r a s t ă II].

GÎRSTINEAS (G)A m- cIRSTAneasA.
GteSTNIG '= CRlSNIC,
GiRSTpV sbsi. ® Ziua-Crucii, înălţarea 

Sfintei-Cruci, sărbătoare care cade în ziua de 14 
Septembre, numită şi —ui sau Oristovui viilor, pentru 
că din această zi se începe culesul viilor [vsl. 
k rl s t o V u dini], 
t GÎRŞGA (olrţc) = SCBIŞNJ.
OGÎRŞ(I)E sf. Băn. Trans. Stîncă, colţ de 
piatră [srb. krs].
OCÎRŞMA... = ClRCI(n)MA... 
o GÎRŞTEL iw CÎRSTţlin.
OGÎRTAC sm. Băn. A = SALCţM.

GÎRTEAX.A(pi.-eii) sf. ® Faptul de a c îr t i H 
® Rezultatul acestei acţiuni: nu se ivi nici o — din 
partea nimănui (isp.)

GÎRTI (-tesc) 1. vb. intT. A-şi arăta nemulţu
mirea prin vorbe, prin şoapte, prin mormăeli; a 
face vorbă pentru un lucru de nimic: soacra nu trebne 
Bă fie cu gura mare şl să tot olrtească de toate cele (Crg.i.

2, vb. tr. A critica, a împunge cu vorba, a do
jeni, a mustra: au început să-l cam clrtească penteu dau
nele ce l-au făcut (sb.).

GÎRTITOR, -toare adj. verb. cIrti şi sm. f. 
Care Clrteşte; unchiul lor... vecinie — şl r&utaoios (Vlah.i .

GÎRTIţA (pl.-ite) Sf. ^ Animal mamifer in- 
secti'vor, cu ochi foarte mici ce abia se văd, care 
trăeşte sub pămţnt, mai ales prin locurile cultivate, 
şi sapă nişte galerii a- 
runclnd pămîntul de
asupra sub formă de 
grămezi numite muşu - 
roaie; e numit şi „so
bol” (Talpa eurovaea)
(â) 1274) K ® /■ d) Un 
fel de noduri ce se lac 
sub piele, pe care le ca
pătă acela care risipeşte multe muşuroaie de cîrtiţă 
H ® Boală a cailor, numită ştiinţific „farcin” 
sau ,,morvă cutanată”, caracterizată prin buboaie 
ulceroase mai ales la coapse sau prin umflături

Fig. 1274. Clrtiţa.

Fig. 1275. Cîşiţa.

la extremităţile membrelor [vsl. *k r ti t i c a > 
srb. k r t i c a, big. k r ă t i c a, etc.]. 
OGÎRTOAGA (pî.-ge) sf. Trans. Petec de piele 
veche, rămăşiţă de opincă: se apueft opol sA-şi lege 
de picior nişte clrtoage de opinca [PAc.).
OGÎRTQG sn. Trans. Gaura de sub vatra cupto
rului [c î r t o g].
OGÎRTQG (pţ.-oage) sn. ® Trans.Culcuş făcut din 
fin pentru cîine ’i ® Olten. Băn. Cocina porcilor 
1f ® Băn. Vizuină, culcuş de fiară sălbatică (uud.i 
[srb. k r t o g].
OGJRŢA (pî.-te) sf. Bucov. Trans. Petec, cirpă
(RV.-CRO.) (VIC.).
OGÎRŢAR sm. Trans. St Ied ori miel mai tinăr 
de şase luni, sugar.
OGÎRŢÎI (-tlln) vb. intT. Trans. A sclrţîi: etnd în
chise uriaşul uşa. bag seama cam clrţltn (ret.).

GÎŞM interj, cu care se alungă păsările sau in
sectele sburătoare, hlş I: cobori Inte, ca tl-am adus papa...
Clşşş ! (ALECS.)
O CÎŞ2 adj. Mold. Ciunt: Il<^ă de nn deget (rv.-cro<)> 

GţŞIŢA (pî.-lte) Sf.
# Musculiţa, a cărei 
larvă, un viermuşor, 
cu capul negru, de 
coloare albă-gălbuie, se 
găseşte în brînză; a- 
ceastă larvă e numită 
şi ,,carete”, „codaţ” 
sau ,,strepede” (Piophila casei) ([H 1275).

GIŞÎI (-şiiu, -şdesc) vb. Ir. A Striga c î ş! a alunga 
păsările* cu strigătul de cîş!: ma ctşaeşti acu, ca pe
lăstuni P (ALECS.).

GţŞLiA (pî.-ie) s/. îît ® t Loc pentru iernatul 
vitelor 1f ® Mold. Locul de la cimp unde se strînge 
laptele de la vaci şi unde se prepară brînza şi untui 
[tc. k ysl].
t GÎŞLAR sm. Mold. ţît Cel ce prepară brînza la o 
c î s 1 ă. ’

gîşlArie sf. U = cIşlA ®.
GÎŞLEGI sf. pl. (ssi Perioadă de timp In care 

nu se posteşte. Se deosebesc patru perioade de 
acestea peste an: 1° —le ciăcianuiui sau —le de iama, 
dulcele Crăciunului, timpul de la Crăciun pînă la 
Postul mare, carnaval; 2' —le Paştilor, ţine 8 săptă- 
mîni, dela Duminica Paştilor pînă la Duminica tutu
ror Sfinţilor; 3° —le sinpietruiui, de la 29 lirtiie pînă la 
1 August; 41’ —le de toamna, dela 15 August pînă la 
15 Noemvrie; v* şi sg. clşLEGlU: tu toiul cişieginiui 
(CAR.) [lat. caseum lîgat].
OGÎŞLIG (pî.-lgurl) sn. Mold. Bucov. = CtBT{0. 
OGÎŞLÎGA vb. tr. Mold. Bucov. = OIŞTIGA: să 
cauţi de munca, poate ai — măcar ceva-ceva (flor.).

GÎŞTIG (pî.-lgurl) sn. Bani cîştigaţi (prin 
muncă, îa joc, etc.); folos, profit: cit — aduce tovă
răşie, se împarte la totl tovărăşii (leg.-car.); i@: mal 
bine ou un vrednic Ia paguba decît cu un nevoiaş Ia —; unda 
e — e şl pagubă; nn se alege —ul din pagubă [c î ş t i g a].

GÎŞTIGA (oiştig) 1. vb. Ir. ® A dob'îndi bani, a 
•agonisi (priii muncă, prin negoţ sau alte mijloace) 
avere sau alte foloase: — la loterie, — In cărţi; @: ne
gustorul irlcos nici nn clştlgă, nici )m păgubeşte; uşor e de 
clştlgat, dar greu de păstrat li ® A birui, a învinge: 
— o bătălie, — nn proces ţ @ A trage folos, a folosi: 
văzu că de Ia pllns nn clştlgă nimic (ISP.) ; clnd doi se ceartă 
al treilea clştlgă 1f ® A căpăta (ceva neplăcut), a se 
alege cu; ceea cea clştlgat In munţii Telegll a lost un Junghlu 
bun (i.-GH.) II ® A dobîndi. a căpăta; — eiperlentă: la 
Întoarcere, ciştigase afecţiunea regelui (i.-gh.) f ® ® A 
trage în partea sa: l-a clştlgat pe totl prin purtarea sa 1' 
® t Trans.A cumpăra, a-şi procura: clştlgă de un taier, 
mal fărlnă, mal brlnză, mal lapte acru (RET.) 1[ ® Trans. A 
griji, a îngriji; a deretica.

2. vb. intr.Trans. A îngriji, a purta de grijă: or 
mal — ăştl Iratl de tine să nn piei de toarne (fr.-cdr.).

3. vb. refl.Trans. A se îngriji,a avea grijă, a purta 
de grijă [lat. câştigare].
t GÎŞTIGA, cAştioA sf. Grijă [o I ş t i g a].

GÎŞTÎGATOR, -toare adj. şi sm. f. Care 
c î ş t i g ă (la joc, la loterie, etc.).

GţŞTIU (pl.-tînri) sn. V Rată, termen de plată 
pentru arenda unei moşii, sau pentru chiria unei

CIR-
CÎŞ
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rÎŢ. case: se duce In oraş, sft plftteasoă boierului <^1 (CAr.) 
PI Â [refâcut dinpî. ‘cîşt’i, s^. *c îs t < tc.k y s t]. 
ULA cţT 1, adj. şi pTon. inter. (/. cita; pl. m. cui 

f. dte. qen.-dai; pl. m. f. citor) © Ce cantitate p ce 
mărime? ce număr? ^ tId a băut p ^ ai dat acolo p 
de <^e ori 1-al scris P c!tl au plecat? ^ ® Ce preţ? 
al plătit cartea? cu o vinzi? K d) <^e şl (mal) <«i'ey 
e şl mal multe, •*'e (alea) toate, ce de multe altele de 
felul acesta, de tot felul: nu-ţi mai spui^^^e şi mai 
•^e am pătimit (Carj; l>am tămăduit de <«^6 alea toate 
(D.-ZAMF.); 11 spune... <«'e şl multe şl o face pe lemeie să 
se alunece cu mintea (Crg.) .

2. adj. şi pron. rel. © întrebuinţat în corela- 
ţiune cu atlt: ««'e sate a umblat, atltea meşteşuguri a ’nvă- 
tat (PANN); de <^e ori arăta clte-o limbă, de atltea ori cădea 
şl clte-o pernă de sub Tlftan osp.) (•«' AT{T H © în CO- 
relaţiune cu tot: pe mine clţl cllnl au lătrat, toti au tur
bat (PANN) (s^ TOT II © Cu corelatiunea omisă : ii 
cunoşteau din <^e le spusesem (vlah.) ; ' numai Dumnezeu 
ştie «»e am Indurat (iv* LţJNA).

3. adv. © în. corelaţiune cu atlt:^ dai, atlta lel; 
T ti“C pătura, atlt te ’ntlnde (w ATţT) 1| ® Cu CO-

relaţiunea omisă: să nu dea Dumnezeu omului^ poate 
răbda; creştea Intr’o lună alţii Intr'un an (emin.) ; e 
lumea, niciodată; ai bate tn palme, «««^l clipi din ochi,

al scăpăra In amnar, Intr'O Clipă; ^ păr In cap, foarte 
mulţi; ulei negru subt unghie, nimic, de loc ^ ® <»' de 
[urmat de un adj. sau arfu.): nu-n poti închipui-^ de 
mult am suferit; prepoziţia se poate pune şi in urma 
verbului: de-ai şti am suferit demult ^ © Urmat de 
prep. de soit de un comparativ, subinţelegtndu-se, 
se poate: (să-l faci) de mare, cît se poate de mare; 
să vie de mulţi, de curtnd; mal bine, etc. H © Em
fatic, arată admirarea, uimirea, etc.:-^ e de fru
moasă i de mari şi minunate sint lucrurile tale, Doamnei 
© pentru mine, despre mine, în ce mă priveşte pe 
mine TI © în legătură cu o prepoziţie: intrus, pe-^, 
după <*': pe am aflat; pe ştiu H © Cu<^... cu 
atlt... pe>^... pe atlt... m- ATfT ^ © îndată ce: Ieşeau 
la uliţă clnii cu grămada, <*'slmteau pe-un trecător (I.-gh.) ; 
Trans. cu acelaşi înţeles ce: muierea, ^ ce-i zări, 
II eşl ’nalnte sudulndu-l (ret.) ® t şi © Încît T| 
© ţ Numaiîndată ce; numai decît © cituşi 
de«^; Trans. puţintel, prea puţin, cît de
puţin: doar s’a Încălzi cltuşl de şl n*a mal olăntănl 
atlta din 9măBe)e (Crg.) ; cu coa]a-ti alungi batăr odată 
foamea de (ret.) ^ ® Nlcl-^, nici ca de lOC 
^ ® pe ce, /«'p'acl ACţ © -^colo, ^ de colo 

CQLO; ^ CQLEA © De-ă’n-cltelea, (le COlO pînă 
colo, fără astîmpăr; din răsputeri: umbla d’a’n- 
cltelea... să-şl scape fratele de la o aşa grea pedeapsă
(rsp.i li © în compuneri: cItva, decIt, înoît,

* (p»- aceste cuvinte).
4. sn. (pl-turi) ± Rezultatul unei împărţiri 

[lat. q u a n t u s, -a, -u mj.
- O CÎTA adv. B6n. Puţintel [cît].

GţTE adv. © Arată O distribuţiune: au luat Noe 
in corabie de toate dobitoacele... de cele curateşapte pă- 
rechl, şl de cele necurate două părechl (let.) ; şl aşa
unul unul ptnă-1 tăie şase capete (Isp.) ; una una sau 

una una; doi doi sau doi doi; puţin puţin;
a luat flecare ceva % © Toţi, toate: au plecat trei 
sau clteşl trei; se auzia motanul mleunlnd din şepte ca

rpetele (EMIN.) ; clteşl trele zeiţele cerură... să le facă judecată
dreaptă U3P.) [lat. c a t a, influenţat de c 11 e, pl. 
f. din cit].

CÎTELEA adj. şi pron. inter. (m. aia 
citea). întrebuinţat spre a întreba ce număr de or. 
dine, ce şir, ce rang ocupă cineva sau ceva: ai.» 
eşti In clasă P — pentru a citea oară te rog să nu mă 
întrerupt P [c î t].

CÎTEODATA adv. Uneoţi, din cînd în cînd 
[c î t e + odată].

CÎTEŞI •»- cţTE ®.
OCÎTINGAN adv. Trans. încet(inel) [comp. 
cATiNşaj.]

CţTTJŞI adv. întrebuinţat numai în loc.:" do 
olt, " de pn(ln, de lOC, clt de puţin: ce lelos că citesc 

' orl-ce carie... dacă nn ştln a Însemna măcar" de cit 
(CRG.); copiii se snpneeră lără a'clrtl" de pntln iisp.i [c 11].

CÎTVA 1. adj. şi pron. nehot. (/. oităva; pl. m. 
citiva, /. citeva; gen.-dat. pl. m. f. citorva). Un număr

mic, o cantitate sau o parte mică (dintr'un număr 
sau dintr’o cantitate mai mare): oitva timp; oiţiva 
oameni; olţlva bani; citeva dintre ele.

2. adv. Puţin: deschise ochii mari, sperleţl, 11 ţinu 
pironiţi asupra amicului său (vlah.) [cît H- va], 
t GÎTVAŞI adv. = CÎTVA.
eîŢ 1 'interj. Strigăt cu care se alungă pisica: ", 

mită, de-alol! ipamf.i.
CÎŢA ipl.-te] sf. i = BIBILICĂ.
GIŢÎI (“ţiiu, -tiosc) vh. Ir. A alunga pisica: coana 

Bălaşa clţleşte miţa dintr’o odaie Intr’alta (grl.) [c îţ!]. 
t CÎZLAR, oIZLAB-AGA sm. Mai marele peste eu

nucii baremului: olzlartul din harem (alecs.-p.i ; clzlar- 
aga, care este peste toată casa 'Împărătească şl pre lete mat 
mari (let.) [to.].
OCLAbAţ shsl. Băn. Trans. .e. Căciulă: işl luă "ul 
din cap (ci’auş.) [vtus. pî. klăbuci, srb. klobuk, 
etc.].

CLABTJC sm. ® Spumă făcută de apa ameste
cată cu săpun: şl rufele le speli, că face " ca apa de glrlă 
(DLVR.) t ® Spumă pe care o face apa cînd se lo
veşte de bolovani: apa se culnndă... şl urlă tăclnd "1, 
bătindu-se de stinci (vlah.i ţ] ® Spumă ce se tace la 
colţurile gurii (la oameni si ia vite): Soirşninddin 
dlntl sălbatic, făcind "1 Ia gură ialecs.i ţ| ® pl. 0 Ho- 
tocoaie mici de fum: Se văd satele pierdute eub clă- 
bucli albi de fum (alecs.i ţ[ ® jJS = MAMORNIO ţ| ® pZ.
Trans. / Rămăşiţele după vînturatul grîului, 
pleavă (FR..CDR.) [srb. klobuk]. j

CLABUCI (-ucesc) vb. inlv. ® A face c 1 ă b u c i[ 
a spumega : Dar nlel clocotul lor aprig, clăbuolnd, fler- 
btnd In spume ialecs.i; ale cărui unde repezi vtjle clăbuclte 
de pietre (vlah.) H ® © A fonna rotocoale de fum: 
fumnrl groase, negre, olăbucesc din coşurile fabricilor (vlah.).

* CLAC (pî.-acuri) sn.£^ Pălărie ci
lindrică care se poate turti şi purta 
sub braţ ([D 1276) [fr. claque].

CLACA1 (pZ.-ăci) s/. ® Zile de 
muncă gratuite ce era dator ţăra
nul sau şerbul să facă pentru stă-, 
pinul pe moşia căruia şed ea, (j 
pentru Domn sau pentru mănăs
tiri f =ăfo/d.,,boieresc”, Trans. ,,ro-Fig. 1076. Clac. 
botă”): clăcaşni, bez claca de 12 zile, să 
are stăplnulul moşiei încă o zl primăvara sau toamna, 
să-i dea şi un car de lemne la Crăciun (LEG.-car.) ţ| ® Muncă
fără plată ce lac sătenii în zilele de sărbători mici 
proprietarului moşiei sau unuia de-ai lor, ca sâ-i 
vie în ajutor: Intr’una din zile... ecoate vornicul din sat 
pe oameni la o " de dres drumul (Crg.); şl sătenii... puseră 
mina cn totll... să-l dea clte vr’un ajutor, să-l facă clte vr'o 
" (ISP.); Lucru de ", muncă zailarnică, fără folos, lu
cru făcut fără tragere de inimă, rău făcut; vorbe [sau 
vorbă) do ",vorbe fără rost, deşarte [srb. 11 ak a].

'CLACA2 sf. Oameni plătiţi ca să aplaude în- 
tr’un teatru [fr. claque].

CLAcaş sm. ® t Ţăran aşezat pe o moşie boie
rească, domnească sau mănăstirească care plătea 
proprietarului în muncă (=clacă) chiria pă- 
mîntului pe care locuia şţ din care se hrănea: 
dator este olăcaşul să lucreze stăplnulul moşiei 12 zile pe au 
(LEG.-cAR.) H ® Ţăran care lucrează la o clacă (în 
zile de sărbătoare): totl clăcaşll elnt îmbrăcaţi tn haine 
de sărbătoare (fr.-cor.).

CLAcAŞESC adj. De clăcaş(i): lanolesat"
(GR.-N-).

CLAcAşiţA (pZ.-ite) sf. Femeie care lucrează 
la o clacă: clăeăşl(ele Începură a se căra pe acasă (s.-ald.) 
[clăcaş].

CLAcui (-nosc) vb. intr. Q A face clacă, a 
munci de clacă: el clăoulau, adicăplătean proprietarului In 
mancă ohlrlapâmintului (I.-gh.) ţf® A lua parte la O clacă!

CLACUŞOARA (pi.-re) sf. dim. CLACĂ: după ce 
se mlntne clăouşoara asta (crg.).

CLAdA (pZ.-do) sf. Grămadă, morman: Si-d ", 
lingă poartă, de Ieniceri zăctnd ialecs.i [srb. klada].

CLAdAbp: sf: ® Grămadă mare de lucruri 
aşezate unele peste altele, morman: înaintea docu- 
rllor aşteaptă elădărli de aelnduri oobortte din munţi (IRO.I 1 
® Grămadă, mulţime: să vezi clădărla de trandallrl 
cari se rumenesc (dlvr.) [c 1 a d ă].

GLAdi (-ădosc) vb- tr. ® tSn A ridica, a zidi, a
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construi o casă; 0: sărmana, ea-gl olădea vlsnrl atlt de 
frumoase 1 (vlah.» 11 ® A aşeza în grămezi, a ridica, a 
face grămezi, clăij etc. {vorb. de lemne, de fin, de 
grîu, etc.): Unii brazdele răstoarnă, In căplfi al(ii le-adună, 
Le clădeso apoi In stoguri, şl cu stub le încunună (ALecs.)[vs1. 
k 1 a d ţ].

CLAbmE sf. ® Faptul de a c 1 ă d i H © iga 
Casă ce se clădeşte sau ce s’a clădit; ©: clădiri de 
visuri nalte calecs.) U ® Clădărie: aoum ştiu a da clădirii 
desplcăturllor de lemne forme arhitectonice (l.-pn.). 
QCLÂDIŞ sn. Olten. (vîrc.) y Claie de fîn 
[dadă].

CLAi {-.ăesc) d/j. Ir. y A aşeza In clăi, a face clăi.
CLAIE (pl. clăi) sf. ® y Grămadă mare de fîn 

de formă conică sau in formă de colibă, alcătuită 
din mai multe căpi[e ([@] 1277) H 
® y Grămadă mare de grîu se
cerat alcătuită dintr’un număr 
de 15-25 de snopi, la elăile coni
ce, sau de 26-36 de snopi, la cele 
în formă de colibă; o „jumătate 
de —“ sau ,,picior" se numeşte o 
grămadă de 13-17 snopi- de grîu 
aşezaţi în formă de cruce; din 
clăi se alcătuesc apoi stogjuri, Şire^^j 
sau girezi: o parte din bucate erau*^®^ 
secerate, legate In snopi si movilite In Fig. 1277. Claie.-J 
clăi (DLVR.) ; ®: făcuse şl o jumătate de 
~ de copil (SB.) H ® ® Grămadă, droaie; urmăriţi 
de o * de băieţi si fete ce se ţin grapă de noi (alecs.) 1} 
® loc. adv. F'. peste grămadă, îngrămădiţi unul 
peste altul: vedem In prund clţlva camenlpeste grămadă 
(CR6.1; ® : si landele curgeau peste grămadă (Dlvr.) [sl. 
kladnja], ^

CLAIŢÂ (pî.-ţe) Sf. y dim. CLAIE.
’CLAMIDA = hlamida.

OCLAMPA (pî.-pe) sf. Mold. ® Clanţa uşii: se aţine 
cu mina pe clampa usll de la 
sală (GRL.) U © Limba de 
fier care cade, pe clem- 
puş, în încuietoarea pri
mi livă a unei uşi 
1278) [germ.]..
OGLAMPANI (-ănesc), j,. 8 c C1
clAmpAi (-ăesc) 1. vb. tr. g: I27B- pă'
® Mold. Bucov. A închide trîntind cu putere; dud 
clămpăneam ceaslovul, cite zece douăzeci de suflete prăpădeam 
deodată (crg.) H © ® A scoate Sunete discordante: 
bătrln sl hămesit cum era, de-abia clămpănea vre-o trei 
note (D..ZAMF.). . .

2. vb. inlr. ® A face sgomot cu clampa; a 
face sgomot bătînd îiitr’un fier: s’auzea bătrinui stan 
clămpănind Intr’o coasă stricată (grig.) H © A clănţăni 
(vorb. de dinţi) H © ®: ■«■din gură, a-i toca gura, 
a flecări: de geaba mal clămpănesc eu din gură (CRG.i H 
® Despre glasul berzei: barza clămpăneşte (HASD.) II 
© A tace sgomot cu talpa sau cu tocurile încălţă
mintei : plecă spre usă, clămpănind din papuci ign.) ; pa
pucii de lemn se tirle sl clămpăesc la fie-care pas (emin.) .

GLAMPANIT sbst. Mold. Bucov. Faptul de a 
clămpăni; rezultatul acestei acţiuni: auzeai cio
cănea lă şl — de fierari igrig.i .
'CLAN (pj.-anuri) sn. ® Trib sau familie (în Sco

ţia şi Irlanda) cu un şef ereditar H © Coterie .[fr.].
•CLANARET (pî. ete) sn. © J = CLARINETA; 

se opresc Intr’o clipă lăutarii... si clanaretele (Car.>.
CLANCAI (-ăesc) vb. intr. A zîngăni [onom.].
CLANCAÎT sbsl. Faptul de a c 1 ă n o ă i; zîn- 

gănit.
CLANCAT (p/.-te) sn. Bălăngănit, sunet de 

clopoţei; clancăte de clopoţei (odob.) [clăncăi].
'CLANDESTIN adj. Secret şi împotriva le

gilor: adunare «-ă; In mod pe subt ascuns, pe fu
riş [fr.].
OGLANET (pî.-ete) sn. Băn. Trans. (uub.i (dens.i J 
= clarinet.

CLANGAi CLANGAl interj, care imită sune
tul clopoţeilor [oriom.].

clAngAi... = CLAncAi...
GLANŢ1 sbst. iron. Gură, plisc, clonţ: te poftesc 

să-ţi mal ţii ^■ui (ALEcs.)[rut. k 1 a n c i „colţi de lup”].
GLANŢI2 interj. Imită sgomolul produs de în-

chiderea fălcilor: şi cum deschidea sma, (tura olanţ! CLÂ- 
falcă pe falcă (Dlvr.). p. •

clanţa, Olten. Băn. CLEANTA (pL-ţe) sf. © Fie- 
rul sau limba de lier de la broasca uşii pe care se 
apasă pentru a putea deschide uşa (■;i]1279): tră- 
glnd usa chiliei, o închise cu clanţa iodob.i H © ® F 
iron. Gură: e el cam rău de , 
da ’ncolo a băiat bun (s.-ald.i. [ung. 
k a Ia n t y u.].

CLANŢA I CLANŢA 1 in
terj. Imită sgomotul unuia că
ruia nu-i mai tace gura: toată
ziua olanţal clanţa I din gură ipanni
[comp clanţa ©]. p. t C1

CLANŢA(N)I (-ănesc, -ăesc), g 79' ,--Iantă- 
pers. a 3-a: -ă(n)este, -ănef-ăe)
1. vb. tr. A face sgomot bătînd într'un fier: puneam 
mina pe pască sl-1 clănţăneam oţelele (gn.) .

2. vb. intr. ® A face sgomot cu clanţa uşii:
Nanlna... clănţăni sl strigă mal tare; deschideţiI (d.-zamf.) H 
© A face sgoraoţ cu un obiect de fier sau bătînd 
într’un fier: se împrejură ou ea casa clănţănind din cleşte 
(MAR.) t ® A ciocni dinţii unii de alţii, din amîndouă 
fălcile (de frig, de frică, etc.);. nu yorbea, clbllblla, de 
tare ce-1 clănţăneau măselele In gură (GN.) ; simţea părul 
sburllndu-l-se pe cap sl dinţii săi clănţălnd (NEGR.) ; 0: 
gltnl şipului începu să clănţănească tare pe buzele paharului 
(CAR.) 11 ® ® A-i toca gura, a nu mai tăcea din1 
gură, a flecări [comp. rut. k I a n o a t i].

GLANŢA(N)IT sbst., OLAntA(N)IT1JRA (pL-turi) 
sf. Faptul de a clănţă(n)i; rezultatul ace.stei 
acţiuni: 11 simţeam clănţănitul gurii (dlvr.).
'GLANŢAlARIE sf. © = CANCELARIE: sfătui

torii... şed In Bucureşti şl au clănţălărla lor fle-care (J)p.) .
GlAnţAU sm. F Acela căruia nu-i 

mai tace gura flecărind într’una, flecar:
Ie-a amuţit gura... tuturor clănţăllor ijip.)
[clan ţ].

GLAPI interj. = CLAPC : dacă roadem de 
slănină, «■! cade cărămidfi şl ne ucide (Crg.).

GLAPA (pî.-pe) sf. ® J Căpăcel de 
metal care, ridicîndu-se .sau lăsîndu-se 
în .jos, deschide sau astupă găurile 
unui instrument de suflat (flaut, clari
net, etc. (Şl 1280) H © Căpăcel care se 
ridică la o pompă sau tulumbă spre a 
lăsa să curgă apa, şi care se. închide 
spre a opri apa de a se întoarce Ia 
locul de unde a ieşit (1^ 1281) 1f ©
Capac de coşciug, pleoapă II ® Capac 
de doniţă H ® # Fie-care din dinţii do 
fier, la cilindrul unei maşini tipografice, Fie- I28°- 
care apucă coaiele t ® .a Bucată de c- claPe- 

ţesătură (pînză, postav, etc.) 
care acopere deschizătura glu
gii, buzunarului, etc. Ii © J 
Fie-care din bucăţelele de aba
nos, de fildeş, etc. care se ating

rr7=

Y
Fig. 1281. Clapă 

de pompă.
Fig. 1282. 

Clape.
CU degetele, clnd vrea cineva să cînte la pian, la o 
orgă, etc., tastă ((^ 1282) ; degetele el mol, delicate, 
albe ca şi clapele pe care Innecan (vlah.) H ® Cursă, 
clapcă ©: a trage clapa, a înşela [comp. germ. 
K 1 a p p e].

GLAPA(N)I (-ăesc, -ănesc) vb. intr. A ţipa ca 
berzele (hasd.) .
O GLApAUG, y cAPLAţro adj. Mold. Cu urechile 
atîmînd, lăsate in jos (despre oameni şi animale);
avea nişte urechi clăpăuge (Crg.) [rut. k I a p O u h y I]. 

CLAFG: interj. Imită sgomotul unui capac.

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 28Q 19



GLA
CLA

care se trînteşte, sau unui lucru care cade cu pu
tere astuptnd o deschizătură: dete piatra la ioc şl 
olapol acopatl TSgănna din non (isp.i.

GLAJ’GA sf. Cursă, căpcană: ea nn dete In clapca 
tn care o Împingea spurcatnl (isp.i [bg. srb. kiopka
-l-clapă].
o diAPIE Sf. Olten. Bfm. Droaie, mulţime: are o 
^ de oopll.

CLAPQN sm. i Cocoş castrat spre a se putea 
ingrăşa mai mult: ca clrdnrl întregi de glşte, de curci şl 
de «'1 (D.-zAMF.) [pol. k a p i o-n].

CLAPONAŞ sm. dim. olafqn.
CLAPONI (-neac) vb. Ir. A castra un cocoş 

[clapon].
CLÂPyŞNIC = ORAPPŞNIO.

*CLAH 1. adj. ® Luminos, bine luminat U 
© Curat, limpede: — ca orietaini f © Desluşit, cu
rat (vorh. de sunet): o voce clară H ® Lămurit, des
luşit, uşor de priceput: o detiniţlnne —â H © Care 
pricepe ou uşurinţă: nn epirit ~ HU ©
NţCLAB.

2. adv. Limpede, curat, lămurit, des
luşit [lat.].

•CLARANET (pî.-ete) sn. ® J - 
CLARINŞjTA: lăutari... şl .^e cu toba mare... 
şl sblerete şl chiote (Car.i .

'CLARIFICA (-!lo) vb. ir. A limpezi, 
a lămuri [lat.]'.
'CLARIFICAŢIUNE, *CLABIFICATIE

Sf. Limpezire, lămurire [lat.].
•CLARINETA (pi.-te) sf. J Instru

ment de muzică, un fel de fluier cu 
ciape 12S31: muzica porneşte o'o Izbue- 
nlre de tlmbale şl de clarinete (vlah.i [fr.].
' CLARINETIST sm. J Cel ce cintă 

din Clarinetă: ae’ntorcea Tolba cn leolornl 
săuwul (6RI6.1 [fr.].

'CLARITATE sf. ® Lumină 1f ©
Limpezime î[ © Transparenţă © 
MţjCLABITATE [lat.].

'CLAR-OBSCUR ® GP Chip spe- Fig. 1283. 
cial de a distribui lumina şi umbrele Ciarineta. 
într’un tablou II © Amestec dc lumină şi de
umbră: dunga dealului...se Inneca încetul cu încetul In 
clarul-obscur el amurgului (D.-ZAMF.) [fr. c 1 a i r - 
obscur].
'CLAS sbst. Mold. i- Clasă (vorb. de şcoală).
'CLASA (-saz) vb. ir. ® A împărţi In clase K © 

A aşeza 'după clase, Intr’o anumită ordine, a 
rindui.

'CLASĂ (pi.-se) sf. ® Rang social, treaptă: 
clasa de jos; olasele care 
au lost oprimate slnt 
totdeauna dispuse a se 
crede apăsate (I.-gh.) ’
© Mare divi- 

. ziune în istoria na
turală alcătuită din 
mai multe ordine:
clasa mamiferelor, clasa 
păsărilor f © Ordin, 
rang, grad stabilit 
după valoare, după 
merit: inspector de
'clasa a doua ^ ©Sub- I2®4. Clasă,
împărţire a elevilor unei şcoli: un elev din clasa a treia 
U © Sala în care învaţă fie-care sub împărţire de 
şcolari ţp 1284): a intra in ~ f © 41 Contingent 
t ® Numărul de tangente ce se pot duce din- 
tr’un punct oare-care la o curbă [fr. clas se].

'CLASAMENT (pi.-te) sn. ® Faptul de a clasa; 
clasare *I ® Starea lucrului clasat [fr.].

'CLASIC 1. adj. ® II Destinat a fi întrebuinţat 
In şcoală t ® Care se distinge prin calităţi deo
sebite şi poate servi ca model: autor —; operă -.ă; 
Anglia e tera clasică a libertăţii V ©Limbi clasice, limbile 
greacă şi latină | © ^ Care ţine de antichitatea 
greacă sau romană II © x' Conform cu regulele 
de compoziţie literară stabilite de scriitorii antici 
sau de autorii veacului al ivn-iea, In opoziţie cu 
romantic.

2. sm. Un autor clasic [fr. classique].

'CLASICISM sbst. X" Sistemul partizanilor ex- 
cluzivi ai literaturilor greacă şi romană sau ai li
teraturii franceze din veacul al xvn-iea, în opo
ziţie cu romantismul [Ir.].

'CLASICITATE sf. = CLASICISM [germ.].
'CLASIFICA (-flc) vb. ir. A face o clasificaţiune 

[fr.].
'CLASIFICATOR adj. şi sm. Care clasifică, 

care face clasificaţiuni [fr.].
'CLASIFICAŢIUNE, 'CLASIFICATIE s/. ® Fap

tul de a clasa, clas'are II © împărţire, aşezare in 
clase deosebite [fr.].

CLAtăRI (-âreso) vb. ir. A clăti (de mai 
multe ori): o iu» plosca bine şl-olu lunplea-o cu apă 
PrOBSp&tă (CRO.).

CLATI (-toso) 1. vb. Ir. ® t A urni, a clinti, 
a mişca din loc II © A sdruncina, a zgudui t © 
Trans. A scutura, a mişca uşor: Mantii viriui işi 
clătesc (ALEcs.) t ® A curăţi spălînd cu apă şi fre- 
cînd [vorb. de vase); a-şi gura, a o spăla cu în
ghiţituri de apă: să olătoştl gura de trei ori pe zl cu 
vitriol clocotit .(ALECS.) f ® A spăla rufele de săpun, 
a le limpezi în cea din urmă apă.

2. vb. intr. Trans. A scutura, a clătina, a mişca
uşor: bătrlna a Ieşit olătlnlnd din cap (NEGR.I ; Hml tu 
tot clăteşti din QOQdâ (ret.).

3. vb. refl. ® A se urni, a se clinti, a se mişca 
din loc: un llr de păr nu se va din capul înălţimii 
Tale NEGR.I H © A se mişca uşor, a se clătina: 
ml se clăteşte o măsea ţi © A se sgudui, a ce Sdrun
cina, a se cutremura: încăperea se '*• din temelie 
(DLVR.) [vsl. k laţi ti].

CLATINA (clatin), CLETINA (-In), CLETENA (-eu) 
1. vb. Ir. ® A mişca într’o parte şi Intr’alta, a 
legăna: vintul olatlnk Un ramurile bătrlnllor arbori 
(GRiG.) K © A mişca uşor.

2. vb. intr. şi refl. ® A se mişca într’o parte 
şi într’alta: ml se clatină o măsea; săgeata... ee pierde 
In desişul Ierbii care se clatină din virt (Car.i *| © A 
(se) mişca uşor: te văd zlmblnd şl clătlnănd din cap 
(I.-GH.) H © A se Sgudui, a se cutremura: pămintui 
prinde să se clatine... parcă s’ar fl răsturnat stlnclle... 
de la oblrşllle Trotnşulnl (GN.) ţ] © A S6 urni, a se 
clinti, a se mişca din loc: nici un tir de păr să nu 
se clatine de pe capul locuitorilor (isp.i ţ] © A Sta
rău în afaceri, a fi pe cale să dea faliment: a aiiat
negustorlmea că se clatină rău Klr lanulea (CAR.) [clăti].

CLATINATURA, CLETDlATţlRA (pl.-turi) Sf. 
Faptul de a (se) clătina: rezultatul acesteiaoţi- 
uni: deodată se simte 1d sală o cletloătură puternică (car.) .

CLĂTIT 1. adj. p. ClAti.
2. sbst. Faptul de a clăti.
CLĂTITĂ (pL-te) sf. X Un fel de prăjitură 

făcută dintr’o foaie de aiuat (de făină, lapte, 
zahăr şi ouă) prăjită în untură şi umplută cu 
dulceaţă, magiun, etc. [clăti].

CLĂŢĂU (pî.-tae) sn. fă O parte de oi dintr’un 
ciopor: (hoţJ 1) rup clte-un -«■întreg (de ol), trec gra
niţa şl la-1 de unde nu-a (lung.i.

'CLAUSTRAL adj. g-â De mănăstire, mănăs
tiresc: viată 
-«•â [fr.].
•CLAU

ZĂ (pî.-ze) 
sf. rt Con
diţie parti
culară intro
dusă Intr’un contract,
Intr’un tratat, etc.:
n’o 11 cunoscut Însemnă
tatea clauzeloracelnl tra
tat (i.-GH.) [ fr. c 1 a u s e 1.
'claviatvRA

(pl.-tnri) Sf. J fiiirulde 
clape launpiansau lao 
orgă(^.1285) [germ.].

'CLAVICULĂ (pl.
-Io) sf. Fie-care 
din cele două oase
lungi îndoite In for- ' Fig. 1286. C. C. Clavicule, 
mă de S, care leagă umerii de partea superioară 
a pieptului (IU 1286) [fr.].

Fig. 1285. Claviatură.
c
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Fig. 1287. Clean.

pescuiţi In Sliet

'CLAVIR (pî.-lre, -Iruri) sn. J Pian(o): auzi prin 
aerul nopdl tremurlnd notele dulci ale unnl ^ (emin.) [germ. 
Klavier].
’CLAVIRAŞ fpj.-ase) sn. J dîm. CLAVIR: uneori 

cerea sA-l aducA —ul linsă pat (br.-vn.)..
'CLAXQN (pZ.-oane) sn. Mf Trompă automată 

la automobile [Ir.].
O CLEAMPA (pl. clampe) sf.Mold. = CLAMPA: Inima 
din loc Iml sare CInd aud că sună cleampa (EMIN.) . 

CLEAN sm.
Peşte de apă 

dulce, cu solzi 
mari, strălucitori, 
cu capul lat şi 
gros; trăeşte• în 
rîurile de la mun
te (Squalius cep- 
halus. S. Inicis- 
cits) ([®) 1287):
după cina gustoasă cu soobal şl cu eleni
(SAD.) [sl. It I ă n fl].
OCLEANCA {pl. clenci). CLEANGA {pl. clengl) $/. = 
CREANGĂ.
O CLEANŢ (pZ.-turl) sn. Băn. .iA. Stîncă: să seducă 
la -~ul numit,,Piatra Craiului" (ciAUş.) [srb. k 1 a n e c]. 
O CLEANŢA = CLANŢA.
O CLEFAi (-ăesc) vb. inlr. Mold. © A mesteca 
mereu din'gură, mîncînd, din lipsa dinţilor ori a 
măselelor, a moll'ăi 1[ © .A plescăi din gură, mîn
cînd cu lăcomie: Inlullca bucăturl mari, sl clefăia repede 
c'o lăcomie de bestie (vlah.) [onom.].
O CLEFAit sbst. Faptul de a c 1 e I ă i.

CLEFETI (-teso) vb. intr. © A cleiăi: să se 
întoarcă la biserică oleletlnd din gură (isp.) 1 ® ® A 
mesteca vorba: si clefetlnd buimăcit de clteva ori. Iz
buti să spnle... (DLVR.).

CLEFT (scris şi clbvt) sm. © Haiduc (la Grecii 
moderni): după masă, căpitanul puse pe fiica sa să cinte 
otntece greceşti de clevţl (bol.) ţ[ © Nume dat locuito
rilor din Olimp şi Pind care se coborau adesea 
din munţi şi năvăleau în satele şi oraşele învecinate • 
tăcînd prădăciuni [ngr.].

CLEI = ÎNCLEI.
CLEIOS afij. Lipicios (ca cleiul), vîscos:

picioarele cailor pocneau de efteori ieşiau din noroiul gros, 
şi adine (i.-gh.).

CLEIŢA (pl.-tu) sf. 4 = TULIOHINA.
CLEiU1 (pZ.-lurl) l. sn. © Materie vîscoasă 

care se extrage din peşte (în sp'ec. din morun) şi 
cu care se lipeşte mai ales lemnul; acest ■«' de mo
run e mai adesea înlocuit, la lucrările de tîmplă- 
rie, printr’o substanţă extrasă din resturi de piei, 
din coame, oase şi alte organe do animale K © f 
Substanţă vîscoasă ce curge din coaja unora din 
copaci ca bradul, etc. II © Vîsc cu care se prind 
păsărelele "i © Ceara din urechi ţ © ® Mandat 
de arestare H ® W '~l-lapteiul, nişte umllâturi 
(buboaie) la încheieturile picioarelor, ce se ivesc 
la mînjii cei mici şi-i Iac să şchioapete.

2. adv. F Nimic, de loc: sare el de los. 11 ascult— 
cleiul (Crg.i [vsl. k 1 6 .[].
OGLEIU2 sbst. Băn. 4, = luternA [germ. K 1 e e]. 

CLEMENT adj. îndurător, milostiv [lat.]. 
'CLEMENŢA (pZ.-te) sf. Indurare, milostivire

[fr-!-
O CLEMPANI m- clAMPAni.
O CLEMPyŞ’(pi.-uşuri) sn. © 
lier, cîriigui’imobil de la încuie- 
foarea uşii pe care*cade clampa
( ■! 1288): trase drugul cel gros, 
desfăcu »urilo de fler sl oamenii In
trară (SAD.) © Trans. Mic pociumb 
de care se leagă priponul (ri.-cor.)
[c 1 o a m p ă].

CLENCIU, t CLINorn (pi.-duri) sn. © Bold, 
spin ,r © Mold. (pamf.i Boldul cataramei (®J 1289)
1! ® Ciocni, măseaua, umărul leucei 1 ® © 
Tertip, clroioo: am aminat pentru un clenclu de pro
cedură procesul unuia (br-vn.i K © Pricină, ceartă: 
CU maica Evlampla... am avut şl eu odată o leacă de 
clenclu icRG.) [ bg. k 1 o n C e, k 1 i n C e].

CLENCrUROS, t CLlNcrUROS adj. © Cu c I en-

Bucată

Fig. 1288. Clempuş.

Fig. 1289, 
C. Clencm.

ciuri, spinos, ţepos s| ® Noduros: dacă parale 
clencluros (cu noduri), strlnib şl urit, urit II va fl şl 
bărbatul (mar.) .
OCLENGURQS adj. Trans. Cu 
crengi muite, rămuros: Tu eşti, brade,

81 la trup eşti noduroa (1K.-BRS.).
O CLENGUŢA (pi.-te) sf. Trans. 
dim. CLEANGA: Clenguţa mohorului Arde 
’n para focului (ik.-brs.) .
O CLENŢAICA Sf. Băn. © C I a n-
ţ a de la uşă K © ® F Om rău de 
gură.
O CLENŢANI, OLENTENI = clăn
ţăni.
OCLEOAMBA := CLOAMBĂ.
O CLEP 'adj. Trans. Bleg, cu urechile lăsate în 
jos, clăpăug {vorb. de porci) (cont,).

CLEPCANI (-ăneac) vb. intr. Mold. A ţipa [vorb. 
de unele păsări).
O CLEPCAnit sbst. Mold. Faptul de a c 1 e p - 
căni; rezultatul acestei acţiuni: ee aude... oite-nn 
ca de pltpălac (pamf.) .
O GLEPEZAu sbst. Trans. (pac.) XîSiMîncare cio
bănească pregătită din lăină de cucuruz, unt, 
caş şi zăr.

'CLEPSIDRA (pZ.-re) sf., 'CLEPSIDRn(pi.-dre) sn. 
Ceasornic de apă întrebuinţat de cei vechi 
(•«- y 1214): acest clepsldni ţine două oare (NEGr.) [Ir.]. 
'CLEPTOMAN adj. şi sm. Cel atins de clep

tomanie [Ir.].
'CLEPTOMANIE sf. Boală sau nebunie care 

împinge pe om să Iure cu ori-ce preţ [Ir.]. 
'CLER sbst. ni Preoţime, toate persoanele bi- 

sericei: preoţi, arhierei, episcopi, călugări, etc. 
[germ. K 1 e r u s].

'CLERIC sm. Persoană care face parte din 
cler, om al bisericii: încet, adtnc răsimă cintârlle de *1 
(EMIN.) [germ. KIeriker].
'CLERICAL 1. adj. n* Ce ţine de cler, a

privitor la cler; ce ţine cu clerul, favo
rabil clerului.

2. sm. Partizan al dominaţiunii po
litice a clerului [Ir.].

'CLERICALISM sbst. Tendinţa cle
rului sau a partizanilor lui de a avea 
dommaţiunea sau supremaţia politică 
[fr.].
O CLEŞNIŢA {pl.-te] sf. Trans. (conv.)
(VIO.) Clampă [cleşte -t sul. -n iţă].

'CLEŞTAR'1 sbst. (P) Cristal: gll- 
glltul vlnulnl turaat In marile pahare de
IDLVR.) .

CLEŞTAR2 (pî.-are)sn.tr“ O unealtă 
a dogarului, numită şi cleşte 
Cil 1290).

CLEŞTE sn. © Unealtă de fier 
de care se serveşte lieraru spre a ţinea 
strîns fierul pe care-1 lucrează, cu care se 
scot cuie, efo. ([@1291);®: a'scoate cuiva 
vorba on -~le, a izbuti cu mart; greutate

CLA-
CLE

Fig. 1290. 
Cleştar: 
a) limbă, 
cîrlig; — 
coadă, mi' 
ner, gai^ă, 

gheran, 
trăgător.

O'—®
Fig. 1291. Cleşti: i. Cleşte de tîmplar, de dulgher (F. F, 
fâlcij. —2. 5. CI. de fierar, de lăcătuş. —3. CI. de mecanic. 
4. CI. de cizmar.—6. CI. pentru sirmă.—7. CI. de .soba.
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CLI

Fig. 1292. Cleşte,

CLE- să scoată cîteva vorbe răspicate din gura cuiva 
TI ® Tf™ Unealtă de fier cu care se sgîndăreşte fo
cul din sobă şi cu care se scot 
tăciunii aprinşi ([D 1291)
11 d) M. Piedica de oprit frt-= 
na, lanţul sau frtnghia, des 
strîns roata de la moara s 
de apă; de aci, ®: a strln- 
ge pe cineva In a-1 aduce 
la strîmtoare, a-i pune su
la ’n coaste f @ U- 
ncaltă de lemn a tîmplarului, 
numită şi ,,teasc”, ,,şurub" 
sau ,,crivală” t ® Gîrli- 
gul de la scaunul sau calul tîmplarului ([®] 1292) 
ţ ® T9" Virtejul sau şurupul de la tejgheaua 
tîmplarului H ® 1^ O unealtă a doganilui = 
CLEŞT4Be f ® pl. ^ Incisivii de lapte ai calului, 
cari cresc In primele 6-8 zile, şi cari sînt înlocu
iţi la vlrsta de 2-2Va ani [vsl. Jclăste].

CLEŞTET sbst. încleştare: Se etrlng, ee prind cn 
mă In ^ Internei (Alecs.) [cuvînt creat de (Alecs.)]. 

GLEŞTIŞOR (pi.-oare) sn. dim. CLEŞTE. 
CLEŞTIŢÂ, CLEŞTUTA

sf. pl. dim. cleşte #
Unealtă a tipografilor cu 
care se scot literele căzu- Fig. 1293. cieştujă. 
te între rlnduri (;H1293).
O GLET sbst.Băn. Cămară (pentruprovizii) [srb.].

GLETANA, CLETENA, CLETINA •»- CLĂTINA.
O GLETI =■ CLĂTI.

GLEVETA (pl.-te) sf. Calomnie, bîrfeală: ea 
se Ierească de birfell 4I clevete, ca s& nu fie urttă... de 
ceilalţi (isp.) [vsl]..

CLEVEŢI (-tesc) vb. tr. A calomnia, a defăima, 
a vorbi de rău: au început iarăşi Ţiganul să cleve
tească pe băiat Înaintea Împăratului (sb.) [clevetă].

CLEVETp\E s/. Faptul de a cleveti, ca- 
lomnie, bîrfeală, clevetă: invidioşii, ou toate clevetirile 
lor, n’au putut nlmlo In contră-1 (car.i.

CLEVETITOR 1. adj. verb. cleveti.
2. sm. Cel ce cleveteşte: 11 sluji de scut apărător îm

potriva <^ilor originii sale (neor.) . 
t GLEVETITURA (pi.-tari) sf. Faptul de a 
cleveti: defăimare, vorbire de rău, calomnie, 
bîrfeală: crierii noştri... de ciocanele clevetlturllor voastre 
nelovlti şl neciocănitl (Cant).
t GLEVETNIC adj. şi sm. Care cleveteşte, de
făimător,'bîrfitor [vsl.].

CLIC1 (pi.-ionri) sn. Rîs (et), chicot [vsl.].
O CLIC2 sbsl. Mold. X ® Mămăligă crudă, numită 
şi ,,telciu” sau ,,letiu' : mămăligă crudă... ori ^ e bine 
Bă se mănince, oăci îngraşă tşEz.) H ® Mincare cleioasă, 
vîscoasă [rut. k 1 y i kl.

*CLICA (pi.-ol) sf. Adunătură de oameni cu apu
cături sau cu scopuri puţin onorabile, gaşcă: ciici 
de papngll, Izgonit! de prin licee (vlah.) [fr. C I ique]. 
OGLICOS adj. Vîscos, cleios (bud.) [clic2].

GLIGUI (-neec) vb. intr. A chiui, a chicoti 
[c1 i c].
*GLIENT ţ. sm. ^ Plebeu roman pus sub pa

tronajul unui patrician.
2. sm., CLIENTĂ (pl.-te) sf. ® rt Persoană 

care şi-a încredinţat procesul, daraverile unui 
advocat, unui om de afaceri II ® /■ Cel ce se 
află în căutarea Unui medic 1! ® W Muşteriu

'GLIENTELA (pl.-te) Sf. ® ^ Toţi clienţii 
unui patrician, la vechii Romani 1f ® rt-j» Toţi 
clienţii,unui advocat, unui om de afaceri sau unui 
medic: stnt judecători... fără pricini, precum slut şl medici 
şl avocaţi fără ~ (i.-gh.) H ® V Muşteriii unui ne
gustor [fr.].
‘CLIMA (pl.-me) Sf. ® © Starea atmosferei şl 

temperaturei unei ţări sau unei regiuni: oeidă;
umedă; maritimă, * continentală. tropicală K ® 

0 Ţară, ţinut: pe scbelele el cnrg avuţii din toate cli
mele (VLAH.) [germ.].

'GLIMAT (pi.-ete) sn. © = CLIUĂ [fr.].
*CLEMÂTERIC adj. Se zice despre vlrsta sau 

perioada vieţii omului socotită ca primejdioasă 
pentru sănătate [Ir.].

‘GLIMATIG, O CLIMATERIC adj. © Privitor Ia 
climă; staţiune climatică, localitate (mai adesea Ia 
munte) unde se duce lumea să petreacă vara la 
aer curat [fr.].
‘CLIMATOLOGIG adj. © ® Privitor la clima- 

tologiet ® Care depinde de climă: iminenţă ~ă [fr.].
'CLIMATOLOGIE sf. © ® Studiu asupra 

climelor t ® Descriere a influenţelor exercitate de 
climă asupra sănătăţii [Ir.].
OGLIMPOTA (pl.-te) sf. Trans. Felie mare de 
pline ipsc.).
OGLIMPUŞ sbst. Trans. (pac.) Ţurcă: de-a cllm- 
pnşn, jocul’de-a ţurca [comp. clempcş].

GLIN sm. ® & Petec de pînză ce se coase la 
mîneca cămeşii, la subţioară; ®: a nu avea nici in 
nioi In mineoă cn cineva, a nu avea nimic comun, nici 
o legătură, nici o daravere cu cineva H ® .e. Bu
cată de stofă triunghiulară ce se adaugă la poalele 
rochiilor H ® Făşie de pămînt lunguiaţă: Turcii 
Işl răşlnian tot .^nl dinspre Dunăre (vlah.) [sl. k lină].

*GLINA (pî.-no) ® st. Povirniş, coastă în
clinată: lingă o * răpede... deodată un vuetde tunet (SAD.); 
păduri seculare şl neumblate tmbrăcanclinele mnnţllor (n..ur.) 
H ® 0 înclinare, aplecare: clina copilărească a filosof lel 
a fost pururea patria capetelor elabe (D).vr,) [it. C h 1 n a -f-
lat. clin o].

GLINGAT = CLINCHET.
GLINGAta (-ăt) vb. in'.T. A zurăi, a zîngăni, .3 

produce un sunet metalic: lln ollncătă pe vale apele 
Slănlculut (VLAH.) [c 11 n c ă t].
OGLINGEA (DE-A) sbst. Olten. Joc de copii; s»- 
BIBĂ.
OGLINGHET (pi.-ete) sn. Mold. ® Zornăit de clo
poţei, de zurgălăi: In văzduh voios răsună de zur- ' 
gălăi (ALECS.) K ® Pr anal. Sunet de pahare ciocnite: 
EUonora... amesteca oTnteoul el ca /«'Cje paharelor (GN.) 
[onom.; comp. clancăt, clăncăit].

GLINGIU... i»- CLENCIU... 
oglingAt sn. = CLINCHET: stlrnlţl de .zurgă
lăilor, copiii aleargă de pretutindeni (VLAh.).

■ "GLINIC adj. f Care se face la patul bolnavilor: 
lecţie medicină *ă [fr.].
‘GLINIGA (pi.-ol) sf. f ® Învăţămîntul medi

cinii predat la patul bolnavilor K ® Spital unde 
studenţii în medicină învaţă să tncrijească pe bol
navi K ® Spital, mai adesea particular, condus de 
unul sau mai mulţi medici [ir.].
'GLINICIAN sm. f Medic care studiază, mai 

multla patul bolnavilor decit în cabinetul său [fr.].
'GLINOROMBIG adj. « sistem sistem de 

cristalizare al cărei tip e o prismă avînd ca bază 
un romb.

CLINTEALA sw clintire.
GLINTI (-teso) vb. tr. şi refl. A (se) mişca din 

loc, a (se) urni: nu-l mai pntea * din loc, de-ar fl făcut 
ei nu stln oe (isp.) ; să nu te clintoţ'tl pin’ ce nu-l anzl cln- 
ttnd din clmpoln (ALECS.).

GLINTIRE, clintbală (pl.-eii) sf. ® Faptul de 
a (se) clinti 1f ® Fără neclintit, neschimbat, 
statornic, nestrămutat: pace fără clintire din partea 
noastră... va fl (let.) ; greul este cum să păstreze acel lucru 
fără nici o cJinteală dsp.) IIH © NECLINTIRE, nemişcare. 
OCLINTUŞ (pî.-nşe) sn. Băn. (uua.) a Pieptar. 
OGLIOAMbA (pî.-be) sf. ® Băn. (uua.) Cîrlig 
H ® Olten. (vîRc.) Gloabă, mîrţoagă. 
OCLIOANŢA = CLOANŢĂ.
OGLIQNŢ = CLONT.

GLIPA (pl.-pe) sf. ® Timpul foarte'scurt cit 
clipeşte cineva din ochi, moment: lumea asta 
’ntreagă e o ^ suspendată (Emin.) ; Suflat-al peste dinsni 
şl’n ~ tu te-al stins (ALecs.) ; mai rar o ~ de ochi, cît ai 
clipi din ochi: nu voia, vezi, nlol o de oobl măcar Să-l 
vadă fără chef (isp.i.

GLIFEALA (pi.-ell) sf. Clipă: o ~ II lunecă bllnd 
prin minte Icoana dnloaeă a mă-sel (VLAH.) ; V'aţi stins In 
tro ~ ca stele trecătoare (ALECS.) [clipi],

CLIPI (-pese) vb. tr. şi intr. ® A apropia si a de
părta foarte repede pleoapele una de alta: ochii ei 
albaştri clipiră sub lnnglle-1 gene (negr.i ; cltcllpeştl (cn ochii) 
soit olt al clipi (din ochi), într’o clipă H ® A deschide 
sau a închide pe jumătate ochii, repede şi de mai 
multe ori lf ® A apărea un moment ca o sctnteie,
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a scînteia, a licărilumlDlle Inttrzlate ale satelor cllpeso 
ea oişte Ucorlol (vlah.) 1 ®©: o Idee îmi clipeşte prin minte
(CAR.) [vsl. k 1 e p a t i „a ciocăni" > rut. k 1 i p a t y 
„a clipi", bg. k 1 ep a 6 rut. kl ip ka „pleoapă"].

CLIPIŞ aclv. Intr o clipă: ...şl trece pe sub stea 
Cilplş, cum sa strecoarft prin oameni vestea tea (Alecs.).

CLIPIT shst. Faptul de a clipi,: ~nl genelor 
el (QN.).

clipita (pi.-te) sf. Trans. = CLJPA: mnlt arii dat 
daoă Intr’astă ar II pntut să-l Împace (SLv.).
t CLIPITUHA [pi -hiri) sf. Clipeală [clipi].

CLIPOCEALA (pZ.-eii) sf. Faptul de a cli
poci.

CLIPOCI (-ocesc) vb. inlT. Mold. Bucov. ® A 
clipi: ocblol blajin şl mare clipoceşte aonm din geana-1 
roşie (LUNo.) 1[ © A închide şi a deschide una după 
alta ochii {vorb. de cineva care pică de somn); 
3 aţipi; cum au clipocit, an slăbit căpăstrul din mină (sb.i 
H ® A susura, a murmura [vorb. de ape) cpamf.) : 
valsul... se revărsa deasupra apel, clipocind nşor, cu so
nete armonioase (grl.).
O CLIPOTI (-oteso) vb. intr. Motd. Aţîşni, a arunca 
stropi, fărîmituri, etc. In toate părţile: malul se 
surpă Intr’o lărimsre uşoară oare cllpoteşte oăztnd ca din- 
tr’nn clor (sad.i . 
t CLIR = CLER [ngr,].
t CLIRIC = cleric; era un Iei de.», nici preot, 

nici călugăr (grig.i.
t CLIRICIE Sf. ecâ Starea de cliric (prv..mb.>. 
t GLIRONpM sm., CLIRONOăUA [pl.-me) sf. dl 
Moştenitor, moştenitoare: să mă lase »ni întregii sale 

'averi (Alecs.) [ngr.].
t CLIRONOMIE sf. dl Moştenire: Eli şl cllro- 

nomla? asa-1 că-1 In perlonl (ALECs.) [ngr.]. 
t CLIRONOMISţ (-ise'so) vb. Ir. dl A moşteni: 

aş orimleu vr'bdată să te ollronomlsesode viu? (ALecs.) [ngr.]. 
ţ CLIROS = CLER: mitropolitul tării şl cu tot »ul 

bisericii (N..COST.) [vsl. < gr.].
clisa (pZ.-se; sf © Un Iei de pămlnt, cleios, 

de coloare albicioasă sau cenuşie, uneori roşietică, 
numit si ,.hlisă’’; lutul de oale. argilă: desnămoieş- 
te-te tu singur din clisa vinătă In care te-al băgat (Jip.) f
® © Materie cleioasă, lipicioasă s[ ® Tr.-Carp. 
Slănină : In oale llerbpa cureohlu on» (bo..del.)
[big. k 1 i s a].

CLISIARH ww ECLISI4RH.
CLISOS adj. Format din clisă, 

care seamănă cu clisa, cu pămintul cle
ios lipicios; argilos; un val de pămint » 
şl iără vegetaţie (vlah.).

•CLISTIR (pi.-ire) .m. f ® Medica
ment lichid ce se introduce tn intestine 
prin şezut H ® Instrumentul. în formă 
de pompă sau tulumbă mică, cu care wgw 
se introduce acest lichid în corp 1294) fU 
[germ. K 1 y s t i e r]. W
‘CLIŞA (-işez) vb. tr. # A lace un cli- f 

şeu pentru stereotipie [tr.]. ..
■CLIŞEU (pî.-see, -şeurl) sn. © # Pa- 

gină sau parte dintr’o pagină reprodusă 
prin stereotipie H ® # Ilustraţie săpată pe lemn 
sau reprodusă pe zinc ori pe alt metal, pentru ti
părit gravuri, etc. H ® Imaginea negativă a 
unei fotografii t ® © Frază care se reproduce 
adesea de-a-gata: debitează nlmlourl sarbede ou »il 
şi apostrofe furate de pe la Cameră (vlah.) [fr. c 1 i C li ă]. 

CLIŞTAR = CLEŞTAR1.
O CLIT (pZ.-ituri) sn. Mold. Trans. Grămadă de lu
cruri aşezate unele peste altele: turtele se pun », adică 
une peste alta (pamf.) [comp. rut. hlit].
OCLIUC sbst. Băn. .Poame (prune, struguri, etc.) 
strivite’ din care s’a scos mustul [srb. k 1 i j u k]. 
OCLIUCAI (-căesc) vb. tr. Băn. A sdrobi poamele 
(prunele, strugurii, etc.), spre a scoate mustul din 
ele [c 1 i u ci.

■CLIVA (-ivez) vb. Ir. şi refl. ® A se desface 
în pături {vorb. de un mineral): mica se ciivează 
cu unghia [fr.].

■CLIVAJ sbst. ® Faptul sau felul de a se di
va [Ir.].’

■cloaca (pl.-ci, -ce) sf. © La vehii Romani; 
galerie s’ubterană şi boltită unde se scurgeau apele

Fig. 1295. Cloazo.ane.

şi necurăţeniile dintr’uu oraş f ® Loc unde se Q |_ |- 
strîng murdăriile H ® Băltoacă de apă împuţită pi p 
U ® Orificiu comun pentru anus şi pentru apa- kvHJ 
râtul urinar la anumite vertebrate [lat,].
O CLOAMBA (pi.-be) sf. Trans. Creangă: Păduricea 
o-aş tăia. Nici o » n’aş lăsa ok..brs.).

cloanţa (pî.-ta) sf. f © Gură, plisc, clonţ:
ehl grăi moş Doroltel, cam supărat, am să v’astnp 
cloanţa Ia toate (dlvr.) ; Băn. @: a luat-o In », s’a cam 
îmbătat ţ ® Babă bătrînă, urîtă şi fără dinţi; 
ca mai toate babele urîte, şi cloanţa sau baba-cioanţa 
sau ştirba-baba-cioanţa e socotită de popor ca vrăji
toare sau că ar avea legături cu necuratul: şitottoar-
ceoloanţa toar
ce Din măsele ^ y
clănţănind .
(ALECS.): văzu 
treolnd pe aco
lo o babă-clo- 
antăvrăjitoare 
(isp.); ştirba- 
baba - cloanţa 
ştiind că Im* 
păratnl are o* 
biceln a bea 
1d toată seara 
o cnpă de lapte 
dulce (CRG,)
[CLONT].
'GLOAZON (pZ.-oane) sn. 3, Fie-care din pereţii 

transversali şi longitudinali cari împart vasul în 
maimulte compartimente (f®| 1295) [fr. cloison].
O CLOBANŢ sbst. Mold. Bucov. © Glonţ, cioc: apu- 
clnd carne in »... au sburat Iarăşi de unde sn venit (SB.) f
® f Gură 1 ® Vîrful, capătul de sus al leucei t 
® Ciocul scaunului de doage H ® Gîrligul de la lu
minarea puţului, de care se atîrnă cofa pentru scos 
apă: lulnd cu sine o luminare... o aprinde, Ilplnd-o de »nl 
Ilntlnll (MAR.).
O CLOGA (pî.-cl) sf. © Trans. i Cloşcă H ®
Specie’de sac de pescuit (vic.). [comp. slov. k 1 o k a].
O CLOCAi = CLONOANI.

CLOCEÂlA (pZ.-eii) Sf. Faptul de a cloci: 
ca să-ţi cadă găinile la caută o Dotcoavă... şi-o pune In 
cuibul găinilor (gor.).

CLOCI (-ceso) I. vb. Ir. şi intr. © A şedea pe 
ouă spre’a scoate pui {vorb. de păsări); găina care 
cloceşte, niciodată nu e grasă (Panni ; se duse să-şl clocească 
ouăle In oţelele pnştllor vinătorllor (isp.) f ® © A şedea 
fără nici o treabă; sa mal ieşim şl noi la vinat, că ml s’a 
urit clocind acasă pe vatră osp.) j] ® © A urzi, a plănui, 
a pune la cale, a pregăti în taină (ceva rău): chiar
dacă tn spiritul cuiva ar oloci asemenea nebunie (I.-gh.) .

2. vb. refl. A se strica, a căpăta miros urît, a 
putrezi {vorb. de ouă, de apa stătută, etc.l [bg.].

CLOCIT 1. adj. © p. CLOCI t ® Stricat, îm
puţit {vorb. de ouă, de apă stătută, etc.): ouă olo- 
oiţe; aoă clocită.

2. sbst. Faptul de a cloci.
CLOCITOARE ţ. adj. 

verb. CLOCI. Care cloceşte; 1 
găini olooltoare.

2. Sf. Aparat, maşină de 
clocit ouăle în mod artifi
cial (D 1296.). I

CLOGITURA (pZ.-turl) 
sf. © Faptul de a cloci 
II ® Mîncare. sau apă stri- .
cată, clocită. F,e- I296- Clocitoare,
o GLOGIUMB, CLOcrţTMP sm. Olten. Băn. © LS 
Fusul virte’lniţei 1f ® ♦ Partea rămasă deasupra pă- 
mîntului din trunchiul unui copac tăiat aproape de 
rădăciaă

CLOGOGIOV sbst. f = LAPTţrcnL-ţ)ll [comp. 
srb. k 1 ok o 61.

CLOCOT, cQLcoT (pi.-ote) sn. © Undă, valuri 
ce se formează deasupra unui lichid cînd fierbe: 
apa fierbe In clocote H ® Pr. ext. Despre valurile fu
rioase ale unei ape, despre singe, etc.: e un sbuoium 
şl-un clocot de valuri dlntr'un mal In altul (vi_ah.) ; slnge- 
le de-1 năvălla In colcote la cap, se trlntia cu tata la pă- 
mint (DLVR.) H ® ® Sbucium(are), frămîntare, miş-
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Fig. 1297. 
Clocoticiu.

= CLOCOTICI

Fig. 1298. 
Clocoticiu.

Q. care furtunoasă: un clocot de gesturi şl de glasnrlse porni 
^ Itt mulţime (vlah.) [vsl. k 1 O k 0 t ă].

LLU GLOGOTEALĂ (pl.-ell) sf. = CLQCOT ® : ţi
nea... tot norodul parcă Intr’o Irămlntătură şl * lără 
allrşlt 10RI6.) [clocoti].

CLOCOTI, COLCOTI f-oteao); pers. a 3-a: -otă, şi 
-oteste) vb. inir. ® A fierbe in c 1 o c o t e: am să fao 
o arşiţă... Incit să clocotească Ilntlnlle, cum clocotesc oalele 
la loo (8B.); mă cufundam tntr'o prăpastie neagră. In cere 
olocoteau păcură si smoală (Dlvr.) 1 ® Pt. ext. Despre 
valurile furioase ale unei ape: undele luicoiootă, sîăr- 
mate de bolovani (vlah.) H ® A ţtşni, a curge în valuri: 
In loo de apă, Începu a clocoti un slnge mohorlt dsp.) “[ 
® ® A răsuna cu putere: începură a-l boci amindouă... 
de clocotea casa (CRG.i 1 ® ©: ‘«'de mlnla, a fi aprins 
de minie; ciuda ce clocotea Intr’lnsa iorig.i.

CLOCOTICIU sm. # ® Plantă 
cu flori,galbene şi cu pete albăstrii, ce 
creşte pe stînci, numită şi „clocotiş" 
sau ,,sunătoare” (Alectrolophus major)
(.iu 1297) II © Arbust, cu flori albu
rii, al cărui fruct e o 
capsulă membranoa
să umflată, zisă „nucă 
de clocotici”; numit 
şi.,,clocotiş” sau „nu- 
cuşoară" (Staphylea 
pinnata) (iU 1298):
f**! 6 lemn sfint (Vor.) ; 
clocoticiul, adecă nucile 
de «V se poartă Înşirate la 
glt ca mărgele (vor.) .

CLOCOTIŞ1 {r>J.
-isuri) sn. Vai; undă;
©: piscurile vin... tu 
ivurl piuă In splntecă- 
tnra Jiului (vlah.) [c 1 0- 
C 0 t].

CLOCOTIŞ2 sm. ţ
CLOCOTiTQR adj. verb. CLOcOTţ. ® Care clo

coteşte : Cu-albastra, agomotoasa, clocotltoarea mare (alecs.) 
1 © © Răsunător, sguduitor: un „ura” puternic, 
zbucneste din mll de guri (vlah.i.

CLOGOŢEL sm, ^ ®
Plantă ierboasă cu flori mari, 
albastre, numită şi ,.dosnică- 
vînătă”, ,,îndărătnică” sau 
„luminoasă” (Clematis in- 
tegrifolia) (i®| 1299) H ® pl.
= RUTIŞQR ® [clocot],
O CLOMBQS adj. Tians.
(BUD.) Cu crengi multe, cren- 
guros [cl o amb ă].
O CLOMPIR sm. Olten. ţ, =
CRVMPEN [ung.k 0 lomp ir].

CLONGi interj. ® Imită strigătul cloştei cînd 
va să clocească sau cînd îşi chiamă puii: olosca,cum 
l-au văzut, au început să strige: clrrrl : (SB.i ‘| ®
Trans. = ORONCI

GLpNGA-GLQNCAl interj. =CLONC 1 ®: dosea 
cu puii, clonca-clonca 1 (OLva.).

CLONCAN m- CRONCAN,
CLONCÂ(N)I (-ănesc.-ăesc) vh. intr. ® A face 

c 1 o n c I a strigă ca cloşca care va 
să clocească sau care-şi cbiamă puii:
clnd văzu argintarul clcsca cloncănind si pull 
plulnd (isp.) H ® Mold. Trans. cron
căni.

CLONGA(N)ITtTRA (pl.-tnrl) S/.
® Faptul dea cloncăniU ©Stri
gătul cloştelor cînd vor să clocească.

CLONDIR (pl.-he) sn. Sticlă cu 
gîtul scurt şi strimt (U 1300): scoase 
din poala cămăşii un ^ cu rachiu şi^ 1 
aduse la gură (dlvr.) [bg. k r o 11 d ir ii].

CLONDIRAŞ (pl.-aşe) sn. diin.
CLONDIR: şl l-a dat din desagă un * de 
rachiu de Izmă (Car.) .

GLONŢ (pl.-turl) sn. ® i Cioc {inspec. de pă
sări mai mari): o muUlme nenumărată de păsări cu *url 
de ller (SB.) “[ © F Pr. anal. Bărbie: baba avea un
care-1 Intra In gură (sad.) [bg. kljunecă].

Fig, 1299. Clocojel.

Clondir.

GLONŢ AN = CLOTAN.
CLONŢÂR sm. Mold. i = BOTORps [clon ţ].
CLONŢAT 1. adj. Cu c 1 o n ţ.
2. clontatA (p/.-te) sf. Babă bătrină cloanţă : 

ce se mal vită si clontata aceasta printre nişte oaspeţi aşa de 
aleşii1 (SB.).

CLONŢOS adj. Cu c 1 o n ţ u 1 mare. 
OCLOP (pi.-pari) sn. Tr.-Carp. .e. Pălărie (de ţă
ran) : Fă-mă psană'n -vul tău. Ca să mă umbresc s< eu 
(iK.-BRs.) [ung. k a 1 a p],

CLOPOT (pl.-ote) sn. ® Instrument, mai ade
sea de bronz, în formă de pară, deschis în partea 
de jos şi gol pe dinăuntru, în interiorul căruia e 
atlrnată o limbă mobilă, (iare, lovindu-se de pe
reţi, scoate sunete puternice; se sună la biserici, 
la şcoli, la internate, etc. spre a anunţa orele 
de rugăciune, de studii, demîncare sau de culcare; 
în turnurile bisericilor sau altor clădiri, e atîr- 
nat clteodată un clopot, care înlocueşte bătaia 
ceasornicului, sunînd ceasurile, uneori şi jumă-

TABELA XVI. CLOPOTE

I. Clopot de bronz (L. Limbă.—B. Buză) —2. 3. Clopote 
de berbeci, de vite.—4. Clopot de sticlă pentru brînzeturi. 
5. Clopot pentru experienţe de fizică.—6. Clopot de gră

dinar.—7. Clopot de scufundat,

tăţile sau sferturile (TAB. XVI, l): —ele mari si mici 
sunau la o sută de biserici (i.-GH.); a trage olopotele ; F: a 
trage clopotul, a da de veste la toţi un lucru care 
trebue ţinut ascuns H ® Clopot, de diferite forme 
ce se atrînă de gîtul berbecilor (dintr’o trăsură), vi
telor sau cailor (TAB. XVI,a,3) H ® .Sunetul clopotului 
1f ® Vas rotund de sticlă cu care se acopere brînza, 
untul, mezelurile,etc. (tab. xvi, 4) 15 ^ Vas mare 
de sticlă întrebuinţat la unele experienţe de fizică 
sau de chimie(TAB.xvi,5)1[ ® Vas de sticlă de forma 
unui clopot întrebuinţat de grădinari spre a acoperi 
unele plante mai plăpînde (tab. xvi, 6,) H ® — de 
scufundat, aparat care permite omului să se scu
funde în apă şi să poată respira (tab. xvi, 7l [vsl.l.

CLOPOTAR sm. ® V Cel ce toarnă şi vinde 
c 1 o p o t e n' © (nat Cel ce trage clopotele la o bi
serică t® Rţ Berbecul care merge înaintea tur
mei şi de gîtul căruia e atîrnat un clopot.

CLOPOTARIŢA (îJÎ.-te) sf. Nevasta clo
potarului.

clopotniţa (pL-te) sf. (jjJ Turnul bisericii
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unde sînt attrnate clopotele (iH 1301): cio-
Dotnl(a trosneşte, In t&lpl Izbeşte toaca urg.) .

- CLOPOŢEL (pl.-tel) 1. sm.
® dim. CLQPOT ® ţ © Clopot 
mic, ce se poate ţine în mină, 
întrebuinţat pentru a chema 
pe cineva, pentru a deschide 
şedinţa sau a impune tăcere 
într’o adunare, etc. (iw tabela)
K ® Instrument, de diferite for
me, care răsună prin învîrtirea 
unui şurup, sau prin apăsarea 
unui buton, întrebuinţat, pentru 
a chema pe cineva H ® Clopot 
mic aşezat deasupra unei porţi 
sau în interiorui unei case şi 
care se trage, spre a i se des
chide poarta sau uşa; sonerie t 
® Clopot mic ce se atlrnă la gîtul unui animal;

TABELA XVn. CLOPOŢEI

•Fig. 1301. 
Clopotniţa.

A. Clopoţel de şedinţă.—B. Clopoţel de masă.-C. Clo
poţel de bicicleta.—D. Clopoţel de uşă, de poartă.—E. F, 

Clopoţei de animale.
•w- PISICA H ® pi. Zurgălăi 1 ® pî. ♦ Plantă ori
ginară din sudul Europei, cu flori mari, albastre 
sau albe, uneori Invoalte 
(Campanula medium) f ® 
pl. ♦ Plantă cu rădăcina 
groasă şi căr
noasă, cu flori 
albastre, care 
creşte prin li
vezi şi pe po
ieni ; foile ei 
semăn încă a- 
desea ca sa
lată ; numită 
şi ,,bănişori”
( Campanula 
Tapunculus )
(H 1302) f® 
pl. = GHIOCEI 
© D @ CLOPO
ŢEI - CORUPŢI, Fig. 1302. Clopoţei.
CINCI - CLOPO -
TEI = CALDABPŞA ®.

2. m. CLOPOTELE1 pl. © ţ. = LACRAMIOAEE ţ) 
© ”♦ = COADA-COCOSULUI.

CLOPOŢI (-otoso) 1. vb. inlT. A suna {vnrb. de 
clopot e): otnd olopotean de Ieşit din biserică, calul era 
tot alb de spume (ret.) .

2. vb. tr. A trage clopoţelul.
•CLOR sbst. a- ■© Corp simplu, metaloid gazos, 
de un galben-verzuiu. mai greu (lecît aerul, de un 
miros înnăbuşitor, otrăvitor, provocînd tuşea şi 
scuiparea cu sînge: e întrebuinţat in industrie ca 
desinfectant sau decolorant H © Numele vulgar 
al clorurei de calciu [fr. c h 1 o r e |.- 

•CLORAL sbst ^ Lichid incolor obţinut prin 
acţiunea ' clorului asupra alcoolului anhidru

CLO
(C4HC130S); e întrebuinţat în medicină ca anes- CLO- 
tezic [fr.].

•CLORAT sm. & Ori-ce sare formată prin ac
ţiunea acidului doric asupra unei baze: — de 
potasiu [fr,].

• CLORHiljRAT sm. fi- Sare formată prin ac
ţiunea acidului clorhidric asupra unei baze [fr.].

•CLORHIDRIC adj. Sr Acid corp compus 
din clor şi hidrogen (HCl), gazos, incolor, foarte 
solu bil In apă; cunoscut, când e dizolvat în apă, sub 
numele de „spirt de sare” sau „acid muriatic“[fr.].

'CLORIC adj. â- Acid corp compus din clor, 
oxigen şi hidrogen, cunoscut numai în soluţiune [fr.].

'CLOROFILA sf. f Materia colorantă în verde 
a frunzelor ; sub acţiunea razelor solare, clorofila 
absoarbe din aer carbonul necesar plantei; plan
tele fără — trăesc în dauna ăltora (paraziţi, sa- 
profiţi) [fr. chlorophylle].
'CLOROFORM sbst. Qr Lichid incolor, volatil, 

de un miros 'foarte plăcut, întrebuinţat ca anes
tezic (CaHCl3) [fr.].
'CLOROFORMA (-mez), * CLOROPOBMIZA (-Izez)

Vb. tr. t A adormij a aduce în stare de nesimţire 
cu ajutorul cloroformului; 11 voia cioroioima, ca... să 
treacă Intr’nn somn adine iemin.i [fr.].
'CLORQTIC adj. f Bolnav de cloroză [fr.].
'CLORQZA (pî.-ze) s/. f Boală, manifestată 

prin paloarea feţei, datorită mai ales împuţinării 
numărului globulelor din sîn
ge [fr. c h 1 o r o s e].

'CLORURA (pl.-ti sf.)
Ori-ce corp format prin com
binarea clorului cu un corp 
simplu, sau compus, afară de ' 
oxigen sau hidrogen; -*• da so-1 
dia, sarea comună; ciornri do 
mercur, calomelul şi Sublima
tul coroziv [fr. chlorure].

■ CLOSET (pl.-ete) sn. m- 
WATEB-CLOSET.

cloşca (pl,-oşti) sf. © i Fig.
Găină care cloceşte sau care 
are pui 1303) ; 
f (ură cloşca de pe 
ouă, e un hoţ şiret;
0; negnstor de piei 
de —, care face ne
goţ cu lucruri de 
nimic, negustor nu
mai cu numeleţ] ®
☆ Cloşcasau Cloşca on 
pul, constelaţia ple
iadelor, numită şi 
„găinuşă” sau „clo- 
ţă” {®j 1304): pe 
cind Ieşise cloşca pe 
cer, boierii Intrau...
In butcile lor (i.-gh.) ţ[
© şL Cloşca cu pul,
nume dat în de- 
obşte tezaurului 
de la Pietroasa 
(®1 1305) [bg. kloka

1303'. Cloşcă.

Fig. 1304. C. Cloşca.— T.'Taurul. 
V. Vierii (Hyadele).—A. Aldebaran.

Fig. 1305. Cloşca cu pui (Tezaurul de la Pietroasa).
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Fig. 1306. Clowni.

r I Q. CLQŞNIŢA (pJ.-te) s/. Locul, cuibarul unde se 
pun cleştele la clocit [cioc i].
O CLOŢ (pl.-turl) sn. ® Olten. A = alic ® iciauş.) H 
® Olten. (viRc.) Bucată de lemn H @ Trans. Pră
jină de brad (p$c.) [germ. Klotz].
OGLOŢA (pL-te) sf. Olten. Băn. = CLQŞOA® ® 
[srb. ’kl oca ti].
O CLOŢAN sm. Trans. Băn. Olten. Şobolan 
(Mus decumanus) : eraa şonnol şl ~i gioz&vonle, mnltl 
olt& Irunza şl larb& (ret.).

'CLOWN, * CLOVN sm. O ®
Actor grotesc (în Anglia) 1|
® Artist de circ care stlr- 
neşterîsul prin îmbrăcămin
tea şi înfăţişarea-i cara
ghioasă, prin glumele şi strîm- 
băturile lui {>T 1306).’ clovnul 
ou mSg&mşul a Meat pe Slsl să 
rida (BR.-vN.i [engl.].

*CLOZET (pî.-ete) sn. m-
WATER-CLOSţlT.

•CLUB1 (pi.-buri)sn. ® Adunare de persoane aso
ciate în vederea unui scop comun U © Asociaţie 
de persoane avînd' aceleaşi vederi politicei ® 
Local de joc (de cărţi, etc.) [fr. < engl.].
O CLUB2 sbst. Oaş. ^ Coapsă [rut.]. 
•GLUBIST, ' clubman sm. Membrul unui club 

[fr.l.
î GLUGER sm. t ® Marele boier de rangul 

întîiu'care îngrijia de cele trebuincioase bucătă
riei domneşti, aduna mierea şi untul ce se cuveneau 
Turcilor, şi care primea dijma de grlne din satele 
domneşti; ocupa rangul între marele sărdar şi ma
rele sulger: —■ mare, Ispravnlo pce beciurile domneşti, pre 
unt, pre miere şl pre colacii ce vin de la oraşe (or.-ur.) 1® Bo ier 
de rangul al doilea (itori ~) sau al treilea (treti -~) 
(iw BOIBR) [vsl. U 1 j u 6 a r I], 
ţ GLUCEREASA (pi.-ese) Nevasta unui clucer: 

clncereasa Tarslţa. mătuşă despre mamă a Iul Asa (CAr.) . 
tGLUGSA, CLţrpsA [pl.-ie] sj. Olten. Trans. Căp- 

cană, cursă: prins lu şl căzu In clucsele plerzdtoriulul 
(COR.) [big. 1( 1 u U s a],
O GLUP sbst., CLţrPE sf. Băn. Laviţă, bancă [srb. 
k 111 p a],

•GLUP A (pi.
-pe) sf. fîP0 U- 
nealtă de dilerite 
forme întrebuin
ţată pentru fa
cerea ghevinturi- 
lor la şurupuri, 
pentru strîns ţe
vile de gaz, pen
tru tăiat drugi 
rotunzi de fier,
etc. (®'i 1307) [germ. Kluppe].
O GLtJPSA IW CLUCSA.
o GLUŞ sb.st. Băn. Coapsă [srb. k 1 j u 6 ,,cheie; 
încheietură11 ].
t GNEAJNA (pi.-ne) sf. Piică de principe; In- 

tr'acest en...-prlstAvltu -s’an cneajna (or.-ur.) [vsl.].
GNEAZ [pi. cnezl, cneji) sm, ® Principe rus: o 

droaie de peţitori, cnezl ruşi, groşi... fşi disputau mina el 
(NE6R.) 1 CD Băn. Trans. Primar de sat, jude: Se ri
dică de prin lllţnrl toţi bătrtnll cneji de sate 
(D.-zAMF.) (iw p. IST.) [rus. knjaztl].

GNEZAT (pi.-ate) sn. tw P.IST. 
t GNEZIE Sf. ® Principat ţ| ® Deirini- 

•tatea, rangul de cneaz; aceia an lăsat 
cnezla Iul Oavrll Batnrl (let.).

GNUT (pi.-turi) sn. ® Cureluşe fe
recate cu plumb cu care se biciuia în 
Rusia ( ■ 1308): împăratul au bătut pe llu-său 
ou ~ui (NEC.) 1[ ® Lovitură, bătaie cu 
cnutui [rus.].

COABE n- CQBE.
•GOÂBITA (-tez) vb. intr. A locui 

împreună [ff. c o h a b i t e r].
GOAGA sf. ® Manivelă la jugul Fi j „g' 

ferestrăului de munte ţi ® Băn. Cobiliţă. Cnut.
GOAGAZ sm. ♦ ® Arbust cu fiori 

galben'e-verzui, al cărui fruct sînt nişte ciorchine

Fig. 1307. Clupe.

Fig. 1309. Coacăz.

mici de bobiţe roşii, galbene sau albe, numite 
.,eoacăze" (Ribes rubrum) (lîi 1309) ţ[ ® coacAZ- 
DE-MPNTE1 = PALTIQR t ® COACAZ -DE-MUNTE2 = 
MEBIŞQR3 ţ| ® COACAZ-NEQRD = STBPGURI-NEGBI
[coacăză].

GOAGAzA (pi.-ze) sf.
♦ ® l^ructul coacăzului 
numit şi „pomuşoară”,
,.strugurei (roşii)”, , păl- 
tinele” 1f ® = dIrmoz H @
COACAZA-SAlBATICA = A- 
GRţş [comp.bg. kokazi, 
ung. k o k o 1 y za].

GOAGE (coc, per/, cop
sei, pâri. copt) 1. vb. tr. i 
® X A găti Ja foc de-ale * 
mîncării [vorb. în spec. 
de mîncări preparate din 
aluat, şi supuse acţiunii 
focului, în cuptor, în ţest, etc.): pline; tot astfel 
despre poame: mere, castane, etc.;,® F: a».-
turta oulva (pann) (isp.i ; a o —' onlva, a pregăti mijloa
cele de a se răzbuna asupra cuiva ţi © A fierbe: 
cit lu noaptea de mare nn durml olt al ^ un ou (ret.) ţ[ 
® P A A aduce la maturitate prin acţiunea căl
durii solare: soarele coace griul, poamele, etc. ţ| ® A 
usca: arşiţa soarelui coace pămintol şl-1 tace să crpae ţ[ 
® ® A-1 setea (ret.) , a se usca de sete, a-1 chinui 
setea ţ[ ® ® A urzi în minte, a plănui: nu ştiu ce 
mal coace acum In mintea Iul; Iar boierii pizmaşi... co
cea slatnrl păglne (bo.-del,).

2. vb. intr. Jf A fi gata să spargă (vorb. de bube), 
a face puroiu: buba a copt.

3. vb. refl. ® A ajunge la maturitate, prin ac
ţiunea căldurii solare; lăsăm griul... de se coace bine 
pină e aproape d’a se scutura din spic (I.-gh.) : (F;: a i so —' 
mintea ţ © / A fi gata să spargă (vorb. de bube): 
buba cap nu face pInă nu se coace (panni [lat. vulg. *C 0-
cSre<coquăre].

GOAGIN adj. Băn. tî) Cu botul roşcat sau gal
ben (vorb. de oi) [lat. coccînus].

•GOAGUZAT, -ATA adj. şi sm. /. Acuzat(ă) îm
preună cu altul sau cu mai multe alte per
soane [fr.l.

GOAdA (pl.-Ae şi 
cozi) sf. ® Prelun
girea din partea dina
poi a corpului anima
lelor ce ţine de şira 
spinării şi cu care a- 
ceasta se termină (ţH1 
1310); ®: a da din 
a se gudura, a se lin- 
guşi; @: minciună cu »
(isp.), minciună mare, ^ 
sfruntată; cu coada intre/ 
picioare, ruşinat, umi
lit ; a scăpa scurt de —, a 
scăpa teafăr, fără mul
tă vătămare; sw cJlNE; 
d'aia n’are ursulde- 
aceea se ’ntîmplă aşa, 
nu e de mirare atunci 
că iese rău; get-beget 
coada vacii, neaoş; a-şl 
băga coada undeva, a se 
amesteca unde nu-i e 
treaba; sl-a băgat dracul 
coada Intre el, i-a în
vrăjbit diavolul; a trage pe dracul de —. a duce un 
traiu pUn de lipsuri, de neajunsuri ţ| ® i Penele 
mai lungi deasupra şezutului, la păsări; @) F: ă 
prins prepeliţa de s’a îmbătat ţ] ® Partea mai 
subţiată de la capătul de jos al corpului peştilor 
sau şerpilor: cu doi peşti In oală şl cu coadele afară, nu 
se poate (Znn.) ; a sărit parc'ar !1 călcat pe —' de şarpe (DLVR.) ; 
de aci, ®; a călca pe cineva pe/•-, a-1 atinge uiide-1 
doare, a-1 vătăma rău cu vorba ţ[® iţ3” —-de-rîndu- 
nică, cep de formă specială făcut de tîmplar sau 
de dulgher, spre a-1 vîrî într’o scobitură, oînd 
vrea să îmbine două bucăţi de lemn (®j 1311) ţf 
® Părul dinapoia capului, împletit şi înnodat ou

Fig. 1310. Cozi. I. Coadă de 
rac;-2. C. de porc; — 3. C. de 
cal; —4. C. de porumb;—5. C. 
de cocoş; — 6. C. de şopirlă; 

7. C. de crap.
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panplici. ce atlmă pe spate sau se înfăşoară pe 
creştetul capului ([^ 1312): părnl el de aui era împletit 
tn cozi lăsate pe spate 
<EMiN.); de clnd Nemţii 

Muscalii) cu
din vremea de de-

Imm
Fig. 1311. Coadă 

de rîndunică.
Fig. 1313. Neaml 

cu coadă.
Fig. 1312. Coadă 

de păr.
mult (locuţiune rămasă din timpul ocupaţiunii 
Olteniei, cînd Austriacii purtau coade) 1313) 
II @T^ Minerul sau partea de care se apucă cu 
mina fia . diferite unelte); coada securii, toporului, 
Ungurii, tlgăll, etc.; @ : cu lingura Itl dă dulceaţă şl cu 
coada-tl scoate ocbll (Pann) ; iv TOPOR ţf © ţ Partea 
unui vegetal de care se leagă frunza, floarea 
sau fructul: * de clreeşă; » de trandellr f ® ☆ 
Urmă luminoasă ce însoţeşte corpul unei 
comete: etau arătat o stea pe .cer cude s*an văzut 
multe zile (nec.) U ® .a. Partea dinapoi a unei ro
chii, a unei mantii, ce se tîrăşte pe pămint: tomin- 
du-se să DU calce pe coadele rochie] loc (NE6R.) ţj ® a. Pul
pană a fracului: purtau... Irac cafeniu deschis cu coadele 
lungi Dină la glezne (I.-gh.) H ® \ Făşia de hlrtie sau 
de cîrpă atirnată la partea de jos a unui zmeu: 
ITn zmeu cu lungă şl cu shlrnăltoara (don.) H@diSiM.Par- 
tea dindărăt a unui tren, capătul opus locomo
tivei-: am găsit din norocire un vagon de clasa a doua la 
coada trenului (car.) 1f ® Partea dindărăt a unei tră
suri boiereşti, unde stă feciorul «I ® Capătul sau 
partea de jos, dinapoi sau din urmă, în opoz. cu 
,,frunte'': coada mesei; coada oştii; a sta In >v; vorh. de 
persoane, cel ce ocupă rangul din urmă: a aluna
coada cap; mal bine CQD la sat decît * la oraş; mal bine 
Icnntee cozii decH coada IrunMl ţ[ ® £) Extremitatea, 
unghiul din afară la fie-care ochiu; a se uita, a trase 
ou coada ochiului, a privi pe furiş ţf ® Sfîrşit: coada 
veacul al, cei din urmă ani ai veacului H ® pl. Ră
măşiţe de lepădat; ceea ce cade de la grînele vîn- 
turate sau trecute prin ciur, pleavă H ® ♦ în le
gătură cu un alt nume, în spec. de anirual, formează 
o mulţime de numiri de plante: coăD a-boului=lu
minare; — COADA-CALULUI1, plantă a- 
cuatică care poartă flori mici şi verzi V 
afară din apă (Hippuris mlgaris) '

Fig. 1314. Fig. 1315.
Coada-calului. Coada-cocoşului.

(U 1314); —coada-calului2 = BABBA-URSULUI1 ;
— coada-cocoşului, plantă ierboasă, cu flori 
albe ce atîrnă în,jos, întrebuinţată de popor ca 
leac contra podagrei; numită şi,.cerceluşi”, „clo
potele”, „cocoş”, „iarbă-de-dureri” sau ,,pecetea- 
lui-Golomon” (Polygonatum officinale. Pol. mul- 
tiflomm) (D 1315);—COADA-DE-aAjNĂ=ROcoţNA®;- 
—COADA-IEFEI = BARBA-URSULUI1; — COADA-LEULUI 
= TALPA-GţŞTEI1; — COADA-LPPULUI1 = LUMINARE;

— COADA-LţrPULUI2 = LUMINARICA ; — COADA-lUţ)-
LULUi1, plantă cu frunze lucitoare şi flori violete 
(Verbancimphoeniceum) (®| 1316); — coada-mie
lului2 mică plantă ierboasă, cu tulpina bitinsăpe

pămînt, cu flori deun albastru-deschis, cu vinişoare COA- 
mai întunecate (Vrronica vTostrata) ^la] 1317);— c'rtA 
Ct>ADA-MIELULUI3 = luminare® ;—COADA-MlNZULUI1 A

= BARBA-ursului1 ; — COADA-
MfNZULUi2 = coada-calului1;
— COADA-MtTEi1, plantă ier-

Fig. 1316. 
Coada-mielului.

Fig. 1317. 
Coada<mieIului.

boasă, cu flori mici roşietice, cu frunzele acoperite 
în partea inferioară de numeroase glandule albe 
(ChaituTus mamîbiaslnan) (a] 1318);—coada- 

mJtei2 = papanaşi®; — 
coada- MţTEI - de - balta, 
nume dat unor muşchi

[Fig. 1318. Coada-mîţei. Fig. 1319. Coada>racului.
de coloare albă-gălbuie, ce cresc prin locu
rile umede, unde contribue, în mare parte, la 
formarea combustiblului numit turbă (Sphagnum

Fig. 1320. Coada-şoarecelui. Fig. 1321. Coada-vacii.
cymbifolium);—coada-priculjcilor = bahba-po- 
pei; — COADA-RACULUI, plantă ierboasă, cu flori 
mari, frumoase, de coloare galbenă (Potmlilla an- 
serina) (®) 1319);—ooada-soarecelui, coada- 
SORicelului, coada-hIrtului iBăn. „sorocină”), 
plantă ierboasă, cu flori albe dispuse în capitule, 
întrebuinţată de popor ca leac contra tusei sau 
pentru curăţirea sîngelui (Achillea millefnlium) 
f ri!ll320j;—coADA-VAcn1, plantă ţepoasă, cu flori 
albe, ce creşte pe lingă drumuri (Echium altissi- 
nmm);—coada-vacii2, plantă ierboasă, cu flori vio
lete; numită şi „jale” (Salviasilvestris) (1)1321); 
—COADA-VACn3 = BATRINJS ; —COADA-VAOn1 = LUMI
NARE® ;—COADA-VACn5 = lumInArjcA® ; —coada- 
VULPII, plantă ierboasă, cu flori verzi, ce creşte
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COA
COA- Prin livezi şi fineţe; numită şi „codină” (Alopecu- 

Tus pratensis) (S] 1323);—coăDA-zuţitTLUi, plantă 
ierboasă, veninoasă, cu tulpina 
tlrltoare, care face nişte bobiţe 
roşii (Calla palustris) ( B| 1322) ;|
— OptOI-COADE = OALDARVŞA ® 1[ ^
@ i COADA-RQŞIE 
= CODRQŞ t @ Băn.
3. COADA-FALOASA 
= codobatura [lat. 
coda).

GOADEŞud),©
Mold. băn. A M&r 
varietate de mere 
cu gust acricios H 
® Trans. (dens.i Prune 
^0, varietate de 
prune cu coada 
lungă şi care se coc 
de timpuriu.

* COAFOR sm. ®
Bărbier n’ ® Gel ce Fie- 'a22,- . _ FiJ- ’aşa-..
găteşte la cap, cel <^°ada-znieului. Coada-vulpn.
ce piaptănă cu artă părul [fr. c o i f f e u r).

'GOAPyHĂ (pZ.-uri) s/. ® Pieptănătură t 
® Găteala capului, ori-ce lucru cu care se împodo
beşte, se acopere, se înveleşte sau se îmbrobodeşte 
capul [Ir. c o i f f u r e].

•COAGULA (-nlez) vb. ir. şi refl. A (se) închega 
[lat.].

■ GOAGULABIL adj. Care se poate închega 
[fr].

* COAGUL AŢItJNE, *COAQDLATIE sf. Faptul de 
a (se) coagula: închegare [fr.].

CO,AlJA, coajb [pi. coji) Sf. © A Învelişul ve
getal şi subţire al rădăcinei, trunchiului sau ra
murilor unor plante: ~ ae teiu U ® f Învelişul 
vîrtos, pojghiţa sau pieliţa oare acopere miezul 
unui fruct, seminţele unei legume, etc.:de nucă, 
de migdala, de castand, de pepene, de mAr, de linte, 
etc. U ® Învelişul tare al oului; ~ ae ou lf 
© % Substanţa calcaroasă, vîrtoasă care acopere 
corpul molusoelor sau crustaceelor; ~ de mele, do 
Bcoicd, de rac, etc.H ©X Partea dinafară, vîrtoasă, a 
pîinii sau a altor aluate, întărită prin coacere: ~ ae 
pline, de prăjitură, etc.; mAmAljgA H ® / Pojghiţa 
vîrtoasă ce se prinde deasupra unei răni sau unei 
bube; 0: greclemul fanariot ce Începuse a prinde şl nă- 
busla naţionalitatea nocstrd (I.-gh.) H © 0 Coaja pă- 
mintuiui, scoarţa pămîntului, învelişul, stratul dea
supra, vîrtos şî răcit al globului pămîntesc H ® 
® Portofel^] ® Baba-coaja iw baba ® [vsl. k 0 i a].

COALÂ (pl.-ie, coli) sf. © Foaie de hîrtie pă
trată sau dreptunghiulară, îndoită în două H ® # 
— de tipar, foaie mare de hîrtie care se tipăreşte pe 

amîndouă feţele şi care apoi se îndoaie în 4, în 8 
sau în 16, formînd o lascioară de 8, 16 sau 32 de 
pagini [ngr. *6).Xa].
OCOALE, COALEA = COLEA.
'GOÂLIŢiyNE, * COALIŢIE sl. © © Alianţă, 

înţelegere încheiată între 
două sau mai multe State 
sau partide politice, în ve
derea unei acţiuni comune 
t © întovărăşire a mai 
multor indivizi pentru un 
scop oprit de le^ [fr.].

•COALIZA (-Izez) vb. ir. 
şire/1. A(se) alia, a (se) în
tovărăşi. a forma o coaliţi- ^ 
une [fr. c o a 1 i s e r].

C0.^MA (p2.-me) sf. ©
Părul stufos şi lung de pe 
grumazul calului sau al leu
lui (Hj 1324): pr. exl. pă
rul omului: pletele Iul negre 11 
cădeau pe umeri întocmai ca o
de leu (SN.) U ® 0 Frunzişul Fig. 1324. A. Coamă de 
din vîrful copacilor: pete de cal. — B. Coamă de 
aur sa aprind pe ooamele codrilor ^eu ■
(VLAH.i t ® aîî Laţul, lemnul orizontal din vîrful 
acoperişului unei case, de care sînt prinşi căpri-

Fig. 1325. C. Coamă.

orii; dunga orizontală pe care o formează un
ghiul acoperişului înclinat al unei case H ®. Mu
che, partea superioară a 
unui zid de împrejmuit 
(iBl 1325): se urcă... pe 
coama zidului şl sArl In gră
dină (IBP.) K ® Culme 
prelungită de munte sau 
de deal: cătărlndu-BO clnd 
pe mncbl, oind pe coame de 
munţi, ajnnee lă o peşteră
(IBP.) [lat. coma].
OCOAMAR (pl.-re) sn.
Trans. ifi Odaia mai mică 
din casa ţăranului, în 
care locucşte familia, 
spre deosebire de cea
mare în care nu se locueşte, ci se ţine de pa
radă (PAC.) [germ K amm e r].

GOANA = cocoana. 
o coândrA = cQNDRA.

COÂFSA (pi.-se) sf. © £) Partea corpului (la 
om şi‘la animale) de la şold pînă la genunchiu: 
Işl atirnă... paloşul Ia coapaa stingă iisp.i V @ în stil 
biblic, sediul, izvorul puterii de procreaţiune (la 
bărbat), pintece (la femeie): toate sunetele cari au 
Intrat cu lacov In E- 
glpt, cari au ieşit din 
coapsele lui (bibl.) ; 
de aci ©: vorbesc 
undele lui de măreţia 
şi {rumusetile Nego- 
lulul, din coapsa că
ruia au izvorlt (VLAH.)
[lat. coxa].

COARBA1 (pi.
-be) sf. i Feme
iuşcă c o r b u - ,
lui. c/

GOARBA2 (pi.
-be) s/. T^® Sfredel mare al 
dulgherului, în formă de se
micerc, numit şi ,,curbină” 
sau ,,sucală” ([^1326) 1[ ®
Minerul sucalei de depănat; 
manivelă (în genere) [comp. 
germ. Kurbel].

GOARDA1 (pi.-de, corzi)
Sf. ©'Frînghie, funie, sfoară întinsă; (
(prea mult) coarda, că se rupe •’ ® Sfoa
ra răsucită care Întinde ferestrăul, 
strună t ® Sfoara întinsă la un , 
arc: Sblrnăe coarda din aron-1, fulgeră/ 
săgeata ’n vtnt ialecs.) ; 0:a avea şl altei 
coarde la arc, a avea mai multe mi]-' 
loace spre a izbuti 1! © J Fir 
(făcut ilintr’o făşie îngustă şi ră
sucită de maţ de oale sau din păr 
de cal, de mătase, de metal) Întins 
pe anumite instrumente muzicale 
şi care produce sunete prin vibraţiune, strună:
arcuşul lui luneca aşa de bine 
pe coarde (GN.) ; o lovită In- 
tr’un clavir, şi tot vibrează mai 
mult (VLAH.); instrumente ou

Fig1. 1326. Coarbâ 
(C. Broască, piuă).

nu întinde

Fig. 1327.
Coardă.

Fig. 1328. Coarde vocale. A. 
Baza limbii. B. Epiglota.^C. 
Cartilagii.—DD' Coarde vocale. 

G. Glota.
Fig. 1329. 

Coardă de sărit.

coarde, toate instrumentele de muzică la care se 
întrebuinţează strune sau coarde, făcîndu-le să
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vibre'ze prin frecare (ou arcuşul), prin lovire (cu 
ciocănaşul) sau prin pişcare cu degetele (vioara, 
violoncelul, contrabasul,- ghitara, mandolina, 
cobza, ţimbalul, clavirul, harpa, lira, eto.); ®: 
B atinge coarda simţitoare, a vorbi de un lucru care 
atinge pe cineva mai de aproape, care-ipricinueşte 
mai multă plăcere sau supărare: a o ina (son a în
cepe) pe ait& a încerca alte mijloace (de persua
siune, de constrtngere, etc.) 1) (i) 'Coarde vocale, 
ligamentele inferioare ale glotei (aj 1328) li ® g)

— TENDQN; 0: coardele puterii sale s’au rupt (NEGR.); 
Şl coardele vieţii tn pleptu-mi obosit Se rup! (alx.) *" © A
*lJinia dreaptă ce uneşte capetele unui arc 
(P 1327) H ® 'Ştreang lung ce se leagă de gîtul 
calului cînd voim să-l facem să alerge împrejur K 
® 'Fringhie cu care se joacă copiii sărind peste 
ea (p 1329) t ® Arc de oţel la broasca uşii, la o 
armă de foc, la un ceasornic, etc. 1f ® X însuşirea 
de a se întinde {vorb. de şerbeturi, dulceţuri etc.): 
nn-s destul de legate dulcetlle... nu au * nicidecum (ALECs.) Ş
® Grindă mare şi groasă aşezată de-a curme
zişul casei pe care se sprijinesc celelalte grinzi şi 
greutatea podului casei: ei iar lua mama nănaşa 
( = varga) din ei iar ne Inăpăia (crg.) ; pr. exl. grindă: 
Şl de ger s’aud Intr’una In pod corzile trosnind (vlah.)
11 ® W poet. Grumazul calului, îndoitura de la
gîtul calului: se culcA pe coarda arm&sarllor, şl, aşa 
plecaţi, Împuşc! In urma lor (ALEOS.) t ® ♦ Tulpină de 
viţă t ® ♦ Coarda-lelelor = SţLNIC H ® ^ Corzi, pl. 
Două Stinghii curmezişe la stratul coşului morii, 
numite şi „braţe”, ,,speteze”, ,.chingi” sau „curme-
zişuri”: moara Işl rldloă şi las! In jos corzile (luno.) Ş © 
Corzi, pl. Nişte funii din nuiele împletite întrebuin
ţate la car şi la sanie H @ corzi pl. Sforile groase 
ce trec de o parte şi de alta prin ochiurile voloou- 
lui de pescuit [lat chorda, în parte (cele în
semnate cu') cu accepţiunile fr. c o r d ej.

COARDA2 {pl. corzi) sf. Băn. Maram. 
Sabie: Olltlrl cu corzile Şl dobaşl cu dobele (brl.) [vsl.]. 
O COARJĂ = COAJA.

COARNA (pî.-ne) s/. ţ ® Fructul cornu
lui: nişte femei venind din pădure cu doniţele pline de 
coarne (isp.) ţ[ ® Varietate de struguri albi sau ne
gri cu boaba lungăreaţă şi cu coaja tare. 

ţCOARNEŞ adj. Cornut, cu coarne mari
(DOS.).

COASA (pZ.-se) sf. ® v' Unealtă de fier cu coadă 
de lemn, întrebuinţată la 
tăierea ierbii de pe cîmp 
(p 1330) t ® ✓ Timpul 
cînd se coseşte fînul:
veni coasa fi
nului ţj @
v' Cositul 
finului: şl 
drag ml-era - ,
să am şl eu a,
flăcău la
(dr.-vn.) :

scăpa-
răm de<v şl

secere (znn.)

ARuL MIC

K ® /-Pla
ta pentru 
cositul fi
nului K ®
©Unuldin c Fci|asI33% -
atributele c0^si <u cri. Flg. rşsr. Coasa. 
Timpului vea, cu greblă.
sau ale
Morţii (înfăţişate cu cîte o coasă în mînă p 68):
Uitat de coasa Morţii pe ţărmul scurtei vletl (Alecs.) 1) 
® -Si- COASA, numele popular al constelaţiunii Cefeu, 
ale cărei stele mai importante au o oare-care ase
mănare cu o coasă (p 1331) H © Trans. (pac.) A = 
sabiutA ® [vsl. k o s a].

COASE (cos) vb. tr. ® A prinde cu aţă, cu mă
tase, etc. petrecută prin ac: cind eram la mama, şl eu 
ştiam să cos, că mama Împungea şi eu trăgeam acul (Pann) f| 
® A broda: fiori:»' la gherghef [lat. vulg. 0 0- 
s 6 r|e < c[o n s u 6 r e].

'COASOCIAT sm. V Tovarăş, asociat cu altul 
sau cu mai mulţi [fr.].

COASTA(pZ.-te) (p sf. S> Fie-caredin oasele late 
şi încovoiate (la om şi laa- 
nimale) de la coşul pieptu
lui (p 1332) :după Biblie, Eva 
ar 11 fost creată dlntr'o » a 
lu-1 Adam; iTOn. egras 
de-1 numeri coastele, e foarte 
slab; a zăcea pe coaste, a ză- 
cea culcat; a fi mort; a-şlCî:;-J^-^^ 
da coastele cu cineva, a iucra 
împreună, în bună Înţe
legere ou cineva; a-i pune 
sula In coaste, a întrebu
inţa mijloace violente 
spre a sili pe cineva, a-i 
pune cuţitul la beregată; F,k- tas®- CC. Coaste, 
a bate sau a freca Ia trei coaste, a da O bătaie Straşni
că; a-1 face ptntece din coaste, a-1 snopi în bătăi, a-i 
rupe coastele t ® Lăture: flanc: unui să atace pe 
Turci tn -» şl celălalt pe Ia spate (i.-gh.) 'I ® Po-
vîrnişul unui deal sau unui munte: Pepelea s’an 
întins pe coasta muntelui la soare (ss.i 1[ ® Ţărm, 
mal, partea mării care este aproape de ţărm 
[lat. costa].
OGOASTAN (pî.-ne) sm. Trans. (pac.) Dulap mare 
pentru rufe şi haine, scrin [germ. Kasten].

COATE-GO.^E sm. F Sărac care n’are nici 
măcar cu ce să se îmbrace: eu, dei negustor, să mă 
pulu fn pobllc cu un •», nu vine bine (Car.) [coate-
-t- g 0 a 1 e].
'COAUTOR sm. ® Autor (al unei cărţi, 

eto.) împreună cu altul sau cu alţii H ® ri Cel 
care a făptuit o crimă împreună cu altul sau 
cu alţii [fr.].
OCOBAIE sf. mai adesea cobAJ, gobAi pl. Mold. 
Bucov. V Păsări de curte: ograda iul era plină de tot 
solul de cobăl (sad.) ; vorniceasa căsăpea Ia gişte, rete şl 
gobăl (GRiG.i' [cobe].
OGOBAIT adj. Mold. ® Care are cobea, cu 
ţîfnă {vorb. de găini) 1f ® ® Ţîfnos; zăbavnic, bun 
de nimic: nn-l vezi că-l o 
tlgosre de băiet » şl leneş
(CRG.).
'GOBAIU sm. ^ Mic

mamifer rozător din A- 
merica de Sus, numit şi 
porc de India: întrebu
inţat de fiziologişti ca su
biect de experimentare 
(Cavia cobaya) (B| 1333) [fr. c o b a y e].
'COB.^T sbst. « Metal cenuşiu, vîrtos, fără- 

micios, greu de topit, întrebuinţat la colorarea în 
albastru a sticlei (Co) [fr.].
O COBAXiTEAŢA, cobIlteatA sf. Trans. Poiată, 
grajd (FR.-cDR.),
O COBAŞA (pî.-aşe, - Bşurl) sf. Trans. (dens.) Casă 
sărăcăcioasă, colibă.

COBAŢ sm. Băn. F = uliu : »nl an întrebat pre 
cuc, cum şl cu ce să hrăueşte el (TICh.) [srb. k 0 b a c].

COBE, coabe Sf. ® Pasăre ce meneşte a rău, 
de rău augur: Sf. Petre blestemă pe cuc... să fie cobe 
rea (mar.) K ® Persoanăce cobeşte,ce meneşte a rău, 
piază rea: o aşa nemeteule spurcată stlnd ca o coabe rea In 
casa Iul (rsp.i ® Mold. Ţifnă: cobea se tace sub limbă, 
usucă gltul şl limba găinii de nu so poate nici răsufla (şez.) 
f ® Bucov. Pr. ext. Plisc; babe... strigă (cocoşului)...: 
da ce-tl este de nu-tl tll coabea ? (SB.) [vsl. k 0 b I].
OGOBELCIU sm. ® Mold. # Melc H ® Trans. 
Părul femeilor legat şi înfăşurat tn formă de 
coarne enc.) [comp. culbec].
OGOBEŢ = CObAT.

COBI (-beso) vb. Ir. şi intr. A meni a rău, a pre
vesti ceva rău: copiii cari pltng mult... cobesc a moarte 
pentru el sau vre-un părinte al lor (mar.) [srb. k O b i t i].

CQBIE Sf. ® Olton. =CQBE H ® Olten. ladeş, 
sterrium (la păsări) Ş] ® Băn. Rădăcina cozii la 
cal H ® £) Băn. Locul gol, deşertul dintre coaste 
şi şold la mamifere [comp. srb. k o b i 1 a „iadeş”].

COBIIjA, cOBţLA [pl -le) Sf. ® / Două lemne 
împreunate la un capăt printr’un piron .şi pe care

COA-
COB

Fig. 1333. Cobaiu.
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Fie- T334- Cobiia.

Cobilltă.

COB- se a?az^ plugal cind nu lucrează (cînd îl duce la 
clmp sau 11 aduce acasă) U @

Unealtă a rotarului, scau
nul de Inspiţat în care se r. 
pune roata cînd se înspiţea ză n, ,, 
sau se obedează ((a) 1334) 
t ® Bhn. = cqbilitA® [vsl. IL^ 
k o b y la].

COBILCÂ s/. O/ten. = cp- 
bilitA ® ipsc.) [big.].

CQBILIŢA (pî.-te) s/. ® Lemn încovoiat, 
crestături la fie
care capăt, de 
care se atîrnă. 
de o parte şi de 
alta,clteun coş, 
cîte o doniţă, 
etc. şi care se 
poartă pe umeri 
{Mold. ,,coro- 
mîsiă“) (]şi 
1335): de-l ajuta 
puie In spinare ooblHta 
ou oolele (Dlvr.) 1f © ☆
FATA-CU-COBILITA sau 
COBILIŢA- CIOBANULUI,
constelaţiunea Lebe
dei, numită şi,. Crucea 
(mare)” sau ,,Crucea 
miezului-nopţii” iot.i 
(D 1336) 1^ fecioa
ra H ® 4^ a) = Fig. 1336. Fata-cu-cobilija.
CALUL-DBACULUi; b) = COSAŞ [vsl. 1< O b y 1 i c a].

COBITQR adj. verb. cobi. Care cobeşte, care 
meneşte a rău : CInta cucuveaua cu RI-'3 ~ (ALX.). 

COBIlA m- COBJLA,
OCOBÎLGBR (pL-ere) sn. Trans. (dens.) Lădiţa de 
la- vatră în care se a (lună cenuşa.

COBÎRLAu sbst. ® Bucov. Bîrlog, vizuină: 
ursul abia la Stretenle se mlscA In blrlogul sau —I său (uar.) r 
© Băn. U Ţarc în care se ţin mieii (nov.).
O GOBÎRLUI (-uesc) vb. ir. şi inlr. Băn. A scotoci, 
a cotrobăi [c o b î r 1 ă u ].

GOBÎRNA (pL-ne) s/. Bordciu sărăcăcios, co
cioabă.
OCOBLIZAN sm. Mold. Măgădău: blne-fl sede, 
coşcogeme *, să umbli lela pe drumuri (CRG.i.
O COBpG (pL-oace) sn. Mold. Scală, mic vas de 
lemn în care se prepară mujdeiul [rut. k u b o k]. 
OGOBQR sbst. Maram. Cărare de coborît: De cine 
mie ml-e dor. Aicea n’are » (brl.) [c 0 b O r i].

GOBORi, scoBORţ (-or) 1. ab. ir. A da jos, a 
lăsa jos dintr’un loc ridicat, a pogorî: cioclii au co- 
borlt sAcrluI In groapă (negr.) ; (j): * glasul, a vorbi mai 
încet, cu un ton mai jos.

2. vb. intr. si refl. ® A se da jos dintr’un loc 
Inait, ridicat, a se pogorî: şl ne coborim noi si ne tot 
ooborim cu mare greutate pe nişte povlrnişurJ primejdioase 
(CRG.); din trăsură coboară o damă elegantă (CAr.) f" © » din 
scaun, a renunţa la tron, a abdica: p’eci era să se sco- 
boare din scaunul împărăţiei usp.) f © A trage la Un 
hotel, la un han: mă coboram la otelul de Fetersburg. In 
casele Iul Beizadea Petracbe Mavrogbenl (l.-GH.) ^ ® A-şi 
urma drumul spre apus: soarele se scobora Încet spre 
asiinţit (VLAH.) t © A-şi trage originea, a-şi avea 
obîrşia: Romănll se coboară din coloniştii romani.

GOBORlŞ, scOBOBţş fpL-lşuri) sn. ® Faptul 
de a se coborî, scoborîşul pln& In sat ne va cere... 
poate o or& 9I mal bine (odob.) ^ (D Povîrniş, drum 
povlrnit pe care se coboarâ r.meva la vale: işi
nemeri eohlopul ooboiişul (pann).

GOBORÎTQR, scoBORiTQR 1. adj. verb. (s)co- 
BOBt. Care se coboară, care se trage (din), care-şi 
are obîrşia.

2. sm. Urmaş, cel ce-şi trage obîrşia.
•COBRA sf. Şarpe foarte veninos, care trăeşte 

în India, unde pe fie-care an mor mii de oameni 
din cauza muşcăturilor lui; e numit şi ,,naja” 
sau „şarpele cu ochelari”, din cauză că pe gîtul 
lui umflat poartă o pată ce seamănă cu nişte oche
lari (Naja tripudians) ('a] 1337) [fr.].

GOByR sm. Toc de pistoale ce se a-

Cobză.

Fig. 1339- Coc de păr.

tîrnă de şea: şi pielea de pe picioare S’o tăc cobori 
pistoale (TOC.) [tc. k u-
b u r].
t COBUZ (pi. -ze 

sn. J Instruniont cu 
coarde, de forma u- 
nei cobze: clnta in ~ 
laptele oamenilor viteji
(N.-COST.) [tăt.].

COBZA (pi.-ze) st.
(p J Instrument mu
zical, în formă de ■■ ^ v :
mandolină mare, cu Flg’ I337' Cobra-
zece coarde, care, pişcate cu o pană, produc numai 
cinci sunete, reducînd instrumentul numai la rolul 
de acompaniament (|i] 1338): Lin 
vioarele răsună. Iară cobza tine hangul 
(EMIR.) H © 0 A lega a lega strîns 
pe cineva, încît să nu se poată miş
ca: m'au prins şl m’au dus legat * la 
un schit In munte (Car.) [rut. rus. poî. 
ung. k o b z a].

COBZAR sm. J Lăutar ce ciută 
din cobză: Zl, mereu din strună;
(D.-ZAMF.).
O COC1 (pi. cocuri) sn. Trans. Maram.
X de pită, — de pline, pîinişoară: i-a 
dat slinta Mlercure două .^url de pine
(RET.) [c o a c e].

•COC2 (pi. cocuri) sn. Pieptănătură 
a femeilor, ou părul împletit şi în- 
oolăcitpecreştet (a|1339)
[fr. c o q u e].
•COCA1 s/. A Arbust 

din Âmerioa de Sud, cul
tivat mai ales în Colum
bia, Bolivia şi Brazilia, 
din ale cărui frunze se 
extrage cocaina (^ 1340)
[fr.].

COCA4 sm. F Copil în 
faşe, prunc (in graiul copiilor): 
copilul cere să meargă la,lcoca mică”
(BR.-vN.) [comp. srb. k o k a, ,puiu‘' ].

CpcA st. ® Cleiu făcut din 
făină' amestecată ou apă, de 
lipit, in spec. hîrtio: spetezele mal , 
adese se lipesc cu — osp.) 'I © Aluat/ 
do făină frămîntat şi pregătit' 
pentru facerea pîinii; F a se iace i 
~ , a se îmbăta straşnic: Bea del 
se turteşte şl — se tace (pann)
[coace].
OCOCAl (-ăiu şi -ăesc) vb. 
intr. Olten. A moţăi (comp. 
cucAi).
OCOGAIE s/. Băn. Trans. Lemn 
crăcănat înfipt în pămînt, de care se atîrnă căl
darea sau ceaunul deasupra focului, cujbă.
•cocaina s/. a Compus organic extras din 

frunzele de coca; se întrebuinţează în medicină ca 
anestezic [l11-]-
•COCAINOMAN sm. Persoană care abuzează 

de cocaină [fr.] '
•cocarda (pL-de), st-,

® Semii distinctiv purtatJ 
de militari la chipiu, do civili 
la piept, avînd colorile na
ţionale ale poporului din 
oare fac parte (®1 1341). 1|
® Fundă, panglică înno
dată ce se poartă în păr

COCAZAR a ® = SMIRDAR ® n © = MERIŞQR 
@ [coacăză].

COCEAN sm. ® A Tulpina pbrumbului nu
mită, după regiuni, şi ,,strujoan”, ,,tujlean”, ,,hlu- 
j(an)”, ,,lujer”, ,,covrag”, etc. 11 © A Tulpina 
altor plante asemănătoare porumbului, camălaiu- 
tătăresc, etc. H © A Miezul, inima unor legume, 
după ce s’a scos din ele tot ce era bun de 
mîncat: de varză 1f ® Cotorul, coada măturii:
ce tot spui astfel de fleacuri, 11 zise mă-sa aiătîndu-1

Fig. 1340. Coca.

Fig. 1341. Cocarde.
de către femei [fr.]
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Fig. 134a. Cocina.

coceanul mâturil tisp.) t ® ţr COCEAN-CAPRfiSC 
CINSTIT [vsl. *ko6an(l ( >bg. srb.'rut. etc.)l.

COCENOS adj. A Tare, vîrtos ca cocea- 
n u 1, ce seamănă cu coceanul.

'COCHET i. adj. ® Care caută să placă, mai 
ales printr’o îmbrăcăminte îngrijită, eiegant; le- 
mele-~â t ® Pt. ext. Drăgălaş, frumuşel: vilele 
ale aceatnl orăşel de munte (VLAH.i V ® Care caută Să 
inspire dragostea prin vorbe, prui maniere, etc.

2. * cocheta (pi.-te) sf. Femeie cochetă, femeie 
care caută să placă prin cochetăriile ei; să mă văd 
sacrlllcată nnei cochete (Alecs.) [fr. c O q u e t]. 

'COCHETA (-tez) vb. intr. A face cochetării [fr. 
c o q u e t e rt.
'COCHETĂRIE sf. ® Găteală îngrijită cu 

scopul de a plăcea 1 ® Silinţă ce-şi dă o persoană 
de a plăcea, de a inspira dragostea, prin vorbe, prin 
maniere, etc.: Geaba cochetării iaci. Că la nimeni nu mal 
placi (PANNi [fr. c 0 q u e 11 e r i e]. 
t CQCHII-VECHI sm. pl. ® Darea în întreprin

dere a anumitor dări prin licitaţiune; au cumpărat 
acel lumărlt de la cochl-veohl (N.-cost. "| © Mezat, vindere 
prin licitaţie: l-au vindut-o datornicii laşl l-au lăeat 
numai cu hainele de pe dtnsul (fil.1 [ung. h 6 t y a - 
V e t y e < srb.]. : j

COCHINŢ sm. F Poreclă dată Grecilor: co- 
chlntl şl cataonl elnt numele obicinuite cele dau ţăranii Gre
cilor arendaşi (pil.).
OCOCIE sf. Olten.
Tr.-Carp. Trăsură:
MIncal caii şl coola Şl-mlj 
tăcui datoare vie (ik.-brs ) f 
[srb. k O 6 i j e;ung.’ 
k o c s i].

COCINA (pl. -no) 
sf. Coteţ, loc Închis 
unde se ţin porcii 1342):
scroafa... z&cea Inoblsft Intr’o
(TicH.) .[srb.].

COCINEAŢĂ (pi.-eţo) sf.
= CQCINA.

COCIOABĂ, O COCIOABBA:
IPŞC.) (pî.-bej sf. Căsuţă sărăcă- Fi Codoabă
cioasă, colibă dărăpănată (;®1 e' 343 
1343): la stingă e o de casă In mlilocul unul maidan 
plin de bălării (slv.i [tăt. ko6-oba].' 
OCOCIOBĂI (-ăesc) vb. intr. Mold.Bucor. A scotoci 
prin toate colţurile, a cotrobăi: au început a ~ prin 
căruţele neguţătorilor cu marfă len.i [c O C i 0 a b ă].

COCIORBĂ (pj.-be), COCIORVA (pl.
-ve) sf. Unealtă de lemn alcătuită din- 
tr’o coadă iungă la capătul căreia e în
fiptă o scîndurică în formă de semi
cerc sau de triunghiu; e întrebuinţată 
pentru a_ trage locul sau cenuşa din 
cuptor ('/ 1344): atu de mare e dogo- 
reala... cuptorului, că se aprinde... şl cociorva 
(GRiG.i; cu coada cociorvei tn cnptor să nu 
dai, oă-tl întorci de la oasă norocul ivoR.i 
[rut. ko 6e rha].
OCpciŞ sm. Tr.-Carp. Vizitiu: po
runci —ului să o ducă Ia plimbare cătră fln- 
tină (RET.) [ung. k o c s i s].
OCOCIUMB, cociţiMP sm. Olten. Băn. = CLO- 
CnjMB [comp. POCIţlMB].
OGOGÎLTIT adj. Olten. ipşc.) = POCÎLTJT.

GOCÎRJĂT adj. ® încovoiat (vorb. In spec. 
de cioc sau de nas): nasul — şl prăvălit la vale ca un plisc 
de bufnită (vlah.i f ® Gîrbov(it): o babă mărnntică'şi 
coclrjată de bătrlnete (Odob.) [cocîrlat Ţ C î rj ă J. 
OGOGţRLĂ (pl.-le) Sf. ® Trunchiu strîmh de 
copac (Rv. cRG.) H ® Lemn încovoiat şi crăcănat, 
cujbă 1î ® Piciorul de la toporîştea coasei H ® Mold. 
loc. adu. de-a cociria, de-a rostogolul, dîndu-se peste 
cap (Rv.-cRG.) 1î ® pî. a. Nişte stinghii încovoiate ce 
leagă pedinnăuntru scîndurile din care e alcătuită 
o luntre; numite şi ,,clrje”, ,,chingi", ,,crivace” 
sau „cujhe” I ® pZ. ♦ Mică ciupercă comestibilă 
Cu pălăria subţire, galbenă-roşcată, lucitoare, apoi 
alburie şi brăzdată pe margini; are gust şi miros de 
usturoiu şi e întrebuinţată în bucătărie printre con
dimente; numită şi ,,bureţi-de-pajişte“, ,.bureţi

Cociorba.

de-iarbă“, ,,bureciori“, ,,c(i)ocîrţi“, ,,ciuciulaşi“, coc- 
etc. (Marasmius SCOTOdomus) (m- pl. i. io) [ung. p—, — 
k u k o r a].
O GOGÎRLAT adj. coclRlAT [c o c î r 1 ă].

GOGÎRŢĂ. cocîRTJTA sf. Mold. Bucov.X tSt Mîn- 
care cio'bănească făcută din jintuit şi caş dulce.
O GOGÎRŢAU sbsl. Olten. Băn. X Mîncare făcută 
din dumicaţi de pline sau de mămăligă prăjiţi în 
untură [c o c 1 r ţ ă].
OGOGLAURIs/.pZ. Mold. Rîpă prăpăstioasă; 
loc neumblat, pustiu: sa uită mereu la... călăuza lor 
prin coclaurile acestea t&rft drum şl t&ră adăpost (vlah.)
[comp. rut. bg. k o 11 o v i n a].

GOGLE.^Ă (pl.-eii) sf. (î) Faptul de a se 
c o c 1 i u ® Un fel de rugină verde şi otrăvitoare 
ce se formează pe aramă, cînd e expusă ia umezeala 
aerului t ® Gust de aramă coclită: simt pe git o 
acră, sărată (dlvr.) .

GOGLEŢ. COTLET (pZ.-ete) sn. ® Fie-care din 
firele care alcătuesc plasa iţelor sau ostreţelor K 
® Greşală la năvădit; ®: a căuta -~e. a căuta no(i 
în papură [srb. k o 11 a c].

GOGLI, Mold. COTLJ (-Iese) ţ. vb. tr. A da un gust 
de cocleală; a strepezi: izvorul meu, limpede ca rouă 
şi rece ca ghlata, cocleşte gura călătorilor (Dlvr.).

2. vb. refl. ® A se acoperi de cocleală H ® A 
prinde un gust de cocleală H ® ® F A se îmbăta: 
se tmbătă boierul de se oocllse tortă (isp.) [vsl. k O 111 ă
„aramă”]. ■

GOGLIT adj. ® p. COCLI li ® Cu gust ca de 
cocleală: pe glt slmtl un gust de rugină, amărlu şl *
(DLVR.) a[ @ ®:; » de bătrin, foarte bătrîn; că erau bâ- 
trtnl bătrlni. Cocliţi de bătrlnl (CAr.).

GOGOANĂ, cucoana sf. (pZ.-ne) ® ţ Maram. Oaş.
Copilă, fetiţă ^ ® Doamnă, femeie de condlţiune 
mai bună (diri clasa burgheziei sau a nobleţei);
doar nu eşti cocoană, să^tl faci două ceasuri frizura (CAr.) ;
©: lenea e mare care n'are de mlncare [comp. ilgT. 
xoxxmva].

GOGOANĂ-GHIFTERIŢĂ sf. = cONOPţŞTl- 
BITA: nu oumva ]-o tl muşcat vre-o — P (ALEcs.).
OCOGOARĂs/. pl. Trans. Penele cele sclipicioase 
din coada' cocorului.

GOGOAŞĂ (pî.-şe) sf. ® Diformitate care 
constă diritr’o ridicătură nefirească la spatele sau 
pe pieptul omului (AfoW.,,gheb”): nu-tl vezi cocoaşa 
ce-o porţi In splnareP (Panni ’ ® Ridicătură naturaiă 
pe spinarea unor animale, ca dromaderul, cămila, 
zebu, etc.

GOGOLI (-oleso) vb. tr. şi refl. A (se) desmierda, 
a (se) alinta, a (se) răsfăţa: nu cumva ai vrea să-i bag 
In sin şl să-l cocoleso? (ALECS.) ; Drăgan... se cocolea In atitea 
priviri drăgăstoase (Dlvr.).

GOGOLOŞ sm.şi (pZ.-oaşe) sn. ® Ori-ce materie 
(hîrtie, cîrpă. pămînt, zăpadă, brînză, etc.) fă
cută mototol, strînsă ghem; bulgăre (Mold. ,,boţ”):

de hlrtle, de ceară; e mare păcat de cel ce pune ■*' de brlnză 
pe jăratec (gor.)'f ® X Bulgăre ce se formează tn 
mămăligă, cînd nu-i fiartă de ajuns sau nu s’a 
amestecat bine (Mold. ..buburuză”): citi^*'! slnt In - 
mămăliga dlntllu, atltla cumnaţi al să al (OOR.) 1[ ® X 
Mămăligă făcută dintr’un bulgăre de brînză în
velit cu mămăligă şi pus să se coacă (man.) U ® Pr. 
ext. Umflătură, nod: omul cei strlmb, ou două cocoloaşe 
In frunte (dem.) K ® A Ştulete de porumb necqrăţat 
de boabe: din tot pogonul... patru baniţe porumb bătut 
sau opt *1 (LEG.-CAR.).

GOGOLOŞI (-oşeso) 1. tift. Zr. ® A face un c 0 c o- 
1 o ş H ® A face ghem, a ghemui: goală puşcă, işl coco
loşeşte gleznele supt o pătură murdară (Dlvr.) H ® A moto
toli (Mold. „a hoţi”): a cocoloşit cele patru bucăţi (de 
hlrtle) In palmă (SLv.i H ® A înfăşură în multe 
cîrpe, legături, etc.: cu picioarele şl ou minlle cocoloşite 
In flanele u.-GH.) 1} ® = COCOLţ : cele olteva olte pe care le 
îngrijeau şl le cocoloşeau ca pe nişte copil răsfăţaţi (lung.)

H ® ® A face muşama, a se ascumie o greşală sau o 
faptă neiertată, de către cei ce ar trebui s’o pe
depsească: am căutat să cocoloşesc lucrurile (d.-zamf.>.

z. vb. refl. A se face cocoloş, ase strîngeghem,a 
le ghemui: Hagiul, cocoloşit Intr'uu colt el patului (Dlvr.).

GOGQN1, CUCGNsm. ® tţpăstrat in Maram. Oaş.).
Copilaş, prunc: cucon laate omul ddoa naşte pină la 4 ani
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Fig- 1345- Coconar.

COC- (PRv.-MB.) ® t (păstrat In Maram. Oaş.) Băiat, băieţel 
rnr ţ[ ® Copil sau fiu de Domn sau de boier (păstrat 

incâ In limba basmelor şi In unele regiuni): i-as 
cresta ca pe un ~ dacă mi l-afl da mie (RET.) *1 ® Domn,
titlu de politeţă urmat (le numele persoanei sau 
cu numele sub inţeies {voc. cocoanei coanei = Dom
nule) [comp. C0C04NĂ].
'COCON2 sm. 4||i Gogoaşa viermelui de mătase 

[fr.].
COCONAR1 sm. ş, Va

rietate de pin care creşte 
prin sudul Italiei, în Gre
cia şi în Asia Mică şi ai 
cărui cucuruzi conţin nişte 
seminţe ovale şi lungă- 
reţe, de forma coarnelor, 
cu gust de alune, numite 
„coconari''sau ,,coconăre"
(Pinus pinea) (®, 1345)
[ngr. xouKxouvâpi].

COCONAR2 sm.
= belditA.’

COCONARA (pJ.-re)s/. 
ţ. Seminţele cucuruzilor 
de c o c o n a r, numite şi 
,,coconari să i-i facă um
plut la cuptor cu stafide şl :car.) : crapi umpluţi cu sta
fide şi (PIL.).

COCONAŞ, CUCONAŞ sm. ® dim. cocQN H ® Fiu 
de boier, domnişor: o droaia de-»l şl de sportmeni în
torşi din Paris (VU(H.).

COCONÂŞI (-âseso) 1. vb. tr. A da cuiva ti
tlul de c o c o’n a ş.

2. vb. refl. A se face coconaş, a lua apucături de 
fecior de boier.

COCONEL sm. ® dim. COCON H ® Maram. Oaş. 
Copilaş; băieţaş 1[ ® Coconei pl. 4 = ghiocei ®.

COCONET sbst. col. cocQN. Toţi coconii, mul
ţime de coconi.
OCOCONEŢ sbst. Trans. Bulz.

COCONI, cucONţ (-onesc) 1. vb. tr. F A da 
titlul de c d c o n, a trata ca pe un boier: taci, nu 
mă coconi, că-ml faol şotia] (ALEcs.).

2. vb.refl. A se face cocon, a lua apucături de boier, 
t COCONIE sf. Maram. Oaş. Vîrsta de cocon, 

copilărie.
COCONIŢÂ, cuconiţa {pl.

-te) Sf. ® dim. cocoana li ® Co
coană ttnără, domnişoară *| ®
Maram. Oaş. Fetiţă H ® OHen. i 
= sticlete.

COCQR, Mold. cucOB sm.,
JUold. Bucov. cucoarA (pi.-re) sf.
® i Pasăre călătoare din ge-i 
nul picioroangelor, cu gîtul mare' 
şi ciocul lung, înaltă în picioare„__ 
petrece vara prin părţile băl-9 
toase, iar la apropierea iernii " 
sboară In ţinuturile călduroase, 
în Africa şi în India (Grus ci- 
nerea) (®] 1346): tn tăcerea nop- Fig. 1346. Cocor, 
ţilor friguroase se anzean strigătele 
cocorilor merglnd... către miazăzi 
(BR.-VN.) K ® ♦ PLJSCUL-CUCO- 
BULUI, PLISCUL-CUCOABEI1,
plantă, cu tulpina întinsă 
pe pămînt şi acoperită cu 
peri aspri, cu flori roşii sau 
albe, ce creşte prin locuri 
nisipoase şi pe lîngă dru
muri (Erodium cicutarium)
('al 1347) t ® ♦ PLISCUL- 
cucoakei2 =greghetjn H® 
pl. Băn. Un fel de dantelă 
t ® pl. Bân. încreţitură a 
părului, cirlionţ [comp. srb. 
kokorav].
O COCORADA, cocoroadA 
sf. Trans. X ® Cocă de mă-

Fig. T347. 
Pliscul-cocorului.

laiu coaptă în vatră •j ® Un fel de plăcintă din 
făină de mălaiu umplută cu brînză sau' urdă (bud.)
(I^H.-CDR.) (PŞC.).

OGOCORAT adj. Băn. © încreţit, ou cîrlionţi _*I 
® K) Cu coarnele frumos răsucite (vorb. de berbeci) 
[cocor; comp. şi Incocora].

COCOREI sm. pl. A =MAsEAUA-cruTEl.
'COCOS sm. ş, Fructul coootierului, numit şi 

,,nucă de cocos” [germ.].
COGOSTÎRC, CUCOSTÎRC sn. Mold. Tr.-Carp. i = 

BABZA; cumpăna unei flntlnl se pleacă şl se înalţă ca un co- 
costtrc oare bea apă (VLAH.) [cocor -H Stîrcj.

COCOŞ, Mold. cucoş sm. © i Bărbătuşul 
găinii (Gallus domeslicus) (a)
1348); începu să ointe ca cocoşul, 
ca să vestească 
că se apropie 
ziua (oDOB.); Ia 
cintatul '•'Hor,
timpul nop ţii 
cîndcîntă co
coşii; basmul 
cu 'wul roşu, 
poveste pen
tru copii mici 
în care e 
vorba de un

Fig. 1349-
Cocoş-de-pădure.

Fig. 1348.
Cocoş.

COCOŞ, mîncat de o vulpe, care la rîndu-i e mîn- 
cată de un ogar, etc., şi în 
care toate peripeţiile se înşiră, 
repetindu-se povestea de la 
început; F: In această casă cintă 
găina, nn -•'ui. In casa aceasta 
porunceşte femeia, iar bărba
tul se supune voinţei ei f ® 
i C0C(PS-DE-PADURE S au COCQŞ- 
DE-eîMP, pasăre de mărimea 
unui cocoş, cu capul şi spi
narea de coloare albastră, cu 
ciocul negru, care trăeşte prin 
mun\i (Tetraotetrix) (^ 1349)

Fig. 1351.
Fig* 135°* Cocoş. Struno'cocoşului.

TI ® i COOQŞ-DE-MUNTE, COCUŞ-DE-SIHLA, COCQŞ- 
SALBATIC = GOTOAN H ® ♦ COADA-COCOŞULUI wr 
COADA; — CREASTA-COCQŞULUI m- CREASTA; — lAR- 
BA-COCPŞULUI = COCOŞEI-DE-CIMP; — PICipRUL- 
COCQŞULUI1 = floare-BROŞTEASO A; — PICIORUL-CO
COŞULUI2 = galbenele © ; — pioiobul-cocosului3 
= gAlbenele-de-munte ; PI-
CIORUL-CO COŞULUI2 = PLOABE- 
DE-LEAO2 ; — STRUNA-COCOŞU- 
LUi, mică plantă ierboasă, cu 
tulpina întinsă pe pămînt, 
cu (lori albe (Cerastium tri
viale) (i®] 1351) ® ^ Cio
cănel de fier Ia o armă de 
foc, în care e înţepenită ere- ‘ 
menea şi care produce ex- 
ploziunea capsei (®] 1350); 11
căzu pnşea de pe nmerl, '•'Ul se 
tura se descăceă ou sgomot (Negr.) V © Cocoşel de hîr- 
tie H © pl. Mold. Trans. Băn. Floricele de porumb 
[vsl. k o k o s I , găină”].

COCOŞA (-osez) 1. vb. tr. © A face să capete 
ococoaşăK®A snopi în bătăi.

2. vb. refl. A deveni cocoşat, a căpăta o cocoaşă:
el se cocoşase de mancă (isp.i.

COCOŞAR sm. i Pasăre de mărimea sturzului, 
numită şi „gogoşar” sau ,.sturz-de-iarnă’: (Tufdus 
pilaris) (®i 1353) [bg.].

COCOŞAT adj. © p. COCOŞA 1l ® Care are o 
cocoaşă II ® Gîrbovit (de bătrineţe).

COCOŞEL, Mo/d. cucoşEL sm. © dim. coco? ‘1 
® F Drăguţ, iubit (termen de alintare): m’aştepti 
de mult, ~uie p (car.) ţ] ® fş™ Culul ce trece prin ca
pătul osiei H ® Jucărie făcută din hîrtie îndoită.

Fig. 1352. Cocoşel. 
lovi de scarft (şl) implu-
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oare seamănă întru cîtva ou un cocoş ('a) 1352) T|
® ţ, COCOSPL1 (-VAR4TIC) Sau COCOŞEI-DE- clMP,
plantă ierboasă, cu flori roşii-că- 
rămizii. ce creste pe cîmp {A- 
drmis aesHvalis) 1354):—cb-,
OOŞEL3 =RUSCTJTA; — pl. coco ŞEI1 
= BtASBAOA-crţrTEI; — pl. COCOŞE!2 
= GHIOCEI-BOQATI; — pl. COCOŞEI2'
= PORUMBEII! ®pl.A/o/rf.X Florice
le de porumb
(•«- FLORICEA 
®) t ® Bucov.
K Mic aluat ce 
rămîne din l'a- 
cereapîinii, ca
re se coace în 
cuptor, dîndu- 
i-se diferite for
me : d& Intliu Fig. 1353. Fig. 1354.
cel covrigi sico- Cocoţar. Cocoşei-de-cimp.
cosei la o parte (grig.i.

COCOŞESC adj. De c O 0 0 ş, privitor la cocoş:
clntatul al gâlnll (PAc.).

COCOŞEŞTE adv. Ca un cocoş: cind cintă 
găina-*-, se va tntlmpla pagubă (GORJ.

COCOŞI (-osesc) vb. refl. Mold. A se umfla în 
pene; a se arăta dîrz. [coco ş].

COCOŞţLÂ sm. Poreclă dată unul cocoşat 
[c o c o a ş ă].

COCOŞneaţă (pl.-nete) sf.@ Termen de dis
preţ în I06 de o o C o a n ă: de-o-fl aâ-ţl vorbesc... de 
ctteva cocoşnete... negustorite ajunse. Ie pllngl de mllăljip.i.

COCOŞOAICA Sf. A = RpDUL-PAMlNTnLUI. 
'COCOTA (pl.-te) sf. Femeie cu moravuri u- 

şoare [fr:].
'COCOTIER sm. A Ar

bore mare din regiunile tro
picale, asemenea palmieru
lui, care atinge o înălţime 
de 20-30 de metri, şi al cărui 
fruct, numit,,cocos”, de gro
simea capului, constitue hra
na de căpetenie în Polinesia; 
lichidul lăptos din năuntrul 
fructului dă o băutură cu 
gust de migdale, întrebuin
ţată uneori şi ca medicament 
(Cocos nucifera) CI) 1355)
[fr.].

COCOŢA (-otej) vb. refl. Fig. 1355. Cocotier. 
şi Ir. © A (se) aşeza pe o 
creangă sau pe o culme ridicată: cocosul s'a co- 
coţat aus pe pom; tr&suia acum se cocoţa In circa unul dimb
(DEM.) ^ © 0 A (se) ridica, a (se) înălţa mai sus 
decît i se cuvine {vorb. de o situaţiune, de un rang, 
de un post, etc.): pe tronul voivozilor... se cocoţeaeă tot 
?elul de lichele... din şandramalele Fanarului (vlah.).

COCOVAMA (pl.-me) sf. Băn. Bulgăre de pă- 
mînt moale’ înfundat la mijloc, în formă de blid, 
cu care se joacă copiii, aruncînclu-1 cu putere jos, 
ca să pocnească.

COCOVEICA sf. ip = CUCTJVAXE; un nss coiolet. 
Întors spre gură, ca pliscul unei cocovelce (GN.).
'COCS = OOKS.
'CPCTAIL (pl.-luri) sn. .2 Băutură alcoolică 

preparată dintr’un amestec de mai multe liche- 
ruri [fr. < engl.].

COCUţA (pl.-t“) sf. dim. coca2.
'COD ’(pl.-duri) sn. © Adunare de legiuiri, de 

pravili, etc. întocmite din ordinul împăraţilor ro
mani: codul Iul Justlnlan ţ| @ !*i Gorp de legi co- 
prinzînd toate legiuirile privitoare la o materie 
specială: codul clvll, codul de procedură olvllă, codul de 
comerţ, codul penal, etc. H ® Pr. cxt. Culegere de 
precepte sau de aşezăminte cu privire la o materie 
oare-care: -*-ul manierelor elegante [fr. c O d el.

CODAGIUadj. şi sm. ® Care stă tot la c o a d ă, 
care stă’la spatele sau în urma celorlalţi: sintcţi... 
nişte buni de gură şl nişte codacl de treabă iisp.) ţ[ ® & ©
Unul din numele date diavolului H ® #=codat.

CODAlat adj. Olten. (ciauş.) © Cu coadă, 
codat: pere j^e H © Lungăreţ: păduche-»'.

Fig. 1356. Codălbiţă.

GODAX.B, Mold. CUDALB adj. © Cu coada 
albă (vorb. de vite mari cornute) H ® i Despre 
păsări (mai ales în descîntece): Pasăre aibă, codaibă 
i[ ® vultur--» tm- VULTURII © Pr. cxt. Cu părul bă- 
laiu, cu coadele blonde: e prelungă la chip, -»ă, cu 
ochii viorii (DLVR.).

2. codalbA sf. Kt Oaie cu vîrful coadei alb.
CODAIjBEL, CUDALBEL adj. dim. CODALB: Doi

sprezece bol bourel. In coadă cudălbel (mar.) .
COdAIiBI (-beso) vb. tr. Mold. {pron. codălghl) 

numai in loc. a o codăighi, a o sfecli; a o păţi: la iran- 
ţuzeşte, o cam codălghea (vlah.) [c O d a 1 b].

CODALBIŢA (pl.-te) sf. h Pasăre de 17-20 
cm., cu perie foarte 
frumoase, roşcate pe 
spinare şi la aripi, la 
cap şi la vîrful coadei 
cenuşii - albăstrii, cu 
pîntecelc de coloare 
gălbuie-trandafirie şi 
cu coada neagră şi 
albă; se hrăneşte cu 
insecte pe care le în
fige întîiu în cîte un 
spin, de unde le ciuguleşte pe rînd; numită şi 
„sfrancioc-roşu” sau ,.şol'ran” (Lanius collurio) 
(D 1356) [c o da Ib]. ■

CODAN 1. adj. Cu c o a d a lungă; vinatul cei 
domnesc la vulpile'»-e (alecs.).

2. codana (pi.-ne) sf. Fată intrată de curînd în 
rîndul fetelor mari, fetişcană: flntlna.... la care vin 
CU collţele In mln& copiii şl codanele (irg.i.

CODANACA (pl.-ce), OODANCUTA 
(pl.-te) Sf. dim. CODANA: codănacele şl ba- 
bele slnt mal pătrunzătoare (JIP.) ; două surori, 
una mal mare. !ată 'n glţe, da una sub dlnsa; 
codăncuţă (Vor.> .

CODANEL sm. Băieţaş: se joacă de 
copil mal mititel, adecă codănei, cum se zice 
(isp.) [codan].

CODANICA (pl.-nele), CODANITA (pl.
-ţe) sf. dim. C0D4NÂ; pe această codănică 
de lată o numiră Pandora <isp.); era o codă- 
nlţă sfioasă acu un an (sad.).

CODABIE, CODABIIB;- CODERţB sf.
Olten. = CODAEţŞTE: Incălecal pe-o coderle $1 
vă spusei o Istorie (şez.) [coadă-)-(CO- 
p 0) r î i e].

CODARIŞTE, codArIşte sf. Coada 
biciului (iŞj 1357): harapnice... mal lungi şl 
CU codărlştea mal scurtă declt a bicolor (mar.)
[coadă -f (t o p o) r î ş t e].

CODAŞ sm. Gel din urmă, unul din
tre cei iriai săraci dintre locuitorii unui
sat: Iruntaşll, mijlocaşii şl'»-ll satului; declt Fig. 1357. 
'»' In oraş. mal bine ’n satul tău iruntaş (ORG.) Codănşte
[c 0 a d ă]. a
t codaş = CODOŞ. T ■

CODAT adj. ©Cu coadă (despre animale) H 
© A Cu peduncul (despre flori sau fructe) [lat. 
vulg.'c o d a t u s < câu- 
datus].

GODAŢ sm. % ® = ct-i 
şitA H © Larva codată a mai"^ 
multor muşte (^ 1358)
[refăcut din pl. codaţi 
< c o d a t].

CODCODAC... tw COT
CODAC...

CODEA sm. ^ © Unul din numeroasele nume 
populare ale diavolului (c o a d ă].

CODEADA (pl.-eii) Sf. Faptul de a se codi, 
şovăire: după multă se hotărî să-1 spună isb.i.

'GODEINA sf. A Alcaloid extras din opiu; în
trebuinţat în doză mică pentru a calma tuşea, 
etc. [fr.].

CODELNIC adj. Care se c o d e ş t e, şovăitor:
se ’ntorc iară la ăl dlntlin cari li se par mal <^1 (JIP.) .
© COJDE^IXE CODABiF).

GODERÎŞTE = CODABţŞTE.
'CODEX’ sbst. © = CODICE n © A Culegere de 

form’ule de farmacie [fr. < lat.].

coc-
COD

r

1358. Codaţ.
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COD-
COF

Fig. 1359- 
CodiţucS.

CODI 1. (-deso) vb. refl. A sta la îndoială (de a 
face ceva), a şovăi, a se feri de a lua o hotărlre, a 
nu se putea hotărî să se apuce de lucru, a se feri 
de treabă: Icepa a se lodol şl a se si dea lata după din
eul (I6P.); ian să-l 11 sculat la treabă, ş'spol să-l vezi cum 
se codesc (Crg.i.

2. vb. Ir. A tunde Una oilor împrejurul coa- 
dei [coadă].
î CQDICA sf. ® rt Cod, codice H ® Condică 

[ngr. ntuBtiiaţ].
‘CODICE sn. ® rt Cod H ® Manuscris vecbiu 

(legat într’un volum) [lat. codi cern], 
■CODICEL (pl.-ile, -iiurl) sn. rt Adăugire sau în

dreptare făcuta la un testament [fr. < lat.].
O CODIE sf. Trans. (pac.) ^ = BABBA-yRSULUI1.
‘CODIFICA (-lio) vb. tr. rt A aduna într’un cod 

legile speciale’ privitoare la o materie [tr. c o d i - 
fier].

CQDINA (pZ.-nl) sf. ® Olten. ^ Pleavă, ciuru- 
ială ' (de la vînturatul grînelor) ŢI ® Lîna 
tunsă de pe la coada oilor şi prin prejurul uge
rului H ® ♦ = COADA-VULPII.

CODIRIŞCA, codirişte sf. = 
codAbişte.

CODIRLA ew CODIBLA.
CODÎŞOARA (pi.-re) sf. dim. 

coada.
CODI'ţ'A ipl.-te) sf. ® dim. 

coada: rişti... viitorul letltel Irumoase 
cu coditele pe spate ibr.-vn.) r © Ceea 
ce se atîrnă la coadă, ceea ce se a- 
daugă la urmă: acea s’a agătat ca 
scaletele de nomele sAu (l.-GH.) ^ ® Semn
grafic, în formă de virgulă, ce se 
pune sub literele s şi t spre a le 
modifica în s şi t K ® © f Cusur, 
defect.

CODIŢUCA sf. ♦ Mică plantă 
ierboasă, cu flori galbene-verzii, 
numita şi „şoricel” (Myosums minimus) ('s] 1359) 
[codită]. ŞN

CODIRLA, codiblA (pî.-ie) sf. ® Partea din
dărăt a căruţei, alcătuită din 
două lemne încovoiate, împre
unate prin speteze şi legate de 
car prin nişte lanţuri sau gîn- 
juri; numită, după regiuni, şi,/
,,chelnă” sau ,,chilnă”, ,,şuşlete”, ' 
etc. (1360): altll cu căruţele goale 
şl cu maldăr proaspăt In codlrle (OLVr.)
II ® © Cel din coadă, cel din 
urmă: baciul începe, şl după dinsul, Fig. 1360. Codîrlă. 
pe rlnd, cellalt! pină la codlrlă (isp.) i. i. Cotoaie, co- 
[c O ă d ă]. toi, mînuşi.—a. 2.

CODiRLAŞ sm. Cel din coa- Tinzători, lambe, 
dă, cel din urmă, codaş: Pan.-— Iâr]tuluri. br&ci,ri/ 
ui zeilor... se lăuda In toate părţile că
el ar ointa mal frumos dsp.) [co - So o’ dîrlă]. 3- 3- bpeteze.

CODÎRLI (-lese) vb. tr. Trans. A scotoci, a co
trobăi (psc.) [cod î r 1 ă ].

codobatura (pi.-uri), Băn. CODOBAT(IŢ)A 
sf. ^ Pasăre mică, 
cenuşie, care trăeşte 
pe lîngă ape; are o 
coadă lungă pe. care o 
mişcă mereu (Motacilla)
("■I 1361): codobaturile... 
se aşterneau, In sbornl lor 
Iute, pe lata apei (odob.i
[lat. ‘coda-battula].
O CODOBÎŢA (pi.-te)
Sf. Trans. i = codoba- 
TDRA[coadă-l-b îţăi].
O CODORIE sf. Băn.
OCODORIŞTE = CODABIŞTE: ţinea—a biciului In 
mină (RET.).

CODOŞ sm., codqşcA sf. Mijlocitor, mijioci- 
toare în’tre femei şi bărbaţi, în scop de desfrîu: 
11 spune codoşea clte şl mal multe ş'o face pe femele să se 
alunece cu mintea (Cro.) [tc. k 0 d 0 §].

CODREAN adj. şi sm., CODREANCA (pi.-ance) Sf.

Fig. 1361. Codobatură.
= codAbje.

Fig. 136a. 
Codroş.

De codru, care locueşte prin munţii păduroşi: 
In aripa stingă puse... pe Codreni, poreclit! şl pieptul tării
(ISP.) .

CODRESC adj. De codru: Căci a ucis un cerb— 
Şl patru căprioare (alecs.).

CODRICEL sm. dim. codru1 : un — de mălaln 
(TOC.); mai adună şl codrlcell ce mal rămăseseră de la tovarăşi
(ISP.) .

CODRIŞOR sm. ♦ dim. cQDBU2 : au năzuit la —ul 
lor... o pădure nu aşa Înaltă In copaci (M..COST.)

CODRO(N)IU sbst. Băn. ţ = gbJu-negbu [c 0- 
dru2].

CODROŞ sm. V Păsărică fru
moasă, cu' coada de un ro'$u aprins, 
care-şi face cuibul prin găurile zi
durilor sau pe acoperişurile de stuf; 
numită şi „codoroş”, ,,c o a d ă 
roşi e”, ,,oi^”, „nucşoară” sau 
,,pieptănaş” (Ruticilla phoeniaxra)
CI 1362).

CODRU1 sm. ® X Bucată mai 
mare’ (de aproape un sfert) de 
pîine sau de mămăligă: stringind in 
mtinl codrii de pine rece şl de mămăligă 
(OLVR.); flămindul [sau cui 1-e foame) 
codri visează, fie-oăruia îi e în gînd 
ceea ce doreşte mai cu ardoare H ®
Bucată dreptunghiulară de pămînt, etc.: un — de 
loc (IRQ.); un — de pădure [lat. vulg. ctuodrum< 
q u a d r u m].

CODRU2 sm. ® ♦ Pădure bătrînă, mare ,şi 
deasă: iu fund priveliştea munţilor acoperiţi de codri (vlah.) ; 
@: a 1 se Închide calea In —, a i se înfunda, a nu mai 
avea încotro t ® ,A. t Munte 11® ^^® Fe
tele —Iul, unul din numeroasele nume ale ielelor 
(PAMF.I n ® ♦ IARBA-—LUI = MATRAGU-NA [c 0-
dru1; comp. alb. k o d r e ,,deal”].

CODRU’ţ' sm. Trans. dim. CQDBu2.
CODUŞ = CODQŞ.

‘COEFICIENT sm. ® ± Număr pus înaintea 
unei cantităţi aigebrice spre a o înmulţi. Ex.: 
3 ab = ab ab 4-ab Ţ[ ® + — nedeterminat, parametru;
— unghiular, pantă li ® 13 — de frecare, numărul 
cu care trebue înmulţită forţa de apăsare a unui 
corp pe altul spre a avea forţa de frecare | ® 
1> Număr cu care se înmulţeşte o notă (de exa
men, etc.) spre a-i modifica valoarea relativă [fr.].
‘COERCIBIL a(ij. 15 Care poate fi strîns, com

primat şi reţinut într’un spaţîu oare-care; toate ga
zele slut —e [fr.].
‘COERCITIV adj. rt Care are dreptul de coer- 

ciţiune [fr.].
‘COERCIŢIUNE sf. rt Faptul, puterea, drep

tul de a sili, de a constrînge sau de a opri pe ci
neva să facă ceva [fr.].
‘COEREDE sm. rt Moştenitor împreună cu 

alţii ai averii cuiva [lat. coheres].
‘COERENT adj. Legat, unit, strîns, care nu 

se poate despărţi cu uşurinţă: materii—o [fr. co- 
h ă r e n t].
‘COERENŢA [pl.-te] Sf. Legătură, unire, strîn- 

gere aundr părţi asemănătoare între ele; ©: vorbe, 
gindiri fără — [fr. coherence].
‘COEXISTA (-ist) vb. intr. A exista împreună, 

a fiinţa, a trăi în acelaşi timp [fr.].
‘COEXISTENT adj. Care există, fiinţează, 

trăeşte în acelaşi timp [fr.].
‘COEXISTENŢA (pi.-te) sf. Existenţă, fiin

ţare în acelaşi timp [fr.].
‘COEZIUNE sf. ® 15 Forţă care ţine legate 

între ele moleculele unui corp H ® ® Legătură; 
părţile acestui imperiu slut lipsite de—; cete izolate l&rd 
nici o — Intre dlnselo (I.-oh.) [fr. C 0 li e S i 0 n].
O COF sbst. Băn. / Căpiţă (de fîn).

COFA (pi.-le) sf. ® Motd. Bucov. Trans. Doniţă: 
Inturulndu-se mirii de la cununie, se varsd Înaintea lor cofe 
pline cu ap& (gor.) ; ®: a pune In — pe cineva, a întrece,
a dovedi, a lăsa mai prejos pe cineva prin price
pere sau prin viclenie: las’ pe mine o’am să (1-1 pul In
— (ALECS.); a turna cu cola, a turna CU găleata [vorb. 
de ploaie) H ® Trans. Măsură de capacitate de 1 
oca (= 2 fele) f ® Often. Căuş cu care se ia
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mălaiul spre a se pune In căldare (r.-coo.) [rut. 
srb. bg. k o f a < germ.].
O GOFAEL (pi.-ele) sn. Mold. Bucov. dim. CQFA;m& 
rftpăd In oiamA n’aduo şl un de vin (CRG.). 
o GOFAŞ adj. şism. Olten. (r.-cod.i Făţarnic, (om) 
cu două' feţe, nesincer [cofă].
O GOFAŞIE sf. Olten. (r.-cod.i Făţărnicie, vorbă 
de cofaş.'
O GOFEIU (pi.-eie) sn. Mold. Cofă mică şi largă: 
Umpllndu-gl colelle, Mi-or cinta temelie (Emjn.i.

GOFETAR sm. ^ Cel ce face sau vinde co
feturi, dulceţuri, prăjituri, etc.

GOFETAbeasA (pi.-ese) s/. V Nevasta co
fetarului.

GOFETARIE s/. ® V Meseria o o f e t aru- 
l.u i ţ] ® V Prăvălia cofetarului 1[ ® pi. X Tot 
felul de zaharicale, cofeturi, etc.

COFETURI, t confŞjTURI sf. pi. X Bomboane, 
zaharicale: tmi aducea păpugl şi— (alecs.) [ngr. novxi'za 
< it.].

cofiţa {pl.-te)sf.Mold.Bucov.Trans. dim.COFA: 
Cu cotita, ce îndelete. Vin neveste de la rlu (coşa.).
tCOFTERIE sf. S Stofă preţioasă orientală 

[tc. k u f t e r i].
COGE(.^)MITE, coşoo(}ţl(A)MlTE, coşooaţl(A), 

GOGE(A)Mirâ! adj. invar, f Colosal, foarte mare, 
mare în toată puterea cuvîntului: masa era joasă si 
pe dinsa fumega o cogemite mămăligA <gn.) ; sA se lupte coş* 
cogeamite namilă de om cu oamenii de bolul nostru nsp.); 
dlntr’atltlca, s’of&cut coşcogefătolu (ALECS.) ; In cap cu o go* 
geamlte blrsanA de căciulă fumurie (br.-vn.) [srb. big. 
k o g a m i t i; big. k o s k o t a (m i t i) < tc. k o s 
kogâ ,,foarte mare”].

COGÎLŢ1 COGÎLŢ1 sau coqlJoi cooLfci interj. 
Imită sgomotul făcut de un lichid turnat dintr’o 
sticlă în pahar sau pe gît: Eu la gură te rădic. Tu Îmi 
clnti cogllcl cogltcl (CRG.).
o GOFÎRNA (pi.-ne) Sf. Olten. Coadă mică (de 
păr) la femei sau la fete [comp. srb. kovrljak]. 
O GOFÎRŢA (pi.-te) sf. Băn. iran. Pieptănătură, 
frizură;' cîrlionţ [srb. U o v r 6 i c a].
O GOH sbst. Maram. «= Vatra de la gura foalelui 
covaciului, în care se înroşeşte fierul (pap.i [rut.].

* cohorta (pi.-te) sf. ® ^ La Romani: corp 
de infanterie, a zecea parte dintr'o legiune ţ] ® Pr. 
ext. pl. a Trupa (în genere) 1 ® ® cohortele cereşti, 
cetele îngereşti [fr.<lat.].
OCOICAl {pers. a 3-a: -căe) vb. intr. Olten. Băn. 
A guiţa; a' grohăi.

COIF (pi.-iuri) sn. ® H Acoperemînt al ca
pului, purtat odinioară de soldaţi (la Greci, la 
Romani şi în evul mediu), iar astăzi numai de o 
anumită categorie de militari (jandarmi, pom

pieri, etc.); e făcut în întregime 
de metal ori din piele acoperită 

cu plăci de oţel

Fig. 1363. 
Coif roman.

Fig. 1364. Fig. 1365.
Coif grec. Coif de Jandarm.

sau de alamă, cască ('®j 1363, 1364, 1365) : iar 
pe cap purta cu fală Coif de aur lucitor (alecs.) H ® Chi
vără de hîrtie: Işl pun oiţe o ţoală tu spate şi cite un — 
de hirtle iu cap (CRG.) [comp. it. c u f f i a, fr. 0 0 i f f e].

COINAC (pl.-ace) sn. ® g) Cel din urmă oscior 
din şira spinării f ® Oscior ţ] ® Bucată de că
rămidă, de piatră, etc., legată de o sfoară, cu care 
copiii caută să prindă un zmeu înălţat [tc. k a i - 
n a k ,,încheietură”, big. k o j n â li Q].

'COINCIDE (-cld) vb. intr. ® A cădea în acelaşi 
timp, a se' întîmpla, a se brodi, a se nemeri tot 
atunci, la aceeaşi dată H ® A A se suprapune 
exact, a se potrivi întocmai [fr.].
'COINCIDENT adj.. ® A Care coincide: 

linii—e V ® Simultan: slmptome—e [fr.].
'COINCIDENŢA (pl.-ţe). sf. © Starea a două

lucruri, a două fapte oare coincid K ® Intîmplare, 
brodire în acelaşi timp t ® A Suprapunere exactă 
a'două figuri geometrice [fr.].

'COINTERESA (-esez) vb. tr. V A face pe ci
neva interesat In'tr’o întreprindere împreună cu 
altul sau cu alţii [fr.].

'COINTERESAT adj. V Care este interesat 
împreună cu altul' sau ou alţii într’o afacere [fr.]. 
O GOITA (pl.-te) sf. Trans. Mold. Femeie cu purtare 
rea, cu moravuri uşoare ipşc.) (brl.).

CpiU (pl.-coaie) sn. ® g) vul</. Testicul K ® 
Greutate de fier, în formă de pară, pe braţul unui 
cîntar [lat. c o 1 e u s].
O COJAN sm. © Poreclă dată locuitorilor de la 
şes de către cei de la munte 1f ® Poreclă dată ţă
ranilor din Muntenia de către Ardeleni.
O GOJBA (-bez) vb. refl. Băn. A se ridica, a se 
umfla coaja destipindu-se de miez (la plinea 
coaptă), a se coşcovi.

COJI (-lese) 1. vb. tr. © A curăţi de coajă, 
a scoate, a jupui coaja: au cojit vr’o cuiva tei şl au 
făcut o funie lungă (SB.) t ® A jupui (de piele).

2. vb. refl. A se jupui de coajă (sau de piele):
meşteacănl bălăl... se cojesc de teaca lustruită... şl pier pe 
nesimţite (DLVR.).

COJIT adj. © p. cojj KK © NECOJIT H ® Ju
puit de coajă sau de piele: desculţă, cu picioarele —o 
şi arse (dlvr.).

COJIŢĂ (pl.-te) Sf. dim. COAJA.
COJOACĂ (pl.-ce) sf. tît Pielea 

unui miei sau a unui berbec, îm
preună cu lina: are o mască pe ochi, 
făcută din — neagră (r.-cod.) [refăcut
din pl. cojoa ce].

COJOAICA s/. 3e © = SOOR- 
TArel 1f' ® —-DB-MţfNTE, pasăre 
foarte frumoasă, de coloare cenu
şie, cu guşa albă în timpul verii 
şi neagră iarna, cu penele aripi
lor, parte negre, parte de un roşu 
aprins, iar cele de la coadă împes
triţate cu pete şi dungi albe sau 
gălbui; ciocul, negru, lung de 4-5 
cm. e subţire, aceuţit şi puţin in- Fi Co
covoiat; trăeşte In crăpăturile joaicâ.dVmunte. 
stîncilor şi se hrăneşte cu insecte 
(Tichodroma muraria) {(aj 1366) [coajă].

COJOC (pl.-oace)sn.
& Haină ţărănească, 
cu mîneci, făcută din 
piei de oaie sau de 
miel, cu lînă cu tot (aj 
1367): patru fraţi Intr'un 
— [ghicitoare despre/
,,nucă”); a-şl târne, 
sau a-şl păzi cojocul, a-i 
fi teamă de bătaie, a 
se feri să nu păţească 
ceva; a-şl întoarce-ui pe Fi I367. Cojoc. a.A. Aripi, 
dos, a se face din bun b.B. Clini.—C.C. Mîneci.—d. 
rău; a nu căuta cuiva sau Spinare,
a nu-1 întreba de ce-1 e bun
-ui, a nu lua în seamă cine e, a nu-i păsa de 

situaţiunea persoanei; i^ac [vsl. k o 4 u h ii].
COJOCAR sm. ffi Cel ce face sau vinde co

joace;— subţire, blănar ; — gros w GROS 1 ®.
COJOCArie sf. © ffi Meseria cojocaru

lui: dac'al vrea d-ta să dai un băiet să-l Înveţe cojocărla
(CRG.) H® V Atelierul sau prăvăUa cojocarului H 
® V Mărfuri ce face sau vinde cojocarul. 

GOJOCĂRIT sbst. = cojocArie ©.; 
COJOCEL (pl.-eie) sn. © dim. cojQc H ® Cojoc 

fără mîneci, pieptar: adus puţin de spete sub co]oceln-i 
fără mîneci (vuiH.).

COJps adj. Cu c O a j ă; ce seamănă cu coaja. 
'COKS sbst. « Cărbunele rămas după scoa

terea gazului de iluminat din cărbunii de piatră 
[engl.].
O COL (pl.-iuri) sn. ^ Fie-care din spetezele de la 
aripile morii de vînt care se prelungesc în afară 
şi se înfig in grindeiu [vsl. kolll ,,par, pră
jină”].

COF-
COL
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Fig. 1368. Colaci.

^Q| . ‘COLABORA (-orez) vb. inir. © ^ A lucra îm- 
. preună cu altui (sau cu alţii) la o operă literară, 

UUL la un ziar, etc. H ® 0 A lucra Împreună în ve
derea unui scop anumit {vorb. do două partide 
politice) [fr.].
‘COLABORATOR sin., -TOAB.B sf. y5" Persoană 

care face o operă literară, care scrie la un ziar, etc. 
Împreună cu altul sau cu alţii [fr.].
‘COLABORAŢIUNE, ‘COLABORăTIE sf. ® y” 

Lucrare împreună cu altul la o scriere literară,
etc.: nu voia să-şl micşoreze meritul originalităţii prlntr’o
~ (BR.-vN.) K ® CP. Lucrarea Împreună a două par
tide politice în vederea unui scop anumit [fr.].

COLAC sm. ® X Pline rotundă împletită ca o 
cunună; se face In casă din făină de grîu, şi se 
împarte la anumite ocaziuni (botez, nuntă, în- 
moriiiîntare, la praznice, etc.) (a] 1368); a da şi a 
pilml este una din 
vechile datini ale (ărll; 
de aci o mulţime de 
locuţiuni şi proverbe 
în legătură cu di
versele împrejurări 
cînd se dau sau se 
primesc colaci: a aş
tepta sau a umbla dupd 

calzi, a umbla să 
capete un folos mai 
de seamă; a aştepta ca 
mortul •~'ui, a aştepta 
cu mare dor şi nerăbdare; a aştepta în zadar;' 
dă-i ^ şl luminare 1 nu se mai alege nimic din asta; 
a trecut baba cu colacii tw 
baba® ; (asta-l).*'peşte pnpăzA, 
din rău în mai rău, după o 
pagubă suferită vine şi altă 
nevoie; cum e sllntul şl/«.•ui 
(aluziune la colacii ce se 
duc la biserică în cinstea 
unui sfînt); cind vrea Dumne
zeu, vine şl dracu cu —1, cînd 
ai noroc, îţi vine binele 
chiar de unde nu te aştepţi;
omul nu luge de *. cl de cio
mag, de bine, nimeni nu 
fuge li ® Pr. ext. Dar ce. se 
dă la anumite împrejurări (la nuntă, etc.), plocon: 
se gătiră să aducă diipă oblcelu cite ceva '"'i Ia nuntă (sa.i' 
darul ce se dă babei caro des- 
cîntă: leacul lle ori nu fie, •val ba
bei se ştie t ® t Dar (în genere)
(DOS.) H ® t Răsplată dată ce
luia ce găseşte un lucru pierdu t, 
celuia ce denunţă pe un tîlhar, 
etc.; despăgubire pentru vite ţi
nute de pripas, etc. H ® Cunună
de flori: In ziua de Slnzlene, se face 
oUe un V de slnzlană şl-1 asvtri pe casă
(GOR.) II ® Pt. anal. încolăciţură a trupului sau a 
coadei animalelor: ciinii işi desfăşurau vui trupului 
(DLVR.); şarpele se face v ; iron. umblă ca clinele cu vi In
coadă II (® împrejmuirea, cercul de piatră din 
jurul unui puţ (şl 1369): pe vul flntlnll erau două 
pahare de argint (crg.) 1] ® Sîrmă răsucită de mai 
multe ori în formă de cerc: v de sirmă K ® pi. ^ 
Cele două cercuri de lemn care constitue obezile 
roţii la moara de apă H ® S, v de scăpare, v de sal
vare, cerc de plută ce se aruncă unui om căzut în 
apă, ca să se poată susţine la suprafaţă (T] 1370) 
[refăcut din pl. colaci< vsl. kolaăî].

COLACAR = colAcbr [colac -I- o 1 ă c a r],
COLÂCARIB = coiiAcERp:.
COLACEL 'sm. dim. colac: in sara spre Sf. VasUe 

se dau plugarilor colaci şl colăcel'işez.).,
COLAcer sm. Unul din nuntaşii cari însoţesc 

călări pe ginere, când se duce să-şi ia mireasa de la 
casa ei, .şi cari rostesc la masă colăceriile [colaci].

COLACERIE sf Oraţie de nuntă, urare ro
stită de c o 1 ă c e r i la ospăţul de la nuntă.
1GOLACHIE sf. Linguşire josnică: cu multe iln- 

guşlturl şl colachil... lnvătătura-1 peste mări rădicată (cant.i 
[ngr. xoXttxeia].

Fig. 1369. C. Colac.

Fig. 1370. 
Colac de salvare.

COLACI (-ăcesc) 1. vb. Ir. ® A introduce, a 
recomanda’pe lingă părinţii unei fete de măritat 
pe un tînăr care umblă să se însoare; a propune 
spre însurătoare sau spre măritiş: a peţi: vllndu-l 
şl lui vremea să se Însoare, mumă-sa 11 duse la o fată pe care 
1-0 colăclse o peţitoare (lep.) ţi ® Pr. exl. A introduce 
într’un loc: a venit ouBlănarul, uite el l-a colăclt pe-alcl 
(VLAH.) H®tAda colac (= despăgubire, răs
plată).

2. vb. refl, ® A se îmjolăci, a s(î face c q 1 a c: 
v’atl colăclt ca tiritoarele Ia poalele Iul (odob.) ţ[ ® ® A 
se introduce într’un loc.

COLAgime sf. Mold. Bucov, Ospăţ, dat de naşii 
de botez sau de cununie, în cinstea finilor, cînd 
vin cu c o 1 a c i.

COLAN (pj.-ane) sn. ® Cingătoare elegantă fe- 
meiască: Şl coapsele l-au încins Cu un v foarte sonmp Care 
sub plepte se ’hobela Cu două paftale mari (stam.) ’| ® Şi
rag de mărgăritare sau de pietre preţioase ce se 
poartă ca podoabă în jurul gîtului, gherdan ţi 
® Lanţ de aur de care e atîrnată o decoraţie de 
un grad înalt [te. k o 1 a n, in parte cu accepţiunile 
it. eoliana şi fr. c o 111 e r].

GOLĂRţlZI, colArbţi sm. pl., ţ COLABIZ sm. 
® X Mîncaro făcută pentru copii din bucăţi mici 
de cocă, mai adesea din răsăturile de aluat de pe 
cîrpătorul pe care s’a frămîntat pîinea, fierte în 
apă sau în lapte H ® © F Minte, glagole: n’are 
coiărezl In cap [lat. collyrida < gr.].

colastra sf. fSt Intîiul lapte ce se mulge 
de la oi sau de la vaci, după ce au fătat [lat. vulg. 
‘colastra< colo st rum].
OCOLAtAGI (-ăcesc) vb. tr. şi re/i. = încolAtAcj: 
Sbirnăesc cu solzii, colătăcesc coada (stam.).
OGOLAtAusbsl. îS Minerul, mînuşa sau coarba 
sucalei [comp. ung. k a 11 a n t y d].
‘COLATERAL 1. adj. A De alături: rude va, 

rude de alături (fraţi, unchi, nepoţi, veri, etc.); 
linie vă, toate rudele de alături.

2. sm. Rudă de alături [fr.].
‘GOLAŢIONA (-onez) Vb. tr. A compara, a ve

rifica exactitate'a unei copii sau a unui text cu 
originalul [fr.].

‘ COLAŢIUNE sf. ® Compararea, verificarea 
exactităţii unei copii sau a unui text cu originalul ţ] 
® Gustare, mîncare uşoară [fr.].
O COLB sbst. Mold. Tr.-Carp. Praf, pulbere: un nor 
gros de v fugea după roate (vlah.) ; (0 ; dau peste o Istorioară 
uitată sub vul trecutului (GN.) ; © F: a de v unul lucru, a-1
da gata, a-1 isprăvi repede.
OCOLBACl sm. pl. Mold. Vergi împletite de'scu- 
turat colbul din ţoale (rv.-crg.).
O COLBAI (-ăesc) 1. vb. Ir. şi refl. Mo,d. Tr.-Carp. A 
(se) umplea de c o 1 b, a (se) prăfui: ca să hu se coi- 
băească 11 acopereau In toată sara cu o prostire (VOR.).

2. vb. intr. A face praf, a ridica prafui: colbâlnd 
CU coada... se tlrle cinele plnă tn apropierea el (suv.). 
OCOLBAIT adj. ® p. coLBAţ ţi ® Plin de coib, 
prăfuit.
O GOLBĂRAIE, oolbArje sf. Mold. Prăfăric, gră
madă de C o 1 b: ce glodărale şl colbărale! (Car.) ; Aici 
glodul, colbărla, Pe pămlnt şl 'n cer domnesc (ALECs.).
O COLBUIT, COLBTlRips, Bucov. colburatic. Mold. 
colbqs (şez.i adf. Plin de c o 1 b, acoperit de praf, 
prăfuit: Fata arsă, trupnl supt. Straiul colbuit şi rupt 
(coşB.); lată-ne acum pe o plată colburoasă (alecs.) ; dunga 
şerpultă şl colburatlcă a drumului (Grig.) .

COLCAI (-ăesc, -ălu) vb. intr. = clOOOTJ: cînd 
încep valurile mării să salte şl să colcăe (R.-cod.) ; ©: 
In pieptul lor colcăe priplrea şl furia (JIP.)

COLGEAC (pl.-eacurl), COLC^AQ (pi.-eagurl) sn. 
® & Manşon ^ ® l Un fel de jambiere sau de 
tuzluci ce se încheie pe picior cu copci ftc. k o 1 - 
6 ak].
OCOLCER sm. Bucov. (mar.) = colAcBR. 
OCOLGERIŢA (p/.-te) sf. Mold. Femeie care dă 
ajutor mamei miresei la facerea bucatelor pentru 
ospăţul de nuntă (mar.i (c o 1 o e r].

COLCOT... tm- CLQCOT...
GOLGOTOS adj. Clocotitor: valurile pripite şl 

colcotbase ale micului pirău (odob.) [c o 1 C O t i]. 
OCOLCO'VAN sm. Bulgăre, bulz, bucată mare
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clintr’o materie oare-care (pline, mămăligă, brinză, 
zahăr, etc.) (rv. crg.) (ciaus.).
O GOLDAN sm . Trans. ® Cerşetor, calic; secăta că 
a prins vorbă cu acel micei (Ret.) 1f ® Ţăran de la 
şes, fost iobag (PSCO: manca grea a clmpnlul o lăsaa 
In grija ,«llor... veniţi de ainrea (PAc.) [comp. ung. 
k 0 1 d u 1 n i „a cerşi”].
OCOLDĂNESC adj. Trans. Bonbou cu coarne 
mari, pe care-i cresc ţăranii de Ia şes ipşc.) [o o 1 - 
dan].
OGOLDĂU sm. Trans. Cerşetor, calic [comp. OOL- 

.D4N]-
OGOLDUI (-ueec)i;6. tr. Trans. Maram. A cerşi [ung. 
k o 1 d u 1 n i].
O GOLDUŞ sm. Trans. Maram. Cerşetor [ung.].

GOLEA, Mold. COLB adv. A c o 1 e a; sta, ceva 
de seamă, de soiu, etc., extraordinar; voinic, chipeş 

legat, ştii numai oum e bun de lupt& dsp.) ; cit 
la oare-care depărtare; pe ici, pe -»■, pe alocuri, ici 
şi colo.'

GOLEANDRA S/. 4 = CORiaNDRD [bg.]. 
GOLEÂŞA, colbsA sf. X ® Fiertură (de griş, 

etc.); terciu H ® Băn. Trans. Mămăligă; el bucată de 
pine ori de ' n'avea de unde eă le dee (ret.) [srb. k U 1 e s].

'GOLEGTA (pi.-te) -s/. Bani sau lucruri de îm
brăcăminte ce se adună In scop de binefacere [fr.]. 
' GOLECTANT sm. Gel ce face o colectă. 
'GOLEGTÎV adj. ® Alcătuit din mai multe 

persoane sau din mai multe lucruri 1f ® Făcut, 
lucrat de mai multe persoane laolaltă ^ ® a? Sub
stantiv-*’, nume-*, substantivul care deşi e la sin
gular, deşteaptă o idee de mai multe lucruri sau 
de mai multe fiinţe; brădet, roia, oştire, mulţime, etc. 
[fr.].

* GOLEGTIVISM sbst. O Doctrină socialistă după 
care toate averile ar fi proprietatea Statului [fr.].
'COLECTIVIST sm. O ® Partizan al colecti

vismului II ® iran. Membru al partidului liberal 
din România [fr.].

'COLECTIVITATE sf. Grupare, adunare de 
persoane sau de lucruri socotite ca o fiinţă colec
tivă; o'-* de lucrători Inspiră totdeauna mal multă Inore- 
dere decit un Individ Izolat (I.-gh.) [fr.].

'COLECTQR 1. sm. ® Persoană însărcinată 
cu încasarea cotizaţiunilor sau cu vinderea unor 
bilete de loterie H ® Culegător, colecţionar; tn 
scoală nu se distinsese declt ca un bun ’* de timbre ivlah.i H
® A Organul unui dinamo, care captează curenţii 
induşi şi-i canalizează în circuitul exterior.

2. adj. Canal -*, canalul principal în care se strîng 
scurgerile din ţevile de canalizaţiune ale unui 
oraş: necurăţeniile luate de apă curgeau... In canalul-* de 
sub stradă (I.-gh.) [fr.].
'GOLECŢIE tm- COLECTipNE.
'GOLEGŢIONA (-onez) vb. tr. A strînge, a face 

colecţi(un)i [fr.].'
' GOLEGŢIONAR sm. Cel ce strînge colecţi (un )i 

[fr. collectionneurj.
■ GOLEGŢIUNE. 'COLECŢIE Sf. Adunare, cule

gere de obiecte de aceeaşi natură, de animale de 
aceeaşi categorie, etc.: ■* de tablouri, -* de fluturi [tr.].

'GOLEDOC adj. £) Canalul -*,canalul prin care 
se revarsă- fierea în duodenum [fr.].
'GOLEG sm. Persoană care exercita aceeaş func

ţiune, care face parte din aceeaşi instituţiune ca 
şi mulţi alţii [fr. c o 11 e g u el.

'GOLEGATAR sm. rt Acela care moşteneşte 
împreună cu alţii dintr’o avere lăsată tor prin 
testament [fr.].

'GOLEGIAL adj. De coleg, privitor la un coleg: 
relaflunl -*e ţl*I © HECOLEGIAL [fr.].

'GOLEGIALITATE sf. Purtare colegială, 
sentimente colegiale.
'GOLEGIAN sm. f* Elevul unui colegiu (în 

Franţa), al unui liceu [fr.].
'GOLEGIU (pi.-glii sn. ® Corporaţie: -*ui drui

zilor t ® aaJ Sacrul -*, totalitatea cardinaliior H 
® O -* electoral, toţi alegătorii dintr'o diviziune 
administrativă ţi ® f- Şcoală secundară, în Fran
ţa, de categoria liceelor sau gimnaziilor [fr. ool- 
1 â g e < lat.].

GOLELIE = COLILIE.

Fig. 1371. Coleoptere: 
insecta perfecta; —Ay larvă; 

c) crizalida rfy ouă.] — eJ an
tenă ; — f) elitră; — g) picior; 

h) aripă.

'GOLEOPTERE sf. pl. jgi Ordin de insecte pre- COL- 
văzute cu patru aripi, y-
din care două supe- M. ja v,.UL
rioare, numite ,,e-i^ 
litre”, sînt groase, (Vii 
vîrtoase, nu pot servi 
la sbor şi formează 
un înveliş pentru ce
lelalte două aripi in- ^ umui iil 
ferioare ( aj 1371): li'
gtndaoll, rădasca, cărăbu- 1
sul, licuriciul, etc. slut ^
-*0;—sg. COLEOPTER, Q’ o***- 

insectă ce lace parte 
din acest ordin [fr.].
OGOLEŞA i»- co- 
leaea.

GOLEŞER = CU- 
LESER.
OGOLEŞI (-esesc) vb. iT. şi refl. ® A (se) terciui, 
a (se) face terciu ţ[ ® © A (se) moleşi [c o 1 e a ş ă].

'GOLET (pî.-ete) sn. 03 Pachet de mărfuri ex
pediate (cu poşta, cu micavitesă, etc.): -* postai, 
pachet trimis cu poşta [fr. 0 0 lis].

GOLIANDRU = COBIANDRU [ngr. xo'/,tav8pov].
GOLIBA (pi.

-be, -bl) Sf, Căsuţă 
de nuiele împle
tite, acoperită cu 
stuf, cu paie, etc.
(^ 1372): st-Bu 
tăcut bordeie In pă- 
mlnt, altll collbl 
(N.-COST.l [VSI.].
'GOLIBAGIL

sm. A Bacii care
trăeşte în special Fig. 1372. Colibă,
în intestine, pro-
dueînd holera, diareea, abscesele, etc. [fr.].

GOLIBAŞ sm. ® Pustnic care loceşte într'o 
colibă: 'st. loan -*ui (prăznuit la 15 Ianuarie) H 
® t Ţăran fără stare care locueşte într’o colibă 
retrasă, afară din sat: mollcll slut carii... lăoueso prein 
locure osebite şl pustii, carii se chlamă venetici sau -*1
(PRV.-MB.).

COLIBIOARA (pl.-re), 00- 
LIBITA (pi.-te) Sf. dim. COLIBA; 
la vreme de bătrlnefe să se poată 
retrase In collbloara Iul (glv.) ; nn 
om sărao carlle... supt o collblfă era 
lăCUltorlU (CANT.).

'GOLIBRI sm. i Păsărică 
din America, cu pene foarte 
frumoase, numită şi „pasărea- 
muscă”, fiind cea mai mică 
pasăre cunoscută [Trochihis 
pella) (1373); Semăna o floare, ,
Cu mici aripioare. Ce sbura prin aer 
ca un -* (ALEcs.) [fr.].
OGOLIBUŢA (pi.-te) sf. 
dim. coliba.

'GQLIGA {pl.-ci] sf. f Durere de stomac sau 
de intestine [fr. c o 1 i q u e].

GOLIE IV COLILIE.
' GOLÎER (pi.-ere) sn. ® Şirag de mărgăritare, lăn- 
ţişordepietrescum-)/-

Fig. 1373. Colibri.

Fig. 1374. Colier. Fig. 1375. Colier.
pe, ce se poartă la gît, colan(iâ| 1374,1375): începu
să scoată dintr'o cutie -*e de diamant şl de rubine (nu.) ţj
® Lanţ de aur de care e âtlrnată o decoraţie de 
un ordin înalt, colan [fr.].

GOLILIE, Băn. Trans. COLIE sf. ® ♦ Plantă de
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COL

Fig. 1376. 
Colilie.

clmp CU tulpinele foarte subţiri, tormîncl o tufă ca de 
fulgi albi; numită şi ,,părul- 
zlnelor”, ,,păniţă" sau „nă- 
gară” fStipa pennala) (Şg >
1376): zftrea creştetul delicat al‘ 
dropiei mlşctud printre fulgii co
liliei loooB.); S&-tl faci le de 00-' 
lle, S&-ml fll dragă numai mie 
0K.-BRB.) 1f (D ® Alb colilie,
foarte alb, alb ca zăpada 
[comp. big. k o vJlă,koI16,2 
srb. k o V i 1 ,i e]. 
t COLIMVITRA (pl.-tre)

sf. = cristelniţa [ngr.
*oXojj.6‘fi6pa].
‘COLINÂ (pl.-no) sf. Deal, delusor: un lung 

şir de coline, acoperite cu cil, Îngrădesc zarea spre răsărit 
(VLAH.) [fr. c 0 1 1 i n e].

COLIND (pl.-de) sil. ® Colindă: cuprin
sul este toarte felurit (pamf.) H ® Golindare, co
lindat; cutreierare: goana din clmplllafără margini, »ul 
prin stuflşurlle de soc (OLVR.).

COLINDA (-ind) vb. tr. şi inlr. ® A umbla din 
casă in casă clntînd colinde: unor dumnezei ai lor 
olnta şl le colinda: olerom dalerom lauleromDoamne I (tich.) i
® Pr. ext. A umbla din loc în loc, a cutreiera, a 
străbate, locuri multe: plnă 'n sară am şl colindat tot 
satul (CRG.) t ® A duce, a purta de colo pînă colo: 
al 11 zis că e vintul care-şl colinda vuetul (DLVR.).

COLIND.& (pl.-de) sf. ’® x” Cîntec, cu conţinut 
religios, pe care-1 clntă copiii în cete, umblînd din 
casă în casă, în ajunul Crăciunului şi al Sfîntului 
Vasile H ® Umblarea din casă în casă cîntînd co- 
îinde t ® Pt- ext. Umblare din loc în loc, cu
treierare : după răpaos, colinda prin pustii reîncepe cu aceeaşi 
plăcere iodob.) 1[ ® O/te/7. Băţ de alun curăţit de coajă 
şi înflorat cu negreală de fum cu care umblă colin
dătorii [vsl. k o 1 e d a 
< lat. c a 1 e n d a e].

COLINDAR sm.,
Mo!d. (PAMF.) = COLINDĂ
TOR ®.

COLINDAT sbst.
Faptul de a c o 1 in d a; 
cutreierare.

COLINDĂTOR sm.
® Cel ce colindă, 
cel ce umblă cu co
linda pe la casele oa- ^ j. •
menilor (1 1377) n ® F,e- I3”- Colindător..
Pr. ext. Cutreierător: Fenicienii, cel dlntll al mă
rilor (VLAH...

COLINDEŢ, BOLDJDET (p/.-eţe) sn., 
colindeatA (pî.-eţe) sf. X Colăcel de di
ferite forme ('^ 1378) şi alte daruri 
(covrigi, nuci, mere, etc.) ce se dau băie
ţilor ce umblă cu colinda la .Moş-Ajun:
91 de veneau Floriile... Moş-AJunul cu colin- 
detele, această prăsilă voinică şi vioaie umplea i 
mahalaua de veselie (dlvr.) [colinda], 
OGOLINDREŢ sm. Trans. = COLIN
DĂTOR CD • nu't^ mai tace plăcere să-i auzi 
pe /«i'ii de azi recitind (PAc.).

'COLINIAR adj. In linie dreaptă 
[fr.].

'COLIR (pl.-Iruri) sn. A Ori-oe fel de medicament 
topic ce se aplică pe un ochiu bolnav [fr. < lat.].
'COLITĂ sf. t Inflamaţiune a intestinului 

gros [fr.].
COLIVĂ (pl.-ve) sf. ® X 

Crîu fiert amestecat cu nuci 
pisate şi cu zahăr, care se îm
parte ca pomană la morţi sau 
se duce la biserică ca un pri
nos către sfinţi (^ 1379); ®: 
miroase a » sau 11 sună coliva Iu 
piept, e pe ducă, n’o mai duce 
mult, e cu un picior în groapă; 
a mtnca oollva cuiva, a-1 supra
vieţui, a-1 duce curînd la 
groapăH ® t tiaj Pomană pen
tru sufletele morţilor dusă la biserică: in ziua de

Fig. 1378. 
Colindeţe.

Fig* I379* Masă pen
tru colivă (jud. Bacău).

Fig. 1380. Colivie, 
aloi coliziuni, luptă, 

Înţelege... libertatea (i.-6H.)

Sletl Gheorgbe... duce ^ un miel Întreg la biserică (let.) [vsl. 
k o 1 i V a; gr.-biz. xoXXupo],

COLIVAR sm. F iran. Cel ce se duce Ia ori-ce 
înmormîntare ca să se ’nfrupte cu colivă sau 
să capete ceva de pomană.

COLIVIE sf. Coteţ mic 
de beţişodre, de nuiele sau 
de slrmă, in care se ţin 
închise păsărele (11 1380): se
bat păsărelele de gratiile coliviei 
(i.-GH.) [t O u 1V i e < vsl. k 1 u- 
V i j a; ngr. îtXoupt].

GOLIVIOARĂ1 (pî.-re) sf. 
dim. coliva.

GOLIVIOARĂ2 (pl.-re) sf. 
dim. colivie.
'COLIZIUNE sf. ® Cioc

nire a două corpuri: ~ a 
două trenuri t ® ® Ciocpire,
Încăierare între două cete, 
între două armate, etc.: de 
pentru deosebitele moduri de 
[fr.].
OCQLNĂ (pl.-ne) sf. (bud.i Şopron, şură [corn. 
COLNIŢA].

COLNIC (pl.-Ice) sn. .A. ® Deal: Mieii sprinteni 
pe <ve fng grămadă ’n repeglune (ALECS.) ţ|® Drum peste 
deal; drum cotit prin pădure: nu ştiu păşi nlolun pas, 
In ţara voastră, nu cunosc nici un nici o potecă (RBT.)
[big. srb.].

COLNICEL (pî.-ele) sn. dini. COLNIC. 
COLNIC! (-icesc) vb. inlr. şi refl. A umbla de 

colo pînă colo spre a găsi un loc de aşezare (rv.-crgo 
[c o 1 n i c].
OGOLNIŢĂ1 (pl.-te) sf. A Deal: Pe cel deal, pe 
cea *. Prlmblă-ml-se-o cătănlfă (ALECs..p.i [comp .COLNIC]. 
OGOLNIŢĂ2 (pl.-te) Sf. Trans. Şură, şopron pen
tru adăpostit vitele: aşezară vaolle In grajd şl carul In 
•«' (RET.) [srb.].

COLO adv. Acolo; icl... colo, într’o parte... 
într’âlta; colo şl colo, din loc în loc, dîn cînd în cînd; 
de ~ plnă de dintr’un loc într'altul: olt 1-va 
nespălaţi de mazili se purtau printre oameni de plnă 
(CRG.); umbllnd baba, de *. rebegită de frig (VLAH.); olt
la oare-oare depărtare, mai la o parte: attta zise, şl 
se dete mal cit ultlnda-ae la meseni şi rlnjlnd dsp.); cit 
do —, de departe, de la distanţă: botul lui... 11 arăta cit 
de * a nu fl de argat prost dSP.); cînd svOlND.

'COLOANĂ (pl.-no) sf. ® (fia Stîlp, mai adesea 
rotund, care serveşte de sprijin unei părţi dintr’o 
clădire, sau numai ca ornament 
('Si] 1381): o sală mare.... cn bolti 
sprijinite po coloane (GN.) ţi @ ® Spri
jin, razim @ coloana vertebrală, 
şira spinării II ® ^ Şirele de rln- 
duri oare ocupă numai o parte (ju
mătate, o treime, etc.) din lăr
gimea unei pagini (scrise sau ti
părite) II ® de cifre, şir de cifre 
aşezate vertical unele subt altele 
II ® 15 Masa cilindrică a unui 
lichid sau a unui gaz închis într’un 
tub: ~ do aer, de mercur H ® 15 

baromotrlcă, mercurul din tubul 
unui barometru, deasupra nivelu
lui mercurului din cuvetă H ® ini 
Şir, şirag, rlnd de soldaţi aşezaţi mai mult în 
lung, cu un front foarte mic: intiinind... odo 
Turci, care Înainta spr) oraş, au nesocotinţa a’o atace 
(i.-GH.) 1 ® Pr. ext. Şir lung de oameni sau de ani
male [fr. c o 1 o n ne].

'COLOARE, 'CULOAKE sf. ® Impresiune pro
dusă asupra ochiului do razele de lumină reflec
tate pe suprafaţa corpurilor: nn eşti In drept să cert 
de la orb să judece colorile (i.-gh.) | ® Substanţă între
buinţată pentru a văpsi sau a zugrăvi, văpsea H 
® ~ locală, coloare proprie fie-cărui obiect; ® 
ceea ce redă mai bine obiceiurile, datinele, înfăţi
şarea unei epoci sau a unei ţări t ® ® Caracte
rul particular ai cutării sau cutării opiniuni po
litice; caracterul particular al unor anumite lu
cruri : această povestire are o tragică ţ] ® Colori naţlo-

Fig. 1381. 
Coloană.
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Fig. 1382. 
Colofoniu.

naie, colorile drapelului unei naţiuni 1[ (D Of Po
trivirea văpselilor unui tailou; coloritul, tonul 
unui tablou H ® ^ Lustrul stilului H ® <(• Una 
din cele două colori (roşu sau negru) cu oare sînt 
tipărite cele patru semne (caro, cupă, treflă şi pică) 
de la cărţile de joc; prin roşu se înţelegea înainte 
vreme ,,cupa”, prin verde „pica” 1[ ® fi# Divi
ziune administrativă a unei comune urbane; ora- 
şul Buouieştl e Impăr(it In cinci colori: roşn, galben, albastrn, 
verde şl negru [lat. c O 1 O r e m, în parte cu accep
ţiunile fr. couleur],
O GOLOBOŢI (-otesc) vb.tr, Trans. (fr.-cdr.) A 
încîlci, a încurca.
‘COLOCATAR sm. Gel ce locueşte în aceeaşi 

casă cu alţii [fr.].
‘COLOCVIU (pi.-vil) sn. ® Convorbire H ® f 

Discuţiu’ne ştiinţifică între profesor şi un candi
dat [lat. c o 11 o q u i u m].
OCOLODÂ sf. Maram. Lemn rupt de vînt şi că
zut la pămînt (Psc.) [rut.]. I
‘COLODIU stisl. & Soluţiune de fulmicoton 

într’un amestec de alcool şi de eter, întrebuinţată 
In fotografie şi chirurgie [fr. 
c o 11 o d i o n].
‘COLOFONIU sbst. Sacîz cu 

care se freacă coardele viorii şi 
perii arcuşului (iH 1382) [ngr. 
xoXoiptuviCiy],
‘COLOGARITM (pl.-me) sn.

± Logaritmul inversului unui 
număr [fr.].
O COLOMEICA (pl.-ci) sf. Mold. Un danţ ţără- 
nesc_.sEv.) Jr'ut.]. wnailSirE'‘COLON1 sm. ® Cultivatori 
^ ® • Colonist: p&rtl din p&mlntul 
Bftu... le Împărţea... pe la <«'1 (bAlc.)
[fr.].
‘COLON2 sbst. Ş) Partea in

testinului gros cuprinsă între ce- 
cum şi rectum [fr.].
‘COLONADÂ (pl.-de) s/. aJb Şir 

de coloane care formează un fel 
de galerie în partea dinainte sau 
de jur împrejurul unei clădiri ( ®|
1383): Şl in templele măreţe, colonade 
’n marmuri albe, Noaptea zeii se pre
umblă In veştmintele lor dalbe (emin.)
[fr.].
‘COLONEL sm. a Ofiţer su

perior care comandă un regi
ment (>] 1384): locotenent ofi
ţer, avînd rangul între maior şi 
colonel [fr.].

*COLONELEASÂ (pl.-eae) sf. ®
Soţia unui colonel.
‘COLONETA (pl.-te) sf. aîa Coloană 

mică: colonete ou tencuială săpată tn tloil 
se razlmă de păretele din ţaţă iirg.i [fr.]. -
‘COLONIA fw- COLONIE2.
‘COLONIAL 1. adj. 9 De colonii, 

dintr’o ooloriic, privitor la colonii.
2. coloniale sf. pl. V Mărfuri (în 

spec. de băcănie) aduse din ţări stră
ine, depărtate, din colonii [fr.].
‘COLONIE1 sf. 9 ® Aşezămînt pe 

care-1 înteineiază un Stat într’o ţară 
străină H ® Posesiune, ţară stăpînită de o .naţi
une europeană într’alt continent H ® Toţi locui
torii dintr’o colonie H ® Oamenii de aceeaşi na
ţionalitate care Incuesc într'o ţară străină [fr.].
‘COLONIE2. APA DE colonia sf., ® ODICOLON 

Sbst. £ Alcool amestecat cu diferite uleiuri volatile, 
vegetale; mă duc să caut colonie, oă poate să leşine mătuşica
(ALEcs.) [fr. eau de Colotgne].
‘COLONIST sm. ® • Locuitor dintr’o co

loniei] ® f' Cultivator (de pămînt).
‘COLONIZA (-izez) vb. tr. 9 (D A întemeia o 

colonie K ® A aşeza într’o ţară străină locuitori 
aduşi din ţara sa [fr.].

‘ COLONIZARE, ‘COLONIZAŢI(VN)E sf. 9 Faptul 
de a coloniza [fr.].
‘COLONIZATOR sm. Cel ce colonizează [fr.].

Fig. 1383.
Colonadă.

Fig. 1384-
Colonel.

‘COLONTITLU (pl.-luri) sn. 4 Partea de sus COL- 
din pagina unei cărţi deasupra rîndurilor, unde se 
pune numerotaţia paginilor sau titlul cărţii; se 
zice — vin, cînd cifra de paginaţie c însoţită de nu
mele autorului, de titlul lucrării sau al capitolului;
— mort, cînd cuprinde numai numerotaţia pagi
nilor [fr. c o 1 o n n e - t i t r e].
OCOLQP = PLOP.
‘COLORA (-rez) vb. tr. ® A da O coloare; a 

văpsi K ® A rumeni: obrajii el, albl de emoţlnne... 
acuma se coloraseră de elnge (d.-zamf.) H ® ® A înfru
museţa, a da O înfăţişare frumoasă (unui lucru 
urlt, prost, etc.) [fr.].
‘COLORANT adj. Care colorează: substanţă—ă, 

materii »0 [fr.].
‘COLORAT adj. ® p. colora UI] © Nţ colorat 

K ® Cu colori vii; văpsit; hlrtle ~-ă^ ® ® stil stil 
plin de imagini.
‘COLORAŢIVNE sf. ® Faptul de a colora H 

® Starea lucrului colorat [fr.].
‘COLORţST sm. ® Qf Pictor care se pricepe 

bine în arta de a combina colorile ţ ® Gel ce co
lorează stampe, hărţi, etc. [fr.].
‘COLORIT (pl.-lturl) sn. ® €3f Amestec de co

lori; efectul, rezultatul, contrastul, armonia colo
rilor dintr’un tablou 1[ ® Coloare frumoasă, ru- 
meneală H ® Strălucirea colorilor 1f ® ® Fru
museţea, strălucirea stilului plin de imagini, etc.
‘COLOS sm. ® /> Statuă uriaşă, de o mărime 

extraordinară; Coiosui de la Rodos, statuă enormă a 
lui Apolon, de bronz, una din cele şapte minuni 
ale lumii, ridicată pe la a. 280 în. de Chr. la in
trarea portului din Rodos, năruită In a; 56 d. Chr. 
în urma unui cutremur 1| ® Uriaş, om sau animal 
de o statură foarte mare, namilă H ® ® Ceva 
extraordinar de mare: Oltul vuia, ~ vecinie in minie 
şi In revoltă (DLVR.) ; un —' de tlăcări ccar.) 1| ® ® Stat 
foarte mare, foarte puternic: Colosul de la Nord, Rusia 
[fr. < gr.].
‘COLOS.^ adj. ® Care întrece în mărime lu- 

cruriie sau fiinţele obicinuite, neobicinuit de mare, 
uriaş: Sentlno, ou octali spre zidurile —'6 ale băncii, nu ve
dea nimic (DLVR.) H ® De O putere, de o întindere 
extraordinară: o putere «■ă, un succes * [ir.].
OCOLOTI (-otesc) vb. tr. Bucov. A înghesui; a îm- 
brinci: lupii o tot colotlră... spre locul unde o aştepta 
boieriul (SB.) [rut. k 0 1 0 t y t y].
‘COLPORTA (-tez) vb. tr. ® A umbla din casă 

în casă, din ioc în loc cu marfa în spinare, spre a 
o vinde 1 ® ® A împrăştia, a răspîndi, a po
vesti în tot locul o ştire: Işl petrec tinereţea colportlnd 
scandalele zilei (vlah.) [fr.].
‘COLPORTAJ sfisf.’V ® Meseria colportorului: 

un bun serviciu de (vlah.) H © Făptui dc a colporta, 
de a răspîndi (o ştire, etc.) [fr.].
‘COLPORTOR sm. V Neguţător care umblă 

din loc în loc duclndu-şi marfa In spinare, în cutii 
sau în legături, mămular, bocceagiu: bine a lăcut şl 
guvernul... Interzlclnd bocceaua şl cutia'^ulul (i.-OH.)[fr.].
OCQLTEŞ (pl.-şe) sn. Trans. Maram. Butuc scurt 
de lemn tăiat dintr’un trunchiu (pşc.mbrl.).

COLTUC (pl.-ce) sn. ® Mold. Perniţă K ® X 
Coaja bine coaptă de deasupra sau de la margi-, 
nea plinii H ® F A arăta cuiva *ui (isp.), a lovi cotul 
sting cu palma mîinii drepte, ca gest de refuz [tc.].

COLŢ 1. sm. ® S> Dinte canin la om; dinte 
lung şi ascuţit; îşi arată ~'li cel pociţi din gură (pann);
®: a-şi arăta'*'11, a ameninţa, a-şi arăta răutatea; 
a se lua la — sau la-~i, a se iua la ceartă,_a se în- 
căiera H ® ^ Dinte canin la animale (]^1385):

Fig. rşSj. Colţi; A. de ciine; B. de leu; C. de mistreţ.
slăşlindu-i burta cu '~il Iul cel grozavi (isp.); (cline) rău 
de care muşcă; avea un zăvod mare şl rău de ~ (GN.) ; 
~ de lup, rana pe care o tace un lup muşcînd sau
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COL-
COL

Fig. 1386. 
Coltul-babei.

încolţind o vită (pamf.i U ® Unul din dinţii măr
ginaşi la cai I ® ♦ cqltul-babbi, plantă tîrîtoare, 
cu flori galbene, cu fructe ţepoase, 
numită şi ,,păducherniţă” sau ,,pă- 
duchele-calului" (Tnbulus terrestris)
(m 1386) ;----CPLTXJL-LţrPULUI = brA-
bjn U ® iii. Vlrf ascuţit de stîncă:
vlzalna neînduplecatului voevod eia aşezata 
pe nlete —1 de stlncA (Car.i ţ[ ® Pia
tră ascuţită pe o stlncă: cind se atingea 
de ctte un de piatra, cărnurile II slngerau 
iisp.) 11®^ Firicel do iarbă sau din-, 
tr’o plantă ce abia răsare din pă- 
mint: boli noştri sint bătrlni, abia mal 
pot roade »'ul Ierbii toN.i; a da a 
încolţi H ® Clrlionţ de păr pe frun
te : tşl drege —^11 de pe frunte (Car.i 1 ®

pl. Dinţii ferestrăului ţ[ ® pl.
Maram. Dantelă (brl.).

2. (pl.-turi) sn. ® Unghiu .format din întîlnirea 
a două linii sau a două suprafeţe ; se aşeză ou cre
dinciosul lui la un de cnrte lisp.i ; In ~ul străzii; ^ul 
mesei; ^nl unei mantale; -^ul gurii; 0; a prinde la
a prinde la strîmtoare 1f ® Pr. j—» 1 ib’
ext. Capăt, locşor {In spcc. re- t|
tras): Intr'tm adevărat de lalu e 1 ----- “
aşezat satnl Brezolu (vlah.i ţ ® Ca
păt, margine: un de pline: tot
deauna la * de ţară să-tl faci casă (pann) 
l ® pl. ^ Linii de alamă care Fig. 1387. 
se împreună la capăt formind Colţuri, 
unghiuri sau margini de diferite forme (U 1387) 
[bg. kole'că; srb. koljaC],

GOLŢAJV sm. ® ♦ = COHNACI ţ[ ® * = ŞVAB 
[colţ].

COLŢ.AJI ţ. sn.
(pl.-are) ©’iPT Dulă- 
pior aşezat Intr’un 
colţ, între doi 
pereţi (tm- cornu-
BAB): -~ele încărcate 
on scoici rare (sad.) ţ[
® A Ghiunia zida
rului 1® Drep
tarul sau ghiunia 
dMlgherului (aj 
1388, 1389).

2. sm. ® Dinte canin (la animale), colţ H © pl. 
♦ =COBNACI.

GOLŢAT adj. ® Care are colţi, dinţi mari 
ieşiţi afară: vidrele -»e de 
pe malul bălţilor (OOOB.) f ®
© Care-şi arată colţii, ar
ţăgos, pornit pegîlceavă: 
boierii cel mal coltaţi erau 
adunaţi la sfat (i.-SH.).

GOLŢEA npr. /. Turn 
înalt" în Bucureşti, dă
râmat în a. 1887 1390)
(s*- P. IST.); 0: minciună 
cit de mare, minciună co
losală.

GOLŢIŞOR 1. sm. ® 
dim. COLT in® Mic 
colţ de piatră: te opreşti cu 
Irlcă pe cite un » de piatră la 
mijlocul prăpăstlel (VLAH.) H ®Cir- 
lionţ de păr pe frunte: pe obir- 
şla lalomltei... nu se ştia de cre
ţuri şl ~i (DLVR.) t ® pl. Hor
botă dinţată ce se coase pe 
marginea rufăriilor: lăcind —i 
şl blbilurl pe pleptll şl mlneclle 
unei cămeşi unL.) ţ[ ® pl. A
Plantă ierboasă cu flori albe 
sau roşiatice (Dentaria bul- 
biiera) 1391).

2. sn. (pl.-oare) ® dim.
COLT 2 H @ Loc retras, colţ 
de pămînt: prin clte a mai tre
cut. Doamne, şl — ul acesta de lume (vlah.)
OGOLŢQN = coltUN'

Fig. 1388.
Colţar. 

{aa. Craci, 
laturi).

Fig. 1389. Colţar cu 
limbă (/. limba ; fn. 

capra, cleştele, 
matca).

Fig. 1390. Colţea.

Fig. 1391. Colţişori.

GOLŢORAT, COLTCBAT, OOLTOBOS, COLTCBOS 
adj. Gu colţi, cu vîrfuri ascuţite, ascuţit; cu col
ţuri: dlnd lucrează lemne sau pietre, lllnd nodoroase, 
strimbe şl coltoroase [prv..md.) ; doi munţi Inaltl de piatră 
tşl apropie deasupra noastră vtrfurlle lor colţuroase (vlah.) .

GOLŢOS adj. = COLTAT: de n’ar 11 lupi ooltoşl pe 
lume, blne-ar mal hălădui turmele l (ALECS.); 0: pe cel mal>v 
dlutre dlnşll 11 linişti splnzurlndu-1 de un copac (GN.i.

GOLŢULEŢ (pl.-ete) sn. dini., COLT 2: cerce- 
tlnd... Ile-care — ce-1 aducea aminte cele 
trecute osp.i.
OGOLŢUN sm. ® Mold. Bucov. l 
= CIORAP: scoate picioarele din papuci 
şl rămine In —i (Car.) ţ| ® A COL-
TPNii-PPPii1, mică piantă ierboasă, 
cu tulpina întinsă pc pămînt, cu 
fiori nemirositoare de un albastru 
deschis sau violete {Viola silve- 
slris) nu 1392);—coLTţrun-FOPll'- 
= VIORELE -sălbatice .
O GOLŢUNAŞ .sm. ® 
dim. COLTUN ţ[ ® Mo/d.
Bucov. X = cAltDNAS : Oaz-, 
da masă le-a gătit: Coltimaşl 
(chlroşte calde) Cu posmag şl 
’n unt topit (SPER.) ţ ® A
pl. TOPOBASI1 H ® A pl. ..
= CONDUBUL-DOAMNEI. Flg- I392- Colţunii-popi).

GOLŢURAT sw- COLTOBAT.
GOLŢUREL (pl.-ele) sn. dim. COLT 2.
GOLŢUROS COLTO - . 

bat.
GOLŢUŞOR [pi. - oare) 

sn. dim. colt 2: 11 păzeau 
cu' multă sfinţenie .«rul Iul (Crs.).

•GOLUMBA (pl.-be) s/. 
i = porumbiţa [lat.].
•golumbagA adj. f.

% Muscă un fel de ţîn- 
ţar de 3 mm., ce seamănă 
cu o musculiţă, care trăeşte 
prin părţile Dunării, între 
Banat şi Serbia, de unde 
se răsptndeşte în toţi anii prin împrejurimi, muşoîndtF‘fa lp3n Musca colum-
vitele care pier de pe urma P. Nimfa.-L. Larvă.- 
veninului ce introduce în a. Nimfe şi larve, 
corpul lor; s’au văzut chiar
copii mici murind de pe urma înţepăturilor ei 
(Simulia colombacsensis) (aj 1393).

* GOLUMBARIU (pl.-rii) sn. ^ Construcţiune 
într’un cimitir în ale cărei ziduri erau practicate 
nişte găuri în care se depuneau cîtn (iouă urne 
cu cenuşă de-a morţilor (^ 1394) [lat.].

"GOLUMNA (pl.-ne) Sf. aJj ® = COLOANA 1f ® 
Monum(3iit în formă de coloană 
ridicat în onoarea unei persoane

Fig. J394. 
Columbariu roman.

Fig. 1395. Columna 
lui Traian (Roma).

sau a unui important eveniment istoric: columna 
Iul Traian (Ş) 1395) [lat.], 
t COLVN sm. Măgar sălbatic [tc.].
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o GOLyS. coLţFZ sbst. Mqld. y Grîu cu boabele 
mari, şi gălbui aşezate în patru rînciuri pe spic; 
numit şi „mucher” [rut k 6 i o s ,,spic“]. 
OGQLVA (pJ.-ve)s/. Olten.® Bită, ci o magii ©Pră
jină; beldie (ciaus.).
‘GOMA sf. t Stare letargică, amorţirea tuturor 

simţurilor. în urma unei boalo 
[ir.].

GOMANAG (pi.-ace) sn. .S.
© Un fel d’e căciulă de lînă, 
împletită.cu cîrligul, mai adesea 
de coloare verde, pe care o pur
tau odinioară ţăranii, şi mai ales 
haiducii şi ciobanii: l-au îmbrăcat.
CU haine proaste de-a Iul, şl l-au dat 
In cap (GR.-uR.) @ Acoperemînt
al capului, de formă rotundă, 
din lînă împletită, sau de pîslă, ^
purtat de călugări şi de călugă- Flg-I396' Comanac- 
riţe 1396): îmbrobodite peste comanao... Un păşesc 
măicuţele spre biserică (vlah.).
OGOMĂNAGI (-ăcesc) vh. refl. Trans A se căciuli: 
nu potl Intra plnă nu te-i » Ce o sută de ori (RET.) [co
mă na c].
‘GOMANDA (-and) vb. ir. şi inlr. © A porunci, 

a da ordin K '© V A face o comandă (unui ne
gustor), a porunci să i se facă, să i se vîndă, să i se 
trimită: ml-am comandat un costum de vară; am comandat 
cărţile librarului din Paris H © ia< A fi în capul 
unei armate, unui regiment, unui batalion, etc.
[fr-].
‘GOMANDA (pi.-menri) s/. © V Cerere adresată 

unui negustor (de a-i faee, de a-i vinde sau de a 
trimite ceva); (haine) de (haine) de porunceală, 
făcute după măsură; ®: durere de durere prefă
cută K ©Ordin, poruncă H © X Locul de frunte 
într'o oştire, locul de comandant H ® Băn. & 
Casa satului, primărie (în ţinuturile grănieereşti): 
otnd vel vedea că se adnnă oamenii la tu să vini acolo şl să 
Întăreşti spusele mele (ciauş.) ^ <D Puntea superioară

mu

Fig. 1397. Comandă.
de unde se dirijează vasul în timpul mersului; 
pe trebuie să vegheze în continuu un ofiţer bre
vetat; numită şi ,,punte de-'” (sj 1397) [fr. 
commande şi germ. Kommando],

■ C OM AND AMENT {pl.-le) sn. ® iK Poruncă 
scurtă dată soldaţilor de a executa oare-care miş
cări Ş[ © Organele de conducere şi de admini
straţie ale unui corp de armată 1 © rt Somaţiune 
de a plăti tăcută prin portărei [fr.].
‘GOMANDANT sm. ^ ® Cel ce comandă o 

oştire, o unitate de luptă, garnizoana unei cetăţi, 
etc. 11 © Şef de batalion sau de escadron [fr.]. 
t GOMANDIR sm. X Comandant [rus.]. 
‘GOMANDÎTA (-itez) i'b. ir. V A da bani pen

tru o întreprindere. In calitate de comanditar [fr.].
‘GOMANDITA (pî.-te) sf. V ® Societate In 

societate comercială în care cei ce dau banii nece
sari întreprinderii nu conduc afacerea şi nu sînt 
răspunzători In afară de banii daţi K © Banii daţi 
unei întreprinderi de către un comanditar [fr.].
‘GOMANDITAB sm. V Cel ce dă banii nece

sari unei societăii în comandită [fr.].
‘GOMANDpR1 sm. Grad înalt la anumite or

dine militare sau civile, de obiceiu superior ofi
ţerului şi inferior mareţui-ofiţer; — ai stelei Romăniei; 
— al ordlnRlal Carol I (®J 1398) [fr.].

COM

Fig. 1398. Comandor 
al ordinului Carol I.

Fig. 1399. Comarnic.

‘GOMANDQRs sm. a. Ofiţer superior în ma- C O L- 
rina militară, de un grad echi
valent ou al colonelului (ţ®]
1398); căpitan-, —grad echivalent 
cu al locotenentului - colonel; i 
locotenent—, grad echivalent cu ' 
al maiorului [fr. commodo- 
r c < engl.].

GOMAR sn. Ceafa că- 
peţelei, curelele de la ha
muri, ce se pune pe frun
tea şi pe ceata calului 
(e^ m 831) [coamă],

GOMARNIG {pl. - ce) i 
sn. ® Leasă de nuiele, 
sprijinită pe patru turci 
înalte, pe care se pun caşii 
să se svînte, după ce au 
fost scoşi din strecură
toare II © Adăpost, la 
stînga stlnei, un fel de şo
pron format dintr’un 
acoperemînt de seîn- 
duri, de şindrilă sau de 
stuf, aşezat pe patru 
stîlpi sau pari înfipţi 
în pămînt; slujeşte să 
ţie umbră păstorilor 
cînd mulg|i sâ-i apere 
de ploaie (i| 1399) li ©
Trans. = comqbnic2: In
stanr cran clteva mii de ol,
Iar In — vre-o 12 păcnrarl (ret.) [comp. COMORNIC].
‘COMASA (-aşez) vb. ir. Trans. A parcela (o mo

şie): inginer străin ne măsură.şl ne comasează moşiile noa
stre (RET.) [germ. commassiren].
‘GOMAT adj. Cu coamă; stea —ă, cometă Hat.].
t GOMBARA = cnUBABA.
‘GOMBATÂNT sm. X Luptător, războinic

[fr-]-
‘COMBATE (-bat) 1. vb. inir. iS A se lupta, a 

se bate, a se război.
2. vb. ir. ® A lupta împotriva, a-şi da toate si

linţele să potolească, să stîrpească, etc.: — nn in- 
cendin, o epidemie, preiudicllle, etC. [fr.< lat.].
‘GOMBATIV adj. Războinic, pornit spre luptă:

era o sazet& eminameDte •«'ă. l&cInd'crtDcenă opoziţie (Car.i
[refăcut după fr. c o m b a{t i v i t ă.]
'COMBINA (-bin) 1. vb. ir. ® A potrivi mai 

multe lucruri aşezindu-le între ele după oare-care 
rînduială H © ® A chibzui, a calcula, a socoti, 
a plănui, a lua diverse măsuri spre a înlesni izbu - 
tirea unui lucru II © a- A uni, a împreuna, a 
amesteca două sau mai multe, substanţe chimice 
în proporţiuni determinate.

2. vb. refl. © A se uni, a se împerechia: liberta
tea şl antoritatea trebne să se combine In folosnl lie-cărnl 
membrn al societătii(i.-6H.) Ş] © Or A se uni, a se ame
steca în proporţiuni determinate [fr<lat.].
’GOMBENAŢIUNE, ”COMBINAŢIE sf. © Faptul 

de a (se) cornhi'na II © Aşezarea, potrivirea 
mai multor lucruri (lupă oare-care rînduială H 
® ® Chibzuire, socoteală, calcul, plan, măsură 
luată spre a izbuti Ia ceva: intre mnltele combinaţii 
fantastice de cari se agăţa mintea Ini zăpăcită (V(_AH.) Şj ©
fi’ Unirea, împreunarea, amestecarea a două sau 
mai multe substanţe chimice, în proporţiuni 
determinate, din care rezultă un nou corp [lat.].
‘GOMBURANT adj. Qr Se zice despre un 

corp care, prin combinaţie, ajută la combusti- 
unea altuia: ozlgennl este—, fără atl combustibil [fr.].
‘GOMBUSTIBIL i. adj. Care are însuşirea de 

a arde. care poate fi ars HH © Nţ combustibil,
INCOMBUSTIBIL.

2. (pî.-ile) sn. Ori-ce materie cu care se poate 
face foc, care se aprincle şi arde uşor [fr.].
‘GOMBUSTIUNE sf. © Ardere, mistuire prin 

foc li © fi’ Coiribinarea a două sau mai multe 
corpuri producind căldură şi uneori chiar lu
mină [Ir.l.
‘GOMEDIANT. (gi ‘COMEDIANT sm. C © Ac

tor comic, cei ce joacă comedii H © ® Scamator:
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COM- soseau.... cUsuţe Întregi pe roate, cu comediant! (grig.i 1[ 
POM ® ® tâţarnic, ipocrit; tonul, tinnta, mlş-
^wIVI cerile, toate la e) slnt de comediant ivlah.) [germ.].

'COMEDIE1 sf. C ® Piesă de teatiu hazlie. 
Tăcuta pentru a înveseli sau cu scopul de a înl'ă- 
ţişa apucăturile ridicule, ciudăţeniile sau năravu
rile cele rele ale societăţii ori ale unor indivizi, 
luîndu-le in ris: vlata-ml pare o '*■ glucatd de oamenii cel 
cu minte In beneilclui celor nebuni ialecs.i ţ|@ Reprezen
tarea, jucarea unei astfel de piese H ® l.ocul, tea
trul, unde se joacă astfel de piese [fr.].
'COMţlDIE2 sf. © ® Inttmplare, faptă, isto

rie ciudată sau poznaşă, bazaconie, ciudăţenie, 
poznă: nu-tl spusei că comedia asta o lăcu oul ăla poznaş ? 
(isp.) ® O Piesă comică, comedie: ne punem la o 
masă, oa să vedem şl noi comediile alea de le joacă lonescn 
(isp.) [comedie1].
'COMEDips adj. ® Glumeţ, poznaş [o o - 

m e d i es].
'COMEMORATIV adj. Care aduce aminte 

(un fapt însemnat): serbare'^ă; ceremonie >^ă [fr.].
'COMEMORAŢIUNE, 'COMEMORATIE sf. Ce

remonie menită să aducă aminte un fapt însem
nat [fr.].
t COMENDIE sf. a = COMANDA @ : au poruncit... 

Cneazul... celor ce se allau sub a Iul » înec.) [pol. k o - 
menda].
•f COMENDTJI 1. vb. intr. X ® = COMANDA ®. 

2. vb. ir. A pune In capul unei unităţi de iuptă,
. a pune să comande: citeva metereze au tăcut cu oameni... 
asupra cărora au comendult pe un brlgadlr (NEC.) [co
rn e n d i e].
•f COMENDUpiE Sf. Hă ® Faptul de a co- 
menduif ® = comInduike. 

'COMENSURABIL adj. ± ® Se zice despre o 
cantitate a cărei' măsură e un număr raţional 
(întreg sau funcţionar) ^ © Mărimi —e, al căror 
raport e un număr raţional [fr.].
'COMENTA (-tez) vb. tr. ® A explica, a tăimăci, 

a lămuri prin diferite observaţiuni şi însemnări II 
© ® A tălmăci pe dos, a da, din răutate, un în
ţeles greşit, o interpretare exagerată [fr.].
'COMENTAR (pi.-are), 'COMENTARIU (pi.-arii) 

sn. ® Desluşiri, lămuriri, explicaţiuni date, prin 
diferite observaţiuni şi însemnări, asupra unei 
cărţi sau unui text, spre a-i înlesni înţelesul H 
® © Tălmăcire pe dos, pornită din răutate, a zi
selor sau faptelor cuiva | ® pi. Memorii istorice:
.viile Iul Cezar [ir.].
'COMENTATOR sm. ^ Cel ce comentează 

(o scriere, etc.) [f'r.].
'COMERCI.^ adj. ® De comerţ, privitor 

la comerţ, negustoresc; tribunal v; şcoală vă, unde 
se învaţă noţiunile privitoare la comerţ; drept v, 
toate legile şi dispoziţiunile pri-vitoare la comerţ H 
© Unde comerţul e foarte desvoltat: oraş v [fr.].
'COMERCIALIZA ( izez) vb. tr. V A trece în 

comerţ, a face să poată fi cumpărat sau vîndut 
[fr.].
'COMERCIANT ţ. sm. V Negustor.
2. COMERCIANTA ipl.-te] sf. Negustoreasă [fr.]. 

' COMERCIU = COMEBT.
"COMERŢ (pi.-ţuri) sn. V ® Negoţ, negusto

rie H © 'Negustorime ţ] ® Codui dev, totalitatea 
legilor şi dispoziţiunilor privitoare la comerţ, la 
drepturile şi obligaţiunile negustorilor, etc. t 
© Cameră de v, adunare de negustori însărcinaţi să 

' informeze guvernul sau autorităţile locale asupra 
nevoilor comerţului şi a altor chestiuni privitoare 
la negoţ [fr.].

'COMESEAN sm. Cel ce mănincă de obiceiu la 
aceeaşi masă cu altul: trebuia acum o nouă bătaie de cap... 
pentru potrivirea locurilor Ile-căruia din comeseni (BR.-vn.i
[refăcut din m e s e a n, după tr. c o m m e n s a 1]. 
'COMESTIBIL 1. adj. Ce se mănincă; ce se 

poate mlnca ’ IjH © necomestibil.
2. COMESTIBILE sf. pl. Tot ce Slujeşte de hrană 

omului, de-ale mîncării [fr.].
'COMETA (pl.-te) sn. -(r Astru, numit de po

por ,,steâ cu coadă”, care călătoreşte pe sfera ce
rească, descriind o elipsă foarte lungăreaţă în 
jurul soarelui (isj 1400); comete periodice se numesc

Fig. 1400. Cometa. 
'.ăiU

acelea care se arată iarăşi pe cer după un număr 
fix de ani, cum d. e. cometa 
lui Halley, a lui Biela, etc.
[fr.].

COMETŞNT - COMI
TENT.

'COMIC 1. adj. ® O Ce 
ţine de comedie: piesă vă; 
autor V, care compune co
medii 1[ © Hazliu, glumeţ, 
mucalit, de rîs, care pro
voacă rîsul: situaţia, din pri
mejdioasă, devenia vă (d.-zamf.).

2. sm. O Actor caro joadă 
de obiceiu rolurile persoa
nelor caraghioase, care sînt 
luate în rîs sau provoacă rîsul.i

3. sbsi. Genul comic; efect comic [tr.]. 
'COMICĂRIE sf. F Lucru comic, faptă haz

lie, ridiculă: la, mă rog, să nu facem comicării (D.-zamf.).
'COMICITATE sf. Efect comic: privlnd-o cu

nişte ochi teribili, de o v nespusă (D.-zamf.).
O COMILASTRU sbst. Olten. = GUMILASTIC.
O CQMIN'A sf. Olten. Băn. Trans. Tescovină: stre
coară din comlna lor o zamă limpede şi fără sat (mera.)
[srb.].
'COMINATORIU adj. fi Ameninţător, oare 

conţine o ameninţare; se zice despre sentinţele 
care conţin o ameninţare, în caz de contravenţie 
[tr.].
OCOMINIŢA sf. Băn. = comdjA. 
t COMIS ’swi. t Rang de boierie: Marele v, boierul 

de divan care avea sub îngrijirea sa grajdurile 
domneşti, şi ocupa, în ce priveşte ierarhia, rangul 
după Marele stolnic; ca boieri de al doilea şi de al 
treilea rang mai erau: ftori vui, treti vUi, care de
pindeau de Marele comis: v mare, ispravnic pre po- 
vodnlcl şl pe totl caii domneşti, şl merge Înaintea povodnl- 
cllor şl a Domnului (gr.-ur.) [gr.-biz.].

'COMISAR sm. p ® Persoană însărcinată 
numai pentru cîtva timp să îndeplinească o func
ţiune specială: v ai guvernului ' © v de politie, func
ţionar însărcinat să păzească, în oraşe, executarea 
reglementelor şi ordinilor poliţieneşti [fr.].

'COMISARIAT (pl.-ate) sn. 0 ® Funcţiunea 
comisarului; timpul cît ţine Slujba comisarului ţ] 
® Localul unde se află biuroul comisarului de po
liţie, (® ,,comisie”, ,,secţie”) [fr.].
"COMISIE sf. ® © Comisariat, secţie: o să 

şază aproape de v (car.i ţ| © sw COMISIUNE [fr. + ruS.].
"COMISION (pj.-Ioane) sn. q) Meseria ace

luia care cumpără sau vinde mărfuri pentru altul: 
casă de V ţ| @ Plata Cuvenită pentru această mij
locire 1f © Plată făcută aceluia care mijloceşte un 
împrumut de bani: ne-au Împrumutat şl pe noi cu mi
lioane, cu dobtndă mare şl eu v bun (I.-gh.)
[fr.].

"COMISIONAR sm. ® Cjd Per
soană care se 'ocupă, în schimbul 
unui cîşţig de atîta la sută, să cum
pere sau să vlndă mărfuri pe seama ’ 
altuia ţ ® Om care aşteaptă, pe stra
dă, să i se dea însărcinarea de a tace 
un drum în oraş pentru cineva, să 
predea o scrisoare, un pachet, etc.
([1 1401) [tr.].
' COMISIONER sm. = COMISIONAR

© [germ.].
'COMISIUNE, 'COMISIE sf. ® în

sărcinare dată unei persoane de a1 
face ceva (de a cumpăra un lucru, 
de a duce o veste, etc.) H © Adu
nare de persoane însărcinate să se 
ocupe de o anumită chestiune, să 
studieze ceva, ele. 1] © rt v rogatorie, însărci
nare pe care o dă un tribunal unui judecător 
dintr'o altă reşedinţă de a interoga martori, 
de a face o perchiziţie, etc. [fr.]. 
t COMISOAIE sf. t Nevasta unui comis. 
"COMISVRA {pl.-mi) sf. £> Punctul unde se 

împreună două părţi ale corpului: comisura buzelor, 
pleoapelor, etc. [fr.].

Fig-. 1401. 
Comisionar.
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t COMIŞEL sm. { Slujbaş al grajdurilor dom
neşti [ooniis].
t COMITA = COMATĂ.
'COMITAGIU sm. wm- P. IST. [tc.].
'COMITAT (pl.-ate) sn. 9 Diviziune admini

strativă în'vechea Ungarie, district: <»ui caras- 
Severln [germ.].

'CpMITE1 sm. ® = CONTE [lat.].
'COMITE2 (-itl) vb. Ir. A făptui, a săvîrşi, a se 

face vinovat de ceva: ~ o orima, o greşaia [lat.].
'COMITENT sm. n Persoană care însărci

nează pe alt cineva să îngrijească de afacerile sale 
[germ.].
'COMITET (pi.-ete) sn. © Adunare de persoane 

însărcinate să studieze şi să discute uneie afaceri, 
să exercite o putere determinată, etc.: se înfiinţase 
un lei de — sanitar compus de mai mulţi boieri (I.-gh.) t 
© 0 ~ permanent, instituţiune compusă din 3 con
silieri şi 3 supleanţi, aleşi dintre consilierii jude
ţeni, spre a se sfătui împreună cu prefectul cu 
privire la nevoile judeţului K ® O — de lecturi, co
mitet înaintea căruia se citesc piesele de teatru, 
şi care judecă dacă pot fi primite spre a fi repre
zentate [rus. < fr.].

'COMIŢII sn. pl. Adunări în care cetăţenii 
romani riumiau pe magistraţi şi votau legile [lat.].

COMlND (pi.-duri) sn., Bucoif. COHJndA (pi.-de) 
sf. © Praznic, pomană, masă ce se întinde în casa 
mortului întru pomenirea şi odihna sufletului celui 
răposat: $1 popii, şirag, C&delnltlnd, Ceteau ectenll de co- 
mlnd (CoşB.); acuma trebuia să se gătească de comlndă şl să-i 
Iacă bietei babe şl un praznic ISB.I ţ[ © Cele trebuin
cioase, banii necesari pentru înmormîntare şi 
pentru praznic: o babă săracă ce torcea In furcă să-şl ago
nisească hrana şl ^nl (let.) ; Işl mănfncă coliva şi *ul
(ZNN.), se zice despre un cheltuitor [c om în da].

COMÎNDA (-Ind) vb. Ir. ® A face comîndul, a 
îngriji de sufletul unui răposat: Nici am surori să mă 
cinte, Nioe .fra(l să mă comlnde (BRl.) 1[ © A îngriji de 
cele trebuincioase pentru comînd H © îÂ jertfi 
[lat. vulg. 'commandare< commen- 
d a r e,].

COMÎNDA •*- COMÎND.
COMÎNDARE sf. © Comînd: să le spui... să se 

grijească de ~ tSB.) 1] © t Jertfă [c om în da].
COMÎNDUIRE s/. jn © Comandament ’lj © 

~ (a pieţei), cornandamentul pieţei, comenduire. 
OGOMNE sf. Trăns. <vic.) (dens.) Bucătărie [ung. 
k o n y h a].

comoara (pZ.-ori) sf. ® Bani, avuţii, scule 
ascunse in’pămînt şi uitate: a găsi, a desgropa o 
© Cei-de-pe- diavolul 1[ © Locul unde e ascunsă 
sau îngropată o comoară 1] © Pr. cxl. Grămadă de 
aur, de argint, de bogăţii, de lucruri preţioase li 
© ® Tot ce se socoteşte ca foarte preţios, toarte fo
lositor : un nume cinstit e o * nepreţuită (ZNN.); nn prieten 
adevărat e o ~ fără preţ H © pl. Avuţii, bogăţii: co
morile pămlntulul 11 ® ^ Comoara sau Comoara lui Iov, 
Steaua Pollux din constelaţiunea Gemeniior [vsi. 
k o m o r a].

'COMOD adj. © Lesnicios, de o întrebuinţare 
uşoară şi plăcută: acest voia] In jllt are avantajul de a tl 
şl si Inclntător(i.-GN.); viaţă '-'ă. tralu viaţă plăcută 
şi ticnită; haină ~ă, care nu strînge, în care tc poţi 
mişca uşor U © Nu prea straşnic, siobcd: morală ~ă 
[fr.].
'COMODA (pî.-de) sf. Scrin cu mai multe ser

tare, pentru rufe, pînzeturi, etc. [fr.].
'COMODAT sbsl. ia Împrumut gratuit care tre- 

bue înapoiat în natură, laoepocădeterrninată [fr.].
'COMODAT.^ sm. n Cel ce a primit un co

modat, un lucrii împrumutat [fr.].
'COMODITATE sf. © însuşirea lucrului co

mod; înlesnire; ticnă: aici... călătorul află aceeaşi ~ ca 
la o locantă de rindul Intliu (bol.) H © Privată [fr.].
OCOMORÎŞTE Sf. Olten. Local unde s’a găsit 
sau unde se află îngropată o comoară.
t COMORNIC1 sm. rt Gel însărcinat să execute 

o hotărîre, o sentinţă dată, o judecată, etc. (la Po
loni): plnă a merge .^ul crăesc cu cărţile (GR.-UR.) [pol.]. 
©COMORNIC2 sn.Trans. fA Celarul stîneuFR. coR.) 
[srb. k om o rn i k]. !: •

COMQS adj. Cu coama lungă (cant.) (stam.). 
OCpMOT (pi.-te) sn. Băn. Jugul de la hamul ca
lului [germ. K u m m e t].

'COMOŢIUNE, 'COMOIIB Sf. © Sguduire pu
ternică: ~ la creer 1 ® /J electrică, Sguduire mai 
mult sau mai puţin violentă ce simte cineva printr’o 
descărcare eiectrică H © ® Sdruncinare morală;

politică,turburări mari într’o ţară [fr.]. 
OGOMOVIŢA sf. Băn. Tescovină: răchle de 
rachiu de tescovină [srb. k om o v i c a].

'COMPACT 1. adj. îndesat, des, strîns; ®: 
mulţime 5 rămaseră amtndoi... In nmbra >^ă a nopţii
(VLAH.).
2.COMPACTE sf. pl. # Caractere tipografice cu 

trăsături groase, negre (i^tab. xm) [fr. < lat.].
'COMPANIE sf. © Adunare de jDersoane: o 

numeroasă; In compania cniva, alături de cineva, in 
tovărăşia cuiva; ddamnă, domnişoară de-»’, persoană 
care, in schimbul unei retribuţiuni, ţine tovărăşie 
unei doamne, o însoţeşte în călătorie, îi tace lec
tura, etc. H © Societate ştiinţifică' sau literară H 
® V Asociaţiune, tovărăşie (le comercianţi sau 
de industriaşi: x şl compania (prescurtat x ii Co.). 
X şi tovarăşul sau tovarăşii săi; -» de drum de fier H 
® a Trupă de infanterie comandată de un că
pitan [fr.].

'COMPANION sm., COMPANIOANA (pî.-ne) sf. 
© Tovarăş(ă), asociat(ă) H © însoţitor [fr.].
'COMPAra (^par) ţ. vb. Ir. © A face o apropiere 

între două lucruri sau două persoane spre a ve
dea ce asemănare sau deosebire există între ele K 
© A asemăna, a pune, a socoti deopotrivă: licorn-
para pe Achlle cu un leu.

2. vb. refl. A se asemăna, a se pune alături, a 
face o comparaţiunc, o apropiere între sine şi 
altul [fr.].

'COMPARABIL adj. Ce se poate compara UH ©
incomparabil [fr.].

'COMPARATIV 1. adj. © Care arată o com
paraţie, prin care se face o comparaţie între două 
lucruri sau două persoane H © orad -», sc zice 
despre forma adjectivului sau adverbului care ex
primă o calitate mai ridicată, un grad superior 
noţiunii exprimate prin forma pozitivă.

2. (p(.-ive) sn. OJ Gradul comparativ al adjec
tivelor sau adverbelor.

3. adv. în mod comparativ. în comparaţie cu 
[lat.].
'COMPARAŢIUNE, 'COMPARAŢIE sf. © Fap

tul de a compara; alăturare, asemuire; in ■» cu, fa
ţă de, în alătur.are cu, comparat cu H ® 57 Gradele 
de -», pozitivul, comparativul şi superlativul adjec
tivelor şi adverbelor [lat.].

'COMpAREA. 'compare (-par) vb. inlr. fi A se 
înfăţişa înaintea unui tribunal sau unei judecă
torii [fr. c o m p a r a î t r e, ref. după a apărea].
'GOMPARIŢIUNE sf. n înfăţişare înaintea 

unui tribunal sau â unei judecătorii [fr. c o m p a - 
rution].

'COMPARS sm. C Figurant într’un teatru, 
personaj rnut, caro n’arc nimic dc vorbit pe scenă 
[fr.].
'COMPARTIMENT (pl.-te) sn. © Despărţi- 

tură (într’un dulap’, într'o cutie, etc.) H© iSttt Des- 
părţitură într’un vagon de drum de fier: elngnr 
In-»ul frlgiuos... Iml doream un somn adine (BR.-vn.) [fr.].
'COMP.^ (pl.-asuri) sn. © A Instrument compus 

din (louă braţe, legate printr’o 
axă, cu ajutorul căruia se descriu

COM-
COM

Fig. I^na. Fig. 1403.
Compasuri. Cutie de compasuri.

clrconferenţe sau se măsoară, pe planuri, distanţa
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COM- de la un punct la altul H ® Cutie în care 
POM a5ezate diferite 
V^UIVI compasuri şi u- 

nelte de desenat
^ ® (Compaa on) ba- 
luatrn, compas CU 
care se trag cer
curi foarte mici 
(®! 1402, 1403,
1404) f ® 3,- 
de mărind, busola 
întrebuinţată în 
marină pentru 
determinarea

sînt

Fig. 1404. Com- Fig. 1405. 
Compas marin.direcţiunii i[@j pas cu baiustru.

1405) [fr.].
'COMPASIUNE sf. Compătimire [fr.].
'COMPATIBIL, adj. ® Care se acordă, se po

triveşte cu: mărinimia e ~a ou justiţia r ® Care 
poate fi .exercitat în acelaşi timp cu alt-ceva {vorb. 
de o slujbă, de o profesiune, etc.) © W- 
coMPATţsn. [fr.].
'COMPATIBILITATE sf. ® Acordul, potri

virea a două lucruri sau a două persoane H ® Fap
tul de a li compatibile între ele {vorb. de două sluj
be, de două profesiuni, etc.) HI! © incompatibili
tate [fr.].

COMPATIMţ (-imesc) vb. tr. A-i li milă, a avea 
milă de suferinţele sau de nenorocirea cuiva [lorm. 
modernă din pătimi, după fr. c o m p a t i r].

COMFATIMIBE sf. ® Faptul de a compă
timi if ® Sentiment de milă, de adîncă mişcare 
sufletească pe care o pricinueşte suferinţa sau ne
norocirea altuia.

COMPATLMITQR adj Care compăti - 
m e ş t e HI] © necompAtimitor.
'COMPATRIOT sm., 'compathiotA (pi.-te) sf. 

Care arc aceeaşi patrie, care e din aceeaşi ţară cu 
altul [fr.].

'COMPENDIU (pl.-aii) sn. jf”
Prescurtare, expunere pe scurt, re
zumat (al unei lucrări) [fr. < lat. 
med.].

'COMPENSA (-sez) vb. tr. ® A 
tace egală valoarea a două lucruri 
H ® A despăgubi, a împlini o pa
gubă [fr.].
'COMPENSATOR adj. ® Care 

compensează 1î ® Î5 Pendul pen
dul care îndreptează efectele va- 
riaţiunii temperaturii asupra mer
sului unui ceasornic de perete 

. (li 1406) [fr.].
' COMPENSAŢIUNE, 'COMPEN

SAŢIE sf. ® Faptul de a compensa li 
® Despăgubire [fr.].
'COMPETENT adj. ® rt Care 

are dreptul, căderea de a judeca o 
pricină ţi ® © Priceput, destoinic, 
în stare să-şi dea părerea asupra Fi o6
unui lucru j nm neapărată nevoie de avizul Pendul com
unul om ca dumneata (BR.-vn.i Hli © pensator.
necompetent, incompetent [fr.].

'COMPETENŢA (pi.-te) sf. ® rt Măsura pu
terii pe care o'atiibue legea funcţionarilor; dreptul 
ce are un tribunal, un judecător de a intra tn cer
cetarea unei pricini t © ® Pricepere, destoinicie 
de a judeca, de a-şi da părerea despre un lucru UH 
© necompetenta, incompetenta {fr.].
'COMPETITOR, O'competitor sm. Acela care 

aspiră la acelaşi "post, la aceeaşi demnitate după 
care umblă şi altul sau alţii [Ir.].
' COMPETIŢIţTNE sf. Luptă între competi

tori, între concurenţi [fr.].
'COMPILA (-lez) vb. tr. ^ A aduna de ici de 

■colo, din diferite cărţi, şi a tace o lucrare din aceste 
bucăţi luate de la alţii [fr.].
'COMPILATOR sm. ^ Cel ce compilează [fr.].
'COMFILAŢiUNE, 'COMPILAŢIE sf. ® Faptul 

de a compila ri ® ^ Scriere alcătuită din bucăţi, 
■din fraze culese din diferite cărţi [fr.].

'COMPLACE (-ao) %b. intr. şi refl. ® A face

pe voia cuiva spre a-i plăcea, a-i face pe plac H 
® A-şi face o plăcere din ceva; 90 oompiăcea loarte 
mult In âsemenea convorbiri (I.-gh.) [refăcut din fr. 
c 0 m p 1 a 1 r e].
©COMPLECT... m- COMPLET...
'COMPLEMENT (pi.-ta) sn. ® Complinire, 

ceea ce se adaugă sau trebue adăugat la un lucru 
spre a-1 întregi, spre a-1 tace complet H ® A ■~ni 
unui unghiu, ceea ce trebue adăugat unui unghiu 
spre a tace din el un unghiu drept ţi ® O? Vorbă 
ce se adaogă pe lingă alta spre a determina mai 
de aproape, spre a lămuri mai bine înţelesul celei 
dintîiu: direct [sau drept), » Indirect [SGU nedrept),
— clroumgtanţial ide loc, de timp, de mod) [fr.]. 
'COMPLEMENTAR ® adj. Care slujeşte de 

complement, care servă să completeze, să Între
gească un lucru 1 ® A Unghiuri —e, unghiuri a că
ror sumă este un unghiu drept ţi ® ‘fi coiori-~e, 
colori simple sau compuse a căror împreunare 
sau amestecare produce coloarea albă [fr.].

'COMPLET, O ® COMPLECT ţ. adj. ® De- 
pUn, întreg,’ căruia nu-i lipseşte nimic: operele ~o 
ale unui autor, toate scrierile lui ţ[ ® Plin, unde toate 
locurile sunt ocupate: vagonul o ţlf © necomplet.

2. sn. ® {mai adesea complect). Bal popular, 
local de dans al clasei de jos [fr. < 'lat.].

'COMPLETA. O COMPLECTA {-tez) vb. tr. şi refl. 
A (se) întregi, â (se) tace complet [fr.].
'COMPLETAŞ {mai adesea complectaş) sm. a 

Soldat oare face’ serviciul militar tot timpul prescris 
de lege, fără vre-o reducere: erau oompleotaşl oel mai 
mulţi, snbt arme de nn an el mal bine (sao.i [c o m p 1 e C t].
'COMPLETIV adj. OJ Care serveşte de com

plement: propozltiune .vă [fr.].
'COMPLEX 1. adj. ® Alcătuit din mai multe 

p.ărţi, din mai multe elemente deosebite: ches
tiune vă ţ[ ® 227 Frază vă, care e alcătuită din mai 
multe fraze ţi ® ± Număr v, număr compus din 
unităţi şi din fracţiuni de unităţi deosebite, ca:
pămtntul se Invtrteste împrejurul soarelui In 38S de zile,
5 ore. 48 de minute şl 61 de secunde.

2. sbsl. ® Complexitate ţi ® A Sistem de drepte 
care se depind de trei parametri [fr.].
'COMPLEXITATE sf. însuşirea lucrurilor 

complexe [fr.].
*COMPLEXIUNE, © 'COMPLECTIUNE sf. înfă

ţişarea fizică, temperamentul, constituţia unui 
corp: un tinăr mic de talie, de o oomplec(lune delicată (I.-gh.)

'COMPLEZANT adj. îndatoritor; politicos 
ţiţl © necomplezant [fr.].
'COMPLEZENŢA (pl.-te) sf. ® Silinţă de a li 

pe placul cuiva ţl ® îndatorire, plăcere, mulţu
mire ce facem altuia prin vorbele sau’ laptele 
noastre ţiţl © neoomplezentA [fr.].
'COMPLICA (-Ic) vb. tr. ® A forma un tot ale 

cărui părţi sînt’greu de deosebitţl ® A încurca [Ir.].
*COMPLICAŢIUNE, 'COMPLICAŢIE sf. ® Fap

tul de a complica ţj ® îngrămădire de lucruri, de 
fapte ce cu greu se pot despărţi unele de altele ţ[ 
® încurcătură ţl ® Ivirea unei alte boale care 
îngreuiază vindecarea boalei dinainte [fr.].
'COMPLICE sm. Părtaş la o crimă sau la o 

faptă rea să’vîrşită, cel vinovat împreună cu altul 
[fr.].
'COMPLICITATE Sf. Participare la un delict 

sau la o crimă [fr.].
'COMPLIMENT1 (pî.-te) sn. ® Cuvinte de po

liteţă, îndatoritoare sau linguşitoare, ce adresează 
cineva altuia spre a-i mărturisi respectul sau iu
birea ce are pentru dînsul ţi ® Felicitare (în ver
suri) adresată de copii părinţilor (de ziua naşterii,' 
etc.) ţl ® pl. Salutări; dă-i ve din partea mea! [fr.]. 
©COMPLIMENT2 = COMPLEMENT.
'COMPLIMENTA (-tez) vb. tr. A face compli

mente [fr.].
© COMPLIMENT AR = COMPLEMENTAR.
'COMPLIMENTÂTQR sm. Care face prea 

multe complimente [fr.].
'COMPLINI (-inesc) vb. tr. A întregi, a împlini, . 

a adăuga ce lipseşte, a completa [refăcut din 
împlini, după fr. c o m p 1 6 t e r].
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*GOMPLINptE sf. ® Faptul de a complini, 
Întregire, Împlinire, completare ^ © ţOJ Coipple- 
ment.

'COMPLOT (pî.-oturi) sn: Înţelegere lainicfi 
Intre mai multe persoane de a săvîrşi o crimă sau
un atentat politic: urzeau -^url şt aţiţau revolte (NEGR.i
[fr.].
'COMPLOTA (-otez) 1)6. tr. A urzi un complot, 

a conspira: avem de gind s& complotam vre-o răscoala ou 
paşnicii locuitori al altarelor (ALX.) [fr.].

'COMPLOTAŞ sm. = COMPLOTIST: oanosc pe 
totl /«ll, c&cl Slot amicul lor (Alecs.).

'COMPLOTIST sm. Cel ce ia parte la un c o m- 
p 1 o t, care urzeşte un complot: slut... complotişti 
ascunşi In costumurl de Irozi (ALECS.).

'COMPONENT 1. ad]. ® Care face parte din- 
tr’un lucru compus, din care e alcătuit ceva com
pus: părţi <«e ţ © ■Q Forte —e. forţele din care se 
compune rezultanta.

2. (pl.-te) sn. S> Pie-care element care intră în 
tr’un corp compus.

3. componenta (pi.-te) sţ. 15 Fie-care forţă a unui 
sistem considerată în raport cu ..rezultanta” [lat. 
refăcut după tr. c o m p o s a n t e].

'COMPORTA (-port) ţ. vb. tr. A îngădui, a face 
cu putinţă.

2. vb. refl. A se purta, a se conduce, a se alia, 
a fi [fr.].
'COMPOST (pl.-turi)'sn. ^ Amestec de tot felul 

de rămăşiţe nefolositoare (buruieni, frunziş de ar
bori, bălegar, găinaţ de păsări, etc.) spălate de 
ploi ori putrezite pe loc, care se întrebuinţează 
ca îngrăşămînt [fr.].
'COMPOT (pl.-oturi) sn. X Poame fierte cu 

zahăr: de mere. de piersici [fr.].
'GOMPOTIERA (pî.-re) sf. Farfurie mare şi 

adîncă, vas în care se aduce compotul la masă [fr.]. 
'COMPOZEE COMPPSE Ş.
'COMPOZIT adj. şi (pf.-ite) sn. aîs Ordin de ar- 

Ihitectură, în oare coloanele au capitelul format 
din volutele capitelului ionic, iar frunzele de acant 
din capitelul corintian (HI ordin) [tr.].

'COMPOZITOR sm. ® J Cel ce compune bu
căţi sau opere muzicalei] ® # Zeţar, culegător [fr.]. 
'GOMPOZIŢIUNE, 'COMPOZIŢIEs/, ® Faptul de 

a compune, compunere; rezultatul acestei acţiunii! 
® ^ J Compunerea unei opere literare sau de 
muzică li © f Temă, lucrare făcută de şcolar 
asupra unui subiect dat H ® # Zeţuire, culegere U 
® Unirea strlnsă intre (iouă sau mai multe 
corpuri: amestec de două sau mai multe substanţe 
11 © Preparaţiune făcută pentru a imita aurul, 
argintul, pietrele preţioase, etc. [fr.].

'COMPREHENSIBIL adj. De înţeles, de pri
ceput, ce se poate îiiţelege HI] © incomprehensi
bil, necomprehensibil [fr.].

'COMPREHENSIUNE sf. ® înţelegere, pri
cepere t © Facultatea, puterea de a înţelege 11 
® Cunoştinţă întreagă şi desăvîrşită a unui lu
cru H ® +++ Totalitatea ideilor cuprinse subt un 
nume apelativ şi generic [fr.].

'COMPREHENSIV adj. ® Care coprinde, îm
brăţişează multe H ’® Care are facultatea de a 
pricepe [fr.].

'COMPRESA [pi.-se) sf. > Bucată, fâşie de 
pînzâ (de ob'iceiu udată şi stoarsă) oare se pune pe 
o parte bolnavă a corpului, pe o rană, etc. [Ir.].

'COMPRESIBIL adj. 15 Care se poate com
prima, care-şi poate micşora volumul prin pre
siune: lichidele sint-~e HH © NECOMPRESIBIL [fr.].

'GOMPRESIBILITATE sf. 15 însuşirea pe 
care o au corpurile de ’a-şi micşora volumul prin 

■presiune [fr.].
'COMPRESIUNE sf. ® Comprimare, strîn-, 

gere, micşorare prin presiune 5 ® 15 Maşină de 
aparat cu care se comprimă aerul într’un vas 5 
© © Împiedecarea liberei manifestări a sentimen
telor [fr.].
'COMPRESIV adj. .#■ Caro comprimă, care slu

jeşte să strîngâ, să lege strîns: bandai [IT.].
•- 'COMPRESOR 1. ad}. şi sm. f (Instrument, 

aparat) care comprimă nervii, vinele, etc.

2. (pl.Ţoare) sn. 15 Maşină întrebuinţată pentru COM- 
a comprima gazele [ir.].

'COMPRIMA (-Im) vb. tr. ® A strînge, amic- 
şora volumul apăslnd ou putere H © ® A împie
deca, a opri de a lucra, de a se.manifesta; a po
toli [fr.].

'COMPRIMABIL adj. Care poate ti comprimat
Ut © necomprîmabil [fr.].

'COMPRIMAT 1. adj. ® p. COMPRIMA: aer ~ t 
© Turtit: Irunle-'â.

2. (pi-te) sn. A Pastilă.
‘COMPROMIS 1. ad}. p. COMPROMITE tt © NE". 

COMPROMIS.
2. (pi.-isnri) sn. ® Act prin care mai multe 

persoane supun judecăţii unui arbitru neînţele
gerea dintre ele t © Acord în urma unei transac- 
ţiuni: ea a fost rezultatul unul —- Intre cele şapte puteri 
mari ale Europei (i.-gho.

'COMPROMITE (-mit) 1. vb. tr. ® A pune în 
primejdie, a primejdui; a se expune la pagube:
ideile extreme compromit cauzele cele mal buue (i.-oh.) t 
© A expune la neplăceri, la încurcături t ® A 
face şă piardă reputaţia, autoritatea, etc.

2. vb. refl. A-şi primejdui cinstea, a face ceva ce 
poate să-i aducă supărare, neplăceri [fr.]. 
'COMPROMIŢĂTOR adj. verb. compro

mite. Care compromite’ oare poate să compromită 
t11 © necompromitAtor.

'COMPT-... iw CONT...
'GOMPULSA (-aez) vb. tr. A cerceta, a exa

mina cărţi, documente, condici, etc. [fr.].
'COMPUNE (-pun) 1- Vb. tr. ® A face ceva prin 

punerea mai multor bucăţi la un loc, a forma un 
lucru din mai multe părţi, a alcătui H © $,A zeţui, 
a culege ^ J A tace o lucrare literară sau
artistică (o carte, versuri, o dramă, o operă muzi
cală, etc.) K ® ® A face o compoziţiei! © ® a- 
şi — iaţa, a căuta să arate serios, modest, etc., după 
împrejurări: Iml compnneam din odaie o {igurft preocnpală 
(BR.-VN.) H ® 15 A înlocui mai multe forţe prin 
una singură care are acelaşi efect.

2. vb. refl. A fi compus, a se alcătui [lat.]. 
'COMPUNERE s/. ® Faptul de a compu

ne 5 © Compoziţie. »
'COMPUS adj. ® p. compune 5 

© Alcătui’t din mai multe părţi H ®
& Corp corp alcătuit din două sau 
mai multe corpul i simple H ® az 
cuvlnt —, format din împreunarea a 
două sau mai multe cuvinte; timp 
limp (de conjugare) format dintr’un 
auxiliar şi dm infinitivul sau partici
piul verbului; viitorul e un timp In ' 
limba lomănă; perîectul * *] © A Frunza
/•'â, frunză ou peţiolul ramificat în pe- * 
ţioluri mai mici şi cu limbul îmbucă- 
tăţit în mai multe foliole sau foiţe, 
cum e d. e. frunza de mazăre, de tri- 
foiu, de salcîm, etc. (Dl 1407).

2. (pf.-Bo) sn. Tot, întreg alcătuit 
din mai multe părţi.

3. COMPUSE, 'COMPOZEE sf. pl. A 
Mare familie de plante monopetale 
care cuprinde peste 10.000 de specii, a căror carac
teristică e că florile sint grupate într’un capitul 
înconjurat de un invulucru de bractee, cum sînt 
d. e. albăstrelele, bănuţii, păpădia, etc.

'COMPUT Ipl.-uturi) sn. V) Calculele făcute 
cu anumite elemente (indictionul. crugul soarelui, 
mina anului, crugul lunii, numărul de aur, temelia, 
epacta, ciclurile pascale) penliu stabilirea unei 
date cronologice, şi în spec. pentru lixarea sărbă
torilor bisericeşti [fr.].

'COMPUTIST sm. © Cel ce face compoturi
[fr.].
'COMUN i,. ad}. ffi Ce aparţine mai multora 

sau tuturor, de care se folosesc toţi sau mai mulţi, 
de obşte 1111 © necomen 5 © Care se petrece in 
societatea altora. împreună cu altul sau cu alţii: 
a dnce viată —ă: a face cauză '—â, a lucra de acord, 
în bună înţelegere cu altul sau cu alţii 1! © Ge
neral, obştesc, al luluror: interesul ~ H ® Obici-

Frunză.
compusă.

315



GOM- nuil( Întrebuinţat de toţi: in graiul sensbu- 
PHM nul siml II ® De rînd, ordinar, de putină va- 

loare; vulgar: Irazâ ; exvreslune ti ® îmbel
şugat, abundent, frecuent, răsplndit H ® De 
acelaşi fel, la fel: an tiftsatnrl r ® iCL?Nume care 

. se aplică la toate lucrurile sau flintele de acelaşi 
fel f ® ± Divizoi ~, număr care Împarte exact 
două sau mai multe alte nuriiere; numitor acela 
care aparţine mai multor fracţiuni; multiplunu
măr care e divizibil prin mai rnulte numere date. 

2, IN comun loc. adv. Laolaltă, împreună [fr.]. 
*COMTpNÂ (pl.-no) sf. ® O Diviziune terito

rială administrată de un primar şi de un consiliu 
municipal şi alcătuită din unul sau mai multe sate 
sau cătune ( ~ rurala);.»' urbană, oraş, orăşel 1f 
® O Obştea, loti locuitorii dintr’o comună II 
® t Municipalitatea din Paris' în timpul Revolu- 
tiunii din 1789 H ® J Guvernul revoluţionar care 
stăpîni Parisul de la 18 Marte pînăla 24 Mal 1871 
H ® O Camera Comunelor, a doua Cameră a Parla
mentului englez [fr.].
‘COMUNAL adj. O De comună, privitor la 

comună: consiliu[fr.].
‘COMUNICA (-Io) 1. vb. ir. ® A transmite: 

căldura pe care eoarele o comunică pămlntulul ■' ® A da 
de ştire, a Împărtăşi, a face cunoscut: ~ o etire.

2. vb. intr. ® A Ii in relatiune cu cineva: nu putea 
eăcomunlce cu nimeni altul declt ou oamenii din caeă(i.-OH.) f
© A fi in legătură, a da de sau în ceva, a se uni cu, 
a duce Ia: piraţii ee găseau Intr’o peşteră apropiată care 
comunica cu un turn părăsit (ALecs.) [fr.].
‘COMUNICABIL adj. ® Ce se poate comu

nica t © Ce poate fi pus în comunicaţie tH
Nţ COMUNICABIL [fr.].
‘COMUNICANT adj. ®

Care comunică; care stabileşte 
o comunicaţie ^ ® 15 Vaae 
~e, şir de tuburi sau de vase 
care comunică între ele şi în 
care lichidul dintr’un vas se 
ridică la acelaşi nivel în toate 
celelalte vase (11 1408) [fr.].
‘COMUNICAT (p!.-ato) sn.

® Informatiune oficială dată 
ziarelor dc către guvern sau de 
o autoritate superioară H ®

In timp de războiu, bule
tin oficial care arată operaţiile militare 
ajun [germ. < fr. communiquă].
'COMUNICATIV ad]. ® Caie se poaţe co

munica uşor: rlsul,’căscatul e ~ H ® Cu inima des
chisă, căruia-i place să-şi desvălue altuia gîndul, 
afacerile, etc.: e ’o lire ~ă Hţl © NţîCOMDNicATiv [fr.].
‘COMUNICATIUNE, ‘COMUNICAŢIEs/. ® Fap

tul de a comunica H ® înştiinţare, încunoştin- 
tare | ® Legătură, raport, corespondentă 1f ® 
Mijloc de a comunica, de a se duce de la un loc 
la flitul: căi de ~ [fr.].
‘COMUNISM sbst. O Doctrină politică care 

cere să se ^înlocuiască proprietatea individuală 
prin proprietatea colectivă [fr.].
‘COMUNIST 1. sm. 0 Partizan al comunis

mului.
2. adj. De comunism, privitor la comunism:

doctrinele »-e [fr.].
‘COMUNITATE sf. ® Posesiune în comun: 

* de eeutimente, de giudiri U © rt Societate de bu
nuri, de averi între soji H ® Societate de persoane 
care trăesc împreună avind aceleaşi credinje, ace
leaşi obiceiuri, sau oare sint supuse aceloraşi re
guli sau îndatoriri:'», religioasă [fr. commu- 
n a u t ^].
‘COMUTATIV 

adj. -it Care liu- 
şi schimbă valoa
rea prin schimba
rea ordinii părţilor
[Xr.]. •
‘COMUTA

TOR (pl.-toate)
sn.k Mic aparat de fizică cu ajutorul căruia 
se poate deschide şi Închide un curent elec-

Fig. 1408. 
Vase comunicante.

din

Fig. 1410. Conuri.
Con drept. —O. Con oblic.—T. Con 

trunchiat.

Fig. 1409. Comutatoare.

trie sau să i se schimbe direcţiunea (Ş) 1409) 
[fr.].
'CON (pl.-nuri) sn. ® h Suprafaţă geometrică 

descrisă de o dreaptă (numită ,,generatoare") 
care trece printr’un punct fix (numit ,.vîrf“ şi 
se razimă pe o curbă (numită „directoare1*) sau 
e tangentă la o suprafaţă H ® A Corp geometric, 
de forma unei căpăţîni de zahăr, format prin în- 
vîrlirea unui triunghiu dreptunghiu in jurul uneia 
din laturi (®) 1410); »■ trunchiat, conul căruia-i lip
seşte partea su
perioară, care a D 0/4 T
fost retezată 
printr’un plan;
/» oblic, conul a 
cărui înălţime 
e oblică faţă de 
planul bazei |
® 15 .»' de lumină, D
mănunchiul de 
raze de lumină care pleacă dintr’un punct lumi
nos oare-care şi cad pe o suprafaţă depărtlndu- 
se unele de altele 1! ® 15 do umbră, spaţiul 
ocupat de umbra pe care o proiectează un corp, 
de obiceiu sferic ; ».ui de umbră ai pămintuiui, um
bra pe care o proiectează In spaţiu pămîntul 
luminat de soare; cînd luna trece în această 
umbră, e eclipsă de lună t ® ♦ Cucuruzul de 
pin şi al altor conifere H © # Un fel de scoică 
din mările tropicale [fr. rîOne].

CONABIU adj. Roşu închis, vişiniu: coloare 
deschisă D?a mal puitat, declt acuma de curlnd, barei./*’'
cap (CAR.) .

CONAC (pl.-ace) sn. ® Han, gazdă, casă unde 
se opreşte un călător spre a petrece noaptea, spre 
a se odihni, spre a mînca; popas: a tras la o muiere 
bătrină şl a rugat-o de » peste noapte (ret.) | ® Cina şi 
şederea unui călător la un han f © t Loc de po
pas pentru caii dc poştă.' staţie de cai de poştă: 
aveau cal de poştă la toate —ele (let.) ţj © Distanţa 
intre două staţii de poştă: începu să guiţe de se auzea 
cale de nu ştiu cite ».e (isp.) f © Spaţiu de timp intre 
două mese ale ţăranului; poporul împarte ziua în 
două conace sau popasuri, unul e la amiazi, iar 
celălalt la asfinţitul soarelui: m’a adus de multe ori cu 
vinat la —ui de amiezi (odob.) ţ| © Reşedinţa unui vizir 
sau unui paşă: Ismall-Paşa... 11 ţinea liber In —ul său 
(i.-GH.) II ® Reşedinţa unui ispravnic, a unei sub
prefecturi : casa proprietarului, »ul subprefecturii, ca
zarma (VLAH.) H © Casă boierească la o moşie, curtea 
boierească: toată ziua hoinăream pe la —elemoşiei (vlah.) ţi 
© Locuinţa administratorului unei fabrici, unei 
întreprinderi afară din oraş sau din sat: dormim 
noaptea la un ». de herăstrae (VLAH.i [tc.].

CONACAR sm. ® t Cel ce îngrijea de c o n a- 
c u 1, de popasul Domnului, al boierilor sau al dem
nitarilor cînd călătoreau prin ţară II © = colAcpr.

CQNACARIE, CONAcAŞţE sf. = COLACERJE: pe 
la ce şcoli a Inv&ţat de ştie a spune... conăc&rla pe la nunti?
(CRO.) .
o GONAcaş sm. = colAoer.
OCONAcAşIE CV coNAcArie. 
t CONACCIU sm. Gonăcar; au luat In robie un 

cfaitlr-malstru, adecă vel/*/ (n.-cost.) [tc.].
conAciir = COL Acer.
CONAcI (-ăeesc) ţ. vb. tr. ® Â găzdui, a da 

conac: pe unde mincau el noaptea, totl II conăceau şi-i 
găzdulau cu bucurie lisp.i.

Ş. Vb. inlr. ® A poposi, a se opri, 
odihni: unde conăoesc el, acolo scot cră- 
canele... şl atită locul IJIP.) ţi © Amînea 
peste noapte, a trage în gazdă: ...am 
rămas să dorm aci, Nevrlnd să lac ca Ţiganul 
In tindă a »/ (pann) .
‘CONGA ipl.-ci) tf. ijt ® Gen de 

molusoe marine, fără cap, numite şi 
,,venus” (l®j 1411) ţ[ © Scoica bi- 
valvă a acestor animale ţi ® £) Cavi
tatea uiechii în fundul căreia se află 
orificiul extern al conductului audi
tiv [fr. c o n q u e].

'CONCAV adj. Se zice despre o suprafaţă sfe-

Fig. 1411.
Concă.
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rică adincitâ. 1412): boita cerească ol sepaie<*’ă; 
lentllă^ă(H 1413); oellndă^ă (H1414) [fr.].

Fi?. 1419.
A. Concav.
B. Convex.

Fig. 1413. .
Lentilă concavă.

'CONGAVITATE sf. Adlncătură, găvănătură, 
partea adlncată', 
gâunoşată a unei 
suprafeţe, a unei 
linii, a unui corp 
[fr.].
•GONGţîDE

(-ced)ib. tr. A în
cuviinţa, a acoi- 
da, a cedaun drept, un privilegiu [fr]. 0 J'1; ' Jn4cavâ

'GONGEDIA (-diez) %b. tr. ® A °Ellnclaconca'â' 
da drumul, a îndepărta, a alunga din slujbă H ® A 
porunci cuiva să se depărteze [fr. congedier].

•GONGEDIU (pî.-ail) sn. ® Voie acordată unui 
funcţionar de a lipsi cîtva timp de la slujbă H ® . ii 
Voia obţinută de un militar de a lipsi de la serviciu 
sau de a părăsi garnizoana un timp ce trece peste 
zece zile t ® înştiinţare făcută de un chiriaş sau de 
un proprietar că nu mai ţine sau nu mai dă casa 
cu chirie [tr. c o n g 6, refăcut după concede].

GONGENI (-enesc) vb. tr. A nimici, a prăpădi: 
11 apuse că a concenlt pe vrăjmaş şl c& ae Întoarce biruitor 
(isp.) [concenie].

GONGENIE sf. Nimicire, prăpădire; 0/fen.: 
batâ-te conoeniai baiă-te norocull'iciAuş.) [vsl. kon- 
I 6 a n i j e ].

•GONGENTRA (-trez) 1. vb. tr. ® A strînge 
inIr'un centru, Intr’un punct: — căldura, razele solare; 
05: a-şl * toata dragostea asupra cuiva H ® ® A ţinea 
închis, a reţine H ® fi’ A scoate părţile apoase 
dintr’un lichid H ® iH A aduna trupele în acelaşi 
loc t ® J4 A chema la o perioadă de instrucţie.

2. vb. refl. ® A fi concentrat ţ[ ® A-şi aduna 
toată gîndirea asupra unui singur lucru [tr.].

*g6ngeNTR.^E sf. ® Faptul de a (se) 
C o li C e n t r a: eie cer, pe llngâ talent, o ■»... nelurbu- 
rată de alte preocupări (VLAH.i ţ[ ® jbi Chemarea com- 
plectaşilor sau rezerviştilor pentru o perioadă de 
instrucţie.

•GONGENTRAT adj. ® p. CONCENTRA HK © 
NţiCONCENTRAŢ H ® ^ Soluţie ~ă, alcool spirt
care conţine cit mai puţină apă K ® Puls»', ale 
cărui bătăi abia se simt H ® om închis, tainic, 
care nu spune altora ce gîndeşte sau nu îngă- 
due să-i ghicească cineva cele ce simte sau gîn
deşte.

•GONGENTRIG adj. Se zice 
despre circonferenţe care au a- 
celaşi centru (Şl 1415) [fr.].
*GONGEPE (-cop) vb. tr. ® A 

rămînea însărcinată {vorb. de o 
femeie), a zămisli H ® ® A năs
coci, a plăzmui, a închipui f ® A 
exprima in anumiţi termeni, a .
formula [lat. conclpere]. F,ec0In4cIentr(îceCUn*GONGEPlST = CONCIPJST. concentrice.
•GONGEPT [pl.-te)sn. ® +++ Idee, noţiune gene

rală t ® '= ciqrnA [fr.].
’ GONGEPT ACUL (pi.-ule) sn. * Cavitatea 

unde se formează celulele reproducătoare la crlpto- 
game [fr.].

•GONGEPŢIUNE, *CONCţ!PTIE sf. ® Zămislire 
t.® Facultatea sau telul de a înţelege, de a pri
cepe ceva K ® Idee, născocire, plăzmuire a minţii 
H ® înţeles, sens [fr.].

•GONGERT (pi.-te) sn. ® J Producţiune mu
zicală artistică, cu program ales şi execuţie îngri
jită, într’o sală publică: vocal, instrumentai, coral H
® J Localul unde se poate asculta această mu-

Fig. 1416. 
Concertinâ.

zică TI ® Pr. ext. Mai multe sunete sau glasuri 
ce se aud deodată H ® ® Acord, unire între mai 
multe persoane în vederea aceluiaşi scop ţ[ ® 0 
înţelegere între mai multe guverne In vederea unei 
acţiuni politice comune: -~ui european [fr.].
'GONGERTA (-toz) i. vb. intr. şi tr. d) J A da 

un concert; a repeta împreună o bucată de muzică 
spre a o putea cînta mai bine oînd va fi prilej ţ[ 
® A lua Înţelegere, a se înţelege, a chibzui, a 
proiecta împreună.

2. vb. refl. A se Înţelege, a se invoi, a se chibzui 
împreună cu mai mulţi în vederea executării unui 
proiect [tr.].

* GONGERT ANT sm. J = CON- 
CERTIST [fr.].
‘GONGERTINA (pi.-no) sf. J In

strument de felul acordeonului, cu 
feţele laterale exagonale (a) 1416)
[it.].
’GONGERTţST sm., concertjsiA 

(pi.-te) sf. J Care dă un concert, care 
cîntâ în Ir’un concert [tr.].
'CONCESIE sw CONCESIUNE. 
'CONCESIONAR sm. Cel ce a 

obţinut o concesi(un)e: unui din -'il 
ocnelor de sare... ne Invită... să-1 întovă
răşim la Bala-de-aramă (I.-gh.) [fr.].
'CONCESIUNE, 'CONCESIE sf. ®

Acordarea unui privilegiu 1f ® Cedarea unui drept 
H ® Renunţare la o opinie a sa, la o pretenţiune 
în favoarea altuia [fr.].
'GONGETAŢEAN sm. Care e din acelaşi oraş, 

din aceeaşi patrie cu altul [ref. după fr. conci- 
t o y e n].
'CONCHIDE (-id) vb. tr. ® A încheia, a is

prăvi (o cuvlntare, etc.) 11 ® A trage o conclu- 
ziune, o urmare 11 @ A-şi da părerea, a ti de pă
rere a hotărî înlrVn fel [lat. c o n c 1 u d o r e, re
făcut după închide).
'CONCHn^IE sf. % Scoică; 

coajă de scoică sau de melc 
(‘tl 1417) [gr.].
'CONCHISTA (-te) Sf. ® Cu- 

cerire: slavismul Işl Încerca con- 
chlsta prin bluxocraţle şl prin armată
(I.-GH.) ^ © Femeie ademenită 
prin cuvinte de dragoste: urmă
rit; de bărbatul uneia din conohlstele 
sale (I.-GH.) [it.].
'GONCIGLIG adj. A Pe acelaşi cerc [fr.]. 
'CONCILIA (-iiez) 1. vb. tr. ® A pune de acord, 

a împăca, a învoi H ® A arăta că nu e nici o ne
potrivire (în ce priveşte părerile, sentimentele, otc.) 
H ® A cîştiga, a dobîndi, a-şi atrage.

2. vb. refl. A se pune de acord, a se împăca, a 
se învoi [fr.].
'CONCILIABIL adj. Care se poate concilia 

HH © NEOONCILIABIL [fr.].
'CONCILIABUL (pî.-uie) sn. întrunire secretă 

pentru a se cbnsfătui, pentru a plănui ceva rău; 
consfătuire [fr.].
'CONCILIANT adj. împăciuitor ţH © NECON- 

OILIANT [fr.].
'CONCILIATOR,-TOABE adj. şi sm. 

f. Care mijloceşte o împăcare, împă
ciuitor [fr.].
'GONCpiiIU (pl.-lii) sn. fti ® Sobor, 

adunare d’e episcopi spre a se sfătui cu 
privire la unele puncte de doctrină sau 
de disciplină religioasă H ® — ecumenic, 
sobor, sinod la care luau parte episcopiii 
catolici din toată lumea [fr.]. B 

CONCmA {pl.-ni) sf. ® ♦ Un joc
de cărţi: vino de-tl lă partida de (ALECS.)
Ii ® F Bată-1 concina! blestem uşor, mai 
mult ironic, bată-1 noroculI (comp.
CONCENIE): o leşinat paipalecn, batfi-1 con- 
cinai (ALECS.) [ngr. xovTotva< sl. k o n- 
6 i n a ,,sfîrşit”]. I4?8’
'CONCIPIST, CON TIP IST sm. Scrii- lConl1P1st 

tor(aş) într’o cancelarie^ copist, can- (epoca fa- 
celarist, cenuşer (®j 1418) [germ.], nariota).

CON-
CON

Fig. 1417-
Conchilie.
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CON-
CON

flWI«rK*5Wi-TJ
Fig. 1419. Conciu. 
maramă: nevestele se

. 'CONCIS adj. Scurt şi cuprinzător [fr.]. 
'CONCţSTA = CONCHJSTA.

OCQNCIU (pi.-ciur!) sn. © Olten. Tr.-Carp. Cerc 
de fier sau de lemn, lat de 3-4 cm. şi ou diametrul 
atu de mare Incit să poată, 
intra prin el creştetul ca
pului; e căptuşit cu pînză 
şi e purtat de femeile mă
ritate ca un fel de cunună 
pe care se îngrămădeşte 
părul; capul se îmbrobo
deşte apoi cu o basma, 
cu un ştergar sau cu o
plapt&nâ cn » si se îmbrobodesc cu ştergare lungi (vlah.i 1
® Trans. Nişte coarne de sîrmă. căptuşite cu lină, 
pe care ic poartă femeile pe cap şi peste care se 
pune oeapsa (iH 1419) [ung. k o n t y].
O CONCIULEŢ (pi.-eţe) sn. dini. CQNCIC. 
•CONCIZIUNE, ’CONCIZIE s/. a? Scurtime, în

suşirea stilului de a arăta ideile pe scurt, în puţine 
vorbe [fr.].
'CONCLAV sn., 'CONCLAVA (pi.-ve) s/. cri © A-

dunare de cardinali pentru a alege un papă II ® Lo
cul unde se adună cardinalii pentru alegerea papei
[Ir-]-
'CONCLUDENT adj. Care dovedeşte bine, în 

mod neîndoios [lat. concludensl.
'CONCLUZIUNE, 'CONCLUZIE sf. © încheiere 

(a unei cuvintăr’i, a unei consfătuiri, etc.) Ii ® 4î7 
Urmare, consecinţă (a unui argument, a unui ra
ţionament) ţ[ @ pl. rt Rechiziţiile, părerile ministe
rului public într’o pricină; cererile împricinaţilor 
într’un proces [fr.].

■CONCLUZrv adj. Prin care se arată o conclu
zie [fr.].

"CONCOMITANT, 'CONCOMITENT adj. Care se 
întîmplă în acelaşi timp [fr.]. 
'CONCOMITANŢA, 'concomitenta (pl.-ţe) sf. 

Existenţa în acelaşi timp a' două sau mai multe 
lucruri [ir.].

'CONCOMITENT... sw CONCOMITANT... 
'CONCORDA.'(-cord) vb. intr. A corespunde, a 

fi de acord-, a o'onglă- 
sui, a se potrivi [fr.].

'CONCORDANT 
adj. © Careconc’ordă, 
care se potriveşte H ® 

straturi <^e, stra-. 
turi geologice aşezate 
paralel unele peste 
altele (Dl 1420) [fr.].
'CONCORDANŢA 

(pL-te) sf. © Conglă- 
suire, conformitate,
potrivire întocmai î ® rt? Acordul între cuvinte 
H ® csi Carte care cuprinde toate cuvintele din 
Sfînta Scriptură, aşezate în ordine alfabetică, cu 
indicarea locului unde se găsesc întrebuinţate t 
© de atratitlcsţiune, stratificaţiune în care
păturile geologice sînt aşezate paralel uncie peste 
altele [fr.].
'CONCORDAT (pî.-aie) sn. © (gţ Tratat în

cheiat între papa şi guvernul unei ţâri cu plivire 
la afacerile religioase H ® * învoială făcută între 
un falit şi creditorii săi, în urma căreia comerci
antul conduce mai departe afacerea în condiţi- 
unile stabilite [fr.].

'CONCORDATAR adj r: Se zice despre un 
falit care.a obţinut’un concoidat [fr.].

'CONCORDIE sf. Bună înţelegere, unlie între 
persoane [lat.i.

"CONCRET adj. © 0> Se zice despre un ter
men, care exprimă totdeodată subiectul şi o cali
tate a lui: casă mare e un termen concret, pe cînd 
m&rime e un termen abstract ţi ® ± Numdr »•, nu
măr însoţit şi de termenul care exprimă felul uni
tăţilor: expresiunea 10 cârti e un număr concret, 
pe cînd 10 (luat singur) e un număr abstract ţi 
@ Qi îngroşat,. întărit, învirtoşat, solidificat [fr.]) 
'CONCRETIZA (-izez) vb. Ir. \ da un caracter, 

un sens. concret [fr. con crete r]. 
"CONCREŢIUNE sf. ® Învîrtoşare, solidifi-

Fig. 1420.
Straturi concordante.

care (a unui lichid) H ® Unire, strîngere a mai 
multor părticele într’un corp solid: ~ pletroaeâ, cai- 
caroasă 1] ® .#■ Nume dat unor produse solidificate 
Care se îngrămădesc în ţesături, la încheieturi, în 
ficat, etc.: calculele elnt nlete concretlunl [fr.].

"CONCUBINA (pî.-ne) sf. Ţiitoare, femeie care 
trăeşte cu un'bărbat, fără a fi cununată cu el [fr.].

"CONCUBINAJ (pi.-aje) sn. Traiul bărbatului 
cu femeia fără a' fi căsătoriţi [fr.].

'CONCURA (-urez) vb. intr. ® A lucra împreună, 
a coopera, a tinde către acelaşi scop ţi ® A se lua la 
întrecere, a intra în concurenţă spre a obţine pri- 
mult loc; a se prezenta împreună cu alţii la un con
curs II ® V A face concurenţă [fr.].

"CONCURENŢI, adj.® Care face concurenţă 
H ® Care lucrează în vederea aceluiaşi scop; Q 
forţe ■»e, forţe ale căror direcţii trec toate printr’un 
acelaşi punct; A drepte -»e, cate trec prin acelaşi 
punct.

2. concurent sm., concurenta (pi.-te) sf. © Per
soană care umblă să dobîndoască acelaşi lucru pe 
care-1 urmăresc şi alţii ţ[ ® Cel ce face concurenţă 
altor persoane care fac acelaşi negoţ sau care au 
aceeaşi profesiune [fr.].

'CONCURENŢA (pi.-ţe) sf. © Pretenţiunea pe 
care o au, silinţa ce-şi dau mai multe persoane, 
de a dobîndi acelaşi lucru H ® Cgd întrecere, riva
litate între negustori, meseriaşi sau oameni de 
aceeaşi profesiune de a vinde mai mult sau mai 
eftin, de a face mai bine, etc. ţţ ® Pinâ la concurenţa 
do..., pînă la împlinirea, la atingerea, sumei de...
[fr-]-

"CONCURS (pî.-suri) sn. © Conlucrare, coope
rare, faptul de a concura: — ul umezelii şi al căldurii ţ[ 
® Ajutor, sprijin: avea ordine să ceară -«-ui autorităţilor 
locale ii.-GH.) t ® Coincidenţă, întîlnire: un de îm
prejurări fatale li făcuse să piardă mult timp (bAlc.i ţ|
© întrecere între concurenţi pentru dobîndirea 
unui premiu, unui post, etc. [fr.].

"CONCUSIONAR sm. Funcţionar vinovat de 
conousiune [fr.].

'CONCUSIUNE sf. Jaf în banii Statului; abuz 
comis de un funcţionar care încasează în folosul 
său bani ce s’ar cuveni Statului, matrapazlîo [fr.].

CONDAC1 (pî.-ace) sn. cn} Cîntare scurtă bise
ricească ce' se recită zilnic în cinstea unui sfînt: .^ui 
umple sacul şl troparul hambarul icrg.i [vSÎ. < gr.].

CONDAC- (pl.-ace) sn. ® iţ»' Mîner de fere- 
strău ţi ® ^ Stratul, patul puştii [tc.].

'CONDAMNA (-damn) vb. <r. © rt A da cuiva, 
prin judecată, o pedeapsă pentru faptele sale, a 
OSîndi ţi A sili, a obliga: ~ pe cineva să tacă ţ[ 
® A blama, a critica, a desaproba: purtarea
cuiva ţi © / un bolnav, a declara că nu se mai 
poate vindeca ţţ © nîj o fereastră, o uşă, a le astupa, 
a le închide astfel Incit să nu se mai deschidă [fr.].

"CONDAMNABIL adj. Care merită a fi osîn- 
dit, de condamnat ţiţl © necondamnabil [fr.].
' CONDAMNAT (A) adj. p. (şi sm. /.) condamna. 

© its Osîndit ţi ® / Bolnav care nu se mai 
poate vindeca ţi ® gîa Fereastră, uşă «-ă, astupată, 
închisă astfel îneît să nu se mai poată deschide. 
OCONDEIA = ÎNCONDEIA.

CONDEIÂŞ, OCONDEIES (pf.-şe) sn. dim. CON- 
DEIU.

CONDEIU (pl.-ele) sn. ® Pană de scris: intin- 
slnd... condeiul de pană de glscă In călimârlle de la briu 
(L-G'.Ho; de plumb, creion; de piatră, creion de ar- 
de^ie ţi ® (£,1 Scris, scrisoare: are — citeţ; a trece cu 
condeiul, a nu mai pomeni în scris, a lăsa afară: 
mal slnt ţări şl mal mărunte, care le trec cu condeiul, pentru 
zăbavă iM.-cosT.) ţi ® V Sumă de bani trecută într’o 
socoteală, într’o condică pentru o anumită chel
tuială: răspundeţi de... este vr’un In cheltuele afară din 
cale? (LET.); a trage condeiul [sau condeie), a înşela (în- 
căreînd o socoteală); a minţi: cu steagurile de alal ăerl 
ţl-a Ieşit bine; al tras frumuşel condeiul (Car.) ţ| © Beţişor 
de lemn cu care se hmegresc sprîncenele: chiar de 
n’ar avea sprlncenlle trase ca din (dlvr.) ţ) ® Beţişor 
de lemn cu un cioc de alamă, la unul din capete, 
cu ajutorul căruia se încondeiază ouăle de Paşti 
[ww chjşitA2) ţi ® Mold. Par lung care, împreună
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cu lopata, formează cîrma plutei: plutaşii iasă con
deiele din mllni şl privesc pe dealnil, nepăsători (VLAH.) ^
® Mold. Lemnul de care se împinge scrînoiobul 
spre a se învîrti [gr. biz. kovSu'mov], 

'GONDEMNA = CONDAMN*.
"CONDENSA (-sez) 1. vh. tr. ® 15 A strînge, a 

îndesa un corp astfel incit să ocupe mai puţin 
spaţiu, a reduce la un volum rnai mic, a face mai 
puţin dens {vorb. In spec. de gaze, de aburi): ae
rul ţ ® © A exprima în mai1 puţine cuvinte, a 
prescurta: a-şl^ glndlrea.

2. vp. refl. 15 A se strînge, a se reduce la un vo
lum maf mic {vorb. de moleculele unui corp) [fr.].
•GONDENSABILITATE s/. 15 Starea, însu

şirea unui corp care poate li condensat [fr.].
"CONDENSATOR sm. şi (pi.-oare) sn. ® 15 

Aparat cu ajutorul’ căruia se condensează un gaz, o 
forţă motrice, etc. 5 © Jî Aparat pentru a acumu
la electricitatea ( >T 1421): butelia de Leyda este im *

Fig. 1421. 
Condensator.

Fig. 1422. Condensator 
variabil, v

•electric; variabil, condensator cu capacitate varia- 
bilă, întrebuinţat în radiofonie ([H] 1422) ţ © 15 Sis
tem de lentile care strînge razele luminoase [Ir.].

"CONDESCENDENT adj. Care are condes
cendenţă, care condescinde [fr.].

"CONDESCENDENŢĂ (pi.-tel sf. Faptul de a 
împlini cu bunăvoinţă cererea sau pretenţiunile 
cuiva. în spec. a unui inferior, lăsînd de o parte 
ori-ce mîndrie sau autoritate [fr.].

"CONDESCINDE (-clnd) vb. intr. A îmnlini 
voinţa cuiva, ’a consimţi să satisfacă pe cineva, 
renunţînd în parte la autoritatea sa sau la drep
turile sale [Ir.].

CONDICĂ (pî.-cl) sf. ® Registru, carte unde 
se în’scriu diferite acte, socoteli, etc.: condica mănă
stirii; a_trece Inf ® rt t Codice: Condica Iul Ipsl- 
lante [ngr. ].

GONDIGAR sm. ţ Scriitor într’o cancelarie 
care înscria diverse acte în c p n d 1 c e. care ţinea 
condicile; registrator; arhivar: ~ui in picioare ii citea 
jălblle (i.-GH.).

GONDIGUŢĂ (pi.-te) sf. ® dim. CONDICA •[ 
® Cărticică de servitor prin care se constată iden
titatea purtătorului, locurile unde a slujit, etc.

"CONDIMENT (pi.-te) sn. X Substanţă care 
se amestecă în bucate spre a le da mai mult gust 
sau pentru a tace digestiunea mai uşoară, ca sarea, 
piperul, cimbrul, etc. [tr.].

"CONDISCIFOL sm. f Gonşcolar, tovarăş de 
studii, camarad de şcoală [tr.].

"CONDIŢIE iw CONDITIONE.
" GONDiŢIONAL i.adj.® Supus la oare-care con

diţii II ® a? Care arată o condiţie: propozitlnne —ă.
2. sbst. 03 Modul verbului care exprimă o ac

ţiune .supusă unei condiţii (numit impropriu şi
optativ) Ex.: m’ăş plimba daoă n’ar plona [fr.].

"CONDIŢIONAT adj. Făcut după anumite con- 
diţiuni, într’un fel anumit; bine-~, care împlineşte 
condiţiunile cerute, bine făcut, în bună stare ţlH
© NECONDIŢIONAT [fr.].

"GONDIŢiyNE, "CONDIŢIE sf. ® Rangul so
cial, starea socială a unei persoane; de bună 
de neam, de seamă, dintr’o stare mai bună H 
© Situaţiune materială ţ] © Calitatea cerută, ce
rinţă t ® Obligaţiunea, îndatorirea ce-şi ia cineva 
sau care se impune cuiva printr’un contract, 
printr’im tratat, etc. [fr.].

"GONDOLEANŢĂ (pi.-te) sf. Cuvinte prin care 
arătăm cuiva parteâ ce luăm, durerea ce simţim 
noi inşine la nenorocirea ce l-a lovit [fr.].

"CONDOR sm. i Vultur mare din America de CON-

Fig. 1424. 
Condotier.

Sud, cu.capul golaş; e cea mai mare din păsările 
răpitoare (Sarcorhamphus gry- 
phus) (>’) 1423): Purttnd emaialzl 
tu liunte cit oul de (Alecsj [fr.].

"CONDOTIER sm. ® Odi
nioară, în I-’ 
talia, căpitan 
de soldaţi mer
cenari @1424) 
f ® Astăzi: 
soldat aven
turier [it.].
O CONDRA 
(-diez) vb. refi.
Mold. A se cer
ta [condră]
OGQNDRĂfTpr 
(pf.-rejs/.Afo/rf.Vb 
Ceartă, sfadă, 
neînţelegere , Fig. 1423.
[contra]. . Condor.

CONDRĂŢEL sm. F Parazit (purice, pă
duche, etc.): Arapii, cit de curaţi să fie, tot se găsesc 
condrăţel In capul lor (isp.><

"CONDUCĂTOR, -TOABE adj. şi sm. /. ® Care 
conduce ©' [neconduoAtor 1ţ ® '6 Bun, 
rău — de căldură, de electricitate, se zice de un corp 
prin care străbate uşor căldura sau electricitatea.

"CONDUCE (-duc) 1. vb. tr. ® A duce pe cineva 
undeva: a'-» copiii la plimbate' H ® A însoţi, a pe
trece : l-am condus plnă la poartă ][ ® A mina: * o tră
sură 1f ® A cîrmui: o barcă t ® ® A avea pri
veghere peste ceva, a avea comanda, a ti căpete
nia: — o oştire, un popor H ® A ti tn capul unei afaceri, 
unei întreprinderi H © apa, a o tace să curgă 
pe ţevi, pe canaturi, etc. t ® A călăuzi: raţiunea 11 
conduce.

2, vb. intr. A duce la, a merge pînă la, a se în
drepta spre: acest drum conduce spre oraş.

3. vb. refl. A se purta [lat.].
"CONDUCT (pi.-te) sn. ® Ţeavă, jgheab, bur

lan, urloiu’, canal îngust pentru circularea unui li
chid, unui gaz, etc. 1î ® £3 ~ auditiv iw auditiv 
[lat.].
"CONDUCTIBIL adj. 15 ^ Care poate trans

mite căldura şi electricitatea ţlţj © neconducti-
BiL [tr.].

"GONDUGTIBILITATE sf. 15 M Proprietate 
a corpurilor de a lăsa să treacă prin ele căldura sau 
electricitatea şi de a Ie transmite corpurilor ve
cine ,1111 © neconduotibilitate [fr.].

"CONDUCTOR sm. ® Conducător n ® iftfea. — de 
tren, de trâmvaln, de diligentă, etc.. Slujbaş însărcinat 
CU serviciul pe lingă călătorii unui tren, unui tram- 
vaiu, etc.: arăţi tichetul —ului care vine şi ti-1 timbrează 
cu cleştele (I.-gh.) H ® — de poduri şl şosele, funcţionar 
CU titluri inferioare inginerului, care supraveghează 
lucrările de şosele, etc. r ® *5 Corp care trans
mite căldura sau electricitatea; de paratrăsnet (sau 
de paratoner), lanţul de fire metaUce sau varga de 
metal care pune paratonerul în comunicaţie cu 
pămîntul [fr.].

"CONDUITĂ (pJ.-te)s/.Pur- 
ţare (bună s'au rea), felul de a 
se purta [fr.].

CONDUR sm. ® s. Pan
tof fin, îinpodobit cu broderii 
de fir sau de mătase, purtat 
odinioară de femeile de la ţară:
pe tle-caxe noapte rupeau clte o pe~ < 
reche de de m&tase albă, dăn
ţuind (isp.) li (D ^ CONDIşIhUii-
doamnei, plantă acăţătoare, 
originară din Peru, cultivată 
pentru florile ei mari, gal
bene-roşcate; numită şi ,,căl- 
ţunaş”, „lobidrag” etc. rjro- Con^;?ul.ID402a5mnei, 
paeolum majus) 1425): In
poiană maiyin Insă elegante floricele, Unele ’n condurll-Doam- 
nel şl 'n rochlţl . de rlndunele (ALECs.i [tc. k 0 n - 
d u r a].

CON
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CON
CON- 'CONETABIL sm- a Odinioară, în Franţa, 

primul ofiţer militar ai Coroanei, care avea co
manda generală a armatelor [fr.]. 
t GONTpŢ sbst. ® t Sfirşit H ® Mold. A lace oulva 
—ni, a-1 da gata, a-i da lovitura de graţie [vsl. 

k o n I cI].
'CONEX adj. Care are legătură, strîns unit:

alaoeri »e [fr.].
'CONEXITATE s/. Raportul oare există între 

două sau mai multe lucruri: atentatul In contra lut 
Vodfl Blbeeou nu avea nici o »cu partidul revoluţionar (I.-gh.)
[Jr.].
'CONEXIUNE sf. Legătură între unele lu

cruri, unire [fr.].
'CONFECŢIONA (-onez) vb. ir. A face, a fa

brica [fr.].
'CONFECŢIONATOR sm. tjd Cel ce confec

ţionează (în spec. haine în mare cantitate) [fr.].
'CONFECŢIUNE, 'CONFECŢIE sf. ® Faptul 

de a confecţiona H ® V Fabricare în cantităţi 
mari de obiecte, în spec. de haine care n’au fost 
comandate, care nu stat făcute pe măsură H ® 
Obiectul însuşi fabricat, în spec. haină gata, care 
n’a fost făcută după măsură [fr.].

'CONFEDERA (-crez) vb. ir. şi refl. O A (se) 
strînge, a (se) uni într’o confedcraţiune [fr.].

'CONFEDERAT sm. 0 Care face parte din- 
tr’o confedcraţiune [fr.].

'CONFEDERATIV adj.0 Care ţine de o con- 
federaţiune, privitor la o confedcraţiune [fr.].
' CONFEDERAŢIUNE, ' CONFEDERAŢIE Sf. ® 
© Unire a mai multor State care, conservîndu-şi 
autonomia, au un guvern central pentru intere
sele generale, oare le reprezintă în străinătate, etc. 
11 ® iH Alianţă temporară între mai multe State 
împotriva unui vrăjmaş comun [fr.].

■ CONFERENŢA, 'CONFEBJNTA [pi.-le) sf. ® ^ 
Discurs pronunţat în public asupra unui subiect 
ştiinţific, literar, etc. II ® Convorbire, consfătuire 
între mai multe persoane pentru a regula o afa
cere importantă H ® © întrunire de diplomaţi 
spre a se constatul asupra unei chestiuni politice H 
® l» Întrunire a profesorilor spre a se oonsfătui 
asupra unor chestiuni privitoare la şcoală sau la 
şcolari [fr.].

'CONFERENŢIAR sm. ® Cel ce ţine o con
ferinţă, un discurs ÎI ® Profesor la o şcoală su
perioară, la o universitate, care face cursuri spe
ciale sau în legătură cu materia predată de pro
fesorul titular al catedrei [fr.].

'CONFERI (-îer) 1. vb. ir. ® A dă, a acorda, a 
hărăzi: * un titlu, o decoraţie, etc. H ® A compara.

2. vb. inlr. A discuta, a se consfătui, a se chib- 
zui [fr.].

'CONFERINŢA m- CONFBRENTA.
'CONFESA (-sez) 1. vb. ir. A mărturisi.
.•ţ. vb. refl.'ai A se-spovedi [fr.]. 

'CONFESIONAL 1. adj. Privitor la con
fesiunea do credinţă.

2. (pl.-aluri) sn. Locul unde du
hovnicul ascultă spovedania (fa]
1426) [fr.].

•CONFESIUNE sf.® ai Mâr- ] 
turisire {în spec. a păcatelor), 
spovedanie 1j @ Declararea 
credinţei religioase a cuiva; cre
dinţă, religiune H ® pl. Me
morii în care autorul mărturi
seşte greşelile pe care le-a comisţ 
în viaţă, spovedanie a vieţii, 
autobiografie sinceră [fr.].

'CONFESOR sm.srit Duhovnic 
[fr.].
'CONFETTI sf. pl. Bucăţele mititele de hîr- 

lic colorată, de formă rotundă, cu care se bate 
lumea la baluri, etc. [fr. < it.]. 
î GONFETURI = COFETUBI.
'GONFIA (-lez) 1. vb. tr. A încredinţa, a încrede. 
2. vb. refl. ® A se încrede K ® A-şi spune taina 

[fr.].
'CONFIDENT sin. ® Om de încredere, cror 

dincios, persoană căreia i se încredinţează gtadu-

Fig. 1436. 
Confesional.

rile cele mai ascunse, toate tainele, etc. H ® O 
Personaj de teatru căruia eroul piesei U încredin
ţează toate tainele [fr.].
•confidenţa [pl.-te] sf. Destăinuirea, îm

părtăşirea unui secret; iu—, ta taină [fr.].
'CONFIDENŢIAL adj. Care .se face sau se zice 

în mod tainic, care nu trebue destăinuit altuia:
ordinsorlsoare HH © NE CONFIDENŢI AL [fr.].

• GONFIENT adj. încrezător [fr.].
'CONFIENŢA (pl.-te) sf. încredere: se duce la

un medio tn oare crede că poate să alba (i.-gh.) [fr.].
• GONFIGURAŢIUNE, 'CONFIGURAŢIE sf. For

ma exterioară a urnii corp [fr.].
'CONFINII sf. pl. • Hotare [fr. confins].
'GONFiRMA (-Urm) vb. tr. ® A Statornici H 

® A întări, a ratifica ® A adeveri, a dovedi pe 
deplin, a aduce dovezi sigure [fr.].

•CONFIRMARE, 'CONFIRMAŢI(UN)E sf. ® Fap
tul de a confirma; statornicire; întărire, ra
tificare, adeverire 1] ® rt Menţinerea de către .0 
curte superioară a unei .judecăţi pronunţate de uh 
tribunal inferior IUI-© neconfibmare f ® „nt Mi- 
ruire, întărirea botezului de către episcop (la ca
tolici) [fr.].

•CONFISCA (-fisc) vb. ir. ® sa A lua pe seama 
fiscului, a Statului, averea cuiva pentru vre-o 
crimă sau călcare a legilor H ® li A lua unui elev 
un lucru oprit în şcoală [fr.].
t GONFISGARISI (-Isesc) vb. tr. = CONFISCA.
'CONFISGAŢIUNE, 'CONFISCATIE Sf. Faptul 

de a confisca [fr.].
• CONFLAGRAŢIUNE, 'CONFLAGRAŢIE S/. ®

înflăcărare, aprindere generală: "a unei planeta 1[ 
® ® © Revoluţiune mare ce pune în mişcare 
toate spiritele; războiu general: ~ europeană [fr.].

'CONFLICT (pl.-te) sn. ® H Ciocnire, lovire, 
luptă: --ui Intre oştiri 11 ® ® Rivalitate între pa
siuni sau interese contrarii t ® rt Ceartă, luptă 
între două autorităţi judiciare 
sau administrative cu privire 
la competenţa lor, la dreptul 
pe care susţine fie-care că-1 are 
de a judeca o pricină [fr.].
•confluenţa (pl.-te) sf.

9 Locul unde se întîlnesc două 
rîuri şi se varsă unul într’al- 
tul (11 1427) [fr.].
•GONFOCAL adj. B A Care 

are aceleaşi focare [fr.].
'CONFORM 1. adj. ® La fel, 

asemenea,’ potrivit (cu), ce se 
potriveşte (cu) HH © Nţiconform H ® A Cu păs
trarea unghiurilor: transformare —ă.

2. adv. ® Potrivit (cu) t ® întocmai [fr.].
'CONFORMA (-moz) 1. vb. tr. ® A potrivi, a 

face să fie potrivit, să fie asemenea.
2. vb. refl. ® A se face asemenea H ® A se su

pune : ~ unul ordin H @ A se da după împrejurări 
după vreme [fr.]. ’•

' CONFORMAT OR (pl.-toaro) 
sn. Aparat de care se servesc pă- 
lărierii pentru a lua forma exactă 
a capului (1 1428) [fr.].

•CONFOHMAŢIUNE, 'CON
FORMAŢIE Sf. ® Faptul de a (se) 
conforma, conformare H ®
Felul, chipul cum e făcut, cume/ 
conformat corpul sau organul la ţ 
un om sau la un animal; vitiu de 
defect fizic (d. e. o cocoaşă, etc.)
[fr.].
'CONFORMIST sn. enf Nume 

dat, în Anglia, celor ce se con
formează prescripţiunilorreligiunii dominante [fr.].

'CONFORMITATE sf. Potrivire, asemănare 
între două sau mâi multe lucruri; raportul într? 
două lucruri conforme; in -*■ ou, donform cu HH © 
neconformitate [fr.].

'CONFORT (pî.-turi) sn. înlesnirile vieţii ma
teriale, bună-stare materială: duce lipsă de ; casă 
cu modern, casă construită după toate cerinţele 
igienei şi vieţei moderne [fr.].

Fig. 1427. 
Confluenţă.

Fig. 1428. 
Conformator.
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•CONFORTABIL adj. Care procură confort:
locuiniftoă ^ MţlCONIOHTăBlL [fr.].
•CONFBiăTE sm. © Fie-care din membrii ace

luiaşi corp ÎI ® Fie-care din persoanele de aceeaşi 
profesiuiie {in spec. despre medici şi ziarişti) 
[f r a t e, refăcut după fr. confrăre].
•CONFRATEBNITATE sf. înfrăţire, rapor

turi prieteneşti între m’embrii aceluiaşi corp [fr.].
•CONFBÂŢIE sf. Asociaţiune: o '**■ cete e’e Întins 

ca o pecingine asnpra Europei Intiegl (|.-gh.) [frăţie, re
făcut după fr. c o n f r 6 r i e].

•CONFRUNTA (-irunt) vb. Ir. © A pune două 
sau mai multe persoane faţă în faţă spre a vedea 
dacă spusele lor se potrivesc H © A compara [fr.].

•CONFUNDA (-Innd) 1. vb. ir. © A amesteca 
de-a-valma ŞI ® A nu putea deosebi un lucru de 
altul, o persoană de alta, a lua unul drept altul t 
® ® A lăsa ruşinat, a da de ruşine, a umili H ® ® 
A încurca, a turbura, a zăpăci, a ului H ® ® A 
uimi, a pricinui o mare uimire.

2. vb. refl. © A se amesteca, a se contopi t 
®-A se încurca; a se învălmăşi; a se zăpăci, a se 
ului t ® F A ee ~ In scuze, In complimente, etc., a 
face prea multe scuze, etc. [fr.].

•CONFUZ adj. © Amestecat de-a-valma II ® 
Nedesluşit, nelămurit, încurcat: sgomot»'; emin- 
tiri/~e H ® Ruşinat f ® Uluit, uimit [fr.].
•CONFUZIUNE, 'CONFUZIE sf. © Faptul de a 

confunda, confundare ' H © Amestec(are) de-a- 
valma, amestecătură t ® Ruşinare, ruşine, umi
lire I ® încurcare, încurcătură, învălmăşeală; 
uluială, zăpăceală t ® Uimire t ® Turburare, 
vălmăşag, arababură [fr.].

•CONCEDIA... = CONCEDIA...
•congela" (-elez) vb. ir. fi A face Să îngheţe, 

a îngheţa [fr.'].
•congelator (pl.-toare) sn. fi Aparat pen

tru a congela lichidele [fr.].
• conGELAŢIUNE s/. © fi ■ îngheţare, tre

cerea unui lichid l’a starea solidă sub influenţa fri
gului I ® Desorganizarea cărnurilor, ţesăturilor 
organice prin îngheţ [fr.].
'CONGENER adj. De acelaşi gen sau de aceeaşi 

speţă'cu altă "fiinţă [fr.].
• CON GENITAL adj. f Din naştere: se zice 

despre defectele "corpului sau boalele cu care s'a 
născut cineva [fr.].

•CONGESTIE IV CONCESTIVNE. 
•CONGESTIONA (-onez) 1. vb. ir. ® f A pro

duce o congestiune t ® ® A îngrămădi prea 
multă lume într’un loc.

2. vb. refl. / A i se sui sîngele (în cap, etc.) 
în ""urma unei congestiuni [fr.]. 
•CONGESTIONAT adj. © p. congestiona •]

® ®: dlntr’o schimbare de puls In noastră capitală
(VLAH.) .
’CONGESTIUNE, 'CONGESTIE sf. f îngră

mădirea sîngelui în vasele unui organ [fr.].
•CONGLASUI (-uesc) vb. intr. A fi de acord, a 

fi la fel; a se rosti unanim [glas, refăcut după 
germ. Obereinstimmen].

• CONGLASUIRE sf. © Faptul 
de a conglăsuiŞI® Unani
mitate : propunerea pentru ponclu se prl- 
meşte In ^ (Negr.) .

•CONGLOMERAT {pl. -ate) sn. 
îngrămădire de substanţe mi

nerale deosebite, de pietriş, etc., 
legate între ele printr’un ciment 
(D 1429) [fr.].
•CONGLUTINA (-inez) vb. ir. şi 
refl. A (se) lip"i, a (se) înclei 
[ir.-].
•CONGREGAŢIUNE,' CONGRE

GAŢIE sf. tnt © Adunare de călugări sau dc 
preoţi mireni supuşi la aceleaşi regule, la acelaşi 
fel de viaţă H ® Asociaţiune religioasă [fr.l.
•CONGRES (pl.-eso) sn. © & Adunare de mi

niştri plenipotenţiari spre a lua hotărîri asupra 
unor chestiuni de politică internaţională ţî ©I 
Corpurile legiuitoare (Camera şi Senatul înlru- 
nite), in Statele-Unite H ® Adunare de învăţa[i,

I.-A. Candrea. “ Dicţionar enciclopedic ilustrat.

Fig. 1429-
Conglomerat.

CON
de oameni poliiici sau de partizani ai aceloraşi CON- 
idei: stiiniitic [fr.].

•CONGBESISTsm. Membru al unui congres [fr.].
•CONGHUţNT adj. ± Două numere se zic—e 

faţă de un al treilea, dacă diferenţa dintre pri
mele două e divizibilă cu al treilea [fr.].
•CONGBUţlNŢA sf. © ± Relaţiunea între 

două numere congruente t ® A Sistem de drepte 
care depind de doi rarcmetri [fr.].

'CONIAC (pl.-acpri) sn. S Un fei de rachiu pre
parat întîiu la C o g n a c (localitate în Franţa), 
apoi imitat pretutindeni.
'CONIC 1. adj. A ® De forma unui con, 

ţuguiat H © Secţiuni »e, secţiunile iăcute printr’un 
plan in conul de revoluţie.
2. cQNicA sf. Secţiune conică [fr.].
• CONICITATE sf. Forma conică a unui 0- 

biect [fr.].
•CONIFţB t. adj. ♦ Care produce cucuruzi, 

ca bradul,"pinul, etc.
2. coNiFEREs/. pl. Familie deplanterăşinoaseca 

bradul, moliftul, pinul, care ajung la o mare înăl
ţime şi ale căror fructe se numesc „cucuruzi" [fr.].
•CONIROSTRU 1. adj. i Al cărui cioc e în 

formă de con, ca la vrabie, ciocirlie, canar, etc.
2. coNiROSTBE sf. pl. Familie de păsări cu ciocul 

gros, de formă conică [fr.].
CONIŢA (pi.-te) sf. — COCONITA: Ia trei luni după 

moartea letel, s’a dus şl conl|a (qrl.) .
■CONIVENT adj. A Care tind să se apropie de 

extremitate: petale~-e [fr.].
•conivenţa (pi.-te) sf. Complicitate , (din 

slăbiciune sau rea voinţă, sau din cauza trecerii cu 
vederea a greşelii comise); a 11 ae.~ cu cineva, a fi 
înţeles cu cineva [fr.].
•CONJECTURA (-urez) vb. ir. A judeca după o 

aparenţă, după o" închipuire, după o probabili
tate [fr.].
•conjectura (pi.-uri) sf. Judecată înte

meiată pe aparenţe, pe simple păreri sau închi
puiri [fr.].

•CONJUGA (-jug) vb. ir. ar A rosti sau a scrie în 
ordine gramaticală toate formele aceluiaşi verb [fr.].
•CONJUGAL adj. Privitor la căsătorie, casnic:

viată [fr.]."
■CONJUGARE sf. © Of Faptul de a'Ţţcon- 

j u g â t ® âz Totalitatea formelor pe care le 
poate avea un .verb 1f © ro Fie-care din clasele 
în care se grupează verbele după terminaţiunea 
lor (in spec. la infinitiv sau la indicativul [pre
zent) ţi ® Forma cea mai simplă de reproducere 
sexuală; constă în unirea a două celuleLcare dau 
naştere astfel unei alte ce
lule.

•CONJUGAT adj. © 03 
pari. CONJUGA ţi ® Frunză-«'ă, 
frunză compusă ale cărei foli- 
ole sînt dispuse perechi pe
rechi. de o parte şi de alta a 
peţiolului ([®] 1430) ţi © fi 
A ± Care corespund unul, 
altuia în mod bine determi
nat: focare —'e; Iperbole >^e.

• CONJUGAŢI(UN)E s/.=
CONJUGARE.

•CONJUNCTIV 1. adj. Oj 
© Care uneşte două vorbe 
sau două propoziţiuni: ,,şi”,
,,nlcl” slnt particule .«.e ţi © Lo
cuţiune ~ă, conjuncţiune for
mată din mai muite cuvinte, cum 
d. e. ca să, pentru ca, etc. ţ[ ® Pro
nume ~, pronumele relativ ţi ® nodul ’
— . subjonctivul.

2. (pî.-ive) sn. Modul subjonctiv 
[fr-].
•conjunctiva (pl.-ve) sf. g)

Membrană mucoasă care uneşte gio- 
bul ochiului cu pleoapele (IŞ) 1431)

•conjunctivita (pl.-te) sf. f Inflamaţiu- 
nea conjunctivei [fr.].

Fig. 1430. 
Frunze conjugate.

Fig. 1431. 
Conjunctiva.
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CON- -GONJUNGTVRA (pJ.-nrl) sf. ® Prilej t ® în- 
KI tllnire de împrejurări [fr.],

*GONJUNCŢIUNE, 'CONJUNCŢIE sf, ® Of Vorbă 
invariabilă care ’ uneşte între ele două cuvinte 
care îndeplinesc aceeaşi funcţiune în propoziţi- 
une, două părţi ale unei fraze sau două propozi- 
ţiuni dintr’o frază H ®. ☆ Poziţiunea a două 
corpuri cereşti care se găsesc pe aceeaşi .linie 
dreaptă cu centrul pămîntului [fr.].

*GONJURA (-iur) 1. vb. tT. şl inir. ® © A 
complota, a conspira, a unelti împotriva Statului, 
a Suveranului t ® A goni duhurile rele H ® ® 
A alunga, a îndepărta o primejdie, o nenorocire 
care ameninţă, etc.: şi ca a& conjur piaza rea... aruncam 
In mare, din timp In timp, ctte trei gologani (l.-GH.) ţj ® A 
ruga cu stăruinţă.

2. vb. refl. A se lega, a se uni împotriva cuiva 
Ifr.].

•GONJURAT adj. şi sm. © Care ia parte la 
un complot împotriva. Statului, a suveranului, 
etc. [fr.]. -

*GONJUHATOR srh. ® © Gel ce formează 
sau conduce o cohjuraţiune, un complot ţf ® Vră
jitor, fermecător, solomonar [fr.].
, * GONJURAŢIţJTJE, * ooNJDRăTiE sf. ® Com
plot urzit împotriva guvernului sau a suvera
nului t ® cbJ Ceremonie religioasă sau magică, 
rugăciune sau descîntec pentru alungarea duhu
rilor rele ® pl. Rugăminţi stăruitoare [fr.].
•C0NJ40GUI (-ueac) vb. inir. A locui împreună 

<i.-OT.) [locui, refăcut după fr. c o h a b i ,t e r].
'GONIiUGRA (-orez) vb. inir. A lucra împreună 

cu altul, a colabora [1 u c r a, refăcut după fr. 
collaborer].
OGONOGAR... = COUAcţlR...

GONOCHŢFTERIŢA ww oonopjşteritA. 
'GONOID (pî. -de) sn rt Suprafaţă născută 

de o dreaptă care se mişcă 
paralel cu un plan fix, se 
razimă pe o dreaptă şi ep; 
supusă la o a treia condiţie 'l 
[fr.].

GONOPţDÂ (pî.-de) sf.
♦ ® Plantă culinară, un 
soiu de varză al cărei cotor 
se termină printr’un mă- 
nunchlu de flori albe, dese 
şi vîrtoase, e şi singura 
parte comestibilă (= Trans.
„carfiol”) (Brassica oîe- s 
racea boirytis) ([®] 1432) IfT® buretele- m- 
BURETE ® [ngr.].

GONOPIŞTERIŢĂ,
COROPJŞNITA, CONOCHţFTE- 
ritA ipl.-te) sf. % Insectă 
care trăeşte sub pămînt, 
prin gunoaie şi mai ales 
prin grădini,.unde aduce 
mari stricăciuni (Gryllo- 
talpa vulgaris) (111 1433)
[comp. big. konopis- 
t i c a; formele (cu)ooan& 
chiiterită, etc. sînt refăcute
prin etim. pop; comp. şi Fig. I433.’conopi5terite. 
big. kukonosteku]. 6 ™ *

•GONOSAMENT (pî.-te) sn. a. Act prin care 
se constată încărcarea mărfurilor pe un vapor şi 
condiţiunile - de transport t [fr. c o n n a i s s e- 
ment]i
O GONOVAţ sbst. Frînghie de care se leagă caii 
în bivuac [rut. k o n o V j a z I].
•GONR'yPE = CORUPE.
*GONSAgRA (-sacrn) l. vb. ir. ® ni A închina 

lui Dumnezeu, Unei divinităţi; a tlrnosi (o biseri
că) K ® A destina în întregime; a-şi ~ viata mnnoii ţ[ 
® A tace sacru, venerabil 1f ® A sancţiona, a 
consfinţi.

.2. vb. refl. ® criţ A-şi închina viaţa divinităţii ţ] 
® A se destina în întregime: a şe/~ ştiinţei [fr.].

•GONSAGRAT adj. p: CONSACRA IU © NECON- 
bacrat 1( ® naf Închinat divinităţii II ® Destinat 
II ® Primit, autorizat t ® Consfinţit, sancţionat.

, Fîg. 143a. Conopidă.

’CONSANGUIN = CONSINOEAN.
. * GONSGIŞNT I». CONŞTIENT.

’GONSGRXPŢiyNE, ‘CONSCRIPŢIE sf. H în
scrierea anuală a tinerilor cari au împlinit vîrsta 
de 20 de ani şi pe cari legea îi chiarnă să-şi facă 
serviciul militar, recrutare [fr.].
‘GONSGRţS 1. sm. Soldat chemat de curînd 

să-şi facă serviciul militar, recrut.
2. adj. ^ Părinţii conscrişi, senatorii (In Roma 

veche) [fr. c o n s c r i t, refăcut după scris]. 
OGONSEGpiTE = CONSECUENT. 

‘GONSEGINŢA ww CONSBCUENTA. 
‘GONSEGUENT 1. adj. ® Care lucrează sau 

judecă potrivit"cu principiile salo, ale cărui fapte 
sau spuse se potrivesc cu cete săvîrşite sau spuse 
mai înainte 11H neconsecuent, inconsecuent ţ ® 
+++ Propozitiune ~ă, propoziţiune care se deduce din 
alta, numită ,,antecedenţă”.

2. consecuentA (pî.-te) sf. ® P+ Propoziţiune 
consecuentă K @ ± Al doilea termen al unui ra
port aritmetic H ® az Al doilea din termenii unui 
raport gramatical [fr.].

■ GONSEGUENŢA, ‘consecinţa (pî.-te) sf. ® 
Urmare, ceea ce urmează din cele zise sau făcute 
mai ’nainte; in »■, prin urmare HH © ne consecuentA. 
INConsecuentA H ® însemnătate, importanţă:, e 
nn om, lin lucra fără [fr.].
‘GONSEGUTIV adj.şiadv. Care urmează unul 

după altul, de-arîndul, pe rînd, în şir: două ziie~e 
tt © NE CONSECUTIV [fr.].
‘GONSEMN (pi.-ne) sn. H Toate îndatoririle 

' pe care trebue Să le respecte o santinelă sau un 
şef de post [fr. c ons i g n e, refăcut după semn].
‘CONSEMNA (-nez) vb. ir. ® A depune, a de

pozita, a da în păstrare cuiva o sumă de bani, măr
furi, etc., cu condiţiunea de a le înapoia la cerere 
sau a le da apoi unei alte persoane H ® A însemna, 
a trece într’un raport: Inştrucţlunlle pe care le aducea 
erau consemnate In portolollnl său (i.-gh.) ţ @ X A opri 
de a ieşi din cazarmă: — trupele [fr. c o n s i g h e r, 
refăcut după semna].
‘CONSEMNAŢItlNE, ‘CONSEMNATIE sf. ® Fap

tul de a consemna ţi ® Depozitarea, darea în pă
strare, a unei sume de bani, aunor mărfuri, etc., cu 
condiţiunea de a se înapoia la cerere sau a se 
preda unei alte persoane: casa de depuneri şl consem- 
natiuni [fr. consignation, refăcut după con
semn a].
‘CONSENS (pi.-suri) sn. împărtăşirea acelo

raşi idei, adeziune, consimţire [fr.].
‘CONSERVA (-serv) 1. vb. ir. A păstra în bună 

stare. Curat, neatins.
2. vb. refl. ® A se păstra K ® A-şipăstra sănă

tatea [fr.].
‘CONSERVA (pî.-ve) sf. ® X Ori-ce substanţă 

alimentară păstrată într’o cutie de tinichea sau 
într’un alt vas bine astupat; ~ de legume, de carne H 
® X Dulceaţă vîrtoasă făcută din zahăr şi o sub
stanţă vegetală ţ ® pl. Ochelari coloraţi spre a feri 
ochii de prea multă lumină [fr.].
‘CONSERVATOR 1. adj. Care conservă, pă

strător; partid care se sileşte să păstreze neatinse 
vechile instltuţiuni.

2. sm. ® Funcţionar 'însărcinat cu supraveghe
rea unei instltuţiuni: — al muzeului, al bibliotecii, 
etc. H ® © Membru al partidului conservator.

3. sţl. = CONSERVATQRin [fr.].
‘CONSERVATQRIU (pî.-orll) sn. J C Sta

biliment de instrucţiune publică, destinat In spec. 
învăţămîntului muzicii, declamaţiunii, etc. [fr.].

‘ CONSERVAŢRJNE, ‘CONSERVATIES/. Păstrare, 
ţinere în bună stare; păstrarea sănătăţii, a vieţii [fr], 
‘CONSFATUI (-uesc) vb. refl. A se sfătui îm

preună cu altul sau cu alţii [c o n - -i-s f ă t u i].
‘CONSFINŢI (-teec) vb. tr. A consacra [c o n--(- 

sfinţi, refăcut după fr. o o n s a c r e r], 
‘CONSIDERA (-der) ţ. vb. ir. ® A privi cu 

luare aminte, a cerceta cu băgare de seamă H @ A 
ţinea seamă, a lua în seamă, a avea în vedere H 
@ A socoti USA cinsti, a stima.

2. vb. refl. A se socoti [fr.].
‘CONSIDERABIL adj. ® însemnat (ca număr
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ca mărime, etc.), foarte mare: o a tună -*4 1® Vred
nic de luat in seamă, demn de consideraţiune, mai 
de seamă, puternic: mnltl lln boieri, şl din cei mal >^1, 
tăceau parte din Eterle (j.-ch.) [fr.].

• CONSrDERANT (pi.-te) sn. rt Motivul, te
meiul care precedă dispozitivul unei legi, unei ho- 
tărîri judecătoreşti, etc. [fr.]. -
'CONSIDERAT adj. p. considera Ut © NE- 

C0NSIDER4T t ® Privit; luat in seamă t ® Stimat, 
bine văzut, care se bucură de stima publică.

'CONSIDERAŢIUNE, 'CONSIDERAŢIE sf. ® 
Faptul de a consideră t © Cercetare cu băgare de 
seamă tLuare In seamă; a ina in a lua în seamă, 
a avea in vedere t ® Cinste, respect ce se poartă 
altuia, ce se arată faţă de altul ţ ® Motiv t ® pL 
Băgări de seamăn reflecţii, priviri [fr.].
' CONSIDERIINT = CONSIDERăNT.
■GONSIGNA!.. = CONSEMNA...
'CONSILIA*(-iiez) vb. tr. A sfătui, a da sfat(uri), 

a povăţui [lat.].
'CONSILIER sm. ® Sfătuitor, povăţuitor; — ai 

tronului, sfetnic,ministru t © Membru alunul con
siliu:—comunal t © Nume dat membrilor Curţii 
de Casaţie, Curţii de conturi şi Curţilor de apel [fr. 
c o n s e i 11 e r, refăcut după consiliu].
'CONSILIU (pl.-ili) sn. ® Sfat, povaţă, în

demn: a da, a cere unt © rî Sfătuitor, persoană 
care sfătueşte, avocat; ~ judiciar, persoană liotărîtă 
de justiţie fără învoirea căreia un om declarat 
incapabil (risipitor sau slab de minte) nu poate 
dispune de averea sa H ® Adunare care delibe- 
rează-asupra afacerilor publice sau private: da
miniştri "[ ® de administraţie, persoanele alese
de o societate, spre a conduce- afacerile, spre a-ii 
administra averea, etc. H ® 0 comunal sau mu- ’ 
uicipai, adunare aleasă dintre locuitori spre a se 
ocupa de ' interesele unei comune 1 ® — de disci
plină, un fel de tribunal instituit pentru a menţine 
disciplina într’un corp If ® » generai al instruc
ţiunii (publice), adunare compusă din reprezentanţi 
ai tuturor fadelor de învăţămînt care se con
voacă în fie-care an spre a discuta Împreună che
stiunile privitoare la instrucţiunea publică t ® O 

Judeţean, adunare electivă care, împreună cu 
prefectul, discută şi ia hotărîri cu privire la inte
resele judeţului t ® !■ '*■ permanent, adunare com
pusă din 3 membri ai învăţămîntului care funcţio
nează în permanenţă pe lîngă ministerul instruc
ţiunii, şi care se ocupă cu diferite chestiuni privi
toare la învăţămînt ^ — de războiu, tribunal
care exercită justiţia militară; — de recrutare. de re
vizie, comisiuni care examinează pe recruţi şi re
partizează pe cei buni pentru serviciul militar 
după .aptitudinile lor, sau îi dispensează de obli- 
gaţiuniie militare t ® rs — de familie, adunare de 
rude care deliberează, in prezenţa unui judecător, 
cu privire la interesele unui orfan minor, unui absent 
sau unei persoane interzise ţi © Şedinţa unui con
siliu: .«.'ul a ţinut două ceasuri * © Locui unde se ţin 
consiliile [lat. consilium + fr. conseil].
'CONSIMŢI (-simt) vb.tr. şi intr. ® A se învoi, 

a primi Şf ® X încuviinţa, a da voie [con- + 
simţi, după fr. c o n s e n t i r].
'GONSIMŢIMÎNT (pl.-mlnte) sn. ® Faptul de 

a consimţi ţ[ ® învoire, voie, încuviinţare 1[ ® în
ţelegere deplină în ce priveşte părerile [fr. c o n- 
sentement, refăcut după consimţi].
'CONSISTA (-sist) vb. intr. A consta, a se com

pune, a fi alcătuit (din) [fr.].
'CONSISTENT adj. Care are consistenţă; vîr- 

tos, tare; ®: temeinic HH © ne consistent [fr.].
■CONSISTENŢĂ (pl.-te) sf. ® Starea unui 

fluid care se întăreşte, se .îngroaşă, se închiagă, 
devine aproape solid H ® Stabilitate, statornicie, 
tărie ® Rezistenţa ce opune un corp ctnd se si
leşte cineva să-l fărîme [fr.].
'CONSISTORIAL adj. na} Privitor la un con- 

sistoriu [fr.].
, 'CONSISTQRIU (pl.-orii] sn. ni} ® Adunare 
de cardinali prezidată de papa; locul unde se ţine 
această adunare t ® Adunare a miniştrilor pro
testanţi, a rabinilor [fr.].

Fif- 1434.. 
Consolă.

'CONSÎNGEAN adj. şi sm. rt înrudit din CON- 
partea tatălui [lat. consanguineus, modi- 
ficat după s în g e]. UUIM
'CONSOANĂ (pî.-ue) sf. Consonantă [fr.].
'CONSOARTĂ(pl.-te)s/.Soţie [lat. consors],
'CONSOLA (-oiez) vb. tr. şi refl. A (se) mtngîia, 

a alina durerea sau întristarea cuiva 
[fr.].
'CONSOLĂ (pl.-le) sf. ® aîa Spri

jin de lernn, de piatră, etc., orna
mentat, pe care se reazimăun balcon, 
o cornişă, etc. ([®] 1434) 1f ® Mo
bilă de lux, un fel de mescioară sau 
policioară, oare se reazimă de un zid 
şi pe care se pun vase, busturi, etc.
[fr.].
'CONSOLABIL adj. Care poate fi 

mîngîiat © inconsolabil, necon- 
bolabil [fr.].

'CONSOLATOR, -TOARE adj. şi 
sm. f. Mîngîietor, alinător [fr.].

'GONSOLAŢltJNE, 'CONSOLATIE s/. ® Mîngli- 
ere, alinare a întristării Ş] ® Cuvinte de mîngîiere 

K ® Lucrul sau persoana caire mîngîie U ® Subiect 
de mulţumire sufletească [fr.].
'CONSOLIDA (-idez) 1. vb. ir. ® A întări, a 

tace solid; ®: — nu guvern f ® A hotărî fondu
rile trebuincioase pentru plata unei datorii pu- 
bUce H @ O V A transforma un împrumut exi
gibil la o dată apropiată în altul cu termen lung.

2. vb. refl. A se întări, a deveni soUd; a se în
trema [fr.].
'CONSONANT adj. J Interval-.', care pro

duce o consonanţă [fr.].
'CONSONANTĂ (pî.-te) sf. ® Sunet al alfa

betului care n’u se poate rosti decît sprijinindu-1 de 
o vocală 1f ® Semnul scris, litera cu care se re
prezintă acest sunet; In limba română sînt 19 con
sonante: b, c, d, f, g, h, J, 1, m, n, p, r, s, ;, t, ţ, v. *, 
şi z (afară de cele 3 consonante străine: k, q şi w)
[lat. consonan s.].
'GONSONANTISM (pl.-me) sn. Of Totalitatea 

consonantelor şi realele privitoare la schimbările 
lor [fr.].
'CONSONANŢA (pl.-ţe) sf. ® J Acordul a 

două sunete auzite deodată, şi a căror unire e 
plăcută auzului ţj ® ş Uniformitatea sunetului 
în terminaţîunea cuvintelor [fr.].
'CONSORŢI sm. pl. V Tovarăşi; cointeresaţi 

într’o afacere [fr.].
'CONSORŢIU (pî.-ţli) sn. V Sindicat, tovără

şie de bancheri [germ.> lat.].
'CONSPECT (pi.-te) sn. ^ Privire generală 

(asupra unei ştiinţe, unei literaturi, etc.) [lat.].
'CONSPIRA (-ir) 1. vb. intr. ® A se uni în

tr’un scop buh sau rău 1f © 0 A unelti, a urzi 
un complot împotriva Statului sau a unei persoane 
publice 1 ® ® A tinde la acelaşi scop: totul conspiră 
Ia distrugerea lerlclrll.noastre.

2. vb. tr. A unelti în taină, a pregăti în secret:
—' ruinarea onlva [fr.].

'CONSPIRATOR sm., 'conspiratoare sf. Care 
conspiră, uneltitor [fr.].
'CONSPIRAŢIUNE, 'CONSPIRAŢIE Sf. ® 0

Complot urzit împotriva Statului;®: s’a urzit o —
Împotriva acestui om ţf ® înţelegere tainică în vederea 
aceluiaşi scop [fr.].
'CONSTA (-stau) vb. intr. A se compune, a se 

alcătui din,’a consista [lat.].
'CONSTANT!, adj. ® Statornic, stăruitor 1J 

© Neschimbat, care e totdeauna acelaşi H ® +
Cantitate — ă, se numeşte, într’o expresiune mate
matică, căntitatea care rămîne aceeaşi în raport 
cu altele care.variază © neconstant.

•2. CONSTANTA Ipl'.-te] sf. ® ± Cantitate cons
tantă H © ☆, Dată numerică fixă, în genere
experimentală, cu privire la un instrument sau 
la un fenomen [fr:].

'CONSTANŢĂ (pZ.-ţe) sf. ® Statornicie, stă
ruinţă H ©' 'Tărie sufletească’ Ut © inconstan
ta [tr.].

■CONSTATA (-stat) vb. tr. (j) A' dovedi, a ade-
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Fig. 1435. Constelaţiunile din emisfera borealâ.

veri, a arăta cu dovezi sigure, în mod neîndoios, 
că un lucru e adevărat, a stabili adevărul asupra 
unui fapt 1f ® A consemna, a trece într’un act 
[fr.].
'CONSTATARE sf. ® Faptul de a consta- 

tla 1f ® Faptul constatat.
'CONSTATATOR adj. p. verb. consta. Care 

constă, care consistă, care se compune (din).
'CONSTELAT adj. -ir înstelat, presărat cu 

stele: Ce-ţi lipseşte s& 111 Înger P Aripi lungi şi oonsteate? 
(EMIN.) [fr.].

'CONSTELAŢIUNE, 'CONSTELAŢIE sf. ☆ ®
Grupare de stele fixe ([â] 1435, 1436); carul mare 
şl Carul mlo slut dou& conatelatluni ® Pr. CXt. Zo
die: a est om s'a uAsout subt o fericita [fr.].

'CONSTERNA (-nea) vb. tr. A încremeni, a-1 
cuprinde spaima,' uimirea, descurajarea [fr.].

'CONSTERNARE sf. Faptul de a cons
terna; încremenire (de spaimă, de uimire, de 
descurajare).

'CONSTIPA (-atlp) vb. Ir. f A produce consti- 
paţiune, a încuia [fr.].
'CONSTJPAŢIUNE, 'CONSTIPATIE sf. f Incule- 

rea pîntecelui, greutatea de a goli pîntecele [fr.].
'CONSTITUANT 1. adj. ® Alcătuitor, care 

constitue, din care se constitue, care intră în com
punerea unui corp f ® (Ş> Adunare -~ă, adunarea 
obştească, corpurile legiuitoare care au misiunea 
de a face sau de a modifica Constituţ<ia unei ţări.

2. CONSTITUANTA (pi.-te) sf. O Adunare consti
tuantă [fr.]. I

'CONSTITUI (-tulu) 1. vb. tr. ® A alcătui, a 
compune un tot’din alcătuirea mai multor părţ.i 1J 
® A fi o parte esenţială dintr’un lucru U ® A 
întocmi, a înjgheba H ® A crea: ~ o rentă 1[ ® A 
orîndui, a aşeza, a pune într'un loc.

2. vb. refl. ® A se alcătui H ® A se întocmi, a 
se înjgheba t @ A se stabili | ® prizonier, a se 
da prins, a se preda de bună voie spre a fi închis 
[fr.].
•CONSTITUIT adj. p. coNSTiruj tK © ne

constituit. ® Alcătuit ÎI ® întocmit, înjghebat
® Stabilit prin lege: autorităţile ~e | ® A li bine, 

rău ~, a avea corpul bine, rău format, a fi bine, 
rău conformat.
'CONSTITUTIV adj. ® Alcătuitor, din care se 

alcătucşte: părţile *e ale unul vegetal *' © ib Care 
stabileşte un drept: titlu~ de proprietate Uf © ne- 
CONSTITUTIV [fr.].

"CONSTITUŢIE wm- CONSTITUTIVNE.
'CONSTITUŢIONAL adj. O Supus consti

tuţiei, conform cu constituţia: lege ~ă; monarhie—â: 
guvern ~ ff © NECONSTITUTIONAL [fr.].

'CONSTITUŢIONALITATE sf. @ Calitatea 
unui lucru conform cu constituţia: —■a unul decret 
Uf © neconstitutionalitate [fr.].

• CONSTITUŢIUNE, 'CONSTITUŢIE sf. ® 0 
Legea fundamentală a unui Stat oare hotărăşte 
forma guvernului precum şi drepturile şi dato
riile politice ale cetăţenilor f ® Alcătuirea unui 
corp. felul cum e alcătuit un corp din mai multe 
părţi; -«-a apel, aerului, globului, otc. f ® Alcătuirea
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lăuntrică, starea obicinuită, temperamentul cor
pului omenesc: robuati, delicată [fr.].

* CONSTRICTOR adj. ® S> Muţchiu care 
stringe de jur împrejur u @ Boa — i»-bqa [fr.].

*CONSTBlNGE (-atrlng) 1. vb. Ir. ® A sili (să 
facă ceva) 1 ® rt A obliga, a îndatora pe calea 
justiţiei.

2. vb. refl. A se stăpîni, a se înfrîna, a se opri 
'[c o n--fs t r î n g e, după fr. c o n t r a i n d r ej.

'CONSTRUCTOR sm. © Cel ce construeşte, 
care are meseria de a construi, de a clădi [fr.].

'CONSTRUCŢIUNE, ’OONSTRPCTIE sf. ® Fap
tul de a construi; lucrul construit j[ ® ifiu Clă
dire, zidire; material de lemnărie, cărămizi, var, 
■etc. t ® Felul cum e construit un lucru (o casă, 
o maşină, etc.) H ® Aşezarea vorbelor într’o 
frază după regulele şi firea limbii [fr.].

•CONSTRUI (-ueao) 1. vb. tr. ® A clădi, a 
■zidi, a dura, a face 1[ ® A alcătui; o îrază, o poe
mă if @ A desena: ^ o figură geometrică ţ[ ® un 
aiatem, o teorie, a aşeza în ordine ideile unui sistem, 
ale unei teorii H ® a? A aşeza vorbele într’o frază 
potrivit cu regulele, cu'firea limbii.

2. vb. refl. ® A se clădi, a se zidi 1[ ® A se al- 
•cătui t ® a? A cere după dînsul, a cere să fie ur
mat; prepozltluuea ,,contra” ae conatrueate cu genitivul; u- 
nele verbe ae conatrneao cu dativul [ fr. ].

'CONSUL Sm. ® ^ Unul din cei doi magistraţi 
■anuali investiţi cu puterea supremă în republica 
■romană f ® t Unul din cei trei magistraţi în
sărcinaţi cu puterea executivă a Republicii fran-

zece după Gonstituţiunea anului viu; primul Na
poleon Bonaparte K ® 0 Agent numit de un 
Stat într’un oraş din altă ţară spre a reprezenta şi 
a proteja interesele comerţului său în străinătate
[fr.].
'CONSULAR 1. adj. De consul, privitor la 

consul.
2. sm. ^ Cel ce fusese consul în republica.ro

mană [fr.].
"CONSULAT (pZ.-ate) sn. ® Demnitatea, func

ţiunea de consul t ® Timpul cît se exercită dem
nitatea de consul U ® Localul unde e instalat 
consulul şi unde-şi exercită funcţiunea U ® t 
Guvern stabilit în Franţa prin Gonstituţiunea 
anului vui (care ţinu de la 9 Noemvre 1799 pînă 
la 18 Mai 1804) [fr.].

'CONSULT (pZ.-turi, -te) sn. f Consultarea, 
consfătuirea mai multor medici la căpătîiul unui 
bolnav; trebuia... aă laoă un pentru boala lui de Inimă 
(VLAH.) [fr.].

'CONSULTA (-suit) 1. vb. tr. ® A cere sfat, 
a lua sfat (de la cineva) ; a întreba; un prieteu ţf 
@ A cerceta cu luare aminte: stelele t® A căuta, 
a cerceta, a examina unele lucruri pentru a afla 
ceira: — registrele, ~ mal mnltl autori f ® A se lăsa 
condus de: a-si-~ interesele ţf ® A cerceta dacă sînt 
de ajuns, destul de tari în vederea unui scop; 
a-şl forţele.

2. vb. refl. A se (con)sfătui (cu cineva) [fr.].
'CONSULTANT adj. şl sm. ® Care dă consul-

taţiuni: advocat —; medic —; secantă... cu medicul cn-
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CON- ron* san ca consultant! o.-gh.) V ® Care cere sfaturi, 
care cere o consultaţiune [fr.].

UUIM ‘CONSULTATIV adj. ® Instituit pentru a fi 
consultat, pentru a-şi da părerea, pentru a da 
staturi: camere '*■6 ‘I ® A avea vot a avea dreptul 
de a-şi da părerea, dar nu de a vota [fr.].

• CONSULTATIV NE, ‘CONSULTAŢIE Sf. ® Pap-' 
■ tul de a consulta ^ ® ^ Cercetarea unui bol

nav de către medic t ® Consult H ® rt Pă
rere scrisă şi motivată dată de un advocat asupra 
unei chestiuni juridice [fr.].
O CONSUM (pf.-murl) sn. Consuma t-iune; 
magazin de unde se vînd lucruri de consumaţiune, 
băcănie.

‘CONSUMA (-sum) 1. vb. ir. ® A nimici, a pră
pădi, a mistui', a preface In cenuşă: looni a consnmat 
toau ciddirea H ® A prăpădi, a isprăvi prin între
buinţare : tot vlnnl, toate provizlnnile •' @ risipi, 
a slei: a-şi puterile H ® A săvîrşi, a desăvîrşi, a 
Sfirşi pe deplin: /^ojertu, o crlmd, o operd 1) ® A face 
să se prăpădească mult, a cere multă întrebuin
ţare, a face să se (pe)treacă mult: dniceata de vişine 
consumă mult zahăr.

, • 2. vb. refl. ® A se nimici, a se prăpădi, a se
mistui, a se preface în cenuşă t ® A se istovi, a 
se slei [fr. consume rşi consommer],
‘CONSUMAT adj. ® p. consuma fţ © Nţ)CON

SUMAT ^ ® S'fîrşit H ® Desăvîrşit, deplin t ® 
Perfect H ® încercat.
‘CONSUMATOR sm. ® Cel ce consumă Ş| 

® V Muşteriu, cel ce cheltueşte pentru mîncare 
■ sau băutură într’un restaurant sau intr’o cafenea 

[fr.].
‘CONSUMAŢiyNE, ‘CONSUMAŢIE 5/. ® Fap

tul de a (se) consumă f ® Sfîrşit t ® Desă- 
vîrşire TI ® întrebuinţarea unui lucru pînă nu 
mal rămlne nimic din el Ş[ ® Vînzare de mărfuri 1 
t ® Alimente sau băuturi ce se consumă într’un 
birt, într’o cafenea, etc.: a ina o ~ [fr.].
‘CONSUMPŢiyNE sf. t Slăbire din zi în zi, 

uscare a trupului din pricina unei boale lungi 
(mai ales despre ofticoşi) [fr.].
'CONŞCOLAR sm. V Tovarăş de şcoală 

[c o n - -fş c o 1 a r, după modelul fr. c o n d i s - 
c ip le].
‘CONŞTIENT, ‘CQNSdENT adj. Care are con

ştiinţa unui fapt, unui lucru, care-şi dă bine seama 
despre cele ce tace, despre felul său de a fi lilf ©
JNconştient [fr.].
‘CONŞTIINCIOS adj. Care are conştiinţa că 

face bine, aprobat'de conştiinţă; cinstit, cu cuge
tul curat tu © NE conştiincios 

2. adv. în mod conştiincios [fr. conscien- 
c i"e u X, refăcut după conştiinţă].

‘ CONŞTIINŢA (pl.-ţe) sf. ® +‘+ Facultatea 
prin care omul îşi dă seama de propria sa existenţă, 
de ceea ce se petrece în mintea lui, de binele sau 
răul ce-1 face; cuget: mustrate de ~; ca canşUlnta ca
rată; avem oneorl conştiinţa c’am mei trecut cindva... prin 
nişte 1 mp relaxări Identice (vlah.) t © ad Libertate de li
bertatea de a crede ceea ce se socoteşte bun sau 
adevărat, în domeniul religios [con- -i- ş t i i n ţă, 
după fr. conscience].
‘CONT (pl.-turi) sn. ® Socoteală; seamă: au in- 

eeput a lucra pe »al lor (|.-sh.); In meu; a ţinea
a ţinea seamă, a avea în vedere; a(-şi) da—, a(-şi) 
da seamă; a cere a cere socoteală ţ ® V «n- 
runt, credit deschis la un bancher, la un negustor, 
la un particular 1f ® O curtea de ~uri, instituţiune 
care verifică cheltuelile tuturor administraţiunilor 
Statului [fr, comp te].
‘CONTA (-tez) vb. intr. ® A socoti, a calculă t 

® A-şi propune *! ® A se bizui,a pune temeiii pe 
cineva: ştiu cit pot pe amiciţia ta (CAr.) [fr. c O m p-
t e r].
‘CQNTA sf. Moid. Bucor. Cont, socoteală, sea-> 

mă: nu-mi place să petrec şi să mănlnc pe couta altora 
(ON.) .
‘CONTABIL sm. V Persoană însărcinată cu 

ţinerea registrelor şi a socotelilor unei admini- 
straţiuni sau unei case de comerţ [fr.]. 
‘CONTABILITATE sf. V ® .\rta de a (inc

Fig- 1437- 
Coroană de conte.

conturile în regulă K ® Tinerea registrelor şi a 
conturilor; publică, reguli, dtspoziţiuni pentru 

■administrarea averii sau veniturilor Statului f ® 
Toţi agenţii contabili alunei administraţiuni [fr.].
‘CONTACT (pî.-te) sn. ® Atingere: electrlsaie 

prin ^; a veni In ou cineva ‘[ ® Legătură, rcla- 
ţiune ii ® » întrerupător de curent f ® A Punct 
de punct de tangenţă, de atingere [fr.j.
‘CONTAGIOS adj. f Lipicios, molipsitor, 

care se poate p'rinde sau lua de la altul prin atin
gere, prin contact: boală contagioasă; 0: risni e 
*il| © NECONTAOIQS [fr.].

'CONTAGIUNE sf. ® t .Molipsire, căpătarca 
unei boale prin'venirea în atingere cu un bolnav ţ[ 
® © Transmitere, propagare (prin imitare, prin 
înrîurire), în spec. a unor lucruri rele: ~a. vitiuiui 
[fr.].
‘CONTAMINA (-inez) vb. ir. ® A plngări, a 

mînji, a păta f ® / A molipsi [fr.].
‘CON-TAMINAŢIUNE, ‘CONTAMINATIEs/. Fap

tul de a (se) contaniina, molipsire [fr.]. 
t CONT Aş, CONTEŞ, CONTOŞ (pf.-şe) sn. ® ® 

Manta poloneză, lungă şi îmblănită, purtată odi
nioară de Domn şi de boieri: contoşnl Domnului, sat 
şl lung, cu ceaprazuri de llr (odob.) *1 ® Mold. Bucor. Un
fel de scurteică purtată de oamenii de la ţară, 
lungă şi largă, îmblănită cu piei de vulpe: şezi mă-
ţălută locului... şl te Invăleşte cu contăşu băbocăi CALECSJ
[pol. k 0 n t u s z].
t CONTAşel (pZ.-eie) sn. 0 dim. cqntAş:

păcat că... nu avea şi un ^ mal gros 
pe umere (pN.) .
‘CONTE sm. ŢS Titlu de no

bleţă (în Occident), interme
diar între baron şi marchiz 
([Şl 1437) [fr. c o m t e].
'CONTEMPLA (-piez) l.vb. 

ir. ® A-şi aţinti privirea cu 
drag II ® A-şi aţinti mintea.

2. vb. refl. A se privi îndelung, a se oglindi [fr.]. 
‘CONTEMPLATIV adj. ® Căruia-i place să 

trăiască Incontemplâţiune: spirit ţi © viată ~â, 
viaţă petrecută tn meditaţiuni pioase şi rugăciune 
[fr.].
'CONTEMPLATOR sm. Cel ce contemplează

[fr-]-
*CONTEMPLAŢIUNE, 'CONTEMPLAŢIE Sf. ® 

Faptul de a contemp'la:a rămlnealn-^ Inlata unul 
tablou II ® Cufundare a minţii, meditare adincă 
asupra unui lucru, în spec. asupra unei chestiuni 
pur intelectale t ® în viaţa spirituală, medita
ţiuni adînci care îndreaptă gîndirea numai la Dum- , 
nezeu, desprinzînd cu totul trupul şiminteade cele 
lumeşti [fr.].

'CONTEMPORAN 1. adj. © Care e din ace-' 
laşi timp: scriitor-»’ ţi ® Din zilele noăstre, din 
timpurile de acum: istoria-»’ă.

2. sm. Persoană care trăeşle în acelaşi timp, în 
aceeaşi epocă [fr.].

'CONTENCIOS 1. sbst. i*i Secţiune a unei ad- 
minisţraţiuni care se ocupă de afacerile în litigiu, 
care pot da naştere la un proces, etc.: serviciul -»uini, 
—ui administrativ, secţiune a Curţii de Casaţie care 
judecă recursurile celor ce se simt nedreptăţiţi 
prin acte administrative.

2. adj. Privitor la contencios, de natura con
tenciosului [fr.].

CONTENI (-enesc) 1. vb. ir. ® t A opri, a re
ţine.

2. vb. intr..A inceta: pasărea nu mal conteneşte de a 
clDta nsp.).

3. vb. refl.t ® A se opri, a se reţineţi® A înceta:
s'au contenit de a ride şl l-an primit... să le lle fărtat (ss.) 
[lat. c O n 11 n e r e].
‘CONTESA (pl.-se) sf. ® ® Soţia sau văduva 

unui conte f ® Titlu de nobleţă moştenit dc drept 
de o femeie [fr. c o m t e s s ej.
'CONTESTA (-test, -testez) 1. vb. tr. ® A nu 

recunoaşte un drept 'ţ[ ® A tăgădui, a nega.
2.1)6. intr. A se prici, a se gîlcevi, a disputa [fr. ]. 

'CONTESTABIL adj. Ce se poate contesta ţjţl 
© incontestabil, necontestabil [fr.].
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•CONTE STAŢIUNE, *C0NTST4ŢIES/. © Fap
tul de a contesta; nerecunoaşterea unui drept; 
tăgăduire H ® rt Price, desbatere (înaintea jus
tiţiei), dispută: olnd a Juna eră la. movilă. Unde era looul 
In contestaţie, II aştepta jumătate satul (d.-zamf.) f ® i*! 
întlrnpinare ce se poate face la punerea In exe
cutare a unei sentinţe judecătoreşti: a face — [fr.]. 
t CQNTEŞ ew CţiNTAŞ;
•CONTEXT (pl.-te) sn. ® l otalul cuvintelor 

care alcătiiesc un act, o scriere, etc. 1f ® înlăn
ţuirea părţilor, ideilor dintr’un text [fr.].
•CONTIGUITATE s/. Atingerea a două iu- 

cruri între ele [fr!].
•CONTIMPORAN = CONTEMPORAN.

O CONŢINĂ vb. ir. A opri: Calu ’n loo că-ml conţină 
Şl din gniă că-ml zicea itoc.) [c 0 n t C n i].

•CONTINENT (pl.-te) sn. • ® Mare întindere 
de pămînt nedespărţită de vre-o mare; vechiul —, 
Europa, Asia, Africa; noul—. America 1f ® Us
catul, îh raport cu insulele t ® Continentul euro
pean, în opoziţie cu Insulele Britanice [fr.]. 

•CONTINENTAL adj. ® ® De continent, pri- 
- vitor la continent' D ® Privitor la Europa, ale 

Europei: puterile-o K ® t Bloous — ew P. IST. [fr.].
’CONTINENŢĂ (pî.-ţe) sf. Castitate, înfrl- 

nare a poftelor [fr.].
.•CONTINGENT 1. adj. +l+ Care poate să se 
Intîmple sau să nu se întîmple.

2. pl.-te) sn. ® Partea ce trebue să dea sau să 
primească fie-care t ® in Numărul de soldaţi re
crutaţi îrl fie-care an ţ ® is Anul recrutării, 
clasă: aparţin —niui 1903 1f ® Pt. ext. Număr, can
titate :. cred că literatura noastră işl are —ul de cititori pe 
care-1 merită (VLAH.) [fr.].

•CONTINGENŢĂ (pl.-te) sf.^^^* Putinţa ca un 
lucru să se întîmple sau să nu se întîmple [fr.].

• CONTINUA (-nuu) 1, vb. tr. ® A urma înainte 
(un lucru început) 1f ® A prelungi: — un zid, o ga
lerie.

2. vb. intr. ® A nu înceta, a nu se, opri, a nu se 
întrerupe: ploaia continuă K © A se prelungi, a se 
întinde mai departe, a merge înainte [fr.].
•CONTINUATOR sm. Cei ce continuă (ceva 

tnoefiut de altul), următor, urmaş [fr.].
•CONTINUITATE sf. ® Neîntrerupere, legă

tură neîntreruptă, şir neîntrerupt; durată neîn
treruptă; proprietatea de a fi continuu H ® Soiu- 
tlune de —, întrerupere în întinderea unui corp [fr.].
•CONTmuu 1. adj. Neîntrerupt, fără între

rupere, necurmaf, care'se ţine lanţ.
2. adv. Mereu, neîncetat', necontenit, într’una 

[fr.].
•CONTIŞOR sn. ® dim. cont. Socoteală mică 

(de plătit): dar ştiţi că mal este un — (car.) . 
•CONTOAR (pl.-re) sn. V ® Birou de comerţ, 

în spec. al unui bancher TJ ® Masa, mobila, locul, 
unde se fac plăţile în casele mari de comerţ sau de 
bancă [fr. c o m p t o i r].
O CONTOMAN (pl.-ane) sn. Mold. © Manta 
mare cu gulerul din cojoacă de oaie, iar gîtul şi 
piepţii cu blană de vulpe sau de lup; îmbracă pe 
deasupra şl —ul şl pleacă (FUOR.) [contoş -1- su
man]. '

•CONTONDENT = CONTONDENT ,
•CONTOPI (-pese) 1. vb. tr. ® A topi împreună 

ou altceva k’© A împreuna strins, a amesteca 
împreună.

2. vb. refl. A se împreuna, a se uni strins, a se 
amesteca împreună: cele două impă- 
rftţll s'an contopit Intr'nna slngniA (car.)
[con 4- topi, după 
lat. c o n f u n d ă r e].

•CONTOR (pZ.-toare) 
sn.)5 Aparat care mă
soară cantitateadeapă, 
de gaz de iluminat sau 
de electricitate' consu-, 
mată într’o casă ([D 
1438) [fr. comp- 
t e u r].
'CONTORSIUNE sf. ® Contracţiune vioientă 

a muşchilor sau a membrelor; ziba urmărise cu ne-

CON

Fir I438- 
Contor de gaz.

saţiu toate contorsiunile, toate orlspatllle stranii ale degetelor CON-
(CAR.) H ® Strîmbătură, schimonositură [fr.J.

CONTOŞ IV CQNTAş .
•CONTRĂ, InCQNTEAl.prep. împotriva: — mea;

In — voinţei mele,
2. adv. împotriva cuiva: cinci au votat pentru si 

trei-; din—, din potrivă, CU totul altfel [lat.].
•CONTRA (-trez) vb. tr. ® A contrazice 1f ®

4^ La jocul de bridge: a se opune, a cere o amen
dă dublă-pentru jucătorul care nu-şi îndeplineşte 
contractul [fr.].,

•CQNTRĂ sf.@ Ceartă, împotrivire: s’a luat la 
la —, şl de mlhnlre s’a îmbolnăvit (Dlvr.) [contra;
•V CQNDRA].

•CONTRA-AMIRAL sm. a. Ofiţer general 
din marina militară de un grad inferior vice-ami- 
raluiui [fr.].

•CONTRA-apel (pl.-oluri) sn. Al doilea apel 
desti'nat să controleze pe cel (lintîiu [fr.].

•CONTRA-ATAC (pl.-acuri) sn. im Lucrări, 
lupte ale asediaţilor spre a se împotrivi atacurilor 
năvălitorilor (şi ®) [fr.].

* CONTRAR ALANŢA (-toz) vb. tr. ® A face 
echilibru, a' cumpăni 1f ’® ® A egala în forţă, în 
merit, etc.

•CONTRABANDĂ (pZ.-do) sf. ® Introducerea 
pe ascuns într’o' ţară a unor mărfuri oprite sau su
puse unor taxe yamale: trăeşte din mlstle şl —
(GRio.) H ® Mărfurile introduse pe această cale H 
® im — de războiu, material de războiu pe care 
beligeranţii 11 confiscă dacă e destinat unei ţări 
inimice t ® ® De—, oprit, prohibit; nelegitim, 
neadevărat [fr.].

•CONTRABANDIST sm. Cel ce face co n-
1 •rGONTF^BAS (pl.-asurl) sn. J 
® Cel mai mare din instrumentele 
cu coarde de soiul vioarei, şi care 
dă tonurile cele mai groase ([®| 1439) 
t ® Contrabasist [fr.].

•CONTRABASIST sm. J Muzi
cant care clntă din contrabas [fr.].
•CONTRACCIU sm. t Cel ce ia în 

întreprindere de la Stat o lucrare 
pubUcă, o furnitură, etc.; antrepre
nor [contract].

•CONTRACT (pl.-te) sn. Y rt ® 
învoială între două sau mai multe 
persoane f ® Actul încheiat, în
scrisul cu privire la această în
voială : clauzele unul —; — de căsătorie; 
a rezilia —ul [fi1.].

•CONTRACTA (-tez) 1. vb. tr. ®
A face un contract, o învoială, a 
se lega prin învoială: — o alianţă 
t ® ®; — datorii, a face datorii, a se îndatora; — un 
obicein, a apuca, a lua, a-şi însuşi un obiceiu (în 
spec. rău); — obligaţiuni Iată de oineva, a trebui să-i 
rămiie îndatorat, a fi dator să aibă recunoştinţă;
— o boală, a căpăta o boală, a fi atins de o boală, 
a se îmbolnăvi t ® £> A. strînge, a face să se 
sgîrcească:- muşchii 1 ® A micşora volumul f 
® n? A contopi două vocale sau două silabe In- 
tr’una singură.

2. vb.refl. ® A fi contractat 1f ® £) A se ştrînge, 
a se sgîrci 1f @ A-şi micşora volumul t ®. A se 
contopi într’una singură (vorb. de două vocale 
sau de două silabe) [fr.].

• CONTRACTANT adj. şi sm. Care contrac
tează [fr.].
•CONTRACTRi adj. S> Care se poate con

tracta: Ilbra musculară este —ă [fr.].
•CONTRACTILITATE sf. £3 Facultatea de a 

se contracta şi de a se întinde alternativ [fr.]. 
•CON’TRACTUAL adj. Stabilit prin contract 

[fr.].
•CONTRACŢIUNE, 'CONTRACŢIE sf. ® Faptul 

de a (se) contracta H ® Strlngere; sglrcire ţ 
® Micşorarea volumului H ® iD Scurtarea şl mă
rirea grosime! unui muşchiu, unui nerv If ® n? 
Contopirea a două vocal sau a două silabe în- 
tr’una singură [fr.]:

Fig. 1439-
Contrabas.
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•CONTBACUBENT sm. 15 Curent de sens 
contrar [fr.].

•CONTBADjANŢ (pî.-tori) sn. Cadril [fr. c o n- 
t r e d a n s e]. '
'CONTBADICTQB sm. Contrazicător [fr.].
*CONTBADICTpBIU ® adj. Care se contra- 

Zic(e), care se bat cap in cap n ® i^|Jndeoatft con
tradictorie, judecată făcută după ascultarea amin- 
duror părţilor, făcută după ce s’au pus Împrici
naţii faţă în faţă [fr.].

■CONTBADICŢrUNE, 'CONTBADJCTIE Sf. ®
Faptul de a (se) contrazice Ţj © Opoziţie, nepo
trivire de păreri, de sentimente, de idei, de 
vorbe; ejirit de-.', obiceiul, firea de a contrazice 
mereu [fr.].

* CONTBAEPOIJETA (pl.-te)
Sf. ^ Epoletă fără ciu
curi (m 1440) [fr.].
•CQNTBA-EX- 

FEBTIZA (pj.-ze)
Sf. Expertiză, probă Fi Comraepoieta.
care controlează re
zultatele date de alta dinainte [fr.].

*CONTBAFĂcATOB sm. Cel vinovat de c o n-

•CONTBAFACE (-lac) vb. tr. ® A imita fără 
drept ceea ce a’ făcut altul, ceea ce de fapt apar
ţine altuia U @ A falsifica prin imitaţie: semna
tara ouiva [contra -i- face, după fr. contre- 
f a i r e].

*CONTBAFACEBE sf. Faptul de a con
trat a ce; rezultatul acestei acţiuni.

*CONTBAFOBT (pl.-turi) STi. jfe Zid construit 
ca sprijin al unui alt zid care susţine o greutate

Fig. 1441. Contraforturi.
mare, pinten ([iii 1441) : Păietll se eprlilna pe patru pu
ternice/>'url iiRG.i [fr.].
•CONTBAGE (-ag) 1. vb. ir. = CON TRACTA 1 ®.
2. vb. re/i.=coNTRAOTAl © ® ® [lat. con- 

t r”a h ă r e, refăcut după trage].
•CONTBA-INDICAŢIE sf. f Circumstanţă 

particulară care împiedică întrebuinţarea unui 
medicament [fr.].

■GONTBALTO sbst. J ® Voce. (de copil sau 
de femeie) mai puternică şi mai gravă decît vocea 
de alto H © Persoana care cîntă cu această voce 
[it.].
•CONTBALOVITUBA (pi.-turl) sf. Repercu- 

tarea unei lovituri, unei izbituri 1l © 0 Eveni
ment care se întîmplă de pe urma altuia [con
tra-)- lovitură după fr. c o n t r e - c o u p].
■CONTBAMAISTBU sm. ffi Supraveghetorul, 

conducătorul unui atelier [după fr. contre- 
m a î t r e].

'CONTBAMANDA (-dez) vb. tr. A revoca o po
runcă sau o comandă'dată [fr.].

•GONTBAMABCA (pi.-mdrcl) sf. O Bilet dat 
unei persoane ce iese pentru puţin timp din tea
tru, spre a-i servi la control, cînd vrea să reintre 
[fr.].
'GONTBAMABŞ (pî.-snrl) sn. ^ ® Marşul 

unei armate în' direcţiunea opusă aceleia către 
care se îndreptase întîiu | © Evoluţiunea unei 
coloane care-şi schimbă frontul [fr.].

* GONTBAMINA (-inez) vb. tr. n A apăra (un 
loc, o cetate) prin’contramine [fr.].

*G0NTBAM1NA (pl.-ae) sf. ® Lucrare [sub
terană făcută spre a descoperi, spre a distruge o 
mină aşezată de vrăjmaş ^ © Mină aşezată sub 
locul de apărare al unei cetăţi întărite, spre a face 
să sară în aer vrăjmaşii ce ar ocupa cetatea [fr.].

•GONTBAOCTAVA (pl.-ve) sf. J Cea mai 
gravă, mai profundă din toate octavele; se scrie 
în cheia de bas, de la nota do sub portativ, mergînd 
în jos [fr.].
*GONTBAQBDIN (pi.-ine) sn. Revocarea unui 

ordin [contra-i-ordin, după fr. c o n t r e- 
0 r d r e].
’GONTBAPABTIDA (pl.-de) sf. ® V Registru 

de comerţ care servă la verificarea altui registru 1) 
© J Parte de muzică opusă alteia K ® Părere 
contrară, sistem opus [c o n t r a-t-p a r t i d ă, 
după fr. c o n t r e - p a r t i e].

■GONTBAPBObA (pi.-be) sf. Votarea, într’o 
adunare, a unei propuneri contrare aceleia care s’a 
pus la vot înainte [contra -fp robă, după fr. 
contre-epreuve].
’GONTRAPBOIECT (pi.-te) sn. Proiect 

menit să ccmbată un alt proiect [contra-l- 
proiect, după fr. c o n t r e - p r o j e t].
’GONTBAPBOpyNEBE sf. Propunere 

opusă alteia [după fr. contre-proposi- 
t i o n].
’GONTBAPyNCT sbst. J ® Arta de a com

pune muzică, de a crea o melodie nouă, luînd ca 
punct de plecare o melodie dată © Compunere 
muzicală făcută după regulele contrapunctului 
[con tra-i-punct, fr. contre-point].
■GONTEAfuNCTIST sm. J Cel ce cunoaşte 

arta contrapunctului şi o aplică în com- 
poziţiunile sale.
'GONTBAB j. adj. ® ProLivnic, opus t © Ne

potrivit H © Vătămător H ® Neprielnic, ne
favorabil; ce viată grea duc marinarii... ctnd e vremea rea 
el au vtntul (i.-GH.).

2. sbst. Lucrul protivnic, opus, etc. [fr.].
*GONTBABEVOLUŢIONAB adj. şi sm. & 

® Care e favorabil unei contrarevoluţii ţj © Par
tizan al unei contrarevoluţii [fr.].
•GONTBABEVOLUŢIUNE, ' CONTRAHEVOLV- 

TiE s/. (g) Revoluţie politică menită să distrugă 
efectele unei revoluţiuni făcute înainte [fr.].
'GONTBABIA (-rlei) vb. tr. ® A zice sau a face 

contrarul ţi © A pune piedică, a împiedeca, a sta 
împotrivă, a se împotrivi, a se opune | © A ne
căji, a aduce supărare, mîhnire, necaz, ciudă: am 
tost grozav de contrariat de Intllnlrea aceasta prlntlară (Car.> 
[fr.].
‘GONTBABIETATE s/. ® Opunere H © Deo

sebire de păreri ţ[ @ Piedică ţi ® Necaz, supă
rare [fr.].
•CONTRARIU = CONTRAR.
’CONTBASCOTA (pl.-te) sf. ^ Fie-care din 

frînghiile prinse la colţurile pînzelor unei corăbii 
şi care slujesc la strîngerea acestor pînze [it.].
•CONTRASEMNA (-nez) vb. tr. © A pune o- 

contrasemnătură ţ[ © A-şi pune iscălitura pe un 
act[c o n t r a -f-s e m n a, fr. c o n t r e s ig n e rj.
•CONTRASEMNAtURA (pî.-turi) sf. Iscăli

tura, semnătura unui .subordonat pusă în 
josul iscăliturii superiorului [după fr. o o n tre- 
s e i n g].

•contraspionaj (pl.-aje) sn. Poliţie spe
cială însărcinată cu supraveghierea spionilor [Ir.].
'CONTRAST (pl.-te) sn. ® Nepotrivire, deo

sebire izbitoare, bătătoare la ochi, între două lu
cruri puse unul lîngă altul; «-ui intre umbră si Iu-, 
mină II © în arte, opoziţiunile la care recurge ar
tistul sau scriitorul pentru a produce efect [fr.].
•CONTRASTA (-tez) vb. inlr. A nu se potrivi, 

a fi în contrast: eerlozltatea contrastează totdeauna plăcut 
cu tata de copil (Emin.i [fr.].

• CONTRA-TEMA (pl.-me) sf., *CONTRA-BUBtŞiCT' 
(pl.-te) sn. J AI doilea sau al treilea subiect ce se 
introduce într’o fugă, spre a acompania pe cel 
dintîiu şi a forma cu acesta un contrapunct dublu 
[fr. c o n t r e - s u j e t].
'CONTRA-TIMP sm. J Nume ce se dă tim-
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• pilor şi subdiviziunilor acestora care nu comportă 
accente prin ei-înşişi; o melodie se zice că merge 
în clnd diteritele note ale acesteia, marcind 
timpii tari, notele celeilalte vin sistematic pe con
tratimp [it. contra-tempol.

*GONTH A.TORPILOR (pi.-oare) sn. a. Mic vas 
de războiu, foarte iu te, care serveşte la urmărirea 
torpiloarelor şi este înarmat cu tuburi aruncă
toare de torpile [fr.].

•GOîfrRft.VA.LOARE sf. V Valoare dată de 
cineva în schimbul alteia pe care o primeşte [tr.].

'GONTRAVENI (-vin) vb. intr. fy A lucra îm
potriva (unei legi,'unui ordin, etc.), a călca, a nu 

, se supune [fr.].
'GONTRAVENIENT sm. rt Cel ce comite o 

contravenţie [fr.].
•GONTRAVENŢIUNE, 'OONTRAVeNriE sf. rt

Călcarea unei legi, unei ordonanţe, etc.; In spec. 
călcarea unor regulamente de poliţie: a taoe praoes 
de Inlraotlunea pe care legea o pedepseşte on lachlsoarea 
poliţienească şl cu amendă se numeşte (cod.-vor.) [fr.].

•GONTRAVIZITA (pi.-te) sf. f A doua vizită 
medicală care se face recruţilor sau bolnavilor din- 
tr’un spital [fr.].

*GONTRAZIGĂTOR, -TQ4RE adj. şi sm. Că- 
ruia-i place să c o n t r a z i c ă.

•GONTRAZIGE (-zic),!, vb. ir. ® A zice con
trarul de ceea ce a zis altul: — un martor ® A nu 
se potrivi (cu), a fi în opoziţie.

%.vb.refl. ® A ti în contrazicere cu sine însuşi K 
® A li în contrazicere unii cu alţii [fr. contre- 
dire, refăcut după zice].

*GONTRAZIGERE sf. ® Faptul de a c o n - 
traziceK ® Nepotrivire, opoziţie de păreri, 
de sentimente, de idei, de vorbe.

*GONTRIBUABIL adj. şi sm. dt Supus la 
bir, care plăteşte'bir Ut © nscontribuabil [fr.].
'GONTRIBUI (-bula) vb. intr. ® A plăti partea 

sa dintr’o cheltuială, dintr’o sarcină comună t ® 
A ajuta, a lua parte la înfăptuirea unui lucru [fr.].

* GONTRIBUŢIUNE,' CONTRIBUŢIE s/. ® Partea 
pe care o plăteşte lie-care dintr’o cheltuială sau 
sarcină comună t ® O Bir, dare, dajdie, impozit; 
contribn(iunl directe, birul care loveşte direct persoana 
şi averea contribuabilului; contributiuni indirecte, birul 
pus asupra obiectelor de consumaţiune sau de co
merţ (vinul, alcoolul, tutunul, vama, etc.) t ® A 
pune iu~, a tace să contribue [tr.].

*GONTRIŢIUNE sf. Căinţă [tr.].
*G0NTR0B6ND sm. © = CONTRABANDIST.
*GONTRQL(pi.-oale) sn. ®y Registru dublu ce 

se ţine pentru verificarea altui registru t ® Ve
rificare t ® Semn ce se pune pe obiectele de aur 
şi de argint spre a arăta titlul lor ţ ® Cercetare 
mai de aproape t © Lista soldaţilor şi ofiţeri
lor care aparţin unei armate: ordonase să fie şterşi din 
controalele armatei ruseşti (i.-gh.) [fr.].

•GONTROLA (-olez) vb. tr. ® A verifica t ® A 
cerceta mai de aproape t ® A critica [fr.].

"CONTROLOR sm. Agentul sau funcţionarul 
însărcinat să verifice, să controleze (lucrările, o- 
peraţiunile financiare ale slujbaşilor inferiori, bi
letele de intrare la un teatru, biletele de călătorie, 
etc.) [fr.].

•CONTROVERSA (-aoz) vb. tr. ® A fi în con
troversă t ® A discuta, a desbate [fr.].

"CONTROVERSA (pi.-se) sf. ® Desbatere asu
pra unei chestiuni religioase, filosofice, etc.: aici,
vrind nerrlnd, trebue sS mA nrmezl, Intr’o lungă(odob.i t
® (pft Dispută teologică între catolici şi protestanţi 
[fr.].
"CONTUMAGE sbst. rt Refuzul unui acuzat 

de a se înfăţişa înaintea judecăţii, într’o afacere 
criminală; a condamna prin a osîndi în lipsă [fr.].

"GONTUNDENT adj. Care răneşte, striveşte, 
provoacă contuziuni, fără să taie (d. e. un ciomag, 
un ciocan, etc.) [fr.].

"CONTUR (pj.-urnri, ^-uie] sn. Linia care măr
gineşte un obiect [fr.].

"GONTUZIONA (-onez) vb. tr. A produce con
tuziuni [fr.].

"CONTUZIUNE sf. Vătămare, sdrelitură, vî-

nătaie produsă pe corp printr’o lovitură puter
nică [fr.]. '
OGONŢ1 (pî.-ţurl) sn. ® Mo!d. Testea de hîrtie:
mlnleau .wjcl grcaşs de hlrtle vlnătă (Alecb.| t ® Băn.
Trana. Codru (de mămăligă, de pîine), bucată: — 
de piu ; — de carnet ® Conta pl. BucOV. Oaş. 38 Piedln, 
uruioc [ung. k o n c].
ţ © 0 = CpNSdL: cucoana... caca şede

In loja ds Hn;i a nmaleneso (fil.).
o GONŢILIU sm. © Consilier comunal [con
siliu].

CONŢINĂ sf. A - cONOINA : se adunau... spre 
a iaca Intre el cantina <fil.).

conţinător adj. verb. (şi sm.) CONŢINE. 
Care conţine.
"CONŢINE (-tin) vb. tr. ® A coprinde, a avea 

o capacitate sau o întindere oare-care: butoiul acesta 
conţine 60 de vedre t ® A opri t ® © A înfrîna, a 
stăpîni [fr. con tenir, refăcut după a ţ i n e (a)]. 

'CONŢINUT I. adj. p. conţine.
2. (pi.-nturi) sn. Cuprins, ceea ce se cuprinde, ceea 

ce se află închis în ceva: —ui unui vas; —ui unei oărtl. 
"GONŢIPIST, CONŢOPIST sm. © = CONCIPIST. 
"CONVALESCENT adj. şi sm. f Cel ce se 

scoală după boală, care se întremează, care este 
pe cale de a se însănătoşi [fr.].

"CONVALESCENŢA (pl.-te) sf. f ® Starea 
în care se află un om care a zăcut de boală şi e pe 
cale să se însănătoşească: a intra tn — t ® Timpul 
cît durează această stare [fr.].

'CONVENABIL adj. ® Care convine, care se 
cuvine; care se potriveşte, potrivit t ® Cuviin
cios: tluntl—Itt © NECONVENABIL [fr.].

"CONVENI (-vin) vb. intr. ® A recunoaşte, a- 
primi, a se învoi, a fi de acord t ® A face o în
voială, a cădea la învoială, a se înţelege t ® A 
plăcea, a fi pe plac t ® A fi convenabil, a se po
trivi [fr.].

"CONVENIENŢA (pl.-te) sf. ® Potrivire, con
formitate t ® Bună cuviinţă tt © INconvenienţA 
[fr.].

"CONVENŢIONAL 1. adj. StabiUt, hotărît, 
întrebuinţat în bază unei convenţiuni.

2. sm. t Membru al Convenţiunii naţionale 
franceze [fr.].

"CONVENŢIUNE, CONVENŢIE Sf. ® învoială, în
ţelegere între două sau mai multe persoane-— verba
lă, scrisă t ® Ceea ce oamenii au convenit între ei cu 
privire la felul de a fi, de a se purta, de a se ex
prima, etc.: oonventlanlle sociale; O convenţie e toiul; ce 
e azi, mine-1 minciună (emin.) ţ ® >• O înţelegere ta
cită de a admite unele ficţiuni' sau procedeuri:
pictura, teatrul oferă multe convenţiuni t ® De —, lOC.
adv. Care este admis, dar care nu este real: totul e 
studiat şl ds convenţie In această tlie de om viclean <vlah.i [fr.].

'CONVERGE (-verg) vb. intr. A tinde, a se în
drepta spre acelaşi punct [fr.].

'GONVERGţîNT adj. ®
A 15 Care se îndreptează 
spre acelaşi punct: iinii 
(II 1443); 
raze de lu
mină —e t 
® 15 Lentilă 
—ă, lentUă 
cu ambele 
feţe con
vexe, ase
menea bo
bului de 
linte, care 
are pro-

CON-
CON

Fif. 144a.
Lentile

convergente.

Fig. 1443. 
Linii

convergente. >

prietatea de a aduna razele care trec printr’însa 
('^ 1442) t ® ± Care tinde către o valoare finită 
şi bine determinată [fr.].

'CONVERGENŢA (pL-te) sf. ®]5 îndreptare 
către acelaşi punct, vorb. de linii, de raze lumi
noase, etc., care s’ar întîlni dacă ar fi prelungite 
t ® 15 Măsura acestei proprietăţi : convergenta 
unei lentile este 1: t (t fiind distanta focală) [fr.].

'CONVERSA (-saz) vb. intr. A sta de vorbă, 
a convorbi, a sta la taifas [fr.].
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Fig. 1444. Lentilă convexă.
1445):

, *GONVERSAŢrCTNE, *C0NVEBSATIE>/. ® Fap
tul de a conversa, convorbire; a schimba~a, a 
schimba vorba, subiectul de convorbire t @ Felul, 
modul de a conversa [ir.].

■ CONVERSiyNE sf. ® Schimbare, preschim
bare a naturii sau a formei: ~'a masărilor vechi tn ma
sori noua H ® V Schimbarea dobtnzii la o rentă a 
Statului: ~a rentei de 6°/,, In 4“/0 1 ® Schim
barea frontului unei trupe t ® enl întoarcere, tre
cere de la o religiune, de la o credinţă la alta [fr.].

'CONVERTI (-teso) 1. vb. Ir. ® A schimba, a 
preschimba, a preface un lucru în altul: aihimistii
credeau oa vor ajunge să convertească ori-ce metal In am; 
®^ îndoiala In slgmanta V © ri A schimba natura, 
felul unei pedepse: * o pedeapsa corporala In amenda 1] 
® V A schimba dobînda la o rentă a Statului ţj 
® căi A întoarce, a face să treacă la altă religie, 
la altă credinţă H ® A întoarce pe cineva la senti
mente pe care nu le avea, a readuce pe calea 
dreaptă: 1 se pare ca In momentul acesta converteşte un 
Bnllet rătăolt (vlah.).

2. vb. refl. ® A se (pre)schimba t ® eai A se 
întoarce, a trece la altă religie, la altă credinţă [fr.]. 
'CONVERTIBIL adj. ® Ce se poate converti, 

preschimba H ® ai Care poate fi întors la adevă
rata credinţă Ut © Nţ;convertibil [fr.].

'CONVERTIT 1. adj. p. CONVBBTJ tt © NE
CONVERTIT.

2. adj. şi sm. Cel ce a trecut la altă religiune, la
altă credinţă, la _______ _ .
alte sentimente -----^
sau opinluni. .J1........... ' ' - -. A-

•CONVEX adj.
® Bombat, cu o 
suprafaţă curbă tn 
afară (••■1^ 1412) 
oglindă —â.
lentilă ~a ([Q 1444) t 
® A Poligon poli
gon ale cărui toate la
turile prelungite lasă de 
aceeaşi parte a fie-cărei 
laturi întreg PŢOligonul; 
poliedru poliedru ale 
cărui toate feţele pre
lungite îl lasă în întregime de aceeaşi parte [fr.].

' CONVEXITATE sf. Însuşirea a lot ce e con
vex: '»a unul glob, unei linii ombe [fr.].
'CONVEXO-CONCAV adj. Care e convex de 

o parte şi concav de cealaltă parte (vorb. de o 
lentilă) [fr.].

*CONVICŢiyNE sf. Convingere [fr.]. 
'CONVIEŢUţ (-neso) 1)6. intr. A vieţui îm

preună, a trăi laolaltă.
'CONVINGĂTOR adj. verb. convinge. Care e 

în stare să convingă ŢIU © neconvinoAtob.
'CONVţNGE (-ving) 1. vb. ir. ® A aduce pe ci

neva, prin raţionament, prin dovezi sigure, să re
cunoască adevărul unui lucru, asupra unui fapt ŢI 
® A îndupleca.

2. vb. refl. A se încredinţa, a se pătrunde de 
adevărul unui lucru [lat.].
'COI'IVINGERE sf. ® Faptul de a (se) c o n - 

V i n g e II ® Necesitatea de a recunoaşte ade
vărul asupra unui fapt ŢI ® încredinţare ţ ® Do
vadă netăgăduită, sigură.

•CONVINS adj. ® p. CONVINGE | ® încredin
ţat tt © NE CONVINS.

•CONVţV sm. Comesean [fr.].
•CONVOCA (-V00) vb. Ir. A chema, a pofti Ia o 

adunare, la o 'întrunire; a da de ştire, a porunci să 
se întrunească: camerele [lat.].

•CONVpiU (pl.-olml) sn. ® )6 Şir de care cu 
provizii său muniţiuni pentru o armată t ® 
Cei ce însoţesc aceste care: vedea nn lung de soldaţi 
ou raniţele tn spate (vlah.) t ® Persoanele care însoţesc 
un car funebru la cimitir, alaiu, cortejt ® Şir 
de vagoane legate între ele şl conduse de o loco
motivă, tren [fr.].

•CONVORBI (-beso) vb. intr. A sta de vorbă, a 
vorbi cu cineva: am tnaapnt sfi convorbim despre vreme

Oglindă^ convexă.

'GONVORBpiE sf. Faptul dea convorbi; 
subiectul despre care se vorbeşte sau s’a vorbit cu 
cineva: jocnl de oărtl... era Inlooult prin convorbiri 
Isstrnotlve (I.-gh.) .

' CONVULSIONAR sm. Cel ce are convul- 
siuni [fr.].

•GONVULSIUNE sf. ® / Incleştătură, sglr- 
cire, oontracţiurie involuntară a muşchilor t ® Pr 
ext. Sbuciumare pricinuită de o pasiune t ® ® 
Turburare grozavă într’un Stat [fr.].

'CONVULSIV adj. f ® Care poate produce 
convulsiuni ŢI ® însoţit de convulsiuni: tuse ~â [fr.].

'GOOBLIGAT sm. Cel ce e obligat la ceva, îm
preună cu alţii, în virtutea unui contract [fr.].- 

•COOPERA (-erez) vb. inlr. A lua parte la o lu
crare comună, a conlucra: eram de părere să nn coope
răm lără serioase garanţii din partea Turciei (i.- GH.)[fr.< lat.].

•COOPERATIV 1. adj. V Care se face prin 
cooperaţiune, care întruneşte forţele tuturor celor 
interesaţi: societate»ă.

2. COOPERATIVĂ (pî.-ve) sf. V Societate de mai 
multe persoane întovărăşite spre a exploata îm
preună o industrie oare-care, spre a cumpăra sau 
vinde în comun diferite mărfuri, din care toţi mem
bri trag deopotrivă foloase [fr.]. 

•COOPERATOR sm. Cel ce cooperează cu alţii
[fr-]-.
'COOPERAŢIUNE, 'COOPERAŢIE sf. ® Faptul 

de a coopera, cooperare, conlucrare II ® Parti
ciparea la o lucrare, la un beneficiu comun [fr.].

'COOPTA (-tez) vb. tr. V A-şi asocia un membru 
într’un cons’iliu de administraţie al unei societăţi, 
în afară de condiţiunile obicinuite [fr.].
'COORDONA (-on, -onez) vb. ir. A pune în cea 

mai bună ordine, a aşeza In ordine, a rindui [fr.].
'COORDON.^T 1. adj. ® p. COORDONA IU © 

necoordonat 11 ® Oi Propozitiuni -«-e, care corespund 
una alteia.

2. coordonate sf. pi. ® A Sistem de Unii drepte 
sau curbe care slujesc prin măsurile lor să de
termine un punct în spaţiu, pe o suprafaţă, sau 
pe o linie; (sw abscisă) ŢJ @ o ~ geogiaiice, lon
gitudinea şi latitudinea.
O COP (pi.-pnri) sn. Trans. O Măsură de capacitate 
(de aproape 1 litru); cană: volu mlnoa on tipăn de 
ptne şl voia bea de vin (ret,).

COPAC tm- OOPACIU.
COPĂCEL sm. A ® dim. oopac(iIt). Arbust: 

llnetele Înalte şl copăceii de porumbele Âlbateoe iirg.i ; 
f: a merge, a umbla, a se rldloa —-, a se ridica în 
picioare şi a începe să umble, {vorb de primu paşi 
ai copiilor) Ţ[ ® pl. = canale.

COPACIU, COPAC sm. ţ, Arbore neroditor, care 
nu face poame: se aşeză in scorbura unul copaoln mare şl 
gros oa bntla (lap.i [comp. alb. k O p a â].
G GOPAţ (-aeso) vb. tr. Olten. Băn. / A îngropa po
rumbul, a-1 muşuroi [srb. k o p a t i].

COPÂţC (pl.-oe) sn. J[ Teica, copăiţa în care 
curg grăunţele din coşul __===__= 
morii: sglltllră —ni a cadă 
boabele din el (lung.) [c O - ^ 
paie].

COP.j^IE sf. ® O Albi- 
oară, covată în care se fră- Flg- I‘t46- c°Paie- 
mintă aluatul pentru pline ((Bj 
1446): pluteeo Împrăştiate copăl, ţoale 
şl perine luate de şlvoln (vlah.)' ŢI © %
Postava în care curge făina la 
moară [vsl. k o p a n j a].

'COPAIER sm. f Arbore din 
familia leguminoaselor, înalt de 
18-20 m., cu lemnul roşu, care 
creşte în America de Sud şi pro
duce copaiul (Copaifera officina- 
lis) (H 1447) [fr.].
O GOPAţT sbst. Olten. Băn.
Faptul de a c o p ă i; îngropatul, 
muşuroitul porumbului.

COPAIŢA (pl.-te) sf. ® dim.
COPAIE: omul vărd un ştergar da mă- 
lalu In copăiţa temell (Dlvr.) Ţ[ ® J[
Teica în care curg grăunţele din coşul morii.

Fig. 1447. 
Copaier.
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Fif. 1448. 
Copci.

*COPAJU sbst. A Balsam extras din copaier 
[fr. c o p a h u],
•COPAL sbst. Răşină extrasă din diferiţi arbori 

cari cresc in Mexic, regiunea tropicală; se Între
buinţează la fabricarea lacurilor [fr.].
O COP AN (pf.-ane) sn. Şold de'pasăre [bg.].

•GOpARTAŞ sm. Părtaş, cel ce ia parte la ceva, 
cel ce împarte ceva cu alţii [fr. copartageant,' 
refăcut după părtaş].

COPASŢIE sf. ^ Bordura care mărgineşte 
puntea vasului, [ngr. v.ouita-rfi].

COPCA1 (pi.-ci. -ce) sf. Agrafă, clrlig de în
cheiat, sponcă; cataramă (jf] 1448): 
se făcea oă se joacă cn copca de la umărul 
ce-ltlDearooblalDchlsămsp.> [t)g. kop5e]•

cpPCA2 (pi.-ci, -ce) sf. ® Gaură, 
spărtură în ghiaţa unui rîu sau unui 
heleşteu, făcută pentru a pescui, a 
scoate apă sau spre a da putinţă 
peştilor să răsilfle {Mold. ,,produh”,
„produf”): lă o bagă coşni tăn cel 
mare In el mine, dlnzorl...Tatltnc&rcat 
cn crapi (dlvr.) 1] ® © A ae dnce pe 
O) a se prăpădi; b) a-şi pierde rostul, 
cinstea, etc.: v’atl dus pe » cu toată emlclieria voastră 
(CR6.) t ® Gaură adîncă în albia unei ape: Putna... 
ee toarnă toată In copci adinei, el llerbe de mlnle ivlah.i H 
® pi. Gropiţe făcute în maluri spre a înlesni suişul 
*1 © Săritură, săltătură: javra... tăcu două copee el 
trecu arsă pe alături (sad.) [srb. k O p Ic a t i ,,a Săpa”]. 
OCOPCIOLQG sbst. Băn. 0 Păşie de piele 
dinţată, cu găurele, cu care se împodobesc cojoa
cele, pieptarele, becheşii, etc.
[ung. k a p s o 1 ă k].
O COPC(I)E sf. = ccppoA1.

COPEICA (pi.-ci) s/. ®
Monedă rusă, a_o suta parte 
dintr’o rublă (,®| 1449): alţi 
bani nu erau, fără cit copelce şl 
dutce de olte patru bani (N. cost.»
[rus.].

COPEREMÎNT = ACO- 
PEREMjNT [lat. c O O p e r i -
meniu m].

COPERţ (-per) = ACOPERI '449- Copeică.
[lat. c O O p e rl.r e].

COPERIŞ - ACOPERIŞ: case vechi, tupllate sub .«uri 
mari Înnegrite de ploi (vlah.) [c 0 p e r i].
•coperta (pi.-te) sf. ® Plic (de scrisoare) t 

® învelitoarea unei cărţi K ® 3, Puntea unei co
răbii [it.].
•COPIA (-piez) vb. tr. ® A scoate o copie, a 

transcrie, a reproduce îf ® A imita .felul de a fi 
sau de a lucra al cuiva [fr].

•COPIE* sf. © Transcrierea unui text tipărit 
sau scris 1f ® Reproducerea exactă a unui tablou, 
a unei sculpturi, etc. 1[ ® ^ Manuscris de pe care 
culege zeţarul [fr.].

COPIE2 sf. etdi Cuţit cu tăişul In formă de su
liţă, cu mîner scurt ternainat printr’o cruce, cu 
care se taie sfintul agneţ [vsl.].
•COPIER (pl.-ere) sn. ^ Re^stru cu foi subţiri 

(hlrtie de mătase) în care se copiază cu presa dife
rite scrisori, acte, etc. [germ. K o p i e r-(b u c h)].

COPIL* (pi.-li) sm. ® t Copil născut din pă
rinţi necăsătoriţi, copO din flori, bastard: oopiii cei 
adevărat! nu se vrednlceso Intru numele celor ce slut copil! 
(PRv.-MB.) H © ♦ Vlăstar ce creşte la rădăcina po
rumbului, numit şi „copileţ”, „puiu”, „puieţ”, 
„frate", ,,soră”, etc. ![(!)♦ Vlăstar ce creşte din 
vrejul dovleacului; lăstar la subţioara foii tutu
nului; vlăstar ce creşte la rădăcina porumbului, 
puieţ t® Fie-care din colţurile sau crăcii unei 
scoabe f ® ţy*’ Fie-care (iin cele două vîrfuri sau 
ciocuri ale leucei carului H ® Partea balamalei sau 
ţlţînei care se înfige în stîlpul porţii şau al 'îşii 
[comp. aU). k o p i 1, gr.-biz. xoicc/.oţ, ngr. '-'-oitsXi].

COPpj* (pî.-pii) sm. ® Băiat sau fată în prima 
■vîrstă a vieţii; do—, de cînd era copii, din copi
lărie;^: —nl, plnă nn pllnge, muma nn-1 dă tltă, dacă 
cineva tace, nimeni nu-i,ştie nevoia şi nu-1 poate 
ajuta; lle-cărula 1 se pare oă —nl său e mal trumos (pann) ;

a ajunge In doaga copiilor ■«- DOAGA r ® Fiu sau fată, 
progenitură: n'aro copil; — de sullet, copil înfiiat; 
— din Hori, copii nelegitim, bastard; F: unde şi-a în
ţărcat dracu copiii, foarte departe 1f ® Urmaş, moş
tenitor: n’ă lăsat copii: a murit fără copii ^ ® Oaş. Co
pil nelegitim, bastard, copil din flori (iw-copil*®) h 
® 4. t — de casă, fecior de boier care servea la 
Curte pe lîngă' Domn şi tăcea parte din garda in
terioară a palatului [oqpil*].
O copila* (pî.-le) sf. Trans. Fată născută din 
părinţi necăsătoriţi, copilă din flori, bastardă 
[copil*].

COPILA2 (pî.-le) sf. ® Fetiţă t ® Fiică [c o - 
P i l2]-
OCOPILAMA sf. Băn. col. COPIL2. Mulţime de 
copii.

COPILANDRU sm., COPILANDRA (pî.-re) 1. sf. 
Copil, băiat măricel; fată măricică: dest''copi- 
tandra, pase ţara la cale ca şl an om matur (isp.) .

adj'. Cu minte copilărească: ma socoţi tu aşa de 
proastă şi copilandră P (sad.i.

COPILĂRESC adj. T^e copil, ce ţine de 
Vtrsta, de firea copiilor: jocuri copilăreşti; minte copi
lărească; aceasta mă jigni oare-cum In mindria mea copilă
rească (6N.).

copilăreşte adv. Ca un copil [copi
lăresc].

COPILARI (-drese) 1. vb. inlr. A-şi petrece c 0- 
p i 1 ă r i a, a trăi viaţa de copil: s’a inhditat ou vre-o 
oltlva flăcăi cu cari copilăresc (I.-gh.).

g.vb. rdfl. şi intr. A deveni, şi lucra, a gîndi, etc( 
ca un copil: omul clnd Imbătrlneşte, copilăreşte (Znn.).

copilărie sf. ® Vîrsta de copil, vîrsta 
omului de la naştere pînă la 12-14 ani: Omui in — 
Lesne ’nvată orl-oe fie (pann) *( ® Stare, faptă, minte 
de copil, sau de om matur care are apucături de 
copil I ® © început.

copilăros adj. Cu apucături de copil, care 
face copilării: eram vesel os vremea cea bună şl... — 
ca vlntul In turbarea sa |Crg.).

COPILAŞ sm. dim. copil2 : doblndl un drag de—(lep.).
COPILEŢ sm. ® A Vlăstar care creşte la ră

dăcină porumbului, puieţ (sw-OOPIL* ®): la praşlla a 
doua, se rup... şl —11 de Ia rădăcina coceanului (ion.) T ®
Fie-care din cei patru căpriori mai scurţi cari se 
împreună în unghiu cu căpriorii de la sapa casei 
[copil*].

GOPILI (-lleso) vb. tr. / A rupe copilii, 
lăstarii de’prisos de la rădăcina porumbului.

GOPILIŢA (pl.-ţe) sf. dim. COPILA2.
•COPIOS adj. îmbelşugat, prea îndestulat: 

ospăţ— [fr.].
•COPIST sm. Cel ce copiază, care face copii,.

oare transcrie 
manuscrise (l@] 
1450) [fr.].

COP-
COP

Fig. 1450. Copist de manuscrise 
in evul*mediu.

Fig. 1451. 
C. Copită.

copita* (pl.-te) sf. ® Unghie groasă şi cor
noasă care acopere extremitatea piciorului calului, 
măgarului şi catîrului (U 1451) : piepturi şl oapete 
trosnesc sfărtmate sab copitele cailor (vlah.) ^ (D # s 
b^itA1 (D ® [vsl. kopyto].
OCOPITA2, copita (pl.-lţl) sf. / Căpiţă (de fîn): 
mal dincolo, o şiră de pale şl nişte copite de fin (ODoe.) [big. 
k O p i c a: forma copită e refăcută din pl. copiţi]. 
OGOPITARIŢA sf. Olten. A Ciuperca-de pe co
paci, numită şi c o p i t ă( =babiţA* ® ®).

COPITAT adj. Cu copita mare: mascurii 
copltaţl şl căplăugl slnt biml numai de speculaţie (DRAGH.).
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COP-
COR

Fig. 145a. Copoiu.

de lemn a coasei

OCOPIţA tm- copita».
oCOPIRŞEU, C0P.tReAu>sri. Tr.-Caro. Sicriu: Mori, 
mlndra, b& moi şi ea, Să ne lacă-ua coptrşeu (Ik.-brs.) 
[ung. li O p 0 r s 6].

COPLEŞţ (-eşeeo) vb. Ir. ® A strivi, a sdrobi pe 
cineva sau ceva prin greutatea sau mulţimea ce 
apasă asupră-i, a împovăra, a apăsa: cu toata poita 
ce am de a te ^ Bub'Qn>.Âemete de erudltlune (odob.i ; durerea 
ce-1 copleşea (d.-zamf.) H (IT A năp&di, a doborî: somnul 
II copleşi şl cAzu ca un 
mort (I8P.1.
O COPOI = COPAI.

COPpiU sm. ® ^
Cline mare de vinat 
cerbi, căprioare, vulpi, 
etc. cu miros Ic arte 
desvoltat (5U 1452):
copoiul olnd ad\irmec& dlra 
Ilarei prin t&rlnă (odob.) ^
® ® Spion, agent de 
poliţie îndemîriatec H 
® ® Comisar [••• co- 
POU; comp. şi bg. k o p a j].
OGOPOHAN (pl.-ane) sn. & Anteriu [big. k 0- 
paranăfsrb. koporan].

COPORţlE sf. / Coada 
(•^ coasA] [ung. k a par o].
O GOPOU sm. Mold. ^ =C0PQin [ung. k o p 6].

COPREALA (pî.-eli) sf. Olten. ® Prăjină 
lungă K ® ® Lungan, măgădău, om înalt şi sub
ţire (CIAUŞ.J.

GOPRINA, OUPRINA (pl.
-no) sf. ♦ Numele a mai 
multor varietăţi de plante 
cu clte o Iloare mare în 
virful tulpinei, albă sau gal
benă, foarte frumoasă, cu 
miros plăcut; numită şi ,,că- 
prină", „zarnacadea, ,,fu- 
lie”, ,,ghiocei-de-grădină”, 
etc. (Narcissus pseudo-nar- 
cissus. Nare. poeticus), etc. 
f[Bl 1453): Trei caprine ş’on bu
jor (IK.-BRS.).

GOPRINDE ov-CUFRptDE.
•GOPROPRIETAR sm.

Care posedă o proprietate 
împreună cu altul sau cu 
alţii [fr.]. '

* GOPROPRIETATE sf.
Proprietate posedată în comun 
alţii [fr.].
O GOPŞUNA sf. Băn. ♦ = cAPŞţTNA.

GOPT1 1. adj. ® p. COACE © necopt H (Ş S< 
Supus de ajuns acţiunii focului {vorb. de pline, 
aluaturi, sau de altele de-ale mîncării): pline coapta 
t ® ♦ Ajuns la maturitate prin acţiunea căldurii 
solare: măr a se alta Ia cineva ca Ia un cireş —' [tw 
ciRES); F: asta pică. de coaptă, asta-i culmea, asta e 
prea din cale afară, asta le întrece pe toate, e prea
de tot: toate au tost cum au lost..., dar astaplcăde coaptă 
(CRo.)',ţ| ® ® Gata Să spargă {vorb. de bube): bubă 
coaptă ţ[ ® ® Ajuns la o desvoltare deplină {vorb. 
de vlrstă, de judecata minţii, etc.): tnoă nu era la 
virata sa (m..cost.) ; om om în puterea vlrstei: I-am 
socotit moşneag, şl 'ncă de cel cop(l (ORio.>; minte ccaptă;

Ia minte ţ] ® F Mort-copt, vrînd-nevrînd, de voie, de 
nevoie, neapărat, fără doar şi poate: 11 dete poruncă 
ca, mort-copt... să-l aducă mere de aur iisp.).

2. sbst. Faptul de a (se) coace; a da in-~, a se 
plrgui, a fi pe cale să se coacă [lat. c o c t u s]. 

■GOPT» 1. sm. o Creştin din Egipt din secta 
Euticheenilor.

2, adj. Al Copţilor, privitor la Copţi: nu voise 
să se BUpule bisericii romane lacoblte şi favoriaa biserica .vă
(I.-6H.); limba ~ă, limbă derivată din vechea egip
teană [fr.].
OGOPTATVRĂ (pl.-nrl) sf. Trans. = COPTURA ® : 
nu'şl lan merinde, c& n'aTeau(RCT.).
OGOPTQR = CUPTOR.

COPTORţ (-orăsc) vb. ir. şi intr. ® A săpa pă- 
mîntul pe dedesupt, făcînd scorburi, găunoşituri;

Fig. 1453. Coprină.
cu altul sau cu

e clrpealăgoală şl.mal rău se cpptorăşte spărtura uip.) ţ[ ® ® 
A săpa] a coşcovi; a roade: şl ’n coşul pieptului oop- 
torlt, Işl auzla răsullara cum 11 hlrle (vlah.) [c 0 p t 0 r].

GOPTOROŞI (-oşeso) = COPTOR|; tocmai cel cop- 
toroşltl de vijll Iţi verbesc de cinste (Dlvr.).

GOPTUFA (pL-turi) sf. ® f Rană coaptă, 
bubă care a făcut puroiu ^ ^ Puroiu ţ[ ® pl.
Trans.fli/cor.XAluaturi coapte; numai iripturl şi cop
turi ca acelea de le-al II Inghltlt şl cu ochii isb.) H ® 
Piatră, stîncă care începe să se despice (pşc.) [lat. 
coptura].

GOPTUŢ adj. clim. copt 1: se măritase, v-ă, după 
un băiat tlnăr (D.-zamf.).

'GQPULA (pl.-ie) sf. a7‘Vorbă care leagă pre
dicatul unei propoziţiuni cu subiectul [fr.]. 

•GOPULATIV adj. Oi Care uneşte, care leagă;
particulă vă, conjuncţiilne vă [fr.]. 
t GOPUZ = COBUZ .
*GOR' (pZ.-ruii) sn. ® J Mai multe persoane care 

cîntă împreună ţi ® J mi Toţi cîntăreţii unei bi
serici ţ| ® mi Partea bisericii unde stau şi cîntă 
cei din cor în timpul slujbei H ® J Compoziţie 
muzicală alcătuită din mai multe părţi şi cîntată 
de mai multe voci H ® O Poezie lirică în tragediile 
vechi şi în unele tragedii moderne ţj ® In v, eîn- 
tînd sau vorbind toţi deodată [lat. ch orus, cu 
accepţiunile fr. c h o e u r].

corabaţicA = corobatjcA . 
o GORABIA1’(pZ.-bleie) Sf. Mold. K Un fel de za- 
harica, numită şi „corăbioară”, din cauza formei 
asemănătoare cu o corabie: aducindu-mi... două 
ocă de corăblele şl trei ocă de migdale amare (Alecs.) [tc.]. 
OGORAbIA2 (-blez) vb. intr. Trans. Bucov. A 
vîsli, a conduce o corabie: corăbllnd aşa amu cit 
au corăblat, lată că se stlroeşte pe mare o furtună (ss.).

CORABIASGA sf. Mold. Bucov. ® Un danţ popu
lar: trăsei de bucurie... o v vlrtoasă de Oala ti (odob.) ţ| ® J 
Muzica acestui danţ: începea cinta din fluier o v (crg.) 
[corabie].

GORABIE sf.
® 3, Vas ma
re construit din 
lemn sau de fier, 
cu oare se călă
toreşte pe mare 
(Iii 1454); ® F: 
parcă 1 .s’au lu
necat corăbiile, n’a-
re de loc chef, e . 
rău dispus, e i 
foarte abătut ţj
© Corabia Iul Noe, Fig. 1454. Corabie.
arca, corabia fă
cută de Noe pentru a se adăposti cu ai lui în 
timpul potopului [vsl. k orablj].

GORAbIER sm. a, ® Navigator pe mare: 
Astfel vul, olnd marea e *n talazuri. Aleargă la limanul ce- 
adesea l-a scăpat ialX) ţ] ® Marinar: ca să nu stea In dra
mul viior cari umblau de colo pină colo... stringind frin- 
gbiiie (CAR.) [corabie].

GOrABIERIE sf. 3, ® Arta de a naviga pe 
mare, navigaţiune: face nu mai puţină cinste... aflăto
rului tipografiei şl a vi cu abur (Negr.i ţ] @ Ocupaţiunea 
corăbierului: avem mai Intfiu agricultura, apoi 
pescăria, corăblerla şl comercial (i.-gh.).

GORABIOARA (pZ.-re) sf. ® 3, dim. CORABIE
1] ® î< = corabia 1.

GORAI vb. intr. ® = CHICRAJ: 11 coiălau matele 
de gtndeal că n’a mincat d’o săptămlnă (ret.) ţ[ ® A 
croncăni (bud.).

*GORAJ — CURAJ: sta înfipt înaintea Iul şl cu v (isp.). 
"GORAL1 j.. adj. Unde cîntă coruri: sccletate vă'; 

templu V.
2. (pZ.-aluri) sn. J Cîntec religios la protestanţi: 

vul Iul Luther [fr.].
"GORAL2 sm. şi (pZ.-ale) sn., "CORALIU (pZ.-alli) 

sn. ® Mărgean t ® f corale-albe = hur
muz [germ. şi lat. coralium].

"GORAN sbst. pH* Cartea sfintă a musulmanilor 
care conţine legea religioasă a lui Mahomet [fr.].

GORASAN sbst. ® Mold. A Mortar făcut din 
cărămidă pisată amestecată cu var ţ] ® A sămintă
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Fie- 1455- 
Corb.

Fig. I456- 
Corb-de-r.caple.

Corb.

de —, seminţele unei plante orientale întrebuinţate 
ca vermifug [tc.].

CORASLA = COLASTRA; coresla se capfttA de la 
vacile fătate de cuclnd işEZ.i.

CORASLI (-lese) vb. refl. Mold. A se preface în 
brînză, ia fiert {vorb. de lapteie serbezit sau stricat 
din alte pricini]; laptele de la aceste vaci, llerblndu-se 
se corftsleşte işEZ.i [coraslă].

CORAST (R) A = colastra.
CORB sin. ® i Pasăre de pradă, cu peneie 

foarte negre cu reflexe albăstrii 
sau violete; se hrăneşte în spe
cial, cu stîrvuri (de aci şi bieste- 
mul: mlnca-te-ar corbii I) (CoTVUS CO- 
rax) ('Bj 1455); negru ca '~ul, negru 
ca pana -•'uiui, foarte negru ;V a.dv.;

trecu altul,
ou părul 

lung şl negru
(DLVR.); ®):

^ la ochii 
nu-şl scoate,
cei ce se po
trivesc la fi
re, la apucă
turi, etc. nu-şi strică unul altuia, nu caută să-şi 
facă rău; e irig de ’ngblată ouăle sub e un ger 
straşnic H ® al
bastru = duhbrA- 
VEANOA H ® i ~-DE- 
MARE. — MARJN = cor
moran H ® i —DB- 
NOAPTE, pasăre cu ca
pul, ceafa şi umerii 
negri, cu spinarea 
cenuşie şi pintecele 
aib, amestecat cu cenuşiu; trăeşte pe lingă bălţi, 
unde se ţine ascunsă ziua printre trestii şi iese 
numai seara ca să-şi caute hrana; are sborul lin 
şi tăcut ca al bufniţelor; numită şi ,,jidan” 
sau„stîrc cenuşiu mic” (Nţicticorax earopaeus) 
([1^ 1456) H ® Peşte de mare, de 18-25 cm., cu 
capul mare şi botul gros, rotunjit; falca de sus e 
mai lungă şi mai Iată decît cea de jos; e de colo
are brună, cu pintecele puţin gălbuiu stropit cu 
picăţele negre (Corvina niora) (f^ 1457) H ® 
A Varietate de struguri negri H ® Conste- 
laţiune în emisfera australă [lat. corvus].
OCORBACIU (pi.-ace) sn. = OlRBACIU.

CORBANCA s/. = BATCA 5 ©.
CORBIXJ adj. Negru ca c o r b u 1: Ahl părul tău 

lung, negru ca aripa corble (alecs.i.
GORBOAICA (pi.-ce) sf. > Femeiuşcă cor

bului.
O GORGAN1 sm. Olten. Băn. Trans. i = corb® 
[comp. CRONCAN şi ngr. xogâm sau big. k ro
ii o n ă].
O GORGAN2 sm. Mold. A Viţă de vie bătrină 
(ŞEz.); viţă de vie sălbatecă ipamf.i .
OGORGHEZl (-ezesc) vb. ir. Mold. A poci, a schi
monosi: au corcbezlt graiul strămoşesc de nu-1 mal Inie- 
lege nlmene (CRG.).

GORGI (-cesc) vb. Ir. şi re/i. ® A (se) încrucişa 
două rase diferite, a (se) împerechia spre repro
ducere două animale de soiu deosebit (ca d. e. un 
măgar cu o iapă1 un cal de o rasă cu o iapă de altă 
rasă, etc.) H ® ® A (se) strica, a (se) altera, a (se) 
poci, printr’un amestec nepotrivit: se însoară numai 
cu tete din neamul Iul, ca... să nu-şl corcească obiceiurile 
(RET.) ,[c O r c i uj.
OGORGIE s/. Mold. ® Un fel de leasă ce se pune 
pe sănii pentru a putea aduce fin (şez.i H ® Un 
fel de scară din doi drugi cu ajutorul căreia se 
urcă butoaiele în car sau pe care se rostogolesc 
în pivniţă (pamf.) 1[ @ Covergă peste care se pune 
coviltirul sau poclitul (sez.) [ung. k o r c s o 1 y a].

GORGIT adj. ® p. CORCJ 1 ® De viţă ameste
cată, născut din împreunarea a două soiuri deo
sebite .

GORGITyRA, curcitvrA (pî.-turl) sf. ® Ani
mal corcit t ® Pr. ext. Gm' născut din împere
cherea a două neamuri sau rase deosebite: corcitură

Fig. 1458. 
Corcoduş.

de Chelalonit.ei de Slav <d.>zamf.) ; nu de geaba era el onroitură COR- 
de zeu dsp.) [corci]. POR
OGQRGrU1 sm-, şi (pZ.-oluri) sn. Bucov.Trans.Maram. v.f'Jrx 
Ooş.Tufă, Stufiş: — de alun; şoplrlele şl broaştele se 
ascund sub tnllşe, sub corci, cind e trlg (orm.) [rut.].

GpRGIU2 sm. ® Corcitură | ® Bastard [ung. 
k o r’c s].

GORGOAŢA (pî.-te) sf. Sdreaaţă, buleandră:
azi umblă ’n llr şl miine se poartă ’n corcoate ciuruita 
(JIP.).
OGORGODAN sm. Trans. h = curcan.

CORGODŞL sm. i ® = BOplRLAU ® ţ] ® =•
FUNDAC.
OGORGODI (-odesc) vb. refl. Trans. A se găti, a se 
împopoţona (vic.i.
OGORGODINA (pî.-ne) sf. Trans. i = CURCA.

GORGODUŞ sm., CURCUDVŞ 
A Arbore originar din Orient, 
cultivat la noi pentru fructele 
sale comestibile, numite ,,corco
duşe” sau ,,curcudele” (Prunus 
cerasifera) (]H 1458): clteva găini 
culcate In corcoduşul din Ţaţa casei
(DLVR.).

GORGODUŞA, curcudusA
(pl.-şe) Sf. A Fructul c o r co
li u ş u 1 u i, un fel de prună ro
tundă, de coloare galbenă sau 
roşie.
CCORGOFEALA (pî.-eil) sf. F Băn. Minciună. 
GGORGONI (-onesc), CORCOLI (-oleso) l. vb.tr. A 
îngriji prea mult (de ceva sau pe cineva), a alinta, 
a rîzgîia: se supără că de ce-1 ţine In pat (căţeluşul) 
şl-l corconeşte atlta ILUNO.) ; Bullă-Murgă era corcolit ca 
’n sinul Iul Avram (flor.).

2. vb. refl. ® A se feri, a se îngriji prea mult t 
® A tărăgăna, a zăbovi mult cu un lucru (ciauş.i.

GORGOSI (-osesc) vb. refl. Mold. (pamf.) = COR- 
CONJ 2 @.
’GORD (pi.-duri) sn.gb Inimă [lat.].
GORDAR (pZ.-aie) sn. ® Băţul CU 

care se struneşte coarda sau sfoara 
ferăstrăului, numit şi „strună”, „în- 
cordător”, ,,întinzător”, ,,limbă”, 
etc. K ® j Limbă de lemn (mai ade
sea de abanos) fixată pe vioară, vio
loncel, etc., mai jos de căluş, care 
prezintă nişte tăieturi circuiare în 
caresîntintroduse coardele (B] 1459).
OGORDEA (pî.-dele) sf. Mold. Bucov.
® Panglică: e legat cu O ^ albastră 
(SAD.) H ® Panglică, tenia: carnea 
de cucostlrc e bună de cine are In pintece 
(VOR.) 11 @ <!> Un joc de cărţi: Juca 
parola sau cordeaoa (ALECs.)[ngr. y.op^E/.a <it.].

GORDElA (pî.-le)ţ 
sf. Peşte de mare'* 
ce seamănă cu ţiparul 
( Leptocephalusconger)
([Ş 1460) [ngr. x0p- 
ScÂa].
'GORDELIER sm.

ai Călugăr franciscan, 
care umblă încins cu. 
o frînghie (iD 1461)
[fr.].
OGORDELUŞA (pî.-uşe), CORDELUŢA 
(pî.-nte) sf. dim. CORDEA: Cordeluţe şl nlml- 
cuil, Iată toate*a lui averi (emin-)>

GORDENGIU sbst. i.t ® Scindurică 
cu crestături de care se opreşte zatca sau 
siobozitorul războiului de ţesut, ca să 
nu se dea sulurile înapoi; numit şi 
,,scaun”, ,,tocălie”, „căţel”, „piedică”,
,,proptar”, etc. f ® Trans. Scîndurica 
pe care se fac iţele onc.) [coardă].

’GORDIAL 1. adj. ® Care porneşte 
din inimă, sincer: primire ţf @ în
tăritor, care dă putere. pjg ]46i,

2. /pî.-aluri) sn. ik Leac întăritor, cor'deiier. 
care dă puteri [fr.].
'GORDIALITATE sf. Bunăvoinţă sinceră, por-

Fig. 1439- 
Cordar.

Fig. 1460, Cordelă.
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Fig. 1462.
Frunza cor*

diforma.

COR- nită. din inimă: se apropie de mine ca multă (CAr.)

COR oCORDICA sf. Mold. Bucov. ^ CORDEA ®.
9600 OCORDIGUŢA' (pl.-te) s/. Mold. Bucov. (Hm. OOR- 

OJCA. Panglicuţă; un pacheţel legat cu 
* albaştri (sad ) .

'CORDIFORM adj. ♦ De forma 
unei inimi: frunza 1462.) [fr.].
OCORDIŞ adv. Trans. Băn. Pieziş:
Încep de la o vreme a se uita cam la 
Petru .(MERA-i [coardă].

'CORDON (pi.-cane) sn. ® ^
Panglică lată, lentă a unei deco
raţii 1f ® Şiret, şnur, sforicică sau 

. panglică la dric: a ţinea cordoanele dri
cului ® jt Şir de posturi de soldaţi 
aşezaţi la graniţă pentru paza ţării;
O'V: Intre artist si public sta slveghlaza un—■ 
lormidabii decritici ivlah.i ; — sanitar, trupe înşirate pen
tru a opri trecerea dintr’un ţinut unde bîntue o 
epidemie, spre a împiedeca propagarea ei ţ ® £) 
— ombilical 'm- OMBILICAL [fr. ].

CORDONAŞ sm. jbi Soldat care face paza la 
un o o r d u n, grănicer.

'GORDOVAN sbst. Piele fină care se tăbăcea 
odinioară la Cordova (Spania) [fr. cordouan ].

GORDUG, CDRDPC sbst. Boală a vitelor mari 
cornute, caracterizată prin înscorţoşarea limbii:
curdncul se vindecă cu usturolu pisat amestecat in păcură 
(DRAGH.) [rut.].

CORDUN sn., OORDTOA (pî.-ne) sf. Mold. ® X 
Cordon, sir de posturi de soldaţi aşezaţi de-a; 
lungul graniţei pentru paza ţării H ® Căsuţa, 
coliba unde stă un soldat din cordon spre a supra- 
vegbia trecerea călătorilor ^ ® (£' 9 Bucovina: 
aducea veşti neobişnuite din Cordun (sad.) [rus. k o r- 
d o n Ci< fr.].

GORDUNAŞ = CORDONAŞ.
'GOREGT adj. ® Lipsit de greşeli, fără gre- 

şală ^ @ Conform cu regulele: desen — 1T ® % 
Cinstit Uf (C) NE CORECT, incorect [fr.].
'GOREGTA (-tez) t,b. tT. A Scoate greşelile, a 

îndrepta (greşelile) [c o re ct]. 
'GOREGTITUDINE sj. Purtare corectă, cin

stită: tl ştiu de o — exemplara (Car.) ff (g) NE COREC
TITUDINE, INCORECTITUDINE [lat.].

'GOREGTIV ţ. adj. Care îndreptează, care co
rijează: pedeapsa—a.

2, (pl.-ive) sn-. Lucrul care îndulceşte oare-cum 
ceea ce e prea aspru: —ui unui discurs [fr.].

'GOREGTOR sm. ® Cel ce corectează, cel ce 
îndreptează f ® # Cel ce însemnează greşelile de 
tipar spre a 11 Îndreptate [fr.].

'GOREGTURA (pî.-turl) sf .
^ Foaie tipărită pe care se în
semnează greşelile de tipar ce 
trebuesc îndreptate; a tace co
recturi, a îndrepta greşelile de 
tipar {m- TABELA xvin) ; presa 
de corecturi (|Ş] 1463) [germ.].

'GOREGŢIONAL 1. adj. 
rt Privitor la delicte: tribunal—; poliţie—a.

2. sbst. rt Tribunal de politie corecţională 
[fr.].
'GOREGŢIUNE sf. ® Îndreptare, faptul de a 

corecta f ® Perfecţiune: -a stilului f ® Dojană, 
mustrare f ® Pedeapsă: după ce-i dete o — meritata 
(CAR.); casă de —, închisoare pentru îndreptarea mi
norilor cu apucături reie [fr.].
'GORţiE sf f Boală nervoasă caracterizată prin 

mişcări involuntare ale corpului întreg [fr. eho- 
răe].
'GOREGRAFIG... w COREOORAFIC... 
'GORELATIV 1. #ci). Care arată o relaţitme 

reciprocă îhtre’doiTă lucruri: tata şi tiu slut termeni —i. 
2. (pî.-ive) sn. Cuvînt corelativ, 
ă. corelativa (pJ.-ive) sf. O) Propoziţie corela

tivă [fr.].
'GOREU4ŢIITNE, 'CORELAŢIE s/.-Analogie sau 

relaţiune reciprocă între două lucruri [fr.];
'GORELIGIONAR, -ara (pL-are) ® adj. şi 

sm. f. Care profesează aceeaşi religie ca altul:

’-i DllinilUlIilUIIIIML'

Fig. 1463. Presă 
de corecturi.-

-p'
Fig. 1464. Unghiuri 

corespondente.

dovedind locuitorilor oă eram lin (i.-gh.) ^ (2) Pr. exi. 
■ politic, care face parte din acelaşi partid politic, 

care profesează aceleaşi idei politice [fr.].
ţ GORENIE sf. început; origine [vsl.].
'G0RlJ(0)GRAFlG adj. Privitor la dans [fr.].
'G0RE(0)GRAFIE sf. ® Arta dansului f 

® Arta de a compune balete şi figuri de dans [fr.].
'CORESPONDA (-dez) vb. intr. A face schimb 

de scrisori, a fi In’corespondenţă cu cineva [fr.].
'CORESPONDENT 1. adj. ® Corespunză

tor f ® A Unghiuri —e. Ul”- 
ghiuri situate pe aceeaşi — 
lăture a unei secante care 
taie două linii paralele, u- ■!- 
nul fiind intern, iar celă
lalt extern; în Ş] 1464. un
ghiurile 3 şi 4 sînt unghiuri 
corespondente f @ Mem
bru —, membru al uiiui corp savant, al unei 
Academii, care e numai îu corespondenţă cu a (iest 
corp, fără a se bucura de aceleaşi drepturi ca 
membrii activi.

2. sm. © Persoană cu care se face un schimb 
de'scrisori f © —ui unui ziar, persoană oare trimite 
unui ziar corespondenţe dintr’un alt oraş, spre a 
fi publicate f @ Persoană însărcinată să su
pravegheze pe un tînăr trimis într’alt oraş ca să-şi 
urmeze studiile: ea găsi loarte llteac ca un om, oara la 
pas&rea din sbor, sd-1 fie — (D.-zamf.) [fr.].

'CORESPONDENŢA (pî.-ţe) Sf. ® Schimb re
gulat de scrisori f © Scrisorile trimise sau pri
mite f ® Ştiri trimise prin scrisoare unui ziar f 
® Relaţiuni comerciale f ,® Conformitate, ra
port exact între două persoane sau două lucruri 
f ® Legătură între două trenuri [fr.].

'CORESPUNDE (-pund) vb. intr. ® A fi con
form cu ceva f ® A se potrivi cu sentimentele 
sau faptele altuia ® A fi aşezat simetric în ra
port cu altceva li ® A fi în comunicaţie, a da în, 
a răspunde în: odaia din fund corespunde cu balconul 
[fr.].
'CORESPUNZĂTOR adj. verb. CORESPUNDE.

Care corespunde: potrivit; care e conform cu HK ©
ne CURESPDNZ ATQR .
OCOREŢ (pî.-eţe) Bucov. Măsură de capacitate 
pentru grîne (de aproape l'l, hectolitri): să aleagă 
curat trei —e de griu amestecat cu mac şl cinepă (VOR.) 
[rut.].
'COREU sm. 9 Picior de vers antic compus 

dintr’o silabă lungă şi una scurtă (— w) [lat.]. 
OCORFA (pl.-le) sf. ® Trans. = COŞ1 ® : aşteptau şl 
pe Joiana cu corfa plină de Iarbă verde (Ret.) * ® Băn. Goş
mare de nuiele înipletite întrebuinţat de cărbu
nari pentru dus cărbunii H @ pl.' Nişte drugi la 
piuă între cari se mişcă maiele t ® P^- .Nişte drugi 
la jugul joagărului [germ. dial. K o r f].
O GORFIŢĂ (pi.-te) sf. Trans. dim. CORFA. Coşuleţ; 
culese o de struguri de o duse boierului (RcT.).
OGORHA sf. Trans. Maram. ^3. Coastă de munte 
rlpoâsă (v)c.) (PAP.) [comp. corhanA] .
OCORHAN sm., CORHAN(c)A sf. # = ŞVAB. 
OCORHĂNA (pi.-ne) sf. Mold. Bucov. Coastă de 
deal rîpo'asă, prăpăstioasă: prin toate corhanele şl 
coclaurile (chg.) [rut. kurhăn < tc. kurgan]. 
O CORHQL, CORHO- 
DQL [pl.-odieysn.Trans.
.iA. Loc cu surpături, t 
prăpăstios.
O CORI sm. pl. Mold. 
f =■ POJAR [rus.].
O CORI ( -reac) Vb. tr.
Trans. / ® A strînge 
finul cînd începe a 
se usca (v)c.> 1 ® A 
ocoli finul, a grebla 
de la margini spre 
mijloc (psc.) [comp. 
ung. k o r â 1 n i].

CORIANDRU sm. fig. 1465. Coriandru.
f Plantă umbeliferă,
cu miros pătrunzător greţos de ploşniţe, cu flori 
albe; seminţele ei uscate, sunt aromatice şi se
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TABELA XVin. CORECTUBI

Litere de schimbat .... 
Cuvinte de schimbat ....
Litere de suprimat •...............
Cuvinte de suprimat . . . . 
Litere şi cuvinte de adăugat

Litere de fniors...................

Litere şi cuvinte de transpus . 
Rînduri de transpus...............

Gen|raţ,iunjie trecute ne-au transmis — nouf" [-6 J_<2-
altora ţat| prin graiul viu, fie prinHH£^'<4t Hj' 

scriito^>ri, toate sau numa^i In parte, comorile |/^ 1-r^ 
graiului ţiea^ cu ajutorul căruia tăl-t+l^
^eau IucruriJ_ faptele, sentimentele [c^ voiaul_(mă/Xi6,Cfiet<xrL, 
să le exprime. Di^r toate concept|unile ifcesLorlo- L-l- Ta- 
ge^^a^iuni despic) via|ă (despres\jy moarte, de-(T^J co 

(dintele şi îndoielile care s’au strecurat şi i 
spre cer şi pămlnt, despre bine şi rău, toate cî^ 
s’au încuit>at în nenuniăratele3îiite^^le^sufle- 3 O 
lulu^nr, ai^ămas acol^scunse, nescoase la lu-^ V 
mină, şi neprihănite de condeiul scriitorilor

(r- —r)
seari s’au perindat ptnâ la noi, şi folkloristuŢ- r /

Spatia prea mic intre rlnduri -’iuj ţj incumbă datoria să le smulgâ din ascun- V

Fără alineat....................... • 3z'Şul 'or’ 86 *e Studieze şi să lămurească noi- 3
Atbitură ieşită, şpil............. ma^lur^tainică. /X/X
Alineat . .............. .Ipe aci rolul pe care şi-l asumă folklonil : el ^ ctt,nct/nd/
De cules cu alte caractere. . . cercetează produc(iunile imaginajiei populare,

\cTtdin(ele şi dalinilc\ pentru a ajunge la cu- '
De ........................ ............... noaşterea deplină a s(j|lll|E|t)i^l(i^i unui popor, ||||i|

Spaţii de apropiat...............

De spaţionat între cuvinte . 
Spaţiul prea mare îritre rînduri

COR-
COR

întrebuinţează la bucătărie şi la fabricarea cofe- 
turilor (Coriandrum salivum) ([®] 1465) [ngr.].

* CORIDOR (pl.-oBie) sn. ® flîs SăUţă lungă şi în
gustă într’'d casă (Hj 1466):
bfjbli p|nă dete de prima uşă din a/
(CRG.) f ® Săliţă, într’un 
vagon de drum de fier, de-a 
lungul compartimentelor: e toarte 
oald In vagon si lame malta, mal ales 
In .V (CAR.) [fr.].
‘CORIFEU sm. ® O Con

ducătorul (jorurilor în tragedia 
greacă t ® © Persoana cea 
mai de seamă dintr’un corp, 
dintr’un partid [fr.].
‘CORIGENT, -tA adj. şism.

/. » Şcolar care trebue să Fig. 1466. Condor.
dea un nou examen la- unele
materii la care a fost slab: a laminea — [lat.
corrigens].
‘CORIGENTĂ (pl.-te) sf. t- Starea elevului 

corigent: examen de
‘ CORIGIBUj adj. Care se 

poate îndrep- .ţ. 
ta, care poate 
fi corijat tu ©
INCORIGIBIL 
[fr.].
‘CORIJA

(-Jez) vb. tr. şi 
refl. A (se) 
îndrepta, a 
(se) corecta 
[fr.]..
‘CORIMB

sm. ţ Dispo
ziţie a florilor 
pe o tulpină în 
aşa fel îneît , 
ajung toate aproape la acelaşi nivel ([a] 1467) [fr.]. 
OCORINDA... Trans. lUaram. Oaş. = COLINDA
‘CORINDON (pî.-oane) sn. •» Piatră scumpă,

Fig. 1467. Corimbi.
pornind de la înălţimi diferite

Fig. 1468. 
Corindon.

Fig. 1469. 
Capitel corintian.

foarte tare, aşa că poate li sgîriată numai de dia
mant (i®l 1468); ia diferite numiri după coloare; 
cînd e roşu, e numit rubin, celui albastru i se 
zice safir, celui verde, smaragd, etc. [fr.].

"CORINTIAN adj. Cu Cel mai^;---------  -
bogat din cele patru ordine de ar
hitectură create de Greci: capitelul 
este împodobit cu 
două rînduri de 
frunze între care 
se ridică alte rîn- 
duri mai mici care 
formează volute 
(H 1469) [fr.].
‘CORIST sm.,

CORISTA (pl.-te) sf.
J Care cîntă în- 
tr’un ansamblu coral [fr.].

CORITĂ (pl.-te) sf. ® Dejă, curătoare, vasul 
în care curge vinul din teasc 1| ® Băn. Troacă 
[vsl. koryto, srb. bg.t 
k o ri t o].

CORLĂ (pl.-le) sf. > Pa
săre de apă, numită şi „cur- 
lă”, „găinuţă" sau ,,găinuşă- 
de-baltă” (Găllirmla chloro- 
pus) ([®1 1470).

CORLATĂ (pZ.-ate, -&H) 
sf. ® Un fel de poliţă, în 
jurul vetrei, pe care se aşa- 
ză oale, străchini, etc.: Sade 
popa pe ... Şl-1 attrnă bria ’n vatră ; (GOR.) (ghicitoaTea 
despre „lanţ”) 11 ® Raft t ® Lemn despicat 
în formă de seîndură, întrebuinţat la garduri 
sau la alte îngrădituri (Mold. „răzlog”): oborai... 
Ia anele case este de oalele, la altele de corlăţl (man.> 
t ® Gard rar la curţi, la vii sau iivezi, făcut 
din despicături late de lemn K ® Ţarc pentru vite, 
îngrădit cu lemne despicate 1f ® Un fel de îngră
ditură (ie pari făcută (ieasupra pomoştinii carului 
pentru căratul snopilor sau finului [ung. k o r - 
lât]. , .

Fig. 1470. Corlă.

335



COR- CORLI (-ieso)Jvd. tr. şi re/l. A (se) culunda 
mo [corlă].

CORMAN(A) {pl. -ane) sn. şi S/., CQBHAN 
(pZ.-ne) sre., cqrmAnA (pZ.-ne) sf. t' Acea parte a 
plugului, în formă de aripă puţin încovoiată, 
prinsă de pîaz sau de talpa plugului şi de bîrsă, 
care răstoarnă şi mărunţeşte pămîntul tăiat de 
brăzdar (•»- [g plus) [ung. k o r- 
m â n y]. .

'CORMORAN sm. i Gen de
păsări palmipede, ou pene negre, 
care se hrăneşte ou peşti (Pliala- 
crocorax) (g 1471)-[fr.].

CORN1 1. (pi. coarne) sn. ©
. Una din cele două crescături p- 

soase, adesea foarte lungi, uneori 
răsucite, ce împodobesc fruntea 
rumegătoarelor (g 1472): coarnele 
boului, bivolului, cerbului, berbecului, 
ţapului, etc.; Ut; ziua fuge de bivoli şl 
noaptea l-apucă de coarne, se zice 
despre cei prefăcuţi, făţarnici 
(•w BPU) 11 ® Pr. est. Crescătură, 
fie-căre din antenele melcului; melc, melc, codo- 
belc, Bcoate coarne boureţtl... 1] ® ^ Diavolul e de 
asemenea reprezentat cu nişte coarne pe frunte, de 
unde şinumirile luide: Cornea, Oornaclu, Cornllâ, Corno- 
rat, Cel-cu-coarne (rAMF.), etc. 11 ® f A pune coarne unul 
copil, unul şcolar, a-i pune pe frunte nişte coarne de

Fig. J471. 
Cormoran.

Fîg. 1472. Coarne: A. de bou; —B. de Jap;—C. de capră; 
Jb. de berbec; —E.-de cerb; —F. de antilopă; —G. de rinocer.

hîrtie sau de carton, spre a-1 pedepsi H ® a pune 
coarne bărbatului, a-1 înşela 1j ® F Cu coarne, exa
gerat, prea din cale afară (în spec. despre o min
ciună): minciună cu coarne, asta-1 prea cu coarne; mal 
ou coame, mai-deosebit, mai deştept, mai răsărit: 
crezi tu că eşti mal cu coarne deolt noi P (slv.) 1| © Ma
teria osoasă din care sînt alcătuite coarnele sau 
copitele: -~ui copitei; pieptene de — t ® In stil biblic, 
putere, mîndrie: Dumnezeu uu l-au ajutat, nevrind să 
se stingă de tot »u 1 creştinătăţii (N.-cost.) H (|) Prin 
asemănare cu coarnele animalelor: a) y fie-care 
din cele două minere ale plugului: coarnele plugului 
(g 1473); b) ^ fie-care din ţepele furcii; c) y 
Partea coasei, înfiptă in co- 
porîie, de care se ţine cu 
mina dreaptă cînd se cose
şte; d.1 filacter, fîşie de per
gament pe care se află în
scrise unele pasagii din Sfîn- 
ta Scriptură, închisă într’o 
cutie dreptunghiulară de pie
le, pe care Evreii o pun pe 
frunte şi la braţ cînd se 
roagă dimineaţa; e) fie-care 
din braţele crucii; f) SS fie
care din crăcanele răşohito- 
rului; g) fie-care din colţurile lunii, cînd apare 
în formă de secere: cind luna e cu buiduvui in 
sus şl cu coarnele tn Jos, e a ploaie (gor.) H ® iV 
CORNUL-CAPREI sau CO ABNELE - CAPREI = CAPRICORN
t ® A corn-de-seoabA, ciupercă în formă de 
pinten de cocoş, care se iveşte în special pe spicele

Fig, 1473, 
Coarnele plugului.

griului sau secăriijfC'iayiceps purputea) (aj 1478);
CORNUL-DR ACULUI = BARBA- 
POPU; Mold. Bucov. COARNE-DE- 
(MARE) = ROŞCOVE.

2. [pl. cornuri) sn. ® J In
strument de muzică, de corn 
de animal, din lemn, din pă- 
mînt, etc., în care se suflă şi 
care răsună puternic (g 1475):
Iară .«'Ul plin de Jale Sună dulce, 
sună greu (Emin.) ; devlnătoare, in
strument de muzică, de ala
mă, sucit în spirală şi terminat 
cu un pavilion (g 1476); ■f'de 
armonie sau cromatic, instru
ment întrebuinţat în orchestra 
modernă, care are tuburi de 
schimb pentru diverseie tona
lităţi (g 1477) 1f ® V Corn 
de bou sau ploscă în care se 
păstrează praf de puşcă (g 1478): pe toată zloa stri
cam Intr'Insele cite un.-.' de-praf şl clte o pungă de alice

Fig. 1474. 
Corn-de-secară.

Corn de
armonie.

Fig. 1475. 
Corn.

Fig. 1476.
Corn de 

vînâtoare.

Fig. 1478. 
Corn de 

praf de puşcă.

Fig. 1479. Corn.

(ODOB-i 11 ® —.nl abundenţei (■«- ABUNDENTA) H ®
Piinişoară în formă de corn H ® cnt Fie-care din 
cele cinci părţi din care e alcătuită prescurea t 
® Mold. Bucov. Trans. Colţ, unghiu: —urile casei; 
— de tară; —de luncă ion.); lipeşte lumina, aşa aprinsă 
cum este, de —ul mesei (mar.i ; ştergtndu-şl lacrămlle cu 
—ul nălrămll (Ret.) 1| © t X 

Aripă (de oştire): una la un — 
de oaste, alta la alt — (M.-cosr.j.

y. pl. CORNI Mold. Trans. gîa 
Căliriorii de la acopercmîntul 
casei işez.) onc.) [lat. corn u].

CORN2 sm. A Frumos ar
bore fructifer, cu ramurile 
verzi, şi flori galbene, .care 
produce nişte boabe lungă- 
reţe, roşii, de gust acrioios, 
numite,,coarne” ( Cornusmas) ’
(g 1479) [lat. cornus].
"CORNAC1 sm. Conducă

tor de elefanţi (în India):
im şlreagde elelantl minaţi de —II ce-1 încalecă iodob.i [fr.] 
O CORNAC2 sm. Băn. «
= rAdaşcA [corn]. ^

CORNACIU sm. Q P issL 
Cel ce conduce plugul ţinîn- 
du-1 de coarnei]®
(£} Una dm numeroasele de
numiri ale diavolului ipamf.)
H @ CORNAC! pl. A Plan- . 
tă cu flori albe care creşte ^ 
prin bălţile mari şi pe 
pele line; numită şi ,,cas- ^ 
tane-de-baltă”, ,,ciuline”,
,,colţan ”, „colţari”, etc.
(Trapa natans) (g 1480).

CORNALiINA (pî.-ne) s/. Fig. 1480, Cornaci.
® Agată semi-transparen-
tă, de o coloare roşie închisă, din care se fac
peceţi, inele, etc. [fr.].
t GORNAR sm. t Slujbaşul care strîngea cor- 

năritul: —11 cari string cornărltul (irg.) .
CORNAri (-ăresc) 1. vh. inir. V A conduce
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Fig. 1481. 
Cornâţar.

plugul ţinînclu-1 de coarne: Ptn’ oe-i g&ai piug de 
«ud, Rlndunloe ootndclnd, Pitlgolul bol mtlnd (ŞEZ.).

2. vb. intT. t i A stringe cornâritul, a impune 
darea numitâ cornărit.

3. vb. refl. Trans. A-şi rupe un corn [vorb. de 
bou).
ţ GORNARIT sbst. t Dare pe 

vitele cornute, stîrnită de prinr 
«ipele Antioh Cantemir: lua, deo
sebi de Vamd, de bou clte un leu: 1 se 
pusese acel dări nume .«ui (N.-cost.)
:[corn].

GORNA.T adj. Cornorat, cu 
■coarne.'

GORNĂŢAR sm. # Insectă, 
mică, cu corpul scurt'şi lătăreţ, 
ale cărei picioare dinainte seamă
nă cu nişte corniţe; înnoată 
foarte repede printre plantele de apă şi înţeapă 
pe cei ce se scaldă în acea apă (Naucoris cimi- 
■coides) (;@| 1481) [c o rn a t].

GORNÂŢEL sm. ţ = TonţTA1 [comat].
GORNEA 'sm. ^ © Una din numeroasele de

numiri ale diavolului: Oi~, uolgă-l toaca, nu tace pu
tui! şl pun(l (PANN) [c O r n].

GORNIÎGIU sii. ® V Corn de praf de puşcă
® Trans. (vic.) Penar, cutie în care se ţin con

deiele.
'GORNEE sf. £) Membrana 

, transparentă a ochiului prin 
care se zăreşte irisul şi pupila 
(11 1482) [fr.].
O GORNENGIU sm. Băn.
T'/’ans. (kiAR.) (VIC.) 4li = RAnaşoA 
tcorn],

1 CORNET- sm f Purtă- F 8a Cornee 
torul steagului într un regi- 6 
ment de cavalerie: nu-l de geaba la cavalerie 
<ALEC6.) [rus.l.
•CORNET2 (pî.-ete) sn. ® Hîrtie sucită în fermă 

<ie pîlnie s’pre a se pune ceva în- 
tr’însa: de bomboane H ® 9 Pa
har de corn sau de carton, în for
mă de con trunchiat, cu care se 
aruncă zarurile (|a| 1483), f ®

— Boustic, in
strument în for
mă de corn sau 
■de pîinie de care

Fig, 1483, Cornet Fig. 1484. Cornet Fig, 1485, Cornete 
. de zaruri. cu piston. acustice.

se slujesc surzii spre a auzi mai bine (iH 1485):
d& jos lin .V acustic... şl-1 pune cu gura cea strimtă la 
ureche (CAR.) H ® Jcu piston, instrument de mu
zică, un fel de trompetă de alamă prevăzută cu 
pistoane, întrebuinţată mai ales în orchestrele 
militare ([ă) 1484) 1f ® £) pi. .»e nazale, cele două 
muchi osoase aşezate în interiorul foselor na
zale [fr.].

CORNILA = CORNEA.
•GORNIST = GORNIST: Şl-acum dS-ml minai A su

nat —ul de plecare (coşa.) [fr.].
• GORNţŞA(pi.-şe)s/. îţb'Or- 

nament de architectură ce se 
face de jur împrejurul unui zid, 
alcătuit din ciubuce sau stuca
turi şi formînd coronamentul 
■unei clădiri (m 1486) [fr.]. I

GORNIŞOR (jjl.-oarejsn.® '
dim. CORN1 li ® ♦ Mică plantă Fig. 1486. Cornişa, 
ierboasă, ou tulpina tîrltoare. 
ce creşte pe stînci şi prin pădurilejirabroase de la 
munte (Lycopodium annotinum) (;ai 1487) \ @ ♦ =

I.-A. Candrea. — Dicţionar- enciclopedic ilustrat. 337

■ţ = pedicpta COR- 
COR

Fig. 1487. 
Cornişor.

cornorate,

W
Fig-. i488.Cornize.

brAdişqr (Lycopodium selayo) 1f ®
n ® f =PLOSNIOAR I ® ♦ pi. CORNI- 
ŞOARE =R03COVE.

GORNIŢA (pi.-te) sf. $ Varie
tate de struguri cu bobul lungăreţ: 
am dat peste un clorohln de ■» coaptă 
(CRG.) [coarnă].

GORNIŢE sf. pl. dim. C o a r- 
n e mici: pe cap avea nişte şi barba 
Iul era ca de tap MSP.).
GORNIzA (pi.-ze) sf. ® Galerie 

de lemn pe care se ţintueşte o 
draperie, perdeaua unei ferestre, 
eto. (iH 1488) U ® Vergea de lemn 
sau de fier de care se atârnă per
delele sau draperiile prinse de 
nişte inele [ngr. xopviiCa < germ.
Karnies].

GORNORAT, CORNORAT 1. adj.
® Cu coarne: vitele deveneau osoase, 
uşoare la cin* 
tar O.-GH.); 
roluri roluri 
de draci şi 
zmeitcare de 
care mal ne* 
gru şl mal , 
cornurat

(RET.) ţ ©
încornorat.

2. CORNO-
ratul, cornuratul sm. & ® Una din numeroa
sele denumiri ale diavolu
lui, presupus cu nişte coarne 
în frunte (comp. cqrnea,
CORNILA).

• GORNUliEŢ (pi.-ete) sn. 
dim. CORN1.2.

GORNURAR (pl.-are) sn.
Trans. Dulăpior aşezat în 
colţul (în cornul) unei 
odăi. coîţar ([l] 1489).

GORNURAT rm- CORNO- Ş 
RAT. ■ ^

GORNUT 1. adj. ®
Cu coarne {vorb. mai ales 
de boi, vaci, oi şi capre): vite J).--"'’"
■»e H ® ♦ CLOPOTţH-CORNţTTI „
= CALDARPŞA ®. Fig. 1489. Cornurar.

2. ccrnptA (pl.-te) sf. Băn. ♦ = LAhR][lat. cor
nut u s 1.

•GORNUTA1 (pl.-te) sf. & = retorta [fr. c o r-
nue].

GORN'UTA2 tm- CORNUT.
GORNUŢ sbst. ţ, Mică plan

tă ierboas'ă cu flori albe, ce 
creşte prin livezile şi poienile 
de la munte (Ceraslium ar- 
vense) (^ 1490) [corn1].

GORNUŢA sf. ♦ = ho
lera [cor n1].

GORNUŢEL = CORNET.
GORNUŢl sm. pl. ♦ =

SCAIETELE-POPII. 
o GOROAbA = SCOROAMBA.
•GOROÂDE (-rod) vb. tr. j2- 

A roade, a’ mînca {vorb. de ac
ţiunea acidelor asupra metale
lor) [lat.].

GOROAGA sf. ® Coajă de Fie- -w0- Cornuţ. 
teiu li ® Piele uscată de miel {vsl. k ora].

GOROANA (pl.-ne) sf. ® Cerc de flori 
sau de frunze ce se pune ca podoabă pe cap, 
cunună: de trandallrl;de frunze de stejar f ®
Premiu dobindit la un concurs sau la un exa
men ţ ® Cerc de flori sau de frunze, naturale 
sau artificiale, ce se depun pe lingă sicriul unui 
mort H ® Potioabă a capului purtată, la ocaziuni 
solemne, de împăraţi, regi sau principi, ca semn 
al demnităţii lor (|Sj 1491): coroanele ce regii Ie 
ptm pe fruntea lor (emin.) ^ ® Pe Stemele şi 
armoriile familiilor nobile din Occident, sem-



COR

Fig^. 149T. Coroana regală 
română.

Fig. 1492. Coroane: 1. imperială;—2. 
-regală; —3. princiară;—4. ducală;—5. 
de marchiz; —6. de conte;—7. de vi- 

conte:—8. de baron.

COR- nul distinctiv al gradului lor de nobleţă ([^1492)H- 
(«) 0 Puterea suverană: sosise momentul de a uni amin- 
două coroanele pe capul unul 
singur Domn (I.-gh.) 1[ © 0 
Suveranul Însuşi; drep
turile coroanei; domeniile 
coroanei H ® ^ Numele 
mai multor decoraţi- 
uni române şi străine;
Coroana Romănlel, deco-
raţiune instituită prin 
legea din 10 Mai 1881, 
cu scopul de a recom
pensa serviciile aduse 
Statului; cuprinde gra
dele de cavaler, oliţer, comandor, mare-oliţer şi 
mare-cruce (jăJ|
1493) ; Coroana 
de Iler, ordin 
austriac, creat'
In 1805 de Na
poleon I (ca 
rege al Italiei) 
şi reînnoit, în 
1814, de îm
păratul Fran- 
(âsc I al Au
striei ([®jl494);

.Coroana Italiei,
ordin Întemeiat în 1868 de Viotor-Emanuel, etc. 
H ® ® Numele a diferite 
monede de ar
gint străine: 
coroana austriacă 
{sau ungurea
scă), monedă a 
vechiului im
periu austro- 
ungar, egală cu 
Va florin, care 
valora aproxi
mativ 1 leu 
(1®] 1495); co
roana danoaă, co- Ir. ^ 
roana norvegiană, Coroâna difier. 
coroana suedeză,
monede actuale de 100 ore, _valorînd fie-care a- 
proximativ 1 leu, 388 aur 
1496); coroa
na engleză, e- 
gală cu 5 shil- 
lingi, valora 
Înainte - de 
războiu circa'
5 lei, 81; co- 
roana coho-slo- 

, vacă, de 100 
filleri, a că-
rei vsJoâro /- ^^6^* ^495* Fig. 149^*
actuală e dl Coroană ^“«nacâ. Coroană suedeză.
aproape 5 lei ([ă) 1498) U ® A Suprafaţa cu- 
prinsă între două cercuri 
concentrice ([ăi 1497) H ® 
fej Partea dintelui care se 
află afară din gingie şi e 
acoperită de 
smalţ (f^ IU 
dinte) H @ w 
Partea picio-, 
rului calului! 
deasupra co
pitei H ® ☆
Numele a două 
constelaţiuni, 
din care una
e în emisfera boreală (coroana boreală, © „hora”) 
(U 1499), iar cealaltă în emisfera australă ® aSs 
Coama sau culmea acoperişului unei oase ţără
neşti f ® ♦ = BIBILICĂ ® [neol. din lat. corona, 
care apare la scriitori cu Începere din veacul al 
xviii-lea].
OGOBOBAIE Olten., cobobănA Mold., cobobăNIE

Fig. 1494. 
Coroana României.

Fig. 1497. 
Coroană.

Fig. 1498. Coroană 
ceho'slovacă.

Fig. 1499- 
Coroana boreală.

Băn. sf. Scorbură, trunchiu de copac găunos [comn. 
big. k o ru b a].
OCOROBANIOS adj. Băn. Scorburos [coro- 
b a n i.e].

COROBATICA, COROBATICA sf. ® i = DOM- 
BRAVEANCA îi @ a = albAb- 
tbjtA [c o r o V a ti c].
OGOROBEAţA (pl.-ote)
Sf. Trans. f ® Măr pădureţ: 
nutrlndn-so on.. .ghinde, corobeţe si 
rădăcini (ret.) «[ ® Scoroambă, 
porumbrea [coroabă].

•COROBORA (-roz) î)b. tT.
® A întări, a face mai pu
ternic t ® A sprijini, a în
tări mai mult: mărturisirea 
Ini coroborează acnzarea mea [ fr.].

COROGI (-ogaso) 1. vb. tT.
A stîlcl, a snopi în” bătaie.

2. vb. refl. A se strlmba, a se îndoi {vorb. de 
scînduri, de doage, etc.) [co roagă].
OCOROI [-oeso) vb. intr. ® A (^iorăl (maţele) 
U ® A bolborosi (vorb. de curcii).

COROIAT, coBoqiTio, adj. încovoiat ca cio
cul c o r o i u 1 u i, cocirjat, a- 
Cuilin: avea un nas coroiat ca un 
Plisc de uliu (I.-GH.); avea un nas 
mare coroletlc (qrig.).
•COROIDAadj. şisf.Sb Mem

brana pigmentată a ochiului 
între retină şi sclerotică [fr. 
ch o r o î d e]..

GOROIETIG wm- COROIAT.
COROltr, ooBţrrn, cuRPin sm. 

i Pasăre’ răpitoare, duşmana cea 
mai grozavă a păsărelelor; era 
dresată odinioară {in spec. de 
Turci) pentru vînat; numită şi 
,,păsărar“ ,,,ulişor“, ,,uliul-păsă- 
rilor“, etc. (Accipiter nisus) (!H 
1500); lie-caro Turo avlnd pe nmerl „
sau pe clabnă olte o pisică, o mal- ^ >g- I5°3- Corom. 
mntă sau un corola (I.tgh.) [ung. kar.oly].
•corola (pi.-Ie) Sf. învelişul florii alcătuit

Fig. 1501, Corole: i. Ciumăfae. — 2. Clopoţei. — 3, Coada- 
şoricelului.—4. Zorele.—5. Tutun.—6. Cinci-degete.

7. Mazăre.
din petale care înfăşoară staminele şi pistilul 
(U 1501) [fr.].
•COROLAR (pî.-are) sn. ® Co Gonseouenţa care 

urmează dintr’o propoziţiune demonstrată t ® ± 
Consecuenţa unor teoreme [fr.].
OCORQMBA = SCOBOAMBA.
OCOROMţSLA (pî.-lo) sf. Motd. Bucov. ® Gobi- 
liţă: In lună sint doi fraţi, se bat cu coromtsla (vor.i "[ 
® iii FATA CD COROMjSLA = COBILITA-CIOBANULUI
[rut.]. .
t CORONĂ = C0R04KĂ [pol.].
•CORONAL 1. adj. Os osul care formează 

fnmtea.
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Fig. 1503. Corosbină.

2. sbst. Osul irontal [fr.].
•GOHONAMENŢ (pi.-te) sn. Ornament care 

termină partea superioară a unei clădiri sau a unei 
mobile [fr.].
t CORONAŢIE sf. încoro

nare [pol.].’
ţ CORONI (-oneao) vb. ir. A 

încorona [c O r on ă].
CORONIŞTEs/. ♦ Plantă 

cu flori albe roşiatice, dis
puse în umbele multiflore; 
numită şi,,cunun (iţ)ă”, „cio- 
cîrlan”, ,,sămăchişă”, „un- 
gtiia-găinii", ,etc. (Coronilla 
varia) ([®] 1502) [coroană].
O GORQPCA' (pi.-ce) sf.Mold.
Bucov. Ladă ou mai multe des
părţituri în ca re-şi duce toi- Fig. 1502. Coronişte. 
başulmarfa [rut.k orobka].
OGOROPGAR(I'U') sm. -Moţa. Bucov. ® Vînzător 
ambulant car'e umblă ou c o r o p e a în spinare, 
bocceagiu K ® © F Vagabond, haimana: 11 veni
ta acasă, coropcariule, dacă te-a răzbi 
foamea ccrgj.

GOROPIŞNIŢĂ CO- 
NOPJŞTEBITÂ .

GOROSBINĂ (pi.-ne) 
sf. Peşte de mare de'
15-20 cm. cu pielea goală 
şi vîscoasă, cu capul tur
tit în partea superioară şi 
botul scurt; aripioara dor
sală ,e foarte lungă şi al
cătuită din numeroase raze spinoase (Blennius 
gattorugine) (rJÎ 1503).
OGOROTI (-oteso,-ot) vb. refl.Bucov. A se cotorosi, 
a se desbărâ: au început a se sfătui... In ce fel să-l pră
pădească si să se coroată de dlnşll (SB.) [cOmp. rut. k 0- 
r 0 t y t y, ,,a scurta"].

GOROVATIG sm. ♦ ® = LUMIKARE © H @ =LU- 
mînAbioA ©'[comp. rus. k o r o V a ti k a ,,ange- 
lică” şi„un fel de ciupercă", korovnikU „co- 
rovatic”, rut. k o r o v ,j a k ,,lumînărică"< k o- 
r o V a „vacă"; această plantă e numită la no 
şi ,,coada-vacii"].

* GOROZIUNE sf. Q- Roadere (a metalului de 
către un acid) [fr.].
'GOROZIV 1. adj. Care (co)roade: substanţă 

~ă; sublimat /»*, biclorură de mercur.
2. (pi.-ive) sn. Substanţă corozivă*: acidul sulfuric 

e un '«' [ fr. ].
*GOrp (pi.-puri) sn. 3^ sm. ® £1 Partea mate

rială a unei fiinţe vii, totalitatea organelor unei 
fiinţe însufleţite, trup : —ui omenesc; a se lupta — la —, 
a se lupta piept la piept, pieptiş ţ] © Trup mort, 
cadavru, leş 1] ® 15 Porţiune de materie care for
mează un tot şi care posedă cele trei dimensiuni 
(iungime, lăţime şi adîncime): atracţiunea—urilor ţ| 
® A Figură ce în
făţişează un solid geo
metric: — . geometric 
(H 1504)1] ® Sub
stanţă:—simplu, alcă
tuit din atomi absolut 
identici, spre deose
bire de — compus, for
mat din atomii mai 
multor corpi simpli (•»■
ETiF.lWţlNT) : aerul e un — 
compus K © Partea de 
căpetenie a unui o- 
biecţ, a unei maşini f 
® Clădire deosebită: un —de case'l[®£) Numele unor 
părţi ale corpului omenesc, de formă şi de substanţă 
diferită: — calos; — cavernos■ © ^ — lemnos,parteatul- 
pinei ooprinsă între măduvă şi scoarţă ţ] ® ^ Uni
tatea cu care se măsoară mărimea literelor; cel mai 
mic —, uzitat, de altfel foarte rar, este —ul 4 (iw
TABELA XIX) : dicţionarul acesta e tipărit cu caractere de —
7 H ® Grupare de persoane care au aceeaşi ocu- 
paţiune, corporaţiune, breaslă: —ui avocaţilor;. — 
ul didactic, toţi membrii Invăţămîntului (profe-

Fig. 1504. Corpuri geometrice.

TABELA XIX.

Diamant... (corp 4)
Perl........... (corp 5)
Nonparel... (corp 6)
Colonel..... (corp 7)
Pelit.......... (corp 8)
Borghis.... (coip 9) 
Garmond .. (corp 10)

Cicero........ (corp 12)

Mitei......... (corp 14)

Terjia...... (corp 16)

Text......... (corp 20)

Dopei-cicero (oarp 24)

Dopel-Mitel (corp 28)

Misal........ (corp 36)

CORPURI DE CARACTERE

Dicţionar enciclopedic ilustrai al limou
Dicţionar enciclopedic ilustra 
Dicţionar enciclopedic ilustr 
Dicţionar enciclopedic il 
Dicţionar enciclopedic 
Dicţionar encicloped 
Dicţionar enciclope 
Dicţionar enciclo 

Dicţionar encic 

Dicţionar enc
Dicţionar
Dicţiona
Dicţion
Dictîo

(corp' 48)

COR-
COR

Canon

sori, mstitutori, etc.) II © © corpul diplomatic, am
basadorii şi miniştrii plenipotenţiari acreditaţi 
pe lîngă un Stat ij ® corpuri constituite,' tribuna
lele şi administraţiunile 1! @ 0 corpurile legiui
toare, Camera şl Senatul if © Subdiviziune â 
unei armate coprinzînd toate trupete de aceeaşi 
armă: - de artilerie; —de armată, oştire compusă 
din mai multe divizii, pusă sub comanda unui 
general 1f ® 4; Corpul de gardă, localul. încăperea 
unde stau soldaţii care tac garda 1f @ O Corp de 
balet, toţi dansatorii şi dansatoarele oare execută 
un balet H ® Ti- corpuri cereşti, soarele, luna, ste
lele, etc. II @ I1: Corpul delictului, faptul material, 
obiectul care dovedeşte existenţa crimei [lat. 
corpus, cu accepţiunile fr. c o r p s],
GORPAGA, CORPANCA, CORPANJcA sf. rSp = BAT- 

CA5 ®.
'GORPORALi, adj. ® Ce are un corp 1j © De 

corp, privitor la corp, trupesc: pedeapsă—ă.
2. (pî.-aluri) sn. .flîiţ .Antimisul întrebuinţat la 

slujba liturghiei în biserica catolică [fr.].
’GORPORAŢIUNE. wCORPORAŢIE sf. Asocia- 

ţiune de persoane care exercită aceeaşi profesi
une, care s’au obligat între ele să se supună unor 
anumite regulamente, să se ajute reciproc, etc., 
breaslă [fr.].

*GORPUl4ţ!NT, O CORPOLENT adj. Trupeş, cu 
corpul mare [fr.].

■ GORPTJLENţA ipl.-te) sf. Trupeşie, mări
mea şi grosimea trupului [fr.].

'GORPySGUL (pi.-le) sn. Corp foarte mic: —a 
vii, —o aeriene, pulbere foarte fină care pluteşte în 
aer şi care se vede numai cînd pătrunde prin ea 
o rază de soare; —e tactile, nişte umflături cu care 
se termină la capăt ramurile nervilor [fr.].

*GORSAJ (pi.-ale) sn. ® Talie, ciupag, partea 
unei rochii care acopere bustul: işi descheie-ui, cu 
mişcări ostenite ivlah.) [Ir.].

*GORSAR sm. ® Hoţ de mare, pirat 1] © a.
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Fig- 1505-
Corset.

1506. Cort.

COR- Corabia autorizată de guvern să pună pe goană 
sau să prade corăbiile de comerţ vrăjmaşe [fr.].

•CORSţlT (pi.-ete) sn. ^ Un fel de 
pieptar prevăzut cu oase de balenă 
care strlnge mijlocul şi pieptul femei
lor ([H] 1505) [fr.].
’CORSETAR, 'CORSETIER sm., COR- 

SETiţRA (pi.-re) s/, V Persoana care face 
sau vinde corsete [fr.].
-CORSICAN 1. adj. O Din Gor- 

s i c a, al locuitorilor din Gorsica: 
dialectul

2. sm., C0RBIC4NA (pi.-ne) sf. Locuitor, locui
toare din Gorsica.

CORT (pl.-turi) sn. ® Un fel de colibă de.pînză 
sau de piele mai adesea de formă conică, care se 
aşază Intinztnd şi leglnd 
plnzele de nişte ţăruşi 
bătuţi în pămînt; ser
veşte de adăpost popoa
relor nomade, explora
torilor prin ţinuturi ne
locuite sau soidaţior în 
tabere (jg] 1506): aştepta, 
pe boierii moldoveni Intr’un i 
falnic rotat de covor alb'!
(oooB.); a umbla ou '«^’u!, a 
umbla de colo pînă colo 
fără a avea o locuinţă 
stabilă K ® Şatra în care 
se adăpostesc Ţiganii; a
cere ca la uşa /«ului, a supăra cu cereri stăruitoare; 
ca la uşa cortului, un danţ popular ^ @ (BiBL.) 
Cortul mărturiei, tabernaeulul, cortul unde se păstra 
sicriul legii [gr.-biz.].

•CORTEGIU (pL-gli), COBTRJ (pî.-ejnrl) sn. Mul
ţime de persoane care petrec pe cineva spre n-i 
face cinste, spre a-1 sărbători, alaiu; — nupţial, mul
ţimea care porneşte cu o nuntă, nuntaşii; (E: ne
putinţele slut —1 bătrluetll [fr.].
OCORTEL (pî.-eiuri) sn. ® Mold. Umbrelă: 
Sub —nl de crep galben care-1 pleacă despre soare (ALECS.) “1
® Trans. Băn. Găzduire, loc de adăpost sau de mas 
peste noapte: intrară Intr’o casă şl-şl cerură — peste 
noapte (ret.i [cort].
'GORTICAL adj. ® De coajă, de scoarţă H 

® £) Substanţă —ă, substanţa cenuşie care înfăşoară 
creierul pe din afară [fr.].
■'CORTINA (pl.-ne) sf. O Perdeaua cea mare de 

pe scena unui teatru: a ridica cortina; 0: închide ochii 
ou Intenţia anumită de-a lăsa o cortină grea peste scena lumii
(DLVR.) [ it.].

GORTIŞQR (pl.-şoare) sn. dim. CORT. 
GORTOROSI, COTOROSJ (-osesc) vb. tr. şi refl. 

A (se) scăpa, a (se) desbăra de cineva, sau de ceva:
trebue ou orl-ce chip să scăpăm tara... s'o cotorosim de lă
custele din Fanar (i.-oH.>; Începu a bate din pinteni de bucu
rie că se cotoroslse de sărăcie iisp.) [big. kurtuli- 
s a m < tc.].

CORTULEŢ (pi.-ete) sn. dim. CORT. 
CORTXJRAR sm. ® Ţigan care vagabondează 

din loc în loc ou c o r t u 1 care-i serveşte de adă
post f ® Pr. ext. Ţigan: intră... pe la.un laur — şl 
dete să-l Iacă un buzdugan (mera.) .

COR'UItJ coRortr.
* CORUMPE (-rump) = CORUPE.
CORXJNA (pl.-ne) sf. ® t Maram.= coroană - 

® ^ Fruntarul sau masa pietrelor morii [srb.]. 
•CORyPE (-rup) vb. tr. şi refl. ®' A (se) strica, 

a (se) schimba In rău; 0: — moravurile H ® © A 
clştiga prin daruri, a mitui, a îndupleca pe ci- 

■ neva prin făgăduieli, să facă ceea ce nu trebue să 
facă: — un funcţionar; — un martor [fr. o O r r o m - 
p r e, refăcut după a r u p e].

'GORTJPT adj. p. corupe liH ©necorupt 1f ® 
Stricat, 'schimbat în rău | ® © Depravat, des- 
frînat H ® © Mituit.

*GORUPTÎBIL adj. Gare se poate corupe ©
incoruptibil [fr.].
'GORUPTIBILITATE sf. însuşirea unui 

luoru, unei persoane'ce se poate .corupe © 
incoruptibilitate [fr.].

'GORUPTQR sm. Gel ce corupe [fr.]. 
•GORUPŢIVNE, 'corupţie sf. ® Faptul de 

a (se) corupe; stricare H ® ® Depravare, desfrî- 
nare, destrăbălare H ® Mituire [fr.].

'GOR'VADA (pi.-vado,-vozl) sf. ® n Muncă pe 
care o fac' pe rînd soldaţii unei 
companii U ® Pt. cx(. Muncă plic
ticoasă, lucrare făcută de cineva 
fără tragere de inimă [fr. 
c o r V ă e].

'GORVETA (pi.-ele) Sf.
^ Mică corabie de răz- 
boiu de un rang inferior = 
fregatei (@| 1507): lingă un.^ 
vas din India se In&ltau catar- 
gurile unei corvete americane
(GOR.) [ fr ]. Fig. 1507. Corveta.

'GOR'VOADA (pi.-de)s/. = CORVADA.
GOSAG1 sm. ® Peşte de apă dulce, 

lungăreţ şi tur
tit, ce seamănă 
ou plălica (A- 
bramisballerus)
(LI 1508) II ®
(pj Plrpirl-cosac,
sărac lipit, lef
ter: cind se des-
metlclel şl se văzu Fîg. 1508. Cosac.
plrpirl-cosac, golănel nsp.i [big. k osak h].
O GOSAG2 sm. Olten. (ciauş.) Glin, triunghiu de 
pămînt.

GOSAgel sm. ® dim. cosACţl ® = behlitA. 
OG OS Agi (-ăcesc) vb. refl. Olten. (ciaus.) A se 
Îngusta, a se strîmta [ cosac2].

GOSAGIU sm. = COSAŞ®.
GOSAŞ sm. Q A Gel ce coseşte fînul (ou 

coasa): se auzeau...
llşllturl de coase şl cln- 
tece de —1 (Car.i cÎ @ ^
Specie de lăcustă verde 
ca iarba, numită şi,,că
luţ”, „scăiuş”, ,,lăcustă 
verde”, etc. (Lăcustă 
viridissima) ([^1509) ^
® -tr CEi-TREi- —I, cele 
trei stele, numite şi „Gei 
trei sfinţi”, „Trisfetitele”, „Toiegele”, etc., aşe
zate In linie dreaptă, din constelaţiunea Orionului.

GOSGIUG = COŞCIUG.
'GOSEGANTA (pi.-te) 

sf. A Secanta complemen
tului unui unghiu {[gl510):
OH este cosecanta arcului BE 
sau a unghiului BOE [fr.].

COSI ( -osesc) 1. vb. Ir.
® a2 A tăia cu coasa(iar- 
ba, finul, etc.) H ® ® A 
răpune viaţa, a secera a- 
luziune la coasa Morţii (sw F'g- I5io- Cosecanta. 
COASA): moartea 11 coşeşte înainte ce trlstaj realitate n'a 
cosit Încă florile Inimii sale (BOL.l.

2. vb. refl. ffi A se tăia, a se răni cu potcoava 
la chişiţă (voib. de cai, cînd se ioveşte la mers un 
picior de celălalt) f ® Pr. ext. A se roade prin 
frecare [vnrb. de marginea de jos a pantalonilor): 
tale din turul pantalonilor, ca să-l clrpească pe Jos. cInd se 
cosesc (DLVR.) [vsl. k o S i t i].

GOSIGIOARA (pi.-re) sf. 
dim. cosita.
'GOSINUS sm. A Sinusul 

complementului unui arc ('Jj)
1511): HB (sauOAcare-l e egal) 
este cosinusnl unghiului BOE sau 
al arcului BE; se Scrie astfel:
Cos. 30° = Sin. 80° [fr.]. 
o GOSIRIŞTE sf. Bucov. ^
Goada coasei [coasă 4- Fig. 1511. Cosinus,
(t o p)o r i ş t e].

GOSţT 1. adj. p. COSI HH © necosit.
2. sbst. ® Faptul de a' cosi ^ ® Plata pentru 

cosirea finului, etc.
GOSITQR11. sm. p Gel ce coseşte, cosaş;

Fig. 1509. Cosaş.
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clte-0 prepeliţă sllrlla pe deasupra ierburilor, gonită de a- 
propleiea ^ilor leAo.).

2. COSITOARE s/. Maşină de cosit finul (i^ ta
bela II, 31); se punea pe urma cositoarei el încărca lin
(l.-GH.).

COSITOR2 sbst. © ® Metal albicios, de co
loarea .argintului, mai tare dectt plumbul, cu care 
se spoesc vasele de aramă ca să-nu coclească; 
fiind foarte maleabil, se lac din el foiţe subţiri 
cu care se înveleşte ciocolata şi alte.produse ali
mentare; se mai întrebuinţează în compoziţia 
bronzului, etc. ® ♦ I4EBA-db-~ = babba-pb- 
snLUl1 [ngr. uasaÎTepoţ].

COSITORI (-oresc) vb. Ir. fT” A spoi cu c O s i- 
t o r, a acoperi cu un strat de cositor.

COSITURA (pl.-turi) s/. © ^ Faptul de a 
cosi H ® ^ Ceea ce coseşte un cosaş II®/' Lo
cul, cîmpul, ce se coseşte sau care s’a cosit; intra. 
Intr’o llneată, pe (d.-zamf.) II ® Rana de la 
piciorul calului care s’a cosit.

COSJţA ipl.-te) s/. © Coadă de păr împletită; 
se zice in —
spec. despre 
coadele să- 
tencelor ne
măritate pe-| 
care lepoar-1 
tă atîrnate 
sau le învîr- 
tesc în jurul 
capului: co
sitele el, Împle
tite on meşte
şug,... 11 atin
geau pulpele 
lise.) ; a 
Împleti cosita
albă. a rămî- ^ .
nea fată bă- F‘E- I512, Cosltâ- Fig- 1513-Cositei, 
trînă, a nu se mărită f ® ♦ Plantă acăţătoare 
cu flori mici albe-albăstrii, ce creşte prin livezi 
(Vicia hirsuta) (ÎS) 1512) [bg.].

GOSIŢEL sbst. ♦ Plantă, cu rădăcina fibroasă, 
cu frunze mici lungăreţe şi dinţate, cu flori albe; 
numită şi ,,boionică” (Sium latifoliumj (ţâ) 1513) 
[cosiţă].
'COSMETIC (pî.-Icuri) sn. Sk Unsoare, alifie 

pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea pieleii, cu 
care se unge părul sau barba; tşi netezi părui cu». 
(BAS.) [fr.].

'COSMIC adj. Privitor la univers: spatlurlle 
~e; materie/~ă, materie din care sînt alcătuite lu
mile [fr.].

'COSMOGONIC adj. ir Privitor Ia cosmogdnie 
[fr.].
'COSMOGONIE sf. ir Teorie asupra creaţiunii 

universului [fr.].'
'GOSMOGRAT sm. ir Cel ce se ocupă cu cos

mografia [fr.].
'COSMOGR..^IC adj. ir Privitor la cosmo

grafie [fr.].
'COSMOGRAFIE sf. ir Studiul mişcărilor cor

purilor cereşti şi al întregii lumi astronomice [fr.].
'COSMOLOG sm. Cel ce se ocupă cu cosmo

logia [fr.].
'COSMOLOGIC adi. Privitor la cosmologie 

[fr.].
'COSMOLOGIE sf. $tiinţa filosofică a legilor 

generale care ocirrnuesc lumea fizică [fr.].
'COSMOPOLIT adj. şi sm. © Care socoteşte 

toată lumea ca p’atria lui, care se consideră cetă
ţean ai lumii întregi t ® Care cutreeră toate ţă
rile, fără a avea undeva o locuinţă stabilă; care 
adoptă cu uşurinţă obiceiurile diferitelor ţări 
ţi ® Care e comun tuturor sau mai tuturor ţă
rilor [fr.].

'COSMOPOLITISM sbst. © Dispoziţie a min
ţii care face pe cineva să socotească ori-ce ţară ca 
patrie a sa ţi ® Nepăsare, lipsă de dragoste pen
tru patrie [fr.].

COSQR (pi.-oare) sn. © Cuţit încovoiat Ia vîrf, 
întrebuinţat în spec. de vieri şi grădinari pentru

Fig. 1514. Cosoare: 
L. Limbă.^ M, Mîner.

nasul cam

tăiat butucii de viţă, pentru cules strugurii sau 
pentru curăţat altoii (|^ 1514): ita in aoaie cu ~ui 
In mina să cureţe piersicii de uscaturi id..zamf.i ţ] ® 
f Plantă numită şi „brădiş”, cu tulpina lungă 
şi subţire, cu flori mici, care creşte în 
apele limpezi (Ceratophyllum) (11 1515): 
plicuri de rate care Innotau printre florile albe 
de —' (SAD.) [vsl.].

COSORAŞ (pi.-aşe) sn. dim. COSQB. 
OCOSORAU ww COSOROABA.
OGOSORţ’ (-oraşe) vb. tr. © A tăia (via) 
cu cosorulţl ® Trans.
Bucov. © A împunge cu vor
be supărătoare: au şagult şl 
i-au cosorlt ele şl mal tare (şb.).

GOSORÎT 1. sbst. /■ Fap
tul de a c’o s o r î.

2. adj. încovoiat (ca cosorul:
(PRV.'MB.).

COSOROABA (pL-be), Mold.
Bucov. COSTOBOABA (pi.-be), cos- 
TOROAVA (pL-ve) sf., Trans. Băn. 
cosobAu (pî.-raie) sn. jţa Una din 
cele opt bîme late şi groase ce se 
aşază orizontal pe stîlpii sau 
furcile casei şi care, împreună 
cu capetele căpriorilor, prinşi de 
ele, alcătuesc apărătoarea sau 
'streaşină casei şi acoperemintul 
prispelor: cosoroaba de la prispă, 
care putrezise la un oap, el a Inlo- 
cult-o (BR.-VN.); avlnd In loc de acoperiş p- j . Cosor 
numai capete de grinzi şl costoroabe 
(GRiG.); aburind pe sub costoroabele caselor (sb.) [ung. 
k 0 s z O r d].

'COST sbst. V Preţul cît costă un lucru.
'COSTA (cost) vb. intr. © A fi cumpărat pe 

un preţ oare-care: nu mă costă nici un ban ţ| ® © A 
fi dobîndit cu un preţ de: Întregirea Rominlel a costat 
multe vletl [it.].
'COS’TAL adj. Ce ţine de coaste [fr.].
t GOSTANdA (pl.-de) sf. (D Veche monedă de 

argint, numită şi ,,potronic”, a cărei valoare era, 
după epoci, de 9 sau 10 bani: să plătească pre zl 
cite 12 aspri, carii lao 2 costande de argint (prv..mb.) 
[comp. ngr. xiuvoTavTtvâxo, bg. k o s t a d i n k a].

COSTELIV adj. Slab şi uscat de i se văd coa1 
stele (în spec. despre animale): călare pe un cai roib 
şl— (DLVR.); despre oameni: poliţaiul... slab şi — ca vai
de el (D.-ZAMF.) [big.].

COSTISI (-Isesc) vb. intr. A costă: de-ar şti cineva 
cit costlseşte Innecarea unul Ilpovan (Albcs.i [ngr. 
xoGiiţiu].

COSTISITOR adj. verb. OOSTISJ. Care costă 
mult, scump: toate chefurile astea, din zl In zl mal costi
sitoare (CAR).

COSTIŞ 1. adv. Pieziş: vom putea judeca cum merg, 
drept sau — (Tich.i.

2. COSTIŞ (pl.-lşe, -Işurl) SH., COSTIŞA (pl.-şe) sf. 
Coastă de deal: umblau încet şl cu sfială pe 

costişul lunecos (odob.) ; casele Înşirate pe costişa prăvălită 
spre Dnnăre (vu(h.i.
OCOSTIŞAT, COSTIŞET adj.Mold.Bucov. Povîmit; 
adv. pieziş, costiş: stină să se facă pe Ioc Înalt şl 
cam oostlşet (Dragh.).

COSTIŞOARA (pl.-re) sf. dim. COASTA.
O costiţa (pi.-te) Sf. © dim. COAStA ţ] @ X 
Una din coastele unui miel, unui purcel, unui viţel, 
etc., ce se prepară la bucătărie: năcăjindu-mă cu nişte 
costlte de porc afumate (crg.).
OGOSTIU adj. Trans. costiv Oltsn. (ciaus.) = cos
teliv.
O GOSTOALA (pi.-Ie) sf. Băn. Trans. ^ C o a - 
s t ă de deal.

GOSTOR... = COSITOR...
GOSTOROABA, COSTOROAVA m- COSOROABA. 

O GOSTRAŞ,'cOSTRES, COSTRIŞ, COSTROŞ sm.Mold 
= BIBAN [srb. bg.].

GOSTREIU sm. ţ © Mică plantă ierboasă, cu 
flori purpurii, ce creşte prin grîne; numită şi „bă- 
lur” (Sorghum halepensej ţi ® = iarbA-bArboasA 
ţi ® = MOHOR© [comp. rus. kostrecă, slov.

cos-
cos
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cos-coş
kostreba, srb. kostreva, bg. kostr- I 
java]. I

GOSTREŞ tm- COSTB4Ş . 1
GOSTRUŞ* wm- C03TR45 .

O GOSTRyş2 sm., cosTEţrşA (pi.-9e) sf. ^ Mînz 
de un an.
•GOSTVM {pl.-me) sn. 0 ® îmbrăcăminte, 

telul de a se îmbrăca: de bai H ® Rîiid de haine 
[fr.].

•GOSTUMA (pî.-mez) vh. tr. şi refl. A (se) îm
brăca cu un costum [fr.].

•COSTUMAT adj. ® p. costuma fK © NE- 
COBTUHAT H. ® Bal bal unde asistenţii poartă 
diferite costume originale, dar nu sînt mascaţi.

*GOSTUMIER sm. Cel ce face, vinde sau 
ţine în păstrare costume de teatru sau de bal 
[fr.].

COŞ1 (pî.-euri) sn. ® Unealtă, de diferite forme, 
făcută din nuele de răchită 
sau de papură împletite, în 
care se pun poame, previziuni, 
etc. (Afo/rf. „paner") ([Ş; 1516)
^ ® Conţinutul unui coş: ua 

4e mere H @ împletitură 
de -nuiele de răchită, de formă 
ovală, sau cilindrică, cu gura 
întoarsă înăuntru întrebuin
ţată la pescuit (|g 1517) U 
® împletitură de nuiele, în 
lungăreaţă, care se aşază pe 
car, înlocuind loitrele şi

Fig. 1516. Goş.

formă de ladă' 
pomoştina unui 

codirla.
cînd se cară zarzavaturi sau poa
me (iH 1518) t ® aSi 
Canalul prin care fu
mul din sobă e con
dus afară treclnd 
prin acoperişul casei 
(Mold. „horn”, „0- 

. geag”)(;a|1519,1520) 
ii ® Acoperemîntul 
mobil al unei trăsuri 
iMo/d. „podit”) (a)
1521) :;o trftaurd cu «>ul 
ridicat luptă cu noroa
iele mahalalei (dlvr.)
^ ® 2. Lada mo
rii în oare se toar
nă grăunţele de 
mădn at (MOA
RA) : grăuntele de pă- ^ ,
pnşol se revărsau ca Fie- Co5url de P«ouit. 
O apă pe gorile ^orilor (sao.i ; 
a băga In~, a începe să 
macine K ® Cutia sau lada 
teascului unde se pun. 
strugurii ce urmează a li 
striviţi H ® Mold. Coşar 
de porumb li ® Cavi
tatea toracelui (numită şi.
Inima 1 se rupse parcă In —ui pieptului (sad.) ; 
a 11 rupt((^ fript) In— (do foame), a nu 
mai putea răbda de foame, a li tare 
llămînd D ® £) Cavitatea toracică a 
corpului animalelor H ® t Tabără la 
.şes a Tătarilor: au lăsat — ce au avut 
In şes... şl... s’au suit la deal tn Cetăţuie 
(NEC.) [vsl. k O s I; < pol. k O s z].

COŞ2 sm. <f 
O (pî.-şurl) sn.
® ^Larvastre- 
chiei, în formă 
(le viennuleţ 
alb şi lung, cu 
capul negru, 
care se depune 
primăvara pe 
spinarea vite
lor bovine şi le 
face să slăbea
scă foarte mult H ® pl. f (gi

Fig. 1518. Coş de carujă. 
^nl pieptului):

■ffl

Fig. 1519. 
Coş de c<isă.

Fig-. 1530. 
Coş de fabrică.

Bubuliţe, băşicuţe 
ce se fac mai ales pe obraz [refăcut din pl. coşi 
< sf/.‘c o s < iat. c o s s u s].

Fig. 1531. 
Coş de trăsură osar.
LQZNrrA‘[bg. srb k o s a r a

Fig. 1523. Coşar.

COŞAR1 sm. Cel ce mătură coşurile |]de 
funingine(Afo/rf. {£b ,,hornar”)(;ţS]1522).

COŞAR2, Mold. Bucov. Trans. OOSE- 
R(ru)(pî.-re)sn.® 
staul, grajd pen
tru vite {M io23): 
n’aveau destule... co
şare unde să-şi adă
postească atlta su
medenie de vite msp.i

H ® ^ Fătul unde 
se păstrează po
rumbul: mă deu In 
vorbă c’un moşneag 
care’mpleteşte la un 
ooşer de nulele (vi.ah.)
1! ® Trans. (vic.) =
OGOŞARĂ (pî.-re) 
sf. Trans. ® = COŞAR2 
® K ® = coş1 ® : se 
duce cinele cu coşara 
In gură plnă la curte
(MERA.).
o GOŞARGA (pl.
-ărcl,-orci) sf. ® Mold.
Bucov. Maram. = coş1 
®: am o — de alune şl 
numai o nucă Intre ele 
(soR.), {ghicitoare de
spre ,,stelele şi luna”
Ti ® trans. Fătul,' 
hambar, coşar de 
porumb.
OCOŞArcaR sm.Trans. © Cel ce împleteşte co
şuri, panere [coşarcă].
OCOŞAREAŢA (pl-ete) sf. (r.-cod.) = COŞAR2.

GOŞAREL (pl.-ele) sn. dim. coşaR2. 
OGOŞERIŢA (pl-(e) sf, dim. COŞARA : Am o — 
Plină ou oiţe (PAtr.), ghicitoare despre ,,dinţi“.

COŞCIUG (pl.-go) sn. ® Si
criu (pentru morţi ([®| 1524) H 
® Mold. COşniţă de papură: 11 
aruncă —ul cu fragi In cap (Alecs.) J 
t ® t Mold. Lada. cu păpuşile ce ' 
se arătau de Crăciun: de-abia am p. _ r «f * 
putut scăpa—u cu păpuşi din gblarele id21* 0.cluk-
iul (ALECS.) [vsl. kovuăegu, ref. după coş].

COŞGODAN sm. ® Solu de mmmuţă cu 
coada foarte lungă (Cercopithecus) (w -rai 1078)'II 
® ® Om urîţ ca o maimuţă: se împodobeşte—ul 
(ALECS.) [rut. k o6k o dan].

COŞCOGEA (MITE) sv COGE(a)MITE .
COŞCOV 1. adj. Mold. coşcovit: te tnfnnzl Intr’nn 

beciii... cu păretll —1, buboşl oro.).
2. COŞCOVĂ (pl.-ve) sf. Mold. Găunoşitură: clte un 

guzgan de apă trecea Innot, ollpotind, de la o — la alta (sAn.) 
[comp. rus. koăkovatyj „cu ridicături, de- 
luros"],

COŞCOVEAL.A (pl.-eii) sf. Faptul de a se 
coşcovi, rezultatul acestei acţiuni: năruise coş- 
coveala de pe doi pereţi ou bătaia pumnilor (orl.).

COŞCOVI (-ovesc) l. vb. refl. Mold A se burduşi, 
a se deslipi, a se umflă formînd găunoşituri pe de
desubt [vorb. de pojghiţa de var sau de tencuială 
de pe pereţi, de coaja mobilelor, de scoarţa copa
cilor, de foile unei plăcinte, de coaja de pe pline, 
etc.) : se coşcovise scoarţa copacilor (grig.).

2. vb. Ir. A găunoşi; a deslipi: sgaiba...sapă tot 
piciorul, tl coşcoveşte pe a apt unghii' (dragh.) [c O ş C Ov].

COŞCOVIT adj. p. COŞCOVI. Găunoşit pe dede
subt, deslipit şi ridicat sub formă de umflătură: 
trebue dată la pămlnt toată tencuiala —ă (vla)(.) .

COŞCOVITURA (pl.-turi) sf. Faptul de a se 
coşcovi; rezultatul acestei acţiuni; găunoşi
tură: aceleaşi coşcovituri )ulaşe ale sboarţel de lut org.).

*C0ŞENILA (pl.-io) sf. % Insectă, originară din 
Mexic, care trăeşte pe frunza de nepal şi din care 
se scoate o frumoasă coloare stacojie, numită 
„cîrmîz” (-[Bj 1525) [fr.].
OCOŞER(IU) sw coşar2.

COŞţ (-şese) 1. vb. tr. Mold. Bucov. Trans. ® / A 
băşica, a face coşi pe piele: ne-ancoşit ţlnţarll (Crg.);
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coşit de bube, plin de bube pe corp H ® A burduşi, 
a snopi în bătaie: de n’or alla toate tn rlndulalft... s& 
ştie oă or ooşl-o In batale
(ŞB.l.

2. Db. re/i. / A se băşica, 
a face băşici, a se umplea
de coşi: le namăra şl ou mă- 
oâul oel de alun, plnă se mal 
coşeau pe spate (Ret.).

COŞIsm. pi. /i»-COŞ2.
O COŞMAGÂ ,COŞMELţE, 
coşMOLjE sf. fs, CoUbă de 
scînduri, şandrama, co
cioabă (în care se adă
postesc ciobanii): toate po- 
Teetlrllid clte se and In coş- 
maga de la stlnd (furt.) ; nn 
ommaie poate ipşl şl dlntr’o Fig. 1525. Coşenile. 
ooşmblle, ori bordelu (jpp.i. 3, Bărbâtuş - F. Femeiuşcă.
OCOŞMANDRĂ (pi.
-dre) sf. Mold. (pamf.) Casă veche şi mică [comp.
COŞUAOA].
'COŞMAR (pî.-arnri) sn. © / Un fel de apăsare 

şi înnăbuşire ce simte omul în somn din cauza în- 
^euierîi stomacului, năplăială H ® © Vis urlt;

, vedenie îngrozitoare [fr. cauchemaf]. 
OCOŞMEAC **- CDŞME4C.
O GOŞMELIE, COŞHOLIE m- coşuăOA. 
OGOŞMETE w OUŞMBTE.

COŞNICIOAJţA (pi.-re) Sf. dim. cpşNIţA.
COŞNIŢA (pi.-te) sf. ® Coş mic de nuiele, 

sau de papură), coş 
de tîrguit (zarzava
turi, etc.) II ® Bani 
pentru banii ne
cesari pentru tîr- 
gueUle din piaţă, 
pentru cheltuelile 
de mîncare: mai 
rămăseseră vre-o trei 
sute şl ceva de lire,
Bă tot ajungă pen
tru şl oheltu- 
ell mărunte (carj
II ® stup de 
albine mai a- 
desea împletit 
din nuiele (sau 

- din paie) ((D 1526) [vsl. k o s In i ca]. 
OGOŞOLÎNA sf. Mofd. V Ovăsul cosit de verde 
care inlocueşte finul pentru nutreţul vitelor: lepeie 
lestea şl-or şterge gura c’o Ieac& de ^ (Cro.i [comp. rut. 
k o § elina, rus. kosenina, srb. k o s e 1 i na]. 
OGOŞTEIU (pî.-eie) sn. Trans. Castel [ung. kas- 
t6 1y].
OGOŞTEREAŢA, COŞTIREATA (pi.-eto) sf. ® Mold. 
Cocină de porci: ooşteretele (masonrllor) trebue a II... 
cit se poate mal ourate (roN.) = OOTENEATA.
OGOŞTiyG = COŞCIUG.

COŞTOROABA (pi.-be)s/. Cocioabă; n’aredecit 
o nepoată... oa să-l păzească coştoroaba (dlvr.) [coşte-
r(e aţă) -f- (coc i)o a b ă].

GOŞULEŢ (pi.-ete), COŞURBL (pi.-ele) sn. dîm. 
COŞ1.

GOT 1. (pt. coate) sn. Q QD Par
tea exterioară a braţului in locul 
unde se îndoaie ([s] 1528): partea 
braţului de la locul unde se Îndoaie 
plnă la degete; m’aîn lovit la ~; ou 
ooatelerezematedeperTazollerestrel|BR..VN.i; 
a lega la a lega strîns mlinileC— 
cuiva pe la spate; a da din ooate, a-şl 
Iaca loo ou coa
tele (ON.), a-şi 
faceloode tre
cut prin mul
ţime ; a da ooate 
onlva, a-şl da 
coate, a-i face 
semn atingîn- - Fie- Coturi. Fig. 1508. Cot. 
du-1 cu cotul, spre a-i atrage luarea aminte ; osta
şii Işl dădeau coate şl rldeau osp.i; ©: a-şl da coate cu

Fig. 1526. Coşnija.

cineva, a fi Înţeles cu cineva, a lucra pe subt as- PQC_ 
cuns cu cineva; nouă nl-o teamă, del că-şl dă coatele 
cu oatavencn (car.) H ® ^ Partea mînecii care aco- COT

Fig. 1529. Colul de Moldova .(tjm din lungime).
R. Rup. —G. Gref.

pere cotul: umblă cu coatele roase, ou coatele goale [tw 
COăTE-GOăLE); şl-a ros coatele pe băncile ■ celor patru 
clase primare (orl.).

2. sn. (pl. coturi) ® Cotitură: a trecut do ~ul dealului 
la clmp deschis (CAr.) ; la —ul glrlel (i.-gh.) H ® Colţ, un- 
gbiu: oile... Indeslndu-se Intr’uu (al staulului) ob.) H
® Parte încovoiată, rotunjită dintr’o ţeavă sau 
burlan de tinichea, de plumb, de tuciu, de ciment, 
etc. care slujeşte să Impreune la o cotitură două 
burlane drepte' ([f] 1527) f ® Măsură de cotit 
butoaiele^

3. (pl. coţi) sm. ® Măsură de lungime egală cu 
lungimea braţului de la îndoitura cotului pînă la 
virful degetului de mijloc; se deosebia odinioară
~-ul de Muntenia (=0m., 666) de >~ul de Moldova 

( =0m., 637); --ni se împărţea în 8 ,,rupî” şîfie-care 
rup în 2 „grefi” (p 1529); ®: a scoate limba do un ~ 
[lat. c u b I tu s].
*GOTAl (-toz) vb. tr. ® V A indica cursul efecte

lor pubUce, schimbului monedelor, preţul cerealelor 
etc. 1f © A iA. A arăta, a nota cotele pe un de
sen, pe o hartă [fr.].
O GOT A 2 (cot) vb. ir. Trans. Maram. A că u t a. 
•GOTA (pî.-to)s/. ® O Partea de bir ce trebue’ 

să plătească fie-care: mobiliară K @ y Arătarea 
cursului efectelor publice, monedelor, etc.: cota 
Bursei 1] ® Semn, în litere sau în cifre, pentru cla
sarea hîrtiilor dintr'un dosar H Numere în
scrise pe un plan sau pe o hartă pentru a arăta di
mensiunile nivelurilor, înălţimea deasupra pla
nului orizontal sau a nivelului mării, etc. H ® \ 
Suma pe care o Încasează un jucător pentru 
fie-care miză pusă pe un cal care a ciştigat cursa 
[fr.].
■GOTANGENTA (pl.-to)

sf. A Tangenta complemen
tului unui arc : GH este cotan
genta arcului BE sau a unghiului 
BOE (P 1530) [fr.].

* GOTA-PARTE sf. Par
tea ce trebue să dea sau să 
primească cineva dintr’o su- Fie- i53°. 
mătotală[fr. quote-part]. Cotangentă.

GOTAR sm. ® Gel ce măsoară cu c o t u 1 ca
pacitatea butoaielor H ® t Slujbaş însărcinat cu 
supravegherea măsurătoarei cu cotul a mărfurilor 
vîndute H ®- # Omidă lunguiaţă şi subţire, de 
coloare cenuşie, care se mişcă în aşa fel că pare 
că ar măsura ceva ima^i .
OGOTARGA (pl.-ărcl) sf. ® Trans. Bucov. = 00- 
şABcA u' ® Pătul, hambar de păstrat porumbul 
(ridicat pe turci, partea dedesubt servind de co
cină porcilor) [srb. k o t a rk a].

GOTArţ (-ăreso) Vb. ir. A măsura capacitatea 
unui butoiu, a coti [cotar].

GOTARIT sbsi. ® Faptul de a c o t ă r i, co
tit II @ Meseria cotarului II ® t Dare impusă ne
gustorilor ce vindeau marfa cu cotul. 
OGOTARţTA (pî.-to) sf. Olten. Băn. = coş1 ® 
[srb.].
OCOTARLA (pî.-io) sf. Mold. ^ Javră, potaie, 
jigăraie,'cîine slab şi urît; in latnrl, ootarie, minca-v’ap 
jigăraini (GN.i [comp.bg. k O t.p r a ,,pisoiu“].

'GOTAT adj. ® p. cot*1 II ® A Geometrie—•a, 
parte a ’geomeriei descriptive în care obiectele 
sint reprezlntate prin proiecţiile lor pe planul 
orizontal şi cotele punctelor lor înscrise prin nu
mere H ® Crocbin, sohita -«a, crochiu sau schiţă 
care reprezintă obiectele cu dimensiunile mai im
portante.
OCOTATOARE sf. Trans. Oglindă [c o t a2].
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COT- OCQTCA sţ. Trans. Minge [ung. k o t y k a].
COTCODAC! interi. Imită ctntatul găinii,cînd 

vLI I se ouă: gftlna... se întoarce acasă... el începe de pe la 
poarta: coti cot! —I (chg.) [onom.].

COTCODACEALA. CODCODACE^lA (pi.-eli) sf. 
- OOTOODAoJT: retren ni era o codcodăceald sălbatecă (D..ZAMF.I.

COTCODACI, codoodAci (-ăcesc) vb. inlr. A 
cînta (vorb. de găină, cînd se ouă): aud cotcodădind 
In.podul grajdului ialecs.i [c O t C O d a c].

COTCODACIT, coDCODAcţT sbst. Faptul de a 
cotcodăci: cocoşii şl găinile... o duceau Intr'un 
dotat q1 •«>' nesftrşU (orig.).

COTCODOCI..., coTCOROGţ..., Trans. coToo- 
BEZA = COTCODAC!...

COTEA sm. ^ ® Una din numeroasele nu
miri populare ale diavolului cfurt.).

COTEAEA (pl.-eii) sf. Faptul de a c o t i, de a 
măsura cu cotul (butoaiele, etc.].
OCOTEAŢA (pl.-eje) sf. Motd.Bucov.Băn. = COTET: 
după nuntă a dat împăratul pe Iată cu racul Intr’o —' (VOr.) .

COTECIOR (pl.-doare) sn. dim. COTET: un 
pentru porci (ret.).
OCOTEICA «w COTEItr.

COTEICyŢA (pi.-te) sf. dim. COTEIcA: Am o ~ 
neagră. Tot olmpul aleargă Şl tot urdă tace (SOR.), ghici
toare despre ,,coa
să”.
OCOTţîIU1 sm.,
COTEICA (pi.-cl) sf.
^ Căţel (căţea) 
care nu creşte 
mare; cline (căţea) 
de vlnat cu pi
cioarele scurte ([H]
1531): se aţinea cu Fi Coteiu
un băt împotriva a doi E- 53 .
cotei ce dau tlrcoale mesei (d.-zamf.) ; au arunoat oscioarele 
unei 00teici ca să le mănlnce (SB.) [comp. ruS. k 0-

, tejko ,,cotoiu“].
O COTţ3IUa (pi.-ele) sn. Olfen. Cotitură, colţ
(PAMF.) (VTRC.) [cot].

COTELI, COTILJ (-lese) vb. Ir. ® A scotoci, 
a cotrobăi,'a căuta cu deamănuntul: coteieşte pe loi, 
ooteleşte pedlnoolo■ şl găseşte cheile odăilor (r -cod.i f| @ Mofd. 
Bucov. A deretica, a curâţi prin casă: lemeia... 
mătură şl ootlleşte tmmos toată casa (mar.) ^ (D A
linge, a lingări larluriile, oalele, nelăsînd nimic
pe ele: Ulroslră, cotlllră din taler In taleraş $1’ntre al
tele găsiră şl o, lelle de oaş (pann) *| @ Trans. A cerca 
vasele de lut dacă sînt bune (fr.-cdr.) [cota2].

GOTELICIU sm. Cel ce scotoceşte, cote
ieşte, cotrobăeşte.

GOTENEAŢA , ootineatA (pi.-ete) sf. Coteţ 
(de găini, et(!.): mergi la coteneata găinilor... svlrlln- 
du-le grăunte (pamf.) ; cotlneată n’al mă, să-l Incblzl ? 
(D.-ZAMF.) [comp. coteATA].
♦GOTERIE sf. Gaşcă, adunare de persoane care 

petrec în familiaritate şi care urzesc împreună in
trigi, etc. [fr.].

GOTEŢ (pi.-ete) 
sn. ® Găinărie, cuş
că pentru găini şi 
alte păsări domes- .t, 
tice (ii-1532) H (D■■-Jj II 
Adăpost, cuşcăpen- Şr 
tru clini; iepuri, etc,
(M 1533) : cinele... 
se băga ou coada as
cunsă Intre picioare In 
«ui său (GRIO.) H ®
Moid. Bucov. Trans. Cocină de 
porci: -vele porcilor erau goale 
(RET.) H ® ţît Mutare ce se face

Fig. 153a. Coteţ.

înăuntrul strungii în care se 
bagă o parte din oile ce ur
mează a fi mulse 1f ® Gard 
de nuiele sau de papură împle
tită, cu diferite cotituri, ce se 
aşază în apă, spre a prinde Fig. 1533. 
peşti (11 1534) H ® ^ Leasă de CoteI de 
nuiele pe care se bat boabele de porumb spre a 
se vîntura de pleavă [vsl. k o 11 c l].

GOŢI (-tcsc) 1. vb. Ir. ® A atinge, a lovi cu 
C o tul: cotind unltorme In dreapta şl In stingă (Negr.i TI
® A măsura cu cotul ....... .....
capacitatea unui vas: ijWMpwaiB
.coti, buţlle cu vin (FiL.)ţ[ ®
A măsura cu cotul pin- "
zeturi, etc. -. ■.i ;s jmi

2. vb. inlr. ® A face 
o cotitură, a nu ţinea 
linia dreaptă (vorb. (ie 
un drum, de o apă, etc.):
drumul... cotind pe după o 
coastă, se pierde ca o dungă Fig. 1534. Coteţ.

Fig. 1535. Cotigă.

de fum (VLAH.) H ® la dreapta, la stingă, a cîrmi, a 
apuca la dreapta, la stingă (vorb. de un ciălător, 
de un car, etc.); cotind la ţstlnga, ea se pierduse pe 
după deal (Car.) .

a. vb. refl. ® A tace cotituri (vorb. de un drum, 
de”o apă.) etc. î[ ® A se atinge, a se lovi cu cotul, 
a-şi da coate: toţi... se coteauşl se Întrebau olne-1 Individul 
care joacă ca un desperat (ON.).

•GOTIDIAN 1. adj. Zilnic, de toate zilele: 
ziar

2. sn. (pî.-ne) Ziar care apare zlinic [fr.< lat.].
cotiga, Mold. Bucov. co- 

TiţroA (pl.-el) sf. ® Căruţă 
cu două roate: nu mal o de
osebire Intre călească şl cotigă,
(Jip.); Şl Iaca In —- făt' de roate,
Vrăjitoarea văzduhul străbate 
(BD.-DEL.) K ® Carul lungit 
anume spre a se putea aduce 
lemne de la pădure H ® /
Cele două roţi legate prin- 
tr’o osie pe care se razimă grindeiui plugului 
(f@| 1535) [rut. U o t y h a].

COTIGI (-igesc) vb. intr. Mold.® A face cotituri 
(vorb. de un drum): drumul ootigea pe lingă o prăpastie 
adincă (ALEcs.) ţ) ® A cîrmi, a coti într’o parte sau 
într’alta (vorb. de o persoană): cotlgesc lu stingă şl 
Intru In ograda unul megieş al nostrn icrg.) 1[ ® ® A afla 
scăpare pe altă cale: astă dată n’al încotro cotigi, II zise 
(negr.) [coti].
"GOTILEDON (pî.-oane) sn.

® A Nume dat frunzişoarei 
embrionului plantelor 
fanerogame (lH| 1536) 
t ® pl. Cei doi 
lobi ai mitrei [fr.].
*GOTILEDONAT j 

adj. A Care are c6ti-| 
ledoane [fr.l.
OGOTILI sw COTELI.

* GOTILIQN (pl.
-oane) sn. Danţ alcă
tuit din o mulţime de figuri: locotenentul... era ez- 
celent conducător de ootllloane (vlah.) [fr.].

COTINEAŢA IV coteneata.
COTIŞ a'dv. Făcînd cotituri: primul liliac care 

gonla/V d’a-lungul uliţelor (dlvr.) ]c O t].
COTIT 1. adj. ® p. COTI II © Cu cotituri..cu 

ocoluri: drum
2. sbst. Faptul de a coti, de a cotări: ~ni vaselor.
'GOTITATE sf . ® Suma la care se ridică 

partea fie-căruia t ® rt '*• disponibilă, porţiunea 
din avere de oare se poate dispune între cei în 
viaţă sau prin testament [fr. qu o t i t e].

cotitura (pl.-turi) sf. ® Indoitură, înco- 
vdietură, ocol pe care-1 face un drum, un rîu, 
etc.: privelişti neaşteptate se desvălueso le lle-care — a dru
mului (VLAH.) H ® Ocol, cîrmire la dreapta sau la 
stingă pe care o face 0 persoană, un animai, un 
car in drumul său: am tăout o mulţime de cotituri ca 
să pot scăpa de urmărirea Iul ţ[ ® Ocol(itură) în vor 
bire: lucrul era o taină, despre care nn se putea vorbi făţiş 
şl fără de cotituri (SLV.) [c 0 t i].

COTIUGA tw cotiga.
OGOTIUGAR sm. Mold. Căruţaş [cotiugă]. 
OGOTIUhA (pL-he)s/. Afo/(/.7C;CUne (şez.) [rut.].
•COTIZA (-izez) 1. vb. tr.A hotărîpartea pe care 

trebue s’o plătească fie-care într'o cheltuială co
mună.

Fig. 1536. Cotiledon.
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2. vb. refl. A da fle-care partea ce se cuvine; a 
contribui cu o parte la o cheltuială comună 
[fr.].
•COTIZAŢIUNE, * COTIZAŢIE sf. (D Faptul de 

a (se) cotiza t ® Ceea ce contribue lie-oare la o 
cheltuială comună t ® Suma pe care o plăteşte 
lie-care membru al unei societăţi [Ir.].
OCOTÎNGAN Trans., COTÎNGQlll(U) Băn. sm. Co- 
pilandru : copilul cei luat de sullet era acum cotlngan (Ret.). 
OCOTÎRLEAŢA S/., COTÎBLST (pl.-ete) sn. Olten. 
® Coteţ, COterieaţă: Vulpea vina tot clnd vrea... Pe colea 
la cotirleata, Să-ml găsească niscai rată aoc.) t ® Coşar 
[comp, bgr. k o t a r a sau ung. k u t y o r i 6].
OCOTÎRliQNI(XJ) sm. Băn. Copilandru [co
ta r 1 ă].
OCOTÎBNEAŢA (pL-ete) s/. Mold. (D Coteneaţă: 
Pe * şade o jnămneată (gor.). ghicitoare despre „ca- 
hliţă” H ® Cocină, coştireaţă [comp. bg. k o- 
t a r n i k h].
OCOTÎRŞI (^şeso) vb.'refl. A se împreuna [vorb. 
de pisici) [comp. vsl. kotă ,,pisică]. 
OCOTLEALA = cocleala.
•COTLţlT (pl.-ete) sn. ® Smoc de barbă ce se 

lasă să crească de fie-careparte a obrajilor, favorit:
Domnul Doctor... Îşi trăgea/~ole (VLAH.) Ii ® = COTLETA.

•COTLETA {pl.-ete) sf. X Costiţă (termen de 
bucătărie): dimineaţa vom minca cotlete şl vel bea un 
pabar de porter (NEGR.I [fr.].

COTLEŢ sm. K = COCLET: o l|ă are mal mulţi 
decit citi dlntl are o spată (pamf.i.

COTEI = COCLI.
COTLON (pî.-oane) sn. ® ifi) Firidă, fereastră fără 

lumină făcută Intr’un zidi] ® {£b AdîncăLurăpesub 
cuptorul caselor ţărăneşti: purcelul şedea In culcuş 
(Intr’un/v) sub vatră (CRG.i H ® ţîi AdîncăturăfăCUtă în 
pămînt care serveşte de vatră: s’au aşezat împrejurul 
unor cotloane cu jarul potrivit (Car.) ţ] ® Olten. Zid, în
formă de potcoavă, pe care se aşază cazanul 
(de fabricat ţuică) (ciauş.) 1! ® <-5. Adîncătură, 
înfundătură, scorbură într'un munte: văzul... in 
păretele muntelui o Înfundătură, un fel de — (GN.) * ® 
Scorbură într’un copac: se vede că se mlstulse de 
frica mea prin cotloanele scorburii (Crg.) ■’ © Ascunză
toare, bîrlog: după şapte ani lese bălauiul din-«ui său 
(GB.) H ® Gaură în malul unui rîu în care se ascund 
racii: prin maluri, In ape, sint cotloane adinei, în care stau 
peştii şl racii (ŞEz.i [ung. k a talan].

COTNAR sbst. g Vin de Cotnari: cum i se 
deslega limba după un pahar de * ign.).
OGOTOARBA (pî.-be) sf. ® Mold. Cotoroanţă 1 
© Olten. Belea, pacoste, poznă: văzu balaurul c’o 
făcut cotoarba (gr.-n.)-
OCOTOASA (pî.-se) sf. Trans. (fr.-cdr.) % = URE
CHE lnitA.'
OGOTOBATURA = codobatura.
OCOTOG’sm. ® Olten. Trans. = COTOIU1 ©: 
motocul sau plsicul... se chlamă mlrtan, (URic.) * ® pl.
Mănuşile, cotoaiele sau stîlpuşorii codîrlei unui car 
t ® pl. Olten. (CIAUŞ.) Mînerele de care se apucă o 
roabă H ® pl. :2ii Fofezele, fusceii aiergătoarei de 
urzit [comp. tg. k o t a k Q. rut. k o t o k].

GOTOFLEANŢ sm. flân. Poreclă dată Nemţilor 
[germ. K a r t'o f I e 1 p f 1 a n z e r].

GOTpItn 1. sm. © ^ Partea bărbătească a 
pisicii, motan,'pisoiu ţ] ® Ancoră: Cotolu ’n apă 
arunca Şl calcn se oprea (ţoc.i.

2. coTOAiE sn. pl. © Mănuşile codîrlei, nu
mite şi ,.cotoci” H ® Braţele ferestrăului ţ! ® P 
Tălpile grapei de mărăcini [sl. k o t ti ,,pisicăli].

GOTOIU2 (pl.-oaie) sn. Olten. © Picior de pasăre 
de la genunchi în sus ţ[ © Ciolan, os (gr.-n.) [c o t].

GOTOLAN (pl.-ne) sH. ţ, Ştiulete, drugă de 
porumb: se rupeau -«-ele porumbilor de mărimea şl greu
tatea druganlloi (lung.).

GOTQLEAN (pl.-ene) sn. Olten. © Cotor, coadă 
t © Picior; os (ciauş.) [comp. cotolan]. 

GOTONOAGA1 (pl.-ge) sf. y = CHITONQQ. 
GOTONOÂGA2 [pl.-ge] sf-Olten. Picioroangă, 

qataligă [comp. cotonqg].
GOTONOG adj. Bolnav, sau olog de picioare 

[rus. k o i t o n o g i j].
GOTONOGEALĂ (pl.-eli) sf. © Faptul de a

cotonogi m© Bătaie straşnică 11 © W Boală 
de picioare (la vite), ologeală.

COTONOGI (-gesc) 1. vb. Ir. A bate, a lovi 
sdravăn pe cineva, aşa Incit să nu mai poată mişca 
braţeie şi picioarele: ti lovesc, şl-l cotonogesc, le rup 
picioarele, braţele şl-l îngroapă de vil (isp.i.

2. vb. inlr. w A se îmbolnăvi de picioare aşa 
Incit să nu mai poată umbla (vorb. de animale): 
mieii şl vitele bovine cotonogesc (ŞEZ.i [c O t o n 0 g] - a ’

GOTQR (pl.-icare) sn. © ţ, Tulpina, lujerul

COT-
COT

Fig. 1538. 
C. Cotor.

Fig. 1537. Cotoare: A. de porumb; —B. de varzâ;—C. de 
mătură; —D. de lingură ;—E. de sabie ; —F. de coadă de cal.
trunchiul, coada unei plante care susţine floarea 
sau fructul: -«--ui porumbului, ( ■! 15.S7 A), —-ui verzlt 
(’JH 1537 B) II © Coadă: -«-ui mă- 
turll, (Şl 1537 C), toporului, lingurii do p* ^ '
lemn (Şj 1537 D) H © Miner: -«-ui j 
cuţitului, săbiei ((®: 1537 E) H ©
Partea de jos a vertebrelor unde 
începe coada (Ia animale): -»ui coa- 
dei H ® ^ Partea unui volu'm, unui 
registru, opusă muchiei, unde sînt 
cusute foile ([®i 1538) t ® Jumă
tăţile de foi rămase într’un carnet, 
într’o condică, din care s’au tăiat a- 
fară chitanţe, recipise, etc. H © pl. ®
Bani [lat. "captorium<capere].

COTORÎ (-orăsc) vb. Ir. / A ridica viţa legind-o 
pe araci: după săpat se face cotorlrea viei, adecă să rădică 
via pe haragi de care se leagă vitele ei (ion.) [cotor]. 
CGOTOROABA (pl.-ie) sf.Bucov.y^Pisici (pşc.).

GOTOROÂGE s/. pl. © F Picioare ţ] © Trans. 
Băn. X Piftie' (mai ales de picioare de porc), ră- 
cituri: bucatele de căpetenie In ziua de Bobotează ,slnt răcl- 
turile sau'-~lo (mar.) [comp. COTONOAGA2].

GOTOROAN’ţ’A (pl.-te) Sf. F Femeie bă- 
trină şi rea: a chemat pe jnpineasa bătrină, o — zugrăvită 
şi smălţuită (Car.) [ung. k O t r O n c]. 
OGOTOROBATUBA (pl.-tnri), COTOROBţTŞCA
(pl.-uşti) sf: > = codobatura.

GOTOROSI ww cORTOROSţ.
OGOTOROzf (-ozăsc) vb. intr. Băn. A cotcodăci 
[comp. COTCOREZA].
OGOTORTJŞ sm. Trans. (pac.) i = CODRQŞ.

GOTOŞMAN sm. Cotoiu mare: se tăcu nn 
numai de drag să priveşti la el (isp.) [comp. vsl.kotă]. 
OGOTOVAIE, cotovaicA sf. Olten. X Jumătate
de dovleac copt în cuptor.
O GOTREANŢA (pl. -ente) s/. Mold. Bucov. Sdreanţă, 
treanţă: In ziua de Bobotează să nu fie nici o —■ sau petică 
de plnză pe-afară (voR.i [COmp. COTRţNŢAj.
CGOTREN’Ţ’pS adj. Mold. Bucov. Sdrenţăros 
[ootreanţă].
OGOTRIN’ţ'A, COTRtNTA =CATRINTA.

COTR’p iw- Încotro.
OGOTROANA [pl.-ne] sf. Trans. (pAc.) = COTLON ©.

GOTROBAI {-tesc]vb. ir. şi intr. A scotoci: iaca 
dimuDii, că mi'o cotrobăit toate lucrnşoarele (ALecs.) ; a 
început a e*'prin chilna căruţei să găsească nişte Irîngble
(CRG.).

* GOTROBpNTv* COTROBQNT sbst., * COTROBOvăNŢA 
/. (^ = CONTRABANDA: mocanul nu se mulţumea aşa- 
să la oile de cotrobonţ (gr*n.); tiebne să. prindă colro- 
boanţele (sadj .
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COV

OGOTRpC, COŢRQO sbst. Trans. Culcuş, adăpost: 
pisicile dlo vecini... Işl fac cotroK prin stratnrl (SLv.i 
[comp. cotbvtA].

GOTROGI {-ocesc) vb. intr. A scotoci, a cotro
băi (POL.) (L..M.) [comp. OOTHOŞJ].
OGOTROG iw COTRQC.
O GOTRON (pî.-cane)sn. Olten. (pşc.) = OOTLpN ®.

GOTROPEŞNIŢĂ (pî.-ţe) s/. F Femeie foarte 
grasă, beşniţă: cotropeşnita de lunona Insă îşi vlit 
coada şl aci nsp.i.

GOTROPI, CUTHOPI, O CUTRUPI (-pese) 1. vb. tr. 
® A se Întinde acoperinci în întregime, a cuprinde 
de toate părţile: căzu peste necredincioşi- ca un talaz de 
apă care să-1 cotropească pe toti iisp.i ■[ © A năpădi, a 
năvăli, a învălui de toate părţiie [vorb. de o oştire, 
de un duşman): Calu ml s’a potmollt. Oştirea m’o entro- 
pit (TOC.) H ® A iua în stăpînire cu de-a sila, a 
călca, a se întinde pe nedrept: Ungurii... Tătarii şi Cu
manii... au cotropit din pămintul de baştină al Romănllor 
(VLAH.) * ® A COVÎrşi, a prăpădi: răzmlrlta care cotro
peşte temeiul omului (dlvr.).

2-. vb. rfl. A se prăpădi: pllngea, de gindeal că toată 
se cotropeşte (mera.) [iat. contor pere].

GOŢROPITQR 1. adj. verb. cotropi: oştlle 
turceşti. Bl căror şuvoIu »... s'a Izbit... de piepturile otellte 
ale Romănllor (vlah.) .

2. sm. Cel ce cotropeşte, năvălitor: nu e cu pu
tinţă a sta cu armele împotriva .^-llor (OPOB.). 
OGOTROŞI (-oşesc) vb.inlT. Olten. (ciauş.) A scor
moni, a cotrobăi [comp. cotroci].
OGQTRUŢA ipl.-te] sf. Mold. Bucov. Trans. ® Spa
ţiul gol între cuptor şi perete, unde se pun diferite 
vase şi unde stau de obiceiu pisicile: de sf. Toader... 
mita nu se lasă In ^, că alungă petitorii (Vor.) II ® = 
COTLON @ t ® Trans. (vic.) Locul unde cade fînul 
din podul grajdului 
[ung. katrocj.
OGOTUNĂ1 ... i= 

cAtANA...
OGOTUNĂ2 = că
tun .

•GOTURN sn. O 
încălţăiriinte cu tal
pă de plută groasă, Fi Coturn
Spre a părea mai 6
înalt, pe care o punea actorul tragic la Romani 
( U 1539) [lat.].

GQŢGĂ sf. ® 0 Zar (de jucat) 1 ® © F 
Mold. (înşelătorie, pungăşie: privilegiată care scurge 
pungile străinilor (NEGR.i [srb.].
OGOŢGAR sm. Mold. Pungaş: «-ni acela e In stare 
să-ml pustlească Împărăţia (negr.) [c 0 ţ C ă].
O GOŢGARIE sf. Mold. Pungăşie, înşeiătorie:
Doamne, de l-aş prinde cu vr'o I (ALECs.) [c O ţ -
car].
OGOŢI (-tesc) vb. tr.Trans. Amăsura(ou cotul): 
să o coteşti din fundul casei piuă la uşă (P.tc.).
OGOŢOBAIE Sf. i = codobatura. 
OGOŢOBĂNI, cotopAni (-ănesc) vb. refl. Olten. 
Mold. A se înd'îrji, a se sili, a se opinti din răspu
teri : se opinti şl se cotobănl să-şl vază puterile (flor.) .
OGOŢOBATINA = codobatura. 
oGOŢOBREL sm. A = PORUMBEL.

GOŢOFANA (pi.-fone) Sf. ® i Pasăre neagră, 
cu pîntecel'e alb, cu coada lungă, care-şi face 
cuibul în formă de ghem, în vîrful copacilor; 
e cunoscută pentru limbuţia ei, căci îl toacă gu.’ 
ra într’una, pentru rapacitatea 
ei, căci fură ori şi ce,chiar de nu-i 
foloseşte la nimic {Mold. „ţarcă”)
(Pica caudata) {51 1540): coto- 
fenele s'an abătut pe vlrturlle copaci
lor (BR.-vN.) ^ ® © F Poreclă dată 
Ţiganului şi Ţigăncii : ce te-a apu
cat, mă rog, coţofano, de clrtl ca cioara 
’n par? (Alecs.),H ® pl. Căpă- 
tîlele lişiţelor sau furculiţelor ce 
se încrucişează peste inima ca-„. 
rului H ® iîa Bucată de lemnFle' I54°- Cot°fană- 
prinsă de doi căpriori, la o casă, ca să nu se 
desfacă, numită şi ,,cătuşă” sau ,,limba caprei” 

1®1 850).

OGOŢOFANQS adj. Olten. (ciauş.) Guraliv, vor
băreţ, 'fiebar [coţofană],
OGOŢOPANI mr COTOBANI.
OGOŢQR sm. Ooş. Cotoiu.

GOŢOVLAH = CUŢOVLAH.
GOVAGERIE, covAcie sf. @ ® Meseria co

vaciului, fierărie H ® Atelierul covaciului, 
GOVAGIU sm. © Fierar [vsl.].

OGOVĂI = Încovoia.
OGOVAXIE sf. Bucov. =COVAOIE: ziceacă-1 prea grea 
covăllB pentru el (voR.) [c 0 V a 1 i u].
OGOVALIU sm. Bucov. © = COVACIU: —'1 a lucrat o 
mulţime de ani la lanţul acela (vor.) [rut.].

GOVAsealA (pl.-eii) ,sf. ® Faptul de a (se) 
covăsii! ® t Dospeală.

GOVASI (-ăsesc) vb. tr. şi refl. X A (se) acri, 
a (se) dospi; a se înăcri şi a se îngroşa [vorb. de 
lapte) [vsl. k V a s i t ij.

GOVASIT adj. ® p. covAsi HH (C) NţlCOVASIT I 
® Laptelapte înăcrit şi închegat.
OGOVAŞA sf. Mold. Bucov. K Făină de grîu, de 
secară, de meiu, de porumb, etc. muiată cu apă 
caldă şi lăsată să se dospească: covaşa ca s'o facă bună 
trebne să fie cineva meşter b o potrivească din făină (vor.) ; 
Căci —' n'a mincat, cit e domnul de bogaţi (sper.) [rut. 
k V a s a].
OGOVATA [pl.-i.tl, -vetl)_(^ 
sf. Mold. Bucov. ® Copaie,™^’ 
albie în care se frămîntă 
aluatul, se spală rufe, etc.
([ăl 1541): de ou Vineri seara se 
aducea din podul casei covata cea
marecGRiG.) H ^ Postava, CO- 
paia, lada în care curge făina Fig. 1541. Covata.
Ia moară: tn — svlcnea In pulbere fină făina (sad.) II ®
Oala sau butucul cu găvanele în care se pun dimiile 
(le bătutla piuă (comp. tc. kuvata < ngr. Ţapdfla].

GOVAţEA, COVAticA (pl.-tele) sf. ® dini. COVA
TA: rămase un.fel de covătea mititică de piatră osp.); am 
făcnt din lut1 un copilaş şl l-am pus colea In covătlcă (ret.) 
K® W Teica morii în care curg grăunţeie din coş 
înainte de a trece între pietrele morii.

GOVAţi (-ăteso) vb. tr. A scobi ca o albie, ca o 
covată.
OGOVEIU (pî.-elo) sn. Olten. Băn. Cotitură (de 
drum); ocol [comp. cpvAi].
OGOVERGĂ1 (pî.-gl), covercA (pi.-ci) sf. Olten. ® 
Adăpost (al vinătorilor, al pîndarilor, etc.) făcut 
din rogojini, din frunze cu nuiele, etc.: am petreent 
şapte, săptămlnl la tom, In covergl de sclndurl şl de rogojini 
(i.-GH.) H ® Olten. Băn. COVEBCI pi. Cercurile de nu
iele ce se pun la un car şi peste care se aştern 
rogojini, etc.; coviltir [big. k o v e rk a]. 
OGOVERGA2 (pi.-gi) sf. Mold. Nuia încovo
iată: crlsnlcul vine ou patru oovergl, şl-1 bagi In apă 
şi-l scop ou peşti (GR.-N.i; pr. ext. despre sîrmele de la 
scheletul umbrelei: o umbrelă... din care Ieşeau 00- 
vergile, (ăpnşele ca nişte dlntl de pieptene (D.-zamf.) [bg, 
k u V e rk i].
•GOVERtA (pi.-te) sf. Puntea unei corăbii:
ne urcăm totl pe ^ şl... ne extazlăm de priveliştea grandioasă 
a mării (vlah.) [ngr. xoo- 
pepta]. ■

GOVILTIR (pi.-lre) 
sn. Acoperiş de pînză 
groasă sau de rogojini 
puse pe cercuri de.1 
lemn deasupra unei că
ruţe ([^ 1542): In ur-, 
mă-le venea un chervan... 
plin plnă in de slpeturl 

GOVIŢ1 interj. Irhită 
[onom.].
OGOVIţAi (-ălu), coviŢA, coviTi (-viţ) vb. intr. 
Mold. Bucov. A guiţa: un purcel covltăe In tindă ivlah.) ; 
Icl-ooio... covltan pe moarte porcii înjunghiaţi (sao.i [cO- 
viţl].

GOVIŢALI (-ălesc) vb. intr. Trans. = OOVIŢAi: s’a 
tot dus grobotlnd şl covltăllnd pln;aajuns In pădure (ret.). 
o GO VÎLTIR = COVILTIR.

GOVÎRŞI (-şese) vb. tr. ® A fi mai presus, a 
întrece: mijloacele noastre egalează şl covlrşesc trebuinţele

~ I542* Coviltir.

(ODOB.).
guiţatul purcelului’
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Fig. 1543. Covor.
dial. k o V o r a, bg.

(i.-GH.) t © A trece peste margine: rînriie, ooviigind 
matca lor, se revărsară peste clmpil (odob.i T[ ® A trece

' măsura, a fi prea încărcat, a fi prea mult 1 ® A 
copleşi, a birui, a lăsa mai pre jos: in iirea onni om 
s’alege o patimă care covlrjeste şl Întunecă pe celelalte (vlah.i 
[vsl. vrQsiti, cu prefixul neexplicat].

GOViRŞITOR adj. verb. covlkşj. ® Care co- 
VÎrşeşte: pare c'ar Încerca să (uşă de puterea covlrşltoare
a mfaii (VLAH.) H © Care întrece pe toţi sau pe toate, 
eminent, desăvîrşit:. un tablou de~o poezie covlrşltoare
(DLVR.) i

covoiA = Încovoia.
COVOR (-oare) sn. ®

Ţesătură de lină, Împo
dobită cu desenuri, care 
se aşterne pe jos sau se 
atjmă pe perete: covoa
rele se deosebesc de scoar
ţe, de velinţe, etc. prin 
aceea*că sint importate 
din străinătate sau imită 
ţesătura covoarelor stră
ine ([S| 1543): ^ de Smirna; 
pre la besărlol nu se tac ospăte. 
nici covoară să aştern cprv.-mb.)
t ® ® Tot ce acopere 
.pămîntul întocmai ca un 
covor: ai» do verdeaţă, ~ de 
zăpadă [rus. koverd 
kov'orti].

COVORAŞ (pj.-aşe) sn. dim. covqr.
O COVRAG sm. ® Otten. ţ Cocean de porumb 
după ce i s’au mincat frunzele de către vite © 
pl.Trans. wc.) Ramuri uscate ce cad din copaci t 
® pl. Trans. mc.) Vreji de dovleac [comp. tc. dial. 
kăvrak ,,încovoiat”].

COVRţG sm. X Cerculeţ de 
aluat bine copt ([®] 1544); ®: a 
se Iaca-V (do frig, etc.), a se ghe
mui, a se îndoi: se stlrclseră de seţ 
lăcnră ~ de ger nsp.) ; @ (Pi: a ajunge 
ia-*i, a Sărăci, a ajunge sărac: 
a scoate la /~i, a Sărăci pe cineva 
[rus. big. k o V r i ga].

COVRIGA ( -gez), COVRIGI 
(-gesc) vb. rejl. se încovriga, 
a se încolăci, a se face covrig (de frig, etc.),
ase ghemui: ne-am covrlglt împrejurul tooulul (Cro.i. 
“covrigar sm. ©

Cel ce tace sau vinde 
.covrigi; simigiu 
([®] 1545). . .

COVRIGARIE sf.
V Simigerie, brutărie 
unde se fabrică 
covrigi.

COVRIGEL 
sm. dim. co
vrig.

COVRU sn.
© V Culcuş al 
iepurelui şi al 
altor animale 1[
®Pr.ext. Scot- „. -
bură [în mun- Fig. 1545. Covrigari,
te): luge la mal şl s'ascnnde ’n 
de piatră (sad.).

*COW-BOY sm. Păstor de 
Cirezi mari în America [engl.].

*COX = COKS.
*COXAL adj. Ce ţine 

de coapsă: osui-~ ([H1546) [tr.].
‘COXAXGIC adj./Privitor 

la coxalgie [fr.].
•COXALGIE sf. f Boală a 

încheieturii coapsei, în genere 
de origine tuberculoasă [tţ.]. 
t COZ sm. Mold. ^ At(i (în 

jocul de cărţi); F: (frumoasă) 
frumoasă de n’are păreche: 

sărdarul 11 tusurat'c’o nsvăstnlcă — (ALecs.).
O COZAC sm. = CAZAC.

Fig. I.S44. 
Covrig.

Fig. 1546. 
Osul coxal.

Fig. 1547. Cozonaci.

pateşti

Fig. 1548. 
C. Cozoroc.

Fig. 1549. Crab.

O COZACE, COZACI sf. pl. Trans. Bân. f Vărsat 
mc.) (DENS.) [comp. srb. kozice].

COZONAC sm.
X Un tel de pîine, 
de diferite forme, 
din făină de grîu 
frămîntată cu unt şi 
cu apă, uneori cu 
adaus de stafide, 
care se face în casă, mai ales de Paşti, sau se fa
brică de cofetari ([®] 1547).
O COZONDRACI sm. pi. ţp Bretele,
[germ. Hosentrăger].

COZOROC (pi.-oace) sn. ^ Par
tea dinainte a şepcii sau a chipiului c.' 
ce umbreşte fruntea ([âj 1548): o şapcă 
de pllsă neagră cir * de piele, cum slnt şep- 
cile birjereştl icar.) [rus. k 0 z y r j o k d; 
rut. k o z i r o k].

CR. Simbolul chimic al cro
mului H ^ J Abreviaţiuno pentru ,,crescendo”.

CRA! interj. Imită strigătul corbului: Din gura 
corbului (n'auzl) declt» 1 (pann) .

*CRAB sm. 4: Crustăceu 
cu zece picioare care tră- 
eşte la coastele mării şi a 
cărui came se mănîncă 
[ Carcinus mcenas) ([@]
1549): stacojii şl .vil slnt un 
mare ajutor Ia hrana locuitori
lor (i.-GH.) [fr.].

CRAC1 sm. ® £) Picio
rul omului de la coapsă 
pînă la călcîiu ([B] 1550) H © (p Pie-care din cele 
două părţi ale pantalonilor, nădragilor, 
etc. ce acopere fie-care.crac: işi viră pi
cioarele prin mlneclle surtucului şl mlnlle 
prin .vii pantalonilor (GN.) ţj ® „X. Braţ al 
unuirlu: nn — a] Trotuşului aleargă... sub 
podetnrl de lemn şi de piatră urg.) *| ® Unul 
din cele două picioare ale compasului; 
fie-care din laturile ghiuniei sau drep
tarului t ® Unul din cele două braţe ale 
ferestrăului H ® Fie-care din mînerele 
sau picioarele unui cleşte f ® Pie-care 
din cele două braţe ale fprcii, piscului 
sau gruiului carului ţ ® Fie-care din ţe- 
pele unei furci sau unei furculiţe, din 
colţurile-unoi scoabe, etc-ţf © ia Fie-care 
din cele două lemne groase orizontale, Fig. 1550.' 
numite şi „butuci”, ,,drugi”, ,,fofeze”. Crac. 
etc. care alcătuesc patul, stratul sau 
trupul războiului de ţesut; fie-care din picioarele 
unei crăeane ţ[ ® ~ de munte, picior de munte ţ[
® Bucoif. Trans. Olten. Cracă, creangă, ramură: s’an 
suit Intr’uD copaciu ca să taie un care eja uscat isa.) 
[vsl.].
'CRAC2! inferj. ® Imită sgomolulunui obiect care 
crapă sau se ciocneşte cu altul Ti©Aralăivirea unui 
lucru neaşteptat: Şl de-odată lese, crac! Un pnln, puişor 
de drac (ALECs.) [fr.].

CRACÂ (pl. crăci) sf. A Ramură mai groasă 
dintr’un copac, creangă: văzu cele trei rodii (mm atlr- 
nan de o In pom (isp.) sv PICIQR [era C1].

CRACAN sn., crACANA (pl.-ane,-ănl) sf. ® Pră
jină care ih vîrf se desparte în doi craci ca o furcă
de fîn: cumpăna ce tot se mal ţinea pe crăcana nnel furci 
bntncoaae (vlah.) 4) ® Fie-care din crăcii unei prăjini 
sau unui băţ ce se desparte în formă de furcă, din 
ţepele unei furci, unei căngi, etc. ţf ® Trei beţe 
Împreunate la capătul de sus şi aşezate în for
mă pe piramidă, de care se atimă căldarea dea
supra focului, alteori crăcana e alcătuită dintr’un 
lemn gros vîrît în pămînt, prin capătul de sus 
al căreia e petrecut printr’o gaură un alt lemn ori
zontal de care e prins, vertical, un băţ cu crestă
turi de care se atîmă căldarea (>)] 1551): puseră 
căldarea de fiertură In crăcan (oooB.) ţ[ ® ^ Fie-care 
din cele două coame ale răşchitorului ® Ac de 
păr ^ ® pl. Capra tăietorilor de lemne H ® A Va
rietate de struguri H ® F 55 Picior, crac: ce de mai 
crăcane are! [crac1].

COV^
CRÂ
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CRÂ- GRAgAna (-ănez) vb. tr. şi refl. ® A desface 
I picioarele, crăcii, a (se) crăci, a (se) răscăoăra:

OKA Bftioţa ae orăoăn& dinainte, pe orncea oiştii (sad.) ^ '©

Fig. I55Î. Crâcăni.

Maram. (pAp.) A se ramifica [vorb. de arbori) [c ră
can ăj.

GrAcANAT adj. ® p. CBAcAN* : stâ~ tn fata 
nnnl grup de domnişoare ivlah.) H ® Cu craci ca ia 
furcă {vorb. de un lemn, de un trunchiu de copac, 
etc.).

GRAGATIŢA iw cabacatiţA.
GrAGÎ (-ăceso) vb. tr. şi reţi. A (se) crăcăna, a 

desface picioarele: ae crăceşte ou un picior la astlntlt 
şl ou unul Ia răsărit (CRG.) [C r a C1].

GRAGIUN (pi.-nuri) sn. ® ® Săriiătoarea 
naşterii Mî'ntuitorului (25-27 Decem
bre); postul ~uiui, unul din marile pos
turi de peste an care ţine de la 15 
Noemvre pînă la 24 Decembre; pom 
de ramură mare de brad ce se împo
dobeşte cu lumini, beteală, fructe şi 
jucării, în ajunul Crăciunului, spre = ' 
bucuria copiilor (datinăintrodusă din';':
Occident sau de la Germanii din ţară); î;-:
Moş figură de om bătrîn, cu o barbă 
mare albă, plin do ninsoare şi încărcat 
de jucării, care simbolizează Crăciu- 
nul aducător de daruri pentru copii 
([a] 1552) II ® Trans. Băn. Crăciunul mic, Mo^ r Clun- 
anul nou, ziua de Sflntu-Vasilc ţf @ Bucov. X Colă- 
cel de aluat, în formă de 8, ce se face de Crăciun
(VOR.I .

GrAGOS adj. Cu crăci multe, crengos.
GrAGUIU sm. Băn. Picior de găină [crac1].
GRAGULIŢA (pî.-lte) sf. dim. CR4CA; scoase cu- 

tltaşul şl tăie crăouliţa de cate erau atlrnate (isp.).
GRAGURQS adj. Crăcos, cu crăci multe: Oă-l 

pădurea orăouroasă (Toc.) [c r a C ă].
OGRAGUŞOR sm. ® dim. crac1 H @ Cren
guţă, rămurică: fle-care creangă are 12 -'1 (VOR.).

GRAGUŢA (pi.-t«) sf. dim. CRAOA. 
t GRAi *(-ăesc) Vb. inir. A domni [c r a i u].
GRAIASA (pî.-lese) sf. Regină: Tot crai şl tot 

«r&lese mari, Al&turea cu ghlDărarl De neam str&ln (coşg.)
[crai u].

GRAIDONsm. F Craiu, desfrînat, berbant, 
om care aleargă după aventuri de dragoste: işi chei- 
tueşte starea cu .vil pe la via Brlncoveanulul (fil.) .

CRAIDONAŞ sm. dim. craidon (pann).
t GrAIE sf.' Regat, ţara peste care domneşte 

un craiu.
GRAIELIGIU sm. ♦ = VERIG5L.
GRAieş, cRAibt sm. = boişte(an).
GRAIESG adj. De c ra iu, regesc.
grăieşte adv. ® Ca un rege: i-a ospătat ~ cu 

mlncărl şl beutuil scumpe (ret.) ţ] ® F Ca un c r a i u, ca 
un crai(3nn : o pălărie de paie pusă cam v pe-o ureche (SN.).

GRAIEŢ IV- CRAieş.
GRAILţG (pi.-Icuri) sn. F Desfrînare. desmăţare, 

faptă, purtare de craiu, berbantlîo.
GRAime sf. ® col. CRAIU. Mulţimea regilor 

® Regat: împărăţii şl crălml atinse, de varvarl pustiite 
(TICH.).
OGRAINA adv. Razna; A umbla v, A umbla fără 
Tost, hoinărind [srb, kraj na],

GRAINIG sm. t Pristav, cel ce striga în pu
blic poruncile sau veştile de la domnie: vii călări
ijuoiumă 'n tară vestea cea bună (VLAH.) [rut.].

GRAINIGţ, crainici (-loesc) vb. tr. A da de 
veste, a vesti, a striga în public poruncile sau şti
rile de Ia domnie [crainic].

GRAIŞOARA (pi.-re) sf. Fată de c r a i u, prin
ţesă (FR.-CDR.).

GRAIŞOR sm. dim. craiu ® Fecior de craiu, 
prinţ U ®' i = pitulice ®.
OGRAIŢA (pi.-te) s/. Trans. (Pic.) = cratitA.

GRÂţŢA (pi.-te) sf. ® ♦ în jocul de concină, 
carte cu valoare superioară (2 ochi de treflă şi 10 
ochi de caro) ţi ® Bucov. F Femeie cu moravuri 
uşoare (vor.) ţi â) pi. Un danţ popular ţ[ ® (pamf ) A = 
vIzdoaoA® ii ® Motd. Olten. Băn. A Un soiu de 
ciupercă galbenă-roşiatică, bună de mlncat: 
V fiartă cn piper negru (ca leac pentru junghiu) (PAMF.i. 
t ® Băn. % Matcă, împărăteasa albinelor [crai u].

GrAIŢAR IV- CREITAR.
GRAIU sm. ® t Rege; cel trei crai de la răsărit, 

regii rnagi (Gaspar, Melchior şi Baltazar) cari ve
niră din Orient să se închine Mîntuitorului după 
naşterea lui; figurează printre personagiile vi
cleimului H ® Olten. Vătaful căluşarilor ţi ® Olten. 
Craiul-de-rouă, personagiu legendar care umblă nu
mai noaptea pe lună şi care, fiind surprins.de 
soarele răsărind, s’a evaporat ca şi rouă: pe calea 
astă veche se burta Craiul-de-rouă noaptea pe lună. Intre 
Dunăre şl munte; şl odată, apuclndu-1 ziua, clc' a'întins 
soarele numai o rază asupra Iul şl l-a băut dintr'o sorbitură 
(VLAH.) ţi ® Rege (în jocul de cărţi), popă: ~ de 
tobă; Vde ghindă ţ ® Berbant, desfrînat, desmăţat 
ţ[ ® ☆ © craiu-nou, luna cînd se arată întîiu sub 
formă de secere: cind lese craiu nou pe cer, fetele şl flă
căii... 11 salută cu strigări de veselie (alecs.) ţi ® Băn. h 
CRAIUL-PăsABILOR — PITULICE® [vsl. krall]. 
OGRAlIGIU sm A = vebioel [comp. crAe-
LICIU].

GRAM (pl.-amuri) sn. Trans. (vic.) ® Căsuţa de 
Ungă mină, în oare dorm minierii şi unde-şi ţin, 
uneltele ţ[ ® pl. Acarete, clădirile din jurul casei 
[germ. Kram].

GRAMA {pl. crame, crăml) sf. ® încăperea de la 
vie unde se ţine teascul de stors strugurii, linul, to- 
citorile, etc. şi unde se păstrează vinul: eu mă răpăd 
In V s'aduc şl un cofăel de vin (CR(î.) ţ] ® Trans. (vio.) Şatră 
la bîlciu unde se vlnd băuturi şi se adună oamenii 
de beau aldămaşele [comp. srb. krăma, rut. 
kram < germ.].

GRAMBA sf. Trans. ® ţft Colibă de scînduri 
mobilă, aşezată pe două tălpi do sanie, în care- 
se culcă ciobanul noaptea (fr.-cor.) ţi ® = crah ®. 
QGRAMPAR (pi.-ăre), cBAMPAn (pi.-ne) sn. Trans. 
fţ'— ® Săpoiu (Fşc.) ţ[ ® Tîrnăcop (pamf.) [germ. 
K ra m p e n].
'CRAMPE sf. pl. f Cîrcei, contracţiuni dure

roase ale unui muşchiu [fr.].
'CRAMPON (pl.-oane) sn. ® Glrlig; scoabă 

H © © A se [Ine ~ de cineva, a se ţine scaiu de ci
neva [fr.].

CRANCI interj. Imită croncănitul ciorilor.
CRANCA sf. Maram. Oaş. Cracă, creangă.
CRANCADĂU sm. Mold. F Poreclă dată 

băieţilor ce au crescut repede.
GRAncAi1 (-ăesc) vb. intr. A croncăni, a cîrîi 

(CANT.) [crane!].
CRÂNG Al2 (-ăesc), CRANcAni (-ănesc) vb. intr. 

Mold. A umbla fără căpătîiu, a bate podurile 
(RV..CRG.) [cran c ă u].

CRANCALiC (pl.-Icuri) sn. Mold. Berbantlîc, 
ştrengărie: te-al săturat de umblat In lume după vuri 
(CRG.) [comp. c r a n c ă u].

GRANGAu sm. ® i Corb ţi ® F Poreclă a 
Ţiganului: Uu v bătrln. Alb ca un fund de ceaun (mar.) ţi ‘ 
(iî) Mold. F Om fără căpătîiu, bate-poduri, vaga
bond [crane!].

t GR ANGA (pl.-ăngl) sf. A = CREANGA: noaptea 
dnrmeau prin ctănglle copacilor (ret.).

GRANGAI = CRANCAI1 : corbul din ylrvul copaciulul 
crăngăla (Cant.).

GRANGOS adj. A Crăcos: tot copaclul v şi frun- 
zăros supt noi va rămlnea (cant.i [cran g ă].

GRANGUŞOARA (pl.-re) sf., CRANOUTA (pl.-te) 
dim. cranoA.
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‘CRANIAN adj. £i Ce ţine de craniu: cavitate ~â; 
netvl oranienl [fr.].

* GRANIOLOGIE sf. Arta cărei pretinde de a 
cunoaşte însuşirile şi apucăturile omului dupăpro- 
tuberanţele craniului [fr.l.
•GRAJllU (pi.-nil) sn. ^ Ţeasta capului, hîrcă, 

scălîrlie, cutia osoasă a creierilor (aj 1553) [gr.].

Osul frontal 
Osul parietal 

Orbită

Osul temporal 
Osul rtasal

Maxilarul
superior

Orbită
Osul temporal 

Osul malar

Fig. 1553. Craniu.

CRANŢi interj. ® Imităsgomotul pe care-1 fac 
dinţii rozînd în ceva uscat ţ ® Imită pocnitura ce 
se aude în broască, sau în lacăt, cînd se tnvlr- 
teşte cheia.

GRANŢAI (-atu, -aesc), CRANTANI (-anesc) Vb. tr. 
şi intr. A ronţăi, a face sgomot cu dinţii rozînd ceva 
tare, uscat: ce bun o sa-ml para mie după ce te-olu cran- 
tanl (GRL.) [cran ţ!].
OGRAONI (craon, crâcnesc) vb. intr. A croncăni: in- 
cepu a -V !n copaclu de urla pădurea (mar.) •

GRAF sni. Peşte 
de baltă şi de ape curgă
toare, cu solzi mari, de 
coloare brună-verzuie, bă- 
tînd' în albăstriu sau auriu; 
poate ajunge la dimen
siuni foarte mari (peste fi? i554. crap.
1 metru) şi la o greu
tate de 25-30 kgr. (Cyprinus carpio) (a) 1554) 
[srb.].

GRApa (crap, crap) 1. vb. tr. ® A despica, a des
face îh două lovind sau tăind:nn lemn •[[ ® A 
plesni: o oaia, un pahar ţf ® A deschide puţin: ~
uşa; se deştepta din somn, orăpd puţin ochii (Dlvr.) r 0 F 
A mînca {vorb. îri ciudă): da-i sa crape.

2. vb. intr. ® A se despica, a se deschide, a 
plesni; @ F: unde dai şl unde crupa P (= loveşti în- 
tr’o parte şi crapă într'altă parte), se zice cînd în 
urma unui fapt ajungi la un efect cu totul neaştep
tat; a-l * buza său maseaua (In gura) dopa ceva, 
a avea mare nevoie de ceva, a nu se putea lipsi de 
ceva; ®:~ pietrele, lemnele de ger, a fi un ger straşnic; 
0: a .V de ciuda, a » Ilerea IntrUnsul, a nu mai putea 
de necaz; a-i obrazul de ruşine, a nu mai putea 
de ruşine swPiţJLE ţ ® A muri {vorb. de animale 
şi, în mod dispreţuitor, despre oameni: mulţi cai au 
crăpăt şl oamenlau pierit (must.); cu mllnlle-1 sugruma... 
pina crapa (PRV.-mb.); de-ar crapa odata sa crape şl haraba- 
glul care v'a adus (CRO.).

3. Vb. refl. ® A se deschide puţin: ochii sai mici 
se crap ara ® A se de ziuă, a începe Să se ivească 
zorile, a începe să se lumineze de. ziuă [lat. c r ă- 
p a r e].

GrApAGIOS adj. ® Plin de crăpături: desia-
işurlndu-l cu minele Iul crapacloase detc o citaţie ID -ZAMF.) 
K.® Olfen. (ciAuş.) 4 pepeue pepene galben care se 
■crapă cînd se coace 1 ® F Lacom la mîncare, care 
crapă mult.

GRApaT 1. adj. p. cbApa 1*1 © nbcbApat.
2. sbst. ® Faptul de a (se) crăpă t ® © ■~ui zi

lei, ■«'ui zorilor (SLv.), zorile zilei.
GRApAT, crApet sbat. Olten. © Arşiţă, dogo- 

Teală â soarelui (ciauş.j [crăpa]. 
ogrApAtor = cIRPATPR.

GRApATURA (pl.-turl) sf. ® Despicătură, des
chizătură iungăreaţă provenită dintr'o lovitură, 
■din pricina friguiui sau uscăciunii {vorb. de pielea

mlinilor, de scîndurl, de ziduri, de pămînt. etc.): 
se ascunse Intr'o * de grinda de la tavanul casei oep.i f 
® Deschizătură îngustă, spaţiul 
mic între o uşă puţin deschisă şi 
tocul ei (Ip 1555): î'a uitat priu cră
pătură uşii Ţlat. ere pa tu ra].

GRApATURIGA (pl.-rele) Sf.
dim. CRAPATURA: s’au ascuns acolo In- 
tr’o (80.).

GRApgEAR sm. dim. crap 
Crap mic care nu trece de 30 cm. 
lungime: cumpără unproaspăt... sa 
duca nevestei şl copiilor (JIP.). ... .. ,

GRAPET ORApAT . pgatura5us^i
GrApJGEA sm. F Poreclă dată p * 

unuia lacom la mîncare, care crapă mult
(FURT.) .

grApuiu = cAprPIU.
GrApVŞNIG sm. # ® = crAbtAval t ® = pA- 

LAHţDA®.
CrApuşor, crAptjştban sm. dim. crap.

*CRAS adj'. Grosolan: ignoranţa—a [fr.].
GRASIGI = CRţrşlN.

OGrAsTATA (pl.-te) sf. O/ten.
OON.) V = cIestA.

GRAStAvAl sm. f Plantă 
ierboasă, cu flori gălbui sau pur- 
purii, îngrămădite Ia vîrful tul- L 
pinei, numită şi ,,crăpuşnic” v 
(Cirsium oleracevm) ([g 1556) aV 
[comp. srb. Krastav ,,rlios“]. 
OGRASTAVETE, crAstAvet 
= castravete . 157
OGRASTEŢ, crAbteu sn. Băn.

GRASTOALA (pl.-le) sf.Băn. Fig. 1556.
Oală lungăreaţă în care se ţine Crâstavai. 
laptele şi smîntîna (psc) [srb. Kastrola].

GRASTON = OASTRQN.
GRAŞGHIŢA [pl.-te] Sf. Băn. Crăcii praştiei.
GRĂŞEI = CRpŞlN.
grAşteiu =

CtRSTEIU.
'GRATER (pî.rere) 

sn. ® Cupă mare 
(la vechii Romani) 
care se punea pe masă 
şi din care se scotea 
vinul de-băut K 
Deschizătură în for
mă de pîlnie prin 
care un vulcan svîrle afară lavă, gaze, fum, etc. 
(D 1557) [fr.].

GRĂTIGIOARA (pî.-re) sf. dim. CRATITA.
GRATIMA (pl.-me) Sf. ş Trăsură de unire, li- 

niuţă care uneşte două vorbe sau care desparte 
două silabe [ngr.].
O GRATDMŢA = CA-
TRINTA

GRATIŢA {pl.-te, cră- 
tlţl) sf. Tigăiţă adîncă do 
pămînt sau de tuciu (®]
1558) :pe ea puse pline, — cu 
papricaş şl mal multe căci ca 
vin (isp.) [comp. bg. k r a- 
tiăuka „cam scurtă'1].

GRAUN adv. Ştrengărind, haimana: de-o vreme 
’ncoace umblă — (Dlvr.) [comp. CRAINA].
O GRAVAITJ sbst. Băn. Plocoane, daruri ce se 
aduc lăuzei, constînd din diferite bucate (mar.) 
[srb. k r a V a 1 j].
'GRAVAŞA (pl.-şe) sf. Biciuşcă (de călăreţ) [fr.].
'GRA'VÂtA (pî.-te' s/.®.aLegătură deglt, făşie 

de mătase", de stofă, etc. ce se_ţrece în jurul gule
rului şi se Înnoadă la piept (^ 1559) d) ^ Făşie 
de mătase de care se atîmă o decoraţie de un 
grad înalt; pr. ext. decoraţia însăşi: 1 s’a dat 
cravata de comandor al Stelei României [ir.].
'GRAZA [pl.-ze] sf. n? Contracţiunea a două 

vocale" sau a două silabe într’una singură [fr.].
•GREA fereez; vb. tr. ® A da fiinţă, a face din 

nimic, a plăzmui: Dumnezeu a creat cerul şl oâmintul

CRA-
CRE

Fig. 1557- Crater.

Fig. 1558. Cratiţâ.
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CRE- ® A născoci, a şcomi, a închipui H ®2A întemeia,
CRE a înfiinţa: ^ o Indnstiie, un gen literar, an Blstem tllo-

Fig. 1559. Cravate.

Fig. 1560. 
Creasta.

mare

soiio, etc. II ® f) — nn rol, a juca cel dtntîiu un 
anumit rol într’o piesă [lat.]. '
O CREAGA (pl.-ecl) s/. QtUn. = cracA.

creanga (’pl. crengi) s/. ®ţ Cracă: Ce te legeni, 
ecernle. Fără ploaie, lăra vtnt, On crengile la nămlnt(EMiN.i
wm- PiciQR H ® Băn. (LiuB.) ^ O parte a plugului 
[bg. gr a nk a].
'GREAN^tA 'pl.-t») sf. ^ ® Dreptul ce are ci

neva de a i se plăti o sumă t ® Titlul, înscrisul 
care stabileşte acest drept [fr.]

■ CREANŢIER (pl.-ere) sn. V Registru în'care 
se înscriu creanţele.
' creasta ipl. creste) sf. ® Bu
cată de' carne roşie şi dinţată pe 
capul cocoşului sau găinii (|s] 1560): 
pnloa pe ee onnoaşte ce neam o să laa& (panni
f ® Pr. anal. Moţul de pene pe care-1 
au unele păsări (ca pupăza, etc.) pe. 
cap n ® ♦ CREASTA - COOPSULUI1, (l 
plantă ierboasă cu flori mici, roşii sau (' 
galbene, reunite la vîrful tulpinei în 
formă de creastă (Cclosia crîstata)
(m 1562); CREASTA - COCOSULUI2 =
TALPA-GÎSTEI1; CREASTA - COCOSULUI3, 
varietate de ferigă (Aspidium Brau- 
nii) ; — CREASTA - cocosului4, ciupercă 
comestibilă, cu tulpina cărnoasă, 
groasă, albă f CI avaria flava) “
1561) t® Creştet, vîrf: crestele 
munţilor per e- 
prlnse'tvLAH.); In* 
notătorll se lesli- 
raupecrestele va
lorilor (D.-ZAMF.)
TI ® Creasta zi
dului. coama 
zidului II ®
«= Crestătu
ră, dăltuitură; 
in spec. a) ile- Fig. 1561. Creasta- Fig. 1562. Creasta- 
care din cele cocoşului. cocoşului,
două găuri prin oare trec crăcii lişiţelor caru
lui; b) măseaua, urechea, gîtul sau ceafa leucei 
carului [lat. c r i s t a].
•CREATOR 1. sm. ® Cel ce face din nimic, 

ziditor, plăz’muitor; Creatorul, făcătorul cerului şi al 
pămîntului, Dumnezeu 1[ ® Născocitor, iscoditor, 
scornitor, inventator/] @ întemeietor ţi ® o-'-ui 
unui rol, cel ce joacă întîia oară un anumit rol 
într'o piesă.

2. adj. Care creează: spirit creator putere crea
toare Ifr.].
•creatura (pl.-turi) Sf. ® Tot ce e creat, 

făptură, fiinţă (creată) ţi ® Omul, în opoziţie cu 
Dumnezeu ţ| ® Individ ţi ® Pţrsoană care de
pinde de alta, căreia-i datoreşte totul [fr.].

• CREAŢIUNE,• CREAŢIE sf.® Faptul de a crea; 
zidire, facere (din nimic), plăzmuire: ~a lumii ţ| 
® Născocire, izvodire, scornire, închipuire ţ] ® 
întemeiere, înfiinţare [fr.].
O CRED A — CRETA: II dete condeiul de(negr.).

CREDE (cred, crez) l. vb. iT. ® A SOCOti că-i 
adevărat, a da crezămînt, a avea încredere: prostul 
tace ce vede şl ce aude crede (Znn.); : s&tulul nu crede pe
cel tl&mtnd; nu crede ce vezi cu ochii, ol crede ce-tlspun eu,
(iran. despre femeile necredincioase care caută să 
orbească pe bărbaţii lor); credei se zice cerşeto
rilor cînd nu le putem da, sau nu voim să le dăm 
pomana cerută (eliptic pentru; cr'ede că n'am, etc.): 
clnd 11 zicea vro-unul ,,credei hâtrtno, aldată”, ea răspun

dea: crez, mălculltă, crez, să ne orează Dumnezeu pe totl,
drăguţul! (CAR.) ţi @ A socoti, a presupune, a avea 
credinţa, a-şi închipui: crede că tot ce sboară se mă- 
nlncă; cum crezi d-ta că aş face una ca asta P (Crg.).

2. aft. intr. ® A avea credinţă: In Dumnezeu ţi 
® A da crezămînt, a socoti că-i adevărat, a avea 
încredere: nu-l venea să crează ochilor; şl unul şl altul 
credeau In ajutorai şl In protectlnnea Rusiei (i.-gh.).

3. vh. refl. ® A se socoti, a se presupune: nu se 
credea in drept de a snetlne pe Otecl (i.-gh.) ţ[ ® A avea O
părere exagerată despre sine, a se socoti mai bun, 
mai deştept, etc. decît e în reabtate: prea se crede 
[lat. credere].
•CREDIBIL adj. De crezut, ce se poate crede 

[lat.].
•CREDIBILITATE sf. Ceea ce ne facem să 

credem [fr.]. ‘ /
CREDINCER sm. ® t t Curtean, slujbaş 

al Curţii care se bucura de încrederea deosebită 
a Domnului: intre bătrinll şl '*'11 Cnrtll era şl grădinarul 
ris-' ţi ® J t Slujbaş al Curţii care trebuia să 
poarte grijă de bucatele domneşti: era vorba de... a 
bate cu urechea In stllp pre -—ui cel mare (nec.) ţ] ® Bucov. 
Chezaş [c r e d i n ţ ă].

CREDINCIOS adj. ® Care nu-şi calcă cre
dinţa, statornic în, dragostea sau în prietenia 
Iui: o temele credincioasă; nn prieten '*' ţ| ® In care Se 
poate avea toată încrederea: o slugă credincioasă ţ] 
® De crezut, ce se poate crede: mai credinoioşi ochii 
deoit urechile (pa><n) ţi ® Care-şi ţine cu sfinţenie 
credinţa (religioasă); se zice şi drept-aredincios, mai 
ales cu înţelesul de ortodox 1 ® Exact şi sta- 
tomi C, care nu dă greş: o memorie credincioasă ţ[ţl 
© NECREDINOIQ9,

2. sm. ® Om de încredere ţ( ® Prieten devotat, 
credincios ţ ® cnl, Cel ce-şi ţine ou sfinţenie cre
dinţa (religioasă): clopotm chiamă pe credincioşi Ia bi
serică . .' '

CREDINCIOŞIE sf. Credinţă conjugală (j!p.) 
Ic r e d i n c i o s].

CREDINŢA = ÎNCREDINŢA.
CREDINŢĂ ipl.-te) sf. ® Faptul de a crede 

ţiţi © necredinţa ţl ® statornicie în dragoste, 
în prietenie, în făgăduiala dată, etc.: ■«' conjugală, 
păstrarea în mod cinstit, statornic a legăturilor 
dintre soţi; a juraa jura că-1 va iubi, că-1 va 

' sluji în mod cinstit, cu trup şi suflet ţl ® Bună 'r, 
sinceritate, convingerea pe care o are cineva că 
are dreptate, că judecă sau lucrează cinstit: -era, 
oum aş zice, şiret la cblp, dar la suflet de bună (6N.>; 
rea lipsă de cinste, de sinceritate ţl ® ajJ Sen
timentul adînc religios, convingere deplină reli
gioasă: credinţa ta te va mintul ţ] ® Religie, lege: 
oameni de altă'*'; a-şl păstra oredinţu strămoşească ţj ® 
0 Opiniune: '*■ politică ţ] ® Proiesiune do <•'. expu
nerea credinţelor religioase şi politice ţl ® Ceea 
ce crede cineva: credinţele populare ale Romănllor ţ] ® 
încredere: vrednic de,*'; se va vădi şl se va arăta cu 
oameni de —' cum au Jurat strimb (prv.-mb.) ; Işl pusese 
credinţa In Dumnezeu nsp.) ; F : şl-a mtncat credinţa 
(ca Ţiganul biserica), nu mai are nimeni încredere 
într’insulţi® t încredinţare ţ]® 7r.-Corp. Logodnă:
cum vorbesc tetele mari înainte de (slv.) ; a tace a-şl
da '*', a se logodi ţ[® Olten.Trans.^ Credit, datorie: 
a da pe a vinde In '~(Pşc.)(crAUş.)[lat. C redentia].

CREDINŢI (.-ţese) vb. tr. şire/l. Tr.-Carp.A (se) 
logodi; l-'a credlnţlt popa Toma (ret.) [ere cLi n ţ ă].
•CREDIT (pl.-ite) sn. ® V încrederea de care 

se bucură cineva că e bun platnic: care va să zica 
nu am atlta — Ia dumneata ? (Car.) ţ] ® O Credit public,
încrederea într’un guvern că-şi va putea plăti da
toriile ţl ® O Sumă alocată de Camere unui mi
nistru pentru un scop determinat ţl ® V Pe '*’> 
pe datorie, pe veresie, fără să plătească îndată ţl 
® V Amînare a plăţii unei datorii; — de trei luni t 
® V Partea unui registru de socoteli unde un co
merciant înscrie sumele ce are de primit şi acelea 
pe care.le încasează f ® V Scrisoare de ~, scrisoare 
cu ajutorul căreia o persoană poate încasa o anu
mită sumă de Ia acela, căruia îi e adresată ţ] ® In
fluenţă, considera ţiune: lată împrejurarea care a dat un 
mare acestei societăţi In Principate (i.-gh.) ţ] ® Trecere,
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favoare: Motoc... întrebuinţa ...Ui ca aven la Domn ipie 
Împilarea gloatei lutOR.i ^ ® V Credit Innclar, institu- > 
ţlune care, sub supravegherea Statului, împrumută 
bani pe ipotecă proprietarilor urbani sau rurali , f 
® V Credit mobiliar; societate care împrumută bani 
pe .valori mobilare (titluţi, acţiuni, obligaţiuni, 
etc-) f ® ^ Creditai agricol. Creditai indastrial, insti- 
tuţiunl puse sub controlul Statului, care ajută 
pe proprietarii agricoli; po industriaşi, împru- 
muttndu-le bani în condiţii uşoare, [l'r.].

* CREDITA (-itez) vb. tr. V ® A înscrie într’un 
registru de comerţ ceea ce s’a primit de la cineva 
sau ce i se datorează H ® A deschide un credit
[fr.].

■CREDITOR 1. sm.,, CREDIT04BE sf. V Per
soana care a dat”bani cu împrumut, căreia i se 
datoresc bani: parei eraa ambrele onor creditori pari mfi 
ametean cu j&lblle ion.).
, 2. adj. Cont-', înscris.la credit [fr.]. 
‘CREDUL adj. Lesne crezător, care credo prea 

lesne HH © ptCRBDţrL [fr.].
■CREDULITATE sf. Uşurinţă prea mare de 

a crede tot fără’a cerceta mai de aproape: I5I lac 
din »a lor an mijloc de popalarltate (I.-oh.) [fr.].

CREIER sm., mai adesea CRţirERi (Mold. 
,,crieri”, OHen.Băn. Trans. ,,creri”) pi. ® £) Sub
stanţa moale, închisă în capacitatea osoasă a cra
niului, care' e aparatul receptor al sensaţiunilor, 
organul care cîrmueşte actele intelectuale şi vo
luntare ; e compus din mai multe părţi, din care 
mai de căpetenie sînt ~oi mare, -'ui mic ţi bui- 
bol (1^ 1563): capnl pini na se 
sparge, r^ii na se văd ipann) ; a sbara 
.~ii caiva, a-1 lovi CU un glonţ în 
tîmplăK ©0 i'T>
Minte: cap liri 
.«i; a-şifrăminta
-~ii, a-şi chi- ir 
nui mintea ca 
să afle ceva t 
® sg. Condur
cător, persoa- • 1 | Ml v
na care dă ^ ' 'Â|l \
toate îndru- . •
mările într’o ţ.i_ .
asociaţie, etc.: ■ e- 5 3-
.val şl aulletul Inlernalalal complot balgar icar.i f 
In vil mantiior, în înfundăturile din vîrful mun
ţilor: lăslnda-sl nevestele... acasă. In vil munţilor, 
venise la Folticenl icrg.) t ® Trans. W” Butucul, căpă- 
ţîna roatei iconv.) ifr.-cdr.) [lat. c(e) 
r e b e 1 Iu m].

CREIERAŞ sm. dim. creier: stă 
9I-SI tace In val lui socoteli de om mare
IBR.-VN.).

■CREION (pî.-ioane) sn. ® Bastonaş 
prismatic sau ciluidric de plombagină 
sau de grafit cu care se scrie sau se de
senează ([ă]1564); creioanele colorate 
sînt făcute din argilă, oxizi metalici 
şi gumă arabică; creioanele de co
piat sînt preparate din Kaslin, gra
fit, gumă arabică şl analină 
Bastonaş cilindric de o substanţă 
medicinală: V de nitrat de argint [fr.].

■CREIONA (-nez) vb. tT. ® A desena 
cu creionul li ® A schiţa [fr.].

CREIŢA (pl.-te) sf. ţ = CBAITA 
® ®.
O GREIŢAR, CRAITAR, CRITARsm.
Tr.-Carp. ® Monetă de aramă (în 
vechiul, imperiu austro-ungar) în 
valoare de a o suta parte dintr’un j 
florin (iăj 1565) [ung. krajcâr 
<germ. Kr.euzer]. '
O CREL (pi.-ei) sm. Băn., Trans.
= CR5IER.

■crema (pi.-me) sf. ® S< Cai
mac t ® 0 Ceea ce e mai bun 
floarea t ® Jfe Unsoare, alifie fină.

Fig. 1564. 
Creioane.

imMm

Fig. 1565. 
Creiţar.

pentru întreţinerea pielei corpului t ® 2 Un fel 
de licheur lin: v de mentă K ® X Un leljde mincare

din iapte, ouă şi zahăr ars (cu adauâ de cafea,':cio- 
colată,-vanilie, etc.):v de oiocoiată [Ir.].
‘GREMALIERA (pi.-re) sf.

Bară metalică cu crestături pe 
care se învîrteşte o roată din
ţată cu scopul de a, trans
forma o mişcare circulară In 
rectilinie sau viceversa (îl 
1566) [fr.].

■CREMATORIU 1. adj.
Privitor la arderea cadavrelor:
cuptor

2, [pl-oTii) STtl. Cuptor pen- Fig. 1566. Cremalieră. 
tru arderea cadavrelor [fr.].

■ CREMAŢiyNE sf. ® Ardere, prefacere în ce
nuşă: vo gunoaielor H ® Arderea cadavrelor [fr.].

■CREMENAL sbsl. (g)= OEIMINAL 2.
CREMENE, CREMINE 1. sm. .AA Piatră 

vîrtoasă care, lovită cu amnarul, dă sclntei: unde
aruncă Inelul, se tăcu un zid de cremene ptnă la cer nsp.); 
^: nici cit al da In v, nici O
cUpă, cltuşi de puţin.

2. adv. ® Tare ca piatra:
de arat na era chip... că era pă- 
mtntnl v(br..vn.) ţ ® Pia
tră ce se punea în cocoşul 
unei puşti sau unui pistol 
(în armele vechi) (@| 1567).

2. njiT. m.: satul {sau tir-, 
gal) Iul V, loc unde fie-care 
face ce-i place, fără a da 
seamă cuiva: botii toiaa in 
'toate părţile ca prin satul lai 
Cremene ion.) [vsl. k r e - 
meni].

■GREMOMETRU sm. 15
Instrument cu care se mă
soară cantitatea de smlntî- 
nă şi de alte materii grase Fj 
conţinute în lapte ([®11568) pUşck veche
[frJ- . . CU cremene.
■CREMONA sf., ‘CBE- 

MQN (pî.-ne) sn. 'Vergea de fier prevă
zută cu un miner care se înşuru
bează de-a lung[ul unei ferestre, spre 
a se putea închide (|a| 1569) [fr.]. 
OGRENGURAT adj. Rămuros, cu 
multe crengi: un lemn 
mare, v, care-1 etă In cale 
(TICH.).
■CRENEL (pl.-elorl) sn'.

3^ Zimţ (la coama unui 
zid): să ştim pe cine o să spln- 
zorăm mllne de vnrl, la răsă
ritul soarelui (CAR.) [fr. c r fi
neau].

GREN GQS, OBENGTJBQS
adj. ♦'Cu crengi, rămu
ros: găinile... sbarară Intr'an 
arbore crengnros itich.). __

CRENGUŢA (pl.-te) sf. Fig. 1569. Cremonă. 
dim. CREANGA: Pe-o V din 
dumbravă Zace răa mierla beteagă ok.-brs.).^

■CRENVIRŞT sm. X Cîmaţ ce se mănîncă 
fiert, cu hrean [germ. Kren- 
w a r s t e 1].

■CREOL, creqlA (pl.-le) adj. şi 
sm. /. •’ ® Se zice despre un băr
bat sau femeienăscut(ă)dinpărinţi 
europeni într’o colonie oare-care 
din alt continent (;^ 1570): ligură 
de creolă cu ochii Învăpăiaţi igh.) ţ) ®
Se zice despre negrii născuţi Intr'o 
colonie din America, spre deose- /y- 
bire de cei din Africa [fr.]. ■'

■ CREOLINA (pî.-ne) sf. ir U- Fig. 1570. Creola. 
Iciu greu extras din gudron [fr.].

■CREOZQT sbsl. a- Lichid incolor, caustic, cu 
miros neplăcut, ce se extrage din gudron şi se În
trebuinţează In medicină spre a opri emoragiile, 
şi în economia domestică, spre a feri cărnurile de 
putrefacţie [fr,].

CRE-
CRE
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GRE- ’CRE:pl (pî.-P'iri) sn. ^ © Zăbranic, stofă de 
_ mătase sau de lină, foarte subţire şi cam încre- 

ţiia ţ[ (D Bucată de crep negru ce se poartă la 
braţ sau în jurul pălăriei în semn de doliu [fr.]. 
O CREP® 0B®PLA.

CREPET sbsl. ~ de zori (slv.), crăpatul zilei, re
vărsatul zorilor [crăpa].

'CREPITAŢIVNE, 'crepitaTIE s/. © Pîrlitul 
flăcării sau sării aruncate în loc ţi © / Sgomotul 
produs de un os fracturat cînd e mişcat din loc H 
® f Sgomotul pe care-1 face aerul pătrunzind în 
plămîni, în anumite cazuri de pneumonie [fr.]. 

10,000 oCREPLA (pi.-Ie) s/., CREP sbst. Trans. wc.) © 
Jghiabul, teuca de lîngă o fîntînă unde se adapă 
vitele H © cBEPLE pi. = IESLE [germ. Krippe]. 

•CREPQN (pi.-oane, -onurl) sn. fii Crep des [fr.]. 
•CREPySCUL (pi.-le) sn. © © Amurgul

serii ţf © Crăpatul zilei, zori, revărsatul zorilor 
[lat.].
‘CREPUSCULAR adj. De crepuscul: lumini 

[fr.].
O CRERI CREIER.

CRESCAt'QR 1. adj. verb. creşte.
2. sm. Cel ce creşte, ce dă creştere:' «-de pomi; 

am cnmpărat-o... de la un de vite .de aici de le noi (I.-gh.).
crescătorie sf. Fermă unde se cresc vite, 

păsări, cto. [crescător].
CRESCAtvrA (pi.-turi) sf. © Creştere H © 

/ Umflătură care formează o ridicătură pe o parte 
a corpului [creşte].
'CRESCENDO 1. adv. Crescînd, sporind.
2. sbst. j Creştere progresivă a sunetelor vocii,, 

instrumentelor, etc. [it.].
CRESCUT 1. adj. p. CREŞTE: bine »■, riu care 

a primit o creştere bună, rea fH © necrescvt.
2. sbst. © t Creştere TI ® t Vîrstă.

■CRESQN sbst. A = HRENJTA © [fr.]. 
CRESTA (-tez) vb. tr. şi refl. © A face o tăie

tură (nu prea adîncă) în lungime: Alin ee creşti la un 
deget si liel sl curgi slngele tisp.i ţj ® A face tăieturi, 
scobituri, colţuri, zimţi, etc.: munţii Gorjulul Işl cro- 
steezl pe albastru] Incblsal cerului vlrturlle lor Înalte ivlah.) 
[c r e a s t ă].
OCRESTAL.Ă.U (pl.-Hal) sn. Trans. (pac.) Ki = 
RAVAR.

CRESTAT adj. © p. cresta H ® Dinţat, col-
ţurat K © Brăzdat: cu laja -~1 de luptl şi nedormlre
(DLVR.) © necrestat.

CRESTATA (pl.-tati) sf. Trans. Un fel de pres- 
cure în patru colţuri, în forma crucii imar.) tvic.i 
[big. krustatil ,,în formă de cruce“] 

crestătură (pl.-turi) sf. © Faptul de a 
cresta; rezultatul acestei acţiuni H ® Tăie
tură lungăreaţă, în muchi, în colţuri, etc.: pe laţa 
Iul Radu erau crestltuil ca de cutlt (vlah.) ţ © Dăltuitură, 
scobitură t ® Tăietură specială, de diferite 
forme, ce face ciobanul la una din urechile fie cărei 
oi (cînd e mică), în semn de recunoaştere ([®1 1571)

Fig. 1571. Crestături.
Tf ® Deschizătură lungăreaţă, scobitură (în piatră,
în zid): catul de ]os al caselor abia avea... clte o pe unde 
să Intre aerul Iu beclurlle-1 boltite (odob.).

crestAţea sf. A © = susaiu-pAduret H 
® = tIlhArea © H ®, = salata-iepurelui [cre
stat].

CRESTEZ (pi.-ze) sn. © Crestătură, dăltui
tură făcută într’un lemn: au ridicat căldarea pe un par 
cu *e multe, ca o cujbă (lung.) ţ| ® Olten. (vlRc ) Trii =
rAvar [cresta].

CRESTINEASA sf. ♦ = VENINARITA. 
'CRESTOMAŢIE sf. ^ Culegere de texte li

terare din diferiţi autori, m spec. clasici [fr.].

CRESTOS adj. Cu creastă mare: melo-
dloasa clntare a crestoasel cloolrlil (NEGR.).

CRESTyŞ (pi.-uşuri) £17. ff" © Gaura prin care 
trece inima carului H ® Măseaua, urechea, gîtul 
sau ceafa leucei carului [creastă].

CRţlŞTE (cresc) 1. vb. intr. © A se face mai 
mare {vorb. de trup sau de o parte a trupului):
copilul crescu şl se lăcu mare; l-a crescut părul; f: creştea 
carnea pe el de mulţumire iiep.); (F : c-i » Inima de bucurie; 
pleonastic: ~ maro Ţ[ © A se desvolta: a-l min
tea ţ] © A A răsări, a ieşi din pămînt (rorŞ. de
plante): a crescut Ierta; orezul creţle In apă r © X A SC
ridica, a-şi mări volumul prin dospire {lorb. de 
un aluat): cozonacii n’au crescut destul 1 © A-şi mări 
volumul {vorb. de ape): apele au crescut mari şi e’aa 
revărsat H ® A deveni mai iung {vorb. de un spaţiu 
de timp): din prima zl a Iernii, zilele Încep iă crească ţ[ 
© A se mări, a spori: unde-e doi, puterea cieşte; supă
rarea noastră creştea la onlme (CRG ).

2. vb. tr. © A hrăni, a îngriji (de la vîrsta cea 
mâi fragedă pînă se face mare): bătrina şi credincioasa 
slugă csre-l crescuse din a ea pruncie (ODOO.) \V01'b. de ani
male sau de plante: vito, porumbei, plante H ® A 
cultiva mintea, a educa, a instrui: şi-a cieseut copiii 
In frica lui Dumnezeu [lat. c r e S C 6 r e].

CREŞTERE Sf. © Faptul de a creşte1[ 
© Educaţiunc: a da o » bună (rea) copiilor; om fără 
acela care, prin purtările sale, dovedeşte o lipsă 
desăvîrşită de educaliune H © ± 15 Cantitatea 
cu care creşte o variabilă.

CREŞTET (pi.-ele) sn. © £> Vîrful capului : 
ne-a uns peste tot trupul din plnă ’n tălpi (CRG.) ţ] ® Pr, 
ext. Cap: la — eA nu-m 1 plingi (emin.) * ® Vlrf, 
creastă, culme, pisc: Pionul spărgind norii cu ple
şuvul său — (NEGR.); un plop străbun Isl Înălţase spre 
nori/*^ul semeţ (ODOB.) ţ] © înălţime: din'«'Ul ceinlul 
se sparse un trăsnet teribil (dlvr.)

CREŞTIN ţ. sm. creştina (pi.-no) sf. asii © 
Care profesează religia lui Christos: Românul soco
teşte de adevăraţi numai pe cel ce se tiu de legea noastră 
pravoslavnică, adică drept-credlncloasă dsp.) 1 © Ron ân : 
ogoarele le dăduse altor creştini In foloelntă (ret.) *1 © Om, 
om de treahă: aşa dar, un ^ nn poate lua o bale caldă, 
clnd II place! (GN.); vino In casă, măi .^1 (DLVR.) .

2. adj..Ce ţine de legea lui Christos: religia.«-ă 
[lat. c h r I s t i a n u s].

CREŞTINA (-inez) vb. ir. refl. asii A (se) face 
creştin, a'(se) boteza în religia lui Christos:
văzlnd aceste datini înrădăcinate la popoarele ce se creş
tinaseră (ISP.) .

creştinătate sf. ® Toţi creştinii, 
toate popoarele creştine din lume: întreaga ~ işl 
întoarce ochii către nd (isp.) H © ct|5 Religia creştină.

CREŞTINESC adj. © (m* De creştin, pri
vitor ia creştinism: lăclndn-şl cruce, după obiceiul.»', 
moşneagul porni Ia drum (ŞEZ.) ţ[ ® ® Românesc, 
omenesc:' cintă-ml un clntec că doar s’or desgheta 
boierii (GN.) IK © NECREŞTINESO.

CREŞTINEŞTE adv. ©tuf Ca un creştin 1| 
®© Româneşte; omeneşte, pe înţelesul tuturor;
vorbeşte-ml — (ALECS.), Tiu © NE CREŞTINEŞTE.

CREŞTINI (-Inesc) vb. ir. şi refl. = CREŞTINA- 
'CREŞTINISM sbst. „hJ Religia creştină: legea 

Ini IsuB, »ul, cate deschidea ochii muritorilor la lumina ce
rească, se lăţi repede (isp.) [creştin -|- ir. chris- 
t i a n i s m e].
'creta (pi.-te) sf. © Sub

stanţă pămîntoasă, aibă, moale, 
formată din carbonat de caice 
pur sau amestecat cu silice ori 
cu argilă H © Bastonaş de cretă 
cu care se scrie pe o tablă sau 
placă neagră, cu care croitorii 
fac însemnări pe stofă, etc., ti- 
bişir {Mold. ,,cridă”, t „criţă”)
(^ 1572) [lat. creta].
'CRETACEU adj. ^ Greţos, care e de natura 

cretei sau format din cretă: teren»- [fr.].
'CREŢAN 1. adj. • Din (insula) Creta.
2. sm., cbetanA (pi.-ne] sf. Locuitor, locuitoare 

din Creta.
"CRETIN sm. © Individ pipernicit, slăbănog.

Creta.
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sbtrcit şi galben la faţă, uneori guşat, adeseori 
tlmpit, care se găseşte prin Alpi şi prin Pirinei t 
© ® Om tîmpit [fr.].
•cretinism; sist. © / Boala cretinului H 

© ® Tlmpehie [fr.j.
O CRETINŢĂ = OATBJNTA : Iese mlndia la porttt& Nu- 
ma’n l0 şi ^ OK.*brs.).

•GRETQN (pJ.-onnri) sn. JB PInză albă, foarte 
trainică, făcută din clnepă şi in; perdeaua de -/ por
tocaliu tresaltă (grl.) [fr. cretonne].

•GREŢOS adj. ^ Ce conţine cretă sau e 
format din cretă.

CREŢ 1. adj. ® tncîrlionţat [vorb. de păr): 
Arabil au părul —' ţ[ © ♦ MJNTA-CREATA MINTĂ.

2. (pl.-turl,-te) sn. şi (pî. creţi) sm. © Clrliont, 
buclă: pe oblreia lalomltel... nu se ştia de -/uri şl coltlşorl 
(DLVR.) f © pî. îndoituri, cute: Işl dreseră -/ll de la rochii 
(GN.) t ® încreţitură: o luntre mică... apărea In —ni 
nudelor (GN.) t ® Sblrcitură: se uită... la—11 pe care-1 
tace uneori In Iruhte (vlah.) : se prefăcu Intr’nn moşneag cu 
Irnntea toată (mar.) .

CREŢESG adj'. # Măr varietate de mere cu 
gust acricios.

CREŢlŞpR 1. sm. (D dim. CREŢ H © ,|.=viN- 
DEOSA* , _

2. CRETIŞOARA (pi.-re) Sf. #- (D 
Plantă, numită şi ,©l(e)aşcă”, 
cu flori mici, verzl-gălbui, ce 
creşte prin li
vezile şi păşu
nile de la munte 
(Alchemilla vul- 
garis) (dl 1574)
I © = BURPTI- 
DE-CONOPţDB.

GREŢITU- 
RA ţpl.-turl) Sf.
© încreţitură

© Sblrcitură ^ 
i[ © Scobitură: f 
barca... se ascun
sese prin creţlturl- 
le malurilor insu- 
lei (i.-GH.) [creţi.

GREŢUŞGA ,
sf. ş, Plantă cu flori albe, mirositoare, dis
puse In corimbe; numită şi „barba-caprei”, 
„smintînică”, ,,pepenea”, etc. (Spiraea ulma- 
Tia) (îll 1573) [creţ]. , , .
• GREUZEIT (pi.-ete) sn. Vas de pămlnt sau 
de metal,' întrebuinţat, mai a- 
les de chimişti, la topirea cor
purilor ([B]1576) [fr.].
O GREVAT = crivat : pe un —.
şedea o tetlşoacă răzămată tntr’nn cot | 
pe perină (Negr.i.

Fig. 1573. 
Cretuşcă.

Fig. 1574.
Crefişoară.

Fig. 1578. Crichct:
1. Bătătoare. — a. Ghişeu 

sau poartă.

Fig. 1575. Crevetă. Fig. 1576. Creuzet.
•GREVETA (pl.-te) Sf. # Grustaceu decapod, 

de forma'unui rac mititel, care trăeşte în mare 
aproape de coaste (Crangon vulgaris) (d 1575)
[fr.].

GREZ (pl.-znri) sn. © trit Simbolul credinţei, 
care cuprinde articolele principale ale dogmei şi 
care începe cu vorba crez: ştia —ui greceşte pe de rost 
(ALECS.) n © ® Profesiune de credinţă: -ui politic; -ui 
lor este btta şl Tătiaiui (pann) ^ ® aat- Credinţa religi- 
oasă: să nu lle oare acestea nişte rămăşiţe din —urile pă- 
glnllor f (ISP.) n ® Pr. ext. credinţă: la Proştii noştri 
s’a Încuibat —ul că mina omului e maşina cea mal per- 
lectă (i.-GH.). , , „

GREZAMţNT sbsi. Faptul de a crede, 
credinţă, încredere; crezare; a da —, a pune—, a 
crede: ei nu punea — pe spusele Illcel sale dSP.).

GREZ ARE 5/. Făptui de a c r e d e, credinţă, 
crezămînt: a da -, a crede (spusele cuiva); a nu 
avea-, a nu fi crezut. __.

GREzATQR adj. verb. crede. Care crede.
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n’a fost om... mal lesne ^ şl mal uşor de tras pe sfoară CRE- 
ca el (GN.) ■ ţiJ © NEOREZATQR. P>R|
O GRIBdA Sf. Olten. Nedreptate [srb. k r i v d a],
O GRiBDOS adj. Otten. Nedrept; care tăgădueşte 
adevărul ['cribdă].

•GRIG (pl.-Icnrl) sn. IT” U- 
nealta cu ajutorul căreia se pot 
ridica pînă ia o oare-care înăl
ţime de pămînt greutăţi mari, 
precum: trăsuri,automobile, etc.
(H 1577) [ir ].
O GRIGALA sf. Trans. K Tocană 
din ceapă prăjită peste care se 
toarnă făină bătută cu oţet şi 
cu puţină apă; Apoi oureehlu llert... 
lapte acru. păsat, — (bd.-del.) [ev ClR- 
CAEA]. Fig. 1577. Cricuri.

•GRIGHET, •CRICKET sbst. \
Joc cu mingea, de 
origine engleză, ca
re se joacă cu băt^ 
tori de lemn
1578) [şngl. c r i c- 
k e t].
O GRIGI (-casc) vb.
Ir. Olien. Băn. A tri
mite vorbă cuiva, 
a da de’ ştire, a 
pune în vedere [srb. 
k r i 6 a t i].
O GRţDA (pl.-de) 
sf. Mold. Bucov.] =
CRETA [rut.].
O GRIER - CREIER.

GRÎFprU (pî.-oaie), CRIHAN (pl.-ene) sn. Trans. ®
Bucată (depline, de mămăliguţă, etc.) f © crihan 
Mold. X Mămăligă mare şi vlrtoasă oez.) [vsl. 
k r Q h a],

t GRIJAG sm. t Cruciat [pol.], 
t GRIJMA (pl.-me) sf. Mold. Bucov. Băn. PInza pe 

care o duce naşa Ia botez şi in care se înfăşoară 
pruncul cînd 11 scoate din cristelniţă [vsl.].
O GRILA sf. Often. Mold. Trans. Cîrd, droaie, sume
denie: nu ţl-e milă.;, de ctlla ala de copil, oarl Iml rămtn 
muritori de foame F (pamf.) ; o muiere rămase văduvă cu o — 
de copil mărunţel (mera.) .
•GRpiA {pl.-me) sf. rt Nelegiuire, faptă nele

giuită pedepsită de legile civile, religioase sau mo
rale [fr.].

•GRIMINAL 1. adj. şi sm. © rt Nelegiuit, vi
novat de o crimă ţi ® De condamnat, de ostn- 
dit; gind— l © Privitor la judecarea crimelor:
cod —. .

2. (pl.-aluri) sn. F rt Tribunal care judecă cri
mele, penitenciar; te-oln învăţa eu aă te anini de pro
prietatea altuia, am să te duo in — (Alecs.)- [fr.]. 

t GRIMINALIGESG adj. di Criminal. 
•GRIMINALIST sm. rt Autor care scrie des

pre materiile criminale [fr.].
•GRIMINALITATE sf. rt Calitatea a tot ce 

este criminal [fr.].‘
O GREMINARIU sn. Bucov. rt = PENITENCIAR: 
u’em fost nici prinşi... nici Închişi Iu — (SB.) [crimi
nal].

•GRIMINOLOGIE sf. Studiu care se ocupă" cu 
delicte, cu cauzele 
lor şi cu modul 
de a le reprima ,
[fr.].

GRIN sm. A © 1
Plantă bulboasă, 
cu tulpina vîrtoa- 
să şi Înaltă, cu 
flori mari şi albe 
grupate Invirf cî- 
te 3—20; origina
ră din sudul Eu--' 
ropei, se cultivă 
prin grădini pen
tru florile sale fru
moase cu miros plăcut (Lilium candidam) (i"h1
1579) H © crin-de-baltA = roşAţea ţ[ © crin-de-

Fig. 1579.
Crin.

Fig. 1580. Crin- 
de-pădiire.
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CRI
Qp|. pADOBE, plantă bulboasă, numită şi „crin-pestrit". 

„aişor", „aiu-de-pădure”, „fiere" etc.., cu floriple: 
cateînjosde coloare roşiatică- 
violeta, cu pete purpurii închise 
(Lilium martagqn) (s] 1581) 
ii ® OBIN-DH-TOAMNA, plantă 
decorativă, originară din Japo
nia, cu flori 
albe, .liliachii 
sau albastre, 
cu I miros plă
cut (Hosta))
(li. 1580) 1
CRIN - GALBEN,'5 
plantă origi
nară din sudul*
Kuropei, nu
mită şi „cri-
nul-flnului", Fie- işSi. Fie- 1582.
cu flori mari. Cfin-de-toamna. Crin-galben.
galbene-descliise, plăcut mirositoare (Hemero- 
callis flava, H. ţidva) d 1582) ţ ® cein-vInAt = 
sAbujiA, stInjinei [gr.-biz.].
OGRINA sf. A Pădurice de anini (r.-cooo. 
OGRÎNCĂ (pl.-oi) sf. Băn. Oboroc lungăreţ., fă
cut din scoarţă de teiu, cu care se aduce cucuruzul 
din holdă şi care serveşte şi de leagăn pentru co
piii mici («w leaqAn) [srb.].

GRINIŞOR sm.^dim. crin.
, ‘CRINOLINĂ (pJ. - ne) sf.
Fustă înfoiâtă, foarte largă, 
care se purta mult pe vremuri 
(1 1583) m- MALACPP [fr.].

GRINTĂ (pl.-to) sf. ® U 
Un fel de masă inclinată, aşe
zată pe pari, pe care se pune 
caşul subt un bolovan pentru 
ca să se scurgă de zăr d 1584):
steresheata... o aşez& peste<^ (Lurio.)
ţi ® Trans. Ciubăr de spălat 
rufele, pîrlău (pşc.)- 
•GRIOLITAs/. -a> Pluo- 

rură dublă de sodiu şi 
aluminiu, întrebuinţată în 
industrie 1a obţinerea prin 
electroliză a aluminiului

CGRIPALCAs/. = COR-]
DENCrU.

-CRIPTĂ (pl- 
-te)s/.â55® în pri
mele timpuri ale 
Bisericii, loculun- 
de creştinii îşi In- 
mofmîntau mar
tirii ţf ® Loc sub
teran, înspec. sub 
biserică, unde se 
înmprmlntează 
morţii, gropniţă 
([®1 1585): Lnmlna 
bate In de mor
minte (VLAH.) [lat.].

•CRIPTO- 
GAM 1. adj.
A Âle cărei or
gane de repro
ducere nu slnt 
constituite 
dintr’un pistil 
sau din stami- 
ne.

2. CBIPTOQA- 
MA (pî. - ame) 
sf. ® Plantă 
criptogamă
ţi ® Crlptoga-
mele sf.pl. To-
taUtatea plantelor criptogame (ciupercile, ferigele, 
muşchii, algele, etc.) [fr.].

* CRIPTOGRAFIC adj. Ce ţine de criptografie 
[fr.].

Fig. 1583. Crinolină.

Fig. 1584. Crinte.

Fiff. 1585- Criptă.

Fig. 1587. Crisalidă.

‘CRIPTOGRAFîE sf. Arta de a scrie, de a 
face însemnări cu caractere secrete sau într’un 
mod enigmatic [fr.].
•criptograma (pl.-ma) S/., *CRIPTOGBAM

(pl.-me) 571. Document, scrisoare, însemnare cu 
caractere secrete sau într'un mod enigmatic, ca

‘ t. d jTTu
' pui,

îVroJÂV Ol ; ——-
-Fig. 1586. Criptograma din Psaltirea Scheiană.

să SC poată citi şi înţelegeau mai de cei iniţiaţi (iH
1586) [fr.].
■CRISALIDĂ, -CRIZALţDÂ(p 1.-de) sf. # Păpuşă, 

gogoaşă în care sînt în
chise lepidopterele pînă 
a nu deveni fluturi (:aj
1587) [fr.].
‘CRISPA (-p0z) vb. ir. 

şi refl. A (se) încleşta, a 
(se) sgîrci, a (se) contrac
ta: mllnlle 1 se crispase <i.-gh.) [lat.].
‘CRISPAŢIUNE, ‘CRISpaTIE sf. £) încleştă- 

tură, încleştare, sgircire, contractare involuntară 
a muşchilor: o crlepatle violentă a degetelor se produse, 
urmată de un vaet surd (CAR.) [Cr.l.
O CRISTAC = CiBSTAC.
‘CRISTAL’ (pj.-aie, -aluri) sn. ® -a. Solid po

liedric, terminat prin feţe plane, 
netede, regulate, care sînt aşezate 
simetric unele în raport cu altele 

-([^ 1588) U ® Nume dat formelor 
geometrice pe care le ia apa cînd 
trece de la starea lichidă sau ga
zoasă la starea solidă: —e de ghiată, 
de zăpadă (i®j 1589) ţ ® -a- Piatră 
tare, albă şi transparentă, formată 
din silice; numită şi de rocă 
(H 1590) H ® Sti
clă albă, fabricată 
printr’un adaus de 
plumb, remarca
bilă prin limpezi
mea şi sonoritatea 
ei; numită şi ~
artlllclal. Şl se vedea 
apa Intr'Insul ca -«--ui 
cel curat (pann) ; de 
aci: limpede . ca — 
ul; 0: apele spume
gă... slărămlndu-sede 
stlncl, Inbulgări de 
(VLAH.) t ® Vas, 0- 
biect fabricat din 
natural sau artificial [lat.].

‘ CRISTALERIE Sf. ®
-Arta de a fabrica obiecte 
de cristal ţ[ ® © Sticlărie, 
locul unde se fabrică obiecte 
de cristal artificialii ® Vase, 
obiecte de'cristal [fr.].
‘CRISTALm ţ. adj. ®

Străvăzător şi limpede ca 
cristalul: un izvor ţţ ® -A(fl 
şisturi -»-o, se numesc rocele, 
formate din cristale, care se desfac în pături sub
ţirele, ca gneisul şl micaşistul f ® ® sistem-~, tota
litatea formelor de cristale care se pot deduce 
prin anumite operaţiuni geometrice dintr’un cris
tal tip; sînt 6 sisteme cristaline: a) cubic, b) 
tetragonal sau pătrat, (prizmă dreaptă pătrată), 
c) exagmal (prizmă dreaptă exagonală), d) rombic,

Fig. 1588. 
Cristale.

Fig. 1589. Cristale de zăpadă.

cristal

Fig. 1592. Cristal 
de rocă.
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Fig. 1591. Cnslalizapune.

e) momclinic sau clinoTcmJbic (prismă avînd ca 
bază un romb), f) triclinic (paralelipiped) H ® 
£) Lentila ~ă, cristalinul ochiului.

2. sbst. Partea transparentă a'ochiului care 
s6 află îndărătul irisului şi are forma unei lentile 
biconvexe (•»• pcHin) [fr.j.
‘CRISTALIZA (-izez) vb. iT., şi refl. ® A (se) 

grupa, a (se) transforma în cristale {vorb. de mo
leculele unui corp) H © ® A da, a lua o formă 
clară şi precisă [vorb. de idei, de sentimente, etc.):
nnde-i opera care...' s& cristalizeze In Sorinele eterne ale artei 
tlrea... neamnlul nostru f ivlah.) [fr.].

*CRISTALIZABIIj adj. Care se poate crista
liza, care poate forma 
cristale [fr.].

• GRISTALIZAŢiy- 
NE, ‘ORISTALIZATIE Sf.
® Faptul de a (se) cris
taliza, fenomen prin ca
re un corp trece de la 
starea gazoasă sau li
chidă la/starea solidă, 
luînd forpae geometrice 
(iH 1591) H © îngrămădire de cristale [fr.].

•GRISTALOGRAFIG adj. © Ce ţine de crista
lografie [fr.].
, ‘CRISTALOGRAFIE sf. © Ştiinţa care se 
ocupă cu descrierea formelor cristalelor şi cu le
gile-formaţiunii lor [fr.].

‘.CRISTALOpj 1. adj. Care are înfăţişarea 
unui cristal,

2. sm. & Corp care are proprietatea de a stră
bate uşor membranele organifce cum e d. e. za
hărul, sarea, etc. [fr.].

GRISTyiU, CRISTEL wm- O IESTE IU., 
CRISTELNIŢĂ (pl.-te) sf. nai Va-' 

sul în care se afundă pruncul la bo
tez (^ 1592): popa satului a luat copl- 
Iul In jnllnl şi l-a Tlrlt odat& In (CArj 
[vsl. lertlstillnica].

GRISTINEASĂ sf. A = VENI
NURI TA.

CRISTOS sm. = heistqs.
CRIŞ a'dj. ® Norocos, fericit: orlsu 

efi (ALEcs.), ce' om norocoşi [comp.
CEIŞAN].

CRIŞ AN sm. ® • Locuitor din 
Ţara Crişului, din Crişana) t © © Norocos, 
fericit [sw CRIŞ; probabil prin aluzie la apele au
rifere ale rîului Criş].
OCRIŞCA (crişc) vb. xntT. A scrîşni : Orlţcă Iadul 
gi mii cere pentru picate de-a - mele flK..BRS.) [crâşca].
OCRIŞCĂ sf. Băn. Bucov. Bucăţică (în spec. de 
pline,’mămăligă, brînză) [srb. rut.], 
t CRIŞTAL = CRISTAL [ung.].
X GRITÂ = CRţîTA.
‘CRITERIU (pî.-rii) sn. Semn după care se 

poate recunoaşte adevărul: adenărul are drept/» evl-
den(a [gT.]* i
‘CRITIC 1. adj. ® X' Privitor la critică, în le

gătură cu critica: studiu *; cercetare -»5; edltl(un)e -»ă, 
ai cărei text a fost supus unei reviziuni.amănun
ţite t © Căruia-i place să critice; spirit -», care 
examinează liber ddctrinele şi instituţiunile, care 
constată părţiie slabe ale unei chestiuni şi se ex
plică în toată libertatea USA Care anunţă o 
criză: simptom -» ţ] ® 15 Temperaturi -»i._ tempera,- 
tură dincolo de care un corp nu ^ mai poate fi 
lichefiat prin compresiune H ® Primejdios: virsta
-»i, cînd omul e mai expus decît ori-clnd la boale
H ® Greu; hotărîtor, declziv: sltuatlune/»i; mo

ment-» tu © NECRITIO.
2. sm. Cel ce judecă operele literare sau ar

tistice:-» dramatic [fr.].
‘CRITICA (-tic) vb. tr. ® /^ A cerceta de 

aproape şi a judeca valoarea unei scrieri sau a 
unei lucrări de artă K © A dojeni, a mustra fap
tele cuiva; a vorbi de rău, a defăima: critica ca si 
Indrepteze. Iar .nu pahtru ca să descurajaza (i.-gh.) [ir.J.
‘CRITICĂ (pl.-ioi) sf. ® Arta de a cerceta de 

aproape şi de a judeca valoarea producţiunilor 
literare sau artistice H © Discutarea fapteior sau

Fig. 1592. 
Cristelniţa. ■

textelor: critica Istorici, arta de a judeca veraci
tatea faptelor raportate 'de istorie ţ[ © Cens- 
ură răutăcioasă, vorbire de rău despre faptele al
tuia [fr.].
‘CRITICABIL adj. Ce se poate critica: nimic

nelllnd desivlrşlt, totul este .» KH © NE CRITICABIL [fr.].
‘CRITICASTRU sm. Cel ce, fără temeiu şi fără 

merite personale, censurează şi satirizează lucrări
de valoare: riţoell rldlcule şl nesocotite de criticaştri Igno
ranţi şl desgustitorl ivlah.) [critic].
‘CRITICISM sbst. At. Sistem filosofic al lui 

Kant care fixează limitele facultăţilor intelec
tuale : operlle -»ului modem (olvr.) [fr.].
OGRIŢĂ Sf.Mold. Bucov. Oţel: Doi boieri mulaţi In 
zale şl cu paloşul de -» (D ZAMF.); 0: Nepisitorl de moarte, 
an Inimi de /» (alecs.) ; F; beat -» (D.-zamf.), beat turtă; 
minios -», turbat de mînie [rut. k r y c j a < germ. 
K r i t z e.i s en].

. C GRIŢAR ww creitAR.
OCRIţAriţă [pi.-te) sf. Băn. Oală de pămînt 
cam de 1 litru şi'U [cri ţar].
OGRIŢQS adj. Motd. Rău, arţăgos: numai de te
rnele cea Iute şl crltoasă s& scap (furt.) [criţă].

GRIVAG (pi.-ace) sn. ® Vîrtej, macara de ri
dicat greutăţi la ocne U © pl. Nişte lemne ce 
ţin în ioc piatra zăcătoare de la moară ţ| ® pl. 
Chingile, cîrjele, cujbele sau -coclrlele luntrii ţ] 
® Bân: Bîtă mare şi groasă [big. 
rut.].

CRIVALĂ Sf. ® TV” Cleştele de 
lemn al tîmplarului,teasc (0 1593)
1 © Coaca, cocîrla, vîrtejul, ma
nivela de la capătul fusului ce 
trece prin roata ferbstreului de' 
munte [vsl. k r i vU. ,,strîmb“].
O CRIVAT (pl.-aturl) sn. Mold. Pat: 
lunecatâ de lumină, a Întinsă In.-» (EMin.)
[ngr. xpaSpân],

CRţVĂŢ (pl.-vete) sn. ® t Nord,
Miază-noapte : spre -», peste Ozana, 
vine Tlrgnl-Neamtnlnl (Crg.) U © © Vînt

CRI-
CRÎ

Fig- 1593.
Crivală.

puternic şi rece ce suflă iarna dinspre N-E. în 
spec. din părţile Rusiei: /»nl urlă in burlanele sobei 
(BR,-vN.)[srb. k r iva c ; big. k riv e c d]. «|

CRIVEA s/. ® ^ Grebla sau hreapca 
din partea’ de sus la unele coase (i©- 
COASA) f © Tf” Unealtă a dogarului cu 
care se suceşte teiul pentru legatul cer
curilor de lemn (i®] 1594) Ţ © Sg Bă
ţul de la războiu, numit şi „întinză- 
tor”, „întorcător”, ,,zapcă”, etc., cu 
care se strlnge pe sulul dinainte pînza:l 
ţesută t ® Unealtă care serveşte la face- li 
rea frlnghiilor de cînepă[comp. crivalA] ..»

CRIVI (-vesc) vb.refl. Trans. A se în- ' 
dopa, a mînca prea mult <bud.). Fig. 1594.

CRIVINĂ (pf.-nl) sf. ® ♦ Pădurice, Crivea. 
desiş de mărăcini mari sau de arbori tineri, pe 
prundul unei ape, unde se adăpostesc iepuri, 
potlrnichi, etc. ^ ® y Olten. Ţarina şi livezile cu 
fînuri (ciAuş.) Olten. (vîrc.) H ® Loc umed, mlă
ştinos: am Intrat Intz’o -» mlăştinoasă (BR.-vn.) [big. 
srb. krivina ,,cotitură"].

CRIVINOS adj. Olten. Băn. y Jilav, ravăn, 
umed {vorb'. de pămînt) [c r i v i n ă].
‘CRIZĂ (pl.-ze) sf. ® Schimbare in bine sau 

în rău a unei boale: -» salutară; -» de nervi, nervoasă, 
atac de nervi ţ[ © Moment primejdios sau hotă
rîtor într’o afacere; situaţiune, în urma căreia 
o schimbare trebue neapărat să se producă: -» po
ntică H ® Moment critic, turburare momentană: 
-»'financiară. Industrială ţ] ® O-» ministerială, mo
ment în care o ţară nu mai are miniştri [fr.].
‘CRIZALDDĂ wr CRISALIDA.
‘CRIZANTEMĂ {pl.-me) sf. A = TOFAnJcA.
- CRÎCNI i»- CÎRCNI.
CRtMPEIA (-elez) vb. ir. A rupe în bucăţi, în 

crimpeie: toate glndnrlle II eian tnlbnrl şl crlm- 
pelate (Vlah.) .

CRÎMPEIAŞ (pî.-aşe) sn. dim. CRIKFEIU: se 
rupse un 9I-I dete pe rta nsp.i.

CRIMPEIU (pi.-ele) sn. ® Căpătîiu, scUrtă-
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CRI-
CRO

tură cIg lemn: anul din el luA un de lemn... şl lovi In 
lînnte pe tovaiişul său (Car.i K © Bucată ruptă sau 
tăiată din ceva: .un de atd, de Irlnghle; In piept lnlma-1 
edxobltd ee Incolftoea oa orlmpele trunohiate de şarpe veninos
(ODOB.) 1f ® Parte dintr’un tot, bucată mică, fărî-
mitură: apuotnd pe <«'1 de şosea oe duoe la Bucureşti (isp.i; 
un registru al banului In oare găseam Isoăllturl şl orlmpele 
de Iraze (d.-zamp.) ; ©: doar de-om putea alia de la dinsele 
un de adevăr (Car.) [vsl. k r q p fl ,,mic”],

CRţMPIŢA (pi.-te) sf. ® încurcătură In fi
rele cu care se urzeşte sau se ţese la războiu: ileana 
povesti... onm a tesut pinza, olte fire s'au rupt, olte crlm- 
pite 1 s’au lâout tsLv.i ţf ® © încurcătură, pricină, 
bucluc: e insă In viata dmeneaseă totdeauna olte-o » (slv.i ţ[ 
® © Obstacol, piedică (bud.j [comp. crImpeiu]. 
OGRÎMPOT (pZ.-ote) sn, ® Mold. Bucată de 
timp, răstimp (şez.) ţf ® Băn. Bucată de carne, 
de ctrnat, etc. [comp. CRlMPţro].

CHÎMPOŢI (-Otesc), CRlMPOTJ (-otesc) vb. ir. 
şi refl. A (se) rupe sau a (se) tăia in bucăţi, a se 
face crimpeie, a (se) bucăţeli: a găsit iezii singurei, 
i-a acl9 Bl l-a crimpotit (CRO.) ; ooşul... daoă se ya oitm- 
po(l« acela s& nu sft strice (draoho [C r Î m p O t].

GRÎNGEN adj. Cumplit, groaznic, crunt, ne- 
îndurat, nemilos: oodrol era năbuşit de fiare sălbatice» 
care mal şl mal urgisite (mera); vlrtejul luptelor 
politice, at!t de/«i'e şl de pasionate (i.-gh.) [vsl,].

GRÎNCENIE sf. Cruzime, neîndurare; pedepsi 
Indi cu /V pe cerblooşll nobili iBAlcj [c r Î n C e n].

GRÎNGENiT adj. Grîncenriln bun şl scump 
tovarăş de luptele (alecs.i.

GRlNGEŞ sm. ♦ © = OALTţTNU-DO^MNEI ^ © 
= CERENŢEIiCD •
OGRÎNGHIŢĂ =CRImpitA.

GRÎNG (pi.-guri) sn. © A Pădurice de copaci
tineri; Incunlurat de un de arbori verzi şl stufoşi, se ri
dica un mlndru palat (Emin.) H © 4^ Stulîş: nu căuta nici 
la floricelele ce se ascundeau prin desişurile ««'urllor (isp.) ^
© Prîsnel, cilindrul care susţine piatra 
morii şi care e pus în mişcare prin acţiunea 
roatei cu măsele (i^ moarA) 1f © ☆ ® cringui ceru
lui, crugul cerului, bolta cerească, sfera cerească: 
doară nu şi-au schimbat soarele cursul sau oerlul ^ul său 
(SB.) f ® D t ~ni anului, cursul anului [vsl. 
U r^gQ „cerc”].

' GRÎNGOS adj. Cu c r î n g u r i.
GRÎNGULEŢ (pl.-ete) sn. dim. CRlNG: se ascunse 

In acel ^ Înflorit (tsp.i.
GRţSNlG, CtBSNIC, CţRSTNIO 1. sm. Trans. Bucov.

Paracliser: cris- 
nloul serveşte ca para
ci isler la ceremoniile di
vine şl scoate de la 
oameni simbria popii
(FR.'CDR.).

2. (pl.-ice) sn. ® 
wî» Unealtă de pes
cuit, uneori în formă de sac, mai 
adesea alcătuită dintr'o plasă în 
patru colţuri prinse de nişte nu
iele groase, Îndoite ca un cerc, 
şi puse cruciş una peste alta 
(m 1595): sacul do peşte sau crlsnl-' 
cui e un tel de Împletitură dej tort 
toarte rară In formă pătrată (mar.) ; ohl- 
tloll se prind ori ou orlsnloul ori ou 
voiooni (ŞEZ.) If @ Băn. /* Un fel 
de plasă prinsă de doi pari (nu
miţi ,,pile”) cu care se cară pleava 
de la arie [vsl. *krăstnikil 
< k r ă s t ă].

GRÎSTAŞ = CÎBSTA9 ■
GRÎSTEIU = CÎHSTţirn.
GRÎŞGÂ (crlşo) vb. inir. A scrîşni: ortşca din mă- 

sele şl crăpa de dudă (CRO.) [comp. srb. krCati].
GRÎŞMA... = CtBCI(D)MA...
GRÎŞNI (-nesc) vb. inir. A scrîşni (dm dinţi).
GROASNĂ (pi.-no) Sf. Trans. (pAc.) = ORQS- 

nA ®. '
•GROAT 1. adj. Din Croaţia.
2. sm.'croata (pî.-te) Locuitor, locuitoare din 

Croaţia [germ.].

rîg. 1595.
Grisnice.

*GROA2EA sf, ^ Un fel de stofă: ou termenea 
de pembe (pil.) [fr. c r o i S 6].
’GROGHET sbst. \ Joc de origine engleză care 

se joacă cu bile

ş1 CU’ ciocane de , j
lemn ([®) 1596): ^
tu parcul de sub te- ^ ^ .
restrele hotelului... F.g. 1596: Crochet.
e’a Intllctat obicinuite partidă ido ~ (vlah.) [fr.].

'GROGHIU (pl.-înrl) sn. ® <3> Prima schiţă a 
unui tablou sau a unui desen, făcută în grabă pe 
hîrtie wm- cotat ® % ® Pr. ext. Planul sumar
al unei lucrări lite- 
rare [fr. c r o q u is]. '

GROGODIL sm.
Reptilă amfibie, 

de forma unei şoplrle-fc; 
uriaşe, care ajunge'^ 
pînă la o lungime de 
7 ni.; trăeşte de-a 
lungul fluviilor din 
ţările tropicale şi mai Fig. 1597. Crocodil, 
ales în apele Nilului;
e foarte primejdios pentru om şi animale (Cro- 
codilus vulgaris) (i@l 1597); ®: lacrimi de la
crimi prefăcute, ipocrite [fr.].
OGROHMALÂ sf. Mold. Scrobeală (albă) [rut. < 
germ. Kra’ftmehl].
OGROHMOLI (-oleso) vb. ir. Mold. A scrobi 
(rufe):lml pusei..’.guler crohmolltşlvlrtos (Alecs.) [croh-
m a 1 ă].

GROI (-oeso) vb. tr. ® A tăia cu foarfecile, după 
măsură,’ stofa, pinza, etc. pentru facerea unei 
haine: măsoară de multe ori şl orooşto odată (PANNi ; :Gi: 
unul croeşte şl altul clrpeşte (znn.) K ® © A făuri, a 
proiecta, a născoci: In toate verile croia la planuri oum 
să-şi lucrezo via dsp.) ; F: * la minciuni ® A forma, 
a alcătui, a înjgheba; a modela: are un cap prea lun
guieţ... prea nu ştiu cum croit (vlah.) ; Işl va * mers... şl 
gesturi pe talia... celebrităţii In oare a Intrat (vlah.) ® A-şl 

-w. un drum, a-şi face, a-şi deschide o cale (Inlătu- 
rînd piedicile): Dunăroa-şi croeşte matca drept, pare o’ar 
ti canalizată (vlah.) ; ®: orl-co scriitor caro-şl croeşte singur 
o cale nouă, necălcată de nimeni (vlah.) ţf ® A apuca pe 
un drum, a urma o cale: dup’aceea o croia obln la uliţă 
(RET.) H ® A o la fugă, a o lua Ia fugă t ® © F 
A bate, a lovi (cu ceva care lasă o dungă pe corp);
surugiii crolndu-le cu bicele la dungi băşicate pe spinare 
((.-QH.) [vsl. k roiţi].

GROIALÂ (pl.-011) sf. ® Faptul de a croi 
(o haină,’etc.); felul cum e croită o haină 1 ® ® 
Plan; lulndu-se după orolala unor palate Intortoohlate ce 
văzuse el In Egipt (isp.).

GROITQR sm., ceoitoreasA (pl.-reso) sf. ® 
© Acela (a’ceea) care croeşte şi coase haine;
(ţ): croitorul umblă ou haina descusută.

2. CROITOR sm. # = QQRNIO.
3, CROITOARE sf. Băn. (LiuB.) T7” Cuţit iu formă 

de'semicerc cu care cizmarul croeşte pielea.
GROITORIE sf. (p © Meşteşugul croito

rului sau croitoresei 1 ® V Atelierul sau pră
vălia croitorului.

*GROM sbst. Metal de coloare cenuşie, foarte 
vîrtos; formează săruri colorate întrebuinţate In 
industrie (Gr.) [fr. chrome].

Fig. 1598. Gama cromatică.
•GROMAT sm. a- ® Ori-ce sare formată prin 

acţiunea acidului cromic asupra unei baze If © 
Care conţine crom: otel ~ [fr.].
'GROMATIG adj. J Compus dintr’o serie de 

semi-tonur’i: gamă ~a (^ 1598) [tr.].

356



159* Cromlech.
Tipar, litogra-

•CROMATICĂ sf. Ştiinţa preparării şi între
buinţării cdlorilor [fr.].

*CROMIC adj.S> Aold corp compus din crom, 
oxigen şi hidrogen [fr.].
•CROMLECH sbst. ^

Monument megalitic alcă
tuit dintr’un grup de pietre 
necioplite înfipte în pămînt 
sau aşezate In cerc la oare
care. depărtare unele de al
tele (H 1599) [fr.].

• CROMOFOTOGRAP 
(pî. -le) sn. Aparatul cu care 
se obţin cromofotografii 
[fr.]. ^
•CROMOFOTO GRA

FIE sf. Procedeu pentru 
obţinerea directă a foto
grafiei în colori [fr.].

• CROMOLITO GRAFIE 
fie, în: mai multe colori'[fr.].
’ CROMOSFERĂ sf. ☆ Atmosfera soarelui [fr.]. 
•CROMOTIPOGRAFIE sf. # Lucrare tipo

grafică cu tonuri în mai'multe colori [fr.].
O CROMPOŢI = CRÎMPOŢI; era sd m& crompoteased 
de viu copiii Titirezului aceluia ($b.) .

CRONCi 1. interj. Imită croncănitul cioarelor. 
2. sm. Maram. % Corb; Ceamdli să pale cldl Şl ~ltsă 

etrlngd snopi (brl.) [onom.].
CRONCAI rm- CRONcANJ.
CRONCAN, CLONOAN sm. % ® Corb; oroncanll 

si voltnill... se Încolţesc pi se ’ncalliăiă la mortdclnd (JlP.l H 
® Vultur [cr o n cl].

CRONCĂNI, CLONCANJ (-dneso), CRONOAţ, CLON- 
oAj (-dese; pers. a 3-a: -de) vb. intr. A striga 
[vorb. de corbi sau ciori): dori mnlte cronodnean pe 
sns si s’abdteau pe olte un copac singuratic (vlah.) ; nn corb 
singuratic care cloncdnea pe o creangd nscatd (SN.i; Azi pe 
veşteda clmple S’and corbii oronodlnd. (ALecs.) ; corbnl... des- 
oblse olontnl pi Începu a.cloncdl (TICH.); \ despre vulturi: 
auzi vulturul croncănind In limba sa cea păsărească (Odob.i
[cr o n c! clon cl].

CRONCĂ(N)IT, cloncA(n)it sbst. Faptul de 
a croncăni; strigătul corbilor şi al ciorilor.

CRONCĂ(N)ITOR, CLONcA(N)ITQR adj. verb. 
croncA(n)i, cloncA (n)i. Care croncăe; Lungi cirduri 
de corbi negri cu svon croncdnltor (alecs.).

CRONCĂ(N)ITURĂ, OLOHCA(N)ITPRA (pZ.-turl) 
sf. = CRONcA(N)IT: se auzeau olteodatd cronodnlturlle as- 
pre ale oioarelor (sad.)
OCRONCĂU sm. Bucov. i = CRONOAN ® : de cron
căneşte 'Ul pe deasupra satului, are sd lle boală Intre vite
(VOR.) .
•CRONIC adj. f îndelungat, care ţine multă 

vreme'(uorb. de boale): boală ~ă [fr.].
•CRONICĂ (pl.-toi) sf. ® ^ Povestire a unor 

evenimente istorice făcută după epoci sau urmînd 
ordinea timpului ŢI ® Partea unui ziar unde se 
publică ştirile zilei; pr. ext.: ~ muzicală: -- teatrală; 
~ politică U @ scandaloasă, svonuri răutăcioase 

cu privire la viaţa privată a unor persoane [fr. 
< lat.].

•CRONICAR sm. ® Cel ce scrie cronici; 
De-ăpa vremi se’nvrednlolră'vll pl rapsczll(EMiN.) ţ[ ® Ga
zetarul însărcinat să scrie cronicele dintr’un ziar; 
— teatral.
•CRONOGRAF1 sm. ^ Cronicar [gr.].
• CRONOGRÂFa {pl. -le) sn. 15 Aparat cu aju

torul căruia se pot înregistra cele mai scurte in
tervale de timp; se întrebuinţează pentru măsu
rarea iuţelii unui proiectil şi a altor obiecte' [fr.].

• CRONOGRAFIE Sf. ^ Scrierea de cronici; 
.cronică [gr.].

•CRONOGRAM (pî.-ame) sn. Inscripţie în oare 
se dă o valoare humerală unora din litere. De pildă, 
•dacă se adună literele numerale din inscrip
ţia pVLtaVa MIua CLaDe InsIgsIh, se obţine 1714, 
data bătăliei de la Pultava [fr.].

•CRONOLOGIC adj. Privitor 1a cronologie: 
In ordine »'ă, urmînd şirul anilor [fr.].

•CRONOLOGIE sf. jf” ® Ştiinţa timpului şi 
a datelor istorice 1f ® Succesiunea datelor în-

© Sistem

de

semnate din istoria unui popor t ® 
adoptat pentru socotirea anilor [fr.].

•CRONOLOGIST sm. t Gel ce se ocupă 
cronologie [fr.]. '

•CRONOMETRIE sf. Ştiinţa măsurării tim
pului [fr.].

•CRONOMETRU sm. şi
(pl.-tre) sn. ® Instrument de 
precizie pentru măsurarea tim
pului H d) Ceasornic de o mare 
preciziune ([H1600) [fr.]. 
jt CRONTAL(ER) sm.®Ve 
che m'onedă de argint, bă 
tută de Austrieci în a doual 
jumătate a veaculuial XVIII- 
lea, a cărei valoare, pe la înce
putul secolului trecut, varia 
între 6 şi 9 lei; Filimon Ii a- 
tribue greşit o valoare de 14 
lei: an strlns oarele de arme pi la- 
brloă nnde ee lucrează moneta cron- ^*6^* l^0Q- Cronometru, 
taiiior (c.-RAD.) [germ Kronenthaler].

CRONŢĂ(N)I (-ănesc, -ăesc) vb. tr. A ronţăi.:
11 ande Ţiganul cronţălnd; ,,Măl, ce rozi tu acolo P” (VOR.).

CROP sbsf. A da In a începe să se încăl
zească, a da în fiert {vorb. de apă pusă la foc);
spinul lăou un loc mare... pi puse apa să de In * dsp.); 
opărite cu ceaunul al treilea care e dat in *•, odloă e 
mai llert ca celelalte două (rame.) [u n cr O p; COmp. 
ÎNCROPI].

CRpSNĂ, Motd. Ban. CRQŞnA (pi.-ne), CROŞNIE, 
CROSNiE sf. ® Sarcină de lemne, de nuiele, etc. 
cit poate duce cineva în spinare: ţăranul lepiaiară 
pl se Întoarse cu o orosnă bună de lemne (tsp.) ; Gărlnd 
Un cu sarcina Şl lemne cu* orosnla LTOC.) ţ| ® Ori-ce 
povară sau pachet de lucruri ce duce cineva în 
spinare: umbla cu oropua In spate din etăptn In stăpln 
(CRG.) [srb. big. krosnja].
•CRQŞĂ (pi.-şe) sf. J Notă de muzică a cărei 

coadă e terminată printr’un cîrlig ( l\) şi care 
valorează o optime [fr. croebe].

•CROŞET (pî.-ote) sn. Cîrlig cu vîrf de împle
tit, îgliţă; lucrlnd cu •*^ul la o lată mică de masă (vlah.) 
[fr.]. .
•CROŞETA (-tez) vb 

ş e t u 1, a lucra cu igli- 
ţa.

•CROTAL sm.
Şarpe foarte veninos 
numit şi „şarpe cu clo
poţei", din cauza sgo- 
motului ce-1 produce 
clnd îşi mişcă solzii 
cornoşi de la capătul cozii (Crotalus) (la] 1601) 
[fr.]. i
OCRQU (pZ. -ourl), OROV (pZ.-vurl) sn. ® Olten. 
Băn. Âdîncătură, groapă unde se poate aduna 
apa şi să formeze o băltoacă 112® Gropiţă: ae
lace un>^ la mijlocul mangalului' cit să Încapă trapnl- 
de argint (ion.) [srb. krov].

CR'ITCE sf.® Instrument alcătuit dintr’o bu
cată d'e iemn verticală peste care 
e pusă de-a curmezişul o altă bu
cată orizontală şi de care se ser- 
viau cei vechi spre a ţintui sau 
lega mîihile şi picioarele celor 
condamnaţi la moarte (şH 1602)
5 ® Ecâ Crucea pe care a fost 
răstignit MîntuitorulH ® adS Sem
nul distinctiv al creştinătăţii, ca 
amintirea răstignirii Mlntuito- Fig- ifioş. 
rului H ® Semn simbolic al mai Cruce (supliciu), 
multor ordine religioase, militare sau civile, care 
e înfăţişat sub diferite forme (Hj 1603) t ® tcâ 
înălţarea Crucii, Ziua Crucii, Crucea mare, sărbătoare 
ce se prăznueşte în ziua de 14 Septembrie; crucea 
mică numele popular al sărbătorii Tăierea capului 
Sf. loan,. din 29 August ţ ® Cruce de lemn, 
de metal sau de piatră ce se pune la biserici, pe 
morminte, pe lîngă o fîntină, etc. ([1] 1604,1606); 
a pune— cuiva, a-1 duce la groapă; 0 a-1 consi
dera mort; a pune — unul lucru, a) a-1 sodoti pier-

CRO1-
CRU

împleti cu c r o -

Fig. i6oi, Crotai.
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CRU- <^ut’ a renunţa la el pe veci; b) a-1 scoate la 
«Dl I Vînzare (de la obiceiul de a pune o cruce de lemn

1 2 3 4 5 6

+ + 4* *î< 4* 4*
7 8 9 10 11 12

*tfi+TTX
13 14 15 16 17 18

Fig. 1603. Cruci; i. Grecească; — 2. cu cîrji; — 3. cu 
cruciuliţă; — 4. cu trepte; — 5. ancorată; — 6. trifo- 
liată; — 7. de Malta; — 8. gamată (svastica); — 9. cir- 
iigată (crucea reginei Maria); — 10. sfîntului Anton ; — 
II. cu toartă; — la. sfîntului Andrei; — 13. infurcită; 
14. latină; —15. lorenă; — 16. patriarhală; — 17. papală; 

10. rusească.

sau a însemna cu o cruce obiectul scos la vînza
re): tot eram ea hotărlt s’o vlor din pricina asta; să 
9tll oă aonm negreşit am să-l pnl ^
(isp.) 1 CD © eflt CreştinismuJ^ trinm- 
tnl Crncll; va ’pntea să 
ocrotească pe creştini de 
ăsuprellle nelegluitulnl 
vrăjmaş al sfintei Craci

4.
itClIl'lUlJlIlV

MIIIKUI
nlwiui«

«Uiinii

giMUIliu>

iiiiiiiii

Fig. 1606.
CruceCruci de fintînămorminte.
(Prahova).

Fig. 1605. Crucea 
de piatră de la 
Mitropolie (Bu* 

cureşti).

II6P) t ® © CB* Religie, lege: BnsU şl Moldoveni) 
Sint tot de-o ~ 1 ® Giuvaerica în iormă de [cru
ce: ~ de aur H ® aâ 
Semnul pe care-1 fac
creştiniicînd se’nchină: 
a-şl lece —, a-şl face şenmul 
crncll; Românul şi-l laco 
şi cînd e mirat sau uimit 
din' cale afară, clnd se 
sperie de ceva, cînd. 
porneşte la drum, etc.:
Incepnid eă-şl tacă ^ şl sft-şl 
scnlpe In sin de tricS iisp.) : 
lăclcdn-şl dnp& obiceiul 
creştinesc, moşneagnl porni 
la drum.isEz.i H ® De
coraţie sau medalie în 
formă de cruce: -TRţcERii-DţrNAEii, medalie
comemorativă a operaţiunilor de peste Dunăre în 
războiul din 1877-1878, ^a-elibab{!TA, cruce com
emorativă, instituită prin regulamentul din 7 
Octopavrie 1878, şi conferită doamnelor care au 
căutat răniţii sau bolnavii în timpul campaniei 
din 1877-1878; mahe-crtjce, rangul cel mai înalt 
la anumite decoraţii (H) 1607); m- TRgcerea-dy-
NABII, SERVţCIUL-CREDlNCIQS, MţatmjL-SANITAK ţ{

Fig. 1607. Mare-Cruce.

® CBVOEA-BQŞIE. societate înfiinţată cu scopul 
de a îngriji bolnavii şi răniţii dintr’un războiu 
şi de a veni în ajutorul prizonierilor; membrii 
acestei societăţi poartă ca semn o cruce roşie, pe 
un fond alb ţ|' ® 4 In jocul de cărţi: treflă H 
® Răscruce, râspîntie: a 1 selacecalea® Mij
loc: In crucile satului iGN.); In crucile mesei imar.) ; stă. 
soarele In sau eamiari, zice poporul cînd soa
rele stă în mijlocul' cerului drept deasupra car' 
pului; -~a noptii (R.-coD.), miezul nopţii ® Par
tea corpului dintre şolduri şi rădăcina cozii (la 
boi, cal, etc.), numită şi ,,crucile şalelor” ((h 
1608) t ® aj Constelaţiunea sş 
,,Lebedei, numită şi ,,Crucea'Ma-. 
re“, ,.Crucea Miezului Nop(ll“; b)
constelaţiunea Delfinului, nu
mită şi ,,Crucea Mică”; Crucea Su
dului, constelaţie din' emisfera 
australă, aproape de polul S., 
alcătuită din stele aşezate în 
cruce H ® fţ-“ O parte a carului 
alcătuită dintr o bucată de lemn p*îgt ţSoS. c. Crucea 
pusă de-a curmezişul peste pro- şaieior.-S. Sapa. 
ţap; la unele oare ce poartă. 
greutăţi mari sint două cruci: una dinainte, la 
proţap, iar cealaltă în partea dinapoi, aşezată 
de-a curmezişul peste ini
ma carului ((H 1609): sal
binişor pe Icl, pe cftrulel
(CHG.) = 0 parte a săniei,r 
numită şi ,,bot(niţă)”,
,,(h)obot’‘ sau ,,obăd”, al
cătuită dintr’o bucată de Fi l6o^ Crucea carului. 
lemn prinsă de vîrlul tăl
pilor şi aşezată cruciş peste 
pisc (ew SANIE) 11®^ CBţr- 
CEA-Pîmn. FLOABEA— cRţrcii,
FBISTQLNIC;—CRPCEA-PAMÎN- 
TUL0I, plantă, cu tulpina a-

Fig. 1610.; Crucea- 
voinicului.

Fig. l6li. Crucea* 
pămintiilui.

coperită cu pen aspri, cu frunze mari şi cu flori 
albe sau roşiatice (Heracleum sphondylium) 
((D 1611); — CBp CEA-VOINICULUI1, plantă, care 
creşte prin pădurile de la muiite, cu flori 
mari albastre {Anemone angulosa) 1610); —
CRUCEA-VOINICULUI1 = ROSTOFABCA ţ| @ Fraţe de 
»•, soră, do prieten(ă) nedespărţit(ă), fărtat, 
surată; în timpurile vechi, şi pe alocuri încă in 
zilele noastre, împrietenirea aceasta (înfărtăţirea) 
se făcea prin amestecarea sîngelui, crestîndu-se 
fie-care Ia deget sau Ia braţul drept, în formă de 
cruce, şi legîhdu-se prin jurămînt, in lata preo
tului, pe cruce şi evanghelie t @ în jurăminte 
şi înjurături, crucea e dese-ori pomenită: pe oru-
cea meal bată-1 cruceai după patru oro de răcnete şl Înju
rături, cruci şl răscruci (= înjurături de cruce), 
sllntl şl evanghelii... intrem In curtea pcştlel (i.-gh*) K 
@ & © Uclgă-I-cmcea ev UCIOA-L-CBUCEA ; —
Crnce-aiiită IW AJUTA: Cruce de aur In casăi invoca- 
ţiune, pentni a fi ferit de necuratul, cînd se 
pomeneşte numele. diavolului r @ crace do voinic, 
om voinic în toată puterea cuvtntului: băştinaşul 
mlndrel Oltenii e pretntlndenea o* de volnic, Bomăn deştept 
şl vrednic ivlah.) K @ A ®: a tl sau a umbla ou ~a Iu sin, 
a fi Sfînt, evlavios;a nu tl de închinat (R.-cod.), a nu ii
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cinstit; ivBISfmcA; a da ca <~a peste cineva, a intllni 
pe neaşteptate: merge ca ctt merge... şi pe-o tihdrale dâ 
ca ~a peste.lup <cR6.); cine crede 'n ca .«'a se nsnoă, dac& 
vrei să ajungi la ceva, nu e deajuns să te ’nchini, 
ci trebue să şi munceşti; dintr’nn lemn iaci |i~ si 
iopatâ, totul depinde de creşterea' ce se dă copilului, 
ca să iasă bun ori rău; nici pe dracnl să-l vezi, nici 
sâ-ti (aci, mai bine să te fereşti Înainte de un rău, 
decît să cauţi să-l -alungi mai tîrziu cu diferite 
mijloace [lat. c r u x, c r u c e m]. 
OGRUCELRIC (pî.-ice) sn. Băn. Fuscel de 
care atîrnă iţele (uua.i (şez.i [cruce].
O CRUCER =. OREITăB.
'CptJGETA (pî.-te) sf. a. Stinghii de lemn. sau 

de fier prinse în cruce pe catartul unei corăbii, 
care susţin gabia, şi de care sînt legate pataraţi- 
nele [it. crocetta].'

CRUCi (-cesc) vb. fefl. A-şi face c r u c e, a-şi 
face semnul crucii {in spec. de mirare sau de 
spaimă); (comp. cruce ®) de aci, © a se mi
nuna, a încremeni, a rămînea cu gura căscată, a 
holba ochii: o Inme, cere aleargă s'o ascnite, stă şi se 
crăceşte (Car.) ; se cruciră şl tot nn le venea să crează
<DLVR.) .

'CRUCIADA i«r cruciata.
'CRUCIAT sm. t Cel ce-lua 

parte la o' cruciată {[S] 1612):
aceşti războinici, numiţi cruciaţi, puseră 
la. cap o stofă roşie, In formă de cruce 
(BOL.) [fr. croise -rcruce].

'CRUCIATA (pi.-te), 'CRU
CIADA' (pi.-de) sf. ® t Fie-care 
din expediţiunile întreprinse de\V 
creştinii din Europa spre a,scăpa 
locurile sfinte de sub jugul ma- 
hometanilor (1096-1270), numite 
•astfel pentru că membrii lor pur- Fi l6l2 Cruciat 
tau clte o cruce pe urmă HO®
Campanie întreprinsă în vederea unui interes 
sau unei idei: începură.. a deştepta 
zelni crnclatelor religioase Împotriva 
barbariei păgine (bAlc.i [fr. croi- 
s a d e -t- c r u c e].

'CRUCIFER 1. adj. ♦ Se zice 
de, o plantă’ale cărei petale ale 
corolei înfăţişează forma unei cru
ci 1613): plantă .»ă.

2. 'CRUciFERELE sf. pl. Mare fa
milie de plante dicotiledoane cu 
petale în formă de cruce, ca: micsandra, varza, 
ridichea, et'c. [fr.].

'CRUCIFICA (-Ho) vb. tr. A 
răstigni, a pironi pe cruce [lat,].

'CRUCIFIX (pi.-ixe) sn. Gru-. 
ce înfăţişînd pe Isus răstignit'
(H 1614) [fr.].
'CRUCIFORM adj. ♦ în for

mă de cruce ([1] 1615) [fr.].
O cruciliţA = cruciuliţa.

CRtJCIŞ adv. ® în formă 
Sjle C r u c 6: ll tunde In cap ca 

oaia clnd o semnează stăplnul 
(pkv.-MB.): piciorul (ti) Incălţa ou piele 
ei\cu legături In ^'(N.-cost.) H (D A 
se uita a se uita cu fie-care 
ccmu în' altă direcţiune, a fi Fie‘*

. Şaşiu: nu poate să sufere pe ttnărul 
Tlberiu, fiindcă acestă se uită foarte 

.(CAR.J ^ ® (In) şl (*n) curmeziş, în 
toate direcţiunile r se duse in şi ’n 
urmeplş In toată Împărăţia (olvr.) ; ocoli 
^ şl curmeziş tot oraşul nsp.); a se pune 
(în) -^ şi (’n) curmeziş, a-şi da toate 
silinţele, a întrebuinţa toate mij
loacele: se punea şl/v şi curmeziş

să-şi ocrotească făpturile (isp.k
, Corolă-cruciformă,CRUCIŞĂTOR, ÎNOR-(pi.-toa- 

w) sn. a. Vas de războiu de mare viteză care 
serveşte să facă avantgarda într’o escadră şi să 
exercite un control pe mare însoţit de alte vase 
(H 1616,1617) [fr. c r o i s e u r4-(î n)cru c şa].

Fig. 1613. 
Cruciferâ.

1614. Crucifix.

Fig. 1615. 
cifor

GRUGIŞAŢURĂ fpZ.-turi) sf. încrucişare; CRU- 
privire încrucişată, şaşie: cruoişătuia privirilor iul. ■
semn de văpaie a draşostll (car.i ^ CKU
[crucişa].

Fig. 1618. 
(^ruciulită.

Fig. 1616. Fig. 1617.
Crucişător. Crucişător cuirasaţ.

CRUCIŞOARA (pi.-re) sf. dim. CRUCE.
O GRUGI'ţ'A’(pi.-te) sf. dim. cruce.

cruciuliţa (pi.-te) sf. ® dim. CRUCE: vin- 
zlnd o -»• de anr de la botez (vlah.) r
® A Plantă ierboasă numită 
şi „celperit", „petimbroasă”, 
etc., cu flori galbene (Senecio . 
vulgaris) (Hj 1618) H ® ♦ =
ABŞINIC t ® # SPALACIOASA.

CRUD adj. ® Necopt {vorb. 
de carne, de poame, de pline, 
etc.): poeme crude, pline crudă; ®: . 
cucoana era Intre donă vtrste, adică 
nici prea -vă nloi prea coaptă (Alecsj ;
1f ® Lapte w, lapte nefiert: 
laptele nn-1 bun de mlnoat (şez.)
® Nedesvoltat, fraged: ceia oe 
vor tace silă a coconi cruzi mici 
(PRV..MB.); din -va copilărie slujesc 
prin sttălni (CRG.): ©: lecioraşl cu 
mintea -vă (Alecs.i ® Kt Oale
vă, oaia care a fătat de cu- 
rînd; miel V, miel abia fătat 
îi ® Groaznic, cumplit, neomenos, ne îndurat:
nn om.v, o pedeapsă vă [lat. crudus],

CRUDAC adj. Cam crud; nici copt bine dar 
nici crud, fraged: mintea pniuteavă a (etelor... te 
’nspălmlntă (JiP.). '
t CRUDATATE sf. Cruzime [lat. c r u d I - 

tatem],
CRUDICEL adj. dim. CRUD.

O CRTJDICIţTNE sf. Olten. (ciauş.) Dovleac sau 
porumb necopt [crud], .

'CRUDITATE sf. ® Starea a tot ce e crud 
{vorb. de poaine, de legume) 1[ ® ® Vorbire prea 
liberă, care nu ţine seama de convenienţe [fr.].

CR’UD'UŢ adj. dim. CRUD^ era nnmal ca o canniă 
de gingaş şl de v (ret.) .

CRUG (pl.-gnri) sn. ® -ir Orbita unei planete:
i-au tnvălat... a ceti vnrlle şl vlitejlle cereşti (n.-cost.) ţ] 
© i@ Ciclu:vul soarelni, ciclul solar; vnl innll, 
ciclul lunar: aştepta să treacă vnl limll pentrn ceea ce plă
nuia (OEM.) *I @ -fr © vooriiini, bolta cerească' [rus.]. 
O CRUMP(EN), CRUMFIR sm., CRUMFENA (pi,-ne), 
CRUMFIRA (pj.-reţ sf. Olten. Băn. Trans. = OARTQF 
[ung. kriimpli, srb. krumpir < gem. 
Grundbirhe].

CR'UNT adj. ® Grîncen, cumplit, groaznic, 
singeros, neomenos: păcat de aşa temele... Bă tle aşa 
de vă şl dirjă icar.) ţ[ (® încruntat: după ce-şl aruncă 
Mlhal căutătura Iul oca vă şl dlşpretnltoare asnpra călănini 
(isp.) ‘i @ t Plin de slnge: ontltnl v de slngele nevino
vatei temei (m.-cost.) T[ ® Trans. On v, oul cel dintUu 
ouat de o găină, etc.: oul v,de Ia o puică nea
gră (PAC.) [lat. cruentus]. 
t CR'UNTA (-toz) i.-vb. ir. A însîngera, a umplea 

de slnge: şarpele... atllnd o pilă, an Început a o linge pină 
şl-a cruntat toată limba (ţich.).

2. vb. refl. A se înroşi de sînge: atitia păgini an 
perit, clt-ş’au cruntat apele de slngele lor (Vlah.) [lat. 
cruentare].
'CRUP sbst. > Laringită difterică, guşter, boală 

infecţioasă, epidemică şi molipsitoare oare atinge 
mai ales copii între doi şi opt ani; e caracterizată 
prin nişte false membrane care se desvoltă în 
căile respiratorii [fr.].
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PRII 'CRUPĂ (pt.-pe) sf. Partea dintre şoldurile 
calului’ de la şale plnâ la rădăcina coadei, crucea 

CU A şalelor: an Vintniet rAcoroa 11 InUşnra gltal al crupa 
ca Intr’o plnză Uda (orl.) [tr, 
croupe].
•GRUPADA sf. Săritură 

a calului’de înaltă şcoală:
«picioarele saltă tot corpul în 
sus, părăsesc terenul deodată 
şi se îndoaie sub pîntece ((H 
1619) [Jr.l.
O CRUPATOR (pl.-oan) sn.
Băn. (LIU8.I = CÎBPAtoR

CRUPE S/. pl. X Urluială Fig. 1619. Crupadă. 
de orz sau de hrişcă, bulgur; 
hrişcă sdrobită din care se face supă, etc. [vsl. 
k r u p a]. o .

' GRUPIER sm. 0 Persoana care conduce jo
curile în stabilimentele publice de joc, care adună 
banii cîştigaţi şi plăteşte pe jucători [fr.].

CRUPUŞOARE sf. pl. ® dim. ORţrPE ii ® © 
Grăuncioare (de măzăriche, etc.): vintui... ducea 
Bcum de ploaie sleită de Irlgul aspru (grig.) .

•CRURAL adj. & Care ţine de coapsă: arteră ~a 
Fir.].
■'CRUSTĂ (pl.-te) sf. Coajă [lat.].
'GRUSTAGEU 1. adj. % Care e acoperit cu 

o coaje, care are tăria unei coji: animai—.
2. (pî.-oee) sn. Clasă de animale nevertebrate 

cu”corpul acoperit cu un înveliş tare ca o coajă, 
precum sînt racii, crabii, etc. [Ir.]. '
OCRUŞAXĂ (pl.-eeli) Sf. Mold. fT" Apă fiartă 
cu coajă de anin şi de stejar întrebuinţată ca 
argăseală pentru pieile de opinci 
[c.r u ş i].

CRUŞĂŢ (pl.-to) sn. Băn. Pă- 
rîmă, bucăţică (de brînză, de 
sare, etc.) [srb. k ru sac].

GRUŞĂŢEA sf. ♦ Plantă ier
boasă, eu flori galbene-aurii, ale 
cărei frunze, amare, se mănîncă 
uneori ca salată sau se pregătesc 
ca spanacul (Barbarea milgaris)
([H 1620) [comp. cbusAt].

GRUŞEI = CRţtŞlN.
GRUŞi (-«esc) vb. tr. Mold. ®

A argăsi pieile de. opinci t ®
A urină cu sînge (vorb. de ani

male) [rut.].
GRUŞIT sbsf. Mold. Wm Faptul 

de a c r ’u ş i pieile.
GRUŞÎN sbst. f Arbust de 2-3 m. Înălţime, 

cu flori albe-verzui, care pro
duce nişte fructe, ca boaba de 
mazăre, întliu verzi, apoi roşii, 
mai. In urmă negre; scoarţa lui 
e un purgativ puternic, adesea 
-întrebuinţat de veterinari; lem
nul ars dă un cărbune excelent 
pentru fabricarea prafului de 
puşcă (Rhaninus franguîa) (H)
1621) [srb. k r u s i n a].

GRUŢA (cruţ) 1. vb. tr. ® A 
feri, a apăra, a păstră, a îngriji 
ca să nu se strice, să nu seva- 
tăme, să nu se prăpădească, să 
nu se ostenească prea mult: — pjg. jsai. Crusin. 
sănătates, — caii ţ[ @ A SCUti, a . ' » '
evita: aram Incd, preaî tln&r de aal..> dar vlrsta nu ml~a cru
ţat nici o amărăciune (odob.) ^ (D A trata CU blîncieţeY CU 
milei: pe cei Invinei; dacă văzu că nici surorile nu o crutăţ
Isl puse nădejdea In Dumnezeu (isp.i ; pe cineva, via(a 
cuiva, a-1 lăsa cu viaţă, a nu-1 omorî ^ (T) A eco
nomisi, a pune bani la o parte, a strînge ban cu
ban: cine nu cruţă paraua, nici de galben nu-1 e milă.

2. vb. refl. A-şi păstra sănătatea, a se îngriji 
să nu se obosească prea mult, să nu-şi prăpădească 
sănătatea ori via^a.

GRUŢj^E sf. (D Faptul de a c r u ţ a H © în
durare, milă: le-a urmărit ptnă la Dunăre* omorind fără 
(I8P.1 tu © NţîCRUT^RE.

GRUŢATQR adj. verb. CRDT4. © Care cruţă t

Fig. 1620. 
Cruşătea.

® Trans. Econom, păstrător: era om harnic «i- (Rri.>
ini © necruţător.

GRUZIE sf. = CRU'7JMF: in delirul frigurilor, 1 ea 
părea că vede toate jertfele cruzlel sale (negrj.

GRUZIME sf. ® Pornire de a face rău, de a 
face să sufere, de a omorî: In bestie pofta cruzimii te 
schimbă (vlah.) 1] ® Faptă crudă "j ® ® Neîn
durare: ou tata ofilită, pllngea amar—o aoartel sale (odob.),

GŢţTOR Sin. ® Întemeietor de biserici, mă-' 
năstiri, etc.: ml-a apus cum —ul bisericii... a’a călugărit 
(i.-GH.) II ® Pr. ext. întemeietor, fundator: Roma 
n’avea altl —1 declt naţiunile ca o Imprejmnlau (odob.) II 
® nat Epitrop de biserică: —11, clteşl patru... slut ca si 
Bl nişte bătrlnl uranll (Car.) fvsl.< gr.].

GTITORIGESG adj. De ctitor.
GTITORIE sf. eni ® întemeiere, fundaţiune 

a unui ctitor: e numai o — a ultimului Buzescu 
(iRG.) ţ ® Calitatea de ctitor.

GU prep. ® împreună, însoţit de: am plecat- 
dlnsni H ® Seryiridu-se de: l-a lovit — bătui lj ® Cu 
ajutorul, cu mijlocul: a ceti — ochelari; — voia duml- 
taie 1 ® Arată o relaţiune: e văr — mine lj ® Arată 
materia, din: e făcut — nisip H ® Faţă de: a fost prea 
aspru - mine 1] ® împotriva: a’a războit cn Turcii | 
® Arată o opoziţie: — toate că, deşi: — toate acestea, 
chiar aşa fiind, chiar dacă ţinem seama de ace
stea t ® Arată o cantitate, o măsură, un număr: 
e ^ mult mal bătrln declt mlne| a vinde toptanul; ^ atlt 
mal bine; ott... atlt ivATţT ^ ® Arată un in
terval de timp: s'a schimbat timpul: nu-1 văd ^ anii * 
a^ sluji luna ^ (n) în acelaşi 
timp, odată cu: se culcă ^ gă- 
iulie; s’a sculat — noaptea ’n cap
[lat. c u m].

GU a' Simbolul chimic al 
cuprului.

'GUADRANT sm. ® ®
Monedă romană de aramă, în 
greutate de trei uncii, echi
valentă cu a patra parte a 
unui as t ® A Sfertul cir- < 
cumferenţei cercului 1f ® !
Instrument alcătuit dintr'un 
sfert de cerc gradat, între- Fie-l622- Cuadram.'; 
buinţat pentru măsurarea unghiurilor ([a] 1622)

_
'GUADRAT, • 0VADR4T 1. adj. Pă

trat : trei etlnjenl cuadratl de~ grădină en
glezească (NEGR.); loourlle de semănături toate 
etnt,.. ovadrate.adloă In patru colturi.

2. (pi.-te) sn. Pătrat: Păretll posomoriţi 
aveau... două ouadrate mari argintoase (emin.).

ii. sm. # Bucăţică de fontă, ale 
cărei muchii formează un pătrat; în
trebuinţată nentru a umpleă golurile jfi23
între rînduri 1623) Cuadrat,

In largd- sbst. tSi Careu: On-a sale lungi soadroane 
cuadrat formată (alecs.) [lat.].

'GUADRAT'URĂ (pl.-înrl) sf. ® A Problemă 
care consistă în construirea unui pătrat cu aria 
mărginită de o curbă; i,F,: e cuadratura cercului, e 
o probiernă cu neputinţă de rezolvat K ® 
Toate piesele care pun în mişcare arătătorii 
unui ceasornic H ®
☆ Poziţia a doua a- 
stre ale căror raze vi
zuale sînt în unghiu 
drept [Ir.].

'GUADRIGA sf. A 
Suprafaţă de ordinul
al doilea: elipsoidul este 
o— [fr. quadrique].

'GUADRIGĂ (pl.
-ge) Sf. ® Patru cai 
înhămaţi unul lingă 
altul (p 1624) H ® Car 
tras de patru cai înhă
maţi în felul acesta, 
mod întrebuinţat în 
antichitate mai ales la 
cursele din circ şi la tri
umfuri (^ 1625) riat.j.

Fig. 1624. Cuadrigă.

Fig. 1625. Cuadrigă.
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1626. Cuartă.

Fig;. 1627. Cuartă.

‘CUADRILAT = CADRILAT.
■ GUAJDRILÂTER =: CADRILATRR.
*CUABRUMAN acfj. şi sn. ^ Se zice despre 

maimuţe, care par a avea patru mîmi, pe clnd, in 
realitate, au două mlini şi două picioare [fr.].

*CUAJDRXJPŞD adj. şi sn. (pl.-ede) 7^ Se zice 
despre animaiele care au patru picioare [fr.].

'GUADRUPLA (-plaz) vb. tr. A Împătri, a face 
de patru ori mai mare [fr.].

■ CUADRUPLEX sbst. îl* Sistem de transmi
tere telegrafică prin care se pot trimite deodată 
pe acelaşi fir patru depeşi diferit? [fr.].
'GUADRyPLU adj. împătrit, de patru ori 

mai mare [lat.].
•CUARTA (pl.-te) sf.

© J' Interval Intre patru 
note consecutive, in sus 
sau în jos. De ex. ao—la 
( = ,» superioară), ta—do ( =

■«' Interioară) 1[ © ^ Patru 
cărţi consecutive de ace
eaşi coloare ([H 1626) H 
® ^ Numele uneia 
din cele opt parade 
simple, la scrimă (isj 
1627) [fr. < lat.].

•CUARTET (pi.
-te) sn. J © Bucată 
de muzică scrisă pen
tru patru voci sau 
patru instrumente, 
in diferite combina- 
ţiuni t © Ansamblul acestor patru voci sau in
strumente [it. quartatto] 
f GUARTIR, cvABTţR sn. Casă, locuinţă ocu
pată pentru cltva timp de cineva, In spec. de 
un militar, stabilit provizoriu Intr’un oraş: mini
sterul de războlu, unde atunol se 
alia In cuartlr setul cancelar al 
conteluiKlsselet (I.-gh.) [germ.].
' ■ GUARŢ sbsi. St Încă
translucidă sau transparen
tă, incoloră sau nu, adesea 
cristalizată, mai tare decît 
sticla, şi alcătuită din silice 
aproapepură(|H 1628) [germ.
Q u a r z].

•GUARŢOS adj.u^ Care 
conţine c u a r ţ. •

•CUATERNAR adj. ©
Teren Strat geologic 

cuprins intre terenul plio- 
cen şi terenurile recente, 
apariţia omului 1f © fi' 
patru corpuri simple; In spec. în chimia organică, 
compusele care conţin, pe lingă carbon, hidrogen, 
oxigen şi azot [fr.].
*GUAT(U)OR, QU4T(U)0B sbst.J = onAKTţiT [fr.]. 
•CUB (pl.-burl) 1. sn. © A 

Poliedru avlnd şase feţe pătrate 
egale între ele ([a] 1629): zarul 
ca care se joacă e un ; aşază... 
cele două cărţi el caletal, avlnd grijă 
a pane deasupra an de cristal ivlah.)

. 1[ © ± Produsul unui număr 
înmulţit prin pătratul său:
Cubul Iul 3 e ax 32 = 27.

2. adj. Metru—, un cub a cărui fie-care lăture 
are un metru: sterul e un metru — [fr.].

•CUBA (-bez) vb. tr. © A evalua volumul unui 
corp li ® ± A'ridica un număr la cub, adică a-1 
înmulţi cu pătratul său [fr.].
•CUBAJ sbsl. © Calcularea volumului unui 

corp U © Volumul obţinut-prin acest calcul [fr.l. 
CUBEA si.3ÎS ©t CupoIăH © = baoeao(A) [tc.]. 

•CUBEB sm. A ® Arbust asemănător cu pi
perul, care creşte în Java şi Bomeo (iH 1630) H 
© Fructul acestui arbust [fr.].
OCUBELG = CULBEC.
*CVBIC adj. © Ce ţine de cub: lormA —a; pavai de 

lemn — (i.-gh.) ^ © ± BadAolna —a a nnnl număr, număr 
care, ridicat la cub, reproduce numărul propus: râ-

1628.
Cuarţ,

şi caracterizat prin 
Care e compus din

Fig. 1629. Cub.

dAelna—a a Ini 26 a 6, pentru că 6 X 6 X 6 = 126 
[fr.].

• CUBţSM sbst. K3> Şcoală modernă artistică care 
reduce formele la nişte forme exagerat de sche
matice, căutînd uneori a le da chiar forme geo
metrice fr.].

•CUBŢST 1. Ob adj. Care ţine de cubism: pio-
toiă ^ ă.

2. sm. Adept al cubismului [fr.].
•GUBITAL adj. Care ţine de cubitus: nerv —

[fr.].
•CyBITUS

sbst. S> Osul 
principal al an
tebraţului care 
pleacă de la cot 
pină la încheie; 
tura mlinii ([®j
1631) [lat.], 
t CUBORţ

COBORÎ.
CUC sm. © i 
Pasăre acăţă- 
toarecare-şi de
pune ouăle în 
cuiburile altor 
păsări (Cuculus 
canoTus)
1632) ; poporul 
crede că dăcă-i cîntă cuiva cucul în dreapta sau 
în faţă Ii va merge bine, da- 
că-i clntă in stingă, li va 
merge rău: vsl de mine; Iml olntA 
cuca ’n stingă I (alec3.j ; de aci 
şi expresiunea: bată-l cucul l 
bată-I norocul ^ © @ singur 
ca un —, singur ca —ul, mai 
adesea adv. singur —, singur 
singurel: bina c&-s sănătoasă, 
dar rău că-8 numai singură cal —ni (RET.); baba stă 
singură — <dlvr.); 11 clntă —nl In casă. Stă Singur; 
11 clntă —nl In 
pungă, e cu pun
ga goală; de Hori 
do—, de geaba, 
în zadar; umblă 
dellorlde—ivoR.i, JH
umblă In dorul ^ 
lelii, fără nici 
unrost;aaărl—, 
a sări In sus de 
bucurie; a (se), 
laoe—, a (se) Îm
băta: toi Îndesa 
paharele boieru
lui... plnă-1 lăcn

CUA-
CUC

Fig. 1630
ubeb. ubitue.

Ri Radius.

Fig. 1632. Cuc.

Fig. 1633. 
Floarea-cucului.

Fig. 1634. 
Laptele.cucului.

06P.1; ctt(e) ^oi, pioă e nicio
dată : na mal văza soarele ca ochii cit cuen 
(I8P.): a prinde mingea In 8 0 princlc 

din sbor ţ @ De-a 
J coenl, jocul COpii-

Fige
Limba'cuculuî.

Kîg. 16316. 
Mâlaiul'cuculuî.

Fig. 1637. 
Stupilul'cuculuî.

lor de-a ascunsele, pentru câ cei ce se ascunde 
strigă coco! — de-a mingea ’n Trans. de-
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cuccuc

Fig. 1639. Cuc.

Fig. 1640. Cuca.

a oDcii, un joc al copiilor cu mingea cpAc.) H .® i 
mt ARMFWţan, iTon,. pupăză 
1f ® # STUFiTUL-^ULUI,

MARGICA-^ULUI, QLAStTL-^ 
iJLUi, ouăle inelarului (Gas- 
iTopachane- 
ustria). lipi
te în formă 
de inel pe ră- 
murelele ar
borilor, des
pre care po
porul crede 
căprovindin 
scuipatul cu
cului ([^.. .)
1f ® ♦ CIO- Fig- i638-, .
BOTJCA - Oţr- Margica-cucului.
otmnuw ciobotjoA ; — floarea-cţroului, plantă 
de 30-50 cm. înălţime, cu flori roze, uneori albe, 
care creşte prin livezi (Lychnis flos cuculi) ([@] 
1633); laptele-obCOLDi1, plantă cu suc lăptos, 
cu flori —galbene dispuse în umbele (Eu- 
phorbia hehnscopia) 1634); — laptele-cncn- 
LUI2 = ALIQR1; — laptele-ovcnujl3 = LAPTELE- 
OllNELOI1; — LPIBA (
cţrcnLDi, plantă ier- 'V’vyr;/, 
boasă, numită şi 
„dragoste”, ce creşte ţlili
prin păşunile de la ------
munte (Boţriythium 
luharia) ([HJ 1635);
— Mălaiul- oncuLui, 
mică plantă ierboasă 
ou flori brune sau 
gălbui, ce seamănă cu pipirigul (Luzula campes- 
tris) (iH 1636); —PALĂBlA-obCULUl tw PAlAbie;
— BTUPiTUL-cnonLUi, scuipatul-oţrcuLm, cu tul
pina cilindrică, cu [lori roşcate sau liliachii dis
puse îii raceme (Cardainine pratensis) (ÎMI 1637);
— TRIFOIUL-oţrcuLUi (voR.i, un fel de măzărică înaltă 
cu flori ghiurghiulii Şi © Ceasornic de perete ale 
cărui bătăi, la fie-care ceas sau la jumătăţile de 
ceas, imită glasul cucului (i®j 1639): un ceasornic cu

. era aninat deasupra unul scrin (gn.) [lat.].
CUCĂ1 (vl.-ce) sf. i Femeiuşcă cucului, 

t CUCĂ2 sf. ^ Căciulă înaltă de formă pira
midală, împodobită cu pene de. struţ, pe care o 
primea Domnul în dar de la Sultan, odată cu ca- 
baniţa, cînd i se acorda tronut; Nicoiai-Vodâ, dup& ce 
au Îmbrăcat cattan si au luat si cuca, după oblcelu, de Ia Im- 
cărăţle (N.-COST) [tc.].
O CUCĂ2 sf. Olten. Băn. Trans. Deal înalt 
şi izolat: Mă sull In deal în *. Mă uitai tn cale ’n 
luncă (TOC.), [lat. vulg. "cu CC a]. ^

CUCĂ1 sf. ® Unealtă de pescuit ([Hj 1640)
H ©’Par cii cîrlig în vîrf întrebuinţat de pes
cari (R.-coD.) [bg. srb. kuka].
O CUCĂ6 sf. © Olten. {fia Coşul de fum de pe casă Ş[ 
® Uh fel de zid rotund deasupra coşului de fum, 
ce nu i scos afară, ci,numai în pod (r.-cod.) [bg.]. 
OCUCĂI (cucăiu) vb. ivir..Olten. Băn. A moţăi, a 
aţipi, a p’iroti.

CUCERI (-eresc) 1. vb. tT. ® A cuprinde cu 
armele o ţară, o cetate, etc. 11 ® 0 A dobîndi, a 
cîştiga, a-şi atrage: stima oamenilor ŞI ® A în
china: Sobleskl cere ca să-l cucerit! cetatea (alecs.i.

2. vb. refl. t A se supune cu umilinţă, a se smeri, 
a se umUi: călugării datori slnt si II se cade să se cu
cerească episcopului (PRv.-MB.) [lat. * c o n q u, a erire 
< conquaerărc, influenţat în privinţa în- 
[elesului de fr. conquărir].
ICUCERIE sf. Evlavie,, smerenie: petrecu trei ani 

In cea mal mare si timlllntă (Negr.) [cuceri].
CUCERITOR, -TOARE adj. şi sm. f . Care c u - 

C e r e ş t e: dnceau la biruinţă pe cel mal mări $1 mal În
drăzneţi cncerltorl al lumii (vlah.) .

CUCERNIC adj. ® Smerit: si n —-ă ’nchlnare, şl 
pllnglnd sta-voiu nalnte-1 (vlah.) H ® Evlavios, pios: 
un * călugăr rus 11 citea... moliftele sflntulul VaSlle (i.-gh.): 
cucernice părinte! titlu dat preoţilor [cu c eri]. 

CUCERNICIE sf. ® .Şmerenie, umilinţă 1[

Fig. 1641. Cucovă,

® Evlavie, cuvîoşie; cucernicia tal titlu dat preo
ţilor [c u c e r h i c].
O CUCI sm. pl. Dobr. Datină în ziua de lăsatul 
secului cînd flăcăii se travestesc şi merg de joacă 
pe la casele oamenilor [big. k u 6].

CUCIMĂ = CUŞMA.
cucru ! interj. =, CUTU 1 

O CUCLĂ (pi.-Ie) Sf. Olten. Jurubiţă mai mare de 
bumbac [bg. kukla].
O CUCOARĂ (pi.-re) sf. Mold. Bucov. i = COCOR- 
O CUCOÂŞĂ = cocoaşa.

CUCON... tw COCON...
CUCOSTţRC = COCOSTlRC.
CUCOŞ...W COCOŞ-'- v 
CţrcovĂ, cucuvA (pi.-ve) sf. i Varietate de 

lebădă sălbastică, caracterizată 
printr’o mică umflătură neagră 
la rădăcina ciocului (Cynus
odor) ([ffl| 1641): cucuvele de baltă 
ţipau clteodată In marginea trestiilor 
(D.-ZAMF.).

CUCU1 interj. ® Imită cîn- 
tatul cucului II ® Strigăt în 
jocul de-a ascunsele pe oare-1 
scoate cel ce s’a ascuns [onom.]- 

GUGUI1 (-CU0S0) vb - intr. A 
striga o u’c u! a cînta ca cucul:
Primăvara Intr’un nuc Stlnd si cuculnd un cuc (Pann), 
OGUGUI2 (cuculu) vb. intr. Trans. = CUCAj: nu trecu 
bine de miezul nopţii şl ’nCepe feciorul a —- (ret.).

GUGUIA (cuculu) vb. refl. Mold. Tr.-Carp. A se 
cocoţa: Iar te-al cucnletpefereşti,omule f (grl.) [cu CU iu].

GUGUIAT, Mold. CUCUIET 1. adj. p. CUCUIA: ® 
Cocoţat: priveliştea... pe care o vedea din locuinta-1 
ouculată te deal (dem.) ; şezlnd cncnlet pe nişte buci şl mol- 
fălnd Ia pere uscate (CRG.) t ® Plin de CUCUie: Cu ocbli 
ceactrl, gura lăbărţată, Fruntea-1-vă (patjn) Ş[ ® Moţat: 
Am o găină cuculată, O ţin In cămară încuiată (gor.), (ghici
toare despre ,,suflet”.

2. cucuiATA, Mold. cuouiETA sf. iŞ Biserica (clă
dită de obiceiii în partea cea mat ridicată a sa- , 
tutui); a sta la -~, a fi mort (de pe vremea cînd se 
îngropau oamenii în curtea bisericii); a pune ia-*-, 
a da uitării.

GUGUIOAVĂ (pî.-ve) sf. Băn. ,.X Deal mai 
ridicat, pisc de munte [c u c u i u].

GUGUIU (pZ.-cule) sn. ® / Umflătură în frunte 
în urma unei lovituri: el au crăpat In luptă, şl eu am 
rămas cu donă oucule (dlvr.) 1| ® Mold'.Trans. Moţ (la pă
sări) 1j @ Băn. A Deal mai ridicat, pisc de 
munte [refăcut din pl. 'cuculi, sg. 'cucul 
< lat. c u cu 11 u s]./
C GUGUXiE s/. Trans. A = CARTOFI.

GUGULEAN, CUOULET. CUOULETE sm. dim. CUC: 
f: a se face ciiculete, a se îmbăta. ''

GUGULEASĂ sf. A = FLOAREA-CUCULUI. 
GUGULEŢ sm. dim. cuc. 

tGUGULIU sbst. = CULKJN [gr.-biz.].' 
GUGUMEA sf. ® i Cucuvaie: cînd clntă —ua 

pe coşul casei... cică moare cineva (gor.) H ® Olten. {£5 0- 
chiul podului la oasele ţărăneşti, ferestruică pe 
acoperiş (ciauş.) [bg. kukumjavka].
O GUGUMEAG. CUCUMEAGA sf. CUCUMEAGsm. 3f 
Cucuvaie [c u c u m e a].
O GUGUMELG(IU) sm. Băn. # MELC.

GUGURĂ1 (pl.-te)sf. t Tolbă de Săgeţi: unui se 
încovoale... ca să scoată o aă$;eată din cucură de pe umeri 
(ODOB.i [gr.-biz.].
OCXJCXJnA2(pl.-ie) sf. Mold. Maram. Trans. / Cor- 
mană (la plug): moşlnoalele... se fao cu un plug de cele cu 
două cucure (loN.) [ung. kukora ,,strîmb, înco
voiat”]. ' , ■
OGUGVRBĂTĂ. CUCURBETA" (pZ.-te) sf. A ® 
(ANT.HV.) = DOVLEAC 11 @ = DOVLEAC-TURCESO H ® =
TmvA [lat. c u c u r b i t a].
(3 CUGURBĂU = CURCUBEU.

CUGURBEŢEA- sf. A ® = REMF Şi ® =IM- 
pArAteasA ® 1 @'= tAetAcutA [c u c u r b ă t ă]. 

GUGURBEŢIGĂ sf. A = REMf. 
'GUGURBIŢÂGEE s/. pl. A Familie de plante 

dicotiledoane, din care fac parte dovleacul, pe- 
,penele, etc. (jgj 1642); — ca adj. /.: plantă [îi.].
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CUCURţG, CUTCUBJO sm.' Olten. ♦ Varietate 
de splnz (HeXleborus odorus) [srb. kuUurik].

CUCURIGI (-igeso) vb. 
intr. A striga cucu
rigu! pană I-ar pane tnr 
adina... ca aă ououclgaaBCă

Fig. 1642- Cucurbitacee. Fig. 1643. Cucuruz.
tocmai clnd vreau să pun mina pe o rimă (ALEC6.1 [onom.].

CUCURIGU! interj. Imită cîntatul cocoşului; 
/v! boieri mari, Datl punguţa ou doi bani (Crg.) [onOm,].

CUCURUJEL sbst. y O 
boală a griului, numită şi,,căl- 
cUu“ pricinuită de larva unei 
insecte numită ,,ţipăruşul gri
ului" [alterat, din, *cu r c u - 
l e j e 1, dim. din c u r c u 1 e z].

CUCURUZ 1. sm. Tr.-Carp.
♦ ® . Porunib "j ® Plantă ier
boasă, cu Hori albe-gălbui dis
puse in capitule mici, ce creşte 
prin pădurile de la munte (Pe- 
lasiles albuş) ([®1 1643) ţ ® = 
oaptalan Ii ® Rodul bradului, 
pinului, etc. în formă de con 
acoperit cu solzi ([®) 1644): pică 
■vnl bradului (sa.) * ® CUuURUZ- 
DE-FASPRE = MAMA-PADPRII1. Fig. 1644. Cucuruzi

2. cucuRţrz (pi.-ze) sn. ^ " de brad- 
Trans. Porumbişte: nici grindina nu-ţl lleceşte mal 
tare >^eie de cum tl-l.dobzază aceste bete (ret.) [sl.]. 
OCUCURUZIŞTE. CUCURUZAŞTINA (bud.) ipcc.) sf. 
Tr.-Carp. / Porumbişte [cucuruz].

CUCUŞQR sm. > dim. 00c. ®.
CUCUTĂ (pl.-te) sf. 4 ® Plantă umbeliferă, 

eu tulpina cilindrică de 1-2 
m., cil pete roşii în partea de 
jos, ale cărei 
frunze şi poa
me, cu un mi
ros greţos de 

. şoareci, sînt o 
otravă foarte 
puternică: nu
mită şi„buci- 
niş" (Conium 
maculatum)
(i®| 1645): omul 
harnlo... seceră 
Ilr de grlu unde 
au crescut cucute 
tSLV.J Tf ® 0-
travă extrasă din această plantă: Socrate lu osindit să 
bea H @ A CUC0TA-DE-APA, cnc0TA-MjcA, varie
tate de cucută ce creşte prin_mlaştini, bălţi şi ape 
stătătoare (Cicuta virosa) 1646) II ® cuoutA- 
DE-PAD0BE, plantă CU flori albe dispuse în paniculă, 
cu fructe albăstrii, ce creşte prin păduri (Galium 
Schultesii) [lat. vulg. *cucuta< cicuta].

CUCUŢ sm. > dim. cuc. .
OCUCUŢA (-ut) vb.refl. Olten. <ciaus.) = ooootA.

CUCUŢICĂ sf. ♦: ~ de-bAlti = mAbAbas 
[c u c u t ă]'.

CUCUVA fw C0COVA.
CUCUVAIE, CUCUVEA, CUCUVEIOA Sf. ® i

Pasăre de noapte asemănătoare ou bufniţa, dar 
fără penele care simulează urechile; e de mărimea 
unei turturele şi trăeşte pe lîngă oasele pără
site, pe coşuri şi pe copacii bătrîni; oîntecul ei, 
după credinţa poporului, prevesteşte totdeauna o 
nenorocire (Athene noctua) (l®j 1647): biserica rămase 
pustie, de ointă In ea cucuvelele dsp.) ; Feste noaptea ta bo-

Fig. 1645. 
Cucuta.

Fig. 1646. 
Cucutâ-de*apă.

Fiff. 1647.
Cucuvaie.

CU6
oeşte clnteoal de ououTale (vlah.i ; se-aud pe*aloe glasuri de cuc- 
cucuvelcl sl gemete grozave (ALECsd ţ|
® i ~ Încălţată, varietate de cu
cuvaie, cu coada mai lungă 
şi cu labele a- 
coperlte cu mai 
multe pe- . 
ne (Nye- ,K- 
tale TenqL SJ. 
malmiJi^
1648) H ® .7 ' 
i —pirj- , 
cA, varie
tate, de cu
cuvea, de 
16—17 cm 
care trăeşte

Fig. 1648. 
Cucuvaie incăltată.

în pădurile de brad din Garpaţi, şi al cărei strigăt 
se aseamănă cu al unui căţel răguşit (Glancidium 
panserinum) H ® şfe = baoeao(A) [ngr. xcjuxou- 
pâ-ftct; comp. it. cuccu- 
veggia].

CUDAliB = CODALB.
CUFĂR (pi.-lere) sn.

Ladă de 
lemn, căp
tuşită pe 
dinafară 
cu fier, cu 
piele, etc., ^ r. c
în care se l649‘ <-ufere-
pun hainele şi cele trebuincioase la călătorie 
(@) 1649) [rut. pol. srb. k u f er < germ.].

cufArar sm. © Cel ce face sau vinde cu
iere.'

CUFARAŞ (pi.-ase) sn. dim. cppAa : a sărit de 
subt Invălltoarea trăsuri un ^ de piele (grig.) ..

CUFUND adv. Numai In loc. adV. de-a cnlnndul, 
cufundîndu-se, dîndu-se afund: hnstiniino sl eu in 
ştloalnă, de-a cnlnndul (CRG.i [cufunda].

CUFXJNDA (-lund) 1. vb. tr. ® A afunda, a 
băga de tot în apă (sau într’alt lichid) U ® A 
înneca f ® Pr. exl. A băga într’un loc adine, în- 
tr’o groapă, etc.: clnd tl trtnteste odată, II cnlundă ptnă’n
brtu (CRG.i.

■2. vb. refl. ® A se afunda, a se băga de tot în 
apă: se cnlundă (In apă) plnă Intr'attta, cit abia se mal 
zărea capul Iul sl al calului (SB.) ţ[ ® A se duce afund, 
a se Înneca: am crezut că se cnlundă p'ămlntnl cu mine 
(D.-zAMF.) t @ Pr. ext. A intra adînc în ceva, a se 
adinei: lăcu un culcns stăplnulul său... de se cnlundă In 
pul clnd se culcă trsp.) ţf ® 0 A Se adînci: —' In gln- 
duri ţ ® 0 A peri din ochi, a se face nevăzut:
Întreg pămlntul... se cufunda In nemărginirea neagră sl 
mută (DLVR.) [lat. confundare].

CUFUNDAR sm. i ® — BODÎRUn1 ® ’ nu de
parte de mine r&s&rea capul motat al unui (sad.) ^ (|) =
FUNDUC [cuifunda].

CUFUNDAT adj. (T) p. CUFUNDA % (D Adili
cit : cu ochii culundatl In cap; 0: popor şl boieri, cofundaţl 
In ziafeturl (I.-6H.); pe clnd era In glndlie, 1111 de Împărat 
băgară de seamă că mai era cineva (isp.).

GUFUNDĂTOR adj. şi sm. Care cufundă 
în apă.

CUFUNDĂTURA (pi.-turi) sf. ® Faptul de 
a se cufunda în apă ţ ® Adîncătură, parte 
de loc cufundată.
O CUFUNDIŞILEA (DE-A) loc. adv. Dîndu-se a- 
fund, de-a cufundul: Işl dete de-a slobllc In
lac (MAR.).

CUFUREALA sf. W Diaree, urdinare [c u- 
f u r i].

GUFURI (-uresc) vb. refl. ^ A urdina, a avea 
diaree: matele vltejor se stocesc şl Inc^ să se culurească 
(PAMF.r [lat. con-forire].

CUGET (pZ.-ete) sn. ® Gînd: sta, bietul, pe şl 
se chitla cum să mal scape (ss.) ; după nninărnrşl armele 
lor, nu se.arată să fie on vre-un curat (oooB.) ^ (D Con*^ 
ştiinţă: a avea ceva pe ^; mustrare de ^; mal multă mu
strare am slmtlt tn meu deolt ori cănd (CRG.) [c U ~ 
geta].
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Fig. 1650. Cuguar.

Culcuşul, de diferite

M

^110. CUGETA (-get) ţ.r«b. ir ."A gîndi.
^ ~j1 2. 1)6. intr. © A (se) glndi: ştia blneoft’n neasnl
CUI aoela... el cugetă le ea ivlah.) U ® A chit)zui in gînd 

despre ceva, a socoti: ougetlnă că o luptă In olmp des- 
ohle nu e ou putlntă (vlah.) [lat. c O g i t a r e].
, CUGETARE sf. © Faptul de a c u g e t a, gîn- 
djfe © GÎnd, lucru pe care-1 cugeta cineva; de ia 
dinsul depindea realizarea cugetărilor patriotice ale boierilor 
(i.-GH.) H © Maximă, adevăr moral.

CUGETAT adj. © p. CUGETA 1f ® Precugetat, 
premediat: cine va lace omor •»■... să ae omoare (Leo.-car.) 
îllf © NECUGETAT.

CUGETĂTOR, -TOABB 1 adj. verb. cugeta.
a. sm. f. Cel'ce (aceea care) cugetă; liber ouge- 

tător, cel ce admite independenţa desăvîrşită a 
raţiunii omeneşti In ce pri
veşte credinţa.

*CUGUAR sm. Soiu de 
pisică mare sălbatecă din A.-' 
merica, lungă de peste 1 
metru, numită şi,,tigru-roşu’’ 
sau „puma” (Felis concoîor)
(H1650) [fr.].
i CUHNE1 s/. Trăsură în
chisă, numită şi „cămară”:
pnlndu-l Intr'o cu şase cal, au purcea ou boierii spre 
mănăstirea Argeşului (let.).

cyHN(I)E1, Trans. cuhnA sf. Bucătărie:
au dărămat cuhnea cu ogeac cu tot(i.-GH.) [rut. ruS. pol.].

CUI sw- CINE.
CUIB (pi.-buri) sn. © 

form’e, lucrat adesea cu 
multă măiestrie, pe care 
şi-l fac păsările ca să-şi 
depună ouălyi spre a-şi 
creşte puii (H] 1651): pu-
păza motată şl frumoasă 'n 
pene Gnnolndu-şl .«ui din nă
rav şl lene (pann) ţf © Pr. exl.
Bîrlog, culcuş, vizuină:

—' de Ilară (ALECS.) ţf ® © Fig. 1651. Cuib.
Sălaş, locuinţă: stăvllarele 
romăne din poalele Carpaţllor, *u] acesta 
de vllejl (VLAH.); sărăcia făolndu-şl
In pungă (jip.) n © ^ Gropiţă In care 
se pun grăunţele de sămlnţă: orasta- 
vetll să seamănă In —.uri Îngrăşate bine
(ION.) H © TV” Crestătură, scobitură 
făcută Intr’un lemn spre a-1 îmbina 
cu altul (y 1652) t © Matca oţe
tului, a borşului, etc.: peste tărltele Fig. 165.
acestea se pune de borş — huşte — din C.'Cuib.
borşnl vecblu (şez.) ţ[ © A CUIBUL- 
PAMţNTULUl, cuibul-bIndunelei = trJnji [lat. 
’culbium; comp. gr. itXiuPoi;, ngr. xooXpi, 
xXouPt(ov.) vsl. kullvija].

CUIBA (-boz) 1. 1)6. inlr A-şi lace cuibul; la 
poalele lor oulbează vulturii cel falnlol (odob.).

2. 1)6. tr. A aşeza tn cuib; acolo, pe creştetele craiu
lui... vulturii oulbează puii şl-1 reped la vinat (dlvr.).

CUIBAR (pî-are) sn. © C u i b de păsări plin 
de ouă sa’u de pui H © Culcuşul, locul destinat 
pentru păsări unde să-şi clocească ouăle: lemeia sări 
şi, scotocind prin cotete şl prin — e, adnse patrn ouă iisp.)
© Olten. Oul care se lasă în cuib.

CUIBARI (-ăresc) 1.1)6. tr. © A face cuibar: 
desobldea coteţele... le cuibărea, şi punea cloştile (isp.) *[ 
© A face un culcuş: Intr'im pantof l-aşterne clrpe, II 
face loo şl o oulbăreşte ivlah.) ^ © ^ A prăşi porumbul 
sau fasolea făclndu-le moşoroiu la rădăcină H 
© A strînge grămadă, a face grămezii 1f © Trans. 
(BUD.) A căuta cu deamănuntuT, a scotoci.

2. 1)6. refl. © A se pune pe cuibar (vorb. de 
găini sau de alte păsări) U © A-şi face un culcuş; 
a-şi aşeza un loc de culcare: se coboară oam greoi 
de pe divanul In ooltnl căruia se cuibărise (qrl.) ţ[ © A-şi 
face sălaşul, a se aşeza înt’un loc. a se sălăşlui.

cuibărit adj. © p. cuibAbi ţ[ © Aşezat: 
im sat ^ In fundul unol văi adinei (vlah.) ţ[ © Sălăşluit: 
călugării... o adunătură de zamparagil... cuibărit! prin mă
năstire (CRG.).

CUIBUREL (pî.-elo) sn. dîm. OUIB.

CUIBUŞQR (pZ.-oare)[sn. © dim. OUIB: Căolpnll 
el rămase sărmani In onlbuşor (don.) 1f © A = TRţNJI.

CUIţîR (pî.-re) sn. © Bucată de lemn , sau de 
metal, prinsă de părete şi prevăzută cu 
cuie sau cîrlige, de care se atîmă 
hainele (0 1653)1 © Mobilă de lemn 
sau de fler de care se atîrnă hamele 
(0 1654); mobilă de lemn prinsă de 
perete şi prevăzută, ou 
poliţe şi cu cuie, în care 
se aşază farfurii, se a- 
tîmă oale etc. (In casele 
ţărăneşti) (01655): in ~ 
slnt spinznrato cinci paltoane 
vechi şl o blană nonă (BR.-VN.)
f © J Partea din capul 
instrumentelor cu coar
de, în care sînt înfipte 
cuiele (0 1656).
O CUINA (pZ.-ne) sf. Fig. 1653. Fig. 1634. 
Băn. Trans. = cuhnie. Cuier. Cuier.

Fig. 1655. Cuier.
•cuirasa (pi.-se) © sf. Fg- l656- Cuier- 

Platoşă f © Plăci de oţel cu care 
sînt căptuşite unele vase de războiu 
spreale apăra de gloanţe şighiulele [fr.]. ,

•CUIRASATl. adj. © îmbrăcat cu o 
platoşă 1f © Căptuşit cu -
o cuirasă. '

Fig. 1657. 
Cuirasat.

Fig. 1658. 
Cuişoare.

Fig. 1659. 
Cuirasier.

2. (pl.-ato) sn. a. Vapor de războiu căptuşit 
cu plăci de oţel (0 1657) [fr c u i r a s s 6].

'CUIRASIER sm. >4 Soldat înarmat cu o cui
rasă, cu o platoşă (0 1659).

•CUIRASp (pî.-ouri) sn. 2 Un fel de rachiu 
preparat cu 'esenţă de coa.jă de portocale amare 
şi cu zahăr: mă prind pe trei patace că nu bel — din e
(DLVR.) [fr. c u r a 5 a o].

CUIŞQR (pî.-şoare) sn. © dim. CUIU H © pZ. A 
= ouişobjţA© ; gaboafA; gabofite © pZ. Mu
guri aromatici ai unui arbore tot
deauna verde (Caryophyllus aro- 
maticus) ce creşte în msulele Mo- 
luce. cu flori numeroase roşcate 
plăcut mirositoare (0 1658).

CUIŞORIŢA (pZ.-ţo) sf. ♦ ©
Mică plantă ierboasă cu flori albi
cioase sau roşcate (Holosteum um- 
bellatum^ 1660) f © = cebentel©
[cu i ş o r].

CUIU (pZ.' oulo) sn. © Bucată, 
cilmdrică sau în patru muchii, de 
fier sau de lemn, ascuţită la un, 
capăt şi turtită la celălalt, care se ’ 
bate cu ciocanul în zid, în lemn, 
etc. (0 1661); ouse scoate,
un gust nou, o patimă nouă face 
să se uite cel (cea) dmainte; f: pnne-ti pofta'n'^i 
să-ţi treacă pofta de aşa ceva, că nu e pentru

Fig. 1660. 
Cuişoriţa.

364



tine lucrul acesta; a ii cu cuiul la inimă, a avea un 
necaz care-1 amărăşte; si-a bătut un » Id cap (zhh.), 
s'a prins de un lucru care-i aduce mult 
necaz ; se 
invlrtcşte ca 
un In- 
tr’o căldare, 
umblă în 
toate păr
ţile fără a 
face ceva;
F a tace cule,
a tremura 
de frig 11 (D 
J Fie-care 
din şuru
burile de 
fier sau de 
lemn de a-
banos, înfipte în capul instrumentelor cu coar
de, de care sînt prinse capetele superioare ale 
strunelor; de ele se Invîrteşte spre a întinde 
sau destinde coardele cînd se acordă 
mentul ((H i662) [lat. cuneus].

GUIUŢ(pJ.-te)sn. dim. cpiD:
Am o lădiţă Plln& de (gorj 
(ghicitoarea despre ,,gură’’).

GUJBA = ÎNCU.7B4.
CyJBÂ (pl.-be) sf. Lemn 

îndoit sau înfuroit la un capăt, 
ce se înfige în pămînt .şi de 
care se acaţă ceaunul deasu
pra focului (fn spec. la stînă)

Fig, i66i. Cuie.
Fig. 1662. 

Cuiu de vioară.

instru-

W

pol.
Fig. 1664. Cujnija. 

k u z n i c a].
(fia Turn 1f ® aîs Clădire în

1663) .' apucase un copac mare... - ' ^
şl-I atrimbă, ca să tacă din el 
depus ceaunul (CRG.) [COmp. srb. 
g u 2 V a, ung. g u sb a]. Fig. 1663. Cujbă.
OCUJBI (-besc) vb. tr. Olten.
(ciAuş.) (a.-COD.) A bate rău, a lovi, a snopi cu bă
taia [cujbă].
OGUJMETE, cnsMETE Sin. Olten. (vmc.) Codru de 
mălaiu.

GUJNIŢĂ,
CPSNITA, cuzni- 
TA lpl.-t6)sf.
Vatra fierarului, 
potcovarului ([®1
1664) : taurul pă- 
mlntnlnl porunci sd 
BTZă ouşnlta ziua 
9I noaptea nsp.); tl 
stropeşti ou plea£- 
tura Ţiganului, mu- 
latd In apd din 
onznltd (PAMF.) [bg.
srb. k u z n i c a 

GULA, (pl.-le) sf. © 
formă de turn cu baza 
dreptunghiulară, cu 
ferestruica mici, care 
servea ca adăpost şi 
ca loc de apărare lo
cuitorilor, mai ales în 
părţile muntoase (Hj)
1665) : moşneni cari se 
Întăreau, ca Iu nişte ce - 
tătul, In aulele lor înalte 
(VLAH.) H ® {£b Boltă
cu ziduri groase: că
pitanul de tllharl Ipl adu
nă ceata Intr’o sub 
nişte dărămăturl usp.) 1{
® Vistierie, hazna 
(domnească): oin cula 
domnească leturl să m- 
părtească (teod.-) [tc.].

*GUl4ANT adj. ® Curgător 1f ® om—, om de 
înţeles, cu care te poţi înţelege sau învoi uşor 
[fr. c o u I a n t].
OGULARE sf. ® BSn. Trans. tvic.) A. Peşteră largă 
H ® Mold.y Holdă buruienoasă (rv.-crg.) [lat.'cub i- 
lare<cubile].

Fig. 1665. Culă.

•GULATA (pi.-te) sf. 
unui tun opusă gurii

^ Partea de jos a ţevii CUI- 
1666) [it.].

Fig. 1666. Culata.
O CULBEC, cULBţicin sm./
Mofd. Bucov. % — UELC: $l'* 
culbeci ce-aiată coarne şi-şi duc casa 
pe spinare <alecs.).

GULBECEASA sf. ţ Plan
tă cu tulpină tîrîtoare, cu 
flori galbene, cu fructe înco
lăcite sau încovoiate ca o se
cere (Medicaqo falcata) ([a]
1667) [culbec].
OGULBEGIU iw- OOLBţlC. _. „ ,, .

GULGĂ (culc) 1. Vb. tr. ®F,ff- l667- Culbeceasă.
A pune fn pat spre a dormi: a culcat copiii si a 
plecat de-acasă ţ| ® A întinde: 1-au culcat pe Iarbă; 
Şi ’n cintece de preoţi o culcă tn sicriu (vlah.) II © » jos, 
— la pămlnt, a pieca la pămînt, a (ioborî, a trînti: 
vlntul a culcat griul; (£): -~ la pămlnt, a doborî mort 
sau greu rănit: Novacul avea darul de la pămlnt o 
oaste Întreagă dsp.).

2. vb. refl. ® A se întinde în pat, în aşternut, 
pe un culcuş, etc. spre a dormi;®: se culcă cu găinile, 
se vîră în aşternut devreme, îndată ce înserează; 
f: cnlcă-te pe urechea ăla (sau pe acea ureche), poţi 
aştepta mult şi bine, în zadar te aştepţi la aşa 
ceva II ® A se întinde: s'a culcat pe iarbă ţ ® A se 
pleca: plecăm spre Polovracl peste dealurile ce se culcă 
pe lingă poalele munţilor (vlah.) [lat. C o 11 O C a r e].

GULGARE sf. Faptul de a (se) culca: odaie 
de odaia unde se doarme.

GULGAT 1. adj. p. CULCA HI (© neculcat.
2. sbsl. Faptul de a (se) culca; loc. adv. pe la ~e 

(MAR.), în momentul, la ora cînd lumea se culcă.
a.GULGATA (pl.-te) sf. Trans. (vic.) Măsură Cu 

ualma, ţinînd degetele lipite unul de altul şi a- 
şezlnd mîna pe degetul cel mic.
OGULGUBAU = CURCUBEU.

GUliGUDUŞA, culcuduiA = corcoduşa.
GULGUŞ '(pl.-ueuri) sn. ® 1,0c de odihnă, de 

culcare, adăpost: Işl căntară nn —' unde să mile peste 
noapte dsp.) .f ® Aşternut de paie în grajd pentru 
vite.-H ® Coteţ, loc unde dorm găinile şi alte pă
sări de casă H ® Loc unde doarme iepurele, lupul 
sau altă fiară sălbatecă (H 1668) H ® ^ culouşu- 
VAcn = vulturjcA [c u 1-
C CULDUŞ = COLDUŞ.

CULEÂŞA=C0LEASA.
GULEGATQR 1.

adj. verb. culege. Care 
culege.

2. sm. ® Cel ce cu
le g e: de anecdote * ®

Zeţar: a crescut băiatul... 
si a ajuns, după ucenicie, *
(CAR.).

GULEGAU (pl.-găo,
-gae) sn. ^Vingălac [cu
lege].

GUltEGE (-leg) 1. vb. tr. ® A aduna, a strlnge 
de ici de colo, din diferite locuri: ~ iiori; albina cu
lege mierea de pe Hori: » monede, timbre; : a alee 
pină a cules, după CC a ales mult, a luat ce e,mai 
prost H ® A rupe, a aduna poamele:nucile 
strugurii H ® ^ A zeţui, a compune literă cu li
teră textul unui manuscris.

2. vb. refl. -\ se aduna, a se strîngc dlntr’un loc 
sau din diferite locuri: banii nu se culeg de la trunchlu, 
ca surcelele (Crg.) [lat. colligăre].

GULEGERE sf. ® Faptul deaculegeţi 
© Ceea' ce s’a cules, adunare, strîngere, colec 
ţiune: de basme, de poezii.

4- w •
Fig. 1668. Culcuş de iepure*
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CUL
CUL- ■ CULŞS 1. adj. p. CULţlOE HI © NEOULţiB.

2. sbst. ® Faptul de a culege, culegere( strîn- 
gere H ® ^ Stringerea poamelor, strugurilor, toa- 
dei de pe clmp: •~ui viilor: -'-ai potdoibaiui.

CUIjEŞER, culişer (pi.-re) sn. Făcăleţ, me
stecau, băţul cu care 
se mesteca mămăliga:
sA nu mă focl.l. să leu 
ouleşerul din ocnltă, 9I să 
te desmierd (CRG.) [cu-
leaşă].
'CULE VREM A (pi.

-ne) sf Tun vechiu 
cu ţeava foarte lungă

Fig. i66q. Culevrinâ.

(hj) 1669): perl Izbit de o Rbiulea de 
(bAlc.i [Ir.].

CULIC, cULicnj am. i ® Pasăre 
din ordinul picioroangelor, de coloare 
albă, bătînd'in trandafiriu ipe piept 
şi pe pînlece; ceafa, ari
pele şi spinarea sînt negre, 
cu reflexe verzui, coada 
cenuşie şi ciocul negru: 
trăeşte mai mult pe lingă 
bălţi sau mlaştini unde se 
hrăneşte cu viermi, muşte 
şi' insecte a'cuatice [Hi- 
mantopus candidus); H.
TufipesJ (iH 1670): cniicii, 
oarl umbla pe eiu şi strigă 
,,0X1111 oalH", încă prevestesc 
oind are să plouă
(MAR.) t ® Pasăre 
din ordinul picio
roangelor, cu cio
cul lung, negru, 
încovoiat ca un iatagan, 
penele albe, capul, ceafa şi o 
parte din aripi negre; trăeşte 
pe lingă mare şi se hrăneşte 
cu viermi şi cu alte mici 
animale acuatice (Recuroi- 
Toslra atnretia) ([H 1671) H 
@ -«-DE-M4BE, pasăre călă
toare, de un negru lucios, afară 
de piept şi de pîntece cari sînt 
albi; se hrăneşte cu mici mo
luşte bivalve, cu viermi, crus
tacee şi peştişori (Hsemalopus 
ostraleffus) (U 1672) [rut. ku- 
llk].

'CULINAR adj. X De bucă
tărie, privitor la bucătărie; artă 
-«'ă [fr.‘

Fig. 1670. Culic ,

Fig. 167:. Culic.

Fig. 1672. 
Culic-de-mare.

Fig.. 1673.
, Culion.

CULIQN (pl.-oane) sn. â. Potcap de catifea, 
fără borduri, de coloare neagră la 
călugări, roşie la pro_ţopopi şi albastră 
la preoţii de rînd ([®| 1673): s’aruncl 
.xnl In ollnl şl mal multe nu (O.-ZAMF.)
[gr.-biz., xciuxooXtov].

'CULISA (;d.-se) s/.?®70 Spaţiul 
dindărătul sau de laTdreapta şi la 
stînga scenei unui teatru unde stau 
actorii înainte de a se arăta publi
cului ((şj 1674) H © V Locul, în afară 
de bprsă, unde se fac negocieri de 
efecte publica li ® ® Ceea ce se pe
trece în afară de cunoştinţa marelui 
public; turbasem şl pe pu
blic cu descoperirea celor 
mal Intime secrete ale cu
liselor politice (CAR.) [fr.
c 0 u I i s s e].
' CULISIER sm. V 

Cel ce face operaţiuni 
de bursă în culisă [fr.].,

CULIŞER tm- COLE- 
sţm.

CULME sf. ® Par
tea cea mai ridicată, 
cea mai de sus, şi pre
lungită orizontal, a unei

Fig. 1674.
Culise văzute din sală.

Fig. 1675. C. Culme.

clădiri, a unui munte, a unui zid, etc.: vede... o 
glreadă mare şl două mai mici aşezate fpe »a dealului 
(CRo.) H © ® Punctul cel mai înalt la care se 
poate înălţa cineva;
împărăţia turcească înce
puse a apxme din •«a 
măririi ibAlc.i ; asta e 
>^a .neruşinării; supăra
rea Iul ajunsese Ia « 1[
® In casele ţărăneşti, 
prăjină orizontală le
gată cu frînghii de 
grinzile tavanului pe 
care se atîrnă haine, 
diferite ţesături, etc.
()>') 1673): de-a lungnl 
prispelor atlrnă pe culmi
vellntl vărgate, cămăşi Înflorite (vlah.) : ce e pe mine,
şi pe (RV..CR0.), asta e toată avuţia mea, ce e pe 
mine şi ’n latlă [lat. culmen].

'CULMINA (-nez) 1)6. intr. A atinge punctul 
culminant, cel mai ridicat [fr.].
'CULMINANT adj. Cel mai ridicat, cel mai 

de sus: pnnqtui ~ [fr.].
O CULMINAriţA sf. Trans. O plnză toarte lungă 
şi lată ţesută în diferite colori care se pune de jur 
împrejurul pereţilor pe lîngă tavan în oasele ţă
răneşti (FR.-coR.) [lat. 'c u 1 m i n a r i a < c u 1 m e n 
-f suf. -iţă],
'CULMINAŢIUNE, 'CULMINAŢIE Sf. ☆ Poziţi- 

unea cea mai ridicată a unui astru pe cer [fr.].
CULMIŞ sbst. Culmea unui munte sau 

unui deal; oInd puse piciorul pe ~, pămtntul 1 se tnvlrtl
sub tălpi (DLVR.).

CULMIŢA, culmulitA (pî.-te) sf. dini. culme-
'CULOAR (pi.-re) sn. ® Coridor strîmt H ® 

Gang îndărătul lojilor unui teatru sau care duce 
în sala de şedinţă a unui parlament [fr.].
'CULOARE = COLOARE.

t CUlOGLU sm. J4 Soldat pedestru (laTurci): lăsă
In Bucureşti... o mie de culogll drept garnizoană (bAlc.) [tc.].
'CULOMB sm. PI Cantitatea de electricitate pe 

care o ciebitează un curent de o intensitate de un 
amper, în timp de o secundă [fr.].

'CULPA (pî.-pe) sf. Vină, greşală [lat.].
'CULPABIL aăj. ® Vinovat (de o greşală, de 

o faptă rea, etc.): de înaltă trădare (NEGr.) H © Care
merită a fi pedepsit, vrednic, de pedeapsă: laptă 

Hlf ©NECULPABIL [fr.].
'CULPABILITATE sf. Vinovăţie HH © neoul- 

PABILITATE [fr.].
'CULPAŞ, 'CULPEŞ adj. Vinovat: şl de am pă

cătuit şl de am (ost cuipeşă tle (odob.) [c u 1 p ă].
'CULT 1. adj. învăţat, instruit, H1I © INCULT.
2. (/)/..-turi) sn. (hJ ® Onoare dată divinităţii H 

© Ceremoniile religioase în onoarea divinităţii H 
® Religiune: "Ful creştin; ~-ul mozaic H ® Cultul ido
lilor, idolatria H ® ® Veneraţiune adîncă, mare 
admiraţiune; dragoste foarte mare [lat.].

"CULTIVA (-tiv) 1. vb. tr. ® / A lucra pămîn- 
tul spre a dă roade H © A studiă cu rîvnă, a se 
îndeletnici cu: — muzica, — artele H ® A perfec
ţiona prin instrucţiune, a desvolta: a-şi — mintea, 
spiritul H ® A întreţine relaţiuni dese, a vedea 
mai-adesea: a-şl — prietenii.

2. vb. refl. A se instrui, a se perfecţiona prin 
instrucţiune [fr.l.
'CULTIVABIL adj. P Care poate ti cultivat, 

lucrat: pămint — HH © NEOULTIVABIL [fr.].
'CULTIVATOR sm. p ® Cel ce se îndeletni

ceşte cu lucrarea, cu cultura, pămintului H © Un 
fel de plug, numit şi ,,extirpator”. sau ,,scormoni-’ 
tor”, avînd mai multe cuţite late. întrebuinţat 
pentru mărunţirea pămîntului [tf.].

CULTUC = COLTUC.
■ 'CULTURA (pî.-turi) sf. ® P Lucrarea pămîn
tului spre a da roade ’i ® P Teren cultivat, loc 
semănat; culturile stnt (rumoase H ® P Mare—, ex
ploatarea unei întinderi mari iie pămînt după cele 
mai bune procedeemică —, exploatarea unui te
ren mic; — intensivă, exploatarea unui teren mic 
întrebuinţînd diferite îngrăşăminte şi alte mij-
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Ibace spre a da roade cît mal mul Le ,f @ Faptul 
dc a cillUva: cultura vitei K ® © Studiu sirguincios: 
cultura ştiinţelor t ® © Insţrur4iiitie. învăţătură: 
om i&A^ ® © Civilizaţiune: cultura primitivă a 
omeuirll jlat. + Ir. cui tu re];

•GULTtJRAXt adj. Privitor la cultură [fr.]. 
t CTJLTJC (pî:-uce, -ucurll sn. Streajă. pază [te.]. 

' t GXILUGCIU sm. Mold. Paznic de noapte, stre-
,jar: uliţa este pustie; numai un * se zăreşte (ALECS.) [tc.].

GUM adv. şi conj. ® Inter, şi rel. Exprimă 
modul. In ce chip: ai tăcut ? se poate una ca asta ? 
nu ştia * să-l împace: Ile-care face » ll tale capul; (P;:
Iţi vel aşterne, aşa vei dormi; ori vorbeşte .^ tl-e portul, 
ori te poartă .V ţl-e vorba; cum să i>u...P e CU putinţă 
să nu...7 cum să nu mă supăr, etnd 11 văd In aşa hal ? clipi.: 
cum (să') nuP decenu? sepoate altfel? vii cnnol?—Cnm 
(să) nup de...7 cum se face că...? de ce...? cum de 
l-al lăsat să scape ? după in fclll 1 cum, ca şl ca 
şi cîhd-U ® Exprimă mirarea. Cît de mult:~ 
s’a schimbaţi ţ[ ® Exprimă impui. îndată ce: ~ 
văzu pe tlul său, săltă de bucurie tisp.); repetat cum... 
cum. ., îndată ce... pe loc...: * veniră, * aruncară pe 
bietul împărat din scaunul de veci al neamului Iul (dlvr.) ; 
de-', de cînd. din momentul eînd ţf ® Exprimă 
cauza: — era ea temele deşteaptă a pus Iute Iute lucru
rile la cale ivlah.) 1| ® ţ Că ; astăzi: 1 se părea /-că 
a văzut ceva prin via (ŞLv.); —' că: Atunci totl au cunoscut 
Cum că Hrlstos ş’au născut ipanni 1] ® în compuneri: 
oare-cum. ort-cum, orl-şi-cnm, cum-va. nicidecum tw aceste 
cutiinie [lat. q u O m o(d o)].

GUMANAG = comanac.
OGUMAR \pl.-0Te) sn. Mo/d. Oală de noapte, ţu- 
cal [ngr. »oo(i.apt].
t CUMAŞ (pî.-aşurl) . 1^' Un fel de stofă dc 

bumbac (roşie sau albastră); purtind tie-care —uri 
scumpe şl blane (let.) : ©: Ii ştiu pe to(l ce slut (Car.)
[ic.]. , , ' !
o GUMAT -sm. Băn. Jurat; consilier comunal 
[srb. U m e t]. r

GUMATRIE •«- CUMETRIE.
GUMATRU sm., CUMATRA (pi.-metre) sţ. ® 

Titlu de rudenie pe care şi-i dau reciproc părinţii 
al căror copil a fost ţinut la botez de către ceilalţi:
DU se cuvine... ca călugărul sau călugărita să primească 
copii de presftntnl botez, adecă să se iacă cumetri (prv.-mb.); 
DU voia nime să se prindă cumătru şi să-l boteze (copiii) 
(SB.) ^ d) Prieten (ă), tovarâş(ă): mai bine să mă iau 
eu cu politica pe lingă el, să ml-1 fac cumătru (carj adesea 
însoţit de numele unui animal (în fabule): întiini 
in drum p’o vale Pe cumătrul liip In cale .pannj ^ (D Fe
meie care bîrfeşte despre toţi şi despre toate [vsl. 
k Q ni o t r u, -1 r a].
ţ GUMBARA (p2.-raie) s/. Ghiulea, bombă, 

granată: granatari cari poartă la sine cnmbarale de cele 
mici. cu feştilă; de'aruncă din mtnl (N.-cost.) [tc.].

CUMETRI (-trese) r&. refl. A se face cume
tri: 11 rugă să se cumetrească, şl ciobanul primi cu bu
curie să-i boteze pruncul dsp.).

CUMETRIE, cumAtrjb s/. CD Calitatea de CU- 
mătriT sau de* cumătră; gradul de înrudire între 
cumetri; relaţiunea cumetrilor între ei: ro- 
mănil slnt foarte bucuroşi de cumetrie, judecind după marele 
număr de onmătre ce segăsesc !n fle-care sat <alecs.) ; a murit 
fina. s’a pierdut cumetria (zmn.) ^ (D Ospăţ după bo
tez în cinstea cumetrilor: a trlntlt o cumetrie de s’a dus 
pomina peste nouă sate ivlah.) ^ d) Pt.. ext. Petrecere, 
chef ce fac mai mulţ.! împreună.

CUMETRIŢĂ, cnuATBţTA (pf.-te) sf. dim, CU- 
HATRA: T(i mulţumesc, cumetrită. Domnul bine să-tl tri
mită (PANN).
OGVM-GODE.-(MITE) adv. Băn. Trans. ioens.) 
Ori-cum; rteapărat, negreşit [c u m rf bg. g o d e- 
(mite)].

GUMINGIOR adj. dim. ouminte: Văzind câ-1
atit de —' şl de curăţel (SB.).

GUMINEGA (-nec), CUMINIOA (-nlc) 1. vb. tr.
A împărtăşi, a da sfînta cuminecătură.

2. vb. refl. A se împărtăşi cu sfintele taine: 
pieetll carii cnmlnecd pe oreştlăll... să na la nici să ceară 
plată (Ps.-scH.i [lat. vulg. *commInIcare< 
ooiTimunlcare].

GUMINECATURA, OUMINIOAturA (pZ.-tnrl)

(b{ ® .^Faptul de a' (se) cumineca ţ ® îm- 
părtăşenie, împărtăşirea cu trupul şi sîngele Mîn- 
tuitorului, sub forma pîinii şi a vinului, care con- 
stitue una din cele şapte taine ale bisericii creştine: 
preoţii carii'camlnecă pe oreştlnl ou sfînta oomlcecătură 
să na la nici să ceară plată (prv..mb.>.

CUMINTE 1. adj. Deştept, Înţelept: a’a pornit 
Bă spână fel de fel de vorbe oumlntl şl pline de dnh (Car.) ; 
©: un nebnn aruncă o piatră ’n baltă, şl zeoe cuminţi n’o 
pot scoate (crg.) ;— fie- care se tine mal —- declt altul (pann) ; 
—'le făgădueşte şl prostul trage nădejde (CIAUŞ.).

2. adj. Aşezat, astimpârat, liniştit, cu purtări 
bune: fii—; stal— [cu-I-minte].

CUMINŢENIE sf. ® Deşteptăciune, inteli
genţă: căţelul asculta ou o — de om (vlah.) * ® Purtare 
aşezată, astîmpărată: Intr’una din aceste zile de—, pe 
etnd rătăcea elngur (d.-zamf.) @ NECDMINTENIE [c u- 
minte].

CUMINŢI (-tesc) 1. vb. tr. A face să fie cu
minte, astîmpărat, aşezat, cu purtări bune: 
lasă'că te cuminţesc en... Juplneasă IlincoI ivlah.).

2. vb. refl. A se face cuminte, mai deştept, măi 
aşezat, mai astîmpărat: nici că-i chip să te ouminteşti
tn! (GRL,).

CUMINŢIE sf. = CUMINŢENIE: he-am lăsat amtn- 
dot de nebunii, ca să intrăm In calea cnmlntlel (ALECb.).

CUMÎND... = COMiND...
CUMNAT sm. ® Bărbatul surorii *[ ® Fra

tele soţului [lat. c o g n a t u s].
cumnata {pl.-te] sf. ® Soţia fratelui ţ] ®

Soră soţului: unde slnt două cumnate, rămln vasele ne
spălate (ZMN.) [lat. c o g n a t a].

GUMNAŢEL sm. dim. CUMNAT.
GUMNAţî '(-âtesc) vb. refl. A se face cum

naţi.
GUMNAŢIGA (pi.-tale) sf. dim. CUMNATA.
CUMNAŢIE sf. Calitatea de cumnat sau 

de cumnată; gradul de rudenie între cumnaţi.
CUMPAnA {pi.-pene) sf. ® Cintar cu două tal

gere, balanţă: Piston a zis <A vlrtutUe trag In — deopo
trivă cu aurul (bol.) * © Măsură: toate tainurile le îm
părţea cu - (isp.); ©: cumpăna dreptăţii: ©: glndltl-vă 
că In cumpăna bărbăţiei voastre atimă azi destinele tării 
(VLAH.) t @ PIrghia de lemn', sprijinită pe furca pu
ţului (le care e aţîrnată prăjina cu găleata şi avînd 
la capătul de jos o greutate mare (o buturugă sau 
un bolovan) (•«- ^ put) : cumpăna anei tlntlnl se pleacă 
şi se Înalţă, ca nn cocosttrc care bea apă (vlah.) 'ţ[ ® A
Unealtă, de diferite forme, de care se serveşte 
zidarul spre a vedea dacă zidul pe căre-1 lucrează 
e perfect orizontal sau vertical ([®] 1676) ţ[ ® U- 
nealtă a dulgherului pentru a verifica liniile per
fect verticale sau orizontale H ® Coama sau cul
mea unei case ţărăneşti ţ] © Echilibru: puşca in — 
In mina dreaptă (:-cşs.) ; V : a-şi pierde cumpăna; a sta In' 
— smi In cnmpene, a fi nehotărit, astalaÎndoială: 

mnlte ceasuri biruinţa stătn In oiimpene (GN.) 1] © MijlOC, 
miez; compăna noptu'.cjauş.i, miez de noapte ţi © © 
Greutate, nevoie, primejdie : am trecut de-atitea ori 
prin cnmpene mari, prin nevoi şl grentătl cumplite (Vl-AH.); 
la timpi de cumpănă grea i-am văzut pe totl onlndu-şe 
(i.-GH.) [vsl. k q m p o n a].

GUMPANEAXA (pî.-ell) 
s^Faptul dea cumpăni; 
starea a tot ce este cum
pănit: semănă calicia pe nnde 
alt& dată lăcnian str nsnra, ome
nia şl cnmpăneala uip.i.

GUMPANI ( -ănesc) i.vb. 
ir. ® A cîntâri cu cum
păna, a pune ÎD cumpănă:
In ctunpăn') socotelii drepte de 
vom ^ (CAKT.); (£}: mtndrla gravă 
a Domnnlnl care enmpăneşte In 
mlnă-1 soarta anul neam ivlah.»
^ © 0 A chibzui, a clntări 
cu mintea: Compăneşte bine 
toate, Fină mine de socoate 
(coşB.); băga- In cap toate sfatu
rile, Iar el cnmpănlndn-le, pe

CUL-
CUM

Fig. 1676. Cumpenc. 
A. B. C. D. Cumpenc 
vertîcalc.—EvF. Cum- 

pene orizontale.
nnele le primi de bone, Iar pe altele Ie mal prefăcu iieF.) % 
@ A măsura, a calcula cu măsură: işi cumpănea
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CUM- mBr0U*’ K'asulj cele mal mlol cesturi (vlah.i H ® 0 A 
PI IM oînLări cu ochii, a cerceta cu de-amânuntul: te 

amnp&negte din ochi H ® A pune In echilibru, a ţi
nea in echiiibru; peste talaznrlle-i tnrloase vftd vasal 
naetrn, o Jucărie, o coajă de nucă, pe care Isoaslnta omnlal 
o onmpăoeşte pe mări (vlah.) f ® A atrage In partea 
sa, a decide pe cineva să-i ţie parte: ştiu eu de ce 
al cumpănit pa doltor să-ml omoare copllal (ret.).

2. vb. intr. A cîntări, a trage ia cintar: am nu
mai un oredltor dar cumpăneşte olt o antă (Alecs.).

3. vb. refl. ® A se echilibra, a da In cumpănă, 
a-şi păstra echilibrul: neliniştitul Domn al Moldovei, 
spre a ee -r pe tronul ce se clatină subt el (vlah.) ţj ® A Se 
legăna, a se balansa: numai ce vezi că se cumpă
neşte başca şl se Izbeşte jos cu vuet (3B.) f ® A se 
potrivi, a fi la fel H ® t A fi nehotărit, a sta 
la Îndoială.

GUMPAndie sf. ® Faptul de a (se) cum-
p ă n i ţ[ ® Echilibru: intre vis şl viată este o stare 
de * leerlcă (Dlvr.) .

GUMPAnit adj. ® p. COMP Ani II ® © Echi
librat, chibzuit (la minte, la vorbă): vorba lui ~â 
şl desşbetată (vlah.) ţlf © NţlCDMFANIT. 
t GUMPAnITURA (pl.-turl) sf. Faptul de a 
cumpăni, cumpănire.

GUMPAra (-păr) vb. Ir.&A dobîndi ceva plă
tind bani: * o casă, o moşie, oărtl; @1: aşa am oum- 
părat-o, aşa o vind, o repet aşa cum am auzit-o 1f 
® ©A cîştiga în parte-i plătind bani: — martori t 
® © A căpăta cu multă osteneală: a cumpărat scump 
această biruinţă [lat. comparare].

GUMPArATOR, -toare 1. sm. f. Gel ce, 
aceea care c u m’p ă r ă.

2. cumpAbAtoare sf. Faptul de a cumpăra, cum
părare, tîrguială: lucrul cumpărat: cită diplomaţie 
n'a Întrebuinţat el la astaP ibr.-vn.).

GUMPArATURA (pl.-turl) s/. ® Faptul de 
a cumpăr aH ® Lucrul cumpărat, tîrguială:
a lăoat mal multe cump&rături prin oraş.

GUMPAT sbst. ® Echilibrul minţii şi al su
fletului, judecata, mintea, firea neturburată: a-şi 
ţinea sau a-şi păstra —ui, a-şi păstra firea neturbu
rată, a-şi păstra sîngele rece; a-şi pierde-vui, a se 
turbura cu firea, a-şi pierde capul 1f ® Măsură 
cuvenită, moderaţiune; fără peste măsură, fără 
moderaţiune, exagerat: intr’o zi, bind mai lără se 
Imbătă (isp.) ; Incălecară, betl, ameţiţi şl lără de nici un ^ 
(N.-cosT.) H ® t Pe subpe sub mînă. In taină, 
pe ascuns, pe furiş: strecurlndn-se pe sub ^ In casele ră
posatului Iile comisul (odob.) [lat. vulg. 'compitus 
< c O m p u t u s].

GUMPATA (-tez) ţ. vb. iT. ® A restrînge, a 
modera, a face să păstreze oare-care măsură ţf ® 
Trans. A îndemna, a pune la cale pe cineva, a-1 
pune să facă un lucru: la ce pacoste grea m'al cum
pătat tu pe mine (mera> ţ[ ® A cruţa.

2. vb. refl. t A se strădui: cu mare osledle s’au cum
pătat... de au găsit Izvorul vieţii cel nescăznt (PRV.-wa.) 
[lat. vulg. 'compltare < computare].

GXJMPATARE sf. ® Măsură, moderaţiune H 
©Abţinere, înfrînare, măsură la mîncare şi bău
tură IfH © NE cuMPAtare [cumpăta].

GUMPATAT adj. ® p. cdmpAta III © NE cum
pătat t ® Cu măsură, în spec. la mîncare şi 
băutură, înfrlnat ţ] ® Aşezat, astîmpărat, cuminte:
on rostul ei cel blajin, ou purtarea cea se făcu de o 
iubiră plnă şl cumuatele el iiep.). 
ţ GUMPLI [oumplu) 1. vb. ir. A nimici, a prăpădi.

2 vb. refl.'A se nimici, a se prăpădi, a dispare 
[lat. c o m p 1 e r e]
t GUMPLIGIUNE sf. Străşnicie, grozăvie 
[cumplit].’
ţ GUMPLpiE sf. ® Sfîrşit f ® Străşnicie, gro

zăvie [c u m p 1 il.
GUMPLIT 1. adj. ® Straşnic, grozav, groaz

nic: au trecnt de-atltea ori... prin nevoi şl greutăţi'-'S 
(VLAH.); de-odată s'a schimbat vremea frumoasă tntr’o vl- 
ielle ~ă (CRG.) ţ[ ® Crud, nemilos: tării mari greutăţi 
făcea, fiind » tuturor (n.-cost.) ţ] ® Sgîrcit: Eu nu zio ca 
omul -V să se facă şl plnă Intr’attta argintul să-l placă (panni.

2. adv. Grozav, straşnic: boierul văzlnd aceasta s'a 
rjirat — (Crg.) [c u m p 1 i].

GUMPLITATE sf. Sgîrcenie: Şl de ~ multă trăia 
slngiu, singurel (pann) [cumplit].

'GUMUIi (pl.-uiuri) sn. Ocuparea In acelaşi timp 
a mai multor funcţiuni plătite [fr.].

•GXJMCULA (-ulez) vb. tr. A ocupa în acelaşi 
timp mai multe funcţiuni plătite: un copist oare cu
mulează şl slujba de uşier (Dlvr.) [fr.].

*GU1VIULARD sm. Gel ce cumulează: ...acel solu 
ciudat do barzi Oarl Incaaroă prin poama aă davla onmularzl

•GVMULUS sbst. © In- 
grămădire de nori groşi ce 
seamănă cu nişte munţi 
de zăpadă ([®] 1677) [fr.
< lat.].

GUMVA, f OUMVASI, ® 
cuMVAŞiEEA adv. ® Oare
cum, întru citva; poate:
Da al oumva Iluzii, aştl pierdnt ^
şl eşti rldicul (emin.i ; şl vrlnd s u 
să afle cumvaşi De are tn al vrăjmaşi (prv. lp.) ; precedat de 
negaţiune: mai ţine şl astăzi, dacă nn oumva tf^a 11 Btlrşlt 
(CRG.); nu cumva...? oare...? poate...? [cu o nuanţă 
de îndoială, adesea ironic): nu oumva crezi oă mi-e 
Irloă de tlneP ^ (D Ca nuca nu oare pentru Cel 
nu...: 11 rugă ^ se lase âe a face călătoria, oa nu oare 
să meargă la peirea capului său

Ai-y • 'iL 
JL

(ISP.) ^ ® Să nu să nu care .; — — |—
ia seama să nu..., fe- T 'Tnl

reşte-te de a...: să nu cumva 1
să tăceţi pozna să desobideţi, , . *--»/>- y/n
că-i. val de noii (CRG.) ; eă nu V~TTTHTTTCTvCTTTI
care să primeşti vr'nn dar de
,a* CUFLEIFORM adj. U'

/A In formă de cuiu; scriere 
~ă, scriere cu semne în Fig. 1678.
formă de cuie, obicinuită Scriere cuneiformă, 
în timpurile străvechi !n
Asiria, în Persia şi în Media (l®] 1678) H ® S) Oase 
«■a, nume dat la trei oase ale tarsului [fr.]. 
t GUNIţA (pî.-te) sf. Mold. t Dare ce se plătea 

de străini (Turci, Armeni, Leşi, etc.) pentru vâ
râtul vitelor (boi, cai, oi) în ţară.

GUNOAŞTE (-nosc) 1. vb. tr. ® A şti cine este 
sau ce este: 11 ouuoso dlu vedere; ce, nu mă mal cimoştlP 
cunoşti această carte P cunoaşte ca tn palmă toate cotltorlle 
munţilor (odob.) ^ ® A avea O cunoştinţă exactă de 
felul de a fi, de apucăturile cuiva, a şti cum' este:, 
aşa l-am onnosout de clnd era copil; am ounosent îndată ce 
poamă este f ® A înţelege, a pricepe,, a şti să vor
bească (o limbă) K ® A deosebi între mai mulţi, 
a distinge: al ajima tntr'o virată clnd să potlşl deosebi 
albul de negru (Pann) t ® t A recunoaşte: eu Insă-ml era 
să tl-o spui, duoă n’al flvolt să ounoştl (isp.) ţ[ ® ® A fi 
recunoscător, a-şi arăta recunoştinţa: scăpati-mă, 
şl pe urmă, bun a Dumnezeu, olu şti eă cunosc şl eu (r.-cod.) .

2. vb. refl. ® A şti cine sau cum este el însuşi: 
cunoaşte-te pe tine însuti K ® A fi cunoscut, a pricepe 
cine sau cum este: prietenul bun la nevoie se cunoaşte; 
omul se cunoaşte după lapte K ® A face cunoştinţă: 
nu ştie Insă oum să tacă ca să se cunoască cu Ilul împăratului 
(ISP.) K ® A se vedea, a se observa, a se pricepe: se 
cunoaşte cit de oolo, oă eşti străin [lat. COgnoScSre].

GUNOSGATOR 1. adj. verb. cunoaşte tH 
© neodnoscAtqr.

2. sm., ounoscAtoabe f. ® Gel ce, aceea care cu
noaşte f ® Gare se pricepe bine Ia ceva.

GUNOSGtIT 1. adj. ® p. cunoaşte Kf © 
necunoscut t ® a iBoa ~ ouiva, a-i da de ştire, a-i 
comunica.

2. cunoscut sm., cunoscuta (pî.-te) sf. ® Per
soană pe care o cunoaştem: dau la mese şl la ospeţe 
ounosoutHor şl erletenllor. Iot dsp.) ţ| ® ± CUNOSCUTA
sf. Gantitate a cărei valoare e dată KH © necu
noscuta.

3. cunoscut sbst. Geea ce se cunoaşte: a merge
de la la necaDosoat.

GUNOŞTEMŢA (pî.-te) Sf. ® Ştiinţa pe care o 
avem despre o persoană sau despre un lucru, idee, 
noţiune: a avea >vde ceva, a şti, a fi aflat ceva; a aduce 
la a face cunoscut, a da de ştire tt © necu-
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Fig. 1679. Cunună 
de lauri.

HOŞtdjtA t © Facultatea de a c u n o a ş t e, de a 
distinge: ounoştinta binelui el a r&uini H @ t Recu
noaşterea, faptul de a recunoaşte, de a admite un 
lucru: pe nebunul nn-1 aduci la — ipann) V @ Îq de 
cauză, cunoscînd bine ceea ce zice sau face cineva 
t ® Relaţiuni cu 0 persoană: a lace ~ ou cineva; 

legase ounoetlnţe ou neguţători de peste Dunăre (i.- GH.) I ® 
Persoană cunoscută, cu care sîntem în relaţii: eo 
veche © pl. Ştiinţă, învăţătură : are ounoetlnţl vaste. 
t GUNTENI... = CONTENI...

CUNUNA (cunun) 1. vb. tT. ® A căsători, a uni 
prin căsătorie punînd. In timpul ceremoniei re
ligioase, cîte o cunună de flori pe capul mirilor 
® A servi ca nun Ia o căsătorie; nu se cuvine ca 
călugărul sau călugăriţa... să ţie cununii la nuntă adică 

cunune (prv.-mb.).
2. vb. refl. A se căsători; se oununarft tăclnd o nunta 

da se dusese vestea dsp.) [lat. coronare].
cununa (pî.-uni) sf. ® Coroană de flori sau 

de frunze: o de mărgărltărele era aşezată pe fruntea el 
netedă (emin.) ; Din spini ţl-au făcut (vlah.) : ' de lauri, 
coroană de frunze de laur cu care se împodobea 
capul învingătorilor sau poeţilor (i®| 1679); ®; 
cele din urmă raze ale soarelui 
par o de flăcări (vlah.) ®
Coroană din rămurele de 
prun, de mirtă, etc. frumos 
împodobită ce pune preo
tul pe capul mirilor cînd 
îi cunună U ® Legătură de 
cepe, de căpăţini de ustu- 
roiu, etc. împletite împre
ună; cepele... se fao^v la oare 
oăpăţlnlle stau pe laturile cununii (pamf.) ţj ® împleti
tură (orizontală) de nuiele de-a lungul .gardului:
ounonlle, ca să fie Îndesate, se bat cu malul. ipamp.i 
® t Coroana suveranilor ţ ® Coroana de la 
piciorul calului 1) ® Trans. ® cununa anniui, ziua 
de 1 Septembrie, cînd începea anul pe vremuri 
f ® Lanţ de munţi: măgurile cenuşii ale Parln- 
gulul aloătuesc cununa muntoasă a judeţului Oorj (VLAH.)
t ® Bucov. (VOR.) BS pl. Tălpile războiului de 
ţesut t ® Maram. e4 Grinda principală la o 
clădire de lemn pe care se razimă tot acope
rişul casei (brl.) f ® * = coronişte ţf ® ♦ 
floabea-cunonu = CURCUBEU ® [lat. corona].

CUNUNIE sf. ® Căsătoria religioasă: cununia 
se celebra la amlazl la biserica enorlel (I.-gh.) r ® Cununa 
care se pune pe capul mirilor cînd se săvîrşeşte 
slujba căsătoriei: ttnăra fecioară se arătă... cu de flori 
pe frunte (odob.) [cununai.

GUNUNIŢĂ (pi.-ţe) s/. ® (Hm. CUNUNĂ îl ® ♦ 
Mic arbust cu flori albe ce creşte pe stînci (Spiraea 
ulmifolia) K ® #• = saschiu k ® ţ = ple-
VAITA H ® #. =, CORONIŞTE.
Hă CUPA1 (pl.-pe) sf. O® Vas de băut, pocal, nă- 
Strapă 1680): să împle cupele cu vin şl-om le<a fră

ţie de cruce (em(n.) 1f ® Trans. Ul
cică: cupele, ulcele mici In nu
măr de 30-60.... după cimunle se Îm
part fetelor şl nevestelor inal tinere 
(PAC.) Ii ® Pahar cu picior, toarte 
larg la gură, în care se bea de 
obiceiu şampanie ([®] 1681) K ® 
fS, Mic vas de lemn oare se leagă 

de nişte aţe dea
supra găleţii în 
care se mulg oile 
( [V 168?): Întoarse

litru şi jumătate: 11 mal dădu o de fărlnă (ret.) 1] ® 
Maram. t Vas pentru măsurat lichide, de aproape 
un litru, azi ieşit din uz (brl.) t ® ♦ cuPA-VAcrt, 
plantă cu tulpina acăţătoare, cu flori mari aibe 
ce seamănă cu zorelele (Calystegia) (j® 1685) lf 
® f cţTPE pl. Plantă cu tulpina foarte scurtă care 
face o singură floare albastră-azurie; creşte prin 
păşunile de la munte (Gentiana acaulis){M 1684) 
[lat., c u p p a].

GVPA* sf. Una din colorile 
roşii la cărţile de joc (® 168,3)
[ngr. xoona]. 
t GUPAR 

sm. t Boi’eri- 
naş care avea 
Slujbaşă toar-

CUN-
cup:

upă.
Fie. 1684. Fig. t68ş. 

Cupa*vacii.
ne vinul la masa Domnului: mal biae oiu spune... 
llbr să tmple cupele cu vin (emin.) [c U p ă.]. 
t GUPARIE sf. t Slujba, demnitatea de c u p a r.
t GUPEA (pl.-pele) sf. — CUPţSU (p ; oelegantă 
Intra In stradă (6LV.).
t GUPţjŢ sm. ® Neguţător: pe cine dintre le- 

nati ori or prinde, sft-1 tunză ridiche (Car.) ^ (D iroîl. 
Negustor de rînd, precupeţ [vsl. k upicl]. 
'GUPEU (pl.-euri) sn. ® Trăsură cu patru roţi, 

închisă, în formă de cub:
cu cal ([Şj 1686); automobil (ÎBl 
1687): untallt se plimbă Intr’an

Fig1. 1686. Cupeu. Fig. 1687. Cupeu automobil.

Fig."i68o. Cupă de
argint a logofătului Fis. 1681. Fig. 1682.

Tăutu (1600). Cupă. Cupa.
-capul... lără să zică un cuvlnt de mulţumire baciului ce-1 În
tinse onpa <oN.) 11®^. Căuş, blid, ciutură Ia roata mo
rii de apă: cărăbuşii... tnoep a se invtrti In Jurul sulului... 
ca şi cupele de la roata unei mori (mar.) 0 Trans. Mă
sură de capacitate, pentru solide de aproape un
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cu coroană de marchiz (Dlvr.)Ii® rlîlV1^*Comnârtiment 
special al unui vagon de drum de fier, cu o singură 
banchetă aşezată în fund [fr. c o u p e].
OCUPI (-pese) vb. tT. Olten. ® Aprinde, a sui'prin: 
de: l-a cuplt tocmai ciad nu se aştepta ţj ® A Încolţi 
şi a bate straşnic: pe panduri I-au cuplt rău Turcii Ia 
munte (r.-codI) 1J ® A strlnge prea tare aţa, cînd se 
coase, astfel că cusătura se încreţeşte (ciaus.) 1; ® 
Băn. A face creţuri, cute, la o pinză [srb. k u piti], 
'CUPID adj. Lacom (de avere, de ciştig), pof

titor, nesăţios de bani [lat.].
'CUPIDITATE sf. Lăcomie, poftă de bani, ne- 

saţiu [lat.].
OCUPIT adj. şi sm. Sglrcit, avar: tată-său era 
un d'ăla de-şl mlnca de sub unghie (rv. crg.). 

GUPIŢA (pL-ţe) sf. K) dim. CUPA ®. 
'CUPLA (-piez) vb. tr ^ -A lega între ele două

Fig. 1688. Cuplu.
vagoane sau un vagon ou locomotiva [fr.]. 
'CUPLET (pi.-ete) sn. % Strofă dintr’un cintec:



Fig. 1689. Cupolă 
(S'ta Sofia).

Fig, 1690. Cupola ciiirasată.

CUP- ne Înveselea cu splrltnoasele ce adăoea... la clqtecele de 
ID A Olodft (l.-GH.) [Ir.].

ULrrXA * GUPLETIST sin. 0 Gel ce cînta cîntece u- 
şoare, cuplete, pe o scenă.

•CUPLU (pî.-piuri) sn. ® 15 .Sistem de două forţe 
paralele, egale şi de sens 
contrariu, aplicate la a- 
celaşi corp solid t ® iflSitt 

, Aparat pentru a cupla 
(igl 1688) [fr. c o u p 1 e].,

•cupola (pî.-le) sf. ■
® ^ Boltă sferică ia o 
biserică (p 1689) t ® 
mi ş. Un lei de acopere- 
mînt în formă de boltă, 
căptuşită cu fier, deasu
pra turnurilor de la for
tificaţiile unei cetă
ţi sau de la unele 
vase de războiu (H 
1690) [fr.].
•CUPON (pî.-oane) 

sn. ® ftest dintr’o
bucată de stofă: nn 4*^—

. —' dc mătase a' ®
Tichet de dobîndă ti
părit pe clileriLc acţiuni sau obligaţiuni şi care 

'se taie afară la scadenţă spre a putea li încasat 
51 ,®' O ~ de loiă. bilet de intrare într’o lojăi de 
teatru [fr.].
OCUPRINA tw COPRţNA.

CUPRINDE, COPRINDE (-ind) vb. tr. ® A prinde 
cu amindouă braţele, a apuca: se aiipi de bătrină; o 
onprlnse pe d.upă glt cn braţele (dlvr.) f ® A apuca, a 
prinde de jur împrejur, a învălui: au trimis oa sa-i 
onprlnză pe toţi, să-i prlnză (N.-cost.i ; a-1 * somnul, a fi 
prins de son 111, a adormi: somnul o cuprinse îndată, si 
liabar n’avea de ce tacenoră-sa (Crg.) ; » cu ochii, cu pri
virea, a vedea tot de jur împrejur: si atitea erau incit 
nu le puteai coprinde cu ochii dsp.) ţ[ ® 0 A-1 » mila, 
dorul, mirarea, Irlca, spaima, etc., a fi prins de un Sen
timent de milă, etc. 1[ ® A umplea de tot, a nu 
lăsa nici un loc gol: turmele coprlnseră casa, Infăşnrară 
curtea, încinseră satul (dlvr.) ţ[ © A ocupa loc întin- 
zîndu-se cit mai mult: Nu ’nceta In lături tot să se In- 
tlnză, Să se mal lungească. Ioc să mal coprinză (PANni "
® A pune stăpînire pe ceva, a ocupa cu puterea, 
a cuceri: In cetăţile pe care ei Ie coprlndeau, nu mal lăsau 
piatră peste piatră dsp.i ţ| ® A avea în sine, a con
ţine: sub ştefan cel Mare, Moldova coprlndea şl Bucovina 
şl ’ntreagă Basarabia; eorlsoarea Iul coprinde mal multe ne
adevăruri [lat. c o m p r e h 6 n d ă r e].

CUPRINDERE. COFBţNOERE sf. ® Faptul de 
a cuprinde 1[® Ocupare, cucerire if ® Con
ţinut.

Cuprins, coprins i. adj. ® p. ouprpide hh 
© NECUPRpfs 51 ® Apucat 51 ® Ocupat, cucerit 51 
® Avut, cu stare, cu dare de mînă: si atita ora 
de cuprins de 's>au umplut munţii de turmele... lui 
(CRG.); trecem prin Vădeni, sat vechlu, harnic şl ooprlns

' IVLAH.).
2. (pî.-suri) sn. © întindere de jur împrejur, 

ţinu t, loc.: tn tot cuprinsul e un farmec care ne spune 
c'am păşit pe pragul unei alte Inml ivlah.i ; să omori ba
laurul acela ce blntne coprlnsurlle de la Lerna dSP.) 5f © 
Locul pe care-1 .stăpîneşte cineva, avut: bietul 
ţăran nu mal era stăptn pe casa, pe vitele şl pe cuprinsul
lut dSP.).

■ cuprinzător, coprinzător adj. ® verb. 
cuPRţNDE 51 ® Care coprinde, care conţine; scurt şi 
coprinzător, în puţine cuvinte, dar care coprind totul.

•CUPROS adj. ■e X Care conţine cupru.
•CUPRU shst. o Aramă [lat.].
CUPŞOARA (pî.-re) sf. dim. CPPA1: Iii bun şl ne 

dă cite o — de lapte (ret.) .
CUPTOR, Mold. Bucov. CDPTIQR (pf.-oare) sn. ® 

Boltă de zidărie, care se încălzeşte bine cu lemne 
spre a se coace într’însa pîinea la brutărie ([®| 1691) 
sau în casă ([a] 1692) f ® încăpere, despărţitura 
dintr’o maşină de bucătărie unde se coc cozonaci, 
prăjituri, etc. 51 ® ~ de cărămizi, construcţiune 
specială cu foc central şi înnăbuşit unde se

ard cărămizile 51 ® ~ de var, constnicţiune de zid. 
In care se încălzeşte piatra de var spre a o preface[în 
var (işj 1693) 51 ® Construcţiune la o fabrică care se 
încălzeşte la o tempe-

Fig. 1691. Cuptor 
de brutărie.

Fig. 1692. Cuptor.

ratură înaltă, spre a putea topi metale; numită şi 
înalt ([®| 1694) 51 ® Trans. _ ^

Sobă dc zid *1 © Cantitatea >. 
de pîine cc se coace dinlr'o- 
dată într’un cuptor: pînă 
mllne dimineaţă să-ml mănlncl 
nouă cuptoare depline, 11 porimcl 
Împăratul dsP.) 5! ® 0 © Cuptor

Fig. 1693. Cuptor de var. Fig. 1694. Cuptor înalt.

sau luna Iul Cuptor, luna Iulie: începuse acum căldurile 
lui Cuptior iGN.) [lat. c O c t n r i u ml.

CUPTORAŞ (pi.-ase), CUPTOREL (pi.-ele) s?l. 
(iim. CUPTOR.

CUPTORI = COPTORf.
OGUPTORÎE sf. Trans. (dens.) Acoperămînt de 
lemn care adăposteşte cuptorul. 
OGUPTORIŞ sbst. Trans. cuc.) Săpătura din fun
dul groapci, la o parte, în care se aşază coşciu
gul [cuptor].
OGUPTORIŞTE sf. Trans. oue.) Casă acoperită, 
dar ou pereţii încă nelipiţi [cup t or]. 
OGUPTORIŢA (pi.-te) sf. Băn. (vic.) Cuptor 
mai mic făcut de-o parte lîngă gura cuptorului 
de pîine.
OCUPTUG sbsi. Trans. (pşc.) 0 Căptuşeala cămă
şilor'ţărăneşti.
OGUPTUŞI... = cAptusj...
•CUPUlA (pi.-le) sf. ♦ Potiraş în formă de de- 

getar, alcătuit din numeroase frunzişoare mărunte 
lipite între ele, care se află la baza ghindei de ste
jar şi altor frunte (^ 1695) [fr. < lat.].

GUR (pi.-ruri) sn. Partea musculoasă din
dărăt, mai jos de spinare. Ia corpul omului şi al 
animalelor, şezut [lat. culus]. 
t GURA1 (cur) 1. vb. tr. ® t A curăţi 51 ® A 
curăţi de coaje (poame, 
ouă, etc.); a curăţi de 
foi porurnbul 5[ ® t A 
face curătură, a curăţi 
de rădăcini (o pădure 
tăiată): clăoaşnl s& nu 
poată să facă curătură fără ^ 
voia Înscris, a stăplnulul co- 
prlnzătoare unde şl olt loo 
să oure (LEG.-CAR.) 5[ ® t A Fig. 1695. Cupule; a) de şte-

' ' cj ^ ~nimici, a prâpădi. jarj b) de alun; c) de fag.
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2. vb. refl. t A se scuza, a se desvinovkţi [lat. 
c u r a r e],

GURA2 = Ctm42. 
o CURA2 - cubea:
'GURA1 (pl.-re) s(. Tratarea, căutarea, îngri

jirea’unei boaie, mijioc de vindecare [fr.].' 
t CUrA”, cţTRE (onr) vb. intr. ® A alerga ^ © A 
curge: pIonA de curâ atară şl bate vtnt creţ.) [lat. c U r-
r 6 r e].

'CURABUi adj. Ge se poate vindeca llf © In
curabil'[fr.].

'CURAGIOS, 'CURAJQS adj. Cu curaj, plin de 
curaj tu © NEOURAGIQS ,[fr.].

'GURAGIU, 'CURAJ 1- s6st. ® Dişpoziţie a su
fletului care ne face să înfruntăm cu îndrăzneală 
primejdiile, să îndurăm cu resemnare restriştile, 
bărbăţie: vru a&-şl tacă seamă singur, dar n’avu curaj
(ISP.I . ,

2. interj, pentru a îmbărbăta pe cineva: cu
raj! [fr.].

CURALICE S/. ♦ ® = BUREn-DE-CONOPpjA ţ 
® = BURE TE-CREŢ [C U r 6 a],
QCURALNIC m- CURELNIC.
ţ CUR'AMA sf. Colectă: era sigur că Iznatul avea să 

alerge unul la altul ca să tacă 
~ (i.-GH.) [ngr.].

CURAR (pl-are) sn. ®
Cureaua de la hamuri care 
trece pe la partea posteri- 
oară a calului; numită şi 
,,bucar’’ sau ,.vînar” ([S]
1696) t ® Trans. cdens.i ^
Soîndura de la răsboiu pe 
care şade ţesătoarea [cur],

CURARISI (-Isesc) vb. 
ti-, şi refl. A (se) vindeca, 
a (se) lecui, a (se) tămădui 
[ngr. xooiapui].

GURAST (R)A = colastra.
GURAT 1. adj. ® p. cura1 t ® Fără murdă

rie, fără pete: apă ~ă; rute ~e tt ©NECURAT, SIUR- 
DAR f ® (I) Nepătat, căruia nu i se poate im
puta nimic: cu cuget — t ® Limpede, desluşit: <*-ă 
socoteală t ® Firesc, normal: Işl dete cu părerea că aci 
nu putea să tie lucru ~ irsp.i ; casa asta., nu e <»ă, se petrec 
lucruri nefireşti în casa asta, umblă stafii prin ea t 
® Sincer: vorbă —-ă; adevărul — 0 Cinstit: mal bine
sărac şi1® ®: a scăpa cu tata a scăpa teafăr, 
fără a păţi ceva 1f ® ® Lunea ~ă. Lunea după 
Duminica lăsatului de brînză.

2. adv. ® Nu alta, nu altfel, întocmai, adevărat:
şi-a tost o nuntă CQ ’u poveşti (vlah.) ; credeai » că-1 o 
moară stricată (gr(g.) ; aşa, chiar aşa ţ ® Limpede, 
desluşit, lămurit: lîspuse ~ ce căuta nsp.) ^ ® Sincer: 
spane-ml ce ai pe suflet.

3. sbsL g' Faptul de a cura porumbul: odată, chemat 
la s'a tăcut bolnav (lung.i .
'GURATEiA (pi.-Ie) sf. rt Sarcina curato

rului [fr.].
'GURATIV adj. ? Lecuitor, vindecător, tămă

duitor [fr.].
GURĂTOARE tm- CURATOR.

'CURATOR sm. rt Persoană însărcinată de jus
tiţie să supravegheze interesele unui minor eman
cipat sau să administreze o succesiune vacantă, e- 
pitrop [fr.].
t CURATOR I. adj. verb. curA2. Care curge, cur

gător: pre apa Tlbrnlul, curătoare tu marea Albă (m..cost.>; 
acest Izvor de apă dulce şl pururea curătorlu (ev..gov.).

2. CURATOARE sf. Hîrdău mare în care curge 
vinul din teasc sau din călcător; numit şi ,,dejă”:
Qo argat scoteă spirt dlnti’an poloboc şl-I vărsa intr’o 

, (D.-2AMF.).

GURATURĂ (pî.-turl) sf. t ® ♦ Loc curăţit de 
pădure şi de rădăcini şi făcut apt pentru cultură: 
mai 'nalnte de a se apnea'cineva de sttrpltal unei pădurl> 
de lăont curăturl (ion.) ; cum ouiătează botezul pre om de 
toate păcatele carele le-a lăout (prv.-mb.) ; prin Urini, prin 
grădini si curăturl umbla <oon.) % ® Trans. ^ Ceea ce 
rămîne în ciur după ce se cerne grîui; numit şi 
„codină”; grăunţele cari cad prin ciur, cînd se 
cerne grîui (vic.) [b u r a1].

GURAţa, curAti (curăţ) ţ. vb. tr. ® A face 
curat, a scoate murdăria, petele, etc.: hainele 
de pral; ^ grădina de buruieni; pomi! de omizi; o*2 casa; 
®~ do păcate 1f ® A scoate coaja, solzii: ~ouă, 
nuci, mere, peşte | ® A despuia: de averi jl ® A 
înlătura, a alunga, a face să dispară, să plece: 
* ţara de hoţi'; las’ că te curăţ eu de acolo: hotărî să cureţe... 
calea aceea de orl-ce oaste duşmană (odob.) ® (p) A lua 
viaţa, a omorî: dacă-l prindeam pulndu-ml loc, spui. In 
Irlca Iul Dumnezeu, că-1 curăţăm (br..vn.) H ® F A fura, 
a şterpeli: . •

1. vb. refl. ® A se face curat; ®: a se ~ de păcate 1[ 
4) -A şe scăpa, a se cotorosi'de cineva sau de ceva: 
Ţiganul nu ştia ce să facă ca să se curăţească de băiat (SB.); 
ce n’a tăcut el ca să se cureţe de bube P (isp.).

GURAţEL, -ţjcA adj. dim. curat. ® Destul 
de curat f ® Drăguţ, frumuşel: eram tinăr, curăţei 
şl obraznic, mal mult obraznic decit cnrăţel (Car.) ; se vede 
a tl fost o urâţică In tlnereţele el (isp.). '

GURAŢţlNIE sf. ® Calitatea, starea lucrului 
curat, lipsă de murdărie: curăţenia domneşte In toate 
părţile mănăetlrll (bol.i ; cnrăţenia aerului dsp.i r ® F): 
curăţenia de suflet IISP.I ; vorbea din cnrăţenia Inimii (I.-gh.) ; 
curăţenia Iluziilor mele (DLVR.) H ® IK © NECURĂ
ŢENIE, MURDARJE t ® 6D Ş. Purgativ: pentru se ia 
numai toarte puţină făină de carlu (mar.) [C U r ă t il.

gurAţi **- curAţa.
GURAŢIGA m- curăţel.
GURAŢIE sf. ® Curăţenie: aceasta-' luare şl 

aceste locuri bine întocmite (SB.) j[Tf © NECURAŢ|E
® © Curăţenie de suflet, neprihănire, nevinovă
ţie: curăţia el de tată (EMIn.) [curat].

GUrAţiTQR, -toare 1. adj. verb. cUrAţj.
2. sm. f. Cel 'ce, aceea care curăţă:de haine.
GURB i. adj. A

Care nu e nici drept 
nici format din linii 
drepte, încovoiat în 
formă de arc: linie —ă,
(1697); suprafaţă —-â, 
suprafaţa oare nu e nici 
plană nici compusă din- 
tr’o alcătuire de supra
feţe plane de dimensi
uni apreciabile: cercul 
e o supraţaţă —'ă.

2. OURBA (pî.-be) Sf.
® A Linie curbă: elipsa 
este oDunărea, lărgită, 
taie o —r In ţărmul românesc
(VLAH.) T ® rfl«Al înoo- 
voietură a şinelor (de 
drum de fier, de tram-

CURA
CURB

Fig. 1697. Linii curbe.

Fig. 1698. Curbă de şine.

Fig. 1699. Curba temperaturii corpului unui bolnav de . 
friguri tifoide (temperatura luată la orele 6 seara 

şi la 6 dimineaţa).

vaiu, etc. ([Hj 169P) ţ @ Pr. ext. Linie care des
crie fazele succesive prin care trece un fenomen: 
cui'ba temperaturii 1699) K ® Linie care uneşte 
o serie de puncte stabilite în urma unui calcul 
sau determinate prin observaţiune: curba urcării 
şl scăderii leului, leturllor etc " ® Curba ufvelulul, 
linie care rezultă din intersecţiunea terenului cu 
un plan orizontal; se întrebuinţează pentru a fi
gura relieful solului [fr.].
’GURBA (-bez) vb. Ir. A face curb, a încovoia 

[fr.].
'GURBA curb.
'GURBATURA (pl.-turi) sf. f Deşelare, du-

371



Fig-. 1700. Curbetă.

<|r L$ABÂ-DE- =

Fig. 1702. Curcan.

CURB- rere de şale; osteneală mare cu dureri In tot corpul
CURE '■f'^CUHBETĂ (pî.-te) s/. Miş- ^

care elegantă a calului care 
ridică picioarele dinainte îndo- 
mdu-le suii plntece (d] 1700)
[Ir.].

^ *CURBUjIN(IU) adj. A Al
cătuit din linii curbe (j|] 1701)
[Ir. c u r V i 1 i g n el.

CURBINA sf. f^SIredel 
mare al dulgherului în lormă 
/de semicerc, numit şi „c oarbă” sau „sucală” 
(•»■ d 1261).
•CURBURĂ 

(pZ.-ri) sf. inco- 
voietură [Ir.]

CURGĂ (pi.
-ci) s/. ® i Fe
meiuşcă curca
nului; ® F: CB 
O ^ plouată, 
beatA, lipsit de
curaj^, fără via- Fig# I,0I. Linii curbilinii,
gă; (g): 8 ajunge 
de riBui curcilor, a ajunge Să rîză de-el şi cei mai
mici sau cei mai proşti lf © ------------—
fumAbitA [sl.].

CURCAN sm. ® i Pasăre 
de curte, originară din Ame
rica de Nord, cu o guşă roşie 
ca focul, care se umflă cînd , 
animalul e tntărltat (Melea- 
gris gallopavo) (d 1702): se 
umfla ca un -»• II © ^ MQTIJL- 
~ULUI m- MOT: — NăSUL-ODB- 
CANtlLUI = BUSUIOC-ROŞU1 H ©
jF Supranume dat doroban
ţilor romăni în campania din 
1877-78, din cauza penei de 
curcan ce purtau ia căciulă:
Ne daae nume de .*'1 Un hltru bun de glume (Alecs.) •[ ®
® Gardist [cure ăj.

CURCĂNAŞ sm. dim. CURCAN.
CURCĂREASĂ (pL - esc) s/. Păzitoare de 

curci (GR.-N.).
CURGI ... = CORCI...
CURCiOAICĂ (pi.-ce) sf. dini. CţTRCA: de S-t4 

Mărie o să talu curcloalca a mal grasă (Dlvr.).
OGURCUBĂTĂ, OURCUBŞITA... = CUCURBAtA...

CURCUBEU, O CUHCUBAu (pi.-bee) sn. ® © 
Meteor în formă de arc 
imens, de colorile pris- 
mei, care se arată pe 
bolta cerească cînd ra- t»' 
zele soarelui se resfrîng 
in picăturile de apă 
care plutesc în atmos- , 
feră (d 1703): Un brtu (J 
de loc pe cer s’arată. Iar noi 
tl zicem curcubeu (coşa.); 
pr. ext.: soarele aprinde
curcubee In norul de pulbere I7°3* Curcubeu,
oe se ridică ivlah.i ; pabare de cleştar pe ale căror dungi 
lumina lămpii joacă In mici ouren- 
bee (DLVR.) ţ[ ® ♦ Plantă, cu 
flori mari, roşU-purpurii, nu
mită şi „barba-împăratului”,
,,floarea cununii”, „flocoşele” 
sau ,,flocoşică” (AgrosUmma 
coTonaria) (d 1704).

CURCUBEE, CUROUDPS, =>
CORCODUŞ.

. O GURGUDINĂ=COROODINA.
CURCULEŢ, cUROULUZsm.

4 = qIrgAritA [big. k o - 
k O 1 ă z a.]

CURGUT sbst. X Un fel de Fie- I7°4- Curcubeu, 
terciu: cine are piper mult, pune şl n » (gol.) [ngr.< 
tc.].

CURDUC Bw CORDUC.
CţfRE 'wm- OURA2.

Fig. 1706.
Curea de
bnciu.Fig. 1705. Curele.

Mold. Tr.-Caro. ® ♦ Varză,

CUREA (pî.-reie) s/.?®* âşie de piele lungă şi 
îngustă (d 1705, 1706) f © Cingătoare îngustă 
de piele; şerpar: nu-l încape cureaua de plntecoşl ce slnt 
(CRG.); ®: a-1 (Ine ~ua, a cuteza, a avea curajul, a'ise 
bizui: mal cearcă şl altădată, dacă te (Ine cureaua (GN.)',f,© 
Păşie lungă şi îngustă de pămînt: o — de moşie, o 
sfoară de moşie H ©
T^m ^ de transmisi
une, curea, care slu
jeşte la transfor
marea unei mişcări 
circulare în alta tot 
circulară al cărei ax 
este, paralel ' cu al 
celei dintliu (d 
1707) H © ♦ iarba- 
OURŞXEI — NAOARA 
® [lat. c o rrîgia].
O GUREGHIŞTE 
sf. ^ Loc semănat 
cu cu r e c h i u.
OCUREGHIŢĂ 
(pl.-te) sf. Bucov.
(MAR.) % = ALBILITA
[curechiu].
OCUREGHIU sm. 
t ® 4; fluture-db-
CURBCHIU = ALBILITA
Hat. c o 11 c u 1 u s].

GURELAR sm. V 
® Cel ce face sau vin
de curele, hamuri,
6tC-

CURELĂRIE sf.
® Meseria, atelierul, 
prăvălia curelaru-
I u i ţ[ © Marfă fabri
cată de curelar.
O CUBţîLNIG, CURAl- 
NIC (pl.-lce) m.Băn. ®
Mică plasă rotundă, cu 
un baston lung, cu care 
copiii prind fluturi, pă
sărele, peştişori, eto. t 
© Coteţ de găini [comp. srb. k urij ,,de găini11 
şi bg. kurelnikO, rus. kurillnikfl].

CURELUŞĂ (pl.-te) sf. dim. CUREA: ~ unsă, 
sub pămint ascunsă (gor.), {ghicitoarea despre,, şarpe”).
•CURENT 1. adj. ® Curgător: apă »-ă f © Dc 

acum, actual, prezent: anui~; lunară H ® Care 
are curs: monedă -~ă ţ| ® De toate zilele, comun: 
alacerl ţ| ® Obicinuit: scriere *ă H © '^ Preţ 
listă de preţurile mărfurilor la un moment dat H 
© Metru —; măsura unui lucru numai în lungime II 
® V Cont socoteală care stabileşte creditul 
şi debitul între doi comercianţi sau între un ban
cher şi clientul său TI ® V Ml°& — s, catastif în 
care se înscriu, fără a Ie clasa, toate operaţiunile 
unui comerciant.

2. sm. ® *.5. Curgere, curs, direcţiunea în care 
curge o apă: a Innota In contra -.-ului r © ."/ Pr. anal. 
-r electric, electricitatea care se propagă într’un 
circuit: continuu, acela al cărui sens e bine de
terminat, iar intensitatea aproape constantă; 
alternativ, acela al cărui sens şi intensitate var 
riază repede şi periodic; curenţi poiiiazati, sistem 
de mai mulţi curenţi alternativi de aceeaşi in
tensitate maximă, intensitate pe care o ating pe 
rînd, în mod periodic; indus, curent care se 
produce sub influenţa unui magnet sau a altui 
curent, care ia numele de ~ inductor: de polari-,
zare, curent de sens contrar curentului principal 
într’un element galvanic sau voltametru datorit 
modificării chimice a celor doi poli, curent care 
micşorează intensitatea curentului produşi cu
renţii de acumulatori sînt curenţi de polarizare
II © * Curent! marini, porţiuni din mare care au o 
mişcare proprie şi care o străbat fără a se amesteca 
cu celelalte valuri: acesta.' (.= Golfstream), sau mai 
bine zis acest Iluvlu de apă caldă, curge prin mijlocul ocea
nului cnm curge o gtrlă pe-o cimple (i.-gh.) ţi ® Aer în 
mişcare care străbate un-spaţiu restrîns: incbide

Fig. 1707. Curele de 
transmisiune.
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fereastra, oă se tace ^ © A pane, a (Inea pe olneva In
a-1 pune în cunoştinţă; a ti tn a) a avea cuno
ştinţă, a fi bine informat: străinii sint aşa de pntln In 
en ce se produce la noi (Vlah.) ; a nu fi Înapoi CU O lu
crare, cu ţinerea registrelor, etc.

a. (pi.-te) sn. înlănţuire de idei, mişcări de 
opinii care, la un moment dat, sa propagă liitr’o
mulţime: stătnlanpeRege... să cedeze <~ulul popular (i.-gh.) ; 
el simte In sală un * simpatic care-l atltă verva (vlah.) [fr. 
c O u r a n t].

CURGĂTOR ady. vrrh, CURGE HH © neccr- 
GATpR ® Care curge: dcsgn-ml era satnl nostru cu 
Opana cea trumos curgătoare si limpede ea orlstalnl (Crg.i ^
® ® Natural, firesc, uşor, care nu arată vre-o 
trudă din partea scriitorului: stii —; are traza... 
onrgătoare a omului ratlnat, care se joacă ou condeiul ivlah.) .

CyRGE (curg) vb. inlT. ® A se mişca în direc
ţiunea povîrnişului (vorb. de lichide): are să mal
curgă apă pe girlă APA ; 91 ploaia onrge batjocoritoare 
Fa sdrente vechi (vlah.) ; 0: dacă nu curge, tot pică 
dacă nu e mult, tot mă aleg cu ceva: desi ieaia mea 
no e vre-o treabă mare, dar de nu curge tot pică (i.-gh.) ; ©: 
curgea graiul din gura Iul ca mierea dsp.) U © A veni 
grămadă din toate părţile, a năpădi: pe clnd curgeau 
pe sesurlle Dunării puhoaiele de barbari (vlah.) ; cum se ansi 
de această hotărtre a Împăratului, Începură Q la peţitori 
(lep.); din crănglle copacilor încep săgeţile să curgă (vlah.) ; 
sn început a — tnrnlclle cu droaia (Crg.) ; toile de zestre 
curgeau de la tel de tel de împăraţi (isp.); 0: capul să 
trăiască, că belele «urg ev BELEA II © A piCura, a se 
rostogoli pe obraz: II onrgean laorămlle cit pumnul; 
se trudiră de curgeau sudorile de pe el ea bobul (odob.) ţ[ ® A 
circula: slngele onrge tn vinele noastre; ®: viată nouă 
curgea prin vine (GN.) "I © (F) A tace să curgă stnge, a fi
pricina unui războiu, unei încăerări sîngeroase H 
© A lăsa să iasă afară lichidul: vasul, oaia, butoiul 
curge II ® ® A se revărsa: portUe zllel se deschid el, In 
valuri, curge lumina pe văl (VLAH.) [lat. c U r r e r e].

CURGERE s/. ® Faptul de a c u r g e: ~a 
apel ii @ t Curs: an Impărtit anul după -~a soarelui el a 
18 luni (N.-cosT.); de vreme, răstimp.
‘CURIAli adj. De curie; atu-»’, stil de cance

larie [fr.]. I
tCţlRIE sf. ® ^ Diviziune a tribului la Ro

mani 11 © ^ Local unde se aduna senatul roman H 
® ^ Senatul unui municipiu H ® Guvernul pa
pal: curia romană H ® Trans. ri Tribunal [lat.].

'CURIER sm. ® K1 Gel ce duce depeşile sau 
scrisorile, factor, _ ©.poştaş: n’a sosit încă —ui ? 
(aleos.)H © E To- ( talul scrisorilor care se
trimit sau se pri- / mese dintr’odată t ®
Cel însărcinat de .j guvern, de un suveran, să

Fig. 1708. Curierul Ţarului în timpul războiului din i87'7 
(după o stampă).

ducă în grabă anumite scrisori confidenţiale la 
destinaţiune, olăcar, ştafetă (|®] 1708): aştept din 
osas In ceas să pice .vul rusesc de la Ţarlgrad (I.-gh.) H 
® Dare de seamă: <»ul modei; —ui teatrelor H ® 
Nume pe care l-au adoptat unele jurnale sau 
reviste: curierul de ambe sexe [fr. courTier].

*CURIERIST sm. ^ Gazetar care face cronica, 
dările de seamă, etc. [fr.].
'CURIpN sm. ^ ® Preot care prezida la săr

bătorile şi la sacrificiile fie-cării curii romane H 
© Căpetenia unei curii [lat.].
'CURIOS, -04SA adj. şi sm. /. ® Care doreşte 

mult să descopere ce e rar sau interesant: e un
om cate vrea să adlncească toate tainele natnrll H © Care
doreşte să afle, să cunoască, să vadă toate: prea 
eşti ; a arunca o privire onrloaaă H © Ciudat: o aven
tură onrloasă;— lucru [lat.].
'CURIOZITATE Si. ® Dorinţa de a afla, de

a cunoaşte, de a vedea H © pî. Lucruri rare, CUR0-
demne de văzut: am pornit să vizitez curiozităţile ora- io., 
şuiul (i.-gh.) [fr.]. UUKIVI

CURţND 1. adj. Grabnic, scurt: In —s vreme 11 
Învăţă ceea ce trebuia să facă (pann).

2-. adv. In scurt timp, iute, repede;^in—, peste 
puţin timp; de —, de puţină vreme, nu de mult 
[lat. currăndu m].
t CURÎNDA vb. refl. A se grăbi [c u r î n d].

OCURLĂ =' corla.
O CURM sbst. Olten. Funie scurtă cu care se leagă 
vitele tn loc de căpăstru, în spcc. cînd se duc la 
păşune; bucată mică de frînghie [lat. vulg. 'e o r- 
mus< gr. xop[L0(; „bucată11].

CURMA (curm) 1. vb. tr. ® A tăia în două de-a 
curmezişul: se treziră atrtuglndu-se In braţe, de-al tl 
crezut că braţele le curmă trupul (dlvr.) f © A tăia: 
a InCQut a — aeourea jur Împrejurul bobtll (mar.) 1[ ® ®
Apune capăt: Răul nu pot să-l curme (Alx.) ; — tirul 
vietii, — viata, — zilele, a lua viaţa, a pune capăt 
vieţii: 9’apol e mlşelnlc lucra singur zilele să-tl curmi 
(VLAH.) t ® A reteza: se repezi şl lnlndn-1 sabla, II 
curmă capul (bol.) K ® A tăia şirul, a întrerupe:
— vorba; — tăcerea; o viforoasă şuerătură a vlntului II 
curmă povestirea (odob.) H ® A încinge, a lega de-a 
curmezişul: eu să-tl dau părul pe spate; en să tl-I curm 
pe la mijloc c:o panglică albastră (DLVr.) H ® A strtnge 
prea tare, ca şi cînd ar tăia in două (uorft. de o 
sfoară, de o legătură, etc.): mă curmă găitanul (ALECS.)H 
© A frînge; a lua puterile: ce să facă el, că-l curmase . 
foamea de flăminzi ce erau (se.).

2. vb. intr. A înceta.
a, vb. refl. ® A se frînge în două; a se speti:

cercevelele ferestrelor se curmau subt presiunea zidurilor 
vechi (EMIN.) n © A lua sfîrşit, a înceta: după opreală, 
se cormă şl pomenirea Iul. adecă nu-1 mal pomenesc 
(PRV..MB.); VIntui Iar se curmase (grl.) ; uu an Întreg să nu 
se mai curme betla tsLv.) H © A se tăia şirul, a se în
trerupe: glasul I se curmase pe Ioc (Alecs.) [lat. vulg. 
’cormare <gr. xopfKzCu) „a tăia în bucăţi11].

CURMAL sm. 4 Gen de palmieri, al căror 
trunchiu, gros de .80-50 cm. 
diametru, ajunge pînă la o 
înălţime de 20 de metri; a- 
cest frumos arbore creşte 
în Africa de nord şi în A- 
sia apusană; fructele lui, 
dulci şi gustoase, numite 
„curmale’’, alcătuesc hrana 
obicinuită a popoarelor din 
aceste ţinuturi (Phoenix 
dactylilera) (IHj 1709) [cur
ma 1 ăl.

CURMALĂ (pî.-le) sf.
♦ Fructul curmalului [re
făcut din pl. curmale< 
sg. 'curma<tc. khormâ].

CURMARE sf. Faptul 
de a (se) curma; între
rupere, încetare: porunci... 
s& tln& chipul aceste tărft în 
foc (ISP;) ft © NECURMARE.

CURMAT adj. Qp. CURMA nn © NECURMAT 
t © Tăiat; frînt H ® Spetit.

CURMĂTURĂ (pi.-turi) sf. ® ^5- Valea care 
curmă continuitatea unui munte, formînd o 
trecere prin munţi: din stingă, de subt onimătma unul 
deal, vine rlul Bahna (vlah.) H ® Locul unde se curmă 
ceva, retezătură, cotor: tot de la dinsa 1 se trage 
şl curmătură (corpului albinei) oe o are acuma (mar.) ; 
aş 'fi pntnt atunci e’o retez (coada) de curmătura el
(ODOB.) 1f © pî. / Dureri de şale, de mijloc, la 
femeie, care preced durerile facerii.

CUTOVIEIU (pî.-eie) sn. ® Bucată de funie din 
coală de teiu: umbla totdeauna desculţ şl mijlocul Iui era 
Inclas cu un — de telu (ON.); cu tele cu curmeie, din tele 
din curmeie, din (cu) bucăţi, din (cu) clrpitliri; că
ruţa ml, deşi era ferecată cu tele, cu curmeie. Insă era o că
ruia brmă (CRG.i; a lega telu de— sau tele de cur
meie (mar.), a găsi lela de—(GN.), a aduce, fa găsi) pre
texte, a căuta chiţibuşuri ca să scape H © — de vită, 
mlăfliţă, nuieluşă tăiată din tulpina viţei [curm].

lămym

Fig1. 1709. Curmal.
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CURM- OCURMETE sm. Olten. = CURMţliU (î).
I IPT CURMEZIŞ i• cidv- (D Mai adâSBQi in 

UUix I loc'. fldî/\,'dintr’ojjarte într'alta ^n'sensuJ
lărgimii, de-a latul: înaintea noastră se iveşte In mai 
tntMn O'dunffă, o coamd gâlbuip şl creată ivlah.) ; ţl nomăial 
vinele albăstrui orrlte tn *ul timplelor (DLVR.); trecu lacul 
de-a -vul şl se atundă In codri 16N.1; ®: tmpreiuiările l-au 
stat tot In cale iisp.) *[1 ® Pieziş; se uita spre (e- 
clor, parc'ar fl vrut eă-i ceară ceva (D.-zamf.) r @ Cruciş şi — 
In cruciş şi *n de-a lunşlş şl ^ (SB.i; de-a lungul şl de-a
-~ui (i.-GHo, cle-a lungul şi de-a latul, tn toate direc
ţiunile:. se punea şl cruoiş şl —■ ca să-şl ocrotească lăptn- 
rlle (isp.i ; se duse in cruciş 11 n —- In toaiă Împărăţia (Dlvr.) .

g. adj. Aşezat de-a latul: brlul de asemenea e 
simplu, In dungi —e IVOR.),

3. (pt.-işuri) sn. ® Peîndură, stinghie bătută de-ii 
curmezişul altor seînduri t ® Puntea ferestră- 
ului, chinga oare leagă cele două braţe ale fere- 
străului li ® Drum de-a curmeziş: trecea ~ul clm-
plllor (ALECS.I.

+ GURMEZIŞA (-isezj vb. tr. ® îA abate 
® A tăia de-a curmezişul, a trece un drum 
de-a curmezişul: an lup bătrln... tml curmezlşă dru
mul (GN.). .
t GURMEZIŞAT adj. ® p. CURMEZIŞ* ţ ® ® 

în două Înţelesuri: cuvintele.
OGURPĂN .tr CţTRPEN.
OGURPATOR = CÎBPATOR.

GyRPEN,’ OOURPAn sm. * ® Mlădiţă lungă 
de viţă sălbatică sau de altă plantă agăţătoare 
care-şi caută sprijin în- 
colăcindu -se de al te p lanţ e 
sau de ori-ce Intîlneşte în 
cale: 11. băga Intr’o groapă 
plină cu jeratec cu curpenl de 
viu sălbatecă (i.-Ga.); un cni- 
păn nnmal era cit butucul rotii 
şl mal şl de gros (flor.j ţ| ® 
vrej de dovleac sau de 
castravete H ® Plantă a- 
găţătoare, numită şi ,,cur- 
pen-alb”, ,,curpen-de-pă- 
dure”, ,,viţă-albă”. sau 
,,luminoasă”, cu flori albe, 
mirositoare, dispuse în 
panicule: creşte prin pă
duri, prin tufişuri şi pe 
lingă garduri (Clematis 
vUalha) (g ,1710) t ®
CPBPEN-DE-MPNTE, plantă 
agăţătoare, numită şi ,,curpeniţă”, cu flori soli
tare, mari, violacee sau albe, plecate îii jos; 
creşte pe stînci (Clematis alpina) [alb.].

GURPENI (-eneac) lib. Tejl. A se încolăci ca 
carpenul.

GURPENIŞ (pî.-lşurl) sn. ♦ Lpc unde cresc 
mulţi c u r p e n i.

GURPENţŢA (pt.-te)s/. ^ = CţTRPEN -DE -MţTNTE. 
O GţfRPIN (E) - CţTRPEN.

*GURRIGULUM VITAE sbst. Notiţă care 
conţine datele importante din viaţa civilă, so
cială şi intelectuală a unui candidat [lat.].

GURS (pi.-suri) sn. ® Curgere, mişcarea apei 
n rîurilor, a pîraielor; ®: » da a lăsa să eprgă, 
a da drumul: n da.» liber lucrărilor ® Tot 
drumul străbătut de un fluviu, de un rîu li ® ,.X 
Direcţiunea unei ape curgătoare: a abate »ui unul 
itu ţj.® I) Şir, urmare, înlănţuire: a urmat »ul vic
toriilor sale li © -b Mişcarea reală, sau aţîarentă a 
unui astru.: »ui soarelui ţi ® ® Mers, direcţiunea 
unei afaceri: -»ul trebllor; In tot »ul lucrării; Incrnrlle 
au luat nn alt» ţ © ® Durată, interval, succesiu
nea timpului: in »ul zilei; In »ul anului; In »ul vieţii; 
lungă fu noaptea, fiindcă voinicul II oprise »ul (isp.i ţi
® 1- Şir de lecţiuni asupra aceleiaşi materii:
»ul de logică al Iul Tltu Maiorescu era ascultat de nn 
auditoriu numeros Tratat care cuprinde o
serie de lecţiuni asupra unei ştiinţe: » de geolo
gie ţ; ® Credit, valoare, trecere: moneda aceasta 
nu mai are » ,11 ® V Preţul actual al mărfurilor 
al rentelor, al valorilor: »ui pietli; »ui Bmsel ţj ® 

^ Indicarea orelor de plecare şi de sosire

Fig. 1710, Curpen.

a trenurilor, vapoarelor, etc.: »oi vapoarelor [lat. 
c ur s u s, în mare parte ou accepţiunile fr. cou r s].

GURSA1 (pf.-se) sf. ® Unealtă, maşină, laţ 
de prţns şoareci sau alte animale vătămătoare 
(i^ 1711, 1713): cela ea va Întinde laturi sau va În

gropa cnrse, pentru să vlnpadse

Fig. 1712. Cursă de vulpi.

Fig. 1711. Curse de şoareci.
jidanii, luci san vulpi ippv.-LP.i H ® ® Mijloc viclean 
de a prinde pe ci
neva, de a-1 da 
de gol,' şau de a-i 
face rău : a întinde 
cuiva o »; a prinde 
In »; a cădea '{şau 
a da) In »: ambii 
voevozi meditară o 
stratagemă şl Întin
seră o » In care 
lesne căzură, vrăj
maşii (bAlc.i ; nu cu
noştea la sufletul el ce stnt Ispitele şl cursele dragostei
MSP.) .
’GURSA5 (pi.-se) sf. ® Drum, distanţa de la 

un lo'c la altul ou trăsura H © Drum, alergătură: 
am avut mnlte cnrse de tăcut r ® Plata pentru un drum 
făcut cu trăsura sau cu alt vehicul; plata pentru 
un drum tăcut de un comisionar, etc.: i-am plătit 
cursa K ® Alergare, întrecere de iuţeală între cal, 
etc.: cursele de primăvară; ourse de obstacole; curse de 
trap [fr.].
t GURSA3, mai adesea pl.

GţntSE sf. Pastilă mirositoare de 
origine orientală: o cătie de argint 
din care ieşea fum de ndagaclu şl de 
curse (i.-GH.) [ngr. xoopot <, tc.].

GURSAR sm. @ Gel ce tace 
şi vinde curse (de şoareci), 
vase de tinichea, etc. ([1] 1713)>
‘GTJRSIER sm. Fugar, cal 

mare şi frumos [tr.].
‘GURSIV 1. adj. Scris re

pede, în ’luga condeiului: sori-
soare

2. cuBSţVE Sf. pl. # Litere 
aplecate, numite şi italice 
:(,■( 1714) : abrevlatlunlle (adj. sm. Fig. 1713. Cursar.

Caractere cursive
Caractere cursive
Caractere cursive

Fig. 1714. Litere cursive.
prep. etc.) din acest dlotlonar slut tipărite ou» [tr.]. 
t GXJRSOARE sf. ® t Curgere, curs: cursori de 

ape; » de ani 11 ® t Scurgere, scursoare 1f ® Curent: 
»a ce tlra pe Mlbal si 11 Împingea In Ardeal era puternică 

iBALc.) [lat. c u r s O r i a].
’GUR'SQR sm. ffl "fi Dispozitiv care alunecă 
de-a lungul unei gradaţii şi care permite citirea ei 
exactă li ® tf Pir mobil prin depărtarea căruia se 
pot măsura diametrele aparente ale astrelbr [fr.]. 
t GURSTJRĂ (pf.-surl) sf. Maram. ipap.) Scurgere, 

scursoare [lat. cur sur a],
OGURT adj. Trans. Băn. Scurt (decoadă): găină 
»ă (RET.) [ung. k u r t a].
*GURTA (-tez) 1'. vb. tr. A tace curte.
2. vb. refl. A primi să-i facă curte [după tr. 

c o u r t i s e r], ,
'GURTAJ (pf.-aje) sn. tgs (i) Profesiunea cur- 

tierului H’® Plata dată unui curtier [fr.]. 
GURTE sf. ® Spaţiul descoperit, împrejmuit
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cu gard sau cu zid, în jurul unei case H CD Casa 
boiereasca (la (.ara): au trăit boiereşte, nu intr’un bor- 
deiu,, ol intr’o -»• mindră (SB.i 1| ® Persoanele care 
locuesc într’o casa boiereasca: toată boieroaaoă 
ttăeşteiinistităeibogată(D.-zAMF.)^ ® Palat domncsc.pa
latul unui suveran: a loet primit la H ® Domnul, 
suveranul, împreună cu familia sau cu suita lui: 
—a şl-b luat reşedinţa la Sinaia © CF)' Măguliri adre

sate cuiva, atenţiune deosebită arătată cuiva (in 
spec. unei femei) spre a-i plăcea, spre a-i cîştiga 
favoarea: a face »: supărat pe lemel că - nu-i mal primesc 
~a (NEGR.) lf ® rt Tribunal superior: şi pr. ext. 
membrii unui astfel de tribunal: ~a de Apei, tri
bunal superior unde se judecă apelurile făcute în

• contra sentinţelor tribunalelor de primă instanţă;
ou Juraţi, cîte una In lie-care judeţ, judecă, la 

intervale determinate, crimele, delictele politice 
sau de presă; ~a de casaţie■«- CASAŢIE; .«marţială 
MAETTAIii «a de Conturi ev CONT K ® ☆ 0 «a soa
relui, cearcăn In jurul soarelui: dacă soarele are cear
căn In jur e semn de ploae, dar dacă cearcănul, numit 
si «a 'soarelui, e mare, e. a secetă (grm.) [lat. vulg. 
•cîirtem < cohortem].
CURTEAN 1. sm. Persoană care trăeşte la 

Curtea domnească sau care e primită adesea Ia 
Curtea unui suveran: gtrilclul talnltli prin care au Ieşit 
Intr’o noapte Domnul şl curtenii de-au scăpat teferi (vlah.) .

2. cuHteanA (pl.-tene) sf. Doamnă care trăeşte 
la Curte pe lingă o suverană: curtenii sl curtenele fără 
vorbă s’au închinat pin’ Ie pămint (Car.) .

CURTENI (-enesc)i. vb. ir.(D tA introduce pe ci
neva la Curte H © A curta, a face curte; si ei s'o
cercat să mă curtenească o bucată de drum, dar geaba (ALECs.) .

2. vb. refl. t A intra în slujba- Curţii domneşti:
Sl-au lăsat oasa şi s'au dus de s’au curtenit la Hanul 
(N.-cosT.) [curtean],
•CURTENIE s/. politeţă, afabilitate [cur

te a n, după'fr. c o u r t o i s i e].
CURTENITOR 1. adj. Politicos; ieşea din prăvă

lie, petrecută de «ul bogasier (rl.) *1*’ (C NpCUKTENITOR. 
2. adv. Cupoliteţă:sărntă«mlnadcamnelMorol(DLVR). 
a. sm. Cel ce curteneşte, curtezan; încredinţară 

taina lor unui « (Emin.i [c U r t e nj e].
OCURTEŢ adj. OHen. (ciauş.) ® Curtenitor, poli
ticos K ® Iscusit, indemînatec [cu rte].
•CURTEZAN, *CDBTIZANl. sm.® Curtean: curte- 

sanll au profitat totdeauna de slăbiciunea omnească, la adă
postul oăreia nu au fost totdeauna Domnii noştri (I.-gh.) 'j 
@ Persoană care face curte unei femei; tinerii curte
zani se adună pe calea cea mare din Pera (BOL.).

2. 'curtezana, 'oubţizanA (pi.-ne) sf. Femeie 
cu moravuri uşoare: Cu zlmblri de curtezană şi cu ochi 
blsericoşl (Emin.) [fr.].

CURTICICA (pî.-icele) Sf. dim. CURTE.
'CURTIER sm. V Agent care, în schimbul 

unei plăţi de atîta la sută, cumpără, vinde, pla
sează,fonduri sau face o- 
peraţiuni de bursă pen
tru o altă persoană [fr.].
•curtina (pl.-ne) sţ.

H Zid drept care leagă In
tre ele două bas
toane ale imei for
tificaţii (^ 1715)

• [fr-].
•CURTIZAN 

ew-CURTEZAN.,'
OCURTUBEŞ sm. Băn. i Păsărică nuniilă de 
obiceiu ,,ocbiul-boului”.

, t CURUGIU sm. Soldat turc care şi-a făcut ser
viciul militâr'şi e întrebuinţat pentru paza ora
şului [tc.].

CURUIU »a- coRonr.
•CURUL adj. Scaun 

scaunul de fildeş al înal
ţilor demnitari romani (js]
1716).[lat.].
t CURVND ădv. Băn.

TranS. C u r î n d.
CyRVA(pl.-ve)s/. ® Fe- Pi 6_ Scaun curul. 

meie necinstită care-şi vm- 6 
de trupul 1 ® i = pescar-(de)[vsl.].

Fig. 1715. Curtină.

CURVAR adj. şi sm. ® Desfrînat ţi ® Adul- CURT- 
ter, care calcă credinţa conjugală [vsl.]. r'i IQ

CURVAsARI (-ărosc) vb. tT. A duce o viaţă 
deslrînată, [c u r V ă s ă r i e].

CURVAsARIE sf. Viaţă desfrînată [căr- 
V ă â ă r i e, refăcut (lupă cur vă]. ,

CURVI (-vesc) vb. intr. ® A duce o viaţă des- 
frînată i[ ® A călca credinţa conjugală [c u r v ă].

CURVIE sf. ® Viaţă desfrînată 1 ® Adulter, 
călcarea credinţei conjugale 
[curvă].
•CURVIMETRU (pl.-tre) ■ 

sn. Instrument cu care se 
măsoară lungimea liniilor ' 
curbe pe hîrtie ([H 1717)
[fr-]- ' .

cusAtoreasA (pi.
-ese^^o/flf.cnsATORlTA'pi.-te) Pi Curvimetru.
sf.® Femeie care are meseria 
de a coase albituri, rufe, etc.

CUSĂTORIE sf. ® ® Meşteşugul de a 
coase albituri 1 ® Atelierul unde se cos rufe, 
albituri.
OCUSATORIŢA »*- cusatoreasa.

CUSĂTURĂ, OCUSUTURA (pi.-turi) s/. ® Fap
tul de â'coase T| ® Meşteşugul de a coase-ţj ® Fe
lul cum un lucru e cusut ţ ® Innădirca prin coa
sere a două bucăţi de stofă, dc pînză, etc. sau a 
două lucruri deosebite: tale încetişor ciisutura de la 
mfneca Iul Mogorogea (crg.) f| © Flori sau alte podoabe 
cusute pe o pînză, etc.: mlnlclle largi, de pe caro scli
peau sus cuButuriie ou aitiţe (grig.) @ n--, împreunarea 
a (louă făşii de pînză de vetrelă [lat. c o n s u - 
tura].

CUSCRĂ tw CUSCRU.
CUSCRENIE, cuscRţE sf. Legătură de ru

denie între cuscri: nu mă nebuul atlta cu ciiscrenla 
(RET.); pune-ţl pofta ’n culu despre cus- 
crie cu mine (alecs.).

CUSCRIŞOR sm. ® dim.
CUSCRU H ® a’Plantă acoperită 
cu peri aspri, cu frunzele cu 
pete albe, cu flori roşii, apoi vio-^, 
lete, mai rar albe, numită 
,,iarba-plumînii”, ,,plumînări- 
că”, ,,mierea-ursului”, e_tc. (Pul- 
monaria officinalis) (^j 1718).

CUSCRU sm., cuscra (pi.
-re) sf. ® Tatăl (mama) sau 
fratele (sora) unuia din soţi în 
raport cu tatăl (mama. fratele, 
etc.) celuilalt soţ H ® Unul din 
socri în raport cu celălalt socru, 
t CUST sbsl. Viaţă [c 11 st a], 
t CUSTA 1. vb. intr. Trans. A trăi, a li în 

viaţă.
2. vb.tr. Trans..\ lăsa să trăiască, a ţinea în viaţă;

Dumnezeu să te custe! custă-1. Doamnei (CORV.) [lat. 
constare].
'CUSTODE sm. ® rt Persoană în paza căreia 

se încredinţează un obiect pus sub sechestru H 
® Funcţionar subaltern la o bibliotecă care su
praveghează eliberarea şi restituirea cărţilor în 
sala de lectură [lat.].
ţ CUSTQR(IU) = COSITQR: să lei vai de custorlu 

al var de plumb, să le freci amlndouă Împreună (drAgh.).
CUSTURĂ (pi.-turi) sf. TF0 ® Limbă de cuţit, 

asemenea unei dălţi, mai adesea de formă drept
unghiulară, cu tăişul la capătul de jos, întrebuin
ţată la diferite unelte :_la masa de tras doage, la 
strung. Ia rindea, etc. (i®) 1719) ® Fierul coasei K
© Pînză ferestrăului de lajoagăr 1] © Unealtă cu 
care se retează stupii 
(D 1720) H® Cuţit fără 
mîner; cuţit cu mîner 
de lemn ţ ® Cuţitul 
cizmarului (®] 1721) T[
® Maram. Briceag ţi © 
f ^Cuţit prost, netă- 
iosj stricat: Işl rădea barba 
CU O >*'de brlclu t&orltft de el
(SAD.) ^ ® Băn. Maram. -V^ Fig. 1719. Custuri de rindele

Fig. 1718. 
Cuscrişor.
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cus-
CUT

rîpă prăpă«-

Fig. 1720. Custură.

Colină ce are forma unei custuri; 
tioasă [apare şi în unele 
linibi slavice; probabil e 1—v 
Împrumut de la Români].

CUSUR (pl.-nrurl) S/l. ®
Ceea ce lipseşte unei per
soane sau unui 
lucru spre a fi de- 
săvîrşit, lipsă,me
teahnă, defect; @): 
nu e om fără ; 
se dete sfoară In (ară 
de Ai’Ul ce avea Împă
ratul (I6P.) ; halna-ţl 
vine bine, n’are nici
un'^'f © Rest de 
bani: ceea ce lip- .
seşte pentru îm- F,e- I7^'- Custură.
plinirea unei sume; mi-i va da miine (pann> T| 
(D ® F: ~ aubtlre, aluziune fină: on un subţire 11 
tăcea să priceapă că are să lle lerlolt iisp.i [tc.].

CUSUT 1. adj. p. OOăSE Hlf © Nţ!CUSUT.
2. sbst. Faptul de a coase, coasere: "ui rutelor; ma

şină de
CUSUTVRA wm- CUSATUBA.
CUŞAC sm. Stinghie groasă, lemn dreptun

ghiular, mai subţire decît grinda. întrebuinţat în 
construcţie [tc.].

CUŞCĂ (pl. cuşti, cuşte) s/. d) Coteţ; dacă 
al Intrat tn », trebne să clntl codoşeşte (ret.) f ® în
chisoare cu gratii de fier, unde stau fiare sălbatice 
(iBl 1722): umbllnd de colo plnă colo ca o Ilară In(D,-ZAMF.)

Coteţ, culcuş, adăpost pentru cîine, iepuri, 
etc.: In cea
laltă purta o

de Iepu
raşi de oasă
(ODOB.) H ®
Un fel de 
chioşc sau 
frunzar lii 
care stau 
de măn în
că Evreii 
la sărbă
toarea de 
toamnă,nu- 
mita ,,săr
bătoarea Cuştilor” (Sukoth), care cade la 15 Tişri 
^ ^ Un fel de grătar de nuiele, numit şi,,coteţ”
sau ,,leasă”, în care se bate porumbul li ® © F 
Casă proastă, cocioabă, bordeiu [rut. kuCka].

CUŞCyş sbst. 'A Boabe de aluat de făină 
de grîu oare se întrebuinţează în bucătărie, 
gătindu-se cu grăsime şi cu sos de găină [tc. 
k u s k u si.
OGUŞMÂ (pî.-me) sf. Mold. Bucov. ® .a Căciulă; 
Furtlnd opinci, şaman, i(ari Şl cnşma pe-o nieche (alecs.j 
t ® Ban. 0 Manta lungă, fărămîneci, cu glugă, ce 
se poartă pe vreme rea şi mai ales de păstori (uub.i 
11®, Băn. 0 Petec mare şi gros, ţesut din canură cu 
care se înfăşoară copiii peste scutece (liub.) [rut. 
vsrb. k u 6 m a].
OGUŞMELIE sf. Olten. Bordeiu în pămînt; co
cioabă.
OGUŞMETEsm. Olten. Bucată, codru iciauş.) (vîrc.). 
OGUŞMUŢA (pl.-te) sf. dim. opşuA.

CUŞNIŢA m- OUJNIŢA.
OGUŞTiyG = COŞCIUG.

GUTA'(pI.-t8) sf. ® îndoitură, urma lăsată prin 
îndoirea unui postav, unei pînze, unei hîrtii, etc.:
cutele veşmlntnlul ascund slnn-1 leoloreşc (odob.) ; ©: nici 
O <«>’ a fflndulni, nlol o asoanzătoare a Inimii na mal e In pu
terea mea (d.-zamf.) ; marea Încropită se Îndoaie In cute de 
smarald (dlvr.) H © Sbîrcitiiră.

'GUTANEU adj. ^ Care priveşte pielea: erup- 
ţlone catanee [ir.].

CUTARE, t CUT^RELE pwn, şi adj. dem. {gen.- 
dat. ont&rul, outăruia; pî. catari, cutare, gen. cnt&ror, ou- 
t&rora;—/. sg. cutare, gen.-dat. out&rel, cutării, cntărela, 
outărlla; pl. cutare, cutări, gen.-dat. cutăror, outărora].
Arată fiinţa sau lucrul pe care nu voim sau nu

Fig. 1722. C. Cuşcă.

Fig. 1723. Cute.

putem să-l numim mal precis: pasă să ucizi pre cutare 
om sau să bat 1 pre cutarelecPRV.-LP.i; Asta e podnl'V, ăsta e<^ 
han, Colea şade un domn mare, Iar dlnooacl ^ ban (panni ; 
la ori lucru s'a tăcut mare prăpăd de oameni; s'a tăcnt 
pre gustai cutărula, dar s'a făcut mare Jertfă de popor (isp.); 
şl-1 spuse In taină că pe vlrf de deal, lingă ^ teln este o 
comoară Îngropată (ON.) [lat. eccum-tale m].

GUTAriţA pron. dem. 0 dim. cutase:
sdrl, -V, de sullă In Al loc (DLVr.).
O GUTGUDEŢA, OUTCUBEZA = COTCODAC!.

GUTGURIG W CU- 
CUEIG.

GUTE sf. Gresie, pia
tră (ie ascuţit coasa, şi 
alte instrumente tăioase 
( 1ai 1723); cutitnl pre —' se 
ascute (CANT.) [lat. cote m].

*GUTER (pJ.-re) sn. ^
Corăbioară cu un singur 
catart şi cu pînze ([a] 1724)
[engl.].

GUTEZA ( -tea) 
vb. Ir. A în(irăzni:na 
cuteza să-şi arate fata 
dinaintea Împăratului 
(ODOB.); cine cutează să 
spună adevărul, poate 
lesne umbla bătut ca 
mAria (ZNN.) [lat. vulg. Fi c
cottîzare< gr.]. ng. 1724.

GUTEZANŢA (pi.-te), CUTBZ4RE sf. Făptui de 
a cuteza; îndrăzneală: ei mcştenlse de la tată-săn 
cutezarea, Iuţeala şl meşteşngul mintii (isp.i UD © NU-
cutezanţa.

CUTEZATOR, -toare adj. verb. şi sm. f. cu
teza. Care cutează, îndrăzneţ: se repezi cStre ~U ti
neri şl... II cprl In Ico (odob.) r"i © NECUTEZATQR.
o CUTI! interj. Strigăt cu care semînă viţeii (ciaus.)
(R.-COD.).
OGUTI (-ţese) vb. tr. A abate viţelul de la vacă 
să nu mai sugă [cu ti].

•GUTIGULĂ (pi.-le) sf. £) Membrană foarte 
subţire dar 
foarte rezis
tentă,carea- 
copere smal
ţul dinţilor 
[fr.].

CUTIE
sf.® Lădiţă 
de lemn, de 
metal sau de 
caSton, 
capac (i®i 
1725); parcft 
e scos din 
se zice de o 
persoană gătită
tata gdtltd, de

V7777

Fig. 1725. Cutii 
îmbrăcată foarte curat:sau

se p&rea c&

SCRISORII

Fig. 1726. 
Cutie de scri.sori.

^ Fig. 1727.
C. Cutia mesei.

era sceaşă din —' (şez.) TI © L>C — de serlşori, cutie în
care se aruncă scrisorOe de trimis prin poştă sau 
în care factorul depune scrisorile la domiciliu 
(|Hj 1726) II ® Cutia milelor, cutie în care se strîng 
milosteniil-3 pentru săraci ţi ® £) cutia eraniauA, ca
vitatea osoasă, ţeasta capului în care e aşezat 
creierul f ® Sertar de dulap, de masă, etc.: cutia 
mesei ([®] 1727) ţ[ ® Jde rezonantă, cutie ce 
se adaugă diapazonului pentru a întări sunetul 
pe care-1 emite ţ[ @ fi ... ie rezistentă, aparat
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pentru măsurarea rezistenţei opuse unui curent;' 
este formată dintr’un sistem de rezistenţe izolate 
ce se pot lega între ele cu ajutorul unor fişe ţ 
® ® rt Parchet [tc. k u ty],
O GUTIER sm Olten. (ciauş.) Tolbaş, vlnzător am
bulant de mărunţişuri [cutie].

cutioara (pl.-re), outiptA (pi.-te) s/. (Hm.
CUTţE.

GUTNIE s/. Ptofâ cu faţa de mătase şi cu 
dosul de bumbac ign.) : era gătit c'un antereu de In 
olabuce ign.i [tc. k u t n i].

GUTRA (pi.-re) ş/. ® (pj Femeie care îndeamnă 
pe a’iteie la desfrînări, mijlocitoare intre îndră
gostiţi : oum B& lle el ocărit de o ^ de muiere 1 <isp.i ţ| 
® Bărbat sau femeie care umbiă ou făţărnicii, cu 
minciuni, trădînd şi pe unii’şi pe ăiţii: cutra de Leah, 
dnpă ce-el sără Inima cu ruşinea ce păţi Ştefan (Isp.) [ngr. 
nouTpa ,,căpăţlnă”].

CUTREER sbst. Faptul de a cutreera:
Papura se mişcă ’n freamăt de al undelor (EMIn.i .

CUTREERA (-eer), Afo/rf. Bucov. CUTRIF.BA (-ier) 
1. vb. tr. A străbate în lung şi în lat, a colinda 
de la un capăt la altul, a perinda: călugări de ai Popei 
cntreerau ţările si cercau eă le papistăsească'(isp.) ; cutrle- 
rlnd asa lumea, au dat, Intr’o pădure, de o curte foarte fru
moasă (SB.l. ,

2. vb. refl. A se perinda: să ne cercăm a descurca iţele 
istorice prin care s’a outreerat această legendă (odob.) [lat. 
c O n t r i b u 1 a r e].

CUTREMUR (pl.-ure) sn. ® Faptul de a (se) 
cutremura, tremurătură: fl apucă un » de sclrbă, 
adnclndu-şl aminte de cele ce păţise dsp.i ţ| ® (de pă-

ş. I

Fig. 172S, Cutremurul de la Messina (Decembrie 1908).
mint), mişcare violentă care sgudue cu putere 
scoarţa pămîntească ((Bj 1728): cei mai mare-»' care 
0 surpă tu cel din anul 1778 (BOL.i .

CUTREMURA (-mur) 1. vb. tr. A face să tre
mure, să se înfioâre, să se sgudue.

2. vb. refl. ® A tremura din toate puterile: se
cutremură carnea omului ofnd se gtndeste la grozăvenia aceea 
IISP.) ţ[ ® A se Sgudui; răcnea de se cntremuran codrii 
iisp.); s'a cutremurat păm<ntnl ţ[ ® A se înfiora, a SC
îngrozi: Nn de moarte mă cutremur, ___
cl de veşnicia el (Vlam.i [lat. Con-
t r 6 m u 1 a r e].

cutremurător adj. 
verb. CUTREMURA. Care cutre
mură, sguduitor; înfiorător;

CUTRIERA 1»- CUTREERA.

Fig. 1729. Cujite: i. de masă; 
2» de bucătărie: A. miner; 

B. muchie; C. tăiş.

Fig. 1730. Cuţite cu mî- 
nerele şi tecile scuip* 

tate (Transilvania).

GUTROPI, CUTRtlFI ww COTEOPJ. 
GlCUTURISJ (-iseac) vb. Tef. Băn. = COTOROSI.

CUŢA sf. = cu TU2.
CUŢIT (pi.-ite) sn.® Instrument de tăiat, alcă

tuit dintr’un miner şi dintr’o lamă tăioasă (IB] 1729, 
1730):de bucătărie; de masă; de vlnătoare; -ţ])' lim
ba muierii cu două ascuţişuri (znn.) ; (T) : a II la .»-e, a fi 
în mare duşmănie: au fost multă vreme la -»e cu dlrecto-

Fig. 1731. Cuţitoaie.

rul şl cu familia acestuia (Car.) ; 0: a-i ajunge .^ul Ia os 
{sau la Rit), a-i ajunge suferinţa sau răbdarea 
la culme; (£): a avea plinea (sau pita) şl .^ui In mină, 
a avea toate mijloacele, toată puterea la îndemînă:
acu dumneavoastră slntetl tara, cum se zice, plinea şt-»ul 
(i.-GH.); acuma ml-1 pita şl -».ul tu 
mină (SB.) H ® Lovitură de cu
ţit; (p : a-1 da un -»- prin inimă, a 
simţi deodată o durere, o su
părare mare ţ] ® A1 (P, Jun- 
ghiu (mai ales în cap): intr’una 
din zile eram bolnav... de (Dlvr.) ; 
descintec de -» *| ® Instrument 
de lemn, de os, de fildeş sau 
de metal cu care se tale hîrtie, foile unei cărţi, 
etc. U ® y Fierul lung al plugului care taie pa- 
mîntul înaintea brăzdarului, şi-i înlesneşte astfel 
lucrarea •[ ® 15 La balanţă, prizmă triunghiulară 
care mişcîndu-se uşor în jurul uneia din muchii 
face ca balanţa să fie cit mai sensibilă [c u t e],

CUŢITA (-itez) vb. tr. f (p) A junghia, a pro
duce junghiuri, a împunge ca un c u ţ i t.

CUŢITAR sm. ffi Cel ce face, vinde sau ascute 
cuţite, bricege, foarfeci, etc.

GUŢITArie s/. © V ® Prăvălia sau atelie- 
rulcuţitaruluilf® Meşteşugul cuţitarului 1[ 
@ Obiectele ce fabrică sau vinde cuţitarul.

CUŢITAŞ (pî.-Bşe) sn. ® dim. cuţjt H ® Bri
ceag.

CUŢITOAIE sf. ® fip3 Instrument tăios, de 
diferite forme, adesea cu două minere de lemn, În
trebuinţat de dulgheri, de rotari, de dogari, de 
potcovari, de tăbăcari. etc. pentru cioplitul şin
drilelor, spiţelor de roate, doagelor, copitei, pen
tru raderea pieilor ([®j 1731): strnjea cu untitoaia 
lemne pentru spiţe de roate iGRrG.i; pielea o oirmneşte ou 
cutltoala, pentru a o ourătl de cărnurile rămase pro 
dinsa (ION.) 5) ® = (S)VÎRLUOA [cuţit].

CUŢIT OI (-oesc) vb. tr. A ciopli, a netezi, 
a rade cu c u ţ i 1 o a i a: înă cutltoala (şi) inoepn 
a-şl ■»' osia (FLOR.f.

CUŢITOIT sbst. IT” Faptul de a c u ţ i t o i.
GUŢO'VIjAH iw- P. IST.
CU'ţ'U11 interj. Strigăt cu care se chiamă clinii 

şi mâi ales căţeii.
CUŢU2 sm. (invar.) Căţel: face nebunii, zice că e — 

lui cel mic şl se gudură ivlah.i ; Mold. F: să fin sau să-m 
zioi —, dacă..., să nu-mi zici pe nume, să mă tratezi 
Qa pe un cline, dacă...: de-olu mei luneca Lipoveni de 
azi înainte, să-ml ziceţi-»’ ialecs.i [cu ţu1].
O cuţubaturA = codobatura.

CU'VENţ (se cuvine) vb. refl. unipers. ® A fl 
dator să i se dea, să i se facă, a-i reveni de drept: 
dete fle-cărula partea ce I ee cuvenea ţ] ® A trebui (sub 
raportul social, moral sau religios), a se cădea, 
a fi permis: nu se cuvine să vorbeşti astfel părinţilor tăi 
[lat. convenire].

CUVERTA = COVERTA.
•CUVERTTJRA (pL-turi) Sf. Acoperemînt de 

pînză, de mătase, de dantelă, etc. ce se pune dea
supra aşternutului unui pat [fr.].
•CUVETA ipl.-te) sf. ® 15 Capătul de jos al 
tubului unui barometru, unde se 
pune mercurul H ® 'Vas de fontă, 
de porţelan, etc., in formă de 
pUnie, fixat In perete, dedesubtul 
unui robinet; de fundul cuvetei e 
prinsă ţeava de plumb, prin care 
se scurge apa ([s] 1733) ţ] ® M 
Farfurie drep- 
tunghiulară 
întrebuinţată 
la diferite ma
nipulări a cli-ţ 
şeelor fotogra
fice (ii 1732)
[îr-l- Fig. 1732.

CUVIIN- Cuvete.
CIOS adj. şi
adt?.'® Cu cuviinţă, pUn de cuviinţă, cum se 
caile, cum se cuvine: ei 11 mulţumi-» ibr.-vn.i ţ ® 
Potrivit, convenabil: găsea ea cuvinte destul de cnvlin-

CUT-
CUV

Fig. 1733- 
Cuveta.
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CVI
0 M W_ cloase cu care sfi închidă anra cea mal tacfara nsp.i "l*!

© NţictrvnNoios.
cuviinţa s/. ® Ceea ce se cuvine a face 

(în spec. Jn societate), purtare conformă cu ce
rinţele unei bune societăţi: dopa nn ceas de joc, oil ce 
urma de înceta (dlvr.i ; mai adesea bana »: ea se arata 
scurta Ia vorbe. In voie buna şl plina de buna ^ islv.i 1[ 
® A *1 de.», a se cuveni, a se cădea; a fi potrivit; 
cele de ~, cele ce Se cuvin, cele trebuincioase, cele 
ce se potrivesc; a «asi de a găsi că e bine (să facă), 
a găsi cu cale, nemerit, potrivit Uf © NţicuvipjTA 
[lat. c o n V e n i e n t i a].

GUVINŢEI. (pi.-ele) sn. dim. CUVlNT. 
CUVIOS’«fi}. ® t Convenabil, cuviincios; 

potrivit : vara noduşeli nu stnt ca aice la noi, ci 
caiduri, cuvioase (M..COST.) f ® t Drăgălaş f ® Cu
cernic, evlavios, pios, cu frica lui Dumnezeu: 
oţnd taranil 11 ziceau ca prea e cuvioasă, ea se roşea (oDoe.) 
f f © Nţ;CUVIOS f ® întrebuinţat ca titulatură a 
călugărilor: cuvioase părinte [lat. ‘c o nv e ni o s u s].

CUVIOŞiE sf. ® Cucernicie, evlavie f ® Ti
tulatură a călugărilor: Cnvloşla-sa părintele Antonie 
e un om oare a Indurat multe năcazuri (sad.i .
O ŞUVIŢA. .. — GUIŢA-.: mascurii umblă cuvlţlnd imarj .

GUVÎNT (pl.-viute) sn. ® Vorbă rostită sau 
scrisă: Intr’un dicţionar sint Înşirate, In ordine allabetlpă, 
toate cuvintele unei limbi; din - In pe rind, fără a 
omite ceva, vorbă cu vorbă: li spuse diu — in -»• toata 
şiretenia cu moartea pătrlnulul iisp.i ; cu un —, pe Scurt, 
în rezumat: cu uu tot teiul de lucru îşi avea cite un 
zeu pe seama lui iisp.) f @ Termen, expresiune; 
ou alte cuvinte, vorbind altfel, întrebuinţînd altfel 
de termeni; va să zică; in toata puterea -«ului, pe de
plin, cu deSăv îrşire: sat vechlu, răzăşesc, întemeiat In 
toată puterea cuvintulul (CRS.) f @ Vorbire: ciue nu ’nte- 
lege de -«, nici de ciomag (znn.) ; a tăia «ui a întrerupe; 
a avea ~ui, a avea dreptulde a vorbi îritr’o adunare; 
a oere «ui, a cere îngăduirea de a vorbi; a da «ui, 
a da voie de a vorbi; a lua «ui, a începe să vor
bească f ® Guvînta.re; discurs; predică: chemat-au 
boierii In casa cea mare şl acest « au grăit cătră boieri 
(N.-cosT.i;«suuebru; « Înainte, precuvîntare, prefaţă f 
® eni «ui lui Dumuezeu, Sfinta Scriptură; cele zece 
cuvinte ale Iul Dumnezeu, ale lul'Holsi, cele zece poruncif 
® Voie exprimată, dorinţă, poruncă: dln«ul iul 
nu se abatea nsp.i ; a asculta de «; a no ieşi din «ul cuiva, 
a se supune întocmai dorinţei, poruncii cuiva:
nu ies din «ul el alură, nici-cu tapta nici cu vorba icrg.i f

® Mold. De «, pe loc, îndată: ne ducem de grabă le 
pluta şl plutaşii de « şl pornesc (CRG.i f ® Făgăduinţă: 
a-şl da «ui, a făgădui; a-şi ţinea «ui, a împlini cele 
făgăduite; a (nu)-şi Călca «ui, a (nu) se ţinea de 
făgăduială; om ae«, om pe oare te poţi bizui cînd 
ţi făgădueşte ceva f ® Vorbă dată drept încredin
ţare, mărturisire: a-I crede pe «; era blajin, glumeţ şl 
cinstit, de puteai zidi o cetate pe «nl lui ion.) f ® Motiv, 
pretext, raţiune: am mal multe cuvinte să mă port aşa; 
n'al«.să te pllngl; cu «, sub «, Sub pretext; sub 
nici un «; cu drept « f ® Z27 Parte de «, parte a vor-■ 

■ birii, fie-care din felurile de cuvinte din care e al
cătuită o limbă, .din punctul de vedere gramatical: 
articol', substantiv, pronuhie, etc. [lat. con- 
V e n t u m].

CUVÎNTA ţ-intez, -intez) vb. tr. şi intr. A vorbi, 
a zice; a rosti b cuvîntare: s'o întoarcem şi pe loaia 
cealaltă, să vedem ce cuvlntează (isp.i; ţ a « de rău, a 
vorbi de rău [lat. conventare].

CUVÎNT.ARE sf. ® Faptul de a cuvînta f 
© Vorbire în public şi cu oare-care solemnitate, 
discurs.
t CUVÎNTĂREŢ adj. ® înzestrat ou graiu, 

grăitor, vorbitor f ® Care grăeşte frumos, ou 
meşteşug [cuvînta].-

CUVÎNTATQR 1. adj. verb. cuvînta ff © 
NţlCUVÎNTATQR ® Care cuvlntează : Cuvintatoarele ol 
ale ştiutei turme a lui Hs. (prv..mb.) f ® înzestrat CU 
graiu, grăitor, vorbitor.

2. sm. Cel ce cuvîntează.
'CUZINET (pJ.-ete) sn. ®

Piesă în formă de cilindru sco
bit în care intră fusul unei ma-/ 
şini f ® Bucăţei, 
piesă de fontă care se 
fixează, înşurubîndu-se, 
pe traversă şi oare men
ţine şinele.('fflj 1734) [fr.].

CUZNIŢArr- OVJNITA. Fii:- I734- Quzinet de şinâ.
CVA... = CUA...

t CVARTAL (pl.-aluri) sn. Cartier,- despărţire 
administrativă a unui oraş, suburbie: nuni comisar 
de« (ALEos.) [germ.].
’CVARTIR, CFARTţR (pl.-iruri) sn. Gazdă,

[germ],
CVAS sbsl. 2 Băutură alcoolică, acricioasă, 

rusească [rus.].
CVI... = OUI...

]>IN KVANOUELIA DE LA SNAGOV (l6B7).
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Sec. XV ^

Sec. XVI

6ec. XMI

DononAXŢr

D Sin. ® A patra literă a alfabetului, a treia 
din seria consonantelor; se numea în alfabetul ciri- 
lic ^dobru’nA t © Cifră'romană însemnînd 500.

DA1 (dau; per/, dădui, detei, O dedei; part. dat) 
1. vb. ir. © A întinde cuiva să ia ceea ce cere, 
ceea ce-i trebue sau ceea ce i.se cuvine [în opo- 
ziţie cu a 'luă): cere şi ţi se tra da;'*' de pomană, a 
dărui; X : dreptate; voie; un stat; ^ pace, a
lăsa în pace 1[ © A oieri un preţ: i-am dat un milion 
pe casă şi n’a primit ^ © A oieri în dar: cel ce dau 
la mese şl la ospeţe cunoscuţilor şi prietenilor lor nsp.)
© A vinde: cum dai trandafirii, mamă, o Întrebai eu 
tare P (Olvr.).,; P« bani; <»' pe datorie ^ ® A jertfi: 
a-şi viata pentru patrie ^ © A însărcina, a pune 
să facă ceva: <^de lucm; să-şl laoă haine ^ © A 
produce, a face: poame; ^ iarba, a încolţi;
frunze ^ ©|[A SCOate: un (ipăt; <*' un miros plăcut ^

. © A înmîna, a preda, a încredinţa: in seama
ouiva; <<v !n primire; a-şi fata după cineva, a 0 mă
rita f ® A pune, a/aşeza: -^ la o parte; t ® A 
duce, a purta, a plimba: pe borfaşi ll da^ prin tir?, 
bătlndn-1 la spete (i.-gh.) H! ® A împărţi: cărţile
© A lovi cu, a trage: ^ pe cineva cu oapul de pereţi; 
^ 9 palmă; pinteni; dete o săgeată, dete două, şl nu-1 
nimeri usp.) ^ ® A arunca: ia cucoşuj ist obraznic şl-1 
dă-In fÎntina ceea (CR6.);>^pe fereastră; pe scări, 
losi a arunca jps; a coborî; afară, a alunga, a iz
goni din casă, etc.; a vărsa, a borî; (£;: ^ vina pe 
cineva. ^ ® A împinge: pşa de perete ^ cu..., a"
unge, a mînji, a spoi: ghetele cu vacs; ^ cu ceară
H ® A hotărî, a orîndui [vorh. de soartă): aşa i-a 
fost dat; a face să SG întîmple: Dar’-ar Domnul Dum
nezeu... Tf ® A ura: bună ziua ^ © A Căuta, a în
cerca, a se pregăti: a dat să Pllngă, dar ochii lui nu 
mal aveau lăctăml (vlah.) ; ^ © Următ de uu substan- 
fw, e inlrebuinţat pei'ifrastric in locul verbului-. 
^ ajutor, a ajuta; ^ ascultare, a asculta; ^ brlncl, 

a îmbrînci; ^ fuga, a fugi; gata, a găti, a isprăvi;
greş, ă greşi; naştere, ă naştenăvală,'^ busni, 

a năvăli; vina, a învinui ^ 0 Fonheazâ diferite 
locuţiuni: ^ dosul, a fugi; drumul, a lăsa să plece;

foo, a aprinde; ioc, a produce; ochii, a zări, 
a vedea; tircoaie, a umbla de jur împrejur; tite, 
a alăpta; ^ de ruşine; ureche (mar.i, a asculta.

2. vb. inir. © A umbla, a merge : ^ înainte; îna
poi; A' Îndărăt oa raonl; tată-său dete pe altă parte şl-1 
ieşi înainte (Isp.); nimeni nu se încumeta să dea dincolo 
ou plolorul 13.-ALD.) 1f © A trece: deteră prin loc şl 
prin apă, şl după dlnşlll osp.) ^ © A mişca, a clătina: olne

dă din mîittl, hu se ’nneacă; m’am adăpostit la spatele tră
surii, dlnd din mllnl şl din picioare (I.-gh.) ; ^ din cap ^ 
© -A veni.: olnd mal dai pe ia noi P de trei zile n’a mai dat 
pe-acasă; mal In toată ziua da pe la şcoală (Crg.i; ari ^ in 
gtnd t © A ieşi: a dat snlletul din mine; dă lapte din 
piatră; li dete rînjitul prin piele dsp.) ; l-a dat sîngele pe 
nas ^ © A intra: ll dă apa în gură; 11 dete un fier ars 
prin inimă; de se va prllejl să dea lupii. In vil (prv.-mb.) 
^ '© A '(se) atinge, a se Jovi: a dat cu capul de 
tavan; ^ cu capul de prag, de zid; ^ de fund; a cu 
nasul de pămtnt, a cădea H ® A intllhi, a găsi: In pra
gul dealului, dai de~ casele boierului Dinu (D.:zamf.) ; căutînd 
Intr'o ladă... dau peste o gazetă de cele mari (I.-gh.) ^ © A 

. ajungp: de capăt, de căpătlln f © A lovi, a bate: 
ce dai în mine ? deteră în păgînl de-1 svlntară nsp.) ; 
cu sabla; ^ cu piciorul; peste nas; slujitorii deteră In 
tîmpine şi în surle (isp.); © : nici cit al da In cremene; 
unde dai şl unde crapă CRĂF4 H © A arunca: ^ cu 
pietre Intr?unpom; toată lumea dă In pomul cu roade (znn.)^ 
© A trage, a descărca: ou puşca, ou praştia In ci
neva ; <*' Ia semn; ^ din tnnuri ^ © A cădea: ^ în [sau 
pe) brlncl; în apă; dedean în gropi de proşti ce erau (isp.) ; 
cărturarul... dădu în genuchl, cerînd iertare (dlvr.); 
0: a dat păcatul peste mine ^ ® A Se face, a se produce: 
dete un îngheţ do nn se mai puteau mişca din loc <isp.) ^ 
© A avea vederea spre: ferestrele odăii mele dau în 
curte, în grădină © Urmat de O prepoziţie însoţită 
de un substantiv} formează locuţiuni perifrastice^ 
in locul verbului simplu: ^ in copt, a se coace; in 
genunchi, a îngenunchia; ^ in şpor, a spori; ^ de 
ştire, a înştiinţa;de veste, a vestî; •*' înainte, a Con
tinua, a urma f © Formează numeroase locuţiuni: 
^ de gol; de hao : a-1 mina ; a-şl ^ în petic; ai1 de 
urmă, etc. [^cuvintele respective).

3. vb. refl. © A se duce, a se pune, a se aşeza:
se dete în lături; dă-te la o parte; a se mai Încolo; a se 
Înapoi; îi venea să se dea la umbră sub clte un copac nalt şi 
stufos (ISP.) © A se lăsa: a se rămas, prins, învins; 
a se /r spre odihnă; a se somnului 1 © A intra: a sa 
^ în vorbă H © A trece: SO dete tn partea el (isp.) ^ 
© A se atinge, a se apropia: iimni se dă la ol, uneori şi 
la oameni H ® A se deda: a se la băutură 1î © For
mează numeroase locuţiuni: a se<^ afund, ase a- 
funda, a se cufunda; a se ^ pe ghiaţă; a ^ jos, a 
se coborî; a se ^ peste cap, a.se rostogoli (peste cap); 
a se drept, a vrea să treacă drept.., a face să creadă 
lumea că e*«*; o se/»' in vorbă, eto. [lat. dare]*

DA2adî;. de afirma ţiune: Ai fost acolo p—Da; ei ştia 
una şl bună: oînd o zice să fie ^ (isp.); ba BA [sl.].
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DA-
DAI

DA3 conj. (D Dar: Hal oiedeal tu tina oa asta p—Da 
de undei (vlah.) ; * de unde el plai unde pe la noi P ialecs.i ; 
nici pe draonl afi-1 vezi, nlol cruce să-tl Iaci (Cro.) ^ © 
Oare? badel » vinduse bol ca al meu In tlrg P ise.i.

DĂ1 pers. a 3-a sg. indic. prez. si pers. a S-a sg. 
imper. a verbului da1. 

dA2i interj, sw-dei1. 
dA3 prep. = DE3.

O DABAIjA sf. Trans. ivlah.i = DABILA ® . 
ODĂbALA vb. refl. Trans. (fr.-cdr.) A se bosum- 
fla, a se supâra.
ODAbALAT, o dAbAlAzat adj. Mo/d. Tr.-Carp. 
® Ce atlrnâ !n jos (îiot6. de buze sau de ure
chi) : avea nlete urechi clăp&uge şl nişte buzoaie groase şl 
dăb&Uzate (cro.) H ® ® Supărat, bosumflat, cu bu
zele umflate; abătut, descurajat: Nu ll, ioane, su
părat, Aşa tare dăbălat (brl.) ; ficiorii stau dăbălăzatl, moş- 
negll-1 doleneau (RET.), [dă bă la], 
t dabila (pJ.-ie) sf. ® Trans. Schelet V ® 
Trans. Mir [o agă, gloabă t ® Olten. (ciauş.» Belea, 
năduf, necaz II ® t Dare, (lajdie, bir: o poruncă merge 
după alaltă. Pentru angărll, dabile, tmpllnele (bo.-del.i
[ung. d e b e 11 a „momîie, mogîndeaţă”]. 
ţ D Abil AR sm.

Strlngător'de dă- 
ri, perceptor: cu 
voia Iul Îmbiau Tur
cii prin (ară, cu <*'11, 
de strlngeau dabile 
(GR.-uR.) [dabilă].

'DACI. adj. t 
Privitor la Daci, - 
a Dacilor, din Da- v 
cia.

2. sm. Locuitor 
din vechea Dacie 
(l®l 1735) P. 1735 Daci.
IST.).

DACA, t DE AC A, t deoa conj: O Exprimă o 
condiţiune. în cazul cînd, numai să: unge osia,
TTei să DU sclrtte loata; nu m’ar slni(l nimeni clnd volu
fugi (DLVR.) 1f ® Exprimă timpul. Cînd, după ce:

văzu că nu mal vine nimenea, el se Întoarse msp.) . 
*DAGAPO adv. De la început: a o lua ; şi 

danţul se tnvlrteşte de atlţea ani* relnceplnd totdeaunai*31 
(i.-GH.) n ® J Să se repete bucata de la început [it].

'DACIC adj. t Dac: această Imagine Încă vie a 
războaielor —e (odob i [lat.].

'DACO-ROMAN 1. adj. Privitor la poporul 
născut din amestecul Romanilor cu Dacii.

2. sm. pl. Poporul născut din acest amestec. 
'DACTIL sm. şi (pî.-ie) sn. 0 Picior în versurile 

greceşti şi latine alcătuit dintr’o silabă lungă ur
mată de două silabe scurte {—ww): pe trepte de 
ive vin vorbe mari de sus (Vlah.) [lat.].

'DACTZLOGRAP sm.,'DACTILOdRAFA (pî.-fe) sf. 
Funcţionar (ă) care scrie cu maşina de scris [fr.].
'DACTILOGRAFIA (-Haz) vb.tr. A scrie cu 

ajutorul maşinei de scris [fr.] 
'DACTILOGRAFIC adj. Privitor la dactilo- 

grafie [fr.].
'DACTILOGRAFIE sf. Arta de a scrie cu ma

şina de scris [fr.].
'DACTILOGRAMA (pî.-me) sf. rt Urma lă

sată de deget ca mijloc de identificare în antro- 
pometrie [fr.].

'DACTILOPTERE sf. pl. Peşte cu ari
pele pectorale foarte mari [fr.].

'DACTILOSCpPIC adj. rt Privitor a dac- 
tiloscopic [fr].
'DACTILOSCOPIE sf. A Studiul urmelor, 

lăsate de degete Întrebuinţate pentru identifi
carea persoanelor [fr].

DADA1. sf. ® Olten. Ţaţă, termen cu care se 
adresează băieţaşii sau fetele de ţăran surorii lor 
mai mari: dade, zise băiatul, greu tl-« tle P (isp.i ţ[ ®
Termen de respect cu care se adresează cei mai 
tineri, şi în special copiii, către femeiie bătrîne: 
—' Irlnă... deşchlde-mll (dlvr.) [srb. big. dada].

DADA2 sm. Tată (în graiul Ţiganilor): Dada 
’ndată1 a chemat Pre toii Ţiganii din sat (MAR.)[ţig.
d a d].

DADACA (pî.-ce) sf. îngrijitoare de copil: 
a Ieşit moda să se puie la copil doici şl dădace, tot nemţoaice 
ori franţuzoaice dsp.i [ngr. vzavxă [cit. dadâ)<tc.].

dAdAci (-ăceso) vb. tr. ® A creşte un copil (cu o
dădacă): copiii crescuţi şl dădăciţi de doici şl gnver- 
uante (isp.i 1[ ® ® A conduce pe cineva ca pe un 
copil mic cu dădacă.

DAD.^E sf. Mold. dim. dAdacA.
'DADAIST sm. Adept al unei şcoli literare fran

ceză din epoca imediat următoare războiului, care 
suprimă legătura între glndire şi expresiune [fr.].

dAdAţel, dAdeţel = DEDITEL. 
o dAdAtjş sbst. Trans. (vic.) Locul unde se dau 
copiii pe ghiaţă; gheţuş. ,

DAdIŢA sf. dim. dadA1.
DADÎŢEL = DEDITEL.
DADULCI sw DEDULCI.
DAEREAW DAIREA.

ODAFIE sf. Olten. Snoavă, anecdotă [srb. d a- 
vija].

DAFIN sm. A ® Arbore 
frumos, originar din sudul 
Europei, totdeauna verde, cu 
frunze aromatice, cunoscute 
de popor sub numele de „foi 
de dafin” şi întrebuinţate în 
bucătărie; produce nişteboabe 
acricioase, de forma unor măs
line mici (Laurus nobilis) ([®j
1736) : *11 creştean şl se Împuter
niceau ca prin minune iisp.) ,I ®
Olten. = SALCjM [vsl. d a f i- 
n a].

'DAGA (pi.-ge) sf. ^ Pum- Fi„. I736. Dafin. 
nai cu lama scurtă şi lată (1^
1737) : scofllclte de lovituri de * şl de buzdugan (I.-gh.) 
[fr.dague].
O DAGALI (-alese), dAqIlI (-Ilesc) vb. 4 
tr. Oaş. A gîdila, â.

'DAGHEREOTIP sm: Jl» ® Pro
cedeu care avea de scop să fixeze,

•subt influenţa luminii, imaginea unui 
obiect pe o placă de aramă argin
tată, sensibilizată prin vaporii de iod *[
® Aparat întrebuinţat pentru acest 
scop (U 1738) [fr.].

'DAGHEREOTIPA (-Ipez) vb. tr. B 
A fixa o imagine cu ajutorui daghe- 
reotipului [fr.].

'DAGHEREOTIPIE sf. 15 Arta de a daghe- 
reotipa [fr.].

DÂHULA n- dAulA.
D'AIA •«- Ala.
DAIAREA sw DAIHEA.
DAICA sf. = DADA‘ ®: 

aşteaptă să secată dalca Mltrana 
cartofii din spuză (OLVr.) [srb. 
d a j k a]. Fig- uss. Daghereotlp.

DAiCUŢA sf. dim. daicA.
DAIEREA ww DAIREA.

ODAina (-nez) Vb. refl. (vic.) Trans. A se da în lea
găn, în scrînciob.
O dAinAi (-ăesc) vb. refl. Mold.
(PAMF.) A se da în leagăn; a se

Fig. 1737. 
Dagă,

Fig. 1739. 
Dairea.

legăna cînd pe un picior, cînd pe 
altul (stînd în picioare).

dAinui ( -nueso) vb. intr. A 
dura, a ţinea (un timp oare-oare): 
după mal multe... alergături cari au 
dăinuit yre-o zece zile (I.-gh.) [srb. danovati —-d a ■ 
n u j e m].
ODAINUŞ (pi.-uşe) sn. Trans.
Leagăn; scrînciob [dă in a].

DAIREA, DAIEREA, DAIAREA 
(pL-reie) sf. J Instrument de mu
zică alcătuit dintr’un cerc de lenm 
(ca la sită), împodobit cu zurgălăi 
şi acoperit în partea deasupra cu 
o piele de tobă, bine întinsă, pe 
care se bate cu degetele (|a| 1739): 
unele cu harfe, altele cu alăute şl cu 
dalrele, gata să Înceapă a ciuta (Car.i ; priveam cum Juca

Fig. 1740. 
Microbul 
dalacului.
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ursul dup&'şunetal dslereill (alecs.); vlţeazul ocoli pădurea 
■ Întreagă, bătlnd din dalarea dsp.) [tc. d a î I e ].

DAJDIE {pl. dăjdll], t D4JDE {pl. dă]dl) 5/. Dare, 
bir: Ujdl multe puse asupra ţării codob.) [vsl. d a 2 d a].

DAJNIG adj. şi sm. Supus la bir, care plăteşte 
d^ăj d i i, contribuabil: aveau 9I privilegiul de a scuti 
un număr de <^1 o.-gh.).

DAIiAC sbst. ® Boală care se iveşte mai 
adesea lâ cai, la boi şi la oi, caracterizată prin um
flarea splinei; numită şi „talan” „cărbune" sau 
„antrax”; e molipsitoare şi se poate lua şi de oa
meni, la cari produce o umflătură mare la ceafă, 
pe obraz, etc. nuiriită de popor „bubă-rea" sau 
„bubă-neagră” ([®] 1740): Câ le trebuo de leac Penti'on 
cal ce-are .sev.' ; ctnd se presupune că bolnavul ar avea 
se la o broască vie şl se alipeşte de bubă ;gor.) Ş| ® ţ>Plantă 
otrăvitoare care produce boabe negre-albăstrui 
de mărimea celor de mazăre; 
numită şi „bobiţa-lupului”,
„mărul-lupului”, ,,strugurul- 
lupului”, ,,poama - vulpii”, 
etc.; frunzele ei sînt între
buinţate de popor spre a vin
deca dalacul (Paris qaadri- '/a 
folia) (D 1741) li ® * BU- J 
RUIANA-DE-DAL4C, PATLAQJCA- 
DE-DALAC = LESNICIOR [tc.
d a 1 a k „splină”].

DÂLÂCI (-ăcescj vb. refl.
Ase Îmbolnăvi de d a 1 a c, 

a se Insplina. Fig. 1741.
DALAI-LAMA sm.

Şeful' suprem ăl religiei budiste,îa cărui reşedinţă 
e Lassa (Tibet). ’JZ

DALB adj. ® Formă poetică pentru alb 1f ® ®
Gingaş: Işl aducea aminte d’ale el '^e frumuseţi (ODOB.).
t DALCAUG sm. Lingău,ţlinge-talere, parazit: 

Culeşi o ceată de <«'1, de haln^- 
nale de-ale dv. In uliţă cu Tete* 
velul (CAR.) [tc.].

dALCAuş sm. Mold.
CIrmaciul dindărăt al plu
tei: dălcăuşul Işl scoate Iute 
cirma să nu l-o rupă (Vlah.i .

D’ALDE i«- ALDE.
DALBII = ALEII
DALGA sf. (D Tunică 

de mătase'cu ciucuri [tc.].
'DALIE sf. f = OHER- 

OHINÂ: daliile... se legănau

Dalac.

Fig. 1743. Dalmatică.

la adierea vlntnlul (Negr.) [fr. da hi ia]. 
'DALMATIGA (pl.-ci) sf. ffiâ. Vestmtnt biseri

cesc ce poartă diaconii catolici In 
timpul slujbei O 1742).

DALOG iw DIRLOQ.
ODAlogealA = OLOQEALA.
QDALOGI = OLOGI.

DALTA '(pl. dălţi) sf. tir* Unealtă 
de să’pat în lemn, ta piatră, etc., Între
buinţată de dulgheri, de dogari, de 
sculptori,etc. ([sj 1743)[vsl. d 1 a t o].

dAltiţA (pl.-te) Sf. dim.
DALTĂ; lucră neobosit... ou dăltlta gra
vorului tODOB.l.
P'DALTONISM sbst. f Delectai 
vederii care constă In aceea că nu se 
pot percepe anumite colori (ta spec. 
roşul şi verdele) şi ta faptul că se con
fundă între ele unele din colo
rile ce se percep [fr.].

DAltui vb. tr. w* a cio
pli, a scob’i cu dalta.

DALTUITTJRA (pl.-turl)
Sf. !ţ=“ Scobitură făcută cu 
■dalta([a|1744)
[d ă 1 t u i].
•DAM1 sm.

Mamifer 
rumegător ce 
seamănă cu 
cerbul; tră- 
•eştejpe jumătate sălbatec în pudurile din nordul

Fig. 1743.
Dălţi.

Fig. 1744.
Dăltuiturâ

Fig. 1747. 
Joc de dame.

Fig-, 1748. Faţa, de 
masă damascatâ.

trlntl

Africei şi se creşte adesea în pădurile din toată 
Europa (Dama vulgaris) ([D 1745) [lat.].

dAm- sn. ® Mai adesea damuri (de oase) pl. © 
Palat, casă mare boierească (ta basmele mun- 
tene): 11 la şl-l duce... la nişte .»url 
de case. In fundul pustietăţii ir.-cod.)
Ii ® Mold. Şandra
ma, mică şură ta 
dosul casei (rv.-crg.)
•ţ ® Olten.Zid gros, 
vechiu. •

*DAMA (pl.-me) 
sf. ® Doamnă, cu
coană: damele se adă
postiră tntr’o chilie
'ALE03 'i ®noa.te- Fig. 1746. Damă
doamnă dm sooie- de cupă. 
tatea înaltă ataşa
tă pe lingă persoana unei suverane sau unei prin
ţese t ® ^ Figură în jocul de cărţi: ~ de pică, de 
cupă (i®| 1746) K ® 0 Jeton rotund întrebuinţat la 
jocul de table H ® g)0 joc de dame, joc cu pioni sau cu 
jetoane rotunde care se joacă pe 
o tablă de şah (D 1747) [fr.].

DAMASC sbst., DAMASCĂ sf.
K- ® Stofă de mătase cu dese- 
nuri ta relief, fabricată dtatru’n- 
tîiu la Damasc H ® = ajiamascA 
[tc. d am a s q o].
'DAMASCAT adj. Se zice 

mai ales de plnzeturile de masă 
lucrate cu flori sau cu chipuri, 
ta felul Stofelor de Damasc 
(II 1748) .
'DAMASCHTNA (-Inez) vb. 

tr. A incrusta în" oţel liricele 
de aur sau de argint [fr.].

•DAMASGHINAT adj. p.
DAMASCHINA • ® Incrustat cu
firicele de aur sau de argint 
(iS| 1749) I ® îmbrăcat cu damasc:
pe o veche canapea (dlvr.) .

DAMBLA, DAULA (pl.-lale) sf.
® j? Hemoragie care se produce 
fără de veste, ta urma căreia 
trupul întreg sau o parte a tru
pului îşi pierde mişcările şi sim
ţirea, fără ca circulaţiunea şi 
respiraţiunea să fie întrerupte; 
apoplexie: mă temeam, gros cum e, 
să nu-1 vie vre-o dambla (i.-gh.) ; l-a 
lovit damblaua; să nu te trezeşti lutr’o 
dimineaţă mort de dambla (alecs.) ţ[
@ j? Paralizie t ® (g) Voie, 
chef, poftă: tu ştii damblaua mea 
pentru floarea asta (bas.); lasă-mă... 
să-ml fac damblaua, şl-apol viu 
(R.-coo.) [tc. dam 1 ă].

DAMBLAGIU, DAULAGIU, f DAMBLALţU adj. 
şi sm. f Apoplectic; paralitic: cinci ani a zăcut 
pe spate damblagiu (BR.-vn.) [dambla].

'DAMIGEAnA (pl.-gene) s/.Vas mare de sticlă 
groasă îmbrăcat cu răchită împletită 
(îl 1750) [it.].

DAMLA... tm- DAMBLA...
'DAMNARE, ' DAMNAŢIUNE Sf.

Ostodire la' chinurile iadului [fr.].
'DAMNAT adj. ® Osîndit la chi

nurile iadului H ® f. Chinuit: suflet 
- [fr.].

'DAMNAŢIUNE sf.
osîndă la muncile iadului 

DAMQL... wm- DOMOL...
O dANAG sm. Olten. ® 
ştU colea,(r.-cod.) ; .~11 şl 
neaţă la baltă (şez.) ţ[ ® Băiat măricel (de 10-12 ani): 
se pomeneşte... cu un ^ de copil frumos... oă-1 bate In uşă 
(R.-coo.) [big. danakă ,,viţel” < tc.]. 
'DANAIDE sf. pl. iw P.IST.
DAnANAIE sf. F ® Ciudăţenie, minunăţie, lu

cru de mirare: dar ce — o mai 11 aceasta P (fil.) * ® 
Olten. Catrafuse, calabalîc (ciauş.).

DAJ-
DÂN

Fig. 1749. Miner 
şi teac& dama- 

sclîinate..

Pedeapsă,
[fr].

Fig. 1750.
Damigeană.

Flăcău: 86 acuse 
letele se duc dis de

mare,
dlmi
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DÂN- J DAnAOARA adu. Odată; nice niciodată: n'au 
riAR ,4out nloa'” ncttlere (prv.-lp.> [d e + u n ă + oară]. 
L'”r' *DANGING (pj.-gnri) sn. Local de petrecere unde 

se dansează {In spec. dansurile modeme) [engl.].
.DANGIU (D npr. m. | ® F Poreclă dată Ţi

ganului (in spec. copilului de Ţigan), de la nu
mele propriu, Toarte răspîndit la aceştia: intr’o o&-
BUţă şedea ud cIotoIu... cu muierea şl cu cinci danci
(RET.) [big. D a n c e].

dANGIUG F dvrî. Poreclă dată
copiilor dc Ţigani: o Tlsăncută sdrenleroasfi şl llbnit&, 
cu un aproape 90I In braţe tCAR.).

DANCÎTELEA ww olT ^ ®.
DANDANA {pl. -nale) s/7 (Ţ) Alarmă, sgomot de 

clopote: Pun clopotele ’n mişcare Şi fac mare ^ (alecs.>; 
se auzea sunetul clopotului de (NEGR.) - ^ © F Sgomot 
mare, gălăgie, tămbălău^ tărăboiu: pe atunci nunta 
era/»; maro inegr.) n ® Belea, bocluc, daravere, 
încurcătură: mai pune banii Islazului, mal dijma... şl 
clte dandanale toate (JIP.i [big. < tc. t a n t a n ă]. 
ODANDANAIE sf. F Mold. = dAnAnaie : etnd mal 

' vede şi ast& cr&pa de ciudă icrg.) [d ă 'n ă TI a i e +
dandana,].

•pANDISM sbsl. Calitatea de dandy, felul de 
a fi, dc a se îmbrăca, etc. aî unui dandy [fr.].

DANDOASELE •«- DOS.
‘DANDY sm. Tînăr îmbrăcat cu o eleganţă 

exagerată, prea bătătoare la ochi [engl.].
‘DANEZ 1. adj. © Din Danemarca, al locui

torilor din. Danemarca: 
limba elino—, cîine de 
rasă, cu părul lins, cu 
pielea albă, pătată cu ne- 
gm, ce seamănă cu ogarul 
([Mi 1751).

2. DANEZ sm., daneza 
(pj.-zo) sf. Locuitor din 

v Danemarca [it.].
DANGi sau DANGA l 

interj. ,® Irnită sunetul 
clopotului: Intr'o seră Iar
încep olopotele de vecernie: ...__=_. ___n
ext. despre ori-ce sunet metalic: clnd a*a atins 
mi^oul ei, dang! a plesnit cercul (Crg.) [onom.].

DANGA (pi.-gale) sf. Dungă, vargă făcută cu fie
rul roşu de-ci lungul spinărîicailor sau vitelor [tc.].

DANGA (-ghoz), dAngAluj (-nesc) vb. ir. A face o 
danga pe spinarea cailor sau vitelor.

DANGANI (-ănesc) vb. intr. A suna prelung 
[vorb. de clopot): (olopotul) cei mare dăngănl tnoA de 
trei ori (SAD.) [d a n gl],

DANGANIT sbst. - DANGAT: un singur clopot, 
al cărui — dulce... îmi aună şl acum In urechi (grig.) [d ă n-
gani].

DANGAT (pl.-ăte) sn. Sunetul prelung al. clo
potului: —ui clopotului răsună rar, înduioşat, tn !io- 
roasa împărăţie a nopţii cvlah.) [dang!].

DANIE sf. CD Dămire: ştie îorraele care se cereau 
pentru ca, să faci o — cuiva (br.-vn.) ţ| © Dar, lucru dă
ruit (în spec. unei instituţiuni religioase, unei bi
serici, etc., sau vorb. de locurile dăruite de vechii 
Domni supuşilor sau mănăstirilor): Domnul întăreşte 
o — mănăstirii Neamţului /_a i.i [vsl.].

DANOS adj. Darnic: — de mină (alecs..p.) [vsl. 
dan£i,;dat, dăruit’’].

•DANS (pl.-suri) sn. = DANT [fr.].
•DANSA (-sez) vb. 

tr. şi intr. A dăinţui 
[fr.].
•DANSANT adj.

Făcut, destinat pen
tru dans: muzică — ă; 
serată—ă [fr.].

•DANSATOR sm., 
dansatoare s/’. Per
soană care dan
sează la un bal, 
etc. sau care are pro
fesiunea de a dansa.
•dantela (pl.-lo) 

sf. Ba Ţesătură cu găurele, alcătuind diferite de- 
senuri, împletită cu gliţia sau cu alte unelte

Fig. 1751. Cîine danez.

danga 1 danga! (furt.) ; pr. 
■ ■ ’ de

I
Fig. 1752. Dantelă.

speciale; horbotă (Ml 1752): uriaşa Imiblatltmă de’ 
■ Iler pare că pluteşte In aer, uşoară oa. o — (vlah.) [fr. 
dentelle].

•DANTELAT adj, aJj Împodobit cu danteluri 
sau cu colţişdri ca la dantele: opt mari fereşti, ogive 
—e (ALEcs.i [fr. d e n t e 1 e]. ’

•DANTELURA (pî.-nri) sf. 3îs Colţişori sculp
taţi In formă’de dinţi (M 1753)
[fr.].
•DANTESG adj. Propriu 

şi caracteristic lui Dante [it.]. r. r,,
•DANTIST = dentist: părea Fl?: I7;>3- Da"telurâ- 

un ^ ce se prepar& să-l scoată o măsea (vlah.) . 
•DANTURĂ wm- DENTţTttA.
‘DANŢ'(pi.-turi) sn. Şir de mişcări cadenţate 

ale corpului, cu paşi lăcuţi după anumite regule, 
In sunetul muzicei; joc: Dorind şl el să ae prlnză cu 
aceşti tineri la — (pann) [dans 4- germ. T a n z].

•dAN’ŢUI (-ueso) vb. intr. ® A juca, a-şi mişca 
corpul ţn cadenţă executînd un danţ: se auzi o 
muzică care, vrlnd, nevrlnd, te făcea să dăntneştl (ISp.i ţ[ 
® isaiadăntueşte, imn pe care-1 cîntă preotul, după 
cununie, ocolind de trei ori sflntul pristol: poaiţil
clntau rugăciunile obişnuite la asemenea slujbe, sflrşind ou 
Isala dăntueşte nsp.); de Q.ciy Isala dăntueşte, CU înţe
lesul de căsătorie: nu ml-o pomlnlt nici bechlu de Isala 
dăntueşte (alecs.).

•dAN’ŢUITQR sm., dAntuitoabe sf. Dansa
tor, dansatoare: dănţuitor pasionat, prin baluri era neo
bosit (VLAH.); privirile mele se opriră asupra unei dănţui
toare (GN.) [dănţui].
‘DANUBIAN adj. 9 Privitor la Danubiu, du

nărean [fr.].‘ . '
t dAnui (-uesc) vb. tr. A dărui, a face o danie. 

ODAOAGA (pi.-ge) sf. Olten. = DOAGA. 
ODAOGI = DOGI.
O pAOLţ, (-oleso) vb. refl. Trans. A plinge tare, a 
se boci, a se văicăra: atunci începu fata... a pltnge şi a 
se — (RET.) [a o 1 e u 1].

D Ap An A m- depana.
DAfARÂ, depAra (dopăr) vb. tr. şi refl. ® A (-şi) 

smulge părul (din cap): au început... a se dăpăra şi a 
se Bgărla (T(CH.>; Şl ’napol e’a Inturnat Fată albă eglrllnd. 
Cosită galbenă depărind iizar.i K ® A (se) părui: După 
ce destul se depărară... Dederă a Bă prlol Intre sine (bd.-del.)
[lat. d e p 11 a r e].

dAPVNE, ✓ DEPyNE (-pun) ub. intr. (Pj 
® A i se mări ugerul aproape de fătat, a fi 
aproape să fete [vorb. de o vacă sau de o baie): 
Da Fnrnloa a dăp)ia ? — Mal are trei săptămlnl fără două 
zile (jip.) K ® A rămînea grea, însărcinată: îndată 
an şl depus oala şi in Bcnit timp an şl fătat doi miel (sa.)
[lat. deponSre].

DApysA, ✓ DEPţrsA adj', p. f. dApvne, DEPţiNE 
tu © NţiDAppsA. Cu ugerul tare, mărit cînd e 
aproape să fete (vorb. de o oaie sau de o vacă); 
grea, însărcinată: vaca era dăpuaă, săraca (lung.). - 

DAR1 (pl.-ruri) sn. ® Lucru dat de bună voie 
şi fără plată, în semn de dragoste, de recunoştinţă, 
etc.: cine tace —, adică cine dărueşte un — acela nu 
poate să-l Întoarcă (prv.-mb.): — de nuntă; totl Împăraţii 
vecini l-au trimis —uri osp.); calul de — nu se caută 
pe dlntl >v CAL; (© : uemultumltorulul 1 se la —ul, CCÎUÎ
ce se arată nerecunoscător, i se ia darul înapoi;
t In —, în zadar, de geaba f ® însuşire deosebită, 

căutate superioară acordată de Dumnezeu, de na
tură; pricepere deosebită, puterea de a face un 
lucru: şl cu —ni de Înţelepciune ce avea de la milostivul 
Dumnezeu (gr.-ur.) ; mare-1 —nl frumuseţii, nu ’ncape vorbă 
(CAR.); are —nl vorbirii; novacul avea—nl de a culca la pă- 
mlnt o oaste întreagă osp.); iran. are —nl beţiei, —ul sup
tului (ORG.) (LUNG.), li place să bea mult, să se îmbete 
1 ® ttâ —nl preoţiei, dreptul de a exercita funcţi

unile preoţeşti ţ ® otâ sfintele —uri, plinea şi vi
nul destinate liturghiei [vsl. dară].

DAR2, fRARA 1. conj. ® Arată o opoziţiune, 
o, restricţiune sau o excepţiune: ei e maro, — ou slut 
mie; ar vrea să plece, — n’are bani; şl măgarul e bătrln, — 
11 încalecă ooplil (pann) ţ[ @ Cu atît mai mult: ml s’a 
urit mie acrllnd, — tle oltlud (odob.) ; mai adesea urmat 
de încă, sau construit cu -ml-te: tu te pllngl oă n’al bani 
de buzunar, — încă eu care n’am nici ce mfnea; dară-mi-te
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cind se apiopie Pandora de dlnsnl şi Începu s&-l mingile 
(isp.); chiar un om ln vlrstd putea greşi, dar-ml-te un copil 
nevinovaţ i (car.).

2. adv. ® Deci, prin urmare {numai in Ulte
riorul pi'opoziţiunii): şpune-ml dai, ce cauţi pe-aicl f 

' la începutul propoziţiunii se întrebuinţează cu 
acest sens numai compusul a?a » dar no-am Înţeles P 
f ® Mold. = DA.

DABA sf . V Greutatea vasului In care se afla o 
marfă său a învelişului în care e împachetată, 
care se scade la dîntărît; ®;: mai mare ~ua decit 
ocaua sau nu face ~ua cit ocaua, lucrul de care ne ocu
păm nu merită osteneala pe care ne-o dăm sau 
cheltueala pe care o facem [tc.].
ODARAB ţpL-abe, -aburi) sn. Tr.-Carp. Olten. Bu
cată: un clineduce un * de carne In gurii (varl.) [ung.]. 
t DABABAN, tDAEABAN(T) sm. t Soldat de gardă 

în Moldova’ ostaş din pedestrime, corespunzător 
dorobanţului muntean: curg spre stanlstea oştilor 
darabani şl glotaşl ivlah.i [ pCj 1. d r a b a n t'].
CDARABANĂ (pî.-ne) s/. J Tobă: surlele, tilmbi- 
tele şl darabanele 11 f&curd cinstea cea de pe urmă (grig.) ; 
a bate darabana, a) a bate toba: bătea darabana cu dege
tele pe masă (br.-vn.) ; b) a scoate la mezat, a scoale la 
vînzare: a bătut darabana la uşa bietului Gheorghleş tQRL.); 
c) a da tuturor în vileag, a da de ştire la toţi [comp. 
pol. rut. t a ra b a n].

Di^ABANGIU sm.. Toboşar, cel ce bătea 
darabana.
t DABĂBANŢ m- DAB/tBAN.
GDABĂBUI (-uesc), DArABURI (-uresc) Vb.l tr. 
Tr.-Carp. A fărîma în bucăţi: a văzut un !ag mare... 
şl tot l-a dărăbuit şi la ars (şez.) [dărab].
ODAbABTJŢ (pl.-uţe) sn. Tr.-Carp. dim. dAbab. 
, D AR AC,'D Abac {pl.-e.ee) sn^ig; Unealtă de piep
tănat lîria, cînepa şi- inul 
1754): llfiă albă trecută prin dărac
(DLVR.) [tc.].

DABACI (-ăcesc) Vb. tr. .
A pieptăna'lîna, cînepa, etc. 
cudaracul: Una după ce se 
spală, se dărăceşte, spre a se alege 
cea bună de cea rea (ion.) ; una 
dăiăcea şl cealaltă împletea la un 
ciorap (FIL.); 0: ea Începu să dără-

F'g- I754- Darac.

ceaşcă prin părul lui Conn Dinu (D.-zamf.).
DAbACIT sbst. E Faptul de a d ă r ă c î. 

ODABADĂICA (pî.-ce) sf. Mold. Trăsură sau că
ruţă veche,' stricată, hodorogită: ce— hodorogită 
(ALEcs.) [rut. taradăjka]..

DAbAMA, dAbIhA (-im, -Im, Motd. dărm) vb. tr. 
<Ţ) t Olten. Băn. A tăia crengi sau frunze dintr’un
copac: de Vă dărăma neştlne In pădure tăind ramurile din 
copaci (PRv.-MB.) *1 @ A da jos, a doborî la pămînt 
(un copac, un zid, o clădire, etc.): — o casă; izbind 
cii picioarele In sobă, o şl darmă la pămlnt (CRG.) II ® I’
A răpune, a prăpădi [lat. de-ramare]. 

dArAmat sbst. Faptul de a dărăma. 
dArAMĂTURA, dAbîmAtştbA, mai adesea 

pl. dArAmAtubi sf. ® Crengi tăiate sau rupte de 
vînt dintr’un copac şi doborîte la pămînt (rv-crg-iH 
® Grămadă de cărămizi, moloz, lemne, etc. pro
venite din dărâmarea unei clădiri; ruină: işi adună 
ceata Intr’o culă, sub nişte dărămăturl de ziduri (işp.)
[dărăma].

DArA-MI-TE IW- DAB1 1 ©.
O dArap = DAbab.

DARÂpAna, / DEBAfANA (-apăn) 1. vb. tr. ® 
A prăpădi, a aduce mari stricăciuni, a ruina: ohi-
rlaşll l-an d&Tftp&nat toată casa; arendaşii derapănă pădurile 
şlecaretele moşiilor (pil.) ; a-şl ^ sănătatea d) A dol)Orît 
0. prăbuşi, a nărui; 0: să-i dărapene ou armele domnia 
(0000 ).

2. vb. refl. ® A se prăpădi, a se ruina: cetăţile se 
dărăpănă, oraşele se pusţlesc (vlah.) ^ ® A.3C prăbuşi, Q 
se nărui: o ploaie vijelioasă, de crezi oă se dărăpănă 
munţii (VLAH.) [lat. *d e r ă p î n a r e].

DArApAnabe sf. o Faptul de a (se) dă
răpănau ®" Prăpădire, ruinare; prăbuşire li 
® Ruină.

dArApAnat adj. ® p. dAbApAna 1IH (iŢ) ne- 
dAbApanat t ®’ Prăpădit, năruit, ruinat: r&mişiteie

unei cetăţi ^e, de pe vremea luptelor Iul Tralan ou Daoll
(VLAH.). .

DArApAnAtOR adj. p. dAbAfAna. Care dă
răpănă, aduce stricăciuni, prăpădeşte, ruinează: 
un neaoţ strlcăcloS sănătăţii locuitorilor (i.-gh.).

DĂRăpAnAtURĂ (pZ.-turi) sf. Clădire d ă- 
răpănată, ruină: cele două m^a^ll mvl, ce se 
Înălţau tn laţa dărăpănăturii Iul 1 se păreau pină la cer
(GRL.)., V

DARA VERE,® DARAVţlRA (pî.-erl), ©DARAV^LA
(pi.-eii) sf. ^ Afacere, ne^storie; jignit
In interesele şl daraverlle lui comerciale vlah.) ; 
cu mai marii tăi, daraveră să u'albl (pann)
[format după tc. a 1 y s v e r i s ,,dare- 
avere”].

D.^dA (pi.-de) sf. Un fel . de 
suliţă alcătuită dintr’o varga (le lemn 
cu un fier ascuţit la capăt ([aj 1755): 
încep a asvirll Intr’lnşil cn săgeţi, sulitl, 
darde şl lănci (bAlc.) [pol.].

'DARDAR (pî.-âre) sn. ^ Un joc 
de cărţi; plnă ne vine partida, să facem un
— (BR.-VN.).

DARE Sf. ® Faptul de a d a H ®
Ceea ce se dă; dar; —a trece marea, 
cu daruri' poţi izbuti ori-ce ţ ® — de 
mină, bună stare, avuţie: om cn — de 
mină, om cu stare, înstărit: îmbla adese-ori 
pe la altl oameni mal cn — de mină după mi
lostenie ISB.) n ® - de seamă, expunere, 
raport (refăcut după tr. compte- 
rendu)1î© O Bir, dajdie, contri- 
buţiune: strigau să le rădice acele grele dări pj t„
ce Ie aruncase (let.). Dardă.S

DARIE sf. A Plantă ierboasă cu 
fiori'galbene dispuse într’un spic lung (Pediai- 
laris campestris).

DARÎMA sw- DĂRĂMA.
ODARÎNÂ1 (-In) vb. tr. Trans. Băn. A speti, a 
dcşela Qat. de-renare<ren].
O DARINA- tw dorînga.
ODARÎNAT adj. p. dAbîna Trans. Băn. ® De- 
şelat, spetit 1[ ® 0 Stricat, prăpădit; răutăcios; 
încăpăţînat.

DARMA m- DAbAha.
DAB-MI-TE tw- DAB2 t ®.

*DARN adv. Numai în loc. tn —, în zadar: In — 
răsună vocea-ml de Eco repetltă (EMIn.) [it. indarno].

DARNIC adj. Căruia-i place să dea ajutoare, 
daruri, etc. Kt © nedabnic [dar].

dARNICIE sf. însuşirea, faptul de a fi d a r - 
n i c: nu era om sS-şl clntăreascA dărnicia In asemenea mo
mente (GN.).

DĂRUEALÂ '{pl.-eli)' sf. Lucru dăruit; de>^, 
de dar, (de) dăruit; Nn ml-e Roşa de vînzare, Şl-l
d«t de.^ (HASO.) [dărui]. ■

dARUI (-nosc) vb. tr. A da în dar, a face un dar: 
la botez, ciobannl dărui finnlni său o oaie tătătoare dsp.i; 
(ţp): lucrul la timp dăruit preţueşte Îndoit; ,'F): 11 dăruise 
Insă Dumnezeu o mlndruleană de tată (grig.) ; dărueşte-ml 
viata (CRG.) [vsl. d a r o V a t i].
’DAR'VINISM sbst. Teorie biologică expusă de 

naturalistul englez Darvin, care caută să ezplice 
originea speciilor vii prin transformarea unora 
In altele, din ce în ce înaintate, în virtutea unei 
selecţiuni incoştiente, datorite luptei pentru exis
tenţă [fr].
*DAR'VINIST sm. Partizan al darvinismului [fr]. 

ODAS... SW DE8...
O DAsAGA... rm- DESAGA...

DASCAL, Mold. DASCAL sm. ® F f- învăţător, 
cel ce învaţă carte pe copii: vremea învaţă pe acela ce 
n'au dascăl (pann) ţ[ ® si Clntăreţ la biserică, psalt: 
el fusese cresout de tată-său ca să lle dascal de blsericft (gn.)
[ngr.' 5ioaoy.aXo?].

DĂSGĂIiAŞ sm. *1 dim. şi iron. dascAl; acei 
bieţi cari au fost depozitarii limbii şl naţionalităţii 
noastre (I.-gh.).

dAsgAleciu, DASCALEonr sm. {■ D a s c ă 
prost, cu puţine cunoştinţe de carte: .cu domniile fa- 
norloţllor se introdusese Iu ţară o muIţlMe de descaleci
(l.-OH.).

DAR-
DAS
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Q^3_ DASCĂLŞSG ■' (nţ De dascăl: voiu învăţa 
p. p a acrie... fără ajntornl * (negr.) ; la Împărţeala colivei, ce- 

rea o parte nepotrivită ou meritele iul dăscăleşti [GN.).
DASCALEŞTE adv. # Ca un dascăl.
DĂSCĂLI (-ăieac) vb. tr. A da poveţe, a povăţui, 

a învăţa pe cineva ca un dascăl, cum şi ce fel 
să facă .sau să vorbească; a dojeni; a mustra: ii
dăscăleşte de-1 Învaţă să facă vre-o răutate iprv.-lp.>; de 
cind 11 tot dăscălesc eu ? geaba, sunt grei de cap (Car.i .

DAScAlICESC adj. S- De dascăl, privitor 
la dascăl: meşteşugul

DĂSCĂLIE Sf. d) t Învăţătură, ştiinţă: acea 
tară este... culbnl a toata dăscăliile si învăţăturile (m.-cost.) ; 

. de o va fi tăcut vre*un om de cinste si va fi scrisă 
cu^ mare (prv.-mb.) ^ (D gţjj Meseria de dascăl: 
se apucă iară de dăscălia lui msp.) ; Imbrăţişă meşteşugul 
vinăţoriel in locul breslei dăscăliei (gn.).

‘ DĂSCĂLIME sf. fi aiît col. D^oĂL. Mulţime 
de dascăli, toţi dascălii: am găsit o mulţime de adu
nată de pe la catlbetl (Crg.).

DĂSCĂLIT sbst.t D^OALITţFRA (pî.-turl) Sf. F 
Faptul de a dăscăli: muierea sepusepie el ou dăs- 
oălitura si... atlta-1 dăscăli, plnă-1 tăcu de se duse la rit
(CIAU$.).

DĂSCĂLIŢĂ (pî.-te) Sf. ® ii învăţătoare: 
cela ce-şi va da fata la vre-o mulare pentru să o înveţe 
carte (prv. lp.) ; dăscălită sărăcie ’nvaţă pe om meserie
(PANN) T ® fi Nevasta unui dascăl.

ţ DASIE sf. 07 Spirit aspru: toată lumea se aruncase 
In dasll şl perlspomenl (Negr.i [ngr. Saaelaj.

DAT 1. adj. p. DA HK © NEDAT.
2. sbst. ® Faptul de a d a t © Datină, obiceiu 

H ® (pî.-turi) sn. jf® Boală dată prin farmece, 
prin vrăji, de un duşman: şi să mă speli pe mine... 
de~ (p.PHv.i; IARBA-^ULUI ww FECIOBŞCA ®.

*DATA (-tez) 1. vb. tr. A pune data (la o scri
soare, pe un act, etc.): din vama Slblnlnl datează el lal- 
mosnl ordin de zl pe armată (I.-gh.).

2. vb. iniT. A fi Început într'un timp oare-care : 
armele de toc datează din veacul al XlV-lea [fr.].

DATĂ1 (pî. dăţi, ori) sf. ® Guvînt prin care se 
arată unul din momentele cind se face o lucrare, 
cind aceasta e repetată sau se poate repeta mai 
adesea: o dată, scris odată iw ODATA; de două ori 
(iwOARA); l-am văzut o singură-v; altă {wm- ALTA- 
DATA) ; nu mat era chip să doarmă cum dormea alte dăţi 
(CR6J I de astă ^ era gătită şl mal frumos usp.) ^ l-am In- 
ttlnlt Ieri (pentru) tntllaşl ţ una date, uneori: une 
date slut împreunat! mulţi şl lac totl o greşală (prv.-mb.) 
1 ® Pe <^, loc. adv., pe loc, îndată t ® (pl. date) 
sf. Soartă, osindă scrisă, ursită: fetele de măritat, 
oind se ridică de pe scaun, II clăteec,ca eă-şl clătească data 
(GOR.); aşa ml-a fost data ţ[ ® Băn. Trans. Cum e data, 
cum se cuvine, cum se cade. In toată regula: piuă 
ce nu alunge la bătaie, se ’ncaleră cum e data (ret.) [dat].

DATĂa sf. Lucru cunoscut care serveşte ca 
punct de plecare la un raţionament, la deslegarea 
unei probleme, noţiune fundamentală: datele fun
damentale ale chestiunii [d a t, creat după fr. d o n - 
n e e ].

•DATĂ3 (pZ.-te) sf. Timpul precis cind s’a făcut 
sau urmează să se facă un lucru: scrisoarea aceasta 
n’ere —; data Întemeierii Romei [fr. date].

DĂTĂTOR, -TOARE adj. verb. şi sm. /.da. Care 
dă: M de viaţă; Şi ’ncăroat de-o frumuseţe dătătoare de 
Ispite (VLAH.).

DĂTĂTURĂ (pî.-turi) sf. ® Faptul de a d a, 
de a lovi, (le a împuşca, etc. (o singură dată): 
răteză cepul iepurelui dlntr’o (flor.) ® © Farmec, 
vrajă, aruncătură: animalele care caldă... tu dătătnrlle
de fapt (ŞEZ.i.

DATINĂ, detinA {pl.-ni) sf. Obiceiu (al 
unui popor, al unei societăţi) consacrat, înră
dăcinat de mai multă vreme, rămas din timpuri 
vechi: păstrător credincios al limbii şl-al datinilor 
părinteşti (vlah.>; aşa-1 e deţină (R.-codo [vsl. d ă d i n a, 
modificat după dat].

•DATIV (pl.-ve) sn. 07 Caz al declinării la care 
se pune obiectul indirect, spre a arăta atribuţiu- 
nea, destinaţiunea; răspunde la întrebarea cni p
cărnl(a) P la olne P la ce P [lat.].

DATQR, t DETORTO adj. ® y Care are de

dat altuia o surpă de bani luată cu Împrumut, de 
de urma unei afaceri, etc.: cine e este îndatorat a- 
Sl plăti datoria dnpă tocmeală (leg.-car.) ; ^: cine nu e 
dator e destul de bogat; ©; paroă toată lumea 1-e datoare, 
se zice despre cineva care stă posomorit, fără 
voie bună; : Dumnezeu nu rămine la nimeni *, 
mai curînd sat mai tîrziu. Dumnezeu răsplăteşte 
sau pedepseşte pe fie-care după faptele sale; e~ 
vindut, are atitea datorii, incit nimic nu-i mai apar
ţine it ® Care are obligaţiunea morală sau mate
rială să facă un lucru: orl-ce om e —^ să ajute pe aproa
pele său; toţi cetăţenii slut datori să se supună legilor 
[lat. debitorius > t şetorin > dator, refăcut 
sub inluenţa lui dat].

DATORI (-oreso), / DATORA (-orez) vb. tr. ® y 
A fi d a t o r, a avea de plătit: imi datoreşte soo de 
lei t ® A avea o datorie, o obligaţiune morală 
faţă de cineva: soţii tşl datoresc unui altuia credinţă, 
sprijin şl ajutor (COD.-c(v.i ; lui II datoreso postul pe care 
l-am oăpătat.

DATORIE sf. ® y Ceea ce e d a t o r cineva 
să plătească: ^ (e) ceea oe este neştlne dator să plăteasoă 
din împrumutare dau din pagubă (leg.-car.) ; a-şl plăti dato
riile ; ©’: făgădneala dată e curată (pahni ; a tace datorii, a 
Împrumuta bani, a cumpăra fără bani, cu o- 
bligaţiunea de a plăti mai tîrziu; a lua pe —, a 
lua, a cumpăra fără a plăti imediat: cine la pe 
plăteşete de două ori (ZNN.) ; i«- PţIBLIO f ® Ceea CC 
trebue să facă, să împlinească cineva, obligaţiune 
morală, îndatorire: e de datoria meaeă-l previn; da
toriile cetăţeanului; a-şl face datoria.
ODATORINŢĂ, dAtorjntA (pl.-te) Sf. Obliga
ţiune, Îndatorire: slllndu-se totdeauna să-şi împli
nească toate dătorlntcle sale cum se cade (ss.) [d a t ori].

DATORNIC sm. y ® Cel ce e d a t o r Să 
plătească o sumă împrumutată,debitor t ® t Cre
ditor.

DĂULA, dAeULA, DE(H)ULA (-ulez) 1. Vb. tr. 
A slei puterile, a istovi, a speti: suiietu-mi dăuiat şi 
Bdrobit de răstrlşte (odob.); văzlnd că atita sarcină 11 dăhn- 
lase de tot (isp.i Şaptalul, dehnlat de alergători, a fost 
trimis mal Intlln la Camler o.-gh.).

2. vb. refl. A se istovi, a se speti: să mă mai odih
nesc şl an puţintel acasă, că m'am dehnlat de atitea trebn- 
şoare (Car.) .
ODAULI (-uloso) vb. refl. Trans. (psc.) A se jeli 
[d a o 1 e 6].
ODAUN, dApne sm. Băn. Trans. # = TApN.
•DĂUNA (-nez) vb. tr. A aduce pagubă, strică

ciuni [d a'u n ă].
•DAUNĂ (pl.-ne) sf. © Pagubă, stricăciune: 

şa cunoştea că meditează... vre-o nonă * (negr.) ţ[ ® pZ. 
rt Daune-interese, despăgubire pentru nişte pagube 
sau neajunsuri suferite [formaţiune savantă din 
lat. damnum].
•DĂUNĂTOR, *dAdnAcios (MAR.) adj. Care 

aduce pagubă', stricăciune, vătămare [dăuna].
DĂUNĂZI pv- DEPNAZI.

ODĂUNE rr dAvN.
DAURIT adj. poet. = aurit.
DAVALMA, DE-AVADUA rr AVALMA.
DĂVÂLMAŞ, devAlmas sm. Coproprietar, stă- 

pln împreună cu altul pe o moşie, pe o proprie
tate, etc.: cel ce alnt numai părtaşi sau devălmaşl
(LEG.-CAR.) [de-avalmal.

DĂVĂUVLĂŞIE, devAlmAsie Sf. Stăpînire în 
comun, de către doi sau mai mulţi proprietari, 
a unei moşii, etc.: un salonaş ca-l aveau ou toţii Iu de
vălmăşie (D.-zAMF.) [d ă V ă 1 m a ş].

DEM DEHi Mo/d. dAi interj. F ® Exprimă un 
fel de reticenţă înainte de a face cuiva o mustrare ■ 
sau mărturisirea unui lucru, unui adevăr pe care 
n’ar cam voi să-l spună: căci, doi corb la corb ochii 
nn-şl scoate dsp.); fie şl aşa, dacă porunciţi... numai, dăl 
Bă nu fiu vinovat (GN.); d’apol dă I nu-1 cum vrem noi, cl-1 
cum vrea Cel-de-sua (Crg.); apoi del cucoane, capul meu 
nu mă duce aşa departe dSP.) ţ| ® Aida del w AIDA 
[comp. ngr. vte, srb. alb. de]

_ DE3 prep. ® Arată punctul de plecare (In spa
ţiu şi in timp): a plecat —- acasă; * sici; a venit —^ afară: 
» departe; dincolo; a căzut * sus; doarme —^ aseară; 
* atunci; a sositcnrlnd; » dlmlnsată, » lari, » mult.
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Luni, ^ opt zile; uneori prepoziţia s’a contopit 
într’un singur cuvînt cu adverbul următor: dea
supra, dedesupt, dincoace, djn&untru, demult, decdatA, di
nainte, dlsearft, etc. (*«* aceste cuvinte); — alte ori, de e 
urmat de o altă pr^.: <*’ către ziuă; a plecat ^ cu seara; 
coşul pe casă; a venit peste Nistru; gunoiul subt pat, 
etc.;*^ i^{scTis şi deia) care arată începutul sau punc
tul de plecare (în spaţiu şi în timp): ^ laBucureşti la 
Paris; ^tla mic plnă la mare; la o vreme Încoace; clte- 
odată de s’a contopit cu prep. următoare într’una 
singură: din(=d e-|-î n), dintre, etc. (•••aceste cuvinte);
—fîi mod eliptic,prep. de se întrebuinţează în loc de 
,,decînd era,'din timpul cînd11:mic;copii; 
tlnăr II ® Arată originea: vinDrăgăşani; tloape 
clmp; animale munte; t (astăzi înlocuit prin din): se 
trag ^ acel neam (m..cost.) Ij ® Arată O Separa ţiu ne 
sau scoaterea unui conţinut: s’au despărţit unii ^ 
alţii; s’a lăsat carte; a ourătat nucile coajă; a scuturat 
hainele ^ praf t ® Arată cauza şi efectul: s’a bolnăvit 
^ friguri; tremură frig; s’a ghemuit ^ frică; pllnge

bucurie; ml se rupe inima -«>’ milă; numai pot olwseală;
Ii vezi coastele slab ce e; uneori de se repetă dinain
tea a două substantive, cu înţeles contrariu: voie 

nevoie; milă silă; bine rău T| © Arată 
materia din care e făcut un lucru: o masă ^ lemn; 
un Inel ^ aur; ciorapilină ^ ® Instrumentul: o 
lovitură baston; la o bătaie puşcă % ® Obiectul sau 
persoana despre care se vorbeşte: o cartebasme; 
tratat algebră; nu-mi.pasă asta; nu mi-e frică tine;
în limba veche, în loc de despre: numirile ce au avut 
apele aceste şi patru părţi ale lumii (n..costo li ® Arată 
destinaţiunea, scopul: haină ceremonie; cutie ^ scri
sori; odaie culcare; sală mlncare; a se găti -v războlu;
gata plecare; nu e bun nimic; ce? pentru C6 ? 1j
® Arată o specificaţiune: meseria cizmar; tratat 
pace; ministru ~ războiu H ® între două substantive, 
cu un sens de ironie, de dispreţ, de compătimire, 
fie admiraţiune, etc.: hoţul -»' păgubaş; păcătosul 
meşter; un prăpădit-»- argat (ISP1 ; un dolofan -»- copil; 
un înger.-»- fată; un drac-»- băiat; uneori, CU acelaşi 
sens, între un substantiv, un adjectiv sau o in- 
lerjecţie şi un pronume: săracul-» mine; ferice-»- 
tine; vai-» el; —însoţeşte un adjectiv căruia-i 
urmează o complinire: lipsit-» simt; sărac.» minte; 
slab » Înger ţj ® Arată Calitatea, şi anume, însoţit 
de un substantiv, înlocueşte un adj: calificativ:
» căpetenie salt» frunte (=principal, fruntaş),» 
obşte sau » rind ( =comun), » folos (=folositor), » 
treabă, » omenie, etc.; formează, tot astfel, locuţiuni 
adverbiale: » geaba ( = zadarnic); » grabă (= grab
nic, curînd); » ohiceiu; » sigur; » fel (=nicidecum);
» loo (nicidecum; îndată), etc. t © Arată va
loarea: o piesă» cincizeci de bani: — arată canti
tatea : o armată » 50.000 de oameni; — Se pune între 
numerele de la 20 în sus şi substantivul pe care 
acestea le determină; douăzeci » căiţi; 385 » zlie;— 
tot astfel după adverbele de cantitate sau de mod: 
atit» mult; destul» iute; aşa» bine H ® Arată mă
sura (de spaţiu şi de timp): casa e înalta» 5 metri; 
băietul e» trei ani şi fata» cinci;» ce..., CU Cit...
(•w ce) ti ® Arată conţinutul: un pahar» apă; un 
cos» mere; un bntoiu » vin *1 © După verbele care 
arată o atingere sau o apucare: s’a atins» zid; ii 
ţinea» mină; se muncea ca s'o scoată, trăglnd-o clnd » 
coadă, clnd » cap, etnd » picioare dsp.j ® Arată par
tea dintr'un tot: 6 bucata» pline; o foaie» vită; un 
grăunte» nisip; o boabă» strugnre;—de a CI, parti
tiv: unul » al noştri; după ce primi... efte ceva » ale gurii 
(isp.); in limba veche mai des întrebuinţat, in loc 
de actualul din: numai o parte » Nemţi supuşi n’au fost 
(N. cosT.); o parte »Italia (n.-cost.i ţ © t Se întrebuinţa 
uneori la formarea genitivului: in mijloc» beserecă 

'( = în mijlocul bisericii) f ® Arată timpul: am să
plec » vară In străinătate; oamenii » astăzi; » vreme;
» timpuriu;» seară (•»- DISEABA) f ® Particulă 
care precedă numele unui nobil; caroi» Hohen- 
zollern; ducele» Alba @ Distributiv:» clte ori;
» două ori;» foarte multe ori; efte doi lei » cap; — vechiu 
şi dialectal, arată o repetiţiune, o succesiune: zi» 
zi, zi cu zi; noapte» noapte; — dinaintea numera
lelor ordinale: cei » ai doilea; cea » a zecea; Lot astfel 
cel pe urmă ^ @ = DECţT: slnt mai bine ^ zece ani de
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atnnoi; mai des întrebuinţat în liriiba veche t @Di- DE- 
namtea unui verb la infinitiv (in spec. după ex- np - 
presiuni impersonale): e bine » a face pomană, e greu » U t“/\ 
a Judeca cu nepărtiniie; mai adesea in, limba veche, cu 
infinitivul intreg: e’au apucat» a batere cetatea; nu 
era » a şugnire ou el (m.-cost ) 1| @ Urmat do un supin, 
arată provenienţa sau scopul: cai» mat; a1 da» 
băut; maşină» treierat; uşor» Invătat; — de aci, lo
cuţiunile: » ajuns; (e un luern) » necrezut; (e ceva) » 
speriat, etc. ‘i @ Urmat de prep. a, însoţită mai 
adesea de un substantiv articulat, exprimă: a)
modul: de-a curmezişul, de-a dreptul, de-a lungul, 
de-a dreapta, de-a tumba, de-a umeri, etc.; b) U n-j 0 C 
(in spec. de copii): de-a botll, de-a baba-oarba, de-a 
capra fi @ Vocala e se elide uneori dinaintea unui 
cuvlnt începător cu o vocală; d’apolf d'o palmă, d’uu 
cot [lat. d e].

DE3 f. conj. copulativă. ® Arc Înţelesul apro
piat de ,,şi”: le-au pus scaunele » au şezut den dreapta 
Domnului (GR.-UR.); Nicolai-Vodă... şedea la divan» gludeca 
tara (nec.); s’au apucat » an rupt bourului coarnele (SB.); 
mai adesea Intre două imperative: ia-te » te cul
că; părinte! vină de-mi deschide poarta! (sb.) 31 (2) în- 
Cit: e nn ger» crapă pietre!e; inima începu să-i tă- 
căească » părea că o să-i spargă pieptul nsp.) ţ[ © Că: -
o Întrebă care să fie pricina » etă triată nsp.) ; tot astfel 
în conslnicţiunea eliptică cnm» (= cum se face 
că): cnm» ai Intbziat aşap ^ ® t Ga ţ[ ® Din con- 
Strucţiuni ca: ce om este acesta » vorbeşte cn atlta cute- 
zare P (ret.) ; şl-i dete nişte ţoale » puse pe dtnsa i'SP.), 
conj. de a căpătat încetat cu încetul înţelesul rela
tiv şi e întrebuinţată (£,- in loc de „care”: ăl» lo-a 
scos că sint leneşi, n’a ştiut ce apune (Jtp.i ; aşa e obiceiul 
ă lor » şed aci (ISP.) ; ^: calul,» e ou patru picioare, şl 
tot se poticneşte.

2. conj. condiţională = DAcA: »-ar şti omul ce-ar 
păţi, dlnalute s’ar păzi ipann) ; » volu izbuti, te vei bucura,
» nu, eu nu volu suferi nici o umilinţă iisp.i

DE-A iw DE2 @.
DE-A BERBELEACUL iw BERBELEAC.
DE-ABIA ww ABIA.'
DE-A BINELE a^ BINE 2 ®.
DE-A BUŞILE wm- BUŞ ® .
DE-A CURMEZIŞUL i» CURMEZIŞ.
DE-ADINS •«- ADINS 1.
DE-A DREAP TA m- DREPT
DE-A DREPTUL m- DREPT.
DE-A DURA tr DURA.

O DE-AFETEA m- AFETEA.
DE-A-FIR-A-P Ar iw- FIR.
DE-A FIREA iv FIRE.
DE-A GATA wr GATA.
DE-AJUNS aw AJUNS 2 ®.
DEAL (pî.-luri) sn. ,1.%. ® Ridicâtură de pă- 

mînt, mai mică declt muntele, mai adesea neaco
perită de pădure; la», ureînd, în spre urcuş ţ 
® Se întrebuinţează adesea, în diferite locuţiuni, 
în opoziţie cu vaio: dă la », dă la vale, încearcă, se 
sileşte în toate chipurile; ce mai la » la vale (crg,), 
ce mai lungim vorba de pomană, ce mai încoace 
şi încolo; rău la» rău la vale, despre cel vecinie 
nemulţumit; @ : nebunul (sau prostul) nu asudă nici la 
» nici la vale (znn.) ţ[ ® Deal plantat cu vii; vie 

aşezată pe un deal; vin de Dealu-mare [vsl. d ă 1 0]. 
ţ DEALA (pl. dele) sf. Lucru, treabă precisă; 

faptă : certarea nclgătorllor da oameni ce II aă cade după 
deala lor iprv. lp.) [vsl. d ă 1 o].

DE-A LATUL m- LAT.
DE-A LUNGUL e» LUNG.
DE-AMAnUNTUL m- AMANVNT 1.
DE-A-’MBOULEA eo- BQU.
DE-A MIJA •*- MIJA.
DE-A-’M'pICIOARELE aw- PICIQR.
DE-A-’N-CALARELE aw cALABB ®.
DE-A-’NCÎTELE a^ ÎNCţT.
DE-A-’NDARATELE 1»- INDArAT.
DE-A-’N-DOASELE DOS.
DE-APROAPELE a» APROAPE 2.
DE-A-PVRUREA m- PURUREA.
DE-A-PUTEREA-FI a^ PUTERE.
DE-A RAZNA a» RAZNA.
DE-A RÎNDUL aw RiND.
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Fig. 1756. Debarcader.

ne. A : DE-A ROSTOGOLUL tw ROSTOGOL.
DE-ASEMENEA AflţlMENEA.

Utc DE-A SILA tw- SILĂ,
DE-A STţNGA STlNG.
DEASUPRA, DE-ASţrpRA adv. şi prep. [cu gmil.) 

Peste altul [opus lui dedesubt) : elnd eu dedesubt, cind 
el »’ (ZNN.i, tron. despre cel ce s’a luptat cu altul 
şi a mÎncât bătaie; a aşezat coşurile unul» celuilalt; 
pe », afară de aceasta, pe lingă aceasta: iti plătesc 
leafă sl-tl mal dau st mtncare pe>» [de -j-asupr a].

DE-A SURDA wm- SURDA.
DE-ATOCIVLA m- ATOCMA.
DE-A TUMBA 1»- TUMBA.
DE-A-yNA tw UN.
DE-A VALMA, DAVALMA l«-AVALHA.
DE-A-VQLNA adv. Mold. De ajuns, în belşug: 

slănină s> făină In pod este ’» (Crg.i [rut. d O V 6 11 n o].
'DEBARCA, ✓ 'DESBARCA (-arc) 1. vb. tr. 3, 

A scoate, a descărca din corabie şi a pune pe uscat.
2. vb. intr. a, A se da jos din corabie pe uscat: 

bănuia 6ă erau pliaţi st debarcase In Leros (I.-gh.) ; aveau să 
desbaroe la Pireu si 
să ocupe chiar Atena ^ V 
(I.-GH.) [fr. d 6 b a r- 1 v
q u e r].
•DEBARCA

DER (pl.-ere) sn. 
a,’ Schelă, locul 
dintr’un port unde 
se descarcă măr
furile dintr’o co
rabie şi unde se 
coboară pasagerii 
pe uscat: m’am co- 
borlt la otelal... dlo 
la(a •«'nlnl (i.-oh.)
(ii 1756) [fr.].

'DEBIL adj. Plăpînd, slab, slăbănog, fără pu
tere, şubred [lat.].
•DEBILITA (-itez) vb. tr. A slăbi, a face debil

[ir.].
•DEBILITANT adj. Care slăbeşte [fr,].
•DEBILITATE sf. Stare de slăbiciune, stare 

plăpîndă [fr.].
•DEBIT- (pl.-te) sn. V ® Vînzare, desfacere:

fabrici care nu se pot tine declt cu un » mare (I.-gh.) V ®
Prăvălie unde se vinde cu mărunţişul; negoţul ce 
se face acolo: —• de băuturi spirtoase, circiumă; <» de 
tutun, tutungerie H ® Partea dmtr’un registru de 
socoteli unde sînt însorise sumele plătite de ci
neva şi mărfurile ce i s’au predat ţ[ ® Sumă da
torie I ® 15 /J Cantitatea de lichid, gaz sau elec
tricitate produsă într’o unitate de tunp [fr.].
•DEBITA (-itez) vb. ir. ® V A vinde cu mărun

ţişul K ® V A trece pe cineva în registrul de so
coteli, înscriind suma ce i s’a plătit sau marfa 
ce i s’a vîndut 1[ ® A recita, a spune: un dis
curs H ® A îndruga, a înşira, a povesti: min
ciuni; acestea ml Ie debitează Iritat amicul meu (Car.i [fr.].

•DEBITANT sm. V Negustor ce vinde cu mă
runţişul: » de băuturi spirtoase, cîrclumar; » de tu
tun, tutungiu [fr.].

'DEBITOR sm. V Datornic [fr.].
•DEBORDA (-bord) Vb. intr. ® A se revărsa, a 

ieşi din albie, din matcă [vorb. de o apă) H ® © A 
veni grămadă, a năpădi, a da năvală [fr.].

•DEBURSA (-sez) Vb. tr. A Cheltui, a scoate 
bani din pungă spre a plăti [fr.].
•DEBUŞEU (pl.-euri) sn. V ® Loc unde pro
dusele unei ţări se vînd uşor ţ| ® Mijloacele de a 
desface aceste mărfuri [fr. d 6 b o u c h 6].

•DEBUT (pl.-utnri) Sil. ® început H ® Pri
mele încercări, primii paşi ce face cineva într’o 
carieră; în spec. O întîia înfăţişare a unui actor 
sau eîntăreţ pe scenă X ® Întîia lucrare a unui 
autor [fr.].

•DEBUTA (-utez) vb. intr. ® A începe ţ] ® A 
face primele încercări într’o carieră V ® A 
scrie prima sa lucrare [vorb. de un autor): imi spui 
o’al vrea să debutezi In proză o’o nuvelă ivlah.i ţ[ ® O
A juca sau a cînta pentru întîia oară pe scenă 
[fr.].

•DEBUTANT sm., 'DEBUTANTA (pl.-te) sf. ©
Persoană care face primele încercări într’o ca
rieră; începător ţ[. ® o Actor (actriţă), eîntăreţ 
(olntăreaţă) care apare pentru întîia oară pe sce
nă [fr.].

DECI interj. © Exprimă o surprindere neplă
cută, supărăcioasă: ia te uită! deci nu oumva al pofti 
să-ml lei vl(lca pentru un oue armenesc F (Crg.i ţ| ® Fie şi 
aşal Hal s’o Impărtlm frăţeşte — Hal, deci (Pamf.i. 
ţ DEGA' = daca.
•DEGA2, Prefix care arată înmulţirea cu zece 

în nomenclatura măsurilor.
•DECADÂ (pl.-de) sf. © Zecime, se zice despre 

■un lucru, despre o scriefe ce se împarte în zece 
părţi: decadele Iul Tltu Llvln ţ[ ® Perioadă do zece 
zile consccutice: prima din lannaie H @ Perioadă 
de zece ani consecutivi: a treia » a acestui secol 
H ® ® * Săptămlna de zece zUe a calendarului 
republican francez [fr.].
•DECÂDEA ţ-cad) vb. intr. A da îndărăt, a că

dea mai jos, â ajunge în stare mai proastă, a soă- 
păta [cădea, după fr. dăchoir].

•DECADENT 1. adj. © Care cade, în deca
denţă, decăzut.

2. sm.. Artist oare se îndeletniceşte cu o artă 
decadentă [fr.].
•decadenţa (pl.-te) sf. ® Decădere, scăpă- 

tarc, început de ruină: ou toată decadenta lor, boierii 
indigeni tot Îşi păstrase... obiceiurile şi tradltlunlle cele 
vechi (I.-GH.) f ® Coborîrea, scăderea stării de în
florire a artelor, a ştiinţelor, etc. ŢI ® Epocă a 
literaturii din ultimele veacuri ale imperiului ro
man din Occident [fr.].

•DECAdere sf. ® Faptul de a decădeaţ] 
® Starea unui lucru sau unei persoane care a de
căzut : ml s’a părut că-şl 
dă el singur seama de ■—a 
Iui IBR.-VN.I.

•DECAEDRU sn.
A Solid cu zece feţe 
(H 1757) [fr.].
•DECAGON [pi.

-oane) sn. A Poligoii cu 
zece laturi (jB| 1758)
[tr.]'.
•DECAGONAL

adj. A ® Care posedă proprietăţile decagonului 
TI ® Care are de bază un decagon: prizmă »a [fr.].

•DECAGRAM (pl.-ame) sn. Greutate de zece 
grame [fr.].

•DECALCA (-calo) vb. tr. QF A copia, a repro
duce pe hlrtie sau pe o suprafaţă oare-care desenul, 
modelul, etc. calcat cu creionul pe hîrtie transpa
rentă [fr.].

•DEGALITRU sm. © Zece litri t ® Măsură 
cilindrică de lemn în care încap zece litri [fr.]. 

•DECALOG sbst. ent Cele zece porunci date de 
Dumnezeu lui Moisi pe muntele Sinai [tr. < gr.]. 
•DEGAMETRU sm. Măsuri, de lungime de zece 

metri [fr,].
•DECAN sm. © Cel mai bătrîn sau cel mai 

vechiu membru al unui corp sau al unei societăţi; 
.«■ui baronini, titlu dat advocatului ales ca şef al 
corpului advocaţilor înscrişi pe lîngă curţi şi 
tribunale 1[ ® jf- Profesor universitar ales do 
colegi, pentru un timp determinat, spre a fi în 
capul facultăţii: »ui facultăţii de utere [lat. med.]. 
•DECANAT sbst. ® Demnitatea ăe decan 5 

® Timpul cît se exercită funcţiunile de decan 
[fr.].
•DECAPITA (-Itez) vb. tr. A tăia capul [fr.]. 
•DECAPODE Sf. pl.

Ordin de crustacee 
cu zece picioare: racul, 
langusta, crabul, etc. sfnt 
[fr.].

DECAR sm. ^ Carte 
de joc cu zece ochi ()a|
1759) [ngr. Ssxopt].
•DECASILAB 1. adj.

• Compus din zece silabe: vers.».
2. sm. Vers alcătuit din zece silabe [fr.].

Fig. 1757. 
Deeaedru.

Fig, 1758. 
Decagon.

Fig. 1759. Cei patru decari

386



*DECASILABIC adj. « Decasilab [frl],
'DEGASTER sm. Măsurâ egală cu 10 steri sau 

10 metri cub’i [fr.].'
•pEGAVA {-avez) 1. vb. Ir. S ^ A face să 

piardă toţi banii la joc, a lăsa 'fără un ban, a scu
tura de bani, a lăsa lefter, a lefteri.

2. vb. refl. A pierde toţi banii la joc, a rămînea 
lefter [fr.]. . ,

•DEGAVAT adj. p. şi sm. dec ava. 0 ♦■Care a 
pierdut toţi' banii la joc: ascultlnd la socotelile... pe 
cari si le făceau, cu un aer foarte serios, doi decavatl
(VLAH.) .
'DEGEDA (-edez) vb. inlr. A răposa, a muri [fr.].
•DEGEDÂT, -ATA adj. şi sm. f. Răposat(ă), 

încetat(ă) din viaţă [fr.].
*DEGEMBRE, 'DECEMVRIE sm. A douăspre

zecea lună a anului [lat.].
'DEGEMVIR sm. /y ® Fie-care din cei zece ma

gistraţi însărcinaţi la Roma, în anul 450 în. de 
Ghr., să alcătuiască un cod de legi ţ| ® Magis
trat însărcinat cu justiţia, ca locţiitor al preto
rului [lat.]. ,

'DEGEMVIRAT (pî.-ate) sn. ^ ® Funcţiunea 
de decemvir şi timpui cit era exercitată t ® Gu
vernul decemvirilor [lat.].

*DEGEiyţVRIE ww' decembre.
'DECENAL adj. ® Ce ţine zece ani H ® Ce 

se dă din zece în zece ani; premiu-*- [fr.].
'DECENIU (pl.-nii) sn. Interval de zece ani: 

clipele vor fi decenii si*’n aceste clipe se vor face războaie
(EMiN.) [lat.].
'DECENT adj. Cuviincios, cum cere buna cu

viinţă Uf © INDECENT [fr.].
'DECENŢĂ (pl.-te) sf. Cuviinţă, bună cuviinţă 

ff © jndencentA [fr.].
'DECEPŢIE m- DECEPŢIţlNE.
'DECEPŢIONA (-onez) vb. tr. A desamăgi, a 

aduce decepţie.
'DECEPŢIONAT adj. p. DECEPŢIONA. Desa- 

măgit: nu puţin va fi contribuit la întunecarea prismei de 
vedere a •^ulul poet (vlah.).
'DECEPŢItTNE, 'DECEPŢIE s/. Desamăgire: scal

dă lumea In iluzlnnl, tn speranţe şi In decepţii (i.-gh.) [fr.].
'DECERNE (-cern) vb. tr. ® A acorda, a da (o 

răsplată, un premiu, etc.) : ei... decernă laurii, ei con- 
danmă (car.) f ® A hotărî o pedeapsă, o osîndă [fr.].

'DECES (pî.-ese) s/l. Moarte (firească), înce
tare din viaţă, răposare [fr.].
ţ DECHEMVRIE = DECEMBRE [ngr.].

O DE-CHÎLIN adv. Băn. Trans. — chilin .
DECI1 conj. Exprimă o concluuzine, cu înţeiesul 

de „aşa fiind, aşa dar, prin urmare”: tu i-at lujuiat 
intliu, -* tu eşti provocătorui; se întrebuinţează şi în 
interiorul propoziţiunii, aşezindu-se mai, adesea 
in urma verbului: voinicul simţi de unde-i vine pocino
gul ăsta; se sculă şl dlnsul, fără măcar să clrtească (isp.)
[de-a ci (rezultă că...)].
'DECI1, Prefix care arată o unitate de zece ori 

mai mică decît cea principală în nomenclatura 
măsurilor (declgram, decllitru, etc.).

'DECIDE (-id) vb. tr. şi refl. A (sc) hotărî; a lua 
o hotărîre; a (se) îndupleca [fr.].
'DECIGRAM {pl.-e.me) sn. A zecea parte din- 

tr’un gram [fr.].
'DEGILITRU sm. ® A zecea parte dintr’un 

litrii f @■ Măsură de capacitate pentru această 
cantitate [fr.].
'DECIMA (-imez) vb. tr. A face să piară, să moară 

să se prăpădească o parte dintr’o mulţime; holera
şi tifosul au decimat populatlunea In timpul războiului [fr.].

'DECIMĂ (pl.-me) sf. J Interval de zece grade 
dia tonice [it.].
'DECIMAi 1.. adj. ± Care procedează cîle zece 

sau din zece în zece: număr-*-; fracţiune -*ă (§*' şi 
zecimal) ; sistem Sistemul actual al măsurilor şi 
greutăţilor, numit şi sistem metric.

2. (pî. -ale) sn. Balanţă decimală.
'DECIMETRU sm. ® A zecea parte dintr’un 

metru: -* pătrat; cub f ® Măsură care are această 
dimensiune (L^ 1760) [fr.].
t DECpiDEA adv. Dincolo, de cealaltă parte: 

au mal lovit Căzacll nişte sate din sus de Tlghlnea, pe -*- de

DEC■
Fig. 1760. Decimetru cub 
imparjitln centimetri cubi 
(laturile reduse la 1I4).

Nlctra (0R.-UR.);,iln clteva ceasuri de plutire treonse toat& In* DFC- 
tinsă Dunărea (odob.) [lat. cle-ecce-in de]. 
ODECIOCĂLA (-ălez) 
vb. tr. şl refl. Mold. ®
/' A (se) dezghioca, a 
(se) curăţa foile, pănu- 
şile de pe coceanul de 
porumb f ® A se des
face, a se curăţa carnea 
de pe oase; fierbe bine, 
bine, plnă se de clocălează 
carnea de pe ciolane (şez.) f 
@ o căruţă, a 0 des
face în părţile din care 
e alcătuită: moş NichUor 
declocălase căruţa şl-o undea
(CRG.i [c i 0 c ă 1 ă u].

'DECIS adj. p. decide.
Hotărît. ff © NEDEcis.
'DECIZIUNE, 'DECIZIE sf. ® Hotărîre (luată 
de o persoană) f ® rt Hotărîre, sentinţă judecă
torească [fr.].
'DECIZIV adj. Hotărîtor, care hotărăşte, care 

face să se aleagă Intr’un fel sau altul: moment»-; 
bătălie-*ă [fr.].

'DECIZQR(IU) adj. n Jurămlnt-*, jurămlnt 
pe care-1 propune partea prigonitoare adver
sarului : Jnrămfntnl» poate fi dat In orl-oe fel de 
contestatlnne (cod.-civ.) [fr. decisoire].

DECÎT conj. ® Se întrebuinţează la compara
tivul de neegalitate, aşezîndu-se între cei doi ter
meni de comparaţie: e mai mare -*- frate-său; mal blne- 
astăzi un (>u, -*- la anul un bou; sc pune adcsca în capul 
propoziţiunii: -*- slugă mare, mal bine stăpln mic (Pann) f 
® Precedat de verb la forma negativă, numai: 
n’am-*- (= am numai) două; nu ştiu-* ce-am Invătat;
-*- numai, afară numai: plnă seara nu jucă cu altul, -*- 
numai şi numai ou dlnsul -isp.i f ® » să..., în loC să:
-*- să ’ntinzi mina la trecători, mal bine te-al apuca de lu
cru f ® Mold. Numai, dar: mă vfră In toate boalele,
-*- n’am Încotro, trebne să mă doc (CRG.) f ® Numai -*-,
peste o clipă, într’o clipă, imediat, îndată, pe loc; 
să vil numai -* f ® Trans. Nici -* nicidecum, de loc, 
defel: dar cind ajunse Iacei mai mic, acela nu voi să 
spună nici -* (ret.) [de2 -i- c î t].

'DECLAMA (-am) vb. tr. ® A rosti, a recita 
(în spec. versuri) cu glas tare, cu tonul şi gesturile 
potrivite; versori; tinerii şi tinerele... se Întreceau 
care mal de care să le declame mal frumos (I.-gh.) f ®
A vorbi CU patimă împotriva unei persoane sau 
unui fapt [fr.].

'DECLAMATOR 1. sm. ® Cel ce declamă f ®
Orator sau scriitor emfatic, care întrebuinţează 
numai expresii şi fraze pompoase.

2. (şideclamatqriu) adj. Emfatic, umflat, bom
bastic ca al unui declamator: ton.-*-; stil-*-[fr.].

'DECLAMAŢIUNE, 'DECLAMAŢIE sf. ® Fap
tul de a declama; arta de a declama: poetni 
Arlstla... ne desmleida prin nlşiB declamaţii Irnmoase 
(BOL.); profesor de -*- f ® Întrebuinţare de expresii şi 
de fraze pompoase într’o vorbire sau într’o 
scriere, imde nii se potrivesc f ® Discurs păti
maş, plin de injurii împotriva cuiva [fr.].

'DECLARA (-ar) 1. vb. tr. ® A arăta, a face 
cunoscut prin graiu sau în scris; o declarat că rennntă 
la ori-ce pretentlnne; -*- războiu, a face CUnoSCUt unei 
puteri că se porneşte războiu împotriva ei f ® A 
mărturisi, a destăinui: l-a declarat dragostea ce are 
pentru sora ol f @ jt A hotărî, a rosti o hotărîre 
judecătorească: l-au declarat vinovat.

2. vb. refl. (® A se arăta, a sc da pe faţă, a se 
manifesta, a izbucni: frigurile s'an declarat; s’a de
clarat nn incendiu f @ A se rosti pentru sau contra, 
a lua parte pentru sau Împotriva cuiva: s’a de
clarat Împotriva orl-cărll schimbări a legii; s’a declarat 
pentru intrarea In războiu [fr.].

'DECLARABIL adj. Ce poate fi declarat [fr.].
'DECLARANT sm.,-antA (pl.-te) sf. Persoană 

care declară,’ în spec. în faţa judecătorului [fr.].
'DECLARAT adj. p. DECLARA. Mărturisit, pe 

faţă; un duşman-*- al războaielor *fî[ © NEDECLARAT.
'DECLARATOR sm. Cel ce declară [fr.].
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DED
DEC- -deglaraţiune, 'declaraţie Sf. ® Fap

tul de a declară ţ © Act verbal sau scris prin 
care se declară ceva; ■» de războia, act diplomatic 
prin oare se face cunoscut unei puteri că se por
neşte războiu împotriva ei;-» de dragoste, măr
turisirea dragostei; ~a dreptnrllor omalul, actul din 
14 Sept. 1791 în care Adunarea Naţională a 
Franţei a arătat în mod solemn care sînt drep
turile omului,şi ale cetăţeanului [fr.]i 

•DECLASAT adj. şi sm. Decăzut, care nu o- 
cupă în societate rangul pe care ar fi putut sau ar 
fi trebuit să-i ocupe [fr.].

'DECLIN sbsl. Starea unui lucru care se apro
pie de sfîrşit, scăpătat: ~ui vlefU [fr.].

'DECLINA (-in) 1. vb. tT. ® Of A recita sau a 
scrie diferitele forme ale unui substantiv, ale unui 
adjectiv sau ale unui pronume, ia toate cazurile H 
© A-şi —nameie, a Spune cine este: sunt oatare, 11 
răspund eu, depllntndu-l numele şl pronumele (i.-OH.) ^
@ rt A nega, a nu recunoaşte competenţa unui tri
bunal K ® A refuza, a respinge: am declinat onorul 
ce ml se lăcea (i.-gh.).

2. vb. întT. © A se apropia de sfîrşit, de scăpă
tat : In scurtele răstimpuri clnd soarele declină (Alecs.j 'J 
® ® A slăbi: raţiunea ta declină (alecs.i @ ☆ A SC 
depărta de ecuator {vorb. de un astru) ÎL ® 15 
A se depărta de nord [vorb. de acul busolei) [fr], 

'DECLINABIL adj. a? Care se poate decima 
ff © hjdeclinabil [fr.].
'DECLINARE sf. ® Faptul de a declina 1f
® Of = DECLINAŢIPNE.
'DECLINATOR(IU) (pZ.-oare,-orii) sn. ® rt 

Excepţiune nrin care apărăţonil neagă compe
tenţa unui tribunal 1f' © ^4. Cutioară care con
ţine un ăc magnetic şi care serveşte pentru a o 
orienta pe teren o planşetă, o hartă etc. [fr. 
dlă c I i n a t o i r e].
'DECLINAŢIUNE, 'declinattb sf. ® Co Tota
litatea schimbărilor pe care le suferă terminaţiunile 
substantivelor şi adjectivelor la diferitele cazuri-1[ 
© ☆ Distanţa la care se află un astru de la 
ecuatorul ceresc; e echivalentă In sfera cerească 
cu ceea ce pe globul nostru se numeşte latitudine; 
astfel declinaţiuhea stelei M este arcul de me
ridian MA cuprins între această stea şi ecua
torul EE; cercul de declinaţiune al unei stele 
(d. e. al stelei M) este cercul sferei cereşti care 
trece prin steaua M. şi prin axa lumii PP ([a) 
1761) H ® 15 •*' mag-, 
netioă, unghiul cuprins

Fig. 1761. Declina- 
ţiunea unei stele.

Fig. 176a.
Declinaţiune magnetică.

între meridianul magnetic şi meridianul astro
nomic (m 1762) K ® .lA. Unghiul pe care-1 for
mează un plan vertical sau o aliniere cu meri
dianul locului ce se ia în consideraţie [fr.].
'DECIVITATE sf. Inclinaţiunea unui costiş, 

a unei teren 'sau a ori-cărei alte suprafeţe [fr. 
< lat.].

'DECOCŢIUNE, 'DEOQOŢIE Sf., 'DECQOT (pi. 
-turi) sn. ik Fierberea în apă a unei buruieni 
sau substanţe medicamentoase; doctoria ce rezultă, 
după această fierbere [fr.].

'DECOLORA (-orez) 1. vb. tr. A strica coloarea, 
văpseaua, faţa’ a spălăci.

■2. vb. refl. A-şi pierde coloarea, a se şterge, a 
ieşi văpseaua, a se spălăci [fr.].

'DECOLORANT adj. Care decolorează, care 
face să se piardă, să se şteargă coloarea [fr.].-

'DECOLORAŢlţTNE sf. Pierderea, ştergerea 
coloarei, spălăcire [fr.].

'DECOLTA (-tez) 1. vb. tr. & A croi astfel o 
îmbrăcăminte încît să lase gîtul, pieptul şi umerii 
goi.

2. vb. refl. A-şi lăsa desveliţi gîtul, pieptul şi 
umerii [fr.].
'DECOLTAT adj. ® p. DECOLTA II © © Fără 

perdea, prea’liber: oipresiiml glume 
'DEGOMANDA (-mend) vb. ÎntT. A anula O co

mandă [fr.].
'DECONCERTA (-tez) vb. tr. şi refl. Ase tur

bura, a (se) zăpăci; a face să-şi piardă (a-şi pierde) 
cumpătul [fr.].
'DECONSILIA (-lilez) vb. tr. A desfătui, a sfă

tui să hu facă ceva [fr.].
'DECONSIDER.4... iw“desconsidera...
'DECOR (pZ.-oruri) sn. ® Podoabă, ceea ce îm

podobeşte un apartament f © pZ. O Ceea ce îm
podobeşte scena unui teatru, tablouri, culise pic
tate şi alte podoabe care slujesc a înfăţişa un 
loc anume, un cadru unde se petrece acţiunea 
Intr'o piesă de teatru; ©:: tabloul se schimba, si un 
minunat —■ de stlncl se Înalta ’n tata noastră (VLAH.) [fr.].''

'DECORA (-orez) vb. tr. ® A împodobi, a în
frumuseţa cu decoruri o clădire, un apartament 1f 
® ^ A acorda o decoraţie [fr.].
'DECORATIV adj. Care'servă să decoreze, să 

împodobească: lignrâ — ă; bronzuri-^e arte —0, pic
tura, sculptura de ornamentaţie, tapiseriile, tîm- 
plăria de lux, etc. [fr.].
'DECORATOR adj. şi sm. Care decorează 

apartamente său face decoruri de teatru: pictor—; 
— de teatru [fr.]. \
'DEGORAŢiyNE, 'DECORAŢIE sf. ® Faptul de 

a decora, împodobire 5 © Ornament, podoabă de 
arhitectură, (ie pictură, etc. 5 © Podoabe ce se pun 
la faţada unei case, într'un salon, etc. cu ocaziu- 
nea unei festivităţi, unei serbări, etc.: ei îngrijise 
In maro parte decoraţiile şl mobilarea celor şapte săli pentru
bal (CAR.) ţ ® & Semn de distincţiune, de metal 
(aur, argint, bronz, etc.), acordat de un suveran 
sau de şeful unui Stat (iw planşa m) [fr.].
'DECREPITUDINE Sf. Stare de adînoi bă- 

trîneţe însoţită de infirmităţi, gîrbovire [fr.].
'DECRET (pZ.-ete) sn. ® Hotărîre:—ele Provi

denţei t ® 0 Hotărîre a unui suveran, a unei 
puteri executive, ordonanţă [fr.].
'DECRETA (-etez) vb. tr. O A ordona, a ho

tărî printr’un decret; a da un decret: s’a decretat 
starea de asediu [fr.].
ODECULA vb. tr. Trans. A deşela, a speti: In- 
tr’aceea Găvan pe Ohlţu-1 omoară, Cocoloş pe Titirez deculd
(BD.-DEL.) [comp. dAula].
ODEGULAT adj.p.OECtTLA.Trans. Deşelat, spetit. 
'DECURGE (-curg) vb. intr. A rezulta, a purcede 

[curge, după fr. d e c o u 1 e r].
'DECURIE sf. ^ ® Triipă de zece soldaţi, în 

armata romană H ® Grupă de cetăţeni romani, 
mai Intîiu în număr de zece inşi, mai tîrziu în nu
măr mai mare [lat.].

'DECURIQN sm. Căpetenia unei decurii mi
litare sau civile [lat.].
'DECURS sbst. Curs, durată, interval, succe

siunea timpului: in —ul vieţii [decurge].
DEDA (dedau) vb. refl. ® A se da, a se consacra 

cu totul, în întregime: nu s’a găsit măcar unui care să 
se II dedat a zugrăvi... scene de vlnătoare (odobo; s'a dedat 
la cărţi, la beţie, ca să se ameţească (GN.) ; a se — la studii, 
la' băutură K ® A se deprinde, a se ohicinui: mal de- 
dlndu-se cu lumea şl mal oblolnulndu-se a trăi In huetul 
ce Innăbuşeşte oraşele dsp.) [lat. d 6 dă r e].

'DEDAL (pZ.-aluri) sn. ® Ori-ce loc unde se poate 
rătăci cineva; iabirint H © îngrămădire de lur 
cruri în mijlocul cărora se încurcă cineva, încur
cătură: luarăm o barcă care ne duse Ia vapor prlntr’im — 
de corăbii (ALECS.) [ ■«-P. IST.].

DEDAT adj. p. DEDA. ® Consacrat în între
gime, dat cu totul: 11 văzu pretutindeni dedaţi ou pa
timile (ODOB.) ÎL © Deprins, obicinuit: — ou munca. 

DEDEMyLT ww DEMţTLT.
DEDEOCTUU wm- DEOdEID.
DEDESUBT 1. adv. Pus sub altceva, sub alt

cineva: clnd eu-, clnd el deasupra (sv DEASyPRA).
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PLANŞA III

‘"/i’/ii1

I. Colanul ordinului ,,Ferdinand'‘ T. — a. Placa ordinului Ferdinand 1 in grad de Mare Cruce. — 3. Ordinul 
Ferdinand I în grad de Mare Cruce. — 4, Placa ordinului F. I. în VI'ad de Mare Ofiţer. — 5, Ordinul Fer
dinand I în grad de Comandor. — 6. Ordinul Ferdinand I în grad de Ofiţer. — 7. Ordinul Ferdinand I ‘în 
grad de Cavaler. — 8. Ordinul „Virtutea Aeronautică" în giad de Comandor. — 9. Ordinul „Virtutea Aero
nautică" în grad de Ofiţer cu spade (răzb.). — 10. Ordinul „Virtutea Aeronautică" în grad de Ofiţer (pace). —
II. Ordinul „Virtutea Aeronautică" în grad de Cavaler cu spade. — 12. Ordinul „Virtutea Aeronautică" în 
grad de Cavaler (pace). — 13. Crucea de Aur a „Virtuţii Aeronautice" cu spade (răzb). — 14. Crucea de aur

a „Virtuţii Aeronautice" (pace). — 15. Semnul onorific de 40 ani pentru ofiţeri.

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat.



PLANŞA IV

I) Colanul ordinului „Carol 1“^— a) Placa ordinului „Carol 1“ grad de mare-cruce. — 3) Ordinul pCarol 1“ 
grad de mare-cruce. — 4) Placa ordinului nCarol 1“ grad de mare-ofiţer. — 5) Ordinul „Carol 1“ grad de co
mandor. — 6) Ordinul „Mihai Viteazul" cl. i-a. — 7) Ordinul „Mihai Viteazul" cl. a a-a. —8) Ordinul „Mihai Vi
teazul" cl. a 3-a. — 9) Medalia „Virtutea Militară* de pace, cl. I-a aur, cl. a Il-a argint. — 10) Medalia „Virtutea 
Militară" de războiu, cl. I-a aur, cl. a Il-a argint— 11) Placa ordinului „Steaua României" cu spade, grad de 
mare-cruce (răzb.). — la) Ordinul „Steaua României" grad de mare-cruce (militari). — 13) Ordinul „Steaua Ro
mâniei" grad comandor (civili). - 14) Ordinul „Steaua României" cu spade, grad ofiţer. — 15) Ordinul „Steaua 
României" cu spade, grad cavaler. — 16) Placa ord. „Coroana României" grad mare-cruce (pace). — 17) Or
dinul „Coroana României" grad mare-cruce (pace). — 18) Ordinul „Coroana României" grad comandor (pace).— 
19) Ordinul „Coroana României* cu spade, grad ofiţer. — 20) Placa Ordinul „Coroana României" grad de

mare-ofiţer (pace).

i.-A. Candrea. —Dicţionar enciclopedic iluatrat.
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ai) Ordinul „Coroana României" cu spade grad cavaler. — aa) „Trecerea Dunării" 1877 — 1878. — 33) Medalia 
„Crucea Comemor^vă" 1916—1919. 34) Ordinul „Crucea Regina Maria" cl. I email. — 25) Ordinul
„Crucea Regiîra^lttaria^ cl. a a-a aur, cl. a 3-a bronz. — 26) Medalia „Victoria" 1916—1921. — 27) „Meritul 
Sanitar" 1913, cl. I aur,‘cl. II argint, cl. III bronz.— 28) Medalia „35 ani de serviciu" ofiţer. — 29) Medalia 
„20 ani de serviciu" trupă. — 30) Crucea Comemorativă „Elisabeta" (1878) — 31) Medalia „Apărătorii Indepen
dentei" (1878). — 3a) Medalia „Avîntul Ţării" (1913). — 33) Medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţămint. — 
34) Medalia „Bărbăţie şi Credinţă" cu spade, cl. I aur, ci. II argint, cl. III bronz (războiu). — 35) Medalia 
„Bărbăţie şi Credinţă" fără spade cl. I aur, cl. II argint, cl. III bronz (pace). — 36) Medalia Jubiliară 
„Carol I" (1906). — 37) Medalia Coniemorativă rusă (1877 — 1878). — 38) Medalia „Bene _ Merenti" cl. I-u aur,

Credincios" cl. I-a aur, cl. II argint. — 44) Medalia „Pro Virtute Militari" (1860).
Muncii" pentru construcţiuni şcolare (1923).

45) Medalia „Răsplata



Fig. 1763. Dediţei.

2. DEDESţTBTUL prep. In partea de subt: ~ casei 
se a!Iă pivniţe boltite.

2 (pî.-turi) sn. ® Partea, lucrul care se află 
dedesubtul @ ® Lucru ascuns, tăinuit: nici ei, 
nici ea nu an dedeanbtnl voibeloc ce el le apun (br.-vn.i [d e - 
d e -s u b t].

DEDEŢEI, DEDITţU sm. pl., <t sg. DEDETOL, DE- 
DiTEL sm. 4 Plantă ierboasă, 
veninoasă, cu flori mari al- 
bastre-violacee, în formă de 
clopot, întrebuinţată de fe
meile de la ţară la colorat; 
numită şi „dediţă", „ador- 
miţele”, „sufleţele”, „sisinei”,
,,vînturele”, etc. (Anemone 
pulsatilla) (@ 1763): Dedltel 
şi garolite plrgulte 'n Ioc de 
soare (ALecs.) ; Foaie verde dedetel,
Subt umbră de pSducel (TOC.); Frunză 
verde dedetel, ce cauţi lele pe 
muscel ? (PAC.) [ DEDIŢĂ].

DEDICA (-dio) Vb. tr. ® A 
închina, a'hărăzi, a consacra 
curtului divin 1f ® ® A în
china cuiva o carte, o lucrare artistică [lat.].

•DEDICATORIU adj. Care constitue o dedica
ţie [fr < lat]’.

■DEDICAŢIE sţ. Omagiu făcut cuiva de un 
autor incliinindu-i o lucrare printr’o inscripţie 
pusă în fruntea cărţii [fr. dădicace].
t DEDINA sf. Bucov. Datină, obiceiu: se strica iio- 

rile, căci aşa 11-1 dedlna tlorllor (pamf.i [ ^ DATINA]. 
ODEDIŢA (pi.-te) s/. Mold. Bucov. 4 = dedeţei: 
verdele se face cu *, oare pe atunci e Inllorltă (vor.) ; cu 
boeso ţărancele ouăle de Paşti (şez.) [sl. d 6 d i C a ,,mo- 
şuleţ”, din cauza asemănării florii cu un cap 
încărunţit, de unde şi numele german de gra- 
ues Bergmănnchen].

DEDIŢEI m- DEDETEI.
•DEDUBLA (-blez) vb. tr. şi refl. A (se) împărţi 

în (iouă [fr.]!
DEDUBLARE sf. ® Faptul de a (se) dedu

bla ţ[ ® A ~a personalităţii, afecţiune în care 
acelaşi individ are două personalităţi, fie simul
tan, fie succesiv H ® § —a unui astru, desfacerea 
în două a unei stele.
•DEDUCE (-duc) vb. tr. ® + A scădea (o sumă 

dintr’alta) f ® A scoate, a trage o consecinţă 
dintr’un principiu [lat.].

•DEDUCTIV adj. Care procedează prin deduc- 
ţiune: metodă'-^ă [fr.].
•DEDUCŢIUNE, 'DEDţroTlE sf. Consecinţă 

trasă dintr’un principiu, dintr’un raţionament 
[fr.].

DEDULCI, O OADDLCI ( -esBo) vb.Ts/l. CD A mînca 
d e d u 1 C e în zi de post: un moşneag s’a dedulcit de 
nevoie ori din greşalA (lung.) (D ® A câpâta gustt 
plăcere la ceva, a se deprinde cu ceva bun: ae de-
duloiserft ca calul la tărlţe (tsp.); se fereşte... sft se dădui- 
ceaşcă cu vitille şl apucăturile lor (Jip.).

DEFAiMA (-laim) Vb. tr. A vorbi de rău, a ne
cinsti, a vătăma cinstea, reputaţia cuiva: pe mai 
marele tău... nu-1 către altll (Panni [lat. •d I f fa-
rn i a r e]. '

DEFAimare sf. ® Faptul de a defăimat 
® Vorbe rele’născocite şi răspîndite de cineva spre 
a vătăma cinstea, reputaţia cuiva: se temea de as- 
primea tată-său şl de oamenilor (CRG.).

DEFAimATOR 1. adj. p. DEFĂIMA. Care de- 
faimă: se Încruntară olnd auziră aceste vorbe delălmătoare 
pentru Domnul şl tara lor osp.i.

2. sm. Cel ce (lefaimă.
•DEFALCA (-laic) Vb. tr. A scădea, a scoate 

dintr’o sumă [fr.].
• DEFAVOARE sf., •defavqr sbst. ® Pierderea 

favoarei, trecerii pe care p are cineva pe lingă 
altul t ® Lipsă de bunăvoinţă; In delavoarea mea. 
In delavorni meu, împotriva mulţumirii mele, contra 
interesului meu, năpăstuindu-mă pe mine [fr.].

•DEFAVORABIL adj. Nefavorabil, nepriin- 
cios, lipsit de bunăvoinţă [fr.].
•DEFŞCT (pi.-te) sn. ® Cusur, meteahnă.

lipsăl nu-ml lao linzil asupra »elor mele (ALECS.) t ® pi. DEQ-
# Literele care lipsesc sau prisosesc la unele case 
[lat.]. DEr
•DEFECTIV adj. ca Căruia-i lipsesc unele tim

puri sau moduri: verb ~ [fr.].
•DEFECTUOS adj. Cu cusururi, cu defecte, 

cu lipsuri [fr.].
•DEFECTUOZITATE sf. Stare defectuoasă 

[fr.]. .
DEFECŢIUNE sf. Părăsirea unui partid, de

zertare dintr’un partid [fr.].
•DEFENDQR sm. rt Pîrît, cel ce e chemat să 

se apere înaintea justiţiei (în opoziţie cu recla
mantul) [fr.].
•DEFENSIV 1. adj. H De apărare, făcut pen

tru apărare: războia »; arme^^e; w OFENSJV.
2. defensiva (pi.-ve) sf. Stare, poziţiune de 

apărare:la sta in ~ [fr.].
•DEFENSOR sm. rt Apărător, avocat care a- 

pără din oficiu: eciesUstic [fr.].
•DEFERENŢA (pi.-te) sf. Semn de cinste, de 

stimă, de respect [fr.].
•DEFERI (-Ier) vb. tr. ® A acorda cuiva, ono

ruri, demnităţi: ~ coroana t ® rt A trimite, a 
aduce înaintea judecăţii 1f ® rt ■«' jorămintni, a 
cere să jure, să depună jurămlntul [fr.].
•DEFICIT (pi.-te) sn. ® Lipsă (dintr’o sumă) t ® 

Situaţiune în care cheltuelile întrec veniturile:
,vnl budgetului; e vecinie' tn cu leala pe o lună ivlak.)
[fr. < lat.].
•DEFILA (-liez) vb. intr. ii A trece în şir, unul 11.000 

după altul, pe dinaintea cuiva {vorb. în spec. de 
trupe): trupele au delllat Intr’o perfectă ordine; pr. ext. 
sute de tr&anil delllan pe şosea [fr.].

•DEFILARE Sf. H Faptul de a defila {vorb. 
de trupe) (iH 1764).

Fig. 1764. Defilare.

•DEFILEU (pi.-nri) sn. ® zA. Trecătoare în
gustă, strîintoare H ® Ji Defilare [fr.].

•DEFINŢ (-inesc) vb. tr. A face cunoscut un lu
cru (sau o persoană) arătîndu-i însuşirile, defec
tele sau ceea ce-1 (ce-o) fac să se deosebească de 
altul (alta); -r un cnvint, a lămuri Înţelesul, a spune 
ce însemnează [fr.].
•DEFINIT adj. ® p. DEFINI 1111 © NEDEFINIT K 

® Hotărît, determinat: cantitate —a 1) ® ± IntegralS 
integrală ale cărei limite sînt date D ®

Articol — ew HOTAbIT.
•DEFINI’rrv adj. Hotărltor, care termină un 

lucru fără a se mai putea reveni asupra lui, fără 
a-i mai putea aduce vre-o schimbare: regulament — 
hotărire —â; loc adv.: In în Cele din urmă, după 
cea din urmă hotărire [fr.].
•DEFINIŢiyNE, •DEFINIŢIE sf. Desluşirea în 

puţine cuvinte lămurite a Înţelesului unui cuvin t
[fr.].
•DEFOLIAŢiyNE sf. 4 Căderea înainte de 

vreme a frunzelor arborilor sau altor plante [fr.].
•DEFORMA (-maz) vb. tr. şi refl. A (se) strica
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DFF- forma, a (se) schimonosi, a (se) poci, a (sc) sluţi

DE0 *i)EFORMAŢIUNE sf. Faptul de a (se) de- 
lorma, stricarea formei, schimonosire, pocire [fr.].

*DEFRAUDA (-dez) vb. ir. A lua prin fraudă; 
a frustra [lat.]’.

'DEFRAUDATOR sm. Cel ce d e f r a u- 
d e a ză.
t DEFTERDAR t TEFTERD4R sm. t Ministru de 

finanţe la Turci ([H 1765); noul 
mare vizir adun& Indatft la divan... pe 
oel patru .vl (balc.) [tc.J.
•DEFUNCT adj. Răposat [lat.].
'DEGAJA (-ajez) 1. vb. ir. ® A 

desamaneta, a scoate din ama
net t © A scăpa pe cineva de o 
îndatorire K ® A da afară, a 'ţ 
produce, a scoate un miros, o 
emanaţiune.

2. vb. refl. ® A se scăpa de o 
îndatorire K ® A-şi lua vorha 
înapoi [fr.].
'DEGAJAT 1. adj. ® p. DEGAJA 

^ ® Desbărat, scăpat, liber.
2. adv. In mod liber, fără a fi

stingherit: vorbeşte şl gestlculeazd
(CARI l 'S- i?65.

DEGEABA wm- GEABA. Defterdar.
'DEGENERA (-erez) vb. intr. ® A-şi strica fi

rea, a se depărta de soiul primitiv; doud trei generaţii 
se pdstra soinl, dar apoi începea sA degenereze (I.-gh.) ţ[ ® A
pierde din însuşirile ,sale ţi ® A se schimba, a se 
preface din bine în rău, din râu în mai rău t ®
A lua o altă Întorsătură {vorb. de o boală care scade 
sau se agravează) [fr.].
'DEGENERARE, 'DEGENERESCENTA [pl.-\fi] Sf. 

Faptul do a degenera; Tendinţă de a dege
nera [fr.].

DEGERA ( ger) i.vb. intr ® A îngheţa,a amorţi 
de frig: ne lasd lără scintele de loc In vatrA, sA degerAm aice 
(CRG.i; mi au degerat picioarele ţ[ ® A se strica de ger: 
a degerat vita.

2. J vb. ir. A face să îngheţe, să amorţească de 
frig, să se strice de ger; pe cine nu-l ptrleşte soarele, 
nu-1 degerA nici gerul ;dlvr.) [lat. 'degelare].

DEGERAT adj. p. DEGERA DU © NEDEGERAT: nu 
pIAteşte o ceapA m- CEAPA.

DEGERATURÂ (pl.-turi) s/. ® Faptul de a 
degera ţ| Parte a corpului degerată; ra
nă, umflătură produsă de pe urma degerării: 
frunzele, de cnreoblu murat sint bune Ce (şez.) .

DEGET, (g) DEŞT (pi.-te) sn. ® £> Fie-care din 
extremităţile lungueţe şi mobile ale mîinilor şi 
picioarelor, la oameni şi animale (j^ 1766): -*'ui cei
mare; ^ul arAtAtor; de mijloc; .vul 
inelar ; .»al cel mic; : cinci de
gete slnt la o mlnA şl unul cu altui nu se 

, potriveşte, nu sînt două persoane sau 
două întîmplări care să semene între 
eie întocmai; a arAta pe cineva cu <~ul, 
a-i face de rîsui lumii, a-1 expune 
dispreţului tuturor; ©J : a se ascunde 
dupA a căuta cu pu (ină abilitate 
să-şi ascundă părerea sau intenţiuniie 
(întocmai cum fac copiii cari îşi 
ascund faţa cu mina, spre a nu fi ll66 De. 
văzuţi), a căuta pretexte fără rost; gete. G. bege- 

a atinge cii ~ul, a fi foarte tul cel mare.- 
aproape (ia spaţiu sau în timp); A. Degetul eră- 
(!@: a-şi da cu .«ni (SOM cucele) In tAtpr.—M. De
ochi', a) a fi pe O cale greşită, a se 
înşela rău; b) a fi întunerec beznă: inelâr.-m.De- 
era o noapte d’ale de sA-ţl dai ou .«.ele getul cel mic. 
In ochi de întunerec (mar.i ; F : gol ca 
-►ni {sau ca un ~), despuiat, abia 
îmbrăcat: a fi rebegit de ploaie, că e gol ca un 
deşt (DLVR.); ţţ; : a (tn]cerca marea cu a în
cerca lucruri imposibile, sau peste puterile lui; 
ÎŞ: a-1 Juca pe cineva pe ~e, a-1 Suci şi învîrti, 
a-1 face să joace cum îi place; a trage pe sfoară:
oare va sA zloA v'aţl schimbat costumul, ca sA mă jucaţi pe 
(CAR.) ; : a lAsa la '~ui cel mic, a întrece CU mult*

a lăsa mai pe jos: ou nişte graiuri ce-ar tl lAsat Ia <bul oel 
mic pe cea mal llmbutA teleloalcA osp.i ; Ov a-şl Unge *ele 
de ceva, a-i plăcea din cale afară: atlt de mult le plAcurA 
bucatele. Incit Işl Ungeau şi degetele clnd mlncau urp.i ; 
(g):a-şl muşca—ele, a SC căi, a-i părea rău ; a nnmAra 
pe -~e, a socoti servindu-se de degete; i@: a nu pune 
pe cineva sau ceva nici la -vul cel mic, a nu-i da nici 
O importanţă, a-1 socoti prea neînsemnat: crinii şt 
viorelele rAmAseserA pe jos şl nici la *ul cel mic al el nu le 
punea dsp.) ; jlM' a pune '•'Ul pe ranA, a ghici unde e 
răul; a scApa ceva printre <ve, a trece printre *e, a-i alu
neca din mină, a-i scăpa pe nesimţite, fără să prin
dă de veste; a sta cu ~ul [sau cucele) In gură, a 
sta fără nici o treabă, fără să facă cel mai mic 
lucru: nu crez sA fi stat numai Aşa ou >~nl In gurA dnpA ce 
a ucis pe zmei osp.); @): a şti ceva pe <»e, a-1 şti de mi
nune, în perfecţiune; ®: a se trage In -~e ou cineva, 
a-şi încerca puteriie, a se măsura cu cineva; a um
bla In virtui «•eior, a călca fără sgomot, fără să-l 
simtă cineva; ®: ■~ui lui Dumnezeu, atotputernicia 
divină, manifestată printr’o întîmplare, printr’o 
izblndă extraordinară H ® Fie-care din degetele 
unei mănuşi ţ ® Măsură de lungime (= l/io din- 
tr’o paimA = Om., 02458); de aci, o măsură neîn
semnată, foarte mică: se mAnIncA intre dlnşll pentru 
Im * (ie pAmlnt (BR.-VN.) CJNCI-
degete m- CINCI [lat. d I g 11 u s].

DEGET AR [pi. - are) sn. (D 
Unealtă în formă de mic cilindru, 
mai adesea de metal, în care sc 

‘introduce degetul şi cu care se 
împinge acul clnd se coase ([a]
1767) f ® ♦ Plantă veninoasă, 
cu flori mari gal
bene, ce creşte prin 
păduri; numită şi 
„degetariţă“,„dcge- 
ţel“ sau „ţiţa-oii11 
(Digiialis ambigua)
(H 1768) [lat. d I- 
g 11 a 1 e].

DEGETARIŢĂ 
(pi.-te) S/. i ® =
DEGETAB © H ® = DEOETEL-BQ$n.

DEGETARUŢ sbst. 
f Plantă ierboasă, cu 
flori albastre - violete, 
ce creşte prin părţile 
muntoase; numită şi 
,,potiraş” (Soldanella 
montana-, S. alpina)
([B] 1769) [d e g e t a r].

DEGETUŢ (pi.-ţe) 
sn. dim. deget: l-au
trecut i^ele prin căpăţlna 
omului (ODOB.i •

DEGEŢEL [pl.-ele)
Sil. (D dim. DEGET: e- 
rătlndu-i Intre un bob 
măruntei de mărgăritar alb 
(ODOB.if ® f = DEGET AR ® 1 ® f DEGEŢEL-RQStr 
Plantă originară din apusul Europei, 
cu flori roşii (rare-ori aibe) pe di
năuntru purpurii, înconjurate de o 
aureolă albă, cultivată la noi ce 
plantă ornamentală; din frunzele ei 
se extrage dlgltailna, întrebuinţată în 
medicină ([|I| 1770) (Digitalis pv.r- 
purea).

'DEGHIZA (-Izez) vb. tr. şi refl.
® A (sc) îmbrăca astfel incit să fi" 
greu de cunoscut, a (se) travesti 
® ® A (se) ascunde; a (se) pre
face; a se arăta cu totul altfel dceU 
cum este [fr. d 6 g u i s e r].
'DEGHIZAT adj. p. DEGHIZA.®

Travestit, îmbrăcat astfel ca să fie 
greu de cunoscut: fie-care Işl inchl- 
pueşte că... este cel puţin un prinţ ^
(BOL.) H (D Ascuns, disimulat: trimiterea lui oa amba
sador la Paris a fost ca un fel de esil (i.-gh.).

*DEGLUTIŢIUNE, 'DEGLUTIŢIE sf. ^ Inghi-

.Eig. 1767. 
Degetar.

Fig. 1768. 
Degelar.

Fig. 1769. Degetărut.

Fig. 1770. 
Degejel-roşu. •
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ţire, trecerea substanţelorf alimentare din gură 
In stomac prin taringe (j®] 1771) [fr.],

DEGRABA IV OR4BA.
‘DEGRADA (-adez) 1. vb. tr. ® A scoale, a 

destitui pe cineva 
dintr’o slujbă, din
te'o demnitate, din
te'un rang mai ri- 

, dicat, pa nevred- 
' nic sau in semn de 

necinste: un otiter
H ® ® A înjosi, a 
micşora: o umilea 
faptul părăsirii pi o 
degrada gelozia ,d.-zamfo 
1 ® Qf A Slăbi 
treptat lumina, um
brele, colorile.

2. vb. refl. ® A 
se înjosi ţ ® A 
cădea într'o stare 
de jos: lată oum s'a 
degradat bietul orap I 
cNEGR.) [fr.].
‘DEGRADARE

$f. Faptul dea’ (se) Dee:lutitiune (Secţiune),
degrada; starea 'i* N. Fosele nazale.—a.9-k I Trecerea aerului. — B. Trecerea
^ Ca^ se află cel ‘bolului alimentar.—c.Cerulerurii. 
degradat; înjosire./j|— E. Epiglota.— F. Farinffele.— 
‘DEGRADATOR . ‘ G. Larîngele.— O. Esofagul.

1. adj. Care degra
dează: este oeva mal decit. gelozia P (o.-zamf.).

2. (pî.-oare)sn. iw Placă CU crestături de care se 
servesc fotografii spre a degrada 
umbrele de la conturul unui. por
tret (ii 1772) [fr.].l 
‘DEGREVA (-evez) vb. tr. A 

micşora impozitele j]fr.]'
DEHi IV DEl 
DEHAMA IV deshaha.

‘DEHISGENT adj. ♦ Se zice 
despre fructele care se deschid 
singure cînd ajung la maturitate
[fr-].
•DEBISGENŢA sf. ţ Peiul în 

care fructele se deschid de la sine clnd ajung 
la maturitate 
(111773) [fr.].

DEROGA 
•V DmocA.

DERULA
IV DADLA.

‘DEIGID
adj. şi sm.
Ucigaş al lui 
Isus, fiul lui 
Dumnezeu 
[fr.].
‘DEIFIGA

(-11c) vb. tr. ®
A pune înrîn- 
dul zeilor, a 
socoti de zeu ţ 
® ® A cinsti, 
a slăvi peste 
măsură [lat.].
‘DEISM 

sbst. Sistemul 
acelora cari
cred în Dumnezeu şi în nemurirea sufletului, fără 
a admite însă revelaţiunea [fr.].

'DEIST sm. Partizan al deismului [fr.]. 
DEÎMPARŢIT s&sf. ± Număr care trebue îm

părţit, primul tcimen al împărţire! [d c -I- î m p ă r- 
Ut].e

DEÎNMULŢIT sbst. ± ® Primul factor într o 
înmulţire ţ[ ® Cantitatea care se adună repetat în- 
tr’o înmulţire de doi factori [d e-H n m u Iţ i r e]. 
‘DEJA adv. De pe acum, de pe atunci; dinainte 

[fr.]. •
O DEJA sf. Mold. Trans. Gurătoare, vasul în care 
curge vinul din teasc ([a] 1774) [ung. d 6 z s a < sl.].

Fig. 1772.' 
Degradator.

F*ig. 1773. Dehiscenţă.
A. Fructul violetei.—B. Teacă de legu

minoasă.—C. Fructul plesnitoarei.

‘DEJEGŢIUNE, ‘DEJECTiE's/. ® Evacuareama- 
teriilor fecale t ® pi. Materii fecale evacuate [fr.]. 

DEJGR... IV DESGH...
DEJGRXNA IV DESBINA,
DEJMA... IV DIJHA...
DEJUGA (-I00) vb. tr. A 

zădărnici, ă face să nu izbu
tească un proiect cu ur
mări rele [după fr. d 6- 
j o u e r].

DEJUGA (-jug) vb. tr. 
şi intr. ® Ă scoate Jugul, a scoate boii de la jug: 
el Ipl dejugă boli tn larmaroo ion.) ţ[ ® A se opri, a 
poposi cu carul într’un loc: dar eu ce mă tac, cine 
mal dejugă la moara mea f (dlvr.) ; de aci 0: Ia rea 
moară am dejugat (i.-gh.), am hemerit-o rău aci, am 
venit într’un loc unde slnt numai încurcături ţ] 
® ® A se aşeza, a se încuiba Intr’un loc: sărăcia a 
dejugat Ia culcuşul nostru dsp.) [lat. ‘disjugare].

DEJUGATOARE s/. Loc de popas: aol la ha
nul aoesta era cea mal Însemnată pe drumul Bărăga
nului (s.'ALD.) [dejuga].

‘DEJţTN (pî.-unuri) sn. ® Mîncarea de dimi
neaţă sau de amiazi ÎI ® Timpul clnd se mănîncă 
de amiazi [d â j u n a].

‘DEJUNA (-unez) vb. intr. A mînca dimineaţa 
sau la amiazi: am dejunat cu o poftă necunoscută mie de 
multă vreme (i.-gh.) [fr. dăjeuner].

DEJURNA adj. invar, x Care face serviciul 
(în spec. militar) peste zi; a tia-şi avea servi
ciul peste zi; un om al politiei care doarme * pe o laviţă
(CAR.) [rus. < fr.L
t DEjyRSTvA, dejvrstfA sf. X Corp de gardă:

duolndu-mă să văd pe poetul Alexandresou la dejurstlă Iu 
Gorgan 1 (|.-gh.) [ruS.].

DEL A IV DE2 (X).
t DELA (pi.-le) sf. rt ® Pricină, proces (comp. 

DEAUA) H ® pl. Acte (de proces): dulapuri ou dele 
afumate (alecs.i [rus.].

‘DELABRA (-brez) Vb. tr. şi refl. Â (se) dărăpăiM 
[fr.], * -laonlm
‘DELABRARE sf. Faptul de a (se) dlullJa11 

b r a, dărăpănare: un rău şi mal mare este;1.!1 ăîla- 
râtului Intelectual (vuih.) . ’1:ni ac .loqo)

‘DELAPmA = DILAPmA. 'J inqiBo
‘DELASA. (-las) Vb. tr. A părăsi, a lăsa in 

sire, a abandona [fr.]. - îa:<:ţ’,
‘DELATOR sTJi. rt Cel ce denunţă justiţi'eî'^ii 

crimă sau im delict), denunţător [fr.]. "3
DELATURA (-tur) vb. tr. A înlătura: prin ăiAţ- 

sta delăturăm de la noi puterea vlntnrllor (grm.) [d e - 
lături].

DELATURI IV LATUBE.
‘DELAŢIUNE Sf. rt Denunţare secretă [fr.]. 
DELE iv’ delA.
DELEAN sm., deleancA (pl.-lence) sf. ® • Care 

locueşte p’rin părţile de lîngă munte, între munte 
şi şes t ® DELEANCA sf. Joc cu lăutari cpamf.) 
[deal].

‘DELEATUR sbst. # Semnul de întrebuinţat 
la corecturi spre a arăta că trebue să se su
prime o literă, unul sau mai multe cuvinte, etc. 
[lat. med.].
‘DELEGTA (-tez) vb. tr. şi refl. A (se) desfăta: 

SC delectau mal mult ou citirea IntImplărIIor Iul Alexandru 
Hacbedon (I.-gh.) [fr.].

‘DELEGA (-eg) vb. tr. A însărcina, a trimite pe 
cineva cu împuternicirea de a lucra, de a cerceta, 
de a judeca, etc., în numele altuia sau în numele 
unei autorităţi [fr.].

‘DELEGAT 1. adj. p. DELEGA.
2. sm. Persoană însărcinată cu o delegaţiune. 

‘DELEGAŢIUNE, ‘DELEGAŢIE s/. ® Faptul de 
a delega ţ[ ® împuternicire de a lucra, de a cer
ceta, de a judeca, etc. în numele unei autori
tăţi II ® Persoanele trimise cu această însărcinare 

II ® rt Act prin care un debitor transportă crei-i 
ditorului său o sumă care-i e datorită de alt debi
tor [fr.]. tini

‘DELETER adj. Vătămător, care vatămă-isă- 
nătatea, care pune viaţa în primejdie: gaze —e [frj]. 
t DELETNIGI = ÎNDELETNICI. " i 111

DE0-
DEL

391



DEL
DEM

775. Delfin,

Fig, 1776. Delfinul.

, *DELFpî sm. ® 7^ Mamifer marin din ordinul 
cetaceelor (Delphinus delphis) ([H 1775): cltiva se 
Joaoâ Impieioiul Iul, sâ- 
ilnd pe fata apel (alecs.) ;
Dobiogea e reprezentată 
In marca tării noastre 
prin doi-~i H © -K
Constelaţiune, numi
tă depopor „Crucea” 
sau „Crucea mică”
{H1776) t © t Titlu 
pe care-1 purta odi
nioară fiul cel mai 1 
mare al regelui Fran
ţei, moştenitorul 
presumptiv al tro
nului [lat.], 
t DELIBAŞĂ sm. 

t Şeful gardei dom
neşti, căpetenia de- I 
liilor: iueese trimis... I 
să dea nlete scrisori | 
vlzlrlale unul» (fil.)
[tc.].

'DELIBERA
(-orez) uă. intT. ® A cliibzui, a se gîndi. a se sfă
tui, a desbate între mai mulţi ou privire Ia o 
afacere li © A chibzui [în sine cu privire la o 
hotărîre de luat [fr.].

'DELIBERANT adj. Care deliberează, care 
chibzueşte: Adunare <~a [fr.].

'DELIBERARE, ' DELIBERATIPNE sf. Faptul de 
a delibera, chibzuire, desbatere [fr.].

'DELIBERATIV adj. Care are dreptul de a-şi 
da părerea şi de a vota hotărîrile luate în desba- 
terile unei adunări; vot~ [fr.].

'DELICAT adj. ® Gingaş, plăpînd, fraged: 
sănătate ~a IIf © NEDELiOAT II © Greu, încurcat, 
care te pune în încurcătură: sltuatlune ~ă; chestiune 
-fă H @ Greu de mulţumit, gingaş: e toarte ~ ia 
mincare ţ] ® Fin, subţire: trăsături *e ţi ® Meş
teşugit,. lucrat cu multă îndemlnare, cu multă 
b^aie- de . seamă: o lucrare *ă; tu taci lucruri mai din 
topor, ou mai —e (crg.) ţi ® Scrupulos asupra moralei, 
asupra bunei cuvinţe: conştiinţă ~ă t ® Gustos, 
plăcut la gust, ales: mincări -»e, bucate alese [fr.].

'DELICATESA (pl.-se) sf. Lucru de mîncare 
delicat, ales; magazin de delicatese [fr.].
‘delicateţa (pL-ţo) sf. ® Pire plăpîndă, 

gipgaşă im © nedelicatetA H © Fineţă, subţirime 
li © Gingăşie H ® Meşteşugiră, îndemlnare H © 
Scrupulozitate, susceptibilitate II ® Băgare de 
seamă, circumspccţiune H ® Aptitudine de a 
judeca cu fineţă [fr.].

‘DELICIOS adj. Foarte gustos, minunat de 
bun, desfătător, Incîntător: intre vis si viaţă este o 
lume de minuni delicioase (Dlvr.) [fr.].
'DELICIU (pL-icii,-iciuri) sn. Plăcere deosebit de 

mare, desfătare: am să cunosc Intlne dellclnrlle că
sătoriei (ALECS.) [fr.].

'DELICT ipl.-te) sn. rt ® Călcare a legii; vină, 
greşală ’t © Fapt pedepsit de tribunalul corec- 
ţional: —• de presă 1] ® Corpul —^uiui. ceea ce dove- 
(leşte că s’a săvîrşit o crimă, o nelegiuire, că s’a 
făcut o călcare de lege t ® Prine in tlagrant prins 
asupra faptului, în momentul cînd săvîrşeşte căl
carea de lege [fr. d e 1 i t].
'DELICTUpS adj. rt Ce ţine de delict [fr.]. 
'DELICUESCENT adj. Care are proprietatea 

de a absorbi umezeala din aer [fr.]. 
'DELICUESCENţA sf. B Proprietatea pe care . 

o au anumite corpuri de a absorbi umezeala din 
aer [fr.].

'DELIMITA (-itez) vb. iT. A însemna hotarele, 
limitele, marg’inile [fr.].

'DELINCUENT sm. rt Cel ce a comis un de
lict [fr.].
'DELpi (pf.-iruri) sn. ® / Aiureală, vorbire 

într’aiurea, turburare a minţii pricinuită de boală t 
® © Rătăcire a minţii, turburare sufletească pri
cinuită de o patimă violenta H ® Entuziasm poe
tic [fr.].

'DELIRANT ® / Care delirează, care aiu
rează care'face pe bolnav să aiureze : Friguri H 
® (© Extravagant, desordonat [fr.].
'DELmiUM TREMENS shsl. t Boală ca

racterizată printr’o tremurare nervoasă a feţei şi 
a membrelor, pricinuită de abuzul băuturilor^ al
coolice [lat.]. .. '7
t DELIU 1. adj. şi sm. t Voinic, viteaz, 'foarte 
îndrăzneţ: delii ce rup tu două 
ursul năprasnlo (Dlvr.) ; Ce Român e 
mal —La tlne-1 herghellglu (Toc.).

2. î DELII sm. pl. t ® Corp 
de călărime uşoară, la Turci,, 
care da năvală orbeşte asupra^ 
duşmanului (iH 1777) II ®
Ceată de călăreţi înfiinţată 
de Mihai Viteazul f ® în 
epoca fanariotă, gar(lă dom- ,r- 
nească alcătuită din Arnăuţi V 
[tc. deli].
ODELNIC adj. ® O/ten. ..
stare: e să-sl ţie casa (rv.-crg.) H __
© Trans. Curăţel, frumuşel Ejg. 1777. Deliup(după
[sl. d ă 1 n i k ă]. O gravură din a. 1606).
t DELNIţA (pi.-ţe) sf. Olten.
/ ® Loc semănat la spatele casei: avea... drept 
avere o casă şl delnlţa el cu pruni (lung.) H © Mic loc 
de arătură [sl. dă In ioa].

DELQS adj. 4."^ Deluros, cu d e a luri: la el... 
e locul slab, * şl puţin (Ret.).
'DELTA sf. A patra literă (A) a alfabetului 

grecesc [gr.].
‘DELTĂ (pZ-te)s/.( 

ţiul triunghiular 
(în forma literei 
delta) cuprins, 
între două braţe _ 
ale unui fluviu, •' 
la locul unde se 
varsă în mare:
delta Dunării (iBl
1778) .
‘DELTEA sf.

© & Aiifie pre
parată din frun
zele, florile şi 
rădăcina nalbei 
mari, amesteca
te cu gumă, za
hăr şi albuş do 
ouă, întrebuinţată ca emolient [lat. de a 11 - 
h a e a].
'DELTODD ţ. adj. A Care 
are forma unui (leita ma-- 
juscul (A): frunză ~ă ((ă]
1779) .

2. sm. 0 Muşchiu triun
ghiular care porneşte de laţ 
claviculă la omoplat şi aco
pere articulaţiunea acestuia 
cu umărul [fr.].

DELULEŢ (pi.-ete) sn. 
dinu. DEAL: o bisericuţă 

albă răsare singură pe un urg.) .
ţDELUNGA, t îndelunga 

(-lung), DELUNoi (-gesc) 1. vb. 
tr. ® A îndepărta 1 © A lungi H © A amina.

2. vb. refl. A se depărta [lat. d e -1 o n g a r e].
tDELUNGAT, astăzi îndelungat adj. ® p. 

(ÎN)DELUNGA li ® De lungă durată, lung [vorb. de 
timp): după o şi cumplită tăcere (NEGR.) ; vreme *5; să 
mă bucur... de rodul îndelungatei mele trude (Car.); ani în
delungaţi, mulţi ani de-a rindul K ® îndepărtat: 
Pe cel deluţ delungat, Herge-un căruţ ferecat (şez.).

DELUROS adj. A Cu dealuri, plin de 
dealuri.

DF.T.TTŞET, (pi.-ele), DELUŞQR (pi.-oare), DELUT 
(pi.-ţe) sn. dvm. deal: Pe două delnşele. Stau două 
săgeţeie... (gor.), ghicitoare despre „sprincene”; Mi- 
hain aşază tunurile pe un delnşor vecin (bas.) .

'DEMAGNETIZA 1. vb. tr. B A face să piardă 
calitatea magnetică [fr.] .

1778. Delta Dunării.

Fig. 1779. 
Frunză deltoidă.
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2. vb. refl. A-şi pierde însuşirile magnetice 
[m a g n e t i z a].
•DEMAGQG sm. ® Cel ce se preface că susţine 

interesele poporului, linguşindu-l, spre a cîştiga În
crederea şi favoarea lui şi a-1 domina apoi; invi
dioşii şl'vli... exploatează Ignoranta mnltlmll (I.-gh.) ţf 
® Partizan al demagogiei [fr.].
'DEMAGOGIC adj. De demagog, privitor la 

demagogie [fr.].
•demagogie sf. ® Stare politică în care 

puterea e dată pe mina mulţimii, a poporului de 
jos H ® Mijloace, linguşiri întrebuinţate spre a-şi 
atrage simpatia poporului [fr.].

•DEMARCARE, *DEMAKCAŢIPNE, •DEMARCAŢIE 
sf. Hotărnicire, delimitare, separaţiune; iinie de-», 
linie trasă pe pămînt, pe hartă, etc. spre a însem
na hotarele a două proprietăţi, a două ţinuturi, 
etc. [fr.].
•DEMASCA (-maso, -masohez) vb. tr. şi refl. ® 

A(-şi) scoate masca II ® ® A (se) da pe faţă, a 
(se) da de gol, a-şi da arama pe faţă; te rog, in nn- 
mele părintelui meu, ca sft demaacl pe tr&dător (ALEC3.) [fr.].

•DEMENT adj. > Nebun, smintit [fr.]. 
•DEMENŢĂ sf. ® f Nebunie, sminteală ţ[ 

® rt) Purtare extravagantă [fr.].
•DEMERIT sbst. Lipsă de merit; ceea ce face 

pe cineva să fie nevrednic de straiă, să merite 
a li. dojenit [Ir.].
ODEMERLIE •«- DIMERLJE.
•DEMERS (pi.-suri) sn. Ceea ce face cineva spre 

a izbuti într’o întreprindere [fr. demarche, 
refăcut după mers].
ODEMICA ■»- DIMICA.
•DEMINERAIjIZARE sf. f Eliminare a sub

stanţelor minerale prin urinare, în proporţii mai 
mari decît cele normale [Ir.].

•DEMISIE M- DEMISnjNE.
•DEMISIONA (-onez) vb. intr. A-şi da demisiu- 

nea [fr.].
•DEMISIONAR adj. şi sm. Care şi-a dat de- 

misiunea [fr.].
•DEMISlUNE, •demisie sf. Act prin care cineva 

declară că renunţă la o slujbă, la o demnitate; 
a-şi da/va [fr.].
■DEMIURG sm. +•+ ® Dumnezeul creator. In 

lilosofia platoniană H ® Sufletul universal, prin
cipiul activ al lumii, după doctrinele gnosticilor
[rr-]' V, 'DEMINCARE, demînoat sbst. sf. Ceea ce se 
dă, ce se aduCe cuiva de ml n care; îndată mă şi 
trimite mama cu demlncare Iu ţarină [CRG ); dă tu Ilăcăulul 
demtncatnl ce l-am lăcnt (EMIN.).
, DEMÎNCARICA sf. dim. DEMINCABE : la ban am 
8&sit şi •«i' şi pat de odihni nsp.).

DEMÎNCAT tv DEmIncABE.
DEMÎNECATE tr MÎNECAT.

•DEMN adj. ® Vrednic, oare merită; v do laudă, 
de compătimire, de: Încredere Ş| ® Potrivit CU; a dat un 
răspuns /«/ de un prost 1 ® Cum se cade, distins prin 
calităţile sale II ® Grav, serios, mlndru; o înfă
ţişare vă [lat. dignus, modificat ca şi lemn din 
lignum].
t DEMNA = ÎNDEMNA.
•DEMNITAR sm. Gel ce are o dregătorie, o 

demnitate însemnată [fr. d i g n i t a i r e, refăcut 
după demn].
•DEMNITATE Sf. ® Funcţiune însemnată, 

dregătorie înaltă, de mare cinste într’un Stat H 
® Nobleţă ce inspiră respect, mărire, ifos, mîn- 
drie; Ce drăguţă-l tn /va el de mamăt (vlah.) [fr. d 1 - 
g n i t ă, refăcut după demn].

•demoazela (pî.-lo) sf. t Domnişoară [fr. 
d e m o i s e 1 i e].
•DEMOCRAT adj. şi sm. (t.-bud) Care vrea demo

craţia, partizan al democraţiei; eu, domnule, nu sint 
numai V, a|nt chiar demagog (I.-gh.) [fr.].
•DEMOCRATIC adj. O De democraţi(e), pri

vitor la democraţi(e) [fr.].
•DEMOCRATIZA (-Izez) vb. tr. O A face să 

fie democrat [fr.].
•DEMOCRAŢIE Sf. O Formă de guvernă- 

mînt în care poporul e suveran [fr.].

•DEMODAT adj. Ieşit din modă, care nu mal DEM- 
e la modă [fr.]. nPM
•DEMOGR/^ sm. Ce ce se ocupă cu demo- D) tlN 

grafia [fr.].
•DEMOGRAFIE sf. 'Statistica amănunţită a 

popoarelor [fr.].'
•DEMON sm. ® La cei vechi, geniu nevăzut, 

duh bun sau rău; /vui lui Socrate ţj ® La creştini, 
drac, diavol, duh necurat; nu mă sparll tu cu de-aceste,
/V spurcat ce eşti (Crg.) ÎI ® (F; Un v sufletul tău este
(EMiN.) îl ® F Om rău, fiinţă afurisită; copil rău
tăcios, drac de copil [lat.].
'DEMONETIZA (-izez) «6. Ir. ® A lua unei 

monete valoarea-i’legală, a declara o raonetă ca 
lipsită de valoare t © ® A deprecia, a face să 
nu mai aibă trecere [fr.].

•DEMONIAC, 'DEHQNlc adj. îndrăcit, posedat 
de demon [fr.].

•DEMONSTRA (-rez) vb. Ir. ® A dovedi- în 
mod evident t ® A preda o lecţiune punind 
sub ochii elevilor obiectele de care se vorbeşte
[fr-]-
•DEMONSTRATIV adj. ® Care slujeşte să 

demonstreze; raţionament V t ® Care dă prea mult 
pe faţă sentimentele lui intime; persoană .va ţi ® 4»
Adjectiv -v, vorbă pusă pe lîngă un substantiv pen
tru a arăta anume de care lucru sau fiinţă este 
vorbă, şi dacă se află aproape sau departe de per
soana care vorbeşte (ex.; acest om, acei lucru, 
celelalte cărţi); pronumelev. care are aceeaşi în
semnare ca adjectivul demonstrativ, dar ţine locul 
unui nume de fiinţă sau de lucru (ex.; acesta = 
acest om; aceia = acel om, acel lucru, etc.) H ® a?
Gen-V, care are de scop lauda sau dojana [fr.].

•DEMONSTRATQR s)ti. Cel ce demonstrează, 
care face demonstraţiuni [fr.].

•DEMONSTRAŢIUNE, * DEMONSTRAŢIE Sf. ® 
Raţionament prin care se demonstrează, se do
vedeşte ceva H ® Dovadă, tot ce serveşte să dove
dească un lucru K ® Lecţiune în care profesorul 
face să se vadă obiectul despre care vorbeşte; 
o V de botanică H ® iB< Manevră militară avînd 
de, scop să înşele pe duşman t ® O Manifesta
ţie a publicului pe stradă li ® pl. Semne vă
dite, mărturisiri exterioare prin oare-şi arată 
cineva sentimentele; demonstraţiuni de prietenie 
[fr.].
•DEMONTA (-tez) vb. Ir. ţţ?” A -desface părţile 

sau bucăţile din care e alcătuit un mecanism, din 
care se compune o maşină, un instrument, etc.
[fr.].
'DEMORALIZA (-izez) 1. vb. tr. ® A face Să 

piardă sentimentul moral H ® A strica moravu
rile H @ A face să piardă curajul, a descuraja.

2. vb. refl. ® A pierde sentimentul moral K 
® A-şi pierde curajul; a se descuraja [fr.].
'DEMORALIZARE, * DEMORALIZAŢI (VN)E sf.

Faptul de a (se)’ demoraliza; rezultatul acestui 
fapt [fr.].

‘DEMORALIZATOR 1. adj. Care demorali
zează.1

2. sm. Cel ce demoralizează [fr.]. 
•DEM0RALIZAŢI(UN)E ev DEMORALIZARE. 
•DEMQTIG adj. ^ Se zice despre scrierea de 

care se folosea poporul la vechii Egipteni; scriere va 
[fr.].

DEMULT IV MULT. 
t DEN ’= DIN.
•DENATURA (-urez) vb. tr. ® A schimba na

tura, firea unui lucru, prin amestecarea unor 
anumite substanţe; splrtnl se denetniează spre a nu 
pntea II Întrebuinţat ca băntniă, cl numai tn Industrie san 
la ars ÎI ® V o bază, o Idee, a-i schimba înţelesul, 
astfel îneît să însemneze cu totul altceva îl ® A 
schimba în rău sentimentele fireşti [fr.].

•DENATURAT adj. ® p. DENATURA îf ® Că
ruia i s’au schimbat însuşirile fireşti;. spirt v ţ[ ® 
Neomenos, care n’are sentimentele bune pe care 
le inspiră natura; nn iînv; 0 mamă vă.

DENGIU = DANCIU.
•DENDRŢTA (pî.-te) sf. .Aia ® Desen natural în 

formă de ramuri sau de muşchiu ce se observă pe
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nEN-unele's'1'oce ® 178°) 1 ® ^ Prelungiri ramificate ale unor celule nervoase [fr.]; 
UtU 'DENDRITIG adj.

• Care prezintă ramiticaUuni 
ca ale dendritelor [fr.].

'DENDROGRATIG sau 
*DENDROLOQio adj. ♦ Pri
vitor la dendrografie [fr.].

■DENDROGRAFiE sau 
■DENDROLOQţE sf. ^ Partea 
botanicei care se ocupă 
de arbori [fr.].
'DENEGA f-eg) vb. tT. A 
tăgădui [la’t.j.

foarte

Dendrite.

•DENICOTINIZA (-izez)J'ub. tr. A micşora can
titatea de nicotină din tutun [fr.].

DţlNIE sf. sţA Serviciu divin făcut In timpul 
nopţii (lunea, miercurea şi vmerea din săptămîna 
mare): Se opreso smeriţi In cale Oredlnologli de la denii 
to.-zAMF.) [t bdenie < vsl. b Q d ă n i j e].

‘DENIGRA (-rez) vb. tr. A ponegri: au sâ-l deni
greze, să-1 calomnieze de călcători de legi (I.-GH.) [fr.].

‘DENOMINATIV adj. ca Care servă să nu
mească: onvlnt[ fI'. ].

‘DENOTA (-not) vb. tr. A însemna, a arăta: uni- 
lormltatea gl simetria denotă un gust ordinar 
(VLAH.) [fr.]
‘DENS adj. ® Des, îndesat, îngroşat, 

compact! ® Greu, în raport cu volu
mul ocupat [lat.].

‘DENSIMETRU (pî.-tre) sn. fi In
strument, de felul areometrului, cu care - 
se află densitatea unui lichid ([al 1781) \
[fr.].
‘DENSITATE Sf. 15 ® Starea unui t* 

corp ale cărui molecule sint strinse 
unele de altele ! ® Starea unui corp 
care pare greu în raport cu volumul 
său ! ® B Raportul între greutatea 
unui volum anumit al unui corp şi 
greutatea aceluiaşi volum de apă di
stilată la temperatura de 40 G.:-'o
anrnlul este 1B,27; unui corp se măsoară ou 
acelaşi număr ca şl greutatea sa speolllcă [fr.]. jrjg ,.

‘DENTAL ţ. adj. ® De dinţi, Densime- 
ce ţine de dinţi ! ® 4b consonante ~e, tru 
acelea care se rostesc atingînd, mai 
mult sau mai puţin, dinţii cu limba (ex.:d, t,z, etc.).

2. DBNTăLA (pi.-le) sf. co Consonantă dentală
[fr']-
‘DENTAR adj. De dinţi, privitor ta dinţi; 

sistem totaiitatea dinţilor unui animal; şcoeia ~ă, 
unde se învaţă den- 
stistica: cabinet ca
binet de dentist [fr. 
d e n t a i r el.

DENTICA = DEN- 
TITA.

‘DENTINA sf. (p
Substanţa osoasă din 
care e alcătuit dintele, 
fildeş [fr.].

‘DENTIST sm., den- 
tjstA (pi.-te) sf. Chi- 
i'urg(ă) care îngrijeşte 
sau scoate dinţii [fr.].

* DENTţSTIC A sf.
Arta dentistului, 
chirurgie dentară.

DENTIŢA (pl.-te) 
sf. ♦ Plantă cu flori 
galbene ce creşte pe

Fig. 1782. Dentiţă.

lingă locurile umede; numită şi „den- 
tică”, „denţică”1 „doi-dinţi”, „cîr- 
ligior”j „iarbă-roşie", etc. (Bidens 
tripartita) ([ă| 1782).

‘DENTIŢiyNE Sf. Ieşirea firească 
a dinţilor, creşterea dinţilor la copii 
[fr.].
‘DENTURA, ‘DANTVRA (pl.-url) sf.

g) Şirul, cununa dinţilor, felul cum 
sînt înşiraţi sau alcătuiţi dinţii ([®

Fig. 1783. 
Dantură.

1783) [fr.].

• DENŢIGA = DENTJTă.
‘DENUMI (-urnesc) vb. tr. ®]AVnuml^o persoană, 

a o pomeni ’lntr'un act ! ® Â da un nume unei 
persoane sau unui lucru [fr. d 6 n o m m e r, re
făcut după numi].

‘DENUMIRE sf. Numire, nume dat unei per
soane sau unui lucru [denumi].

‘DENUNŢ (pZ.-turi) sn. Faptul de a de
nunţa’; semnalarea, arătarea unui vinovat.

‘DENUNŢA (-unt) 1- vb. tr. ® A arăta, a pîrî 
pe cineva ca vinovat ! ® © A da de gol, a da pe
faţă: II denunţă poporului... ca exploatatori al muncii 
(I.-6H.) ! ® ~ un tratat, un armistiţiu, a face CunoSCUt 
că tratatul, armistiţiul a luat sfîrşit.

2. vb. refl. A se arăta, a se* declara singur ca vi
novat de o faptă [fr. dănoncer].

‘DENUNŢĂTOR sm. A Cel CC denunţă: 
a recunoscut !n •«>' pe amicul s&u (I.-gh.).

‘DENUTRIŢIUNE sf. f Starea unui orga
nism viu în care dezasimilarea întrece asîmilarea
[fr.].

DEOARECE sv 04BE.
DEQBŞTE ’m- OBŞTE.
DEOCAMDAtA adv. Pînă una alta, pentru 

moment: Ercnle se cam codi ^ şi nu avea polt& s& se su
pele iisp.i [de-o-cam-dată].

DEOCHETOR... = DEOCHIETQR...
DEOCHIA, ’(p) DIOCHIA (-chiu) 1. vb. tr. A fer

meca, după 'credinţa poporului, cu ochii, cu pri
virea, invidioasă sau răutăcioasă, produeînd per
soanei ameţeli, dureri de cap, leşin, sau chiar alte 
boalc mai serioase: au deochlat-o cu ochii lorde buhne 
cobitoare (alecs.i.

2. vb. refl. ® A fi lovit de deochiu: unele scuipară 
de trei ori In vlnt, ca să nu se deoache (dlvr.) ! ® ® A 
se strica: s’a deoohlat vremea (CRG.i [ochi u].

DEOCHIAT adj. ® p. DEOCHIA t © © Cu 
vază; ce bate la ochiu: iiind încă nou şi puţin in 
partid ivLAH.) ! ® ® Rău văzut, cu renume prost ! 
® © f Prea din cale afară, exagerat: cind vei 
vedea că Încep a croi ctte una mal *ă (oooo.).

DEOCHIETQR sm., DEOcmETOARE sf. Care 
d e o a. o h e (întrebuinţat mai adesea în descîn- 
lece).

DEOCHIETURA (pl.-turi) sf. Deoohiu [între
buinţat mai ales In descintece) [de o oh ia].

DEOCHIU, (g) DEDEOCHin, (de)dioohiu sbsl. ® 
Fermecare cu privirea care, după credinţa tuturor 
popoarelor, produce persoanei atinse ameţeli, du
reri de cap însoţite de căscături, fierbinţeli, leşin, 
scurgeri de sînge din nas sau chiar alte boale măi 
serioase; acestea pot fi provocate, sau involuntar 
— prin mirare — sau, cu voinţă — printr’o pri
vire invidioasă sau plină de răutate, de ură —; pot 
deochia, în genere, cei cu ochi albaştri sau verzi, 
mai rar ochii negri de Ţigan, copiii întorşi de la 
ţîţă, etc. Se pot deochia, nu numai oamenii, ci şi 
vitele, semănăturile şi ori-ce lucrare sau fabri
caţie de-a noastră; prezervativele Întrebuinţate 
de popor sînt: amuletele (usturoiul, un fir de aţă 
sau de panglică roşie), benchiul făcut pe frunte, 
scuiparea persoanei, prin rostirea, formulei: să nu-i 
lie dedeochiui etc.; persoanele atinse do deochiu se 
lecuesc mai adesea prin descîhtece: trebue să meargă 
nnmal declt acasă, să puie să-l desclnte de deochiu (Car.) ! 
® © F A se (Iu) trece cu dedeochiui (Crg.), a merge prea 
departe, a se întinde prea mult, a o face prea din 
cale afară: dar, Irate dragă, mă treci cu dlochlul, ou boierii 
şl divanul d-tale inegr.) [de-0 Chiu].

DEODATĂ adv. ® Fără veste, pe neaştep
tate ! ® In acelaşi timp: era poruncă să nu Ieşim clto 
doi -»■ (CRG.I [d e - O d a t ă].

DEOPARTE sv PARTE.
DEOSEBI adv. ® La o parte, deosebit; in-., 

mai ales, mai cu seamă, în special ! ® Separat, 
fie-care în parte: trei panduri... au ieşitÎnaintea Iul 
iTicH.) [d e -I- vsl. o s e b 6 ,,pentru, sine”].

DEOSEBI, DEOSlBţ (-besc) 1. vb. tr. ® A des
părţi, a alege, punînd de-o parte, cele ce nu sînt 
deopotrivă, a separa ! @ © A despărţi cu min
tea : a -V binele de rău, adevărul de minciună ! ® A 
recunoaşte, a distinge o persoană sau un lucru
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Intre mai multe asemenea: de multe ori nu putee s&-i 
deoelbeaeeă unul de altul msp.i t ® A lace Să nu fie 
deopotrivă, să nu fie la fel cu alţii 1[ ® A face mai 
cu vază, a scoate la iveală.

2. vb. refl. ® A se despărţi; a se alege într’un 
fel t ® A se recunoaşte, a se distinge între mai
mulţi: cine se apucă să Înveţe pe nerod nu se oslbegte de 
nebun (pann) ; drumurile nu se mal osebeso de ţarine (vlah.) ţ, 
® A nu fi deopotrivă, a nu semăna 1f ® A se arăta 
mai cu vază, a fi superior altora: mătnsă-mea... se 
deosebise aşa de mult In rolul Clltemnestrel, Incit 11 rămăsese 
nnmele (I.-gh.) [d e 0 S e b i] .

DEOSEBIRE,. OSEBIRE sf. ® Faptul de a (se) 
(d e) o S e b i: nu Inbla pe nna san pe două, cl pe toate 
tără osebire (gn.) ţ[ ® Ceea ce face ca un lucru să se 
deosebească de altul, ca o persoană să nu semene, 
Să nu fie la fel cu alta; (mai) oumai ales, mai cu 
seamă, în deosebi.

DEOSEBIT, OSEBIT 1. adj. ® p. (DE)OSEBl ţ)
® Care ,se deosebeşte, care nu e la fel, ou totul 
altul.

2. adv. ® La o parte, despărţit, nu la un loc 
cu altul sau cu alţii ţ| ® — de, afară de.

OEPÂNA (deapăn), DAPĂNă (dapăn) 1. vb. tr. ® 
^ A desfăşura firul de pe scul sau de pe fuse, în- 
făşurîndu-1 pe mosor sau pe un ghem: preoteasa toc- 
mai 86 alia depănlnd tortnl de pe fuse nsp.); desfăşurau juru- 
biţele de peteală, le depănau şl făceau o urzeală lungă de trei 
coti ii.-GH.) t © 0 A desfăşura, a deşira: gindui începu 
să depene pe fusul conştiinţei bolnave formele şl colorile in* 
ohipulrllor (car.) ; să nu ne depărtăm ou vorba şi să în
cep a depăna firul poveştii (Crg.).

2. vb. refl. A se desfăşura, a se întinde: dira nea
gră a brazdei se deapănă de la un capăt la altul al lanului ca 
pe im mosor (grl.) [lat. *d e p a n a r c].

DEPĂNAT sbst. H Faptul do a depăna;® 
F: a lua pe cineva la a-i da un frecuş.

DEPÂNĂTOARE sf. Ei; Unealtă cu care se 
deapănă tortul de pe scul, după ce s’a spălat; 
numită mai adesea „virtelniţă”.

DEPAnăTURĂ (pî.-turi) sf. fii Faptul de a 
depăna; ceea ce s'a depănat.

DEPĂRA D Ap Ara.
DEPĂRCIOR adv. dim. departe. Cam de

parte; nu prea departe: Să mă doc~ la puica care 
ml-e dor (pamf.),

DEPĂRTA (-tez) 1. vb. tr. A pune, a duce, a 
trimite departe.

2. vb. refl. ® A se aşeza mai departe, a se duce 
departe de un loc sau de cineva: Oondoie negre multe se 
depărtau de maluri ialecs.) ţ[ © ® A 30 * cu vorba, a se 
abate de la subiect: să nu ne depărtăm cu vorba şi să 
Încep a depăna Ilrul poveştii ccrg.i.
•DEPARTAMENT (pî.-te) sn. 0 ® Parte din 

administraţiunea unui Stat nare intră în atribu- 
ţiunile unui minister: ~ul aiacerllor străine H ® în 
Franţa, porţiune de teritoriu (district, judeţ) ad
ministrată de un prefect [fr.].

DEPĂRTARE sf. ® Faptul de a (se) de- 
p ă r t a H ®' Loc depărtat f ® Spaţiul cuprins 
între două locuri sau între două lucruri, distanţă.

DEPĂRTAT adj. ® p. DEPArta f ® Care se 
află dcparte:'tară —ă.

DEPA.RTE adv. La o mare distanţă (de spa
ţiu sau de timp © (aproape); ((@: încet, încet, — a- 
lungi; loc. adv. de de la o mare depărtare, de la 
oare-care distanţă; mai-»’, la oare-care distanţă; 
mai încolo; nu mai-» decit ieri, abia ieri; (a spune, 
etc. ceva) pe.», nu de-a dreptul, cu oare-care în
conjur: Intr’o zi, el Însuşi mi-a mărturisit-o... cam pe -» 
(SLv.) [d e - p a r t e].

DEPĂRTIŞOR adv. dim. DEPARTE: văzu cam-» 
înaintea Ini ceva negrind ise.i.
•DEPĂŞI (-ăşesc) vb. tr. A întrece [fr. depas- 

s e r, refăcut după păşi].
•DEPAVA (-avez) vb. tr. A scoate pavajul, a stri

ca caldarîm’ul: -» o şosea [fr.].
•DEPENDENT adj. Care depinde, care atîrnă 

(de), ascultător, supus [fr.].
•DEPENDENŢĂ (pl.-te) Sf. ® Supunere, a- 

tîrriare ţ| ® pl. Accesoriile (bucătărie, odaie de 
baie, etc.) unei case [fr.].

•DEPEŞA (-eşez) vb. tr. ■f' K A trimite o de- DEO- 
peşă, a telegrafia [fr.]. nco

•DEPEŞĂ (pî.-eşl) sf. îl' Lxj Telegramă [fr.]. UCr 
•DEPÎLATOR sbst. & Se zice despre ori-ce 

substanţă medicamentoasă întrebuinţată pentru 
a lace să cadă părul [fr.].

•DEPINDE (-pind) vb., intr. ® A atîrna (de ci
neva), a fi sub ascultarea cuiva H ® A sta în pu
terea, în mîna cuiva, a fi supus voinţei cuiva:
viitorul ţării dumitale depinde de soarta acestui războiu 
(I.-GH.) H @ A urma, a proveni: efectul depinde de cauză ţţ 
® A face parte din, a ţine de: acest teritoriu depinde 
de ţara noastră [fr. dependre].

•DEPINGE (-ping) vb. tr. A descrie, a zugrăvi:
avusese slăbiciunea de a-i crede' astfel, cum 11 deplngeau acel 
cari II săpau (i.-gh.) [lat.].

•DE PLANO loc. adv. lat. rt De-a dreptul, fără 
anchetă, fără formalităţi sau desbateri.

•DEPLASA (-aşez) 1. vb. tr. A muta, a urni, 
a schimba uii lucru de la locul lui.

2. vb. refl. A se urni, a pleca dintr’un loc, a-şi 
schimba locul [fr.].

•DEPLASAMENT {pl.-te) sn. ® Faptul de a 
(se) deplasa t ® Impunerea unei alte reşedinţe 
unui funcţionar ţ] ® a- Greutatea cantităţii de 
apă deslocuită de un vas; ca unitate de măsură 
se întrebuinţează tona (= 1000 kgr.) [fr.].

•DEPLASAT adj. p. DEPLASA ®* Care nu e 
la locul lui ÎI ® ® Nepotrivit, necuviincios: o 
vorbă '«"ă.

DEPLOf 1. adj. Căruia nu-i lipseşte nimic, 
desăvîrşit: devenit»- stăpin pe averea sa (I-gh.).

2. DEPLIN adv., pe -», loc. adv. Cu totul, cu desă- 
vîrşire: ca să fii pe -» mniţnmit [d e - p 1 i n].

DEPLINĂTATE sf. Starea unul lucru de
plin, desăvirşire.

DEPLINI = Îndeplini.
•DEPLÎNGE (-pllng) vb. Ir. A jeli, a tîngui, a 

p 1 î n g e’ pe cineva sau soarta cuiva: depiinge pe ne
norocitul acela, care nu e deolt o victimă a neglijentei al
tora (CAR.) [format după fr. d e p 1 o r e r].

•DEPLORA (-or) vb. tr. A deplînge: deplorau ne
dreptatea care apăsa două clase foarte numeroase ale ţării 
(I.-GH.) [Ir.].

•DEPLORABIL adj. De plîns, de jale, jalnic; 
vrednic de milă: cind vedem... atttea lapte urlte, unele -»e, 
altele ridlcule icar.) [fr.].

•DEPOLARIZA(-lzez) vb. tr. A BA face să 
dispară la polul pozitiv al unei pite stratul de hi
drogen care produce polarizarea [fr.].

•DEPONENT 1. adj. a? Verb -», verb latin care 
are forma pasivă, iar sensul activ.

2. sm. Verb deponent [fr.].
•DEPORT (pl.-tnri) sn. Sumă pe care o plă

teşte vînzătorul la termen pentru a i se pre
lungi termenul de predare al titlurilor vîndute 
[fr.].
•DEPORTA (-tez) vb. tr. A transporta pe un 

condamnat într'un loc depărtat, afară din ţară, 
de unde nu mai are voie să plece [fr.].
•DEPORTARE, •deportatiune sf. ® Faptul 

de a d e p o r t a H ® Pedeapsă care consistă în 
transportarea unui condamnat politic într’un loc 
depărtat, afară din ţară, unde c osîndit să rămîie 
pe veci [fr.].

•DEPOSEDA (-edez) vb. tr. A lua cuiva stăpî- 
nirea pe care o’are asupra unui lucru [fr.].

•DEPOU (pî.-ouri) sn. = DEPQZIT [fr. d (?p 6 t]. 
•DEPOZANT sm. Depunător, cel ce depune 

[fr.].
•DEPOZIT (pî.-ite) sn. ® Lucru dat cuiva în. 

păstrare’, lucru încredinţat cuiva ţ| ® Locul unde 
se păstrează, unde e depus un lucru, magazie ţţ 
® V Locul unde slnt depuse în mare cantitate 
lucruri de vînzare: -» de lemne; -» de vinari ţ] ® Droj
diile sau ori-ce lucru ce se aşază pe fundul unui vas 
umplut cu un lichid lăsat în repaus [lat. cu sen
surile fr. d ă p 6 t].

•DEPOZITA (-itez) vb. tr. A depune într’un loc, 
într’un depozit.
•DEPOZITAR sm. ® Acela căruia i se încredin

ţează un depozit ţf © ® Păstrător: acei bieţi dăecă-
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nFP- carl au lost'vil limbii $1 naţionalită(li noastre (i.-gh.)
nPR ]UCr\ *DEPOZIŢiyNE sf. 'DEPOZIŢIE. Declaraţiune, 

mărturie dată înaintea .judecării [fr.]. 
ODEPRAci adv. Bucov. Cu totul, cu desăvârşire:
l-an strins numai In mln& «1 I-au turtit * (Sâ.) [d e +
rut. p r e C].
'DEPRAVA .(-vez) vb. tr. şi refl. A (se) strica, a 

(se) desmăţa,' a (se) destrăbăla [fr.]. 
'DEPRAVARE sf. Faptul de a (se) deprava, 

desmăţare, destrăbălare: ne-a lăsat pradă ooruptlnnll 
gl depravării (i.-gh.).

'DEPRAVAT adj. p. deprava. Stricat, des- 
măţat, destrăbăiat.

'DEPRAVATOR sm. Cei ce depravează, strică 
(moravurile cuiva) [fr.].
'DEPRAVAŢIUNE sf. = DEPRAVARE: Inmlna 

adevăratei olvlllzatlnnl n'a risipit Încă norii cel groşi... al 
depravatlnnll (fil.) [fr.].
'DEPRECIA (-eclez), DEPRETIA (-tlez) vb. tr. A 

scădea, a nesocoti preţul, valoarea, meritul: am
biţiosul caută a depretla şl a Înnegri pe acel cari s’au ridicat 
prin muncă şl prin talent (I.-gh.) [fr.]. - 
'DEPRECIERE sf. Faptul de a deprecia. 
'DEPRESiyNE sf. © Lăsare în jos, apăsare; 

apăsătură; afundătură, loc lăsat în jos: o ^ a oa
selor craniului; o de teren; * morală, descuraja
re, copleşiri rhorală t ® 15 Coborîrea mercuru
lui în tubul barometrului: barometrioă f ® Mic
şorarea valorii: -~a rentei f ® ☆ Ooghlu de ~, un- 
ghiul format de o rază vizuală tangentă la su
prafaţa mării cu orizontul [fr.].
'DEPREŢIA IV DEPRECIA, 
t DEPRETJNA adv. împreună, dimpreună [d e - 

p r e - u n ă’].
'DEPRIMA (-Im, -Imez) vb. tr. © A produce o 

depresiune, o’apăsătură, o afundătură; a cople.şi 1f 
® © A micşora, a deprecia (meritul, cinstea cuiva) 
[Ir.].
'DEPRIMAJtE sf. © Faptul de a depri

mat®© Copleşire morală: starea asta a iul de 
descurajare, de morală (vlah.i .

DEPRINDE (-prind) 1. vb. tr. A învăţa pe ci
neva să poată face un lucru cu înlesnire sau cu 
plăcere, fără desgust, a-1 învăţa să se poată servi 
de ceva; a face să-şi însuşească prin învăţătură, 
prin exerciţiu; a obicinui ^ cu şcoala ta i-ai deprins cu 
nărav (Crg.).

2. vb. refl. A se învăţa; a se obicinui: a se ~ cu 
necazurile; nu pot să mă deprind cu gindul că n’am să te 
mal am (vlah.) [lat. deprehendăre].

DEPRINDERE sf. © Faptul de a (se) d e - 
prind e't ® Obicuiuinţă, lucru cu care s'a de
prins, S'a obicinuit cineva: ~a din tinereţe rămine şl 
Ia bătrinete (ss.) t ® Lucru pe care a ajuns cineva 
să-l înveţe, să-l facă după o repetare deasă, exer
ciţiu t ® pi. Apucături (bune sau rele).

DEPRINS adj. p. DEPRINDE. învăţat; obici
nuit.
ODEPT adv. Bucov. = drept, 

depunător sm. Gel ce depune. 
'DEPUNE1 (-pun) ţ. vb. tr. © A pune jos un 

lucru (pe care-1 purta cineva); ~ armele t ® V A 
face un depozit, a da ceva in păstrare, a încre
dinţa cuiva un lucru ca să i-1 păstreze t ® A lăsa 
un depozit (de nisip, etc.), drojdii, pe fundul unui 
vas t © A destitui, a scoate dintr’o slujbă, dln- 
tr’un post t ® rt A da mărturie, în faţa judecăţii, 
despre cele ce ştim, a face o depoziţie ÎI ® A a- 
testa, a sluji de dovadă,, a dovedi, a mărturisi K 
® rt A trimite la închisoare H ® rt o piingere, 
a înainta o plîngere unei autorităţi judiciare 1f 
® A da, a trece : ~ un examen.

2. vb. refl. A se aşeza la fund {vorb. de un de
pozit de nisip, de drojdii, etc.). [lat. d ep o - 
n ă r e].

DEPUNE2 IV D Apune.
DEPUNERE sf. (j) Faptul de a d e p u n e (în 

toate înţelesurile) H ® Depozit, păstrare, încre
dinţare: Casa de, depuneri ev CASA2 ® ţ ® tă De
poziţie, mărturie dată înaintea justiţiei.
'DEPURATIV adj. şi (pî.-lve) sn. A (Medica-

Fig. 1784. Deraiere.

ment) care curăţă organismul de impurităţi, acti- 
vînd în general curăţirea sîngelui [fr.].

DEPUS IV DApUS.
'DEPUTAT-sm. O Persoană aleasă, prin' votul 

obştesc, trimisă să reprezinte la Cameră intere
sele poporului: camera deputaţilor [fr.].
'DEPUTĂŢIE sf. O Starea, funcţiunea de 

deputat: pentru dineul deput&tla nu era deolt un prilej 
de gheşelturl (BR.-vn.).

*DEPUTAŢIUNE, 'DEPUTĂŢIE sf. © Trimiterea 
unor persoane cu însărcinarea de a regula 6 afa
cere ÎI ® Persoanele trimise cu această însărci
nare [fr.].
ODERADICA (-Ic) vb. tr. = DERETECA. 
'DERAIA (’-eiez) vb. intr. dttii A ieşi din şine 

{vorb. de un tren, de un vagon) [fr. d 6r a i 11 er], 
'DERAIERE 

sf. iUfeiA Faptul de r> 
a deraia, ieşirea 
din şine şi răstur
narea vagoane
lor (d 1784).
'DERANJ {pl.

-Juri) sn.® — de
ranjament : poate 
sA vie Iar cineva sA 
ne laoA icar.).
' DERANJA 

(-jez) 1. vb. tr. ©
A muta, a scoate un lucru din loc, a răscoli, a 
amesteca lucruri aşezate cu rînduială t ® A tur
bura mersul, funcţionarea unei maşini II ® A sili 
pe cineva să se depărteze, să se scoale de la locul 
unde stă, unde şade 1f ® © A opri, a întrerupe 
pe cineva din treabă, din îndeletnicirea sa.

2. vb. refl. © A se muta, a se scula de la locul 
unde stă, unde şade ţ ® © A se întrerupe din 
ocupaţiunile sale [fr.].

DERANJAMENT (pi.-te) sn. © Faptul de a 
(se) deranja t ® Neorînduială, ■ turburare; stin
gheriră, întrerupere din ocupaţiunile sale [fr.].
'DERAPA (-apez) vb. intr. A aluneca pierzîn- 

du-şi direcţia, fie din cauza umezelii solului, fie 
din cauza unui defect {vorb. de automobile sau bi
ciclete) [fr.].

DERAPANA... = dArApAna...
'DERAZA (-raz) vb. intr. A arunca raze, a radia 

[cuvînt creat de Alecsandri din rază].
DERBEDEU, Mold. DERBEDER sm. Om fără că- 

pătîiu, care umblă fără nici un rost, vagabond: 
Imbll haimana pe poduri oa derbedeii (fil.) [tc. d e r b e - 
der „care umblă- din uşă în uşă”].

DERDICA = DERETECA. 
t DEREBEIU sm. t Mic principe, cu putere 

despotică, lă Turci, care jefuia prin regiunile mun
toase ale Anatoliei: a trăit ca un — p Lnâ la anul 1B74 
(I.-GH.) [tc.].

DERţîC = DIREC.
DEREGATQR... = DREQATQR...

'DERELICT' (pi.-te) sn. ^ Vas părăsit în mij
locul mării'şi lăsat în voia valurilor [it.]. 
fDEREPT... = DREPT...

DEREŞ adj. Cu părul roşu amestecat cu alb 
{vorb. de cai) [ung. deres].

DERETECA (-tec), DERETICA, DIRETICA (-tic) 
vb. tr. şi intr. Ă tace rînduială prui casă, scuturîmi 
aşternutul, ştergînd praful, măturînd, etc.: tata 
scutură şl deretică şl aşeză toate luoruşoarele pe la loourlle 
lor (IBP.); cocoana Leonora dlretlcă odăile chiriaşilor (BR -vn.i
[lat. de-radîcare].
'DERIVA (-1») 1. vb. tr. ar A trage originea:

Filologii din şcoala latinistă schimbară cuvtntul r ă z - 
boln In resbel, spre a-1 putea deriva din r e s-b e 1- 
1 n m.

2. vb. refl. ® ar A-şi trage originea, a avea 
drept obîrşie: casă derivă din cuvlntul latin casa f[ 
® A izvorî, a proveni: multe deprinderi rele derivă din 
lene [fr.].
'DERţvA sf. ^ Cantitatea cu care se depla

sează lateral înălţătorul unei arme, spre a corija 
derivaţiunea proiectului: tunarii de la tunurile ur
mătoare sohlmbâră Înălţătorul şl deriva (s.-ald.) [fr.].
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•DERIVAT 1. adj. © p. DERIVA H ® /î Cu
rent curent electric care, pleclnd dintr'un punct 
al circuitului principal, pătrunde în acest circuit 
printr’un alt punct.

2. (pî.-ate) sn. Guvlnt care derivă, care-şi trage 
originea din altul.

3. derivata [pi.-te) sf, ± Derivata unei tunctlunl, 
limita către care tinde raportul Intre creşterea 
funcţiunii şi aceea a variabilei independente cind 
creşterea acesteia tinde către zero; ~ parţială, de: 
rivata unei funcţiuni de mai multe variabile inde
pendente, considerată In raport cu una singură din 
acestea, celelaite fiind considerate ca invariabile; 
~ logaritmioă, derivata logaritmului unei funcţiuni
[fr-]- „
•DERIVATIV 1. adj. f Care produce o iri- 

taţiune pe o parte a corpului spre a face să 
se grămădească acolo sîngele.

2. (pi.-ive) sn. £ Medicament derivativ; vezică- 
toarea e un [fr.].

•DERIVAŢIUNE, •DERIVAŢIE s/. © Faptul de 
a deriva f ® Abaterea cursului unei ape; apa să
treacă peste malnri şl să Innece oraşul, cum se tnttmplă, 
plnă a nu se tace derlvatlunlle din sus la Arcada (i.-gh.) TÎ 
® 'Ca Modul, procedeul prin care se formează, se 
derivă un cuvînt din altul H ® j? Producerea 
unei iritaţiuni într’o parte a corpului, spre a tace 
să se grămădească acolo sîngele H ® Legătură 
secundară Intre două puncte ale unui circuit în
chis, prin care circulă curenţii derivaţi t ® ^ 
Derivaţiunea unui proiecţii [fr.].
•DERIZIUNE s/. Luare în rîs, batjocură, bă

taie de joc [fr.].
•DERIZORIU adj. De rls, de batjocură, de bă

taie de joc; preţ preţ de nimic, foarte eftin [fr.].
•DERIDERE s/. Deriziune [r î d e r e, format 

după fr. d 6 r i s i o n].
•DERMA. ipl.-me) Sf.

^ Partea cea mai groasă 
şi mai adîncă a pielei, 
acoperită de epidermă şi 
în care se află rădăcinile 
perilor şi ale glandelor 
pielei (D 1785) [fr.]. u'

■DERMATOLOG sm. 
t Medic ce se ocupă în 
special cu boalele de piele 
[fr.].
•DERMATOLpGIC adj. X Privitor la derma

tologie [fr.].
•DERMATOLOGIE Sf. f Partea medicinei 

care se ocupă cu studiul pielei [fr.]. 
•dermatoză sf. f Nume generic al boa- 

lelor de piele'[fr.].
DERMEA t«-

DikMwîA
*DEROBA ( -obez) 

vh. refl. A ’nu a- 
sculta de călăreţ, 
asvlrlindu-se în lă
turi la sărirea unui 
obstacol, sau retu- 
zînd de a o lua 
pe drumul hotărît 
(vorb. in spec. de 
caii de curse) ([®]
1786) [fr.].
•DEROGA {-rog) 

vb. inlT. ® A se 
abate de la, a în- 
frtnge, a modifica ( 
un obiceiu H ® A fi contrar celor convenite sau 
stabilite prin lege,, prin uz t ® A lucra, a săvîrşi 
împotrivă, contrar cu ceva if ® ® A face un lu
cru nevrednic de starea, de rangul său [fr.].
•DEROGATORIU adj. rt Care conţine o de- 

rogaţiune [fr.]'.
•DEROGAŢIUNE sf. Faptul de a deroga [fr.]'. 
DERVIŞ sm. Călugăr musulman; zece pe an 

covor pot Inc&pea, iară doi Impăraţl Intr'o tară na Încap 
(M.-cosT.) (U 1787, 1788) [tc.].

DES 1. adj. ®. Cu părţile din care e alcătuit

Fig. 1785. D. Dermă.- 
£. Epidermă.

Fig. 1786. Derobare.
convenţie, un act, o lege.

lucrul, strîns apropiate unele de altele (© rar); DER-
păr<v- iarbă deasă; tesătoră deaăă; odată intră... Intr un DEg

Fig. 1788. Derviş din Silistra 
(18541, după Valerio.

Fig. 1787. Derviş.

codra * şl întunecos ca 
fondul ladnlni şl ca peria 
(MERA.); pieptene ai că
rui dinţi sînt foarte 
apropiaţi unu de altul 
1 ® Numeros intr’un 
spaţiu restrîns: popu- 
latlnne deasă;zăpada...cade 
puzderie, măruntă şl deasă, ca făina la cernut (DLVR.) f ® 
Făcut adese-ori; @: socoteala deasă e frăţie aleasă, 
dacă faci mai adesea socoteala, nu risci să te cerţi 
cu prietenul cu care ai daraveri.

2. adv. Ades(ea), adese-ori; Dacă»' sărbători faci. 
Nu o să al ce să ’mbracl (pann) [lat. d e n S U s].

DES-, senb şi DEZ- (înainte de cuvintele care 
încep cu o vocală sau cu b, d, j, 1, m, n, r, v, z), prefix 
care se compune cu verbe spre a arăta contrariul 
înţelesului verbului. simplu, sau o acţiune defa 
scoate, de a desface, etc. [lat. dis-şi de-ex-].

•DESABONA, •dezaboNA (-onez) l.vb. tr. A face 
să înceteze abonamentul, să nu mai fie abonat.

2. vb. refl. A renunţa la un abonament [fr.].
•DESACORD, •dezacprd (pL-durl) sn. Lipsă de 

acord, neunire, neînţelegere [fr.].
•DESACORDA, •DEZACORDA (-cord) vb. tr. © J 

A strica acordul unui instrument muzical cu 
coarde K ® ® A provoca neunirea, neînţeiegerea
[fr.].
•DESAFECŢIUNE,•dezafectujne sf. încetarea 

afecţiunii, dragostii; atrlbue nemulţumirile şl desalec- 
tlunca poporului numai Intrigilor opbzltlnnll (i-gh.) [fr.].

DESAGĂ, DASAOA, ODISAOA (pi.-agi) s/., a'DE- 
SAG sm. © Fie- care din cei
doi saci ai de- sagilpr ; r i-am
pus In desaga din dreapta, peste ni
şte haine (carj ; umplu cealaltă

şi plecă (DLVR.); 
gul • de cărţi pe

Fig-. 1790. D. D. Desagi..

dăsagă cu galbeni 
intrase... ca In 
casa Inlf cu desa 
umăr (dem.) ^ ® 
pl. Doi saci îm 
preunaţi la de - _______
schizătura lor —rrr—
şi cari se poar
tă atlrnaţi pe i7»?- i7Ş9- 
umeri sau se Desagi, 
aşază de-o parte şi de alta 
a şelei (U 1789, 1790): i 
s'aa rătăcit nn oămăraş â lui, 
cu 6 păreche de desagi ou galblnl 
(NEC.); la-ţl, popo, dăsagli şi 
toiagul şl pe ici ţl-e drumul 
ICRG.IÎ CU aceiaşi înţeles şi sg.: işl Ină desaga de) pe 
umeri şl o puse jos Itngă el (GN.) ; toţi... cu pistoale la brlu 
şl ou o!te "un desag ou merinde la spinare (i.-gh.) [ngr. bg.J.

DESĂGĂRIŢĂ (pi.-tc) sf. Călugăriţă care 
umblă cu desagii să strîngă de-ale mîncării, 
etc. pentru maicile din mănăstire; maica Eviampia,
desăgăriţa din Varatlo (CRG.).
o DESĂGEI sm. pl. Desagi (mai mici); ase
menea slnt tcsutl şl desăgcll negri (PAc.).

DESAGI '•«- desaga.
ODESĂGI (-gesc) Vb. tr. Mold. Trans. A încărca, a 
îndesa (ca într’o desagă); am. mers la moară cu 
nn sac desăglt pe mărtlnă (RET.).
•DESAGREGA, DEZ- (.-eg, -eghez) 1. vb. tr. A 

reduce în grăunţe, a preface în pulbere.
2 vb. refl. A se preface în grăunţe, în pulbere 

[fr-!].
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0£3- DESAGUŢĂ (pi.-te) sf. dini. DESAGA: t;l luară 
|-^PQ tle-care desăgu(a de-a umeri (ispj;

DESAMÂGţ, DEZ- (-ăgeso) vb. tr. A scoate clin 
- amăgire, a desiluziona [des - + araăgi].

DESAMAGptE, DEZ- sf. ® Făptui de ades- 
a m ă g i II © Pierderea iluziunilor, deziluzie: 
elmt şi acum adlncace m& cuprinsese (glvj.

* DES APROB A, DEZ- (-prob) vb. tr. A nu aproba; 
declarlnd c& nu susţine nici pe eteriştl, nici r&soularea Qre- 
clfor pe oare o desaproba (i.-gh.) [cl C S- + a p r o b a, după 
ir. d 6 s a p p r o u V e r].

•DESAPROBATOR, DEZ- adj. Care desaprobă
[fr-]- .

DESARA (-sar) vb. Ir. A spăla, a curăti de sare, 
a scoate sarea din ceva [des- -i- s ă r a],

desArcina ( -inez, -aarclji) vb. tr. A lua în
sărcinarea [î n s’ă r c i n a].

*DESARMA, *DEZABHA (-mez) 1. vb. tr. © hi 
A lua cuiva armele, a-1 sili să-şi predea armele t 
© a, A scoate artileria şi toate celelalte arme 
dintr’un vas de războiu şi a-1 lăsa Iri port K © © 
A potoli, a domoli furia, supărarea cuiva.

2. vb. intr. hi A reduce forţele militare, a da 
drumul soldaţilor [fr.].

* DES ARMAT adj. ® p. DESABMA H © © Po
tolit, domolit II © @ Lipsit de ceva necesar; 
clnd ochiul e gl neputlnolos, auzul pare că luptă să şi 
vază (CAR.).

‘DESARTICULA, *DEZ- (-loz) Vb. tr. Cp A scoate 
oasele din încheieturile lor ^[ © g) A tăia încheie
turile oaselor unui schelet, spre a le separa [fr.].

‘DESASIGURA, DEZ- (-ur) 1. vb. tr. A nu mai 
lăsa sub garanţia unei societăţi de asigurare.

2. vb. refl. A înceta de a mai fi asigurat [des- 
-f a s i g u r a].
*DESASIMILA. DEZ- (-llez) vb. tr. A produce o 

dezasimilaţie [fr!].
* DES ASIMIL AŢIUNE, DEZ- Sf. Faptul care 

se produce în organism clnd unul sau mai multe 
elemente ale unui ţesut viu, animal sau vegetal, 
sînt eliminate din acest ţesut şi trec în stare de 
materie inertă [fr.].

'DESASOCIA, DEZ- (-ciez) 1. vb. tr. A desface, 
a distruge o asociaţie.

2. vb. refl. A se desface dlntr’o asociaţie, din- 
tr’o tovărăşie, a înceta de a fi tovarăş [fr.]!

•DESAVANTAJ, DEZ- (p/.-a]e) sn. Neajuns ; ne- 
priinţă; pagubă'[fr.].

'DESÂVANTAJA, DEZ- (-jez) vb. Ir. A aduce 
neajuns, a păgubi, a lua folosul cuiva [fr.].

•DESÂVANTAJpS, DEZ-adj. Care pricinueşte 
desavantaje, păgubitor, nepriincios [fr.].

DESAVÎRŞI (-şese) 1 vb. tr. A sfîrşi pe deplin, 
a perfecţiona.

2. vb. refl. A se perfecţiona: istoria va judeca va
loarea acelor cari ■ s’au desăvirşit (ALECs.i [de-{-Să- 
V 1 r ş i]

DESÂVÎRŞIRE sf. ® Faptul de a (se) d e - 
S ă V i r ş i: găsise citi-va oameni zdraveni cari ti ajutau 
la ~a tertipurilor lui (i.-gh.) H © Perfecţiune T[ © Cu ~ 
loc. adv. Pe deplin, cu totul.

DESĂVÎRŞIT 1. adj'. ® p. desAvîrşj H 
© Deplin: dar bucuria nu era *ă usp.) ţf ® Perfect ţ[ 
® Defmitiv.

2. adv. Cu desăvîrşire, pe deplin.
DESBĂIERA, DEZ- (,-baier) vb. tr. ® A destega 

ba icrele: să dai mereu, să desbaieri piuga (lung.) *1 
© Pt. ext. A desprinde, a abate de ta ceva: dacă-şi
punea odată carul !n pletrl, apoi nu mal era om s&-l des- 
balere (ret.) . [b a t 6 F],

DESBĂRA, DEZ- (-băr) vb. tr. şi refl. ® A (se) 
scăpa, a (se) cotorosi: aşa s'au deabărat Intr’acea zl de 
oarba năvală a Turcilor (m.-cosd: ajută-ml, Doamna, să desbăr 
lumea de o Jivină veninoasă (alecs.) A (se) scăpa de 
un învăţ, de un nărav, de o deprindere rea: invătui 
11 desbară băţul (Znn.); lasă că desbăr eu pe ousoru de cu
surul ăsta (isp.); incapacitatea omului de a se de un şir 
întreg de învăţături (Carj.
*DESBABGA wm- DEBARCA, 

o desbAşcAlui, o DESBAŞOAŞUJ (ciauş.), DEZ- 
(-neao) = BAşoAliUţ; turma lui, avere desbăşoălultă de a 
lui tată-SăU (S.-ALD.) •

DESBĂTA, DEZ- (-bat) vb. tr. -şi refl. A (se) 
trezi din beţia [îmbăta]. . 
t DESBATE1, DEZ- (-bat) 1. vb. ir.® J A scăpa 
ceva din r'nînă, de sub puterea cuiva: să dosbată ce- 
tatea-albă şt Kiiia, care cetăţi ie iuase de ia Ştetan Vodă sul
tan Baiazet (OR.-UR.) ® A desface ce e bătut, prins
(cu cuie, etc.); a rupe, a desprinde: hai, şt-omdesbate 
scludura de pe punte (vor.) ; coarnele tale, zice iirsu, clnd 
ţe-olu prinde Iu labe, îndată ti Ie desbat (vor.) .
' 2. vb. refl. i ® 'A se scăpa de sub stăpînirea 
cuiva: s'au socotit oa să as desbstă de eubt stăpînirea lor 
(GR.-uR.) K © A se desprinde, a se deslipi, a se rupe: 
domniile, clte eram supuse subt acea monarbie. au Început a 
se —' şl a as rupe dintr'insa (let.) [b a t O]:

•DESBATE2, *DEZ- (-bat) Ir. A discuta, a 
supune lâ disouţiuni o chestiune oare-oare [fr. 
d (3 b a 11 r e].
t DESBATERE1, DEZ- sf. Faptul de a (se) 
d e s b a t'o1.

•DESBATERE2, DEZ- Sf. Faptul de a d e s - 
bate2; disouţiune între mai multe persoane, în- 
tr’o adunare, asupra unei chestiuni; intre ei se in- 
clnse o Înaltăacademică (carj.

DESBINA, DEZ-, DEJGHINA, DEZGHINA (-In) Vb. 
tr. şi refl. CD Â (se) despărţi, a (se) separa, a (se) răz
leţi: o oaie se dezghină din turmă usp.) H ® 0 A (se) 
desimi, a (se) Învrăjbi: Acei unirea de obşte dejghlnă 
(BD.-DEL.): pe oameni Ii desblnă şl slnt in stare să spargă sate 
şlcetăti (SB.) [lat. dîsg Iuti nare; forma desbina 
e literară şi refăcută după îmbina].

DESBINARE, O DEZ-, DEJGHINABE, O DEZGHI- 
N4RE Sf. ® Faptul de a (se) desbina ţ] © 
Neunire, neînţelegere, vrajbă, discordie. 
ODESBÎRNA, DEZBÎRNA (-blrn) vh. tr. şi refl. 
Mold. A (se) riipe, a (se) desprinde o parte a cor
pului, aşa îneît să rămîie atîrnată, abia legată de 
trup: ml s'a deabtrnat nnghla la un deget; —- urechea, co
pita; pr. anal.: Se luoă pe plsourl a stlncllor oable, Oe abia 
olt numai nu se dssblrnase (stăm.) [des - -|-birnă].

DESBRACA, DEZ- (-brao) Vb. tr. şi refl. © A (-şi) 
scoate îmbrăcămintea t © © A (se) despuia; 
a jefui: cola ce va tlmpina pre neştlns.In drum noaptea şl-1 
va dezbrăca... să-l splndzure (prv.-lp.) [îmbrăca]. 
ODESBRACINA, DEZ- (-In) vb. tr. şi refl. A(-şi) 
deslega, (a-şi) desface brăoinarul, cingătoarea 
[1 m b r ă c i n a].

DESBROBODI, DEZ- (-dese) vb. Ir. şi refl. A(-şi) 
scoate broboada; .ea se desbrobodea, se lega la cap şl-1 
aştepta (dlvr.) [îmbrobodi].

DESBUMBA, DEZ- (-bumb) Mold. DEZBUNGHIA. 
vb. tr. şi refl. ’A(-şi) desolieia bumbii {Mo/d. 
bunghii), nasturii de la haină: ea işi desbumbă 
pieptarul (Emin.) .

DESCAIERA (-caier) vb. tr. A despărţi pe cei 
încăieraţi [! n c ă i e r a].

DESCALECA, ODESOALIOA (-alee, -alic) ţ. vb. 
ilUr. ® A se da jos de pe cal; Oapcgl-başa, desăleolnd, 
la scara, s'au suit In curţi (nec.) * © A , se aşeza 'n- 
tr'o ţară, a o coloniza, întemeind un Stat stator
nic (cei dintîiu întemeietori ai Munteniei şi Mol
dovei fiind veniţi călări de peste munţi): aici... a 
descălecat acum şase sute de ani primul nostru voivod (vlah.) ^ 
® A SC aşeza într’un loc, a se statornici: dacă au 
sosit aice In Iaşi, au descălecat cu corturile In şes (m.-cost.).

2. vb. tr. A coloniza, a întemeia p ţară, un ţinut, 
un oraş: Alexandru Machedon... pe apa Donului şl pe apa 
Hindus şi la Psrala au descălecat oraşe şl olate pe numele 
său (M..COST.).

L. vb. refl. Bucov. Maram. A se da jos de pe cal 
[lat. *d I s c a b a 11 i c a r e].

descălecare, Sf., descălecat sbst. ® Fap-, 
tul de a descăleca 1[ © Colonizare; întemeiere 
(a unei ţări): sub acest nume au trăit aceste ţări p(nâ la 
al doilea descălecat cu Dragoş Voevod (m.-cost.).

DEŞCAlecAtoare sf. Epoca colonizării şi 
întemeierii ţărilor româneşti: a căror oblrşie se pierde 
In adtnclmea vremii, dincolo de * (vlah.) [descăleca].

DESCAlECATQR sm. Colonizator, înteme
ietor (al ţărilor româneşti); a chemat pe Dragog »u). 
din poghlazurile Maramureşului, să-l luzească o tară nouă 
(VLAH.) [descăleca].
t DESCAlECATURA (pî.-turi) sf. ■ Descăle-
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care, ooloniîarc, întemeiere (a unei ţări): cu sutele 
de mii de case muta şi le lmp&r(la locuri şi zicea nouţi 
(M.-oosT.) [descăleca],
. 'DESCALIFICA tw DISCALIFICA.

DESCÂLŢA (-calt) vb. Ir. şi refl. A(-şi) scoate 
încăH,ămintea [lat. disc alocare], 

DESCĂMA (-scam) vb. tr. A desface, a scoate 
scama,

DESCĂPĂŢÎNA (-inez) vb. tr. A tăia capul, a 
decapita [căpăţ'înă, după lat, decapi
tare],

DESCĂRCA (-care) 1, vb. tr. ® A dâ jos con- 
.ţinutul unui car sau al unei corăbii: ~ sinul, lem
nele, sacii li © A scoate sarcina de pe un animal 
do povară H ® © A uşura de o povară ce apasă 
inima, sufletul, conştiinţa: abia Îndrăznind sA-şi des
carce toată inima tntr’un suspin (dlvr,) ; a-şl focul, B-şi 
uşura inima, spunlnd pricina necazului, supărării 
care-1 chinueşte K ® A slobozi o puşcă sau 
altă armă de foc t ® ^ A scoate gloanţele 
dintr’o armă de foc ţ] ® © A-şi » minia asupra 
cuiva, a-1 face să simtă efectul mlniei noastre H © rt 
A scoate pe un acuzat de sub învinuirea pentru 
care a fost plrît; a declara pe cineva scăpat de o 
Îndatorire, de o datorie,

2, vb. refl. ® se slobozi {vorb. do p armă de 
foc); © a se sparge: toate se descarcă In capul meu (Ciauş,) ; 
vrajbele celor mari de multe ori se descarcă In spetele celor
mici (LET,) 1 ® A se scăpa de o Îndatorire, de o 
datorie t ® ,*J A-şi pierde In parte sau cu totul 
Încărcarea electrica: acumulatorii s'au descărcat [lat, 
dîscarrlcare],

descărcare sf. ® Faptul de a (se) d e s - 
cărcaU ® M electrică, fenomen care se pro
duce clnd un corp electrizat îşi pierde în parte 
sau cu totul încărcarea: prin contact; * cu scîntei.

DESCĂRCĂTURĂ (pl,-turi) sf. ^ Descăr
carea (o singură dată) a unei arme de foc: nu era 
care să nu culce la pămtnt otte un oiutao (isp,) [d e S - 
c ă r c a],

DESCĂTĂRĂMA (-ămez) vb. tr. A desface, a 
desprinde catarama ’[în cătărăma], 

DESCĂTUŞA (-şez) vb. Ir. şi refl. -A(-şi) scoate 
cătuşile [încătuşa],

DESCĂŢA (-aţ) vb. tr. şi refl. A scoate de unde 
e aoăţat; a (se) desprinde, a (se) desface [a c ă ţ a], 

DESCĂZUT sbst. ± Primul termen al unei scă
deri, ceilalţi fiind ,,scăzătorul” şi ,,diferenţa” 
sau „restul" [de -pscăzut],

'DESCENDENT adj. şi sm. Goborîtor, urmaş
[fr-]- ■ . ■ .
•DESCENDENŢĂ (pi,-te) Sf. Urmaşii, coborî- 

torii din acelaşi neam, posteritatea [fr,], 
'DESCENTRALIZA (-izez) vb. tr. A practica 

descentralizarea [fr,],
'DESCENTRALIZARE sf. Sisteiri politic care 

acordă oare-care independenţă autorităţilor lo
cale [descentraliza],

DESCHEGA (-eg) vb. refl. A-şi pierde vîrtoşia 
căpătată prin închegare [închega],

DES CHEIA (-cheiu) vb. tr. şi refl. A(-şi) des
prinde. a(-şi)'desface nasturii, copcile, etc. unei 
haine, unei rochii: tşl descheie corsajul cu mişcări oste
nite (VLAH.) [încheia],
ODESCHEPTURA, DEŞ- (-ur) vb. tr. şi refl. Băn. 
= DESCHIOTORA: atit mirele, cit şl.mireasa,., să se deş- 
chepture din totl bumbii (NOV.) [cheptoare],
C DES CHICA = DESPICA,

DESCHIDE, DEŞCH^E (-id) ţ. vb. tr. ® A face 
să nu mâi fie închis: uşa, fereastra, gura,
ochii; ev-QCHTIJ, INIMA; bate şl ţi se va deschide; I' :

ochii, a fi cu băgare de seamă, cu luare aminte, 
a nu scăpa nimic din vedere (spre a nu greşi, spre 
a nu i se întîmpla ceva); ew qchiu; urechile, a 
asculta cu băgare de seamă; -»• pofta, a aţîţa pofta, 
a face să-i vie pofta; mintea, a deştepta, a tace să 
priceapă: dumneata tn zadar vrei să-l deschizi mlutea 
(STAM.) •[ ® A face o spărtură, o deschizătură t @ A 
începe să sape: ^ o mină, nn canal braţele
cuiva, a-1 primi cu bucurie, cu bunăvoinţă II ® 
A începe: ~ şedinţa; vorba, a începe să vor
bească despre ceva; o prăvălie, a începe să

vînză mărfuri într’o prăvălie; ~ focul, a începe să DES- 
tragă cu puşca, cu tunul Ş| ® V ™ credit cuiva, rjpo 
a-i da voie să ia de la o bancă, de la o casă, banii 
de care are nevoie.

2. vb. refl. ® A nu mai rămînea închis: p’atunci 
se deschidea cerul la Bobotează (dlvr.) ţ] ® A se 
însenina {vorb. de cer), a se lumina Ivorb. de o 
faţă posomorită) K ® A-şi destăinui supărarea, 
mîhnirea, dragostea, etc., a încredinţa cuiva tot 
ce are pe inimă [lât. dlscludăre],
O DES CHIT,IN adv. Trans. Băn. Deosebit [d e s- 
chilin],
ODESCHILINI (-neso), DESCHILINA (-în) vb. tr. 
şi refl. Trans. Băn. Maram. A (sc) deosebi, a (se) 
separa: este dator... binele de iftu să-l poată deaohlUnl 
(TicH.) [d e s c h i 1 i n],
ODESCHILINIRE sf. Trans. Băn. Faptul de a 
d eschilini; deosebire: carele această nu e vred
nic a tace, acela amestecă răni ou binele (Tich.).
ODESCHILINIT adj. Trans. Maram. Băn. p. 
DEscHiLiNţ. Deosebit, separat.

DESCHINGA (-ching) Vb. tr. A desface, a des- 
lega chinga depe cal.
ODESCHIOTORA (-or) vb. tr. şi refl. Băn. Trans.
A (se) descheia [chiotoare],

DESCHIS 1. adj. ® p. DESCHIDE ţ © Care nu 
e închis: fereastră »ă ţ[ ® Port unde corăbiile 
străine pot intra să facă comerţ “i ® a oraş »•, 
neîntărit, fără fortificaţiuni li; © la minte, de
ştept, priceput H ® Neîntunecat, luminos {vorb. 
de colori): verde.»’ f © Sincer, care nu tăinueşte 
nimic: om>^.

2. adv. Limpede; fără,a tăinui, fără a ascunde 
ceva; pe faţă: vorbeşte»’.

DESCHIZĂTOR adj. şi sm. Care des
chide.

DESCHIZĂTURĂ (pi.-turi) sf. © Loc des
chis, spărtură (pe unde poate intra cineva sau 
ceva): II întinse Iarăşi mina prin deschizătura uşii (d.-zamf.)
H ® Distanţă între două braţe, între două linii 
care formează un unghiu: deschizătura compasului, 
unul unghiu [deschide],
'DESCIFRA (-frezl vb. tr. ® A explica ceea ce 

e scris cu cifre: »< o depeşă ţ[ ® A citi ceva rău 
scris şi greu de priceput: —’ o scrisoare, o inscripţie:

’ le descifram şl le desluşeam Inscrlpţlunlle slavone (odob.) "1 
® © A descurca ceva obscur, complicat: ştiinţa 
descifrează tainele naturii ® J A Citi O bucată de 
muzică la prima aruncătură de ochi [fr. d ă - 
c h i f f r e r],
'DESCINDE (-oină) vb. intr. © A se cobori, a 

se pogorî, a se da jos H ® .A trage, a se abate:
'» la un hotel [lat.].

'DESCINDERE sf. © Faptul de a des
cinde; coborîre H ® Năvălire, invaziune a duş
manilor, venind de pe mare sau de pe uscat H 
® A Cercetare făcută la faţa locului de către o 
putere Judecătorească sau din porunca unei au
torităţi: tribunalul hotărise o » la faţa locului id.-zamf.).

DESepiGE (-cing) vb. tr. şi refl. A(-şi) Scoate 
Cingătoarea sau brlul: Oşlobanu... descinge brlnl de pe 
Ungă sine şl le Împrejură (Crg.i [încinge],

DESCţNŞ adj. p. DESCINGE. Cu cingătoarea 
scoasă, ou brîul desfăcut.

DESCÎLCI (-cesc) vb. tr. şi refl. A (se) descurca: 
ou pieptenele descllceşte toate viţele, toate cosiţele (şez.) ; 
şl-1 da un scul de aţă Incllclt şl Inclotat, ca să-I descllcească 
(VOR.); ©: din vălmăşagul cărora subiectele de la sine se des- 
c'lcesc şl devin nuvele ivLAH.) [1 n C 11 C i],

DESeÎNTA (-cint) vb. tr. şi inir. © A rosti un 
descîntec spre’ a’ vindeca o boală, spre a alunga 
duhurile rele, etc.: au trebuit s'o scoaţă pe braţe arară la 
aer şl să-1 descinte (Car.) Şi ® © F A căuta să con
vingă, să înduplece piui vorbe dulci şi seducă
toare: las’ pe bătrlnl să te descinte şl să te judece el tn le
gea lor (CRG.I; : tu ce-1 ctnţl şl-el ce-ţl desclntăl (panni,
tu-i vorbeşti una şi el îţi răspunde alta, şi el pri
cepe alta; ea şl-au ointat, ea şl-an desclntat (Tich.), a 
făcut cum a tăiat-o capul, fără să mai întrebe 
pe alţii, [lat dls-cantare],

DESeÎNTĂTOR sm., DESoIntAtoabe, -Ato- 
REASA (pi.-rose) sf. Persoană care ştie să d e s -
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DES-c ! n t e: ohemaţl dahtorll ohema(l vrăjitori, desclntfttorU 
nPQ (T1CH*)i Aduceţi desclntător^ Să-ml desctnfe, sft nu mor 

(1K.-BR8.); de nevoie de va chema şl tărmăoătoare sau desotn*' 
tătoare} nu se laţele sătle lăout aşa greşeală znare (prv.-mb.) ; 
ba merseră pe la deaotntătorese} ba pe la meşteri vrălltorlt 
ba pe la cititori de stele rtsp.).

DESCÎNTÂTURA (pf.-tuii) sf. Faptul de a 
d e S C î n t a; descînt6C: numai desolntătora de la lată 
şl de la lemele curată e de leac <vor.) .

DESCÎNTEG (pî.-ece) sn. ® Formulă magică, 
mai adesea în versuri, de origine străveche, care 
se recită la căpătîul unui bolnav, spre a alunga 
duhurile rele care, după credinţa poporului, se 
Incuibă în om pricinuindu-i diferitele Doale. Sînt 
descintece, nu numai pentru diferitele hoale( ca 
frigurile, albeaţa, brinca, etc., ci şi pentru muş
cătura de şarpe, pentru alungarea şoarecilor, etc:
VT&jltorul şi cela ce baga In casa Ini leacuri, ~e... ca să 
dobtndească ceva, acela cinci ani să cază (prv.-mb.) ţ[ © 
Farmec, vrajă: toate peri seră ca prin (I.-gh.) 
[d e s - + c 1 n t e ol.
O DESGÎNTECA (pi.-ce) sf. = DESCtNTEC: această 

- se zice Inconjurlnd grădina de trei ori (mar.i.
DESGLEI (-cleesc) vb. tr. şi refl. A (se) deslipi, 

a (se) desface ceva înoleit: de mnlte ori l-em găsit des- 
cleind nn zmeu ca să copieze vre-unvers (Negr.i [i n C 1 6 i].

DESGLEŞTA (-tez) Vb. tr. A desface ceva strlns. 
Încleştat: * dlntll, gnra, pumnul; vroiam să strig, dar 
nu puteam să-ml descleştez lălclle (Dlvr.) [încleşta]. 
O DESGLINI... = DESOHILINÎ...

DESGLIRONOMISI (-Isesc) vb. tr. A des- 
moşteni: căol almlnterea mă blastămă şi mă descllrono- 
mlseşte (alecs.) [clironom].

DESGOASE (-cos) ţ. Vb. tr. ® A desface cu.- 
sătura ţf ®' k A cerceta ou deamănuntul; a exa
mina cu atenţiune: — o socoteală ţi @ ® A pune în
trebări spre a cerceta pe cineva, spre a afla ceva 
de Ia dînsul: te întreba, te descosea, şl In totdeauna alia 
ceva despre tine (vlah.).

2. vb. refl. A se desface cusătura [des-4- 
coase].

DESGOJI (-lese) vb. tr. şi refl. A (se) jupui de 
coajă, a (se)’ coji.

DESGOLÂGI, O DESCOLAtAcj (-ăcesc) 1. vb. tr'. 
A desface ceva încolăcit.

2. vb. refl. A se desface, a se destoarce de unde '
e. încolăcit: şarpele... se descolăci de pe grumazul omu
lui (ŞEZ.); bălăuroalca a’a descolătăolt de pe picior şi-a 
luglt in pădure (VOR.) [î n 0 O 1 ă (t ă) C î].
‘DESGOLORA (-rez) 1. vb. tr. A face să-şi 

piardă coloarea."
2. vb. refl. A-şi pierde coloarea, a se spălăci [fr. 

d 6 o o 1 o r e r])
*DESGOMPLETA (-Uz) vb. tr. şi refl. A (se) 

face incomplet, să nu mai fie întreg, deplin, în 
număr îndestulător [fr. decompleter].

•DESGOMPITNE (-pun) 1. vb. tr. ® A desface 
un lucru în părţile din care'e alcătuit; a despărţi 
elementele care intră într’un corp: ~ apa in 
oxigen şi hidrogen; —' o frază V @ .t * factorii unul pro
dus, a-lpune în evidenţă ţi ® A A schimba: ~ un 
poligon tn triunghiuri ţf ® 15 o forţă, a 0 înlocui prin 
mai multe forţe care produc acelaşi efect ţj © A 
strica, a altera: căldura descompune carnea.

2. vb. refl. ® A se despărţi în elementele din 
care e alcătuit ţ[ © A se strica, a se altera trăsă
turile feţei: figura sa se descompuse. Incit nu-1 mal cu- 
noşuai (I.-GH.) [fr. dăcompoSer, refăcut după 
compune].

•DESGOMPUNERE sf. Faptul de a (se) des
compune.

•DESGONSIDERA, ✓ 'DECONSEDERA (-rez) 1. 
vb. tr. A face să nu mai fie vrednic de stimă, de 
consideraţiune: lucrarea minllor pe cari el vor s’o de- 
consldere... este deopotrivă nobilă ca toate celelalte (i.-gh ).

2. vb. refl. A pierde consideraţiunea [fr.]. 
“DESGONSIDERAŢICţrN)E, tf *DEC0N3IDERA- 

TipNE sf. Pierderea 'stimei, consideraţiunii; lipsă 
de respect [fr.].

' DESGOPERI (-per, -păr) 1. vb. tr. ® A lua de 
pe ceva acoperişul, a ridica ceea ce acopere un 
lucru: furtuna a descoperit multe case ţ[ ® A-şl capul,

a-şi scoate pălăria ţi ® A găsi, a afla un lucru 
nou sau ascuns: se zice că chinezii au descoperit praful 
de puşcă; Columb a descoperit America ţ| ® A găsi ceea 
ce se caută: am umblat mult piuă l-am descoperit lu pă
dure, unde se ascunsese ţi © A Scoate la iveală, a da 
la lumină, a face cunoscut: ll descoperi dorinţa împă
ratului (MERA); ©: vremea descopere adevărul.

2. vb. refl. A-şi scoate pălăria: toata lumea se des
coperea cu respect Înaintea lor (vlah.) [lat. dlscope-
rlre].

DESGOPERIRE sf. ® Faptul de a des
coperi: tiparului, *a Amerlcel ţ[' © Lucrul care
s’a descoperit, care s’a aflat pentru îhtîia oară:
electricitatea e cea mai Însemnat^ * a veacului al XlX-lea ţ|
® Revelaţiune.

DESGOFERIT adj. ® p. DESCOPERI ţ[ © ţşl
Fără a avea o garanţie (pentru o creanţă, etc.).

DESGOPERITOR sm. Cel ce descopere, 
ce a făcut o descoperire.

DESGOTOROSI (-osesc) vb. tr. şi refl. A (se) 
Co(rHorosi: făcea zile fripte bărbatului, ca să-l poată — 
odată de frate-său (Crg.) ; aş fl tare bucuroasă să mă pot de 
ea (MERA.) [d e s - -f c O t o r o s i].
O DESGOTOŞMANI (- ăneso) vb. tr. şi refl. A 
(se) desbrobodi, a (-şi) scoate hainele, ţoalele, etc, 
cu care e înfăşurat: toţi ajutau coanei Măndltel să se 
descotoşmăneâscă de şal (grl.) [în CO ţo şmănî].

DESGOVOIA (-volu, -voiez) vb. tr. A îndrepta 
un lucru încovoiat [î n c (3 v o i a].

DESGREIERAT adj. Smintit, lipsit de minte,, 
de creieri [re'făcut (lupă fr. e c e r v e I e].

DESGREŞTE (-cresc), vb. intr. A Scădea, ase 
împuţina, â se micşora [des- + creşte, după 
fr. d e c r o i t r e].

DESGREŢI (-ţese) vb. tr. şi refl. A (se) desface 
creţurile sau sbîrciturile; a (i) se fruntea, a-şi re
căpăta voioşia, a nu mai fi posomorit: poate de-a- 
cnma să se mal descreţească fruntea cucoanelor id.-zamf.) 
[Încreţi].

•DESGRIE (-scriu), vb. tr. ® A zugrăvi, a înfă
ţişa prin cuvinte: o ţară; starea Îngrijorătoare a In- 
vătămlntulnl: ^ jalea ce l-a cuprins ţ[ © A A trage, a 
desena: <*■ un cerc [scrie, după fr. d ă c r i r e]. 
‘DESGRIERE sf. ® Faptul de a d o s o r i e- ţi 

© Lucrul 'descris, descripţi(un)e.
'DESGRIPTIV adj. © Care are drept obiect 

să descrie ceva't ® Anatomie ~ă, descrierea a- 
mănunţită a oaselor, muşchilor, etc. ţi ® A Geo
metrie -.■ă, parte a geometriei oare, reprezintă şi 
studiază corpurile prin ajutorul proiecţiilor [fr.l.

•DESGRIPŢItTNE, 'DESCEIPTIE sf. ® Des
crierea stării', însuşirilor unui lucru sau unei 
fiinţe ţi © Lucrare' sau cuvîntare prin care se 
descrie, se zugrăveşte un fapt ţl ® Carte în care se 
descrie o ţară ţl © Inventar amănunţit fir.]. 

'DESGRIS adj, p. DESCRIE ţiţl (© 'nEDESORIS.
DESGRUGIŞA (-işez) vb. tr. A desface ce e în

crucişat : braţele [încrucişa].
DESGRUNTA (-crunt) vb. refl. A face să nu 

mai fie încruntat: deocamdată s'au descrimtat. sprincenele 
tatei (VLAH.) [încrunta].

DESGUIA (-cuiu) vb. tr. ® A deschide cu cheia 
(lacătul, broasca): * uşa: cheile mele descuie ori-ce 
broască (GN.) ţ[ © © A face să nu mai fie constipat 
[lat. d I s c u n e a r o].

DESGUIERE sf. Faptul de a des cu ia.
DESGULŢ ţ. adj. Cu picioarele goale: nu era 

să umble cu pielea goală şi — ca giştele (CRG ).
2. sbst. Căderea unghiilor (la vitele mari cor

nute) [lat. *d 1 s c u 1 c e u s]. 
t DESGULŢA (-cult) vb. tr. şi refl. Tr.-Carp. A 
(se) descălţa : ptrăutcu apă rece, Derculta-m-olu şl le-olu, 
trece (ir.-brs.) [lat. "disculceare]. 
t DESGUMPĂRA = RASODMpArA.

DESGUNUNA ’(-nun) vb. tr. A desface cununia, 
a divorţa: Frunză verde bob şl linte, Descimună-mă, pă
rinte ivor.) [cununa].
‘DESGURAJA (-ajez) 1. vb. tr. A face Să piardă 

curajul.
2. vb. refl. A-şi pierde curajul [fr.]. 

‘DESGURAJARE sf. Faptul de a (se) des
curaja, pierderea curajului.
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‘DESCURAJATOR adj. Care descurajează,:
aceastft... Inttmplare produce o Impreele descurajatoare In 
spirite (alecs.) [descuraja].

DESCURCA (-cure) vb. tr. şi refl. ® A (se) des- 
L’ace, a (se) despărţi ceva încurcat: firele cind se 
IncurcS., anevoie se descurcă (znn.) ^ (D A lămuri un 
lucru greu de priceput H (D0 A scoate (a ieşi) din 
încurcătură: te-al vlrlt In încurcătura asta} acum dea- 
euTcă-te, dacâ poţi [î n C U r C a].

DESCUSUT adj. p. DESCOASE: croitorul umblă cu 
haina-«i’ă tPANNi.
O DESGUTROPI (-op) vb. tr. şi refl. Ban. (se) 

■desveli, a (se) descoperi [cu tropi].
*DESDÂUNA (-nez) vb. tr. A despăgubi [des- 

+ d ă u n a].
‘DESDAuNARE sf. Faptul de a d e s d ă u n a; 

despăgubire: păgubaşele s’au multumlt cu această armo
nioasă (ODOB.).

DES(-DE-)DIMINEAŢĂ iw DIS.
DESDOI, DEZDOI (-doiu) vb. tr. A desface un lu

cru îndojt'[t n d o i].
DESEARA «*- DISE4RA.

O DESEMNA1 M- DESENA.
•DESEMNĂ2, 'DESIGNA (-nez) 1. vb. iT. ® A 

arăta, a indica pe cineva sau ceva cu un semn 
special, cu o expresiune specială, după care se 
poate recunoaşte uşor ^ ® A hotărî, a destina 
pentru o anumită slu.ibi.

g. vb. rcfl. A se semnala [ir. d e s i g n e r, re
făcut după s B m n a = s i g n e r].

•DESEN, O desemn (pi.-nuri) m. ® Repre
zentarea unui obiect cu creionul, cu condeiul sau 
cu penelul;linear, dcsen ale căfui trăsături slnt 
făcute cu iiiutorul liniei şi compasului, reprezen- 
tînd planuri de case, de mobile, de maşini, etc. H 
® Arta care învaţă pe cineva să deseneze 1 
@ (jrnamente simetrice pe o stofă, po fiirtie de 

.tapetat, etc. H ® Qf Conturul figurilor unui ta
blou H ® .aâa Planul unei clădiri [fr. dessin].

•DESENA, <f 'DESINA, O desemna (-nez) 1. vb. tr. 
® A face un desen,'a înfăţişa cu trăsături forma 
unui obiect; a venit ia mine cu o foaie de hirtie şl m’a În
trebat dacă ştiu eft desenez i .'LAH.) * ® .4 facfi Să reiasă 
formele trupului: îşi puse un frac care-i desina o talie 
cu adevărat elegantă (ALECs.i.

■ 2. vb. refl. A se înfăţişa, a se arăta, a apărea 
mai desluşit: pulpa se desina delicată pe tundul auriu al 
luminii id.-zamf.) [fr. d e s s i n e r].
•DESENATOR sm. ® Artist care exercită arta 

desenului, care' fabrică modele pentru stofe sau 
broderu etc. t ® €? Pictor care face bine con
turul figurilor [fr. dessinateur].

•DESERT (pi.-turi) sn. ® X Ceea ce se mănîncă 
la snrşiful unei mese: brînză, fructe, etc. H ® Mo
mentul cind se servesc la masă aceste feluri de 
mîncare [fr. dessert].
ţ DESETINA (pi.-ini) sf. t Rare, zeciuială pe 

stupi şi pe rîmători: la vremea deşetinei, au mai 
adaos rre banii deşetinei ceară şi miere, osebit de banii de- 
setlnei (n.-cost.) [vsl.].
t DESETNIG sm. Bucov. Slujbaş însărcinat cu 
sLrîngefea deşetinei; ajutor de primar: acolo se 
plătea birul şl se făceau alegerile de >«,1 (GRIG.) [rut.]. 
ODESFÂCA (-fac) vb. tr. Mold. Bucov. y A curăţi 
de foi ştiuleţii de porumb: tot dosfăctnd amtndni pă- 
nuşlle de pe semincerl, ml-a povestit omul pe rind toate
(GRIG.) [lat. *d i s f a b i c a r e].
ODESPĂGAT sbst. Mold. Bucov. y Faptul de a 
d (' S f ă C a: după ce se gătea de -v, tineretul se dedea la
ioc (PAMF.I.

DESFĂgAttjră (pi.-turi) s/, fî'i ® Desfacerea 
unui farmec, uiiei vrăji t ® Lucrul, descînteoul 
cu care se desface un farmec: deacfntătoaroie ce dos- 
etntă, ce desfac, nu dau desfăcătura pe pădure şi pe copaol 
(VOR.) [desface].

DESFAGE (-fac) f. vb. tr. ® .\ Strica ceea ce 
era făcut; a anula, a desfiinţa: multe mai face şi des
face vremea scimgtudu-se tncetluel (BR.-vn.) ; cel ce strică sau 
desface lucredlnţarea (mar.) ; ce-şl face omul singur, nici dra
cul nu poate să-l desfacă (ZNN.) ţ[ ® A deslega: * un 
nod 1[ ® ~ un făcut, un farmec, a îndepărta prin vrăji, 
descîntece sau alte mijloace, efectele unui farmec:

eă afle nlscal-va leacuri care eă Ie desfacă făcutul sterpi- DES- 
cinii lor nsp.) H ® A libera (de unde era legat): r%po 
Briul ca dlnţll-l rodea, Mina dieaptă-şl dest&cea (alecs.) ^ LICO
© A scoate din teacă (fasolea, mazărea, etc.}, 
a curăţa de coajă (nuci), a desfăca porurhb H ® V
A vinde: am desfăcnt toată marfa.

2. vb. refl. ® A se separa, a se despărţi !n două 
sau în părţile din care era alcătuit: a’a dest&cat pa- 
mlntul şl l-a Înghiţit pe totl f ® A Se face la loc, CUm 
era ’nainte. a se deslega: iiftcăriie sint iimbi de foc ce 
se râsocesc şl se desfac (dlvr.) ^ © A se desprinde:. Din 
nou bizare orme se desfac (vlah.) t ® A se deschide:
In stingă se desface o vale îargft cu livezi şi ogoare de porumb 
(VLAH.) H © V A se scăpa prin vînzare: m’am des- ^ 
făcut de toată marfa [lat. disfacăre].

DESFACERE sf. ® Faptul de a (se) des
face f ® Vînzare: totală a mărfurilor.

DESFAcut 1.adj.p.desface tlî © nedesf Acţrr.
2. sbst. Faptul de a desface; desfacere.
DESFÂŞA (-făş) î;b. ir. A desface, a scoate fa- 

şele amui copil: luă copilul, ll desfăşă. ti spălă Şl-l pri
meni (isp.) Jî n f ă ş a].

DESFĂŞURA (-ăşur,.- ăşor) 1. vb tr. ® A 
desface, a destinde, ceea ce era înfăşurat: Eie des
făşură una din multele legături cu merinde (GN.) ; 0; Mlron 
Işl desfăşura :n minte toate amănunţimile (vlah.i H ® 0 
A desvolta: a desfăşurat o mare activitate.

2. vb. refl. ® A se desface ceea ce era înfăşurat:
ghemul nici nu se desfăşura, nici nu se Încurca (isp.) ^
® A se întinde înaintea ochilor: trebue să vază din 
pridvor priveliştea tnclntătoare care se desfăşură (br.-vn.i
[înfăşură].
•DESFĂŞURABIL adj. A Suprafaţi -»■, care se 

poate aşterne pe' iţn plan fără a se rupe; care are 
acelaş plan tangent de-a lungul Tie-cărei generatoaT 
re [desfăşura, după fr. d e v e 1 o p p a b 1 e].

-DESFĂTA (-lat, -f&tez) 1. vb. tr. ® A umplea de 
plăcere, de veselie, de bucurie: meri, peri şi perji, 
plini de rod bogat, desfătau octali tatuior (orig.) ; acolo îmi 
place sâ-ml. desfătez glndul (GN.) K ® t A Întinde, a 
da mai mare întindere, a face mai vast: Mihal-vodă
au mărit-o şi au deslătat-o precum se vede (let.).

2. vb. refl. ® A simţi o mare plăcere: Si mă des
fătez sbiuind Cătră cerlnrl, cătră soare (Oon.) * @ A pe
trece (in veselii): de se vor desfăta şl vor glumi unul cu 
altul (PRV.'LP.); a băut şl s’a desfătat piuă la adinei bătrl- 
nete (CRG.i.
ţ DESFĂTĂGITJNE sf. Desfătare, petrecere 

(Înveselii) [des'făta].
DESFĂTARE sf. Faptul de a (se) desfăta; 

petrecere, plăcere mare.
DESFATAT adj. ® p. DEStĂTA ^ © t În

tins: s au aşezat totl tn'CImpii Sănar, ce şi-au ales mal 
de traiul lor (N.-cost.) ; şe aşteruea... o poiană largă şl 
^ă (ODOB.).

DESFAtâtor adj. care d e s f a t ă, caro in
cintă privirea, simţurile, delicios; locurile desfătă
toare ce treceau pe sub ochii noştri leoL.).

DESFĂTUI (-tuesc) vb. Ir. A Sfătui pe cineva să 
nu facă ceva: l-au desfătult să nu meargă mal departe 
(SB.) [des- +~s f ă t u i].

DESFĂŢA (-ât) vb. tr. A senate, a desface ce e 
înfăţat: ~ pernele [î n I ă ţ al.

DESFECIORI (-reso) vb. Ir. ® t A lipsi pe ci
neva de copii, a-'i lua feciurii K ® A răpi fecioria 
[des - -i-fecio (a)r (ă)].

DESFEREGA (-eo), DESFERICA (-ic) ţ. vb. tr.
A scoate, a face să se piardă ferecătura, fiarele:
Faur ferecă şl desferecă şl anume două săptămlnl ferică Iar 
două deaferlcă, adecă ninge şl plouă, Inghlafă şi desghlaţă, 
e ger şl căldură (mar.) .

2. vb. refl. A se desface fiarele, căLuşile: cătuşiie 
se desferecară de pe ţurloalele mlnilor şl ale picioarelor (dem.)
[d es - -I- f ere ca].
'DESFIDE (-fid) vb. Ir. ® A declara cuiva că 

nu va putea face un lucru, cu toate mijloacele ce 
va întrebuinţa: te desfid să mă trlnteştl f ® A În
frunta, a nesocoti un lucru primejdios: -*• moartea; 
hrănlndu-se cu carne neclutărltă de pe Ia ciobani şl desfldlud 
potlra (i.-GH.) [fr, d 6 f i e r, refăcut după lat. f i -
d ă r e].

•DESFIGURA (-urez) vb. tr. şi refl. ® A(-şi)
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DES- strica figura, faţa, obrazul ţ ® A(-şi) strica 
npQ forma 11 ® A (se) poci, a (se) urîti [fr. d e f i- 
L'to g u r e r].

'DESFIINŢA (-tez) vb. tr. A face să nu mal fie, 
să nu mai existe, a nimici fiinţarea unui lucru: 
a anula, a abroga, a suprima [î n f i i n ţ a].

DESFIRA (-Ut) 1. vb. Ir. ® A desface o ţesătură 
fir cu fir, a destrăma K ® A deosebi f ® A des- 

’ luşi, a lămuri,
2. vb. refl. t A se răsfira [d o s - + f i r]. 
DESFOIA (-toiu) vb. tr. şi refl. A (Se) despuia 

de foi, a (se) desfrunzi [des- -i- f o a i e].
DESFRÎNA (-nez) 1. vb. tr. A lua calului 

frîul.
2. vb. rejl. ® A-şi pierde, a-şi lepăda frîul;

0: fie-care simte că mlntea-1 se desfrtnă (ALECS.) ; i se desfrl- 
nase şl 1 se lărgise matele spre luat (n.-cost.i H ® 0 A SC da
desfrîului, a se abate la plăceri neiertate, a trăi 
UI desfrînăre: s'au desfrlnat tn viată fără de ruşine (let.)
[d e s - -h f r î n e].
t DESFRÎnACIUWE sf. Desfrînăre, desfriu 

[d e s f r î n a],
DESFRÎNĂRE sf. ® Faptul de a (se) des- 

frîna H ® Traiu plin de petreceri necumpă- 
taţe, neiertate, neruşinate: şi-a prăpădit averea in ri
sipă şl ’n desfrlnărl (Car.).

DESFRÎNAT t. adj. ® p. DESFRÎNA H ® Fără 
frîu, lipsit de friu: bietul om purcede » şl Începe lucruri 
peste puterea sa (m.-cost.j H® © De un traiu neruşinat, 
plin de desfriu.

2. sm. Om desfrlnat.
DESFRÎU sbst. ® = DESFRÎNĂRE ® 1f ® Ne- 

cumpătare, exces [d e s - -t- f r î u].
DESFRUNZI (-zeso) vb. Ir. şi refl. A (se) des

puia de frunze: ...şl domolind fugarii Ce Zburdă pe ’ntu- 
nerlc şi desfrunzesc fugarii (ALECS.) [înfrunzi].

DESFRUNZIT adj. p. desfrunzi: copacii, 
aproape desfrunziţi, avenu aerul că se glndesc lă lucruri nes- 
epus de triste (vlah.).

DESFUNDA (-fund) vb. Ir. şi refl. ® A scoate
fundul unui vas: cum văzură butea, o prinseră şl o des
fundară să vadă ce-i In ea (Ret.) H ® A (se) destupa: 
desfnndă-tl urechile; ml s'a desfundat nasul H ® A (se) 
deschide calea într'un loc neumblat: acolo trece 
noua cale ferată care desfundă mnntil şl răzbate tn Transil
vania (VLAH.); s'au astupat ulltl cari erau, s’au desfundat al
tele care nu erau (br.-vn.) t ® -A (se) Săpa pămîntul, 
scoţînd la suprafaţă rădăcinile, pietrele, etc.:
e tristă şl urită Iarna Ia tară... cind ploile reci desfnndă pă- 
mlntnl (odob.) ; plouase de se desfundase munţii (isp.) [în
funda].

DESFUNDĂTURĂ (pl.-turi) sf. Loc desfun
dat: paşii lor se cunosc prin desfundăturile munţilor (vlah.)
[desfunda].

DESGARDINA, DESGRAdINA, DEZ- (-Inez) vb. 
tr. şi refl. ® A sări o doagă din g a r d i n (r.-cod.) H 
® A (se) scoate, a (se) desprinde, a (se) rupe din 
rădăcină, din locul unde e înţepenit, legat: răminea 
cu gltul dssgărdlnat din guler (D.-zamf.) ; Începu movila să se 
cutremure... de părea că vrea să se de.sgrădlnezedepămtnt dsp.i 
K ® A (se) îndepărta: nu puteam să-l mai desgărdlnez 
de mine iciAUş.).

DESGHEŢ, DEZ- (pî.-eturi) sn. Faptul de a se 
d e s g h e ţ’a. topirea gheţii. '

DESGHEŢA, DEZ-,ODBJ- (-ghet) ţ. vb. tr. A face 
să se topească ghiaţa.,

2. vb. refl. ® A se topi ghiaţa, a înceta de a mai 
fi îngheţat 1[ ® A se împuţina gerul, frigul 1[ 
® ® A-şi pierde sfiala, neindemlnarea [lat. 
dlsglaciare].

DESGHEŢAT, DEZ-, O DEJ- adj.®p. DES- 
OHETA llf © nedbsqhetat ţ ® ® Nesfios, vi
ciu; Indemînatec: împăratul... vorbea ou fiul gazdei, un 
copilandru desghetat şi sfătos tisp.).
ODESGHEURA, DEZ-, DEJ- (-eur)= DESamORA.

DES GHIN, DEZ-, DEJOHiN (pi.-inurl) sn. ® Sări
tură a calului: în sprintene desgblnurl Işl saltă opll 
sprinteni (alecs.) H ® Lovitură cu pintenii sau cu 
hăţul spre a face caii să se ridice în două picioare:
sporea lumea dtnd desghlnuri cailor (i.-gh.) [tc. d i Z -
ghin].

DESGHINA m- DESBINA.

DESGHIOCA, DEZOmoCA, DEJOHIOCA (-ghioc) 1. 
vb. Ir. ® A cură’ţi de păstăi, de teci, de coajă, (fa
solea, mazărea, etc.), a desfăca porumb; pasatul... 
se bate bine In Piuă de se delghloacă coaja de pe el (şez.) ; la 

i o clacă de desghiocat păpuşoi (CRG.) H ®-- DESGHIORA 
(R.-cod.) 1| ® (Fj A desface, a desprinde: puterea apei 
desghlocase hartane mari din pămîntul malurilor (N.-ur.).

2. vb. refl. A se desface, a se desprinde carnea de
pe oase: flerse carnea cea fragedă bine plnă se desghlocă 
toată de pe oase (Ret.) ; ® : capete se rostogqleau, bra(e se 
deschiocau (n..ur.) [lat. 'd I s g 1 ă b I c a r o]. 
ODESGHIORA, DEZ-, DEJ- (-ghlor) vb. tr. Olten. 
Bdn. A desface ’dc eoaje (nucile) [lat. 'disglu- 
b e r a r e].

DESGOLI, DEZ- (-olesc) 1*. vb. tr. © A lăsa gol,; 
despuiat, descoperit: pleşnvnl ll ridică încet de lapămint 
şi-l dezgoli pleptnl (Emin.) ; ® : l-an desgollt de cinstea şl 
slava preoţiei (prv.-mb.).

2. vb. tr. Arămînca gol, despuiat [d es - -|-go li].
DESGOVEALA, DEZ- sf. Imbrobodirea mi

resei: hora desgovelel (Odob.) [d e S g O V i].
DESGOVI, DEZ- (-ovesc) vb. tr. A Îmbrobodi mi

reasa (de către nuna mare, urmînd ca de aci înainte 
să poarte totdeauna broboadă) [govic].

DESGrAdi, DEZ- (-dese) vb. tr. A desface, a 
strica gardul: coşarul... tot strtmb l se pare, (şl) iar 11 
dezgrădeşte (pann) [îngrădi].

desgrAdina •«- desqAedina.
DESGRADIT adj. ® p. DESGRĂDI H ® Fără 

gard, neîngrădit, cu gardul stricat: de va il luat 
cineva... vr-o vie... de o va lăsa dezgrădltă, acela să-şl 
piarză munoa (prv.-mb.).

DESGROPA,»dez- (-grop) vb. tr. A scoate din 
groapă, din păihlnt, a desmormînta [îngropa], 
ODESGURGA (-gurg) vb. tr. Trans. A desnoda: 
desguigfi cureluşa... cu care era Ingurgat şerparlul (ret.> 
[îngurga].
ODESGURZI, DEZ- (-zeso) vb. tr. Trans. ® A des
coase opinca; â descurca ceva încurcat [î n g u r z i]. ’

'DESGUST, DEZ- sbst. ® Lipsă de gust f ® 
Scîrbă, greaţă: In vorbele lui era atlta durere şl'»'. Incit 
ar fi mişcat pe cel mal Împietrit om (dlvr.) [fr. d ă g O h t,
refăcut după gust).

'DESGUSTA, DEZ- (-gust) ţ. vb. tr. ® A pro
duce desgust, a-i lua gustul, a face să-i treacă 
pofta II ® A scîrbi, a îngreţoşa.

2. vb. refl. A prinde desgust; a i se scîrbi [fr. 
d 6 g o Ci t e r, refăcut după gusta].

•DESGUSTATQR adj. verb. DESGUSTA ® Care 
desgustă Ti ® Scîrbos.

DESHAMA, / DEHAma (-ham) vb. tr. A lua 
hamurile de pe cai, a scoate caii din hamuri: se 
apucară să deshame caii In tăcere (D -ZAMF.); unul dehămă 
şăuaşul şl porni pe Ingă spre poştă să caute ajutor (i -gh.) 
[înhăma].
'DESIDERAT, DEZ- (pL-ate) sn. Dorinţă, ce

rinţă [lat.].
'DESIDERATIV, DEZ- adj. Care exprimă o 

dorinţă [fr.].
'DESIGILA (-lez) vb. tr. A despecetlui, a scoate 

sigiliul [des'- -t- s i g i 1 a],
'DESIGNA IV DESEBINA.
'DESILUZIONA, DEZ- (-onez) vb. Ir. A face Să-şi 

piardă iluziile, a d’esamăgi [fr.].
'DESILUZIUNE, 'DEsiLUziE, DEZ- sf. Pierderea 

iluziilor, desam'ăgire: Inptă ca să blrue invazia desiluziilor 
(DLVR.) [fr.].

DESpSE sf. ® Însuşirea lucrului des: in as-
cunzătorlle acestea păzite de întunecoasa — a codrilor (VUAH.1 ţf 
® Desiş: se înfundară In cea mal întunecată a pădu
rilor (ALX.) .

'DESINA = DESENA.
'DESINENŢA, DEZ- (pî.-te) sf. Of Termina- 

ţiune [fr.].
'DESINFECTA, DEZ- (-tez) Vb. tr. A curăţi de 

aerul stricat, de'mirosul greu, de microbii in- 
fecţioşi [fr.].

'DESINFEGTANT, DEZ- adj. şi (pl.-te) sn. 
Care desinfectează [fr.].
'DESINFECTARE iv DESINFECTIPNE.
DESINFEGTÂT, DEZ- 1. adj. p. DESINFECTA.
2. sbst. Faptul 'de a desinfecta (]U 1791).
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I
Fig. I792< Uesinlectarea unui aparta* 

ment cu formol.

*DESINPEGŢ,iyNE7 *DESlNFţ:CTIE, . *DESINFEC- 
T^RE, DEZ- sf. Faptul de a desinfecta 
(D 1792) [fr.].,

•DESINTERESA, DBZ- (rez)
1. vb. tr. A despăgubi de ceea 
ce pierde, de ceea ce ar fi 
putiit cîştiga, a nu lăsa păgu
baş: -v pe creditori.

i.vb.Tefl. A înceta de a se 
mai interesa, a nu-i mai păsa, 
a nu se mai îngriji de ceva [fr.].

‘DESINTERE3ARE, DEZ- 
sf. ®, Făptui de a (se) d e s i n- Fi?, I79I, Aparat de 
teresa If © Neinteresare, desinfectot portativ, 
neluare în seamă a propriului 
său interes.' 11B«Ut--1»-"'!IJL!.11!IP.(!!.

RESAT.dez- 
adj. ©ip.DE- 
SINTERESA t ®
Care nu face 
nimic din in
teres propriu', 
care nu e că
lăuzit de in
teres, care nu 
caută un cî- 
ştig.

DESISTA,
DEZ- (-Ist) vb. 
refl. A.se lăsă 
de, a renunţa la o cerere, o pretenţie, etc. [fr.].

DESIŞ (pi.-lsuri) sn. ♦ Pădure tînără şi 
foarte deasă; spărglnd «■urile de Sagi (VLAH.); iese 
din «urile pdduriior şi se aruncă asupra necredincioşiior 
(isp.); pr. >anaî.: din «ui sprtncenelor luceau doi ochi 
galbeni, căprii (I.-gh ).

DESIŞQR adj. şi adv. Cam des: stinta-Dumi- 
necă şedea Înaintea casei... motăind cam « (meha). 
t DESÎRG adv. Iute [ d e -1- s I r g].

DESJUGA ew- DEJUGA.
DESLĂNŢUI, DEZ- (-ţuesc) 1. vb. tr. ® A des

face lanţul de care e legat ceva 1| © A da drumul, 
a da curs liber.

2. vb. refl. A se porni cu putere, a se repezi cu 
violenţă: o lurtună grozavă s’a deslăntuit asupra oraşuiui 
[î n 1 ă n ţ u i].

DESLEGA, DEZ- (-iega) 1. vb. tr. ® A desface 
ceea ce e legat, a "desface legătura sau nodul care 
leagă ceva: se pieacă să-şi desiege şnurui de ia ghete (vlah.) ; 
i-a rugat să-şi desiege pungile ca să-l ajute (Car.) * ® A
desface; a libera de o îndatorire, de un jurămînt;
s’a stlrşit, lugi, te desleg de jurămînt (I.-gh.) ; « de păcate, 
a da iertarea păcatelor; preoţii an puterea de a lega şi 
de a« ^ © A scuti; a dispensa, a da voie să nu 
facă un lucru: « de post; cine va deslega Miercurea 
sau vinerea, aceia răstigneşte pre Hristos (GN.) 1] ® ± 
A rezolva, a afla rezultatul: « o problemă ţj © A 
afla înţelesul ascuns, a ghici: « o ghicitoare.

2. vb. refl. A-şi desface legăturile, nodul care-1
leagă; ®: aici i se mai deslega moşneagului iimba (Grig.)
[lat. dîsllgare].

' DESLEŞINA, DEZ- (-şin) vb. tr. A deştepta din 
leşin: o pune pe scaun şi caută s’o desieşine (Alecs.) [ 1 e- 
ş i n a].

DESLIPI, DEZ- (-pese) vb. tr. şi refl. ® A (se) 
desface, a (se) desprinde ceva lipit (de ceva ce era 
lipit) t ® A (se) despărţi, a (se) depărta de ceva 
sau de cineva lingă care sta. aproape, de care era 
împreunat: cind îmbrăţişa pe clte vre-unul parcă nu-i mai 
venea să se desiipească de dtnsnl (isp.i; neputlndu-şi« 
ochii de la lumina lerestreior (br.*vn.) [des- rf 11 p i].

DESLÎNAT, DEZ- adj. Destrămat: ou pantalonii 
desllnaţi şi roşii (Olvr.) ; ®: ţesătura subiectuiui mi se pare 
«ă şi fără noimă (dlvr.) [d 6 S - f- 1 î n ă].
t DESLUFI, DEZ-(-upesc) vb. refl. Asedeslipi;a 

se separa (prv.-mb.) (cant.) [vsl. lupi ti],
DESLUŞI (-uşeso) 1. vb. tr. ® A distinge, a re

cunoaşte, a deosebi: oohiui nu desiuşea Încă nimic, pen
tru că era o plclă deasă (vlah.) U ® A face Să (se) în
ţeleagă, să (se) priceapă, un lucru îndoelnic, ne
clar, a lămuri, a explica: le descifram şi ie desluşeam

Iscrlpţlunlle slavone (oooB.); cine ştie să-ţl desluşească la DES- 
sate glndnl legllp uip.). r^lTO

2. yb. refl. ® A se lămuri: hotărlrlle nedesluşite In- UtO 
cepeau'a i se « (br..vn.) 1f © A se vedea clar, lămurit: 
departe, tn zări, se desloşeso c&tnnele Impr&ştlate (vlah.)
[sl. d o - s 1 u s a t i].

DESLUŞIRE sf. Faptul de a (se) desluşi, 
lămurire, explicaţie.

DESLUŞIT 1. adj. ® p. DESLUŞI ţ © Lămurit, 
clar, limpede ţ © nedesluşit.

2. adv. Lămiu’it. ca să se poată pricepe: vorbe- 
ete ; ce şi viu nu se Inî&tlşează toate In momentul 
acesta 1 (vlah.).

"DESMĂDULA (-iez) Vb. tr. A desmembra m ă- 
d u 1 a r, după fr. d e in e m b r u r (membre 
= mădular)].

DESMÂŢARE, DEZ- sf. Destrăbălare: era o 
amestecătură, o ârababură şi o pe pămint, cărora nici 
diacul nu le-ar fi putut da de căpătliu nep.i [d C S nri ă. - 
ţat].

DESMĂŢAT, DEZ- adj. şi sni. Sdrenţăros; 
destrăbălat: o babă nrltă, despletită, .«ă (SEa>; vorba e 
o'a fost un leneş ş'un >«’' (vlah.) ; care om de treabă ar mal 
cuteza să se amestece printre desmă(atll ce te urmează msp.)
[des - -l-maţe, adică cărdia-i atîrnă sdrenţcic 
ca maţele unei vite spintecate"].

"DESMEMBRA, DEZ- (-brez) vb. tr. ® separa 
membrele unui triip, a-1 face bucăţi © (£) A tăia, 
a lua cîte-o parte dintr’un tot care aloătueşte un 
fel de trup întreg: « un stat [fr.].

DESMETEC... m- DESMETIC...
DESMETIC, DESMETEC, DEZ- adj. şi sm. Ză

păcit, buimăcit; smintit: rătăcind ca uu desmetic şi 
neştilnd cum să facă (isp.); clnteoul dezmetic al lui Mlrea 
(DLVR.) [comp. BEZMETIC].

DESMETICI, DESMETEC!, DEZ- (-casc) vb. refl.
A-şi veni in fire;, a se trezi (lintr’o amcţeăiă, din- 
tr’o buimăceală: păru că se desmeticeşte din buimăceala 
furioasă in care se găsea (D..ZAMF.); noaptea ajută Turcilor 
a se desmetic! din groaza ce-i coprinseso (balc.) [d e 5-
m e t i c].

DESMEŢI, DEZ- (-eţeso) vb. tr. şl refl. A (se) 
trezi din ameţeală; a-şi veni în fire: ivan atunci, cu
prins de fiori, pe loc s’a desmeţlt (CRG.) [d e S —H a-
m e ţ i].

DESMIERDA, DEZ-(-mierd) 1. Vb. tr. ® Amîngîia 
cu vorbe sau gesturi de dragoste: tată-său ii cuprinde 
tn braţe, !1 sărută, 11 desmlardă, prlvlndu-1 cercetător (BR.-vn.) ; 
iron: să nu mă faci... să iau ouleşerul... şi să te dezmierd, 
cit eşti de mare! (cro.) H (D A desfăta, a face O plă
cere deosebită: munţii Moldovei desmlardă simţurile (GN.).

2. vb. refl. A se desfăta, a simţi o plăcere deo
sebită: mama Cblra'se desmlardă Intre copiii săi (dlvr.) ;
Împăratul se plimba desmierdtudu-se printre pomii de pe 
punte (MERA.) [lat. *d I s m e r d a r e]. 
t DESMIERDĂGIVNE, DEZ- sf. Desmierdare, 
desfătare: s’andat la desmlerdăclunl... şl la desfătări (sb.) 
[desmierda].

DESMIERDARE, DEZ- sf. ® Faptul de a (se) 
desmierda ţ © Plăcere deosebită, desfătare, 
voluptate.

DESMIERDAT, DEZ- adj. ® p. DESMIERDA H 
© t Desfătător, drăgăstos: şi-au scornit limba din lâ- 
tinească, aşa de iscusită şi «ă. cit că este limba Ingereiiscă 
(N.'CosT.) 11 © t Răsfăţat, alintat: fiind om tinăr, « şl 
inimos (NEC.).

DESMIERDÂTOR adj. verb. DESMIEBDA. Care 
desmlardă; desfătător: o trecea un Hor «, nn fel do 
beţie, care o seca de puteri (Slv); au ajuns la o poiană 
verde şl desmlerdătoaie dsp.).

■DESMINJ1!, DEZ- (-mint) 1. vb. tr. ® A spune 
cuiva că a minţit, că n’a vorbit adevărul, a-1 scoate 
de minciună H © A declara că e fals, că nu e ade
vărat,

2. vb. refl. ® A spune unul altuia că ceva e 
fals, că nu e adevărat, a se da de minciună t 
® A se contrazice H © A nu se ţinea de vorbă, 
de făgăduiaia dată ţ ® A înceta de a fi ca mai 
’nainte, a se schimba: loblrea noastră unnl pentru altul 
nn s’a desminţlt niciodată ((.-gh.) [fr, demenţi r, 
refăcut după minţi],

DESMIN'ţ'IRE, DEZ- sf. ® Faptul de a (se)
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DES-de s m i n ţ 1 1f © Cuvînt, vorbire prin care se 
npQ desminte ceva.

O DESMIRA, DEZ- Trans. (-mir) vb. tr. şi refl. A 
(se) alinta, a se răsfăţa.

DESMÎNIA, DEZ- (-nliu) vb. refl. A-şi potoli 
minia, a Înceta de a fi minios: se mtnia toarte uşor 
şl se desmlnla tot atit de uşor (EMIN.) [d e S - + minia]. 
ODESMtNTA, DEZ- (-mint) vb. Ir. Trans. A des- 
fătuij a abate de la o botărire: ceroat-a moşneagul 
să-l desminte, doară doară l-ar putea tace să stee locului (ret.).

DESMORMÎNTA, DEZ- (-tez) vb. tr. A scoate 
din mormlnt, a des^opa [I n m o r m î n t a].

DESMORŢI, DEZ- (-teso) 1. vb. tr. A scoate, a 
trezi din amorţeală, din înţepeneală: se ’ntinsese ca 
să-şi desmorfească oaşele icar,).

2. vb. refl. ® A ieşi, a se trezi djn amorţeală, 
a-şi reveni din starea de amorţire: in acest mo
ment suprem picioarele nu se dezmorţiră (On.i ; mintea 
Iseva desmortl şl va Începe să lucreze de la . sine (Vlah.) 
1f ® A se Încălzi puţin [vorb. de cineva pătruns 
de frig): aprinseră şl el olte un locşor ca să se mal des- 
mortească (isp.) [des- -f- a m o r ţ 1].

DESMOŞTENI, DEZ- (-enesc) vb. tr. A scoate 
pe cineva din moştenire, a-i lipsi, de moştenire.

DESMOŞTENţT, DEZ- adj. p. DESHOŞTENI. 
® Lipsit de moştenire 1 © © (adj. şi sm.) Lipsit 
de anumite bunuri pe care le au alţii: desmoştenitu 
soartel; sărmanii desmoştenltl cari şuieră şl pling In umbră
(BR.-VN,).

DESNAdAJDUI, DEZ- (-duesc) vb. refl. A pierde 
toată nădejdea, a despera: nu te dragul moaşei, 
11 zise bătrlna (isp.) [d e s - -f-nădăjdui].

DESNAdăJDUIRE, DEZ- sf. ® Faptul de a 
desnădăjdui^ © Desnădejde: Dnnmezenie, 
lle-tl milă şl nu mă aduce la —- (Negr.).

DESnAoejde, DEZ- sf. Pierderea ori-cărei 
nădejdi, starea omului care a pierdut ori-ce nă
dejde: un lei de desgust, mal sdiobltor cbiar declt —'8, 
apăsa, grea pe amlndoi umerii bătrini (Car.>.

DESNAMOLI m- DE3N0M0LJ.
DESNARAvi, DEZ- (-vesc) vb. tr. şi refl. A (se) 

desvăţa de un nărav [des- -|- n ă r ă v i].
11.000 ‘DESNAŢIONALIZA, DEZ- (-izez) vb. tr. şi refl. 

A face să-şi piardă (a-şi pierde) naţionalitatea, 
caracterul naţional [fr. denationaliser].

DESNODA, DEZ- (-nod) 1. vb. tr. ® A desface 
un nod; desnodlnd nodurile de la plnză, se desnoadă cu
nunia (VOR.) 1 © F A desface membrele corpului 
din încheieturi: il cblnueşte, bătlndu-l, plnă-l desnoadă 
(IBP.) K © © o A născoci evenimentul ou care se 
va termină o piesă de teatru.

2. vb. refl. A se desface nodul: ce nod cu gura se 
Înnoadă şi cu mina nu se desnoadăP (gor.), ghicitoarea des
pre „cununie” [î n n o d a].

’DESNODAMÎNT, DEZ- (pi.-minte) sn. Chipul 
cu care se sfîrşeşte, o afacere, o întîmplare, o 
piesă de teatru, etc.: această durere este —ui grăbit al 
ginduriior Iul (vutH.) [fr. dănohment, refăcut 
după d e s n o d a].

DESNOMOLţ, O DESNAMOLţ, DEZ- (-olesc) 1. vb. 
tr. A scoate din nomol.

2. vb. refl. A ieşi din nomol: desuămoleşte-te singur 
din clisa vlnătă In care te-al băgat (Jip.) [Î n n O m o 1 i].

DESNORA, DEZ- (-orează) vb. unipers. A se în
senina, a şe împrăştia norii [înnora].

DESOBICINUI, DESOBIŞNUI, DEZ- (-uesc) vb. tr. 
şi refl. A (se) des’văţa de un obiceiu [des- -i- 
0 b i o i n u i].

'DESONOARE, DEZ- sf. Necinste, lipsă de 
cinste [fr.]..
•DESONORA, DEZ- (-orez) 1. vb. tr. A necinsti, 

a răpi cinstea, a arunca necinstea asupra cuiva.
2. vb. refl. A-şi pierde cinstea; a se face de ru

şine [fr.].
‘DESONORANT, DEZ- adj. Care desonorează, 

care necinsteşte, care aruncă necinstea asupra 
cuiva; ruşinos [fr.].
‘DESORDINE, DEZ- sf. ® Lipsă de ordine, 

neorlnduială; arababură | ® Turburare 1 ® Jaf, 
stricăciune H ® Destrăbălare, desfrlnare [fr. d e- 
s o r d r e, refăcut după ordine]. 
‘DESORDONAT, DEZ- adj. Fără ordine, ne-

orlnduit; svăpăiat, destrăbălat: era In adevăr un om — 
dar nicidecum vitlos (CAR.) [fr.].

‘DţSORGANIZA, DEZ- (-Izez) f. vb. tr. A Strica 
organizaţia, întocmirea; a strica rostui.

2. vb. refl. A-şi pierde organizaţia, a nu mai fi 
organizat [fr.].

‘DESORIENTA, DEZ- (-tez) 1. vb. tr. ® A face 
pe cineva să nu mâi ştie ce drum să apuce, a-1 face 
să nu mai ştie unde se află K © A-1 face să-şi 
piardă cumpătul; a zăpăci.

2. vb. refl. ® A nu mai şti incotro să apuce H 
© A-şi pierde cumpătul; a se zăpăci, [fr.].
‘DESOXIDA, DEZ- (-idez) vb. tr. fi' A Scoate în 

parte sau cu totul oxigenul dintr’un compus [fr.].
'DESPACHETA (-etez) vb. tr. A desface un pa

chet [împacheta].
‘DESPADURI (-uresc) Vb. tr. A distruge pădu

rile unei ţări '[refăcut după fr. d e b o i s e r 
(b o i s = pădure)].

despăgubi (-ubcsc) 1. vb. tr. A întoarce pa
guba, a plăti cuiva pentru o pagubă pe care a su
ferit-o.

2. vb. refl. A-şi întoarce, a-şi scoate pa^ba: 
credltoarea să se despăgubească nrmărlnd casa (br.-vn.) [d e S- 
+ păgubi].

despăgubire sf. ® Faptul de a (se) des
păgubi K © Suma, reparaţiunea, compensarea 
dată cuiva pentru o pagubă suferită.

DESPAINJINI (-inesc) vb. Ir. A face Să vadă 
limpede {vorb. de ochii împăinjiniţi) [împă- 
injini].
ODESPANA (-ănez) vb. refl. A ieşi pana de 
lemn de la o coadă de secure, etc. (oauş.). 

DESPARECHIA sw DESPERECHlă. 
DESPARŢEAE'A sf. ® Despărţire K © t Deo

sebire 1F © t Despărţenie, divorţ: după muierea 
Iul să se Iacă călugărită iprv.-mb.) ; carte de — L Cl S -
părţi].

despărţenie sf. ® Despărţire: momentul 
despărţeniei de părinţi era solemn pentru mireasă (I.-gh.) ţţ 
© Desfacerea căsătoriei, divorţ: carte de ■«; o ase- 
menea Inme... unde se Inchlagă logodne şi se uizesc despăr
ţenii (GN.) [despărţi].

desparţi (-part) 1. vb. tr. ® A face Să nu 
mai fie împreună, a depărta unui de altul (două 
lucruri sau două fiinţe oare au stat laolaltă): s’an 
luat la bătaie, dar eu l-am despărţit ţ[ © A împărţi un 
spaţiu prin ceva pus la mijloc între diferitele părţi: 
am despărţit curtea In două prlntr’im- gard ţ[ © .\ Servi 
ca despărţitură: un zid desparte cele două grădini ţ[
® A servi de hotar {vorb. de un obstacol firesc): 
Carpatll despart Ardealul de vechiul regat ^ © A se afla 
între (aorb. de spaţiu şi de timp): două ceasuri ne 
despart de tlnta noastră; şaizeci de cbilometri ne despart de ' 
Ploeşti f © A pronunţa divorţul, a desface căsă
toria: tribunalul n’a vrut să-l despartă ţf © A deosebi: 
sensibilitatea desparte pe animal de plantă.

2. vb. refl. ® A se depărta unii de alţii {vorb. 
de cei ce au stat laolaltă) H © A divorţa, a nu 
mai fi căsătoriţi: s’a despărţit de lemela Iul ţj © A se 
deosebi: viata omului puţin s’ar despărţi de dobitocul cel 
mut (N..COST.) [lat. 'dispartire].
'DESPARŢIMÎNT (pi.-minte) sn. ® Despăr

ţitură, loc separat 1[ ® ^ Una din diviziunile 
regnului vegetal sau animal [tr. departe- 
m e n t, refăcut după despărţi].

despărţire sf. ® Faptul de a (se) des- 
p ărţi TI ® Una din diviziunile administrative 
ale unui oraş H ®t Comisariat: i-am văzut, trecea pe
la * (CAR.).

despărţitor adj. verb. despArtI- Care 
desparte.

DESPARŢITURA (pî.-turi) sf. ® Ceea ce 
desparte două lucruri, (gard, zid, etc.) | © Parte 
despărţită prin ceva dintr’un dulap, într’o cutie, 
etc. © Diviziune, clasă deosebită [d e s p ărţi].

DESPAŞţ (.-ăşesc) vb. tr. A trece mapoi (peste 
corpul unei persoane, unui copil (peste care s’a 
păşit) [d e s - -p p ă ş i].

DESPATURA (-tur) Vb. tr. ® A desface un 
lucru îndoit, a desdoi I @ A desface păturile 
[des--|- împătura].
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DESPECETLUI (-lueac) vb. ir. A desface un 
pachet, o scrisoare pecetluită; a desface pecetea;
deaiieoetlalani o scrisoare plina de taine care nu mi-era adre
sată mie (DLVR.) [des - +'p ecetlui]. 

DESPEDECA = DESPIEDEC4.
‘DESPERA (-per, -perez) 1. vb. tr. A face să 

piardă nădejîlea, a aduce la desnădejde.
2. vb. intr. A se desnădăjdui [fr. d e s e s p e - 

rer].
'DESPERARE s/. Faptul de a despera; 

desnădejde, desnădăjduire: Desperări de porunceală şl 
dureri Închipuite ;vlah.) .

'DESPERAT adj. p. despera. ® Desnădăjduit, 
fără nădejde’H ® Fără nădejde de scăpare, pier
dut; intr’o stareţă f ® Făcut de un om care şi-a 
pierdut ori-ce nădejde: o hotărire ~ă H ® ® Adine 
mîlmit.

DESPERECHIA, DESPAbECHIA (-ohlez) vb. tr. 
® A lua, despărţindu-le, unul din două lucruri, 
din două animale, etc. oare formează o pereche ţ 
® A lăsa stingher [î m p e r e c h i a].

DESPERECHIAT, despAb- adj. p. despe- 
REfTRTA ® Căruia ’i s’ă luat obiectul animalului 
cu care forma o pereche 1f ® Cttre nu se potrivesc 
unul cu altul: clteva scaune despereebete Imprăştiete pe 
lingă păreţi ialecs.).

DESPETRECE (-trec) vb. tr. Trans.= despAşj: 
treolnd cineva peste copil, acesta n’o să mal crească, dacă nu-1 
despetrece (PAc.) [des - -(-petrece e].

DESPICA (-pic), ţ. vb. tr. ® A crăpa, a tăia, 
a sparge In două, a spinteca, a despărţi in lungime:.

lemne; a tras sabla şl l-a despicat capul In două (Olvr.) ; 
Holsl a despicat Marea Roşie cu toiagul; capul cuiva cu
sabla t ® A trece prin, a străbate, a răzbate: 
pe aloi trece linia lerată care despică munţii şl răzbate In 
Ardeal (vlah.i t ® ® ■«• Inima, a rupe, a sfîşia inima, 
a pricinui o vie compătimire li ® ® ■« aerul, vintui, 
a sbura repede: păsările aleargă, despică vlntuille (Dlvr.) ; 
— valurile, a înainta repede {vorb. de o luntre, de 
o corabie).

2. vb. refl. ® A se crăpa în două, a se spinteca:
Cam nn se despică locul ce te (ine Şi să to Înghită I (Pann) 
H ® A se desface, a,se deslipi,asedepărţi;dacăs’ar 
fi despicat pămlntal dinaintea lai... n’ar {1 rămas mai alorlt 
(ON.); de clnd s’au despicat 9I s’au despărţit de Biserica ră- 
săritului (LET.) [lat. 'd e s p i c a r e < sp ic um].

DESPICAtURA (pl.-turi) sf. Bucată despi
cată dîntr’un lemn; crăpătură de lemn, ţandără:
CC l-oln cocoli intr'o zl c’o ~I (alecs.i [d e S p i C aj.

DESPIEDECA, -DICA (-dec, -dic) vb. tr. A scoate 
piedica (de la picioarele unui cal sau unei vite, 
de la roata unei trăsuri, etc.): acolo va găsi păsclnd un 
cal Împiedecat, pe acela să-l despledice şi să-l încalece (voh.)
[îm p i e'd e c a].

DESPENTEQA (-ec) vb. tr. A spinteca, 
a despica: se repede spre Nltă cu sabia ridicată să-i de- 
splntece capul icar.i.

DESPLETI (-teso) 1. vb. Ir. ® A desface ceea 
ce e împletit i[ ® A desface pletele, cozile împle
tite: Părul ml 1-olu ^ Şl pre tine te-oiu Jeli (IK.-brs.).

2. vb. refl. ® A-şi desface pletele, cozile: işi des
pletise părul pe umerii rotunzi (Emin.i H ® P A se desface; 
nenumărate ptrae se despletesc. In cărări de argint, peste În
tinsele şesurl (VLAH.I [ î m p ]u‘. li].

DESPLETIT adj. ® p. DESPLETI: apele ei se 
răzleţesc şl se ’mprăştle ca vitele unei funii despletite (vlah.) " 
® Cu părul desfăcut.

DESPODOBI (-obeso) vb. tr. şi refl. A(-şi) lua 
podoaba, a(-şl) scoate podoabele, gătelile; îndată
ce-l despodobeso, rămlne o gloabă (STAM.) [împodobi], 
t DESPOIA wm- DESPUIA.
DESPOPf (-popesc) vb. tr. A scoate din popie; 

Mlhaln... puse pe mitropolit de-1 despopl (BAlc.) [des- 
+ P O p i].
'DESPOPULA (-ulez) f. vb. tr. A împuţina nu

mărul locuitorilor (dintr’o ţară, dintr’un oraş), 
numărul animalelor, copacilor dintr’o pădure, etc.

2. vb. refl. A-şi pierde locuitorii, a-şi împuţina 
animalele, etc. [d e s - p o p u 1 a].
'DESPOT sm. ® Suveran cu putere nemărgi

nită care stăpîneşte după a sa voinţă şi se poartă 
tiranic cu supuşii săi 1[ ® ® .Persoană care caută

să-şi impună voinţa, tiranisind şi apăsînd pe cei- nFQ 
lalţi [fr.].

DESPOTGOVI (-ovesc) 1. vb. tr. A scoate ca- uto 
lului potcoavele.

2. vb. -refl. A-şi pierde potcoavele, a rămînea 
fără potcoave [des - -i-potcovi].

'DESPOTIC adj. De despot, tiranic [fr.]. 
'DESPOTISM sbsl. ® Puterea pe care o are 

un despot lf' ® Stăpînire, autoritate arbitrară, 
tiranică: u luptat pc faţă... pentru 'libertate In contra 
■«ului (i.-OH.); ®: ea ne face a răbda —'Ul îngrozitor al 

Iernii (Alecs.i [fr.].
DESPOTMOLţ (-oiesc) vb. tr. a. A aduce iar 

pe linia de plutire o corabie, un vas care s’a îm
potmolit, care s'a Innomolit [împotmoli].

DESPOVAiRA (-ărez) Vb. tr. A uşura de povară, 
a scoate povara '[împovăra].

DESPOVAţui (-(ueso) vb. tr. A da o altă po- 
vaţă, a povăţui cu totul altfel; a desfătui [des- 

p o V ă t u i].
DESPRE prep. ® t De către, din partea, spre 

{vorb. de situaţiunea unui loc); iară hotarele Dachiei ~ 
răsărit era apa Nistrul, ^ amiazăzi marea Neagră şl Dunărea,
^ apus Panonla, miazănoapte Morava şl Podolia (m.-cost.) %
® t Din partea (în raport cu persoane): pentru multe 
valuri ce avea » Turci şl ^ Unguri (M. cosT.); fiind... calea 
pe uscat pntln slgnră -*■ tllhari (Bol.) ; astăzi nuniai în 
expresiuni ca: bunicu-său ■»■ mamă K @ Spre, către 
[vorb. de timp); ziuă, spre ziuă, către ziuă; nu 
adormisem declt ■«- ziuă (Dlvr.) *| ® In ce priveşte,. CU 
privire la: Ştergetl-vă pe bot ■« purcel, zise Mogorogea cn 
ciudă ,CRG.); am pus la cale ^ masă (ALECS.) ; *■ partea mea,
olt ~ mine. Intru cît mă priveşte pe mine H ® De 
{vorb. de subiectul unei lucrări, unei convorbiri, 
etc.): -V oe a tratat In conferinţa de astăzlP — Despre elec
tricitate şl efectele el [de -(- 5 p r e].

DESPRESURA (-sor) vb. tr. H A ridica împre- 
surarea, a retrage oştiie care împresurau o cetate 
[împresura].

DESPREŢ... tm- dispreţ ...
DESPREUNA (-un) vb. tr. A despărţi, a desuni 

pe cei ce stau împreună sau două lucruri ce au fost 
împreunate; a despărţi de bărbat: Pe noi ne-a des- 
prennat. Din arat plnă In cărat (IK.-brs.) ; despreunăm de tot 
şi o despărţim pe această fămele cutare de bărbatul el (PRV.-mb.) 
[împreuna].

DESPRIMAvARA (-vărează) vb. refl. unipers.
A se face primăvară; de cum se desprlmăvărează... 
craiul Ungariei Îşi ridică oastea (vlah.) .

DESPRDMDE (-prind) 1. vb. tr. ® A desface ce 
era prins său legat: să-tl desprind din creştet vălul. Să-l 
ridic de pe obraz (emin.) *, © A lua din cuîu ceva atîr- 
nat sau agăţat: Işl desprinse vioara din cniu şl... Începu 
a clnta (DLVR.).
2. vb. refl. Ase desface de unde era prins,-legat, 
agăţat, a se deslipi: nn tum tntreg din aripa stingă s'a 
desprins şl s’a prăbuşit in apă (vlah.) ; s’a desprins din braţele 
lui şl a fugit; barca s’a desprins de la mal [d e S - —
prinde].

DESPRIPONI (-oneso) vb. Ir. A deslega calul 
de la p r i p o n: desprlponeşte-ml calul de colo şl adn- 
mi-1 la Ourte (s.-ald.).

'DESPROPRIETARI (-ăresc) vb. tr. A expro- 
pria [împroprietări].

DESPUIA, DESPOIA (-poiu) 1. vb. Ir. ® A des- 
brăca pină la piele, a lăsa gol, în pielea goală H 
® A prăda de tot, a jefui: l-a despuiat de toată averea 
rămasă de Ia.părinţi t ® A lăsa fără: a despuiat pomul 
de frunte H ® ■» scrutinul, a număra voturile H ® 
tA beli; a jupui de piele: nămistui unui om, de 
va strica... bou sau vacă sau oale... şl leva despola In ' 
pădure... să plătească toată paguba (PRv.-lp.).

2. vb. refl. ® A se desbrăca pînă la piele, a se 
lăs'â în pielea goală H ® A-şi scoate, a-şi lepăda 
tot, a se lăsa fără: pomnl s’a despuiat de frunze 
® A se lipsi cu toiul de ceva [lat. dlspo- 
1 ia r e].

DESPUIAT adj. ffi p. DESPUIA H ® în pielea 
goală.

DESPUIERE sf. Faptul de a (se) despuia, 
t DEŞPUIETORIU sm.,-TOARE sf. Stăpinilor,

-toare [d e s p u n e].
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DES- JDESPUNE (-Dun) vb. ir. A stăpîni [lat. dls- 
nFQ p o n e r e].
UCo j DESPUS s6s/. ® Stăpînire 1| ® Putere [d e s- 

p u n e].
DESRADĂCINA, DEZ- (-Inez) vb. ir. şi refl. 

® A (se) scoate diii rădăcină; a (se) smulge 
cu rădăcină cu tot; ®: nu ae nevolră s& dezrădăcineze... 
numai seminţele... Învăţaturi! (prv.-mb.) ţ ® 0 A (se) 
stîrpl, a (se) desfiinţa (un obiceiu rău şi vechiu):
greu... se desrâdăolnează obiceiurile şl năravurile vechi (Carj.

DESROBI, DEZ- (-beao) 1. vb‘. ir. ® A scoate, a 
da drumul din robie, a face să nu mai fie rob; 
Alecsandrl a desioblt printre cel dlntllu pe Ţiganii săi *j
® A scoate de sub jugul unei puteri, a emancipa:
cugeta să-şl dearobească tara de sub jugul Musulmanilor 

, (l.-GH.).
2. vb. refl. ® A scăpa de robie, a nu mai fi rob ţ 

® ® A scăpa dintr’o stare apăsătoare: caută să se 
desrobească de sub greutatea acestei nevoi (BR.-vn.) [d 6 S - -|- 
robi].

DESROBptE, DEZ- sf. Faptul de a (se) d e s- 
r o b i, emancipare.

DESROŞI, DEZ- (-osesc) vb. Ir. A scoate, a şterge 
roşul, roşaţa’ [des -f r o ş i].

' DESRUGINI, DEZ- ( inesc) vb. ir. A scoate ru
gina [des-H-fugini].

DESRUMENI, DEZ- (-enesc) vb. ir. şi refl. 
A(-şi) scoate rumeneala (de pe obraz); Mindra... 
dlnd ae rumeneşte. Nici doi bani nu mai plăteşte (ik.-brso 
[des- -I- r u m e n i].

DESSÂRA = DES Aba.
DESSUCf (-ucesc) vb. ir. A desface ceea ce e 

sucit, a desyîrli [d e s - -t-s u c i].,
DESSUFLECA (-eo), DESSDMETE (-et) vb. Ir. A 

desface la loc miiieca suflecată sau sumeasă [su
fleca; s u m c t e]-.

DESŞIRA = DEŞIRA.
ODESŞTJMENI, DEZ- (-enesc) ab. refl. A se dume
ri, a-şi (re)veni iii fire, a se trezi: clnd se dessumeneso 
cel doi Iratl, mal la, dacă mal al ce ir.-cod.i [ş U m ă n].

destăinui ( -uesc) ţ. vb. ir. A spune, a
descoperi cuiva o taină: avea un oonlident oărula-l 
destăinuia toate... planurile şl speranţele Iul (i.-oh.).

2. vb. refl. A mărturisi, a Încredinţa cuiva o 
taină a sufletului său: dacă.ar tl avut mamă, 1 s’ar 11 
destăinuit, si ar II povătult-o ivlah.) [des--f-tăin ui].

destăinuire sf. ® Faptul de a (se) des
tăinui H ® Ceea ce se destăinueşte: ultima scri
soare a Saşel coprlndea o * din cele mal mişcătoare (D.-zamf.) . 
ODESTARNIŢA (-iţez) vb. Ir. Bucov. A scoate 
t a r n i ţ a, şaua: l-au destămltat şl l-au Întins poclăzile 
si tarnlta la soare (sb.k 

•DESTILA = DISTILA.
■DESTIN (pZ.-lne, -inutl) Sil. ® Soartă, ursită:

chemat să ia In mina lui ageră şi 
norocoasă <«'ele acestui popor (vlah.) ^
® ^ Divinitate mitologică care 
orinduia orbeşte soarta oame
nilor; e reprezentată,. In mod 
alegoric, printr’o femeie legată 
la ochi (1) 1793) [lat.]. .
•DESTINA (-tlnj 1. vb. Ir. ®

A meni, a hotărî dinainte (între
buinţarea unui lucru, unei per
soane) K ® A pregăti (pentm 
ceva): l-a destinat plcutrii H ® A Fig. 1793. Destinul, 
păstra, a rezerva, a pune de o 
parte pentru un anumit scop: am destinat, această 
sumă pentru cumpărături; i-au destinat acest premiu.

2. vb. refl. A se pregăti pentru un scop, pentru 
d carieră oare-caie: ateliere In care copiii să înveţe me
seria la care se destină (I.-gh.) [fr.].
•destinat adj. ® p. DESTINA H (D Menit, 

ursit, hotărît de soartă.
, •DESTINATAR sm., * DESTINATARA (pl.-re) sf. 
Persoană căreia se adresează, i se trimetc un lu
cru [fr.].
•DESTINAŢIUNE, ‘DESTINAŢIE Sf. ® Menire, 

scop, hotărîre H' ® întrebuinţare anumită H @ 
Pregătire, păstrare pentru un anumit scop ţ[ ® 
Locul către care se îndreptează, unde vrea să 
ajungă cineva sau unde se trimite ceva [fr.].

DESTINDE (-tind) 1. Vb. ir. ® A Slăbi ceva 
ce era întins, a destrăma: — un arc ţ( ® A trage 
înapoi: ea întinse o mină, o adnse la gură. apoi o destinse 
repede (DLVR.) H @ A desface, a întinde, a răsfira: 
~ aripele ţ[ ® A desfăşura, a întinde la larg: 
Basta lîji destinse armia In rlndueală de bătaie (bAlc.).

2. vb. refl. ® A se desface, a se întinde, a se 
răsfira; a se desfăşura; clnd murgul serii începe a se » 
treptat peste pustii (ODOB.) ; nu se putea In front mal mult 
de doisprezece oameni (BAlc.) *; ® fP.) A înceta de a 
mai veni într’un loc: Tlndală nu se mai destlndea de la 
Păcală (R.-coD.i [întinde].

DESTINZATQR adj., verb. DESTINDE. Care 
destinde; o- leerlc de aripi sburătoare (ALECs.i.
•DESTITUI (-tuiu) vb. ir. A scoate, a da afară 

din slujbă; de mă volu 11 înşelat, II voiu — şi pe dlnsnl, 
cum am destituit pe Pini (i-gh.) [fr.].

DESTOARCE (-torc) vb. ir. ® A întoarce la loc 
ceva întorsj sucit î[ © (F) A se despăgubi de ceva;
Incallea să-şl destoarcă răbdările suferite icar.) [în
toarce].
ODESTOGMI (-mese) Vb. ir. şi inlr. A desface, 
a strica o tocmeală (r.-cod.) [des- -H t o c m i].

DESTOI, DESTOIA (-tolu) vb. Ir. Mold. Bucov. ® 
A-şi — inimă, a-şi uşura inima, a spune tot ce are 
pe inimă, tot ce-i apasă sufletul: după ce şi-au mal 
destoiat el Inima şl s’au Întrebat de sănătate (SB.) ; a-şl 
asupra cuiva, a-şi descărca necazul asupra cuiva, 
a-şi răcori inima: Deci boierul se glndea Vr’un prilej 
asupra popii Să-şl deatoale de-ar găsi (SPER.) r ® A-şl * 
foamea, a-şi potoli foamea [d e s - -j- t o i u].

DESTOINIC adj. ® t Vrednic: au sfinţit pra 
Anastasie, om a primire slujba păstoriei sale (gr.-ur.) ; 
el era om <», c a frica Iul Dumnezeu şl cinstit iisp.) r ® în 
stare (de a tace ceva), capabil, apt; nu mă simţeam -~ 
de a duce lupta plnă Ia sflrşlt (GN.I [vsl. d 0 S t 0 i n 0]. 
t DESTOINICI (-icesc) Db. refl. A se facedes- 

t o i n i c, a se învrednici: cine ucide de voie, aceia la 
stlrrşenla vieţii Ini sft se deatolnlcesscă prlceştenlei (PRV.-mb.).

DESTOINICIE sf. ® f Vrednicie t © însu
şirea necesară pentru a face ceva, aptitudine, ca- ■ 
jDacitate [destoinic].,

DESTRABĂLA (-ălez) vb. refl. A începe să 
ducă o viaţă deso’rclonată, a se strica, a se des- 
frîna.

DESTRÂbAlaRE sf. Faptul de a se de- 
s t r ă b ă 1 a; viaţă destrăbălată.

DESTRAbALiAT 1. adj. p. destrAbAla. ® Care 
duce o viaţă lipsită de bunăcuviinţă şi de ruşine, 
desfrînat f ® Trans. Descheiat; nu umbla ou cămaşa 

la gtt (pşc.).
2. sm., desteAbAlatA (pi.-te) sf. Cel ce, aceea 

care duce o viaţă destrăbălată: de-abla şe putuseră 
aduna In silă vre-o 300 de destrăbălaţi (Car.) ; pentru o destră
bălată... care-1 mănincă tlnereţelel (bas.i.

DESTRAMA (-am, -ăm) t. vb. ir. ® A des
face, a scoate firele unei ţesături; pentru a scoate 
acum acele lătunoloase fire, trebue a destrăma toată plnza 
(NEGr.) ; —' capetele unei panglici ţ ® Pr. exl. A desface, 
a rupe, a face sdrenţe, a sdrenţui.

2. vb. refl. ® A se desface (firele unei ţesături) ţj 
® Pr. exl. A se sdrenţui H @ (f) A se destrăbăla, 
a se desfrîna [t r a m ă].

destrămare sf. - ® Faptul de a (se) de
străma TI ®'® Destrăbălare.

DESTRÂMAT adj. ® p. DESTRAMA H ® Pr. 
exl. Cu hainele în desorcline, atîrnate, sdrenţuite 1f 
® © (şi sm.) Destrăbălat, desfrînat: sint din po
trivă un cheltuitor, un — (alecs ). 
ODESTRAmATURA (pi.-turl) Sf. sw- STRAmA- 
TţTRA [d e s t r ă m a]i 1 ■

DESTROIENI, Mold. DISTROINI (-nesc) vb. ir. 
A scoate dintr’un troîan de zăpadă unde s’a oprit, 
de unde nu mai poate înainta: daţi-vă gios şi voi, 
doar nl-om dlstrolnl mal de grabă (ALECs.)[î n t r o i C n il. 

•DESTRONA = DETRONA.
ODESTRUCÂ (-uo) vb. tr. Olten. Băn. A desco
peri, a desveli [a s t r u c a].

DESTRUNA (-un) vb. ir. A Slăbi strunele, coar
dele întinse: feciorul de împărat deslrună arcul (odob.) 
[î n s t r u na].

DESTUL adj. şi adv. Atît cît trebue, de ajuns:
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aie >»ă avere, destui bani; am muncit o via(ă Intreagi; 
din in belşug, in mare cantitate: ornamentele de 
anr risipite din * peste tot (Car.i [de + Sătul], 

ţ DESTUIiA, DESTDLJ = ÎNDESTULA,
DESTUPA (-np) vb. iT. ® A scoate dopul, 

astupuşul; —■ o stici& H ® A da la o parte, a înlă
tura ceea ce astupă, ce împiedică o trecere: ~ dru
mul; un canal; o lereastră; 0 F; a-sl » urechile,
a căuta. Să audă bine [lat, astupa], 

DESTUPĂTOARE sf. Unealta cu care se 
destupă ceva; tirbuşon,

•DESŢĂRA (-&rez) vb. refl. A-şi părăsi ţara, pa
tria, a se expatria [format'după fr, expa- 
trier],

DESŢELENI (-nesc) vb. tr. ^ A transforma fi
neţe şi păşuni In locuri 'arabile; răsturnînd bine şi 
adine cu plugul şi cu sapa pămintul plin de bu- 
rueni şi de rădăcini [î n ţ e 1 e n i],

DESŢEPENI (-neec) vb. tr. A scoate din înţe
peneală, a slăbi rezistenţa unui lucru înţepenit 
[î n ţ e p em i],

DESUCI = DESSUCJ,
'DESUETUDINE sf. încetarea unui obiceiu; 

neîntrebuinţa're: a cadea in a nu se mai între
buinţa, a nu mai fi obicinuit [fr,],

DESUFLECA {-ec) vb. tr. A desdoi, a desface 
ceea ce a fost suflecat: o dlmerlls de laeole l-an curs 
atunci din turetce, pe care deoblcelu le purta suileeate, Iar 
atunci le desullecase anume (Crg,i ;. Işl desufleca mlnecile 
de la cămaşa (slv,> [des - -f sufleca],

DESUMFLA, DESUNFLA, DEZ- (-ilu) 1, vb. ir. 
A face să nu m’ai fie umflat,

2, vb. refl. A scădea umflătura, a înceta de a 
mai fi umflat: etnd apeşi ori ridici piciorul, foalele se 
umlia şl se dezumlia ibr,-vn.) [des - -f-umfla], 
'DESUNI, DEZ- (-unesc) 1. vb. tr. ® A desface 

unirea între două lucruri sau două persoane, a 
desface, a deslipi H ® A desbina, a aduce desbi- 
nare, neînţelegere: ar mai voi sa le strice fratla şl sa-i 
desuneasca tisp,),

2, vb. refl. ® A nu mai fi umţi, a se desface, a 
se deslipi t ® A se desbina, a cădea în neînţele
gere [fr,],

'DESUNIRE sf. Faptul de a (se) de suni; 
neunire,

' DESVÂLI sw- DESVELI,
'DESVĂLIŞ, DEZ- (pi.-işuri) sn. Loc desvelit: tă

iem in lund Înaltul desvăliş de pe Podul-Calulul (vlah,)
[desvăli -i- înveliş],

DESVAlUI, DEZ- (-luiu) 1, vb. tr. A ridica vă
lul, a descoperi, a face cunoscut un lucru tamic:
a ~ nn secret,

2. vb. refl. ® A-şi ridica vălul, a se descoperi "j 
© A se desfăşura: tncintatorul tablou ce se desvaiuie 
dinaintea ochilor (I.-gh,) [învălui], 
tDESVARA, DEZ- (-vâreaza, -vara) vb. refl. Utli- 
pers. ma'ram. A se face vară,

DESVjiŢ, DEZ- sbsl. Desobicinuirea de un
învăţ: învăţul are şl (PANN).

DESVAŢA, DEZ- (-vat) Vb. tr. şi refl. A (se) 
desobiemui de o deprindere, de un învăţ [în
văţa],

DESVELI, DESVAlj, DEZ- (-lese) vb. tr. şi refl. 
® A(-şi) ridica vălul sau învelişul care'ascunde 
sau acoperă un obiect, a descoperi ţj ® ® A (se) 
dă pe faţă, a (se) destăinui [înveli], 

tDESVEŞTI, DEZr vb. tr. şi refl. A (se) des- 
brăca [î n v e ş t i],

DESVINOVAŢI, DEZ- (-ătesc) vb. tr. A(-şi) 
arăta, a-(şi) dovedi nevinovăţia: a se înaintea lui 
nn era cn putlnta tisp,) [înv i'n O V' ă ţ i],

DESVINUI, DEZ- (-nesc) 1, vb. tr. A ridica vina, 
a desvinovăţi’,

2. vb. refl. A se desvinovăţi: Împărăteasa cerca să 
se desvinuească Înaintea Impăratulnl (sn,) [învinui], 

DESVÎRTI, DEz-(-tesc) vb. tr. şi refl. A (se) des
face ceea ce a’fost învirtit, a dessuci; a (se) învlrii 
In direcţiunea contrară [des- + i n v î r t i], 
t DESVOALBE, O DESVOLBJ, DEZ- (-volb) vb. tr. 

A desface, a'desfăşura: iară caiarlmea desvoalse Îndată 
aibu-verde steag (bd,del,) [lat, 'dîsvolvăre], 

DESVQLT, DEZ- adj. adj. ® P- desvoalbe f

® 'ţ Despre flori: iioare desvoaita, care nu e,plină, DES- 
cu puţine petale, nco

DESVOLTA, DEZ- (-volt) ţ, vb. tr. ® A face Uty 
ca un lucru să' crească, să sporească, a da o mai 
mare întindere (în sens fizic sau moral): dacă ai voi 
aă m& dlrlgl, B&-ml desvolţi spiritul (alecso; căldura desvoltă 
iloriie t © A expune, a arăta cu dcamănuntul:
~ o cugetare, o doctrină '[ @ ± In serie, a exprima u 
funcţie cu ajutorul unei serii,

2. vb. refl. A creşte, a spori, a lua oarc-care în
tindere [d e s V 6 11],

DESVOLTARE, DEZ- sf. ® Faptul de a (se); 
desvoltă lf ® Rezultatul acestei acţiuni, 
creştere H ® Expunere amănunţită,

DESzAvORţ (-oraşe) vb. tr. A scoate zăvorul 
sau zăvoarele, încuietorile de fler [des- -|- z ă- 
V o r, î],

DESZICE (-zic) 1. Vb. tr. A tăgădui ceea ce a 
zis, a spune ceva împotrivă: ceea ce zicea Dinu, ni
meni nu putea să deszlcă usp,i,

2, vb. refl. A-şi întoarce vorba, a-şi lua vorba 
înapoi; a se desminţi: zisa impăratulnl nu se putea 
deszlce nsp.); nu m’am deszls niciodată [d e S - -f-Z i C e], 
ODEŞALA sw DEŞELA,
ODEŞANŢ adv. Mold. Trans. Ciudat, curios, de 
mirare: poate ţi-l * de una ca aceasta P (Crg ),
ODEŞANŢAT, DEŞANTAT, DIŞANTAT adj. Mold.
Ciudat, curios, bizar: Iml pare deşantat că dumneata al 
luat un capriţ drept amor (NEGR,) ; aceste provizii ne părură 
cam dlşăntate pentru primblare de două ceasuri (ALECS,i ;
Iml vine cn deşantat (fr,-cdh,), îmi Vine curios, ciudat 
[d e ş a nţ],

DEŞGA sm. f n Termen cu care se adresează 
un soldat altuia, egal în grad, dar mai vectiiu în
armată: tragi a vagmlstru de trompeţi. | (s,-ald,) [sl, 
d e 6 k O ,,băiat"],

DEŞCHIDE m- DESCHIDE,
DEŞELĂ (-şei), DEşAla (-Săi) 1, vb. tr. ® A lua 

şeaua de pe cal | ® A speti, a frînge şeleie, mij
locul H ® ® A snopi în bătaie: Ţiganul apucă un pat 
şl deşelă vaca (sb,),

2, vb. refl. A se speti, a-şi frînge şalele [d e s - 
■f ş a 1 e],

DEŞELAT, deşAlat 1, adj. ® p. deşelă t 
® Spetit, cu şalele frlnte, cu mijlocul rupt,

2, PE DEŞELATE loc. adv. Fără şea: încalecă pe de- 
şelate o umbră de cal (vlah.) .

DEŞERT1 f, adj. ® Gol, în care nu se află 
nimic:' un pahar •«'■; cu mina deşartă V ® Cu mîna 
goală, fără a fi luat nimic:nu poate nlme să nolgălurul, 
clnd va Ingi,.. şi se va duce » iprv,-lp,) t ® F Zadarnic, 
nefolositor; nestatornic, trecător: vise deşarte; tot i se 
Înfăţişa ca o minciună deşartă (DLVR,) ;. lăslndu-se a 11 bi
ruit de o deşartă mlndrle nsp,) ^ ® (j) Netemeinic, fără 
temeiu: e o credinţă deşartă,

2, (pî,-turl) sn. ® Gol în loc.: cu-«ui, cu un vas 
gol, cu mîinile deşarte; in în gol; in zadar, 
zadarnic: s’au ispitit cu slia să apuce împărăţia Rlmulul 
ce tot In * (M.-CQST.); se plecă asupra mă-sei ce in * se 'ncerca 
a mal vorbi (dlvr,) ţ @ [mai adesea pl.) Sb Spaţiul 
dintre coaste şi şold (la om şi la, vite), flăminzare:
din pricina /^urilor goale, şoldurile păreau Ieşite afară, 
goale (s,-ald,) ; clnd vine vita de la alungat, s’o loveşti In 'vurl 
cu două gheme şl să-l Inhozi vlrful cozii (Vor,) [lat,
d e s 6 r t u s],

'DEŞERT2 (pî,-turi) sn. Pustiu, pustietate, ţară 
neroditoare şi fără locuitori: doarme sub şuierul vln- 
turilor *ul larg, nemărginit al Bărăganului (VLAH,i [lat, 
desertum sau fr, desert, refăcut după 
d e ş e r t1],

'DEŞERTA (-şert) vb. Ir. şi refl. A (se) goli, a (se) 
face deşert: deşertarăm veseli butelca de vin iooob,) ; 
şi indată mijlocul rotii se deşertă şl rămase o lumină cit faţa 
ariei (Isp.) ,

deşertăciune sf. ® Starea, caracterul 
lucrului deşert; lipsă de valoare, de seriozitate,
de folos: l se nrise cu deşertăciunile cetăţilor şl se făcuse 
sihastru iisp,) H ® Dorinţă deşartă de a fi ou vază 
în lume, de a fi admirat [deşert],

DEŞGH,,, •«-DESQE,,,
DEŞI conj. Cu toate că, măcar că: ~ e copil, dar 

judecă ca un om mare [d e -{- ş i].
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ţDEŞIDERA {-ei)vb.tr.A dori (ps.-sch.) [lat. de- 
npJ. s î d 6 r a r e]. '
Ut I tDEŞIDERAT [pl.-a.te) sn. Faptul de a don; 

dorinţă (ps.sch.’) [lat. d e s î d 5 r a tu m].
DEŞIRA (-şir) ţ. vb. Ir. ® A desface ceea ce 

era înşirat: — ghemui; ®: prinde u » ca de pe no mosor 
firul Zramoaselor lui aduceri aminte (vlah.) H ® A scoate 
mărgelele de pe şirag ţi @ A face să treacă rind pe
rind: astfel, fml deşirai zilele In atelierul meu, lucrlnd 
lemnu (n.-ur.) ; Iml deşiram In minte frumuseţile de odinioară
(OLVB.) .

g. vb. refl. ® A se întinde, a se lungi, destin- 
zindu-şi Incheeturilo: atunci Păsărllă se deşiră odată şl 
se înalţă plnă la lună (Crg.) ţi ® A-şi desface şirul: 
pasările... se deşiră. Iar se strlng şi Iar se răresc (grl.)
[lat. dlsărrare].

DEŞIRAT adj. ® p. DEŞIRA H © Lung (ca şi 
cînd şi-ar fi destins încheieturile); şl era lung şl 
c'un picior mal scurt şl cu altul mai lung (buvR.) ţ[ ® Rupt: 
hainele de pe dlnsa erau sftşlate şl 've (ISP.) .
O DEŞT = deget.

DEŞTEPT i.adj. ® Care nu doarme, treaz: 
a visa —. a'fi cu mintea aiurită, rătăcită: am ajuns ca 
un năuc, visez nu-mal ştiu ce fac dsp.) ţ[ ® l1'1 Cu 
mintea ageră, deschis Ia minte, inteligent; iron.-. 
e * ca oala (ou jug), e » ca oaia clnd dă In norolu, e prost
de dă în gropi.

2. sm. Om deştept, inteligent; (P;: mai bine la 
pagubă cu un *■. declt la clştig cu im nătărău (ZHN.); >^ul 
făgădueşte şl prostul trage nădejde [lat. d 6 - 6 X C I t U s],

DEŞTEPT.^ (-ept) 1. vb. tr. ® A scula, a trezi 
din somn: m’a deşteptat tn zori de. zl ţ[ ® (£) A des
chide mintea, a faee deştept: călătoriile deşteaptă pe 
om II ® ijf) A provoca, a aţîţa, a trezi în minte, în 
suflet.

2. vb. refl. ® A nu mai dormi, a se scula din 
somn, a se trezi: Tare-aş vrea s'adorm odată şl să nu mă 
mai deştept (VLAH.) ; Deşteaptă-te, Bomăne, din somnul cel de 
moarte ţ[ ® 0 A se trezi, în minte, în suflet: alte plăceri 
ml se deşteptau tn suflet (CRG.) [lat, de-excitare].

DEŞTEPTĂGIUNE sf. însuşirea omului 
d e ş t e p t, inteligenţă.

DEŞTEPTARE s/. ® Faptul de a (se) deş
tepta H ® in’Semnal dat la cazarmă (cu goarna 
cu toba) ca să se deştepte soldaţii: după citva timp 
tacepea să sune (s.-ald.).

DEŞTEPTĂTOR ţ. adj. verb.
DEŞTEPTA. Care deşteaptă.

2. DEŞTBPTATQR (pf.-toare) Sil.
Ceasornic care sună la ceasul cînd 
vrea cineva să sc deştepte dm 
somn (5|] 1794).

DEŞTERNE, DIŞTEBN (-tern) 
vb. Ir. A întinde ca o pătură ce 
se aşterne, a desfăşura: pămintui 
se desface ca din aoutlce şl-şl dişteine 
priveliştile din ce tn ce mai limpezi Fig. i794* 
(VLAH.) [aşterne]. Deşteptător.

t DEŞTINDE (-ind), t DEŞTPJGE (-ing) Vb. intr. 
A se coborî, a descinde [lat. d 5 s c e n d 6 r ej.

DEŞUCHIAT, Mold. Tr'ans. ŞUCHIAT, -atA adj. 
şi sm. f. ® F Smintit, într’o ureche: cei mai mulţi 
erau năzuroşl, tembeli şi deşuchlaţl hsp.) * ® Destră
bălat: mişcările şl gesturile sint şl mal deşuchlate (Car.)

X DEŞUGUBINĂ (pl.-lnl) sf. ® Crimă, nele
giuire, păcat de'moarte (ucidere, tîlhărie, adulter) 
II © (Mai adesea şdqubjnA). Amenda plătită f)cntru 
răscumpărarea unei astfel de crime; cuvinl păstrat 
astăzi numai in loc. F: a da de şngubină, a da de 
ruşine, a face de ocară [vsl. 'dusegubinu 
„piorzîndir-şi sufletul"].

t DEŞUGUBINARIU sm. Strîngător al amen
zilor, al d e ş u g u b i n i 1 o r.

•DETAIL = DETALIU.
•DETÂILIST sm V Vînzător în detaliu, cu 

mărunţişul, cu bucata: cumpăra mai ’nalnte acele o- 
blecte de la băcanul » o.-OH.) [fr.].

•detalia (-llez) vb. tr. A înşira, a spune, a 
povesti cu d(3-amănuntul, a rla cît mai multe amă
nunte [fr.].

•DETALIU (pî.-lil) sn. ® V Vinzare cu mărun
ţişul, cu bucata ţi ® Amănunt: o lume vie pe care

poetul o vede desluşit In toate detaliile (vlah.) ţ[ ® In >v,
foc. adv. cu mărunţişul; cu de - amăruntul
[fr-]-
•DETAŞA (-aşez) vb. tr. şi ref. A (so) desface, a 

(se) desprinde, a (se) deslipi [fr.].
•DETAŞAMENT (pf.-te) sn. H Mică ceată de 

soldaţi, un oare-care număr de soldaţi luaţi din- 
tr’o trupă mai mare spre a împlini o misiune a- 
numită [fr.].

•DETECTIV sm. Agent de siguranţă, poliţist 
însărcinat cu urmărirea afacerilor criminale: mă 
luai pe urmele lui mal discret declt un bătrln (Car.) [fr,].

•DETECTOR (pf.-oare) sn. Aparat cu care 
se prind undele herţiene .(întrebuinţat tn radio
fonic) [fr.]. ' .

•DETENTOR sm. rt Cel ce opreşte, ce ţine de 
fapt san de drept un lucru la sine; deţinător [fr.].

"DETENŢIUNE Sf. Popreală, ţinere la închi-
soare: dupft trei ani de şl de boal&ţ l-a ajuns moartea 
(i.-GH.) [fr.].

'DETERIORA (-orez) vb. tr. şi refl. A (se) strica 
a (se) prăpădi, a’aduce (a ajunge) în stare rea [fr.].

"DETERIORAT adj. p. deteriora. Stricat, 
prăpădit.

•DETERMINA (-mln) l. vb. Ir. ® A hotărî, a 
arăta în mod precis, a preciza ţi © A face să ia 
o hotărîre ţ[ © A pricinui, a cauza, a produce.

2. vb. refl. A se hotărî, a lua o hotărîre [fr.].
"DETERMINANT sm. ± Expresiune simbolică 

în forma unui pătrat, a unei sume algebrice de 
produse care serveşte de obiceiu la rezolvarea e- 
Guaţiunilor lineare [fr.].

"DETERMINATIV adj. co Care determină 
înţelesul unui cuvînt sau al unei propoziţiuni, 
dîndu-i un sens precis şi restrîns; acest, acei, celălalt, 
etc. sInt adjective —e [fr.].

•DETERMINISM sbst. A Sistem filosofic care 
atribue motivelor, iar nu numai voinţei, actele să- 
vîrşiLe de noi [fr.].

•DETERMINIST sm. +++ Partizan al determi- 
nismluui [fr.]I

"DETESTA (-test) vb. Ir. A urî grozav, a nu pu
tea suferi [fr.].
"DETESTABIL adj. ® De nesuferit, care tre- 

bue urît ţi ® Foarte urît, foarte rău: im timp
[fr.]. . K
O DEŢINĂ = datina.

"DETO adv. De asemenea, la fel [it.]. 
tDETQR... = DATQR...
"DETRACAT adj. şi sm. Smintit, ţicnit: se vor 

găsi cinci detracaţi cari să susţină că mania lor a fost o cri
minală (VLAH.) [Ir.].

"DETRACTA (-toz) vb. tr. A defăima, a vorbi 
de rău; a depr’eţia meritul cuiva [fr.].

"DETRACTOR sm. Get ce detractează, defăi
mător, clevetitor [fr.].

DETREABĂ t«- TREABA.
"DETRIMENT sbst. ■ Pagubă: se blama vlnzarea 

averii... in -^ul credlţorllor şl in folosul familiei (L-gh.) [fr.].
• "DETRONA (-onez) vb. ir. A scoate din scaunul 
domniei, a da' jos de pe tron [fr.].

DETUNA (-tun) 1. vb. tr. ® © A trăsni, a lovi 
cu trăsnetul: au c&znt fulger din ceriu de l-au detunat 
(DOS.)', Slntille prorocul... tmde-l zăreşte, acolea-1 detună 
(BD.-OEL.); (p : detuna-i-ar (pamf.), unul din numeroasele 
epitete ale diavolului ţj ® A dărîma, a nărui, a 
surpa, a doborî la pămînt: fle-care lovitură'spărgea... 
detuna păreţll de pămlnt al duşmanului (ON.) .

2. vb. intr. A pocni, a răsuna ca tunetul, a bubui 
[lat. detonare],

DETUNAT adj. p. DETUNA. ® Trăsnit, lovit 
de trăsnet; surpat:'un brad se înălţa singur şl pe im, 
virf de munte (EIviin.) ţi ® F Ameţit de băutură.

DETUNĂTOR1 adj. verb. detuna. ® Cate de
tună ţi ® Răsunător: un glas

"DETUNĂTOR2 (pî.-toare) sn. Capsulă sau 
aparat destinat să provoace pocnirea unui ex- 
plosiv [tr. d (j t o n a t e u r, refăcut după de
tuna].

DETUNĂTURĂ (pî.-turl) s/. ® t © 'Trăs
net *I ® Pocnet, sgomot puternic produs de des
cărcarea unei arme, de inflamarea unei mase ga-
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zoase sau de schimbarea bruscă a volumului unui
corp: o * puternică lăcu să sblmle geamurile coletărlel 
(BR.-VN.) H @ Dărîmătură, năruitură, surp atu ră: ne 
aşezăm Intr’o de mal (sad.) [detun a],

'DEŢINE (-tiu) vb. tr. ® A ţinea în silă, a ţinea 
la sine pe nedrept (un lucru ce nu-i al său) ţ| 
©A ţinea închis, arestat [fr,].
'DEŢINUT 1. adj. p. DETJNE.
2. sm. Arestat, persoană ţinută închisă [după 

fr. d e t e n u].
DEUNAzi, dAunAzi adu. Acum cîteva zile, 

mai zilele trecute, de curlnd, nu de mult; vezi să 
mă dai Iar de ruşine ca mal deunăzi (I.-gh.)» să«tl răsplătesc 
binele ce al făcut mai dăunăzi cu omul acela (sb.) [de- 
u n a - z iL
t DE'ţrNAZUiE, DATJNAZILE = DEţTNAzj.
'DEUS EX MACHINA loc. lat. O Arată un 

desnodămînt datorit intervenţiei unui personaj 
cu totul neaşteptat.

DE-VADE m- VALE.
'DEVAXiîZA (-zez) vb. ir. A'prăda, a jefui [fr.].
DEVÂLMĂŞ... rr DAvALMAŞ...

'DEVANSA (-sez) Vb. tr. A O iua înainte, a în
trece: s’a hotărlt să se devanseze epoca izbucnirii (revo
luţiei) (I.-GH.) [fr.].

'DEVASTA (-tez) vb. tr. A pustii [fr.]. 
ODEVEGHÎA (-ghiez) vb. tr. A da pe faţă, a da la 
iveală; a destăinui: casănu-l mal devegheze la alţii, l-a 
tăgăduit că-i dă lucru mare (r.-cod.) [v e g h i 8 ].

'DEVELOPA (-pez) vb. tr. jaig. A face să apară, 
eu ajutorul unei substanţe chimice, imaginea for
mată pe o placă fotografică [fr.].

'DEVELOPABIL = eesfAsurabil [fr.].
'DEVELOPÂNTĂ s/. A Curbă descrisă prin 

mişcarea unora din capetele unui fir întins ai 
cărui celălalt capăt e fixat pe o curbă, firul însuşi 
fiind la începutul mişcării dispus de-a lungul acestei 
curbe [fr.].

'DEVELOPARE sf. Faptul de a deve
lopa; operaţiunile prin cari 
se face să apară imaginea ([ai 
1795).
'DEVELOPATOR (pi.-toare) 

sn. Jssţ Ori-ce substanţă chimi
că care face să apară imaginea 
latentă obţinută în fotografie
[fr-]-
'DEVENA (pî.-ne) sf. ^ 0 

Neşansă, nenoroc (la joc): tu
eşti devenă, de vom pierde idlvr.) [fr.
d ev e in e].

'DEVENI (-vin, -viu) vb. tr. ® A se face, a în
cepe a fi li © A trece dintr’o stare într’alta, a 
ajunge; Şl glasul meu devine clntec (vlah.) [fr.].

DţlVER1 sbsf. V Vînzare (în negoţ); aiişveriş: 
iBce mare, vinde mult; -«-ui (lllnd) mare, fireşte că 
aceşti se Îmbogăţiră curlnd iisp.) [tc. d e V r].

'DIÎVER2, DI(E)VEB, DIAVEB S777., -BRA [pi. re), 
-ebjţA (pî.-te) Sf. Trans. Băn. Cavaler (domnişoară) 
de onoare al mirelui (a miresei), numit, după re
giuni, ,,vornicel”, „vătăjel”, „frate de mireasă”, 
etc. [srb. d j e v e r, big. dăveru].
ODEVESI = adAvASI.
'DEVIA (-viez) vb. intr. A se abate (din drumul 

cel drept, din direcţiunea apucată), a oîrmi; (ţ":
de la bunele principii, din calea cea bună; raporturile 

vieţii deviază, proporţiile se prelao (dlvr.) [fr.].
'DEVIAŢIUNE, .'DEVIAŢIE sf. ® Faptul de. a 

devia; abatere din drumul apucat înainte *i © 
Schimbarea direcţiunii fireşti: ~a coloanei verte
brale; unghlu de : —a tirului [fr.].
'DE VISU loc. adv. lat. Văzut cu ochii lui.
'DEVIZ (pî.-ize) sn. Listă în care sînt trecute în 

mod amănunţit toate lucrăriie de făcut pentru clă
direa unei case, pentru construirea unei maşini 
sau pentru o instalaţiune oare-care, ou însemnarea 
costului fie-cărei lucrări, sau furnituri în parte 
[fr. d e V i s].
'DEVIZA (pi.-ze) sf. ® Sentenţă favorită a 

cuiva care exprimă pe scurt şi uneori alegoric, o 
glndire, un sentiment H © ffi Partea' blazonului 
unde e înscrisă o astfel de sentenţă: Deviza stemei

Fig. 1795. Develo- 
parea unui film.

Rom&niel e ,,NlhlI sine DeoM adică ,,19111110 Dumnezeu* ’ DEŢ
II ® V Plata în strămătate a unei poliţe, calcu- p.. i 

lată în valuta ţării respective [fr. d e v is e]. U IA. 
DE-VÎNT iw VÎNT.
DEVLA (pî.-le) sf. F Căpăţînă: le o vlieta aşa 

de crudă a strlns In devia lui atlta Învăţătură (vlah.) [Comp. 
srb. deblo „butuc”].

t DEVLET sbst. Guvernul împărăţiei turceşti, 
imperiul turcesc [tc.].

'DEVONIAN adj. Se zice despre o forma
ţiune geologică situată între terenui silurian şi 
terenul carbonifer [fr.].

'DEVORA (-vor) vb. tr. ® A mînca sfîşiind cu 
dinţii U ® Â mînca cu lăcomie, a înghiţi H ® ©
A prăpădi, a risipi tot, cheltuind nebuneşte: a de
vorat toată moştenirea rămasă de la părinţi H ® A nimici, 
a mistui: focul a devorat toată clădirea H © A citi CU 
mare grabă: o carte ţi © A străbate în fuga mare, 
a înghiţi pămîntul: spaţiul 11 ® A sorbi (cu pri
virea): ~ cu ochii n © A înghiţi, a mistui: — o ru
şine, o ocară [fr. < lat.].

'DEVORANT adj. Gare devoră; mistuitor [fr.]. 
'DEVOT adj. şi S7)i. Evlavios, cucernic, biseri- 

cos [fr.]'.
'DEVOTA (-otez) vb. refl. A se consacra, a se în

china cu totul; a se jertfi [lat.].
'DEVOTAMENT (pî.-te) sn. ® Faptul de a se 

devota H © Dispoziţiune de a se devota, de a se 
jertfi pentru altul [fr. d e v o O m e n l, refăcut 
după [d e V o t a].

'DEVOTAT adj. p. DEVOTA. Plin de devota
ment, gata să se jertfească pentru cineva.

DEVREME wm- VREME.
'DEXTERITATE sf. Iscusinţă, îndemînare, di

băcie [fr.].
'DEXTRINA (pî.-ne) sf. & ® Substanţă gu- 

moasă extrasă din amidon, care se întrebuinţează 
in locul gumei arabice: materia lipicioasă de pe timbre 
este dextrină II © pl. Compuşi Obţinuţi prin hi
dratarea amidonului cu ajutorul fermenţilor sau 
acizilor [fr.].

'DEXTROGIR adj. 15 Care face să devieze la 
dreapta planul de polarizaţie [fr.].

DEZ-... M- DES-...
'DEZASTRQS adj. Care pricinueşte un de

zastru, nenorocit, funest: a produs asupra stării Iul 
sufleteşti o tnrlurlre atlt de dezastroasă (vlah.) .

'DEZASTRU (pî.-tre) sri. Nenorocire grozavă, 
mare prăpăd: te crezi Intr’o lume dărăpănată, pustiită In 
urma unul mare *«- (vlah.) '[fr.].

DEZB... DEZD... ev DESB... DESD.:.
'DEZERTA (-tez) vb. intr. ® A părăsi un loc, 

un partid H ’® a A fugi din armată H © A 
trece la vrăjmaş [fr.].
'DEZERTOR sm. Cel ce dezertează, soldat fugit 

din armată; pr. ext.: ~ politic, cel ce părăseşte un 
partid, trecînd la adversari [fr.].

I DEZG... DEZH... m- DESO... DESH...
DEZI... m- DEŞI...
DEZL... DEZM... DEZN... iw- DESL... DESM...

DBSN...
DEZO... PV- DESO... 

j 'DEZOLA (-oiez) f. vb. tr. ® A pustii, a prăpădi 
II © A pricinui o mare întristare.

I 2. vb. refl. A se întrista foarte mult [fr.].
1 'DEZOLÂNT adj. Care dezolează; întristător
I [fr-]-
I 'DEZOLARE sf. Faptul de a (se) dezola; 

întristare a’dîncă.
'DEZOLAT adj. ® p. dezola li © Foarte în

tristat; melancolia unul negustor care n’are' muşterii şl 
stă In uşa prăvăliei (vlah.) .

DEZU... DEZV... e^ DESU... DESV...
'DIABET sbst. f Boală caracterizată prin se- 

oretarea 'de urină încărcată cu zahăr, boaiă de 
zahăr [fr.].

'DIABETIC 1. adj. De natura diabetului.
2. sm,.'Persoană care suferă de diabet [fr.]. 

'DIABOLIC'o(ij. ® Drăcesc, care vine de la 
necuratul: era de o ~ă frumuseţe In rochia ei de vară, 
albă (VLAH.) H © ® Foarte rău H © ® Foarte greu; 
o lucrare-vă [fr.].
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DIA

Fig. 1796. Diabolo.

Fig. 1797. 
Diacon.

QIA- 'DIABOLO sbst. Jucărie de copii, de origine 
japoneză, constînd dintr’.un fel de mosoraş subţiat 
la mijloc, care se aruncă în sus 
şi se prinde pe o sforicică legată 
de două beţe (D 1796) [fr.].

DIAC [pi. diâoi) sm. ® t Scrii
tor de cancelarie, logofeţel: dieoii 
dlvanaial ţ[ ® Trans. Scriitor:
Badln meu tlnăr Şede la masă scriind'
91 din Inimă ottlnd (ik.-brs.) ţ[ @
Tr.-Caro. Cărturar; student: un ■»- 
singur de sine Inv&tat, că nimenea nn-1 
Bntea Întrece In vorbe (tich.) •[ ® t
Trans. Maram. ph)] Psalt, cîntăreţ 
la biserică [vsl. dijakă ,,dia
con”].

DIACON sm. îţiJi Rangul cel 
mai jos in ierarhia preoţească; j-j, 
diaconul nu poate săvîrşi cele ' 
sfinte, ci numai ajută episcopului şi preotului 
în serviciile divine 1797) [gr.].

DIACONAR(IU) (pi.-are) sn. ai 
Carte care cuprinde miroanele ce 
se zic la liturghie [ngr.].
'DIACONE (A)SÂ {pl. ese), ţ DIA- 

conitA ipl.-te) sf. ® Văduvă care, in 
Biserica primitivă, săvîrşea, anumite 
ceremonii ale cultului şi îngrijia pe 
cei săraci şi bolnavi: se cade s& lle popa 
de ani 30, diaconii de 26, Iară dlaconltele 
de patruzeci (prv.-mb.) ţf ® Femeie 
protestantă care îngrijeşte pe bolnavi 
îh spitale şi instrueşte copiii [tr. 
d iaconesse; vsl. dijakonica]. 

DIACONESC adj. p^ De diacon. 
DIACONIE sf. aâ Starea, calitatea de diacon, 

ţ DIACONÎŢÂ tm- DIACONE (A)SA.
'DIACRITIC adj.: Semn»', accent care se pune 

pe una din vocalele unui cuvînt spre a deosebi pe 
acesta de alte cuvinte scrise la fel, dar cu însem
nare deosebită [fr.].

'DIADELF adj. ♦ Se zice despre staminele îm
preunate în două mănunchiuri [fr.].

'DIADEMA (pZ.-me) sf., <f DIADEM (pl.-me, -mnrl) 
sn. ® Podoabă a frunţii, legă
tură, panglică împodobită cu 
pietre scumpe cu care suvera
nele îşi încingeau odinioară frun
tea ([Ş| 1798): Şl pune diademă pe 
fruntea ta senină (coşb.>; (£): Bl 11 pune 
pe-a el frunte mlndru diadem de' stele 
(EMiN.) y @ 0 Rega
litate t ® Găteală 
de diamante sau de 
alte pietre preţioase 
cu care femeife îşi 
împodobesc capul (jg]
1799) [fr.].
t DIADEMĂ = DIADEMA [gr,].

DIADOH sm. ® t Urmaş, moştenitor (al tro
nului, al iinei demnităţi înalte) t ® Moştenitorul 
tronului, în Grecia, (în epoca regalităţii) [gr.].

■DIAFAN adj. ® Stră- 
văzător, străveziu; prin 
care trece uşor lumina şi 
prin care se poate vedea 
destul de limpede: Soarbe 
ceaiul aromatlo din o tasă '»ă 
(ALEcs.) 11 ® Pr. ext. şi ©
Foarte slab: apuclnd mina 
cea rece şl »'ă a umbrei (Emin.)
[fr.].
tDIAFENDEFSI,

-DIFSj(-elsesc,-lpseao) Vb. tr. 
şi refl. A (se) apăra: să ne 
lăsăm să ne despoaie p să nu ne 
dlafendefslmP (alecs.) [ngr.].

'DIAFRAGMA {pl.
, -me) sf. ® £) Muşchiu foarte subţire şi în formă de 
boltă care desparte pieptul de abdomen (Ş]1800) t 
® £> Membrană care separă cele două nări H ® Pr. 
ext. Despărţitură subţire, în genere mobilă, care in-

Fig. 1798.
Diademă. Fig. 1799. Diademă.

1800. D. Diafragmă.

terceptează comunicaţiunea a două părţi ale 
unui aparat sau unei maşini; diafragma unui gramo
fon, membrană prinsă în- 
tr’un disc cilindric ce ser
veşte la reproducerea su
netelor într’up gramofon 
(H 1801) H ® 15 4»
Disc opac cu o gaură 
centrală care se pune 
într’un instrument de 
optică spre a regula can
titatea de lumină ce tre-

Fig. 1803. Diagonală.

Fig. i8or. Fig. 1802. Diafragmă i.—
Diafragmă. Detaliu. — 2. (D.) Situaţia

pe gramofon.
buie lăsată să treacă (sj 1802) [fr.].

'DIAGNOSTIC 1. adj. f Care ajută să se 
cunoască boala.

2. sbst. Partea medicinei care se' ocupă cu 
diagnoza [fr.].

'DIAGNOSTICA (-ichez) 1)6. tr. f A recunoaşte, 
a stabili, după anumite semne, boala de care su
feră cineva: după o jumătate oră, doctorul Iml zise că nu 
poate»' ou siguranţă id..zamf.) [diagnostic].

'DIAGNOZA (pJ.-ze) sf. f Cunoaşterea boalei 
prm examinarea bolnavului [germ.].

'DIAGONAL 1. adj. A Care uneşte două.vîr- 
furi nealăturate ale unui 
poligon sau unui polie
dru: linie »>ă.

2 adv. Oblic, ca o 
linie diagonală.

a. diagonala (pî.-le) 
sf. Linie diagonală (i®|
1803): diagonalele imul drep- 
tunghlu slnt egale [ fr. ].

'DIAGRAMA (pî.-me)
Sf. ® Plan grafic, cît se 
poate de simplu, servind sa dea o idee clară despre 
un obiect: publlclud... o»'bine 
făoută şl o expllcatiune asupra 
tratatelor (I.-gh.) 1f @ A Plan 
grafic al organelor, florilor 
şi fructelor unei plante, prin 
proiecţiune (.^ 1804) 1[ ®
Linie trasă pe hlrtie de a-1 
numite aparate care dau 
•indicaţiuni continue; figură 
grafică care arată mersul 
unui fenomen: diagramele mer
sului unul motor [fr.].

"DIALECT (pî.-te) sn. 07 
Graiul unei' regiuni mai 
mult sau mai puţin întinse care se deosebeşte dc 
limba literară prin anumite particularităţi fo
netice, morfologice şi lexice: -»ul aromân; -^ul meg- 
lenit: »'ul Istro-romăn [fr.].

■DIALECTAL adj. 07 De dialect, privitor la 
dialect [fr.].

'DIALECTICA sf. 07 Arta de a raţiona metodic 
[fr.].
. 'DIALECTICIAN sm. 07 Care ştie, care ra
ţionează după re'gi.ilcle dialecticei [fr.].

■DIALECTOLOGIE sf. 07 Ştiinţa caro se 0- 
cupă cu studierea dialectelor [tr.].

'DIALIPETAL adj. A Se zice despre o plantă 
a cărei corolă a're petalele separate [fr.].

'DIALISEPAL adj A Se zice despre o plantă 
al cărei potir âre sepalelo separate [fr.].

'DIALIZA sf. a- Analiză chimică bazată pc 
proprietatea pe care o au coloidele de a nu stră-

9) . 7) Q o cP

,3COOO

Fig. 1804. Diagrama 
trandafirului.
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bate membranele poroase; dozajul ureei se loce cu 
ajutorul diallzel [Ir.].

•DIALOG (pî.-oauri) sn. ® Convorbire între 
două sau’ mai multe persoane *( ® O Ceea ce-şi 
spun între ele personagiile unei piese de teatru H 
® x’ Operă literară în lormă de convorbire; nurlie 
morţilor'de Lucian [fr.].

DIAJVIANT (pl.-te) «■ Piatră preţioasă, trans
parentă, străiucitoare, formată dintr’un cărbune 
cristalizat şi a căiei tărie întrece pe a celorlalte

pietre scumpe, 
aşa că le poate 
sgîria pe toate

Fig. 1805. Diamante celebre.
A. Steaua Polară.—B. Marele-duce 
de Toscana.— C. Sţeaua Sudului.— PtR* i8o6.

D. Koh-i-noor. Diamante.

(îl 1805) 1f ® TP"'Unealtă a geamgiilor, alcătuită 
dintr'un mîner la capătul căruia e fixat un mic 
diamant, cu care se sgîrie sticla spre a se tăia în 
acel loc (P 1806) H @ ^ Caracterele cele mai 
mici (de 4 puncte) întrebuinţate în tipografie 
(im- TABELA XIX) 10 3, Vîrful unei ancore (i^ P
il9) [gr.].

DIAMANTICALE sf. pl. Giuvaericale (de 
diamant); zi cu zi l-a luat dlamantlcalele şl sculele icar ) 
[ngr.].
•DIAMANTIFER adj. X Care conţine dia

mant [fr.].
•DIAMETRAL 1. adj. A Ce ţine de diametru, 

care are proprietăţile unui diametru; pian pla
nul care împarte o suprafaţă în două porţiuni 
echivalente.

2. adv. ® De la un capăt la celălalt al diametru
lui K ® Cu desăvîrşire, cu totul opus; interese 
opuse [fr.].

•Diametru sm. a ® Linia dreaptă care trece 
prin centrul unui cerc şi se 

. opreşte, de o parte şi de 
alta. Ia circonferenţă, îm
părţind astfel cercul în 
două părţi egale (pj 1807)
1 ® Linia dreaptă, trasăl diametru
sau închipuită, care împartej 
o figură (o elipsă, o sferă) 
sau un astru în două părţi 
egale: —ui p&mtntuiul • ® 
tir — aparent, unghiul sub 
care se vede un astru din T,. 
locul de observaţie t ® Cea l8o7- Diametru,
mai mare lăţime a unui corp rotund [fr.],

•DIAPASON, •DIAPAZQN (pL-onuri) sn. ® J în 
tinderea sunetelor pe care le 
poate străbate un glas sau un 
instrument, între limita cea 
mai de jos pînă la cea mai 
ridicată K ® tţj Tonul, tempe
ramentul unui mediu social: a
66 pune la mulţimii; inima lor 
na putea să baţft In <^ul cel romftnesc 
(i.-GH.)ţf ® J Mic instrument 
alcătuit din două braţe de 
oţel şi care serveşte să regu
leze' tonul; dă nota la şi exe
cută 870 de vibraţiuni pe se- T„ „ nianazon 
CUndă. (iH 1808): Cînd cintam in 
cor, lovea diapazonul de oolţnl catedrei (sad.) [fr.].

■ *DIARI:e sf. / Urdinare [fr.]. '
AD1AST.^Â sf, CD â- Ferment solubil care trans

formi diferite substanţe* ptlallna şl pepslna-slnt dla-

staze; rezervele alimentare ale vegetalelor devin aBlmllabile 
graţie acţiunii diastazeior ^ Despărţire acciden
tală a două oase articulate [fr.]. 
ţ DIASTIMĂ (pl.-me) sf. Interval, spaţiu tle 
timp: vâzlnd că este atlta de vreme de etnd al plecat 
(isp.> [ngr.].
•DIASTQLA sf. t Mişcarea de dilatare a ini

mii şi arterelor [fr.].
•ţ DIATA sf. Testament: — se zice cartea prin care 

orindueşte mortul cine sâ-i fie moştenitor (leg.-car.) [ngr.].
•DIATERMIE s/. X Metodă terapeutică făcînd 

să treacă în organizm căldura produsă de un izvor 
electric [fr.].

•DIATEZĂ (pl.-ze) s/. Predispoziţia de a con
tracta anumite boale [fr.].

•DIATOMEE s/. pl. 4 Familie de alge micros
copice [fr.].

•DIATONIC 
adj. J In care su
netele merg gra
dat prin tonuri şi 
semitonuri: gam& 

ft (ilI 1809)[fr.].

DIA-
DIC

Fig. i8c9. Gama diatonicâ.

Fig. loio. Dibă.

•DIATRIBĂ (pi.-be) sf. ® Critică violentă^şi 
răutăcioasă t © Discurs injurios, scriere plină de 
injurii [fr.].
O DIAVER m- DţVEB.

DIĂ'VOL sm. ® Drac: şl-a vlrlt coada Intre dlnşll 
—ui învrăjbirii (isp.) K ® Băiat sburdalnic, neastîm- 
părat, copil gălăgios, poznaş, obraznic: aşa — nici ca 
s’a dat pe fata pămlntulul (ALECs.) [ngr.].

DIAVOLESC, -eascA adj. Drăcesc, de d fa - 
voi.

DIAVOLIE sf. Drăcie [d i a, v o 1].
DIAVOLÎŢĂ (pî.-te), DIAVOLOAIcA (pî.-oe) Sf . 

Fată 'sburdamică, neastlmpărată, ştrengăriţă; dia. 
vollfa asta trebne să ştie toate 
(VLAH.); da vezi ce frumoasă-1 
dlavoloalcal Itlvlne s’o mănlncl 
de vie (ALECS.).
ţDIBĂ (pL-be) Sf. Instru

ment de tortură pentru 
încătuşat criminalii ([H 
1810) [vsl. d y b a].

DIBĂCIE, O QHmAcJE' 
sf. însuşirea omului d i b a- 
c i u; iscusinţă, îndemî- 
nare, pricepere: ajunsese de o 
dlbăole vestită fn călărie şl vinătoare (I.-gh.) .

DIBACIU, O GHiBACiu adj. Iscusit, îndemî- 
natec, priceput: ei erau foarte dibaci In meşteşugul de a 
se lupta (ISP.): nici tablourile nu se fac fără pictori, nici 
dantelele fără mllnl dibace (I.-gh.).

DIBLĂ sw DIFLA.
DÎBUI (-buesc) 1)6. tr. ® A căuta’’ pipăind, a 

pipăi prin întunerec :■ Pe fereşti se sule noaptea, Dlbulnd 
încetişor (EMIn.) ; dibnlnd zidul, ocolii grădina şi ajunsei In 
dreptul porţilor (Olvr.) ; dlbuindprin codru şl cercetlnd să dea 
peste potecă, ieşi la un luminiş usp.i ^ ® A găsi după 
multă căutare: olnli dlbuiră In sflrşlt un taur sălbatic 
(ODOB.) ® A nemeri: unchlu-meu, care dibuia foarte 
bine poreclele, unuia ti zicea gămălie (i -gh ).

DIBUITE: PE <^, PE DIBUITELE loc. 
adv. Dibuind, pipăind prin întunerec:
Inaintlnd pe a dat cu mina peste o cutie de 
chibrltuTl de pe masă (br.-vnj ; merse pe di
buitele şl In vlrîul degetelor pină ce ajunse 
la grajd (isp.) [d î b u i].

DIGĂ sf. Moment hotărîtor, numai 
în expres, la la adică: să nu cumva 
să mă laşi la calecs.) ; tocmai acum la 
n'am nici o mhigtlere (CRG.) [comp. ADŢCA].

DIGANIGESG adj. Judecătoresc:
cum te mal proslăveşti cu slujba dicsnlceascăP 
(ALECS.) [îigr. 8t)(avLx6i;5 
t DIGASTERIE sf. Tribunal biseri

cesc care pronunţa divorţurile: m’aş ii 
măritat chiar şl de a cincea oară, dacă ar tl Fig. i8ii. 
fost Iertat de(Alecs.) [ngr.]. ‘ Dicher.

DIGHER (p2.-eruri) sn. fflij Sfeşnic bisericesc cu 
două luminări [închipuind cele două naturi ale 
lui Ghristos) 1811) [ngr.].
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DIF

Fig-. 1812. 
Dicotiledon.

caiet de ^

QIQ. DICHţcrU sn. Mold. Unealtă de lemn a cizma
rului cu care se iac florile pe talpă, pe căpută, etc., 
numită şi „găleant": eu ncuşl te cln&tuesc trumusel
cu ■~1 (CRO.I. '

DICHIS (pl.-iaurt, î -ise; sn. ® f Unealtă: cu ce 
~ l-au lovit de l-au omorlt (prv.-mb.) ti © Lucru de-al 

casei, mobilă, sculă: ceva ţoale oil vre-un * In casa Iul, 
tuia [ (isp.); unelte şl »uil .pentru muncă şl pentru casă 
(I3P.) tl ® Tot ce e de trebuinţă: porunci să aducă tl- 
nărulul dulceaţă, cafea, tutun, cu tot *ul cuvenit (D -zamf ) ; 
ajunse fruntaş al satului, cu vltlşoare, cu plugulet şl cu toate 
<vurlle unul om cu parte lăsată de la Dumnezeu (isp.) ■ 
® Bună rîndneală, rost: casele erau deretecate cu tot 
<^ui (CAR.) ti ® yl. Găteli femeieşti [probabil sbst. 
verb. din dichisi],

DICHISI (-iseso) vb. tr. şi re/l. ®A(se) găti cu cele 
de trebuinţă, a (se) îngriji de cele trebuincioase: 
cel mijlociu, după ce se dichisi şl el,cum ştiu mal bine,; plecă, 
şl ol spre apus iisp.) 1| ® A (se) găti frumos, a (se) 
îmbrăca cu îngrijire, a (se) Impopoţona [ngr. 
?totv.6u). aor. Siotxica].

DICHISIT adj. ® p. DICHISI II ® Gătit fru
mos, cu In^ijire; împodobit: intre cel mai dichisiţi 
şl mal sprinteni, doi mal cu seamă trăgeau atenţiunea 
sexului (i.-oH.); făcu altul mal frumos şl mal tisp.).

DICHIU sm. Iconomul unei mănăstiri: peste 
cltlva ani pot a'ajung * la vr’un mitoc (CRO.) [ngr.].

•DICOTILEDON 1. adj. * Cu 
două cotiledoane'(m 1812).

2. DicoTiLEDOăNE sf. pl. Tota
litatea plantelor a căror săminţă 
posedă două cotiledoane [fr.].

•DICTA (-taz) vb. tr. ® A pro
nunţa rar cuvintele unei fraze 
pentru ca altul să le poată scrie H 
© ® A inspira, a sugera: am făcut ce 
ml-a dictat dreapta judecată ţ| ® ® A 
impune', a porunci ce trebue să 
facă: condltlunl, legi [fr.].

•DICTANDO adv. După dictat:
[germ. <'iat.].
•DICTAHE sf. ® Faptul de a dictaţi®* 

Lucrare pe care o dictează profesorul şcolarilor, dic
tat.
•DICTAT (pl.-to) sn. ® Faptul de a d i c t a ţ| 

© Ceea ce s’a scris după dictare.
•DICTATOR sm. ® ^ Magistrat cu puteri ab

solute numit', la vechii Romani, pe timp de şase 
luni, în 'împrejurări grele H ® Astăzi: persoană 
Investită, pentru un timp anumit, cu o autoritate 
suverană şi-absolută [fr.].

•DICTATORIAL adj. De dictator, privitor la 
dictatură: puteri [fr.].

•dictatura (pl.-turi) sf. ® Demnitatea de 
dictator (la vechii Romani) t ® Putere absolută 
şi temporară [fr.].

"DICTON (pl.-toane) sn. Zicătoare [fr.]. 
•DICŢIONAR (pl.-re) sn.x"® Carte care cuprin

de, în ordine alfabetică, toate cuvintele unei limbi 
cu explicaţia lor în acea limbă sau traduse într’o 
limbă străină 1 ® Carte care cuprinde, în ordine 
alfabetică, toţi termenii unei anumite ştiinţe, 
toate numele proprii istorice sau geografice, etc. 
cu lămuririle necesare: -»• medical; — botanic; geo
grafic, etc. H © Pt. ext. Totalitatea cuvintelor 
pe care le cunoaşte cineva şi le întrebuinţează în 
vorbire, lexic, vocabular: —ui unui copii este foarte, 
pe sponci la început (vlah.) [fr.].

•dicţionăraş (pl. aşe) sn. dim. DICŢIONAR. 
•DICŢIUNE sf'. S3 Elocuţiune, totalul calităţilor 

generale şi gramaticale ale discursului; modul de 
rostire al unui discurs, al unor versuri, chipul de 
a alege şi de a aşeza cuvintele în fie-care frază:
— elegantă: — poetică; niciodată piuă atunoi nu auzisem o
— mal corectă şl mal plăcută (i.-gh.) [fr.].

•DIDACTIC 1. * adj. ® Pentru Invăţămînt,
după care se învaţă: carto — f © Menit să in- 
Struească: gen —; poem —i băiat sărac, el se destină la 
cariera —ă (i.-oh.) t © Particular unei ştiinţe.

2. •didacticAs/. Artadeapreda (o învăţătură) [fr.]. 
•DIDACTIL adj. Care are cîte doua degete la 

fie-care picior (ca boul, oaia, capra) [fr.].

t DIDAHIE Sf. Predică: didahiile Iul Antlm Ivl- 
reanul [ngr.].
t DIDASCAL sm. Învăţător [gr.].
•DIDELF = MARSDPIAL [fr.].
DIDIŢEL IV- DEDETRL.
DIECEL sm. dim. diac: mi ta cere-un —, Here-1 

mlndră, după el P (ik.-br6.) .
ODIECIŢA(pl.-to) sf. Trans. Nevasta unui diac: 
lelea Oana, dleolta, era lingă 
el (RET.).

•DIEDRU (pl.-re) ţ. sn.
A Unghiul format prin 
întllnirea a două plane ([ăl 
1813); o carte pe jumătate 
deschisă formează oare
cum un unghiu diedru.

2. adj .Un unghlu — [fr.].
•DIEREZA (pl.-zo) sf.

Fig. 1813. Diedru.

a> Separarea unui' diftong în două silabe [fr.].
•DIETA1 (pl.-te) sf. Paza de anumite feluri de 

mînca’re şi (le băutură sau impunerea unui anu
mit fel de hrană în unele cazuri de boală sau pentru 
păstrarea sănătăţii, regim: a ţinea — [fr.].

•DIETA2 (pl.-te) sf. Adunare în care, în unele 
ţări, 'se discută afacerile Statului: dieta Poloniei; 
In 7 Februarie 1686 se deschide dieta republicii polone la 
Cracovia (bAlc.) [fr.]. '
•DIETETICI, adj. Privitor la dietă1, la regim.
2. •dietetica sf. Arta de a-şi păstra sănătatea, 

higienă [fr.].
•DIETţNA (pl.-no) sf. Adunare particulară, 

dietă a unei provincii: trimise o scrisoare In nnmele 
acestor dletlne adunate (BA1.C.1 [fr.].

•DIEZ (pl.-ezuri) sn. J Semnul care se pune 
înaintea unei note spre a o ridica cu un semiton 
[fr. d i e s e < it. d i e s i].
•DIEZA (-zez) vb. tr. J A pune un diez înaintea 

unei note, a o ridica cu un semiton [fr.].
•DIFAMANT adj. Defăimător, ceea ce se face 

sau se zice' pentru a vătăma cinstea şi numele 
bun al cuiva [fr.].
•DIFAMATOR sm. Cel ce defaimă, defăimă

tor [fr.].
•DIFEREND (pl.-ondo) sn. Pricină, neînţele

gere {In spec. cu privire la o sumă .pentru care 
nu ne putem învoi) [fr.].

•diferenţa (pl.-te) sf. ® Deosebire, nease- 
mănare, nepotrivire H © ± Numărul prin care se 
arată cu cît o sumă mai mare întrece pe o alta 
mai mică: 11 e diferenţa Intre 18 şl 8 ţ| © ± Cantita
tea ce trebue adăugată algebric scăzătorului, spre 
a obţine pe descăzut [fr.^

•DIFERENŢIA (-tloz) 1. vb. tr. ® A arăta, a 
stabili deosebirea între două sau mai multe lu
cruri ţ| ® ± A calcula o diferenţială sau o derivată.

2. vb. refl. A se deosebi [fr.].
•DIFERENŢIAL 1. adj. ® Care arată deose

birea ce există între două lucruri ţi ® ± Care pro
cedează prin diferenţe cît se poate de mici: oan- 
tităti —e; caicni —, acela care are de obiect să găsească 
diferenţiala unei funcţiuni; ecuaţia —6, ecuaţiune în 
care necunoscutele titrează şi prin (ierivatele lor.

2. "diferenţiala sf. ± ® Produsul între deri
vata .unei funcţini şi creşterea infinit de mică a 
variabilei independente t ® totaid, suma produ
selor derivatelor parţiale ale unei funcţiuni de 
mai multe variabile independente prin creşterile 
infinit de mici ale variabilor corespunzătoare [fr.].

"DIFERI (-fer) vb. intr. ® A se deosebi, a nu li 
la fel, de o potrivă ţi ® A nu fi de aceeaşi părere 
[fr. d i f f c1 r e r].
"DIFERIT adj. p. DIFERI. Deosebit, care e, 

altfel.
"DIFICIL adj. ® Greu, anevoios, anevoie; 

®: timpuri—e, împrejurări—e ţ[ © Anevoie de mul
ţumit, care nu se învoieşte lesne cu alţii, care 
nu se împacă uşor: un om —, un caracter- [tr. < 
lat.].

"DIFICULTATE sf. ® Greutate (de a face 
ceva), anevoinţă t © Piedică, obstacol ţi ® Ne
înţelegere [fr. < lat.].
"DIFORM adj. Care n’are forma firească; pocit.
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Fig. 1814. Bacterii 
de difterie.

slut, schilod: animale -»'a. monştri ce te privesc ame
ninţă tor (VLAH.) [fr.].
'DIFORMA (-mez) vb. tr. A strica forma, a poci, 

a sluţi: l-a dllormat fălcile şl l-a1 dat o aparentă de masto
dont (ALECS.) [Ir.].

'DIFORMITATE sf. ® Defect, stricăciune, 
greşală In formă sau în proporţiune t ® Pocitură, 
siuţenie, urîţenie [fr.].

'DIFTERIC 1. adj. f Care e de natura dif- 
teriei; angină ~ă (iv difterie).

2. sm. Bolnav de difterie [fr.].
'DIFTERIE şf. f Boală microbiană, epide

mică, contagioasă, foarte pri
mejdioasă, caracterizată prin 
formaţiunea unor membrane 
false, mai ales în faringe, în 
laringe şi în nări; cînd acestea 
se formează la amigdale sau 
in faringe, boala e numită angină 
difterioă, cînd se formează în 
laringe, se numeşte crup; amîn- 
două poartă, în graiul poporu
lui, numirea generică de „an-' 
ghina“ ([^ 1814) [fr.].

'DIFTONG sm. 03 Sunetul format din două 
vocale rostite dintr’odată,. precum ea, an, etc.: 
in limbă română sînt 19 diftongi, anume: ai, an,
ăl, ăn, ti. In, ea, ei, en, ia, le. Io, In, oa, ol, ou, na, nl 
şi no [fr. <gr.].
'DIFTONGA (-gez)' vb. tr. şi refl. 03 A (se 

transforma în diftong: In limba romlnă, vocala o ac- 
oea^uată se diltongeaz& olnd In silaba următoare se află un A, 
an A sau un E; astfel OS devine OASE, FRUMOS devine
FRUMOASĂ, etc. [fr.].
'DIFVZ adj. ® împrăştiat, răspîndit, risi

pit ; lumină ~ă, lumina împrăştiată de soare cînd 
acesta nu se vede direct: lumina ~ă nu produce 
umbre f ® Care înşiră multe fără să fie clar: avo
cat scriere >^ă [fr.].

'DIFUZIBIL adj. 19 Care se împrăştie în toate 
ţesăturile: bldrogenul este gazul cel mal/v [fr.]. 
■'DIFUZIUNE s/. ® 19 Imprăştiere, răspîndire: 
~a luminii ’f ® Amestec intim şi lent al unor 

gaze sau lichide de densităţi diferite H ® Pătrun
derea unei substanţe în toate ţesăturile organis
mului t ® ® Inşirare de cuvinte dc prisos 
[fr.].
'DIFUZOR (pl.-oare) sn. ® ţif Parte a camerei 

de carburaţie a motorului unde se pulverizează 
benzina prin trecerea curentului de aer ţf ® Ka în 
radiofonie, aparat care transformă în vibraţiuni 
sonore energia mecanică 
comunicată de un recep
tor telefonic [fr. d i f- 
f u s e u r].
•DIG (pî.-guri) sn. Ză

gaz, stăvilar, stavilă ([H 
1815): două diguri largi de 
piatră călăuzesc valurile cana- 
lalul In lăuntrul mării (vlah.)
[fr. d i g u e].
'DIGAMA sf. Literă a alfabetului primitiv gre

cesc (F), echivalentă cu v sau / [fr. gr.].
'DIGERA (-er, erez) vb. tr. (p A mistui (buca

tele) 1f © Ă cerceta cu temeiu, a medita adine, 
a se sili să înţeleagă t ® A suferi, a răbda ceva 
supărător: » o ruşine, o ocară [fr.].

'DIGESTE sf. pl. Colecţie de 55 de cărţi cu 
hotărlri ale jurisconsulţilor romani, compusă din 
ordinul împăratului Justinian [fr. <lat.].
'DIGESTIBIL Care se poate digera ou uşu

rinţă, uşor de mistuit [fr.].
'DIGESTIBILITaI'E sf. Uşurinţa cu care se 

pot mistui alimentele [fr.],
'DIGESTIUNE, 'DIGESTIE sf. Faptul de a di

gera; mistuirea bucatelor [fr.],
'DIGESTIV adj. Care servă la digestiune, care 

înlesneşte mistuirea; aparat-», totalitatea organe
lor ou ajutorul cărora se face digestiunea buca
telor introduse în corp ((şj 1816) [fr.].

1815. Dig.

FICATUL

îNlESI'NUl SUBŢIRE

Fi^. 1816. Aparatul digestiv.

'DIGITALA (pl.-le) S/. 4 ® = DEGET AR 1[ ® = DIF- 
degetel-rqşu [fr.].

■ DIGIT ALIN A (pj.-ine) sf. jfe Substanţă foarte LJIrl 
veninoasă extrasă 
din degeţelul ro
şu; întrebuinţată 
In medicină la 
unele boale ale 
inimii [fr.].
'DIGITAT adj.

A Care are forma 
unui deget; se zice 
despre- o frunză 
compusă care are 
mai mult de trei 
folioie dispuse ca 
degetele mîinii 
deschise (Hj 1817)
[fr.].

'DIGITIGRA- 
OEsf.pl. p'a- 
miiie de animale 
care, ca pisica, 
cîinele, etc. calcă 
în vîrful degete
lor ([ă] 1818) [fr.].
'DIGRESIUNE sf. Abatere de la subiect, par

tea unui discurs străină de 
subiectul principal: din — lu 
— , atlt a Innglt-o, Incit l-a ajuns 
sllişltnl vletll (i.-GH.) [fr.].

DIKAM interj. Strigătul 
cu care ursarii îndeamnă 
urşii la joc: mani a prlns-o In 
labei dlha. MartineI (Alccs.) [pro- ‘ 
babil scurtat din dihanie].
O DIBLA11 adv. = nTHAT! săracii 
soldaţi, mai — declt ..vitele rabdă
(VLAH.).
O DIHAI adv. Mold. Mal —, 
mai iriult, mai bine, mai 
grozav, şi mai şi: mă pricep
şl la ' descinteoe, mal — declt Baba-Cloaiiţa (ALECS.).

DIHANIE sf. ® t Suflare, tot ce 
are suflet, fiinţă f ® -t- Băn. Popor, 
lume multă, mulţime U ® Fiară, 
jiganie, animal sălbatec sau mons
truos: plndl ca să vază ce apncătml are 
dlhanla cea spmcată dsp.); văzu la oapnl Inl 
o — lungă şl deşirată, cn păr oa de lup, cu 
ochii ca doi cărbuni aprinşi (Dlvr.) [vsl.
d y h a n i j e „răsuflare”].
ODIHOCA, DEHOCA (-00) 1. vb. tr.
Mold. Bueo'v. ® A tăia, a fărîma Ih 
bucăţi: am zărit pnişbrul Ist de şarpe, am 
vrut să-l omor, dar el s’a rugat să nu-1 dlhoc 
(ŞEZ.); am aliat un ţap rozlnd pe prispă şl l-am digitigrad. 
dihocat şl en (sa.) f ® A speti.

2. vb. refl. A se speti 
[lat. 'd e V o c a r e].

DIHONIE sf. f Ne-^ 
înţelegere,ceartă, vraj-' 
bă: mare — şl zarvă se făcu 
(CANT.); unii din boierii cel 
mari bagă zlzanll şl dihonia 
In popor (isp.) [ngr.].
ODIHQNIŢA (pî.-ţe)
Sf. D 0 h O t n i ţ ă, pă- 
corniţă, vasul în care 
se ţine păcura de uns ^ 
carul.

DIHOR sm. rrt;
® Aniinal mamifer, 
care seamănă cu jde
rul, şi care se vînează 
pentru blana lui; e
de coloare cenuşie-cafenie pe spinare, iar piep
tul e aJb (Martes foina) (@ 1819): vlnătornl zări 
printre Ierburi şl pietroaie (Âpăţina Imigăreaţă a nuni

(ODOB.) 11 ® —de oimp, — pntmos, animal din aceeaşi

Fig. 1817. 
Frunză digitată.

Fig. 1818. 
Membrul 

unui 
mamifer

Fig. i8ao. Dihor-puturos.

'DIGITAL adj. Ce ţine de degete: ■f-ajnilio. _ cu blana cafenie, care răsplndeşte un
— , socoteală pe degete [fr.] uNIvtfTsfTAT^AUteaîtJAi^eplăcut [Mustela pulorius) (I&J1820)

BiBLiOT5(;;4, centrală
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DU-
DIN

[vsl. *d y horii > slov. cl i h u r, rus. tlioru, 
ctc.]-

dijma, ODţijMA (pi.-mo) s/. Zecluială, dare 
anuală consistînd din a zecea parte din recolte [si.].
t DIJMAR sin. Cel ce Incasa dijma, dijmuitor:

ta arma‘«i'llor, multe blrlesc babele (pann).
t DIJMÂRIT sbst. Dare in bani ce se plătea o- 

dinioară, in Muntenia, pentru stupi şi rimători:
şl olerlt Pe lame n'am pomenit, De cind eram copil mic 

(TOC.) [dijmă].
DIJMUI, O DEJMUI (-uBocj 1)6. tr. A lua d 1 j mă: 

... voi, oilor, nu ştltl Că lupul totdeauna din turmă delmu- 
eşte (DON.).

DIJMUITOR sm. Cel ce strînge dijma [d i j - 
mui].

“DILATA (-lat, -latez) 1,. vb. Ir. © A Întinde, a lă^i, 
a lărgi, a umfla, a mări volumul: căldura dilată cor
purile; Convulsiv Ui strînge mina, lacom nările-şl dilată 
(vutH.) 11 © A mări, a lărgi o deschizătură.

2. vb. refl. A se întinde, a se umfla, a-şi mări 
volumul: toate metalele se dilată la căldură [fr.J.

“DILATABIL adj. 15 Care se poate dilata [fr.].
*DILATÂBILITATE sf. ]5 însuşirea pe care 

o au unele corpuri de a se dilata la căldură [fr.].
“DILATAŢIUNE, “DILATATIE, “DILATAM © 

sf. 15 Faptul de' a se dilata H ® .«a stomacului,
mărimea'volumului stomacului;—a inimel = iper- 
TROFţA pnMEi H ® / Operaţiune prin care se 
dilatează un orificiu 11 © 15 Mărirea volumului 
unui corp cu ajutorul căldurii, lără ca acel corp 
să-şi schimbe natura 1| ® 15 Coeiicient de —, creş
terea unităţii de lungime, do suprafaţă sau de 
volum a unui corp cînd temperatura creşte cu 1° 
G. [fr.].

“DILATORIU adj, n Care pricinueşte o ză
bavă, o înt’îrziere, o aminare; epre face să tărăgă- 
nească [fr.].,

“DILEMA (pi.-me) Sf. +■’+ Argument, raţionament 
care iniparte lucrul cu putinţă in două alterna
tive contradictorii şi care dovedeşte că, şi într’un 
caz şi într’altul, soluţiunea e aceeaşi [fr. d i - 
lemme].

“DILETANT sm., “DILETANTA (pi.-te) © Ama
tor, aniatiiare pasionată de muzică: se pitniaseră 
lingă Dlucl ca să asculte Irumoasele melodii ale junei dile- 
tente (i.-gh.) ţ] ® Pr. ext. Acela care se ocupă de un 
lucru, de o ştiinţă, de o artă, numai de plăcere 
[fr. < it.].

“DILETANTISM sbsl. Gust pasionat pentru 
muzică sau pentru o artă oare-care [fr.].
® DILI [-lese) vb. tr. A da.

“DILÎGENŢĂ, “dILIJENTA (pi.-te) sf. © Sîr- 
guinţă, silinţă, stră
danie II ® Trăsură 
mare care făcea odi
nioară .serviciul regu
lat între diferite lo
calităţi, transportînd , __
călători şi bagajele
lor (iH 1821); dllljenta J : -------
soseşte In sllrşlt ou a- F,e- l82T- Diligenja. 
proape trei ceasnri de Intlizlere (CAr.) ; a Inlllntat o dili
gentă de-a-dreptul Intre Ruşi şi Bucureşti iisp.i [fr.].

“DILUA (-luez) vb. tr. (© A subţia cu apă, mai 
adăugind apă *) ® <î A atenua; a o lăsa mai moaie 
[fr.]

“DILUIflAN adj. © De potop, ca do potop: 
ploi ~e H ® htjt^ Caro aparţine diluviului: nămol ~ 
[fr.].

“DILTJVIU (pî.-vii) sn. ® Potop H ® Depo- 
, zite de terenuri, de pietriş rotunjit prin rostogo
lire, din epoca cuaternară [fr. < lat.].

“DIMENSIUNE, “dimensie sf. (D întinderea 
unui corp într’o direcţiune determinată: cele
trei dlmensinni principale slnt lungimea, lătluieaş Înălţimea 
sauadtnclmea H ® Mărime; măsură: In creernl care 
ardea. Imagina sbedelnlnl lua nişte dlmensll ne mal 
închipuite (car.) [fr.].
ODIMERLIE, DIMIRLIE, DEHERLIE Motd. Bucov. 
Baniţă: se sule iute In pod şi scoboară de acolo... vre-o 
două dlmerlll de pasat. (CRg.) ; un cap sburllt şl mare cit o dl- 
mlrlle (GN.i ; bucuros tl-aş da o pătrare de lălnă, dară slnt

sărac şi In car am numai trei demerllKse.) [tc. d i m e r 1 i 
„de fier"].

DIMICA m- DUMICA.
“DIMICÂTpN sbst. Pînză de bumbac lustruită 

pentru căptuşrâlă [fr. d e m i - c o t o n].
DIMIE sf. Aba, postav de lină; dlmla este albă, 

loarte puţin se Întrebuinţează boltă negru sau roşu (ion.); 
haine de — groasă, tivite cu şiret de lină (Car.) [tc. d i m 1],

“DIMIGEANA sf. (p) = damigeana.
dimineaţa (pi.-oti) ţ. sf. Timpul de la ră

săritul soarelui pînâ la amiazi; de de vreme (în 
timpul dimineţii): s’a sculat de ziua bună de * se
cunoaşte; mal de'mai de vreme'(în timpul di
mineţii); cine se scoală nţal de acela e mal mare; 
bună dimineaţa, urare ce se adresează cuiva dimi
neaţa.

2. dimineaţa adv. în timpul dimineţii.
i>. bena-dimineaţa sf. A Motd. = zorele-pi- 

TicE [lat. 'demanitia].
■ DIMINECIOARA (pi.-re) sf. dim. DIMINEAŢA: 

11 vedea pornind călare de la ctmp <s.-ald.).
'DIMINUA (-nuez) vb. tr. şi refl. A (se) micşora; 

a (se) împiiţ’ina, a scădea [fr. < lat.].
“DIMINUTIV adj. şi (pi.-ive) sn. A? Se zice de 

un cuvînt format prin adăugarea unui sufix care-i 
modifică sensul, arătlndu-1 că e mai mic decît lu
crul sau fiinţa pe care le reprezintă cuvîntul pri
mitiv: picioruş e .~ul Iul picior; Işl cumpără moşloare, vitl- 
şoare şl alte -~e de acestea (ŞEZ.); sufix SUfiX care mic
şorează înţelesul unui cuvînt [fr.].

“DIMINUŢIUNE Sf.Micşorare, împuţinare [fr,]. 
O DIMIRLIE m- DLMERLţE.

DIMON sm. © Demon, diavol, drac; piei, di- 
mone, uclgă-te-ar crucea I (dlvr.) H ® ([') Om afurisit, 
îndrăcit: —'Ul de dascăl are de gind să ne omoare dsp.i 1] 
® 0 Copil răutăcios, drac de copil; •«'ii de copii nu 
l-an dat nlol acolo pas (sad.) [ngr.].

“DIMORF adh. © Si Care se poate cristaliza 
în două forme diferite: suiiui eH ® ^ % Care 
are două forme diferite [fr. d i m o r p h e],

“DIMORFISM sbst. Proprietatea corpurilor 
diniorfe [fr.].

dimpotrivă rr ÎMPOTRIVA.
dimpreună iw împreuna.
.DIN prep. Arată; © Punctul de ple

care dintr'un loc, dintr’un spaţiu inchis sau li
mitat: a Ieşi —' odaie; a pleca —' oraş, din tară; a picat 
cer; a sftrl * iac In put; a umbla *' loc * In loc; a trece 
-.■mină în mină ţj ® T i m p u 1 d e c î n d începe: 
— zi In zl, — copilărie, — tinereţe, — născare H ®Lu
cru 1,materia din care e făcut ceva: o făcut — 
bucăţi; lemn tare H © Cauza:—, pricina Iui; — 
vina mea; — nebăgare de seamă —intlmplare; s'au luat —■ 
dragoste; a murit -. facere H® Instrumentul: 
a da —' umeri; a ointa —■ vioară; a aice —■ f luer; a scrişni — 
dlnti; a sorbi — ochi 1| ® Un Înţeles partitiv: 
unul — ei; o parte — casă; a scurta — cale H ® M O - 
d U 1: a cunoaşte — vedere; o ştiu— auzite; a prinde — 
sborli ® Se Inlocueşte mai adesea prin dintr, dinaintea 
lui un o, al (a, al, ale), a pronumelor personale etc: 
dintr'un ( -- din un), dintr’o (= din O), dlntr’al mei, 
dintr’insui ( = din dînsul), etc.; neapostrolat, dintru 
se întebuinţează ureori în loc de din: dintru afint 
lăoaşul tău (VLAH.); vin tinerii dintru alte ţări spre învăţătură 
(C..RAD.) şi locuţiunea dintru ’ntiiu, la început, în 
primul rînd [de -|- în > t deln, den].

“DINA sf. 15 Unitatea de forţă în sistemul C. G. 
S.: dina este forţa care Imprimă unei mase de 1 gram o 
acceleraţie de 1 cm. pe secundă [fr. d U n e].

DINAFARĂ tr AFARA.
“DINADINS •*- ADINS.
DINAINTE 1. adv. şi prep. {corntr. cu geniliviil], 

© în faţă, din faţă: nu sta —a focului; numai scintel 
ml s’au făcut pe dinaintea ochilor (CRG.) ; lucrul s’a petre
cut —a a trei martori H ® înainte (de vremea do 
acum) sau de mai apoi: ti-o spun —, ca să ştii ce ai 
de făcut; cel —a noastră aveau alte obiceiuri H ® Care 
Stă (stătea), care este (era) înainte: cei de pe uimă 
va fi oa şl cel —.

2. Sf. Partea dinainte (a unei cămăşi, a unei 
bluze, etc.): scoate... scurtelclle... ale ou dlnalntlle de 

P.) [ :‘vulpe I (Jip.) [ded- înainte >î denalnte].
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•DINAM sm. ‘(5 Sistem de forţe format dmtr>- 
un cuplu şi altă. forţă perpendiculară planului 
cuplului: orl-ce sistem de Ior(e aplicate unnl corp solid 
e eohlvalent. cu un [fr.].

•DINAMIC adj. 1. Privitor la mişcarea consi
derată in raport cu "forţele care o produc: lortâ ~a.

2. •dinamica ef. 15 ± Partea mecanicei care stu
diază mişcările în raport cu forţele care le produc 
[fr. dynamique].
•DINAMISM sbst. Sistem filosofic care atri- 

ime materiei forţe vii şi active [fr.].
•DINAMITĂ (pl.-te) sf. Materie explosivă al

cătuită dintr’un amestec de nitroglicerină cu di
ferite substanţe poroase, ca nisip mărunt, cără
midă pisată, etc.; e foarte întrebuinţată la ex
ploatarea minelor şi carierelor [fr.].

DINAMITAR (D) sm. Gel ce se serveşte de 
dinamită 'spre a distruge clădiri, spre a o- 
mori, etc.: Cs-ml posd mls de O'Donlran şl de totl dina
mitării dld lume! (I.-gh.).

•DINAMO sm. invar, sau'
(pl.-molii) sn. Guvînt
prescurtat din (maşină) di- 
namo-eieotrică şi însemnează 
o maşină de inducţiune pro- 
ducînd un curent electric şi 
în care cîmpul magnetic e 
format de electro-magneţi 
(U 1822) [fr.].

• DINAMO - ELECTRIC Fig. 1822. Dinamo. 
adj. sw DINAMO [fr.].
•DINAMOMETRIC adj. 

mometru [fr.].
•DINAMOMţlTRU (pl.-tre.) sn.

Instrument cu ajutorul căruia 
se'măsoară puterea unui om sau 
unui animai, forţa unui motor, 
etc. (H 1823) Ifr.]. .

DINAPOI adv. şi prep. {conslr. 
cu genitivul). în, din partea care 
e înapoi, care se află înapoi, din- 
dădărăt: unui sta dinainte şl altul 
— ; partea —; se aşeză —a mea [d e -f- 
înapoi > t denapol].

DINAR sm. ® 'Veche monedă 
romană de argint care valora la 
început zece, apoi şaisprezece aşi 
(H 1824) H ® Veche monedă fran
ceză de argint, de aur sau de ara
mă II ® t Veche monedă de aramă, care circula 
în Ardeal, valorînd, 
la Început, a zecea, 
mai tîrziu a o suta 
pînă la a treia suta 
parte dintr’un fiorin
crăiesc; alt dinar, de ____
o valoare necuno-
SCUtă, circula, în tim- Flg. 1824. Dinar roman, 
purile vechi şi în 
Moldova (îl) 1825) t ® în Ser
bia, monedă de argint, de

1 Privitor la dina-

Fig. 1823. 
Dinamometru.

Fig. 1825. Dinar unguresc al lui 
Matei-Corvin,

Fig. .1826. Dinar 
sîrbesc.

valoarea unui leu (înainte deA războiui mondial) 
(®1 1826) [ngr.]t
•DINASTIC adj. Privitor ia o dinastie, partizan 

a dinastiei domnitoare ,[fr.].
•DINASTICISM sbst. Devotament pentru di

nastie [dinastic].
•DINASTIE sf. ® Succesiune de principi, regi, 

împăraţi, etc. din aceeaşi familie, cari au domnit 
într'o ţară H ® Familia domnitoare [fr.].

DINĂUNTRU adv. Gare se află înăuntru 
[de -I- înăuntru].

Te din
DINCOACE adu. ® Gare se află încoace, de Q|N. 

partea asta: dejiaipaţi H ® Mai adv. de timv 
Mai în spre timpurile noastre, mai aproape de
noi: noi nu sintem de pe cind poveştile, ol stntem mai — cu 
vre-o douA, trei zile (dam.) [de-l-încoace].

DpiCOLO adv. ® De partea cealaltă: ~ de Du
năre; rare-ori mai vezi clte o căruţă cu drumeţi, ce merg —
(IRO.); umbla de colo plnă —' şl astlmpăr nu-şl mal găsea 
MSP.) m- AŞA H ® Trans. — de an, anţărţ [de -t- în
colo.

DINCOTRO adv. Din care parte, din care di
recţie: mulţimea de oameni s’au împrăştiat île-care — au 
venit; <sa.) —' bate vintul! — se aude bubuitul! [d e -|- în
cotro].

DINDĂRĂT adv., dindArAtul (constr. cu ge
nitivul) prep. în, din partea care e Uidărăt, (lina- 
poi: In partea »■; ~ul zidului [d e -1- 1 n d ă r ă t].

DINDATĂ adv. îndată; ~ oe, îndată ce [d e -f- 
îndată].
O DINEAOREA ~ ADINEAOREA: chiar mal — s'au
dus' (CRO.).

•DINEU (pt.-euri) sn. ® Prînz, mîncarea de la 
amiazi îf @ Mîncarea, masa de seară t ® Bucatele 
ce se servesc la una din aceste mese H ® Masă 
mare, ospăţ [fr. d î n e r].
O DDSTGĂ = DE lJngA.
O DÎNIOAREA ' ADINEAOREA: din dragostea cea 
mare de mal —, iml venea acum să le string de glt (Cro.i .

DINLĂUNTRU ew înAPNTRD.
*DINOSAUR(US) sm. Gen de reptile fosile, 

din epoca ’mezozoică, de o mărime uriaşă, care 
se ţineau mai muit pe picioarele dindărăt, spriji- 
nindu-se pe o coadă 
puternică; acest gen 
cuprinde megalosau- 
rii, ihtiosauriişiigua-Ş; 
nodonii [fr.].

*DIN OTERIU(M) 
sm. jiA Mamifer fosii 
de genul elefantului, 
de o mărime uriaşă, 
care avea doi fildeşi 
îndoiţi la falca de jos 
şi mai multe măsele; 
trăia şi prin ţările 
(H 1827) [fr.].

DINSPRE sw Înspre.
DINTE sm. ® Fie

care’ din oscioarele în
fipte In fălcile omului 
şi ale multor animale ca
re servesc ca organe ale 
masticaţiunii, ca arme 
de atac sau de apărare 
(11 1828-1830): a-1 ere- 
9te, a-1 cădea, a scoate un 

a-1 dorea dinţii; dinţi 
de lapte, cei dintliu dinţi 
ai copilului, în număr de 
20,cari cad perind pînă Fi l828 
la vîrsta de 7 ani şi în Dinte, 
locul cărora cresc alţii; C.Coroană, 
dlntl artUlciall, dinţi lalşl, -R; Rădâ- 
nume dat dinţilor puşi cina- 
de dentist, spre a înlocui pe cei ce Smait. - F. Fii- 
lipsesc; ©: a tăia ca dinţii babei, a nu def-“,p- P“lp?' 
tăia de loc, a nu li ascuţit, a avea _Arter™-nv 
ştii-bituri [vorb. de uneltele tăioase); vină.-N. Nerv.
© ®: a soare cn dinţi, se zice eînd se 
arată soarele pe cer pe un gei straşnic;—mai
aproape dinţii decit pă- M • c 1 c - M
rintii, ne pasă mai 
mult de noi decît 
de alţii; ochlu pentru 
ochlu, — pentru —, se
zice de o răzbunare 
egală cu suferinţa 
îndurată; a-şl lua 
Inima In dinţi, a-şi I- Falca de sus,

A  ÎV/T ' Ăf N o as 1 AS n

Fig. 1827. Dinoterium.

noastre miocenăepoca

Fig". 1829. Dinte 
^Secţiune).

C. Coroana.— 
G. Gîtul. —R. 
Rădăcina.—S. 
Suprafaja co
roanei. — Z.

M'

_Fig. 1830. Dinţii omului,
__  _ _ ‘de sus. II. Falca de jos.

face curaj'a'se hn- M.'M'. Masele mari.-mm'. Masele 
bărbăta; a se scobi c'- Canm.-I.I . Ine.s.v).
In dlntl de un luorn, a-şi lua nădejdea de a mai că-
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DIP

Fig. 1831. Fig. 1832. 
Din tele-d racul oi.

DIN-Păta un lucrui a fi silit să renunţe la ceva; m-
1 CAL, STREPEZI ţ[ © fţ** Pt. ana\. Vîrf, colţ ascu

ţit; dlntll pieptenului, ferestr&ulul: 
dlntll unei roate dlntate; dinţii 
unei frunze 1| © ^ DINTELE-
calului sau PO
RUMBUL -DINTE- 
DE-CAL, varieta
te de porumb 
■de origine ame
ricană, ale cărui-'feŞ^ 
boabe au la vîrt v,- 
un şănţuleţ ca 
mişuna de la. 
dintele calului 
(d 1831); din
tele-DRACULUI.e
plantă ierboasă 
cu gust de piper, 
cu flori albe, 
roşii - purpurii DinteTe-cafului. 
sau verzui, nu
mită şi ,.iarbă - iute” „ iarbă - roşie”, ,,piperul 
-bălţii” sau ,,piperul-broaştei”; creşte prin locuri 
umede, prin mlaştini,bălţi sau pîraie (Polygmum 
hydroviper) (d 1832) [lat. den temi.

DINTlIU Hi- ÎNTllU.
DINTRE ew INTRE.
DINTREG tr INTREO.
DINTRU M- DIN.
DiNŢARsw. ® # Unealtă culcare se 

îndreptea’ză dinţii ferestrăiilui (ig]
1833) H ® pi. ^ Un fel de grătar ce se 
pune în dreptul scocurilor morii, spre a 
opri murdăriile ce vin pe apă (dam.k 

DINŢARIT sbst. Plată pe care 
aveau obioeiu s’o 1 ceară Turcii de la 
creştinii'cari i-au ospătat, ca despăgu
bire pentru ostenirea dinţilor; de 
aci, tron.: mtncaţl. tot plăcinte şl găini 
fripte, Iar la urmă vă plăteşte şl^ol (CRG.)
[după tc. diş-parasî „bani dc Fl^-. l833- 
dinţi”]. Dlnfar-

DINŢAT adj. ® Gu d i n ţ i, cu marginea 
crestată în formă de dinţi: roată 
"ă (i®j 1834) H © aîs Gu scobi
turi sau săpături în formă de dinţi 
H ® A Se zice despre frunzele ce 
au marginea crestată; frunză»* (d 
1835).

DINŢIŞQR Sn. dim. DINTE: ma
ma balaurului ascuţea

Fig. 1834. 
Roată 

dinţată.

Fig. 1835. 
Frunză 
dinţată.

CU' o pilă »11 el cel 
Irumoşi.

DINŢURA = 
djturA ®.
ODINVM - DA- 
NAM, DINUM-DA- 
NUM sbst.Trans. Chef 
cu mlncări şi bău
turi şi cu mare vese- 
lie: ^ pun la mlncate, 
al băute, la dlnum-da- 
namtRET.); acolo era mare dlnum- 
danum, oepăţ mare, nuntă îm
părătească (RET.) [ung. di
no m d â n 0 m];

DINUNTRU sw Înăun
tru.

Dipc sbst. A © Plantă 
ierboasă, cu flori roşii-vio- 
lete, dispuse în capitule 
ovale; numită şi „fioarea- 
florilor1’, „ghioc”, „sglă- 
voc” sau „snţoc” (Cen- 
taurea phrygia) (d 1836)
H ® = albAstritA H © =
SOLAVOC ®.

‘DIOCţîZA (pî.-ze) sf. Fi 8 6 Di 
© t Diviziune administra- s- 3 ■ 
tivă a Imperiului roman sub Constantin cel Mare 
t ® Trans. dieoezA Eparhie, întindere a uneî

Fig. 1837.' Diplă.

ţărî adrninistrate, din punctul de vedere religios, 
de un episcop [fr. < germ. D i o z e s e].

•DIOCEZAN, Trans. diecezan adj. saţ De diece
ză, privitor lâ 6 dioccză [fr. < germ. d i o z e s :t n]. 
ODIOCHIA... ev DEOCHIA...
*DipiC adj. A Se zice despre plantele care au 

florile'mascule pe o tulpină, iar cele femele pe altă 
tulpină [fr.].
•DIONIZIAC 1. adj. ^ Privitor la Bacchus.
2. "DIONIZIÂCE s/. pl. Sărbători care se prăznuiau 

în Atica în onoarea luî Bacchus [fr.].
•DipPTRIG 1. adj. B Care se întemeiază pe 

aplicaţiunea îegilor refracţiunii luminii: telescop —.
2. • diqptricA sf. Partea “fizicei care se ocupă cu 

studiul refracţiunii luminii [fr.].
•DIOPTRIE s/.*B ® Unitatea de putere a len

tilelor sau s’istemelor optice; puterea unei lentile 
a cărei distanţă'focală este de 1 nj. 1] © 1? Pu
terea lentilelor ochelarilqr [fr.].
•DIORAMA (pi.-me) sf. Tablou zugrăvit pe o 

pînză de'mare dimensiune, întinsă pe un plan 
vertical, şi primind lumina de , sus; spectatorii, 
aşezaţi în Intunerec, îl văd printr’un fel de coridor 
Întunecos, şi par a avea, în faţa lor un peisagiu 
real: In tlmpnl lui Caragea veni, pentru prima oară, un 
Întreprinzător de », şi clădi un teatru de sclnduri (fil.) [fr.]. 
ţDIORIE sf. rt Termen de plată: vrei să-ţi plă

tesc acum... sau să*ţi lac zapis cu » 7 (ne.) [ngr.].
•DIORIT sbst. Rocă alcătuită aproape nu

mai din feldspat şi amfibolit [fr.].
ODIP-CE cmj. Maram. De ce [d (r) e p (t) - c e]. 
•DIPETAL adj. A Se zice despre corola care 

are două petale; format din două petale [fr.]. 
ODIPLA, dibla (pi.-le)
sf. ® Olten. Tfans. JVioară:
de frică, s’au pitulat !n dip1a 
unul lăutar (pamf.) ; bărbaţii... se 
veseleau cu dotările cimpoaielor... 
şl cu diblele lăutăreşti (odob.) ^
© Trans. Jucărie care imită arcuşul şi vioara (H) 
1837) [comp. srb. d i p 1 e „cimpoiu”]. 
ODIPLAŞ sm. Trans. J Cel ce cîntă din diplă, 
lăutar.

’DIPLEGIE sf. f Paralizie a membrelor, de 
amîndouă părţile corpului [fr.].

•DIPLEE sbst T Sistem telegrafic care permi
te să se transmită simultan două depeşi pe acelaşi 
fir şi în acelaşi sens [fr.].

•DIPLOMA (pi.-me) sf. ® Hrisov, sinet H © » 
Act semnat de la o Universitate, de la o Facultate 
sau de la o şcoală specială, prin care se conferă 
un grad în învăţămîntul superior: » de bacalaureat, 
de licenţiat, de doctor, de inginer, de avocat [fr.].

•DIPLOMAT, -ATA 1. adj. şi sm. f. t- Care a 
obţinut o diplomă: eiev(ă) »(ă) a Şccalei de Beie-arte; 
un » al Şcoalei de Poduri şi Şosele.

2. sm. ® Cel însărcinat cu o funcţiune di
plomatică sau care se ocupă de diplomaţie H 
® (F.. Om fin şi şiret.

3. adj. O Care se pricepe bine în diplomaţie: 
un ministru » [fr.].
•DIPLOMATIC adj. Ce ţine de diplomaţie; 

agent »i corp », ambasadorii şi miniştrii străini 
acreditaţi pe lîngă o putere [fr.].

•diplomatica sf. Arta de a descifra hri
soavele vechi, de a verifica autenticitatea lor, 
etc. [fr.].

•DIPLOMAŢIE sf. ® Ştimţa raporturilor in
ternaţionale, a interesele Statelor între ele II © 
Relaţiunile dintre State întreţinute prin amba
sadori sau miniştri plenitpotenţiari ţ[ © Perso
nalul ambasadorilor 1| ® © Manopere abile îri 
viaţa privată comparate cu acelea ale diploma
ţilor: cita» n'a întrebuinţat el, la oumpicătoarea asta! 
(BR-VN.) [fr.].
•DIPLOPIE Sf. f Turburare a vederii care 

face să se vadă obiectele duble [fr.].
•DIPOD adj. yt; Care are numai două picioare 

[fr.]. '
ODIPT adv. Maram. Pentru [d r e p t]. 
•DIPTER1 ţ. adj. % Cu două aripi; insectă 
2. (p/.-ere) sn. Insectă cu două aripi şi ou gura
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prevăzută numai cu un organ pentru supt, pre
cum e musca, ţînţarul, etc. 1838) [Ir.].

Fîg. 1838. Diptere.
A. Musca. —I. Larvă. a. Crizalidă. 3. Insectă perfectă. 
4. Picior, 5. Abdomen. 6. Aripă B. Ţinţăr. — i. Ouă. 2. 
Crizalidă. 3. Larvă. 4. Insectă perfectă. 5. Picior. 6. ftripă. 

7. Antene. 8. Abdomen.

•DrPTER2 (pJ.-ere) sn. aîsi Templu, la cei vechi. 
Înconjurat^ cu două 
şiruri de coloane 
care lormau ca două 
aripi la dreapta şi 
la stingă lui ([ăj 
1839) [fr.].
•DIPTICE sf.pl.

© ^ Două tăbliţe, 
prinse cu balamale, 
care se deschideau 
ca o carte, şi In 
care se Înscriau numele consulilor şi magistra
ţilor mai de seamă (i®| 1840) II ® Registre în
trebuinţate odinioară de mănăstirile şi biseri
cile din Occident în care se înscriau, ca într’un 
pomelnic, numele binefăcătorilor şi ale episcopi- 
lor [fr.].
ODIBÂDICA = DERETICA.
.ODIRECI sm. pl. f£B Stîipii pe care se sprijină 
streaşină bordeiului [tc. d i r e k]. 
t DIRECLIE sf. (g) Veche monetă de argint, bă

tută în Spania, pe care

..............;;................ ]|WSm
Fip. 1839. Dipfer.

Fjg. 1840. Diptice. Fig, 184T. Direclie.

erau reprezentate două columne (columnele lui 
Hercule); circula în ţară în vremea lui Garagea 
şi valora (după Filimon) 12il2 piaştri ([hi 1841)
[tc. d 1 r e k 11 „cu stîlpl”].
•DIRECT 1. adj. © Drept, care merge în linie 

dreaptă', care"nu face cotituri sau ocoluri t © dfetA.
Tren care merge Ia destinaţie fără a se schimba 
vagonul 1f ® Fără intermediar, nemijlocit: comn- 
nlcatlune ; corespondentă ; actlnne *ă T| ® 0 Atac *, 
care merge de-a dreptul la persoană sau la lucru H 
® Formal; dovadă .»* 1| ® a? Complement ■»•, care 
completează înţelesul unui verb activ şi stă tot
deauna în cazul acuzativ; mod--, indicativul H 
© Discurs care se presupune a fi rostit de per
soana însăşi; stil-»', cînd autorul exprimă el în
suşi gîndirea sa f ® fu Conatrnctiune ~â, construc- 
ţiune în care subiectul, verbul şi complementele 
sînt aşezate în ordine logică, după normele fireşti 
ale vorbirii © indirect.

2. adv. © Drept, de-a dreptul, în linie dreaptă K 
® Fără înconjur, fără ocol: a merge-' la ţintă T|
® Cu totul, de tot: —- împotrivă t ® Nemijlocit, 
fără intermediar [fr. < lat.].
•DIRECTIVĂ (pî.-ve) sf. Totalitatea regulelor 

de urmat Intr'o lucrare, într’o îijtreprindere [fr.].
•DIRŞGTOR sm., directoare (pl.-re) s/. Acela, 

aceea care dirijează, care conduce o întreprindere,
L A. Candrea.— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 417

O administraţie pubică, etc.:-» de «coală;—ni in- 
vătămlntulnl secundar; —ul fabrice! [fr.].

•DIRECTORAT (pl.-ate) sn. ® Funcţiunea de 
director H ® Timpul cît durează această func
ţiune [fr.].

•DIRECTORIAL adj. © Ce ţine de direc- 
toriu, ce emană de la directoriu: putere -4 ® Ce
ţine de o direcţiune, de un director [fr.].

•DIRECTORIU sbst. ® O Consiliu însărcinat 
cu o direcţiune publică i] ® J Consiliu compus 
din cinci membri căreia constituţia anului m 
(1795) li încredinţase, în Franţa, puterea execu
tivă (1795-99) [fr. directoirej.

•DIRECŢIUNE, •DIRECŢIE sf. © Faptul de a 
dirige, de a conduce, conducere; direcţiunea afaceri
lor ^\ ® Administraţiune: —a unui stabiliment; —a ge
nerală a poştelor 1 ® Funcţiunea de director ţ ® A- 
tribuţiunile, întinderea unei direcţiuni t ® Bi
roul şi reşedinţa unui director D ® Partea către 
care este îndreptată sau se îndreaptă o persoană 
sau un lucru K © 15 Sensul în care lucrează o 
forţă ţ| ® Wr Mecanismul care permite cîrmirea 
automobilului [fr.]. 
t DIREGÂTOR... wm- DREOATQR... 
t DIREGE =' DRESE.
O DIREGI sm. pl. = DiREci. 
t DIREPT... = DREPT...
t DIRES 1. adj. p. DIRESE = DRES: răchlnl Insă 

era 9I ei s’an îmbătat cuc (ss.).
2. (pî.-ese) sn. t Document, hrisov, act vechiu 

emanat de la Domn sau de la o administraţie pu
blică : an... trimis... «1 —, ce-1 zio el atlserlt, de domnie ne
schimbată, lui «1 seminţiei lui (m.-cost.i.

3. sbst. t Faptul de a d(i)rege, dres: —m borşu
rilor II tac numai gospodinele bune (şez.)
O DIRESALĂ Sf. © Mold. X Mlncare lichidă d i - 
r e a s ă cu smîntlnă sau cu alt ceva bun: diresaia 
e o mlncare de trnpt "1 ® Băn. Apă sărată în care tăbă- 
carul lasă să se moaie pieile, după ce le-a curăţit 
de păr tuba.) [d i r e s]'.

DIRETECA, DIRETIOA •*- DERETICA.
•DIRIGE P*- DIRIJA-
•DIRÎGENT1. adj. © Care dirige, care conduce, 

care are principala conducere; ministru —; clasele —e 
K ® ii Profesor — profesor însărcinat cu suprave
gherea disciplinei unei clase.

•I. sm. © gş Conducător al unui oficiu postai 5 
@’t- Profesor dirigent II ® J Cel ce conduce un 
cor sau o orchestră [fr. d i r i g e a n t]. 

•DIRIGINTE = DIRIGENT.
•DIRIGUI ew- DIRIJA-
•DIRIGUiTOR sm. Care dirijează, care con

duce, conducător; intelectualii slnt... inspiratorii, —11 
opiniei publice ccar.i [dirigui].

•DIRIJA (-ijez), 'DIRIGE (-ig), ✓ 'DIRIGUI (-ueso) 
1. vb. tT. '© A îndrepta: a-şl — privirile, paşii spre un 
Toc t ® ® A călăuzi: numai interesul 11 dirijează • 
® A conduce, a administra: — o şcoală, lucrările 1| 
® A îndruma, a povăţui: dac’ai voi să mă dirigui, 
să-mi desvoiţi spiritul (alecs.) 1] ® J A conduce un cor 
sau o orchestră.

2. vb. ref . A se îndrepta, a se îndruma [fr. 
dfriger].

•DIRIJABIL adj. şi (pl.-iio) sn. Se zice despre 
un balon 'care poate li dirijat, cîrmuit, îndreptat 
în direcţia voită: balon—, balon cu cîrmă [fr.].
•DIRIJOR sm. J Cel ce dirijează un cor sau o 

orchestră'[d i r i j a].
O DIRIP prep. Trans. © Pentru II 
® In d'reptul, în faţa [d i r e p t].
O DIRMEA, DERUEA (pl.-mele) sf. 
es Brohoa'dă de pînză albă pur
tată pe cap de ţărance sau cu 
care-şi înfăşoară capul or^şencele 
cînd deretică prin casă (laj 1842)
[tc. d (e v) a r m ă].

DIS rm- DISDEDIMINEATA .
O DIS-... = DES-... Fl’e- 184a. Dînner.
O DISAG(Ă) DESAG(A).

DISC1 (pl. -curi) sn. sâ ® Taler de aur sau dc 
argint pe care se pune sfîntul agneţ; t niscos
(|g| 1843): preotul, plecat cu faţa In jos, pune mieluşelul

DIP-
DIS
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QIS-ne discos (VOR.) f ® Taler cu care se umblă în bi- 
rjio serică spre a primi ofrandele în bani [ngr. îi'oxoţ, 

vsl. d i s k (o s) ă].
‘DISC2 (pl.-ourl) sn. ®

^ Placă ^ea de metal, 
de formă circulară, pe 
care atleţii se exercitau, 
în vechime, s’o arunce la o 
mare depărtare K © Nume 
dat, în genere, unui corp 
solid, subţire, de formă 
circulară, avînd două su
prafeţe paralele (iH 1844)
K © ☆ Suprafaţa 
vizibilă a soare-

i'ig. 1843- 
Disc(os)

lunii

1 VDibere

Fig. 1846. Discul lui Newton.

Fig. 1845. 
Disc.

uriaş de T&pale (BR.-vn.) ® dBiii Placă rotundă, albă
pe o parte şi roşie pe cealaltă, care arată dacă 
linia de cale ferată e liberă sau nu (1) 1845) H 
© 15 '-ni Iul Newton, aparat prevăzut cu un disc 
împărţit în 7 sectoare colorate în ordinea în 
care se urmează feţele curcubeului: Invirtirea 
repede a acestui disc 11 face să apară de coloare 
alburie (U 1846) ţ ® J Placă de gramofon 1f © 
4 Nectar în formă de inel în jurul pistilului la 
unele flori ([ă| 1847) [fr.].

’DISCERNAM|NT (pl.-minte) sn. © Faptul de a 
discerne; deosebire H © Facultatea 
de a deosebi, de a judeca lucrurile 
bine, cu mintea sănătoasă [fr.].

‘DISCERNE (-cern) vb. tT. ® A 
deosebi (prin alegere) un lucru 
de altul, a alege, a distinge ţ © 
Avedealimpede,a judeca bine [fr.].

‘DISCIPLINA (-Inez) vb. tr. A 
forma, a învăţa, a supune pe cineva 
la nişte regule hotărîte, a obicinui 
pe cineva să se supună, a aduce Fie- ts-)?. 
la ascultare [fr.j. Discul unei rion.

‘DISCIPLINA (pî.-ue) sf. ® Creştere, educa- 
ţiune, instrucţiune K © Regulă de purtare co
mună şi datoriile profesionale impuse membrilor 
unui ordin, unei corporaţiuni: Oonsiiim de ~ ai avo
caţilor 1f ® » Orînduiala care domneşte într’un 
stabiliment de instrucţiune D ® Jt Reguli stricte 
observate în armată, raportul dintre şefi şi sub
ordonaţi: disciplina militară [fr.]. 
‘DISCIPLINABIL adj. Uşor de disciplinat

[fr-].
‘DISCIPLINAR adj. Ce ţine de disciplină; 

pedepse ~s, acelea care privesc greşelile contra dis
ciplinei şi care sînt aplicate de consilii speciale 
în fie-care (3orp sau de curţi superioare [fr.]. 
‘DISCIPLINAT adj. p. disciplina. Supus la

disciplină: şcolari bine disciplinaţi © NţmiSCI-
plinat.
‘DISCIPOL sm. ® Cel ce primeşte de la altul 

învăţătură ţf © Cel ce adoptă doctrinele unui 
maestru, continuă şi propovădueşte opera acestuia: 
crezi că te-aş II ales de — al meu, de nu te ştiam vrednic 
şl adine P (Emin.) [fr. < lat.].

‘DISCOBQL sm. ^ Atlet sau luptător la Grecii 
cei vechi care se îndeletnicea să arunce cu discul 
(H 1848) [fr.].

‘DISCONTINUARE sf. Precurmare, încetarea 
uneiucrări pentru' cîtăva vreme [fr.].
‘DUScontinuitate sf. Lipsă de continui
tate [fr.].

Fig. 184a. 
Discobol.

Fig. 1849. Straturi 
discordante.

‘DISCONTINUU adj. Care prezintă disconti
nuităţi [fr.].

‘DISCONTO sbst. V =
SCONT [germ.].

‘DISCORDA (-dez) 1. vb. 
tr. J ® A desacorda K © ®
A pune în nepotrivire, în desa- 
cord.

z. vb. inlT. A fi discordant.
3. vb. refl. A se desacorda: tronc 1

s’a dlscordat ghitaraI (ALECa.) [fr.].
‘DISCORDANT adj. ® Care nu 

se acordă, car'e nu se potrivesc în
tre ele: caractere, oplnlunl. Colori *0 î[
© J Lipsit de armonie, nearmo- 
nios: un vuet surd şl bun de stricat 
nervii cel mal solizi (SN.); ®: singura 
notă şl supărătoare... este dascălul < 
din strana dreaptă (vlah.) ^ ® 1
Straturi ~e, pături geologice care nu 
sînt paralele între ele (01849) [fr.].
‘DISCORDANŢA (pl.-ţe) Sf. ® 

Delectullucrurilorcenu sînt 
în acord între ele, ce nu se 
potrivesc unul cu altul, ne
potrivire : discordanţa caractere
lor, colorilor Ş| © J Lipsă de 
armonie, de acord, nearmo- ţ, .. 
nie: discordanţa vocilor, Instru- văii 
montelor ţ[ ® .aHA Felul cum 
sînt aşezate straturile dis
cordante [fr.].

‘DISCORDAT adj. p. disoorda. Desacordat,
neacordat: Clnd, bolnavi, suspină barzii pe-a lor lire —e
(VLAH.i.

‘DISCORDIE sf. ® Neunire, desbinare, vrajbă, 
neînţelegere gravă între două sau mai multe per
soane II ® â Zeiţa învrăjbirii; mărul -«'ei, pricina 
gîlcevii, învrăjbirii (aluziune la mărul pe care 
Discordia l-a aruncat între zei, cu inscripţiunea 
„celei mai frumoase” şi care a fost pricina certei 
dintre Junona, Minerva şi Venus şi a deslănţuit, 
ca urmare, războiul Troii) [lat.], 
t DISCOS iw DISC1®.
‘DISCREDIT sbst. Pierderea sau scăderea cre

ditului, trecerii de care se bucură {vorb. de per
soane sau de lucruri) [fr.].
‘DISCREDITA (-itez) 1. vb. tr. A face să cadă 

in discredit, a defăima: întrebuinţează toate mijloacele 
pentru a-l <«>' In ochii poporului (i.-gh.)-

z. vb. refl. A-şi pierde creditul, trecerea [fr.].
‘DISCRET adj. ® ± Cantitate-^â, care se com

pune din mai multe lucruri diferite unul de altul H 
© ® Cu măsură, cu băgare de seamă, cumpătat 
în vorbele şi faptele sale; un omcare ştie să pă
zească taina ce i s’a încredinţat, cu lacăt la gură 5 
© ® Care se păzeşte să atragă prea mult aten
ţiunea, care caută să nu bată la ochi, abia simţit, 
abia văzut (vorb. de lucruri): clteva felinare de hlrtle 
colorată... Împrăştiau o lumină (vlah.) © INDIS- 
CBţ!T [fr.].

‘DISCRţlŢIE iw dISCRETRINE.
‘DISCRE'ŢIONAR adj. rt Putere »ă, faculta

tea dată unui judecător de a da sau a lua hotărîri, 
în unele cazuri, după aprecierea sa personală [fi'.j.
‘DISCREŢIUNE, DIBCRFITE sf. ® Rezervă, 

cumpătare, băg’are (ie seamă în vorbe şi în fapte:
Manea era un om de mare probitate şl » (i.-gh.) IHI © IN- 
DISCRBTI(ţTN)E n © A pune la <«-a cuiva, a-se lăsa CU 
totul în voia hotărîrii, judecăţii cuiva, cu privire 
la soarta sa: a ii la ~a cuiva, a depinde (ie voinţa, 
de bunul plac al cuiva, a fi Ia cheremul cuiva ţ[ ® 
La-', cît vrea, cît pofteşte, din belşug [fr.].

‘DISCULPA (-cuip) vb. tr. şi refl. tft A (se) des- 
vinovăţi, a arăta că nu e vinovat, că n’a făcut 
greşaJa ce i se impută [fr.].

‘DISCURS (pf.-euri) sn. Vorbire înaintea pu
blicului său a unei adunări constituite asupra 
unui subiect special, cuvîntare: a ţinea un » po
ntic [fr.].

‘DISCURSŢV adj. +‘+ Care deduce prin raţio
nament o propoziţie din alta [fr.].
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•DISCUTA (-out) vb. tr. A desbate, a cerceta 
cu de-amănuntul o chestiune şi a spune totul In 
favoarea sau împotriva ei [fr.].

•DISCUTABIL adj. Ce poate fi discutat TIU 
© nşîdisctjta'bil, indiscutabil [fr.].

•DISCUŢIUNE, •discuţie sf. ® Faptul de a 
discuta, desbâtere, cercetare cu de-amănuntul a 
unei chestiuni; ~a unui proiect de lege t ® Ceartă, 
gîlceavă, dispută [fr. discussison, refăcut 
după discuta].

DIS(-DE)-DIMINEAŢĂ, DIZ-, DES-, DEZ-, 
t Dnizi-, t DlNZi-, t DiNS- adv. In zori de zi, foarte 
de dimineaţă: se prezentase dls-de*dlmlneat& la serviciul 
la care reKuzase d’a se mal duce (I.-'Gh.) ; a doua zl des-demi- 
neaţă, cum s'au sculat, şl-au g&tlt calul (se.); adouazl... 
dlnzl'de-dlminea(& porni spre Busciuc (BAlc.>; dlnzl-de-dlml- 
neată, leclorul de Împărat... Işl luft ziua bună de la... mal-
că-eo (ODOB.i; tot astfel t dis-de-mînecate, dînz-... si
mllne dlnz-de-mlnecate... Ne vom porul noi mal departe (don.)
precum şi t dis-de-noapte, diz-, etc., încă în pu
terea nopţii, pînă a nu se lumina de zi [d î n s 4- 
de-i-dimineaţă (noapte)].

DISEAJRA •«- seara.
•DISECA (-sec) vb. tr. O A spinteca, a tăia un 

cadavru său numai o parte dintr’însul spre a-i 
studia organele, spre a determina cauza morţii, 
etc. 11 ® A A tăia părţile unei plante spre a stu
dia stl’uctura ei; ®: cruzimea cu care-;l dlseacă Inima 
el-şl d& In vileag toate durerile Intime (vlah.) 1[ ® ® A 
corecta o lucrare, o scriere în cele mai mici 
amănunte ale ei [fr. d i s s ă q u e r].

•DISECŢIUNE, disecţie Sf. ® ^ Faptul
de a diseca, cercetarea părţilor disecate I ® ® 
Cercetare foarte amănunţită a unei lucrări [fr.].
•DISENTERIC 1. / adj. Ce ţine de disenterie.
2. sm. Bolnav de disenterie [fr.] .

•DISENTERIE sf. f Boală contagioasă care 
se manifestă prin urdinare foarte frecuentă şi 
dureroasă, compusă din mucozităţi şi sînge 
[fr.].
•DISERTA (-tez) vb. intr. A cerceta cu de-amă- 

nuntul o chestiune, vorbind sau scriind asupra ei 
[fr.].
•DISERTAŢIUNE, DISERTAŢIE sf. ® Faptul 

de a diserta, cercetare cu de-amănuntul a unei 
chestiuni, vorbind sau scriind asupra ei: la un aer 
doctoral şl Începe o lungd dlsertaţlune -polltico-umanltară
(i.-GH.) U © # Compoziţie literară sau disouţiune 
orală asupra unei chestiuni, făcută de elevii li
ceelor [fr.].

•DISGRAŢIA, DIZGRAŢIA (-tiez) vb. tr. A înceta 
de a favoriza pe cineva, a scoate din graţie; a 
oropsi, a urgisi.

•DISGRAŢIAT adj. p. disoratiA- ® Căzut în 
disgraţie, lipsit de favorurile, de hatîrul, de bunele 
graţii ale unei persoane influente t © Oropsit de 
soartă, urgisit H @ (do natură) Pocit, diform.

'DISGRAŢIE sţ. ® Pierderea favorului, bu
nelor graţii ale unei persoane influente; a cădea in 
a fi oropsit H © Lipsă de graţie [fr. d i s g r â c e],

•DISGRAŢipS adj. ® Lipsit de graţie 11 @ 
Neplăcut, urîcibs [fr.].

DISGyST... = desoust....
‘DISIDENT adj. şi sm. ait p Ale cărui păreri 

(în materie religioasă sau de doctrină politică) 
nii se acordă cu acelea ale majorităţii [fr.].

•DISIDENŢA {pi.-te) sf. aâ 0 Deosebire pro
fundă, desacord în ce priveşte părerile religioase 
sau doctrina politică [fr.].

•DISILABIC adj. ar Bisilabic [fr.].
•DISIMILA (-liez) vb. tr. şi refl. a> ® A(-şi) 

schimba în alt sunet unul din două sunete iden
tice sau de acelaşi fel care se află Intr’un cuvînt:
In cuvlntul ,.tulbure”, din ..turbure”, primul ,,r” s’a disl- 
miiat In „1" f ® A dispărea dintr’un cuvînt (vorb. 
de unul din două sunete identice): in torma ,,ie- 
reaştă”, din ,,fereastră”, al doilea ,,r” 3 !1 dlaimilat 1[H
©ASIMILA [fr.].

•DISIMILAŢIUNE, DISIMILATIE S/. CU Faptul 
de a (se) disimila: ,,tulbure” a rezultat din „turbure” 
prin~ Ut © ASIMILATI(UN)E [fr.].

•DISIMULA (-ulez) 1. vb. Ir. ® A ascunde, a

nu-şi da pe faţă sentimentele, proiectele, etc.: niS- 
B-Şl — ura, durerea t ® A se (pre)face că nu vede, r-.io 
că nu aude, că' nu simte, că nu pricepe ceva. Uio

2. vb. refl. A seascunde,asepitula, a se piti [fr.].
•DISJUNCTţy adj. ® a> Care uneşte cuvin

tele separînd ideile; conjunctlunl *e, conjuncţiunile 
sau, nici, fie, etc. t ® +0- Propoziţlune -*ă, propoziţie 
compusă din doi membri între cari se găseşte o 
particulă disjunctivă. Ex.: a plecat sau s’a încuiat 
tn odaie [fr.].

•DISJUNCŢIUNE Sf. ® Separarea lucrurilor 
unite, împreunate *1 ® <20 Suprimarea conjunc- 
ţiunilor coordinative într’o frază t ® rt Sepa
rarea a două instanţe, a două proceduri t ® /J 
Ruptura bruscă a unui curent electric indus [fr.].
'DISJUNGE (-lung) vb. tr. rt A separa două pri

cini, două proceduri, pentru a le judeca deosebit 
[lat.].
‘DISLOCA, DiZLOCA (-loc) vb. tr. ® A scoate, a 

desface din locul lor părţile unei maşini t ® A 
scoate din Încheieturi, a scrinti: — braţul 1] ® x 
~ o armată, a trimite unităţile din care se compune 
în cantonamente sau la garnizoanele lor [fr.].
‘DISOCIA (-clsz) vb. tr. şi refl. fi- A (se) des

compune în elementele din care e compus: —apa [fr.].
•DISOLUBIL adj. ® fi- Ce se poate disolva, 

solubil 111 © indisolubil 1 © n Ce poate fi 
rupt, desfăcut; căsătorie —ă [fr.].

•DISOLUŢIUNE, DISOLUTIE sf. = DISOLVARE
[fr-]-

•DISOLVA, ©dizolva (-solv) i. vb.tr. ® fi- A 
topi într’un lichid: — zahărul, sarea Iu apă 1 © A 
face să înceteze, a sparge: — o adunare, im congres 1 
@ rt A desface, a anula; — o căsătorie.

2. vb. refl. ® fi- A se topi Intr’un lichid 1 © A 
înceta de a mai funcţiona, a se sparge, a se îm
prăştia; congresul s’a disolvat 1 ® rt A se desface, a 
se anula: căsătoria s’a disolvat [lat.].

•DISOLVANT, o dizolvant 1. adj. fi' Se zice 
despre un lichid care are proprietatea de a di- 

- solvă un corp solid, un alt lichid sau un gaz: apa e un 
lichid prin excelentă-

2. {pi.-te) sn. fi- Un lichid care are proprietatea 
să disolvc alt corp [fr.].

■ DISOLVARE, O DIZOLVARE sf. Faptul de a di- 
s o 1 V a ® fi- Operaţiune prin care un corp solid, 
lichid sau gazos se amestecă intim cu un lichid 
fără a-i turbura limpezimea sau transparenţa, 
topire 1 © Imprăştierea membrilor, spargerea 
unei adunări: —a corpurilor legiuitoare 1f ® n Des
facere, anulare:-a unei căsătorii.

•DISONANT adj. Care produce o disonanţă, 
un sunet neplăcut urechii [fr.].

•disonanţa ipl.-te) sf. ® J Emisiune din- 
tr’odată de mai mute sunete, de note care nu se 
acordă între ele, care produc un acord fals H ® az 
întîLnirea mai multor vorbe care produc un sunet 
neplăcut urechii H ® a? Amestec neplăcut, near- 
monios de diferite stiluri [fr.].

•DISPARAT adj. Care produce o impresiune 
neplăcută prin nepotrivirea lui, prin lipsa de con
formitate, de armonie [fr.].
'DISPAREA, DISPARE (-par) vb. intr. ® A se 

face nevăzut,’a pieri din ochi H © A înceta de 
n li; (F : această datină a Început să dispară H ® A pleca 
pentru a nu se mai întoarce, a se duce pentru tot
deauna K ® — din lume, a muri sau a se retrage în 
singurătate, departe de lume H ® A nu mai pu
tea fi găsit, a nu i se mai putea da de urmă [fr. 
disparaltre, refăcut după părea].

•DISPARITATE sf. Nepotrivire, mare deose
bire între două lucruri ce se compară între ele:
— de vlrstă [fr.].

'DISPARIŢIUNE, DISPARIŢIE sf. ® Faptul de 
a dispărea, de a se face nevăzut 1] © încetare de 
a fi ifr.].

•DISPENSA (-sez) ţ. vb. tr. ® A împărţi, a 
distribui II © A scuti, a libera, a deslega pe ci
neva de o obligaţie, de un serviciu: — de serviciul 
militar.

2. vb. refl. A se lipsi, a se abţine: mă pot — 
chiar şl de llgura Iul (vlah.) [fr.].
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DIS- *DISPţ!NSĂ [pl.-te) sf. ® Voie de a călca, de 
n.0 a nesocoti o regulă, un obiceiu, deslegare: de a 
Ulo posti ® Scutire; In spec. H scutire parţială sau 

totală de serviciul militar [ir.].
•DISPENSABIL adj. Care poate ii dispensat, 

căruia i se po'ate acorda o dispensă tt © prois- 
fensabil [ir.].

•DISPENSARIU (pî.-arll), *D1SPENS4B (pi.-are) 
sn. /■ Aşezămint de bineiacere unde se dau, iără 
plată, consultaţiunl şi medicamente săracilor [ir.].

•DISPENSATOR sm. Gel ce distribue, Impăr- 
ţltor, distribuitor [ir.].
•DISPERSIE sf. f Boală a unei părţi din tubul 

digestiv (stomacul, intestinul subţire) caracteri
zată printr’o digestiune dificilă şi însoţită de du
reri [ir.].

•DISPEPTIG adj. şi sm. f Care şuiere de dis- 
pepsie [ir.].

•DISPERA, •despera (-er, -eraz) vb. intT. A nu 
mai avea speranţă, a nu mai trage nădejde, a (se) 
desnădăjdui [ir. dăsespărer].

•DISPERAT, •desperat adj. p. DISPERA, DES
PERA. Desnădăjduit, care a pierdut ori-ce nădejde.
•DISPERSIUNE sf. ® Imprăştiere, risipire, 

răspîndire 1! ® 15 Descompunerea în colori a
unor raze luminoase ce trec printr’un mediu re- 
iringent [ir.].

•DISPLĂCEA (-piao) vb. intr. A nu fmai) plă
cea, a nu (mai) li pe plac, a fi neplăcut; pin’acum
n’al lăoat nlmlo oare să-mi 11 dlsplăcnt (Alecs.) [it. dis-
p i a c e r e, reiăcut după plăcea].
•DISPLACERE sf. Faptul de a displăcea; 

neplăcere; supărare: -va asta nu tl-o prlolnneste des
(D..ZAMF.I.
•DISPNEE sf. f Greutate de a respira [ir.].
•DISPONIBIL adj. ® De care se poate dispune 

liber: bani —i f ® ji; Care este în disponibilitate 1f 
® rt Se zice despre partea din avere de care poate 
cineva să dispună prin donaţiune sau testament 
[ir.].
•DISPONIBILITATE sf. ® Starea a tot ce 

este disponibil 11 ® O X Situaţiunea unui iunc- 
ţionar public şi în spec. a unui militar în neactivi- 
tate care poate ii rechemat în serviciu H ® pl. 
V Sume disponibile [ir.].
fDISPOZA (-ozez) = DISPUNE.
•DISPOZITIV (pt.-ive),sn. ® rt Partea finală 

a unei legi, a unei sentinţe sau a unui decret care 
cuprinde dispoziţiile, spre deosebire de partea 
de la început care conţine preambulul, motivele, 
etc. H ® Planul după care e alcătuit un aparat 
tehnic [fr.].
•DISP0ZIŢIT;JNE, •dispoziţies/. ® Orlndulală, 

aşezare într’o anumită ordine: ~a părţilor oorpnini; 
~ a nnni apartament, împărţeala odăilor Intr'un apar
tament U ® a? Partea retoricei care arată cum 
trebuesc aşezate ideile în cea mai bună ordine H 
® Plan: ~a onei inerări H ® Să Aşezarea trupelor 
în ordine de bătaie H ® pl. Pregătiri 1f ® Starea 
sănătăţii corpului: a ii in bună — H ® Stare sufle
tească, voie bună sau rea: ne strica dispoziţia la toti 
on tăcerea şl vecinlca înl melancolie (vlah.) H ® Aplecare, 
pornire, inclinaţiune, aptitudine: are dispozitinni li
terare san ştllntUlce serioasa (I.-gh.) H ® Putere, facul
tate de a dispune: are »a asnpra averii Întregi f ® Mo
dul de întrebuinţare: o .v utilă a londuriior publice K 
® rt Regularea prin testament, prin voinţa din 
urmă: a-şi ina ultimele dispozitinni K ® rt Dispune
re de averea sa 1f ® rt Fie-care punct regulat 
printr’o lege, printr’o hotărîre; ~ a legii, ceea ce 
ordonă legea t ® La ~a cniva, în serviciul, la or
dinele cuiva, la îndemîna cuiva [fr.].
•DISPRE’ţ’, / DESPREŢ sbst. ® Sentiment care 

face pe cineva să nesocotească un lucru, să con
sidere pe cineva nedemn de atenţie sau de stimă 1ţ 
® Sentiment care face pe cineva să nu pună nici 
un preţ pe ceea ce alţii apreciază mult [it.].
•DISPRE’ţTJţ, ✓ DESPBETpi (-ueso) 1. vb. tr. Q A 

avea dispreţ pentru cineva t ® A neso
coti, a nu lua în seamă, a nu da nici o atenţie: am
să-l despretnlese iubirea şl am să te chem să 111 martor la 
umilirea el (On.i.

2. vb. refl. A avea dispreţ pentru sine sau unul 
pentru altul.

• DISPRE’ţ’UITQR, ✓ DESPRETUţTOR adj. Veih. 
DISPREŢUţ. Care dispreţueşte: să nu mă mai priveşti cn 
oebll aceia răi şl dispreţuitori (Vlah.i .

• DISPROPOR’ţ’IE DISPROPORŢIUNE.
•DISPROPOR'ţ’IONAT adj. Lipsit de pro-

porţiuni [fr.]. )
•DISPROPOR’ţ’IUNE, •DISPROPORŢIE sf. Lipsă 

de proporţie, nepotrivire [fr.].
•DISPUNE (-pun) 1. vb. Ir. ® A aşeza Intr’o 

anumită ordine, a orlndui f ® A găti, a pregăti: 
sala s’a dispus pentru bal; (F); » afacerile, a le pregăti 
a le întocmi în vederea unui rezultat definitiv t 
® A face să fie cu voie bună, bine dispus.

2. vb. inlT. ® A face cu cineva sau cu ceva 
ceea ce voeşte, ceea ce-i place: poti— do nn ştiu ce 
să taol, dar potl de mine, de viata, de averea mea: 
(D.-ZAMF.) iy ® A întocmi, a hptărî; omul propune şl 
Dumnezeu dispune, omul chibzueşte tntr’un fel, dar 
Dumnezeu hotărăşte într’alt fel, nu e cum vrea 
omul, ci cum vrea Domnul H ® rt A înstrăina 
averea (prin donaţie sau testament) [fr. d i s p o- 
s e r, refăcut după pune].
•DISPUS adj. p. DISPUNE. ® Aşezat într’o anu

mită ordine, orînduit H ® Gătit, pregătit 1[ ® în- 
tr'o anumită stare sufletească, cu voie bună sau 
rea: nn slnt să rid; e bine e CU voie bună, cu chef; 
e rău—, e fără chef IU © nedispus, indispus.

•DISPUTAI (-put) 1. vb. inlT. A desbate, a se 
prici, a avea o discuţiune, a se certa, a se sfădi:

asnpra unnl Inorn de nimic.
2. vb. tr. ® A se lupta, a stărui, a-şi pune toată 

silinţa să doblndească ceva: — un premiu 5 ® — te
renul, a-1 apăra paimă cu palmă, a nu da uşor îna
poi [fr.].

•DISPVTĂ (pL-to) sf. ® Discuţiune, desba- 
tere între persoane ce nu slnt de aceeaşi părere t 
® Price, ceartă, sfadă, gîlceavă: gustul — n’are ipanni 
[fr.].
•DISTAN’ţ’A (-(ez) vb. tr. ® A întrece, a lăsa în 

urmă, a lăsa la oare-care distanţă H ® \ La aler
gările de cai: a pedepsi, din cauza unei neregulari- 
tăţi petrecute, pe cursieri, neacordlnd calului lo
cul pe care l-a obţinut [fr.].

•DISTAN’ţ’A (pl.-te) Sf. ® Spaţiul dintre două 
locuri, dintre două lucruri, dintre două persoane, 
depărtare; din— in—, din loc în loc: din — in
cite un bodirlăn Işl erată (»pnl (odob.) ; a ţinea la —, a) a 
nu lăsa să se apropie; W ® a ţinea departe de sine, 
a nu lăsa să devie famiiiar, 0 a nu da nas K ® ® 
Deosebire' distanta dint e stăpin şl slugă f ® Interval 
între două momente, între două epoci, răstimp: 
distanţa Intre naştere şl moarte [fr.].

•DISTIH (pl.-ihnri) sn. 9 Reunire de două ver
suri care au înţeles complet: —m latin e compus din- 
ti'un hexametru şl uu pentametru [fr.].
•DISTILA (-iiez) vb. Ir. Q ^ A opera distila- 

ţiunea: — apa 1| ® A face să picure, a lăsa să curgă 
picătură cu picătură t ® ® A vărsa: — otravă 
[fr.]
•DISTILATOR ţ. sm. Cel ce distilează alcool, 

fabricant de rachiu şi de alte băuturi spirtoase.
2. adj. Care distilează: aparat - [fr.].

•DISTILAŢIţrNE, 'DISTILATIE, 'distilare sf. 
S: ® Operaţiune prin care se separă, cu ajutorul 
unui alambic, un corp de diferitele substanţe cu 
care e amestecat, transformîndu-1 în aburi şire- 
aducIndu-1 iarăşi la starea lichidă: —a apei; — irac- 
ţionată, operaţiune care permite să se separe, graţie 
temperaturilor de fierbere diferite, substanţele deo
sebite care intră într'un amestec: benzina, petrolul 
lampant eto. ee obţin prin —a Iraoţlonată a petrolului H ® 
Lichidul obţinut prin această operaţiune [fr.].

•DISTILERIE sf. Locul unde se distilează; fa
brică de alcool şi de alte băuturi spirtoase [fr.].

•DISTţNGT adj. ® Deosebit, diferit H ® Des
luşit, lăinurit, curat; adv.: deodată apăru — llgura 
şlieată... a uncblolnl său (vlah.) [fr.].

•DISTINGTIV adj. Ce servă să deosebească, 
să distingă, să se recunoască: semn - [fi.].

•DISTING’ţ’iyNE, * distincţie sf. ® Faptul de
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a distinge, osebire; •«'a bineini de rău H (D Deosebire, 
ceea ce face să se distingă, să se recunoască unul 
de altul: semn de — n ® Cinste, merit, vază: per
soane de /»- 1f ® Menţiune onorabilă, decoraţiune: 
■«' onorifică [fr.].

•DISTINGE (-ting) 1. vb. fr. ® A deosebi, a 
altge, a face deosebirea: ~ binele de rău K ® A face 
o deosebire, a stabili o diferenţă: meritni singur dis
tinge pe oameni t ® A ridica mai presus de ceilalţi, 
a face mai de cinste, maieu vază: inorăriie ini i-au 
distins printre toţi oamenii de ştiinţă H ® A primi CU 
cinste, a cinsti mai cu deosebire.

a. vb. refl. ® A se deosebi, a se arăta diferit f 
®'A se zări | ® A se ridica mai presus de cei
lalţi, a se ilustra [fr.].

•DISTINS adj. ® p. DISTINGE f ® Care s’a 
ridicat rnai presus de ceilalţi, cu vază, eminent, 
ilustru: cine nn-1 scriitor, şl Încă In ţara asta bla-
gOSlOVltai (VLAH.).

•DISTRA (-trez) ţ. vb. tr. ® A tace pe cineva să 
se gîndeasc'ă la altceva decît la ceea ce-1 preocupă, 
a-î abate atenţiunea in altă parte H @ A-1 face 
să petreacă, să mai uite de griji.

2. vb. refl.-A petrece, a căuta distracţii, a se 
veseli, a se amuza [fr . d i s t r a i r e].

•DISTRACTIV adj. Care distrează, care te 
face să petreci: spectacol [distracţie].

•DISTRACŢIUNE, •DISTRACŢIE sf. ® Lipsă de 
atenţiune, nebăgare de seamă H ® Petrecere de 
scurtă durată [fr.].

•DISTRAGE (-ag) 1. vb. tr. ® A face să se gîn- 
dească la altceva, a-1 Împiedeca de a se glndi la 
ceva 1[ © = DISTRA i ®.

2. vb. rc/î. = DISTRA 2 [fr. dis trăire, re
făcut după trage].

•DISTRAS adj. p. distrage şi distrat adj. p. 
DISTRA- Cu glndul aiurea, dus pe gînduri: m’a în
trebat liniştit, ca nn aer distras, ca şl cum ar tl vorbit prin 
somn (VLAH.).

•DISTRIBUI (-bulu) vb. tr. ® A Împărţi, a da 
unora şi altora’: bani, cărţi 1 ® A aşeza, a dis
pune: trupele; — camerale unul apartament [fr.].

•DISTRIBUITOR 1. adj. şi sm. Care d i s t r i- 
b u e, cel ce Impa’rte, Impărţitor.

2. (pl.-toara) sn. ® »T” Organul unei maşini cu 
aburi, unei locomotive, care permite intrarea abu
rului In cilindru şi Scoaterea lui, cu ajutorul unei 
manivele H ® ~ automat, automat In care, dacă se 
pune o monetă sau o fisă de metal, se poate scoate 
din el unul din obiectele ce conţine.
•DISTRIBUTIV adj. ® Care distribue H ® <37 

Rumeiai -»■, care arată Împărţirea la fie-care din in
divizi a unei părţi dintr’un număr, dintr’o canti
tate: le-a dat la tle-oara o 11 e o 1 n o 1 lei [fr.].
•DISTRIBUTOR (pl.-toara) sn. = DISTRIBUI

TOR 2 [fr.].
•DISŢRIBUŢiyNE, •DISTRIBUŢIE Sf. ® Fap

tul de a distribui, împărţire: muncii tn ateilera;
'«'a premiilor ţj ® 121 împărţirea scrisorilor de că

tre factor K © împărţeala camerelor unui apar
tament [fr.].
•DISTRICT (pl.-te) sn. • Subdiviziune teri

torială sub raportul administrativ, judeţ: Romănia 
este împărţită In 71 de [fr.].

•DISTRUCTIV adj. Care are însuşirea de a 
distruge [fr. d e s t r u c t i f].

•DISTRUCTQR adj. şi sm. Care distruge, 
distrugător [fr. ’d e s t r u c t e u r].

•DISTRUCŢIUNE, •DISTRUOTIE, •DISTRUGERE 
sf. Faptul de a distruge, prăpădire, stricare, 
spargere [fr. destruction].
•DISTRyGE (-ng) i. vb. fr. ® A dărlma pînă 

la temelie H © A prăpădi; a nimici;' a desfiinţa 1 
© A face să dispară, să nu mai fie.

2 vb. refl. ® A se nimici unul pe altul H © A se 
omorî, a-şiiace seama singur [it. distrug g e re]. 

’DISTRyGERE sw distrdotiUNE.
•DISTRyS adj. p. distruge ft © NEDISTRUS 

Dărîmat pînă la-temelie; nimicit, prăpădit. 
ODIŞTERNE (-torn) 1. vb. tr. Mold. A desfăşura, 
a destind’e; pămlntnl se desiaee ca din scutlco şl-şl dlşterne 
priveliştile din ce In ce mal limpezi (Vlah.) .

i.vb. refl. A se deslăşura, a se întinde: peste dnn- 
glie d,e br&det ce se dlştern pe vale ca nişte gifldlnl (VLah.)
[aşterne].

DITAI adv. (gl Coşcogea, cogeamite; un ~ ursul 
aplecat asupra babei, smorc&lnd şl soulpind-o (N.-ur.) ; Înţe
leg s& pltngft Un copil, dar el, omul! (pamf.).

•DITIRAMB sm.şi (pî.-bo) sn. ® La vechii 
Greci: poem liric şi dans în onoarea lui Bacehus ţf 
© 9 Compoziţiune poetică entuziastă, care se 
apropie de odă, de care diferă însă prin neregula- 
ritatea stanţelor: a simţit gustul de a clnta In elegii şl 
In ~e poetice (odob.) 1[ ® © Laude exagerate [fr.].
•DITIRAMBIC adj. ® 9 De felul (litirainbu- 

lui: poezie'-4 K © ® Peste măsură, exagerat:
laude *e [fr.].

•DITO adv. V De asemenea, de acelaş tel (ter
men de registru de contabilitate): două brăţări de 
aur, una de argint [germ. < it].
ODIUDIU sbst Mold. Personificarea frigului, în 
graiul copiilor: închideţi uşa, că vine /»■ (PAMF.) .

•DIURETIC adj. şi (pi.-ice) sn. f Se zice despre 
un medicament care provoacă o secreţiune abun
dentă de urină [fr.].
•DIURyzA sf. f Secreţiune puternică de 

urină [fr.].
•DIURN adj. ® Care se face într’o zi; mişcarea 

~ă a pămintuini, rotaţiunea pămîntului în jurul 
lui t ® * Floare <>ă, plantă —ale cărei flori se 
deschid şi se închid în aceeaşi zi II © i păsări ~e, 
păsări de pradă (ca vulturii, şoimii, etc.) care 
sboară căutîndu-şi hrana în timpul zilei, spre deo
sebire de „păsările nocturne” [fr.].
•DiyRNÂ (pl.-ne) Sf. Plata, indemnizarea pe o 

zi a unui funcţionar, a unui deputat, etc. [lat.].
•DIURNIST sm. Ajutor la o cancelarie, func

ţionar plătit cu ziua, care primeşte diurnă.
t DIVĂ sf. Minune, lucru de mirare (m.-cost.) (cani.i 

[vsl. d i V o].
•DIVAGA (-ag, -aghez) vb. intr. A vorbi Intr’a- 

iurea, a ba'te eîmpii [tr.].
•DTVAGAŢiyNE, •DIVAGAŢIE Sf. Faptul de a di

vaga, abatere de la subiect, vorbire într’aiurea
[fr.].
•DIVAIiENT adj Sr Care se poate uni cu doi 

atomi de hidrogen; oxigenul e un corp ~ [fr.].
DIVAN (pL-anuii) sn. ® Pat de seînduri, foarte 

lat, puţin ridicat de la pămînt, aşternut ou co
voare, pe care se dormea sau se şedea odinioară;

Dacă dai nas Iul Ivan, El se sule pe —' (CRG ), se zice 
de cineva care devine deodată prea famiiiar, dacă 
i se arată puţină bunăvoinţă; astăzi, se dă numele 
de-»■ unei ca
napele fără spă
tar (H 1850);
'-'Urile late s'au 
cioplit In lorme 
de canapele ele
gante (ALECS.) ţ[ ©
t Consiliu de 
judecată, tribu
nal suprem, al- 
cătuitdin boierii 
cei mari (boierii 
de '■') cari, sub 
prezidenţia Domnului, judecau pricinile mai în
semnate: Dablja-Vodă... de două ori lăcea In zl: la .«al 
de dimineaţă, dvorea toţi la Iară la cel de chindie, um
blau lustaşll prin ttrg, chemtnd oamenii la (n.-co3t.) ; dacă 
vra-nn boier Îndrăznea In să Iacă cea mal mică observs- 
ţlune... era îndată surghiunit (i.-OH.); •«-BOIER ^ ® ţ Sala 
în care se întrunea divanul: In -«ai cei mare an mers 
toţi boierii... de 1-au sărutat poala de domnie nouă (n.-cost.i ţi 
®ţ r'i Judecată, proces: Cl porunci ’npnşcărle să-l bage 
numai declt, Oa a dona zl să-l plarză, Jndeclndu-1 cu
(PANNi *I © Adunare deliberantă: ‘vuriie ad-hoc swad- 
Hoc n © Băn. Trans. A sta de (sau la)a sta de 
vorbă, a sta la taifas [tc.].
ODIVAnI (-ănesc) 1. vb. intr. Băn. Trans. A vorbi, 
a sta de vorbă.

2. vb. refl. Trans. Ase sfătui: Dumnezeu venea Ou 
alintul său Petru şl se divănea (mar.) [srb. divaniti].
t DIVANIST, DIVANIT adj. De Divan, privitor

DIS-
DIV

Fig. 1850. Divan.
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DÎR
DIV- la Divan: are trecere la boierii divanlşti ialecs.) ; p&rerlle 

boierilor dlvanltl erau Impftrtlte (FiL.)[ngr. VTt[^rxvLTT|;], 
ODŢVAR sm. Băn. Trans. Vornicel la nuntă, cel 
ce Îngrijeşte de ospăţ, primeşte invitaţii, etc.; 
■w ohemAtqr, drver imar.i (vic.) (dens.) [srb. d e V e r]. 
ODŢVARIŢA, DJVERITA (pi.-te) sf. Băn. Trans. = 
chemătoare [d i V ă r].

'DIVţlBGE (-verg) vb. intr. ® A 15 A se depărta 
din ce in ce una de alta (vorb. de linii geometrice, 
dq raze luminoase) t ® ® A diferi mult, a fi foarte 
depărtat: p&rerl care diverg una de alta [fr.].

■DIVERGENT adj. ® A Care merg depăr- 
tindu-se din ce în ce 
mai mult una (ie alta 
{vorb. de linii geome
trice)! ® 15 ®aze —e, ra
ze de lumină care, ple- 
eînd din acelaşi punct,
se depărtează din ce Fig. 1851. Lentila divergenta, 
în ce mai mult una
de alta; lentilă-~a, lentilă care dă o imagine 
virtuală dreaptă şi mai mică decît obiectul 
((îl 1851) ! ® ® Care nu se acordă, nu se îm
pacă laolaltă: păreri-^ [fr.].

■divergenţa (pi.-te) sf. ® A 15 Starea a 
două linii, a' două raze divergente ! © ® «■de, 
opinii, deosebire de păreri [fr.]. 
odiveriţA DIVARIŢA.
■DIVERS ad]. ® Diferit, deosebit, felurit, fel 

de fel, care prezintă mai multe caractere, mai 
multe aparenţe ! @ Fapt-- (în stil de gazetă), în- 
timplare obicinuită, fapt mărunt ! ® pî. Unii, 
mai mulţi: -~e persoane [fr.].

■DIVERSITATE Sf. Felurime, deosebire, sta
rea lucrului divers [fr.].

■DIVERSIUNE sf. ® a Operaţiune militară 
făcută cu scopul de a atrage pe inimic în altă 
parte, în tr’un punct deosebit de acela pe care-1 a- 
tacă ! © Mijloc prin care se încearcă să se schim
be cursul ideilor sau sentimentelor cuiva [fr.]. 
t DIVI (-vesc) vb. refl. A se mira, a se minuna 
[vsl. d i V i t i s ş].
ţ DIVICTAR sm. Boierinaş care avea slujba la 
Curte de a 'ţine în ordine călimările domneşti şi 
cele trebuincioase pentru scris [tc. d i v i t d a r].

■DIVIDE (-id) vb. Ir. şi refl. ± A (se) împărţi 
exact, 'în părţi egale [lat.].

■DIVIDEND (pl.-de) sn. V ® Partea debene- 
ficiu ce re’vine acţionarilor de fie-care acţiune ! 
© Partea fie-cărui creditor în împărţirea activului 
unui faliment [fr.].

■DIVIN adj. ® Ce vine de la Dumnezeu, dum- 
nezeesc, ceresc; Providenţa, Pronia cerească; vo
inţa ~ă, voinţa lui Dumnezeu ! ® Ce se face pen
tru Dumnezeu: slujba -~a ! ® (F) Minunat, încUită- 
tor, înzestrat cu însuşiri mai presus decît ale tu
turor de felul său: ăi avnt nona să găseşti o temele >^ă 
(VLAH.) [fr.].

■DIVINATORIU adj. Privitor la divinaţiune, 
care serveşte l'a ghicit; bagheta dlvinatorle = bagheta 
magica [fr. d i V in a t o i r e].

■DIVINAŢIUNE Sf. ® Ghicirea viitorului, pre
tinsa artă de a cunoaşte şi de a prezice viitorul ! 
© Mijloacele întrebuinţate în această artă [fr.].
■DIVINITATE sf. ® Natura lui Dumnezeu ! 

® Dumnezeu însuşi ! ® Ceea ce se slăveşte ca 
pe Dumnezeu: se închina la ban ca la o ~ ! ® Zeu, 
zeiţă (a păgînilor) [fr.].

■DIVINIZA (-izoz) vb. tr. ® A pune în rîndul 
zeilor, a ridi(ja la rangul de zeu ! ® A slăvi peste 
măsură: 11 divinizam In tle-caie vers (vlah.) [fr.].

■DIVIZA (-izez) vb. tr. şi refl. A (sc) divide, a 
(se) împărţi [fr.].
■DIVIZIBIL adj. ® Ce se poate împărţi ! © ± 

Ce se poate împărţi exact cu altul: numărul is e — 
prin S şl prin 5 !! (ÎTl INDIVIZIBIL [fr.].

■DIVIZIBILITATE sf. ® 15 Proprietatea ce 
posedă materia de a putea fi împărţită în părti
cele infinit de mici ! ® ± Proprietatea ce posedă 
un număr întreg de a se putea împărţi exact prin 
alt număr întreg [fr.].

■DIVIZIE w DIVIZIUNE.

■DIVIZION (pî.-oane) Sn. X = DIVIZIUNE ® [fr.].
■DIVIZIONARI, adj. ® P Clasă ~ă, clasă pa

ralelă, clasă de aceeaşi categorie, creată pe lîngă 
o şcoală, cînd numărul elevilor e prea mare pentru 
a încăpea într’o singură clasă ! ® ® Monetă —ă, 
piesă (le aramă sau de nichel care este o fracţiune 
a leului, francului, etc.

2. sm. X General de divizie.
3. divizionara (pi.-re) sf. P Clasă divizionară[fr.].

■brviZIVNE, DIVIZIE sf. ® împărţire, redu
cerea unui corp în părticele, în-fragmente ! © Lu
cru împărţit, parte dintr’un tot ! ® puterilor, 
separaţiunea puterilor legislativă, executivă şi 
judiciară ! ® ± împărţire lexactă a unui număr 
prin altul ! ® X divizie, tracţiune a unei armate, 
a unui corp de armată, care cuprinde de ohiceiu 
două brigăzi; generai de divizie, general care comandă 
o divizie; acesta poartă un soare de argint la chi
piu, un galon lat de fir şi două trese la veston şi 
tunică, tot contra-epoletul e de fir brodat cu un 
inel de metal alb; pantalonul are lampas roşu 
(iw- GENERAL) ! ® a. Divizie navală, reunire (le 
mai multe vase de răzlioiu puse sub ordinele unui 
singur şef ! ® 0 divizie, reunire de mai multe 
birouri într’o administraţiune: şei de divizie [fr.].

■DIVIZOR sm. + ® împărţitor, număr care îm
parte exact pe un altul numit ,,deîmpărţit" ! ® 
~ comun, număr care împarte exact mai multe alte 

numere [tr. d i v 1 s e u r].
ODIVORS... = DIVORŢ...

■DIVORŢ (pî.-turl) sn. rs Despărţenie, despăr
ţire, desfacerea legală a unei căsătorii [lat.].
■DIVORŢA (-tez) U n vb. tr. A despărţi pe 

bărbat de so’ţio, a de'stace legal căsătoria.
2. vb. intr. şi refl. A se despărţ {vorb. de soţi) 

[divorţ].
■DIVULGA (-vulg) vb. tr. A da pe faţă, a da în 

vileag [tr.]. '
DIZ... tm- DES-....
DIZ-DE-DIMINEAŢÂ tw DIS-DE-DIMINGATA. 

©DIZOLVA... = DISOLVA...
ODÎCA sf. Trans. Supărare, mînie, pică.
ODICpS adj. Trans. Cel ce poartă pică, ce nu 
iartă o răutate ce i s’a tăcut [d îcă]. 
ÎDÎLBOANA, o DÎLBINA (pl.-ne) sf. = BUL

BOANA.
dIlmA (pi.-mc) sf za.. Deal izolat, dîmb: trupul 

ortacolnl Iul este spinzurat pe o Intre hotară fSAO.).
o DÎLVArî •»- dîrvAli.

DiMB {pi -buri) sn. zi. Deluşor, ridicătură de pă- 
mînt, rotundă, mai adesea de formă conică: mai
suim un » şi Ieşim Intr’o poiană largă (vlah.) ; de pe Înălţi
mea unul * zării satul nostru (GN.) [ung. d O m b].

DÎMBULEŢ {pi -ete) sn. A. dim. DiMB: s’a oprit 
pe un -V, In marginea pădurii (lung.) .
ţ DÎNAOARA m- odinioară.
O DINGA '= DE LINGA : Du-te bade, mine, Nu mă 
tace de ruşine (ik.-brg.). 
t DÎNS = DInSUL.

DÎNSELE sf. pl. Mold. Trans. ® ^ (P) Una din 
num'eroasele numiri date de popor Ielelor ! !D 
f (pi de-dInsele, numele popular al reumatis
mului, atribuit influenţei acestor zîne rele [pron. 
f. pl. d î n s e 1 e].

DţNSUL pron. pers. m. (/. dlnea; pl. m. dlnşll, 
f. dtnsele; gen.-dat. sg. m. dlnsulul, /. dlnşll; pl. m. 
dtnşllor, /. dlnselor). Bl (ea, ei, ele): se uita la dlnsul 
parcă să-1 soarbă cu privirea nsp.); veneau pe glos şl goli ca 
val de dlnşll (LET.) [de -p î n S U 1].

DlRA(pJ.-re) sf. ® Urmă lăsată de-alungul unui 
drum prin vărsarea unui lichid, a unor grăunţe, 
etc. sau prin ţîrîrea unui obiect; se luară deci după ■ 
dlra slngelul şl merse(ră) pină ce Ieşiră la o prăpastie unde 
se pierdu dlra hsp.) ; ei se luase după dlra de mălalu ce pre- 
sărase lata osp.); (F : adine străbate In gloată tnlgerătorul 
Voevod, lăslnd » de morţi pe imde trece (vlah.) ; O : Să nu se 
facăprin barbă. Să nu se facă obiceiu, să nu devie 
învăţ şi să ne aducă pe urmă supărare ! © Urmă 
lăsată pe pămînt de picioarele unui animal: aier- 
glnd ou glndul după umbra dlrel de mistret (odob.) ! @ 
Dungă, zare; prlu dlra de lumină, se vede o umbră tnaln- 
tlnd ou paşi grăbiţi (Car.) [srb. (lira].
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o ntrtnAj.Ă sm. Mold. ® Flecar: ce^ mai eşti, 
nici nu laşi pe om s& vorbească (GN.) H (D = DÎRLOAQA : 
1d satul Iul era Împărat ş’aici a ajuns slugă la (VLah.)
^ (D Trans. Gloabă, amendă ce se aplică celui ce 
face o pagubă cu calul în holda cuiva (p$c.) 
[d î r d î i].

DÎHDÎI (-dăiu) vb. intr. ® A tremura (de frig 
sau de frică): calul se cutremură şl dlrdlle din toate În
cheieturile ca de irigurlle morţii (CArj ; şi aşa tremurau de 
tare, de le dlrdlluu dinţii tngură (CRG.) ; toţi căzură In genuchl, 
alară de cel din urmă căruia ti dlrdliau picioarele (dlvr.) % 
(D A flecări: dac’ar şti el... de unde am pornit astă noapte, 
n’ar mal/«' de geaba asupra căişorllor meii (Crg.); Şi vor
beşte, Dlrdleşte, Dln^ură hodorogeşte (alecs.) [onom.].

DÎRDÎIALA sf. Tremurătură: cuprins de o nouă 
^ de friguri (Car.) [d îrd îi].

DÎRDORA sf. (h învălmăşală, încurcătură; toiu:
In dtrdora luptei nu băgă de seamă ce se tăcu al treilea 
zmeu MSP.) ; acum Întreg satul e In dtrdora finului (lung.) 
l-a abătut _ de dtrdora Însurătorii (D.-zamf.) ^ (D Păţa
nie (R.-coD.) [bg. dărdorja ,,mormăiu, flecă- 
resc”].
O DÎRGLA m- DRÎGLA.
O DÎRÎI (-rliu) vb. tT, Oaş. A sgîria [vsl. d I r a t i]. 
O DÎRîi(E)TURA (pl.-turi) sf. Trans. Sgîrietură:
pe unde trecea, lasă In urmă-1 o dtrlltură destul de adlncă
(MAR.) [d î r î i].

DÎRJ rm- DtRZ.
DÎRJAIjA (pi.-Jeli) Sf. ® O/ie/7. Nuia lungă, 

prăjină, par: In pădme se ducea, D’ocăina, D’o » 
maie. Sta aă-1 croească ’n spinare itoc.) Ti ® Trans. Coadă 
(de sapă, de lopată, de coasă, de topor) ® Trans. 
(vic.) Coada cea lungă a îmblăciilor, ce se ţine In 
mină [bg. d ă r z a 1 o].
ODÎRJEA (pi.-jele) s/. Trans. (pşc.) = DÎRJ4LA @.

DÎRJIE «w- DlRZ]E.
O DÎRLiii (-niu, -lăeso) vb. tr. şi inlr. A cînta încet; 
a fredona: In urmă oltevu ol şcbloape şl un flăcău dlrltind 
din fluier (luno.i [comp. bg. d ă r 1 j a s e ,,a se 
certa** ] •

DÎRLOAGĂ (pi.-ge) s/. Mîrţoagă, gloabă, cal 
slab şi bătr'în: o ~ de cai; @: a li, a ajunge slugă la 
a sluji celui mai de rînd, a fi supus celui mai mic 
dintre toţi: să-l sfărml capul, dacă nu vrei să fii slugă la <«' 
(şsz.i; adică de ce să nu se bage slugă la /«p' msp.) [comp. 
bg. d r ă g 1 a „slabă”, d r ă g 1 a s u „mîrţoagă”].

DÎBLOG, ţ dAlqq sm. ® Hăţ, cureaua frîului la 
calul de călărie: Scatiu sta ghemuit, cu dirlogll strlnşl In 
mina stingă, Înfipt In şea ca un 
drac fD.-zAMF.); Moş Nlcblfor apucă 
lepele de dirlog, cirneşte căruţa (CRG.i 
t ® t Ştreangul legat de căpă
strul calului (VIC.): mularea Iul 
eă tragă măgarul de dălogul oăpeetru- 
Inl (pflv.-MB.) ţ[ ® Dă(r)loglpi. Trans.
Două bucăţi de lîna, îmbrăcate ___
în pînză, pe care le pun femeile Fig. 185c. d.kdio^ 
pe cap, la dreapta şi la stingă, 
pentru a aşeza peste ele cozile; sînt legate între 
de printr’o sforicică (dens.) (iH 1852).
O DÎRLUru (pi.-oale) sn. Trans. J ® Bucium făcut 
din scoarţă de salcie (vic.) H ® Ţeava cimpoiului 
prin care se suflă, suflătoare idens.) [d î r 1 î 1],
O DÎRLU sbst. Trans. Unealtă de lemn cu care se 
trage jăratecul din cuptor, cînd se coace pîine, 
cociorvă (conv.).

DiRMOC = DtRMQZ.
ţ DÎRMOIA (-oiez), t DÎBMONţ (-nosc) Vb. tT. A 

trece prin d îrm o iu (d îrm o n), a cerne: le dtr- 
moniră şl le aleseră de neghină şi de pleavă (prv.*mb.).
t DÎRMOIETTJRĂ (pi.-turl) Sf. (Cant.) Ciuruitu- 

ră, ceea ce s’a trecut prin dîrmon [d 1 r m o 1 a].
DÎRMON (pi.-moano), DiBMQIO (-moale) sn. Ciur 

cu găuri mari, pentru cernutul seminţelor; 'T.): tre
cut prin ciur şl prin dîrmon, CU multă experienţă, pă
ţit, trecut prin multe Intîmplări şi neajunsuri: 
un boier bătrln, trecut prin ciur şl prin dîrmon, d’ăla care 
auzise, văzuse, păţise multe (isp.) [llgr. âpofrovc].
t DÎRMONI H- DiRMOIA.

DÎRMOTIN sm. # = OSUL-mPUHELUI.
DÎRMOZ 'sm. ♦ Frumos arbust, cu flori albe, 

care produce nişte boabe roşii ce devin mai tîrziu

negre; creşte prin regiunile muntoase (Vibumum DÎR- 
lantana). nr»A
ODÎRNI (-nesc) vh. intr. Băn. A se atinge: au In- UUA 
ceput a-l ruga să nu dirnească la ticăloasa bătrlnă (TICH.)
[srb. d i r n u t i].

DÎRSTÂ, drIstA (pi.-te) sf. Un fel de piuă de 
bătut dimiile, sumanii, etc.: in lungul apei, herăs- 
trae, mori, pive şi dlrste zorite (vlah.) ; numai drlstele şl pi
vele toacă pe pltăn (vlah.) [bg. drăstălo].

DÎRSTAR sm. Cel ce lucrează la d î r s t e, 
piuar: femeile... ciuatesc pe pivar şi pe să albă In ve
dere luorul lor (LUNG.i.

DÎRVAT.A sf. Mofd. Lucru prost, de rînd, de 
Întrebuinţat la ori-ce; cai de cal prost, care 
poate ti întrebuinţat la ori-ce muncă; haine de»’, 
ce se poartă in toate zilele, puţind fi murdărite 
la lucru; om de », salahor; (1): a faoa pe cineva de », 
a-l ocări, a-l face cu ou şi oţet [ d î r v ă 1 i].
O DÎRVĂIiI (-ălesc), DÎRVARI, DiLVĂRţ (-ăreao) Vb. 
tr. ® A munci în tot felul, a pune la tot felul de 
lucrări, a prăpădi prin tot soiul de munci t ® A 
feşteli, a murdări (sez.i [d î r v a r]. 
t DÎRVAR sm. Ţigan întrebuinţat de stăpln la 

tot felul de lucrări, în special la căratul lemnelor 
din pădure [sl. drdvarl „tăietor de lemne”]. 

DÎRVARţ DlRVALf.
DÎRZ, dIhj adj. Foarte Îndrăzneţ, semeţ: şase

veacuri de neadormită şi dlrză Împotrivire la năvala atitor 
vrăjmaşi (vlah.) ; păcat de aşa... femele,'să fie aşa de cruntă 
şl dlrjă (CAR.) [vsl. drfizti].
ODÎRZA (p!.-ze) sf. Băn. Trans. Cîrpă, sdreanţă
(VIC.) (DENS.).
O'DÎRZARI sm. pl. Băn. Chemaţii miresei cari 
merg spre ospătare la mire (vic.).

DiRZIE, t DÎRJIE sf. Mare Îndrăzneală, seme-
ţie: nu arma ta mă domoleşte, el dlrzla ta fată ou mine 
(I -GH.); i s’au închinat frumos şi l-au grăit ou dlrjle (SB.)
[dlrz].
’DO sm. J Prima notă a gamei majore 

(H 1853) [it.].
DOAGA (pJ.-ge)i sf. ® Fie-care 

din scîndurile curbe din care e 
alcătuită su
prafaţa late- I 
rală a unuibu- 
toiu ţajl854): 1 
am o bute v4- \M 
ruită, făr& neam 
de (GOR.), ghl- Fip. 1853. 
cUoare des- do.
pre „ou”; ®:
Ii lipseşte o», e cam smintit,', e ţicnit, e cam 
într’o parte, nu-i în toate, minţile K ® © Fire, 
felul de a fi: cu bltănl iese omul uşor la capăt, numai 
să-i onnoască doaga Iul (SLV.); In doaga cuiva. Ia fel, ase
menea ca cineva, de-o fire cu cineva: de mi-a veni 
şl lorgu In doaga el, II trimit la Gol ia 
(ALECS.); ®: a ajunge In doaga copiilor,
a ajunge să aibă mintea copiilor, 
a deveni copilăros H @ ®J Hal, 
păţanie: dedese tu doaga ăluia oare a 
olntat (R.-COD.); a fi tu doaga morţii, a fi
pe sfirşite, a nu mai avea mult de 
trăit [lat. d o g a].

DOAMNA (pi.-ne) sf. ® t Soţia 
Dommilui, Domnitorului (a] 1855):
Doamna Chiajna; Elena Doauma ţ[ ®
Titlu dat unei femei măritate, 
cucoană: etlmată », doamnelor şl dom
nilor 1 Doamna Popescu ţj @ ■ţ' DOAMNA- 
CQDRULUI, doamna-MABE = MATRA- 
OUnA —; CONDURUL-DOAMNEI ew CON- .Doamnă romănă 
DPR;—PAPţrCUL-DOAMNEI wm- PAPpC dln secolul al 
[lat. d o m (I) n a].
ODOAPA (pi.-pe) sf. F © Mo/d. 
şi groasă (rv.-cro.) [dop].

DOAMNE-AJUTA sw ajuta 2.
DOAR, doarA adv. ® t Cumva, oare-cum 1f 

® Oare 7 » nu ştii ? ce mă mal Întrebi f Mai adesea pre
cedat de au (sw- AU): an doară el să fie de vină că nu ştiu 
pe lumea asta nimic ? iisp.i ţ[ ® t Dacă, dacă cumva:
(mai adesea în Întrebări indirecte): do să vor vătăma

Fig- I054-
Doagă.

Fig. 1855.

xviii-lea.
Femeie scurtă
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DOB- vre-unele, sau doară vor şl omori pe vie-una (prv.-mbj ; şl 
trimise corbul să vasă doară au încetat apa (bibl.) ; mal ade- 
sea precedat de au: pentru să>l cunoască gludeţul au 
doară să lace, au ou adevărat laste nebnn (prv.-lpj ^ 0 Poate: 
nu ştia cum s’o mal canonească^ doar p lace-o să~şl la lu
mea ’n cap (VLAH.); do^ră el va fl mal norocos declt cel 
mare (Ret.) ; adesea repetat alergară dinaintea letel, 
doar doar or laoe-o sâ-i Iubească (Carj ; doar azi, doar mine 
şi-a veni hăbăucul In lire (ret.) ^ ® Cel mult, atî- 
ta numai (că), numai: Ahi garafa pintecoasă, 
doar de sîeşnlo mal e bună (emin.) \ e ca vita, doar nu 
paşte (PANN); doar glasul apelor sbuolumate răsună ca un 
bocet (VLAH.); căci nu doară de florile mărului era el zeu aler
gător (tsp.); uneori Întărit prin numai: nu va putea să 
se mal apuce de cinstea ce an avut, doară numai tn voia pa
triarhului (PRV.-MB.) ^ ® Tocmai: apoi de asta doar am 
venit la dumneata (on.) ^ ® La drept vorbind, la urma 
urmelor, nu trebuie uitat că: că, de i era doar şl ei fe
cior de Împărat (CAr.) ; bagă de seamă ce faci, că doară nu 
eşti copil (RET.); d’apol clne-1, dacă nu-i ea P că doar şi 
eu am urechi (CRG.) ^ ® Nu e nici 0 teamă că: iaca mă 
duo, mă duc, doar nu dau Tătarii (Alecs.) ; spune-ne şl nouă, 
oădoar nu s’o face gaură In cer, dacă vom şti şl noi hsp.) ^ 
® Intr’o doară, numai aşa, la întîmplare, pe neme- 
rite: plbcă lntrlo doară, la aşa peste clmp unde o vor duce-o 
ochii (isp.) ^ ® Fără doar şi poate, fără nîci 0 îndoială, 
mai mult ca sigur; fără a mai sta la îndoială, fără 
a se codi [lat. d e - h o r a].
O DOBĂ(pi.-be) sf. Mold. Bucov. Trans. ® J = tqbA 
Clnd mă pul să odihnesc, Doba-ml bate să pornesc (ik.-brs.) 
0: să-l faci... spinarea (cro.), să-1 baţi sdravăn, 
a se face ^ de carte, a se îndopa CU învăţătură, a de
veni foarte învăţat: ml le tălmăceşte In româneşte 
domnu Ion Găluşoă care-1 de carte (alecb.) H ® K Un fel 
de clmat gros umplut cu carne de porc: să-i 
prezenţi dobe de mistreţ şl chebapurl de căprioară, In 
loc de pul de găină (odob.) [ung. d 0 b].
O DOBAŞ sm. Tr.-Carp. Toboşar: Porunceşte la ^ 
Să bată doba pe marş (IK.-brs.) [d O b ă].

DOBITOAGÂ (pZ.-ce) adj. şi sf. F (Femeie) 
proastă, tîmpită: lan taci, dobitoace, că nu ştii ce zici 
(ALECS.); ce slugi dobitoacei (car.) [dobitoc].

DOBITOC (pZ.-6ace) sn. © Animal (in spec. 
domestic), vită f © 0 (şi sm.) Om prost, tîmpit:
din ce In ce dau peste «*^'1, zise drumeţul In sine (Cro.) [vsl.
dobytăku „avere”; comp. bg. d o b i t ă k Q 
,animal”].

, DOBITOGESG adj. © De d o b i t o c, de
vită: porunci să se cheme la curtea domnească tot neamul

(ODOB.» 1î © 0) Prostesc.
DOBITOGEŞTE adv. Ca un dobitoc; 

ca un prost: cine va Îndrăzni să tunză călugăr... fără de 
stareţ... să 1 se la darul.... căci au tunsei' (prv.-mb.).

DOBITOGI (-ocesc) vb. tr. şi refl. © A (se) 
face dobitoci ® © A (se) prosti, a (se) 
tîmpi.

DOBITOCIE sf. F Prostie, tîmpenie: căzusem 
de la o vreme Intr’o stare de (vlah.) [dobitoc].

DOBÎNDÂ (pZ.-Inzi) sf. ® f Trans. Gîştig, folos, 
profit; păstrat cu acest înţeles în proverbe şi lo
cuţiuni : atlta pagubă cit şl ew“ AT|T; In loc de <^, se 
pomeneşte ou oslndă (pann) ; mal bine este să fll o’un om 
vrednic la pagubă declt c’un mişel la doblndă (negr.) 1
© t Pradă, jaf 1 © V Folos ce trage cineva din 
banii daţi cu împrumut: se zice cu atlt ce după toc
meală dă datornicul Imprnmutătorulul său pentru datoria sa 
(LE6.-CAR.); ă lua bani cu ^; a plăti ; cu de zece la sută;

compusa, dobîndă care socoteşte drept capital îm
prumutat, la începutul fie-cârui termen, capitalul 
m&rit cu doblnzile;-~ aimpiă, dobîndă care se 
socoteşte numai 1a capitalul împrumutat (în opo
ziţie cu compusă); F a plăti cu a plăti cu vîrf 
şi îndesat: am început să-l plătesc cu pumnii din grădi
nă şl bilnca de la scoală iGN.) [d O b în d i],

DOBÎNDI (-dese) vb. tr. <D ÎA trage un folos, 
a cîştiga t ® t A birui, a învinge H ® t A cu
ceri t ® A ajunge să aibă, să i se dea, să cîştige 
ceva, a căpăta, a obţine: se îndură norocul şl oudlnsiU 
şl doblndl un drag de copilaş (isp.i [vsi. d O t) 4 d a]-

DOBÎNDITQR sm. Cel ce dobîndeşte.
DOBORÎ (-bor) vb. tr. ® A da jos, a culca la 

pămînt, a trînti, a răsturna, a dărîma: dobora in

drumu-l copacii do trei ani (isp.) ţ[ ® 0 A birui, a face 
să nu mai poată sta in picioare, a copleşi: dar despr» 
ziuă somnul o dobor! şl adormi şl ea (Crg.) [vsl. d O -
(= de tot) -t- o b o r i t i].
ODOBOŞER sm. Mold. Toboş^ar [ung. doboş], 

DOBROGEAN 1. adj. • Din Dobrogea, 
2. DOBROGEAN sm., DOBROGEANCĂ (pî.-ence) sf. 

Locuitor, locuitoare din Dobrogea.
DOBRO (M)NIG, sm., DOBRO(V)NICA sf. ♦ = 

DDMBRAVNic1 [rut. dubrovnyk].
ODOBZA (-zez) Trans., dobzAla (-ălez) Mold. vb. 
tr. A snopi în bătăi, a umfla în bătăi, a bate măr:
gurile rele ziceau că-1 şl dobza, clnd li da mina (ret.) ; el,, 
lasă, ticăloaselor, că v’olu dobzăla eu d'acu ’nalnte (CRG.)
[ung. d o b z a n i ,,a umfla”].
O DOG1 sbst Mold. S Pînză groasă de aţă pentru 
haine de vară, dril: un tirgovet, In manta de *... trecu 
repede, prlvlndu-ne lung (sad.).

•DOC8 s^ DOCK. 
o DOCÂI m- DOcAni.
ODOCALE adv. Oaş. Maram. Odată [d e - o - 
cale].
ODOCÂNI (-ănesc), DOCAl (-ăesc) Vb. tr. Olten. 
(Rv.-cRG.) (ciauş.) ® A stărui pe lingă cineva, a-i 
bate capul: l-am docălt eu să nu vindă vaca (ciauş.) ^ 
© A dojeni, a mustra.
•DOCAR, •doqcab (pJ.-are) sn. Trăsurică uşoară, 

cu două sau patru roate (jg 
1856): găsim... un docar spălat 
de ploi şl uscat de soare (Irg.) ; pe 
clnd ea vorbea, un dogoar ou doi 
cal frumoşi Intră pe poartă (D..ZAMF.)
[fr. d;og-cart< engl.].

•DOCÂR.^Ş (pî.-aşe) sn. 
dim. DOCAR: pomi In * ou un p. o..
.argat din ourte drept vizitiu (S..ALD.). ,k- 1 o • ocar.

•DOCENT sm. 0 Profesor care face cursuri la"o 
universitate, fără a fi retribuit şi fără ca studenţii 
să dea examene la aceste cursuri [germ.].

•docenţa (pZ.-te) sf. Titlul de docent; exa
men de examen dat pentru obţinerea titlului de 
docent [germ.].

•DOCIL adj. Supus, ascultător, uşor de condus 
[fr.].
*DOGILITATE sf. Supunere, blîndeţe, dispo

ziţie firească de a se lăsa a fi instruit, condus- 
[fr.].

'DOGK, *DOO'(pî. dooknrl, dooori) sn. ^ © Basin in-

Fi^. 1857. Docurile din Galaţi.
conjurat de cheiuri uncie sc încarcă şi se descarcă 
corăbiile, şi un
de se află mari —_ T
magazii pentru 
depozitat măr
furi în tr’un port 
(11 1357) : aloi
dnt... dooorlle ou 
largul lor baslu 
Înconjurat de ma
gazii de grtne şi 
de mărfuri, la uşa 
cărora trag coră
biile din Dunăre
(VLAH.) ^ plutitor, basin plutitor pe
îmbarcă un vas destinat pentru reparaţii (I 
[tr. < engl.].

Fig. 1858. Dock plutitor

care sc- 
i 1858)
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DOCSA, DQC3IE F sf. Minte, pricepere: om ou 
^estnlă docsă la cap (tsp.); na era om oa docsle la cap (flor.)
(ngr. Soţo;].

DOCSASTAR sbst. Carte bisericeasca care 
cuprinde docsologille cîntate la sărbători [ngr.].

DOCSOLOGIE sf. Cîntare liturgică de laudă 
şi de prea mărire a sfintei Treimi [ngr.].

'DOCT adj. şi sm. învăţat, cărturar [fr.].
'DOCTOR sm. ® Persoană care, după ce a 

trecut anumite examene şi a prezentat una sau 
■două teze, primeşte titlul cel mal înalt pe care il 
conferă o Universitate sau o Facultate: ■»■ in utere;

!n şt linte; •*' !n drept; In medicină; In teologie;
In ohimie ţ ® Cel ce exercită profesiunea de a 

vindeca bolnavii, medic, doftor K ® —i al Bise
ricii, teologi cari au scris despre doctrinele creşti
nismului [lat-]-

•DOCTORAL adj. ® De doctor, privitor la un 
doctor K ® ® Mărginit şi pedant: ton la nn aer 
«1 începe o lungă dlsertatlnne polltlco-nmanitaiă (I.-gh.) .

•DOCTORAND sm. # Student în medicină, în 
drept, etc. care are de trecut numai examenele 
de doctorat, spre a căpăta titlul de doctor [germ.].

•DOCTORAT (pi.-ate) sn. S ® Gradul sau titlul 
de doctor H ® Examenul ce trebue trecut spre a 
căpăta titlul de doctor [fr.].

•DOCTORE.^Â (pî.-rese) sf. ® Soţia unui 
doctor, unui medic t ® Femeie care a obţinut 
titlul de doctor.

•DOCTORIE sf. 0- Leac prescris de doctor, 
medicament.

•DOCTRpiA (pl.-no, -ni) sf . ® Totalitatea dog
melor unei religiuni, a principiilor unui sistem de 
filosofie, ale unei şcoale, etc. t ® Teorie asupra 
unui punct special al ştiinţei: doctrina liberului ar
bitru H ® Părere, opinie: — juridica [fr.].

•DOCTRINAL adj. De doctrină, privitor la o 
doctrină' [fr.].'

•DOCTRINAR sm. Partizan al sistemului po
litic care consideră drepturile raţiunii mai presus 
de acelea ale regilor, şi ale popoarelor [fr.].

•DOCUMENT (pL-monte) sn. ® Act, dovadă H 
® Act vechiu, zapis, sinet [lat.].

•DOCUMENTA (-tez) vb. tr. A dovedi, a întări 
cu acte, a se sprijini pe documente [fr.]. 
ODODA1 sf. Olten. Ţaţă, dadă [bg.].
ODQDA2 sf. Mold. Se zice unei femei căreia, după 
ce s'a spălat pe cap, îi stă părul lins, neted (şez.i 
[bg. srb. d o d o 1 a „paparudă”].
O DQDA’ÎpZ.-de) sf. Trans. (vic.i (pşc-i Mînă (în gra
iul copiilor).
ţDODAl... IV- DODEţ...
•DODECAEDRU sm. A Solid a cărui supra

faţă e compusă din douăsprezece 
feţe plane; ■«' regulat, 
solid a cărui suprafaţă 
e compusă din două- 
spreceze pentagoane 
regulate egale (iH 1859)

•boDECAGON (pZ
-cane) sn. • Poligon Fîg. 1859. Dode- 
cu douăsprezece laturi caedru regulat.
(H 1860) [fr.].
•DODECASILAB 1. (pZ.-abo) sn. 

douăsprezece silabe.
2- adj. De douăsprezece silabe: Vers [fr.].

•DODECASILABIC adj. V = dodecasilab 2.
1 DODECAR sm. Monedă, în valoare de 12 lei 

(vechi), care circula pe timpul lui Caragea: nu a 
nelei In oştlraa noastiH care să nn albă cite nn pungolu plin 
on mahmudele şl -^1 (rl.) [ngr.].
ţ DODEI (-doesc), t DODAţ (-ddeao) vb. iT. A aduce 

supărare, a nelinişti, a strîmtora [vsl. dodăjati].
I DODEIALA, t dodAialA (pZ.-leli) Sf Supărare, 

strîmtorare [dodei].
DODII sf. pZ. Fa vorbi In a vorbi Intr’aiurea, 

a aiuri: vorbeşti şl tn la aşa In-velteodatd (Cro.i; ml 
66 paie c& vorbeşti cam In tăolnda*ml o asemlne Intre- 
t>ere (neor.).
ODODpLA dodoloaie sf., DODOLOIU sm. Băn. 
Paparudă [srb. d o d o 1 a].

Fig. 1860. 
DoclecagoD.

9 Vers de

ODODOLEŢ, DODONET, O DODOLOT. adj. (coNV.i 
(DENS.) iTUT.) (PAC.) Rotund, gogonat, gogoneţ. 
ODODREAN (pZ.-eannrl,-ene) sn. Olten, (CtAuş.) 
Rămăşiţa nutreţurilor date la vite, torişte.
O DOFTA sf. F Nu e de vre-o *, nu e de nlol o nu 
e bun de nimic, nu e de nici o treabă, nu e nici o 
scofală (de el, de asta) (r,-cod.) (ciaus.) (rv.-cro.).

DOFTOR sm. © Medic, doctor: oind sA va 
alia oă vraolnl laste daacal, onmn le dzlc, acestora »i, atnn- 
cea sA crede şl mal bine (prv.-lp.).

DOFTORAŞ sm. dim. DQPTOB: doltorll de pe 
atunci, nişte doltoraşl Nemţi, Ovrei san Orecl (I.-gh.).

DOFTOREABA •*- DOPTOROAIE.
DOFTORI (-oresc) vb. tr. A îngriji în calitate 

de doctor, a lecui: ştii, belcache, cu ce l-am doltorlt eu F 
(ALEca.) [doftor].

DOFTORICESC adj. De doftor: lalma 
ştllntel sale doltorlceştl ajunsese pină la Breaza
(N..UR.).

DOFTORIE sf. © = DOCTOBtE: el se duse slngnz 
să-1 adnc& doltorla (BR.-vn.).

DOFTORIŢA (pZ.-te) Sf. = DOFTOROAIE: chema 
pre totl doltorll şl dottoritele din lume iisp.i.

DOFTOROAIE, DOFTOREASA (pZ.-ese) sf. © ® 
Femeie care cunoaşte buruienile de leac şi diferite 
descîntece şi la care recurg oamenii de la ţară, spre 
a-i vindeca de ori-ce boală: se vede ca...e bolnav, 
sarmannl, şl-1 duceţi la vr’o doltoroale... să-l caute (Crg.); 
aşa era coana Lnzlta, doltoreasa şl sţltăreasa satnlnl 
(BR.-VN.) ţi ® Soţia unui doctor: onm n'aş vrea sa lin 
doltoroale, monsin Frânt (Alecs.) [doftor].

DOGAR sm. ţ. Meşter care face doage, din 
care alcă’tueşte butoaie, 
putini, căzi, doniţe, gă
leţi, etc. (= Mold. but
nar) ('^] 1862). .

2. (pZ.-ate) sn. Uneal
tă, în formă 
de secere, cu 
care dogarul 
crapă lemnele 
pentru făcut 
doage ([D1861).

dogArie
sf. ® Meseria 
d o g a r u 1 u i 
H ® Prăvălia Fjs- 
sau atelierul Doeiir- 
dogarului D ® obiecte de ■»■, vase de lemn lucrate 
de dogar.

•DOGE sm. Titlul primului magistrat în vechile 
republici ale Veneţiei şi Genevei 
{ ’■] 1863): F A dogilor vechi umbre pe 
maluri şovăind (alecb.) [it.].

DOGI (-gesc)l. vb. tr. ® A de
părta doagele una de alta H ®
A crăpa un vas, a-i face o crăpă
tură; © : Inara pe baba de păr şl-o Izbiră 
ou capul de paretl, plna l-l dcglra iorg.i.

2. vb.refl. ® Ase. desface, a se 
depărta doagele una de alta de pe 
urma uscăciunii: m’am dogit ca nn 
poloboc vechiu, de mult ce-am 
umblat (ALECS.) ţ] ® A plesni, 
a se crăpa: Candellle se stingea.
Clopotele se dogea ( alecs.) •I ® /
® A răsuna ca un clopot 
spart, a răguşi: glasul ml se
dogise (ALECS.). i863- Doge.

DOGIT adj. ® p. D03J ţ] ® Spart, plesnit: 
clopot ; suna a vel Ieşi şl tu din asta Intlmplare on 
capul •» (GN.) 1f ® Care seamănă cu sunetul unui 
clopot spart; răguşit: glassunetul unul plano cam 
* da casei aerul pretenţios, de nestatornlo (O.-zamf.).

•dogma (pZ.-me) sf. ft^i +•* Principiu recunoscut 
oa un adevăr de netăgăduit în materie (lereligi- 
une şi filosofie [fr.].

•DOGMATIC 1. adj. ® +1+ Ce ţine de
dogme, privitor la dogme f ® Care expriniă o pă
rere cu un ton hotărîtor, absolut: ton—.

2. •dogmatica sf. fSîi Totalitatea dogmelor unei 
religiuni; tratat despre dogme [fr.].

DOC-
D06

Fig. 1862. Dogar.
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□00- ‘DOGMATISM sbst. A Metodn filosofică care I 
Începe prin a crede şi a afirma [fr.]. I

UUL 'DOGMATIST sin. +++ Partizan al dogmatismu
lui [fr.],
‘DOGMATIZA (-izez) vb. tr. (D A stabili o 

dogmă H O A instrui o doctrină falsă şi primej
dioasă t ® A vorbi, a-şi expTima părerile cu un 
ton donaţie [fr.].

DOGOARE s/. Căldura dogoritoare a focului:
Ia(a 1 se aprinde ca de —a unei Kidmezl de Jeratic 
(VLAH.); Arde loou ’n Bucureşti Şl dogoarea la Ploeşti (gr.-N-); 
despre căldura soarelui; a rdearlt soarele amenlnjlnd 
cn groaznică(car.) [dogori],

DOGOR sb. ® Dogoare 1 ® © Poc: cu su
fletul sdroblt de mlhnire şl ou *u] dragostei Intr'Insul (tsp.) 
[dogori],

DOGOREALA s/. ® Dogoare: dogoreala lo- 
onlnl V ® Arşiţă: roata vaporului vlntură pietre scumpe 
In dogoreala soarelui (Vlah.i ţ ® © Foc: sufletul volni
cului se Immulase la dogoreala dragostelor femeieşti (odob.) 
[dogori],

DOGORI (-oreso), O DOQOEÎ (-orâso) 1.1)6. tr. ® A 
arde, a In’fierbînta (vorb. de căldura focului 
sau a soarelui): o dogoreşte văpaia 08 lese din gura 
zmeoalcel (isp.) ; soarele se rldloă sus şl Începe să dogo
rească şl să arză (Dlvr.) 1 ® © cuiva obrazul, a-1 face 
să i se roşească obrazul de ruşine: i-am dogorit obra- 
znl părintelui de ruşine (CRO.i.

2. 1)6. refl. A se aprinde, a se Infierbmta, 
a se pîrli (de para focului sau de arşiţă): 
cerul se dogoreşte, ca de bătaia unei flăcări ivlah.) [vsl. 
•dogorăti],

DOGORITOR,-ITQE adj. verb. DOGORţ, -ORţ. 
Care dogoreşte: arşiţa cea dogoritoare a zilei (Emin.) ; de 
la prlnz, căldura se făcu mal dogoritoare (S.-ALD.), 
ODOHAN sbst. Maram. = TUTiJN [ung. d o h ă n y]. 
ODOHÂNT (-ănesc) 1)6. tr. şi tntr. Maram. A fuma 
(tutun) [d o h a n],
ODQHOT sbst. Mold. Păcură (de uns osiile ca
relor): a scos un ulcior cu a,- de mesteacăn (CRG.); negru 
onmn-1 *u tSEZ.) [ung. ].
ODOHOTNIŢA (pJ.-te) sf. Mo/d. O Păcorniţă, 
vasul în care se ţine păcura de uns carele 
[dohot],

DQHTOR... - DQFTOR: nu mă lăsaţi fraţilor, che
mat! '—t I (TICH.).

DOI, /. dquA num. ® Unu plus unu: doi oameni; 
două iemel; ‘G : clnd doi se ceartă, al treilea clştigă; de 
două ori; In două, în două părţî, în două jumătăţî: 
a tăia In două; pe din două, jumătate pe jumătate | 
® Nici una, nici două, fără a se codi, fără a sta mult 
pe gînduri, fără multă vorbă: şl nici una nici două, 
hati pe led de glt (CRG.) ţ| ® Cu una cn două, UŞOr, fără
multă bătaie de cap, fără a se împotrivi: las’ pe
mine, nu scapă ea cu una ou două (ALEcs.i ; fiul său insă nu 
se lăsă cu una cu două nsp.) *T ® Din două una sau una 
din două, ori una, ori alta, ori... ori... H ® ® s^ 
AMlNDPI ®, BAN ®, CEAFA ®, FAE, PARA, TEIU, UN 
[lat. *d u i < du o],

doica [pi.-ci) sf. Femeie oare alăptează copi
lul cuiva {Mold. MANCA) ; aceasta se socoteşte şl spre 
dolce, carele apleacă coconii mici (prv-mb.1 [bg. ].

DOICI (-cesc) vb. tr. A alăpta [d o i c ă],
DQILEA num. ord.: m. al ~, /. a doua, care ur

mează după cel dintîiu; a doua zi, ziua următoare; 
a dona oară, data următoare; de-ai doilea, (pentru) a 
doua oară: erau chiar atunci prăşiţi de-al doilea 
(CRG.); D’al doilea parii mal afund 11 bate (Pann) [doi, 
două]

DOIME sf. J Jumătate dintr’o jiotă întreagă, 
reprezentată prin semnul _j [doi]

DOINA (pi.-ne) sf. 9 Pijezie lirică populară, eîn- 
tec de dragoste, de jale sau de dor, oare începe mai 
adesea cu „frunză verde”: dulcea şi fermecătoarea ■»■, 
In a cărei largă mlădiere pare că freamătă totl codrii şl pling 
toate Izvoarele tării (Vlah.) ; doina este cea mal vie ezpresle a 
sufletului românesc (Alecs.) ; lasă-mă să-ml Jelesc zilele şl 
să mal zio odată o de Jale (SB.).

DOINAŞ adj. şi sm. Care cîntă doine;
Din fluier ml-este —' (toc.i ; ascultă flulerlle avilor
(VLAH.) .

DOINI (-neso) vb. tr. A cînta doina: din lunci

răsună tălăngi, fluiere s'aud doinind (vlah.) ; trecea păsto
raşul Împărat, doinind şl horind (EMIN.).

DOINIŢA1 (pi.-te) Sf. Olten. 0= dqnitA [srb.].
DOINIţA2 (pi.-te) sf. dim. dqinA.
D0I03 = DUIQS.
DOISPREZECE, f. DOUĂSPREZECE num. Zece 

plus doi ,(două): cel doisprezece apostoli; anul are două
sprezece luni [doi (două) -l-spre(= t peste) -i- 
z e c e].

DQISPREZECILEA num. ord.: m. al /. a 
douăsprezecea, care ocupă locul, rangul, şirul arătat 
prin număi’ul doisprezece.

dojana (pi.-jeni) sf. Observaţiune aspră fă
cută cuiva, mustrare: după de dojeni cu împărătea
scă pe dădacă, oropsi pe fle-sa ou urgie osp.) ; In glasul el era 
o tlngulre ş’o —' dulce (vlah.) [dojeni].

DOJENI (-enesc) vb. tr. A face observaţiuni 
aspre cuiva, a mustra cu asprime: fecioara... do
jenea cruzimea ou oare ostaşii biruitori loveau şl vindeau pe 
cei robiţi (odob.) [vsl. do2enft<dognati].

DOJENITOR adj. verb. dojeni. Care dojeneşte,
mustrător: începu să vorbească c’un glas ~ (alx.).

*DOIi sbst. rt Fraudă, înşelăciune [lat.]. 
ODOLAF (pi.-aluri), DOI.AP (pi.-apurl) sn. Băn. = 
DULAP ® : pro ibovnic 11 băgă tntr’un dolaf (cAT.); era un 
dolQP11 deschide şi vede... neşte ţoale tot de aur (CAt.i
[srb. < tc.].
•DOLAR sm. ® Unitatea de monedă a Statelor- 

Unite şi a Canadei (= 100 
cents) în valoare (înainte (le , 
războlu) de 5,16 lei aur (a]|
1864) [engl.].

DQLCA sf. ^ Căţea cio
bănească: Doica, halta cea bătrlnă 
(ALECS.*p ]; clnd era lupul miel şl * 
căţel (MERA).

DOLDORA adv. F Plin 
pînă ’n vîrf, umfiat de plin 
ce e: parcă n’ar mal merge... să 
umpli punga Statului (Car.) ; se 
săturară de-şl făcură burţile osp.).

DOLDORA, DOLDORI 1)6. 
tr. şi refl. F. A (se) umplea
doldora: caută numai a-şl umplea... buzunarele şl, 
după ce s’or doldora, să plece (j(P.) ; stăpinll bltelor... Işl 
lac mendrele... şl-şi doldoresc buzunarele U)P.).
‘DOLEANŢA (pi.-te) sf. Plingere, tînguire, je

luire colectivă: a ieşit la Iveală faimoasa » care ă provocat 
venirea comisarilor ((.- gh.) [fr.].

DOLFA sf. (R.-coo.) = DQLCA.
ODOLFAN sm. Trans. (bud.) ® Om de frunte 
® Bogătaş, om avut [comp. vsl. d o 1 ii f i n ii 
,,delfin” şi, în ce priveşte înţelesul, fr. d a u p h in 
„prinţ moştenitor”].
‘DOLICOGEFAL, dolihocefal ţ. adj. g) ® Se 

zice despre un craniu a cărui' formă 
e ovală şi al cărui cel mai mare diame
tru întrece cu aproape u'î sfert dia
metral cel mai mic (i^ 1865) H ® Se 
zice despre oamenii şi rasele umane 
care au craniul lungueţ şi nu rotun(l.

.2. sm. Om cu craniul dolicoccfal [fr.].
DOLIE sf. Mold. ® Apă foarte

lină (ŞEZ.): străbătlnd o tară ca din poveste, 
olnd prin şuvoaie, clnd prin dolll (GN.) Ţ| ® Doifjocefai
tŞi Şanţul pe care-1 formează inclina- 
ţiunea a două acoperişuri de case unite între 
ele: Invelltoarea el era de olane, Iar la cele două pimc- 
turl imde se unesc dolllle avea clte o băşică de pămlnt (f(l.)
[comp. vsl. d o 1 ă, rut. doli „jos, în vale”]. 
ODQLINA (pt.-lai) sf. ^ Vale mică, luncă 
[srb.-].
‘DOLIU (pi.-iiuri) sn. ® Jale, întristare adîncă 

pricinuită (ie un eveniment funest, in spec. de 
moartea cuiva: clte —uri mari porţi in sufletul tăiil 
(VLAH.); haine de —, haine negre ce se poartă în semn 
de jale după un mort H ® © —ui naturii, jalnica 
privelişte a naturii în timpul iernii H ® Hainele 
negre, zăbranicul negru, etc. ce se pun în semn de 
doliu: a lepădat —ui ţ[ ® Timpul cît se poartă hai
nele de doliu [fr. d e u i 1].

‘DOLMAN (pi.-ane) sn. (p Haină scurtă, îm-

Fig. 1864. Dolari. 
A-1, 1/2, */( dolar de 
argint.— B. 20, 10, 5 

dolari de aur.
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podobitâ cu brandebururi, purtată de husari, 
adesea numai, pe un umăr, iâslnd mlneciie să 

atîrne (H 1866) [Ir.].
* DOLIVEEN (pi.-me) sn. 

Monument megaiitic lormat 
dintr’o lespede mare de piatră, 
aşezată pe altele verticale, ca
re se găseşte în dilerite părţi

Fig. 1866. Dolman. Fig. 1867. Dolmen.

ale Europei şi chiar în Africa; monumentele de 
felul acesta s’au atribuit multă vreme Gelţilor; 
astăzi se crede însă că datează de la un popor 
mult mai vechiu şi necunoscut (iH 1867) [fr.].

DOLOFAN adj. © Gras, durduliu; coana Mân- 
diţa, şl roşie la obraz ca o capşnnă (GRL.) ; mai adesea 
în expresiunea: un ■» de copii, un copil voinic, gras 
ca UQ-pepene: năsou de copii, săn&tos şl voinic
(isp.) t ® Pt. ext. Plin, îndesat, doldora: înmiit e 
de folosit' Rum&nu, clnd are punga din păstrare şl din 
muncă UiP.i [comp. D0LF4N].
ODOLOGAN sm. Trans. Nasture de os, mare şi 
rotund (pac.).

'DOLOMITĂ sf. Rocă de coloare albă for
mată din Carbonat de calciu şi magneziu; se gă
seşte în Aipi [fr.].
'DOLOMITIG adj.,^ Care seamănă cu dolomita 

sau care conţine această substanţă; rocă»a [fr.]. 
ODOLOŞI (-oşesc) vb. tr. Olten. A domoli, a muia, 
a osteni <conv.) (rv..cro.).

"DOM (pf.-murl) Sfl., V DQMA (pj.-me) sf. gîi 
© Cupolă, turlă de forma unei jumătăţi de sferă 
deasupra unei clădiri monumentale (aj 1868, 

1869): munţii... se ridică ’nainte

Ftg. 1868. Dom (al 
Palatului Invalizilor 

din Paris).

Fig. 1869.
Domul din Florenţa 

(Secţiune).

ca nişte »url colosale In ruină (vlah.) r © Cate
drală măreaţă: »ul din Hllan; Noaptea ’n dama În
tristată prin lumini Îngălbenite (Emin.) [fr. d 6 m e, it.
duţomo].
ODOMĂI (-ăesc, -ăln), DOUOţ (-oeso), t DDMAI (-ăesc) 
vb. tr. şi 'refl. A vorbi, a sta de vorbă, a se sfă
tui; a pune la cale; ce e de făcut, voinice P se domăle 
Intr'o zl ou el fetişcana (R.-coo.); aprind focuri prin scorburi 
de fag şl domoesc mal una, mal alta, plnă răsare luna (luno.) ; 
şl ou Înţelepţii nu se va dumă! (bibl.) [srb. d u m a t i, 
rus. d u m a 11, etc.].

"DOMENIAL adj. Ce ţine de domeniile Sta
tului: venituri »e; obligaţiuni »o [fr. domanial, 
refăcut după d 0 m e n i u].

■ DOMENIU (pl.-enll) sn. ® Totalitatea moşiilor, 
pădurilor, etc. stăpînite de un' proprietar; Dome
niile statului, bunurile, moşiile, proprietăţile Sta
tului, ale căror venituri se varsă în vistieria Sta
tului; »ui Coroanei, moşiile, proprietăţile ale căror

venituri se adaugă la lista civilă a Suveranului; 
»1 public, bunurile de care se foloseşte publicul, ca 

drumuri şi şosele, rluri, poduri, etc.; (j); a cădea in 
»i public, se zice despre ori-ce producţiune literară 

sau artistică, asupra cărora, după trecerea unul 
anumit timp, autorul şi moştenitorii lui nu mai 
au nici un drept; Ministerul Domeniilor, ministerul 
care se ocupă cu administrarea şi exploatarea do
meniilor Statului t (D Spaţiu, întindere: »i mă
rilor ţ[ ® Tot ce intră în cadrul unei ştiinţe sau 
unei arte: »1 geologiei; aceasta nu e de »1 meu, aceasta 
nu e de competenţa mea, nu intră în cadrul, în 
sfera ocupaţiunilor sau cunoştinţelor mele [fr. 
d o m a i n ej.

DOMŞSNIC... sw DUMESNIC...
"DOMESTIC adj. ® De casă, de familie, cas

nic; viaţă »ă K ® Intern, din năuntru, privitor la 
ţară; turbnrăridomestice ţ[ ® Îmblînzit, ce trăeşte pe 
Ungă casă: animai» [fr.].

"DOMESTICI (-iceso) vb. tr. şi refl. A (se) face 
domestic, a (se) îmblînzi.

"DOMESTICITATE sf. Starea animalelor do
mestice [fr.].

"DOMESTIGITQR sm. Cel ce domesti
ceşte fiarele sălbatice.

"DOMICILIA (-llez) vb. refl. A se aşeza cu lo
cuinţa, a-şi stabili domiciliul [fr.] 

"DOMICILIAR adj. Privitor la domiciliu [fr.]. 
"DOMICILIU (pi.-111) sn. © Casa, unde lo- 

cueşte cineva de obiceiu; la », acasă, la locul undo 
şade K ® Locul unde-şi exercită cineva drepturile 
civile şi politice: » legai [lat.],

"DOMINA (-In, -Inez) 1. vb. Ir. © A stăpîni (şi In 
Înţeles figurat) if ® A se Înălţa deasupra, a fi 
mai ridicat: in vlrful nnul deal unde era o biserică ce do
mina tot satnl (bAlc.) .

2. vb. intr. © A domni peste; a avea putere ne
mărginită ; ®: tăcerea ce domina In sală (Emin.) H ® A 
fi în mai mare număr, în mai mare cantitate, a 
predomina.

3. vb. refl. A se stăpîni tfr.].
"DOMINANT 1 adj. ® Care domină, care.stă-

pîneşte, care covlrşeşte, care întrece: pasiune »ă 
@ Beiigiune »ă, aceea care domină, oare stăpîneşte, 
care are întlietate într'o ţară.

2. dominanta] sf. J Treapta a cincea a ori
cărei game majore sau minore [fr.].

"DOMINAT adj. p. © DOMINA H ® Stăpînit: nu 
artist » şl chinuit de femela cu care şl-a legat viaţa
(VLAH.) .

"DOMINATOR, 1. adj. Care domină.
2. sm. Stăpîriitor [fr.].

"DOMINAŢIUNE. [DOMINAŢIE sf. Faptul de a 
domina, stăpînir'e; autoritate absolută: autorul scri
erii pnţln favorabile... domlnaţlnnll străinului ((.-oh.)
[fr.].
"DOMINICAL adj. © 

la ziua de Duminecă; 
odihna de Duminecă ţ 
® Oraţlunea »â, (ru
găciunea) tatăl(nostru 
[ir.].
"DOMINICAN sm.,

"dominicana (pl.-ane) 
sf. sâ Gălugăr(iţă) din 
ordinul Sflntului Do- 
minic (iSj 1870, 1371)

"DOMINQ sn. © 0
Costum de bal mas
cat care se pune ca o 
manta pe umeri şi aco
pere tot corpul, şl cu 
o glugă în care se a 
scunde capul (H 1872)
(Pj şi DOMJN: Iml OTmoaşte domlnul, trebue să ml-1 schimb 
numai deoit (car.) ţ] ® Persoană îmbrăcată cu un 
astfel de costum: acei» plăont şl elegant n'a fost altă 
persoană declt singură ea (Alecs.) ţj (3)gl Joc compus din 
28 de dreptunghiuri, mai adesea de fiideş, pe 
care se afiă însemnate cîte un număr oare-care 
pe puncte: ar fl putut să joace încă două partide de»

DOL-
DOM

De Duminecă, privitor
repaus

Dominicană.
Fig-. 1870. 

Dominican.
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DOM- la ,.Imperial” (vlah.) 1| ® Q Pie-care din aceste piese
nn M de j°c ® 1872) CIr-]-UUIN DOMIRI, DUMIRI, DUMERI (-reac) vb.

refl. A pricepe iămurit, a-şi da bine 
seama, a-şi expiica: mă tiezeac, casc ochii 
al cuat să mă dumeresc 
unde mă aflu <vlah.) ; 
copilul nu se domlrea 
de ce cocorii umblă 
Înşiruit! trimbă (rsp.); 
totl pllnaeau şl nn se 
puteau dumeri despre 
semnele ce face mama Fig. 1872, Domino. Fig. 1873. 
lor (CRO.) [vsl. *d 0- Domino.
măriţi „a măsura deplin”].

DOMN Sm. ® I Stăpin: nimenea nu poate la doi 
domni sluji (cor.) t ® Stăpînul lumii. Dumnezeu: 
nu-1 cum Kludeşte omul, ol-l cum vrea Domnul.(Crg.) ; Dom
nul Dumnezeul nostru; Doamne DumnezeuleI casa Dom
nului, biserica; Maica Domnului, Sfînta Fecioară, 
Maica Precista; p: slngeleDomnului, vinul; a lisa 
pe OIneva In plata sau In mila Domnului, a lăsa în pace, 
a nu-i face nici un rău (= a-1 lăsa să-i plătească 
Dumnezeu): se tmbllnzlră ca nişte miel şl-şl cernră Ier
tare : Ercule-1 lăsă In mila Domnului (isp.); du-te In ştirea 
Domnului, du-te mai departe (unde te-o lumina 
Dumnezeu), pleacă şi mă lasă în pace: mai bine-ti
dan fraţii şl du-te in ştirea Domnului (Rgr.); — Doamne fe
reşte 1 a) să (mă, te, ne, etc.) ferească Dumnezeul
să nn 1 se Intlmple, Doamne fereşte, să moară; b) F CU
nici un preţ, de loc, pentru nimic în lume: nu mă 
duo acolo. Doamne fereşte; Doamne lartă-măi aj (după 
rostirea unui blestem sau unei vorbe necuviin
cioase) să mă ierte Dumnezeul minca-i-ar pămintni 
să-l mănlnce, Doamne lartă-mă I icRO.); b) 0 CÎnd, tntr’un 
moment de supărare, de încurcătură, de nedu
merire, omul e gata să exclame numele diavolului: 
(unde draou s’a dusF cum dracn de n'a venit Incăr), îşi 
cere oare-cum iertare de la Dumnezeu de a se li 
gîndit la necuratul: unde Doamne lartă-mă să fler 
(ALECs.); da cum Doamne lărtă-mă să nu zic ? (car.) — F 
dragă Doamne (dregălltă Doamne, etc.), oare-Cum, ca Să 
zic aşa: pe clnd începusem şl eu, drăgălltă Doamne, a mă 
rădica băieţaş la casa părinţilor mei (Crg.) ; şl ne punem, dragă 
Doamne, la Invătat (CRG.) ; Tlntllă, dragă Doamne, se cam co
dea (SLV.); ev- AJUTă; APAra 1 (ş); LEMNUL-DOM
NULUI, LEMNUL-MAICU domnului b«- LEMN, MILA 
DOMNULUI K ©A = VENIN ARITA ; MţNA -MAICn-DQMNU - 
LUI Bw mInA BOU, vaoA ® Stăplnitorul
unei ţări, domnitor, titlul principilor Munteniei 
şi Moldovei pînă la ridicarea ţării la rangul de 
regat: aalege apune : schimbarea domnilor, bucn- 
r a nebunilor, norodul se bucură CÎnd vine un stă- 
pînitor nou, crezind că-i va fi mai bine, pe cînd 
adesea domnul cel nou întrece în răutate pe 
cel vechiu 1f ® Boier: ce lelos că tată-tău a fest 
dacă tu nu eşti om p (znn.) f ® Titlu de politeţă 
dat persoanelor către care sau despre care se 
vorbeşte, însoţindu-1 sau nu de numele propriu
sau de un alt titlu: Domnul lonesou; Domnule Judecă
tor ; Domnule doctor; te rog. Domnule 1 Ascultat!, Domnilor I 
[lat. vulg. domnus< dominus].

DOMNESC adj. ® De Domn, al Dom
nului, privitor la Domn; princiar: curtea domnească; 
casele domneşti; cela ca suduieşte pre omul cel —' face mare 
sudalmă (prv.-lp.) ; palmă domnească w PALMA ţ[ ® Al 
curţii princiare, al palatului: poimiine, pe vremea 
asta, să fll cu el la scara domnească (I.-gh.) f ® tC, PA- 
BARE-DOHNEASCA = BOT RQS ţ] ® A BURUIENE-DOM- 
NEŞTI = VIZDOAOE ; FLQRI-DOMNEŞTI = SUROUCI,
oaboafA, qaroafe-db-munte; mAr varietate 
de măr mare, cu faţa roşiatică, foarte gustos, 
obţinut prin cultură.

DOMNEŞTE adv. Ca un Domn; boiereşte:
ml-oiu cumpăra şl un rădvan... şl m’oln aşeza colea ^ In 
fund (SB.1; II plăcea să trăească —' (car.) [domnesc].

DOMNI (-neso) vb. tr. şi intr. ® A fi Domn, 
stăpînitor, a stăpini (peste) o ţară: donmit-anştetan- 
Vodă 47 de ani, 2 luni şl 3 săptămlnl (gr.-ur.) ; Iară ei dom
niră onm se domneşte cînd Împăraţii trec prin fel de fel 
de Ispite (ISP.) ţ © F A stăpîni, a domina 1 ® ® 
A fi, a exista, a dăinui (de mai multă vreme):

securitatea şl Justiţia domnesc pretutindeni (i.-gh.); frigul 
domneşte In această tară ţ[ ® F A Zice CUiva ,,Doin- 
nule”, a-i pune Ului de „Domn” înaintea nu
melui: nu mă mal domni atltl
ODOMNICA sf. Bucor. (uub.i Nume dat unei vaci 
născute Dumineca.

DOMNIE sf. ® Titlul, demnitatea de Domn, 
de stăpînitor al unei ţări ţ] © Stăpînire (în cali
tate de Domn): sub Domnia Iul Oaza ţ| @ Timpul cît 
domneşte sau cît a domnit un suveran K ® ® 
Scaun domnesc, reşedinţă domnească K ® t Per
soana însăşi a Domnului: ceia ce va sudul... prevre-un 
jndecfttorilu... această greşală laste oa şl clnd ar 11 sndnit
pre — (PRv.-MB.) 1f ® însoţit de un adjectiv posesiv,
se întrebuinţează, ca formulă de politeţă, în loc 

de tu, el, ea, voi: domnla-ta, devenit dumneata (gen.- 
dat. domniel-tale astăzi dumltale); domnla-lnl, deve
nit dumnealui; domnia -el, astăzi dumneaei; domnla-sa, 
el {gen. dat. domniei sale, F dnmlsale; doamla-voastră 
(pl. domniile voastre), devenit dumneavoastră {gen. dat. 
domniei voastre, pl. domniilor voastre, astăzi F inv. 
dumneavoastră).

domnişoara (pZ.-re) Sf. ® dim. DOAMNA f
© Fată nemăfitată ^ ® Titlu cu care se adre
sează cineva unei fete nemăritate (Mold. „duduie”) 
f ® Trans. 3t («c.) = sticlete.

DOMNIŞOR sm. ® dim. DOHN: nn —■ tfnăr se uită 
lung la el (s.-ald.) 1 © Titiu dat {In spec. de către 
slugi) băiatuiui sau fiului nelnsurat al stăpînulul, 
cuconaş f ® I Pretendent la domnie: nişte căzaoi 
ce venise ou nn ce-1 ziceau Ivan-Vodă (gr.-ur.) 1f ® 
Trans. i = STICLETE 1] ® i = GRANGUR ţf ® > 
= BOTRQS ţi ® i = PITIOpiU ® : clnd olntă pltlgoil, 
numiţi şl... *1 şl ţlglanl... e semn de ploaie . (gris.).

DOMNITOR 1. adj. verb. dqmni. Care dom
neşte: familia domnitoare.

2. sm. Cei ce domneşte peste o ţară, principe. 
Vodă: el(l Domnitori şl Mltropolljl s’au rindult la scaunul 

. Moldovei, de clnd e (ara asta I (Crg.) .
DOM±4IţA (pl.-te) Sf. ® t Fiica Domnito

rului, prinţesă: Domnii greci tşl recrutau In casele lor 
ginerii şl nurorile pentru domnite şl beizadele (i.-gh.) ţ[ ® 
Trans. 3e (vic.) = sticlete ţ[ ® pl. Mofd. ^ 0 Una 
din numeroasele numiri eufemistice ale duhurilor 
sau zlnelor rele, ca Rusaliile, Dînsele, Ielele, Mi
lostivele, etc. (PAMF.) [doamnă].
ODOMNUC, domnut sm. m. Tr.-Carp. dim. domn.

DOMOL, Mold. dAmql i. adj. ® Liniştit, po
tolit, blajin, pacinic: apoi ii zise cu an ton, mai ^ (GN.) ţ 
era băiat ^ şi intra totdeauna In volle mele (slv.) ^ (D In* 
cet, care nu se pripeşte: s'a îndreptat Intr’acolo cu paşi 
•^1 (â) Trans. Călduţ: bolnavul se posodeşte... mai In-
ttiu cu apă domoaIăţ apoi tot mai rece (pac.).

2. adv. ® în linişte, potolit, blajin 1 © încet, 
fără să se grăbească: umblă mai domol, ca să mă pot 
(Ine de tine (D.-zamf.) ; Dămol sau Iute, Iute ca vfntul Eu 
merg călare (ALecS ).

DOMOLI, ✓ Mo/d. dAholi ţ-olesc) vb. tr. şi refl. 
® A (se) linişti, a (se) potoli, a (se) mai astîm-
păra) : după ce-şl domoliră fra(ll cel mari mlnla, făcu 
băietanul foo bun (RET.); au ştiut a-1 dămoll, lulndu-1 cu 
blnlşorul (CRG.) ; para focului se domolise (grl.) ; boala a 
Început a se domoli şl lumea s’a readunat Încetul ou Înce
tul tn oraş (i.-gh.) ţ] © A (se) încetini: domoleşte pa
sul, 11 lasă să se ducă Înainte (br.-vn.) [domol].

•DON sm. Titlu de onoare ce se pune înaintea 
numelor de persoane în Spania: Donjuan, Don car- 
los [sp.].
•DONA (-nez) vb. tr. rt A dărui, a face o danie, 

o donaţiune [lat.].
•DONATAR sm., * DONAT ABA (pZ.-re) sf. A Per

soană căreia i s’a tăcut o donaţiune, o danie [fr.]. ’
•DONATQR sm., •DONATOARE (pi.-re) sf. rt 

Persoană care tace o donaţiune, o danie [fr.].
•DONAŢIUNE, •DONAŢIE Sf dl ® Danie, dar 

ce se tace prin act public ţ] @ Actul, înscrisul prin 
care se face o danie [fr.].

DONDANţ (-ăneso) vb. tr. şi intr. F A mor
măi, a vorbi încurcat şi între dinţi: dondănind foarte 
răpede, bllbălt şl fără pic de ongetare (Cro.) ; numai .v atita I 
(FLOR.) [onom.].

DONICIOARA (pi.-re) sf. O dim. DQNITA: 11 trl-
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metea nnobla - meu la tata on dontoloarele de zmeuri
(BR..VN.).
ODONIGTJŢĂ (pî.-te) sf. Trans. 0= DONIGIOARA ; 
$1 CU vin diu donlcuţe (ik.-brso.

doniţa, o doinita (p(.-te) s/. ® O Vas cUin- 
clric de doage (cu sau fără 
capac mobil), cu toartă, / 
pentru cărat apă (Mold.
,,Cofă”) ([ŞJ 1874): doniţa cn 
apă, din care se bea, să nu 
se lase noaptea afară (ooR.)",
®: a turna cu doniţa, a ploua 
foarte tare, a ploua cu 
găleţile II © tlă in Fig. 1874. Doniţe,
care se mulg vacile [srb. m. Mînusă.-D. d. Doage, 
d o j n i C a, pol. d o (j)n i- -C. C. Cercuri, 
ca, etc.].
’DONJpN (pL-oane) sn. aîEi Turnul cel mai im

portant al’ unui castel întărit în 
epoca medievală ([B] 1375): acest 
castel... avlnd numai turnuleţe Împre
jur şl In lănntru un turn mare (donjon 
(BALC.) [fr.].

*DON JTJAN npr. m. ® Nu
mele unui p’ersonaj legendar de 
origine spaniolă f © © Tipul 
omului elegant, imoral şi sedu
cător de femei.

DOP (pJ.-puri) sn. Bucată de 
lemn, de plută, de sticlă, etc. cu 
care se astupă o sticlă sau' o _
gaură, astupuş (H 1876, 1877): Donjon.
* de plută; —■ de sticlă; a scoate '^ul; 6
© F: — de saca, persoană scundă şi groasă. 
ODOPRQS shst. Mold. F A tace cuiva a-l lua 
la-', a-i lua interogatoriu, a-l des
coase [rus.].

DOPUŞQR (pl.-oare) 
sn. dim. dop.

DOR1 (pj. doruri) sn. ®
Durere sufletească: mare 
dora ml-1, c’am avat namaJ 
doi ooconl şl l-am Îngropat 
astăzi pre - amlndol (oos.);
Clnd omul simte *n slna-1 o 
cradă soferlntăş O Jale fără 
margini, un ^ fără hotar 
lALEcs.) TI © Olten. Durere Do,p t^e 
fizică: —' de cap; —' de Inimă p u
t ® Dorinţă arzătoare de a revedea pe cineva sau 
ceva care-i e drag, fără de care simte un gol în suflet, 
şi viaţa i se pare un chin: se topea de —> după iini său, 
dnpă părinţii el şl după tara Iu care se născuse dsp.); ml-e 
aşa de de cer, de soare, de arbori (vlari ; a duce —ni 
jouiva, unul lucru), a dori din suflet să revază 
(pe cineva sau ceva): nu-l da binelui cu piciorul, că pe 
urmă o să-1 duci —ui (znn.) H ® Poftă, dorinţă înfo
cată de o mîncare sau băutură: ca —ui de mămăligă, 
nici un — nu te strică (ZNN.); Fragil, potl să le duci —ui 
(ALEcs.); II era — de un pahar de vini] © Dragoste înfo
cată,. Chin de dragoste: aşa — prinse capra de copil. 
Incit o lună de zile nu se depărtă de Ungă dlnsnl dsp.); Eu 
cu —, mindra ou —, Trebul-ne-ar un doftor (ik.-brs.) ; 
a se osca, a se topi de-; clntece do—, cîntece de dragoste, 
duioase, cu caracter elegiac t ® Dorinţă (ex
primată de cineva): —01 el era pentru dlnsoi poruncă 
(SB.); a face pe —ul cuiva, a-i face pe voie 1f I® F In 
—UI leiii, fără Să aibă un scop definit, la întlm- 
plare, într’o doară: pleoă şl el, ştii, cam in —m lelll 
dsp.i [lat. vulg. *d o 1 u s < d o 1 e r e].

DOR2 = doar.
DORI (-rose) 1. vh. tT. ® A-i fi d 0 r de cineva 

sau de ceva, a avea o dorinţă înfocată de a reve
dea pe cineva sau ceva: eu oare l-am dorit şl l-am pllns 
doi ani de zile (aleoc.) ® A pofti Să aibă, să dobîn- 
dească ceva: — avuţii, — să albă copii H ® A ura:

cuiva s&n&tate, vla(& lângă.
2. vb. intr. A-i fi dor de cineva sau ceva; băiatul 

Începu să pllngă şl să dorească de părinţi dSP.).
‘DORIC adj. sas Ordin —, stil —, cel mai simplu 

din cele trei ordine de arhitectură la vechii Greci 
(11 1878, 1879) [fr.].

Fig. 1877. 
Dop de 
cristal.

DORpiŢÂ [pl.-te) sf. Ceea ce doreşte ci- DON- 
neva să aibă, să dobîndească, să i se facă, etc.): p. —.q
zmeul Işl bate capul cum să-l Împlinească dorinţa (tsp.). LlwfX 
t DORIRE s/.® Faptul de a dori c 
t ® Dorinţă. W

Fig. 1878. Secţiunea unui templu Fig. 1879. Coloană 
doric. dorică.

DORIT adj. ® p. DORI HH © NEDORIT K © - 
de, ce duce dorul unui lucru, care pofteşte cu înfo
care ceva, doritor: nu aveau copil, şi. Doamnei tare 
mal erau doriţi să albă măcar unul (CRO.).

DORITOR 1. adj. verb. dori. Care doreşte 
(să facă sau să aibă ceva): — de învăţătură. j.

2. sm. Cel ce doreşte ceva: —11 de a ocupa acest 
post, să se adreseze direcţiunii.
ODORţNGÂ (pî.-gi) Sf Olten. ® Par, prăjină de 
purtat hîrdăul (ciauş.) H ® Prăjină lungă pe carejse 
întind rufele şi care se pune de obiceiu sub strea
şină casei [srb. d o r o n g a, modificat după p ă- 
r î n g ă].

*D0RME21A (pl.-ze) sf. tnr Canapea pe care 
se poate d’ormi [fr. dormeuse].

DORMI (dorm) vb. intr. ® A fi în nemişcare, 
cuprins de somn: se cnică şl dormi dusă MSP.) ; ®: 
Dorm şl florile ’n grădină (Emin.) ; — deştept, — d’a-n-pl- 
cioareie, a pica de somn; buştean, IEPURESTE; 
@: cum Iţi vel aşterne, aşa vel — sw- AŞTERNE ţ[ © A 
se odihni, a zăcea: clmpllle Bulgariei, in pămlntul că
rora dormeau osemintele celor morţi (D..zamf.i; ©: sub 
vechile rnlnl... dorm atltea amintiri din istoria neamului 
lor (VLAH.) [lat. dormire].

DORMITA, Trans. DURsnTA(-itez) vb. fnfr. A dor
mi uşor şi întrerupt, a moţăi: CIteodată vicleanul somn 
amăgeşte Pe acel ce dormitează (stam.) ; eu mă fac că dormitez, 
trăglnd ou ochiul pe sub cozorocul şepcii (Car.) ; ©: la stingă, 
dormitau de atlta vreme zidurile oircnlul Iul Hazentln 
(D..ZAMF.) [lat. d O r m i t a r e].

DORMITQR (pî.-toare) sn. ® Odaie de d or- 
mi t ţi ® S Sală mare, cu multe paturi, în care 
se culcă elevii unui pensionat, membrii unei co
munităţi, etc.
ODORNĂ (p!.-ne) sf. Olten. Trans. ^A. Vîrtej de 
apă, bulboană (conv.) coc.) (dens.) .

DORNIC i. adj. Plin de dor, care doreşte 
cu înfocare: tămllnd singură această 
păreche credincioasă şl —ă (Isp.) ; adv.:
Dornic căntind In cale-tl,. Parcă tot 
aştept să-ml vil (vlah.) .

2. sbst. A Plantă, ierboasă din 
familia umbelifereldr, cu frunzele 
adesea uşor încovoiate în formă 
de secere, cu flori mici albe, dis
puse în umbele (FalcariaRivini)
(H 1880).

DOROBANŢ sm. H (D Soldat 
de infanterie din armata terito
rială care purta o căciulă îndoită 
la o parte, împodobită cu o pană 
de curcan prinsă de o cocardă tri
coloră (de unde şi porecla, de ,,că- 
ciular” sau „curcan") ( -îl 1881):
Totl —1, toti oăolularl, RomănI de vită veche (Alecs.) ; 
tlnlnd de mină un băietei ...In costum de mlo — o.-gh.) ^ 
® Jandarm care păzea hotarele, supraveghia tre- 
cătorile şi vadurile rîurilor; care asigura ordinea 
în comune şi era întrebuinţat la (iiferlte slujbe 
pe lingă autorităţi (Cpil 1882-1884): un — 11 aduse
an pllo In care gftsi permutarea Iul Ia o alt& plasă <negr.) 
[ung. darabant].

DOROBANŢESG adj. De dorobanţ:

Fig. 1880. 
Dornic.
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DOR- talpaşll pedeştrl ou tobele, chiverele 9I olmpoalele lor

DOV <F,L)'

Fig’. I08i. Dorobanţ 
(după tabloul lui 

Grigorescu).
DOROBANŢIME sf. X col. 

DOROBANŢ. Mulţime de dorobanţi, 
ceata do
robanţilor: 
multă •V căzu 
in şanţ (GN.) .

Fig. 1882.
Dorobanţ al poliţiei (1850).

Fig. 1883. Dorobanţ de judeţ {1850). Fig. 1884.
Dorobanţi mun-

ODOROVĂI (-ăeac), DOROVOJ teni (din prima 
(-oeso) vb. refl. Trans. (VIC.) (Pşc.) A jumătate a sec. al 
se dârăpăna, a se strica, a se xix-iea). 
hodorogi, a se sparge (despre obiecte sau unelte 
de lemn, despre car, etc.).

•DORSAL adj. ^ Ce ţine de dos, de spate; 
muşchi «■l [fr. ].
ODORUC, DORURţiL, DORPT sri.Trans. Maram. dim. 
DOR1.

DOS (pi. dosuri) sn. & £> Partea dinapoi a cor
pului omului de la ceată, pînă la şale, spate: ce
aude —ul, nu aude la(a (ZNN.) ; In la Spate (© ,,tn 
faţă’’): In tată te linge. In * te frige ;znn.) ; (F) : a da *ul 
a întoarce spatele, a o lua la fugă; F: la tatăl 
o ia la fugă, ia-o la fugă!. If ® ^ Partea dinapoi a 
corpului animalelor: cind caii vor sta cu *ul spre gard, 
tăcutl şl glndltori, e semn că vremea are să se strice (gor.) ţ[
® ^ Şezut, partea posterioară a corpului omului;
clnd e cineva minlos, se zice că In ziua aceea s a sculat cu 
»ui In sus (VOR.) II ® —ui palmei, miinii, partea Supe

rioară a mlinii; cu —ui palmei II izbi atlt de tare. Incit 
ameţi pe Tarta-Cot nsp.i ţ ® Partea dindărăt a unui 
obiect, opusă feţei: —ui unei cărţi, unei toi de hlrtle, 
unul cntlt, unei stofe, unei case ţ] ® Pe —, (d)e-a-ndoa-
seie loc. adv. a) întors, pus cu dosul unde trebue 
să s tea faţa: a îmbrăcat cojocul pe —; meşterul a tencuit 
zidul de la poartă şl mi-a bătut numărul 6 d'a-ndoasele
(CAR.); b) altfel de cum trebue, de cum e firesc, de 
cum s’ar aştepta cineva, anapoda; toate le tăcea pe — 
In slujba biserlosască (Gn.i ; clte s'a ’ncercat să tacă, toate 
l-au ieşit pe— (VLAh.) ;tot ce tăcea, 11 Ieşea d'a-ndoasele dsp.)^ 
® Loc apărat de soare, de ploaie: pentru iernatul 
oilor... tace perdele stuhulte şl la un loc unde va tl mai — 
(ION.) H ® Coasta unui munte oare priveşte 
spre miază-noapte (© „faţă”.) [lat. vulg. *d o s - 
sus< dorsus].
î DOSADÂ (pl.-ăzi) ® sf. Chin; întristare nespusă 

1 ® Bân. Ocară, înfruntare [vsl.].

t DOSADI (-ădesc) vb. tr. ® A chinui, a amărî 
ţi ® A ocări, a înfrunta [vsl. do sădi ti], 
t DOSAdIT adj. p. dosAdi ® t Chinuit t
® f Amărît: ieşiră deci lamei, dosăditil de el iis.“.) ţ[ 
® Olten. Prost, nătărău (rv.-crg.).
•DOSAR (pî.-are) sn. Teanc de acte privitoare la 

aceeaşi chestiune; a închide —ui, a nu se mai ocupa 
de acea chestiune: Iml găsesc prietenul... cufundat tn- 
tr’im — gros şl răsfoit (i.-gh.) ; a pime la —, a lăsa baltă 
a nu se mai ocupa de ceva [fr. d o s s i e r]. 
ODOSCA sf. Olfen. Bucată mare de lemn uscat, 
de t'runchiu despicat [comp. srb. doska, big. 
dăska, rus. d o s k ă, etc. „scîndură”]. 

DOSELNIC adj. Lăturalnic, ascuns, dosnic:
umblaţi cu plrl ascunse... cu mijloace—e (ALECS.)[d O s].

DOSI (-osesc) ţ. vb. tr. şi refl. A (se) ascunde: 
i-au plesnit prin minte ca să aducă... mulţi ostaşi... şl să-i 
dosŞ&scd undeva 1q tlnd& iss.) j mă dosesc dup& un copac (GRL.) .

2. vb. inlr. t A o lua la fugă, a o şterge: escortele 
te iasă In mina tllharilor şl dosesc. In loc să stea să te apere
(BOL.) [dos].

t DOSLUŞI = DESLUŞI.
ODOSNIG i‘. adj. Care se află mai la o parte, 
mai retras, unde nu se poate 
zări, ascuns: pe uliţele strimte 
şl ^e de lingă grădina Icoanei
(DLVR.) .

2. Sf. ş. ® dqsnicA-gal- 
benA, plantă ierboasă ou 
flori galbene dispuse în 
capitule, pe care poporul 
o întrebuinţează ca să vră
jească cu ea de urît (Car- 
pesium cernuum) (i®j 1885)
H ® DQSNICA-VINATA = CLO- 
COTEI®.

DOSPEALA sf. ® Fap
tul de a d o s p i: se taie 
planta... şl apoi se pune In 
apă, ca să stea la — (pamr.i ţ]
® Ceea ce face ca să dos
pească, ferment.

DOSPI (-pese) vb. tr. A 
face să ’ fermenteze, să 
crească aluatul: aluatul mic intr'o covată mare toată 1:1- 
mlntătura dospeşte (Cand .

2. vb. intr. A fermenta, a creşte (aluatul): pinea 
de hrlşoă... nu dospeşte nici creşte aşa de bine ca aceea de 
grtu (ION.); (7): in capul Iul dospeşte tescovina tuturor dis
cuţiilor de răsplntll şl oateuele (vlah.) [vsl. •dospăti].

DOSPIT adj. p. DOSPI. ® Fermentat [vorb. de 
aldat); n © nedospit © ® (g) Copt la minte.

t'DOSTOi (-toeşte) vb. refl. unipers. A se cădea, 
a se cuveni [vsl. d o s t o j a 11].

t DOSTOIANIE sf. Moştenire [vsl.]. 
ODQŞTINA (pî.-ini) sf. Trans. ^ Loc ferit de 
soare; partea (lealului miază-noapte care se află
spre (FR.-cDR.).

•DOTA (-tez) vb. tr. A A înzestra [fr.]. 
■DOTĂ [pi.-te) sf. rt Zestre [fr. < lat.]. 
•DOTAL adj. tă De zestre, privitor la zestre: 

sub regimul — [ fr. ].
•DOTAŢI(XJN)E Sf. ® înzestrarea unei bise

rici, uniii spital, unui aşezămînt public sau de 
binefacere, etc. cu un capital, cu o moşie, cu un 
venit, etc. 1 ® Capitalul, venitul, etc. dat acestor 
aşezăminte [fr.].

doua s^ dqi.
DCbUASPREZECpVIE Sf. A douăspre

zecea parte; douăsprezecimi provizorii, mensua- 
lităţi acordate de Camere guvernului spre a a si
gura serviciile publice, în aşteptarea votării bu
getului anual.

douăzeci num. De două ori zece:— de
soldaţi; — de zile; — şl imu(l); — şl una; — şl cinci.

douăzecilea num. ord. m. Al —, /. a douâ- 
zecea, care ocupă locul, rangul, şirul arătat prin 
numărul douăzeci.

dovada (pi.-vezi) sf. ® Ceea ce dovedeşte, 
adevereşte ceva; a da —, a dovedi f ® Semn, măr
turie : dovezi de prieteşug Ţf ® rt Mărturie în scris, 
adeverinţă, act justificativ [dovedi].

Fig. 1885. 
Dosnică'galbenă.
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Fîp. 1886. Dovleac.

DOVEDI (-dese) vb. tr. ® A arăta prin raţiona
ment, prin mărturii că un lucru este adevărat, a 
adeveri; n’s putut aă dovedească nevinovăţia Iul; a dovedit 
cu acte că banii slnt al iul; ^ cu martori ■[ © A arăta, a 
manifesta H (D A scoate la capăt, a prididi: ciu
botele nu le putea dovedi din clrpit (Cro.) H ® A Scoate la 
iveală, a da la iveală, a izbuti să afle, să tacă cu
noscut: n'au putut să dovedească pe boţi H ® A Învinge, 
a birui: se întreceau care de care aă dovedească pe celălalt 
la .bău.ură msp.) ; Ercule dovedi pe acel dulău şl-1 omori 
(isp.) [ysl. dovedi].

DOVEDITOR adj. verb. DOVEDI. Care dove
deşte.
ODOVÎNGAT adj. Adîncat (gr.-n.) (r.-cod.). 
ODOVÎNCĂTyRA (pl.-turi) sf. Adincătură 
(pRv.-MB.) [d 0 V î n c a t].

DOVLEAC, Olten. DOVLETE sm. ® * Plantă din 
familia cuciirbitaceelor, cu 
tulpina întinsă pe pămînt 
şi acăţătoarle, cu flori mari 
galbene, al cărei fruct 
comestibil, rotund sau lun- 
găreţ, e de mărime şi co
loare variabilă; originară 
din America, e mult culti
vată la noi de ţărani pe 
cimp şi în grădini; din 
seminţele aflate în interio
rul fructului se prepară un 
uleiu alimentar, între
buinţat şi în industrie; 
poartă diferite numiri, după regiuni: Mold. bostan, 
Trans. Băn. cnrcubătă, etc. (Cucurbita pepo) (iaj;i886) 
H ® © F Cap gros şi sec, căpăţînă ® Dovleac 
turcesc, Mold. bostan alb, varietate a acestei plante, 
originară din India răsăriteană, cu fructul mare, 
turtit, prezentînd pe suprafaţă 10 coaste prevă
zute cu tubercule (Cucurbita melopepo) [tc. d e v- 
1 e k].

DOVLECEL, Mold. bostAnel sm. Varietate 
de d o V 1 e a c (Cu
curbita pepo), cu 
fructele mici, lun- 
găreţe, aproape ci-
Imdrice, cultivată ___
priii grădinile de r. „• ,
zarzavat pentru tre^ Fl“‘ 887' Dovlecel-
buinţele culinare 1887): într’un » Vorbesc matele 
In el (GOR.), ghicitoare despre ,,casă”.

DOX... •*- DbeS...
'DOZA (dozez) vb. Ir. ® A pune doza prescrisă U 

® A â’ A determina greutatea fie-căreia din sub
stanţele care intră într’un medicament, într’un 
compus chimic, etc. [fr. d o s e r].

‘DOZĂ (pl.-ae) sf. ® £ Cantitate dintr’un medi
cament ce trebue să ia bolnavul dintr’odatâ H 
® Cantitatea precisă a fie-căruia din elementele 
ce Iac parte dintr’o substanţă compusă, ce intră 
în compoziţia unui medicament, etc. t ® ® Can
titate oare-carc: are o mare » de energie [fr. d O S e].

'DOZABIL adj. Care se poate doza, a cărui can
titate se poate determina [ fr.].

•DOZAJ (pî-ie) Faptul de a doza [fr. d o s a g e]. 
ODR^BINA, odraohinA (pl.-lnl) Sf. Mold. Bucov. 
tţ13* Loitra carului: stau carele... cuculate sub plnzele 
Întinse peste cercurile deasupra drabinelor (grig.) ; Alţii stau 
pe draghlnl, alfll chiar pe scarâ (sper.) [rut. drabina]. 
ODRĂBINAR, drAGHDJAB sm. Mold. Bucov. 
Pie-care din cei doi carîmbi ai loitrei carului [d r a- 
b in ă ].

drac sm. ® Căpetenia îngerilor răzvrătiţi 
Împotriva lui Dumnezeu şi cari au fost asvîrliţi 
din cer în fundul iadului. Satana; fie-caro din 
aceşti Îngeri în parte cari poartă încă, în graiul 
poporului, numele de diavol, demon, tartor, 
naiba, necuratul, plrdalnieul, procletul, încorno
ratul, Scaraoschi, Mlchiduţă, Aghiuţă, ducă-se-pe- 
pustii, ucigă-l-crucea, ucigă-l-toaca, etc. H ® 
Poarte des întrebuinţat. In graiul comun. In în
jurături şi jurăminte: sa-l la—ul; ducă-se —ulul; s’a 
dus—ului (şi ® s’a prăpădit), a lăsa—ulul; să mă 
ia -^ui, dacă... f ® Ca un fel de interjecţie, în excla-

maţiuni care arată supărarea, mirarea, încur
cătura în care se află cineva, etc.: ce dracul unde 
dracu să Ile ? pe unde dracu a putut aă plece P cui diacu să-l 
treacă prin slnd ? cine dracu l-a adna Încoace P pe cine draon
Bă trimit? Tot astfel, Spre a arăta neîncrederea, sau 
spre a tăgădui ceva: pe dracul 1| ® închipuirea pe 
care şi-o face poporul despre aspectul şi firea dia
volului se resfrînge In nenumăratele locuţiuni şi 
proverbe pe care le Întrebuinţează: e negru la 
faţă (dracu rlde de porumbe uegre şl pe el nu se vede) şi 
grozav de urlt (parcă-l dracul pe uscat, despre un om 
foarte urlt; bărbatul să lle puţintel mal frumos dectt 
dracul); poartă coarne (de aci epitetele de încorno
ratul, Cornea, etc.) şi are coadă (dracul şl-a vlrlt coada 
Intre el, a stîmit vrajbă Intre ei; a trage pe dracu de 
coadă, a se lupta din răsputeri spre a agonisi ceva; 
dracul, clnd n’are de lucru, Işl cintăreşte coada); e foarte 
rău (de aceea, tot ce e rău, afurisit, e ai draouiui; 
omul dracului, lucrul dracului. Neamţul dracului, o vreme a 
dracului; banul e ochiul dracului; nepotul e salba dracului; 
baba sau femela e calul dracului; un om rău e numit
— impeiitat, dracul gol); e neastîmpărat, svăpăiat 
(de aci: un — de copii, un — de femele); e deştept, a- 
totştiutor şi are multe şiretlicuri la îndemînă ca 
să-i atragă sau să-i blruească pe oameni; şi trebue 
deci evitat (dracu ştie; mare e Dumnezeu, meşter e —ul; 
a vedea pe —ul, a da de sau peste —nl, a O păţi; a se Juca 
cu-ul; nu te pune ou-nl; nu căuta pe —ul); se ţine 
scaiu de oameni (mai ales de popi şi de călugări), 
spre a-i atrage In cursă, spre a le cîştiga sufletul 
(nu pot scăpa de el ca de —ul; se tine după mine ca —ul după 
călugăr sau după popă); intră In corpul omului spre a-i 
face rău, spre a-1 înfuria, etc. (e ou draci; o plin de 
draci; an Intrat dracii totr’Insul; a băga In draci sau In totl 
dracii); şade departe sau umblă pe locuri depărtate 
(unde şl-a tntărcat —nl copiii; pe vmde şl-a spart—nl 
opincile; la —ul In praznic); locueşte adesea In baltă 
(de aci epitetul cel-dln-baltă; —nl şade In baltă şl rida 
de altul), uneori in spini (şade ca dracu In spini sau pe 
mărăcini); nu-1 poate alunga decît crucea sau tă- 
mlia (de aci epitetul: ucigă-i crucea; nici pe—ui să-i 
vezi, nici cruce să-tl faci; fă-tl crucea mare, că e —ul bă- 
trin; a fugi sau a se feri ca —nl de tămile); numai fe
meia li vine de hac (femeia a Imbătrlnlt pe—nl; fe- 
mela-1 judecă pe —ul şl-1 scoate şl dator), etC. 11 ® Alte 
locuţiuni: In gură cu Dumnezeu şl In Inimă cu dracul, saU 
măntncă sfinţi şl scuipă draci, despre cel făţarnici; 
cere cit —ul pe tată-său, cere prea mult (pentru un 
lucru de vlnzare); a face pe—ui in patru, a face tot 
posibilul, a Încerca toate, a se lupta din răsputeri, 
etc. t ® # cornul- -ului = barba-popii; dintble-
—ULUISE DINTE; MUŞCATA-—DLUI,lw MUŞCAT ; SCAIUL-
— ULUI; SPINUL —ULUI fr SCAIU; SPAT A-DRACULUI ■«- 
SPATA f ® reŞ» DRAC-DE- 
MARE, peşte de mare, ce 
seamănă cu bibanul a cărui 
primă aripioară dorsală' tODO . 
e înarmată cu ghimpi, plini FlR- l888' Drac-de-mare- 
de venin ( Trachinus dracu) (L[|] 1888) [lat. draco].

DRAcARIE sf. Drăcie: cite drăcăril le vin In 
cap, toate le tac (CRo.i [drac].

DRACESC, adj. De d r a c, al dracului.
DRACEŞTE adv. Ca un drac; în mod afu

risit, îndrăcit.
DRACIE sf. ® Faptă dră

cească, a dracului: trebue să lle 
vre-0 termeoătorie san vre-o altă 

Boi (ISP.» CD Scornitură 
răutăcioasă, uneltire ascunsă 
t CD Ştrengărie, poznă: intr’o 
zi vru să glnineasoă ou Împăratul, 
sămallaoă vt’o <*' (dlvr.) [d r a c].

DRACILA (pi.-le), DRACINA 
(pl.-ne) Sf. A Arbust spinos 
cu scoarţa cenuşie şi cu lem
nul galben; face flori galbene, 
cu miros neplăcut, iar fruc
tele slnt nişte boabe de un 
roşu aprins; creşte prin tu
fişuri şi în lunci; se cultivă spre a face garduri 
vii (i®) 1889) (Derberis vulgaris) [vsl. draiije].

DRACIME sf. col. DRAO. Toţi dracii; mulţime

DOV-
DRÂ

Fig. 1889 Dracilă.
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DRÂ .de draci: se dTue întins U lal de b&2& <«3 In toate bolile 
DRĂ ‘ŞpRACOAIGA (p!.-oe) sf. ® Femeie rea, alu-

risită, Îndrăcită: prloBpass drlaoatoa ci Inoi nu scăpase 
de primejdie dsp.) K ® Femeie şireată, ştrengăriţă: 
Iaca mă, m'o păcălit drăcoaloa (Alecs.) .

"DRAGONIAJN, *dracqnic adj. De o severitate 
excesivă, foarte aspru (ca legile lui Dracon) [fr. 
draconien],

DRAGONIE sf. = Daac-DE-M4RE [ngr.
Spaxcuvia].

DRAGOS adj. ® Afurisit, îndrăcit: ştitl ce 
eraa drăcoasele acele de jivine p iisp.) ^ ® Neastlm- 
părat, svăpăiat, ştrengar: tiind>« de tei, din jucărie 
In jucărie, a ajuns In halul ăsta (Carj [drac.].

drăcovenie sf. ® Lucru drăcesc: vrei să 
beau drăcoveniile ce aduse procopsltn de lll-menp (D..zamp> 
H ® Faptă drăcească; poznă; drăcie: nicică-şi putea 
bănui că aci la mijloc se joacă vre-o (isp.) [drac + 
(parasc)o v e n i e].

DrAcuI (-uesc) vb. Ir. A da dracului, a înjura 
pe cineva trimiţlndu-1 dracului: cocoana se repede 
jos drăoulnd şl Implnslnd pe hamal să mearăă mal Iute 
(CAR.) [drac].

DrAgUŞQR sm. dim. drac ® Drac mic:
lulnd olte pe un de corniţe, ml tl-1 ardea ou polcele (Cro.) 
t © © Copil neastîmpărat, svăpăiat.

DRAGI. adj. Iubit, scump (dinaintea unui vo
cativ, se întrebuinţează formi feminină dragă pen
tru amlndouă genurile: dragă prietenei dragă tatăl 
dragă surioarăI de aci, în mod eliptic: dragăi scum
pule I scumpo! dragă Doamne, ewDOMIf; ml-e drag(ă), 
li (o) iubesc foarte mult: ml-e drag(ă) ca ochii din cap; 
ironic; ml-e ~ ca sarea ’n ochi, nu-1 pot suferi; ml-e 
să..., îmi place foarte mult să...; cu inimă, foarte 
bucuros, cu multă plăcere; ă se avea dragi, a se iiibi 
unul pe altul: se aveau dragi de mult şl acum nu putea II 
vorba declt să se laie corio.).

2. sbsl. Iubire, dragoste; plăcere: de-«■ui meu;
Şl se tot duce, s’a tot dus. De dragu-iinel copile (EMIN.). tl-1 
mal mare .»nl să te dud la el (Crg.) ; cu CU mare plă
cere : mă uitam cu » la poarta ogrăzii (vlaai ; de-a dragul, 
de-a mal mare dragul, îţi face (făcea, etc.) O mare 
plăcere: era cre
scută o Iarbă 
verde, olt tot de- 
a-dragnl să pri
veşti la ea (se.) ; 
oum torceam eu, - —'
de-a mai mare 
ni, pe Întrecute 
ou Mărluoa (CRO.)
[vsl. dragă].

DRAGĂ1 ev-DBAQ.
*DRÂGAa (pi -ge) sf. Maşină aşezată pe un pon

ton, cu ajutorul căreia se curăţă fundul unei ape, 
scoţtnd de acolo nămolul, pietrişul, etc. (jH 1890) 
[fr. d ra gu el.

DRAGAIgAi. sf ® ®’ Numele popular alsăr- 
bătorii'diri 24 Iunie (Naşterea fsilntului loan Bo
tezătorul), Sîmziene H ® Nurnele 
unui danţ popular care se joacă 
mai ales în această zi; de aci a 
juca sau a sări drăgalca, a Sări ca un 
nebun: nici n’apucl a muri bine, 
şl el încep a gluca drăgalca ialecs.i ; 
ce-atl pătlt de săriţi drăgalca prin 
casă r (ALEcs.)U ® ţ Plantă cu 
flori galbene-aurii, frumos 
mirositoare, numită şi sîn- 

. ziene, din care se fac bu
chete şi se împletesc cununi 
în ziua de 24 Iunie, care 
apoi se pun la ferestre, la 
poartă, etc. spre a feri pe ai 
casei de rele şi a le aduce 
noroc (H 1891) [Gatium ve-
rum): drăgalca stuloasărăspindea, 
pripită de soare, un miros ca 
floarea de te n (DLVR.) .

2. drAgaicele sf. pi. ^ (g Ielele, vîntoasele, 
etc., nişte zîne rele, nemilostive, care pocesc pe

Fig. 1890. Dragă.

Fig. 1891. Drăgaică.

oameni: noaptea, toate stihiile n&pădeao pe mine: strigoii, 
moroii... drăgalcele (alecs.).

*DRAGAJ (pî.-age) sn. Scoaterea nămolului, ni
sipului, etc. din fundul apelor curgătoare cu aju
torul dragei [fr.].

DRĂGALAŞ adj. Drăguţ, frumuşel, gingaş, 
nostim: amlndol erau rumeni la fată şl <^1 In sfiala lor 
(VLAH.) [d r a g].

DRAgAlAŞENIE, drAoAlAsie sf. însuşirea 
a tot ce este drăgălaş, gingăşie: ii ceartă cn o 
drăgălăşenie de copil alintat (vlah.) ; el vede pe Llnta... cu 
mlşoărlle el de o drăgălăşle tără de pereche (BR.-VN.).
ODRAgAlAU sm. Olten. (ciauş.) Ibovnic, amorez 
[drag].
tDRAGAN sm. X = DRAGQN.

DRAGÂNIÎLE sf. pl. ® ♦ CIREŞE-varietate 
de cireşe pietroase f ® ® F Nuri, farmec: şi'n
gnrltă mărgărele Şl pe tată-1(Alecs.) ; cea dlntllu femele 
a fost gata, dmdulle, plină de (pamf.) [srb. draga- 
n e 1 a d r a g a n 1 i j a].
t DRAgANESG adj. H De dragoni: steaguri dră- 

găneşti (N..COST.) [drăgan].
t DRAgANIME sf. k col. DRAoăN. Ceată de

dragoni: .«a nemţească era In frunte (M.-COST.).
DrAgAstOS, if DR.AaosTps adj. ® Drăgă

laş, gingaş, car'e-ţi inspiră dragoste: împăratul 
dete pe fata cea mică după flăcăiandrul cel frumos şl dră
găstos MSP.) K ® De dragoste, amoros: lu vremea acestor 
drăgăstoase vorbiri... oursul rlulul luase luntrea (ODOB).

DRAGAVEI sbsl. f ® Plantă ierboasă, Înaltă 
ca de 75 cm.’, a cărei tulpină poartă 
nişte foi dinţate, lungi ca de o palmă 
şi late ca de trei degete, pe care popo
rul le mănîncă fierte; sucul acestei 
plante îl întrebuinţează ca leac contra 
bubelor (Rumex crispus) (iaj 1892) H 
® = ŞTEVIE DE-balta,

DrAghigIU sm. # Un fel de viespe 
mititică care Înţeapă foarte rău 
(Crabro cephalotes).
O DRAGHINA cm- DRABINA.

DRĂGHINAR ev DRAbINAB.
DRAGOBŞTE sbsl. D Ziua de 3 

Martie pe care a ţine poporul prin 
nelucrare, pentru că o sărbătoresc şi 
păsările, care în această zi se logodesc; 
i se mai zice şi-cap-de-prImăvară.

DRAGOMAN sm. Tllmaciu, inter
pret ataşat pe lingă o ambasadă, un brâgaveiu. 
consulat, etc.: poetul Arlstla, jce servea tot 
Intr'un timp dene dssmisrda prin nişte declamaţii fru
moase (BOU) [ngr.].

•DRAGON1 sm. ® ^ Animal fabulos 
înaripat, înarmat cu gbiare, cu coada 
de şarpe şi oare scotea foc pe gură, ba
laur (i®] 1893):
Dar el stă in trln- 
dăvle pe-un * de ,, 
porcelană (alecs.) K v"v 
® k; Soldat de 
cavalerie care 
putea lupta şi 
ca pedestru (®]
1895) [fr.]. ■ ,
*DRAGQNa(pî.-oane) .sn. Şiret 

de aur sau de argint terminat 
printr’un ciucure Îşi care se 
atîrnă la minerul săbiei (ÎMI 
1894) [fr. dragonn e].

DRAGOSTE Sf. Iu
bire: împăratul se topea de 
» pentru Ileana osp.); ©: 
unde-1 e şl ceartă; cu 
Bila no. se face; a-şl tace de
a face vrăji de dragoste 
[vsl. dragostfl].

DRAGOSTEALA {pl.
-eii) sf.Faptul de a (se) d r ă- 
gosti, giugiuleală: să nnne 
pomenim, din multă strlnşl 
de fflt In braţul vrăjmaşlloriJiP.).

DRĂGOSTţ (-oştesc) vb. Ir. şi refl. A (se)^des

Fig. 1893.

Fig. 1893. Dragon, Fig. 1894. 
Dragoni

Dragon.
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miere la cu cuvinte de dragoste: o desinlard& ou 
durere, snspinlud o drSgostegte (Emin.) ; de acum 11 e şl lor 
vremea aft se drăgosteaacă (CRG ).

DRAGOSTQS im- DBAaASTpS. 
ODRĂGUCIG’A adj. /. Bucoif. duri. drAguţA: 
tromoşlcă, din cosită flori Iti pică! (sa.). 
ODRAGUGIQR adj. Maram. dim.■DRAaţrţ.
ODRĂGULEÂN adj. dim. drag: sA a&rutăm de 
bună Intllnlre »a aata de ploaoă (GN.).

DRAGULEŢ, f. -uliţa, -ULioA 1. adj. dim. 
DRAG. Drăgălaş, gingaş: uAaon o bnn&tate de copilaş 
de drâguleţ (isp.) ; o pAaArlcA drăgnlloA şl IrumuşlcA Bta pe 
o ramuiA nsp.),

2. DBAGULET (pi.-eţo) sn. a = EQHILETA.
DRAGVŞ npr. m. vine -»■ la căuş aw cAUŞ Q,
DRAGUŞOR adj. dim. drag.
drăguţ i, adj. dim. DRAG. Iubit, drăgălaş:

an * de teolor, olt toată lumea ae mira de obrăjorll Iul cel 
frumoşi (RET.); iran.: olnd mă lăaa de capul meu, tăoeam 
cite o *ă de( trebnşoară (CRO.).

2. drAout sm. Amorez, iubit, ibovnic
3. drAgutA (pl.-te) sf. Amorează, iubită, 

ibovnică.
‘DRAHMA (pî.-me) sf. ® Măsură de greutate 

la vechii Greci de 3 gr.,
24 t ® ® Unitatea de 
monetă a Greciei (= 100 
lepta) !n valoare (înainte 
de războiul mondial) de 
1 leu (H 1896) [gr.].. r. t—«

•DRAIBAR fpî.-re) sn. Flg- TBg6- Drahmă- 
SÎredel special al tîmplarului [germ. 

D r i 11 b o h r e r] .•
DRAM ipl. - amurl) sn. ® Măsură de capaci

tate : 1/, 00 dintr’o litră (= în Muntenia 0,00322, 
în Moldova 0,0038 dintr’un litru) f ® Cea mai 
mică măsură de greutate: Vtoo dintr'o litră (în 
Muntenia = 3 gr., 1797, în Moldova = 3 gr., 
2275); Ci’: decit un oar de minte, mal bine Un do 
noroo. Aceste măsuri au fost scoase din uz de cînd 
cu introducerea sistemului metric [ngr. opaju].

*DRAMA (pî.-me) sf. ® ^ O Piesă de teatru 
de un gen mixt, între comedie şi tragedie, a cărei 
acţiune, serioasă prin fondul ei, adesea familiară 
prin forma ei, admite personagii din toate clasele 
sociale, precum şi tot felul de sentimente şi de to
nuri: lirică, operă II ® CE) Şir de îniîmplări
mişcătoare [fr.].
ODRAmALUI **- DRAmui.

‘DRAMATIC adj. ® O Ce priveşte teatrul; 
autor cel ce scrie piese de teatru; artiat actor Şf 
©SMişcător, care dă emoţiuni: aituatinne/«a [fr.].

‘DRAMATIZA (-izez) vb. Ir. A face dramatic, 
a da forma, interesul dramei [fr.].

* DRAMATURG sm. 4^ O Autor de piese de 
teatru, de opere dramatice [fr.].
‘DRAMATURGIE sf. O Arta compunerii 

pieselor de teatru [fr.].
DRAMUI, Afo/d. DRAmAlui (-neac) vb. fr. A eîn- 

tări, a cumpăni: un cronicar de Balon trebue aă-şl drămu- 
eaacă atenţia cu cea mal mare atrlctetă (Car.) ; ia ad-o Încoace 
(găina) la moşul, a’o drămălueaacă cro.) [dram].
ODrAnIGER sm. Mold. ® Cel ce lucrează d r a-
n i ţ e, şindrilar: aat de cbereatlgll şi —1 (VLAH.). 
oDRÂNICIOARA (pî.-re) Sf. Mold. Bucov. Maram. 
dim. DRANIŢA: Să mă despice ’n drănicloare. Să mă 
’ncarce ’n şapte care (Vor.) .

DRANI'ŢA {pl.-te) sf. Mold. Bucov. Maram. Şin
drilă rnai lungă cu care se învelesc casele: ae ivesc
curatele căsuţe... ţărăneşti cu.... acoperemlntul de şlndllă 
sau de ~ hrg.) [rut. dranyda].

DRANIŢI (-Iţesc) vb. ir. Mold. Bucov. Maram. A 
acoperi (o casă) cu draniţe, a şindrili: era o 
clădire 'de zid... cu acoperişul înalt, drănitlt (GRIg.) .

DRANIŢIT sbsl. Mold. Bucov. Maram. Faptul 
de a d r ă n i ţ i.

‘DRAPA (-apez) 1. vb. ir. ® A împodobi cu o 
draperie: ~ o fereastră H ©Of A înfăţişa cu gra
ţie îmbrăcămintea largă cu multe cute a celor 
vechi, la o statuă, la personagiul unui tablou, etc.:
— o figură; 0: Cu voi draplndu-şl mila, vă citează totl 

nerozii (Emin.) .

2. vb. refl. ® A se Îmbrăca în felul Grecilor sau 
Romanilor [vorb. de un actor) 1f ® ® A se făli, 
a-şi lua ifose [fr.].
ODRApAIjI (-ăiesc) vb. 
ir. Trans. A strica, a ni
mici (DENS.).
‘DRAPEL (pî.-ele, -eluri) 

sn. ® ti, '(jă] 1897) Steag 
1f ® ® Armată: a apăra 
onoarea *ulul; a f 1 sub a 
servi în armată, a fi soWat 
[fr. d r a p e au].
‘DRAPERIE sf. ® (3>

Vestmintele largi, sto
lele cu multe cute care 
îmbracă o statuă sau per- 
sonagiile unui tablou; ®: 
de jur Împrejur, Imense draperii 
de brazi urleşl, aproape fantastici 
(VLAH.) II (© Perdele largi, 
făcînd cute mari (jâ) 1898) [fr.].

‘DRASTIG adj. f 
Care lucrează energic 
(vorb. de purgative);®:
a Întrebuinţa mijloace —e 
[fr.].
‘DREADNOUGT(ciî. 

drednot) (pî.-turl) sn. :'X 
Guirasate foarte puter
nice, de o mărime co
losală [engl.].
ODREANGA sf. Oaş.
Clopot spart.

DREANŢA m-
SDREANTA.

dreapta iw DREPT.
DREĂVA (pi. dreve)

Sf. ® Instrument în 
formă de arc cu care 
plăpornarul bate lîna,

Fig. 1897. 
Drapel.

DRÂ-
DRE

Fig. 1898. Draperie.

drîng ţ ® Fie-caredin beţele sau vergelele care 
trec prin mosoarele alergătoarei de urzit (iw-71) 
f ® JE Stinghia de-a curmezişul aripii morii de 
vînt [vsl. drăvo „lemn”].

DREGĂTOR, t DEREGAT(PR, f DIREgAtpr sm. 
® t Conducător, cîrmuitor 1] ® înalt funcţionar: 
dregătorii cei mari lan un porumbel... (şl) 11 aruncă In sus 
(ISP.) ; dlregătoril şl judeţele de pre la toate scauuele Moldo
vei (PRv.-LP.) [d (e) r e g e]. 

dregAtoresg, t deregAtoresc., t diregato -
BESC adj. De d r e gă t o r: la cea mal mică greşală dre- 
gătoreaacă... capul vinovatului se spluznra In poarta curţii
(NEGR.).

DREGATORIE, t DEREOATORIE,t DIREOATORIE 
sf. Slujba unui înalt funcţionar, funcţiune înaltă:
nu-l făcuse ondlregătorlela curte (N.-cost.) ; ajunsese la Înalte 
dregătorii, atlt la divan, cit şl la ordle (odob.i [d (e) r C- 
g ă t 0 r].

DREGATQRIME sf. col. dregAtqb. Clasa, mul
ţimea funcţionarilor înalţi: slătultorll Domnilor ... ~a 
şl boieretul Boăpătară (jip.i .

DREGE, t DEREGE, t direge (-eg; perf. -esel; 
part. -es) vb. tr. ® t A conduce, a îndruma, - a că
lăuzi: urmele mele (= paşii mei) derege după cuvlntul 
tău (ps.-sch.) H® a pune în ordine, a rîndui, a pregăti 
cum trebue: mai direge una, mal alta prin casă, ca muiere 
vrednică (FR. cdr.) ; deşertă plosca, Işl drese glasul şl Începu 
(NEGR.); Tuşi, Işl drese gitlejul şl ’ncepu a povesti (pann) V 
® A face, a pune la cale: s’a luat după dinsui, să vadă 
ce va direge cu hanii (SB.) ; el nu ştiau ce să facă, ce să 
dreagă, ca să umble după placul el iisp.) t ® F A pe
depsi, a-i veni de hac: el las’, măi bade, că te-olu drege 
oul (ALEcs.) ţ ® 5< A pune într’o mincare condi
mentele necesare sau a-i adăuga lapte, unt, ouă, 
zahăr, etc., spre a-i da un gust mai bun: unii fac 
diresala flerblnd barabulele cu borş şl dreglndu-le cu smln-
tină (ŞEz.) t ® vinul, ,a-l amesteca cu apă sau di
ferite ingrediente H © A. sulemeni, a da cu suli- 
man, a spoi (obrazul): femeile tn orient an nriciosul obl- 
cein de a-şl drege obrazul cu sullman ţ[ ® ţ A 
turna (vin) în pahare: Păhamlcul ai trelle... direge şl el 
la masa Domnului (gr.-ur.) ; dud păbărulcell dreseră pe la totl

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 433 ^8



DRE

m
Fig. 1900. Drenuri.

DRE . prin pahare, Mihnea ee scniă loooB.i €| @ A Îndrepta 
ceva stricat, a repara: » un ceasornic; F ; meşterul 
strica şl drege de Irlcâ ® A coase pe unde e 
rupt, a pune un petec, a clrpi {vorb.de o rufă, de 
o haină, de o Încălţăminte]; Hi;: mai rdu te rupi, clndvrel 
sd te dregi (Znn.) ; na-(l-o Irintă, că (l-am dres-o, Se
zice cuiva care, vrlnd să 
Indreptezc o greşeală, face 
una mai mare i ® © A 
Îndrepta, a şterge o gre- 
şală: a dres greşala pe care 
a Mcut-o [lat. d I r Igă r e].

DRţlLE, DREHLE s/. pl.
Mold. ♦ Ciuperci comes
tibile, de forma unui cor- 0 „ ,
net sau unei urechi, ce Flg" l899' Drele- 
creşte pe trunchiurile de fagi, de ulmi şi de ste
jari ( Auricula- 
ria tremelloi- 
des) (D 1899);
drelele se fierb 
şl se mănincă cu 
mujdelu (şez.i.

•DREN {pl.
-nuri) snv Con
ductă de ci
ment sau de 
olane, Îngro
pată In-pămlnt 
sub terenurile
mlăştinoase, prin care se scurge apa adusă prin 
drenaj ([Ş] 1900): •»'urile slnt îngropate la o adlnclme la 
care nu poate ajunge flerul plugului să le spargă
[fr. d r 'a i n < engl.].

‘DRENA (-enez) vb. Ir. ^ A face Să se scurgă apa 
din terenurile mlăştinoase, cu ajutorul drenurilor:
aceste inconveniente nu mai ezist& de cind am drenat cim- 
ţ4He o.-GH.) [fr. d r a i n e r].

‘DRENAJ (pî.-aje) sn. / Mijloc de a Însănătoşi 
pămlnturiie mlăştinoase cu ajutorul unor şănţu
leţe subterane căptuşite cu olane sau cu tuburi 
de ciment, numite drenuri: «■ui şl 
ventllaţlunea se fac In cele mal bune con- 
diţiuni Igienice (i.-GH.) [fr, drainagej.

DRENŢE1 •«- TREANŢĂ.
DRENŢE2 s/. pl. ♦ Mică plantă 

ierboasă cu tulpina cufundată In apă, 
cu frunzele superioare grămădite Intr’o 
rozetă care innoată la suprafaţă, creşte 
prin mlaştini şi bălţi (Callilriche ver- 
nalis) ti®] 1901) [comp. treantA] .

DREPNEA {pl. -nele) sf. Bucoif. i ■
Un fel de rîndunică cu penele negre 
ca funinginea şi cu gltul alb, numită. 
şi ,,lăstun-negru” sau ,,lăstun-marc”
(Cypselus apus) (i®] 1902) [lat. *d r e- 
panella <'drepanls],

DREPT, t dibept 1. adj. ® Care 
merge de la un punct la altul fără 
nici o încovoietură, îndoitură sau 
strîmbătură (© STRÎMB) : linia dreaptă 
este drumul cel mai scurt Intre două 
puncte; un par F: e-^ ca funia ’n traistă, Fig. 1901. 
e strîmb, îndoit, încovoiat t ® Care Drenje. 
nu ocoleşte; drumul'-', linia dreaptă e 
drumul cel mal scurt Intre două puncte ti ® A Unghlu 
unghiul format de două 
drepte perpendiculare 
(ev i®| dNGHIU); prismă 
dreaptă, cilindru ale că
ror generatoare slnt per
pendiculare pe planul de 
bază H ® Vertical, în 
picioare, care nu e culcat 
sau întins la pămînt:
Intepenindu-şi picioarele, ră
mase <«' ca luminarea (Igp.) ; 
un zid^ (D Nemişcat: 
drepţii, comandă militară 
H (D 4^ Care e greu de
urcat, fiind prea puţin înclinat {vorb. de un 
suiş) t (!) Cinstit, sincer, care nu se abate de la

Fig. 190a. Drepnea.

dreptate, de la adevăr ((c) nedrept) : un om 
mai bine o Învoială strlmbă decit o judecată dreaptă 

ce-i şi adevărat, nici la dracul nu-1 minciună (suv.). 
10)): ce e ^ nu e păcat; ce e <«>', şl lui Dumnezeu !1 place ^ 
(S) Cu mintea Întreagă, sănătos: dreapta judecată ^ 
® Legiuit, cum se cuvine (pe bună dreptate): a 
face parte dreaptă’ a împărţi în părţi egale, a da la o 
împărţeală fie-căruia cc i se cuvine ^ ® Născut 
din aceeaşi părinţi: nu l-am fost frate drept, ci .dintr’o 
tlitoare născut (n.-cost.-i (m) ^ Luptă dreaptă, luptă corp 
la corp, trîntă t © complement wm- COMPLEMENT % 
® Ce e opus părţii stingi: mina dreaptă; ochiul, pi
ciorul '^11(3) Care se află la mina dreaptă stînd cu 
faţa în direcţiunea curgerii unei ape: ţărmul.2^ ai 
Dimăril.

2. sbst. Piciorul drept: a călca cu-^^ui.
a. (pZ.-turi) sn. ® Facultatea legitimă de a 

face sau pretinde ceva, de a dispune de ceva sau 
de cineva, etc.: omul n’are numai •‘«'url, ci şl datorii; 
a avea <^ul de viată şi de moarte; <^uil civile, politice, so
ciale; <vul de vot; de războiu şl de pace; <^ul celui mai 
tare ^ (D Ceva ce aparţine în mod legitim altuia, 
ceea ce se cuvine altuia: clnd a mlncati^ul vre-unuia 
şln’a trecut de Ia dineul P ibr.-vn.) ^ (D ® Plată, leafă 
cuvenită: dă-mi '*‘,ul meu, că ml s’a urlt aci msp.) ; să mă 
lăcomesc eu la <^ul unei slugi vechi şl credincioase ca tine ?
(ALEcs.) t ® Ceea ce poate face sau pretinde cineva 
de la altul în virtutea unor anumite legături ce-i 
uneşte: prietenia are şurile el 1[ (D Voie, Cădere: 
n'ai să te amesteci In treburile mele ^ (e) Titlu legitim 
de a aspira la ceva: putini candidaţi au să ocupe 
acest post t ® î1! Ştiinţa legilor, jurisprudenţa: 
a studia <«>'Ul; Facultatea de profesor de ^ ® fy
Materie specială a legilor, corp de legi:^ui oivii, 
penal, comercial ® A fi In a avea facultatea, le
gitimă, puterea, căderea: nu era in să-ml ceară acest 
lucru ^ ® De în mod legitim, firesc: acestea mi se 
cuvin mie de ^ ® Dreptate: nu-1 vorbă, avea pă
rintele Trandafir (slv.) ; cu cu/^ul, CU (bună) drep
tate: Mărl-ta judecă şi fă ce e •«'Ul (Isp.> ; pe <«>'sau pe 
nedrept; cu sau fără drept, CU dreptate sau fără 
dreptate: nu este un singur om de Stat... care să 
nu-şi dea, cu sau fără •«i', titlul de liberal (i.-gh.); 
e cu <^(ui), se cuvine, se cade: nu-iou-^ să mori tu 
’nalntea mea (alecs.) ^ ® La ^ul vorbind, vorbind ade
vărul, pentru a spune curatul adevăr: la-^ui vor
bind, nu eşti numai aşa o vacă de muls pentru fle-care (Crg.) ^ 
® -^ui lui Dumnezeu, e tot ce poate fi mai adevărat, 
recunosc că aşa e: '«^ul iui Dumnezeu, In asemenea caz... 
ruşinea va rămlnea numai pe seama mea (ODoe.) ^ © în 
^ul, în faţa, în direcţiunea: intre odaia mea şi a lui 

este o uşă in ^^nl căreia am pus nn dulap (vlah.) ; de la o 
vreme, ml s’a pus, vorba ceea, soarele In <^ul inimii (GN.) ; 
prin'«‘'Ul, cam în faţa: prin'VUl unui pod, ml-a ieşit 
Înainte un urs grozav (Crg.).

4, DREAPTA sf. ® Mîna dreaptă: Dumnezeu... 
blagosloveşte Încet cu dreapta, şi caerul, din alb, se tace deo
dată negru (vlah.) ; ^: ce face dreapta să nu ştie stingă ^ 
® Partea din direcţiunea mînii drepte: a o lua la 
dreapta; a apuca ^re dreapta; păli pe unul la dreapta, pe 
altul la stingă (isp.) ; la (sau In) dreapta şl la {sau In) 
stingă, în toate părţile: muncea in dreapta şl In stingă 
ca doar doar a Încăleca pe nevoie (CRGj ; f (de-)a-dreapta, 
t din-a-d(i)reapta loc. adv., în dreapta, la dreapta: 
mă aflam Intre două grădinid'a-dreapta şi d’a-attnga (I.-gh.); 
!d trăsură, pusei pe Bălan dln-a-dreapta mea (gn.) Ii ® ^
Aripa dreaptă a unei armate H ® © Grupul din- 
tr’o adunare legislativă, aşezat la dreapta prezi
dentului, care reprezintă partidul cu idei conser
vatoare TI ® DREAPTĂ {pl. drepte) sf. A Linia 
dreaptă.

n. DREPT, t dereft, f dirept adv. ® în linie 
dreaptă, fără a se abate din drum, fără să oco
lească: a merge Înainte; capra... merse ca pe clrlple 
la stuful cu flori f'sp.) f ® Fără încunjur, fără a 
se sfii, fără a ocoli adevărul: ei nu mai suceşte vorba, 
ci spune In fată, dacă i s'a pus ceva pe inimă (SLV.) H
® Sincer, cinstit, conform cu adevărul sau cu 
dreptatea: ceia ce vor să judece Intliu să ceară de la 
Dumnezeu să le dea Inteleptle şi pricepere (prv.-mb.): Împă
ratul... îşi chemă fetele, le Întrebă, porunclndu-le să-l spue

(tsp.);@: mai bliţe stal strîmb şi judecă (sau vorbeşte)
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~ T[ ® OE-A- «•UL loc. adv. Fără a se abate, fără. 
a ocoli, fără înconjur, direct; golătatea Incunjnrâ, iar 
foamea dă de-a-dreptul (CRO.).

B. prep. ® t Pentru; denpt numele tău. Doamne, 
oară păcatul mleaips.-sch.) ; derept care, pentru ce, de ce; 
derep(t)-ce, pentru ce, de ce; derept acea(ia), de aceea *' 
® In ioc de, ca; m’a luat drept altul; ^ orl-ce plată, l-a 
tras o bătaie [lat. d i r e C t U s].

DREPTAR, î D(E)REPTAR{IU) {pl.-a.ie) sn. ® 
rr® Unealtă a dulgherului, colţar, ghiunie(il] 1388);
meşterii... clnd lucrează lemne sau pietre ...pulnd acel drep- 
tariu, le tocmesc şl le netezesc (prv..mb.) K ® Şurub 
mare de lemn în legătură cu roata morii, servind 
s’o încetinească sau ş’o iuţească; morarul, stringe ori 
mal dă dramul —ului iluns.i 1f ® © Normă [drept].

DREPTATE, t DEREPTATE, f DIREPTATE Sf. ® 
Virtute care consistă în a da fie-căruia ce este al 
său, în a respecta drepturile altuia; Dumnezeu cei 
dlrept, cel ce ceartă nedlreptatea şi Înaltă direptatea, cu cită 
certare pedepseşte pre cei ce calcă glurămlntul (GR.-UR.) @
Ceea ce este drept să se facă, purtarea celui drept; 
cu *a nu mergi departe (ZNN.) *' ® Faptul de a acorda 
fie-căruia ceea ce i se cuvine In mod legitim; a i se 
da ; cine are aceluia să i-o dai (prv.-mb.) ; In cerdac se 
împărţea ^ de către domnul jude ;d.-zamf.) " ® însuşirea 
de a fi drept, legitim; «•a unei cauze il ® Puterea 
de a acorda cuiva ce 1 se cuvine în mod legitim, 
de a răsplăti şi a pedepsi, justiţie; -~a omenească ţiU 
© am- NEDREPTATE, STRÎMBATATE [drept -|- -(ă- 
t) a t e].

DREPT-CREDINCIOS I»- CREDINCIOS.
* DREPTUN GHIU

logram ale cărui un
ghiuri sînt drepte 
(HI 1903); se obţine 
suprafaţa unei drept- 
unghiu înmulţindu- 
se baza cu înălţimea.

2. adj. Care are 
un unghiu drept; 
triunghln (igj 1904)

(pi.-ghiuri) 1. sn. A Parale-

Fig. 1933. 
Dreptunghiu.

Fig. 190+. 
Triunghiu 

dreptunghiu.
[drept -i- ungh iu, format după fr. rectangle].
•DREPTUNGHIULAR adj. A ® Care are 

forma unui dreptunghiu ţf ® Care se taie 
în unghiu drept.

DRES, tDERES, t DIRES 1. adj. p. d(e)rege liţl 
© NED(I)RES.

2. sbst. Faptul de a drege; ■»,ul ciorapilor; diresul 
borşului cu ouă se face aşa (şez.) .

3. DRESURI, t DIRESURI sf. pl. ® X Diferite in
grediente, arome sau condimente ce se pun în bu
cate spre a le face mai gustoase; Asta-i a Romănuiui 
Plăcută mlncare, Gătită cu dresuri SEV.) ţ[ ® § Aro
mate sau alte ingrediente ce se pun in vin, spre 
a-1 face mai gustos, spre a-1 preface; ou vin prisne 
şl plin de deresuri (Dos.) H ® Sulimanuri şi aite unsori 
ce se pun pe obraz spre a ascunde sbîrcituriie, pe- 
teie şi alte urme lăsate de pecetea vremii; pe aici
n’an putut răzbate nici dresurile nici stămburile oraşelor 
(VLAH.) H ® A face dresuri, a lua dispoziţiile necesare; 
fata Împăratului Îşi făcu dresurile cum o Învăţase tatăl său 
(isp.).

4. ţ DRES, t DIRES (pl.-ese) sn. Act, document, 
hrisov, zapls; au apucat... zaplsele Intru carele au fost 
şl dresele cele de domnie a lui Vaslliso, nepotul lui Despot
(LET.).

•DRESA (-esez) vh. tr. ® A Învăţa, a forma, a 
deprinde im cal la călărie sau la ham, a învăţa un 
cîinc la vînătoare t ® A învăţa pe un animal 
domestic sau sălbatic să facă anume mişcări, anu
mite acte care amuză pe spectatori; adresa dinele 
Bă sară peste o frlnghie; ^ o focă, un elefan.t, o maimuţă, 
nn urs ţ ® Pr. ext. A deprinde, a învăţa pe cineva 
cum să se poarte, cum să slujească, etc.; dacă vrei 
să al o slugă bună, dreseaz’o cn răbdare şi cu bllndete (BR.-vn.) 
H ® A aşterne pe hîrtie, a redacta; — un proces-verbai 
[fr. dresser].
•DRESAJ shst. Faptul de a dresa (un cal, un 

cline, un 'animal sălbatec) [fr. dressage].
DREŢE iw- DUMINECEA.

ODREVELI (-eiesc) vb. rt. Trans. (vic.) Abate, a 
pieptăna lină cu dreava.

O DREVEN adj. Trans. înţepenit, înlemnit, amor
ţit [srb. drven ,,de lemn”].
O DREVENI (-enesc) vb. intr. A înţepeni, a în
lemni, a amorţi [srb. drveniti se]

DRE-
DRI

■DREZINA (pi.-na) s/ 
roate Întrebuinţat pe li
niile de drum de fier pen
tru transportul materiale
lor uşoare şi care e pus 
în mişcare cu nişte pîrghii 
sau pedale (jg| 1905); iniica
auzi doruital drezinei treclnd 
prin gard (bas.) [fr. d ra i - 
sine].

•driada (pi.-de) sf. 
Ss Nimfă care locuia în 
păduri [fr. <gr.]'.

Vagonet cu patru

Fig-. 1905. Drezina.

Fig. 1906. Dric.

'DRIBLA (-laz) vb. intr. \ A trece cu mingea pe 
lingă un adversar (la foot-ball) [engl.].

DRIC (pi.-icuri)^sn. ® Partea unui car ţără
nesc alcătuită din inimă, perinos, piscuri, vîrtej 
şi osie, fără a se 
cuprinde în a- 
ceastă numire şi 
roţile, loitrele,
etc.; Îşi lungi ne- 
vasta cu fata In jos 
d’a lungul <^ulul 
şi-o acoperi cu mal
dărul de fin (OLVR.);
pe -^uri, se zice 
despre un car sau 
o trăsură fără
arcuri: o nadiceancă pe ^uri, care scutura de minune, cn 
rotile galbene, coşul verde şi capra neagră (sn.) H (D t (£) 
Mijloc, partea din mijloc: oraşul Bimui tn >^ui italiei 
este (M.-cosT.); Dragostea ’mpăratului Şade ’u >^ul satului
iGOR.)‘.ghicitoare despre ,,biserică” t @ F ® Toiu, 
mijloc: cit a ţinut iarna, şl mai ales <^ul lemll... vitele s’au 
ţinnt bine (ion.) ; e tocmai in <^ul iarmarocului şi poate 
mi-a pica ceva şi clnd olu veni Înapoi (Crg.) ; tocmai in '»'Ul 
mesei... tlnărul Nae Peruzescu Îşi făcu intrarea In salon 
(GN.) T[ ® Car mortuar (;@] 1906) poleit care
ducea la ultima locuinţă pe un bărbat de Stat (i -gh.) ] f: 
a fi pe a fi în agonie (şi 0), a fi pe ducă [ung. 
der.ek].
ODRIGALA sf. Trans. Băn. Pilotă, sac mare 
umplut cu lină, cu fulgi, cu păr de cal, etc., ce se 
pune ca aşternut pe un pat: e... mai moaie dricaia 
noastră cea de lină (ret.) [ung. d e r e k a 1].

DRICAR, sm. întreprinzător de pompe fune
bre, proprietar de dricuri mortuare: biatazin- 
cuţa nici nu Închisese ochii, şl m'am pomenit cu <^11 (vlah.). 
ODRIGUI (-uiu, -uesc) vb. tr. ® A bătători, a 
lovi ou ceva pămîntul ca să se întărească (r.-cod.) 
ţ| ® A scurma; um văzut turma de porci dricuiud pămln- 
tUl ou ritul IPAMF I.

•DRIL (pî.-iiuri) sn. j PInză bătută şi groasă 
ce se întrebuinţează pentru corturi, bluze de lu
crători, Îmbrăcăminte de vară, etc.; cortina de-' se 
lăsă pe mica scenă acoperită de ramurile a doi salclmi (VLAH.)
[germ. D r 111 i c h].

DRIMOG = DlRMQZ.
o DRIPE'lIŞTE sf. Trans. (bugn.) Loc bătătorit, 
bătut de picioare, bătelişle [dripi].
ODRIPI (-iposc), DRIFIIJ (-uesc) vb. tr. Trans. A 
călca în picioare, a strivi, a bătători (dens.) (pşc.).

DRIŞGA [pl. - işte) Sf. A 
Unealtă a zidarului cu oare ţ 
netezeşte tencuiala aruncată 
cu mistria pe zid, făţuitoare 
(d) 1907) [big. drăZka, srb. Fig. 1937. Drişcă. 
d r s k a].

DRIŞGUI (-uesc) vb. tr. A A netezi tencuiala 
cu d r 1 ş c a.
ţ DRIT (pl.-turi) s/l. ^o/rf. Fi = DREPT 3 ®-®; 
şl el are —uri ca patriot, ca pătimit (alecs.) ; Dlndu-1 — ca 
hotărlrea să-l rămlie nestricată (NEGr.) [it. d r 1 t t o].

*DRrv (pl.-tvuri) sn. La jocul de tennis; lo
vitură a mingii oare vine de atinge plasa [engl.]. 
ODRÎGÎI (-gliu) vb. tr. şi intr. Mold. A sgîlţîi, a 12.500 
hurduca, 'a sdrunoina (rv.-crg./ [rut. drygaty].
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QRÎ_ ODRÎGL, DBjQLţr (pî.-gie, -glnrl) sn. ® Băn. Trans.
Gociorba, lemnul cu care se scormoneşte focul 

Ur\U in cuptor (dens.) : au Inceunt... cu matura, cu -«•ui, ou 
rtgchltoiiul, oare cu ce a putut (ciauş.) H ® 13 Darac, piep
tene de dăr&dt [comp. bg, cl r ă g 1 e c il], 
ODRÎGLA (-glez) vb. tr. Olten. Băn. Trans. ® H A 
dăr&ci, a pieptăna lina, fuiorul (dens.) t ® ® f 
A părui, a trage de păr [d r Igl].
ODRţGIiĂ (pi.-le) s/. F Mlrţoagă, gloabă, ra
blă: schelete prUnlte de blrjl pe care le poartă eomnoros 
drigle de cal ou coastele numărate oro.) ; Incălecă pe o * 
de Iapă şl porul după călugări (PAMf.) [big. d r ă g 1 a]. 
ODRÎGLU tm- DRlQL.
ODRÎGLAT sbst Olten. Băn. Trans. Faptul de 
a d r 1 g 1 â, pieptănatul fuiorului, dărăcit.

DRIMBA1 (pî.-be) Sf. Mold. J = DRÎNG ® : suna 
din cu an talent la care nu am putut ajunge nlciodatd
(ALEcs.) [nit. drymba, drymla, pol. d r u m- 
b 1 a, ung. d o r o m b < germ. dial. D r o m m e 1]. 
t DRţMBÂ2 [pl.-be) sf. Ceată, detaşament de 

soldaţi Tătari: rătăcit numai cu o slu^ a Iul... l-au găsit 
o de Tătari (m.-cost.) .
ODRÎMBOAIE •*- DEÎMBtjro.
ODRÎMBOIA (-oiu, -oiez), DRlMBOj (-oiesc) vb.
refl. A se bosiimtla, a se arăta supărat, minios:
Atunci el se drlmbola Şl mai mult nu ne spunea (ret.) ; lan 
să-i li sculat la treabă, ş’apol să vezi cum se codesc, se 
drlmbolesc şi se sclUoseso (CRe.) [d r ! m b O i u]. 
0Dr£mB01AT adj. p. DRÎMBOIA. Bosumflat, 
supărat, minios: Fereşte-mă, Drăguţ Doamne, de mazăre 
olelată şl de lelea >»ă (IK.-brs.) ; totl se duceau cu buzele —e
(RET.).
ODRÎMBOIU (pl.-boale) sn., DRiMBOălE s/. Trans. 
J = DRlNG ®: Muzică făcea cu drimboale, Sdrincăulud 
clopoţel de oloaie (bd.-del.); ® a sta drlmbolu, a Sta bo
sumflat: Iar cel mare sta drlmbolu, Felegos Imbllnd Ia 
ol (RET.) [bg. d r ă m b O j, srb. drombulja, 
ung. doromblya; s^ şi drImbA1].

DRÎNG (pi.-guri) sn., Olten. drInd sbst. ® J 
Instrument de muzică po
pular, alcătuit dintr’un arc 
de fier şi o lamă mobilă; 
pus în ^ră, între buze, şi, 
făcînd să vibreze lama cu 
degetul, produce un sunet 
muzical monoton ([®| 1908);
Rumânul olntă din gură..., din 

, din tlllncă uip.) T| ®
Unealtă a plăpămarilor, în 
formădearc, cucarebatlîna, Fie- 1908. Drînguri. 
ca să scoată dîn ea materiile străine [srb. d r n da].

DRţNGA-DRÎNGAl inter. Imită sgomotul 
vibraţiunii d r î n g u 1 u i.

DRÎNGAlAu sin. F Pierde-vară; chefliul a
prlns-0 odată... la cblolan. la iarbă verdSe cu consulul 
rusesc şl cu aUl drlngălăl (Carj [comp. DRAgAL&TJ].

DRINGÂNI (-ănesc), DrIngAI -ăesc) vb.
intr. J CD A cînta cu drîngulH ® A scoate 
sunete nearmonioase, a cînta prost dintr’un instru
ment cu coarde sau dintr’un pian: nu vii să ascuifi 
pe Tlnca drlngănlnd din plano ? (alecs.) ^ ® ţ A bate în 
palme: nu se cade a drlngăl, adecă a plesni In palme (prv..mb.). 
ODRÎSTA »•- DţRBTA.
o DR'OAGA ipl.-ee] sf. Mold. ® = DRIC ® t ® 
F Căruţă mare, greoaie şi hodorogită:, aduseră o 
In care puseră calul Împuşcat (D.-zamf.) [ruS. droga].

DR0.^E sf. Mulţime, ceată, sumedenie, du- 
ium: se deschide...uşa odăii din dreapta, prin care năvăleşte 
o de copil (BR.-VN.>; se văzu ocolită de... o ^ de clnl (ret.) ; 
cu droaia, adunaţi grămadă, în mare număr: oind 
are să fie rara ploaie, umblă...tintarll seara cu droaia (mar.) ;

2. adv. A Toni, a alerga, etc. a veni, etc. CU gră
mada: gloatele... veuoan — să se Înscrie la oaste dSF.).
ODROANGA (pî.-ge) sf. Mold. K; Talangă ce se 
atîmă de gîtul oilor (rv..cro.>.

DROB1 ţ. sm. Bulgăre (de sare): să spui ca aduci 
nişte de sare de la Ocnă (CRO.).

2. (pZ.-buri) sn. Măruntaie (in spec. de miel): să
tal mielul ăla al nostru şl să-l mlucăm -^-u msf.) ; plăcin
ta deşl căpătinlle de miel la tavă (CAR.) [bg. drob ll, 
srb. d r o b].

DROB2, DROG, DROC (FAMF.) sbst. ® Mlc arbust

cu tulpina foarte ramificată şi păroasă, cu flori 
galbene, dispuse în umbele la vîrful ramurilor 
(Cytisus Heufellii) H ® Plantă ier
boasă din familia cruciferolor, ou 
frunze aspre, cu peri, cu flori mici 
galbene-aurii, dispuse în ciorchîni 
(Neslea paniculata) (i®] 1909) ţ[ ® = ' .
DROBUŞQR ® 1f ® = LRMNDL-BQBULm t f 
H ® = GDUSTBn 1f ® = DROBITA H ® a /
Mic arbust cu ramuri lungi, subţiri \ j 
şi rotunjite, acoperite cu peri aspri, A 
cu flori galbene, numit şi ,,drob-de- vlv-r- 
munte” (Cytisus hirsutus) [rut. 
d r o k, rus. d r o k O]. >
ODRQBINA (pZ.-lnl) sf. Bulgăre 
mare de sare, drob de sare (rv. cro.)
[bg.].

DROBIŞOR, DROGHIŞQR sbsV 
® = DROBţŢĂ H @ = DROBDŞQR ® ^
[drob2, d r o g].

DROBIŢA, DROQHITA (pZ.-te) sf.
♦- Mic aibust cu flori galbene, ale 
cărui ramuri, fierte în apă, dau o ^ Drob°9 
frumoasă coloare galbenă, des în
trebuinţată la ţară pentru boit; numit şi ,,drob”, 
„drog", „drobişor”, ,.drobuşor", „genistră”, „gro- 
zamă“, etc. (Genista tinctoria)
(iH 1910) [d r o b2, 
drog].

DROBŞOR 
sbst. # ® = DRO- 
BITA i ® = DRO- 
BUSOR ®.

DRlOBUŞOR 
sbst. ♦ ® Plantă 
ierboasă din fa
milia crucifere- 
lor, cu flori gal
bene, dispuse în 
ciorchini, ale cărei 
frunze, fermenta- Fig. 1910. Fig. 1911.
te, dau o fru- Drobiţa. Drobuşor.
moaşă coloare albastră, întrebuinţată la boit: 
numită şi „drob(i)şor”, „drobuşoară”, „boien- 
gioaie”, „cardama”, ,,laba-mîţei”, etc. (Isatis 
tinctoria) ([ă] 1911) H ® = gdjistru® 1 ® = 
drobjtA [drob2].

DROBUŞOARA (pl.-ra) sf. #■ = DROBDŞQR ®.
DROC Bi^ DROB2.

•DROG1 (pZ.-ogurl) sn. £ & Nume generic pen
tru substanţele întrebuinţate în farmacie sau în 
chimie [fr. d r o g u e]
ODROG2 wm- DROB2.
•DROGBiERIE Sf. V ® Comerţ de droguri H 

® Articolele v’îndute de un droghist [fr. dro- 
g u e r i e].

•DROGHIST sm. Comerciant ce vinde dro
guri, buruieni de leac, săpunuri, parfumuri, etc. 
[fr. droguiste].
O DROGBŞŢA iw drobjtA.

DROJDIE sf. ® Ceea ce se de
pune, liupă cîtăva vreme, pe fun-./ 
dul unui vas în care se află uni 
lichid; ® F: e pe drojdii, se zice' 
despre cel ce a fost odată ou stare 
şi care are acum numai rămăşiţe 
(lin averea sa H ® Spec. — de vin, 
de hore, substanţa solidă, care se 
separă din vin sau din bere, şi se 
depune pe fundul vasului; se în
trebuinţează la dospitul plinii, 
la facerea nichiuiui de * (sau de 
drojdii), etc. (H 1912)11 ® ® Gu- 
noiu, lepădătură, tot ce este mai 
prost, mai stricat, mai de lepă
dat : drojdia poporului, societăţii
[vsl. droidije].
•DROMADER sm.TA Cămilă 

care are numai o cocoaşă şi um
blă foarte iute; trăeşte cu deo- -.. ,
sebire în Arabia şi în nordul Flg'I9I3 Dron,at'e 
Africei (Camelus dromedarius) 1913) [Ir.].

Fig. 191a. 
Drojdii de bere.
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DRQPIGA (pl.-ioi) sf. f Numele popular al 
idropiziei: veni... In Tailgiad bolnav de şl peste pntlnd 
vreme an mnrlt (nec.) [ugr. o5p(u”txac].

DROPICpS adj. şi sm. f Bolnav de dropică 
[ngr. 5Jpa)7u*6ţ].

DROPIE, Olten. DRQFinA s/. Pasăre din or
dinul picioroangelor, de 
mărimea curcanului, în
altă de peste un metru, ™ 
ce trăeşte prin cîmpii Ift; 
şi-şi tace cuibul într’o 
adîncătură a pămîntului; are car
nea gustoasă şi e toarte căutată ca 
vînat (Otis farda) 1914): ei eu 
am văzut clrdurlle de dropii, outrlerlnd ou 
pas măsurat... acele şesurl lără margine
(ODOB.) H ® mioA = sPtmoAcin 
[bg. srb. droplj a]. f.&.i9i4.Dropu.

DROPIOIU sm. i Bărbătuşul dro.piei: 
an dat roat&/ore, zile şl Ioni întregi, Imorejninl lainicilor 
dropioi (oooB.).
ODROPNIŢĂ (pl.-te) sf. Mold. (pamf.)^ = deobjţA.

DROŞCA (pl.-oşte)
Sf. Trăsură pe arcuri, 
birjă (d 1915): nioi- 
odată droşca anul dreo n’a 
ridicat colbul de pe dru
murile noastre(vlah.) [ms. 
dr o ik a].

DROŞCARsm.Bir- 
jar, cel ce conduce o 
droşcă: un ■-să mă Fie- I9I5* Droşca. 
batjocorească de la ochi I (Alecs.) .

DROŞGUŢA (p!.-te) sf. dim. DRQŞCA.
DROT (pl.-oturl) sn. ® Sirmă; sita... selace ori din»< 

ori din plnză de păr de cal (şez.) | ® Arc (spirală) de 
sirmă: era o canapea... ale cărei .«uri Ieşean ca bulgării In 
nrmaplugului (D.-zAMF.) [ung. drot < germ. Drabt]. 
ODROTAR sm. Trans. © Gel ce leagă cu drot 
oalele şi alte vase sparte sau crăpate: iarna, vara. 
Umblă ţara Biet teciorul de ^ (Ret.).
ODRUG sm. Mold. Bucov. = drug: uşa tllnd bine în
tărită cu un In curmeziş. In contra tllharllor (VOR.) [rut.
d ru k].
O DRUETE sm. Olten. Trans. Lemn gros şi scurt, 
trunchiu de lemn ipşc.i.
, DRUG sm. ® Par gros de lemn sau vergea 
groasă de metal: venea rotarul poştlei călare, aduclnd 
on de lemn la spinare (I.-oh.) ; miinlle le simţeam ca nişte 
•~i de iier (dlvr.) f ® Par gros CU care se închide, 

se zăvoreşte ceva: trase zăvorul şl *ul de lemn care o 
închidea inegr.)H ® ^ Par ou care se ieagă finul, cînd 
se aduce cu carul din cîmp irv-crg.) T[® iţ» Fie-care 
din cele două lemne lungi ale loitrei carului în care 
sînt înfipte spetezele, carîmb H ® Varga de
fler înfiptă perpendicular la mijlocul minerului 
sfredelului f ® Cerbicea jujeului H ® ® Fie-care 
din cele două tălpi ale trupului războiului de ţe
sut, sprijinită fie-care pe cîte două picioare t ® © 
A o ţinea a se ţinea de ceva, a nu se lăsa de ceva: 
avea de glnd să o ţie Înainte (GN.) [vsrb. d r u g < 
vsl. d r ^ g ti].

DRUGA (pî.-ugi) sf. ® Drug scurt: Inlnd o 
II trase cu dinsa vre-o două, trei (pann) 1f ® ţii ipamf.) = 
BRiQHmAu ţ[ ® B Fus mare de răsucit fuiorul, 
din care se face urzeală de ţesut lăvicere, ţoale, 
saci, etc.: torceam Împreună cu dtnsa... clte o mcvllă de 
drugi de canură (Crg.i ; : baba bătrlnă nu se teme de *
groasă, cei CU experienţă nu se sperie de o lucrare 
grea t ® f Ştulete de porumb, ciocălău [srb. 
druga].

DRUGAlĂU sm. şi (pî.-lale) sn. ♦ (R.-codo = 
ciooAlAu [drugă -i- (c i o c) ă 1 ă u] 
ODRUGĂLEAŢA (pî. eţe) sf. ® Trans.= 
DRţroA ® t ® B Fus mare pentru tors lîna (pşc.). 
t DRugar sm. # Lucrător tipograf care ti

păreşte foile, tipăritor [germ. Drucker]. 
ODRUGHINEAŢA (pi.-eţe) sf. Mold. ® Prăjină 
scurtă de care e legată găleata lao fîntînă (rv..crg.> H 
® D ru g scurt şi gros: la o groasă de stejar... şi, 
bici Ia timpla dracului (Crg.i.

DRUGULEŢ sm. dim. drug ® :lăcu uişte ~1 mici,

fie-care pnlndu-1 d’a-curmezlşul pe drugii cel mari trsp.).
*DRUpj sm. Preot la vechii Gali ([®] 1916): 

Druizii cel sălbatici jertfeau pe oslndlţl 
(ALX.) [fr.].
•DRUIDIG adj. Privitor la' 

druizi şi la religiunea lor: cultul 
- [Ir.].

'DRUidISM sbsf. Sistemul re
ligios al druizilor cari admiteau 
eternitatea materiei şi a spiritului,
viaţa viitoare, jertfele omeneşti -------
şi adorau ca zei forţele naturii i 
personificate [fr.].

DRUM (pî.-murl) sn. ® Intin-( 
dere de loc bătătorit, pietruit, 
etc. pe unde umblă oamenii cu 
picioarele, cu trăsura, cu carul, Fig. 1916. Drnid. 
cale: Fe i.'ul de costişe ce duce 
la Vaslui (ALECS.I; nude se Intllnesc —urile, la îm
preunarea celor două văl... este o moară (SLV.); — de ţară, 
şosea: printre aceste rămăşiţi de locuinţă şl muncă ome
nească, trecea —ni de ţară (Grig.) ; — mare, locul de tre
cere al tuturor, pe unde umblă toţi oamenii cînd 
se duc de la un loc la altul: bătrlnl, însurăţei, tlăcăl... 
se Îndeasă Ia —ui mare care duce la vatra satului (dlvr.) ; 
hoţ de —ni mare, care atacă oamenii în drum spre a-i 
jelui; a ţinea —urile, a) a umbla lără rost, haimana; 
b) a sta în calea oamenilor spre a-i jefui: cariie va 
ţinea -urile şl căile oamenilor de va fora... să-l arunce 
In ocnă (prv.-mb.); ©: a merge, a călca (pe) alăturea ou
—ui, a nu merge pe drumul drept, pe calea cin

stită ; ©: a vorbi alăturea cu —ni, a) a vorbi în neş
tire, prosteşte; b) a scoate din sărite; ®: a alu
neca alăturea cu —ni (rv. crg.), a se abate de la subiect, 
de la chestiune; a bate—m (sau—urlle), a 11 (mereu) 
pe -uri, a umbla mereu în toate părţile, lără a se 
opri undeva, lără a se aşeza într’un loc, a umbla 
fără căpătiiu: .blne-ţl şede... să umbli lela pe—uri In 
halul acesta (CRG.I; De trei nopţi şl două zile bate — făr’ de 
popas (VLAH.); : cine umblă pe toate -urile, nu ajunge
nicăeri (znn.i, cel ce se apucă de multe, nu ajunge la 
nici o ispravă;!^ CAR; in—, în mijlocul drumului, 
in cale, pe jos: banii 11 ^seştl In — şl tot trebne să-i nu
meri, se zice aceiuia care nu-şi face socoteala ba
nilor, care, primindu-i de la altul, li bagă în bu
zunar fără să-i numere; a-i sta in —, a-i forma pie
dică, a-i sta înainte pe unde trebue să treacă; 
©: a lăsa, a rămtnea pe —uri, in cea mai mare sărăcie, 
fără să aibă unde să-şi plece capul 1[ ® — de
fler, cale ferată (•»■ oale®) 1j ® Direcţiunea către 
care se îndreaptă, calea pe care trebue s’o urmeze
cineva: a apucat—ni spre răsărit; care-1 —ul spre poştă? 
a-1 arăta—ul; a rătăci—ul; F; pe Icl ţl-e —ul! a
plecat iute, a şters-o: lulnd nucile pe care le ochise, 
incăiecă şl, pe loi ţl-e—ul! (isp.i ■ ® Distanţă, de
părtare de la un loc la altul, cale de umblat: e 
un - lung pin' acolo ’ ® Călătorie; O': călătorului Ii 
şade bine cu —ul (br.-vn.i, cel ce călătoreşte trebue să 
pornească de vrejne şi să nu stea mu t locului; 
©: a-şi căuta de—, a se duce într’ale sale, a nu se 
opri ca să se amestece în treaba altora; a se găti 
de —, a se pregăti să plece, a-şi face preparativele 
de plecare; in —, m timpul călătoriei, pe cînd um
bla pe cale; la—, în călătorie: a porni la—; la—, 
mănincă omul ce găseşte (ZNN.) ; — bun I urare de Călă
torie bună aceluia care pleacă undeva; foaie 
de — iw foaie H ® A da —ul, a) a lăsa liber, a slo
bozi, a lăsa să plece: calului li dete —ul să pască pe unde 
va voi (isp.i; b) a pune în mişcare; c) a da curs 
liber: e Ioc, dar se stăplneşte, nu-şl poare da—ul supărării 
(BR..VN.I; d) a deslega; a da—ui unui nod; e) a per
mite să intre: a da —ui In casă 11 ® Peste —, în faţă: 
şade cu casa peste — de noi II ® ☆ —nl robilor (ISP.i , calea 
laptelui (w CALE ®) [srb. drum < gr. 8&0- 
F°?]-
ODRUMj^(IU) sm. Tr.-Carp. Drumeţ: băură apă şi 
el, ca drumarli, ctnd slut obosiţi de ca ele (Ret.) [d r u m]. 
ODRUMAŞ adj. şi sm. Drumeţ: pe călătorul 
străin... nu-1 goni... cl-1 primeşte şl-1 cinsteşte, Inlesnln- 
dn-i cele trebuincioase ca unul om (Pann) [drum]. 
ODRUMATQRIU sm. Trans. (dens.) Drumeţ 
[drum -F (c ă 1) ă t o r].

DRO-
DRU

437



DUC
DRU- DRUMEAG, DRUMEAG sbst. Drum Îngust,

cobit: drumeaoul pe oare venise el şerpuia printre cele două 
lanuri (s.-alo.) ; oprlndu-se In drumeagul de pe marginea 
lăstarului (BR.-VN.).
ODRUIVSGIU sbst. (R.-coD.) = DRUMEAG.

DRUMEŢ sm., DRUMEATA (pl.-eţe) sf. Care că
lătoreşte p’e jos, călător, călătoare; trecu pe lingă un 
diavol şchiop carele (inea calea drumeţilor <isp.) ; a dat dru- 
metel un corn de presoure şl un păhăruţ de vin (CRO.)
[cl r u m].

DRUMULEŢ {pl.-eţe) sn. clim. DRUM: adia 
slnt... muntU cu păduri şl cu <«^e de picior (c.-rad.).

DRUMUŞQR (p{.-oare) sn. di))i. DRUM: a mers 
el pe ^ul acela 
plnă la sora cea 
mijlocie (VOR.).
•DRUPA {pl.

-pe) sf. A Fruct! 
cărnos şi zemos 
cu un -singur 
slmbure,capru- 
na,cireaşa, pier
sica, etc.- 
•1917) [fr.]. 
odruşcA
(pî. -uşto) sf.
mold. Trans. Bucov. Maram, Prietenă a miresei, de 
obiceiu o soră sau o vară primară, care o înso
ţeşte pe mireasă la cununie şi are anumite atribu- 
ţiuni la nuntă; uneori se numesc două druşte 
pentru mire, şi alte două, pentru mireasă imarj 
[vsl. druzika ,,prietenă”j.
'DUAL (pi.-ale) sn. Ol Formă de plural, Între

buinţată, în anumite limbi, cînd e vorba numai 
de două lucruri sau de două persoane [lat.].

'DUALISM (pl.-me) sn. ® +++ Sistem reli
gios şi filosofic oare admite două principii suverane, 
eterne şi independente, unul al binelui, altul al
răului: Zecd-Avesta este Biblia *-ului; credinţele Bogo- 
miiiior slnt bezate pe — ţ) ® Coexistenţa a două 
principii opuse [fr.].

'DUALIST 1. adj. aaS +'+ Ce priveşte dualis
mul; credinţa ■»ă; sistem *

2. sm. Partizan al dualismului [fr.].
DUBĂ (pl.-be) sf. ® Mică luntre de pescari 

(făcută în timpurile mai vechi dintr’un trunchiu de 
stejar scobit) (,)^1918)'1i ® Căruţă închisă de toate 
părţile, în care se tran
sportă arestaţii la sau de 
la puşcărie ()l].;i919) j

Fig. 1917. Drupe: i. prun3; 2. cireaşă; 
3. caisă ; 4 piersică.

Fig. 1918. Dubă. Fig. 1919. Dubă.
(D Pt. ext. Puşcărie: norodul a băgat la<«<pe noul 
Împărat (dlvr.) ; clţl a’au prins cu mina In sac... totl 
eu pupat duba (jtp.) ^ @ Mold. Cadă mică în care 
se scurge rachiul din ţevile cazanului (alambicului) 
(PAMF.) f ® Trans.- Coş, de formă cilindrică, făcut 
din scoarţă de cireş, cusută cu spini, în care 
se adună cireşe (vic.) % ® Trans. Piuă, dîrstă (vic.) 
^ 0 Trans. = BUHAIU 0 : duba e din doage de brad 
şl are forma unul clubăraş; peste ambele funduri e trasă şl 
bine Încordată o piele argăsltă de cine; ... are un vuet ascuţit 
oare se aude de la o depărtare de o jumătate de oră (fr.-cdr.) 
[comp. rus. dubQ, rut. duh ,,stejar, luntre”]. 
OUUBAI (-ăesc) vb. ir. Trans. A face să răsune 
(i u b a sau buhaiul (pamf.).
ODUBALĂ, ✓ DUBEALA (pl.-beli) sf. ® Mold. Bucov. 
argSaial&; In această tăbăceală sau dubeală stetean pieile 
şase săptăminl (pamf.) ■ la cada cu dubală, cumătre lup, că 
nu-1 de cblpl (cRo.) ţi ® Mold. Trans. (F) (P) Om leneş, 
femeie sau vită leneşă, putoare, puturos (după 
mirosul pieilor) (PAMF.) (pşc.) [rut. dubylo]. 
ODUBĂLAR sm. Mold. Bucov. Maram. ® ffi Argă- 
Sitor, tăbăcar: Putrezl-v’ar trupu’n pari Şl pielea la 
(VOR.) H ® Bucov. % = OARABAN [du bală]. 
ODUBALARIE sf. Mold. Bucov. Maram. © (® Ar- 
găsitorie, tăbăcărie; el petrece de regulă In dubala sau

argăseala de pe lingă dubălărli (mar.) 1[ @ Meseria d u- 
b ă 1 a r u 1 u i.
ODUBAS (pl.-asori) sn. Mold. ^ ® Luntre mare, 
întrebuinţată mai ales de pescari: răzbea cu ~ui lui, 
ducind peşte, plnă ’n tlrgul cel mare al Dunării (sad.) ţ| 
® Ponton: pod de -~url [rus. d u b a s ă].
O DUBE AL A tm- DDBALA.

DUBEŞ shst. g In jocul de table, se zice clnd 
zarurile arată fie-oare cîte un punct; ii mai da mata 
şl un(D.-ZAMF.) [Ic.].
ODUBI (-bosc) vb. iT. şi refl. Bucov. Mold. Trans. 
A (se) argăsi, a (se) tăbăci: adună plelşoarele şl puse 
meşterii să le dubească (mera.) [rus. dubiţi, rut. 
d u b y t y, etc.]. ?
'DUBIOS adj. îndoielnic, îndoios, nesigur 

[lat.].
'DUBITATIV adj. ca Care exprimă îndoiala 

[fr.].
'DUBIU sbst. îndoială, nesiguranţă: nu mal putea 

să rămiie nici un despre un războlu apropiat 
[lat.].
'DUBLA (-loz) vb. ir. ® A îndoi, a da îndoit ţ] 

® O A înlocui pe actorul obicinuit: — un rol [fr.].
'DUBLĂ sw DUBLU.
'DUBLE sbşl. Imitaţie de metal preţios (aur, 

argint); se obţine galvanizînd obiecte de cupru 
sau alamă; in ultimul timp obiectele dc ~ slnt 
de aur, dar de un titlu mic [fr. d o u b 1 6].

'DUBLET (pJ.-ete) sn. ® iu Se zice despre două 
cuvinte care au aceeaşi origine, dar dm oare imul 
a intrat în limbă înlr’o epocă foarte tîrzie In ra
port cu cel dintîiu; astfel maestru şi magistru derivă 
şi unul şi altul din lat. magister, - strum, 
dar primul a fost moştenit de-a dreptul din graiul 
Romanilor, pe cînd celălalt a intrat în limbă abia 
în veacul al xix-ien, ca împrumut direct din la
tineşte U ® Se zice despre un al doilea exemplar 
al unei cărţi, al unei medalii, monete antice, etc. 
într’o bibliotecă sau colecţiune: era... in roiatiune cu 
Laurlan şl cu Bolllac... pentru studiul de medalii antice şi 
schimburi de •«-e (i.-GH.) [Ir. d O U b 1 e t].

'DUBLON sm_L m Numele a trei vechi monete 
de aur spaniole (iH 1920) [fr.].

'DUBLU 1. adj. ©îndoit, 
de două ori atît: preţH ®
Compus din două lucruri sau 
părţi la fel: o uşă dublă H ®

Partidă dublă, contabilitate 
dublă, sistem de contabilitate Fi Dubion
în care se înscrie pentru 
fie care articol creditul şi debitul | ® Superior, 
de calitate mai bună: bere dublă ţj ® A Punctu
al unei curbe, punct prin oare trec două ramuri 
ale curbei ţ[ ® ± Rădăcină dublă, rădăcină oare 
trebue luată de două ori.

2. dubla (pi.-le) sf. h = BEOAŢţNA-DţTBLA [Ir. 
d o u b 1 e].

DUCĂ1 sf. ® Dus, mers, plecare; o şi-o venită 
piu’ la Blrlad, nu-1 lucru de şagă (FAmf.) ; a fi pe O) a fi
gata de plecare; b) a nu mai avea mult de trăit; 
a se găti de /»-, a se găti de plecare [du c o2], 
t DUCĂ2 (pl.-ci) sm. ® = DţrcB1 [ngr. SoDxaţ].
'DUGAL adj. © De duce: coroană--ă (iD 1921) 

[fr.].
DUCĂ- SE - PE - PUSTII

sm. © ® Exclama ţiune pen
tru alungarea necuratului t 
® Una din numeroasele epi
tete ale necuratului H ® /
Epilepsie, boala - copiilor: mă 
apacă ^ clnd v&d un plic ministerial
(ALECS.).
*DUGAT 1. sm. 9) ® Veche monetă 

care circula între sec. xv lea — xvn-iea In 
ţările-noastre şi a cărei valoare a variat j 
de la 1,5-2 bani(începutul sec. al xv-iea) 
plnă la 50 de bani (mijlocul sec. al XVII- 
lea) 1î @ Monetă de aur în unele ţări, de 
valoarea unui galben (]§ 1922). Fig.1922.Du-

2. (pl.-ate) sn. ©Ţarastăpînită deun'cat unguresc 
duce 1f ® mare-ducat, ţărişoară stăpînită de un 
mare-duce [it. ducato].

Fig. 1921. 
Coroană ducală.
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•DUCĂTOR adj. verb. dt7oe2 şi sni, Care duce.
DUCE1 sm. liS ® Titlu de înaltă nobleţă în 

Franţa, Italia, Spania, etc. superior marchizului 
şi inferior prinţului H ® Titlul unor principi .su
verani cari stăpîneau un ducat H ® Comandant
Suprerp: lulnd toate măsurile... ca un » prevăzător (BAlc.) *f
® MARE-DţrcE, a) titlu de înaltă nobleţă pe care-1 
purtau membrii familiei imperiale în vechea Rusie; 
b) numele unor suverani din Apus cari stăpîneau 
un mare-ducat [it.].

DUCE2 (duo, p/. dusei, part. dus) t. vb. tr. ® A 
purtă, a ţinea în mîini, a fi încărcat cu ceva: un
copil In braţe; o povară; » un sac In spinare K ® A 
căra, a transporta: ^ sacii cu griu la moară; trăsura 
mănăstirii ne duce a doua zl spre Ceahlău urs.) H ® A 
trage: un tel de brişcă uşoară, s’o duci cu un cal (i.-SH.)
® A îndrepta: s'o pornim ou ce-om apuca, încotro ne-o 
duce norocul (dlvr.) ; ®: a-1 capul iw CAP ® H ® A
face o mişcare cu mîna într’o direcţiune oare-care: 
* mina la gură, la ochi H ® A conduce, a mina: 
» copil la şcoală; doi oameni pe cari slujitorii... 11 duceau 
la Împăratul ca să-1 tale osp.) ; ^ pe cineva la groapă, a-1 
petrece la locul de înmormîntare; vitele la păşune 
® A scoate undeva, a face să ajungă într’un loc:
Pe drumul de costişe ce duce la Vaslui [Alecs j ţ ip : * la ca
păt «w capAt ® ; ®: ~ In ispită, a face pe cineva să 
cadă în păcatul ispitei t ® A purta încoace şi în
colo, a face să meargă după sine (ţinîndu-1 de 
mînă, etc.); ®: * pe cineva de nas ew-NAS; » calul de 
căpăstru ţj ® » cu sine (pe cineva sau ceva), a lua CU 
sine într’un loc: Eu mă duc, mlndra rămlne, Cum să lac 
s'o duc cu mine f (IK.-brs.) f ® A amina: mă tot duce cu 
vorba t ® A îndura, a suporta, a suferi: ~ lipsă, 
nevoie de ceva © A rezista: nu prea o duc la Irig ţ| 
® » dorul iw DOR ţ ® A petrece, a trăi: o viată 
plăcută, un tralu amărlt; a dus-o aşa doisprezece ani În
cheiaţi (R.-coD.); n'are s’o mal ducă mult, mai are puţine 
zile de trăit; şl ducea ei zlle bune Împreună (RcT.) ; am 
auzit că de la o vreme Încoace Intr o băutură o duce (Car.) • 
® A o .V bine, rău (cu sănătatea, etc.), a se afla într’o 
stare bună, rea: cum o mal duci p 1[ ® A A trage, a - 
desenă, aconstrui: un cerc, o tangentă,o perpendiculară.

2. vb. TCfl. ® A pleca de undeva, a părăsi un 
loc (© A VENţ): Eu mă duc, maică, departe. Ta rămli cu 
grija ’n spate (mar.) 1 ® A merge într’un loc: de ce s’o 
11 duclnd... să-şl petreacă seara la avocatul Vlneanu P (BR.-vn.) ; 
p?a dus după doctor t ® A se propaga, a se răspîndi, 
a se împrăştia: s’a dus vestea despre isprăvile lui •[ ® F 
A trece: s’au dus timpurile acelea ® A dispărea, a 
pieri (din ochi, etc.): (bătrlnll se duc) şl cu el se duc şl 
obiceiurile noastre (Dlvr.) K ® A se prăpădi: noi beţivi 
hu slntem... pe ce se duce toată munca noastrăP (vlah.) *1 
® A muri: gol m’am născut, gol o să mă duc (Z.VN.) a| 
® A sedupă cineva, a-1 lua de bărbat: şi s'a dus, 
sărmana, după acest om care putea să-l lie bunic (vlah.) ’
® ® Du-te, du-te, (a mers) mereu înainte: se pune 
zmeul iar la cale, du-te, du-te, plnă de-abia răsufla de obosit 
(RET.) K ® (g) Du-te, vino, a) încoace şi încolo; b) 
treacă-meargă I calea-valea, tot ar mai merge; un 
du-te, vino, O mişcare continuă încoace şi Inculo; 
mal du-te, vino, treacă-meargă, se mai poate [lat. 
d u c ă r e].

DUCERE sf. Faptul de a (se) duce.
'DUCESĂ (pl.-se) sf. ® ® Soţia unui duce 11 

® Stăpî’nitoarea unui ducat K ® mare-ddcesA, 
soţia unui mare-duoe [it. d u c h e s s a].
'DUCTIL adj. 15 Care se poate bate şi întinde 

în foi subţiri, care se poate trage In fire, fără a se 
rupe, mlădios [fr.].

'DUCTILITATE sf. 15 însuşirea pe care o au 
lucrurile ductile (în spec. metalele) (ie a se putea 
bate şi întinde în foi subţiri, de a se trage în fire, 
fără a se rupe [fr.].
ODUCULI (-ulesc), DUCDLDI (-uesc) vb. refl. Trans. 
Băn. A se cuveni, a se cădea: mie deo-mi pace să o 
minteso plnă ’n capăt, cum se duculeşte (Ret.) [ung. d u- 
k â In i].

dud sm. 4. ® Arbore, originar din China, şi 
cultivat la noi pentru fructele sale albe, comesti-- 
hile, numite ,,dude (albe)”, Mold. ,,agude (albe)”, 
etc.; frunzele lui constitue hrana de căpetenie a 
viermilor de mătase; numit şi Mold. ,,agud (alb)”.

Trans. ,,frăgar”, etc. CMorus alba) ţ®] 1924) K ® -~- 
NEGRb, Mold., ,,agud(-negru)”, Trans. ,,frăgar”, ar
bore, originar din Persia, acli- 
matat şi cultivat la noi pentru 
fructele sa
le (,,dude 
negre”)gu
stoase (Mo- 
ras nigra)
(D 1923)
[tc. d u dj.

DUDĂ1 
(pî.-de) sf.
♦ Fructul 
dudului
rm- DUD.
ODUDĂ2 
(pî.-de) sf.
OUen. Băn.

vă^^bijrlan" Fis’ I923' Dud'neBru- Fie- I924- Dud-aib.
urloiu (coNv. (DENS.) (FR.-cDR.) (v]c.) [uiig. scb. d u d a]. 
ODUDĂI (-ăesc, -ălu) 1. vb. Ir. Olten. Trans. Maram. 
A fugări,’a lua la goană, a alunga (fr.-cdr.) (brl.).

2. vb. intr. = ddduj 2 [comp. ddddj]. 
ODUDĂU (pî.-dae) sn. Mold. Bucov. Trans. 4 Bălă
rii, buruieni mari: curtea maicii Iul Petrea Plperlnl... abia 
se zărea din şi mărăcini (SB.); dndaele şl ptrloagele cres
cuseră mai Înalte declt pomuşoara şl piersloil (D.-ZAMF.) 
[ung. d u d v a].
ODUDĂUAŞ (pi.-aşe) sn. Mold. Bucov. Trans. 4 
dim. DDDAU: Foaie verde Ce mal face CodănaşF (vor.). 
ODUDOI (-oiu) vb. tr. Olten. (r.-cod.) = DUDAj. 
ODUDpiU (pî.-oaie) sn. Trans. J Bucium făcut 
din scoarţă de salcie (v)c.) [ung. duda].
O DUDUCĂ (pî.-nci) sf. F Mold. Bucov. Cucoană, 
cuconiţă, domnişoară: lumea o numea tot/», deşi pe- 
trecme douăzeci şl cinci de ani Intr’o jellre după răposatul 
el sot (GN.) [comp. tc. d u d ii].
ODUDUCU’î’Ă (pî.-te) sf. Mold. Bucov. DUDţroA: 
Duducuta cea Irumoasă Se mărită şi ne lasă ivor.i .

DUDUI (-duiu) 1. vb. ir. ® A îmboldi; un măgar 
care pleacă luga, duduit cu băţul dinapoi de cornacnl său 
(NEGR.) 1 ® Trans. Olten. A alunga, a izgoni, a pune 
pe fugă: tatăa-o ti dudul, adecă-i făcu pierduţi prin pădure 
(RET.); lua pe slugi la zor, le păcălea şl le duduia (R.-cod.).

2. vb. intr. ✓ vh. refl. CD A bubui, a vui: mal bău 
un păliar de vin şl Iar auzi duduind ceva pe horn (RET.) ; 
apa duduie ca vlntul (D.-zamf.) ; duduia focul In cuptor (Olvr.)

^ (D A se Sgudui: începe să joace de duduia pămlntul 
(R.-COD.); Începe a toca In stative de plrlle păreţi! casei şl 
dudule iereştrile (CRG.) ; cum or pune In cuptor un lemn mai 
mult, să dudule toată corabia (c.-rad.) [onom.].
O DUDUIE sf. ? Mold. Bucov. Cuconiţă, domni
şoară; duducă: Duduia Pulberia... nici că vroia să 
audă de cele zise (grig.) .

DUDUIT s5s<., dtjduiturA (pf.-turi) sf. Faptul 
de a d u ’d u i; rezultatul acestei acţiuni, bubuit, 
bubuitură; Sguduitură: se aude un dndnlt de paşi pe 
podea (br-vn.) ; se auziră nişte pocnete şi tunete, bubuituri, 
şl duduiturl Îngrozitoare hsp.) .
o DUDUI’ţ’Ă (pî.-te) sf. Mold. Bucov. (Hm. DUDţriE: 
Ici In vale pe coatl^ Se primbla o (vor.) . 
ODUDULEAN sm. v' Trans. ® Cocean de po
rumb (v)c.) 5 © Olten. = DDDDLpnJ ® [comp.
dddA2].
CDUDULOIU (pî.-oaie) sn. Olten. ® = DTJDA2 K 
® 4 /» de ceapă, lujer de ceapă, băţos şi cilindric, 
caro poartă în vîrf seminţele.
ODUDUMAG adj. şi sm. Olten. Nebun, smintit. 
ODUDUREAŢĂ (pî.-eto) sf. Băn. O Oală de lapte
(V)0.).
oDUDURUZ adj. ® Bădăran, mojic, necioplit 
(j)p.) 5 ® Prost, năttng (v)c.) (LUNG.).
'DUEL [pl.-eiuii) sn. ® Luptă (cu sabia sau cu 

pistolul) între două persoane, spre a spăla o ofensă 
adusă uncia din ele (Ş) 1925): a provoca la-»; a ae 
bate In -» 1 ® ® Luptă în genere [fr.].

'DUELA (-lez), t DDELGI (-geac) vb. refl. A se 
bate In duel: nu are declt a na se dnelgl pentrn (Unsa
(ALECS.).
'DUELGIU sm. ® = BONJDRJST: dădeau şl ol tl-

DUC-
DUE
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DUE- nerllor cita un ibrişln pe la nas, numlndu-l bonjurişti, 
|-^l II duelgll, pantalonarl (CRg.) K ® Duelist: ei slnt doelgli, 

nu se tem de nimlcd (alecs.) [d li e 1].

I!
Fig. 1925. Duel.

•DUELIST sm. Gel ce se bate In duel; cel ce 
caută pricină de a se bate In duel [tr,].

•DUET Ipl.-ete) sn. J Bucată de muzică cîntată 
de două voci sau executată de două instrumente 
[it.].
•DUETIST sm. J Gel ce cîntă un duet. 

t DUGh'eNGIU sm. Negustor ce ţine o du- 
ghiană, prăvăliaş [tc. d u k j a n g y].
ODUGHIANA (pZ.-gheni, -ghene) sn. Mold. V Pră
vălie: clnd va tl luiat niseare dnghlane cu uegot (prv.-mb.) ; 
trecem... printre dugbenlle ce incep a-şl ridica obloa
nele (VLAH.); ® iron.: Trei lulele trei dugbene Capul plin 
de oocoteie (znn.), se zice In glumă despre negustorii 
cari n’au aproape nici o marfă în prăvălie [tc. 
d u k j a n].

DUGHIE sf. ® >t> Plantă ierboasă, din familia 
gramineelor, originară din Asia şi 
Egipt, cultivată la noi pentru nutreţ; 
numită şi ,,parlnc”, ,,păring”, „mohor 
(-mare)”, etc. (Setaria italica) (iH 
1926): Foaie verde de C& m’a scrie tn 
meliUe (pamf.) H ® / Fînaţ artificial 
dobtndit prin cultura meiului pă
săresc (PŞC.).
ODUGLAN adj. şi sm Mo/d. (rv.-cro.)
= npoLiş)
ODUGLIŞ adj. şi sm. ® Afo/rf. Trln- 
(iav,’leneş, trîntor, puturos: cdingdrii...
O adunătură de zamparagli, cuibăriţi
prin mănăstire (CRG.).
ODUGQS adj. O/ten. ® Posac, po
somorit/ursuz (Rv.-cRG.) H ® încăpâ- 
ţînal (ciAuş.).

DUH (pî.-huri) sn. ® t Răsuflare, suflare, aerul 
scos din plămîni: corbul... -•^url ca îocurl de mlnloase 
a slobozi Începu (Cant.){ Mold.(^ Intr'un într’un Su
flet, într’o alergătură: Ţiganul'... într’unpe-acasă 
vesel se repede (sper.) ^ ® Suflet: suflă asupra lor şl le 
dete ^ de viaţă msp.) ; a-şl da ^ul, a muri: bolnăvlndu-se 
greu, şi-a dat '^ul, tocmai clnd ajunsese Îngrijitor la bise
rica... din Tataraşi (Crg.) TI ® asil Spirit, fiinţă neîntru
pată: siintui-Duh, Duhui-siint, una din cele trei feţe 
ale Sfintei Treimi, de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul H 
® ® Nălucă, stafie, fiinţă neîntrupată, dia-
bnliră, care se arată oamenilor în anumite împre
jurări şi-i sperie sau îi chinueşte: cum se auzi cocoşul, 
<^ul peri ca o nălucă dsp.) ; rău, necurat ® ® Minte, 

inteligenţă, isteţime: Se lovesc la la minte, şl trăeso 
ca frăţiori (pann); tatăl fetei mărturisi ^ n’a ştiut să pre- 
ţuească 'vul fetei sale msp.) ; de spiritual, isteţ: noul 
amiral era un om vesel şl de (I.-gh.) ; <«>'url, vorbe de 
spirit: m'am săturat de •nurliedumltale (alecs.) ^ ® Por-' 
nire sufletească: ne sfătuia cu^^ul bllndeţel să ne ţinem 
de ceaslov şl psaltire (CRG.) ^ ® pl. t Intenţiuni: Gheor- 
gbe Racoţl... (Implut fiind) de <^url spre mari lucruri 
(M.-cosT.) Ii® pl. t însuşiri, apucături: aretele... nurlie 
cele de arete ce purta tşi schimba (CANt.) [vsI. d U hă]. 
ODUHAN sbst. Trans. Băn. = TUTVN [srb.]. 
ODUHÂNI (-ănesc) vb. intr. Tr.-Carp. Mold. A 
fuma (tutun): Sln-Petru avea datină de a nu din 
ţigară, ci din pipă (mar.) ; nici nu 1 s’a dus lipul de după ure
che, şl duhăneşte ca un ursar (sad.) [d U h a n]. 
ODUHLI (-lese), DDHLTTŢ (-uesc) vb. inlT. Mold. A 
răspîndi im miros greu. neplăcut, a puţi: duhieşte

Fig. 1926. 
Duglîie.

de o parte grajdul, iar de alta uriaşe căzi In care fierbe ţuica 
(IRQ.) [d u h].
qDUHLIT, duhlutt adj. p. duhl(u)j Mold. Pu
turos, cu miros greu, neplăcut.
ODUHNET (pi.-ete) sn. OUen. <ciauş.) = DUHOARE 
[duhni].

DUHNI (-nesc) vb. intr. ® A răspîndi un miros 
urli, a puţi: duhnea de la zece paşi a rachiu (sad.) f ® A 
sufla: vlntul de-afară duhneşte pe uşă (CAr.) ; la ureche 
(CAR.), a sufla, a şopti la ureche [vsl. duhniţi].

DUHOARE sţ. Miros urît, greţos, putoare:
din canalurl... lese in răstimpuri o ^ grea, care te ! nu ea că 
(VLAH.); s’a făcut in casă o ^ aşa de grozavă, Incit bărbatul 
pe loc s’a trezit inspălmlntat (CRG.) [duh -K (put)- 
oare].
ODUHONIŢA (pJ.-te) sf. = DIHQNITA : ung oarele 
ori căratele, atlrnă lanţul, dubonlta, toporul (JrP.).

DUHORI (-orâBc)' vb. intr. A răspîndi odu- 
h o a r e, a puţi: In seara aceea duhorea a rachiu şl-avea 
poltă de vorbă (vlah.) .
ODUHOT = DQHOT.

DUHOVNIC sm. (i4 ® t Cleric ţi ® Preotul 
căruia i ’se spovedeşte cineva: -.ui de va spune pă
catele celora ce 1 se Ispovedesc, acela să albă canon (prv. mb.) ; 
.vul spovădueste al pe cel bun ,1 pe cel rău (ZNN.).

DUHOVNICţiSC adj. aâ ® De duhovnic, 
privitor la duhovnic t ® Spiritual: nu-i mai plăceau 
locurile acelea unde murise... părintele său cel * osp.) ţj 
® Parte duhovnicească, preoţime: s’ar li jurat... să 
un mal albă a face ou parte d)ihovulcească cit a trăi el
(CRO.).

DUHOVNIGEŞTE adv. „ut Ga un d u h o v- 
n i c: sfătuim deci pe totl locuitorii ţării (On.).

DUHOVNICI (-iceso) 1. vb. ir. A lua spove
dania, a spovedi: Vrind să-şi scape glndnl, In sllrşlt se 
duse La un popă-auume să-l dubovniceasoă (sper.) .

2. vb. refl. A se spovedi: prietena nu se mal duhov- 
ulceşte la Căldărnşanl (Car.) [duhovnic].

pUHOVNICIE Sf. crâ Calitatea de duhov
nic: mărturisesc pre dlnsul ca un destoinic preoţiei pre vilul 
meu de » cutare (prv.-mb.).

DUIOS adj. ® t Dureros, jalnic, plin de jale ţ] 
® Intrigat, trist, melancolic: lacrimi llerblntl şl să
rutări duioase le-an lost lor vorba cea dlnttiu (6Bi); Se 
toarce ’n gindu-ml firul duioaselor poveşti (EM[n.):— adV.'. 
el se )iltă lung, * la amludol copiii (vlah.) ţî ® Mlnglios, 
mişcător, care moaie inima: miiie dc pasări cintau fel 
de fel de clutece aşa de duioase, de erau In stare să te adoarmă 
(isp.) [lat. *doliosus < doliu m].

DUIOŞIE sf. ® Sentiment de iubire ameste
cată cu compătimire pentru o fiinţă mai slabă, 
pentru un copil, etc.: mama-şl priveşte copilul ou»’; 
o milă, o iubire din ce In ce mal adincă pentru tată-său, dă 
ochilor el priviri de o nespiuă » (vlah.) ţ[ ® Melancolic: 
o » dulce şl liniştită 11 umplu sufletul (Emjn.) ; ciuta otte o 
doină plluă de » (SLV.) [du î O s].

DUlţTM (pî.-umuri) sn. ® H t Pradă: s’au In- 
tlmpluat ou Tătarii... carii dncaa robii şl »nl ce apucase din 
Iaşi (N.-cosT.) II ® isit Droaie, mulţime compactă dc 
ostaşi, grosul armatei: ou multă grijă înaintează »nl 
turcesc Iu lăuutrnl acestei tărl (vlah.) ; in sflrşlt venea »ol 
oastei (NEOR.) r ® cu»ni, CU grămada, în mare număr: 
Inepţii şl mizgălell copilăreşti Ieşite cu »ul de sub teascurile 
tipografiilor (vlah.) [tC. d O j U m].
ODUL1 (pl.-lurl) sn. O/ten. Trans. f ® Umflătură 
ce' iese pe corp; ganglion (dens.) (psc.) ţ! ® Mold. 
Umflătură, nod pe ghiaţă sau pe lemne (şez.) . 
ODULa (pl.-luri) sn. Băn.Trans.1^ Bucată de lemn 
care se bagă prin toarta căldării cu lapte clnd se 
pune deasupra focului (dens.) .

DULAMA (pZ.-ămi) sf. <D ® t Veche haină boie
rească de origine poloneză: peste dulama poloneză de' 
catifea stacojie, avea cebanlta turcească (NEGR.); feciorii de 
boierinaşl purtau... dulăml de catifea, cu naeturi de argint
(isp.) t ® t Haină lungă pe care o purtau în ve- 
ohime neguţătorii, preoţii şi lăutarii: intră in casă 
şl Klr Costea cu clte o » veche de postav putred (p)L.) ţ|
® Olfen. Suman de dimie aU)ă, lung plnă la călcîie, 
purtat de ţărani ţ| ® = cqntAş ®: Chira, intr’o 
» cu hlrşll de vulpe, se repede Înspre Cornul Caprei- (Olvr.)
[tc. srb. d o 1 amâ].

I oDULANDRAGIU sm. Mold. Haimana, om fără
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Fig. 1928. 
Dulap cu 
oglindă.

Fig. 1C29. Dulap.

Căpătliu: după dejun, meigea regulat la cafenea, locul de 
Inttlnlie a tuturor dulandraglllor- (gn.) [tc. d 0 1 a n cl y- 
rygi „coţcar”].

DULAP 1. (pî.-apnri) sti. © im Mobilă de lemn în 
care se păstrează haine, rufe, cărţi 
sau diferite vase) ([®1 
1927, 1928): ~ de hal-
ne; '«"debucătărie; scoa
te iute din fundul dulapu
lui... o trlmbită veche... 
sl'o tulea pe uşă (orig.)
ii © Construcţie de 
grinzi, de care slnt 
atlrnate mai mul te 
leagăne, care, prin „ ,
invîrtire în jurul Fie- pui.np„«.,4 cu inflonluriunui fus, înalţă unele (Transilvania).
Şl coboară pe cele
lalte (Mo/d. „scrlnciob”); lumea se dă în —' cu- de
osebire la sărbătorile 
Paştilor, de la Florii 
plnă Ia Ispas ([1] 1929):
se întoarce soarta ca o roată: 
ea astăzi te Înalţă ca un 
şl mllne te dă peste cap
tPANN) II ® Bg Roată 
pentru' trasul boran- 
gicului.

2. sm. Sclndură lungă, 
lată şi groasă: o înngă 
şuviţă de apă cară gtalle şl 

din herăstraele munţilor 
(VLAH.) [to. d 0 1 a b].

DULÂFAŞ (pi.-aşe),
DULAFIQR (pî.-loare) sn. mr dim. dulap 1"'® : şocate 
Iute din fundul dulăpaşulul o trlmbiţă veche igrig.).

DULĂU sm. © Cline ciobănesc marc şi 
lăţos ([^ 1930): de va ucide 
neştine păstoresc, ce se zice 
-V de turme de ol... să plătească 
toată paguba (prv.-lp.i ; cenuşe- 
rll... m’o tiuit ca pe-un ou 
tingirea ’n coadă (alecs.) ţi ©
☆ CjINE © [comp. pol. 
d 0 1 0 w].
O DULBINĂ (pi.-ini] sf.
Trans. Bân. (conv.< (iiub.) = 
bulboana [bg. dălbina].

DULCE 1. adj. © Cu gustul caracteristic za
hărului sau mierii (© acru, amar, .sărat, etc.): Înalt 
olt casa. Verde ca mătasea, * ca mierea. Amar ca Ilerea 
(gor.), ghicitoare despre ,,nuc” H © îndulcit cu 
zahăr: caleaua nu e destul de — ş[ © Migdale dulci, 
migdale cu gust plăcut, spre deosebire de „mig
dalele amare” t © Plăcut la gust, gustos: carnea 
de lingă os e mai-*' (Znn.) H © Plăcut la auz: Un glas 
de cobuz Dulce la auz (alecs..p.) *[® Plăcut în genere, ca
re dă simţurilor o impresiune plăcută: s’a sculat peste 
noapte, cam spre ziuă, cind somnul este mai ^ osp.) ţ[ 
© Temperat, nici cald, nici rece: climăII ® 
Apă apă de izvor, de rîuri, etc., bună de băut, 
spre deosebire de apa sălcie sau sărată II ® Lapte 
tr lapte II ® Lin, domol: Gondola, leagăn-.', ne 
prlmblă împreună (alecs.) ţi ® Blînd: vorba * mult aduce 
ipann) H @ Iubit, scump, drăguţ, gingaş: celor ce duc 
mal mult dorul, le pare mal odorul (ZNN.) ; O mamă, — 
mamă, din negura de vremi. Pe Ireamătul de Ironze, la tine 
tu mă chemi (Emin.) II ® ^ ® Bubo-dulci ^ BţJBA @ " 
® Trans. Bun, adevărat (vorb.de rudenii): irate 
soră ~ @ ^ IABBA--» iw iarba ; LEMN--» wm- LEMN.

g.sbsf. © însuşirea de a fi dulce; ceea ce e dulce:
omul are un '» şl im amar (ZNN.); e sătul de -», vrea şl amar
(ZNN.) 1 © aiâ Perioada de peste an în care nu se 
posteşte, în care semănîncă frupt; -»lo crăciunului, 
răstimpul dintre Crăciun şi începutul postului 
Paştilor, cîşlegi(le de iarnă): se ’mpiinoşto in ~ie 
Crăciunului patru ani de olnd a murit (BR.-VN.);(zlle, mlncare)
dede frupt, cînd nu se posteşte, ce nu e de post:
Bomănul numeşte clşlegl toate zilele cele de Irupt sau de 
de peste an (mar.) ; se uită prin talerele tuturor, să vadă cine 
mănlncă de post şl cine de -» (D.-zamf.) [lat. d u 1 C i S,
-cern].

Fig. (93°. Dulău.

3. DULCIURI sf. pl. X Prăjituri şi tot felul 
de aluaturi dulci: fata se şterse binişor la gură... feri
cită că nu mai era silită să primească... dulciuri (D.-zamf.).

DULCEAG adj. © Puţin dulce, ce se apro
pie de dulce (dar fără gust): doctoria e -»ă şl nu-mi 
place H © ® Fără gust, anost,.searbăd: in poezia 
noastră -»ă, lină şl fără adlnclme, versul Iul Emlnescu ră
sare Intr’un relief Izbitor (vlah.) f ® ® Care vrea Să 
pară blînd, prietenos: li vorbi cu un ton -».

DULCEAŢA (pl.-eţl, -eţurl) sf. © însuşirea a 
tot ce este dulce: dulceaţa zahărului, mierli ţi © 
Vorb. de temperatură, de climă: se bucură de frumu
seţea florilor şl de dulceaţa şi curăţenia cerului (isp.) ^
© Plăcerea deosebită pe care o găseşte cineva 
într’un lucru: dulceaţa somnului ţi ® (J>; Bucurie, 
fericire: cine strică dragostea... Să n'albă altă-». Numai 
bănat pe faţă (pap.) II © Blîndeţe: Mă chema cu bl- 
nişorul şl cu-«--mi vorbea (pann) ţ[ © pl. Bunătăţi, lu
cruri bune (de mîncare): l-au hrănit cu toate duiceţlie 
lumii isu.); mal bine o bucată de'pline goală In pace, decft 
o mie de dulceţuri cu ceartă (Znn.) ţi © tît Fruptul oi
lor, laptele şi produsele lui ce dau oile sau caprele:
baciul... face ou mina Iul din dulceaţa oilor şi a caprelor: 
caş, urdă... unt, caşcavale, brinză (Jip> ţ| ® X Fructe 
fierte în zahăr: de trandafiri, de fragi, de coacăze, de 
smenră; cea mal migăloasă şl aleasă-» era... dulceaţa de 
miez de nucă (grig.) .

DULCEGĂRIE sf. © însuşirea de a fi d ul
cea g ţ[ © (F Vorbire, purtare dulceagă: nede- 
prlns cu asemenea dulcegării sentimentale, 11 pişcă de păr
(D.-ZAMF.).
'DULCINEE sf. iron. Femeia care este obiectul 

unei pasiuni’ridicule, aceea către care sboară gîn- 
dul celui amorezat (după numele femeii de oare era 
îndrăgostit Don Quichotte): toate declaraţiile... tineri
lor eleganţi către dnlclneele lor se scriu In versuri (BOL.i [fr.].

DULCIŞOR 1. adj. Cam dulce: Ochii lelel 
care-ml plac, -»! şl mlerlori. Mă 
chlamă sub primlşorl (ik.-brs.).

2. sm. -ţ Plantă, cu flori 
purpurii dispuse în ciorchini, 
ce creşte pe stîncile şi prin 
păşunile din regiunea al
pină; numită şi ,,cap-de- 
cocoş” (Hedisarum obscu- 
rum) (H) 1931).

DULCIU adj. ® Cam 
dulce: Nici o poamă nu-1 dul- 
de Ca struguraşul din vie (IK.-brs-)
t © ® = dulceaq © ®:
glas -».
ODULCUŢ adj. Cam dul- 
C e: clnd borşul e acru tare, ca 
să se facă mal -», se adauge cu 
apă (ŞEZ.). Fig. 1931- Dulc,,;or.
ODULETE sm. Băn. A = DOVLEAC.

DULGHER sm. ffi Meşteşugar care lucrează 
lemnăria unei clădiri 
(Mold. „teslar”, Trans.
„bărdaş”) (;®!1932) [tc. 
d U 1 g e r].

DULGHERIE sf. ®
© Meseria d u 1 g h e - i 
r u 1 U i: moştenise de 
hanlc&-sn... aplecare la-/«'
(BR.-vN.) H ® Atelierul 
dulgherului, 
o DULMĂCA = ADUL
MECA.

DULUŢĂ sf. numai 
in expr. f a ae duce 
a o şterge, a fugi şi a 
se face nevăzut: lungi 
pasul... 9I se duse de nu mal dete ou mina de din
eul (ISP.); olnd... s& pun mina pe dineul, l-am pierdut urma, 
şl s& te duci ^ I (CROj.

'DUMĂ (pl.-me) sf. 0 Parlament în Rusia 
(cu începere de la 1905) [rus.].

DUMĂl m- DOMAj.
DUMAN dttmanA sf• Nume dat de ţărani 

unei vite (bou, vacă) născute Dumineca:
B tot ca Duman al tău din coşăreaţă (jip.) .

DUL-
DUM

Dulgher,
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Fig;. 1933- 
Dumbeţ.

Fig. IU34. 
Dumbrăveancă.

DUM- ODUMATĂ (pi.-te) sf. ♦Tomată, pătlăgea 
ni lă/l ro?ie (p*“F)-
UUIVI DUMBEŢ, DDMBAT, dîmbeT sm. ♦ ® Plantă 

din familia labiateior, cu flori 
purpurii sau trandafirii, dispuse 
Intr'un ciorchin la vîrful tulpinii; 
creşte prin tufişuri, pe marginea 
pădurilor şi prin locuri pietroase, 
numită şi „(buruiană-do-) spul- 
berătură1’, „jugărel" sau ,,jugă- 
reţ” (Teucriuin cliamaedrys) (JU 
193.3) H ® = iabbA-ustuboasA 
[vsl. *d^blcl< dqbu ,,ar
bore, stejar”].

DUMBRAVĂ (pl.-avi) sf. ♦ ®
Pădure de stejari: au semănat ghindă 
şl s'au lăout care trâeşte şl In ziua 
de astăzi, de se văd copacii mari şl groşi
(LET.) K ® Pădurice In vale, pe loc 
şes, pe lingă rîuri, cu copacii ră-
ri^: vara... cutrleram dumbrăvile şl. 
lunolle umbroase icrg.) [vsl. d^braîva].

DUMBRĂVEANCĂ (pl.-ence, ,-encl) sf. i Pa
săre de coloare albastră-ver- 
zuie, cu ciocul negru şi picioa
rele galbene-cafenii, care se 
hrăneşte cu insecte, mai ales 
cu greieri şi lăcuste; trăeşte 
mai mult prin dumbrăvi; 
numită şi ,,căcău” sau „cioară- 
pucioasă” (Coracias garrula)
(i®j 1934): Din căpiţă In căpiţă, 
dumbrăveancă saltă ’n sbor (alecs.) ; pe 
deasupra poienii, din asfinţit, veneau şiraguri de dumbră- 
vencl (SAD.).

DUMBRÂVIOAHĂ (pl.-re), DUMBRAviţA (p2. 
-ţe) 6/. dim. DUMBRAVA: alături de o dumbrăvloară 
... se desluşea chipul negru al unei maşini de aburi isrig.i.

DUMBRAVNIC sbst. ♦ ® Plantă ierboasă, 
mirositoare, din fam. labiate
ior, cu frunzele ca ale cireşu
lui, cu flori purpurii, tranda
firii sau pestriţe; se poartă 
de flăcăi şi fete, se pune la 
icoane şi printre haine, în 
ladă, pentru că răspîndeşte 
un parfum plăcut; numită şi 
,,dumbrainic”, „dumbrajnic",
, ,dobro (v)nică’ 'sau, ,dobro (m) - 
nic” (Meliilis melissophyllum) 
f Bl 1935): in aer e un Îmbătător 
miros de mintă şl de (vlah.) H 
® = OlNEPA-OQDBDLDI [vsl.
ditbravInQ ,,de pădure”; 
comp, rus. d u b r o v n i k u].

*DUM-DUM sbst. ^ Glonţ care se deformează 
cînd ajunge la ţintă, produeînd nişte răni îngro
zitoare; dreptul ginţilor interzice întrebuinţarea 
acestor gloanţe în războiu [fr. < engl.].

DUMERI DOMIBţ.
t DUMESifIC, t DOMESNio adj. ® Domestic,' 
îmblînzit (despre animale): ceia ce va Jura găini, 
glşte şl alte paseri dumesnlce... a treia oară să-l splnzure 
(PRv.-LP.); au turburat toate vieţuitoarele dumesnlce pre clmp 
(ŢiCH.); Chiar bivolii dumesnlcl de el se răzleţesc (Alecs.) ţf 
® t Blînd, (despre oameni) 1f @ Bucov. ^ Pămint 
dumesnic, pămînl gras; iarbă dumesnică, iarbă fragedă 
[lat. domSsticus, influenţat de vsl. do- 
m a s 11 n d].
t DUMESNICI, t domesnicj (-Icesc) vb. tT. şi refl. 
A (se) domestici', a se îmblînzi: graurii... se domesni- 
cesc bine in colivie (odob.i [d U m e S n i c].

' ţDUMESTEC, -TIC..., DUMESTNIC... =DUME3N1C..:
cela ce va fura găini, ginşte şl alte păsări dumestlce... a treia 
oară să-l splnzure (prv..mb.).

DUMICA, t dejuca, t DIMICA (-Ic) ţ. vb. Ir. ® 
A tăia în bucăţi mărunte, a fărămîţa: carnea au du
micat-o măruntei isa.) ; ®: pe această arşiţă mare an du
micat el toată oastea (sb.i t ® X in spec. A tăia bu
căţele de pline, de mămăligă, de brînză, etc. în 
lapte sau în alt aliment lichid.

2. vb. refl. A se fărimiţa, a se îmbucăţi: moşiile

Fig. 1935- 
Dumbravnic.

s’au dumicat pe mulţimea gurilor (vlah.) [lat. d e - m I - 
care].

DUMICAT, t demicat, t dimioat ţ. adj. p.
DUMICA...: tu unele localităţi se mănlncă terciul cu Jelii 
de brlnză dumicate In el (man.).

2. sm. Îmbucătură, bucată din ceva (pline, mă
măligă) cit se bagă dintr’odată în gură: imbncă 
cltlva dumicaţi de mămăligă (jip.i ; —-ui să tl-1 luci cit Itl 
încape In gură (ZNN.).

3. sbst. X Mîncare făcută din bucăţi de pline 
fierte în apă sau, mai rar, în vin (pac.).

DUMINECĂ, duminica (pi.-ci) sf. ® Ş) A şap
tea zi (lâ catolici, întîia zi) a săptămînii, consa
crată, la creştini, cultului şi odibiiei; Dumineca, în 
ziua de Duminică: ce-al cusut Dumineca, să descoşl, că-1 
rău de fulgere şl. de trăsnete (rv. crg.) * ® SpCC. Dnmlneca 
lăsatului de carne. Duminica din săptămina albă sau 
a lăsatului de brlnză; Dumineca lăsatnlul de brlnză, Du
minica din săptămîna mare (cu care începe postul 
Paştilor); Dumineca Floriilor, Stălpărllor, Duminica în 
care cad Floriile; Dumineca Tomii, care cade la o săp- 
tămînă după Paşti; Dumineca mare. Rusaliile: Dn
mlneca tuturor sJnitiior, care cade la o săptămlnă după 
Rusalii; Dumineca tlnără, prima Duminică după 
luna nouă H ® ^ © Apa Duminicii, un rîu care 
după credinţa poporului curge împrejurul raiu
lui U ® sjinta Duminecă, ziua de Duminică personi
ficată de popor în chipul unei babe care şade în 
lumea cuvioşilor sau pe nişte locuri 
îndepărtate, neumblate de nimeni; 
se vorbeşte de ea, mai ales în basme, 
ca de o fiinţă nefăcătoare, care ajută 
cu sfaturile şi cu darurile ei pe Făt- 
frumos sau pe alt erou al basmului, 
ca să-şi poată ajunge scopul [lat.
(d i e s) d o m In I ca].

DUMINEGEA, DUăUNICţCA, DU- 
minicvtA, DUsmilTA sf. ♦ Plantă 
ierboasă care creşte întinsă pe pă- 
mînt şi face flori galbene; fetele o 
pun în lăutoare, că-i bună de des
făcut; numită şi „dreţe’ sau „găl
benele (-de-pănure)” (Lysimachia 
nummularia) ((h) 1936). [srb. dum- 
li a 6 a].

DUMINICĂ wm- DUMINECA.
DUMiNICICĂ, DUMINICUTA, DUHINITA b«-DU- 

MINECEA.
DUMIRI m- DOMEBI.
DUMITĂLE wm- DOMNIE.
DUMITRIŢE sf. pl. Mold. ♦ = TUPANIoA: că

suţe elbe... cu flori multe dintre cari se 'naltă mal mindre 
tomnaticele ~ (vlah.) [ înfloresc pe la Sf. Dumitru].

DUMNEAEI, DUMNEATA rr DOMNIE.
DUMNEZEESC adj. ® A lui Dumnezeu, 

privitor la Dumnezeu, divin: tăcerea adlncă ce domnea 
In locaşul —• avea im caracter misterios (alecs.) ^ ® ţ E- 
vlavios, pios, cucernic, bisericos: Nicoiai Alexandru 
Vodă era... ora păzea tare biserica (n..cost.).

DUMNEZEEŞTE adv. ®Ca Dumnezeut 
® F Extraordinar (de bine, de tare, etc.), admi
rabil, de minune, în mod desăvîrşit: vorbeşte, cintă 
* ; ştia lecţia

DUMNEZEI (-zeesc) vb. tr. ® Apune înrlndul 
zeilor, a slăvi ca pe Dumnezeu 1[®©A slăvi, 
a adora (în spec. pe o femeie) peste măsură.

DUMNEZEIRE Sf. ® Faptul de a dumne
zei Ţ[ ® Fiinţa, esenţa, natura lui Dumnezeu, 
divinitate ţ| ® Dumnezeu însuşi, în spec. zeu pă-
gin: Tot ce'naltă omul la .v (alecs.); jurlndu-se şl... lulnd 
marturâ -«a (negr.) f ® Obiect de idolatrie căruia i 
se închină cineva ca unui zeu: aurul este singura mi 
— t ® t Evlavie, religiozitate: purced din biserică...
cu cinste şl * (N.-COST.' Uf © I NEDUMNEZEIRE, lipsă 
de evlavie, nereligiozitate: dacă s’au aşezat Donm t&rii, 
toată eretlcla şl nedumnezelrea şl-an arătat (n. cost.).

DUMNEZEIŢĂ (pî.-te), DUMNEZEOAIE sf. Zeiţă: 
au sleit bozl, chipuri şl bozoale sau dumnezelte de lut 
(N.-cosT.) [Dumnezeu].

DUMNEZEU, t dumne(d)zAU sm. eA ® Fiinţa 
unică, supremă, fără început şi fără sfîrşit, crea
toare şi stăpînitoare a tot ce există: de ’noeput an

Fig. 1930.
Duminecea.
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lăcnt Dnmnezăa ceriul 9I p&mlntul (BIBLO ', Domnul; bu
nul»'; întrebuinţat dese ori în exclamaţiuni (de 
uimire, de spaimă, de durere, de desnădejde):
Dumnezeule I S(IU Doamne Dumnezeule I *] ® în multe 
locuţiuni şi expresiuni caracteristice: pentru ~i ex- 
clamaţiune de rugăminte stăruitoare sau de des
nădejde: pentru *I tle-tl mll&, nu m& lisa pe drumuri! 
pentru >»] oe-al f&cutP — pe meul sau » ml-e martori
formulă de jurămînt, de afirmaţiune; — ce .»! ex- 
clamaţiune de necaz, cîrid nu-şi poate cineva ex
plica un lucru : dar ce »'! parc’au Intrat tn pftmtnt, unde 
să fle...p (CRo.); — să dea»'! urare de a se împlini 
ceea ce doreşte cineva; de-ar da'», dac’ar fi să se 
întîmple, să mi se împlinească dorinţa; cum dă »■, 
cum se întlmplă, cum se poate; cu ce da »', ou tot 
ce se poate, cu ce se nimereşte; ce-a da»'i întîm- 
ple-se ce trebue să se îhtîmpie, fie ce o fii să ne 
ţinem bine, ne ziserăm Intre noi, şl ce-a da '»I (GN.) ; — 
du-te cu '», a) urare celui ce-şi ia rămas bun de ple
care; b) se zice cerşetorului căruia nu vrem sau 
nu putem să-i facem pomană; — mal de »■, mai de 
Doamne-ajută (»•- ajuta | ®); — din mila lui 
prin graţia iul»', formula-CU care suveranii afirmă 
că ţin puterea de la Dumnezeu; — a nu avea nici uu'», 
a nu fi de nici un '», a nu avea nici o noimă nici un 
rost, a-nu fi bine făcut;—7 »'ştie sau ştie»-, numai 
unul'» ştie, arată încurcătura ce avem de a explica 
ceva, de a ne da seama de rostul unui lucru, 
unei întîmplări; de-o vrea-», formulă prin care ex
primăm nădejdea că se va întîmpla ceva dorit; 
acolo l-a bătut»', acolo a rămas, nu s’a mai întors 
de acolo; — wm- ajuta 2 ® ®, auzj 1 ®,
BATE 1 ®, BJCIU @, Bpu ®, BUN 1 @ @,Dţ!OET, 
DREPT a @, FERI, 2 ® FRICA, IERTA, LUMINA, 
MIEL, MtNIE, MULŢUMI, NĂDEJDE, OM, ORBI, PĂCAT, 
PAsA, PAZI, PlINE, plata, RUOA, SIN, ŞTIRE, UITA, 
varoA, VEDEA, ZI H ® în nenumărate proverbe, 
din care pomenim cîteva, fără a le mai explica, 
înţelesul lor fiind destul de clar: de unde nu-i, nici'» 
nu cere [sau nu poate lua); ctnd 11 dă nici dracul n'are 
ce-1 tace; '» dă tot la cel ce are mal mult; »' Iţi dă, dar nu-ţl 
bagă In gură saU dă omului, dar tn traistă nu-1 bagă; 
»' că e ,», şl nu poate mulţumi toată lumea; numai '» face 
voia la toţi; mare e -»; mare e »', dar maşter e şl dracul; 
la -» şi ’n ţara românească toate sint cu putinţă; i«- AHAGI 
i ®, APUCA 1 ®, BARDA ®, bat ®, BOALA, 
BUN 1 @ @, COLAC ®, DATOR, DREPT 1 ®, FAOADUI,
gainA, gura, înger, lAsa, lege, "minte, mina,
NOROC, OCHIU, POSTI, PUŢIN, SFiNT, SPARGE, STAPţN, 
UMPLEA ţ| ® Divinitate păgînă, zeu: deschide... 
o carte la care spune despre dumnezeii cei ellneştl (isp.); 
se ruga de toţi dumnezeii să-l dea ajutor ,cro.) ţi ® 
BOUL-LUI- »' tm- BOU ® 1| ® PITA-LUI- »■ = RIŞ- 
COV; SAGEATA-LUI - »■ = VERIGEL t ® ☆ BRiUL-LUI 
'-wBRiu ® [iat. d o m (i) n e - d e u s].
O DUMNI = DUHNI.
ODUMRÂMNIC sbst. Maram. ipap.i A = DUM- 
BRAVNIC ®!
IDUNANMA sf. ® a. Flotă turcească II @ Ser

bare turcească cu iluminaţiuni, care ţine mai 
multe zile şi mai multe nopţi [ţc. d o n a n m ă].

DUNARE npr. f. 9 ® (|5 A se face »• (de mlnle), a 
se face <» turbată, a se face foc şi pară de mînie, a 
se minia straşnic: ştii că m’al ars... zise părintele Duhu, 

de mlnios (Cro.) ; In vlrtej de nebunie se fac »' turbată 
(ALECS.) n ® Cum se bate '~a (jrp.), numele unui danţ 
popular.
dxxnArean,

Băn. DUNAreant 
1. adj. ® 9 Pri
vitor la D u n ă- 
r e, de la Dună- 
re: astăzi capitala 
noastră.. .sporeşte...
In mijlocul clmpiei 
dunărene (vlah.).
i. dunAreantu 

sni. Băn. (nov.). ©
Vînt de apusca- - c u
re aduce ploaie. Flg- I937' Dune ln &ahara' 
'DUNE sf. pi. .<5. Mici movile de nisip pe care le 

grămădeşte vîntul pe ţărmul mării şi le ’rnpinge

Fig. 1938. Dunetă.

mereu către interiorul ţării; aceste movile se 
unesc Încetul cu încetul şi dau naştere unor va
luri de nisip, cum sint, de pildă, acelea ce se întind 
pe ţărmul mării Negre, de la Tekir-Ghiol pină la 
Nistru, in pustiul Saharei, etc. (i®) 1937) [fr.].
'DUNETA [pl.-U>) sf. Mică punte tn partea 

cea mai ridicată 
dinapoia vasului (ig]
1938) [fr.].

dunga (pl.-gl)
sf.. ® Linie, făşie, 
vargă, vîi'stă de 
altă coloare pe o 
suprafaţă, pe o sto
fă, etc.: tot In dungi 
ca şteigacele, dar dungile 
mal late şl mal rare, 
se lac şl feţele de perne
(VOR.) ţi ® Făşie, 
diră: Işl duse ochii ln 
Jos pe dunga albă a drumului ivlah.) ţi ® Urmă lăsată 
pe corp de o lovitură cu biciul: biciui 11 iscvise dungi 
vinete pe spinare ţl' ® Brazdă, sbîrcitură: fie care 
an săpa o »' mal adlncă In Inima ei (D .zamf.) ţj ® Mu
chie: dunga cuţitului ţ[ ® Margine, lăture: dunga 
patului [vsl. d £ţ g a ,,arc”].

DUNGAT adj. Cu dungi, vîrstat, vărgat.
DUNGÂŢEA sf. A Plantă ierboasă, cu flori 

purpurii, originară din 
Europa meridională şi 
cultivată adesea prin gră
dini; numită şi ,,nohotJJv 
(Lotus telragonolubus) (şi
1939) [dungat].

DUNGUŢA [pi.-te] sf.
dini. dunga: nişte rocjll de 
atlas In donguţo (vor.) .

•DUNKEMAN sni.
Şelul* fochişlilor pe un 
vapor.

*DUO sbst. J = duet:
apoi Începu im »' pe coarda a 
treia şi a patra (dlvr.) [fr.].
'DUODEGIM (pi.-me) 

sf. J Intervalul dintre 12 trepte diatonice [it.].
■ DUODECIMAL adj. ± Se zice despre un sistem 

de numeraţie al'cărui număr ile bază e 12 [fr.].
’DUODENUM sbst. ± Partea intestinului sub

ţire, lungă de 12 degete, care e legată imediat 
de stomac şi oare comunică cu acest organ prin 
deschizătura numită ,,pilor” (s^ [S] 1816) [fr.].
'DUOLET (pl.-ele) sn.

J Grup de două note 
de o valoare egală care 
ţin locuia treinote într’o - _
măsură ternară sau in- _. 2
tr’o măsură comjgusă ’si0- Duolet.
din ritmi ternari (p 1940) [fr.].

DUP1 sin. ^ Despicătură lungă şi subţire, de 
şindrilă, cu care se joacă copiii in »'l, aruneînd 
mai multe despicături de acestea în sus şi prinzin- 
du-le pe dosul palmei, după anumite re^le.

DUP2 sbst. Motd. (şez.) ® Smoc de lină sau de 
păr mototolit: s’o încins c’im »' de lină (şez.) ţ| © Bu
cată de piele, cu păr cu tot, ce se Întrebuinţează 
la maturatul vetrei.

DUP3! interj. ® Imită tropăitul papucilor, opin
cilor, etc.: s’ande dup! dup ! In cerdac (sao.) " ® Imită 
sgomotul înfundat produs de o izbitură, buf!:
prinse pre cel morţ de grumaz şl »'! cu el pre fereastră In 
drum (CAT.) [onomat.; comp. ceh. dup ,.bufnet” şi 
gr. SoDitoţ „bufnet; tropăit”].

DUPA1 prep. ® Arată timpul sau locul (= în 
urma): -» trei zile se pregătiră de drum iisp.) ; : » ploaie
vine şl senin; »' amiezi; »' prinz >*- PRÎNZ; -» aceea, 
apoi, în urmă; ■» ce ce 2 ® ; venea -» mine; unul » 
altul; fulger '» fulger spintecă tăria (vlah.) ; sw LUME ţ[ 
® A se lua.», a se ţinea -», a urma, a urmări pe ci
neva: tntr’o zl, se luă -» nn iepure... şl nu-1 nemerl ,,CD.) ; 
se ţineau mereu »' dtnsul; a alerga »' cineva; a urmări: 
cine aleargă »' doi lepiul nn prinde nici imn!; a alerga ■» 
ceva, a căuta, a umbla să dobindească ceva: murU

DUM-
DUP

Fig- 1939- Dungâţea.
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DUP- toril mal muUaleaigă * laudă deolt » huJâ (n. cost.' ^ ®PllS 
n. iQ in urma verbelor a merge, a nmbla, a se dace, a trimite, 
UUK cXC; arată scopul: s’a dus -- apă, S’a dus să caute, 

să aducă apă; l-a trimis doctor; se trezeşte... cu o 
babă... care umbla .«'milostenie (Crg.) ; colindase...prin satele 
dimprejur meştere şi oărturărese (Olvr.) H ® Arată 0 
conformitate: şl-şl le un sutlet de noră întocmai chipul 
şl asemănarea celei dlnttlu (Chg.) ; porunca mea; «'pă
rerea mea, * placul Iul; * Împrejurări; «. spusele Iul 
® Mijlocul, instrumentul: pasărea «< clntec se cu
noaşte ^ ® Arată obiectul asupra cămia se poartă 
acţiunea verbului: moare dtnsa; erau nebunea, joc 
IISP.) *[ 0 îndărătul: sllmenll Işl băteau den săne(e 
de «.case cm.-cosi.) ; zărlndn-mă Intr’nn colt I>e —uijă, a venit 
la mine şl m’a luat de mină (I.-gh.) î| ® Cu, în expres- 
Siunile a da, a logodi, a mărita, eto. o lată cineva: o 
soră o dedese Ponlatovskl, alta o logodiseSborovskl 
(GR.-UR.) ;unde al mal pomenit tu caolată de împărat să se mă
rite un porc P (isp.) DţTOE 2 ® ^ ® «. cit, pe 
cit, atita CÎt, tn măsura: In ioc... să-ml dee ajutor la 
trebl, «.cit 11 ajută puterea (Crg.); aista nn-1 semn bun, — cit 
ştiu eu .CRG.) 1t ® cum, precum, aşa cum: ii şi vede 
viind răpede, dar nu aşa oum se dusese (CRO.) [lat. d 6 -
post].

DUPĂ2, t DţlPRE prep. ® D e p (r) e: dupre fata 
pămlntnlnl l-an şters (let.) ; atl perlt totl după fati pămln- 
tnlnl (Biau.) @ - DţlpA1 ® : I-an poreclit Rareş, dupre nu
mele nlnierll ce au fost după alt bărbat (gr.-ur.) .
O DUP AC sm. F Mold. Ghiont, pumn: ar trebui 
să-ml Iacă cineva ceata doldora de «.i (flor.) [comp. srb. 
d u p a c ,,lovitură”].
O DUP Ai (-ăeeo), DUPUţ (-uesc) vb. tr. Mold. Bucov. 
® .A călca cu sgomot, a tropăi: oind ii dupăesc opIu- 
olle In bătătură (sad.) ; am auzit nu ştiu ce dupălnd prin 
ogradă (sa.) | ® = BUFNI ® [comp. DUPl3 şi ceh 
dupati, slov. dupiti „,a tropăi”].
O DUPAlT sbst. Mold. Bucov Faptul de a d u p ă i, 
tropăit: un —' grăbit pe sală (GRL.) .
ODUPCA [pi.-oi) sf. (f) Mold. Piesă de argint de 
50 de bani, băncuţă (paisf.) ; scoase din buzunarele bluzei 
sale un pumn de gologani şl de dupcl (D.-ZAiaF.) [comp. 
DţlTOA].
t DUPLEGA = Îndupleca.
•duplex’sbst is 4* Sistem telegrafic care 

permite trimiterea în aceiaşi timp, pe acelaşi fir, 
a două telegrame în sens opus.
'DUPLICA (-ic) vb. tr. A îndoi, a dubla [lat.].
•DUPLICAT (pl.-ate) sn. ® Al doilea exemplar 

identic cu primul diiitr’un act (contract, chitanţă,
' etc.) H @ = DUBLET ® [geim.].

•DUPLICITATE sf. Făţărnicie, rea credinţă, 
viclenie: «.a şl laşitatea caracterului său (f)L.) [fr.]. 
t DUPRE tw DUpA2.
tDUPRETUTINDENI adv. De pretutin
deni.
O DUPUI vm- DUPAJ.
ODUPURLUI (-uesc) vb. tr. (şez.) A jumuli, a 
smulge de pen’e o pasăi'e.
ODUPURQS adj. Mold. Bucov. Ciufulit, sbîrlit: 
o răpciugă de cal grebănos, — şl slab (Crg.) ; Intllneşte o căţea 
slabă, viermănoasă şi dnpuroasă (VOR.) [d U p2].
•DUR1 adj. ® Tare, vîrtos, pietros f © ® Greu 

de Sgîriat: diamantul e cel mai din toate corpurile •[ 
@ (K) Aspru, cumplit, neîndurat, nemilos [fr.].

DUR2i interj. întrebuinţată în expresiunile «- in 
sus, —' In jos sau «' la deal, * Ia vale saU încoace, «.în
colo, spre a arăta o mişcare continuă încoace şi în
colo, un schimb de vorbe în care unul spune una, 
altul alta: a intrat la tocmeală cu un jidan, şl, «. In sus, 
«. In jos, a căpătat... o pălărie de pale (vlah.) ; In sllrşit 
«. la d'al, «. la vale, unul mal dă, altul mal lasă, şl Pre
peleac mărită capra (crg.) ; SC întrebuinţează şi formele 
dura la deal, dura la vale sau dufa-vura, diual-vural: tn 
sftrşlt, dnral-vural, sara vine şl... Harap-Alb se pune de 
strajă chiar la uşa el (Crg.) .

DURAM interj. ® ivDub2i H © Imită sgomo- 
tul unui obiect ce se rostogoleşte: «-f«'i cu căruia, 
Pin’ la lelea Mărlnta (mar.) ţ] ® De-a «■, de-a rostogolul, 
rostogolindu-se; tl cade un urs mare din sin şi de-a «. 
prin clasă (Crg.); pietrele care lugeau sub picioarele lor... 
se duceau de-a... «. In landul prăpăstlilor (Alecs.) [onom.].

DURA2 (durez) vb. Ir. ® -f A ciopli un lemn cu

t(sporul, cu barda, cu tesla t ® A construi ceva 
din lemn: * o plută; am să durez o mănăstire pe pajiştea 
asta... zise el... şl începe a chiti copacii trebuitori (CRg.) ; 
locuitorii din sate durează casele lor cu btrne şl le Invălesc cu
dranită(ioN ); — de aci,pr.ext. a construi, a clădi din 
ori-ce materiale: să ne-apuoăm de durat o casă comunală 
(ALECS.); (F): Ce clădiri diual vletll din nimicuri şl păreri 
(VLAH.) ţy I® A clădi stoguri, clăi: altli cărau, altll 
durau girezi (crg.) ţ[ ® A fabrica, a alcătui: ml-aş 11 
durat un clmpolu nou cu pielea ta (alecs:) U ® A între
prinde ; a tace: am să-l durez şl-un voiaj la Paris (ALEC3.)ţ| 
® A trage: am durat un somn năstruşnic (alecs.) [lat. 
d 0 1 a r e].

•DURA2 (durez) vb. intr., ® A ţinea (vreme înde: 
lungată), a dăinui: epoca Isnarlotă a durat peste o sută 
de ani t @ A fi trainic, a o duce mult: stela aceasta 
durează mult [fr.].
O DURA ipl.-ti) sf. Rotiţă (la diferite unelte: 
la scripeţii iţelor, la rodan, la carul joagărulul, 
etc.) [comp. dur a1].

•DURABIL adj. ® Care ţine multă vreme; 
trainic [’fr.].

'DURABILITA.TE sf. însuşirea a tot ce este 
durabil; trăinicie [fr.].

DURÂI (-răiu) vb. intr. ® A hurui, a face sgo
mot ca a’cela produs de roţile unui car, sau de un 
obiect care se rostogoleşte; se aud tulumbele durăind 
pe dinaintea terestrelor (SN.) ţj ® Băn. © A tuna [comp. 
dur a1].

DURAIT sbst., durAiTUrA (pî.-turl) sf. Fap
tul de a du răi; rezultatui acestei acţiuni, hu- 
ruitură: l se pare oă aude tropot de oal şl dnrăltură de oă- 
rntă (RET.).
O DUR AIT OARE sf. = hIeUTOARE [du răi]. 

DURAI-VyRAI iw DUR2.
• DURALUMţNIU sbst. Aliaj format din alu

miniu (93°/0), aramă (3°/0), magneziu (l0/0) şi 
manganez (3°/0) [fr.].

DURAT 1. adj. p. DURA1.
2. sbst'. Faptul de a dura: eşti tocmit cu luna ca să-l 

ajntl la —ul oasel (alecs.) .
DURAT (pî.-ăte) sn. ® Bubuit(ură); au slobozit 

dărăbanll... locul şl puştile, de care «^ a slnetelor se oprise 
Tătarii citva (m.-cost.) f ® Huruit (ură): aude un «' şl un 
vljllt, olt credeai oă se prăbuşeşte răsunătoarea aceea (sa.) ţf 
® © Tunet, bubuit de tunet [d u r ă i]. 
•durata (pl.-te) sf. Timpul cît durează ceva 

[fr. d u r e e].
DURA-VURA m- DUR2.

O durbaca (pl.-co) Sf. ® Coşul, lada teascului 
de struguri 1| © Cada cu apă rece, răcitoarea unui 
cazan de preparat rachiul (pamf.).
ODURD 1. adj. Grăsuliu, plinuţ (pol.).

2. durdA (pî.-de) sf. ® Femeie scurtă şi groasă 
(cosT.)ţl ® ^ Flintă, puşcă (în limba haiducilor):
se va cobori pe o o&r.are de munte, ou durda sa pe spinare 
(ALECS.) ^ (D Trans. Ghioagă ţintuită (r.-cod.) (woo 
[comp. ung. d u r (i a].
ODURDUGA (-duo) vh. refl. A se rostogoli, a se 
da de-a dura.
ODURDUI {‘Uin)vb. intr. Mold. Trans. ® = DU- 

DT7J 2: avea oal bun şldurdula pămlutul subt el (s.-ald.): 
de va F*' Înainte de Sln-Oeonriu. vor umbla vremi tari peste 
vară (G.7M.) t (D A durăi: trăsura noastră se auzea dui- 
duind In lundul pietrişului plralelor (ALECS.).
ODURDUIT sbst. Mold. Faptul de a durdui; 
duduit; durăît, huruit: f^uI oarelor pe paveaua oraşului
(ALECS.)*
O DURDUIilGA (-ic) vb. refl. Trans. A se rostogoli, 
a se da de-a dura, a se durducaise dutduiioa 
peste cap plnă ajung chiar Ungă dtnsa (ret.).

DURDULIŢA (pZ.-te) sf. dim. dprdA CD: să 
văd dacă durduUta, ou oare m’am hrănit treizeci de ani, mal 
ştie să Iacă treabă (ON.).

DURDULIU adj. (D Grăsuliu, scurt şi îndesat:
părea şl mal Îndesată, şi mal durdulie încă (grig.) ® Plin 
şi în(iesat, doldora: înfăţişarea pungooiuiui <«i' le 
rtstoarnă ou deaăvlrşire mişcarea (Car.).
O DURDUMAJJ sbst. Mold. Se zice unei femei 
scurte şi groase: ottă^uii (rv-croo [durd].

D'yRDUHA sf. = D|RD0RA: In durdura bătăii, 
te strecori şl scapi şl tu ou tata curată (isp.).
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DUREA [întrebuinţat numai la a 3-a pers. 
sg. doare, pl. dor; impf. durea; pf. duru; part. durut) 
vb. tr. (D A simţi durere într’o parte a trupului: 
a-i capul, măselele, picioarele; II dor şalele; Dănilă 
crăpa de durerd, dar orlclt 11 durea de tare, el tot Işl (Inu 
Inima cu dlntll (Crg.) ; ©: Ile-care ştie [sau Be> leagă] unde-1 
doare; Ile-care ştie unde-I doare măseaua, fie-care-şi dă. 
mai bine seama decît altul de propriile sale sufe
rinţe sau nevoi; 9m- atinge i ® ţ © 0: a-i ^ 
Inima, a fi mîhnit, a-i părea rău, a-i fi jale, a i se 
rupe inima: ll durea inima clnd vedea că nu se silesc copiii 
la învăţătură (I.-gh.) ; pe toţi 11 dur^ Inima după feţişoara de 
împărat (msra) [lât. d 0 1 e r e].

DURERE sf. ® Suferinţă, fizică: ^ de cap, de 
m&sele, de picioare; a geme, a ţipa, a se srlrcoli de a 
alina ; a-i trece '^a; o crudă * adine m’a pătruns (bol.) ; 
permanenta boalelor şl a durerii e condiţia existentei noastre
(BR.-VN.) t @ ® Suferinţă morală, amar, chin, mlh- 
nire, obidă: Uncie-l unui nu-l putere La nevoi şl IQ ^ 
(ALECS.); Ml-a rămas Inima rece şl ’mpletrltă de (vlah.) f 
(D ® Ou — de inimă, CU mîhnire, cu părere (ie rău, 
cu jale, cu milă [durea].

DUREROS adj. ® Ge pricinueşte durere, 
ce doare: o rană dureroasă Ţ[ ® Ce arată durerea: 
ţipete dureroase ţ[ ® ® Plin de amărăciune, de 
tristeţe, de jale, îndurerat: privire dureroasă; adv.: 
Trişti şl obosiţi, In juru-ţl, ochii cată *' (vlah.) .

DURIGA (-ig) vb. tr. şire/î: Tnans. A (se) rosto
goli, a (se) da de-a dura: scoate arapul mărgeaua 
şl o durlgă pe masă (Ret.); dar banil-s rotunzi, s’an durlgat 
din punga lanculnl Intr'a iul Izlg, pe vinars (Ret.).
O DURţGĂ (pi.-lgl) sf. = DVBA.
ODURIME sf. Durere {mai ales in descînlece). 
Să-l sooţl toată răutatea. Toată greutatea... Durlmlle, ustu
rimile (TOC.) [durea].
•DURITATE sf. ® 13 ® Însuşirea de a fi dur, 

tare, vîrtos’; rezistenţa pe care o opune un corp 
clnd voim să-l sgîriem cu un vlrf ascuţit; pentru 
a aprecia duritatea unui mineral s’a alcătuit o 
scară a durităţii compusă din următoarele 10 
tipuri: 1". Talcul (cel mai moale); 2° ghipsul; 3° 
calcita; 4° fluorina; 5° apatita; 6° ortoza; 7° cuar- 
ţul; 8° topazul; 9° corindonul; 10° diamantul (cel 
mai dur din toate) H ® ® Asprime, neîndurare 
[fr.].

DURIŢA (pl.-ţe) sf. dim. DTOA: oalcă Llcă de-i 
sună durlţa de la pinten (br.-vn.).
ODţTRLA sf., dublam, durlao sm. Mold. Olten. 
Băieţel; băieţandru; flăcău : ce iaci, măi duriă ? 
(RV..CRG.); De ce. Doamne, nu'muream, Clnd eram tinăr dur- 
lan P (PAMP.).
ODURLiIGI sm. pl. Mold. 1. = tIblICI: au Ieşit 
pe prispe copil bălani numai In » (sad.) .
O DURLOIU (pi.-oale) sn. Trans. J Un fel de trişcă 
sau fluier'făcut din coajă de alun (vlah.).
O DURIiUI (-ueso) vb. iritr. Mold. J A eînta. 
din trişcă: un cioban... păştea oile, durlulnd din trişcă. 
(6R.-N.) [d u r 10 i u]. 
t DURMI = DORMţ. 
t DURMÎTA = DORMITA.
t DUROARE sf. ® Durere: să se pocălască vrednl- 

ceşte cu .V şi cu Inemă Inlrlntă (PRV.-MH.l; Să, scoţi toată 
boala. Toată »<a (toc.) ţj ® pi. Reumatisni, podagră 
[lat. dolor, - orem].
•DURŞUS (pi.-usuri) sm. # Linie de albitură 

ce se pune între rînduri, spre a nu fi prea apro
piate [germ. D u r c h s c h u s s].
ODURUGA (-uo) vb. tr. şi refl. Trans. = ddrioa:
banii... slnt rotunzi, el se tot dnruoă plnă n’al nici unul In 
pungă (RET.).

DURUI (-ulu) vb. intr. ® = DURAj® : de vale. In 
drumul împărătesc, durnlau căruţele (srig.) ţ| ® A răsiina 
(de lovituri dese): sala durula de tropote (GRU).
O DURUIELE sf. pl. Trans. ţîţ K Jintiţa ce ră- 
mîne în fundul căldării, după ce se fierbe zărul 
şi se alege urda onc.).

DURUIT sbst., DDBDITţTRĂ (pi.-turl) sf. Faptul 
de a durui; rezultatul acestei acţiuni; hurui- 
tură: toarte rar se auzea pe pod duruitul imel căleşte (negr.) ; 
ce durnltuiă se aude In podul casei ? (sb.).

DURUITOARE sf. = hIbUtoabe [durui].
DURUITUHA »w- DUBDJT.

Fig. .1941. (Duş.

ODURUŢ sbst. Olten. Băn. ţp Suman (de dimie DUR- 
albă sau neagră) [srb. d o r o c, ung. daroc]. ni IC 
ODURZAU sm. Maram. A (brl.) (pap.) ® = lENU- LMJ ^ 
PAR® 1 ® = PIN.

DUS 1. adj. ® p. DUCE: cine apuca a se duce pe-a- 
tuncl Intr’o parte a lumii, adesea rămlnea plnă la moarte 
(CRG.) H ® Adlncit, afundat: cu ochii mici, apropiaţi 
şl duşi In lundnl capului (VLAH.) ţ[ ® * pe glndurl, cufun
dat în cugetări ţ[ ® a dormi ~, a dormi adine: 
soacra horăla, dormind (CRg.) 1f ® ® f Nebun, 
smintit.

2. sin. ® Cel plecat, cel ce s’a dus; 0: duşii de pe 
lume, morţii: o povesti şl el duşUor de pe lume... pă
ţania (LUNG.); a tl, a vorbi cu duşii de pe Inme, a aiura: 
mă, eşti cu duşii de pe lume t (BR.-vn.i.

3. sbst. Faptul de a se duce, ducere, plecare:
ce era de tăcut ou acasă (lung.) ; a luat un bilet de şl 
întors; după *ul 
Iul Ren ghenera
lul de la Brăila
(N..COST.).
•DUŞ(pi.-şurl) 

sn. ® Ţîşnire 
de apă sau de 
aburi pe o parte 
a corpului, baie 
de apă ce tîş- 
neşte ca dintr’o 
stropitoare (Hj 
1941): rece,
* de aburi; Iml 
recomandă să tac
•«uri scoţiene (s.-ald.i t ® 0 Răspuns aspru şi nea
şteptat, opăreală: a căpătat un~[lr. douclie]. 
ODUŞAMEA (pi.-mele) sf. Mold. aSi = DUŞUMEA: 
bate mătănii cu fruntea plnă lingă duşumele (grl.) .

DUŞCA sf. F ® Înghiţitură (de apă, de vin, 
de rachiu, etc.), cît poate înghiţi cineva dintr’o- 
dată: 11 mal trase o •« de apă şl se sculă să plece (vlah.) ; 
a tras o «• de rachiu din plosca Iul cea de Braşov (Crg.)
® A bea de a-i da dnşoa, a da de •« sau de-a dnşea, a 
bea dintr’o înghiţitură: bău de —• paharul de Cotnar 
ce-1 sta dinainte (GN.i ; a apucat... să dea de •« un elooănel 
de ţuică (LUNG.); totdeauna Işl umplea olte nu păhar de vin 
şl-1 da de-a dnşea (ret.) [srb. d U S k a],

DUŞEŞ sbst. ® g Se zice la jocul de table, 
eînd zarurile aruncate arată fie-care cîte şase 
puncte K ® ® t Întîmplare norocoasă, noroc:
n’au tost niciodată duşeşl ca această domnie (N..cost.) [tc.
dysys].

DUŞI sm. pl. Toane (bune sau rele), cheji:
ce nu poate Bum&nu, clnd INI g&si In buni P (jip.i ; nu e 
In <«’'i &i buni (CIAUŞ.) [vsl. du §a].

*DUŞLAG sbst. fP® Priboiul cu care se găuresc 
cercurile de fier ale buţilor spre a le nitul [germ. 
Durcbschlag].

DUŞIVLAN 1. sm., DUŞMANĂ (pî.-ne), ✓ DUŞ
MANCĂ (pi.-ce) sf. ® Ace’a, aceea care urăşte pe 
cineva, vrăjmaş, neprieten, inimic (© prieten, 
amic): omul fără duşmani, ca rlul fără bolovani (ZNN.);
Nu te uita oblu *n curte Că duşmanele mi-s multe (ik.-brs.) ;
Atunci 11 face duşmanul frate... Şl duşmanca sorloară...
Clnd a face plopul pere (Vor.j ; duşman de moarte, Invlerşu- 
nat, vrăjmaş neîmpăcat, care urmăreşte pe cineva 
cu duşmănia pînă la moarte; — p: fereşte-mă,.
Doamne, de prieteni, că de duşmani m’olu. păzi singur; 
nu da Împrumut, că-(l faci duşmani; clnd al bani, al şl duş
mani H © Poporul, ţara, armata cu care ne aflăm 
în războiu: Ungurii au fost duşmanii de veacuri al Ro
mânilor; ostaşii creştini erau... plini... de dorinţa de a se 
măsura cu <^ul (bacc.i ; Unde-s doi puterea creşte Şl duş
manul nu sporeşte (alecs.) 11 ® 0 Duşmanul omenliel,
diavolul t ® Căruia i-e silă de ceva, care nu 
poate suferi ceva: am fost totdeauna un duşman aprig 
al proceselor.

2. adj. Care urăşte pe cineva, care se ppartă cu 
vrăjmăşie, care are sentimente neprietenoase:
oastea <«4 [tC.].

DUŞ]vLÂ.NESG adj. De duşman, vrăjmă- 
şesc: vin cu porunci domneşti Şl ou glndurl duşmăneşti
(ALECS.-P.'.

DUŞMÂNţSŞTE adv. Ga un duşman: se
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DUŞ
DVD

_ poartă ~ cn mine; Te tocmeşte ~ SI plăteşte omeneşte
(PANN).

duşmani (-ăneeo) 1. vb. ir. A purta ură îm
potriva cuiva, a-1 prigoni ca pe un duşman:
La cel ce te duşmăneşte Tn cn blne-1 răsplăteşte (PAmf.) ; 
M’a duşmănit trăind mereu Şl-a pizmuit norocul meu I(coşB.) > 

2. vb. refl. A trăi unul cu altul In duşmănie: 
mare greşală a (ost a noastră că ne-am duşmănit fără nici o 
pricină cu vecinii noştri Moldoveni [alecs.).

DUŞMAnie sf. Sentiment de ură durabilă 
împotriva cuiva, vrăjmăşie H1| ((fi) prietenie, ami
ciţie).

DUŞMANOS adj. Plin de duşmănie, cu sen
timente de du Ş' m a n : e clnos, » la inimă, răuvoitor, 
se bucură de nenorocirea altora şi ar lace numai rău (vor.) \ 
(F): BUllarea duşmănoasă a Crivăţului, pornită tără veste 
intr’o zi, a hotărlt-o (br..vn.).
' DTJŞNIC sbst. Olten. © Cep, astupuş de lemn 
CC se pune la gaura făcută în doagele unui bu- 
toiu t ® Bân. Gaura

lim
Fig. 1942. Duşumea.

.~ua casei usp.); m- DUŞAMEA [tc. d (1 s e m e]. 
t DUTCA (pi.-ce, -cl, duce) s/. ® © f Tr.-Carp. 
Veche monetâ de aramă în valoare de patru crei- 
ţari (dispărută în a doua jumătate a veacului al
X x-lea): altl bani nu prea erau, fără cit copelce şl dutce

în horn pe unde iese
fumul (NOV.) (RV..CRG.)
(psc.) [srb. d u s n i k 
,,răsuflătoare”].

DUŞUMEA [pl- 
meie) sf. 3^5 Pardoseala 
de scînduri dintr’o 0- 
daie (î®) 1942): bătu cu 
piciorul In pămlnt şl deo
dată se descblse tn două

do clte 4 bani (n..cost.) ; se pomeneşte şi de jumătăţi 
deîn valoare de 2 creiţari: se ruga... să nn-i 
lupească toate spatele, cl numai ca de o dntcă de 2 grlfarl
(SB.) @ Afopom. Vechimonete de argint în valoare
de 10 şi de 20 de creiţari:'Na, mlndră, ţlne-ml taşca, 
Că am două dutce n şa. Da ne-om duce şl le-om bea (brl.) 
[comp. DţrpcA [rut. d u d o k, - d k a, pol. d u- 
d e k, - d k a, ung. d u t k a < germ. D e u t]. 
ODUTGUţA (pi.-te) sf. Maram. (g) = dPTcA© : 
tale o de zece creiţari In patru şl o pune clnd tnchioatără 
stratul (PAP.).

‘DUUMVIR s?n. ^ Titlu dat de Romani ia di
feriţi magistraţi, cari erau de obiceiu în număr de 
doi în exercitarea funcţiunii [lat.].

’DUUMVIRAT (pi.-ato) sn. ^ © Funcţiunea de 
duumvir ţ| © Timpul cit se ocupa această func
ţiune [lat.].

duzina (pi.-ini) sf. Un număr de douăsprezece 
lucruri de acelaşi fel: o ~ de batiste [ngr. rcouiţiva]. 
t DVERA (pi.-eri) sf. gili Una din cele trei uşi ale 
tîmplei, din care două laterale şi una la mijloc, 
numită dvera cea mare sau dverlle cele mari, dverlle Îm
părăteşti: şi sttnd Mitropolitul In dvera cea mare... ceteşte 
molltfa cea orinduită do Încoronare (LET.) [vsl. d V C r I].
t D'VQRBA (pi.-be) sf. Serviciu onorific la Curtea 

domnească [vsl.].
t DVORBI = DVORi [d vorbă]. 
tDVOREÂLA (pi.-ell) sf. = DVQBBA [dvori]. 
t DVOREÂN, t DVORţLNic sm. Curtean [vsl. 

d V o r 6 n i ’n 0].
: DVORI ( 'Oiesc] vb. intr. A face serviciul, a-şi 

oferi serviciile [vorb, de slugi, de curteni, de postu- 
lanţi, etc.): la spatele fleşte>c&rula boier dvorea clte o slugft
(NEGR.) [vsl. d V O r i t i].
t DVQRNIG = VQRNIC.

DIN CAZANIA LUI VARDAM UAŞI 1642).

i
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Sec XV

Sec. XVI

Sec. XVI

EPISCOPIA DIN ORADIA*HARE<

>ec. XVII

S

C
■Sac. Ktx

E1 sm. A cincea literă a alfabetului. 
tJE2 conj. = I4B: cea sămănt& bun& laate IIlui omenesc, 

^ agrnl laste lumea,... * pleavele sint tlil nepclltoTlnlnl, 
... secei&clonea sltişltul veacului laste, seceiitorll In- 
Kerll slnt (coR.) [lat. e t].

Ea't interj. Exprimă un fel de reticenţă, spre a 
arăta că nu se spune tot ce ar fi de spus; ei la me
seria noastrft nu e aşa (br.-vn.>; mai adesea repetat: 
clei trate, răspunse împăratul, ai II dormit mult şl bine, 
dacă... (isp.); el el el nu mă lace, că en acuşi cerc (alecs.).

E1 vb. Este, formă scurtată a pers. a 3-a sg. a 
indicativului prezent de la a fi; se reduce la i 
cînd se sprijină pe vocala finală a cuvîntului pre
cedent: omu-l muritor [lat. 6 St].

EA I«- EL.
EA... IV IA...

'EBDOMADAR adj. ® Care se reinnoeşte in 
fie-care săptăm'înă H © Săptămînal, care apare 
odată pe săptămînă: revistă »ă [fr. hebdo- 
m|adaire].

*EBEN sm. ^ = ABANOS U ® Negru ca
abanosul: Un păr bogat şl negru de * strălucitor (bol.i 
[fr.].
•EBENIN adj. <f Negru ca abanosul: Fata-şi 

ascunde In păr ^ (Emin.) [fr.].
EBÎNCA, ibJncA (pi.-ol) s/. Pătură, ţol, aşter

nut ce se pune. sub şea, pentru ca aceasta să nu 
roadă spinarea calului: Pină ’n ziua ti-aduo trei, cu
ebinclle pe el (TEOD.); $ăull(a că-1 lua, Ibtnclle c’aşternea 
(TOC.); l-a acoperit cu Ibtnclle de la cal (lung.).
'EBONITĂ s/., 'EBONţT sbst. Substanţă tare, lu

cioasă, uşoară şi rezistentă, obţinută prin vulca
nizarea cauciucului amestecat cu pucioasă; se 
întrebuinţează la facerea mînerelor de cuţite şi 
de bastoane, a biielor de biliard, a diferite obiecte 
de fantezie, la aparate electrice şi de radiofonie, 
etc. [fr.].

'EBRAIC adj. A vechilor Evrei: limba <~ă; ai- 
tabotul ~’(sw- tabela XX) [fr.].

'EBRAISM sbst. co Fel de vorbire particular 
limbii ebraice [fr.].

'EBRAIST sm. 03 învăţat care se ocupă în 
special cii Iţmba ebraică [fr.].

'EBRIETATE Sj. Beţie: trei inşi cari aveau aerul 
a fl ţntr'o stan de patentă... l-au tăiat drumul (Car.) ; 
tustrei erau veseli. In una din acele stări de sulletească 
(VLAH.) [fr.].

'EBULIŢiyNE s/. & Fierbere în clocote [fr.]. 
t ECARET = ACABET.
'ECARTE (pl.-euii) sn. ^ Numele unui joc de 

cărţi între două persoane [fr.].

TABELA XX. ALFABETUL EBRAIC

Numele Semnul
Litere
finale Valoarea

Valoarea
numerică

Alpf. ..
Beth . .. ............2
Ghimel .
Daleth. .
Hă..........
Vau. . .. . 1...
Zain ...
Heth.. . ........... 8
Teth . . . . E3 ..
Iod .... ......... 10
Gaf .... • D • • . . k, ch . ......... 20
Lamed.. . y..
Mem ... • D • • ... m .. ......... 40
Nun....
Samech.
Ain ....
Pe......... . □ ..
Ţadi ...
Koff.... .... 100
Reş ....

• \tf •.

. 1..
Şin, sin . . .s,ş . . .... 300
Tau.... ■ n • . .th.;. . ... 400

'EGATpMBĂ (pî.-be] sj. ® ^ Jertfă de o sută 
de boi sau de alte animale ce se făcea la popoarele
vechi: asemenea jertle, de cita o sută de vite deodată, se 
numiră ecatombe iisp.); vitele Jertllte In ecatombe, adică 
ou sutele, pe altarele zeilor (oooa.) f ® 0 Jertfirea unui
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FP.H-mare număr de oameni, măcel, vărsare de sînge
FPH ‘ECHER (pî.-ere) sn. Instrument de lemn, de 

metal, de celuloid, etc. In tormă 
de triunghiu dreptunghiu, care 
serveşte în desenul linear la tra 
gerea perpendicularelor sau pa
ralelelor, la verificarea • unghiu
rilor drepte, etc. (a] 1943); ~ de 
aipentor, instrument care serveşte 
la ducerea perpendicularelor pe 
teren, şi care constă dintr’o pris
mă cu feţele laterale prevăzute 
cu ferestruici [fr. ăquerre].
•ECHIDISTANT adj. h ® Se 

zice despre două puncte egal de
părtate de un al treilea K ® Se 
zice despre două linii, două su
prafeţe, două planuri sau două 
corpuri egal depărtate între ele 
în toate punctele întiderii lor: 
două dnpta paralele sint *0 [fr. ă- 
q u i d i s t a n t].
•ECHIDISTANŢĂ (pl.-te) A

Fig. 1943. Echere.

Calitatea a tot 
ce este echidistant [fr. ăquidistancel. 
•ECHtLATER(AL) adj. ® A 

Care are laturile egale: trionghin ~
([B] 1944) II ® Ipeiboia echllateift, iper- 
bolă ale cărei asimptote sînt per
pendiculare [fr.].

•ECHILIBRA (-brez) 1. vb. ir. (T.
A .ţine, a pune în echilibru, a cum
păni t ® ® A face ca din două Iu- F>e- 1.944. 
cruri, unul să nu întreacă pe celă- Tnunghm echi- 
lalt: —' oheltuellle şl veniturile. lateral.

■ 2. vb. refl. A se pune în echilibru, a se cumpăni
[fr-].•ECHILIBRIST sm. Persoană care s’a deprins 
cu exerciţiile de echilibru 
al corpului, mergînd pe o 
frînghie întinsă sau ţinînd 
ridicate în echilibru diverse 
obiecte ([ai 1945) [fr.].

•echilibru (pl.-bre) sn.
® 13 Starea unui corp men
ţinut în nemişcare sub in
fluenţa a două sau mai mul
te torţe egale care lucrează 
tie-care în sens contrariu şi 
se distrug una pe alta; în 
graiul obicinuit, starea unui Fi E,hiiibnSt.
corp -care nu se apleacă mci 
într’o parte nici într’o alta (m 1946); a sta in»-;
B-şl p&Btra —ul; potcapul p&rlntelnl Catihet nn se mal (Inea 
deolt prin o minune de — (gn.) ; a pierde —1, a fi _ gata Să 
cadă, pierzîndu-şi poziţi- 
unea stabilă T| ® ® Armo
nie între diferite lucruri, 
justă proporţie, dreaptă
măsură: etnd vezi armonia şl 

’ —ui ...din tot universul, ce te 
poate îndreptat! să-l tăgădneşti 
o conştiinţă P (BR.-vn.i H ® ®
Stare a sufletului pe care 
nici o patimă nu-1 stăpî- 
neşte într’un chip de a-1, 
turbura f ® O Stare al 
ţărilor care se opresc unele 
pe altele de a se.hitinde Ki jg 6_ Echiiibru. 
prea mult, de a-şi mări
forţele sau influenţa: —i european, împărţire a te
ritoriilor între Statele Europei făcută cu scopul 
de a menţine pacea între ele t ® •~'1 budgetului, ba- 
lanţarea exactă a veniturilor şi cheltuelilor [fr.].

•ECHIMOZĂ (pî.-ze) sf. f Pată roşie sau în- 
vineţire a p’ielei de pe urma unei lovituri, unei le
gături prea strînse sau unei alte cauze [fr. e c- 
ch y m o s e].
t ECHINGII sm. pl. X Odinioară corp turcesc 

de călăreţi, ănteriori ienicerilor, întrebuinţaţi mai 
tirziu ca eclerori: vestita ceată a —-lor care două veacuri 
stătuse groaza Ungariei şl a Germaniei (bAlc.i [ţc.].

Fig. 1948. Echinoderme. 
echinoxe; punct /», punctul

•ECHINOepe sm. % Larva unei specii de 
tenie (Tdenia echinococcus) 
care trăeşte ca parazit în 
corpul cîinclui şi se încuibează 
uneori şi în corpul omului 
(11 1947) [fr.].
•ECHINODERME S/. pl.

4: Clasă de animale, ale că
ror tipuri sînt ariciul-de-mare 
şi asteria sau steaua-de-mare 
([@1 1948) [fr.]. Fig. 1947. Echinococ.
•ECHINOX (pl.-oxe), •ECHINPOTIU 

(pî.-tii) sn .;Vr Fie-care din 
cele două epoci ale anu- ^ 
lui cînd zilele sînt egale 
cu nopţile: ~ul de primă
vară, pe la 21 Martie; -»ui 
de toamnă, pe ia 21 Sep
tembrie [lat.].

•ECHENOXIAL adj.
® * Care corespunde po- 
ziţiunii pe care o ocupă 
soarele în momentul unu
ia din cele două 
ecuatorului unde se găseşte soarele în momen
tul echinoxului t ® • Linia -»ă, linia care 
uneşte ceie două echinoxe f ® ® Bogiimi —e, 
ţările de pe pămînt situate în apropierea ecua
torului [fr.].

•ECHIPA (-ipez) 1. vb. fr. ® 3, A pregăti un 
vas cu toate cele trebuincioase, în ce priveşte 
numărul oamenilor, materialele, hrana, ptc. 1 
® X A îngriji de cele trebuincioase în ce priveşte 
îmbrăcămintea, armele, etc.: — soldaţii H @ F 
A înţoli, a dichisi.

2. vb. refl. ® A-şi pregăti toate cele trebuin
cioase t ® F A se înţoii, a se dichisi [fr. e - 
q u i p e r].

•ECHIPĂ (pl.-pe) sf. Ceată de lucrători cari 
urmează să execute o lucrare specială [fr. equip e].

'ECHIPAJ (pî.-aje) sn. ®
3, Tot personalul de serviciu, 
marinarii, etc. de pe o cora
bie: dan pesta diploma nnnl bas
timent englez lelnlt şl >^nl de nonă 
Inşi măcelărit (I.-6H.) V ® Toate, 
lucrurile trebuincioase pentru3 
o operaţiune, o întreprindere, 
o clădire; ~ de vtnătonre H ®
Trăsură de lux, caleâşcă 1
dn-se pe la vitrine, Intorolndn-şl capnl dnpă nn —' ivlah.)
[fr. e qu i p a g e].
•ECHIPAMENT (pl.-te) sn. (Ţ) ^ Tot ce e 

trebuincios manevrării, hranei sau armamentului 
unui vas H @ X Toate cele trebuincioase (haine, 
arme, unelte) soldaţilor [fr. e q u i p e m e n t].

'ECHITABIL adj. Drept, conform cu drep
tatea [fr. 6 q u i t a b 1 e].
•echitate sf. ® Respectul drepturilor al

tuia lj @ Dreptate, judecată conformă cu bunul 
simţ, iar nu cu legea scrisă [fr. ă q u i t e].

*ECHITAŢIUNE, 'ECHITATIE sf. Arta călă- 
riei [fr. e q u i t a t i o n].

'ECHIVALA (-aiez) vb. ir. ® A avea aceeaşi 
valoare, a preţui tot atît, a face cît H ® A în
semna cam acelaşi lucru: tăcerea Inl echivalează cn 
o mărtnrlslre [fr. ăquivaloir].

•ECHIVALENT 1. adj. ® De aceeaşi valoare, 
care este tot de un preţ 11 ® A Fignri -~e, care au 
aceeaşi suprafaţă, dar nu se pot suprapune, nea- 
vînd aceeaşi formă: triunghin * cn un pătrat 1) ® 6 
Forte care produc aceiaşi efect H ® ± Ecuatinni' 
-e, care au aceleaşi, soluţiuni.

2. (pî.-ente) sn. Ce este de aceeaşi valoare, de 
acelaşi preţ.

a. sm. ® St Cantitatea dintr'un corp care poate 
să”lnlocuească o cantitate deteţpiinată dintr’un 
alt corp pentru a produce acelaşi efect sau să 
joace acelaşi rol 1 © u mecanic ai căidmii, munca 
mecanică corespunzătoare unei calorii; e egală 
cu 425 de kilogrametri [fr. e q u i v a 1 e n t].

•ECHIVALENŢĂ (pl.-te) sf. ® însuşirea a tot

Fig. 1949. Echipa.j. 
1949): o vedea oprln-
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ce este echivalent, egalitate de valoare t ® # 
Acordarea aceleiaşi valori unor diplome eliberate 
de o universitate străină cu diplomele de acelaşi 
grad eliberate de o universitate din ţară [ir. 
6 qu i V a 1 e n c e].
•ECHTVpc 1. adj. ® Care are două Înţelesuri, 

în doi peri, oare se poate tălmăci în două chi
puri : cuvinte —-e; un cScpnns f ® în care nu se 
poate avea încredere, a cărui cinste sau purtare 
dă de bănuit: un om

2. (pL-ourl) m. înţeles echivoc; întrebuinţare 
a unui cuvînt care se poate tălmăci în două chi
puri [fr. 6 q u i V o q u e].

•ECHTVOCITATE sf. - ECBIVOO 2.
*ECHO — ECOU: niolnn ■ putem Io nn-1 răspunse 

In mulţime (balc.i.
'ECLECTIC adj. şi sm. +++ Se zice despre un 

filosof care, fără a avea un sistem deosebit, alege 
din toate ceea ce e mai bun şi mai de crezut; un
IllOBOlun—» [fr.].
'ECLECTISM sbst. +++ Filosofle eclectică [fr.]. 
'ECLEROR sm. K Iscoadă, cercetaş, soldat 

trimis înaintea unei armate ca să cerceteze lo
curile sau să iscodească mişcările duşmanului 
[fr. ăclaireur].
'ECLEZIAST sbst. Una din cărţile sfintei 

Scripturi, atribuită împăratului Solomon [fr.
< gr.].

'ECLEZIASTIC 1. adj. eai Privitor la bise
rică sau la cler: Ilteiatuia->4; a- 
dunăre

2. sm. Membru al clerului, 
cleric, preot [fr. < gr.].
'EGLÎMţlTRU (pt.-tre) sn. ® 

tA. Instrument întrebuinţat în 
topografie cu care se măsoară 
Inclinaţiunea unui teren (|H 1950) 
t ® ☆ Instrument care serveşte 
la măsurarea distanţei zenitale 
[fr.].

'ECLIPSA (-Ipsos) 1. vb. (r. ®
•ir A ascunde cu totul sau în parte lumîna unui 
astru: urna eclipsează soaiele t ® A întuneca, a lăsa 
în umbră, a face să dispară: El na să te eclipse, nn 
tain să-(l ledocă (Alecs.) f 
® A întrece, a oovîrşi.

2. vb. refl. ® -ir A se ^ 
ascunde, a dispărea îndă
rătul unui alt corp: soa- 
rele se eollpsează Îndărătul 
ionii II ® ® A se face 
nevăzut, a dispărea, a 
pieri din ochi, a o şterge 
pe furiş [fr.].

'ECLfPSĂ (pî.-se) sf.
® ☆ întunecime, dispa- 
rlţiune aparentă a unui 
astru pricinuită de in-

Fig. 1950. 
Eclimetru.

FÎ&- I951*
Eclipsă parjială de soare

terpunerea unui alt corp ceresc între acest astru
şi ochiul observatorului: parţială; -'^totală; 

Inelară; de soare, de 
Înnădi 1951-53)11 ® 
® întunecarea a tot 
ce are o strălucire 
morală sau intelec
tuală: vlitotea cea mal 
ornată are şl ea petele şl 
eollpsele el [fr.].

Fig. 1953. ' Fig. 1953. Eclipsă
Eclipsă totală de soare. parjlală de lună.

'ECLţPTIcA sf. -ir ® Orbita pe care soarele, 
după (iedinţa învăţaţilor din trecut, părea că 
o descrie în jurul pamîntulul, considerat că stă

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 449

nemişcat f ® Astăzi: orbita pe care o descrie FCH- 
pămîntul, în timp de un an, în jurul soarelui 
(H 1954) [fr.]. ECO
'EGLţSE sf. pl. J Pereţii laterali cari susţin

Fig. 1954. Ecliptica şi poziţiunea pămintului 
la diferitele anotimpuri,

S. Soareie. — P, Echinocţiul de primăvară. —Qf. Echi- 
nocţiul de toamnă. — V. Solstiţiul de vară. — I. Solsti* 

ţiul de iarnă. — E. Linia eclipticei.
cele două feţe ale unui instrument'.de coarde cu 
arcuş (vioară, violoncel, etc.), comple- 
tînd astfel cutia de rezonanţă ([®) 1955)
[fr. ă o li ss es].
t ECLISIARH, j fTT.TBTARTT sm.

Paraolisier,‘ţîrcovnic, slujitor al bise
ricii [gr.-biz.].

'ECONOM, ©icONQMl.sm. ©^în
grijitorul 'veniturilor unei mănăstiri, 
unei episcopii sau unei mitropolii: loo- 
nomnl laste de (Ine toate olştlgăille beserloll, 
tocmeşte şl casa aihleienlal şl biserica (prv..mb.)
n ® Cel însărcinat cu cheltuelUe şi t. 
administraţia unei instituţiuni, unuiV' 
internat, etc.'. —'ul spitaiuioi H ® Ad
ministratorul averii cuiva: Fă ta ce vel 
vrea ca dlnşll, 111 şl economul mea ipanni H 
® Gospodar; ~ de vite, crescător de 
vite, cel ce se ocupă cu creşterea vite- Fig. 1955. 
lor II ® Om econom, păstrător. E- Eclise.

2. adj. ® Păstrător, strîngător, care cheltue- 
eşte cu măsură, cumpănit în cheltueli: omni na 
treboe să lle... nici prea Iconom nici prea galantom (panni H 
® ® Cumpătat: a 11 ~ de lande, de vorbe, a lăuda 
puţin, a vorbi puţin [ngr. oUo'vojioţ şi fr. 
ă c o n o m e].
'ECONOMAT (pl.-ate) sn. ® Funcţiunea, sar

cina economului f ® Biroul economului H ® 
Magazin unde se vînd diferite obiecte lucrătorilor 
unei fabrici, unei uzine sau unei administraţii [fr.].

'ECONOMIC, ©ICONQMIO 1. adj. ® Ce se 
face cu puţină cheltuială, cu bani puţini: proce- 
dea economie, birt loonomlo, unde se mănîncă CU pu
ţini bani H ® Ce priveşte gospodăria unei famUil, 
unui Stat H ® Ce priveşte economia^ politică.

2. adv. Cu economie [fr. şi ngr. oî*ovo|j.txoc]. 
ECONOMICOS C — ICONOSncESC. 
ECONOMICOS = ICONOmcQS.

'ECONOMIE, © ICONOMJE sf. ® Măsură, 
cumpătare în cheltueli: a trăi oa ~ H ® Ordine în 
conducerea, în ţinerea unei case, în administrarea 
unei averi; casă sb ^ tw casa2 ® f ® pl.'Banl 
Strînşi, puşi de-o parte: Şl-a depus economiile la 
bancă H ® Gospodărie: an pas pe vătav să-l povestească... 
cnm mal stan treblle Iconomlel pe acolo tse.i ; — casnică 
sau domestică, administraţia unei case, unui menaj, 
unei gospodării; ~ rurală, administraţia unei ex- 
ploataţiuni agricole; — politică, ştiinţa care tratează 
despre principiile privitoare la formaţiunea, dis
tribuirea şi consumaţiunea bogăţiilor unei ţări 
[fr. ăconomie şi ngr. olxovofAia].

ECONOMISI, © lOONOMISI (-Isesc) Vb. tr. ® 
A pune bani de-o parte, a strînge, a face econo
mii: econcmlseşte a treia parte din veniturile sale H ® A 
cruţa; plugul, de va 11 sprinten... Iconomlseşte boli 
(DRAOH.)H ® A administra: numai cardinalul... poate econo
misi Transilvania (bAlo.) [ngr. otxr)vo|j.Tjaiu < olxovOjjLcu].
'ECONOMIST sm. Scriitor care se ocupă de 

economia politică [fr.].
'ECOSEZ 1. adj. ^ stolă ~ă, care are pe ea mici 

pătrate de diferite colori: (avea) o păiuinţă... de 
pale de deosebite feţe ou panglica asortată (car.).
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ECO- 2. tEOOaţlZA [pl.-m) sf., t ECOSEZ (pf.-ezuil) sn.
Fnil dans de origine scoţiană: (se dansa) eco-

seznl, adus din tondnl Brltanlel (FIU.) [fr.].
*ECpu (pl.-onri) sn. ® 15 Răsunet, repetarea 

unui sunet ce se produce clnd unda sonoră care-1 
propagă se izbeşte de un obstacol şi o face să salte 
Înapoi sllind-o să reia în sens invers drumul pe 
care l-a străbătut: pietrele... an treont... pe deasupra 
oapnlol meuş lăotnd... să răsune ecourile (on.>; ecouri lungi 
aueso prin coridoare (ruv.i.» (D Locul unde se produce 
această reflexiune a sunetului 1f ® ® Persoană 
care repetă spusele sau actele cuiva: s’a tăont econi 
neghiobiilor anzlte de la altll H ® ® pl. Ştiri diverse, 
întîmplărl de-ale zilei publicate de un ziar ;{fr. 
6 eh o].
t ECPAIA sf. ® Suită (a domnitorului, a unui 

mare personaj): dup& dlnşll venea ■«'na domnească (fil.) 
51 ® Clasă socială: —na senatorllonlul (Alecs.) [comp. 
tc. e t b â].
‘ECRAN [pl.-a.ne, -anorl) sn. .ţlg#- Pinză albă, în

tinsă, pe care se proiectează imaginile [fr.].
ECTENIE sf. Rugăciune recitată de dia

con sau de preot, compusă din mai multe formule 
care se termină toate prin „Domnului să ne ru
găm 1": s'a oltlt şl sflnta evanghelie, dnpă care an urmat 
ectenlile corio.i ; Şl popi, şirag, cădelnlţlnd, Cetean eotenll de 
comlnd (coşe.) [ngr. ăy.Teve:a]. '

*EGTO... = HECTO...
‘ECUATOR sbst. ® tV Mare cerc al sferei ce

reşti perpendicular pe 
axa lumii şi care b îm
parte în două emis
fere, una meridională 
şi alta septentrională 1f 
® • Cerc mare al sfe
rei pămînteşti, perpen
dicular pe axa pămîn- 
tului, şi la o distanţă 
egală de cei doi poli;' 
închipuindu-ne supra
faţa pămîntului per
fect sferică, ecuatorul 
o împarte în două 
părţi egale: emisfera 
septentrională, boreală 
sau arctică, şi emisfera meridională, australă sau 
antarctică 1956) t ® ☆ Cerc analog pe ori-ce 
planetă H ® 15 ~ magnetic, totalitatea punctelor 
de pe suprafaţa globului pămîntesc pentru care 
inclmaţlunea acului magnetic este nulă [fr. 6- 
q u a t e u r].

‘ECUATORI^UCj 1. adj. ® ☆ Se zice despre 
un punct si
tuat pe e- 
cuatorul ce- 
resc,saudes- 

, pre o figură 
ce se închi- 
pueşte a fi 
desenată pe 
sfera cereas
că în vecină
tatea aces
tui ecuator ţf
® ^ Coordo
nate *e (ale 
anul astru), 
ascensiunea 
dreaptă şi
declinaţiu- FiS- I957- Ecuatorial.

nea atestui astru t ® ☆ Lunetă -dl wm- ecuato
rial 2. t ® .ţt Ce ţine de ecuator, ce priveşte 
ecuatorul: linie —'ă, ecuatorul; climă—4; plante—'e.

2. (pî.-ie) sn. tV Instrument de astronomie cu 
care se urmăreşte mişcarea stelelor, se verifică 
legile mişcării diurne şi se determină ascensiunea 
dreaptă şi deolinaţiunea stelelor; numit şl lunetă 
—ă (U 1957) [fr.].

‘EGUAŢIţJNE, ECUAŢIE sf. ® ± Reunire de 
două expresiunl algebrice legate prin semnul = 
şi care conţin una sau mai multe necunoscute, 
ale căror valori sau expresiuni se caută. Ex.

Fîg. 1956. Ecuatorul.

5 X—5 =x2-|-l U ® -(r —a timpului, timpul variabil ce 
trebue adăugat sau scăzut în fie-care zi în mo
mentul amiezei mijlocii, spre a obţine adevărata 
amiază t ® ☆ —a luminii, timpul pe care-1 pune lu
mina, în mijlociu, spre a ajunge de la soare la 
pămînt (8 minute şi 18 secunde) [fr. â q u a t i o n].
‘ECUMENIC adj. Universal, a toată lu

mea: sobor —, la care au asistat episcopii din toată 
lumea (••-ioumenio) [fr. oecumâniquej.
‘EGUESTRU adj. ® Care înfăţişază o per

soană călare: statuă eouestiă K ® Ordinul —, acela 
al călăreţilor romani [lat.].
‘eczema (pl.-me) sf. f Boală nemolipsitoare 

de piele,' caracterizată prin1 ivirea pe corp a unor 
băşicuţe dese pline de lichid şi apoi de puroiu [fr.].

EDEC tv lEDEO. 
t EDECLIU IV lEDECLŢU.
‘EDELW'ţîISS sbst. f = FLOAREA-DOAMNEI: 

tn olte un colt de stlncă se ascunde —ul (irg.) [germ.].
‘EDEN sbst. ® Raiul pămîntesc t ® ® Locaş 

îneîntător [Ir.].
‘EDICT (pi.-te) sn. O Lege, ordonanţă, poruncă 

domnească, decret promulgat de un suveran 
[lat.].
‘EDIFICA (-11c) vb. fr. ® {£b A clădi, a zidi, a 

construi: —’nn templu K ® A crea, a produce: — un 
sistem H ® A aduce la pietate, a înălţa sufletul 
inspirîndu-i virtutea, a îndupleca spre fapte bune 
prin pilde frumoase sau prin poveţe 1] ® A lă
muri: Iau asupră-ml să-1 edlllc asupra acestui puhet [lat.] .
‘EDIFICATOR 1. adj. Care edifică sufletul, 

care inspiră virtutea, înduplecînd spre fapte bune.
2. sm. Cel ce clădeşte, ziditor: —ui unul monu

ment [fr.].
‘EDIFICIU (pl.-icii) sn. ® (gB Clădire mare, im

punătoare (templu, palat, teatru, etc.) l © Se 
zice despre o organizare, o instituţiune alcătuită 
din mai multe combinaţiuni: —1 leudal; pe dlnsa se 
razimă tot —1 social (i.-gh.) [fr.].

'EDIL sm. ® /s Nume dat fie-căruia din cei 
patru magistraţi romani cari aveau inspecţia asu
pra clădirilor publice, jocurilor şi aprovizionării 
oraşului 1f ® O Consilier comunal al unui oraş 
mare [fr.].

‘EDILITAR adj. Privitor la edili, la edilitate 
[fr.].
‘EDILITATE sf. ® ^ Funcţiunea edilului şi 

durata ei t' © O Totalitatea consilierilor comu
nali ai unui oraş mare [fr.].

‘EDITA (-itez) vb. tr. /sf A publica, a tipări, a 
scoate de' sub; tipar (o carte, o gravură, o compo
ziţie muzicală, etc.) [fr.].
‘EDITQR 1. sm. Librar care publică scri

erea unul autor.
2. adj.: librărie editoare [fr.].

‘EDITORIAL adj. Se zice despre numărul 
unui ziar în care se găseşte un articol de fond 
scris şi nesemnat de redactorul-şef, sau despre 
ori-ce alt-articol a cărui răspundere şi-o ia în în
tregime redacţiunea ziarului [fr.].

‘EDITURA (pî.-turi) sf. ® faptul de a edita 
şi rezultatul acestei acţiuni 1f ® Librăria care 
editează o, carte [edita].
‘EDIŢiyNE, EDIŢIE sf. ^ ® Tipărirea şi pu

blicarea unei cărţi @ Totalitatea exemplarelor 
dintr’ odată ieşite de sub tipar: Letopiseţele de ko- 
gălclceaDU aa apărat tn dooă edltll; ediţia a zecea a anal 
roman [fr.].
‘EDUCA (-uo) vb. tr. |i A creşte copii, a le da 

creştere, i'nstrucţiune [lat.].
‘EDUCATORI, adj. ® Privitor la educaţiune H 

© Care dă educaţiune.
2. sm. Cel ce dă creştere, educaţiune copiilor 

[fr.].
‘ EDUCAŢiyNE, EDUCAŢIE! sf. ® i1 Creşterea 

unui copil dosvoltindu-i însuşirile fizice, intelec
tuale şi morale: educaţia lemellor la noi e atit de 
neîngrijită. Incit nici na trebae a mal pomeni de ea (NEGr.) ; 
casă de —, institut unde se primesc copiii în pen
siune spre a le da creştere, spre a-i instrui 5 © 

proiesionaiă, instrucţiunea ce se dă cuiva cu 
scopul de a-1 pregăti pentru o meserie t © Cuno-
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ştinţa şi practica obiceiurilor societăţii In ce pri
veşte mtinierele, politeţa şi buna cuviinţă: om 
ttr'â rău crescut, mojic [ir.].
‘EFEB sm. ® ^ Tlnăr în stare de a purta armele 

(la vechii Greci): Alclblad, Iloarea -»'llor ain Atena, 
t&le tntr’o zl coada cea mai frumoasă a umil ollne (odob.i ţ[
® Cel ce intră în virsta pubertăţii, flăcău [fr. 
6p h âb e].
‘EFECT (pl.-to) sn. ® Ceea ce e produs de o 

cauză: nu a nioi un'»' lăiă oanză f ® Acţiune, lu
crare: a face a lucra, a opera K ® îndeplinire, 
realizare: >»'ui ameninţărilor sale ® Urmare, 
aplicaţiune; ~ele legii; legea n’aie ~ retroactiv f ® 
Irnpresiune morală: sosirea mi a prodns nn buu ^; 
vroia să Încheie ca o frază de (vlah.i ^ ® G? Impre- 
siunea produsă prin contrastul colorilor, prin opo- 
ziţiunea umbrei şi a luminii H @ \ La biliard: 
mişcare particulară produsă cu tacul asupra bUei H 
® CjS de eomert, poliţă, scrisoare de credit; ^ 
pahiice, de Stat, rente asupra Statului, acţiuni 
şi diverse valori cotate la Bursă; ~e mobiliare, bu
nuri, averi mişcătoare 1 ® pl. Haine, straie, îm
brăcăminte (de care se serveşte o persoană): ■~e 

■ militare [lat. effectus, cu înţelesurile fr. 
e f f e t ].
‘EFECTIV 1. adj. ® Urmat de efect, care pro

duce efect:'proteotiune ~a t ® Gare există de fapt; 
real, pozitiv: l-a trimis ca ajntor o armată de zece mii 
de oameni ; putere

2. (pi.-ive) sn. Numărui real al [soldaţilor 
unei armate, unei trupe [fr.].
‘EFECTUA (-tuez) vb. tr. A pune în lucrare, a 

îndeplini, a aduce ia îndeplinire, a săvîrşi [fr.].
‘ EFEMEIAT = AFEMEIAT.
‘EFEMER 1. adj. ® Care trăeşte numai o zi: 

Hori, animale .~e ţ[ ® Tre- \ 
cător, ce ţine foarte puţin 
timp, de scurtă durată, 
vremelnic: fericire glo
rie iwă; ellcl de papogll izgo
niţi de prin licee, cari fac re
viste /»e (VLAH.).

2.‘EjfEMŞSE s/.pl. 4iGen 
de insecte nevroptere ce 
se nasc şi mor în aceeaşi 
zi m 1958). [fr.].

* EFEMERIDE sf. pl.
® -A- Tabele astronomice 
prin care se determină, zi cu zi, poziţiunea astre- 
lor H ® Scrieri sau simpie notiţe care arată eve
nimentele întîmplate în aceeaşi zi a anului, la dife
rite epoci f ® în antichitate: titlul unor scrieri în 
care se povestea zi cu zi viaţa unui personaj [fr.].
‘EFEMINAT adj. = afemeiat:)) firea sa, oatc- 

cnm <vă (D..ZAMF.) [fr.].
EFENDI sm. Titlu onorific dat. In Turcia 

funcţionarilor civili şi Învăţaţilor: acesta era doctorul, 
casei unul din Constentlnopoll ibol.) [tc.].

‘EFERVESCţîNT adj. & Ce este în eferves
cenţă sau poate intraîn efervescenţă [fr.].
‘EFERVESCENŢA (pl.-te) sf. ® a- Fierbere, 

clocotire prin (iegajarea unui gaz din interiorul 
unui lichid: creta produce ~ dud e pusă Intr'un pahar ou 
apă amestecată cu un acid oare-care ţ[ ® 0 Sbucium, 
emoţiune sgomotoasă a sufletului: eiorvesoonta mi- 
niei ii ® ® Clocot, frămîntare, agitaţie sgomo
toasă (a unei mulţimi): efervescenta gloatelor [fr.].
‘EFICACE adj. Care-şi produce efectul, priel

nic: un nililoo «v [fr.].
‘EFICACITATE s/. însuşirea a tot ce este efi

cace: unul remediu [fr.].
‘EFICIENT adj. Care-şi produce de fapt efec

tul: soarele este cauza >vă a căldurii [fr.].
‘EFIGIE sjf. ® dK? Reprezentarea In relief sau 

în pictură a chipului unei persoane (se zice fn spec. 
despre portretele reproduse pe o monetă sau o 
medalie): monetă ou efigia regeluiOaroi t ® ® Perso
nificare, reprezentarea vie a unui lucru ideal: 
efigia durerii f ® rt Chipul unei persoane, executat, 
In mod grosolan, care se atîma de o spînzurătoare 
cînd această persoană era ostndită la moarte prin 
contumace [fr.].

Fig. 1958. Efemere.

^EFLORESCENT adj. ^ Gcire^şi pierde o parte EFE- 
din apă la temperatura ordinară, dm care cauză se • 
acopere la suprafaţă cu o pulbere măruntă: car- tOA 
bonatul de sodiu este a. [fr.].
’EFLORESCENŢA (pî.-te) sf. ® ♦ începutul 

înfloririi unei plante, momentul cînd dă în floare K 
® & Fenomen pe care-1 prezintă unele substanţe 
solide care devin pulverulente, cînd sînt expuse 
la aer liber: salină H ® / Mică erupţiune, acută 
sau cronică, care apare pe piele [fr.].
‘EFLyviU (pl.-vii) sn. & Jf Nume dat substan

ţelor organice alterate, care stau suspendate în 
aer, şi care dau naştere, mai ales frigurilor inter
mitente sau malariei f ® 13 sisotrio, descărcare 
electrică, invizibilă sau foarte puţin luminoasă, 
care se produce între două suprafeţe de sticlă 1f 
® Efluvii magnetice, nume dat influenţelor exerci
tate de magnetizatori asupra persoanelor magne- 
tizate, şi atribuite unui pretins fluid magnetic 
[*•]•
‘EFQD sbst. îmbrăcămintea de in, scurtă şi 

fără înlneoi, cu care se Imbrăcau odinioară preoţii 
evrei [fr.].

EFOR1 sm. Membru al unei eforii: am fost pre
zentat lui Beizadea Niculaohe Sufu... atunci postelnic şl ^ 
al ecoaielor (I.-oh.) [gr. IifOpoţ].
‘EFORI2 sm. j)l. ^ Magistraţi lacedemonieni 

în număr de cinci cari aveau sarcina de a veghia 
asupra autorităţii regilor şi a senatului, înfrînînd 
excesele lor de putere [fr.].

EFORIE sf. ® Corp de bărbaţi meniţi să con
ducă o in'stituţiune de cultură sau de bmefacere, 
alcătuind un fel de consiliu de administraţie: 
eforia şcoaielor, compusă din Mitropolitul ţării şi 
din doi boieri, veghia odinioară asupra şcoalelor 
şi fondurilor lor; eforia spitaieior, care se ocupă cu 
administraţia şi ţinerea în bună stare a spitalelor; 
eforia unul liceu, unul gimnaziu, cari se ocupă CU ad
ministrarea fondurilor acestor şcoli 1[ ® Sarcina 
acestui corp de bărbaţi t ® Locul, unde- aceştia 
se adună şi unde sînt instalate birourile funcţio
narilor [ngr. iifopcia].

‘EFQRT (pî.-turi) sn. Sforţare, silinţă, stră
duinţă: -vnl de care avea nevoie ca eă se sooale din pat 
1 se Înfăţişa oa o durere ivlah.) [fr.].
‘EFRACŢiyNE, EFEAOTIE sf. Spargerea de 

către un hoţ a unei uşi, a unei încuietori: furt 
prin [fr.].
OEFTA (-toz) vb. refl. Otten. A. se afla, a se găsi, 
a se da la iveală: hotii n’au putut fi eftati (ciauş.i.

EFTIN... = ieftin...
’EFUZiyNE, ‘EFţrziE sf. ® Vărsarea, împrăşti- 

ereaunui lichid; ®: ~ de singe, măcel H ® ® Vie 
şi sinceră demonstraţiune de prietenie, de dra
goste: o primeşte ou ~ fn brute (car.) [fr.],

‘EGAXf 1. adj. ® De o potrivă, la fel, asemenea 
In ce priveşte valoarea, calitatea sau cantitatea: 
merite ; sume ; lungimi f ® Care este tot
deauna acelaşi, care nu se schimbă, uniform: 
a merge cu nn pas; un stil ţ] ® Partida este 
se zice despre doi jucători, despre doi luptători 
cari sînt sau nu sînt de aceeaşi forţă ţ[ ® Care e 
de o fire blindă, care nu-şi schimbă calmul ce-1 
caracterizează: totdeauna .V, fără a se lăsa alterat mă
car de orl-ce Imprefurare (car.) ţi ® Care se bucură de 
aceleaşi drepturi: totl cetăţenii sint .vl înaintau legii ţ[
® Indiferent: mi-e dacă va veni sau nu.

2. sm., ‘eoalA (pi.-le) sf. Acela, aceea care e 
de o potrivă cu altul, care ocupă acelaşi rang cu
altul: nu stă de vorbă declt ou egalii Iul; egala el fn şooală; 
e fi fără a nu avea păreche.

3. adv. In mod egal, de o potrivă, la fel [fr.].
‘EGALA (-aiez) 1. vb. tr. ® A faoe egal, a face

de o potrivă: ^ părţile f @ A li egal cu, a li de o 
potrivă: nimeni nu l-a egalat pin’acum.

2. vb. refl. ® A deveni egal H ® A se pretinde 
egal, a se socoti la fel, de o potrivă cu [fr.]. .
‘EGALIT.AR adj. şi sm. ® Căruia-i place ega

litatea : societate »ă f ® Gare e partizan al egali
tăţii Intre oameni: ideile pl democratloe Începuse a 
se introduce ohlar in saloanele elegante (i.-gh.) [fr.].
‘EGALITATE sf. ® însuşirea a tot ce este
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E6E- egal, de o potrivă cu cineva sau ceva: a dooâ

ELE

Fig. 1959. Eghilete.
• Din Egipt, privitor

linii, a donă sume; de virată, de merit @ ^ înaintea
legii. Stare In care se află cetăţenii de ori-ce rang, 
de orI-ce clasă socială, fără excepţiuni sau privi
legii, avlnd toţi aceleaşi datorii şi buourlndu-se 
de aceleaşi drepturi ţ ® Organizaţiune socială 
In care toate privilegiile claselor slnt desfiinţate; 
-~a este o sspiiattnne nobilă ei geneioaeă a omnlui de 
bine (i.-oH.) f ® Uniformitate: pasnlul, pnlenlni ţ[ 
® de oaraster, păstrarea neclintită a aceluiaşi 
caracter în ori-ce împrejurare [fr.].

'EGEMONIE sf. ® /a Supremaţie a unui oraş 
asupra celuilalt, în Grecia veche t ® Pt- ext. 
în timpurile moderne supremaţia unui Stat fă- 
cînd parte dintr’o confederaţiune asupra celor
lalte State confederate [fr. hegemoni e].

EGET-BEGET QET-BEOţiT.
•EGHILETA ' (pl.-te) sf. n Şiret, găitan cu ca

petele îmbrăcate cu metal în formă de ace, care 
împodobesc uniforme
le jandarmilor, sergen
ţilor, etc. (ill 1959) [fr. 
a 1 gu i 11 e 11 e].
•EGHIPŢIENE sf. 

pl. # Caractere tipo
grafice semi-grase, de 
o tăietură specială.

*EGp}A (pî.-de) sf.
® & Scutul zeiţei Mi- 
nerva ([ă] 1960) t @
® Scut, protecţie, 0- 
crotire [fr.].

•EGIPTEAN 1. adj. 
la Egipt.

2. sm., 'EorpTEanoA (pl.-ence) 
sf. Locuitor, locuitoare din E- 
gipt.

•EGIPTOLOG sm. ţC^ învăţat 
care se ocupă cu istoria şi anti
chităţile Egiptului [fr.].

•EGIPTOLOGIE adj. ^ Pri
vitor la egiptologie [fr.].

•EGIPTOLOGIE sf. ^ Stu
diul istoriei şi antichităţilor E- 
giptului [fr.].

•EGIRA wm- HEOJRA. Fig- igâo- Egidă.
EGLENDISI, ENQLENDISJ, EGLINDISţ, O ÎNOLÎN- 

Disj (-iseso) vb. refl. A petrece, a se amuza: 
spune... oum s’s eglendlsit Is bal la Cutie (Negr.) ; tiecetl in 
odaia cealaltă şi vă eiiglendlsUl după plăcere (fil.) ; ptnă una 
alta se Ingllndlseau la circiuma de la colt (D.-zamf.) [ngr.

•egloga (pî.-ge) sf. ? Un fel de poezie pasto
rală în ’ care se introduc ciobani cari vorbesc 
între ei: eglogele lul Vlrglllu [fr.].
•EGOISM sbst. Fel de a fi al omului care ori-ce 

gîndeşte, vorbeşte sau lucrează, face totul pentru 
sine, fără a-i păsa de alţii; aşa e de vast —ui omenesc. 
Incit toate nea]nnsurlle noastre personale devin calamităţi 
publice (D.'ZAMF.) [fr.].

• EGOIST,-tA adj. şi sm. f. Care are viţiul egois
mului : om —; sentimente —e; ochii mei egoişti vedeau 
numai pentru înlne (D.-zamf.) [fr.].

EGRASIE = lOBASIE.
•EGRETA (pî.-te) sf. ® Buchet de pene răsfi

rate cu care se împodobesc chipiu- ilf 
rile sau coifurile militarilor, cape- 
tele cailor la marile parade, etc.
([Ş{ 1961): ...egretele-Blblcloase Mlşctn- ^ 
du-se departe, ea umbre fioroase (Alx.) ţ[ -ţuA
© Buchet de diamante sau de măr-^v^v.. 
gări tare, in formă de egretă, pe care-l^"-'-vj 
poartă femeile ca podoabă [fr. ai-''-1»- 
g r e t t e]. F'g-

EGUMEN sm. rtĂ Superiorul u- Egrete, 
nei mănăstiri de călugări, stareţ: ceia ce va înjura 
pre călugăr, acela înjură pre —ul lul şl pre mănăstire 
(PRV.-MB.); —11 nu pot da In arendă moşiile mănăstireşti 
(LEG.-CAR.) [gr. -ţvouiievoţ].

EGUMENIE sf. aâ ffl Sarcina, demnitatea 
e g u m e n u 1 u i, stăreţie; primi aci cu mulţumire 
egumenia bogatei mănăstiri Snagovul (odob.) ţţ ® Timpul

cit se exercită această demnitate: eiădirea s’a reparat 
subt egumenia Qrecnlnl Ananla, mitropolit de Slvas iirg.).

EHEIi sau EHEHEii interj, (g Arată că lucrul 
de care a pomenit interlocutorul e cu mult mai 
mare, mai important, etc. decît gîndeşte: Ajung eu 
oare tntr'nn ceas acoloP —1 nlel In donă ceasuri; rareori 
şi HŞill hell dară ctnd 11 mal vedea şl p’asta, să vedem 
ce-o să mai zlcll (isp.) [comp. Hţlll]. 
ţ EHO - - ECOU: acest din urmă cnvlnt găsind un — 

In toate Inimile, Iu ca o scintele electrică inegr.) ; Grozavul 
el buhnet — repetează O’o sută de guri (stm.-wb.i.

EI1 sv- EL.
Eli2 interj. ® t Servă ca afirmaţiune (= dai): 

Şl grăi lor Isns: înţelegeţi aceste toatep Orăiră lul: elt 
Doamnei (coR.) ţ[ ® Gînd se interpelează cineva: 
eil lasă, ticăloaselor, că v’oiu dobzăla eu de-acn Înainte 
(CRG.) II ® în propoziţiunile interogative: eii bade, 
ce este mal gras pe lumea asta p iisp.) ţţ ® Concesiv: 
ell lle cum aloiI ţţ ® Arată 0 ezitare: Da ce-s acele so-. 
lomonll, moş Nlchiîor p — El I Juplneşlcă dragă, asta nu se 
poate spune (CRg.i ţţ ©ElaşlsvAŞI ţţ ® — bine 1 fieI 
el blnel vorbeşte olt vel voi, te ascult iisp.) [după fr. e h 
bienl) f ® Uneori repetat: eii eii ce-i de tăcutp 
(CRG.) [® < vsl. e j; ®—onomat.].
•EIDER sm. i. Specie de raţă din al 

cărei puf foarte fin se fac perniţe, jplă- 
pămi,etc. (1®| 1962) [fr.< germ.).

EL mon. pers. m. de pers. a 
3-a-, pl. el; dat. sg. lui, aton 
(proclitic sau enclitic) i, ii; ac. — *
sg. pe el, aton I, ll; dat. pl. lor, /
aton le, ll; ac. pl. pe el, aton l,
11; — /. sg. EA; pl. ele; dat. sg. ei, Fig.ţţţi96a. Eider. 
aton 1, 11; ac. sg. pe ea, aton o; 
dat. pl. lor, aton le, ii; ac. pl. pe ele, aton le [lat. 
Illum', Tllam.].

•ELABORA (-orez) vb. ir. ® A modifica o ma
terie printr’o' lucrare îndelungată: stomacul elabo
rează alimentele ţţ ® ® A perfecţiona gradat:- — o 
Idee ţţ ® A pregăti cu îngrijire: — un proiect de 
lege [fr.].

•ELAN1 (pZ.-anurl) sn. Avînt, 
pornire, sufletească [fr.].

•ELAN2 sm. ^ Specie de 
cerb, de mărimea unui cal, 
care trăeşte în Suedia, Nor
vegia, Livonia, Rusia, Fin
landa şi Siberia (Alces pal- 
matus) (i®) 1963) [fr.].

•ELASTIC 1. adj. ® Care 
are elasticitate; gazuriie sint —e; 
bretele —e; canapelele cele —e care te saltă ou plăcere 
(ALEcs,); gumă —ă, © gumilastic, cauciuc ţţ ® Care 
produce elasticitate: tortă—ă ţţ ® ® Care se poate 
acomoda cu tot felul de împrejurări: spirit-; con
ştiinţă —ă, conştiinţă puţin scrupuloasă.

2. •ELASTio (pj.-Icuri) sn. ® Ţesătură în care 
intră şi fire de cauciuc, din care se fac bretele, 
jaretiere, cingători, etc. ţţ ® Gumă elastică [fr.].

* ELASTICITATE sf. ® ‘fi însuşirea ce au 
unele corpuri de a se mlădia, de a se turti, de a 
se strînge, cînd se apasă pe ele, şi de a-şi relua 
apoi forma primitivă, cînd încetează forţa care a 
lucrat asupra lor: —a unui arc; —a aerului ţţ © ® 
Starea unui spirit, unui suflet comparat cu un 
arc elastic: in —a sa de convicţiuni, trata acel mare şl 
generos act al Bomănllor de uneltire diavolească (i.-gh.) 
[fr.].
ţELCIU sm. Odinioară: ambasadorul unei pu

teri pe Ungă Poartă: vezi pe cucoana aceea care şade In 
loja do lingă—1 Prusiei? (fil.) [tc. el6i].

ELCO'VAN sm. i = PESCARţrş ®: Privind fn 
depărtare un obor de —1 (alecs.) [tc. j e 1 k O V a nj.

•ELECTţV adj. O ® Care e numit prin alegere: 
rege —; se zice şi despre funcţiuni care se dau prin 
alegere ţţ © cameră—ă, cameră numită prin votul, 
alegătorilor [fr.].

•ELECTIVITATEs/. s3i Calitatea ori-cărui cetă
ţean care poate fi chemat la o funcţiune prin ale
gere [fr.].

•ELECTOR sm. J Principe al vechiului im
periu al Germaniei care lua parte la alegerea îm-

Fig. 1963. Elan.
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Fig. 1965. Scînteie electrică.

pârâtului: <«11 imperialul eraa, de la secolul al XIT-Iea 
Dină la al XVII-lea, In număr de şapte [fr.].
'ELECTOR,^ adj. O ® Privitor la dreptul de 

a alege, la alegeri: lege ooleglu @ întrunire 
întninire de alegători făcută pentru a asculta pe 
candidaţi şi a discuta vederile lor politice 1f ® 
Liste -~e, liste în care sînt înscrise numele tuturor 
acelora care au dreptul de a vota la alegeri 
tfr.].

* ELECTORAT sbst. t ® Demnitatea princi
pilor electori din 
vechiul imperiu 
german U ® Te-' 
ritoriul supus u- 
nui elector [fr.].

* ELECTRIC adj.
A ® Care este de 
natura electricită
ţii, sau e produs de 
această cauză: tortă 
<«'ă, cauza necunos
cută a fenomenelor 
electricităţii; tiuia 
—, fluid imponde- Fie- I964- Maşmă electrică, 
raiil care se bănueşte că produce fenomenele 
electricităţii; onrent 
ow ouRţarr 2 © K ®
Solntele «vă, descărcă- 
tură care se produ
ce între două corpuri 
sub forma unei scîn- 
tei sau unei trăsături 
luifiinoase (iH 1965) f 
® uaşină -4, genera
tor de electricitate 
('®] 1964) 1f ® Motor 
... = electromotor t ® Arc — = ARC VOLTAIO 
(p»- ARC ®) II ® ® Care există sau se propagă cu 
o iuţeală extraordinară: s'au întors in tară ca misoati 
prlntr’o glndiie *ă (i.-GH.) [fr.].

•ELECTRICITATE sf. M ® Proprietate ce 
se manifestă la suprafaţa unor anumite corpuri 
frecate, încălzite, comprimate sau supuse unor 
acţiuni chimice şi care consistă în aceea că aceste 
corpuri atrag alte corpuri pe care apoi le resping, 
produc scîntei, comoţiuni în corpurile organice, 
etc. Corpurile care se bucură de această proprie
tate sînt: chihlibarul, răşina, sticla, etc.;'» po
zitivă, aceea care se desvoltă pe sticla frecată cu 
o piele de pisică sau cu o bucată de postav de 
lînă; — negativă, aceea care se desvoltă pe răşina 

ffr ]
•ELECTRIFICA (-11c) vb. tT. Jt ® A înlocui 

prin tracţiune electrică tracţiunea cu aburi, etc. 
la drumurile de fier, vapoare, tramvaie, etc. H 
® A adapta, a introduce electricitate la o exploa
tare industrială [fr.].
•ELECTRIZA (-izez) 1. vb. Ir. Jf ® A pune un 

corp în stare de a produce fenomene_ electrice: 
» un corp ţi In ireoare ţ| ® A produce cuiva O SgU- 
duitură electrică cu ajutorul buteliei de Leyda, 
a unei baterii electrice, etc. H ® ® -A. produce 
asupra spiritului o impresiune puternică care-1 
înflăcărează: oiatoinl a electrizat adunarea; Românii... 
electrizaţi Inoă prin izblndă, 11 goneau dinaintea lor ca 
pe nişte turme de vite (bAlc.i.

2. vb. refl. © A deveni electric H ® ® A fi 
entuziasmat, a se înflăcăra [fr.].

• ELECTRIZARIL adj’. M Care poate fi electri
zat ti © neeleotrizabil [fr.].
•ELECTRO-CHpaiG adj. & Privitor ia elec- 

tro-chimie: analiză 4â [fr.].
•ELEGTRO-CHIMIE sf. Q: Partea chimiei 

care se ocupă cu fenomenele chimice în care elec
tricitatea joacă un rol de căpetenie [fr.].
•ELECTROCUTA (-utez) vb. tr. ^ A ucide 

printr’o puternică descărcare electrică [Ir.].
•ELECTROGUŢIUNE sf. .0 Moarte prici

nuită printr’o puternică descărcare electrică 
(fr.].

• ELECTROD sm. M Placă metalică ori sîrmă 
aşezată într’un lichid electroiitic (într’n pilă elec

trică, etc.) prin care trece curentul: » pozitiv, no- PI P- 
gativ (1) 1966) [fr.]. ^

•ELECTRO-DINAMIC 1. adj. jt Privitor la tLt 
electrodinamică.

2. •eleotrodinamicAs/. m Ramură 
a electricităţii care studiază fenome
nele datorite acţiunii curenţilor elec
trici asupra lor înşişi, asupra mag
neţilor şi reciproc [fr.].

• ELEGTRO-DIN AMţSM sbst. H 
Totalitatea fenomenelor produse de' 
un curent electric [fr.].
•ELEGTRO - DINAMOMŞTRU Fi&- 1966.

(pl.-tre) sn. M Aparat care serveşte E. E. Electrozi, 
să măsoare intensitatea unui curent electric [fr.].

•ELECTROFQR sto. iŞ Aparat, ima
ginat de Volta, alcătuit dintr’o turtă 
răşinoasă care se electrizează frecln- 
du-se cu o piele de pisică; deasupra 
turtei se pune un disc metalic cu mî- 
ner de cristal, unde se culege şi se păs
trează fluidul electric (iH 1967)
[fr.].
•ELECTRO-GALVANIC adj.
Privitor la electricita’tea galva-

Fig. ig^. 
tlectrofor.

nică [fr.].
* ELEGTRO GEN adj. M Care 

produce electricitate [fr.].
• ELECTROLIT sm. A Corp llchiu care poate fi 

descompus prin curentul electric [fr.].
•ELECTROLITIC adj. jti Care posedă însu

şirea unui electrolit sau se raportă la electroliză; 
disociaţie »ă, desfacerea unui eiectrolit In atomi ori 
în grupe de atomi materiaii, încărcaţi cu eiectrici- 
tate; Hor », capiu», fier,' cupru, curăţat de 
corpuri străine ou ajutorul electricităţii [fr.].

•ELECTROLIZA (-Izez) 
vb. tr. Jt A opera o elec
troliză [fr.].
•ELECTROLIZĂ (pl.-lzo) 

sf. M Descompunerea, prin- 
tr’un curent electric, a di
feritelor elemente din oare' 
e format un corp compus F,'ff. r968. Electroliză, 
(m 1968); electroliza apei a"fost făcută, pentru 
prima oară, în 1800, de fizioianii englezi Garlisel 
şi Nioholson [fr.].
•ELEGTRO-MAGNET şm. .sf 

Instrument alcătuit dintr’un drug 
de fier, de formă variabilă, în
făşurat cu un fir conductor izolat, 
care lucrează ca şi un magnet în 
timpul trecerii unui curent elec
tric; e toarte întrebuinţat în nu
meroase aparate, precum: sonerii, fi 
telegrafe, telefoane, etc. (Jij 1969) 
[electro-l-magnet, după fr. - 
ălectro - aimant].
•ELECTROMAGNETISM 

sbst. M © Partea fizicei care tra
tează despre raporturile între e- 
lectricitate şî magnetism f ® To
talitatea fenomenelor produse 
prin acţiunea mutuală a corpurilor electrizate şi 
a magneţilor [tr.].
•ELEGTROMETALURGIE Sf. Procedeuri e- 

lectrice pentru separarea meta
lelor de minereurile lor [fr.].
•ELECTROMETRIE sf. M 

Măsurarea cantităţilor de elec
tricitate [tr.].
•ELEGTROMETRU (pl.-tre) 

sn. M Instrument care serveşte 
Ia măsurarea intensităţii elec
trice desvoltate la suprataţa u - 
nui corp, sau pentru recunoaş
terea naturii electricităţii cu 
care un corp e încărcat (^ 1970)
[fr.].
•ELECTROMOTOR (pl.-toaie) l. sn. M Se zice 

despre ori-ce maşină care funcţionează prin curenţi 
electrici; se numeşte şi „motor eiectric” ( S] 1971).

Fig. 1969. 
Electro.magnet.

Fig. 1970. 
Electrometru.
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Fig. 1971. 
Electromotor.

. 2. adj., /. ■ BLECTROMOTEJCE ® Care desvoltă
electricitate 11 © Forţa eiectromotiice, cauza care 
produce sau tinde să produc& Intr’- 
un circuit manifestaţiunl electrice

•ELECTRQN sm. /J Fie-care din 
părticelele infinit de mici de elec
tricitate negativă din care e format 
un curent electric [fr.].

•ELECTHO-NEGATţV adj. Pi 
Se zice despre ori-ce corp care, 
tn electroliză, se duce către polul 
negativ; e numit astfel pentru că se bănueşte că 
e încărcat cu electricitate negativă [fr.]. 
'ELEGTRO-POZITIV adj. Pi Se zice despre 

acele corpuri care, în electroliză, se duc către polul 
pozitiv, şi se bănueşte că sînt încăr
cate cu electricitate pozitivă [fr.].
'ELECTROSCOP (pî.-oape) sn. pi 

Aparat cu care se recunoaşte pre
zenţa electricităţii într’un corp şi fe
lul acestei electricităţi {igj 1972) [fr.].

•electrostatica s/. a Par
tea fizicei care se ocupă cu electri
citatea statică [fr.].
•ELECTROTţîHNIC adj. Pi De 

electrotehnie, privitor la electroteh- 
rue [ fr.].

•ELECTROTEHNIE s/. jH Stu- Fi„ 
diul aplicaţiunilor tehnice ale elec- Eiectrosco'o 
tricitaţii [fr.].

• ELECTROTERAPIE s/. P Mijloc de tratare 
a boalelor cu ajutorul electricităţii [fr.].
•ELECTROTIPţE sj. # Arta de a reproduce 

clişee tipografice cu ajutorul electricităţii [fr.].
•ELECTUAR (pi.-are) sn. A Preparat farma

ceutic compus din diferite prafuri amestecate cu 
siropuri făcute din zahăr sau miere [fr.]. 
•ELECŢIVNE sf. Alegere [fr.]. 
t ELEFAND — ELEFăDT [gr.].
•ELEFANT sm. ^ Cel mai mare din mamife

rele de pe uscat din epoca actuală; are pielea toarte 
groasă, capul mic în raport cu trupul, urechile mari

Fip. 1973. Elefant african. Fig-. 1974. Elefant aziatic.

şi blege, nasul prelungit în formă de trompă ce se 
întinde sau se strînge după nevoie, şidoi colţifoarte 
lungi ce ies din falca de sus şi cari îşi găsesc în
trebuinţarea în industrie sub numele de fildeş; o 
speţă trăeşte în Asia (India) şi alta în Africa 
(Elephas indicus) [H1974, E. africanus O 1973J:

11 se părea purice pe Ungă acest oncos icro.i ffr.].
•ELEGANT 1. adj. Care are eleganţă, care e 

îmbrăcat cu eleganţă: două tinere »e mergeau înaintea 
mea (I.-gh.).

2. sm. Bărbat cu îmbrăcămintea şi cu manie
rele elegante [fr.].
•ELEGj^ţA sf. ® Însuşirea a tot ce este plin 

de graţie, de delicateţă şi de distincţie în îmbră
căminte, în maniere, ele. t ® Distincţiune în 
vorbire şi în stil, fără a fi afectată sau căutată 
anume, ci care rezultă dintr’un dar firesc [fr.].

•ELEGIAC 1. adj. ?( ® Care aparţine elegiei: 
gen poet»' 1[ © ® Duios, trist, jalnic: accent

2. sm. Poet elegiac [fr.].
•ELEGIE sf. ţf ® La Greci şi Latini, compo

ziţia poetică a cărei caracteristică de căpetenie era 
alcătuirea ei din hexametri şi pentametri f ® As
tăzi: cîntec de jale, mic poem cu subiect trist sau 
duios: omul, înveselit sau jalnic la vlnătoare, a simţit 
gustul de a ciuta In elegii... vitejiile gl neajnnsnrlle sale 
foooB.i [fr.].

ELEIi interj, (p) Exprimă mai ales mirarea, 
amestecată cu neîncredere, la auzul unei veşti, 
corespunde oare-cum lui ,,ce spui?" sau „nu mai 
spunel”: exclamarea „hani” (= engl. how)... coies- 
punde... ou poznaşnl ^ I al Boinftnllor (alecs.).

•ELEMENT (pî.-te) sn. ® +++ în filosofia naturală 
a celor vechi, fie-care din cele patru principii fun
damentale (t „stihii") din care, după credinţa lor 
erau constituile corpurile: pămîntul, apa, aerul 
şi locul H © Astăzi, ori-ce corp simplu, adică 
acela care nu poate li descompus în mai multe 
substanţe de naturi diferite H © a- Corp compus 
care intră în formaţiunea unui alt corp complex: 
acidul nltrlc şl potasa sint '•'Sie sllltrel II @ ,-7 Fie-care 
din cele două cupluri, zinc şi aramă, care intră în 
construcţiunea pilei lui Volta; fie-care parte ana
logă unui astfel de cuplu, în ce priveşte efectele ei, 
şi care este una din părţile integrante ale lie-că- 
reia din diferitele pile întrebuinţate astăzi: un — 
Buusen K ® Pt. ext. Tot ce intră în compunerea 
unui lucru şi din care acesta e alcătuit: cuvintele 
slut '~eie vorbirii H ® Mediul în care trăeşte un ani
mal: »'ol peştilor e apa;®:a 11, a nu 11 in —'Ui sftu, a fi, 
a nu fi în locul, în mediul C£ire-i e favorabil, care-i 
place, unde se simte la largul lui: şi trăesc in durere 
ca ’n ~ui meu ialx.iII® pl. gi Primele noţiuni aie unei 
ştiinţe sau arte: —o de gramatică greacă ţ[ © pi. Ele
mentele, agenţii atmosferici, natura şi accidentele 
solului [fr.].
•ELEMENTAR adj. ® Ce este de natura ele

mentului: moleculele —e K © Se zice despre ori-ce 
organ, vegetal sau animal, care nu este o agrega- 
ţiune de organe mai simple decît dînsul K © Se 
zice despre ori-ce ţesut animal sau vegetal a cărui 
natură diferă de acea a altor ţesuturi H © Care 
expune elementele unei ştiinţe sau unei arte: tra
tat'— de chimie H ® t ciaee —o, clase pentru înce
pători, unde se învaţă elementele, lucrurile cele 
mai simple [fr.].

•ELEN = ELIN.
•ELENţSM (pi.-me) sn. Oi Q Fel de a vorbi 

particular limbii greceşti H © Civilizaţia greacă
•ELENIST sm. învăţat care cunoaşte bine 

limba greacă şi face lucrări asupra ei [fr.]. 
ELEŞTEU m- HELEŞTEU.

•ELEV sm., •ELEVĂ (pi.-ve) sf. ® i> Acela, aceea 
care primeşte sau a primit lecţiile, învăţătura 
cuiva tn arte sau în ştiinţe 1f © Acela care în anu
mite arte urmează genul, felul de a lucra al maes
trului, discipolii © V Cel ce primeşte instrucţiunea 
într'un liceu sau gimnaziu, într’o pensiune, în- 
tr’o şcoală specială, etc. [fr.].
•ELEVATOR (pî.-toore) sn. Maşină, aparat 

care serveşte să ridice greutăţi mari [fr.].
•ELEVAŢIUNE, ELEVĂTiE sf. A Reprezen

tarea geometrică a unui obiect, a unei clădiri, a 
unei maşini pe un plan vertical [fr.].

•ELF sm. ^ Geniu sau divinitate a văzduhului, 
în mitologia scandinavă [fr. < germ.1]. 
•elibera (-orez) 1)6. tr. A preda, a remite: — im

ceiMIlcat [lat.].
•ELICE sf. ® A Linie curbă obţinută prin în

făşurarea unei drepte pe suprafaţa unui cilindru:
tangenta la — loce nn unghia 
constant ou generatoarele ollln-

Fig. 1975. Elice de vapor. Fig. 1976. 
Elice de 
aeroplan.

drnini t © a. Aparat de propulsiune cu ajuto
rul căruia vapoarele înaintează în apă; se com
pune din trei sau patru aripi de oţel sau de bronz 
care se învîrteso în jurul unei osii (iH 1975)
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TABELA KKI. LIOTA jgŢ.igMigHncţjiR 0HIMIOO ELI-
ELI

NUMELE bc/5
Greutatea
atomică li« (rf

Anul
descoperirii NUMELE hc/5

Greutatea
atomică ^ o

Anul
descoperirii

Actlnlum........
Aluminiu........
Antimoniu.. •.
Argint..............
Argon ..............
Arsenic............
Aur..................
Azot................
Barium..........
Bismut............
Bor.......... ..
Brom.............. .
Cadmium.....
Caesium........
Calciu............
Carbon ..........
Cerlum......
Clor................
Cobalt............
Crom..............
Cupru............
Dyprosium...
Erbium..........
Europium....
Fler.................
Fluor..............
Fosfor............
Gadollnium.. 
Gallium .... 
Germanium.. 
Glucinium...
Helium..........
Hidrogen .... 
Holmium....
Indium..........
Iod..................
Iridium..........
Krypton........
Lanthan.........
Lithium........
Magneziu.... 
Manganez....

Ac
Al
Sb
Ag
Ar
As
Au
Az
Ba
Bi
B
Br
Cd

,Cs
Ca
C
Ce
CI
Co
Cr
Cu
Dy
Er
Eu
Pe
F
P
Gd
Ga
Ge
G1
He
H
Ho
In
I
Ir
Kr
La
Li
Mg
Mn

227
27.1 

120,2
107.88
39.88
74.96 
197,2 
14,01 

137,37
209,0
11,0

79.92 
112,40 
132,8 
40,07 
12,05 
140,25 
35,46
58.97 
52,01 
63,57
162.5
167.7 
152,0 
55,84 
19,0 

31,04 
157,3 
69,72
72.5 
9,1 
4,0

1,008
163.5
114.8

126.92
193.1
82.92
138.9 
6,94

24,32
54.93

89
13
51
47 
18 
33 
79

7
56
83
6

35
48 
55 
20

6
58
17
27
24 
29 
66 
68
63 
26

9
15
64
31
32 

4 
2 
1

67
49 
53 
77
36 
57

3
12
25

1899
1827

1895

1772
1774
1808
1826

1817,18
1860
1808
1779
1804
1774 
1733 
1797
1886
1843
1896
1771
1669
1880
1875
1886
1868
1766
1886
1863
1811
1804
1898
1839
1817
1808
1775

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 
■77
78
79
80 
81 
82 
83

ercur.......
Molybden... 
Neodym....
Neon..........
Nickel........
Niobium.... 
Osmium....
Oxigen........
Palladium ..
Platina........
Plumb......
Polonlum... 
Potasiu (Kal.).. 
Praseodymium 
Radium ....
Rhodium .., 
Rubidium .. 
Ruthenlum ... 
Samarium .. 
Scandium.., 
Seienium ...
Siliciu..........
Sodiu......c
Staniu........
Strontlum ....
Sulf.............
Tantal........ .
Tellur........
Terbium... 
Thalllum .. 
Thorium .. 
Thulium...
Titan........
Tungsten.. 
Uranium .. 
Vanadium. 
Xenon .. j. 
Ytterbium. 
Yttrium...
Zinc..........
Zirconium ....

Hg
Mo
Nd
Ne
NI
Nb
Os
O
Pd
Pt
Pb
Po
K
Pr
Ra
Rh
Rb
Ru
Sm
Sc
Se
Si
Na
Sn
Sr
S
Ta
Te
Tb
TI
Th
Tu
Ti
W
U
V 
X 
Yb
Y 
Zn 
Zr

200,06
96,0
144.3 
20,02 
58,68 
93,5
190.9 
16,0 
106,7
195.2
207.2 
210,0 
39,10
140.6 
226,0
109.9 
85,45
101.7
150.4
44.1
79.2
28.3 
23,0
118.7 
87,63 
32,06
131.5
127.5
159.2 
204,0
232.4
168.5 
48,1 
184,0
238.2 
51,0
130.2
173.5
88.7 

65,37 
90,6

80
42
60
10
28
41
76

8
46
78
82
84
19
59
88
45
37 
44 
62 
21 
34 
14 
11 
50
38 
16
73 
52 
65 
81 
90
69 
22
74 
92 
23 
54
70
39 
30
40

1782
1885
1898
1804
1844 
1803

1774.75
1803
1750
1898
1807
1885
1898
1803
1860
1845 
1879 
1879 
1817 
1810 
1807
1793
1802
1793 
1843 
1861 
1828 
1879 
1789 
1781 
1789 
1830 
1898 
1909
1794

1789

1 ® Aparat de propulsiune cu două aripi, 
de lemn sau metal, care se Întrebuinţează la aero
plane, spre a transforma mişcarea de rotaţie a 
motorului în mişcare propulsivă sau tractivă 
(H 1976) Tf® g) Partea externă şi periferică a 
pavilionului urechii [fr.].
•ELICOID 1. adj. A In formă de elice: oarba 
2. (pi.-tel) sm. Suprafaţă descrisă de o dreaptă 

care se mişcă făclnd un unghiu constant cu axa 
unui cilindru circular, pe care o întUneşte, şi care 
dreaptă se razimă pe o elice înfăşurată pe acel 
cilindru: suprafaţa şurubului este un [fr.J.

* ELICOID AL adj. Care este în formă de elice:
Bhinturile tunurilor alnt de obicalu [Ir.].
‘ELICOPTER (pi.-ere) sn. Aparat de avi

aţie a cărui elice se înyîrteşte în jurul unui ax 
vertical [fr.].
‘ELIDE (-id) vb. Ir. ar A suprima vocala finală 

a unui cuvlnt dinaintea vocalei începătoare a 
cuvîntului următor: vocala „u" se ellde In expreslunea 
,,nu avem”, oare devine ,,n'avem” [fr.].
‘ELIGIBIL adj. Care poate fi ales, care întru

neşte condiţiunile spre a putea fi ales [fr.].
‘ELIGIBILITATE sf. Totalitatea condiţiu- 

nilor cerute spre ’a putea fi ales [fr.].
‘ELIMINA (-mln, -minez) vb. tr. ® A scoate, a 

suprima, a şterge: s'au eliminat mal multe nume de pe 
iisu ţl © A da afară, a alunga, a îndepărta: i-a 
eliminat din scoală ţ[ ® ± 0 cantitate algebrică, a 0
face să dispară dintr’o ecuaţiune 1[ ® ± ^ o necu
noscută Intre două ecnatiuni, a Scrie că cele două eoua- 
ţiuni au o rădăcină comună [fr.].

‘ELIMINATOR(IU) adj. Care eUmină: In al
gebră, ne servim de metoda ellmlnatoare; probă ellmlna- 
toare [fr.].

ELEN 1. sm. Grec (din vechime).
2. adj. A Elinilor: limba.«ă [gr.].

ţELINŢlSC adj. Grecesc (vechiu): limba ellneasoă 
[elin].
t ELINEŞTE adv. Greceşte, în limba greacă 

veche [e î i n e s c].
ţ ELENIGA sf. ar Limba greacă clasică, în opo

ziţie cu graiul modern, numit „aplă": i-ai tnvătat 
* Întocmai ca pe nn grămătic domnesc (fil.) [ngr.].
‘ELIPSA (pl.-se) sf. ® ar Figură de gramatică 

prin care se suprimă unul sau mai multe cuvinte 
dintr’o propoziţie. Ex. N’ate să vio.—Atlta pagubă! 
în această din 
urmă expre- 
siune, consta
tăm elipsa 
verbului să am, 
care se sub
înţelege ; tot 
astfel In pro
verbele : dai, 
n’al şi n’al carte, 
n’elparte, cons
tatăm cîte o 
elipsă, conj. 
dacă fiind sub Înţeleasă

> ' \ 
> t

■ ^ ĂkÂ
0

\ 0 3 e j\ 5 > a /

Fig. 1977. Elipsă.

t © A Curbă plană, în
chisă, descrisă de un punct care se mişcă astfel 
că suma distanţelor lui la două puncte fixe F, F’ 
(„focarele” elipsei) este constantă (i®| 1977, 1978):
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EME
P I I Traleotorllle planetelor In Jnrnl soarelnl ennt elipse [fr. 

1 ellipse]. ^ -
'ELIFSOGRAF (pl.-te) sn.

A Instrument cii care se trag 
elipse (dl 1980) [Ir.].

•ELIPSOID (pl.-lde) sn. A 
Solid care ia naştere din in-- 
vlrtirea unei jumâtâţi de e- 
lipsă în jurul uneia din axele 
ei (d 1979) [Ir.].

“ELIPSOIDAi adj. A Care Fig. 1978. Construi- 
are lorma unui'elipsoid [Ir.]. rea unei «lipse- 

•ELIPTIC adj. ® a> Se zice despre_o expre- 
siune care conţine o elip
să: „llel” e oezpiealnna .«-4

Fig. J979. Elipsoid. Fig. 1980. Elipsograf.
In loo de „lle «1 aşa'" san „tle onm Trell” 1[ © A Care 
e de natura elipsei: iignta ţ ® A Care ţine de
elipsă: segment[Ir. elliptique].

“ELIPTIGITATE sf. ® OJ Calitatea unei ex- 
presluni, unei propoziţii eliptice t © A Forma 
eliptică a unei figuri [Ir.].

“ELITĂ (pl.-te) sf. Ceea ce este mai bun, mai de 
seamă, mai distins, mai vrednic de ales, floarea: 
elita nobilimii; elita armatei; de distins: 
on nllet de - ^
[fr.].
•ELţTRU 

(pî.-tio) sn.
# Aripa su
perioară, cor
noasă, care 
acopere ari
pile membra
noase ale cole-
igsiflfr. ify t r e]. Fig- I9Sl- Elitre- 
•ELIXIR (pî.-ire) sn. © g. Nume generic dat pre

paratelor care rezultă din amestecul unor siropuri 
cu alcoolate t © ® Ceea ce e mai bun, mai pre
ţios Intr’un lucru [fr.].
•ELIZiyNE sf. Of © Faptul de a elide ŢI © Su

primarea vocalei finale a unul cuvînt dinaintea 
vocalei începătoare a cuvîntulul următor [fr.]. 
OELOCpi'ţ'A = elocdenţA.

“ELOCUENT adj. © Care vorbeşte, bine, care 
are elocuenu: tlnăinl soi vorboa irantnnşte ca apa şl 
era ~ (i.-oh.) © ® Care produce aceeaşi impresiune
ca şi vorbirea cea mai elocuentă: ma întrebă on o pri
vire mal «4 deolt vorba (br..vn.) [Ir. 6 1 O q U e nt].

. “ELOGUţlNŢA's/. © Uşurinţa de a se exprima, 
arta, talentul de a vorbi bine, de a mişca şi a con
vinge prin vorbirea sa ţi © Însuşirea a tot ce poate 
produce aceleaşi efecte ca elocuenţa: nu prea and 
bine dlsonrsnl, dar gesturile şl mimica slnt de o — sull- 
cientă (VLAH.) [fr. (^loquence].

“ELOGU'ţ'IUNE sf. © Mod de a se exprima: 
are o uşoară ţ[' © Modul de a pronunţa un dis
curs II ® 07 Partea retoricei care tratează despre 
alegerea şi aşezarea cuvintelor [fr.].

“ELOGIOS adj. Plin de elogii, care laudă peste 
măsură: un discurs[fr.].

•ELQGIU (pl.-gil) sn. © Discurs ţinut pentru a 
lăuda pe un mort: -»■ înnebru ţi © Pr. ext. Laudă: 
a tace —1 cuiva, a-1 lăuda peste măsură [fr.].

“ELUGIDA (-idn) vb. tr. Alămuri, a desluşi: 
fără concursul meu, n’ar putea aşa de uşor o Impor
tantă chestiune (Car.) [fr.].

• ELU GXJBRAŢIUNE “ELUCUBRAŢIE sf. ©
Truda, ostenelile ce' depune cineva lucrînd fără 
preget la o operă H © Scriere compusă după 
multe osteneli: (mai totdeauna în sens peiorativ):
tinerii noştri scriitoraşi a]nng la cele mal absurde... eluon- 
bratlunl, pe cari Ie dau ca literatură de sensatle (vlah.) 
[fr.].

“ELUDA (-udez) vb. tr. A ocoli, a înlătura, a se 
feri de ceva cu iscusinţă: snzeranul oăta să eludeze stl- 
pulatlunea de domnie pe şapte ani (i.-gh.) [fr.].

“ELVETIG adj. • Ce ţine de naţiunea elve
ţiană: Conleieratiunea —ă [fr.].

“ELVEŢIAJI 1. adj. 0 Ce ţine de Elveţia, 
privitor la Elveţia.

2, ELVEŢIAN sm., elveţiană (pl.-lenc) Sf. O Lo* 
cuîtor, locuitoare din Elveţia.

“ELZEvra sbst. $ Soiu de caractere tipografice, 
după celebra familie de tipografi olandezi, cu ace- 
laş nume (soc. xvi şi xvii).

“EMANA (-an) Vb. intr. © A se desprinde, a se 
degaja, a se scurge sub forma de pSrticele infinit 
de mici şi invizibile: corpnscnlele ce emană din florile 
mirositoare ţi © A purcede, a izvorî, a proveni: 
el nu emană de Ia partide, ol de Ia naţiune (I.-gh.) [fr.]. 

“EMANAŢIVNE Sf. © Faptul de a emana H 
© Părticele infinit de mici şi invizibile pe care 
unele corpuri le împrăştie în aer: mirosurile slut 
produse prin emanatlunl; (F): simţeau bine cum .! străbate 
ca o — de simpatie <vlah.) ţ] © ® Ceea ce purcede, ce 
provine: autoritatea Blserloll este o — a puterii Iul Dum
nezeu [fr.].

“EMANCIPA (-Ipez) 1. vb. ir. © rt A libera 
prin emancipare, a acorda emanciparea: ~ pe un 
minor ţ[ © ® A desrobi: un popor.

2. vb. refl. A-şi lua prea multă libertate, a ieşi 
din marginile datoriei sau bunei-cuviinţe, a nu 
păzi măsura trebuincioasă sau cuviincioasă [fr.].

“EMANCIP.ARE, “EUANCIPAŢIPNE sf. © A 
Act prin care 'o persoană este scoasă de sub au
toritatea părintească sau a tutorelui H © jt 
Starea aceluia sau aceleia care, scos de sub autori
tatea părintească sau a tutorelui, poate să-şi ad
ministreze liber averea ţ] ® ® Desrobire: —a ne
grilor; -~a Ţiganilor f ®® Liberarea de prejudecăţile 
tradiţionale [fr.].

EMRATIC (pl.-iouri) sn. A © Arendarea lo
cului unei case sau casei cu locul ei pentru un ter
men foarte lung (pînă la 99 de ani), în inter
valul căruia arendaşul se bucură de toate dreptu
rile de posesiune {Mo/d. „bezmăn”) H © Plata, 
arenda pentru ţinerea acestor locuri; în vremurile 
de demult, proprietarii unor asemenea locuri fiind 
în majoritatea cazurilor mănăstirile, plata se fă
cea şi în natură, dîndu-se acestora luminări, 
ceară, untdelemn, etc.

EMBATIGAR sm. A Cel ce are un loc cu 
e m b a t i c, cel ce plăteşte embatic pentru locul 
pe care e clădită casa sa (Afo/rf. „bezmănar”).

“EMBLEMA (pl.-ms) Sf. © Fi^ră simbolică 
însoţită adesea de o legendă în formă de sentenţă ţ] 
© Insigne: emblemele regalltătlt ţ[ ® Simbol: co- 
ooşul e emblema veghlerll; ®: olt pentru pedantism, e o — 
a dobitociei (negr.) [fr.].

“EMBLEMATIG adj. Ce ţine de emblemă: 
figură-wd [fr.].

“EMBOLIE sf. f Boală pricinuită de un chiag 
de sînge sau de un corp străin care astupă un vas 
sanguin [fr.].

“EMBRIOLOGIE sf. £) Ştiinţa care se ocupă cu 
studiul anatomic şi fiziologic al embrionului de la 
apariţiunea lui pînă la naştere [fr.].

“EMBRION sm. şi (pl.-loane) sn. © Germenul 
în prima stare de desvoltare în pîntecele mamei li 
© A Germenul plantei închis în sămînţă şi care 
se desvoltă prin încolţire H © ® Se zice despre 
un lucru care e abia în formaţiune, care abia ia 
naştere [fr.].

“EMBRIONAR adj. © Privitor la embrion H 
© Care e încă în stare de embrion, în stare ru
dimentară H ® ® Care începe abia, care se află 
încă la început: state ~ă: faze ~e [fr.].

“EMERIT adj. © ii Se zice despre un profesor 
retras la pensie şi care se bucură de onorurile da
torite titlului sau t ® ® Care a îmbătrînit în 
meseria, în deprinderile lui: nu băutor-», un beţiv 
de frunte [fr ].

“EMETIG (pl.-lce) sn. ^ © Glorat de potasiu şi 
de antimoniu, care provoacă vărsături ţ[ © Pr. 
ext. Medicament care provoacă vărsăturile [fr.]j.

456



•EMFATIC adj ® Plin de emfază: ton»’ T| © 
Sens-», care dă mai multă tărie, mai multă mă
reţie înţelesului cuvintului [fr.].

*EMFAZÂ sf. ® Pompă afectată, măreţie, în- 
gîmfare ’ln vorbire sau în gesturi ţi cD Ca Fi
gură de retorică care consistă în întrebuinţarea 
unui cuvînt care arată multă tărie, cum d. e.: 
Inll&cărat de mtnle, mort de sete [fr. e m p h a S e].
•EMFITEpZÂ (pl.-ze) sf. rt = EUBAT|0 [fr. 

e m p h y t e'o s e].
•EMFIZEM (pl.-eme) sn. g) Tumoare albă, e- 

lastică, nedureroasă, provocată prin introducerea 
aerului Intr’un ţesut celular: -» pnimonai [fr. em- 
p h y s âm e].
•EMlCţCLiU (pl.-loiuri) sm. Sală mare în care 

scaunele sau băncile slnt 
aşezate în semicerc sau în 
formă de potcoavă (Hj 1982)
[Ir. h ă m 1 o y c 1 e].
•EMIGRA (-tgiez) vb. iritr.

® A-şl părăsi ţara spre a 
se stabili Intr’all loc, a pri
begi, a bejenări ţ[ @ A ple
ca dintr'o ţară, la anumite 
epoci ale anului, spre a cău

198a. Emiciclu.

ta O climă, mai dulce, vorb. de păsările călătoare; 
rlndonelele emigrează Ia apropierea Iernii [fr.].
‘EMIGRANT sm., * emigranta (pl.-te) sf. Acela, 

aceea care'emigrează, pribeag(ă), bejenar [fr.].
• EMIGRAŢiyNE, "EMIGRARE sf. ® Faptul de 

a emigra, pribegie, bejenie ţf ® Plecarea re
gulată, la anumite epoci ale anului, a unora din 
animale, spre a căuta o climă mai dulce: .»a pin- 
dnnelelor [fr.],

•EMINAMENTE adv. In gradul cel mai înalt, 
în mod covîrşitor [fr. ă m i n e m m e n t].
•EMINENT adj. Care întrece pe ceilalţi, care 

se ridică, se distinge mai presus de toţi: -an sooiar »- 
[fr.].

•eminenţa sf. ® Loc înalt, înălţime, ridi- 
cătură de’teren t ® Superioritate, excelenţă ţ[ 
® Titlu de onoare ce se dă cardinalilor [fr.].

• EMIPLEGIE, •hemiplegie sf. f Paralizia unei 
jumătăţi a corpului [fr.].

•EMIR sm. ® Titlu dat, la Turci, acelora care 
pretind a se trage din seminţia lui Mcdiomet ţf 
® La Arabi: şef, căpetenie ţ[ ® Guvernatorul 
unei provincii sau unui trib mai mare, la popoa
rele musulmane [fr.].
•EMISAR sm. Agent căruia i se încredinţează 

o misiune' secretă, în genere puţin onorabilă (să 
iscodească ceva, să împrăştie veşti alarmante, să 
urzească intrigi, etc.): s’au deaooperlt nişte .»! al gu
vernului Bovietio [fr. emissaire]. 
o EMISFER (pj.-ero) sn. = EMISFERA: De două ori 
noaptea, ou umbrele sale, Emleferul nostru l-a Învăluit 
(ALX.) .
•EMISFţlRA (pl.-re) sf. ® 9 Jumătatea unei 

sfere, semi-sferă ţ[ ® 9 Pie-care din 
cele două jumătăţi ale globului pă- 
m înţese separate una de alta prin 
ecuator: emlslera boreală sau septentrio
nală, emisfera australă sau meridională ţ[
® Fie-care din cele două jumătăţi 
ale sferei cereşti separată una de 
alta prin ecuatorul ceresc K ® pl. 15 
Emisfere de Hagdeburg, două capace me
talice, avînd fie-care forma unei ju
mătăţi de sferă, care se pun unul 
peste altul, după ce se face vidul 
între ele; din cauza presiunii at
mosferice, ele se alipesc aşa de 
tare unul de altul. Incit cu foarte 
mare greutate se pot desprinde (iU 1983) [fr.]. 
•EMISFERIC adj. In formă de emisferă [fr.]. 
•EMISIILE sf. ® Faptul de a emite 1f @ Pu

nere în circulaţiune: unor bancnote false ţ| ® Pro
ducere: '» de sunete; luminii [fr.].
•EMISTIH (pt.-iiînri) sn. f Fie-care din cele 

două jumă’tăţi (adesea de lungime neegală) ale 
unui vers, despărţite prin cezură [fr.].

■ EMITE (-it) vb. Ir. ® 15 A produce în afară, a

Fig. 1983. 
Emisfere de 
Magdeburg.

face să pornească dintr’însul: raaele pe oare le emite 
soarele t © it' A pune în circulaţiune anumite 
valori: -» bilete de bancă, acţiuni *f ® F) A rosti, a 
produce, a da la iveală, a manifesta:-» un sunet; 
-» o părere [lat.].
•EMOLIENT adj. şi (pl.-te) sn. y (Medica

ment) care are proprietatea de a muia o parte 
inflamată: catapiasm -» [fr.].

• EMOFTIZţE = HEMOPTIZIE.
•EMOR... sv- HEMOR...
•EMOTIV 1. adj. ® Privitor la emoţiune: turbu- 

rări -»e 1[ ® Foarte accesibil emoţiunilor: iire-»ă.
2. sm., •emotiva (pl.-ve) sf. Persoană care se 

emeţionează fcarte uşor [fr.].
• EMOTIVITATE sf. Predispoziţie de a se emo

ţiona de cel mai mic lucru [fr.].
•EMOŢIE sv EMOTDJNE.
•EMOŢION.A (-onez) 1. vb. tr. A prcduce o 

emoţiune: n;tept să mă emoţionezi, aştept să mă farmeol
(VLAH.).

2. vb. refl. A simţi o emoţiune [fr.]. 
•EMOŢIONANT adj. Care emoţionează, miş

cător: simţim că... cele mal -»e fraze mor In gura noastră 
(VLAH.) [fr.].

EMOŢiyNE, em(Jite sf. Mişcare, turburare 
a sufletului care se produc sub imperiul unei idei, 
unui spectacol, unei veşti sau, spontan, sub in
fluenţa unei perturbări nervoase: era galbenă de emo- 
tlnne şl aproape nu putea să vorbească (O-zamf.) [fr.].
•EMPIREU sbst. Partea cea mai înaltă a ceru

lui unde, după închipuirea celor vechi, era lăcaşul 
zeilor şi al prea-fericiţilor [fr.].
•EMPpiIC 1. adj. ® Bazat numai pe expe

rienţă: metodă-»ă; medicină-»ă ţi ® Care e Călăuzit 
numai de experienţă, care e partizan al empiris
mului: filosof»1.

2 sm. ® +•+ Filosof care atribue experienţei 
originea tuturor cunoştinţelor noastre | ® Şar
latan, cel ce practică în mod ilegal medicina, şi 
caută să vindece pe bolnavi prin leacuri cunoscute 
numai de el 1f ® Veterinar fără diplomă [fr.].
•EMFIRţSM sbst. ® Metodă experimentală; 

cercetare făcută numai prin experienţă, fără teo
rie U ® +++ Sistem filosofic dupăxcare originea tu
turor cunoştinţelor noastre e atribuită numai ex
perienţei f ® Starea unei ştiinţe eînd faptele nu 
sînt legate între ele prin nici o lege generală sau 
teorie 1f ® Teorie medicală întemeiată numai pe 
experienţă f ® Şarlatanle [fr.].
•EMPIRIST sm. = EMPIRIC 2.
•EMT^TL sm. Rival, concurent [fr.].
• EMUIiAŢIUNE, •EMULAŢIE sf. Ambiţiune de 

a egala, de a întrece pe cei ce fac bine, pe cei ce 
au merite [fr.].
•EMUIiSiyNE sf. ® & Preparat lichid care sea

mănă cu laptele şi care se obţine amesteeîndu-se 
cu apă nişte semmţe cleioase pisate ţf ® .M- Pre
parat care reacţionează la lumină şi cu care se 
acoper plăcile, filmele şi hîrtia fotografică [fr.]. 

ENAGHI, ENACHE ww ENE.
ENÂ My GHE ţîNA sy loc. F (rămasă din 

timpul Fanarioţilor), a 11» oa oinevs, a li intim, pe 
un picior de egalitate cu cineva: m’am lăont» oa 
coilfentli taiajQlnl calecs^ [ngr. §va fioi xal iva oou], 

•ENGEFAL sbst. & Totalitatea 
centrelor nervoase care, la toate 
animalele vertebrate, sînt închise- 
în cavitatea craniană (jU 1984) j 
[fr.].
•encefalita sf. f Inflama- 

ţiune a encefalului; » letargică, 
boală caracterizată printr’o som
nolenţă progresivă, cfire se ter
mină mai adesea cu moartea bolnavului [fr.].

•ENCICLICA (jjl.-ioo) sf. si Scrisoare circu
lară a papei cu privire la o chestiune de dogmă 
sau de disciplină [Ir.].

• ENCICLOPţlDIG adj.-^ ® Privitor la enciclo
pedie ţ[ ® Care îmbrăţişează toate ştiinţele: ro-
vlBtă -»ă; dlotlonai» [fr.].

•ENCICLOPEDIE sf. ^ ® Totalitatea ştiinţe
lor f ® Carte care tratează despre toate ştim-

EMF-
ENC

Fig. 1984. 
Encefal.
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Pmp_ ţele. In care se găsesc întrunite cunoştinţele pri- 
vltoare la toate ştiinţele; ®: o ~ vie; se zice despre 

tiv I un om cu cunoştinţe universale, care cunoaşte 
toate ştiinţele ţ| ® Tot ce se cunoaşte despre o 
ştiinţă: medicală [Ir.].
•ENCICLOPEDIST sm. ® Autorul unei en

ciclopedii t ® Fle-care din autorii cari au cola
borat la marea enciclopedie franceză, publicată 
la sflrşitul veacului al wm-lea sub direcţiunea 
lui Diderot şi a lui d’Alembert (tw p. ist.) [îr.].

•ENCLITIC adj. Oi .Se zice despre un cuvînt 
lipsit de accent care se razimă pe cuvlntul prece
dent, de care e legat printr’o trăsătură de unţre. 
Ex.: lasa-mă. prind0*1, voilieşte-1 
[fr.].

ENCQMION evENOQHION.
•ENDECAGON (pl.-oane) 

sn. A Poligon care are uns
prezece lătur şi formează prin 
urmare unsprezece unghiuri 
(P 1985) [fr],
•ENDECASILAB(IC) adj.

* Se zice despre versurile (gre
ce sau latine) de unsprezece ,silabe: vera~ [fr.]. F.g. 1985. Endecagon,
•ENDEMIC adj. f Care are caracterul ende

mic: lepra era .vă In Indea [fr.].
•ENDEMIE s/. >■ Boală care bîntue de obi- 

ceiu Intr’o ţară sau intr’un ţinut şi care este da
torită unei cauze locale [fr.].
•ENDOCABD şbst. £) Membrană care căptu

şeşte cavităţile inimii [fr.].
•ENDOCAKDţTA sf. f Inflamaţiune a endo- 

cardului [fr.].
•ENDOCABP sbst. ţ Membarnă care căptu

şeşte cavitatea pericarpulUi fructelor 
(11 1986) [fr.].
•ENDOSMQZÂ sf. Fenomen prin . 

care două lichide în mişcare, separate | 
printr’o membrană organică, devin se
diul unui curent dublu: lichidul care 
are o densitate mai mică posedă o iu- p;„ lg86 
ţeală mal mare şi pătrunde din afară Endoc^p. 
înăuntru, pe cîhd cel cu o densitate 
mai mare iese afară (mişcarea aceasta din urmă 
e numită „exosmoză”); endosmoza e aplicată în 
industria zahărului [fr.].

•ENDOTERMIC adj. & Se zice despre o com
binaţie chimică care se efectuează prin absorbi
rea căldurii [fr.].

ENDHIŞAIM - INDRIS4IM. 
ţNE, ENACHE, ENAcm ® npr. m. f ® © Un fel 

de personificare a somnului, corespunzătoare* lui 
Morfeu: a venit mo; Ene pe la gene (isp.i (pamf.i ; Enacbl 
ee pnnea pe gene-1 (Cro.i, a adormit.

•ENEAGQN (pl.-oane) sn. A Poli
gon cu nouă laturi şi prin urmare 
cu nouă unghiuri (p 1987) [fr.].
•ENERGIC adj. Plin de ener

gie, ca’re dă dovadă de multă e- 
nergie: om lemedln ; măsnil '*■0
[Ir.].
•ENERGţE s/. ® Puterea ac

tivă a organismului: ~ mneoniaiA f 
® Putere firească şi eficace pe 
care o au lucrurile: lemedln uift ® Vigoare 
a sufletului, virtute, vlagă: el t|l obeltneeo o bonă 
parte din energia... mintii lor ernde pe tlplonrlle pedante 
ivLAH.) ţi ® B Facultatea pe care o posedă un corp 
de a produce un travaliu mecanic; cauza ori-cărui 
fenomen natural: ~ electrica [fr.].
•ENERGUMEN sm. ® Care e stăpînit de dia

vol, Îndrăcit H' ® ® Care vorbeşte şi se agită 
ca un disperat, ca un turbat, ca un om scos din 
minţi, apelpisit [fr.].

•ENERVA (-vea) vb. tr. şi refl. ® A (se) moleşi, 
a(-şi) slei puterile fizice sau morale ţ[ ® A(-şi) 
irita sistemul nervos: poate ;1 vlntnl mA enerva... nrla- 
aşa de alnlatrn ivlah.i [fr.].

•ENERVANT adj. Care enervează, capabil să 
enerveze: o oiadma»A; vedea... atitea lichele /»e, o’a- 
deeea 11 coprlndea o eclrba Imensă (vlah.) [fr.].

Fig. 1987. 
Eneagon.

Fig. 1988. 
Engolpion.

'ENERVARE Sf. ® Faptul de a (se) e n e r va; 
rezultatul acestei acţiuni ţi ® Starea celui enervat.

ENGLENDISI wm- EGLENDISJ.
t ENGLENGEÂ, ENOLINQE* sf. Petrecere, amu

zament: locem un otnz-bli de engllngea pină se va găti 
masap (nu.) [tc. C g 1 e n g 6].
'ENGLEZ 1. adj. • Din Anglia, privitor la An

glia, a locuitorilor din Anglia: limba -~ă.
2. sm., engleza (pî.-ze), ENGLEZOAICA (pl.-ce) sf. 

Locuitor, locuitoare din Anglia [it. ,i n g 1 e s e].
'ENGLEZţîSC adj. = englez 1.
•ENGLEZEŞTE adv. ® După obiceiul, în 

telul Englezilor ţ[ ® In limba engleză [engle
zesc].

ENGOLPION (pl.-loane) sn. adj Ico
niţă rotundă, de smalţ, de aur sau de 
argint, cu chipul lui Dumnezeu Tatăl, 
ori al Mlntuitorului, ori al sfintei Fe
cioare, pe care o poartă arhiereul 
la piept, atîrnată de un lănţişor pe
trecut pe după gît; numită şi „pa- 
naghiu” sau „panaghion” (@ 1988)
[gr.
t ENGQMION, ENCOMION sbst. Elo

giu, cuvîntare de laudă: lată-i, laceti-i 
nn engomlon (Alecs.i ; să nn oapatl de Ia 
mine decit nn encomion llntniatlo ;1 lăiă 
temeln (odob.i [ngr. Iyxcu(UOv].

ENIBAHAR, tnţbattar* sbst. Ar
dem pisat care se pune la cîmaţi: enibahar ;i 
alte mirodenii (rl.) [tc. yeni-bahar „aromă 
nouă”].

ENICER... = ienicer...
'ENIGMA (pl.-me) sf. ® Ghicitoare ţ] ® Lu

cru greu de priceput, tot ce nu se poate Înţelege 
cu uşurinţă: purtarea ml In această Împrejurare a o 
pentrn mine; CInd e;tl enigma Însăşi a vletll mele ’ntregl. 
Azi văd din a ta vorbă oă nn mă Înţelegi (EMtN.i [fr.].

'ENIGMATIC adj. ® Care conţine o enigmă, 
' al cărjii Înţeles nu este lămurit: disours ~ ţf ® Care 
nu poate fi Înţeles, pătruns cu uşurinţă, care apare 
ca o enigmă: nn zlmbet Untura pe buzele sale, (D.-zamf.i
[fr.].

ENORIAŞ sm. (îâ Cel ce ţine de o e n o r i e, 
locuitorul unei enorii: erau pătrunse sunetele tuturor 
~.llor noştri (Car.).

ENORIE s/. aii Cartierul ai cărui locuitori slnt 
supuşi. In cele spirituale, conducerii unui preot: 
cununia se celebra la amlazl la biserica enorlel (I.-gh.) [ngr. 
evopia].

'ENORM adj. ® Peste măsură de mare, grozav 
de mare: are o avere ~ă H ® ® Grozav, excesiv: 
a comis o greşală ~ă; — adv.: m’am plictisit ~ [fr.].

'ENORMITATE sf. ® Însuşirea a tot ce în
trece ori-ce măsură, ce e de o mărime excesivă; 
grozăvie, grozăvenie: .«a elefantului; crimei să-
virşite ţ ® pi. Vorbe absurde, revoltătoare, gro
zăvii, prăpăstii: adresă divanului mal multe cereri go
gonate... şl alte asemenea enormităţi (i.-qh.) [fr.].

'ENSIFORM adj. #. Care are forma unei săbii 
[fr.].
•ENTERITA (pi.-te) sf. f Inflamaţiunea mem

branei mucoase a intestinelor [fr.].
'ENTEROCOLţTA sf. f Inflamaţiunea in

testinului subţire şi a colonului [fr.].
•ENTIMEMĂ (pi.-mo) sf. +++ Silogism redus la 

două propoziţiuni, din care prima e numită an
tecedenţă iar a doua, consecuentă. Ex.: cuget, deci 
ezist (se subînţelege premiza majoră: ori-ce iiintă 
care cugetă există) [fr. enthym ăm e].

•ENTITATE sf. +•+ Ceea ce constitue existenţa 
unui lucru, existenţă considerată ca distinctă şi 
independentă de lucrul însuşi (termen de filosofie 
scolastică) [fr. e n t i t e].

'ENTOMOLOG = ENTOMOLOGJST.
'ENTOMOl6gic adj. % Privitor la entomo

logie [fr.].
•ENTOMOLOGIE sf. # Partea zoologiei care 

tratează despre insecte [fr.].
•ENTOMOLOGIST sm. # Cel ce se ocupă cu 

studierea insectelor, care face colecţiuni de in
secte [fr.].
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*ENTOZOAR (pl.-are) sn. # Animal care trâeşte 
ca parazit în 'corpul altui animal; se zice în spec. 
despre viermii intestinali [ir.].

*ENTUZ1ASM sbst. ® Starea fizică, dezordo
nată ca aceea a sibilelor în momentul clnd proro
ceau 1f ® Pr. ext. Inspiraţiune divină manife
stată prin viziuni profetice: —ui proietiior ® Foc, 
avînt, înflăcărare de care e cuprins poetul, ar
tistul, în momentul compoziţiei: —ui transportă pe 
poeţi 1T ® Exaltare extraordinară a sufletului: — 
religios, războinic ţj ® Mare bucurie: In primit cu — *f 
® Admiraţiune exagerată: are un — orb pentru acest 
poet [fr.].

‘ENTUZIASMA (-mez) 1. vb. tr. A inspira en
tuziasm, a înflăcăra.

2. vb. refl. A fi cuprins de entuziasm [fr.].
‘ENTUZIAST adj .şi sm. ® Inspirat, vizionar f 

® Care e cuprins lesne de entuziasm, care se en
tuziasmează uşor: nu-l de loc —ă şl nu admiră nimic 
(VLAH.) 1f ® Ce ţine de entuziasm, plin de bucurie: 
demonstraţiuni —e [fr.].

‘ENUMERA (-orez) vb. tr. A. număra unul cîte 
unul: consimte... să transmită... o notă In care enumera 
nemulţumirile el contra Fortll (I.-gh.) [fr.].
‘ENUMERAŢIUNE, ENUMERAiTE sf. ® Faptul 

de a enumera t ® a? Figură de retorică prin 
care se trece In revistă toate cbipurile, toate 
împrejurările, toate părţile ţ ® Partea unui 
discurs, care precedă peroraţia, în care autorul 
recapitulează toate dovezile cuprinse In argu
mentaţie [fr.].
‘ENUNŢ (pî.-turi) sn. ± Condiţiunile pe care 

trebue să le satisfacă necunoscutele unei probleme 
[fr. 6 n o n c 6].
‘ENUNŢA (-unt) vb. tr. A expune, a exprima 

clar, precis prin vorbă sau în scris: — nn ndevăi 
[fr.].
‘EOGEN adj. şi sbsl. Se zice despre stratu

rile de teren sedimentar care formează baza te
renului terţiar; ele sînt suprapuse cretei şi su
portă etajul miocen [fr.].

‘EOLIAN 1. adj. ® ® Ce aparţine Eolienilor; 
dialect —, 'dialect grec întrebuinţat de Alceu şi de 
Sapho ţ ® J Harpă—ă, harpă antică despre care 
legenda spune că coardele ei vibrau la adierea vîn- 
tului şi trezeau pe regele David în miez de noapte, 
inspirîndu-1 In compunerea psalmilor K ® J Mod 
ai gamei în muzica greacă veche, asemănător cu 
o gamă minoră de astăzi, fără hotă sensibiiă.

2. EOT.iţiNi sm. pl. 9 Popor grec care, gonit din Pe- 
lopones de Dorieni, se duse să se stabilească în 
Eolia [fr.].
‘EOLINĂ ipl.-na) sf. J = ARMONICA ® [germ.].
‘EPACTA (pi.-to) sf. ® Număr care arată 

vîrsta lunii pe ziua de 1 lanuar a fie-cărui an, adică 
numărul de zile trecute de la ultima lună nouă 
pînă la sfîrşitul anului precedent; aceste numere 
se exprimă prin cifre romane (I, II, III, etc.) în 
pascalii şi constitue unul din elementele esen
ţiale în calculul datelor în calendarele perpe
tue [fr.].

EPARHIE sf. ® jnâ Ţinut, întindere de ţară 
de sub jurisdicţiunea spirituală a unui episcop: 
nici nn episcop să nn tle volnic să laoă hirotonie afară de —a 
Ini (PRV..MB.); nn episcop odată plecase să cerceteze eparhia
(isp.) f ® Pr. ext. rt î Ocolul, jurisdicţiunea unui 
judecător: pe hotrn să-l Izgonească şl să-l scoată de tot 
den toată eparhia glndetnlul acelnla (prv.-lp.) [gr. eit'zpx'-a].

EPARHIOT adj. şi sm. ng} Care face parte 
dintr’o eparh'ie. Ce ţine de o eparhie [ngr.].
‘EPAVA (pl.-ve) sf. ® a, Sfărîmătură dintr’un 

vas na'ufragiat aruncată de valuri ia ţărm t ® 
® Rămăşiţele unei averi pierdute; resturi,în ge
nere [fr.].

‘EPENTETIG adj. Co Ce s’a adăugat prin 
epenteză: vocală, consonantă—ă [fr.].
‘EPENTEZA (pî.-ze) sf. 03 Adăugarea unei li

tere sau unei silabe în interiorul unui cuvlnt:
termele tărăgăna, hirean, salatră an reznltat prin — din 
tiăgăna, hrean, salată [fr.].

‘EPIG adj. ® 1 Se zice despre marile compozi- 
ţiuni în versuri în care poetul povesteşte o acţiune

Fig. 1989. 
Epicarp,

eroică.: iiiada şl Eoelda sint poeme f ® 9 Care a 
compus o epopee: poet-^ 1f (D ^ Propriu epopeei: 
gen ton ^ ® 0^ Demn de o epopee: inpt&^
[fr.].
‘EÎPIGAHP sbst. # Pieliţa ca

re acoperă fructul unei piante 
(111 1989) [fr.].
‘EPIGEN adj. Ca Se zice, în 

gramatică, despre substativele 
care însemnează şi partea băr
bătească şi partea femeiască.
Ex.: barză, potlrnlohe [fr.].
‘EPIGENTHU (pî.-tre) sn. Punctul de pe 

suprafaţa globului de-unde se propagă sgudu- 
iturile unui cutremur [fr.].
‘EPIGIGLOIDA sf. A Curbă descrisă de un 

punct luat pe circumferenţa unui cerc mobil care 
se învîrteşte pe un alt cerc fix, tangent cu celălalt 
[fr.].
‘EPIGIGLU sm. -fr Cerc care se presupunea des

cris de o planetă şi al cărui centru sfe învîrtea în 
jurul pămlntului, descriind un alt cerc numit 
,,deferent” [fr.].
‘EPIGUREISM rr EPICXJBţSM.
‘EPIGURIAJM 1. sm. ® Sectator al lui 

Epicur U ® '® Sensual, voluptuos, cel ce caută 
plăcerile fizice.

2. adj. ® Conform cu doctrina lui Epicur: 
sistem - if ® Care caută plăcerile simţurilor: mo
rală—ă [fr.].
‘EPIGURISM, EPIGUREISM sbst. +l+ ® Doctrina 

lui Epicur şi a epicurienilor ţ] ® Morala epicu- 
rienilor, doctrina acelora cari. caută numai plă
cerile simţurilor [fr.].

•EPIDEMIC adj. ® ./ Ce ţine de epidemie: 
boală —ă t ® Ţ) Ce se lăţeşte, ce se propagă foarte 
iute, ca o epidemie [fr.].
‘EPIDEMIE sf. f Boală, molipsitoare sau nu, 

care atacă un mare număr de persoane In acelaşi 
timp şi în acelaşi loc, molimă, boleşniţă: — de fe
bră tifoidă, de alamă; totdeauna, după o —, ca şl după nn 
războlu, omenirea caută a-şl recăpăta nivelul u.-OH.) [fr.].
‘EPIDEMIOLOGIE sf. f Ştiinţa epidemiilor 

[fr.].
‘EPIDERMA (pî.-me) sf . ® ,£) Membrană trans

parentă 'care face. parte din piele şi acopere toată 
suprafaţa dermei (■»■ y 1785) ţ] ® Pr.ext. ♦ Pie
liţă subţire care acopere suprafaţa diferitelor părţi 
ale unei plante ierboase şi ale mlădiţelor tinere H 
® Pr. ext. Pătura din afară care înfăşură ceva:
epiderma globului pămtnteso [fr.].
‘EPIDERMIC adj. © Ce ţine de epidermă, 

privitor la epidermă [fr.].
EPIEC sbst. g Se zice la jocul de table, clnd 

zarurile' aruncate arată fie-care cîte un punct:
să te ferească Dumnezeu... să dau un —, că eşti mart 
(D..ZAMF.» [tC.].
‘EPIFIT adj. 9 Se zice despre un vegetal care 

trăeşte pe scoarţa altui vegetal [fr. epiphyte].
‘EPIGASTRALGIE sf. f Durere la epigastru 

[fr.].
‘EPIGASTRIC adj. S> Ce ţine de epigastru: 

regiunea —ă [fr.].
‘EPIGASTRU sbst. Partea superioară şi 

mijlocie â pîntecelui [fr.].
‘EPIGLQTA sf. S) Supapă cartilaginoasă care, 

aşezată In partea superioară a laringelui, acopere 
ca un capac, glota In momentul Înghiţirii, şi îm
piedică astfel introducerea alimentelor sau bău
turilor în căile aeriene («w [ăj 2044) [fr.].
‘EPIGONI sm. pl. ® P. IST. 1] ® Pr. ext.

Urmaş: iară noi P noi epigonii P Simţiri reci, harfe sdroblte 
CEMJN.I [gr.].
‘EPIGRAF (pî.-afe) sn. ® Inscripţie pusă pe un 

edificiu pentru a arăta data, destinaţiunea clă
dirii, etc. 1] ® Scurtă citaţie dihtr’un autor pusă 
la începutul unei cărţi sau unui capitol spre a-i 
indica spiritul [fr.].
‘EPIGRAFIG adj. A® Ce e propriu epigrafiei: 

stil — K @ 'Privitor la epigrafie-: descoperire —â [fr.].
‘EPIGRAFţE sf. Ştiinţa care se ocupă cu 

descifrarea şi lămurirea inscripţiunilor [fr.].
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FPf- 'EPIGRAFIST m. Gel ce studiază inscripţiu- 
r-Q. nlle, care e versat In epigrafie [fr.]. 
trl *epIGRA]VIA (pZ.-mo) sf. ® * La cei vechi, mică 

poezie despre orl-ce fel de subiect: Antologia greeoă 
«sta o onlegere de epigrame ^ ® A Poezie Scurtă care 
se termină cu o vorbă de spirit, cu o aluzie Înţepă
toare H ® Pt. ext. Vorbă Înţepătoare sau batjoco
ritoare aruncată In conversaţie la adresa cuiva [fr.].
*EPIGRAM;ăTIG adj. Ce ţine de epigramă: 

atu —tidBfttară —ft [fr.].
'EPIGRAMATţST sm. ^ Autor de epigrame 

[fr.].
*EPILATpR{ru) adj. Ce smulge părul, ce-1 

face să cadă‘[fr.].
•epilepsie sf. f Boală nervoasă, caracteri

zată prin pierderea subită a cunoştinţei şi prin 
convulsiuni; numită de popor „aboală”, „aite- 
alea”, „boaia-copiilor”, „ceas-rău” sau „ceasul 
(-cel)-rău”, „ducă-se-pe-pustii”, „năbădaie”, „pe
depsie”, etc. [fr.].
•EPILEPTIG 1. adj. f ® Care e de natura 

epilepsiei: convniBlnni <~e t ® Supus la epilepsie.
2. sm. Bolnav de epilepsie, care are atacuri de 

epiiepsie [fr.].
‘EPILpG (pJ.-ogori) sn. Goncluziune, Încheiere, 

rezumat pus ia sfirşitul unei poeme, unui discurs,
T*'T*aÎH UIHkX ilKÎTOpWAă 

J) 4>ÎWAi{H UIHKOV CtţipIUlHTXM.AXÎ^^iH 
CtţllilA • A3iiA£Ae MlpîCH aX âWUA 
KpdH * sX n^nAHOIfXAHXttllA'trHCplA^ 
ACp4U10BA ÂMt ABÎTI SRCAAHiie n€ATpoi|r 
CcţlHTiAC KXpiţH KpCIţlHHCtţlH TtTpOeTÂ » 
tUHÂMkCKpHCl ÂniCTeC<ţ)*ATt KÎţlţH ACj 
ittgXlţATifpA • Cl4>l« nonHAtS p^MZAHElpH 
CAAlţCAtrA CÎAKttţE pXmÂHÎH IHHtCA 
KpClţlHHH • K XmA UJHC<^)NTÎ^^
tIAKCAb ihhh KiTpA IWpHHTiHH ĂI «406 
T£ ACct)XNT4KCtp«KAM4HKHH(C ÂrpAH 
‘IHN'IH kJSbHNTC Ki/UţEAtCl At^Tl • î »
MÎE .ACK^BHHTC HC/MţEAtCS A/ÎÎBA CTpîH 
ha • A^nA 4-ltA AîpîfrAMt TOlţK CtţlCH 
IţH nlpHHI|H OÂpE KAAAHIH &4f6 eflKOU
oiipc nonă* abipopamâhaiaeehhais
CTt KXpiţH RpCIţlHHElţlHK^MA M4HN1JE CXlE 
ttCKA HflCTHKAl CXHÎ< xXAC>'< H£ CXCI 
AiSÂCKA • UIHKÎ 5HC4 TKÎOÂN^AifH X4HS 
lUlAf rHCpl • CKpHCAMl 6^ AÎteKCNl KO 
picH (jkpiroKBiţic • uihtXakI A'^Ki * 
UIHC4ÎAl«n2iTt A«^H4 aJSImH î 3HAE UIH 
CAii9(|)p2uiHTA AaXhA AirCNÎăpîC Â 5HAC 
fiXAlTO 3 Mii fţ A’lETttTC A6p4W0*ă->

Fig. 1990, Epilogul Teiravangheluluiromânesc din a. 1561.

şi mai ales al unei cărţi: .^al Tetravanghelnlnl rom&- 
neso al Ini Coresi (p] 19^) [fr.].

EFINGEA IV- IFlNGEA.
•EPIRpT 1. adj. o Privitor la Epir, ce ţine 

de Epir.’
2, sm. Locuitor din Epir: seoretatnl gnrernnlnl era 

nn (i.-GH.) [fr.].
EPţSGpP sm. ţnJ Prelat de rang Înalt, al doi

lea după Mitropolit, Însărcinat cu administrarea

spirituală a unei eparhii, vlădică, © piscop:
1991): '»nl In notla altnl arhiereu s& nu hirotonească, 

nici să Iacă liturghie (prv.-mb.) [gr.
Eirioxouoţ].
•EPISGOPAL adj. sat ® Ga 

ţine de episcop, ce aparţine e- 
piscopului: palat veşminte ~e ţf 
® Biserica ~ă, biserica anglicană, 
numită astfel pentru că a păs
trat episcopii [fr.].
•EPISGOPAT (pî.-ate) sn. ai 

® Demnitatea de episcop, vlă- 
dicie, episcopie H ® Timpul 
cit un episcop ocupă scaunul 
vlădicesc 1[ ® Corpul, totali
tatea episcopilor [fr.]. _ .

EPISGOPŞSG sv-EPlscoPAf. 'Flg'I99r- EP1SC°P- 
EPISGOPI’e sf. aâ ® Teritoriul de sub juris- 

dicţiunea spirituală a unui episcop, eparhie f 
® Demnitatea de episcop t ® Locuinţa, palatul 
episcopului [gr. ’eittoxouta]. 
t EPfeTAT, © ipistat sm. ® Supraveghetor, 
vătaf, vechil, intendent, cel ce are In locul cuiva 
direcţiunea afacerilor unei moşii, unei case mari: 
trecea eplstat de la o moşie la alta (i.-oH.) ţ[ ® Sub-co
misar: e Înarmat ou săbii conliscate de la pompieri şl de la 
Ipistaţi (CAR.) [ngr. 5eiuaT(lrf]i;].
'EPISTIIj (pî.-iiuri) sti. La cei vechi, arhi

travă sau grindă aşezată pe capitelurile coloanelor 
şi sprijinind partea superioară a edificiului [fr.].

•epistola (pî.-ie) sf. ® Scrisoare If ® Scri
soare misivă, la cei vechi: epistolele lul cicerone; epis
tola către Corintieni H ® 9 Scrisoare în ver
suri asupra unui subiect filosofic sau satiric: Epis
tolele Iul Horaţlu; Epistolele lul Qrlg. Alexandrescu [lat.].

•EPISTOLAR 1. adj. Privitor la modul, la 
arta de a scrie scrisori: gen stil ~.

2. {pi.-are) sn. Carte care cuprinde modele de 
scrisori şi instrucţiuni cu privire la scrierea epi
stolelor [fr.].

EPISTOLIE sf. ® Epistolă a unui apos
tol cuprinsă 
în Noul Tes
tament : episto
lia către Romani 
If ® Scrisoare, 
răvaş: Marele 
Tasllle grăieşte 
lntr*o .w ce an 
trimes cătră Dlo- 
dor (PRV.-MB.); e- 
plstolia aceasta 
era Iscălită de Olmplneann o.-gh.) [ngr. âiuoroX'f]].

EPITAF {pL-eSe) m. ® Inscripţie pe o piatră 
de morm’int ( î[ 1992): ar avea poate statul şl —e, dacă 
ar II o dreptate In lumea această (i.-gh.) H ® (tA = AUR2: 
Fopa-Oosta... aprinde făclia de la —... şl le citeşte o mo
litvă (I.-GH.) [ngr. ’eitt'uâiftov].

•EPITALAM (pi.-amurl) sn. V Mică poemă 
sau cîntec de nuntă în onoarea tinerilor căsătoriţi: 
seria... ode, —o, In oare toţi zeii din Ollmp figurau (Negr.)
[fr.].
•EPITELIU (pl.-eiii) sn. Ţesut celular care 

acopere suprafaţa mucoaselor [fr.].
•EPITET (pi.-ete) STI. ® 07 Guvînt care ser

veşte să'califice, adjectiv calificativ. Ex.: tn „cor 
albastru”, ouvtntnl ,,albastru" e un »: păzeşte-te de figuri 
şl cari nu spun nimic (vlah.) •[ ® Pr. ext. Poreclă: 
nnmele meu strălucea de o sută de ori pe patru coloane, îm
podobit In fel de fel de —e (i.-gh.) [fr.].
•EPITETIG adj. (27 Care serveşte ca epitet [fr.].. 
EPITRAFIL, EPITRAHJL (ru) ev PATRAHţR. 
EPITRQP sm. ® t împuternicit, reprezentant: 

Dumnezeu a făcut * pe duhovnic la toate păcatele (ANT.-iv.i H
® rt Tutore, curator (/. epitroapA): ~ui este vo- 
chilnl tatălui celui nevristnio şi ohlvernlsltornl creşterii şl 
averii lul (leo.-car.); mama lllnd cpltroapă a sărmanilor 
el copil (LEG.-cAR.) H ® Mold. Membru dirigent in 
administraţia unei biserici sau unui aşezăm în t 
filantropic: spitalelor Sl. Splildon din Iaşi [gr.
’enkpbicoi;].

Fig. 199a. Epitaful Iui Simeon Movilă 
(Măn. Sucevija).
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EPITHOPIE sf. © Funcţiunea de e p i t r o p H 
® fl Tutelă, CUratelă: rămAsel trist şl orlan sub epl- 
tropttt unei mă tuşi (gn.) H © Mold. Administraţia 
unui aşezămint bisericesc sau filantropic (= efo
rie): Epitropla spitalelor St. Splrldon din Iaşi. 
tEPITROPISI (-iseso) vb. tT. rt A servi de tu

tore, a fi epitropui averii unui minor, unui 
interzis, etc.,

'EPIZOAR (pi.-are) sn. % Animal care trăeşte 
ca parazit'pe pielea altor animale [fr.].

* EPIZOD (pl.-oade) sn. © Acţiune întîmplă- 
toare legată de acţiunea principală într’o poemă, 
într'un roman, într’o povestire, într’un tablou H 
© întimplare, incident, fapt care se rapoartă la 
alte evenimente importante [fr.].
‘EPIZODIG adj. Care e de natura epizodului, 

Intîmplător, care nu e esenţial acţiunii princi
pale [fr.].

•EPIZOQTIG adj. Ce ţine de epizootie, de 
natura unei epizootii [fr.].

•EPIZOOTIE sf. Epidemie printre animale:
caii şl boli nn se mai Imbolnăveso... epizootia intră In gaură 
de şarpe (i.-GH.) [fr.].

EPÎNGEA = rPlNGE*.
*EP0CA (pî.-oci) sf. © t Punct determinat 

în istorie; momentul cînd s'a întîmplat un fapt 
istoric însemnat: naşterea Mlntultorului este epoca de la 
oare se socoteşte era creştină ţ[ @ t Eveniment în
semnat ales in istorie pentru a stabili diviziuni; 
fie-care spaţiu de timp cuprins între două din a- 
ceste evenimente: epoca crnolatelor; epoca lanariotă Tf 
© A tace se zice despre un fapt însemnat, de 
care se va vorbi multă vreme, care se va pomeni 
în istorie ^ Fie-care din vîrstele succesive
ale globului, perioadă de timp în care s’au petrecut 
anumite perturbaţiuni ori s’au depus anumite 
straturi pe scoarţa pămîntească, în care se găsesc 
anumite fosile, deosebită de altă perioadă de timp 
anterioară sau posterioară, care prezintă carac
teristice diferite: epoca trlaalcă, juraslcd, ocetaclcd 
[fr.].
•EPODA (pî.-de) sf. 9 © A treia parte a 

unei p'oezii lirice, la vechii Greci, care se îm
părţea în strofă, antistrofă şi epodă f © Bpodeio 
lui Bocatiu, numele ultimei cărţi a odelor poetu
lui [fr.].
{ EPOELA sf. = EFQCA: să ne Intnrnăm privirea de Ia 

această amară *' (Negr.) ngr.[ E7coy_T1].
•EPOLET (pZ.-eta), 'EPOLţlTA (pî.-ete) sf. m © 

Ornament format dintr’o bantă lată de ţesătură 
de fir, împodobită mai adesea de 
ciucuri, pe care-1 poartă militarii 
la fie-care umăr al vestonului sau 
mantalei (|şj 1993): ce vicleniei să 

. mă nlte... pentrnoă nn port epolete 
(NEGR.i; II cade epoletnl (Dlvr.) ţ[ © ©
Grad de ofiţer: a Obtlnat epoleta [fr. 
ăp au 1 e 11 e].

•EPONDVI adj. şi sm. ^ © Ti
tlul primului din cei nouă arhonţi 
ai Atenei, care dădea numele său 
anului © Divinitate -~ă, aceea care dădea numele 
său unui oraş [fr.].

•EPOPEE sf. © * Poemă epică, povestire în 
versuri a unor acţiuni mari şi eroice, cu personagii 
mai adesea legendare; întîmplările şi laptele po
vestite se petrec de obiceiu în timpurile fabu
loase sau eroice, iar miraculosul şi supranaturalul 

. joacă un rol însemnat in desfăşu
rarea evenimentelor: iiiada este o ~ ţ[
© Serie de acţiuni glorioase demne 
de o epopee [Ir.].
•EPRUBŞTA (pZ.-te) sf. & Tub 

de sticlă închis la unul (Un capete 
care serveşte să primească gazele ce 
se desvoltă în anumite experienţe
de chimie sau în care se încălzesc ■„ □__
cantităţi mici de lichid ([H 1994) Vj?
[fr. 6 p r o u V e 11 e].
‘ţPSILON sm. Of Numele gre-, Fig. 1994. 

cesc al literei e (s) [gr.]. Eprubete.

Fig. 1993.Epoletă.

.r care repre-

1
Fig. 1995- Eptagon.

•EPTAGON (pl.-oane) sn. A Poligon cu şapte 
laturi şi cu'şapte unghiuri ([ă] 1995) [Ir.].

•EPUIZA ţ-iaea) 1. vb' tT. © A slei, a seca, a 
scoate tot 't © A nu mai rămînea, a nu mai lăsa 
nimic.

2. vb. ref. A se istovi [fr. ă p u i s e r]. 
•epura (pZ.-ro) sf. A Desen linear care repre

zintă în proiecţii diferitele părţi ale 
unei maşini, ale unei case, etc. după 
metodele geometriei descriptive [fr.].

•ERA (pf.-re) Sf. © Epocă fixă de 
la care încep să se socotească anii: 
era oraştlnă, era comună, care începe de 
la 1 ianuarie a anului 1 de la naş
terea Mîntuitorului; era bizantină, era 
bisericească sau era de Ia lacerea Înmii, 
întrebuinţată, de cronicari, de documentele şt de 
publicaţiunile noastre vechi, începe de la 1 Sep- 
tembre, anul 5508 în. d. Hr.; era Olimpiadelor, de 
la 1 Iulie 776 în. de Hr.; era romană, începe de la 
întemeierea Romei, la 24 April 753 în. de Hr.; 
era musulmană (=hegira), de la 16 Iulie 622 d...Hr.; 
era republicană. Stabilită în Franţa cu începere de 
la 22 Septembre 1792 şi suprimată de la 1 Ianua
rie 1806 TI © Epocă însemnată, în timpul căreia 
a început o nouă ordine de lucruri: a început o 
de prosperitate [fr.].

•ERAXiDIG 1. adj. ® Privitor la blazon', la 
steme,'la armorii: arta —ă.

2. eraldioA sf. Ştiinţa blazonului, stemelor, 
armoriilor [fr. hăralciique].

•ERALDIST sm. ® Gel ce se ocupă cu ştiinţa 
eraldică [fr.].
•ERAtA (pl.-te) sf. # înşirarea greşelUor de tipar 

cu îndreptările ce trebuesc făcute, ce se publică 
la sftrşitul unei cărţi [fr. e r r a t a].

•ERATIG adj. ® V Neregulat: irigurl t 
© Blocuri ~e, sfărămături de stîncă care par a 
fi fost transportate departe de formaţiunile că
rora aparţineau (Dl 1996) [fr.].

•ERBAGEU adj. ♦ © Car# are caracterele, 
înfăţişarea ierbii, ier
bos i[ © Plantă erbacee,
Plantă Ierboasă (■«- lER- 
BQS©) [fr.].

•ERBAR (IU) = 
ierbar.

•ERBIVpR adj. şi 
sm. Se zice'despre a- 
nimalele care se hră
nesc mai ales sau nu-1 
mai cu iarbă: caini
e —; boul e un ~ [fr.]. Fig. 1996. Bloc eratic.

•ERBORIZA (-izez) Vb. inir. A culege de pe cîmp 
şi din pădure 'diferite plante spre a le studia [fr. 
h e r b o r i s e rj.
t EREASA wm- ERES.
•ERECTOR adj. £3 Se zice despre unii muşchi 

cari servesc să ridice anumite organe: mnşchiu-~[fr.]. 
•EREG’î’IUNE sf. Ridicarea unui monument: 

/—a unei statue [fr.].
•EIUBDE sm. rt Moştenitor [lat. h a e r e d e m]. 
•EREDITAR adj. © rt Care se transmite prin 

dreptul de moştenire: proprietăţi ~e t © Care se 
transmite de la părinţi la copii, vorb. de însuşirile 
şi defectele fizice sau morale: boale —e; ®: işi adu
cea aminte... de preladlţllle şl vanităţile —'O, de care nu se 
mal putea destace ivlah.) [fr.].

•EREDITATE sf. © rt Calitatea de moşteni
tor f © rt D'reptul de a moşteni K © 0 Urmare 
la tron, succesiune la unele demnităţi, etc. K 
® Gondiţiune organică care face ca anumite În
suşiri ori defecte fizice sau morale să treacă de la 
părinţi la copii [fr.].

ERES (pl.-esurl) sn., Mold. t EREASA (pl.-ese) sf. 
© Bili Credinţă eretică, erezie: da eraass papistSşawă... 
îndată s’au botezat... Intordlndu-să la orthodozle (CAnt.i ; 
clndu se va despărţi bărbatul de mulare-şl... pentru eresa, de 
va 11 unul eretic iprv.-lp.i ţ[ © Crecîinţă deşartă, su
perstiţie: Căci nn mă ’nointă azi cum mă mişcară Poveşti 
şl doine, gbloltorl, eresuri (Emin.) f © Pr. ext. Părere, 
credinţă opusă acelora^împărtăşite de toată lu-

E PI- 
ERE
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rete.

ERE _ mea: tu nn potl înţelege nn biet enllet ca al meu, comun el 
pop plin do eiesntl ivlah.) [vsl. e r e S ti < gr.], 
toi-. ERETE, HERţlTH, t ABETE (Doe.), ţ HABţlf (bibl.) 

sm. i ® Pasăre mare, răpitoare, de coloare ce
nuşie, cu plntecele alb, picioarele galbene şi ciocul 
negru; sboară repede şi sgomotos, ataclnd toate 
păsările şi mamiferele mici; numită şi „(he)erete- 
de-porumbei”, „uliu” sau ,,uliul-gălnilor”, „bă- 
rău”, ,,cobăţ”, ,,găinar”, „porumbar”, etc. (As- 
luT palumbarius) (Hj 1997): ol se
repezea ca nn erate el 1-1 smulgea din
mind (i.-GH.) H ® Pasăre răpitoare, 
cu spinarea albastră, capul ce
nuşiu şi cu o pată albicioasă pe 
ceafă, cu penele cele mari ale ari
pilor şi ale cozii neşre; sboară ca 
rîndunica, ţinîndu-şi aripile înco
voiate ca o secere; se. hrăneşte cu 
păsărele şi e spaima rîndunelelor, 
din care cauză e numită şi „ere- 
tele-rlndunelelor” (Falco subliuteo)

H ® -ROŞU, DE-SEABA = VINTDREE t® -DE- 
1411NA, -PITIC = viNDEREU [probabil de aceeaşi 
origine ou BAbAT].
•ERETIC, t ERETIC 1. atâ adj. Care constitue o 

erezie: doctrina *a; petilachul .V (PRV.-MB.).
2. sm., eretica (pî.-co) sf. Care profesează sau 

susţine o doctrină eretică: de s& va găsi a& iie eretic, 
B& va certa cn moarte cumplită (prv.-lp.i ; cela ce-ş va des- 
părti mnlarea, pentru căce Ieste eretica (prv.-mb.) [fr.;
t < vsl. e r e t i k ă].
t ERETICESC adj. etâ Care constitue o erezie:

patriarhal eretic de va {ace... cazanie si învăţă tură eretl- 
cească (prv.-mb.) [eretic].
t ERETICIE sf. trâ Erezie, doctrină eretică:

celelalte Învăţaturi, zicea el, slnt numai nişte ereticii (CRO.).
*EREZIARH sm. Etâ Autorul unei erezii; capul 

unei secte eretice [gr.].
'EREZIE sf. ® Rătăcire în materie reli

gioasă, doctrină greşită, condamnată de Biserică H 
® Pt. ext. Părere, credinţă opusă aceleia împăr
tăşite de toată lumea: părerea ca pămlntul sta nemişcat 
şl că soarele se Invlrteşte Împrejurul lui e o » ştllntUlca
[fr. h 6 r ă s i e].
*ERG sm. "B Unitate de travaliu care coresp- 

punde acţiunii unei forţe de 1 dină cînd mişcă o 
masă de 1 gram'pe distanţa de 1 centimetru [fr.].

*ERGO conj. lat. Deci, prin urmare.
•ERGOTINA sf. gk Substanţă otrăvitoare 

extrasă din cornul de secară; face să se contracte 
muşchii şi ţesutul vaselor sanguine [fr.].
'ERGOTISM sbst. f Otrăvire provocată de 

cornul de secară; se manifestă prin convulsiuni 
sau prin accidente gangrenoase [fr.].
O ERHĂ, ierhA sf. Mold. Trana. Un fel de piele de 
viţel, subţire, foarte bine tăbăcită, care se pune pe 
bondiţe şi pe care se cos florile işez.) ifr.-cdr.) [pol. 
j e r h a, ung. i r h a].
•ERIGE 1. 1)6. tr. A ridica, a Înălţa: o statuă.
2. 1)6. re/i. A se da drept, a vrea să treacă drept, 

a-şi lua atitudinea de: a se^^ In censor public [fr.].
•ERIZIPŞL sbst. f = brJNoAs ® [fr.].
• ERMAEROEISM sbst. întrunirea Unora din 

caracterele amînduror sexelor într'un singur in
divid [fr.].

•ERMAFRODţT adj. şi sm. ® Termen prin 
oare se arată o fiinţă care întruneşte caracterele 
amînduror sexelor: melcul e ~ H # Se zice despre 
florile care au în acelaşi timp stamine şi pistil [fr.].
•ERMELŢN (pi.-Ine) sn. = HERMINA [germ.].
*ERMENEyTIGĂ sf. aâ Arta de a tUcui, de 

a interpreta textele sfinte [fr.].
•ERMETIC tr HERMETIO.
t ERMÎNţE sf. aiJ Tîlcuire, interpretare (a unui 

text religios): noi, cetind ermlnllle şl tllcovanllle slintel 
Bcriptuil (Doe.) [gr. Jp(j.v)veia].
'ERMţT sm. aâ Pustnic, sihastru [fr.].
•EROARE sf. ® Părere sau doctrină greşită t 

® Greşală: •*< de osioni ţ] ® A’ Diferenţă între cal- 
cul şi observaţie [fr.].

ERpDIU sm. i - STtRC-AIiB: 11 mal dete... 
pene de din cela mal Irumoase (bAlc.i [vsl. e r o d i j].

•EROIC adj. Ce aparţine vechilor erpi
din mitologie: timpuria ţ[ @ ? Se zice despre 
poezia primitivă care oînta pe eroi, şi pr. ext. 
poezia nobilă, de un avlnt înălţător; vers-~, la 
cei vechi, hexametrul, la cei moderni, versul 
alexandrin; poemă »■&, poemă epică; comedie-»a, co
medie în care personagiile sînt de un rang înalt ţj 
® Care aparţine vitejilor, vitejesc, viteaz: Mihai 
viteazul, una din cele mal *0 llgurl In Istoria omenirii 
(VLAH.) i[ ® Plin de eroism: a ştiut să Invleze umbrele 
glorioase ale <vulul nostru trecut (i.-OH.) ® / Foarte
puternic, foarte eficace: un remediu ®: un remediu 

un mijloc-', O acţiune hotărîtoare care pune 
capăt unei situaţiuni foarţe grele [fr.].
•ERQI-COMIC adj. X’ Se zice despre o poemă 

care tratează despre un subiect comic in genul 
epopeei: Ţlganlada este o poemă ă In 12 clnturl
[fr.].
•EROICĂ (pl.-de) sf. ^ Epistolă în versuri com

pusă ca'şi cînd ar fi scrisă de un personagiu mi
tologic sau legendar: Eroideie ini ovidiu [fr.].
•EROpiĂ1 (pl.-ne) sf. ® Femeie care dă dovezi 

de mare'vitejie, de multă nobleţă de sentimente 1[ 
® ® X' €> Femeie care este principalul personaj 
într’o poemă, într’o piesă de teatru, într’un ro
man [fr.].

•EROINĂ2 sf. A Produs stupefiant, succeda- 
neu al morfinei [fr.].
'EROISM sbst. ® Caracter, calităţi, virtuţi de 

erou; mărinimie rară: el era sublim de abnegare şl 
de — (i.-oH.) t ® Faptă eroică, vitejie [fr.].
•ERONAT adj. Greşit, care conţine greşeli 

[fr. e r r o'n ă].
•EROTIC adj. Privitor la amor, care cîntă 

dragostea: poem —.; toate declaraţiile —'0 ale tinerilor ele
ganţi către dnlclneele lor se scriu In versuri (bol.) [fr.].

•EROU sm. ® Nume dat în mitologia antică 
acelora, cari erau socotiţi ca fiii unui zeu şi unei 
muritoare sau ai unei zeiţe şi linui muritor 1) ® ® 
Acela care se distinge printr’o vitejie extraordi
nară sau prin izbînzi strălucite în războiu t ® ® 
Ori-cine se distinge prin forţa caracterului, prin
tr’o rară nobleţă de sentimente, prin virtuţile lui 
înalte t ® ® O Personajul cel mai de seamă 
într’o poemă, într’o piesă (ie teatru, într’un ro
man ţf ® Pr. ext. —1 unei aventuri, acela Căruia i 
s’a întîmplat aventura; —1 zilei, acela care, la un 
moment dat, atrage asupră-i atenţiunea publi
cului [fr. h 6 r o s].
•EROZIUNE sf. ® Roadere, rosătură 1f ® 

Fenomen geologic datorit acţiunii apelor de 
ploaie, a rîurilor, a mării sau a gheţarilor [fr.].
•EROZIV adj. Care are proprietatea de a 

roade, rozător: puterea—ă a gheţarilor [fr.].
•ERUDIT adj. şi sm. Savant, mare învăţat [fr.].
• ERUDIŢIUNE, 'ERUDIŢIE sf. Ştiinţă adîncă, 

cunoştinţe întinse cu privire la limbile vechi, la 
originile popoarelor, la inscripţii şi medalii, în- 
tr’un cuvînt la toate documentele şi materialele 
ajutătoare istoriei: glndesc la adlnca erudiţie a acestui 
dascăl (NEOR.i [fr.].

•ERUPE (-up) 1)6. intr. A ţîşni afară cu vio
lenţă pînă la o mare înălţime, a face erupţi- 
une {vtxrb. de un vulcan, de o sondă de pe
trol, etc.) [lat. erumpere, modificat după 
rupe].

'ERUPTIV adj. ® Privitor la erupţiunile 
vulcanice t ® însoţit de erupţiuni: iriguri—e 
[fr.].
'ERUPŢIUNE, ERUPŢIE sf. ® .Jxfl Izbucnirea 

unui vulcan care aruncă din gura lui, cu o mare 
violenţă, cenuşă, nisip, apă clocotită şi alte materii.. 
1[ ® Ţîşnire afară cu violenţă şi la o mare 
Înălţime a petrolului dintr’o sondă | ® Un fel 
de spuzeală (de bubuliţe sau pete) ce se iveşte 
pe piele U ® -u dihtiior, apariţia dinţilor la copii, 
ieşirea lor din alveole [fr.].

'ESCADRĂ (pî.-dre) sf. Mai multe vase de 
războiu puse sub comanda unui singur şef [fr.].

•ESCADRILĂ (pi.-le) Sf. ® Mică escadră de 
vase uşoare, precum torpiloare, fregate, corvete, 
etc. H ® Grup de aeroplane: — de loptă, com-

462



pusă din avioane de vînătoare sau de luptă (cu 
bombe, mitraliere sau ţunuri uşoare) [fr.].

‘ESGADRQN (pj.-oene) sn. X Diviziune a unui 
regiment de cavalerie comandată de un căpitan, 
analogă unei companii de infanterie [fr.].

•escapada (pî.-de) sf. F Ştergerea dintr’un 
loc pentru a se duce să petreacă, spre a face 
ştrengării [fr.].
•ESCHIMOS w F. IST.
•ESCORTĂ (-tez) vb. tr. A însoţi, a Întovărăşi 

pe cineva spre a-1 supraveghia sau spre a-1 apăra:
mulţimea pare c& escortează pe cineva (Car.) [fr.].
•ESCORTĂ (pi.-te) sf. © Ceată înarmată care 

însoţeşte pe o persoană, un convoiu, baagii, eto. 
spre a le supraveghia sau a le lua apărarea: escor
tele te lasă In mina tllharilor si dosesc. In loc să stea să ta 
apere ibol.i ţ] © iK Trupă de soldaţi ce însoţesc 
pe suveran sau pe un mare personagiu spre a-i 
face onoare: regimentul deţf ® a. Vase de răz- 
boiu ce însoţesc bastimente de transport, vapoare 
comerciale etc. [fr.].
•ESCROC sm. Pungaş, potlogar, coţcar [fr.]. 
•ESCROCA (-ochez) vb. tr. A scoate, a stoarce, 

a lua ceva de la cineva prin înşelăciune, prin vi
clenie [fr.].
•ESCROCHERIE sf. Pungăşie, potlogărie, 

stoarcerea unui lucru de la cineva prin înşelă
ciune, prin viclenie [fr.].

•ESCUADĂ (pZ.-de) sf. DU Fracţiune dintr’o 
companie sub ordinile unui caporal sau unui bri
gadier, căprărie [fr.].
•ESENŢĂ (pZ.-te) Sf. © Fiinţă: esenţa divină. 

Dumnezeu t © Firea intimă a unui lucru oare
care, ceea ce face ca un lucru să fie ceea ce este, 
să aibă acea natură 1 ® ♦ Felul copacilor din 
cari e alcătuită o pădure H © A Substanţă aro
matică, foarte volatilă, care se extrage din unele 
vegetale: de roze, apă de trandafir: ~ de tere
bentină [fr.].
•ESENŢIAL 1. adj. O Ce ţine de esenţa sau 

de natura proprie ă unui lucru, ce este în firea 
lucrului: rotunjimea este ceronlul ţ[ ® Neapărat 
trebuincios, indispensabil: dreptatea este o virtute 
a unni rege ^ ® Caractere ~e, acelea care arată par
ticularităţile cele mai de seamă.

2. sbst. Lucrul de căpetenie, cel mai de seamă 
[ir.].
•ES0FA,G (pi.-egnri) sn. £) Tub digestiv care se 

întinde, paralel cu şira spinării, de la faringe pînă 
la stomac (iw (Bj 1816) [fr. o e s o p h a g e]. 

•ESOFAGIAN adj. (p Privitor la esofag [fr.]. 
•ESPERANTO sbst. Limbă artificială născo

cită în anul 1887 de doctorul rus Zamenhof, cu 
intenţiunea de a servi ca Jimbă universală. 
•EST sbst. O Răsărit (punct cardinal) [fr.]. 

OţlSTA... = AOţSTA, ăSTA...
'ESTETIC adj. +4 Privitor la sentimentul fru

mosului [fr.].
•ESTETICĂ sf. +++ Ştiinţa care determină carac

terul frumosului în producţiunile naturii şi ale 
artei [fr.].
•ESTETICIAN sm. +4 Gel ce se ocupă de este

tică [fr.].
ESTpVtP adv. Anul acesta: an n'am olştlgat, 

am păgubit, Ia anul tiag nădejde ipann) ; an s’a ars şl sullă 
(ooL.) [lat. Is turn tem pus].
•ESTIVAL adj. De vară, văratec: 

plantă ~ă [fr.].
•ESTOMPA (-pez) vb. tr. Cg> © A um- i 

bri cu estompa 1[ ® © (şi refl.) A (se) j 
acoperi cu o umbră uşoară [fr.]. j
'ESTOMPĂ (pi.-pe) sf. or © Mic ci

lindru de piele sau de hîrtie. In formă 
de creion ascuţit la amîndouă capetele, 
cu care se întinde prin frecare creionul 
sau colorile, spre a potrivi umbrele u- toqh 
nui desen (d 1998) ţf ® Desen umbrit Estom^- 
cu estompa; ©: o deslăşuiaie de oollne şt 
văl ce se pierdeau In estompa cenuşie a zilei de lamă 
ID.-ZAMF.) [fr.].
'ESTRADĂ (pi.-de) sf. Podeală ridicată într’o 

odaie, într’o sală, ceva mai sus declt duşumeaua.

Fig. i999> Estradă.

Fig. 3000. Eşafod.

şi pe care se aşază scaune, o masă, etc., în 
vederea unei ceremonii 
(d 1999): Împrejurul iul 
clntă o numeroasă orchestră, 
aşezată... pe o Înălţată ou 
scară (odob.i [fr.].

•ESTUAR (pi.-are) sn.
• Mic golf care se află i 
pe porţiunea din cursul j 
unui fluviu, Aproape de' 
gura lui, unde creşte 
apa de pe urma fluxu
lui [fr.]. .

•EŞAFOD (pi.-oade) sn. Podeală ridicată^ca o 
schelă pentru expunerea sau exe
cutarea criminalilor (jj| 2000) [fr.].
•EŞAFODAJ (pi.-aje) sn. ® sfift 

Schelă II @ © Pregătiri, prepa
rative; îngrămădire de raţiona
mente zadarnice ţ ® © Temelie 
[fr.].
•EŞARFĂ (pi.-pe) Sf. ©

Lentă’H © Bandaj, legă
tură atîmată de gît pen
tru a susţine un braţ bol
nav H ® Făşie lungă de 
stofă pe care femeile o 
poartă în jurul gîtului [fr. 
e c h a r p el.
'EŞEC (pi.-eonrl) sn. Ne- 

izbîndă, neizbutire; înfrîngere [fr. ăchec].
EŞI... = lEŞţ...

•ŞTA sm. a> Numele literei a şaptea a alfabe
tului grecesc {■/]) [gr.].

ETAC wm- iatac.
•ETAJ (pi.-aje) sn. !IÎ1S Cat [fr.].
'ETAJERĂ (pi.-re) sf. Mobilă compusă din tă

bliţe sau rafturi suprapuse (d 2001): 
tntr’nn colt o * cn cărţi, la mljloo o masă 
ovală (VLAH.) [fr.].

•ETALA (-alez) 1. vb. tr. © V 
A expune (la galantar) mărfuri 
spre vinzare H @ ® A arăta cu 
mare fală, a face paradă: a-şi — şti
inţa, Inznl.

2. vb. refl. A se arăta, a se des- 
fă^ura, a se Întinde cu fală: se eta- 
lează marele bazar de forme goale şl pom
poase (VLAH.) [fr.].

•ETALAJ (pi.-aje) sn. © V Ex
punere de mărfuri spre vinzare f 
® V Marfa expusă spre vinzare; 
galantar t ® ® Ori-ce lucru pe ca- 
re-1 arată cineva cu fală, cu care face paradă 
[fr.].
•ETALON (pi.-oane) sn. © Armăsar ele repro- 

sucere K ® Modelul măsurilor şi greutăţilor au
torizate t ® 15 Instrument sau aparat tip după 
care se construesc altele asemenea [fr.].
'ETAMBOU (pi.-onrl) sn. ^ Grinda de iemn 

sau de fier'pe partea dinapoi '
(pupa) unei corăbii, pe care e 
înţepenită cîrma (d 2002) [fr. 
ăta mb o t].
•ETAMBREU sbst. 3, © Des-

ESC-
ETC

Fig. 2001. 
Etajeră

chizătura de pe puntea unui _'
vas prin care trece catartul 1 ®
Deschizătura prin care trece cîr- 
ma [fr. et ambrai].
'ETAMINĂ (pi.-ne) sf. m Ţe

sătură uşoară, pînză foarte ra- Fig. 3002.Etambou. 
ră [fr.].

•etapă (pi.-pe) sf. H Popas, locul unde o 
trupă în marş se opreşte spre a petrece noaptea 
[fr.].
•ETATE s/. Vlrstă [lat. aetatem].
•ETATIZA (-izez) vb. fr. © A face să fie admi

nistrat de Stat H © S A acorda unei şcoli par
ticulare aceleaşi prerogative de care se bucură
şcolile Statului [fr. 6 t a t „Stat”].___

ETC. precurtare din lat. bt oaeteha, şi cele
lalte, şi aşa mai departe.
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Fig. 2003. Eterâ.

ETE- Jtei interj. © = © Iată f ® Uită-te. 
p-pp 'ETER (pl.-ernri) sn. © 15 La cei vechi: regiune 
11 ■' superioară a atmosferei pe care o socoteau plină 

de un aer foarte curat, foarte dilatat şi capahii 
de a se aprinde U ® B La moderni; fluid ipo
tetic, foarte elastic care se bănueşte a fi răsplndit 
in spaţiu şi în interiorul corpurilor şi ale cărui 
ondulaţiuni ar produce fenomenele de lumină şi 
de căldură t ® ® ☆ Gerul, văzduhul ţ[ ® 
Lichid foarte volatil ce se, obţine prin distilarea 
unui acid amestecat cu alcool; — oui furie, lichid 
inflamabil, de miros plăcut, care produce aneste
zie: de petrol, esenţă uşoară de petrol [fr.l.

?TERA (pl.-re,
-rl) sf. Mo/d. U- 
nealtă de pescuit, un 
fel de vîrşă făcută 
din pînză de voloc 
întinsă pe cercuri 
de nuiele (iH 2003)
[rut. j a t e r].
'ETERIC adj. ©

15 Care e denatura eterului celor vechi H®'® 
Bolta ~ă, cerul, văzduhul 5 ® ® Foarte nobil, 
prea curat: au vrut să iacă cu orl-ce preţ o ^ eroină 
de roman sentimental (Car.i.

ETERIE S/. ev P. IST: mnltl din boieri... lăoaan 
parte din ■«' (I.-gh.) [ngr.].

ETERIST 1. adj. Ce ţine de eterie; dnpă 
mal multe conferinţe ţinute... de comitetul *■ (i.-gh.).

2. sm. Cel ce face parte din eterie, partizan al 
eteriei: eterlştll omoară ’n Iaşi pe toţi Turcii cari le oad 
In mină (vlah i .
'ETERN ţ. adj. ® Care n’a avut început şi 

nu va avea sfîrşit, vecinie.; Dumnezeu e H ® Care 
nu va avea sfîrşit, care va dura totdeauna: în 
ralu domneşte -^ul bine [Alecs.i ; cetatea ««ă. Roma.

2. ETBBNDL sm. Dumnezeu [lat.]. 
'ETERNITATE sf. © Durată care n’are nici 

început nici sfîrşit, vecinicie t ® Viaţa viitoare, 
cea fără de sfîrşit, vecie t ® ® Un timp foarte 
lung, veac:' 1 se păru o de ruşine maladivă (dlvr.) [fr.].
' ETERNIZ.A (-izez) 1. vb. ir. © A face să dureze 

fără sfîrşit: a-şl »• numele, gloria ® A lungi peste 
măsură, a tărăgăna: un proces, un războiu.

2. vb. refl. © A dura fără sfîrşit, a sta vecinie, 
a se perpetua; abuzurile se eternizează 5 ® FA 
nu mai pleca, a nu se mai mişca dmtr’un loc [fr.], 
'ETEROCLIT adj. Care se depărtează de re

galele artei; bizar, ridicui: o clădire ~ă [fr.].
'ETERODQX adj. ptâ Contrar dogmei Bise- 

ricei: părere [fr.].
'ETERODOXIE sf. Părere contrară dogmei 

Bisericei [fr.].
'ETEROGEN adj. © Care nu e de aceeaşi na

tură cu altul sau cu altceva: elementele .~e ale unul 
corp; trecerea animalului de la starea omogenă la o stare *ă 
ee face... pe diferenţierea organelor (vlah.) *1 © + Nu
mere «-e, numere compuse din întregi şi din frac
ţiuni t ® 15 Corp -», ale cărui părţi n’au toate 
aceleaşi proprietăţi fizice sau chimice f ® <2? 
substantiv-», substantiv neutru, acela care e de un 
gen la singular şi de ait gen la plural K ©
Boce -»e, roce ale căror părţi constitutive diferă 
între ele în ce priveşte natura şi aspectul lor Ş[ 
® ® Se zice despre o adunare ai cărei membri 
sînt divizaţi prin opiniuni contrare; care nu e de 
aceeaşi.natură intelectuală sau morală: consiliul 
e compus din elemente »e; o societate, o adunare -»ă
[fr.].
'ETEROGENEITATE sf. Calitatea a tot ce 

este eterogen [fr.].
'ETEROMAN sm., -*nA (pl.-ne) sf. Care are 

viţiul de a bea eter (sulfuric) [fr.].
'ETEROMANIE sf. Obiceiul, viţiul de a ab

sorbi eter [fr.].
'ETEROMQRF adj. Ale cărui părţi prezintă 

forme diferite': bureţii şl Intuzorllle se numesc animale 
<»e, pentrn că corpul lor are forme ou totul neregulate [fr.]. 
'ETIAJ (pl.-ale) sn. Nivelul cel liiăi scăzut al 

apelor unui rîu, unui fluviu [fr.].
'ETIC 1. adj. +++ Privitor la morală.

2. etioA sf. Ştiinţa moralei, partea filosofici 
care tratează despre morală [fr.].
•ETICHETA (-etez) vb. ir. A lipi 0 etichetă [fr. 

ătiqueterl.
'ETICHETA (pî.-to) sf. ® Bileţel, însemnare 

ce se pune sau se lipeşte pe un obiect, spre a i se 
indica natura, provenienţa, preţul, etc.: osul era
alb şl luoln, dar nu avea nici o -» lipită pe el (NEOR.) f ®
Ceremonial al Curţii 1f ® Forme ceremonioase, re- 
gule convenţionale de politeţă stabilite şi uzi
tate de particulari între ei: am găsit pretenţii şl eti- 
chete care mi-o tăiat deodată tot gustnl de petrecere (ALECS.)
[fr. â t i qu e 11 e].
'ETIIj (-iiuri) sn. a- Radical ipotetic (C2H5) 

compus din carbon şl hidrogen care există în 
alcoolul obicinuit şi într'un mare număr de com
puse organice [fr. ă t h y 1 e].
'ETILIC adj. a Se zice despre compuşii cari 

conţin radicalul etilului: alcool-» [fr.].
'ETILmA (pl.-ne) sf. a Hidrocarbură gazoasă 

ce există'în gazul de iluminat (G2H4) [fr.].
'ETIMOLOGIC adj. co ® Privitor la etimo

logie: ştiinţa'-»ă, ce ţine seamă de etimologie; 
ortografie »ă 5 ® Care dă etimologia cuvintelor; 
dicţionar » [fr.].
'ETIMOLOGICEŞTE adv. Ol In ce priveşte 

etimologia, după realele etimologiei [e t i m o - 
logic]. .
'ETIMOLOGIE sf. co © Ştiinţa privitoare la 

originea, deriva’rea şi compunerea cuvintelor t 
® Originea unui cuvînt t ® Partea gramaticii 
numită mai adesea „morfologie” [fr.].
'ETIMOLOGIST sm. 03 © învăţat care se 

ocupă cu cercetarea etimologiilor t ® Partizan 
al ortografiei etimologice [fr.].
'ETIOLOGIE sf. © A Studiu asupra cauzelor 

lucrurilor ® / Partea medicinei care tratează 
despre diferitele cauze ale boalelor [fr.].
'ETIOPIAN sm. 9 Locuitor sau originar din 

Etiopia [fr.].
'ETipPIC adj. Privitor la S Etiopia, ce ţine 

Etiopieni: scriere-»ă (iH 2004) [fr.].

^fion ; ■|riinJ'H ; : "AT KA'flih.C :
: ‘XflYl: <DAK: ‘PshJL: <DUn; ;

Y|Oo . YtA- s HPÎ^9d"J : PI*: TVii’l'rhT-A: 
KA : .PdîMl ; Ai^Orr ; HA«iA9® ;;

Fig. 2004. Scriere etiopică.

'ETMOţD ţ. adj. Os -», osul ciuruit care for
mează baz'a cr'ăniului, cavităţile nasului şi orbitele. 

2. sbst. Osul etmoid [fr.].
'ETNIC adj. 9 © Ce aparţine unei naţiuni sau 

unei rase: ceracter-» ţ] ® Cu care se numeşte lo
cuitorul unei ţări, unui ţinut, unei locaiităţi: 
nume -» [fr.].
'ETNOGRAF sm. învăţat care seJ.ocupă cu 

etnografia [fr.].
'ETNOGRAFIC adj. Privitor la etnografie [fr.]. 
'ETNOGRAFIE sf. Ştiinţa care se ocupă cu 

studierea şi des’crierea diferitelor popoare, din 
punctul de vedere al originilor, moravurilor şi 
credinţelor, felului lor de traiu, etc. [fr.].
'ETNOLOG, 'etnoloojst sm. Cel ce se ocupă 

de etnologie [fr.].
•ETNOLOGIC adj. Privi

tor la etnol'ogie [fr.].
'ETNOLOGţE s/. Ştiinţa 

care studiază formaţiunea ca
racterelor fizice ale raselor 0- 
meneşti [fr.].

'ETNOLOGIST •«- ETNO
LOG.

'ETOLOGIE sf. Studiul 
obiceiurilor şi'credinţelor unui 
popor [fr.].

Fif. 2005. Etravă. 'ETOPEE sf. 03 Pictura 
moravurilor şi pasiunilor omeneşti [fr.]. 
'ETRAVA (pî.-v«) sf. a. Totalitatea pieselor
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care alcătueso partea dinainte, botul unei corăbii 
m 2005) [fr. âtravej.
•ETRUSC P. IST.
•ETyvA (pl.-ve) sf. Aparat de desiniectare sau 

de sterilizare prin aburi (H] 2006) [fr.].
EU 1. pron. pers. sg. de persoana Intliu-, dat. 

mie, aton (proclitic sau enclitic) mi; ac. pe mine, 
aton mA, m’; — pl. noi, dat. nona, aton ne, nl; ac. 
pe noi, aton ne.

2. ţiUL sbst. +++ Persoana omenească, indivi- 
P ,-eC

Fig". 2006. Etuvă. P. Pompă pentru desînfectarea locală.—
R. Rezervor de apă. — L. Lada cu cărbuni. — C. Ca
zan. — Ţ. Ţeava care duce aburii în etuvă. — E. Etuvă.

— O. Obiecte de desînfectat.

dualitatea conştientă de ea însăşi, care e in ace
laşi timp subiectul şi obiectul gîndirii ei; o desâvir- 
elta curmale a îunctlunll organelor mă făcu să cred... că o 
secundă eul men nu m’a cunoscut (D..zamf.i ; întreaga lume 
exterioară... e numai atlta timp prezentă... cit timp e aci 
pe un oare-care ,,eu,, spre a o percepe (s.-aud.) [lat. e g 0; 
mihi; me; — nos; nobis].

* EUC ALIPT (US) sm. ♦ Mare^şi Irumosiar- 
bore din fam. mirtaceelor, 0- 
riginar din Australia, care 
■creşte pînă la 100 de m. înăl
ţime; are numeroase între
buinţări; frunzele lui sînt fo
losite în medicină, scoarţa 
lui serveşte la argăsitul piei
lor, iar lemnul lui, foarte tare, 
şi care rezistă putretacţiunii, 
serveşte la construcţiuni de 
poduri, de zăgazuri, de corăbii, 
etc. (Eucalyptus globulus) (iU 
2007) [fr.].

•EUGARISTIG adj. atS Pri
vitor la eucaristie [fr.].
•EUGARISTIE sf. în

Biserica catolică; cuminecă- -tură [fr.]. Fig. 0007. Eucaiiptus.
•EUDIOMETRU (pî.-tre) sn. B fi’ Instrument 

ce serveşte la analiza aerului atmosferic 
şi la sinteză, prin sclnteia electrică, a 
diverse corpuri gazoase 2008) [fr.].
•EUFEMISM (pî.-me) sn. Or Figură 

de retorică care consistă In îndulcirea 
expresiunii întrebuinţate de obiceiu 
pentru o noţiune urîtă, neplăcută, care 
ne umple de groază sau de scîrbă. Prin 

se dau diavolului numirile de Necu
ratul, Oel-dln-baltă, Aghiuţă, etc.,' duhuri
lor rele care, după credinţa poporului, 
produc ologeala, li se zice DInsele, Fru
moasele, Milostivele, Ale-sflnte, etc., diferi
telor erupţiuni pe corp; bube dulol, bilndă, 
epilepsiei, aboaia, alte-alea, etc. [fr.]. Fig. 2008.

'EUfeMISTIG adj. ar Ce ţine de Eudio- 
eufemism, întrebuinţat prin eufemism; metru, 
termen ~ [germ. euphemistisch].

•EtJFONIG adj. J ar Ce produce eufonie [fr.].
•EUFONţE sf. ® J Sunet plăcut ‘■l\ ® ar Care 

face pronunţarea mai lesnicioasă sau mai plăcută 
urechii [fr.].

•EUNUG sm. Om castrat care păzeşte un ha-
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rem: ştia din încercare olt pntueşte şl oredlnta *llor 
IFiL.) [fr.].
•EUREKAl = EVRTKA1
•EURITMIE sf. ® îîa Frumoasă proporţiune 

a unui monument de arhitectură ţ] ® «31 Ar
monie de compoziţie în pictură sau în sculptură t 
® J Perfecţiune de ritm a unei bucăţi muzicale 
[fr. eurythmie].
•EUROPEAN 1. adj. 9 Din Europa, pri

vitor la Europa.
2. sm., europeancA (pî.-ence) sf. Locuitor, lo

cuitoare din Europa.
•EUROPENIÎSG adj. = european; uliţele ora

şelor europeneşti, trase cu eloara, au multă monotonie şl 
obosesc vederea (NEOR.) .
•EUROPENEŞTE adv. 9 Ca Europenii, 

în felul Europenilor; e'a îmbrăcat»1 (negr.).
•EV [pl. evuri) sn. t ~ni mediu, una din marile di

viziuni ale timpurilor istoriei universale, de la că
derea imperiului de Occident (an. 475)pînă la cuce
rirea Constantinopolului de către Turci (an. 1453) 
[lat. aevus].
•EVAGUA (-cuez) vb. tr. ® Â înceta de a ocupa 

o ţară, un loc, a părăsi; trupele au evacuat localitatea; 
» o sală, o casă f ® A goli, a deşerta (pîntecele) 
[fr.].
•EVADA (-adez) vb. intr. A scăpa, a fugi, din în

chisoare [fr.].
•EVALUA (-uez) vb. tr. ® A preţui valoarea, 

a-şi da părerea asupra preţului cît face un lucru t 
® A fixa aproximativ o cantitate; durata lenome- 
nulul Iu evaluată la cinci minute [fr.].

* EV AN GELIAR, 'EVANGHELIAR (pi.-are) sn. 
Carte bisericească care cuprinde cele patru evan
ghelii, ce se citesc peste an în biserică, tetra(e)- 
vanghel [fr.].

* EV AN GELIG, 'EVANGHELIC adj. ® Privitor 
la evanghelie K ® Conform cu evanghelia; morală 
»ă ţj ® Privitor la, religiunea protestantă; capelă 
»ă; ministru» [fr.].
•EVANGELIST, 'EVANGHELIST sm. ftâ Fie-care 

din ceî patru apostoli (Matei, Marcu, Luca, loan)

ETR-
EVA

Fig*. 2009. EvaD^helis* 
tul Marcu (după Apos- 

toiul din a. 1683).
Fig. 2010. Evanghelis
tul Luca (după Apos

tolul din a. 16B3).

cari au scris evangheliile (Sj 2009, 2010)' [fr. şi 
vsl. < gr.].

EVANGHELIE Sf. «Ji ® Legea, învăţătura 
Mîntuitorului H ® Fie-care din cele patru cărţi 
în care se cuprinde viaţa şi învăţăturile lui Isus 
Hristos; Evanghelia iul Matelu ţ[ ® = EVANGELIAR; 
@; a-şl pune capul sănătos sub », a se băga Singur, 
nesilit de nimeni şi de nimic. In încurcături f ® 
Partea din evanghelie ce se citeşte la slujba di
vină 1f ® F ® înjurătură în care se pomeneşte 
de evanghelie: după patru ore de răcnete şl Înjurături... 
de sllnţl şl evanghelii... Intram In curtea poştlel (I.-gh.)
[vsl. < gr.].

• EVANTALIU (pî.-alll), 'EVANTAIU (pi.-alurl)



Fie. aoii
Evantaliu

EVA- sn, = APArATOABE ® (^] 2011): penele de struţ ale 
PYA evantaliu ou pl&selele de baga

(VLAH.); largi evantalurl cari se ’n- 
ohideau şl se desohldeau <6N.) [fr.
6 ven tail].
‘EVAPORA { -orez) 1. vb. tr.

■fi A preface un lichid In aburi.
2. vb. refl. ® A se preface în 

aburi H ® (J) A se risipi, a se pierde [fr.].
*EVAPOHAŢIUNE, EVAPORAŢI® sf. 15 Faptul 

de a (se) evapora,’ prefacerea unui lichid în aburi 
şi împraştierea lui în aer [fr.].

•EVAZIUNE, EVAZIE sf. Faptul de a evada, 
fuga pe sub ascuns, scăpare din închisoare [fr.].

•EVAZIV 1. adj. Ce servă a eluda, a evita, a o- 
coli; răHPuna ~, răspuns în doi peri.
^2. adv. răspundea şl mal mult prin gesturi (pil.) [fr.]. 
•EVENIMENT (pî.-te) sn. ® Tot ce se întîm- 

plă, Intlmplare: a stat aşa mult şl s'a gtndlt, * toarte 
rar In viaţa lui (vlah.) t ® Incident dramatic într’o 
lucrare literară [fr.].

•EVENTUAL adj: Intîmplător, ce poate să se 
întîmple sau nu; subordonat unei întîmplări 
nesigure: olauză, moştenire ; clştigurl *e. care nu 
sînt fixe şi regulate [fr.].

•EVENTUALITATE sf. ® Caracterul a tot 
ce este eventual II ’® Ceea ce poate să se întîm
ple, întîmplare viitoare, nesigură: eventualităţile 
unul războlu [fr.].
t EVGHENIGOS adj.Nobil,de originenobilă: pre- 

evgbenlcoşllor boieri şl cucoane I (NcOR.) [llgr. sij'f EW.y.oc 1. 
t EVGHENIE sf. Nobleţă: clnd mă gindeso la ev

ghenia lamlllel noastre, uite, tml vine ameţeală (Neor.) ; 
Evghenia noastră, titlu (obicinuit mai ales în epoca 
fanariotă) la adresa unei persoane nobile: creditorii 
Evgheniei noastre (ALECS.) [ngr. 
t EVGHENIEI (-isesc) vb. tr. A înnobila, a face 

nobil: pre cele varvare neamuri le cinsteşte şl le evghenl- 
seşte (CAUT.) [ngr. eSsu-fîviCu)]. 
t EVGHENIST adj. şi sm. Nobil: tinerele odrasle 

din tulpina *ă păşeau triumfal peste toate treptele Ierar
hiei (ALECS.); vino să te sărut, '.'Ul mamei (I.-gh.) [ngr. 
eâf cv4]ţ].

•EVICŢIUNE sf. rt Deposedare [fr.]. 
•EVIDENT adj. Vă(iit, ce se poate constata lim

pede şi fără greutate, ce nu mai e nevoie să fie 
dovedit, învederat: are dreptate, dreptate -.Hi şl absolută
(BR.-VN.) [fr.].

•EVIDENŢĂ sf. ® Caracterul a tot ce este evi
dent; învederarea unui adevăr care nu mai are 
nevoie să fie dovedit t ® a pune in a scoate la 
iveală, a arăta în mod învederat, a face ca un 
lucru să fie văzut de toţi, să atragă luarea aminte 
a tuturor; a se pune In a se arăta cu Lntenţiunea 
de a fi remarcat, de a atrage luarea aminte a tu
turor; a fi In -*■, a fi aşezat astfel ca să fie băgat în 
seamă de toţi [fr.].

•EVIDENŢIA (-ţlez) vb. tr. şi refl. A (se) arăta 
in mod vădit [evidenţă].

•EVITA (-11) vb. tr. A ocoli pe cineva pe care nu 
voim să-i întîlnim, a se da în lături, a se feri de ci
neva sau de ceva neplăcut sau vătămător: ori de 
oile ori II Intllnesm, II evitam (I.-gh.) ; — o ceartă [fr.].

•EVITABIL adj. Ce se poate evita, de care te 
poţi feri m © inevitabil [fr.].

EVLAVIE sf. ® aâ Dragoste de Dumnezeu ■ 
şi de cele sfinte, pietate, cuvioşie: ne simţeam oa 
Intr’o biserică, pătrunşi de un sentiment de (vlah.) ţ[ ® 
Pr. ext. Respect: Radu iul, ai cărui nume 11 pronunţă 
cu-v, e pentru el toată fericirea (br..vn.) [ngr. sbXizpeia].

EVLAVIOS odj. nâ Plin de evlavie, cuvios, 
pios, temător de Dumnezeu: că sint prea evlavioasă 
şl mă tem de Dumnezeu (pann).

•EVOCA (-oo) vb. tr. ® A face să apară duhurile 
sau sufletele morţilor prin vrăji sau cu ajutorul 
unor anumite formule H ® ® A aminti, a aduce 
aminte, a rechema în minte: Dar tn-mi evooi o lume 
’ntreagă De care... doruri mistice mă leagă (vlah.i [fr.< iat.]. 
•EVOCATQR sm. Cel ce are darul de a evoca 

[fr.].
•EVOLUA (-uez) vb. intr. ® s- A face evo- 

luţiuni {vorb. de o trupă, de un vas) H ® ® A

se desvolta treptat, a trece prin faze progresive 
[fr.].
•EVOLUŢIUNE, EVOLUŢIE sf.®H^ Manevră 

de trupe sau de vase care-şi schimbă poziţia după 
regule de tactică H ® ® Desvoltare treptată a 
unei idei, a unei ştiinţe, a unei arte, etc. [fr.].

EVHEESC adj. 9 Ce ţine de Evrei, privitor 
la Evrei. ’

EVHEEŞTE adv. • ® In felul Evreilor, ca 
Evreii H ’® In limba Evreilor [evreesc].

Evreu sm., EVREICĂ (pî.-ce) sf. • care profe
sează religiunea mozaică [gr. sPpiztoc].

•EVRIKAl exclamaţiune atribuită lui Archi- 
me’de (la descoperirea legii sale hidrostatice) ce 
însemnează: am descoperit"! am găsit! [gr. sBp-rjxa]. 
•EVUL-MEDIU 1^ EV.
•EX-, particulă ce precedă titulatura unei dem

nităţi sau funcţiuni, numirea unei ocupaţiuni, 
etc., spre a-i adăuga Înţelesul de ,,fost”, ,,vechîu” 
(s«- ţBIV): ez-mlnlstru [lat.].
*EX ABRUPTO loc. lat. Ot De-a dreptul, fără 

preambul, fără a'face vre-o introducere.
•EXACT adj. ® Care nu se abate cîtuşi de pu

ţin de la adevăr: socoteală ; adevărni ora —ă ţ| 
® Care nu se depărtează de loc de'model, întoc
mai la fel, fidel: copie-»ă; traducere •' @ Care 
face lucrurile la timpul hotărît, punctual: e tot- 
deaima — la Intllnlie •[ ® Ştiinţele —e, matematicile 
şi ştiinţele ce se întemeiază pe matematici [fr.].

•EXACTITATE sf. Calitatea a tot ce este 
exact; punctualitate, regularitate.

• EXAGŢIUNE sf. Faptul unui perceptor, unui 
administrator, etc. oare caută să stoarcă cît mai 
mulţi bani, peste ceea ce i se cuvine şi chiar cînd 
nu i se datorează nimic: Cnllmah era mazilit pentm 
multele ezacflnnl... cari... adusese poporul la desperare 
xi.-GH.) [fr.].

•EXAEDRU, HEXAEDRU adj. şi 
(pî.-dre) 'sn. A (Figură geometrică),), 
care are şase feţe (^B] 2012): cubul este'| 
un " rcgiUat [fr.].
•EX AEQUO loc. lat. ca Pe acelaşi 

picior de egalitate, în mod egal.
•EXAGERA ( -orez) vb. tr. ® A 

da lucrurilor’proporţiuni mai mari 
declt au în realitate, a mări peste măsură 1f ® A 
lăuda sau a defăima peste măsură [fr.].

•EXAGERAT adj. ® p. EXAGERA ţH © NEEXA- 
gerat 1f ® Care cuprinde o exageraţiune, care în
făţişează lucrurile mai mari decît sînt, care în-' 
trece orî-ce măsură: laude ; In momentele acestea, 
cele mal mici... lucruri capătă... o Imporţanţă <vlah.). 

•EXAGERATOR sm. Cel ce exagerează [fr.]. 
•EXAGERAŢIUNE, EXAGERAŢI®, EXAGERARE 

sf. Faptul de a exagera; re
zultatul acestei acţiuni; defăimare 
sau laudă peste măsură [fr.].

•EXAGON, HEXAGON (pl.-oane) | 
sn. A Ori-ce poligon cu şase laturi | 
şi şase unghiuri (jgj 2013) [fr.].

•EXAGONAL, HEXAGONAL adj.
A ® In formă de (h)exagon f ®
Care are drept bază un (hjexagon: 
piramidă ~ă (jB] 2014) [fr,].

•EXALA (-al) 1. vb. tr.
A scoate aburi, arăspîndiun 
miros: băuile exală aburi deşi.

2. vb. refl. A ieşi aburi, a se 
răsplndi un miros: de pe pagi
nile acestei... eărfl slm(l că se exală 
un miros particular de. vechime
(VLAH.) [fr. exhaier].
•EXALAŢIUNE, EXALAU® 

sf. ® Faptul de a (se) exala 
t ® Abureală, miros [fr.].

•EXALTA (-alt, tC -altez)
1. vb. tr.® A ridica în slăvi, a i,- .©■ 2014■ .
lăuda peste măsură 1f ® ® lramida exagona •
A aprinde, a înflăcăra, a entuziasma: ~ spiritele.

2. vb. refl. A se aprinde, a se înflăcăra, a se en
tuziasma: închipuirea se exaltă şl reohlamă trecutul stră
lucit (ALECS.) [fr.].

Fig. 2013.
Exaedru.

Iljljll
Fig. aoi3, 
Exagon.
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* EXALTARE •«- EXALT ATUJNE.
•EXALTAT 1. adj. ® p. EXAI/T4 1[ ® ® En

tuziasmat, tnflăc&rat, aprins peste măsură.
2. sm.: E nn ‘v.

• EXALT AŢiy NE, EXALT ATIE, EXALTARE sf. 
® Faptul de a‘(se) exaltai) ® Glorificare, 
slăvire D ® Aprindere a minţii, stare de spirit 
Înflăcărată în mod neobicinuit 1) ® j? Exces de 
activitate a unui organ [fr.].

•EXAMEN (pl.-ene) STi. ® Cercetare 1) ® # 
Probă la care e supus un candidat spre a se con
stata ce cunoştinţe are: a da <«'; a a apune nani ; 
a trece un —'; Şl ’n trei luni ca ’noredintaie c& dau ^ cu 
el (PANN) [fr.].

'EXAMINA (-inez) vb. ir. ® A observa, a cer
ceta cu luare aminte, a privi cu băgare de seamă 1[ 
® » A supune unui examen, a pune întrebări 
unui candidat spre a constata ce ştie [fr.].
•EXAMINATOR, EXAMINATOARE adj. şi sm. f. 
t Care examinează: profesor examinator; cind on 
guguman susţine c& n’al dreptate şl olud acel guguman tl-e 
examinator, Incblde gura şl taol (Dlvr.) [fr.].
•EXANTEMA (pi.-mo) sf., EXANTEM (pi.-eme) 

sn. f Boală' de piele caracterizată printr’o roşeaţă 
a pielii, care dispare sub presiunea degetului, şi 
care nu e însoţită de spuzeală [fr.].
•EXANTEMATIC adj. / Care e însoţit de 

exantemă: tiloa'~ [fr.].
•EXARCAT, exarhat (pi.-ate) sn. ® Terito

riul guvernat de un exarh ţf ® Demnitatea de 
exarh [fr.].

EXARH sm. ® t Locţiitor al împăraţilor 
din Constantinopol, care guverna provinciile din 
Apus şi-şi avea reşedinţa la Ravena (567—752) 1f 
® t Locţiitor al împăratului însărcinat să gu
verneze Africa D ® aâ ~ui plaiurilor, unul din titlurile 
pe oare le purta Mitropolitul primat [gr. e^/pXoţ].
•EXASPERA (-orez) vb. ir. A întărită peste mă

sură, a scoate din răbdări: scena dlu urmă cu bărbatu- 
sdu o revolta, o exaspera (D.-ZAMF.) [fr.].
•EXASPERANT adj. Care exasperează, care 

te scoate din răbdări: la ei versul se urzea Încet... cu o 
tortură de minte, adesea (VLAH.) [fr.].
•EXASPERAŢIUNE, EXASPERARE sf. Faptul 

de a exaspera," întărîtare peste măsură, scoa
tere din răbdări [fr.].
•EX GATHEDRA loc. lai. ® 3^ De pe scaunul 

Sfîntului Petru: papa vorbeşte olud face o declaraţlune 
cate va tl socotită ca dogmă H ® (F) xo într’un ton ma
gistral şi deciziv.

•EXCEDE (-ced) vb. ir. rt A trece peste [fr.].
•EXCEDENT (pî.-te) sn.. V Sumă, număr ce 

întrece ceea ce se cerea să fie, prisos: ~ buagotar; 
de Încasări [fr.].

•EXCELA (-eiez) vb. inir. A întrece pe ceilalţi, 
a fi mai presus, a fi superior prin meritul, prin 
însuşirile sale [fr.].
•EXCELENT adj. Foarte bun, minunat: un 

vin-' [fr.].
'EXCELENŢA (pJ.-te) sf. ® Calitate desăvlr- 

sită, mai p’resus de ori-ce D ® Prin loc. adv. 
In cel mai înalt grad 1[ ® Titlu ce se dă amba
sadorilor, miniştrilor [fr.].
•EXCENTRIC 1. adj. ® h 

Se zice de două cercuri conţinute 
unul într’iiltul, dar care n’au 
acelaşi centru (il|2015) 1)11 ©
CONCENTRIC H ® Care e departe 
de centru, mărginaş: cartier ~ 1[
® ® De un caracter ciudat, 
original: un om \ prin ochii Iul 
scăpărasa o Inspiraţie »ă.

2. sm. Om cu apucături 
bizare, originale.

3. sbsi. TT” Organ de maşină oare transformă 
o mişcare circulară continuă într’o mişcare li
neară alternativă [fr.].
•EXGENTRICITA.TE sf. ® ☆ -u orbitei unei pla

nete, distanţa de la centrul orbitei pînă la unul din 
focare D ® A Raportul intre lungimea distanţei 
focale şi lungimea axei meui într’o elipsă 
(w ELIPSA) 1) ® Starea unui punct, unui loc de-

Fig. 2015.
Cercun

excentrice

părtat de centrul unei localităţi: mahalalelor D
® ® Ciudăţenie, originalitate a caracterului, a- 
pucăturile [fr.].

•EXCEPTA (-tez) vb. ir. A lăsa afară, a nu so
coti, a scoate din număr, a nu ţine seamă: dacă 
vom exoepta vre-o două, trei judeţe dlu Moldova, agricultura 
nu... a Ieşit tuoă din starea primitivă (I.-oh.) [fr.].

•EXCEPŢIONAL adj. ® Care formează o 
excepţie D ® Extraordinar: talent'»’ [fr.].
•EXCEPŢIUNE, sf. EXCEPŢIE ® Faptul de a 

excepta If @ Abatere de la regula generală, deo
sebire de ceea ce se întîmplă de obiceiu: nu e regulă 
fără 1f ® rt Mijloc întrebuinţat de apărare prin 
care tinde sau să se amîie procesul sau să critice 
forma sub care a fost intentată acţiunea [fr.].
•EXCES (pL-ese) gn. ® Ceea ce trece peste măsu

ra obicinuită: viata Inl Emlnesou, adlno adrunolnătă de nu 
lung ■»' de muncă şl de suferinţe ivlah.) de putere,
greşala unui funcţionar care face ceea ce atribu- 
ţiunile lui nu-i permit să facă i ® Necumpă- 
tare: facede băuturi spirtoase 1) ® pi. Violenţe, 
maltratări [fr.].

•EXCESIV adj. Ce trece peste măsura obici
nuită şi cuviincioasă [fr.].
•EXCITA (-it) 1. vb. ir. ® A îndemna, a îm

boldi, a da ghies: -»• pe cineva la muncă t ® A îm
bărbăta, a încuraja, a însufleţi: ■«' curajul cuiva 1f 
® A aţîţa, a întărîta, a asmuţi 11 ® A provoca, 
a face să se nască, a pricinui: risni, mlia D ®
A produce o excitare: cafeaua l-a excitat prea mult.

2. vb. refl. A se întărîta; a se Însufleţi [fr.].
•EXCITABIL adj. Ce poate ti excitat: tempe

rament'»' 1fl(‘ (c) neexcitabil [fr.].
"EXCITANT adj. şi (pL- te) sn. f (Medica

ment) care" excită, însufleţeşte, aţîţător (vorb. de 
organele vitale): cafeaua e un'»’ [fr.].
•EXCITARE sf. ® Faptul de a (se) excita, 

îmboldire, "aţîţare, însufleţire 1f ® j? Stare de 
activitate mai mare a unui organ sau a tuturor 
organelor.
•EXCITATOR 1. adj. şl 

sm. Care excită.
2. (pî.-toare) sn. Ji Instru-' 

ment metalic cu care se des
carcă un aparat electric, fără a 
simţi vre-o sguduire (H 2016)
[fr.].
•EXCLAMA (-am) vb. ir. A 

scoate exclamaţii [fr.]. Fig. 2016. Excitntor.
•EXCLAMATIV adj. OJ Care exprimă o ex

clamaţie: propozlţlune .»A [fr.].
•EXGLAMAŢIUNE, EXCLAMAŢIE sf. ® Stri

găt de bucurie, de mirare, de indignare, etc.: 
In larma aceasta... de exclamaţii, care-mi dau uneori Im
presia că mă găsesc Intr’o casă de nebuni ivlah.i 1) ® 27 
Panot de'»') semnul de punctuaţiei întrebuinţat 
după o exclamaţie sau la sfîrşitul unei propozi- 
ţiuni exclamative [fr.].

•EXCLUDE (-ud) vb. Ir. ® A da afară dintr'o 
adunare, dintr’o societate, etc. 1f ® A nu primi, 
a scoate, a depărta pe cineva de a lua parte la
ceva: colegul meu a fost exclus din examen (VLAh.) D ® A 
fi incompatibil, a nu se potrivi cu: calitatea de ad
vocat nu exclude pe aceea de profesor [lat.].

• EXCLUZIV 1. adj. ® Care are puterea de a 
exclude D ®" Care aparţine numai unei persoane 
sau unei anumite categorii de persoane: dreptul de 
a grafia e privilegiul.»' al suveranului f ® Care admite 
numai felul său de a vedeaşi respinge pe al altora.

2. adv. ® Numai şi numai: sala era rezervată'»’ 
membrilor societăţii t ® Fără a se socotl, în afară de: 
cursurile tin plnă la 1 Iunie.»’ [fr.].

■EXGLUZIVISM sbsi. Spirit excluziv [fr.].
• EXCLUZIViST sm. Persoană cu spirit ex

cluziv [fr.].
"EXCOMUNICA (-I0) vb. ir. -râ A afurisi [lat.].
• EXCOMUNICARE sf. aâ Faptul de a exco

munica, afurisi're, afurisenie.
'EXCREMENT (pi.-te) sn. Tot ce iese în mod 

firesc din corpul omului sau animalelor, scîrnă, 
baligă [fr.].

'EXCRESCENŢA (pi.-te) sf. ® / Crescătură,

EXA-
EXC
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EXC- umflătura, cucuiu ce se formează pe o parte
EXI oare-care a corpului la om sau la animale 1 (D ♦ 

Crescătură ce se formează pe tulpina unui copac, 
unei plante [fr.].

'EXCRETORIU adj. 0 Care servă la excre- 
ţjune: ilande excretorll [fr.].

•EXGREŢIUNE sf. ® Scoaterea afară a ma
teriilor netrebuincioase din unele organe ale cor
pului omului sau animalelor: saiivei 1f ® Ma
teria scoasă din aceste organe [fr.].
OEXCROC... = BSOROO...
*EXGtrftsiONIST sm. Gel ce face o excursie

[fr.].
•EXGURSrUNE, ‘EXOPBSIE sf. ® Plimbare sau 

călătorie de scurtă durată făcută In împrejurimi 
sau Intr’un ţinut nu prea depărtat 1f ® ® Digre
siune [fr.].

*EXECRA (-crez) vb. tr. A uri, a scîrbi, a-i 
fi scîrbă de cineva sau de ceva [fr.].

‘EXEGRABIL. adj. Scîrbos, de care ţi-e scîrbă, 
foarte rău [fr.].

•EXECUTA (-ut) 1. vb. tr. ® A pune în lucrare, 
a îndeplini, a aduce la îndeplinire, a împlini: 
* un proiect; porunca cuiva ţf ® © A face după 

un plan, după un model: ~ un monument ţ[ 
® J A clnta: o bucată de muzică ţ[ ® >i( ma
nevre, a face manevre K ® rt A face o poprire pe 
averea unui datornic spre a o vinde prin autori
tatea judecătorească ţ[ ® A aduce la Îndeplini
re osînda la moarte (împuşcarea, spînzurarea, 
etc.) pronunţată de autoritatea judiciară: crimi
nalul a toat'ezecntat In zori de zl.

2. vb. refl. A se supune, a primi să facă un lucru 
ce este împotriva voinţei sau intereselor sale [fr.].
•EXECUTĂRII, adj. Ce se poate executa, 

uşor de îndeplinit ţfH © Nţ)executabil [fr.].
•EXECUTANT sm. J Muzicant care-şi exe

cută partea sa dintr’un concert [fr.].
•E3CECUTIV adj. Care face să se execute le

gile ; puterea ~ă, aceea dintre puterile publice care 
e Însărcinată să aducă legile la îndeplinire: pu
terea ~ă trebue să Ile separată de puterea legislativă
[fr.].
•EXECUTOR sm. ® Gel ce execută, ce aduce 

la îndeplinire’ ţ[ ® rt ~ testamentar, acela pe care 
testatorul l-a însărcinat să aducă la Îndeplinire 
clauzele testamentului său [fr.].
•EXECUTORIU 1. adj. rt Care trebue pus 

în execuţie; care dă puterea de a procede la o 
execuţie judiciară: sentinţă ezeontorle.

2. sbst. Actul, sentinţa prin care ni se dă dreptul 
de a sili pe cineva la plata cheltuelilor după for
mele judecătoreşti [fr.].

• EXECUŢiyNE, •execuţie sf. ® Punere în 
lucrare, săvlrşire, îndeplinire, împlinire: ~a unui 
proiect; apune In —, a aduce la îndeplinire ţ® © Lu
crare după un plan, după un model; —a unui mo
nument 1[ ® J C în tare: unei bucăţi de muzică ţ[
® Silirea, prin soldaţi trimişi la domiciliu, 
să-şi îndeplinească o datorie; ii duceau prin sate, pe la 
oamenii carl trăgănaa ou plata birului... şl asta se chema a 
trlmete catane la execuţie (grig.) ; a sta a Sta pe lîngă. 
cineva, pe capul cuiva, stăruind să facă ceva 
contra voinţei sale: Mazentlan veni execuţie pe capul 
Iul şl-1 luă viind, nevilnd la dlnsul (D.-zamf.) ţi ® t1!
Poprirea averii unui datornic spre a o vinde 
prin autoritatea judecătorească t ® Pierzare, 
omorirea unui osîndit (prin împuşcare, spînzu- 
rare, etc.); ~ militară, pedeapsă cu moarte ce se 
aplică unui soldat; pluton de plutonul însărcinat 
cu împuşcarea unui osîndit: şetui plutonului de 
execuţie... a vint... să-l lege la ochi Înainte de împuşcata 
(BR..VN.1 [fr.].
•EXEGţlT sm. O? învăţat care se ocupă cu exe

geza [fr.].
•EXEGETIC adj.Qj Gare servă să explice, să in

terpreteze, să tălmăcească: comentai.»; metodă 
aceea care procedează prin interpretarea texte
lor [fr.].
•exegeza (pi.-ze) sf. ® CD Expllcaţiune gra

maticală şi cuvînt cu cuvînt a unui text, a unui 
pasagiu 1[ ® sA Interpretare gramaticală şi isto

rică a Bibliei, (tîlcuire) ţi ® rt Explicarea le
gilor şi textelor de drept: exegeza Ooduiui [fr.].
•EXEMPLAR 1. adj. ® Gare poate servi de 

pildă: puitaie .Lă ţ[ ® Gare poate îngrozi ca exem
plu : pedeapsă »ă.

2. (pl.-aie) sn. ® Model de urmat ţf ® Pie-care 
obiect asemenea obţinut prin tipar, gravură, etc.: 
dlcţlonaiul s'a tlpăilt In zece mll de »e ţ[ ® Animal, ve
getal, etc. păstrat într’o colecţiune de istorie na
turală [fr.].
•EXEMPLIFICA {-iio) 'vb. tr. A demonstra cu 

exemple [it.].
•EXEMPLU (pî.-pie) sn. ® Pildă, ceea ce poate 

fi imitat ca model: urmaţi aexemplele bune şl vă teiltl 
de cele iele; a lua», a urma pilda, a se conforma 
cu t @ A da »i, a face cel dintîiu un lucru ÎI ® 
Lucru de la care se poate trage o învăţătură; 
persoană ale cărei fapte pot servi ca învăţătură ţ[ 
® Lucru la fel cu alt lucru despre care se vorbeşte; 
lăiă », fără pereche, fără seamăn H ® Model de 
scriere, izvod: » de sciine ciiiucă t ® A? Text ci
tat spre a sprijini o regulă de gramatică, între
buinţarea sau înţelesul unui cuvînt, unei expre-
siuni: tn acest dicţionar, lelniltele Intelesnil ale cuvln- 
teloi slnt sprijinite pe exemple luate din autori ţ[ ® De », 
loc. adv. De pildă, bună-oară, dînd exemplul 
următor, ca pildă [fr.].

•EXEQUATUR sbst. £# Autorizaţie dată unui 
consul sau ori-cărui agent străin de a-şi exercita 
funcţiunile în ţara în care e acreditat [lat.].
•EXERCITA (-itez) 1. vb. tr. ® A deprinde, 

a pregăti, a învăţa, a instrui: a-şi». corpul;» sol
daţii t ® A se îndeletnici cu, a practica: » o me- 
seile 11 ® A întrebuinţa: a-şl». talentele, elocuenta ţ] 
® A valorifica; a-şl» dreptul, drepturile H ® A 
produce: » o acţiune, o Intluentă II ® » un drept, a 
lucra în virtutea unui drept.

2. vb. refl. A se deprinde, a se pregăti, a se în
văţa, a se instrui [lat.].
•EXERCIŢIU (pi.-tii) sn. ® Faptul de a (se) 

exercita, deprindere, pregătire: aceasta se învaţă după 
un lung H ® Deprinderea soldaţilor cu mî- 
nuirea armelor, cu diferite evoluţiuni, cu călăria, 
etc. 1[ ® Mişcări prin care se caută să se mlădieze 
COipul: exerciţii de gimnastică f ® Geea ce exercită 
mintea, facultăţile intelectuale: — de memorie H 
® gi Lucrare, temă dată şcolarului spre a se de
prinde să aplice regulele învăţate:»’ de caicul, do 
gramatică H ® J Bucată de muzică compusă anu
me pentru a familiariza pe executant cu unele 
dificultăţi ale cîntului sau instrumentului H ® 
îndeletnicire, practică: »i medicinal H ® Practi
care: »1 cultului H ® îndeplinirea unei funcţiuni: 
a ti in »ui lunctiunii ţf ® Valorificarea unui drept; 
»1 unul privilegiu f ® Period de un an în care se 
percep şi se întrebuinţează veniturile Statului: 
»1 anului 19S0; pr. ext.: In »1 unul an, în cursul 
unui an [fr.].

•EXERGA (pî.-ge) sf. d) ® Mic spaţiu rezervat 
pe o medalie pentru a pune o dată, o inscripţie 1[ 
® Data sau inscripţia însăşi [fr.].
•EXERSA (-sez) vb. tr. şi refl. ® = exercita H 

® J A face exerciţii de muzică: » la pian [fr.].
•EXIGENT adj. Gare nu se mulţumeşte cu 

puţin, pretenţios, nelngăduitor; piotesoiii nu sint 
destul de exigent! (I.-gh.) [fr.].
•exigenţa (pî.-te) sf. ® Firea, pretenţiu- 

nea celui exigent ţ[ ® pî. Trebuinţe, nevoi: nişte... 
Instltuţlunl ce nu mal corespund exigentelor moderne (Car.i 
[fr.].
•EXIGIBIL adj. Gare se cere a fi împlinit 

neapărat: o datorie »ă (I.-GH.) ţ[ţ[ © NEEXiaiBIL [fr.]..
*EXPi (pî.-iînri) sn. ® Surghiun, izgonire din 

ţara lui din ordinul guvernului ţ[ ® Starea acelui 
care se află în surghiun t ® Locul unde se retrage 
cel izgonit din ţara lui H ® Pr. ext. Ori-ce loc unde 
e_silit cineva să stea şi unde nu simte plăcere [fr.].

•EXILAl (-iiez) 1. vb. tr. ® A trimite în. exil, 
a surghiuni H ® Pr. ext. A îndepărta, a urgisi, 
pe cineva, a nu-i permite să mai dea ochi cu noi.

2. vb. refl. A se condamna la un exil voluntar; 
a se retrage departe de lume [fr.J.
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•EXILAT i- adj. p. exil*.
2. sm. Cel ce trăeşte în exil, surghiunit.

•EXISTA (-lat) vb. intr. ® A avea fiinţă, a 
fiinţa, a vieţui, a trăi H ® A fi, a se afla 1 ® A 
dăinui [fr.].
•EXISTENT adj. Care există, ce este acum, 

ce este în fiinţă: voeşte lăatumarea stării de lucrnil 
(i.-GH.) m © neexistent [fr.].

•existenţa (pî.-to) sf. ® starea a tot ce 
există; fiinţare K ® Viaţă,, traiu; ance o ~ mize
rabilă; abia lai Clatlgă ezlatenta ţ[ ® Stare sociaiă: 
are o Iramoasă » [fr.].
'EX-LIBRIS sbst. Foiţă, mai adesea cu un de-

Fig. 2017. Ex-libris.

sen simbolic, care se lipeşte pe scoarţa unei 
cărţi, spre a arăta pejposesorul ei sau biblioteca 
din care face parte (i®j 2017) [lat.].
•EXOD 1. sbst. aâ A doua carte a Pentateu- 

cului In care Molse povesteşte ieşirea Evreilor 
din Egipt.

2. (pî.-oduri) sn. ® Emigrarea unui popor | 
® O Partea, finală a unei tragedii greceşti care 
cuprinde desnodămîntul şi catastrofa [fr.].

EXOFLISI (-laesc) vb. tr. ® ţ A plăti tot, a 
a chita ţ ® F © A se scăpa de cineva, a-1 trimite 
să se plimbe: bate-ml In uşă clnd l-Il» pe Ciăcănel 
(CAR.) [ngr. viit. < e|oţ.X(u].
•EXOFTALMIE sf. f Ieşirea ochiului din or

bita sa [fr.].
•EXONERA (-erez) 1. 1)6. <T. A scăpa, a libera, 

de o sarcină, de o obligaţiune.
2. vb. refl. A se plăti de o datorie, a se libera de 

o obligaţiune: na este ezempln os nn proprietar să nn se 
exonereze In mal pn(ln de treizeci de ani (j.-gh.) [fr.]. 
t EXpPRIGĂ Sf. rt Ori-oe avere a femeii mări
tate, care nu e cuprinsă In zestre, parafernă:
toată averea mişcătoare san nemişcătoare clte are mnlerea 
alară din zestrea el, se.zloe (leg.-car.) [ngr. Iţmicpoixa].
•EXORBITANT adj. Peste măsură de mare, 

(prea) din cale afară: pretenţii ■~e; preţ •«' [gr.].
•EXORCISM (pl.-me) sn. ® Molitvă pentru 

gonirea dracilor şi a duhurilor rele ţ ® Vrajă, 
formulă de vrăjit [fr.].
•EXORCIST sm. Cel ce citeşte molitve pentru 

alungarea ciracilor [fr.].
•EXORCIZA (-Izez) vb. tr. ® A citi molitve 

pentru gonireâ dracilor şi duhurilor rele H ® A 
vrăji [fr.].
•EXQRD (pZ.-dnil), 'EXORDIU (pl.-dll) sn. ® 0} 

Partea de la început a unei cuvîntări, începutul 
unui discurs: bletnl sol a luat-o la Ingă roerlat, nltlnd şl 
eiord şl naratlnne (1.-gh.) t ® Pr. ext. început [fr.].
•EXOSMQZÂ (pî.-ze) sf. B 1^ ENDOSMQZA [fr.].
•fiXOTŞRIC adj. A Exterior, public; se zice 

despre doctrina, pe care filosofii antici o profesau 
In public, spre deosebire de doctrina lor secretă 
sau „ezoterică” [fr.].
‘EXOTŞRMIG adj. & Se zice despre o reac-

ţiune chimică care desvoltă căldură: arderea lămpii, £ )( |. 
a lemnelor, eto. sint reaotll '^e [fr.]. PVP

•EXOTIC adj. Din ţări străine: plante»^; acest tAr 
tip atrage fireşte atenţia de argns a celor tineri confraţi 
(CAR.) [fr.].

• EXPANSIBILITATE sf. fi Proprietate a 
gazelor sau aburilor de a ocupa un spaţiu din ce 
în ce mai mare [fr.].
•EXPANSIUNE sf. ® 19 Dilatarea unui corp 

Înzestrat cu expansibilitate t ® S5 ♦ Prelungi
rea unui organ: ~a nnel aponevroze ţ[ ® Acest or
gan însuşi prelungit U ® © Desvoltare, ■ întin
dere : ^a mişcării revoluţionare ţf ® ® Revărsare, 
destăinuire, comunicare a cugetărilor şi senti
mentelor sale: farmecnl nespus pe care-I simţi tn .wa ge
neroasă a propriei tale vieţi (vlah.) [fr.].

•EXPANSIV adj. ® B Care poate să (se) di
late: forţă ~ă; fluid ~ f ® © Care destăinueşte 
uşor tot ce are pe suflet, cu inima pe buze, comu
nicativ: Frlbolann, gros, vorbarlţ, ou toată Inmea 
(VLAH.) [fr.].
•EXPATRţA (-triez) 1. vb. tr. A Sili pe cineva 

să-şi părăsească patria.
2. vb. refl. A-şi părăsi patria, a pribegi [fr.]. 

•EXPECTATIVĂ (pl.-ve) sf. Aşteptare înte
meiată pe probabilităţi, pe făgădueli: a sta tn~; 
a avea expectativa anei moşteniri; era o politică cn totul 
de * (L-GH.) [fr.].
•EXPEDIA (-diez) vb. tr. ® A trimite, a face să 

plece, a porni la destinaţiune: o iadă cu drumni 
de fler; — nn enrler ţf ® A grăbi executarea unui 
lucru, a face în grabă, a căuta să sfîrşească cit 
mai de grabă: * o afacere, un proces ţ[ ® A se coto- 
rosi, a se desbăra: ~ pe un creditor 1[ ® V A face o 
copie conformă:un contract [fr.].

• EXPEDIIINT (pî.-to) sn. ® Mijloc de a o scoate 
la capăt, de a ieşi din încurcătură, tertip ţf ® pî.
Mijloace nepermise, blamabile, de a-şi procura 
bani: trăeşte din'^e [fr.].
'EXPEDITIV adj. Iute la treabă, care nu stă 

mult la gînduri [fr.].
'EXPEDITOR sm. V ® ® Cel ce expediază 

o marfă, o scrisoare, trimiţător ® Gel ce-şi ia 
însărcinarea să expedieze la destinaţie şi să se 
ocupe de primirea mărfurilor unui negustor [fr.; 
sensul ® după germ. S p e d i t e u r].
'EXPEDIŢIE tr EXPEDIŢIUNE.
'EXPEDiŢIONAR 1. sm. V Gel ce expediază 

pentru altul mărfuri cu poşta, cu drumul de fier, 
etc.

2. adj. iii Armată ~ă, oştire însărcinată cu o 
expediţie militară [fr.].

*EXPEDIŢiyNE, EXPEDIŢIE s/. ® V E5 Fap
tul de a expedia, trimitere de mărfuri, scrisori, etc. : 
expediţia scrisorilor f ® Grabă, terminare tn grabă: 
expediţia afaoerllor curente @ X Serie de operaţiuni 
militare împotriva unei ţări 9 ® a. Călătorie 
pe mare pentru a face (descoperiri, pentru a face 
o întreprindere sau pentru negoţ 9 ® rt Facerea 
unei copii de pe un act: unui contract [fr.].
t EXPEDUI (-nesc) vb. tr. = EXPEDIA: am expe- 

dult pe singurul meu tovarăş de călătorie (I.-gh.) .
•EXPERIENŢĂ (pî.-ţe) sf. ® încercare, fap

tul de a fi încercat: am făcut destui ou dlnsul, dar 
văd că nu e bun de nimio 9 ® Cunoaştere a lucrurilor 
după multă observaţiune şi practică: un medio 
fără <v; am căpătat destulă * in călătoriile mele 9 ® în
cercare de a vedea cum se petrece un lucru: de
fizică, de chimie [fr.].

•EXPERIMENT (pî.-te) sn. S: Experienţă ştiin
ţifică : de laborator [îat.].

•experimenta (-tez) vb. tr. 0 A verifica 
prin experienţă 9 ® A face să se producă un 
fenomen pentru a-1 studia ştiinţificeşte [fr.].

•EXPERIMENTAL adj. întemeiat pe expe
rienţă [fr.].

•EXPERIMENTAT adj. ® p. EXPERIMENTA 9
® i încercat, priceput, instruit prin experienţă:
un; medio 99 © NEEXPERIMENTAT.
•EXPERIMENTATOR şm. Persoană care 

face experienţe ştiinţifice [fr.]. 
•EXPERIMENTAŢiyNE, EXFERIMENTATIE sf.
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EXP- ® Faptul de a experimenta f ® Metodă prin 
c VD care se dobîndese cunoştinţe pozitive în mai toate 

ştiinţeie [ir.].
'EXPERT 1. adj. Care a devenit foarte pri

ceput, foarte dibaciu de pe urma experienţei.
2. sm. rt Persoană numită de un tribunal sau 

aleasă do părţile interesate spre a cerceta sau pre
ţui unele lucruri care reclamă cunoştinţe speciale, 
şi a face un raport asupra ior [fr.].
'EXPERTIZA (pl.-ze) sf. ® Cercetarea şi lucra

rea experţiior t ® Raportul făcut de experţi [fr.].
'EXPIA (-piez) vb. ir. = ISPAŞJ ® [fr.].
'EXPIATOR adj. şi sm. Care expiază, ispă

şitor [fr.].'
'EXPIAŢIUNE sf. Faptul de a expia, ispăşire 

[fr.].
'EXPIRA (-Ir) ţ. vb. ir. A da afară aerui care 

a intrat în piămîni.
2. vb. intr. ® A-şi da sufletul, a muri t ® A 

lua sfîrşit, a se sfîrşi: termenul expiră peste cinei zile ţ[ 
® CF; a înceta, a pieri, a dispărea [fr.].
'EXPIRARE, EXPIRAŢIUNE, EXPIRAŢIE Sf. ® 

Faptul de â expirai! ®(g) Gonirea din piămîni 
a aerului inspirat 1f ® rt Scadenţa unui termen: 
Ia .va contraotulnl: 11 ® Sfîrşit: la expirarea annlnl [fr.].
'EXPLETIV 1. adj. G? ® Se zice despre un 

cuvînt care se poate lăsa afară fără a schimba 
înţelesul propoziţiunii. Astfel în exemplele: sfi 
ml-l baţi mir; dn-m 1-te, ml e expletiv ţ ® Partl- 
ouia -vă, cuvinţel sau parte dintr’un cuvînt care 
se adaugă la un alt cuvînt fără a-i schimba în- 
ţelesui.

2. (pl.-ive) sn. Cuvînt expletiv, particulă ex- 
pletivă [fr.].
'EXPLICA (-io) 1. vb. ÎT. ® A lămuri, a desiuşi, 

ceea ce nu e destul de limpede ţ ® A arăta, a 
tace cunoscut cauza, motivul unui fapt care pare 
neînţeles: un fenomen; acum Iml explic purtarea Iul H
® V un autor, un text, a-1 tălmăci, a-1 traduce, dînd 
toate lămuririle spre a îi bine înţeles.

2. vb. refl. ® A-şi arăta gîndul, a face cuno
scut felul său de a vedea 1f ® A avea cu cineva 
o expiioaţie [fr.].
'EXPLICABIL adj. Ce poate fi expiicat KK 

© Nţ explicabil, inexplicabil [fr.].
'EXPLICATIV adj. Care servă să explice [fr.].
'EXPLICATOR adj. şi sm. Care explică [fr.].
'EXPLICAŢIUNE, EXPLICAŢIE, EXPLICARE sf. 

® Faptul de a’explicall ® Cuvinte prin 
care se lămureşte un lucru, care lucru poate ti 
înţeles, lămurire, desluşire 1 ® Lămurirea cau
zei, motivului unui lucru care pare neînţeles: va 
nnnl fenomen; aceasta e va purtării Iul v H ® G7 Traduce
rea unui autor însoţită de toate lămuririle necesare 
spre a fi înţeles f ® Lămurire, justificare ce se 
cere cuiva pentru nişte vorbe pe care le-a rostit 
şi care se pot interpreta ca o ofensă [fr.].
'EXPLICJT adj. şi adv. Lămurit, limpede, des

luşit: claijză, voinţă vă HH © NEEXPLICIT [fr.].
'EXPLOAT.fli (-tez) vb. tr. ® A trage un folos, 

a scoate profit de pe urma unui lucru prin culti
varea, prin lucrarea lui: v o moşie, o pădure, o mină; 
piatră de fler avem multă,... dar nu o exploatăm (i.-OH.) 1] 
® (F' A căuta să-i aducă cît mai mult folos, a şti 
să tragă foloase, a specula: tactica linguşitorilor cari 
exploatează Ignoranta şl patimile populare (i.-gh.) ; v curio
zitatea mulţimii H ® ® A stoarce, a trage cît mai 
mult folos în mod nedrept, profitînd de munca 
altuia: lucrătorii se pltng că-1 exploatează patronii [fr.].
'EXPLOATARE, EXPLOATATtUNE sf. ® Făp

tui de a exploata (o moşie, o pădure, o mină, 
etc.) t ® Lucrul exploatat 1[ ® Locul unde se 
exploatează II ® ® Folos excesiv şi nepermis 
ce se trage din munca altuia [fr.].
'EXPLOATATOR sm. ® Cel ce exploatează H 

® ® Gel ce trage foloase excesive şi nepermise din 
munca altuia; cel ce speculează ignoranţa, slăbi
ciunea, etc., altuia: îmbogăţirea repede şl greu de în
ţeles a cttorva vi politici (vlah.) [fr.].
'EXPLOATAŢIUNE s«- EXPLOATARE.
'EXPLODA (-odez) vb. intr. Sr A face explozie 

[lat. c xp 1 o'd e r e].

'EXPLORA (-orez) vb. <T. ® A cutreiera, a stră
bate locuri neumblate, a umbla încoace şi încolo, 
căutlnd să facă descoperiri: a explorat ţinuturile arc
tice H ® A cerceta cu privirea; a examina cu bă
gare de seamă [fr.].
'EXPLORATOR sm. • Gel ce cutreieră, străba

te locuri neumblate spre a face descoperiri geo
grafice, ştiinţifice [fr:]. r
'EXPLORAŢITJNE sf. ® • Faptul de a ex

plora o ţară H ®'Cercetare cu luare aminte [fr.].
'EXPLOZIBIL adj. & Care poate tace explozie

fii © NEEXPLOZIBIL [fr.].
'EXPLOZIUNE, EXPLOZIE sf. ®" fi- Izbucnire 

violentă şi sg'omotoasă a .unei materii ce se a- 
prinde şi sfărîmă totce-i stă în cale: va unei mine, 
unul cazan f ® ® Izbucnirea unei patimi, unei răs- 
coaie, unei boale, eto.: o v de minie [fr.].
'EXPLOZIV1 1. adj. ® Care are caracterul 

unei explozii f ® Ce poate face expiozie: ma
terii ve.

2. (pî.-ive) sn. Corp solid sau lichid care, sub 
diferite influenţe (izbire, ridicarea temperaturii, 
etc.) desvoită o mare cantiţate de gaze explozibile, 
din care rezultă efecte de' stărîmare, de asvîrlire 
la mari depărtări, etc. [fr.].

'EXPLOZIV2 adj. şi (pl.-ive) sn. O? Se zice des
pre acele consonante (p, b, d, t) la a căror rostire 
aerui iese din gură cu o mică explozie [germ.].
'EXPONENT sm. ± Literă sau cifră pusă la 

dreapta şi ceva mai sus a unei cantităţi numerice 
sau algebrice spre a arăta la ce putere e ridicată 
această cantitate. Ex.:a’‘; (a-t-b)3;!1; în aceste 
exemple, X, 3,,4 sînt exponenţi [germ.].
' exponenţiala (pi.-le) adj. şi sf. ± Se zice 

de o cantitate algebrică care are o necunoscuta 
ca exponent. Ex.: a1 [fr.].

'EXPORT (pi.-tuii) sn. V ® Faptul de a e x - 
porta.'f ® Produsele, mărfurile exportate.

'EXPORTA ţ-port) vb. tr. V A transporta în 
străinătate, spre a le vinde, produsele solului sau 
ale industriei naţionale: nenorocirea n’ar II c& expor
tăm prea puţin de al nostru, cl că Importăm prea mult 
(VLAH.) [fr.].
'EXPORTABIL adj. Ce poate fi exportat fH 

© NEEXPORTABIL [fr.].
'EXPORTATOR sm. V Cel ce exportă măr

furi, cel ce tace comerţul de export [fr.].
'EXPORTAŢnjNE sf. = EXPORT [fr.].
'EXPOZANT sân. Cel ce expune într’o expo- 

ziţiune produsele industriei sale, lucrări de artă, 
etc. [fr.].
'EXPOZIŢIţîNE, EXPOZIŢIE sf. ® Expunere, 

faptul de a expune f ® v de pictură, de sculptură, 
aşezarea într’un local a unui mare număr de ta
blouri sau de operă;de sculptură, ale unui sau mai 
multor artişti, spre a fi văzute de public f ® v u- 
niversaiă, accea în care figurează produsele tuturor 
ţărilor f ® Locul unde se face o expoziţie [fr.].

EXPRES1 1. adj. Hotărît, formal: ordin v.
2. adv.'O) în mod hotărît, forihal f ® într’a- 

dins, anume.
3. sm. Trimis însărcinat cu o misiune specială 

[fr.].
'EXPRES2 adj. şi (pî.-esurl) sn. j&n (Tren) v, se 

zice despre un tren cu mare iuţeală care se opreşte 
în drum numai la staţiunile importante, tren ac
celerat: Ungă peron aştepta an v gata de plecare (BR.-vh.) 
[fr. e X p r e s s < engl.].
'EXPRESnJNE, EXPRESIE sf. ® Faptul de a 

exprima f ® Mod de a-şi exprima gîndirea prin 
graiu sau In scris f ® Cuvîntul însuşi întrebuinţat, 
în acest scop: v nobilă, familiară, vulgară, trivială f' 
® Modul cum impresiunile de afară se zugrăvesc 
pe trăsăturile feţei noastre (H| 2018): ce iignră 
triată, ce ochi pierduţi şl ce expreele de linişte allşletoare
(VLAH.) f ® Abs. o anumită dispoziţie a trăsături
lor feţei care face ca sentimentele să se zugră
vească pe ea in caractere aparente: are un cap plin 
dev f ® oe fi Reprezentarea vie şi naturală a 
pasiunilor, atitudinilor, acţiunilor fiorilor pictate 
său sculptate: figurile acestui tablou au multă v f 
® Manifestare: adunarea deputaţilor ar trebui să fie va
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voinţei naţiunii H ® ± Formulă: Eipreainnea Inngimii 
oaionlnl este 2 nR ® + *- algebrici, reunire de 
termeni algebrici 1[ ® t Reducerea unei fracţiuni Ia 
cea mal simpli simplificarea unei fracţiuni prin 
cel mai mare comun divizor al celor doi termeni, 
aşa ca noua fracţie să fie ireductibilă [fr.].

EXPRESţV adj. ® Care exprimă bine ceea ce 
gindeşţe sau spune, plin de Înţeles ţf @ Plin de 
expresie: figurile lor^.:. compuneau un tablou demn 
de penelul unul mare artist <alecs.) tif © N^XPRESţV 
[fr.].
‘EXPRIMA (-Im) 1. 1)6. fr. ® A arăta prin 

glas, a reda prin cuvinte, a rosti, a spune; a-8i ~ 
gindirea t © A reprezenta prin scriere, prin desen 
sau muzică: acest poet, acest pictor exprimă bine pasiu
nile Ş[ © A manifesta, a face cunoscut: a-8i/~ du
rerea prin lacrimi; a-şi bucuria.

2. 1)6. refl. A-şi arăta gîndirea prin cuvinte:
s’a exprimat in termeni energici [fr.].
'EXPRIMABIL adj. Ce se poate exprima Iff ©
NţEXPRIMăBIL [fr.].

'EX-PROFESSO loc. adv. lat. Ga unul ce-şi 
Cunoaşte bine subiectul, 
care e de meserie: a trata
o chestiune f

* EXPROPRlA (-prlez) ii ^ 
i)6.fr.rtA deposeda pe ci- V 
neva de un loc, de o casă, 
plătindu-i o despăgubire, 
mai ales pentru cauză de 
utilitate publică [fr.].

•EXPROPRIERE sf. 
rt Faptul de a e’ x p r o - 
p ri a.

•EXPULSA (-nlsez) 1)6. 
iT. ® A izgoni, a alunga 
pe cineva dintr’o ţară, 
dintr’un loc unde era sta
bilit sau pe care-1 po
seda 1f ® ^ A goli, a de
şerta, a da afară [fr.].
•EXPULSARE sf.

Faptul de a expulza.
•EXPUNĂTOR sm. ®

Gel ce expune 1f ®
= EXP0Z4NT.
‘EXPyNE (-pun) 1.1)6, 

tr. ® A pune sub ochii 
tuturora, a aşeza astfel 
ca să fie văzut de public:
" mărfuri spre vlnzate Şf © Se 
zice despre artişti, agri
cultori, industriaşi, cari 
pun operele, produsele 
lor Sub ochii publicului, 
cari fac o expoziţie Ş] ©
A pune, a aşeza, a în
toarce într’o parte oare
care: ■*' Ia vtnt, la soare ţ]
® A pune în pericol, a 
primejdui: a-siviata 
© A pune în sîtuaţiunea 
de a Suferi, de a păţi ce
va: ~ să pată -o ruşine K © _ ,0. ____ __r.
A Supune la o acţiune: fetei: i. Bucuria,
la foc f ® A face cunos- suI. - 3- Tristeţea. - 4. 
cut, a explica: ~ o doctrină Suferinţa.- 5. Plînsul.-

A păr^i a aban- iJX.6-9: . I
dona, a lepăda în stradă: 10. Dispreţul.
^ Un ’copll.

Ş. 1)6. refl. ® A se arăta, a se pune în vederea 
tuturor, a se da în privelişte K ® A se pune în pri
mejdie, a-şi primejdui viaţa i ® A se aşeza astfel 
Incit să servească de ţintă: a se focului vrăjmaşului ţ[ 
® A se pune într’o situaţiune care poate să-i 
aducă neplăcere, în oare ar putea păţi ceva:
a seunul refuz; a se ~ b4 pată o ruşine [lat. e X p O -
n 6 r e].
•EXPyNERE sf. ® Faptul de a (se) expu

ne! ® Povestire, naraţiune: a făont o clară 
a faptelor ! © Explicaţiune: de motive; ■«a doc
trinei creştine f ® începutul unei lucrări literare

Expresiunile 
Rî*

în care se arată subiectul ce urmează a ii tratat; EXP- 
■«-EXFOZIŢIţlNE. PVT

•EXTATIC adj. ® Gauzat de extaz: transpor- t AI 
turi ~e ! ® îneîntat pînă la extaz, care produce 
un fel de extaz: admiraţia aproape de care 11 umpleau 
operele marilor maeştri (vlah.) [fr.].

•EXTAZ sbst., tf EXTAZA sf. ® Stare a spiri
tului care, absorbit în contemplarea lucrurilor 
divine, se desprinde de obiectele sensibile, rupînd 
aproape ori-ce contact al simţurilor cu ceea ce-1 
înconjoară: Tu, palidă ’n extazul tnduioşerll sfinte 
(VLAH.) ; Clnd sufletu-ml, noaptea, veghla In extază. Vedeam 
ca In vis pe-al meu Înger de pază (LMIN ) Ş| ® (D încîntare 
II © / Boală în care creerul, absorbit de o idee 
fixă, nu mai percepe sensaţiunile şi opreşte miş
cările voluntare [fr.].

•EXTAZIA (-azlez) 1)6. refl. A Cădea în extaz; 
a se minuna’, a ti cuprins de o admiraţiune fără
margini: ne extazlăm de priveliştea grandioasă a mării 
In neastlmpăr (VLAh.) [fr.].

• EXTEMPORAL (pî.-aie) sn. gi Lucrare scrisă 
dată şcolarilor de' făcut în clasă, în afară de ceîe 
ce se dau la epoci hotărîte [germ.].

•EXTENSIBIL adj. Ge se poate întinde 1111
© NEEXTENSJBIL [fr.].

•EXTENSIBILITATE Sf. însuşirea unui lu
cru de a se putea întinde [fr.].
•EXTENSIUNE sf. ® Faptul de a (se) întinde, 

întindere: aurul e susceptibil de o mare ; *a hota
relor t © £> Punerea unui membru în linie dreaptă 
cu altul: —a antebraţului ! © ^ Operaţie prin care 
se întinde un membru scurtat printr'o fractură 
sau luxaţie 11 ® Desvoltare, mărire, creştere:
/«'a unul privilegiu; autorităţii sale 1| © C!7 Lăr

girea înţeîesului unui cuvînt: cind zicem ,,o foaie 
de htrtie”, înţelesul propriu al onvlntulul ,,foaie" a primit 
o~ [fr.].

•EXTENSIV adj. ® Gare are proprietatea 
de a întinde, de a produce o extensiune: torta -~ă !
© ia Gare arată o extensiune: înţelesulai unui 
cuvint ! © ^ Cultură »ă, se zice despre cultura în 
care, prin faptul că se dispune de o întindere 
vastă de teren, nu e nevoie să se întrebuinţeze 
procedeele cele mai perfecţionate [fr.].

•EXTENSO (IN-) ww m-EXTENSO.
•EXTENSQR 1. adj. £> Gare serveşte să în

tindă : muşchii *1 ai braţului.
2. (pf.-oate) sn. Aparat de gimnastică pentru 

desvoltarea muscuîaturii [fr.J.
•EXTENUA (-nuez) 1)6. tr. şi refl. A (se) obosi 

peste măsură,'a (se) istovi [fr.].
•EXTENUARE sf. Faptul de a (se) exte

nua, istovir’e, oboseală peste măsură.
•EXTERIOR adj. 1. * ® Gare este în afară, 

care se petrece pe din afară: zidurile exterioare; 
cultul -»■ 11 © Gare priveşte ţările străine: comer
ţul

2. sbst. ® Geea ce se află pe dinafară, partea 
din afară: —ui unei clădiri 11 ® Ţările străine, 
străinătate: ştiri ain — K© înfăţişarea, îmbrăcă
mintea, portul unei persoane, aspectul unui lucru:
Judecind după —I Iul, pare a 11 un om sărac [fr.].

•EXTERIORIZA (-Izez) vb. tr. A pune în 
afară, a arăta în afară [fr.].
•EXTERITORIALITATE s/. O Dreptul care 

permite ambasadorilor şi miniştrilor plenipoten
ţiari de a trăi, în ţările în care sînt acreditaţi sub 
regimul legilor naţiunii pe care o reprezintă [fr.].

•EXTERMINA (-In) 1)6. tr. A pierde cu desă- 
vlrşire, a prăpădi, a nimici, a face să dispară:
— o rază [fr.].

•EXTERMINATQR adj. şi sm. Gare exter
mină [fr.].

• EXTERMINAŢiyNE sf. Faptul de a exter
mina, prăpădire, nimicire; războin de —, care are de 
scop şă nimicească un întreg popor [fr.].

*EXTţ!HN 1. adj.' ® Gare se află în afară: 
boală —ă 11 © Gare se întrebuinţează pe din afară:
medicament —11 © A w ALTERN ® 1f ® Pa
tologie —ă, care priveşte chirurgia, spre deosebire 
de patologia internă sau medicală ! © » Eiev(ă)
— (ă) = EXTERN 2 ® !! © intern.
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EXT- 2. sm., EXTţjBNA (pî.-ne) s/. V o Elev(ă) oare 
pyr) urmează cursurile făjă a dormi şi a mînca la 

şcoala (© INTERN) H ® Student(ă) în medicină care, 
In urma unui examen, a căpătat dreptul de a 
ajuta pe intern în funcţiunile sale la spital.

3. EXTERNE sf. pl. 0 Afacerile străine, rapor
turile unui Stat cu ţările străine: Ministrul, Ministe
rul de —, ministrul, ministerul Afacerilor străine, 
oare regulează raporturile cu ţările străine [fr.].
•EXTERNAT (pl.-ate) sn. » ® Şcoală în 

care se primesc numai elevi externi ţ[ @ Şcoală 
secundară de fete f ® Serviciul, calitatea de ex
tern la spital [fr.].
•EXTIRPA (-pez) vb. Ir. ® A smulge din rădă

cină, a desrădăcina t ® ® A distruge cu desă- 
vlrşire, a stîrpi [fr.].
•EXTIRPATOR (pl.-toare) sn. ^ Unealtă agri

colă, greblă mecanică, care serveşte la smulgerea 
din rădăcină a buruienilor [fr,].
•EXTRA1 prefix cu înţelesul de ,,în afară de, în 

afară din” [lat.].
•ţlXTRA2. adj. De calitate superioară: calea»': 

vin » [lat.].
•EXTRACT (pl.-te) sn. ® A Substanţă me

dicamentoasă compusă din toate materiile solu
bile în apă sau intr’un alt lichid, pe care le conţin 
unele părţi ale unui vegetal, precum sucuri, tul
pini, frunze, fructe, rădăcini, etc.: » de naiba, de 
opiu 1 ® Pasagiu; bucată scoasă dintr’o carte, 

. dintr’un registru, etc. H ©.«p1 Prescurtare, rezumat: 
aceasta e negreşit vr’un » lesnicios a sistemului său de În
văţătura (NEGR.) H ® Analiză, sumar, copie sumară 
sau parţială a unui act; » de uaştere, de căsătorie, de 
deces, copie legalizată a unui act de naştere, de 
căsătorie, de deces, după registrele stării civile 
[lat.].
•EXTRAGTOR(pl.-toare) sn. ^ Dispozitiv care 

scoate afară tubul cartuşului metalic dintr’o puşcă, 
mitralieră, etc., după descărcarea armei [fr.].

•EXTRACŢIUNE, EXTRACŢIE sf. ® Faptul de 
a extrage, scoatere: '»n unei măsele; »a sării, meta
lelor H ® Origine, oblrşie: e de o loasă » [fr.].
•EXTRĂDA (-ădez) vb. tr. © A preda pe un străin, 

vinovat de o crimă, guvernului ţării căreia-i apar
ţine şi care-1 reclamă [fr.].
•EXTRĂD.i^E sf. © Faptul de a extrăda:

»a unul relngiat politic.
•EXTRADOTAL adj. tfi Se zice de averea so

ţiei care nu e trecută în zestre [extra1 -t-do- 
t a 1].
•EXTRAFIN adj. De o calitate foarte fină [fr.]. 
•EXTRAGE (-ag) vb. tr. ® A scoate un lucru 

dintr’un loc, dintr’un corp în oare s’a format sau 
în care s’a introdus: » aurul dintr’o mină; » un glonţ H 
® â' A separa o substanţă de alta printr’o opera
ţiune chimică:'» alcoolul din vin;» zahărul din sleclă r
® A copia, a scoate un pasagiu, un articol dintr’o 
carte, dintr’un ziar, dintr’un registru 1f ® ± A 
căuta să afle, a găsi prin calcul: » rădăcina pătrată 
sau cubică a unul număr [fr. extraire, refăcut 
după trage].

•EXTRAJUDICIAR adj. rt Se zice despre un 
act ia care judecătorul nu ia parte (comanda
ment, somaţiune prin portărei, acte de notariat, 
etc.) sau despre actele privitoare la numirea unui 
tutore, la emancipare, etc. [fr.].

• EXTRAliEGAXi adj. rt In afară delege, neper- 
mis de lege: o măsură »ă [extra1 -f legal].

•EX’TRAORDINAR adj. ® Neobişnuit: o in- 
timpiare »ă; choitueiicheltueli neprevăzute, care 
se fac in afară de cele obicinuite; ambasador », acela 
pe care un guvern U trimite în anumite cazuri par
ticulare H ® Nepomenit, ne mai pomenit, puţin 
obicinuit, rar: un geniu » f ® Ciudat, bizar [fr.].
•EXTRA-FARLAMENTAR adj. © în afară de 

parlament; comisiune »ă, ai, cării membri nu lac 
toţi parte din parlament [fr.].

• EX’TRA-REGLEMENTAR adj. Care e în 
afară de regulament [fr.].

•EXTRAS 1. adj. p. EXTRAGE.

2. (pl.-ase) sn. = EXTRACT 
• EXTRA-STATUTAR adj. Care e în afară 

de statute [Ir.].
•EXTRA-TERES’TRU adj. Care e în afară de 

pămînt [fr.].
•EXTRA-URBAN adj. Care e afară din oraş 

[e X t r a1 - u r b a n].
•EXTRAVAGANT adj. şi sm. ® Ciudat, bi

zar H ® Care e contrar bunului simţ, dreptei ju
decăţi [fr.].

•extravaganţa (pl.-te) sf. Ciudăţenie; 
faptă extravagantă, năzdrăvănie, năzbîtie, ne
bunie [Ir.].
•EX’TREM 1. adj. ® Oare este tocmai la mar

gine, la celălalt capăt, la coadă: limită»* 1[ ® A- 
dînc: extrema bătrlnete t ® în gradul cel mai înalt, 
nemărginit: o bucurie »ă ţf ® Straşnic, riguros: 
clime »e, se zice despre climele prea reci sau prea 
calde n ® / Remediu», care se întrebuinţează 
cînd nu se mai vede altă scăpare pentru bolnav H 
® Care întrece ori-ce măsură, afară din cale, ne
cumpănit: e » In toate; partid», partid care între
buinţează mijloace violente; »a dreaptă, partid 
care împinge prea departe ideile conservatoare; 
»a stingă, partid care împinge prea departe ideile 

revoluţionare.
2. (pl.-me) sn. ® Cea din,urmă limită; la», la 

ultima limită, fără măsură sau rezervă t ® Ceea 
ce e contrar, opus: focul şi apa slnt cele donă»eţ[ ® pl. 
Cele două limite ale unui lucru care sînt una la un 
capăt şi cealaltă la alt capăt, şi prin urmare con
trare : »eie se ating, se întîmplă adesea ca lucruri 
opuse, caractere sau păreri contrare să se apro
pie unele de altele, să prezinte asemănări neaştep
tate t ® pl. ± Îatîiul şi ultimul termen al unei 
proporţii [fr.].

•EXTREMIS (-IN) sw- IN-EXTREMIS. 
•EXTREMITATE Sf. ® Marginea extremă, 

capăt, căpătîiu, coadă: extremităţile unei Unii; la 
cealaltă extremitate a străzii; vorb. de timp: Ia »a 
secolului al xxi-iea H ® pl. £) Membrele, în spec. 
mîinile şi picioarele, spre deosebire de trunchiu K 
® Mărime grozavă, enormitate, grozăvie: »a ne
norocirilor sale ţ[ ® Exces: a trece de la o » la alta •' 
® Starea cea mai rea, cea mai de nesuferit la 
care poate să ajungă cineva, ananghie, strîm- 
toare t ® Starea unui bolnav oare e aproape să 
moară, ultimele clipe ale vieţii t ® La», la ul
tima », cînd nu mai ştie ce să facă, în cea mai 
mare nevoie [fr.].

•EX’TRINSEC adj. ® Ce vine de afară, ce se 
află în afară: cauze »e ţ| ® valoarea »ă a unei monete, 
aceea pe care i-o atribue legea [fr. e x t r in
se q u e].
•EXUBERANT adj. Peste măsură de îm

belşugat, prea bogat: vegetaţie»*; a răsărit din toate 
părţile... o artă »ă care a uimit lumea (vlah.) ; stil », stil 
plin de exuberanţă [fr.].

•exuberanţa sf. ® îmbelşugare prea 
mare, prisos ce întrece dri-ce măsură: » de vegetaţie; 
se umple de această splendoare şl » de viată a naturii În
tinerite (VLAH.) 11 ® a? Defectul scriitorului care 
pierde ori-ce măsură, care nu ştie să se oprească:
» de Idei, de stil [fr.].

•EXULTA (-uit) vb. irdr. A nu mai putea de 
bucurie [fr.].

•EX-VQTO sn. Tablou sau obiect aşezat de 
către o persoană într’o biserică, ca urmare a 
unei făgăduinţe solemne: se atla o icoană făcătoare de 
minuni, pe care erau atlmate o mulţime de » (i.-OH.) [fr.].

•EZITA (-it) vb. intr. A sta nehotărît, a sta în 
cumpănă, a şovăi, a pregeta, a se codi [fr. ’ 
li 6 s î t 6 r].

•EZITARE, •EziTA’rrţrNE sf. Faptul de a e- 
z i t a, nehotărîre, şovăială: am văzut o ezitare, o 
luptă de o clipă, dat a primit (vlah.) [fr.].
•EZOFAG tw ESOFAG.
•EZOTERIC adj. +•+ Se zice despre o doctrină 

secretă pe care unii filosofi o împărtăşeau la cîţiva 
din discipolii lor [fr.].

472



Sec. XV

Bec. XV

t
Sec. XVI

f
Sec. XVIII

PARUL DIN CONSTANŢA

i
Fip-, 9019. Fa.

F sm. A şasea literă a alfabetului, a patra din 
seria consonantelor; purta In alfabetul cirilic nu
mele de „flrtă“ (<I>).

*FA sm. J ® A patra notă a gamei lui do H 
® Semnul care reprezintă a- 
ceasţănotă (Hi 2019) [it.].

FAM OFAi interj. © Stri
gătul cu care se chiamă o fe
meie sau o fată, corespun
zător lui m&i cu care se 
chiamă bărbaţii.

FA* imperat. pers. a 2-a sg. 
de la verbul a face [lat. fac].

'FABRICA (-10) vb. tr. TT” ® A lucra prin 
procedee mecanice Tf ® A pune să se fabrice, a 
ţinea o fabrică f ® ® A plăsmui, a născoci [fr.].
‘Fabrica (pi.-ioi) sf. stabiliment unde se 

fabrică, unde se lucrează diferite obiecte în can
tităţi mari: Prin aate, prin oraşe, pe la labriol, Cerşln- 
dn-şl loe de munod ivlah.) [fr.].

•FABRICANT sm., *FABM0ANTA {pl.-t») sf. ff" 
Persoană care fabrică sau pune să se fabrice [fr.].
•FABRICARE, • FABRIOAŢTţrNE, •fabricaţie s/.

® Faptul de a fabrica; arta de a,fabrica 
H ® Rezultatul acestei lucrări [fr.]. ."i
•FABUlA (pl.-le) sf. ® Apolog sau mică 

povestire (In proză sau în versuri) în care, pen
tru a da o lecţiune de morală, se pun în scenă ani
male sau chiar lucruri neînsufleţite cărora li se 
atribue acţiuni, sentimente şi graiu, 
întocmai ca la oameni 1f ® Legendă 
mitologică 1f ® Pr. ext. Povestire min
cinoasă, născocire, minciună [lat.].
•FABULIST sm. 4^ Autor de fabule 

[fr.].
•FABULOS adj. ® Născocit, scornit, 

plăsmuit: povestire fabnloasft ® &
Privitor la mitologie, ce ţine de legen
dele mitologice: se dan copiilor... nume din 
Istoria labnloasă şl lantazlstă a antichităţii 
(CAR.) I ® De necrezut, (le neînchipuit, 
exagerat: nn preţ; o avere labnloasă [fr.]. 
OFAcAlAu (pl.-laie) sn. Bucov. = (.SJ 
PAoAlet®.'

FAcAlEŢ (pî.-eţe) sn. ® Băţ rotund 
în formă de sul, uneori în formă de 
lopăţică, cu care se mestecă mămăliga, melesteu.

mestecău, culeşer (H| 2020): amestecă vorba ca/^nl 
mămăliga (pann) 1f ® Trans. J[ Băţ rotund CU care 
se îndeasă făina în saci la moară (pac.) [comp. 
ung. f a k a 1 â n].
OFAcALţ (-ăleso) vb. tr. ® X = FAcALUI ® ţ[ 
® Băn. Kţ A scoate cu polonicul găurit urda din 
zăr.
OFAcALITOARE sf. Băn. Kţ Polonic cu gă
vanul găurit cu care se scoate urda din zăi [f ă- 
c ă 1 i].

FAcAlui (-inesc) vb. fr. ® K A mesteca unele 
legume fierte (fasole, mazăre, cartofi, eto.), sdro- 
bindu-le cu lingura de lemn sau cu făcăleţul: după 
C8_l spoise p6 obraz on nn pumn do xnaz&re lăc&laltă (le'OH.) ^ 
® ® F A sdrobi, a speti, a deşela: mi-o sdrobit ca
lul toate oasele ’n mine... paroă-s lăoălnltă (Alecs.) [comp. 
făcăleţ].

FĂCAtor, fAoAtoahb adj. -şi sm. /. Care 
face, care a făcut: ^ de rele; lăcătorul cerului şl at 
pămlntulnl; Nn se poate lăcătoarea de minuni să nn ml-I 
scape (VLAH.).
OFACATVHA (pZ.-turl) sf. Trans. Bucov. Oaş. Fer- 
mecătorie, vrajă, fapt: să nn Ile ala In ceas rău, o 11 
vre-0 /v(sPER.): unde este găină neagră la casă, nn se apropie 
făcăturile (VOR.) [f a C e].

FAcAu* (pZ.-ăe, -ae,-auă) sn. ® M. Moară mică, 
întrebuinţată pe apele de la munte, avînd o sin
gură roată cu căuşe, cu fusul vertical: in sat la noi
sint trei mori... şl nn pe Rluşor (LUno.) ; ©: a alunge d» 
la moară la-, (jip.), a ajunge din cal măgar, a a- 
junge jos de tot dintr’o treaptă înaltă, a scăpăta f 
® Băn. = FAcAleT ®.
OFAgAu* adj. Trans. (dens.) ţft Gălbuiu-închis 
(vorb. de oi) [ung. f a k 6].

FACE (lac) 1. vb. tr. ® A săvîrşi, a făptui ceva:
bine, rău; nn l-am lăcnt nlmlo; cine ce face, iul Işt 

lace; tace şl lace; una zice şl alta Iaca ţ[ ® A da naştere 
unui lucru, a crea: Dumnezeu a lăcnt cerul şl pămintnl ţ[ 
® A naşte: nevastă-sa l-a lăcnt nn băiat; 11 abătuse să 
Iacă şl născu nn dololan de copil osp.) ; parcă era de-acolo 
de clnd l-a lăout măsa (Cro.) ; ®: cum l-a lăcnt Dumne

zeu, cum l-a lăcnt maloă-sa, gol; pul, a făta II®* 
A da roade, a produce: cind va laoe plopnl pere 
şl răcblta vişinele f ® A produce prin lucrul mli- 
nilor sau cu ajutorul industriei:pline; brlnză; 
— cărămizi f ® X A găti:bucate ţ ® i£a A zidi, 

a clădi, a construi: ~ o casă; nn pod f ®
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p A 0_ A compuixe: WBiirl: * o comedie^ ® & A desena: 
PA— « nn plan Tf ® Urmat de un substantiv, formează 
r AL. o locuţiune care tnlocueşte verbul propriu: ~ lură- 

mint, a jura; pregătiri, a pregăti; ■» chef, a chefui; 
‘O' o plimbare, a se piimha; * glmne, a glumi,» 

barba, a rade; urmat de un subjonctiv, are înţelesul 
dea. aduce într'o anumită stare, a hotărî, a în
demna, a siîi, etc.m’a lăont să plInK; I-a tăcut să-şl 
la lumea In nap ; al să mă Iaci să nu te mal primesc In casă 
H ® A pricinul: plăcere ; ml-a făcut mult rău; ^
scomot; n'a avut grijă s’o acopere, (groapa).., numai ca 
să-ml facă mie pagubă tisp.) 1[ ® f7 A o cuiva, a-1 pe
depsi, a se răzbuna: dacă nu (l-olu tace-o eu, apoi eă 
stil oă nici draoul nu tl-a mal face iisp.) H ® A preface: 
a schimba: Turcii an făcut din această biserică o geamie; 

—■ din tintar armăsar ; ziua noapte şi noaptea zi;In
două, a tăia: dlntr'o lovitură făcu tn două spurcata fiară iisp.i 
II ® A imita, a se preface: II face pe Englezul; 
copil veseli, aduşi la grădină de bone ce fac pe melanco
licele (VLAH.) II ® O A juca un rol (la teatru): Aristia 
avea totdeauna rolurile cele meri: el făcea pe Agamemnon, 
pe Cesar u.-gh.) H ® A căuta să treacă drept, a voi 
să pară: ll face pe bogatul; un funcţionar uscăţiv tăcu pe 
Englezul o.-ald.) ; vrei să-l taci pe şlretnlP (vlah.) *[ ® A de
numi, a porecli, a zice că este...: i-a făcut prost: 
I-a tăcut oum l-a venit la gură (ciAuş.), l-a ocărit rău 
K ® A numi, a alege, a ridica la un rang oare
care : l-an făcut împărat; m’a tăcut general; a da O Situa
ţie ; a căpătui: volu să te fac om (I.-gh.) ţj ® A da 0 
profesiune, o meserie: l-a făcut popă; i-a făcut pe tiu 
său avocat H ® A exercita o meserie: —' negoţ; ~ pic
tura ţi @ A învăţa: dreptul: 11 trimisese tată-său ca să 
facă arhitectura (vlah.) ţi @ A strînge, a aduna, a ago
nisi : a făcut provizii pentru Iarnă ; a făcut avere, S’a îm
bogăţit ţi @ A alcătui laolaltă, a fi în total: cit tace 
socotealaP una şl cu una fao două ţ| @ A încheia: * 
pace ţi @ A preţui, a valora: Iml cere cit nu face ; nu face 
două parale; trebue plătit pe cit nu face tisp.) ţi @ A Stră
bate, a umbla, a merge: am făcut 6 kilometri pe jos; 
popa făou trei paşi Înainte şl zece Îndărăt (Dlvr.) ; fă ’nainte, 
că te-ajnng (SEZ.i ţi i® A serba ; săracul clnd cumpără 
cămaşe, atunci face Peştele (Znn.) ; logodna ţl.® A O 
duce cu sănătatea, cu afacerile: ce maiiacip—nu prea 
fac bine f @ Eliptic, a face semn: — ou mina; făcu ou 
ochiul Iul Vodă şl ne teterăm jos... din torn (I.-gh.) ţi ® A 
păsa, a importa: nu face nimio ţi © A avea un ra
port, o relaţiune, o legătură: asta n’are de a face cu 
înţelegerea de pin' acum ţj @ A avea relaţiuni: n’am de 
a cu el; o să albă de e — cu mine, ca ameninţare: va 
avea să se teamă de mine ţi 0 A zice: ştiu totul, 
făcu el, şl-1 Întoarse spatele ; cefaceP cum? ce zici? ţ[® 
Prin omisiunea prepoziţiunii (cu, din, etc.) 
devine trans. in loc de intrans., in expresiuni 
ca: ce-al făcut cărţileP (— cu cărţile) pe care ti le-am 
dat in păstrare P

2. vb. intr. ® a..., a prevesti: cind trec cloarele In
stoluri mari, fao a vreme rea (gor.) ţi @ — ou ulcica, pe 
ursită, — de dragoste, ~ de urit, a fermeca, a vrăji t 
® A se cădea, a se cuveni, a li convenabil, folo
sitor, etc.: asta nu face pentru tine ţ[ ® A cîrmi, a 
coti, ase abate, a apuca, a o lua; am făbnt la stingă şi 

-peste o jumătate de ceas, intram pe poarta oortll /(GRL.); 
îă ’napol, că nu-1 de tine aleii (s.-ald.); fă ’nainte, că te- 
ajnng (ŞEZ.).

3. vb. refl. ® A se săvîrşi, a se făptui, a se lu- 
'Cra: asta nu se face cu una cu două ţi ® Se face ziuă, în
cepe a li zi; so face noapte, înnoptează ţi ® A de
veni : copilul crescu şi se făcu mare ; de ce creştea, d’ala se 
făcea mal frumos şl mal drăgălaş (isp.) ; Q se —- nevăzut, a 
dispărea; ce te faci acumP ţ( ® A se preface: se face 

•că n’aude ; s’a făcut că nu mă cunoaşte ; de astă dată fata cea 
mică se făcu bolnavă intr’adlns (Isp.) ţi ® A Se arăta 
(in imaginaţie, în vis), a i se părea: so făcea că eram 
Într’o grădină frumoasă (DLvr.) ţi ® A 1 se — negru pe di
naintea ochilor (CRo.i, a i se întuneca vederea, a-i veni 
ameţeală ţ[ ® A se întîmpla (în întrebări de 
mirare, etc.): cum se face că n'ai venit şl tu p ţi ® A îm
brăţişa o carieră, o religiune, etc.: s’a făcut popă; 
s'a făcut catolic ţi ® A-i veni, a căpăta poftă de 
ceva: ml s’a făcut somn, sete, foame; ori ti s’a făcut de 
:insurPtoarep (s.-ald.) ţi ® F A veni, a se apropia: fă-te 
.....uite, sfinte părinte, şl clteşte-i.ceva din carte idlvr.) ;

fă-te ’n lături, măi creştine I (Alecs.) ; la fă-te mal Inooa, 
nesocotite, să ne ’ntelegem la cuvinte oep.) [lat. f a- 
cărej.

FACERE sf. ©Acţiunea de a 1 a c e şi rezultatul 
acestei acţiuni;»' de bine, binefacere: işi oheitueşte 
venitul şl timpul tn faceri de bine (i.-OH.) ţi ® Naştere: 
durerile facerii; se prăpădise din », dind naştere la doi ge
meni (CAR.) ţi ® Creaţiune: »a Inmll; cartea Facerii, 
Geneza, Intîia carte a lui Moisi. 
t FAGH(I)E sf. ® t Făclie ţ[ ® Mo/d. Bu'cov. Oaş.

Mănunchiu de ţăndări 
de brad, de molift, de 
coaje de mesteacăn, etc. 
ce se aprinde noaptea spre. 
a atrage peştii şl a-1 prinde Fig. aoai. Fachie. 
cu mina sau cu ostia (ja] 2021) [lat. fac (ă) 1 a]. 
OFACHIOL sbst. Trans. .e. Văl străveziu cu 
care se îmbrobodesc femeile [ung. f â t y o 1; 
comp. FACHUT].

'FACHIR = FAEJB.
OFACHÎU sbst. Băn. â. Broboadă îngustă cu 
cape’tele frumos împistrite, cu care femeile mai In 
vlrstă se îmbrobodesc peste conciu: se leagă... ou 
un »... şl se Înnoadă la creştet aşa, că, capetele »lul să aco
pere conclul de la ceafă (uua.i [ung. f ă t y ol; comp. 
FACmOL].

‘FACIAii adj. £> Ce ţine de faţă; nnghiu», un
ghiul format de două 
linii care pornesc de la 
baza nasului şi ajung 
una la partea de sus a 
frunţii, cealaltă la des
chizătura urechii (ia]
2022) [fr.].

•FACIL adj. Lesne, 
uşor [fr. < lat.].
'facilita (-Itez) vb. 

tr. A înlesni, a uşura 
[tr.].
•FACILITATE Sf. în

lesnire, uşurinţă [fr.].
FACLĂ (pî.-le) sf. ® Făclie t 

(D 2023) [big.].
FĂCLIE sf. ® Luminare lungă şi 

groasă de ceară întrebuinţată mai a- 
desea în biserici şi la morţi: biserica de 
alături, luminată tn roşn de făcliile credincioşi
lor cari o ocoleau In sunetul olopotelor (BR.-vn.) ;
Galben ca făclia de galbenă ceară Ce aproape-1 
ardea (ALecs.) ţ| ©rfiţa FACH(I)E: otnd pes
cuia... ou teapa şl făclia, paroă-şl mal uita... 
de amar (gr)g.) t ® ® Lumină ţi ® ®
Flacără, văpaie ţi ® ® Celebritate, 
ilustraţiune: făclia ştiintei [bg.-srb.].

FĂCLIER sm. @ Cel ce fabrică sau 
vinde făclii.
OFĂCLIEŞ sm. Bucov. A = LICORfOID 
[făclie].
FĂCLIOARĂ (pl.-re), FACLipTA(pL-te) 

sf. dim. FAOLIE: aduceau In oasele lor olte o ramură de 
brad Împodobit cu făolloare (isp.); se şl zăresc noaptea de 
departe ca nişte făcllute mititele (ss.).

•FAC-SIMILE, 'FACSIMILE sn. inv. ^ Reprodu
cere întocmai a unei scrisori sau a unui desen (cu 
mîna, cu ajutorul fotografiei, etc.) [fr.]. 

'FACTAGIU (p!.-agil), FAOTAJ (pî.-aje) sn. 13 
® Transportul unui colet de mărfuri, a unui 

grop de bani, etc. de la gară sau de la poştă la do
miciliul destinatarului ţ ® Preţul acestui trems- 
port [fr.].

'FACTICE adj. ® Meşteşugit, artificial, făcut 
sau imitat prin meşteşug: aceste fotografii reprezintă 
o parte... din viaţa » pe oare o trăim (vlah.) ţf ® Nefi
resc [fr.].

'FACTOR sm. ® EO Poştaş, Impărţitor de scri
sori, funcţionar care duce la domiciliu scrisorile 
trimise prin poştă ţi ® ± Fie-care din numerele 
ce trebuesc înmulţite între ele: inexemplul 4x6 =£0, 
numerele 4 şl 6 se nnmeso factori ţi ® (I) Fie-care din 
elementele ce lucrează pentru obţinerea unui re
zultat : se orede cn adevărat nn » Important In progresul 
naţional (vlah.) [fr.].

Fig. ooaa. Unghiu facial.

® Maşala, torţă

Fig. 2033.
Facla.
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'FAGTORIE sf. V Birou al unei case comer
ciale europene în colonii (în spec. în India) [fr.].,

•FACTOTUM sm. invar. Persoanâ care se bu
cură de încrederea stăpînului şi se ocupă de toate 
trebile dintr’o casă: el e * plenipotent care Închiriază 
oasele şi care înlesneşte... mnltămlrlle bolnavilor ialecs.)
[fr.].
•FACTURA (-urez) 116. tr. tg!* A face O factură, 

a înscrie într’o factură mărfurile vîndute [fr.].
•factura (pj.-turl) sf. ® V Socoteală amă

nunţită a'felului mărfurilor vîndute, a cantităţii 
şi preţurilor lor 1| ® Modul în care e executată 
o operă literară sau artistică: severitatea de şi tăie
tura sculpturală a versurilor Iul Dan ivlah.i [fr.].
'FACŢips adj. şi sm. Care caută să provoace 

Lurburări într’un Stat, turburător, răzvrătitor: 
latultatea fsctloşllor şl a demagogilor este attt de mare (I.-sh.)
[^r.].
•FACŢIUNE. ✓ P40ŢIE sf. ® & Partid oare 

caută să provoace turburări într’un Stat sau într'o 
Societate: condeiele cele agere, consacrate partidelor şl 
iBctlunilor (I.-6H.); apăsau puternic, dimpreună ou iactllle, 
anarhia... şl libertatea publică tBAuo. ţ| ® ăi Paza fă
cută pe rînd defie-care soldat al unui post, strajă 
[fr.].
•FACULĂ (pl.-ie) Sf. ir Pată luminoasă pe su

prafaţa soarelui [fr.].
•FACULTATE Sf. ® Putinţa, darul, dreptul, 

mijlocul de a face un lucru: cade jos încetul cu încetul, 
pierde »a de a se mişca ibol.) ţ[ ® Însuşirea, proprie
tatea unui corp: magnetul are *a de a atrage Herul *| 
® Talent, aptitudine, înlesnire H ® l- Corpul 
profesorilor însărcinaţi să predea cursurile de drept, 
de literatură, de ştiinţă, etc. într’o universitate: «a
de litere, de ştiinţe, de drept, de medicină, de teologie [fr.].

•FACULTATIV adj. ® Ce e liber cineva să 
facă sau să nu facă: curs — H ® Care lasă cuiva pu
tinţa de a face sau de a nu face [fr.].
FĂCUT 1. adj. ® p. FACE HH © NţJPAoţrr H © 

Lucru farmec, vrajă: pare că era nn lucru de tot 
de dineul se Împiedica iisp.i.

2. sbsl. Facere; fabricaţiune: încep a mă da la 
scris şi la * cădelniţa In biserică (CRO.i; conu’ Nae... Işl ur
mează .^ul ţigărilor (BR.-VN.I; In .^ul zilei. In * de zi (or.-n.),
în făptui zilei.
jl. (pl.-nturi) sn. Farmec, vrajă: uite, atunci parcă 

a lost un »... s’a făcnt nevăzut prin hăţiş (I.-gh.) ; Neică 
Enache este omul care deslace toate .«urile cu omenia sa (ISP.).

•FAD adj. ® Searbăd, fără gust H ® ® Care 
n’are nimic plăcut, anost, plicticos [fr.].
•FAETpN (pî.-oane) sn. Trăsură elegantă des

chisă (de diferite forme), călească înaltă şi uşoară, 
pe patru roate: Fe malnrlle Senei, In « de gală, Cezarul 
trece palid. In glndurl adlncit lEMiN.) [fr.].

FAfAluG sm. Ml Bucată de lemn cilindric 
cu care se ridică pietrele morii cînd trebuesc fere
cate; numită şi ,,tăvălug”.

FAfAlUGA sf. ® Figură caraghioasă H ® Ca
raghios H ® Glumă 
proastă; caraghioslîc.

FAG1 sm. ♦ ®
Copac mare de pă
dure care creşte în 
regiunile muntoase şi 
al cărui iemn e în
trebuinţat la facerea 
uneltelor, mobilelor 
şi la încălzit; fruc
tul său e numit 
„jir” (Fagus silva- 
tica) ([U 2024): şi 
din «ui nalt şl falnic... 
lese-nn glas plăpind şl 
lainio (ALEcs.) ţ ® Lem
nul acestui copac [lat. 
fagus].

FAG2 sm. = FAGUR:
Fag de miere că gusta, Că
prioara desmlerda ialecs.)
[refăcut din pî. faguri]. .
tFAGADA (pi.-de) sf. Făgâdueală, făgăduinţa 

&9A te ţii de <r.-cod.) [făgădui].

Fig. 2024. Fag.

OFAGADAR(IU) sm. trana. Cîrciumar, birtaş:
lăgădarlul Insă nu se Invola... zlclnd că e strimt, că sint 
oameni mniţl iret.) [făgădău].
OFĂGADAŞ (pl.-aşe,-aşnrl) sn. Trana. Băn. Mold. 
Făgădueală, făgăduinţă, iucru făgăduit: impăratni 
nu-şl poate trage vorba, trebue să Împlinească «ul (ret.) 
[ung. f o g a dă s].
GFAgAdăU (pJ.-dae) sn. Trana. Mold. Cîrciuiiiă, 
birt, ospătăric, han: Răn-i, Doamne, rău-l, zăn, Clnd 
nn-1 vin la « ok.-brs.) [ung. f o g a d 6].

fAgAdUEAlA (pl.-ueii) sf. Ceea ce s’a făgă
duit, făgăduinţă: Radu-Vodă s’a ţinut de « şl a făcut o 
biserică iisp.ii O: făgădueala dată e datorie curată (pann)
[făgădui].
fAGĂDUI (-duesc) 1. vb. tr. ® t A primi In gaz

dă 1f ® A încredinţa, a-şi lua îndatorirea, a-şi da 
cuvîntui că va face sau va da un anumit lucru, 
a promite ;@: nu făgădui ce nu poţi împlini; Iţl făgădueso 
dinainte că Înapoi nu m’olu Întoarce icrg.) ; Împăratul a în
ceput să-l făgăduească toate bunurile din lume iisp.); :
a ~ marea cu sarea (şl Oltul cu totul), a făgădui toate 
bunătăţile, lucruri nenumărate şi cu neputinţă de 
împlinit.

2. ib. refl. ® A făgădui: Negru-Vodă se făgădui să facă 
un schit de călugări In locul acelui copac, scorburos (ISP.i ţ[ 
@ t A face o făgădueală solemnă (în spec. lui 
Dunmezeu), a încredinţa cu jurămînt că vaface 
ceva [ung. fogadni].

FAGADUmŢA (pi.-ţe) Sf. ® Ceea ce făgă- 
d u e ş t e sau a făgăduit cineva, făgădueală, pro- 
misiune: nu te hrăni cu nădejdea şi cu făgăduinţele; alnt 
nevoit să cutreer toată lumea pină voin găsi făgăduinţa pen
tru care m'am născut usp.) ^ (D Ţara lăgădulnţll, pămlntul 
lăgăduinţii, ţară sau regiune fericită, blagoslovită, 
îrhbelşugată.
OFĂGAN sm. Bucov. A Fag tînăr, făguleţ: Fă- 
ourarlul dormea dus la umbra unui (mar.) .

fAGAŞ, vAG45 (p(.-aşe) sn. ® Urma adîncă. ce 
lasă roţile unei trăsuri sau unui car într’un pă- 
mînt moale, Ogaş: roatele brlştel tăiau făgaşe subţiri 
pe Iarba plăplndă a pămlntulul jilav (odob.); dlnd Intr’nn 
văgaş adino îngheţat, m’am pomenit cu trăsura tntr’un peş 
(I--OH.); ®: să nu credemi vreodată că... opintirile noastre vor 
face să sară lumea din făgaş deodată (CAr.) ^ Urma
săpată de un torent în curgerea lui: voinicii munţilor 
păşesc sprinteni pe făgaşele apelor (vlah.) ; Că beau apă din 
văgaş Şl mănlnc felii de oaş (TOc.) (ev- OG49) [ung. 
vagă s].

FAGEÎT (pi.-ete) m. ♦ Pădure de fagi: Poib- 
tlştea vine limpede şl grăbită... splnteolnd <*'ul unei văl (vlah.).

fAgeţEL, if fAoiţşil (p2.-eie) sn. 4 dim. fA-
OŞIT: la cotitura drumului, din făglţel, iaca li 
lese Înainte Bardao (sad.).
TAGOGIT sm. ^ Element viu care 

apără organismul împotriva invaziunii 
microbilor, înglobîndu-i şi distrugîndu-i 
[fr. p h a g o c y t e].
•FAGOCIT9ZĂ sf. f Atacul şi 

distrugerea microbilor din organism de 
către fagociţi [fr. phagooytose].

FAGOT (pi.-ote) sn. 
flaut lung 
(cam de 1 
m. 30) cu 
cinci găuri 
şi un nu
măr varia- 
bildd'clape, 
care se des
face în mai 
multe bu
căţi; e În
trebuinţat 
în orche
strele sim
fonice (@
2026) [fr.
< it.].

fAgVIU, FAGUiţcrn, fAgulean sm.<ţ dim.1 fag 1. 
FAGUR, fagure sm. Strat de ceară cu celule 

în care albinele îşi depun mierea (H) 2025): 
faguri de miere stnt vorbele plăcute (znn.); rămase Incre-

FAC-
FA6

Fig. 2025. Fagur.
Fig. 2026. 

Fagot.
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Fig. 3027. 
Sobă de faianţă.

FAG. menită ds spaimă, on laţa albă ca tagurele (slv.) [lat.
A , f a V Q 1 u s].

TAL fAGURAŞ, fAgur^l sm. dim. faodb; c& mi-
ln(a de la nene Făguraş dulce de miere (mar.) .

FAGVT sm- ♦ dim. PAG.
•faianţa (pl.-te) sf. Olărie^lustruită sau smăl

ţuită care imită porţelanul 
(H 2027) [fr. faîence].

FAIEH (pî.-ere) sn. F Mu
strare aspră [germ. Peu er],

*FAHilBIL adj . Care poate 
să greşas’că HH © infailibil
[fr.].
•FAUilBILtlTATEs/. Pu

tinţa de a greşi’tt © IN" 
failibiutate [fr.].

•faima (pl.-me) sf. Veste, 
renume, reputaţie: tot anusul 
Sl. răsăritul se umplu de lalma 
acestei biruinţe (isp.) [lat. faina, 
refăcut după defăima].

•FAIMOS adj. Vestit, re
numit [lât. famosus -F faimă].

•FAIN adj. F ® De calitate fină t ® Ales, 
distins, elegant t ® Minunat: faină laeei [germ. 
f e i nj.

FAINA, Băn. pAnjnA, Trans. fAbjnA s/. ® Pul
berea albă rezultată din măcinarea grînelor: ~ de 
grlu, de secară *’ © » de păpnsoln, de porumb, mălaiu ţ[ 
® Pr. anal. ~ de cari, pulbere lină, măcinătură de 
lemn mîncat de cari: făina de cari se întrebuinţează,

' nn numai la opărituri, ci şl la alte rane (mar.) ţ| ® 
@ Altă .V se macină acum la moară, s’au schimbat 
lucrurile, nu mai e cum a fost; l-a trecut făina prin 
traistă, şi-a trăit traiul, şi-a tăcut rîndul, nu mai e 
ce a fost; scump la tăriţe şl ieftin la se zice despre 
cineva care nu tace economie la cheltueli mari şi 
se scumpeşte pentru un lucru de nimic; cu un ochiu 
la slănină şl cu altul la se zice în ironie despre cei 
ce se uită cruciş, cari privesc chioriş [lat. ţa
rina].

fAinaR sm. ® V Negustor de f ă i n ă 1[ 
® Căruţaş care transportă făina de la moară.

fAinARIE sf. V Prăvălie în care se vinde 
făină; depozit de făină.

FAINQS 1. adj. ® Care are însuşirile sau în
făţişarea făinci: Pe Ulltl sclrtle omătul * (don.) "I © Cc 
conţine făină, plin de făină.

2. pAiNOASE sf. pl. X Aluaturi (tăieţei, fidea, 
macaroane, plăcinte, etc.) [lat. farinosus, 
refăcut după făină)].
ofAitaş (pl.—aşe) sn. Olten. Fultuială, um
plutura de cîlţi sau de cîrpe ce se bagă în ţeava 
unei arme de toc [ung. f o j tâs]. 
lă'FAKXR sm. Un fel de călugăr indian care trăeşte 
din milostenii, împinge austeri
tatea pînă 1a limitele extreme, şi 
fiăvîrşeşte acte dureroase de pe-

Fig. 2028, Fakir îngropat de viu. Fig. 2029. Fakir.
nitenţă şi de chinuire a trupului; unii din ei 
se arată publicului mînuind şerpi veninoşi, fără 
a suferi de pe urma muşcăturilor lor, uimesc lu
mea ca prestidigitatori neîntrecuţi, ba chiar se 
ilasă a li înmormîntaţi de vii şi sînt desgropaţi şi 
readuşi la viaţă după citva timp (i®j 2028, 2029) 
[fr. < ar.].

F.^A sf. ® Slavă, glorie, mîndrie: Mănăstirile 
Secul şl Neamţul, altădată fala bisericii romăne (Crg.) *] 
(D Mîndrie deşartă, trufie, fudulie: creştea inima in- 
tr'lnsul de bucurie şl de —' (isp.) ; tu cauţi să-tl faci o —' 
.din vltll pe care nu le ai (vlah.) ; (Gî1: » goală, traistă

uşoară (CRo.i (RET.), se zice despre săracul îngîmfat, 
mîndru, şi despre cel ce se făleşte cu multe, dar 
care în realitate n’are nimic f ® Paradă, pompă, 
strălucire: ştefan pnroesa la biserică on toată fala dom
nească (isp.) [vsl. h v a 1 a], 
t FAXiAITAB sm. Călăreţ pe unul din.caii înain

taşi înhămaţi la o trăsură boierească sau de pa
radă : lată că soseşte dinaintea hanului o caleaşcă mare on w 
şl cu o ceată de curteni călări (CAR.); lată. In costume ds 
amirali, —il care duc călări steagurile (br.-vn.) [rus. fo- 
r e j t o r fi < germ. V o r r e i t e r].
OFAliAliAţ (-ăeso) vb. intr. Mofd. Bucov. A foşni;
Oln papuci plioscălnd. Din fustă fălălălnd (VOR.).

FALANGA1 (pl. făiăngi^s/. ® t Sul de lemn cu 
care se legau picioarele oamenilor ca să fie bătuţi 
la tălpi: nn era vorbă de nimic altă deolt a pune la .v pe 
stolnicul curţii (NEOR.); 11 legară on picioarele la » (ALECSc 
ţi ® Bătaie ia tălpi: tot aşa să umbli cit vel 11 la mine, 
o’apol te aşteaptă falanga osp.i; 11 trinteşte la pămlnt şl, din 
porunca domnească, II trage o — ((.-OH.) [ngr.

•FALANGA2 (pî.-ge) sf. ® ^ Corp de infanterie 
la vechii Macedoneni II ® P2. iii Trupe, în genere: 
a văzut pe Alezandrn Macbedon gonindu-şl falangele pe ur
mele Geţilor Inspălmlntatl (Vlah.) ; ©: de trei ori şi-au ri
dicat Carpatll falangele de stlncl împotriva el (VLAH.) ţi
® £> Fie-care dintre cele trei oscioare ale degetelor 
de la mîini şi de la picioare [lat. < gr.].

•FALANSTER (pî.-ere) sn. Locuinţa indivizilor 
cari, în sistemul lui Fourier, s’au adunat pentru a 
trăi laolaltă: vorbea de mijloacele ce cugeta şl. proiecta 
pentru Înfiinţarea imul (i.-gh.) [fr.].

•FALANSTERIAN 1. sm. Persoană care lo- 
cueşte Intr’un falanster; care adoptă sistemul fa
lansterelor lui Fourier: 11 urmează la conferinţele Iul 
Fouiier şl se pomeneşte (I.-oh.).

2. adj. Ce ţine de falanster: era nn farmec descrierea 
frumuseţilor... In cetatea .vă (J.-gh.) [fr.]. 
t F ALB AL A (pî.-aiaie) Sf. ® Făşie largă de stofă 

plisată ce împodobeşte de jur împrejur partea de 
jos a unei rochii: In ioc de rochii cu falbalale, va avea 
nn peştlman (Negr.) ; printre rochiile de mătăsărll Înflorate, 
printre falbalale, mangeturi şl volane (ODOB.) [ngr, sau
rus. < fr.J.

F.^CĂ (pl. fălci) sf. ® £> Fie-care din cele două 
bucăţi osoase şi încovoiate în 
care sînt înfipţi toţii omului şi 
ai vertebratelor (i®| 2030): falca de 
sus, falca de jos; cu fălcile 
intrate imele Intr’altele, de 
macre ce erau (isp.); am 
căscat de mi-au trosnit 
fălcile (CAR.); F: ă da fălci,
a mînca cu lăcomie; ©:
a muta cuiva fălcile din loc, 
a-1 strlmba fălcile, a-i
da o palmă sdravănă;
@: cu o V In cer şl cu alta In pămlnt, într’o fugă
nebună; necăjit foc, gata să prăpădească tot ce 
întîlneşte în cale (în spec. în limba basmelor, vor
bind de balauri, zmei şi zmeoaice) ţi ® Pr. exi. 
S) Partea cărnoasă a obrazului care acopere făl
cile: de te va lovi cineva preste falca dreaptă, tn să Întorci şl 
cea stingă (prv..mb.) ţi ® fF" Pt. anal. pl. Se aplică la 
diferite obiecte sau unelte, prin asemănarea ce pre
zintă cu fălcile omului sau ale animalelor, sau prin 
funcţiunea ce au de a apuca ceva: fălcile carnini, 
crăcii de la furca carului; fălcile săniei, tălpile de 
lemn cu care alunecă sania pe zăpadă (iw [11 sanie) ; 
fălcile corăbiei, laturiie încovoiate care alcătuesc par
tea dinainte a corăbiei; fălcile deştelor, între oare se 
apucă cuiui ([ă] 1291), etc. [refăcut din pl. t faici, 
sg. falco < lat. falx, falcem ,,coasă”, din cauza 
asemănării ce prezintă încovoietura acesteia cu 
falca].

fALCARIţA (pî.-te) sf. f © Numele po
pular al tetanosului, in ^ec. la copii, cărora li se 
încleştează fălcile şi toate încheieturile trupului:
lălcarita... se lecneşte prăjind laica umflată on o falcă de cal 
găsită pe rtpl san pe cimp (PAmf.) [falcă].

fAlCATA sf. ♦ = sulitJcA [f a Ică]. 
OFAlCÂU adj. Mofd. işez.) = fAlcps.

FALGE sf. ^ Măsură de suprafaţă obicinuită

Fig. 2030.
Falca de jos Ia om.
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în Moldova egală ou 320 de prăjini pătrate (80 do 
prăjini In lungime şi 4 prăjini în lăţime, prăjina so- ' 
cotită de 3 stînjeni.stlnjenul de 8 palme domneşti) 
sau aproape 14.322 de metri pătraţi: coaegte ea aooio 
Intr’o zi clte o sută de fălci de iarbă (se.i [lat. f a 1 X, 
f a 1 c e m „coasă”, adică atîta loc cit poate cosi 
un om într’o zi].

fAlcea, mai adesea pl. fAlcşile s/.® rrm Tăl
pile cu care alunecă sania pe zăpadă (iw sanie) ţ[ 
® Stinghiile de lemn, numite şi „chingi”, spe- 
teze” sau ,,curmezişuri” care leagă între ele blă- 
nile ce aloătuesc fundul sau scoarţele carului 1! 
® Bucăţile de lemn numite şi „lopăţele” sau 
„fofeze” care alcătuesc partea de sus şi de jos a 
cîrceiei de la tînjala unui car H ® ^ Cele două 
braţe numite şi „mîini”, „mînuşi”, ,,fofeze” etc. 
la vatalele de la răzhoiu t ® ® Scîndurelele între 
care intră limba meliţei sau meliţoiului t ® Spe- 
tezele paralele înfipte în ohlîncurile samarului 
(iw samar) H ® Partea căpăstrului său căpeţelei 
ce trece pe la fălcile calului; la capătul de jos al 
fălcelelor se încătărămează zăbala (■•■ [H 831) 
[fale ă].
O fAlCER1 sm. Mold. / Cosaş care se tocmeşte 
cu f a 1 c e a işez.) .

FAlger2 sm. felcer.
OFALCESC adj. Mold. întrebuinţat numai în 
expr.: prăjină tăicească, prăjină de f a 1 c e (= 36 de 
stînjeni pătraţi) închipuind un dreptunghiu de 
4 prăjini In lungime şi de 1 prăjină în lăţime.
î FALCONET (pj.-ete) sn. Mic tun care a- 

runca ghiulele de un 
calibru foarte mic ([H 
2031): Bomănlt luară In 
astă Izblndă şase steaguri 
şl donă tunuri falconete
<BAlC.| [it.].

FAlCQS adj. ®
^Cu f ă 1 c i 1 e mari:
Bnlgarl fălcoşl cu barba Fig. 2031. Falconet.

1f ® ® F Mîncăoios,

ct FÂL-
Starea unui negus-

Fig. 203a. Falenă.
180 [comp.

ascuţită şl ochii Înfundaţi (iroo 
mlncău, lacom: să lăsăm p'ăştl tălcoşl coconi să se mai 
Ingraşe din puţinul nostru (Jtp.),
O FALD (pL-duri) sn. Afo/d. Gută: o perdea lungă şl grea 
cu ^url largi (vlah.) ; mantia domnească cade Iu <^urll grei al 
marmurii de Carrara urg.) [rut. f a 1 d < germ. Falte].

•FALENĂ (pî.-ne) sf. % Familie de fluturi de 
noapte dintre cari unii fac mari 
stricăciuni copacilor din păduri, 
viţei de vie, etc. ([aj 2032) [fr. 
p h al 6 n e]. V

ţFATiF.T (pl.-etnrl) sn. Atelaj 
de patru cai înhămaţi cîte o 
pereche şi pe doi din cari în
calecă doi vizitii sau surugii 
in costume bogate: o cucoană... 
permltlndn-şl fntr’o zl a Ieşi la prim
blare on '~nrl a prodns nn mare scandal
falaitab]. n

FALIÎŢ adj. Trans. Băn., Fălos, trufaş, fudul, 
mindru: Ce te tu, mindro, făleată. Că nn-1 măta jnde- 
oeasă P (TOC.).; La mlndra cea alblnpaţă, Nu-ml place' că-1 
prea făleată (NOV.) [vsl. h v a 11 CI].

FALI1 (-lese) 1. vb. tr. ţ A slăvi, a preamări.
2. vb. refl. ® A se »

mîndri, a se arăta 
mîndru de ceva: toată 
împărăţia se fălea că o 
eă albă nn .Împărat înţe
lept (isp.) t ® A se 
fuduli: Ţiganul... an 
mal aflat prilej ca. să se 
fălească şl Înaintea Iul 
(SB.) [vsl. hvaliti].
O FĂLI2 (-lese) vb. 
intr. Băn. A lipsi, a 
uvea un defect [srb. 
faliţi < germ. 
f e h 1 e n].
'FALIE sf. .JuA Spărtură, crăpătură într'o rocă 

care se desface în (iouă părţi, clepărtîndu-sc una 
de alta (S) 2033) [fr. failie].

Fig. 2033. Falie.

OFAlIE = PELJE.
•FALIMţlNT (pl.-te) sn. 

tor care a încetat plăţiie, recunoscută şi decla
rată de un tribunal de comerţ: a da»-; a declara 
In stare de » [it.].
OFALDIGÂ (pl.-ci) sf. Băn. Cusur, defect [srb. 
f a 1 i n k a].
•FALIT adj. şi sm. V (Negustor) care a încetat 

plăţile, care a (lat faliment, mofluz: in acea zl era 
să se dea prin ttrg un» frandnlos CFIL.) [it.]. 
OFĂLMATOG, FAlmAtCC = FOLMOŢQC.

FALNIG adj. ® Mindru, măreţ, impunător: a 
snrpat zldarlle falnloulnl palat (vlah.) t ® Vestit, re
numit, glorios: afllnd şl despre nnmele cel » al celor 
doi fraţi împăraţi oep.) ; cea mal falnică Izblndă cu care se 
poate mlndrl vlnătorla (odob.) [fală].

fAlnigie sf. (ODOB.) Fală, trufie, semeţie [fal- 
n i cl.

FĂLOS1 adj. ® Mîndru, măreţ, falnic, impună
tor 1f® Trufaş, fudul, semeţ: Spnn de Şpanloll, că de va 
fl careva dlntr'lnşll şl cerşltor, tot e » şl măreţ (TICH.) 
[fală].

t FĂLOS* = FOLOS.
OFALOŞI (-oşeso) vb. refl. Trans. Băn. A se fuduli, 
a se mîndri, a se arăta fălos: caini, făioşindn-se, 
n’an vrut nimica să ştie, nici să auză (TiCH.). . 
OFALOŞIE sf. Trans. Maram. Băn. Fudulie, mîri- 
drie, lăudăroşie: aceasta e făloşla şl mlndrla mea, care era 
să-ml mlnce viata (TiCH.) [f ă 1 O S].

•FALS, O FALS ţ. adj. ® Neadevărat, con
trariu fadevărului: ştire falsă | ® Mincinos: mar
tor»; mărtnrle falsă • ® Neîntemeiat: bncurlefalsă 
® Nefiresc H ® Greşit, neexact: socoteală falsă; 
jndecată falsă; vers », care nu are'ritmul cerut, care 
şchioapătă; notă falsă, care nu e exactă, vorb. de 
ton t ® Plăsmuit, imitat, contrafăcut: monedă 
falsă II ® Prefăcut, care se arată altfel de cum e 
în realitate: prieten»; privire falsă.

2. (pi.-suri) sn. ® Neadevăr, ceea ce nu e ade
vărat, ce nu e firesc U ® Schimbare, prefacere, al
terare a adevărului prin fapte (fabricarea de mo
nede false, imitarea iscăliturii cuiva, schimbare 
nepermlsă într'un act) sau prin vorbe (mărturie 
mincinoasă): a comite nn »; » In acte pnbilee.

3. adv. Contrariu adevărului, în mod mincinos: 
a jnra» [lat.; falş < germ. falsch].

•FALSAR sm. rt Cel ce comite un f a 1 s [după 
fr. f a u s’ s a i r e].

•FALSET sbst. J Voce ascuţită şi subţire, nefi
rească : s'aiată Hatache clntlnd In », ca o maică starită
(CAR.) [it].
•FALSIFIGA, O FALSIFICA (-fic) vb. tr. ® A pre

face ceva cu intenţiunea de a înşela: » o băntmă, o 
Iscălitură t ® A nu face, a nu povesti, etc. con
form cu dreptatea, cu adevărul: » alegerile;» o 
ştire [fr.].

•FALSIFIGARE, • FALSIFICAŢI(dN)E sf. Faptul 
de a f a 1 s i f i c a [fr.].

•FALSIFIGATOR, O FALSIFICATOR sm., FALSI
FICATOARE sf. Cel ce (aceea care) falsifică [fr.].

•FALSITATE, G FALSITATE sf. ® Caracterul 
lucrului fals: »a nnel ştiri; articole de Imltatle, a căror 
talşltate ozl nn mal poate Înşela pe nimeni (VL-ah.) ţ[ ® Ne
adevăr, lucru fals; afirmare falsă, greşită i ® Fă
ţărnicie, prefăcătorie [fals -F fr. f a u s s e t 6].

FALŢ (pî.-ţuri) sn. ® Cuţitul cu care tăbă- 
carii cămosesc pielea spre a o face deopotrivă de 
groasă pe toată întinderea ei «on.) ^ ® Scobitură, 
şanţ, uluc ce se face într’o seîndură, în piatră, etc.: 
rindea de faunri K ® # Cuta ce face hîrtia la maşi
nă t ® Făşie de hîrtie, etc. pe care se lipesc hăr
ţile într’un atlas, tablourile într’un album, etc. 
[germ. Falz (eisen)].

FĂLŢUI (-nesc) vb. tr. (j) ^ A îndoi coaiele tipă
rite, spre a'le lega sau broşa H ®. A face fal- 
ţurj la o seîndură, etc. [germ. f a 1 z e n].

fALŢUIT, fAltuialA sf. sbst. jf Faptul de a 
fălţui, îndoitul coaielor tipărite.

FALŢUITOR 1. adj. verb. şi sm. fAltuţ. ş Care , 
fălţueşte. ’ ___

2. (pl.-toare) sn. Tţ= Rindea care fălţueşte seîndu- 
rile ([Şj 2035).
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FAL-
FAN

Fig. 2034. 
Fttlţuitoare.

3. fAltditoabb sf. 4 Cuţit de os sau de lemn 
cu care se faiţuesc coaiele la legătorie (P 2034).
t FAJMĂN iw- FAMEN. --------------- - — in.'
t FAMEIE... = FEMEIE... '---------------'--------
‘FAMELIC adj. Care edese- /- 

ori ricini ind, neavînd ce mînca: 
no soriltor * [fr.].
•FAMELIE sf. ® =

FAMILIE.
FAMEN, tFAMANsm.

Om castrat; eunuc: la- 
menli să se prllmeascA tntia 
ollrlol (pRV.-MB.); Nişte i&l 
şl nişte, famenl, I-e ruşine 
omenirii să vâ zică vouă 
oameni iemin.) [lat. * f e m I- 
n u s].

Fig. 2035. Fal(uitor.

‘FAMILIAR adj. ® Fără. cerernoriie, fără sfială, 
după cum obicinueşte cineva să trăească cu cei 
din familia sa H (D sţii simplu, după cum 
se obicinueşte în conversaţia sau în scrisorile adre
sate prietenilor mai de aproape ţ ® Obicinuit, 
ce se ştie din deprindere [fr.].

‘FAMILIARITATE sf. ® Purtarea familiară, 
fără sfială, fără ceremonii H ® Legătură intimă, 
prietenie strînsă [fr.].
. ‘FAMILIARIZA i-lzez) vb. tr. şi refl. ® A (se) 
deprinde să trăea’scă fără sfială, fără ceremonii 
cu cineva H ® A (se) deda, a (se) obicinui [fr.].

‘FAMILIE sf. ® Toate rudele de acelaşi sînge 
sau prin alianţă, ca tatăl, mama, fraţi, surori, 
copii, unchi, mătuşi, nepoţi, veri, cumnaţi, etc.: 
membrii unei lamllll; în spec. SOţul, SOţia şi COpiii, 
sau şi celelalte rude care locuesc împreună: toata 
tamiiia e la tară ţ[ ® Copiii, în opoziţie cu tatăl şi 
mama: a rămas văduv cu o lamllle numeroasă f ® Tota
litatea indivizilor născuţi din aceeaşi strămoşi, 
neam; se zice în spec. de casele nobile, de fami
liile cu trecut istoric: lamllla Brincovenllor ^ ® Se 
întinde cîteodată la întreaga omenire: oamenii ai- 
cătueso laolaltă aceeaşi lamllle K ® ® Se zice şi 
despre animale: castorul îngrijeşte de toate trebnln- 
ţeie tamiiiei sale H ® # Grup alcătuit din mai
multe „genuri” de animale sau de plante care au 
în comun anumite caractere importante; mai 
multe familii alcătuesc un ordin: cervideie sint o 
din ordinul carnivorelor; mărarul Iaca parte din lamllla um- 
beiiiereior H @ a- Totalitatea substanţelor care au 
proprietăţi chimice analoage: lamiiia aicooiuriior f 
® a> Totalitatea cuvintelor care derivă din aceeaşi 
tulpină: barbă, bărbie, bărbos, bărbăţie, etc., lao parte din 
aceeaşi[lat. + fr. familie].

‘FAMILIST sm. @ Om CU familie: şlnt/- 
precum vldetl. Insă poate mă-ţl Întreba unde ml-e lamllla P
(ALECS.).
OFĂNA = fAbA.
‘FÂNAL sm. ® Felinar mare: luminată de lanainl 

ce era aprins In balcon (d.-zamf.) ^ ® ® Far; stăpina acell 
capele era <^ul care mă lumina (NEOR.) [fr.].
O FANAR1, t FANab (pl.-are) sn. Mold. Bucoif. Fe
linar: Imblat-an toată noaptea Cu lănare (N. cost.i; lana- 
rele trăsurii pruncau... pe şosea o pată lungă de lumină
(ALECS.) [tc.].

FANAR1, t fAnab sbst. Mahala din Constan- 
tinopol, uncie locuia altă dată numai nobilimea 
greacă: mergind drept la casele cele părinteşti ce avea la 
Fănar (Let.) ; plăcintării, lăptarii şl bucătarii Fanarului (i.-gh.). 
OFANARAGIU1 sm. Mold. Aprinzător de feli
nare, lampagiu: nici un pedestru nu era pe ulltl, alară de 
lanaragll care strigau regulat ,,raltar‘ (NEOr.) ; *1 com
paniei de gaz a început să InohlU becurile (Car.) [tc.].

FANARAGIU1 sm. Fanariot [Fanar1].
O FÂNARAŞ sm. Bucoif. (mar.) = Lionmciu 
[fanar].
‘FANAlRIQT 1. sm. ® Grec nobil, originar din 

Fanar (mahalaua din Constantinopol) 1f ® Domn 
al uneia din Ţările româneşti, între 1716 şi 1821, 
de origine greacă din Fanar.

2. adj. De Fanariot, privitor la Fanarioţi [ngr.].
‘FANARIpTIC. FANARIOTICESO adj. De Fa

nariot, privitor la Fanarioţi: nmbisti... ou intrigi 
fanarloticeştl (Alecso.

Fig. 2036. Fandare.

refl. ® A se fuduli:

‘FANARIOTISM sbst. ® Caracterul unui F a- 
nafiotu © ® Făţărnicie, şiretenie t ® Sis
temul de stăpînire al Domnilor Fanarioţi.

‘FANATIC, -loA, adj. şi sm. f. ® Care se crede 
inspirat'de divinitate t ® Care e însufleţit de 
o rîvnă peste măsură de mare pentru religia sa H 
® Care se pasionează din cale afară pentru un 
partid, pentru o credinţă, pentru o părere, pentru 
o persoană, etc. [fr.].

‘FANATISM sbst. ® ffiâ Rătăcire care face pe om 
să creadă că are vedenii în materie religioasă, că 
e inspirat de divinitate H ® Zel prea exagerat 
pentru o religiune t ® Patimă exagerată, zel fără 
margini pentru un partid) pentru o părere, pentru 
o persoană, etc. [fr.].
‘FANATIZA (-izez) vb. tr. A face (pe cineva) fa

natic: puterea co a avut-o el odinioară de a oamenii 
(CAR.) [fr.].

‘FANDA (-dez) vb.refl.\ A Înainta ou un picior fă
ră a mişca’pe celălalt (în scrimă) [fr. se fendre].
‘FANDARE sf. \ Faptul de a se f a n d a; miş

carea ce se’face 
in acest scop 
(H 2036). 
tFANDA-

SIE sf. = famtazie [ngr.].
'FANDASipS,-oasA adj. 

şi sm. f. F înfumurat (ă):
un landaslos Işl I&ouse chipul 
Bău de piatră (isp.) [fandasie].

. FANDOSEAXA (pî.-seli) 
sf. F ® Fudulie t ® Mofturi,

■nazuri, fasoleală [fandosi].
FANDOSţ (-oseso) vb. 

del nu vă mal fandosiţi acum (isp.) ţf ® A face mofturi, 
nazuri [ngr.].

‘FANEROGAM 1. adj. f Se zice despre o 
plantă care se reproduce prin flori aparente.

2. fanebooame sf. pl. 4 Totalitatea vegetale
lor care se reproduc prin flori aparente [fr.].

‘FANFARĂ (pl.-ie) Sf. J ® Arie vioaie execu
tată de cornuri sau de trompete; omul... a găsit gustul 
de a olnta... In fanfare melodioase vitejiile şi neajunsurile 
sale (ODOB.); un sgomqt do »co ăue prelung prin bolţile 
acestui castel din basme (VLAH.) *[ ® Societate sau or
chestră de muzieanţi cari cintă din instrumente 
de alamă: fanfara tlpă, şcolarii Intonează Imnul, un con
cert monstru (CAR.) [fr.].
‘FANFARON, -04NA adj. şi sm. f. ® Care se 

laudă din cale alară cu vitejia pe care n’o are H 
® Lăudăros, palavragiu: sglrolt şl — In aceiaşi timp, 
11 plăcea să vadă casa bine tlnntă (d.-zamf.) ; păzeşte-te de 
vorbe faniaronae sau flecare (pann) [fr.].

‘FANFARONADĂ (pl.-de) sf. Faptă, palavră 
de fanfaron; lăudăroşie: talentul, superioritatea lui, 
goală * (VLAH.) [Ir.].
o FĂNINĂ IW FAJNA.
‘FANION (pl.-oane) sn. iă Steguleţ ce se înfige 

adesea 'în 
vîrlul pu
ştii şi care 
serveşte la 
alinierea u- 
nei trupe 
sau pentru 
a distinge 
batalioane
le aceluiaşi
regiment ((H 2038) [fr.].

‘FANQN (pî.-oane) sn. Lamele 
cornoase de pe cerul gurii balenei şi 
din care se Iac oasele flexibile numite Fig. 2038. ■ 
„balene”, întrebuinţate la corsete (I®! Fanion. 
2037) [Ir.]. •
O FANSOLĂ ■ FASOLE.

FANTÂCSI (-seso) vb. inlT. A se fuduli; să mal 
lantacsesc şl eu prin tirg, ca altele, daca Is Isprăvnlceasă 
(ALECS.) [ngr.].
‘FANTASIE tw FANTAZJE.
‘FANTASMĂ (pî.-me) sf. Stafie, nălucă, fan

tomă: Oa fantasme albe plopii înşiraţi se pierd In zare 
(ALECS.) [gr.].

Fig. 2037. Fanoane.
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•PANTASMAGQRIC adj. Ce ţine de fantas
magorie <va llcăilie a îanalulul tăcea pe soldaţi să se 
creadă pe ininea cealaltă (D.-zamf.i [fr.].

•FANTASMAGOBţE sf. © Arta de a face să 
apară, într’o cameră întunecoasă, imagini lumi
noase care, asemenea unor fantome, par a se apro
pia de spectator devenind din ce în ce mai mari 
cu cît înaintează 1f. © Spectacol unde se arată a- 
ceste imagini, unde se face să apară aceste pretinse 
fantome: Ui Insullă un Bolu de groază ce măreşte eleotul 
acelei tantasmagorll (alecso 1f ® ® In literatură şi în 
arte, abuzul efectelor produse prin întrebuinţarea 
supranaturalului sau prin combinaţiuni extraordi
nare : lantasmagorlile acestor romane pline de Intrigi pal
pitante, de morţi cari Invlază (vlah.) [fr.].

•FANTAST sm. Care aje idei ciudate, care tră- 
eşte cu imaginaţia într'o lume plină de fantazii 
[germ.].
•FANTASTIC adj. Care există numai în în

chipuirea noastră; ciudat, chimeric: toate an in- 
lăţişarea a lacrnrllor văzute In vis (vlah.) ; Iarna găseşte o 
petrecere de artist lipind pe geamuri Hori ^ de ghlată (I.-oh.)
[fr.].
•FANTASIE, FANTASJE, FANTEZJE sf. © Plăs

muire a închipuirii, a imaginaţiunii: asemenea fan
tasii, cu Înţelesuri multe si leluilte, le scrii ca si cum ti 
le-ar dicta cineva dlntr,o carte (dlvr.) ; se aruncă In Împărăţi
ile celor mal colorate fantezii (VLAH.)ţ[ ® Minte, închipuire 
ţi ® oostum de care nu e conform cu moda sau 
■cu ţinuta obicinuită t ® Gust ciudat şi trecător, 
capriţiu, toană: ne-am plătit scump de tot fantazla tristă 
a unei olvlllzatll de carton (VLAH.); p’atunol forma Işlloulal 
nu era numai o fantasie, cum este astăzi cu pălăriile (i.-gh.)
H ® J Variaţiunipe o temă împrumutată dintr’o 
operă [fr.].
•FANTAZIST, FANTEZIST adj. Pîin de fantazii, 

de idei ciudate: nume din istoria fabuloasă si lantazlstă 
a antichităţii (Car.) [fr.1.

FANTE sm. ® Una din figurile cărţilor de 
joc. Valet: >»«le de treflă cu nouă de caro, fac tot nouă 
(DLVR.); regii, reginele si fanţii de pe cărţi erau... chipuri 
copiate din basmele ce si la spuneau serile (emin.) ţ[ ® F 
Tînăr împopoţonat, cu pretenţii de eleganţă, 
filfison: oe tldloull slut fanţii spilcuiţi, tadlosl si Imper- 
tlneutl cari mă prigonesc ou ztmbetele lor Idloate (vlah.) 
[it.]. .
•FANTEZIE... !»• FANTAZJB...
•FANTOMĂ (pî.-me) sf. Stafie,, nălucă, vede

nie de noapte: înfiorat, ca si Ctnd o ~ ar îl lunecat 
■pe dinaintea Iul (vlahI) [fr.].

•PANTQ'ŞĂ (pî.-se) Sf. Păpuşe care, prin mij
locul unor sfori său unui mecanism ascuns, joacă 
pe scena unui teatru, marionetă [fr.].

FAPNIC tm- FAPTNIO.
tFÂPT1 adj. p. FACE. Făcut.
FAPT2 1, (pî.-te, t -turi) sn. © Lucru făcut, 

ceea ce se face; un — împlinit, un lucru făcut, o ac
ţiune săvîrşită care nu se mai poate schimba ţf 
® Intîmplare, ori-ce se întîmplă: un divers, o în- 
tîmplare, o ştire de puţină importanţă, un inci
dent ţi ® Povestire de cele ce s'au făcut: -.ele Apo- 
stoiUor ţ[ © De —, în realitate, aievea, electiv ţ[ 
® —■ e că..., e un adevăr necontestat că... ţ[ ® în
ceput (al zilei, al nopţii, etc.): —m ziiei se aprinde pe 
a dealurilor frunte (ALECS.) ; alaltăerl. In—'Ul zilei, mă deştept 
tresărind (Car.); Ajung In —ul serii In şanţurile lor 
(coşB.)ţf ® ( pî.-tnri) 0 Farmec, vrajă ce se aruncă în 
călea cuiva, care apoi se bolnăveşte căpătînd nişte 
bube pe tot trupul, mai ales pe faţă şi pe mîini; 
de — nu se vindecă omul decît prin anumite 
descîritece; iarba-datdldi-şi-faptului p»-feoio- 
RloA ®.

2. sm. © Omida fluturelui numit ,,strigă“ 
ţi @ A = TRIFOIAS; FAPTUL-MABE = STEVIE 
[lat. f a c tu m].

FAPTĂ (pi.-te) sf. Acţiune săvîrşită, ispravă: 
ai făcut o — bună, rea;,de la vorbă si plnă la — este mare 
deosebire (CRo.); .Ş): nici o — fără (răs)plată' cum e fapta 
Si plata sau după — si Plata [lat. f a C t aj.

FĂPTAŞ sm. Cel ce a făptuit o crimă, un de- 
llict [faptă].

-FAP{T)NIG sm., fap(t)nicA sf. A Buruiană

pe care poporul o întrebuinţează ca doctorie pen
tru vindecarea boalei provenite (lin. fapt.

FĂPTUţ (-ueso) vb. tr. A săvîrşL, a comite: 
cine In politică vorbeşte puţin si făptueste mult are caracter 
(jip.); — o crimă; te-am pălmuit pentru lăpta oe al făptuit 
(isp.) [fapt].

PĂPTUITQR, -TOARE adj. verb. şi sm. /. 
fAptui. Care făptueşte.

FĂPTURĂ (pî.-turi) sf. © t Facere, zidire, 
creaţiune: făptura lumii ţ[ ® t Lucru plăsmuit: făp
tura mtniior lui (cor.) ţ[ ® Fire, lume, univers ţ[ 
® Fiinţă plăsmuită, creatură: făpturile plăsmuite de 
Frometeu erau numai băieţi (isp.); nu rlde, că si asta-1 
făptura Iul Dumnezeu, ca si noi (Cro.) ; bătrlnnl si meşterul 
cirmaclu pare o — din basme (VLAH.) ţ[ ® Fiinţă (în 
genere): ll mergea numele că este cea mal frumoasă — de 
sub soare nsp.) ţ[ ® înfăţişare, chip, sţatură: atit eşti 
de frumoasă la chip si la — (ALECS.) [lat. f a C t U r a].

•FAR (pî.-rurl) sn. a, ©Aparat 
compus dintr'o lanternă toarte 
puternică, cu lumini adesea elec
trice, permanente sau intermi
tente, aşezată în vîrful unui 
turn, ridicat pe o stîncâ în mij
locul mării sau 
pe ţărm, spre 
a servi de că
lăuză naviga
torilor (|Bj 2039,
2040): ne urcam 
Încet spre •«'Ol din 
vtrlol lusnlel(VLAHO
ţ[ ® ® Ceea ce 
luminează sau Ţ]:; 
călăuzeşte: Undo11’ ■ - 
Inna-şl aprlade<^l v 
tainic de Inmlnă 
(ALECSi) ^ (D Fig. 2039. Far.
Felinar cu lu
mină puternică la un automobil ([ă] 2041) [fr.]. 
O FĂRĂ sf. Trans. Neam 
(în spec. rău), soiu rău de 
oameni: ce — rea de om (dens.)
[comp. aU). f a r e].

FĂRĂ i.prep. © Lipsit 
de, care n’are, unde nu se 
află: — bani; — lumină; — 
munţi; — voie; adesea urmat 
de de: — de ştirea mea; — (de) 
veste, pe neaşteptate; — vre
me, la vreme nepotrivită; 
înainte de vreme: 11 im-

FAN-
FAR

Fig. 2040. Far.

Fig. 2041.
Far de automobil.

bătrlnesc de vreme (vlaho ; Mo/d. sine, deodată, 
dintr’odată: cade ■**' sine In groapa ca jaiatlo (Cro.) ^
(D Se construeşte cu subjonctivul sau cu infi
nitivul, şi în cazul acesta din urmă poate fi în
soţit de de: ««i2 8&-şl mal bat& capnl; ca vre-onol din noi 
să-l oprească; a pierde vremea; de a mal zice o vorbă H 
(D doar şi poate DOăR 1î ® Trans. Numai: Italla-l 
ţară bună, Fără mie-ml paw rea (ik.-brs.) H (D t Afară de: 
ca 16 mii de Tnrol al(l lefecll ce-1 adonase (or.-ur.). 

conj. Trans. Ci [lat. foras]. 
FĂRĂ-DE-LEGE 1. sf. Nelegiuire, faptă nele

giuită: hojma le sponea... ce-1 aşteaptă pentru l&ră-de- 
l^lle lor (NEGR.).

adj. Nelegiuit: păcat, sărmanul, să moară oa nn 
cine (CRoo [f ă r ă + d e -H 1 e g e].

FARAFASTţCURI sf. pl. Mold. F Nimicuri, 
fleacuri, bazaconii, mofturi: m'am săturat de toate 
larafastlcnrlle domltale (Alecs.) . 
î FĂRĂ-FUND (pi.-dori) sn. Abis, prăpastie. 

OFARAGĂU (pi.-găe) sn. Oaş. Bardă, teslă [ung.]. 
FĂRĂ-LEGE = fArA -DE-L?QE. 
FÂRĂ-MINTE m- MţNTB.

•FARANDOLĂ (pî.-ie) sf. Dans, originar din 
sudul Franţei, care se execută de mai multe per
soane oe se ţin. de mină [fr.].

FARAON sm. © Poreclă dată Ţiganilor, din 
cauza părerii greşite că ar îi originari din Egipt:
Măi Tigsue, Farsoane! De ce nu aveţi si voi O biserică ca noi P
(MAR.) ţ[ ® Una din numeroasele denumiri populare 
ale diavolului (pamf.> (furt.) ţi ® <J» Un fel de Joc
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Fig1. 2043. Farfurii: 
I. Farfurie adincă.— 
a. Farfurie întinsă.

FÂR- de cărţi, Împrumutat de la Francezi, ce seamănă 
_ . D cu stosul: şl-a pierdnt starea tn cărţi lucind *ul (alecs.) 
r AK [Faraon, numele vechilor regi ai Egiptului; ir. 

P h a r a o n].
FARAŞ (p(.-a?e) sn. Lopăţică tn care se strlnge 

gunoiul după de se mătură 2042) [tc.].
OFARBA sf. Tr.-Carp. Coloare; văp- 
sea: de acolo an Ieşit atita de multe lelort 
de balne pestriţe şl In tot leln] de larbe (Tich.)
[germ. F a r b e].
•FARD (pi.-duri) sn. Suliman: ■«•oi 

el sprinoenele din cale alarft tăcute ale mânui 
(VLAH.) [fr.].
•FARDA (-dea) vb. tr. şi refl. A "(se) 

sulimeni [fr.].
FARFARA sm. ® Palavragiu, flecar, Fi 

care nu ştie să ţie o taină, gură-spartă Făraş? ’
1f © ® Advocat [tc.].
OFARFASIT adj. şi sm. Mold. Mofturos, năzu
ros: dar voi, mangosltllor el larlasltllor, de cita ori UI tl 
dormit In strotiP (Cro.).

FARFURÂRţR sf. ® col. FABFUBJE f © Dife
rite vase de porţelan sau de faianţă: tei de lei de măr- 
Inri de iv el stlolărle (Car.) .

FARFURIE sf. ® t Porţelan: boala de atmutar... 
ee leoueete... ou * de cea bună 
pisată el amestecată cu apă (dragh.)
1 © Vas de porţelan sau de 
faianţă, pus pe masă dina
intea fie-cărui mesean, şi din 
care mănlhcă (111 2043):
întinsă; adlncă [tC.].

farfurioara (pZ.-ie),
FABFUmPTA (pi.-te) ® sf. 
dim. FARFUitfB f ® Far
furie mică ce se pune subt 
o ceaşcă: linguriţe de argint, lar- 
Inrlute el oeştl de porţelan (dlvr.). .

FAR IM... = pArJm...
OFARP^Ăs/. Mold. Trans. Bucov. = fAjnA:. _ 

•FARDMGE s6si. £) Parte a tubului digestiv con- 
stituind un canal care 
se leagă de o parte de 
gură şi de fosele na- 
sale, de altă parte de 
esofag şl de traheea-L' 
arteră; gîtlej, înghi- 
ţitoare (@2044) [fr.].

•FARINGITA (pi.
-te) sf. f Inflamaţiunea 
faringelul [fr.].
OFARINpS adj. =
FAINQS: scntnră un sao 
pe răsadniţă (mar.) [f ă - 
rină].

•FARISEISM sbst.
® Caracterul fari
seului t ® ® Făţăr
nicie, ipocrizie [fr.].

FARISEU, t FA- 
RiSEnr sm. ® Membru al sectei religioase la vechii 
Evrei care observa cu sfinţenie toate preceptele 
legii lui Moisi şi care făcea paradă de pietatea
lui: nu mal tace el tu atita! vorbă ca larlseul cel tăţamlo 
(CRG.); tarlseul, tot failsen este, In toate timpurile şl la toate 
popoarele (isp.j T[ © 0 Făţarnic, prefăcut, ipocrit: 
Farisei şi mult făţarnici, intriganţi şl neolnstlţi (LET.)[vs1.
f a ri s ăi < gr.].

FARÎMA, / fAbIMI, Mold. FABMA (-rim, Mold. 
larm, poet. lârm) vb. ir. şi refl. A (se) face f ă r 1 m e. 
a (se) preface, a (se) rupe, a (se) sdrobi în mici 
bucăţele; ®: văpaia lunii sa larmă de muchile valurilor
(VLAH.).

FARţMĂ (pi.-mo) sf. ® Bucăţică foarte mică 
ruptă dintr'un obiect, sau dintr'un obiect care s’a 
rupt, s’a spart în mici bucăţele: o ~ de piino; a face 
lărtme, a fărima, a sdrobi, a face bucăţi: tăcu mici 
tărlme pe necuratul de zmeu (isp.) *[ ©00 cantitate 
foarte mică, o părticică mică, un pic: minata spre 
locaşul mlntnirll d'o —' de nădejde (dlvr.) ; o biată —■ de ade
văr se cucerea mal greu decit o tară (vlah.) [comp. alb.
6 ă r im ă].

Fig. 3044. Faringe. —[L. Lim
ba.—T. Traheea - arteră.— C. 
Cerul gurii.- Ep. Epiglota. — 
Es. Esofagul. — F. Farin- 

gele.

fArîmAciqs adj. = fAbImiciqs.
FARÎmAtor adj. verb. fAbIma. Care fărîmă.
fARÎMÂTUrA, fAbImitprA, FiRmrrţiBÂ, fbi- 

MTTţlKA, Mold. Bucov. FABHATţTRA (pi.-tuil) Sf. Bu- 
căţică rămasă dintr’un obiect fărîmat: cetatea ruinată 
oe 86 vede astăzi este zidită din lărlmăkurile celei vechi (Qol.) ; 
nu 1 se dete voie a Împărţi nici lărmăturile ou clnii lud 
(NEOR.); Începură a pica făimături din piatra ceea ce o legase 
el de funie (sb.) ; tn sufragerie, după ce s'au adunat taclmurlle 
şl firimiturile (br.-vn.) ; 0: frlmituil de vorbe pe oare numai 
ea le pricepe (vlah.) [f ă. r I m a, f â r I m i].

FÂRÎMATURIGA (pi.-rolo) sf. dim. fAeImA- 
TPKA.

FARÎMICA, fArimica (-Ic) vb. tr. A face fă- 
rîme, a îmbucăţi: ImbătrlÂlţl In ţara asta, care am vă> 
zut-o fărimicată ai umilită (I.-gh.) [f 4 r îm Î C &].

FARÎMICA, pAhimjoA (pi.-ci) sf. ® dim. fA- 
B{HA: 11 tăcură mlol lărlmlcl (ODOB.) ţi © Fărîmă de 
pîine.

fARÎMICIQS, fAbmAciqs adj. Care se f ă - 
r î m ă uşor.

FARÎMIT adj. p. fAkîMJ: şi ducea, văzind ou ochii, 
vlata-1 ’n clipe (vlah.) .

FARÎMIŢA, FARnDTA, FIBIMITA (-toz) Vb. tr. şl 
refl. A (se) fărîmă mărunt, a (se) preface tn mici 
fărîme: o să ’ntoarcă mereu glia, s’o lărlmljeze şl s’o adune 
(LUNG.); le-o Ilrlmlta In bucăţele mlpl (BR.-vn.) [fărtmiţă].

FARÎMITURA fAbîmAtprA.
FARÎMI’î’Â (pi.-te) sf. dim. fAbImA: umerii o- 

brazulul scoşi şl nasul numai o -v de sllro (I.-gh.).
FÂRÎMyŞÂ sf. dim. FAbImA: cotell şl mitele 

din tărlmuşlle mesll stăplnllor se hrănesc (CAnt.).
FARMA sw fAbIua. 

tFARMÂG = FAEMEO. 
t FÂRMAGA ... m- FERMECA... 
•FARMAGEyTIG 1. adj.* Privitor la farmacie.
2. farmaceptioA sf. Partea medicinei care se 

ocupă cu prepararea şi întrebuinţarea medica
mentelor [fr.].

•FARMAGţE sf.dk® Spiţerie,laboratorul sau pră
vălia farmacistului ([B)
2045) H © Colecţiune 
de medicamente, tre 
buincloase unei case, 
închise într’o cutie H ©
Profesiunea de farma
cist: Învaţă tarmacia [fr.].

•FARMAGţST. sm.,
-TĂ(pi.-te) sf. JfeCare are 
profesiunea de a pre
para şi a vinde me
dicamente, spiţer(easă)
[farmacie].
•FARMAGOPŞE sf.

Carte care tratează Fie- =°45- Farmacie, 
despre prgpararea medicamentelor [fr.].

FARMATURA VW fArîmAtvrA.
FARMAZON sm.,-oanA (pi.-no) s/. © ® Vrăjitor 

(-toare), fermecător (-toare): piatra n’o poate lega, iie 
cit de mare larmazon (vor.) ; tata Iul, care ol-că este^o lar- 
mezoană cumplită (Crg.) f © f Şiret: larmazonul nostrn 
bietul Căpitan Ciupagea (i.-gh.) ; înşelat d’atltea ori de larma 
zonii noştri politici (j)p.) [rus. farmasonă .,franc 
mason”].

FARMAZONIE sf. © mai adesea farmazonii 
pi. Vrăji, farmece; scamatorii: băbătia dnmitaie nu 
prea ştie larmazonil ca alte babe (flor.) ; 11 duo mintea Intr’o 
Isme de farmece şl de larmazonll (Vlah.) [farmazo'n].

FARMEG (pi.-oco) sn. ® Mijloc ocult, ope
raţiuni sau formulă magică ce se întrebuinţează 
spre a aduce pe cineva sau ceva într’o stare su
pranaturală, spre a comunica cuiva însuşiri cu 
totul nefireşti, spre a-i aduce supărări, boale, eto. 
sau spre a-1 lecui: cei rănit va să se tămăduească ou des- 
olnteoe şl ou —"e (ps.-sch:) ; Îndată ce un copil se naşte, să se cln- 
tărească, ca să nu se lipească -~ele de el niciodată igor.) H
© © Desfătare, atracţiune puternică pe care o 
exercită asupra noastră un lucru foarte plăcut, 
o privelişte sau o persoană foarte frumoasă, eto.:
descriind —ui plin de taină şl de evlavie al clădirilor vechi 
(BR.-VN.); —ni nopţii se ’ntinde şl-astimpără toate sgomotele 
pămintniui (vlah.) [lat. pharmacum].
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FABMECA = FERMECA.
'FARNIEN’TE sbst. Nelucrare, lenevire: ieşenii

Inbeac liniştea şl acel drag din care se alcfttueşte Cea mal 
mare parte din viaţa lor (negr.i ; mai adesea în expr.: 
doica'trlndăvie, dulce lenevire [it.].

■FAKSA (pl.-ae) sf. © O Comedie hazlie, cu si
tuaţii caraghioase şi glume adesea grosolane ţ| 
® Pr. ext. Festa, poznă, păcăleală glumeaţă, şotie,
renghiu: cine ml l-a trimes a lăcnt o de prost gust 
(VLAH.) [fr.].

•FARSOR sm. Cei ce face altuia farse, renghiuri; 
poznaş, hîtru, ghiduş [fr.].
OFĂRŞANG (p!.-guri) sn. Trans. Cîşlegi, carna
val [ung'. < germ. Fasching].
O FARŞĂNGAR, fArşdioar, fArşingpoiu sm. 
Trans. Om mascat care umblă din casă în casă, în 
săptămlna albă, făcînd tot soiul de nebunii [făr- 
ş a n g].
OFARTAIU, fIrtaiu (pî.-tale) sn. Tr-Carp. Sfert; 
litră [ung. f e r t ă 1 y].

FARŢAT, FlRTAT sm. © Frate de cruce: s& ne 
prindem fărtaţl şl vln& cu mine la ceilalţi zmei tse.) *|
© Tovarăş, prieten nedeslipit, ortac [frate, 
cu sufixul participial -at> *frătat, după sl. 
(p)obratim< bratu „frate”].

fArtAţie, fîrtAtP s/. © Legătura între doi
f î r t a ţ i: eu ştiam că Ilrtăţia nu se desleagă (se.) f| 
® Tovărăşie, prietenie intimă.
t FARTER = CFARTJR.

OFARTOI (-oesc) 1. vb. Ir. Trans. Bucov.A da într’o 
parte carul apuc îndu-1 din partea dindărăt.

2. vb. refl. A aluneca într’o parte 
(vorb. de o sanie) pe un drum prea 
neted sau aplecat [ung. fartolni].

"FASCE sf. pl. (Ant.) Mănunchiu de 
nuiele de mesteacăn legate cu nişte cu
rele încrucişate şi cu o secure în vîrf, 
ce purtau lictorii care precedau pe ma
gistraţii romani (|^ 2046) [lat.].

‘FASCICOL (pî.-ole) sn. — FASCICULA.
•fascicula (pi.-ie) Sf. Mai multe 

coaie legate împreună dîntr’o carte ce 
nu se publică deodată în întregime ci, 
treptat, la anumite intervale [fr.].
•FASCICULAT adj. A Dispus Jn 

formă de mănunchiu: rădăcină «4 
2047) [fr.]. ^

'FASCINA (^inez) vb. Ir. © A 
fermeca f ©’ A paraliza mişcările 
cuiva supunîndu-1 cu privirea H ®
(ţ- A ameţi, a răpi prin nuri, prin 
frumuseţe [fr. < lat.].

‘FASCINANT adj. Care fascinea
ză: neputind, sâ-şl la ochii de la acea 
dulce, ameţltoaie, apailtiune (vlah.) [Ir. ].

■FASCINATOR,-T0AaE adj.sm.f.
Care fascinează", farmecă, îneîntă, 
ameţeşte cu privirea, cu frumuse
ţea, etc. [fr.].
•FASCIOARA (pî.-re) sf. [Fasci

culă [lat. 1 â s c i o 1 a].
‘FASCISM sbst. iw P. IST. [it.]. Fif. 2047. Radă-
‘FASCIST adj. şi sm. © Parti- ci»» fasciculată. 

zan nl p'rogramului de guvernare al fascismului, 
adept al fascismului; gavern ~ [it.].

fasole, ✓ Mold. Bucov. fasqlA (pî.-le) sf. A 
© Plantă leguminoasă, origi
nară din America, ale cărei 
păstăi, verzi sau galbene (fa- 
sole-tocArA), sau boabe (albe, 
roşiatice, pestriţe, etc.) sînt 
foarte întrebuinţate în alimen- 
taţiune ([H 2048) (Phaseolus 
vulgaris); unele specii sînt 
agăţătoare şi se încolăcesc în 
jurul porumbilor, printre cari 
sînt semănate sau al aracilor ori 
parilor puşi anume ( .»-de- 
aşaci, -*-de-par), altele, au tul
pina scurtă şi se susţin singure Fig. 2048. Fasole.
( ~-oloagA, ~-pitjoA) (Phaseo
lus nanus); cele mai răspîndlte. şi căutate varie-

Fig. 2046 
Fasce.

tăţi în ţară sînt: ~a-ouşoarA, cultivată mai mult PĂR. 
în Moldova,—a-obAdatA, răspîndită în Muntenia c 
şi —a-lAtArbatA, în formă de rinichi, -~a-tuoArA, r 
cu păstaia lungă şi galbenă; o altă varietate, 
numită —-mare, originară din America de Su(l, 
face flori mari, de un roşu aprins sau albe, şi 
se cultivă adesea ca plantă ornamentală (Pha
seolus muUiflorus) f (|) fasqlea-cioaeei=hemf f 
® fasole-japoneza = SQiE 1] © Păstaia plantei 
pînă nu se desvoltă în tr’însă boabele; numită şi 
— verde ţ| ® Bobul din păstăi, ajuns,la maturi
tate 1 ® © Dinte; Stringe-ţl llpltorlle. Că se văd fa
solele (ALECs.), strlnge-ţi fasolele (voR.), închide-ţi gura 
să nu se vază dinţii H ® F a da oa ia —, a lovi cu 
putere, fără milă [ngr.].

F AS OLE ALÂ (pl.-eie) sf. © Faptul de a se 
f as o li.

FASOLI (-oieac) vb. refl. ©A tace mofturi, na
zuri, marafeturi, fasoane, a se izmeni: s'a cam
tasolit la tncepat, dar în sîîrşlt s’a Imbllnzlt ca q mloaid
(ALECS.) [formaţiune populară din fasoane].

FASOLICA sf. ^ © = FASOLE H ® = OREŞ- 
niţA.

‘FASON (pl'.-soane) sn. © Modul cum un lucru 
e făcut, in spec. forma cc se dă unei haine, unei 
pălării; croială; vestit prin —ui jiletcilor (necr.)
® Lucrul, lucrarea unui meşteşugar; am cumpărat 
singur stofă şl l-am plătit numai —ul •' ® pl. Ţ Na
zuri, mofturi, marafeturi, izmenituri, maniere aJ'cc- 
tate: şl atunci să poftească Iar d. Judecător să ne mal facă 
fasoane! (Car.i [fr.].
‘FASONA (-nez) Vb. tr. © A da unui lucru forma, 

fasonul ce trebue să aibă f] ® © A forma încetul 
cu încetul spiritul [fr.].

‘FAST sn. Lux măreţ, măreţie, fală [fr.].
‘F.^TA adj. f. numai in expr. zl—, zi favora

bilă; zile faste, zile în care, la Romani, era îngăduit 
ca tribunalele să ţie şedinţă şi să împartă drep
tatea [lat.].

FASTE sf. pl. © ^ Calendarul vechilor Romani 
in care erau înşirate zilele de lucru şi cele oprite 
de ori-ce lucrare li ® — consulare, tabele pe care 
erau înscrise numele consulilor în ordine cronolo
gică 1f ® Registru public, în care se treceau fap
tele mari şi vrednice de pomenire [lat.].

‘FASTIDIOS adj. Plicticos, plictisitor, anost:
ar li a întinde mal mult asupra acestui subiect (k-gho
[fr. < lat.].
‘FASTUOS adj. Care desfăşură un lux prea 

măreţ, falnic: Curtea activă şl fastuoasă a iul Constanlin- 
Vodă (ODOB.) [fr. < lat.].

FASUIŢĂ (pJ.-ţe) sf. A = OREŞNIŢA.
O FAsyiU sni. A OHen. Băn. — fasole [srb. 
f a s u 1 j].
OFASULA (pl.-le), fabule sf. A = FASOLE [bg. 
f a s u IL

FAŞĂ, FAŞEj {pl. făşl), O FÂŞIE {pl. făşll) sf. ©
Făşie, legătură îngustă şi lungă de 
pînză cu care se înfaşă copilul pes
te scutece (i®j 2050) : clnd botezi 
copil, să le dai faşă lungă (soR.) H ®
Pruncie; din —, 
dinvîrsta cea mai, 
fragedă, diniprun -1 
cie: Încă pe clnd era 
In făşll, Mar ta avea 
obiceiul de pmieatoa-
tă lumea ’n mişcare F,e- 2049- Faşă. Fig 2050. Faşă.
(SLv.); In faşă, la început, pînă nu se desvoltă, pînă 
nu ia proporţii: datoria noastră de patrioţi este să Innă- 
bnşim complotul in faşă (Alecs.) Ş| ® Făşie lungă şi 
îngustă de pînză foarte subţire cu care se banda
jează o rană ([g 2049) ® = FĂŞJE ®; ţăranul
nostru... cată... să facă dlu o faşă moşie in lege (luhg.)
[lat. fascia].
OFĂŞCUŢA (pî.-ţe) sf. Mold. Putinică cu capac 
în care se ţine unt, brînză, lapte acru, etc. [rut. 
faska].
O FÂŞIE s^ pasa.

FÂŞIE sf. © Bucată lungă şi îngustă tăiată 
sau sfîşiată dintr’o materie (pînză, piele, etc.); 
alţii călcau au Iuţeală pe o — de tulpan Întinsă (odob.) ; © :

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 481 31



p^Q. De-atunci negura eterna se desface In tăşil 1{ ® Bucată 
P .X de pămint, lungă şi îngustă: acestei bogate tasii ae pă- 
rI mint... natura l-a dat cu amindoua mllnlle din toate frumu

seţile (VLAH.) [faşă].
•FAŞINA (pî.-ne) sf. im Mănunchiu de nuele 

care intră în construc- 
tiunea upor lucrări 
de fortificaţiune sau 
de terasament şi care 
servea adesea pentru 
a umplea şanţurile ce 
trebuiau Wesute spre 
a năvăli la asalt (iă|
2051): Cum el laganturl 
alergau Cu scări şl cu 
faşine (ALECS.) [fr.].
•FAŞIONABIL adj. Care

Fig. 2051. Faşine.
se ţine de moda 

lumii elegante: ele Işl comunicau astfel una alteia Ideile 
lor sociale şi ~e (I.-gh.) [fr. < engl.j.

FÂŞIOABA (pl.-re) sf. dim. fAşie.
O FAşIU, FĂşm sm. Băn. Cumnat. (cînd e vorba 
de doi inşi ale căror soţii sînt surori).

fAt (pi. feti) sm. ® Copilul în pîntecele ma
mei ţ[ ® tCopil, băiat, fecior: despre fetii de împărat 
ce ml-al spus, ml se rupe Inima (Crg.) ; se închină cu sme
renia unul de Domn cuvios (odob.) i tu al ceva, 
tatu, al ceva... spune-ml (BR.-vn.) ; astăzi aproape numai 
în expr. ~ui meni copilul meul băietei De-ai de 
tine, 'vnl meu. Mulţi viteji uols-am eu (Alecs.) ţ| ® 
Trans. Paracliser, ţîrcovnic: Oobea-i teoiorui ~uini de 
la noi din sat (ret.) 1f ® în basmele populare: făt- 
logofăt, copil cu însuşiri extraordinare predestinat 
a deveni eroul basmului: en i-aş face doi feti-iogofe- 
ţl, cu totul şl cu totul de aur dsp.i' * ® Făt-frumos,
eroul basmelor populare, frumos şi viteaz din 
cale afară, care izbuteşte să răpuie zmeii şi ba
laurii, şi se însoară, mai adesea, cu o fată de îm
părat sau cu o zînă măiastră: ai trăit şi tu in basme... 
te credeai şl ta o zlnă/ Şi-aşteptai ca s& te tare, vre-uii Făt- 
Irumos s& Tln& (VLAH.) [lat. fetus].

FATA (pt. fete) sf. © Copită, persoană de sex 
feminin, nemăritată, în opoziţie cu ,,băiat": dacă
vel bea apă nnde bea curcubeul, te faci o lună băiat şi o 
lună (VOR.); voi slnteţi fete şl numai un băiat m'ar 
scoate din nevoie (Isp.); am o singură lată şl-olu vedea eu 
pe cine ml-olu alege de ginere (Croj ^ (D Femeie încă 
nemăritată, în opoziţie cu „nevastă”, „femeie”, 
,,muiere” : Eşti nevastă ori eşti Ori zlnă din cer picată? 
(ALECS.); volu căta să-(i dan o fată bună din sat, cu niţică 
zestrlclcă (isp.); /: de etnd era mama [sau bunica] *. de 
foarte multă vreme, cu mulţi ani înamte; mare, 
a) copilă în vîrstăde măritat;6,1 fecioară, virgină; 
parcă-l omare, e cuminte, aşezat: cuminte, harnic 
şl ruşinos ca o mare (CRG.) ; el era de treabă, smerit, sf ilolos 
ca o mare (isp.); —' stătută, —' bătiină, * tn păr, fată 
rămasă nemăritată, oare a trecut peste vîrsta de 
măritat ţ ® Fecioară, virgină ( t ~ fecioară) K 
© Fiică: baba pnnea pe fata unchlaşnlul la toate greutăţile 
casei ((sp.) ^ ® pl. ^ © Fetele olmptUnl, fetele coditilnl, 
unul din numeroasele nume ale ielelor ţ[ ® ~ in 
casă, servitoare, slujnică, jupîneasă t ® ☆ Fata 
mare. Fata (mare) cu cobiiiţa, numele popular al cons- 
telaţiunii Orionului K ® ♦ pAbul-fetei m- pAr, 
RtjşpvEA-FETEI tw RXJŞJKE f ® Bucov. Furnică 
lucrătoare, furnică fără aripi [lat. f e t a].

fATA (a 3-a sg. (fată) vb. ir. şi irUr. ® A naşte 
{voTb. de animalele mamifere), a face pui: oaia 
finului fătase nn miel (isp.i; ®: cind ti dai 11 fată vaca 
{sau Iapa); cInd II cel, 11 moaie viţelul {sau minzul), Se 
zice despre cei cari caută tot felul de scuze, cînd 
e vorba să înapoieze un lucru pe care l-au căpătat 
cu împrumut, după multe stăruinţe din partea 
lor 1f ® ® iTOn. A produce: vă petrecstl vremea a.» 
nişte stihuri schilăvoase (Negr.i [lat. f e t a r e].

FATACIVNE sf. ® Rt Pătatul oilor: de la per
delele de ol ce slut cu —' pe moşie V ® Locul unde 
tată oile H ® Organul genital al vacii, al scroafei, 
etc., fătătoare [făta].
*FAT.^ adj. ® Ursit, sortit, hotărlt de soartă 

astfel Incit să nu se poată schimba, să nu poată fi 
Înlăturat H ® Care are urmări nenorocite, ce e de 
nenoroc: înainte de a lua hotăitre, arătase semne de

mare nelinişte (car.) ; lovitură ~ă, lovitură care prici- 
nueşte moartea [fr.].'

FATAlAU = FETELEU.
‘FATALISM sbst. +T+ Doctrină care neagă- li

berul arbitru şi după care toate ctte se Intlmplă 
sînt ursite de mai ’nainte şi nu se pot înlătura 
[fr.].
‘FATALIST 1. sm. Cel ce crede In fatalism.
2. adj. Care ţine de fatalism [fr.].

‘FATALITATE Sf. ® Ursită, soartă de care 
nu poate scăpa cineva, ce nu se poate înlătura 
sau schimba; ei părea că se eapnne unei fatalităţi oarbe 
(o.-zAMF.) ţ[ ® împrejurare nenorocită ce nu se 
putea prevedea sau oprii a fost se vede o toate 
eran Intr'adlne pregătite pentrn pelrea Inl (Vlah.) [fr.],

FATAT 1. adj. p. FATA. Care a fost fătat.
2. sbst. ® Foţptul de a fătaţ] ® Timpul cînd 

fată animalele.
fAtAtOAHEI. adj. f. Care fată: oaie,

vacă ; la botez, ciobanul dărnl finului său o oale fătătoare
(ISC.).

2. s/. ® Locul unde fată animalele t ® Partea 
genitală a vacii, a bivoliţii, a iepii sau a scroafei.

FAtATUBA (pl.-turi) sf. ® Produs al anima
lelor fătătoare, ceea ce s’a f ă t a t 1| ® ® ţ Scor
nitură: toate, piuă Ia una, scornituri şl din slabi orlerl 
fătăturl slut (CANT.).

fAt-fbumos fAT.
‘FATIDIC ad). Care desvălue ce a fost hotărit, 

ursit de' soartă [fr.].
FAT-LOGOFAT !•- fAt ®.
FATOIU sbst. augm. FATA. Ironic, despre o 

fată cre’scută mare, sdravănă, cu înfăţişare de
bărbat; dlntr’atltlca s’o făcut coşcoge * (ALECS.),

‘FATUITATE sf. ® înfumurare, îngimfare 
prostească şi obraznică: ~a factloşUor şl a demagogilor... 
orbeşte şl pe unii şlpealtll (I.-gh.) f ® Obrăznicie [fr.]. 
o fAtUţA ţpî.-te) Sf. dim. fatA.

FAŢA (pl. fete) sf. ® S> Partea anterioară a ca
pului omului, unde se află fruntea, ochii, nasul 
obrajii, gura şi bărbia; obraz: a se spăla pe-*-; 
nltă-te la gl mă ’ntreabă de viaţă; de pe —' se cunoştea că 
era beţiv Împărătesc (isp.); •«- CURAT; ®: a f I cu două 
feţe (sau a fl taler cu două fete), a fi făţarnic, ipocrit ; 
Schimbarea la arătarea rnăreaţă a Mbituitorului 
pe muntele Tabor dinaintea a trei din apostolii 
săi; sărbătoare creştină (19 August), în amin
tirea acestui eveniment, numită şi Preobrejenie H 
® ® (vorb. de divinitate): Dumnezeu şi-a Întors fata 
de la dineul t ® Pr. ext. Toată partea dinainte a 
trupului omenesc: a sta tu fata cuiva; a cădea cu fata 
la pămint; baba ae culcă pe pat, cu fata la părete (Crg.) D ® 
® A face a ţinea piept, a fi în stare să plătească: 
dar un ştii cit ue costă seratele dlreotornlul? cu ce să mal fac —- 
Dnmnazeo ştlel (DLVr.) a[ ® Prezenţă: a spus-o Iu fete 
noastră; a-1 apune (verde) In a-i spune curat, deslu
şit, fără înconjur; la tata looniui, chiar pe locul cu 
pricina, unde s’a întîmplat lucrul; a fi (de) a fi 
prezent: hanurile gem de lume care a -venit să fie la 
alegerea Împăratului osp.i; tn timpul de acum. In vre
mea dc astăzi ţ] ® t Persoană: fete mari; fete biaeri- 
ceştl; sm mal îmbiat eu ou malce boieroaice şi cu alte Iste 
cinatite (crg.) ţ| ® înfăţişare, aspect, stare, situa- 
ţiune: a scblmba lata lumii, tata lucrurilor 1] ® 
Punct de vedere, lăture: această chestiune are mei 
multe fete ţ| ® Suprafaţă: aburi deşi acopereau fata apel 
(GN.); fata pămintulnl; a şterge de pe fata pămlntnlui, a 
face să dispară cu desăvirşire; / tata ariei, locul 
unde se treieră cerealele H ® A Fie-care din su
prafeţele plane ale ubui poliedru: cubul are şase fote K 
® Pagină: lle-oare foaie de hirtie are două fete t @ Par
tea anterioară, dinainte, ă unui lucru, aceea care 
e făcută spre a se înfăţişa de preferinţă vederii: 
fata casei, fata bisericii; uşa din * ţj ® Partea exteri
oară, din afară a unui lucru; în spec.: unei stole,
partea stofei mai netezită, mai lustruită, lucrată 
mai cu îngrijire, etc. care trebue să se vadă la o 
îmbrăcăminte; ®: mal mult stă declt nu face ets 
ctt tata ev atA ®; de per(i)nă, Îmbrăcămintea de 
pînză, etc. cu care se înfaţă o pemă^ do mesă, 
pînzătura care se aşterne pe o masă ([a| 2052); 
de pispomă, cearşaful cu care se căptuşeşte o plapo-
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Fig. 2052. Faţă de masă.

mă H ® «iţi- Partea dealului sau a muntelui-lntoarsă 
spre soare (şez.> H ®- Coloare: arendâşoaice gătite «i 
împodobite ca toate letele 
onioabeului (ODOB.); fată
(= obrazul) Inl tata 
Bleclalj nasul un ardelu 
ro; iisp.); a Iaca saU a 
schimba tete (iete), ase
Îngălbeni, a se în
verzi, a se înroşi de 
necaz, de frică, de 
ruşine, etc.: bietul 
chir lanulea tăcea tete 
tete (CAR.): lasă capul 
In Jos şl, tăotnd, începe 
a tace leje lete (Cro.);
Duca-Vcdă nu putea nimic să mal răspundă de ru
şine şl de Irlcă, numai ce schimba fete: uneori se făcea roşu, 
uneori galbăn (nec.): de-a tetele, un joC copilăresc: Ju- 
olndu-se, cind de-a baba-oarba, clnd dc-a leapţa, ori de-a 
letale iisp.) H @ f F^ŢA-MÎŢEI = TAPOŞNIC i ® In 
legătură cu diverse prepoziţii: de —, prezent (iw mai 
sus ®); —de (mine, tine, etc.), înaintea, în pre
zenţa; In a) dinainte; b) în prezenţa;©: in 
te Unge şl In dos te irige; c.) peste drum: şade In —~ 
in-~, unul în faţa altuia, fie-care cu faţa întoarsă 
spre faţa celuilalt; pe »■, deschis, fără a ascunde 
ceva; a da a descoperi; a-şl da arama pe —' 
abamA ® [lat. vulg. facia=clas. facies). 

fAţA = fîtA.
’FAŢAJDA (pi.-de)s/. ® Partea dinainte a unei

clădiri, aceea care are faţa spre stradă: latadeie cele 
mal multe erau acoperite... ou plante suitoare (I.-gh.) *1 ® 
Partea unei clădiri unde se aliă intrarea prin
cipală [fr.].

FAţalre sf. Faţa ariei, locul unde se treieră 
cerealele [lat. *f ac iar ia), 

t FAţARI (-ăresc) 1. vb. inlr. A părtini, a fi păr
tinitor, a ţinea parte unuia în paguba altuia: să
DU cunoşti pre nlcl-unul den cela ce ]udecl. ce s& zice s& nu 
lătăreştl (PRV.-MB.).

2. vb. refl. A se preface, a se făţărnici: 'oamenii 
puteau să se tătărească, dar nu puteau trăi declt... bărtulndu- 
se mereu Intre dtnşll (slv.) [faţă].

FAţArie Sf. t ® Părtinire | ® Făţărnicie:
tiranul, lepădlnd orl-ce văl de —Începu a tace răutăţile pe 
Iată (ODOB.) [f ă ţ ă r i).

FĂŢARNIC adj. şi sm. ® t Părtinitor ^ © 
Care caută să înşele ’prefăctndu-se blînd, milos, 
virtuos, etc., prefăcut, cu două feţe, ipocrit: Fugi
de zlmbetul ^ şl de stringerea de mină A acestor măşti... 
(vuH.) [faţă].
t FAŢARNICţlŞTE adv. Ca un f ă ţ a r n i c, în 

mod părtinitor: nu Judeoaretlol pe dreptate (prv.-mb.).
t FAţARNIGI (-icesc) 1. vL intr. A părtini, a fi 

părtinitor.
2. vb. refl. t A se preface, a se arăta altfei de 

cum este: se tătărnlol ca cum n’ar.şti nlmlo din cele 
armate pntln înainte (balc.i [făţarnic].

fAţARNICIE sf. Prefăcătoria omului care 
se arată blînd, ‘milos, virtuos, etc., spre a căuta 
să Înşele buna credinţă a celorlalţi: era cu inima cu
rată şi ţâră ~ (isp.) [făţarnic].

“FAŢETA1 (pi.-te) sf. ® Fie-care din feţele cio
plite ale" unei pietre scumpe H © ochi ou taţete, se 
zice despre ochii unora din insecte şi crustacee 
compuşi din mai mulţi ochi în formă de poligon 
şi juxtapuşi [fr. facette].1 
'FAŢEtA2 (pi.-te) sf. ☆ Bucată de alamă cu 

şanţ care fixează clişeele pe regleţi [germ.].
O FAŢIE sf. Trans. (dens.) FATA ®.

FAţIŞ i. adv. Pe faţă, deschis, fără a se as- 
cunde: să no Impotilvlni'^ şi pieptiş năvălirii modei (ispj. 

2. adj. Care se face, se spune pe faţă, fără
a se tăinui: se luptă împotriva vrăjmaşilor tătlşl al 
legi creştineşti (balc.)-
ţ fAţişa = ÎNFAŢISA. 
tFAŢIŞÂT 1. adj. ® p. fAtisa H ® Vădit, 

dat pe faţă: hot 
■ 2- adv. Pe faţă, deschis.
tFAŢOAIE sf., fAtoio (pi.-oale) sn. Maram. Oaş. 

Faţă de masă (vic.r (pap.i.

FAV

Fig. 2053.

FAŢUEAlA (pî.-eii) sf. ® Faptul de a f ă - pĂŢ. 
ţ U i 11 © (F) F Bătaie: supăraţi depărtarea Iul Pă
cală... II luară Ia — (isp.i.

FAţui (-uesc) vb. tr. ® A netezi, a face neted, 
oblu, a da o* f a ţ ă frumoasă: artiştii... scormoneau,
Irecau, tăţulan şl scllvlslau cu dăltlţa (oooB.) H ® ® F 
A pălmui, a bate sdravăn peste faţă: 11 mai lă-
ţulră, 11 mal trudiră, de credeai că se pierde prin mllnlle lor
(ISP.).

fAţUITOARE Sf. A Unealtă a zidarului cu 
care făţueşte, netezeşte stratul 
de tencueală aruncată cu mistria pe 
zid.

fAţuitor = fAltuitqr.
OFAULA (pi.-le) sf. Trans. Mutră.
*FA,UN stn. ^ Zeu cîmpenesc la 

Latini, înfăţişat mai adesea cu 
coarne şi cu picioare de ţap (Hi 2053)
[lat.].
'FAUNA (pi.-ne) sf. Totalitatea 

animalelor unei ţări, a unei regiuni, 
sau a unei epoce geologice [fr.].
tFAUR1 sm. ® Fierar, covaciu:

se miră oum ... toată zloa tupăneşte ou 
ciocanul In fănrla iul (TICH.) ; spuse oă este 
calfă de şl ar vrea să-şl capete de lucru (ret.) © Bucov.
# Gîndăcel lungăreţ şi subţire, cu 
scutul gîtului în forma unei potcoave 
de cal ([a] 2054) (Elater segelum) [lat.
Ia b ru m].

FAUR2 sm. Februarie [refăcut din 
făurar2].

fAurar1 sm. © Fierar, covaciu:
porimci Iul Vulcan... carele era şl mare meşter 
(ISP.) [f a u r].

fAurar2 sm. Februarie [lat. f e - Fig. 2054. 
bruarius]. Faur.

fAurArie sf. © Trans. ® Atelierul 
făurarului, covaciului; fierărie, covăcie H ©
Meseria faurului, covaciului.
O FAUREL sm. © ® = fAurab.

FAURI (-resc) vb. tr.® © A lucra fierul bătlndu-1 
cu ciocanul, după ce a fost înroşit în foc: mi se 
pere că and Ciclopii lăiirlnd lulgerele Iul Joe inegr.) D ® Pr. 
ext. A lucra ori-ce alt lucru, a-i da o formă, a plăs
mui : se puse nebunul de Vulcan de ml-ţi lănrl, din pămint 
amestecat cu lacrimi, o fetişcană... frumoasă (iSP.) 1 
® ® A crea, a plăsmui, a născoci, a scorni: işi fău
reau o lume primejdloneă de iluzii (O.-zamf.) [faur],
OF Aurie sf. © = FAURAriE : de ce să nu-şl aibă 
satul şl oraşul... făurla... şl şcolile Iul de meserlip ijip)
[faur].

FAurjşte sf. © Atelierul faurului, covă
cie, fierărie: merseră In —' şl Alexandru prinse să pilească 
un fler rnglnlt (ret.).
O fAURIŢA (pj.-ţe) sf. Trans. © Nevasta fauru
lui, covaciului: deodată cu Împărăteasa, născu rotărlţa 
şl făntlţa împăratului (ret t.

•FAVOARE sf., t FAVOR (pi.-orori) sn. © Semn de 
bunăvoinţă, de protecţiunn (din partea unei per
soane cu vază, din partea publicului) if ® Consi- 
deraţiune, trecere de care se bucură cineva pe Ungă 
o persoană cu vază 1[ © Semn de dragoste, de prie- 
te.şug; batir 1f ® Bilet do ~, care dă cuiva dreptul 
să intre fără plată într’un teatru, la un concert, 
etc. t ® In r-a cuiva, în folosul, în profitul, spre 
binele cuiva : lupta sa Sflrsl In favorul nostru (alecs.) [fr.].

•FAVORABIL ad?. ® Care acor- - '
dă cuiva o favoare t ® Priincios: 
vint —ocazlune »ă u ® Care e în 
favoarea. In folosul cuiva: a avea o 
părere «vă despre cineva HI NEFAVORABIL
[fr.].
•FAVORIT 1. adj. şi sm. ® Pre

ferat, care" este mai iubit, mai 
plăcut decît altul- sau altceva H 
® Cel ce se bucură de favoarea 
cuiva.

2. favorita (pî.-te) sf. ® Iubita unui suveran:
favoritele din harem ţiu In mină soarta împărăţiei turceşti
(BL.) H ® pl- (<f FAVORIŢI m. pi.). Barbă ce-şi lasă 
cineva să crească de la urechi în jos, numai dc o

Fig. 2055. 
Favorite.
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FEE
FAV- parte şi de alta a obraznlui, fără să acopere bărbia

(;>ii 2055 ]: netezlnda-91 favoritele negre şl lungi (dlvr.) ; are 
tată tntioiită, favorit! tntoşl si muetăti răsnoite (Negr.) 
[tr. < it.].

‘FAVORITISM sbsl, ® Influenţa, atotputer
nicia favoriţilor f ® Favoare acordată favori
ţilor [fr.].
‘FAVORIZA (-izaz) vb. Ir. ® A sprijini, a ocroti, 

a proteja, a părtini pe cineva, acordîndu-i favoa
rea sa, arătîndu-i multă bunăvoinţă K ® A li 
priincios, a-i li într’ajutor, a ajuta [fr.].

(pi.-ze) sf. ® ☆ Pie-care din aspectele sub 
care luna, Venus 
şi Mercur se în
făţişează ochi
lor noştri ([a]
2056)1 @® Fie
care din schim
bările treptate 
care se Intîmplă 
In cursul unuie- 
veniment, stare 
de lucruri succe
sivă: diferitele faze 
aie oivltlzatiel; a- 
oeastă lungă şl 
dureroasă ^ a ebn- 
olumatel Ini vieţi 
(VLAH.» [fr. p hja s e).

Fig. 3056. Fazele lunii.
N. Lună nouă. — C. întiia secere 
(Craiu*nou). — S. întiiui sfert. — 
P. Lună plină. — S'. Ultimul sfert. 

— C‘. Ultima secere.

‘FAZAN sm. h Pasăre din ordinul 
originară din 
Asia, ou pene 
frumoase şi 
cu carnea 
foarte gus
toasă (Pha- 
sianus) (|®j 
2057 [fr. fai- 
san].

‘FEBRĂ

jalinaceelor.

Fazani.Fig. 3057*
(pî.-re) sf. f Friguri; ~ tifoidă = Tjpoa [lat.]. 
"FEBRIFyG 1. adj. / Care vindecă sau 

goneşte frigurile intermitente.
2.sn. f Leac în contra frigurilor [fr.]. 

‘FEBRIL adj. ® ir De friguri, privitor la friguri
11 ® © înfrigurat; neastimpărat; excesiv: pe stradele 
prlnolpale este o mişcare .vă neoblolnultă (Car.» [fr.].
i‘FEBRILITATE sf. înfrigurare; neastîmpăr: 
personalul mişcării mişună ca multă v (car.» [febril].

‘FEBRUAR (I)E sm. D A doua lună a anului, 
Fevruarie [lat.].

‘FECAL adj. De natura excrementelor; materii 
ve, excrementele omului [fr.].
► ‘FECIAL sm. ^ Preot roman consacrat lui Ju- 
piter şi făcînd parte din tagma preoţilor însărci
naţi să încheie pace sau să declare războiu 
[lat.].

FECIOARĂ (pl.-re) 1. sf. ® Pată neprihănită, 
nepătată, nevinovată, fată mare, virgină; Sfinta 
Fecioară, Maica Domnului ţ © ☆ Unul din cele
12 semne ale zodiacului, Virgina; fecioara ou cobiii- 
teio, constelaţia Lebedei, numită mai adesea fata 
mare, fata (mare) cu cobiliţele: ne arăta pe oer carni, 
fecioara ou doniţele şl multe de toate (isp.i ‘[ @ d’ lăBBA- 
FECIOABEI = FECIORJOA ®.

2. t adj. Fecioresc, curat: fată v, virgină: 
a ursită de Dumnezeu atita să trăeasoă plnă vor fi toate fete 
fecioare (ret.) ; ®: Fentru-o inimă v mlndin idol ti-ei ales 
(EMIR.) [lat. ‘fetiola < feta].

FECIOR sm. ® Copil de sex masculin, băiat: 
ar fi dorit... să albă şl o fată barlm, la atltla vi asp.i ‘[ 
® Fiu: Împăratul avea trei vi, doi mal mari, iar unul mal 
mio (RET.); V de Domn, prinţ, beizadea; v de iele, co
pil din flori, bastard; v de bani gata iw- bas1® ţf 
® Trans. Flăcău f ® Slugă, servitor; v tn casă;

boieresc Slujbaş al unui proprietar pe o moşie; 
peste Mi boiereşti slnt puşi vătafii, iar aceştia 
sînt subt ascultarea vechilului ţ ® ♦ iarba-fe- 
ciqrilor=feoioricA® [lat. ‘fetiolus < f etus]. 
OFECIORANDRU sm. Băn. Trans. Băieţandru: 
moşule, al oul e vi acesta P (ret.); treoind pre lingă o bucătă
rie... an văzut un v oarele... olnta la foc (tich.i [fecior].

FECIORAŞ sm. dim. fecior' născuse muierea 
un V frumos şl sănătos (ret.).

FECIOREA (pl.-rele) sf. dim. FECIOARA.
FECIOREL sm. dim. fEciqr.
FECIORESC1 adj. De fecior; băieţesc.
FECIORESC2 adj. De fecioară, virginal, 

neprihănit, nepătat, curat: nu sufere ca vorbe de 
deşertăciuni lumeşti să Inghlmpe feoloreştlle-i urecbl (GN.I.

FECIORICĂ sf. ® dim. fecioara •( ® .ţ, Mică 
plantă ierboasă, întinsă pe pămînt, 
cu flori galbene-verzui; numită şi 
„iarba-fecioarei”, „iarba-feciorilor”, 
„iarba-surpăturii”, ,,iarba-datului- 
şi-a-faptului” (Hemiaria glabra) ,
(Bl 2058).

FECIORIE1 sf. ® Stare de fe
cioară, fetie, virginitate 1 ® Pr. 
ext. Curăţenie,nevinovăţie, castitate.
t FECIORIE2 sf. ® Trans. Timpul 

cînd era cineva fecior, vîrsta pe
trecută ca flăcău t ® t de suflet,
Calitateaţde copil (le suflet; înfiere: 
fecioria de suflet o fao unii, căoi nu naso co
pil (PRV.-MB.).
tFECIORIŢĂ (pl.-ţo) sf. Tr.-Carp. 

dim. fecioabA.
‘ FECULĂ sf. & Praf de amidon 

extras din cereale, din leguminoase şl mai ales 
din cartofi [fr.].

‘FECULENT adj. Ce conţine.feculă, compus 
din feculă [fr.].

‘FECUND adj. ® ^ Roditor, rodnic, mănos, fer
til, care produce rod îmbelşugat f ® Îmbelşugat, 
care produce mult: izvor v;©:snbi^t v,spirit v[lat.].

‘FECUNDA (-dez) vb. tr. A face toarte roditor: 
Nilul fecimdează pustiul [lat.].

‘FECUNDAŢIUNE, FECUNDAŢII sf. Faptul de 
a fecunda [fr.].

‘FECUNDITATE Sf. însuşirea de a fi roditor, 
rodnicie [fr.l.

FEDELEŞ (pî.-eşe) sn. Butoiaş mic, hifundat 
de o parte şi de alta, 
din care beau apă

Fig. 2058. 
Feciorică.

Fig. 2059. Fedeleş. Fig. 2060. Fedeleş.

ţăranii cînd lucrează lal'cîmp (îH 2059, 2060): n
dete P6 sub ftsoons... două azlxno 9I un cu sp& (isp.) \ 
pe cineva v, a-1 lega ţeapăn, ca să nu se mai poată 
mişca: tl legă vşl-i trlntl jos pepămfnt (Bol.) [ung.].

‘FEDERAL adj. O De federaţie, privitor la o fe
deraţie: consiliul V elveţian [fr.].
‘FEDERALISM sbst. O Sistem politic al Statelor 

unite dintr’o federaţie [fr.].
‘FEDERALIST 1. adj. © Privitor la federalism.
2. sm. Part’izan'al federalismului [fr.].

‘FEDERAT adj. şi sn. © Care face parte dintr’o 
federaţie [fr.].

‘FEDERATIV adj. © Privitor la o federaţie; 
constituit într’o federaţie; republica va [fr.].
‘FEDERAŢItJNE, FEDERAŢIE sf. © Uniune 

a Statelor care, ’păstrîndu-şi fie-care autonomia, se 
supun unor anumite legi comune şi sînt colectiv 
reprezentate pe lîngă naţiunile străine printr’o 
putere centrală: va elveţiană [fr.].
‘FEDERVAIS sbst. Pulbere de steatită între

buinţată îri mănuşi şi In ghete, ca să alunece mai 
uşor [germ.].
O FEDEU (pl.-dee) sn. Tr.-Carp. Capac de lut 
(pentru ’oale) [ung. f e d 6].
‘FEE sf. Zînă (în poveştile franceze) [fr.].
‘FEERIC adj. ® De zîne, privitor la zîne H 

® ® Incîntător, de o frumuseţe ne mal pomenită, 
nespus de frumos: intre vis şl viata este o stare de cum
pănire vg (DLVR.) [fr.].

‘FEERIE sf. ® O Piesă de teatru cu numeroase 
decoruri foarte frumoase şi In care intervin zîne.
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Fig. 2061. 
Felah.

Îngeri sau alte personagii supranaturale: îmi pare
€ă al s& te mişti acuma şl al s& vil către mine, ca tntr’o ^
(D.-zAMF.) t ® ® Privelişte nespus de frumoasă, 
ca’n poveşti: ce măreşte ’n miezul noptll dalba luncii 
(ALECS,) [fr.].

FEL (pl.-luri) sn. ® Soiu, gen, neam, speţă: 
ce » de om e P; cumpără tot de lucruri netrebulucloase; 
am văzut acolo animale de tot <«011; am cunoscut eu multe 
<vurl de oameni, dar ca tine nu; şacalul e un de cline 

Sălbatec din (Inutnrlle calde; » de /v, de tot soiul: şl aba
jurul şi toate cele lucrate ou igllta In de de lete (Car.i f 
® Spec.: de bucate, de mlncare, sau Simplu 
rînd de bucate: cei mai mare ospăţ se cuprindea In clteva 
teluri de bucate (Neor.) V ® Chip, mod: unii erau Îmbră
caţi intr'un alţii intr’ait ; la deopotrivă, ase
menea, tot aşa, în acelaşi chip; ce ~ p cum? de—, 
nicidecum, de loc, nici într’un chip; — şi chip m- 
OHIF i ® n ® Origine, neam; e de — din Ardeal; slnt 
de—nl meu din părţile Olteniei "I ® Obiceiu, datină: 
precum e —ul din bătrlnl (coşu.); a-şl tace —ul, a face Cum 
îi e obiceiul, a-şi face cheful ca şi alte dăţi: nn-i
vorbă, noi tot ne tăceam tel(1)ul aşa clteodată (CRo.i; a-1 
tace cuiva—ul, a-1 da gata, a-1 omorî: nu te-am ştiut 
eu că eşti de aceştia, că de mult Itl tăceam tel(l)ul (CRO.) ţi ® 
Meserie, ocupaţiune: tata de —ul iul a tost dogar (Rv.-cro.) 
[ung. f 6 1 e].
'FELAH sm. 9 Ţăran din Egipt 

([1 2061) [fr.].
t FELCER,✓ pAiiOţ:R( IU) sm.Tr. -Carp. 
f ® Doctor de sai-e ţ| ® t Subchirurg ţ[
® iron. Medic: denunţăm onor. consiliu 
sanitar faptul mlşelesc al celor trei felceri 
<CAR.): chiar şi la fâloenil s’a dus ou copila 
(RET.) [ung. f e 1 c s e r < germ. Peld- 
s c h e r e r]. ■
OFELGUŢĂ (pJ.-te) s/. Trans. dim.
FţiLE. Ulcică: Şl acum de-o săptămlnă Slnt 
tot cu telouta 'rf- mină ok.-brs.).
OFELDER (pl.-re) sn., FţlLDERĂ (pl.
-re) sf. Trans. Maram. Olten. Fer
delă, baniţă, mierţă.

•FELDMAREŞ.)^ sm. H Gradul 
cel mai înalt militar în Austria, Germania, An
glia şi în vechiul imperiu rusesc; generalisim [fr. 
< germ.].

'FELDSPAT sbst. ® Gen de minerale compuse 
dintr’un silicat de aluminiu şi dintr'un protoxld; 
ele constituesc elementele unui mare număr de 
roce importante (granit, sienit, porfir, bazalt, 
etc.) [fr. < germ.].
OFEILE sf. Trans. Olten. Măsură de capacitate 
de o' jumătate de ,,cofă”, corespunzătoare cu o 
jumătate de oca: Şi am beut tot cu —a Şl-am rămas cu 
cămeşa (ret.); oamenii motăe din cap, ciooneso, mal cer 
olte o — (LUNG.) [ung.].
O FELEAEĂ rr FELEZăU. 
t FELEGĂ (pî.-gi) sf. ® t 

Cîrpă, treanţă: numai cu o — 
de pinză Înveliţi (cant.) ţ| ® Trans.
Basma de cap; ştergar de pe
rete (CONV.).

FELEGEAN, FELIOBAN, FI- 
LlGEAH (pl.-e’ne) sn. O Ceaşcă 
fără toartă, pusă pe un su
port numit „zarf” ([ffl] 2062):
le legene de smalţ, cu zarlurl de 'slrjnă (odob.) ; se vedeau 
0 mulţime de lellgene pentru calea ou tfarlu- 
rllle loc de argint (fil.) ; opăclndn-şl gltnl cu 
un lelegean de calea clocotită (Alecs.) [turc.
filgan]. ■
OFiELEGOS adj. Mold. Bucov. Trans. 
Sdrenţăros: ieri cind eram rupt şi —, nu 
m'atl, văzut nlme (vor.) ; Popa — Idlna porcii ’n 
Jos (GOR.), ghicitoarea despre „pieptene”
[relegă]. ^
OFELEHERŢ, felehabt sbst. Mold.
Trans. Băn. Crucea carului: vaca vel lega-o _.
In lelehertul dinapoi iirg.) [ung, f e 1 h 6 r c]. fIicsIioc 
t FELENDREŞ sbst. E8 lin fel de pos- 1 

tav: peste zobonnl de etolă aurită, purta un benlşel de 
~ (NEOR.) [pol. felendysh< germ. ' f 1 ă n- 
drisch].

Fig. ao6a. Felegean.

OFELEŞTipC (pl.-ocuri), FELEŞTIţTC (pl.-urniri),
FELEŞTCT sn. Mold. ® Pămătuf făcut dintr’un băţ 

scurt cu o despicătură la un capăt în care se 
vîră o cîrpă sau cîlţi; serveşte la uns osia căru
ţei cu păcură sau ciubotele cu răbueală (|B] 
2063): de inima căruţei atlrnau păcornita ou—ul şl po
steuca (CRO.) t ® Fitil pentru opaiţ, făcut dintr’o 
bucată de petecă.

FELEZAU, FELEZEU sbst., OFEIiEAZA (pl.-m), 
FELEZOAiE sf. / Măturică răsfirată şi lungă iri 
coadă, făcută din nuiele de mesteacăn, cu care se 
mătură pleava după ce s’a vlnturat grîul, secara, 
etc. [ung. f e 1 e z 0.]

FELEZUI (-uesc) 1)6.Ir. ® A mătura pleava cu 
felezăul: Cncozllefelezulan, Cunărlle vint lăceau (mar.) ţ| 
® Pr. ext. A da din coadă [ung. 1 e 1 e z n i].
'FELIBRU sm. Nume ce-şl dau poeţii proven

sali moderni, ce scriu în dialect [fr.]. 
OFELICEA (pl.-cale) s/. Trans. dim. FELE: Iml vel 
da olte o — de lapte In toată ziua (ret.),

'FELICITA (-it, -itaz) 1)6. tr. 1. A aduce laudă 
cuiva, a-i ura noroc pentru o întlmplare fericită, 
pentru o izbîndă, etc.
i.vb.refl. A se socoti fericit sau mulţumit [fr.].
'FELICITARE sf. ® Faptul de a felicita ţf 

® Urare; bilet, scrisoare prin care se felicită: 
i-am tăcut de zloa Ini o — In versnrl (vlah.) .

FETjIEs/. Bucată subţire tăiată dintr'un lucru de 
mîncare: —depline,-deslănlnă;-depepene[ngr. ţisXt]. 
O Feligă - FEHIQA.
'FELIN adj. ® Care seamănă cu o pisică 1 

® ® Prefăcut ca o pisică [fr.].
FELINAR (pî.-are) sn. Un fel de cutie trans

parentă (cu pereţii de obiceiu de sticlă) 
în care se aprinde o luminare sau o 
lampă, oare astfel sînt apărate de 
vînt (W| 2064, 2065): o Inmlnare de sen

FEL-
FEL

Fig. 2064, Felinare. Fig. 2065.
Felinar de trăsură.

care ardea Intr'un — atlrnat In tavan (I.-gh.) [comp. 
tc. f e n a r],

felioara (pl.-re) sf. dim. FELPi. 
OFELIţA (pl.-lţe) sf. Trans. dim. FELE: am In
trat să beau o — de vin (ret.). 
tFELIU = FEL. 
t FELIURPVEE •— FELURIME.

OFELIUŞAG sbst. Mold. Fire, obiceiu; fel, soiu: 
s’a culca ş’a adormi, cn ochii deschişi, cum 1-1 —nl (crg.) 
[f e 1 i u -I- suf. -ş a g; comp. ung. f e 1 e s e g].

FELIUŢA (pi.-te) dim. FELIE.
FELQN (pZ.-oane) sn. uâ Veşmînt preoţesc, 

larg în partea de jos şi strimt 
în partea de sus, cu o mică 
deschizătură sus, spre a putea 
fi îmbrăcat; se pune în timpul 
slujbei peste celelalte veşmin
te;—ul reprezintă haina cu 
care a fost îmbrăcat Mîntul- 
torul în curtea lui Pilat ([B]
2066): l-an prohodit, Illnd îm
brăcaţi popii on epltraflre şl mi 
leloane (NEO.) [vsl. < gr.-biz.].

'FELONIE Sf. ® Trădarea 
şi răsvrătir'ea vasalului împo
triva seniorului său ţi ® Necredinţă, perfidie [fr.].

FELŢ (pî.-tnrl) sn. # Bentiţă, făşie de hîrtie 
ce se coase la o carte spre a lipi pe ea o planşe sau 
o hartă [germ. Fa Iz],

Fig. 2066. Felon.
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pF|_. *FELVgA (pl.-uoi) sf. a, Corăbioarâ lungă şi 
îngustă, cu vtele si cu pînze, obicinuită în marea 

rtK Mediterană ([®] 2067): zece loTlturl bune de vlsle el 
abordam feluca (Alecs.) [fr. < ar.].

FELURIME, t FELlUBţME sf. Multe feluri 
deosebite, tot feiui, fei de fel; varietate, diversi
tate: Flecă... Şl gftsl leluilme 
de păsări adunate (ALX.) ; lellu- 
rlmea pi mnl(lmea peştelui este 
nesocotită (c.-rad.) .

FELURIT, Mold. FELIU- 
BţT adj. Dc tot feiui, de 
toate f e i u r i i e, deose
bit, diferit, variat: au auzit 
lelnrlte limbi şl graiuri (GN.); 
era aninată o bărdlţă pentru 
fellurlte tntlmplărl (Cro.i.

FEMEIE sf., t PAMţilE ® 
t Familiei] ® Soţie, nevastă 
11 ® Persoană măritată sau

Fig. 2067. Felucă.

văduvă (In opoz. cu„fată”) t ® Fiinţă omenească 
de sex femeiesc (în opoz. ou ,,bărbat” .sau ,,om”) 
[lat. familia].

FEMEIESC,-lăSCA adj. De femeie, privi
tor la feme'ie.

FEMEIEŞTE adv. Ca o femeie, în felul fe
meilor: s’a'Îmbrăcat — [femeiesc].

FEMEItJşCĂ (pî.-luste) sf. ^ ® Animal de 
sex femeiesc, muieruşcă 1| ® iron. Femeie rea sşu 
cu purtări rele [femeie].

*FEMEL adj. ♦ Se zice despre organul unei 
plante destinat să producă fructul: pistiim este 
organul *; floare aceea care are numai plstlll [fr.].

‘FEMELA (pi.-le) sf. 7^ Femeiuşcă 
[fr.].
OFEMENIN = FEMININ.

‘FEMININ adj. ® Femeiesc, de fe
meie t ®’ 427 Se zice despre genul 
substantivelor care reprezintă fiinţe 
de sex feminin: genul ~ [lat.].

‘FEMINISM sbst. Doctrină care 
tinde să apere femeia şi să extindă drep
turile ei [fr.].

‘FEMINIST adj. şi sbst. Care se ocu
pă de feminism,privitor la feminism [fr.]>
‘FEMUR £) Osul coapsei (de la 

încheietura coapsei pînă la genunchiu)
(H 20'68) (1»-schelet) [lat.].
O FEnA sf. Trans. (pşc.) Ruşine, ocară Fig. 2068. 
[ung.]. Femur.
‘FENIC adj. Q> Acid»', compus orga

nic extras din gudronul cărbunilor de piatră, 
foarte întrebuinţat ca antiseptic şi în fabricarea 
colorilor organice [fr.].

‘FENIX sm. ® ^ Pasăre fabuloasă din Arabia, 
unică in felul ei, care, după o 
viaţă do 500 de ani, se expunea 
razelor soarelui spre a li arsă şi 
apoi renăştea din cenuşa ei ([a]
2069): va fi fost pasărea care ne spu
nea dascălul că se numeşte (isp.): 
porneso In proceslnne ou steagul alb pe 
oaie erau Inscriptlunile ou cruoea şl ou 

leşină din flăcări (i.-gh.) ^ (D ©
Persoană cu mult superioară al
tora, unică în felul ei [fr. < gr.].
‘FENOL sbst. Q: Alt nume dat Fig. 2069. Fenix. 

acidului'lenic [fr.].
‘FENOMEN (pj.-ene) sn. ® ]5 Ori-ce fapt sau 

schimbare ce se petrece în natură sau în noi înşine:
se petrecu atunci In această flintă un» ciudat (Car.i ;
— obimio, acela care schimbă felul unui corp H 
® Ceea ce se iveşte de-odată pe cer, de pildă o 
cometă, un meteor, etc. H ® ® Lucru rar, sur
prinzător t ® ® Persoană ale cărei talente sau 
fapte sînt uimitoare [fr.].

‘FENOMEN.^ adj. ® Privitor la un feno
men 1f ® ® Surprinzător, uimitor [fr.].

‘FEODAJL... = FEUDAL...
FERÂSTRAU... IV ferestreu...

‘FERAT adj. dlfetă Cale »ă, drum de fier [fr.].
FERBER (pi.-ere) sn. ^ Numele unui joc de

Ferdela.

cărţi: apoi nu-tl mal trebne mănuşi, blijă,. mal o Îngheţată 
seara, un »P (i.-gh.) [germ. F ă r b e 1].

FERBţNTE... = FIERBINTE...
OFERCHEDEU (pi.-dee) sn. Băn. Şţ30 O parte a 
carului, vîrtej [ung. fergetyO].

FŞRCHEŞ adj. F De o înfăţişare plăcută; 
elegant, dichisit, sclivisit: totl eare mă văd aşa »... 
se miră onm de nu alnţ la cavalerie (bas.) ; eşti băiat », bine 
făcut, şl vesel ivlah.i.
O FERCHETEU (pi.-tee) sn. Trans. (pAc.) = FER- 
CHEDţlU.

FERGHEZUI (-uesc) vb. tr. A dichisi, a găti 
frumos, a face fercheş: l-au tercbeznlt frumos şl l-au 
Îmbrăcat la fel (CRO.).

FERCHEZUIT adj. p. FERCHEZTJţ. Dichisit, 
gătit frumos: după ce o văzu boierul curăţică şi <^ă ca o 
mireasă nsp.).
o ferdela, feudala (pî.-le) sf.
Trans., feRDEL (pî.-ele) sn. Olten. (tut.)
Baniţă H 2070) [săs. f y r d e 1 < 
germ. V i e r t e 1].

fereala sf. ® Faptul de a 
(se) feri K ® Pază, băgare de 
seamă, precauţiune; sfială.
OFEREASTA IV fereastra.

fereastra (pi.-estre), O FE- 
reastA (pi.-eşti) sf. ® Deschizătură în păreţii unei 
case, prin care intră 
lumina şi aerul ([®|
2071); acea casă n’avea 
ulei lereastră nici uşă 
(isp.) IV QCHIU 1] @
Cercevelele şi gea
murile puse In a- 
ceastă deschizătu -
ră: B deschide fereastra 
K ® Geam: cind 
asudă ferestrele, are să 
Dioals (şez.) [lat. fe- 
n ă s t r a].

FERECA1 (-ec) 
vb. tr. ® W™ A căp
tuşi sau a îmbrăca 
cu fier, a lega cu 
cercuri de fier: to
roipanul pe cere şl-1 
cioplise el... şl-l fere
case cu fler (ISP.) H ®
M. ^ om piatră de Fig. 2J71. Fereastră,
moară, a-i bate faţa c. C. Cercevele. —G. G. Geamuri, 
spre a-i face scobi- ~ T. T. Toc, pervaz. - R. Cre
ţuri sau zimţi, ca mon(ă). - B. B. Ţipni. 
să macine mai bine t ® A îmbrăca (o sculă pre
ţioasă, o icoană, etc.) cu plăci de argint, de ciur 
sau cu pietre scumpe: mă jur să lerec cu argint Icoana 
ta (NEGR.iH ® A lega cu fiare, în lanţuri, a încătuşa:
an şi trimes de l-au ferecat In obezi (nec.) ; cInd luă... 
pe Prometeu să-l ducă a-1 fereca pe muntele Oaucas tisp.)
I ® Pr. ext. A lega cu frînghii pe cineva: şi-i 
lega şl-l fereca Tot cu frînghii de mătase (toc.) ; a înţepeni, 
a legă strîns (despre lucruri) : căruţa era ferecată 
cutele (CRG.) [ tfăreca< lat. fabricare], 
tFERECA2 (-ec) = FERICA- 

FERECAT sbst. Faptul de a f e r e c a. 
FERECAturA (pî.-turi) sf. ® Fierăria, plă

cile de fier cu care e îmbrăcat sau căptuşit un m- 
biect: tunurile bubuiau... durdnind ferecăturlle cupolei 
(6.-ALD.1 n ® îmbrăcămintea dc aur, argint, etc. cu 
care e ferecat un lucru [fereca], 
t FERECE sf. A = fereoA [lat. fiii cern]. 

FERECEA sf. A = VETRioE1 [ferece]. 
FERECUŢĂ sf. A = FEREaVTA.

OFEREDEU (pî.-dee)s/. Mold. Tr.-Carp. ® Baie 
(apa sau cada în care se scaldă cineva; localul, 
odaia unde se fac băi): mi se 'ncingea o căldură □ 
cuhne, de credeai oă-1» (grig.) H ® pl. Băi, localilate 
balneară., o să staţi pe semne mal multă vreme la le- 
redeu (GN.)] [ung. f O r d 6].
OFERIfDUI (-uesc) vb. tr. Mold. Tr-Carp. A îm
băia, a scălda; atunci porunci s’o fereduiasoă (isp.); 
pe tată an feredolt-o şl an Imbrăcat-o ca pe-o Împărăteasă
(VOR.) [ung. feredni].
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Fig. 2072, 
Feregâ.

lipseşte (^NN.)

eregea. 
Vâlul CU

FEREGA, FţlRJGA ipl.-gl), FţailOA (pi.-loi) Sf. 
4, © Numele mai multor varietăţi de plante crip- 
togmne, foarte frumoase, cu frunze mari, despicate 
şi tăiate ca nişte dantele, ce cresc prin pădurile 
umede sau pe stinoile umbroase (Aspidiuvi Lon- 
chUis-, Asp. aculeatum-, Asp. filix mas-, Pteri- 
dium aquilinum ;
Phegopteris dryopte- 
T-is; Poylstichum fi- 
lix mas; Polystichum 
thclypteris; Siratiop- 
teris germanica) (l®j
2072) ţi ® = spinabea-
LPPDLDI ţ[ ® = PE-
begptA [ferece].

t FEREGEA (pl.-ee- 
ie)s/.®®Manta largă 
pe care boierii o pur
tau peste anteriu (iU
2073) : vara boierii pur
tau 3I Iarna contoş
(i.-GH.) ţi ® Mantilă 
de vară, din stofă 
fină. ce purtau ne
vestele boierilor pes
te cealaltă îmbră
căminte: toate le are 
oQOonita, numai -^oa-1
care-şi acopereau faţa cadînele:
Pe frunte-acoperltă o'o subţire (alecs i 
[tc.].

FEREGUŢĂ sf. 4, Varietate 
de t e r e g ă, numită y „feregă”,
„iereouţă” sau ,,iarba-dulce-(de 
munte”) (Polypodium -mioare)
(H2074).
• 'FERENTAR sm. a Nume dat 
de unii scriitori soldaţilor din 
vechea pedestrime uşoară; MUmea
Insotlt Se patru viteji .vl (oooB.) [lat.]. 
OFERES(T)ĂU, FERESTPU = 
perebtrAu [ung. 'ftlrâszO]. 

ferestrAu, eerAstrAu, he-
RASTRAu (pi. -trae) sn. W* ®
Unealtă, de diferite forme, prevă
zută cu o lamă dinţată de oţel 
ou care se taie lemne, pietre sau chiar metale: -»■ 
Se dulgher ([®1 2075,
2076), .<»' de găurit 
sau » pcoadă de 30a- 
r^ (m 2077), .— 
coadă de vulpe (|Ş|
2078) ; ~ clronlar, 
prevăzut cu o 
roată, dinţată.
Întrebuinţat pentru 
tăierea scîndurilo^ 
grinzilor, etc. ([S|
2079) t ® Stabili
ment în care un ma
re ' număr de fere- 
strae, puse în miş
care de o cădere de 2075, 2076. Ferestrae de dul- 
apă sau de vapori, gher. A. Dinţi!-B. Pinza.- c.c. Mi
tei e buştenii în grin- nere. - D. Punte, chingă. - E. E. 
zi, soînduri, etc.; nu- Braţe.-Pană, .sucitor, cordar, etc. 
mit şi de munte sau ~ s- Sfoară, coardă, strună.- U. 
„joagăr"; îreamătă va- u- Umeri' caPete' cioace-
lea de vuetul morilor 3I al (erăstraelor (Vlah.i ; Lotrul... 
mlecă mori, pive 3I 
herăstrae (vlah.) ţf ®
# Şină dinţată aşe
zată la o extremitate 
a maşînei de tipă
rit, cu dinţii căreia 
se Inibucă dinţii cilindrului
1 ® ♦ = IARBA-OSULUI
ţ[ © ţ MAlAOAIE 1 ® ^ 
rata- sw- RATA II ® F. o
rPflnŞ5e <Jin xmar®a, Medfte' Ferestrău'coaadă de vulpe.
rană al cărui bot se ter
mină printr'o lamă lungă şi vîrtoasă prevăzută de

Fig. 2074. 
Fereguţa.

Iviil y —1
---- ----- -—=L'it V»'

Fig. 2077. Ferestrău de 
' coadă de şoarece.

'ăunt,

Fig. 2060. (Peşte-) Ferestrău.

o parte şi de alta cu clte ui^ir de dinţi; numit şi 
,,peşte-ferestrău” (Pristis) (II 2080) [f e r e s t ă u]

ferestruica,
OFERESTUICA (pi.-ulcl),
ferestruie sf. dim. fe
reastra: din camera băr- 
bacilor este o lerestrnică ce 
dă tn celar (isp.i; pe mină 
o terestalcă se Imnlnă la 
o casă din t!tg (ALecsa) ; o 
ferestruie se deschide In pă- 
letele de verdeaţă (vlah.) .

PERESTRUI, FE- t:..
RÂSTRUT ,(-ueso) vh. tT. Fir 2°79-Ferestrău circular.
W”A tăia cu f eres t răul: Ţiganii teraetrueao... 
cercările de la nn oăpătlln (Car.).
o FERFELIŢA fer
feniţă.

ferfeniţă, fer-
FELITA, FERFERITA (pl.
-te) sf. Sdreanţă: imbrfloat 
tn odăjdii rupte ferfeniţă 
(VLAH.); Îşi nvea olobotele 
ferfeniţă joclnd Iqiprennă 
ou noi (CRO.); umblă plnă 
toate ferferlţă 1 se făoură 
opincile (Ret.).

FERFENIŢI (-iteoo) vb. tr. şi refl. A (se) face 
ferfeniţă, a (se) sdrenţui, a (se) rupe In bucăţi:
an jucat atlta cu Sinea pin' ce 1 e'au ferfeniţit hainele 
(Se.); era rupt, ferfeniţit, nespSlat, ca val de dtnanl ivoR.1.

FERFENIŢOS adj. Sdrenţăros, sdrenţuit, 
rupt f e r f e ni ţ ă: văzu femeia desculţă şi ferfenltoasă 
(6N.I; parcd-1 v&d cit era de * (Crg.i.

FERFţN sm. A — vIzdoagA.
FERţ (-reeo) 1. vb. intr. A se da la o parte, a se 

da In lături: De te-atlng, ed feri Iu lAtnrl (Emin.) ; feri, cine 
de zmeu, din drumul meu I (Ret.) ; feri I de tl-i eS mai mfncl 
mămăliga (eo.-DEL.).

2. vb. Ir. ® A apăra, a ocroti, a păzi: pa lata îm
păratului o ferea calul de loviturile zmeului (isp.i; Doamne 
fereşteI ferească Dumnezeul să ne pălească Dumne
zeu ! mal bine ed feoem ornoe şl ed zicem: ferl-ne. Doamne 1 
CREŢ.) ţi ® A păzi O porunciă, un obiceiu, o datină; 
a ţinea o sărbătoare, a o observa cu sfinţenie.

a. vb. refl. ® A se da la o parte, In lături, spre 
a evita ceva: soaiele şl luna se ferlid din calea el creţ.) ţ[ 
® A se păzi, a se apăra; ea se feri ed nn o vazd nimeni 
şi fugi lisp.); omul de botul din caşd nn se .poate feri cznn.) 
[lat. vulg. *a u f e r î r e = clas. a u f e r r e; comp. 
arom. afirire].
fFERICA (-lo) vb. tr. Trans. ® A ferici, a socoti 

fericit ţ[ ® A ura: aceia işl leclcd Inl şi idu, care altuia 
fer led (TicH.i [lat. 'felioare). 

ferica ev FERECA.
OFERIGAT adj. p. ferica. Fericit ; terlcatl nd-
mlnzil şl Ineetoşatil, cd acela sdtura-se-vor (coR.).

FERICE1 1. adj. Fericit; mai adesea in con- 
strucţiunea •»' de: — de mine; —' de noi; —' de el; — de 
noroadele din Impdrdtla aceea dsp.).

2. sf. Fericire; a-i bate --a, a da norocul peste
el: In zlna clnd prlmla paralele, ne bdtea -.-a ,DLVR.); era 
şl drdgdlaş — bată-1 -.-a I — pulnl de tmpdrat (odob.i [lat. 
f e 1 î c e m].

FERICE2 = feregA.
FERICI (-iceeo) 1. vb. tr. ® A da fericii ea, a face 

fericit ţf ® A socoti fericit: te fericeam In glndnl meu 
cd al gdalt o soţie atit de frnmoaed calecs.).

2. vb. refl. A se socoti fericit; şi mereu se fericea 
De popa oe-an odpdtat (ret.) [ferice].
OFERICIE Sf. Fericire [ferice].

FERICIRE sf. ® Stare de mulţumire sufle
tească deplină: iaca —a vleatd de mal 'nalnte, cum a'a Îm
plinit (CRG.) ţ[ ® Intlmplare norocoasă: a fost o « pentm 
mine, cd am scdpat de alcool ţ[ţ[© NEFERICJRE [ferici].

FERICţT 1. adj. ® p. FERICI 1 ® Care se află 
în fericire, Intr’o stare de deplină mulţumire su
fletească tţ[© nefericit f® Norocos: intlmplare '-d. 

2. sm. Om fericit.
OFERIE sf. Trans. O Măsură de capacitate de con
ţinutul unei vedre.

feriga... ev —

FER-
FER
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FET
FER- FERIT adj. p. PBHI. 

t FERţlE = HER4IE.
•Ferm adj. © statornic, neclintit, hotărît:

caracter glas, Încredere ^ Oamp&rare san
yinzaie-vil, cumpărare sau.vînzare de efecte pu
blice plătibile la un terrnen fix [Ir.]. .

•FţîRMA {pl.-me) sf. ^ Moşioară, gospodărie a- 
gricolă mai mică: o —< mai mică de patm bectare, In loc de 
a da venit, aduce pagubă (I.-gh.); fetmă-model, gopodărie 
agricolă servind drept şcoală de agribultură [fr.]. 

FERMAN m- FIRMAN
FERMECA (termec, farmec),f FARMACA, t FARME

CĂ vb, tr. © A face farmece cuiva, a-i arunca far
mece, a-1 lega prin farmece H ® ® A incinta, a 
desfăta: aceste minunate daruri... Iermecară minţile dom
nitei (oDOB.i; măreţia şl sălbătăcla acestor looiirl... toate 
te fermeca (vlah.i [lat. *p h a r m a c a r e].

FERMECAT adj. © p. FERMECA 11 © Legat 
prin farmece' K ® ® Incintat, desfătat.

FERMECATQR.tFARMEoATOB, OFArmAcATOB, 
-toare i. adj. o'verb. feSmeca- ® Care farmecă:
vaslllscnl cal cu ccbl fărmăcători (Cro.i 1| ® © Incintă - 
tor: privelişti fermecătoare... alunecă fantastic Indărătnl 
nostru (VLAH.).

2.sm. /. Acela (aceea) care se Îndeletniceşte cu 
farmecele: umblară el ce ninblară şl deteră peste un 
fermecător meşter (tsp.); de va chema şl fărmecăteare sau 
deaclntătcare, nu-ş socoteşte să fie făcut aşa greşală mare 
tPRV.-MB.) ; Împărăteasa... mare fermecătoare şl strlgoale 
mal spun că era (ret.).

FERMECĂTORESC adj. De f e r m e c ă- 
tor: orl-oine Intra In acest palat ieşea Incintat de plft- 
oerlle ce gusta ' Intr’lnsul (fil.).

FERMECĂTORIE sf. © Meseria fermecăto
rului H ® Operaţiune a unui fermecător, 
farmec, vrăjitorie: trebue să flevre-o sau vre-0 altă 
drăcie aci (isp.i.

FERMEGĂTURA, o FARmAcAIPRA (pi.-turl) 
sf. Faptul de a’ fermeca; rezultatul acestei 
acţiuni, farmec, fermecătorie: o fată s’a eccotit, să 
facă fermecătuiă tot ou pizmă şl cu oră ok.-brs.) . 
'FERMELIE sf. (g) = INFIRMERJE. 
FERMENEA (pl.-neie) sf. ® © t Scurteică cu

sută cu fir, cu sau fără blană, ce 
purtau odinioară boierii in timpul 
verii: boierii cel mari... Imbrăcau... 
vara fermeneaua scurtă (I.-gh.) 1[ ®
Astăzi, in Muntenia, o scurteică 
Îmblănită cu piele de oaie, scurtă 
pînă la mijlocul trupului, pur
tată de ţăran sau de ţărancă (H)
2081) [tc. f e r m e n â].

•FERMENT (pl.-te) sn. şi sm.
(pl.-enti) ©â’Ori-celsubstanţă orga
nică care, in anumite condiţiuni, 
produce descompunerea altei sub
stanţe organice: ~ alcoolic: ~ 
lactio ; ^ acetic H ® ® Tot ce poate 
da naştere sau să întreţie un sen
timent, o patimă: un»' de discordie 
[fr.].

•FERMENTA (-tez) ţ. vb. tr. it 
A pune î'n.fermentaţiune, a dospi.

2. vb. intr. © ^ A intra in fermentaţiune, adospi, 
a fierbe t ® ® A se desvolta, a fi în fierbere [fr.].

•FERMENTAŢIUNE, FERMENTAŢIE Sf. ® 
Ori-ce fenomen chimic produs sub influenţa unui 
ferment, dintre care cele mai însemnate sînt: »a 
alcoolică, ,»a lactlcă şi »a amcnlacală; in graiul Obici
nuit, fenomenul e numit mai adesea „dospire” 
sau „fierbere” U ® ® Agitaţiune, turburare, 
fierbere (a spiritelor) [fr.].

•FEROCE adj. Crud, sălbatec, nemilos [fr. < 
lat.].
•FEROCITATE sf. Cruzime, sălbăticie {vorb. 

de fiare sau de oameni nemiloşi) [fr.]. 
OFERŞTER sm. Mold. Tr.-Carp. ş> Silvicultor: pă
durar [germ. F 0 r s t e r].
•FERTHj adj. \ Roditor, rodnic, mănos, care 

produce mult fK © nefebtjl [fr.].
• FERTILITATE sf. \ Rodnicie, calitatea a 

tot ce este fertil [fr.].

Fig. 2081. 
Fennenea.

2002. Fes.

•FERTILIZA (-izez) vb. tr.\ A face roditor, fer
til [fr.].
•FERţA (pl.-te) Sf. ^ Fie-care din făşiile de 

pinză care, cusute Împreună, alcătuesc pînza unei 
corăbii [it. ferzo].
•FERUGINOS, adj. ^ Care conţine (oxid 

de) fier: apă femglncasă [fr.].
•FERVENT adj. înfocat, arzător, plin de înfo

care, de zel: se aşterne din zl tu zl mal» pe lucru (VLAh.) 
[fr.].

FES [pl. fesuri) su. © â, Acoperemînt al capului 
in formă de con trunchiat, 
mai adesea de dimie roşie, 
mai rar de altă coloare, din 
creştetul căruia atirnă în 
genere un ciucur negru: se 
poartă mai ales de l'Vrci şi 
de alte popoare balcanice ţ[a|
2082); odinioară purtat şi 'de 
boierii şi cocoanele de la noi;
Inunele regiuni ale Munteniei, 
mai ales prin părţile dună
rene, îl mai poartă şi. astăzi unele femei bătrîne:
un om tlnăr, de o statură mijlocie, purtlnd un » pe cap 
(NE6R.); am să-i aduc un » roş... ca să-şl mal aducă aminte 
din tinerele (Crg ); @ (£): l-a turtit »nl, a făCUt-O fiartă 
K ® # FESUL-PpPII = FESUŞQR [tC.].

FESGIQR sn. dim. fes.
FESFESELE s/. pl. Mold. Zorzoane, dichisuri 

femeieşti: să mă .fac pupnloă, ou» boiereşti, ca să nebu
nească flăaăll după mine ialecs.) [tc. f e S f e S ă].

FESIŞQR (pi.-oara) sn. dim. FES.
FESTA {pl.-te) sf. Păcăleală răutăcioasă, ren- 

ghiu, poznă: Itl aminteşti festele ce jncam numeroşilor 
noştri creditori P (ALecs.) [comp. it. festa ,,sărbă
toare”].
•FESTIV adj. De sărbătoare [lat.].
•FESTIVAL (pi.-aluri) sn. J Mare serbare muzi

cală [fr.].
•FESTIVITATE sf. Serbare solemnă [fr. < 

lat.].
•FESTQN (pl.-toane) sn. © Ghirlandă,' cunună

de flori şi de ra
muri cu frunze îm
pletite ([â] 2083) H

Fig. 2083. Feston, Fig. 2084. Festoane.

® aîă Ornament de arhitectură înfăţişînd aceste 
ghirlande (111 2084)
® ^ Broderie la margi- 
nea unei pînze (U 2085)
^1*FESTONAT adj. SBI 
împodobit, brodat cu Fig. 2085. Feston. 
festoane [fr. festonnă].

FESUŞQR sm. ^ Gîndac mic şi rotundJ.ca 
o mărgea roşie fPorphyrophora polemica) [fes].

FEŞNIC m- SFEŞNIC.
FEŞTANIE sw SFEŞTANIE.
FEŞTÎXI (-eleso) 1. vb. tr. Mold. Bucov. Băn. 

Olfen. A murdări, a terfeli, a mînji: da cum nu! că 
nu ml-oln» eu minutele (Cro.) : ţjl: al feştellt mantaua 
(sau iacaua), ai păţlt-o, ai făcut-o fiartă- 

2. vb. refl. Mold. Mararri. Băn. A se murdări, a 
se mînji: au călcat cu ud Plclo- Intr’o baligă de vită şl 
s'au feştellt (sb.) [ung. f e s t e n i].
OFEŞti (-tesc) vb. tr. Maram. A văpsi, a mînji 
[ung. f e s t e n i].

feştila (pl.-le) sf. Fitil: solntela, pilnsă de feştila 
unei iumlnărl, umplu odaia o'o lumină gălbuie (Dlvr.) ; 
mucărlle cu cari mal răteza... feştila gioasăa luminării (grio.v
[vsl. svăstilo].
©FETEA (DE-A) iw- AFETBA (DE-).

FETELEU sm. © Flăcău cu înfăţişare şi cu 
apucături de f a t ă, căruia-i place să petreacă 
mai mult printre fete şi să se ocupe cu lucruri fe
meieşti t ® Hermafrodit.
OFETELUŞA (pl.-şa) sf. Băn. dim. fatA.
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FETESC adj. De fată: aga-tl tiebue, dacă umbli 
după păpuol feteştii (ret;).

FETEŞTE adv. Ca o fată, In felul fetelor [f e- 
t e s c].

FETI (-teac) vb. inlr. A trăi, a petrece timpul 
ca lată (nemăritată).

fetica sf. (9 dini. FATA: ileana să II fost p'a- 
tuncl ^ de vre-o doisprezece ani
<cAR.) t © ♦ Plantă ier
boasă, cu flori mici albe- 
albăstrii, întrebuinţată a- 
desea ca salată (Vaieria- 
nclla olitoria) ([H] 2086):
Vine cimbrul de la munte cu 
fetica de la vie (ALEcs.) .

*FETpj adj. Împuţit, 
puturos, care are un mi
ros greu şi neplăcut [fr.
< lat.].

FETJE sf. ® Vîrsta de f a t ă ţ) © Timpul pe
trecut de o fată de cînd iese ia- horă pînă se 
mărită: Cu hainele din Puse >n ladă şl ’n cutie (ik.-brs.)
H © t Feciorie, virginitate.

'FETIŞ (pî.-işB, -işuri) sn. ® Ori-ce obiect sau 
fiinţă însufleţită (piatră, vegetal, ani
mal, etc.) ce se adoră ca idol grosolan 
de către negrii din Africa în care cred 
că e sălăşluit un spirit înzestrat cu pu
teri supranaturale 1f © ® Persoană sau 
lucru care se venerează în mod special 
de cineva, pentru care are un fel de 
cult deosebit (p2087) [fr. f ătiche].

FETIŞCANA (pi.-ne) sf. Fetiţă mă- 
ricică (cam de 15-16 ani) şi voinică: 
fetişcanele jlndulau farmecul fetelor mari (dlvr.) „rr n t 51 Fig. 2087.

Fig. 2086. Fetică.

Fetiş.[fată].
'FETIŞISM sbst. ® Cultul fetişelor: 

această lege de a se Închina lucrurilor pămlnteştl se nu
meşte iisp.) 1f © ® Veneraţiune fără margini [fr.].
'FETIŞIST adj. şi sm. Adorator al fetişelor 

[fr.].
feţişoara (pi.-re) sf. dim. FATA: căpiţa aceea 

eob care era asonnsă feţişoara (Sb.).
fetiţa (pi.-te) sf. ® dim. fata ţ[ © Nume 

dat unei vaci. -
OFETNEGEA, fetniqea Mold. Băn., fetneojcA 
Mold., fetniqtjtA Băn. sf. Fetişcană, fetiţă mări- 
cică: înaintea Iul Ieşind O Ţigancă letnegea (stam.) [fată].

'FETUS sn. £) Embrionul omului şi al animale
lor [fr. < lat.].

ţ FETVA (pi.-vale) sf. Sentinţă dată de un muf
tiu [tc.].
OFEŢţE Sf. Loc expus la bătaia soarelui, bun de 
sădit vie şi pomi [faţă].

feţişoara (pi.-re) Sf. dim. FATA : soarele ml-a 
ara feţişoara şl vlntul ml-a bătut perişorul (Isp.i .
OFEŢUţ... = FAţui...
'FEyD (pi.-do) sn. t Domeniu ce un vasal căpăta, 

în evul mediu, în mod gratuit şi perpetuu, dar cu 
anumite îndatoriri, de la seniorul său: aceste pre
tenţii erau că Moldova ar fi fost vre-odată un ^ al Po
loniei (BALc.) [lat. med. f e u d u s < vgerm. f e o d].

'FEUDAL adj. ® Care face parte dintr’un feud: 
castelt ® Care stăplneşte un feud t ® Care 
aparţine feudalităţii: institutiuniio —e [fr. f ă o d a 1].
'FEUDALISM sbst. t Sistemul politic al feuda

lităţii [fr.]. ■
'FEUDALITATE sf. t,® Calitatea unui dome

niu, a unei proprietăţi care constituia un feud sau 
făcea parte dintr’un feud ţf © Credinţa şi oma- 
giui ce un vasal datora suzeranului său H © Sis
tem de guvernăm înt stabilit în Europa apu 
seană cu începere din veacul al x-lea şi care a 
durat în parte pînă la marea Revoluţiune fran
ceză (1789); feudalitatea consista din repartiţia 
puterei suverane între oamenii din clasa nobilă 
şi în stabiiirea uiiei ierarhii a acestora In rapor
turile lor unii cu alţii: de aci categoriile de suze
rani şi vasali: ca sA... stlrpească oalboiUe feudalităţii, 11 
despolă de averi lob feluii de pretexte (Negr.) [fr.].

'FEUDATAR 1. sm. t Acela care ţineaun feud de 
la un suzeran.

FIC
2. adj. Care face parte dintr’un feud: târî vechi FET-
ale coroanei Ungariei (BAlc.i [fr.].

FEVRUARIE sm. = februarie [medio-bg.].
FI1 (sunt sau stnt) vb. Leagă atributul de su

biect: Dumnezeu e bun ţ| © A exista, a avea fiinţă: 
a ~ sau a nn — ţi ® Urmat de diverse prepoziţii, 
exprimă locul, timpul, starea, felul de ocupaţiune, 
originea, felul de a fi, materia, etc. f ® A se afla: 
nn slnt odăi goale ţ[ © A se întlmpla: ce o 11 o f 1; şl fh 
Intr’nn ceas bun lucrul acesta (ret.) ţ aşa a fost să lle, aşa 
a trebuit să se Intlmpie t ® Imperfectul urmat 
de să arată o lucrare care era gata să se întîmple:
era să pleca, dacă nu venlam; era să cad ţ[ ® Ml-e că..., 
mi-e teamă că... !!©■•■ fje ţ[ © Băn. Este, da [lat. 
fieri].

FI21 interj. Arată desgustui, scîrba: fii nu-i fru
mos, domnule ineor.) ; fl I Lnlută, fl I nu-1 frumos să stal 
ca să te săruta ialecs.) .
t'FI AC Ar (pl.-ăre), FIACRU (pî.-cre) sn. Tră

sură, birjă: mă aruncai Intr'nn flacăr şl leşll pe nlltă (ALX.) ; 
foarte rar se auzea... nn fiacru ce trecea ca săgeata (odob.i 
[germ. P i a k e r, fr. f i a c r e].

FIARA (pi.-re) s/. ® Animal sălbatic, crunt, 
lighioană sălbatică: acolo elavea vecini fiarele pădurilor 
tisp.i; un slnge negru lăsă din ea, fiara spurcată lise.);
®: a loa oehl de —, a-şi lua lumea în cap (de foc 
şl amar); locuţiune care îşi are originea de la 
vrăjile ce se fac cuiva cu „ochi de fiară”, spre 
a-i aduce necazuri f ® ® Om crud: ţii minte, — 
spurcată, Clnd m’apleeam să beau apă. Mă picai cu cizma 
’n ceafă iToc.) [lat. fără].

FIARE w FIER.
'FIASCO sbst. Neizbindă completă; a face—, a 

o scrihti cu totul, a nu izbuti de loc: cu toată indul
genta auditorului, trupa de amatori făcut un mare ^
(NEGR.) [it.].
t FIASTRU sm. Fiu vitreg. — fiastrA (pl.-tre) sf.

Fată vitregă [lat. filiastrum, - tram].
'FIBRA (pi.-re) sf. ® £) Fie-care din filamentele 

lungi şi subţiri care prin împreunarea 
lor, alcătuesc ţesăturile organelor : 
musculară (iŞ| 2088): nervoasă ţ[ ©
Fie-care din fila
mentele lemnoa
se alcătuite din 
celule prelungite 
ale vegetalelor (.^
2089) t © ® Fi
lamentele unora 
din substanţele 
minerale: fibrele
amlantnlul ţ[ © J ®
Coarda unui in
strument, coarda 
simţitoare la om:
omnl acesta are fibra 
sensibilă [fr.L 
'FIBRmÂ sf.

£) Materia organică

Fig. 2088. 
Fibre musculare.

Fig. 2089.
Fibre, 

lemnoase.
complexă care există în 

sînge şi în limfă şi care se separă de aceste lichide 
sub formă de filamente [fr.].

'FIBROM sbst. f Ori-ce tumoare a ţesutului fi- 
bros formată sub piele [fr.],
'FIBROS adj. Compus din fibre [fr.]. 
'FIBULA (pl.-io) sf. ^ Agrafă, cheutoare cu 

care’ se prindeau două părţi ale unui 
vestmînt (|^ 2090) [lat.].

FICAT sm. ® & Cea mai volumi
noasă din glandele corpului omului 
sau animalelor, aşezată In partea 
dreaptă a abdomenului, care secre
tează glucoza şi fierea K © pl. Orga
nele interne ale toracelui şi abdome
nului, măruntaie: porunci Joc unui 
vnltnr ca să sflşle pleptnl Iul Prometeu şl in 
fie-care zl să-1 roază din ficaţi (isp.) ţ[ © pl.
® Adlncul inimii: a vorbi de la 
ficaţi (ciAUş.); plingerlle şl mgăolnnlle lor Fig. 2090. 
m’an atins la ficaţi (ISP.I [lat. f i C a t u m]. dibuia romană.

FICAţel sm. ® dim. ficat ţf © ficAţei sm. pl. 
X Bucăţi de ficat (de pasăre, de purcel, de viţel, 
etc.) fripte la frigare.
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PI0. OFICATEŢ sm. Băn. 5< CIrnat făcut cu ficaţi 
E7IC tocaţi.
rit PţCHEŞ, FţoHTEţ sbst. W" Sclndurică din lemn 

de fag cu care olarul ridică 
vasele de lut de pe străgălie 
(U 2091).

FICIOR... = FEOIQB... 
t FICLEAN = VIOLEăN...
ţFICLEŞUG = VICLEgţrO. Fig. 2091. Ficheş. 

FICS... = PIX...
•FICTIV adj. ® Închipuit, născocit, plăsmuit 

(de mintea, de imaginaţia cuiva) H © Convenţio
nal: valoare [fr.].
•FICŢIUNE sf. închipuire, născocire, plăsmuire 

(a minţii, a imaginaţiei) [fr.].
FIDEA sf. Tăieţei lungi şi foarte subţiri, care 

se prepară In fabrici şi se cumpără gata pentru 
fiert în supă [ngr. ((.tSeţ].

•FIDEICQMIS sbst. rt Dispoziţiune prin care 
un testator însărcinează' pe moştenitorul sau le- 
gatahil său să remită unei a treia persoane toată 
sau o parte din averea ce-i lasă [lat.].

•FIDEL 1. adj. ® Care se ţine de ouvînl, de fă- 
gădueala dată Ţ[ ® Statornic în prietenie, în dra
goste, In principiile sale, devotat: prieten «'.parti
zan «< K ® Credincios, cinstit: slugă «ă ® Exact, 
care nu se abate de la adevăr, care păstrează în
tocmai: traducător ; memorie «â [fr.].

2. adj. Cu fidelitate. In mod fidel; exact [fr.]. 
•FIDELITATE Sf. ® Calitatea a tot ce este fi

del t ® Statornicie H ® Credinţă 1| ® Exacti
tate [fr.].
O FIDEU = FEDţai.
O FIDILţlŞ = FEDELBŞ.
•FIDUCIAR adj. ® rt Se zice despre moşteni

torul fictiv 'instituit printr’un fideicomis: moşte
nitor— H ® Care are valoare numai atit timp cît 
i se acordă încredere: monedă-«a, ban de hirtie, bi
lete de bancă [fr.].

FIE1®/. Fiică [lat. ti li a].
FIE1 Imperativul lui A Fi, întrebuinţat cu func

ţiunea de adv. sau de conj.
1. adv. ® Cu înţelesul concesiv sau potenţial: dacă 

vezi pe olneva In mare nevoie, — 0l un duşman, trebue aă-1 
ajiltt; destulă muncă avu, dnr —, că Izbuti (isp.); — şl-un 
lup mincat de-o oale (znn.) • ® Uneori e o adevărată 
interj, cu înţelesul de binei primesc 1 mă învoescl 
vrei să pleol P lle I Din construcţiuni ca: cela ce va găsi 
ceva mcrglnd pre un drum, tle ce va tl, veri mult veri puţin... 
(PRV..MB.) sau ca pe un tur să-l splnzure, lle olne ar II 
(pRv.-MB.), s’au născut pronumele şl adverbele: iie- 
care, Ile-ce, lle-olne, Ile-clnd, lie-cnm, etc..

2. conj. Fie... lle..., sau... sau..., ori... ori...: 
— unul, — altoi; — zl, — noapte, spunea că vede cu dlnsul
(CRG.).

FIE-CARE, FtEŞ(TE)-CARB, t FIETE-OABE pTOU. 
şi adj', nehot. Se zice despre lucruri sau fiinţe soco
tite în parte dintr’un grup oare-care: iie-care se tine 
mal cuminte declt altul (znn.) ; lle-cate poartă clte un răvaş 
tn spate (pann) ; la spatele lleşte-oăruia boier dvorea olto o 
slugă (NEGR.j [fie1 -t- care], 
t FIE-CARELE, ÎPIEŞ(TE)-CARELE, FIETE-CARELE 

piron, nehot. Pie-care: mai lle-carele spunea tot altlellu 
de pedeapsă (Sb.i.

FIE-GE, FIEŞ(TE)-CE, t FIETE-CE, (P, PITE-CE adj. 
şi pron. nehot. Ori-ce; fie-care: dn-te şi-i spune, ca in 
Ilte-ce zi să clnte sub terestrele mele (Dlvr.) [f i e2-|- ce].

FIE-CINE, tFIES(TE)-CţNE, t FIETE-CţNE, © FITE
CINE pron. nehot. Ori-cine: ou ăsta nu merge ca cu llte- 
clne (CAR.); pre llte-cine landele sale a-şl dori opreşte (Cant.)
[f i e1 -I- c i n e].
tFIE-CÎND adv. Ori-cînd, totdeauna: — sluji

tor deplin (M..COST.) [f i e1 -|- cînd].
FIE-GUM, t FIE(ŞTE)-CTJM, tPIETE-CPM, (P) PITE- 

OVM adt).’Ori-cum [fie1 -i-cum].
FIER(pl. Ilare) SM. ® Metal de coloare cenuşie- 

albăstrie, foarte ductil şi maleabil, de o importanţă 
considerabilă prin aplioaţiunile sale; prin-acţiunea 
cărbunelui se poate transforma în fontă (tuciu) 
sau oţel; expus la umezeală, se acopere cu un strat 
de rugină: tare ca —ui; @: bate —ul olt e cald iw BATE; 

—ni rău, cit să-l batl, e de geaba (pann), dintr’un lucru

Fig. 2093. 
larba-fiarelor.

rău, din cineva cu apucături rele, nu poţi scoate 
nimic bun; 0: 'a-l da im— ars prin Inimă, a-1 cu
prinde fiori, a i se strînge inima de spaimă 1| ® (p' 
Braţ de —. mină de —, braţ vînjos, mînă tare, om care, 
prin străşnicia sa, tace pe alţii 
să-i simtă puterea; inimă de—, tare 
şi nesimţitoare t ® Fierul ut, 
partea plugului numită mai adesea 
„brăzdar”; Herul lung, cuţitul de 
oţel sau de tuciu ai plugului care 
taie brazda şi îniesneşte astfel lu
crarea brăzdarului (w PLUO) ţ] ®
Maşină de călcat (|â| 2092) ţf ® 4Smi 
Drum de —, drum pe care sînt aşter
nute şine de fier paralele Şi pe care 
circula vagoane trase de locomo- Fig. 3092. 
tive; priM exf. însuşi mijlocul acesta Fiare de călcat, 
de locomoţiune: a plecat ou drumul de ® virsta 
sau epoca do —, timp de corup- 
ţiune, de cruzime şi de bar
barie care, după poeţi, constitue 
ultima stare a omenirii primi
tive; epocă în care oamenii în-, 
locuise bronzul prm fier în 
fabricarea armelor şi uneiteior 
lor Ţf ® pl. Câtuşi, ianţuri, 
obezi: a băga In Ilare ţ[ ® #
IARBA-FIARELOR SăU IARBA-FIE
RULUI, O iarbă care, după cre
dinţa poporului, are puterea să 
deschidă ori-ce lacăt, să sfarme 
ori-ce câtuşi; numele unei plante 
ierboase, cu flori albe - gălbui 
(Vincetoxicum officinale)
2093) [lat. f 6 r ru m].

FIERAR sm. ® © Gel ce lucrează fierul, co va- 
ciu (_La, 209-4): nici un 
— n’avea tn fierăria sa 
atljla Învăţăcel ca dlnsul 
(SB.) t ® Potcovar ţf 
® Gel ce vinde fier 
sau unelte de fier 
[lat. f ă r r a r i u s].

FIERĂRIE®/.©®
Atelierul fieraru
lui H ® Meseria fie- 
raruiui H® VPrăvălie 
în care se vinde fier 
şi unelte de fier ţ[ ®
Obiecte de fier.
OFIERĂRIT sbst.
Datină populară prin 
care se invocă ploaia, pe timp de secetă, făcîndu- 
se sgomot noaptea cu clopote şi cu alte obiecte 
de fier (ciauş.i.
OFIERAt, fieret sbst. Olten. Bani mulţi, bănet
(ciAuş.) [fier].
O FIERAT.ME sf. pl. Olten. Diferite obiecte sau 
unelte de fier [lat. •! e r r a t a 1 i a].

FIERBĂTOARE Sf. Ei Despărţitura din stîiiă 
unde se fierbe laptele.

FIERBE (tlerb) 1. vb. inlr. ® A face băşici sub 
acţiunea focului, [vorb. de un lichid): apa tierbe la o 
sută de grade; ®: aerul fierbe de zăpuşeală (vlah.i ; ţierbe sln- 
gele In mine de necaz; nu te amesteca sau nu-tl băga 
lingura [sau nasul) unde nu-tl tierbe oala, nu te amesteca 
unde nu eşti cherhat, unde nu ţl-e treaba; ®: 
a — tot intr’o oală, a fi la fel, de aceeaşi teapă: zeii 
cel buni ca şl cel nebuni, totl tlerbeau intr’o oală usp.) ;

la omul cu noroc, tierbe oala lără loc, toate-i izbutesc 
aceluia ce are noroc; ®: — pe cineva lără apă {sau in 
oală seacă), a-i face multe necazuri, a-1 chinui a- 
mar; tot două oale-ml tlerb, una seacă şl alta goală, 
duc o viaţă ticăloasă, fiind lipsit de toate, o duo 
rău de tot t ® A fermenta {vorb. de vin) 1[ ® <î’) 
A fi într’o mare agitaţiune sufletească: tlerbea lu
mea, că bolnavei 11 era totdeauna mal rău cind înnopta 
(CAR.); tlerbea satul Întreg după ce auzise Intlmplarea asta 
iRET.) ţ[ ® 0 A fi aprins: Slnan, llerbtnd de mlnle, Işl 
ridică grosul armatei şl trece podul ivlah.).

2. vb. tr. ® A face să fiarbă: — apa, laptele ţ] © A 
pune să fiarbă cu leşie: — rutele Ş[ © ® A face să

Fig. 2094. Fierar.
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Fig. ao95- 
Fierea-pămînlului.

fiarbă de minie; nu ţtU cum mă llerbe ei pe mine de două 
eăptămini (CAR.) [lat. fărvăre].

FIERBERE sf. ® Faptul de a f i e r b e t 
® ® Agitaţie, mişcare încoace şi încolo; turbu- 
rare, sbucium: pe tot brlnl cheiului e îmbulzeală, ». a- 
mestec de limbi (vlah.) ţ| ® Fermentaţie.

FIERBINCIOR adj. dim. FIERBţUTE: bolnavul... 
bea aşa culcat un pahar de lapte /v (mar.) .

FIERBINTE adj. ® Foarte cald: l-au aliat plin 
de plăcinte, nici reci nici llerblntl, numai bune de mlncat 
tsB.) H ® ® Arzător, înflăcărat: o rugăciune 
a se ruga cu lacrimi llerblntl [lat. fervănte m].

FIERBINŢE.^A, ÎNFIERBINTBALA, t fierbin
ţeala (pi.-eii)sf. ® Căldură arzătoare; dogoare; ar
şiţă : au şl lucit soarele cu mare fierbinţeală, cumu-1 In luna 
lui Iulie (NEC.); unde nu dă soarele o fierbinţeală (voR.) ţ[
® Căldură mare în trup, temperatură ridicată:
Începui să simt la frunte şl la timple fierbinţeală (CAr.) ; 
Intr’o noapte avuse fierbinţeli mari (ret.) ; clnd mă deştep- 
taiu şl eu din fierbinţeală (isp.) 1f ® (J) Ardoare: cit 
am fost In fierbinţeala compunerii, ml se părea că ce scriu 
e frumos (GN.) ; In Infierblnteala vlnătorll nu va fl văzut 
tocmai bine (odob.) [fierbint e].

FIERE sf. ® ^ Lichid verde-gălbuiu, foarte 
amar secretat de ficat: .amar ca 
■»a; după credinţa poporului, 
băşica ce conţine fierea poate 
să crape în om de supărare 
mare sau de osteneală: plesni-«■a 
Intr’lnsa de necaz (isp.); Şl du-te de adu 
apă, Că fierea In mine crapă (pann) ţ[ ®
® Amărăciune, supărare, necaz 
f ® ^ fierea-pAmîntuldi,plantă 
cu flori roşiatice, rar albe, între
buinţată în medicină pentru 
proprietăţile ei febrifuge, sto- 
maliice, etc. (Eryihraea cen- 
taurium) ([i] 2095); — numele 
unei alte plante numite şi ,,fri- 
gurică11 —=GHiN,rţrRA; — = cAl- 
bazA © [lat. *f ă 1 e]. 
t FIERÎIE ■*- HBBlIE.

FIEROS adj. Crud, feroce: împăratul se posomori 
şl se făcu... — (dlvr.) [f i a r ă].
O FIEROSTEIE, FIEROTţlNn, FIEROTINE sf . pl. 
Vase sau obiecte vechi de fier: viivătaia oind se 
prlmblă pe flerostele... e semn cum că... au să urmeze vln- 
tuil şl furtuni (mar.).

FIERT f. adj. ® p. FIRBBE: apă Hartă HU © NE- 
FiRBT •j ©-® O făcuşi Hartă, n’ai izbutit, ai scrîn- 
tit-0, ai stricat treaba.

2. sbst. Faptul de a fierbe, fierbere: se pricepea şi 
ea putţn la —ui doi cetii (GRIO.).

fiertura (pl.-turi) sf. ® Fierbere: du-te de le 
mal dă o —. plnă s'or lega cum se cade (ALEcs.) ţ[ © K Mîn-
care preparată la foc prin fierbere; în spec. dulce
ţuri, ciorbă de legume, etc.: le învăţa fierturi de fel de 
fel de dulceţuri (I.-gh.) ; rămlnlnd trei săptămlni bieţii că
lugări fără — de fasole (I.-gh.) ; doream să măninc ceva — 
(ISP.) Ti ® ® învălmăşeală, îmbulzeală: o învălmăşeală 
şl o — de norod (gn.) t ® Locul unde se lipesc 
două bucăţi de fier [fiert].

FIERTURIGA sf. dim. fiertura : clnd se În
toarseră, găsiră mlucărlcă şl — gata usp.). .

FIESC adj. De fiu: l-l dete ca semn de iubire 
flască (ISP).

FIE(Ş)TE-GARE... sw FIE-CARE...
FIFIRIG pe- FIRFIRIC. y 

■FIGURA (-rez) vb. ir. ® A înfăţişa prin pictură, 
prin sculptură sau printr’o descriere TI ® A servi 
drept simbol: măslinul figurează pacea TI ® O A fi fi- 
gurant la teatru f ® A li trecut, înscris pe o 
listă: numele Iul nu flgiuează pe lista candidaţilor TI ® Of) 
A .juca un rol însemnat, a fi cu vază, cu trecere 
[fr.].

'FIGURA (pî.-url) Sf. ® Forma unui corp: fi
gura pămlntulul TI © Obraz, faţă: are o— frumoasă TI 
® Mutră: a fflout o caraghioasă ^ ® înfăţişarea 
unui obiect, a unei fiinţe, prin desen, pictură, 
sculptură, etc. chip: figurile unui tablou TI ® Dife
rite mişcări făcute la dans: figurile cadrilului TI ® A 
înfăţişarea unei linii, a unei suprafeţe sau a unui

volum geometric TI ® — de gramatică sau de re- FIE-
torică, formă deosebită şi expresivă a vorbim, în 
care cuvintele nu se iau în Înţelesul lor propriu, rlL- 
sau nu sînt aşezate după construcţia lor firească TI 
® Simbol, imagine simbolică [fr. <lat.[.
•FIGURANT sm., fiodrantA (pl.-te) sf. ® Dan

sator (dansatoare) într'un balet TI © O Personaj 
accesoriu sau mut într’o piesă de teatru [fr.]. 

•FIGURAT adj. ® p. fioura TI ® înfăţişat f 14.000 ; 
® Reprezentat prin semne sau figuri TI & Oi Repre
zentat printr’un simbol sau printr’o alegorie TI 
® co Sens —, înţeles deosebit de cel obicinuit, de cel 
propriu, Intrebuinţîndu-se figuri de cuvinte sau 
de cugetare: o foaie de stejar (sens propriu), o foaie de 
hirtie (sens figurat).

•FIGURATIV adj. Care înfăţişează un lucru 
sau simbolul iinui lucru [fr.].

•FIGURAŢIE sf. O Toţi fi^irantii dintr’o piesă 
[fr.].
•figurina (pi.-ne) sf. Statuetă mică. In spec. 

mică figură antică de teracotă, de bronz, etc.:
Hgnrlne miel, palide şl bocălate (vlah.) [fr.].

FIIcA (pi.-ce) sf. Fata, în raport cu tatăl sau 
cu mama ei [fie].

FIIGUŢA (pi.-ţe) Sf. dim. fiica : Iţl mal dan, 
lllcnţa mea, o panglică imera).

FipiDcA conj. Arată cauza-, motivul: din pri
cină că [fiind [pârtie, lui a fi) -1- c ă].

FIINŢA (-ţez) vb. intr. A avea f i i n ţ ă, a li, 
a exista.

fiinţa [pl.-te) Sf. ® însuşirea de a f i, de a 
există, existenţă; a avea—, a exista, a fi TI ® Pre
zenţă: Ih fiinţa Judecătorului TI ® Ori-ce e însufleţit, 
vieţuitoare: — omenească; fiinţa supremă. Dumnezeu. 
t.FIL.sm. ^ Elefant [tc.].
FIlA (pi.-le) Sf. ® Foaie (dintr’o condică, din-' 

tr’o carte): cărţi răscolite, pe filele cărora a scris vremea 
istoria sbuciumată a pămlntulul (vlah.) TI ® $ Foaie 
dintr’un manuscris [ngr.].

•FILAGTţîRII sf. pl. Bucăţi de pergament, cu 
versete din Biblie, închise într o 
cutioară de piele, de formă cu
bică, ce-şi pun Evreii pe frunte 
şi pe braţul stîng, clnd îşi fac 
dimineaţa rugăciunea (H) 2096) 
fgr.].
î FILADĂ (pi.-de) Sf. Broşură: 

această — nu slnt la Îndoială că In 
puţine zile o vel Învăţa (NEGR.) [ngr.
if.uX.KdS'z].
ţ FILALIU sbst. Ţesătură 

foarte subţire din care se făceau 
odinioară zovoane, şervete, etc.:
plnza mesei şl şervetele erau de —
(NEGR.) [tc. f i 1 e 11].

FILAMENT (pi.-te) sn. Ş. Iţi- Fig. 2096. Filacteriî. 
şoară, firicel (în ţesăturile plan
telor sau organelor animalelor) [fr.].
•FILAMENTOS adj. ^ Compus din filamente: 

alge Hlamentoase [fr.].
• FILAN’TROP sm., filaN’TROAPA (pi.-pe) sf.

Persoană care-şi iubeşte semenii şi caută, prin bi
nefaceri, să le îmbunătăţească soarta [fr. < gr.].

•FILANTRQPIG adj. De filantrop, privitor la 
filantropie [fr.].

• FILAN’TROPIE sf. Iubirea umanităţii mani
festată prin binefaceri, prin caritate [fr.].
I FILARGHIRIE sf. Iubire de bani, poftă de a 

strînge bani, arghirofilie [gr.].
•FILARMONIC adj. J Iubitor de muzică; socie

tate —ă, societate care se ocupă cu cultivarea mu- 
zicei [fr.].

•FILATELIC adj. Privitor la filatelie [fr.]. 
•FILAŢELIE sf. Pasiune pentru colecţionarea 

de mărci poştale [fr.].
•FILATELIST sm. Cel ce colecţionează mărci 

poştale [fr.].'
•filatura (pî.-url) sf. ® Fabrică unde se 

toarce, prin procedee mecanice, lina, bumbacul, 
mătasea, etc. [fr.].

FţLDEŞ 1. sbst. Colţ, dinte de elefant, din care 
se fabrică diverse obiecte (ia] 2097).
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Fig;. 3097. Fildeş.

p||__ 2. sm. t Elefant: in toate părţile să te duel dnpă tI-
cii nat, nimial in pădniea «llot na (isp.) [tc. f i 1 - d 13 i]. 
riL FILELEN m- FILO-.

t FILENDREŞ = FELEN- 
DKţiŞ: oepohem de ataoojlu
(ODOB.)t
t FţLţîR sm. Trans. ® ®
Mică monedă reprezen- 
tlnd a p suta parte din- 
tr’o coroană (a vechii mo- 
narchii austro-ungare) (iH 
209B) K ® t Obol [ung. fillăr],

FUiERI sm. pl. I Un fel 
de pantofi ţărăneşti [tc.l.i 
•FILEU 

(pl. -enil) 
sn. m Un 
fel de re- , 
ţea, lucra
tă cu igli- 
ţa, In for- 1 
mă de pla
să cu 0- 
dhiurimari
([B| 2099) Fie- acgs. Filer. Fif. 2099. Fileu,
[filet].

FILFIRIC iw FIRFIRIC.
FILFISON, filfizon sm. © Tînăr împopo- 

ţonat, cu pretenţii de eleganţă, fante, ţafandache : 
la nn IlUlaon, nn nătărăn, tle-1 Inl acolo I (Grl.) [probabil 
alterat din vive le son, refrenul cîntecului 
revoluţionar francez].
’FIlIAL adj. Fiesc, de fiu, cum se cuvine unui 

copil faţă de părinţii săi: pietate —a [fr.].
'FILLAiA (pl.-ie) sf. V Sucursala unei case de 

comerţ '[germ.].
•FILIAŢiyriE, filiaţie sf. ® Linie de rude

nie care se coboară de la strămoşi la urmaşi sau 
se urcă de la copii la strămoşi H ® ® Şir de 
lucruri care se nasc unele din altele şi au o legă
tură strînsă Intre ele: <^a cuvintelor, —-S ilmbllor [fr.].
•FILIERĂ (pl.-re) sf. ® Instrument prevă

zut CU 0 placă de oţel in 
care se află găuri din ce în 
ce mai mici prin care se 
trece treptat un metal care 
trebue prefăcut în sînnă 
sau a cărui grosime trebue 
măsurată] (jaj 2100) H ©
® Şir de stări, de încercări 
prin care trece o persoană 
sau un lucru: a trece prin —
[f-]-
•FILEFORM adj: #■ In

formădefir(e) :ironzi—a[fr.
•FILIGR;^

® Obiect' 
lucrat din 
fire de ar
gint sau de 
aur împle
tite între 
ele (Hj2l01,
2103): Incrat
1d cea mal 
aleasă horbotă 
de llllgtani
de anr <J1p.) F,E- 21 oi- Filigrană.

___  Fig. aioo. Filiere.
(pl.-ane1) sn., FILIQRANA (pl.-ne) sf.

Fig. 2103.
Fig. 2102. Filigrane de pe hirtia fa- Cruce în filigrană, 
bricată la Braşov în sec. al xvi-lea.
t ® Literele sau figurile făcute în pasta unei foi 
de hîrtie care se slrăvăd cînd e expusă la lumină.

cum e, de pildă, la biletele de bancă (;®| 2102)
[fr.].

FILIMICA sf. A = qAlbinele.
FILIPI, © PiLiPi sm. pl. ® Zilele de 14-16 No- 

emvre (in unele regiuni, de la 13-17 Noemvre) pe 
care le ţin oamenii de la ţară, ca să fie feriţi de lupi 
şi de alte fiare sălbatice; astfel numite de la apos- 
lolul P i 1 i p, a cărui zi se serbează Ia 14 Noemvre.
•FILP'ICĂ (pl.-ce) sf. X”® Pie-care din cele patru 

discursuri rostite de Demostene împotriva lui 
POip, regele Macedoniei K ® ® Discurs violent 
şi agresiv [fr. < gr.].

•FILISTEAN sm. 9 Pcipor oare locuia In sud- 
vestul Palestinei; fu bătut de Samson şi supus mai 
tîrziu de David.

•FILM' (pl.-me) sn. JH# ® Peliculă de celuloid 
preparată anume care înlocueşte plăcile la un 
aparat de fotografie t ® Păşia lungă şi îngustă 
de aceeaşi materie pe care se fotografiază cu un 
aparat, de cinematograf ţ[ ® Pr. ext. Tabloul, 
scena, etc. ce se proiectează pe pînza unui cine
matograf [fr. < engl.].

FILO-, FiL-, prefix grec, dlnd cuvîntului com
pus” înţelesul de „iubitor de..., prieten al...”.— 
FILELEN sm. Iubitor de Greci, prieten al Grecilor.— 
filoromAn sm. Prieten al Românilor. — filosehit 
sm. Prieten al Evreilor.

FILODQRMA (pl.-me) V = FILQTIM 2' [ngr. 
(f tXoStup7]p.a].
•FILOLOG sm. Cel ce se ocupă cu filologia 

[fr. < gr.]!
•FILOLOGIC adj. De filologie, privitor la fi

lologie [fr.].
•FILOLOGIE sf. ® Studiul evoluţiunii istorice 

a gramaticii, ’iexicului şi iiteraturii unei limbi 1[ 
® Filologia clasică, studiul limbii, literaturii şi evo
luţiunii culturale a Grecilor şi Romanilor f ® Fi
lologia comparată, studiul comparat al mai multor 
limbi, din punctul de vedere al geniului, structurii 
şi mecanismului lor ^ ® Filologia romanică, germa
nică, oto., stu
diul evoluţiu
nii istorice a 
limbilor roma
nice, germa
nice, etc. [fr.
< gr.].
•FILOME- 

LĂ (pl.-le) sf. 
poet. Privighe- 
toare : verzi 
dumbrăvi oa !llo- 
mele, Cu Izvoare- 
ale glndlrli şi eu 
rlurl de olntărl 
(EMIN.) [fr. <
gr.].

•FILON (pl.-Ioane) sn. «• ® Vină de substanţe
minerale în interiorul pămîntului f ® ® Ori-ce 
izvor de bogăţie (iU 2104) [fr.]. 
t FILONICHIE sf. Discuţie aprinsă, ceartă, 

gîlceaVă: nu mă amesteo nlolodată In îllonlchllle de la 
masa paraponisiţilor (alecs.) [ngr.].

FILOROMAN m- FILO-.
FILOSCOS'= FIROSCPS.
FILOSEMţT tm- FILO-.
FILOSOF 1. sm. +•+ ® Cel ce studiază filosofia 1[ 

® Cel ce se consacră studiului omului, societăţii 
şl moralei H ® Cel ce se arată nepăsător la lovi
turile soartei sau duce o viaţă liniştită şi retrasă 1[ 
® ® Incredul, sceptic, liber-cugetător ţ ® ©. 
Astrolog, cititor de stele.

%.‘adj.: un rege 'o maimuţă filosoafă tGQR.) [fr. <
gr.].

•FILOSOFA (-fee) vh. intr. ® +'•+ A se ocupa de 
chestiuni filosofice 11 ® A raţiona, a discuta, a 
argumenta prea subtil: ttl fllosofează rece, ca cei mai 
sever loglolan (Vlah.) [fr.].

■FILOSOFAXA adj. f. +++ piatra —, substanţa pe 
care căutau s’o descopere alchimiştii şi care, 
după credinţa lor, ar fi putut schimba ori-ce metal 
în aur; lucru cu neputinţă de găsit [fr.].

mii
Fig. 2104, Filoane de granit în gneiss.
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•FILOSOFIC adj. +++ ® De filosofie, privitor 
la filosofie H @ De filosof : ca o/»ă nepăsaie, laMA 
Bşa batjooore (odob.) [fP.].

• FILOSOFICţŞTE adv. V+ în mod filo
sof 1 c; ca un filosof.

•FILOSOFIE s/. +++ ® Guno.ţtinţa principiilor 
lucrurilor, a cauzelor şi efectelor lor f ® Studiul 
spiritului omenesc şi al moralei f ® Studiul prin
cipiilor fundamentale ale unei ştiinţe,-ale unei 
arte: iiiosotia istoriei ® Sistem propriu lle-cărei 
şcoale de filosofi, doctrină filosofică a unui şef de 
şcoală, a unei secte; iiiosoiia ini Epioci ţj ® Curs de 
psihologie, de logică sau de morală care se face 
Intr’o .şcoală: catedră de~ t ® Tărie sufletească, 
înălţarea minţii care -face pe om să suporte cu re
semnare loviturile soartei H . ® t Pricepere; is
cusinţă ; se m mlrs de acele cuvinte toomlte ou ~ (prv.-mb.) ; 
f: nu e mare e lesne de priceput [fr. şi gr.].

FILOTIM 1. adj. Darnic, galantom: dacă nu' 
era om cinstit şl cum e, ar 11 avut astăzi stare (Car.) ,

2. sbst. V Indemnizare (pentru cedarea unui co
merţ, unui contract, etc.): posesorul este tlnut a-ml nu- 
măra mle...clte 600 de Ralbenl pe an,drept — ialecs.) [ngr.].

FILOTIMIE sf. ® Ambiţie: amor-propriu: filo
timia nn mă Iartă să şed aloi (Alecs.i ţ| ® Dărnicie: 
Trăind tn Dăm ou neloonomle (panni .[ngr.].

;filoxşră sf. m Insectă foarte mică care 
distruge viţa de vie (Phyloxera va- 
slatrix) (|Şj 2105): llloxeta veni, ca un 
blăstftm ânmnazeleso (jip.) [fr.].

FpiOZOF... = FILOSQF...
•FILTRA (-rez) vb. tr. A strecura, 

a trece un lichid printr’unţfiltru [fr.].
•FnjTRU1 (pî.-re) sn. 6ri-ce sub

stanţă poroasă (hîrtie, postav, căr
bune, piatră poroasă, etc.) prin care 
se poate strecura un lichid, spre a-1 
limpezi (H 2106, 2107) [fr.].

•filtru® (pf.-re) sn. Băutură că
reia i se atribuia însuşirea de a face 
Îndrăgostit pe cel ce o bea [fr. < gr.].

FIN1 sm., J
FJNA (pî.-ne)
Sf. ©Persoana 
botezată în 
raport cu. na
şul sau cu na- 
.şa ei IV NAŞ 
II ® Persoana 
cununată în 
raport cu nu
nul sau cu 
nuna ei [t 
f i i n < lat.
•filianiis].

•FIN® adj.
©Subţire: pin- 
ză talie

Fig:. 2Io6. 
Filtru de hîrtie.

H €) Delicat: obraz-»», trâs&tnri 
ploaia-<4 ţ ® Curat, neamestecat: anr ţ 
Adevărat, care nu e fals, scump: pleda —e li 
Poarte bun, excelent: vin — ţi ® Foarte sensibil: 
miros — ţ ® Subtil, ingenios: Drept preot Icarce-on 
Sreer nn glnd — şl obscur iemin.) *[ ® Isteţ, dibaciu, 
şiret [fr.].

fină ev fin1.
•FINAL ţ. adj. ® De la slîrşit, de la urmă, care 

e la line: lltnă —ă; silabă —ă; nznltat — % ® Caid —ă, 
scopul pe care şi-l propune cineva, cauza care pro
duce un efect determinat dinainte.

2. sbst. J Bucată de muzica care formează 
partea din urmă a unei opere, a unui concert, etc.

3. ptoai.a (pi.-o) sf. ® ca Litera sau silaba de la 
sfîrşitul unul cuvtnt ţ @ N. LupU decisivă care 
hotărăşte victoria tntr’o Întrecere sportivă [fr.].

•FINALITATE sf. *** Doctrină care admite 
existenţa unei cauze finale, a unui scop final [Ir.].
•FINANCIAR ţ. adj. V Privitor la finanţe: 

legislaţie —ă.
2. sm. V Cel ce face operaţiuni de bancă, care 

se pricepe In afacerile de finanţe [fr.l. 
OFENANŢ sm. Tr.-Carp. H Funcţionar ra iii tar la

Fig. 2107, Filtru 
cu cărbune. 

a) Apa nepurifi- 
catâ; n. a') nisip/; 
— r) cărbune; a ) 

apa filtrată.
® Mărunt: o

vămile austro-ungarc, care urmărea In special con
trabandele : Oă da vin neşte —1, O sA te prindă ds oap, 
Orazlnd o’al Inrat tăbao (ret.) [germ.].

•FINANŢE Sf. pi. ® Averea unul particular H 
® Banii şi veniturile unui Stat: mlnlstrnl de — [fr.]. 
OFINCŞN sbst. Trans. f — MOLyBA.
•FINE sf. Sfîrşit, urmă: In—, în sflrşlt. In cele 

din urmă [fr.].
•FINEŢĂ (pl.-te) sf. ® Însuşirea a.tot ce este 

fin H ® Subţirime t ® Delicateţă 1[ ® Exoe- 
enţa t ® Subtilitate, ingeniozitate t ® Isteţime, 
şiretenie [fr.].
•FINŞZ 1. adj. • AI locuitorilor din Finlanda; 

limba
2. sm.,FiNţzA (pl.-ze) sf. Locuitor, locuitoare din 

Finlanda [fr. f i n o 1 s].
•FINI l-nuc] vb. ir. A sflrşl, a Isprăvi, a termina 

[fr.].
tFINIC sm. ♦ Curmal [vsl. < gr.].

FINIE sf. Rudenia dintre fini şl naşi sau 
nuni: faste şl altă rudenie de pre onnnnle, oare se oh lamă... 
năşle aan— (prv.-m0.).

FINIŞOARA (pl.-ne) sf. dim. FJNA.
FINIŞQR sm. dim. fin 1: —ol tl-e bine, grai şi 

rotund ca nn pepene ibr.-vn,).
•FINIT 1. adj. p. PINţ fţ © INFINIT.
2, shsi. SflTşit, Isprăvit, fine.

O FINUŢ sm. dim. fin 1: NănaşnI Inl Dnmnezan Şl 
on scnmp —nl aăn imar.).

•FIOLĂ (pî.-ie) sf. 0 Sticluţa (in spec. de medi- 
. camente): atmoilera grea de mbosnl snbitantelor Închise 
In fiole lEMfN.) [fr.].
OFIQNG (pl.-gnrl), FIpNO (pl.-onrl) sn, Mofd. © 
Fund’ă de panglici, făcută mai adesea cu ciucuri: 
lan să-mi mal dreg flongu ds la testemei (ALEcs.) ; e legat 
cu o cordea albastră şl ara nn ftone Înnodat on mare îngrijim 
(sAo.i ţ[ ® A = BASCHţn [ngr.].

FIOR sm. © Sensaţiune de frig însoţită de o 
uşoară tremurătură produsă de o temperatură scă
zută sau de friguri; răcori t ® ® Aceeaşi sensa
ţiune produsă de frică, de poază, de o emoţlunc 
violentă, etc.: a-l ina.-^1; a băga —l In oaie; nn — 
rece ca gblata II 
trece prin vine 1CRG.1: 
lnlma-(i bate de nn 
— neînţeles, ca şi 
cam ar li intrat 
Intr'o lame de tncbl- 
pnlri (vLAai . [lat. 
făbris].

•FIORD [pi.
-dnri) 'sn.% Cuvlnt 
suedez care În
semnează „goli”; 
coastele apusene 
ale Norve^ei pre
zintă nişte fiorduri 
adinei, cu maluri 
înalte, săpate de 
vechi gheţari (Xj 
2108, 2109).
'FIORIN sm.

Monetă de argint în 
vechiul imperiu au- 
stro-ungar, a cărei 
valoare era de aproape 2 Iei, iO fit.].

•FIORITURĂ, mai adesea pl. nmarviu sf. 
S J Note adăugate de im compozitor sau de un 
executant ca un fel de ornament pentru a Înfru
museţa o frază melodică: imita... Mesnmna vacilor 
din QnUlannm TMI, ca toate tiorttnrfle cltriastel (C-CH.) 
ţ ® .07 — de stil, floricele, podoabe mărunte adău
gate stilului [il.].

FIOROS adj. Care Infioară, care dă fiori 
,de groa^ de spaimă, etc.), Îngrozi lor, groaznic, 
Inspăimlntător: se opri fa tafn msasa oetl Horo*! 
la o Înălţime ffoBiasă dsaaapia peitevll (VIAm-i.

PIR ţpZ.-rp) sn.'® ♦ pană, aţişoarâ tam^ ce se 
scoate din coaja plantelor textile (cfnepâ, m, etc,), 
sau care se răsuceşte prin toarcere dm lină (din 
'bumbac, din mătase, etc.; î ® Substanţă Dexl- 
bilă şi foarte subţire pe care omizile şi păianjenii

FIL-
FIR

Fig, 2106. Fiord,

Fig, 2109,
Fiord (reprezentare geogndeâ).
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FIR-0 scot din corpul lor Tf @ ® Şir neîntrerupt, ur- 
piQ mare continuă: s& încep a depăna pov^tll (Croj; 
no wni nelegiuirilor tale s’a sllrşlt (isp.) f 0 ® vieţii, 

<*'ui zilelor, viaţa (prin aluzie la firul pc care-1 ţes 
ursitoarele) t ® Pr. anal. Tot ce este subţire şi 
lung ca un fir: de păr; ^ de iarbă; ^de ustnrolu; •«'de 
busuioc; 1 se mai ţinea viaţa Intr'un de păr (Dlvr,).
0 Din •«' !n păr, Mofd. de-a-lir-a~păr, din •«' plnă tn aţă 
loc. advi1 eju de-aniănuntul, pînă în cele mai 
mici amănunte: om\il a spus din tn păr Inttmplarea 
CREŢ.); biata copilă au urmat din •«' In păr precum i-au 
spus moşneagul (sb.) ; au răscolit de-a-flr-a-păr toate ohllllle 
maicilor (carj; m- ATA © f @ Grăunte, bob, fărâ
miţă, pic, cantitatea cca mai mică posibilă: •«’
de griu : •«'de piper; de mac ; •«' de nisip; Ii In stare să 
tale UD •«' de mălaiu In opt (alecs.) 1[ ® [pi. fireturi,
fir uri). Pir subţire de aur sau de argint întrebuinţat 
ia cusături: o droaie de cătane... Îmbrăcaţi numai In <«' 
(CRG.); era legat cu o Irtngbiuţă de •«'de cel bun usp.); 
muiaţi din oap plnă ’n picioare numa’n mătăsuri şi’n 
fireturi (Car.) [lat. fîlum],

Fni.^VtHţRAV ad;. Slăbuţ, delicat: copilul pri
veşte la chipul firav... şi-i vine să plingă corl.) [vsl. 
%hyravu].

FIRE sf. © Natură, făptură, totalitatea lu
crurilor create % © Vieţuitoarele, fiinţele din nn- 
tură, lumea însufleţită ^ © Organizaţia particu
lară a fie-cărei fiinţe: orl-ce dobitoc lucrează după •«'a sa 
1f 0 Fel de a fi (al omului): constituţie, tempera
ment, caracter, apucături, aplecare sufletească:
a,a e >-'a omenească; e slab de ; o Iute la dar taie bun
Ia inimi (voR.) t © Minte, pricepere, cuget; cum
păt; in toată «.a, în toate minţile, cu mintea în
treagă, sănătoasă: nu tt-e ruşine obrazului, om bătiln, 
In toată—.a! (I.-gh.) ; a ee frămlnta cu.—-a, a-şi încorda 
mintea, a-şi bate capul; frămlntlndu-se cu—.a ca că 
afle ca ce-ar putea să fie In nevoiaşul acela de tron (isp.); 
a se pierde cu —a, a se trece cu —.a, a-şi pierde cumpă
tul: dacă simţi că fata1 se pierde cu—'a, o Imbărbătă iarăţi 
(ISP.); dlnd de băuturlcă din belşug, e’an Ixecut ou —'a (mera) ; 
a-şi ţinea —a, a se stăpîni, a nu-şi pierde cumpătul, 
răbeiarea, curajul: ţlne-ţl firea, Susano, bun e Dumne
zeu, o trece ş’asta (Dlvr.) ; a scoate din *, a) a SCOate 
din minţi, a, face-să alunece cu mintea; b) a scoate 
din sărite, a face să-şi piarJă cumpătul, răbda
rea : căta să scoată din —■ pe cucoanele cele tinere (i.-sR.); 
B-şi veni In a reveni la starea normală de mai 
’nainte, a-şi recăpăta curajul, sîngele rece: mai pe
urmă, Imbărbăttndu-se, sl-a mal venit puţin Iu — iCRO.i H © 
Period, soroc, menstniaţic ^ © tPrespro—, p(r)esto 

a) supranatural; netiresc; b) peste măsură, 
afară din cale | ® t De-» iirs», (deosebit (de bun, 
de vrednic, de priceput, de frumos): de va ii, cum 
am zle, om de-a —atunce să fie scos şl gonit den loonl 
Ini (PRv.-MB.) [inf. lui a f i].
t FIBESAR(IU) sm. # Mică insectă de coloare 

cafenie cafe-şi depune ouăle subt coaja prunelor 
şi cireşelor, clnd sînt încă verzi; numită şi ,,pru- 
nar” sau „burghiaş" [Ri/nchites cupreus) [ung.
1 tl r e s z ,,ferestrău,,].

FIRESC adj. Natural, cum trebue să fie din 
fire, cum l-a lăsat firea Uf © NţFmţsc. 
t FpiEŞ, FjRlş, HJRIŞ adj. Trans. ® Natural, nele
gitim: copil — f ® Firesc, aşa cum l-a făcut firea f 
® Originar [fire].

FIREŞTE adv. ® în mod firesc; din fire f 
© Bine înţeles, natural, de sigur, negreşit.
+ FIRETIG adj. Trans. ©Vehement, lurtunatic, 

pornit spre ceartă, spre bătaie; pentru vitejii sint 
fraţii tăi, că slut mal bătrtnl şi mal —i (Ret.) f ® Cu 
toane, nărăvaş: tşl făceau petrecere cu ea, fiindcă... se 
prefăcea Iudă şi —ă (mera.) .

FIRETURI m- FIR ®.
FIREZ iw- FIRJZ.
FIRFIRIC, FILFIEJC. Fl(R)FrajQ Sin., FIBFIRţCA 

(pî.-ioi), FLFÎRjaA (pl.-igi) sf. ® Veche monetă de ar
gint, foarte mică, a cărei valoare a variat în dife
rite timpuri; în Ardeal, cam pe la sfîrşitul vea
cului trecut, se da acest nume monetelor de' ar
gint de 10 şi de 20 de creiţari: de toată vită mare 
să plătească pe an l/2 sfanţ, şl de oale nn f llfirlo (sT.-şcH.i; ‘ 
decă-s daţi afară din slujbă, carboava scade olt un tllirlg

(ALECS.); strică pe toată ziua zece scobitori şl dă bacşiş un 
flrflrlg (ALECS.); Mal bine ţineai aă şază firfirica ’n buzu
nar (PANN) [probabil din germ. Pfifferling, 
numele unei ciuperci, întrebuinţat ® pentru un 
,,lucru de puţină valoare”].

FIRFISON, ETRFIZON = FILFISIPN: aşa ş'l cu tli- 
Ilsonnl ăsta (BR.-VN.).

FIRICEL (pZ.-ele) $71. dim. FIR: o leagă de ramură 
cu un —' de mătasă ibr.-vn.i; nn găseai prin ea nici —' de 
pălămidă (işp.).

FIRnJA (pl.-de) sf. aîB © Adîncătură, scobitură 
dreptunghiulară făcută într'un zid, ca o fereastră 
oarbă, şi care serveşte ca loc pentru o statuă sau 
altă figură sculptată, mai adesea însă ca dulăpior 
fără uşi pentru pus oale sau alte vase: se vedea să
pat Intr’o —' vulturul tării (ODOB.); monştri ce te privesc ame
ninţători din flrldelelor negre (vlah.) f ® Spaţiul lăsat 
între stîlpli sau trupurile unei sobe: in această — pnu 
sătenii multe Incrnrl ca să se usuce (man.) ; arunclndu-şl 
pălăria In firida sobei(olvr.) [ngr.].

FIREVI... = FArJM...
t FIRÎsAu $71. Trans. Maram. Ferestrău [ung. 
f (1 r e s z]]

FIRIŞQR (pi.-oare) sn.ditn. FIR: Tresari In flri- 
şoarele de iarbă (vlah.).

FIRITIS... w HIRITIŞ... 
t FIRIZ, FIHEZ (pl.-ze, -zurl) $77. 0/fen. Tr.-Carp. 
rp" Ferestrău de mînă [ung. f tl r e s z].

•FIRMĂ (pî.-me) Sf. 
lui sau al asociaţilor 
unei întreprinderi co
merciale f ® Insorip- 
ţiunea pc zid sau 
tabla pe caro e înscris, 
în faţa unei prăvălii 
sau a unei întreprin
deri comeriale, nu
mele proprietarului 
sau asociaţilor, marfa 
ce se vinde etc. (i^
2110) [germ.].
•FIRMAMENT 

(pi.-te) $77. -îV Bolta 
cerească [tr.].

FIRMAN, FERMAN 
a Sultanului [tc. firman

® Numele proprietaru-
FCAtfl IA DQMMIFgSCa^'

; ifiCARTl
ROMANEŞTI

Fig. 2110. Firme.
(pl.-oe) sn. Pormu'ă scrisă

FIRMITURA = FARÎMAtVRA.
FIROSeps, -0A3A adj. şi sm. f. (g) Deştept, 

Învăţat ca un filosof; tocmai dumneata, prietene, 
ca al te. g&seşfcl mal Ilroscos P (isp.); domnule {iroscos, cum 
bag de seam&t dumneata ţl-al uitat şl limba de clnd al plecat 
din ţară (isp.); olte basme lirosooşll Undeva apunea *n vileag
(PANN) [prin etimologie populară din f i 1 o s o f, care, 
după credinţa oamenilor din popor, nu-i tocmai 
întreg la minte, ci cam ţicnit, scos din 
fire]. -
OFIROSI (-sesc) vb. Ir. tm- afierosi. 
tFraTĂ' (pl.-te) sf. Mold. Un 

sfert de pogon: o-., adică a patra 
parte din pogon (ST.-şoh.) [germ. V i e r- 
tel].

FIRUI (-uesc) vb. Ir. © A toarce 
f © A coase, a broda cu f i r.

FIRUŞQR1 [pi. - oare) 1. $77. 
dim. FIR.

2. sm. A = firutA1.
FIRUţA1 sf. #■ Numele mai 

multor 'varietăţi ale unei plante 
ierboase, numite şi ,,fîn”, ,,fîn-de- 
livezi”, ,,floarea-flnului”, ,,şu- 
var-de-munte” (13 2111) (Poa 
pratensis, P. annua, P. trivialis).

FIRU'tĂ2 = ROTJRJCA [fir].
•FISĂ (pl.-so) sf. © 0 ♦ Mică 

piae'ă de os sau de metal, de obi- 
ceiu rotundă sau dreptunghiulară, 
care se întrebuinţează ca plată, 
în loc (ie bani, la jocul de cărţi, 
jeton ([H] 2112): Jncăm olte zece 
parale fişa F (alecb.) f ® Marcă de 
plată pe care o dau chelnerii la 
staurant sau unei berării, ca mijloc de control

Fig. 2111. Firuja.
casa unui re-
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Fig. 2112. Fisă.

al consumaţiunilor servite [it. Ii soia, printr’un 
intermediar ngr.].

•FISC (pî.-oati) sn. ® Vistieria, 
tesaurul, averea Statului H ®
Administraţia finanţelor Statu
lui; serviciul de percepere al 
dârilor: »ul aalgoiă Încasarea Impo
zitelor [fr.].

'FISCAL adj. Privitor la fisc:
legile —e, timbru» [fr.].
•FISCALITATE s/. ® Tota

litatea legilor privitoare la fisc 
H ® Tendinţă de a exagera 
drepturile fiscului [fr.].
OFISTAU shsi. Trans. X Ciocan mare pentru spart 
bolovanii de piatră [germ. Păustel].

FISTIC, Mold. FÎSTţc sm. ♦ Arbust, originar din 
Siria şi ’Persia, al cărui fruct,, 
de mărimea unui bob de fa
sole, conţine un sîmbure verde, 
uleios şi plăcut la gust, cînd 
e prăjit (Pistacia veraj (IU 
2113): rodini, /•ni şl terebentlnul 
ee atl& şl astăzi, dar rari (bibl.) .

2.sm. şi (pî.-Icuri) sn. Fructul 
fisticului [tc. f y s t y k].

FISTICHIU adj. ® De 
coloarea fisticului (verde bă- 
tlnd In galben)': am intiinit in 
Inmu ochi... şl mal albaştri şl mal 
Jistiohii (GN.) t ® ®(D Ciudat: 
gust— [tc. f y s t y k y]. .
•FISTULĂ (pl.-ie) sf. f Canal patologic care 

se formează uneori într’o parte a corpului şi prin 
care se scurge mai adesea puroiul unei răni sau pro
dusul unei secreţiuni [fr.].
•FISTULOS adj. ® Cilindric şi gol pe dinăun

tru t ® De 'natura unei fistule [fr.].
•FIŞ sbst. # Amestec de litere de diferite ca

ractere şi grade [germ. F i s c h].
’FţŞĂ (pf.-şe) Sf. ® Foaie, de obiceiu micuţă, de 

hlrtie sau de carton, pe care se face 
o însemnare şi care apoi se clasează 
împreună cu altele 1[ © Bu
cată rotundă de metal care se înfige 
într’o gaură spre a stabili contac
tul pentru o comunicaţiune tele
fonică (HI 2114) [fr.]
O FIŞAG (pî.-agnrl) sn. _
Trans. Băn. = Fişţo ®: 
tşl tăcea -~nri şl bal I on nn căp&u 
dnpd el (ret.) [ung. fise].
OFIŞCĂ (pl. flştl, -te) sf.
® Biciuşcă: ou o vliltă In 
carlmbol olzmei din dreapta 
(o.-zAMF.) K © Lovitură de 
o ^ mloramlul (lung.)

Fig, 2113. Fistic.,

Fig. 2114. F. Fişa. 
biciuşcă: atăplnol trage

FIŞIC, OFAşiC {pl. -icnrl, -ico) sn. ® ^ t Car
tuş H © t Rachetă (de artificii) : Odati oaaa cea vecbe 
dlntr’un tăşlo s’ao aprlna (STĂM.) ■[ ® Sul de bani: se 
glndeşte că mal bine l-ar îl dat banii In flşlce (BR.-VN.); 
Vodă l-a pna donă făşlcurl de napoleoni In mln& (CAR.)
© Hlrtie sucită în formă de con, pentru pus 
bomboane, alune, stafide, etc. [tc. fisek]. 

*FIŞIU (pf.-înri) sn. .a Broboadă [fr. f i c h u]. 
OFIŞPAN sm. Tr.-Carp. Prefect(ln ţinuturile ro
mâneşti "de sub vechea împărăţie austro-ungară) 
[ung. f o i s p â n].

FIŞTE-GARE... ew PIE-C4RE...
O FIŞTEIGÂ (pi.-ci) sf. Olfen. (crAuş.) Sfoară de 
moşie.
O FIŞTIGOAIE sf. Trans. (vic.) Fluier ce-şi fac 
copiii din coajă de salcie.

FIŞTQG = SFIŞTQO.
FIT l'. adj. = cFrr.
2. sbst. numai In loc. şcolărească: a trage ia», a 

lipsi de la şcoală, umblînd fugar; a lipsi, plecînd 
pe furiş, de la o oră de clasă.
•FITANŢA (pl.-to) sf. ® = CHIT anta.

O FITÂU sbst. Trans. Bumbac roşu sau negru cu 
care se' cos motive pe albituri ipşc.) (conv.) [ung. 
îejto].

FITE-GE... FIE-CH...
FITIL (pi.-iînri) sn. ® Bumbac răsucit 

ţesut in formă de şnur care se 
pune într’un lichid inflamabil sau , 
care, la fabricarea luminărilor, se | 
acopere cu un strat de său sau 
de ceară, spre a putea arde (iU 
2115) t © Funie de cîlţi muiaţi 
într’o materie inflamabilă, spre a 
da foc minelor, tunurilor sau pu
ştilor primitive: un lanl«r avind Fi 15.FitiIuri 
»ul aprins '.a puşca sa ibAlc.) ; F): a da » ,
cuiva, a-1 aţîţa, a-1 întărită, a-i da pricină de 
ceartă [tc.].

FITUI (-uesc) 1. vh. <r. (gj A păpa, a mînca (toţi 
banii), a cheltui tot.

2. vb. refl. ® A (se) achita | © A se isprăvi, a 
se goli: porunci de mai aduse (bucate), dară şl acele se II- 
tnlrd Intr’o clipă (isp.); ambarele ee golesc..., olâlle de lin 
se lltuesc (Olvr.) [fit].

FIŢA (pi.-te), FITOAICA (pi.-ce) sf. ^ = SVlB- 
LVQA.

FIŢUIGA (pi.-ci) Sf. ® Petec de hlrtie pe care 
se fac diferite însemnări U © © Chitanţă: bine- 
voeşte In sflrşlt să-ml dea fiţuica pentru achitare (Car.).

FIU1 sm. ® Băiatul, în raport cu tatăl sau cu 
mama lui H © Băiat, fecior: » de Domn 1[ © Fiul 
lui Dumnezeu, Isus Hristos ^ © Urmaş, descendent 
[lat. f i 1 i u s].

FIU 11 interj. =fii
. O FÎULARE sf. ® Olten. Băn. Trans. IT™ BuLfeu (la 
jug) H ©' Băn. y Fie-câre din vergelele de fier ce 
leagă cormana de trupiţa plugului f ® O/ten. Salba, 
guşa, ia boului [lat. 'f i b (u) 1 a r i a].

FIULEŢ, O Fiţrr sm. dim. fiu.
"FIX 1! adj. ® Nemişcat, neclintit, care nu se 

mişcă din loc; stele lize, acelea care-şi păstrează 
poziţia unele în raport cu altele H © Neschimbat, 
statornic, care nu variază: preţ » ^ © idee »â, idee 
care preocupă mereu pe cineva, care nu-i dă pace 
să se gîndească la altceva H © Care nu se descom
pune, care se elimină cu greu: corp ».

2. adv. în mod fix: a privi», a se uita», a se 
ui fa ţintă (la cineva), fără a-şi îndrepta privirea 
în altă parte [fr.].
•FIXA (-xez) 1. vb. tr. ® A înţepeni, a prinde, 

a aşeza’într’un loc astfel îneît să nu se mai mişte 
de acolo t © » ochii, privirea, a pironi, a aţinti, a 
se uita ţintă H © A hotărî: » ozi, » un preţ U ® ir 
A împiedeca de a se volatiliza: » mercurul.

2. vb. refl. ® A se aşeza în mod sţabil intr’un 
loc, a se statornici, a se stabili ţ © A se înţepeni, 
a se prinde [fr.].
•FIXITATE sf. însuşirea a tot ce este fix: in »a 

privirii el, dusă, aiuriţi, e o vădită resemnare (vlah.) [fr.].
•FIZIG 1. adj. ®15 Care se raportă la natura ma

terială; ştiinţe »e, ao.elea care au drept obiect să 
studieze natura şi proprietăţiie corpurilor şi să 
observe diferitele fenomene care rezultă din ac
ţiunea lor reciprocă; proprietăţi »e, acelea pe care le 
putem recunoaşte cu simţurile noastre H © Ma
terial (în opoziţie cu „moral”): iume»ă.

2. sbst. Exteriorul unei persoane: un» plăcut 
[fn p h y s iq u e].
•FIZIGĂ sf. "fi ® Ştiinţa care studiază proprietă

ţile generale ale corpurilor şi fenomenele care nu ' 
aduc nici o modificare profundă în natura acestor 
corpuri H © Carte care tratează despre această 
ştiinţă H © » cerească, ştiinţa care se ocupă în 
acelaşi timp de fizică şi ele astronomie [fr.].

•FIZIGEŞTE adv. 15 Sub raportul fizic; în ce 
priveşte (iorpul (în opoziţie cu ,,moraliceşte”): era 
aşa de edroblt şl de Îndurerat (vlah.).

•FIZIGIAN sm. 15 învăţat care se ocupă cu stu
diul fizicei"[fr.].
•FIZIOGRAT sm. Economist care speoteşte pă- 

mîntul ca singurul izvor de avuţie naţională [fr.].
*FIZIOGRAŢIE sf. Doctrina economică a fi- 

ziocraţilor [fr.].
•FIZIOGNQM... = FIZIONQM...
•FIZIOGRÂF sm. Cel ce se ocupă de liziogralic 

[fr.].
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FIZ- ’FIZIOGRAFIE s/. Descrierea naturii şi a ie- 
pÎQ nomenelor ce se produc Intr’însa [fr.]. 
r 1^ 'FIZIOLQG sm. Cel ce se ocupă de fiziologie [fr.].

‘FIZIOLOGIC adj. De fiziologie, privitor la 
fiziologie [fr.].

‘FIZIOLOGIE sf. ® Ştiinţa care se ocupă cu 
studiul fenomenelor vieţii şi a funcţiunilor orga
nice Ia animale şi la vegetale H ® Scriere, carte 
tn care se tratează această ştiinţă [fr.].
‘FIZIOLOGIST sm. = FIZIOLQQ [fr.].
‘FIZIONOMIE sf. ® Expresiune care rezultă 

din totalitatea trăsurilor feţei: 19I schimba vocea şi 
ilzlonomla In atltca lelurl clte persoane erau (bk-vn > ţf ® Ca
racter distinctiv, înfăţişare particulară: fizionomia 
nnel ţâri, nnel epcce [fr.].

‘FIZIONOMIST sm. Cel ce se pricepe să cu
noască caracterul cuiva după fizionomie [fr.].

FÎLl FÎLl interj. Imită fîlflitul aripilor: ratele 
ttl I fll I fiu sbnrerS tn stol si se duseră (Isp.i .

FÎLFÎI (-fllu) vb. inir. ® A da din aripi produ- 
clnd fîşîitul caracteristic sbomiui: iighioiie bătătu
rilor ftlfllră, speriate, In frunzişul pomilor (Dlvr.) ; iT. 
stoluri de rate sălbatice Işl fllfle aripele greoaie pe deasupra
apei (VLAH.) ii © A flutura, a se mişca în vînt (vorb. 
de o pînză, de un steag, etc.), a se agita: a privit tot
înapoi la năframa el care fllflla de departe (Car.); sute de 
steaguri fllfle In aer (vlah.); tr.: Intram radios... In odaie 
lllfllnd o hlrtle de o sută (BR.-vN) [onom.].

FIlfîIT1 adj. şi sm. Mofd. Care vorbeşte ne
înţeles, li’psindu-i dinţii dinainte: de bătriu şi de ~ 
oe era, nici nu mal putea vorbi ca lumea (vlah.) [f î 1 -
f îiL_

FILFÎIT* sbst., fIlfUtURA (pî.-turi) sf. Faptul 
de a f î 1 f î i; fîşîitul produs de aripile mişcate în 
sbor: auzi un flllllt ca de un stol de pasări (isp.); fle-care 
fllllltnră de aripi 11 sperie (s.-ald.).

FÎN (pi.-nuri) sn. v' ® Iarba cosită şi uscată ia 
soare care serveşte de nutreţ vitelor ii ® Iarba 
de pe cîmp, destinată pentru fîn, dar necosită 
încă: a cosi Unul; linurile sint frumoase ţi ® Vremea fi
nului, timpul cînd iarba a crescut destul de mare 
spre a fi cosită şi a se face din ea fîn: de va ii la 
anu-non vremea moale, vremea va fl ploioasă pe vremea /v 
ului (ORM.) Ii ® F: ~ ori paie p care din două'? (se pune 
ca întrebare cuiva spre a şti dacă aduce un 
rezultat bun sau rău) ; a căuta acul In carul ou ^ ww AC 
li ® ♦ = FTOPTA1 II®* FÎN-DE-UVţZI = Ş0V4R- 
DE-MIJNTE K ® . ♦ FţNUL-CAMJLEl = ROŞAţEă [lat.
f e n u m].

FÎN AR tm- FANA»1.
O FÎNÂRAŞ, fInaras (pi.-ase) sn. Mold. Bucov. 
® dim. FINAR: Intr’un cerc pun un flnăraş cu luminare. 
Iară pe la coifuri clopoţel (Vor.) ţi ® = LICXJRIcnT.

FofÂRIE sf. y Locul de lîngă casă unde sînt 
clădite clăile de fîn: llnărla era vraişte, aşa că toate 
vitele din sat se hrăneau iarna din clăile lor (D..zamf.).

FÎNAŢ (pl.-afe)sn., fINEATA Sf. (pi.-efe) ^ ® Cîm- 
pie, livadă pe cate se iasă să crească iarba spre a Ii 
cosită' şi a fi făoută fin: să ml se strice o mulfime de fălci 
de arătară şl de flnaf (ALecs.) ; 
tn fufa otelului e un ostrov cu 
flneafă şl drumuri printre 
copaci (VLAH.) ţi ® Iarba 
destinată pentru fîn: a-
fundată pină Ia bria In fl- 
neafă idlvr.) ; In aerul căl
dicel e un miros dulce de 
flneafă şl de suloină (vlah.)
[lat. *f e n a c i u m].

FÎNTÎNA (pi.-lnl) sf.
® Groapă adîncă să
pată în pămînt spre a se 
scoate din fundul ei apa 
cu ajutorul unei găleţi; 
puţ <1 ® Lucrare de ar- 
chitectură făcută în ju
rul unei fîntîni, cişmea 
(HI 2116) ţi ® ® Izvor,
texte sau documente ori- Fig. 2)i6. FintinaiuiManoie- 
ginale ţi ® Coşul prin (Ciirtca-de-Argeş). 
care iese fumul într’o casă ţărănească [lat. 
f o n t a n a].

Fi|T. 2117. Fîsă.
2117).

FÎNTÎNAR sm. © Cel ce are meseria de a face 
•fîntîni, meşter de fîntîni.

FÎNTÎNEA, FÎNTInîoA (pi.-nele), FINTINIOARA 
(pi.-re), FÎNTÎNJTA (pi.-fo) sf. dim. FÎNTiNA.
OFÎRN -adj. Olten. Care vorbeşte pe nas, fonf.

FÎRNÎI (-lese) vb. inlT. A vorbi pe nas, a fon- 
făi [f î r n].

FÎRNÎIT adj. ® p. FÎRNÎj ţi ® Care vorbeşte 
pe nas, fonf: dascălul lordache —ui de la strana mare (Cro.). 
fFÎRŞI... = SFÎRŞI...
t FÎRT'A (pi.-te) Sf. t- Numele slovei <t> (f) din scri

erea clrilică [vsl. frută, fer tu].
FÎRTAT... m- fARTAT...
FÎRŢÂ sf. Copil miCjŞi neastîmpărat.

O FIRŢIGĂU, fIrTîgAd sm. Mold. F Fluieră-vînt; 
becisnic (rv..cri3.) [[ î r ţ ă].
OFÎRŢQG adj. Mold. Sburdalnic, sglobiu, ne- 
astîinpar’at: am să cunun pe toboşarul cu copila cea flr- 
foagă (ALECS.) [lîrţă].

FÎSA (pi.-se) sf. i Soiu de păsărele de 15—17 
cm.,' de coloare cafenie- 
cenuşie, cu pîntecele 
albicios, care trăesc prin 
locurile sterpe, hrănin- 
du-semai ales cu insecte 
şi cu viermi; aleargă cu 
multă vioiciune şi dau 
mereu din coadă ca şi 
codobaturile (Anthus 
camipestris, A. pratensis, A. cervinus)

FÎSAR sm. =- rnsAR.
Fîsîi, fosAj (-sliu.-ălUj-ăesc) vb. inlr. ® A face un 

sgomot 'ca acela pe carc-1 produce aerul suflat cu 
putere prin nări: glnsacul flslle oină se apropie cineva 
de glşte (PAMF.); călugărul fosălnd Întinse‘un lăvlcer pe
lavifă (VLAH.) ţ| ® Se zice despre sgomotul pe care-1 
produc aburii ce ies dintr’un lemn ud băgat în 
foc sau din apa în care s’a băgat un fier tare în
călzit [onom.].
O FÎSTA = FţrsTA.
O FÎSTÎC rm- FISTţC.

FÎSTÎCI (-lceec).D6. refl. A-şi pierde cumpătul, 
a o sfecli, a se ului, a se buimăci, a se zăpăci: se 
amefi şl se fistici clnd se văzu Înconjurat de o mulfime de 
lume (ISP.) [fî stîc, propriu ,,a se înverzi, a se 
face verile (la faţă) ca fîstîcul“; comp. a o sieoii „a 
se face roşu ca sfecla”].
t FţŞCHIE sf. Mold. Mustăreaţa din bălegarul vi

telor: sac de mătasă şl plin de — (Cant.) .[big. f ă § k 1 j a]. 
O FiŞCHXU, F ÎS TIU sm. Mold. Bucov. A Coadă de 
usturoiu de toamnă în vîrful căreia s’a făcut să- 
mîntă.
O FIŞCÎI (-cllu) vb. inlr. Maram. A fluiera (srl.) 
[comp. PIŞ0A4].

FÎŞll (-ştiu -şăesc), FlŞIţ (-şii, -şiesc) vb. inlr. A 
face un 'sgomot ca acela produs de frunzele mişcate 
de vînt sau prin trecerea cuiva printre ele, de hîrţie 
răsfoită, de iarbă prin care trece coasa, de miş
carea unei stofe de mătase, etc.: frunzele de pomi it- 
şllau de adierea vlntnlnl (Isp.); cununi de flori uscate 11- 
şăesc amlrcslud (Emin.) [onom.].

FÎŞÎIŢ, FîşiţT sbst. ® Faptul de a fîşîi; 
foşnet, 'sgomotul produs de frunzele mişcate de 
vînt, de hîrţia răsfoită, de iarba ce trece prin 
coasă, etc.: se auzea fîşîitul unul cline care alerga prin 
mirişte (BR.-VN.); un uşor llşlit se auzi prin grădină (isp.); auzi 
un flşllt de rochie şl tresări ca din somn (Vlah.) ţ] ® Sgo
motul produs de curgerea apei: nu se mai aude deoit... 
fîşîitul somnoros al apel (vlah.).

FÎŞÎITURA, FişnTURA (pî.-turi) sf. Fîşîit: 
clnd bătea vintul flşiltura trestiei şl a rogozului făcea să 
auză şoptind aceste vorbe (isp.); se auzeau Intr'o adtccâLurâ 
flşllturi de coase şl clntecede cosaşi (CAr.) [f Î ş î i, f î Ş i i].

FÎŞNEŢ adj. ® Ţanţoş, fudul ţ] ® Neastîm
părat: auzi... o Innecăolnne de bou Iute şi — la ]ng (jip.i.

FÎŞT(I)I interj. Imită sgomotul produs de ci
neva care porneşte repede şi fără veste dintr’un 
loc: Clnd o prinzi de urechi Face flştil In coştlieafă (gor.) 
[onom.].
OFÎŞTICA (-tic) vb. refl. Trans. A se furişa: clnd 
n’a băga de seamă ia-1 cheile de la bria şl te flştică le mine 
(RET.) [comp. f î ş t i].
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FÎŢĂ ipl.-te) sf. ® Peştişor mic, ori-co peşte 
mărunt c^re înnoată reped.6: vezi de-i putea să prinzi 
vre-o de peşte <i9P.) ^[ © = SVÎRLIJGA ^ © 0 Co
pilaş mic şi vioiu, sburdalnic: dumneata erai o 
clnd 11 cftram logofătului ăl bătrln ou boli mei lemne (JIP.) 
[fîtîi].

FiŢIŞOABA (pi.-re) sf. Msţf dim. fIţA, Peştişor: 
Prlns-al vre-un peştişor... vr’o olteva Ittlşoare P (pann).

FÎŢÎI (-ţîlu, -tleac) 1. vi. tr. şi intr. A-şi mişca 
repede coada, a da din coadă, a biţii; iată că vine o 
coţofană... tot lucind şl Htllnd din coadă (isp.); mllneşte cli
nele, de vrei să-tl tifle coada ipann).

2. vb. refl. A se mişca incbace şi încolo, a nu 
avea astimpăr [onom.].
OFlACĂI (-ăesc) vb. mtT. A trăi, a petrece tim
pul ca' f 1 ă c ă u (nelnsurat).

FlAcAIANDRIT, Mold. flAcAuandbu sm. Ter
men de dragoste, de simpatie pentru flăcău :Dinu
era un Ilăcălandrn latef, deştept, înfipt şl splrt,nn glumă (isp.).

FL Ac Al AŞ, Mold. flAcAuaş sm. dim. flAcAu:
Dumnezeu să primească şl să te norocească, dragul mamei 
flăcălaş I (ISP.); Şl flăcăuaşl In fugă mlnlnd clrduri de bol
(ALECS.).
OFlAgAie sf. Timpul petrecut de cineva ca 
flăcău (pină a nu se Însura): se gindea... la o 
Iubire veche din Intlla Iul ^ (SAD.I.

FLAcApVTE sf. col. FlAcAu : bătrlnefele cu sfatul, 
»a cu voioşia şl muleretul cu zarva (Dlvr.) .

flAcAoan... = FlAoAuan...
FLACĂRĂ (pl.-ări, flăcări) sf. ® Partea lumi

noasă care se Înalţă ca o piramidă sau 
ca o limbă de loc dintr’un corp care 
arde, pară, văpaie (H 2118): dete, una 
după alta, peste munţi de cremene, din care 
tişneau Dacărl de toc <isp.); a arde cu flăcări ţ]
® Foc: a arunca In flăcări; a 11 In flăcări, a 
arde: toată clădirea e In flăcări ţ| ® 0 Pa
siune, Înfocare, patimă.

FLAcARA vb. intr. A scoate, a 
arunoa flăcări, a arde cu flăcări.

FI2AcAR.^Esf.® Flacără ma
re: deacălesal la tlăcărala trosnltoare a brazi
lor lODOB.) II ® Flăcări uşoare care se Fig. ans. 
arată uneori noaptea pe locurile mo- Flăcări 
cirloase, şi unde-şi Inclîipue poporul că L'^uîne- 
ard comorile ascunse In pămlnt: fiăcă- „g'ride car- 
rale alburii leşlan pe acolo din pămlnt unde ţ,011 _ 
stăturăascunse... comorile de laPletroasaioDOB.). Vapori de

FLAcAROS adj. Plin de f 1 a c ă r i, acid stearic 
care arde In flăcări. volatilizat.

FLAcAu sm. ® Tlnăr In vtrstă de — H.™dro- 
Însurat ţf® Tlnăr rămas nelnsurat, hol-co^' 
teiu; ~ tomnatec, bărbat căruia i-a tre- pus din j,,] 
cut vremea de Însurătoare şi a rămas drogen pur,
celibatar: la vlrsta de 28 de ani, tatăl meu, hidrogen 
văzlndu-se » tomnatic, se Inaură (NEGR.) . carbonat şi

flAcAuan, flaoAoan sm. Mold. părticele de 
Flăcăiandru:’ avea ca argaţi doi flăcăuanl carbon‘ 
(şez.i; un flăcăoan al dracului ne-a luat In ris (Cro.i 
[flăcău].

FLAcAUANDRU tw FLAcAIAIIDBU. 
o FLACAUÂŞ = FlAoAIAS : SI ~1 In fugă mlnlnd olr- 
durl de bol (alecs.i.

•FLACON (pl.-coane) sn. Sticluţă care se astupă 
cu un dop de cristal, de por
ţelan sau de metal CU 
2119) [fr.].

•FLAGEL (-ele) sn. ®
Biciu H ®0 Mare calami
tate: niciodată acest * n'a făcut 
atltea victime (i.-OH.) [iat.].

•FLAGEOLETA (pl.-te) 
sf. J ® Instrument de 
muzică de genul flautului, 
făcut din lemn sau din 
metal, care se întrebuin
ţează în orchestre şi în 
muzica militară pentru su
netele sale acute ([â| 2120)
K ® Joc de orgă cu ace
leaşi efecte K ® Sunet produs la vioară ou degetul 
aproape de căluş [fr.].

Fig. 2119. 
Flacon.

Fig. 2120. 
Flageolete.

Fig. î2i2i'. 
Flamin.

•FLAGRANT adj. Care se comite în acel mo- p | Ţ- 
ment; prins in — delict, prins asupra faptului ci / 
[fr.]. iLA

FLAIMUC sm. Tont, prostănac: valI mlnca- 
te-ar moliile, flalmnculel (Alecs.i.
O FLAMA sf. Trans. ® Uscăciune, secetă, arşiţă f 
® Mulţime, grămadă, droaie [lat.].
•FLAMAND 1. adj. • Din Flandra.
2. flamand sm.; flamanda (pl.-de) 

sf. Nume dat locuitorilor din Flandra 
(Franţa, Belgia) şi altor populaţiuni 
de origine germanică din Belgia [fr.].

•FLAMIN sm. ^ Titlu dat în Ro
ma cea veche unui preot care era ata
şat la un templu consacrat unei divi
nităţi (H 2121) [lat.].

•FLAMINGO sm. i Pasăre mare 
de apă, cu picioarele şi gîtul lungi, 
cu pene roşii sau roşietice (iS 2122)
(Phoenicopterus rosaxs) : Noaptea — 
cel roşu apa ’ncet, încet pătrunde (EMin.i
[germ.]. .

FLAlVuND adj. şi sm. ® Căruia 
i-e foame, care sufere, oare e chinuit 
de foame (în opoziţie cu ,,sătul”):
bogatul nu crede niciodată celui sărac, nici 
sătulul celui » (zNN.); a ii — ca un lup, a-i fi tare foame;
O': *ul codri visează, cine 
duce mare lipsă de un 
lucru tot la acel lucru 
i-e gîndul K ® © La
com [lat. fiamma- 
b u n d u sl.
oflAmindiciqs
adj. Lacom: morarul... 
tumlnd clnd şl clnd boabe In 
coşul—(LUNG.) [flămînd]. ' 

t FLAMÎNGIUNE sf.
Foame grozavă [f 1 ă- 
m 1 n d].

Fig- alaa- Flamingo-
Partea pîntecelui animalelor {inspec. boi şi cai) 

între coaste şi şold, numită şi ,,deşert”, care for
mează o adîncătură cu atît mai ma
re, cu cît animalul e mai rău hrănit:
clnd i se vede pintecele atirnat In jos, cu 
flămlnzărlle adinei, corpul e deşirat (mai.)
[fiămînd].

FLAMÎNZI (-zesc) ţ. vb. Ir. A face 
să sufere, să fie chinuit de foame, a 
lăsa, a ţinea flămînd.

2. vb. intr. A i se face foame, a 
deveni flămînd: înţeleptul işi găteşte 
încă pin’ nu llămlnzeşte (ZNN.).

FLAMÎNZţCA sf. A Plantă ier
boasă, cu tulpina păroasă şi cu flori 
galbene (Draba nemorosa) (iH 2123)
[flămînd].
t FLAMÎNZIE sf. Foame grozavă 

[flămînd].
FLAmINZILA sm..^Tip din bas

me care, ori-cît de mult ar mînca, 
tot rămîne flămînd: pe semne 
c’alsta-l —, foametea, sac fără tund iCRO.).

flamura (pl.-rl,<-re) sf. 3, Steag mic, stegu- 
leţ de'formă triunghiulară (jaj 2124);
Catarg ari poleite cu lungi Hamuri uşurele 
(ALECS.); cu llamure de r&zbolu la catart 
(i.-GH.) [ngr.].

•FLANC (pl.
-cnri) sn. iBî Latu- 
rea, coasta dreap
tă sau stingă a 
unei coloane de 
trupe [fr.].
OFLANEA (pl.-le) sf. Mold. = 
flanblA.

•flanela (pl .-le) aI2l- 
s/. ® ® Materie de iînă, ^lamura- 
moale şi păroasă, uşoară şi călduroasă: intr’o rochie 
de<*'alb&... umbla legănlndu-şl capul ivlah.):^ (D (X> Piep'

Fig. 2123. 
Flăminzica.

Fig. 2125. 
Flanelă.
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FLE
FLA-tar sau căjnaşe scurtă de flanelă sau de lînâ lu

crată în cîrlige (iMl 2125) [fr.].
'FLANELUŢA [pl.-te) sf. dim. flanela. 

OFLANIGÂ, flAnicAs/. Mold. CD Pieptar Siiu că- 
maşe scurtă de lină lucrată în cîrlige [f 1 a n e al.' 
OFLAŞA, flaşoA Băn. Trans. Sticlă (cu băutură):
scoase... din sin o îlaşd, le stropi cu apa din ea, şl ele Invlard
(CAT.) [srb. f 1 a 5 a, ung. 11 a s h a 
< germ. F 1 a s c li e].

•FLAŞNETA (pl.-te) si. J 
Mică orgă portativă pusă în 
mişcare de un cilindru care se In- 
vîrteşte cu o manivelă(5U 2126):
n o să-tl olnte nimeni cu flaşneta la 
ureche (D.-zamf.) [germ.].

■ FLAŞNETAR sm. J Cel ce 
umblă clin loc în loc cîntînd din 
flaşnetă 2126);
'FLAUT (pl.-te) sn. J Instru

ment muzical alcătuit dintr'o 
ţeavă de lemn sau de metal, 
cu găuri şi clape ([D 2127) [it.]( _. ,

•FLAUTIST sm., flautjstA F,e-2126’Flaînetar- 
(pl.-te) s/. J Care cîntă din flaut: mal tn urma 
l-am g&sltIn orchestră (i.-gh.).

FLEAC1, FLEC (pi.-curi) sn. Peticei 
de piele' cu care se clrpesc ghetele, mai 
ales la tocuri sau la talpă: i se soiioie 
tocurile P le bate singur clteva lleacurl (dlvr.)
[germ. F 1 e c k].

FLEAC* (pi.-curi) sn. ® Lucru mă
runt, lucru de nimic, de putină impor
tanţă: acelea ce lor II se pdreau a ti slove 
era un şl nu însemna nimic dsp.); cine se 
ocupa de asemenea —^uri ? (Isp.) r ® Om dc 
nimic, secătură: un uşurei de minte d'ai 
mari, oum adică am zice noi, unde om 
(isp.i; Un fleac ş'om de nlmlo el rdmlne (bd.-del.) ; 
e om, nu o — (vor.) ţj @ pi. Vorbe goale, 
nimicuri, nerozii [f 1 e a c 1 ? ].
OFLEACARA sf. Olten. Băn. = FLA- 
cArA.
OFLEANC, fleang adj. Olten. (ciauş.)
Cu urechile lungi şi aplecate, bleg, clăpăug: por
cii... slrbeştl... scurţi In picioare şl cu urechile flengl uon.) .

fleanca, fleoancA sf. F (£) ® Gură,
bot: apoi atunci, tacă-ţl fleanca şl ascultai (car.) ; tacA-ţl 
fleanca, fa Faraschlvo I zise un bărbat dinaintea el (D.-zamp.) ; 
atltea batea din cea fleanca de gura (ret.) ; la cAtatl-va de 
treaba, va spulu eu, şl n'ascultati Ia tleoanca lull (isp.i II 
® ■«- TBEANCA-FLEANCA.

FLEANDURA (pl.-uri) sf. Sdreanţă, haină din 
care curg petecele: s’au lungit prin flenduri ş’au ador
mit (SAD.) [comp. săs. ft ci n d e r ,,sdrenţuit”]. 
OFLEAR adj. Olten. (ciauş.) ® Vorbăreţ, flecar ^ ® 
Glumeţ'(vîRc.) [com. fleaurA].
OFLEARAs/. Trans. (pşc.) Gură rea [comp. flear].

FLEÂŞCl interj. Imită sgomotul loviturii date 
pe obraz (cu palma sau cu ceva moale) sau al pi
ciorului cînd calcă într’un pămint apătos sau mo
cirlos: plna să n’apuce d. Popescu sa salute macar, se po
meneşte, fleaşc! drept In ochi, (cn) o strachina cu prune 
sleite (CAR.) [onom.].

FLEAŞCA Sf. F ® Palmă, lovitură dată 
peste obraz sau peste ochi cu palma sau cu dosul 
mîinii: ll dete o —' aup); tl-olu da o de tl-or sclnteia 
oohil (ŞEz.) ţi ® Olten. Noroiu subţire; lapovlţă ţf®® 
Om molatec [fleaşc!].
O fleaurA i«- FLEUBA.
’FLEBITA (pl.-te) sf. f Inflamaţie a membra

nei interne a vinelor [fr.].
FLEC (pl.-curl) sn. ® em-FLEAC1 ţ] ® = FLEASCA ®. 
FLECAR adj. şi sm. Care vorbeşte mult spu- 

nînd însă numai fleacuri, palavragiu: p’atunci 
bărbierii erau, ca şi In ziua de astăzi, >^1, vorbăreţi şl uşori 
de gura (ISP.); gura-tl —'d este de pricină (pann).

flecari (-aresc) vb. tr. şi inlr. A spune flea
curi, a îndruga verzi şi uscate: deolt să fieoărltl la 
glume şl la cite nagode toate iisp.î [flecar].

FLECARIE sf. Vorbe goale îndrugate de ci
neva, vorbărie fără rost: iul nn-i plăceau lleoărllle şl 
vorba Iul era vorbă de om In toată firea (iSP.) [flecar].

Fip. 2127. 
Flaut.

t FLECATI (-atesc) vb. tr. Băn.: nepăslndu-l ce fle- 
catesc şl vorbesc paserile şi cloarăle (TICH.) [f î e a c]. 
OFLECE sf. S!i. şl pl. Trans. (bud.) = FLEC ®. 
OFLECI (-cesc), FLECIUţ (-uesc) vb. tr. şi refl. Băn, 
Trans. A (se) sdrobi, a (se) strivi In aşa fel în cît să 
se prefacă într’o masă moale şi inertă, a (se) fleşcăi. 
OFLECUI (-uesc) vb. tr. şirefl. Mold. A (se) sdrobi 
prefăclnd(u-se) într’o masă moale, din care curge 
zeamă: cind au fiert bine (barabnlele), se flecuesc cn meles- 
tenl (ŞEZ.); fasolele... cu dosul Ungurii se flecuesc plnă ce se 
fao oa un aluat işez.).

FLECULE’ţ' (pl.-ete) sn. dim. FLEAC*: trebue să-l 
repete Iar toate •—'ele spuse Ieri (BR.-vn.).

FLECUŞTEŢ (pl.-ete) sn. dim. FLEAC*: —e de- 
aceste nu se potrivesc cu rlndulâla bisericii |Crg.) .

* flegma (pl.-me) Sf. ® ^ Scuipat mucos ce 
se elimină prin tuse: trupul omului lasta de 4 stihii: 
den slnge... den den tuse şl den hilare neagră (prv.-mb.) ţ[ 
® ® Firea omului nepăsător, cu sînge rece; ne
păsare, slnge rece [® gr.; ® fr.].

•FLEGMATIC adj. ® jT Limfatic ţ| ® ® 
Care are un'caracter nepăsător, oare nu se emoţio
nează uşor, care e cu slnge rece: <-11 Englezi începură 
să dea semne de nerăbdare (GN.) [fr.].

'FLEGMON sbst. f Umflătură produsă de o 
inflamaţie d ţesutului celular [fr. <gr.].

FLEICA'(pl.-cl) sf. X Bucată de carne subţire, 
de la pîntecele boului, care se frige de obiceiu la 
grătar: fleicile fripte de dlnsnl puteai să le pul pe masa Iul 
Vodă (SLv.) [germ. Plecken].

FLENCÂNI (-ăneso) Vb. tr. şi intr. ® = fleon- 
CANJ: măsura şanţul dlntr’un loo Intr’altnl, flencănlnd din 
gură (RET.) 11 ® Băn. A hoinări, a umbla haimana, 
a bate podurile.
OFLENCAU sm. Băn. Haimana, bate-poduri, 
pierde-vară' [f 1 e n c ă n i].

FLENCHEŞ adj. Se zice despre coarnele boilor 
cînd sînt aduse cu vîrful spre ochi.

FLENDUROS adj. Sdrehţăros, rupt ferfeniţă: 
Am o babă llenduroasă. Toţi boierii o trag la masă (gor.), 
ijhicitoarea despre „varză” [f 1 e a n d u r ă]. 

.fleoancA m- fleanca.
FLEOÂRCA, fleoartA, floartA sf. Femeie 

stricată, desfrtnată, desmăţată, tîrfă [comp. rut. 
f 1 6 rk a].
O FLEOAŞCA sf. Mold. Noroiu subţire, glod 
amestecat cu zăpadă, lapoviţă [fie aş că].

FLEONCANI, FLONCANI (-ăneso), FLEONCAţ (-călu) 
vb. tr. şi inlr. F' A-i toca mereu ^ra, a trăncăni:
fleoncănll de n’am putut răzbi la dlnsa («mp.» ; odată
daoă te-am ales, tu eşti a mea, tlouoănească lumea co va 
vrea U6P.); 1 se timpeste mintea, crezlnd numai la ce lleon- 
oăie popa fjip.) [f 1 e O a n c â].

FLEORŢOTpiA sf. = FLEOARTA.
FLEQŞ adj. Fleşcăit, moleşit, veşted: un moş, 
de bătrln, uitat de moarte şl de Dumnezeu (işp.).

FLEOŞCAi = PLEŞcAţ [f 1 e o a ş c ă].
FLEOŞCARAIE, FLESCARAIE, PLE(0)ŞCARJE = 

FLEOA90A [f 1 e (o) a ş c ă].
FLEŞCAEAlA sf. = fleoaSCA [fleşcăi].

. FLEŞCAi (-ăeso) 1. vb. intr. A face fleaşc! 
călcînd în lioroiu sau într’o mocirlă.

2. vb, refl. A se face f 1 e a ş c ă, a se muia, a se 
moleşi: a venit ou Iapa udă şl lleoşcăltă oa val de ea (mera) .

FLEŞCARAIE, FLEŞOARJE sw fleoşcAraie. 
OFLEŞTERI (-ereso) 1. vb. tr. ® Olten. (ciauş) = 
feştelj 11 ® Trans. (bol.) A pleoşti.

2. vb. refl. Trans. (bud.) A se veşteji.
O FLEŞTURA sf. (p) Olten. Mold. = FLEOARTA. 
OFLEURA, fleaurA sf. iran. Trans. (bud.) icap.i ® 
Gură, bot: tacă-tl neural 1[ ® Gură spartă, gură 
flecară[comp. flbar(A) şi rut. tijă vor a ,,fe-. 
meie care spune vorbe necuviincioase”].

•FLEXIBIL adj. Mlădios, care se poate înco
voia uşor, fără să se rupă; ®: spirit /- KH © piFLE- 
XJBIL [fr.].

'FLEXIBILITATE sf. însuşirea de a li fle
xibil [fr.].

•FLEXIONAR adj. Co Care are flexiuni: lim
bile Indo-europene slut limbi <—'e [fr.].

'FLEXIUNE s/. ® încovoiere, îndoire; înmlă- 
diere: mişcare de K ® Modificarea produsă în-
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F ip, 2ta8
Flinta

tr'un cuvînt prin termihaţiunile declinării sau 
conjugării [ir.].
OFLEZNI (-neac) vb. tr. Băn. A plesni (cu palma 
peste obraz).

flinta (gi.-te) sf. ^ Odinioară: puşcă lungă 
haiducească (iH 2128): se ounosc Încă 
nimele gloanţelor repezite din flintele pan
durilor lui Tudor (vlah.) [pol. sau ung. 
flinta < germ. Flinte].

FLINTULIŢĂ (pl. -te) s/. ^ dim.
FLJNTA.
o FLISG (pl.-ouri) sn. Bot, rit, plisc:.
•«'Ul san rltnl ou care aug... e toarte lung 
:şl subţire (mar.).
o FLISCĂ sf, Băn. i = CODOBATURA 
[comp. srb. pliska, rut. liystka].
O FLISCĂI (-oâin) vb. intr. Trans.
<BUD.) A şuera.
O FLIŞGÂ sf. .Mold. (PAMF.) Tiflă.
O FLIT (pi.-tuii) sn. Tr.-Carp. ® Rît, 
bot (al porcului): Işl baga naaul, oa poi
eni —ni In latnrl (nov.) K ® F Bot, gură: 
tlne-ţl ^ul I
OFLIţTRŢ sm. Oaş. Nume de bat
jocură dat Românilor din părţile Ma
ramureşului cari nu, ştiu vorbi româneşte.

■ o^£IUs6A sf. Băn. Femelej arţăgoasă, certă
reaţă.
OFLIUŞGĂ sf. Mold. Bucov. Băn. Ciocan de ra
chiu, cinzeacă: Trage-o — omnl, şl ’n aflrşlt s’apncă 
gă-şl aprindă pipa (sper.) ; Hal ou tllnşca şl slngeapnl, C’a 
lămas badea ou napul tvoR.) '[comp. rut. [ l j a s k a < 
germ. Flăschchcn].
O FLIUŞTiyG (pl.-uourl) sn. Mold. Mîncare (de 
dimineaţă), gustare făcută la repezeală [germ. 
Frăhstllck].
§FL0AGA = FLOC.

FLOiŞGĂN sbst. Trans. Floacele care cad de pe 
piele sau din lînă, cîndse ţese [lat. 'floccinus].

FloangA = FLEOANCA.
FLOÂBE sf. ® 4. Partea plantei, alcătuită din 

foi sau petale, albe sau colo
rate, adesea mirositoare, care se 
desvoltă, la o anumită epocă a 
anului, pe ramurile ei şi în care 
se găsesc organele de reprodu
cere (H 2129): zilele omului slut oa 
—a olmpnlul (znn.) ; ou o — nu 
Be laoe (primă) vară, dintr’un sin
gur exemplu nu se poate trage Fig. ai^. Floare: 
nici o concluzie; — la ureohe, lucru 
uşor, de puţină însemnătate: 'carp)elă;p_
lacrurlle cele mal grele... la el eraa nectar.
^ la ureche (isp.); de florile mărului,
Mofd. Trans. de flori de cuct în zadar, de geal>a, fără, 
nici un folos, numai cu numele: căci nu doară de flo
rile mărului se Îndoapă cn Învăţătura clte 80 şl 30 de ani 
(ISP.) I nu slnt eu numai de florile mărului prlnţlpul Zamfir 
(I.-6H.); nu ti'l Sîsu 
să-tl pierzi vremea 
de flori de cuc P 
(ALECS.); nu de flori 
de oue l-au pus | 
oamenii numele Pro- 
cletol (RET.); a pu
ne flori dnpă ure
che, a înşela, a 
încornora, a pu
ne coarne: vrei
să-ml pui f lori după 
urechi cu sirlj Itu cel 
de GăioşcăP ( alecs.) ; 
copil din flori, co
pil nelegitim, ba
stard © Ori-ce 
plantă de ornament: un ghiveclu de fiori ^ 
întrebuinţează cu un epitet sau un determinativ 
spre a denumi o mulţime de plante: ploabb-br9" 
şte^cA, plantă cu flori galbene, numită şi ,d>i- 
cionil-cocoşului” sau ,}^ărunclliu,, ([^ 2130) (Ra- 
nunculus acris); ploab-ea-cAlugAruluicAlugAr 
®; PLOAREA-CjrpMEi=cnrouRAşi; ploarea-civtei =

Fig. 2130. 
Floare-broşteascâ.

Fig. 2131.
FIoarea-Doamnei.

GAlNpŞI; FLOAREA-CRţrcn = PRISTQLNIC; FLOAREA- FLE- 
CUOULUI iw cuc; floarea-OUNUNTt = CUBCDBEU ® ; —. ^
floarea-doamnei, plantă ce creşte în vlrful mun- rLU 
ţilor şi pe păşunile silneoase cu frumoase fiori albe 
flocoase; numită şi ,,fluarca-reginei” ,,floarea-dom- 
niţei”, „albumeală". ..floco.şeie” (Qnaphalium 
leontopodiurn) ((H 2131); floarea-fînului = Pi-
RUTA* ; FLOABEA-FLOBILOR= Dipc; FLOARE-DE-FBJ- 
OUBI = fierea-pământului m- FIERE ®) ; FLOARE- 
frumoasa = bAnuti; floarea-griului = albA- 
stritA ; ploarb-de-leac1, plantă, cu flori galbene- 
aurii, ce creşte prin tufişuri umede; se cultivă 
adesea ca plantă decorativă; numită şi ,,gălbe
nele”, ,,bujorel”, „piciorul-cocoşului” (Banun- 
culus repens); floarb-de-leac- = galbenele ®

(a) 2132); floare-de-
LINQOABE = iarba-DE-LIN-

Fig 2132. Floare-de-leac. Fig' 2133. Floarea-Paştilor.

GOABE ; FLOAREA-NOPTII = MIRODENIE ® ;' FLOARE- 
DE-P0HI= SILUR; floarea-PAIULUI = ALBASTRITA ; 
floarea-PAsAEILOR, FLOAREA-PAŞTILOR . floarea- 
faAtelui, mică plantă ierboasă a cărei tulpină 
face 0 singură floare albă sau roză care se des
chide în Martic-Aprilie (epoca Paştilor); numită şi 
,,oiţă”, ..păştită”,,,găinuşă”, etc. (Anemone nemo- 
rosa) (g 2133) : pe covorul galben de frunze moarte dede
subt se arăta albă... floarea-paştelul (sad.) ; FLOi^BE-DE-.
perina, plantă cu flori galbene-aurii dispuse în 
capitule mărişoare frumoase; numită şi „iarbă- 
de-perină” întrebuinţată de popor spre a co
lora în galben (Anthemis tinetn- 
ria) (g 2134); FLOAREA-REGJNEI 
tm- FLOABEA-DOAMNEI ; FLOAREA-
şarpelui = mama - pAdurii 1; 
floabea-soarelui, plantă origi
nară din America, cu tulpina 
dreaptă şi
înaltă une-

metn,

moaşe
mari.
bene:
tivată mai
adeseapen-

semin-

leaginoase;
numită
„sora-soa
relui” {He~
lianthus ((-
nnuus)

Fig. 2134. 
Fioare-de-perină.

Fig. 2135. 
Floarea-soarelui.

__ 2135); floare - DE-STEA = ARSENIC;
floarea-STUPILOR = RQINITA; FLOABEA-UNTULUI = 
verigel; floabea-vIntului = floahea-pAsArilor ; 
FLOAREA-ZHEULUI = BARBA-POPII; — FLQRI-DE- 
paie, plantă, originară din Australia, cu tulpina 
ţeapănă, cu flori frumoase de diferite colori, oan 
par uscate ca paiele (Helichrysum bracteatum) (g 
2136); FLORI-domneşti = suBQVOi; FLORI-mărun
ţele = TOPOBASI (Viola adorata) ţ ® Desen, In- 
făţişînd. o floare cusută, brodată sau tipărită pe 
o ţesătură: le albă ca laptele Împănată ou Hori galbene 
(RET.) f ® Strat de mucegaiu ce se formează la su
prafaţa vinului, oţetului, etc. II ® f^-Vîrful ascu
ţit al sfredelului, care pătrunde în lemn ţi ® Bâr-
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FLO
FLO- t)ia clK'ii [= 13.) II Partea caracterului de

tipografie care reprezintă litera sau semnul, spre 
deosebire de restul suportului de 
plumb {m- i@) 893) t ® " de Mini, 
făina cea mai fină f ® o de 
pucioasă, pulbere de pucioasă 
obţinută prin volatilizare sau 
sublimare H ® ® Tot ce poate 
fi mai bun, mai lin, mai de sea
mă, elită: lutlmplnat de 340 de tineri 
Orecl... '-'Q tinerimii (l.-OH.)5 vecinul 
meu Bogonos e -—a vecinilor (Negr.) ţ[ @

Tot ce poate 
fi comparat 
cu frumu
seţea sau 
frăgezimea 
unei flori:

cu trumoBsă ;1 
mlndră ^ a

3) Of Ornament 
Momentul clnd

Fig. 2136. 
Flori-de-paie,

Fig. 2137. F. Floare.

înzestrat literatura română 
al stilului: fiori de retorică a| (f 
un lucru sau o persoană se află In desvoltarea 
deplină. In toată frumuseţea, în toată strălucirea, 
în toată puterea: In '~a vlefll; In -^a viratei; In —a 
tinereţii 1f ® Aromă, parfum (despre băuturi) ţ ® 
t Coloare, faţă [lat. flore m].

FLOABŢA sf. © = fleoartA 1f © ® Bilet de 
bancă de 500 de lei.

FLOC* 1. [pl. iioace) sn. Mic smoc'de păr, de lînă 
sau de mătase: mai multe fire de lină ţinute loalaltă lor- 
mează şuviţe, şl mal multe şuviţe Împreunate Intr'un ml- 
Duohlu mai mare formează pletele, floacele sau latele (maij ; 
pe cap purtau căciuli ou floaoe albastre
(FIL.).

2. sm. pl. Părui din regiunea or
ganelor genitale [lat. f 1 o c c u s].

“FLOC2 (pî.-ocurl) sn. 31, PInză 
triunghiulară ce se ridică de la 
bompres ([B|2138) [comp. fr. f o c]..

FLiOCĂÎ (-ăesc) vb. fr. © A 
smulge părul, floacele: .înşfacă
ledul de urechi şl-1 flocăeşte şl-1 ţumu-' 
leşte (CRG.); după ce a scăpat din minlle Fj 2I 8 Floc 
mele ca un Iepure llocălt (ON.) ţ| ® ®
A trage pe cineva de păr, a-1 părui, a-1 bate 
sdravăn.

FLOCAN adj. şi sm. (Cîine) flocos: din vale vine 
abia tlrlndu-se un 
cine —^ pa mijlocul 
nllţllisLV.) [floc].

FLO COS adj.
© Cu floacemul
te, llnos, miţos, 
cu păr des şi 
moale: cline ^
(1 2139) ; sta a- 
şezată pe vellnţa F,E- 2139- Cune flocos.
flocoasă d’a-dreapta bolnavului (odob.i K ® ţ IARBA- 
FLOCOASA = oAtpşnicA şi TALPA-QJşTEI © t ® # 
BURETE-FLOops m- BURETE.

2. flocoasA sf. 4 = mAturi fSorghum vulgare) 
[lat. f 1 o c c 6 s u s]^

FLOCOŞEL sm. A © Numele unei [ciuperci

Fig. 2140. Flocoşel. Fig. 2141. Flocoşel-albastru.
comestibile, cu pălăria cărnoasă, de coloarATrugi- 
nie, gălbuie sau alburie, uneori scămoasă pe? dea
supra; numit şi „burete-ţepos” (Hydnum repan- 
dum) (H 2140) II ® BURETE-FLOCPS t ® —-AL
BASTRU, ciupercă de coloare albastră-alburie, cu

miros aromaticflde anason (Hydnum suaveolens) 
2141) [flocos]. - j;

FLOCOŞţîLE sf. pl. ♦' © Mică plantă lînoasă, 
cu flori albe-gălbui, ce creşte 
mai ales pe păşunile uscate 
şi pe locuri pietroase (Filago 
arvensis) (IU 
2143) t ® =
CURCUBEU 1t ®
= floarea - 

DOAMNEI [flo- 
c o s].

FLOCOŞI-
cA sf. a ©
Plantăierboa- 
să, acoperită 
cu peri moi, 
cu flori albu
rii sau roşia
tice (Holcus 
lanatus) (!H 
2142) II' ®
[Tlo*3^*^511 Fi&*aI4a* Flocoşică. Fig.2143. Flocoşele,

FLOCUŞpR,'FLOCUT sn. dim. floc.
FLOIE^t, FLOinaiA... - — FLptER...
FLONGANI !»■ fleoncAni.

'FLORA sf. ’© & Zeiţă a florilor la Latini, soţia 
lui Zefir ([D 2145) H ® Carte în care se face des
crierea plantelor ce cresc de la sine într’o ţarăQH 
® ţ Totalitatea plantelor ce 
cresc spontan într’o ţară sau 
care au existat într’o anumită 
epocă geologică: flora AIplloi; 
flora tropicală; flora epocii terţiare
[fr. < lat.].
'FLORAL^^ 

adj. ^ Ge;^ 
ţine de floare: 5^
oallolul şl corola 
slnt învelişurile 
-e [fr.].

FLORAN- 
Ţ(A) iw FLO- 
RţNTE.

FLORAR 
sm. © Culti
vator sau vîn- 
zător de flqri
Me^ ^ Guna Fig. 2144. Florareasa. Fig. 2145. Flora.

FLORAREASA (pf.-rese) sf. Vînzătoaro de flori 
([D 2144) [florar].

FLORARIE sf. © Grădină unde se cultivă 
florile II ® Seră, încăpere încălzită unde s» 
cultivă iarna florile: iarna, In florăria acoperită ou sti- 
clă,ce şl-o clădise In fundul curţii (br.-vn.) ® Prăvălie
în oare se vînd flori ([a] 2146).

FLOREAN1, sili. Nume dat unui 
bou bălţat sau fătat la F1 o r i i.

FLOREAN2 m- FLORJNTE.
*FLORE'rA(pf.-te)s/.^c'Spadă lun

gă şi flexi
bilă, cu la
ma în pa
tru muchi, 
întrebuin - 
ţaţă pentru 
exerciţii de 
scrimă ([a]
2147): am 
de glnd să-l j 
sglrlu titlu] 
cel fals ou 
vlrfol flore
tei lALECS.I
[fr. f 1 e u - 
ret]. Fig. 2146. Florărie. Fig.2147.Florete.

FLORIAN IV- FLORJNTE.
FLORICEA (pl.-cele), FLORICICA (pl.-ele)' sf. © 

dim. floare ÎI ® Mo/d. floricica, numele unei 
hore (PAMF.) (p.prv.)K ®pi.X Boabe de porumb coapte.
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care seamănă cu nişte flori mici, albe ca zăpada 
numite In Mold. „cocoşei” ([®] 2148): işi oumpărt niţele
llotloele boabe iisp.i.

•FL.ORIFER 
adj. ^ Care poartă 
flori: tulpină ^
[ir.].

FLORII sf. pl.
Dumineca Îna

inte dePaşti, In oa
re zi se Împart la 
biserică mlţişorl 
Intru amintirea 
ramurilor de cur
mal cu care a iost 2I48. Vlnzătoare de floricele 
Intlmpinat Mln- caIde la Mo§>-
tuitorul, la intrarea sa triumfală In Ierusalim, de 
către locuitorii acestui oraş t (D- stmbăta —lor, Sîm- 
băta dinainte de Florii, numită şi 
Slmbăta lui Lazăr [flori; comp. 
fr. Pâ q u e s f 1 eu r i e s].

FLORpi, FLORJNT, FLORJNT sm. m 
® = FIOBpt *! © ~- olandez, monetă 
de argint, Întrebuinţată In Olanda,
In valoare de 2 lei, 10 aur ([a] 2149)
[germ. Florin].

FLORţNTE, FLOBăNţ, FLOB14N.
FLOBEăN sm., PLORANTA (pZ.-te) S/. > Fig. 2149.
Păsărică frumoasă, de coloare verde-Florm‘olandez- 
măslinie, amestecată pe ici pe colo cu galben 
(FHngilla chlorîs) ([E] 2150): măoă-
lendrl, stlgletl, lloienl... t;l găseso aloi 
sălaşul (GRL.) [comp. gr. XXoptţ; tc. 
f 1 o r i j a].
•FLORIST sm., FLOBJSIA (pî.-te) ® 

sf. ® Florar, florăreasă H ® 0 Cel 
ce (aceea care) fabrică flori artifi
ciale [fr..]. s
OFLORIU adj.Olten. tA Cu pete 
albe (voTb. de boi sau de oi) (vîrc.i: 
mieluşeii albi. Horii, oel mal mulţi negri, 
sbnrdă prin ogrăzi (lung i [f 1 o a r e]..
OFLOŞGOTA (pi.-te) sf. Băn. =
FLOTAC.
O FLOŞGOTŢNĂ sf. Trans. (pşc.) Femele intri
gantă.
O FLOŞTERI m- FLOŞTOBI.
OFLOŞTINÂ (pl.-lnl) sf. ® = FLQŞCOTA t ® 
Frunză de varză acră cpamf.i H ® Femeie decăzută 
şi beţivă ipşc.i.
O FLOŞTOANGÂ sf. Trans. (pşc.) Femeie leneşă. 
OFLOŞTOMOG (pi.-oace) sn. Băn. = FOLOMQO. 
O FLOŞTORi’ (-oreec), FLOŞTEBJ (-ereeo) vb. tr. 
Trans. Maram. ’ A aşterne cu piatră, a pava ipşc.i 
(BRL.) [germ. pflastern].
•FLQTA (pi.-te) sf. ® Un număr oare

care de corăbii sau de vase de războiu care că
lătoresc împreună, avînd aceeaşi destinaţie; meşter- 
şngula aă aprlnză liotele, adeoă galioanele cele de oaste 
de pe apă (n.-cost.i | ® Armata navală a unei naţiuni 
rtr.].
•FLOTABIL adj. ® Care poate pluti: lemn — II 
® Se zice despre apele curgătoare al căror curent 
poate căra buştenii; rlu.- [fr.].

FLOTAG (pi.-aoe) sn. © Fulg mare de zăpadă. 
•FLOTANT adj. ® Plutitor f ® ® Şovăitor, 

nestatornic, schimbător, care nu se poate hotărî 
Intr'un fel: spirit| ® Care nu stă locului; nesta
bil, care umblă încoace şi încolo, care vine şi 
pleacă; el devin vagabonzii nlltelor; ... populaţia ^ă de 
nebebnlol, leneşi şl derbedei (vlah.> H ® O Datorie — &■ 
parte din datoria publică a unei ţări care poate 
creşte sau să scadă după nevoile tezaurului 
Statului [fr.J.
•FLOTILA (pî.-ie) sf. ^ Flotă de vase mai mici 

şi puţin numeroase,: a doua zi llotlla... ridica ancora şl 
pornea spre apus (i.-gh.) [fr.].
•FLUCTUANT adj. Şovăitor, nestatornic, ne- 

hotărît [fr.].’
•PLUGTUAŢIţTNE, FLUCTUAŢIE sf. ® Mişca

rea unui lichid t ® Variaţiune, schimbare:—a 
cncsurllor bursei [fr.].

Fig. 2150.
Flonnte

m

FLUER... = FLUIEB.:.
•FLUID 1. adj. ® Curgător 1 ® 15 Se zice 

despre corpurile lichide sau gazoase ale căror mo
lecule au puţină aderenţă între ele.

2. (pi.-de) sn. ® Ori-ce corp lichid sau gazos 
ale cărui molecule posedă o extremă mobilitate 
care-i permite să ta forma vasului în care e pus: 
apa, gazul, mercurul snnt «'O ţf ® Nume dat substan
ţelor hipotetice pe care le-au creat fizicienii spre 
a explica anumite fenomene: ^ electric 11 ® mag
netic, fluidul căruia i se atribue pretinsele fenomene 
ale magnetismului animal [fr.].
•FLUIDITATE Sf. Starea sau însuşirea„a tot 

ce este fluid [fr.].
FLUIER (pl.-re) sn., O FLUIEEA (pi.-re) sf. 

Tr.-Carp. ® J Instrument muzical alcătuit 
dintr’o ţeavă lungă de lemn, în care sînt 
făcute mai multe găuri şi din care se clntă 
(sau se zice), suflîndu-se printr’o crăpătură 
practicată la capătul de jos (isj 2152, 2153):
oda torul şode llngA Izvoară... şl zice In llnletS
(ŢicH.i 11 J ® Mic instrument, mai adesea de 
metal, cu care se flu
ieră sau se şuieră ([®]
2151) II ® Fluierătu
ră, şuierătură: deterA 
lle-care trei —0 de mliaie 
(I.-GH.); din as o un a o] gră
dinii răenna prelung... 
grangurilor (grl.) H ®

Fig. 2151. Fluiere. Fig. 2P52. Fluiere din Oltenia.

Şl Osul piciorului care leagă genunchiul de gleznă, 
tibia tw tibia; întreaga par
te a piciorului dintre genunchiu 
şi gleznă: dnpă tm ceas zăpada era la 
glezne, dnpă două, ti se Îngropa *ul 
pină dincolo de gennncblu (Dlvr.) .

FLUIERA (-iei)i.vb. intr. şi tr.
® J A scoate un sunet subţire şi 
răsunător, ca al fluierului de me
tal, suflînd printre buze sau 
printre degetele băgate în gură, 
a şuiera: a dm-o el olt a dus-o... 
mal llulerind din buze olte o doină 
(MERA); F: a pagubă, a Sta în loc, 
fluierînd cu părere de rău pentru 
o pagubă suferită, pentru o neizbindă, etc. Hz® 
A şuiera (vorb. de vînt): l-ar plăcea sâ-l ploaie din 
tavan şl să-l liniere vlntul din toate părţile (i.-gh.) H ® A 
cînta şuierlnd (vorb. de unele păsări).

2. vb. ir. A desaproba (în spec. o piesă de tea
tru) prin fluierături; spectatorii au lluierat piesa [flu
ier].
o fluiera iw- FLţriEB.

FLUIERAR sm. ® J Cîntăreţ din 
fluieri!® i Pasăre din ordinul 
picioroangelor, cu corpul şi capul 
coloare neagră, cu pete gal- 
bene-aurii, iar pîntecele alb;

FLO-
FLU

Fig. 2153. Cioban 
cîntînd din fluier.

r

Fig. 2154. Fluierar. Fig. 2155. Fluierar.

trâeşte pe marginea apelor şi prin mlaştini; nu- 
mită şi „fluierător", „fluturaş", „prundăraş” sau 
„purcăraş” (Charadrins pluvîalis) (H) 2154) 5 ®
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Fig. 2156, Fluierar.

Fig. 2157. Fluierar.

FLU- i Altă pasăre din ord. picioroangelor, numită şi 
nfluierar-roşu“ cu ciocul de două ori măi lung 
declt capul, de co
loare cenuşie vîr- 
stată cu roşu-în
chis şi cafeniu ;tră- 
eşte prin mlaştini 
( Limosaoegocepha- 
la) (a 2155) f ® i 
Pasăre din ord. picio
roangelor, „numită şi 
,,fluierar-gulerat”, cu^cio- 
cul lung, de coloare schim
bătoare, după vlrstă şi a- 
notimp, mai adesea brună-
ncgricioasă sau roşcată; are în jurul gîtului un 
guler d e pene, pe ca
re le răsfiră, la ne
voie, făcîndu-şi ast
fel o adevărată pa
văză ; trăeşte prin 
locurile mocirloase 
(Macheles pugnax)
(a 2156) 1f ® i Pasăre din 
acelaşi ordin, de coloarea 
cioclrliei; scoate un strigăt 
curios şi răsunător, mai ales 
după apusul soarelui, clnd 
umblă să-şi caute hrana
(Oedîcnemus crepilans) { a 2157) K ® ^ Numele 
a diferite specii de Totanus, păsări din ord. picio
roangelor, de coloare cafenie-negricioasă, brăzdată 
cu alb, sau cenuşiu, cu ciocul lung, 
cu picioarele roşii sau verzi, oare^ăesc 
pe lîngă ape sau prin mlaştini (IU
2158) 1 ® i Numele a două specii 
de păsări, din acelaşi ordin, .una 
de mărimea unei găini 
mari (Numenius arcua- 
tus), numită şi ,.fluierar- 
mare” sau ,,ploier-mare”, 
cu cipcul lung de 15 cm., 
încovoiat în partea de jos 
în formă de secere (iH
2159) ; cealaltă (Nume
nius lenuirostris), mult 
mai mică şi cu ciocul mai 
scurt, din care scoate o 
şuierătură plăcută; numită şi 
„ploier-mic"; amîndouă tră- 
esc pe lîngă ape şi prin lo
curile mlăştinoase.

FLUIERAŞ (pl.-ase) 1. sn.
J dim. FLUIER.

2. sm. ® Cel ce cîntă din 
fluier ’F ® Mold. Băn. i =
FLUIERAU ®.

FLUIERATsbst. ® J Fap
tul de a f 1 u i e r a ţ ®
Sunetul prelung scos din 
fluier sau fluierînd cu gura. _. .

FLUIERATOR 1. adj. Flg- aI59- Fluierar.
verb. fluiera. Care f 1 u i e;r ă.

2. sm. ^ = fluierar ® ®>
3. fluierAtoare sf. ♦ Plantă 

ierboasă ce creşte prin păduri şi' 
tufişuri umbroase, şi ale cărei 
fructe sînt nişte boabe roşii; nu
mită şi ,,napi-poroeşti-de-pădure’’,
„viţă-neagră”, etc. (Tamus com- 
munis) (@ 2160).

fluierătură, (pl.-turl) sf.
Sunetul de durată scurtă scos din 
fluier sau fluierînd cu gura 
[fluiera].

FLyiERA - tflNT sm. Poreclă 
dată unui om care-şi pierde vre
mea hoinărind, fără a avea vre-o 
ocupaţie serioasă, pierde-vară, bate-poduri: lata... 
vedea pe un june «v, mnbllnd de colo plnă colo iisr.i.
O FLUIERJţA (pl.-te) sf. Tr.-Carp. dim. FLUIERĂ. 
OFLUIERONTU (pl.-oanie) sn. Băn. Trans. ® J.

Fig. 2158. Fluierar.

„fluierar-mic” sau

Fig. 2160. 
Fluierătoare.

Fluier ciobănesc, lung de 70 cm. plnă la 1 m. şl 
gros de 4-5 cm.: »1... are un ton jalnic şl se ande din 
foarte maţe dep&rtare aiua.i t ® ^ = FLUIER ®.

"FLUOR sbsl. Q: Metaloid gazos, de coloare găl
buie, care atacă aproape toate metalele şi meta- 
loidele; este foarte toxic [fr.].

"FLUORESCENT adj. 15 Care posedă însuşirea 
numită fluorescenţă [fr.].

"FLUORESCENŢĂ (pl.-te) Sf. 15 Proprietate 
pe oare o au unele substanţe solide sau lichide 
de a deveni luminoase clnd sînt expuse la o lu
mină puternică exterioară şi de a prezenta atunci 
o coloraţiune diferită de aceea a izvorului care le 
luminează [fr.]. ‘

"FLUORHUDRIG adj. St Acid corp compus 
din fluor şi hidrogen, întrebuinţat în gravura pe 
sticlă [fr.].

"FLUORINA sf. Mineral cristalizat de dife
rite colori strălucitoare; fluorură de calciu.
O FLUORIU = FLORIU.
"FLUORURA (pi.-uri) sf. Qt. Ori-ce compus din 

fluor şi un corp simplu, afară de oxigen sau hi
drogen [fr.j.

FLUŞTURA (-tnr) vb. if-.tr. ® A mişca încoace 
şi încolo din cap, in spec. din coarne {vorb. de 
vite!): vorbi mai departe moşneagal, tlnştoilnd din cap 
(LUNG.] ; s& nu te Împungă bou ăsta ruşetu, că clteodată cam 
iiuştură din coarne (jip.i ® A mişca repede şi în 
chip ameninţător o sabie, un băţ, un biciu, etc., 
în aşa fel încît să producă ca o .şuerătură prin aer 
H ® A fluiera printre dinţi, a şuiera ţi ® A răsfira, 
a flutura.

FLUŞTURAT adj. ® p. fluştura H ® Fluş- 
turatec.

FLUŞTURATEC, -ATIC adj. Fliituratec: to- 
pAlau şl chllioteau, cum avea tinerimea lluştuiatecă obiceiul 
!n carnaval (CARj.

FLUTUR i>r- FLUTURE.
FLUTURA (-tur) j. vb. ir. A mişca în vlnt în

coace şi încolo, a fîlfîi: tluturlnd batistele ca nişte aripi 
de porumbel (VLAH.i.

2. vb. intr. ® A se mişca în vînt încoace şi în
colo, a fîlfîi: nu mai văzuse fluturind peste valurile el stea
gurile acestei (ări (vlah.) ; fluturau In vlrful turnului, de 
departe, două năframe albe (Car.) ; vine asupra sa o 
zmeoalcă bătrlnă... cu părul fluturind (SB.) ţ[ ® .A.
mişca încoace şi încolo capul, coarnele, etc.; a
fluştura: Ipate flutura din cap (CRO.); au fluturat (apul 
odată din coarne (Sb.) ţf ® A Sufla făcînd Să fîl- 
fîie, să se resfire (părul, etc.): vintui 11 flutură in 
părul auriu (BR.-VN.) ţ[ ® A trece ca o suflare lină pe 
faţă, pe buze, etc.: tm nour de melancolie flutura pe fata 
sa palidă (ALECS.); un snris amar 11 flutnră pe buze (d.-zamf.)
[lat "f 1 u t fi 1 a r e].

FLUTURAŞ sm. ® # dim. FLUTUR(E): la era de 
boranglo subţire... Împodobită ou... —1 de aur (isp.i H ® % 
= FLUIERAR ®.

FLUTURATEG, -ATIC adj. ® Uşura tec, ne
statornic, schimbăcios:
tlnu In lanţul el pe flutu- 
ratecul tlnăr (Negr.i (D
Care se mişcă încoace 
şi încolo în voia vln- 
tului: ocbll ei căutau^ 
alnrea... la norii fluturatloP 
de pre cer (onoB.) [flu
ture]. 53

fluturător 
adj. vreb. flutura.
Care flutură.

FLUTURE, flutur 
sm. ® # Numele ge
neric al insectelor din 
ord. lepidopterelor, aleţ 
căror patru aripi sînt 
acoperite de nişte sol- 
zişori fini ca pulberea 
şi sînt împodobite cu 
diverse colori, care de 
care mai frumoase; larva]lor este o „omidă”, iar 
nimfa lor e o crisalidă, numită ,,păpuşă” sau ,,go
goaşă” (m 2161) K ® # -galben, fluture de co-

Fig. 2i6i. Fluturi.
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Fig. 2162. 
Fluture-inelat-.

= Fig. 2163. FIuture-picăţeL

loare galbenă oa lămlia, sau galben-deschls; omida 
lui e verde, cu o dungă albă pe coastă (Gonopterix
Thamni): -galben daoă vel vedea Intlla primăvara, tot
annl vel II bolnav şl galben la tată işez.) f ® -^-DJELAT, 
fluture micuţ, scurt şi gros, de coloare galbenă şi 
cu dungi Întunecate cafenii de-a curmezişul ari
pilor anterioare; numit şi „inelar”; femeiuşcă 
acestui fluture lipeşte ouăle ei în forma unul inel 
sau a unei veriguţe în jurul 
rămurelelor pomilor şi co
pacilor; pe aceste inele le 
numeşte poporul ,,stupitul- 
cucului", „mărgica-cucului",
,,glasul-cucului”, „somn” sau 
,,sonmişor” (Gastropacha ne- 
nstria) ([®] 2162) t ® ■— -w- 
oAtsil sau ~-pestrioior, flu
ture cu aripile împestriţate 
cu pete albastre. Informă de 
lună, pe un fond negru (Vane- 
ssa polycMorosJ (iSj 2163) H 
® -BpşTT, mic fluture de 
coloare roşie, cu baza aripilor neagră, unul din 
cei dintliu fluturi cari se arată primăvara, îndată 
după topirea zăpezii; 
omida lui e neagră şl 
trăeşte peuralcifVa- 
nessa urUcae): Bomă- 
nll... oied... oă oel oe vede 
Intllapl dată primăvara nn

-roşn, aoela toată vara 
va II ro;n, adecă eănătoe 
IMAN.) t ® -~-DE-V*RZA 
= ALBILţTA 1f ® ~LE- 
MQBţU ■= STRIGA H ®
% — -de-diAtase 
01ND4C-DE-MAT4.se li 
® Băn. ~ de nea, fulg de zăpadă S| ® pi. Mici discuri 
subţirele de metal argintat sau aurit, foarte 
sclipitoare, cu o găurică în centru, care se cos oa 
ornament pe cămăşile ţărăneşti, pe fote, pe rochi, 
etc.; cămăşi înflorite, scurtelcl şl zăvelci cusute cu Un
turi (VLAH.) [lat. *f 1 u t O 1 u s; pentru înţelesul din 
urmă, comp. şi germ. F 1 i 11 e r].

FLUTTXREL sm. % dini. flutur(E): deteră peste o 
grădină toarte frumoasă ou flori şl ou flutnrel 1——-
(ISP.) .
'FLUVIAL adj. De fluviu, privitor la 

fluvii sau ’rluri: navlgaţlnne ~-ă [ir.].
•FLUVIOMETRU (pl.-tre) sn. In

strument cu care se măsoară creşterea 
apelor unul rlu (dl 2164) [fr.].
'FLUVIU (pi.-vil)' sn. Apă mare

curgătoare ce se varsă In mare; —i
Dunărea; 0: Un'» nou de glndurl luminoase 
In creier se revarsă (vlah.) [lat.].
'FLUX (pi.-auri) sn. ® Mişcarea re

gulată ă apelor mărilor sau oceanelor 
care se ridică la ţărm la anumite ore 
din zi II ® Revărsarea în cantitate 
mare, val: un de singe 1 se urcă In creier 
(D.-zAMF.) 1f ® ® Belşug, cantitate mare, Fig. 2164. 
potop; un-- de vorbe [ir. < lat.]. Fluviome-
'FLUXIUNE sf. f ® îngrămădire tru- 

de sînge sau de alte lichide Intr’o parte oare-carc a 
trupului H ® Umflarea fălcii sau a gingiilor prin 
inflamarea ţesutului celular if ® ~ de piept, pneu
monie sau pleurezie [fr.].
OFOAGĂLE si. pl. Trans. Chibrituri [germ. 
Packel, cu pron. săsească].

FO.ME1 s/. © 4 Expansiunea membranoasă, 
de obiceiu plană şi verde, care creşte pe ramurile 
sau de-a-dreptul pe tulpina plantelor şi caro e 
principalul lor organ de respiraţiune; frunză: de 
vită, fol de dafin; F04IE -aE43A = ÎNQRAşAT04KE; 
F041E-ÎN-FIR = bArbAnqc t © 4 Pr. ext. Petala 
unei flori: foi de trandafir ţj ® Bucată dreptunghiu
lară de hîrtie, Inspec. pentru scris, uneori îndoită 
în două (= coală); -»• de zestre, act In care se află în
scrisă zestrea (lată unei fete la măritişul ei; de 
avnm, foaie de hîrtie scrisă dată unei trupe sau 
unui militar care călătoreşte, în care i se arată eta

pele pe care trebue să le Iacă ţj ® Fie-care din bu
căţile dreptunghiulare de hîrtie care alcătuesc o 
carte, un caiet, un registru, etc.; filă; ®: a o întoarce 
ge altă .V, a o întoarce pe foaia alaltă {sau cealaltă), a-.şi 
schimba purtarea faţă de cineva, a întrebuinţa 
alte mijlcoace (mai aspre, etc.) ţ ® Ziar; gazetă:
povestea asta se tipări In foaia ,,Propăşirea" (NEOR.) ţ| ® 
Placă foarte subţire dintr’un metal; ~ de aur, de 
argint ţ[ ® Fie-care din straturile de aluat din care 
se compune plăcinta: cine socoteşte clte fol Intră ’n 
plăcintă, niciodată nn măninoă plăcintă (ool.) ^ ® Lă
ţimea întreagă a unei pînze, a unei stofe, între
buinţată la croirea unei haine, unei rochii, etc.; 
pr. ext.: poala dinainte sau dindărăt a unei cămăşi; 
pl. fol, fustă [lat. f o 1 i al.

FO.MEs »•- F04LE. ' '
'FOAier (pî.-ere)sn. o Sala. dintr’un teatru,unde 

spectatorii se pot plimba în timpul pauzelor din
tre acte [fr. foyer].

FO.^E sm. [pl. fol) si sn. [pl. foaie şi loi, de 
unde s’a refăcut un sing. 
loln) ® Burduf: el plecă deci 
dapft apft (m un mata de ţap
(ret.)II © Burduful cimpoiului 
t ® Burtă, pîntece, abdo
men (la animale, Tr.-Caro. 
şi la oameni): mie numai de- 
aoeea ml-1 grijă, onm volu nmplea 
eu 'vie meu ce!gol (TICh.) ; In 
imel ştluce afla Inelul el cel de 
mireasă (ret.) H ® Unealtă a fie
rarului pentru suflat în foc, 
alcătuită dintr’o piele prinsă 
între două plăci de lemn şi 
cu o răsunătoare în partea

FLU-
FOA

Fig. 2165. Foaie.

Fig. 2166, Foi.

dinainte, prin care iese aerul; o unealtă de aceeaşi 
formă e întrebuinţată 
şi în case pentru aţî- 
ţarea focului în sobă 
([^ 2165, 2166): -^'ledin
şatr& PQluir& In grămfi- 
juia de cărbuni (Dlvr.) ; 
dacă n'arlllost tocul, toile 
pleattura şl omul care să vă 
tacă (CR6.); 11 ţinea In toile 
de sullat in cămin (i.-gho 1[
(D ^ Unealtă în forma 
foilor de fierărie cu 
care se suflă spre a 
scoate praful din literele aşezate în case 1î ® J 
Sacul sau burduful'de piele al instrumentelor de 
vînt {pian, orgă, armonică, etc.): chinuiae ^le 
bietei sale armonice ptnă s’o rupă (O.-zamf.) ; dud apeşi ori 
ridici piciorul, >«'le se umilă şl se desumllă, iar cu mina 
clnţl ca pe ori-ce clavir (BR.-vn.) [lat. f O 1 1 6 m]. 
0FO.^EŞ adj, Trans. (bud.) Burtos, plntecos 
[f o a Te].
OFOAJiTINE sf. pl. # = MICŞUNţJLE-RUGINITE.

FOÂJVIE sf. Nevoia, trebuinţa pe care o simte 
cineva de a mînca: a-l îi a l se face a-i trece -^-a; 
a(-şl) astlmpăra, a(-şl) alina, a(-şl) potoli ^«'a; a-1 trece 
/va; i se lungesc urechile de /«'; 11 chiorăe maţele de z*”; a ti 

llhnU, curmat de/^; a răbda de/^; a leşina de<«’'; a muri 
de se uită la poarta omului muncitor şl nu tu-
drăsueşte să Intre [lat. f a m e m].

FOAMETE sf. ® Lipsă mare de p line şi de toate 
celelalte pentru hrana oamenilor într’o ţară sau 
într’un oraş: dacă Ung vitele ghiaţa de pe fereşti, e semn 
de (VOR.) ^ ® f Om care nu sc mai satură, că
ruia vecinie 1-e foame: slnt oameni cari mănlncă 
mult şi nu se mal satură, acelora 11 se zice (Vor.) ; pe 
semne o'alsta-i Flămtnzllă, sac fără tund <cro.).

FOARFECĂ w F04RFECI.
FOARFECI sf. pl. de unde s’a refăcut şi un 

sg. f. F04RFECA (j) Unealtă de tăiat plnza, hîrtia, 
plăci de metal, etc., alcătuită din două cuţite sau . 
limbi de oţel încrucişate şi prinse cu o ţintă sau cu 
un şurup ([Bj 2167): a t&la cu -.-le; o pereche de-»■ H 
® Unealtă de tăiat iarba din grădină, lina de pe 
oi, etc. cu două cuţite sau limbi alcătuite dintr’o 
singură bucată de oţel îndoită (i®j2167) ţf ® Pt. 
anal. Picioarele dinainte ale racului cu care strînge
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FOC

Fif.1;2i67. Foarfeci.

Fig-. 2168. 
Foarfeca*băl(ii.

FOA- lot ce apucă ca In nişte cleşti f ® ♦ poarpecA- 
BăLTn, plantă ierboasă de baită, cu flori albe care 
se deschid la 
suprafaţa apei 
f Slratiotes alo- 
ides) (i®| 2168)
[lat. forfl- 
c e s).

FOARTE
© adv. de can
titate care se 
pune înnaintea HI 
sau în urma 
verbului spre a 
arăta că acţiu
nea exprimată
de acesta se săvîrşeşte' într’un grad peste măsură 
de mare sau în gradul]cel mai înalt:
tmp&ratul a'a Întristat * (13P.1; * vă 
mulţumesc; mai adesea în cazurile 
acestea, se întrebuinţează ~ mult 
^ ® Se pune înaintea unui 
adj., unui pari., unui adv. 
sau unei loc. adv. spre a ex
prima superlativui absolut:
e -V bogat; stutem amăiltl; tml 
vine —' greu să-l spun adevărul; 
le-am scris * pe scurt; e cu pu
tinţă ^ (Ş) Abs.: nici prea prea, 
nici nici prea mult, nici prea 
puţin, nici prea bun, nici prea 
rău, etc., între cele două extreme 
[lat. forte].
'FOBURG (pl.-gurl) sn. Mahala, 

cartier mărginaş: strada caiitii... 
devenise pe timpii acela «.iUl favorit al nobleţei (rl.) ; cre- 
etlnllor nu le este permis a trece noaptea In arăpeso (Alecs. )
[fr. f au b ou rg].

FOC (pî.-ouri) sn. © Lumina şi căldura corpu
rilor care ard: a aprinde Ai'Ul; a stinge »ul: a atlta ^ul; 
a sufla In a pune lemne pe ; para »ului; a face >vul, 
a-1 aprinde; a lua a se aprinde; a-i lua părui — 
m- pAr ; ©: nu te Juca cu —ul, nu te expune în mod 
imprudent Ia lucruri primejdioase; ®: nu e fum 
fără — sau plnă nu faci —, fum nu lese, ctnd se svoneşte 
despre un lucru, trebue să fie ceva adevărat în 
acei svon; paie; lemne de —, lemne bune numai 
de ars; — de pale, a) care durează puţin, b) ® se 
zice de un sentiment de puţină durată, trecător; — 
sacru, a) focul întreţinut zi şi noapte de Vestalele 
romane, b) ® vocaţiune, patriotism, virtute; ©:
a se păzi sau a se feri de olneva [saU de ceva] ca de —, a 
se feri ca de lucrul cel mai primejdios, ca de moarte 

H ® Vatra, cuptorul, soba în care arde focul: a 
sta Ungă —; a se Încălzi la —; a pune bucatele la —; a da In
—, a se revărsa din vasul în care fierbe (lichidul, 

mîncarea, etc.) ® Incendiu: trei groaznice-uri a 
cercat acest oraş (Neur.) ; a pune Sau a da — la casă; fool 
strigăt de ajutor cînd se aprinde o casă, etc.; vorb. 
de pustiirile duşmanului: păginll de Turci, pe unde tre
ceau, era — şl pirjoi (i.-gh.) f © Strălucirea pietrelor 
preţioase: —ui diamantului K ® Prin aluzie la vechile 
ordalii sau judecăţi ale lui Dumnezeu: a-şi băga 
(a-şi pune) mina In —, a susţine un lucru cu tărie, cu 
convingere; a intra (a da, a se arunca) In — pentru cineva, 
a-şi expune viaţa pentru cineva; a trece prin — şi prin 
apă, a nu se da îndărăt dinaintea nici unei pri
mejdii II ® —ul de veci, —ul Iadului, —ul gheenei, mun
cile iadului H ® ^ Dcscărcăturaunei arme, împuş
cătură, de unde, prin ext. luptă, războiu: a lua —, 
a se descărca; a deschide—ui; a înceta—ul; Intre două 
—uri; a Intra In —; arme de —, puşca, pistolul, revol

verul, etc.; foci comandă de a descărca arma, 
de a începe împuşcătura U ® — de artificii Arti
ficiu ®; — bengal i—■ BENGAL 1f ® ® Ardoare, căl
dură, aprindere, înflăcărare, vioiciune, patimă:
—ul dragostei; In —ul povestirii; ml s’au aprins călcllele 

de —ul clasicităţii (onoB.i; a clnta cu —; limbile străine 
an vorbit de bine de dlnsul mai ou — declt pămintenll (isp.i 

*1 ® Ghin, durere, necaz, supărare: nimeni nu 
ştie —ni meu; călugăriţele se văicăreau de—ul ce le ajun
sese (ISP ); viaţa de azi plnă nillne, viaţă e ori — P (Dlvr.) ;

Fig. 2169. Focă.

' a-şi scoate (a-şi vărsa) —ul, a căuta să-i treacă neca
zul, a-şi descărca supărarea f ® Nenorocire, pa
coste, urgie: se văloărean de —ul ce le ajunsese (isp.i f 
@ Mînie grozavă; ©: a se face- (şl pară sau şl 
pirjoi) de minie, a se mînia grozav, a se înfuria 
straşnic t ® In diferite locuţiuni, unele făcînd 
aluzie la credinţele sau basmele poporului, spre 
a arăta ceva „peste măsură de...", „grozav de...”, 
etc.: e urltă de mama-ului, e grozav de urîtă; era 
un ger de mama -ului (br.-vn.); — de ger, frig cumplit, 
ger straşnic: n'are de unde să vie atlta — de ger (DLvr.) ; 
Încălecaţi pe nişte cal de scoteau — pe nări (i.-gh.), adică 
foarte iuţi; a minca —, a fi foarte iute; — de harnică 
(CRo.); — de scump (ret.) T @ In diverse expresiuni, —ui 
se întrebuinţează eufemistic în loc de „dracul":
cine —nl l-a pus să se ducă acolo P ţţ ® Foo viu, a) focui 
ce se aprinde prin frecarea a două lemne uscate; 
b) nişte băşicuţe roşii ce se ivesc pe o parte a tru
pului, în formă de cingătoare, producînd nişte du
reri foarte acute; orbaiţ, erisipel; c) licuriciu ipşc.) 
[lat. f o c u s].

FOCA sm. H) Ziua închinată Sfîntului Foca (22 
Iulie) pe care o 
păzeşte cu sfin
ţenie poporul de 
la ţară, de tea
ma primejdii
lor de f o c [gr.].
'FOCĂ (pl.

-ca) s'/. ^Ma
mifer amfibiu 
din mările po
lare, cu corpul 
cilindric care se 
subţiază spre coadă, cu capul rotund şi'ochii mari; 
numit şi ,,viţel-de-mare” (Phoca vitulina) ([1] 
2169)-[fr.].

'FOCAL adj. ]5 Privitor la focar, ce ţine de fo
car: distanţa locală a unei lentile, a unei elipse.

'FOCAR (p(.-are) sn. © T5 Punctul de intersecţie 
al razelor lu
minoase para
lele după re
flectarea lor 
pe o oglindă 
sau după re- 
fractarea lor
printr’o lentilă ţa] 2170)' ţ[ ® 
unei parabole, 
unei hiperbole,
punctul sau 
punctele din 
care pleacă 
şi unde se în- 
lîlnesc razele 
vectorii ([®]
2171) H®®
Locul, punc
tul de unde
porneşte căi- .
dura, lumi- F,ff- ai7I- F0'®1,6'6 elipsei.
na, de unde se răspîndesc cunoştinţele, gustul H 
© ® Locul, mediul unde un lucru la naştere şi 
e în toată strălucirea lui, centrul de unde se răs- 
pîndeşte pretutindeni: Parisul e —ui ştiinţelor şl arte- 
lor; Geneva devenise de unde se rdepindea Ideea de unitate 
In toată Peninsula apenlnă (i.-oh.) ^ d) <^nl unei boale, 
organele în caree sediul principal al boalei; locul 
unde izbucneşte întîiu o boalâ şi de unde se ră- 
spîndcşte în localităţi depărtate de punctul de 
origine [fr. foyer, refăcut după foc]. 
OFOGAh.^E sf. Foc mare, flăcăraie, bobq-
tale: razele slabe ale soarelui... părlnd mare Intr*^ 
stoa de tiu (LUNo.)
OFOCĂRp: S/. (D = FOOARAIE: s’o ostoit locă- 
rla, din Indurarea cemlnl, oare a turnat asupră -l o milă de 
ploaie (LUNG.)ţl ® Băn. Arşiţă, dogoreală, căldurămare.

'FOCHIST iMta Sr sm. Cei ce, pe o locomo
tivă sau pe un vapor, Îngrijeşte de focul maşinei 
de aburi [it.].

FOCOS adj. Plin de foc, înflăcărat, înfocat: 
gingaşa copilă II acoperea de sărutări focoase (NEOr.i.

Fig. 2170. F. F. Focare.

A —ul unei elipse.
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FOCŞANEANCĂ sf. Joc ţărănesc cu lăutari 
[Focşani].'

FOCŞOR, FOOUŞOR (pî.-oare), FOCULBT (pi.-ete), 
O FOCţTT sn. dim. FOC: atttase un focngor bunicel (isp.i. 
OFODORI sm. pi. Tr-Carp. încreţituri de pînză, 
dantele aplicate sau cusături cu amiciu la mîne- 
cile iilor ţărăneşti, formînd ca o manşetă; Lelea 
cu*I meii Ibovnică la Jendarl ok.-brs.) [ung.]. 
OFQDtJIj FDDţlL.

FOFEAZĂ (pl.-eze) s/. ® ^ Fie-care din ari
pile morii'de vint V ® B Fie-care din tălpile răz- 
iDoiului de ţesut H ® 15 Fie-care din lăturile ver
ticale ale alergătoarei, numite şi ,,fuscei", ,,cotocr' 
sau ,,lăturaşe” [m- [a| 71) t ® ^ Fie-care din lopă- 
ţclele de lemn încrestate în două locuri, pe care 
se întind torturile cînd se pun pe vîrtelniţă f 
® t Fie-care din braţele sfeşnicului sau candela- 
brului.

FOFţîLNIŢĂ (pi.-te) sf. ® Linoba meliţel U 
® 0 Fe'meie guralivă li ® pl. Mold. Bi Crucile vîr- 
telniţei pe care sînt aşezate cele patni fofeze. 
OFOFÎRLICA sf. Olfen. Băn.: a nmbla ou lollrllca, 
a umbla cu'şiretlicuri, cu şoalda (ciaus-i.
OFOFLENCHIUI interj. Mold. Exprimă contra- 
rietatea p'entru o întîmplafe neaşteptată şi supă
rătoare, tronc 1 la vr!o clteva obrutiin... * I iar sare 
roata (CR6.).

FOFOLOG, ✓ FOFOLQC sm., fofoloagA (pî. 
-ge), / fofoloaoA (pi.-ce) sf. ® Care abia mişcă 
picioarele, de lene, de trîndăvie II ® Cu părul 
sblrlit, ciufulit; buhos 1 ® pl. m. şt f. Termen 
de desmierdare pentru pui de găină, boboci de 
gîscă sau de raţă şi pentru feţişoare: loioiocii găi- 
blorl de rată lug de la cloşcă şl-1 dau tircoale (Olvr.) H ® 
pl. FOFOLOAGE, smocuri de păr care cresc pe partea 
de jos a picioarelor la unii cai.
OFOGADĂU, FOQODAu = pAgAdAu.

FOI1 m- FOALB 1.
FOI2 (locBo) vb. intr şi refl. ® K30 A sufla cu 

foii (fierarului): Din lol lola. Din ciocanpleasnea (vor.) 
K ® A se umfla şi a se desumfla ca ţoalele fiera

rului: plntecele 11 toeşte ca foile da la Ţigan (Şezj *1 ® 
© A mişuna, a furnica; fotele şi flăcăii... foiau prin. 
sat In toate părţile (CRG.) ; hotll foiau In toate părţile ca 
prin satul lui Cremene (GN.) *r ® (P) A umbla încoace 
şi încolo fără astîmpăr, a se mişca într’una: 
bătrina... se foia fără rost, plnă ce căzu pe o bancă din cer
dac (O -ZAMF.) t ® © F tr. A bate, a trage o bă
taie; am să te foeso urlt (pamf.) [pî. fol < foaie]. 

FOILEAIMA sf. ♦ dim. foaie.
‘FOILETA (-tea) vb. tr. A răsfoi: fpiletlnd cartea, 

dau de un portret (vlah.) [fr. feuilleter].
•FOILETON (pî.-oano) sn. aP”'® Locul din partea 

de jos a urnii ziar unde se publică un roman, un 
articol de literatură, de critică, etc. K ® Artico
lul tipărit în această parte a ziarului [fr. f e u ii
le t o n],
•FOILETONIST sm. Autorul articolelor pu- 

bliPAtp în foiletoane [fr.].
FOILIŢA sf. ♦ dim.. foaie.
FOIOF(p)IU sm., FOIOFJE sf. = bArbanoc. 
Foips '1. adj. ® Ca

re are multe f o i f ®
Alcătuit din multe pă
turi: un zid Înalt de stlnci 
foloase (VLAH.).

2. sn. Una din cele 
patru despărţituri alo 
stomacului rumegătoare
lor, numită mai adesea 
„ghem”.

FOIŞOARA (pî. - re) 
sf. dim. FOAIE.

FOIŞpR (pî.-oare) sn. 
aîi ® t I'ncăpere în catul 
de sus al unei case sau 
într’un turn; terasa unei 
clădiri înalte i[ ® Astăzi:
“ de foc, clădire înaltă 
in formă de turn, pe terasa 
de sus a căreia stă . un

Fig-, 2173. Foi§or 
(“Măn. Hurezu).

Fig’. 2172. Foişor de foc 
(Bucureşti),. •.>

observator, spre a zări unde s’a declarat un incen

diu 2172): se auzea goarna din <^nl pompierilor (BR. ■r'^FOC- 
t ® Pridvor, cerdac, balcon (la uşa de mirare a bi-; 
sericilor, a caselor boiereşti şi L .rLiL
chiar ţărăneşti) (|p 2173) K ®
Pavilion izolat, chioşc (într’un 
parc sau aiurea în mijlocul na
turii) [ung. f o 1 y o s 0]. -

FOIT Au sbst. Verigă de 
fier care încinge grindeiul plu
gului în dreptul găurii în care 
se află aşezat fierul lung [ung. 
f o j t 6].

foiţa (pî.-ţe) sf. ® dim.
FOAIE f ® Foaie mică de hîr- 
tie; — de ţigară, foaie mică şi sub
ţire de hîrtie în care se înve
leşte tutunul, spre a se face 
ţigări t ® Foaie subţire de metal: .«■ de aoi H ®
Foaie subţire de hîrtie roşie, cu care se sulimenesc 
femeile; suliman: chiar de n'ar avea buze rumene...^tot 
n’ar da cu .v (Dlvr.) ; In deşert slnt şl de geaba foiţe şl 
romencll (pann) ţf ® fej Scoarţă (ţesătură subţire^de 
lină) ţărănească, împodobită cu flori sau alesături, 
ce se aşterne pe pat sau pe jos % ® Modem ({foi
leton: sedncesă-şl scrie foiţa pentru ]nrnal (vlah.) ^ @ f 
^ Cărţi de joc: pe lingă viţiul alcoollsmulnl... are şl pa
tima foiţelor (CAR.).

FOIŢIcA sf. dim. fojtA.
FpiU rm- FOALE2.
FOIULEANA sf. dim. FOAIE.

OFOJGAI '(-ăesc) vb. intr. Mold. A mişuna, a fur
nica, a foi, a viermui: glndacl lolgălnd In toate părţile 
(CRG); pădurea fojgăia de o mulţime de balauri (CRO.).
OFOLAR (pî.-aor) sn. Băn. (P Pieptar de piele de 
oaie [foaie].
î FOlARIT sbst. Dare ce plătlau stlnele din 

Moldova in a doua jumătate a veacului al xvm-lea 
[foaie].

FOLFAI (-ăesc) vb. intr. A mesteca vorbele sau 
îmbucăturile in gură, cum fac oamenii bătrîni 
cari nu mai au dinţi, a molfăi, a morfoli.
•FOLIACEU adj. ♦ Ce seamănă cu o foaie, 

ce are înfăţişarea sau natura unei frunze 
[fr.].
•FOLIANT (pî.-te) sn. # Carte in-fo- 

lio, de mărimea unei coaie [germ.].
•FOLţCUIiA (pî.-ie) sf. # Fruct uscat 

format de o sin^ră frunză de natura 
carpelei, Îndoită în formă de pungă 
(H 2174) [fr.].
•FOLIO sbst. # ® Filă, foaie dmtr’o 

carte (în spec. veche) sau dintr’un ma
nuscris II ® Numărul fic-cărei pagini 
sau fol dintr’o astfel de carte sau din
tr’un manuscris 1] @ in-foiio m- m-
FQLIO.

•FOLIOlA (pi.-le) sf. f Fie-care din 
frunzişoa'rele care intră în formaţiu
nea unei frunze compuse ([|l| 2175)

*FOLKLpR(pi.-oriiri) sn.Ap" Ter
men creat 'pe la jumătatea seco
lului trecut, din cuvintele engle
ze folk „popor” şi Icre „ştiinţă”, 
spre a (iesigna totalitatea credin
ţelor, datinelor, obiceiurilor pă-' _
strate In popor, precum şi lite- Fi„ 2I7 Fo|iole 
ratura populară (cîntece, balade, 6 75
proverbe, rime copilăreşti, etc.) transmisă pe cale 
orală, din tată In fiu. din generaţie In generaţie.

FOLELORIC adj. ^ Privitor Ia f o 1 k 1 o r.
•FOLKLPriST sm. ® Cel ce se ocupă cu stu

dii de folklor H® Cel ce adună sau publică material 
de folklor [fr.].
O FOLMOTO C = FOLOM(JC.
OFOLOMQC (pî.-oace) sn. Băn. Mototol, şomoiag 
(de paie, de'fin, etc.), lucru strîns ca un ghem:
se împiedecă In scaun şi căzu la pămfnt ca o oncnibălă 
(CAT.).

FOLOS (pî.-oase) sn. Cîştigul moral sau material 
ce-1 dob'îndeşte cineva de la altul sau de pe urma 
unui lucru, profit, avantaj: ()liie rida mai la armă, 
ilde mal ca oap.); e aduce .v ; a trage In -^ul mea;

Fig. 2174.
Foliculâ.

[fr.].
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FOR
FOL _ de care [doseşte, folositor; a ll de o fi de mare

; ce —p ce ajută? la ce serveşte? [t fălos 
< gr.-biz. ipeXo?].

FOLOSI (-seeo) 1. vb. intr. ® A aduce folos, 
a fi de folos; sA ştii... omn bS-(1 IU Insnşl ţie de lolos şl 
onm aă potl şl pe altll (panni ^ © A trage folos.

2. vb. refl. Tr.-Carp. ® A trage folos H ® A între
buinţa, a face uz.
tfolosinţa (pi.-te) sf. ® Folos H ® rt Uzu

fruct [folosi],
FOLOSITOR adj. verb. folosi. Care foloseşte, 

care e de folos, util IU © nşifolositor.
FOLOŞTINA (pZ.-ne) sf. ® Rămăşiţa de ia 

vegetalele fierte, de la boabele de struguri stoarse 
de must, etc. t ® Foaie de varză murată (pamf.) ; 
varză care a prins mucegaiu (r.-cod.) ţ[ ® ® © Fulg 
marc de zăpadă; s’a aşezat p’o ninsoare cit fploştlna de 
mare (dlvr.).
C FOLTAN, FOLTăb sm. Mold. ^ Petec de pă- 
mînt, de verdeaţă, de tufe, etc. (pamf.j.

FQLTE(A) sm. ® Burtos, om cu pintecele 
mare, pintecos ţ] ® MIncău (stam.) (vor.i [f o al e-f 
(b u r) t e a].

FOLTICOS, -oasA adj. şi sm. /. ® Care are 
burta mare, burtos, pintecos ţ| ® Mîncău (vqr.i ţ] 
® Bolocănos, ciolăiios, cu mîinile sau picioarele 
gro.ase ca nişte butuci [f o a 1 e -i- (p î n) t e o o s]. 
O FOMA (-mez) vb. inir. Olten. A răbda de foa
me, a fi'lihnit, a duce lipsă mare iciaus.) (gr.-n.i. 
OFOMEIE... = FEMEIE...
O FOMETQS adj. Lihnit de foame, înfometat, 
flămlnd (ciauş.) cpamp.) [foamete].

FOMF... = FONF...
,'FONCIAR, FUNCIAR adj. ® Privitor la o mo

şie, la o vie, etc.: proprietate .^4 ţj ® Stabilit, pus 
pe 6 moşie, pe o proprietate de pămînt; impozit — f 
® Credit ~, bancă sau casă de împrumut pe moşii, 
pe case, etc. [fr.].

'FONCIERA (pZ.-re) sf. impozit fonciar [fr.]. 
'FOND (’pZ.-duri) sn. ® Partea esenţială, temei

nică, de căpetenie a unui lucru : ~ui chestiune!; arti- 
oolnl de al nnel . gazete ţ[ ® it Materia unui pro
ces, pricina însăşi a judecăţii: judecătorii an statuat 
asupra .«'uiui U ® Hf Ţesătura unei stole pe oare e 
imprimat desenul sau pe care sînt cusute brode
riile, etc. H ® Cîmpul pe care sînt pictate şi de 
unde se desprind figurile unui tablou f ® Planu
rile cele mai depărtate ale unui peisagiu ţj ® De
corul care formează fundul scenei unui teatru U ® 
Solul unui cîmp, unui imobil ţ! ® V 0 Capital cu 
o destinaţiune specială-, întrebuinţat pentru un 
scop anumit: — de rezervă, -^uri secrete; --uri publice, 
rente de Stat, valori ale creditului public t ® 
Capitalul, în opoziţie cu veniturile 1 Ceea ce 
are, ce posedă cineva din punctul de vedere mo
ral: In publloul nostru e un » de simpatie latentă (vlah.) 
[fr. fond şi f o n d s].

’FONDERIE sf. Turnătorie: ~ de utere [fr.]. 
"FONETIC ţ. adj. Privitor la sunetele unei limbi: 

scriere ~ă’, ortograiie —ă, în care fie-care sunet e repre
zentat printr’un singur semn; schimbare lege —ă.

2. fonetica sf. Partea gramaticei în care se stu
diază sunetele unei limbi, originea lor şi schim
bările la care sînt supuse [fr.].

'FONETISM sbst. Totalita
tea sunetelor unei limbi [fr.].

"FONETIST sm. Partizan 
al ortograliei fonetice [fr.].

FONF, foanfA adj. şi sm. 
f. ® Care vorbeşte pe nas t 
® Prostuţ(ă).

FONF Al (-ăeso) vb. intr. A 
vorbi pe nas [fonf].

"FONIC adj. Privitor la vo
ce sau la pronunţarea cuvin
telor [fr.].

"FONOGRAF (pî.-Ie) sn.
Aparat care Înregistrează şi 
reproduce sunetele, inventat 
de Edison în 1877, şî per
fecţionat în urmă, astfel că

Fig. 3176. Fonograf.

ipoate reda glasul, 
cîntecul şi sunetul instrumentelor (H) 2176) [fr.]!

'FONOLOGIE sf. Fonetică [fr.]. 
OFONT = FONT.

"FONTA sf. Tuciu
[ir-].

"FONTANIILA (pl.
-le) sf. Fie-care din 
spaţiile membranoase 
ale craniului omenesc 
şi al multor animale 
înainte de a ajunge la 
completa osificare (iU 
2177) [fr.].

"FOOT-BALL [cit. 
lot-boi) sbst. \ Joc care

Fig. 2177. A. B. C. D. 
Fontanele.

consistă în aruncarea cu piciorul a unui balon de 
piele, după anumi- fi ,
te condiţiuni (iaj .f ika 
2178) [engl]. jA ||i^

"FOR (pl.-rurl) 
sn. ® ^ La Ro- 
mani, piaţă în^ 
care se adunau! 
oamenii pentru a-“ 
faceri, pentru ju
decăţi, pentru di- 
scuţiuni publice, 
etc. (112179): ~ui 
Inl Tralan ţ] ® Tribunal, juridicţiune ţf ® »ni

Fig. 3178. Foot-ball.

Flg. 2179. Forul lui August la Roma (Reconstituire).

nterior, judecata conştiinţei, conştiinţa însăşi [lat 
f o r u m şi fr. f o r]. v ^ .
OFORAi (-ăeso) vb. intr. Mold. Bucov. Maram. ® A 
sforăi 1f ® A sufia cu putere şi cu sgomot pe nări 
{în spec. despre cai); 
oalul Începe a sări In două 
picioare, lorălnd (Crg.) ; ca
lul forăla din nas şl tropăla

Fig. 2i8o. Foraminifere.

din picioare (RET.) [onom.].
"FORAMINIFIIRE

sf. pl. Clasă de'pro- 
tozoare infuzoriL, ade
sea microscopice, care 
trăesc în mare sau în apele dulci (ijj 2180) [fr.]

"FORCEPS (pZ.-suri, -se) sn. / Un fel 
de cleşte cu care mamoşul scoate copi
lul din pintecele mamei, în cazurile de 
naştere grea sau primejdioasă (1 2181):
la cea dlntllu (naştere) a avut serioasă nevoie 
de (CAR.) [lat.].

FORGOTI (-tesc) vb. intr. Se zice des
pre sunetul pe care-1 produce un fier în- 
fierbîntat sau o piatră tare încălzită cînd 
se bagă în apă, a fîsli: oind se aude piatra 
forcotind, atunol SI. Petru o lierbe (Vor.).

"FORESTIER adj. ♦ ® De păduri, 
privitor la păduri ţ] ® întrebuinţat la 
paza pădurilor: gard/»-, pădurar, gard 
silvic [fr.].

FORFEGA (loarleo), O FORFAoa 
(loariâc) vb. ir. ® A tăia în bucăţele cu 
foarfecile sau cu alt instrument f ® A 
sfărlma bucatele în gură cu dinţii: lo-a iniuiicat şi 
le-a lorlăcat, de parcă n’au mal loet (Crg.) 1] ® ® A bate 
sdravăn; a lua la trei parale 1f ® F A toca cu gura, 
a nu-i mai tăcea gura; se aşeză pe un scăunel şl în
cepu să toarleoe din gură (sad.) [lat. forficare].

Fig-. 2181. 
Forceps.
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FORFEC^ sm. = 0AHAB4N ® [foarfeci].
FORFEGATURA (pl.-mi] sf. ® Faptul şi 

rezultatul acţiunii dea forfecan ® ® BS- 
taie H ® F Care toacă, mereu din gură, că
ruia nu-i mai tace gura: m&l temele, nu ll şl ta lor- 
teofttoiă (GN.i.

F.ORFECEA ww FORFECPTA.
FORFECEIi sm. ® dim. foarfece ţ =

PRUN AR ® ^ ® = FORFECţrţA ®.
FORFECUŢA (pl.-te),FORFECEAs/.® i Păsărică 

de coloare cărămizie, carac
teristică prin forma ciocului 
ale cărui vîrfuri se încruci- 
şază ca nişte foarfeci 
(Loxia cuTviTostra) (|a|2182) 
f @ FORFEOPŢE pl. (✓ sg. 
forfeotjtA). Foarfeci mici.

FORFOTA adv. F Nu
mai ’tn loc.: e umbla a um
bla, a se mişca In grabă de 
colo pînă colo; nmbia toţi .»■ de r
colo plD& colo (CAR.) [f orf o ti], 2l82- Forfecuţa.

FORFOTEALiA (pi.-ell) sf. F Mişcare grăbită 
de colo pînă colo: agomotul şi lortoteala mulţimii de 
lume (CAR.) [forfoti].

FORFOTI (-tesc) vb. inir. F ® A umbla gră
bit, a se mişca în grabă de colo pînă colo: toata
lumea forfotea in sua şl 'n jos (Car.) ; samsarii oare tor- 
loteso de oolo piuă colo (br..vn.> USA fierbe, a clo
coti încet la foc (vorb. de mîncările care au scăzut 
prea mult şi s’au îngroşat): aerobul cu smintind mal 
lorloteşte Încetişor (VutH.) ţ ® ® .F A-i toca mereu 
gura, a flecări: gura torloleşte, lumea vorbeşte (NOv.) 
[onom.].
'FORMA (-mea) ţ. vb. tr. ® A crea, a plăsmui, 

a da fiinţă şi formă H ® A da o formă anumită 
după un tipic, după un model, a desena.: ~ un tri- 
unghlu li ® A alcătui, a-constitui, a compune: ~ un 
stat; »■ ministerul; ~ o lamilie ţ| ® A crea, a da naş
tere la: — ouvinte nouă ţ[ ® A produce printr’o mo
dificare : — timpurile unui verb 11 (B A organiza: ~ un 
batalion H ® A concepe, a imagina: un proiect, im 
plan t ® A educa, a instrui, a cultiva prm instruc
ţiune, prin educaţiune: şcoala lormează pe copil H 
® A exercita, a deprinde: experienţa formează pe om; 
războiul formează pe soldat.

2. vb. refl. ® A lua o anumită formă sau înfă
ţişare H ® A se alcătui, a se compune H ® A se 
produce t ® A se educa, a se instrui II ® A se 
deprinde [fr.].

'FORmA1 (pi.-mej sf. ® înfăţişarea exterioară 
a unui corp, chip, figură, făptură H ® pl. Conturu- 
rilecorpului, trăsături:forme frumoase, grosolane; cu ci
tă voluptate Işl mlă
die Trupul formele-i 
rotunde (vlah.) H ®

■ 15 starea fizică 
a unui corp:.» so
ndă, llohldă, gazoasă 
H ® Felul 
de a li, 
felul de

Fig. 2183. Forma,
întocmire, constituţiune: forma unui guvomămint, 
» monarhică 1f ® înfăţişare deosebită a stilului, 
felul de exprimarea ideilor:» poetică; » neîngrijită 
H ® Felul cum un lucru este înfăţişat sau tratat: 
această scriere păcătueşte prin forma oi 1 © Chip de a 
proceda, de a se conduce după normele sau regn- 
lele stabilite: a păzi formele legale; viţiu de » H ® Do 
“ , de ochii lumii, numai aşa H ® Fel, chip: in toate 
formele t ® Înfăţişarea deosebită pe care o au 
cuvintele după funcţiunea pe care o îndeplinesc:
» gramaticală; » masculină, feminină; » de singular, de 
Plural; forma prezentului 1[ (0) ŞT*1 Modei, tipar, cala
pod, unealta sau vasul care serveşte să se dea 
unui lucru o formă anumită 1f ® ^ Ramă, per

vaz do fier în care se strîng paginele culese spre 
a se da la maşină {i®| 218.8) [fr. < lat.]. 
OFQRMA2 (pl.-me) sf. Mofd. ® Cuptor de brută
rie II ® Brutărie, pitărie [tc. furun].
O formAca... = fermeca...
'FORMAI, i. arf). ® Privitor la formă H ® Lă

murit, hotărit, precis: declaratlune, promlsliue »ă H 
® După normele procedurii: cerere »ă.

2. adv. în mod hotărît, precu: l-a făgăduit» c’o 
să facă să 1 se dea Iul moşia (br.,vn.) [fr. formei].

'FORMAL IN A sf. & Aldehidâ formică, corp 
obţinut prin oxidarea moderată a alcoolului me- 
tilic; întrebuinţată ca antiseptic [Ir.].

'FORMALISM sbst. ® Observarea exagerată, 
prea scrupuloasă a formelor şi formalităţilor H 
® Considerare a formei, fără a se ocupa prea mult 
de fond sau de realitate [fr.].

'FORMALIST, -TA adj. şi sin. f. Tipicar, care 
observă în mod exagerat, prea scrupulos formali
tăţile prescrise sau cerinţele etichetei [fr.]. 
'FORMALITATE sf. ® Norma, *re^la întoc

mită după care trebuc să procedeze cineva la re
dactarea unui act, la chemarea în .judecată, etc.; 
tipic: a Îndeplini foimaiitătUe legale H @ Politeţa, ce
remonia, eticheta care trebue păzită : după forma
lităţile de rigoare, am Incepnt să convorbim despre vreme 
(CAR.) [fr.].
'FORMALIZA (-izez) vb. refl. A se supăra, a se 

simţi atins, a lua în nume de rău [fr.]. 
'FORMAT 1. adj. p. FORMA H‘I © NEFORMAT.
2. (pî.te) sn. ® Mărimea, (iimensiunea unei 

coaie de hîrtie H ® Mărimea unei cărţi care de
pinde de numărul foilor şi de dimensiunea fie
cărei coaie de hîrtie II ® # Lungimea şi lăţimea 
ce se dă rîndurilor unui text ce se culege [fr.].
'FORMAŢIUNE, 'FORMAŢIE sf. ® Faptul de 

a (se) forma, alcătuire, întocmire, organizare II 
® a Felul cum sînt formate sau dispuse trupele pe 
teren; totalitatea elementelor care alcătuesc o 
trupă [fr.].

'FQRMIG adj. Acid », lichid incolor, care arde 
pielea, obţinut prin descompunerea acidului oxa- 
lic în prezenţa glicerinei; se extrage şi din unele 
furnici; aldehică»ă, formalină [fr.].
'FORMIDABIL adj. îngrozitor, groaznic, spăi- 

mîntător [fr.].
'FORMOL sbst. & Produs organic, cu proprie

tăţi antiseptice [fr.].
'FORMULA (-lez), vb. tr. ® A redacta după for

mula cerută, după regulcle stabilite: » o cerere, » o 
plingere, » o reţetă H ® A exprima CU termeni pro
prii şi precişi: a-şl » glodul [fr.],

'FORMULA (pl.-ie) sf. ® Model, formă legiuită
_' ^ sau convenţională după care trebue
’ Hsă fie alcătuit un act civil sau reli

gios, o reţetă, etc. H ® Felul de a se 
exprima întrebuinţat de toată lumea 
într’o împrejurare anumită: » de poli
teţă ; formula cu care se încheie o scrisoare 1|

•® ± Expresiunea unei legi sau unui 
rezultat matematic: » algebrică H ® 

Q. Expresiune care reprezintă în mod pres
curtat elementele din care e alcătuit un corp 
compus: h2o e formula apei H ® Reţetă, ordo

nanţă (medicală) [fr.]. ^ J ,
'FORMULAR (pl.-me) sn. ® Culegere de for

mule H ® Model după care trebue să se dreseze 
un act, un tablou sau o situaţiune financiară [fr.].

FORNAI = FORAJ. ^ '
O forostAu sbst. '
Trans. Oaş. 4 = mA- 
lAoaie [comp. ung. 
faraszto ,,obosi
tor”].

'FORT (pL-turi) sn.
X Lucrare de fortifi
caţie, întăritură făcută 
pentru apărarea unui 
oraş, unui port, etc.
[fr.].
'FORTAREAŢA Fie- al84* Fortăreaţa, 

(pi.-eţe) sf. X Cetate, cetăţuie, oraş sau loc întă-

FOR-
FOR
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FOR- rit 2184): casa era o adevărată » şl odaia Inl nn 
pixj-p arsenal (I.-oh.) [fr.].
rU I 'FORTE 1. adj. ® Puternic, tare, robust H 

® Dibaciu, priceput, .experimentat.
2. adv. J Cu putere, tare [Ir. + it.].

' 'FORTIFICA (-le) vb. tr. ® A întări, a da (mai
multă) putere, k face puternic, a oţeli t® A apăra 
cu fortiiicaţiuni, a înconjura cu întărituri [lat.].
'FORTIFICAŢIune, FORTIFICAŢIE s/. ® Fap

tul de a fortifica, de a întări U ® Lucrare de 
apărare ă unui oraş, a unei cetăţi, întăritură, me
terez [fr.]. ,

14.600 'FORTUIT adj. Intîmplător, care vine din în- 
tîmplare, pe neaşteptate: cazurile —-e nc m& privesc 
(GN.) [fr.].

fortuna = FDBTVNA.
'FORŢĂ (-tez) 1. vb. tr. ® A deschide cu sila, a 

sparge: ~ o casă de bani, ~ nşa f ® A Sili, a nevoi, 
a constrînge H ® A iuţi: ~ pasul 1[ ® A căuta să 
tacă, şă ajungă prin sforţări prea mari, peste mă
sură [fr.].

2. vb. refl. A se sili, a se nevoi [fr.].
'FORŢĂ (pJ.-te) sf. ® Putere, tărie t ® pl. 

Oştiri, trupe: a aduna forte; forţele navale, armata de 
mare ţ| ® Silă: a ina cu torta, a' pătrunde cu torta; 
cămişe de — ţj ® <«- majora, faptului, puterii la care 
nu ne putem opune, siliţi fiind de drept (prin su
punerea datorită unui suveran, unei legi, etc.) sau 
de fapt (opriţi de o împrejurare neprevăzută, de un 
accident, etc.) 1® Putere, vigoare intelectuală: torta 
spiritului 1[ ® Tărie, energie morală: ^ de caracter *' 
® 15 Ori-ce cauză în stare să producă, să modifice 
sau să distrugă mişcarea 1[ ® ~ de inerţie, stare de 
indiferenţă a unui corp pentru odihnă sau pentru 
mişcare [fr.].

'FORŢAT adj. ® p. FORŢA H © Silit, făcut de 
nevoie, care nu face de bună voie H ® Nefiresc, 
nenatural: rta »; surlzlnd c’o politeţă '''ă (dlvr.) *! ® 
Ce întrece măsura obicinuită; iute, grăbit: marş ~ 
1111 © NEFORTAT.
o FORUN (pj.-une) sn., FORUnA (pl.-ne) sf. Olten. 
Sobă de zid; cuptor [srb. furuha].

'FORZEŢ (pl.-eturi) sn. $ Foaie albă sau colo
rată ce se pune la legarea unei cărţi înaintea şi 
în urma foilor tipărite [germ.].
'FOSĂ (pZ.-se) sf. £) Cavitate: toseie nazale, nă

rile [fr.].
OFOSĂI M- PÎSlţ.
"FOSFAT sm. Q: Sare formată din combinarea 

acidului fostoric cu o bază: de calciu, de plumb [fr.].
'FOSFIT sbst. & Sare a acidului fosforos [ir.].
'FOSFOR sbst. «■ & Metaloid otrăvicios, trans

parent, incolor sau alb-gălbuiu, foarte inflamabil 
chiar printr’o uşoară frecare, luminos la întunerec şi 
avînd un miros de usturoiu; se extrage din fosfatul 
de calciu al oaselor şi se întrebuinţează la fabri
carea chibriturilor [fr.].

'FOSFORA (-orez) vb. inlr. A lumina în întu
nerec ca fosforul: In unda lumlnoaeă ce noaptea 
fostoiează (ALecs.).

'FOSFORAT adj. Ce conţine fosfor, [fr.].
'FOSFORESCENT adj. Care prezintă feno

menul fosforescenţei, care. pare luminos la întu
nerec: ochii pisicii sint loslorescenţi [fr.].

"FOSFORESCENŢĂ (pL-t«) sf. Proprietate ce 
posedă unele corpuri de a fi luminoase în întune
rec, fără să se producă vre-o combinaţiune sau să 
se degajeze vre-o căldură sensibilă: losforescenta iiou- 
cllor, a mării, etc. [fr.].

■ "FOSFQRIC adj. Acid acid mai bogat în 
oxigen docît acidul fosforos [fr.].

"FOSFORITĂ sf. «■ Mineral de coloare albă- 
gălbuie, forrnat din fosfat de calciu [fr.].

"FOSFOROS adj. Acid acid format din 
fosfor, oxigen şi hidrogen [fr.].

'FOSFOROSCOP (pl.-oapo) sn. fi Instrument 
cu care se observă la întunerec un corp expus 
mai ’nainte la lumină, spre a se vedea dacă e fos
forescent [fr.].

"FOSFyRĂ sf. & Ori-ce combinaţie a fosforului 
cu un metal sau cu un corp Îndeplinind funcţiune 
de metal: de calciu [fr.].

•FOSn. 1. adj. Care se găseşte în sînul pă- 
mîntului ca rămăşiţă a animalelor sau plantelor 
care au existat în tim
puri geologice ante
rioare epocei cuater- 
nare.

g. sn. (pî.-ie), fo
sila [pl. - le) sf. ^
Rămăşiţă sau urmă 
petrificatăaunui ani
mal sau vegetal din 
străvechile timpuri 
geologice-şi care se 
găsesc îngropate în 2l85- Fosil (Mamut),
sînul pămîntului (H) 2185) [fr.].

•FOSILIZA (-izez) vb. refl.j^A trece la starea 
fosilă; ©: tonplrea şl llncezeala In care mă loslllzezda 
o Băptămlnă (vlah.) [fr.].

FOST ® pari. lui Fi1 K ® Care a ocupat altă
dată o funcţiune, ieşit din funcţiune; midistrn.
O FOŞĂI = FOŞNI.
o FOŞĂLĂU, foşAlAu sbst. Mold. Bi/cov.ESUnealtă 
de scărmănat lîna sau cî- 
nepa, numită aiurea „piep
teni” sau ,,pieptenei” (IU 
2186).
OFOŞCĂI (-căln, -căeao) 
vb. intr. Mold. Bucov. ®
= FOJOAi : o mulţime de 

glndăcel... loscălnd Încoace şl
Fig. 2i86. Foşfllău.

Încolo (MAR.) H ® = FOŞNI: oe toşoăle prin trnnze P (RV.-crg.). 
O FOŞCAiryRĂ [pl.- uri) s/. Mold. Bucov. Faptul 
de a foşcălşi rezultatul acestei acţiuni; foşnet:
nu aozea... deolt olnd şl oind nişte foşcăltorl şl plrlUnrl de 
vreascuri (sr.).
o FOŞCĂLUI = FOJOAj.

FOŞNĂI (-ăeso) yb. intr. = foşni: aud loşnălnd 
fuste (ALECS.) [foşăi-1- foşni].

FOŞNEALĂ sf., FOŞNET, Mold. FOŞNIT (pi.-te) 
sn. ® Sgomotul produs de ceva care foşneşte, 
flşlit: auz loşneală printre coceni (Car.) ; nn foşnet nşor de 
aripi 11 făcu Bă ridice oohll (grl.) ; Vom azonlta orga pădurii 
FoşnUnl frunzelor In vlnt (VLAH.) ; se auzi la gaia vizuniei 
nn foşnit curios (ON.) ^ (D Pt. anal.: foşnet de valuri (vlah.).

FOŞNI (-nosc) vb. intr. ® A fîşîi: crengile Încep să se 
mişte, frunzele foşnesc de vlnt (vlah.) ; abia calcă de grila ca 
nu cumva să foşnească Iarba (BR.-vn.);. se cobori pe scări, 
foşnind din rochii (D.-zamf.) H ® Pr. anal: in Jnrnl nostru 
valurile foşnesc (vlah.) ; o cascadă foşneşte mătăsos in fundul 
prăpăstlel (IRQ.).

FOŞNIT WK- FOŞNEALA.
FOŞNÎTURĂ (pZ.-uri) sf. Foşnet: ne mal auzind 

nici o de păpuşoi (Crg.i [foşni].
OFOŞTOMOC (pî.-oace) sn. Băn. Trans. = FOLO- 
HQC; a căzut ~ (Rv.-cRG.); Încearcă pe rfnd <»al de chel ce 
avea, dar In -zadar (mera).

FOTĂ (pî.-te) sf. (D Bucată dreptunghiulară de 
stofă de lină, cu cusături sau ale- 
sături de diferite colori, lungă pînă 
aproape de glezne, pe care o poartă 
ţăranca, de la brîu în jos, punînd 
-una dinainte şi alta In partea dina
poi a corpului; fota dinainte se mai 
numeşte în Munt. pestelcă, iar cea 
dinapoi, mai lată, Lpteg (Olten. vlinio 
şi zavelcă; Mold. catrlntă sau cretintă;
Trans. păstură şi zadle): avea nişte fote 
lucrate numai cu mătase şl ou fluturaşi de 
argint (ISP.) (igi 2187) [tc. fotâ].

'FOTEL (pi.-oluri) sn. mr = FOTQ- 
Lm: pe >vml şl pş jos stan grămădite fel 
de tel de Jncărll (Car.) .

'FOTOCHIMIE sf. â- Ramură a 
ştiinţei care studiază fenomenele 2l87- rota* 
chimice în raporturile lor cu lumina [fr.].

•FOTOCROMIE Sf. .J|# Fotografie cu colori 
naturale [fr.].

•FOTOELEGTRIC adj. A Care produce lumină 
electrică sau care utilizează această lumină [fr.].

•FOTOGŞN (IC) 1. adj ® fi Care produce (sau 
este produs de) lumină 1 ® Jg# A cărui fotografie 
apare bine pe pînza cinematografică.
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2. FOTOQţiN sbst. Gaz de lampă, petrol, etc. [Ir.].
•FOTOGRAF sm. Cel ce exercită arta sau 

meseria de a l'otografia [fr.].
•FOTOGRAFIA (-llez) vh. tr. Jig- A reproduce o 

imagine cu ajutorul foto^afiei [fr.].
•FOTOGR^&FIG adj. Privitor la fotografie; 

produs prin fotografic; sperat aparat cu ajutorul 
căruia se fotografiază Hj] 151); reproducere Ml [fr.].
•FOTOGRAFIE s/. M ® Arta de a reproduce În

tocmai pe plăci de.sticlă, pe foi de hîrtie, etc. anu
me preparate cu substanţe chimice, imaginile o- 
biectelor care se formează în camera neagră a 
unui aparat fotografic, trecînd printr’un obiec
tiv f ® Imaginea însăşi obţi
nută prin acest procedeu: album 
de lotogralil [fr.].
•FOTOLITOGRAFlE s/. #

Litografie al cărei desen s’a 
reprodus pe piatră prin pro
cedee fotografice [fr.].

•FOTOLIU (pi.-lil, -liurl) sn. 
irr © Scaun mare cu sp'ate şi 
braţe, jeţ, jilţ (iH 2188): M aăn 
II aşteaptă ou braţele Întinse ialeos.i

® O Scaun, loc de şezut în 
primele rînduri într'o sală de 
spectacol: — de orchestră t ® Fig. 2188. Fotoliu. 
Scaunul, funcţiunea de prezi
dent ai unei adunări [fr. f a u t e u i 1],
•FOTOMETRIE sf 15 Partea fizicei care se 0- 

cupă cu măsurarea intensităţii luminoase [fr.].
•FOTOMETRU (pi.-tre) sn. 15 Instrument cu 

care se măsoară intensitatea 
luminei ([ă] 2189) [fr.].

■FOTOSGULPTURA .sf. jggl 
M Procedeu fotografic pen- | 
tru a reproduce sculpturile 
[fr.J.
•FOTOSFERĂ sf. ☆ în

velişul gazos şi luminos al 
soarelui [fr.]. P’6- 2I^- Fotometru.
•FOTOTERAPIE Sf. f ,,

Întrebuinţarea luihinii ca mijloc de vindecare a 
unora din boale, ca lupus, variola, etc. [fr.].
•FOTOTIPIE sf. # Repro

ducerea fotografiilor prin ti
pografie [fr.].
•FOX-TERRIER sm. y*,

Soiu de cline cu părul lins, 
întrebuinţat la vînat ([a) 2190)
[engl.].
•FOXTROT (pl.-otnrl) sn.;

Dans originar din America 
[engl.]. '

(pl.^OQil) $71. Pi3.1nă. Fig. 2190, Fox*terrier.
bărbătească de ceremonie, 
fără pulpane dinainte, şi care se termină din
dărăt prin două poale lungi ((B]
2191): cozile /wlol 1 se ridicau de la 
spate [fr.].
•FRAGTUR shst. # Literă ger

mană, colţuroasă, întrebuinţată 
în tipografie [germ.].
’ FRAGTUR A (-rea) vh. tr. A 

frînge, a rupe,’ a fărăma, a spar- 
ge: —' bratnl, uşa [fr.].
•FRAGTURA (-tari) sf. f Rup

tură,. fărîmare a unui os: rraotnra 
braţnlnl [fr.].
•FRAGŢIE wm- FRAOTbJNE-
•FRAGŢIONA (-onez) «6. Ir..

A împărţi în mai multe părticele,' 
a îmbucătăţi [fr.].
•FRAGŢIONAR adj. ± Se zice 

despre ori-ce cantitate în care 
intră o fracţiune; munăr număr aT9I- 
compus dintr’un întreg şi o fracţiune [fr.J.
•FRAGŢIUNE, FRACŢIE sf. © Parte, părticică, 

bucată dintf’un tot t © ± Cantitate formată din 
una sau mai multe păirţi dintr’o unitate divizată în 
părţi egale: o treime, două clDOlml slnt tracţiuni; într'o 
fracţiune, „numitorul” arată în cîte părţi egale s’a

Frac.

Fig. 2192. Fragi.

împărţit unitatea; „numărătorul" arată cîte părţi 
din acestea s'au luat; numărătorul şi numitorul se 
scriu despărţindu-se printr’o liniuţă, (orizontală sau 
oblică), punîndu-se primul deasupra, iar celălalt 
dedesubt; fracţiunea ,,două cincimi” se va scrie 
deci -f- sau8/» H ® zecimală sau decimală se numeşte 
aceea al cărei numitor e 10 sau numărul acesta 
ridicat la o putere oare-care (100, 1000, etc.). Ex. 
5/io; Vicol Vioooi care se scriu de obiceiu 0.5; 0,06; 
0,007 [fr.J.
O FrAdAMESER (pl.-sere) sn. Bân. Briceag 
[germ. F e d e rm e s s e r].

FRAG sm. A © Mică plantă ierboasă, cu flori 
albe,al cărei fruct,
„fragă*1, cărnoasă 
şi roşie, e apre
ciată pentru gu
stul ei dulce-acri- 
şor şi foarte aro
matic (IU 2192)
(Fragaria vesca)
H ® = OAPŞţTN 
[lat. fragum].

fraga (pl. ^
lragl)s/.©e»-FRAQţ[
® ~-TAtAR(E)A3- 
cA, plantă ier
boasă, cu fructe 
roşii pe care ţărancele le întrebuinţează ca suli- 
man (Blitum virgatum) [lat. fraga, pl. din 
fragum].
OFRAgAR sm. Trans. B6n. f = dud: Fă-măfrunză 
de<«, La bădlta'n bnzniiai (IK.-brs.) [frag].

FRAGED, O PRAGET adj. ® Plăpînd, gingaş, 
slab, delicat; ctnd se văzn dinaintea nnel Illnte atit de 
fragede şl de plăplndş (isp.) ; piele bagedă, fină, delicată; 
slnt încă tmpnil bagete şl... se pot lesne sblca (Tich.i ţ[ 
® Moale: carne ~ă ţf ® ® Necopt, crud, neformat 
pe deplin: minte ~ă H ® Tînăr: vlretă ~ă, vîrstă de 
copil; ■«-ele generaţii ivlah.) [lat. ^f r a g I d u s, 
din f r a g 11 i s, prin schimbare de sufix].

FRAgezi (-azesc) 1. vb. tr. A face fraged.
2. vb. refl. A deveni fraged.
frăgezime sf. © însuşirea lucrurilor fra

gede: se bucnra de .»a llorllor (isp.i ţ[ @ ®: .^a 
virstel.

•FRAGIL adj. © Care se sparge, se sfarmă 
uşor H ® Care se poate strica uşor, netrainic, şu
bred f ® ® Supus la greşeli, expus a greşi, gre- 
şelnic [fr. < lat.].

•FRAGILITATE sf. © 15 însuşirea lucrurilor fra
gile t © Slăbiciune, nestatornicie, netrăinicie [fr.J.

•FRAGMENT (pl.-te) sn. © Bucată dintr'un 
lucru spart, fărîmat, frîntură, spărtură, ciob, etc. t 
® ® Ceea ce s’a păstrat dintr’o carte pierdută 
sau dintr’un manuscris 1f ® Părticică dintr’o 
scriere, dintr’un discurs [fr.].

•FRAGMENTA (-ţez) vb. Ir.
A împărţi în fra^ente, a îm
bucăţi [fr.].

•FRAGMENTAR adj. Com
pus din fragmente [fr.].

FRAGULIŢAs/. a Mică plan
tă ierboasă, cu flori galbene-ver- 
zui, avlnd un slab miros de mosc; 
numită şi „moscuşor” (Adoxa 
moschatellina) ([®] 2193) [fragă].

•FRAHT (pl.-turl) sn. dtiai Scri
soare de trăsură, borderou în care 
sînl înscrise mărfurile transpor
tate cu calea ferată şi cheltuelile 
de transport [germ. F r a c h tl.

•FRAI adj. Liber [germ. frelj.
FRAMÎNTA (-Int) 1. vb. tr.

© A Îndesa cu’mîinile amestecul Fig. 2193. Frăjuiiia. 
de făină şi apă spre a-I transfor
ma în aluat; bmela ce nu voeşte să băminte, toată ziua 
corne (znn.) 1f ® Pr. ext. A îndesa cu mîinile sau a 
călca cu picioarele lutul spre a-1 face mai legat :
II pusa să băminte Iznală şl-şl Ilpl oasa (SLvi ţf ® ® 
A călca, a Sdrobi: blnteşte baba In mijlocul casei 
şl o bămlntă cu picioarele (CRo.) ţ[ ® A chinui, a pro-

FOT-
FRÂ
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FRA -dace colici, vorb. clc o boală de stomac, etc.: a dat
pn X holera peste mine şl m’a Irfimlntat şl m’a sglrcit clrce! (CRG.) ;

mintea, creierii, etc.: astfel de dorinţe li Irămintă 
merea minţile (odob.) ; după ce>şl mal fr&mlntă creierii o 
toană (isp.); zadarnic luptă să gonească glodurile care-1 fră- 
mlntă (CAR.).

2. vb. refl. CD A‘ se sbuciuma, a se agita, a se
sbate: un sultet stingher care se sbate şl se irămintă (BR.-vn.) ;

cu firea, cu glodul, cu mintea, a-şi bate, a-şi Sparge 
capui, a se chinui cu girului (spre. a aila ceva, spre 
a ieşi dintr’o încurcătură, etc.) ^ (D A se chinui, a 
se munci, a se şvîrcoli (de durere): îrămintindu-se ca 
să scape din laţ usp.) ; ziua la soare, el se Irămintă >ln du
rere (ODOB.) ^ ® A se desbate, a se agita (o ches- 

i liune): multă vreme s’au frămlntat acest lucru Iu sfat 
1 (M-cosT.) [lat. ‘fragmentare].

FRAMÎNTARE sf. (D Faptul dea Irămln ta
II ® ^ pl. Frămlntărl de limbă S(lU frlnturl de limbă,
cuvinte, adesea alcătuite din silabe sau din gru
puri de consonante ce nu se pot pronunţa repede 
fără greşală, şi care se rostesc în petrecerile de la şe
zători, stîrnind rîsul tuturor prin greşelile ce se pro
duc. Ex.: calcă oapra’n clenci, clenciul crapă'n cinci, orapă 
capul caprll ’n duci. precum orapă olenciu ’n cinci (şez.) .

FRAMÎNTAT 1. adj. p. frAu6it4 tt © n?- 
frAmîiitat.

2. sbst. Faptul (le a frflmîr.ta.
FRAMÎNTATURĂ (pî.-turi) sf. ® Aluatul 

frămlntat H ®
* la iDÎmă,

colici t ® Sbu- 
cium, agita
ţiune : s’a Btlr- 
nlt o larmă gi o..* 
groaznicii printre 
Legl(ORrG.) [fră-
ni ! n t a].

•FRANC1 
sm. ® ®'Mone- 
dă de argint (şi 
de bronz, de la războiul mondial încoace) fran
ceză cores
punzătoare 
leului nostru 
(H 2194,
2195) II ®
Monetă de 
argint elve
ţiană de va
loarea unui 
leu de aur

Fig. 2194. Franc francez de argint.

P. 2196) Zt.Vf. bFrroannzC. Fig. 2196.
r , jidiitcz. uc uiwiii. Franc elveţian.© Leu [Ir.]. ‘

•FRAnC2 1. adj. Deschis, sincer, care vorbeşte 
precum gîndoşte, fără a-şi ascunde 
gindul; caracter

2. adv.: a vorbi-...’ [fr.].
*FRANC3 ţ. SÎ7Î. Popor de rasă 

germanică care năvăli In Galia cu 
Începere din veacul al ui-lea şi 
se stabili acolo, contopindu-se cu 
timpul cu populaţiunea de başti
nă (H 2197),

2. adj. & Privitor la Franci ^
® Limba-..ă, .jargon amestecat (din 
limbile franceză, italiană, spa
niolă şi arabă) vorbit ele pescarii 
din porturile Meditcranei [fr.].

•FRANCA (-chez) vh. Ir. ® .A 
plăti taxele’ de transport înainte 
TI ® E! A lipi mărcile necesare 
pe o scrisoare [franco].

•FRANCAT adj. p. FRANCA. Fig, 2197. Franc. 
Al cărui port s’a plătit dinainte.

FRANCEZ l.- adj. • Din Franţa, privitor la
Franţa. ___

2.FBANCRZ, 0 FRANTPZ-Snt., FRANCEZA (pL-ze), (g) 
franţuzoaica (pl.-ce) sf. Locuitor sau originar, 
din Franţa [it. francese, rus. 1 r an cu zO].
•FRANCHEŢA (pL-te) Sf. Sinceritate: a vorbi 

cu ; 11 Bnrldea ou toată Irenolieta şl farmecul ameţitor al 
nevinovăţiei ivlah.) [it.].

Fig. 2198.
Franciscan.

Fig. 2199. 
Franciscană,

FRANCISCAN sm > francRSOANA (pL-ne) sf. 
Călugăr(iţă) din ordinul fundat de SI. Francisc 
de Assise în anul 1208 
(i@i 2198, 2199):are o 
geamie ce... se vede ă tl 
loat biserică a călngărllor 
banciscanl (BOl.i [fr.].
•FRANCMASON 

sm. Cel ce face parte’din 
francmasonerie [fr.].
•FRANCMASONE

RIE sf. Asociaţie se
cretă, împărţită In gru
puri numite loji, ai 
cărei membri se ajută 
reciproc şi se recunosc 
între ei prin anumite 
semne [fr.].
•FRANCMASONIC 

adj. De francmason, ce ţine de francmasoni: era. 
Iniţiat In societăţile-ve (I.-gh.) [fr.].
•FRANCO1 adv. ® V Liber sau scutit de chel- 

tueli d’e transport, fără plată, fără taxă t ® Fran
cat [it.].
•FRANCO2 adj. Francez; întrebuinţat numai 

în corhpuneri:german,--rus [it.].
•FRANCOFIL adj. şi sm. Gel ce are simpatii 

(exagerate) pentru Francezi [fr.].
OFRANCUI (-ueso) vb. tr. Olten. (ciaus-i A sfânţul, 
[franc].

frAnCUŢ, frAncuşqr sm. dîm. franc1. 
OFRANŢpZ sm. ® = FRANŢUZ ţ[ © Trans. (pAc.) i 
= FLORJNTE.

FRANŢUZ wm- FRANCEZ.
FRANŢUZESC adj. Francez; cheie franţuzească 

—-CHEIE ® [P'ranţuz].
FRANŢUZţiŞTE adv. ® Ca Franţuzii H 

® In limba franceză.
FRANŢUZI (-zesc) vb. refl. A imita modele şi 

apucăturile Francezilor [Franţuz].
FRANŢUZISM (pî.-me) sn. Vorbă, expresiune 

împrumutată sau imitată din limba franceză.
FRANŢUZIT 1. adj. p. FRANŢUZI.
2. sm., franţuzită (pL-te) sf. Care e în totul 

influenţat (ăl de apucăturile Francezilor.
franzela, Mofd. Bucov. PRANZQlA (pi.-le) sf. X 

Jimblă, pline albă, de prima calitate, mai adesea 
de formă lungăreaţă: franzelă tăletă lelll, [meleta In 
lepte (VOR.) [ngr.].

FRANZELAR sm. @ V Cel ce face sau vinde 
franzele.

FRANZELARIE sf. V Brutăria unde se coc 
sau prăvălia unde se vînd franzele.

FRANZELVţA sf. ® dim. franzela H ®]Pîi- 
nişoară mică, roUindă, din făină de prima calitate.. 
OFRANZOLA iw- franzela.
•FRAPA '(-poz) vb. tr. ® A impresiona, a sur

prinde ^ ® — şempenla. a 0 răci, punînd-0 la ghiaţăi 
[fr.].
•FRAPANT adj. Suprinzător, izbitor, bătător- 

la ochi, 'care impresio
nează mult [fr.].
OFRAPSIN... = FRA
SIN...

FRASsn. / 0 O boală 
a copiilor, caracterizată 
prin crampe: copilei... os 
să nu capete <^, nu 1 se dă 
ţlţe ou minlle pline de eluat 
(PAC.) [srb. f r a s < germ.
F r a i s e n].

FR.^IN sm. A ® Co
pac m’are dc pădure, al 
cărui lemn tare e între
buinţat în lucrările de 
rotărie (Fraxinus excel- 
sior) ([®1 2200, 2201) ţ[
® Lemnul acestui copac 
[lat. fraxinus].

FR As INEL sm. A ®
Plantă ierboasă, ale că
rei frunze se aseamănă cu

Fig. 2200. Frasin.

cele de frasin; face-
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flori mari albe sau trandafirii, cu miros puternic; 
e cultivată adesea prin grădini (Dictamnus jra- 
zinella) (p
2202) H ® _
A umbla (de)
Icnnza o' ulnl, 
a umbla fără 
nici un rost, 
fără nici o 
treabă, în do
rul lelii.

frAsi-
NET sn. *
Pădure de 
frasini [lat. 
f r a X i n e - 
t u m].

frAsi-
pţiş sn. 4i 2a°i- Frasin. Fig. saoa. Frăsinel^
Pădurice în care predomină I r a s i n u 1.
O FRASUI (-neso) vb. refl. Motd. Bucov. ® A umbla, 
a se mişca de colo pînă colo, fără astîmpăr, plin 
de nelinişte H ® A se văita, a se tîngui [rut. 
frasuvaty ăa]. 
ofraşcA s/. i = coţofana.

FRATE sm. ® Cel născut din aceiaşi părinţi 
sau numai din acelaşi tată ori din aceeaşi mamă:
Blntem/V el soră; a se Iubi ca îratli; — (ou) dar
brtnza pe bani, cînd e vorba de negoţ, de afaceri bă
neşti, nu se ţine seama de prietenie, fie-care trebue 
să plătească ca şi un străin H ® A iw sţNOE t 
® — bun, dtept, care e născut din aceiaşi părinţi;

vUreg, născut din acelaşi tată şi dintr’o mamă 
deosebita sau din aceeaşi mamă şi din alt tată; 
trati de lapte, cei ce au supt de la aceeaşi doică: -*■ de 
cruce m- CRţTCB ® Termen cu care ne adresăm 
cuiva în semn de prietenie sau de dragoste fră
ţească : ce mal zlol, dragă, de aşa ceva ? 1] ® Persoană 
pentru care trebue să avem aceleaşi sentimente 
ca pentru un frate; se zice în genere despre toţi oa
menii, ca şi cînd ar fi toţi născuţi din aceiaşi pă
rinţi: toţi oamenii sint Iraţl; despre toţi creştinii: 
traţii noştri Intru Hristos 1) ® Tovarăş, camarad: 
«rati de arme, cari au făcut războiul împreună; ®: 
lă-te on dracul plnă vel trece puntea ţ[ ® Titlu 
care se dă unora dintre călugări sau pe care şi-l 
dau călugării între ei H ® Titlu pe care şi-l dau 
francmasonii unul altuia H ® pl. / Vlăstari, o- 
drasle ce cresc la rădăcina porumbului, copileţi, 
pui Ti @ în legătură cu adj. pos. (meu, tău, său) se 
întrebuinţează, la gen.-dat. sg., şi forma frăţine-: 
casele Irăţlne-men; 1 le-am dat trăţlne-său [lat. f r a t e r 
sau fratrem].

•FRATERN adj. Frăţesc, de frate [lat.].
•FRATERNITATE sf. Frăţie; dragoste, prie

tenie ca între fraţi [fr.].
•FRATERNIZA (-izez) vb. inlr. A se înfrăţi, a-şi 

arăta prietenie, dragoste ca nişte fraţi; ofiţerii
muscali şi romănl... an fraternizat şl s’a băut şampanie 
(CAR.) [fr.].
OFRAtIG, frAtilvo Maram. sm. dim. frate.
•FRATRICnD 1. adj. şi sm. Care-şi ucide fra

tele sau sora.'
2. sbst. Crimă pe care o făptueşte cel ce-şi ucide 

fratele sau sora [fr.].
FRAtT^TŢ sm. Băn. Nume dat Bănăţenilor de 

baştină de către Românii (porecliţi Bufani sau 
Ţăreni) veniţi din alte părţi şi stabiliţi printre 
aceştia [t r a t e].

FRAtIISG adj. De frate, ca de frate;
dragoste frăţească.

FRAţEŞTE adv. în mod frăţesc, ca un 
frate, ca fraţii: am împărţit toate s'an săruta ~ ...şl 
s’an dus careşl tn partea sa ise.).

FRAţigA sm: F Termen de prietenie cu care 
ne adresăm cuiva care ne este ca un frate.

FRAţîE s/. ® Legătură de prietenie, de dra
goste ca între fraţi, fraternitate: mal pte nrmă
m lepăda de aceea '*' care făcuse piesUnta evanghelie (prv.*mb.)
1F ® ■*' da ornea, datina de a se lega fraţi de cruce.

FRAŢÎNE- iw FRATE.
FRAŢIQR sm. ® dim. frate 1] ® Termen cu

care ne adresăm cuiva în semn de prietenie FRA-F1 
sau de dragoste frăţească: la spune-ml, măi frăţloare, pnp 
ursul ce Incrn-ţl şopti p (pann) ţ[ ® A = CIORMOIAO. rr\t

FRAţişqr sm. dim. frate.
•FRAUDA (-dez) vb. ir. ® A lipsi pe cineva prin 

fraudă de ceea ce i se datoreşte H ® A comite o 
fraudă spre a nu plăti taxele de vamă datorite 
[fr.].

•frauda (pJ.-de) sf. ® înşelăciune, înşelă
torie, tot ceea ce se face cu rea credinţă, cu intenT 
ţia de a înşela f ® Sustragerea mărfurilor de la ■ 
plata vămii sau a taxelor legiuite [fr.].
•FRAUDULOS adj. Făcut cu fraudă; alegeri 

franduloase; faliment ; creditorii falltnlnl * se mulţumesc 
cn zece la antă din capete (fil.i; e onlpabll de banorntă 
frauduloasă comerciantul falit cate a sustras sau falsificat 
registrele sale (Cod.-comi [fr.].

•FRAZA (-zez) vb. tr. A face să se simtă unde 
începe şi unde sfîrşeşte o frază inuzicaiă [fr.].

•fraza (pf.-ze) sf. ® Of Două sau mai multe 
propoziţiuui reunite la un loc şi forţnînd un tot 
complet li ® J Partea unei bucăţi de muzică 
care formează un tot complet; se înălţa in avtntui 
generos al frazelor muzicale (d.-zamf.) [fr.].

•FRAZEOLOGIE Sf. ® Mod deosebit’ de a 
construi frazele, particular unui scriitor sau unei 
limbi H ® Vorbe goale, înşirare de vorbe lipsite 
de temeiu: încurca bugetnl ţării ou politica vamală...
Intr’oimpotlbllă (D.-zamf.) [fr.].

FREAMAt (pi. ✓ fremete) sn. ® Mişcarea sgo- 
motoasă’ a frunzelor care foşnesc, a apelor care 
curg, a vintului cînd vîjîe; foşnet, fîşîlt, vîjîit: 
numai din cind In olnd străbătea olte un printre 
frunzele copacilor (slv.) ; ce dulce-1 clnta >vnl codrilor 
întunecaţi (vlah.) t ® Sgomot surd, nedesluşit: nn — 
se ridică fn tăcerea nopţii (vlah.) ; ca prin vis auzlam un * 
tn tot palatul (dlvr.) % ® Murmur: ce do susplnnrl, 
de glasuri năduşite (alecs.) a, ® Fior; un trecu prin rln- 
dnrlle fraţilor (SN.i [lat. f r ă m I t u S].

FREGA (frec) ţ. vb. tr. ® A trece de mai multe • 
ori peste ceva cu mîna sau cu un lucru apăsînd;
— cn mina, cn perla; » scindnrile, parchetul; ®: a-gl » 
miiniie (de bucurie), a se arătă plin de bucurie 1! ® A 
freca o parte bolnavă a corpului, a fricţiona: ~ cu 
oţet H ® 15 F A bate: ml-l Inhăţă şl ml-l frecă aşa 
de tare, Incit abia an scăpat (sa.); s«- RmiCHE •' ® F 
(în graiul şcolarilor). A pune întrebări multe şi 
grele, a examina riguros.

2. vb. refl..® A freca o parte a corpului cu ceva 
sau de ceva; a se fricţiona: sa tot freca la ochi şi nu-i 
venea de loc să crează (isp.); cit te-al la ochi, într’o 
clipită; a se cu oţet; a se * de zid ţ ® A frecuenta, • 
a umbla mult într’un loc; a întîlni des pe cineva :
Încotro te Întorci, tot de el te freci (Znn.) [lat. f r I c a r e]. 
OFREGAlAU (pl.-iae) sn. Trans. (pac.) Un fel de 
melesteu sau băţ cu care se freacă urzicile fierte 
[freca].

FRECAT ţ. adj. ® p. FRECA pe- NEFRECAT.
2. sbst. Faptul de a freca.
FREGATOARE sf. pl. # Valurile de sus (în 

maşina de tipărit) care freacă cemeaia.
FREGATURA (pZ.-turi) sf. Faptul de a freca, 

fricţiune: după ce ml-au tras o bună cn oţet de lenştean 
(CR6.) [lat. frlcatura].

FRECAŢţlI sm.pl. X Aluat nedospit saudetăie- 
ţei, frecat tn palmă sau pe răzătoare, care se 
fierbe în, supă.

•FRECUţîNT, •frecvent adj. Care se întîmplă 
adesea, des' [lat.].

•FRECUENTA, •frecventa (-tez) vb. tr. A se 
duce des într'un loc, a cerceta adesea; a avea dese 
relaţiuni cu cineva; tlnăml... găseşte destulă vreme să 
freouenteze societatea Înaltă (Car.) [lat.].
•FRECUENTATIV, *ERECVENTATJV adj. 03 

Care arată o repetare a acţiunii; verb — [lat.l.
•FRECUENţA, •frecventa (pl.-ţe ) sf. ® Re

petare deasă H @ / Freonenţa pnisnini, iuţeala bătăilor 
pulsului f ® M Fiecuenţa unul curent, numărul peri
oadelor acestui curent într’o secundă: frecuenţele 
întrebuinţate pentru luminatul electric, pentru 
transporturile energiei, etc. variază între 40 şi 
120 de perioade pe secundă; în medicină şi în
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FRE- telegrafia fără. fir se Întrebuinţează, curenţi de 1000

FRI de perioade şi mal mult, cari se numesc onienti 
de înaltă f ® Urmarea regulată la şcoală [fr.].

FRECUŞ (pi.-şuri) sn. ® Faptul de a umbla, 
de ă se f.reca mult într’un loc, de a frecuenta: 
s’o sflişească In -'-uri ou lumea (JiP.i ţ[ ® ® F Bătaie 
Sdravănă, trlnteală: şl-l trage un ~ de cele moscblceştl 
iCRO.i; dete şl Turcilor un de le merse lulgll iisp.i .

‘FREDONA (-nei) vb. Ir. J A cînta încet, cu ju- 
mătale glas, a înglna un clntec, a lălăi [fr.].

‘FREGATA (pl.-to) sf. ® 3, Vas de războiu, cu 
trei catarte şi cu două ba
terii de tunuri (i®] 2203) 
1 ® i- Pasăre palmi-

Fig. 0203, Fregata. Fig. 2204. Fregata.
pedă marină care se întîlneşte pe toate mările 
din;regiunile intertropicale (Tachypetes (@ 2204) 
[fr. < it.l.

FREMAta (ireamăt) vb. intr. A produce f t e a- 
m ă t, a foşni, a ftşli, a vijii: freamătă codrii da vnetul 
aţelor ivlah.i .

‘FRENETIC 1. adj. Apucat de frenezie.
2. adv. Cu furie, ca un smintit [fr.].

‘FRENEZIE sf. Delir furios, prin ext. patimă 
nebună: mă iubeşte cu toată frenezia amornlul inegr.) [fr.1.
tFRENGHIE sf. Brocat [tc. frenghi].
‘FRENOLpG sm. Cel ce se îndeletniceşte cu 

frenologia [fr.].
‘FRONOLOGIC adj. Privitor la frenologie [fr.].
‘FRENOLOGIE sf. Ştiinţă, creată de Gali,

Fig. 2205. Frenologie,
I. Facultate generatoare.— 2. Dragoste de mamă, de tată.— 
3. Docilitate, memoria lucrurilor. — 4. Memoria locurilor.
— 5. Memoria persoanelor. — 6, Cunoaşterea colorilor.— 
7. Muzică. — 8. Matematici. — 9. Memoria propriu zisă, 
ştiinţa cuvintelor. —10. Darul limbilor. — ii. Dibăcie 
mecanică. — 12. Prietenie. — 13. Fire combativă. — 14. 
Cruzime. — 15, Viclenie. — 16, Hoţie. -• 17. Mindrie. —18. 
Ambiţie, vanitate. —19. Circumspecţiuile. — 20. Spirit de 
analogie. — 21. Cauzalitate.—22. Distincţiune pretenţioasă.
— 23. Observaţie inductivă. — 24. BHndeţe, bunăvoinţă. — 
25. Mimică, imitaţiune. — 26. Veneraţiune. — 27, Perse
verenţă.—A. Minte concentrată. — B. Fire conştiincioasă. 
-- C. Speranţă. — D. Admiraţiune. — E. Idealitate. — F. 
Individualitate. — G. întindere. — H. Rezistenţă. - I.

Ordine.— K. Timp.

după care, fie-care facultate intelectuală este locali
zată Intr’o parte determinată a creerului, astfel că 
se pot indica facultăţile mentale ale cuiva după 
protuberanţele şi depresiunile craniului ((B| 2205) 
[fr.].

FRENŢE sf. pl. f Sifilis [pol. franca sau 
ung. franc, propriu „boală franţuzească”].

FRENŢIT adj. şi sm. Sifilitic, bolnav de 
f r e n ţ e.

’FRESGA {pl.-ce şi -SC111I) sf. £> Zugrăveală cu 
colori frecate In apă, pe un zid abia tencuit, aşa ca 
pictura să se usuce odată cu tencuiala: văpsiţ oa 
dalbe fnaourl ialecs.) [fr. < it.]. .'-

m
Fig. 2206. Freze.

‘FREZA1 (-ezBz) vb. Ir. fP^ A'.găuri cu ajutorul 
unei freze [fr. f r a 1 s e rl.

‘FREZA2 (-zez) vh. tr. (P) = FRIZ*.
‘FREZA1 [pl.-ra) sf. IV= Unealtă de dilerite 

ferme care serveşte 
la găuritul lemnelor 
sau metalelor, pen
tru făcut tăieturi, 
roturi, angrenaje, 
roţi dinţate, etc. ([S]
2206) [fr. frais^.
‘FREZA2 (pj.-ze) 

sf.q) Guler de plnză, 
scrobită, cu multcyy 
creţuri, cum so purta 
în Franţa în veacul 
al xvi-lea: tufoşi şi 
creţi ca freza unei mar
cheze (NEGR.) [IT. frai- 
s e].

‘FREZA2 (pl.-zo,
Sf. © Frizură [fre- 
z a].

•FREZAT sbsl. $
Faptul de a freza: 
maşină de ~ (_L"’ 2207).

‘FRIABIL adj. Care 
se fărîmă lesne, oare se 
preface lişoi în praf, 
îărămicios [fr.].

•FRIABILITATE sf. 
însuşirea lucrului fria
bil [fr.].

frica (pl.-ci) sf. ®
Turburare nervoasă, pu
ternică şi instructivă, 
care cuprinde pe cineva 
cînd se crede ameninţat 
de o primejdie; se con- 
fundă, adesea, în vor- ■Fl^- 2207- Ma5lnă de 
birea comună, cu „teama”, care e sentimentul de 
nelinişte ce-1 cuprinde pe cineva în faţa unui rău 
pe oare-1 prevede, care i se poate întîmpla; a-i fi

; a i se face a-1 lua frica; a fi ou frica In spate; 
a-i intra frica In oase; a băga ina băga frica tn oase, 
a înlTicoşa; a tremura de^; a-i tremura inima de<*'; 
a Îngheţa de^^; a^-l Îngheţa slngele de^^^*; a-i sări Inima 
de<^; a-] trece sudorile a muri (mal) mort
de»*'; a umbla ou frica In spate satt In bln; F: nici de 
de loc, nicidecum: am doi copilaşi nostimi ca.l nu-ml 
seamănă nici de ^ (ALecs.) ; nu le pricepe nici de usp.i

® Teamă; om cu frica lui Dumnezeu, om bun 
care se teme să se abată din calea dreptăţii; fără 
^ de păcat, fără a se teme de a păcătui îl (D ®: Fri- 

ca-i din raiu, frica are şi partea ei bună, că te păzeşte 
de multe ori de-o nenorocire; frica păzeşte pepenii (sau 
bostănâria), ne ferim de unele acţiuni, de teama 
primejdiei sau a urmărilor neplăcute pentru noi; 
de ce ţi-e <«>', nu scapi; leac de ^ nu-1 [împrumut ve- 
chiu din gr.-biz.
OFRIGHÎNţ (-inesc) 1. vb. tT. A suci şi a Invîrtl, 
a răsuci, a tăvăli de colo pînă colo:, nici stăpinirii
nu-l dă mfna să Irlchlneasoă pe boier şl te lasă tot la ohe- 
remnl lui (lung.).

2. vb. refl. A umbla de colo pînă colo fără rost 
(R.-coD.); a se răsuci încoace şi încolo de nerăb
dare irv.-crg.).

FRICOS adj. ® Căruia i-e frică, care se in- 
fricoşează uşor: * ca un iepure; mal » deolt o femele; 
eram... ^ şl de umbra mea (CRG.i ţ] ® ţ înfricoşai. 
Îngrozitor.
‘FRICŢIONA (-naz) vb. tr. A face o fricţiune, a 

freca cu ceva pe corp [fr.].
‘FRICŢIUNE sf. Frecătură pe o parte a pielii 

Qu mina, cu’peria, cu o flanelă, ctc. sau cu o sub
stanţă medicamentoasă: lî f&cea friotinui ou otet 
la Umple (bas.) [fr.].

FRIG (jpl.-iguri) sn. ® Sensaţiune neplăcută 
produsă prin scăderea temperaturii corpului, din 
pricina lipsei de căldură, din cauza răcelii atmos- 
ferii, etc.; ml-e »; a tremura de *; a tugheta de » "| 
® Scăderea sensibilă a temperaturii aerului, ră-
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Fig. 2208. 
Frigurile.

Fig. 2209,
.Buruiană- de-friguri.

ceală: e ; sint zece grade de ; -^ul Iernii; a: se apăra 
de /»■ t O morţii, fiorii ce cuprind pe cineva în 
faţa unei prirnejclii de moarte: Rid şl de -^ul morţii, 
oum ridde-ăi Iernii — ialeos.i ţi ® Ţil. f Boală de oa
meni, caracterizată prin ridicarea temperaturii 
normale a corpului (călduri, fierbinţeli), prin ac-, 
celerarea puisului şi prin sensâţiuni alternante de 
frig şi de căldură excesivă: bol
nav de *uri; In delirul «'Urllor; * 
nrl Intermitente, câre se repetă ia 
anumite inter
vale; «■uri gal
bene; boală in - 
fccţioasă din 
ţinuturile tro
picale, carac
terizată prin

îngălbenirea 
pielii H O ♦
FRIGURILE, mi
că plantă ier
boasă, cu tul
pina şi .frun
zele acoperite 
In perl, cu flori 
liliachii, mai 
adesea albe; creşte prin locurile nisipoase şi stln- 
coase (Arabis areriosa) (JŞ) 2208) K ® ♦ floşre- 
DE - FRIGURI = fierea - PAMjNTULm; BURUIANA-DE-
—URI1, plantă foarte veninoasă; cu frunzele puţin 
cărnoase, lucitoare, cu flori mici, galbene; creşte 
prin locurile umede, pe marginea lacurilor şi a 
iazurilor; numită şi ,,boglar”, „rlhzişoară”, etc. 
(Ranunculus sceleratm) (iă| 2209); — buruianA- 
DE-FRIGURI- = laptele - CUCULUI; BURUIANA - DE- 
FRJGURI3 = TRAISTA-ciobanului [lat. trîgus].

FRIGÂNELE sf. pl. Felii de franzelă muiate 
în lapte şi ouă şi prăjite în unt [ngr. <pf.u favia].

FRIGARE sf. ® Ţepuşă de lemn sau de fier în 
care se îiifige carnea spre a o 
frige ([â| 2210): ajunseră de-şl fri
geau muierile şl copiii in frigări şl-1 
mincân (bAlc.i ţţ ® iron. Sabie: Som- 
bru, sdrlngănlnd •«'a. Iacă domnul căpi
tan (VLAH.) If ® i RAŢA-CU-FRIGARE
i«- rata [lat. frigaria].

FRIGARUIE sf. ® dim. fri- 22IO pri„are. 
GAHE t ® X Bucăţele de carne 
înfipte în frigare şi fripte: porunci sa-i dea o făcută 
anume pentru dlnsnl (ON.i.

FRIGE (frig) ţ. vb. tr. O X A găti carnea expu- 
nînd-o acţiunii focului pe frigare, pe un grătar 
saude-a dreptul pe jar: ^carnea; un oulu ţ[ ® Băn. 
A fierbe rachiul ţi ® A produce o arsură pe o 
parte a corpului: mi-am fript mina ţ[ ® Despre ac
ţiuni sau sensaţii analoage produse de căldura soa
relui sau chiar de un vînt rece, de ger, etc,: bătea un 
vint subţire, de-tl frlgea obrazul (CRO.) ţj ® A pricinui. o
usturime mare, a arde [vorb. de o substanţă in
trodusă în corp, de o băutură, etc.): ml-am fript 
gura cu un ardelu ** ® Ţ. * In bătaie, a da O bătaie Sdra- 
vănă H ® 0 F A păcăli, a. înşela, a pîrli, a arde.

a, vb. refl. ® A se arde, a-şi produce o arsură ţ[ 
® A simţip usturime mare (în gură, în gîtlej, etc.) 
H ® ® F A se păcăli, a se 
Înşela,' a se pîrli, a se arde 
[lat. frigă re].

FRIGE-LINTE sm.
F ® Sgîrcit, avar: tre- 
bue să fie cineva un pentru 
ca să facă gură pentru un stru
gur (ALEos.) ţ[ © Om pă
cătos, netrebnic: Al noroc, 
măi w, c’a fost Cozma om 
onmilnte ion.) [frige -F
11 ti te].
•FRIGIAN odi. e^ bo

neta [fr.].
•FRIGQR sn. ♦ =

NTEREA-PAmJNTULUI ®.
•FRIGORIFER

Fig. 221T. Aparat frigorific*
________ (pf.-ere) sn. Aparat destiif^ţjp|^

să producă un frig. intens [fr.].
Î.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat.

BIB

Fig. 2213. Dc-a fripta.

•FRIGORIFIC’ adj. Care produce frig; care 
determină stiăderea temperaturii în jurul lui: apa
rat ~ ([1 2211) [fr.].

: FRIGURI iw FRIG ® - ®.
FRÎGURICA sf. A Mică plantă ierboasă, 

cu tulpina foarte ramificată, 
cu frunze ovale, cu flori tran
dafirii, ce creşte prin fineţe 
şl poieni umede; numită şl 
„fierea-pămintului”, ,,ţintâu- 
ră”, etc. (Erithraea pul- 
chella) ([0] 2212) [friguri].

FRIGUROS adj. ® Care 
te face să simţi frigul, care nu te 
apără de ajuns de frig: lamă fri
guroasă; haină friguroasă, odaie frigu
roasă ţf ® Plăpînd la frig, care nu 
suportă uşor frigul [lat. frigo- 
r o s u s].

FRIMITURA = FArîMATURA.
FRIPT 1. adj. ® p. FRIGE:- 

carne ~ă; ®: a sărl(ca) —, a se Scula _ .
deodată în picioare, ca şi cînd Fle-22i2.Fnguncă. 
l-ar fi fript cineva: atuncea a sărit zmeul ca/v drept 
In picioare (SB.); ®: a mihca-v pe cineva, a-1 prăpădi, 
a-lda gata t ® ®: de sete, de foame tea.), suferind 
grozav de sete, de foame II ® ® Cu inima /«a, cu 
sufletul amărît, cu inima îndurerată; a face cnlva 
zile -ve, a-1!, face viaţa 
nesuferită, a-i amărî 
viaţa 1IK © NEFRIPT.

2. fripta sf. numai 
In DE-A FRIPTA, nu
mele unui joc de copii: 
unul se apleacă, pune 
palma stingă la spate, 
iar cu cea dreaptă îşi 
astupă ochii; alţi co
pil, îl trag cîte o palmă 
peste palma lui şi el trebue să ghicească cine l-a 
lovit; numit şi ,,de-a calda”, ,,de-a focul”, etc. 
([D 2213) [lat. f rictus].
O FRIPTOARE sf. Băn. Trans. Oaş. Arşiţă, căldură 
mare [fript].

FRIPTURĂ (pf.-turi) s/.X Carne friptă (în fri
gare, pe grătar, pe jar. In cuptor. In tigaie, etc.): 
/V de viţel, de porc [lat. *f r î c t U r a].

FRIPTURIcA sf. X dim. friptura.
FRIŞCA1 sf. Kt Smîntînă de laptenefiert, bătu Lă.
FRIŞCA2 (pl. frişti) sf. ® 'Vergea, nuia, biciuşcă: 

bat culrlştllelnstllpll polatel ibr.-vn.) ţ[ ® ® F Fată tinără, 
Sburdalnică: e o — de muiere, de n’are pereche (d.-zawf.) .

•FRIVOL adj. ® De nimic, fără valoare, fără 
însemnătate: argument v, pretext /~ ţ| ® Dşuratec, 
care se ocupă numai cu lucruri de nimic: însurat 
c o femele -vă, cochetă :VLAM.); jertfă glorioasă a unei socle- 
taţl /ve şl nepăsătoare (vlah.) [fr.].
•FRIVOLITATE sf. ® Uşurinţă de caracter, 

lipsă de seriozitate: -va şl cochetăria balnrllor In cari 
fusese (VLAH.) ţf ® Lucru frivol [fr.].
•FRI2A (-i2ez), (E) freza vb. tr. şi refl. ® A în

creţi, a încîrlionţa părul ţ ® A (se) pieptăna'cu 
îngrijire [fr.].

. •FRţZĂ (pf.-ze) sf. ® Partea dintre arhi
travă şi cornişă, împodobită ___ __
adesea cu basoreliefuri sau 
alte sculpturi numite metopc 
(iH 2214) K ® aîB Pr. anal.
Basoreliefuri, ornamente, dis
puse ca o friză în jurul unui 
vas, deasuprauneiuşi,eto.[ fr.].

•FRIZER, ✓ FRIZQR sm.
Col ce frizează părul, coafor, 
bărbier [germ. Priseur].

•FRIZURĂ, © FBEZURA 
(pi.-nrl) sf. ® Felul cum e 
frizat sau pieptănat părul ţ|
® Părul frizat [fr.]. 
tFRÎMBIE sf. Mold. O Pire

FRI-
FRÎ

1
Fig. 2214. Friză.

ceatifnă ca nişte ciucuri la marginea unei stofe, 
etc. t ® B&p. Brăcinar, cingă- 

Prînghie [lat. f I m b r i a].
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FRU
F R î./ FRÎMSEŢE... = FRUMUSţjŢE...
- ;>,*FRţNA’ (pî.-ne) sf. Ulii, li» Aparat adaptat la o 

trăsură, la un vagon, la o locomotivă, la un auto
mobil spre a-i încetini iuţeala sau a o opri îri 
loc (H 2215,
2216): pQ(lne 
vagoane de o&lă- 
fcorl fetnt prevă- 
ente ou de 
mină (CAR.); a 
etringetrtna [fr; 
fre, in],
•PRÎNA.R

sm. Slujbaşul Fig. 2215. Krînâ de vagon (sistem 
de la vagonul I Westinghousej.
din coada unui tren! care 
strlnge frîna: ori-ce tren 
trebue a& albă la ooadă unj * 
ăe algoranţă (Car.). 
ţtFRÎNG sm. Nume ge
neric pentru Occidentalii 
de rasa latină (Francezi
Italieni) [vsl. f r 4 gb]- 
t FRÎNCESC adj. De 

F r î n c, privitor la Prînci, 
occidental.

FRÎNCVŞA sf. ♦ Varietate 
de struguri, cu boabele mici şi 
rare; poama mloă la boabe, rară pe
oloroblne şl de o mare dulceaţă Fig. 2216.
(ION.) f F r î n c]. Frina de auto™obil.

FRÎNGE (irlng) 1. vb. Ir. ® A rupe în două; ~ 
plinea, o nuia, mina, piciorul; mal bine... tml Irlng 
pana deolt să laud... virtuţile unul om care n’a tost dectt 
o secătură (i.-gh.) ; ww FBtNT ® 1f ® A îndoi tare: 
a-şi .^ mijlocul ţ[ @ A-şl ^ mllnlle, a-şi îndoi CU vio- 
lenţă degetele mîinilor în semn d.c durere, de des- 
nădejde sau de căinţă H @ fF) A sdrobi: ~ inima ţ| 
® © t A învinge, a înlrînge.

2. vb. refl. A se rupe în două; 
a se îndoi tare [lat. frân
gere].

FRÎNGHIE sf. Sfoară groa
să şi răsucită, funie ([g] 2217):
O legase ou o de mătase roşie nsp.i
[f r î m b i e].

FRÎNGHIER sm. ffi Cel F>g. 2217. Fringhie. 
ce face sau vinde f r î n g h i i.

FRÎNGHIOARA (pj.-re) Sf. dim. FRÎNQHJE.
FRÎNGHIUŢA (pî.-te) Sf. ®Uim. frînghje 1] 

© <ţ Specie de muşchiu de coloare verde-deschisă 
(Funaria hygrometrica).

FRÎNT adj. ® p. FRţMQE. Rupt în două f ® © 
Sdrobit, rupt de oboseală 1 ® F; beat »•, beat 
turtă, biruit de băutură t ® nici o para —ă, nici un 
ban, nimic: de-l găsi o para In toată casa, să ml-o 
bafl tn frunte (ALECs.i ţ] ® @ Na-tl-o -vă. că tl-am 
dres-o 1 (sau na-ţl-o bună, oă tl-am btnt-o), se zice 
aceluia care, într’o situaţiune grea, propune o so- 
luţiune ridiculă [lat. 'franc tus].

FRÎNTyRA (pî.-turl) sf. ® Rezultatul acţiunii 
de a frînge H ®. gb Locul unde s’a frînt un os, frac
tură t ® Bucată frîntă sau ruptă din ceva, frag
ment; ©: Intre Irtntnrlle de glndurl ce se rostogoleau In 
capul său (CAR.); Inglnă o da otnteo bătrlneso f ® 
Frlntură de limbă tm- FRAMÎNTARE ® K ® Băh.
Locul din ţarină rămas nesemănat unul sau doi 
ani [lat. *franctura< fractura].

FRţU [pi. frtne şi frle, <f Irlurl) sn. ® Toată CU- 
relăria ce se pune pe capul şi în gura calului (că- 
peţeala, hăţurile sau dîrlogii, zăbala) spre a-1 
putea mîna f ® Hăţuri: a strlnge ~i 1 @ © Ceea ce 
reţine în marginile datoriei, raţiunii, etc.; a ţinea in 

a stăpîni (avîntul cuiva); a pune a înfrîna, a 
pune stavilă, a opri; a pune limbii, patimilor; pune
ţi -v la gură şl lacăt la Inimă (pann) ; a da a lăsa in 
voie, a da drumul; lără nelnfrînat 1f ® Frine 
p{. © Conducere, clrmuire: a ina Irlnele gnvemnlnl; 
îndată Insă ce norocul ne dă pe mină Irlnele Statului... lu
crurile se soblmbă (i.-oh.) [lat. f r e n u m].

FRÎULEŢ (pl.-te) sn. dim. FRţn.
•FRONT (pî.-turl) sn. iiă Faţa unei trupe aşezate

în linie, iinia oştirii care stă în faţa inimicului; a 
laoe-*, ase întoarce cu faţaspreinimic; aieşidin ~ [fr.].
'FRONTAi adj. £) Al frunţii, ce ţine de frun

te: osul [fr.].
FRONTAVOIU sm. H f Militar necioplit 

[front -F vistavolu].
'FRONTIERA (pî.-re) sf. Graniţă, hotar [fr.].
'FRONTISPICIU (pî.-cll) sn. ® Faţada 

principală a unei clă
diri mari 1| ® # Tit
lul de pe prima pa
gină a unei cărţi, îm
podobit cu figuri sau 
desenuri [fr.].

'FRONTON (pî.
-oane) sn. aJs Ornament 
de formă triunghiu
lară sau în segment 
de cerc, deasupra por
ţilor, uşilor sau ferestre
lor unei clădiri, adesea 
împodobit ou figuri sau 
alte decoraţiuni (ia] 2218,
2219) [fr.].

'FRUCT (pi.-ta) sn. ®
♦ Poamă, rod, produc- 'v. 
tul vegetalelor care se _. ''— 
desvoltă din floarea lor r‘s’ a2I9‘ Fronton- 
(ig) 2220) : a aduce ^•e la masă ’l ® *ul oprit, fructul

Fig. 02x8. Fronton.

Fig. 2220. Fructe.
I. Cariopsă de ovăs«— 2. Achenă de alună. — 3. Samară 
de ulm. — 4* Samară de paltin. — 5. Foliculă de nemţişori- 
de-cimp. — 6. Foliculă de calcea-calului. — 7. Păstaicede- 
muştar*de>cimp. — 6. Silicule de traista-ciobanului. - 
9. Capsulă de liliac. — 10. Capsulă de sclnteuţă. — 

Drupă de coamă. — 12. Bacă de lămiie.

pomului din raiu din care mîncă Eva şi-i dete şi 
lui Adam să mănînce; ® lucru pe care-1 doreşte 
cineva, cu toate că e oprit | ® pî. Roade, tot ce
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produce pă.mîntul pentru hrană: p&mlntuiui 1|
® ® Rezultat, produs, folos, profit: ~ni amoralul 
acestor doi oameni Iu Diouls (EMIn.) ; a pierdut muncii 
sale H ® pl. rt Veniturile unei moşii, ale unui 
imobil, etc. [lat.].

•FRUGTIDQR sm. 75) A douăsprezecea lună a 
calendarului repubiican francez (de ia 18 August— 
16 Septemhre) [fr.]. -
'FRUCTIERĂ (pl.-re) sf. O Vas în care se pun 

fructele pe masă.
'FRUCTIFER adj. ^ Care produce poame, ro

ditor: pom»’ [fr.].
•FRUCTIFICA (-lio) vb. ir. A aduce roade. ® 

foioase, cîştig. beneficii materiale [lat.].
•FRUCTUOS adj. Care dă roade bune, ® 

avantajos, lufcrativ [fr.].
'FRUGAL adj. Care se mulţumeşte cu bucate 

simple; cumpătat, alcătuit din bucate simpie şi 
comune, din bucate puţine sau strict necesare: 
regim»; brand »&; ospăţ» [fr.].

'FRUGALITATE sf. Cumpătare, însuşirea ce
lui frugai sau a'tot ce e frugai [fr.].

'FRUGIFER adj. ♦ Care dă roade, fructe 
[fr.].
'FRUGIVOR adj. Se zice despre ori-ce animal 

(mamifer, pasăre sau insectă) care se hrăneşte cu 
fructe, cu grăunţe, cu substanţe vegetale [fr.]. 

FRUMOASELE tm- FRUMOS ă.
FRUMOS 1. adj. ® Bine făcut, ou trăsături 

reguiate, cu forme piăcute: om», lemeie iru- 
moaşă; e Irumoasă ca o zlnă, ca un soare, ca qd boboo;
seini», femeiie; plăcea H ® Cu înfăţişare piă- 
cută, care întruneşte multe însuşiri bune şi piă
cute: o casă, o grădină, o haină Irumoasă; o tară Iru- 
moasă;vorbe frumoase; un miros» " ® Senin: timp», 
el frumoasă f ® Liniştit: o măre frumoasă ® Vrednic 
de laudă, lăudabil: fapte frumoase II ® înseninat: 
o avere frumoasă H ® A FLOARE-FRUMOASA = BĂNUŢI.

2. adv. ® In chip frumos: a se împodobi» H @ 
Binişor, încet, liniştit: stai»!

y. sm. Cel ce e frumos; ®: nu se întreabă de oasa 
»ulul, el de casa harnicului (PAMf.i.

1. sn. Frumuseţea personificată, perfecţiunea: 
adevărul, binele sl»nl;»ul Ideal.

5. FRUMOASELE s/. pl. ^ © Nume eufemistic 
dat Ielelor [lat. f o r m o s u s], 
tFRUMSEŢE, O FRUMSATĂ|= FRUMUSEŢE.

FRUMUSEŢE sf. ® însuşirea a tot ce e f r u- 
m o s (ia fizic şi la moral) H ® Lucru foarte fru
mos II ® Femeie foarte frumoasă.

FRUMUŞEL, f.-şicA adj. ® dim. FRUMOS H 
® Drăgălaş, drăguţ, gingaş.

2. adv. Binişor, încetişor.
a. O frumuşelele sf. pl. ^ ® = frumoa-

SELE.
FRUMUŞICĂ ew FRUMUŞEL. 

tFRUNCEÂ (pL-ceie) sf. Frunte- [lat. 'frnn- 
11 c 6 11 a]. .'

FRUNTAR ipl.-n) sn. © Cureauji de la haniuri 
care trece peste fruntea calului (iw ill|831) ţi O 
grindă răzimată pe stratul morii, prin care trece 
piscoaiall ® Trans. Catapeteasmă II® Fâşie de 
catifea cu care se leagă femeile pe frunte, pe sub 
căiţă, ca să nu iasă părul de subt ea [lat. f r o n- 
l a 1 el.
'FRUNTARIE = FRONTIERĂ!
FRUNTAŞ adj. şi sm. ® (Om) de f r u n t e. de 

primul rang, printre cei dintîi: decit codaş in oraş, 
mal bine ’n satul tău » (CRG.); »11 satului stau in pi
cioare dinaintea Iul (i.-gh.) ţi © X Soldat fără nici un 
grad, care s’a distins între ceilalţi şi e designat să 
fie înaintat caporal; poartă un galon de lînă gal
benă la contra-epolet.

FRUNTE sf. ® (9 Partea feţei, la om, de la 
sprincene plnă unde începe să Crească purul: »

îngustă, sbticltă; a Încreţiră; a sărata pe-^; oa 
snioarea îrontll, muncind greu; oa steaoa ’n cu sau 

.de şapte palme In SQU In piept, care se distinge prin 
calităţi extraordinare: mi ti-l pnnea la pedeapsă, 
măcar de-ar îl lost de şapte palme In ^ hsp.î ; (©, *. ce 
ţi-e scris, în trnnte tl-e pus, omul nu poate scăpn de 
cele orlnduile de soartă H © Partea dinaintea

Eig. 2S2I.

capului la animale H © Pr. ext. Obrazul, faţa; 
capul: oni^^a senină; a pleca <^a de ruşine ^ 0 Partea 
dc sus sau dinainte a unui lucru. In opoziţie cu 
,,coada”: In t^a mesei, In capul mesei; tn'«^a arma
tei; la războia In coadă şl Ia Ingă In ««i'(Pann) ; Tnroil 
apucaseră a-şl tece o de oaste dincoace de pod (vlaho ; e 
mai bine să 111 ^a cozii deolt coada frunţii (negr.) % © 
Tot ce e mai bun, mai de seamă, mai ales. mai de 
căpetenie, etc.: an omorlt si vre-o 40 de Paşi tot aleşi, 
-^a Turcilor (nec.) ; de dc Căpetenie, ales, Însemnat, 

do prima calitate: an omortt 30 de boieri,- tot de ^ 
(M.-cosT.) [lat. f r o n t e m],

FRUNTICICĂ sf. e> dim. frunte.
FRUNZĂ (pî.-ae),sf. A ® Foaie de arbore: mila 

de la bărbat ca frunza de plop uscat (znn.) ;
»de brad;» verde, începutul ca
racteristic al celor mai multe eîn- 
tcce populare; a ciuta, a zice din », 
a cînta ţinînd o frunză între buze: 
venea ciulind din » (isp.i; tu »-l Învăţă 
a zice moş Gllgor (RET.); a umbla (de) 
frunza frăslnelnlul ev FRĂSINEL; a 
tăia elinilor » CţlNE ® ; a trăi ca 
frunza pe apă w APĂ ® ; cită » şl 
Iarbă sau ca frunza şl ca Iarba, nenu
mărat de mulţi, în cantitate enor
mă ţ| ® FRUNZĂ-DE-BUBĂ-REA 
= BUBEBic; »-DE-PUTCĂ, plantă, 
numită şi „iarba-drumurilor", ou 
frunzele de un frumos verde luci
tor (Chenapodium murale) ([a]
2221); FRUNZA - TĂIETURII = VIN- 
DECEA; FRUNZA-VOINICULUI ‘, plan
tă, numită şi ,,brlncuţă”, cu Hori 
mici galbene, poporul o socotea Frunză-de-potcâ. 
odinioară ca bună pentru a vindeca tuşea şi stin
gerea glasului (Sisymbrium 
officinale) (11] 2222); —
FRUNZA - VOINTOULUI 2 =
USTUBOITĂ [lat. * f r o n - 
d e a].

FRUNZAR sm. şi {pl.
-are) sn.® ♦ Desiş format de 
crengile pline dc frunze 
ale copacilor, frunziş ţi ®
Umbrar, adăpost făcut din 
crengifrunzoaseţl ©Frunze 
puse oa aşternut pentru 
vite sau crengi frunzoase 
cu care se acopere ceva:
aşterne... nişte frunzări peste 
dinsa, peste frunzări toarnă ternă 
(CRG.); unde este poiana mal 
Înflorită şl cu frunzări acoperită (ODoe.).

FRUNZĂRI (-ărosc) vb. Ir. ® A mînca, gustînd 
de ici de colo cîte puţin (despre oameni şi despre 
animale) ţ[ ® A întoarce foile unei cărţi, uitîn- 
du-se numai în treacăt la ce e scris, a răsfoi, a foi- 
leta : se ullă prin ele, frunzărind caietul (vlah.) [ f r u n - 
zar].

FRUNZET .sn. col. FRUNZĂ. Frunze căzute din 
copaci: trebui să meargă In virtul degetelor, ca să nu flşle 
-^ul oel uscat usp.).

FRUNZIŞ (pZ.-lşe şi -Işuri) sn. COl, FRVNZAs 
Frunzele unui copac: nu vedeam decit trancblurlle şi 'vnl 
copacilor (GN.) ; pasările an adormit şl nu s’au mal mişcat 
In lor (DLVR.).

FRUNZIŞOARĂ pi.-re) sf. ® A dim. FRUNZĂ ţ] 
@ Suliman in formă de foiţe (i»-rojTĂ ®): să mal 
lase looulnl frunzişoara şl alifia de pe fa(ă (JIP.) .

FRUNZOS adj. A Cu frunze multe şi dese: 
s’an suit tustrei tntr’un ccpacln de Ungă drum tSEV.).

FRUNZULEANĂ (pi.-ene), FRUNZULIŢĂ, O 
FRUNZUTĂ (pi.-ţe) sf. A dim. frunză.

FRUPŢ (pl.-turi) Kt sn. ©Produsul în lapte (şi 
brtoză) al oilor şi vacilor: un păstor de ol... de va fl 
Vinzind ş^nl, să-şi plarză simbria şl să fie bătut foarte 
(PR.-civ.);/«i'ul oilor sale devine Încă un izvor de sporire a 
avaţiei sale (ion.) 1i©5Eiî! Mîncâri de dulce (în opoziţie 
cu „mînc&ri dc post”): Romănll îndătinează a mlnca 
Qoma ^ alb, precum: lapte, brinză, ouă, nu Încă şl carne 
(MAR.) ; a mlnca de Q. mînca de dulce; zile de A>>,

FRU-
FRU

Fig-. 2222. 
Frunza - voinicului.
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FRU-'ln care e permis să se mănînce de dulce [lat.
PI II f r u c t u s],
rui_ *fRTJSTHA (-«z) vb. ir. ® A lipsi pe cineva de 

un lucru care’ i s’ar cuveni de drept H ® A înşela 
[Ir.].
OFRtTŞIŢĂ (pl.-te) s/. Trans. ♦ = bAnUTI.
‘FTţZIG adj. şi sm. f Olticos, tuberculos [Ir.].
'FTIZIE s/. f Oftică, tuberculoză [Ir.].
t FTORI-, VTQBir adj. invar. De rangul al doi

lea {vorb. de o funcţiune): -«■ logoîăt, ~ vistier, — ar
ma; [vsl. V Q t o r y i].
O FyCIEs/. Olten. Băn. 0 Butoiaş, legat cu cercuri, 
de o formă specială (ţi] 2223)
[srb.].
•FUGSINA sf. & Materie 

solidă, verde - aurie preparată 
dintr’un amestec de anilină şi 
toluidlnă, foarte Importantă „, _ .
prin aplicaţiunile ei; soluţia de Flg' 2223' Fucie'
•«' este roşie, din care cauză fucsina se mal nu
meşte şi „roşu de anilină” [fr.].

FUDUL, ✓ FODUL adj. Mlndru şi închipuit, 
înglmfat, care se ţine mare şi nu bagă în seamă 
sau dispreţueşte pe alţii: provlntlalnl e Indnl din
născare (NEOR.) ; prostului nu-1 stă bine dacă nu-1 şl ludul 
(ZNN.); era Iodul de nu-1 mal Încăpea pămlntnl (d.-zamf.) ; 
F iran. a iide-o ureobe, a nu auzi bine, a fi surd 
de-o ureche [tc.].

FUDULAGHE sm. ® Gel ce umblă ţanţoş, 
fudulindu-se că a îmbrăcat o haină nouă, ţafan- 
dache, filfison [fudul].

FUDULI (-uieso) vb. refl. A deveni fudul, a se 
arăta fudui, ase făli din cale afară: doar is isprăv- 

a nlceasă, nu oă adică m>am fudulit dlntr'aceasta (Alecs.) ; nu 
vă fuduliţi şl nu ultatl oblrşla voastră (CRG.).

FUDULIE sf. ® Mîndrie deşartă, trufie, în- 
gîmfare: era stăplnlt de patima fuduliei (Car.) ; fudulia e 
soră bună cu prostia (znn.) ; băutura e unde e, mlnoarea e ^
(PANN) II © k Testicul de berbece (termen de birt) 
[f u d u 1].

FUFEAZĂ = FOFKăZA.
FUGĂ 1. sf. ® Faptul de a fugi (dintr’un loc, 

dinaintea unei primejdii, etc.); ©!: luga-i ruşinoasă, 
dar e sănătoasă; au scăpat cu fuga (M -COST.J; a o lua Ia a 
o tuli la >v; a o rade la(SB.i; a o lua d’a fuga (ODOB.)i 
a o rupe Ia » (dlvr.); a o rupe de-a fuga (Sau de ; a se 
pune pe >v; eHpi.: atunci noi, la .V, băieţi I (CRG.I ţ| ® A- 

' lergare, alergătură: a se întrece din ~; a alerga Intr’o ; 
â veni In fuga mare; 11 vedem venind In fuga calulul'd.-GH.); 
o de oai, o distanţă cît. poate fugi un cal în ga- 
lop,. fără să se oprească; a da fuga, a da o /»■, a fugi, a 
alerga repede; a pune pe»1, a lua la »>, a fugări, a 
sili să fugă H © Cu fuga, repede, iute, de grabă; 
tn în treacăt, în grabă; pe grăbit, repede, pe 
apucate; din d’a ’n fuga, în pripă, în goană, aler- 
gînd.

2. FţroA adi). Iute, în fugă, alergînd, fugiiid: fe
ciorul se Întoarce * speriat (i.-gh.) ; au plecat * şl au lăsat 
toată tabăra pustie oui..cost.) ; de aci, prin elipsa verbu
lui : olnd s’a văzut scăpat, * speriat la prepeliţă (BR.-vNj ; a în
călecat pe murgul şl ’napol (I.-gh.) ; nici mal aşteptă să lee 
apă, cl la stăplnă-sa ccrg.) [lat. fuga].

FUGAGIU adj. Bun de fUgă, care fuge iute: 
fiind caii mal fugaci (toc.) [lat. f U g a X, -a c e m].

FUGAR adj. şi sm. ® Cel ce caută prin 
fugă scăparea (din ţara lui, de la oaste, de sub 
stăpînirea cuiva, etc.): altui încearcă să găsească o 
souză pentru * (CAR.) ; a umbla a rătăci, fugind de 
undeva : odată a umblat o săptămlnă de In şcoală 
(V(-AH.) ţi. © Cal: Dă friu, cuprinde gltul —.ului spumat
(coşb.) II ® Trecător, care trece repede, fugitiv:
clipe —.0 ; o impresie —ă de urlt 11 răsări In suflet (d.-zamf.).

FUGĂRI (-ăreso) vb. tr. A pune pe fugă, pe goa
nă, a urmări gonind: plnă să-l uclgă Bomănll ce-l fu
găreau, se ucideau el Intre dlnşll ((sp.> [fug i].

FUGARNIG adj. şi sm. Fugar; in sufletul 
el de.«.d, Încolţeşte un slmtlmlnt stăruitor de milă (grl.>.

FUGĂTOR adj. verb. rnoţ. ® Care fuge 1f 
© Care fuge' iute, care aleargă: omul cu pietrele de 
picioare şl fata fugătoare porniră Împreună (isp.) ţi © Fu
gitiv, care dispare repede.

FUGAu sm. ® i Un fel de potîrniche albă

2224. Fugău.

(Lagopus mutus) ţi © Trans. % Insectă ce se asea
mănă cu ţînţarul şi care umblă cu o mare repezi-1 
ciune pe suprafaţa 
apei; numită şi ,,go- 
naciu” (Hydromelra 
paludum) ([a] 2224)
[fugi]-

FUGI (fug) vb.
intr. ® Â se depărta 
iute, alergînd, din
tr’un loc, spre a 
scăpa de cineva, de 
teama unei primejdii, etc.; a alerga: — ain casa părin
tească; —' dinaintea vrăjmaşului; — din IncUlsoaie; (F;: 
fuge de-1 lese sufletul, fuge ca şl cind ar fl scăpat din puşcă, 
fuge de-şl scoate oohll, fuge de scapără pietrele, fuge mluclnd 
pămintul, fuge ca vlntul ţ( © A căuta să scape, a se 
feri: de Jnrămlnt să fugi, ToAcar de vel avea să Juri şl 
drept (PRv.-MB.); de spovădanle fugi ca dracul de tămile (Crg.) ; 
fugi de cel răii; de ce fugi, nu scapi (ZNN.) ţi © A trece 
iute pe dinaintea ochilor: copacii, casele fug, se şterg 
ca nişte năluci In urma noastră (vlah.); case, plutebătrlne... 
toate fug şl s’alimdă In urma el (DLVr.) ţi ® A trece 
iute: oum fuge vremea I (vlah.) ţi © A-1 —• oohll, a nu-şi 
mai putea lua ochii, a sorbi cu privirea: 11 fugea 
ochii de-atltea străluciri (Crg.) ; aşa de frumoşi, de-tl fug 
ochii pe dlnşll (Crg.) ţi ® A-1 somnul, a-1 trece 
somnul, a nu putea adormi: oul nu 1 s'a intimpiat 
să cază de somn... şl îndată ce se pune In aşternut, să-l 
fugă somnul P (gn.i ţi © Fugi de-aoolo I sau fugi Încolo I
expresiune de neîncredere, cînd nu ni se par de 
crezut cele ce ni se spun [lat. vulg. f u g î r e < 
clas. f u g fi r e].
'FUGITIV adj. Care trece repede, trecător, de 

scurtă durată [fr.].
FUGULÎŢĂ, FUOţlTA sf. dim. FpaA: a da Ingu- 

nta (pamf.); vin’ Ingnta (gr.-n.).
FUIOR (pl.-loare) sn. ® H Mănunchiu de cî- 

nepă sa’u de in, după ce s’a meliţat şi s’a periat 
([Şj 2225): femeile apoi te-au răgllat, te-au 
perlet şl te-au lăout —1 frumos şl moale ca 
mătasea: din —- te-au făcut caler (Crg.); de
getele el... torceau... dlntr'un — de o lină ca 
argintul (EtoiN.) ; (Fj: din clocotul undelor pri
pite, fuioare de argint se desfac In bătaia lunii 
(VLAH.); fuioare de nori Izvorăsc din adlncurl
(VLAH.) ţi © Pr. ext. Gînepă, ori-ce 
materie textilă, înainte (ie a fi toarsă;
plnză de —; coama şl coada ca nişte fuioare de 
boranglc (Car.) ; F,: mă punea In neputinţă de 
a toarce mal departe din —.-ui dragostei (GN.) ţi 
© ® F .—ni dracului (pamf.), părul capului 
ţi © A-şl lua ale trei fuioare, a-şi lua Ca 
ţrafusele, a pleca repede de undeva:
să-tl lei ale trei fuioare şl să te cari d’alci (ISP.I
ţi © —ni popii, fuiorul care se dă, la ţară, Fig. 2225. 
preotului, cînd umblă cu Iordanul; Fuior.
@: asta-i pe deasupra ca —ui popii, după atîtea ne
cazuri, mai vine şi altul pe deasupra; a umbla 
ou —ui popii (PAMF.), a umbla fără rost [lat. 'f o 11 i 0- 
1 u s < follis „burduf”].

FUIORAŞ (pf.-aşe) sn. dim. FDIQR: - plnă mine 
dimineaţă vel toarce —ele acestea de In (ret.).
OFUITUI, FULTUţ (-uesc) vb. tr. Trans. A
îndesa, a îndopa [ung. f o j t a n i].
O FUITUIALĂ, FULTDIApA, furtuialA sf. Mold. 
^ Umplutură de puşcă sau de pistol, din cîlţi, 
cîrpe sau hîrtie, ce se bate peste alice sau iarbă:
sărmană bibliotecă I toată a slujit de fultulală lanlcerilor 
(NEGR.I [fui tui].
'FULAR (pi.-arurl), ✓ FULAEtD (pî.-de) sn. ® S 

Pînză uşoară de mătase; ea purta o roche de fular 
alb (D.-ZAMF.); ne căptuşim cortelurlle pe dinăuntru cu toate 
lulardele ce posedăm (alecs.) ţ| © Basma de mătase 
(în spcc. pentru legat la gît) [fr. r o u 1 a r d]. 
OFULĂU sm. F Mold. Netrebnic, pierde-vară: 
N'am ales nimic de mine, fost-am un — (sper.) .
O FULGELsm., mai adesea FULCţil pl. Trans.Prunc 
coapte: dă-ml clţlva fnlcell (vic.); se hrănesc... cu... 
prune coapte (fnloel) ori făcute chlsăUtă (PAc.).

FULG sm. ® i Pană fină şi moale, mai ales de 
pe burta păsărilor: uşor ca un —; făcu un culcuş numai
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Fig-. 2226. Fulger.

din “*'1 de pasări, de se oulunda In pul, olnd se ouloa (isp.) ^ 
© ® ca^ui pe apă, uşor, fără greutate; în voia în-
tîmplării: ajunseră negustori grei ca --^ul pe apă (isp.) ; 
a bate. de să-l meargă lulgll, a snopî în bătaie: dete şl 
Turcilor un Irecuş, de le merse lulgll (isp.) ^ ® 0 Pt. 
anal. Părticica cristalizată de apă care. cade sub 
formă de ninsoare: de zăpadă; Fulgii zbor, plutesc in 
aer, ca un rolu de lluturl albl (ALecs.) ^ 0 Pt. anal.
^ Un fel de puf ce se desprinde din inflorescenţa 
unor plante ca păpădia, etc. şi care se împrăştie 
în vînt ca nişte fulgi: ^1 uşori de păpădie rătăceau 
prin văzduh.

FUIiGER (p2.-ere) sn. 0 0 Lumina vie şi pă
trunzătoare provenită din des
cărcarea electrică a doi nori, 
însoţită sau urmată adesea de 
tunet ([^ 2226) : norii deca se 
lovesc unul cu altul... lasă sunet 
şl foc, adecă tunet şl •«i’(prv.-mb.)
0: Un se aprinde In ochii Iul 
pe loc (ALECS.); un de bucurie; iute
oa^ui; de aci (modem): rffefat 
tren care merge cu cea mai 
mare iuţeală t ® Pt. ext.
Trăsnet: cuvintele taie au căzut 
ca un » In gloata ce te Inconjora 
(ALECS.); ©: toata pieuţlmes arunca 
<vs de blăstămnrl asupra acelor ce 

trăgeau tabac (ion.) H ® ® Eve
niment dezastros şi neaştep
tat [iat. fulggrem].

FULGERA (-eră) 1. vb. unipers. intr. © ® 
A se produce' fulgere: lulgera a lurtună dinspre miază
noapte (VLAH.); olnd fulgeră, să nu stal lingă cline sau 
pisică, căci te va trăsni (soR.) H ® A produce fulgere: 
Şă văd norii Inlgerlnd (ALECs.) ; ®: (păglnll) In toate părţile 
fulgerau şl trăsneau ou armele lor (gr.-ur.) ; tună şl fulgeră 
de minie f ® A luci ca un fulger, a seînteia f ® ® 
A trece repede ca un fulger: n’am gralu să spun ce-ml 
fulgera prin creieri tn acel moment suprem (GN.).

2. vb. tr. ® A lovi. ca fulgerul, a trăsni: fuigeta- 
te-ar Dumnezeul (grm.) ; să nu Îndrăzneşti să te mişti, că te 
fulger; ®: Iar popii fulgerau blăsteme (coşe.) ^ ® 
A săgeta: junghiurile care mă fulgerau la fle-care răsu
flare (BR.-yN.); numai din clnd In clnd 11 fulgeră, cu ctte o
uitătură (BAS.) [lat. vulg. fulgSrare< clas. f u 1- 
gu ra r e].

3. vb. refl. / © A căpăta fulgerătură: oala s’a 
fulgerat.

FULGERARE s/. ® Faptul de a fulgerat 
® ® Licărire, seînteiere: o ~ de speranţă lunecă pe 
fata Iul Deoebal (vlah.).

FULGERAT 1. adj. ® p. fumera t ® Pt- 
exl. Trăsnit, ca lovit de trăsnet: şiruri, şiruri cădeau
fulgerat! de armele paginilor (ISP.); Mltu a picat... t® ^
® Bolnav de fulgerătură: oaie —ă.

2. sbst. Faptul de a fulgera, fulgerare.
FULGERATIG adj. Ce trece iute ca un f u 1- 

g e r: o licărire *ă (jip.).
FULGERĂTOR 1. adj. verb. fulgera. ® Care 

fulgeră t ® Săgetător: mă aşteptam la o a doua cău
tătură... şl mal fulgerătoare (gn.).

2. O fulgerătoarele sf. pl. Băn. .§) ® Zilele 
de 16-18 Ianuarie care, după credinţa poporu
lui, sînt trei zile rele de fulgere, trăsnete şi vi
fore (MAR.).

fulgerătură (pl.-turl) sf. ® ^ © Boală 
năprasnică care loveşte pe om din senin, fără 
cauză aparentă (mai adesea „epilepsia”, alte-ori 
„junghiul”, durerea de cap, etc.): iov*a ps om ful
gerătura clnd se uita asupră-i (ISP.) t © ^ O hoală a 
oilor [fulgera].

FULGEREŞTE adv. Iute ca fulgerul.
FULGUI ’(-ue) vb. unipers. © A ninge cu 

fulgi rari: Noemvre Începea să fulgueasoă (vlah.) ; ful- 
gula de ninsoare; clnd Iarna fulgue cu soare, e semn că are 
Bă ningă tlrzlu (şez.) .

FULGUIALĂ Sf. © Faptul de a fulgul: fulgi
mari de omăt..'. Inohlseră zarea... cu fnlgnlala lor bffime-
tloă (DEM.).
'FULGURţTĂ(p Z.-te)sf. ☆Tub sticlos produsde 

trăsnet clnd pătrunde tn pămint şi topeşte mate

riile sllicoase cu care vine în atingere 
[fr.].

FULIE Sf. ® A Floare de narcis, 
zarnacadea (Narcissus poeticus) K ®
Podoabă de pietre scumpe In forma ace
stei flori [tc. f u 1 i a].

'FULMIGOTQN sbst. 3^ Substanţă 
explozivă care se prepară din bumbac 
muiat tntr’un amestec de acid sulfuric 
şi de acid nitric [fr.].

•FXJLMINANT adj. ® Care trăs
neşte: jupiter ţ[ ® Care produce trăs
nete TI ® Care face uşor explozie: 
praf ® ® Ameninţător, care izbuc
neşte ameninţător: tn căptnşala tle-oărul pig, 2227. 
antoraş găseşti materia a unul crltlo, gata Fulgurită. 
să tacă eiplozle (vlah.) [fr.].

'FULMINAT sbst. 3^ Sare explozivă formată 
din combinarea acidului fulminic cu oxid de 
mercur, cu oxid de argint sau cu oxid de aur; 
— de merour [fr.].

'FULMINIG adj. & Acid corp organic, foarte 
exploziv, compus din oxigen şi cianogen [fr.]. 

FULTUi... 1^ Furruj...
FtJM (pj.-muri) sn. ® Masă gazoasă combinată 

cu părticele solide (funingine, cenuşă, etc.) care se 
desface din corpurile care ard; iQ: pină nu taci foo, 

nu lese ww FOC t ® Cantitatea de fum pe care o 
trage cineva dintr’odată din ţigară sau din lulea t 
® pl. f ® Substanţe medicamentoase cu care 
se afumă bolnavii (în popor), punîndu-le pe căr
buni : negustor de salcie, ,«url şl alte otrăvuri (CRO.) f 
® © Casă in care se locueşte, familie: nu e sat mare, 
stă numai din vr'o 40 de —'Uri (ret.) *; ® pl. © Aspira- 
ţiuni deşerte, îngîmfare, vanitate; urile şi strim- 
băturlle feciorilor de bani gata (vlah.) ; 11 Intrase urile in 
cap oă ar fi ceva de dineul (ISP.I ţ[ ® ^ *UL-PAMţNTU- 
LUi = fumAritA [lat. f u m u s].

FUMA (-mez) vb. tr. A aspira şi a scoate fumul 
de tutun prin gură, a bea tutun [lat. f u m a r e].

FUMAR (pl.-are) {ga Gaură, deschizătură fă
cută pe acoperişul caselor ţărăneşti, pe unde iese 
fumul din pod [lat. fumarium].

FUMĂRAIE, FUMARJE, FUMAREATA $/., / FU- 
mAraiu (pl.-aie) sn. Fum mult, cantitate mare 
şi deasă de fum: numai din bunăvoinţă... Încuviinţa el 
tnmărale de tămlle şl smirnă (dam.); aooper4urlle oaselor... 
plutind In fumărala fără fund (Dlvr.).

FUMĂRIGĂ sf. ♦ = FUMABJTA.
FUMĂRIE sw- FUmAraie. 

t FXJMĂRIT sbst. t Dare ce se plătea odinioară 
de fie-care fum, adică casă în care se locuia, în 
care se făcea foc: vlnărltul, oerltnl 9I ^nl erau dăjdll 
Indirecte ce plătlan particularii către Stat (fil.).

FUMĂRIŢĂ sf. A Mică buruiană amară, cu 
flori purpurii sau albe, mult căutată de oi şi de 
vaci; numită şi ,,fumărică”, ,,fumul-pămîntului”, 
„iarbă-de-curcă”, „sefterea”, etc. (Fumaria offi- 
cinalis) [fum].

•FUMARQLE sf. pl. Nori alburii, formaţi 
din vapori de sare, de acid 
clorhidric, de sulf, etc. ce 
ies dintr'un vulcan, după ce 
a încetat erupţiunea de lavă 
(H 2228) [fr.].

FUMAT s6sl. Faptul de 
a fuma.

FUMĂTOR sm. Gel ce 
fumează,' cel ce obici- 
nueşte să fumeze, 
t FUMEDENIE Sf. Sume

denie, grămadă mare: să 
dobindeso ertare multelor mele lumedenll de pftoate (prv.-mb.) 
[fum -t- (sum)edenie].

FUMEGA (-eg) vb. intr. ® A arde (fără fla
cără), scoţliid (mult) fum; a scoate fum: puse pe 
tăciunii ce fumegau In vatră un braţ de vreascuri (negr.) ; 
aruncă jos puşca, a cărei guri tot fumegă (CArj K ® A 
scoate aburi: valea e tn ceaţă, munţii fumegă (vlah.) 
[lat. fumi gare].
OFUMEGĂIQS adj. Trans. (bud.) Din care lese 
fumegai u.

2227) FUL-
FUM

Fig. 2228. Fumarole.
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FUN
FUM- FUMEGAU sbst. Fumăraie: aiomfi stnpn) pu-

nlndu-l... pe un de otrpd o arată imar.) [fumeg a],
FUMEGAtor adj. verb. fobieoa. Care fu

mega. ’ ,
FUMEGOS adj. Care fumegă, din oare iese 

fum, care scoate aburi: Inconiură ceaunul ce Ilecbe
lALECS.).
O FUMţilE = p'iiiBariiei.
•FUMIGAŢiyNE, FUMIOATIE sf. f Afumare, 

aburire cu mirodenii sau cu substanţe medica
mentoase [fr.].

FUMUR adj. U Fumuriu, de coloare cenuşie- 
cafenie: oaleMl; capră »ă [lat. *fumulus< 
f u ml d u s].
. FUMURIU adj. De coloarea fumului, cenuşiu, 
cafeniu: eulul de apă 36 sparge şl se preiace Intr’o spumă fu
murie (VLAH.) [fu mur].

FUMUROS adj. înfumurat, plin de fumuri: 
prejudltll tumuroase şl ridicole (NEOr.) .
OFUNAR sm. © Cel ce face funii. 
•FUNCIAR = FONOIAR.
•FUNCŢIE rw FUNCŢIUNE.
•FUNCŢIONA (-onez) vb. intr. A Îndeplini o 

slu.ibă; a-şi împlini funcţiunea' a lucra [fr.].
•FUNCŢIONAR .sm. Slujbaş, cel ce se află în- 

tr’o funcţiune [fr.].
•FUNCŢIONARAŞ sm. (Hm. (şi dUpre(uiiOT) . 

Funcţionar mic, care ocupă o slujbă neîn
semnată.

•FUNCŢIONARISM sbsl. & Sistem politic care 
creează un mare număr de funcţionari; creştere 
exagerată a numărului funcţionarilor [fr.].

•FUNCŢIUNE, FUNCŢIE sf. (D Slujbă, însărci
nare, exerciţiul unui post, Îndeplinirea unei sar
cini publice II (D Lucrarea regulată a organelor 
unui corp, a mecanismului unei maşini, etc. H 
1) ± în algebră: cantitatea variabilă care depinde, 
după o anumită lege, de alte cantităţi variabile 
t ® a/ Rolul pe care-1 îndeplineşte un sufix, un 
cuvlnt în propoziţiune, etc. [fr.].

FUND (pl.-dari) sn. ® Partea cea mai de jos, 
cea mai de desubt, cea mai adîncă a unei cavităţi, 

a unui vas: <~ul mării; o pră
pastie fără ul unul put, In
/~ul pămlntulul; »ul paharu
lui; ~ul oalei; un Ţigan negru 
r.a uu * de ceaun... Iml Ieşi Înainte 
(GN.); —'Ul sacului; F '■ sac fără

Fig, 2230,
Fund de mămăligă.

Fig. 2229. Fund de bu. 
toiu. S. Stinghie, chingă, 
punte. — A. A. Aripi, 
doage mici, sfîrcuri. —
D. D. Doage din aripi.
— M. Doagă din mi,loc, 

stîlp mijlociu.
om care nu se mai satură; a da de —; a cădea la ; 
F): »ul Inimii; '-'Ul snlletalal ţj @ Pr. anal. La 
obiecte de Îmbrăcăminte: -«ni ____
pălăriei; '~ul căciulii; tur: '-'Ul paa- 
taioniior t ® Fie-care din cele două V 

■feţe plane ale unui butoiu ([w] \
2229) t ® Scîndura pe care se ^ 
răstoarnă mămăliga ([ăj 2230): v-
mămăllga s'o răstorn! ori pe —ori pe 
masă (ŞEz.) ţ| ® Taler de lemn 
(R.-coD.), Ţ[ ® Geeacerămlnepe fun
dul unui vas 11 ® Partea cea 
mai depărtată de intrare; mar
gine, capăt: -'Ul pădurii; —ul gră
dinii; al să te duci tn —ni Iadului
icRG.i H ® Partea dinainte sau 
de (linapoi a carului, oare se 
razimă pe loitre ([D 2231) [lat. 
f u n d u s].

•FUNDA (-dez) 1. vb. ir. A 
întemeia, ’a Înfiinţa, a institui.

2. vb. refl. A se Întemeia; a 
se bizui [fr. f o n d e r].

Fig. 223T. 
Fund (de car).

Fig. 2232. Funda.

funda (pl.-ie) s/.® ® Panglică, făşie de plnză, 
de mătase, etc. legată In formă de nod ([®] 2232) 
H ® Cravată legată In formă 
de fundă 2233) [ngr.].

FUNDAG 1. sm. i ® Numele 
mai multor varietăţi de păsări 
fără coadă, din ordinul palmipe- 
delor; pot sta numai vertical pe 
pămlnt şi înnoată foarte iute, 
cufundîndu-şi corpul aproape in 
Întregime în apă, din care pricină se 
,,cufundări”. (Podiceps cri- 
staius) (iWi 2234): (P. minor,
P.nigricoUis P. rubricolHs) H 
® = BODÎR14.D 1111 2. (pl.-ace) sn 
® y* Partea de desubt a unei 
clăi, podlnă H ® Băn. Un fel 
de cojoc fără mîncci [fund].
•FUNDAMENT ţpl.-te) sn.

® Temelie, zidăria care for
mează baza, sprijinul, unei

Fig. 2233. Funda.

numesc şi

Fig. 223.^. Funduc. . 
clădiri, unui zid.

etc. H ® # Planşa de scînduri pe care se pun 
formele; masa de fier (din maşină sau de lingă ma
şină) în care se Închid formele de tipărit H ® ® 
Temeiu, bază, ceea ce serveşte de sprijin, elementul 
pe care se întemeiază: justiţia este —ui statelor [fr.].

•FUNDAMENTAL adj. ® -Care serveşte de 
temelie la o clădire:' piatra —ă 1| © (f) Principal, de 
căpetenie, esenţial: trasaturile —e 1 se redeşteptau aoum 
In spirit (CAR.) [fr.].
O FUNDJ^EAŢA adj.. /. Olten. (CIAUS.) â Căciula —, 
căciulă cilindri’ca, cu fund (fără vîrf).

FUNDARISI (-isesc) vb. intr. a, A arunca an
cora. [ngr.].
•FUNDAŞ sm. \ La jocul de foot-ball: unul din 

cei doi jucători cari stau In f u n d (şi la spatele 
cărora e „portarul”).

•FUNDATOR, FUNDATOARE adj. şi sm. f. înte
meietor, întemeietoare [fr.]. 

fundatoare s/. Fun d de căruţă. 
FUNDAturA (pî.-turi) sf. ® Ulicioară înfun

dată, care n’are ieşire la celălalt capăt; drum astu
pat 1] ® Pădure deasă [(în) funda].

* FUND AŢiy NE, FUNDAŢIE sf. ® întemeiere; 
înfiinţare, instituire H © Fond constituit pentru 
o operă caritabilă sau culturală, aşezămînt: —e 
universitară Carol I [fr.].
O FUNDEIU (pi.-ele) sn. ® Trans. Maram. (vic.) (brl.) 
y = FUNDAC 2 ® if @ jO O parte a intestinu
lui (R.'COD.).
O FUNDOAIE sf. ® Olten. Băn. aîa Temelia casei 
H @ Trans. înfundătură în munţi (pac.> (oens.) II ® 
Trans. Piatra de desubt a morii, piatra nemiş
cătoare, stătătoare, zăcătoare [fund], 
t FUNDycsm.(|)Vecliemonedădeaur turcească, 

care circula la noi pe la începutul veacului trecut: 
numără cole clnoizeol pungi de bani In mahmudele, dode- 
cail, .«'i şl rublele (fil.) [tc.]. 
o FUNDUREIU sm., fundurje sf. Trans. (vic.) (pşc.) 
y = FUNDAU 2 ®.
OFUNDUŢ (pi.-Ute) sn. dim. FUND. 
t FUNE = FUNIE.
•FIJnebru adj. ® Privitor la înmormln-

tare: elogiu—; ceremonie funebră; pompe fnnebre; car 
— , dric H ® De moarte; jalnic, foarte întristător, 
[fr.].
•FUNERALII sf. pl. Ceremonia unei înrnor- 

mîntări pompoase: 1 s’au făcut — naţionale [fr.].
•FUNERAR adj. Privitor la funeralii, de în- 

mormîntare: cheitneii —e; urnă -'ă, care conţine ce
nuşa unui mort; piatră —ă, care e pusă pe un mor- 
mlnt [fr.].
•FUNEST adj. ® Care aduce o mare nenoro

cire, prevestitor de nenorociri, aducător de moarte: 
an —, războlu — H ® întristător, dureros: amiciţie —ă
[tr.].
•FyNGA (pi.-gi) sf. Frînghie ce trage sus o 

plnză, un felinar, etc. [it. fionco].
FUNIGEI sm. pi. y (i*) Un fel de clroci prove

niţi din scurtarea muşchilor.
t FUNIGEL = furnicel.

FUNIGICA sf. dim. funie.
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•PUNICUL [pi.-le) m. * Codiţa care leagă să- 
mlnţa de pericarp (ja] 2235) [fr.i.

•PUNICULAR adj. şi 
(pî.-are) sn. Se zice de un 
tren oare urcă o pantă re
pede, cu ajutorul unui cablu 
metalic care ■ leagă două _ . ,
vagoane, din care unul se Flg' a335' Fulucul- 
urcă pe cînd celălalt se coboară; tren-;»- eiectrio 

223 ■>).
PUNIE sf.

©Sfoarăgroa- 
să răsucită, de 
cînepă ori de 
teiu, frînghie: 
a lega cu lunii;
0 tron. drept 
ca lunla ’n trai
stă, strîmb, ne
drept; a 1 
se apropia (sau 
a 1 se strlnge) 
lunla de par,
{saude steajăr), 
a i se înfunda, 
a i se apropia 
sllrşitul, a nu 
mai şti cum 
să scape, cum 
să iasă din în
curcătură ; nu 
vorbi de * In 
casa splnzuratu
lui, nu vorbi Fie. : 236. Funicular.
de unele lucruri dinaintea cuiva care s'ar putea 
simţi atins, creztnd că se face aluzie la dînsul H 
@ ~ de pale. Sarcină de paie cit poate duce omul în 
spate (pamf.) f ® t Funie, de lungime variabilă, 
cu care se măsura păniîntul; de moşie, sfoară de 
moşie; a trage cu lunla, a măsura o moşie [lat. 
funem],

PUNIER sm. © V Cel ce fabrică sau vinde 
funii.
O PUNIGĂNA sf. Mold. Trans. = FUNINGINE: olnd 
cade Junl^na de pa hogeag, e semn de vreme rea (grm.) . 
o FUNIGEI1 sm. pi. Mold. Trans. Fire albe şi 
uşoare, ca de păianjen, caro plutesc în aer în 
zilele frumoase de toamnă: toamna, muiti plutind 
prin aer — semn de toamnă lungă (G8m.).

FUNIGEI2 = FURINCEL.
FUNINGINE, O FUNJQINE, O FUNŢNGAnA s/. 

Materia' neagră ce depune fumul pe olanele co
şurilor: negru ca s'au fost uns pe fată cu cărbuni 9I 
cu funingini (se.); clnd arde funinginea d^ la gura cuptoru
lui, are să vremneasoă (GOR.) [lat. f u 11 gl n e m].

PUNINGINOS, O FUNIGINQS adj. Plin do fu
ningine; negru ca funinginea [lat. fulîglno- 
sus].

PUNIŞOARA (pJ.-re) s/. dim. FUNIE.
PUNT sni. Unitate de măsură, de greutate de 

aproximativ */, kgr.: chila are 400 de oca, oca are 8 
lunţl [ION); Ad’ o glajă de palincă şl doi Innţl de carne 
friptă (RET.); un de luminări [rus. < germ. Pfund]. 
t PUR sm. Hoţ : zicem celui ce fură, adică la pe 

aecuus (leg..car.) [lat. f u r, -r e m].
PURA (iur) vb. tr. ® A lua pe ascuns sau ou 

sila bunill altuia; ®i: botul lură şl lură; IW QU 1[ ® A 
răpi: zmeii tură tetele de Împărat! fI ® 0 * o sărutare, 
a săruta pe furiş; ochii, a fermeca, a face să vadă 
altfel realitatea; ~ inima, a se îndrăgostimin
ţile, a-i lua minţile, a-i întoarce capul: a ştiut să 
mă aducă şl să-ml ture mlntUe (VLAh.); * somnul, a face 
Să nu poată dormi; a-i somnul, a adormi pe ne
simţite : puse şl el capul Jos şl-1 tură sonmul (Isp.) 11 ,© 
A-şi însuşi pe nedrept: ~ o idee; — un titlu [lat. 
furare]. ,
•PURAGER adj. ♦ Bun de nutreţ: plante ~e [fr. 

fourrager].
•PURAJ (p(.-age) sn. Nutreţ (în spec. pentru 

caii unei armate) [fr. f o u r r a g e].
•PURAJIERA (pî.-re) Sf. iK Car astfel întocmit 

spre a putea transporta furaj [fr.].

FUR
•PURAJQR sm. n Soldat de cavalerie care um- FUN- 

blă după furaj: el tnttmplnă tn cale o samă de Tucol 
-“l ce duoean nişte turme de dobitoace (BAlc.) [fr.].

PURAT 1. adj. ® p. FUBA 1f ® De provenit 
de pe urma unui furt: se va certa ca un lut 
cela ce va primi lunru de .w In casa Iul (prv..mb.) ; 
nu este nici măcar dăruit, ol este tocmai lucru 
do ~ (odos.) .

2. sbst. Faptul de a fura.
PURATOR 1. adj. verb. fura. Care 

fură.
2. sm. Maram. Hoţ.
FURAtVRA (pf.-tnil) sf. Furat:

tu m'al Îndemnat la Inrăturl (Sb.i.
PURCA (pf.-oi) Sf. ® ^ Unealtă al

cătuită dintr'o prăjină de lemn tare 
terminată prin doi sau trei craci ascu
ţiţi şi încovoiaţi, numiţi „coame”; cu 
ajutorul ei se strînge fînul, se întorc 
sau se cară snopii, etc. (D] 2237) f ®
Pr. anal. Nume dat la diferite lucruri Flg. 2237. 
ce prezintă doi craci ca şi furca; înrca Furcă, 
puţului, Lstllpul, între [crăcii de sus ai căruia oscl-

Fig. 2238. 
Furcă de tors. 
F. Furcă, — D. 
Fus.— I. Fir. — 

C. Caier. Fig. 2239, 2240.
Furci sculptate din Transilvania.

lează cumpăna puţului {m- put): iinga un put
părăsit, ou ghlzâurlle desfăcute şl cu furca strlmbă (lung.) ; 
furca aorînoiobuiui, stîlpul orizontal de care e fixat 
scrînciobul; furca carului, numită şi ,,pisc” sau 
„gmiu”, partea carului, fixată de osie, care 
leagă inima de proţap; p furca pieptului, extremi
tatea inferioară a sternului: tratele fi trase un pumn 
stiaşnlo tn Inroa plaptnlnl (câr.) H ® (fis Fie-care din

Flg. 2241,
Furci din Poiana.Sibiului.

Fig. 2242. Furcă 
veche din Oltenia.

stupii groşi de stejar de care se prind cosoroabele 
şi care susţin acoperişul şl pereţii caselor ţără
neşti H ® Par cu două cracane In partea de sus 
ce se Implîntă tn pămlnt la construirea unul pă- 
tul sau pentru alte scopuri H ® fSi O crestătură ce 
se face Ia urechile oilor, numită şi ,.furculiţă’”
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pMf^.K ® pl. SpInzurătoare: Intr’acel ioc ce an lorat dobl- 
■71 ID acolo sâ-I sptnziiie In {urci (prv.-mb.) U ® ^ Fniolle
rUK oandine w CAUDJN H ® B&ţ, la capătul căruia se 

leagă caierul (de cînepă, de in, de lină) spre a

Fig. 2043. 
Furci din 

Ţara-Haţeg:ului.

Fig-, 2244. 
Furcă veche 

din Muntenia.
Ii tors (I®] 2238-2244); a da do »■, a da de făcut, 
de împlinit lucruri grele, istovitoare; a (mai) avea 
da a avea încă unele lucruri grele de făcut, 
unele greutăţi de învins; a bate a bate sdra- 
văn; a ţinea a ţinea morţiş ţ[ ® Şezătoare, 
unde se toarce cu furca: clntau cu toatele cind erau 
la MSP.); f: vorbe de vorbe de clacă [lat) 
furca].
O FURGARIE sf. Mold. Şezătoare, clacă de tors: 
serile liniştite de toamnă II veniră Înainte, on clăolle, ou 
Inroărllle lor (s.-ald.) [fu r c ă].

FUR CEA Sf. Furca carului.
OFURGER. ✓ FUK05L sn. Olten. Băn. Trans. / 
Furcă iungă de fier, cu două coarne.
•FURGHETA (pt.-to) s/. Bucată de fier în 

formă de furcă In care se sprijineşte lopata unei 
luntri, cînd se visieşte; numită şi ,,strapazan” 
[it. forchetta].
O FURGHIŢA (pî.-te) sf.Băn. X Furculiţă: ol avea 
la'slne, o teacă, un cuţit şl o (cAt.>.
OFURGITURA (pî.-tnrl) sf. ® Trans. (pAc.) / 
Căpiţă mică’de lîn, pc care o poate transporta 
un om luînd de vre-o trei ori cu furca H ® 
Olten. (coNv.) ^ Locul de împreunare a două văi 
sau vălcele.

FURGOIU (pZ.-oale) sn. ffi augm. FţmoA ţ[ ® 
/ Furcă mare ce se întrebuinţează mai ales la 
căratul finului şi al snopilor.

FURGULIŢA (pi.-te) sf. ® K Unealtă de masă, 
de forma unei furci mici, cu trei sau 
patru dinţi, cu care se duc bucăţile de MM/( 
carne sau legumele la gură ([H 2246);
F: cu barba In—, ale cărei părţi laterale 
sînt ascuţite şi mai lungi decît mijlocul 
K © ţSt Crestătura unghiulară ce se face, 
ca semn de recunoaştere, la urechile 
vitelor şi în spec. la ale oilor 1) ®
Lişiţele carului [furcă].
OFURGUŢA (pi.-te) sf. Trans. ® dim.
FVBcAt® Fur
culiţă; vătavul 
11 olnstl oa o lin* 
gaift, o <*' şl un 
ou(lt de argint
(RET.) t ® *lti
Partea de la 
piciorul calu
lui de la sco
bitura tălpii.

Fig. 2246. 
Furculiţă 
de lemn 
sculptată

Fig. 2245. Furgon. (Răşinari).
alcătuită (ilntr'o materie cornoasă, mai moale 
şi mai elastică; numită şi ,,rlndunică”.

FURDA sf. ® Rămăşiţe de proastă calitate 
de la lucratul linei sau pieilor t ® Rămăşiţe 
de lepădat, mardale ' [tc. hurdă; comp. srb. 
furda].

Fig. 2247. Furiile.

FURGAsI (-ăseac) vb. tr. F A fura, a şter
peli [tura -i-’g ă s e s c].

•FURGON (pî.-oane) sn. Trăsui'ă mare, aco
perită, pentru transportul bagajelor şi muniţiu- 
nilor unei armate ([® 2245) [fr.].

•FURIBUND adj: Apucat de furii, aprins 
de mînie, turbat [fr.].

•Furie sf. ® Mlnie grozavă, nestăpînită, tur
bare' t ® Violenţă 
grozavă; patimă ne- f r 
stăpînită H ® pl. '
Numele a trei divini
tăţi feminine din In
fernul păgîn, a căror 
menire era să chi- 
nuească pe cei vino
vaţi (H 2247) H ® F 
Femeie rea şi iute la 
mînie [fr.].

•FURIEIR sm. a 
Subofiţer însărcinat 
cu hîrtiile cancelariei companiei [fr.].

FURINGEL, PtJKNloţiL sn. f Buboiu, furun
cul, bubă, de mărimea unui bob de porumb, oare 
se formează pe piele şi coace: această boală de piele, 
numită lurnlcel, se vindecă dacă se spală ou apă llartă (mar.) 
[lat. •! u r u n c 6 11 u s].
•FURIOS adj. ® Cuprins de furie, înfuriat, 

miniat grozav, turbat de mînie, foc şi pară de 
mînie t ® Foarte violent; vint — [fr.].

FURIŞ adv., mai adesea: pe —, Trans. de-a tn- 
rişa, de-a lurişui, pe subt ascuns, căutînd să nu fie 
văzut: de să va găsi vie-un păstoilu de ol să (le mnlglnd 
oile stăplnn-săn — (prv.-mb.) ; se ascunse Încet şl pe — In 
fundul unei buţl goale (ODOB.); rlnl... aluneoă de-a Inilşa 
peste prundlşul Uns (slv.i ; Ţiganul se uita pe de-a furişul 
la el (MERA) [fu r].

FURIŞA (-işez) vb. refl. A intra,’ a se apropia, 
a ieşi, a se depărta pe furiş, a se strecura pe ne
simţite, fără.a fi văzut sau auzit; se furişă şl de astă 
dată de Intră In cămara fetelor (isp.).

FURIŞQR sm. % Un fel de viespe mică, ne
gricioasă, ’care-şi face cuibul pe 
drumuri şi pe cărări (Pompilus 
viaticus) ([H] 2248) [f u r].

FURLANDISI (-Isesc) vb. refl.
F A se fuduli, a se făli, a se umfla 
in pene: mai prinseră puţin la limbă 
şl Începură a se — şl el (I6p.> .

FURLUA vb. tr. F A fura, a 
şterpeli: mal fle-care tovarăş al meu 
furluase clte ceva |Crg.) [fura r i u a].

•FTţlRMA (pl.-me) sf. (ţţ) ® Formă ţf @ Forma
litate, act: scoate furme de la primărie (ciauş.).

•FURNAX (pî.-aie) sn. W3* Cuptor înalt (de tur
nătorie, etc.) [fr. lourneau].

FURNIGA (-Ic) 1. vb. intr. A umbla de colo pînă 
colo în mare număr, a se mişca în toate păr-

Fig. 2248. 
Furişor.

Fig. 9249. Furnică.
I. Furnică lucrătoare, lată. —2. Bărbătuş.—3.T)Fe* 
raeiuşcă. — 4. Larvă, puiu. — 5, Nimfă, sac, săcu- 
şor. — 6. Gogoaşă, perină. —7. Ouă. — 0. Antenă, 
mustaţă. — 9. Picior. — IO. Aripă de bărbătuş.- 

II. Aripă de femeiuşcă.
ţile ca furnicile, a mişuna: pe mai, la soheifl, tiirDio& 
mulţimea ca la bljclu (vlah.) ; prlotre slugile ce lornicau
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Fig. aaso. 
Furnică-mare.

de colo ptnă colo msp.) ; ®: un freamăt furnică de colo 
plnă colo prin mulţime (CAr.) .

2. vb. tT. unipers. A simţi ciupituri, mîncărimi, 
înţepături pe piele, ca şi cînd ar -umbla pe ca fur
nici: nn tloi rece... mi fuinlcă piuă ’n creştet 1CAR.J [lat. 
formicarel.

furnica (pl.-ci) s(. # ® Familie de insecte din 
ordinul himenopterelor, cu un număr foarte mare 
de speţe (peste 1200), remarcabile prin instinctul 
lor desvoltat; ţrăesc în societăţi numeroase şi 
slnt foarte harnice, lucrînd neîncetat pentru strln- 
gerea previziunilor de iarnă (Formica) ([s] 2249); 
din numeroasele specii de fur
nici, poporul distinge mai ales 
următoarele: FTONţcA-nb4GRA 
(sau ~-mjcA, — -de-oasA, ,»-de- 
eîMP, - DE - fînat) (Formica 
nigra); FUBNţo a -galbena ,- a cărei 
muşcătură e foarte dureroasă 
(Formica flava); fuunjca-roşie 
(sau ~-de-orAdinA), de mărimea celei negre, care 
trăeşte mai ales pe Ungă locurile băltoase, dar şi 
prin fînaţe sau grădini; muşcătura ei e extrem 
de dureropsă (Formica laeumodis, F. rubida)-, 
FDBNICA-DE-COPACI (saU FURNICAR - ROŞU), fumică
mare, de coloare roşie ca singele, ce trăeşte prin 
păduri (Formica sanguinea); fdhnjca-mare (sau 
— -de-fAdure, — -sAlbaticA, furnicar), cu mult 
mai mare decît furnicile de rînd, trăeşte prin 
pădurile de brazi unde-şi face muşuroaie din 
cetină, bucăţele de frunză, paie, beţişoare şi 
chiar pietricele (Formica rufa) ([1| 2250); hamio 
«a o—; a t&b&rl ca turnloile (la atelar), a se îngră
mădi la un lucru, a da năvală; a-l umbla cuiva fur
nici (prin ml Ini, prin picioare), a nu avea nici un astim- 
păr; ouă de furnici, larvele mici albe care ies din 
ouăle furnicilor t ® —-RQSie, 
speţă de furnică de coloare 
roşcată, care trăeşte prin 
pădurile de, brazi (Formica 
rufa) H ® furnicA-leu, gen 
de insecte ne-vroptere din 
ţările calde (H] 2251) [lat. 
formica).

FURNICAR1 (pJ.-aro) sn.
® "4|i Guibi muşoroiu de 
furnici, locul unde se strîng 
şi locuesc furnicile (Hi 2253) •
îngropaţi Intr'un (ALECS.) ţf
® © Mare mulţime de 
oameni care umblă de colo 
plnă colo ca furnicile: e
un » dc lume de toată mina 
iBR.-vN.); deasupra acestui 
de muncitori (VLAH.) [lat. f O r- 
micarium).

FURNICAR2 sm. ® 4ţ 
= furnica-mare; ~-R0- 
ŞIE’ = furnica - de - COPACI 
t ® i = PRKJOARE K @
i = scortar H ®
Mamifer, cu botul lung şi

Fig. 2251. b'urnică'leu. 
prindeţi un liliac... şl-1

jFig. 2252. Furnicar. Fig. 2253. Furnicar.
aşpuţit, care se hrăneşte cu furnici (Myrmecophaga 
jubata) (i®] 2252) [furnic ă).
OiFURNICĂRIE Sf. iMAR.) = FURNICAB1 ®.

furnicătură (pl.-turi) sf. Sensaţiune de 
ciupituri, de mlricărimi sau de înţepături pe piele, 
ca şi cîrid ar umbla pe ea furnici [furnica]. 

FURNICEL FURINCEL.
FURNIGUŢĂ (pl.-ţe) sf. # dim. FURNICA. 

•FURNIR ■ sbst. Placă subţire dc lemn (de 
nuc, dfe .'măhon, etc.) care se aplică pe un lemn 
de calitate inferioară, la fabricarea mobilelor 
[germ.]. . .

l *FURNISA (-Isez) vb. tr. ® A aproviziona de

furie, turbare

Fig. 2254. Furtun.

obiceiu, a procura prin vlnzare: — pline f ® A 
procura, a da:-~ bani [fr. fournir).

•FURNISQR sm. V Cel ce furnisează, negustor 
care face furnituri [fr.].

•FURN'ITURA (pl.-turi) sf. ® V Faptul de a 
furnisa, de a' aproviziona; marfa pe care o furni
zează negustorii 11 ® ® Căptuşeala, garniturile, 
nasturii, etc. ce întrebuinţează croitorii sau ta
piţerii în afară de stofă [fr.].

•FUROARE sf. Mînie grozavă,
[fr.].
•FURT (pi.-tnri) sf. ® Faptul de a fura, hoţie, 

furtişag 11 ® Lucrul furat [lat.].
OFURTEAţA sf. Trans. f fpj Numele unei boale 
nedefinite bine (mătrice, reumatism) (pac.) oro.) (psco.

FURTIŞAG, t FURTUŞAG (pi.-agnri) sn. Furt, 
hoţie: nu s'aud pe-alcl gtlcsve oil bătăi ori furtişaguri 
(VLAH.); Dumnezeu n'ajntă celui careumblă cu furtnşag (Crg.i. 

FURTUIALĂ iw FUITUIALA. 
furtun’ (pi.-unuri) sn. Maţ de ptnză sau de 

cauciuc, cii care se stro
pesc grădinile, etc. (H 
2254).

furtuna (pi.-nl)
Sf. ® © Vînt puter
nic însoţit adesea de 
ploaie, de fulgere, tu-*' 
nete şi trăsnete: cine 
seamănă vlnt culege .
(ZNN.); după *, vine şl 
vremea bună (Znn.) 1) ® J A 
® Sbuciumare, tiirbu-fe” 
rare sufletească; de- 
sordine, turburarc ma
re In viaţa unui Stat: o cestlnne mare menită să aducă 
o adevărată politică (i.-oH.) 1) ® © Năvală impe
tuoasă: Bob apriga * a cetelor române (ALECS.) [gr.-biz. 
tfooprobva < lat. fortuna ,,soartă”].

FURTUNATIC, FURTDNATEo 1. adj. ® Vije
lios, plin de 'furtuni, de sbuciumări: primejdiile 
tn care furtimatlcele Iul tinereţe II arimcau cu nesocotinţă 
(GN.) t ® Mold. Bucov. Capricios, cu toane: tnrtonatic 
se zice oind 'e cineva prea apucat sau ou toane (Vor.) .

2. adv. Ga o furtună, ca o vijelie: s’aruncâ ~ spre 
rob at)mcl Sultanul (coşa.).

FURTUNOS adj. ® © Blntuit, turburat de 
furtună; 'care aduce furtună f ® © Violent, 
agitat, Sbuciumat: o noapte furtunoasă; trecuse vre-o 
trei luni de la furtunoasa mea convorbire cu Urbutiard
(l.-GH.). ^
t FURTUŞAG sw furtişag.
•FURUNCUL sm. / Bubă, buboiu, mic ab

ces care se formează pe piele, coace şi produce 
febră [fr.].

FJJZ1 .(pi.-se)’ sn. ® 38 Unealtă de lemn pe care 
se deapănă şi se răsuceşte firul (de lină, 
de in, de cînepă) tors dintr’o furcă:
(y’ 2256): torcea olte un ciur plin de —'0 (CRG.) ;
©: gindul Începu să depene pe *-ul conştiinţei 
bolnave (Car.) 1) ® Pr. anal 
părţi ale uneltelor de 
ţesut, depănat, etc., 
care se aseamănă cu 
forma fusului: ~ul su
veicii, — vlrtelniţel, —ul 
sucalei 11 ® -A- —ui de 
lemn,' osia de lemn,
(numită şi,,grindeiu”) 
a morii de apă care 
pune roata în mişcare; 
osia care pune în miş
care jugul joagărului;
—ui de fler, osia care pune în mişcare pietrele 
morii 1) ® La car:—ui osiei, partea osiei ce trece 
prin gaura butucului roţii II ® Picionil vertical 
al roţii dc rare se serveşte olarul pentru facerea 
oalelor U ® A Aparat de glmnaşfică alcătuit 
dintr’o bară orizontală înfiptă în doi stîlpi ([a]2255) 
1f © >ă^ Ţipar, fusar [lat. fusum].
•FUS2 sm. Măsură de suprafaţă pentru pieile 

de încălţăminte [germ. Fuss].
FUSAR sm. Peşte ce trăeşte în cele mal

FUR-
FUS

Diverse

Fig."2255. Fus.
Fig. 2256. 

Fuse.
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FUS- mari adlncimi ale rlurllor; are forma unui mor-
FUZ moloc de broască; capul mare, iar corpul subţiat 

treptat în formă de fu s; e de coloare nepi- 
cloasă şl are solzi mici, dar noduroşi, aspri şl 
răpănoşi ca pila; 
numit şi „fus",
„sular” sau „rîp”
(Aspro strebcr) ((Bj 
2257).

FUSCEL, FUŞ- 
TBL {pl.-al) sm. ® Fig. 2257. Fusar.
t Bttă: BomnI... an

apnoat nu Inftel gl lovegte pte Irata-s&n Bem prin mljlocnl 
trnpnini (m.-cos:.) • 1f ® Fie-care din beţele, nu
mite şi „vergele” sau ,,joarde”, care se vîră, 
la războiul de ţesut, printre firele natrei, pe 
unde trece suveica, ca să nu se încurce: pnnind îns- 
cel pIntre roet, oa să nn se InoAlceascft natra (Cro.) ţj ® Băţ
lung de un metru şi mai bine, crestat la amîndouă 
capetele de care se leagă iţele la războiu t ® !^iţă, 
fie-care din beţele orizontale al unei 
scări: Şl oAloInd incetlnel De pe Xnscel pe 
Insoel, Fnl In pod snb ooperlgl (Ret.) ^ ® Tr'-'
Fie-care din beţele verticale ale loitrei 
de la car, spiţă, spetează t ® fusobii 
pl. -ir (Vj Numele unei constelaţii (mar.)
[lat. f u s 11 că 1 Iu s].

FVSTĂ (pi.-te) sf. ® (p Partea îm
brăcămintei femeilor care se poartă de 
la talie în jos, foi: Insta el de atlaz albas
tru deschis (NEGR.i ţ| ® Aceeaşi îmbrăcă
minte, de pînză, de mătase, etc., pur
tată la oraş dedesubtul foilor (@2258)
1 ® ® iron. Femeie: prin protecţie 
de Inste (emjn.) [ngr. cpouata; comp. şi 
t a].

fustanelă (pl.-la) sf. ® Haină bărbătească, 
purtată de Greci şi de Albanezi, de forma unei 
fuste scurte pînă la genunchi, cu multe încreţituri

Fig. 2258.
F. Fustă.

f u s -

Fig. 2259. 
F.Fustanelă.

(@ 2259): purta mindru 01^ o urată şl creaţă <i.-oh.)
fngr.]. y
O FUŞALĂU tm- FOŞĂLăU.
OFtlŞTĂ (pl.-ta) sf. Motd. Bucov.
= FTJSTA .
t FUŞTAŞ, FUSTAş sm. a Lăncier, 

oştean înarmat cu f u ş t e, făcînd 
parte din garda domnească: un 
fnstaş de-al curţii domneşti (I.-gh.). 
t FtJŞTE (pi.-ti) sm. şi (pi.-turi) 
sn. ® t Bîtă, toiag t ® t Suliţă, ^ 
lance t ® A Frunzele de ceapă îm
preunate într’o tulpină vîftoasă, în 
vîrful căreia se fac seminţele [lat. 
fuste m].
OFUŞTErU (pi.-ele) sn. = FUSCţîL; 
a sărit motannl peste războln şl au căzut 
trei luştele (Slv.i.

FUŞTEL iw FUSOBL.
•FUTURISM sbst. 9 f> Gen de poezie, 

pictură şi sculptură modernistă, de origine ita
liană, prin care se rupe cu desăvirşire cu lite
ratura şi arta tradiţionalistă, cu logica, armo
nia şi forma normală, exaltîndu-se sensualismul 
expresiv; în pictură şi sculptură, figurile repre
zentate şînt astfel schimonosite, încît abia se 
poate înţelege ce vor să înfăţişeze [fr.]. .(
•FUTURIST sm. 9 & O Poet, pictor, 

sculptor adept al futurismului f ® Partizan Aal 
futurismului [fr.].
•FUZIBIL adj. 13 Care poate fi topit [fr.]. 
•FUZIBILITATE Sf. 13 însuşirea de a putea fi 

topit [fr.].
•FUZIONA (-nez) vb. intr. şi refl. A face o fuzi

une, a (se) amesteca laolaltă, a se contopi [fr.].
•FUZIUNE sf. ® & Trecerea unui corp solid 

la starea’ lichidă sub influenţa căldurii sau sub 
acţiunea unui disolvant; topire J1 © ® Amestec, 
împreunare, contopire [fr.].

DIN OCTOIHIIL TIPAltîT ÎN I7CO.

522



Soc. XVr
Sce. XVI

î
Sec. XVII

T
GOSPODĂRIE

G sm. A şaptea literă a alfabetului, a cincea 
din seria consonantelor; purta în alfabetul ci- 
rilic numirea de „glagol" (!').
O GĂbAnAŞ (pi.-aşe) sn. Trans. (dens.i Şură pentru 
bucate [ung. gabonas].

■GABARDINĂ (pl.-ne) sf. B Stofă de lină În
trebuinţată mai ales la hainele de damă [fr.]. 
‘GABARIT (pl.-lto)sn. ^ Un 

fel de arc de lemn sau de fier de 
dedesubtul căruia se trec vagoa
nele încărcate, spre a se vedea 
dacă dimensiunile lor nu întrec 
regula admisă (HI 2260) [fr.l.
OGABÂŞÎ wm- QABUI.
‘GABEILa (pî.-is) sf. Impozit 

asupra cărnii, asupra sării [fr.].
'GABIE sf. Sr ® Platformă 

înconjurată de o balustradă în 
vîrfulfie-căruia din catartele prin- Fi[, a2âo G.hari, 
cipale (H2261, 2262) f ® Nu- s' 
mele a diferite pînze legate de ca- 
tarte [it.].
‘GABIEÎR sm. 3, Marinar însărci

nat cu diferite manevre grele în vîr- 
ful catartelor [it.].
‘GABIQN (pI.-oBne) 

sn. X Coş de nuiele, ci
lindric şi fără fund 
care, umplut cu pămînt, 
apără parapetele tran- 
şeelor şi bateriilor 
2263) [fr.l.
OGABJA sf. F Mold.
Bucov. ® Mînă, labă: a 
pune gabja pe cineva, a-1 Fig. aaâi.
Inhăţa, a pune laba, pe Gabie, 
el (RjRT.) (PAMF.) K ® Palmă: mi-a 
dat o ^ buna (rv.-cro.) [g ă b i i]. 
o GABJI m- QĂBOţ.
‘GABRIOLETA sf. = OA-

BRIOLţTA: Inbftmat Ia o uşoară 
IBR,VN.)

GAJBROVEANsm. @ V* Cuţi- 
tar, meşter de cuţite ordinare, zise 
de Ga br o va (oraş în Bulgaria).
OGABUI (-neac), GAB(A)ŞJ (-eese), GABJI (-iese), 
vh. tr. Mold. Bucov. A prinde pe cineva la strîm-

Fig. 2262.
Gabie.

Fig. 2263. 
Gabioane.

toare, de unde nu mai poate scăpa; a înhăţa, a 
pune laba pe cineva: găbueao pnpAza pe onâ (cne.); 
tata de împăiat găbăpi bondariol (FLOR.); cit pe oe era s'o 
găbjască la nişte găini (VOR.); Ainngind la vlznnle. se virl 
cn saca ’n ea. Pe nrsoalcă s'o găbieasoă (sper.).
OGAD (pi.-de) sf. Mold. (şez.) = QADINA [bg.]. 
OGADE sf. pl. F Gaide, gaibe, gaibarace: on
.vie In sns (PAmf.) (furt.).

GABmA (pl.-ni, -ne) sf. ® Piară sălbatică, 
dihanie, jivină: vor ti dat nisoa» gadtne de vor li atrloat 
si alte vite (prv.-mb.) ; onrătl mal multe ţări de toate gadl- 
nlle si jivinele sălbatece osp.) ţ| ® Olten. Spec. tC: 
Lup TI ® Băn. Spec. pl. (|l Insecte, lăcuste, viermi, 
omizi, etc. care devastează cîmpul [bg.]. 

gAdineţi sm. pl. Trans. ~ FI14PI [g a d i n ă], 
GAE = OAIE.
GĂl GAi interj. Imită găgăitul glştelor.

O GAGA sţ. Olten. Ţaţă (clnd ţăranca se adre
sează surorii ei mai în vîrstă) [din graiul copiilor].

GAGAI, OlOlI (-ăe, -ăesc, -gle, giesc) vb. intf. ® 
A striga ga! gal ca giştele: olnoi gtste dUa- 
tlce... pilnseiă a umbla pe apă găgălnd (sad.) ţ[ ® F
Despre gălăgia pe care o fac femeile vorbind:
clnd vorbesc multe temei Ia nu loc, se spune In rls că 
giglesc giştele (vor.).

GAgAtjţ sm. Numele unei populaţiunl cre
ştine, în Dobrogea, care vorbeşte turceşte.

gAgAUŢA adj. şi sm. /. (nu şi o aplicat 
însă- numai la bărbaţi). Prost, neghiob, nerod, 
gogoman :tndece eşti * si taci r (Car.) ;otatăasa de vioaie— 
să iubească pe un (Car.) ; porunci slugilor sale să-l
huidnească. ca p’o (isp.); ca totl găgăuţii... mă In-
vliteam cn gura căscată (I.-gh.) [com. ung. găg6 ]. 
OGAGI (-ăgesc) vb. refl. A se plictisi, a i se urî, 
a i se scîrbi (r.-cod.) (rv.-crg.).

GAGICA sf. ® Ibovnică, amantă [ţig.]. 
OGAGiOS adj. Supărăcios, ursuz [găgi].
‘GAGIST sm. ® O Actor angajat cu leafă ţ 

® X M'uzicant angajat cu leafă în fanfara unui 
regiment: nu om care congediază gaglstil, nu om căruia 
nu-l trebne muzică (BR--VN.) ® ti Creditor care
are un gaj de la debitorul său.
‘GAIAC sbst. ♦ Arbore din America centrală, 

al cărui lemn foarte tare e mult întrebuinţat In 
industrie şl din rare se scoate răşina de — [fr.]. 
OGAtbArA (gaibăr) vb. tr. A se urca, a se căţăra, 
a se aburca (rv..crg.) [gaibă].
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Fig. 2264. 
larba-găii.

Fig. 2265. 
Gaie.

0^|_ GAIBARACE, Q41BE sj. pl. F Craci, pi- 
A I Cioare: o date ou golbaracele In ana (ISP.I; oSzu ou gaibele In 

OAI ana (isp.); a întors pe Nlt& cu gaibele In aua (i.-oh.) [comp. 
qaidA].

GAICA1 (pl. gdici, gaice] s/. 0 ® ii Fâşie, 
banta de postav cu butoniere la amîndoua cape
tele, care se încheie pe nasturi la spatele man
talei milităreşti t ® Olten. Copcă f ® Olten. Un 
lei de şiret negru care se coase pe şube U ® pl.

■ Sforile cu cari ciobanii îşi leagă piciorul puţin 
mai jos de genunchi (rv.-crg.) [comp. rus. g a j k a]. 
O GAICA2 sJ. Olten. Ţaţă, lele.
O GAICUţA (pl.-te) sf. dim. QăloA1.

GAIDA (pî.-do) sf. ® J Cimpoiu t ® pl. 
F Craci, picioare răscăcărate şi ridicate în 
sus (după asemănarea ce prezintă cu cele două 
ţevi ale cimpoiului, cînd burduful e umflat) : ce 
tl-al Intlne galdele aga p (rv.-cro.); ou gaidele ’n eus [bg.
srb.].

G.^IE sf. ® i Pasăre răpitoare, din familia 
şoimilor, de coloare ruginie; se hrăneşte cu mici 
mamifere, cu păsări tinere, cu reptile, broaşte şi 
insecte; poporul crede că ea nu bea apă decîfde pe 
stînci sau din cea adunată de ploaie, fiind pe
depsită de Dumnezeu pe care n'a vrut să-l ajute 
să aleagă uscatul de apă; de aci: se usucă de sete ca 
gala (pamf) (Milvus regalis) ([S] 2265) H @ ® A 
se ţinea după 
cineva, a se ţi
nea scaiu de 
cineva, a nu-1 
slăbi o clipă;
a-l lua gala, a-1 
minoa gala, a O
păţi, a da de 
dracul: te la 
gala, oind tl-olu 
trlntl una *n piept 
ou sapa iJiP.i t 
® De-a mama- 
gala, de-a baba- 
gala, de-a pula-gala, un joc de copii ţ[ ® ^ lAnBA- 
oAn, plantă ierboasă, cu frunzele dinţate, acoperite 
cu peri aspri, în formă de cîrlig, cu flori gal
bene, dispuse în capitule mărişoare; numită şi „a- 

măruţă” (Picris hieracioides) ((Hj 2264).
O GAIGANA, cAiganA sf. Băn. Trans. X Jumări 
(de ouă) '[tc. k a i g a n a].

GAImAce^A (pî.-ceii) sf. Buimăceală [comp. 
în g ă im a]. ’

GAENTA (-nez) 1. vb. inlr. A lîncezi (ca o g ă- 
i n ă bolnavă): mă-sa nu se Indreptează, ci găinează (isP.).

2. vb. refl. A se găinăţa, a-şi lepăda găinaţul.
GAprA (pl.-Di) sf. ® i Pasăre domestică, 

din ordinul^ ■ galinaceelor, femeiuşcă, 
cocoşului (i@| 2266) : găina care cloceşte^ 
niciodată nu e rasă (pann) II @ ţp' 1 găina 
bătrină face zeamă bună, cei bătrini au 
uneori calităţi, datorite experienţei 
lor, pe care nu le au tinerii; găina bea 
apă şl se uită la Dumnzeu, trebue să 
fim recunoscători, să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru binele ce ne face; găina care cintă 
seara, dimineaţa n’are ou, cine face gură multă, face 
treabă puţină; găina vecinului e mal grasă, lucrul altuia 
ni se pare totdeauna mai bun, mai de preţ; găina, 
olnd se vede In grămadă, ricle cu picioarele, despre cei 
ce se văd în belşug şi fac risipă; deoit un an~, 
mal bine o zi oocoş, mai bine puţină vreme în belşug, 
decît totdeauna în nevoie; a-i ointa găina in 
easă, a fi sub ascultarea femeii, a se lăsa să-i po
runcească femeia; a trăi ca găina la moară, a trăi în 
belşug; a ajuns oul mal cuminte declt găina, Cînd cei 
tineri vor să dea staturi celor bătrini; a sta ca o »• 
plouată, a sta lipsit de curaj, ruşinat, ca o curcă 
plouată; a mlnca numai picioare de a fi mincinos, 
flecar: bărbierii erau... flecari, vorbăreţi şl uşori de 
gură, paro’ar II mincat numai la picioare de găină (Isp.i ; 
a se ouica odată on găinile, foarte de vreme, cum înse
rează; a avea orbul găinilor, a nu vedea bine (în 
speciaJ seara): dau chiori unui peste altul, de parcă 
aveau orbul găinilor (Cro.) f ® ir OAiNA, (.numele po-

Fig. 2266. 
Găină.

Fig. 2267.
Găinar

pular al constelaţiei Pleiadelor, găinuşa, cloşca cu 
pui 1 ® i OAţNA-LUI-DUMNEZEU = BUBURţTZA | 
® > -r-DE-APA = LIŞITA f ® i ~-SAlbATICA = 
QQTCA® H © / (Pi Cur de —, un fel de pecingine li 
® A pAaAsjtA-gAjnii, curu-gAjnu = pApAdje ţf 
® ® Pălărie [lat. g a 11 î n a].

GĂINAR sm.® V Vlnzător de g ă i n i ([®j2267) 
K ® Hoţ de lucruri mărunte (propr. 
hoţ de găini), borfaş K ® i = e-
RETE ®. .

GAINAREASA [pl. -eso), OAl- 
nAbitA (pi.-ţo) 'sf. Păzitoare, îngri
jitoare de găini şi de celelalte 
păsări de curte: o rugă ca a’â primească 
să fie găluăreasa Curţii (isp.i .

gAinArIE sf. Burticică unde 
se ţin, locul unde se culcă găi
nile; coteţ de găini.

GAinAriţA •»- gAdîAeeasA.
GAINAŢ Ipl. -ate)' sn. Excre

mente de’ găini sau de alte pă
sări : numai ou un de cioară, marea 

■ nn se spurcă (pann) [lat. (stercusj g aţ
ii n a c e u m].

GAinAţA (-tez) vb.refl. A-şi lepăda găinaţul.
GAINI (-neso) vb. inlr. A lîncezi: de olteva zile 

gălnla aşa llngezlnd (isp.) [srb. ganiti; comp. şi 
OAINA].

gAiNIŢA sf. ^ = bAluscA [găină].
GAINUŞA (pZ.-şe, -şi) Sf. ® i dim. gAjnA H ® 

■ii- gAinuşa, numirea populară a constelaţiei Ple
iadelor, găina, cioşca cu pui: cind sfinţeşte găinuşa şl 
răsare luceafărul de dimineaţă, atunci îndată se face ziuă
(MAR.) K ® i Pasăre sălbatecă cu _ 
pene ruginii, împestriţate cu 
alb şi negru, oare trăeşte prin 
pădurile de brazi şi e căutată 
ca vînat pentru carnea-i toarte 
gustoasă; numiţă şi,,găinuşcă”,
, ,găinuşă -de-aluhe”, , ,alunar”,
,,găinuşă-de-munte”, ,,găinuşă- 
roşie”, ,,găinuţă-roşie”, ,,gotcă 
(roşie)”, ,,ieruncă”, ,,brădişoa-l 
ră“, etc. (Tetrao bmasia) (isj 
2268) t ® i= AUSEI<, ® 1 ® i 
» -DE-BAliTA = CQBLA : sburau sce- 
rlate clrdurl de... gălnnşi-de-baltă 
= CArAbUŞ : găinuşele bizllau 
aburind greoaie (dlvr.) ţ[ ® 4
= BAlUScA T[ ® ^ = FLOA- 
REA-PA9TILOB t f pl. Plan
tă veninoasă cu rădăcina 
groasă, tîrltoare, cu tulpina 
lungă şi subţire, cu flori mici, 
albe, în vîrful tulpinii: nu
mită şi ,,floarea-ciutei‘‘ sau 
„turiţă-ali)ă” (Isopyrum Iha- 
lictreides) (|®j 2269) n ® # = 
pAstitA ®.

GÂINUŞCA s/. ® i = QAl- 
NţrŞA ® II ® ir = oAmuşA.

GAINUŢA [pl. -te) sf. ®
3c diin. gAinA : bate şl tu cucoşul 
tău, să sa ouă ca gălnuta mea (vor.) "I © 3ţ = CORLA ţ[ 
® pl. f = buruiana-DE-CJNCI-DEOETE [g ă i n.ă]. 
O GAIOARA Maram., oAişoabA Oaş. (pl.-re) sf. 3c 
dim. OAIE.

GAlTAN(pî.-ane) sn.0 Pire de lînă, de bumbac, 
de mătase, sau de metal (argint, aur), împletite 
sau răsucite ca nişte şireturi, întrebuinţate ca 
ornament la haine: oătane... îmbrăcate ou mlntene... 
împodobite ou f>-o tricolore (f)l.) ; 0: a merge —, a merge 
Strună, drept, fără nici o sminteală [tc.].

GAITANAR sin. ffi ^ Cel ce fabrică sau viiide 
găitane.'

GAITANAT adj. Împodobit cu g ă i t a ife, 
galonat.

GAITAni (-ănesc) 1. vb. iT. A împleti găi
tane.

2. vb. refl. ® A se împleti (ca firele unui găitan).
GAIŢĂ1 (pi.-te) sf. ®,3b Pasăre cu pene pes

triţe şi cu^un moţ frumos pe cap; prinsă de mică,

Fig. 2268. 
Găinuşă.

)MF.) ® .4^

Fig. 2269. Găinuşi.
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se domesticeşte uşor şi învaţă chiar unele cîp- 
tece şi chiar vorhe, pe care le repetă într’una, 
fiind foarte flecară; numită, după regiuni, şi 
,,zaiţă’\ „soiţă“, „mătieş”, etc. (Garrulus glanda- 
rius) ([Ş] 2270): avea un mierlolu care. lluleia căzăceaaca 
şl o care vorbea roşeşte ccar.) ; Gaiţa ce Imltează oil-ce 
sunete bizare (alecs.) ; de aci F, femeie căreia-i 
toacă gura într'una; gaiţa cea de cu
coana Oallopl, cate m'q asurzit cu miorlăi
turile , (ALECS.)
H (Di «-DE- 
MţiMTE, pa
săre mare,de 
coioare bru - 
nă, care tră- 
eşte prin pă
durile de la 
munte şi se
hrăneşte cu • Fiş. 2271.
cucuruz de Gaită-de-
brad, cu alu- F,e' 227°- Gai£a- munte-
ne, cu nuci, etc.; numită şi ,,alunar” sau ,,nucar” 
([12271) (Nuci frag a caryocalacles) ţf ® i ^-vJnA- 
tA= dumbrAveanoA li ® Tv" Trăgătorul cleştelui 
de. scos cercuri.

GAIŢA2 sf. Mdtd. Bucov. ® Petrol TI ® Lampă 
primitivă ţărănească cu petrol.
O GAI(U) (pî.-lurl) sn. Băn. Trans. ♦ Pădurice 
la şes; desiş de arbuşti: mal ourlnd poţi s& un ou 
epurl decit o muiere (Nov.) [srb. gaj].
'GAJ (pj. -juri) sn. ® th Amanet, zălog D ® ® 

Garanţie, chezăşie, mărturie, dovadă H ® în 
jocurile de societate, obiect pe care-1 depune ju
cătorul, clnd a făcut o greşală, şi pe care-1 răs
cumpără numai după ce a suferit' pedeapsa 
hazlie la care a fost supus [fr. gage].
*GALsm.®t Locuitor din vechia Ga

lic (Franţa de azi) ([®]2272) [lat.].
'GALĂ s/. ® Paradă, ceremonie : 

haine de *; reprezentaţie de ■| @ Masă 
mare, ospăţ ceremonios; prinz de — [fr.].
'GALACtOMETRU ,sm. Instru

ment cu care se măsoară 
densitatea laptelui (H 2273)
[fr.].
•GALACTOZĂS/. S: Un 

tel de glucoză formată prin 
acţiunea acizilor minerali a- 
siipra lactozei [fr.].

GAlAGIE s/. Sgomot 
mare produs de o mulţime 
care vorbeşte în gura mare, 
care strigă sau se ceartă, 
larmă: începu a tace o —, de 
credeai efl s’a aprlne tlrgn] nse.).

GĂIiĂGlpS adj. Sgo- 
motos, care face gălăgie: undele lui limpezi şi 
gălăgioase (vlah.) ; oind gîştele Is gălăgioase şi umblă după 
mlnoare ou lăoomie trag a ploaie (grl.) .

GAlAMOZ tw GOLOMOT- 
'GALANT 1. adj. ® îmbrăcat luxos, ele

gant, fercheş H ® Politicos, graţios, oare ştie 
cum să se poarte H ® Care caută să placă femei
lor: pe vremea aceea, no era lucru lesne de a tl — gl nu 
1 le-cine Îndrăznea a tace curte (i.-gh.),

2. sm. Curtezan: măcelarii luaseră obiceiul să 
umile pe galanţi cu ţeava ca no berbeci (i.-gh.) [fr.].
'GALANTAR (pl.-are) sn. Vitrina unei prăvălii, 

fereastra unde se.expun obiectele de vînzare [ga
la n t e r i el.

* GALANTERIEI sf. ©Politeţă, purtare curteni
toare faţă de femei ţf ® Obiecte mici, mărunţişuri, 
podoabe, etc.: prăvălie de — [fr.].

■ GALANTINA (pl.-ne) sf. X Carne fragedă .(de 
viţel, de purcel, de pasăre, etc.), preparată ou 
diferite ingrediente, care se poate conserva multă 
vreme, spre a fi mînoată rece [fr.].
'GALANTOM, GALANTON adj. şi sm. © Dar

nic: â lost galantom şl a dat nn bun bacşiş (car.) ; 
Onzea era om bun, galanton (gr.-n.); — cu pnnga altuia,
darnic cu banii altuia [fr. galant h o m m o].

* GALANT OMIE sf. Dărnicie; purtare de

Fig. 2273.
Galacto
metru.

Fig. 2272. 
Şef Gal.

gaiantom: răsolătlnd on ^ pe to(l oarl l-aa ajutat' 6 A I" 
(PIL.); pierduse... cu acea ou care se pierd banii picaţi 
dlu cer (DLVR,).' OAL
o GAlAtVŞ (pi.-uşa) sn. Mold. Bucov. Trans. ® X 
Coooloş mare de mămăligă (cu brlnză la mijloc) K 
® ® F Pumn dat In cap.

GAlAŢEAN 1. adj. • Din (oraşul) Galaţi.
2. gAlAţean sm., oAlAţeancA 

(pl.-euce) sf. ® Locuitor (locui
toare) din Galaţi K ® gAlAtbanoA 
sf. Numele unui danţ ţărănesc:' 
numele unui joc de cărţi.
O gAlbAgios = galbegios.

gAlbAjoArA, galbaşoarA 
(pî.-re) Sf. A Plantă, cu flori gal
bene, numită şi ,,gălbinele”,,,floa
re (iarbă-, rădăcină-) dc-lungoare”
(Lysimachia vulgaris) (Ij] 2274)
[gălbează].

gAlbAjqs s«- galbejqs.
GALBAN'... sv- galben...
GALBEAZA, Băn. Bucov. cAl- 

b(e)azA s/.'® ta Boală molipsi- 
toare.a oilor, produ.să de un vier- rViK» 
me ce se găseşte tn ficat şi în bă- a-1 
şica fieri! : Spune-l că turma toată zace de.- rea gălbează 
(ALX.i ; oUe Ie-a dat, că Intrase oălbaza ’n ele CReT.) ţ[j®
A cAlbeazA ® [comp. alb. k s T b a z s , g g 1' - 
baze].

GĂLBEJI (-ejesc) vb. refl. tă A se Îmbolnăvi 
do gălbează {vorti. de oi).

GAlbeJIT adj. p. gAlbejj. ® Ri Care s’a îm
bolnăvit de gălbează H ® / Vorb. de oameni (prin 
influenţa cuyîntului galben): Îngălbenit la 
faţă, cu faţa galbenă ca ceara (de pe urma unei 
boale), palid.

gAlbeJQS, o gAlbAJQS, gAlbAgiqs adj. ®
Ri Ce sufere de gălbează [vorb. de oi) H (|) ^‘
Despre oameni: gălbejit, galben la faţă.

GALBEN, GALBIN, O GALBAN 1. adj. ® De co
loarea paiului, lămîii, mălaiului, 
şofranului, aurului,pucioasei,etc.: 
floare —ă, frunză —ă, ceară —ă, ţj ®
Despre, coloarea feţei: searbăd/
palid: era — la fată ; avea pielea —ă; | 
era — ca ceara, ca turta de ceară; \ 
rasa ~ă, rasa mongolă, caracte
ristică în special prin ccloarea 
galbenă a pielei H ® Despre păr: 
bălan, blond: nu păr — Inoln; — ca a275-,
aurul (RET.) Ii ® / Friguri Galben austr,ac.
iw FRţGURI H ® A LEMN- — = DBACILA ţj ® BU- 
RţlTE"^ ww BURETE.

2. sn. Coloarea galbenă.
3. sm. Veche monedă de aur, de provenienţă

străină, care circula la noi in ţară şi al cărei curs a 
variat mult în decursul vremurilor; în timpul din 
urmă (în a doua jumătate a veacului al xix-lea) 
valora 11 lei, 75: —l austrlacl (@2275);—l împără
teşti, —I olandezi; o salbă de —1; cine nu cruţă
paraua, ulei de — uu-1 e milă (Pann) [lat. galbinus].

GALBENARE ev Q Alb IN ARE.
GAlbenAş, o Alb in aş, o q Alb An as sm. ® 

dim. GALBEN b.
GALBENEALA, GAlBINEA- i 

lA (pf.-eil) sf. ® Coloare gal-’ 
benă a (feţei), paliditate f 
® Vopsea galbenă pe care fe
meile de la ţară o extrag din 
plante: după cules răohlţlcă, de 
făcut gălbenele icar.) .

GÂLBENEL, q Alb inel i. 
adj. dim. galben. Cam galben.

2. sm. ® dim. galben 3.
3. gălbenea s/., mai adesea

galbenele, g Alb ine le pl. A ^
® Plantă acuatică cu flori gal- Fle‘ aa7°' Gâlbenea- 
bene, ale căror petale slnt mai lungi dccît cali
ciul; creşte prin ape stătătoare şi prin mlaştini: 
numită şi „hreniţă” (Naslurlium amphibium)
(d 2276) ţ ® pl. Numele mai multor plante ra- 
nunculacee cu flori galbene-aurii, numite şi ,,bo-
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GAL- glari”, „piciorul-cocoşului” (RanuncuVus pedatus. 
pţ A I Jî. polyanthemus), „gălbenele-de-pădure” (Ran. 

aureus) (|ă| 2277) 1f ® pl.
= 14BBA-DE-LUNOOARE f ® 
pl. = BURETE-GALBEN ^ ®
pl. Planta decorativă, ori
ginară din sudul Europei, 
cu flori galbene-aurii, nu
mită şi ,,filimică”, „rufu- 
liţă", ruşnică”, etc. (Calen- 
dula officinalis) ([E] 2278)
1[ ® pl. ~ deete II ® pl.
- QALBAJOARA.

GAl&ENET, oAlbinet,
sbst. col. (g) Mulţime de 
galbeni.

gălbenuş, oAlbinvş, ,
O GAlBANţrŞ (pi.-şe, -şuri) Fle- 2277- Galbenele. 
sn. Partea galbenă a oului de 
găină şi al altor păsări; daca era 
cam răguşit, le bea cu gălbenuş de ou, şl 1 
se dregea organul (suv.i © d' = LUBIT.

GALBENUŞA S/. # ® = SORm- 
TITOARE ® f ® = BDRUIANA-DE- 

. CţNCI-degete .
GâLBIN.... iw- galben...
GĂLBINARE, qALBENARE,

OgAlLbAnahe s/. ® / stare boi- 
năvicioasă provenită din vărsarea 
fierii în sînge şi caracterizată prin 
coloraţiunea galbenă a albu
şului ochilor, a pielei feţei, etc.; 
icter; unii oameni nu măntncă gălbănuş... 
să nu se îmbolnăvească de gălbănare (gor.j 
ţi ® f Plantă, cu flori purpurii, 
numită şi ,,pălămidă” sau ,,pălă- 
mida-boiangiilor”, pentru că se scoate din ea o 
coloare galbenă de vopsit 
sculele (Serratvla Hnctoria)
(H 2279). .

GAlBINEŢ adj. Bălăiu, 
blond [galben].

GALBINICIQS, gAlbuou 
adj. Carn galben, care 
dă In galben, gălbuiu.

GALBINITĂ (pi.-te) s/. 
d = buqel-galben [galbeni.

GAlbiqr 1. adj. Care 
bate în g a’l b e-n, gilbuiii.

2. sm. ® (D dim. galbeni);
TeDlll cn mine pe oeea lumea ^11 
mei! (ALEC8.) f © ^ pl. = BIJR^TE-O^LBEN1.

GALBIŞOR adj. •«-burete-gAlbişqr.
GALBţU adj. Gălbuiu; caii uscaţi ps coaste smulg 

Iarba gălble a şesului vitreg (jro.) ; [lat. *g a 1 b I n e u S 
-a, -u m].

GAlbuiu adj. Care “^bate în galben, galben
deschis; ...orzul este lunguieţ, Cu o coajă cam gălbuie, 
şl teapă In virluiet ceANNi [galben, refăcut după 
a 1 b u i u]. V ■(
y GAlEATA (pi.-cti) s/. ® Bt[ÎVas de lemn In 
care se mulge laptele de la oi 
(D 2281-2284) ţ[ ® 0 Vas de 
lemn sau de metal cu care 
se cară sau 
se scoate apă 
din puţ (Hi 
2280), cu care

Fiff. 2278.
Ltălbt nele.

Fig-. 2279. Galbinare.

Fig. 2280. G&' 
leatA de puţ.

Fig. 2281—2284. 
Găleţi de muls.

.se transportă varul pentru zidari, etc.; ®: toarnă 
cu găleata, plouă foarte tare ţ ® Conţinutul unei

găleţi: o de apă f ® Măsură de capacitate pen 
tru lapte (= 12 ocale), brînză (= 5 ocale), co 
reale (= 80 de litri) H ® t Dare pe cereale, in 
trodusă de Mihnea-Vodă, în 
1577 [lat. vulg. galleta].

*GALŞNA sf. ® Sulfură 
de plumb, care se prezintă 
în cristale sau în mase com
pacte şi din care se extrage 
plumbul (H 2285) [fr.]

GALENŢE sf. pl., GA- 
LENŢi sm. pl. Un fel de papuci 
de lemn (H 2287) [n^.].

'GALERA (pi.-re) sf. ^ ® 
cu bordurile puţin ridicate, cu 
plnze şi vlsle, odinioară foarte

Fig. 2285. Galena.

Corăbioară lungă,

Fig. 2296. Galera. Fig. 2287. Galenji.
întrebuinţată în Mediterana (H 22Sfi); cele zece ga
lere... tură descărcate de tot lelul de arme şl muniţii (BAlc 1
li ® pl. Osîndă de a vîsli pe galerele Statului 
obicinuită odinioară la popoarele care aveau ma- 
rină, corespunzătoare ocnei sau muncii silnice de 
astăzi [fr.].

*GALERIAN sm. Osîndit la galere [fr.].
'GALERIE sf. ® Coridor, sală lungă, tindă, 

acoperită, în interiorul sau în afara unei clădiri 
servind ca loc de trecere, de plimbare, etc. ţ[ ® 
Sală In care se află expusă o colecţiune de ta
blouri de statui, de portrete, de obiecte de istorie 
naturală, de maşini industriale, etc. ţ| ® Co- 
lecţiunea însăşi a acestor tablouri, statui, etc. f 
® Drum subteran într'o mină; in uriaşele galerii 
deschise la o adinolme de aproape 
o sută de metri (vlah.) t ® 'lli,
Balcon descoperit care în
conjură partea dinapoi a 
unei corăbii 1| ® Balconul F,f- 2288- Galeric- 
cel mai de sus Într'o sală de spectacol; prin 
ext. Însuşi publicul care priveşte spectacolul din 
acest loc t ® Grup de persoane care privesc In 
jurul unor jucători; 
împrejur ^ numeioaşă 
(BR.-vN:; ®; singura
preocupare (a ziarişti
lor) este de a face eîec. 
asupra galeriei (I.-gh.)
II ® Drug de lemn 
sau de metal de Fie- “89. G.ilerie.
care se atlrnă perdelele sau draperiile (H 2288) 
f ® Placă dreptunghiulară sau circulară ele 
metal, Înconjurată de o îngrăditură, care se 
pune dinnaintea uneţ sobe, ca să nu cadă căr
bunii pe duşumea (H 2289) [fr.].

GALEŞ, GALIŞ adj. şi adv. ® Care privesc 
cu dor, cu tristeţe, cu jind {vorb. de ochi); duios; 
Ce te ultl ou octali galeşi la copacii trişti şl gol P (vlah.) ; 
s& te ultl la el <m ootal galişi (alecs.) ; se mal ult& 
odată la dinsni ou o privire galeşă şl miloasă (Isp.i ; ea 
atunci se uită galiş la mine (Crg.i ţj ® Linced; era tot 
galeş, trist, şl dus pe glndurl 
(isp.); mamă, te văd tot galeşă şir 
te pierzi d'a’n ploloarele iisp.) .

GAlETARI . sm. ® Trans.
© Cel ce face găleţi coens.i 
1] ® Maram. Cel ce mulge 
(oile) în găleată, mulgător
(PAP.). Fig. 2290. Galet.ir.

2. (î)L-ate)sn. Afo/rf. (PAMF.) o 
Un fel de hîrdău în care se spală rutele (|®) 2290). 
O GALE’ŢUŞA sf. o dim. gAleatA.
O GALFAd adj. Băn. Olten. Galben la faţă, 
gălbejit.
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Fjg. 22qi. Picior 
de galinaceu.

Fig. 229a. Galion.

O GAlFEZI (-ezeso) vb. intr. Băn. Trans. A se in- 
gaLbeni la faţă: biata lată... se sparle... şl, g&llezlnd, 
abia se mal poate ţinea pe picioare (mar.) [g a 1 f a cl], 

•GALIGAJM adj. gjfi Privitor Ia biserica Franţei 
independentă, în unele privinţe, de autoritatea 
papei: biserica [fr.].

‘GALICţSM (pl.-mo) sf. OJ Construcţiune, locu
ţiune, vorbă particulară limbii franceze [fr.].

GAX,IGAJSr sm. Lungan; an »de şcolar, cit nn 
bivol de mare (I.-oh.) [gligan].
'GAIiIMATIE Sf. Şir de vorbe goale, încurcate, 

fără legătură Intre ele şi lipsite de 
înţeles [fr.].

•GALINACEE sf. pl. i Ordin 
de păsări, care cuprimie cocoşul şi 
găina, ca tipuri principale, curca
nul, fazanul, păunul, bibilica, pre
peliţa, potîrnichea, etc.; — şi sy.
QALINACŞ3U. pasăre din acest ordin 
(H 2291) [fr.].

GALilQN (pi.-oane) sn. ® f 
Corabie mare de războiu (iH 2292) 
t ® a, în poezia populară: co 
rable de transportat mărfuri f ®
# Sclndurică sau placă drept
unghiulară de zinc cu cîte o stin
ghie pe două din laturi, pe ctire 
zeţarul deşartă vingălacul cu rîn- 
durile culese; numită şi „şif” (ilj 
2293) [ngr.].

GALIŞ iw- galeş.
GÂLIŢA (pi.-te) sf. Bucov. i ®

= oaitA1 © H ® pi. Păsări de curte 
(găini, raţe, gîşte, etc.): inconiu- 
cat de atlts amar de gallte (Cro.) ; mo- 
ririta şl-a crescut gîşte şl rate 'şl alte 
gallte (RET.) [comp., vsl. galica 
„cioacă”]. ,
‘GALOFOB adj şi sm. Care urăşte 

pe Francezi' [fr.].
‘GALOFOBIE sf. Ură împotriva 

Francezilor [fr!].
* GALOMAN adj şi sm. Care ad

miră peste 'măsură şi caută să imite 
în toate pe Francezi [fr.].
‘GALOMANIE sf. Adrairaţlune 

şi dragoste exagerată pentru Fran
cezi [fr.].
‘GÂLQN (pi.-oane) sn. ® 0 Făşie, 

panglică, şiret de lină, de mătase, 
de fir (aur, argint) ce se coase pe 
marginea unui vestmînt, ca _po(ioabă sau 
tru a ascunde o cusătură 
galoanele de tir apare... sl... 
prezintă nn pilc mare (vlah.)
H ® Făşie de lînâ 
sau de fir ce se coase 
pe mîneca subofiţerilor, 
spre a arăta gradul ce-l
au: ^ de Iruntaş, de ca
poral, de sergent ţ[ ® (f*) ^ Subofiţerii, gradaţii: ga
loanele stetean de-o parte (PAMF.) [fr.].
‘GALONAT adj. 0 împodobit ou galoane: 

livrele galonate (odob.) .
. ‘GALOP (pi.-puri) 
sn. ® Goana cea mai 
mare a calului,.com
pusă dintr’o serie de 
sărituri ([aj 2295); ®: 
societatea noastră a mers 
şl ea, olnd mal Ia pas, 
clnd mal In spre o des-‘ 
lăş urare... mal largă 
(VLAH.) ţ[ ® Numele 
unui dans modem cu 
mişcări foarte vioae 
[Ir.].
‘GALOPA (-pez) vh. intr. A merge în galopş în 

goana calului: d'abla se puteau ţine de dineul cel doi 
Iftturaşl, galoplud In fuga mare (i.-oh.) [fr.].

* GALOPANT adj. (D Care merge în galop, 
foarte repede (D / Ptizie, oftică -^ă, ftizie care

Fig. 2293.
Galion.

pen"
([^^2294) : Uvresua Io

Fig. 229^. Galon.

Fig. 2295. Galop.

Fig. 2296. G.tIoş.

înaintează foarte repede şi răpune în scurt, timp 
pe bolnav: a olştlgat... nn Jnngtaln bnn oare... l-a dat 
Intr’o oltică —ă (l.-GH.) [fr.].
‘GALOŞ sm. l încălţăminte de cauciuc ce se 

poartă peste ghete, spre 
a le teri de umezeală sau 
de noroiu ((H 2296); îşi
lasă *II la seară (NEOr.) [fr.].

GALUŞCA (pi.-nşte,
-nşti) sf. K Coooloş de a- 
luat, de griş, sau (le came 
tocată: gălnştele se lao din tălnă de grin (şez.) ; F : a 
ingbiti găinşca, a răbda O dojană, o mustrare, a 
suferi în tăcere o ocară sau o batjocură [rus.].
‘GALVANIC, adj. M Privitor la galvanism: 

pilă ^■ă: curent » [fr.].
‘GALVANISM sbst. H ® Fenomene electrice 

produse In muşchi prin trecerea unui curent 
(semnalate pentm Intîia oară de Galvani) f ® 
Electricitate desvoltată prin acţiunea chimică 
care rezultă din contactul a două substanţe 
eterogene [Ir.].
‘GALVANIZA (-izez) vb: fr. ® 13 A electriza 

cu ajutorul pilei galvanice t ® ® A da o vi
goare, o vitalitate factice şi trecătoare: slmtean 
că galvsnlzsază nn corp mort (I.-gh.) [fr.].
‘GALVANIZAJIE Sf. 15 ® Faptul de' a ga 1- 

V a n i z a H ®' Operaţiune prin care se acopere 
tieml cu un strat- subţire de zinc, spre a-1 feri 
de oxidare.
‘GALVANO sbst. # Clişeu tipografic obţinut 

prin galv'anopla.stie [fr.].
‘GALVANOGAUSTICA sf. f 

lentă prin curentul electric [fr.].
‘GALVANOMETRU (pl.-tre) sn. 

ment cu care se măsoară intensita
tea curenţilor electrici (i®j 2298) [fr.].
‘GALVANOPLASTIG adj. A Pri

vitor la galvanoplâstie [fr.].
‘GALVANOPLASTIE sf. M 

® Operaţiune prin care se a-

6ĂL-
6ÂM

Cauterizare 
lustru-

Fig. 2297. Galvanoplastie. Fig, 2298. 
Galvanomeliu.

plică CU ajutorul pilei galvanice, un strat metalic 
pe un obiect ţ © Operaţiune prin care, se ob
ţine cu ajutoml curentului electric, tiparul sau 
matriţa unui obiect (medalie, caracter tipografic 
etc.), după care acest obiect poate ti apoi re- 
pro(ius (Î®1 2297) [fr.].
‘GALVANOSGOP (pJ.-oapo) sn. Un fel de gal- 

vanometru care face sensibile ve
derii erectele galvanice (Hi 2299)
[fr.].

‘ GALVANOTIPIE sf. # Re
producere, prin procedee electro
litice, a unor gravuri în relief, a 
caracterelor tipografice, etc. pen
tru a obţine un clişeu numit „gal- 
vano" [fr.].
‘GAMA (pî.-me) sf ® J Seria, 

scara' celor şapte note muzicale 
principale (do, re, mi, fa, sol, la, 
si), aşezate în orilinea lor de ur
care sau de co- 
borlre ([®j 2300) 
t ® ® Serie de 
colori care trec 
gradat de Ia una 
la alta: străbătlnd 
toată gama colorilor 
(VLAH.) [fr.]

16.000

Fig. 2299. 
Galvanoacop.

^ uo Re ■' Tfl Sol 1»

Fig. 23cx>. Gamă.

GĂMĂLIE s/. Capătul mai gros, bulbucat al 
acului cu care se prinde ceva: ac ou inima din noi 
86 f&cu cU o de ac (odob.) [UDg. g 0 m O 1 v].

527



6AR de la
GÂM- GAMAN /sm. Mlncău, mîncăoios, nesăţios,

lacom: mtnca căzicegta (DLVR.).
‘GAjVEBÂ (pî.-be) sf. Partea piciorului 

gcnunchiu pînă la glezne [it.].
*GAMBIERĂ - JAMBlţlRA.

|!r* gamela, (pl.-le) sf. H Vas mic 
de metal in care soldatul Îşi pri- 
meşteporţiademln care (i®j 230l)[l'r.].
•GAMOPETALA 

adj. f. ♦ Corola co
rolă ale cărei petale 
slnt lipite una de alta 
([12302) [fr.].

*GAMOSEPAL adj.
♦ Se zice despre un 
caliciu ale cărui sepale 
slnt lipite una de alta

Fif. 2301.
Gamelă.

Fig. 2302. Coro
lă gamopetalâ.

*GARA (p!.-gari) ® AWă Staţiunea unui drum de 
fier, locul de sosire şi de plecare a trenurilor 
dlntr’o localitate (H 2303),H © Clădirea dintr’o 
astfel de staţiune, unde se 'vlnd biletele şi unde 
aşteaptă călătorii [fr.].

GARAFA iw- carafa.
'GARAJ (pl.-ojo) sn. ® itfeht Aducerea, adăposti- 

rea vagoanelor într'o gară pe^ nişte şine unde nu 
circulă trenurile; linie de -»■ f © |i» Adăpost pentru 
automobile, biciclete, etc.

•GARANT adj. şi sm. ® Care-şi ia răspunderea 
pentru un lucru: puterile /»e H © V Chezaş [fr.].

'GARANTA ţ-tez) vb. ir. ® V rt A-şi lua răspun
derea unei datorii făcute de altul, a da chezăşie, a 
se pune chezaş ţ] © A răspunde de bună calitatea 
lucrului vîndut ţ[ © A încredinţa, a certifică
[fr.]. 3

Fig, 2303. Gară. i. Gara. — 2. Gara de mărfuri. — 3. Marchiză. — 4. Remiză pentru locomotive.—5. Post de acar,—
[ 6. Rezervor. — 7. Priză de apă. — 8. Semafor,t— 9. Disc. — 10. Şine. — ii. 12, Macazuri. — 13. Traverse. - 14. Para

pet. — 15. Plăci turnante. — 16. Peron. — 17. Peronul cărbunilor. — 18. Gabarit. — 19. Tunel. — ao. Viaduct.

GANCE sf. Defect corporal, boală organică 
(mai ales la vite), rană învechită [comp. rut. 
g a n 6].

GANG(pl.-gurl) sn.aîj® Trecere pe sub boltitura 
unei porţi sau unei case: a intrat, oitie soar&, pe 
~nl nnul palat (CAr.) ; o vedea... Intrlnd ou o frică do ttlhar 
Bub .»ni unul hotel (vlah.) @ Coridor, galerie, sală 
[germ.].
' ganga sf. «> Substanţele pietroase şi cris

talizate care umplu un filon şi în care se află 
amestecat minereul sau piatra preţioasă [fr.].
'GANGLION (pl.-oano) sn. ^ ® Mică umflătură 

globuloasă, tare, care se formează în tendoane, 
şi în muşchi © Numele nodurilor ce se găsesc 
pe traiectul nervilor sau vaselor limfatice [fr.].
'GANGLION.^R adj. Care prezintă gangli- 

oane;câree denatura ganglionului nervos [fr.].
- ■ gangrena... r*- CANGRENA...
OGANGUR ot-ORANOVR.
O GANŢA (pi.-te) sf. 0/fen. (vîRc.) # Ori-ce insectă 
dipteră ca musca, albina, etc.

GAOACE, ghioage, ghioagă sf. ® Coaja 
oului: In ziua de Paptl, să nu arnnol RhlocUe ouălor roşii
afară, oă-tl arunol norocul şl rodul (COR.J f ® Coaje de 
nucă, de alună, de migdală, etc.; scoase din găoacea 
de nucă rlndul de haine (ISP.i © Alveolă, chilioai’.'l 
din fagur (mar.).

GA0.^A sf. £3® Gaura şezutului 1 © Canalul 
yaginal.

GAR>I interj, i Imită strigătul cioarei ( = clrl). 
O GAR" sbst., OARĂ sf: Băn. Cenuşă de paie arse 
[srb.].

'GARANŢA (pl.-ţe) sf. ţ=RpiBA [fr.].
'GARANŢIE, sf. ® y

st îndatorire de a plăti 
datoria altuia. In cazul 
cînd acesta nu plăteşte, 
chezăşie ţ[ © Ceea ce gar
antează, ceea ce încredin
ţează, certifică uii Idoru !
[fr.].

GARD1 (pi.-duri) sn. ® 
împrejmuire în jurul unei
pădini, un(3i curţi, unui Fie.2304.Gardde nuil,,c. 
ţarc sau ocol de vite, tăcu
tă mai adesea 
din pari împle
tiţi cu nuiele (r^
2304);alte-ori din 
spini, bolovani, 
etc.: a ocoli, a în
grădi, a Imprejmul 
ou un ‘v; înaintea 
usel era o ourte În
grădită cu — de nu
lele (MERA) ; -~Ul 
fără proptele cade In 
timpuri grele CZNN.);
~ viu, împrejmu
ire formată din 
arbuşti plantaţi 
şi în plină vege
taţie (d 2305): 
toată grădiniţa mea (e) Inounjurată ou viu (Neor.) ; itv i7:

Fig. 2305. Gard viu.
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a s&ri peste '-~nri, a umbla după femei (sau femeile 
după bărbaţi); a lega pe olnevs le a-1 prosti, a-1 
face să creadă lucruri neadevărate; a lega oastea 
de(SAD.) (PAMF.), a se lăsa de carte; prost ca »ui, foarte 
prost; a o po
trivi, a o nimeri 
(oa leremla] ou 
olstea’n •», a fa
ce sau a spune 
o prostie, a fa
ce una boacă
nă ; a-şi pune 
lagurs, a-şi pu
ne lacăt la gu
ră; a deslega ca
lul de la icas.), j
a deschide gu- *a3°6‘ Gard sterP-
ra să vorbească, a spune ce ştie; a da ceva dineul 
popii (PAMF.) sau din .«ui oancei. a refuza să dea; din —ui 
Oancei ti-a da-o imudratul, dacă n’oiu fl şi eu pe-aoolo
(CR8.) wm- QCHin, OHB TŢ ® . Împletitură de nuiele
aşezată în mijlocul unei ape, pentru prins peşte; 
numită şî „gard sterp” (|H 2306) [comp. alb. 
g a r 6],

*CrARD2 = GUARD.
‘GARDĂ (pZ. gărzi) sf. X ® Pază, strajă: aiaco —, 

a li de—; soldat de—, intern de — TI © Soldaţii în
sărcinaţi a face paza H' ® Corp de—, soldaţii aşezaţi 
într’un loc anumit, spre a fi distribuiţi la diferite 
servicii ţ| ® Garda pieţei, cazarma, locul unde stau 
soldaţii însărcinaţi cu paza oraşului şi care ser
veşte şi de închisoare militară ŢI ® Număr de 
soldaţi însărcinaţi cu paza unui principe, unui 
comandant,, etc.; — de onoare, corp de soldaţi* 
însărcinaţi să însoţească pe un personaj, în semn 
de cinste ţ| ® — naţională, s— civică, miliţie bur
gheză TI ® X Partea de la.mînerul unei săbii care 
acopere şi apără mîna, strajă: puse mina pe garda 
săbiei (D.-zAMF.) f ® K La scrimă: poziţiune în care 
cineva e apărat de loviturile adversarului [fr.].
•GARDENIE sf. f Arbust 

originar din America tropicală 
cu flori mari, elegante, albe şi 
foarte mirositoare, ce se cultivă 
ca plantă^de ornament (Gar- 
denia) (i®] 2307) [fr.].
‘GARDEROBĂ (pZ.-be), sf.

GARDERQB(pZ.-oabe) sn.®mi Du
lap de haine, de rufe H © Ca
meră unde . se ţin haine şi tot 
ce trebue pentru îmbrăcăminte 
1I®.a.Toate hainele sau îmbră
cămintea unei persoane [fr.].
‘GARDEROBIER sm. O Cel 

o sală de spectacol, etc. ia în păstrare hainele 
(mantalele, pălăriile, galoşii, etc.) spectatorilor 
[garderobă].
‘GARDIAN sn. Ji Păzitor, paznic [fr.].
GARDINĂ (pZ.-ni) sf., S GARDIN sm. ® Sco

bitura, crestătura, şanţul făcut la capetele dină
untru ale-doagelor (unui butoiu, unei găleţi, etc.), 
spre a putea sta fundul t ® Marginea de deasupra 
ghizdurilor unei fîntîni, doagelor unui vas de 
lemn [comp. germ. Gargel].

GĂRDINAR, O GARDINţR 
(pZ.-re) sn. Unealtă a do
garului cu care acesta face gar- 
dinile la doage ([D 2308).

■ ‘GARDIST sm. Sergent de 
stradă [gardă].

GĂRDUI (-uesc) l't). (t. A 
Îngrădi, a 'împreimui ou un _. „g a r • . Fig. 2308. Gărdinare.

GĂRDULEŢ, OgARDUT (pZ.-te) sn: dirh. GARD.
GARGARĂ(pZ.-re) sf. f ® Faptul de ase gar- 

gariza: a. face — H © Băutura, medicamentul cu 
care se gargarizează cineva [ngr.].

GARGARISI = GAROARIZA [ngr.].
GĂRGĂRIŢĂ (pZ.-te) sf. % Mic gîndac ca

feniu, lung (ie 3—4 milimetri, care-şi depune ouăle 
în boabele de grîu, de mazăre, (le bob, etc,. unde 
se desvoltă viermele, făoînd mari stricăciuni

Fig:. 2307. (.ardcnie.
ce la un teatru, la

bucatelor din magazine şi hambare, mai ales 0AR. 
cînd nu sînt bine îngrijite: se deosebesc mai multe a d 
specii: gArgAriţa - de - bucate sau gAroAriţa- OAi\ 
neagra {Calandra granaria) (iH 2309),oAroArita- ’

Fţg’. 2312. Gărg'ăun.

Fi^. 2309. Găr- Fig. 2310. Găr- Fig. 2311.
gărîţâ'de-bucate. găriţă>de*bobk Gârgăriţă<>de*mazăre.

DE-BOB (Bruchus f/ranarius) ([®]i 2310), gAbgA- 
biţa-de-mazAbe sau mAzArabul (Bruchus pişi) 

' (H 2311) etc. [comp. srb. ga gr ic a].
GĂRGĂRIŢOS adj. Cu gărgăriţe, gău

rit de gărgăriţe.
‘GARGARIZA (-Izez) vb. reji. f A-şi clăti gura 

sau gîtlejul cu un lichid [fr.].
GĂRGĂUN sm. ® Ş Cea 

mai mare şi mai veninoasă 
dintre viespi care sbîrnăe tare,. 
cînd sboară; numită şi ,,băr- 
zăun”, ,,găun”, etc. (Vespa 
crabro) (jp 2312) 1 © pl. ©
Toane, capricii, fumuri, idei 
extravagante: nu mfl. mal taco 
8â-mi Intie ^11 In cap (isp.) ; c!nd 
oare 1(1 vor leal <^11 din cap, băr
bate (6N.) p
OGĂRÎNĂ (pZ.-ni) Sf. Băn.
Trans. ♦ Loc unde s’a tăiat co
drul şi a creşcut pădure tî- 
nără; pădurice.

"GARMOND sbst. # Caracter tipografic de 
zece puncte, între petit şi cicero (w [ii tab. xix) 
[germ.].
O GĂRNICIOARĂ (pZ.-re) sf. O dim. GARNITA.
‘GARNISI (-isesc) vb. tr. A găti, a îngriji, a 

împodobi cu cele trebuincioase: — o odaie cn mobile, 
— o păldrle cu Hori [fr. ga mir].
‘GARNITURĂ (pZ.-turi) sf. ® Ceea ce se pune, 

ce se adaogă la un lucru spre a-1 garnisi, spre a-1
împodobi: înregistrase... oolorile şi garniturile cocoanelor 
la baluri (I.-gh.) Ţf © Asortiment deplin; — de treierat, 
maşină de treierat (cu aburi) cu toate accesoriile 
ei [fr.].
O GARNIŢĂ, gIrnitA (pi.-te) sf. Olten. Mofd. O 
Bucov. Găleată de tinichea, de zinc, etc. [comp. 
srb. g r n a c, pol. g a r n i e c].
‘GĂRNIZOANĂ(pZ.-ne) sf. X ® Trupe instalate 

într'o cetate, îhtr'un loc întărit, spre a-1 apăra H 
® Oraşul unde e instalată o trupă [fr.].

GAROAFĂ (pZ.-le) Sf. A ® Gen de plante, cu 
flori mai adesea roşii, trandafirii sau albe, cu 
miros foarte plăcut, cu foarte 
multe specii, din care o par
te cresc sălbatice, iar altele 
se cultivă prin grădini (Dian- 
thus carynphi- 
llus) (H 2313);

Fig. 2313. Garoafe. Fig. 2314.
Garoafe-de-munte.

garoafe - de - MUNTE, GAROAFE - SALBATICE saU 
,,flori-domneştl”, o specie a acestei plante care 
creşte prin fîneţele, poienile şl păşunile umede

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. i529 34



6AR-
6AU

Fig. 2317. Găselniţă,

din munţi (Dianthus superbus) ([®] 2314) [ngr.
Ţapo^a'^ov],

GAROFIŢA (pi.-ţe) sf. ♦ ® (Hm. GAROAFA ţf 
(D GABOFJŢE pl.
Varietate de 
■garoafă,, numi
tă şi ,,garoafe-' 
de-clmp”, ,,ga- 
roafe-sălbatice” 
sau ,,cuişoare”, 
eu flori purpu
rii, care creşte 
prin fîneţeleus- 
cate, prin livezi 
şi pe coline (Di
anthus carthu- Fig. 2315. Fig. 2316.
Sianomm) ([®] Garofiţe. Garofiţe-de-grădină.
2315) H ® aARopjTE-DE-ORADpjA, varietate de ga
roafă, originară din apusul Europei, cu.flori nu
meroase dispuse în fascicule, grupate în buche
te, cultivată prin grădini (Dianthus barbatus) 
(Li! 2316),

GAROŞ adj. Pătat pe spinare cu negru: 
cline capră ~â [srb, ga rus a „oaie neagră”], 

găselniţă (pî,-ţe) 
sf. Fluture mic, lar
vele căruia, numite ,,ca
reţi”, se introduc în stupi 
şi mînîncă ceara din fa
guri; se mal numeşte şi 
„molia-albinelor” (Gal- 
leria melonella) (iil2317)
[vsl, g a s ă 11 i c a],

GAsi (-âsesc) i.vb. tT. ® A da peste cineva; 
peste uii lucru lîierdut sau ascuns căutîndu-1 sau 
din întîmplare, a afla: mi-am găsit Inelnl; h'a găsit 
pe nimeni acasă; rămll cu Dumnezeu, tată, si să te găsesc 
sănătos <ISP,); pe nnde nu cauţi, pe acolo II găsestl; 
au găsit o comoară; cine caută, găseşte tm- CAUTA1 ® ; ©: 
a-şl ^ beleaua; a nu-şi astimpăr; ^ vreme ou prilej; 
a nu-şi locul, a iiu putea Sta liniştit (de nerăb
dare, de durere, etc,), a nu se mai astîmpăra; 
a-şl ~ omul, a da peste unul mai tare, mai priceput, 
etc, care să-l poată birui H ® A descoperi (după 
cercetări sau meditări îndelungate), a inventa, 
a născoci: —• un mijloc, » un leac f ® A socoti, a 
chibzui, a l se părea (că e bine sau rău): — cu cale 
•«-CALE ®, » de cuviinţă, nimerit ţ[ ® A-i veni 
pe neaşteptate, a i se intlmpla: am ajuns ce n’am 
glndlt, şl mă mir ce m’a găsit,

2, vb. intr. ® A-i veni aminte, a-i trece prin 
minte, a-i abate (să se apuce de ceva): tocmai 
aoum tl-al găsit să speli P ® Tl-al găsiţi vorbă Să 
fiel ei aşi! -

3, vb. refl. ® A exista, a se afla: nu se mal găseşte 
alta pe lume ţ[ ® A fi (undeva): a se ~ de lată,

GAsIT sbst. Faptul de a găsi: bun bătrinuie, 
11 spuseră el (rsp,i,

GASITOR adj. verb. oAsj. Care găseşte, 
"GASTEROPODE sf. pl. % Clasă de moluşte 

care se mişcă cu ajutorul unui picior larg şi turtit 
situat sub pîntece; tipul de căpetenie e melcul 
[fr.],
"GASTRALGIC adj. 't Privitor ia gastralgie 

[fr,],
‘GASTRALGIE sf. f .Durere situată în re

giunea stomacului [fr.].
"GASTRIC adj. f Care aparţine stomacului, 

privitor la stomac, care se formează In stomac: 
suc [fr.],
‘GASTRITA sf. f Inflamaţiune a (mucoasei) 

stomacului, aprindere de maţe [fr.].
"GASTRO-ENTERITA şf. f Inflamaţiune 

simultană a mucoasei stomacului şi a aceleia a 
intestinelor [fr.].

"GASTROLOGIE sf. 'X Arta culinară [fr.]. 
"GASTRONOM adj şi sm. X Care ţine la bucate 

bine gătite şi la băutură bună, care se închină 
pîntecelui [fr.].

"GASTRONOMIC adj. X Privitor la gastro
nomie [fr.].

"GASTRONOMIE sf. X Arta de a mînoa bucate

bine gătite: o plăcintă plntecoasă... cap d’operă In 
(NEGR.) [fr.].

GAŞCA [pl. gâşte) sf. ® Mold. Şatră, baracă ţj 
® Adunătură, clică, tovărăşie, cuib de oameni cu 
apucături sau cu scopuri rele: am să... sparg gaşca 
asta de (litorl şi dc tUtoace (d.-zamf.).

GAŞPER sm., GAŞPERITA (pi.-te) sf. Una din 
numeroasele porecle date Ţiganului (Ţigăncii): 
ăl dlntll Oaşper... cum păşi pe uşă... s’a bnlmăolt (Jip.i ; 
Oaşperlta se duse Îndată In bnoătărle şl puse la cale ce să Iacă 
en mieini (isp.i [ G a ş p a r, unul din cei trei regi 
magi, Înfăţişat, de obiceiu, ca un Arap],

GATA adj. invar, şi adv. ® Isprăvit, la care 
nu niai trebue lucrat nimic, făcut de tot, gătit: 
hainele slnt mlncorea e haine C6 se .cum- 
pără făcute (nu după măsură) din prăvălie; pe 
bani numerar, (plătind) peşin (nu pe datorie) 
1f ® Pregătit, dispus, pe cale de a face ceva: 
eşti p de plecare H ® De-a —, fără a munci, 
fără a-şi da vre-o osteneală; de tot, cu totul:
Doar on glndul Ie gtndeşte, SI de-a —' toate-1 vin (VLAh.i ; 
credea să găsească da-a ^ o armată organizată şl disciplinată 
(i.-GH.); a veni la a găsi treaba făcută de alţii; a 
da a isprăvi; a prăpădi; gata-gata, cit p'aci: 
gata-gata să tacă iar războaie şl vărsări de slnge <car.>
[comp. alb. g a t],
t GATA sw QATI.

GATEALA (pi.-011) sf. & îmbrăcămintea şi 
podoabele’cu care se gătesc, se dichisesc feme
ile, toaletă: tetele... ardeau de neastlmpăr să vadă găteala 
de mireasă a Meitel (SLv.i: pr. CXt.: se înalţă, străluci
toare In găteala el... biserica Inl Stetan cel Mare iirg.).

. GAteJ sn., mai adesea pl. gAteje. Nuiele, 
crengi uscate pentru aprins focul, uscături, vreas
curi: un ca din întîmplare, se aprinse ca un chibrit 
(DEM.); aprinseră un toc de pale cu citeva —e (dlvr.) [comp.
slav. gati ,,faşine”].-

GAteJEL i.sm. i = PITULICE [pasărea obici- 
nueşte să se ascundă în găteje],

2. gAtejele sf. pl. X Ki Mlncare ciobănească 
preparată din urdă dulce şi zer (şez.) (rv.-crg.).
"GATER (pl.-ero) sn. Fcrestrău mecanic

[germ.].
GATI (-ătesc), + gAta (-ătoz, O gat) 1. vb. Ir. 

şire/l. ® A (se) ţinea g a t a, a (se) pregăti: ~ do 
drum, de plecare, de războlu; ©; nu ' e pentru cine se gă
teşte, cl pentru cine se nimereşte ® A Sta gata, a< fi 
pe cale să... clnd se gătea a-l strivi cn piciorul iisp.i ; 
poate tle-olne să uclgă... pre cela ce să gătează să-l ture
(PRv.-LP.) II ® X A face bucate, a prepara mîncarca 
la foc: do mlncare ; — bucate H ® d) A (se) îm
brăca frumos, a (se) dichisi: ~ ca do sărbătoare.

2. vb. Ir. şi intr. A isprăvi, a sfîrşi, a fi gata: 
» de citit'o carte; cu scrisul.

3. vb. tr. A da gata, a prăpădi, a nimici.
O GĂTII sf. pl. Maram. Oaş. ® Iz
mene’ largi pe care le poartă bărbaţii, 
vara. In loc de pantaloni (iH 2318)
[ung. gatya],

GATIT 1. adj. p. GATI. ® Pregătit 
preparat t X ® Preparat la foc (despre 
bucate) H ® © împodobit, dichisit.

2. sbst. © Faptul de a (se) găti. (
GAUN, gAPEE sm. Trans. Oaş. #

= GArgAUN : Se pun pe Ungă tăhnlul Şl-1 
nmplu ou găuri capul (Ret.) [lat. " C a V o- 
n e m],
O GAUNA [pl.-ai) sf. Bucov. Gaură 
în pămînt oare are forma unei jumă
tăţi de cuib de pasăre: işi tac căsuiciie 
lor prin... gănnl In pămtnt (ret.) [lat. 
cavo, - vonem],
O GAUNOIU sm. Trans. (conv.) % = 
oAUN.

GAUNQS adj. ® Găurit pe 
scorburos: dinte *; tn tulpina găunoasă acopaclulul (odob.i 
ţj ® Lipsit de miez, sec: alună, nucă găunoasă ; ®: 
are capul —' şl-1 olntă greierii In el (JIP.) [g ă U n ă].

GAUNQŞţ (-oşoso) vb. tr. A face găunos.
GAUNOŞITURA (pi.-turl) sf. Scorbura, .golul 

dintr’un lucru găunoşit, căruia i s’a deşertat 
miezul [găunoşi].

Fif. 2318 
G, Galii.

dinăuntru.
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Fig. 2319. Găvan.

GAUBÂ (pi. găuri) s/. ® Deschizătură sau 
adtncătură, mai mare sau mai mică, făcută într’un 
lucru (Mold. „bortă”):^ mare;adtnoă; găurile llule- 
rulul; a se uita prin gaura broaştei; gaura Inelului, acului, 
cheli; gaura urechii, pe unde Se atlrnă cerceii; In 
pămtnt; » de şoarece, de şarpe; nu vetl ecăpa nici In gaură 
de şarpe nsp.l; doară nu s'o lace * in cer •«- CEB2 (T) ; a 
astupa o (F) a plăti O datorie; snmă cu care.,, ar 
tl putut astupa multe găuri (br.-vn.i ^ © (F, CaSă proastă, 
bordeiu H ® Celulă în fagur ® •»- abşjo [lat. 
ca ui a].

GAURAR (pl.-are) sn. ® Bl Lopăţică, scîndu- 
rica cu mai multe Răuri de la sulul dinainte al răz
boiului (••• 1®1106,C) t ® Trans.Otricală, unealta 
de fier cu care se fac găuri la opinci mc.).

GAURI (-resc) vb. ir. A face o gaură (sau 
mai multe găuri): picătura găureşte piatra; » ure
chile, a face găurile pentru attmat cerceii; ® a 
asurzi.

GAURICA (pi.-rele), QAUHJCB sf. dim. 04URA: 
bagă obela In găiirlcea uşii celei da aramă (mera). 
o gAuRICIQS adj. Băn. Cu găuri, găunos.

gAurit 1. adj. V- oAuki HH © neqAuejt.
2. sbst. Faptul de a găuri.

. găuritoare sf. # Unealtă sau maşină de 
găuri t.
O GAxjROS adj. Oaş. Cu găuri, găunos.
O GAURUţA (pi.-te) sf. Oaş. dim. qaubA.

GAVAN (pi.-ne, ✓-nuri) sîi. ® Partea scobită 
a lingurii: la cutltul si le tale De la Unguri tot *oJ (sper.)
I ® Maram. Trans. (pap.) (dens.) 0 îA Lingură mare În
trebuinţată la stînă, polonic II ® Palma mlinii, cînd 
adunăm degetele, lăc!nd-o ca 
un căuş li ® 63 Orbită, sco
bitura în care e aşezat ochiul:
II luceau ochii In '-'urUe lor adinei
(SAD.) K ©o strachină de lemn 
scobit (î^ 2319); Ţiganii... s’an 
vorbit... să ducă şi el plocon domnulnl 
un —' ou lapte acru uip.) ; gazda... umplu un ^ de lemn cu 
porumb fiert *1 ® $ Jghiabul mesei ttmplarului. în 
care se ţin uneltele [comp. gr.-biz. •(•apeva .şi big. 
srb. vaga n].

GAvANAT adj. Scobit, concav ca un g ă v a n. 
O GAVANOS (pi.-oase) sn. Motd. 0 Borcan vas 
de lut smălţuit pentru păstrat dulceaţă, untură, 
sare, etc.: scrisoarea ara scurtă, dar întovărăşită de clteva 
gavanoase cu dnlcetl (ON.) [tc. kavanos].' 
OGAVANOŞEL (pi.-ele) sn.O dim. GAVANOS.Bor- 
cănaş: merge de ascunde —eie (Alecs.) ; Acolo, aici 
şlpnrl, bnteicnte (stam.).
O GAVAT sm. col. Often. Băn. ® Ol Paraziţi, pă
duchi, viermi: gadlnl... Însemnează... lăcuste, omizi, 
viermi, goange şi alt — (mar.) ^ ® Often. tC, Lupi [bg. 
ga V e d ].
O GAvAUNA ^ vAoApnA: se aeoanoase pe semne la 
atare w sub pămlnt (mera) ; rendea-vona i-a dat In şură, ori 
In nod de-^'P (Eminj .
ţGAvoZD (pi.-oazde) sn. ® Cuiu; cuiu pentru 

şindrilit‘(FH.-cDR.) ţ © Oaş. Trans. Ic, pană (cu care 
se crapă lemnele) [vsl. g v o z d ii], 
t GAVOZDI(-dese) 1. vb. intr. tA ţintui cu cuie.

2. vb. Ir. Motd. A înghesui, a ghemui; a piti;
veveriţele găvozdlte una peste alta (CRG.) [vsl. g V O zdi t i.]

GAVRţLA sm. Numele popular al ursului. 
Moş Martin [npr. G a v r i 1 (ă)].
'GAZ1 (pi.-ze) sn. ® Nume dat tuturor 

corpurilor fluide ca şi aerul; de iluminat, aerian, 
gazul obţinut prin distilarea cărbunilor de piatră, 
întrebuinţat pentru luminat f @ Petrol de lampă

'GAZ1 sbst. E Ţesătură foarte subţire, de mă
tase sau de fir; zăbranic [fr. g a z c).

GAzar sm. V Cel ce vinde petrol de luminat 
(1 2320) [g a z].

gazda (pl.-de) sm. şi /. ® Stăpîna sau stăplnul 
casei. In raport cu careţii pe care-I primesc:
şl el el gazda a'an sculat cu noaptea 'n cap (VLAH.) ; a trage 
In—; a prhnl In —; —do hoţi, cuib de hoţi; cel C« 
adăposteşte pe hoţi In casa lui şi tăinueşte obiec
tele furate: e mal rău gazda lotrilor declt lotrul rnen.); 
gazda de furi să se pedepsească ca forul (leo.-car.) j K F.

Fig-, 3300. GCznr.

face

gazda bătăilor, cel ce primeşte bătăi de la toţi t 
® Locuinţă provizorie, odaie luată cu chiri: Intr’o 
casă particulară H © 7r -Carp.
Gospedar, om cu casă, cu 
dare de mină, bogătaş [ung].
O GAZDAC, OAzdao adj. şi 
sm. Trans. Maram. Bogătaş:
Lăoomlt-am, lăoomlt, lăoomlt la 
şapte vaci ş'am luat hlda de găz- 
daci (iK.-BRs.) [ung. g a z d a g]. 
OGAZDACEŞTE adv.
Trans. Ca un g ă z d a c, ca 
un bogătaş: nlme nu era mal 
intllu declt el, gătat colea —. la 
biserică (RET.).
O GAZDACIE sf. Trans.
(coNv.) B.ogă(ie, stare de g ă z- 
d.a c.
O GAZDALUJ (-ălueso) vb. inlT. Maram. A 
trebile casei, gospodăiiei (brl.) [gazdă].
O GAZDAN sm. Oaş. Bogătaş [g a z d ă].
O GAZDÂŞAG (pl.-agurl) sn. Trans. (dens.) - oAz- 
DUŞAO.
O GAZDOIU sm., oAzdoaie sf. Tr.-Carp. ® Stă- 
plnul, stă’pina casei ţ[ © Bogâtaş(ă): Lăcomlt-am, 
lăcomlt, Lăcomlt la şase bol, Ş’am luat hlda de găzdol (IK.-BR8.)
[gazdă].

GĂZDUI (-uesc) i. vb. Ir. A primi pe cineva 
în gazdă’ a-i oferi adăpost (peste noapte sau 
pentru mai multă vreme): Iml făcu cinstea lă mă 
găzdnească In odaia stăplnulnl său (ON.).

2. vb. inlT. A trage in gazdă, a şedea In gazdă, 
a se instala la cineva pentru cltva timp.

găzduire sf. ® Faptul de a găzdui t® 
Adăpost In casa cuiva li © Ospitalitate: mai mul
ţumi Încă data de buna — al de poveţele cele folositoare (ibp.i ,

GAZDUITQR sm. Cel se g ă z d u e ş t e, ce 
primeşte in gazdă pe cineva.
O gAZDULEASA (pl.-se) sf. Bucov. Gazdă, 
stăpîna casei: iad, inplnea^ —, nu te supăra (VOR.),
O GAZDUŞAG (pl.-gnri) sn. Maram. Avere, bo
găţie [ung. g’azdasâg].

'GAZEL (pl.-eiuri) sn. V Cuvlnt arab care în
semnează, în literatura turcească şi cea persană, 
o poezie uşoară consacrată amonilui sau beţiei.
'GAZElA (pl.-io) sf. ^ Specie de antilopă 

ce trăeşte mai ales în Africa de nord şi 
în Siria (IU 2321) [fr.].
'gazeta (pl.-te)s/. X' Ziar, jurnal: căn- 

tfnd Intr’o ladă uitată, dan peşte o — de cele 
mari (i.-oh.) [fr].
'GAZETAR sm. ^ Zia

rist, jurnalist [gazetă].
•gazetăresc adj. ^

De g a z e t a r.
'GAZETÂRţE?/. ^ ProT 

fesiunea de g a z e t a r, zi
aristică : ar H putut avea o cli
entelă mult mal numeroasă, dacă 
s’ar fl lăsat de — (vuuu.
O GAZI f-ăaec) vb. tr. Băn.
[srb. gazitil.
'GAZOGţfN (pl.-ene) sn. it Aparat pentru 

pararea în casă a apei gazoase [fr.].
O gAzOIU (pZ.-flole) sn. (R.-COO.) = GAZORHirÂ. 
'GAZOLINA sf. & Lichid foarte inflamabil 

ce se obţine prin distilarea petrolului [fr.].

6AU
6AZ

Fige 232T. Gamelă.
A călca In picioare

pre-

Fig. 332% Gazometre.

•GAZOMETRU (pî.-tre) sn. ® 'fi Cilmdni de 
tablă de fief, de un mare diametru, care serveşte
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6EA

Fig. 2323. 
Gazorniţâ.
foc fCIAUŞ.).

6AZ- să Înmagazineze gazul de luminat fairicat de o 
uzină şi să-i dea o presiune regulată in timpul 
combustiunii lui ([H 2322) H ® Aparat care arată 
cantitatea de gaz de iluminat întrebuinţată intr’un 
local,, contor (w ij] 1438) [fr], ;

'GAZON sbsl. Pajişte de iarbă scurtă şi măruntă: 
poteol de nisip losu Inconjnrau partere de/v, v- 
Insmiltate ca Ilorlle cele mal delicate (I.-gh.)
[fr-]-
O GAZQRNIŢA (pi.-te) s/. Lampă 
primitivă de petrol (!®| 2323) : in
lamina săracă a gazomltel, asculta glumele 
si vorbele lor (sad.) [gaz (D].
‘GAZOS adj. ® De natura gazu

lui, care’ se prezintă in stare de gaz 
H ® Se zice despre anumite băuturi 
încărcate cu gaz in disoluţiunş: iimo- 
nadă gazoasă; apă gazoasă, acid carbonic 
disolvat in apă sub presiunea a 4—5 
atmosfere [ir.].

'GAZUI (-uesc) vb. ir. (1$ A unge CU 
gaz (petroi) un lucru, spre a-i da

GEABA adv. (mai adesea precedat de prep. 
DE), ©’în zadar, zadarnic, fără folos: v ea acum lăcea 
jurăminte (pamf.i; eu, ticăloasa, mă trudeam» (r.-cod.); 
nici o săgeată nu se ducea In vint de -v iisp.i; -v vil, *- 
te duci, /V rupi nişte papuci ti ® Fără bani, fără 
a plăti, gratis: ml le-a dat de -v [tc. g a b b a],
O GEAG sbst. Olten. ® fA Sedilă, săculeţ de 
pînză rară pentru brlnză H ® Trăistuţă (în'care 
pun Copiii cărţile, mîncarea, etc. cînd se duc la 
şcoală) [srb. I ak].

GEALAT, qelat sm. ® Călău, 
gîde ([im 2*325): ungealat, o’o Izbitură de 
topor, 11 sbură capul de pe umeri (VLAh.) ; (F ;
Abl lacomă moarte, gelat mult cumplit,
Ml-al răpit so(la... (stam.) ; doi gealaţi m'au 
dus la beciul de piatră (Dlvr.) H ® Băn. Sjt =
MDSOAH [tc. g e 11 a d].

GEALAU (pi.-ăe) sn Rindea 
lungă întrebuinţată de tîmplari; nu-

FÎ&- 2325. Gealat. 
U 2324) [ung.

--------------- \r'
Fig. 2326. G. Geam.

Ftg. 2324. Gealău.
mită şi ,,buhaiu“ sau ,,robanc” 
gyalâl.

GEAIVL (pi.-muri) sn. ® Sti
clă, de* obiceiu plană, care se 
aşază în oercevelele ferestrelor 
sau, uneori, în locul tăbliilor 
uşilor ([^ 2326): a se uita pe v; 
a sparge un -v ® Sticlă care se 
aşază în cerculeţul de metal 
al uhiii ceasornic t ® ^ Mo
noclu [tc. g a m].
ţ GEAMALA (pi.-le) sf. Mască uriaşă ce aco

perea în îritrcţpme un om care iuca odinioară pe 
străzi şi la bîlciuri la vremea Moşilor [tc. g e m a 1],

GEAMAN (pi. gemeni, gemene) adj. şi sm. f. ® 
Se zice de doi copii născuţi în acelaşi ceas din 
aceeaşi mamă; Iratl gemeni, snrorr gemene; Fă-mă, 
tată, ca să-tl seamăn. Ca Irate 
cu trate * ipanni ; semănăm aşa 
de bine că parcă eram două surori 
gemene ion.) ; Împărăteasa.,, a 
născut două gemene (Car.) *| ®
♦ Despre arbori cari au 
două tulpini crescute din 
aceeaşi rădăcină: brazi ge
meni II ® ♦ Despre fructe, 
cînd sînt împreunate, li
pite una de alta: prune ge
mene f ® gemenii, unul 
din cele 12 semne ale zo
diacului ; numele unei con- 
stelaţiuni, ale cărei stele mai luminoase sînt Castor 
şi Pollux (’!|j2327) [lat. ge minus].
O GEAMANDAN m- GEAMANTAN.

Fig.'2327. Gemenii.' — 
P. Pollux, — C. Castor.

geamandura (pl.-re) sf. ^ Corp plutitor 
de obiceiu în formă de butoiu, care se aşază pe 
suprafaţa apei, şi se prinde-de fund cu lanţuri sau 
ancore; indică navigatorilor un loc pri
mejdios sau arată 
drumul ce trebue să 
urmeze corabia ([®]
2329) [comp. ngr. 
oifi.av8oupa].

GEAMANTAN,
Mold. GEAMANDAN (pi.
-ne) sn. Sac de piele 
sau de pinză, cutie 
îmbrăcată cu piele 
sau pinză, ,în care 
se pun lucrurile (In 
spec. de îmbrăcămin
te) ce se iau în că
lătorie ([Bj 2328): SCO- 
tool prin tr&sur& şl prin 
geamantan (I.-gh.) ; o tră
sură. . . Încărcată ou 
geămandane, trase Ia scara 
(6N.) [tc. gama- 
d a n].

Fig. 2328. Geamantan. Fig. 2329, Geamanduri.

GEAMANTAnaş [(p/.-aşo) sn. dim. gea
mantan.

GEAMAT m- gemet.
GEÂMB AR ALE = GEAMPARALE.
GEAMBAŞ sm. ® V Negustor sau samsar de 

cai: Moş Nicbiior era şi -vde cal H ® Mijlocitor ne
cinstit ; pungaş, hoţ: se teme de mnsolirii vi de noapte 
(isp.i H ® t înşelător [gambaz].

GEAMBAŞLÎC (pl.-Icuri) sn. Meşeria de 
geambaş: de ce ai să te apuci p... de avocătle P... 
de V? (ALECs.) [tc. g a m- 
b a z 1 y k].

GEAMGIU sm. V Cel

ÎBiliî,

'i/AtâJiliiillIU'kh
Fig. 2330. Geamgiu. Fig. 233J. Geamie.

la ferestre (lDce vinde sau pune geamuri 
2330) [tc. gamgy].

GEAMIE sf. FŢiS Casă de rugăciune la Mahome
dani; templu mai marţ decît moscheea ([@12331):
in Bagdad, !le-care mahala îşi are geamia ei (CAr.) ; multe 
blseclol creştineşti le schimbă in geamii lise.) [tc. g a m I].

GEAMLţC (pl.-Icuri) sn. ® Toate geamurile 
unei locuinţe ^
®tfiB Galerie, sală 
cu pereţii de gea
muri ([^ 2332): 
casele ale verzi cu 

(CAR.); fata singu
ră la părinţi bolea 
Intr’un de cleştar'
(DLVR.) [tc. g a m-
1 y k], Fig. 2332. Geamiîc.

GEAMPARALE, <f GEAMPARALE sf. pl. ® J 
Castaniete: începe să olnte un cintee... jnctnd ceamparolele
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Fig. 3333.
Geantă.

(CAR.) t © 0 Melodie, viers: privighetorile.... trăgeau 
ni^te geampaiale de-tl lua auzul (isp.) [tc. 6 a 1-p a r â].

GEAJ^Ă [pi. gene) Sf. ® t Pleoapă: nu mai dede 
nici pio de somn tn genele el plnă dimineaţa (isp.) ^ ® 
Părul pleoapelor: ochii el albaştri clipiră sub lunglle-i 
gene bălaie (pDOBi); a da ochii In gene, a i se închide 
ochii de somn, a aţipi H (D Făşie; luminoasă, 
zare de lumină: o .«roşie se aprinde lâ îngemănarea, 
pămtntulul en cerni (VLAH.)); ctnd scapătă soarele şl 
rămine In tnndul zării o » roşie (BR.-vn.) [lat. vulg. 
*g e n n a < clas. g e n a].
O GEANDRĂ, QIANDBA sf. Mold. X Mîncare fă
cută din felii de mămăligă pră.jite şl amestecate
cu apă: geandta e minoarea celor ondesăvlrşlre săraci (şez.>.

GEAJMTA (pl. genţi) Sf. ® Pungă 
mare de piele, tolbă ce se poartă, 
mai adesea,’atîmată de gît sau pe 
umăr. In care se ţin scrisori, acte, 
bani. etc. (H 2333) H ® V Iarbă
de vllţat: Işl aşeză In ziua aceea puşca 
şl geanta In Inndnl luntrii (d.-zamf.) ţ ®
t Cartuşieră [tc. ganta}.

tGEAR(pi.-rurl) sn. ■ Şal de India 
[tc. 6 a r].

GEBREA sf. Glrpă de şters sau de frecat caii 
[tc. & e b r ^].
O GEDET = nţlGET.
‘GEIZER, - 'GHEIZER, 'OPVSER (pZ.-ere) sn. .MSi 

Izvor de apă fierbinte care ţîşneşte din clnd în
cînd, sub formă de ___
coloană, la o ,mare ' 
înălţime, răspîndind 
în aer nişte nori de 
aburi; mai cunoscute 
sînt cele din -Irlanda 
(l 2334) [fr.].

GELAT SV-QEAL4T-
•GELATINĂ (pl:

-ne) sf. ® Substanţă 
ca piftia care se ex
trage prin fierbere din 
părţile cartilaginoase 

. şi din oasele anima
lelor ţ[ ® ' Zeamă de 
fructe, căreia i s’a 
adăugat gelatină şi 
care se închiagă ră- 
cindu-se: tn toate Slm- 
betele.,, avem la masă 
— (BR.-VN.) [fr.].
•GELATIN O - 

BROMURA sf.
Substanţă compusă Fi&- 2334- Geizer.
din gelatină şi bromură de argint cu ajutorul căreia 
se prepară plăcile şi filmele întrebuinţate în fo
tografie [fr.].
'GELATINOS adj. Ce conţine gelatină sau 

ce seamănă cu gelatina [fr.].
tGELEP STO. Neguţător străin (Turc, Armean, 

Grec) oare cumpăra în ţară un număr mare de oi 
pe care le vindea apoi la Constantinopol [tc.].
'GELOS adj. ® Care-şi teme soţia sau iubita, 

care sufere de gelozie, temător, zuliar: e grozav 
da », şl toată ziua o ceartă (vlah.) ţ[ © Care ţine mult 
la un lucru şi se teme să nu-1 piardă: geloşi de
libertăţile şl de bunurile lor (ODoe.) [it.].
'GELOZIE sf. ® Teama, neliniştea, bănuiala 

de a fi înşelat(ă) în dragoste: şarpele geloziei o muşcă 
de Inimă (d.-zamf.) II ® -Pizmă, invidie 
[it.].

GELUI (-nesc) vb. ir. A netezi 
cu g e a 1 ă u 1, a da la rindea. .
'GEMA (pf.-me) 1. sf. Ori-ce pia

tră scumpă (Ip 2335): Sollpeau zorii 1 
zilei, prin aerul şters, în geme şl aur de 
straie (d.-zamf.).

2 adj, «. Sare sarea extrasă 
din sinul pămîntului, din ocne, şi 
formată, ca şi sarea de mare, din 
clorură de sodiu [fr.].

GEMĂNARE sf. ®*Ramură bi
furcată, creajigă .crescută în formă de furcă t ®

Fig. 2335.
Gemă antică 

sculptată.

pl. # demănări, lişiţele, furculiţele carului [lat. 0EA- 
'gămlnaria].

GEMAnarIŢĂ (pf.-te) sf. ♦ ® Plantă din tJtIM 
familia orch’idaceelor, numită şi „bujorei”, ,,po- 
roinic” sau „sculătoare”, cu flori mari şi fru
moase, purpurii (Orchis papilionacea) ţ| ®ţiNTUL- 
V4on [gemănare].
O GEMAR sm. (R.-coD.) 0 = GEAMGIU [geam].

GEMAT ew- OEMET.
GEMĂTQR adj. verb. GEME. Care geme.
GEME (gem) vb. inlr. ® A-şi exprima durerea, 

suferinţa (fizică sau morală) scoţînd, la fie-care 
răsuflare, un sunet plîngător, nearticulat, a se
văita: codoşea de.babă gemea şubt talpa Iadului (Cro.i ; des
pre animale: In loc să geamă boli, sclrtle carul (vlah.) ; ® 
despre vîjiitul vlntului, despre foşnetul arborilor, 
despre curgerea sgomotoasă a apelor, despre sclr- 
ţîilul lemnelor etc.: vintul vljle şi geme cu nişte Jal
nice glasuri (ODOB.); clnd şuera, clocotea codrul, gemeau 
văile (CR6.); numai o ftntlnă Işl mişcă gemlnd cumpăna el In 
vlnt (EMiN.) ţi ® 0 A fi asuprit, apăsat: (ara geme 
subt asuprirea Tomşei (NECR.) ; (ara Întreagă geme sub1 blcltU 
şl caznele domneşti (FtL.) ţ[ ® A fi plin, copleşit de 
ceva: prăvălia gemea de meşterii (CAR); curtea şl ulltlle 
gem de perei lisF.i; nnmal magaziile bogatului... nemllostlv 
gemeau de bucate (mar.) [lat. gămăre].

GEMEN(I) m- GEAMAn.
GEMET, QE(A)mAT (pl. gemete) sn. Sunetul 

nearticulat scos de cel care geme: o săptămină în
cheiată Işl chinul bărbatul ea «-ele el (isp.i ; Şl, snlerlnd.
In veci n’am scos un gemăt (vlah.): 0 se Zice despre 
Vîjiitul vlntului, arborilor, etc. [lat. g ă m î t u s].
'GEMINAT adj. ♦ împerechiat, aşezate două 

cîte două [fr.].
'GEMINAŢIVNE sf. ® împerechiere H ® Oz 

Repetiţiune de două ori a aceluiaş cuvînţ [fr.l. ,
'GEMULA (pl.-le) sf. ♦ Muguraş care, desvol- 

tlnduse, dă naştere primelor frunzişoare ale unei ' '
plante [fr.].

'GEN (pl.-nuri) sn ® Grupă de indivizi qare au 
anumite caractere comune; neam: «-ui animai;
«-ui uman, neamul omenesc, toţi oamenii, în
treaga omenire 1[ ® Fel, sein, mod: un nou — de 
viată ţ[ @ Felui de a scrie, de a executa o operă 
muzicală: -«simplu, -« sublim ţ[ ® Subdiviziune 
a fie-cărei specialităţi literare sau artistice: «-ui 
epic H ® 07 Terminaţiunea, forma pe care o iau 
substantivele spre a arăta sexul masculin sau 
femeuin al fiinţei arătate prin acest substantiv, şi, 
prin analogie, acela al obiectelor şi al noţiunilor 
abstracte: In limba română avem trei «-uri: masculin, 
femenln şl nentrn ţ[ ® In istoria naturală, genul 
este o subdiviziune a ,,familiei” şi cuprinde un ;
număr oare-care de ,.specii” care au caractere 
comune [lat.].
'GENDARM... = JANDARM...
'GENEALOGIC adj. ® Privitor la genealogie 

II ® Arbore «' wm- ARBORE ® [ir.].
'GENEALOGIE sf. Spiţa neamului, înşirarca 

strămoşilor cuiva’ după gradul lor de Înrudire [fr.].
'GENEALOGIST sm. Cel ce alcătueşte genea

logii [fr.].
'GENERAL ţ. adj. ® Comun tuturor fiinţelor 

sau lucrurilor de acelaşi fel, obştesc: părere ~a, 
nemulţumire «-ă '| ® Adunare «-ă, a întregului .Corp, 
a tuturor cari fac parte dintr’un corp ţl ® V 
Procură ~ă, pentru toate afacerile şi fără nici o 
rezervă li ® Cu puteri foarte mari, foarte întinse 
în funcţiunea pe ctire o ocupă: director inspocitor -«.

2. sbsl. Ce-
ea ce convine *■ ^ B 
unei catego
rii întregi.u-^ ^

.t;; fffl / 1 ftfl
cblde de la 
la particular.

3. sm. ii 0-
fiţer superior, Kijl. 2336. B. General de brigadă. — D. 
de un grad General de divizie.— C. General 
mai înalt de- de corP de armata,
cit colonelul; -« do brigadă: «< da divizie: -« de oorp
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GEN- ie ar>°ată, care comandă o brigadă, o divizie,un corp 
f'pct clc armată (iU 2336).
OCU Iu /m,^ loc. adv. In genere, de obiceiu, în

deobşte [fr.].
‘GENERALISIM sm. a General mai mare 

peste toţi generalii, care are sub comanda lui 
toate armatele unei puteri: puntnd serrlolle lor la 
dlspozltlunea —ului, fără oondltle (I.-gh.) [fr.].
‘GENERALITATE s/. ® însuşirea a tot ce 

este general H ®' Cel mai mare număr, aproape 
totalitatea: —a oamenilor; In —a cazurilor, bl mai 
toate cazurile H ® pl. Lucruri generale şi ştiute, 
fără legătură strînsă cu subiectul: a spune geno- 
ralltâtl [fr.].
‘GENERALIZA (-izez) 1. vb. tr. A face comun, 

general, a da o niai mare întindere, a împrăştia, 
a lăţi cît mai mult: —o idee, un obiceiu, o lormuld 
algebrica.

2. vb. refl. A deveni comun, general, d se lăţi
[f-J-
‘GENERALIZATOR adj. şi sm. Care gene

ralizează [fr.].
‘GENERATOR 1. adj. Care produce, care 

dă naştere.
2. GENERATOR (pj.-toare) m. ® $ Cazanul unei 

maşini cu aburi 1[ ® A — de electricitate, ori-ce a- 
parat care transformă o formă oare- care de 
energie electrică: elementele voltalce şl acuinnlatotil 
stnt generatoare de curent electric.

3. generatoare sf. A Linia care, prin în- 
vîrtirea ei în jurul unei axe, dă naştere unei 
suprafeţe; astfel o semi-circonferenţă, învlr- 
tindu-se în jurul diametrului ei, dă naştere su
prafeţei unei sfere [fr.].
‘GENERAŢIUNE, GENERAŢIE sf. ® Faptul 

de a da naştere unei fiinţe sau unui lucru ase
menea; naştere; procreaţiune: —a oamenilor; —a 
plantelor U d) ® Producţiune: —■a ideilor ţ] ® Pos
teritate, urmaşii; —a iui Noo ţ[ ® Toţi oamenii 
care trăesc cam în aceeaşi epocă: —a de ia 1848; 
generaţiile trecute, viitoare; ml-al zugrăvit, cu, un adevărat 
talent de pictor, nnele tlgnrl din generaţia ce ne-a precedat
(I.-GH.) H ® Grad de filiaţiune în linie directă; 
bunicul, tatăl şi fiul aparţin la trei generaţii deosebite 
[fr.].
‘GENERE, numai în loc. adv. ÎN —, în mod 

general, de .obiceiu, îndeobşte [it.].
‘GENERIC adj. Propriu unui gen: caracter — 

[fr.].
‘GENEROS adj. ® De o lire, de o inimă nobilă, 

aleasă; mărinimos: sentiment —, suflet —faptă 
generoasă; nu va ti popor pe lume... mai — şi mal de 
ispravă ca poporul romănesc (vlah.) ® Darnic, care dă 
bucuros, cu mina deschisă H ® ® întăritor şi 
foarte bun: vin — [fr.].
‘GENEROZITATE sf. ® Nobleţă de suflet, I 

mărinimie H ® Dărnicie [fr.].
‘GENEZĂ (pi.-ze) Sf. ® Formaţiunea unui 

organ; naştere, producere; geneza lumii, cosmogonia; 
geneza omului, naşterea speţei umane; geneza limbilor, 
originea şi desvoltarea graiurilor H ® X’ Etâ 
Prima carte a vechiului Testament care cuprinde 
povestirea creaţiunii lumii [fr.].
‘GENIAL adj. înzestrat cu geniu, ce arată 

geniul: o operă —ă [fr.].
‘GENIALITATE sf. însuşirea, caracterul a 

tot ce este genial [Ir.].
‘GENITAL adj. Care serveşte la generaţiune, 

la naştere; privitor la organele procreaţiunii [fr.].
‘GENITţV sn. Of Caz al declinării care indică 

pe posesor sau originea, dependenţa, etc. [lat.].
‘GENIU (pl.-nii) sn. ® Spirit, duh, bun 

sau rău, care veghia, în tot cursul vieţii, asupra 
Soartei unui om: —l Inl Socrate; Iml închipuiam că 
mă aflam fn Împărăţia fantasmelor, răpit de carul unui 
— de noapte (alecs.) ţ] ® Spirit oare veghia asupra 
destinelor unui popor, unei ţări, unui oraş, etc., 
înger ocrotitor: —i Romei H ® ® Persoană care 
are o înrîurire fericită sau nefastă asupra soar
tei sau acţiunilor cuiva: —i bun, —i rău ai cuiva 
H ® Dispoziţie naturală, aptitudine, talent: a avea 
—1 poeziei, picturii ţ] ® Talent superior şi creator,

inspiraţiune creatoare: om de—:, —i ini Aiecsandri 
H ® Om care posedă un astfel de talent: e nn 

mare — f ® Ca
racter propriu, 
distinctiv, al 
unui om, al 

uhui popor, al 
unei limbi, etc. :
—1 Românului, — 

limbii latine H ®
hi Arta de a 
fortifica, de a 
ataca sau de a 
apăra o cetate, 
un loc întărit;
—ui militar saU
—1, corpul de 
trupă însărci
nat cu lucrările Fle: =337- Gemu.
de apărare şi de C- CăpiUn. S. Soldat. G. General, 
asediu ale unei cetăţi (@ 2337) [lat. g e n i u s, 
fr. g 6 n i e].
‘GENTIL adj. Drăgălaş, frumuşel, gingaş; plă

cut, nostim [fr.j.
‘GENTILEŢÂ (pi.-te) sf. ® Drăgălăşie, gin

găşie t ® Purtare gentilă, atenţie delicată t ® 
Vorbă plăcută şi de spirt [fr.].
‘GENTILOM sm. ® Om de familie, de viţă 

nobilă (în Occident): ca —li şi cavalerii din tim
pul Renaşterii (odob.) TI ® Om de omenie, om cum se 
cade [fr.].
•GENŢIANA sf. A = GHJNTURA; (RIPE [lat.].
GENUCHIU - GENdNCHIU. 

‘GENUFLEXIUNE sf. îndoirea genunchiului 
la pămînt, îngenuchierea [fr.].
O GENUNCH(I)ER (pi.-ere) sn. Mold.
® 0 Pieptar lung pînă la g e n un
chi If @ t|A Legătură de piele ce se 
pune la genunchii cailor ([®| 233S).

GENUNCHI A = INGENUNCHIA •
GENyNCHIU, GENţlOHin sm. şi 

(pi.-chi, -ohe) sn. ® (Q încheietura osu
lui coapsei cu fluierul piciorului (la 
om şi la animale) (P 2339,2340): a-i 
tremura genunchii; a îndoi, a pleoa genun
chii; a lua, a ţinea pe genunchi; a şedea pe 
genunchii cuiva ® In genunchi, cu ge- ’
nunchii la pămînt: a sta tn genunchi; a 
se ruga In genunchi; a se 
pune, a oădea, a da in ge
nunchi, a bagenunchia 
[lat. genu cu lum].

GENUNE s/.® Loc 
foarte adine Intr'o a- 
pă; apă adîncă şi li
nă : scăpătăm iar intr'o 
—, oglindă In oare vezi 

copacii ou vlrful tn jos 
(VLAH.) 1 ® ® Abis,

unchicr.

Fig. 2339-
prăpastie fără fund: Genunchiu.

Fig. 2340. Ge- 
nunch). F. Fe-

Soarele s'o stinge tn —a cea adlncă (EMin.) ; 
la stingă se deschide o gură Inepălmlntă- bi.i. - P. Pero. 
toare, — fără fund (N.-ur.) [lat. * g y r O- " neii. 
n e m].

*GEOGENTRIC adj. ® Privitor la centrul 
pămîntului t ® ☆ Se aplică la longitudinea şi lati
tudinea unei planete văzută de la Pămînt [fr.].
‘GEODEZIC adj. Privitor la geodezie [fr.].
‘GEODEZIE sf. Ştiinţa care are de scop să 

studieze, prin măsurători cît se poate dc exacte, 
figura globului pămîntesc [fr.].
‘GEOPAG adj. Care mănîncă pămînt [fr.]. •
‘GEOGENIG adj. Privitor lageogenic [fr.].
’GEOGENIE sf. Partea geologiei care stu

diată originea şi formaţiunea pămîntului [fr.].
‘GEOGNOSIE sf. ,4^ Partea geologiei care stu

diază sţructura şi compoziţia rocelor şi maselor 
minerale conţinute In pămînt.

‘GEOGNOST sm. Naturalist care se ocupă 
de geognosie [fr.].
‘GEOGNOSTIC adj. Privitor la geognosie 

[fr.].
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TABELA XXn. ALFABETUL GERMAN
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GER

•GEOGR^ sm. ^ Gel ce publică scrieri privi
toare la geografie sau care predă această ştiinţă [Ir.].
'GEOGRAFIC adj. 9 De geografie, privitor la 

geografie [ff.].
'GEOGRAFIE s/.®Ştiinţa care se ocupă ou stu

diul diferitelor regiuni ale suprafeţei pămîntuiui 
[Ir.]. ' - '

GEOLOG sm. învăţat care se ocupă de geo
logie [fr.]'.

'GEOLOGIC adi. De geologie, privitor la 
geologie [fr.].

'GEOLOGIE Ştiinţa care se ocupă cu stu
diul straturilor din care e formată scoarţa pămîn- 
tească şi fazele prin care a trecut sau trece încă 
globul pămlntesc [fr.].
'GEOMETRAi, adj. (gB Gare reproduce in pro- 

iecţiune orizontală dispoziţia şi proporţiile unei 
lucrări de arhitectură: pian »■ [fr.].

'GEOMETRIC adj. A De geometrie, privitor 
la geometrie:■ figura [fr].

'GEOMETRIE sf. A Ştiinţa care se ocupă cu 
studiul şi măsurarea liniilor, suprafeţelor şi volu
melor; — elementara, care se ocupă de linia dreaptă, 
de cerc, de plan, de poliedrii cei mai simpli şi de 
cele trei corpuri rotunde, anume cilindrul, conul 
circular şi sfera; — analitică, care aplică algebra la 
cercetarea proprietăţilor liniilor, suprafeţelor şi vo
lumelor; tm- DESCRIPTIV, PLAN [ir.].
'GEOMETRU sm. A ® Cel versat In geometrie 

1! ® Inginer hotarnio 1] ® Mare matematician 
|fr.].

*GEOMORFIE sf. Partea geodeziei care se 
ocupă cu studiul figurii pămîntuiui [fr.].
'GEORAMA sf. • Glob geografic, gol pe dină

untru, pe a cărui suprafaţă interioară este dese
nat pămîntul [fr.].
'GEORGIAN adj. şi sm. • (Locuitor) din Geor- 

gia (ţinut al'Transcaucasiei) [fr.].
'GEORGICE sf. pl. Ti ţiul unei celebre poeme,

în patru cînturi, a lui Virgil, privitoare la agri
cultură [lat.].
'GEPID rr P. IST.

GER* (pî.-rnri) sn. © Frig mare ce face să îngheţe 
apa şi să degere oamenii: chiar lemnele de pe Ioc pocneau 
de /V (CRG.); pe un de ciăpan lemnele ;l pietrele (isp.i ; s’a 
lăsat un straşnic; »ul Bobotezll, ger cumplit Hat.
g 6 1 u].

'GERA. (-raz) vb. tr. V A administra, a conduce 
afaceriie’pe seama altuia [fr.].

'GERANT sm. V Cei ce administrează, ce con
duce afacerile în numele unui particular sau unei 
societăţi [fr.].

GERAR sm. ® ® lanuare [g h e n a r, refăcut 
sub influenţa lui ger]. 
ţGEREMEA (pi.-mele) sf. Amendă [tc.]. 
ÎGERET (pl.-turl) sn. ew QEEÎD.
'GERG (pî.-gnrl) sn. ^ Jargon: limba patriei se 

împestriţa, formlnd un ce se Întinse ca o pecingine (NF-GR.) 
[it.].
t GERID (pZ.-duri), î GERET (pZ.-eturl) sn. ® Un 

fel de băţ, în formă de suliţă, cu care Turcii tră
geau la ţintă: trăgeau... la ttntă... cu săgeţi, lănci, su
liţe, geretnrl, pe care le' aruncau cu mina [BALC.l; alţii, mal 
dibaol, aruncă armelelor înainte, ca nişte gerldurl (alecs.) 
II ® Joc In care un călăreţ asvlrlea In fuga ca
lului geridul asupra adversarului care trebuia să-l 
prindă, iarăşi în fuga calului [tc.].

GERRA sm. /r (pj Tip al basmelor populare care 
tremură’ de frig pe ori-ce temperatură şi care 
înghiaţă, cu suflarea-i. toate din jurul lui [g c r], 

GERIŞQR (pZ.-oare) sn. © dtm. GER. 
'GERMAN 1. adj. 9 Din Germania; al Germa

nilor, privitor la Germani.
2. german sm., GERMANĂ (pZ.-ne) sf. LocuUor 

din Germania, Neamţ [lat.].
'GERMANIC adj. Privitor la Germanii de as

tăzi sau din vechime; ltmbHe~<e, graiurile vorbite 
de popoarele de origine germanică (Germanii,
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GER- Austriacii, Danezii, Suedezii, Norvegienii, Engle- 
A|_IP zii)ont. 'GERMANISM (pl.-me)sn. 03 Vorbă,expresiune 

Împrumutată sau imitată din limba germană; fel 
de exprimare propriu limbii germane [fr.].

'GERMANIST sm. 03 Specialist In filologia ger
manică [german].
'GERMANISTICĂ ,<!/. 03 Filologie germanică 
[germanist].
'GERMANIZA (-izez) vb. tT. A face German [fr.]. 
'GERMANOFIL ndj. şi sm. Care are simpatii 

(exagerate) pentru Germani [fr.].
'GERMEN sm. ® Primul rudiment al ori-cărei 

fiinţe organizate, animal sau vegetal II ® f Par
tea seminţii din care se formează planta; primul 
colţ pe care-1 dă planta clnd începe a încolţi H 
® Prima stare sub care apare un organ pe cale 
de a se desvolta: ~ui unul dinte K ® 0 Cauza 
primă, elementul, principiul, originea din care se 
desvoltă ceva: «-ui unei boule [lat. -1- fr. germe].
'GERMINA (-nez) vh. intr. 4 A începe să încol

ţească [lat.].
'GERMINAL sm. ® t A şaptea lună a calenda

rului republican francez (21 Martie—20 April) [fr.].
'GERMINATIV adj. ♦ Care poate să încol

ţească sau să cauzeze germinaţiunea [fr.].
'GERMINATOR adj. 4’ Care este sediul ger- 

minaţiunii; care este puterea de a face să încol
ţească [fr.].

'GERMINAŢIUNE, GERMINAŢIE sf. ♦ Faptul 
de a germina, încolţire [fr.].

GEROS adj. © Foarte friguros, în care e ger 
cumplit; tu ueroase nopţi de larnd, llngd toonl de stelar 
lALECs.); era o larn& geroasă şl omătul ajuta la sclrţllt icrg.) .

GERUI {-ueşte) vb. unipers. © A da ger, a se 
lăsa ger straşnic.

GERUIALA sf. © Vreme de iarnă cu ger: s’a 
pus o .V de orăpau pietrele (DLvr.) ; Faur şl Mărţişor stlrulră 
o straşnică —, de lugtaetă baba (PAc.) [g e r u i]. 

GERULEŢ sn. © dim. GER.
' GERTJNDIU, GERţlNZIU (pi.-dil, -zii) sn 03 

Forma de conjugare a verbului terminată în -ind, 
-lud [lat.].
'GERUNDIV (pî.-lTo) sn. 03 Una din formele 

■ declinabile ale inifinitivului latin [lat.]. 
'GERUNZIU tm- GERVNDID.
'GEST (pî.-turi) sn. Mişcare a corpului, în spec. 

a braţului, a mîinii sau a capului, făcută spre 
a exprima o gîndire sau un sentiment ori care 
însoţeşte o expresiune, spre a-i da mai multă tă
rie: a face un —'; a răspunde prin —"Uri; a Imita .nurlie 
cuiva; ^ afirmativ, negativ, ameninţător, semnlllcatlv, ex
presiv ; dascălul tinse braţul spre cuvintele scrise cu un *■ 
malestos (NEGr.i ; nu prea and bine discursul, dar .nurlie şl 
mimica slut de o elocuentă suficientă (VLAH.i [fr.].

* GEST AŢiy NE, gestaţie sf. Sarcină (la ani
male),starea unui animal din momentul eînd a luat 
în p întece p înă fată; timpul cît durează sarcina [ fr. ].
'GESTICULA (-lez) vb. intr. A face prea multe 

gesturi, a da din mîini (vorbind): da începe să-i în
şire... cum gesticulau şl tlpau una la alta ivlah.) [fr.].
' GESTICULAŢIUNE, GESTICULAŢIE Sf. Faptul 

de a gesticula [fr.].
'GESTIUNE Sf. V Faptul, modul de a gera. de 

a administra [fr.].
GET-BEGET, A eget-beqet adv. Din moşi 

strămoşi, neaoş, curat: vă e ruşine să fltl Moldoveni 
curaţi, Romănl get-beget (ALECs.) ; noi ăştia get-beget coada 
vacii, născuţi şl Imbătrtnltl In tara asta (i.-OH.); numai el 
doi erau boieri eget-beget (BR.-vn.i [tc. § e d-b i-§ e d]. 
t GEVREA (pL-rele) sf. B Batistă de mătase sau 

de pînză fină brodată; învăţa cusături de 
vapelurl, de gevrele şl de sanguin (I.-GH ); vicleana 
femele scoase o albă din buzunarul unei scur- 
teioi (pil.) [tc. ăevră].

'GEYSER ww QEIZER.
GHEA... iw-GHIA..., VBA..., VIA...
GHEABĂ tr GHEBE.
GHEATĂ [pi. ghete) sf. I Încăl

ţămintea obicinuită a orăşenilor, 
care acopere piciorul pînă mai, sus de giezne 
(1)2341) [it. ghetta].

Fig. 2341.
Gheată

Fig. 2342. Ghebe.

O gheb (pi.-buri) sn. Mo/d. © Cocoaşă 1 ® Pt. 
exl.. înălţime, ridicătură: In fund, munţii Isl rotrudeeo 

urile tărcate de soare (vlah.i . .
GHEBĂ, chEBA (pl.-be, / -buri) sf. (p Haină 

bărbătească iungă pînă la genunchi, făcută mai 
adesea din aba, pe care o poartă ţăranii în loc de 
manta; se oulcă pe prispă afară, înfăşurat In ghebă şl 
In cojocul Iul (isP.i; l-au Îmbrăcat la fel, ou cheburl albe 
şl cuşme nouă (CR6.1 [tc. k e b e].

GHEBE sf. pl., © gheabA sg. ♦ Soiu de 
ciuperci bune de mîncat, cu picioare subţiri şi 
păiării gaibene, cu carnea albăşi fragedă şi cu gust 
acrişor (Armillaria mellea) (D 2342) H ® — -de- 
BRAD, ciupercă comestibilă cu pălăria albă şi sub
ţire, care creşte prin pădurile umede de fag şi de 
brad (Lepieta cinpeolaHa)
[rr li planşa I, 19) f ® -
de-pAdvre, ciupercă comes
tibilă cu carnea albă şi tare, 
fără gust şi fără miros (Col- 
lybia longipes) [gheb].
O GHEBOS ad]. Mo/d. Co
coşat: Era şl-o cocoană gheboasă 
In spate (Panni [gheb].
O GHEBOŞA (-şez) Vb. refl.
© A deveni ghebos, a se 
cocoşa K ® A-şi încovoia 
spinarea: cei trei se gbeboşară 
covlrşltl (DEM.).
O GHEBOŞAT adj. part. GHEBOşa. © Cocoşat: 
mă tncuro numai de pitici gheboşatl (Jip.i îl ® Cu spinarea 
încovoiată: ...unRomăn c'o biată leancă... Gheboşat mer- 
gind la fugă (sper.).

GHEBRA.= OEBREA.
t GHEGET (pi.-tuTi) sn. Vad, trecătoare [tc. 

g e 6 i t].
GHEENĂ sf. rpt Iad: Val! gheeua .s’a deschis (vlah.) ; 

e păcat... să mă afiudez eu cu totul In focul gheenei (odob.)
[vsl. geenna].
O GHEIZĂŞ (pî.-şe) sn. Maram. iffett Tren [ung. 
g 6 z d’s].
'GHEIZER p*- QEIZER.
GHELĂ s/. g In jocul de table; căderea unor 

zaruri care nu pot folosi celui ce a jucat. .
O GHELĂI (-ăesc) vb. intr. © O/ten. A face gălăgie, 
a face zarvă (ciauş.) Ş] ® rp*, A lătra {vorb. de copoi) 
(vîRc.) [g h e 1 a i u].
O GHELĂIEŢ sm. Olten. (vtrc.) Om care rîde mult. 
O GHELAIU sbst. O/ten. Sgomot, gălăgie.
O GHELĂU 0/fen. (vTrc.) — .GEALAu.

GHELCIU sn. >#> © = GHIGORT 1 ® = PAlA- 
SODA-DE-BALTA. 
o GHELEATĂ = gAleatA.

GHELIR (pî.-iurl) sn ® tVenit K ® (p) Venit 
neaşteptat, cîştig din întîmplare: toate aceste —uri 
slnt bune, dar vin ou (Irtlta (pil.) [tc.j.

GHELMES sm. © = pALAH]DA-DE-BALTA 
K ® =■ OHIGQRT.

GHEM (pl.-me, -muri) sn. © Mototol, rotogol 
făcut din aţă, tort, sfoară, saij mă
tase, depănată (ja) 2343): baba goli 
un sac de fuioare şl-1 umplu ou (ret.) ; 
clnd stăplna casei făcea la ciorap, plslcnl 
se juca cu '«'Ul usp.); a face —a de
păna (aţa, tortul, etc.) în formă de. 
mototol; a se face a se strîrige 
ca un mototol, a se ghemui t ®
Una din cele patru despărţituri ale 
stomacului rumegătoarelor ţj ® ♦
GHEMELE-POPn = REMF [lat. VUlg.
*g lă m u s= clas. glomus],

GHEMIŞ, GHiMţş sm. (g) Om mic de stat (cît 
un ghem), pitic, ghibirdlc.
OGHEMÎRDQG sbst. Om, mic scund şi gros (ca 
un g h e m): se Clorovăeşte cu fecloru-său, un —- de om
(LUNG.) .
OGHEMOŞA (-oşez) vb. refl. A se strlnge ca un 
ghem, a se gheboşi: le vezi... ghomoşate po olte un 
scăuneolu lung (lung.i.

GHEMOTpC (pî.-oaco) sn. Obiect motolil în 
formă de ghem: s’aplecă şl luă <~nl: era ceva în
făşurat înăuntru icar.)

Fig. 2343..
Ghem.
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2344< Ghepard.

ghemui (-neso) vb. tT. şi refl. A (se) stringe, 
a (se) mototoli In formă de ghem: m& ghemnii
Intr'un oolt gl m& Inlioisl (dlvrj.

GHEMUIT adj. p. OHEuni. Strins, moto
tolit ca un ghem: olt ll zlolloa de mare şed en trupul

şl ou ploloaiele sgliolte (Alecs.).
GTTKMXTLEŢ (pî.-ţe), aHEUnŞQR (pi.-oare), O 

OHEMţrţ (pl.-ute) sn. dim. GHEH: Am două dbemn- 
şoue olt le-aruno, attta se duo (gor.), ghicitoare despre 
„ochi" ; dinti’aoeşt' ghem se ecot ghemute ou care se 
luoreazd ohlllmul oon.).

GHENAB, QHENAB,(I)E sm. J) Ianuarie [vsl.].
GHENERAL sm. H = GENERAL.

O GHENU(N)CHE ;= QEfnjNCHIU.
O GHEOÂCE = gAoaOE.

GHEON OAIE = QHIONOAIE.
O GHEORA ’(-rez) 1)6- Băn. Olten. A curăţa 
boabele de pe porumb [lat. glabrare].

GHEORGHIN sm. A = pAduoel.
GHEORGHInA = gherghina.

O GHEQRMAN ww GHERHAN.
*GHEP;ARD sm. ^ Fiară sălbatică, înrudită 

cu pisica,'cu tigrul, etc. cu 
corpul acoperit de pete gal- 
bene-negricioase; trăeşte în 
Asia de miază-zi, unde e do
mesticită pentru vlnătoa- 
re (Felis jubata) ([®| 2344)
[fr.].

GHERAN sbst.f^ Coada, 
minerul cleştarului de cate se 
serveşte dogarul (w [®1 1290)
[ngr. Ytpâvt].
O GHERBE sf. gl. Toane;
in<~ie iul, liniştit. In toane bune (r.-cod.); striga... 
cn un glas... al unut om liniştit şltn toate <«^le lui (vlah.)
[pi. din oghearbă].

GHERDAJN, qhiordan {pl'.-ne) sn. Colan, şirag, 
salbă de măr
găritare sau dc 
pietre preţioase, 
cum purtau o- Fig. 2345* Gherdan.
dinioară cocoa
nele; astăzi, la ţară: salbă de mărgele sau de 
galbeni ([^ 2345): voi hSrăzl muierii mele... cerrai, 
inele, gherdane şl clte-s ca acestea ips.-scHa: slpeturl pline 
cu gblordane (odob.) [tc. 
gerdan].
•GHERETĂ (pL-te)s/.

® a Mică încăpere, con
struită din scînduri. In 
care se adăposteşte sen
tinela ([112346) K ® Mică 
baracă, chioşc în care 
se vinde pline, etc. [ir. 
gu 6 r i t e].

GHERGHEF [pi.
-turi) sn. ® Cadru, 
alcătuit mai ade
sea din patru spe- 
teze de lerrm 
mobile, alte
ori de formă 
rotundă, pe
care se întin- Fig. 2347. Gherghefuri.
de pînza, mă
tasea, etc. pentru brodat ([®]2347j: ne-u ar&tat nn
rfizbolu de tesut şl-un ...lucrate 
toate de mina iul (vlah.) ; s& a- 
duol aici «^ol cel ou Tur ou cftlare
(ALEC6.) (D Dispozitiv alcă- 
tuit din patru stinghii aşe
zate în formă de dreptun- 
ghlu, care serveşte la întinsul 
perdelelor spălate, spre a se 
usca netede, ca şi cum ar fi 
călcate H ® # Unealtă a le- Fig. 2348. Gherghef, 
gătorului de care se ser- 
veşte spre a coase cărţile (iH 2348) [tc.].

GHERGHm sm. 4' = pADUCfîL. 
gherghina (pl.-ae) sf. ♦ Plantă de grădină 

cu flori frumoase, roşii, galbene sau violele. Insă

2346.^0 h ere te.

GHE

3350.
Gheridon.

fără miros; numită şi ,,dalie” (p 2349) (Dahlia 6HE- 
variabilis) [germ. Georginejf 
tGHERGHro (pî.-fo, -lruşl)sn. Mold. Boltitură, 

sau cămară boltită. In care, 
pe vremuri, se ascundeau o- 
bieotele mai de preţ din casă, 
spre a le pune la adăpost de 
jafuri sau de incendiu: in caşeie 
bgtilneştl... ou/we şl câmărl pletru- 
Ite, vljlltul vllornltel atrăbato Inftbu- T L 
şiţ (GRL.) [tc. k j a r g.i r].

* Gheridon (pl.-oaue) sn.
Mescioară rotundă, cu unul 
sau trei picioare @ 2350):
apropie un» lingă bluiou. Intre 
părinte şl tinăra clientă (CAr.)
[fr.]. Fig. 2349. Gherghină.
gherla (pî.-le) sf. închisoare: elntem sătul de 

şl de prigonirile domnului director (Vlah.i ; 
zăcea acum bolnav pe lespezile gherlei (sad.i 
[Gherla, oraş în Transilvania, cu 
o închisoare renumită].

GHERLAN cw GHIORLAN2.
GHERMAN, QHERMAN tw QHIQR- 

UAN.
O GHERMEC sbst. 'fTm Speteaza 
de la mijloc â loitrelor, care leagă ca- 
rlmbul de sus de cel de jos; numită 
şi „cercel” sau ,,scoabă” [tc.]. 
t GHERMESUT, QHERMESIT (pZ.

-tnri) sn. ESi Un fel de stofă de mătase 
sau de atlaz: pentru iarnă aveau benlşurl 
lungi de gtaeriheslţ, blănlte ou aamnt (vor.i
[tc. germsud].

GHERpC (pZ.-ocnrl, -oaoe) sn. ® Haină bărbă
tească CU pulpane, redingotă: un-, mare, a cărui 
talie 11 vine pină Ia glezne (car.i [germ. Gehrock].

GHES, GHIE8 (pZ.-snri) sn. ® Ghiont, lovitură 
uşoară dată cu cotul sau cu pumnul: cărtorarii tşi 
deteră gblee pe snb masă (dlvr.) K ® Îndemn; a da 
a Îmboldi, a zori: dădu gbles rotaşilor şl nmt din loo 
cărata (olvr); calul o îmbărbăta şl-1 da gbas să meargă 
Înainte nsp.i.

•GHEŞEFT (pZ.-tnri) sn. F Afacere, Inspec. ne
cinstită: tln politica In mină, fac —nrl (d.-zamf.); cerln- 
du-le a se face oameni cu munca lor... dar no a se 
inavotl din *nrl şi gbellrorl (loN.) [germ. Ge[s- 
chă f t].

GHEŞEFTAR sm. f Cel ce face gheşef- 
t u r i, afaceri' neoneste; speculant necinstit,

GHETE sf. pl. l mr- GHEATA.
•GHETRE sf. pl. I Carîmbi de piele, de po.stav, 

de pîiiză sau de lină care se 
încheie cu nasturi în jurul pul
pei piciorului sau acoper nu
mai partea deasu
pra a ghetelor ([a]
2351): gătit! tle-care, 
de la pln& la pălărie 
cu cite un costam nou 
nătoresc (GN.) [fr. gu 6- 
t r 6 s].
'GHETTO sbst.

Cartier 'al Evreilor, in evul mediu. In unele oraşe 
din Italia, de unde nu aveau voie să iasă:
la na Evreilor, sola de ^ misterios, ca tormeazA 
Întreg şl separat (alecSa)
[it.].

GHEŢAR sm.
Cantitate ' mare de 
ghiaţă, in văile Înalte 
ale munţilor, care nu 
se topeşte niciodată 
şi alunecă' uneori la 
vale (.Şj2352) [g h i a- 
ţ ă, format după fr. 
g 1 a c i e r ].

GHEŢÂRţE sf. ®
Groapă sau bordeiu unde se păstrează ghiaţă 
pentru vară ([p 2353) ţ ® ® Odaie friguroasă.

GHEŢPIU (pZ.-oale) sn. © Ţurţur de ghiaţă 
care atlmă de streaşină.

Fig. 2351. Ghetre.

nn oraş

Fig. 2352. Gheţar.
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Fig. 2353. Gheţărie.

0|-|£. GHEŢpS adj. Plin de ghiaţă; Îngheţat;
6l_i I rece ca ghiaţa: anzeam Bcrlşniturlle Bflnlei pe granzurll 

n I ghetoş I (ORio,).
GHEŢ'yŞ (pi.-ţiul) sn.

Strat subţire de ghia- 
ţ ă, care se formează pe 
drumuri,, după o ploaie 
urmată de ger, poleiu: a 
plouat grozav gl s’a lacnt... 
uu de nu te mal potl finea 
pe ploloare (Cro.i.

GHEUN... tm- GHION...
O GHEUŞA M- GHIOSă.
O GHEUŞÂ adj. Olfen. (vîrc.) tS, Capră neagră 
cu o pată albă pe bot.

GHEVENT GHTVPJT.
O GHEZEŞ = QHEIZAS.

GHIABÂ (pi,-re) sf. ® i Unghia ascuţită şi 
cîrligată a păsărilor de pradă şi a unora din ani- 
maleie carnivore 2354): ghlarele vnlturulul, corbu
lui; ghlarele pisicii; dacă calul nu 
lăcea o săritură la o parte, 'lupul In- 
llgea ghlarele Intr'tnsa IISP.I ţ[ ® ®
Mină, labă (prin asemănarea, în 
mod dispreţuitor, a unghiilor cu 
ghlarele): umblă nişte duşmani să 
pună ghlara pe mine icar.) t ® ® Fie 2354. Ghiara. 
Stăpînire, dominaţiune, robie: a 
ac&pa, a scoate din shiarele cuiva; mal bine să murim... 
dectt să cădem In shiara acestor nelegiuiţi (isp.) ^ (7) 
0 A turlei ^ te strlnge ca tn- cleşte (vlah.) ; a scăpa din 
ghlarele morţii.

GHIAţA sf. ® © Apa îngheţată: sioiu de r, bo- 
lovan de ; rece ca ghiaţa; cum se topeşte ghiaţa de soaiet 
aşa vor peH păcatele tale (prv.*mb.)« a se da pe 8. 8lu~ 
neca, avîntîndu-se pe suprafaţa îngheţată a unei 
ape; ®: Inimă de 
(ISP.), inimă rece, ne
simţitoare f ® ®
Fiori reci: eram ou 
ghluta tn spate de trlcă 
(CRG.) n ® ® A rupe, 
a sparge ghleta, a în
lătura primele greu
tăţi într’o afacere, a 
face să dispară jena, 
lipsa de îndrăzneală 
într’o convorbire: sej- 
rupe gblata de tndată şl
se trezesc vorbind despre igrasia "odăiţelor (BR.-VNJ
Bani bani număraţi, bani pe
şin : 'aveam aouma 40 de mll de lei 
bani .w In buzunar ® pl. GHŞtTUBI,
suprafaţă întinsă acoperită de 
ghiaţă, în spec. în vîrfurile mun
ţilor sau la pol (^ 2355):
falnicul munte, acoperit odini
oară de gheţuri ivlah.) *1 ®
♦ Plantă, cu flori mici, 
albe, cu frunzele acoperite^ 
cu papile albe ce seamănă 
cu mici boabe de ghiaţă 
(P 2356) (Mesembryant- 
henium crystallinwn) [lat. 
vulg. g 1 a c i a = clas. g ;

GHIA'yB 1. sm. Nume de batjocură dat de 
către Turci popoarelor de altă religie, în spec. cre
ştinilor; necredincios: .Glaba-etendl... rămase orb In- 
tr'un războln. Ia un măcel contra *iIor (dlvr.); tsl ridică 
oastea şl pleacă InvKorat spre tara semeţului» (vlah.) .

e. adj.: Totl cari au perit vr’odată pe cimpiiie »e 
<COŞB.) [Ic.].
CGHIAVOL... = DIAVOL...
O GHIB sn., ghjbA (pl.-be) sf. Mo/d. Bucov. = gheb : 
de aceea are el gblbă In spate (mar.i .
O GHIBACIU... wm- DIBACIU...
O GHIBÂN = BIBAN.
O GHIBÎRDIC sm. Mo/d. Prichindel, om, copil 
mărunţel, mic de stat: eram un » şt jumătate icro.i; 
Iar al început, ludul şl gurallu P (Crgj.

GHIBQRŢ = GHIOORT.
O GHIBQS = GHEBOS.

‘ Fig. 2355. Gheţuri polare.

Fig. 2356. Ghiaţă. 
1 a cl e s].

O GHICAŞ = BICAŞ.
GHICţ, Mo/d. Tr.-Carp. Glci(-cesc) vb. Ir. A prezice 

viitorul, a descoperi o taină, gîndul sau faptele 
ascunse ale cuiva, a găsi deslegarea, înţelesul 
unei enigme, unei cimilituri, etc., prin mijloace 
supranaturale sau prin iscusinţa minţii: umbla 
pe la vraol şl lllosotl ca să le caute Ia stele şl să le ghi
cească (isp.i; la să te vedem, dacă ml-1 glcl tu olmllltura 
aceasta (Crg.).

GHICIT sbst. Faptul de a ghici; pe»«, la 
întlmplare, căutind să ghicească.

GHICITOR, Mo/d. Tr.-Carp. GlciTPB, -ToARE 
1. adj. verb', ghici. Care ghiceşte.

2. sm. /. Persoană carş pretinde că ştie să prezică 
viitorul, să ghicească taine, fapte ascunse, etc., 
cu ghiocul, cu bobii, cu cărţile, etc.: aceia e bun gt- 
oltor carele ghiceşte mal ’nalnte de ce 1 se Intimplă lucrul
(TICH.).

3. ghicitoare: sf. ® Definiţiunea unui lucru, 
sau întrebare pusă altuia In termeni obscuri, greu 
de priceput, şi pe care acesta urmează s’o ghi
cească; cimilitură, enigmă H ® a = bbîndoşA-de-
TOAMNA : adună ghicitori de pe coaste şl albăstreşte cu ele 
de minune ouăle (lung.) .
O GHIGIU... = BICin...
O GHÎGOL = VISCOL.

GHIDANAG (pî.-ce) sn. Olten. Ciomag scurt şi 
gros, din lemn de corn.

GHIDI I mai adesea repetat .«! .~! inter. F
întrebuinţată pentru a mustra sau a ameninţa pe 
cineva: 11 vine chei de ris P ştrengari (ALECS.) I
tllharule ce eştll (ISP.i [tc.].
O GHIDILA, GHmiLJ = GÎDILA.
'Ghidon (p/.-oane) sn. ® a Steguleţ, fanion 

pentru alinierea infanteriei t ®
Bară transversală, cu .două mp 
nere, cu care se cîrmeşte bici-^ 
cleta (jg 2357) [fr. guidon].
O GHIDTJŞ Mo/d.. omDUSEB 
Bucov. adj', şi sm. Poznaş, muca
lit, glumeţ: mare ghiduş era şl nos
tim (ALECs.); ghidi I ghidi I ghiduş ce 
eştll (CRG.): se Iveşte chiar in aceeaşi 
clipeală un ghlduşer sau palaţ (grig.i 
[ghidi]. Fig. 2357. Ghidon.
O GHIDUŞIE sf. Mo/d. Poznă, 
năsdrăvănie, farsă, caraghiozlîc: făcea felurite ghi
duşii astfel desbrăcat (GN.i; trebuia... să spun clte o ca 
să Izbucnească In rIs olneva (sad.) [ghiduş].

GHIE... = GHE... VIE...
GHIES tm- GHES.
GHIFT'OI (-uesc) vb. tr. şi refl. A (se) îndopa, 

a se îmbuiba: ...după o vreme aşa 11 ghiltulse. Că copi
laşul gingaş de tot se bolnăvise (don.) ; vă faceţi de cap dacă 
v’ati ghiftuit de bunătăţi (flor.) .
O GHIGHTTiIGI sbsl. pl. O/ten. Cartofi, porumbi, 
dovleci, etc. necrescuţi mari, rămaşi nedesvoltaţi. 
OGHIGILiIG sbst. Mo/d. Scufie de noapte: Vodă
era cu * de noapte pe cap (i.-gh.) : vezi zăclnd clte un matul 
glrbov, cu ~ pe frunte ialeos.) [tc. g C g e 1 i k ].

GHIGORŢ sm. Peşte 
de apă dulce, de coloare verde 
măslinie, cu capul scurt şi în-.)^ 
desat, cu botul obtus şi în- 
covoiat, cu aripile dorsale ter
minate cu ghimpi; numit şi Fik- 235B- Ghigort. 
„ghelmes“, „ghiborţ”, ■ „ghelciu”, „moş” san 
,,răspăr” (Acerina cemua) (JU 2358): văzu in ciu
tură un »■ (ISP.).
O GHIGOSI (-osesc) vb. tr. Mo/d. A snopi în bătaie 
lovind cu pumnii, a ghiontui: trlnteşte baba... şl-o 
Irămlntă cu picioarele şl-o ghlgoseşte (CRG.) ; IVan Începe 
a-1 muscăleşte (Crg.).
O GHIJA (pi.-11) sf. Băn. ® # Foaie de porumb 
t ® Coajă de ou.
O GHIJOAGA sf. Mîrţoagă, gloabă bătrînă, 
cal slab şi prăpădit: ^ uricioasă ce eştii icro.).
O GHIJURA (pi.-uri) sf. o/ten. ♦ Porumb crescut 
mic, cu boabele foarte rare, care se dă la vite.
O GHŢT.A (pi.-le) sf. Mo/d. = BţLA: o lungă şu
viţă de apă cară ghlle şl dulapi din hsrăstraele munţilor
(VLAH.).
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Fif. 2360. 
Ghilo^are.

Fîg. 2361. 
Ghilotină,

O GHILAN sm. Mold. Bou ou păr închis şi cu 
dungi albe [ung. g y i 1 â n],
O GHIL^XJ sn. Olten. = oeal^tt.
'GHUjEMELE s/. pi. Semnele ,, ” sau «

întrebuinţate’ la scris sau la tipar, spre a închide 
citaţiile [fr. g u i 11 e m e t s],
O GHliiţ... = BIH...
O GHILOSI (-oaeac) vb. ir. şl refl. Mold. A (se) spăla 
mult, freclncl (u-se) cu săpun: SImbăta ne ghlloslm, 
Duminica ne gătim (pamf.i [g h i 1 i].

*GHJ.liOŞA (-oşez) vb. Ir. A face ghiloşări [fr. 
guilocher].

* GHIliO Ş ARE
sf. Ornament de 
sculptură, de pic
tură, etc. compus 
din linii sau tră
sături ondulate 
care se incruci- 
şază şi slnt aşe
zate ou simetrie _. ___
® 2859, 2360)
[ghiloşa].

•ghilotina (-Inez) vb. Ir. A tăia capul cu 
ghilotina [fr.]. ‘
•GHILOTmA (pî.-ne) s/. Ma

şină cu care se taie capul celor 
osîndiţi la moarte, in Franţa ([U 
2361) [fr. g u i 11 o t i n e].
O GHILŢ (pi.-turl) sn. Trans. ®
Laţ de prins păsări H © Laţul 
de sîrmă cu care hengherii prind 
clinii de pe stradă.
O GHITiUŞ (pî.-nşnrl) sn. Trans.
Petrecere' făcută de flăcăi noaptea, 
cu ocazia unei nunţi sau logodne 
tpşc.) [ung. gyiilf>s].

GHIMBER, QHIMBIR sm.
4 Plantă, originară din India, 
cu rădăcina aromatică, între
buinţată la bucate (Zingiber 
olficinale) ([Şj 2362) [ung. 
g y 6 m b 6 r].
tGHIMIE sf. Corăbioară:

pe Inelul Dnnărll se Ivl o » cu 
pinzele nmllate ialecs.) [tc.].

GHHVURLIE sf. Fe
răstrău ou plnza foarte în
gustă, întrebuinţat de dul
gheri (H 2364).
O GHIMOTOC = QHEMOTQC.
O GHIMP ='0HţMFE.

GHDYTPA = tNGHIMPA.
O GHIMPÂL sm. Trans. i 
Oifnpel].

GHIMPARIŢĂ sf. ♦ Mică 
plantă ierboasă cu frunzele 
foarte ascuţite; numită şi ,,iar- 
Bă-ghimpoasă” sau 
,,iarba-vătămăturii”
(Cryspis aculeataj 
[gh imp el.

GHIMPE sm. ®
# Spin, ţepuşă care 
creşte pe tulpina sau 
pe ramurile unor 
plante ([B]2363); printre ghim
pii mărăcin leului de pe mărginea 
Pădurii (ISP.) ; din Iloare Ies 
ghimpi, ei din mărăcini flori 
(BOL.) ; ®: a sta ca pe ghimpi, a 
nu mai putea de nerăb
dare t ® ® Motiv de su
părare : ar 11 cn totul neîn
ţeles să mal albă el vre-un *

Fig. 2362. Ghîmbir. 
BOTKQS [germ.

Fig. 2363. 
Ghimpi.

Fig. 2364. 
Ghimirlie.

contra mea (crg.i ţ| ® Ţepuşă, aşchiuţă de lemn m- 
trată sub piele f ® Ţepuşă pe corpul unor ani
male, ca ariciul, etc. ţ ® ♦ Plantă ierboasă, cu 
flori purpurii, spinoase; numită şi ,,pasul-dropiei”, 
„scaiu-ghimpos” sau „scăiete” (Centaurea calci- 
trapa) K ® f Mic arbust, totdeauna verde, cu 
ramurile terminate fie-cafe printr’un spin, cu

Fig. 2365. 
Ghimpe.

Fig. 2367.
Ghindă.

flori verzui; fructul lui e o boabă roşie, de mă
rimea unei cireşi, ce persistai peste 
iarnă (Euscus aculeatus) ([ă] 2:165)
11 @ ♦ = scaiu TI ® f holera t
® Ş . —-MARE = SCAIU-MAOARESC 
[dial. ghlmp, Ban. giămp, gllmp; comp. 
alb. g ă rri p].

GHIMPps adj.® Cu g h i m- 
p i, spinos, ţepos: zidurile... erau înăl
ţate prlntr’un gard viu... format dlh copăcei 
ghlmposl (J.-GH.) ^ ® SCArn-OHlMFOS =
OHţMFE ®.

GHIN (pl.-nuri) sn. fţ083 ® U- 
nealtă a dulgherului şi a rotarului, 
în formă de daltă fără minere de lemn, 
cu tăişul semicircular ([a] 2366) t ® Un 
fel de cazma îndoită de amlndouă păr
ţile laterale ţ[® Trans. (pac.) Un fel de cu- 
ţitaş cu tăişul în forma unghiei, cu care 
se !'ac săpături în lemn.
'GHIN Ar AR sm. (p, General: Tot crai 

şi tot orălese mari, Alăturea cu •«"J (coşb.); Îm
păratul era tntr’un cort numai cu şl cu 
căpitanii Iul (RET.) [germ. General]. Fig. 2366.

GHINDA (pi.-de) sf. ® ^ Fructul Ghin. 
stejarului (|Ş] 2367): a pus pe Poloni să are şl să 
semene ^ In tărna Îngrăşată cu slngele 
lor (VLAH.); porcul venea adeseori subt un 
goron cu ghinde, şl acolo se hrănea cu 
ghinde (tich.) 11®^ Treflă (în jocul 
de cărţi): cralu de ; aşteptam pe 
riga de caro, şl-ml lese cel de (alecs.)
[lat. vulg. glanda = clas. 
glans, - ndem].

GHlin^AR sm. Bucov. ® i — 
gaiţa1 ® li'® f = stejar: Tufanl, 
paltini, <^1 se Îngroziră foarte (Alx.)
[ghindă].

GHINDpC sm. Bondoc, mic
ghindă): ce-o mal f 1 umblind după primărie ? zise altul, 

negricios (LUNG.).
GHINDURA (pî.-rl) sf. £> ® Amigdală H ® 

Ganglion; glandulă [lat. g 1 a n d ă 1 a].
GHINDURQS adj. Cu ghinduri multe.

•GHINION ’(pl.-oane) sn. Nenoroc, neşansă 
{înspec. la' cărţi): nu pot să bat măcar o carte, ce — I 
(ALECs.); ce al naibii 1 zicea Feruzesen, plin de necaz 
iGN.) [fr. gu ign o n].
O GHINITO.ARE sf. Trans. fT" Unealtă a doga
rului cu care netezeşte pe dinăuntru ciuberele, 
după ce a încheiat doagele (fr.cor.) [ghinul].

GHINT1 (pl.-turi) sn. ® Scobitura in formă 
de spirală a unui şurub 1] ® ^ Scobitura, în 
formă de spirală, înăuntrul ţevii unei arme de 
foc [pol. gwint<germ. Gewinde].

GHINT2 (pl.-turi) sn. Cuiu, piron cu capul 
lat şi bulbucat, nit.

GHINTTJI1 (-uesc) vb. Ir. A face ghinturi, 
scobituri in formă de spirală, spre a se putea 
înşuruba [ghin t1].

GHINTUI2 (uesc) vb. tr. A fereca, a ţintui ou 
ghinturi [glii.nt2].

GHINTUIT1 adj. p. GHDlTnţ1: carabină «A (odob.).
GHINTUIT2 adj. p. GHINTUI2. Ferecat, ţintuit, 

împodobit cii ghinturi: ghioagă
GHINŢ sbsl. fţ30 Unealtă a 

cizmarului de care se serveşte spre 
a lărgi Încălţămintea.

GHINŢURA sf. ♦ Mai multe 
specii de plante, cu flori albastre 
sau galbene, îngrămădite intr’un 
buchet la vîrful tulpinei; rădăcina 
lor are proprietăţi tonice şi febri- 
fuge; numite şi ,,inţură”, „ochin- 
cea”, ,,fierea-pămîntului”,cLc.((jeri- 
iiana cruciala ([®] 2368), G. lulea-,
G. punctata) [deform. din lat. 
gen ti an a].
O GHINUI (-uesc) vb. tr. Trans. (fr.-cdr.) fT83 A 
netezi cu g h i n u 1.

ghioaga, ghioage sw gAoace.
ghioaga (pl.-ge) Sf. ® ^ Armă primitivă

6HI-
6HI

Fig. 2368. 
Ghintură.
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Fig. 2369. 
Ghioagă.

6HI- consistînd dintr’o bltâ, de lemn sau de fier,.ou mă- 
piij ciuca în vîrf, mai adesea ţintuită 2369): 

Slnan... răcneşte, blesteamă, şl bate’n > mişel 
OQ gbloaga-i de fler (vlah.) ; o singură armă, 
o de fler tln^Q^tă^ mare şl grea (odob.) ;
De-olu evlrll ghioaga cea mare, Singur tl-olu 
piinge de milă (alecs.) ^ (D Măciucă, cio
mag, bîtă: bătea vitele cu ghioaga nestiujltă
(9AD.1 [lat. vulg. *c 1 o V a (= clas. c 1 a- 
V a),devenit *c 11 o a u ă( > arom. c II* 
o agă), *chIoagă (comp. fagur 

. <*rauur, dial. mâdugă<mă- 
dudă), de unde, prin asimilaţiune, 
ghioagă).

GHIOALCA adv. De tot, cu totul, în expr.: 
plin pîin .pînă sus, pînă la gură: plasa era 
plină * de peşti ca solzii de aur (r.-cod.) ; ud ud 
lioarcă, plnă la piele.

' O GHIQB (pî.-buri) sn. Trans. 0 Kt Putină pentru 
ţinut brlnză.

GHIOC1 sm. ® # Scoica albă, 
foarte lucie, a unui melc de mare, 
înspec. din oceanul Indian (Cly- 
paea moneta); servea odinioară, 
în Japonia, China, India şi Africa, 
ca monedă; întrebuinţată la noi, 
de vrăjitoare şi de Ţigănci, spre 
a ghici norocul cuiva (Hi 2370): 
a da, a căuta cu /«ni r ® Trans. ^
Orbită: Fugi deocbln Dintre ochi. Din 
*uJ capului. Din lata obrazului (pAc.).

GHIOC1 sm. ♦ ® Plantă, cu 
flori roşii-violete, dispuse în ca
pitule ovale; numită şi ,,dioc”,
„flnarea-florilor", ,,sglăvoc”, etc.__
taurea pkrygia) ţ| ® = albAstritA.

GHIOCŞL1 sm. dim. OHiQc1.
GHIOCEL1 sm. mai adesea OHiocţu pl. ^ ® 

F*lantă pe â cărei tulpină creşte cîte o singură 
floricică albă, plecată în jos, care

Fig. 2370. Ghioc.
([12371) (Gen-

Fig. 2372. 
Ghiocel.Fig. 2371. Ghioc.

Fig. 2373. 
Ghiocei-bogaţi.

răsare la sfîrşitul iernii, cînd abia începe să se 
topească zăpada; numită şi 
,,clopoţei”, ,,cocorei”, ,,primă- 
văriţă” (Galanthus nivalis) ([®]
2372) 1f ® GHIOCţlI-MABI, OHI- 
ocţll-BOOATi, plantă ierboasă, 
cu flori albe plecate în jos; 
numită şi „luşce”, ,,noduţe”, 
etc. (Leucojum aestivum) (H).
2373) 1f ® ohiocFI-de-grAdjnA 1 
= ZABNACADEA 1) ® OHIOCEI- 

DE-MTJNTE = COPRţNA ţf © QHI-
ocel-de-toamnA, plantă deco
rativă, cu floarea mare şi fru
moasă, galbenă-aurie (Amar- 
yllis Iuţea) (HI 2374).

GHIOCIAH sm. Căruţaş care conduce un 
g h i o c i u.

GHIOCIU (pî.-oluri) sn. Car ce se poate lungi 
după voie, scoţînd cuiul ce trece prin furcu
liţe şi prin inimă [tc. go6]. 
t GHIOJGOREA, OHIOJOHIOABE adv. Mold. Pe 

faţă, pe dinaintea'ochilor, la lumina zilei: şi noi să

Fig. 2374. 
Ghiocel-de*toamnă.

Fig. 2376. 
Ghionoaie* 

pestriţă.

ne lăsăm, aşa ghlojghloare, să ne despoaie?, calecs.) [tc. 
gO z gO re],

GHIOL (pl.-iuri) sn, ^ Lac, baltă, apă Stătă> 
toare, mai adesea adîncă: trecură repede prin două 
^url şl se opriră In cel de al treilea (o.-zamf.>; mare

de apă trebne să Ile in maţele Iul (CRo.) [tC. gOl]. 
o GHIOLBANA (pi.-ne) sf. Olten. Mpld. Trans. Fe
meie 6u ochi’i mari, frumoasă, care cochetează cu 
unii şi cu alţii: las’ pe mine, zise ghlolbana, o să alin eu 
năsdrăvănllle Iul (Ret.).

GHIQLD (pi.-duri) sn. Ghiont: pe turiş tl dete/v 
şi-l şopti ia ureche (isp.) [ghiont -fbold]. 
OGHIdLDUM (pf.-murl) sn. Mold. = GHIQLD.
O GHIOMO'T P C = GHpMOTOC.

GHIONDER sn., ghioNDEkA (pî.-re) sf. Pră
jină de măsurat [tc. gOnder].

GHIONOAIE sf. i Numele mai multor specii 
de păsări acă'ţătoare, cu ciocul 
lung, cu care lovesc 
în trunchiul copa
cilor, spre a speria 
insectele şi a le sili 
să iasă din ascun
zişul lor; numite 
şi ,,ciocănitoare”:
chlotnl gblonoall ce-şl 
ascuţea noaptea cio
cul de coala copacilor 
(ODOB.); sînt cunos- 
cute la noi mai ales 
următoarele specii:
GHIONOAIA - NEAGRĂ 
sau GHIONOAIA-DE- Fig. 2375.
MUNTE, CU ciocul Ghionoaie- 
mai lung decît ca- neagră, 
pul neagră peste tot, afară de creştet, care e roşu 
(Dryocopus martius) (H) 2375): ghio- 
noala-neagră sfredeleşte trnnchll copacilor 
(N.-uR.); QHI0N04IA-PESTRJTA, CU Ceafa 
roşie, spinarea rieagră şi pîntecele găl- 
buiu (Ficus major) (H 2376); Gmo- 
noaia-mjcA, cu ciocul scurt, aproape 
conic, fruntea cenuşie gălbuie şi spina
rea neagră, brăzdată cu alb (Ficus mi
nor)-, GHIONOAIE-VERDE = VARDABE.

GHIONQIU (pZ.-oae)- sn. W1*" Cio
can mare şi ascuţit, întrebuinţat la 
săpatul şi cioplitul pietrelor (H 2377). G'hiono'iu.

GHIONT (pZ.-turl) sn. Lovitură dată 
cu pumnul: şi ’ncepuse, mumă dragă; Ghlonturl, palme să 
ml-1 tragă, mai trlntlndu-le prin turbincă nişte *uii ru
seşti (CRO.).

GHIONTI (-tesc), GHIONTUţ (-uesc) vb. tr. A da 
g h i 0 n t u r i; a-şi da coate: Eu întreb de ce-l ghion
teşte. El cu ghiontul Îndeseşte (sper.) ; ghlontitnne-am unul 
pe altul, chicotind Innăduşlt icrg.) ; ghlontnlndu-se şl 
călclndu-se pe picioare (BR.-vn.>.

GHIONTUIALA (pZ.-uleii) sf. F Lovituri cu 
pumnul: miroase... a igrig.i [g h i o n t u i).

GHIORAI = OHIORĂţ: ne ghlorăesc matele de 
loame (Crg.) .

GHIORDAN m- GHERDAN. 
t GHIQRDIE Sf. 0 Haină lungă, un fel de giubea 
ce purtau cocoanele, pe ■ vremuri, iarna, peste 
biniş [tc. K tl r d i y e].

GHIORDUM (pZ.-umuri) sn. ^ Joc de cărţi, 
asemenea stosului, odinioară la modă, mai ales 
în Moldova: casa plină de jucători... otusblr, ba 
şl stoB (CAR.); o grămadă de musafiri se şl aşezaseră la 
— (i.-gh.) [tc. gOrdum).

GHIORGHIN sm. A = pAddcEL.
GHIORLAN1, oherlan sm. Mold. Bădărăn, 

mojic, ţărănoiu: da cucoană Florlcă nu poţi să zici, 
■*'0 ? (ALECS.) ; din mojici, din ghlorlanl şl din dobitoci 

nu ne mal scoateţi (Crg.) ; s’a Intllnlt Intr’o zl c'un gherlan 
venit de la şea (lung.) .

GHIORLAN1, GHERLAN sm. 74, Şoarece mare, 
guzgan.

GHIORMAN, GHERMAN, gheRMAn sni. D © 
Ziua sfîntului Gherman (12 Mai), sărbătorită de 
popor, de teamă ca piatra să nu distrugă via şi 
holdele ['bg Gcrmanu],

Fig. 2377.
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o GHIOROAIE sf. Olten. (vmc.) i = OHION041E. 
O GHIOROiU (pZ.-oale) sn. (R.-cod.) = QHIONOnJ.

GHIQRŢi interj. Imita sunetul ce se aude 
când bea cineva cu Înghiţituri mari [onom.].

GHIORŢAI (-ain) vb. tr. A Înghiţi cu sgomot, 
cu Înghiţituri mari: intra in put şl începe sa ghlortaie... 
la apa (R.-COD.), [ghi or!].
O.GHIOŞA, GHBUşa (-caz) vb. ir. Olten. (virc.) A 
desface coaja de nucă'.

GHIOTURA sf' Ou gtalotma, fără măsură, cu 
grămadă, cu toptanul: nnde nu s’apaca^de Însemnat 
greşeli e,n ghiotura pe o dianita (Cro.) [tc. g 0 t U r ă].

GHIOZDAN (pî.-ne) sn. © Portofoliu mare de 
pus acte, dosare, 
cărţi etc. ((@12378):
intra c!ntlndt ca ^ul 
de hlrtlly In cartea 
ronsulatalal rosecs 
(OLVR.); niciodată na 
lese In vaza Înmii tăi& 

la subţioară ^ (D 
Sac sau cutie , 

de carton Îmbrăcat cu pln^, piele, etc., in care 
şcolarii Îşi pun cărţile ([@] 2379) [tc. gOzdan]. 
O GHtPGAN sm. (OLVR.) Mlrţoagă. s
•g'hePS 'sbst. ® Sulfat de calciu hidratat, În

trebuinţat, sub numele de „ipsos”. Ia teimuit, la 
facerea ornamentelor de arhitectură, etc. (|@] 2381) 
[germ.].
*GHIP(I)URĂ (pl. -uri) 

sf. m Un fel de dan-

Fig. 3379Fig. 2378.
Ghiozdan.Ghiozdan.

Fig. 3380. Ghipură. Fig. 3381. Ghips.

telă brodată pe o ţesătură foarte rară, pe o reţea 
cu ochiuri mici (p 2380) [fr. guipure].

GHERCA sf. ţ Varietate de grlu, alb-roşcat, cu 
spicul fixă mustăţi; se seamănă mai ales primă
vara (Triticum durum): cam cu un arin am
as numeşte ~ (L-gh.).
O GHIRDAN = OBERDăN: Iar la glt .V l-an pun (STAU.).

‘jGHZRDÂNDA (pl.-de) sf. © ♦ Podoabă de frunze, 
de flori sau de fruc
te Împletite in for
mă de lanţ sau de 
cunună (df 2382):
Au comori de plante ra
re... Şi’n ghirlande par
fumate se revarsă pe
balcoane ialecs.) ţ © Fig, 2382. Ghirlandă.
Lucruri, podoabe', giuvaericale Înşirate ca o ghir
landă: o .V de pietre scumpe [fr. guirland e].

GHISDEIU - OH ly.iipiii 
O GHISMAN sn., OHIBICAHA (pZ.-ne) Sf. X Un fel 
de plăcintă cu brînză şi 
smlntlnă.

*GHIŞET (pZ. - etnri), 
omspD (-erui) sn. Feres
truică sau deschizătură 
ficută Intr-’o uşă, Intr’un 
perete, etc., prin care 
se poate vorbi cuiva sau 
să i se predea ceva (di 
2383): li numără parale potrl-
Tlle... ţl-i arată ghlpetul res
pectiv ((nuc.); porneşte din sa
lonul de aşteptare să meargă 
la ghişeu iCAui [fr. g U i-
c h e t].
‘GHITARA ev- (HI- 

TARA.
'CHITARIST sv-

;

Fig. Ghişeu.
CHITABIBT.

Fig. 3384.

O GHIŢ... = VIT...
O GHIŢA sf. Trans. Lele: oe te Iaci, babor se Întrebă 
aoum gtalta Mărgăllna (PAc.) [comp. BJTA].
O GHIŢ(I)MAN, OHITUMAN = GHISMAN.
O GHIŢQS adj.. Lăţos, miţos: tnvăllt Intr’o sarică 
ghltoasă cRo.i [viţă],

GHIUDŞN (pZ.-enuii) sn. X Glmat uscnt şl pre
sat, făcut din came de vacă: dati odnoătorniul un ~ 
şl doi olrnatl [tC. gd d en].
o GHIţfJ sm. Mold. Bucov. Moşneag, moş: ier 
l-an venit toanele .vnlnl ialecb.i [comp. au). ^ tl B 

GHiyL (pZ.-înri) sn. Scul de 
tort [tc. KOI].

GHIULEA (pZ.-lele) sf.®
Bombă, proiectil de tun ([@12384):
E plin de arme rupte, de glonti si de 
ghiulele (ALEce.); porţile sparte de ghiu
lele turceşti (VLAH.); pr. ext. despre 
ori-ce proiectil: se trag lao porte da 
ploaia ghlnlelelor de piatră (VLAH.) [tc. 
gOU].

GHIUNIE sf. W— Unealtă a 
dulghemlui şi a zi(larului de care 
se slujesc spre a însemna un
ghiurile drepte, colţar, dreptar 
(ev dl 1388) [tc. gonie]. Fig.

GHtURD'yM = OHIOBDPH. • Ghiulea.
GHIURGHIUIiţU adj. Trandafiriu, stacojiu 

rochie de halastlnoă... ghlurghlnlle ' ^
(ALECa.) [tc. gnlgOlll.
O GHHJTURA sf. Bin. Trans. fe-
= GHIOTURA.

GHtVţCrU (pZ.-clnrl, -ca) sn.
© Vas d» pămlnt de pus flori 
(H2385) î ©X Mlncare gătită 
din tot felul de legume, (cu sau 
fără bucăţele de came) şl coaptă,
Intr’o tavă, la cuptor: naţio
nal; — da post; călugăresc ţ| ® ©
Amestec confuz, talraeş-balmeş:
era un- retoric (vlah.) [tC. gtt-T.Tig.2385.Ghiveci,,.
veăjh___  ■

GHTVINT, GUIVISNT, GHEVEHT (pZ.-tnrl) sn. # 
Scobitură In spirală a unul şu- 
rub(^2386) [germ. Gewinde].

GHfvlZţU adj. Roşu Închis, 
purpuriu [tc. gftvezl].
O GHIZA = ofzA.

GHiZD (pZ.-dnrl) sn, Căptii- 
şala de blme îmbucate Ia ca
pete, alcătuind pereţii flntlni- 
lor: fi apa cum gHglIe afară din 
—ni BntlnU (Car., ; puţurile en —uri fe slebă ea sfeştania 
cuvenită ,dlvh.> .
O GHIZD A (pl.-de) sf. O/ten. Băn. Zp Desplcă- 
tură in partea dinaiute sau de o parte şi de alta 
a cioarecilor, împodobită cu găitan împrejur, 

GHlZuA'V adj. Frurno.s,draguţ,elfgaril: ar» doară 
Elena... mal —ă declt (cate muierile GntUI fCAwrj [vsl.].

GHIZD EA (pl.-dele) sf. = GHIZD: 0 llntlnă eu 
ghfzdele de stebsr ,crg.); piălloa fără găleată as bălăbănea 
deasupra ghlzdelelo» UMt.tm

GHIZDETU sm. # © Numele mai rriuK/jr specii 
ale unei plante ierboase (Lotus) ce seamănă 
cu trifoiul, bune ca nutreţ perilrii 
cai: —-MABţnr (Lotus comieulatus), 
numit şl „trîfoişte”, „motocei”
2387): —-CU-PATKO-MUCHI (Lfdus sitf 
quosus);— -M^SB) lotus xdiQinosus) Y 
© - CDIBEOEASA

GHIZDUŢ (-ueoe) th. tr. A căptuşi 
cu gh i z duri (pereţii unei llntlriiî,

GMIZM... = GBISM.
GUlZUMIE ev- VIZUNIE.
GI— = ni... VI 
GIA... = OKA...

r CHCBAN Olten. C Vas de lemn
In care curge rachiul din cazan [srt, 
g b a n].

"GIBpN sm. rrfs Gen de maimuţe 
(ţin vechilii continent care, Impreană 
ea cinipanzetiL gorila şi cjrangntaiini, alcătuesc

0HI-
6IB

pfţs 3386, 
Ghmntari,

Fig^r ^7'
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TABELA XXIII. APARATE DE GIMNASTICA

A. Portic. — 1. I. Scări oblice. — 2. Prăjină mobilă, — 3. Trapez cu leagăn. — 4. Frînghie mobilă. — 5. Scară de 
frînghie mobilă. — 6. 9 Scări de frînghie mobile cu traverse de lemn. — 7. Frînghie cu noduri. — 8. Inele. — 
To. Trapez. — ii. Prăjină fixă. - B. Bare paralele. — C. Octogon.—D. Bară fixă. Fus. —E. Trambulină. — F. Scară 
orizontală. — G. Bară de echilibru. — H. Masă de sărit. — 1. Frînghii de sărit. — J. Zid de urcat. — K. Prăjină 

de sărit. — L, Pasul uriaşului. — M, N. Extensoare. — O. Picioroange. — P. S. Haltere, Greu
tăţi. — R. Măciuci. — T. Fandare înainte.

familia antropomorfelor; trăesc In regiunile căl
duroase ale Indiei ([U 2388) [fr.].
O GIG (pl.-gurl) sn. Moîd. Maram. = VIG: 
de sumsDi (Cro.) ; Eu pe tine te-ola Invăll Cu mari de 
bumbac (bol.>.

* GIGANT S771. 0 Uriaş: ca două braţe de În
tinse spre cer (vlaho H ® pl. ^ Fiinţe uriaşe care,

răsculîndu-se împotriva lui Jupiter, fură trăsnite 
de acesta [lat.].
‘GIGANTIC adj. Uriaş, ca de uriaş, foarte mare, 

colosal: îndrăzneţele aroorl de Iler se înaltă ca nişte aripi 
^ (VLAH. [gigant].

GţGEA ddj. invar. Drăguţ, frumuşel (în graiul 
copiilor): Aşa, papă frumos, tll >«'1 (vlah.) [tc. ^ i i]*
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Fig. 2388. 
Gibon.

O GIGTTTRI sm. pl. Olten. Măruntaie (de ori-ce 
animal) [srb. gigerica].
O GIGÎT adj. Mqld. Subţire Ia trup, svelt: oigit

■ca un tto&i brad, Vlrtos ca on veohlu ste
jar (STĂM.).
t GQiÂLUI (-aeso) vb. tr. A url 

[ung. gyUld Ini].
O GILĂU = QEAL&U.
‘GELETCA sw- JILţlTCA.
GDVEBpt = nTTTTvmFR
GIMIEÎ GHnyiJE; glnda noaabrS 

seducă ancora Iir portal Şlştovnlnl (Bol.).
"GIMNAST sm. La vechii Grşei,

■cel ce indica exerciţiile gimnastice 
pe care trebuia să le execute fie-care [ir.].
*GIMN.^TIC i. adj. \ Privitor ia exerciţiile 

corpului: exerciţii ■'■e; pas ■»■, pas alergător, mers 
rep<ecle şi cadenţat, cum se objeinueşte mai aies 
de'către trupe.

2. GIMN4ST10A sf. Arta, faptul de a-şi exersa 
corpul spre a-1 în târî: aparate de ■*■ (i«- TABELA X XIII)
.[ir.].
’ "GIMNAZIAL adj. giDe gimnaziu: clase

"GIMNAZrU (pl.-zii) sri. ® \ Locul unde vechii 
Greci făceau exerciţii atletice t ® • La noi, şcoală 
secundară cu patru clase, alcătuind cursul inferior 
al liceului [fr.].

"GIMNOSPEBM 1. adj. A Se zice despre o 
plantă care produce ovule sau seminţe care nu 
stat închise într’un ovar.

2. GţHNoaPERME sf. pl. Diviziune a regnului ve
getal care cuprinde toate plantele ale căror ovule 
se desvoltă pe o carpelă deschisă, cum e d. e. la 
conifere, etc. [fr.].

"GIMNOT sm. ps^ Un peşte de înfăţişareaţipa- 
rului care ,produce puternice descărcări electnce; 
trăeşte în fluviile şi bălţile din America de Nord 
(fr. g imn o te].

"GEN sm. Geniu rău, de
mon, la Arabi: Acnm desmler- 
dat Insă de a ■«■lloT sul]are (ALECS.I
[ar.].,
"GENECEU sbst: ®

Nume dat, la vechii Greci, 
acelei părţi a casei rezer
vată femeilor K ® ţ Totalita- /] 
tea organelor femele ale unei 
flori ® 2389) [fr.].

"GINECOLOG sm. /■ Me- Fie- 23B9- Gmecee. 
dic care se ocupă în special de ginecologie [Ir.].

" GINECOLOGIC adj. f PrivUor la ginecolo
gie [fr.].

"GINECOLOGIE sf. f Ştiinţa care se ocupă 
cu fiziologia femeii [fr.].

GINi-:hAŞ sm. dim. gjbebb: wnlţi după mise. 
dragi] mei ■»■] (nov.i.

GINERE sm. ® Bărbatul unei femei In raport 
cu socrii săi: am o singură tată fi ola vedea ea pe ete 
mi-oiu alege de icaej ţ @ Mire; In toate zOele 11 
Tod In birjă, gătit ca un nuuM; ®: după moarte ţi cal
de —, se zice clnd ţi se oferă ceva prea tlrzin, la 
timp nepotrivit [lat. g ă n 6 r e m],

GINERI (leee) vb. tr. A face pe cineva ginere 
(dlndu-i pe fiiiia sa de soţie): bătrinni... xma m
nerole A mft f*n—«ff (Cari ' ar U poftit dnamloi 
bS-1 glparaaaea, avea trei Srte

GENERICĂ sm. dim. ajBBBB. Mire.
GINGAŞ adj. ® Plăptnd, fraged, slăbuţ: 

fiind■>, nu-1 prea silmm eă ee dacă la fcoaU (su»j; 
botul II en aga de -■■, Indt Iti Teaca e'o bei fntx’o băiiăteată 
de vă osM ^ @ Drăgăstos; broacra ce detc te
trei ori peete cap gt ac lăcn o osfj ţ ® Alegător
In mlncări, năzuros, - care nu se mulţumeşte ca 
ori-ce, ci caută ce e mai bun sau mai frumos:
na era ■*., că bea vtnaxenl fl pe acapălatc fi pe mlrira» 
(RET.); el, din Ura lui, n’a iMt tocmai ~ da fete tm- 
noaeB icasj ^ ® Anevoios, delicat: aafna... aoBftS 
pauiJII tnbvoaă gl In tq»*» pittiuti (cau [comipr.
ung. diaLzslngâs].

GINGĂŞIE sf. ® înfăţişare gingaşă, 
drăgălăşie: el ea d»-o agn rară — uapj 1 ®
Simţire, portare, vorbire gingaşă, delicată; mattta

■V ee rugară copiii, . tnolt [bnoătăreiel 1 le flou milă de 
dlngU iiBP.i!
O GINGţîI sm. pl. Băn. & Gingii.
O GţNGENĂ, gjnginA (pî.-ni) sf. Mofd. Trans.
= GINGIB.

GINGţE sf. £) Carnea care înveleşte dinţii 
la rădăcină [lat. g I n g I v a].

GINGIRLţU adj. Ooiee gingiriie, cafea tur
cească cu caimac: 9I dela mina o cafea gingiriie,,, pentru 
Blendl (DLVR.) [tc. |! fl g fl 11].

GINţ (-nete) vb. Ir. ® A observa: glnefte mitgloea, 
bagă de seamă.
tGINT (pZ.-tmi) sn. Neam [lat. gena, gBn- 

t e m],
* GINTĂ, "opiTB (pl.-ginţi) sf. Neam, rasă: oăi- 

cindn-H in ploloaxe prlnolpllle cele mai eaore ale dreptnini 
ginţilor (I.-GH.) [lat. g 6 n t fi m).
O GINTŞR sbst. Olten. Praf ce se rade din droj
dia vinului depusă în interiorul buţlllor; se În
trebuinţează la acrlrea verzel, ştirului, etc. sl la 
boitul ţesăturilor.

GţNŢUHĂ OHtETUBA: ochii albagtrl al glntiml... 
mă privean cn ftărointă (N. un,),

GIO... = jo...
GIOARSĂ ev OIOABSA.

O GlOi (-oeeo) vb. tr. Mofd. Trans. (gaz.) ifec.) A 
I Învinge, a dovedi, a sătura pe deplin.

GIQL (pL-iori) sn. 3 Numărul lîe arşice puse 
in joc de fie-care jucător; F: a (ace pnin da —, 
a lua toate arşicele; a şterpeli, a fura: Uceao oite
on pata de .V ca gfgtele gl ca pnrcgll de prin la lazuri (oooai
[tc. &fll].

GIOL4R sm. 3 Bun jucător cu arşicele; rapotetia 
Ini de era mare (i -oM.) [g i o 1).
O GIOLGIU - aiPLOIU.

GIONATE sf. pl. f Picioare, gafbe: mal bioe-tl
sdroteim capul deelt .^le (OLva.).

'GIpRNO, numai in loc. A aipBMO, ca'ziua: ta- 
minat a /«■, luminat CU lămpi multe [it.],
'GIPS - QHIF8.
'GIR, 'ojBO (pl.-mri) sn. V Iscălitură ce-şl 

pune cineva in dosul unei poliţe, spre a-şi lua 
răspunderea plăţii sau spre a transmite altuia 
proprietatea ei [It, ?].

'GIRŞ (-ref) vb. tr. V A da un g i r, a garanta 
prinlr’un gir.

"GIRAFĂ (pl.-*c) sf. 7^ Mamifer 
rumegător din interiorul AfriceL 
înalt şi cn gltul Toarte lung 
2391) [fr.],
'GIRÂNDOLĂ (pl.'ia) sf. Cande- 

labm ® 2990) [fr.],
O GIREADĂ (pl. 
sf . Uotd. Trans. y
ŞiJă, stog {de fin, •;< 
pale, de gria, elc-ţ; mta

alţii dotam gtezf icosj; 
diad tac Mtelcr gl gimilor 
de ptae isat f ® Grăma
dă (de cartoO, sfecle, 
etc.).
{GIRIT - eXBfD.
' GIROMETRtJ (jd,- 

sn. Aparat ca care se 
măsoară iuţeala rota
ţi unii maşinikiir •
2392Îr&.L 

'GIROSCOP îfpt.
-mm} sn. 3 Aparat 
inventat In 1S52 de 
FoticanE spre a de- 
menstra Invîrtirea p&- 
mliiitiilai (IM 2393)

GUI— = ju...
GIDBEA (pL-«dcţ

»/. (D® llaitnă lar^ 
de postav, Imigă pînă 
Ia pămtot, portata &- 
datgoaiă de boiesi de- 
asajna antarâilEiii; d»-«

016-
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6ÎL
6IU- aşa, declt cu anteriu şl ou (ALEcş.); jm’olu îmbrăca 

In «■ ca un boier oa.) K ® Haină, de aceeaşi formă, 
purtată in urmă de preoţii bătrini, de lăutari 
şi de Ţigani: popa Indeslndu-şl In briu pulpana glubelei 
(DLVR.).; mine stingă o (Ine (popa) In buzunarul glubelll
(CAR.) H ® Haină de 
sărbătoare, căptu-

Fig. 3393. Giroscop. Fig. 2394. Gîubele,

şită cu blană, purtată astăzi de ţărani şi de ţă
rance ([®] 2394) [ţc. g u b 6],
O GIUBEICA {pl.-ci) sf. Băn. 0 Scurteică [g i u- 
b e a].

■ GIUBEN = JOBţlN.
GIUD... = JDD...
GrUG... = JUG...
GIUGItJG adj.' invar.. F Drăguţ, frumuşel, 

nostim [te. ^ u g a k ].
giugiuleala (pZ.-eil) sf. Faptul de a (se) 

giugiuli, desmierdare; dascălul... ou ochii galeşi 
şl cu giugiuleli, II zise (Isp.i.

giugiuli (-uleso) VT. Ir. şi refl. ® A (se) des- 
mierda cu vorbe şi cu gesturi drăgăstoase: se
va aprinde de dragoste pentru tine, Incit na va şti... cum 

te giugiulească nsp.); nevastă-sa... ml-1 giugiuleşte şi 
mi-1 drăgosteşte (ret.) t ® A se drăgosti (despre 
păsări): printre crăclle Iul Întinse se giugiuleau păsărelele 
(isp.) ; Deasupra noastră două presuri Pe-o ramură se 
glUglleSC (VLAH.) .
O GIUGIUMĂ sf, Trans. ţ» = ţZlVlA: zeama extrasă 
din Irunze de •*' se bea (PAc.).
O GIUI (-uesc) vb. tr. ^ iaiOI: cit le dau şl nu-i mal 
pot ^ (RV.-CRG.).

GIULGIU {pl.-gimi)rn. (D Pînză loarte fină 
H ® Pînză în care se înfăşoară mortul, linţoliu:
Dar patru Inşi vorbind în şoapte L-au dus In '^rl Invălit 
(coşB.) H ® © Văl, acoperemînt, strat, etc.: 
Fantasmă Învelită c’un de albă ceată calecs.') ; totul se 
Îmbrăcase Intr’un de ger şl de Întristare (odob.) [ung.
gy o 1 cs].

GIULGIUI (-uesc) vb. tr. A acoperi cu un 
giulgiu, cu un văl: Luna giulgiueşte ou alba ei 
zăpadă (ALECS.).
O giumAnare = QEMANARE.

GIUMBUŞ (pZ.-şuri) sn. Caraghiozlîc, poznă: 
dud se plictisea împăratul... II chema... să-i Iacă ■»uri.
(CAR.) [tc. g tt m b U s].

GIUMBUŞEL adj. Hazliu, poznaş, care face 
g i u m b u ş u r i.-

GIUN... = JUN...
GiyR... = juK...
GIURGInA sf. Un fel de horă turcească, cu 

figuri şi gesturi caraghioase; a juca pe cineva giur- 
gina (ISP.), a-1 duce de nas [tc.].

GIURGIUVEA = CEHCEVEA.
GIURUMEA = GEREMEa. 

o GIUŞCA sf. i = PESCAR ®.
GIUVAER (pt.-eie.-eruri) sn.. GIUVAERICA (pl. 

-cale) sf. ®' Sculă preţioasă (cercel, inel, brăţară, 
etc.) de aur, argint, etc., împodobită cu pietre 
scumpe, bijuterie: să ne vindem evurile, oaii, nimicurile 
cari ne Îmbată (d.-zamf.) f ® ® Lucru de mare preţ, 
persoană cu calităţi extraordinare: păcat că (i-a 
luat Dumnezeu un aşa de bărbat (ISP.i [tc. Ifevahir].

GIUVAERGIU sm. © V Cel ce face sau 
vinde giuvaere, bijutier [tc. |;evahirgl].

O GIVORNIţA (pi.-te) sf. © Mold. Vifor, viscol 
mare, viforniţă: In noptlle cele mari, oind era cite 
O «V cumplită (CRG.).
o GÎB 1. sbst. Băn. Cocoaşe, gheb.

2. adj. Cocoşat, ghebos [ung. gOb.].
O GÎBJI, QtBUJ = GlMBA. 
tGÎCţ.!. wm- GHICI...

O GÎGLEJ = QÎTLEJ.
O GÎDALA tr OlDILA.

GIDE sm. Călău : împăratul porunci să-l spinzure 
«*>a (RET.); doi glzl or-să ţină victima răstignită jos (Car.). 

GÎDILA, O GÎDILI (-il), OGIdALA (-la) vb. IT.
® A provoca cuiva, printr’o atingere uşoară şi 
repetată a unei părţi a corpului, o sensaţiune 
particulară care-1 face să tresară şi să rîză fără voie:
parcă naiba gldila astă tinerime plină de Ioc (Dlvr.) ; hlş, 
muscă I nu mă gldill la urechi (Alecs.) H ® ® A pro
duce O sensaţiune plăcută: versuri minunate, care 
gldllă auzul (NEGR.) ; a pe cineva la inimă, a-i linguşi 
amorul propriu: zise doamna... c’un glas care-1 gldill 
la imină (gn.) [comp. bg. gudel mi je „mă 
gîdilă“].

GÎDILAtOR, gIdilitpr adj. verb. gIdila (g1-
DILl). Care gîdllă.: 0: din adtncul cerului... se scobora 
oirlpltul gldilitor al clocirllei (grl.) .

GÎDILATURA, GIDILITPRA (pl.-uri) sf. ® 
Faptul de a g î d i 1 a t © Sensaţiunea provocată 
de această acţiune: caii slmţlud gldilătnra... se scarpină
cu dlntll (MAR.) .

GÎDILI... tr GÎDILA.••
GÎDILÎGIOS adj. Care se g î d 11 ă uşor. 
GÎDILIGIU sbst. Gîdilătură; ®: a avea la 

limbă, a avea mîncărime de limbă, a avea poftă 
de vorbă: Hoş Roată avea/- la limbă (CRg.) [g Î d i 1 a], 
o GÎF sbst. Mold. Trans. Băn. Covată mică (pentru 
frămîntat aluatul): la o pană de glscă şi un — ...şl prinde 
a mătura cenuşa (ret.).

GÎFÎI (-fiiu). Girul (-luiu) vb. intr. ® A răsufla 
din greu, a respira des şi cu greu: venise in lugă şi
glltla (D.-ZAMF.); mă suiam după dlnsul gllllnd (I.-gh.); 
Sultănica gllue, sco(lnd, pe gură şl pe nas, aburi groşi 
(DLVR.); şedeau la o parte gllulnd (CRG.) •' ® Pr. anal. 
despre tren: aleargă sgomotoasele trenuri... gllllnd la 
deal (VLAH.) [onom.j.

GÎFÎIALA sf., OÎPÎIT, GÎFUJT sbst. Faptul de a 
g 1 f 1 i; răsuflare din greu: gliliala ll îneacă (gar.) ; 
11 auzeam gltlltul răsullăril (s.-ald.i ; s’aude la marginea 
satului... gltultul Ilăcăllor (JIP.); ®:glflltul greu, puternic 
al maşinal (vlah.).

GÎGÎI ... tr GAgA|...
GÎGîiilGE sf. Fiinţă mică şi gingaşă; lucru 

mic, mărunţel: sărmanii giglllcll de cruzi s’au mai dus 
(CRG.) ; două goange olt —a (Dlvr.) ; o — de pepene (PAMF.). 
O GÎJULIE, GUjULpi sf. Nume dat insectelor şi 
tîrîtoarelor (viermi, reptile, etc.) de ori-ce soiu:
cite gliulil slnt, nici una nu este aşa curată (vop.); mul(l... 
serbează ziua aceasta... ca să nu se Înmulţească gujulllle 
şl cu deosebire omizile (mar.) [comp. GţZAj.

GIlgA {pl.-oi) Sf. f I® Umflătură sub piele 1f 
® pl. Amigdalită; inflamaţie a amigdalelor 
[sl. g a 1 k a]’.

GÎLGEAVA (pî.-cevl, -evuri) sf. ® f Gălăgie 
n ® Ceartă sgomotoasă, sfadă: vorba se prelace in 

supărare, supărarea In ceartă şl cearta In (Dlvr.) ; făceau 
pe toată ziua gllcevurl şi dueluri (I.-gh.)» lucrului pentru oare 
se Învrăjbesc oamenii, noi 11 zicem sămtnţă de (isp.i ^ 
® # = PINTEN AŞI [bg.].

GÎLGEVI (-eveso) 1. vb. tr, şi intr. t A mur
mura, a cîrti împotriva cuiva.

2. vb. refl. A se apuca de g î 1 c e a v ă, a se 
lua la ceartă, a se sfădi: olnd se vor>^ doi oameni... 
şl va soaţe den loo unul pre altul (prvvLP.) ; El dar odată se 
gllceviră Pentru o floare ce fntllnlră (Alx.) .

GÎLGEVITOR adj. verb. şi sm, gîlobvi. Care 
caută mcreil gilceavă: ollnll slut gllcevltorl, iară eu 
din lire întăritor de gilceavă (T'ch.>.
O GÎLDĂU (pi .-dae), GÎLDAN (pi.-ane) sn. Olten. 
Băn. Groapă adîncă plină de apă; băltoacă; 
Ioc mai adine într’o apă [comp. glod].

GÎLGÎI (-gte, -găe) 1. vb. intr. ® A tlşni cu 
sgomot printr’o deschizătură mică, producind 
sunetul gîll gîll {vorb. de sîngele ce ţîşneşte din
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vine, de pe urma unei tăieturi, de apa din izvoare, 
etc.): Inoepn să gllgle slngele dlntr’lnsul Rlrlă (isp.); gllgle 
IzToşiele de păcură (vlah.) ; p» suli pămlut gtlgle si llerbe 
glodul noroioB toDOB i €' © Pt. anal. Despre fumul 
ce iese din coşuri: din coşurile... labrlcelor gllgle 
rotogoale negre de fum (vlah.) . ‘

2. vh. tr. A turna pe glt, a bea cu Înghiţituri 
mari, făcind glii glt': beau bine si iute rachiu, 11 
gllgăe pe glt (JIP.) ; Iar gllgll, Căllmane... si iarna vine, 
COplli-S gol (DLVR.).

GÎLGÎIALĂ (pZ.-leii) sf; QÎLQlţT sbsi. Faptul 
de a g i 1 g 1 i: nu s'ande deolt gllglltul vinului turnat 
In marile pahare (dlvr.>.

GÎLGÎITURA (pi.-turi) sf. © Faptul de a 
g 11 g 1 i lf © Ţlşnitură (de slnge, de lichid, etc.):
o de slngo o podideşte pe gură (Car.) .

GÎLl GÎLl interj. © Arată sgomotul produs de 
lichide care ţlşnesc printr’o deschizătură mică, 
care ies prin gîtul unei sticle, eto. ŢI © Imită sgo
motul produs de Înghiţirea unui lichid.

GţLGĂRĂ sf. Bl O boală la oi, de care pă-' 
Urnesc mai ales clrlanii (dragh.).
O GILMĂ (pî.-me) sf. © ^ Dllmă, htlm, dlmb, 
movilă: la poalele Bucegllor se ridică cline bllnde, Iute 
prefăcute In gtlme păduroase (n..ur.) If ® Pr. ext. Umflă
tură noduroasă pe un copac sau pe corpul unui 
animal (r.-coo.) [comp. hîlm].
O GÎLTAN = qîtlan.
t GÎMBA vb. tr. Trans. A pune mtaa pe cineva, 
a-1 tnhăţa, a-1 prinde; a-1 surprinde [■»- aqImba]. 
t GÎMBOSI (-oseso) vb. tr. şi refl. A (se) Înşela, 

a (se) amăgi.’
GÎMF(L)A (glmf, glmlln) vb. refl. A se umfla 

(mal ales Iniiniba descîntecelor) [lat. vulg.' g o n- 
flare < con fiare], 
t GÎMFARE = iNQtMPABE [g Im f a].

GiMZÂ Sf. ♦ O varietate de struguri uip.) [bg.].
GÎND (pi.-duri) sn. © Operaţiune a minţii, 

idee pe oare şi-o formează mintea despre ceva, 
cuget: alte «■uri Iml sburau prin cap (Crg.) ; cind cu -*'ul 
nu gindesti, pe neaşteptate, fără veste; a shura ca 
-«UI, foarte iute; intr’un *, la un •»■, avind aceleaşi 
ginduri, glndind în acelaşi fel H © Minte: a-şl 
pune In a-1 veni In a-sl zice In <»'; a număra In 
a-1 da In .»■; a-1 da, a-i trece prin H ® Lucrul la 
care se gîndeşte cineva, cugetare: a ghiol -~ul cuiva;

la ou bucurie, se zice cînd două persoane po
menesc deodată acelaşi lucru H ® închipuire, 
imaginaţie: a-l duce '—ui; cine ştie unde-1 poartă —ui; 
a-si pune In —, a-şi închipui K ® Intenţiune, plan: 
ştiu cu ce — al venit aici; a avea de —, a pune de —, 
B-si pune In —, a-şi propune (să facă); a-sl muta sau 
B-sl lua — ul, a renunţa: la-ţl — ul, pulm mamei, do la 
acest lucru ohera);— bun; — rău; —ul dracului; —ul 
naibii; a pune — rău cuiva, a avea intenţiuni rele faţă 
de cineva; cu un — să se ducă si ou zece nu (ORG.) ; stăm 
estlel nehotăHt, o’un — să merg înainte st ou altul Înapoi 
(GN.) ® Părere: a da ou — ui 1 ® Meditare, re-
flexiune: a sta pe —uri; a se pune pe —uri; a rămlnea 
pe -uri i[ ® îndoială, ezitare: a stă la —uri 1 ® 
Presimţire: no zice —ul că vel perl II6P.) U ® Grijă, 
îngrijorare: a se lua de —uri; a intra la—uri; a pune 
pe -uri [ung. g o n d].

GÎNDAC sm. 4 © Numele generic al in
sectelor d’in familia coleoptere-

Fig. 2395. 
uindac*ae>m&tase. Fig. 2396. Gîndac-verde.

lor: ininolu şl fojgălnd In toate p&rtilâ (Crg.) *ii ® 
DE-U&T4SE sau „vierme-de-mâtase", insectă, ori-
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gmară din China, introdusă In Europa prm vea
cul al vi-iea, oare se hrăneşte mai ales cu frunze 
de dud şi a cărei larvă se înfăşoară; cu lichidul 
ce secretează, hitr'o go
goaşă, din ale cărei fire 
stoarse, se ţese mătasea 
(Bombyxmori) ([a| 2395)
K ® —-VţlBDE salt —-DE- 
TRANDAFţR, glndac de co
loare verde-aurie, foarte ^ 
lucitor, ce se vede mai 
adesea pe trandafirii în
floriţi; numit şi ,,cără- 
buş-verde” sau ,,ileană”
(Cetonia aurata) ([a] 2396)
H ® —-DE-TţntBA, —-DE- 
TDBBABE, —-DE - FRASIN,
numele popular al canta- " 1 
ridei, glndac ce apare pe Flg‘ 2397• Gîndac-de-turbă. 
frasini şi pe liliac şi e caracteristic printr’un mi
ros particular de şoarece; se extrage din el o 
substanţă iritantă din care se prepară vesica- 
torii; la ţară, e întrebuinţat ca leac contra 
ţurbării (Cantharisvisicatoria) ([®] 2397)1 
DE-BUCATARJE, —-DE-CASA, —-negru = ŞVAB 1 ® —- 
DE-FAJNA = morar 1 ® —DE-QDNOIU = BAUOAR 
2 ® 1 ® —PUTUROS =■. MAMQRNIC 1 ® Trans. 7^ 
(V)c.) (DENS.) Şoarece 1 ® Trans. Maram. Oaş. Şarpe 
[vsl. *g a d a k Q],

GÎNDACEL sm. © din/.GÎNDAC 1 © =GtNDAC- 
de-turbA .

GÎNDAcI (-ăcoso) vb. refl. A se juca, prin- 
zlndu-şi mînuşiţele sau picioruşele şi ducîndu-le 
la gură (vorb. (ie copilaşii de ţîţă) [glndac]. 
O GÎNDAlAC sm. Motd. ® # = PRUNAR © 1 ® 
rsj» = MORMOLOC [comp. oIndac].

GÎNDI (-dese) vb. tr. intr. şi refl. © A'-şi forma 
in minte o idee despre un lucru, a cugeta T® 
A avea ceva in minte, a fi cu gîndul la ceva:
spune tot oe gîndeşte; clnd vel glndl la mine, euvolnflla 
tine (ISP.); unele glndlm şl altele vorbim (ZNN.) 1 ® A-i 
trece prin gînd, prin minte, a-şi Închipui: clnd... 
nn ar avea neştine nice ou gindul a nu glndl... să fadă 
ucidere (prv..»ab.) ; unde nu glndeşti, acolc-1 găseşti; glndeştl 
poate că am să te las să pleci P■ ® A fi de părere, 
a-şi forma o părere: glndesc ca şl tine; nu ştiu ce să 
mal glndesc, nu-mi pot forma nici ’o părere 1 © A 
crede, a socoti: glndesc că are dreptate 1 ® A re
flecta, a medita: glndeşte-te bine înainte de a vorbi; ®: 
prostul Intliu grăeşte şl pe urmă se gîndeşte; lucrul acesta 
imi dă de glndit, mă face Să mă îngrijesc, îmi deş
teaptă îngrijorarea t ® A judeca, a raţiona, a se 
chibzui: itl dau trei zile să te glndeştl ţ| ® A avea de 
gînd (să facă bine sau rău), a avea intenţiuni 
bune sau rele: fără să mă glndesc la rău; am spus-o, 
fără să mă glndesc, fără nici O intenţie rea, involuntar 
1f ® A-şi aduce aminte: glndeşte-te şl.la vechil tăi 
prieteni ^ ® A nădăjdui; @: am ajuns ce n’am glndit 
şi mă mir ce m’a găsit, despre cei ce au ajuns la o 
situaţie neaşteptată, pe care n’o meritau sau pe 
care n’o sperau [gînd].

GÎNDIRE sf. Faptul de a (se) g 1 n d i şi 
rezultatul acestei acţiuni; cugetare.

GÎNDITQR adj. verb. GÎNDI. Care (se) gîndeşte, 
dus pe ginduri: rămaseră glridltotl.

GlNF(L)A = GÎMF(L)A: Şl a te glnfa ca şl broasca 
In tău (BD..DEL.).

GÎNGÎI, GÎNGANI sw GÎNGAVI.
GÎNGANIE sf. 4> Insectă şi' în genere 

jivină scîrboasă, tlrîtoare (şarpe, reptilă, etc.):
micile gingănil ce fnrnlcan In pcala (Incnlnl (vlah.) ; tl- 
tllau şl forfoteau glngănille (Car.) ; mulţimea nenumărată 
de gingănil şl jlgănll Inspălmlntătoare (CRG.) [vsI. găg- 
n a h i j e].

GÎNGAV adj. şi sm. Gel ce are defectul de a 
rosti’ cuvintele îngăimat şi repetînd silabele, 
bîlbiit: Preoţi bătrlnl oa lama, ou—ele glasuri (Emin.i [vsl. 
găgnava].

GÎNGAVI (-ăvesc), GÎNGÎI (-gliu), GÎNGANI (-ăneso) 
vb..intr. ® Â vorbi oa gin ga vii, a bîlbîi: el 
glngăvi de clteva ori aceeaşi vorbă (Vlam.); cu chiorii ohlo- 
reştl, cu gingavll glngăyeştl (znn.) ţj ® A Scoate CU

6ÎL-
6ÎN
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6ÎN- greu vorba din gură (de frică, de ruşine, etc.) : ţa 
.ţ— ştia, glngavl avntul, dai ce să Iac P (mar.i; gingănll cl- 
OlO teva cnvlnte Idloate (dlvr.).

GIngAvIE sf. Defectul g î n g a v u 1 u i.
GÎNGXJRI (-uieso) vb. tr. şi inlr. A scoate sunete 

abia articulate, voTb. de copiii cari nu ştiu încă 
vorbi: nici n’a Început copilul să glnguiească bine (Car.) ; 
mă alintam la slnu-1 glnguilnd (CRo.i [onom.].

GÎNJ (pi.-)uri) sn. şi (pl.-ii) sm. Nuia mlădioasă 
(de salcie, de carpen, de mesteacăn, de teiu, 
etc.) pîrlită în foc şi bine ră
sucită de care se slujesc une
ori ţăranii, în loc de funie, 
ca să lege parii unul de altul, i 
să înţepenească leuca carulu' 
de carîmbul de sus, să lege co
tiga de grindeiul plugului, pro- o r-. .
ţapul de sanie, etc.TiH 2398): Flg' 2398' Gmj'
se leagă leuca cu loltra ou un » (lOR.); desprinzlnd —'Ul din 
poclumb, sprinten s’acuncă pe plută (vlaho [vsl. * g ^ ă I 
,,nuia].

GÎNJEIU (pi.-ele) sn.J. Părpăriţa morii [g î n j].
GÎNJEU sbst. Partea furcii de tors care poartă 

caierul, la furcile care se desfac în două [g î n- 
j'e i u].

GÎNJUIT adj. Legat cu un g In
GÎNSAC sm. i Bărbătuşul gîştei, gîscan: 

aleargă tremurlnd şl glllind ca un (Alecs.) ; cine lură azi 
un ac, mllne lură un cpann) [vsl. *g 4 S a k b]. 
tGţNSCĂ (pi. glnşte) sf. Mold. Tr.-Carp. = GlSOA: 

cela ce tb fura gftlnl, gtnşte şl alte păsări dumesnlce (PRV.-lp.); 
au strlns o mulţime de ouă de (sb.) .

GÎR GiRA-MÎRA.
GţRA-MÎRA, olR-HlRi interj. Imită gălăgia 

produsă de schimbul de cuvinte Intre persoanele 
care se ceartă: glra-mlra, iată la sladă ajunsese (isp.l: 
Trăeştl Inoal bine şl ou bărbătelul, Ori os plslouts, glr-mlr I 
ou.căţelul f (PANN) [onom.].
t GÎRBA sf. ® i Spinare, spate, circă H © ® Mo/d. 

Stăruinţă supărătoare; a se ţineaa se ţinea 
scaiu, a nu da pace: văzlnd că se tine băietul " dedlnsa 
iFLoR.) [vsl. gurbu].

GIRBACIU, ctRBacro (pi.-ace) sn. ® Biciu, 
alcătuit mai adesea din mai multe 
curele, cu sflrcurile uneori plum
buite, care servea odinioară ca in
strument de tortură: arătlndu-le -~i 
ou douăsprezece sllrouil 
de. plumb (pil.) ţ[ ® Bi- 
ciu mare şi gros (i®)
2399): căpitanul de poştă 
bătea cu Îndoit pe unul 
dintre slujitori (Car.i ţ[ ®

Fig. 2399. Gîrbaciu.
Lovitură dată cu gîrba-

ciul: tratamentul se termina cu trei, patru girbace peste 
pielea goală (i.-gh.) [tc. k y r b a 6; comp. bg. g ă r- 
baCj.
O GÎRBI (-besc) vb. intr. Bucov. Maram. Trans. 
A lătra: In pădure naşte, In pădure creşte, Vlne-acasă şl 
girbeşte (vio.), ghicitoare despre „meliţă”.

GÎRBIţA (pi.-te) Sf. ® Grebenul calului; 
grumazul boului f ® ^ Ceafă, cerbice; ®: a muls 
cuiva girbita (isp.i, a-i înfrînge trufia [srb. g r b i c a].

GţRBOV adj. Cu spinarea încovoiată, co
coşat de bătrîneţe: Uu bătrln pleşuv şl slab, 
nervos şl mio de stat (vl*ah.) ; o babă de bătrîneţe 
(CROj; (j): monţll, cari stau In toate părţile (irg.) [vsl. 
g r Ci b a V ii].

GIRBOVI (-ovesc) 1. vb. tr. A bicovoia (spi
narea).

2. vb. refl. A deveni gîrbov: slăbănogltl la 
nişte bătrîneţe necăjite... se girbovesc nsp.); de trăeşte o~ 
mul presfce 70 de anl...l se glrboveşte spinarea (cast.).

GÎRBOVIT adj. p. QlRBOvj. Cu spinarea în
covoiată de bătrîneţe, gîrbov: dind peste un batrin 
~ tisp.); pr. anal., despre copaci: copacul... de po
vara celor treizeci de ani tiecutl peste creştetul Iul lON.).
O GÎRGLIAN Băf)., OlRCLFMcin, olBCLEANT Trans. 
(pR.-cDR.) (BUD.’) sbst. Beregată [srb- grkljan].
O GÎRGALQD, gIhqAlQT sbst. Băn. O/ten. £> Be
regată.

GÎRGAriţA = oAbgaritA. 
o GIRGOIU, QlRQţnU = OTOQţrru.

Fig. 2400. Gîrliciiî.

OGÎRl! interj. Strigăt cu care se chiamă glştele 
(R.-coo.) [comp. o Irita]
O GÎRIŢA (pi.-te) sf. h = gIrlitA ®. .

GIRÎI (-iiu) vb. intr. ® A cîrîi, a cloncăni ţ 
© A striga ca gîştele, a găgăi: Deci avlnd o glscă, 
ce de mult clocea, ti girlla In uşă, strigare tăcea (panni ţ| 
® A horcăi: avea o guşă la glt... şl girlla dlntr’lnsa ca 
dlntr'un clmpolu (Crg.) r © A-cbiorăi (maţele): Îmi 
glrtlau matele de toarne (CRG.) H © A cicăli. (R.-'COD.) 
[onom.l.

GIrIIAlA (pi.-leii) Sf. ® Faptul de a g î r î i 
1 ® Sgomot confuz de glasuri; auzind o — de 
glasuri omeneşti nsp.i.
O GÎR JAB, GiRJAV adj,. 0/ten. ® Cu gîtul strîmb, 
întortoch’iat (ciauş.i ţf © Cocoşat cconv.).

GÎRLĂ (pi.-le) sf.^A. ©Braţ de rîu sau de fluviu 
K © Apă curgătoare, rîu mai mic: a.arunca in-.-; 
a da pe a se scălda In o ««^pe care umblau numai 
600 de mori (CRo.r, are să treacă Încă multă apă pe 
ww APA ® II ® (a Ieşi sau a curge) în belşug, în 
mare cantitate: se uita... la strălucitoarea monedă ce cur
gea In palma sa .(ON.); sburau capetele ca mingile... şi 
curgea slogele (i.-gh.) ; lucrul ieşea/«'din mllnlle lor (Crg.i 
t ® t Albia unui rîu: au nu unii apele din glrlele 

lor au abătut? (Cant.i [bg. gări o}, 
o GÎRLAN = QlTLăN- 
OGÎRLEJ = GlTIiRJ.

GÎRLIGITJ (pi.-duri) sn. ® Intrare .îngustă în 
pivniţă său înbeciu(ll|2400);
se vedea <«'1 povlrnit al pivniţei cu 
porţile-i de zăbrele (odob.) ; 
borl apoi tn pivniţă, <^1 
căreia se astupase usp.t; 
el le mal ţinea şi In /«'l 
beciului (D.-ZAMF.) ^ ®
Intrarea unei peşteri, 
a unui cavou, a unui 
bordeiu, etc.: de-abii 
Iaci vr'o douăzeci de pa^f 
In •«'1 peşterol (vlah.) ;
Intrarea tn bordeiu se 
face pe un acoperit (ion.) [srb. grli6].

- GÎRLIŞOARÂ (pZ.-re), GtRLJTA1 (pZ.-ţe) Sf. (dni. 
OţRLA: un pod peste o glrl'iţă duce ia un 
adevărat colţ de ralu (iro.).
OGÎRLIŢA2 (pi.-te) sf. ® t Cerc 
de fier ce se punea, legat de un 
lanţ, în jurul gîtului unor răufăcă
tori ({®| 2401): nu numai plcdlclls in 
ploloara, ce şl girllta in grumazi l-au pus 
(CÂND t © i Soiu de giscă de co- 

■ loare neagră amestecată cu ce
nuşiu, cu o pată albă pe frunte 
(Anser albifrons) (iH 2402) [vsl. 
gr ăl o „gltlej"].

GÎR-MIR tw QţRA-MlRA.
GÎRNEAŢA sf. = oIrniTA: 

de trei glrneţe desfrunzite erau 
legaţi trei ţărani (D.-zamf.).

GÎRNEŢ sm. © ţ Ste
jar mic, tînăr | © Par_ 
grosuţ de stejar sau de 
alt lemn: începe a oloolrtl 
un de stejar din anul tre

GÎRNIŢA* (pi.-te) sf. F,g- a402- Gîrl,‘a- 
♦ O varietate de stejar mare, care creşte mai 
ales Ia şes şi la poalele munţilor,.; 
unde formează păduri in amestec 
cu fagul (Quercus conferta) [bg. 
srb. gr an ic a].

GraNIŢA2 s^ qarnita.
’t GÎRTAN sbst. £) = oItlan1;
an Început zmăul cu şapte capete, tur
cul... Cu larg şi nesăturat a tngbiţi 
(CANT.).

GÎSCA (pi.-şte, -şti) S/. ® i 
Pasăre domestică din ordinul pal- 
mipedelor, de coloare mai adesea 
albă sau cenuşie,- ce prezintă oafe-care asemănări 
cu raţa; se deosebesc la noi doiiă specii: oISCA-db- 
OAsA (Anser cinereusj (@j 2403) şi oIsca-sAlbateoA

Fig. 2401. 
Gîrliţa.

Fig. 2403- 
Gîscă*de*casa.
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Fig. 2404. 
Gîscâ-sâlbatecâ.

(Anser segelum) (ja|^404) ; unolrd deglşte; penede'»; 
a Jumuli o de jumulit, om lesne orezător pe
care-l poţi exploata;®: a sţrica oizui pe gişie, a da cui
va lucruri bune de care acesta nu ştie să. se lold- 
sească; alta — w alt i ® H © ® F Om prost, (mai 
adesea) femeie proastă H ® Talpa gtetei, scriere urîtă 
ce abia se poate citi:' Işl zugravi lecailtuia ou nişte utere 
oa talpa glşţll (GN.) ^ ® ţ TALFA-
013Tn, plantă, cu tulpina ro
bustă, cu floricele trandafirii, 
cu frunzele mari, asemănă
toare cu laba gîştei; numită 
şi „coada-leului”, „iarbă-flo- 
coasă“, „somnişor”,etc. (Le- 
onurus cardiaca). *|I ® ŞT”
Numele a diferite obiecte : 
piuliţa unui' şurub; fusul 
vîrtelniţei,; fie-care din stîlpii 
cari sprijinesc coastele pris
pelor la, oasele ţărăneşti; pl. 
şurupelniţele teascului de 
vin, etc. K ® Trans X Bulz de mămăligă umplut 
cu brînză 1[ ® Mold. X .Cocoşe! de porumb, floricele 
[bg. găska],

GISCAN sm. i Bărbăţuşul gîştei, glnsac; ş’nn
pe varză, gras, fript la cuptor, Atlt deocamdată 1(1 cer 

ajutor (SPER.) [g î S c ă].
GÎSCAR sm., oIscăuiTA (pl.-te) sf. Păzitor, pă

zitoare de gîşte: glsoarlul împăratului,., ara cu ^ştele 
ohlar In aratul (Intlnll (Ret.) [glscă].

GÎSGAHIŢA (pl.-te) sf. f Numele 
a,două varietăţi de plante^ cu tulpina 
şi frunzele acoperite cu peri mici, cu 
florile mici, albe, ce creşte prin lo
curi pietroase (Arabis alpina şi Ar. 
hirsuta) ([H 2405) [glscă],
O GÎSGOrU sm. cconv.) i = .qIscan.

GÎSCUlilŢÂ (pl.-te), GlacnSOAHA 
(pl.-re), GĂScfţTTA (pl.-ţe) S/. dim. OtScA.

GÎT (pl.-tnri) sn. ® Q> Par
tea corpului care uneşte capul 
cu trunchiul; lung, scurt; a 
răsuci /vQi; a 1 se strlmba >^uJ; mă 
doare !n mi s’ă pus un nod In 

a Ii sătul plnă’n cu etreangul 
de >v; a strlnge de a sugruma; 
a-şi rime -^ui, a se răni grav că- 
ZÎnd; a se arunca de -»-ul cuiva, a-1 iscanţ .
săruta, a-l îmbrăţişa cu drag; F a iace>^, a face 
nazuri, a stadîrz: nimeni nu cuteza să facă ^ sub aco
perişul lui (SAD.): a o lua In a lua asupră-şî să adu(3â 
la îndeplinire ceva; a da pe a înghiţi (înspec. o 
băutură); a da de a pierde, a prăpădi; a-i sta 
Ina nu se putea împăca cu un gînd, cu o situ
aţie TI © X pi- '^'nti de raci, cozi de raci fierţi, cărora 
li s'a scos coaja ^ ® înghiţitură, duşcă: li trage 
unbun de apă zece (vlah.) ; dă babei vre'-o citeva 
,~iiri de tacbin (cro.) ţi ® Prin asemănare ,CU gîtul o- 

mului: a) o parte a îmbrăcămintei: '-ni cămăşii; b) 
la o puşcă: ni patului de puşcă; c) partea lungă şi 
strimtă'a unei sticle, a unui ulcior: /-ui sticlei; pese 
mina pa —ml uldorulnl (dlvr.) ; d) capătul lung al vi
oarei’, cobzei, etc.; tllnd lnţr'o mină uscată —ml lung al 
unei viori (dlvr.) ; e) trecătoare îngustă; la codrul Ooe- 
mlnulnl este un —' de plalu strimt iisp.i [vsl. *g 1 li t u
,, înghiţitură”].

GÎTAR, (pl.-ars) sn. Cureaua lată a hamurilor 
care trece pe după gîtul calului.
O GÎTIŢA (pl.-te) sf. Mold. & Gltlej; beregată:
ottam... piuă ml ss usca gttita (ALECS.) [glt].

GÎTLAN1 (pl.-ne) sn. g) Gltlej: spre a avea multă mie
re da la albliM, este bine a le Ue să lasă... prtntr’nn -.de
lup (MAR.) [vsl. *g 10 ta n li].

GÎTLAJV3 sm. Mold. Bucov. i = BtTLAN ®.
GiTLAJirA sf. ♦ Varietate de prună cu gUul 

lung (R.^oo.) [goldană-t-glt lan].
GÎTTjEJ {pl.-te şi -Juri) sn. ^ Partea interioară a 

gltului, cuprinzlnd faringele cu esofagul şi laringele 
cu traheea: sillndu-n să Ingblta nn nod de obidă care 
1 se urca In — (br.-vn.) ; se duceau a ti tea lurenrl de mlncars 
ps —mrlle muncitorilor nap.); Işl drago —ml eu un băhar de 
vb proUr iirg.) .

GÎTQS adj. Cu g 11 u 1 lung: Oăol lebăda gltoasă @ î C. 
Voia să dea o masă (Alx.) . > ' ^ i a '

GÎŢUI (-neao, -niu) vb. tr. A strlngc de g 11, OLA 
a suci gîtul, a sugruma: nu strlnge aşa de tare, că te , 
gltuln pe Ioc (ALECS.); eia olt pe ce să-ml gîtul vaca (Cro.) .
O GÎT A (pi.-te) sf. ® Panglică ce împletesc fetele 
Ih capătul cosiţelor: Pletele l-an pieptănat, In gUe ie-an 
împletit (oTAM.) TI ® Pr. ext. Coadă Împletită, cosiţă:
Am o lată, Stă cil glfale In onlu a că tată (goh.), ghicitoa
re despre „ploscă".
O GÎZA (pl.-ze) sf. Mold. Tr.-Carp. % ® Insectă 
mică: c — mică II nimeri Intr’o nare toRL.) ţ| ® Muscă;
— de miere, albină.

’ O GÎZO.ASA (pZ.-be), GlZOBţDIE, OlZOBIJTA (pl.-te) 
sf. Bucov. 4t Insectă mică: lăturaşul e un tel de glzoabă 
de apă (MAfţ.) [g 1 z ă].

GÎZULţEs/. 4(1'® Insectă n)icăH ® pl. Paraziţi, 
păduchi, viermi, jivini [gi z ă ]. 

g1zui4ţA, gIzptA (pl.-te) sf. 4)1 dim. a|zA;
acolo jap era o piatră cit nu ou şl pe aa nişte gltuţe (vor.) .

'GLACIAL adj. ® Kece ca ghiaţa, îngheţat;
Oceanul —'; zona —4 *[ ® (F Poarte rece: l-a' lăout 
o primire —4; aerele acestea —'0 erau întotdeauna pregătirile 
unei fnrtnni ivlah.) [fr.].

'GLACIAR adj. Epeca, perioada —ă, perioadă a 
vlrsLei cua’temare, clnd gheţarii luaseră, In Eu
ropa, o Întindere foarte mare: sălbatici al -perioadei 
-re (odob.) [fr.l.

GLADEŞ = GLADIS.
'GLADIATOR sm. ^ Sclav sau prizonier 

de războiu care, la vechii Ro
mani, era silit, să se lupte cu 
alţii de felul lui sau tgj fiarele 
sălbatece, In circuri ([B|2406): 
an ceva din măreţia statnelor antice 
ale —Hor romani (vlah.) [lat.],

GLADIŞ sm. 4 Mic arbore 
cu frunzele ascuţite, care face 
flori albe şl fructe cu aripile 
scurte şi roşii; numit şi „vc- 
rigar” (Acer talaricum) [srb.].

GLAF (pl.-lnri) sn. Săpă
tură, scobitură, vanelură fă
cută cm dalta, de-a lungul sau de jur Împrejurul 
unor coloane: donă şiruri de sttipt scobiţi cu —uri şl 
cu flori loooB.) [comp. bg. g 1 a b 0]. a

GLAGpLE, olagob(I)e shst. ® A patra literă 
a alfabetului cirilic (I-) ^ ® F Pricepere, minte; 
sm eu glagole In cap (pann) ; dacă nn-1 glagore ’n cap, 
nu-i, şi pace bună iC«G.); poate că tl-or laşi gărgăunii 
din cap şl-1 mal prinde glagorle (lung.) [vsl. glagulâj- 
'GLAGOLITIC adj. Alfabetul —, vechiul al

fabet slav, care a precedat pe cel cirilic, şi care 
se mai p^trează in cîteva comunităţi catolice 
din Croaţia [fr.].
O GLAJÂ (pl. glăjl) sf. Olten. Mold. Bucov. Trans. O 
Sticlă (materialul şi va.su!,.; clnd era cu glaja 'n mină, 
de Închina celnl ce l-a cinstit cn ea (ret.) [germ. G l a s].
O GLAJER sm. Mold. Bucov. Trans. @ ® Sticlar, 
geamgiu V ® X'inzător de sticle sau dc gea
muri fg 1 a j ă].
O GLAJERIE sf. Mold. Bucov. Trans. © -Sticlărie, 
fabrică de sticlă [glajâ]. 
c glAjiţA, GLAJTJTA 'pl -te) ; 
sf. Bucov. Trans. <j dim. aiAlh: >
O ^ 6b vin an. Ca s'o ftageiu pe tub v 
nas (VOR.): ae deprinse eu slAjnţa şl 
eu tabacul oet.).
Q gtAmEIE. GLijqE sf. Olten.

Movilă' mare pe clmp, mă
gură, gorgan [comp. gl Imăj.
U GLiU(CNIcA sf. Colac făcut 
dintr’iin şer\-et răsucit pe ca- 
re-1 pun femeile pe creştet clnd 
duc pe cap doniţa sau altă 
greutate [big. g 1 a v n i k 0].

'GLANDA \pl.-de] sf. £) ®
Ori-ce organ al corpului ani
malelor care secretea^ anumite 
Sucuri; scuipatul e produs de -reia auivaR (® 2407;, 
lacrămile, de —reio laoisBle ^ ^ GUcă, umflâ-
turâ ce se formează pe o parte a trupului [fr.].

Fig. 3406: Gladiatori,

ig. 2407, Glsode 
salivare. P. Glanda 
parotidS.^L. Glau' 
da sob'IînguaU.— 

M. Glanda sub> } 
maxilară.
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. 'GLANDXJlA (pZ.-ie) s/. £}, Glandă mică [lat.]. 
•GLANDULAR adj. Care e de natura glandelor 

[fr.].
'GLANDULOS adj. De lelul sau In lorma glan

delor [fr.]. , ■ .
GLANŢ (pl.-torl) sn. ® Piele de lac: se prim

bla... Inoăltstl on botine de — (Alecs.); are aă-ml Iacă 
roehleoa la ttrg şl oldbotele de (Alecs.i [germ. G 1 a n z].

GLAS (pî.-onri) sn. ® Sunetul produs de cineva, 
prin vibraţiunea coardelor vocale, Clnd vorbeşte, 
Clnta, strigă, etc., voce: tare, putemle, răBunator, slab, 
stlna, Inneeat, răguşit, ascdtlt, pl(lgaiat, subţire, gros, 
limpede, irumos, armonios, melodios, expresiv, pllngator, 
rugător, tremurător, sgomot de .^url; â rldlea .voi; a 1 
se stinge *ul; a nu avea ; a-1 perl <*'Ul; a-şl preface 
<vnl; a-şl drege .vnl; Intr’nn deodată, împreună; 
de acord, în unanimitate; >vui poporului e<vni iul 
Dumnezeu ivlah.i. f ® Despre păsări: Sburan tlplnd 
cncorl pe sus, ou tlngnltor (coşn.) ^ ® J Sunet, ton 
(al instrumentelor muzicale): tinguigsui ~ de oiopot 
(EMiN.i; răsună Înduioşat un —' de buolum (vlah.) •( @ CFj 
Sgomot: A>ul tonetulul; 'Ul apelor ^ ® J Fie-caie 
din cele opt melodii fundamentale cu care se 
cîntă toate cîntările noastre bisericeşti: sa-i auzi 
ce /V are, onm otnta din ootolh —ul al optulea (Alecs.) ; 
ştia şl el şurile pe din afara de biserica (Cro.) ; preotul 
lua ootolhnl şl mal prooltea icurile usp.i f ® fVot f 
® Bucov. ţ -»'UL-cţrcuLDi (MAR.) = mAbqjca-cţroului 
[vsl. glasfl].

GLĂSCIOR shsl. dim. glas : odata ou fooni, II 
se stinse şl lor r*.nl şl se laon scrum (isp.) .

*GLASE adj. Mânuşi mănuşi de piele lus
truită [fr. g 1 a c 6].
t GLASI (sesc) vb. tf. şi intr. ® A se tîngui cu 

glas tare 1 ® A cînta H ® A grăi [vsl. g 1 a s i t i].
tGLASNICA sf. Of Vocală: slove... oare se împart 

fu glasnlce, neglasnlce şl glasnlco-neglasnlce (neor.)
[glas].
'GLASPAPIR sbst: Hîrtie acoperită cu un 

strat (ie sticlă pisată întrebuinţată la şlefuitul 
lemnului, metalelor, etc. [germ.].

glastra (pl.-re) sf. Ghiveciu de flori: glastre
de flori In eerdacurl şl pe la ferestre (vlah.) [ngr.]. 
le. GLASUI (-uesc) 1. Vb. tr. şi intr. ® A cînta, a 
intona: Un bondar rotimd In plnteo... giasueşte ’ncet 
un otnteo (emin.) K ® A cuvlnta, a grăi, a zice: 
feciorii... ştiau ce giasulse tstai lor iibp.) ţ[ ® A spune, 
a suna (în spec. despre ceva scris): sa vedem ce gia- 
sueşte zaplsul; lata ce glăsueşte o zlcatoaro (isp.) .

2. vb. refl. A se tîngui cu glas tare.
GLASUIRE sf. Faptul d'e a glăsui; glas; 

Intr'o Intr'un glas: totl Intr’o primiră de buna 
, cugetarea boierului usp.).

glăsuitor adj. verb. olAsdi. ® Care glă
sueşte V ® Cintător: păsările... cele dulci glăsui
toare (PANN).

GLAsuleţ, QLAsţTŢ (pl. -te) sn. dim. glas.
GLAVA (p'î.-ve) sf. ® Găpăţînă K ® Gap prost 

1[ ® t'Capitol [vsl.].
GLAvAŢÎNA {pl.-ni) sf. Căpăţlnă: trase buzdu

ganul şi-1 rateaza giavattna (flor.) [bg. glavetina 
-t- cănăţînăl.

GlAvoACA, GlAvoace sf. kŞi» ® Peşte din 
bălţile Dunării, de 
10-15 cm., numit 
şi porcuşor-de- 
vad“ sau „guvi- 
die de-vad“ (Go- 
bius fluviatilis)
(1®)2408)1I ®Peşte 
de 20-25 cm., cu 
capul şi gura ma
re, şi cu corpul 
subţiat spre coa
dă, astfel că sea
mănă cu un mor
moloc de broască; ■ Fie- a4°9- Giăvoacă.
trăeşte In bălţile'Dunării şi mai ales în lacul 
Brateş; numit şi ,Iguvidie-(ie-baltă“L .,mitroacă“ 
sau ,,mitrocar“ (Gobvus Kessleri) (g 2409) K ® 
= sglAvoace [bg. gjlavoăă].
‘GLEbA sf. t Sub feudalitate, moşie de care

Fig. 2408. Glăvoacă.

erau legaţi şerbii, pe carert’o puteau părăsi nici
odată; pr. ext. pămîntul de care erau legaţi ru
mânii sau iobagii: desfiinţarea glebel şl a clădi... 
stnt vlotorll ale libertăţii (i.-gh.) [fr.],

GLEDA iw- GLIDA.
O GLEMEIE = GLĂMţlIE.

glezna (pî.-ne) sf. g) ® Osul articulaţiunii de 
jos a piciorului, ieşit afară, de-o 
parte şi de-alta, ca un nod ([®]
2410): InfdşnrA tot plolornl de Ia degete 
pInA snbt toată glezna (n.-cost.) ; mutndu-şl 
gleznele In valori, strd- 
bătea matca şerpultă a 
Otăsănlnl (oooa.)
t»Partea picio
rului animale
lor mai jos de 
fluisr* Îs, c&l* 
partea rotundă Fie- 24I°- Glezna- Fie‘ 24“- GIezna- 
a piciorului, între fluier şi chişiţă (H 2411) [vsl. 
g 1 e z I n I ].

•glicerina sf. ^ Lichid sirupos, incolor, 
inodor, cu ^st dulceag, care se extrage din cele 
mai multe corpuri grase; Întrebuinţat în industrie 
şi în medicină [fr.].

•GLICINĂ (pl.-ne) 
sf. ţ Gen de plante 
din familia legumi
noaselor, cu flori vio
lete dispuse în cior
chini mari; e cultivată 
ca plantă ornamentală 
(Wistaria chinerisis)
([B] 2412): trandafiri,
Iederă ...Încadrau ferestrele 
şl oşa de la scări (I.-oh.)
[fr-].

•GLICOZA =-- GLU- 
cpzA [fr. g 1 y c o s e].
O GLIDA, gledA sf.
Trans. Şir, rînd de sol
daţi [germ. G 1 i e d].

GLIE sf. / Brazdă 
de pămînt cu iarbă cu tot, cît se poate scoate 
odată cu hlrleţul: Ce forţă de viaţi e In glia pe care 
sapa o răstoarnă neagră (vlah.) .

GLIGAN sm. ® ^ Porc sălbatec, mistreţ: 
oad... —11 şl vierii sigetatl (odob.) : nn vier sau — silbâtlo, 
işi asontea dintii (hch.) t ® ® Lungan, om crescut 
mare şi cam prost, găligan: toiogit on pielea goaii 
pe nisip, olt ml tl-i —ol (cae.) [bg.].

•GLIPTICA sf. Arta de a grava pe pietrele 
preţioase [fr.].

•GLIPTOGRAFIE sf >> Ştiinţa care se ocupă de 
pietreie gravate în antichitate [fr.].

• GLIPTOTECA (pl.-eoi) Sf. Golecţiune de pie
tre preţioase gravate; pr. ext. colecţlune, muzeu 
de sculpturi, de statui [fr.].

GLISTţR = CLISTIR.
GLOABĂ (pl.-be) sf. ® Pedeapsă In bani, 

amendă,' despăgubire: voia si-i duci la oborul de 
— vitele prinse In boldele el (br.-vn.) ; tata a dat gloaba 
pentru mine (Crg.) Ţ| ® Mlrţoagă, cal slab, prăpădit 
(în vechime, fiind obiceiul de a se plăti amenda 
şi în cai, cel amendat dădea calul cel mai prăpădit 
din cîţi avea): nu ştii ce greu drum şl ce — de cal am 
avut (CAR.) [vsl.].

GLOATĂ (pî.-te) sf. ® Mulţime de oameni 
strînşi la un loc, droaie, adunătură: aprozii... 
vizlndu-se Împresuraţi de atlta — ... se predări (odob.); CI 
slnt veseli: au o —de naivi, ca să-l admire (VLAH.) II ®
Pr. ext. Mulţime (de ori-ce fel), grămadă: am vizut 
pe jos dlamanturl... — (pann) ţ[ @ Popor de rînd, 
prostime, norod, 'l'Ulg, plebe: întrebuinţa creditul ce avea 
la Domn, spre Împilarea gloatei (Neor.i f ® Motd. Tr.-Carp. 
Gopiii unei. familii: si-llle mlli dedlnsa şi de gloata 
el care piere de foame (sb.) *| @ ţ X Oaste de ţară, 
pedestrime recrutată de boieri din ţărănime; mai
tirziu: miliţieni : organizarea armatei permanente, a mi
liţiei şl a gloatelor, tăcea din tot Bominai nn soldat la 
nevoie (balc.) [vsl. g 1 o t a].

•GLOB (pt.-buri) sn. ® Gorp sau obiect rotund

Fig. 241a. Glicină.
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ca o sferă: ca un de aur luna strălucea (Bol.) ; boie
rii... purtau tu cap un ^ rotund de blrşle brumftrle (I.-gh.) 
^ ® 9 Păraîntul: toate animalele de pe ^ (D ^ 
pămintesc, terestru, Sferă de carton sau de aramă 
care înfăţişează pămîntul şi toate regiunile lui ([^ 
24Î3); ^ ceresc, glob analog pe care slnt însem
nate constelaţiunile (H) 2414) t ® Sferă de cris-

Fig. 2413. Glob terestru. Fig. 2414. Glob ceresc.
tal care se pune deasupra unei lămpi, unui 
bec electric, etc. (H) 2415);■
Fin’ ce*se stinge locul, şl lampa n 
^ se stinge calecs.); turlele biseri
cilor strălucesc... ca nişte ^nrl de 
cristal (VLAH.) ® Sferă de sti
clă colorată, care se înfige pe 
un băţ într’o grădină, printre 
flori, ca podoabă: in mijlocul 
grădinltli... un de sticlă In vlrtul 
unul băţ (BR.«vN.) t ® ^ ochiu
lui (mai adesea pZ. globi), bul
bul, gogoaşa ochiului: Sub pleoa
pele Incblse, ^11 ocflillor se bat (Emin.)

Fig. 3415. 
Glob de sticlă.

[fr.]

Fig. 2416. Glo
bulele singelui.

■ GLOBAL adj. Luat In bloc, socotit ’ în total: 
venit snin& [ir.].

GLOBAN sm. Poreclă dată acelora care se 
sfinţeau preoţi, fără a avea nici o învăţătură.

GLOBI (-obeao) vb. tr. A amenda, a pedepsi cu 
amendă, cu gloabă:» va certa dnp& voia ] adecă- 
torlnlnl şl uneori es vs.^ cn beai (prv.-mb.); plroălabnl... 
11 glcbcşte peste jnăsnră pentru lucra de nlniloa osp ) . ‘ 
t GLOBNIC sm. Funcţionar Însărcinat cu in- 

casareâ amenzilor [vsl.].
'GLOBULĂ (pl.-le) sf. Ori-ce corp cu Înfă

ţişarea unui globuleţ mititel ([a]
2416): globalele roşii şl albe ale elngelal 
[fr..]
‘GLOBULAR adj. în forma 

unui glob [fr.].
*GLOBULINĂ sf. Materie albu- 

minoidă conţinută In globulele sîn- 
geluişi în cristalinul ochiului [fr.].

‘GLOBULEŢ (pi.-ete) sn. dim.
OLOB.

‘GLOBULQS adj. Format din globule [fr.]. 
‘GLOBUŞOR (pî.-soare) Sîl. dim. GLOB.
GLOD (pZ.-odurl) sn. ® Mold. Tr.-Carp. Noroiu, 

tină: şedean tologltl !□ * şi SB păleau la soare (CRG.); veniră 
de-1 scoaseră din <^ul unde se nomollse (isp.) ; pe sub 
pămlnt gllgţie şl fierbe *ul norolos (odob.) 11 ® Bul
găre de pămlnt uscat sau îngheţat: -»nriie, 
eoltll de piatră... 11 sglrlase picioarele (isp.) 1] @ Otten. 
,♦ Cocean de porumb curăţit de boabe: mincarea... 
consista din miere, care se pune pe ..^arl... deasapra stu
pilor (ION.).

GLODÂR.^E sf. Cantitate mare de noroiu,
de glod: la Paşcani... ce şl colbăralel (CAR.).

GLODI (-odesc) vb. tr. A strlnge (producînd 
durere), â roade (pielea de pe trup): ii giodeşte
olzma; scăunele... făcute din clte oscinduiă... de te giodeşte, 
oind şezi pe ele (isp.i [sI. g 1 O d a t i].

GLODORQS iw OLODUBQS.
O GLODQS adj. Mofd. Bucov. Noroios, plin de 
glod: uliţele tlrguleţulul erau glodoase şl înfundate (ghig.i .

GLODUHOS, GLODOBOS adj. ® Plin de bul
gări uscaţi, de gloduri: Pămlntm era glodnros,
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tare ca lletnl t ® 0 Cu asperităţi: alnngă ce era 6L0- 
prea asprti şl prea glodoros In limba... părintelui satirei 
(ODOB.) H ® Mold. Bucov.Noroios, plin de glod: Iib- 
clnd prinţi’im loc cam gloduios, I a’a înfipt cainl In Imala 
aceea (sa.); acele nllţl strimte, glodoroase şl murdare (dlvr.) .
t GLOGOZ(E)ALĂ (pl.-eii) Sf. îmbulzeală, ames
tecătură, încurcătură [glogozi]. 
t GLOGOZI '(-zeso) vb. intr. A produce confuzie, 
a Încurca.

GLOMOTOC (pl.-oace) sn. Bulgăre.
GLONŢ (pi.-onnţe) sn., Mold. GLONTE sm. ® ^

Plumb turnat In formă de globuleţ, de cilindru, 
sau de con, cu care se încarcă puştile, pistoalele, 
etc.: II se arată, ca la o bătaie do glonţ, copeilşnl... tnr- 
nulul (CAR.); E plin de arme rupte, de glcnţl şl de ghiulele 
(ALECs.); vorba rea ee dace ca glonţnl (znn.) ; de aci, ad
verbial, a se duce glonţ, iute ca glonţul: s’a pleşntt 
cu palma peste gară şl a plecat glonţ (BR.-vn.) ; lăstunii 
s'alandan glonţ In nemărginirea zăiel (dlvr.) H ® pl.
Bucăţele rodunde de zahăr ars, caramele.
O GLONŢAN sm. Olten. Bulgăre de noroiu uscat 
de căldură sau Îngheţat [glonţ].

GLONŢIŞQR (pZ.-onre), GLONŢULET (pZ.-ţc) 
sn. ® dim. glonţ II ® Globuleţ: cn un gionţişor
de ceară legat ca aţă (BR.-vn.).
O GLONŢUHQS adj. Plin de noroiu uscat, aco
perit cu glonţani: Că ml-e diumni , Şl nu pot merge 
pe lOB (GR..N.) [glonţ].
‘GLORIE s/. ® Mărire, slavă, cinste, celebritate 

datorită meritului: —' Strălaolta, nemnrltoaie, nepe- 
iltoaie, militară; la apogeul gloriei; a alerga după ^; 
a se acoperi de —'; Gloria străbună pe strămoşi cinsteşte (alx)
1 ® Strălucire, splendoare, podoabă: e o ~ a ţârii 
Inl; gloria Atenei [lat.].
‘GLORIFICA (-llc) 1, vb. tr., A slăvi, a pro

slăvi, a preamări, a ridica în slavă, a proclama 
glorios.

2. vb. refl'. A se făli cu ceva, a fi mlndru de 
ceva: neţlnnlle trăeso şl se glorllloă prin oamenii ce an 
produs (I.-gh.) [lat.].

‘ GLORIQLÂ [pl.-le) Sf. Glorie deşartă, vanitate 
trasă din lucruri de puţină Însemnătate [fr.].
‘GLORIOS adj. ® Care merită sau şi-a 

ciştigat gloria: faptă glorioasă t ® Plin de glorie: 
pe a cărui frânte a strălucit... cea mal glorioasă coroană(vLAH.)
t ® Plin de vanitate, de mlndrie deşartă: e/wde
succesele iul [lat].
‘GLOSA (-osaz) vb. tr. Or A explicaprintr’o glosă

[fr.]. .
‘GLQSA1 (pl.-se) sf. ® Of Explicaţlune a unui 

cuvînt rar, învechit sau neînţeles, dintr’un autor, 
dintr’o scriere t ® • Poezie, uneori parodia unei 
bucăţi literare a unui alt autor, în care se co
mentează, In clte-o strofă întreagă, fie-care vers 
din prima strofă, şi se repetă clte unul pe rînd, 
la sfîrşitul strofelor următoare [fr. glose].

GLOSĂ9 (pZ.-ae) Sţ. = LţMBA-DE-MABE [ngT.]. 
‘GLOSAR (pî.-sie) sn. ^ Vocabular de cuvinte 

vechi sau’puţin cunoscute [fr.].
‘GLOSATOR sm. ^ Autor de glose [fr.].
‘GLOSITĂ sf. f Inflamaţiunea limbii [fr.]. 
‘GLOSOLOGIE sf. f Partea medicinei care 

tratează despre limbă [fr.].
•GLOTĂ (pî.-te) sf.

Q> Mică încăpere în 
cavitatealaringelui, cu- - 
prinsă Intre coardele 
vocale superioare şi cele 
inferloare{iH2417) [fr.l.

GLOTAŞ sm. m Sol
dat care făcea parte din 
gloată; miliţian: tre
bui să dea drumul /^llor pen
tru două săptămlnl (VLAH.).

' GLUCpnU(M) sbsZ.
<s- Metal alb şi foarte 
uşor ce seamănă cu a- 
luminiul [fr.].
’GLUCQZĂ sf. Or Numele generic al zahărului 

extras din struguri sau din amidon [fr.].
GLVGĂ (pl.-gl)s/. ®.a Acoperemint al capului, 

spre a-1 apăra de ploaie sau de ger; are o formă

Fig. 2417. G. Glota.—A. Baza 
limbii. —B. Epiglotă.— D. D. 
Coarde vocale — C. Carti- 

lagii.
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Fig. 2418. 
Glugă;

triunghiulară (la orăşeni), ca şi colţul unui sac, 
sau e alcătuit (la ţărani) dintr’o bucată de postav 
dreptunghiulară, atîrnată pe umeri şi care se 
stringc, legindu-se cu aţişoare. spre a acoperi ca
pul' {u"J: 2418) 1 din capnl leului !&cu o * In ’ chip' de 
colt llsPi ; Perei lor umeri poartă la briu paloş...
(ALEcs.) n ® ^ Maldăr de coceni de 
porumb, aşezat grămadă cu oare-ca’re 
rînduială ■ tatăl lucrează Ia gluga de coceni 
(BR.-VN.); flăcăii şl tetele'făcură roată prin
tre glugile ou strujenl (sad.) [bg. g U g 1 a 
< germ. G u g e 1 e ].

GLUMA1 (pî.-me) s/. Vorbă sau 
faptă hazlie care provoacă rîs 'şi ve
selie (Mold. şagă): gpirltuală, grosolană,
proastă, nesărată; a face glume.; a povesti 
glume; a Înţelege gluma; a şti de/v; a nu 
şti de a lua lucrurile tn serios, a 
nu lua lucrurile uşor; a lăsa gluma (la 
o parte), a începe să vorbească serios; 
s'a Îngroşat gluma, s’a întrecut cu gluma, lucru a început 
să devie serios, a luat o întorsătură îngrijitoare; 
nu-i (de) .V, e lucru serios, nu e de glumit; 
fără-v. în mod serios; nu în toată puterea cu- 
vlntului, de-a binele; era un brad de flăcău, chipeş 
şl drteăiaş, nu/v (isp.); tn v, fără intenţii rele; Hi;; cn 
glumele şl cu minciunile se culeg toamna prunele (jip.i [vsl. 
gluma].

*GLyMA2 (pl.-me) ţ s/. Fie-care din cele două 
bractee (ca nişte frunzişoare închircite) ce acoper 
floarea ^amincelor; pleavă [fr.].
O GLUMACru adj. Băn. - QLDMeT.

GLUMEŢ adj. Care face glume, bun do glume, 
hazliu, şăgalnic; povestire glumeaţă; de .v, .v era moş 
Nlchlfor, nu-1 vorbă (CRq.) ; firea Iul aşa de veselă şi de 
glumeaţă (odob.) [bg. glumecu].

GLUMI (-umeso) vb. intr. ® A face, a spune 
g 1 U m e, (Mold. „ă şugui“); hotulzlce c’aglumlt, cind 
vede că I-a zărit (ZNN.) ‘ 5) A nu /v, a nu şti de glumă, 
a lua lucrurile în serios,

•GLUTEN sbsi. S: Materie organică azotată 
caro formează partea cea mai nutritivă a făinii 
cerealelor şi există mai ales în grîu; am ajuns a avea... 
un grlu mal frumos... mal bogat In » (I.-gh.) [fr.j.

*GLUTINpS adj. ® Qt Asemenea glulenuluî; 
care conţine'gluten ţ| ® Vîscos [ir.].

*GNEISS sbsl. .Ai# Rocă cristalină formată din 
cuarţ, ’feldspat şi mica, ou straturi paralele negre 
sau albe [fr.].

*GNOM sm. ^ Numele duhurilor oare se credea 
eă locuesc îu pămînt şi păzesc comorile [fr.].
‘GNOMIC adj. Se zice despre poeţii cari scriu 

sentenţe, regule de morală şi poezii de felul acesta; 
poet V '[fr. < gr.].
‘GNOSTIC sm. Nume dat, în primele trei vea

curi ale creştinismului, ereticilor din Egipt şi din 
Siria cari amestecau filosofiile orientale cu mo- 
saismul şi cu creştinismul, pretinzînd că cunosc 
natura lui Dumnezeu şi privind omul ca o ema- 
naţiune directă a divinităţii [fr.].

‘GNOSTICISM .sb.sl. Doctrina gnosticilor [fr.]. 
O GOAMBA’(pl.-be) s/. Trans. (mar.) <j|i ® = BORZÂ 

® -v’-DE-eîMP = MÂzARAR.
GOANA (pi.-ne) sf. ® Fugărire, urmărire în 

fugă; a lua la -v, a goni, a fugări, a alunga; a pune 
pe -V, a pune pe fugă; a nu slăbi din -v, a urmări 
într’una H ® Alergătură, fugă; aleargă sgomotoasele 
trenuri... repezite la vale, 
tn /V ameţitoare (vlah.) ; a 
veni Intr'o /v; a o lua la 
•V ţj ® Goana mare, aler
gătura cea mai repede a 
calului (ja] 2419)1] ® V 
Vînătoare cu gonaci; -/
de urşi şl oerbl (NESR.I H ®
Prigonire, persecuţie; cum 
am ajuns acasă, v şl pri
goană pe capul meu din par
tea bolernlnl (CRG.) H ® ^
cărţi), neşansă, ghinion; nlmlo nu dă o expresie mal 
proastă figurii omeneşti, ca o <v continuă la cărţi (vlah.)
1f ® împerechierea taurului cu vaca [g o n i].

Fig. 2419. Goana mare.
Nenoroc (la jocul de

Fig. 2420. Goarnă.

O GOAND(R)A (pl.-de, -dre) sf. Bucov. imar.) >4) 
= bqrzA. V

goanga (pl.-ge) s'/. # Insectă de ori-cefcl; 
nici că se stăvea vre-o * măcar pe la el pe acolo osp.); 
noi mlncăm goange şl de tot felul de vlermuţl (Ţich.) ; -r- cu 
foc (DENS.), licuriciu.

GOARNA (pl. -ne) J sf.
Trompetă, trîmbiţă(iîi] 2420);
a suna goarna; In liniştea serii 
se auzea goarna din foişorul pom
pierilor simlnd prelung 'stingerea 
(BR..VN.) [rus. gornu].
O GOAŢA (pl.-te) sf. Tnans. (fr.-cdr.) Fiinţă închi
puită cu care se sperie copiii, ca să nu plîngă.
O GOBAI sf. pl. em- COBălE.
‘GOBELpf (pî.-inuri) sn gg Covor artistic lucrat 

în fabrica G o b e 1 i n s, din Paris.
O GOCIMAN, t GOTMAN sm. rra/is. aâ Epitrop (la 
biserică) [germ. G o t t s m a n n].

GODAC sm. ^ Purcel de un an; cinci—I, cu 
părul creţ şl cu urechile drepte, se plimbă fără grilă ,isA0.) 
[vsi. g O d tl „an”].

GODACEL sm. dim. godac; un lac In care se 
bălăceşte o scroafă cu doisprezece godăcel (flor.) .

GODIN sm., goddîA1 sf, Trans. Maram. Purcel 
purcea de un an; era ca un godin, clhd era In postul 
Crăciunului (ret.) [vsl. g O d lî ,,an”].

GODInA2 Sf, A Soiu de pepene galben, mic 
şi lucios ( [BI 2421); le vin aburi dulci cu miros de v 
galbenă (DLvr.) .
O GODINAC sm. ^ = GODAC.
‘GOELAND sm. i Gen de păsări pahnipede

F)g. 242T. Godine. Fig. 2422. Goeland.

F'ig. 2423. 
Goeleta.

marine care trăesc în cete mari pe stîncile mării 
şi în insulele deşerte ([@i 2422): goeianzir işl Inmiădie 
aripile şl fug de pe vlrfurlle lor (D.-zamf.) [ fr. ].
‘GOELETA (pl.-ie) sf. Corabie uşoară cu 

două catarturi (p 2423): zece Inşi 
an prins o v cu pavilion turcesc (I.-gh.)
[fr.].

GOG sm. Prostuţ, gogoman:
ce să fac, /vul mamei (ALEcs.) [G 0- 
gu, npr ].

GQGA sf. Fiinţă închipuită 
cu care se sperie copiii [comp.

' alb. gogs].
GOGEAMITE em- COGE(A)- 

MITE.
O GOGER (pl.-ete) sn. Mold. Coteţ sau culcuş pen
tru porci (RV..CRG.) (FAMF.),
O GOGI1 (-pgesc) vh. inlr. Mold. Bucov.Trans. -A huli, 
a lîncezi, a zăcea: de la o vreme începu a /V (SAD.); nici 
nu paşte, ol numai şede aşa şl gogeşte (sb.) .
O GOGI2 (-ogesc) vb. tr. Mold. A curăţi cojile verzi 
de pe nuci <rv..crg.).

GOGÎLŢi irUrj. Imită sunetul ce se aude cînd 
highitc cineva cu lăcomie îmbucături mari: si 
/V, II mergeau sarmalele întregi pe glt (CRG.) [onom.].
O GOGLEZ (pl.-eze) sn. Olten. Băn. Trans. ® Gunoiu 
provenit (îin aşchii, rămăşiţe de fîn, paie ctc. 
ogrinji H ® pl. Olten. Mere, pere, fructe în genere 
(ciAuş.) 1f ® pî. ® Mofturi, fleacuri: ll tlole inima 
cInd fata 11 ztmbeşte 9I-I spune clte ceva gogleze (isp.i ; 
o Întreabă a cui fată eate..M ea>i spuse altegogleze (tsp.t.

gogoaşa, OSUGOAŞA (pl.-goşl, -goaşe) sf. ® A
Crescătură" rotundă, excrescenţă de mărimea 
unei alune ce se face pe ramurile a diferite specii 
de stejari: -V de ristic, creşte pe ramurile tinere 
ale stejarului (Quercus infectoria), în urma în
ţepăturii „viespei-de-stejar”, şi se întrebuhiţează
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Fig. 2434.
Gogoşi

de ristîc.

pentru fabricarea cernelii, la innegrirea sprtn- 
cenelor'şi că medicament astringent (iD 2424):
pl&jn&deâ, pe prispă, la umbră, gogoşi de rlstlo pentrn 
sallmon icar.) ; de tplă,
creşte pe ramurile tufei'
(Quercus pubescens) (!H 
2425);.© f : gogoşi (de tulă), 
minciuni, mofturi: vrei să-, 
ne Bpnl mlnolnnl gogonate şl 
gngoşl oornorşte (Neor.) ; 11 
turnau tel de tel de' gogoşi, : 
care da care mal nmllate (Car.) 
f ® Învelişul ca de bum
bac In care se închide 
viermele-de mătase şi din 
care se toarce mătasea 
(5H 2426); pr. elf. nimfa 
sau crizalida a diferite insecte.
In spec. a fluturilor 1f ® g) Bul
bul, globul ochiului K ® K Un fel 
de prăjitură de aluat care, pră- 
jindu-se, devine rotundă şi ufnflată:
Itt vremea Domnilor fanarioţi, pl&olntele 
şlffogoa^ele erau mnlt mal căutate (Neor.)
ii ® ♦ Soiu de ciupercă, rotundă 
ca un glob, cu carnea albă şi cu 
gust plăcut (iH 2427) (Physalis Al- 
kekengi) 1f ® Trans. (vic.t 4 Cartof.
O GOGOLI (-oleso) vb. tr. Trans.
Maram. Bucor. A c o c o 1 i, a giu
giuli, a alinta: Inoepn a se drăgpsti 
on lata, a o prinde, a o » CRET.) :
O GOGdUE sf. OHen. Gogoaşă
'/4a m&'tilQP
o GOGOLOIU (pi.-oale) STt.
OHen. (ciAus.) our.» Bulgăre ro-

Fig. 24ţs. 
Gogofi de tufă.

’ Fig. '2426. Gogoşi de mătase. Fig. 2*27. Gogoaşă.

Fig. 3408, 
Cogoşar,

tund, cocoloş - de pămlnt sau de zăpadă.
GOGOMAN, onouiiaa adj. şi sm. Prost, nă- 

tăfleţ: aă-l dovedim că e numai un gogoman pedant ocoiu; 
Oe-I fad prost şl gogoman Parcă prost a din ăjt an r csfeuj
[g 0 g] . ' .__

' GOGOMĂNIE, auemăHiE sf. Prostie, faptă 
sau vorbă de gogoman: Dumumeu le-a adm ca 
să ne scapi da gogomănia ea cea să facem (WEcaj: te ta- 
gntoşexL.. de tlmpenia şl de gugnmănia cărturariloe şi a 
procopsi tu or păglnătăţU osPJ.

GOGON [pl.-eâat) sn. Globulei, bobuşor; --01 
de piatră seumpd găsit In pustia CJO’.i.

GOGONAT adj. ® Umflat şi rotund ca un 
g o g o n: oebJJ bălăbănoşi, gegawtl Şi roşip de narfibaă 
wm.1 ţ ® © Exagerat, extrem de mare: adratt 
divanului mai molie eonrloe, eumm xico la fesă; nlşla 
prostii aşa de »e şi de nasărale IBFJ; a lat silit sl-1 teanc 
o minciună de cale ^ ialecşli .

GOGONEA (pl.-flola) Sf. A ® Pătlăgică roşie, 
rotundă şi netedă, dungi f ® pi- Soia de 
fasole rotondă şi foarte productivă (g o g o n]. 

GOGONţrţ1 adj. ® Rotund şi umflat, gn/gr
găina u Bamo bal ouă şoguinb tSEzj t ® 'ti'
mmi—|i, soiu de prnnâ mică şi rofnndâ care se 
coace prin August [gogon].

GOGORIŢĂ (pl.-ta) Sf. ® & Fiinţă tochipnilă 
cu care se sperie copiii 1 @ ® Spaimă, spafetaia-
re: asaim

rj , adar veniţi ea 
o»Inia pOklleă icarj.

GOGOŞAR» sm. V VhJzător de prâpnri ini- 
mite g o g o ş L

GOGOŞAR1 sm. a Soia de aruein, de fomoa 
anei pătlă^le roşii, care se măntaeă_ mai adesea 
după ce a fost consarat In oţet 4jg 242SJ [g o- 
g o a ş ăţ.

GOGOŞAH" gm. i = 000084B.
GOGOŞEă (pl.'şsis) sf. dim. 000048A.
GOGOŢ^t = COCOTA: umilind 

pe cloăra balnă caro se gogotass ps 
tronul împărăţiei (DLvr,) ,

GQJGOGEĂ = C080OOB4.
GOL1 1. adj. ® Fără' nici o 

îmbrăcăminte, desbrăcat, des
puiat: m'sni născut, .v o să mă
duc (ZNN.)on capul ; on pieptul 

ou picioarele goale, desculţ; su 
(sau In) pielea goală; F: ^ nap, ca napnl, ^ ea de
getul, ~ (ca un) pistol, O' poşcă, f.u dcsăvtrşire gol: 
copiii... gol puşcă, sgătindn-se de bietele temei (olvr.) 4
@ Pr. exl. Fără vegetaţie, fără păduri, etc.: dea
luri goale; stlncă goală II ® Fără aşternut: ps pi- 
mintui —■II® Care nu conţine nimic, deşert. In 
care nu se află nimeni sau nimic: chllls an goală 
goluţi (RET.); vara, maică, rămin oasele Soaie, numai eu 
lemolle şl copiii (Cb.i ; se ducea on socul — Ia spinare (Olvr.) ; 
pshar — ; sticlă goală; cu mllnlle goale; on atomacnl —, 
ncmÎncât; nn e mal grea boală deolt pnnga goală ipann) ş 
® Scos din teacă: an venit asupra înl de l-an lugrozlt eu 
sabla goală (prv,.mb.) ; ou sabla goală In mină, striga la al 
săi... să nn-şl piardă compătnl iisp.i ® Fără nimic 
alta, numai: a mlnca plina goală; mămăliga ds barabnJs 
se mănincă şl goală ori on mujdelu (şez.i; F nimica goală, 
absolut nimic: încolo nimic, dor nimica goală osr.i Ş 
@ © Deşert, lipsit de Înţeles, fflră nici un rost: 
vorba goale; vemrl sonore şl goale ivlah.i *( ® © Curat, 
neimpodobit: odevărni —; o mindimă goală ^ ® © În
tocmai, aidoma: o draon —.

2. sn. Goliciune; spaţiu gol; deşert: ca pa-oo
mal Înalt alnnaol şl parcă te scntunzl Iu — (vlah.i ; moartea 
şl spaima facnrl nori In rtndnrlle creştine (vlah.) ; a 
golurile; dantul ne făcu un — la Inimă (OOOB.r, rfj' ■ (ee)
da de —, a (se) da pe faţă, a (se) trăda fără voie 
[^1. g o 1 fi J. .

•GOL* 1. sm. V Portar (In jocul de foot-ball).
2. (pl.-înri) sn. Punct clştlgat (Id fiwt-ball) [engl. 

goa 1].
GOliAN, ooLAXĂ adj. şi sm. f. Care n'are cu ce 

se Îmbrăca, sărac lipit: sa-şl lee noră pe-o Selaotr 
ca e sâracă şl —â {cotB.y; —ol nalbei scoate din traistă 
eeva f măluU Inb’o merlndare (RET.); tata poate să lie sărac, 
poate si Ha «slan... dar ede om de omenie uera [g o 1].

GOIiĂNŞL adj. dim. eoLb*: ee deemetld... şl se
viSIL.. ^ fi CPBtt U8P-IA

GOIaĂNŞT, aoLcagr adj. ® Gol, nelmbrăcat, 
Îmbrăcat subţire, sărăcăcios: băiatm nu ee puba dumiri 
cum da li iimaigi el aee goloneŞ turj ţ ® Despuiat de 
frunze: uiabde wiaerllnr golăaaşi nn mal opteac roade 
Bartlull (UMOii [golan].

GOLĂNŢME sf. col. Toţi golanii; mulţime 
de golani.

GOLAŞ adj. ® Fără pene: vnttnrll... al edror eioe 
din ale lorgramaxmiIwuUe şl—e toMe.i: te nstl' 

pUptade, naeto —e ibu-vbl) ţ ® Fără pâr; deoa 
i| Iu Im un pere mata, meru, —o-«*«-) f ® Lipsit de 

vegetaţie: db ipolala im oa ridică dooi baruri —a tvuwM; 
ea aara că rapepeară pa vlrW nuol dooI — mat [g o 1],

GOLĂŞŞL adj. dim. OOLM' pal ceteed (suoj.
GOLAT^iTE sf. Golirinne: —a laraalară,' Iară 

’ bomea ăă ia-a dreptul icasj; ca tă a&ăpimă da idam fi rA 
î BBftelaaidt—IWBM [gol].

GOLDŞN sm. A Varietate de prun, originar 
; din Greda fPrunus insUUia) 2429t

GOLDĂNĂ Cpt'-w} */. A Friicttil golda- 
n o la L

; o GOLŞŢ adj. şi sm. ® = 80- 
lăaşT: fiiăăltll flpa—i pam* «ăte

|1 sc..ua.ş f ® fron. străin acşc.i
' _ .'GOLF1 ipl.-tmt. m. • Parte 

a mării cane ănaiiitează Intz'o 
Halită desdflzăttnă a ofcatiilid 
■:«i'2430, 2431) [fr.J.

-GOLF1 sM, N Spatt engle- 
ZC9C esnsistlad a ocoAiee, co 
limtnci date een & mâcfaieăţpc- CeSdam.
daH, on bsSm ăe eaodae «fin- 

|1 tz'o gamS. UttaH» piuă Ia cea din am& fvla

606- 
60 L
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60N
00 L-total 9‘36 iese învingător acela care a întrebuin

ţat ctt mal puţine lovituri de măciucă (y 2432) 
engl.].
•GOLFULţlŢ (pl.-ete) 

sn. • dim. QOLP1.
GOLI (leso) i.vb. tr. ®

A despuia, a lăsa gol t 
® A deşerta, a scoate tot | 
conţinutul: un sac;
casa; ■*' paharul, a-i bea tot 
conţinutul.

2. vb. refl. ® A rămî- 
nea gol, deşert li ® A se F,f- 243°- Golf- 
despuia; da se va timpla de va cSdea 
Iară In pSoat... se goleşte şl de acele 
daruri ce are [prv.-mb.) .

GOLICIUNE sf. ® Starea', 
omului g o'l, despuiat, fără

Fig. 2431. Golf.
Fig. 2432. 

Jucător de golf.

nici o Îmbrăcăminte pe el t ® Trupul gol, pielea 
goală: ou cita o sdreantă pe dlnşll, de 11 se vedea .«•a
MSP.) t ® © Starea unui lucru arătată verde, 
fără nici un înconjur: l-a arătat grozăvia crimei In 
toată' *a el.
OGOLÎMB sm. Băn. Trans. i = porumb (eL) 
[■vs!. g o'l q b u).
O GOLÎMBAJt (pi.-are) sn. Băn. Pătulaş de po
rumbei [g o l'îm b].
OGOLÎMBIŢĂ (pi.-te] sf. Băn. i Porumbiţă 
[g o 1 îm b). ■

GOLOGAN sm. ® ® Monedă de aramă, in spec. 
aceea întrebuinţată pînă acum vre-o douăzeci de 
ani, în valoare de 10 bani: aruncamIn mare, din timp 
In timp, otte trei ^1 (i.-sh.) ; număra nişte .«•l şl-1 punea In II- 
şiouri (D.-zAMF.)t ® t Monedă de aramă de trei parale.

GOLOGANI (-ănesc) vb. tr. F A lua cuiva 
(prin înşelăciune) banii, gologanii; a pun- 
găşi.
O GOLOGQŢ (pî.-oete) sn. X Cocoloş (de mămă
ligă, bulz: se lac mal multe gologoafe de mămăligă care 
se moale In lapte (maro .

GOLOîVLAŢ tm- QOLOHQZ.
GOLOMOZ (pl.-oaze), QOLOMQT (pl.-oaţe) 1. 

sn. ® Boţ, bulz, cocoloş t ® Lucru 
boţit, făcut gbem K ® Moloz ţ ® ®
Arababură, amestecătură, încurcă
tură.
2. sTti. ^ Plantă, ale cărei flori au 

un aspect noduros; numită şi „go- 
lomăţ” sau „noduroasă” (Daclylis 
glomerata) ([şl 2433).

GOLONEŢ iw QOLANFT.
O GOLOpAr sm. Băn. ♦ = calapAk.
O GOLUMB sm. Băn. Olten.i = QO- 
l|mb.

GOLUŢ adj. dim. GOL1.
OGOM'ilA [pi.-le) sf. Băn. Gră
madă de pămînt făcută spre a arătă 
hotarul între două moşii [srb.]. 
t GpMON sbst. Adunare, sfat 

[rus.].
O GOMONI'(-onesc) 1. vb. inir. Mold. Bucov. A sta 
de vorbă tnipreună, a sta la taifas.

2 vb. refl. Trans. Băn. A sta la sfat, a se sfătui 
(în mod confidenţial, vorbind încet) [g o m o n]. 
O GQMOT (pi.-ote) sn. Mold. Bucov. Sgomot, vuet: 
* de om nu se aude (gr.-n.) [rut.].

GONACIU sm. ® t iă Călăreţ uşor înarmat, în
trebuinţat mai adesea ca cercetaş: trimisecă gonaci

F>g. 2433.
Golomoz

•metal

9I iscoade In toate b&iMie (BAlc.) ; aprodul se opri 
dinaintea acelei lezme (odob.) H ® Fugar, cal buTl 
de fugă: bftttnd gonaoll cu iat^anele, un polc de c&lăreti
a’aiată (DLVR.) H ® V Cel ce, la o v.înătoare, râzbate 
pădurea pentru a goni vînatul spre puşcaşi; bătă-
iaş: iepurele fricos şi vulpea vicleană... se silesc a-şl minţi 
gonacii (odob.) ^ ® Bucov. ^ = FUQ^n ©[goni].

GONAŞ = dON^CIU: se puse înaintea ^llor şi întinse 
puşca spre el (alecs.i .
•gondola ipl.

-le) S/.3, B'arcă lungă 
de vre-o 10 m., pu
ţin adîncă, întrebu
inţată ca mijloc de 
locomoţiune prin ca-' 
nalurile Veneţiei (y 
2434): Gondole negre 
multe se depărtau do. Fj„ Gondolă,
maluri, Şl lunecau In 
taină pe negrele-ţl canalurl (alecs.) [it.].

•GONDOLETA (pi.-te) Sf. ^ dim. GONDQLA: 
Cu Ninita ’n oind mă pritnblu ’ncetişor (Alecs.).

* GONDOLIER sm. ^ Luntraşul care conduce o 
gondolă: LaOiudeca, spre lagună, Sborl, voinice ^ (ALECs.)
[it.].
•GONG (pî.-guri) sn. J Instrument 

de percuşiune, de origine orientală, 
de forma unei tipsii cu mărginite 
îndoite; lovit cu un ciocănel pro
duce un sgomot caracteristic, ca la 
bătaia unui clopot; e întrebuinţat în 
Europa Ia hoteluri şi în unele case 
particulare spre a anunţa ora me
sei, şi în teatru ca semnal al începerii 
reprezentaţiunli ([aj 2435) [fr.].
O GONGÂlAU, GONGOLăv sm. #
Trans. Cărăbuş [goangă].
OGONGAlIE, oonqolie sf. Băn.
% Nume generic pentru ori-ce fel de
goangă: tărtna aruncată s’a pielăcnt 
In pnrsol... tlntarl şl In tot lelnl de gon-
gălll (NOV.).

GONGANţ, OONGONI (-nesc) vb. 
intr. = QÎNQUBJ.
O GONGţJŢA (pi.-te] sf. # dim. goangA.

GONI (-nesc) 1.1)6. tr. ® A lua la goană, a pune 
pe fugă, a fugări: Romănll 11 goneau din urmă şl-i uci
deau ca pe lăcuste dsp.) K ® A alunga- dintr’un loc, 
a izgoni de unde-va: o slugă; — pisica 1[ ® V A fu
gări un animal, spre a-I îndrepta la locul unde-I 
pîndesc vinătorii; ©': cine goneşte doi Iepuri nu 
prind» nici unul.

2. vb. intr. A alerga, a fugi: copiii desculţi goneau 
veseli, încinşi cu ramuri de salcie (dlvr.) .

3. vb. refl. A se împreuna (taurul cu vaca)[vsl.].
•GONIOMETRIE sf. Arta .de a măsura un

ghiurile [fr.]. ’
• GONIOMETRU (pî.-tre) sn. Instrument cu 

care se măsoară unghiu
rile diedre (în spec. ale 
cristalelor) (y 2436) [fr.].

GONITOR 1. adj. 
part. GONj. Care goneşte.

2. sm. ® Cel ce go
neşte, care alungă: ored vră
jitorilor.... celora ce se chlamă 
—1 de nori (prv.-mb.) ţ[ ®
Cel ce prigoneşte: hirninta 
creştinătăţii asupra protlvnlcu-
lui, gonltorul crucii IISP.>ţ]®l|^ Fiă* 243'). Goniomeirii.
June neîntors, ajuns (în al treilea an)> 
la vîrsta de a se goni, de a se îm
preuna cu vaca: de-aş avea eu atltla goni- 
torl In ocol icro.i .

3. GONITOABE sf. ^ Văcuţă de doi 
ani, junincă căreia i-a venit vremea 
de a se goni.

GQNIŢA (pZ.-ţe) ® yt:. Vacă în 
vremea ce se goneşte cu tăunii H ®
% Insectă care înnoată învîrtindu-se 
foarte repede deasupra apei; se 
pisează adesea şi se amestecă astfel în tăriţele

Fig. 2435.

Fig. 2437. 
Goniia.
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ce se daii vacilor sterpe, spre a le putea face să se 
gonească (Gyrinus nalator) (iîl2437) [goni].
O GONIŢAR sm. Bucov. (mar.) % = FUGăO ® [g o- 
n 11 ă]. '
O GORDAN sm. 4 6QBDIN.
•GORDIAN adj. Nodul —, nodul, cu neputinţă 

de desfăcut, care lega jugul de oiştea carului 
miticului rege Gordius al Frigiei, nod pe care. 
Alexandru cel Mare, neputlndu-1 desface, îl 
tăie cu sabia ; ®: greutate, dificultate foarte mare, 
cu neputinţă de rezolvit [fr.].

GQRDIN sm., QQBDINA sf. ţ Varietate de 
strugure, cu bobiţe negre (rar albe), vlrtoase 
şi dese, foarte gustoase: gordlns, ou boaba maia, deasă, 
cărnoasă... este neamul oel mal ales (ioh.) [comp. rus. 
g 0 r d i n a „coacăze”].

GORGAN (pl.-ne) sn. A Movilă, măgură în 
forma unei căpiţe, din oare se află în număr foarte 
mare în toată România şi în Peninsula balcanică 
şi oare se crede că ar li morminte străvechi: ~e
rotunde, depărtate Unele de altele, se înşiră ca nişte străjl 
(VLAH.); pe dealuri şi ^ tinerea vitelor este mult mal uşoară
<R£T.) [comp. turc. k u r g a n.].
OGORGOAŞA (pl.-şe) sf.
Băn. ♦ Gogoaşă de stejar în
trebuinţată la argăsitul piei
lor.
OGORGONI (-neso) vb. It.
Tr.-Carp. A goni, a alunga: 
mal gorgonea sărăcia dimprejurul 
său (MERA).
•GORIL sm., OOBIlA {pl.

-le) sf. ^ Maimuţă mare, vv 
fără coadă, grasă şi robustă, 
din Africa tropicală, al cărei -" 
corp trece uneori de 1 m., 60 
şi care, dintre toate maimu
ţele, prezintă o mai mare a- 
semănare cu omul 2438);
0: se măritase o’nn arendaş gras, 
apopleotic, nu Iei de gorll (vlah.)
[fr-]- .
O GORÎN = GORUN.

GORNIC sm.®* Pădurar, 
păzitor {de pădure H ® Băn.
Păzitor de cîmp, pîndar H ®

.Trans. # Gîndac mare, cu 
coarne lungi, care trăeşte mai 
ales pe stejari; numit şi 
„croitor” (Cerambyx heros)
(H 2439). F,g- 2+39- Gorn,c-
O GORNICEASĂ(pi.-ese) s/.Trofls.» Nevasta g or
nic u 1 u i: Sărntă-mă, <«', Că gornicn nu-i acasă (IK.-brs.) .

GORNţST sm. H Soldat care sună din goarnă 
(H 2440): am trlmea >vnl de trei ori la el cu biletul (Car.) 
[rus.].
O GORON 1^ GORUN.
O GOR6vEALA sf. Olten. .>\pă turbure, murdară, 
îngroşată cu noroiuj(ciAuş.) (rv.-cro.).
(GORŞTINA GOŞTINA.

GORUN sm., O GORUN ţ Varietate de stejar

Fig. 2438. Goril

Fig. 2440. GomisL Fig- 2441. Gorun.
(Quercus peckinculataj (i®) 2441): printr’o pădure ae ragi 
şl de goruni Ieşim la luminiş ivlah.) ; porcul venea ada^ri 
subt un gorun eu ghinda (Ttch,) [big. srb. gorun].

GORUNIŞTE, OGOHONţşTE sf. * Pădure de 
go rii n i [comp. şi srb. gorunis tel. 
t GOSPOD adj. invar. Domnesc: pecete carte 

; iacă doseai — despre destoinicia mea ialecs.) i_ ^ -i -
gospodină].

GOSPODAR 1. sm. ® t Domnitor: amlndol<~ll 
stan subt ascultarea Bnltanulni (Vlah.) ţ| ® Mo/d. Bucoy.
Om cu stare, care are casă, pămînt, vile şi toate 
cele trebuitoare: au aerul unor bătrlnl '<vl cari Işl 
păstrează portul, - llrea şl datinele strămoşeşti (Vlah.) V ®
Stăptnul casei.

2. adj. Gare-şi administrează bine gospodăria: 
lucruri ce trebueso omului — icrg.) [rus.];.

GOSPODARţlSC adj. ® De g o s p o d a r: 
nn-1 ouvint gospodăreeo P (Cro.) ţ[ ® Conjugal: se iscau 
intre dlnşll mici certe cari Înnourau olteodată cerul lor ion.) .

GOSPODARţ (-ăresc) 1. vb. tr. ® A face pe 
cineva să-şi aibă gospodăria lui (însurtndu-1, mări- 
tînd-o): pentru el ridicase casa asta, să-1 gospodărească 
(VLAH.) i[ ® A îngriji de gospodărie: stăpină-sa s’au 
dus şi au lăsat pe Ţigan acasă să gospodărească (ea.).

2. vb. într. ® A conduce gospodăria casei 
t ® A-şi întocmi o gospodărie (însurîndu-se): 
adecă ar 11 rău... să te gospodăreşti şl tu ca to(i oamenii P 
(s.-ALD.) [g p s p 0 d a r].

GOSPODArie sf. ® Averea imobilă a unui
gospodar: o răzeşie... casa bătrlnească... o vie, 
cu livadă... alcătuiau gospodăria babei (cro.) t ® Con
ducerea, administrarea acestei averi; pr. ei/.:toată 
gospodăria tării se dărăpănă sub biciul şl Uesatlul acelui 
împărat (vlah.) H ® Conducerea, ţinerea unei case, 
cu toată' îngrijirea necesară, menaj: am de căutat de 

ca o Juplneasă bătrlnă ce sint (Alecs.) r ® Căsnicie. 
GOSPODĂRŢŢA (pi.-te) sf. = gospodina.

O GOSPODARQS adj. Motd. Bucov. Care îngri
jeşte bine de go’spodăria lui, care se ocupă 
de toate amănuntele gospodăriei; econom: era 
foarte şi-I plăcea să se Iacă fie-care inom <m rlndnlală (sad.) .

gospodina (pi.-ne) sf. ® Stăpîna casei t 
® Femeie care în^ijeşte bine de gospodărie, de 
cele trebuitoare casei, menajeră: trabne A ştii... 
că nu se allă mal bună ^ pe lata pămlntulul (alecb.) [ruS.
gospodynja].
O GOST sm. Băn. Trans. Oaspe, musafir : />mlul 
nechemat li e locul după uşă (Tîch.) [srb.].
O GOSTI (-teso) vb. tr. Băn. A ospăta [gost]. 
OGOSTÎE sf. Băn. Trans. Ospăţ, petrecere:
Dumnezeule I să tltl văzut dumneavoastră I (CAT.)
[gost].

GOŞGOGEA(MITE) = COŞCOGEA: « Început... 
să'inl Ifftorlaeaacă emn, din Badea leala, s’a pombolfe deodată 
goşgogea Isailof (i.-gh.).
iGOŞTINA, GQBSTiNA(pi.-ni] sf. t Dare pe di şi 

pe porci ce se plătea odinioară In Moldova: 
Duca-Vodă:.. au tăcut oblcelu de au dat şl dau boierii 
cel mari şl mănăstirile goştlnă de ol (N.-cost.) [slav. *g O r- 
sCi.na< gora ,,munte”, adică darea pentru 
păşunat pe munte-, comp. slov. gCrsClna 
„dijmă, dare pentru viile de pe dealuri”]. 
t GOŞTINAR, GOBSTINAB sm. t Cel ce strîngea 

darea numită g o (r) ş t i n ă.
■GOT sm. ww p. IST.
GOTCA (pl.-ce) sf. i ffi = gAinUSA ® 1 ® 

FerrKîiuşca gotcanului, numită şi ,,găină-sălba- 
tică” (U2442).

GOTCAN sm. i ® Specie de cocoş sălbatec, de 
mărimea iinui curcan (ajunge uneori la o lun
gime de 1 m. de la vîrful ciocului pînă la capătul 
coadei), cu colori foarte frumoase; numit şi „co- 
coş-de-munte”,
,,cocoş-de-3ih- 

lă”, „cocoş-săl- 
batec” sau „tă
tar” (i^ 2442)
(Tetrao urogal- 
lus) K ® = co-
CWS-DE-PADUHE
[got că].
‘GOTIC adj.:

® Al Goţilor, pri
vitor la Goţi, ce 
vine de la Goţi:
limbă ^di; stil ; 
arhitectură ar
hitectura evului mediu, care a succedat arhitectu- 
rei romane, caracterizată mai ales prin întrebuin
ţarea excluzivă a ogivelor (î®) 2443, 2444): o «*-

60N-
0OT

Gotcâ.
Fig; 3442.

Gotcan.
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GOT- nstrnloft‘vfi, Înaltă- (i atrlmtă, lăspnndea Intr’un ccrldoi 
A lDQt>^ (CAR.) V @ Scrleie

OKA scrierea Goţilor, inventată ele 
Wullila (H 2445); pr. e:rt. 
scrierea colţuroasă, întrebuin
ţată în Germania din secolul 
al xiii-lea încoace [Ir.].

tGOTOVI (-vesc) V. Ir. A 
găti [vsl.].

GOŢA m- QOATA.
GpŢlllAN 1»- GQCIMAN.

O GQVIE sf. ® Băn. Mi
reasă: In nnntă daoă nn te dncl,
^ n’adnni (NOV.) ţ[ ® Olten. Pe
trecere cu lăutari şi bore (cu Fîg. 2443. Stn aotic 
prilejul hramului) la care (Biserica Notre.Dame 
iau parte toate satele de .. di p • , 
prinprejur; pr. ext. horă; a- '
tnnol olnd juna govla In carta (r.-cod.)
[vsl. goveti „a posti”].
O GOZ (pî.-znri şi goaze) sn. Mold.

, Trans. Rămăşiţe netrebuitoare, ve
getale, boabe seci şi stricate care 
se aleg din fasole, bob, grîu, etc. ;j 
pleava ce rămîne de la vTnturatul 
seminţei de cînepă; pr. ext. ori-cr,| 
liricei uscat, gunoiu, murdărie: se 
arunca .vui de la maşină pe vlrlnl unui Fig. 2444.
Trai (D.-ZAMF.); se ' streonră laptele prin Fereastră gotică, 
altlgeă, pentrn ca să nu lle cn —uri (sez.) [ung. gaz].

uiMAUpiiui N/i.ssns(^eiNaS
Fig. 2445. Scriere gotică.

O GOZUBQS adj. Maram. Plin de g o z u r i.
GRABA ’ sf. Iuţeala cu care se face ceva, 

pripă, zor; ©; graba strloă treaba; ou /»-, iute, repede: 
on graba bate ilernl, plnă e llerblnte (Tich.) ; de In *, 
adesea şi de grab, in grab, în pripă, repede, iute, 
curind; mal de mai curînd; mai uşor; trăinise 
■ă adune In grab boierii la stat (odob.) ; mal de * 1-al 
putea strlmba tălclle deolt vorba (CRO.); a-1 11 de grab (ă), 
a fi grăbit, a nu putea întîrzia: imi era de ~ să ies 
In oraş (ON.) [g r ă b i].

GRABI (-ăbeao) 1. vb. tr. ® A da zor, a sili sau 
a ,îndemna să facă mai iute, a pripi: ~ plecarea 
eulva ţ[ ® A iuţipaşii.

2. vb. refl. A face în grabă, a săvărşi iute, a 
. se zori: m& grăbesc S&’tl dan de ştire; se grăbeşte să plece; 

olne se grăbeşte, curind osteneşte (pann) [vsl. grăbiţi 
£L rfipi** ].
GRABIT adj. ® p. QrAbj t ® în grabă, iute 1 

® Care porneşte, face ceva în grabă, iute, ne- 
vrînd să întîrzie, neputînd să aştepte: prea eşti

GRABNIC 1. adj. (D Care se grăbeşte, care
e grăbit: înainta ou mers ^ oa lăcustele spre ourtlle 
domneşti (odob.) ţ| ® Care nu poate întîrzia, care 
nu poate să aştepte: să se dea poruncă usp.) II 
® Care se întîmplă repede, pe neaşteptate, din 
pricina grabei: un lelln de ucidere se ohlamă cind... 
au lost să uolgă pre altnl. Iară graba au pripit de an ucis 
pre dineul In locul aceluia (prv .mb.).

2. adv. Iute, în grabă: a şl alergat la schitul
Vovldenia (Crg.) [grab ă].
O GRACINA (-acin) vb. inlr. Olten. A răbda de 
foame itut.).
‘GRAD (pî.-de) sn. ® 19 Fie-care din diviziunile 

egale însemnate pe un instrument de fizică (ter
mometru, barometru), etc.: e un frig de 10 I»-o f 
® ± A 360-a parte dintr’o cirednferenţă, în divi
ziunea sexagezimală H ® J Interval între notele 
succesive ale gamei 1) ® Fie-care din funcţiunile, 
posturile, demnităţile, etc. prin care trebue să 
treacă cineva pe rînd, spre a ajunge la o treaptă 
mai înaltă: —^ui de căpitan; .ve universitare, bacalau
reatul, licenţa, doctoratul H ® Trecerea pro
gresivă dintr’o situaţiune în alta H ® ^ Starea ia 
care a ajuns o boală H ® Intensitate mai mare 
sau mai mică: —^ de tristeţe; *-ul de asemănare (al 
portretului) ou originalul (vlah.) r ® înrudire mai 
apropiată sau mai depărtată: de rudenie 1f ® ±
Ecuatlime de /vul Intllu, al doilea, etc., ecuaţiune în

care necunoscuta e la puterea întiiu, a două, 
etc. H ® 427 de comparatl(nn)e, pozitivul,
comparativul şi superlativul adjectivelor şi adver
belor H ® (B Instrument (ca alcoolometrul, lacto- 
metrul, etc.) cu care se măsoară tăria alcoolului, 
laptelui, etc. [fr. <lat.].

■ GRADA(-dez) vb. tr. ®19 A împărţi în grade, a 
însemna fadele pe un instrument de fizică: —' 
un termometru t ® A Conferi un grad într’o ie
rarhie H ® A mări sau a micşora trepţat [fr.].

GRADAT adj. ® p. GRADA 1f ® Treptat.
2. sm. k Care a obţinut un grad în armată, 

subofiţer, ofiţer. ,
u. advi Treptat, pe rînd, puţin cîte puţin.

‘GRADAŢIUNE, GRADAŢIE sf. ® Trecerea 
treptată de la b stare la alta: luminii soarelui 9
® 427 Figură de retorică în care terrnenii între
buinţaţi pe rînd întăresc treptat, în mod crescînd, 
ideea exprimată H ® Trecerea insensibiiă de la o 
coloare la alta (în pictură) H ® e Spor treptat, 
după anumite norme, in spec. după anii de ser
viciu, al salariului unui profesor [Ir.].

GRAdele sf. pl. împletitură de nuiele, leasă, 
care serveşte de gard, de împrejmuire: uitin- 
dtt-so Ia dlnso prin ~ (TICH.) [srb. g r a d e i a < it.].

GRAdinA (pî.-ini) sf. ® Loc împrejmuit, mai 
adesea pe lingă casă, unde se cultivă flori, diverse 
plante, legume, etc. 11 ® botanică,' loc unde se 
cultivă metodic plante de tot felul spre scopuri 
ştiinţifice t ® publică, parc, grădină mare, În
treţinută (ie un oraş, în care se poate plimba 
publicui H ® » de copil, şcoală începătoare pentru 
copiii mici, condusă după metoda pedagoguiui 
german FrObel H ® f o — de om, de băiat, etc., 
om vesel, plăcut la vorbă, cu însuşiri plăcute: 
Ah I oe mucalit e Mlşo, e-o .V de băiat! (vlah.) [bg.].

GRAdINAR sm. Cel ce are meseria, de a 
cultiva o grădină; :Gi: a vinde -.-ului castraveţi,
a încerca să prostească pe cineva, a căuta să se 
arate mai priceput decît altul mai priceput.

GRADINAreASA (pl.-esc) sf. ® Nevasta 
unui grădinar H ® Femeie care are meseria 
de a cultiva o grădină.

GRADInARŞSC adj. De grădinar: ps 
Ungă oelclaltc trebl grădinăreştl... slujba Iul Iu ca să Iacă... 
mănuchiulete de flori (isp.i.

GRADINARIE sf. Cultura grădinilor [gră
dinar].

GrAdinArit sbst. Ocupaţiunea cu cultura 
grădinilor [grădinar].

GRAdINIŢA, GRADDlţlTA (pl.-te) Sf. dim. 
QrAdjnA : Intr’o verde grădlnută Şede-im bade o’o mln- 
drută (IK.-BRS.).

GRAdiştEs/. ®^:A. Movilă de formă lunguiaţă 
în lunca unui rîu sau în mijlocul unei bălţi H 
® Locul unei cetăţi vechi [bg.].

“GRADUI (-ueso) vb. Ir. A măsura cu gradul 
(= cu alcoolometrul, cu lactometrul) tăria alcoo
lului, etc.: o pat rău clnd 11 grădueşte domnul lăptar
(GR.-N.).
‘GRAF Stn. © Conte neamţ: o droaie de potUorl, 

cnezl ruşi, *1... Îşi disputau mina el (NEGR.) [germ.j.
‘GRAFIC adj. ® Privitor la scriere sau la 

tipar li ® Înfăţişat printr’uh desen, prin figuri
t ® Artele ~e, arte care se servesc neapărat de 

desen [fr.].
‘GRAFIE sf. Reprezentare prin scriere; felul 

în care e scris un cuvînt [fr.].
‘ GRAFIT sbst. ® Mineral alcătuit din căi'bune 

cristalizat, moale şi unsuros,- din care se fac 
creioanele [fr.].
‘GRAFOFQN (pl.-oane) 

sn. J Fonograf [fr.].
‘GRAFOLOG sm. Cel ce 

se ocupă de grafologie [fr.].
‘Grafologic adj.

Privitor la grai'oiogie [fr.].
‘GRAFOLOGIE sf. Arta 

de a deduce caracterul unei 
persoanedupăscrisulei [fr.].
‘GRAFOMETRU(pl.-tre) Fie- 3446- Grafometru. 

sn. Instrument întrebumţat pentru a măsura
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unghiurile, pe un teren, servind la ridicarea pla
nurilor 2446) [fr.].

GRĂij (-seBo) vb. ir. A vorbi, o cuvînta: sft at&m, 
strimb Bl ş& giAim drept (ZNN.) [srb. g r a ,] a t i],

GRĂITOR 1. adj. ® verb gbAj H @ Care gră- 
eşte.-

2. Motd. Bucov. sm. Peţitor.
O GRAJŢÂ (pl.-to) sf. Maram. Oaş. ® = ORElTaB.

GRÂIU (pi.-lori) sn. ® Vorbă, ciivlnt: ti cam 
dedeau tn tărbăcealâ cn /^rl care mal de care păcălitoare 
(isp.i ® Vorbire, spusă, zisă: pe unde leee -~1, 
lese şl Butletnl (znn.) ; se găsesc îndestul cari să ateste prin 

şl prin scris că au auzii şl an văzut ceea ce u'a eilstat
(i.-GH.) ţi ® Felul de a grăi, de a-şi modula glasul 
vorbind; ou -« dulce ţ| ® Lirhbă; vorbire proprie 
unei provincii, dialect: -«i bănăţeanH ® Putinţa 
de a grăi: i-a pierit -«1, nu mai poate vorbi, a 
rămas mut; din 
-«ui viu, cu gura, 
prin spusă, orai 
[grăi]- , ,GRAd U (pi.
-duri), ■ Mold.
ORAJDnr(pi.-lnrl) 
sn. ® încăpere 
servind de adă
post cailor sau Fiu. 2447. Grajd.
vitelor([H2447); e 447

arm&saral bun s6 vindo din grajd (znn>): In nurlia lin- 
părălajtl, unde erau cel mai Irumoşi armăsari din toată 
Împărăţia MSP.) ţi ® ^ Locuihţă murdară [vsl.].

GRĂJDAR sm. Rîndaş la g r a j d.
O GRĂJDULEŢ, O ORAJDPT, O OBAJDţrr (pi.-te), 
ORAJDISQB (pi.-oare) sn: dim. GRAJD: tn dosul graj
durilor... se allă clte un grăjdet pentru vitei (PAc.); grăj- 
dlşornl viţeilor trebueşte lăcut lipit do ocolul vacilor (ohAoh.).

'GRAM (pi.-mo) sn. Unitate de măsură, a mia 
parte dintr'un kilogram, reprezenttnd greutatea 
unui centimetru cub de apă la 4 centigrade [fr.].

GRĂMADĂ (pi.-mozl) sf. ® Adunătură, strîn- 
sură de materiai (pămlnt, nisip, etc.) sau de 
diferite lucruri aruncate uneie peste altele fără 
nici o orînduială ţi ® claie peste -«e»- claie ® ţ[ 
® Muiţime, cantitate mare (de oameni sau de 
lucruri): o de oameni; o -«do bani; F; do o -«do 
vreme, de mult timp; ou grămada, în număr mare, cu 
duiumul li ® adu.: s'au strins -«; a cădea -«, a cădea 
la pămlnt fără a se mai putea mişca [sl.].

GRĂMĂDI, INGBAmAdJ (-ădesc) 1. Vb. IT. ® 
A strîuge la un loc, a face grămadă ţi ® A aduna ţi 

■® A înghesui, a îmbulzi. <
' 2. vb. refl. ® A se strînge la im loc; a se aduna:
lopata grămădeşte şl sapa risipeşte (pânn) ; prea multe s an 
Îngrămădit deodată pe capul mau (CRO.) ţi ® A se. înghe
sui, ăse îmbulzi: toţi se îngrămădesc la lorostre... 
şl privesc cu Încordare (BR..VN.) [si.].

GRĂMĂJOARĂ (pl.-ro), GRAmAJPIE sf. dim. 
GRAmadA: o grămăjoară de lin cit o poate lua un bărbat... 
ou luroa (Ret.) ; foalele din şatră pufniră In grămăjula de 
cărbuni cdlvr.) .

* GRAMATIC swi. Co Cel ce se ocupă de gramatică, 
care face lucrări privitoare la gramatică: ori-oare 
grămătic se crede —' şl vrea să lie 

' reformatorul Umbli romăneşti (alecso
[lat.].
t GRĂMĂTIC sm. Scriitor 
Intr’o cancelarie (publică sau -| 
privată), logofăt: l-al în
văţat elinică Întocmai ca pe 
un -« (FII—]; mulţi s’au adă
postit prin curţile boiereşti 
ca -«i (i.-GH.) [ngr.].

Fig. 24(8. Gramofon. Fig-. 2449. Spice de sraminee.
'GRAMATICĂ (pl.-cl) sf. 03 ® Totalitatea re- 

gulelor cu privire la vorbirea şi scrierea corectă

a unei limbi ţi ® Cartea în care se cuprind aceste 
regule [lat.].

'GRAMATIC-ŞlL adj. 03 De gramatică, priviţor 
la gramatică; studii -«e; regnle -«e [fr.].

t GRĂMATIGIE sf. Cancelarie: traci tn odaiagră- 
mătlclel, că am să-tl vorbesc (pil.) [grămătic].
'GHAMINEE sf. pl. A Mare familie de plante 

monocotiledoâne, din care fac parte toate cerea
lele. felurite ierburi de pe păşuni, etc. ([ăj2449)[fr.]. 
O GRjflJVfNIC adj. Băn. Trans. = grabnic.
'GRAMOFON (pî.-oane )sn J Aparat de genul 

fonografului, în care înregistrarea suneteior s’a 
făcut pe o placă rotundă ([ii 2448) [fr.].
O GRĂMUJDA (-mujd) vh. iT. Trans. A crlcni, a 
rosti yre-O vorbă: du mai grftmujdaţl oloi un ouvlat

6RÂ-
0RA

(FR.-CDR.).
ţ GRANADIR sm. = Q REN AH pi 
'GRANAT1 (pl.-tc) sn.

® A Rodie ţi ® ■» Piatră 
scumpă de coloare roşie 
[lat.].

GR AN AlT 2 sm. A
Plantă aromatică, cu 
frunzeie acoperite cu peri 
moi, cu flori albe şi 
galbene dispuse în ca
pitule şi reunite la vîr- 
ful tulpinei; numită şi 
„iarbă-amară”, „mătri- 
ce”, „poala-Sîntei-Mării”
(Pyrethrwm parlenium)
(112450).
^RAN-ŞtTĂ (pî.-te) sf.

H Ghiulea, de diferite 
forme, care se aruncă cu 
mina şi care face explozie 
lunge la ţintă: -« olanslvă; -« defensivă 
li] 2451, 2452) [germ.], 
t GRANATIR sm. n =

[srb.].
'GRANDIOS adj. Mă

reţ, ârătos, impunător: ne 
aitazlăm de priveliştea gran
dioasă a mării In neastlmpăr 
(VLAH.) [fr.].
' GRANDIOZITATE Sf.

Măreţie [grandios];
'GRANDOMAN sm., 

grandobianA (pi.-ne) Sf. în
fumurară), Care face pe 
marele, care vrea să ,se a-

[pol.].

Fig. 2452. Granat.
cînd a-

Fig. 2451. 
Granata 
ofensiva.

Fig. 2452. 
Grauată 

germana.
un grandomanrate .mare, crezîndu-se cine ştie ce: 

ridicol, pe oare ea 11 credea un geniu ivlah.i [fr. g r a n d 
-I- -m a n].
'GRANDOMANIEs/. Fudulia, apucăturiie gran

domanului; sufere de.« [fr. g r an d -t- m a n i e].
GRANGUR(E), ORANgob, gangur sm. i Pasăre 

cîntătoâre, foarte frumoasă, cu penele galbene (®j 
2453) ( Oriolus gaUnila): granguri şl presuri se Iernau 
pe alte un brusture iluno.i [lat. galgulus].

GRĂNICER sm.
)i Soldat care face 
paza la graniţă (L®j 
2454-2455): -«li ocheau 
si doborau Turcul nu
mai de-o fudulie uip.i.

Fig- 2453
Grangur.

Fig, 2454, Grăniceri români, 
M. Maior. 5. Soldat.

'GRANIT sbsl. Rocă foarte tare formată 
dintr’un amestec de cristale de cuarţ, fcldspat 
şi mică [fr.].
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Fig. 3455. 
Grănicer 
ungur 
(leŞo).

Fig. 2456. 
Grapă de 
mărăcini.

GRA- GRANJTIC adj. Compus din granit; ase- 
menea granitului [fr.].

OKA GR^IŢA (pi.-te) sf. ® • Hotar (al 
unei ţari), frontieră 1) @ © Margine,
Urnită: aă t« duca oa indignarea ptnd la grani
ţele nebuniei (br.-vn.> [ bg. srb. g r a n i c a].
•GHANIVOR 1. adj. i Care se 

hrăneşte cu grăunţe.
2. sn. Ori-care pasăre oare se nu

treşte cu grăunţe [fr.].- 
'GRANULA (-ulez) vb. tr. A prefa

ce în grăunţe mici [fr.].
•granula (pi.-le) sf. Grăunţ mic, 

grăuncior fr.].
* GRANULAŢIUNE, QRANULATIE

Sf. ® Prefacerea 'în grăunţe mici 1J 
® îngrămădire de grăunţe mici t ® 
f Produoţiuni morbide, de natură, 
diferită, care au înfăţişarea unor gră
unţe mici [fr.].

"GRANULOS adj. ® Care e compus din 
grăuncioare: ’rooa gianuioaad If ® > Care prezintă 
granulaţii morbide: itizie granuioasa [fr.].

grapa (pi.-po, <{ grăpi) Sf. ^ ® Unealtă agri
colă care serveşte la alinarea, mărun- 
ţlre'a şi netezirea pămîntului arat, 
apoi la îngroparea seminţei şi la scoa
terea buruienilor; grapele slnt de 
două feluri: de fier şi de lemn; grapa 
de lemn sau ,,grapa de mărăcini",
([Bj 2456) e cea mai întrebuinţată de 
sătenii noştri, tot astfel şi grapa cu 
cadru şi dinţi de lemn; grapele de 
fier slnt sau cu cadrul şi dinţii de fier 
sau numai cu dinţii de fier;. aceasta 
din urmă are cadrul de lemn şi se nu
meşte „boroană11 (OH .2457): b trage on 
grapa peste arătară; pentru ca grapa A lucreze bine, tre- 
bne să albă dlntl 
de llet şl longl 
(ION.); Şl grapele 
spinoase... în
groapă ’ncet să- 
mlnta şl olmpnl 
netezesc (alecs.) ;
to otaera|1,T se Fie' a457‘Grapă de lemn cu dinl‘ de fier’ 
ţinea scaiu de cineva, a nu-1 slăbi de loc: ne re
tragem urmăriţi de o olale de băieţi şl lete ce se tiu de noi 
(alecs.) 1[ ® * ® Unul din numele populare ale 
constelaţîunii ursei mici [comp.bg. grapa].

GRAPA (grap, -âpez) vb. tr. y A trage cu grapa 
peste arătură: an strigat pe cei ce grăpan să ele la dineul
(SB.).
O GR Ap An A (-apăn) vb. refl. = ORAPŞlNa: mă 
grăpănal ou deanădejde de marginile căruţei (n.-ur.).

GRAPAT 1. adj. y p. QRAPA HH © NŞiORAPăT.
2. sbst. Faptul de a grăpa.
GRApAtOR srti. y Cel ce grapă arătura:

...au atlat pe llolor cu pung& ca tot şealnd ascuns (SB.).
GRApIŞ 1. adv. Agăţîndu-se ca g r a p a (de 

mărăcini), tîrîndu-se: ttriş-grăpiş sv tIbJş.
2. sbst, Ban. Loc grăpat.

O GRAPIŢA (pf.-ăpltl) sf. Ban. % Căpuşă.
O GRAPŞINA (grapşln), QRAPTANa (graptăn) vb. 
refl. Mo/d. A se căţăra: caii mărunţi şl inimoşi se 

. grapşlnă pe scări de bolovani ivlah.i ; radi.... n’apuoă a se 
graptana peste sită işez.) [comp. grapă].

GRAS 1. adj. ® Care e de natura grăsime!: 
untdelemnul ş un corp ~ ţ] @ Care are multă grăsime: 
carne ; după ce e carnea —ă, mal pune şi seu (panni ; 
©: găina vecinului e mal .^ă; un om ; picior —•; 
~ca un pepene; iTon. despre un om foarte slab:

ca llnierul, oa sorlpca, oa gardni; e galben de oa şolra- 
nni iPANN) H (I) X Despre mîncări supă~ă; tocană ~ă 

K ® # Despre plante: lasole »ă; păşteau slorălnd Iarba 
.—ă şl neoălcată (DLvr.) ; w I^RBA; loale-grasă = ÎNISRA-

şAtoare ® 1f ® pămint pămînt roditor, bogat, 
care conţine multe substanţe grase, priincioase 
vegetaţiunii; var »•, var extras din piatră (ie var 
bine arsă; aceasta absoarbe multă apă, cînd 
se stnge şi formează o pastă groasă care se leagă

bine t ® Trans. Vreme ~ă, vreme ploioasă care face 
să rodească bine cimpul şi pometurile (grm.) 10^ 
Corpuri —o, nume dat, în genere, uleiurilor şi gră
similor extrase din vegetale şi de la animale 1 
® $ Caractere, litere /~e, litere groase şi foarte negre 

1f ® © Bănos, bogat: o moştenire —â.
2. adv-. Scump: i-a plătit [lat. vulg. g r a s s u s 

= clas. cT a s s u s],
jţ. sbst. Trans. Grăsime ce se alege pe deasupra la 

fierberea cartaboşilor (pac.).
GRĂSGEAN adj. dim. gras. Cam gras, grăsu

lia: un bătrin bine conservat, —' şl rumen la obraz (I.-gh.); 
privesc amlndoi mica llgură rotundă şl a copilaşului (vlah.) .

GRAsCIQR 1. adj. dim. gras. Grăscean, gră
sulia.

2. GRASCIOARA (pZ.-re) Sf. A - ÎNGRAşATOARE ®.
GR Asume sf. ® Substanţă unsuroasă care 

există în diferitele părţi ale corpului omului 
şi animalelor ţ[ ® Substanţa aceasta din corpul 
animalelor care se topeşte şi se întrebuinţează 
la gătitul bucatelor şi în industrie, sub numele 
de „untură”, „osînză”, „seu”, ,,unsoare”, etc. f 
® Starea unei persoane foarte grase 1f ® Pată 
de grăsime [gras].

GRASULIU adj. dim. gras. Cam gras: minuşi- 
(ele el cele gr&snlli el netede oa marmora (isp.) .

GRASUN(E) sm., ORASPNA (pi.-ne) Sf. ® 
Purcel, pu'rcică pînă la vLrsta de un an: abia aşteaptă 
Ignatul, să-şl tale grăsunul (Dlvr.) ; vlndu grăsuna de-şl cum
pără un mascur (ret.) H ® ♦ GRAsTJNA = ÎNGRAşA- 
TOARE ® [gras].

GRASUŢ adj. ® dim. gras ţ] ® Cam gras.
GRAşATOARE = IngrAşATOARE.
GRAŞIŢA sf. # = iarbA-qrasA1 [srb. g r a- 

s i c a].
GRATAR (pi.-re) sri. ® U- 

nealtă de bucătărie, alcătuită 
din vergele de fier paralelei 
prinse Intr’un cadru dreptun-B 
ghiular şi pe care se frige 
carnea sau peştele deasupra 
cărbunilor aprinşi ([a] 2458) H 
® Vergele de fier paralele prin 
care se scurge cenuşa din so
bă | ® Partea ieslelor, în 
formă de scară înclinată în 
care se pune finul [lat. vulg.

Fig. 2458. Grătare.

____ __ . * gr a t a 1 i s].
GRATIE sf. ® Vergele de fier sau de nuiele 

paralele sau încrucişate, servind ca îngrădire fe
restrelor sau uşilor: picior Incăltat cu piele şl onjlegătuil 
In cruciş ca gratia (M..coar.); nu se mal ounoaştea... nlol gratii 
nici obloane la tereştl (Crg.) ; Numai tu de după gratii Veşnio 
nu te mai Iveşti iemin.i | ® Sîrmele CU care e îngră
dită o colivie: se bat păsărelele de gratiile coliviei (I.-gh.) 
H ® împletitură din prăjini şi nuiele, un fel de 
leasă, pb care se pun poamele să se usuce, etc. 1f 
® Leasa de nuiele împletite care se pune la car 
peste spetezele loitrei î[ ® Un fel de cursă primi
tivă de prins iepurii sau clinii ce vin în porum- 
bişte ori în vie: a găsit In gratia ce o Întinsese un lepurs 
(R.-coD.) [lat. vulg. 'gratis = clas. c r a t i s].
'GRATIFICA (-I0) vb. tr. ® A favoriza cu un 

dar, a face un dar în bani, a dărui t © :'1' A 
hărăzi, a atribui fără motiv: l-a gratiiioat cu epi- 
tetn] de polltlolan; au... să-l gratlllce ou titlurile obicinu
ite de instrumente ale neamlculul şi ale străinului (i.-gh.) 
[iat.].

GRATIFIGAŢIUNE, QEATIFICaTie■ sf. Dar în
bani acordat, in spic. unui funcţionar, în afară de 
leafă, ca răsplată pentru anumite slujbe: mi se pete 
ca o gratUlcatle, ca un dar la cere n’aveam dreptul să m’aştept 
(VLAH.) [fr. ].
'GRATIS adj. Fără plată, de geaba, pe nimic 

[fţ.].
GRATITUDINE sf. Recunoştinţă [lat.].

'GRATUIT adj. adv. ® Dat pe nimic, fără 
plată, de geaba; dăruit: invătămint ~ H ® Neîn
temeiat, nemotivat, fără nici un motiv; adv.: 1 se 
strlbue ^ infamii şl lapte nedemne (i.- gh.) [fr.]..

'GRATUITATE sf. Caracterul a tot ce este 
gratuit: —a învăţămlntului [fr.].
'GRATULA (-ules) vb. tr. A felicita [lat.].
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* GRATULAŢiyNE, QRATULATlE sf. Felicitare
[lat.]. ■

* GRAŢIEI (-lez) vb. tr. A ierta de pedeapsă pe 
un osîndit [fr.].

'GRAŢIE sf. ® Drăgălăşie, gingăşie, nuri: zim- 
blnd on o .V deosebită, ne Drezenta bnobetnil de Ilari (alecs.) 
f ® Plăcere, farmec: găseso In eonventla lot mat maltă 

deolt In oonversatla bărbaţilor (Car.) -1f ® Favoare, tiatlr, 
bunăvoinţă; a 11 in bonele gratii o^e onlva, a Se bucura 
de protecţiunea-i binevoitoare, ă avea mare trecere 
pe lingă cineva t ® Har (dumnezeiesc), îndu
rare, milă, ajutor: prin gratia Inl Dnmnezen (formulă 
Întrebuinţată de suverani) H ® A Iertare de pedeapsă 
(a unui osîndit) t ® Mulţumită: am putut izbuti, 
ajutorului oe ml-o dat; intlmplărll ţ[ @ OBaflI pl. ^
Numele colectiv al celor trei zeiţe (Aglae, Thalia 
â Eufrosina) care Însoţeau* totdeauna pe mama 
or, Venus, şi oare erau emblema tuturor actelor 

plăcute şi vesele din viaţă [lat.].
‘GRAŢIOS adj. ® Plin de graţii, plăcut, nurliu, 

gingaş, drăgălaş: el sa uită... la mişcările graţioase ale 
gurii (VLAH.) ţ ® Prietenos; politicos; adv.: ne-a in
trodus Intr'o cameră din stingă tindei (I.-oh.) [fr.].
' GRAŢIOZITATE sf. Politeţă plină de bună

voinţă [fr.].
O GRAUN ’= 0R4UB.
t GRÂUNCEAN (pf.-ene) sn. ţ dim. GRAţWTE.

GRĂyNTE sm. şi (pi.-te) sn. ® ♦ Bob de grlu 
şi al celorlalte cereale: ^ da grlu, de secară, da orz; 
înmiea... clte un adună tn moşlnoln inegr.) H ® ^ Bo
bul, fructul In formă de bob al altor plante: — 
de mac, de muştar; pr. anal.: <«’ de nisip ţi ® ® O 
cantitate mică şi neînsemnată: un de minte, de 
adevăr, de bun simt; curiozitatea...' de a... căuta In pul
berea de vorbe un * de înţeles (vlaho ţ[ ® pl. QaĂţTNŢE,
boabe de qvăs, orz, etc. ce se dau ca nutreţ cai
lor: lepşoara... era învăţată la traista cu grăunte osp.)
[grăunţ].

GRĂyWŢ sm. şi (pl.-te) sn. = OBăţlHTE: gria- 
rnşol... rnfflndii-se să-1 Împrumute cu ?re-uu de ffrio 
cncH.); 0: de VB avea numai un •** de minte (tich.) [lat. 
*g r a n u c e u m]. .

GRÂITNŢPS adj. Cu multe g r ă u n ţ e, pUn 
de,grăunţe, granulos. ^

GRAUR, ORăUBB 1. sm. ® 
i Pasăre ou ciocul lung şi găl- 
buiu, cu penele negre presărate 
cu pete albe şi sure (Stumus 
vulgaris) (i®j 2459): Miel albi In- 
gean către Ixvor şl ^1 suri Bbmau In 
cete (coşB.); stoluri de -^1 se vlntură 
In aer, ca o pulbere vlnătă cvlah.) H
(D F Poreclă dată Ţiganului:
uite a^ o păţiră... graurii de i^ilp- 
tenl mp.).

2. adj. (despre coloarea cai
lor). Cenuşiu, împestriţat cu alb 
(ca penele graurului): Magnaţii, Fj. Graur
In frunte cn printnl regal. Călare e 
pe calai du granr <d.-zamf.) [lat. vulg. gra u Iu s].

'GRAV adj. ® Serios: om mină ~ă; in 
gestul Iul a mlndrla a Donul ului care ciuupăimştB
In mlnă-1 soarta unul neam ivlah-i ^ ® Cu greutate: 
sutor de ale cărui scrieri sau spuse se ţine mult 
seamă ţ ® însemnat, important, cu urmări 
grele: un fapt *; o Împrejurate ® Greu, pri
mejdios: o boală —4 ţ ® J Se zice despre notele 
joase. In opoziţie cu cele acute ţ ® Ton —sunat 
coborlt, apăsat, gros, adine 1 © rz? Aoat 
senmul (') de pe vocale, pus. In unele limbi, spre 
a arăta că vocala trebue prommţată larg, 
deschis, iar In limba română, spre a indica vocala 
accentuată [fr.].

'GRAVA (-avBs) vb. tr.® fi A săpa, a scobi (fi
guri, desenul Utere) In lemn. In metale. In piatră, 
etc. ţ ® t A Întipări [fr.].’’

*GRAV1DÂ ădj. /. însărcinată, grea, borţoasă
^ NG^AVEDITATE sf. Sarcină, starea unei femei 
gravide.

•GRAVITA (-Uns) vb. intr. ® "S A linde către 
un centru, către un punct oare-care, In virtutea

gravîtaţiunii 11 ® Opj A Unde Intr’o direcţie anu- 0RA 
mită [fr.]. ARP
‘GRAVITATE sf. ® 15 Greutatea, adică forţa or'c 

tn virtutea căreia pămlntul atrage către centrul 
lui toate corpurile situate mal sus de suprafaţa 
lui; ocmtru de wm- oţaiTEU | ® ® Calitatea unei 
persoane grave, serioase, rezervate; seriozitate: in-
ostlneala şl <vs on oare se aşeza pe soann la birt .'(vlah.) H ® 
Importanţă, Însemnătate extraordinară: '.'a unni 
lapt, unei tntimpiări f ® Stare foarte primejdioasă:
.«a unei boale [fr.1.
'GRAVITAŢIVNE, QRAVIT4TIB S/. l5 Atrac- 

ţlune universală, forţă In virtutea căreia toate cor
purile din natură se atrag unele pe altele In raport 
direct cu masa lor şl In raport invers cu pătratul 
distanţei lor; legea gravitaţiei a fost descoperită 
de Newton; —greutatea e un caz particular al 
gravitaţiunli [Ir.].
‘GRAVOR sm. fi Cel ce exercită meseria de a 

săpa (In lemn, în metal, etc.), de a grava [Ir.].
‘GRAVyHĂ (pî.-nri) sf. ® >». Arta de a grava 1)

© fi Lucrarea făcută de gravor t ® # Stampă, 
imagine reprodusă după o placă gravată [fr.].

GREA ■*'
GREABAn, qr^bAn sm. ® Partea ridicată 

(la cal, bou, vacă, etc.) din şira spinării, la Îm
preunarea spetelor, In'dreptul picioarelor de dina
inte ; glrbiţă (jU 2460): se lipise broască 
de gieabănnl calnlnl (8.-ald.) K ® pl. Pr. 
anal. Coamă, spinare, cocoaşă {vorb.. 
de munţi): nn şir de mnntl... lalnlo tşl 
Înaltă gnbenll ooltnroşl ivlah.) ; la stingă, 
greboall păduroşi el Olăbncetnlnl <n..ur.) [vsl. t 
g r e b e n 11.

GREACA iw OBEO.
GREĂSĂ tm- OBESIE.
greaţa sf. ® t Greutate H ®

Sensaţiunea pe care o are omul clnd 
i-a căzut greu o m in care şl-i vine
să verse: tml vlne/v; ml se face * ^
® Silă, desgust, sclrbă; ml-eeă mal 
stan In caia asta (Alecs.i ; tl-e clnd auzi 
fetei babei l-a fost ^ de dlnsele şl s’a illlt să Ie la In mină 
isai [lat. vulg. 'grSvItia].

grebAn ■»- obeabAh.
GHEB An ar (pZ.-are) sn. Cureaua hamului 

care acopere greabănul calului, gltar.
GREBAnqS adj. wCu greabănul ieşit 

mult In afară, cocoşat, ghebos: o răpdngă de eai 
dnpinoi şl slab, de-1 nnm&ral coastele (CRG.); pr. ext. despre 
oameni: Unbatrin cn barba tepoşă.. Orebănoade spate(stam.).

GREBLA (-!«) Vb. tr. ® v A trage, a potrivi, a
netezi cu grebla: cin dracn-a mai eSzat... Cioara ea 
docnl grebllnd Şl baba de loc fugind isao.i * ® A slrln- 
ge cu grebla ţ ® Pr. anal. A-şi trece degetele prin
pâr: nltlndn-ie In tavan şl greblloda-şl timp tete

GRŞSlA (pl.-te) sf. ® y Unealtă de agricultură 
şi de grădinărie, cu dinţi de fier sau de lemn, ca la 
un pieptene, cu o coadă lungă de lemn, cu ajutorul 
căreia te adună, tlrlndu-le la un loc, 
finul, pjiiele, cocenii sau bulgării de pă- 
mint 2462): o babă Imma, seacă, ebe- 
boacă, cn nişte > v ^
dinţi lungi tas şl 
colţii de la^tREij;
<ţ-: Îşi Bcea mina 
— şl adm mirele 
tn bone cvlah.) Iţ

instrument de 
agricultură al
cătuit din două roţi prin care trece o osie din care 
pornesc dinţi de greblă, lungi şi încovoiaţi; e tras 
de cal şi slujeşte Ia strbigerea finul ui (^246ij ţ ®
* taigaiA.— BdBTEA [bg. g r e b 1 o].

GREHLAR frn. 0 Oel ce face greble (tae-i-
GREBIĂ^ Lucrător cn grebla Intr’o 

grădină. '_____
GRESLAtdrA sf. Ceea ce s'a adunat cu gre

bla [gre b 1 &].
GREBLEŞ adj. Cu coamele aduse ca dinţii 

gr c b'lei;

Fig. 046a.
Greabănul

calului.

Fîg. 2467, 
Greblâ. mecanică.

Fig. 2462. 
Greblă.
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TABELA XXIV. ALFABETUL GRECESC

Tipar

A
Br
A
E
Z
n v) 
e o 
I t 
K * 
A \ 
M v.’

Scris

(modern)

3
(f

s
y£

.CL

4

z
/
Ih
2)
-o
XL,OL

J)
4°

Valoarea şi numele

Vechiu

a alfa 
b beta . 
g gama 
d delta. 
e epsilon 
dz dzeta 
e eta 
th theta 
i iota 
k kappa 
l Iamb da
m mii

Modern

V vita

î ita 
thita

lamoda
mi

Tipar Scris Valoarea ş numele

(modem) Vechiu Modern

.' N V V- n vilii ni
S.

0 V-
z zi

0 0 0 omicron
. n K ■■ ' a. ar p pi

p P P r ro
s <r.6 s sigma
T X ( tau tavr 0 2T xr4 ix Qpsilon i ipsilon

ph ph’i fii
X X h hi

'1' ps psi
i: 67 0 omega

GREBLTJŢA (pi.-te) sf. /■ dim. GREBLA.
GREC 1. sm., grecoaica (pi.-ce), GREA

CA s/. Urmaş al vechilor Elini; persoană care 
locueşte în Grecia: douA lucruri nu s'au văzut pe lume; 
oal verde şl Greo eomlnte (znn.); @ F: ae poltese ea Greoii 
la puşcărie, se zice clnd două persoane se poftesc 
una pe alta, din condescendenţă, să intre înainte 
pe uşă.

2. adj. Grecesc: limba greacă [lat.].
GRECESC adj. A Grecilor, privitor la G r e c i: 

alfabetul — (ev TABELA XXIV).
GREGŞŞTE adv. ® Ca Grecii, In limba gre

cească : a vorbi 1] © A şedea, a ataa şedea CU 
picioarele încrucişate, ca Orientalii: bătrina ii aş
tepta, stind ^ in fundul patului ţo -zAMF.); să ne aprindem 
olubucele şi să ne aşezăm ~ pe divan (alecs.i ; 'Fî; a sta » In 
Inima cuiva (znn.), a cunoaşte gîndurile cuiva, a şti 
tot ce glndeşte sau plănueşte altul [grecesc].

GRECI (-eooBc) vb: tr. şi refl. A (se) greciza 
[grec]. .
ţ GRECIE sf. Limba grecească [gre c],
ţ GRECIOASĂ adj. f. Grea, însărcinată, bor- 

ţoasă [g r e a ţ ă].
•GRECISM (pi.-me) sn. ® 03 Vorbă, expresiune 

împrumutată sau imitată din iimba grecească H 
® Influenţă greacă; tot ce constitue naţionali
tatea greacă: '»ul pierduse mult teren (i.-oh.).
•GRECIZA (-izoz) i. vb. tr. ® A face să treacă 

la naţionalitatea greacă H ©A deprinde cu datinile 
greceşti t ® A da unui cuvînt o înfăţişare greacă.

2. vb. refl: ® A trece la naţionalitatea greacă, 
a SC face Grec t © A trece de [partea Grecilor; 
a se deprinde, a.se lăsa influenţat de obiceiurile 
Grecilor [fr.].
‘GRECO-, întrebuinţat în compoziţie cu alte 

cuvinte, cu înţelesul de grecesc:—catolic {adj. 
şi sm.), unit (cu Roma), care recunoaşte autori
tatea papei; -«-oriental {adj. şi sm.), care se ţine 
de religia ortodoxă răsăriteană; ~ -latjn, care 
ţine de limba grecească şi de cea latină; ~ -ro
man, comun Grecilor şi Romanilor.

GRECOAJCA tw GREC.
GREGORIAN Sf. ® = GRECOTEIU; In Moldova vor 

domni Mulţi -«1 iimougii (stăm.) “I ® Partizan înfo
cat al Grecilor.

GRECOTEIU sm. Grec (termen de dispreţ):
un pulu de « ne lese Înainte . diutr’o băcănie (isp.) ; 
Hotule de Olnd te-olu prinde la zăvolu Ou- măciuca să 
le molu (SEZ.).

GRECUŞOR sm. dim. grec (cu nuanţă de dis
preţ) : aduceam um -« In căruţă de poştă, rupt, sărman, şl 
perpelit (alecs.i.

GREER(R) = GREIER (E).
tGREF sm. Măsură veche de lungime (= 1I'2 rup 

sau Via dintr’un cot) (iw-laj 1529); cotul se împărţea 
In 8 rupi Iar, rupul In 2 grefl [bg. g r e h.].

•GREFA (pî.-fe) sf. rt Locul într.'uil tribunal

unde se conservă diferitele condici şi acte de pro
cedură şi unde se eliberează cărţile de judecată 
[fr.].
•GREFIER sm. rt Funcţionar căruia i se în

credinţează păstrarea actelor depuse la grefă, care 
scrie la şedinţă sentinţele date şi asistă,pe judecă
tor la descinderi, anchete, 
etc. [fr.].

GREGHETIN sm. ♦ = 
apCUL-BERZEI.

GREIER (E) sm. # In
sectă ortopteră care scoate, 
uneori ceasuri întregi, un 
sunet ascuţit şi pătrunză
tor, prin frecarea elitrelor''
UIUl de alta (.-“j 2463); 2463. Greier,
specule mai cunoscute la
noisînt: «dl-de-cImp (Gryllus cainpeslrisj şi -«-ul- 
de-oasA (Gryllus dorn-esiicus) care se deosebesc: în
tre ei prin mărime şi prin coloare [comp. lai. 
gryllus].

GREIERIJŞ sm. — GRIER(B): ieşeau pe prispă 
«1 slăbuţi şl vacile-Domnulul, vopsite roş cu negru (sad.) . 
t GREIME sf. ® Greutate, povară, sarcină: Soă- 

zlnd —a lor In oumpenele lumii (don.) r ® Mare mul
ţime, grosul unei armate; lată şi Baiazid, ou-«a lui, 
11 calcă din urmă (vlah.) [greu], 
o GREIŢAR sm. (f) = OREIŢAR: a simtit un an pe 
trei -«1 (SB.).
OGREL, QRELUŞ sni. = GREIER: clnd etntă greluşii... 
e semn de ploaie (grm.).'

•GRENADĂ (pî.-de) sf. = GRANATA.
• GRENÂDINA (pL-ne) sf. ® 83, Un fel de slulă 

de mătase subţire 1] ® X Sirop tăcut cu zeamă de 
rodie [tr.].

•GRENADIR,
GRENABIER sm. H
® Odinioară, sol
dat de elită. în
sărcinat să arun
ce granate H ©
Mai tîrziu : în v! 
diierite State 
(Franţa, Prusia,
Rusia, etc.) în 
arma infanteriei, 
s'a dat numele 
de ~i soldaţilor 
de statură înaltă 
reuniţi în com- 
pănii sau regi
mente de elită 
[H 2464, 2465)
[fr.].

Fig. 2.165.
Grenadier
rus (1756)-

Fig. 2464. Grenadier 
francez (după tabloul 

lui Charlet).
GREpIU 1. adj. CD Care abia poate face o 

mişcare, din cauza greutăţii trupului, din pricina 
oboselii, lenei, etc.: cei ce se Imbulbează cu mlncare multă
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se lace/V, leneş şi Inqrnl nu-i sporeşte itsp.i; ştolnrl de 
rate s&lbatlce Îşi llltlle aripile greoaie pe deasupra apel
(VLAH.) 1 (D ® Lipsit de vioiciune, de agerime, de 
îndemlnare, de fineţă: mirit-'ţ stil — f ® /. Sân. 
Maram. însărcinată, borţoasă.

2. (1 dix.: se ildlcă » de pe Bcann, tntlnzlnda-şl membrele 
obosite (CAR.) [greu].

*GRES (pl.-estul), OREZ (pi.-eznrl) sn. Rocă 
alcătuită din grăunţe de nisip lipite intre ele prin- 
tr’un ciment natural silicios, calcarqs, argilos sau 
mamos;; se intîineşte în rpai toate terenurile se
dimentare [tr. grăs].

GREsie, t QRţ;(4)3E, o greasA s/. ® Piatră 
formată din grăunţe mărunte de nisip H ® Gute 
(de ascuţit coasa, cuţitele, etc.) făcută din astfel 
de piatră: topazla... o treacă dohtorll pe o greasa şl deacă 
o treacă, no lase dentr’lăsa raşafă (prv.-mb.i fî ® Sctn- 
dura pusă deasupra osiei dinainte a carului, nu
mită şi ,,peririoc”, „scaunul de dinainte”, „masă”, 
etc. [comp. alb. g s r e s e].

GREŞ (pl.-esurt) sn. (p Greşală: întrebarea nare
; nime nu era bamlc să-l Împingă spre '•'Url (SLV.); lără 

(de) aj negreşit, de sigur, fără Îndoială; b) lără 
greşeli, fără defecte: mlntnla de spus... repede şllără 
Istoria Vechiului Testament (CRO.); a da a) a facc O 
greşală; b) a nu nemeri, a greşi ţinta: de aceea s’a 
şl,păzit întotdeauna... să nu dea In ceva (vlah.i; ă da ». 
a băga — (cuiva), a-i găsi O Vină, O greşală, a-1 
socoti vinovat ® v' Petecul de pămînt lăsat 
nearat (din greşală), intre două brazde ori prin-
trp nră111rfi fffrPQil \

GREŞALĂ (pi.-şeii) s/. ® Faptă greşită, faptă 
rea, abatere în contra legii, in contra datoriei, în 
contra a tot ce e drept; păcat: a tace a ierta ,o 
nu-l greşala mea; din * 1' ® Vorbă greşită; abatere 
de la o regulă, eroare:-' de gramatică, de calcul, de 
tipar; olte greşeli va' lace, să 1 le însemne cu cărbune pe 
tevB (CRG.) [greşi].

GREŞELNIC adj. Aplecat la greşeli.
GREŞI (-eşeso) vb. tr. şi intr. ✓ refl. ® A săvlrşi 

o faptă rea, împotriva legii, datoriei, a tot ce e 
drept; a face un păcat, a păcătui: nu ştiu cnm să mai 
zic. ca să nu greşesc înaintea lui Dumnezeu (CRO.); ce ţl-am
greşit p K ® A face ceva rău? a comite o. eroare, a 
se înşela (din nepricepere, fără voie) cu vorba său 
cu fapta: e mai bine să Întrebi de două ori, declt să gre
şeşti odată (ZNN.); fata... se greşi Infcr’o zl şl spuse surorilor 
cUm'argatul... se roşeşte ca o sfeclă (isp.); croitorul ml-a 
greşit haina; a greşit drumul .ţ[ ® A nu nemeri ţinta, a 
da greş: lată pistolul şl, ca să nu mă greşeşti, razămă 
ţeava de Inima mea inegr.) [vsl. g r ă s i t i].

GREŢOS adj. ® Care aduce greaţă, care-ţi 
face greaţă, scîrbos, desgustător: înnăbuşitoareie şi 
greţoasele mirosuri ale cepei (isp.i ; procese verbale... scrise 
Intr'un stil —Impersonal, mort şl neînsemnat (BR-.vn.i <I 
© Căruia i se face uşor greaţă: era loarte te miri 
din ce 1 se apleca (CAR.).

GREU l. adj. şi adv. ® Care eîntăroşte mult, 
care trage mult la oîntar, anevoie de mişcat sau 
de purtat: o povară grea; aurul este cel mal —' din toate 
metalele; a se lăsa—, a) a. apăsa CU toată greutatea 
corpului, b) (J: a nu ceda uşor 1| ® Care apasă 
mult din cauza poverii prea încărcate, din cauza 
numărului prea mare, etc.: era/- pămintui de atite(i 
jivine (RET.); oaste grea; (a avea) o mină grea, a) ale cărei 
lovituri stat primejilioase; b.1 netademlnatecăK® ® 
A avea o casă grea, a avea O familie numeroasă, oare 
cere multă, cheltuială H ® ® Care pare că atîrnă 
sau apasă mult, de încărcat ce e: mi-e capul 

■ ® ® Care se'mişcâ alene, anevoie, greoiu H ® T’> 
Adînc: somn'—'; a -dormi—' K © ® Lin adtacul
inimii: a suspina-> ţ ® (F A 11 — de (saii la) cap), a 
nil pricepe uşor H ® ® Care împovărează sto
macul, care nu se misţue uşor: mincarea grea; a-1 
cădea ^ la etomao ţf ® ®) Anevoie de respirat, tană- 
buşitor, cu miros neplăcut, nesuferit, greţos: un 
miros de oale, de ceapă şl de rachiu toDOB i * (C) GREA /■
Care poartă un prunc ta pîntece, însărcinată, în
greunată ţi ® Anevoie de făcut, de îndeplinit, 
anevoios, dificil, cu care te trudeşti mult: o lucrare, 
o problemă, o Însărcinare, o slulbâ grea; adv. anevoie, CU 
greutate: audeerai deprins a trăi singur, dar acum are să-ţi

GRI

2466. Greutăţi.

făcut, anevoinţă, difi- 
ou ce B6 capătă I (Cro.) ;

cadă-' (CRG.) 1 ® Anevoie de îndurat, chinuitor, straş- @ R F- 
nic, primejdios, asupritor: necazuri grele; boală grea.

2. sbst. Greutate, povară, sarcină, trudă: un om 
cum se cade, care ducea tot greul bisericii (d.-zamf.) ;se alinta... 
lăslnd tot greul pe fata moşneagului (CRo.); ou mare cu 
multă greutate, foarte anevoie: abia ou-mare—'au 
pus el toate In rlndnlală «sp.i; din —a) CU greutate, 
anevoie; bj din adtacul inimii: urcăm din-' pe că
rările Inollclto şl Întunecoase (vlah.) ; a suspina din —' [iat. 
vulg. grăvis = clas. gravis],

GREULEŢ adj. dim. ORţui.
O GREULTJŞ, QREDRţrş sm. % = greier (Ei).

GREUŞOR adj. dim. greu.
GREUTATE sf. ® Calitatea a tot ce este 

greu, ce trage mult la cîntar:-'a corpului ţ[ ® 0 
Ceea ce apasă, chînueşte, nelinişte sufletească: 
o Iml apăsa Inima (Negr.) ţj ® 0 (Om) ou —cu vază,
CU influenţă, cu trecere: acum era omul oel mai ou ' 
din tot judeţul (vlah.) ţ[ ® Corp greu, pentru oare 
trebue oare-care putere spre a-1 mişca sau ridica: 
abia a putut să ridice această 'v ţj ® Fie-care din bucă
ţile de metal, de mărimi (liferlte, întrebuinţate 
la balanţă, spre a şti 
cît eîntăreşte un lucru 
([Şl 2466): unitatea de—’ 
e gramul H ® 15 -' spe
cifică (a unui corp), greu
tatea unităţii volumu
lui acestui corp.ţj @ 
rt Sarcina, datoria de 
a suporta cheltuielile, 
etc. II ® Lucru greu de 
cultate, trudă: oind ai şti
am scăpat ou mare — ţ| ® Lucru greu de .îndurat, 
chinuitor, straşnic, primejdios ţf @ Asprime (a 
iernii): —a iernii [lat. ■vulg. 'grevitas, = clas. 
gravitas].

'GRE'VA (-evez) vb. tr. A împovăra cu biruri, cu 
ipoteci [£r.].

*GREVĂ (pl.-ve) sf. înţelegere între mai mulţi 
lucrători, slujbaşi, etc. de a părăsi toţi lucrul în 
acelaşi timp, spre a sili pe patron să le mărească sa
lariul sau să le împlinească anumite cerinţe pri
vitoare la condiţiunile de lucru: grevele an reuşit uneori 
a sili pe patroni să acorde o sporire de salariu ().-OH.) [fr.].
‘GREZ ww GREŞ.
'GRIER, GRJEREL ‘ GREIER(E): un grier ohlrăe 

după sobă (VLAH.); Iată vine nunta ’ntreagă: vornlcel e-un 
grlerel (EM(n.).

'GRIFQN sm. & Animal fabulos, jumătate 
vultur şi jumătate leu (i®]2467):A 
vechea cişmea... poartă, Intre sculptori 
elegante, chipuri de —1 urg.) [fr.].

GRIJĂ, GHIJE (pî.-jl) Sf. ®
Nelinişte sufletească, însoţită 
de un fel de teamă, cu privire 
la o persoană sau la un lucru; 
păs, îngrijorare: a nu avea nld o —; 
intrase 1a — că o să-l Imbătrlnească le- 
tolo la vatră osp.); a duce —; a scăpa rig. zW- 
de o —; toţi alergară pe acasă, cu grija In suflet (NEGR.) ; a 
fi cu grija In spate (zoH.) ;fără —, fără teamă, fără nici un 
gînd neliniştitor ţj ® Persoana, lucrul carenepri- 
cinueşte această nelinişte: procesul acesta e singura mea 
— II ® Mare băgare de seamă, pază, atenţiune în
cordată ca să nu se întîmple ceva rău ţi ® Suprave
ghere, pază inspirată de o nelinişte sau de o afec
ţiune, de teamă să nu se întîmple ceva unei per
soane sau unui lucru, îngrijire, solicitudme: a 
purta de - II ® pl. Mold. Pomeniri făcute pentru 
cei morţi [big.].

GRIJANIE sf. Cuminecătura, impărtăşeme: 
apropie de’buzele el fripte Unguriţa cu— (car.) ; roart 
pe efinţla-sa... să vie aşa ’ndată cu sflnta — (gr(g.) [griji.].

GRIJI (-lese) 1. vb. tr. şi intr. ® t A gS-ti, a 
pregăti,’a îngriji, a prevedea cu cele trebuin
cioase II ® Mold. Trans. A îngriji: grlleşte-ma şl curăţâ- 
mă de omizUcRG.) H @ Mold. Trans. A băga de seama, 
a lua seama; a păzi: el Işl grljea pieptarul ca ochii 
(RET.) 1 ® Mold. Trans. A dereteca: n’avom cine să... 
grijească casa cum ştiu ele (Ret.) ţi ® A purta de grije

Grifon.
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6RI- sunetului pentru odihria vecinică: sa lin îngăduit 
p pT maoar trei zile, tn care sa-ml grljeso sulletnl icro.i H @ grfji 

A împărtăşi; a cumineca.
Z. vb. refl. ® A se îngriji H ® aâ A se împărtăşi; 

na s'a grljlt Ia Paşte şl la Oraolan P (dLvr.) [bg.].
fGRUILIU, ORUILţV, GRIJULIU, GRIJULIV adj. 

Mold. Bucov. Cu grijă, purtător de grijă: Mogoroeea, 
balet gillaliv, Işl cotata ciubotele tramos (CHG.J; cel mal mare 
era' harnic, grljullv şl chiabur iCRe.i; boierul grljalla şl 
vatavul Istet (ea.) [bg. gr ii li vă].

GRIJITOR adj. verb. griji. Care grijeşte, care 
poartă grije de toate: harnic şl om este părintele 
Trandallr islv >.
’GRILAJ (pî.-ie) sn. ® împletitură de. sîrmă ce 

se pune la ferestre sau la uşi H ® Gard .
de zăbrele de fier cu care se împrejmueşte * 
unloc(P2468) [fr.].
*GRIMASA (pl.-se) sf. ®

Strîmbătură, schimonoseală a fe
ţei : aceasta tăcu o ~ da răutate şl de 
dispreţ (VLAH.); după gesturile şl grima
sele oobzarolal, pare a tl un otnteo 

, obscen (car.i f © Prefăcătorie [fr.].
GRIND (pi.-dorl) sn. Ridi- Fig. 9468. Grilaj.

cătură mică, prelungă, în regiunea inundabilă a 
unul rîu : un Inalt, (ugulat, stă drept înaintea noastră 
(VLAH); <^ul, lat de vie-o olnol sttnjenl, era mărginit de 
mlăştlnl pline de păpuilş des (6.-ald.) [vsl. g r ş d d].

GRINDÂ fpl.-inzi) sf. ® îfib Lemn lung şi gros, 
cioplit în patru muchii, Întrebuinţat la clădirea 
casei. In spec. la tavan şi pe care se razimă acope
rişul (H 2469 şi935jG. 13): de grinda groasa din mi)locul 
tavanului atima nn ortmpelu de aţă 
(DLVR.); pr. anal.: de tier, între
buinţată la clădirile mari, moder
ne H © O parte a teascului [vsl. 
grşda].
O GRINDEA(UĂ) (pî.-dele) sf.
® Băn. ^ = GRINDEIU f ® Maram.

- - GRINDŞIL. Fi^. 3469. Grinzi.
GRINDEIU (pl.-oie) sn. ® ^ Partea plugului 

care leagă toate părţile acestuia cu jugul; e tăcut 
din lemn, ca la plu^rile cele vechi şi la cele ame
ricane, sau din fier ori din oţel bătut; ce mai » de 
plug al scoate din lemnul acesta (ret.) ; Cucură am fîcut nou&. 
Dar s’a rupt’n douA (ik.-brs.) ţ[ ® Grindă mică 
orizontală. Ia diferite construcţiuni, in spec. la o 
spînzurătoare: un de stejar stă prins In zid (negr.)

H ® E3 Talpa războiului de ţe.sut H ® Fusul 
de lemn al morii K ® Ceafa jugului 1[ ® =
GRINDRL [vsl. g r ş d e 11]. «o) j

GRINDEL sra. raţe Peşte mic, ou corpul aproape 
cilindric, ca al ţiparului, 
de coloare verde-gălbuie 
cu pete mari negre; tră- - 
eşte în rlurile de munte; 
numit şi ,,vîrlan'’,,,moi
nă”,„molan” sau,,mole- Fig. 2470. Grindel.
te” (Cobitis barbalula) (lij 2470) [g r i n d e i u].

GRINDINA (-ină) vb. unipers. © A Cădea 
grindină, a da, a bate piatra [lat. gran di
nar e].

GRpjDINÂ (pî.-nl) sf. ® © Apă îngheţată ce 
cade din nori ca nişte pietricele, numită (p) şi 
,,piatră”: alunga nourii... şl abătea grindina Înalte p&rtl 
(CRG.i; otnd cade grindina, Inllge un ontlt tn pAmtnt. şl ea va 
înceta Îndată (ooR.) Ii ® ® Mulţime de lucruri oare dau 

, năvală, care se năpustesc cu grămada: răpăitul stro-. 
pilor cari cad, repezi şl grei, ca ode gloanţe (vlah.i ; 
grindina săgeţilor ce o Improşcau de pretutindeni (vlah.i ; 
doborit sub grindina laudelor... se lăsase pe un scaun (Negr.) ; 
o * de ameninţări... cădea de bus pe oapul nostru (I.-gh.); 
tnsotlndn-le ou o » de cltatlunl latine (oooa > [lat. g r a n- 
dlnem].

GRINDţŞ (pl.-işnri) sn. col. GRINDA. Cantitate 
de grinzi puse unele peste altele,- schelă de grinzi.

GRINDIŞOARA (pî.-re), GRDTDVTA (pi.-te) sf. 
dim. grindX.
*GRp,A (pî.-pe) sf. f Catar pulmonar epide

mic [fr.].
GRP’CA sf. TTm ® Unealtă a rotarilor, doga

rilor sau dulgherilor cu care se strungăreşte, se

răzuesc doagele, grinzile, etc. ( H| 2471) 1| ® Răză- 
toare cu care se rade aluatul pe covata 
în care s’a frămîntat pîinea H ® Olten. 
(ciAuş.) Meştecău cu un cap lat cu care se 
l'rămîntă mălaiul de copt în ţest 11 ® Olten. 
(conv.) Custură specială cu care tăbăcaril 
rlcie pieile: pieile cumpărata se argăsesc... şl 
sa cărnosesc... cu gripca (ion.) ® Roata 
zimţată a fusului celui mic, la joagăr 
[probabil si. *g rl b k a < g r e b ^ „a 
rade, a sgtria”].

GRP’SOR..., GRIPTOR... SGRIPSOR... 
GRIŞ, GRIS sbst., Mold. GRISA sf.X Criu 

sau orz măcinat marc, întrebuinţat mai 
ales ca adaus la supă [germ. G r i e s].
O GRIŢAR = CREIŢăR.

Fig.3471, GRIV i. adj. ® Pestriţ, pătat cu alb 
Gripcă. şi negru (despre cîini şi păsări); sint mai 

mnlta oătela grlva (vic.); rată grlvă H ® K) Oale -~ă, 
oaie albă pe la gît, încolo neagră (vtrc.).

2. GRivn sm., GRiVA sf. Nume dat unui cline 
pestriţ, unei căţele pestriţe; departe griva de ie
pure, este departe de adevăr (se zice cuiva care 
cautâ să ghicească un lucru şi e departe de a-1 
nemeri) [big.].

GRIVEIU sm. ^ Nume de cline griv, îm
pestriţat ou alb şi negru.
t GRIVNA ipl.-ne) sf. ® ® Veche monedă, intro

dusă la noi din Polonia, a 
cărei valoare era de 48 de 
groşi li ® Monedă rusească 
de 10 copeici [pol. gr z y w- 
n a, rus. grivenka]. -r.i 

GRtNAR1 ««(.©VNegus- 
tor de g r î n e II ® Cărăuş 
de grîne: »11 se Intoro de la 
sate, de la mori şl porturi (DLvr.) .
' GRÎNAR2 (pî.-re) sn. ® 

încăpere' In care se păstre
ază gr Inele, magazie de gr ine, 
hambar t .© ® Ţară mă
noasă care produce multe 
grine: sardinia era unul din *ele 
Romei (odod.) ; Principatele erau 
ou numele şl ou taptol >^al Sul
tanului [lat. g r a n ar i u mj;

GRINE •«- QRÎU.
GRINEAŢA (pî.-ete) sf.

./(D Cîmp semănat cu grîne 
1! ® pl. Grîne, bucate, ce

reale Hat. *g r a n î c i a].
GRÎNGOAŞA sf. 4 Un 

fel de gîndac negricios, nu
mit şi ,,gîndac-de-grîne” 
lularius).

GRţU 1. {pl. grie) sn. $ ©^Plantă graminee din

A.
Fig. 2472. Griu. 
I, Fiiirul sau paiul 

griului. —2.2.Frunzc.— 
3. Spic-. — 4. Rădăcină.
B. I. Ţepi, ţepuşe, mus* 
tăţi.— 9. Bob, grăunte.
C. I. Spic degrîutuns 
sau golaş. D. Bob de

griu tuns.
(Gymnopleunis pi-

Fîg. 3473. Fig. 3474. __
Griu-clrnău* Griu-clrnău- l !g. 3475. 1 jrig. 2476. 
mustăcios. tuns. Grlu-mare. Gx-iu*moale.

grupul cerealelor, din al cărei spic măcinat şi 
transformat tn făină se face pîinea (H 2472): spic 
do <*'; tăină de ; colac de ; un soo de ; nu e fără . 
neghină ot-NEGHINA; dintre numeroasele specii cul
tivate la noi, vom aminti numai citeva mai de 
seamă: ~ -oIhnAu (Trilicum vulgare), de două fe-
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Fig. 2477. 
Grîu-negru.

Fig. 2478. 
Grîu-alb.

luri: a) ~ -cîrnAu-mttstAciqs, »• -db-vahA sau vA- 
ratic (Triticum aesHvum) (1®| 2473) şi 6; -cIb- 
nĂu-tons, ^ -DE-TOAMNA său de-iabnA ( Triticum 
hibemum) (|®1 2474); -habe sau ~ -englezesc 
(Tt. turgidum) O 247.5); -moale sau ~-alb‘,
— -de-scrobeaIiA (Tr. dicoccum) ([ă] 2476); —alb2 
sau — -POLONEZ (iH 2478) ţ ® — -NEGRU1 sau 
„ciormoiag", „codroniu”, „păduroniu”, „grlul- 
prepeliţei” „miază-noapte”, etc., plantă cu flo
ri roşli-purpurii sau galbene, cu
spic conic (Melampymm arvense)
(5i 2477); — GEţu-negru2 = oioe-
MOIAQ ® D ® — -TARE -- OHIRCA K 
® ORtUL - CUCULUI 
=ocHn- PAsARţncn1 
n ® GRţUL - PO- 

TtRNICHn = PABE- 
CHERNIţA K ® GRţUL- 
FREPELITEI w —- 
NEGRU.

2. pl. GRţNE, ce
reale, bucate: o Uni 
sollare de vlnt adie 
peate gilnele coapte 
IVLAH.i ; QÎNDAC-DE-— ' 
wr OBtNOOASA [lat. 
g r a n u m].

GRiUŞOR Stn.
A ®' dim. GRţu.
Grîu mic, mărunt 
1f ® = untişor ®:
In bor gal cu ştir se mai 
pune şl — (ŞEZ.).

GR0.^A (pi.-opi) s'f. ® Adtncătură mare, să
pătură largă şi adlncă în pămînt, naturală sau fă
cută de mina omului; orb pe orb, povătnlnd, cad amin- 
dol tn — (PANN); O;; olne sapă — altuia, cade singur In- 
tr’lnsa; a da In gropi, a fi proSt: dedeauln gropi de proşti 
ce eran nsp.) 1) ® — de var, groapă dreptunghiulară 
săpată în pămînt, unde se păstrează varul stins;
— de nisip, loc de unde se scoate nisip; — de bucate 
pivniţă nezidită în care se păstrează cereale 1f ® 
Săpătură tăcută în pămînt, în care se îngroapă un
mori: de-ar şti omul oind ore să moară, şi-ar săpa singur 
groapa (Znn.) ; : mortal de la — nu se mal întoarce,
se zice cînd un lucru e pierdut pe veci, cînd nu mai 
e nădejde să-l recapeţi; a 11 ou un picior in—, a fi 
gata să moară: mă vedeţi cu im plclor In — şl altul afară 
iisp.i [comp. alb. gropă].

groaza (pJ.-oaze, -ozl) sf. ® Spaimă mare 
care te suduie şi-ţi dă fiori, care te face să înlem
neşti, să-ţi pierzi firea: a-Ul—; a-l lua groaza; B-l 
apuca groaza; a Intra In —; a băga sau avirf In —; a băga 
groaza In cineva; fugeau mal mult de — declt de armele Ro
mânilor (Ise.); ţipetele celor dinainte aruncă — In sufletele 
celor din urmă (vlah.) ® Persoana, lucrul care in
spiră groază II ® ® F Sumedenie, mulţime mare 
(Incit te apucă groaza de numărul lor): costă o — 
de parale (br.-vn.) ; era unde să încapă groaza de lume poftită 
din oraş (br.-vn.) ; am o — de avlzurl de făcut (Car.) [vsl.
gr o z a].

GROAZNIC adj. şi adv. Grozav, care te umple 
de groază: să-l pedepsească foarte cu mari şl—e. certări 
Pre furi (prv.-mb.) ; un — neastlmpăr 11 frămlnta creierii (GN.)
[vsl. grozinu].

GROBIAN adj. Mold. Trans. Mojic, bădăran, ne
cioplit, grosolan: dacă... al un bunic aşa de —, pentru ce 
m’al Îndemnat să mă lupt cu el p tCRO.) [pol. < germ.], 
t GRQBIŞTE sf. Cimitir teşc.) (tut.i.

O GROF srh. ® Conte (german sau ungur): înjun
ghiat de prlntlşorll şl de —11 nemţeşti din secolul din urma
(ODOB.i [ung. < germ.l.
OGROFESG adj. Trans. De grof.
O GROFOAIE sf. Trans. Contesă, soţia unul 
grof.
*GROG (pl. -guri) sn. 2 Băutură preparată dm 

apă fierbinte, rachiu sau rom, zahăr şi lămîie: ii 
sării... bind un - fierbinte (ALecs.) [engl.].

GROHAI1 (-ăeşte, -ăe) vb. intr. A striga, a geme 
ca porcul: porcul... mergea In urma Iul, grohâind şi muş- 
lulnd pe Jos (Crg.) ; vine mistreţul grohălnd din rit şl duduind 
pămintui tisp.) [sl, g r O h a t i, g r O h 0 t a t i].

GROHAI2 (-ăesc) vb. fr. v' A aduna de pe arie, 
■ cu tlmul, ultimele fire de paie rămase peste pleavă 
şl grîu, clnd se treieră cu caii [srb. gruhati]- 

GROHAiT sbst. Faptul de a gr o hăt; stri
gătul porcului: aude un — de porc p’aproape de dlnsUl
(I3P.).
O GROHOI = OROhAj1. 2.

GRQHOT1 (pi.-te) sn. = GROHAIT: un — ce venea 
desluşit dinspre pădure (grio.i.

GROHOT2 (pi.-ote) sn. Trans. y Gunoaiele din 
grîu [g r o h ă i].

GROHOT3 (pi.-ote), GROHOTIŞ (pi.-işurl) sn. Gră-. 
madă de bolovani adunaţi laolaltă de pe un loc 
arător sau năruiţi dintr’un munte: te sui anevoie pe-o 
lungă scară de grohotiş pină la Intrarea ei largă (VLAH.); 
Începe a se zări surpătura de grohotiş [sl. g r O h 0 t,
gru h o t].
O GROHOTAR (pi.-are) sn. (sez.) = GBQaOT3. 
OGROHOTI1 (-otoso) vb. intr. = gbohAI1: dacă 
porcii... gTohpteso, crede tata că... Intr'un an se va mărita
(MAR.).

GROHOTI2 (-oteso) vb. intr. A se rostogoli, a se 
nărui (yorb. de pietrele tîrite de o apă sau desfă
cute dintr’un munte): din ce In ce mal tare s’aud gro- 
hotlnd bolcvanll tlrltl In valnrlIe-1 poscmorlte (VLAH)
[g r o h o t3].

GROHOTIŞ sw- GBUHOT3. 
t GROMOVNIG sbst. y5' Carte populară de prezi

ceri după lunete şi fulgere, rînduite după zodiile 
fie-cărei luni [vsl. gromovlnă ,,de tunet”].

'GROP (pi.-pnii) sn. Dsj Săculeţ de bani, pecet
luit, care se expediază prin poştă [it.].

GROP AN (pi.-ane) sn. Groapă mare (mai 
adesea piină de apă) (dens.) (rv.-crg.): mişunii cei cu 
gropanele pline de gria (odob.).
OGROPAnQS adj. Se zice despre uii loc cu 
multe g r o p a n e.

GROPAR sm. Cel ce sapă groapa pentru 
morţi, cioclu, îngropător: era—ni satului ce... apu
case să sape... cel trei coţi'de pămînt pentru veclnlca odihnă
(GRIG.).

GROPARE^A (pi.-ese) sf. Nevasta gropa
rului.
O GROP AŞ = GROPAR.

GROPILA (pi.-ie) sf. Gropiţă, groapă mică, 
adîncătură.

GROPIŞ (pi.-işuri) sn. Loc plin de g r o p i. 
gropiţa (pi.-te) sf. ® dim. groapa. Groapă 

mică: săpă o — osp.) 1| ® Adîncătură mică In obraz, 
In bărbie sau la mîini: Face încă şi gropite In obraz şl 
gropite face ’n unghiul uclgaşel sale guri (Emin.). ÎI ® 
Morm Int: l-au dus Intr’o — sau mormlnt plin de oase de 
morţi (TICH.).
O GROPITAŞ sm. Trans. (gr.-n.) = GROPAR [g r o- 
P iţ a].
O GROPNIGER sm. Motd. Bucov. = GROPAR 
[grop ni ţă].
t GROPNIŢA {pi.-te) sţ. (D jLocde îngropat 
morţi, cimitir în curtea unei biserici: cu mare petre
cere aduc mortal la biserică la — (m.-cost.) j] ® Groapă 
veche într'un loc, mină unde s’au extras odinioară 
metale din pămînt: aşezat pe o costişă cleioasă, spartă 
de gropnttl, băl din cari se scotea odinioară fler (vlah.) [bg. 
g r o b n i c a].

GROS 1. adj. ® De mare diametru, volu
minos, cu dimensiuni laterale mai mari decît ale 
obicinuite (aorb. de trupul omului sau animalelorşi 
de lucruri), hi opoziţie cu ,,subţire”: o femeie groasă; 
buze groase; mllni groase; ceafă groasă; ziduri groase; 
un băt—; — de {sau la) obraz, obraznic, mojic, lipsii 
de ruşine; — la ceafă, bogat; cu pielea groasă saU — la 
piele, nesimţitor: cei fără obraz şl — la piele (Tich.) ţ] ® 
Despre materiile toarse sau ţesute: fir—; fringhie 
groasă; postav—; plnză groasă î| ® /. GROASA, grea, 
borţoasă, însărcinată f ® Des: fum — ; ceată groasă; 
nori groşi îl ® ® Mojic, necioplit, bădăran: ţăranul 
cel —, acela poate şovăi să nu se certe (prv.-iab.) î| ® Gro
solan, de prost gust, de om necioplit: vorbă groasă; 
Înjurături groase; pre limba noastră a groasă, dar sănă
toasă, zicem... (isp.i; gluma era cam groasă (negr.i ÎI ®
De rînd, ordinar, de calitate proastă; lucrat fără 
fineţă; cojocar —, cel ce lucrează pieile de vite' sau

6RÎ-
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GRU
6R0- de oaie, spre deosebire de ,,cojocarul subţire”, 

care lucrează pieile animalelor sălbatice pentru 
blana lor: cea dlntlln era locnltă de bogasieri, a doua de 
cojocari subţiri si groşi cfil.) ţ| (î) Despre glas (care 
răsună adine, ca dintr’un butoiu): giasaiei nu-iaşa
de ^ si răguşit (cro.).

2. .adv. Mult: a juca a pune mulţi bani la joc; 
a cheltui ; nu sila Juca... şi... pierdea.^ (Car.i.

3. shst. Partea cea mai groasă, cea mai în
semnată a unui iucru: ~ul ostlrlt;,Slnan... Isi ridica 
.vul armatei si trece podul ivlah.i ; din mult, in mare 
cantitate.

4. stn. ® ♦ Buştean, trunchiu gros de brad sau 
de fag tăiat din pădure; butuc tăiat dintr’un ar
bore : e mare, de abia trecui peste el (vic.); apa Iul este 
mate de se coboară pe dtnsa groşii de brad ce se aduc din 
monte (ion.) H ® Butuc, în oare se prindeau odini
oară picioarele celor întemniţaţi; de aci: temniţă, 
inebisoare: de punea mina Ispravnldul pe noi, ne trlntea 
poate la * ialecs.) : acolo au Inlundat —'Ul si au stat In el 
dou& luni de zile [iat. g r o S S u s].

GROSAMA, grosime wm- GROZÂMA.
O GROSÂR sm. Temnicer, paznic la gros: unu-i 
da portartilnlţ Unu-1 da /vulnl (pamf.).

GROSCIQR 1. adj. dim. gros. Cam gros, 
grosuţ: groscioară, grasă, bondoaoă, cu părni negru iCRe.). 

. ş.sbst. K Smîntîna dulce cînd abia începe a se 
prinde pe laptele de vacă: începeam a llnchl grosclorul 
de pe deasupra oalelor (Crg.) . ‘

GROSIME sf. ® Dimensiunea a tot ce e 
gros, volum H @ Grosolănie, mojicie: gresaieie 
ce m lace ţăranul cel gros, de va face de -•'a iul, atunol mal 
pnţlu se va oerta (prv.-mb i.

GROSOLAJT adj. ® Lucrat din gros, din to
por, fără fineţă H © Mojic, necioplit, gros la fire, 
bădăr^OS: glume mal mult sau mai puţin *e si necu
viincioase (ODOB.l [it.].

grosolănie sf. Vorbă sau faptă g r o s o- 
lană; mojicie, firea omului grosolan: cu chipul 
căacăund, grosolănia se vedea scrisă pe faţa Iul nsp.).

GROSOMAN sm. Om gros şi greoiu: un •- 
ce trage poate opţ sute de litre inegr.); pT. ext. mojic: cum 
so ponte Ieri cineva de bratalltatea unul ? inegr.i.

•GRQSSO MODO loc. adv. lat. Fără a intra în 
, amănunte, iuat în întregime.

GROSUŢ adj. dim. gros. 
t GROŞ sm. d) ® Veche monedă de argint ţj © îna

inte de războiu în Basarabia: două copeici H © 
loc. F A Înşira, a Îndruga mosi pe —i, a îndruga 
verzi şi uscate [poi. g r o s z < germ. G ro
se lien].
O GRQŞIŢA (pJ.-ţe) sf. ® ® Tr.-Carp. Mică mo
nedă de argint, a cărei vaioare a variat, după 
timpuri, între 2 şi 20 de creiţari: muierile... să puie 
In ontle numai cite o ar fi destul bani in cntlc (Ţich.) 1[ 
® Olten. (vîRc.i Monedă de ifi parale [groş]. .
O GROŞTEIU sm., groştricA sf. Olten. (ciauş.) tC, 
Purcel, purcică pînă la şase luni.

GROŞTIOR = GROSCIQR 2.
•grota (pî.-te) sf. Peşteră [fr.].
•GROTESC adj. ® Care imită 

natura in 'mod schimonosit, ciudat 
t © Caraghios, de rîs, ridicul, bur
lesc.

2. sm. pl. ş GROTEŞTI, anumită for
mă de caractere grase (•»■ tab. xii). 

sbst. Ceea ce e grotesc [fr.].
GROZAmA, grosamA, orosame 

sf. A ® Mic arbust, cu flori gal
bene, din ale cărui ramuri se fac 
mături(Ghiisln sagillalis) (Mi247,9)
Tf ® = drqbiţA [comp. germ. dial.
G r au s e n]. ■

GROZAV 1. adj. ® Care um
ple de groază, care inspiră groa
za, îngrozitor, înfiorător, teribil: 
o spaimă ~-ă ţ] © Foarte mare, 
peste măsură de mare, extraordinar: se auzea un 
tărăboiu ~ (CRG.) Ii © iron. Mai de seamă (mai cu
rajos, mai deştept, etc.) decît toţi: ce te cirezi asa 

f; spune cit slut eu de * la limba latină si la compoziţii
(VLAH.); a tace pe-~ni, a se arăta semeţ, foarte închipuit.

Fig. 2479. 
Grozamâ.

2. adv. ® îngrozitor, într’un chip care-ţi in
spiră groază: femeia iul Ipate începe atunci a ţipa icrg.) 
U © Tare, foarţe mult : se bucura etnd vedea că 
mă trag Ia ourte icrg.) ; * de..., foarte, extraordinar 
de...: ^ de mare; e .«f de rău [big.].

grozăvenie sf. Grozăvie, lucru grozav:
se cutremură carnea omului, clnd se glndeste la grozăvenia 
aceea (isp.) ; aih Înţeles ce grozăvenii se petreceau prin spin- 
teoăturlle munţilor (N.-ur.).

GROZAvi (-ăvesc) vb. refl. A se arăta g r o z a v, 
a face pe grozavul, a se arăta foarte închipuit:
cum vreţi să nu se grozăvească acest pic de la Mlrandole. 
oare... a strlns In devia Iul atlta învăţătură r (VLAh.).

GROZAvIE sf. ® Faptă grozavă, lucru 
groaznic, spăimîntător, stare îngrozitoare: 1 se sbtr-
lean perii In caţ la anzlrea unor asemenea grozăvii (Isp.i ; 
ne apropiam de teribilul an 1840 despre care se proroceau 
fel de fel de grozăvii (i.-gh.) 1[ © ţ Urîţenie. 
fGRQZNIC = GROAZNIC; de aoeesta s'a Înspăimân

tat bietul popă si mal (sb.). 
ţ GROZNICIE sf. Groză

vie, lucni groaznic.
O GRUE1, GRţTHA (pl.-be) sf.
% Băn! = COCOR [lat. g r u s,
-u e m].

• GRVE2 Sf. a. Maşină între
buinţată la încărcarea şi des- „ „ _
cărcarea vapoarelor şi, în ge- Fig. 2480. Grue.
nere, la ridlcarea^overilor grele şi la transportarea 
lor dintr’un punct într’altul (ja] 2480) [fr. g r u e]. 
OGRUHUI (-uesc) vb. tr, y = QROHAl2: clnd svirle 
plugarul cu lopatn ln sus bucatele gruhnlte, strlnse la steajăr, 
svirle si boabe si pleavă.

GRUIEŢ (pl.-ţe) sn. dim. GRVni ; de pe un 
obliciră o mare ceaţă de păglnl (bd.-del.).
O GRVIU sbst. Tr. Carp. Olten. ® Vîrf, muche 
de deal ^ ® Delu.şor if © Piscul carului [lat. 
vulg. •g r u n n i u m].
t GRUMAJER (pi.-re) sn. Partea armurei, la 

cei vechi, care apăra gîtul [tw JD 220); la git aveau
rotund de zale iodob.) [g r u m a z]..
GRUMAJQR sm. £) dim. grumaz.
GRUMAZ' {pl.-a.il, -azi) sm. ® £) t Gîtlej; gît 

•; © &D GÎt (partea trupului care leagă capul de 
trunchiu); ceafă, cerbice (la om şi la animale): o 
dureau şelele si '•'li (Crg.) ; să zdrobesc -—ui spurcăcluniior 
de Agarenl (isP.); Părul tău bălalu şi moale de ml-1. legi 
după '•' (EMIN.I; Grumajl de taur, umeri de sălbatec. Privire 
Îndrăzneaţă (vlah.) 1[ © ,.A. Stînoâ ascuţită caro se 
înalţă deasupra celorlalte: se ’ncolăceşte pe grumajll 
măreţelor stlncl (vlah.) [comp. alb. g r u m a s].

GRUMAZARE sf. <D ^ ® Boală dc gît, de 
grumaz 1l’©(r) Gulerul cămăşii (psc.). 
tGRUMB adj. ® t Aspru, grosolan, de rînd H 

® Trans. Pine -*-ă, pîine neagră (de secară), ordi
nară (FR.-cDR.) [vsl. gr^bu].
O GRUMPEN, GRUMPIR = CRUMPEN.
•GRUND, 'GRDNT sbst. Întîia coloare care so dă 

pe lemnul alb, înainte dc a-1 vopsi cu uleiu, ctc. 
[germ. Grund].

GRUNJ... rm- GRUNZ...
GRUNŢUROS = GRUNZURQŞ.
GRUNZ (pi.-nzl, -njl), sm. şi (pi.-nzurl) sn., 

GRUNJ sm. ® Bucată dintr’o materie tare şi fă- 
rîmicioasă, drob, bulgăre: de sare; ia... un grunj 
mare de cărbune icar.i ; In grunzll de gbiaţă se găsesc şl fire 
de rogoz (grm.) 1] © Bulgăre de noroiu îngheţat: 
zăpada acoperise grunzll (i.-oh.); auzeam sorlşulturile săniei 
pe grunzurii gheţoşl (grig.) 1| ® X Bulz: <»■ de caş.

GRUNZURQŞ, GRUNŢUROS, GRUNjQS adj. Gu 
g r u n j i, cu bulgări; grăunţos, granulos: o largă 
şosea... deseori Întreruptă de drumuri desfundate şl grunz'U- 
roaşe (irg.i ; o masă murdară, al cărei lemn, de vechime, 
era tăiat cu litere, latine şl gotice (Emin.) .

•GRUP (pi.-pe, -puri) sn., * GRUPA (pi.-pe) sf. ® 
Pilc, adunătură, ceată, grămadă: acum mergeau toţi 
In grup (VLAH.) ţj © Grămadă de obiecte care for
mează'un tot deosebit [fr.].

•GRUPA (-pez) vb. tr. şi refl. A (se) aduna la 
un loc, a forma grupuri: noi tinerii devenisem slm- 
burele Împrejurul căruia se ' grupau ideile viitorului (I.-gh.) 
[fr.]..
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Fi^. 2461. Gubâ.

*GRUPETA (pl.-te), *GRUPţ!TTO (pî.-etnrl) sil. J 
Reunire (ie mai multe note ce trebuesc executate 
Intr’o singură bătaie: toba cu grupatele el In coatra- 
timp, asta e piperul marţului icar.) [it.}.
’GUANO sbsl. Ingrăşămînt format din excre

mentele păsărilor de mare, depuse mai ales pe in
sulele de pe coasta apuseană a Pacificului, In Ame
rica de Sud [fr.]. , '

GUARD. sin. im Soldat care face paza, agent 
supraveghetor [it. guardo]. 
t GUARDIE sf. X = GABDA: el le 

şlee din Alba-Iulla Însoţit numai. de guardla ' 
ea (BAlc.) [it.].
O GURĂ (pl.-be) sf. Trans. Maram.(J) :
® Suman t ® Maram. Haină de iarnă 
cu flecele , în afară, sarică (pap.i (Iş]
2481) [ung.].

GUBAV adj. CD/t Lepros: muierea 
se desparte de bdrbatu-şl, de va II miţei 
sau ^ (PRv.-MB.) U ® Slăbănog, şubred, 
bolnăvicios; mine polmlne avem s& ne 
trezim nlţte baballol .^1 ţi ottlgoţl (CRo.)
[srb.].

_ GUBAvie sf. f ® t Lepră 1[ ®
Boală cu răni oare curg pe tot corpul; sifilis
(R.-coo.) [gubav].

GUBERNIE sf. O Diviziune administrativă în 
Rusia, provincie, district [rus.].
O GUDĂ (pj.-de) sf. Trans. (conv. (vio.) ^ Căţea. 
'GUDRON sbst.S^ Lichid negricios, cu miros tare 

şi neplăcut, de un gust amar, obţinut prin disti
larea unor anumite corpuri combustibile: ve
getai:»' mineral [fr.].
'GUDRONA (-onez) vb. Ir. ® A unge cu gudron 

H ® A aşterne gudron pe un drum [fr.].
GUDURA (-ur) vb. refl. ® A-şi arăta bucuria, 

dlnd din coadă [vorb. de cîini): Trie se gudurs pe 
Ungă mine, mă bate cu coada ibr.-vn.) ; începe a lătra ţl a se 

pe Ungă dlnsa (Dlvr.) H ® ® A se linguşi {vOTb. de 
oameni): te-al gudurat cu vorbe dulci, pentru ca să lei 
In casa mea locul mumei copilei mele- (ALECS.I; femela se 
gudură ca un cline bătut igrl.) .
O GUGAI vb. inlT. Ban. = alGlf.
O GUGANI sm. pi. Trans. (dens.) Epitet pe care-1 
dau cei de pe Jii locuitorilor din părţile Haţegului 
[comp. onauqan. ququlani].
OGUGIU (pl.-gil) sn. ^ ® Mold. Bucov. Glugă 
mică: a venit al doilea cu »'l măntălel (Vor.) ţi ® Trans. 
(VIO.) Scufiţa, căiţă de copii [gugluman]. 
t GUGIUMAN [pl.-ne] sn.^® Căciulă de samur, 

cu fundul alb’(pentru (lomnitor şi beizadele), sau 
cu fundul roşu (pentru boieri), ce se purta odini
oară: un ». de samur cu snrgucln de pietre scumpe (odob.i ; 
la» aveau înfipte clte o pană (ISP.) ţ] ® Un fel de 
Căciulă purtată de Evreii bigoţi [tc. g Ci ^ e m a n]. 
O GUGOAŞA wm- gogoaşa.
O GUGUI’enI .Olten., onouLAin Băn. sni. pl. Ter
men cii care sînt, denumiţi oamenii străini (în 
spec. ciobanii) veniţi de prin părţile muntoase 
[comp. gugani].
O GUGULAnesC. adj. Ban. De g u g u 1 a n i,
ca al gugulanil(jr: cine are clăbăţ -»■ poate bea ţl minca 
cit vrea, fără a plăti (cAr.).

GUGULEA sm. Drăguţ (termen dc dcsmler- 
dare pentru copii): dragul moţului i — moţului I (Alecs.) 
[guguli]. . .
O GUGULI (-ulesc) Vb. tv. Olten. Băn. A giugiuli, 
a coooli, a ’desmierda [comp. go g o 11]. 

GUGUMAN... sw GOGOMAN...
GUGUŞTIUCA sf. i Varietate de porumbel 

[bg. g u g u s t’u 1< Q ,,turt)irea”].
GUI-NEGUI loc. adv. ® Zor-nevoie; vrlnd- 

nevrînd: iară neţii, gul-negul, o ţineau intr’una ca să vie 
Ştefan ca sA ml se Ibcblne Cralnlnl lor (Isp.).

GUIŢA (-U) vb. intr. A ţipa cu glas ascuţit 
{votI). mai ales ele purcei): porcii... se iuţiră, pornind-o 
enapoda, sulţlnd ^ de cuţit (dlvr.) ; porcii gui^ cu furie 
împotriva unor.duşmani nevăzuţi (irg.) ; despre mistreţi: 
Începu să mi-ţl guiţe ăl mistreţ de se auzea oale de nu ştiu 

.clte conace (lap.i. r
GUIŢAT shst., GUITATORA (pî.-tnrl) Sf. Faptul 

de a guiţa; ţipătul purcelului sau mistreţului:

godacii... din etnd In cînd scot clte un gniţat (sad.) ; auziră o 
gulţătură de porc şi totdeodată văzură un porc mistreţ mare dsp.).

GUJBÂ = CUJBA.
O GUJULIE sf. MoM. işez ) (rv.-crg.^ 41 = GlZULţE.

GIJLAŞ* sbst. X Un fel de tocană ungurească 
[ung. gulyâshus).
OGUIiEAIU sbst. Mold. Chef, petrecere: ai tras 
un de ţl s’a dus vestea ca de popă tuna (CRG.) [rus.
guljaj].

GULER(pî.-rei.SIL ® ® Parteahaineisau a cămă
şii care înconjoară gîtul H ® Fâşie, de pinză, adesea 
scrobită, care se pune în jurul gîlului prinzîndu-se 
cu butorii de cămaşă [ung. galler].

GULERAŞ (pî.-ţe) sil. 0 dim. GTJLER.
, GULERÂT adj. ® Care poartă un g u 1 e r ţ 
® ® sm. Soldat sau funcţionar în uniformă; om 
'mlndru şi obraznic: măH că obraznici mâl stat gule- 
caţll ăţţl cu săbiuţei (alecs.) ; apoi c« mai dtrdteţte gnle- 
ratu cal de clocolu p (alecs.) .11 ® Cu alb in jurul gî- 
tului (vorb. de animale): cline»': porumbei'».

'GULF-STREAM sbsf. 9 Nume dat marelui 
curent dc apă caldă din oceanul Atlantic care-şi 
ia naşterea In golful Mexicului şi, după ce. trece la 
oare-care distanţă de-a lungul coastei Statelor- 
Unite, vine să încălzească coastele 
apusene ale Europei [engl.].

GULIE sf. f ® Plantă comes
tibilă, al cărei fruct, de mărimea 
unei sfecle, creşte afară din pămlnt 
deasupra rădăcinii; se găteşte des, 
fiind foarte gustoasă; numită şi
,,calarabă” sau ,,oaralanibă’’ (Bras- __
sica oier acea) (.^ 2482) 1[ © Mold. ’" i'
= NAPI-POROPŞTI [big. g u 1 i j a]. . 0 ' r
O gulurA »«- gdbvla. F,e- 2482- Gulie-
'GUMA (pl.-me) sf. ® Substanţă (îleioasă, mai 

adesea gălbuie, care curge din unii arbori; e solu
bilă în apă'cu care formează un fol de lichid gros 
şi lipicios, din care cauză se întrebuinţează mult în 
me(iicină şi în industrie:'»arabică, extrasă dintr’o 
varietate de salcim, întrebuinţată la fabricarea 
lichidului de lipit; »'eiasiică, ''i>j 
gumilastic saiC gumllastru, cau
ciuc li ® Bucată de cauciuc 
întrebuinţată pentru şters de 
pe hîrtie urmele de creion, pe
tele de cerneală, etc. ([1] 2483)
[laţ. gummi].
'GUMAT adj. ® Uns cu 

gumă (de lipit): hlrtle '»ă K 
® Apă »ă, în care s’a disolvat 
gumă.
' GUMILASTIC, GUMILAS

TRU sn. wm-' guma elastica. Fig. 2483.
o GUNEAŢ [pl.-te] sn., GU- Gumă de şters. 
neatA (pî.-ţe) Sf. Olten. (T) Un fel de. manta [si’b. 
gunăc(a)].

GUNGUNI, GUNGURI ■ GiNGURI: Legănat Îşi merge 
mersul Iu clntărlle de pasări Ce II gungnră ou viersul
(D.-ZAMF.).

GUNOI (-oesc)l. vb, Ir. ® ^ A îngrăşa pămîntul 
CUgunoiurde rămtue miriştea goală, atunci o gunolm 
(RET.) t ® A se băliga, a-şi depune excrementele:
Pupăza moţată... Gunolndu-ţi cuibul dlu nărav ţl lene (pann).

2. vb. refl. A putrezi; a slăl)i de tot, a se topi 
d’ă’n-picioarcle: s’ajung să mă fgnnoesc la garduri... 
să-ml pice carnea putredă de pe oase (CAr.).

GUNOIER sm. Ocl ce stringe 
gunoaieje de prin curţi şi (le 
pe străzi ([ăi 2484).

GUNOipS adj. Plin 
de g u n o i u, de mur
dărie.

GUN OIŞTE sf. ® Lo
cul unde se strîng gu
noaiele li ® Grămadă de 
gunoiu Ti®/ Locul de pe 
oimp Îngrăşat cu gunoiu „ r- ■[vsl gSoiste]. Fig. 2484. Gunoier.

GUNOIU (pl.-oale)sR. ® Bălegar, excremente 
de vite cu care se îngraşe pămîntui; locui;., eă-i 
Ingraţi... cu >», ţl («oi să-l ari (Dragh.): »'UI se cată pe

6RU-
6UN
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Fig. 2485. Gupă.

6UP- olmp namal la Ioni nouâ (gorj \ ® Lepădături de tot 
PI IR de lucruri, murdării care se mătură şi se a- 
OUix runcă; letale mari să du dea alaift/vui mătoiat din casă 

dimineaţa spre lata soarelui (OOR.); a nn lace gunoaie multe 
la oaea oniva, a nu Sta mult In acea casă, din pricina 
neînţelegerilor cu ai casei 1f ® Necurăţenie, mur
dărie, fir de gunoiu; (ş;: oaia acoperita nu dă gunoaie In 
ea; vezi *ul din ochlu tău şl nu vorbi pe altul de rău; 
a-1 sta ouiva ca un In ochi, a-i aduce supărare, a fi 
nesuferit: se văzură cotorosltl de un musatlr ce le sta 
ea «'ul In ochi (isp.i 1[ ® ® Stare decăzută, noroiu; 
®: nimeni n’o s'o ridice din ^ (Dlvr.) H ® ® Pleavă, 
lepădătură: -~l societăţii [vsl. 
g n o j I].

GVPA (pî.-pe) sf.
Mic peşte de mare, de 20-30 
cm. cu corpul lungăreţ, de 
coloare cenuşie-albăstruic, 
cu nuemţe argintii pe pîn- 
tece; deasupra liniei laterale se văd trei sau patrii 
dungi longitudinale aurii; numit şi ,,hupă” (Box 
boops.) (IU 2485) [ngr. ŢouTta]. "

GURĂ (pi.-rij sf. ® p Partea feţei, la om, com
pusă din buze, dinţi şi gingii, din partea dinăuntru 
a bucilor, cerul gurii, etc., în care se introduc ali
mentele şi pe unde iese vocea ([®]2486): a deschide,

. a Închide, a căsca gura; a umbla cu gura căscată ţ[ ® Tot 
astfel la animale: gura calului, boului, pisicii; a scoate 
(a scăpa) din gura lupului; @: ce Intră In gura lupului 
nu se mal scoate; a tipa ca din gura şarpelui ® Pr. 
ext. şi pr. anal, Intrarea, deschizătura unui loc, 
unui obiect oare-care: gura peşterii, pivniţei, podnlul, 
sobei, cuptorului; gnra sticlei; gnra sacului; gura tunului, 
gura tevll, canalului; o pulbere tină de aur... se Împrăştie 
In sus. ea şl cum ar sutla-o gura unul vulcan <vlah.) t ® 0'^ 
Oura cămăşii, deschizătura de la gît şi piept, prin 
care intră capul, cînd se îmbracă ţi ® ^ Se zice 
despre cavitatea gurii considerată din'punctul do 
vedere al alimentelor ce se introduc într’însa: a
duce ceva la —.; a II cu gura plină; abia an mălalu de 
(DLVR.); nu pusese temela nimic In * de trei zile (Cak.) ; Iş : 
plnă nu mănlucl nsturoiu, nu-tl miroase gura; ©: Dumne
zeu Itl dă, dar nn-tl 
bagă Mn .V; mură In Buz5.
de-a'gata, fără să-şi »
dea cea mai mică os-6»'111 
teneală: era un pierde- 
vară oare aştepta să-l dea Amigdaiă.i 
cineva mură In —' (isp.) ; 
n’am pus nimic In 
n'am mîncat nimic;
a-1 lua plinea de la .v,
a-1 lipsi de cîştig, de 
mijloacele de existen
ţă ; a-şl pune gnra Iacale, 
a mînca; de-ale gurii,

Pepl'e

Amifldaia

/.. Limba

2486. Gura.
m în care, hrană.: de-ale sarll ne dă Cel-de-sus de ajuns $1 
de rămas <vlah.) ; a-i lăsa gura apă ww ^A; a trăi de la mtnă 
plnă la a avea abia strictul necesar pentru traiu; 
a uita de la mină plnă la a uita uşor, imediat ţ[ ® 
Îmbucătură cît poate băga cineva în gură: pentru
o .V de Iarbă, lua vita Bomănulul din bătătură (vlah.) *1 ® 
Înghiţitură, duşcă: să sorb şl eu o .V de apă pe gur- 
guini ulciorului (dlvr.) ţ[ ® Sărutare, guriţă ţ[ ® 
Despre partea exterioară a gurii: a avea o — mare, 
o * olt o şură; a săruta pe »; să ridă, plnă 11 s’o duce gura 
la urechi (Crg.) ; a se uita cu gura căscată; a rămlnea cu gura 
oăsoată, a rămînea uimit, încremenit; a Ucu plnte- 
ceie {sau) cu bortul la a fi borţoasă (cu pînte- 
cele tare umflat) ţ) ® Se zice mai ales despre gură 
ca organ ăl glasului şi al vorbirii: vorbă, zisă, 
spusă; voce, glas; gălăgie, sgomot: am aiiat-o din 
gnra Iul; e bnn do—, e vorbăreţ, ştie să vorbească, 
să se aperp; — do aur fw aUR ® ; rău de —, căruia-1 
place să se certe, să strige, să înjure; ce are in
Inimă, are şl In—; © : «ura păcătosului adevăr grăeşte; 
in — ou Dumnezeu şl In Inimă ou dracul; 11 merge gura ca 
mellta, II toacă gura Într una. 11 umblă gura ca o moară
(stricată), vorbeşte într’una, nu mai tace din giiră;
•p CHIRţE 0; a tăcea din —ă; Işl pune lacăt lă —; 
pnne-tl Irlu la — şl lacăt la Inimă (pann) ;. a vorbi cu gnra 
pe jumătate: ou jumătate de — (Crg.), CU glas domol, fără

curaj; a închide, a astupa gura cuiva, a-1 sili, a-1 hotărî 
să tacă; a i se mula gura (crg.i, a nu mai striga, a nu 
mai întjrăzni să facă ^lăgie; e numai gura de el, 
despre cineva care strigă numai, dar nu e în stare 
să facă ceva; In gura mare, cu glas tare; a lace-, a 
striga, a face gălăgie; a da o —, a ocărî: chemă slu
jitorii şl le dete o — de-or pomenl-o (isp.); a-1 lua vorba 
din—, a spune tocmai ceea ce altul era să spună; 
gura lumii, ceea ce vorbeşte lumea despre cineva, 
ceea ce critică lumea; a se lua după gura cuiva, a se 
uita la gura ouiva (crg.), a ci;ede tot ce spune altul; 
a-1 lua gura pe dinainte, a spune din greşală un lucru 
ce ar fi voit să-l ascundă; a apuca ou gura, a sări 
să vorbească înaintea altuia: sistomui lor ora de a nu 
asoulta nlol o jeluire, ol de a apuca ou gura Înainte ((.-oh.) 
r @ Putinţa de a vorbi: Iblele l-au luat gura şl pi
cioarele (CRG.) 1 @ X Piesă de artilerie, tun: gură de 
foc II @9 Braţul, pcirtea unui rîu la vărsarea lui 
în altă apă: gurile Dunării ţf ® tii începutul unei 
ţesături: gura pinzel; ®: a lega gura 
pinzei, a pune capăt sărăciei, lip
sei, a se înstări ţ) ® Tăiş: gura săr 
blel; Iarba coaptă le flşle In gura coasei i 
URG.) ţf @ IV* —"de broască sp 
BB04SOĂ t ® — de ham, partea 
hamurilor care acopere pieptul 
calului, numită şl „pieptul ha
mului”, „pieptar” ([Mi] 2487): to
varăşul Iul se opintea volnic In gura 
de ham; clopoţeii aninaţi da gurile ha
murilor zuruiau vesel (ALECS.) ţ| ®
$ apBA-LcnLUi, plantă, origi
nară din Europa , meridională, cu Fig. 2847. 
flori roşii purpurii sau albe, cu p- Gură de ham- 
gltul mai adesea galben; numită şi „gura-mielu- 
lui", „gura-moroiului” sau „gura-ursului” (iH2488) 
(Antinhinum majus); gura-lupuldi, plantă ier
boasă cu flori albastre-violete, ce creşte prin pă
duri şi tufişuri (Scutellaria alHssima) ([11 2489); 
OţTRA-MÎTEI = LINARITA ; GţrRA-PAHABULUI = TU- 
FANţcA [lat. gula].

GURĂ-GAS GA, GU
RA - CASCATA sp CASCA- 
GURA. '

G'UHALIV, QtJRALIU 
adj. Limbut, vorbăreţ: 
această lemele... guralivă 
de n’o tntreo nici glştele 
(I8P.); iar al Început, ghl- 
blrdlc fudul şl guraliu P
(CRG.) [gură, format 
sub'influenţa bg. go- 
vorlivti].
O GURAN S^tl. = 
şalAu.
o gurAni ( -nesc), vb. 
intr. Olten. (ciauş.) A face 
g u ră..

GURAR1 sm. 5Î Lu
crător care stă la gura ocnei, spre a suci frhir 
ghiile.

GURAR2 sbst.® B Băţul ou care se învlrtcşte 
sulul pe’ care se înfăşură ptnza t ® = gdrare: 
ace apă la picioare şl — la gingii (JIP.) [gură].

GURARE sf. w Numele unei boale la vitele 
mari şi ia porci [g ură].

GyRĂ-SPARTĂ sm. F Limbut, flecar; om 
indiscret, ce nu poate ţine o taină.
O G'URATEG adj. Trans. (bud.) aUBALJV: greierul 
— Işl razămă oapul obosit pe un brus de Iarbă (mera).
O G'yREŞ, GURI? Trans. Bucov. Guraliv: s’au pornit 
atnnol gnreşnl Peleş şl Viciul ou dor... şl şl-au spus tainele şl 
păsurile lor (vlah.) ; despre o temele gurlşă se zloe că-l 
Imblă gnra ca moara (vor.) [gură].

GURGUIA (-uiez) vb. refl, 0 Olten. A se cocoţa 
undeva sus i ® A se făli, a se ingîmfa, a se 
umfla în pene, a se răţoi: cu bani nu te —, oă 
Dumnezeu dă şl la (pann) [g u r g u i u].

GURGUIAT adj.p. QDRODIA. ©O/fen. Cocoţat; 
pune ochii pe ce e mal — ţ[ ® Ţuguiat, ascuţit: Măgura 
oea —a N’o doboară vlnt vreodată (pann) ţ[ ® Incîrligat
ca gurguiul opincii.

Fjg. 2488. 
Gura-leului.

Fig. 248(3. 
Gura'Iupiilui.
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GURGUIU (pj.-ule, rf*-olari) sn. ® 0 Gltulunui 
' ulcior sau al unei garafe: b& sorb şl eu o gară de apd pe 

'*''11 nioiaraiui (dlvr.) 1® £) Sflrcul ţiţei U® l Vlrful 
opincii: Eu ou dlntll de oplneă De gurgulu te-olu apuca 
(epER.) H®ADeal ţuguiat; vîrf de deal: păşim pe unui 
din cele doua goignlnri ale crestei (n..ur.) [comp. lat.
gurgulio „beregată”].

GURGUŢA (-ut) vb. refl. = GUBODl*.
O GURI1 (-nresc) vb. tr. Olten. (ciauş.) A prepara 
pin za spre a fi urzită treoînd firele de urzeală prin 
spată şi prin iţe, a nevedi.
O GURP (-ureso) vb. refl. Trans. A se sui, a se urca 

' ivic.) [sl. „gore „sus’*< gora” „murite”].
GUBICICA (pj.-lceie) sf. £> dim. GţmA 

OGURIŞ IW GUREŞ.
GURIŞOABA (pî.-te) sf. £> dim. GURA.
GURIŢA (pf.-te) sf. ® S) dim. gură ţ[ ® Să

rutare.
O GURLUI (-uleso) vb. intr. A guiţa (r.-cod.) ; pr. 
ext. despre ţipătul păsărelelor: viabioli se ’nioiau şi 
gurlulan din guşi (lung.i ; despre porunibei: mergea vesel, 
daca 1 sa arata un porumb gnrlulnd imar.) .

GURLUru (pf.-nle) sn. O Gurguiul, gîtul unui 
ulcior [gurguiu-t-burluiu].
O GURULA, GULURA sf. Otten. (ciauş.) cr.-coo.) 
G u r ă de ham.

GUST (pî.-turi) sn. ® Unul din cele cinci sim
ţuri ale omului cu care deosebeşte, cu ajutorui 
limbii şi al cerului gurii, dacă un lucru e dulce 
sau amar, acru, sărat sau piperat, eto. H ® Sen- 
saţia plăcută sau neplăcută pe care o percepem cu 
acest simţ de la o mîncare sau băutură: bu
catele de la masa altuia stnt mal cn(panni ; a nu 
avea (nici an) '*'; a avea un amar; un de cireşe ţf 
® Facultatea de a aprecia frumuseţea sau bună
tatea unui iu cm: a avea nn lin, delicat, prost, ciudat; 
a forma '~ui K ® Inclinaţiune pentm un lucm, 
aplecare firească spre ceva; inclinaţiune pentm o 
persoană, piac: a aveapentru muzică; acest lucru, 
această femele nu e după '»ul meu; nu poţi face pe '*'Ul tu
turor ţ ® Poftă, chef, plăcere: prlnsesem şl do că
lugărie (CRG.); l-a venit '*' să şe plimbe f ® Caracter 
propriu unui scriitor, unui artist, unei şcoale: 
tablou In ~ul lui Rubens t ® Graţie, eleganţă: o îm
brăcată cu ~ [lat. g u s t u m].

GUSTA (gust) vb. tr. ® A lua ctte puţin în gură 
(dintr’o mîncare sau băutură) spre a-i cunoaşte 
gustul: după ce gustă odată sau de două ori din bucate, se 
opri (isp.i; Cine n’a gustat amarul Nu ştie ce e zahărul
iPANN) ţ| ® A mlnca sau a bea in mică cantitate, 
cit de puţin, numai spre a-şi potoli foamea, setea 
sau spre a-şi satisface pofta după ceva: abia am
putut Bă gust ceva şl a trebuit să plec; aş vrea să gust şi eu 
odată poame de-acestea ţ] ® ® A simţi plăcere de pe 
urma unui lucm, a avea parte de ceva: începuse a 
dnlcetile unei căsătorii potrivite cnegr.i ţ[ ® Maram, (pap.)
A prinzi [lat. g u s t a r e].

GUSTAR sm. 10 0 Luna August; mă dusei 
anu treont, prin luna lui p*''la an stllp d'ai tării tjip.) 
[A gu s t < lat. a u g u s t us -t- g u s t a].

GUSTARE sf. ® Faptul deaguslaţl ® 
Ceea ce se" gustă f ® Mîncare luată în cantitate 
mică, mai adesea în afară de ceasurile obicinuite 
pentm masă: se opresc împreună la un conac pentru o 
(CAR.) ţy ® Băn. Maram. Mîncare de amiazi, prinz.

GUSTAbealA (pî.-eii) sf. Faptul de a
.gust ă-r i: .la fle-care , strlmba din nas şl scutura din 
umeri (d.-zamf.).

GUSTARI (-ăresc) vb. tr. A g u s t a, a mlnca 
sau a bea cî'te puţin din ceva, spre a-i încerca 
gustul: gustărea rachiul oamenilor (d.-zamf.) ; Amlndol că 
Tom cinsti, Vlnlşor vom >v(iK.-BRS.); la cules, gustărltl stru
gurii pe hemtncate (jip.) .

GUSTARICA sf. dim. gustare: făcură o'xdin 
merindele ce mal aveau (isp.i.

GUSTOS adj. Cu gust (bun), plăcut la mîn
care sau l’a băutură.

GUŞA, GUŞE (pî.-şi) sf. ® f Umflătură mare lă 
glt, mai adesea sub bărbie, care se formează la oa
meni, mai ales la locuitorii din părţile muntoase, 
printr’o hipertrofie a glandei tiroide (®)2490): 
avea o guşă la glt olt o ploscă de cele mari (Crg.i ; i se mă

reşte capul, făclndu-1-se sub grumaz o ^ mare (Sb.i ţ| ® ^ 6UR- 
Dilataţiune a esofagulm, de forma unei pungi, la ^ ■ -i- 
unele păsări. In oare intră alimentele înainte de a OUI 
ajunge în stomac: vulturul se repezi la flnttnă şi-l aduse 
apă In '~(i8P.i f ® Grăsime care atlmă la unii oameni 
pe sub bărbie: căpitanul se scărpină pe >v(dlvr.) ţ| ® IV 
Pielea ce atlmă la vite (bol, vaci, tauri) sub glt, în 
faţa pieptului t ® Pt- ext. Q F Glt ţj ® Partea 
unei blăni Intre glt şi plntece t ®
Maram. (pap.) Ju- 
rubiţă H ® . a 
GUŞA-PpRUUBn- 
LUi1, plantă cu

Fiu. 2490. Fig. 2491. 
Guşa-porumbului.

Fig. 2492. 
Guşa -porumbului.

flori albe-verzui, cu boabe negre şi străluci
toare; numită şî,,plescaiţă” (Cimibalus baccifer) 
(H 2493); —GUŞA-PORUMBULUI2, plantă cu florile 
albe, cu fmcte în formă de capsulă; numită şi 
,,băşicoasă” (Silene inflata) (yg 2492); —guşa- 
FORVMBULui3 = ODOLEAN (Valeriana officina- 
lis) [comp. lat. vulg. gevsiae].

GUŞAT 1. adj. şi sm. ® ^ Care are o gu ş ă 
(i@] 2493): Încet vlslesc din aripi pe deasupra noastră gu
şaţii pelloanl (V1-Ah.) ; guşaţii cu guşaţii se Incnstuesc (ZNN.) 
K ® ® Tlmpit, idiot: Găgăutll şl guşaţii... slnt Btă- 
plnll astei naţii (emjn.) H ® V MAr pată '-'ă, prună
varietăţi de mere, pere, prune.

2. guşata (pZ.-te) sf. i babiţA.
O GUŞAŢŞL, GUŞE tel adj. şi sm. Olten. (ciauş.) ♦ 
(Prun) -»■, soiu de prun ale cărui 
fmcte se coc în Iulie [guşat].
O GUŞţ ( uşesc) vb. tr. A sugruma: 
lupul a guşlt oile (rv.-crg.) [guşă].

GUŞiŢA (pf.-te) sf. dim. GUSA.
GUŞTER sm. ® Un fel de 

şopîrlă mare şi verde, despre care 
poporul crede că muşcă şi că e 
foarte veninoasă ((ij 2494) (Laeerta 
viridis): chiar şerpii, '*'11 şl şoplrlele, 
toate 1 se arătau iul tn cale (oooB.i; Un
ghii are, mită nu-1, Vecde-1, * nn-1,
Lungu-1. şerpe nu-i (gor.), ghicitoare 
despre ,,rug” 1î ® / Cmp dirte- 
ric: piele de uscată, prins In lima lui 
Mart, a bună de -*', o boală de git (gor.) ţ]
® © Gltlej,esofag ţ| ® Omuşor, 
limbuţă din gît: să-ml cadă '~nl, ca la 
copii (ALEOS,) ’ [big.].

GUŞTERARIŢA sf. A = BRtNCA2 1
[guşter].
O GUŞUI (-uiu,-uasc) vh. tr. Trans. Fig. 2494. . 
(DENS.) = GUŞţ. Cap de guşter.

GUŞUIiIŢA (pf.-te) sf. dim. GţrsA: pasărep... 
scotea sonete... mftlestre din ffoşnllta el (br.-vn.i.

guta (pf.-te) sf. ® Băn. Picătură, strop de 
apă 11 ® Trans. Oaş. f Dambla, paralizie: chiar 
şl paralizia, numită... '*', e pricinuită de trăsnet (grm.) 11 
® / = POOAGRA; acest călugăr era culcat In pat, fiind 
bolnav de mulţi ani de (bol.i [lat. g u t t a, ung. 
gu t a, fr. g o u 11 e].
c GUTANAR (IU) sn. Olten. f = GUTURAIU.

■ GUTAPERCA sf. Substanţă răşinoasă, ase
menea cauciucului, dar puţin elastică, extrasă 
dintr’un copac (Isonandra percha) care deşte în 
Indiile orientale, în insuleie Bomeo, Sumatra, 
lava, etc., şi care, fiind impermeabilă, are nume
roase Întrebuinţări In industrie; fiind rea conducă
toare de electricitate, servă ca izolatoare a conduc
torilor electrici [fr.].

GUTUIE, O OUTUE, Băn. GUTpfA (pl.-ne) sf.

Fig. 2493. Guşat.
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6UT-
6VA

♦ Fructul gutuiului: le învăţam lel da tel de 
dulceţuri,., peltele de gatul şi de mere (I.-gh.) ; eu alt romen 
şl gras, iar d-ta semeni cu o gutile (neor.>.

GUTUIŢA {pl.-te) Sf. * = VORONJCA.
GUTUiu, O -Gurţiu, Băn. auTjN sm. ♦ Pom 

roditor din familia rozaoeelor, 
cu foi acoperite cu un puf ai- 
bicios; cultivat pentru fructele 
sale, mai mari decît merele, de 
cploare galbenă, cu gust acri- „ 
cios şî cu miros aromatic ( H) (
2495) [lat. vulg. *c o t o - 
n eu s + srb. gd u n j a].
OGUTUNAR (pi.-re) sn.
Mold. f = OUTOEAID; puteai 
s& prinzi un * de cele tătăreşti
(ALECS.).

GUTURAIU (pl.-ale) 
sn. f Boală la- oameni 
provenită din inflamaţi- 
unea mucoasei nasului, 
numită, după regiuni, ,,gu- 
tunar”, ,,guturar“, ,,ca- I',g- 2+95' Gutlllu-
taroiu”, ,,troahnă”, ,,şuhărie”, etc. [lat. *gu t t u- 
ralium < guttur],

"GUTtJRAL ţ. adj. Care se rosteşte din gît:
sonet

2. ODTUBAliA (pi.-le) s/. O? Consonantă care se 
rosteşte din gît [fr.].
O GUTURARI(U) sn. Olten. Trans. Oaş. f = GU- 
TUEjŞIU.

'GUVERN (pl.-ne) sn. O ® Forma după care e 
guvernată o [ară, constituţiunea politică a unui 
Stat: monarhie, * republican "I ® Cei ce guver
nează o ţară, ocîrmuire; liberai; căderea —ului 
[fr. g o u V e r n e(m e n t) -i- it. go v e rn o].
'GUVERNA (-nez) vb. ir. © A conduce o ţară, a 

cîrmui, ă oblădui:»' un stat [fr.].
'GUVERNĂMÎNT (pi.-minte) .sn. ® © Guvern 

H ® Gubernie [fr.].
'GUVERNAMENTAL adj. şi sm. © Care ţine 

de guvern; care ţine cii guvernul, partizanul gu
vernului [fr.].

'GUVERNANT sm, © Cel ce guvernează, cîr- 
muitor (al ţării): conştiinţa poporului, alntturul trlu ce 
poate opri pe puTernantl (i.-gh.) [fr.].

'GUVERNANTA {pl.-te) sf. Femeie căreia i-e 
încredinţată creşterea unuia sau a mai multor 
copii: copil crescuţi şl dădăciţi de doici şl guvernanta nem
ţoaice sau franţuzoaice (ISP.t [fr.].
'Guvernator sm. ® © Cel ce comandă, gu

vernează ca şef’într’o provincie, într’o colonie, 
într’o cetate, etc. ţţ ® -«ui Băncii naţionale, direc- 
lorul-şef al acestei instituţiuni [guverna].
'GUVERNQR sm. ® Preceptorul, conducătorul 

educaţiei unui prinţ tînăr, unui băiat nobil ţ[ ® © 
=, GUVERNATOR: l-am trimis cu o epistolă la »,ul pe 
care venem să-l Inlocuesc (I.-GH.) [fr.].

GUVIDIE sf., GuvjD sm. Numele mai mul
tor specii de peştişori (Gobius), cu capul mai înalt 
decît lat, cu ochii mari, de coloare cenuşie sau 
cafenie.şi cu pete mari 
ca nişte dungi late 

transversale, de coloa
re brună; trăesc în ma
rea Neagră, de undei 
trec adesea şi în ape-' 
le Dunării: — — -db- 
BALTA glAvoacA ©
[ngr. TfooŞiot.].
O GUZ sm. ■ Mold.
Trans. Băn. ® Şoa
rece rnare, guzgan, chi- 
ţoran, chiţoan 1[ ®
Cîrtiţă [ung. gîl zii],
O GUZAN sm. rrt:

Mold. Bucov. Trans. ■■
GUZGAN: s'an adunat 
mulţime de şoareci şl»'! din toată lumea isb.).

GUZGAN sn. ® Şoarece mare, şobolan, chi- 
ţoran, cloţan : Seful el, un »- mare. In dosare locueşte 
lALX.) ţ[ @ (fi ^r" Teacă de revolver [comp. g uz]. 

GUZGANÂRIE sf. col. Mulţime de guzgani, 
t GVARDIE sf. ii = oarda (g 2496) : ~ naţională; 

originea gvardlel naţionale nu se pierde la noaptea tlmpurlloi 
(CAR.) [rus.].

Fig. 2496.
Gvardie naţională.

L. Locotenent.—S. Soldat.
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H sm. A opta literă a alfabetului, a şasea tlin 
seria consonantelor; purta în alfabetul cirilic nu
mirea de ,,heru” (X).

HA il interj. © Exprimă o surprindere, o satis
facţie ir ® Cu sens Întrebător: ha p ca zici de asta p 

HAI3 interj, (mai adesea repetată de cîteva ori). 
Imită rlsul: a'a sborşlt tapa], hal hal ha! aozl pozn&! 
hal'hal hal oiu rida mult de acta calecs.).

hA I sau HÎ! interj, (mai adesea repetată) © 
Exprimă o afirmare (în gura unui prost) H ® Imită 
rlsul (unui prost sau unui idiot).
O HABA sf. Trans. Şezătoare, clacă (buo.) (stam.) : s’o 
Bdviat tetele 9I feciorii la(vic.). 
t HABAGIU sm. ([> Un fel de haină de a b a :ai vrea 

poate să umblu 1d babacii (sloi) ca dumneata P (NEGR.).
- O HAbÂDIG (pl.-lcuri) sn. Trans. (şez.) # = HA- 

BADţB. -
O.HAbăDIGARIU s/i. Trans. Loc unde sînl gră
mădite vreascuri multc'pestc olaltă, vreascuri fără 
nici un folos işez.) [h ă b ă d i c].
OHABADIE s/. Olten. # Grămadă de curpeni. 
de vreascuri: Otnd se coace coama ’n vii şi struguri In hă- 
bădii (MARO [srb. habatija< habad ,,boz”]. 

HABAR sbst. Q.Şlire, veste; cunoştinţă: decite
ori n>a fumat tutun de un franc ocaua... fără să albă (gn.); 
Jianul... ^ n’avea că era strănepot al Iul Cesianus (i.-gh.) ^ 
® Grijă, păs; a nu avea a nu-i păsa de loc; Trăsnea 
dormea pe bat... şl n’avea de frig (Crg.); ■«'.n’am că 
m'ar Întrece altul (sa.i [tc.].

HAbAUG, -ucA adj. şi sm. f. ® Tîmpit, idiot:
bărbatul era un ca vai de el...; orl-unde mergea... făcea 
prostii (RcT.); nevastă-sa, o hăbăucă cu care puteai Întărea 
copiii (CAT.) î © Zăpăcit, buimăcit, năuc: 11 trase o 
palmă de-l ^păcl, II mtnoă bucatele şl-1 lăsă ksp.i ^ 
© A o lua hăbăuca, a umbla razna: In sărbători o luam 
hăbăuc prin cele bate (CRg.) [ung. dial. h a b 6 U a].

HAbAUGI (-cesc) vb. tr. şi refl. A (se) timpi, a 
(se) năuci, a (se) face h ă b ă u c: începu muierea să 
strige că 1 s’a hăbăucit bărbatul (rv.-crg.).

habejr = habar.
OHABNIG = bHABNIC. •
OHÂBpGA s/. 7>j/7S. Silă, violenţă: i-au luat casa 
ou Ai'(VIC.); a Intrat ou'*' !n ourte (pşe); Că pămlntul 
caie-l (li, Cu i*' ori cudrepfcnl,Eal tăa, declnd e satul (Ret.).

■D A ~ j-• _; r-»;——* f4- îdehabotnic adj. şi sm.. Bigot, fanatic (t
E^ei): s’au luat <^11 la b&taie şl s’au p&ruit de le-i
Inlsli iGRiG.) [rus. h a b a t n i k dj.

HABOTNICIE s/. Bigotism, fanatism, carac
terul celui habotnic.- 
O hAbtjC1 sm. Mo/d. © Bucată ruptă din ceva; a 
rupe, a îace *(1), a rupe in bucăţi: clabotale Tăra-men 
se rop In toate părţile (CRG ); Oă 1-er tl tăiat Dacă n’ar 
II ioet vrăjit (STĂM.) H ® (j) Om scurt şi spătos
(STĂM.).
o HĂBUC2 sbst. Olten. © © Năbuşală, zăduf, 
căldură mare (r.-cod.) •J ® Grămadă de mărăcini 
îndesaţi (r.-cod.).
O HAbUCEAEA sf. Olten. © = HABţrc- © ^ ® Do- 
borlrea- lăstarilor fără struguri (vîrc.).
OHABUCI (-acesc) vb. tr. Mold. A rupe, a sflşia, 
a fărima in bucăţi: cine tl-o hăbucit aşa sumăieşn r 
(RV.-CRG.); troncl in oale... piuă le hăbu(!8şte pe toate sev.i
[h ă b u c1].
O HABUZ = HAVUZ; in cealaltă parte a acestei încă
peri... se alia nn de piatră (grig,).

HAC1 (pî.-cori) sn. © Mold. Bucov. t Plată, sim
brie : stăplDol no i-a plătit, l-a Inat hacn’n jamătate (VOR.)
® © Răfuială: a-l veni onlva dea-1 dovedi, a O 
scoate la capăt cu cineva, a-l da gata: trebne să ne 
facem Inntre şl pante şl eă-1 venim de Işpravhlonlnl 
(Ai.ECS.); toate ca toate," dar nrttul 11 venea de (CRG.); boala 
astă ml-a venit de (pamf.).; Q : nelegluitnlul li vine de 
necredinciosul (Pann) [tc.].

HAC2 (pi.-cori) sn. Mold. Cuiu de fier ce se bate 
la talpa ghetelor sau la potcoavele cailor, ca să 
nu alunece peghiaţă: In locni călcllnlnl, era potcoavă 
de fler... cn —rari dlntr’losa, care veneau tn -capetele pot
coavei (ŞEz.) [rut. h a k < germ. H a k e n].

HÂCAI (-ăeşto)pi). intr. i Amăcăi {vorb,'deraţe). 
O HACHIŢE sf. pl. Mold. ®,Toane; i-an venit—le; 
cu vremea, -«-Io l-or trece (flor.) ^ © Chichiţe, nod în 
papură: cată-»- (rv.-crg.).

HÂCIŞ... t»-HA5ÎS-..
HĂciu, Hlonr sbst. cit-«- de loc, nimic: li on- 

noşteai mal de mult P — Ba, cit-hăcln (ALECs.) [comp.
tc. h 1 C].

HĂCIUG-Ă (pl.-gi)s/. Trans. Bucov. Olten. ♦ © De
siş de brad, brâdet tlnăr şi des, greu de străbătut II 
® Trunchiu de copac ( tn spec. de fag) ciuntat la o 
înălţime de doi metri, de unde apoi răsar lăstare: 
tot Insnl are — Ungă casăjfvic.) [comp. rut. h a d z u- 
gfl]-,

HACUI (-nesc, -uiu) vb. tr. Mold. Bucov. A tăia 
în bucăţi 'mici, a toca: şezi binişor, că scot satlm şl
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HAI

Fig. 2497.
H. Hadâ- 

rag.

l-l AQ- te... hăoneeo ialecs.i tn borş se hăoueverdeţurişi ceapâ(SEZ.)
[gorm. h a c k e n].
OHADA sf. Maram. (brl.j Neam, familie; tagmă 
[ung.'li a d],

hAdARAG sm. şi (pî.-ite) sn.,
HADAnăn (pî-raie) sn. (D / Lemnul cel jf- 
mai scurt al Imblăciului cu care se lo
vesc grinele, clndse îmblătesc (|Bl 2497)
H ® J[ Titirez (la moară): moara hlrtla 
şl hadaragnl toată şina pocănea Io teică (sad.) ^
® Olten. Un fel de jujeu ce se pune la 
gîtul porcului, ca să nu intre In grădini 
*1 ® Mold. pl. Lemnele de la cele 
două capete ale năvodului, de care 
trag pescarii [comp. ung. h a d a r 6]. 
tHABţM, HADtN, Mold. HADiMB sm. ©

Eunuc, SCopit; au trimis la dlnşul pro un 'x (Cand ; un 
eunuc, sau oum zio el un hadln, mă duse In apartamen- 
tuiboinavei (bou t ® W Bou neîntors bine, cal 
nejugănit bine, rincaciu irv.-cro.) [tc. h a d y m]. 
OHAGAŞ (pl.-aşo) sn. Trans. A Surpătură pe 
spinarea'muntelui făcută de puvoaie (vio.) [ung. 
vâgăs]. :

HAGIAI4C (pl.-Icuri) sn. Călătorie la locurile 
sfinte, pelerinaj: le-a venit părinţilor dorinţa să meargă 
la-»- (CAR.i; ®: acesta (=mormIntul lui Ştefan cel 
Mare) ar trebui să lle -—ui Romănllor (JSR.) [tc. ha- 
& i 1 y kl.

. HAGIICA $/. .© Soţia unui hagiu H ® Fe
meie car'e a făcut pelerinajul la locurile sfinte 
[comp. şi big. h a d 2 i j k a].

HAGIMA, hajmA, haşmA s/. 4 Nu
mele'unei specii de ceapă, Înrudită cu 
arpagicul, întrebuinţată la bucate şi In 
salată (Allium ascalonicum) (5H 2498)
[ung. li a g y m a].
'HAGIOGRAF 1. sin. Autor care 

sere despre vieţile sfinţilor.
2. adj. Oărti —e sau numai haglogiafe, 

cările Bibliei, in afară de Pen- 
tatuc şi de cărţile prorocilor [fr.].
'HAGIOGR-^IG adj. ^ Privi

tor la hagiogr'afie [fr.].
•HAGIOGRAFIE s/. .rf' aâ c.. ■

Şti ţ'i lucrurilor sfinte sau a ^49°-
scrrilor despre sfinţi [fr.]. nagima.

HAGIU sm. Cel ce a făcut o călătorie la locurile 
sfinte, spre a se închina (la Ierusalim — creşti
nii, la Meca — mahometanii): In dreapta altarului sta 
In picioare un lăclnd crud peste cruci cd.-zamf.) ; F ®: a se 
laco a sărăci [tc. h a g i ].

HAHA(HA) I IV HA I2
HAHAM sm. njl © t Rabin 1[ ® Cel ce taie 

vitele şi 'pasările (după ritul evreesc): se sculă coana 
Marghiolita, plină de puf ca un to.-ZAMF.) ţ ® iTOn. 
Dracul; to-a luat-»ul (jip.i [tc.], 
ţHAHAM-BAŞA sm. Marele rabin: dacă nu 

l-aş cunoaşte creştin, l-aş crede botezat cu — (alecs.) [tc.]. 
OHAHĂU sbst. Mold. Ciomag: cind du pune mina
pe ■»■ (RV.-CRG.).

HAU1 interj. = 41 ll
HÂIP interj. © = 4IDEI a doua noapte, hal] iar 

după bani 1a curţile Împăratului (ret.) ; plnă una alta, hal I 
de te ospătează puţin (isp.) ţf® Dese ori repetată, cirată 
o acţiune continuă, în şpec. mersul neîntrerupt 
pe un drum lung: o la la papuc şl hali hal I hai I hal 1 
ajunge in sat la frate-său (Crg.i.

HAii1 interj. © Strigăt cu care se îmboldesc, 
se mină boii şi vacile: hăll Bcutean, hăll Plevan ţ[ 
© Strigătul băieţilor cari umblă la arat cu plugu- 
şorul; se and pocnetele blcelor... şl strigăte de ,,minaţi, 
măll şl hăll hăl! (mar.i ; hăll hăll la mulţi ani cu fericire, 
să tiăltl toti In unire, hăl I hăll ... (ALecs.) t ® După 
un vocativ, cu înţelesul de brel mă! făl taci, mamă
-»-1 nu mă mal boci atlta (vlah.) ; copilă hăl I Florin nu-1 

de ţine (alecs.) ; fetelor, hăll s'a traont de şagă (oam.).
HAI2 (-ăesc) vb. intr. © A striga hăil la vite 

(spre a le îndemna să tragă, să stea liniştite, etc.):
văcarul sta rezemat In bltă... hălnd clnd şl clnd la vre-o 
vit (S.-ALD.) 1[ ® V A Striga, a chiui, spre a stîmi 
vin tul din culcuş: gonaşll trebuiau să Înceapă a d: 
la p ala pădurii isad.i.

, HAI3, HIJ (-ăeso, -Iese) 1. vb. tr: Mold. Bucov. 
Trons.'a surpa, a dohorî. 1

2. vb. rejl. © A se surpa f ® A se. lăsa într’o 
parte H ® A se vătăma (fr.-cdr.).

HAIDAi = AIDAI tu»- cu mine, şl eu Ui voiu alia 
stăpln (TICH.).

HAIDAMAC1 sî». ©Om fără căpătîiu, vagabond 
care trăeşte mai mult din jafuri: o samă de —i Turci 
veniseră să prade tara usp.i ţ © Vlăjgan, lungan: că
pitanul meu... odinioară sergent In pompieri, era un tip 
de-»- (CAR.) [tc.].
O HAIDAMAC2, AIDAM4C (pf.-ace) sn. Ban. Bită, 
ciomag: proptlnd-se ou aidamacul lui cel groaznic (Ţich.) 
[srb. a j d a m a k].

HAIDAŢ(I)I = AID ATU
HAIDAu sm. Argat însărcinat cu paza unui 

tamazlîc de vite, bouar, văcar: s’a călugărit mai cu 
toti haldăll Iul (Crg.) ; an Întrebat pe haldăl a cui Is vitele 
cele BEv.) [ung. h a j t 6].

HAIDE(A) I HAIDEMI ŞAIDETII = AIDEl...
O hAIDOŞ, hatooşA (pl.-şe) adj. şi sm. f. (Flă
cău)'volnic; (fată) voinică, chipeşa: in irunte-is, 
imul mal haldoş (R.-cod.); e o haldoşă, ca de treizeci de ani 
(PR.-civ.) [ comp. HAlDţrc, haidpoA ].

HAiDyc sm. © ii t Soldat 
de infanterie (în vechea ar
mată ungurească) 1[ ® t Mer
cenar ungur în armata română 
K © Maram. X Jandarm; temnicer 
(,BRL.) K © Hoţ de codru care aţi
nea drumul călătorilor bogaţi 
şi-i jefuia; uneori călca conacele 
moşierilor sau ale arendaşilor şi 
le prăda; cetele de haiduci erau 
formate adesea de ţărani cari, 
din pricina asupririlor de tot 
felul, luaseră calea codrului şi 
căutau să-şi răzbune, prin ja
furile lor, asupra celor ce-i îm
pilaseră; oîntecele şi baladele 
populare preamăresc adesea vi-, 
tejiile unor haiduci ca Jianu,
Bujor şi alţii([0i| 2499): Jianul... n lăsat un nume de 
dar nici n'a fost, nici glod n’a avut să se Iacă vre-odată bot 
de codru (I.-gh.) [big. srb.].
OHAIDUCA sf. Olten. (ciauş.i Femeie voinică 
[haidu'c].

HAIDUCIISC i. adj. De haiduc: cintoc -»; după 
o şuerătură de cele haiduceşti... care-mi tlul multă vreme In 
urechi (Alecs.) .

2. haiddoeasoA sf. Numele unui danţ popular
(P.PRV.).

HAIDUCEŞTE adv. Ca un h a i d u c, ca hai
ducii.

HAIDUCI (-cesc)' vb. intr. A duce viaţă de 
haiduc.'

HAIDUCIE sf. © Viaţă de haiduc: el nu 
merge in numai pentru dorinţa de a olştlga bani (ALECS.) ţ 
® ® Furt literar: n'apucl să te bucuri de vre-o nevino
vată»-... prin codrii literaturii (ooob.).

HAIHUI(U) 1. adv. Bazna, fără grije; ca un , 
năuc: plecă — la cafenea (oem.) ; umblase toată ziua —
(LUNG.).

2. adj. sm. Năuc, zănatec; pierde-vară: am nn 
nepot care... Iubeşte pe domnişoara Smărăndita ca un »'
(ALECS.).

3. sbst. Voie bună, chef: răzbătea munţii şl codrii... 
şi intr’an -»- o ducea iisp.i.

HAI LERUli Refren care se repetă, de multe 
ori modificat în diferite chipuri, în colindele eîn- 
tate la Crăciun [lat. biser. hallelniăh].

HAIMANA (pj.-naie) 1. sm. (declinat ca sub
stantivele feminine). Om fără căpătîiu, care bate 
drumurile fără nici un rost, vagabond: Bagabonti, 
oral, haimanale, ş’alt orl-cum vreţi să-l ntimltl ipann).

2. adv. De fără căpătîiu, fără stăpîn: toate ca 
toate, dar carul său era de -» (Crg.i ; bre 1 oaire vrea să zică tu 
eşti stăpln aici, şl eu Ia de »I (alecs.) ; a umbla -», a umbla 
vagabond, a bate drumurile fără nici un rost:vromfl 
de olteva luni de zile a umblat-»- (s.-ald.i [tc.].

HAIN 1. adj. © t Rebel, trădător H © De 
rea credinţă, perfid; duşmănos; rău la inimă.

Fig. 2499. 
Haiduc (de acum 

sută de ani).

Tunsu, Corbea,
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clinos, îndrăcit: Imp&ratul Rog, avlnd inimă <^4, nn se 
mal satură de a vflraa slnge (Cro,>; Al mei an fost, se vede, 
atita de »i, ca fondul lor de oră şl l-an sleit Intret! ivlah.i .

2. aclv. Crunt, straşnic, cu duşmănie; o bâtea
» , ptnă săreau d’o scăpau din mllnlle Inl 'BR.-vn.) [tc.].

tt^INĂ (pZ.-ne) sf. (î) îmbrăcămintea trupu
lui ce se poartă pe. deasupra albiturilor; mai ade
sea la pl.: haine de Incrn, de sărbătoare; haine de vară, 
de Iarnă; 0: clnd natura ’ntreagă se acopere cu o fan
tastică (ALECs.); : haina face pe om; ^ hainele nn fac pe
om mal de treabă (pann) ; — acul este mic dar scnmpe haine 
coase (ZNN.) [sEb. h a 1 j i n a].

HĂINAJl sm. V Cel ce vinde haine gata.
HĂINĂRIE sf. V Prăvălie în care se vind 

haine gata.
O HAlNIiTIJRI sf. pl. ® cui. haina. Haine multe, 
mulţime de ţoale iciauş.) (lung.).

HAINI (-nesc) 1)6. refl. O t A deveni hain, 
rebel, a se revolta: aceştleşl Gothl, mai pre urmă hai- 
nlndu-se, an prădat pi In Dachla icant.) H ® (P) A Se le
păda de..., a părăsi.

HA INIE sf. ® t Trădare: la greşalele ce Învaţă 
pravila săplarză Inlnrcl, cum e hain la şl hlclenguKul (prv.-mb.),| 
® Perfidie, rea credinţă; duşmănie; pacea încheiată 
Intre el, dnpă atita ~ şl vărsare, de slnge ivlah.) [haini.

HAINIŞOAHA (pi.-re), hAINITA (pî.-te) Sf. (P 
dim. HAINA: tşl Ină hălnltele şl zeletl pe nesimţite din curte
(MERA)
t HAINLÎC (pi.-ourl) sn. Trădare, răzvrătire: nu 

veti scăpa nici In gaură de şarpe de /«ui Iul Mlhalu nsp.i [tc.].
HAmyŢA (pZ.-ţe) sf. ® (iim. HAINA: ll s’a re- 

mandat... să păzească hăinuţele cvlah.).
HĂIS (A) I sau HĂIS 1 interj. ® Strigăt cu care 

se ’ndeamnă boii Înjugaţi s’o cirmească la stingă; 
pr. ext. boul din roata din —, boul, roata din 
dreapta: scosel rosteai boului din hăis şl mă năpustii asapra 
Romănulnl; la scoboriş, ei împiedecă roata din hăis 
cu lanţul IJIP.1 ; boul de pe partea stingă a tinjelel se, numeşte 
boul de ,,cea”. Iar cel de pe partea dreaptă, bonl de ,,hăls” 
(IK..ŞRS.) U ® Uneori şi despre oameni: a face a apuca 
la stingă: am făcut hălsa pe după gardul jltăriel (Alecs.) ; 0 
F: unul zice hăis I altul cea I unul zice sau vrea intr'un 
fel altul într’alt fel (cînd doi inşi nu se pot Înţe
lege) [comp. srb. ais].
O HAIŞTE sf. ® Casă rămasă neisprăvită cr.-cod.) ; 
o ~ ds,casă, o moară de casă iciauş.) ^ ® Amestecă
tură, claie peste grămadă, vraişte: in curtea lui...
toate sint .»■, stricate (RV.-CRG.).
O HAIT1 (pi.-turi) sn. Motd. laz făcut anume in 
care se strîng apele piraielor oprite printr’un ză
gaz; ridicindu-se zăgazul, se obţine o creştere a 
apelor suficientă pentru Înaintarea plutelor: dud
se deschid sus -şurile, marile depozite ale rlulul, ...un val 
puternic se aruncă, mlşclnd toate Iu pornirea Iul nestăplnltă 
IIRO.); apele plrăului, grămădite In —. aşteptau ceasul să 
umfle undele Împuţinate de secetă ale Bistriţei (sad.) [rut. 
hatj „iaz, zăgaz”].

haiti2 sau HAITII inlerj. ® Exprimă o surpriză 
neplăcută: l ml-l şterse potlogarul drept suvenir (Alecs.) ;

1 m’am dns pe copcă I * 1 am păţit-o: *1 ® Exprimă 
un fel de îndemn sau poruncă de a pqrni repede de 
undeva sau părerea de rău pentru dispariţia unui 
lucru: haitiI lipseşti dinaintea mea 1 (Crg.); haiti s’a dus 
şi comerţul t&rlll (ALecs.) [onom.].

HAIT1 1. adj. p. HAţ1.
2. sbsi. ® Faptul de a hăi: depărtarea le slăbea 

glasurile, dar puteai înţelege bine ~ul lor (ş.-ald.) 1 ® Stri
gătul celor ce umblă la urat cu pluguşorul.

HAIT! adj. p. HAJ2: crăcăna unei furci butucoase şl 
hălte Intr’o rină (vlah.) .

haita (pi.-te) sf. ® V Ceată de vînători În
soţiţi de clini ce pornesc la Vlnat: să vineze cu sprin
tena... Inl » de arcaşi, de slujitori, de dulăi şl ogari (odob.) <l 
® V Potaie de ciini de vînat; cird de lupi: halta im
de dulăi, urltnd in urmă-1 cu turbare (odob.i ; o turmă sau * 
de lupi se auzea urllnd In vecinătate (Bol.) ; pr. ext. ceată 
de oameni flămlnzi; ştefan Işl întărea străine Nlstrmm, 
pe unde Iar Işl căntau vad haltele flămlnde ale Tătarilor 
(VLAH.) 11 ® Căţea; cline rău; era să mă mănlnce hal
tele draonlnl (Alecs.) ; Am o ~ neagră, Toţi munţii aleargă 
(GOR.), ghicitoare despre ,,ceaun” 11 @ © (E1 Mu
iere desfrînată, neruşinată in purtările ei: am

să te spinzur... să scap lumea de-o. rea şl de-o ca tine 
(SEz.) [ung. hajtaj.

HAITAR sm. V = HAitaS ®: puşcaşi, ~l, bă-
tălaşl (ODOB.) [haită]. -

HAITAŞ sm. V ® Cel ce .stîrneşte şi goneşte 
Vtnatul, gonaş: auzeam glosm hăltaşilor, bubuitul pu
ştilor şl apoi strigăte de chemare ibR.-vn.) H ® Vtnătoare 
CU oameni mulţi: vom face şl-om hăitui, şi coarnele 
i-om găsi (VOR.) [ung. h a j tas].
•OHAITAU sm. Băn. Trans. V = hAitaş ® [ung. 
h a j t 6].
OHAITEIE, hAitŞjIE sf. pl. / ® Diieritele părţi 
din care se compune plugul sau carul II ® Diferi
tele unelte de plugărie: hăltelele, boii gliigarl şl argaţii 
să fie gata a se apuca de muncă Îndată ce timpul se va lim
pezi (ION).

HAITII HAITI2
HÂITIC (pi.-Icuri) sn. V Clrd, ceată, h a i t ă de 

lupi: clnd l-am dat la lup, alergam oa el In urma »ulnl, 
ca să-l deprind (D.-zamf.) ; svtrle cu picioarele, parcă s'ar 
II bătut o’un de lupi.

HAITIŞ adj. ® t^Se zice despre bou, cînd merge 
crăcă’nat, aruncind un picior sau amindouă în 
laturi K ® Despre oameni, ale căror picioare sint 
astfel conformate, îneît genunchii se ating, iar 
fluierele şi glesnele sint depărtate; mergea mai re- 
pede ou picioarele lai ^e, dectt ar fl mers altoi on picioa
rele drepte (Gn.i.
oH.MTOŞ adj. Vlăjgan,,lungan; voinic şi bine
făcut (CIAUŞ.) (R.-COD.).

HAITUI (-nesc) 1)6. tr. şi inlr. V ® A umbla 
după vînat K ® A scorni fiarele sălbatice din as
cunzătoarele lor şi a le goni Înaintea vînătorUor: 
şl hăltulnd aşa cit au hăituit, au sărit im Iepure sălbatic de 
subt un huciu isb.) 1| ® Pr. ext. A lua la goaină, a 
fugări, a urmări pe cineva: ce batjocură-i asta, să hăi- 
tuească norodnl ou slnjltorl p (Alecs.) Ii ® A cutreiera un 
loc, a umbla încoace şi încolo gonind sau căutînd 
pe cineva: am zărit jandarmii pe plata hăltulnd potlcele 
IALECS.) [ung. h a j t a n i].

HAITUIALA sf. V Faptul de a hăitui; 
goană vinătorească: ts cuprins din toate părţile ca un 
lup la (ALECS.).
OHAITUŞCAs/. Motd. dim. UAITA ®: şl asta 
are să fie o <vi isad ).
OHAIZAŞ (pi.-aşe) sn. ® Trans. * Loc inclinat 
pe care s'e dau la vale lemnele din pădure (rsc.) 
t ® Mold. Acoperemîntul casei (şez.) [ung. haj- 
z ă s].
O hajmA «*- HAQIMA.

HÂJMANHAU sm. Trans. ® Găligan, vlăjgan, 
măgădău: amu cu .^1 ăsta. Val şl amur de zilele mele
(RET.) K ® Haimana ipşc.) [comp. hoimalAu].

HAT, sbst. Stare (în genere proastă, ticăloasă, 
de piîns): nu te vezi In ce eşti şl In ce m’al adus şl 
pe mine ? (vlah.) ; (a li, a ajunge) fntr’un * fără de *, în-
tr’o stare cit se poate de proastă [tc.].
OHĂL(A) = Al(a).

HAlA1 (pi,-le) sf. ® © Vînt puternic, furtună, 
vijelie groaznică care descopere casele şi desrădă- 
cinează copacii 1 ® & (P) Duh necurat care intră 
în om şi-l chinueşte 1] ® Monstru, dihanie: vă
zură venind cătră dlnşll o In chipul focului (TICH.) H ®
Băn. Trans. © Om 
lacom, care mănîn- 
că de te sperie; vi- 3 
tă mîncăcioasă (Psc)
[srb. big.].
•HALA2 (pl.-ie) sf.

Piaţă acoperită (clă
dire unde se vînd Fig. 2500. Hala.
de diferiţi negus
tori tot felul de lucruri ([â] 2500): do peşti; hala 
vechiturilor ffr.].

HALA-BALA -= APA-bala. 
hAlAciUGA (pî.-gi) 1. s/. ® ♦ Tufă, desiş de 

mărăcini, de lăstari: puse in glnd să rămină p'acoio, 
prin bălăclnga de pa Ungă mal iisp.i ; —' de brebenel (Dlvr.) f 
® Pr. anal. iran. Păr sbirlit: in copul ei (o) o 
de păr olt turnul (jip.) .

2. adv. Sbirlit: cu pârul ~ (o.-zamf.). 
hAlAdui (-nesc) vb. intr. ® A scăpa cu viaţă.

HAI-
HÂL
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HÂL
HAL

.a se ni Intui li ® A sta, a trăi undeva liniştit, ferit 
de primejdii: Uriaşii cari hălădulau In Malva au pornit... 
pe alte tărlmurl (vlah.) ; de n’ar tl lupi coltoşl In lume, 
bine ai mai ^ turmele (alecs.) ^ (D A izbuti: ou mare oe 
b&lădueec de deschid uşa (CRoj [ung. h 0.1 â d n i].

X hAlAdUINŢA (pl.-te) S/- Scăpare, mlntuinţă, 
locuinţă.; traiu: N’am adăpost do ■«' $i tn zădar pllng 
(STĂM.) [hălădui].

HAIjAGEA, alaqea s/. ® Tărăboiu, gălăgie:
dar tu, otnd ne l întinde hnlogeana nuntii P (dlvr.) ţi ® Pă
ţanie neplăcută, belea; a-şl căpăta alagenua, a păţi o 
alagea, a 0 păţi rău, a-şi găsi beleaua: nimeni nu s’a 
putut atinge de Împărăţia mea, t fără să-şi capete alageana 
usp.i. [comp', hălăgie].
OHAlAGIE s/. Mold. Bucov. Gălăgie, tărăboiu; 
gîlccavă, ceartă, sfadă: săturlndu-se cltoodată do-atlta
^ (CRG.).
OHAlAI (-ăesc, -ain) vb. tr. O/ten. ® A face 
gură, a trăncăni: oe tot hălăl aici de pomanăp ipşc.) ţ[ 
® A certa, a lua la ceartă [comp. HĂLAiiAţl. 
OHAlAIAXA (pî.-leli) sf. Faptul de a hălăl; 
gălăgie, larmă mare: hula cuprinsul piuă departe de 
hălălala lor (LUNO.i.

HALAL 1. adj. ® Binecuvîntat, cu noroc, ou 
folos: copilul numai ce măninoă e ce Îmbracă e baram 
tPANN) ţi ® — de, ferice de: ~ de ţările ce au drumuri do 
fieri (ALECS.): de tine; F: să-ţl (să-mi, să-i, etc.)
fie! Să-mi (să-ţi, eto.) fie de binel bravo miel (ţie, 
etc.): do I-ar Împinge păcatul să-mi deschidă uşa, »să-mi
llel (CRG).

2. Sbst. Noroc: — pe la noii apolo-s dulci, limpezi ca 
o-istalul şl reci ca ghlata (Crg.) [tC.]

HAlAlAi (-ăesc) vb. intr. A face gălăgie, larmă 
mare: din guri totl hălălăia (pann) [hălălaiej.
• hAlAlaie, TTAT.AT.atf. sf. Gălăgie, larmă mare,
tărăboiu: cl'nd aleargă căruţa pin cor face mare hălălale 
(GR..R.); făolnd o halalale, de nu-ti venea să stal ca să-i as
culţi MSP.) .
O HALALALT, HăLĂLALT = ăLALALT.

hAlandala = alandala.
OHAlAOIU adj. Bucov. Trans. (mar.i (ik.-brs.) 
Greoiu, trîndav.
OHALASTÎNGA sf. Mold. Sg Stambă ordinară:
ftfn .a cumpăr 6 .rochie de ^ Florioăi (ALECS.) [ruS. h 0 1- 
s t i n k a].
O HAlAŞTEU = HF.T.EŞTgn.

HALAT1 (’pl.-aturi) sn. (P Haină băr
bătească, largă şi lungă, ce se poartă In 
casă, mai ales dimineaţa (:(îi] 2501): Leo- 
nida e tu In papuci şl cu scufia de noapte 
(CAR.); Işi Îmbrăcă un vlşlnlu ou găitane 
(GRL.) [tC.].

HALAT1 sbst. ® ^ Funie groasă, cu 
care se leagă, corăbiile ţi © ă. Ganţui ou 
care se strlnge moara [tc.].

HALAT3 sn. mai adesea halattoi 
Mq/d. Bucov. Ban. TV3" Unelte, scule:
»urile de tesut (Vor.) ; toiul, llănl şl toate «•urile de care 

avea trebuinţă .sev.) [tC. alat].
HALĂU1, hAlAu1 sbst, Plasă de prins peşte, 

crîsriic (:_"l| 2502): ia şl tu balăul ăla şi vezi de-1 putea să 
prinzi vr’o fltă de peşte (isp.) [ung. h â 1 6].

HALAU1 sbst. ® Bucov. Trans. Troacă: troaca 
sau —1 din care beau vitele apă (mar.) ţi ® Maram.

Fig. 2501. 
Halat.

Fig. 2502. FLaliu. Fig. 2503. Halbă.
(PAP.) fSi Jghiab făcut dintr'un trunchiu de copac 
şi în care se pune sare pentru oi [valAd]. 
OHAlAu2 sbst. Olten. (ciauş.) Ceartă, ocară: n lua 
la ~ [hă 1 ă i]. . x

'HALbA (pl.-be) sf. 0 Pahar de bere de o jumă
tate de litru (1®] 2503): l-a zis o vorbă foarte proastă

şl i-a tnmat o •« In cap (car.) [germ. Halbe). 
O H ALB ABA, hALBAra (pi.-râie) sf. Mold. (pamp.) 
(ŞEZ.) 0 = FÂLBALA.

HALCA, ALOA (pî.-caie) s/. ® Verigă, cerc de 
metal t ® Scoabă, legătură de fier la ziduri ţ[ ® 
t Cercul de fier prin care un călăreţ asvîrlea. In 
fuga calului, geridul asupra adversarului care tre
buia să-l prindă, iarăşi în fuga calului [tc.].,

HALCA1 (pi., bălei) sf. ® X Bucată mare (de 
carne, de brinză, etc.); codru de pline, de mămăligă:
a scos... o bucată de pline şl... o « de pastramă (Car.) ; 
scoase o « de mămăligă cam uscată (flor.) ; mal Înghiţi 
o « de carne (dlvr.) ţ[ ® Trans. Jumătatea unul bos
tan sau castravete (pşc.) ţf ® Trans. Parcelă mică 
şi îngustă de pămînt (pşc.) [ung. halk].
O HALCA2 sf. Bucov. Trans. Gălăgie mare, tără
boiu: S’aude, s'aude Grea «• la munte (vor.).
O HALGAtA (pi.-te) sf. X Bucată mai mare de 
carne: încep să oare balcate Întregi (r.-cod.) [halcă -I- 
(b u (o) a t ă].

ELAlci (-ceso) vb. tr. A ciopli, a tăia aşchii 
groase [halcă].

HAlgitqr sbst. Hr” Un fel de rindea [bălei], 
*HALGOGRAF... = CALCOORAF...
HALDAH, HALDAN = ALDAN.
HALDEU sm. (î) 9 Locuitor din Chaldea ţ[ 

® ® F Poreclă dată de călugări preoţilor de 
mir: popilor de mir, pe care-1 numla Haldei; le cinta anti- 
loanele (Crg.) [vsl. haludăjnă]. 
ţHALEA adj. invar, şi adv. ® Actual, de acum ţl® 

în funcţiune, în activitate (uorb.de boieri, în opozi
ţie ou ,,paia” şi cu ,,mazir<): boierii cei«stau împrejurul 
Domnului cu bastoane lungi In inlnă (i.-oH.) [tc. hal] ă].

HAlEAlA sf. © ® Faptul de a h ă i i ţf 
® ® Mlncare.

HALEA-MAT lE A sf. Numele unui joc de copii 
cu mingea. In care se recită aceste cuvinte.

HALEŞTEU = HELEŞTţiU.
HALI, halt (-leso) ub. tr. © A apuca repede; a 

înghiţi repede şi cu lăcomiei vede... un bot de mămă
ligă... odat'o şl haleşte şl nu zice nimica (Crg.) ţ] © A 
bate mingea [rut. li a I y t y].

HALIGI = ALICI.
HALIGIU (pî.-ice, -iciurl) Sl%, "— ALţO. Iml iâu şu 

două hallce (grl.) ; ou linllcluri ml-o lovea (vor.) .
HALIMA (pl.-maie) sf. j.’t ® Golecţiunea de pli

veşti ar^e cunoscută sub numele de „o mie şi una 
de nopţi": o poveste lungă şi ’ncurcată, ca din « (emin.) ţf 
® Povestire sau întîmplare minunată; minunăţie; 
ciudăţenie: ce de minunăţii! brel brel... parcă-1 «I 
(ALECS.); e o •« întreagă (d.-zamf.) ; nu ti Ie mal spulu p’aie- 
lalte, că slut halimale, domnule
(CAR.) [iigr. < tc.]. ■ ■■■■■■ ■ -■ ■“

‘HALO (pî.-ouri) sn. ©
Fenomen atmosferic prin 
care se ivesc mai multe cer
curi colorate şi luminoase 
în jurul soarelui sau al 

'lunii (31) 2504) [fr.].
OHALOS adj.flă/7.Mîn- 
căcios [hală1].
O hAlFAI (-ăesc, -ălu) Vb. 
tr. A mînca sau bea re-

. . .■

Fig. 250;. Halo.
pede, cu lăcomie (r.-cod.) [srb. h 1 a p i t i].

•HALTA (pi.-tel sf. dStti ® staţie mică de drum 
de fier ţ[ ® Loc unde se opresc trenurile [germ. 
Halte (stelle)]. —

HALTAGARI (-ăreso) vb. tr. A 
clăti lichidul dintr'un vas.

•haltera (pi.-re) Sf. \ Greu
tate alcătuită din două ghiulele de 
fier legate între ele printr’o vargă, 
cu care se fac exerciţii de gim
nastică (IiD 2505) [fr.].
OHATiTJB (pl.-be) sn. Trans., HA- 
lpbA (pi.-be) sf. Maram. (brl.) (pap.)
(v)c.) 0 Hahiă, îmbrăcăminte,
Straiu: oă doară-ml ounoso eu «ele, 
ce păcateI (Ret.).

‘HALUCINA... = ALTTCINA...
O HALUIT adj. Pocit de hale,
[hală].

Fig. 25°5
Haltere.
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o HALUŞGAs/. Bucov. Maram.x = gAlVSCA [rut.].
HALVA s/.XUn Iei de mincare orientală dulce, 

preparată'din făină arsă, amestecată cu tahîn şi 
cu miere sau zahăr; serveşte şi ca 
mîncaie de post: o mtnbal: o oca de măs
line şl-o patină de ^ (ALECs.i ; lorăm nevol(l 

'a ne hrăni Iarăşi cn şi cu pline ibol.).
HALVAGERIEsf. V Loc undese 

fabrică, sau se vhide' halva 
[halvagiuj.

HALVAGIU sm. ® V 
Fabricant sau vhizător de 
halva ([®] 2506): dumnealui 
au lost ^ vestit peste Dunăre
lALEcs.) [tc. halvagy].

HALVIŢA... = alvjtA.
li căra la pumni/ căutlnd să*l 
la dlo mfnă o bucată de ^ (I.-gh.).

, HAM1) mai adesea pl.
HAipnu sn. Toate curelele 
trebuincioase pentru înhămarea unuia sau mai

Fig. 2506. Halvagiu.

F ig. 2507. Hamuri,
A, I. Ceafa, comar. — 2. Găpeţaia. — 3. Fruntar.—4. Oche
lari.— 5. Botniţă.— 6. Dîrlogi, hîţuri.— 7. Căpăstru.—8. Bo-

tar, botelniţăa — 9, Pana căpăstrului.
B. I. Belciug, rac.— 2. Zale. — 3. Gură de ham, pieptar.— 
4.. Ştreang, şleau.— 5. Strimtaş, sbalţ. — 6. Gîtar, spătar 
dinainte, grebănar. — 7—8. Strup,- crucea hamutului. — 9. 
Şoldar, spătar dinapoi, copsar, ţoft. — 10. Curar, bucar, 
vinar.—ii. Pofil.—12. Valul ştreangului, orcicar, juvăţ, laj.
multor cai{î®) 2507): cind m’am deşteptat, caii erau prinşi 
la (I3P.I; două mlrţoage de cai cu -nurlie legate cu sZoară 
(r.-GH.); calul... slab, neţesălat, roade -^In toate părţile (br.-vn );
cal de cal de trăsură sau de căruţă, spre deo
sebire de ,,cal de şea” sau ,,cal de călărie”; gură de 

m- gura ® [ung.].
HAMintei'j. Imită lătratul cîincliu. 

*HAMAG (p2.-acuri) sn. Pat de 
pînză sau de sfoară împletită
care se atîr-f__________ ;-----^
nă orizontal 
de cîte gn 
capăt, şl în 
care'se odih
neşte sau - se 
leagănă cine-
[fr 2!508' Fig- 25o3‘ Hanmc-

HĂMAI (-mâe, -măeşte) vb. intr. A lătra, a Jaco
h a m.! . un ctlne poclUit mal bămăe 
şi te vesteşte că e la locaş de om (dlvr.) ; 
prinse şl el să hămăească şl să urle, de 
răsuna vecinătatea (GN.) ; ce căţeluşă!... 
dnd hăinăla, nici nu~l auzeai glasul
(ALEC8.).

hAmAit sbsl. Faptul de a
h a m ă. i; lătrat: In «.nl Intăritat al 
nnui cline, pătrnnseTălntr’oogradăcsAo.)-

HAMAliSm; Cel ce are meseria 
de a căra în spinare, cu coşul, cu 
sacul, etc. poveri, mai ales în por
turi, la gări sau prin tlrguri (îs)
2509): »,ii portului umblau In sus 
şl In ioa, oa Ininlclle (odob.i [tC.].

HAMALţC sbsl. Meseria de 
hamal [tc.]. . Fig. 2509. Hamal.

■ HAMAM sbsl. Baie turcească cu aburi [tc.].

Fig. 2510. Hamciu.

t HAMBAC sbsl. ® = ABAC t ® Socoteală, arta HAL- 
de a calcula: odată pe săptămlnă să-l InveH *UI (şţam.). ljaM 

HAMBAB (pi.-re) sn. ® / Magazie în care so riMI\ 
păstrează ’grînele: Intr’un ~ gol, şl şoarecele eă cază, 
capul o să-şi spargă (ZNN.); »e pentru griu... lăcnte de mina 
lui Chirica (crg.) H ® dT Magazie mai mică, în podul 
.unei mori, cu două despărţituri, una pentru po
rumb şi alta pentru grîu (sez.i 1[ ® tnt Ladă de 
lemn,' în bucătăria săteamihii, în . care păstrează 
mălaiul, fasolea, etc. [tc.].

HAMBABAŞ (pi.-se) sn. ® (lini. HAMBAB 1| ®
Postava, îri care curge 

făina la moară.
HAMBIU, HAMţrU. HE- x„

Mpiu sbsi.’Plantă acăţă- ' 
toare, cu flori galbene-ver- i 
zui, întrebuinţate la fa
bricarea berii (®1 2510)
(Humulus lupulus) [vsl. 
h m 6 1 ]].
OHAMELAUCA (pi.-ce) 
sf. Bucov. = 'cAHILAbCA: au 
Ieşit monahii, unul clte unei.
In hainelaucele lor Întunecata
IGRIG.I.

HĂMESI, HEMBSJ, HA- 
MIS| (-esesc, -isesc) li 1)6. intT.
A flămînzi peşte măsură, a leşina de foame: porunci 
să se dea Ţiganilor de mlncatc, ca să nu bămlseasoă (Z'ANN) .

2: vb. tr. A lăsă să flămînzească, a chinui cu 
foamea: după ce o bămlsi cu loamea şl pe eâ şi viţelul (Ret.)
[comp. albf hamăs ,,mîncău”].

HĂMESIT, bAmISIT, HEMESţT (/ -EŞJT, -işjT) adj . 
p.hAmesj. Lihnit, leşinat de foame: hămesiţi de loame, 
dracii abia euflan inegr.j ; hăramnl Iste e hămişit de loame 
(CRG.); suntem bămeşlte de îoQme (RCT ). .

HAMISI vm- HAMESJ.
C HAMIş'arf). Trans. Maram. Oaş. Prefăcut, vic
lean, şiret, perfid; islcţ: Ţiganca, ~ă şi celanoă, ca totl 
Ţiganii (Ret.) [ung. hamis].

HAMIŞIT wm- HAHESIT.
HAMSI n- AMSI.
HAMUI (-ueşte,-ne) vb. intr. A hămăi, a face 

h a m! a lătra: clnll începură a thăi şl (RET.); clinii... 
prinseseră a Pe ’ntundate (orig.).

HAMUBAR .mi. ® Cel ce face sau vinde hamuri. 
HAMURÂBIE s/. V Locul unde SC fac sau se 

vînd hamuri; coi. cantitate de hamuri: apoi hă- 
murării, olărli, sticlării, locante la lie-care pas (GN.) .
OHAMtJŞ sbst. Şăn. ţii Lina tăiată între picioa
rele mieilor sau mai ales a oilor, spre a se putea 
mulge mai uşor.
O HAMUŞI (-nşesc) vb. Ir. ® Băn. Gi A tunde oilor 
lina între picioare, spre a se putea mulge mai uşor 
t © A smulge părul (cîinilor) iei şj colo (r.-cod.).
O hAmUŞIT adj. ® p. hAmdşj K (Ţ) Cu părul smuls
pe unele locuri: a văzut lupul pre dine * pro lingă gru
mazi (TiCH.); despre boi: alt bou slab, stlrclt, prăpădit...
şi...' (R.-COD.).

HAMUT (pi.-tur!) sn. O parte a hamului: in- 
mulau In llr şl In pietre scumpe... ...urile de pe caii lor
(ODOB.) [big.].
CHAMZA (pi.-zale) sf. Mofd. ]£ Scocul morii.

HAN1 (pi.-nuri) sn. ifiî ® t Clădire mare cu multe

\

■ .........................................................................................................................

Fig. 2511. Hanul lui Mânuit (după LanccloC). 
încăperi, un fel de caravanseraiu sau bazar, 
curte spaţioasă Înconjurată de ziduri înalte

l
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HAN- care se depuneau mărfuri şi se adăposteau oamenii

HÂR

Fig. 2512. Hangar.

în vremuri de nelinişte 1| ® Astăzi: hotel de rînd, 
în care poposesc sau mînă oamenii peste noapte; 
ospătă ie, birt ordinar (J§] 2511):, o sumă de oară 
popoaeao Id ourtea »aJul (Car.) ; II rugară aă-1 Indrepteze 
la vr’uD unde să mile noaptea osp.) [tc.].

HAN2 sm. ® Principe persan H ® Domnul 
Tătarilor (în spec. al celor din Crimeia): lini ves
titului de peste Volga, stăplnul Crlmell (GN.) f ®' HAN-
TATăR, hanul Tătarilor; pr. exl. © dracul, naiba:
scosa-l Inoalte vin de cel din vremea lui Han-Tatar (ALECS ) ; 
slut trei zile de cind a telegrallat, piuă acuma venea şl de la 
Han-Tătar (d.-zamp.); ba ounoaşte-1 Han-Tătar să-1 cunoască! 
(RET.); dn-te Ia han-tătarul [tătăresc h a n], 

BIANDRALAU, hAndrAlAu sm. Flăcău ce se 
tot ţine după fete, curtezan [comp. hoandrA].
O HANDRALUI (-uoso) vb. intr. Mold. A flecări, 
a vorbi fără nici un rost fcomp. h o n d r ă i]. 

HANDRpG = ANDRQO.'
HANDUR sm. şi (pl.-ro) sn. = ALDAN: Isl lao 

pipe de tnlen, cu vergea de /ve (ret.)
hAnşsc adj. Ce ţine de un H a n.
HANG- (pf.-gurl) sn. J ® Ison; atlnoa^’Ul, a) a 

acompania Ia muzică; b) a însoţi, a întovărăşi; 
c) a ţinea partea cuiva, a-1 aproba, a-i face pe plac:
Lin vioarele răsună. Iară cobza tine '«^nl (EMiN,]; toată su
narea ;1 lăptura de prin prejur 11 ţineau —ui (Cro.i ; tu le 
dai nas şl Ie tn '“ui (crg.) ŢI ® Ţeava Cimpoiului 
care produce tonul bîzîitor 
[ung.].

HANGAN sm. f Varietate 
de porumb, cu bobul 
lungăreţ şi mare, cul
tivat la munte, in 
spec. în localitatea 
Hangu.
'HANGAR (pj.-re) 

sn. ^ Şopron 
în care se adăpostesc 
aeroplanele sau diri
jabilele (m 2512) [fr.].

HANGER, HANQEAR(pl.-re, tf'-erurijsn.
^ Pumnal încovoiat ce poartă Turcii la 
brîu (I>l] 2513) : ti Inlipse deodată hangerul 
In piept (isp.); multe... —uri şl alte arme... 
doblndlră acolo ostaşii săi (bAlc.i [tC.].

HANGIOAICA (pî.-co), BAN- 
qITA (pi.-te) sf. ® NevastaŢJunui 
hangiu f ® Stăpîna unui han:
In crlşmă rătăceşte In papuol hangiţa
(IK.-BRS.) .

Hangiu sm. Cel ce ţine 
un han [tc.].

HANÎMA (pî.-me) Sf.
Turcoaică nobilă: pe < 
era hanima culcată şi tă
vălită la Iată (BOL.) [tc.
han ym].

HANOS sm.
Soiu de glăvoacă (Go- 
bius batrachocephalas) [ngr. ^^ovvoc].

HAN-TĂTAR tw HAN2.
O HANŢ (pi.-turi) sn. Trans. ® Stîrv, hoitţl ® Mold. 
Bucov. Mîrţoagă, vită slabă [comp. rut. han ca 
„mîrţoagă”].

HANŢĂ (pi.-te) s/.®(p Haină ruptă, sdreanţă: ei 
n’are nlmlo, hanţele după el, attt (Br. vn.) r ® Olten. Gură, 
fleancă, clanţă: bun de —, flecar, guraliv tciAuş.) [comp. 
rut. han ca ,,mîrţoagă”].

HĂNŢĂU sbst. »f“Scăunoaia rotarului, numită 
şi ,,scaun'de spiţe”.
OHĂNŢPS adj. Olten. (crauş.) Flecar, guraliv 
[han ţ ă].'

HĂOLI = AOLJ.
'HAOS (pi.-uri) sn. ® Starea confuză şi lipsită de 

orînduială în care se aflau elementele din care s’a 
zidit lumea, înainte de creaţiune: parcă s'ar li des- 
chls zâga2urile vremllor trecute şl ««'ul ar fl inundat lumea
(D.-zAMF.) t® ® Amestecătura, neorînduială, confuzie 
de nedescris: Şl ce ce amestec, De vedenii şl 'nttmplări 
(VLAH.); e un negru şi nepătruns ţOLVR.); colo dqtarte In 
>«^1 sgomotoa al Bucureştilor (CARj [gr.].

Fiff. 2513- Hangere.

Fig. 2514. 
Hapcă.

'HAOTIC adj. Confuz, desordonat: viata se ri
dica la o treaptă de exaltare, din care toate se vedeau... de 
proporţii—e (car.) [fr.].

HAP1 (pi.-puri) sn. A Globuleţ, dintr’o .substan
ţă medicamentoasă, ce se înghite, pilulă; F: a în
ghiţi —ui, a răbda, a ti silit să îndure ceva neplăcut 
[tc.].

HAP21 interj. Exprimă repeziciunea cu care se 
înhaţă sau se înghite ceva.

HĂPĂI (-ăosc) vb. tr. A mînca înghiţind repede 
[hapl2].'

HAPCĂ sf. ® Unealtă de pescuit, alcătuită 
dintr’o undiţă legată de o sfoară groa
să (IgJj 2514) ii ® ou HAPCA loc. adv.
Cu de-a silă, pe nedrept, hoţeşte: in-
oărcate ou zaherele ’ strinse cu hap ca de pe . 
mănoasele noastre ţinuturi (vlah.) ; ca să nu 
poată lua cineva cu hapcă din aceste merl- 
şoare nsp.) [comp. big. h a p k a ,,muş
ca tură“].

H^PLE(A) sm. © Nerod, nătărău, 
tont, nătăfleţ: Irătlorulul l-a strigat că 
ori e haple, ori... altceva (Car.i [big.
h a p 1 j u].

'HAPLOLOGIE sf. Ot Contrac- 
ţiunea într’o singură silabă a două 
silabe consecutive care încep cu ace
eaşi consonantă. Ex.: dreptate < 'dreptătate [ [gr 
auXoţ -t- XoYOţ].
o HÂPSIN, HAPSţN adj. Mold. Bucov. ® Lacom 
(la mîncarc): moşneagul, pofticios şl hapsln, se la după 
gura babei (Crg.i ; dulăii din stlnă, hapalnl şl laeoml oa nişte 
oiini (GN.) i ® Răutăcios, îndrăcit la inimă, cîinos: 
se făonse bnolucaş, hartăgos şl de tot hapsln (Crg.i ; aşa 11 
apucasem, hapsln şl cu răutate pentru totl (sad.) ; hapstnul 
cela vrea numai decit să-(l tale capul (sb.) [comp. ung. 
h a p s i ,,lacom"].
O H.^TAG I interj. Tr.-Carp. a Comandă militară: 
drepţii (brl.) [germ. h a b t Achtl]. '

HAR (pl.-aruri) sn. ® Calitate sau dar sufle
tesc care face pe cineva sau ceva mai frumos, mai 
piăcut, vrednic de admirat, graţie, farmec, nuri; 
graţia divină, dar dumnezeesc: a irumusetii haruri 
goale, oe slmtlrlle-1 adapă (Emin.i; se lăţise vtlva... de bună
tatea şl —ul cel mtntnitor al alintului (vlah.) f ® Favoa
re, hatîr: 11 rugă, drept —, să-l lase vătăşla de vlnătorl 
(ODOB.); el aflase — Înaintea Iul Vodă, pentru glumei» Iul 
cele nevinovate osp.) ţl ® Dar, prinos f ® Mul
ţumită, slavă 
[vsl. < gr.].
OHARABA,
ARABA (pl.-ba
le) sf. Mold. ®
Car mare de 
transportat per
soane, cu lavi
ţe pentru şezut ([â;
2515) : sosea atunci 
o hora ba Încărcată on 
muşterii (CAr.) ; o căruţă 
braşoveneasoă, fără ar
curi, şl mare olt o a- 
xaba, tn care aşeză, a- 
lară de calaballourl, cel 
puţin opt oameni nsp.i ţ[
© Car mare, cu două r. , , u .
sau cu patru roate, F,e' 25lâ- Haraba- 
de transportat mai ales grîne ([®1 2516): si-a ’ncăr-
cat... Nonă care târftneştl, Nouă harabale boiereşti Şl-a parcea 
la moară la Ivăneşti (mar.) ; zi şl noapte curgeau harabale 
Încărcate ou gr!u (vlah.) [tc. arabă]. 
OHABABAGIE s/. Mold. Cărăuşie,, meseria de 
harabagiu: harabagla, zicea el,e mai bună,oă al atace 
tot cu marlă vie (CRG ).
O HARABAGIU, ARABAOţu s??i. Mold. Cflruţaş 
care conduce o haraba: pe vremea aceea era bine să 
Iii tn TIrgul Neamţului (CRG.i ; am scăpat de căruţe de 
postă, de harabagll nespălaţi, de diligente hlrbnlte ialecs.) ; 
no-am pomenit cu vătatul de arabagll că vine cu şase care 
cfil.) [tc. a r a b a I y].
OHARĂBOH adj. Băn. Trans. Sprinten, vioiu, 
iute: (la lucru) [vsl. hrabru, srb. hrabarj.

Fig-. 2515. Haraba.
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HARAG ~ AB^C: l’a ascuns sub o claie de (CAR ), 
HARĂCI = ARAcţ.

t HARACru (pi.-aciuri) sn. t Tribut pe care prin
cipatele ’ româneşti îl plătiau odinioară Porţii; 
llcomla Turcilor cere unîndoit (vlah.) ftc. h a-
rafii.

HarAcSI (-ăcseso) vb: tr. / A lua sînge cuiva({n 
spec. copiilor, făcîndu-le o tăietură uşoară, spre a-i 
scăpa de moarte): dacă are copii... ţl-l bărăcseso de spas
muri el Ie disolut de diochlu (alecs.) [ngr. yr/pigm < 
y/.oâţto].

HARAG = ARACII se ridică via pe haragi de care se 
leagă' vitele el cu telu (ion.) .
O HARAG sm. Ţrans. (dens.) (vic.) Băţul ou care 
ciobanii măsoară laptele.

HArAGEL sm. dini. harag : Din copăcei In copă
cel se sule pe ~ (crg.), ghicitoare despre „fasole”.

hArAgi (-ăgeso) vb. tr. /■ A pune haragi la 
vie sau la fasole (pamf.).
OHARAGICA (pl.-gele) sf. Motd. A = ZOBţiLE ® 
[harag].

HARALMAN sbst. Gălăgie, tărăboiu, zarvă 
.mare: m'am sculat Intr’un <■*>': aărl(ll hotlil săriţi! hoţii! 
(BR.-VN.); Încăpuseră să urle si să facă un <^ de se cutremura 
pămintul (R.*coD.)*

HAHAM, HAram 1- adj. CD Blestemat, afurisit 
(în opoziţie cu copilul numai ce mănlncă e
halal, ce îmbracă e haram (pann) ^ (|) De (dobîndit) 
pe nedrept: răzăşla mea ml-ai mlncat-o de haram ou cărţi 
mincinoase (alecs.) ; toată bogăţia de haram a Tătarilor ră
mase In mllnlle Românilor (vlah.) ; au fost bani de haram, 

cum au venit, aşa s’an dus (sad.) ^ ® de, vai de...: 
baram de capul vostru! de n*aş tl eu aici... aţi păţi voi gl 
mat rău (CRG.) ; că..., pă.cat că....

2. (pî.-muri) m. CD Vită prăpădită, păcătoasă: 
avea două haramuri de cai suri, mari, dar vlăguiţi şi hitlonl 
(ORiG.); hăramul ăst de vacă nu-mi place cum calcă (ret.) ; 
strlglnd olt se putea: nea! haram, mlnca-te-ar lupohlt! 
(D.-ZAMF.); despre oameni: acolo neşte haramuri de Ţigani 
pescoiau (ret.) f (D A mtnoa a vorbi prostii, a în
druga minciuni: nu mlnca haram, şi spune drept, tu 
eşti Geriiăp <crg.) ftc. haram].

HARAMBAlŞA, ObAbAuba$(A) sm. Căpitan de 
hoţi (în cîntecele populare) [tc. h a r a m-b a s y].

HAHAMţN(A) sm. (D‘ Hoţ de codru, haiduc: 
slnt Ia poartă o inie şl mal bine de haramlnl levinţi (odob.) 
1 © Pt. ext. Om nemilos, rău la suflet: noroc... că nu 
m’a prins mellanul şl haramnlnnl (pronunţare dialec
tală „harambin”) de Trăsnea (CRG.) t ® Poreclă dată 
Ţiganilor [tc. a r a m i].
O HAHAMNIG = HARAPNIC: desprinse din culu 
UDOU oare tată-său, In tinereţe, bătea.call nărăviţi
(D.-ZAMF.).
ohArajstA sf. (D M hrană ^ © Grlu, bucate. 
O HARANGA sf. Mold. Trans. Femeie rea, nemi
loasă, afurisită (dat ca nume de ocară): hăranca de 
limlneasă Işl rlnjla dinţii (ret.) [baram].
O HĂRĂNI = HRAnî.

HARAP... = ARAP...
HARÂ-PARA loc. adv. = HAR- 

CEA-PARCEA: on dracii de la bolernl 
cela, al lăont (Crg.).

HARAPINÂ = ARAPINA: mul
ţumi lui Dumnezeu oă a scăpat-o... de 
haraplna spurcată (isp.).

HARj^NIG (pZ.-lce) m. Biciu 
mare, cu codăriştea scurtă, care 
plesneşte tare ([ş| 2517): poştaşu 
chlaeso olt le ţine gura, pocnind ne
contenit din (ALECS.); Nlţă o arse 
peste spate on «%>nl (s.-ald.) [rut.], 
o HĂRAPSÎ (-toseso) Vb. tr. Motd.
(Rv.-crq.) = hABĂCSI.

HAR AR = AR4R.
ţ HArâŢ sm. ® Luptător însăr

cinat să oprească duşmanul, prin 
mici încăierări f ® viteaz, voinic 
[hărăii],

HAraŢî (-&t«sc) 1. vb. tr.Bucov.
Uotd. A întărită, a asmuţa, a zădărî; eu am pa
tima mlnlel, olnd m& hărăfoşte oineva (se.): tetele 11 hă- 
rătlean fără leac de grilă (gn.).

Fig. 2517. 
Harapnic.

2. vb. refl. A se încăiera, a se lua la harţă 
[comp., h a r ţ ă].
O HĂrAU sm. Trans. i = ERE TE ®; văzură ...i 
(uliul) venind cu două îedeleşe pline de apă (Ret.).

HArAXI = hArAcsj.
hArAzeaiA (p/.-eie) sf. Faptul de a hă

răzi; dar, drept acordat cuiva; detară lui această ~ 
si dar... aă hirotonească pe Patriarhul (prv.-mb.).

HArAzi (-ăzeso) vb. tr. (S A dărui, a face un dar, 
o donaţiune, a acorda (un drept, etc.); decoraţia 
ce-tl hărăzesc... ţl-o anin de nas (alecs.) ; o eă-i dau copilei 
darul Bă poată * bumusete lllntel care l-o plăcea el (Car.) ®
H A închina, a dedica, a consacra; şi acaaată tabuiă 
chiar lor o hărăzeso [ngr. yapiiţui].

HARBAGIC = ARPAGIC.
O HARBTJJEL sm. 4. dim. harbuz.
O HARBUZ (pJ.-ujl) sm. Motd. Bucov. 4 ® Pepene 
verde 1f © Maram. Dovleac, bostan [tc.].
O HARBUZARIE sf. Motd. Bucov. 4 Pepenărie, 
loc semănat cu h a r b U j i; turind noaptea barbujl şl 
zămoşl de prin harbuzărll (ALECs.) .
O HARC = ARC.
OHARCAt (pî.-te) sn. Bucov. Strigăt,răcnet, tără- 
boiu; abia an venit la vorbă din .-'ele el (SB.) [rut. harki t]. 
O HARCATI (-ăteeo) vb. inlr. Bucov. A răcni, a stri
ga, a face gură; începea a rlde şl a.—..., de se răsuna 
pămlntnl (ss.) [harcăt].

HARCEA-PARCEA loc. adv. A tace a tăia 
în bucăţi, a face mici fărîme; să mi-i faceţi —, să 
ml-l scuturaţi, eă mi-I sflşlatl (isP.).
O HARGHINA (pi.-nl) sf. Motd. X Bucată (de mă
măligă, de slănină); dindu-ne şi Două olte-0 >— (CRg.) ; 
o — de costltă afumată (vlah.) .
O HARDUGHIE Sf. Motd. eSh Clădire mare, veche 
şi dărăpănată: auzi httrni să-l dau bunătate de fată... 
pe-o veobe ialecs.i .
OHARDUGHIT adj. Mold. Dărăpănat, prăpă
dit, istovit: cit eint de bătrină şl de —'ă (alecs.) [har
dughie],
IHARECILUIDă. tr. rt A adjudeca (lamezat): 

postările se precupeţesc, ee berecllneso In plată (alecs.) 
[hareciul.
t HAHECI(U)1 sau ARECII1. interj. rtStrlgătul cu 

care cel însărcinat să vîndă un lucru la mezat 
închide licitaţia, adjudecind obiectul asupra ace- • 
lula ce a oferit mal mult: una, două, trei, hareoll (ALECS.); 
arecll areal 1 odată, da două ort; cine dă mal muUr1 (FIL).

2. sbst. ® Adjudecare H ® Mezat [tc. h a r e C]. 
HAREM (pL-muri)sn. CD Apartament rezervat fe

meilor într’o casă (la Turci) t ® Toate femeile din- 
tr’un harem li ® Odinioară, apartamentul (lin pa
latul domnesc în care locuia Doamna şi femeile 
de la Curte K ® Toate femeile care locuiau In acest 
apartament [tc.].
O HARJETE, o hArete, îhAret sm. i = ehete.

, "HARFA (pî.-fe) sf. J Instrument 
muzical, de formă triunghiulară, cu 
coarde de lungime neegală, care se 
vibrează cu degetele ([®J 2518): la 
sunetele harfei lorf pietrele nu a'an mal 
mişcat (VLAH.) [germ.], 
t HARGALiC = AOARLIc : a fost tre

cut... cu tot — ui ourtll din tirg la curtea 
mare de subt pădure (grig.).
OHARGAT... = ARGAT...
O HARHALAIE sf. Mdd. Bucov. A- 
mestec de glasuri sgomotoase; tără
boiu, larmă: mă trezii... Intr’o harhelala 
Infernală de stmece (alecs.) [h ă r h ă t i].
OHARGHELA (pî.-le) sf. Băn. = 

herghelie.
OHARHAB sm. Mold. Bucov. Nume de batjocură 
adresat Evreului: 11 snopea ->01 cu o uuia de alun 
(GRIG.) [comp. rut. harhara „femeie rea”]. 
OHARHĂT (pl.-te) sn. Mold. Bucov. Gălăgie, lar
mă. 'tărăboiu, hărmălaie [comp. harcăt].
O HABHATI (-tesc) vb. intr. ® Mold. Bucov. A face 
gălăgie, a vorhi mai mulţi deodată H ® A lătra 
mulţi deodată [harhăt].

HARIPĂ... = aripa...
OHÂRÎNG sn. fpZ.-ge) Olten. Trans. Clopot (la 
biserică) [ung. ha rang].

HAR-
HAR

Fig. 3518. 
Harfâ.
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|-|^R. HARMALAIE sf. ArabaJniră; gălăgie, tără- 
. Q boiu, larmă, zarvă: dajă două ceasuri de sbucium şl 

HMO de *, cazarma era măturată (VLAH ).
HARMAN = ABMăN.
haRmAsar... = ABMASAB... 

t HARMATA (pl.-ate, -ăti) s/. flucor. ^7"Tim; poc
neşte Inima.., ca dlntr'o ^ de tare ise.) ; a pornit a Împuşca 
prin hărmătl (sRio.i [pol.].
O HARMIG = ARMIO.

- “HARNĂŞAMENT (pî.-te) s»7. Tot taciimil unui 
cal [fr.].-

HARNIC adj. ® t Vrednic, destoinic, capa
bil: t'llhar de la tllhar nu-1 să ture isb.) ; nimeni nu era 
* Bă-I radă eau eă-l aibă (grig.) © Sîrguincios, mun
citor, iute.şi cu spor la lucru: slugă -~ă; nevastă 
»ă; mal nu-1 prindea somnul (ie ce era (CRG.) ;. atlt 
de * se arăta In alo slujbei (tsp.t fvsl. * 1] II r I n LI].

hArnICEL adj. dim. habnic.
HARNICI vb. tr. şi refl. A (se) face harnic.
HĂRNICIE s/.®t Vrednicie, destoinicie li ® Slr-

guinţă; prin muncă, cinste şi * am ajuns undo mă vedeţi 
(isp.i; cu hărnicia se alungă sărăcia (voR.i [h a r n i C].

hArNICUŢ adj. dim. harnic: Dragă mi-i mln- 
dra micuţă. Că la cimp e (IK.-brs.).

'HARPA (pl.-pe) S/. J = harfa : cintind pe nişte harpe 
In formă de dreptare şl cu zece coarde fle-care (ODOB.I [fr.]. 
O HARPACAŞ -= ABPAcAS.

HARPAGÎC, O HARPA0JCA= ARPASIC.
•HARPIE sf. ® Numele a trei monştri fa

buloşi, cu obrazul de femeie iar cu corpul şi cu 
ghiarele de vultur f ® .Femeie rea şi arţăgoasă, 
sgripţoroaică [fr.]. ■

'HARPIST sm., habpjstA (pî.-te) s/. J Care 
cintă (ciiităreţ, cîntăreată) din harpă: acolo sint şi 
harpiste... şi clntăretl ou flautul... şl trlmbltaşl (ODob.i [fr.].

HARŞi sau HtHŞI — HAHeT(l)l sau hIrşt(i) 1 
interj. Exprimă sgomotul produs prin lovirea pu
ternică, prin apucarea repede, smulgerea, spinte- 
carea, retezarea, etc. unui lucru: cum ii vede, harşi!

' 11 apucă căciula şl o dă lui Tlndală (R.-cod.) ; hlrştl I odată s’a 
repezit şl a prins una tn ghlare (br.-vn.) ; şi, hlrştl 11 tăie un 
cop, şi mal htrşt I şl mal tăie unul (Isp.) ; a scos sabla şl face 
hlrştl Împăratului capul (VOR.) ; atuncea Petrea... harştll 
capul cu sabia (sb.) .

HARŞA (pl.-şaie) sf. Pătură, ciultar ce se aşterne 
pe cal sub şea: caii domneşti acoperiţi cu grele harşale 
de fir şl de mătăsuri (odob.) ; un cal Îmbrăcat cu o mulată 
In fir de cel mai bun (isp.i [tc. h a ş ă]. 
OHARŞCHINA = HARCHINA: Lulnd harşchina ’n 
spinare. Vrea să lasă s'o croească (gper.).
OHARŞNI (-nesc) vb. tr. A reteza dintr’odată: 
ostaşii 11 hărşnesc şl acestuia capul isb.) [h a r ş!].

HARŞT(I)I iw-HARŞI
OHÂRŞUI, hArşui (-uescj vb. tr. A apuca repede: 
a înşfăca: cum l-a păiut că doarme omul. a şl bărşult 
botlca isb.) .
OHARTi interj. Olter. Cuvlnt cu care se îndeam
nă calul s'o ia înaintea boilor (la arat), sau să vie 
la loc, cînd iese din brazdă iciaus.i itut.i.

harta [pi. hărţi) sf. O ☆ Reprezentarea gra
fică a globului pămîntesc sau ceresc, a unei ţări, 
a unei localităţi, din punctul de vedere geo
grafic, geologic, istoric, astronomic, etc.: — geo
grafică; — astronomică [ngr.].

HARTAN (pl.-ne),HARTAN, Mold. HABTAM (pl.-me) 
sn. ® X Bucată (de carne, etc.) tăiată sau ruptăldin
CCVâ: dindu'le... 9I clte un hartan de friptură (i.-ghOt Ar fi 
bine, derar putea, Vr’un hărtan şi el să-şl la (sper.) i fle-care 

s Îşi tăie UD hartan din mămăllse aurie (n..ur.) 1Ţ ® SdreaJlţA: 
şl-1 Inhăţă de hartanele zăbunulul (dlvr.).

HARTAni ţ-ănesc) vb. tr. şi xefl. ® A (se) rupe în 
bucăţi, a (sg) sHşia: ca şl cum-l-ar fi hărtănit o fiară 
sălbatică (dlvr.) ; hainele de pe dlnsa se hărtăniseră (ISP.) ^ 
® A reteza: tl mal bărtănea cu paloşul.o bucată din trup
(VLAH.) [hartan].

HARTANIT adj. p. hArtAni. Rupt, sHşiat, 
sdrenţuit: armăsarul sfăşlat, de sus plhă jos şl plin de 
slnge (ISP.); ţăranilor rupţi, hărtănlţl, galbeni de foame şl 
de mizerie (BR.-vn.).

HARTA-PALE■ adv. Tăiat în bucăţi: păru-i
zace (TOC.).

HARTĂPĂLÎ (-ăiesc) vb. tr. A face bucăţi, a

face harcea-parcea: clnd eşti mic, scundac, văzut-ai că 
te hărtăpălesc toti ijip ) [h a r t a - p a 1 e]- 

HARTA-PARTA = HARCEA-PARCEA. 
OHÂRTIG, HARTJQ = ARTIC-.

HARTOFILAX sm. Arhivar, bibliotecar al 
unei biserici sau mănăstiri:—ui laste işpravnlcnj tu
turor Incrurllor... tUnd Intoroăturlle şl nuntele sau logod
nele iPRv.MB.) [gr. XctpTO'fuXa»]. 
t HARTOFQR = CABTOFQR.
OHARTOI ’(-oesc), HARTUJ (-nesc) vb. tr. şi refl. 
Mold. A cîfmi, a (se) da în lături; a (se) pleca 
Intr’o parte, a (se) povimi: cu maro gren hartoeşte 
carul Intr’o parte |CRG.); peste clocotul lor repede alunecă 
pluta, hartulndu-30 ca o sanie (vlah.) [comp. rut. h a r- 
tuvaty ,,a căuta să tragă la ţărm”]. . 
f HARŢ1 (pl.-turi) sn. = HARTA: se luă cu dlasnl 

la — OriAR.); UD cal bun, ucis fiind In — au început a pu
trezi iTicH.) [ung. -har c].

HARŢ2 = HARŢI.
HARŢÂ sf. (D t a încăierare între avantgarde 

sau între mici detaşamente ale armatelor protiv- 
nice: se apuca şl la — cu Turcii ce stan da pază In acel loc 
(balc.) II © t Luptă, bătaie 1[ ® încăierare: se 
luau iute la —, paro’ar II lest necăjiţi unul pe altul (dlvr.) ; 
Inlndu-se Ia — ou trei soldaţi (i.-gh.) [h a r ţ].

HARŢAG, hAbtAQ ® = ARTAO H ® Băn. Bă
taie, luptă: după bărtag, cu suliţa In spini (Tich.).

RARŢAGAŞ = ABŢAOAŞ: Dar In sat era şl-un 
popă Zurbagiu şl — (gper.).

HÂRŢAGOS = ARTAqQS: Înveninat şl — ca o lată 
care a Imbătrlnlt nemăritată (vlah.).

hArţaş sm. X Soldat care se ia la harţă,
luptător: Pleclnd, pe clmp se ’nşlră In grnpe de —1 ialecs.) .

HARŢI, HtRTi sm. pl., HIRTA sf. aşS Săptămîna 
cînd e permis să se mănînce de frupţ Miercurea 
şi Vinerea: nnmal... In cele 12 zile şl tn harţi, clnd se 
Începe trlodnl şl In săptămîna brlnzll (prv.-mb.) ; săptămîna 
de la tncepntnl clşlegllor de după Paşti şl cea de la sftrşlt e 
htrţa, adecă se măntncă de-a valma carne (voR.); de la 
Crăciun şl plnă Ia Bobotează e hirta ivoR.); tn săptămîna 
hlrtli sau cirneleag... aduce... şl trei pnrcel grljltl gata icrgi 
[comp. H a r ţ i b u r].

HARŢIBUR; ARTiBpR, ARTlvţTR sm. Nume de 
ocară aplicat Armenilor, din cauza pretinsei cre
dinţe că s’ar închina unui cline cu acest nume 
[comp. ngr. ăpxGtpoăpxot „săptămîna a doua înain
tea-păresimilor”].

HARŢUI (-ueao) i.t)5. tr. O A obosi CU h a r ţ a, cu 
atacuri repeţite: cu alte cete de oştiri, el 11 hirtuia necon- 

- tenit (ISP.) •[ ® A nuda pace, a nu slăbi de loc, a în
teţi, a zădărî, a necăji în tot chipul cu lucruri de 
nimic, de puţină importanţă: madama ti hărtueşte ca 
să-şl aducă aminte (BR.-VN ); prea am loat hărţuiţi din toate 
părţile (VLAH.). I

g. vb. refl. A se lua Ia harţă, la bătaie, a so în- 
căicra: oameni de aceia oari s’au hărtult odinioară cu 
Sobletchl (CRG.); Incepiu'A a se — zi şl noapte cu duşma
nul (BAlc.) .

HARŢUIALA (pi.-ieii)' sf. Faptul de a (se) 
hărţui; încăierare: oastea Iul ştefan ieşea... şl da 
Turcilor clte o bună (isP.); la hotar, hărţuielile cu Turcii 
şl cu Tătarii nu se mai curmau (vlah.) .
OHASA sf. Mold. SS Pînză de calitate inferioară, 
madipolon [tc. hassă].
OHASCA sf. Mold. Mai multe piei ce se pun spre 
a lărgi căputa deasupra la oioboată [pol. h a s k a].
• HASM AŢU GHIU = ASMATdCHItT.
OHASNA, hazna sf. Trans. Folos: co basnă că tot 
slujesc. Şl nimic n’agonisesc (sad.) [ung. h a S Z O n].
O HASNUJ, HAZNirţ (-nesc) vb. tr. şi inlr. Trans. A 
fi de folos, a folosi [h a s n ă].
OHĂST(A) = Ast(a).
OHAŞGA1 (pl.-ştt)sf. Mold. Bucov. ♦ Copac (Inspec. 
brad) uscat şi scorburos: an tras Intr'o pădure Bubt o —, 
foarte naltă şl groasă (sb.) [refăcut din pl. h a ş t i < 
rut. chasti ,,tufiş, desiş”].
O HAŞGA2 sf. Trans. ^ Tigaia de la puşcă sau 
pistol.
OHAŞGA3 sf. Băn. Un fel de praştie făcută din 
coajă de teiu sau de salcie.
OHAŞGA2 sf. Trans. (fr.-cdr.) Piele (de bou) [comp.

HASOA].

574



HAŞCHIE = AŞCHIE.
*HÂŞIŞ sbst. Preparat narcotic extras din foile 

unui soiu de cînepă (Cannabis indica), oare fumat 
sau mestecat în ^ră produce un fel de beţie par
ticulară; obicinuit în Orient [fr. < ar.].

HAŞMĂ M- ELAOIMA.
OHÂŞMACIUCĂ sf. Trans. A Plantă ierboasă 
cu flori albe, rar gălbui, dispuse în mici umbele 
la vîrful tulpinii şi ramurilor (Anthriscus silve- 
slris) ([H] 2519) ftc. a s m a 6 y k].
O HĂŞMAnIDĂU sm. Olten. Pierrlc-varfi, om fără 
căpâtîiu, haimana (conV.).

Fig. 3519. Haşmacîucă. Fig. 2520. Haşuri. -

'HAŞimÂ (pî.-nti) Sf. Trăsături, mai adesea 
paralele,' ce se fac pe o hartă, spre a indica acci
dentele de teren sau natura' terenului QU 2520) 
[fr. hachure].

HAT1 (pl.-tnri)swi. ^ O Făşiedepămînt nearat, lă
sată ca|o cărare, care desparte două ogoare, două gră
dini sau serveşte de hotar între două proprietăţi: Trăa-
nea dormoa pe şl habar n’avea de Irig (Crg.) r @ Gimp
nelucrat, pîrloagă, ţelină [rut. hati ,,zăgaz”].

HAT2 AT.
O HATALAXJ, hAtAlAu Sin. Mold. ® = handra- 
LăP: dragul mătueii Işl aduce acasă (sad.) 11 © Amant, 
ibovnic; se .(iu hatalăil după tine ca lumea după urs 
(Rv.-cRG.) [coinp. rut. hătalaj! interj, imitînd 
galopul unui cal].
t HATAXJVI sbst. Amendă: acestuia să-l lle certarea 

cu bani, ce se zice să plătească (prv.-mb.) [ung. h a -
t a 1 0 m].
OHAT adv. Mold. Bucov. Trans. Foarte (tîrzlu, de
parte, etc.); (departe, tîrziu, mare, bine, etc.) de
tot: murat ptnă la piele si Inghetat » bine (CRG.); peste 
douăzeci si mal bine de ani (BR.-vn.) ; după ce am văzut pă
durea rămasă in urmă (gn.i ; piuă se făcu stogul mare 
(RET.); cite un turn de biserică apare/w Încolo (IRG.1 [rut. h e t].

t HAT AIA sf. M Stofă de mătase: asta este de 
Veneţia sadea (fil.) [tc. h a t a i].
ohATArag = hAdAkaQ ®.
OHATI (-teso)t'ft. iT. Bucov. ® A iezi, a închide cu un 
zăgaz, cil o stavilă ; a opri curgerea (unei ape), tre
cerea (pe un drum), a baricada: s’a apucat să hătească 
Prutul, ca şă lunece oamenii (voR); Începură... să tale co
pacii... si să-l hătească de-a curmezişul plaiului (mar.) TI 
® A arunca, a asvirli: o apucă repede de picioare si o 
hăti In llntlnă (Sb.) [rut. hat y t y]. 
o HATIE sf. Mold. Bucov. Îngrămădire de nuiele 
şi de' pietre spre a regula cursul unei ape sau spre 
a o împiedeca de a se revărsa; iezătură (rv.-crg.) 
(STĂM.) [h a t].
î HATIŞERţF (pl.-iiuri) sn. t Poruncă a Sulta

nului scrisă de însăşi mîna sa: să-i scoată ^ de1 domnie 
veoinloă de la împărăţie (n.-cost.) [tc.].

HATţR (pl.-Iruri) sn. ® Semn de dragoste sau de 
prieteşug, favor, graţie: a face un a acorda o fa
voare;. mă plzmuesc pentrii '-'Ul si trecerea ce. am la Măria 
ta (FIL.) li © Favoare sau protecţie acordată cuiva de 
un slujbaş al Statului, pe nedrept şi în paguba al
tuia : mi s’a dat de un surugiu cu sase cai In loc de opt 
(i.-GH.) f © Plac, plăcere, poftă: a lăout-o de —ui meu; 
pentru —ul meu Învăţ flautul (Negr.) ; a-1 strica ~nl, a-i 
Strica pofta, a nu-i face pe plac: nu vru să strice —ni 
Iul Ercnle osp.) [tc.].
t HATMAN sm. ® Jă Căpetenia unei oştiri (la 

vechii Polo’ni şi la Cazaci) ([®] 2521) f ® Odini
oară, în Moldova, mare boier de divan, al patru
lea în rang după marele logofăt, însărcinat cu co
manda armatei, în timp de pace şi de războiu H ®

In Muntenia, odinioară, căpetenia zapciilor de divan iHAŞ-

Fig. 2521. Hatman.

[pol. hetman]. 
t HATmAnESC adj. De hatman, privitor 

ia hatman: fusese iată la sfatul - (grig.).
t hAtmANIE sf. ® Demnitatea, rangul de hat
man f © Ministerul de războiu.

HA j 1 sau hAţi1 interj. Exprimă gestul pe oare-1 
face cineva spre a apuca, spre a 
inhăţa ceva; eu atunci, hatI de su
manul moşneagului (CRG.i ; nici una nici 
alta, hati un par şl troncI In oale 
,eEy.);Hăt! de barbă, la-I de plete (sper.:

hAţ2 [mai adesea pl.
HăTUHi) sn. Curea sau frîn- 
ghie lungă, făcînd parte 
din hamuri, cu ajutorul că
reia se conduc caii înhă
maţi ([gl 2522): apuc —urile 
în mina stlng& şl m’ar ano pe 
ş&oaş(ALECS.).;vlzltll... on^^nulle 
în mină, I9I petreceau vremea 
cu glume (i.-oHO.

hAţ2 1 sau HtT 1 interj. ®
= HjBT(I)21 şl hltl In sus, 
hl^l în josT nu găel uşa pe unde 
să iasă (isp.); şlhlţl îndreaptă, 
hlţ! în stingă, pină descuie uşa 
omului (DLVR.) 1[ (D Strigăt cu 
care se îndeatnhă calul s’o apuce la dreapta. 
ohAţA (pî.-te) sf. Olten. Băn. Turmă marc de 
porci.
OHAŢAG (pl.-aguri) sn. Trans. (pac.) k Pădurice 
cu tufe dese, mărunte [comp. hAţjş],

HAţAI I-- hItAj.
HAŢAŞ (pJ.-soj sn. ® Cărare prin pădure, pe 

unde trec fiarele, sălbatece: -ui căprioarelor cu sprin- 
cene (CRg.) ; am zărit ursul... p’un — şl-am -tras In el (lung.i
H © Poteca pe unde se duc oile la păşune D © 
Potecă, drum pe coasta unui munte: o luăm pe —a 
şl sooborlm In Oăvan (vlah.i [comp. hATIS].

HAţI (-ătesc) 1)6. It. ® A sgîiţîl ţ @ A înhăţa 
[hă ţi2]!

HAţiş (pi.-isuri)sn. ® ♦ Tufiş de mărăcini, desiş; 
luncă mică deasă şi mărăcinoasă: printr’aoei — felurit 
de arbori ce se ’ndeasă şl se ’mpletecesc (odob.) ; 11 se urlse .a 
mal minea seara prin scorburi şl prin -uri osp.i ; atl um
blat o Jumătate de zi prin crlngnrl, prin -uri (Br.-vn.i *f ©
Frons. ■ (PAC.) (vio.) Potecă prin pădurile de munte 
[ comp. hAtAO , hAtaş ] • sa™

HAŢMAŢyCHI(U) = ASMATOCHIU.
O HAŢOAGĂ (pl.-ge) sf. Mold. = HAtAŞ ®: la 
hăităn, vinătorul bun trebue să 
s’atld la (RV.-CRG.).

HAŢUI (-ueso) vb.tr. ® A 
mina caii, a-i cîrmi trăgînd 
de hăţuri; trebuia acuma să 
bătuească singur oaii (ss.); îmi 
puteam abia murgul meu Încoace 
la voi (GRIG.) u ® ® A reţine, a Fj Haturi
Infrîna, a stăpîni: poftele lu- e' ' * ’
mii... să le Inlrlnezl şl să le hătueşti (CAnt.) ; mă dUb să-l 
băţuesc pe creditori (ALECS.) [hă,ţ2].

HAŢUIT sbst. Faptul de a h ă ţ u i: Am sâ-i lan 
la Ca pe-un cal rău, nestrunit (alecs,).

HlAu (pl.-uri) sn. ® Prăpastie, adlnciihe fără
fund: ocna părăsită, hăul fioros şi răsujoător, In lundnl că
ruia nn te po(i uita ivlah.) ^ © Greutate, necaz: duce 
hăul casei, fără să cirtească (isp.) ^ © Clt ^^l, niciodată, 
CÎt e lumea: nu-l mai vezi om de treabă, cltu-1(şez.). 
OHÂUGAş (pî.-şe)sn. Mold. © = pAgaşH ® Ogaş; 
şanţ făcut- de puhoaie pe drumuri: el se abat pe de 
lături şl dau prin (alecs.) .

HAUI, HATTŢ m- Atrj: hăue valea şl se cutremură toată 
ca de-o năprasnică dărămare de munţi (VLah.) ; iapa... nlcheză 
odată de hăul văzduhul şi urlă toată curtea (isp.i.

HAULI, HAULţ (-lese) vb. intr. © A chiui: Trece 
hot’iU haullnd, Pe cărare cobortnd (ALECS.) ; Şl flăcăii vin pe 
luncă Hăullnd (coşb.) ; toată ziua Îmbla şl hănlea prin cea 
săcreată'de pădure (Ret.) f © A CÎnta: Apoi clnd Bomă- 
nul doina hăuleşte El pe frunza verde Intllu o numeşte (don.); 
Tu al fost cu tot uitată In creanga Dumbrăvli-roşli, ce Bo- 
mănul hănleşte (stam.) ^ © A vui: numai Argeşul... trece

HAU
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HAU- h&nllnd pe ^Intec&tnra ^llor (vlah.) H ® A lătra prc-

HEL lung: b&ulea căţeaua cea bătrluă (păc.) [onom.].
HAULIT, hAulit sbst. Faptul ele a h a u 1 i; 

Icttrat prelung: hăulltul lugubru al duelul (PAC.).
O HAUNI (-ueşto, haunâ) vb. inlr. Trans. A urla, a 
lătra: lupii hăunesc (vic.j [onom.].

HAUT = AVAT.
t HAVADIŞ (pl.-iţurl) sn. Noutate, veste, ştire: 

Iml lac capul ceaslov de -'■ui'i (fil.) [tc. h a v a tl i s]. 
HAVAET = AVAţlT.
HAVAţU adj. Azuriu, albastru ca cerul: cu 

baie) bavalu legata la cap (Car.i [tc. h a V a y I]. 
tHAVALEA (pZ.-alele) s/. ® t Ordm al Porţii de 

a se vărsa bani sau de a se contribui în natută, în so
coteala haraciului; însăşi această contribuţie ţ] ® 
Mold. Angara, podvadă: bir n'aveţl a da şl bavalele nu 
faceţi (CRG.); belllcurl, pcdvezl şl bavalele numai noi am 
lăout (VLAH.) [tc. haval(?.].
O HAVAN (pl.-nurl) sn. Mold. Piuliţă [tc.]. 
‘HAVÂNA (pi.-ne) sţ. Ţigară de foi de calitate 

sup'erioară (din tutun importat din Havana): pu- 
lăla dlntr’o (vlah.) [fr.j.

HAVAT = AVAT.
HAVUT = AVţTT.
HAVHA (pi.-re) sj■ Sinagogă: şl ne certam ca prin 

bavre (ALecs.) ; Intram SImbftta şl 
In bavra lor (grig.) [tc. h a V r aj.

HAVUZ, AVţtZ (pi.-zurl) sn.
;£a® Basin, rezervoriu mare de 
apă, construit din piatră sau 
ciment: un bavuz Împrejurat cu 
zid de platrft (c.-rad.) : avuzurl cu peş
tişori roşii din străinătate (grl.) H 
© Pîntină ţlşnitoare 
('K]2523): o grădini... 
avlnd la mijloc un .v cu 
şadlrvan (C.-rad.) [tC.].

HAZ sbsl. ® Plă ■ 
cere pe care o simte 
cineva sau pe care 
o face altuia, graţie; 
a face — de cineva sau 
de ceva, a-i fi plă
cut, a simţi bucu- 

' rie, atracţie: tata nu ştia carte... şl nici mult * nu tăcea 
de dlnşă (CRG.); a face —' pe cineva, a-1 simpatiza, a 
avea simpatie pentru cineva: poetul Marţial, pe care 
Insă Tralăn nu-1 prea făcea » (ODOR.i; spnne d-tâ numai a- 
tlta, că mă face haz mlhlstru(l) (ALECs.) ţ 11 făceau * filudcă 
era pliu de originalitate (I.-gh.) : a avea —. a fl ou a fi 
nostim, a avea o atracţie deosebită: tot ce făcea ll 
prindea şi avea » (car.) 1 © Veselie pe care o simte 
■cineva sau pe oare o stîrneşte prin felul lui nostim 
de a li, prin glumele sau vorbele lui spirituale:
dar din toţi cine era mal cu p era donmu Agachi Flutur 
(ALECS.); un moşneag... de tot -*.ul (Crg.) ; a face a se 
veseli, a petrece glumind; a petrece, a face glume 
pe seama altuia, a-1 lua în bătaie de joc: înmea 
face un —. nespns (CAr.) ; făcură * de dinsul şl Începură a-1 lua 
In zeflemea (tsp.) ’ @ Glumă, anecdotă glumeaţă: 5i
mustaţa răsuclndu-şl Spune —uri fel de fel (vLAH.)[tC. hazz].

'HAZARD (pi.-duri) sn. ® Întîmplare (norocoasă 
sau nenorocoasă), brodoală: are ceva miraculos. In 
care —ui joacă un rol extraordinar (ALECs.) ; joc de'—, joc 
de noroc H © Primejdie, risc: -urile războiului [fr.].

'HAZARDA (-dez) 1. vb, tr. A lăsa în voia norocu
lui sau întîm'plării; a expune primejdiei, riscului. 

2. vb. refl. A se încumete; a se expune [fr.]. 
HAZLIU adj. Piin de haz, 

nostim, spiritual; plăcut; glu
meţ, vesel: il plăcea să povestească 
despre lucioil pl&cute şl ha2lli 
(CAR.); no ştia ce să mal laoă de 
bucurie că are un băiet aşa de ^
(CRG.).

HAZMAN = ASMAN. 
âAZN.^ (p2.-nale) sf. ® Te- 

saunil Statului, vistieria ţă
rii: banii tuturor curgeau glrlă tn 
haznalele domneşti (VLAH.) ^ © In- ^ u
căpere, cămară, boltă, ladă, t 2521' Hazna- 
unde se păstrează banii şi alte scule preţioase, visti-

Fig. 2523. Havuz.

erie: am să-l dau In haznaua cu banii (Crg.) ; să mal mer
gem şl pe la haznaua Împărătească (isp.) ^ ® Canal, rezer
vor unde se scurg murdăriile dintr’o latrină, cloacă 
([Ş] 2524): arunca !nsuşdln<^ stropii de norolu (I.-gh.) [tc.].
o hazna... s«- hasna....
t HÂZNADAR, HAZNATAB sm. J Vistiernicul Sul

tanului sau ’al Domnitorului: protectorul aoostul 
Turc... deveni vizir şl protejatul, mare haznatâr (ALx.) 
[tc. h a z n a d a r].
OHAZpS adj. Mold. Plin de haz: şl alte Iznoave 
hăzoase ca aceste (Crg.) ; nu-1 frumoasă, da-1 hăzoasă (şez.) . 
O HAZULIU ® = HAZLIU H © Nurliu: fata-i ha- 
zulle şi m’a fărmăoat de-acum (CRg.i.

HEI adesea repelat hei hei sau hei heh interj. 
® Exprimă o îmbărbătare, o mirare, o asigurare:
— 1 — 1 măi femeie, declt ai creşte un băiet de suflet, mei 

bine al creşte un olne (flor.) t © Strigăt CU care che
măm pe cineva:—! Trăsnea, măi scoală I ştii tabla p 
(CRG.) ţ| © = HAT : Enache Stupu... mort, — 1 acum de 
mulţi ani (grl.) [onom.].
OHEBA sf. Trans. (vic., (conv.) De —, în zadar 
[ung! h i a h a].
'HEBDOMADAR = EBDOMADAB. 
'HECATOMBĂ, = ECATQMBA.

OHECELÂ (-cel) vb. tr. Trans. Adărăci [ be
ce 1 ă]. '
O HECELA, HţîHELA (pî.-io) Sf. Trans. ffi Darac, 
gilă [ung. e o s e 1 i), h e h e 1].

'HECTAR (pl.-are) m. Măsură de suprafaţă a- 
ragrară egală cu 100 de ari [fr.].

'HECTOGRAM (pî.-ame) sn. Greutate de 100 
de grame [fr.].’

'HECTOLţTRU (pî.-tri) sm. Măsură de capa
citate de 100 de litri [fr.].

'HECTOMETRIC adj. Privitor la hectometru 
[fr.].
'HECTOMETRU (pj.-ţri) sm. Măsură de lun

gime de 100 de metri [Ir.].
OHEGHEŞ adj. Trans. Cu coarnele ascuţite:
Fereşte-mă, drăguţ Doamne, De junlcă —ă, De leliţă leneşă
(iK.-BRs.) [ung. ll e g y e s].
'HEGIRA, 'EGiHA sf. '‘jj) Era inahometanilor, care 

datează de la fuga lui Mahomet de la Meca la 
Medina (19 April, anul 622 d. Chr.) [fr.].

HEHEIl = EHEI.
O HEHELA w HEOELA.

HEI! adesea repetat heii heii interj. ® Strigăt 
cu care chemăm sau îmbărbătăm pe cineva: —1
prietene..• acoală-te de o la, oă se arde (Isf.) ; —I —1 răb
dare, Arvlnte fătu-meu, răbdare I (ALecs.) *| ® =EH 
— I ce-ţl spnneam eu că ai uitat româneşte! (Isf.) ; —! 
etnd ml-ai ajuta Dumnezeu să’nhat nu post...! (ALecs.) ţ|
® Exprimă uneori mirarea, necazul, etc. ţ| ®
= HAT: tocmai tlrzln, bel! aflară... că au văzut un băle- 
ţandru călare dsF.i [onom.: comp. şi EHEI1.]. j
OHEICUI (-ueso) vb. tr. Trans. A da înapoi: hel- 
cueşte puţin carul cu bol (Fşc.).

HEIU sn. Mold. Trans. întrebuinţai aproape itu- 
mai ia pi. HEiDBi. ® Locurile de lingă casă 1[ © 
Clădiri de pe lingă casă, 
acareturi [ung. h e 1 y].

HEL sm. rsjr- Soiu de 
ţipar (Anguilla anguilla)
([®] 2525) [ngr. XsXo].

HELBETi interj. De 
sigur, las’ pe mine, fii 
fără grije: — l dacă-l pe-a- ■ 
ceea, apoi şl noi avem temeiuri 
(ALECS.); fă-ţl datoria onm 
ştii, o’apol om olu 11 şl eu, — 1 
(CRG.); pln’atuncl, —! avem 
oiedit destui (Car.) [tc.
e I b e t].

HELEŞTEU, ELE
ŞTEU (pî.-tee) sn. Lac 
sau baltă artificială 
săpată pentru a se 
prăsi sau păstra peşte 
înăuntru;iaz cu peşti 
{[H) 2526): acest Împărat ~ 
avea o pesonlnă, adecă ou 17

Fig. 2525. Hei

Fig. 2526. Helcşteu. 
heleştea de peşte lee.); a treia zi... plecă iarăşi la mar-
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Helicon.

Fig. 2528. 
Heliograf.

ginea eleştenlol usp.) ^ olţl r&zeşl aylnd locuri In care se 
pot tace eleştee cu zăgazuri... să se aşeze Intre dlnşll 
iLEG.-cAR.) [ung. h a 1 a s t 6].

HELGE sf. Mold. Bucov. ^ Nevăstuică albă: 
clnd II mnşcă pe cineva <vb, numai atunci poate scapa s& nu 
moarăt dacă numără o baniţă de pasat (vor.) ; alb ca <^a, 
foarte alb, alb ca zăpada [ung. 
bO Ig y].

‘HELICON (pZ.-oane) sn. J 
Instrument de alamă, cu rolul 
de contrabas. In muzica mili
tară; fiind foarte mare, execu
tantul 11 petrece peste cap, spri- 
jinlndu-1 de umăr şi ţinîrid pa
vilionul la spate ® 2527) [fr.]. Fi 

•HELIOGRAF (pl.-ale) sn. e' 5 7' 
Instrument destinat a face semnale 
telegrafice prin reflectarea razelor so
lare într’o oglindă plană ([D 2528) [fr.].
‘HELIOGRAFIEs/. ® # ☆ Descrierea 

soarelui ţ ® # Arta de a face gravuri 
prlntr’un procedeu fotografic [fr.].

* HELIOGRAVTJRA (pi.-uri) sf. ®
# Gravură obţinută cu ajutorul 
heliografiei t ® Fototipie [fr.]. 

•HELIOMETRU (pl.-tre) sn. fi 
Instrument cu care se măsoară 
diametrul aparent al soarelui şi 
al planetelor [fr.].

•HELIOSCOP (pi.-pe) sn. fi 
Ochian cu sticla afumată sau co
lorată, spre a putea observa petele 
solare [fr.].

•HELIOSTAT (pl.-te) sn.
Instrument care permite să 
se proecteze razele solare in-/ 
tr’un punct fix, cu toată miş-v 
carea de rotaţiune a pămin- 
tutui ([il 2529) [fr.].

*HELIOTERAPIE sf. f 
Metodă , de Vindecare care 
consistă în a expune acţiu- 
nei razelor solare tot corpul 
bolnavului saii numai o par
te din el [fr.].
‘HELIOTIPIE sf. # Reproducerea prin tipar a 

unui negativ fotografic [fr.].
‘HELIOTROP sn. © Agată de coloare verde- 

închls cu pete roşcate [fr.].'
‘HELIU s6s<. S: Gaz care există în cantitate 

enormă în soare şi în cantităţi infime pe suprafaţa 
pămîntulul; e corpul cel mai uşor după hidrogen 
[fr. h ă 1 iu m].
O HELTIUGĂ sf. Mold. ipamf.) X Mînoare proastă.

HEM... HEM... conj. Şi... şi..., tot... tot..., ori... 
ori...: Yola..^ hem să mergem tn călătorie, hem să na-şl 
prea ostenească caii usp.) [big. < tc.].

‘HEMATInA sf. f Pigment roşu al slngelui 
[fr.].

‘HEMATITĂ (pZ.-te) sf. © Peroxid natural de 
fier, de coloare roşie sau brună; fiind foarte tare, 
serveşte la şlefuirea şi lustruirea metalelor [fr.].

‘HEMATOZÂ sf. f Transformarea slngelui ne
gru Ih sînge arterial (roşu) prin acţiunea oxige
nului din aer introdus în plămîni [fr.].

‘HEMATURIE sf. f Simptom caracterizat 
prin prezenţa ’sîngelui în 
urine [fr.].

hemeiu IV HAMţirn.
HEMESI... IV hAhesi...

‘HEMIGICLU = EMICI- 
cur.
‘HEMION sm. ^ Măgar 

sălbatec, de mărimea catl- 
rului, care trăeşte în Asia 
apuseană cu deosebire pe 
platourile înalte ale Mon
goliei ([il 25.80) [fr.].
p;a^LEGIE IV EMI- Fig. a530. Hemion.

‘HEMISFERA... = emisfera...
‘HEMISTÎH = EMISTIH.

Fig. 2529. Heliostat.

•hemoglobina sf. f Substanţă albumi- 
noidă, feruginoasă, cristalizabllă. care este ma
teria colorantă a globulelor roşii din sînge la toate 
vertebratele [fr.].

‘HEMOPTIZIE sf. f Scuipare de sînge prici
nuită de o hemoragie în bronhii sau în plămîni 
[fr.].
‘HEMORAGIE, emoraoie sf. f Mare scurgere 

de sînge în afara sau în interiorul corpului [fr.].
‘HEMOROIDAL, EMOBon>Ai< adj. f Privitor 

la hemoroizi, ce ţine de trînji: sînge»' [fr.]. 
‘HEMOROIZI, EMOROţZI sm. pl., BEMOROIDE,

‘emorojde sf. pl. f Trînji [fr.]. 
‘HEMOSTATIC adj. / Se zice despre un me

dicament întrebuinţat pentru a opri o scurgere 
de sînge [fr.].
t HENDEC, HENDţCHHJ = HETOţCHIU.

HENGHER, HINGHER sm. Om plătit de autori
tate ca să prindă şi să omoare cîinii vagabonzi din 
oraşe: ca hengherii, clnd omoară clinii (PANN) [săs. 
hoengăr < germ. Henker].

HEP1HEP1 interj. ® Strigăt cu care vlnătorii 
sau excursioniştii se chiamă unul pe altul din de
părtare f ® Strigăt adresat Evreilor în batjo
cură: hept hepl hepl... s'a snpărat tlrtanull (alecs.i.
‘HEPATIC adj. f ® Privi tor la ficat, ce ţine de 

ficat: celule »e K ® Localizat în ficat: coUd»e [fr.]. 
O HEREAN = HREAN.

HER sm. Numele literei X din alfabetul cirillo 
[vsl. hăru].
‘HERALDIC, eraedic 1. adj. © Privitor la bla

zon
2. heraldica, eraldicA sf. Ştiinţa blazo

nului [fr.].
HERAST(R)ĂU IV febebtrAu. 

t HERB (pl.-buii)sn. Mold. Stemă,blazon,marca 
ţării: Lună, soare |1 Inceterl El le poartă *n a Inl —• (emin.) ; 
<vnl tării noastre, carele oap de con tine (caht.i [pol.]. 
‘HERCULEAN, ERCULEAN adj. & Ca a Iul Her- 

cule, ce aparţine lui Hercule: clnd vor să arate p« 
cite cineva că e vlrtos... elo că are putere erculeană (isp.i
[fr. h e r c u I 6 e n]
O HEREAN = hrean.

HERED- = ERED-
HERESEU, HERESTRAU = FERESIRAD : Un paloş 

mare ca zimţi, Ca clnd era heresea (stam.).
HERETE IV ERE TE.

fHERETISI, HHUTISI, o Fmmsj (-Iseso) vb. tr. ® 
t A saluta 1f ® t A felicita: începu... să heretlsească pe 
împărat pentru scăparea fle-sl (isp.i; hal să-l hlrltlslm 
pentru lerlolrea Inl (ALecs.i ; oamenii se llrltlsesc, ca să 
lle cum mal bine peste an ivor.) [ngr. XepSTi{(d].
tHERETIsptE sf. Faptul de a h e r e t i s i; fe

licitare: cu aceste vorbe de » Intlmplnă pe moş Apeş no 
prieten iisp.i.

HERGHELEGIU iv HERGHELIGţU. 
HERGHE- ■

L I E, ERQHELJB 
s/.’® Mare număr 
de iepe cu armă
sarii lor ce se ţin 
pe clmp pentru 
prăsilă (t®l 2531): 
cirezile şl hergheliile 
umblau slobode pe
Imaşurl (Vlah.) ; să te Fi Herghelie,
duci să-ml aduci her- e oo e
ghella de Iepe, cu armăsarul el cu tot dsp.i V @ Ga ter
men dc ocară, adresat unei femei: ajungă-tl de-amn, 
herghelie I (crg'.i ţ ® Locul unde se cresc cai şi se 
ocupă de prăsila lor [tc. h e r g c 1 ă].

HERGHELIGIU, HERGHELEGIU sm. Păzitorul, 
îngrijitorul unei herghelii: bărbatul Floarel... era her
ghelegiu, şl aşa petrecea toată vla|a pe cal (d.-zamf.) ; logo
fătul Stoian era băiat dehergbellglU(s.-ALD.)[tC. h e g C1 e g 1].
O HERING sm. Scrumbie ([M 2532) [germ. 
H ă rin g].
ţ HERÎIE, fierIie, sf. ® 1*1 Taxă fixată de Domn 

pentru reluarea unui proces, cu scop de a garanta 
stabilitatea lucrului judecat ţ ® Olfen Veche mă
sură de capacitate (= 1 oca) făcută de tinichea; 
ocaua lui Cuza.

HEL-
HER
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Fig. 2532. Hering.

HER- ‘HERMAFRODIT, ERMAFRODJT 1. adj. ţ Se 
. LJipi zice de o plantă In care există organele de repro- 
TilU ducere pentru amln- 

două sexele, adică şi 
stamine şi un pistil.

2. sm. Persoană ca
re are amîndouă se
xele [fr.].

* HERMELIN, ER- 
MELjN = hermina [germ.].

•hermeneutică = ERMENEţTTIoA. 
•HERMETIC, ERMETIC adj. Care astupă sau 

închide astfel (un vas, etc.), înclt să nu poată pă
trunde nimic înăuntru; — adv.: a astupa [fr.l.
•HERMmA (pi.-ne) s/. CD ^ Un fel de nevăstuică 

din ţările nordice, a cărei blană e albă ca zăpada, 
■ lama, şi de coloare cafenie deschisă, vara; cacom 

(i®l 699) (Muslela erminea) ţ| © Blana albă a aces
tui animal [fr.].

■HERNIE sf. Mold. f Vătămătură, boşorogeală 
[fr.].

HERUVIC (pi.-icnri) sn. Imn în onoarea heru
vimilor, cîn’tat de preot la liturghie: in liniştea 
•«i'ulnl... ieşea preotnl cn sfintele daruri (luno.) [gr.].

HERUVIM sm. ctâ înger care vine imediat după 
arhangheli,'în ierarhia cerească: irnmos oa un ~
IBR.-VN.1; ...snlletul bllnd L-au dus '-'11 la Domnul (D.-zamf.)
[vsl. c h e r u V i m ăl.
t HERVANEA s/. (J) Mantie domnească care a în

locuit, cu începere din a. 1832, vechea cabaniţă 
[tc. h arvany].
OHETERIŞ (pl.-lşuri) sn. Trans. ♦ Pădure tînără 
şl deasă de' mesteacăn ipac,).
•HETERO- = ETERO-.
HETMAN = HATMAN.

OHEŢE sf. pl. Olten. Hăţuri (i^hAt).
* HEXAEDRU sw EXAEDRD.
•HEXAGQN m- EXAOQN.
•HEXAGONAL, tw BXAOONAL.
•HEXAMETRU sm. 9 ® Vers grecesc sau latin al

cătuit din şase picioare care toate sînt dactile sau 
spondee H ® Versul alexandrin francez [fr.].

•HEXAPOD adj. # Cu şase picioare: insecte «■e 
[frj.

HIi interj. Strigăt cu care se îndeamnă caii 
la mers: hi 1 breaznle, nu te lenevi 1 ialecs.) ; hl I zmAonlcele 
tatei, Îndemnaţi înainte I (Cro.i .
QTTTA = FIA...
•HIADELE sf. pl. -ie Grup 

de stele la capul constelaţi- 
unli Taurului, din care cea 
mal luminoasă e Aldebaran 
(= luceafărul porcesc) ([Sj 
2533) [fr. < gr.].
•HIAT (pl.-aturi) sn.O? în- 

tUnirea, fără a forma un dif
tong, a două vocale, din care 
prima la sfîrşitul unui cu- Fi Hiadeie. 
vînt sau al unei silabe, iar 
cealaltă la începutul cuvîntului sau silabei urmă
toare. Ex.: da-ar, on un, boul [lat.].
O'SţBĂ.sf. Tr.-Carp. (Ţi Greşală, cusur, vină 1[ ® 
Grije, habar [ung.].
•HIBERNA (-nez) vh. ivlr. A petrece iarna în 

amorţeală (vorb. de unele animale) [fr.].
•HIBERNANT adj. Se zice despre un animal 

care, în timpul iernii, zace într’o stare de amor
ţeală; animale --'O [fr.].
•HlBERNAŢiyNE hibernatie sf. Starea de 

amorţeală a unui animal, în timpul iernii [fr.].
•HIBRID, IBRID adj. ® Corcit, care e născut din 

două specii deosebite, ca, de pildă, catîrul 11 ® a? 
Oavint ■», ori-ce cuvtnt formatdin elemente împru
mutate din limbi deosebite [fr.].
O HIcAţ (-Aeso) vb. tr.Bucov. A lua lagoanăcu bătăi, 
cu strigăte şi ocări.

HlCI adv. De loc, de fel, nicidecum: ne im- 
bulz lin mal ou dra? la mămăllfr&*>< şl U munoă, (JIP.) 
[tc].
o HICIU = HPOIU.

HtCLEAN... ev VICLEAN...
‘HID.^GO sm. Nobil spaniol (de slnge curat

Aldebăran \

creştinesc) : Maoul, snbtlrateojşl Înalt ou un (D.-zamf.) 
[spân.].
•HIDOS adj. Grozav de urît, de slut, scîrbos, 

respingător, groaznic la vedere: reaotiunea cn tot ce 
are ea mal oribil şl mal (Car.i; — QXlv.: vnltnill... al 
căror cioc... răsare hidos din ale lor grumaznrl (odob.) [fr.].

•HHDRĂ, IDrA (pî.-re) s/. ® ^ Monstru fabulos 
pe care cei vechi şi-l închipuiau ca 
un şarpe uriaş sau ca un balaur cu 
7, 9 sau 100 de capete oare creş
teau îndată la loc, dacă le tăia ci
neva ([ă) 2534); hidra de la Lerna, nu
mită astfel după mlaştinile Lernei, 
de pe ţărmurile golfului'Argos: aiiă că 
era o Idră, adică, o scorpie grozavă... oă 
are aripi şl nonă capete <tsp.) 1[ © CF'!
Rău care creşte din ce în ce mai 
mult, cu 'cît se si-

Fig. 3331Hidra.

A se combina cu

Fig. 2535. Hidră. Fig. 2536. Hidra,
leşte cineva să-l curme: hidra anarhiei, ereziei; In 
zadar hidra (=năvăIitorii barbari) tnrbează (ALECS.) 1] 
® # Gen de polipi abia vizibili cu ochiul liber 
(ţii 2535) II ® ^ Hidra, numele a două constelaţiunl, 
una în emisfera boreală ([®] 2536) şi alta în emi- 
sfera australă [fr. h y d r el.

•HLDRACpj sm. fi'Acid format din combinarea 
hidrogenului cu un alt corp simplu (în spcc. cu 
fluorul, clorul, bromul, iodul sau sulful) [fr.].
•HIDRAT sm. & Gombinaţiunca unui oxid me

talic cu a'pă, în oare aceasta din urmă joacă rolul 
unui acid: ~de sodin[fr.].
•HIDRATA (-atez) vb. refl. 

apa [fr.].
•HIDRATAT adj. & Care 

conţine apă ih stare de com- 
binaţiune: caice-A [fr.].

• HIDRATAŢIVNE Sf.
Faptul de a se hidrata [fr.].
•HIDRAULIC 1. adj. ®

Mişcat de apa adusă prin ţevi: 
orgă -an® Care are de scop 
să.Caducă apa în ţevi: lucrări 

n ® care se întă
reşte In apă 1f ® Presă —ă, 
care exercită o presiune cu 
ajutorul apei(rJîj 2537) I ® Ma
şină —ă, care ridică apa la înăl
ţimi.

2. •hxdraplioA sf. Şti
inţa care se ocupă cu con
ducerea şi cu ridicarea 
apelor [fr.].
•HIDROAEROPLAN 

(pl.-ne) •HIDR(0)AVIQN- 
(pî.-oane) sn. Aero
plan prevăzut cu plute [Fig. 3538. Hidroaeroplan.
care-i permit să-şi ia
sborul pe apă şi să revie iarăşi pe suprafaţa ei 
(112538) [fr.].

•HIDROGARBONAT sm. ^ Carbonat care 
conţine apă în stare' de combinaţiune chimică 
[fr.].
•HIDROCARBURĂ sf. &■ ,Ori-ce corp format 

prin combinarea hidrogenului cu carbonul. Cele 
mai însemnate sînt: benzina, metanul, esenţa de 
terebentină, naftalina, acetilena, etc.; petrolul, 
vaselina şi parafina sînt amestecuri de hidrocar
buri [fr.].

•HIDROCEFAL adj. şi sm. f Care sufere de hi- 
drocefalie [fr.]. '

•HIDRQCEFALIE sf. t Boală caracterizată

Fig. 3537. 
Presă hidraulică^
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prin strîngerea anormală de lichid inlr’o parte a 
capului [fr.].
•HIDRODINAMIG 1. adj. 15 Privitor ia legile 

mişcărilor fluidelor.
2. ’hidrodinamicA. sf. Ştiinţa care se ocupă cu 

mişcăriie fluidelor [fr.].
‘HIDROELECTRIC adj. 15 Privitor la energia 

electrică obţinută prin forţa hidraulică: nzină 
[fr.].
‘HIDROFIL adj. Care absoarbe apa: bumbac 

[fr.].
‘HIDROFpB adj. şi sm. f Turbat, atins de 

turbare [fr.].'
'RTDROFOBIE s/. / Turbare, caracterizată 

mai adesea prin groaza de apă [fr.].
«hidrogen sbst. & Metai gazos, incolor, fără 

miros şi fără' gust, în stare pură şi foarte infla
mabil; e cel mai uşor din toate corpurile cunoscute 
(de 14 ori şi jumătate mai uşor decît aerul), din 
care cauză se întrebuinţează la umflarea baloa- 
nelor. Intră In combinaţiunea unui niare număr 
de corpuri organice şi organizate. Apa nu e decît 
o combinaţiune de două volume de hidrogen cu un 
volum de oxigen [fr.].

«HIDROGRAF adj. şism. Care se ocupă de hi- 
drografie: toginor ~ [fr.J.

«HIDROGRAFIC adj. • Pjîvitor la hidrografie 
[fr.].
«HIDROGRAFIE Sf. 9 ® Descrierea mărilor şi 

a cursurilor de apă de pe suprafaţa pămîntului, 
dintr’o ţară, etc. ţ ® Ştiinţa care se ocupă cu 
această descriere [fr.].

«HIDROLpGsm.Celceseocupădehidrologie[fr.].
«HIDROLOGIC adj. Privitor la hidrologie [fr.].
«HXDROLOGţE sf. Ştiinţa care se ocupă cu 

studiul apei în genere, cu proprietăţile diferitelor 
apeşicuapUcaţiunea lorlatratamentulboalelor[fr.].

«HmROMANŢţE sf. Pretinsă artă de a pre
zice viitorul după observaţiunea apei [fr.].
«mDROMŞL sbst. S Băutură fermentată făcută 

din apă şi miere [fr.].
«HIDROMETRIC adj. Privitor la hidrometrie 

[fr.]. ' 1
«HIDROMETRIE . sf. Partea hidrodmamicei 

care tratează despre modul de a mă
sura cantitatea, iuţeala şi forţa ape
lor curgătoare [fr.].

«HIDROMETRU(pl.-tre) sn.©In
strument cu care se măsoară can
titatea de apă căzută in timpul 
unui an într'un loc oare-care de pe 
suprafaţa pămîntului, pluviometru 
([@2539) [fr.].
«HIDROPAT adj. şi sm. f Care 

caută să vindece numai cu ajutorul 
apei [fr.].

«BXDROPATIE sf. f Metodă de a vindeca nu- 
mai cu ajutorurăpei [fr.].

«HEDROPIG 1. adj. şi sm. f Care sufere de hi- 
dropiaie (© „dropicos”).

2. «htoropioA Sf. — HmROPrzţE [fr.].
«HEDROPIZIE sf. ? Boală caracterizată prin 

grămădirea anormală a unui lichid seros Intr’o 
parte a trupului, mai adesea în abdomen (® 
„dropică").
«HIDROSPERA (pi.-re) sf. 

a oceanelor şi 'mărilor care în
conjoară globul pămîntesc 
[germ. Hydrosphăre].
■HIDROSTATIG 1. adj.

I5 Privitor la 'echilibrul flui
delor; baiantA ~ă, aparat cu a- 
jutorul căruia se demonstrează 
că un corp cufundat în apă 
pierde o greutate egală cu a- 
ceea a volumului de apă deplasat (m 2540). I

2.«hideost4Tioă S/.15 Partea 
fizicei care se ocupă cu legile 
echilibrului fluidelor [fr.].
«HIDROTERAPIG adj. f 

terapie [fr.].

Fig. 2539- 
Hidrometre.

Masele

Fig. 2540. 
B-iIanja hidrostatică.

Privitor la hidro-

Fig. 2541. Hienă.

«HEDROTERAFIE sf. f Tratarea boalelor cu 
ajutorul apei rece ('băi, duşuri, etc.) [fr.].

HIE... = FJB...
«HIEnA (pi.-ne) sf. ^ Animal carnivor care 

trăeşt'e în Asia şi Africa 
şi se hrăneşte mai ales 
din stîrvuri, aşa că pă
trunde uneori şi în cimin- 
tire, spre ă desgropa mor
ţii; animal respingător 
prin urîţenia lui şi prin 
urletu-i sinistru ţf/pamaj:
([Şl 2541): plimhtndn-se de 
colo Dină colo ca o » In cu^ca 
el (CAR.) [fr.].

«HIERATIC ivIERăTIC.
«HIEROGLIF... •«-IEROOLţF...

O HIGHIDIŞ' sm. Trans. J Lăutar, scripcar [ung. 
hegedus].

«HIGH-LIFE {cit. hai-iaii) sbst. Societatea a- 
leasă, lumea mare [engl.].

«higiena, IOQ3rA sf. f Ştiinţa care studiază 
mijioacel’e de păstrare a sănătăţii [fr.].

«HIGIENIC, iQiţMic adj. > Conform cu (h)igiena, 
bun pentru sănătate: băntnid<>ă [fr.].

«HIGIENIST, IQlENţST sn. f Cel ce se ocupă cu 
higiena [fr.].

HiGITJ = Hţrciu: E culcată ’n ta(a coastei San In ‘«’I 
dintre plaiuri (odob.i.

«HIGROMETRIC adj. ©® Care absoarbe ume
zeala din aer ţ[ ® starea *ă a aernlnl. Starea de 
umezeală a aerului, la un moment dat [fr.].

*HIGROMETRIE sf. 15 © Partea fizicei carele 
ocupă cu măsurarea cantităţii de vapori de apă 
conţinuţi în aer sau Într’un gaz, la un moment dat
[fr.].
«HIGROMETRU sm. şi (pl.-tre)

15 © Instrument cu care 
se măsoară starea de u- 
mezeală a aerului, la un 
moment dat (j®, 2542,
2543) [fr.].

«HIGROSCpP (pl.-ca
pe) $71. © Instrument care 
arată starea higrome- 
trică a aerului ([Şl 2544)
[fr.].

HTHĂJ (-ăeac) vb. ifltr.
A da chiote, a chiui, 
a chicoti [onom.].

HTHAIT sbsf. Chiuit, chiot:
ridean. Izbind p&mlntnl după .^ul Uă- 
cftllor pletoşl (dlvr.) [hihăi].

HţHOT (pl.-te) sn. Hohot (de 
rîs sau de plîns), chiot: cu—e se 
mărtnrlsla (Lft.) [h i h O t i].

HTHOTţ (-otesc) vb. intr. A 
chicoti: tlserd tetele si se veselind, 
hlhotlnd (tipărit greşit blhottnd) si 
glumind intre ele (isp.) [rut. h y h o - 
taty].
OHILER = PJLER.
O HÎT.FiRI = FIUPRI.

HILÎMICA = FILIMJCA.
BXLOSCOS = FIROBCQa.

«HIMEN sbst. ® £) Membrana fecioriei 1] ® * = 
mMFNg.n [fr.].

«HIMENţîU (pl.-enti) sn. * Căsătorie, cununie 
[fr.].
«HIMENOPTERE 1. sf. pl. # Ordin de in

secte caracterizate prin patru aripi membranoase 
şi goale, din care cele superioare sint mai lungi, 
ca la furnici, viespi, etc. (iw [Ş|viţ!SPE).

2. «HiMENOPTţlR adj.şi (pl.-ere)sn. Ce faceparte 
din himenoptere; insectă —s, insectă din ordinul 
himenopterelor [fr.].

«TTTMţîRA... I«- CHTMgRA...
* H I MTn *HTMpr. = CHJBno, OHlHţE.
HÎN... = FIN...

o HINDţCTTTXJ (pl.-chlnrl) sn. ® Mold. Bucov. Şanţ 
f ® Jghiabul teascului de struguri [tc. kendek],

HINGHER IV HENGHER.

HID-
HIN

Fig. 2542, 2543. 
Higrometre.

Fig. 2544 
Higroscop.
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2545. Hiperbolă

HIN- OHINTEU (pl.-tes) sn. Mold. Tr.-Carp. Trăsură 
ijip boierească acoperită, călească, rădvan: poronoi co- 
nir oişulol prindă «ue cai la un » (ret.) [ung. h i n t 6]. 

•Hioro adj. şl sbst. £) Se zice despre un os si
tuat Intre limbă şi larlnge [Ir. h y o î d e]. 
OHipiiA sf. Mold. (D Adlncime; In lăr' de fund 
hinbe. In hlola mării... te ascunzi on dinsa (stam.) ^ @ 
In tîrlnd după sine: apnofnd intre el undele Lotru
lui... le duc In'W de vale, clăbnclndn-le de stlnol (vlah.).

HIOR... = FIQR...
‘HTPER-, prefix întrebuinţat In compuneri spre 

a da cuvlntului un înţeles de superioritate, de 
exces [fr. ^

•hiperbola, ipşirbolA (pl.-ie) sf. ® Of Fi
gură de reto
rică care con
sistă In exa
gerarea ade
vărului asu
pra unui lu
cru — aug- 
mentlndu-1 , 

sau micşorln- 
du-1 foarte 

mult — spre 
a produce o 
mai vie im- 
presiune asu
pra auditoru
lui sau citi to
iului. Ex.: a 
alerga Iute ca săgeata, olt un uriaş de mare, 1 se făcuse 
inima cit un purice H ® A Curbă compusă din două 
ramuri infinite opuse la convexitatea lor, astfel 
ca diferenţa distanţelor dintre fie-care din punctele 
ei şi dintre două puncte .fixe numite ..focare” să 
fie totdeauna egală cu axa ([ăi 2545) [fr.].

«hiperbolic, rPERBQLio adj. ® Care exa
gerează mult H ® A Care are forma unei hiper
bole [fr.].

«HIPERBOLOnj (pl.-de) sn. A Suprafaţă re
zultată din revoliiţiunea unei hiperbole In jurul 
uneia din axele sale [fr.].- 

•mPERBOREAJM, mPERBORţiU adj. • Se 
zice despre regiunile situate la extremitatea de 
miază-noapte a globului pămlntesc şi despre po
poarele, animalele şl plantele ce trăesc acolo [fr.].

•HIPERGLORHIDRIE sf. f Turburare a 
funcţiunilor de secreţlune a stomacului, caracteri
zată prin augmentarea cantităţii de acid clorhldrlc 
In sucul gastric [fr.].
•H3PERGRITIG sm. ^ Critic sever care nu 

iartă nici cele’ mai mici greşeli [fr.].
•HIPERCRITICA sf. Critică exagerată, pă

timaşă [fr.]. ‘
*HIPERESTEZIE sf. f Sensibilitate excesivă 

şi dureroasă [fr.].‘
•HEPERMETRQP adj. şl sm. f Care e atins 

de hipermetropie,' presbit, etc. [fr.]. 
•hipermetropie sf. f Presbltism [fr.]. 
"HIPERTROFIA (-fiez) vb. tr. f A cauza o hi

pertrofie [fr.].
•hipertrofie sf. f Creştere considerabilă a 

volumului unui organ fără ca ţesătura-i intimă să 
fie modificată: hipertrofie inimii [fr.].

*hipIG adj. Privitor la cai: concurs hipic [fr.]. 
‘HIPNOTIG 1. adj. Care face să doarmă, 

care aduce somn.
2. (pl.-ico) sn. Tot ce provoacă somnul [fr.]. 

•HIPNOTISM sbst. f Somn care poate fi provo
cat la persoanele nervoase şi mai ales la cele iste
rice, punîndu-le să privească ţintă la un obiect 
lucitor aşezat la 15—20 cm. departe de ochii lor 
sau privindu-le cltva timp, de la o mică distanţă, 
drept In ochi [fr.l.

•HIPNOTIZA (-izez) vb. tr. f A adormi prin hip
notism [fr.].

•HLPNOTEZATQR sm. / Cel ce poate să adoar
mă pe cineva prin’ hipnotism [fr.].

•HIPNQZA sf. f ® Boala somnului la Negrii 
din Africa H ® Somn provocat prin mijloace ar
tificiale [fr.].

*HIPO-, prefix întrebuinţat în compuneri spre 
a da cuvlntului un înţeles de inferioritate; iw şt 
n>o... [fr. < gr.].
'HIPOGAMP sm. ® ^ Animal fabulos care avea 

corpul unui cal cu două picioare şi se termina 
printr’o coadă de peşte ([®] 25461 ii 
® >#» Mic peşte de mare, numit şi

Fig. 2546. Hipocamp. Fig 3547. Hipocamp.

,,cal-de-mare”, din cauza asemănării capului său 
cu al calului (îăj 2547) [fr 1 

• HIPOGENTAUR sm.
25 Animal fabulos, ju
mătate om şi jumătate 
cal (i@ 2548) [fr.].
•HIPOGRIT... = IPO

CRIT...
•HIPODROM (pl.-mml)

sn. ® La Grecii vechi,/ 
circ destinat curselor de ' 
cai şi de care 1[ ® Astăzi.
cîmp unde se fac alergări__
de cal (Li) 2549) [fr.]. •==-'

cal [fr. hippophage].
•HIPOFAGIE sf. Alimentaţiunea cu came de 

cal [fr. hlppophagie].
•HIPOGASTRU sbst. & Partea inferioară a 

pîntecelui [fr.].
•HIPOGEU (pl.-gse) sn. ^ Subterană săpată In

ii

Fig. 2549. Hipodrom. Fig. 2550. Hipogrif.

inima unui munte în care vechii Egipteni depu
neau, căutlnd să nu fie descoperită, mumia unul 
rege sau unui înalt demnitar [fr.].
‘HIPOGRJF (pi.- te) sn. ^ Animal fabulos, ju

mătate cal şl jumătate vultur ([a] 2550) [fr.].
* HTPOHONDRTJ = IPOHQNDRU.
•HIPOLOGIE Sf. ^ Ştiinţa despre cal [fr.].
•HIPOPOTAM, IPOPOTAM sm. O Mare

mamifer pachi’derm, greoiu, cu pielea groasă de 
aproape 5 cm., care trăeşte în fluviile şi lacurile

Fig. 2551. 
Hipopotam.

t Fig. 3552.
A.”B. Hipotcnuza..

mari ale Africei (H) 2551) H ® ® Om foarte gros 
şi greoiu: e un [fr.].
O HIPOTA = PIPOTA.
•HIPOTEGA... = IPOTRCA...
•HTPOTENyZA, ipotenuza (pl.-ze) sf. A La- 

turea care, într’un triunghiu dreptunghiu, este 
opusă unghiului drept ([ăj 2552) [fr.l.

•HIPOTEZA... = IPOTEZA...
•HXPSOMETRIG adj. 15 Privitor la hipsome- 

trie [tr.].
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Fig- 2553.Hipso-
metru.

*HTPSOMETRIE sf. 15 Partea geodeziei care 
se ocupă cu măsurarea înălţimilor [fr.].

'HIPSOMETRU (pl.-tre) sn. ţ Termometru 
foarte sensibil care serveşte la măsurarea 
Înălţimii unui loc deasupra nivelului 
mării ([®] 2553) [fr.].
O HIR1 sbsl. Tr.-Carp. Veste, ştire [ung.].

TTT~R2... = FIR...
HIRAV wm- FIRAV.
HiREAN = hrean.

O HpiEŞ1, HIBIŞ1 adj. Tr.-Carp. Vestit, 
renumit; mîndru; frumos [ung. h i r e s].

TTTTIEŞ2, Hpaiş2 = FfREŞ.
O HÎRIBA = HRIBA [ung. h i r i b a]. 
OHIRISAXJ... = ferestrAu...
OHTRIŞ1' HţREŞ1.
O HÎRIŞ2 = FIREŞ.

TTTRIŞCA = HRISOA.
HTRiTISţ = HERETISI.
HmOM... - CHTROM...
HÎROTONţ (-neao),HIROTONISI (-Isesa) 

vb. tr. (şi refl.) ® etâ A da (a primi) h i - 
r o t o n i a: dat-av adecă Fatrlaihnlul... să hirotonească 
pe UitropoUtl (PRV.-WB.l; tnaltprea Stlntnl... l-a hirotonisit 
si l-a povătnlt să se poarte frumos (Vlah.) X ® iron. A 
(se) consacra.

HIROTONIE sf. eeA Investire cu darul preoţiei 
prin punerea sacramentală a mlinilor şi prin bi- 
necuvlntarea arhiereului [gr.].

HIROTONISI CV- HIROTONI, 
o HIRTA -- FIRTA.

HIRURG... = CHIRPRG...
•HISTER... = I8TER...
*HISTOLOGIE, ISTOLOOIE sf. Partea anatomiei 

care studiază ţesuturile organice considerate din 
punctul de vedere microscopic [fr.].

•histrion sm. O Actor bufon, la Romani: 
comedie pe cate o Incară cetăţenii din Borna, Inlnd titlul de 
»'l lODOB.) [lat.].
OHIŞTEAG (pî.-eaeurl) sn. Olten. (crAUs.) (vîrc.) 
♦ Pădurice deasă, desiş.
OHITIO(A)N adj. Moid. Tr.-Carp. Slab (fn spec. 
despre vite], prăpădit: avea el două haramnrl de cal 
snrl, mari, dar vlăguiţi si bltlonl iorio.i; oile Iul slăbi
seră si se făcuseră... hltloane (se.i [ung. bitvăny]. 
t HITLEAN... = VICLEAN...
HÎGi inferj. Un fel de glfîit pe care-1 scoate ci

neva cînd e izbit sau se izbeşte tare de ceva: i-am
tras un pumn, o făcut ^ I sl-o căzut de-a rostogolu (alecs.i. 
O Hîcn CV Htşll.

HiGitr CV hAcid.
QHÎGNI = ICNI: gemlnd si hlonlnd, păşeşte clătlnln- 
du-se înainte (sn.).
O HÎD adj. Mold. Tr -Carp. Grozav de urlt, slut:
se Intllneste ou o babă -»ă si glrbovltă (ret.) : Asa-1 de 
naltele la fată id.-zamf.i [comp. rut. hyd „scîrbâ”]. 
OHÎDAGHE sm. (sez.) ^ Unul din epitetele date 
de popor diavolului, ca tip al urîţeniei [h î d].

ml sv hAi2.
t HÎJ sbsl. Motd.® t Cocioabă, colibă: zăolnd tru

pul In acel * de vreascuri (oos.) X ® Mold. Şură, ham
bar mic (Rv.-cRG.) (PAMF.) [pol. hyz, rut. o h y 4 a]. 
O HIlbE sf. pl. Bucov. Trans. Maram. Lături, 
spălaturi de vase, rămăşiţe din ale mîncării ce 
se dau la porci.
OHÎLBOANA (pî.-ne) sf. Bucov. Maram. Mold.=
bulboana.'
OHÎLBUŞOARE, hIlbute sf. pl. dim. hIlbb:
după ce ajunse scroafa acasă şi căpătă... htlbnta calde (ret.). 
o HÎLDÎBlG I = BiLDiBţC.
OHÎLM (pî.-murl) sn. Trans. tA. Dîmb, movilă, 
gîlraă [vsl. c h 1 u m u],
OHÎLPAV, HIlfov adj. şi adv. Mold. Lacom: in-
capa a bea hUpav la apă rece (CRO.) ; lupul nostra Începe a 
minca hiipov (crg.i [dintr’un radical slav h 1 a p-]. 
OHţLTAV adj. Mold. Trans. (rv.-crg.) tvic.i = hIl- 
FAV [comp. HlLTl].
OHÎLTţ (-teso) vb. tr. Mold. A bea lacom şi mult. 
O HÎLTIUGA sf. F Mold. 5C Mîncare proastă, ca 
nişte lături sau spălături de vase.
O HÎLTÎBţG 1 = BlLDtBlC 1 
OHÎLŢÎNA (-In) vb. tr. = mdsp.

HiM t satiEM i interj. Exprimă bănuiala, Indo- |-||p. 
iala sau neîncrederea! himi bimi aici miroase a oarne uîd 
de om de pe tărimul celălalt (isp.). NlrX
OHÎIVIB sbSt. Olten. (ciaus-) ® <3 Oală mare X® ® 
Femeie volnică, mare la trup.
O hIndightu = HDJDICHIU.
OHÎNSÂ adv. Trans. Intr’una, necontenit, mereu.

HÎRi interj. © Imită mlrîitul cîinelui sau al 
pisicii: (pisica) se chiamă hlrlltoare, n’anzl cum face 
~i —1 (isp.i X ® Imită sunetul produs.de orga

nele de respiraţie, cînd sînt bolnave X ® © oa -«i
că mir 1 sv MÎR.

HŢrA1 sf. Băn. Trans. ® P ® Tuse rea X ® W 
Un fel de boală, ca rîia, la vite X ® W Un fel de 
mătreaţă a vitelor pline de păduchi.

HţRA2 sf. © Băn. Mîrîit, lătrSÎ Innăbuşlt X 
® Olten. Ceartă, neînţelegere: a intrat hira in ei 
[hîrîi].
O jjIhAU sm. Trans. (pac.) i = ere TE ®.

HTHB (pi.-buri, -be) sn. ©ţ)— CIQB ® : sade hirbn'n 
cale si ride de oale (Crg.) ; ®: rlde <.-nI de oala sparta sau 
rtde ciobul de se Zice cînd rlde unul de altul 
pentru un cusur pe care-1 cire şi el X ® S = ciQB 
®: Lumina cu mucul negru Intr’un * un ros opal; (emin.i 
X ® ® Căzătură, lepădătură, fiinţă istovită oare 
nu mai e bună de nimic X ® ® Dărăpănătură, casă
dărăpănată: casa... popii...acum era tot * (SLVi X ®
Blid, strachină, vas pentru gătit bucate: ln<v ...se 
frig si costlte de porc afumate (SE2.); |S;: sl-a găsit '.'Ul 
capacul, tina dopul si lelea bărbatul ipanni [big.]. 
OHÎraAEUI (-uesc) vb. tr. şi refl. Băn. A (se 
sparge, a (se) face cioburi,a (se) dărăpăna [h î r b].

HiRBAR, hIrbabet qdj. © Care trăeşte pe 
lîngă unii' şi pe lîngă alţii, fără căpătîiu, fără stă- 
pîn (ca porcul sau clinele caie-şi vtră botul prin 
hlrburile unora şi altora): nu e familie de ţigan 
care să nu albă un porc, hlrbar ca si stăplnll (mar.) ; trebne să 
Înceapă Iar traiul de cline hlrbar (BR.-vn.i ; ar II murit pe o 
grămadă de gunolu, ca un cline hlrbar fără stăpin (CAR.i X ® 
îndrăzneţ, obraznic: ce hlrbaretl mal sunt tinerii In 
ziua de astăzi (gn.); dintre toţi locuitorii... Obălenll etan 
mal hlrbarl ts.-ALo.).
OHÎRBARI (-ătesc) 1. vb. intr. Olten. © A,trăi ca 
un h î r b a r X ® A trăi laolaltă cu altul, a duce 
aceeaşi viaţă.

2. vb. tr. A creşte pe Ungă casă purcei (tut.)
(R.-COD.).
O HIRBEIGA (pî.-ci) sf. Băn. 0 Cratiţă de tuciu 
sau de lu’t (cu trei picioare) [h îrb].
O HlRBIILIŞTE sf. Olten. Lucru vechiu, stricat, 
de aruncat; car sau plug stricat [h îrb]. 
qHÎRBOG (pZ.-oace) sn. (RV.-crg.)= hTRBEICA.

HÎRBUI (-ueso) vb. tr. şi refl. ® A (se) fărîma, a 
(se) preface înhîrburi, a se strica, a se hodorogi, 
a se dărăpăna: de ce nn-tl Inchlpneştl s'un car? ni meu 
l-al htrbnlt de tot (CRs.) ; vin’, dacă.vrei să te hltbusso oa 
pe-o droscă veobe (alecs.) X ® {refl.) A o duce cu chiu 
cu vai. ă-şi cîipl viaţa (ciauş.).

HÎRBUIT adj. © y. hIrbui X © Fărîmat, prefă
cut în hîrbiiri, hodorogit, dărăpănat: nu venea... declt 
In butca sa cam de vremuri (grig.) .

HÎRBUŞOR (p(.-oare), HtRBVT (pî.-uţe) sn. cHm.
HiRB.

HIRGA ipl.-oi) sf. © £) Ţeasta capului, cutia 0- 
soasă a creerilor, craniu, tidvă, scăfîrlie: cap de geniu, 
ori de vită, tot o ^ scoflloltă (vlah.) ; olte hlrcl si olte ciolane 
de oameni, 4I de dobitoace a Împrăştiat In Innolle lui (dlvr.) X 
® Căpăţînă, cap: începu să spnle cum că val de hlrca unde 
creieri nu o (pann) X ® ® f Nume de ocară dat unei ba
be bătrîne, babomiţă, cotoroanţă: s’a îndrăcit de ciudă 
hlrca de la bucătărie (Crg.); baba-hircă BAbA [rut. 
hyrka].

HÎRGAI (-ăesc),HlROli (-llu) vb. irUr. ® A ră
sufla cu gr'eu, făcînd să se audă un sunet răguşit, 
ca un sforăit surd (ca tuberculoşii sau cei ce sînt 
fn agonie), a horcăi: căzu răsturnat pe spate, hlrcălnd 
de turbare (NEGR.) X ® A tuşi din piept [onom.].

HÎRGAIT sbsl., HiRoAlTţrRA (pl.-turl) sf. © Fap- 
tul de a h’î r c 1 i X ® Sunetul scos de cel ce hîr- 
cîeşte, horcăit: pe la miezul noptii aud un grozav htrcălt
(NEGR.).

HÎRGÎI sv HIRCAI.
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Fig. 3554. Hirciog.

uiîp. HÎRCIQG sm. ® Un Iei de şoarece mare, cu 
!_!ţ ' blană, frumoasă, care-şi adună, pentru iarnă, pro- 
nlK vizii sub pămînt f Cricelus 

frumentarius) (|®] 2554):
dacă toamna găsim grăunte * * ^ 
multe In găurile dee* 
semn de iarnă grea (grm.) ^
® Băn. Trans. Guzgeui, 
şobolan [ung. h 0 r c - 
sOgJ-
O HIRCONI (-neso) vb. intr. Băn. A sforăi, a horcăi; 
se tăon că borcAneşte dna (cAto •

HÎRdAiaŞ (pl.-aşe) sn. O dim. hIrdAu.
HTRDAu (pî.-dae) sw. ® O Vas 

de lemn, alcătuit din doage, din 
care două mai lungi şi găurite, 
care servesc ca toarte sau mă
nuşi, prin care se vîră un drug 
spre a se putea mai uşor ridica 
sau purta; ciubăr ([®1 2555): ve- 
diele şi hlrdklele In oare adunau cio
banii laptele (isp.i U @ ® Arest 
[ung. h o r d 6].
O HÎRETE = ERETE ®. Fig. 2555- Hîrdau.
O hIrGAN (pl.-ane) sn.- Băn. tSiO Vas de tinichea, 
de vre-o 'jumătate de litru, cu care se măsoară 
laptele la stînă [comp. hIroAu].
O HÎRGAXJ [pl.-gea, -gâi) sn. Mold. Bucov. Trans. •Q 
® Vas ma’re de lut smălţuit pentru fiert mămăliga, 
pentru gătit bucate, pentru spălat vasele, etc. t 
(D = bIRBEIOA: In hlrbuil mari de ceaun se face frip
tură, ţlnfnd loo de ^ ori de tigaie (şez.) ţ| ® ‘pl. Vase 
de bucătărie, blide [comp. srb. hrg „tivgă”]-

HÎRiţ (-iiu) 1. vb. intr.® A da un sunet Înfundat 
sau hodorogit {vorb. de un mecanism, în spec. stri
cat): rlsnltele hltUan şl oamenii pl-asteptan rlndnl... lingă 
foc (6AD.I; Iar oirstelnl... să hirlecaun ceasornic, clnd 11 Întorci 
(BR.-VN.) n ® A hîrcăi: si ’n coşul pieptului se auzea răsufla
rea cum Wrle ivlah.) 1f ® A horăi, a sforăi: hlrle boierul, 
aăvodul cel din lanţiih doarme dus (ALecs.i 1) ® A mirii 
(vorb. in spec. de clini); hlrlle boierul ca zăvodnl 
cel din lantnh (Alecs.) ţ ® A tir!.

2. vb. refl. ® A se certa, a se dondăni: mă hiri- 
lam ou dlnsa ca mita ou cinele (flor.j ţ| ® A se tîrl: nu 
vezi cum te blrll prin toate pietrele P (d.-zamf.) [h 1 r 1 ].

HîrîIAT.A (pj.-eii) sf. Faptul de a h Ir li: un 
fel de/v sălbatecă Ieşi din pieptul cadavrului (D.-zamf.).

HTrîIT adj. p. HîRtj. Faptul de a hlrli: ră
sună lunca de clntecele pitpalacilor şl de blrlitul clrstellor
IBR.-VN.).

HÎRÎITQR l.adj. 
verb. HtBÎŢ.' Care hî- 
rle.

2. hIbuto^be sf.
Jucărie de copii care 
produce un sunet 
hlrlitor (d 2556,
2557): n'an ou ce să-şl 
cumpere fluiere şl hlr- 
lltorl (DLVR.).

HÎRÎITURA (pl.-turl) sf. = HÎRÎJT.
O HÎRJII... = HiRŞiţ...
OHÎRJOANA (pî.-ne) sf. Mold. Bucov. Joc Intre 
copii sau Intre flăcăi şi fete, la ţară. In care rid, 
lac haz, se pişcă sau se Imbrîncesc In glumă: ne 
Inam la şl na pnteam adormi de Inoarl (Crg.) ; se apacft 
la danţnrlf joouil şl blrloane (sb.) [h Î r j o n ij. 
OHÎRJONI (-oneso) Vb. refl. Mold. Bucov. A se lua 
la hlrjoană, â glumi Intre ei sărutlndu-se sau Im- 
brlncindu-se: mergeam tot sburdtnd şl hlrjonindu-ne 
(CRO.i; ea Îmbla pe la şezători numai ca să se hirjonească ou 
flăcăii (SB.); Slnt bine, dorm, mănlno, alerg, mă hltjoneso 
(DON.).

HţRLAV adj. Sclrbos, murdar: negri, Incenuşatl, 
mucegăloşl, /vi la văz (j(P.) [big. hărljav].

RSRLţlŢ (pî.-te) sn. Mold. Bucov. Lopată de fier, 
cazma: de se va alia vre-un lucrător... să vie furat vre-o 
sapă sau vre-un <v (prv.-lp.) ; -vul lucrătorilor atinse o piatră 
care răsuna a gol toN.) [vsl. r y 11 c I].
OHÎRN ads. Olten. (ciauş.) ® = CÎRN ţ ® = 
FtRN.
OHÎRSţlNrE sf. Sgircenie (rv'..cr6.) [hlrsit].

Fig. 2556. 
Hîriitoare. Fig. 3557-

Hîriitoare.

HÎRSI1 (-seso) vb. refl. A se arăta sgircit, a se 
scumpi, a nu se îndura să cheltuească.

HÎRSI2 (-seso), HtBşj (-şese) vb. refl. ® A se de
prinde cu nevoile, a se deda cu ceva greu, ne
plăcut: trebue să-l deprlnzi... ca să se hlrseasoă cu munca, 
oa sudoarea usp.) \ ăl de la roat& se *nbaizi& mal cu dor şl se 
hlrşesocu nevoile (JiP.) (D A se istovi.
oHÎRSIT1 adj. p. HiRSt1. Sgircit: va de mătuşă 
na mă slăbea din togă (CRO.).
o HÎRSţT2, HlBSJT adj. p. HiBSi2, HiRSi. Deprins, 
dedat: oameni aleşi pe sprinceană... hlrslţl la necazuri 
USP.).

HÎRŞl w-HARŞ. ,
O HÎRŞAU = ARSăD.

HÎRŞCAţ (-ăeso), HtRŞCÎJ (-fese) 1. vb. intr. ® 
A produce un sgomot ca acele clnd se freacă două 
obiecte unul de altul, a htrşii: bătrtnui nirşcăi un chibrit 
pe părete şl-^rlnse luminarea (vlah.i 1f ® A stilci (In bă
tăi) : scăplnd cu mare greu din inlnlle lor, hlrşcălt şl stllclt 
(CRG).

~. vb. refl. A se freca: grinzile încep să joace sub noi, 
se hlrşcle pe colţii stlncllor ivlah.) .
O HÎRŞETJ = AHSAU.

HţRŞÎE, hARSIe sf. fSi Piele de miel, de obiceiu 
neagră, cu lina creaţă şi măruntă, din care se fac mai 
ales căciuli: Îşi puse In cap căciulită Iul cea da hlrşle 
((sp.); In cap purta naltul calpac de hlrşle fumurie (odob.) ; 
purtau In cap un glob rot(md de hărşle brumărle ((.-gh.).

HÎRŞÎI (-şlesc), HiRŞit (-şiesc)l. vb. intr. A pro
duce un sgomot ca acela clnd se freacă două obiecte 
unul de altul sau clnd se sglrie ceva: unghiile se hir- 
şllră o’un sgomot fioros pe chembrloa roşie (vlah.) ; umbla 
hlrşllnd coada pe zăpadă (N.-UR.); birja hlrşllnd cu roatele de 
marginea trotoarulnl (d.-zamf.),

2. vb refl. A se deprinde cu ceva greu, a se deda 
cu ceva neplăcut: se hlrşleşte ou necazurile (panni.

HÎRŞÎIT, HlRŞlţT sbst. Faptul de a hlrşli; 
sgomotul, sunetul produs de un lucru ce hlrşleşte:
auz hlrşlltul unul chibrit (CAR.).
OHÎRŞNI (-neso) vb. tr. Bucov. A tăia dintr’o lo
vitură, a reteza: l-au tăiat un cap şl an prins să-l hlrş- 
neasoă şl celalalt (se.) [har şl].
OHÎRŞTIOAGA (pî.-ge) sf. ® ^ Vită bătrînă: 
zise (vacii) cu glas amenintătorlu: ,,da nu mă Instrlmba,
V 1” (8B.) H ® ISi Oaie bătrînă care nu mai are 
dinţi, băbană.
O HÎRTAN (pZ.-ane), HÎRTăU (tae) sn. = HAR
TAN : ruplnd un hlrtan din Ceahlău... s’a pogorlt cu el in 
puterea noptil (vi.ah.) ; Sultanul a dat Iul Alexandru... un bun 
hlrtău In Asia pe malul Mării Negre (I.-gh.).
O HţRTE, hIrt sm. Băn. Şoarece: de un hlrt se 
teme jl se sparte (T(ch.) [comp. srb. h r 6 i c a].

HIRTIE sf. ® Foaie subţire fabricată din diferite 
substanţe (celuloză, sdrenţe, paie, etc.) pe care se 
scrie, se tipăreşte, cu care se împachetează ceva, 
etc.: V de scris; v de tipar; v de Împachetat; v de ţigară;

sugătoare; v de desen; v timbrată; alb ca hirtia *f 
® Ori-ce foaie de hlrtie pe care e scris său tipărit 
ceva t ® rt Act, document, titlu, legitimaţie, cto.: 
Are un sao de v Şl un petlcdemoşle (şez.) ţ ® lfi Petiţiunc, 
cerere, jalbă; să facem noi o V la ispravnic (R.-cod.) * ® 
t Foaie de impunere a birului, a dărilor H ® Hirtie- 
monedă, bilet de bancă, bancnotă t ® V Ori-ce titlu, 
acţiune sau hlrtie negoţiabilă în comerţ sau la Bur
să: hirtii de Stat, efecte de Stat [ngr. Xapxi].

HÎRTIERIE sf. ® Fabrică de hlrtie t ® 
Diferite mărfuri de hlrtie, papeterie.

HÎRTIOARÂ (pî.-re), HÎRTIţTTA (pl.-ţe) sf. ® 
dim. HÎRTJE ^ ® (p) Scrisorică, bileţel: Na această 
birtlatăf mergi la vhlerol ou ea (pann).

HÎRTOP sm. şi (pl.-oape) sn., vlRTQP sn.. şi 
vîetoapA,’HÎRTOAPA(pi.-pe, ✓-opl) sf.^(D t Vizu
ină., văgăună: Duse-m& printre peşteri afunde, Prin 
groape, vlrtoape Intonlcoase (bd.-del.) ^ ® Crăpătură 
adîncă, groapă mare săpată de apă: printre hir- 
toape şi bolovani sooborlm, sooborlm mereu ca la adlncol 
unei prăpăstii (VLAH.); In adinei vlrtopl... de povată lipsit, 
Bă cadă (CANT.) ^ ® Adîncătură, scufundătură, groa
pă în drum: sania... loveşte... de un hlrtop ascuns şi 
mă saltă (GRiG.) t ® ® Greutate, dificultate, hop: 
tu te chinul şl ele te scot din blrtoapă (jip.) [vsl.
V r ti t d p ti].
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Fig. 3558. Hîrzob.

QHÎRŢ1 iw HIRTE.
HÎRŢM HjBŢii interj, numai in loc. —1 inooaca, 

^ 1 Încolo, In sus, •*'1 In jos SdU Încoace, sclrtll 
încolo, spre a arăta diferite sforţări făcute într’o 
direcţiune sau alta: olnd veni la ai şaptelea (glas), 
hlrţl In BUS, hlrţ! In jos, 11 uitase usp.) ; hlrtll Încoace, 
solrtU Încolo, carul se dă Înapoi (Cro.).

HÎRŢ3, hirta, HlRŢI1 W- HARŢI.
HÎRŢIl” m- HlRT2.
HÎRŢOAGA (pl.-ge) sf. H 1 r t i e veche, fără 

valoare, de lepădat; acte, documente vechi: arSa- 
oollt vrafnrl de hlitoage nltate In funduri de lăzi (vlaho : 
88 (Ine mlndru, că are hlrtoage veobl, cu pece(l care nu 
mal slnt acum (sad.i.

HÎRZOB, VlRZQB (pi.- oabe, -obnil) sn. ® Vîrtej 
sau funie* groasă cu care se scohoară sau se ridică 
ceva din adincimi: ne ooborlm ou hlrzobnl pe guia 

şl Întunecoasă a ocnei (vlah.i ; făcniă un blizob, 
cu care să-şl dele drumul In Iad icrg.) ; 0: coborlt ou »ul 
din cor, deştept din cale afară, de neam ales, cu stea 
in frunte: al bani r eşti boier; n’al bani f poţi să 111 co
borlt ou blraobul din cer, tot de geaba (d.-zamf.) V ® 
Cerc de lemn, cu sfori sau făşii de teiu împle
tite la mijloc, care se pune la hudacă şi pe care se 
aşază strecurătoarea cu caşul de curind Închegat, 
ca să se scurgă zărul 2558): Rămăsese splazurat Un 
blEzob ce-1 pun ciobanii pe putini la strecurat (sper.)
d) Coşuleţ făcut din cetină de hrad. In care' se
păstrează păstră- ___ j___i
vii afumaţi: imi ţ 1
scrie că trlmete cl- ' J '
tova hlraoabe de pă
străvi... de la munte 
(ALECe.); păstrăvii 
uscaţi se aşază In 
blrzoabe tăcute cu 
imnze da brad (ion.) T[ ® sm. Cerc de lemn cu sfori 
legate cruciş şi curmeziş în formă de plasă care 
se leagă de fie-care picior; cu vîrzohil se poate 
umbla uşor pe zăpadă, fără ca piciorul să se 
scufunde în ea (rMl 2558): cu vlrzobll In picioare, 
cu puşca la umăr, mergeam Ură grilă (N.-ur.); pr. anal. 
opincă rea (vic.) H © Olten. încreţiturile de la 
opinci (eiAuş.) [big. vurzopu].

HÎŞi interj. Strigăt cu care se alungă găinile 
sau alte păsări, întrebuinţat uneori, în mod ironic, 
şi pentru oameni: Hlşt pasăre de-acolea, Oă doar nu 
eşti Illca mea (|k.-br6.) ; hlş I minca-te-ar uliul să te mă- 
ntnce (sb.i .
SŞCA1 sw- H04SCĂ.

ŞCA: sf. Trans. (pşc.) Pielea vitelor care au 
suterit de o boală, pierzînd părul sau Una. 
OHÎŞG.AXA sf. Trans. ® fSt Oaie bătrînă If ® 
Piele slabă (vic.) [comp. HlsoA2].

HÎŞii (-şleso), HîşAI (-şăeso), HUCtl (-clu,-cleso) 
vb. tr. A alunga (găinile ele.), strigînd ,,bîş!.
O hîştioagA = HtRŞTioAaA.
o HÎTCÎI (-iiu) vb. tr. Mofd. A alunga, a pune pe 
goană cu "strigăte, a huidui.
OHţTRU adj. Mold. Bucov. Isteţ, deştept; şiret: 
păcat de-aşa Ilăcău, oămare >^-1 şl pe plac ialecs.i; o Ţigancă 
toarte hltră şl Inşălătoare (sa.) [vsl. C h y t r u].

HÎŢl !»• HAT!.
HţŢAt interj. Imită mişcarea aceluia care se 

tîrăşte sau se urneşte încet şi treptat din loc 
[comp. hitAjI.
OHţŢA1 (pî.-te) sf. Olten. Băn. Mulţime (50-200) 
de.porci (vtrc.) (ciauş.).
OHţŢA» (pl.-te) sf. Trans. (vlah.i Săniuţă cu care 
se joacă copiii.

HÎŢAi, hAtAj (-tăiu),HlTU (-tiiu) vb. tr. A mişca, 
a împinge încoace şi încolo, a sgî(l)ţîi: puse mina pe 
bărbat şl-l hltll (Olvr.) ; hltll copacln], plnă ce-1 scoase din 
rădăcină usp.) [hăţi»].

HÎŢÎNA (-tin) 1. Vb. tr. ® A sgî(l)ţîi, a sgudui, 
a face să se* clatine, să se cutremure (cineva sau ceva 
mişcat, împins cu putere încoace şi încolo): hitină 
uşile de pe poduri (orl.) 1) © A mişca uşor într'o 
parte şi Intr’alta, a legăna încoace şi încolo.

. 2. vb. refl. A se sgî(l)ţîi, a se sgudui, a se clă
tina : Ioni dlhanla de. se bltlnă pădurea (plor.) ; odată s'an 
bltlnat geamurile, clnd a nechezat calul (r.-cod.).

Fig. 3559. 
Hlamidă.

OHÎŢUi:, hAtui (-nlu) vb. tr. şi . refl. Olten. A (se) HÎRp 
leg^a [h î t a],
OHtZAJTIE, HlzţsnE sf. Mo/d. Bueov. Urîţenie, ri^A 
urîciune, sluţenie, fiinţă h î d ă; monstru: tn loo să 
cază el In cuptor, căzu blzanla dc babă (şez.) | n’al vrea tn 
să te mlntneştl dc hlzenla asta dc mireP (sb.)«

^HLAMpSÂ1 (pî.-de) sf. Un fel de manta pe 
care o purtau Grecii şi Romanii şi care se încheia pe 
umărul drept cu o copcă: strălucind sub arme scumpe, 
sub hlamide consulare (ALecc.) [ft.].

hlamida» (pl.-ide, -ămizi) sf. (j) ® Mantie îm
părătească (la Bizantini) ([(^2559): pedlnsul avea o ^ de 
sevalu roşu, eu palme de llr pe poale (odob.) ; Am să fiu În
coronat, Cu ^ Îmbrăcat Şl cu sceptru Înarmat (ALgcs.) H ® 0: 
soarele pune hlămlzi de argint pe umerii stlncllor- (vlaho ' 
[gr.-biz.].
O HLANDAN = ALD4N. 
ţHIAP adj. (MX.) Nevrednic, ne

mernic [vsl.].
jIELApie sf. (LET.) Nevrednicie, 

nemernicie [h 1 a pl.
O HLEAB (pl.-burl) sn. Mold. Bucov.
® Lucru stricat, hîrbuit, vechitură:
ou un de puşcă Împrumutat (GN.) ; şl-a în
hămat cel doi căluţi de moştenire Ia un 'v 
de brişcă (irg.) ţ ® Căzătufă (de om), 
moşneag, babă: ştie şl '•'Ul de baba mea 
de acasă (CRG.).

RLEipS adj. Argilos, lutos, for
mat din bleiu: un loo«v, plin de 
mlaştina (Negr.) ; pămlntul pus pe limbă, sa lipeşte da 
dlnsa şl primeşte orl-şl-care lormă, olnd 11 bămlntă 
cineva (ion.) .

HTiFiIU sbst. Lut, pămînt galben argilos: alu
mina se ’allă In mare oltlme unită ou siliciul şl formează 
lutul, hlelul şl pămlnturlle cele grase (ion.) ; cazmalele 
Începură să bată In bietul năslpos al malului (sad.) [rut.
hiej].
O HiilOAPA sf. (Rv.-cRo.) (BUGN.) = LIOApA [comp. 
rut. chljapaty ,,a flecări”).

HLISA = CLISA
OHLÎZA (pi.-ze) sf. Mold. Petec de moşie, sfoară 
de moşie.
O HLIZţ (-izeso) vb. refl. Mold. Bucov. Maram. A 
rîde într’una, fără rost, de toate nimicurile; a 
rîde înfundat în bătaie dejoc,dinobrăzniciesau 
din prostie; a chicoti: te potteso... să nu ta hlizeşti 
aşa dinaintea mea, că doar nu slntem de-o samă amlndol 
(ALEcs.); se acătăra pe cele garduri şl se hlizea cu cellalt! 
băieţi (CRG.) [comp. big. hljăzja se].
O HLQBA, HLţTBA (pl.-be) sf. Mold. Bucov. Fie-care 
din cele două rude la trăsură sau căruţă, între care 
se înhamă calul: Roalba vine fără stăpln şl se izbeşte 
cu hlubele In poartă (sad.) [rut. O h,(o) 1 O b I j a].
O HLUJ, HLUJAN, HLTTJER sm. Mold. Bucov. ţ ® Co
cean, tulpina băţoasă a unora din plante: mătura... 
se tace din coceanul sau hlujnl plantei numite mălalu-tătăreso 
(pamp.); clnepa... de toamnă e mică şl groasă tn hlnjan 
(VOR.); poroll mănlncă păstălle şl hlujenll de mazăre ou 
multă lăcomie (ion.) f (|) Cocean de porumb (după ce 
s'au cules ştiuleţii).

HXyPAV = HţLPAV.
HMi interj. Exprimă îndoiala, neîncrederea

[sw-HtMl].
HOi interj. Strigăt de oprire .(pentru animale şi 

oameni), stail opreşte-tel ajunge] destuii hoi că
nu slntetl la coolnă (CAR.); la streejă, un fel de logofăt...
(strigă) ho I ho I şl opreşte trenul (i.-OH.).
O HOAGA (pl.-ge) sf. Olten. Băn. ® A Vălcea 1] ® 
Scufun'dătură de pămînt plină cu apă: cel doi prieteni 
imeorl se strecurauprlntr'o * adlncă (n.-ur.) [comp. OOA9].
O HOALA (pl.-le) sf. Trans. (pac.) i Vultur pleşuv 
negru (Vultur monachus).

HOANCA1, hoanohinA sf. Termeni de ocară 
sau de* batjocură daţi unei babe bătrlne, şi rele, 
baborniţă, hlrcă: întrebă de soaoră-sa, nnmlnd-o, ca de 
oblceln, hoanoa (D.-zamp.); hoaoghlnă bătrlnă ce eşti [CRG.).
O HOANCA» Sf. Ţrans. Băn. Adlncătură Intre 
două d’ealuri [srb. h u n k a],
OHOAHDRA sf. Mold. ® Sdreanţă 1 ® Femeie 
sdrenţâroasâ,murdară, neîngrijită [ung. h a n d ra].

HOANGHINA IV HOANoA1.
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Fig1. 2560. Hobot.

Văl:

|-|0y^^ O HOANTÂ (pî.-te) sf, =HO^CA1: li mal olrpeşteopal' 
■ mA, de vede boanta stele veni 9l~l mal sare im flinte <R.-coD.).
nUI OHOARÂ wm- 04BA1.

HOÂRCA = HO4NOA1: nnl o sl&bAnoaga şl ~ de babă 
(CAT.) •
OHOAKNA iw- horn.

HOASpA (pl.-pe) s/. © Pojghiţa de pe grăunţele 
cerealelor, de pe fasole, mazăre, cînepă, etc.: grlnl... 
spălat bine, pentin a se ouiătl de se pune la, lleit (Şez.)

® pl. Trans. Talaşi, aşchiile luate de tîmplar cu 
rindeaua: aştern pe tundnl seorlulnl gelnltnrl, adică... 
boaspe de elăn imar.) .

HOAŞCA, HţşoA (Rv..cRe.) © = HOANCA1; mize
rabila ala de boaşcă ivlah.) ţi ® tC, Vită bătrlnă, pră
pădită (ciAuş.) [rut. h a s k a ,,viperă”].

HOAŢA iw HOT.
OHOBAIE sf. ^ © Vale Înfundată (gr.-n.) (vic.)
I ® Rîp'ă prăpăstioasă cr.-cod.).

HOBţC (pi.-Icuri) sn. zA. Groapă, scufundătură 
pe drum făcută de ape (ciauş.) (rv.-cro.) cpamf,).

HOBOROC = OBOROC.
HOBOT (pi.-te) sn. © Partea săniei numită şi 

,,bot(‘niţă)” sau ,,cruce”(1112560)
II ® Mo/d. Bucov. Trans. & Tul
pan deltnă sau de mătase cu care 
se înveleşte capul miresei după 
cununie, sovon, zovon, balţ, 
tulbcnt, procov: au rămas... numai 
mireasa... cu ^ul rupt (gb.) ; Tul- 
pănaşe de mătasă... Mie * de mireasă (Vor.) ţ| ®
Noaptea Işl Întindea pe Încetul tristul el ~ (Negr.) [big. 
h O b O t ă „bot, rit”].
O HOBOTţ (-oteso) = INHOBOTA.
O HOG1' interj. Băn. Strigăt cu care se Îndeamnă 
boli s’o ia'spre dreapta, ceai
4HOCHBVE (pZ.-muri) sn. t Poruncă în scris din 
partea Sultanului: au trimes /^urlla împăratului la 
Tătari (VLAH.) [tc. htlkam].

*HOCKEY şbst. \ Numele unui sport, de origine 
engleză, In care 
jucătorii, după 
nişte regule 

. stricte, lovesc 
cu o bltăcîrjo- 
iată un balon 
greu de 160 gr. 
pe care ,caută 
să-1 aducă în 
cîmpul adver- 
sarilor([02561)
[engl.]. t'ig. 3561- Hockey.
O HQDA (pî.-de) sf. Trans. (bud.) imai.) i Lişiţă de 
apă, "sarce lung.].
OHODAcAI, (-ă*sc), HODÎOÎI (-lese) vb. intr. Olten. 
Băn. A şchiopăta; şl-a (ost scrlntlt şl un picior şl nmbla 
bodăcălnd (cAt.) [h O d î cj.
O HODAIE sf. Trans. © = ODAIE f ® Colibă, 
adăpost al ciobanilor; stînă.
O HODAIŢA = HOPAIB.
OHODÎnA... ee- odihna...
O HODÎC! interj. Olten. Băn. Imită sgomotul pro
dus de mersul unui om care şchioapătă, şontlc; 
OHODÎRi sau ODţRi interj. Strigăt cu care se 
alungă clinii.
OHODNOG, HODNQOnT sm. Trans. Maram. (bud.) 
(brl.) h Lo'cotenent [>»■ hotnqo].
OHODOLAN (pi.-ane) sn. Trans. (vic.) Ciolan.

HODOLEAN = ODOLEAN.
OHODOLONI(U) (pZ.-oanle) sn. Băn. = HODOLAN.

HODOROAGA, odoroaqA (pi.-ge) sf. © Lucru 
vechiu, hlrbui’t, stricat K ® Casă veche, dără
pănată: primăria e o bodoroagă căreia 1 s’au adaus un 
ouonrig de lemn org.) ţţ ® Car vechiu care hodo
rogeşte : pentru un petec de pămlnt şl o bodoroagă de moară 
(VOR.); mal cumpără o odoroagă de căruţă osp.) f ® ® Că
zătură, moşneag, babă bătrînă, slabă ce abia se 
mai ţine pe picioare; Insese blestemată să se prescblmbe 
In bodoroagă cerşetoare icar.) ; baba, odoroaga draonlnl, se 
ţinea ca Neaga-reana de evul Iul osp.i ţi ® ® Flecar, 
palavragiu, toacă-gură, gură-spartă, moară-stricată, 
persoană căreia-i umblă gura într'una, hodoro
gind ca o moară stricată [comp. h o d o r o g].

HODOROGI1 1. interj. Imită sgomotul produ5 
de mişcarea’unui lucru vechiu, hîrbuit, stricat: ~
Încolo, -vi pe dincolo, carul se strică (Crg.i.

2. sbst. ® Lucru vechiu, hîrbuit, stricat, hodo- 
roagă ţi ® ® Căzătură, moşneag, bătrîn ce abia 
se mai ţine pe picioare: abi.^ şiret, căci n’am ştiutt 
iDLVR.); şl un ca .socrn-său avea să 1 se Împotrivească! 
(grl.) [comp. hădărag].

HODORQG11 (pZ.-oage) sn. >s}eUn fel de coş fără 
fund cu care se pescueşte în lacurile mici.

HODOROGEALA (pî.-eli) sf. © Făptui de a 
hodorogi ţl®’ Sgomot, gălăgie ce se face cu 
obiecte lovite unele de altele care hodorogesc: cu
vătraiul (ace o şl un tărăbihu, de-tl la auzul (CRG.).

HODOROGI, ODOROOI (-ogesc) i. vb.' intr. © 
A face sgomot cu un lucru stricat, hîrbuit, ca un 
car gol ce umblă pe pietre: auzea polobocul rostogoiin- 
du-se şl hodorogind In urma Iul (ooob.) ; comoara fuge de 
odorogeşte şl face sgomot, ca şl cum ar umbla nişte care
(PAMF.) f ® -A face sgomot scotocind prin vase, răs- 
colindu-le, lovindu-le sau răsturnîndu-le; după c» 
hodorogi prin toate ulcelele, aduse şl unt (fsp.) ţ[ ® A 
face sgomot ca o moară veche, stricată: credeai 
curat că-1 o moară stricată, ce tot hodorogeşte şl no se mal 
opreşte (grig.) ţl ® ® A toca din gură: ţăranul, clnd 
merge, tropăeşte şl clnd vorbeşte, hodorogeşte (CRg.) ; Din 
gură hodorogeşte Chiar că o moară de vlnt (ALECs.) ţ[ © 
A strica, a dărăpăna: băutura de prisos odorogeşte min
ţile Romănulul (Jip.i.

2. vb. refl. A se dărăpăna, a se hîrbui: vremea 
trecea, nadişanca se hodorogea (grl.): unele (maşini) lae 
explozie, altele se odorogesc (Dlvr.) [hodorog1].

HODOROGIT, ODORoaiT 1. adj. ® p. (H)ODO- 
Rooi t ® Stricat, hîrbuit, dărăpănat: nu găsi decit 
un tron hodorogit nsp.) ţ[ ® ® Prăpădit de boală sau 
de bătrîneţe, şubred: e el oam-^, şl cam aduce din 
plelor (VLAH.) .

2, sbst. = HODOROOEALA : mă deştept In »nl scoar
ţelor de la car (s.-ald.) •

HODOROGITURA (pî.-tnrl) sf. (BUD.) s= HODO' 
rooealA.

HODORONC-TRONCi interj. Exclamaţie 
Intrebuinţatâ cînd cineva aruncă dintr’odată o 
vorbă nepotrivită ori face sau se întlmplă ceva la 
care nu te aşteptai de loc: spnne-ie nitei mal ou mot. 
Iar nu aşa, I ca din topor osp.) ; şl, ^ I ca din senin... 
auzi o gălăgie... că parcă se cutremura pămtntul (Olvr.) ; 
se Isprăvea prlntr'un ,,adlo”, ce cădea aşa, iără nici un 
motiv (VLAH.) [comp. h o d 0 r O g1].
O HODROBEIE, HODROBHLE sf. pl. © Catraluse: 
la-tl hodrobelele şl şterge-o (Pşc.) ţl ® Tot felul de 
vase întrebuinţate la stînă.
O HODULEŢ = HUDDLET.
O HOGAŞ’(pZ.-şe) sn. ® = fAqas 1| ® fS, Hăţaş, 
poteca pe unde se duc oile la păşune ţ[ ® Petec 
de pămînt pe o costişă; Tot m’aş duce, duce-m’aş 
Tot la vale pe(şe2.) [comp. HOAOAJ.

HOGE sm. © Preot turc: o dispută inioeatâ se 
aprinse Intre mnitlul şl .«'a (bAlc.) ţl ® Dascăl învăţat 
(ia Turci): Nastratln ~a [tc. ho ga].
OHOGEAC, HOOEAQ w- OQEAC.
OHOGNQGIU sm. Trans. Maram. (bud.) (pap.) ini = 
HODNQQ.
O HOHER (IU) sm. Trans. Maram. © Călău, gîde: 
oumpăr-l-ar hoherlu din Gherla, să-l cumpere (ret.) ţ| ® 
Mo/d. Hengher [ung. h 6 h 6 r].

HQHOŢ (pi.-te) sn. Izbucnire sgomotoasă de 
ris sau de plîns: In de ris ale altor tovarăşi de seama 
Iul (BR.-vN.); rldea... şl se tluea la piept şi la plntece... de —'elo 
ce-l podidise (oooB.); temelie şl copiii Izbucniră Intr’un 
de jale (Dlvr.) [sl. chochotQ].

HOHOTI (-oteso) vb. intr. A rtde sau a plînge 
cu hohot; şl hohotind de ris, a strigat tare Incit a aco
perit tot sgomotul (CAR.); Hohotind a ’mplns cadavrul In 
prăpastiaadlncă (coşB.); casa mică... hohotea de pllns (lung.). 
OHOI1! interj. Trans. Maram. Strigăt, cu care ne 
adres’ăm cuiva, heil măii
OHOI* (-oesc) vb. refl. Trans. A se hîrjoni (cu fe
tele).

HOINA m- QINA.
HâlNAR adj. şi sm. Vagabond, (om) fără câ- 

pătîiu, haimana; an umblat el... aşa.»1". de 0010 Plni
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colo (CAR.); şl pribeag... Işl petreoa viata,, rralşlnda-se 
prin tnle şl vizuini (odob.) ; — adv : clnd bătea el dru
murile (CAR.) [hoina].

hoinari (-ăresc) vb. intr. A umbla hoinar, 
haimana, vagabond,- fără căpătîiu, a bate dru
murile fărâ. nici un rost: nu mai -v prin a lume, ea să 
no ajungi lără nlol un căpătllu (Isp.) ; toată ziua hoină
ream călări pe la conacele moşiei (vlah.) ; hoinărise cu el pe 
la berăriile nemţeşti toată ziua (Car.).

HOIS(A) I -= HAIS(a) I Mold. • Te dau toate de smin
teală S'npncl holsa ’n loc de ceală 1 (ALECs.) .
OHpIŞTE sf. Trans. (pac.) = qişte.

HOIT (pi.-tnri) sn. ij) Mortăciune, itîrv: vină- 
torll au luat -'-ui de labele dinapoi şl l-au tlrlt alâră (car.) : 
muştele... se nădlseră la *ul lepel (SB.) *1 (2) Came (de 
vită tăiată): începe a dumica la bălaur... şl, cit clipeşti, 
era o grămadă de ^ din el (ret.) K ® Om gras peste mă
sură : am văzut «uşi >vnrl mari şl nlol de-o lume (Cro.) .
O HQJMA adv. Mold. Bucov. Mereu, într'una, ne
contenit, neîncetat, necurmat, pumrea: cum era să 
am încredere Intr'un om care ride şl glumeşte p (ALecs.) ; 
* mă morocăneşte şl-ml scoate ochii cu cele trei tinere (Cro.) ; 
nu ştltl nimic, măoar câ * cetiţi (negr.) [rut.].
O HOJMALAU sm. Mold. Bucov. Om mare la trup 
şi prost, cu mintea de copil: doi hojmalăl se şl luase 
după mine (Cro.).
O HOLA (pi.-le) s/. Trans. -xt. Javră, potaie.

HOLBA (-bez) vb. tT. şi refl. ® A căsca tare ochii: 
prolesornl holbează oohll la mine şl mal aiurit (Car.) ; capra... 
holbind oohll lung prin casă (Crg.) ; se holbară din nou la 
numele lulBulboceanu (d.-zamf.) f| ® Cu' ochii holbaţi, căs- 
cînd tare ochii: eu rămăsesem Încremenit cu oohll hol
baţi (NEGR.) [lat. volvSre].
O HOLBOACA = BULBOAcA.

HOLBOÂNA (pi.-ne) sf. Mold. Bucov. = BOL- 
BOANA.

HQLBTJRA,HQLBORA, OHQLBÎRA... = volbura... 
OHpLCA sf. Mold. Bucov. Trans. Gălăgie, sgo- 
mot,'larmă [rut.].
O'HOLGI (-cesc) vb. intr. Mold. Bucov. Trans. A face 
gălăgie [h o 1 c ă].

holda (pi.-de) sf. / Gîmp, lan, făşie de pămînt 
cu un singur fel de semănături; semănăturile de 
pe un astfel de Ctmp: intrau din mirişte ori din Islaz 
In vre-o (BR.-VN.); de Jur Împrejur nu vezi declt holde 
şl livezi (VLAH.); tmde lusese Ieri pădurea... aoum era numai 
o 'v de mălalu-mărunt (ret.) [ung. h O 1 d].

HOLDIŞOARA (pi.-re), holditA (pi.-ţe) sf. ^ 
dim. bqldA.

holera sf. (D t Boală epidemică, caracteri
zată prin dureri grozave de sto
mac, prin diaree şi vărsături ([®]
2562): peste noapte a şl dat holera peste 
mine şl m’a Irămtntat şl m’a sglrclt olrcel |
(CRG.) f ® ® F Fiinţă (în spec. 
femeie) nesuferită prin răutatea ei, 
ciumă: piei, necnratnle, de pe faţa pămln- 
tulul, să scape lumea de o ciumă şl de 
o ~ oa tine (isp.) ţ[ ® A Plantă spi
noasă, cu flori verzi, numită şi ,,că
tină”, ,,corniiţă”, „dracilă”, ,,sca- 
iete-muscălesc”, ,,spin muscălesc”, etc. (Xantkium 
spinosum).. [rus.].
O holerca, holjbcA, horelcA, horjloA, ho- 
BJNCA (pi.-ol) sf. Mold. Bucov. Trans. 2 Rachiu: cel 
ce purta boalele printre oameni, mal cu seamă holera, stăruia 
ca s’o numească holercă (Sb.) ; Şl vin şi holercă. Tot Intr’o 
balercă (OOR.), ghicitoare despre ,,OU”; cină şedeam la 
noi pe vatră Beam horlncă pipărată (BRL.) [h O r i 1 C ăl.
t HOLM (pî.-murl)sn. Deal, hîlm [ung. halo m]. 
t HOLMUROS adj. Deluros [ho Im]. 
OHOLOATÂ (p(.-te) sf. Mold. = HQLQtA ®. 
t HOLOTA sf. ® Pedestrime, gloată H ® Mold. 

Grămadă; amestecătură [rut. h o 1 o ta]. 
OHOLTEIAŞ sm. dim. HOLTEHT: şi dud eram»', 
Umblam seara prin oraş (lk.-brs.) .
O HOLTEI (-teasc) vb. intr. Mold. Trans. A petrece 
viaţa de holtei u, a trăi ca flăcău pînă la în
surătoare: 91 spală şl haina mea Care-am holtelt ou 
ca (Şez.).
OHOLTEţE sf. Mold. trans.. ® Starea de h oi
ţe i u: trebne numai deolt să pul capăt holteiei (alecs.) ;

Fig-. 2562.
Bacterii

de holeră.

norod aoel ce landă holteia (negr.) f ® Timpul petrecut H O l" 
ca flăcău: zl oătră tată-tău să-ţldea paloşul din * (ret.),
O HOLTEIU sm. Mold. Trans. Om neînsurat, celi- nVJr 
batar, flăcău: am fost de două ori logodit, dar... am-ră
mas » (GN.); nu omnva să spui cuiva că eşti însurat, să 
zici că eşti (RET.); ~ tonmatlo, flăcău tomnatic: sin- 
teţr Însurat...P — Ba nul... stnt Inoă tot <«, tomnatic, 
precum vedeţi (Alecs.) [rut. h O 1' t j a j].
OHOLTERIU sm. Trans. (fr.-cdr.) = HOLTEIU. 
OHOLTUANA... = ALTOro...
OHOLUTÂ = HpLQTA.

HOMAN = OMAN.
•HOMEOPAT sm. f Partizan al homeopatici.
•HOMEOPATIC adj: f Privitor la homeopatic 

[fr.].
•HOMEOPATIE sf. f Sistem de vindecare In

ventat de Hahnemann, care pretindea că lecueşte 
boalele cu medicamente introduse în corp şi care 
provocau simptomele aceleiaşi boale; încetîndu-se 
apoi cu medicamentele, adică cu cauza boalei, ur
mează să dispară şi efectul, adică hisăşi boala [fr.].

•HOMERIC, OMERio adj. ® Privitor la Homer ţj 
® Bis—, r’îs sgomotos, cu hohote, astfel numit după 
un pasagiu al Iliadei, în care Homer arată pe zei 
izbucnind în hohote de rîs, văzîndu-1 pe Vulcan 
şchiopătînd f ® X Războiu războiu foarte mare, 
uriaş: volu păstra cea mal adincă taină asupra imul răz- 
boln omerlo ce am avut ou nişte amazoane (alecs.) [fr.].
O HOMET (E) sm. (r.-cod.) (vTrc.) = NAmete.
O HOMOC sbst. Băn. A. Deal de nisip [comp. srb. 
hum].
C HONDRAI (-ăesc), HONnRĂNT (-ăneso) vb. intr .
A flecări, a vorbi fără rost: Domnul Hrlstos 11 întoarse 
spatele, 11 lăsă să hondtănsasoă (isp.) ; clnd o 11 să hon- 
drănlm surda, să llecărlm... (Jip.i [ung. hadarnij.
O HONDROC = ANDBOO.

HONIPSţ (-S0S0) vb. fr. ® A mistui, a digera: de 
două luni de clnd stomaonl el n’a mal honlpslt nlmlo (BR.-vn.) 1]
® ® A nu putea ^ pe cineva, a nu-1 putea suferi: să 
nn-1 mal văz In oohll mei, că nn-l potA (car.) [ngr.
)(ovcua(u < jţGViuu)].
O HONT1 adj. Trans. (pşc.) Şchiop, schilav.
O HONT* s6s<. Trans. .fr.-cdr.) X Un fel de roabă 
întrebuinţată de mineri [germ. H u n d].
OHONTÎCI interj. = ŞONTÎCI pleacă şl mutul,-'!
—’ II înaintea cumnaţilor (r.-cod.) [h O n t -f ş ontic].
O HONTOLQG adj. şl sm. Băn. = HONT1.

HONŢ sm.‘Poreclă (lată Sasului [germ. H a n s 
,,Ioan”, cu pronunţarea săsească].

HONVED (pî.-ezl) sm. a Soldat din miliţia un
gurească [ung.].

HOP 11. interj. ® Strigăt cu care se însoţeşte sau 
se exprimă o săritură peste ceva sau o săltătură;

: să nu zici hop 1 pin' nn-1 sări, nu face planuri, nu te 
bucura de izbîndă, pînă n'al înlăturat greutatea 
sau primejdia ţ ® Deodată, ca din senin (cînd 
soseşte cineva pe neaşteptate, sau se amestecă 
deodată în vorbă sau într’o treabă): oind deo
dată, —'I şl baba înainte l-a Ieşit (sper.); şl cum zice vorba 
asta, hopl şi Frlslea...; ,,Ileana şl Ileana, că, de unde 
nu, Iml lac seamă slngnr” (Car.i.

2. (pi.-puri) sn. ® Şanţ, groapă, adîncătură Ia 
mijlocul drumului: roatele săreau din — In hop(i.-6H.); 
drumul era scurt, ...dar plin de —.uri şl de şanţuri (D.-zamf.) ;
Işl proţăpeso ou greu carele prin—uri (LiJNO.) ţf ® ® Greu
tate, piedică, obstacol: trecurăm, cum trecurăm pin’ aol,
...mal avem im —' (isp.); un mlo —' mal e de treont (vlah.)
[onom.].

HQPAi înierj. ® Strigăt cu care se însoţeşte 
sau se exprimă o săritură sau o săltătură, hop I 
cuvînt pe care-1 rostesc copilaşii cînd se întîmplă 
să cadă: a zis — I şl-a sărit groapa ipann) ; uneori oădea, 
atimol zicea şl eaI şl se scula ou... trudă (vlah.) ţi ® — 
ţopa iw- HQPAi ţf ® A tace a) a se ridica în pi
cioare [vorb. de un copilaş); b) a sălta un copil 
pe genunchi: Hlron ir luă pe genunchi să-I Iacă —' (VLAH.)
[comp. hopl].

HOP AII interj, urmată adesea de tofa(i)i sau 
TţiPAÎi) I spre a exprima o săltătură la joc [comp. 
h o pl şi h o p al].

HOPAţ (-ăiu, -ăeso) vb. tr. şi intr. F sălta: 
ea şedea şl-1 bopăla (şez.) [hopl].
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HOP' o HOPAIE, HOP^itA sf. Trans. (paco Roată sau 
Hnp lemn pe care se înfăşură paie şi se aprinde In 
rUJrx seara lăsatului de brinză.

HOP^Ţ = OPAIŢ.
OHOPÂTi^E Trans. (conv.j, Olten. HOPARITA (vîrc.) 
s/. Plăcăraie.

HOPUROS adj. ^ Plin de h o p u r i {vorb. 
de un drum).

HORI1 interj. Imită sgomotul sforăitului:
' Noapte bonă, mog Arvlnte, FA hoi 1 hor I de-acu 'nalnte

(ALECS.).
HOR2 (pl.-rnrl) sn. = OOB [ngr.].
HQRÂ (pl.-ro) sf. ©Dans naţional, in care toţi 

dănţuitorii se prind de miini şi formează un cerc 
mare care, după tactul muzicii, se mişcă întreg, 
cind la dreapta, cînd la stingă, cîştigînd mereu 
cîte un pas mai mult spre dreapta ([H 2563): in 
jurul lor, In roata Iar-* 
g&, 86 mlşc& Încet, In 
dulce legănare, stră- 
mo9asoa<«'', joc potolit, 
taotlooB In care se iii^^ 
prind şi oamenii mai Jfy'1 
In virată... (vlah.) ; a Mi 
s e prinde In ; 0: a 
intra In«»', a se băga» _ 
ase amesteca în- 
tr*o afacere, într ’ o 
intriga, întrunrăz- u M
boiuT etc., după , Flg' 2563- Horă- 
ce a stat înainte ca simplu spectato r ; ®: ai intrat in 
— trebne să ]ooi, dacă te-ai băgat intr’o afacere, 
dacă ai început ceva, trebue să urmezi pînă la 
capăt D ® J Cîntecul, aria, melodia după care 
se dansează nora 1| ® * Trans. Maram. Gîntec, 
doină, baladă t ® stă Partea bisericii, unde stă 
corul; absidă 1) ® ☆ hora, numele popular al 
constelaţiunli Coroana boreală (w [®| 1499) [gr. 
Xopoţ].
OHORÂI (-a«so) vb. intr. Mold. Bucov. A sforăi: 
şi ’ncepem e <^, de paroă dormeam cine ştie de clnd (CRe.); 
lan auzi-1 cum borăeşte I parcă-i un ogeac aprins (alecso \ 
doarme ca un butuc şi horăeşte ca o locomotivă (GN.)
[h o rl],

HORĂţLĂ sm. Poreclă dată unuia care h o r ă- 
e Ş t e, clnd doarme: lăsaţl-mă singur ou domnul

ăsta (ALECS.).
HORĂIT sbst., HORAlTţTRA (pl.-turi) sf. Mold. 

Bucov. Faptul de a horăi, sforăit: nevinovatul-' 
al Englezului ce dormea [ALECS ).
OHORAIŢA (pî.-te) Sf. Trans. ® .a Broboadă 
ipsc.) 1[ ®’ pl. Uliţe, locuri de umblat printre case, 
în sate şi oraşe cbud.) : Ce-l mai bun Ca calul bun, Câ te 
duce... Pe toate horai(ele (mar.).
ohorAtenii - orAtenii. 
t HORBA1' (pî.-be) sf. Trans. Gloată, mulţime.
t horbA2 = VQRbA. 

horbAcAi = ORbA-
qA|: începe să se Întunece, şl 
noi horbăoăim mereu (vlah.).
OHORBI = VORBţ.

horbota (pî.-te) sf.
® Ba Dantelă (I®1 2564):
Intloriturl migăloase, tine ca 
o (VLAH.); alături, Saşa
lucra la o «^(o.-zamf.) ^ (2) Pr. _______ _
ext. Dantelură, înflo-
ritură sculptată: biserica... Fig. 2564. Horbote.
aldltă toată In piatră... In
mlnxinata-l de sculpturi (vlah.).

HORBOTAT adj. Dantelat, împodobit cu hor- 
bote: ciucuri mari şl perdele (vlah.) .

HORBOŢIGĂ (pl.-tele) s/. SI (îm. HQBBOTA. 
HORGÂI, ORCAţ (-ăeso, -ălu) vb, intr. © A hîrcîi: 

se ridică ameninţător, oroălzid ca o fiară rănită (dlvr.) ^ 
(D A sforăi: Ţiganul Începu a boroăl, dtnd să cunoască că 
el a adormit (Ret.>; poliţaiul horcăie ou capul pe masă 
(CAR.); totl au adormit: unii pufule, alfll orcăle (dlvr.) 
[onom.].

HORCAIAEA, ORCAIALA (pî.-lell) sf., (a)ORCAlT 
sbst. Faptul de a hor căi; sgomot produs de 
cel ce borcăeşte: dupA lle-oe gllglltnra de slnge, o hor-

eălală surdă (CAR.) ; In tăcerea dimineţii, se aud bine horcă- 
lell... temelie dormeau duse (CAr.) ; răsuflarea Iul era o or- 
călală care se stingea din ce In ce (dlvr.) ; un horcăit surd 
şl adine 11 răsună In piept (grl.) ; In duhoarea şi orcăltnl 
celorlalţi... Sentino tresare din visuri (Dlvr.).

HORGANI (-ftneeo) Vb. intr. A Sforăi: Incepn ai 
horcâneaacă, paroă n’ar fl dormit de otnd lumea (Dlvr.) 
[comp. bor căi].
OHORCOTI (-ţese) vb. intr. Mold. Maram. A hlr- 
cîi, a sforăi; a glfîi: Am o mătuşa cu guşă. Toată 
ziua horooteşte. Iar noaptea se odllmeşte (Gor.) ; Clnd păşeşte, 
horcoteşte. Guşa 1 se horcoteşte (brl.) ' [comp. HORCAl].

•HORDA (pî.-de) ® sf. Gloată, popor rătăcitor: 
nu cred oă am soăpa teZerl din mijlocul acestei borde de 
barbari (ALecs.) *1 ® Laie:de Tlgeni [fr.].
O HORţlLCA wm- HOLERCA.

HOREŢ (pî.-to) sn. rsp- îm- 
pletitură' de nuiele de forma unui-jg^p/.1'»!^" 
coş cilindric pentru prins peşte =^j|:
® 2565) [comp. orie].

HORH&I (-ăeso) vb. intr. A 
umbla încoace şi încolo, în neş
tire, fără rost, rătăcind: toată 
noaptea am borhăit prin Intnnereo 
(PAMF.) j horhălnd el,' clnd pe o cărare, Figf. 2565. Hore;.1 
olnd pe un drum părăsit (Crg.).

HORHOLţNA (pî.-ne) sf. ® Poreclă dată unei 
fete bătrlne: Mărită-ta, — I Nu şedea lată bătrlnă (mar.) ţ[ 
® Ţigancă bătrlnă; boaşcă bătrlnă, cotoroanţă:
Dar horhollna ha bătrlnă (toc.) ; tlptll-tlptll ea apropie de 
— şl-1 virl ooada In gură (PAc.).
O HORHOTI = HOROOTl.
OHORHTJNA sf. Bucov. Ţigancă (bătrlnă): intră 
apel Iu oaşă şl spune purdellor şl horhuuel cum a Inceluit 
pe Romăn (mar.).
OHORţ (-oreso) vb. tr. şi intr. Tr.-Carp. A cînta 
(doine, cintece de dor şi jale): nime nu horea tmmoş 
oa Hlhalul Iul moş Mihnea (ret.) ; tu pădure naşte. In pădure 
creşte, Vlne-aoasă şl horeşte (eoR.), ghicitoare despre 
,,fluier”; steteau uimite pe otnd trecea păstoraşul toipărat, 
doinind şl horind (Emin.) [horă].
O HORţLCA ww holerca.
O HORpîCA sf. Trans. Maram. = holercA [h o - 
rilcă -I- palincă].
O HORÎ (-orăao) vb. tr. Mold. A A cosi ou hreapca 
(fin, ovas, mohor, etc.): trllolnl... şs horăşte şl se 
olădeşte In stog (ion.).
OHORIŞTE, horitprA (pî.-turl) sf. A Rotocol 
mare de fin, adunat din poloage ori risipit (lin 
clăiţe, ca să se usuce; din el se face o căpiţă: adu
natul (linului) In horlştoa căpiţelor Ie podlna stogului (ion.) ; 
orl-clt de uscat ar 11 (tlnnl), de-l apucă Io horltnră razele 
despre seară... se jllăveşte (luno.) [hor î].
O HORN (pi.-nurl) sn. Mold. Bucov. «fa ® Coş (pen
tru fum): Vlntnl şneră prin —'url, răeplndlnd tntloraie 
(ALECS.); mezinul se vlrl Iute In —' (Crg.)H ® (pl. hoarne),
de unde s’a refăcut şi un s^.hoarnA, H(?rnA Trans. 
Mold. Coşul pe unde iese fumul pînă ajunge la 
pod (de aci încolo începe ,,ogeagul”): hoarneie 
platnliil, prin oare trece tumul, nu sa tldloă deasupra aco
perişului (PAC.); o nudă de vint se strecură pe hoarnă 
(SAD.); mă laşi singură 000, să mă Înţeleg ou greierul din 
hoemă (FLOR.) [rut.].
O HORN AR sm. Mold. Bucov. Coşar, cel ce mătu
ră hornurile: sosean —■ll oa să carete ogeagurlla
(0RI6.).
O HORODŢNGA sf. Mold. Numele unei hore, de 
origine ruteană: ne olnta din lluler doina... horodinca., 
hori şl alte ointeoe icrg.) [Horodynka, un oraş In 
Galiţia].
O HORQIU sm. i ® —'-DE-BRAD = omoNOAIR ® 
K ® —VERDE = VArdAHE.
OHOROPSI (-seso) vb. tr. Mold. Bucov. A oropsi, 
a asupri, a chinui, a maltrata: 11 horopseşta şi-< 
tohăaşte mai tău deolt pe vita (CRo.); destul m'a horopslt 
şl m’a bătut isad.) ; ce păţiseră horopsltll de oameni..- 
n’am să v'o spun (orig,).

’HOROSCpp sbst. Ghicirea viitorului după po
ziţia stelelor, citirea în stele [fr.]. 
q HORPI interj. Imită sunetul produs de o sor
bitură repede: dlnd tnudnrlle alară la alte o bute, —'I l’c 
sugea dlntr’o singură sorbitură icRO.1.
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OHORPĂţ (-ăeso) vb. ir. A sorbi dintr’odată:
Copiii... horpliau mlnoarea singuri (sper.) [horpl]. 
OHORŞ sbsi. Trans. (fr.-cdr.) O uneltă pen
tru scobitul şindrilelor [img. h o r g y ]. 

HORŞTI sbsl. ♦ = MALAlUL-CPCULŢII2. 
‘HORTENSIA sf. ♦ Frumos arbust cu frun

zele totdeauna verzi, cu flori mari, trandafirii, 
albe sau de un albastru-deschis; se cultiva ca 
planta ornamentală (Hydrangea hortensia) (Isl 
2566) [fr.].

‘HORTICOL adj. \Privitor la gradlnărie [fr.l. 
‘HORTICULTOR sm.\ Cel ce se ocupă cu cul

tura grădinilor [fr.].
‘HORTICULTURA (pl.-ii) sf. \ Grădinărit, 

cultura grădinilor de flori [Ir.].
OHORŢIŞ adv. Mold. De-a curmezişul; pieziş: 
o ceată nestrăbătută de oameni oarl se uitau la el (GN.) . 
OHORVAT = CROAT.

HOSPĂ = HOASPA.
t HOSPODAR sm. ® t Titlu ce purtau odinioară 
Domnii români ţ ®Bucov. = qospodab [pol. rut.]. 
‘HOSTIE sf. Victimă jertfită zeilor (la Greci 

şi Romani) ([â] 2567); animal adus ca jertfă iul 
Dumnezeu de către vechil 
Evrei [lat.].

Fig, 9566. Hortensia. Fig. 9567. Hostie.
o HOSTOCHINA (pî.-ne) Sf. Mold. Rămăşiţa 
de la seminţele oleioase după ce s’au strivit la 
teasc: hostoolilna de malalu, de olnepă, de In, de nuci... 
şl altele, ce rămine In teasc după ce se scurge oloiul (ion.) 
[comp. h u ş t e].

HOŞCOTINA sf. = HOASOA; ajungi^, din cruce 
de volnic ce eşti (Jip.).
OHOŞTpsrA m- boştjnA [rut. hustynş.]. 
OHOTI1'interj. Băn. Strigăt cu care se îndeamnă 
calul s’o apuce la dreapta.
OHOTa sbst. Trans. (vic.) J Bucium făcut din 
scoarţă de salcie.

HOTAR (pl.-re) sn. ® 9 Marginile unei ţări, 
linie de despărţire între două ţări, graniţă, fron
tieră 1f © Marginea unei moşii: nici un muritor n’a 
îndrăznit să calce hotarele mele plnă aicea (isp.i ; hal, tată, 
Să-ti arăt hotarele ialecs.), se zice, în ironie, cuiva 
care, fiind mai tînăr sau mai nepriceput, caută 
să dea staturi altuia mai priceput 1f ® t Ţinut ţ[ 
® Ţ' Capăt, sfîrşit: apa curge vremea şl... ne tlrăşte 
cu ea plnă la ...-ui vieţii (Dlvr.) *' © Ţ Margine: lâ- 
ccmla păglnllor nu mal avea .v usp.i; fără nemăr
ginit, neţărmurit, nesfîrşit: o laie lără margini, un 
dor lără ~ (Alecs.) [ung. hatâr].
.OHOTARAŞ adj. Trans. (DENS.) = HOTARÎŞ.

HOTArJ (-arăsc) 1. «6. tr. ® A fixa, a însemna 
hotarul unei moşii, a hotărnici: Măi băiete, bă
ietele, Hotărăşte-ţl grădina (şEz.) ţi @ A orindui: soarta 
a hotărlt altfel ou mine f ® A îndupleca pe cineva, 
care stă la îndoială să facă într’un fel: i-am ho
tărlt să plece ţf ® A-şi pune în gînd, după oare
care chibzuială sau şovăială, să facă un lucru, a 
alege într’un fel, a statornici , a decide: am hotarit 
să pleo din ţară; apoi hotărlră să mal facă o Încercare iisp.) 
II ® A fixa: l-am hotărlt o leafă bună (ALECS.) ţ! ®rt 
A osîndi: or să mă gludlce ca pe-un hoţ şl pe urmă or 
să mă hotărască la moarte ialecs.i.

2. vb. refl. ® A se mărgini, a da drept hotar: 
se hotărăşte on dlnşll acea ţară (M..COS-); aici se hotărăşte 
ludeţul Neamţu cu Judeţul Suceava (vlah.) ţi ® A alege 
hiţr’up fel, a-şi pune în gînd, după oare-care 
chibzuială sau şovăială, să facă un lucru, a se de

cide: se hotărî a se duce tocmai acolo să-l aducă leacul HOR" 
(isp.); s’a hotărlt să se lase de fumat. i_i /-v ^

HOTARţRE sf. ® Faptul de a hotărî, rezul- nOZ 
tatul acestei acţiuni: a lua o ; luă nestrămutată 
a ţinea feciorii pe Ungă sine (Crg.) ; n’a fost putinţă să-1 In 
toarcă din -«u sa osp.) ţ[ © rt Sentinţă, deciziune, 
ceea ce orlndueşte judecata.
O HOTArJş adj. şi adv. Vecin, cu care se măr
gineşte la hotar: sat

HOtArJT adj. ® p.HOTARţ ţiţl © nşhotArIt ţf 
© Care nu stă la chibzuri sau la îndoială, care dă 
înainte, neclintit : un om —•; ou glas —-;—adv.: ii spuse
ră verde ’n faţă şl -»<sb.) ţl® Anumit, fixat: osumă ~ă; 
intr’o zi .~a ţl ® Qj Articol articol definit, acela 
care în româneşte, se pune în urma substantivului 
sau adjectivului (-1, -le, -a, -lui, eto. = articol en
clitic) sau înaintea substantivului şi adjectivului 
(oel, cea, cel, oale; al, a, al, ale articol proclitic).

HOTARÎTOR 1. adj. verb. hotArî. Care ho
tărăşte: simţii că a sosit ora hotărltoare să mă aproplu 
de dinsa (GN.) ; Işl adună toate puterile peutru o luptă ho- 
tărltoare (vlah.) ; ou glas

2. adv.: chlamă pe tata şl-1 zice ,,spune-l şl d-ta 
băietului... ce se cuvine” (CRG.):

HOTARNIC 1. adj. Pus spre a însemna h o- 
t a r u 1: 'piatră/~ă.

2. sm. Cel ce măsoară, hotărniceşte moşii: (in
giner) .v; atunci să puie/vil pietre şl celelalte semne de 
hotare (leg.-car;).

3. t hotabnicA sf. rt Act de hotărnicie.
hotărnici (-cesc) vb. tr. A măsura şi însemna

hotarele unei moşii, a ridica planul unei moşii 
şi a-i fixa hotarele [h o t a r n i c].

HOTĂRNICIE sf. Măsurarea şi însemnarea 
hotarelor unei moşii [hotarnic].

‘HOTEL(pl.-oluri) sn. aStCasă mare cu multe odăi 
mobilate, se ce închiriază călătorilor cu ziua sau 
cu luna [fr.].

‘HOTELIER sm. V Cel ce ţine un hotel, stăpî- 
nul unui hotel [fr.].

tHOTNOG(IU) sm. H Sutaş, căpitan: cum 
ajunse la Suceava, porunci hotnogllor să-l ţie oameni Ia 
indomină (VLAH.) [ung. hadnagy; comp. hodnoo].

HOTR... tm- VOTR...
OHO’TROAPA (pi.-pe) sf. Maram. (brl.) (vic.)
(PAP.) A = HIRTOAPA.

HOŢ sm., hoaţa (pi.-ţo) sf. ® Cel ce are obiceiul 
de a fura; cel ce trăeşte de pe urma furturilor: de
codru; @: -vul fnră şl jură—; -voi de la -v învaţă —; omul 
de vnl din casă nu se poate feri; iron. /vnl de păgubaş, 
despre cel căruia i s’a furat ceva şi mai e năpăstuit;
@: /vul e cu un păcat şl păgubaşul cu două sau ou o mie, 
uneori păgubaşul face păcatul de a învinovăţi de 
furt pe alţii nevinovaţi; la stăpinui scump, singa hoaţă 
(ZNN.) ţi ® ® Şiret (şireată), ştrengar: ian auzi hoţii 
de bărbaţi oum se veseleso făr’ de hoit (Alecs.i : dnpă oe 
hoaţa de vulpe a aruncat o mulţime de peşte pe drum (CRG.) 
ţ[ ® Do-a hoţii, joc de copii.

HOŢESC adj. De hoţ, privitor la hoţi.
HO’ţ'EŞTE adv. Ca un hoţ, ca hoţii: a început 

Oreoul să ne omoare —/ ().-gh.) ; o să te lac să mănlnol un 
miel fript -v (hl.) [hoţesc].

HOŢI (oţeso) 1. vb. tr. A fura: Si după ce Impărţliă 
Toate clte Ie hoţiră (pann).

2. vb. intr. A duce o viaţă de h o ţ, a tîlhări:
Mulţi creştini al omorlt. Olt In ţară al hoţit P (ALecs.) .

HOŢIE Sf. ® Faptul de a fura, furtişag ţ] © Lu
crul furat, furt ţ[ ® Viaţa de hoţ; tîlhărie: hoţind 
el amu olt au hoţit, II se urlse şl hoţia de Ia on timp (sb.).

HOŢIME sf. col. HOŢ. Mulţime de hoţi; toţi , 
hoţii.

HOŢIŞ adv. Ca h o ţ i i, hoţeşte.
HO’ţ’OMAN sm., HOTOMANOA sf. ® F H o ţ, 

hoaţă: Harţafol porniţi spre rele şl pe faţă hoţomani 
(PANN) li ® Ştrengar t ® Şiret, pişicher: hoţomanni 
de Favel ml-a lăcnt-o (Crg.) ; dar dă-I In bubă, zice hoţo
mana de femele (ret.).

HOŢOMAnie sf. Purtare sau faptă de h o- 
ţ o m a n.
OHOZATE sf. pl. Trans. Unelte, lucruri de 
casă; băga], calabalic, catrafuse orc.) (pşc.) [ung. 
h o z a t a 1 ,,transport”].
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Fig. 3568. 
Hrana>vacii.

HRĂ' t hhAbqr adj. Curajos, viteaz [vsl. h r a -
H d I 1) Q r â; comp. şi hArAbqr].

■' I t HRAbORJE sf. Curaj, vitejie [hrăbor], 
OHRAGONţT sbst. Scuipat mucos ce se elimină 
prin tuşe, flegmă: Noaptea tnca eŞ-l muncească Slnge roş 
şi <0 (ALECS.l.
OHRAIŞTE = VRAIŞTE.

HRÂM (pi.-muti) sn. asiJ ® Biserica, In raport 
cu patronul ei: <«01 ellntulul Dumitra; 11 pune numele 
de ,,SUntul Nicnlai”, dupft cum este şi '^uj blgerloll din 
Hnmnieşti (cue.i II © Ziua în care se serbează pa
tronul bisericii: ■& 11 văzut oe era aici la sllntnl Iile, 
oind se prdznula »ul blserioll 1 (VLAh.) ; 0 f: ce * (ine, 
ce fel de om este: parcă nn-l văd eu ce ţine p (gru) ; 
Bllă-ne oe ^ tiu şl de unde l-a oduş vlntul p’alcl (vlah.) 
[vsl. h r a m ă].

HRANA sf. ®x Mlncarea cu 
care-şi' întreţine cineva viaţa, 
nutriment ţj ® Băn. Nutreţ H ®
« HRANA-Văcn, plantă, cu flori 
albe, cultivată adesea pentru 
nutreţ (Spergula arvensis) (g 
2568) H ® © Tot ce contribuela 
desvoltarea inimii, minţii: ştiin
ţa eatebreinaaulletululivsl. hrana].

HRAnaciu 1. adj. Cel ce 
mănîncă mult, mîncăcios; ce 
are nevoie de multă hrană:
oall... din partea muntelui... şlnt 
brănacl şl plini de Ioc (ion.).

2. sm. /. y* Cel ce bagă bu
cate^ de treierat în batoză.

HRĂNI (ă-neac) 1. vb. tr. ®
A da hranăr a îngriji cu de-ale 
mîncării, a nutri: o cinstea ca 
pe o mamă, ca pe una ce-1 hrănise şl-1 
crescnse usp.) t ® A întreţine 
viaţa, a fi o hrană suficientă: un singur aliment nu 
poate să hrănească pe om f ® Maram. (pap.) A să
tura t ® ® A întreţine o stare sufletească:
Otnd inima brăneşte o tainică dorinţă (ALEcs.) ţ| ® ® A
întreţine puterea unui iucru, a desvolta, a în
tări: citirea hrăneşte mintea.

2. vb. refl. ® A lua hrană, a mînca spre a-şi în
treţine viaţă, a se nutri: creştea legnml şl gobăl... şi 
aşa se hrănea şi ea (sb.) ; rău te hrăneşti cu mlncarea In 
traista altuia (znn.) ţ © © A se întreţine, a se des- 
volta, a se întări prin educaţiune H â) A se să
tura (PAMF.) [vsl. hrăniţi].

HRANIT adj. ® p. hbAni ft© nehrAnjt 1] 
® © Care şi-a desvoltat educaţia, şi-a întărit, şi-a 
Înzestrat mintea, sufletul: generaţie... hrănită cu asplra- 
tînni Înalte (i.-gh.) ţj ® Vin vin vechlu, întreţinut.

HRANITQR adj. verb. HrAmţ. Care hrăneşte 
tu © NţSRAklTQR.
t HRANIŢA (pi.-te) sf. Bucov. © Graniţă [rut.].

HRĂNIŢA, HRENţŢA (pi.-te) sf. ţ =ţiRDA-VACna. 
O mrAPÂ sf. Mofd. (ŞEz.) (RV..CRG.) Coastă pră- 
păstioasă, rîpoasă [comp. rut. chrapa]. 

HRApaGIU, hrApAret, hrApareţ adj. Ră-
pareţ, răpitor: ou totil au îndopat pe Grecul hrăpăreţ şi 
laoom (N.-UR.); asupra t&rllor rom&ne... se ’ntlnd br&parete 
miinlle veolDllor (vlah.) [h r ă p î].

JitlAPI (-Apeso) vb. tr. = BAP{ : hi^au la vite 9I la 
oameni, ou oare se hrftneaa dsp.).

HHApITOR 1. adj. verb. hrAP{. Care răpeşte: 
se abătuseră ca nişte corbi »I... asupra ţărilor noastre (Alecs.) .

2. sm. Cel ce răpeşte, jefuitor: a gonit pe ~ui sca- 
nnulnl părintesc (ISP.) .

braşpA = RAŞPA.
o HREAMAT sn. Mofd. ® = FREŞmAT : iar »ul 
creşte şl scade, ca ’n spulber de viscol purtat (vlah.) t ® 
Vuiet: utnt, nriet, mare (don.) t ® Tropotul cailor 
(Rv.*cRQ.)[ f r e a m ă t, refăcut după rut. h r e m i t y 
„a dudui“.

HREAN sbst. 4 Plantă cultivată pentru rădă
cina ei cărnoasă, cu gust înţepător (Cochlearia 
armoracia) (g 2569): cică .^ul are la rădăcină un vier
me care-I roade (Alecs.) ; de aci, trăeşte ca viermele 
in despre un om care s'a obicinuit cu necazu
rile, cu traiul rău [vsl. hrănO].

HRE.^NIŢA sv HRENITĂ ®.

HREARCĂ (pi.-epce) sf. Mo/d. Ojiuia slrlra- 
bă, sau 6 grebliţă,.cu colţii lungi, aşezată la coasă, 
ce slujeşte la cositul orzului şi 
Ovăsului: holdele tăiate cu hteapca au 
palele mal lungi dectt acele secerate 
(ION.) H © Rămurele strînse după 
curăţitul nuielelor pentru araci; 
se pun în malduri pe gard, 
în vîrful palelor 11 ® ♦ Pădure , 
tînără, plină de lăstari (gr.-n.) ;
[comp. HREASC, hbeast].
OHREj^G (pl.-souri) sn.Tranţ.
(BUD.) (CONV.) = VREASC. 
t HREAST = VREASC. ‘
OHRţBAN sm. Maram. B Piep
tene de tras lîna [rut. h r e-
bin]. Fig. 2569. Hrean,
o HREBINCĂ sf. Maram. (brl.) ivi Scîndură pre
văzută la' un capăt cu un fel de dulăpior peste 
care se pun pieptănuşii de tras lîna [rut. b r e b- 
In k a).

HRENIŢA (pi.-te) sf. 4 ® - 
Plantă aspră la pipăit, cu flori 
mici albe, ce creşte prin semă
nături şi locuri cultivate; nu
mită şi „hreaniţă” (Lepidium 
campestre) ([B] 2571) H © Plan
tă, cu Hori albe mici, originară 
din Europa meridională, culti
vată pentru frunzele ei între
buinţate ca salată; numită şi

Fig. 3570, Hreniţa. Fig, 3571. Hreniţa.

,,caprilemă” sau „creson” (Lepidium sativum) 
([II 2570) K ® = năsturel t ® = URDA -VA cu 2. 
O HRENTUI, HRlNTUţ (-uesc) vb. ir. şi refl. Mo/d. 
A (se) strica; a (se) hodorogi: puntnd vergele pintra 
Vătnrl, ca să nu se hrentuească uizala (Crg.) ; cari au stiă- 
bătut văile Romănlel pe drumuri brlntulte (vlah.) . 
OHRENXII (-uesc) Vb. Ir. Mo/d. A amărî (viaţa 
cuiva) [hrean].
O HREPGUJ (-uesc) vb. tr. Mo/d. / A cosi cu 
hrea p ca.
O HREŞTIURI sf. pl. Vreascuri [comp. hreasc, 
HREAST].
O HRIB sm., hribA sf. Mo/d. 4 Mănătarcă: un că
lugăr mic, spin, cu lata sblrcltă ca UD(vlah.i [rut. 
hryb].
O HRINGA (pZ.-ci) sf. Mo/d. Bucov. X Bucată mare 
de mămăligă prăjită şi rece: scotinS o îngheţată din 
desagi (CRG.); a găsit pe im colt de masă... clteva hrlncl 
da mămăligă (grio.).

HRISOLIT (pl.-lte) sn. ® Ori-ce piatră preţi
oasă de un 'galben-verzulu: laste ca in chipul an- 
rnlul... şi de toate lucrurile pintecelnl tămăduieşte (prv..mb.) 
[ngr. Xpuc6),t6o?].

HRISOV (pl.-oave) sn. Document, act întărit 
cu iscălitura şi pecetea donmească, prin care se 
întăriau sau se hărăziau cuiva drepturi asupra 
unei proprietăţi, asupra unei boierii, unui privi
legiu, etc. (PI 2572) [gr. XpuoopouXov]. 
t HHISOVOLţT sm. Contribuabil din clasa po- 

tentaţilor sau privilegiaţilor [gr.].
HRISTOFOR npr. m. 4 iarba-sfIntului- —

= ORB ALT.
t HRISTOITIE sf. ffli Viaţă conformă cu morala 
creştină: chir lannlea, om ou » tăcea lete tete icar.) ; 
nn-l nici creştin cu nici părinte bim, nici om oinstlt
(ALECS.) [ngr.];

HRISTOS npr. m. ai® Mîntuitorul; a se ruga de 
cineva oa de Domnul -»•, a Stărui mult, a se ruga cu 
multă stăruinţă; a ohinui oa pe Domnul (ciauş ), a 
chinui rău; a se uita Ia cineva oa la » (Vlah.), a iubi din
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Fig. 2572. Hrisov de Ia Constantin Brincoveanu.

Fig. 2573. Hrişcă.

Cronică [gr.].

suflet, a adora pe cineva H d) (pl. hrlstoşi) sm.iMIn- 
tuitor al lumii, Mesia: se vor acnla hrlstoşll min
cinoşi (BiBL.) [gr. xp'.aioţ].

HRIŞCĂ sf. ® ţ Plantă a- 
limentară, originară din Asia, 
cu flori albe roşietice aşezate în 
ciorchină, cultivată pentru 
boabele ei care servesc la îngră
şatul păsărilor şi la pregătirea 
unui fel de griş (Polygonum 
fagopyrum) (1®] 2573) 1[ ® #
CArABPS-DE- QÎNDAC-DE- — = 
cAkAbusel [ung. h a r i csk a]

HBIŞCAR sm. % = cArA-'
BUŞEL.
t HRIZMA(pf.-me)s/. Mir[gr.]. 
t HRONIC 1. adj. = CRONIC.

2. sn. Cronică [gr.], 
t HRONOGRAF (pJ.-Inrl) sn. 
t HRONOMETRU = CRONOMETRU.

O HROPOTi’ (-teac) vb. intr. Trans. (bud.) A horcăi, 
a hircîi.
O hruba (pî.-be) sf. Mold. Bucov. Gaură sub pă- 
mînt, subterană: se laoe o ~ In jos care merge pe snbt 
albia Oltnlul şi rAspnnde dlnoolo pe cel&lalt mal (vlah.i ; 
treolnd odată pe sub o ^ lungă» care-1 zio tonei (alecs.)
[rut. h r u b a].
OHUC adv. Maram. De tot.
OHUCEAG (pî.-gnri), Hţroiu (pî.-clnri) sn. Mold. 
Bucov. (BRL*) (PAP.) * Pădure tlnără şi deasă;tufiş, de
siş, crlng, hăţiş: La mijloc de oodrn des. Toate pdsărlle 
Ies, Din huceag de alnnlş, La volosnl luminiş (Emin.) ; aod- 
tlndn-se de jnepl şl de r&mnrelele hnollor (gr(o.) ; 0: a umbla 
hnoln-marglnea, a .umbla fugar (de la şcoală): de 
nude pInA atnnoi mă duceam cu drag la şcoală, am Început a 
umbla hnolu-marglnea (Cro.).
OHUCHIT m- HDPţT.
OHUCHiUM sbst. Mold. Bucată: aruncă In cea 
traistă nn de mămăligă (flor.j .
OHXJCIl = HlŞI 
OHycrU1 m- HUCE40.
oHycru2 sbst. Trans. (vic.kpac.) ^ Ragilă, h c- 
c e 1 ă, unealtă de scărmlnat lina.
OHUCIUţ (-neso) vb. tT. A alunga găinile, a hîcii, 
a hîşii (şez.) [buc il].
O HyuA (pl.-de) sf. ® Olten. Trans. Spărtură In 
gard sau în zid, pe unde se poate trece H ® Trans.

Gaură: plnă voln alia un stnpuş ca să astup huda (ret.) ţ[ 
@ Băn. Gaură ascunsă, loc tainic K ® Trans. }ţ 
Ocnă, baie cpşc.).
OHUDICIOArA (pî.-ro) sf. dim. HţrniTA: la ca
pătul hudicloarel dinspre plrăn (GRig.) .
O hudiţa (pi.-te) sf. Mold. Bucov. Ulicioară: apu
căm a ne sul ce o *■ rău pavată (ALecs.) [h U d ăj.
O HUDRA (pi.-re) sf. Trans. ® Spărtură In gard 
sau în zid (buo.) f ® Gaură (conv.) [hu dă]. *. J 
O HUDTJBA (pi.-be) sf. Trans. (dens.) Colibă, bordeiu. 
OHUDUBAIE, UDO BAIE sf. Mold. ® Pasăre mon
struoasă: Ungble de gale, Cap de udnbale (pamf.) 1[ ® 
Monstru: iese la iveală... o budubale alurlsltă ce aducea 
la picioare ou im zmeu... la cap cu TnamA pădurii, la trup 
c’o gadlnă Inlrlooşată (flor.>.
OHUDUBÎŞTi interj, (pauf.) (r.-cod.) = BÎLDÎBjoi 
O HUDUBLEAJA (pi.-je) sf. Olten. IVÎRC.) (r.-cod.) 3r 
Uliu, pasăre măre: ce o 11 aia, mă ? (lung.). 
OHUDUDOrU, UDUDQIU (pl.-doaie) sn. Olten. A. 
® Şanţ mare făcut de ploi; pîrăiaş t ® pi. Lo
curi rele de umblat, cu surpături, cu scufundă- 
turi, văi periculoase: răscoli toate pădurile şl toate tau- 
dudoaieie iuar.) [srb. h u d o-u d O 1 j e ,.vale rea”]. 
O HUDUUŞŢ, hulddeT (pi.-ete) sn. Mold. ® Be
ţişor scurt şl rotund 1 © H Pusul ţevii de la su
veică, numit şl ,,lemnuş” sau „surcel” (şez.) ţi 
® Cuiul ce trece prin urechile proţapului (la car) 
[rut. c h o d y 1' c e].
OHUDUMAC (pi.-ace) sn. Trans. (Pamf.) (rv.-crg.) 
Ciomag.
O HUDUROAIE sf. pl. Trans. (conv.) . .A. Locuri 
sălbatice [comp. hddddqiu].
OHyET, HUIT (pi.-te) sn. Mold. Bucov. ®= VUET: 
de departe s'aude, ca hnetul mării, beamătnl Învălmăşit al 
mulţimii (VLAH.) ţ[ ® Sgomot, gălăgie, larmă: ată... 
de găseşti, să nn lei, că-tl potl lua boală, jnnghln sau huit 
In casă (VOR.) [h u i].
OHUHURA (-hur) vb. intr. Mold. A striga în gura 
mare, a chiul: llăcăll hnhnră chiuind (BEV.) ; eu n’am de 
Incrn, m’apno de huhnrat (gr.-n.) [huhurez].

HUHUREZ, HUHDBETE sm. i = ClUUUUEZ: 
ochii cel rotunzi, ca de huhurez, tot Ia jucau In cap (sad.) ; 
0: a sta ca un huhurez (rv.-crg.) (VLAH.), a sta singur, pă
răsit de toţi; a se tace huhurez iv(c.), a Se tuplla. 
OHUHUREZA (-ezez)ufc. intr. Trans. (ff.-cdr.) =HU- 
HDRA-
O HUţ (hneso) vb. intr, Mold. Bucov. = VDI: clnd hneşte
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HUI- pădurea, e semn că are să se strice vremea (şez.) ; hula maha- 
i_ii In lena de bocetele mele (vlaho [o n O m.; comp. şi srb. 
nUR hujiti].

o HUIAlJl (pl.-lell) sf. Mold. (pamfi Auialâ; vî- 
jtlt [h li 1].
OHţriB adj. şi sm. Mold. (pamfo Năuc.

HTjrDEO I ✓ ţriDEOI interj. ® Strigăt cu care 
se aiungă porcii sau alte animale: se luară după 
dlnsnl Ir- după lup) ou chiote plou uldeol (fsp.i f ® Pr. 
ext. Strigăt cu care se alungă oamenii cu ocară:
Începu B-i da cu huideo 1 Incit bietul om... o lu& la lugă 
(FiL.); a da cu 'x, a lua la goană, a alunga cu ocară, 
cu strigăte de huideo! [srb. ujdol strigăt ou 
care se alungă porcii].

HUIDUI, tf uînnţ (-ueso, -uiu) vb. ir. A da cu 
huideo, a alunga cu strigăte de ocară: păzitorii 
uliţelor 11 huldule pl-l Înjură cumplit (JlP.l; un lacheu ga
lonat el mlnusat Ieşi alară şl ne huidui (ON.).

HUIDUITURA (p/.-turi) sf. Strigăt de ocară, 
de huideo: s’aude venind din susul stradel nişte huiduituri 
sgndnltoare (car.) [huidui].
OHUIDyMA (pî.-me) sj. ® Femeie urltă şl 
mătăhăloasă (r.-cod.) (pşc.) H ® ® Om prost, nătîng.

•huila sj. n> .jMt Cărbune de pămint, mal uşor 
decit antracitul, de coloare neagră-lucioasă, care 
arde uşor dlnd un fum gros şl negru; conţine 
80-85 °/0 carbon şi multe materii volatile: o de ori
gine vegetală, ca şi antracitul, dar nu e tot aşa 
de veohiu ca acesta; se găseşte în unele terenuri 
secundare (carbonifere) din Anglia, Belgia şi 
Franţa; e întrebuinţat la scoaterea gasului de lu
minat, la fabricarea coksulul, gudronului, etc. [fr. 
houllle].

•HUELIţlR adj. •a Ce conţine huilă: tară -«ă 
[fr.].
‘HUILIERA (pî.-re) sf. Mină de cărbuni de 

pămint [fr.].
OHyHVtA (pl.-me) sf. = HUmţTMA ®: o şterge 
hnlma In fondul p&dorli (r.-cod.).
O HUIT IV- HţTET.
OHţflU adj. Trans. cpşe.) Prost, nătărău [ung. 
h tl 1 y e].

HUiUiy I = unmji
HULA1 (pî.-ie) sf. ® Defăimare a celor sfinte, 

blasfem, ptngărire: prin hulele şl strigările tnle sperii 
pe astă temele oevlnovată (negr.i f ® Ocară, injurie: 
ca Iuda el merită hula şl blăstămnl omenirii (ALEce.) f 
® Nume rău: şl muierile-1 tăceau tot mincare bnnă, să 
nn Ie meargă hnle (ret.) Ş[ ® O/ten. Băn. Om rău, ne
trebnic, care nu-şi dă seama de ce face [vsl. 
hula],

•HUlA" (pi.-Ie) sf. a. Agitaţiune a valurilor 
mării [fr. h o u 1 e].
O HULGHI tm- HULPI.

HULţ (-uiesc) vb. <r. ® asJ A defăima cele sfinte, 
a rosti vorbe de ocară împotriva divinităţii, a 
blasfema: nenorocite, nu hulii... ultl că eşti In ceasul 
morţii 1 (NEGRj; e păcat să hulească şl să spurce stinta masă 
cu vorbe urlte (vlah.) 1f ® A ocărî: Mlndră, de clnd ne 
Iubim, Vreme-1 să ne şl hulim (IK.-brs.) [vsl. huil t i]. 
OHULIAIU sbst. Mold. (şez.) = QULE^IU [rut. 
huljaty ,,a face chef"].
O HULIGAIE = ULIQAIE.

HULIGAN sm. ® Găligan, măgădău; om 
mare şl spătos t ® Haidamac.

HULITOR 1. adj. verb. mTLj. Care huleşte.
2. sm. Cel ce huleşte împotriva celor sfinte, 

blasfemator.
OHULIU = PLIU.
OHULMAN, ULMăN S7J1. Băn. i Uliu mare. 
O HULPAV = HţLFAV: —'a Rusie oare-şl pregătea o 
nonă Polonie Iu ţările noastre (vlah.).
O HyLPE ^ VPLPE: pentru Iarnă, avea o mlndră caţa
veică o n ană de (sad.) .
O HULPI (-pese), HPLCHT (-che.se) vb. refl. Mold. / 
® A buleci, a creşte prea repede, fără a lega bine, 
din pricina ploilor îndelungate {vorb. in spcc. de 
grîu) II ® A se scurge laptele din boabele de grîu, 
din pricina negurilor <dam.).
O HULTAN ae-VDLT4N.

HULTENIOAXA, hdltenioarA (pi.-le) sf. 4 
= vulturjcA [h'u 11 a n].

OHULTUAN(A) = ALTQIU [ung. o 1 t V ă n y]. 
OHULTUÎ (-nesc) vb. tr. Mold. = ALTOf: luseseră 
hnltnltl ca clte o s&geată Intre umeri (ON.).
O HUIiTUR = VULTUR.
O HULUB sm, Mold. Bucov. ~ PORVMB 1: se 
Inăltaseră In stol sute de <^1 (orl.) ; pe un arin b&trtn doi •*>'1 
sălbatici rldeau de jocul ratelor (sad.) [rut holub].

huluba, uluba (pl.-be) sf. = HLQBA: se vira 
Intre hulube 9I aştepta plnă ce Ieşea boierul (orl.); calul le 
desprinsese din ulube şi nu se mal vedea (carj» 
o HULUB Arie sf.Mold. Bucov. = PORUMBAR 2: 
Intrau pe rlnd... pe snbt poarta Înaltă, on lolşor şl cu In 
vlrl (6RL.) [hulub].
O HULUBAŞ sm. Mold. Bucot/. i dim. hulub : slut 
tineri şl se Inbeso ca doi —'I (vlah.).
O HULUBIŢA (pi.-te) sf. Mold. Bucov. dim. ® 3t 
HULUB: * albă ’n pene MIndrn-ml ointă prin dughene 
(VOR.) H ® © = porumbiţa ®: aşa-1 că mal nşor am 
pătrunde In o usca nnde zace hnlnblţaP (GN.) ţ] ® <Ş’ Ciu
percă comestibilă, cu pălăria cărnoasă, galbenă- 
portocalie; numită si „vineţlcă”, ..vineţele” sau 
..plinişoare” (Bussula aurata).

HULUDEŢ sw HUDULEŢ.
OHULUI (-nesc) vb. tr. şi refl. Trans. Mold. A (se) 
dărima, a (se) surpa: parcă s'a nlnlt casa asupra ei 
(SLV); lasă că nu se taniueşte cerul pe tine ipamf.) [ung: 
h u 11 a n i].

huma (pi.-me) sf. ® Pămint argllos, de co
loare’ albăstruie, întrebuinţat Ia ţară pentru lipit 
şl spoit casele: se apucă de lăou din — nişte oameni 
(isp.); am lost şl an... nn bot cu ochi, o bucată de —' Insu- 
lletlta (CRo.); rindnnelele... s’au Înşirat cu toatele pe la cui
burile de (GRL.) H ® ® F Spoială (pe obraz), su- 
liman: Aste tlrgovete Ce se dan bojma cu ~ (NEGr.) [big.
humă].

HUMArIE sf. Loc, groapă de unde se scoate
humă: sătencele... Intrebnlnlează huma ce se scoate din 
humăril sau gropi (pamf.).
OHUMBAR (pi.-are) sn. Olten. Trans. (ciauş.) (dens.) 
Ladă mare' în care se păstrează grlnele, mălaiul 
sau făina pentru trebuinţele casei [hambar].

•HUMERUS sbst. £) Osul braţului; e unul din 
oasele cele mai lungi ale corpului: se îmbucă în 
scobitura omoplatului şi se întinde plnă la ent 
(s^ [w] SCHELET) [fr. < lat.].
OHUMOAIE sf. Mold. işez.) Humă vinătă, în
trebuinţată mai ales la spoitul vetrei şi cuptorului.

•HUMOR sbst. Vervă comică, dispoziţie sufle
tească care face să se dea convorbirii un caracter 
plin de haz [engl. h u m o u r].

HUMQS adj. Plin de humă, format din 
humă, argllos. ,

HUMUI (-nesc) vb. tr. A lipi sau a vămi cu 
humă.: calcă lut şl lipi onptlornl, 11 humul şl-l griji 
(CRG.).
•HUN sm. iw p. IST.

O HUNGSFUT sw HUNSFUT.
OHUNIE Sf. Pllnle mare de lemn Întrebuinţată 
la cramă pentru a turna vinul în butolu [hlg. 
h u n i j a < tc. huni].
O HUNSFUT, HUNŢFUT, HUNCSFDT sm. Tr.-Carp. 
Mold. Om ticălos, netrebnic, javră fung. h u n c- 
(f) u t < germ. Hundsiott].

HUPl interj. = HOPI Imtlară (elinele) de coadă 
şl de ploloare, apoi ou dineul hup I pe Iereastră alară (Tich.). 

HUPAi interj. =hqpai 
HypA sf. = oupA. 
hupAi=hopAi.
HUPIT adj. ® Olten. Lihnit de foame, pocîltit, 

hămesit t ® Mold. ♦ (mai adesea huohlt). Nedes- 
voltat bine, copt înainte de vreme, pripit: s’ancopt 
fasolele, dar Is mol mult huohlte (rv.>cro.).

HUHt interj. Imita huruitul unui car sau unei 
trăsuri.

HURAI wURAI [fr. h o u r r a!].
OHURC sbst. Olten. Băn. V Vînătoare, goană 
după fiarele sălbatece.
OHURC AŞ sm. Băn. V Vînător [bure]. 
OHURCUi (-ueao) vb. tf. Băn. Olten. V A umbla 
după vinai [h u r o].
O HURCUIALA (pî.-lell) sf. Olten. (vîrc.) V Vi- 
nătoare [hurcui].
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OHURDOIU (pZ.-oale) stl. Trans. (Vic.j C^3LPutl' 
nelu [comp. Hlm4u].
O HURDOARE — URDOAUE.

HURDUCA, T7RDUCA (-uo) 1. vh. tr. şi refl. 
Mold. Tr.-Carp. © A (se) sclruncina, a (se) sgudui 
[voTb. în spec. de un car, de o trăsură): bolovanii... 
te hurducau !u tr&3ur& de-tl sguduiau creierii (6rl.) ; nu 
mă hurducaţi aşa, că de-abla am mtncat (ALecs.) ; se aşeză 
pe scăunaşul cel strimt din lată... unda sălta, sărmanul, 
de 1 se hurducau măruntălle (GN.) ; clnd hatabana se hur
duca, ori trecea prin apă, copiii săltau de bucurie (slv.) 
f © A hurui, a durăi [comp. hdkduiI.

hurducătură (pZ.-turi) sf. Mold. Tr.-Carp. 
© Sdruncinătură, sguduitură: de hurducătura roa- 
telor !ncepeaa să zlngănească şl să joace tarlorllle prin 
blidare <6rio.) ; de 1-ola prinde... am să-l satur de droşcă... 
să-l trag o ^... s*o pomenească (alecso H (D Hurul- 
tură; duduitură: la miezul nopţii auzi hurducături de 
căruţă (RcT.); clnd au auzit... hurducătura de la uqă... s'au 
speriat toarte tare (sb.' [hurduc a].
O HURDUI (-uesc, -ulu) vb. ir. Motd. Bhn. Trans. 
A hunii, a zîngăni, a lovi, a ciocni vasele unul 
dc altul: du-te acasă... şi hurdule vasele, ca să audă ea 
că trebue apă (ret.) [comp. HUEDUCA]*
O HURDUITURA (pZ.-turl) sf. Mold. Băn. Trans. 
Huniitură; zîngânît: cum auzi hurdultura, hopl Iute 
sări... şi se duse după apă la llntlnă (ret.); acele hurdul- 
torl şl sunete ce tăcea buţlle prăvăllndu-se (Cant.) [h u r- 
dui]. .

HURDtJP i interj. (costj = huzdvp i 
OHURDtJZĂU sbst. Olten. Trans, (bud.) (vic.i (vTrc.j 
Funie lungă şi groasă.

HURDUZ-BURDUZ adv. © Bălăbănindu-se 
şi lovindu-se ca un butoiaş, sau alt lucru similar, 
ce se transportă atîmat de ceva: umiiă-i in spinare 
şl-l adă aloi .v (alecs.) ; Din Ţarigrad adus (Sub laltă 
pus) (SB.) (GOR.), ghicitoare despre „bostan” şi des
pre „cîntar” [h u r d u i; comp. şi ceb hurdy- 
b u r d y].
OHUREZ srii. Mo/d. 3c = orDHTTRţZ: ...sus Iu turn, 
ca un Ud bătrin, pindind ou ochiul, taina dulce o sur
prinde CALECS.).
OHUREZA vb. intr. Olten. Băn. A chioti, a da 
chiote: cu săbiile sdrlngănind 91 din gură hurezlnd (cAt.|.

“HURIE Sf. (Ţ) Femeie ce Turcul va avea ca 
soţie în paradisul lui Mahoroet: oare preumblatu-s’a 
vro-odata in această grădină una din acele cadtne Irnmoase 
care devin hurii pe oaea lume P (Alecs.) © Femeie de 
O frumuseţe răpitoare: huriile ou ochi negri, cu lata 
albă ca mărgăritarul Orientului ibol.) [tc. h U r 1].
O HURLOrU s»- URLQIU.
OHURLUI... URLUţ...
OHURLUP tw URLţrp.

HURMUZ, URMUZ sbst. © Mărgăritar fals, de 
sticlă: Îşi atlrnă şiragurile de hur
muz şl mărgele la gtt tGRL.); A slăr- 
mat-o pasul vremii ca pe-o boabă de 
hurmuz. (VLAH.); hurmuzuri pZ.:
arau albe, gătite cu flori şl hurmuzuri 
(SAD.) 1f © ♦ Frumos arbust, 
originar din Canada, cu flori 
trandafirii, cu fructele ca nişte 
boabe de cireşe, albe ca zăpada, 
ce persistă uneori şi iarna; nu
mit şi „corale-albe” (Sympko- 
ricarpus racemosus) (H 2574)
[tc. Hurmuz, oraş pe lingă 
golful Persic, de unde s’au Irn- „
portat Intllu in Europa măr- Fle' a57‘,• Hurmuz- 
gărltarele de sticlă].
OHUROAIE sf. Olten. cvtrc.) Ur(l)uială.

HURSUZ, UBSţrz adj. Posomorit, posac, îm
bufnat: glumeţ era moş Nlcbllor... dar, de multe ce dăduse 
peste dlnsul, se lăo(ue cam hursuz (Crg.) ; parcă-s totdeauna 
văduve, uşa-s de hursuze (grl.) ; Iar vine noaptea, noaptea 
ursuză, plină de spaimă-şl de vedenii (VLAH.) [tc. Ug- 
h u r s u z „nenorocos, de rău augur”].

HURSUZLÎC, URSUZLjC, URSDZLUC (pZ.-Iourl, 
-nouri) sn. Piază rea, întîmplare nenorocoasă: pro
babil pentru ca să spargă ursuzllonl, zlol dumneata (Car,>; o 
cam ateollsem şl mă aşteptam la blue ştie oe ursnzlucurl 
((sp.) [tc. u r s u z 1 u k].

OHURTA, OVURTA sf. Mold. Bucov. © Cu hurta, j-IMO, 
ou vurta, cu toptanul, CU grămada, ou ghiotura: |_|i |C 
ş'apol ce ml-1 care, aşa ouhurta p (Crg.) ; dacă vrei un galben l~lUo. 
pe tot, 11 Iau cu vnrtu (alecs.) ţ[ © La vurtă, fără a 
mai alege, toţi laolaltă: tu omori pe toti la .v, iieei 
săraci sau bogaţi (sb.); popa... pomeneşte (la liturghie) la 
hurtă pe monahi şl leromoDahl, pe starltl) pe mltropolltl şl 
pe soţiile şl copiii lor (crg.) [rut. na hurt,hur- 
t o m].

HURUI1, URUi1 (-UOBO, -ulu) 1. vb. intr. © A 
face un sgomot ca roatele unul car sau unei tră
suri pe caldarîm, sau ca nişte pietre ce se rosto- 
goieso iovindu-se uneie de altele, a durul: un pod 
nesllrşlt huruie sub roate org.) ; Treceau bărbaţi, treceau 
femei, şl uruiau trăsuri pa stradă (coşb.) ; cărbuni, piatră, 
baloturi grelo de mărfuri s'asvlrl huruind pe jghiaburl de 
lemn (vlah.) 1[ © A hlrîl ţf © A gongoni (despre 
porumbei).

2. vb. refl. Băn. Trans. A se surpa, a se nărui; 
la marginea oraşului văzu o casă oare era să sa huruie ^de 
veohe (ret.).
tHURUI2, UHUt2 f-uesc) vb.tT. Băn. Olten. A 

urlui: In rlşnlte... cucuruzul ae urneşte pentru a 
se da vitelor

HURUIALA1, uruială» (pZ.-lell) sf. Huruit, 
huruitură: acele Ulltl strimte... care-tl Impule urechile 
ou nrnlela (dlvr.) ; se aude prin toată urulala un sunet 
de timbru (carj j(h) U ru i1].
OHURUIALA3, URUIALA2 sf. = UHLUIALA [hu- 
r u ls].

HURUIT1, URUţT1 sbst., HURUITURĂ, UBUTTURA 
(pZ.-turi) Sf. Sgomotul făcut de roţile trăsurilor pe 
caldarîm, de ale vagoanelor pe şine, sau de pie
trele ce se rostogolesc lovlndu-se unele de .altele:
huruitul roatelor... răsună clar şi prelimg org.) ; s'a auzit 
uruitul şi liniara tul imul tren (br..vn.) ; nu se mai auzea 
urnitul trăsurilor pa bolovanii uliţei (grl.); se aud hurui
turi da roate (lung.) ; urultura şl gălăgia speriau păsările 
crlngurllor (dlvr.) [(h)urui1].
©HURUIT2, URUIT2 adj. p. HURUI2. Surpat, nă
ruit, dărtmat.

HURUITOARE Sf. — HÎRlITOARE.
huruitură sw huruit1.
HUSAR sm. X © Soldat de cavalerie ungur 

(ijD 2575 A): neaeprlnsă oastea Iul Mihai-Vodă cu acel le)
A .

1763 I 1840. — 1786
L8?» 1741. rai. Ii ,s°7

Fie- a57S- Husari.
A. Husari unguri.—B. Husari ruşi.

de oaste... -«.ii (M..coat.); Badea 'nalt oa ş’un—, Lelea piuă 
la pieptar ((k.-brs.) ţ[ ® Soldat de cavalerie în 
Franţa, în vechea Rusie, etc., a cărui uniformă 
semăna cu a husarului ungur (il|2575B): un corp de 
başlbuzuci... surprinsese un regiment de ^■i (Ruşi) Ia Catete 
(i.-GH.) [ung. huszâr].

HUSARESG adj. >4 De h u s a r (i): uniformă 
hnsărească; Tipa haine bnaăTeştl Şl ’mbrăca călugăreşti 
(ALEC3.-P.).

HUSAreşte adv. ia; Ca husarii, in felul hu
sarilor: îmbrăcat cu nădragi strimţi şl ou chlvetă 
(ALECS.) [h u s ă r e s c].

HUSĂRIME sf. H col. HUSAR: năpădeşte ’n ~ 
şl ncepe a tăia (negr.) .
QHysAŞ, Busoş sm. Mold. Tr.-Carp. ff) Veche 
monedă de argint ungurească de 20 de cruceri,
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HUS .sfanţ: nn lace bftlatnl lata atUla husăşl... citi am dat eu 
Ml 17 aoum (CRg.i ; lntr’alt& pivniţă erau nu-

mal bani de argint: taleri şl husoşl ca laptele de frumoşi 
<RET.) [ung. ti u s z a sl.
OHUSCĂ sf. Mold. bucov. Calup de sare obţi
nut prin fierberea apei sârate de Izvor sau din 
b&lţ-lle sărate: e datină ca naşii... să ducă preotului... 
o găină, o de sare şl un şip de racblu (mar.) [rut. 
h u s k a (s o I y)].

HUSMET = HUZMţT.
OHUSOŞ m- HţrsAş.
OHUŞMET sbst. col. Se zice despre oile şi 
berbecii, slabi sau Imbătrlniţi, cari se taie pînă a 
nu veni iama (pac.) (r.-cod.).
O HtTŞTE sf. pl. Mold. Bucov. X Tărîţele ce ră- 
mîn în fundul putinei cu borş, după ce s’a înve
chit : ca să se Înăcrească mal de grabă, se pun şl puţine ^ 
din borşul cel veohlu sau puţin aluat dospit (Vor.) [rut. 
husta ,,drojdii”].
OHUŞTIUL(I)yCl interj. =BÎLDÎBJC: umllaţl-l 
pe sus, copil, şl huştinlluol In flntlnă (Alecs.) ; l-am dat 
pe arendaşul acestor moşii huştlulucl colo. In apa Sucevei
(GRIG.) .
O HTJŞTUPINA (pZ.-ine) sf. Mîrţoagă, uţupină, 
oţopină: de ce nu te-al pitit bine, să nn te găsească,
(R.-COD.).
O HUTUGHI m- HUTUPî2.
O HUTUPALĂ sm. iron. Trans. Poreclă dată unui 
om nitncăcibs, lacom, mîncău (şez.) [hutupij.
O HUTUPî1 (-upeso) vb. tr. Trans. (buo.) (şez.) (conv.) 
A mînca cu lăcomie, a se îndopa, a înfuleca. 
OHUTUPP (-upeso), HUTUCHI (-nchesc) vb. tf. Mold. 
A îmbrînci: tn casă de spete m’a hntucblt (gr.-n.); apucă 
ţapăn făta şl o butuchl In oazan cit al clipi (p^oR.j. 
OHUTUTUIU adj. şl sm. Mold. Năuc, zăpăcit; 
smintit, într'o ureche: rămăsei uluit ca un
(FLOR.).
OHUŢ (pl.-ţuri) sn. Leagăn, scrînciob mic 
[h u ţ. u].
O HUŢA I sau PTAt interj. Exclamaţia unul copil 
care se dă In leagăn: Huţa, hnta oa O&rata Fin’ la lelea 
Uăriuta (mar.) ; nta, nta, tot aşa, H&l volnice, nn te da I 
(ALECS.); a (se) da a (se) legăjna, a sălta un copi
laş: se bnouiă şl el de venirea mea, zicea tata, dlndn-ne 
hnta (CRG.); n'al vrea tn să vezi... pe ooplll-tl, dtnda-se 
nta In şalvarii tăi P (Dlvr.) [onom.].

OHUŢAi ( tain) vb. Ir. şi refl. A (s) da li u ţ. a; 
a (se) legăna.

HUŢAN sm. 9 Rutean din partea muntoasă 
a Galiţi(îi orientale şi din Bucovina [rut. liucul]. 
O HUŢANEASCA sf. Mold. Bucov. Numele unui 
dans popular '(sez.) [H u ţa n].
OHUŢINA (-In) vb. ir. şi refl. Bucov. A (se) le
găna; a (se) iltţlna: dacă se pnne cineva pe scann şl se 
butlnă, stirneşte hnltnl In casă (voR.) [huţa]. 
OHUŢUPI (-npeso) 1)6. refl. A se opinti din răs
puteri ca să’ ridice ceva greu (r.-cod.).
OHUŢtJŢ sbst. Trans. (vic.) Leagăn [huţ].
O HUŢUŢA (-nt) vb. tr. şi refl. Trans. A (se) le
găna, a sălta pe picioare (uri copilaşi: mama... pn- 
Indn-I ca plclorntele pe căputa picioarelor sale... începe a-1 
~ In sus şl ’n los (mar.) [h u ţ U ţ].
O HUZDUPI interj. Trans. Imită sgomotul că
derii sau ’azvlrliril unul corp, al săriturii neaş
teptate dintr'un loc, etc.: 11 prinse de nn picior şi 
altnl de alt picior, gl ^ I cn el In Inndnl Ilntlnli (ret.) ; 
adecă şl din lălnă, »I o pnngă cn bani (ret.).
O HUZDUPA (-dop) 1)6. tr. Trans. A Înghiţi la
com, a se Îndopa, a înfuleca: lata, iiind mâl la
comă... Îndată hnzdopă amindonă merele (ret.); aşa bnz- 
doapă de stndesti că lag Tnrcll după el (vic.) [huzdupi]. 
+HUZMET (pJ.-etnri) sn. ® l t Venit principal 

al ţării pe" care-1 acapara Domnul şi-l vindea la
mezat: otcupnrlle Bau~urile... se vindeau la mezat da 
Marele-Vlstier (i.-oh.); toate -nurlie se cumpărau de boieri
(O..RAD.) ţ (D t Funcţiune, slujbă (în genere bine 
retribuită sau care aducea venituri grase): la-i 
.—ml din mină şi vel vedea cum va veni tara Întreagă ou 
lelbl împotriva Iul (fil.).
•ţHUZMETAR sm. Funcţionar, slujbaş: goana 

ce dedeau —'Hor vitregi (dlvR.) [h u z m e t].
O HUZUR sbst. Mold. Bucov. Traiu comod, viaţă 
tihnită, plină de mulţumire, în pace şi belşug: 
tr&lam cum trăiam, greu, dar în oare-care (Alecs.) ; 
trăia acuma Negolţă In ce cu glndul nu glndlse (car.) ; 
trăiau In •*' moşnegii, dar nn risipeau (oem.) [tc.].
O HUZURI (-ureso) vb. inlT. Mold. Bucov. A trăi în 
huzur, a duce o viaţă comodă, în pace şi bel
şug: Ipate se Îndemna cu dlnsul, uitase aoum de urlt şl 
huzurea de bine (Crg.) ; satele buzuieso pe mlndrele-1 dea
luri (VLAH.); veobea şcoală tu care a huzurit atlţia ani 
tatăl meu ca învăţător (orio.).

i>iK aktoIaOqiiiok (cîuPDisUMa 1643)
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Sec. «V

Sec. XVIIISec XVI

inozi

I1 sm. A noua literă a alfabetului; a treia din 
seria vocalelor. 
tP conj. Şi [vsl.].
I31 interj. ® F Exclamaţie de bucu rie; 11 ce bine-mi 

perei ţţ ® Exclamaţie de mirare, de durere, etc.: 
11 Aleodor dragi, dară grea palmă mal st I iisp.) *[ @ = HI I 
am zis Doamne ajntă 1 şl 111111 mişcă la drnm, băiete 1 
IISP.I.

14 pron. pers. dativul sg. m. şi f. şi acuzativul 
pl. m. de la el [lat. i 11 i].

15 vb. Formă enclitică pentru e, este: nu-l bun; o- 
mu-i muritor.

lAl1 interj. ® Exprimă (dinaintea unui impera
tiv) un îndemn sau o îmbărbătare: — lasă-i şi tu,
măi nevastă, lssă-11 icRO.) ; —^ oltă-te, nelcnlltă, ce ml s’a 
Inttmplat (isp.i; la nn te mal lua după fleacuri 1 ţ[ ® însoţeşte 
un gest, spre a atrage privirea sau luarea aminte 
a celui ce ascultă: era numai atltlca de mare ţ[ ® F 
Dinaintea unei afirmări sau unui răspuns, spre a 
arăta că ceea ce se spune sau se face nu prezintă 
vre-un interes, e lipsit de ori-ce importanţă; De 
unde II găsişi, preoteaaăF—Ia, In coşul cu Insele iisp.i [big.], 
t IA3 conj. 'V..., ori... ori...: să aducă răspuns cum 

a fl: ^ pace, nepace inegr.) [srb. tc. j a... j a].
IA3 imper. sg. al verbului 

A LUA.
*IAC sm. Animal ma

mifer, de mărimea unui bi
vol, cu corpul acoperit de 
peri lungi, lînoşi şi cu o, 
coadă ca a calului; trăeşte în' 
cete în Tartaria şi pe înăl
ţimile din platoul Tibetu-_ 
lui (Poephagus grunniens) ((@.2576) [fr. yak]. 
t IACA (pi.-cale) sf. © Guler de haină femeiască, 

pelerină' [tc.].
IACA1, IACA interj. ® Vezil uitel iatăl lacă-i; lacă- 

ne ajunşi; Da unde te ducl...P — Iaca, unde oln vedea cu ochii 
(ISP.I ţ| ® lac’aşa, numai aşa: nu doară de mlnloasă'..., ol 
lac'aşa să vadă cum Is volnclll (ret.) ţ| ® Numai '«'(ce), deo
dată, fără veste: mergtnd mal departe, numai Iaca ce 
dă de un cuptor icrg.i.
OIACA3 sf. Motd. Bunică: Tlnoa e prea tlnăiă încă... 
ş’apol nn vreau s'ajnng de pe-aou (Alecs.i.

IACATÂ interj. ® Iată, iacă: ■«' legam snopi In olmp, 
şl snopul mleu sus se rădică (pal.) ; eu aşa am bătut găina, 
şl laoătă-o onm se ouă (Crg.) ;o să-l dau copilei darul să

Fig. 2576. Iac.

poată hărăzi frumuseţe flintei care l-o plăcea icar.) ţ| ® Numai 
ce(ce), deodată, fără veste: şl numai ce * că lenl 
Începe a şovăi iisp.i ; şl numai că vine mistreţul (isp.i
[i a c ă + i a t ă]. .
•lACINT, t lACHjNT sm. ■» Nume pe care-1 

poartă diferite varietăţi de rubin, de cuarţ şi de 
topaz : lachint... laste can mohorlt şl sa află la mljlooul 
laturilor schitiei (prv.-mb.) [fr. hyacinthe, gr. 
ădv.ivfloţ].

■ IAD (pi.-duri) sn. ® aiâ Locaşul întunecos, situat 
în fundul pămîntului, unde, după concepţia reli
gioasă, păcătoşii sufăr, după moarte, chinuri ne- 
sfîrşite, infern: un cline cu două capete Ieşit din Întune
cimea '«'Ului (ISP.I; F: talpa »uJnl, cotoroanţă bătrî- 
nă şi răutăcioasă, despre care crede poporul că 
are legături cu necuratul, tălpoiu, calul dracului, 
tălpăşiţa dracului: o parte din băbetu satulnl... s'an 
preschimbat In babe talpa «'uIul care, pentru păcatele lor, 
vorarde In focul nestins al Iadului ijip.i ţj @ ^Piatra ~nlui, 
nitrat de argint: să presorl steclă pisată şi amestecată ou 
praf de piatra »ulul ialecs.i [vsl. a dă].

lADÂ (pi. Iede) Sf. ^ Femela iedului: unde 
a sărit capra, mal presus sare lada ipann)

lADEŞ (pi.-şe) sn. ® 3e Os crăcănat 
din capul pieptului la găini 
(iâ] 2577) H ® Prinsoare , 
între două persoane ce se 
face cu acest os, dintre care 
aceea pierde rămăşa^l ca
re, la primirea unui obi
ect din mîna celeilalte, uită Fl&- aS77- Iade§- 
să rostească vorba ,,iadeş“ [tc. j a d e s „mi-aduc 
aminte”].
O IAGAr sm. Băn. V Vînător [germ. Jăger]. 
OIĂGOD Băn. Olten., lAOVD Olten. sm. # Dud:
aci la umbra unul dnrmea un 
om ou gura căscată (Nov.).

•lAGUAR sm. ţC, Mare 
animal carnivor (im Ame
rica, lung de 1,45 m. şi 
înalt de 80 cm., cu părul 
scurt, moale şi des, de co
loare roşcată cu numer
oase pete negre (Felis 
Jaguar].

IAHNţE sf. s< Mlncare de zarzavat cu bucăţi de 
carne sau peşte: •«' do fasole; ~ de peşte [tc. j a h n i].

lada IrANN)
is crăcănat ^

Fig. 3578- lag^uar.
orna) (|Bj 2578) [fr.

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 593 38



IAH-
IAR

17.000

. 'IAHT mm- YAHT.
O I^iOVIŢĂ ipl.-ie) sf. Mold. Bucov. ^ Vacă 
Îngrăşată pentru tăiere: începe Fiăminziio a căriibăni 
de-odatâ !□ gură... clte-o ^ întreagă (Cro.) ; tainul zmeului 
este... douăsprezece lalovlţe Irlpte isb.) [sl. j a I u V i -
c a].

IAAIA s/. f Jaf, pradă; a da sau a tace lama; 
a se’ năpusti (spre a Inriăţa, spre a prăda, etc.): 
oUl-va ilăcăl dau lama prin lete (dlvr.) ; ca un prost te-am 
lăsat să dai lama In averea mea (ALEce.); tăcură o lama, 
o hatapara nemaipomenită (GN.) [tc.].
ţlAMAC sm. Ajutor; o laviţă... pe care şedeau logo- 

tetll sitrebulnclosl pentru scrierea poruncilor (fil.i [tC.].
LAM4.Ş = IMAS.

sm. ® V Picior in versul grec sau latin 
com’pus dintr’o silabă scurtă urmată de una lungă, 
(—' —): Iambii suitori, troheii, săltăreţele dactile (Emin.) *1 ® 
pl. Poezie satirică foarte înţepătoare [fr. < gr.T. 
‘IAMBIC adj. ? Compus din iambi: vers ~ [fr.1. 
ţlÂMUBIiUC (pi.-oe) sn. 0Manta de ploaie [tc.J.
IAN interj' Exprimă (dinaintea unui imperativ), 

un fhdemn sau o îmbărbătare, ia: taci, măi te
mele, că blaerlca-1 In Inima omului (Cro.) ; tu tată, ian 
vină, ohlămă cinele celal (slv.i [i a *].
O IANGAR (pl.-re), unoAl (pi.-la) sn. Băn. 0 Un 
fel d'^ veston sau jiletcă cu mineci [germ. Jacke].

lANICER = lENIOfn.
lANXTAR(IE) sm. ® întlia lună a anului [gr.].
IAPA (pi. Iepe) s/. ® Femela calului: ® : 

a bate şeaua, să priceapă iapa, a se adresa CU mustrări, 
cu poveţe, cu observaţiuni altei persoane decît ace
leia pe care o privesc spusele noastre, spre a o 
face pe aceasta să priceapă ce voim sau ce trebue 
să facă; a umbla după cineva ca minzul după Iapă, a-1 
urmaTias cu pas, a se ţinea mereu după el; ®: dă-ti, 
popo, pintenii si bate Iapa cn călollele, Se zice Clnd, 
stăniim pe lingă altul să ne cedeze un lucru de 
care el Însuşi are mare nevoie; ®: caută Nan iapa si ei 
călare pe ea, se zico cînd vedem pe cineva căutlnd 
un lucru pe care-1 ţine In mină sau îl are la dînsul; 
F: să te duci unde a dus mutul Iapa (si Ţiganul cirlanul) 1 
Să pleci, să nu te mai întorci, să nu te mai văd 
înaintea ochilor; tm- fAtaI ® fţ™ O parte a jugului 
ferestreului de munte, numită şi ,,mltcă” sau 
,,tînjală” li ® Ciocîrlie, ţenchiu de legat pluta de 
mal H ® ii; pl. Tălpigi (la războiul de ţesut): apasă 
prea tare asupra Iepelor si-.- dă ou toată puterea islv.j ® 
Trans. (pac.) sfia Nişte căpriori Întrebuinţaţi la sca
unul podului casei [lat. e q u a].

lAPRAC sm. Somn mic.
IAR, lÂKAl. adv. ® Din nou, Încă odată: estl pă- 

mlnt gl Iară pămlnt vel II (pal.) ; a doua zl... Iar lua Tnamn 
nănaga din coardă gl iar ne Inăpăla (Cro.i ; Iar al venit P f 
® De asemenea, la fel, şi el: moşneagul avea o iată glbaba. 
Iar o tată (Cro.).

2. conj. Întrebuinţată la Începutul unei propozi- 
ţiuni, spre a arăta o deosebire sau o împotrivire, 
(însă, pe cînd, pe cită vreme, etc.): plecară cutotii, 
^ eu rămăsei acasă; unii n'au ce mlnoa, laraltll, aruncă 
banii pe fereastră.

IARAşi adv. Iar, din nou, Încă odată: ducin-
du-se la vlnat..., se pomeni * dinaintea acelui palat 
(rsp.) [iară -1- - şi].

IARBA {pl. Ierburi, V Ierbi) sf. ® ♦' Ori-ce plantă 
anuală sau cu tulpină anuală care nu devine nicio- 
(iată lemnoasă, ci rămîne moale şi fragedă: — verde;
a sta culcat pe *; ca frunza si ca Iarba sw- FRţTNZA; din 
pămlnt, din ~ verde, a) de ori-unde se va găsi, fie cit 
de departe sau cit de greu de găsit: din pămlnt, 
din verde, să te duci să-ml aduci herghelia (isp.i; b) deo
dată, fără veste, fără să se'ştie cum şi de unde: 
Îndată răsări, ca din pămlnt, din —' verde, un smochin mare 
(isp.i; de leac, buruiană de leac, plantă medici
nală; a căuta ca Iarba de leac, a căuta un lucru, greu de 
găsit, cu stăruinţă, ca şi cum nu ne putern lipsi de 
el; aşteaptă, murgele, să paşti * verde, se zice CUiva 
care e tot amlnat cu vorbe, cu făgădueli care nu se 
vor Împlini niciodată H ® însoţit de un adj. sau de 
un sbst., designează un mare număr de nume de 
plante: ~"ăLBA, plantă ierboasă, cu frunzele văr
gate cu linii verzi şi albe-trandafirii saii gălbui; 
cultivată adesea ca plantă ornamentală; numită

şi ,,ierbălLrţă” sau „panglicuţă” (Phalaris arun- 
dinaceaj ([12579);—-ALB4STM, plantă ierboasă, 
cu tulpina şi cu frunzele vîrtoase, cu flori mai 
adesea violacee (Molinia coemlea) ([s] 2580); ~ -a-
MABA= GHANAT2;—IARBA-ASINULUI = LUMINIŢA; 
— -aspra = ŢAFOSICA1; — ~ - BALOASA = TATA- 
NEASA; — IARBA-BALŢH = pAius ®;

Fig. 0579
larbă-albă.

Fig. 0580. 
Iarbă-a1ba.strd.

Fig. 0581. 
larbă-bărboasă.

—iARBA-bAbbo^A, plantă ierboasă, cu florile verzi 
sau roşii-cafenii, dispuse ca.un mănunchiu de spi
ce; numită şi ,,costrei”, „iarbă-ghimpoasă” sau 
„mohor (negru)” (Panicum crus galii) (H]2581);

— iarba-broaştelor, mică, plantă 
erbacee acuatică, cu flori albe şi 
frunze corditorme, ce plutesc dea
supra apei; numită şi ,,limba- 
broaştei” sau „muşcatul-broaştelor" 
(Hyarocharis morsus ranae) (Hî 

2583); — IABBA- 
BţTBEI = PApA- 
lĂU; — IARBA- 
CAILOR = FLO-

Fig. 0580. 
[Jarba-cimpului.

Fig. 2583-larba-broaştelor.
Fig. 2584. 

larbă-de-mare

COŞIOA; —lARBA-CANARASULUI tm- OANARAS;—lARBA- 
CRRBILOR = IPIEPTANARIŢA ;—lARBA-OIţTMEI1 tw OIU- 
MAREA; — lARBA-CnjTEI1 rm- ClţTTA; — lARBA-Oip- 
TEI2 = URECHELNIŢA | — lARBA-ClINELUI ww OjINE; 
— lARBA-oIHPULUi, plantă ierboasă 
cu florile verzi-alburii sau violacee.

Fig. 2585. 
larbă-de-urechi.

Fig. 2586. 
larl^ă-grasă.

Fig. 2587. 
larbă-deasit.

aşezate In spice; numită şi ,,iarba-vîntului” sau 
„păiuş” (Agostis alba) (lăj 2582); — iarba-oooqsu-
LUI =: COOOŞEL1 tw COCOŞEL ®; — IARBA-CQDRU- 
LUI = MATRAQUNA ; — iarba-DATULUI-ŞI-A-FAP- 
TULUI = FEOIORIOA ; — IARBA-DE-BOALE, IARBA-DE-
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TO^TE-BOALELE = USTUBOITA ; —IABBA-DE -COSITOR 
= BABBA-ţmSDLTJI; — lABBA-DE-CţlBOA = F0MABJ- 
TA; — IAKBA-DE-DURQRI = COADA-COCQŞULUI; — 
lABBA-DE-FRIOTml = TRAISTA-CIOBANULUI; —lABBA- 
DE-lingoare(LUNQOARE) W LÎNQOABE; — lARBĂ-DE- 
LDNOOARE2 = UBTUROITA; — IABBA-DE-LUNOOARE3 =
OALBAjoABA; IARBĂ-DE-HABE,
plantă ierboasă acuatioă cu tul
pina plutitoare şi 
cu frunzele în Xor-

Fig. 3588. 
larbfl-mare.

Fig. 2589. 
larbS-neagrâ.

Fig. 2590. 
larbfl-rooale.

mă de panglici; creşte sub apă pe fundul mării; 
cu frunzele uscate ale acestei plante se umplu 
perne şi saltele (Zostera marina) (j®] 2584);—iabbA- 
DE-NEOI = BOSTOPASCA; — IABBA-DE-S0AIBA=S0RA- 
BUNTJCA ; — iarba-DE-ŞOALDINA ŞOALDDlA; — 
IARBA-DE-STRANUTAT = ROTOŢELE-ALBE ; —- iarbA- 
DE-UBECHi, plantă ierboasă cu frunzele cărnoase, 
late şi lungăreţe sau ovale, cu flori galbene-ver- 
zui; numită şi ,,iarba-urechii”, ,,iarbă - grasă” 
„oloisă” sau „verzişoară” (Sedum maximum) (jH| 
2585); — iabbA-DE-vAtAuAtURA = VAtAmAtoaRE ;
— iarbA-deasA, plantă ierboasă cu tulpini, sub
ţiri, delicate; cu flori verzui, dispuse clte 2—5 în 
mici spice (Poa nemoralis) ([al 2587); — iarba- 
DEOETELOB = CţNOI-DEOBTE; — lARBA-DBAOOSTEI = 
LPSBA-CUCULUI; — IARBA-DRUMUBILOR = FRUNZA- 
DE-PQTCA ; — IABBA-DULCE' = LEŞIN-DULCE; — 
IARBA-DULCE2 = rourjcA; — IARBA-ENGLEZEASCA 
: - ZIZANIE1; — iarba-FECIOAREI sau lARBA-FE- 
CIQRILOR = FECIORJCA ; — IARBA-FIARELOR sau 
fierului ■«- FIER;— IARBA-FETEI pr IARBA-HOALE;
— IARBA-FLOCOASA = CATUSNICA şi TALPA-QÎSTEI1;
— iarba-gAii a»* OAIE; — IABBA-GHIMPOASA = 
iarbA-bArboasA şi ghimpabitA; — — -gbasA1, 
mică plantă erbacee grasă cu tulpina ramificată

mănîncă ca salată (Poriulaca oier acea) (j^2586); 
—-GRASA9 = -~-DB-URE- 
CHI; —~ -GRASA3 = URE-

Fig. 2591.
larba-osului.

Fig. 3592. 
Jarbâ-neagr9.

__ •
CHELNITA; — IARBA-IEPURELUI = TRESTURATOARE ; 
— -lăptoasa = AUĂREALA; — lARBA-LUI-DUM- 
NEZEU = LEMNUL-DQMNULUI ; — lARBA-LUPULUI = 
IARBA-CIUTEI1; —— -MARE, frumoasă plantă ier
boasă, cu tulpina dreaptă, vîrtoasă- şi păroasă, 
ramificată In partea superioară; face flori galbene

dispuse in capitule mari şi frumoase la vlrful tul- 
pinei; e întrebuinţată de popor contra tusei şi altor 
boale, iar femeile îşi spală părul cu rădăcina ei 
fiartă în apă, ca să crească lung; numită şi „0- 
man” (H) 2588); —iarba-mJtei = cAtusnicA; — 
iarba-HIROSITOABE ' VIŢELAR; — IARBA-MLASTI- 

Nn = rugjnAcd; — iarba- 
MOALE, plantă ierboasă, cu

lAR-
lAR

Fig. 2593. 
larbâ'puturoasă.

Fig. 3594. 
larbă-roşie.

tulpina în patru muchi, cu frunze lungi şi as
cuţite, aspre pe margini, cu flori albe, aşezate la 
vîrful tulpinii; numită şi ,,iarba-letei“ (Stellaria 
holostea) (iU 2590); — iarbA-neaQRA1, mic arbust, 
cu frunze mici, cu ■ "vr' 
flori]trandafirii, mai

Fig. 2595. 
Iarbă*rogie.

Fig*. 3596. Fig. 2597.
larba-şarpelui. larbă-scâ.ioasfl.

rar albe (Calluna vulgaris) (iH 2589);—iarbA-nea- 
grA9, plantă ierboasă, cu tulpina în patru muchi, 
ca şi peţiolul frunzelor, cu flori brune-purpurii pe 
din afară, galbene-verzui pe dinăuntru (Scrophu- 

lariaumbrosa) ('şl 2592); — lAR- 
bA-neagrA3 = BUSUIQC-SALBATIC ; 
— IARBA-NEAGRA4 = BUBERJO; — 
LARBA-NEBUNIMR = SPÎNZ1;—lAR- 
BA-QBULUi1, mic arbust, cu flori 
galbene, ce creşte pe coline şi 

pe păşuni
le uscate 
din munţii 

; numit şi 
,ferestrău”, 

’,mălăoiu ”, 
,,ruje” sau 
,,ruja - soa- 
r(îlui” (He- 
lianthemum 
chamaecist- 

usj(iD2591);
— lARBA-QSULUI2 = MALAOAIE; — IARBA-OVĂSULUI 
= OBBIGA; — IAHBA-PĂRULUI = PERIŞOR1; — lARBA- 
PORCULUi = brInoA; — iarba-PURI CELUI1 sau 
PURICILOR = ~ -ROŞIE7; — IARBA-PURICELUI3 =
pubicariţA; — -puturoasa, plantă ierboasă, cu 
flori albe, dispuse în umbele; numită şi ,,buruiană 
pucioasă” sau „pucioagnă” (Bifora radians) (H] 
2593); — IABBA-BAIULUI = VETRJCE1; —lARBA- 
BINDUNELEI = BOSTOPASCA; — lARBA-BANEI --- VA-
TAmatoare ; — — -roşie1, plantă ierboasă, cu tul
pina roşiatică, cu frunzele dinţate şi flori gal-

Fig. 2598. 
Iarba-5f. loan.

Fig. 2599. 
Iarba>surzilor.
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lAS
IAR,bene; numită şi „clrligioară" (Bidens ceniuus) 

2594); — ~-RQSIEa = DENTJtA; — --ROŞIE” = 
TRţaXIE-DE-OlMPIJRI; — —-ROŞIE4 = rAculet; —
— -roşie5 = DINTELE - DRACULUI; — --ROŞIE" =
funoulitA; — --roşie7) plantă ierboasă, cu 
flori albe trandafirii sau roşii purpurii, dispuse în 
spice cilindrice (Polygonum persicaria) ([D 2595);
— — - sAratA = brINcA şi SĂ
RICICĂ; — IARBA - ŞARPELUI1,
plantă, cu frunzele acoperite 
cu peri aspri, cu flori albastre, 
rar roşii sau albe, căutate de 
albine; se credea odinioară că 
e bună contra muşcăturii şer
pilor; numită şi ,,ochiul-mîţei”
(Echium vulgare) (im 2596);—
IARBA-ŞARPELUI” = MAMA-PA- “■ r'- 
DURU; — IŞRBA-ŞARPELUI”,
plantă cu tulpina de jur îm
prejur păroasă, cu flori albastre 
sau roşietice; e întrebuinţată 
de popor ca leac contra muş
căturii şerpilor, numită şi ,,şo- 
pîrliţă” sau ,,ventrilică” (Ve- 
Tonica latiţolia)\ — —-scA- 
ioasA, , mică plantă ierboasă, 
cu tulpini numeroase întinse 
pe pămînt, cu flori verzui sau 
violete, aşezate clte două în 
spice mici în vîrfultupinei ( Tra- 
ffus racemosus) (m 2597); — —- 
SFJNTA = lemnul-maicu-dom-
NULUI; —lARBA-SFtNTULUI-HRIS- 
TOFOR = ORBALT; — lARBA- 
sfJntuluI'IOAE1, plantă, origi
nară din sudul Germaniei, cu flori albastre, şi cu 
un miros foarte tare; numită şi ,,şerlai” (Salvia 
sclarea) (m 2598); — iarba-sfJntului-ioan2 = 
BABCOAOE; — iarba-SOAIBEI = SaRABUNTICA; — 
lARBA-STUPULUI = ROINITA1 ; — IARBA-SURPATURU
= fecioricA;— iarba-surzilor, plantă ierboasă, 
cu flori albe gălbui (Saxifraga aizoon) (m 2599); 
— IARBA-TAIETURII = VINDECE A; — iarba-TÎLHA- 
RULUI = ORBALT; — IARBA - TUNULUI = URECHEL- 
NITA;—lARBA-UNTULUI = VERIQEL;— IARBA-US-
tuboasA, plantă ierboasă, cu tulpina cenuşie şi 
acoperită de peri, cu frunzele dinţate şi cu flori 
roşii-purpurii ce miros uşor a usturoiu ; numită 
şi ,,usturoi-de-lac” (Teucriurn scor diurn) (|a| 
2600); — lARB/C-vlNTULUi1, plantă ierboasă, cu 
flori violacee sau verzui, dispuse în spice mici 
(Agrostis spica venii) (m 2601); — iarba-vIntu-

LUI ”.3.4. = CATUŞNICA, lABBA-CjM- 
PULUIşiOBSIOA; — IARBA-VAtAmA- 
TURn = QHIMPARITA ; — lARBA-VUL-

'lARMA (pi.-male) s/. ws>» Somn de mărime 
mijlocie.

*IARD (pl.-larzi) sm. Măsură de lungime între
buinţată în Anglia, egală ou 0,914m. [engl. yard). 
O IARMAROC (pî.-ottce) sn. Mold. Bucov. BUciu 
(m 2603): toamna, mal alea, iie vremea —nlul de la Rlnienl 
(VLAH.); totr^on ttrg mare, unde se vestit, odată lă

Fig. aâoo. Fig. a6oi.
larbd-ueturoasâ. ' larba-vintului.
TURULUI, plantă cu tulpina dreaptă şi vîrtoasă, 
cu flori galbene, dispuse în capitule numeroase re
unite la vîrful tulpinei (Hieractum urribellatum) 
(m 2602) f ® ^ — de pnaoâ', praf de puşcă 1f ®
— puoloaaA, sulf, pucioasă: toomlnd Intr'o nno& metlntea
— paoloaad icaht.) ţf ® Iarba aonlnl, antimoniu sulfurat 
[lat. h ă r b a].

Fig. 2603. Iarmaroc.
zece ani (car.) ; a ajuns la spartul —ului, la spartul 
tîrgului, prea tîrziu, cînd totul s’a sfîrşit [rut. 
jarmarok < germ. J a h r m a r k t]. 
OIARMURCA (pî.-ol) sf. Mold. Bucov. &. Tichia 
pe care o poartă Evreii habotnici: pe creştet avea un 
Ies mic, asemenea larmurcel jidoveşti (CMIN.); apoi Işl lua 
larmuroa de pe capul s&u ras (GRIG.I [rut. jarmivka].

IARNA (pî. ierni) s/. © Anotimpul rece, între 
toamnă şi primăvară, care începe la 21 Decem
bre şi ţine pînă la 21 Mart; :(j>;: omul cuminte işl cum- 
pdră vara sanie şl Iarna car; Gi: Iarna n'o mănîncă lupii,
iama, cu convoiul ei de ger şi zăpezi, întîrzie 
cîteodată, dar vine neapărat; — iriguroasă; — aspră; — 
ploioasă; — tirzie; tu toiul leruii; la—, iarna viitoare; 
a petrece Iarna la (ară; grădină de —, Sală mare, mai ales 
într’un hotel, împodobită cu plante, şi cu geamuri 
mari cari dau intr’o grădină [lat. h i b 6 r n u m]. 
O lARTAGAN »—■ IATAGAN.
O lASAGGriJ sm.Soldat turc dat pen
tru paza unei persoane, cavaz : lătar-
Mizllul, care trecea cu iasacoiul 
unuleiciun.-GH.) [tc. jasakăy].

lASGĂ sf. A Materie spon- { 
gioasă foarte uşoară, care 
ia imediat foc dintr’o scîn- 
teie; se prepară dintr’un bu
rete ce creşte pe fagii bătrlni, 
pe mesteacăni, pe meri, pe 
pruni şi pe sălcii, numit ),babiţă1’ sau 
,.burete de iască” {[i]2604): scapără şi-t 
dă loc ou o bucăţică de — aprinsă (Crg.) ; se uscase 
ea lasoa (dlvr.) ; ® se zice despre o mîn- 
care uscată, fără gust: eu mă lupt ou un Fi&- 26°4- 
bulgăr de Iască ce-ml stă tn glt (Alecs.) [lat. Iascâ’
6 s c a].
t lASţG sbst. 0 Joc de noroc cu o monetă arun

cată în sus şi în care clştigă cel ce a nimerit partea 
(faţa sau dosul) cu care va cădea la pămînt; jocul de- 
a rişca: unii Jucau nuol, altll —şltura (nu [tc. iazvl.

iasmA - IAZMA.
.IASOMIE sf. A Mic arbust acăţător, originar 

din India şi cultivat ia noi pentru florile-i albe, 
frumoase şi foarte mirositoare; din lemnul ei se 
lac, in Turcia şi tn Egipt, ciubuce pentru' lulele 
(Jasminum officinale) ([a] 2605): iasomii... încadrau 
terestrele şl uşa de la seară, de păreau nişte tablouri 
(I.-OH.); alee ou bolti de verdeaţă... ulucile Îmbrăcate ou.—

Fig. 2602. 
larba'Vulturului.
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(BR^vN.); se vedeau o mulţime de olulmce de antep şl de ^ 
WL.) [ngr.].
*IASP, t I4SPIS ® Varietate de cuarţ compact, 

dur,’ opac, colorat în galben, roşu, etc. de diferite 
substanţe străine şi mai ales de oxizi metalici [gr.].

IAŞM4C sbst. Vălul cu care Turcoaicele îşi 
acopăr faţa: Filn tetei taie Am văzut un loo ceresc
(BOL.) [tc.].

IATA interj.® Iacă: lată-l; lată-ne ajunşi; tată, 
[acest om de omenie m’a scăpat azi din loo (Ret.) ^ © Numai 
ce-v, deodată, fără veste: numai ce ~ că se întoarce 
eu un merlşor rnmelor şl aurit (isp.) [sl. e t o].

IATAC,
Mold. (i)E- 
TAO (pl.-ce) 
sn.Odaie de 
culcare: şop
tesc Inoă dom
nitele In la- 
tao (VLAH.) ; 
uşa se deschi
se de la un 
letao din tund1
(D..ZAMF.); din
etanul pos- 
telnloesel se 
de Bobise o ga
lerie (NEGR.) [tc. j a t a k].

IATAGAN, Motd. IABTAGAN (pi.-ane] 
sn.^ Sabie încovoiată, cu două tăişuri, 
purtată de Turci la brîu ([®] 2606): un 
slleat, In care erau Inllpte două trei pistoale 
şl un Iatagan osp.) ; ml-am pus pistoalele şl 
lartaganul la brlu (Alecs.) ; In părete Iml lăoul o panoplie... 
unde aninai nn Iatagan vecbln (gn.) [tc. j a tagan]. 

IAU ind. prez. de la a lua- 
IAURGIU sm. V Gel ce face sau vinde iaurt 

(d 2608) [tc. j ourt gii].
IAURT sbst. Lapte Închegat şi acrit cu frunze 

de stejar; @: cine s’a fript ou ciorba, snflă şi In — I»- 
ww FRţGE [tc. j Ci g U r t].

lAVAŞ adv. ® încet, binişor [tc.]. 
lAVÂŞA (pi.-şaie) sf. Cleşte de apucat nasul 

cailor, cînd se potcovesc (g 
2607) [tc. j a V a să].

IAZ (pî.-zuri) sn. ® ^ Canal 
abătut din cursul unui rîu, 
spre a duce apa la o moară sau

Fîg. 2605. Iasomie,

Fig:. 2606. 
Iatagan.

Fi^. 2607. lavaşe. Fip. 2608. laurg-iu.

lă O fabrîcâ.: glrls ooige llQl9tltă} ca o p!nz&, prin/^ul 
Înalt (LUNo.) II (D Motd. Baltă, heleşteu H d) Mold. 
Trona, ţ Zăgaz, stăvilar, iezătură: maiti au dat de 
pre In heleşteu (M..cosr.) [sl. jazu].

IAZAR ww lEZţIR.
iAzmâ1 {pî. lezme) sf. CD ^ Stafie, nălucă, ve

denie (de noapte), spectru, fantomă; dxihnecurat:
se tlrau ca nişte lezme de noapte şl, oa nişte etalll usp.) ; 
0: laz mă selnorederll o urmărea pretutindeni (odob.) 1[
© Femeie foarte slabă, numai piele şi oase: se
opri dinaintea acelei lezme ce semăna mal mult ou un morman 
de oase (ODOB.); mama Stanca... on 
adevărat o ajunsese (Dlvr.) ^
© Monstru: o pnsese acolo, oa 
să vie o de mare şl s’o mă- 
ntnoe (ispj.
OIAZMÂ2 = aqhtazmA.
*ţBIDEM adv. Tot acolo,

In acelaşi loc [lat.].
*ţBlS sm. 3e Pasăre din 

ordinul picioroangelor, cu Fig. 2609. Ibis.
ciocul lung; locueşte în ţinuturile calde din Asia,

26io.'wIbric.

Fig. 3611. Ic.

Africa şi America; era venerată de vechii'^ E- 
gipteni (Ibis religiosa)' (iU 2609) [fr.].

IBţNCA IV EB^CA.
OIBOMNIG... = IBOVNIC...
O IB6stE s/. Maram. (pap.) Dragoste [iuboste],

IBOVNIC sm., IBOVNICA {pl.-ce) sf. lubit(ă), dră- 
guţ(ă), amorez (amorează): mnlerea tăcuse pregătiri
le oearătal, aştepttnd să-lvle Ibovnloul osp.) [vsl. Ij.u - 
b O V I n i k u].
. IBRţe (pî.-ioe) sri. O ®
Vas de metal, cu .gîtul 
lung şi recurbat, în oare 
se prepară cafeaua tur
cească ([@12610) 1 ® Vas de 
metal, de tuoiu, etc., în 
care se pune apă pentru 
spălat pe mlini, etc.: an
Ilghlan ds lut cu.» pentru spălat (cRe.) [tc.].

IBRICEL (pi.-cele) sn. O dim. IBRţO. 
t IBRICTAR sm. ^ Slujbaş al Curţii sub Fana

rioţi, care prezenta Domnului ibricul de spălat 
pe mlini [tc.].

*IBRP3 IV HIBRID.
IBRÎŞIM, Mold. IBRişiN sbst. ® Mătase răsu

cită, pentru cusut sau brodat: i-au dăruit... cite trei 
puiigl de Ibrlşlm on olte o mie de galbeni (car.); 0: a 
merge.»', a merge strună H ® © Bobîrnac, aluziune 
fină şi muşcătoare: ne şi trage un Ibrlşln pe la nas 
despre tata popel (Crg.) [tc. ibrisim],

IBRIŞIMGţU sm. V Negustor de ibrişim: părea 
că dlspretnsşte... oalpaonl de blană al Armeanului » (fil.) 
[tc. ibrisim|[l].
O-IG (pi. icnri) sn. ® Trans.
Băn. (NOV.) (PAC.) Pană de 
despicat lemne (g 2611, 
t ® Ţi Ţintă de lemn la 
piatra miş(:ătoare a morii 
sau rlşniţei [ung.].

IGEA = AICEA.
t ÎCHUiIC sm. Măsură de capacitate de 50 de 

(iramuri: dan cite nn/» la totl tratll (pil.) [tc.].
IGHIU (pi.-inri) sn. 0 Arşic sfredelit, în găurile 

căruia s’a turnat plumb, şi cu care se aruncă din 
depărtare In celelalte arşice, Mold. „ţap” : dacă intra
odată cu ichlul !n armean..., nn mal lăsa oaolor pentro cel- 
laiti băieţi o-gh.) [tc. j e k „Una” sau 
iki „doi”].

*IGHT... = IHT;,.
IGI adv. =Aici; lol... oolo, Intr.’o 

parte... îiitr’alta:» o casă, colo o 
oasă, tot una clte una (slv.) ; rar se mal 
pomenea, pe pe colea, de clte un Cantemlr 
(I.-GH.); » (şl) colo, » (şl) colea, sau
pe», pe colea, colo şi colo, din loc 
în loc, din cînd în cînd: casele albe... 
răsar colo prellrate pe tăpşane (vlah.) .
t IGI-AGA sm. CD Ofiţer a] pala- 

tului (la Tiirci) (:@]2612) t ® * Slu
jitor la curtea domnească (la Ro
mâni) [tc. i 6 -a g a s y]. . 
t IGIO(G)IiAN sn. t Copil de casă, 

paj (la Sultani şi la Domnii români): 
se pomi... spre Ungaria... duclnd on dtn- 
snl dervişi, temei, ioioglanl, eimnei (balc.) ; 
edlcllll şl lololanii stan înmărmuriţi di
naintea ini (NEGR.) [tc. iC-oglany]. 
OIGLEAN... = VICLEAN...
O ICNI (-neso) vb. intr. Motd.
® A geme înnăbuşit: piaieşii... 
lonlan şl-şl mnşoau bnzale de Irig şl 
necaz (Crg.) 1 ® A face sforţări 
spre a vărsa (din stomac): Muma
pădurii Icni de vr’o trei ori şl dete 
afară dintr'lnsa pe Bnsnloo (isP.) [big. 
iknabu<ik amu ,,sughiţ”].

IGOANĂ(pL-ne) s/. ® ţ Chip 
asemănător t ® aâ Chip de 
sfînt, pictură înfăţişind ima
ginea unui sflnt, chipul Maicii 
Domnului, etc. (g 2613): cn
O chiu groaznic de mlnle, ea privi 1- 
ooana 'n faţă

lAS-
ICO

Fig. 2612. 
Ici-aga.

Fig. 2613. Icoană. 
(VLAH.); ^ făcătoare de minuni; frumoasă ca

597



IDO

Fig. 2614. 
Icosaedru,

ICO-»-’ Toarte Trumoasă; lle-oaie oauta să aibă ^ la cate Bă 
se închine (znn.) ; 01 a purta pe la Icoane, a duce de naS 
f ® ® Imagine: icoana snlletnlnl; 11 Innecă blind prin 
minte Icoana dnloasă a mă-sel (vlah.i [vsl. i k 0 n a < gr.]. 

ICONAJl sm. Zugrav sau vinzi tor de icoane. 
iconiţa (pl.-ţo) Sf. dim. icoana: vindea o-»' 

făcătoare de mlnnnl (Car.i.
'ICONOCLAST sm. ® Spărgător, sfărlmător de 

icoane H®lMe'inbru al sectei de eretici din imperiul 
de Orient (sec. v—vm) care se ridicau Împotriva 
cultului icoanelor [Ir.].

•ICONOGRAFIE sf. Partea artelor frumoase 
şi a arheologiei care studiază icoanele şi picturile 
religioase [Ir.].

ICONOM... iw-ECONOM...
ICONOSTAS (pl.-se) sn. njj ® Perete împodo

bit ou icoane,'între cor şi altar, tîmplă, catape- 
teazmă H © Măsuţă înaltă ou placa mclinată oa‘ 
un pupitru unde e pusă icoana învierii, a hramu
lui sau a vre-unei sărbători, pe oare o sărută oa
menii cind intră în biserică: icoana Adormirii Maicii 
Domnului ce sta pe .^nl din dreapta (odob.) ; cădea In ge
nunchi dinaintea .wulul şl se ruga Iul Dumnezeu ca eă-1 
lumineze (I.-oh.) [vsI. < gr.].
•ICOSAEDRU sm. A Figură geo

metrică cu’douăzeci de feţe (@2614)
[fr.].

ICOSAR, © icnsAB, icosAB sm. (g)
Veche monetă turcească de argint în 
valoare de 20 de lei vechi; salbele de 
galbeni Împărăteşti «1 '~1 turceşti zornălau 
la gltul oelor avute (dlvr.) ; doi lousarl plătise Mogorogea 
Iul Favăl pentru olubote icro.) ; 11 mal dădeam pi olte un 
sfert da lonşar de csip de oale ou miel (or.-n.) [hgr.].

ICRE sf. pî. ® Ouşoarele peştilor, racilor, 
broaştelor, etc.; de crap, de ptlncă, de morun; * mol; 
—' negre; —' tescuite; ©: a trimite pe cineva după verzi, 
a-1 trimite să colinde de colo pînă colo după că
utarea unui lucru imaginar ţ[ © ® £) Pulpa pi
ciorului: cInd 11 plesni pulpa In două, sări din >«'le Iul o 
tată cu părul de aur (dlvr.) [vsl. i k r a].

ICRIŞOARE sf. pl. dim. F lORE ®: mol 
olt se poate de multe (Crg.) .

ICTENIE = EOTţanE.
•ICTER sbsl. f Gălbinare [fr.]. 
iCUI (-ueso) 1. vb. tr. Trans. A înfige un i c, a 

vîrî o pană.
2. vb. refl. ® A se înfige.
ICTJMENIC = ECUMENIC: sinod * Bă se strlngă 

(CANT) [gr.].
ICUSAR, lOnşAB M- ICOSAR.

•IDE sf. pl. © A 15-a zi a lunilor Mart, Mai, 
Iulie şi Octombre şi a 13-a a celorlalte luni, în 
calendarul vechilor Romani: -«'le erau consacrate Inl 
Juplter [lat.].

•IDEAL adj. 1. ® Care există numai în închi
puire, lii imaginaţiune: o lume -«-ă ţ[ ® Desăvîrşit, 
care întruneşte toate perfecţiunile,- fără nici un
cusur: o frumuseţe —a.

2. (pl.-iuri) sn. A Perfecţiune, desăvlrşire, culme 
(a'fericirii, a frumuseţii, etc.) concepută de cineva, 
fără a o putea realiza vreodată: «-ui fericirii; ~- 
pierdut In noaptea unei lumi ce nu mal este (EMIN.); pentru 
brutar, .«uil libertăţii ar f 1 dreptul de a Impune consumatorilor 
pline lipsă la gram (i.-oh.) [fr.].

* IDEALţSM sbst. +l+ ® Doctrină filosofică care 
pretinde că lucruriie materiale nu există, sau că 
nu le vedem aşa cum sînt în realitate f © Ten- 
(iintă către ideal [fr.].

•IDEALIST sm. A Partizan al Idealismului: ce -»■ 
ciudat mal era şi unchlu-său In felul lull (D.-zamf.) [fr.].

•IDEALITATE sf. +•+ însuşirea a tot ce este 
ideal: intră in casă, senin, fericit, cu o puternică notă de 

(O.-ZAMF.) [fr.],
•IDEALIZA (-izez) vb. Ir. A înfăţişa sau a-şi re

prezenta un lucru ca perfect, desăvîrşit, ideal, a da 
un caracter ideal unei persoane, unui lucru: geniul 
sau talentul au ştiut... să Idealizeze Instinctele şl laptele vl- 
nătoreştl ale omului iodob.) [fr.].

•IDEE sf. ® +•+ Reprezentarea pe care şi-o face 
spiritul despre un lucru real sau nu: Bine e să ştii, la 
moarte... o’ai muncit să-ţl scoţi In lume. Din al creierului

sbuclum, ca pe-un diamant, Ideea (vlah.) ; Ideea adevărului 
frumosului 1f © Amintire, aducere aminte; gînd, 
minte: ml-a ieşit din ^ ® Părere: o ^ îndrăzneaţă I 
ce I auzi dumneata 1 ce-ţi mai trece prin gînd 1 
H ® ~ tiză, aceea care nu-ţi mai iese din minte, 
care te stăpîn^te cu totul, de care nu te mal poţi 
desbăra ţf ® Totalul credinţelor: ideile nouă f © 
Concepţiunea fundamentală, schiţa, planul unei 0- 
pere de artă sau de literatură f ® ® Un pic, o 
leacă, numai atîtica: o ~ de vin ţ[ ® pl. Visuri 
goale, închipuiri deşerte: se nutreşte ou idei.[fr.1.

•pDEM pron. şi adv. Acelaşi, tot astfel [lat.].
•IDENTIC adj. şi adv. Asemenea, la fel (cu 

altul, cu altceva), cu totul deopotrivă: avem uneori 
conştiinţa o’am mal treont oindva, de mult, prin nişte 
împrejurări '-«-e ca acelea In oare ne aflăm (vlah.) [fr.].

•IDENTIFICA (-116) 1. vb. tr. ® A face identic H- 
® A alătura, a’ apropia cu mintea două lucruri, 
considerîndu-le identice.

2. vb. refl. ® A deveni identic, la fel H @ ® A se 
pătrunde eu totul de sentimentele altuia [fr.].

•IDENTITATE sf. ® Ceea ce face ca un lucru să 
fie cu totul deopotrivă cu altul, ca (louă sau mai 
multe lucruri să fie cuprinse într’aceeaşi idee f © 
± Egalitate sau ecuaţiune în care cei doi menibri 
sînt absolut aceeaşi (d. e. 2=2)1 © rt Constatarea, 
recunoaşterea că o persoană anumită e chiar a- 
ceeaşi despre care e vorba: act de — [fr.].
•IDEOGRAFIC adj. ® Privitor la ideografie; 

scrierea Chinezilor este —ă 1 © Semn semn CU care se 
exprimă o idee [fr.].

•IDEOGRAFIE Sf. Reprezentarea unei idei 
printr’un serhn grafic, printr’o figură [fr.].

•IDEOLOG sm. ® +++ Cel ce se ocupă cu ideolo
gia 1 © Metafizician 1 © Creator al unui sistem 
ipotetic; utopist, visător [fr.].

•IDEOLOGIE sf. +++ ® Ştiinţa ideilor şi a ope
raţiunilor minţii 1 © Filosofia sensualistă [fr.].
i IDIGLIU m- IEDECI4U.
•IDILĂ’(pî.-ie) sf. ® 9 Mică poemă pastorală sau 

cîmpenească 1 © Dragoste curată şi naivă [fr.].
•IDIOMĂ sf., şi mipM (pl.-me) sn. Of -® Graiu, 

limbă i © Graiul particular al unui ţinut [fr.].
•IDIOMATIC adj. co Ce aparţine unui idiom: 

expres lime/«'ă [fr.],
•IDIOSINCRASIE s/.® Temperament particu

lar al unui individ 1 © j? Dispoziţie care face ca un 
medicament să producă asupra unui individ un 
efect pe care nu-1 produce asupra altuia; aversiune 
particulară pentru anumite lucruri, pentru anu
mite medicamente, etc. [fr.].

•IDIOT, -oatA (pL-te) adj. şi sm. f. Tîmpit(ă), 
lipsit(ă') de minte, neghio(a)b(ă): să judeo onm ju
decă lumea, rea şl Idloată ivlah.) ; mlula Iul, sinceră şl 
idloată, era rldloulă (dlvr.) [fr.].
•IDIOTţSM (pl.-me) Sf. Qj Construcţiune, lo

cuţiune, vorbă particulară unei limbi [fr.].
•IDIOŢţE sf. ® Tîmpenie, stupiditate, neghio

bie t © Starea unui individ lipsit de inteligenţă din 
naştere [fr.].

IDOL sm. © Figură, statue, chip cio
plit care Infăţişază o divinitate 
falsă şi la care se 
închină cineva, . 
boz ([^ 2615): In- ^ 
multindu-şa atonoea 
creştinii, ^il înce
puse a nu se mal 
băga In seamă (Cant.) 
t ® Persoană sau 
lucru la care se 
ţine foarte mult, 
care se slăveşte 
peşte măsură, la 
care se închină 
cineva ca la o di
vinitate : lata a- 
ceasta era <vul pă
rinţilor el; banul e .«'Ul sglroltulnl, avarul se închină 
la banii lui ţ[ © F © Demon, drac: vino de mă scapă 
de <vnl ăsta de vrăjmaş iisp.i [vsl. < gr.].

•IDOLATR^ (-troz) vb. tr. ® A se închina la

Fig. 2613. Idoli.
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idoli t ® ® A iubi cu foc, nebuneşte: această mamă 
Iei Idolatrează ooptil [fr.].

•IDOLATRIE sf. ® închinare 11 idoli t ® ® 
Iubire peste măsură, la nebunie [fr.]. 
•IDOLATRU adj. şi sm. ® Care se închină la 

idoli H ® ® Care iubeşte, slăveşte ceva sau pe ci
neva ca pe o divinitate [fr.].

IDOLESC adj. De idol: n«lle oaplştlloT Ido- 
leştl au deşohls (Cant.) .

IDOLIŢA (pi,-te) sf. (T>j Femeie rea, drăcoalcă:
femela cu desăvlrşlre rea e o * (jip.t [idol]. 
ţlDOLOLATRIE sf. = IDOLATRIE: ou alte mă- 

gullturl şl amăgltuil vrea să-1 tragă la (caht.i [gr.].
t mOLOLATRU = IDOLATRU: Constantin Marele... 

bine In şooalele Atblnll Invătat, rău om, 
rău oredlnolos, rău * au Ieşit icaht.i [gr.].

IDR... pw HIDR...
IE1 sf. {mai adesea ii pi.) ® £3 

Vintre,'Stmghii H ® Salba sau guşa jî 
boului ([Şl 2616) [lat. ilia]. m

IE2 s/. CD Cămaşă scurtă, împo- % 
dobită cu cusături de mătase şi cu 
fluturi, purtată de ţărance ([Ş] 2617,
2618): la era de boranglo subţire... şl Fig. 2616. T. Ie.

Fig. 2619. Ied.

Fig. 2617. Ie.
împodobită ou mătăsuri, 
llr şl fluturaşi de aur 
(P3P.1; cu albă ca laptele, _ T
împănată cu Hori galbene ’ Ie'
(RCT.); Iese mlndrs la portltă, Nnma ’n * şl ’n orotlnţă 
(iK.-BRs.) [lat. Unea].

lEBÎNCA — EBţNCA.
ied"sm. Puiu de capră: era 

odată o capră care avea trei Iezi (CRO.i
([H 2619) [lat. ha e dus].

lEDEC, BDEC (pi.-eourl) sn. ® ţ 
Cal de paradă, povpdnic: mulţi ar
măsari neohezlud, povodnlol, edecnrl ou 
harşale de sos plnă Jos (ooob.) ^ ^
Remorcă ([H 2620); a trage la 
a remorca: remorcatla este ceea ce Turcii numesc edec, 
adică să se tragă barca In sneul apel după mal, prin mij
locirea oamenilor (bol.) ; an 
pescar taro trăgea la edeo... 
calcol săa Încărcat (odob.) ^
® pi. Dependenţe, ate
nanse, accesorii: pe unde 
se ’ntlndeau palatele şl .vurlle 
Mitropoliei, astăzi 
e obor de vite ivlah.) 
t ® Giuvaer 
sau obiect ve- 
chiu păstrat de 
Ia părinţi: plecă, 
daolnd pe mină on 
tartan, edeo rămas 
de la părinţi (bas.)
[tc.].
tlEDECLIU,

EDECLţn,EDICLţU, 
micLiTj sm. t 
Slugă la palatul 
domnesc: se po- Fig. 2620. icdec.
menea pe la mleanl
nopţii ca viaita onai edeolla domnesc (I.-gh.) ; ohllil căla- 
Săreşti In oare şedeau Idiollii, neteiii şl lololanii domneşti 
<PIL.); ediollli şl loiolanli stau Înmărmuriţi dinaintea lai 
(NEGR.) [to. j e d e k 11].

iedera (pi.-ro) sf. A Plantă cu frunze verzi-

2621. Iedera.

lucitoare, care se acaţără pe arbori, pe sttnci 
şi pe iiduri umede (Hedera helix) 1)al-
coane ruginite de cari atlrnă vre
juri uscate de (vlah.) ; pe zi
dul... muced şl Învechit se Întin
sese lungi ramuri de stufoasă 
(ODOB.) [lat. h S d 6 r a].
OlEDUţ (-uoBc) vb. ir. şi 
intr. Trans. A chinui; a 
trăi rău, a se tortura ca < 
in i a d (vic.) (pac.) (corv.) .

IEDUŢA (pî.-ţe) sf. zp*. 
dim. iada : Nn după multă 
vreme lednţa sa născu (don.).

ieftin adj.şi adv. ® Cu 
un preţ mic (contrariul lui 
,,scump”): o casă .^ă; a cum
păra, a vinde H ® Care nu 
se scumpeşte, care nu se 
uită la preţ: sonmp la tăriţa şl...' la lălnă FAJNĂ 
t ® Uşor, fără multă pagubă: am scăpat [gr. 
-biz. coâtvoc;].

IEFTINATATE sf. Starea lucrului ieftin 
(© ,,scumpete”).

lEFTINţ (-inesc) 1. vb. iT. A lăsa, a face, a Începe 
să vîndă mai ieftin: brutarii au laltlnlt plinea. ^

2. vb. refl. A deveni mai ieftin: legumele s’au 
Ieftinit.

lEFTIOR adj. şi adv. dim. iţiPTDi. Cam ieftin, 
ceva mai ieftin: a cerut... o bărdocă de vin mal ~
(CAR.) . ■

OIEGArI (-ăreso) vb. Ir. Tr.-Carp. V A vina 
[ia g ă r].

DpLE sf.®^(S) Zîne rele, în număr de trei sau 
şapte, care paralizează pe om, îl pocesc sau îi ră
pesc mintea, în timpul somnului; au (ibiceiul deJ.a 
juca pe verdeaţă, iar locul unde au jucat se cu
noaşte de către unii, căci acolo iarba pare a fi 
ca şi arsă; ele sînt stăpînele vinturilor şi mai 
poartă numirile de 
Vîntoasele, Dînse- 
le. Frumoasele, Mi
lostivele, Şoimane- 
le, eto. ([ş 2622):
un vtnt rău a dat 
pe semne peste dlnsa, 
sărmana! Ielele l-au 
luat gura şl picioa
rele (CRo.); ştiu că a . 
pus piciorul tn urma a622* Jocul 'elelor.
Ielelor, şl 1 a’au sglrcit vinele cjip.) ; luat din <«>', paralizat: 
este luat din-», oare l-au sorbit şl mintea şl Inima, sărma
nul (jsp.); de aci, dln- 
tru-ieie (vlah.) , reu
matism H ® A OOAR-
DA-IPLELOR - SILNIC
[e 1 e, prcm. f. pl., 
termen eufemistic, 
poporul ferindu-se 
de a pronunţa nu
mele lor adevărat, 
de teamă ca zînele 
să nu se răzbune a- 
supra lui].
OIEMURLyC, I- 
MDRLPC (pf.-nce) sn.
Olten. 0 Surtuc [lA-
MUKLţr o ].

IENICER, IA NI- Fig. 2623.
OţiR sm. ® ii Sol- Ienicer (ţinută 
dat dintr’un corp de ceremonie), 
de pedestrime turcească care forma garda sul
tanilor ([Şl 2623, 2624): un ienicer ou mustaţă de 
un cot s1 un coşcogea sabie In mină (ALecs.) ; paşa din 
Iaşi, văztnd că nu poate scoate pe lanioeri din ţară, cern 
ajutor (NEGR.) 1[ ® ® Tîlhar, om crud: vrea să 
zică eşti comunist, ienicer (ALECS.) [tC. jeni-6e rl].

lENICERESC adj. ii De ienicer: toată săl
băticia lenlcerească 11 revenise ca prin farmec (GN.) .

lENICERIME sf. ii col. IENICER. Corpul ienice
rilor: traonră... pe pod la Rasol no... *a si o parte din 
tunurile şl muniţiile de războlu (balc ).

Fig. 2694. 
Ienicer (ţinutK 
de campaniei.

599



lEN' ienvpAb 1 
IER

Fif. 2625. Ienupăr.

sm. ^ Arbust totdeauna verde, 
din fam. conilerilor, oe 
creşte prin pădurile stîri- 
coase şi, păşunile pietroa
se din regiunea mun
toasă; numit şi „jnea- 
păn”, „jireapăn”, ,,ceti
nă”, ctc.( Juniperus com- 
munis) (jD 2625): prin
tre alini şl lenuperl sul...- 
plnă In vlrlnl muntelui
(ODOB.I.

2. lENypEREpl. f. Fruc
tele, în formă de bobiţe, 
ale ienupărului, între
buinţate în medicină, la 
prepararea unei băuturi 
alcoolice, etc. [comp. 
jl'n e a p ă n].

~ lEPAR sm. ® Hoţ de 
cai [iapă].

EglPE I*pA.
O IEPILA (pi.-le) sf. Bân. (uua.i Părîngă [iapă 
-H srb.'U o b i la; comp. opbIlA]. 

iepşoarA (pi..
-re), lEl^PNă (pi.-ne)
sf. ^ dim. iapa.
Iapă tlnără: eă-midai 
plnă ’n sară o lepşoară 
(R.-coD.); atlt atăplna 
olt şl lepşnna se sim
ţiră a II Inat In pinteoe
(ISP.I. .

lEPUHAR sm. i
Vultur de' coloare 
ruginie, cu coada 
cenuşie vărgată cu 
negru,numitşi ,,hul- 
tan” ( ^T’J'ildchrysa- 
etos) ([Hi2626) [ie
pure].

IEPURAŞ sm. ®
3-t; dim. rţiPUBEţ 
® Şoldan, vătuiu 
ţ ® = lEPiniE ®.
IEPURE sm. ® ^Animal rozător, foarte fricos, 

de coloare roşcată pe 
spinare şi albă pe pîn- 
tece, cu urechile lungi, 
cu picioarele dinapoi 
mai lungi decît cele di
nainte, ceea ce-ipermite 
să alerge foarte repede 
(Lepus timidus) (dj 
2627): Irlooa oa un ; 
dormeam noaptea somnul Iepurelui (GN.i; a alerga ca un ;

puteai prinde Iepuri ou, el (ret.), era foarte 
voios; @: departe Qrlva de w omv; a prinde -^le cu 
oarnl, a face un lucru alene, cu mare încetineală; 
se loveşte oa '^le la biserică sau ce are a Iaca scrlpoa ou 
~ie p se zice cînd două lucruri nu se potrivesc de 
loc; citi Iepuri la biserică, nici 
unul; mal ştii de unde sare 1 
mai ştii ce poate să se întîm- 
ple, ce poate să facă, fără să 
te aştepţi; cine goneşte (sau‘ 
cine aleargă după) doi Iepuri nu 
prlndel nici unul, cine vrea două

Fig. 2626. lepurari.

Fig. 2627. Iepure

Fig. 2629.
Fig. 2628. lepure.de-casă. Osul-iepurelui.

lucruri deodată nu se alege cu nici unul, cine 
vrea prea mult nu rămîne cu nimic; oai<A 
® (p) iron. Dumnezeu să-i iepure!' Dumnezeu să-l

Fig. 2630. Ure- 
chea-iepUrelui.

ierte I 1 ® —-de-casA, -- -de-moso, iepure cu 7ure- 
chile mai mult lipsite de păr, cu coada şi picioa
rele mai scufte decît ale iepurelui obicinuit; 
trăeşte sub pămînt în galerii pe care şi le sapă 
singur (Lepus cuniculus) (iU 2628) ţ ® ♦ iakba- 
-~LDI = TREMURATOAM ; — Q3UL- /vLUI, plantă cu 
miros greu, cu flori trandafirii, 
grămădite la vlrtul ramurilor spi
noase; numită si ,,asudul {sau 
sudoarea)-calului', ,,dîrmotin”, 
etc.; rădăcina ei e întrebuinţată 
în medicină (Ononis spinosa) (dl 
2629);— UMBRA - ~LTn. plantă^' 
ierboasă, cu tulpină înaltă,1 cu 
flori galbene-verzui, al cărei fruct 
sînt nişte bobiţe roşii (Asparagus 
collinus, A. polyphyllus); — URţi- 
OHEA-IEPURELUI, plantă ierboasă 
cu flori galbene (iispuse în um- 
bele terminale; numită şi ,,lău- 
toare”, ,,urechea-tătărască” sau 
,,urechelniţă" (Bupleuram Totundifolium) ([U2630) 
if ® Stratui (ie, came de pe coastele porcului (PAP.) 
[lat. lă p o r e m].

IEPURESC adj. De iepure: desorllndu-le... 
vla(a cea lepnreasoă, oum oă e cea mal ticăloasă (Tich.).

lEPUREŞTE adv. Ga un iepure: ingind tot ~ şi 
ea după mine (CRo.): a dormi a dormi cu ochii des
chişi : stan ascunşi prin tntlşuil şl dormeau —■ (s.-ald.) 
[iepuresc].

iepurilA sm. Poreclă dată unui om fricos 
ca un iepure (psc.).

IEPUROAICA (pZ.-ce), O IBPUROAIE Sf. Fe
mela iepurelui: am lăsat lepuioalca acolo şl n’am 
ştlnt onm să fug spre trăsniă (BR.-vn).

lEPUROrU sm. 7^ aUQm. iepure : a prins nişte 
lepnrol şl vrea să-l jumnlească (Crg.).

IERARH sm. esj Persoană bisericească de o 
treaptă Înaltă, arhiereu; siintii trei ~i, sfinţii Vasile 
cel Mare, Grigore Bogosloyul şi loan Gură de aur, 
sărbătoriţi de biserica ortodoxă ia 30 lanuar [vsl. 
< gr-]'
'IERARHIC' adj. Ce ţine de o ierarhie, aşezat 

după ierarhie: ordine ~ă [fr. hierarchique].
'IERARHIE sf. Rînduiala şi subordinarea 

deosebitelor trepte ale feţelor bisericeşti, ale ran
gurilor, ale demnităţilor, a
gradelor, etc.: In Ideea el 7^5.
despre Ierarhia slogllor, ea se so- 9
cotea un personagiu Important ZallO^j-^Lk)rn‘^'7 
(BR.-VN.) [fr.].
'IERATIC, hieratio adj =r n—r

® Privitor la cele sfinte f[ţ notr. — r
t ® Ce aparţine preoţilor: 
costum ţi ® Scriere «A, SOri- —• ^ -
soarea cursivă a vechilor 
Egipteni, simplificată din Fig. 2631. Papirus cu 
cea hieroglifică, Intrebuin- scriere ieratică. 
ţaţă şi Înţeleasă numai de preoţii lor([H]2631) [fr.].

IERBAlUŢA sf. A Mare 
plantă ierboasă, cu tulpina 
dreaptă, vîrtoasă, care ajunge 
uneori plnă la 1,50 m. înălţime, 
frunzele late, ascuţite şl aspre 
spre margine, şi cu flori (iis
puse în spice mici; creşte prin 
fîneţele mlăştinoase şl pe lîngă 
ape (Phalaris amndinacea) (dj 
2632) [iarbă].

IERBAR1 (pl.-ro) sn. 7^ Una 
din cele patru despărţituri ale 
stomacului rumegătoarelor, nu
mită mal adesea „burdunan” 
sau „borhan” [iarbă]. Fig. 2632. lerbăiuţă.
'IERBAR2 (pZ.-ro) sn. Colecţiune de plante con

servate între foi de hîrtie [fr. h e r b i e r + 
iarbă].

IERBARIE s/. ® larbăln cantitate mare 1 
® a Previziune de iarbă de puşcă 11 ® X Ma
gazia unde se ţine iarba de puşcă: puse toc la lar- 
bftrla Turcilor oare sdrl In slava cerului (isp.).
IIERBARŢT sbst. Dare pentru păşunatul vi-
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telor: plăteam de vita mare nn sfanţ (gr.-n-) 
[i a r b ă],

IERBIŞOABA (pî.-re) sf. ♦ dim. 141IBA. 
IERBOS adj. © Plin de iarbă, unde creşte iarbă 

multă t ® f Planta Ierboasa, plantă ale cărei tulpini 
şi ramuri, mai adesea verzi, de consistenţa Irunr 
zelor, nu devin lemnoase, ci se usucă şi pier 
după clteva luni de vegetaţie [lat. hărbosus].

IERBTJŞOARA (pl.-re), IERBUTA (pl.-te) Sf. f 
dim. IABBA: montele ea ietbnta Iul puloasa... le tnrolle- 
teite (Jip.).

‘IEREMIADA (pl.-de) Sf. Tînguire, jelanie, 
plîngere deasă şi supărătoare [fr.].

IERES *«- ERţlS.
■ IEREU sm. g-ii Preot [sl. j e r e j < gr.].
IERHA iw ţBHA.
IERI adv. Ziua dinainte de astăzi, ziua trecută:

a plecat ; n*am sa uit ziua de ; 0 f: a căuta ziua de
a căuta ceva fără nici un rost, ce nu se 

poate găsi, a-şi pierde vremea în zadar; wm- alal
tăieri [lat. h 6 r i].
O IERIŢA (pi.-ţe) sf. Olten. Băn. A Grlu de pri
măvară [srb. J arie a].

IERNA (-nez) 1. vb. intr. © A petrece iarna: 
Tu, loamete lungă, unde al Iernat P — La săraou ’n punga 
sl mal mult sub pat (pann) ţ[ ® Kt A petrece CU oUe In 
ţinuturi apărate de ger.

2. vb. tr. A ţinea oile la iernatec [lat. h î b 6 r- 
nare].
OIERNAREŢ adj. © Iernatec, de iarnă.

IERNAT sbst. Faptul de a ierna; iernatec: 
S'ao fost dus ou tot, eu turme sa le ducă la —' (sper.).

IERNATEC, -ATIC 1. adj. © De iarnă: Trece-un 
clrd de corbi iernateol prin văzduh croncdnltorl (alecs.) ; 
pădurile apar ca nişte pete negre pe tnndnl alb al tablo
ului Iernatic (I.-sh.).

2. sbst. Kt Adăpostire in timpul iernii, în spec. 
petrecerea iernii cu turmele de oi în locuri mai 
apărate de ger; locul unde se petrece iarna cu 
oile [lat. hîbărnaticus].
OIERNIŢA, iebnutA (pî.-te) sf. © dim. IARNA: 
olt Iu lemlta de lunga... tot cărara
gUnOlU (RET.).

‘IEROGLIF, HlEBOai4F
(pi.-te) sn. ^ Numele dat fie
căruia din semnele întrebuin
ţate în scrierea sacră şi oare
cum oficială a vechilor Egip
teni ('y' 2633): printre lerogllfele 
templelor egiptene (odob.) [fr.].
‘IEROGLIFIG, HIEBOGIiJ-
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Fi". 2633. ieroglife.

Fic adj. ® Format din(h)i- b,v 
eroglife, scris cu (h)ieroglife: p 
serlsoare -~ă ţ[ ® © Indescifra- . 
bil, greu de înţeles [fr.]. '

IEROMONAH sm. gjJ "?
Preot călugăr:’ călugărul, de i n 
va 11 sl preot, adecă laste | r 
mal mare declt popa mirean 
(PRV.-MBd [vsl. < gr.].

IERTA (Iert) 1. vb. Ir. ®
A renunţa de a 'pedepsi sau 
de a se răzbuna (pentru o 
greşală, pentru o vină, pen
tru o insultă, etc.), a trece 
cu vederea (o greşală, un păcat): meriţi o pedeapsă aspra, 
dar te Iert de astă dată; lartă-ne,. Doanme, greşelile noas
tre I Dnnmezeu'să-1 (s’o) Iertai TranS. fie Iertat, (iertată), 
se zice cînd se pomeneşte de un răposat: de cite 
ori 11 văd, Iml aduo aminte pe fie Iertat talcă-men (slv.) ; 
l-a Iertat Dumnezeu, a murit [vorb. de cineva care 
s’a chinuit mult înainte de moarte); Doamne larta- 
măi a) se întrebuinţează după un blestem, spre a 
atenua efectul lui: mtnca-l-ar pămlntul să-1 mănlnce, 
Doamne lerta-măi (crg.); b) spre a se scuza de o gre
şală nepermisă: pntetl întreba şl pe cnconn... (nu-şi 
aminteşte numele), onm, , Doamne larta-ma, 11 zio P 
(ALECS.) K ® A scuti (de o datorie, de un bir, etc.): 
să ştltl că v’am Iertat de toate datoriile (vlah.) ^ ® A 
scuza: de-1 avea vreme să te duci... bine de bine,. Iară de 
nu, să te Ierte (CRe.i; Iartă-mă, te rog, că nu te-am aşteptat 
1f ® A cruţa: moartea no Iartă pe nimeni TI @ A în

gădui, a da voie, a permite: Pasa ne ierta să scriem IER- 
pe la al noştri In tară (bol.i ; de m a vremea să pot veni ■ p Q 
(CRG.): nu mă Iartă puterile, nu pot, nu mi-e cu putinţă.

2. vb. refl. A ierta unul pe altul, a se împăca;
®: el se ceartă, el se Iartă [lat. *11 b ă r t a r e].

iertăciune sf. ® F © lărtare: văz că ai de ' 
glnd să-ţl cel de la mine ea totl frloosH (isp.i; rămlne 
acum să doblndestl '-'a Adelei (Alecs.) ‘J @ t A-şl lua 
a-şi lua rămas bun («orb. de cel ce pleacă): mer- 
glnd boieri să-sl la şl să se Întoarcă Înapoi (LET.) ; de 
la cineva care' e pe patul morţii: au mers tot no
rodul de l-an sărutat mina Inlndo-sl' (nec.) ţ[ ®
Trans. Cuvtntare în versuri, la nunţi (în care ora
torul cere iertare rudelor din partea mirilor) şi la 
înmormîntări (în care se cere ca cei rămaşi în 
viaţă să-1 ierte pe mort) [ierta].

IERTARE Faptul de a i e r t a şi rezultatul 
acestei acţiuni: *a greşelilor, păcatelor; vă cer F: 
să am —

IERTAT adj. © p. IERTA HH © NEIERTAT |
® îngăduit, permis: mie nu-ml este.*' să scriu declt 
numai atunci clnd pot spune un adevăr ((.-gh.) 1 ® Scutit 
(de bir, etc.): ceia ce va fi acela să nu plătească va
mă (PRv.-MB.) II ® Foarte bătrin, uitat de Dumne
zeu ; femeie ~ă, femeie în vîrstă (care nu mai are 
menstruaţie).

iertător adj. verb. ierta. Care iartă. 
OIERUGA, mţioA Ipl.-gi) -sf. Olten. Băn. Trans.
Oaş. J[’ Iazul morii [srb. j a r u g a].
O ierunca (pl.-ci) sf. i Mold. = oAiNţrşA-DE- 
UPNTE: crescută la umbra brazilor... Intre lerunol sl că
prioare (GN.); vameşul ne ospătează cu păstrăvi ptoaspe(l sl 
cu leronci (vlah.) [coiiip. vsl. jarşbl şi germ. R eb- 
huhn].

TESLiEsf.pl. Des- 
părţitura, jghiabul 
dintr’un staul sau 
grajd în care se 
pune finul şi celă- 
iait nutreţ pentru 
vite ([g] 2634,2635):
patra iepe sirepe... le
gate... la nişte ^ cu 
totul şl ou totul de a- 
ram& (isp.i ; ^ sg. un
clrlan, legat la ieslea graj
dului, nlnchezd (dlvr.) ; dea
supra teslei In caia s*a 
născut Ulntolţoiul (i.-gh.)
[vsl. j a s 1 i].

IEŞI (Ies) vb. inlT. © 
A merge afară (© „a 
intra”): din odaie;.*, din
oraş; svdln bale; •«^'la pUm-

Fig, 2634* A. Iesle de boi. 
B. Iesle de cai.

Fig. 9635. Iesle de oi.

bare; din albie, a se revărsa; ©: afară, a se
duce la privată 11 © A nu mai sta undeva: bol
navul a Început să iasă'din casă 1[ © A nu mai Sta 
închis, a .scăpa, ase libera: din închisoare H ® 
A scăpa dintr’o situaţie grea: din încurcătură H 
© A se arăta înaintea ochilor, a se ivi, a apărea:
soarele lese de sub orizont; -v la luinlnă; la Iveală H © 
A răsări din pămînt, a creşte: iarba lese din pă- 
mlnt; copilului I-au ieşit dinţii K © A-şi trage obîr- 
şia, originea: dintr’o casă nobilă H © A rezulta, a 
avea urmări: cine ştie ce o să mai iasă de-acl; unde-o 
Ieşi să lasă 1 H © A ajunge, a rămînea în cele din 
urmă într’o stare anumită, a deveni:la pensie;

Învingător; toate Învăţăturile lui 11 Ies Înde bine usp.);. 
tot ce tăcea 11 ieşea d’andoasele (isp.> ; Unde o să iasă, 
slnt deprins a euferl (pann) ; to&te proroollle ră^seră ffi- 
darnlce şl Ieşiră de minciună (balc.) H ® A nu mai fi, 
a înceta de a fi (ceva, undeva, etc.): din iarnă 
din servloiu; ^ din copilărie; din modă 1[ ® A dis
părea (despre colori, pete, etc.), a-şi pierde co
loarea: iese la spălat 1[ ® A se depărta, a se abate:

din subiect; ^ din cuvlntul, din sfatul oulva; să nu ieşi 
din cuvlntul calului ce ţl-ai ales (isp.i ; nimeni nu Îndrăznea 
să lasă din vorba Banului (I.-gh.) H ® A-1 ^ din minte, 
din glnd, a uita; a-şi ^ din minţi, din lire, din sărite, 
a-şi pierde mintea, firea, sărita t ® ^ din mina 
oniva, a fi lucrat, făcut de cineva: tot ce lese din 
mina lui e o adevărată lucrare de artă 1f ® A-1 (Ina-
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IES- Iote), a-i veni In cale, a-1 întîmpina: i-a ieşit un 
' popft Înainte, i-a Ieşit cu plin, ou gol (Înainte) ^ ® A UD se răsptndi, a se lăţi: a leglt hvoduJ, vestea oă...;

decit Bd-tl lasă nume r&n, mal bine ocbil din cap ţ| @ A 
muri {voTb. de vite), a pieri [lat. exîre].

IEŞIRE s/. ® Faptul de a i e ş i f © Locul, uşa 
pe unde se iese de undeva.

• t lEŞITOARE Sf. Privată [i e ş i].
IEŞITURĂ (pZ.-tmi) sf. Parte ce apare mai 

scoasa, mâl ieşită afară; oiaşnl e levdrsat pe o ~ do 
mal Impllntatd In valml (vlah.) [ieşi].
O lEZÂTyRĂ, IEZITVRA (pl.-turi) sf. Mold. Bucov. 
Zăgaz, stavilă: se înjghebase din răm&şltele de v&lătuol 
si de grinzi un lei de lezătură (srig.) ;v la lezltura acestui 
laz se afla mal de mult o rnoard (mar.) [i e Z i].

IEZER, I4ZER, lazAs (pi.-re) sri. • Lac adine: in 
dreptul Insulei Blrzlna, se ’ntlnde, pe tUrmul sting, ma
rele Iezer Suhal (vlah.) ; an Inonpnt, dindn-se presto cap, a 
sări In lazer (Tich.) [vsl. j e z e r o].

IEZI (-zoso) vb. tT. A opri apa printr’un zăgaz, 
printr'o iezătură: apa o iezeşti S> o abaţi pe de altă parte 
(NEC.); clc'o vrut draoul odată să lezascd Bistriţa (vlah.) 
[iaz].

lEZIŞOR sm. 7*: dim. Tţn: nu ştia . unde să tete, 
ca 8ă nu'l ingbete <«'11 (se.).

lEZITURĂ rm- IEZATPKA.
•IEZUIT sm. ® ajj Membru 

al Societăţii lui Isus, ordin re
ligios întemeiat In 1534 de Ig- 
naţiu de Loyola cu scopul de 
a combate erezia şi de a pro
povădui evanghelia In lume 
(JU 2636) t © ® Ipocrit, fă
ţarnic [fr.].
•lEZUITIC adj. Privitor la 

Iezuiţi; propriu Iezuiţilor [fr.].
•lEZUITţSM sbst. ® Doc

trina Iezuiţilor şi felul de a se 
purta al adepţilor ei t ® Fig. 2636. lezuiji. 
Lipsă de sinceritate, făţărni
cie [fr.].
O IŞZURE = VmZURE.

IFIFLIU adj. (p) Lefter, afif, fără nici un ban 
tn pungă: era om de seamă, Insă cam lllnd Împo
vărat de trei tete (car.) [tc. bafifll].

IFOS (pi.-se) m. ® Demnitate: un bai tără slujitori 
Ia scară si 'n tindă, n’are nlol nici Ighemonlcon (alecs.) 1j 
© Aer trufaş, pretenţios: stătu... iingă cucoana Luzita 
ou un ^ de adevărat atăpln al trăsurii (gn.) ; 1 s'a dos glndnl 
la ~ele prlmă)reBel... care se alta la ea de sus (br .vn ); 
ou ce ^vlşl dă capul pe spate (vlah.) [ngr. uipo;].

ţ IGHEMONIGQN sbst. F Demnitate (în port 
şi atitudine), purtare măreaţă (potrivită unei 
înalte stări sociale): să sed ou dlnsll la tallasorl pe di
van... ou tot ^ul boieresc (ALECS.) [ngr.].

IGHIPTEAN sm. (p) Faraon, po
reclă dată Ţiganului (considerat ca 0- 
riginar din Egipt): uite aga o păţiră 
oloarele şl graurii de Igblptenl (Jip.).

•IGIENĂ... m- moiSNA...
IGLÎŢĂ (pi.-te) sf. ® Ac lung CU O 

crestătură la vlrf cu care se lucrează la 
ciorapi, la horbote, etc. ([aj 2637): un
tărtănaş conablu, tăcut ou igllta (Car.) ţ( ©
Un fel de undrea cu care se lucrează 
plasa de pescuit [sl. i glie a].

IGNAT sm. D Sfînt serbat la 20 
Decembre, zi în care poporul taie por
cul îngrăşat pentru Crăciun: era in ziua 
de /V, olnd am trecut Dunărea pe ghlată (i.-gh.) ; 
unii abia aşteaptă —ui, să-şl tale grăsunul 
(DLVR.); In ziua de după ce Injunghlară porcii 1r. .
şl-1 păipăllră In loc de pale (Olvr.) [vsl. iţiita^7'
I g n a t i e]. e
•IGNţîU adj. ® De natura focului, de locH® Pro

dus prin acţiunea locului: terenuri Ignee [fr. < lat.].
•IGNIŢIţlNE sf. Starea unui corp în combu- 

stiune sau înroşit în foc [fr.].
•IGNIVOR adj. Care mănîncă foc [fr.]. 
•IGNOB'Hj adj. Mîrşav, josnic, scîrbos [fr.]. 
•IGNOMINIE sf. Mîrşăvle, ticăloşie, josnicie 

[fr.].

Fig. 2638. Iguan.

•IGNORA (-orez) vb. tT. A Hii şti, a nu cunoaşte 
[fr.< lat.].

•IGNORANT, -ANTA adj. şi sm. f. Neştiutor, 
-toare, care nu ştie nimic, fără învăţătură, neîn- 
văţat(ă) [fr. < lat.].

•IGNORANTISM sbst. +++ Sistemul acelora cari 
pretind că ştiinţa e vătămătoare omului [fr.].

•IGNORANŢĂ sf. Neştiinţă, necunoştinţă, ne
ştire: ura... neîmpăcată... pe cate Instinctiv o poartă... Ig
noranta tncontra culturii (vlah.) [fr.].

IGRASţE sf. F Umezeală (a pereţilor casei):
se trezesc vorbind despre Igrasia odăiţelor (br.-vn.) [ngr.].

IGRASIOS adj. F Plin de igrasie, umed: 
casă Igrasioasă.

•IGUANsm. 
raţe Reptilă 
foarte mare 
din Ameri
ca centrală 
şi meridio
nală carnea, 
şi ouăle că
reia slnt co
mestibile (d
2638) [fr.]

'IGUANODON(T) sm. Reptilă care se în- 
tîlneşte ca fosilă în terenurile secundare inferi
oare şi cretacee; 
se hrănea cu^j 
iarbă şi ajungea^ 
pînă la 12 me
tri lungime ([ă]
2639) [fr.].

IGUMENsv
EQţnUEN.

ţHA I interj.
Strigăt de mi
rare, de uimire.
OIHNEA (pl.-nele) Sf. Mold. Bucov. X IAHNţE: In 
locul acestor lături, vel tace o ou oespă (ALecs.) .

• IHNEUMpN sm. yt. Mamifer carnivor dlglti- 
grad al cărui corp 
ajunge pînă la 0,65 
m. lungime cu o 
coadă de aproape 59 
decm.;e înalt nu
mai de 15 cm., aşa 
că pare mai curînd 
că se tîrăşte decît 
umblă; se hrăneşte 
cu tot felul de ani
male, cu ouă şi chiar cu fructe; vechii Egipteni 
îl considerau ca sfînt, pentrucă, după credinţa 
lor, distrugea ouăle de crocodil; e numit şi „man- 
gustă’’ (Herpestes ichneumon) (d 2640) [fr.].

IHNI = IONI.
•IHTIOFAG adj. Care se hrăneşte cu peşte [fr.].
•IHTIOLOGIC adj. Privitor la ihtlologie:

launa ^ a Romănlel [fr.j.
•IHTIOLOGţE sf. Partea zoologiei oare

se ocupă cu descrierea peştilor; istoria naturală 
a peştilor [fr.].

•IHTIOSAUR(US) sm. uăd FosU antediluvian.

Fig. ^39. I^anodont.

Fig. 3640. Ihneumon.

Fig. 2641. IhtiosauruB.

un fel de reptilă marină foarte mare, al cărei 
schelet se regăseşte tn terenul jurasic şi în lias 
(11 2641) [fr.].

ŢIE1 =IE1.
IIE2 = IE9.
UŞOARĂ (pl.-«) sf. ® dim. IE*, 

t IJDĂRÎ (-ărăso), UDEBI (-erăso), UDEBţ (-anao)
1. vb. tT. A da naştere, a zămisli.
2. vb. refl. A lua naştere.

OIJDENI (-aneso) vb. ir. Moram. (brl.) A crea, ă 
face [probabil = udAbI]. 
t UDERţ, UDERI n- udArJ.
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IJE sm. Numele slovei H din alfabetul cirilic 
[vsl.].

ILAJIIE = CHEF4L-M1C.
•IliÂBITATE sf. Veselie neaşteptată cu izbuc

niri de rîsete [fr.].
OILĂU (pî.-ăe), ilŞjU (pî.-oe) sn. Mold. Bucov. 
Trans. rp*3 Nicovală: Poveataa-l a olooannlnl ce cade pe 
ll&u (EMiN.); dă laumi !n lleu, tot dă 4I na mal încetează 
(8LV.) [ung. a 15],

ILEANA sf. Bucov. = SlNDăC-VBRDE.
* ILEGAL adj. şi adv. rt Nelegal, Împotriva le

gii, nedrept [fr.].
•ILEGALITATE sf. tfi Lucru împotriva legii, 

făcut cu călcarea legii, nedreptate [fr.]. 
•ILEGITIM adj. Nelegitim [fr.].

O ILENUŢA ipl.-t») sf. Bucov. ijt = bAlioas 
[II e ană].

ILER sm. f Pojar [ngr.].
OILEXJ iw tt.Att

ILIC (pl.-ce) sn. (D Pieptar ţărănesc de dimie, 
neimblănit, împodobit cu găitane, care se poartă 
vara: eurnglul... Îmbrăcat cn... *** de postav, casat cu gă- 
Itannrl (Alecs.) ; Îmbrăcat'ca cămapa pl on Itarll albi pl ca 
an negru isad.i ; snbt poalele dealalul se deslopean cete 
do Tarei on -»o albastre (s.-ald.) [tc. j e 1 e 1< ]. 
t ILICHIE sf. ® Virstă [ngr.].
•ILICIT adj. Nepermis, oprit de lege [fr.]. 
ILIE •*- FA14E.

OTTiTTJAC sm. Bău. f ■ = LIL1401.
•ILIMITAT adj. Nelimitat, fără margini, ne

mărginit, neţărmurit [fr.]. 
t ILIŞ sbst. Un fel de dare extraordinară [ung. 

6 i 6 s].
•ILIZIBIL adj. De necitit, care nu se poate citi, 

neciteţ: scrisoare >«ă [fr.].
•ILOGIC adj. Nelogic, contra logicii [fr.]. 
•ILOT sm. ® ^ Sclav (la vechii Spartani): Ateni- 

enll... tnbămaa pe lloti la pietre de moară (I.-gh.) H ® © 
Om degradat, decăzut.
•ILUMINA (-inez) 1. vb. Ir. ® A lumina, a răs- 

plndi, a revărsa lumină K © A face iluminaţie f 
® ® A lumina mintea, duhul, sufletul.

2. vb. refl. A se lumina: llgorlle lor se iluminează, pl 
pleptarlle lor sasplnă ialecs.i [fr.].

•ILUMINAT 1. adj. p. ilumina.
2. sm. faJ ® Vizionar religios care se crede lumi

nat de Sflntul Duh ţj © pl. Numele unor eretici şi 
al unei secte filozofice.
•ILUMINAŢIUNE, ILUMINAŢIE sf. ® Faptul de 

a ilumina t® Mare număr de lumini şi de focuri 
aprinse în semn de veselie, cu prilejul unei ser
bări, etc. 1 ® © asii Lumină extraordinară pe care o 
revarsă Dumnezeu in sufletul unor oameni t ® ® 
Inspiraţiune subită [fr.].
•ILUSTRA(-trez) vb. tr. şi re/î.®A(se) face vestit, 

strălucit: s'an llastrat In ptllnfe. In arte pl In litere (i.-gh.) 
H © A împobodi o carte cu gra'vuri, cu desenuri 
[fr.].
•ilustrat 1. adj. p. ILUSTRA.® Vestit, strălu

cit t © împodobit cu gra'vuri, cu desenuri 'ţlU © 
NEILUSTBAT.

2. ilustrata (pL-te) Sf. Carte poştală împodobită 
cu desenuri, cu o vedere fotografică, etc.

•ILUSTRAŢI'UNE, ILUSTRAŢIE sf. ® Faptul de 
a ilustra, de a face vestit, ilustru ţf © Strălucire; 
celebritate *| ® Personaj vestit, ilustru: ne-am po
menit on dlnpll oameni mari, lloetratlanl Ură ptlrea lor 
pl 8 Iul Damnezea (i.-gh.) ţ] ® Desen, gravură ce îm
podobeşte o carte, poză [fr.].
•ILUSTRU adj. Vestit, faimos, renumit, stră

lucit prin meriteie sale [fr.].
•ILUZIE ww mUZIUNE.
•IL'UZIONA (-nez) 1. Vb. tr. A cauza iluziuni. 
2. vb. refl. A-şi tace iluziuni [fr.]. 

•ILUZI'UNE, iluzie sf. ® Părere înşelătoare, 
amăgire a simţurilor sau a minţii care ne face să 
vedem iucrurile altfel decît cum sînt ele sau de 
a lua un lucru închipuit drept realitate: Na-ti în
temeia o lame de Iluzii pe ce-al scria cvlah.i ; a-pl faoe 
Iluzii, a-şi face păreri, a se amăgi pe sine | © Nă
lucire, gîndire şi închipuire chimerică; ■vis [fr.]. 

•ILUZORIU adj.® Amăgitor, care tnşală sub o

aparenţă mincinoasă H ® Zadarnic, deşert, caro nu 
se va realiza niciodată: Ugădueii iluzorii [fr.]. 
t IM sbst. O/ten. Băn. Trans. Murdărie, necurăţe
nie; noroiu [lat. 1 i m u s].
t EWA (Im) vb. tr. şi refl. Băn. A (se) murdări, 
a (se) mînji [im].
îIMĂCIUNE s/. Murdărie: *a care astăzi pre 

obrazele noastre au cărat (CANT.) [im a]. t
•IMACULAT adj. Nepătat, neprihănit, prea

curat [fr. < lat.].
•IMAGINA (-inez) Vb. tr. şi refl. ® A(-şi) închi

pui, a(-şi) reprezenta un lucru în minte ţ[ ® A 
născoci [tr.].

•IMAGINABIL adj. Ce se poate închipui, ima
gina [fr.].

•IMAGINAR adj. ® închipuit, ce se află numai 
în închipuirea. In imaginaţia omului ţ] © Bolnav 
om care-şi tnchipue numai că e bolnav [fr.].
•IMAGINAT^ adj. Născocitor, care are mare 

înlesnire de a-şi imagina ceva, care are o imagi
naţie vie [fr.].
'IMAGINAŢITJNE, IMAGINAŢIE sf. ® închipu

ire, facultatea ce posedă mintea de a-şi închipui un 
lucru pe care ochii nu-1 văd: acea putere nepătronsă a 
spiritului pe care o numim Imaglnatlune (CAR.) ţ] ©..^ Darul 
artiştilor şi literaţilor de a născoci ceva şi de a ex
prima cu talent concepţiunile lor f ® Părere neîn
temeiată K ® Idee ciudată, extravagantă [fr.].
•IMAGINE sf. ® Chip, reprezentarea unui lucru 

prin pictură, sculptură, etc. 1! © Asemănare: Dum
nezeu a tăcut pe om după .«a sa ţ] ® Chipul reflectat 
în apă sau într’o oglindă 1[ ® închipuire ce-şi 
face cineva despre un lucru, idee t ® a? Meta
foră prin oare ideea ce se exprimă e redată cu 
mai multă vioiciune, aproape pipăită, cu ajutorul 
unor. asemănări sau împerecheri de cuvinte [lat. 
imagine m].
OIMALĂ sf. Băn. Trans. Bucov. Murdărie, no
roiu, tină, glod: trumusetea lără Înţelepciune este ca o 
lloais in (Ticn.i; 1 s'au Inllpt carul In Imala aceea (ss.>
[ima].
OIMaLOS adj. Băn. = iMps [imală].

IMAM, iman sm. Preot mahomedan: Acum de 
mult Imamul din minarea clntase (ALecs.) ; lle-caie mahala Igl 
are geamia el, cu olte un Iman, adică popă, care e dator să 
Iacă ragăolunlle la ceasurile hotărite (CAB.) [tc. ima m].

IMAM-BAHiDI sbst. X Mlncare turcească 
preparată din pătlăgele vinete împănate şi coapte
în untdelemn: hml zise el, astea pe turceşte se cblemă /v 
(O.-ZAMF.) [tc.].

IMAMEA (pZ.-meie) sf. Căpătîiul de chihlibar 
al ciubucului: ciubucele cu Imamele de chihlimbar se In- 
iătişară pe dată dinaintea lor, după obiceiul pămlntcsc (GN.)
[tc. im a m e].

IMAN wr IMAM.
•IMÂNENT adj. ® Care rămîne constant, sta

tornic: iortă~ă 11 © Care există şi lucrează totdea
una în acelaşi fel într’un lucru oare-care: justiţia 
e .vă sulletului omenesc [fr.].

•imanenta sf. Starea a tot ce este imanent 
[fr.].
OIMAŞ (pi.-aşurl) sn. Mold. Tr.-Carp. Islaz, pă
şune: Mină boli la Izvoare şl 11 paşte la —' (alecs.) ; cire
zile şi hergheliile umblau slobode pe —uri (vlah.) [ung. 
n 'y 0 m â s].

•IMATERIAL adj. Care nu e (făcut din) ma
terie: aulletul ev [fr.].
•IMATERIALITATE 

sf. însuşirea a tot ce'este 
imaterial: va sunetului 
[fr.].
•îmbarca (-bare) 1.

Vb. tr. ^ A 'pune, a în
cărca Intr’o luntre, într’o 
corabie, etc.

2. Vb. refl. A se urca 
într’o corabie, pe un va
por, spre a face o călă
torie [fr.].

• IMB ARCADţîR {pl.
-ere) sn. 3, Locul de pe

IJE-
IMB

Fig. 2642. Imbarcader.

mal, oheiulunde se Îmbarcă călătorii ((^2642) [fr.].
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tabela. XXV. IMNUBI NAŢIONALE

ANGLIA GRECIA

ARGENTINA italia

IUGOSLAVIA

AUSTRIA
JAPONIA

BELGIA

BOLIVIA
LETONIA

LITUANIA

BRAZILIA

MEXICO

BULGARIA

NORVEGIA

CEHO-SLOVACIA

OLANDA

CHIU,

CHINA

PERSIA

COLUMBIA

DANEMARCA

ECUADOR

EGIPT

ELVEŢIA

FINLANDA

FRANŢA

*
POLONIA

li* - ■ »>l pferf^-|g~

PORTUGALIA

1^ I, o J i ij r J
ROMANIA

GERMANIA

SPANIA

STATELE-UNITF

SUEDIA

TURCIA

UNGARIA

'îmbarcAŢiyNE sf. a, Caic.Muntre, oorăbi- 
oară, etc., ori-ce vas mic cu care se poate oăl&tori 
pe apa [fr.].

•imbecil adj. Neghiob, nerod, gogoman, slab 
de minte [ir.]-

•IMBECILITATE sf. Slăbiciune a minţii, ne
ghiobie, nerozie [fr.].

•IMBERB adj. ® Care n'are barbă; spînatec; 
căruia nu i-a crescut Încă barba H © Tinerel, foarte 
sau prea tînăr [fr.].

•ÎMBIBA (-ibez, -ib) 1. vb. tr. A muia un lucru 
In apă sau în alt lichid, spre a suge lichidul sau 
a fi pătruns de el; ~ nn bonte.

2. vb.tefl. © A suge lichidul, a fi pătruns de lichid 
H © ® A se adăpa, a li pătruns; ~ on idei taise
[fr.].IMBţR = GHIMBţB.

•IMBROGLIO sbst. © încurcătură, arababură 1

© O Piesă de teatru a cărei intrigă este foarte 
încurcată [it.]. ' '
t IMBROHOR sm. Cel ce îngrijea de grajdurile 

sultanului [tc.].
•IMEDIAT 1. adj. © Nemijlocit, neîntîrziat, 

care lucrează sau se face, se Intîmplă numai declt, 
fără întîrziere: cauzâ i».*; pieoaie /»■& ® Care ur
mează numai decît; snooeaor •

2. adv. © îndată, numai decît, pe loc II© Nemij
locit, de-a dreptul [fr.].,

•IMEMORIAL adj. Străvechiu, aşa de vechiu. 
Incit nu se mai ţine minte de cînd a început; de 
cînd lumea şi pămîntul [fr.].
•IMENS adj. © Nemăsurat, nemărginit: spa- 

tioi e ~ | (D Peste măsură de mare, foarte în
tins, cit nu se poate cuprinde cu ochii: paicni 
âln spatele oastelolnl cvlah.) [fr.].

•IMENSITATE Sf. © Nemărginire, nemărginit,
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Întindere sau mărime fără margini, spaţiul nemăr
ginit: ce măreaţă tale In tăcntăl (dlvr.') ţ| ® Prea 
mare întindere: ~a mării [fr.].
'IMERSIUNE sf. Cufundare In apă [fr.]. 
‘IMIGRA (-graz) vb. întT. A veni să se aşeze, să 

se stabilească într'o ţară străină [fr.].
‘IMIGRANT, -TA (pî.-te) adj. şi sm. f. Care 

vine să se stabilească într’o ţară străină [fr.J.
‘IMIGRAŢIUNE sf. Faptul de a imigra; sta

bilirea străinilor într’o ţară [fr.].
‘IMINENT adj. Care ameninţă să se întîmple 

foarte curînd, foarte apropiat: tm pericol răz
boiul devenise... (i.-oh.) [fr.].

‘IMINENŢĂ sf. Starea, caracterul a tot ce este 
iminent: iminente prlmeldlei [fr.].

IMINEU, iMiNţu sm. l © Pantof boieresc de 
marochin galben: dacă nn-l ajungea cu nuiaua, scotea 
Imlnen(l) din picior şl-1 asvlrlea după dtnsnl (l.-GH.) r ©
Î)l. Pantofi groşi, cu vîrful ascuţit, purtaţi astăzi 
a ţară: poartă... In picioare cioplcl, ori pantotl, ori 

Imlnel (JIP.) ; Miu... sărută iminlll dansului (Dlvr.) [tc.
jemeni].

‘IMITA (-it, of -itez) vb. tr. © A face sau a 
căuta să ’ facă întocmai ca aitui, a se lua după 
altul, după pilda altora H ® A lua de model 1f 
® a/ A căuta într’o lucrare literară sau artistică, 
să urmeze piida altora, să se asemene cu felul de 
a lucra al altora H ® A preface, a reproduce în
tocmai : >«' iscălitura cuiva ţ] ® A Se asemăna: această 
stolă imită catifeaua [fr.].

‘IMITABIL adj. © Ce se poate imita t ® Ce 
trebue imitat, de imitat, de urmat [fr.].
‘IMITATIV adj. Qj Care imită; armonie -~ă, aşe

zare de cuvinte cu scopul de a produce, prin su- 
neteie acestora, un efect identic cu al obiectului 
însuşi (ex.: un tropot de, copite potop cotropitor (alecs.i, 
imită tropotul cailor) [fr.].
‘IMITATOR, -TOăRE sm. f. Care imită sau se 

sileşte să imite pe altul, să se apropie de felul lui 
de a fi, de a se purta, de a scrie, etc. [fr.]. 
‘IMITAŢIIJNE, nniATiE s/.® Faptul de a imita 

şi rezultatul' acestei acţiuni t ® ^ Operă li
terară sau artistică făcută în aşa tei încît să 
imite alta întocmai f ® Contrafacere, lucru că
ruia i se dă aparenţa unui alt lucru făcut dintr’o 
materie mai preţioasă: mănuşi de Imltatle de mătase
(CAR.).
‘IMN (pi.-nuri) sn. 9 ® Cîntec, poemă în onoa

rea zeilor sau a eroilor t ® CIntare în onoarea 
divinităţii ţf ® ctiii Cîntare bisericească compusă 
din strofe 1f © Cîntec naţionai (s«-tabela xxv): mu
zicile regimentelor intonată <*^ul naţional [fr. h y m n e]. 

‘IMOBIL i. adj. © Nemişcat, care nu se mişcăt 
® Nemişcător: bunuri ~e ®© Statornic, neclintit.

2. (pî.-iie) sn. © Avere nemişcătoare, clădire, 
acaret 1f ® pi. Clădiri, moşii, păduri, vii, etc., 
averi ce nu se pot transporta din locul lor [fr.].
‘IMOBILI.;^ adj. © Nemişcător, ce nu se 

poate transporta: bunuri «•e H ® Privitor la o 
avere nemişcătoare, la o clădire, la o moşie, etc. 
[fr.].

‘IMOBILITATE sf. Nemişcare, starea unui 
lucru, unei persoane care nu se mişcă: in —a si 
tăcerea lor păreau a 11 de ipsos (vlah.) [fr.].
‘IMOBILIZA {-izez) 1. Vb. tr. rt A da calitatea 

de imobil:»' o' rentă;» banii, a-i păstra fără să 
aducă vre-un venit.

2. vb. refl. A sta pe ioc, fără a se schimba, 
fără a progresa [fr.].
‘IMOLA (-olezj vb. tr. ® A jertfi H ® A mă

celări [fr.’].
‘IMOLAŢIUNE sf. Jertfire, înjunghiere [fr.]. 
‘IMOR.^ adj. © Lipsit de prlncipiiie de mo

rală: 11 ştia păcătos si» (VLAH.) f ® împotriva bu
nelor moravuri sau a principiilor de morală 
[fr.].
‘IMORALITATE s/. Caracterul a tot ce este 

imoral [fr.].
. ’IMORT.^ adj. Nemuritor, fără moarte, ne
perilor [fr.]‘.
‘IMORTALţTATE Sf. Nemurire [fr.]. 
‘IMORTALIZA (-izez) 1. vb. tr. A da nemuri-

Fig. 2643. 
FrunzA. compusă 

imparipenată.

rea; a face nemuritor, neperitor: sint luorăil ge
niale... oaie an imortalizat pe acel cari le-an săelislt
(I.-OH.).

2. vb. refl. A se face nemuritor' in amintirea 
oamenilor [fr.].
‘IMORTţîLE Sf.pl. 9 = FLOBI-DB-PAIE şi PLE- 

vaitA [fr.].
OIMOS adj. Olten. Băn. Trans. Plin de noroiu, 
murdar, soios: bainele de pe dinsul erau imoase, debl.. 
ce să-l zici, ca de văcar (isp.i [lat. 1 Im o S u S].
OIMOŞA (-sez) Vb. tr. şi refl. Olten. Trans. A (se) 
murdări fim os].
‘IMPACIENT adj. Nerăbdător; neastîmpărat 

[fr.].
‘IMPACIENTA (-tez) 1. vb. tr. A face să piardă 

răbdeirea, a scoate’ din răbdări.
2. vb. refl. A-şi pierde răb

darea [fr.].
‘IMPACIENŢĂ (pl.-te) Sf.

Nerăbdare; neastîmpăr [fr.].
‘IMPARIPENAT adj. ♦ Se 

zice despre frunzele compuse 
care prezintă perechi de frun
zuliţe la dreapta şi la stingă, 
iar în vîrf o frunzuliţă ne
pereche (m 2643) [fr.].

‘IMPARISILABIC adj. O/
Se zice, în unele limbi (în 
latina, etc.) despre substan
tivele şi adjectivele care au la 
genitiv o silabă mai mult declt 
la nominativ. Ex.: b o m o, cu 
genitivul homlnls, e un substan
tiv » [fr.].
‘IMPARŢIAL adj. Nepărtinitor, care ţine parte 

nici unuia nici altuia [fr.].
‘IMPARŢIALITATE Sf. Nepărtinire: promite 

că va conduce desbaterlle ou »a-l cunoscută (car.) [fr.].
‘IMPAS (pl.-asnri) sn. ® înfundătură, fundătură, 

ulicioară fără ieşire t ® © Strîmtoare, situaţiune 
încurcată, de unde nu se poate ieşi [fr.].
‘IMPASIBIL adj. © Nesimţitor, nepăsător, că

ruia nu-i pasă de durere, de suferinţă t ® Care nu 
se lasă înduplecat sau înduioşat: judecător» 
[tr.].
•impasibilitate sf. Nesimţire, nepăsare; 

calm neturburat [fr.].
‘IMPECABIL adj. © Care nu e în stare să pă- 

cătuească său să greşască t ® Fără nici un cusur, 
perfect, desăvîrşit [fr.].

‘IMPECabilitate Sf. Starea celui impe
cabil [fr.].
‘IMPENETRABIL adj. © De nepătruns, prin 

care nu se poate’pătrunde ţ] ® Care nu se poate 
cunoaşte sau lămuri ţ ® Care-şi ascunde cu în
grijire gîndul, părerile, sentimentele sau planu
rile [fr.].
‘IMPENETRABILITATE sf. © Starea a tot 

ce este impenetrabil f ®’ 13 Proprietate în vir
tutea căreia două corpuri nu pot ocupa acelaşi 
spaţiu în acelaşi timp [fr.].
‘IMPERATIV 1. adj. ® Poruncitor: ton » ţ| ® 

O Mandat», obligaţiunea deputatului ales de a 
vota totdeauna aşa cum i-au cerut alegătorii 3f 
® Cff Propozitiune »ă, aceea care conţine un verb 
la imperativ sau care exprimă a poruncă.

2. (pî.-ive) sn. co Mod al verbului care exprimă 
o poruncă sau o rugăminte [fr. < lat.].
‘IMPERCEPTIBIL adj. © Care nu poate fi 

zărit sau simţit 1| ® Foarte mic f ® Care scapă 
pătrunderii noastre [fr.l, 

‘EMPERCEPTIBILITATE sf. Starea a tot 
ce este imperceptibil [fr.].

‘IMPERFECT i.adj. Nedeplin, nedesăvîrşit.
2 (pl.-te) sn. co Timp al verbului care arată o lu

crare trecută care nu se isprăvise încă în momen
tul cînd se săvîrşea sau se Intlmpla altă lucrare 
[lat.].
‘IMPERFECŢIUNE, IMPERFECTIE © s/. Starea 

a tot ce este netefmmat, nedesăvîrşit, imperfect 
f ® Mic cusur, mic defect: oare-cail Imnertectlonl de 
torme caia denotă o epocă de scădere (odob.) [fr.].

IME-
IMP
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IMP- *rMT>T:,;RIi^T‘ 1- a<^h împărătesc: coroana (1^ 
iniiD 2644).
llVIr 2. sm. pl. Trupele vechiului 

imperiu germanic.
3. sm. m Mone

dă rusească de aur 
(numită şi „pol- 
»■”), In valoa
re de 10 ruble ([^
2645) [Ir.].
'IMPERIALA 

(pl.-io) s/. Par
tea deasupra, de

Fig. 2645. 
Pol imperial.

Fig. 2644.
Coroană 

imperială..
pe acoperiş, a unei diligenţe, a unui tramvaiu, 
etc. [Ir.J.

•imperialism sVsf. O Tendinţa unui Stat de 
a cuceri, de a acapara cit mai multe ţări, de a-şi 
lărgi cît mai mult hotarele [Ir.].
•IMPERIALIST sm. O ® Partizan al imperiului 

1] ® Care susţine imperialismul [Ir.].
•IMPERIOS adj. ® Care porunceşte astfel 

că nimeni nu îndrăzneşte să nu se supună, porun
citor; autoritar Neapărat trebuincios: o necesi
tate Imperioasă [Ir.].
•IMPERIU (pt.-rii) sn. ® 0 Stăpînire, domnie; 

dominaţiune ţ®0 Puterea absolută a unui şef t®. 
• împărăţie, ţară mare al cărei suveran poartă 
titlul de împărat f ® ® întindere vastă.

• IMPERMEABIL adj. Prin care nu pătrunde, 
nu poate trece apa sau alt lichid: stoia~â [fr.].
•IMPERMEABILITATE sf. Starea a tot ce 

este impermeabil [fr.].'
•IMPERSONAL adj. ® Care nu se aplică, care 

nu aparţine unei persoane anumite H @ a? Verb ~ 
sau nniDersonai, verbul care arată că se conjugă 
numai la a 3-a persoană singular, precum, pionă, 
ninge, tnnă, tulgecft, tiebne, se cade, etc. ţj® a? Modnrl 
nume dat infinitivului şi participiului, pentrucă 
nu-şi schimbă forma după persoane [fr.].

•IMPERSONALITATE sf. însuşirea a tot ce 
este impersonal [fr.].
•IMPERTINENT adj. ® Obraznic; a deveni a 

se obrăznici H ® Ofensator, grosolan: vorbe ~e [fr.].
•impertinenţa (pl.-te)s/. ® Obrăzniciei]® 

Vorbă sau faptă ofensatoare [fr.].
• IMPERTURBABIL adj. Pe care nimic nu-1 

poate turbura, care nu se mişcă de nimic, netur
burat; liniştit, stăpin pe sine [fr.].
•IMPERTURBABILITATE Sf. Neturburare, 

starea celui imperturbabil [fr.].
•IMPESTA (-tez) lift. tr. ® A (In)ciuma, amolipsi 

de ciumă sau de o boală contagioasă K ® 0 A co
rupe t ® A împuţi, a răspîndiun miros puturos 
[fr. e m p e s t e r].
•IMPETUOS adj. ® Năprasnic, năvalnic, oare 

se mişcă cu’ repeziciune şi cu violenţă ţ ® © 
Furtunos, care nu se poate reţine [fr.].
•IMPETUOZITATE s/. ® Caracterul a tot ce 

este impetuos H® © Furie,violenţă; vioiciune prea 
mare [fr.].
•IMPIEGAT sm., -4TA (pl.-te)s/. Slujbaş, func

ţionar inferior, amploiat: tlnSrul are aerni unul 
de minister ccar.) [it.].

' • IMPIETATE Sf. ® Nelegiuire, faptă sau vorbă 
împotriva celor sfintei] ® Dispreţ faţă de cele sfinte 
sau faţă de ce e respectat de toţi [fr.].

•IMPLACABIL adj. Neîmpăcat, neîndurat, ne
înduplecat [f’r.].
•IMPLACABILITATE Sf. Neîmpăcare, neîn- 

idurare [fr.].
•IMPLICA {-io)vb.tr.®A amesteca, a încurca pe 

cineva într''o pricină, într’o vină, a-1 face să ia' 
parte la răspundere 1] ®A coprinde împreună, în 
acelaşi timp, a avea drept urmare: ongetarea implica
existenta [fr.].

•IMPLICIT adj. şi adv. ® Care nu e exprimat în 
mod desluşit, în termeni formali, dar care rezultă 
neapărat din cele zise H ®at Propo2iti(un)e .*4, care 
conţine într’un singur termen subiectul şi predi
catul. Ex.: Pleaoăl [fr.].
•IMPLORA (-or) vb. tr. A ruga cu stăruinţă, a 

(se) ruga fierbinte, cu foc, cu lacrimi; Smerit ings-

nnnehe, te roaga sa-1 lertl.... Cu cit te Implora, mal aprig II 
cerţi (VLAH.) [fr.].

•IMPOLITEŢA (-te) sf. ® Lipsă de politeţă,ne- 
politeţă, vorbă, faptă nepoliticoasă K ® Mojicie 
[fr.].

• IMPONDERABIL adj. Aşa de uşor. Incit 
nici nu poate fi cîntărit [fr.].

•IMPOPULAR adj. Ncpopular [fr.]. 
•IMPORT (pZ.-turi) sn. V Introducerea în ţară a 

unor mărfuri din străinătate [importa]. 
^•IMPORTA (-port) vb. tr. ® V A face import, a 
aduce mărfuri străine într’o ţară 1] ® A intro
duce ceva străin (un obiceiu, o datină, o modă, 
etc.) K ® A fi important, a avea însemnătate; a-i 
păsa [fr.].

•IMPORTANT adj. ® însemnat, de seamă, de 
mare interes li ® Cu trecere, cu vază D ® Gare-şidă 
ifose, plin de aroganţă [fr.].

•importanţa sf. ® însemnătate, starea unui 
lucru însemnat prin el însuşi sau prin urmările 
ce poate să aibăII ©Trecere, vază, influenţă t ® 
Trufie arogantă; ifos [fr.].

•IMPORTATOR sm. V Cel ce face comerţul 
de import [fr.].

•IMPORTAŢIUNE sj. ® Faptul de a importa
t ® Import [fr.].

•IMPORTUN 1. adj. Supărător, plicticos, care 
plictiseşte prin stăruinţa sa, prin întrebările sale. 

2. sm. Mosafir nepoftit [fr.].
•IMPORTUNA (-nnez) vb. tr. A plictisi, a supăra, 

a incomoda [fr.].’
•IMPORTUNITATE sf. ® Faptul de a impor- 

tuna f ® Stăruinţă împortună, plictisitoare, supă
rătoare [fr.].
•IMPOSţBIL 1.adj. Cu neputinţă, cenusepoate. 
2. sbst. Lucru ou neputinţă (de făcut, de îndepli

nit) [fr.].
•IMPOSIBILITATE Sf.' Neputinţă, lipsă de 

putinţă [fr.].
•IMPOSTOR sm. Amăgitor, înşelător, minci

nos [fr.].
•impostura (pZ.-ori) Sf. înşelătorie, amăgire, 

minciună [fr.].
•IMPOTENT adj. şi sm. Neputincios [fr.]. 
•impotenţa s/. ® Neputinţă H ® / Beteşug 

[fr.].
•IMPOZANT adj. Impunător, măreţ, falnic, 

arătos [fr.].
•IMPQZIT (-ite) sn. ® & Bir, dare, dajdie; «<e di- 

leote, lodliecte; » global 1] ® K *'ul aingelul, îndatorirea 
de a face serviciul militar [ref. după fr. i m p 6 t].

•IMPRACTICABIL adj. ® Ce nu se poate să- 
vîrşi, îndeplini H ® Pe unde nu se poate umbla sau 
trece, nestrăbătut: dram/* [fr.].

• IMPRECAŢIUNE Sf. Blestem; rugă făcută 
spre a aduce nen’orocire pe capul cuiva [tr.].
•IMPREGNA (-gnez) j.. vb. iT. ® A pătrunde între 

părticelele unui corp: nieloi impregnează fltlinl lămpii H 
® ® A face să pătrundă In minte.

2. vb. refl.A fi pătruns, a fi plin de [Ir.].
• IMPRESARIU sm. O Cel ce conduce, pe soco

teala lui, o întreprindere teatrală [fr.j.
•IMPRESCRIPTIBIL adj. rt Ce nu poate fi 

prescris, tăgăduit, stins, ce nu poate fi atins de 
jDrescripţiune; dreptar 1 ~e [fr.].

• IMPRESIONA(-onez) vb.lr.®A produce o schim
bare în starea unui obiect, a lăsa o urmă asupra 
lui: lamina Impresionează azotatul de argint 1] ® A produce 
un efect asupra simţurilor; cum mă impresionau toate 
In dimineaţa aceea (vlah.) 1] ® A mişca inima [fr.].
•IMPRESIONABIL adj. Uşor de impresionat 

Hlf © Nţ)IMPRESIONABIL [fr.].
•IMPRESIONABILITATE Sf. însuşirea cuiva 

de a fi lesne impresionat [fr.].
•IMPRESIONISM sbst. & Şcoală de pictură 

modernă care caută să dea impresia mişcării şi co
lorii obiectelor, aşa cum a fost văzută sau simţită, 
de artist, fără a se preocupa de compoziţie [fr.].
•IMPRESIONIST sm. o> Pictor care lucrează 

după impresionism [fr.].
• IMPRESiyNE, IHFBBSIE sf. ® Urmă lăsată 

de un obiect asupra altuia, întipărire K ® # Ti-

606



par, tipărire, tipăritură (a unei cărţi, a unei 
gravuri, etc.) ţj @ Efectul acţiunii unui corp 
asupra altuia sau asupra organelor omului^ — de 
Irig K ® ® Efectul pe care o cauză oare-care îl 
produce asupra simţurilor sau asupra minţii: im-
piesi(un)lle din copilărie; lmpiesl(iin)l de călătorie; ecrla 
pe o cărtlcloă... toate impreaIile zilei (BR.-vn.) [fr.].

•IMPRIMA (-Im) vb. ir. ® A întipări, a lăsa 
o urmă pe o' suprafaţă oare-care f ® # A tipări 
K ® A comunica, a transmite [fr.].

•IMPRIMAT 1. adj. p. IMPRIMA HI © N?IM
PRIMAT H ®‘ întipărit H ® # Tipărit.

a. (p!.-ate) sn. ^ Tipăritură, foaie tipărită.
• IMPRIMERIR sf. # ® Tipar, artă de a tipări 

li © Localul unde se tipăreşte, tipografie [fr.].
•IMPROPRIU adj. ® Nepotrivit: termen 

expresinne improprie H © Nedestoinic, neapt [fr.l.
•IMPROVIZA (-Izez) 1. vb. tr. şi intr. ® A 

face pe dată, fără nici o pregătire, versuri, un 
discurs, o bucată de muzică, etc.: cintind din gitie) 
el Improvlzlnd versuri cgn.i ţ © A face un lucru 
oare-care fără pregătire.

2. vb. refl. A fi improvizat, a se face deodată, 
a se da drept (cineva sau ceva): e’a improvizat actor
[fr.l.
•improvizator sm. Gel ce improvizează 

[fr.].
•IMPROVIZAŢIUNE, IMPROVIZAŢIE Sf. Fap

tul de a improviza; lucrul improvizat [fr.].
•IMPRUDENT adj. Nesocotit, nechibzuit, lip

sit de prudenţă [fr.].
► •imprudenţa. (pL-te) sf. Lipsă de prudenţă, 
de chibzuială, nesocotinţă [fr.l.

•IMPUDIC adj. Neruşinat, fără ruşine [Ir.].
•IMPUDICITATE Sf. Neruşinare, lipsă de pu

doare [fr.].
•IMPULS (pî.-suri) sn., •IMPULSUJNE sf. îndemn, 

Imbold(’ire), ghies [fr.]. ,
•IMPULSIV 1. adj. Care lucrează prin Împin

gere, prin îmboldire.
2. sm. Cel ce lucrează ca împins de o putere 

lăuntrică pe care nu o poate stăpîni; om pornit, 
care nu stă să judece înainte de a lucra [fr.].
•JMPUNATQR adj. verb. IMPUNE. ® Care 

impune, falnic, măreţ H ® Care umple de admi- 
raţiune, de respect | © Considerabil, foarte mare:
torte Imvanfttoeie.
•IMPUNE (-pnn) 1. vb. tr. ® A pune o dare, 

un impozit, a supune la un bir, la o plată H ® A 
însărcina, a sili pe cineva să facă un lucru ne
plăcut, penibil t ® A inspira respect, teamă If ® 

tăcere, a face să tacă, a porunci să tacă f ® A 
sili să primească pe cineva: a vrut sa ne impnna o 
oreatnra de a Iul.

2. Vb. refl. A sili să fie primit: a se.- Intr’o so
cietate [fr. i m p o s e r, refăcut după a pune].
•IMPUNITATE s/. Nepedepsire, scăpare, ocro

tire de pedeapsă [fr.].
•IMPUR adj. Necurat; murdar; spurcat [fr.].
•IMPURITATE sf. Lipsă de curăţenie, necură

ţenie; murdărie; spurcăciune [fr.].
•IMPUTA (-ut) vb. fr. A învinovăţi pe cineva, 

Q-1 face vinovat de ceva, a-i pune în socoteală o 
faptă blamabilă [fr.].
•IMPUTARE sf. ® Faptul deaimputa f® 

Mustrare, învinovăţire (pentru o faptă blamabilă).
*IMPUTAŢiyNE sf. rt Compensarea unei 

sume cu alta [fr.].
•nVEVN adj. f De care nu se mai poate lipi o 

boală microbionă [lat.].
•IMUNITATE sf. ® Scutire de dări, de impo

zite, de ScLToini ţ[ ® / Prezervare de o boală micro- 
biană [fr.].
•IMUNIZA (-izez) vb. tr. f A face pe cineva 

Să nu se mai lipească de el o boală microbiană, 
cu ajutorul unui ser special [fr.].
OIMURLUG (pi.-uce) sn. 0/fen. 0 Suman, haină 
scurtă înflorată cu găitane (purtată de obiceiu 
de Ţigani) ti a m u r 1 u c].

IN1 (pl. lunii) sn. ♦ ® Plantă textilă, cu paiul, 
drept, eu foi mici ascuţite şi flori albastre sau albe, 
din ale cărei fibre topite (muiate In apă), bătute,

Fig. 2646. In.

meliţate, dărăcite şi pieptănate, se preparăjun fuior IMP. 
din care se ţes diferite pînzeturi; din ((seminţele .. . »' 
ei se prepară un uleiu sicativ şi ^ IIXIA
se fac cataplasme (Linum usi- 
tatissimum) (m 2646): plnză de 
sămlntd de Şl ® -DE-dMP =
DJEATA ®; — ~ -SALBATEC =
LINARITA. *
O IN2 = IAN.
•INABORDABIL adj. ®

Unde nu poţi trage Ia ţărm l[ ®
De care nu te poţi apropia [fr.].
•INAGCEFTABIT■ adj. Ce nu 

se poate primi,ce nu trebue ac
ceptat [fr.].
•INAGGESIBIL adj. ® Unde 

nu se poate ajunge, de care nu 
se poate apropia, pe care nu se 
poate urca cineva: munte Ş[ @
De care nu te poţi apropia, spre a-i vorbi [fr.].
•INAGORDABIL adj. Ce nu se poate acorda 

[fr.].
■INAGTIV adj. Neactiv, care stă fără să lu

creze [fr.].
•INACTIVITATE sf. Neactivitate, lipsă de ac

tivitate [fr.].
•INACŢIUNE sf. Nelucrare, încetarea ori-cărei 

acţiuni [fr.].
•INADMISIBIL adj. Ce nu se poate primi, de 

neadmis [fr.].
•INADMISIBILITATE sf. Caracterul a tot 

ce nu este admisibil ffr.].
•inadvertenţa (pL-te) sf. ® Nebăgare de 

seamă H ® Greşală făcută din nebăgare de seamă 
[fr.].
•INALIENABIL adj. A Ce nu poate fi înstrăinat 

(vîndut, dăruit, etc.): bunuri >»«; libertatea inteleo- 
tnal& este... un drept al omului o.-gh.) [fr.].
•INALTERABIL adj. ® Ce nu se poate al

tera sau strica 1 ® © Neclintit: prietenie ; ade
vărata iubire, veolnlo tlnăiă el --'ă nu trăeete deolt din 
admiraţie ivlah.) [fr.].
Q INAMIC = INIMIC.
•INAMOVIBIL adj. Care nu poate fi scos sau 

mutat dintr’o slujbă, dintr’o funcţiune, pe cale 
administrativă, într’un mod arbitrar [fr.].

•INAMOVIBILITATE, sf. Calitatea a tot 
ce este inamovibil [fr.].

•INANITATE sf. Deşertăciune, zădărnicie [fr.]. 
•INANţŢIE Sf. Slăbiciune pricinuită de lipsa 

de hrană [fr.].
•INAPLICABIL adj. Ce nu se poate aplica [fr.]. 
•INAPRECIABIL adj. ® Ce nu se poate preţui 

sau măsura din cauza micimii: o diierentă Ş| ® Ce 
nu se poate preţui din cauza înaltei valori, din 
cauza mărimii: o bunătate .«a [fr.].

INAR sm. V. Neguţător care vinde torturi de 
in: —ii cumpără chitele de in pe care-1 toro el femeile 
lama (ion.).

inAricA sf. A = LINARITA.
INARIŢA sf. A Mică plantă erbacee, acus

tică, cu tulpini foarte fragile dispuse în mici tufe, 
cu flori verzui; creşte cufundată în apă, prin lacuri 
sau bălţi (Najas minor) [i n].

INARIŢA (pl.-ţej sf. i Păsărică cu ciocul 
scurt şi ascuţit, cu aripile lungi, 
cu coada de 5-6 cm., cu pe
nele de coloare brună-roşcată, 
iar pe pîntece albe amestecate 
cu cafenii (Fringilla linaria)
(® 2647) [in].
OINAT (pl.-aturi) sn.
Olten. Băn. Ceartă, gîl- 
ceavă; încăpăţînare; foarte 
frumoasă Inoblpuliea zarvei şl 
a—ului (TPt..) [srb.].

•INATACABILadj. Ce 
nu se poate ataca, ce nu _. , . .
poate fi defăimat [fr.l Fl^‘ a6*^■ Inăn‘ă-

•INAUGURA (-uren) vb. tr. ® A deschide pu
blicului, pentru întlia oară, în mod solemn, un 
edificiu, un muzeu, o şcoală, etc.; a desvell, a
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INC
INA- consacra un monument, o statui, etc. H © ® A 

- Începe, a face începutul [fr.].
'INAUGURA adj. Privitor la o inaugura- 

ţiune: dinours— [fr.].
•rNAUGURAŢn^E, ’lNAUQnRaEE s/. © Fap

tul de a inaugura H © Ceremonie prin care 
se deschide sau se predă publicului o clădire, prin 
care se consacră un monument, etc.*[fr.].
O INC (pl. inouri) sn. Mold. Sburdăciune, poftă de 
joc şi de ris (la copii): copila p&rlntelul, cam era sprin
ţară al plină de -vurl, a bulnlt de rls (CR6.).

‘ÎNCADRA •*- INOADRA.
‘INCALCULABIL adj.® Ce nu se poate cal

cula H © Peste rhăsură de mare, considerabil [fr.].
‘INCALIFICABIL adj. Ce nu se poate cali

fica, cit nu se poate mai rău, mai nevrednic, etc.:
a avut o purtare/~ă [fr.].

‘INCANDESCENT adj. ® 15 Infierblntat, plnă 
s’a făcut alb ca para focului U © © Aprins, plin 
de loc [fr.].

‘INCANDESCENŢA sf. © 15 Starea unui corp 
Încălzit plnă a de
venit alb ca para fo
cului H ® © Aprin
dere, surescitare ex
tremă K © /<î Lămpi 
electrice ou —acelea 
In care lumina e pro
dusă prin incande
scenţa, într’un spa
ţiu golit de aer, a . „ Fig. 2648.
unui fir foarte sub- LălnP' cu >=candescenta.
ţire sub acţiunea curentului care trece prin el (i®i 
2648) [Ir.].

•TNCAPATiTT. adj. ® Care nu poate, nu e în 
stare să facă un lucru t| ® Nedestoinic, nevred
nic, nepriceput, nelndemînatec 1[ © rt Care e 
lipsit prin lege de anumite drepturi sau exclus de 
la anumite funcţiuni [fr.].

‘INCAPACITATE sf. ® Defectul aceluia care 
nu e capabil; ne'destolnicie, nevrednicie, neprice
pere, neîndemînare K © rt Starea unei persoane 
pe care legea o lipseşte de anumite drepturi [fr.].

‘ÎNCARCERA f-eiez) vb. Ir. A băga la carceră, 
la închisoare, a Întemniţa [fr.].

‘INCARNA (-nez) vb. tr. şi refl. A (se) Întrupa, 
a lua trup omenesc, a se face om [fr.].

‘INCARNAT 1. adj. De o coloare roşie ca a 
cărnei.

2. sbst. Coloare roşie ca a cărnii [fr.]. 
‘INGARNAŢItJNE, INCARNATIE sf. întnipare; 

taina prin care ciivintul lui Dumnezeu s’a tăcut 
trup [fr.].
‘INCASA (-aşez) vb. ir. A primi, a strînge, o 

sumă ce trebue plătită [ref. dupăfr. encaisser].
‘ÎNCASATOR, -TOASE sm. f. V Care înca

sează banii,’ sumele ce trebuesc plătite de di
ferite persoane.

‘INCAS(S)0 sbst. V Toate sumele Încasate, de 
o casă de comerţ, de bancă, Intr'o zi, într’o săptă- 
mlnă, etc. şi care se află In casă [it.].

‘INCENDIA (-diez) Vb. tr. © A da foc, a pune foc 
(unei clădiri; e’tc.) 1] ® © A aţlţa la războiu, la re
voltă, etc. [tr.].

‘INCENDIAR 1. adj. © Aprinzător, care poate 
lua foc, care poate provoca un incendiu: materii ~e 
1! ® © Care aţlţă la revoltă, la războiu: discurs 

2. sm. Cel ce dă foc unei clădiri, etc., autorul 
unui incendiu [fr.].

‘INCENDIU (pj.-dii) sn. © Foc mare care mis- 
tue o clădire, o pădure, etc. 51 © © Turburări 
mari Intr’un Stat, răscoale, războaie, etc. [fr.]. 

‘INGIIRT adj. ® Nesigur 5] © Nedumerit [fr.]. 
‘INCERTITUDINE sf. ® Nesiguranţă U © 

Nedumerire, Îndoială [fr.].
‘INCţlST 1. sn. rt Amestecare de slnge, unire 

între rude de slnge, oprită de legi.
2. sm. Cel ce s’a făcut vinovat de această căl

care a legii [fr.].
‘INCESTUOS adj. rt Vinovat de incest [fr.]. 
‘INCHIZIŢÎyNE, INCHIZIŢIE a/, sâ© Cercetare, 

anchetă, perchiziţie riguroasă T © t Tribunal

eclesiastic, înfiinţat odinioară In Apus, cu deose
bire In Spania, spre a urmări şi a pedepsi pe ereL 
tici, pe Evrei, pe necredincioşi [fr.].
•INCSIZITOR sm. © t Membru al inchizi

ţiei, judecător’făclnd parte din inchiziţie H © rt 
Cel ce face anchete, cercetări judecătoreşti minu
ţioase [fr.]. ■ .

‘INCHIZITORI.^ adj. ® t De inchizitor t 
® Foarte riguros, foarte aspru 1| © Arbitrar: 
măsnid —a [fr.].
‘INCIDENT (pJ.-te) 1. sn. © Intlmplare neaş

teptată, de puţină însemnătate. In cursul unei 
întreprinderi, unei afaceri H © rt Contestaţie ac
cesorie făcută de avocat în timpul judecării unui 
proces: a ridica nu

2. adj. © 15 Baz& direcţiunea rectilinie pe 
care o urmează o rază de lumină sau calorică care 
cade pe o suprafaţă H ® fi? Propoziţie —ă, propo
ziţie intercalată între termenii unei alte propo- 
ziţiuni [fr.].

■ INGIDENTAL adj. şi adv. © (Care se pro
duce) întîmplătbr t © Accesoriu, secundar f © fi? 
Propoziţiepropoziţie incidenţă [incident].
‘INCIDENŢA sf. ® 15 Intîlnirea unei raze de 

lumină sau de căldură cu o suprafaţă; lughin de 
unghiul pe care-1 face o rază de lumină cu 

normala, adică cu perpendiculara dusă prin punc
tul de incidenţă la suprafaţa pe care cade; ponot 
de punctul unde o rază de lumină sau de căl
dură cade pe o suprafaţă 5] ® fi? Caracterul unei 
propoziţii incidente [fr.].
‘INCINERA, (-eiea) vb. tr. A reduce ceva în ce- 

nu^, în spec.'a arde un cadavru [fr.].
‘incinta (pî.-te) sf. Spaţiu Îngrădit, loc în

chis, sală: inoiota tribimaiiiiui fr. enceinte].
‘INCIZA (pî.-ze) sf. fi? Mică propoziţiune, cu 

sens complet, intercalată Intr’altă propoziţie sau 
într’o frază [fr.].
‘INCIZIUNE, INCIZIE sf. Crestătură, tăietură 

făcută de a lun^l cu un instrument ascuţit [fr.].
‘INCIZIV 1. adj. © Care taie; dipţi—i, dinţii 

cei laţi din faţă, destinaţi să taie aii-, 
mentele (0 2649) t ® © Mişcător.

2. sm. Dinte inciziv [fr.].
‘ÎNCLINA (-In) 1. vb. tr. A pleca (în 

jos), a apleca: ea-al Inollnd capnl In perlnl 
şi iDChlse ochii (eminj.

2. vb. intr. © A ti (a)plecat t © ®
A avea aplecare, a fi dispus.

2. vb. refl. ® A se (a)pleca Ţ ©
A-şi îndoi corpul, a Tace plecăciuni, 
a se prosterna 5I © A înceta de a mâi 
rezista, a se supune [fr.].
‘ÎNCLINAT adj. © p. înclina t ©

Plecat, aplecat; într’o poziţie oblică în Fig. 2649. 
raport cu orizontul: pian-»', suprafaţă. Dinte 
plană care face un unghiu ascuţit cu ori-rinciziv- c- 
zontulşi cu ajutorul căreia se uşurează 7
ridicarea şi coborîrea greutăţilor mari.
‘INCLINAŢIUNE, ÎNCLINAŢIE sf. ® Faptul 

de a (se) Înclina, aplecare ţ ® Starea unui lucru 
Înclinat 5 ® A Poziţiunea mai mult sau mai pu
ţin oblică a unei drepte 
în raport cu o altă 
dreaptă sau cu un 
plan; a unui plan în 
raport cu alt plan t 
© © Aplecare firească | [ 
către un lucru: are ~ 
pentru picturt 1] ® Lucrul ■' 
pentru care are cineva Fie. a650. Inclinatiune. 
«aplecare ^ (D Simpa- o. o. Orizontul. — A. B. Acul 
tie, iubire: căe&torle de magnetic. OB. — Unghiul de 

-*■ t ® Persoanapen- inclinatiune.
tru care are cineva
iubire, simpatie II © 15 aonini magnetio, unghiul, 
variabil după localităţi, pe care-1 face un ac 
magnetic, mobil în jurul unei axe orizontale şi 
aşezat în planul meridianului magnetic ((H) 2650) 
[fr. inclination şi 1 n c 1 i n a i s o n]. 
‘INCLUZIV adv. Cuprins, împreună cu: de la 

15 pînft la £6 Hal ~ [fr.].
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'INGOATIV adj. Qj Se zice despre verbele care 
arata un început de acţiune [fr.].

'INCOERCIBIL adj. ® 15 Care nu poate fi 
strîns, comprimat şi reţinut într’un spaţiu oare
care: gaz /»-t © ® Genu poate ii infrînat, oprit [Ir.].

•INCOERENT adj. ® Lipsit de coerenţă, de 
legătură între părţi H ® ® Fără şir, fără legătură 
între ele: idei «-e [Ir.].
•incoerenţa sf. ® Lipsă de coerenţă, de 

legătură între părţi t ® ® Lipsă de şir, de le
gătură între ele: incoerenta Ideilor [fr.].

•INCOGNITO 1. adv. Fără a fi cunoscut, fără 
a se face cunoscut, tiptil: a călători

2. sbst. A păstra ~, a nu voi să se facă cunoscut: 
cu gulerul paltonaşulul ridicat, păstrlud cel mal strict * 
(GN.) [it.].
•INCOLOR adj. ® Fără coloare, care n’are nici 

o coloare l'[ ® ® Searbăd, fără vlagă: stii ~ [fr.]. 
•INCOMBUSTIBIL adj.Care nu poate arde[fr. ].
• IN COMBUSTIBILITATE sf. însuşirea lu

crului incombustibil [fr.].
•INCOMENSURABIL adj. ® Se zice despre 

două cantităţi care ri’au o măsură comună 1 © 
Atît de marc îneît nu se poate măsura [fr.].

■INCOMOD adj. Ce nu e comod, care-ţi vine 
peste mînă,'de care nu te poţi sluji uşor; supără
tor [fr.].
•INCOMODA (-odez) vl). Ir. A prlcinui jenă, su

părare; a face rău, a produce o boală uşoară [fr.].
•INCOMODITATE sf. ® Lipsă de comoditate, 

jenă, supărare II ®’ Indispoziţie, boală uşoară [Ir.].
•INCOMPARABIL adj. şi adv. Fără seamăn, 

neasemănat, neasemuit, cu care nu se poale com
para nimeni sau nimic [fr.].

•INCOMPATIBIL adj. ®Care nu c compatibil, 
nu se potriveşte,’nu se împacă cu altul sau cu alt
ceva II © Se zice de două funcţiuni ce nu se pot 
exercita în acelaş timp de o singură persoană 
[fr.].
•INCOMPATIBILITATE sf. ® Starea de ne

potrivire între două lucruri ce nu pot exista în 
acelaş timp, ce nu se împacă unul cu altul t © 
Imposibilitate legală ca două funcţiuni să fie 
ocupate în acelaşi timp do o singură persoană [Ir.].
•INCOMPETENT adj. ® A Care nu e compe

tent, oare n’are căderea de a judeca o pricină II © 
® Care nu se pricepe,, care n’are cunoştinţele ne
cesare spre a-şi da părerea, de a se' rosti într’o 
materie sau alta [fr.].

•incompetenţa (pî.-te) sf. A ® Lipsă de
competenţă: incompetenta unul tribunal 51 © ® Nepu
tinţă în care se găseşte cineva,- din pricina nepri
ceperii sau neştiinţei, de a se rosti într’o chestiune' 
[fr.].
•INCOMPLET adj. Nedeplin, care nu e com

plet, căruia-i lipseşte o parte [fr.]. 
•INCONSCIENT m- INCONŞTIţaJT.
• INCONSECUENT adj. Care nu e consecuent, 

care se contrazice’ cu sine însuşi în zisele sau 
faptele sale [fr.].
•INCONSECUENŢA (pi.-te) sf. Lipsă de con- 

secuenţă; nesocotinţă [fr.].
•INCONSOLABIL adj. ,Care nu poate fi mîn- 

gîiat, nemîngîiat [fr.].
•INCONSTANT adj. Care nu e constant, ne

statornic, schiînbăcios [fr.].
•inconstanţa sf. Nestatornicie [fr.]. 
•INCONŞTIENT, DîcoNSClîiiiT adj. Care nu e 

conştient, care liu ştie ce face, oare (se) face în ne
ştire, care se face de cmeva fără a-şi da scama [fr.]. 

•inconştienţa, INCONSClţiNTA sf. Neştire, 
lipsă de conştiinţă [fr.].

•INCONTESTABIL adj. şi adv. (De) netăgă
duit, ce nu se po’ate contesta [fr.].

•INCONVENIENT (pi.-te) sn. ® Neajuns, des- 
avantaj; urmări ’neplăcute intr’o întreprindere H 
© Împrejurare supărătoare care intervine într’o 
afacere [fr.].

•INCORECT adj. ® Necorect, cu greşeli, greşit 
11 © Necinstit [fr.].

*INCORECTITTJDINE sf. Purtare necorectă, 
necinstită [inco’rect corectitudin].

•INCORECŢITJNE sf. Lipsă de corecţiune (a INC- 
stilului, a desenului, etc.), greşală împotriva re- ikip. 
gulelor (gramaticei, stilului, etc.) [fr.]. IIVU

•INCORIGIBIL adj. Care nu se poate îndrepta, 
care nu poate fi corijat: hoţ, oopii ~ [fr.].

•INCORPORA (-orez) vb. ir. ® A uni, a îm
preuna mai multe lucruri, pentru a face un sin
gur corp, un singur tot H ® A întrupa, a face să 
intre într’un corp religios, politic, militar [fr.].

•INGORPORAL adj. ® Lipsit de corp: suiletui 
e — H ® rt Care’n’are existenţă materială: dreptu
rile şl creanţele aint »e [fr.].

•INCORPORARE sf. Faptul de a (se) incor
pora, întrupare.

•IN-GORPORE adv. Cu toţii împreună [lat.]. 
•INGO'RUPTIBIL adj. Care nu se iasă a fi 

corupt, care nu poate fi rnituit: judecător-»- [fr.].
• INCOR'OPTIBILITATE sf. însuşirea celui 

incoruptibil [fr.].
OINGOT (pt.-te) sn. Mold. Sburdălnicie, sbeguire:
nici noaptea să nu. mă pot odlbnl de -»-ele voastre 9 (CRG.)
[comp. mo].

•INCREDUL adj. Care nu e credul, care nu 
crede lesne o’ri-ce [fr.].

•INCREDULITATE sf. ® Firea, starea omului 
care nu crede cu Uşurinţă H ® Necredinţă (în ma
terie religioasă) [fr.].

•incrimina (-inez)ab. tr. ® A învinui, a apunea 
vina (unei crime) asupra cuiva H ® A face să treacă 
o faptă oare-care drent crimă: ~ purtarea cuiva 
[fr.].
•iNCRIMINAŢI'yNE sf. Faptul de a incrimina, 

învinuire; Starea unei persoane incriminate [fr.]. 
•INCRUSTA (-tez) l.vb. tr. ® A înfrumuseţa,a îm

podobi un obiect cu ornamente băgate, înfipte în 
suprafaţă: -»- o mobilă cu Mldeş H ® A acoperi cu un 
strat pietros, văros, care formează un fel de coaje:
apa Incrastează (evlle oanalnlul.

2. vb. refl. A se acoperi cu un strat pietros [fr.]. 
•INCRUSTAŢIUNE, moRUBTATiE sf. ® Fap

tul de a (se) incrusta şi rezultatul acestei acţiuni; 
obiectul incrustat K ® Coaja văroasă, stratul pie
tros ce se formează pe un obiect ce a zăcut multă 
vreme în apă H © Depozit de săruri pe pereţii şi 
pe ţevile unui cazan [fr.].

•INCUB sm. ^ Un fel de duh rău care chinueşte 
pe oam’eni noaptea [fr.].

•INCUBAŢIUNE, INCUBAŢIE sf. ® Clocire 1| © 
f Perioada între momentul cînd cineva a fost ata
cat de un agent infecţios şi momentul cînd se 
arată primele simptome ale boalei [fr.].

•INCULCA (-culc) vb: tr. A băga în cap, a în
tipări în minte [fr.].
•INCULPA (-pez) vb. tr. A învinovăţi, a învinui 

[fr.].
•INCULPAT ţ. adj. p. DJCUIP*.
2. sm. A Acuzat, cel învinovăţit de un delict, de 

o crimă.
•INGULPAŢIUNE s/. A învinovăţire, acuzare, 

acuzaţiune, plră’ [fr.].
•INCULT adj. ® y Nccultivat, nolucrat, părăgi- 

nit H ® ® n Care n’a primit nici o învăţătură, 
nici o educaţie [fr.].

■INCUMBA (-comb) vb. intr. A li impus, a fi 
silit, a avea ’obligaţiunea [fr.].

•INCUNABUL 1. adj: ^ Tipărit în primii ani 
după inven’ţiunea tiparului (între 1455 şi 1500).

2 (pi.-le) sn. Carte tipărită în a doua jumătate . 
a "veacului al xv-lea [fr.].

•INCURABIL adj. şi sm. / Care nu se mai poate 
vindeca, fă’ră leac [fr.].

‘INCURIE sf. Negrijă, nepază, lipsă de grijă, 
neglijenţă [fr.].

•INCURSIUNE sf. ® a Năvală, năvălirea în 
timp de războiu într’o ţară duşmană H © ©Stu
diu, lucrare, cercetare făcută de un învăţat într’o 
direcţie în afară de specialitatea sa [fr.].
O înde = UNDE.
•ÎNDEGENT adj. Necuviincios [fr.l.
•indecenţa [pl.-te] sf. Necuviinţă [fr.]. 
•INDECIS adj. ® Nehotărît H ® îndoielnic, nesi

gur t ® Vag, ^eu de distins [fr,].
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IND- -INDECIZIVNE sf. Nehotânre; şovăiala [fr.]. 
...p. ‘INDECLINABIL adj. 03 Nedeclinabil, care nu 

,IIMU se poate declină [ir.].
17.600 'INDEFINIT ţ. adj. (DFârămargini, care nu e ii- 

mltat, mărginit: dnrat&'^ft; congediu " H @A1 cărui în1 
ţeles e vag şi nehotărlt, nedeXinit: cuvinte -«'e.

Z.sbst. Ceea .ce e indefinit [ir.].
'INDELEBIL, adj. Care nu se poate şterge, ne

şters, neperitor [ir.]. - -
•INDELICATEŢĂ (pl.-te) sf. ® Lipsă de deli- 

cateţă H ® Purtare grosolană [ir.].
'ÎNDEMN adj. Fără a suferi o pagubă; teafăr 

[fr.]. •
'INDEMNITATE ş/. = INDEMNEZaRE ® [fr.].
'INDEMNIZÂ (-izez) vb. tr. şi refl. A [se] despă

gubi de o pierdere [fr.].
*INDEMNIZABE Sf. ® Făptui de a i n d e m - 

n i z a H ® (Sumă dată drept) despăgubire.
'INDEPENDENTadj. ® Care iiudcpindede ni

meni; care nu e supus nici unei alte puteri, nea- 
tîmat: stat 11 ® Care nu se pleacă dinaintea nimă
nui: caracter t ® Caren’are nici un raport, nici o 
legătură cu altceva [fr.].

. 'INDEPENDENŢA sf. ® Starea unei persoane, 
unui lucru care nu depinde de alta sau de altceva H 
® Condiţiunea unui Stat care nu e supus altuia; 
ncatlrnare [fr.],

'INDESCIFRABIL adj. De neînţeles, de ne
descurcat, de necitit [fr.].
'INDESCRIPTIBIL adj. Ce nu se poate des

crie, de nedescris'[tr.],
'INDESTRUCTIBIL adj. Ce nu se poate di

struge, ce nu poate'fi dăr'îmat [fr.].
'INDEX (pi.-exori) sn. ® Tablă de materii, 

cuprinsul unei cărţi (în spec. în ordine alfabetică):
alfabetic H ® ^ Catalogul cărţilor condamnate de 

autoritatea bisericească: carte pusă ja~, carte in
terzisă ; ©: a pane pe cineva la», a opri, a interzice de 
a se avea de-atace cu el, a-1 arăta ca nevrednic, 
periculos t ® £• Degetul arătător [fr. < laţ.].

INDIAN 1. adj. 9 Din India.
2. sm.]indiana (pî.-ene) sf. Locuitor din India.
i>. DtDiaNA sf. H Pînză de bumbac, fabricată la 

început în India,
'INDiCA (-dic) vb. tr. A arăta [fr.].
'INDICATIV 1. adj. Care indică.

' 2. (pj.-ve) sn. Of Mod al verbului. care arată
o stare sau o acţiune reală [fr.].

'INDICATOR 1. sm. Cel ce indică, arătător.
2, (pj.-toare) sn. ® rfifttli. Cartesau cărticică în care 

sînt însemnate .orele de plecare şi de sosire ale 
trenurlor; mersul trenurilor, | ® W” Numele a di
ferite aparate adaptate ia cazanele maşinilor cu 
aburi, spre a arăta starea de tensiune a aburului, 
niveiul apei din cazan, etc. [fr.].
'INDICAŢiyNE, DTOlOăTIE sf. ® Faptul de a 

indica, arătare H ® Înştiinţare, informaţiune, indi
ciu, semn după care putem cunoaşte ceva [fr.].

'INDICE sbst. ^ Index, tablă de materii (in 
spec. în ordine alfabetică).

'INDICIU (pl.-cil) sn. Semn, urmă după care 
judecăm că un lucru există [fr. indice].

INDICTION sbst. ® Perioadă convenţională de 
, 15 ani, fără altă legătură cu fenomen'ele astrono
mice care au servit la alcătuirea calendarelor, şi 
al cărei punct de plecare este anul 313 d. Ghr.; ca 
element cronologic, el servă, împreună cu crugul 
soarelui, crugul lunii, mîna de aur, etc., spre a 
calcula sau a reconstitui data exactă a unui eve
niment, indicată cu aceste elemente în diverse 
acte şi inscripţii [vsl. < gr.].
'INDIFERENT 1. adj. ® De care nu-ţi pasă 

sau nu trebue să-ţi pese; ml-e puţin îmi pasă, 
' mi-e ţot una t ® Neînsemnat, depuţină importan

ţă: am vorbit de lucruri-»e H ® Căruia nu-i pasă de 
nimic, nepăsător, pe care nu-1 mişcă nimic: om

2. adv. ® într’un mod indiferent, cu nepăsare, 
cu răceală t ® Fără deosebire [fr.].

'INDIFERENTISM sbst. 0 tlootrina acelora 
cari sînt indiferenţi în materie religioasă sau 
politică [fr.].

'INDIFERENŢA sf. Nepăsare [fr.].

'INDIGEN adj. şi sm. 9 ® -Originar din acea 
ţară, pămîhtean, de baştină, băştinaş U ® Stabilit 
intr’o ţară din timpuri străvechi [fr.].
'INDIGENAT (pi.-atel sf. ® Calitatea de a li in

digen f ® O’Impămîntenire [fr.].
'INDIGEST adj. ® f Greu de mistuit; ce nu se 

poate mistui 1| ®® Rău alcătuit; încurcat, greoiu: 
oarte [Ir.]. '

. 'INDIGESTiyNE, INDIGESTIE sf. f Indispo
ziţie, stricarea stomacuiui pricinuită de o mistuire 
grea sau de o întrerupere a digestiunii, aplecare [fr.].

'INDIGNA (-nez) vb. tr. şi refl. A (se) necăji din 
cale afară, a (se) supăra foc, a (se) mîniă [Ir.].

'INDIGNARE, 'iNDiONATidNE sf. ® Faptul de a 
(se) indignai!® Supărare la culme, schtiment 
de mînie sau de dispreţ provocat de o faptă ne
dreaptă, nedemnă sau ruşinoasă [Ir.].

• 'INDIGQ sbst. ® Materie colorantă, solidă, de un 
albastru frumos, extrasă din sucul unor plante H 
® Coloarea albastră obţinută prin văpsirea cu 
această materie, lulachiu [fr.](

'INDIRECT adj. ® Care nu e direct t ® Care 
nu merge de-a dreptul, care ocoleşte: întrebare ^ K 
® Of Complement ~ sau nedrept, acela asupra căruia nu 
cade de-a dreptul acţiunea verbului l!‘ ® d? Diaoure 
/*>, vorbire în'care zisele unei persoane sînt rapor
tate la persoana a treia 1| ® © Contrlbutinni -»e, dă
rile pe obiectele de comerţ şi de consumaţiune ţir.].
'INDISCIFLUfA (pl.-ino) Sf. Nesupunere, lipsă 

de disciplină [fr.].
'INDISCRET L tttîj- ® Lipsit de discreţiune: 

Întrebare -»ă; privire care se opreşte unde e oprit, 
unde hu se cuvine 1! ® Care nu ştie să păstreze 
taină, care nu ştie să-şi ţie limbă.

2. sm. Om indiscret [fr.].
'INDISCREŢIUNE, INDISCREŢIA sf. ® Lipsă de 

discreţiune: aacnnzlnd obleotnl... ca şl- cumae temea de 
Indlacreţla zldnrllor (Car.) f ® Faptă indiscretă t @ 
Destăinuirea unui secret [fr.].

'INDISCUTABIL 1. adj. ® Ce nu se poate dis
cuta K ® Care nici nu trebue discutat, din cauză 
că e prea evident.
- 2. adv. în mod indiscutabil, nici nu încape 
vorbă [fr.].

'INDISOLUBIL adj. ® Ce nu se poate disolva 
într'un lichid II ® ® Ce nu se poate desface sau des
părţi : prietenie ; căsătorie [fr.].
' INDISOLUBILIT ATE sf. ® Proprietatea unui 

corp care nu se poate disolva într'un lichid 1l® în
suşirea unui lucru care nu poate li desfăcut, des
părţit, anulat: <va căsătoriei religioase [fr.].

'INDISPENSABIL ţ, adj. ffl De care nu poţi 
fi scutit H ® De care nu se poate lipsi cineva, neapă
rat trebuincios.

2. INDISPENSABILI Sm. pl. (p F Izmene [fr.].
'INDISPONIBIL adj. De care legea sau anumi

te împrejurări nu permit să se dispună: avere ~ă [fr,].
'INDISPONIBILITATE sf. Starea unui lucru 

indisponibil [fr.].
'INDISPOZIŢIUNE, INDISPOZIŢIE Sf. ® /

Boală uşoară, alterare uşoară şi trecătoare a să
nătăţii 1 ® ® Dispoziţie nefavorabilă pentru ci
neva sau ceva [Ir.].
'INDISPyNE (-pun) Vb. tr. ® f A îmbolnăvi 

uşor, a face rău H ® ® A supăra, a face nemul
ţumit, a-l aduce într’o dispoziţie puţin favora
bilă [fr.].

'INDISPUS adj. ® p. INDISPUNE 1f @ / Cam
bolnav, care nu prea se simte bine ţ ® ® Rău 
dispus faţă de cineva.
'DîDrvpj şm. ® Ori-ce fiinţă oare se socoteşte 

ca o unitate printre fiinţele de aceeaşi speţă H ©' 
Ori-ce fiinţă organizată, animal sau vegetal II ® 
Persoană, ins | ® Om pe care nu-1 cunoaştem, 
şi pentru care n'avem nici o consideraţie: cine e 
acest ? [fr.].

'INDIVIDUAL 1. adj. ® Propriu individului, 
ce priveşte pe un individ II ® Care priveşte pe 
lie-care în parte sau numai pe o singură persoană-

2. adv. ® în mod individual, izolat, Tie-care în 
parte H ® Fie-care pentru sine, în ceea ce pri
veşte pe însăşi persoana sa [fr.].
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‘INDrVXDUALISM shsl. A- Sistem fie filosQfie 
care -pune drepturile individului mai presus- de 
acelea ale societăţii [fr.l.

•INDIVIDUALITATE s/. ® Totaiul' caracte
relor care deosebesc pe un individ de toţi, aceia 
din speţa sa K © Personalitate [fr.].
•INDIVIDUALIZA (-izez) vb. tr. ® A considera, 

a privi yn lucru In inod individual, izolat U © A 
face ca o fiinţă să aibă un caracter propriu care 
s’o deosebească de toate celealte fiinţe din ace
eaşi speţă [fr.], ' , '

•INDIVIZ adj. j*s.® Care nu se poate împărţi, 
devăimăşesc: succesiunea-a H © Caic stăplneşte un 
lucru împreună cu alţii, devălmaş [fr.].

•INDIVIZIBIL adj. OvCare nu e divizibil, care 
nu se poate împărţi; do nedespărţit: un atom e ţ 
© ± Se zice despre un număr întreg oare nu se 
poate împărţi exact cu alt număr [fr.].

•INDIVIZIBILITATE sf. Caracterul lucrului 
indivizibil [fr;].

•INDIVIZIUNE sf. Starea unui lucru in- 
dlviz sau a persoanelor ce stăpînesc ceva în co
mun, devălmăşie [ir.].

•INDOGIL adj. Nesupus, neînţelegător, care 
învaţă cu anevoie,.care e greu de cîrmuit [fr.].
•INDOGILITATE sf. Caracterul celui indocil

[fr-]- ■
•INDO-european ad}. Qj Se zice despre fio- 

eare din rasele şi limbile arice, care au o origine cor 
mună şi s’au întins din părţile Indiei pînă la ex
tremitatea de apus a Europei; limbi indo-europene, 
limbile sanscrită, balto-slavicc, grecească, italică, 
celtică şi germanică [fr.].

•INDO-GERMANIG adj. 03 ,f= INDO-EURO- 
PEAN [germ.].
•INDOLENT adj: ® Nesimţitor, nepăsător, 

tembei, asupra căruia nimic nu face cea mai mică 
impresiune 1 © Care nu-şi dă cea mai mică oste
neală, care nu e în stare să facă cea mai mică 
străduinţă, leneş, ţrlndav, [fr.].

•indolenţa sf. Starea celui indolent [fr.].
INDRIŞADVE Sm. $ = SţNQELE-VOINICULUI şi 

MUŞCATA: pe măsuţa de mijloe se vedeau... mănuucbl de 
gălbioare şi.» .id.-zamf.) [tc. y t r i - s a h 1].

•INDUBITABIL adj. Neîndoios,. (de) netăgă
duit [fr.].
•INDUGE (-duc) vb. tr. ® A împinge, a îndemna 

pe cineva să facă un lucru; » in eroare, a face să 
peşască, a înşela cu dinadinsul H © A face o 
inducţiune, a' trage o consecinţă, o urmare [fr. 
induire, refăcut după d u c e].
•INDUGTIV adj. Care recurge la inducţiune; me- 

' ,todă-»a, care porneşte de la particular la general[fr.].
• INDUGŢIUNE sf. ® A Mod de a raţiona în 

virtutea căruia se admite un lucru neverificat, 
pentrucă s’a constatat existenţa, realitatea unui 
alt lucru de acelaşi ordin, de aceeaşi natură ^ © 
A Consecuenţa, urmarea ce se trage din acest 
raţionament , t ® A Metodă de raţionament prin 
care se aplică la toate faptele de aceeaşi speţă 
ceea ce s’a observat numai la unele din ele; in- 
ducţiunea procedează de la particular la general, 

. de la consecuenţe la principii, de la efecte la 
cauză 1 ® .Desvoltarea unui curent electric prin 
influenţa unui alt curent sau al unui magnet:
cureut de-v; » electrică;» electio-manetlcă; bobină de
" IV.bobina © [fr.].

•INDULGENT adj. îngăduitor, care iartă uşor, 
care nu e straşnic; a si», a trece cu vederea, a fi 
îngăduitor, a ierta uşor [fr.];
•INDULGENŢĂ (pî.-t®) sf. ® îngăduinţă, uşu

rinţă de a ierta 1[ © aâ Iertare a pedepselor tem
porale, pentru păcate, acordată de papă în anu
mite împr'c,jurări [fr.].
•INDUS'TRIAL 1. adj. ffi ® De industrie, privi

tor la industrie’ t ® Care izvorăşte din industrie, 
produs de industrie: bogăţii»e îl © centru», centru 
unde sînt rnulte manufacturii fabrici.

2. sm. Cel ce se îndeletniceşte cu industria [fr.].
•INDUSTRIALISM sbst. ® Sistem social care 

consideră industria ca scopul de căpetenie al omu- 
lui T[ @ Preponderenţa industriei [fr.].

* INDUSTRIE Sf. © ® Totalitatea mijloacelor de ||\|Q- 
care se serveşte omul spre a transforma materiile 
prime, acomodîhdu-le trebuinţelor vieţii t © Me- INC 
şteşug, ori-ce profesiune mecanifiă sau comercială ţ 

. © 0 Cavaler de », om care trăeştc din escrocherii, 
care se serveşte de mijloace necinstite spre a trăi, 
pungaş, şarlatan [fr.].

INEAŢA sf. 4 ® Mică' plantă delicată, cu 
tulpina’filiformă, cu flori mici, albe; creşte prin 
livezi şi păşuni umede, cu deo
sebire la munte;- numită . şi 
,,inuşor” sau ,,mărgeluţă” -(Li- j 
num cfltharticum) '([Si] 2651)
© Plantă ierboasă cu tulpini 
numeroase, cu flori albastre-azu- 
rii; .creşte prin fîneţe şi poeni 
nisipoase; numită şi ,,in - de- 
eîmp" sau „inuşor" (Linum 
austrtăcum) [in].
•INEDIT adj. ^ Care nu s’a 

publicat încă, netipărit, care nu- 
s’a dat în vileag [fr.].

•INEFABIL adj. De nespusi 
de negrăit, care nu poate fi ex
primat prin. cuvinte : ,zimbind !□- 
mlnos ca »a satlstaoţle a dobitocului r.. ^ .
(CAR:) [fr.]. Fle- 265I- Ineala-
•INEFIGAGE adj. Fără efect, care nu produce 

; nici un efect, nefolositor [fr.].
•INEFIGAGITATE Sf. Lipsă de eficacitate, de 

efect, de folos [fr.].
•INEGAL adj. ® Neegal,‘care nu e egal K © Care 

nu c neted, gloduros, grunţuros: teren » H © Schim- 
băcios: oaraoter » [fr.].

, •INEGALITATE sf. ® Neegalitate; lipsă de 
egalitate K © Starea unei suprafeţe care nu e ne
tedă t ® Neregularitate: »a pulsului t ® ☆ Ne- - 
regularitate în mersul astrelor: »a diurna, seculară 
If © Felul de a fi al unei persoane care are un 
caracter schimbăcios f © inegalităţi sociale, lipsa 
de egalitate, nepotrivirea între diferitele clase ale 
societăţii jŢr.J.

INEL (pL-eie) sn. ® Cerc de fier sau de alt 
metal pentru legat ceva, verigă, bel
ciug : »eie lanţului T| © Cerculeţ de aur, 
de argint, etc., ce se pune în deget 
{>[ 2652): » de logodnă, de cununie; 0: 
tras ca prin », svelt, CU talia Subţire ţ[
© K pl. Două 
belciuge mari 
de fier atîr-, 
nate de frîn 
ghii ce sînt le 
gate deun por
tic de gimnas- 
tică(l]2653)f 
® 'Pr. ext. Tot 
ce seamănă cu 
uninel: a.)cîr-
lionţ, buclă: Fîg. 2652. Inele. ■ Fig. 2-153. Inele-
-^le părului, ne-
grn ca păcura .(dlvr.) ; b) despre părţile corpului unui 
vierme: »eie viermelui [lat. a n e 11 u s].

DIELAR 1. (pî.-are) sn. £) Degetul de lingă cel 
raiii, pe care se poartă de obiceiu inelele.

2. sm. = FLU-TUBE-INELAT.
•ÎNELAT 1. adj. ® Aşezat în formă de inele: 

FLUTURE -INELAT s«- FLUTURE ^
© împodobit cu multe inele 
t © ☆ Eclipsă »ă, eclipsă în 
care soarele, întunecat de lună. 
apare în jurul acesteia numai 
ca un inel luminos (fvj 2654-)

2. inblate sf.pl. 4; Grupă 
mare ele animale al căror corp 
eformat dintr’unşir de inele, 
cum sînt viermii.

INELUŞ (pi.-uşe) sn. dim. 
inel.

INELUŞ - ÎNVÎRTEGUŞ
sbst. Joc de copii, în care un 
inel trece din deget ăi deget, iar unul din copii

Fîg. 2654. 
Eclip-â inelară.
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INE- trebue să ghicească la cine se află: după oiaoft, w
■ puneau oa totil Ia jocuri: de-a ^(i.-oh.) [ineluş 
INr + 1 n V 1 r t IJ.

•INţPT adj. ®■ Netrebnic, nedestoinic, lipsit 
de bun simţ, de Însuşirile cerute ţ ® Neghiob, 
nesăbuit, stupid [fr.].
'INEPŢIE sf. ® Netrebnicie, nedestoinicie, 

lipsă totală de bun simţ, de Însuşirile cerute f ® 
Neghiobie, năucie, stupiditate: ineptll... ieşite ou du
iumul de sub teaaourlle tlpograllllor cvlah.i [fr.].
•INERENT adj. Legat în mod nedespărţit de 

ceva, nedeslipit: greutatea e materiei [fr.].
'INERENŢĂs/. Calitatea a tot ce este inerept [ fr. ].
•INERT adj. ® Lipsit de activitate, de mişcare 

(din natură): materia —ăţ[ ® ® Care nu se mişcă,,nu 
se urneşte cîtuşi de puţin, trîndav: apirit ~ [fr.].

•INERŢIE sf. ® Starea a tot ce e inert, ce n’are 
mişcare proprie: inerţia materiei H ® ■fi Proprietate 
generală a materiei în virtutea căreia un corp nu 
poate, de la sine, să-şi modifice starea de repaus 
sau de mişcare f ®fi Porta de a unui corp, rezistenţa 
pe care o opune un corp, In raport cu masa sa, 
mişcării pe care lovitura unui corp străin caută 
să i-o imprime t ® ® Lipsă de activitate a vo
inţei sau a minţii [fr.].

• INE'VITABIL adj. De neînlăturat, care nu 
se poate evita [fr.].
•INEXACT adj. Care nu e exact, greşit [fr.].
'INEXACTITATE sf. Lipsă de exactitate, ne- 

exactitate, greşal’ă [inexact].
'INEXORARIL adj. Neînduplecat, neîmblîn- 

zit, neîndura't, care nii se lasă a li înduplecat 
prin rugăciuni: tiran severitate [fr-]-
'INEXPERIţlNŢA sf. Lipsă de experienţă, ne- 

deprindere [frj-
• INEXPERIMENTAT adj.® Care n’are expe

rienţă, nedeprins H ® A cărui încercare nu s’a 
făcut încă, neîncercat: procedeu ~ [fr-].

’INEXPLIGAEIL adj. ® Care nu se poate 
explica ţi ® De care nu-şi poate da seama cineva, 
pe care nu-1! poţi pricepe, neînţeles; ciudat: im ca
racter[IT-]-

• inexplorat adj. Care n’a fost explorat, 
necălcat (de picior de om): insuia [Ir-]-

•INEXPLOZIBIL adj. Care nu poate face 
explozie [fr.].
'INEXPRESIV adj. Lipsit deexpresiune [fr.].
•INEXPRIMABIL adj. Care nu se poate arăta 

sau reda prin cuvinte, nespus [Ir.].
‘INEXPUGNABIL adj. ® Ce nu se poate 

lua cu asalt: cetate H ® ® Care rezistă la ori-ce 
atac, care nu se lasă a ti biruit: virtnte->« [fr.].

•IN-EXTENSOadv. Pe larg, în întregime, fără 
a lăsa ceva afară: a reproduce nn dlscnre [fr.< lat.].

'IN-EXTREMIS adv. rt Pe patul de moarte, 
CÎnd omul trage să moară: odsătorle testament 
Hout-« [fr. < lat.].

•INEXTRICABITi adj. Ce nu se poate des
curca [Ir.].
•INFAILIBIL. 1. adj. ® Care nu poate să nu 

se întîmple, neapărat; sigur f ® Care nu poate 
să dea greş, fără greş, care nu se poate înşela.

2. adv. In mod sigur, negreşit; fără greş [fr.].
•INFAILIBILITATE Sf. ® Însuşirea a tot ce 

este infailibil t ® însuşirea aceluia care nu poate 
să dea greş, să se înşele vre-odată: —a papei [fr.].

•INFAM adj. şi sm. ® înfierat, veştejit de 
legi sau de oameni f ® Mişel(esc), ticălos, mîrşav 
H © Ruşinos [fr.].

•INFAMANT adj. Care face infam, care pă
tează cinstea, necinstitor: supiioini — intre doi tii- 
liarl (CAR.i; pedeapsă —ă [fr.].
•n^AMţE sf. ® înfierare, veştejlre publică f 

® Miselie, mlrşăvie, faptă ticăloasă,- ruşinoasă, 
nevrednică de un om cinstit, ticăloşie f ® pl. 
Ocări, vorbe de ocară care pătează cinstea cuiva 
[fr.].
•infante sm. t Titlu dat copiilor regelui 

Spaniei (odinioară şi ai Portugaliei), în afară de 
primul născut [sp.].

‘INFANTERIE sf. H Pedestrime, soldăţime 
care umblă şi se luptă pe jos (|®|2655, 2656) [fr.].

•INFANTERIS'Tsm. Soldătjdin infanterie.
M. M
'837 1837/,) I8S7

Fig. 2655.
Md. Moldova. — Mt. Muntenia. — O. Ofiţer. — S. Soldat.

Fig. 2656.
Md. Moldova. — Mt. Muntenia. — O. Ofiţer. — S. Soldat.

•INFANTIGID 1. sm.,-JDA (pi.-Ide) sf. Care(-şi) 
omoară un copil (in spec. nou născut).

2, (pi.-Ide) sn. Omorul unui copil (mai ales 
nou născut) [fr.].

•INFANTIL adj. Privitor la copiii din vîrsta 
fragedă [fr.].
•INFATIGABIL adj. Neobosit [fr.].
•INFECT adj. ® Puturos, împuţit ţ ® Scîrbos, 

mîrşav’[fr.].
•INFECTA (-tez) vb. tr. Şi refl. ® A (se) 

împuţi t ® 'A (se) face infect, primejdios prin 
prezenţa unui principiu veninos sau morbid, 
a (se) molipsi f ® (F'A (se) corupe moraliceşte [fr.].

•iNfECTIOS adj. Care infectează; molipsi
tor [fr.].
•INFECŢIţJNE, INFECT IE Sf. ® Putoare, împu- 

ţire t © / îmbolnăvire prin molipsire ţ[ ® Starea 
unei substanţe care conţine un principiu conta
gios sau care răspîndeşte un miros puturos ţ ® 
Focar de locul de unde s’a răspîndit o molimă, 
o boală molipsitoare [fr.].
•INFERIOR 1. adj. ® Aşezat dedesubt sau 

mai jos ţ[ ® De jos, se zice despre partea unei 
ţări, despre un rîu care se află mai aproape de 
mare sau de locul unde se varsă: Moldova inieri- 
oaift; ouibuI-V al Oltulnl; Dnnăraa Inleiloaid ţ[ ® Mai 
pre jos, mai mic în grad, în rang, în merit: 
tonoţlonar >v,

2. adv. Mai (pre) jos.
3. sm. Gel ce e mai pre jos, mai mie în rang, 

etc.: nn stâ de vorbă on >«11 [fr.].
•INFERIORITATE sf. Stare mai pre jos, in

ferioară, valoare mai mică [fr.].
•INFţlRN (pl.-nuri) sn. ® Iad t ® ® Loc unde 

se chinueşte cineva [lat.].
'INFERNAL adj. ® Din iad, ce ţine de iad: 

spirit divinitate -~â ţ| ® Spăimîntător, groaznic, 
al dracului: sgomot sgomot asurzitor f ® Maşină 
--ă rm- MASJNA [fr.].
•INFESTA- (-•“) «6- tf- A bîntui [fr.].
•ÎNFEUDA- (-dea) 1. vb. Ir. t A da moşie spre 

a fi ţinută ca feud.
2. vb. refl. ® A se recunoaşte ca vasal, ca supuS
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cuiva t ® ® A se cla cu totul, cu trup şi suXlet, 
a se alipi, a adera (la un partid) [fr.].

'INFIDEL adj. ® Necredincios H @ Memorie 
care nu ţine bine minte H ® Traducere ~a, care 
se depărtează de original, neexactă [fr.].

•INFIDELIT4.TE sf. Necredinţă [Ir.].
'INFILTRA (-trez) vb. refl. ® A pătrunde, a se 

strecura, a trece ca printr’o strecurătoare, ca prin- 
tr’un filtru (vorb. de un lichid care străbate prin
tre porii, găurile, crăpăturile, etc. unui corp solid) ţ] 
® ® A pătrunde încetul cu încetul, a se stre
cura [fr.].

■ INFILTRAŢIUNE, INFILTRAŢIE sf. Faptul 
de a se Infiltra; pătrundere, strecurare [fr.].

'INFDVI adj. Cel mai de jos, cel din urmă; cit 
se poate de mic [fr.].

'INFINIT 1. adj. ® Nemărginit, fără margini 
1f ® Nesfîrşif t ® Nemăsurat (de mare), foarte 
mare.

2. sbst. Nemărginire, ceea ce e fără margini; 
la^, fără sflrşit.

9. adv. Foarte, extrem, nemăsurat: ~ de mic [fr.].
'INFINITATE sf. ® Nemărginire, starea a tot 

ce este infinit t ® Număr foarte mare, mulţime 
nenumărată [fr.].
'Infinitezimal adj. + privitor la cantită

ţile nemăsurat de mici: calcul~ [fr.].
'INFINITIV 1. (pî.-ve) sn. at Modul verbului 

care arată numai felul lucrării care se poate face, 
şi aceasta în ipod nehotărît, fără a se spune de 
către cine se face lucrarea, cum se face sau în ce 
timp se face. Ex.: ou plclouiele putem umbld şl 
a 1 e r g &, cu ochii putem T e d e ă,.ou naaul putem m 1 - 
r o B 1, etc.

2. adj. Propoziti(un)e ~ă, aceea al cărei verb 
prrncipal este la infinitiv [fr.].

*INFpiM,-MA adj. şi sm. f. / Slăbănog, bolnă
vicios, neputincios, beteag [fr.].

'INFIRMA (-flrm) i>b. tr. ® A slăbi f ® rt A a- 
nula: ^ o hotărlre Judecătoreaccă [fr.].

*INFIRMATIV adj. rt Care anulează: sentiută 
[fr.].

‘INFDEIMERIE sf. /'Sală unde stau sub în
grijire bolnavii dintr’un pension, 
dintr’o cazarmă, etc. [fr.].
'INFIRMIER sm., -ţlRA (pl. - ere) 

sf. f Acela, aceea care îngrijeşte pe 
bolnavi într’o infirmerie sau într'un 
spital (d 2657) [fr.].

•INFIRMITATE Sf. ® / Slăbirea 
funcţiunilor unui organ ţ[ ® Ne
putinţă, beteşug ţi ® ® Slăbiciune 
morală: proetla e o » [fr.].

'INFLAMA (-amez) 1. vb. ir. ® A 
aprinde, a dă foc, a pune în fla- 
căre 1 ® ® A aţîţa ţ[ @ / A pro
duce o inflamaţie.

2. vb. refl. ® A lua foc, a se 
aprinde 1f ® ® A se înfierbînta, a 
se anima t ® / A se umfla, a se obrinti [fr.].

'INFLAMABIL adj. Care se aprinde uşor [fr.].
*INFLAMABILITATE sf. însuşirea a tot ce 

este inflamabil [fr.]. ‘
'INFLAMAT adj. f Umflat, obrintit [fr. en- 
flammă].’
'INFLAMAŢiyNE, INFLAMAŢIE sf. ® Aprin

dere II ® / Umflătură dureroasă însoţită de ro- 
şeaţă şi de căldură într'o parte a corpului, o- 
brinteaiă [fr.].
'INFLEXIBIL adj. ® Nemlădios, care nu se 

poate încovoia ţ| ® ® Neînduplecat, neîndurat, 
nemilos, tare de inimă [fr.].

'INFLEXIBILITATE sf. ® însuşirea a tot ce 
este inflexibil f ® ’® Nelnduplecare, neîndurare 
[fr.].

*INFLEXiyNE sf. ® Schimbarea tonului sau 
accentului, în chitare sau vorbire t ® Fie-care 
din lerminaţiunile substantivelor sau verbelor, clnd 
se declină sau se conjugă ţf @ fl Deviaţiune, a- 
batere a razelor luminoase care trec dintr'un 
mediu într'altul mai mult sau mai puţin refrin- 
gent [fr.].

Fig. 2657.
Infirmieră.

'INFLIGE (-ig) vb. tr. rt A da o pedeapsă [fr.]. INF. 
•INFLORESCENŢĂ (pî.-ţe) sf. * Felul cum . . ... --------------- . .. -ri 2658) [frj INOsînt aşezate florile pe o plantă

Fig. 2658. Inflorescenţe.
I. Floare solitară (Ghiocel). — 2. Ciorchină (Coacăză). — 3. 
Ciorchină (Liliac). — 4. Spic simplu (Pătlagină). — 5. Spic 
compus (Grîu). — 6. Ştulete (Porumb). —,7. Miţişor (Alun). 
— 8. Miţişor (Salcie). — 9. Capitulă (Muşăţel). — 10. Co- 
rimb (Păr).—11. Umbelă (Pătrunjel).—la. Umbelă (Alunele).
'INFLUENT adj. Cu trecere, care are influ

enţă, trecere: un critic~ [fr.].
'INFLUENŢA (-ţez) vb. tr. A avea, a exercita 

o influenţă asupra unei persoane sau unui lucru, 
a înrîuri [fr.].

'INFLUENŢĂ1 (pi.-te) Sf. ® Acţiune fizică 
sau morală pe care o persoană sau un lucru o 
exercită asupra altei persoane sau asupra altui 
lucru, înrîurire: Inllnenta climei asupra sănătăţii ţi 
® Trecere, autoritate, ascendent [fr.].
'INFLUENŢĂ2 s/. / Gripă [fr. influenza].
'IN-FOLIO adj. şi sm. $ ® Format sau volum în 

care fie-care coală de tipar e îndoită numai în două 
ţ[ ® TJn o carte cu acest format [fr.].

'INFORM adj. ® Care n’are o formă lămu
rită, desluşită ţ[ ® Fără formă, cu o formă groso
lană, pocit : un animal o1 ţ[ ® rt Care nu e făcut 
după formele prescrise: act [fr.].

'INFORMA (-mez) ţ. vb. tr. A înştiinţa, a în- 
cunoştiinţa, a face cunoscut.

2. vb. mtr. A instrui o afacere criminală.
3. vb. refl. rt. A cerceta, a lua informaţiuni [fr.].
'INFORMAŢIUNE, INFORMAŢIE sf. ® rt Act

judiciar care constată depunerile martorilor cu 
privire la o crimă sau un delict ţ| ® {mai ade
sea pl.) Cercetări, lămuriri cu privire la o per
soană sau la un lucru [fr.].

'INFORMATOR sm., -toare sf. Acela, aceea 
care dă sau culege informaţiuni [fr.].

'INFRACŢIUNE s/.rt Călcare (a unei legi, unei 
ordonanţe, unei învoieli, etc.) [fr.].
'INFRUGTUps adj. Care nu foloseşte la ni

mic, nefolositor, fără folos, fără spor, zadarnic 
[fr.].
'INFUZiyNE, INFUZIE sf. ® Opărire, turna

rea unei ape fierbinte peste o plantă, peste un 
medicament, spre a extrage din ele principiile so
lubile ţ[ ® Lichidul, băutura care rezultă din 
această opărire [fr.].

'INFUZORII 1. sf. pl. % Clasă de animale mi
croscopice, din gnipa protozoarelor, cu organism 
foarte simplu, care tră- 
esc mai ales în apele 
stătătoare (d 2659).

2. MFDZORIU sn. A- 
nimal din clasa infu- 
zoriilor: Inlnzorll abis vă
zuţi un ochii (EMIN.) [fr.].

'INGENIOS adj. ®
Născocitor, plin de spi
rit, toarte iscusit, Indemînatec: om— ţi ® Făcut 
cu multă iscusinţă, cu multă îndemînare: maşină 
ingenioasă [fr.].

'INGENIOZITATE sf. însuşire a celui ingenios, 
iscusinţă, mare în'demînare [fr.].

'INGERINŢĂ (pi.-te) Sf. Amestec nelegal, in- 
tervenire fără drept: s’au lăcut inerinte a alegeri [fr.].

Fig. 2659. Infuzoriî.
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IN I

. 'INGINIER sm. ® Cel ce lace planurile pentru 
construcţlunile civile sau militare şi care conduce
lucrările:de podnrl şl ţoaele; de mine *i ® F @ de 
poduri, haimana, vagabond, om fără căpătîiu, bate- 
poduri, cel ce umblă de colo plnă colo pe drumuri, 
fără nici un rost şi fără să lucreze [fr.].
‘INGINERIE sf. Arta şi profesiunea de i n - 

g'i n e r.
INGLENDISI ^ EHOLENDISI.
INGLEZ... ='englez...
INGLINGEA = ENGLENGEA. .

•INGRAT, -tA adj. şi sm. /. ® Nerecunoscător, 
nemulţuniitor: prieten ~; o un o Ingratft 1[ ® Care 
nu răsplăteşte osteneala depusă sau cheltuelile 
făcute; neroditor, sterp: munca ~4; studiu -».'; pa- 
mlnt [fr.].

•INGRATITUDINE sf. Nerecunoştinţă [fr.]. 
•INGREDIENT (pi.-te) sn. Tot ce intră în com

punerea unui medicament, unei băuturi, unui pre
parat oare-care [fr.].
•INGUIN.^ adj. £) Privitor la vintre [fr.]. 
•inhala' (-aiez) vb. iT. A trage în piept, a as- 

, pira (aburi,'gaze, etc.) [fr.].
• INHAL AŢIUNE, m- 

HALATIE sf. f Tragerea în 
piept, in plămîni a unor 
aburi sau gaze, ca mijipc 
de vindecare {[îl] 2660) . „^jp j Flg. 2060. Inhalaţiune.

INIBAHAR M- ENţBABAB.
•INÎG adj. Nedrept [fr.].
*INICHITATE sf. Nedreptate, faptă nedreaptă: 

cite Inlcbltafl strigătoare nu e silit judecătorul sA sSvtr- 
şască 1 (BR-VN) [fr.].
tîNlE sf. Băn. Trans. OHen. © Sloiu subţire 

do ghială, moale şi fărlmicioasă, care pluteşte pe 
apă [vsl.].
OINIGEA sf. Olten. Tutun turcesc tăiat mărunt 
(vTrc.): Tutun de-dl tocat. Tutun-»', De-&1 de bea Paşa 
(0R.-N.) [tC. ].

miMA (pi.-mi) sf. ® Sb Organ cărnos situat în 
partea'stingă a'pieptului şi, care 
trimite prin artere, pînă la extre
mităţile corpului, sîngele ce i-a 
fost adus prin vine ([®] 2661):' 
l-a tnlipt cutltnl In Inimă; boală deC 
—; bătaie de ; tml bate Inima; T): 

aloi bătea Inima tării, ou toate grijile 
şl bucuriile el (vlah.i K ® £) Pt.
ext. Partea pieptului unde se 
aude bătmd inima: a-şi duce mina 
ia — K 53 F Stomac; pîntece: 
la plolor totdeauna să IU cald, şl ’nlă- 
şură Inima cu brlul (jip.) ; a-1 durea Fig. 2661. Inima. 
Inima; durere de a se ţinea cuA.Ventricululdrept, 
rolnllle de ; a 1 se pune soarele T®* Ventriculul 
drept — (CRo.) 1vlah.i sau In dreptul ~ ^ 1“"'“ 
inimii (GN.), a i şe face foame; pe j^YsUng.-E Aorta. 
Inima eoală (PAmf.), nemîncat f (4) _F. Artera Pulmo- 
Se zice mai ales despre inimă nară,—G. Vîna cavă 
cînd resimte unele scnsaţiuni fi- superioara.-H. Va- 
zice pricinuite de anumite stări sele jnimii. 
sufleteşti: a i se bate inima, a fi neliniştit, a-îfî teamă; 
a 1 se face inima cit un purice, a-i fi grozav de frică, 
a se speria grozav ; a-l creşte inima (de bucurie); a-1 
trece (sau a-1 da) un fler ars prinsv FI^R; a 1 se 
strlnge inima (de durere, de mll&); a l.se rupe inima; iQ):
,milft ml-e de tine, dar de mine ml se rupe inima; a-1 
sări inima din loc (de frică): să nu mal văd capete tăiate, 
că sare Inima din mine (NEGR.); a tresărit, de parcă l-a 
dat Inima dlntr’lnsul (CROj; trăirea Dlnloă ou arcaşul de te 
udea la**' (i.-gh.); (a ofta, etc.) din bălerlle inimii, din 
fundul, din adîncul inimii H ® © Inima socotită 
ca sediu al pasiunilor, ca organ al sensibilităţii, 
suflet: a avea o s*' bună, rea, nobilă, de aur; a ti bun, 
fău, negru la a avea o de piatră; a ti fără ; ă-I 
^uiea Inima, a-i fi milă; a avea un foc la <«'; a avea ceva 
^p a 1 se pune o piatră pe ; a-i cădea (sau a 1 se ţ1- 
°lca) o piatră de pe a-i sta pe a-şl călca pe inimă; a 
rămlnea cu Inima irlptă; a nu le pune toate la Inimă; a-1 
rlde inima; nu mal aveam'*' In mine de bucurie - usp.); 
a-şi răcori (.sau (!ţ) a-şl săra) inima; a-şi deschide Inima,

.....:±..... i
Fig. 2662 Inimă.

a) a-i arăta dragoste, interes, milă; b) tar-i spune 
tot ce are pe suflet, a-i încredinţa tama: n’avea 
oal să-şl aescjildă Inima (vlah.) ; Iml zice, Iml spun» 
Inima, am presimţirea: la plecare, parcă-mi spunea 
Inima mie ceva (br.-vn.) ; a'oltl In Inima cuiva; wm- Ouniu 
II ® ©Bună eâ-ti lle Inima 1 ca răspuiîs la O salu
tare:— Bun ajunsa], verel — Bnnă să-tl lle Inimal (RET.) 
•[ ® Din toată Inima, ou dragă'»-, (foarte) buCUros ţ| 
® Dispoziţie, stare sufleteasca bună sau rea: ou 
Inima bonă (ciauş.), vesel, Voios; omul se îmbată şl de rea 
şl de.»- bnnă (Pann) ;.»- rea, mîbnire; ă-şl lăce .»-rea, a 
se necăji, a se mîhni; porecla de „-»- rea” l e’a născo
cit..., nu atu In Înţelesul de om >rău,... cit tn Înţelesul d» 
om amărtt şl Iubitor de singurătate (BR.-vn.) ; a strica' inima 
onlva; a 1 ee strica Inima; clnd a văzut că In sflrşlt soseşte 
şl un băiat In casă, 1 ş’a mal dres Inima (vlah.) ; a-1 trage 
Inima (spre ceva); ou tragere de —• ■[ (M) Conştiinţă: a 
II cu Inima împăcată ţ| ® Curaj: a-1 veni inima; la loo; 
a prinde (la) .v: după oa mal prinse niţică .^... se repezi asu
pra acelui balaur nsp.); a se mula la.»-, a se împuţina cu 
inima, a-şi pierde curajul: o parte din ostaşi se moaie 
la osp.); nu .te 'mputina cu Inima (Crg.) ; a-şl lua Inima 
’n dlntl, a se îmbărbăta, a-şi face curaj; a-şi călca 
pe —, a lua o hotărîre energică, 
după oare-care şovăire f ©Dra
goste, iubire: a-şlda inima; a cC- 
tlga Inima; a-i lura Inima; a avea. la 

, a iubi; a iubi din toată Inimi;
F: %-l cădea trono Ia Inimă, a se În
drăgosti H ® Se întrebuinţează 
uneori în mod ®, în opoziţie cu 
,,minte”, ,,spirit”: a lorma spItIt 
tul şl Inima copiilor; alteori, in 
opoziţie cu ,jgură”:omnl nn cântă . 
ce-1 tn ol ce-1 In gură (Zmn.); ce 
are In -»-, are şl tn .»-; ce e tn inima 
treazului e In gura celui beat ţ[ ® ®
Mijloc, centru, interior, partea cea mai dinăun-.
tru: clnd ajunseră In Inima' pădurii, Încremeniră cu toţii 
(DLVR.); se ’nlundă dincolo de Padina, In Inima Olteniei 
(VLAH.); vestita bisericuţă scobită In Inima )inel stlncl 
(VLAH.) K ® Partea din mijloc a unui trunchiu de 
copac, miez ţ| © mima carului, partea din
mijloc a cai’ului care leagă osia dinainte cu cea 
dinapoi: l-au rugat... s’o lege subt Inima carului, că aşa a 
scăpa-o de la moarte (sb.) ţ| © Toiu, mieZ: ai rupt 
Inima tlrgulul (Pa;in) ; In Inima Iernii; Inima vinului, pafL
tea cea mai concentrată a vinului, care se scoate 
după ce s’a lăsat afară iarrfa, ca să îngheţe (pamf.> 
K ® Desen geometric în formă de inimă ([i] 2662) 
[lat. anfmă].
OINIMEI sm. pl. Olten. I '= IMINEI.
•INIMIC, -cA adj. şi sm. f. Duşman(ă), vrăj- 

maş(ă) [lat.].
•INIMICIE, 'DfnaicţTiE sj. Duşmănie, vrăjmă

şie [lat.].
inimioara (pi.-re) sf. £) dim: JNImA.

•inimitabil adj. Ce nu poate fi imitat [fr.]. 
INIMOIU (pi.-oaie) sn. fţ™ ® Unealtă a şin- 

drilarilor (N.uR.) H ® Inima carului.
INIMOS adj. ® Curajos, plin de inimă:

putini erau la număr ostaşii Iul, dar inimoşi, încercat! 
in lupte (VLAH.) II ® Iubitor, sentimental: bat’o no
rocul de tată, prea e Inimoasă (dlvr.) 1| ® Ciudos, 
care se supără de ori-ce (vor.).

INIMOŞţE sf. ® însuşirea celui inimos, 
curaj, bărbăţie: cu cit nevoile veneau mal grele peste, 
dlnsul, cu atita Inlmoşla Iul creştea (GN.) *| ® Senti
mentalism.

INIŞTE sf. v' Clmp semănat cu in: ee desBşură 
In soaie galbene lanuri de grlu şl luiştl albastre (vlah.).

INIŢA sf. Tţ. = tortel [in].
•INIŢIA (-tloz) vb. ir. ® A primi pe cineva într’o 

asociaţie secretă, în sinul unei secte religioase, 
făcîndu-T să participe la ceremoniile uzitate la 
această adunare, la misterele acelei religiuni, etc. ţ 
® A instrui, a învăţa, a comunica primele no
ţiuni într’o ştiinţă, într’o artă [fr.].

•INI’ţ’IAL 1. adj. începător, (cu) care (se) în
cepe: Iuţeala -»ă; literă-»-a.

2. DHŢI4LA (pi.-le) sf. Literă începătoare, întlia 
literă a unui cuvlnt (is| 2663, 2664) [fr.].
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“INIŢIARE sf. ® Faptul de a iniţial® Ad
miterea Intr’osocietate secretă, într’o sectă, la cu-

Fig. 2663. Iniţiale din Lilurghierul slavortesc din a. 1508.
noaşterea njisterelor paganismului f ® Ceremonia 
uzitată cu prilejul acestei admiteri.

Fig. 26C4.I niţi.ale din EvatigheUaruIslavonesc ă\-n n.
'INIŢIAT, -tA adj. p. iniţia şi sm. /. Care a fost 

primit (â) cu ceremoniile obicinuite, într’o socie
tate spcretă, într'o sectă, etc.; care a învăţat pri
mele noţiuni dintr’o ştiinţă, dintr’o artă 111 © nf-
DflTIAT.
'INIŢIATIVĂ (pî.-ve) s/. Lucrarea, fapta, drep

tul aceluia care propune sau săvîrşeşte întîiu un 
lucru, care-i face începutul: a-lua iniţiativa; a avea 
Iniţiativa ; muncitorul treime să Înveţe a nu aştepta Îmbu
nătăţirea sa deolt numai de la propria sa (i.-ch.) [fr.].
'INIŢIATQR sm. Gel ce iniţiază [fr.].
'INJECTA (-tez) vb. pr. f' A introduce un 

lichid, cu o seringă, într’o parte a corpului, într’o 
rană [fr.].

'INJECTAT adj. ® p.injecta t ® Roşit prin 
năvălirea unei mari cantităţi de sînge: ochi injeotaţi.
'INJECTpR sm. f Instrument întrebuinţat 

pentru facerea injecţiunilor [fr.].
' INJECŢIţlNE, iNJECTUi sf. f ® Faptul de a 

injecta ţ] d) Lichidul care se introduce cu seringa 
într’o parte a corpului [fr.].
'INJURIE s/. ® Insultă, (vorbă de) ocară 1f ® ® 

Pagubă; urmare supărătoare: injoriiie timpului 
[fr.]. ,
'INJURIOS adj. Insultător, de ocară, care ofen

sează: vorbe injuiloase [fr.].
'INJUST adj. Nedrept [fr.].
'INJUSTIŢIE sf. Nedreptate [fr.].
'INOCENT,-TĂ adj. şi sm. f. Nevinovat (ă) [fr.].
'INOCENŢĂ (pî.-ţo) sf. Nevinovăţie [fr.].
'IN-OCTAVO sau iN-80 1.- adj. # Se zice despre 

formatul unei cărţi ale cărei coaie de tipar au fost 
îndoite în opt şt formează 16 pagini.

2. sn. O carte de acest format [fr.].
'INOCULA (-ulez) vb. tr. jf Q A altoi, a intro

duce in corp microbul unei boale molipsitoare 1 
© @ A introduce, a vîrî în minte [fr.].

* IN O CUL AŢIUNE, INOCULATIE sf. ® / Al
toire, introducerea (în corpul unui individ) micro
bului unei boale molipsitoare (vărsatul, etc.) t ® ® 
Propagarea unor idei, unor doctrine [fr.].
'INODOR adj. Fără ihiros [Ir.].
'INOFENSIV adj. Nevătămător, care nu poate 

să vatăme, care nu poate face nici un rău [fr.].

INI- 
iNS

vorbă de om smintit [fr.].
'INSAŢIABIL adj. Nesăturat [fr.].
'INSCRIPŢIUNE, inscripţie sf. ® Ceea ce 

se scrie sau se sapă pe o piacă de metal, pe mar
moră, pe piatră, spre a păstra amintirea unui eve
niment, spre a arăta destinaţia unui monument, 
etc. ; pisanie H ® înscrierea unui student în registrul 
unei Facultăţi t ® înregistrare [fr.].

'INSECTĂ sf., <f INSECT {'pl.-te) sn. Clasă 
imensă de mici animale nevertebrate, fără schelet 
interior şi cu corpul format din inele; unele sînt 
fără aripi, iar altele au cîte două sau patru aripi; 
©: gînganie, gîză, gîndac, jivină, etc. [fr.].
'INSECTICDD 1. adj. Care omoară insectele: 

pral
2. (pi.-Ide) sn. Praf, substanţă care omoară in

sectele [fr.].
'INSECTIVQR 1. adj. Care se hrăneşte cu in

secte: mleila şl clrtlţa slnt *b.
2. (pi.-ore) sn. ® Animal c re se nutreşte cu in-
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INS- secte H @ pi. 7^ Ordin de mamilere, din care fac 
iMO parte clrtiţa, ariciul, etc. [fr.l.
IIMO 'INSENSIBIL 1. adj. ® Nesimţitor H ® Ce 

abia se simte, se vede, se aude; abia auzit, aproape 
nevăzut.

2. adv. Pe nesimţite [fr.]. 
•INSENSIBILITATE sf. Nesimţire [fr.]. 
'INSENSIBILIZA (-izez) vb.iT. f A face liesim- 

ţitor, a anestezia [fr.].
'INSENSIBILIZATOR sm. f Ceea ce pro

duce nesimţirea: oioroiormui e un ^ [fr.]. 
'INSENSIBILIZAŢIUNE, INSENSIBILIZATrE s/.
f ® Faptul de a insensibiliza H ® Rezultatul 
acestei acţiuni, stare de nesimţire [fr.].
'INSEPARABIL adj. Nedespărţit [fr.]. 
‘INSERA (-rez) vb. Ir. ® A introduce: o clauză 

II ® /s" A publica (Intr’un ziar): — im articol, un 
anunţ [fr.].

•INSERŢIUNE, INSERŢIE sf. ® Faptul de a 
insera ţ| ® Rezultatul acestei acţiuni, ceea ce 
s’a inserat [fr.].

'INSIDIOS adj. ® Care întinde curse: avocat 
— II ® Viclean, făcut pentru a cădea în cursă: 
chestiune Insidioasă: manoperă insidioasă [fr.].

'INSIGNII sf. pl. Semnele caracteristice ale 
unui grad, ale unei demnită[i [fr.].

'INSINUA (-uez) ţ. vb. tr. ® A băga cu dibăcie, 
uşor şi pe nesimţite H ® ® A băga, a strecura 
în capul cuiva cu iscusinţă şi pe nesimţite, cu un 
cuvînt subţire, o idee pe care n’o rostim precis: ~ 
O calomnie.

2.vb. refl. ® A pătrunde pe nesimţite, a se strecura 
t ® A se băga cu iscusinţă şi cu încetul, a se 

pune bine pe lîngă cineva, a se vîrî sub pielea 
cuiva [fr.].

'INSINUANT adj. Care are dibăcia de a se 
insinuâ: alergător, Indemtnateo, de sigur eu: II ajuns 
departe ivlah.) ; e un om simpatic, diplomat,.» (br.-vn.) [fr.].

'INSINU.ARE, ‘INSINUATIţrNE, INSINUATIE sf. 
® Faptul de a(se) insinua ţj ® Mod iscusit prin 
care se dă a înţelege ceea ce nu se spune de-a 
areptul, F © cuvînt subţire: o perfidă ţ] ® Di
băcia de a se luă bine pe lîngă cineva, de a se 
vîrî sub pielea cuiva [fr.].

•INSIPID adj. ® Fără gust, anost U ® ©Sear
băd, fără haz, fără nici o noimă, nesărat: undlsonrs 
* ; reflecţii <«0 de ale celor ce nu pot cugeta încet (Vlah.i
[fr.].

• INSIPIDITATE sf. Calitatea a tot ce este 
insipid [fr.].

•INSISTA (-slst) vb. intr. A stărui [fr.]. 
•INSISTENŢA (pl.-te) sf. Stăruinţă [fr.]. 
'INSOLAŢIUNE, msOLATIE sf. f Boală pro

dusă de o prea mare arşiţă a soarelui sau de o 
dogoare prea mare a focului; © soare sec [fr.].
'INSOLENT, -tA adj. şi sm. f. ® Obraznic(ă), 

neruşinat (ă) H ® Care ofensează modestia, pudoa
rea : un lux ~ H ® Nemeritat, peste măsură de 
mare: un noroc*».' [fr.].

'INSOLENŢĂ (pî.-te) sf. ® Obrăznicie, neruşi
nare, prea mare îndrăzneală t ® Faptă sau vorbă 
obraznică, neruşinată [fr.].

'INSOLUBIL adj. ® Care nu se poate topi, 
disolva TI ® Care nu se poate rezolva, deslega: 
o problemă *»*ă [fr.].

•INSOLUBILITATE Sf. însuşirea celor inso
lubile [fr.].

'INSOLVABIL adj. VGare nu poate plăti, care 
n’are' ou ce plăti, neplatnic [fr.].

•INSOLVABILITATE Sf. ^ Neputinţă de a 
plăti [fr.].

'INSOMNIE sf. t Neputinţă de a adormi, lipsă 
de somn, nesomn, nedormire [fr.]. 

'INSONDABIL adj. De nepătruns [fr.].
*IN SPE loc. adv. lat. Trăgînd nădejde, cu spe

ranţa (de a deveni, de a căpăta ceva).
'INSPECTA (-tez) vb. ir. A cerceta, a controla 

cu autoritate sau cu o misiune specială [fr.].
'INSPECTOR sm., orsPEcTOABE sf. Acela, aceea 

care are funcţiunea de a inspecta, de a controla 
activitatea altor funcţionari, etc. [fr.]. 

'INSPECTORAT (pl.-ate) m. ® Funcţiunea

de inspector f ® Durata acestei funcţiuni 1] 
® Localul, biroul inspectorului [fr.].
•INSPECŢIUNE, 'INSPECŢIE sf. ® Faptul de 

a inspecta t ® Cercetare tăcută de un inspector H 
® Funcţiunea, postul de ipspector [fr.].
'INSPIRA (-Bpir) 1. vb. tr. ®,A trage aerul în 

plămîni 1f © ® A face să se nască în inimă, în 
spirit, oare-care sentimente, gîndiri t ® ® A 
primi inspiraţiuni divine H ® ©A povăţui, a 
sfătui.

2. vb. refl. A fi inspirat [fr.].
'INSPIRAT adj. (şi sm.) ® p. inspira H ® Care 

a primit inspiraţiuni tH © ine inspirat.
'INSPIRATOR adj. şi sm. ® Care inspiră t 

® £) Care contribue, care ajută la tragerea aeru
lui In plămîni: muţohi *~l [fr.].
'INSPIRAŢIUNE, inspiraţie sf. ® Tragerea 

aerului în plămîni H ® © Sentiment, cugetare 
care pare că ia naştere deodată în inimă, în spi
rit H ® Entuziasm ce însufleţeşte pe poet, pe ar
tist H ® Starea sufletului; a spiritului, ale cărui 
sentimente sau cugetări par a fi comunicate de 
divinitate H ® Povaţă, stat, idee de a face ceva:
am urmat inspiraţia dumitale [fr.].

•INSTALA (-aiez) 1. vb. tr. ® A pune pe cineva, 
cu oare-care solemnitate, în posesiunea unei dem
nităţi, unei funcţiuni K ® A aşeza pe cineva în- 
tr’un loc.

2. vb. refl: ® A se aşeza într’un loc H ® A se 
încuiba [fr.].
'INSTALATOR .sm. Cel ce instalează (con

ducte de gaz, de apă, electricitate, etc.) [fr.].
* IN ST AL AŢIUNE, INSTALAŢIE sf. ® Faptul 

de a (se) instala (Intr’o demnitate, într’o func
ţiune) t ® Aşezarea, orînduirea interiorului (mo
bilelor, etc.) unei case [fr.].

'INSTANTANEITATE Sf. însuşirea a tot ce 
este instantaneu [tr.].
•INSTANTANEU 1. adj. ® Care se Intîmplă 

într’o clipă: moarte instantanee 1| © Care ţine numai 
o clipă H ® Care se face într’o clipă: fotograîie in- 
stantanee.

2. (pl.-nee) sn. Fotografie instantanee [fr.].
•INSTANŢĂ (pl.-te) Sf. A Proces intentat 

înaintea iinui tribunal civil; tribunei de prlmâ tri
bunal care judecă toate contestaţiunile civile ce 
depăşesc competenţa judecătoriei de pace [fr.].

'INSTIGA (-ig) vb. tr. A aţîţa, a îmboldi, a în
demna pe cineva să facă un iucru [fr.].

•INSTIGATOR sm., INSTIGATOARE sf. Care a- 
ţîţă, îmboldeşte, îndeamnă la ceva: Rusie este trata
tă... de lustlgatoarea lasareotlunll greceşti (I.-GH.) [fr.].
•INSTIGAŢiyNE, INSTIOATIE sf. Faptul de a 

instiga; aţlţare, îmboid(ire), îndemn(are) [ir.].
'INSTINCT (pl.-te) sn. ® Pornire firească, inde

pendentă de gîndire, în virtutea căreia lucrează 
animalele f © Iscusinţă, dibăcie, inteiigenţă parti
culară fie-cărui animal H ® Mişcare, pornire care ne 
face să lucrăm'fără a ne gîndiţi ® Aplecare, aptitu
dine firească şi irezistibiiă: a avea ~ui muzicii [l'r.].

'INSTINCTIV 1. adj. Ce naşte, ce porneşte din
instinct: Intr’o mişcare de trup şl de suflet (DiVM).

2. adv. în mod instinctiv; fără voie, pe negîn-
dite': ura pe care *»* o poartă dobitocia in coutra lutellgentli 
IVLAH.) [fr.].
•INSTITUI (-tuiu) vb. Ir. ® A înfiinţa, a întocmi, 

ă stabili un lucru nou H ® A pune, a aşeza într’o 
funcţiune ţ © n ~ un moştenitor, a numi moştenitor 
prin testament [fr.].

'INSTITUT (pl.-te) sn. ® Societate de literaţi, de 
învăţaţi, de artişti mari H Şcoală particulară, 
casă de educaţiune: *** de băieţi, de lete’ll © Denumire 
adoptată do diferite stabilimente: — de arte grafice; 
*~ de frumuseţe H ® pl. Operă în care sînt ex
puse principiile generale ale dreptului: *»8ie lui 
Justlnlon [fr.].

•INSTITUTOR sm., INSTITUTOARE sf. ® Ccl 06
institue, înfiinţează 1[ © gi Cel ce predă instrucţi
unea în şcoalele primare din comunele urbane 
[fr.].
TNSTITUŢI'UNE, INSTITUŢIE sf. ® Faptul de 

a institui H © Lucrui instituit, aşezămînt: asistenta
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publici cate o trameacă ~ f ® gi Gasă de educaţiune, 
şcoală: ~ de orbi [fr.].

TNSTRUGTrV ady. iV Care instrueşte, care în
vaţă, plin de învăţăminte: cartelă [ir.].

• INSTRyGTpR sm. ® Gel ce instrueşte H ® 
Militar gradat care exersează pe tinerii soldaţi:
sergent ~ [fr.].
•INSTRUGŢIUNE, IMSTBdOŢlE sf. ® S- Faptul 

de a instrui, de a da învăţătură, învăţăm în t f 
® f> — publici, învăţămint predat sub direcţiunea şi 
supravegherea Statului 1] ® * învăţătură ţ[ ® gi 
Ştiinţă, cunoştinţe dobîndite: are o ~ soiidi H ® >4 
Exerciţiu făcut de soldaţi, de recruţi t ® pl- Lămu
riri, ordine date cuiva pentru conducerea unei 
afaceri: vei primi instrucţiunile mele f ® rt Inîor- 
maţiunile adunate, cercetările făcute de un judecă
tor pentru a pune o pricină în stare de a ti jude
cată t ® rt Judeoitor de judecător însărcinat cu 
adunarea informaţiunilor, dovezilor, cu cerce
tările privitoare la o crimă, la un delict, etc. 
[fr.].
’INSTIţUI (-uesc) 1. vb. tr. ® i1- A învăţa pe 

cineva, a da învăţătură t ® A dresa, a deprinde 
un animal 1 ® A înştiinţa, a da de ştire, a in
forma 1[ ® i!i A face cercetări, a aduna informa- 
ţiuni, dovezi, etc. privitoare la o crimă, la un 
delict, etc.: un proces!

2. vb. refl. ® » A învăţa, a studia, a dobîndi în
văţătură t ® rt A fi în cercetarea unui judecă
tor (vorb. de o crimă, de un delict, etc.) [fr.].
•INSTRUIT adj. ® p. rasTRUţ H ® învăţat KH 

© N?instruit.
*INSTRXJMENT (pl.-te) sn. ® Unealtă, 

sculă,aparat, maşină cu care se lucrează ceva: ~ de 
ohlruigle, de optică; —' agricol ţ| ® J ~ de muzică, CU
care se cîntă; instrumentele de muzică se împart
In: a) <~o ou coarde [rm- COARDA1 ®); ~e de snllare 
sau /-e de vint (fluierul, cavalul, naiul, flautul, 
piculina, clarineta, fagotul, piculina...; trombo
nul, trompeta, cornul, saxofonul...; orga, armo- 
niul, acordeonul, etc.); c) »e de perousiune (xilofo
nul, clopotul, gongul, timpanul, toba, daireaua 
etc.) H ® ® Persoană sau lucru care slujeşte pen- 
tm un anumit scop, care duce la un anumit sflr- 
şit: el a lost ~>ul fericirii noastre [fr.].

•INSTRUMENTA (-tez) 1. Vb. intr. A redacta 
un contract, un proces-verbăl sau alt act public.

2. vb. Ir. J A face instrurnentaţiune: dacă s’ar
Ispiti cineva să cerce a şi a vocaliza prin codri muzică 
clasică (OOOB.1 [fr.].

•INSTRUMENT.^ adj. ® Gare slujeşte de 
instrument K ® J Ga’re se execută cu instrumente: 
muzică ~ă [fr.].

• INSTRUMENTAŢIUNE, INSTRUMENTAŢIE sf.
J Modul cum sint dispuse armonic, într’o parti- 
ţiune, bucăţiie muzicale care trebue executate de 
instrumente [fr.].

•INSTRUMENTIST sm. J Muzicant care cîntă 
dintr'un instrument [fr.].

•INSUBMERSIBIIj adj. Gare nu poate fi 
scufundat [fr.].
•INSUBORDINAŢIUNE, XNSUBORDTNATIE Sf.

Nesupunere [fr.].
•INSUBORDONAT adj. Nesupus, care dese

ori nu se supune ordinelor, disciplinei, etc.: şco
lar [fr.].
•INSUBORDONAŢiyNE = INSDBORDINATIţtNE.
•INSUFIGIENT adj. şi adv. Neîndestulător, 

care nu e de ajuns [fr.].
• INSUFIGIENŢĂ {pl'.-t») sf. ® Starea a tot ce 

este insuficient, neîndestulare t ® Starea aceluia 
care n’are priceperea necesară ca să îndeplinească 
anumite cerinţe, să săvtrşească cu bine un iucru, 
nepricepere t ® / Starea unui organ oare nu-şi 
mai îndeplineşte bine funcţiunea [fr.].

•INSUFLA, Insufla (-Hu) vb. tr. ® A face să pă
trundă suflînd t ® A inspira [Ir.].
•pjSULA (pl.-ie) sf. • Ostrov, întindere de pă- 

mlnt, mai mare sau mai mică, înconjurată de 
toate părţile de apă (r®]2666) [fr.].

•INSULAR 1. adj. ©Care locueşte într’o insulă.
2. sm. Locuitonil unei insule [fr.].

Fig*. s666. Insulă.

•INSULTA (-suit) vb. tr. A ocărî cu vorba 
sau cu fapta, 
a necinsti cu 
vorbe de oca
ră : Fiţi biinzl = 
cu cel ce vă In
sultă, Iertaţi pe - 
oel ce vă lovesc 
(VLAH.) [fr.]. ff
•insulta

{pl.-te) sf. O- 
cară; vorbă 
de ocară, o- 
fensă gravă
[fr.].
•INSULTATQR 1. adj. verb. insulta. Gare in

sultă; de ocară.
2. sm. Cel ce insultă dese-ori, mereu.

• INSUPORTA3IL adj. şi adv. Nesuferit, de 
nesuferit [fr.].

•INSUREGŢIUNE sf. Răscoală, răzvrătire, 
revoltă [fr.].
•INSURGENT sm. Răsculat, răzvrătit, rebel 

[fr.].
O INTABULA, IntAbulA (-ulez) vb. tr. Tr.-Carp. 
A înscrie, a înregistra (casa şi pămlntul) în cartea 
funduară: Harmlndiă Tn a mele-olate, Că-s In bancă ’ntă- 
bniate (bbl.) [germ. intabulieren].
O INTABULAŢiyNE, INTABULATIE sf. Tr.-Carp. 
Faptul de a intabula [germ.].
•INTACT adj. ® Neatins; întreg H ® Curat, 

nepătat' ţ[ ® Nebintuit [fr.].
•INTANGIBIL adj. Nepipăit, care nu se poate 

pipăi [fr.].
•INTEGRAL 1. adj. şi adv. ® In întregime, 

de-a întregul’, (în) total: plată-'ă t ® ± Calcul 
partea calculului infinitezimal care ne arată urca
rea de la cantităţile infinit de mici la cantităţile 
finite de la care derivă.

2. integrala (pî.-ie) sf. + Cantitatea finită a 
cărei diferenţială este însăşi cantitatea infinit de 
mică [fr.].

•INTEGRANT adj. Care intră în alcătuirea unui 
întreg: piciorul este o parte a corpului omenesc [fr.].

•INTEGRITATE sf. ® întregime, starea unui 
lucru păstrat îii întregime, fără să-i lipsească ni
mic U ® ® însuşirea unei persoane integre [fr.].

•INTEGRU adj. Prea cinstit, care nu se lasă 
a fi corupt, care nu poate ti mituit: judecător [tr.].

•INTELEGT sbst. Minte, intelîgefiţă [germ. 
< lat.].

•INTELECTUAL 1. adj. ® Privitor la intelect: 
fenomen ţ] ® Spiritual, care nu e material.

2. sm. Persoană care şi-a cultivat mintea şi se 
serveşte numai de inteligenţă spre a judeca lucru
rile [tr.].

•INTELIGENT adj. ® Deştept, înzestrat cu in
teligenţă 1f ®’Care arată, dovedeşte inteligenţă K 
® Priceput, iscusit [tr.].
•inteligenţa ipl.-te) Sf. ® Deşteptăciune, 

facultatea şi uşurinţa de a pricepe ţf ® Minte: intoii-
gentele alese nu se opreso dinaintea nlol unui obstacol (I.-oh.)
U ® Pricepere, înţelegere, iscusinţă ţ| ® Trans. 
Intelectualii, oamenii învăţaţi [fr.]. 
•INTELIGIBIL adj. şi adv. Uşor de înţeles [fr.].
• INTEMPERANŢA sf. Necumpătare [fr.]. 
•INTEMPERIE sf. © Turburare în atmosferă,

schimbare a vremii cu ploi, ninsoare, vînturi, etc. 
[fr.].
•INTEMPESTIV adj. Gare nu e făcut la tim

pul prielnic, la vremea care se cuvine, la momen
tul oportun [fr.].
•INTENDANT sm. H Ofiţer pus în capul unei 

intendenţe iriilitare [fr.].
• INTEND ANŢ A = INTENDENTA. 
•INTENDENT sm. ® Persoană însărcinată cu

supravegherea slugilor şi administrarea unei case, 
unei moşii, unui mare aşezămînt, unui serviciu 
public T ® X = INTENDANT.

•intendenţa (pî.-te) sf. ® Direcţiunea, ad
ministrarea afacerilor T ® ~ militabA, corp de
ofiţeri şi de trupă, însărcinat cu serviciile admi-

INS-
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I. Răşinari (Transilvania). — a. Nereju (Putnă).— 3. Fuiidul-Moldovei (Bucovina).—4. Răşinari (Transilvania).—
.. rr-—:i---- e ^   — âraş). —7. Vrancea (Putna). —8. Buzău (după fotografii comunicate în parte

. D. Guşti. Seminarul de Sociologie din Bucureşti).
5. Transilvania. - 6. Drăguş (Fă| 

de Pro

nistratlve ale armatei, cu hrana, îmbrăcămintea, 
etc. ([il 2667) [ir.]. (

iseo teoe
7873 1B/3 7027 7927

Fig. 3667. Intendenţă militară.
I. Intendent. •— O. Ofiţer. — C. Căpitan. 1— E. Elev de 

administraţie.
•INTENS adj: Foarte tare, puternic, straşnic:

BgomotTv; Irig—' [fr.].
•INTENSITATE sf. Grad de tărie sau de ac

tivitate a unul lucru, a unei însuşiri, a unei pu
teri: Twa Irlgalul, căldurii [fr.].
•INTENSIV adj. y Onitoră ~ă, aceea care face să 

se producă olt mai mult pe o mică întindere de 
pămint cultivat [fr.].

•INTENTA (-taz) vb. tr. rt A începe, a porni o 
acţiune judiciară : '<« o aoţinne, nn proces, a trage în 
judecată [fr.].

•INTENŢIE sw INTENTipNE.
•INTENŢIONAL adj. Privitor la intenţie [fr.].
•INTENŢIONAT adj. AnumC', dinadins, cu 

anumite intenţiurii, cu gînd (bun sau rău) [fr.].
•INTENŢIUNE, INTENŢIE sf. Qîndul, cugetul, 

hotărîrea de a face ceva: a avea-va de a..., a avea 
de gând să... [fr.].

•INTERCALA (-aiez) vb. tr. ® ® A adăuga o zl 
lunii Februarie 'în anii bisecţi 1) (D A adăuga, în
tre altele, a introduce un cuvînt, o frază, un 
capitol, o foaie, etc. [fr.].
•INTERCALAR adj. © Adăugat, introdus: zl 

-*ă, ziua care se’ adaugă la sfîrşitul iui Februarie 
în anii bisecţi [fr.]. v
•INTERCEDE (-ced, -cedez) vb. intr. A interv eni, 

a stărui în favoarea cuiva [fr.].
•Intercepta (-tez) vb. tr. ® a opri în cale, 

în treacăt:-*- lumina ţ| ® A opri pe nedrept un 
lucru trimis altuia: — o scrisoare [fr.].

•INTERCOSTAL adj. £) f Care e situat între 
coaste: nevralgie-^a Jfr.].
•INTERDICŢIUNE, .INTERDICŢIE sf. ® Fap

tul de a interzice, interzicere, oprire de a face un 
lucru, de a se servi de ceva t ® Oprirea do a 
continua exerciţiul unei fijncţiuni f d) rt Starea 
unui individ căruia judecata i-a interzis exerciţiul 
funcţiunilor sale, căruia i-a luat dreptul de a-şi 
administra averea'şi a dispune de ea cum vrea; 
a pnne sub a pune sub epitropie ţ ® rt -~a 
dieptoiiloT cetăţeneşti; civile sau de tamllle, pierderea 
CU totul sau în parte, pe un timp anumit, a aces
tor drepturi, ca pedeapsă corecţională [fr.]. . '
•INTERES (pî.-ese) sn. ® V Doblndă; daune- 

inteiese, despăgubirea ce- se cuvine cuiva pentru 6 
pagubă ce i s’a pricinuit ţ ® Folos, ceea ce e 
pentru noi de o importanţă, de un folos oare
care, ceea ce ne atinge de aproape: -~ui lenomeini 
nostru t ® Sentiment de simpatie care ne face 
să luăm parte la ceea ce priveşte o persoană, la 
ceea ce i se întîmplă: a purta cuiva U ® V Parte pe 
care o are cineva într’o întreprindere: a avea un

intr’o casă de comerţ ţf ® Băgarş de Seamă, atcnţier 
curiozitate pe care o deşteaptă cineva sau ceva 
în noi: a asculta un discurs cu-v ^ ® însuşire care 
face ca un lucru să atragă luarea noastră aminte, 
să ne captiveze mintea: dramă lipsita de[it.].

•INTERESA (-esez) 1. Vb.'tr. ® V A (la o parte 
din clştig: -v’intr'o afacere 1f ® A avea bare-care 
importanţă, a privi de aproafee: aceasta interesează 
sănătatea mea ţ[ @ A atrage luarea aminte, băga
rea de seamă, curiozitatea: povestirea iui mă inte
resează f ® A inspira interes, bunăvoinţă, sim
patie: teista iul situa ţi ane mă Interesează ţ| ® A-i 
păsa: ce te Intereseazăr

2. vb. refl. ® A lua parte Intr’o afacere H ® A 
avea interes, bunăvoinţă pentru cineva [fr.j. 
•INTeNeSANT adj. Care interesează [fr.]. 
•INTERESAT adj. ® V Care are partea lui 

de folos, de cî'ştig într’o afacere K ® Care ţine 
prea mult la interesele sale băneşti: dacă te-ar
auzi olneva, ar crede... că slnt un om — (Alecs.7 [fr.].
•INTERFERENŢĂ Sf. 15 Fenomen prin care 

două unde luminoase sau sonore, Intîlnindu-se, se 
pot slăbi sau întări unele pe .altele [fr.].

•INERFOLIA (-oiiez) Vb. tr.. # A intercala (la 
legat) foi albe intre foile unei cărţi [germ.].

•INTEREVI sbst. Timpul în bare o persoană exer
cită provizoriu o funcţiune vacantă sau al cărei 
titular lipseşte; ad-interim, provizoriu, vremelnic: 
mlnlsteu ad-lnterlm [fr.].

•INTERIMAR adj. şi sm. Care funcţionează 
provizoriu, ad'-interim [fr.].

•INTERIM-ţLT (pl.-te) sn. Starea unui funcţio
nar care exercită postul ad-interim; timpul cît 
exercită o astfel de funcţiune [fr.]. ■
•INTERIOR 1. adj. ® Care se află înăuntru, 

dinnăuntru Îî ,® ® Care e în minte, în siifiet şi nu 
se manifestă în afară, lăuntric:' o bucurie interioară.

2. adv. Pe dinăuntru.
3. (pî.-oruri) sn.- ® Partea dinăuntru: -*-ui unei 

clădiri (m- TABELA XXVI) H ® Partea dinăuntru a unui 
vagon, a unui tramvaiu: n’am găsit loo in -- Ţ[ ® 9 
Partea centrală a unei ţări 1( ® 'Vatra, traiul din 
casă, viaţa în sînul familiei II ® Tablou care înfă
ţişează părţile Ulterioare ale unei clădiri, sau numai 
o odaie şi adesea o scenă de familie' [fr.].
•INTERJECŢI'ţTNE, INTERJECŢIE s/. • 07 Una 

din cele zece părţi de cuvînt care e de fapt o ex- 
clamaţiune sau un strigăt prin care se exprimă 
bucuria, durerea, mirarea, spaima, etc., cu. care 
chemăm sau îndemnăm pe cineva, cu care se 
imită un sgomot oare-care, etc.: ■ oli aoUoi breihii 
bop1 boli [fr.].

• INTERLINIAR adj. Scris sau, tipărit înLi'e 
rinduri, între liriii: traducere ~ă [fr.]'.

•INTERLOCUTOR sm., -TOARE sf.. Persoana 
care vorbeşte cu alta, convorbitor [fr.].

•INTERMEDIAR f. adj. Aşezat la mijloc, 
între două: spaţiu'—.

2. sm. ® Mijlocitor 1f ® Mijlocire [fr.]. 
•INTERMEDIU (pî.-dll) sn, ® & Petrecere 

(balet, dans, cor) între actele unei piese de tea
tru H © J Compoziţie instrumentală care ser
veşte ca legătură între două acte ale unei opere 
dramatice [fr.].
•INTERMEZZO sbst. = INTERMEDIU '[it.].
•interminabil adj. Ne'sfîrşit, care nu mai 

ia sfîrşit, care nu se mai isprăveşte [fr.].
•INTERMITENT ad). Care încetează şi începe 

iar; triguri -~e; puls—, puls care bate neregulat
[lr-]. ■ . ' ,
•INTERMITENŢĂ (pi.-ţe) s/. ® Caracterul, 

însuşirea a tot ce este intermitent ţ( ® / In
tervalul care separă accesele de friguri sau ale 
unei alte boale [fr.].
•INTERN 1. adj. ® Care e înăuntrii, dmăun- 

tru, interior, lăuntric: boală—ă ţ[ ® Care e hrănit
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INT- şi doarme într’un institut, Intr’o casă de educaţi- ,
■ ki-p uhe: «oolar

I 2.. sm., iNTfiRNA (pi.-n«) sf. f Student(ă) tn 
medicină care locueşte în spital şi ajută pe me
dic In funcţiunile sale [fr.].

•interna (-nez) vb. tr. A sili pe cineva să stea 
Intr’o localitate sau Intr’un loc anumit, din care 
n’aie voie să iasă: ~ pe prizonieri; Intr’o oasă de ne- 
bonl [fr.].
•INTERNAT (pi.-te) sn. ® V> Casă de edu- 

caţlune unde’ elevii primesc tirana şi locuinţa f 
® / Funcţiunea şi calitatea unui intern (intr’un 
spital) [fr.].

•INTERNAŢIONAL 1. adj. Dintre două sau 
mai multe naţiuni, care are loc de la o naţiune la 
alta: expoziţiedrept /r, dreptul ginţilor.

2. nriEBNATiONALA (pl.-ie) sf. ® Ligă socialistă 
a muncitorilor din toate ţările; numită şi Internatio
nale roşie t ® J Gîntec socialist revoluţionar [fr.].

•internaţionalism sbst. o ® starea 
legăturilor internaţionale t ® Teoria acelora cari 
propovăduesc dispariţiunea ideii de patrie în 
folosul unui fel de asooiaţiune a tuturor naţiu
nilor [fr.].

•INTERNAŢIONALIST 1. adj. O Privitor la 
internaţionalism : doctrină ■«■a.

2. sm. Partizan al internaţionalismului [fr.].
• ÎNTERNUNŢIU sm. a!|i| Ministru inferior nun

ţiului, trimi's extraordinar sau reprezentant al 
papei pe lingă o ţară străină [it.].

•INTEROGEANIC adj. • Dintre două oceane, 
care pune In legătură două oceane: canal-»' [fr.].
•INTEROGA (-ogez) vb. tr. A pune întrebări 

spre a afla ade'vărul [fr.].
•INTEROGATIV adj. A?Care serveşte ca între

bare ;propozitiuno —ă, care exprimă o întrebare [fr.].
•INTEROGATORIU (pl.-rll) sn. rt ® Partea 

unei cercetări judiciare sau a desbaterilor în cursul 
unui proces care constă din Întrebările puse de 
judecător îşi răspunsurile date de acuzat H ® Pro
ces verbal ce conţine aceste întrebări şi răspunsuri 
[fr.].
•INTEROGAŢIUNE, INTEROGAŢIE sf. ® Fap- 

, tul de a interoga; întrebare pusă cuiva ţf ® semn 
de i»-, semnul t pus în urma unei propoziţiuni in
terogative, semn de întrebare [fr.].
•INTERPELA (-elez) vb. tr. ® A întreba ţf ® A 

cere cuiva, a soma pe cineva să dea un răspuns, 
spre a da socoteală asupra unui fapt:pe minia- 
tinl de războlu [fr.].
•INTERPELATOR sm. Cel ce adresează o in- 

terpelaţimie [fr.].
• INTERPEL AŢIUNE, INTERPBLATIE Sf. ®

Faptul de a interpela | ® O Acţiunea unui de
putat sau a unui senator care cere miniştrilor 
explicaţiuni asupra unui fapt [fr.].
•INTERPOLA (-oiez) vb. tr. A adăuga, a intro

duce, a intercala într’un text cuvinte sau fraze 
care nu se aflau înainte acolo, falsificînd astfel 
originalul [fr.].
•INTERPOLATOR sm. Cel ce interpelează 

[fr.].
• INTERPOLA ŢJTJNE, INTERFOLATIE s/. ®

Faptul de a interpela ţ] ® Pasaj interpolat în
tr’un text [fr.]. .
•INTERPRET sm., INTERPRETA (pt.-te) sf. ® 

Tîlmaciu, cel ce traduce dintr’o limbă într’alta, cel 
ce explică la două persoane, care vorbesc fie-care 
într’o limbă deosebită, ceea ce-şi spun una alteia 
t ® Comentator, tllcuitor, cel ce desluşeşte, ex
plică înţelesul unui text, unei legi H ® Acela sau 
aceea ce tace să se cunoască gîndul, intenţiunile 
cuiva: a ll.—ta sentimentelor culya [tr.].
•INTERPRETA (-etoz) vb. tr. ® Ca A traduce 

dintr’o limbă întf’alta, a tălmăci 1 ® A comenta 
un text, a tîlcui, a desluşi, a-lămuri 1| ® A ex
plica, a ghici un lucru prin inducţiune: -»- un vis 
t ® A lua tn înţeles bun sau rău, a da un sens, 
adevărat sau fals: '» tăcerea onlva ca o mărtnilsiie 
® A face o interpretaţiune literară sau artistică [fr.].
•INTERPRETARE, * INTERPRET AŢIPNE, INTER- 

pretaTTE sf. ® F’aptul de a interpreta f ® Tîl-

cuirea unui text: <»« Bibliei t ® Luare într’un 
Înţeles bun sau rău, adevărat sau greşit ţ[ ®.^ -»• 
iiterard, artistică, stilul, modul pe care-1 întrebuin
ţează un scriitor, un compozitor de muzică, un 
pictor, etc., pentiTi a traduce sentimentul său asu
pra vieţii sau naturii; felul în care un actor, un 
muzicant, un gravor, etc. ştie să redea, să oglin
dească sentimentul autorului [fr.].

• INTERPUNCŢiyNE sf. Punerea semnelor 
de repaus (punct, virgulă, etb.) între cuvinte sau 
între propoziţiuni: semne de[lat.].
•INTERPVNE (-pnn) 1. vb. tr. ®, A pune un 

lucru între alte două K ® ® —■ antoritaţea sa, a 
face să intervie autoritatea sa.

2. vb. refl. ® A se pune la mijloc între alţi doi t 
® ® A interveni ca mijlocitor, a mijloci [fr. 
interposer, refăcut după pune].

•INTERREGN (pl.-nnrl) sn. O Răstimpul între 
două domnii,' timpul în care tronul unui regat este 
vacant [fr.].
•INTERSECŢIUNE, INTERSECŢIE sf. A Punc

tul unde se taie două Imii, două suprafeţe sau 
două volume ([H]2668) [fr.].
•INTERSTIŢIU (pl.-til) sn. ®

Intervalul, locul gol între 
părţile unui corp ţ| ® Cră
pătură [fr.].
•INŢERTROPICAL adj.

• ® Aşezat între tropice H 
® Care vine din, care creşte 
în ţinuturile dmtre tropice 
[fr.].

Fig. 2668. O. Punct 
de intersecţie.

'INTERURBAN adj. între două localităţi, în
tre oraşe diferite: oomunloatle teieîonică[germ.].

"INTERVAL (pi.-ie) sn. ® Distanţa, spaţiul în
tre două locuri t ® Distanţa de la un timp la altul, 
răstimp ţ ® J Raportul între două sunete mu
zicale [fr.].

•INTERVENI (-vin, -vin) vb, intr. ® Ase ameste
ca, a lua parte'într’o afacere H ® A mijloci, a 
lucra ca mijlocitor f ® A se întîmpla, a se pro
duce întlmplător [fr.].

•INTERVENŢIUNE, INTERVENŢIE sf. ® Fap
tul de a interveni 11 ® Amestec ţ @ Mijlocire K 
® f Operaţie (chirurgicală) [fr.].
•INTERVERTI (-teso) vb. tr. A schimba, a răs

turna şirul, ordinea [fr.].
'INTERVIEW (pl.-wuri) sn. Convorbirea unui 

ziarist cu o persoană, spre a-i cunoaşte părerile 
asupra unei chestiuni şi a le publica în ziar [engl.].

"INTERZICE (-zio) vb. tr. ®- A opri (pe cineva 
de la un lucru), a nu da voie H ® A suspenda 
pe un preot K ® rt A declara pe cineva, prin 
hotărîre judecătorească, incapabil de a-şi admi
nistra averea şi a dispune de ea după voie [fr. 
i n t e r d i r e, refăcut după a zice].

•INTERZIS adj. ® p. interzice 1f ® Oprit K 
® Suspendat 1) ® rt Declarat mcapabil de a 
dispune de averea sa.
•INTESTIN i. adj. Lăuntric, care se petrece 

în interiorul unei societăţi, unui Stat: certe—o.
2. (pl.-ne) sn. £) Maţ; ■»-ul gros, -'-ui subţire; durere 

de '«■e [fr.].
"INTESTINj^ adj. Sb f Privitor la intestine, 

de maţe [fr.].
"EMTIM 1. adj. ® Cate e mai înăuntru, mai 

adine, mal de seamă, mai esenţial; natura a unui 
corp U ® Care e în adînoul sufletului: convingere 
t ® Strîns unit, foarte de aproape: prietenie -»-&.

■ 2. adv. ® In mod mtim K ® Foarte adine, foarte 
de aproape; strîns (unit) [fr.]. ■
"INTIMA (-imez) vb. tr. Q A da (o poruncă), a 

porunci: •»- ordinul de a pleca 1f ® rt A chema, a 
cita în faţa unei Curţi de Apel [fr.].
•INTIMAT sm. rt Cel chemat de către apelant 

în faţa Curţii de Apel [fr.].
"INTIMIDA (-idez) 1. vb. tr. A băga frica în cine

va, a speria. ’
2. vb. refl. A se Speria, a intra frica în cineva [fr.].
•INTIMITATE sf. ® însuşirea a tot ce leagă 

în mod strîns' U ® Adîncul, taina sufletului H ® 
Prietenie strînsă [fr.].
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'INTITULA (-ulez) ţ. vb. tr. A da un titlu 
unei scrieri.

2. vb. refl. A-şi da un titlu-[fr.].
INTIŢA (pi.-ţa) sf. * = SOtNTErţTTA @. 

'INTOLERABIL adj. Ge nu se poate tolera, 
de nelngăduit,' (de) nesuferit, de netndurat: o pnt- 

un Irig-»' [fr.].
'INTOLERANT adj. Care nu e tolerant, ne

îngăduitor [Ir.].
''INTOLERANŢĂ sf. Lipsă de toleranţă1 [fr.].
'INTONA (’-onez) vb. tr. ® A pune tonul, a ac

centua t ® J A cînta începutul unui clntec t 
d) J A începe să cînte [fr. e n t o n n e r].
'INTONAŢIUNE, INTONAŢIE Sf. ® J Modul 

de a compune un oîntec, de a observa tonul, t ® 
Diferitele tonuri pe care le ia cineva vorbind sau 
citind: începe aă Istorisească, cu Intonaţii convingătoare 
(BR.-VN.) [fr.].

'INTOXICA.(-lcliez) vb. tr.şi refl. / A(-şi)'intro
duce o otravă' în organism, a (se) otrăvi [fr.].
'INTOXIGAŢIUNE, INTOXIOATIE sf. f Faptul 

de a (se) intoxica, otrăvire [fr.].
INTRA (Intru) t şi O ÎNTRĂ (Intru) vb. intr. ® 

A merge 'înăuntru, a veni înăuntru (© „a ie9i“):
» In casă; * In oraş; ^ In bale; — pe uşă, pe lereastră; 
®~ In viată, a Se naşte H ® ® A ti primit, admis:

Intr’o societate, Intr’o lamllle, la Academie r ® A se 
băga, a se amesteca, a lua parte: — in joc, in horă, 
Intr’o afacere;''^ In vorbă; la stăpin, a se băga Slugă;

In aîmată, a se face soldat; in puşcărie, a fi băgat 
Ia închisoare K ® o in scenă, a) a veni pe scenă, 
spre a-şi juca rolul; W ® a lua parte la ceva, 
după ce a fost simplu spectator K © A pătrunde: 
oului a Intrat numai pe Jumătate In zid; » In pămlnt îl 
© A încăpea, a fi cuprins, conţinut: nu intră pe uşă, 
de gras ce e; două In opt Intră de patru ori; !■' : a-i In cap, 
1.1 minte. In gind 1[ ® A face parte integrantă: in 
această băutură Intră şi alcool î[ ® A începe Să lu
creze, să se ocupe de ceva: ~ in serviciu; * in slujbă;

In materie, a începe să trateze subiectul ÎI ® A în
cepe să fie: In războlu; -»1 In Iarnă; In convalescentă.
In agonie; a Intrat In 50 de ani ÎI © A ajunge, a cădea 
într’o situaţie grea, neplăcută: In belea, In bocluc, 
•*- In păcat (e) ţ ® A fi cuprins de un sentiment 
neplăcut: a Intrat lrlca Intr’Insul; intrase şpalma In pă- 
glni (isp.i; ~ la grlje ÎI ® 0 A fi păgubit (la joc),
a pierde, a cădea platcă: vream să-ml scot banii pier
duţi, şl am Intrat ou alţi două sute de lei î[ ® A Se 
strînge, a se micşora, a se îngusta: ruieie au intrat la 

, spălat [lat. intrare].
'INTRADUCTIBIL adj. De netradus, care nu 

se poate traduce [fr.].
'INTRANSIGENT adj. Care ţine' morţiş la 

convingerile, la părerile, la principiile sale şi nu 
face nici o concesiune asupra lor [fr.].
'INTRANSIGENŢĂ sf. însuşirea celui in

transigent [fr.].
'INTRANSITIV adj. Qj Se zice despre un verb 

care poate avea după el numai un complement 
indirect şi care nu poate răspunde ia întrebările 
ce P pe olne P ci numai la întrebările unde P de unde p 
olnd P oum P eto.: verbele e dormi, e tugi, a Intra, a ză
cea, eto. slnt verbe ~-e [fr.].

INTRARE, t Intrare sf. ® Faptul de a in
tra îl © 'nji Intrarea In Biserică (a Maicii Domnului), săr
bătoare ce se ţine de biserica creştină în 21 Noem- 
vre, în amintirea zilei cînd Sfînta Fecioară fu în
soţită de părinţii ei în templul din lerusaiim; 
numită de popor şi ,,Ovidenie” ÎI © Locul pe unde 
se intră: i-am i&sat la ~ îl ® Dreptul de a intra 
undeva (la un spectacol, la o conferinţă, la o expo
ziţie, etc..): bilet de —'; am plătit 
'INTREPnD adj. ® Nefricos, îndrăzneţ, cura

jos, viteaz îi ® Care nu se dă înapoi, care nu se 
lasă cu una cu două [fr.].

■ INTREPIDITATE sf. însuşirea celui intre- 
pid [fr.].

'INTRIGA (-ighez) l.vb. intr. A unelti, a face in
trigi.

2. vb. tr. A pune pe gîndurl, a da de gîndit, a 
îngrijora, a încurca: ştirile acestea mă lutrighează [fr.]. 
'INTRIGĂ (pl.-gl) sf. ® Uneltiri, fapte, vorbe

făcute sau spuse în ascuns, pentru a face să izbu
tească sau să se strice o afacere: nneltl mll de tainice 
Intrigi (ODOB.i ÎI ® O Incidentele, diferitele întlm- 
plări care formează nodul unei piese de teatru [fr.].

'INTRIGANT, INTRIGANTA (pl.-.te) adj. şi sm.f. 
Care face intrigi; care bagă vrajba, zizania între 
alţii [fr.].

'INTRINSEC adj. ® Care e înăuntru, oare e 
cuprins Intr’un lucru, care alcătueşte partea-i cea 
mai de seamă: calităţi-~e î[ © V Valoare valoa
rea pe care o are un lucru prin el însuşi, indepen
dent de ori-ce convenţiune [fr.].
' INTRODUCĂTOR INTRODUCTQR.
■INTRODUCE (.-duo) 1. vb. tr. ® A face' să 

intre undeva, a băga, a vîrl î[ ® A face să fie pri
mit, admis într’o societate, în casa cuiva ÎI © A 
tace să fie adoptat, primit de toţi: ~ o modă.
2. vb. refl. ® A intra; a pătrunde: hotil s’au in

trodus In casă î[ ® A ti primit, a se adopta: s’a intro
dus şl la noi obiceinl acesta [lat.].

■ INTROD'U CERE, ’INTRODDOTIUNE, INTRODţrO- 
TiE Sf. ® Faptul de a (se) introduce î[ @ 
Primire, admitere într’o societate t ® Studiu pre
gătitor: Introducere la llzlcă î[ ® x” Precuvlntare, 
capitolul, discursul din fruntea unei cărţi, în care 
se-tratează generalităţile, înainte de intrarea in 
materie [fr.].

'IN’TRODUCTIV adj. Care servă de introdu
cere, de început ['fr.].

■IN’TRODUCTQR, INTRODUOATOR,'-TOARE adj. 
Şi sm. f. Care introduce [fr.].

'INTR'US adj. şi sni. Adus pe nedrept, venit 
fără rost,'nepoftit [fr.].

'INTUITIV adj. Care se percepe, pe care-1 
prinde mintea imediat: invătâmint acea facultate ~ă 
este darul cel mal preţios pentru om [Odob.i [fr.].

■INTUIŢI'UNE, 'intuiţie's/. A ® Cunoştinţă 
care se impune imediat minţii, fără intervenţia ra
ţionamentului ÎI ® Facultatea de a înţelege iute, 
de a ghici, de a presimţi ce are să se întîmpie; este 
Înzestrat cu o adevărată Intnltiune In materii de aşa ane
voioasă critică (ODOB.) [fr.].

•INŢURĂ Sf. A ® Plantă ierboasă, cu tulpina 
vîrtoasă' care poate ajunge pînă 
la 1,25 m. înălţime, cu frunze 
mari, eliptice şi flori galbene; 
creşte pe coastele munţilor; nu
mită şi „ochimea” (Gentiana Vadea)
(IU 2669) t ® = OHINTVRA î[ © = 
lumînAbica-pAhIntului.

'INUMAN adj. Neuman, neo- 
menos [fr'.].

'INUNDA (-und) vb. tr'. ® A 
acoperi.cu apă (o întindere de pă- 
mînt), a se revărsa, a Inneca, a 
potopi îl © A muia de tot, a scălda: 
lacrlmlle-l Inundară tata; o sudoare rece 
11 inundă fruntea (GN.) ; am fost Inun- Fig. 2669. înjură, 
datl do ploaie î[ © ® A năpădi, a 
copieşi, a se revărsa ca un potop: barbarii inundară

INT-
INU

Fi^. 2670. Inundaţie.
Europa ^ 0 (11) A se Întincl6: noaptea inundase păznlntul, 
on aerul el cel negru (EMInj [Ir.].
*lNTfNDA31Ii adj. Care se poate inunda, care 

doate fi inundat: regiune ^4 [fr.].
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INU" 'INUNDAŢiyNE, UTOND^îTE sf. ® Faptul de 
ir»r\ a inundau ® Revărsarea apelor, înnec, potop 
lUU ,(işj]2670) t ©'Apele revărsate H ® ,® Năpădire, 

copleşire, cotropire (de către o mulţime care nă
văleşte Intr’o ţară. f ®® Mulţime.mare de lucruri, 
potop: o '*• de broşuri [Ir.].

INUŞOH srii, ♦ = inBjŞTA ® ®. :
■INUTIL 1. adj. Nefolositor, lietrebuincios,'care 

nu e de nici un folos, de care n’ai nevoie, de prisos, 
zadarnic. • , . -

2. adv. Fără folos. In zadar, de geaba [fr.].
*INUTELITjăTE sf. ® Lipsă de folos, netrebuin- 

ţă. zădărnicie îf ® Lucru nefolositor, de prisosţfr.].
'Invada (-aaez) vb. tr. ® a cotropi, a năvăli, ană-. 

pădi: »'otarâi[ ® A se Intindepeste tot, a serăsplndi 
[lat. in vadă r el.
'INVALID 1. adj. o Schilod; beteag, care nu 

mai poate munci din cauza infirmităţii, a rănilor, 
a bătrîneţii t ® rt Nul (din punctul de vedere 
legal), fără valoare.

2. sm. ® Cel rămas neputincios de pe urma 
rănilor sau bătrîneţei II ® ii Soldat invalid; un
de războlu [fr.J. I

'INVALIDA (-dez) vl>. ir. ® t*s A anula, a face 
nul: — un act ÎI ® © A declara că o alegere este 
nulă: — alegerea, unul deputat [fr.].

■ INVARIABIL 1. adj. Neschimbat, care nu se 
schimbă.

2. adv. (In mod) neschimbat [fr.].
'INVARIABILITATE Sf. Neschimbare, cali- 

- tatea a tot ce rămîne neschimbat [fr.].
'mVAZIUNE, invazie sf. ii Năvală, năvălire 

(ă unei armate vrăjmaşe Intr’o ţară); cotropire; 
pr. ext. o — de lăcuste; . ; —a unei boale [fr.].

'INVECTţVA (pl.-ve) sf' Ocară, vorbă de o- 
cară, înjurătură [fr.].

■inventa'(-tez) vb. Ir. ® A născoci, a afla cel 
dintîiu, un lucru nou; — o maşină f ® A scorni: — 
O mlsolnnă; nu mal ştie ce sft mal Inventeze, ca să poată 
scăpa [fr.].

'INVENTAR (pl.-are) sn. ® rt înscrierea amă- 
' nunţităIntr’olistă,într'un registru a tuturor obiec

telor, actelor, banilor aflători într'o .casă sau ale 
unei persoane decedate ori interzise; beneiioiu de —, 
»»-BENEFICIU t ®V Catagrafie, înscriere şi evaluare 
a mărfurilor aflate în prăvălie, pe care o tace un 
negustor în tie-care an, spre a constata cîştigul 
sau paguba [Ir.].

'INVENTARIA = INVENTORIA
'INVENTATOR, -TOAKE sm. f. Acela (aceea) 

care inventează; născocitor, aflător; scomitor [fr.].
'INVENTIV' adj. Care are darul, talentul de a 

inventa, de a născoci, de a găsi ceva noii; spini —[fr.] .
'INVENTORIA (-riez) vb. tr. A tace un inven

tar [fr.]. '
■INVENŢIUNE, INVENŢIE sf. ® Facultatea 

de ă inventa ÎI ® Faptul de a inventa, născocire, 
aflare f ® Lucrul inventat; loţograiia e o trumoasă 
şl foarte folositoare — ® Scomire; scornitură, plăs-
muire; minciună 1| ® c» Alegerea ideilor, argu
mentelor care convin mai bine pentru tratarea 
unui subiect.[fr.].

'INVERS 1. adj. ® Care se face d'andoasele, pe 
dos, "întors, începînd de la urmă, de la coadă f ® ± 
Raport —, raportul dintre două cantităţi, din care 
una 'creşte, pe eînd cealaltă scade 1f ® ± cahtitati 
—o, acelea al căror produs e egal cu unitatea. ,

2. adv. D’nndoasele.
3. sbst. Ceea ce se face d’andoasele, în sens in

vers (fr.].
'INVERSIUNE sf. Q} Schimbarea ordinii fi

reşti a cuvintelor dintr’o frază [fr.].
'INVESTI'(-teso) vb. tr. © A pune în posesiunea 

unei demnităţi, unei puteri, unui drept f ® im 
A împresura,-a înconjura cu armată [fr,]. ,

'INVESTIGATQR, -TOABE adj. şi sm. f. Care 
face cercetări amănunţite [fr.].
' INVESTIGAŢiyNE, investioatie sf. Cer

cetare amănunţită ffr.].
•INVES’riTVRA (pf.-tiiri) sf. Punerea în po

sesiune a unei demnităţi, a unei puteri; a unui 
drept [fr.].

'INVETERAT adj. învechit, înrădăcinat, care 
a prins rădăcini adînci după trecerea unui timp 
îndelungat: obiceiu—[fr.].
'INVIDIA (-diez) vb. Ir. A plzmui. a jindui [lat.]. 

• ‘INVpiIE s/. Pizmă, jmd [lat.].
. 'INVIDIOS adj. şi sfn. Care pizmueştC, piz
maş,-pizmătăreţ [lat.].

‘INVINCIBIL adj. De neînvins, de nebiruit, 
de neîntrecut [fr.].

■ INVIOLABIL adj. ® Care nu se poate; car'e 
nu trebue să fie violat sau călcat: nn jnr&mint —; un 
drept — H ® rt De care nimeni nu se poate atinge, 
•care nu poate fi pedepsit, care nu poate li urmărit
de lege: persoana ambasadorului eate —ă [fr.].
‘INVIOLABILITATE sf. însuşirea a tot ce 

este inviolabil [Ir.].
'INVITA (-vil) vb. tr. ® A pofti, a chema, a ruga 

să vie, să asiste; — la nuntă, la o serbare, la masă, la dans; 
0: vremea frumoasă ne Invită la plimbare ^® A îndemna, 
a pofti; II invitară să se explice; ta invit să taci [fr.]. 

‘INVITARE sf. = INVITAŢIPNE.
‘INVITÂ'T 1. adj. p. INVITA HK © NEmviTAT.

, 2. sm. Persoană poftită (la nuntă, la serbare, 
la masă, etc.).
‘INVITAŢIUNE, INVITAŢIE sf. Faptul de a 

invita: bilet de — [Ir.].
‘INVIZIBIL adj. Nevăzut, care nu se poate 

vedea; a se face—, a se face nevăzut, a pieri din 
ochi [fr.].

'INVIZIBILITATE Sf. Starea a tot ce este in
vizibil [fr.].

, 'INVOCA (-voc) vb. tr. © A chema în ajutor K 
® 0 A cită în favoarea sa: — legea [fr.].
‘INVOCATOR sm. Gel ce invoacă puterile in

culte, duhurile' necurate [fr.].
'INVOCÂţiUNE, invocaţie sf. © Faptul de a 

invoca, chemare în ajutor 1] ® ejiIi Hram U ® ® 
Rugăciune adresată de un poet muzei sau divini
tăţii, la începutul operei sale, pentru ca să-l ins
pire [fr.].

‘INVOLUCRU (pl.-re) sn. 4 Totalitatea brac- 
teelor care se află la baza unei umbele 
sau care înconjoară un capitul (^
2671) [fr.].

‘INVOLUNTAR adj. şi adv.
Fără voie: clnd am ajuns la viitoare, 
eu m’am oprit — (vlah.î [fr.].

‘INVULNERABIL adj. Gai’e nu 
poăte fi rănit [fr.].
O IO = EU.
ţ iOACHIM sm. m Veche -monedă 

. germană, numită de aceştia J o a - 
Chims taler: să plătească tn totl .anii prinţului, de 
fie-care casă. un — (bAlc.) .

IO AN, (P) ION npr. m. © @: a vorbit şl nea-, 
se zice clnd se amestecă cmeva în vorba altora şi 
spune b prostie H ® bjJ Sflntul — Botezătorul, (g) Slnt- 
lon, sărbătoare a bisericii creştine prăznuitâ la 7 
Ianuarie; Naşterea Sflntului — Botezătorul, 0 Slnzlene sau 
Drăgaică, Sărbătoare prăznuită la 24 Iunie If © A 
floarea-SFiNTULUI- — = DRAQAIOA © ; •— lARBA- 
SPjNTULtn-— m- iabbA [vsl. < gr.], 
o lOBAG(IU) sm.Tr.-Carp. J Rumân, vecin, şei'b, 
clăcaş (ă] 2672): părintele Famfll 
e fiu de ţăran Iobag creţ.) ; un proprietar 
silind In ziua de Freonp pe un iobăgia 
Bl său ca să lucreze (fr.-cdr.) [ung. 
jâbbâgy].
o IOBĂGIE s/. Trans. ţ Starea 
de servitute a Românilor din ‘
Ardeal, în trecut: lugeau de minci
nosul tralu al —1 (DLVr.; [iobag].
O IOBAGPIE sf. col. Trans. t 
Toţi iobagii.

IOC adv. f Nimic, de loc, cîtuşi 
de p'iiţin [tc.].

'IOD sbst. iJ.' Corp simplu, me- ■ 
tăloid, de coloare cenuşie, care 
se transformă la căldură în aburi 
de o frumoasă coloare violetă; e f'ig. 2672. Iobag, 
întrebuinţat -în medicină şi în "S 

'fotografie; tlnotură de — i»- tinoturA [fr.].

Fig. 2671. 
Invoincrii.
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■IODAT*urfj. Care conţine iod: sirop -v [fr.]. 
•lODOFQRM sbst. & Compus organic format 

din carbon', iod şi hidrogen, cu miros de şofran; 
e foarte întrebuinţat ca antiseptic [fr.].
■'lODURA i'/. â' Compus format din unirea io
dului cu uh alţ element, afara de hidrogen şi de 

. oxigen; uzitat in medicină şi în fotografie [fr.].
lOFGA (pi.-oale) s/. X Aluat subţire, dih făină 

şi ouă,.tăiat în bucăţele pătrate care se fierb şi se, 
pun în supă [tc. j u f k â].

•iqlAU-yqlA.
ION1 ww loan.

■ION2 sm. M Fie-care din atomii materiali,-în
cărcaţi cu electricitate, ce provin. din disocierea 
unui electrolit într’o soluţiune apoasă [fr.].

•IQNIG adj. ® @ Propriu foniei (veche regiune 
dm Asia Mică) t ® !lîi oidinimul din cele trei 
ordine de arhitectură greacă, caracterizat printr’un 
capitel împodobit cu volute (p 2G73)t ® +++ fUo- 

aofie ~4, filosofic sensualistă ai cărei 
^ reprezentanţi mai vestiţi au fost

lin'iMiiinitoi

„ij
Fig-, 2673. Ordinul ionic.

Thales din Milet, Anaxirnene şi Anaxagora [fr.]- 
IORDAN npr. ® 9 Numele rîului în care s’a 

botezat Mîntuitorul H ® aâ Sfinţirea apei în ziua 
de Bobotează .[vsl. < gr.].
O IORDAni (-neao) vb. tT.'şi refl. A (se) stropi ou 
apa sfinţită din ziua de Bobotează [Iordan]. 
OIORGAN ('pl.-e.ne) sn. Bucov. Plapomă: au... ~e 
IraplutB cu pămuoă şl mita de lină (Liua.) [srb.].

IORGOVAN sm. Bân. ♦ = liliac [srb.]. 
lORTOMAN, 0RT09IAN adj. ('numai în poezia 

populară) ® Rt Bogat în turme (vorb. de ciobani) 
1 ® Voinic, viteaz.
O lOSAG (pi.-agnri) sn. Tr.-Carp. ® Moşie: ce 
mal mori la /^ul acela, ce mal tăgădău de piatră (Ret.) ^ ® 
Avere (imobilă), bogăţie: Nu ti-ai vindut ~u, ca sa' 
mergi ou ghelzăşu (brl.) [ung. jdszăg]. 

lOTAi. sf.Q} Numele grecesc al literei grCceşti t. 
2. IQTA (pl.-te) sf. in expr. nici (cit, măcar) o nici o 

trăsătură de condeiu; cîtuşi de puţin: nu pot sa 
schimb nici o Iota... din hotărî rea mea 
(isp.); nu pricepea nici o iota din toata 
Încurcătura asta (D.-zamf.) ; tără Insă a 
se depărta nici cit o Iotă (isp.) [gr.].
OIQTEl interj. Ia te uităl 
uită-tel uitel

IOV sm. A O varietate de sal
cie ce creşte prin pădurile umede 
de la munte; numit şi ,,răchită- 
moale”, ,,salcie-moale” sau „ră
chită-puturoasă” (Salix ca- 
praeaJ(P2674) [comp. sl. ival.

IPGARIGE sf. pl., ipsoejta 
sf. A Plantă cu flori albe tran
dafirii, foarte mici şi nume
roase, ce formează o întinsă şi 
frumoasă paniculă; creşte pe cîmp şi pe locuri 
nisipoase; numită şi ,,gipsariţă’' (Gypsophila 
paniculata) (p 2675) [ipsos]..

Fig. 2674. Iov.

*IPECAGUANA sf, ♦ Arbust originar din A- IOD- 
menea de Sud, ale că- .pp 
rui rădăcini sînt între- r\ 
buinţate în medicină 
ca, vomitive, tonice.

Fig. 2675. Ipcărige. Fig. 2676. IpecacuanB.

purgative şi sudorifice (Uragoga ipecacuanha)
(d 2676) [fr.]. . •

IPER..,= HIPER...
IFINGEA rm- IPÎNQEA. 
rPISTAT = EPIST4T.
IPÎNQEA, IPmOEA, EFiNOEA, EPINGEA (pl.-gele)

Sf. (p ® Manta cu glugă, pentru vreme de ploaie, 
făcută din dimie neagră, purtată mai ales de să- 
tenii cari fac negoţ cu vite, de vizitii, etc. (1112677):
eplngeaoa acopere corpul ca şl gheba, Insă... este nmlt mal 
largă şi mal lungă (man.) ; dacă nu au paiaiet să le lei epln- 
gelele (I.-oh.) ; lupului de l-ar li frică de ploaie, ar purta 
iptngea (pann> T[ © Pătură pe şaua calului: Şl-a cumpă
rat.;. tot dichisul de călărie, de la pătură şl şa pln'la 
Iplngea (CAr.) ; unde se găseşte şaua, se cere şl Iplngeaua
(PANN) [tc. j a p y n g â].

, IPN... = mPN...
IPO... = HIPO...

t XPOGHIMEN (pl.-one) sn. Per
soană; personaj [ngr.]. 
t IPOGOMISAR sm. Sub-comi- 

sar: ^ll... strigau la blrlarlsăţle rlndul 
(D.-ZAMF.) [ngr. U7TO + c O m i s u 1'].
’IPOGONDRIAG adj. şi sm. 

f Cei-ce sufere de ipocondrie [fr.].
•IPOGONDRIE sf. ® f Tur- 

burare nervoasă care face p e cineva 
să se creadă atins de diferite boaie 
grave: vrei să te Iaci sănătos şi să scapi 
de Ipocondrla asta p (odob.) a) ® Tri
steţe, meiancolie [fr.].

'IPOGONDRU sm. ® Fie- Fig.2677. Ipîngea. 
care din cele două părţi iateraie 
ale regiunii superioare a abdomenului: -~i drept, —1 
sting If ® /■ Cel ce sufere de ipocondrie: mi-a venit 
să rlz- şl l-am tratat de — (t.-oH.) [fr.].
'IPOGRIT, -tA (pl.-te) adj. şi sm. f. Făţarnic(ă)

[fr.].
•IPOCRIZIE sf. Făţărnicie: aceste vnlpi cu două 

picioare... Intreo In şi vicleşug pe cele cu patru picioare 
(FIL.) [fr.].
t IPODIAGON sm. siţ| Sub-diacon [ngr.].
‘IPODRpM = HIPODROM.
IPOHONDRIE -. IPOCONDRIE: de mare belea ml 

se pare că m'ai dat... ou ipohondriile dumltale ccar.) ; de-la o 
vreme Îmi venise stenahorle şi(Alecs.) [ngr.].

IPOSTAS (pl.-ese) sn. ® asJ Faţă, înfăţişare, 
fiinţă, persoană: Dumnezeu ace trei —e şl o singură natură 
ţ[ ® înfăţişare, chip: a ?ost victima acelui agent (in 
două <»e (i.-GH.) [gr.].

•IPOTECA (-eohez) vb. tr. lă A da'ca ipotecă; a 
amaneta o casă: » casele; pămlntul nn-1 al dumltale... 
şl nu poţi să-l ipotechezl (BR.-VN.) [fr.].
•rPOTECÂ (-eci) Sf. Drept care permite credi

torului de a se despăgubi ţie banii cp i se dato
rează cu imobilul oare i-a garantat plata datoriei; 
amanet [fr.].
•IPOTECAR adj. ® i'j Care are drept de ipotecă la.ooo 

t ® Privitor la o ipotecă [fr.]. . '
•IPOTETIC adj. +•+ întemeiat, bazat pe o ipo

tecă [fr.]'. ■
•ipoteza (pî.-ze) sf. +l+ Presupunere, supoziţie 

din oare se ttag diferite consecuenţe [fr.]. 
t IPRipci adv. Etc., şi aşa mai departe, şi altele 
[vsl.].
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IP3- ipsoriţA im- ipcAbioe.
IRO’ IPSOS sbst. ® = omps [ngr. YO(|ioţ].

O IR ipl- irml) sn. Mold. Trans. Alifie: nemutoi deba-
oan, ^nrl, ghileali (Cro.i : II voln pune un oare a'o 
vindece repede (n.-ur.) [ung.].

IRA sf. O/ten. (coNv.) (Tuf.) Cureluşă subţire de 
meşină cu care cos ciobanii cojoacele [srb. ir a 
„meşină”].

IHADEA (pî.-deie) sf. t Ordin, decret al Sulta
nului ftc. i r a d 6],
'IRADIA (-diez) vb. inlr. şi refl. A se Întinde, a 

se răspîndi In toate direcţiile ca şi razele soarelui 
[fr.].
'IRADIAŢIţlNE, IRADIATIE sf. ® Emisiunea, 

răsplndirea razelor: razelor solare f ® Imprăşti-
erea în toate direcţiunile, pornind dintr’un punct 
central [fr.].
‘IRASCIBILI adj. Iute la fire, care se mînie 

uşor ffr.l.
‘IRASCIBILITATE sf. Defectul unei persoane 

care se mînie uşor [fr.].
t IRAT (pl.-atnri) sn. t Venit domnesc din dările 

CC se plăteau : ce agoniseala nedreapta cn numire de <wurl 
ale boierilorI (c.rao.) [tc. irad].

‘IRAŢION.^ adj. ® +++ Contrar raţiunii ţ] ® 
± Expresie ~a, care cuprinde radicale [fr.]. 

•TTtEAT.Ti^AwrT. adj. Ce nu se poate realiza, 
împlini; de neîmplinit: de cite ori nu m'am glndlt si 
eu la asta, ca la un via ~ 1 ivlah.i [fr.].
O IREAIf = HREAN.
‘IRECUZABITi adj. Care nu poate fi recuzat, 

respins, care' trebue să se primească: mărturie <~a
[fr.].
‘IREDENTISM sbsl. 0 Doctrmă politică în 

numele căreia o naţiune reclamă anexarea tuturor 
ţinuturilor în care populaţiunca vorbeşte aceeaşi 
limbă ca şi a ei [fr.].

‘IREDENTIST adj. şi- sn. O Partizan al ire
dentismului [fr.].

‘IREDUCTIBIL adj. ® f Care nu poate fi 
readus la starea normală: fractura ~a H ® ± Care 
nu poate fi exprimat în termeni mai simpli, care 
nu rnai poate fi simplificat: fracţiune ~a [fr.]. 

‘IREFUTABIL adj. Care nu poate fi combătut:
argument [fi’.).

‘IRELIGlOS adj. giâ ® Care n’are religie K ® 
Contrar religiunii, care nu respectă religia [fr.].

' ‘IRELIGIOZITATE sf. Lipsă de sentimente 
religioase [fr.].
‘IREMEDIABIL adj. şi adv. Fără leac, care 

nu se mai poate îndrepta [fr.].
‘IREMISIBIL adj. De neiertat, care nu merită 

a fi iertat [fr.].
‘IREPARABIL adj. Ce nu se mai poate în

drepta, de nereparat: sc vedea... neputincios... in fata 
unul dezastru (vlah.i [fr.].
‘IREPROŞ.^BIL 1. adj. Căruia nu i se poate 

face nici un reproş, căruia nu se poate găsi nici 
o vină, fără nici un cusur; desăvîrşit.

2. adv. In mod ireproşabil [fr.].
IRES (pl.-esurl) sn. = ERES: nu mal crede tu In 

toate .«.urile usp.i; ghloltorlle şl «.urile rostite plnd s& se 
g&teasoft cina (odob.) [ngr.].
‘IRESPONS-i^IL adj. Neresponsabil, căruia 

nu i se poate ce’re socoteală de actele sale [fr.].
‘IREVOCABIL adj. ® Care nu poate fi revo

cat, rechemat, retras f ® Care nu poate fi anulat 
1f ® Asupra căruia nu se mai poate reveni, 
nestrămutat: hotărlre «.a [fr.].
‘IREZISTIBIL adj. Căruia nu i se ponte îm

potrivi nimeni, căruia nu-i poate rezista cineva:
se crede Srumos, fermeo&tor, ^ [vlaho ; natuia-l Înzestrase 
on talent de orator de o putere <«4 (carj [fr.]. 
o IRIBIŢA (pl.-te) sf.Băn. ^ POTIRNIOHE [srb. 

.1 e r e b i c a].
‘IRIDţîNT... = ntEDENT...
‘IRIDIUM sbsl. ® Metal alb, descoperit în 1803 

asociat cu osmiu în mineraiurile de platină [fr.].
‘nUG.^ (-ighoz) vb. tr. ^ A stropi livezile, ţarinile, 

cu apa adusă în canale [fr.].
‘IRIGABITi adj. ^ Ce se poate iriga uşor [fr.]. 
‘IRIGATOR (pi.-loare) sn. ® Aparat pentru

Aparat

Fig. 2678. 
Irigator.

stropirea aleelor, trotuarelor, Jetc. 
cu care se fac spălături interne 
(H 2678) [fr.].
‘IRIGAŢiyNE, miOATIE sf. ®

Stropirea metodică , a livezilor 
şi ţarinilor cu, apa adusă în cana
le: săpa de-a lungul ogoarelor canale de 
Irigaţie (Vlah.) 1[ ® Stropirea 
unei părţi bolnave [fr.].
OIRIMA = JNImA.
O IRINDEAUA sf.. O/ten. (ciauş.)
(R.-coD.) Numele unui joc repede, 
vioiu, săltăreţ.
‘IRIS sbsl. ® SD Membrana colorată din interi 

orul ochiului, în a cărei gaură din 
centru se află pupila ([a) 2679):
In (oohlnl) cel drept avea o pată pe «- 
(DLVR.) K ® ♦ = STlNJINEI [fr.].
‘IRITA (-it) 1. vb. tr. ® A 

mlnia, a necăji, a supăra loc H 
® A întărîta, a surexcita, a aţlţa 
H @ / A determina o durere 
într'un organ. Fig. 2679.

2. vb. refl. ® A se aprinde de I. Iris. P. Pupila, 
mînie, a se supăra toc 1f ® A se , 
întărîta 1f ® A deveni mai dureros [fr.];

‘IRITABIL adj. Care se irită uşor, supărăcios: e 
aga de.:. «. de cltvatlmp şl luptă să se stăplnească (VLAH.i [fr.].
‘IRITABILITATE Sf. ® Felul de a fi alhneiper- 

soane iritabile t ® Proprietatea unelor ţesuturi 
sau elemente anatomice de a intra în activitate 
sub influenţa unor agenţi excitanţi [Ir.]. 
‘IRITANT adj. ® Care irită, care întărită H ® 

Caresurexcită organele [fr.].
‘IRITAŢIUNE, iritatie sf. ® Faptul de a (se) 

iritau ® Starea unei persoane iritate t ® "fi Mărirea, 
surexcitarea activităţii proprii unui element a- 
natomic, viu, a organului unui om sau animal 
viu [fr.],

IRIŢA sf. A = TORTEL.
‘IRIZAT adj. Care prezintă colorile curcubeu

lui: sidef «^ [Ir.].
‘IRIZAŢIUNE, irizaţie sf. ® Apariţiunea 

colorilor spectrului solar pe suprafaţa unor mine
rale | ® Aceste colori înseşi: frumoase irizaţii [fr.].
‘IRLANDEZ 1. • adj. Din Ir la n d a, pri

vitor la Irlarida.
2. sm., irlandeza (pî.-ze) s/. Locuitor, locui

toare din Irlanda.
IRMILIC sm. Mold. d) Veche monedă turcească 

de argint, care circula în Moldova, icosar: Trei 
desagi de «il Şl de galbeni venetici ialecs.) ; l-am văzut la 
chefuri nmpllnd cobza lăutarului ou «.1 (GN.) [tc.]. 
t IRMIZIU 1. adj. Roşu închis: vin«-.

2. sbsl. Piele de această coloare.
IRMOLOGHION sbsl. Carte bisericească 

cuprinzînd irmoase [gr.].
IRMOS (pl.-oase) sn. Primul vers care arată 

cuprinsul şi melodia celorlalte versuri, numite 
tropare, dintr’o chitare bisericească: cind ii ve
deam... olntlnd «înl... In biserică. Inima iml bătea mal 
tare (SLv.i [gr.].

IROD npr. m. 1. Numele împăratului Iudeii, pe 
vremea naşte- ,
rii Mîntuito- 
rului.

2. IRQZI 
sm. pi. Mold. 
Vicleim ' ((i) 
2680): nn-1 voie 
să umblaţi on pă- 
pnşele şi ou Irozii
(ALEC6.).

2. IROD sm. 
Mască jpaiaţă:
încălţat ouotubo- 
ţele galbene... 
de ţi se părea 
că-1 un «I de cel 
frumoşi (CRO.I ; 
Veacul nostru nl-1
[ngr-]-

Fig. a66o. Irozi (după T. Papahagi). 
umplură saltlmbanoll şl Irozii (emin.)

624



•IRONIC adj. şi adv. Cu ironie, batjocoritor;
dlnsa II pilvl pe snb sprincene, zlmblnd * id.-zamf.) [fr.].

•IRONIE sf. ® Qj Figura de retorică prin care 
cineva zice contrarul de ceea ce vrea să se înţe
leagă, luare în rîs, zeflemea: o lină H ® ironia 
soartoi, contrast pe care-1 prezintă două fapte apro
piate şi care seamănă cu o bătaie de joc [fr.].
O IROSEAT.Ă. (pi.-seil) sf. Il/told. Faptul de a (se) 
irosi, risipă, prăpădire.
O IROSI (-osesc) vb. tr. şi refl. Mo/d. A (se) risipi, 
a (se) prăpădi, a (se) păradui: vaca iml Irosea ogrlnlli 
din căruţă (CRO.) ; nutreţul ce 11 se dă se iroseşte şl se strică, 
mai mult declt se Întrebuinţează (ion.) ; şl toate s'au Irosit, 
ca şl clnd n’ar mal fl fost (vlah.) [afiero'SÎ]. 
t EROU sm. ^ ERQU [vsl. i r o j < gr-].

IRUGA wm- IERVOA.
IRUNGA = IERţINcA.

’IRUPŢIUNE, nnjpŢiE sf. ® Năvală, năvă
lire neaşteptată a duşmanului Intr’o ţară 1f ® Nâ- 
_pădire, intrare neaşteptată şi bruscă K ® Revăr
sare fără de veste a apelor unui rîu, unui fluviu [fr.]. 

ISAIA-DANŢUEŞTE ev- dANŢUŢ.
ISCA (se isoă) vb. refl. A lua naştere, a se pro

duce, a izbucni pe neaşteptate: etnd sa isca sfadă 
Intre dtnşll, la acest Împărat mergeau. . la judecată (isp.i; 
mici nelutelegerl se Iscau la tot ceasul (vlah.) [bg. i S k a- 
mise ,,îmi vine pofta să..."].

ISCAlI (-ăiesc) vb. tr. şi refl. A-şi pune semnă
tura, a (se) subscrie: ~-un act,,o poliţă [vsl. i s k a 1 u 
,,am cercetat”].

ISCAliturA (pl.-turi) sf. Semnătură, numele 
iscălit pe un act, etc.; ml-a furat iscălitura, pentru ca 
să facă o plastografie (Alecs.) ; Iscălitura Iul ajunsese să 
albă trecere chiar ;l dincolo de Lipsea (I.-gh.) [i S căli], 
î ISCHIUZAR, IŞOHIXJZAR adj. Dibaciu, şiret, 

pişicher: începe tu, că eşti mai ischluzar (Alecs.) [tc. i S- 
g tiz ari.

ţ ISCHTUZARLÎC, IŞCHIUZABLţC (pî.-Icuri) sn.
Şiretenie, pişioherîîc [i s c h i u z a r]. 
ţISCOADA (pî.-de) sf. ix Spion, cercetaş: ştefan,

prin Iscoadele Iul, ştia toate mişcările vrăjmaşului (bAlc.) ; 
trlmlseră gonaci şl Iscoade In toate părtUe (bAlc.) [vsl.
stUioda].

ISCODEAXA (pl.-dell), ISCODfOnE, ISCODITţTRA 
(pl.-turi) Sf. Lucru născocit, născocitură, inven- 
ţiune: sestrlngeau acolo... minunile Iscodenlllor toate (Car.).

ISCODI (-odesc) 1. vb. tr. ® A cerceta, a spiona: 
ştefan puse de Isoodl şl află totul ^ voia (ISP.); trebue să 
fie un trămls de undeva, pentru a casele oamenilor (CRO.)
® A născoci: acei înrăutăţit! an Iscodit deosebite plrl 
mincinoase rNEGA.i; el Işl frămtnta mintea ca să Iscodească 
o minciună gogonată (ALEcs.).

2. vb. refl. A se ivi, a se arăta: acolo, la pădurea 
neagră, se Iscodise o scorpie (isp.i [vsl. S Q h 0 d i t i].

ISCODITOR,-T04RE adj. şi sm. f. Care is
codeşte: la adăpost ifi ochii *1 şi stupizi al lumii, 
să trăeştl liniştit (vlah.) ; nneltltorl de rele, iscoditori de 
desbinărl (odob.) ; babele... prefăcute şl iscoditoare (Crg.); 
Balazld... puse -*'1 pe la toate vadurile (vlah.).

ţ ISCUSENIE sf. Măiestrie, lucru de artă, făcut 
cu meşteşug [iscusi].
t ISCUSI (-useso) vb. tr. şi refl. A (se) face mai 

ager, mai isteţ, a (se) subţia (mintea) [vsl. i s- 
kus-iti].
tISCUSIME sf. Iscusinţă; măiestrie, pricepere 

[is c u s i].
iscusinţa (pl.-te) s/. însuşirea celui iscusit, 

dibăcie, pricepere, îndemînare: ou o de sălbatic, ei 
Îşi pregătea armele (I.-gh.); auzind .de... Iscusinţa acestui 
fierar, a căpătat şi al gust la fierărie (SB.) [i S C U S 1].

ISCUSIT adj. ® p. iscnsi Ut (E) n?iscusit t ® 
Dibaciu, îndemînatec, ager, priceput, isteţ: peste 
ce profesor Înţelept şl ^ a dat I (Crg.i ; băiatul, de ce creştea, 
d'ala se făcea mal Isteţ şl mal ^ (isP.).

tISCUŞENIE sf. încercare, experienţă; ispi
tire; cercetare [vsl.].

ISG... = izo...
ISIHIE sf. ® Linişte, tihnă: să mă bucur in 

de rodul îndelungatei mele trude (Car.) [ngr. buXia 1.
‘ISLAJM, 'ISLAMISM sbst. ® Religia musulmană: 

se va vedea triumful Islamismului prin sdroblrea lui Mlhal 
şl a armatei Iul (balo.) f ® Toate ţările musulmane:

spre mormlntul căruia călătoreau hagii din multe părţi ale 
Islamului (iRG.) [fr. < tc.].

•ISLANDEZ 1. • adj. Din Islanda, privi
tor la Islanda.

2. sm., islandeza (pL-ze) sf. Locuitor, locuitoare 
din Islanda.

ISLAZ, IZLAZ (pL-azuri) sn. Loc de păşune pen
tru vitele locuitorilor dintr'o comună: boii... intrau 
din mirişte ori din Islaz In vre-o holdă (BR.-vn.) [srb.
izlaz].-

ISM... = IZM...
ISNAF (pî.-aluri) sn. ® Corporaţie, breaslă; 

popnlatlimea oraşelor se compunea din meseriaşi şl negu
ţători Împărţiţi In 'vurl sau corporaţii (I.-gh.) - ® Bres- 
laş; meseriaş: pe cine dintre —-1 ori cnpetl or prinde, 
să-1 tnnză ridiche (CAr.) [tc. e 5 n a f].

ISNOAVA sv IZNOAVA.
•ISOCRQN adj. 15 Care durează acelaşi timp, 

care se face în acelaşi spaţiu de timp: mişcări —e; 
oscilaţiile pendulului sint *e [fr.]..

'ISOGRONISMsbst. 15 Egalitate de durată: -~ni 
micilor oscilaţii ale pendulului [fr.].

•ISODINAMIC adj. 15 Care are aceaşi intensi
tate ; linie -»ă, aceea care trece prin punctele pă- 
mîntului în care forţa magnetică e aceeaşi [tr.].

•ISOEDRIC adj. <a> Care are faţete egale; 
cristal [fr.].

•ISOGON adj. A Ale căror unghiuri sînt egale
[fr.]-
'ISOMER adj. & Corpuri-~e, corpuri care deşi 

prezintă aceeaşi compoziţie, au totuşi proprietăţi 
fizice şi chimice mai mult sau mai puţin deosebite : 
hldrocarbure »e [fr.].

•ISOMERIE Sf. Qr Starea unui corp compus 
oare este iso'mer cu altul [fr.].
•ISOMpRF adj. <s> Care are aceeaşi formă ca 

şi alt corp [fr.].
•ISOMORFISM sbst. «■ Starea corpurilor iso- 

morfe [fr.].
ISON sbst. J ffâ Notă prelungită cu care iso- 

naiul însoţeşte melodia cîntată de psalt; o tino una 
şl bun&, chiar ca un palamar cu <^uJ la biserică (ALecs.) ; 
a ţinea /^ui, a acompania cu vocea sau cu un in
strument cîntarea altuia, a ţinea hangul: tata ointă 
Înainte, t^Qlndu~9i singură pe chitară (D.>zamf.) ; valu
rile, cu vt]litul lor..., ţin orchestrei de pe mal (vlah.); 
multă vreme mi-al ţinut <«,ul numai 
Intr’o strună (ALECS.) ; pr. ext.: cum
păna pntnlul... tine <^nl berzelor de pe 
coşare (d.-zamf.) ; ® a ţinea partea 
cuiva, a-1 aproba, a-i face pe 
plac [ngr.].

ISON.i^ sm. J jgi Corist, 
cîntăreţ la cor (în biserică.): îm
preună cn alţi băieţi, ai bisericii 
(CRG.) [ison].

ISOP sm. ♦ Mic arbust, foarte 
frumos şi mirositor, cu flori al
bastre, mai rar albe; e originar 
din Orient, şi se cultivă adesea 
ca plantă ornamentală (Hysso- 
pus officinalis) (j®]2681) [vsl. <
gr.]-

•ISOSCEL adj. A Se zice despre un triunghiu 
cu două laturi egale (i@j 2682) sau despre un tra
pez ale cărui laturi neparalele slnt 
egale [fr.].

*ISOTER 1. adj. © Se zice în 
meteorologie,” despre ori-ce linie 
care trece prin toate punctele de 
pe pămînt care, în timpul verii, au 
aceeaşi temperatură mijlocie..

2. isoterA sf. O linie isoteră 
oare-care [fr.]. _ ' Fiff; 36^.,

ISOTERM Cldj. Care posedăXriunghiuisoscel.
o temperatură egală; linie -»*, aceea 
care trece prin toate locurile de pe pămînt care au 
aceeaşi temperatură mijlocie anuală [fr.].

'ISPANIC adj. • Privitor la Spania, spaniol:
peninsula [fr.].

'ISPANISM (pl.-me) sn. Or ® Vorbă, expre- 
siune împrumutată sau imitată din limba spa-

IRO-
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ICp. nloia f ® Fel de vorbire particular limbii spa- 
IQ-p nioie [Ir.]., " ~
Io I 'ISPANIST sm. a?Persoană oare se ocupă în spe-

ciai ou studiul limbii şi literaturii spaniole [fr.].
‘ISPANO-AMERIGAN adj. • Se zice despre 

naţiunile din America care vorbesc limba spaniolă 
[fi'-]-'
'ISPANOPpii, -jlA adj. şi sm. f. Se zice despre 

străinii cari iubesc pe Spanioli,'cari arată dragoste 
pentru cultura şi istoria Spaniei [fr.]. '■

ISPAS sbsl. raJ Sărbătoare care cade la 40 de 
zile ţlupă Paşti, înălţarea Domnului: am un ne- 
potei numai de zece ani, i-a Impiinlt Ia .v'ialecs.i [vsl. 
S Q p a S al.' '

ISPAŞÂ sf. rt Despăgubire pentru stricăciimiie 
făcute de vite într’o ţarină, într’o livadă, etc.; 
constatarea la faţa locului a acestor stricăciuni: 
a otaemat pe primar la curte gl a I6out » la fata locului; 
nici b&tala pentru plâţl de ^ nu l-au putut vindeca (BR.-VN.)
[ispăşi; comp. pol. i s p a s'z „pagubă făcută 
de vite”].

ISPAŞENIE, ISPAŞăNIE sf. © = ispAşjre U ® 
VI — ISPaşA: osebit de aceasta, slnt Isp&saniile de pAduri
(FIL.). . ■ . '

ISPAşI (-Aseso) vb. tr. © A avea de suferit, 
a-şi lua osînda de pe urma unui păcat, unei lapte 
rele, Unei vine, a expia: urs ai sA rAmii pin& iti vei 
păcatele, (isp.); iartă-mă, căci oa amarnice dorerl am iapă* 
9ltf vait şl ea, păcâtoasa-ml rătăcire (odob.) H (D A 
preţui paguba făcută de vite intr’o ţarină, într’o 
livadă, etc.: sl-l chlamA să tle de Iată, oind se va .v 
oinepa şl cireşele (Cro.i [vsi. sUpasili].

ISPĂŞIRE Sf. Faptul de a ispăşi, expia- 
ţiune.

ispăşitor adj. şi sm. Care ispăşeşte.
ISPIspc (pi.-oaoe) sn.Mold. t Vechiu act dom

nesc scris' slavoneşte; hrisov, document: am ispi-
soace multe, ascunse colo ’n pod (Alecs.i [vsl. *î S p i -
s a k U; comp. rus. s p i s O k a].

. ISPIXA(pi.-te) s/.® îndemn spre rău, spre păcat, 
dispoziţie a minţii care ne împinge să facem un 
lucru rău, nepermis, tentaţiune: ttMuso o clipă prin- 
tr’o primejdioasă (d.-zamf.j; se rugă puţin, ca să se de
părteze de el ispita Satanei (isp.i ; Şl ’noăroat de-o frumuseţe 
dătătoare' de' Ispite (vlah.) ; a cădea in ; a băga in a duce
In ă-1 îndemna mintea să facă ceva rău, neper
mis: nu ne duce tn *■. ol ne Izbăveşte de cel rău; la ce cu
geti tu oareP... strigă el, cind auzi că ea vrea să-I bage In
(ISP.) H ® Lucru care ispiteşte, atrage, care pro
voacă ispita: ispitele lumii slnt multe şl de tot felul 
(ODpB.) t ® pî. încercări, nevoi : trecuse prin fel de tel 
de ispite şl nevoi (isp.) [ispiti].

ISPITI (-iţesc) 1. vb. tr. © A- cerceta, a supune 
la cercare: scrise... la nişte tllosotl vestlti, ca să vie. să 
ispitească ou învăţăturile lor pe fiul său usp.i ; atunci Dum
nezeu a volt să-i ispitească credinţa usp.i 1 ® A duce 
în ispită, a tenta: măestrla cu care era tăcut acel nod 
o Ispiti să se cerce (isp.i ţ| @ A afla: ispitise mal de de 
mult că fiicele Chlajnel... treceau prlntr’acea horă (ODOb.).

2. vb. refl. A se încerca: in zadar ea se ispitise a-l 
răsturna (sAlc.i ; Simion nici nu s’a mal ispitit să tăgădu- 
easoă (VLAH.) [vsl. ispytati].

ISPITIT adj. © p. ISPITI H ® Tşntat ® 
încercat: experimentat.

ISPITITOR, -TOARE adj. şi sm. f. Care is
piteşte, tentator: e trupul şl chipul Sotlel, ou gura 
ei ispititoare (br.-vn.).

ISPQL sbst. Lopăţică, căuş cu care se scoate 
apa intrată In luntre (>,] -
2683): un Romăn staou <^ul 
In mină (s.-ald.) [big. i Z -
p 01 a],

ISPOVEDI... iw SPO
VEDI...

isprava (pl.-ăvl) sf.
© Faptă, lucrare ispră-

Fig; 2683. Ispol.

vită, săvîrşită bine, îndeplinită cu succes: chiar 
mort, oasele mele se vor baonra In mormint. de Isprăvile 
tale itsp.>; ÎH'SGQS rău şl iron.: tot oraşnl lierbea de Is
prăvile Iul şl-.l arăta ou degetul (vlah.) ; bună^^ lăouşl şl
de astădată t ţ © Izbîndă într’o întreprindere, suc
ces: Ercule făon cele mal mari Isprăvi de vitejie (isp.); ou

prea multă grabă, nu fool nici o <«' (znn.) ^ © Rezultat, 
urmare: lată frumoasele Isprăvi a Învăţăturii paplstaşilor I 
(NEOR.) j a bu face nlol o a se Întoarce fără 
Autorizaţie: nti.va putea ei singur cu voia Iul să la, ce 
trebulaşte să la •’t de la judecătoria (prv.-mb.) 1 © ţ 
Rost, motiv: bărbatul... să o bată... Iară nu cu vrăjmă
şie, vină şl lără ^ (pRv.-MB.) f © De a) de treabă, 
cum SC cade: al noştri's’au ales tot oameni harnlol şi de

(VLAH.); era un bărbat nu se poate mai de (Car.) ; b) 
bine de tot; cu desăvîrşire, cu totul: a dormi, de 
toată Isprava (znn.) ; duduca Bălaşa Inălbl oU de la cap' 
(ON.); de nu să va face greşala de tot, de <«^... aton ce răpl- 
torlui nu să va certa cu moarte (prv.-lp.i [vsl.].

ISPRĂVI (-ăvesc) i. vb. tr. A duce la bun 
sfîrşiţ, a săvîrşi cu bine, a duce la capăt -bun,, a 
izbuti: am bună nădejde să Isprăveşti on bine slujba (Isp.) ; 
mers-am eu asupra el ou bătăile, dar n’am Isprăvit nimica 
(EMtN.) H © A sfîrşi, a termina, a ii gata: ®r cine 
Începe multe, puţine isprăveşte; n’al isprăvit Inoă P ^ ©
F A da gata H © A găti, a ajunge la capăt, a nu^ 
mai avea: am isprăvit lemnele ^ © t A obţine, a do-' 
btndi, a procura: trlmlţlnd ştefan-Vodă... să-l Ispră
vească steag de domnie (m.-cost.).

2. vb. refl. ® A se sfîrşi, a lua sfîrşit H © A se 
găti,.a se termina, a'nu mai fi: s'au isprăvit bucatele; 
de unde tot iei şl nu pul, ourind se Isprăveşte (pann) [vsL 
isprăviţi].

iSPRĂVţT 1. adj, p. isprAvj liH © neisprăvit.
2. sbst. Sfîrşit.

•f ISPRAVNIC, O ISPR4MNIC sm. © t Admini
strator; vătaf: (agoulslta) aceasta de o vei ohivernlsl 
bine, vel lua, ca un ispravnlo bun, plată de la Dumnezeu 
(AWT.-iv.) H ® - t Reprezentant, mandatar: oeia oe 
va sudul pre oulva, nu să oblamă cum au suduit pre 
acela ce laste ispravnic, oe pre stăptnu-său (prv. lp.) H ® ţ 
rt Tutore, curator, epitrop: oela.ee va il ispravnic vrer 
unul ouoon micşor (prv.-mb.) 1[ © zfi t Moştenitor, lega
tar: aoesta Ispravnlo, oumu-şl va muri stăpinu], Intr’acei 
oeas poate să la aoeale bucate de la moşnean (prv.-mb.) H © f 
O © Prefect: iial să facem noi o htrtîe la Ispravnici 
(R.-COD.) [vsl.].
t ISPRĂVNIGAT (pl.-aturl) sn. Isprăvnicie: da

torii are... să Înştiinţeze cu cârţi de publicaţie toate-««le 
(leg.-car.) [ispravnic].

ISPRĂVNIGEASĂ, O ISPRAMNICEASA (pZ.-cese) 
sf. © Soţia i s p f a Y n i c u Lu i: să mă fao isprăv- 
nlceasă I alta nu doreso pe lume (ALEcs.) .

ISPRĂVNIGEI^ O isprAmnIOEL sm. / Mai 
marele peste .argaţii unei moşii, pus el însuşi sub 
ordinele vătafului.de curte ( = Mo!d. „fecior boie
resc”): s’a băgat Intllu isprăvnlcel pe moşia boierului 
(S.-A1.D.); numai tu ştii clte gbloldlşurl... ai mlucat Ia stri
gătul isprăvinceiuiui (lung.) [ispravnic].

ISPRĂVNIGESC adj. De ispravnic. 
'IŞPRĂVNIGI (-icesc) vb, ir. şi refl. iron. A (se) 

face ispravnic: in sfli^jt, ou îulla lul Dumnezeu, 
m'am Isprăvnloltl (alecs.).

ISPRA'VNIGIE, o isprAmnioje sf. © Func
ţiunea de ispravnici]® Localul ispravnicu
lui: tlrzlu, vin lasA so judece doi creştini (R.-cod.) *; 
® rt t Calitatea de tutore, epitropie: nici'isuravnicai 
sau fllu-său nu vor putea să ia prea săraca cărela-1 tasta 
ispravnic, plnă nu se va slobozi Isprăvnlola (prv.-mb.) H ®
O t Administraţiune.

■ISRAELIT i. adj. Privitor la Evrei, de Evreu: 
religia

2. sm.,' ISRAEI4TA (pi.-te) sf. Evreii, Evreică. 
OIST(A) = A0ţ!3T{A).
O iST AL ALT = ASTALALT .
ÎISTEGITţTNE sf. Isteţime: şl-a ciştigat mica lui 

boierie prin muncă si •*'a mintii lul (pil.) [isteţ].
*ISTERIG 1. adj. j? ® Privitor la isterie: izbconi 

intr'un piins, nervos, ~ (vlah.) H © Atins de isterie.
2. sm. f. Persoană atinsă de isterie [fr.]; 

*ISTERIGAXE sf. pl. F f Criză de nervi, acces 
isteric: pe nevastă-mea o apucase im ris cii(BR.-vn.) ; 
a apucat-o pe babă (alecs.i [ngr. ăscepcAţi].

•ISTERIE Sf. f Boală nervoasă caracterizată 
prin turburări ale sensibilităţii, prin_convulsiuni, 
delir, accese de plîns sau de rls,- etc. [fr.].

ISTEŢ adj. Ager la minte, deştept, priceput, 
iscusit: muierea era foarte Isteată..., iar bărbatul im bă-
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băuo (RET.); Anecdota, calaznbninl} acolo fiind la preţ, Catâ-le 
prin almanalinrl, 9! vei trece de (vlah.) [vsl. i S t T CI ].'

ISTEŢI (-eteao) vb. tr. şi refl. A (se) tace 
isteţ.’

ISŢEŢIE, ISTEŢjME s/. Agerime a minţii, de- 
şteptăciune, pricepere, iscusinţă: n’are nici agerimea 

. de minte; nici latetia, nloi Îndrăzneala Ovreilor (br.-vn.) ; 
el Întrecea la Învăţătură şi Isteţime pe^toţi- copiii (tsp.i
[iste ţ].„ 'Vi J,
OISTINA ădv. Băn. Adevărat [srb.].
*iSTM (pi.-muri) sn. 9 Limbă, de pămînt care 

leagă două continente sau 0 
-peninsulă de un continent 
. ([3 2684): »ul de Suez j »ul de 

Corint [Ir.].
•ISTOLOGIE wm- HISTO-

LOQţB,
ţlSTORI = ISTORISI.
■•ISTORiC 1. adj. ® t Pri
vitor la istorie: naraţiune ~â, 
lucrare «vă; nume «v, care e. 
renumit in istorie t ® Care 
s’a întîmplat de curlnd,: lanţul aoesta e —

2. sbst. Simpla povestire a faptelor In ordinea şi 
In împrejurările în care s’au produs, 

a. swi. Gelice scrie istoria [Ir.].
•ISTQRIE's/. ® ţ Povestireaîntlmplărilor vred

nice de însemnat din viaţa unuia sau mai multor, 
popoare, a celor privitoare la întreaga omenire, 
la o-epocă oare-care, la o singură persoană: istoria
Clieoiloi, Hominllor, universală; Istoria lulHanOleon; Istoria 
bisericească; Istoria olvlllzatiunll “ @ ^ Carte în care 

, se povestesc aceste întîmplărî; operă istorică com
pusă de un scriitor: istoria Inl Tucldlde f ® Istoria 
sacră sau biblică, istoria veche a Evreilor şi a primi
lor creştini t ® istoria antică sou veche, aceea a po
poarelor care au existat înainte de naşterea lui 
Cr. ţ[ ® Istoria medie sau a evului mediu, de la 395 
pînă la 1453 f ® istoria modernă, de la 1453 plnă in 
zilele noastre H ® istoria contemporană, aceea> care 
povesteşte faptele petrecute în epoca în care 
trăim ţ[ ® Povestire în genere t ® istoria naturală, 
descrierea fiinţelor şi corpurilor (animale, plante, 
minerale) care există pe suprafaţa sau în interiorul 
pămîntului [lat.].

ISTORIE2 s/. F ® Povestire: Chelului despre chelie 
Bă nu-1 spui vre-o (pann) ţ| ® Întîmplare, eveniment: 
s’a Intlmplat odată o oare. a rămas de pomină In casă la 
noi (BR..VN.); Incepuseşl să-ml spui Istoria de seară (Car.i f
® pl. Ceremonii, fasoane [ngr.].

istorioara (pî.-re) sf. Povestire mică, is- 
t o r i e glumeaţă: a povestit o mulţime de Istorioare 
ţărăneşti (I.-g-h.).

'ISTORIOGRAF sm. t col ce, e însărcinat în 
mod oficial să scrie istoria unei epoci [fr.]. 
'ISTORIOGRAFIE sf. t Arta de a scrie istoria 

[fr.j. ■ . ...
ISTORISI (’lseac) vb. ÎT. A povesti: nimeni nu 

ştie să istorisească mal frumos şi mai ou haz ca dumnealui 
(BR.-VN.) [ngr. IsTOpTjoW < lotOp»(Z)].'‘

'ISTORISIRE sf. ® Faptul deaistorisi^ 
(D Pov.eştire:. nu voia să mă depărtez de la şirul istori
sirii mele (GN.).
î ISTpRNIGsm.'t Istoric, cel ce scrie istoria cuiva:

precum al el «v lumea au Inoredlnţat (don.) [i S t or i e].
ISTpy sbst. CD t Sfîrşit, capăt ă © De cu 

totul, cu desăvîrşire; bine de tot: mi-au furat iscăli
tura... ou gind de a mă calici de «v (alecs.) ; i-au Învins 
de «V (8B.1; l-a bătut de 'Vcpamf.) [vsl.].

ISTOVEALA sf. Faptul de a (-se) istovi: 
istbveala puterilor devenea pe fle-care zi mal mare (D. zamf.).

ISTOVI (-oveso) 1. vb. tr. © î A isprâvi, a 
Bfîrşi © A da gata, a prăpădi, a nimici: abia isto
vise pe balaur, şl numai lacătă că se pomeni cu unchiul 
fetelor (isp.) ; atltea necazuri l-au istovit cu totul.

2. vb. refl. ® t A se isprăvi, a se sfîrşi, a lua 
sfîrşit.© A se prăpădi, a se nimici; nu-i va da 
drumul, plnă nu se va «v de tot tn Închisoare (isp.) ^ © A 
se slei, a seca^ l s*au istovit puterile.; pllnse, plnă 1 se 
istoviră laorlmllş. (isp.); şl ca Intr’o gioapă fără fund se Isto
veau averile, lăfă s’o poată umplea (vlah.) [Î S t 0 v]. 

ISTOVIT adj. ©p.ISTOVI t ©Sleit, secat de

TABELA XXVn. I9UCE IST-
— IŞL

1 2 ' lllIIllriHM.

puteri, prăpădit de boală sande muncă: lat’o sco- 
boilnd la vale, galbenă şl (vlam.i .

ISTOVITOR adj. verb. ISTOVJ. Care istoveşte: 
Istovitoarea spaimă a zilelor tără credinţă... lată ce o gonea 
din casa asta Irnmoasă (vlah.).
IISTRAVĂ (pl.-ăvl) sf. Risipă; stricăciune: să 

(ie cineva cu mate privlgblere (la velnltă), ca să nn să 
(acă .V (DRAOH.); nn (ace .v cu chita (vic.) [i S t r ă V i]. 
t ISTRAVI (-ăvesc) vb. tr. şi refl. A (se) risipi, a 
(se) prăpădi [vsl. sQtraviti]. '
t ISTRAvITOR adj. verb. istrAvi. Risipitor:

(ata asta bogată era leneşă şi istrăvltoare ivoR.) .- 
ISV... = IZV...
IŞALAi interj. Strigăt de bucurie pentru iz- 

bîndirea unui lucru (bravol ura 1): i am închis
baragladinal iALECS.) [tc.]. 
t IŞGHTUZAR •«- ISCHinzAR.
OIŞCQALA' = ŞCOALĂ [ung.].

- t IŞLIC’, ŞLic pl., (-loe) sn. .e. ® Odinioară că
ciulă domnească de sobol, purtată de Vodă şf de 
Doamna: şllonl de samnr (al domniţei Rncaanda) era 
Împodobit ou nn earguein alb (Neor.) II ® Căciulă Îmblă
nită, in patru colţi sau rotundă ca un balon, pur
tată de boieri (mai tirziu şi de boiernaşi şi de lău- ' 
tari), a cărei mărime-varia după rangu.1 boieriei
(wTAB. XXVII): pre muerl pte ceale oelan doi bărbaţi... le 
poartă on pieile goale pre măgari şl Ie bat ou doaă comanace 
san on doaă tşlice (prv.-mb.) = ... on donă şllce (prv.-lp.i; 
p'atunci (orma Işllonlni nn era numai o (antazie... (le-care 
trebuia eă poarte IşUcnl după teapa Ini (|,-gh.) [pol. S Z 1 V k 
< tc. b a s 1 y k ].
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ISL- * IŞLICAJI sm. (D V Fabricant sau vînză.tor de
^ i Ş 1 i C ei ^11 pot II mlndrl de' nn lip si lanalQlnl loi IUR (i.-GH.) 1 © iron. Purtător de işlic, boier cu obi

ceiuri învechite: numeau pe cel bătrlnl: rugini înve
chite, <«'i1 atrlgoi 9I olte le mal venea Ih minte (CRO.). 
o IŞIiQG (pî.-oace), I9LQO (pl.-oage) sn.' Băn. Trans. 
Fluture de alamă ce se coase pe cămăşi [ung. 
i s 16 g],
OIŞPITAXi (pî.-ale,-aloii) sn. Trans. Spital: Ja- 
mătate-B Împuşcate. Şl la băgate ok.-brs.) [ung. i S- 
p i t a 1 y].

'ITAX.IAN 1. adj. • Din Italia, care locueşte sau 
s’a născut In Italia: limbai.

2. sm., italianca (pl.-lance) s/. Locuitor, locui
toare din Italia.
*IT.^IGl. adj. ^ Din, privitor la Italia veche:

popoarele
2. iTăLioE sf. pl. # Caractere cursive [fr.].
ÎTALIENţlSG adj. Italian..
ITAIilENţŞTE adv. © După obiceiul, în Iclui 

Italienilor ţ © In limba italiană [italienesc].
"ITINEHAR {pl.-are) 1. sn. © Drumul pe care- 

şi propune cineva să-i urmeze într’o călătorie K 
© Descrierea locurilor vizitate de un căiător t ® 
Tablou, carte bi care e însemnat drumui de ur
mat pentru a merge de la un loc la altul.

2. adj. Privitor la drumuri: Kilometrul a o măsură
~ă [ir.].

ITROS sbst. Utrenie: Să tu, gazdă, veseloB, Ca 
să, mergem la...*. La naşterea InlHrlstos CBRL'.) [comp. srb. 
j u t r o s „azi dimineaţă”].

IŢ JŢE.
O IŢA (itez) vb. intr. A şchiopăta din cînd In cînd, 
din pricina unei dureri de picior itut.i: oe tot itezl 
ala picioare r (Şez.i .
OIŢAI m- ITIJ = .

IŢARI sm. pl. (p Nădragi strimţi ţărăneşti, 
loarte’lungi şi hicreţiţi de la genunchi în jos, une
ori Împodobiţi cu găitane, făcuţi 
din lină subţire, ţesută In două 
iţe şi nedată la piuă (i®] 2685):
Îmbrăcaţi ou... * de ţlgale şl Încălţaţi 
cu oplncuţe (CRO.i; ţăranii desculţi, cu *1 
sumeşi plnă deasupra genunchilor (vLah.) .

IŢE sf. pl. îs © Cele două sau 
mâi multe rînduride fire de lină sau 
de bumbac înfăşurate pe cîte o spe
tează (latăde vre-o 15 cm. şi lungă 
de peste 1 m.) cu care, la războiul 
de ţesut, se înalţă jumătatea fire
lor urzelii şi se coboară cealaltă ju
mătate, produclnd ceea ce se nu
meşte ,,rost”, prin care se intro
duc firele bătăturii; iţele trec prin 
nişte scripeţi şi sînt legate cu o 
sfoară de un băţ paralel cu băţul 
vatalelor şi care se chiamă ,,băţul 
iţelor” ([H] 2686) ţ] © IT sg. Fie- Flf- 2®5. Ilari, 
care din aceste speteze Înfăşurate cu fire: un iţ se
urcă, prin mişcarea picioarelor, pe clnd celălalt se coboară 
(DAM.); ou Iţul măsoară 
statul bolnavului (NOV.)
H ® A ţese In două, in 
trei a ţese cu două, 
trei, etc. rînduri de 
speteze la iţe t ®
Pt. ext. Firele unei 
ţesături, unei urzeli: 
nu păianjen ce-şl urzea 
In ticnă .«'le sale (odob.)

H ® ® A încurca ««le, 
a încurca planurile 
[lat. lîcium, pl.
1 i c i a].

' o IŢI (Iţesc) vb. refl.
Motd. "

Fig. 2666. Iţe. 
Bucov. © A se uita o clipă, a arunca o pri

vire pe furiş: nu oumva... să te Iţeşti Ia dinsul, că are un 
ochin otrăvit (crg.) ţ[ © Bucov. A se Ivi O clipă, a se 
arăta numai şi a dispărea imediat: se iţeau dungi de 
Inigere cari se apropiau tot mal tare (orl.) f © A se SVOni
(R.-COD.).
O IŢII1 interj. Motd. Cucul strigătul aceluia care.

în jocurile copilăreşti, scoate puţin capul afară din 
locul unde s’a ascuns şi-l retrage apoi după acest 
semnal convenţional: ţll drag ingeru, 11 vezi prin vis... 
Iţi tace «<I (ALECs.).
O IŢII2 (Iţlesc), ITAi (-ăeso) vb. refl. Motd. = ITI: 
otte un. clopot vlnăt se Iţieşte din smocul frunzelor mărunte 
(IRO.); deasupra crengilor albe, ca de zăpadă, crucea de abia 
se Iţeşte Intr’o sclipire (orl.) ; păsărică se tăcea nevăzută 
pe după un bolovan, de unde se Iţăla şl se scufunda In apă
(N.-UR.).
o IUI = CHIPI să sari In sus şl să strigi: lui Iul. Iul 
să trăeascăl isb.).
OIUB sbst. Olten. Dragoste, iubire: De dragu neve
stelor şl de /va fetelor ,(0R..N.) [i U b i]. 
t IUBEŢ 1. adj. Iubitor, drăgăstos; îndrăgostit: 

Anselmo era de fel mal «’ (Car.i.
2. sm;, idbeatA (pl.-eţe) sf. Amorez, amorează, 

drăguţ(ă) [vsl. IjubIcI].
IUBI (-besc) I. vb. tr. A avea drag, a simţi dra

goste, a-i Ii scump: iubeşte pe aproapele tău ca pe tine 
Însuţi; ca ochii din cap; F iron.: 11 Iubesc ca sarea ’n 
ochi, nu-1 pot suferi.

2. vb. refl. A avea relaţiuni do dragoste; a se 
avea dragi [vsl. Ij ubiti].

IUBIRE sf. © Faptul de a i u b i H © Senti
mentul' celui ce iubeşte, dragoste, amor: «- înfo
cată; de neam; adevărata «'... nu trăeşte declt din admi
raţie (VLAH.) t ® • Patimă, pasiune: «■ de argint. 

IUBIT 1. adj. p. IDBţ HH ©N$IDBIT.
2. sm., iubita (pl.-te) sf. Persoana pe care o 

iubeşte cineva; drăguţ(ă), amorez, amorează.
IUBITOR, -TOABE adj. Verb. lUBJ şi sm. f. (Per

soana) care mbeşte: era judecător drept şl Iubitor do 
pace usp.). ' .
t lUBOSTE sf. Dragoste, iubire [vsl. Iju- 

b o s' 11].
IUDA 1. npr. m. — iscariotui, apostolul oare a tră

dat pe Mîntuitor, vînzîndu-1 pentru 30 de ar
ginţi; punctul lui-', numărul 13.

2. iudA sf. ® Trădător ţ[ © Poreclă dată Evre
ului: Tataraşul, pe unde nu se poihenea ţipenie de ludă, 
astăzi este Înghesuit de lifte plngărlte (ALECS.) ţ[ © Că
mătar: era ralu... plnă se pripăşi., pe plaiurile noastre, 
iuda de caţaon (DLVR.) [vsl. < gr.].
•lUDAIG... tm- JUDAIO...
IUDE sf. pl. ® ^ Unui din numeroasele nume 

date de popor Ielelor ţ| ® ♦ Grămadă de copaci 
doborîţi de vînt (ca efect al Ielelor purtătoare de 
vînturi) [Iuda].
t IUDEU sm. O Locuitor din ludea. Evreu [gr.]. 

O rUDţ (-dese) vb. tr. Motd. Bucov. A aţîţa, a în
demna, a instiga: diavolul I-a Indlt pe. sf. Iile de a ucis 
pe tată-său şl pe mumă-sa (vor.) [rut. j u d y t y].

rţlFT (pl.-turi) i. sn. Piele groasă (de viţel, de 
bou sau de bivol): cizme mari, răsplndlnd mirosul ca
racteristic al —Uliul rusesc (CAR.i.

2. adv. 0 '—de parale (pann), lefter [rus.].- 
OIUGĂR (pl.-are) sn. Băn. = JTJGER ®. 
‘IUGOSLAV 1. adj. • Din Iugoslavia.
2. sm. Locuitor din Iugoslavia [srb.]. 

OIUJDA sf. Trans. (pr.-cdr.) (vic.) Muncă, trudă, 
opinteală.
O lUJDI (-dese) vb. refl. Trans. (conv.) (şez.) (vic.) A 
se opinti.

‘IULIAN adj. tw- CALENDAR ®.
IULIE stru g) Numele lunii a şaptea a anului, 

© luna lui Cuptor [gr.].
IUNGAR, iuncher sm. © Elev al unei şcoale mi

litare care a pira la gradul de ofiţer (în Germa
nia, Rusia, etc.) ţ] ® K Cadet (odinioară, la noi):
BăloescQ... Intiat foarte de timpuriu In serviciul militar 
ca iuncher (i.-gh.); slujeşte In oaste ca iuncăr şl ’n acelaşi 
timp face poezii (CArj [rus. j U n k e r \1].

IUNIE sm. 2) A şasea lună a anului, © Cireşar
[gr.]. ■ ■
t.lUO adv. Undo [lat. u b i]. 
tIUREŞ,. lURUş 1. (pl.-şurl) sn. X Năvală, atiic: 

iuruşul oel dintliu rare-ori izbuteşte... om mai tra^e alt 
inruş la vreme (ALecs.) ; Scrlşnind, luptătorii, !n iureş, ca Iarba 
sub coasă cădeau (vlah.) ; a da a da năvală, a năvăli.

2. interj. Strigăt de atac: otnd oiu striga luruşi să 
săriţi cu toill (ALEC8.): şl totl ou o gură deodată au strigat
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Fig. 2687. Iuta.

sub lurufl I (TiCH.); cel doi oSpltanl, strlglnd Iureş i se năpastlid 
«n totll asupra Iul Zoble. (dlvr.) [tc. j O r i §]. 
tiys sm. Numele slovei cirlUce & [vsl.].

O lyşcA {pl. Inşii) sf. Mold. ® Biciuşcă, biciu 
scurt de curele Împletite (ŞEz.t: mormăia tot drumul, 
atalnd necontenit ou luşca pe Roalba (ik.-brs.) 1) ® Lovi
tură, plesnitură cu biciuşca: Radu... n’are de lucru, 
lup 1 o ' peste coada motanului (vlah.i .
OiyŞDA... = iţrjDĂ... t ruşoR =. usQR.
OiyŞTIi interj. Mold. Imită plesnitura biciului. 
tIUŞURA... = UŞURA...
•IUtA s/. a Plantă, originară din India, ale 

cărei frunze se mănincă ca şi 
spanacul sau lăptucile şi din a 
cărei scoarţă se obţin fibre textile 
întrebuinţate la fabricarea a dife
rite ţesături f'Corc/iorus) (T^ 2687)
[germ.].
orUTAG adj. dim. IUTE. Cam
iute (JIP.) (CIAUŞ.) (R.-COD.).

IUTE 1. adj. ® i Violent, 
aprig, cumplit Ţf @ Care nu-şi 
poate stăpîni firea, pornit spre 
minie: e un Om^v; preoteasa era 
mlnla iul Dumnezeu <vlah.) ; * ... se 
ohlamA omul ce se mtnle de grabă, dar căruia de grabă-1 
şl trece (vor:i 1[ ® Piperat, înţepător, pişcător: 
ardeln H ® Care se mişcă, umblă sau aleargă 
repede: o la picior.

â. adv. Repede: * ca săgeata, ca lulgerul, ca glndul 
[vsl. 1 j u t ă].

lUTIŞQR 1. adj. dim. iute.
2. adv. Cam iute: lugl, săracul, lutlşor <grig.). 

o IUŢARI sm. pl. Mold. Â Ciuperci comes tibile, cu 
carnea albă, fragedă şi iu t e ca piperul; numită 
şi „bureţi-iuţi", „bureţi-piperaţi”, „iuţişori”, etc. 
(Lactarius piperatus).

iuţeala (pi.-cil) sf. ® Caracterul a tot ce 
este iute, graba cu care se mişcă ceva, repeziciune: 
Iuţeala calului ; Iuţeala ardeiului ţ ® 15 Spaţiul pe 
care-1 percurge un corp într’o secundă, vitesă: iu
ţeala vintulul [iuţi].
' IUŢI (-tesc) 1. vb. tr. A grăbi, a zori: iuţind boii cu 

coada asonţltă a furcilor (dlvr,) ; din ctnd In clnd tşi iu
ţeşte 'pasul (VLAH.) .

2. vb. intr. A se grăbi, a se mişca mai i u t e :■ ei 
Începu să Iuţească, dlnd ocol polobocului (odob.j.

3. vb. refl. ® A se prea grăbi, a o lua prea iute: 
zmeul se căi că s’a lutlt, şl-1 spuse o minciună (isp.) 51 ® 
A se înflăcăra, a se aprinde, a se întărită: ambasa
dorul... se Inteşte, strigă, bate din picior (I.-gh.).

■(■ rUŢEVIE sf. — iuţeala: *a picioarelor (canti.
IUŢIŞORI sm. pl. = lUTARI. 

flUVI = IVI.
O'iyz sbst. Ţrans. (fr.-cdr.) = iz. 
ţlUZRAŞA sm. a Căpitan peste o sută de 

fustaşi cari păzeau la poarta curţii domneşti [tc. 
y U z - b a s y].
t lUZLUG sm. (f) Veche monedă turcească do o 

sută de parale [tc. y tl z 1 tl k].
IVAR (pi. ivere) srt. ® = clanţA 5] @ încuie

toare, verigă cu care se în
chide o uşă ([®1 2688): Nae 
o dă In lături, trage ^uF şi de
schide (CAR.); trase ^«'Ul uşii cu 
dibăcie (OLVR.) [srb. iver].

IVEalA sf. Ieşirea la 
lumină, arătarea unui iucru
care n’a fost încă văzut: a ieşi la.«; să se caute dacă 
capetele balaurului, care stau colea la ău şl limbile lor 
II8P.); a da la a scoate la,», a da pe faţă, a scoate 
la lumină, a da în vileag [ivi].

IVI (Ivesc) 1. vb. tr. A da pe faţă, a arăta, a da 
la iveală, a lăsa să se vadă.

2. vb. refl. A ieşi la iveală, a se arăta, a apărea:
pe malul sting, căsuţe albe se Ivesc dintre copaci (Vlah.) ; Cine 
eştip cum îndrăzneşti Qol aloi să te Iveşti P (don.) [vsl..[ a- 
V i t i].

‘IVORIU sbst. Fildeş [fr. ivoire].
O IZ sbst. Mold. Miros greu pe care-1 capătă vinul 
sau alte lichide din cauza mucegaiului sau altor

Fig. 2686. IvSr.
care a stat ascuns.

pricini, şmac; milosul acesta comunicat vaselor în lUS- 
care au stat aceste lichide: bntiie, ca să nu mal păstreze .7—. 
<«1X1 acel rău de mucegalu, se vor curăţl con.) ; untdelem- IlLJ 
nul... căpătase >vnl local (Alecs.) [ung.].
O IZA^A sf. Olten. Băn. Risipă.
OIZAFLA (-alin) vb. tr. Băn. A afla.
O IZArJ (-ătăso) vb. refl. A se prăpădi, a se po
topi, a pieri: are să se Izărească lumea (Pamf.) [ruS. 
izzoriti].

IZBA1 (pj.-be) sf. Căsuţă de lemn a ţăranilor 
ruşi’ marele duce... se mirul şl llngA oÎntinse o masă 
mare (dlvr.) [rus.].

IZBA2 ('/'î.-be) sf. f Izbitură: !1 dă o In pămlnt 
şl-I Îngroapă plnă *n glt iSEV.t [i z b i].

IZBAVÂ sf. Faptul de a izbăvi, scăpare [vsl.].
IZBĂVI (-ăveso) 1. vb. tr. A mîntui, a scăpa: nune 

duce In ispită, ol ne Izbăveşte de cel rău; Intr’o săptămluă 
m*au Izbăvit de podoabă (CRG.).

2. vb. refl. A se inîntui, a se scăpa; a se coto- 
rosi: s’a izbăvit Ipate şl de dracul şl de babă (CRg.) [VSl.].
, IZBĂVITOR,-TOARB adj. verb. {şi sm. /.) 
iZBÂVţ. Care izbăveşte, mîntuitor.

IZBELIŞTE s/. ® Loc, situaţiune unde e expus 
cineva tuturor loviturilor (soartei, etc.): ca lutui de 
pre lingă drumuri... In prav şl pulbere sdrunuinlndu-se. cu 
vlnturlie se bolbureşte şl... Iu ^ se leapădă (cant.) ; aruncat 
in <^a nenorocirilor (vlah.) t ® De a) expus tuturor 
loviturilor soartei, lăsat în voia întîmplărei, pă
răsit de tot; bj fără stăpîn: are să rămlle căruţa asta de 
haimana şl lepuşoarele de (Cro.) [izbi].

IZBI (-besc) vb. tr. şi refl. ® A (se) lovi tare de 
ceva sau cu ceva: ramurile copacilor o Izbeau peste fa(ă 
(ISP.); <«>' cu evul de pereţi; ou palma peste obraz ^ ® A 
ataca: el scrise apoi Iul Teuffenbach... spre a-şl uni pu
terile ou ale lui şl Împreună pre vrăjmaşi (bAlc.) ^ ®
0 (franţuzism). A impresiona, a surprinde, a frapa: 
schimbarea Iul m’a Izbit [vsl. î z b i t i].

IZBITOR adj. verb. izbi. ® Care izbeşte H © 0 
Frapant, impresionant, surprinzător: aveauo asemănare 
izbitoare; versul lui Eminesou răsare Intr’unrelief'^ (vlah.).

IZBITURĂ (pL-turi) sf. ® Faptul de a (se) 
izbit© Rezultatul acestei acţiuni, lovitură pu
ternică: un gealat, c’o ^ de topor, 11 sbură capul de pe 
umeri (VLAH.); numai după Izbitura pornitei, coana Măndlta 
văzuse oă nn-l lucru curat (or.-n.).

IZBÎNDĂ (pî.-inzi) sf. ® Biruinţă; victorie: Ah 1 
pot să morde-acum, am zis, A noastră e Izbtnda (A^ecs.) t © ‘
t Răzbunare t © Reuşită, succes: încercase, timp de 
nn an, fără să practice avocătura (BR.-vn.) [Î Z b ! n d i].

. IZBÎNDI (-dese) 1. vb. tr.® A împlini, a aduce la 
îndeplinire, a realiza: ce glndeam, şi izblndeam icro.).

2. vb. inir. ® f A birui t © A izbuti, a reuşi:
făcQ o rugăciune lui Dumnezeu să-l tle de ajutor şl să Izbln- 
dească (isp.i t © ^ asupra cuiva, a se răzbuna: voia
ca să-şl Izblndească pentru moartea fraţilor săi (isp.) .

‘fi. vb. refl. A se împlini, a se realiza: i se izbindi 
visul (DLVR.) [vsl. izb^d^].

IZBÎNDITOR adj. verb. izbIndi. ® Care iz- 
bîndeşte t © Biruitor, victorios: se întoarseră izbindi- 
torl, după... cole mal mari isprăvi de vitejie (isp.i. 
tIZBRĂNI (-ănesc) vb. tr. şi refl. A (se) răi'ui: 

de va da datornicul... averea sa... ca să se izbrănească de 
datorie (leg.-car.).

IZBUCNI, OSBUCNt (-neac) vb. intr. ® A ieşi cu 
violenţă, a se năpusti afară cu sgomot, a năpădi:
cind era trăsnit rău cu leuca... sbucnea afară, slărma cana 
de pămlnt şl (Ipa (sad.) ; a Izbucnit nn vulcan II © A ţîşni: 
slngele 11 Izbucni din gură ca un şlpot (dlvr.) 1 © A se 
produce, a se ivi deodată în mod violent: a izbuc
nit un foc, tulburări; de azi-plnă mini poate să izbucnească 
o răscoală (alecs.) H ® A se pomi deodată, cu sgomot:

In pUns; strigăte de proslăvire abucnesc din mll de guri 
(VLAH.); un hohot de rls sbucnl din pieptul meu (GN.) [vsl.
*lzb u k n ^ t i].

IZBUTI (-teso) vb. intr. A isprăvi cu bine, a 
ieşi la un capăt bun, a o scoate la căpătîiu, a reuşi:
este adevărat că am izbutit ori de olte ori te-am ascultat
(ISP.).
OIZDA (dau) vb. tr. Băn. A trăda; a denunţa 
[srb. i z d a t i].
OIZDAT sbst. Băn. Often. (2) Colici intestinale, 
crampe la stomac [srb.].
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120- flZGOANĂ (pl.-ne) sf. Faptul de a izgoni, 
■ 7t/ prigoană, goană. .
IZ.V IZGONI (-neso) vb. tr. A goni dintr’un loc, din- 

tr’o ţară, a alunga: muUe's&rlndare mai dAduse el... 
ea S&-1 poatd dracii de la casă (CRO.i; au început... a se 
ruga tel ţi chip s6 nu-I izgonească oa.) [vsl. izgoniţi]. 
O IZGORţ (-crase) vb.. refl. / A se Încinge [vorb. 
de spicele de grlii sau de alte cereale) [srb.].
OIZÎDĂ sf. Olien. Trans. Risipă [izîdi]. 
OIZIDI (-idesc) vb. tr. Olten. Trans. A tace risipă, 
a risipi.'
O IZÎNAs/. 0/ia/i.® Murdărie de praf, de năduşală, 
etc. ’(pe rufe, etc.) f © Boală; nevoie, pacoste. 
OIZÎNI (-Ineso) vb. refl. Olten. Băn. A se pipernici, 
a se chinei, a şe prizări.
-O IZÎNIT adj. p. izîNj. Pipernicit, chircit, ne- 
desvoitat bine.

IZLAZ •«- ISI4Z.
IZMA (pl.-me) sf. f Plantă mirositoare, nu

mită'şi ,,mintă”, cu frunzele dinţate, cu fiori albe- 
trandafirii. din care se cunosc numeroase varietăţi: 
>-proastA sau o-sAlbatecA, numită şi ,,mintă- 
sălbatecă”, „minta-calului” sau ,,voeştnită" (Men- 
tha silveslris) (â’i2689);— izmă-broaştei' sau izma- 

broastelor,—-bboşteascA, izma- 
SAbTiLOR, numită şi „minta- 
broaştei (broaştelor)” {Mentha 
aqualica) (l®) 2690); — -~-BţmA

Fig. 2689. 
Izmă * sălbatică.

Fig. 2690. 
Izma>broaşlei.

Fig. 2691. 
Izmă-bună.

sau -~-DE-LEAC, numită şi ,,mintă-de-grădină”, din 
care se extrage esenţa de mentă, întrebuinţată In 
medicină (Mentha pvperila)
(H 2691); — -^-creata, numită 
şi ,,mirrtă-creată”, ale cărei 
frunze sînt de asemenea între
buinţate în medicină (Mentha 
crispa) (1^ 2692).
1^ IZMENE sf. pl. (P ® Panta
loni de pînză ce se poartă ca 
rufă, pe dedesubt: alergarS, caro 
In cămaşă, care In s& vadă ce 
e de bietul moş itich.i ; (gi: a da
ce călător, a încredinţa un lucru 
unei raîini nesigure, necinstite 
(ciAuş.i t ® izmanA s/.S(/. Fie-caro 
crac al iznemenelor: un crac 
de Izmană (ciaus-) [vsl. i z m ă n a 
„schimb(are)”; comp. schim
buri].-

IZMENI (-enesc) 1. vb. tr. A 
da o altă înfăţişare, a schimba 
cu totul; a schimonosi.

2. vb, refl. ® A SC schimba .
In rău, a se sminti: pă semne că s'n izmenit .lumea (isp.)' 

- H ® A se preface, a face pe mofturosul, a se .fa
soli: la, nu te mal » 1 f ® .A. se Schimonosi, a se 
schimba, a face mutre [vsl. i z m 6 n i t i].

IZNOAVA ipl.-m) sf. ® înnoitură, lucru nou, 
nepomenit, năSCOCitură: m’am jurat să nu-lnl mai 
bat capul ou asemenea Iznoave (Gn.) ţ] ® Poznă; znoavă: 
ttl venea să te strici de ris dClznoavele Iul Ivan (Cne.i f ® 
De —, din nou: calcă de » Învoiala ce tăcuse (ise.i ;să tace 

de ». socoteala (jip.) [vsl. i z u nova „din nou”].
•IZOLA (-oiez) 1. vb. tr. ® A pune, a face să 

stea singur, de-o parte, a despărţi de alţii: mai este

Fig. 2692.
. Izmă-creaţă.

o altă cauză Însemnată cate Izolează... pe public de scriitorii
sil (VLAH.) ţ ® fi' A scoate un corp 
dintr’o combinaţie din care face parte:
» hidrogenul conţinut tn. apă 1[ Ci' A face 
ca un corp pe care voim • 
să-l electrizăm să nu. vie 
în atingere cu un alt corp 
bun conducător de electri- 
(ţitate.

2. vb. refl. A sta singur, 
retras, fără a veni în atin
gere cu alte persoane [fr.].

•IZOLANT adj. M Care 
izolează ţfr.].

•IZOLATOR (pl. - toaro) 
sn. ^ Aparat, suport (de 
sticlă, de porţelan, degu- , T t 1
tapercă, etc.) care serve- Fle‘ a693' F 'Izolato • 
şte să Izoleze corpul pe care voim să-l electrizăm 
de altele bune conducătoare de electricitate (Hj 
2693) [fr.].
O IZVARNIŢA sf. Maram. SSţ Zăr: restul cea 
râmaSf dnpă ce^s’a scos oaşul, se numeşte (brl.).'

IZVOD (pî.-oado) sn. ® t Manuscris: în izvoadele 
bătrlne pe eroi mal pot să cant (EMIN.1 ^ ® ţ Text, versiune 
tî @ ţ Copie: an mers solul... arătIndn-1 şl izvoadele cele 
scoase de pre scrisorile Iul ce scrisese la Hanul (m.-cost.)
II ® t Listă, însemnare, catastif: nu 'se cuvine să 
lin trecută la »n pensiilor calecs.i ; ne chemă pe toţi de-â 
rlndul după »ul ce ţinea In mină (GN.) ® Model (de
desen sau de cusătură): cămăşi de In... încărcate ou ■ 
fluturi şl cusutnrl migăloase In lelnrlte oolorl şl Izvoade 
(VLAH.) 1! ® t Tip (de clădire, etc.); aolla vede olnevaşt 
iellurlme de Izvoade de zidiri (C.-RAD.) [vsl.].

IZVODI (-odesc) 1. vb. tr. ® t A crea, a da 
naştere, a produce t © î A redacta; a întocmi U 
@ t A traduce H ® t A copia (uri text, un mo
del, etc.): Începură a-l.da...xmulţl bani, nUmal să le dee 
năframa, să Izvodească florile de pe dlnsa ISB.) €[ ® A năs
coci, a inventa, a plănui : după clteva zile spune tatălui 
său ce Izvodise el să facă (isp.i ; ştiu dinainte ce an de gfnd 
să Izvodească puternicii pămlntnlnl (CRO.).

2. vb. refl. A lua naştere, a se produce [vsl. 
izvodiţi].'

IZVODITOR adj. verb. (şi sm.) izvodi ® Care 
izvodeşte | ® 11 Istoric, istoriograf: scriitor: am dat
peste un hronic bulgăresc... însă fără numele şl fără porecla 
izvodltorlnlul scris (Cant.i .
î IZVODITUrA (pJ.-turi) Născocire, scor

nire: Intfiaşl dată Elllnllor Izvodltura minciunilor dlnd 
(OAMT.i [izvodi].
OIZVQN (pî.-oane) sn. Băn. Trans. fSţ Clopot ce 
se atîrnă de gîtul berbecilor [comp. zvon]. .

IZVOR (pZ.-oare) sn.®9Apă care iese sau ţîşneşte 
din părnînt şi din care uneori se formează ape mari 
curgătoare: » mineral; »termalH®©Locul de unde-şi 
ia naştere un rîu, obîrşie: izvoai^e Dunării H ® ® Ori
ginea, pricina, cauza: de ce ascunzi de noi —ul mlhnl- 
riior tale ? (isp.) ţf ® ® Lo'cul. ţara unde anumite pro- 
ducţiuni se găsesc în belşug şi (le - unde se îm
prăştie aiurea: Peru e»ul metalelor preţioase H ® ® Loc 
de unde, persoană de la care îşi procură cineva 
inform aţiunile: o anecdotă pe care am căpătat^o dlntr’nn 
» vrednic de toată încrederea (Car.) "j ® pl. DOOumente, 

texte originale, de mîna ’iîtîiu: pentru această lu
crare, am consultat toate Izvoarele^ ® Izvoarele vieţii, 
principalele organe indispensabile existenţei fiin
ţelor ÎI ® irâ »ui tămăduirii, sărbătoare ce cade în 
prima Vineri după Paşti, zi în care, după credinţa 
poporului, buruienile şi apele de izvoare tămădueso 

.toate boalele [vsl.].
IZVOR-AŞ(pZ.-şe), IZVOREli (pZ.-oIe) STl. dim. IZVQE.
IZVORÎ (-orăsc) vb. inlr. ® A-şilua naştere (vorb. 

de un curs de apă), a-şi avea obîrşia: Oltul izvorăşte 
din Ardeal; pr. anal.: lacrimi de bucurie Izvorau din oohll 
lor (NEgr.i ; ®: oainenl mulţi, zoriţi... Izvorăso mereu de 
după muchea dealului (vlah.) ţj ®® A purcede, a porni, 
a-şi avea originea, a lua naştere; in Norvegia şi ’n 
Italia izvorăşte o literatură nouă (vlah.) [i Z V O r].

t IZVOZI (-ozeso) vb. tr. A înşemna, a specifica: 
In cartea aceea era Izvozlt cu ce moarte or omori pre Dnca- 
Vodă (MUST.) [izvod].
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ÎNCHIBOAllEA DE LA GALATA ÎK CARE A STAT CONSTANTIN BltÎNCOVBANU

î sin. A zecea literă a alf.'ibetului, care re
prezintă un sunet special limbii .române.

ÎI1 dat. sg. pers. a 3-'a m. şi /. a pronumelui 
personal enclitic: ~ dau [lat. H li].

ÎI2 uă., ® = ESTE, E: mure,
ÎI2 vb. (g) = VEI: ~ face.
ÎL acuz. sg. aton al pronumelui el: ~ ascult 

[lat. i 11 u m].
ÎMBAIA (-aiez) vb. tr. şi refl. A (se) băga, 

a (se) scălda într’o baie: gr&dlnarul puse de-l 
Imb&le, n primeni şl-1 dete de Îmbrăcă nişte haine oare 
B& mai semene a argat (Jsp.i; sa duse la bale şl... se 
Imbăle preotul (prv.-mb.i.

ÎMB AIERA (-baier) 1. vb.tr. ©Alega cu un b a i e r, 
t ® ® A înnădi, a lega, a înşira: tn ioc de a ~ cu 
anevointâ... descrieri rău nemerlţe (odob.).- 

, 2. vb. refl. Olten. ® A se încheia la haină (vîrc.) K 
® A se lega, a se înnoda, chiotorile cămăşii: cămăsuta, 
CU care se îmbracă copilul mal tntUu, nu se Imbaleră (t.-bud).

ÎMBAIERAT adj. ® p. îubAieraK ® Legat cu 
baier (e): geanta *ă de gltu-1 gheboşat (ODOB.) t ® ® 
loază -~ă, prost, nătîng.

ÎMB ALA (-băl, -aiez, o-bai)ob.<r. ® A umplea de 
bale; cine a lost muscat sau numai Îmbăiat de un. 
trlcollolu (SB.); trlmbltasul Începe Iar. să Imbăleze trlmbita 
K ® -A muia cu scuipat; tortul, a muia tor
tul cu scuipat, ca să iie mai lesne de, tors sau 
de învîrtit .pe fus; cită putem.l s'a dus femeii tmbălind 
tortul (SB.) H ® ® A ocări, a în.iura cu cuvinte triviale.

ÎMB Alătură (Pl.-turi) sf. ® Faptul de a 
î m b ă 1 aU ©Bale, scuipat 1[ ® ® Ocară, înjură
tură trivială.

ÎMbAleGA (-baieg) vb. tr. A murdări cu 
balegă.

ÎMBALORA (-orez)ob. tr. şi refl. ® A-şi umplea 
gura de "bale K ® ® A-si gura, a ocărî: imi 
tot Imbălorez gura pe bărbat de geaba (CRo.).
‘ÎMBĂLSĂMA {-&mta) vb.tr. ® A injecta anumite 

substanţe aromatice- în. vinele unui cadavru, 
spre a-1 împiedeca de a putrezi K ® A răspîndi 
un miros foarte plăcut, a parfuma: un dulce miros 
de răşină Îmbălsăma aerul căldicel IVLAM.) ; rozetele şi 
mlcsunelele ne îmbălsămează cu dulcele lor parfum (NEGR.) 
[balsam, după fr. e m b a u m'e rj. 
OÎMBĂLŢA. (-balt)t’b. Ir. Trans., îmbAltoj (-uesc). 
Maram. (pap.) ’A pune b a 1 ţu 1 pe capul miresei, 
a înzăvoni, a înhobota.

ÎMBĂRBĂTA (-atez) 1. vb. tr. A încuraja, a da, 
a inspira curaj,’bărbăţie, a însufleţi: hatmanii le
şeşti, vrind să Îmbărbăteze pre al săi, sl-aupns si el capetele 
(GR.-UR.); daoă slmtl că lata se pierde cu firea, o îmbărbăta 
Iarăşi (isp.i.

2. vb. re/i. Aprinde curaj :Romănll se Îmbărbătează 
mal presus de firea omenească (BAtc.) [b ă r b a ţ].

ÎMBARBURA {-xaez) vb. tr. sv- B4RBURA: 
ce mal asteptl Barbnra p tmbărburează-te Incal, In loe 
de căline, ou cocoloaşe (Jip.).

ÎMBĂTA (-băt) Vb. ir. şi refl. ® A fa.ce (a deveni) 
beat, a (se) ameţi cu băututăi ~ ou apă rece apA; 
vorb. de un miros: trecură prin grădină unde mirosul 
florilor li îmbăta nsp.) T[ ® ® A (-şi) ameţi mintea, 
a Incinta, a fermeca: Nici nu te ’mbăta du vorba oul' 
ar sta să ta admire (vlah.) : se Imbătară cu totul de plăceri 
(jip.) [lat. ‘imblbltărej.

ÎMBĂTĂTOR adj. verb. ImbAta. Care îm
bată: Nu te da la'butl ou vin, Că vlnu-1 De volnici 
Înşelător (voR.); ®: )m miros ».

ÎMBĂTRÎNI (-inesc) 1. vb.tr. A face b ă t r î n: 
glodurile II Imbătrtnesc pe om (SLV.): suge, suge, că doar 
nu te-a Imbătrlnit calea bisericii (Dlvr.) ; O : femeia a Imbă- 
trlnlt pe dracul.

2. Vb. intr.A deveni bătrln: luoui cind imbătrlnoşte, 
toate Javrele 11 latră (pann) ; ’O ; pomul, dacă Imbătrlneste,' 
pnne-lpale si-1 plrleste, Ia bătrîneţe, omul nu mai, o 
bun de nimic;cine schimbă stăplnll, slugă tinbătrl- 
neste. ,
ţ ÎMBE m- ÎMBI.

ÎMBELŞUGARE sf. Belşug, îndesţularre,- 
prisosinţă, abundenţă.

ÎMBELŞUGAT adj. 111 b e 1 ş u g, îndestulat, 
abundent.
O ÎMBETI (-etesc) vb. Ir. Olten. A împături [bată].

ÎMBEZNA 1, vb. tr. A arunca în prăpastie.
2. vb. refl. A se face întunerec b e z n ă: după 

ce se Imbezaase cam bine, plecară pe. cale* (ret.). 
tÎNtBl pron. m.t Jimbe /. Amiidoi, amîndouă 
[lat. 'ambi, ambae].

ÎMBIÂ (-biu) i.vh. Ir. CD A îndemna: cine va îmbla 
pre slugă... ^ se despartă de stăpîn... anatema (prv.*mb.) ; 
îmbla tot nna pe bărbatn*săn ca să-l alunge de-acasă (Sb.) 
^ (D A invita, a pofti: negnstorul bea şl ’mble pe tlnăr 
ICAR.); li arătă toate îelurlle de tlorl... şl o îmbie şl pe dlnsa 
Bă le miroasă usp.); n’a aşt^tat să-l mal îmbie şl a dona 
oară (SB.) ^ (3) cu ceva, a oferi: şîntaDuminică a îm-
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IMB
ÎMB

. blat-0 ou alta mal urlt& şl mal mică (sb.i ; primeşte cu ce te 
Imbiemf că te imblem cu Inimă carată (ret.)-

2. vb. refl. Trans.. A se oferi, a-şi oferi ser
viciile: merge el laţă la curţile Împăratului şl se Îmbie
slugă (RET.).
t ÎMBIALA (pf.-ieii) sf. Trans. Faptul de a 

' î m b i a, invitatiune: mulţămeac, bădlşorule, pentru^
(SB.).

ÎMBIELŞU G ARE = lUBELŞUGARE.
ÎMBIETURA' il)l -turl) sf. Faptul de a Im- 

bia, invitatiune; înclemn: auzind tata.aoeste Imbleturl... 
strigă cătră femela sa (Sb.).

ÎMBINA (-bin) vb. Iv. şi refl. A (se) împreuna 
capăt la capăt, a (se) uni laolată:două lemne; 
crapă vlrlul unul stejar... apoi lasă să se Îmbine lemnul 
cum a lost (ret.) [lat. 'îmbinare < bini].

ÎMBINARE sf. Faptul de a (se) îmbina; 
locul unde se îmbină: drumul se Incovoale pe Îm
binările colnicelor ivlah.).

ÎMBINAT adj. p. ÎMBINA- împreunat: şi-as
cundea mlndrla sub nişte sprincene (dlvr.).

ÎMBÎCSEALA {pl.-eii) sf. Starea a tot cc e 
îmbîcsit: tmblcseala aerului roşeşte flacăra făcliilor (Car.i 
[î m b î c s i].

ÎMBÎCSI (-sesc) vb. Ir. şi refl. ® A (se) îndesa, 
a (se) ticsi, a (se) înţesa ^ © A.face sau a deveni 
înnăblişitor: s*a Imblcslt aerul, s’a lăsat o duhoare apăsă
toare (LUN&.) BiCSţ].

ÎMBÎCSIT adj. p. îMBlcsţ. © Ticsit, îndesat, 
înţesat: băieţii... cu trălstllede nuci şl colaci (pAc.) ^ 
© Plin de praf, de unsoare, etc: barba şl mustăţue 
cărunte şl de cenuşă (Dlvr.) ; cu o barbă roşcovană, 
de praf şl de turn de tutun (O.-ZAh^.) ^ © înnăbuşîtor: 
Îmbulzeală mare... un aer stătut şl (vlah.).

ÎMBÎRLÎGAT adj. = BÎRLIGAT: venea (viţelul)... 
ca coada -«^ă, cu botul Întina <vlah.). 
tÎASBLA... ww UMBLA...
O ÎMBLÂGIU, MLAcfu mai adesea pl. îmblAcii 
sn. Mold. Trans. ^ Unealtă agricolă cu 
care se bat, se îmblătesc, se treieră grî- 
nele (griul, orzul, ovăzul, secara, etc.), 
ca să se scuture boabele (i®] 2694):. lu
sate... se bat grlnele cu tmblăciul (Irg.) ; 
sămlnţa de in şl de cinepă să se scoată cu Im- 
blăciul, pină a nu se pune in baltă (Dragh.) ; 
tieleratul se făcea Înainte vreme prin baterea cu 
mlăclul sau prin călcatul cu vitele (mai.) ; 
fratele lor cel mic tml>lăteşte, nu cu Imblăcli
(RET.) [comp. 1mblAt{].

ÎMBLĂNI (-ăneac) vb. Ir. A căptuşi 
cu. b 1 a n ă: un cepohen verde îmblănit numai 
cu samur <isp.>.

ÎMBLĂTI(-ăteso) vb. tT. (î) .T A treie
ra, a bate grîneie cu Imblăcii: tratele lor 
cel mic Imbiateşte, nu ou Imblăcli (Ret.) f ®
®F Abate sdravăn, a ciomăgi: ciocoiul 
s’a coborlt din rădvau şl a prins eă Imblăteaşcă ’F,'. 
pe bietul Ţlgau (SB.) ; se puse jlloveaţa pe exe
cutor şi-l Imblătl cum se cade, Incit abia avu timp să 
lugă (RET.) [vsi. m 1 a t i t i],

ÎMBLATITQR sm. / Cel ce îmblăteşte, 
Irgierător: doară n'a Împărţi el griul cu (ret.).

ÎMBLET tm- UMBLET.
IMBLÎNZI (-zeac) 1. 1)6. Ir. ® A tace (mai) 

blind ® A face să piardă instinctele sălbatece, a 
domesticiH @ A astîmpăra, a potoli: părintele... 
aducind pitacl şi colaci... ne-a imbllnzlt şl treaba mergea 
strană (CRG.).

2. vb. refl. CD A de- 
veni(mai) bllnd| ® A 
se domestici II ® A se 
astîmpăra, a se potoli:
Dunărea... s’a Imbltnzlt şl 
a’a dat învinsă lu mtliiile 
lor (VLAH.) [lat. * îm
bla n d î r e].

IMBLÎNZITQR 1. 
adj. verb. iMBLtNZţ.
Care Imbltnzeşte.

2. sm.. IMBLINZITOABE /. Persoană care îmblîn- 
zeşte animalele ((®J 2695): de lei.

ÎMBOBOCI (-ocesc)' «6. inlr. ♦ A face b o-

Fig. 2695. Îmblînzitor de lei.

boci, a începe a Înflori: şt mugurii pe creangă se văd 
Îmbobocind (alecs.) .

ÎMBOBOCIT adj. p. îmboboci. Cu boboci, 
care a făcut boboci, care a început să înflorească.

ÎMBOBOBOJI (-ojeeo) vb. tr. şi refl. A (şi) 
înfăşură (lapul cu o basma, cu o legătură, a se 
îmbrobodi în mod ridicul: ou capul imboborojit 
tntr’c basma (D.-zamf.) [comp. îmbolboji]. 
OÎMBODOIil (-oleso) vb. fr..şi refl. Mold. Bucov. 
® = ÎMBOBOBOJI: s’au Imbodollt bine pe fată (SB.); cu
coanele erau Imbodollte piuă la ochi (sad.) 1[ © A (se) în- 
făşdra corpul, a (se) îmbrăca cu o haină largă, 
nepotrivită: Imbodolitl In surtuce şl jachete, orolte nu pe 
măsura lor (negr.) [comp. Imbdldori].

ÎMBOGĂŢţ (-ătesc) 1)6. tr. şi refl. A (se) face 
bogat: se uită la boierii pre carii el l-a Inăltat şl l-a 
îmbogăţit (NEGR.).
O ÎMBOI (-oesc) Vb. refl. Olten. (ctAuş.) ® A se îm
pletici K ® A se încovoia, a se apleca cît să fie a- 
proape să cadă.

ÎMBOLBOJI (-ojesc) Vb. tr. şi re/î. = ÎMBOBOBOJI.
ÎMBQLD (pi.-duri) sn. îndemn, stimulare: ari

pile li dedeau un ' neînţeles (bas.) [îmboldi].
ÎMBOLDI (-dese) 1. vb. tr. ® A îndemna Vi

tele la mers’înţeplndu-le ou boldul, cu stră- 
murareE: minaţi de comăcli ce-1 Încalecă şl-1 Îmboldesc 
(ODOB.); Şi începu să-l Îmboldească cu un băţ mal lunguieţ
,(PANN) K ® ® A mina, a împinge, a aţîţa, a în
demna să facă ceva: recunosc că şl tn m’al îmboldit... 
ca să-ml Iau licenţa (vlah.) .

2. vb. refl. A se mîna, a se împinge: undele repezi 
ce se goneau şl se Îmboldeau cu vuet amortlt (odob.).

ÎMBOLDITQR adj. verb. ÎMBOLDI. ® Care îm
boldeşte 1 ® ® înţepător: Cu vorbe Imboldltoare, îl 
ntluge unde-1 doare (pann).
O ÎMBOLDORI (-cresc) 1)6. tr. şi refl. = ÎMBO- 
DOLI: o Imboldoreşte bine şl o duce Ia loc (R.-coD.).

ÎMBOLNĂVI ir bolnavi.
O ÎMBONŢA (-ont) 1)6. refl. Olten. Băn. A se bo- 
sumfla.
O ÎMBONŢAT adj. p. ÎMBONTA. Bosumflat, su
părat.
O ÎMBORĂŞCĂI, îmb'oboşcAi(-ăesc) 1)6. refl. Olten. 
A da cu coarnele şi picioarele îh pămînt (vorb. de. 
vite), a se împunge unele pe altele.

ÎMBOBŢOŞA (-oşez) 1)6. tr. © A face bor- 
ţ o a s ă, grea.
t ÎMBOURA (-ur) 1)6. tr. A înfiera cu bourul

[1^ boub],
ÎMBRĂCA (-brac) 1.1)6. tr: 0 ® A pune cuiva 

hainele: * copilul, păpuşa; l-aş îmbrăca toată casa şl 
oastea ou uu lus de tort (sb.) ţi ® A-şi pune O haină:

haina pe ,doe 11 ® A-i şedea, a-i veni hine sau rău 
[vorb. de o haină): haina asta nu-l Imhracă hlne K ® 
A da haine: — pe un sărac f ® A a(ioperi cu o stofă, 
cu un tapet, a tapisa: a Imhrăca pereţii ou mătase; 
acest podeţ .11 Imbrăcaseră acum ou covoare şl cu scoarţe 
scumpe (GRIG.) 11 ® A încadra: am eă îmbrac şl Icoana 
ceea (Rv.-crg.) t ® ® A acoperi: cimpul e îmbrăcat ou 
zăpadă.

2. vb. refl. ® A-şi pune hainele 1[ ® ® A sc 
acoperi [lat. *i m b r a c c a r e].

ÎMBRĂCĂMINTE Sf. îîMBBAcAmîNT (pl.-inte) 
sf. 0 Toate lucrurile ce servesc cuiva ca să se î m- 
h r a C e: l-a juruit im jimcănaş, pe Ungă mlucare şl îm
brăcăminte, şl I-a pus la lucru (sb.i ; tmbrăcămintele călu
gărilor slut aseamene lăcultorlului den pustie (prv.-mb.) .

ÎMBRĂCAT adj. p. îmbbAca tU © neîm- 
bbAcat, desbbAcat.
o ÎMBRĂCINA (-inez) vb. refl. Trans. Oaş. A-şi 
lega, a-şi prinde nădragii, pantalonii [b r ă - 
cină].

ÎMBRĂŢIŞA (-işez), Mold. Trans. îmbbATOŞA 
(-oşez) 1. vb. tr. ® A stringe, a cuprinde în braţe: 
dacă 68 văzu scăpat, Imbrăţlţă pe mlntultorul său şl-i mul
ţumi (tsp.); pe toţi tt Imbrăţoşa cu dragoste cvlah.) ^ © A 
întreprinde, a se apuca ele ceva: — tot feinide lucrări;

o carieră 1] ® A concepe în întregime cu mintea: 
~ o ştlintă I ® A adopta, a primi: nu mă îndoiesc 
că Îmbrăţişase catolicismul (i.-oh.).

• 2. vb. refl. A se strînge, a se cuprinde în 
braţe [b r ă ţ i ş].

632



l îmbrăţişare, Mojd. Trans. îmbrAtoSABB s/. 
Faptul de a (se) Îmbrăţişa, cuprindere în 
braţe: se încleştase amlndol Intr’o îmbrăţişare lun^ă şl 
nervoasă (Emin.) . ,

ÎMBRĂZDA (-dez) vb. ir. y A trage brazde, 
a brăzda: te duceai de puneai plugul şl tmbrăzdal olte-o 
bucată cit vedeai cu ocbll (gr.-n.)«

^MBREBENA (>enez), ÎMBREBENţ (-enesc) vb. if. 
şi refl. A (se) îm'podobi (cu floţi, etc.): se mişca in 
valuri ca o plnză Imbrebenată cu flori (DLVR.) ; să se Imbre- 
benească ea cu gălbenele şl bujori (dlvr.) [b r e a b ă n].

ÎMBRÎN GÂTURĂ = ÎMBRÎNcrrURA: o ^ arunoă 
pe ucigaş pe canapea (negr.),

ÎMBRInGH^A (pî.-ceii) sf. Imbrîncitură: 
după clte-va Imbrlncell, Raluca Izbuti să-l dea pe uşă afară
(DLVR.) [î rn b r î n c i].

ÎMBRÎNGI (-cesc) 1. ir. 0 A da b r î n c i: 
mă Imbrlncl fără veste aşa de tai>e) că... căzui jos (GN.) ^ 
(D A îndemna, a împinge: nu numai spre binele 
lui 11 Imbrlnoeşte pe om' rlvna ştiinţei <br.-vn.).

2. vb. refl. A-şi da brînci, a se împinge: muierile 
speriate se Imbrlnceau şl alergau ţiptnd (ooob.).

ÎMBRÎNGITURĂ (pl.-turl) sf. © Faptul de 
a îmbrînci lf ®.Brînci, împinsătură: Glumeşte 
numai cu gura, Iar nu şl cu ’mbrlncitura (pann).
O ÎMBRÎNZI (-zesc) vb. ir. ^ A paşte (oile, ca
prele) în vederea mulsului: merge să Imbrlnzească ca
prele (VOR.) [b r î n z ă].

ÎMBRÎNZIT adj. Gătit, umplut cu b r î n z ă:
tace mămăligă <^ă (CRg.).

ÎMBROBODEALĂ (pi.-ell) sf. © Faptul (ie 
a (se) îmbrobodi 1[ © Lucrul cu care (se) 
îmbrobodeşte cineva: ce nu mai există azi in Mol
dova declţ la femei bătrlne (VOR.) ; scoţlnd acele Îmbrobo
deli,... rămaseră cu feţele astfel precum le făcuse Dumne
zeu (PIL.).

ÎMBROBODI '(-odesc) vb. tr. şi refl. ® A (-şi) 
înfăşură capul cu o b r o b o a d ă, cu un văl, etc.:
nevestele se piaptănă cu condu şl se Îmbrobodesc cu ştergare 
lungi (VLAH.) TI ® 0 A acoperi ca şi un văl: lacrimile 
îmbrobodiră fulgerarea ochilor lui (BAlc.) ; un nor de fum 
iml Îmbrobodi un moment vederile (ON.) ^ ® 0 f A în
şela, a-1 face să creadă lucruri ce nu sînt: pe aceşti 
bărbaţi mal adesea 11 Îmbrobodesc ' emelle lor nsp.i. 
o ÎMBROŞCÂI = ÎUBOROŞCAI.

ÎMBRUMAT adj. Acoperit cu'h r u m ă', 0: 
înfipse cuţitul tntr’o felie de pepene şl se'puse a scoate se
minţele <«'0 de zahăr (D.-zamf.).
o ÎMBRUŢA {-ut) vb. tr. Băn. A împunge, a în
ţepa.

ÎMBUCA (-buc) 1. vb. tr. ® A băga în gură, a 
mînca, a lua cîte o îmbucătură: vin&torui nu atiă 
alt adăpost, spre a sau a dormi ziua (odob.) ; băietul 
Îmbucă repede ce îmbucă, ş'apol se duce după trebi (Crg.) ; 
0: Jijia, Imbuclnd apele Meletlnulul, scaldă ogoarele ce se 
răzoresc pe luncă (vlah.) 1f ® A face să intre un lucru 
într’altul, o bucată de lemn, etc. într’alta, a 
prinde una de alta H ® A umplea: iese, stinge luleaua, 
şl o Îmbucă din nou cu tutun (grl.) *( ® t A vbrbi dc - 
rău, a ponegri: ou multe cuvinte rele l-au Îmbucat tn 
urechile donmu-său (gr.-ur.).

2. vb. refl. A intra un lucru într’altul, a se 
prinde una de alta [lat. *i m b u c c a r e].

ÎMBUGAtAţî tw Îmbucaţi.
ÎMBUGĂTURA (pZ.-turi) Sf. © Atîta cît bagă 

cineva dintr’odată în gură, cînd mănîncă, bucată: 
de leneş ce era, nici Îmbucătură dlu gură nu şl-a mesteca 
(CRG.); a scoate şl Îmbucătura din gura omului (znn.) M ®
Partea, locul unde două lucruri se îmbucă-unul
într’altul: aşeză fle-care lemnlşor la Îmbucătura Iul şl clădi 
folşuorul din nou usp.) [îmbu ca].
O ÎMBUGĂTURI (-uresc) vb. ir. A da să rnânîhcc, 
a hrăni; a mînca* îmbucătură cu îmbucă
tură : prinse a pe purcelaş cu ce avea mai bun (Ret.) ; 
cum e Romănu, vrea să mal Imbucăturească pe cineva
(R.-COD.).

ÎMBUGĂŢI, îmbucAtAti (-aţesc) vb. tr. = bu
căţi: iu loo să Imbucăţească moşia, a Început a o Împre
una şl mări (lON.).
OÎMBUGURA (-ur) vb. tr. şi refl. A (se) bu
cura: soţia... nu-1 îmbucurase nici cu un ord (se.); 
bătrlnll aveau la cine să se Îmbucure (ret.).

ÎMBUGURAtOR adj. verb. Îmbucura. Care ÎMB- 
bucură, care aduce bucurie: o ştire imbuoiirătaare. î.._

ÎMBUFNA (-nez) Vb. refl. A se bosumfla, a so, IMB 
supăra: se tabuInarH de ruşinea ce p&tise usp.) [b U f n ă].

ÎMBUFNAT adj. p. îmbufna. Bosumflat, su
părat.

ÎMBUIBA (-bulb, / -bnlbez) vb. tr. şî refl. ®
A (se) îndopâ cu mîncare: pe sitli li lmbulb& ou norocul, 
ca pe ourcanl cu nuci ţOLVR.); se reped la stlrvurl şl sO 
Îmbuibă cu mortăciuni (odob.) ; cel ce se Imbuibeoză ou 
mîncare multă, se face greolu, leneş (isp.) ; 0: se ’mbulbă 
pe nemestecate cu un repertoriu de formule şl de cllşeuri 
liberale (car.) H ® 0 A (se) îndopa CU bunătăţi, a da, 
a căpăta de toate în belşug, peste măsură, 
o ÎMBUIEGI = BXnECI.

ÎMBUIţîSTRU... = BUlţlSTEU...
O ÎMBUIMÂCI (-ftceso) = BUIMACI: cum sta el aşa 
Imbillmăclt (RET.).

ÎMBUJORA (-orez) vb. Ir. şi refl. A (se) face 
roşu ca un bujor: vtntul cei rece l-a Îmbujorat o- 
brazul.

ÎMBUJORAT adj. p. ÎMBUJORA. Rumen la 
faţă, roşu ca im bujor: cu nişte obraji mari şi Im- 
bnlorajl (vlah.).

Îmbulzeala (pî.-zeii) sf. ® înghesuială: pe
tot brlul cheului e iletbere, amestec de limbi (vlah.) 1[
® îngrămădire prea mare de lucruri [îmbulzi].

ÎMBULZI (-zesc) 1. vb. tr. ® A îndesa, a 
strînge vîrtos jl ® A înghesui: îmbulzind cel de pre urmft 
pre cel dinainte, au căzut In şantm'i (m.-COSt.) ; oamenii .se 
făcnseră roată Împrejurul iul Tolpa şl-I Îmbulzeau ((sp.) f| ®
A veni eu grămada undeva, a cla busna in mare 
număr: clienţii nu-l Îmbulzeau, dar tot olştlşa 6U0 de lei 
pe lună (VLAH.) ® fî'' A îngrămădi; a plicţisi cu 
stăruinţe, cu cereri: tot tmbulzlndu-mă cu cererile şl 
peltele sale (ss.).

2 vb.refl. ® A se înghesui: se îmbulzeau studenţii cu 
miile, unul peste altul [i.-GH.) ţf ® 0 A se îngrămădi, 
a se înfăţişa în maro număr: se ’mbuizeau s’o ceară 
văduvii şl jimil (Pann) [bulz].

ÎMBULZIT adj. p. ÎMBULZI. ® înghesuit ţ[
® îngrămădit ţf ® Pipernicit: se mirară şl doitorll 
cit de putinei şl de era (ret.) .

ÎMBUMBA (-bumb) ţ. vb. tr. ® A pune b u m- 
b i, nasturi f ® A încheia bumbii, nasturii.

2. vb. refl. A-şi încheia bumbii, nasturii: Tode- 
riţa dlntr’un bumb se desbumba şi In altul se Îmbumba (vor.) . i

ÎMBUNA (-bunez, -bun), 1/ IMBUNJ (-uesc) f. 
vb. ir. ® A face mai b u n: ce important roi are In e- 
ducaţla un ni om muzica şi oum 11 Îmbunează (BR.-vn.) ®
A lua CU binele,a potoli, a împăca: ei tmbunăpe ştefan, 
dărulndu-i trei castele in Ardeal usp.) ; găsi atttea vorbe de 
alintare, o’o Imbună (vlah.) TÎ ® A măguli, a linguşi.

2, vb. refl. © A se potoli, a se împăca: se mai 
Imbună Împăratul de cuvintul lui Neghlnlţă ţDLVR.); 11 in
digna ca pe un copil, dar tot el singur se Îmbuna (D. zamf.)
H ® A se lua cu bine, a se linguşi: cercă să se imbimeze 
pe lingă soţia sa (GN.) ; credeau că ei sunt vinovaţi... şl nu 
ştiau cum să se Imbnnească pe lingă el (REt.).

ÎMBUNARE Sf. ® Faptul de a (se) î m b u- 
n a II ® Măgulire, linguşire.

ÎMBUNAtAţi (-ătesc) vb. tr. A (se) face mai 
bun {vorb. de un lucru), a aduce (a ajunge) în 
stare mai bună, a (se) îndrepta, a (se) ameliora:
nu ştie sărmanul... cum să-şl Îmbunătăţească soartea (sb.)
[bunătate!.
o îmbunAtAţima = îmbunătăţi.

îmbunătăţire sf. ® Faptul de a (se) 
îmbunătăţi^ ® Stare mai bună, ameliorare.

ÎMBUNAtAŢITOR i. adj. verb. ÎMBUNĂTĂ
ŢI. Care îmbunătăţeşte.

2. sm. Cel ce îmbunătăţeşte, 
tÎMBUNATQR adj. verb. îmbuna. Linguşitor:

aduna oameni de nlmlcă şl <*^1 (m.-cost.). 
o ÎMBUNATURA (pî.-turl) sf. Măgulire, lingu
şire; vorbă bună, măgulitoare, linguşitoare: vizind
de la o vreme Imbnnăturlle boierilor... s’au înşelat Despot- 
Vodă (M.-COST.) [îmbuna].

ÎMBUNI w Îmbuna.
OÎMBURDA (-burd) vb. tr. şi refl. Trans. Băn.
Oaş. A - (se) răsturna: oarol; se Imburdă şl adoarme 
ca pămtntul (mera).
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ÎMB- ÎMBUTUCIT adj. Prins în Butuci: cu pi- 
a ri oloBTBle '^e,

llVlh’, oÎMLATI = iMBLAtl. /
IMM... ww INU...
ÎMPĂCA (-pao) 1. vb. iT. ® A face pace între 

unul şi altul, a împăciui: erau certati, dar l-am împăcat; 
o Tăzlnd noi că era olt pe de să se l^câiere la bătaie, ne punem 

la mijloc şi-i Împăcăm (cro.) ^ (D A iTiulţ-umi, a face să. 
fie mulţumit, a satisface: DU po(i ^ toată lumea; pos
tind di Căotnd păcate, pe Dumoe2eu nu-1 Împaci (pann) ^ (D 
A potoli, a linişti: copilul se puse pe pllns, de n’a putut 
ploi un TTBolu Bă-1 Împace osp.i.

2. vb. refl: ® A face. pace cu altul, a se împă-
ciui: pasă Intllu de te Împacă cu tratele tău, si atunci Ui du 
darul tău Iul Dumn'^eu (prv.-mb.) (D A trăi în bună 
pace f zece Romănl pot şedea Intr'o casă, că se Împacă, dar 
două temei ba (znn.) ^ ® A se mulţumi, a fi satisfă
cut: nu mă pot Împăca cu starea kceasta de lucruri; nu 
putea să se Împace ou glodul ca Marte să-şi aleagă alt uot
(SLv.) H ® A se potoli, a se linişti ^ ® A cădea 
la învoială, a se înţelege: olu vedea eu ce'treabă-i tace, 
şl ne-omnoi (crg.) [lat. *imp acare].

ÎMPÂGAgios adj. Care se împ acă lesne, 
conciliant.

- ÎIVlPĂGAGItTNE s/. Faptul de a se împăca:
lără a pierde timp, puse 'mijlocitori de •«i' nsp.); aşa trăeau 
de la un clrd de vreme, ou certuri şl Impăcăclunl (d.-zamf.).

ÎMPĂCAT adj. p. IMPAoA UIT ®) NţJÎMPACAT 
Liniştit; niulţunjit, satisfăcut: a ţl ou inima —a; 
Văd că eşti volnic, şl... de aceea-ti şi Încredinţez tata cu 
cu«et(jip.i. .

•ÎMPACHETA (-otez). vb. tr. A pune, a lega 
într’un ' pachet. [Ir. empaqueter],

ÎMPĂCIUţ (-nesc) vb. tT. A împăca, a face 
pace, a restabili, a mijloci pacea între unul şi 
.altul.

împăciuire s/. Faptul de a împăoiui, 
impăcăciune: putea să silească pe Rusia la o Izollnd-o
(l.-GH.).

ÎMPĂCIUITOR 1. adj. verb. ImpAciui. Care 
Impăciueşte, conciliant: vorbe împăciuitoare.

27 sm. Cel ce Impăciueşte, ce mijloceşte pacea 
, între două persoane, conciliator.

ÎMPĂDURţ (-uresc) vb. tr. ♦ A planta cu 
păduri, a transforma în păduri.

ÎMPĂIA (-păiez) vb. tr. ® A umplea cu paie:
o saltea *' CJ) * un animal, a Îndesa CU paie pielea 

unui animal, ca să arate cum a fost viu.
ÎMPĂI(E)NJENI, ÎMPAl(E)JENţ ( -enosc), ✓ ÎM- 

pAi(e)njena (-enez) vb. Ir. şi refl. ® A (i se) a- 
coperi ochii cu o ceaţă (ca şi cu o pînză de p ă- 
ian j en), a turbura vederea: o ceată întunecoasă ti 
Impăiejeneşte oohli (DLVR.) ; am slmtlt că' mi se Impăln- 
jenează ocbll ,1 ml-a turburat văzul osp.i; a treia zi Începe 
tata omului a se strica şi a se Impăejena (PRV.-mb.) ; ochii ml 
se Impăinjenesc şl mă dor de atlta lumină (vlah.) H ® 
A face să nu se mai distingă bine: seara începea 
să Împăienjenească dulce formele -din valea Podenllor
(CAR.).
O ÎMPĂIVĂNA (-ănaz), IMPAIVANJ (-Snesc) vb. tr. 
MoJd., Olten. Trâns. A împiedeca caldl legîiid cu o 
trlnghie unul din picioarele dinainte de un picior 
dinapoi [p ă i v a nj.

ÎMPĂMÎNTENI {-onoso) vb. tr. şi refl.p A (se) 
face cetăţean al unei ţări; a-i da drepturile civile 
şi politice, a (sc) naturaliza: pr. ext.: atitea litere 

' prlsoselnlce... Începuseră a se lmpămlnten'1 In ilmba noas- 
- .trâ (NEGR.)' [p ă m în t e a n ].

ÎMFĂMÎNTENpiE sf. O ® Faptul (ţe a îra- 
pămîntcni ţl ® Drepturile căpătate prin îm- 
pămîntenire, indigenat.

ÎMPĂNA (-ănez) Vb. tr. ® A împodobi cu pene; 
a pune pene de pasăre: de nu s’ar ti împănat săgeata 
ou penele vulturiilul (CANT.) 11 ® X A Străpunge car- 

, nea şi a vîrî în găuri slănină H ® A înţesa, a 
umplea peste tot: să împănăm aşa duă oraşele noastre... 
ou Rumăni neaoşi (jip.) H ® A astupa un lucru intr’o 
gaură, ca să nu poată fi văzut sau să scape de 
acolo: li duse Intr'o scorboră şl-1 Impăuă acolo cu pene 
(R.-coD.), 1f ® 0/fen. Trans. A împodobi cu flori 1[ 
® A înţepeni cu o pană, cu un cuiu de lemn 
(lat. *i m p I n n a r e].

ÎMPĂNAT adj. p. ImfAna. ® împodobit cu 
pene-îl © Olten. Trans. împodobit cu flori: eu ile 
albă ca laptele, .vă cu llort galbene (ret.) *1 ® X Cu
carnea străpunsă şi umplută în găuri cu slănină 
1 ® Înţesat, plin peste tot: oedrll şl drnmnrlle (erau) 
ve de cete de hoţi cari jelnlau (i.-gh.) t ® înţepenit'CU 
vm cuiu de lemn. ' ,

ÎMPĂRA (-ărez) 1. vb. tr. ® A pune în ţeapă: 
Acum Ia treizeci de mil aproape de tllbarl păglnl el tmpărase 
(BD.-DEL.) © A adiice la cunoştinţa tuturor {prih- 
tr’un semn înfipt'în vîrful unui proţap sau unui 
par): Plerduse-un ceasornic Şl... satul l-a ’mpărat prin 
vornic ^SEV.).

2. vb. refl. A se înţepa întf'un, par: de va Intra 
dobitocul In vie... şl... se va v In gard şl va muri (ps.-scH.)

' [lat. impalare].
ÎMPĂRAT sm. (® ©.Suveranul unui imperiu, 

stăpînitorul unei ţări foarte întinse: ~ui Rusiei, 
Germaniei, Austriei ţj ® ® Rege, craiu, donm (tn 
spec. în graiul basmelor): vui verde, vui Roşu sau 
Verde- v, Roşu- v: şl viU, fratele' craiului, se numla 
Verde-v; şl vul .Verde nu avea feciori, el numai tete 
(CRG.); O;; Ţiganul, cind s’a văzut v, Intllu pe tat'-său 
l-a splnzurat; m- CHIpR, ORB H ® »*- ARŞJC 1[ ® i 
vDL-pasArilor = PITULICE® [lat. i m p 6 r a t O r],

ÎMPĂRĂTEASĂ (pi.-ţese) sf. ® © Soţia unui 
împărat: a fost un împărat şl .
o V 1[ ® © Suverana, stăpînitoarea 
unui imperiu ţj ® Crăiasă, regină 
t ® # Singura femelă dintr’un 
stup de albine, matcă t ® ♦ Plantă 
acăţăţoare, veninoasă, cu ^flori. 
albe-v(;rzui, care produce 
nişte boabe negre; creşte 
pe garduri; numită şi ,,brei”,
,,curcubeţea”, ,,mutătoare”, 
etc. (i-D 2696) f ® * =
MAtrAgUNA.

ÎMPĂRĂTESC adj. ®
De 1 m p ă r a t, a împăra
tului: curte Împărătească; II 
trimise In dar o coroană Îm
părătească . (isp.): vam^ Impără- 

.tească să n’oocoleirtl ipann) ® t 5. ...
. (» Galben V, galben austriac: Flg' 2696' Imparateasn' 

salbele de galbeni Împărăteşti... zornălau la gltnl celor aVute
' (DLVR.) 1 (D ® Strălucit, foarte îmbelşugat, vred
nică de un împărat: am Întins pe plută o masă Îm
părătească (GN.) H ® F (ijj De mina ’ntîiu, neîntrecut: 
de pre fată se cimoştea că era beţiv v ((sp.) II ® Olten. 
(ciAUş.) Casa Împărătească, primăria; pătule împărăteşti, 
pătule do rezervă, la primării, pentru anii sece- 
toşi II. ® (sâ Uşi împărăteşti, uşa (In'două canaturi) 
din mijlocul tlmplei: II duseră In sflntul altar prin 
uşile linpărătoşţl (isp.) 1f-® Sărbători. împărăteşti, săr
bătorile mari, mai Însemnate ale bisericii creştine:
biserică mare şl falnică, dar goală oblar la sărbătorile 
Împărăteşti (Dlvr.)

ÎMPĂRĂTEŞTE adv. Ca un împărat: a trăit 
acolo -V; o să petrecem v (aleos.) [împărătesc].

ÎMPĂRĂTIŢĂ (pi.-te) sf. ® împărăteasă tî- 
nără': împăratul şl Impărăflta şedeau de vorbă (plor.) ţj ®
Fată de Împărat, prinţesă.

ÎMPĂRĂTţrş1 sm. = PITULICE ®.
O ÎMPĂRĂTUŞ2, pArAtuS sm. Mold. Tr.-Carp. g) 
Omuşor: Şl tl-olu silea rădăcinile Din Impărătuş, De sub 
Impărătuş, Din vinele grumazilor... (brl.) [*p ă r a t, sg. 
refăcut din pl. p ă r a ţi < lat. p a 1 a t i u m ; 
m- pArAT].

ÎMPĂRĂŢEL sm. ® dim. IhpArat 1j ® i 
= PITULICE @ .

ÎMPĂRĂTI' (-ăteso) 1. vb. ir. t A face 1 m- 
. p ă r a t. -

. 2. vb. intr. A domni (în calitate de împărat): 
(ara, In care tmp&ră(ea tratele cel mal mare. era tocmai la 
o marginea pămlntulul <crg.);: Ca ’ntr’un tlntirlm Im- 
p&răteşte adlnca tăcera (vlah.).

ÎMPĂRĂTţE sf. ® 9 Ţară foarte întinsă stă- 
pînită de un împărat, imperiul ® tŢara 
turcească, Turcia II ® Domnie, stăpînire: sub 
IzDpărfttla lai Traian; fericiţi cel s&racl cn duhul,, căci a 
lor este Imp&r&ţia cerurilor; 0: dang&tul clopotului r&-
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8Un&... In Iloroaaa a nopţii (vlah.) 1[ (Î) ţ Imp&răţia-ta,
titlu cu care se aldresa cineva irapăratului.

ÎMPAREA vb. refl. = pAbe*.
ÎMFARECHIA, lUPERECHIA (-chlcz) vb. Ir. şi 

refl. ® A (se) împreuna, formînd perechi 
perechi H ® A (se) combina; aceste păiti... se im- 
perechlază Intre ele... şi dau naştere nenum&rateler corpuri 
In chimie iBR.-vri.) 11 ® A (sc) .învrăjbi, a (se) des- 
bina: sp lmp&rechlar& fioierli... In dou& p&rţr. o parte, 
ţinea cu casa leremlel-Vodll, lar& alt& parte cu' casa lui Si- 
zneoh-Vod& (m.-cost.).

ÎMPĂREGHIAT, ÎMPERECHIAT adj', p. ÎMPA - 
RECHIA. CD împreunat spre a forma o pereche 1i 
(D Combinat: cu lie-care din aceste scene vin&toreşti se 
atl& Impărecbiată clte o scen& religioastl (odob.) H ® ţDes- 
binat, învrăjbit H @ t îndoielnic, nesigur: de va' 
ti lucrul Impftrechlat, ştlut-au au n’au ştiut, atunce crede 
judeca4;oriul să nu fie ştiut (pRV.-MB.u

ÎMPARECHI(E)RE, ÎMPEREOH(I)ţaiE sf. ® 
Faptul de a (se) ’î m p e r e c h i a ® t Desbi- 
nare, neunire, vraj bă: în tara leşească erau multe zarve 
si Impăreoherl pentru craiul lor lUiJsT.i ; aduse tmpărecherl 
Intre noroade si aceste Impărecherl grămădise asupra bietei 
ţări nevoi si mal mari dsp.) H ® t îndoială, dubiu,
nesiguranţă.
tîMPAROŞA (-oşez) vb. Ir. A acoperi cu mult 

păr; a face şă fie p ă r o s; pustnicii... impăroşindu-si 
capetele (prv.-mb.i.

ÎMPArtAŞENIE sf. 's^ Cuminecătură (ce 
se dă unui muribund), gri.janie: venise preotul să-i 
doe (GN.); cum a murit de grabnic, departe de tara Iul, 
iăiă lără luminare! (alecs.) [împărtăşi].

ÎMPARTAŞI (-ăşesc) ţ. vb. tr. ® A face p ă.r- 
t a ş la ceva, a da şi altuia o parte din ceva: nes- 

'tematele odoare ou care II Împărtăşise soarta (odob.i 1 ®
tiâ A cumineca, a griji H ® A lua parte la ceva, 
a participa: împărtăşesc cu voi bucuria de a vă vedea 
soăpati; soarta cuiva, a avea aceeaşi soartă; po- 
rojau Insă nu Împărtăşi soarta celorlalţi Tifruni (ALECs.) ; 
» părerea cuiva, a fi de aceeaşi părere: nu putem 
* părerea nici a unora nici a altora (Car.i H ® A trans
mite, a comunica, a face să treacă asupra altuia: 
clnd-rldea, Împărtăşea si altora veselia lui *| © A da 
de ştire, a face ..cunoscut: le-am împărtăşit această 
veste plăcută; si fiindcă-n’am nici o taină la sufletul meu. 
vl-1 Împărtăşesc sl 'd-voastră aici (isp.i.

2. vb. refl. ® A avea parte de ceva, a se face 
părtaş ia ceva: Impărtăsltl-vă totl din roadele muncii 
salo (ODOB.) f ® ffijii A lua sfînta grijanie,.a se griji, 
a SC cumineca: (e) om cu frica Iul Dumnezeu care se 
spovădueste si se’mpărtăseste de cinci ori pe an (ALECs.).

ÎMPARTASIRE s/. ® Faptul de a . (se) îm- 
p ă r t ă ş i H ® Impărtăşcnie.
O ÎMPARTAŞTINA, IMPAKTAŞTINA (pi.-ini) sf. 
Trans. Marani. (psc.) i?ap.) împărţeală (a urnii te
ren) • ne-a făcut — la loc [î m p ă r ţ i).

ÎMPARŢEALA (pî.-eii) Sf ® Faptul de a î m- 
părţi, împărţire; rezultatul acestei acţiuni: o 
neînţelegere se Ivl Intre dlnsll la împărţeala clstlgulnl <car.) ; 
si nu eşti mulţumit cu Împărţeala ce s'a făcut P (Crg.).

ÎMPARŢţ (-part, -părtoso) 1. vb. tr. ® A da rnai 
multora cîte o parte, a distribui: se opriră in pridvor 
ca să împartă praf şl plumbl la puşcaşi (ALecs.) ; @: cine 
Împarte, parte-şl face, cel CC împarte un lucru, arc 
grijă să oprească pentru dînsul o parte mai mare, 
mai bună: F: nu se pricepe să 'rapartă trei pale la doi 
măgari, se zice despre unul foarte nepriceput ţ 
© A face mai multe părţi, a despărţi; i-a impărtit 
fu trei categorii f ® A Separa, a despărţi două per
soane; t a divorţa; cei ce va ucide pro cola ce va Intra 
la mllloc să-l Împartă...* acela nu se va certa (prv.-mb.) * ®
A avea de a tace, a avea *vTe-o legătură: ce am eu 
acu tliharii ? (alecs.) *[ ® ± A face operaţiunea 
împărţirii.

2, vb. refl. ® A se.desface în mai multe părţi, 
a se despărţi, a se separa t ® t A se despărţi 
[vorb. de soţi), a divorţa: bărbatul după ce se va de 
mutare (prv.-mb.) 1) ® ± A cuprinde de un număr 
exact de ori un alt număr mai mic: 20 se împarte 
ou 6 [lat. împărţire].

. împărţire sf. ® Faptul de a (se) îm
părţi şi rezultatul acestei acţiuni, împărţeală K

® ± Diviziune, operaţiune care are de scop, din- IMP- 
du-se două numere, numite unul ,,împărţitor c. 
iar celălalt ,,doîmpărţit”, să se găseasijă un al llVIr 
.treilea număr, numit ,,cît” care, înmulţit cu Irn- 
părţitorul, să redea pe deîmpărţit.

ÎMPARŢITOR ţ. adj. verb. ImpAbtj. Care 
Împarte.

2. sm. ® iS Cel ce-împarte scrisorile, factor, poş
taş: de sorlaorl; Intr’o .dimineaţă, *ul aduse o scrisoare
care amărl Inima Tlncutel (D.-zamf.) ţ[ ® + IMFAB-
TJH®.

ÎMPĂRŢITUKA (pî.-turi) sf. împărţeală, îm
părţire [înlpărţi],

ÎMPATIMIRE sf. Patimă: sărut cu'mpătl- 
. mire al tăi... umeri (emin.î. * ' ,

O ÎMPAtRA (-trez) vb. intr. Olten. (ciauş.) A o sfe
cli, a nu o scoate la capăt, a nu mai şti ce să 
facă: ei, araca 'n de mine, am Impătrat-o cii asta, n'o maî 
Isprăvesc (rv.-crg.).
OÎMPATREALA (pl.-eli) sf. / A lua (pămlnt) 
ou_~, a da arendaşului diii patni una pentru pă- 
mintui luat să-l lucreze: a avut şl 6 pogoane semănate 
ou grin In pămintul luat ou (ion.) [împătri]:

ÎMPATRI (-trosc) vb. tr. şi refl. ® A (se) face 
de p a t r u ori mai mare, mai numeros 1] ® (©
A împărţi în patru.

ÎMPAţrit adj. p. împAtkj.' De patru ori 
mai mare, mai mult.

ÎMPATURA (-tur). împAtubj (-nresc) vb. Ir. A 
îndoi (o hîrtiej o rufă, o haină), a strînge în
pături: scrise o carte pe o foaie de hlrtle, 6 Impătură ' 
tu patru (RET.); pe ea ( = pc ladă) erau Impăturate hainele 
lui (RET.); adiata... oamenii o luau. o împătureau şl o punean 
pe fnndul lă^l (lung.i.

ÎMPAvAzaT adj. Acoperit cu p a v ă z a.
ÎMPEDECÂ 1»- Împiedeca.
ÎMPELIŢA (-itez) vb. refl. A se întrupa, a se 

incarna : pentru noi s’au Impelltat şi pentiu noi păc&toşil 
ta om (PR.-Gov.); o s& te Impellţezl din cap ptnă In c&lclie 
In chip de om muritor (Car.) [p C 1 i ţ a].

ÎMPELIŢAT 1. adj. p. ÎMPEUTA■ ® întrupat, 
incarnat ® brac drac în.chip, cu trup de om; 
de aci:-^. afurisit, dat dracului, îndrăcit: e~ oă- 
prarul} nu-l dai de tund (dlvr.) ; a Izblndlt împotriva' Im- 
peliţaţllor vrăjmaşi al omenirii usp.i; Înţepenise ^«1^. sgîin- 
du-se cu ochii acolo (isp.>.

2. împelitatul sm. Necuratul» diavolul, dracul.
ÎMPERECHIA rr ImpAbECHIA.
ÎMPESTRI •«- IMFISTRI.
ÎMPESTRIŢA (-itoz) vb. tr. şi refl. A (se) face 

pestriţ, a (se) (iolora felurit; a (se) forma 
pete de diferite colori; mll de plrale... împestriţează 
matca sa... nisipoasă (odob.); noroiul şi bolovanii de pia- ' 
tră se Împestriţau cu băltoacele Întinse d’a curmezişul dra
murilor (DLVR.); 0: limba patriei se Impestrită formlnd un 
ger? ce se Întinse ca o pecingine (negr.).

ÎMPESTRIŢ.AT adj. p. ÎMPESTRIŢA- Colorat 
felurit, cu pete de" diferite colori; ij): vorbeşte o limbă 

ou cuvinte tranţuzeştl.
ÎMPESTRIŢAturA (pl.-turi) sf. Lucru ' îm

pestriţat; faptul de a ii împestriţat.
ÎMPETEGI 1-ecesc), ÎMPETICI (-icesc) Vb. tr. ® A 

pune un p e t e c, a plrpi ţ ® A forma ca nişte 
petece prinse laolaltă.

ÎMPETELAT adj. împodobit cu p e t e a 1 ă, 
cu beteală.

ÎMPETRI = ÎMPIETRI.
ÎMPEŢI "(-eteso) vb. tr. A peţi: N'am venit ca să 

prlnzlm. Am venit ca să ’mpetlm (vor.i : a pleca, a se dnee, 
a veni impetit, a pleca, etc. cu scopul de a peţi, de 
a cere In căsătorie: tratează-mă bine, oă viu impetlt 
(D.-ZAMF.); 11 spuse că el a venit tmpetlt ((SF.) [în p e
tit].

ÎMPICIOROGA .(-ogez, -oghez) 1.1)6. tr. A ajuta 
Să se ridice în picioare [vorb. de un bolnav, de 
cineva lipsit de putere). ,

2) vb. refl. A căpăta putere, a putea sta în 
picioare', a se In trema [p i c i o r o a g e].

ÎMP(I)EDECA, 1MP(I)ED1CA (-deo, -dic) ţ. Vb. tr. 
©Apune o piedică la picioarele calului, etc.: dnpâ
ce ajunse In hotar, împiedecă oall (Ret.) ; caii cari pasc prin 
acele locuri, dacă snnt Împiedecat! cu piedici de fler.
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IMP-" despiedlcA $1 se slobod (şez.) f (D A pune O piedică 
ÎMP *a roata unui car, etc., la coborîş: împiedeca la deal 
llVIr ,1 despiedecă la vale, SC zicc de cineva care le lace 

toate pe dos; 0: are gura Împiedecată, e CU limba 
legată, abia îi scoţi vorba din gură 1f ® A opri 
în loc, a-i pune piedici, a nu lăsa să înainteze, 
să iacă ceva: vrea să strige dar nu poate, II împiedecă 
un nod In gltle] ibr.-vnj.

2. vb. refl. A se lovi de ceva sau de. cineva în 
mers, în drum, de un lucru care stă în cale: se 
Împiedică si căzu lat cu lata In sus idlvr.) ; ce tăceau, ce dre- 
gean, 11 se păru că tot de el se împiedecă (isp.i; 0: ochii se 
împiedicară... de acest tronlşor nsp.i [lat: i m p ă d I-
c a r e].

ÎMP(I)EDEGARE sf. ® Faptul de a îm
piedeca 1j (D Ceea ce împiedecă.

ÎMPIEDECAtQR ţ. adj. verb. Împiedeca.
Caro împiedecă.

2. sm. Cel ce împiedecă: Papa... mare ponoslu au 
trimis... oralului leşesc, ca unul * de bine creştinesc [N.-cosT i. 
+ ÎMPIEDEC ATURĂ (pî.-turl) sf. = ÎMPIEDE

CARE ® : citeva Impledecăturl înainte leşlndu-ne icakt.i .
IMPIELMA (-pleim, -mez) vb. ir. şi intr. ,® 

A pune în mălaiu puţină lăină do grâu II ® A 
încălzi puţintel apa sau a-i adăuga puţină apă 
rece, dacă e prea fierbinte (rv.-crg.) [p i e Im].

ÎMPIETRI (-trese) vb. Ir. şi refl.® A (se) schimba 
în p i a t r ă, a (se) face de piatră, taj'e ca piatră: 
trăsni de trei ori cu biciul... sl-l Împietri acolo locului (ISP.); 
(0: 11 s’n împietrit' inima *| ® A pune pietre spre 
însemnarea hotarului unei moşii.

ÎMPIETRIT adj, p. ÎMPIETRI. ® Schimbat 
in piatră: au aliat toate *e, si ourtl si oameni si dobitoace 
(SB.); 0: inimă — ă, inimă nemiloasă, nesimţitoare ca 
piatra *! ® înmărmurit, înlemnit: cum sta baba-~a, 
dracul II şl dă In glnd una (Crg.i .

ÎMFIEZIŞAT adj. Aşezat pieziş: poteci 
şl potocule... tpt Imponclsate fji '*-0 (ISPI.

ÎDi^ILA. (-liez) vb. ir. ® A apăsa cu greutate: 
Soarta-mi Împilează viaţa la pămint (pann) © '}' A 
asupri, a nedreptăţi, a prigoni: nevoile bieţilor creştini 
împilaţi de acest crunt stăplnllor (ISP.1; al săi totdeauna 
l-au împilat inegr.i [probabil din pile, pl. dispărut 
ai lui p i u ă, cu însemnare proprie de ,,a da la
piuă”].

ÎMPILARE sf. Faptul dea împila, asuprire,
. nedreptate, prigonire: nedreptăţile si împilările ce 

căzuse pe capul bieţilor locuitori usp.i ; trebue... să-1 dau 
tot sprijinul pentru -'-a celui nedreptăţit (BR.-vn.).

ÎMPILAtQR 1. adj. verb. împila. Care îm
pilează.

2. sm.. Asupritor; prigonitor: II ocrotea Impo- 
' trlva —.ilor irsp.i; procesul se judecă, cu atita meşteşug 

din partea *ulul, atit de slab din partea celui împilat ibr.-vn.) . 
O ÎMPILDUI (-uesc) vb. refl. A se prici, a se certa 
unul cu altul, a se împotrivi din vorbe:'de, mă vere. 
să ne 'mplldulm şl să ne omorlm pentru nimica toată -(R.-cod.) 
[pildă].
O ÎMPILI (-Uesc) vb.tr. ® A prinde, a înţepeni cu 
cuie % ®Â pipernici: Implll copilul, de rămase numai 
cit un snop (ret.).

ÎMPINGE (-plug; pf. împinsei; part. împins) vb. 
tr. ® Â se opinti să mişte din loc, să dea pe 
cineva sau ceva înainte sau înapoi, cu mîna sau 
corpui; a da brînci: — înainte, înapoi, mai departe; 
AK pe uşă alară; » înăuntru; Împinge pe cucoană-sa In 
beleşteu de se ’nneacă (SB.i; @: o trag, nu vine. o 
’mplng, nu merge (ZNN.), ori-cum fac, nu pot s’o 
scot la capăt ţ[ @ t A alunga, a izgoni: au venit cu 
oaste şi âu Împins pre Roman-Vodă den tară (OR.<UR.) ţf ® 
0 A îmboldi, a îndemna: un ştiu ce i-a împins la o 
astfel de taotărlie; de i-arpăcatul să-ml deschidă uşa, 
halal să-ml fie (Cro.i [lat. i m p I n g ă r e].

ÎMPINS adj. ® p. iMFINaE H ® 0 Îmboldit, 
îndemnat (ci NE împins.

ÎMPINSÂTURA (pî.-turl) sf Faplul de a 
împinge; rezultatul acestei acţiuni: căpitanul, 
BurprioB de această neaşteptată, s’a repezit ca Inlgernl 
Indărăpt ($B.).

Î^^INTENA (-en, -enea) vb. Ir. A da p i n- 
t C n i, a Înţepa cu pintenii: Implntenează armăsarnl
oel cumplit (FLOR.).

IMPISTRI, tuFESTRţ (-trese) vb. ir. CD A îm
podobi, avăpsi cu diferite colori; a încondeia ouă' 
1 ® A broda, a înflori, a chindisi: fetele, pină sînt 
mai mici, tnyaţă.;. siă Împietrească gulere, pumnaşi şl piep
turi laohimeşi (uîB.) [vsl. pystriti].

ÎMPISTRITyPtA (pî.-turl) sf. ® Coloraţiune 
în diferite colori; încondeierea ouălor lf ® Dese- 
nuri. Hori, etc. sculptate pe lemn sau brodate 
pe pinză: face Implstrlturi pe furci la fete şl neveste (man.i 
[t m p i s t r i].

ÎMPIZMUI (-uesc), ţ IMPIZMULUI (-uesc) vb. 
refl. A se pune în p i z m ă, în vrajbă cu cineva, 
a se învrăjbi: nu se teme că-şl va aduce vre-o primejdie... 
fiind el Implzmulult şl ou Tătarii (nec.) . 
OÎMPÎCLIŞAT adj. Supărat (pamf.i [p îclă].

ÎMFÎCLIT' adj. Foarte întunecat de o p î- 
c1ă deasă.
O ÎMPÎNZI (-zeso) Vb. tr. şi refl. Mold. A (se) întinde 
ca o p înză, a (s)e lăţi,a (se)răspîndi, a (se) împră
ştia peste tot: proviziile armatei pe oare... sutele de cosaşi 
ce tmplnzlsem pe întinsele flne^ (lON.); tmplnzise dincolo 
de meterezele Carpatllor (vlah.) ; pasările... Implnzliă, oare 
’ncotro, largul clmpiel Încropite (grl.) ; 0: pe blnd !n mintea 
lui cutezătoare se Implnzea un vis măreţ (vlah.).

ÎMPÎSLIT adj. Imbîcsit: barba şl mustăţile 
aspre şl ^ (CAR.) [p Î S 1 ăj.

ÎMPLATOŞAT adj. ® Acoperit cu o pla
toşă: Troadenli... cu mină Intrarmată şi ou piept (CAnt.) 
i[ ® Pt. exl. Cu pieptul acoperit: un copilaş ce se 
născu «V ou un piepţ de aur (isp.).

ÎMPLEA iw UMPLEA.
ÎMFLETECI, ÎMPLETICI (-cesc) 1. vb. ir. ® A 

Im p I et i, a încolăci: Mtnlle Impletecea Şl Turcilor 
le giăla (1K.-BR6-); musca... Îşi desmorţl labele de dinapoi, 
Impletlcindu-le una de alta (car.) t ® 0 A încurca, a’ 
îngăima: întindea şl Impletecea cuvintele (orig.).

2. vb. refl. ® A se încolăci, a se împleti: prin- 
tr’acel hăţiş felurit de arbori ce se ’ndeasă şl se ’mpletecesc 
(ODOB.); braţele el fine se Împleticiră de corpul cel robust al 
fanariotului (fil.) ® A se împreuna, a se încurca: 
cela ce 86 va împletici cu a doua nuntă... acela să nu 
poată fi episcop, au piBot (prv.-mb.) ^ ® A şovăi, a i 
se încurca picioarele, gata să cadă: am îndemnat 
calul care se ’mpletecea, parcă băuse şl el (CAr.) ; Ţiganul 
se Împletici tn norolu (dlvr.) ; s'ur fi repezit să-l bată, 
dar simţi că i se Împleticesc picioarele (vlah.) .

ÎMPLETI (-etesc) vb. tr. ® A întreţese firele 
răsucite de păr, de cînepă, nuielele, etc., ca spre 
a forma o coadă, o funie, un coş, etc.: impie- 
tlndu-şl părul, a cărui aur se strecura prin mlnuţele-i 
de ceară (emin.) ; letele-şl Împletesc In cozi pangllcuţe şl 
nori de clmp (vlah.) ; o funie; cosiţă albă tm- C0S{ŢA ;

o cunună; .^colaci t ® A face ochiuri cu igliţa 
sau cu undrelele spre a lucra broboade, ciorapi, 
etc.: Împletind la ciorapi dinaintea porţii sale (car.) ^
® 0 Dor cu dor să-şl Împletească, 
prlnse’n dragoste nebună (vlah.) ;
Ideea nmillnţll se Împletea In mintea 
el (D.-ZAMF.) [p 1 e a t ă].

ÎMPLETIT 1. adj. p. ÎM- 
PLETJ: avea o blclu^că de cele de / 
clnepă, -«^ă de mina lui (CRo.).

2. sbst. Faptul de a împleti: 
ciorapilor 2697); ''■ui 

coşurilor.
ÎMPLETITOR 1. adj. verb. 

împleteşte.
2. sm. Cel ce împleteşte f (coşuri, rogojini,

etc.): ţărauii dunăreni, plugari, 
păsoarl. <^1 de rogojini (vlah.). >

împletitura (pL-tnrl) 
sf. Ori-ce lucru împletit:,

de păr; fetele (se dau) la cusă
turi... la Împletituri de tot felul 
(i.-GH.); de mătase; ^ de slrmă 

2698) I uriaşa de fier pe

ţ Fip. 2697. 
Impletitul ciorapilor.

împleti. Care

care aleargă sgudultoarele trenuri Fig-. a6oB.
(VLAH.); peronul gării, decorat ou, împletiturii de sîrmă. 
^ de brad (CAr.) ; împletitura ca
pului, părul împletit şi răsucit pe cap.
O ÎMPLETUGI (-ucesc) vb. refl. Bucov. — ÎMPLE- 
TECI: picioarele se Impletuceau după el (Vor.).
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o ÎMPLIMBA = PLIMBA: plectnd Bă se ImpUmbe 
prin Impăiăţle, s'a Intllnlt cu o hală de şarpe (şez.).

ÎMPLINI (-inesc) 1. vb. iT.(T) A umplea, a întregi, 
a completa, a adăuga ceea ce lipseşte, a face să fie 
deplin; ^ un formular; o lipsă; de ia voi voiu să Îm
plinesc paguba săracilor clet.) ^ ® A avea pe deplin: 
Intr’o zi tocmai clnd copilul împlinea 15 ani (tsp.) ^ ® A 
ajunge la sfîrşitul unui termen (pentru care s'a 
învoit cineva să slujască, etc.): «mi şi-a împlinit 
anul, iată că-i piere vlţeluşa (Sb.) ^ 0 A face întocmai, 
a îndeplini, a satisface: o cerere, o dorinţă, voia
cuiva, o rugăminte, o făgăduinţă, o datorie, o poruncă, o 
slujbă; parcă era un făcut de n’am putut să vă Împlinesc 
cererea (isp.i ; @: nu făgădui ce nu poţi ^ (pan?«) ; a-şl 
«^somnul, a dormi de ajuns, cît are obiceiul să 
doarmă: de se ’ntlmpla vre-odată să nu-şl Împlinească 
somnul, era a doua zi mahmur (6N.) ^ © A o cu 
cineva, a isprăvi, a o sfîrşi, a fi gata: ian ascultă, 
măi bade, poartă-te bine cu boierii, o Împlineşti cu mine 
(ALEcs.) 1î 0 t A executa, a pune sccuesLni: mini 
e vadeaua birului şl vine să ne împlinească ivlaho .

2. vb.refl. © A deveni deplin: ieri s’a împlinit 
luna de clnd a plecat ^ © A i se ^ (anul, luna, etc.), a i
se încheia termenul (de un an, de o lună, etc., de 
cînd e în slujbă, pentru care s’a învoit, etc.):' eii

^vstăplne, chiar azi ml ş’au Împlinit anii de slujbă (Crg.) ^ © 
0 A i se înfunda: hait, i s’a împlinit iulTache,... neneae 
supărat foc (o.rZAMF.); mal trimese... să-1 aducă dln lad... clinele 

.cel ou trei capete... cu gind că acum 1 se va Împlini şi lui 
Ercuie «sp.» TI @ A se realiza, ă se întîmpla aievea, 
întocmai: dorinţa lui se Împlini numai cit te ştergi la 
ochi (isp.) ;• fie-care îşi are steaua sa, şl ce-i e scrie, i se 
Împlineşte (D.-zamf.) [lat. * implen îrel.

ÎMPLINIT adj. O p. iMPLINţ «iii © NţlMPLI- 
NjT H @ Plin, d(oplin.

ÎMPLINITOR sm. ® Gel ce 1 m p 1 i n e ş t e f 
© Executor, cel ce vine să siringă dările şi, în caz 
de neplată, să vîndă avutul datornicului; birnicui... 
nu cunoaşte decit biciul ^ulul (vlah.) .

- ÎMPLÎNTA (-plint) 1. vb. tr. (î) ţ ^ A planta, a 
răsădi t © A băga în pămînt; a înfige: un cort,
un steag; Işl Impltntă gbiarele .cele lungi şi negre In mol 
(RET.); ca şi cum l-ar fi Impllutat In rărunchi un junghiu 
roşit tn Îoc(CAr.); 0: multe idei moderne am Impllntat 
In spirite (I.-gh.).

2. vb. rSfl. © A se înfige: o lamă sclipitoare de oţel 
se’mpltntă In malul drept (vlah.) ; buzduganul... s'a Im-, 
plintat Intr’un munte de piatră (ret.) ^ © A SC îngloda: 
cultivatorul cel mlo... se Impltntă Ih datorii şi scăpătează
(toN.) © A se înţepeni; a se fixa; a se aşeza 
într’un loc, a se înrădăcina (după fr. i m p I a n - 
t e r) [lat. implantare].
O ÎMPLOUR = ÎMPRQOR.

ÎMPLUT... UMPLUT...
ÎMPODOBI (-obesc) vb. ir. şi refl. A (-şi) pune 

podoabe, â (se) înfrumuseţa, a (se) găti cu 
podoabe: cu fiori; Aceleaşi cadre ’mpodobeso iiăretii
(VLAHO ; Împăratul puse de Împodobi palaturile şl cetatea 
cit se poate mal frumos (isp.) ; mă duo să mă Împodobesc 
cu straie de-a cucoanei Todosla ialecs.) ; 0: Dumnezeu 
o Împodobise ou toate darurile cele bune şl frumoase (CRO.).
O ÎMPOGODEALA s/. Bună înţelegere, învo
ială: flăcăul, supărat că-1 stricase tmpogodeala, iese după el 
(r. cod.) ; dacă n’au copii, cum ciuma să fie Intre el? 
(LUNG.) [îm p O g O d i].
OÎMPOGODI (-odeso). vb. refl. A trăi în bună în
ţelegere; a se învoi: ae tmpogodesc să fugă amlndol d’a- 
colo (R.-coD.); nu vezi dumneata că nu ne-am Impogodit din 
preţ? (LUNG.) [srb. p ogoditij.

ÎMf^ONGIŞAl. vb. tr. A întoarce, a îndrepta 
în direcţia opusă.

2. vb. refl. © Ase împotrivi, a se opune t ® 
A se uita urît la cineva (pamf.) [p o n c iş].

ÎMPONGIŞARE sf. © Faptul de a (se) îm- 
poncişa © Opunere, opoziţie, împotrivire;

. desbinare: tn aşa^ de idei se aflau boierii bătrlnl cu 
tineretul (Crg.) ; viajma şi fmponclşărlle dintre creştini făcu 
pe Turci să-şi bată joc de cruce (Isp.i.

ÎMPONGIŞAT adj. ® p. IMPONCIS* H ® Opus, 
aşezat într’o direcţie opusă: două şiruri de dealuri... 
din ce In ce mal repezi şl mal. ^e (Vlah.) ; poteci şl potecuţe 
tot şi ^tmplezlşate. Incit se rătăcea printr’nsele nsp.)

^ ® Îndărătnic: la oamenii cel nesmeriţl şi tmponclşaţl ÎMP- 
ce nu ascultă, n avem a le da nlce-o Învăţătură (prv.-mb.) . ta an

ÎMPOPORA (-orez) vb. tr. şi refl. A (se) po- HVir 
puia [popor].

ÎMPOPOŢONA (-onez), IMPOPOTA (-oţez), iN- 
T0Ţ0N4 (-onez) vb. Ît. şi refl. ©FA (se) dichisi, 
a (se) găti, a se împodobi prea din cale afară, 
peste buna cuviinţă; de unde vezi că m’am Impopoţohatp 
sint de-abia Îmbrăcată (Negr.) ; lulnd de pe viu şi de pe mort, 
să albă cu ce se Impopoţona (CRg.>; unele muieri... se 
’nţotonează ca Paparudele (JIp.) ^ © 0 A se împo
dobi cu un titlu: acei crălşor care s'a Impopoţonat şi 
el cu numele de Împărat (car.). 
fÎMPOSESUI (-iese) vb. Ir. Mold. A arenda, 

a da cu arendă:, am Impoaesult moşia... cu 3000 gal
beni pe an ialecs.) [p o S e S 1 e].

ÎMPOSPAIA (-aiez) vb. tr. A încărca, a um
plea (cu necurăţenii, cu praf); a împestriţa: limba 
aţi atrlcat-o şl aţi Impospălat-o cu vorbe necurate de la oraş 
(JIP.» [p O s p a i u].

ÎMPOTMOLI, POTMOLI (-o16bc) vb. refl. © ^,A 
da de fundul apei şi a nu mai putea înainta (vorb. 
de o corabie) 1î © A (se) îngloda, a (se) înfunda 
în noroiu: plcloarelş lor desculţe se Împotmoliră In nă
molul răcoros al unor bălţi nesflrşlte (dem.) [p o t nri o 1].

ÎMPOTRIVĂ, t împrotjvA 1. adv. © Opus; a 
sta a se opune, a rezista, a fi protivnic, a fi 
neprielnic: dară norocul mi-a stat Împotrivă iisp.) ; a 
Iptrat... cu multă mulţime de Turci, şi n’a fost cine le sta 
improtivă (or.-iir.) ^ © Cu totul altfel, într’un mod cu 
totul deosebit: mai mult crede judecătorlul mărturiile 
carii arată vrăjmăşia bărbatului decit aceia ce grăesc Im- 
protlvă, de dzlc că nu e aşa (PRv.-lp.) ^ © DIMPOTRIVĂ, 
aj protivnic, neprielnic: vremea a fost prea dimpotrivă... 
şl numai un om a venit azi In pădure (Crg.) ; b) CU totul 
altfel, din contra.

2. ÎMPOTRIVA, prep. (construită cu gen.) © în 
dreptul, în faţa, peste drum de t © îii opo
ziţie cu, contra, în contra: s’au răsculat împotriva 
asupritorilor ; împotriva voinţei mele; leac Împotriva fri
gurilor; Împotriva mea [în -|-VSl. protivd].

ÎMPOTRIVEALA (pl.-eli) sf. Faptul de a se 
împotrivi, împotrivire, opunere: după citeva 
şoptlri, Îmbrăţişări şi Impotriveli (dlvr.).

ÎMPOTRIVI (-Ivesc) vb. refl. © A se pune 
împotriva cuiva, a nu voi, a nu lăsa^ să se 
facă, a căuta să împiedice ceea ce vrea altul, 
a SC opune: vrei să pleci? nu mă împotrivesc; luau 
bani... fără ca nimeni să Îndrăznească a 11 se (I.-gh.)

© A ţine piept, a se lupta împotriva: dar cine 
s’ar putea ^ cn acea bidlganle spurcată? (Ret.); nici o 
femele nu era iu stare să se Împotrivească nurilor săi ade
menitori (6N.).

ÎMPOTRIVIRE sf. Faptul de a se împo
trivi, opunere, rezistenţă: cu toate împotrivirile 
femeii, el a stăruit... să nu ae desparţă de ea (Carj .

ÎMPOTRIVITOR adj. verb. ÎMPOTRIVI. Caro 
se împotrlv eşte.

ÎMPOVĂRA (-ărez) vb. tr. şi refl. ® A (se) în
cărca cu o p o V a r ă, cu o sarcină grea; ®: ~ de
păcate, de griji; nu e nevoie să ne mal Împovărăm viaţa şl 
cu minciuni (o.-zamf.) © A însărcina cu o lucrare 
grea: slujba cu care te-a Împovărat Împăratul iisp.).

ÎMPOVĂRAT adj. p. împovAra. ® încărcat 
cu o povară, greu încărcat; — de griji H ® îm
povărată adj. f.Trans. însărcinată, grea, borţoasă.

ÎMPOVĂRĂTOR adj. verb. Împovăra. Care
împovărează: devenise un impozit foarte pentru o popu- 
laţlune s&raoă (i.-gh.).

ÎMPRĂŞTIA (-tiu), Băn. ÎMPRĂŞCHI^ (-chiu) vb. 
tr. şi refl. ® a'(se) risipi încoace şi încolo; vlntui 
ml-a Împrăştiat foile; iară noi şcolarii... ne-am împrăştiat 
pe la casele noastre (CRO.) ; a se oa puii de pottrnlche 
t ©A (se) răspîndi, a (se) lăţi: o veste; oa toate 
veştile ce se nasc şl se împrăştie, (n timpi de tulburări 
(ALEC6.); au Împrăştiat zvonul că ar cam suferi de vr'un 
farmec (dlvr.) ; belşugul răspîndea cheful pretutindeni (NEGR.) ; 
Împrăştiind spaima şl neorlndulala tn oastea păglnă (vlah.)
H 0 A pune pe fugă, a izgoni în desordine: duş
manii; 0: pastoralele d-lui Florian nu-mi pot ^ ihe- 
lancoiia (negr.) [praştie, O praşchiej.

ÎMPRĂŞTIAT adj. ® p. ÎMPRĂŞTIA li li ©
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fMP- Nţ Împrăştiat t, ® Sa‘ ale cărui case slnt risi-
MP Pil'B ici şi colo: satbl Brogtonll lilnd mal na toate sa-' 
IVIr tele de la munte (Cro.).

ÎMPRAŞTIERE sf. Faptul de a (se) îm- 
p r ă ş t i a, risipire, răspindire, iăţire.
O ÎMPRAURA... = IMPBOORA...

ÎMPREJMXil (-neac) vb. tT. ® A înconjura cu un 
gcirdţ cu un zid: un zid yeoblu de platr& amestecată cu 
cărămidă Imprejmueşte acest adăpost liniştit (vlaho ^ ® 
A înconjura, a fi aşezat de jur împrejur: naţiunile 
ce o Imprejmulau pepămîntul Italiei roDOB.t [preajmă]. 

ÎMPREJMUIRE sf. © Faptul de ‘ a îm- 
/ prejmui t ® Gard, zid înconjurător: cele 

dlnttiu case boiereşti se văd in ^a lor de crdngl uscate şl 
spini (IRg:) ^ ® Preajmă: şl’n toătă .^a un miros sreu 
de oale (odob.i.

ÎMPREJMUIT adj. p.' ÎMPREJMUt: ograda era 
mare, «*ră qu zid (GN.) © NEÎMFREJMUţT.

ÎMPREJMUITOR adj. verb. ÎMPREJMUI.-Care 
împrejmueşte: cei mai Irumoşl bărbaţi din tot plaiul 
(OOOB.1; de>a lungul zidurilor Împrejmuitoare, mergeau 
cărăruşe pe coasta dealului (EMin.) .

ÎMPREJUR, t ÎMPEEGlţTR 1. adv. ® In jur, fă- 
CÎnd ocol: noi,'Copllî, stăm roată/«i1 (grig.) : atăla<«i'; a 
face la stingă/«i', a COti la stîngă: apvl de la Catrlna 
făcui stingă şl mă dusei drept la căpitanul (GN.) ; de Jur

H @ Din toate părţile în ocol.
2. îMPREjţTRUL prep. (construită ’ CU genit.) : 

m’am uitat ««^ul meu; Turcii, făclnd şanţuri Ipipregiurul 
Hotinului, au Intrat In şanţuri (mi>st.) : Iarba... acoperise 
le^-peziie mormintelor de pe ’mprejurul bisericii (alecs.) ; de 
Juriul, în toate părţile în ocol: de juriul casei.

î|. (pZ.-juri) sn. împrejurime, preajmă: toti răc
nind şl strlglnd olt clocotea tot ^ul (sb.) [Î n -|-p r e -H 
jur].

împrejura, t împregiura (-nr) vb. tr. A 
înconjura (de jur împrejur), a ocoli: deaiuiile 
ce Împrejură orăşelul (Negr.) ; desolnge brtul de pe lingă slue 
şl le Împrejură ( = lemnele), leglndu-Ie irumuşel (CRG.).

ÎMPREJURARE, f IMPREGIURABE sf. ® Fap
tul de a î m p r c j u r a 11 ® Amănunt, mică In- 
tîmplare care însoreşte un fapt principal sau care 
determină săvlrşirea lui, circumstanţă: prlntr’o ~ 
fericită, am putut sosi la timp; In Împrejurările grele de 
po atunci (CRG.); după Împrejurări; avem uneori coştlin- 
ţa cTam mal trecut clndva de mult, prin nişte Împrejurări 
identice <vlah.).
o ÎMPREJUR AŞ, t ÎMPREGHTRAS sm. Vecin, cel 
ce locueşte în Împrejurime, megieş: poftesc şi ss
tind să supus pre totl Impregluraşll săi (Musr.) [Împre
jur],

ÎMPREJURAT adj. ® p. ÎMPREJURA II © îm- 
prejmuit: au dat de o cetate <^ă cu zid de piatră şl cu por
ţile de piatră (sb.) IjH © NElMPREJUR^T.

ÎMPREJURIME, mai adesea pl. Împrejurimi 
sf. Locurile dimprejur: oiaşnl Clmpulung, ou mlndiele-l 
Improjutlml (vlah.) ; sesra, oraşul şi Impisjuiimlle erau 
luminate de mll de tocuri (NEGr.) [Împrejur].
O ÎMPREMIEZA (-iezez) vb. tr. A înjumătăţi 
[p r e m i e z].

ÎMPRESURA (esor, -esur) vb. tr. (i) ţ A apăsa 
greu asupra unui lucru; a înnăbuşi: cind se va timpia 
de-şl vor — coconul lingă el Intr’aşternnt (prv.-mb.) 1] ® A 
da năvală (de jur împrejur), a năpădi, a cuprinde 

' de toate părţile: Aducerlle-amlnte' adesea mă ’mpre- 
soară (vlah.) ; mama nici grijă n'avea de vedeniile ce mă 
Impresnran (GN.) 1l ® A înconjura: acel cerc de lumină 
ce le împresura (odob.) ; ©: Atrodita o împresură de’ nuri 
şl de vino ’ncoace (rsp.i H ® t A ataca CU armată, 
a începe . atacul: Ungurii... simţind că-1 Împresoară 
vrăjmaşii, de sirg s’au gătit de războln (GR.-UR.) H ® X A 
înconjura cu armată:»1 o cetate; erau trimişi... pe 
Ungă generalii corpurilor (Siri împresurau cetătUe de pe ma
lurile Dunării (i.-GH.) t ® A călca drepturile cuiva, 
a usurpa; » o moşie [lat. 'impressurare 
< p r e s s u r a].

iMPRESURARE sf. ® Faptul de a împre- 
s u r a;'înconjur; asediu 1[ © Călcarea dreptului 
cuiva, uzurpare: tu vrei să ml-1 mănlncl cn» (alecs.).

ÎMPRESURAT adj. p. ÎMPRESURA: an toet preT 
tăcut... căsuţa cea hlrbultă şi »ă de mărăcini... Intr'o curte 
mtndră (SB.) 1[1[ © NţllMPRESUHAT.

ÎMPREŞURAtoR sm. X Cel do împre
soară (cu armată), asediator.

ÎMPREUNA (-un) vb. tr. şi refl. ® A (se) uni 
Împreună.'a (se) aduna, a (se) strînge la 
un loc, unul lingă altul; s’an tăcut Sobor mare... oa . 
să poată Împreunare biserica răsăritului cu a apusului. 
(GR.-UR); mllnlle îmi erau Îngheţate... că nu-ml puteam- 

. degetele (vlah.) ; imde cerul se Impreimă cu pămlntul 
(Dlvr.) ; Împărăteasa s'a stlrşit de dorul copiilor şl ea nu e 
departe piuă să... mă Impreim cu dlnsa hsp.) 1| ® A (Se)
impereciiia (animalele, spre fecundare) H ® A (se) 
uni prin căsătorie, a (se) însoţi.

ÎMPRETJNĂ adv. Unul ou altul, sau cu mai 
mulţi, la uii loc cu altul sau ‘cu alţii, laolaltă: a 
sta »; a vorbi»; ce nu poate face un singur om, lao 
mal mulţi » (ZNN.) ; urmat de ou: domnind tura lllaş- 
Vodă » cu tratele- săn Ştetan-Vodă (gr.<ur.) ; adesea ŞÎ 
sub forrna dimpreună : cu setul el dlmpre)ină să vie, 
că-i doresc (pann) ; volu să-l cresc dimpreună cu copiii mei 
(GN.) [în-flat. per unam].

ÎMPREUNARE sf. Faptul de a .(se) împ re- 
u n a; strângere laolaltă; însoţire.

ÎMPREUNAT adj. p. ÎMPREUNA IUI © 
IMPREUNAT.
t ÎMPRICINA (-inez) vb. refl. Mold. Bucov.A se 

certa, a găsi p r 1 c 1 n ă de judecată: Un şorpe prea* 
înveninat Cu plzmatarejul s’au fost Împricinat (don.).

ÎMPRICINAT 1. adj. p. IMPRICJNA.
2. sm. ifi Cel ce stă înaintea judecăţii pentru 

vre-O pricină ; acuzat: icl si colea siluete şl mutre de 
împricinaşi (br..vn.).

ÎMPRIETENI(-enesc) vb. refl. A se face p r i c - 
b e n cu cineva: fata de imp&rat nu se putu cu totl cela
lalt! f 11 de Imp&raţl nsp.î.

ÎMPRIMĂVARA (-vărează) vb. refl. 4- se face 
primăvară: aştepta vara ou mare nerăbdare şl acum 
se bucura văzind că se Imprlmăvărează (BR.-vn.).
O ÎMPRIMEZ (pl.-ezuri) sn. Băn. Trans. iJa Perete 
sau zid care desparte odăile una de altă: iniăuutmi
obezii casei se fao»url... din cărămidă crudă sau din piatră 
moale (L'UB.) [m-PRIMEZ],'
OÎMPRIMEZA (-ezez) vb. tr. Băn. Trans. A des
părţi cu un perete, ou un gard [imprime z],
O ÎMPRINDE,d6. tr. şi refl. Trqns. (flor.) A (se) 
p r i n d c, a (se) acăţa de ceva.
O ÎMPRINS adj. p. IMFRINDE: Intllneşte o căprioară 
care era »ă Intr’un sbeg (mera) .
O ÎMPRINSORI sf. pl. Oaş. gş Solndurile cari 
leagă tălpile războiului [î m p r i n s],

ÎMPROOR, AMPRQ (0)R, NAPRAOR, PRQOR, 
PRQUR sbk. ® tA Timpul despre ziuă cîn.d se 
duc întîiu oile la păşuneH ® Ajun: »ni stin- 
tulul Oheorghe: dls-de-dlmlnoată, In ziua de proor, fetele 
şi flăc&ll se duc In lunci sau Io păduri să culeagă verdeaţă 
(LAUG.) [gr. 7ip6(l)pOq].

ÎMPROORA (-orez) vb. tr. şi refl. A (se) stropi, 
a (se) uda cu iipă (în spec. în ajunul Sflntu- 
lui-Oheorgh'e) [îrnproor]. 

•împroprietări (-ăresc) Vb. tr. şi refl. A (se) 
tace proprietar 'de pămînt: » ţăranii; cind 
s'a Însurat, a Împroprietărit dolsprezecîe însurăţel pe moşia 
lui (VLAH.).

ÎMPROSPATA (-ăteB)vb tr. şireţi. © A (se) face 
(iar) p r o a s p a t; a (se) înviorai! ©© (in minte): 
a aduce aminte: împrospătează in mlnte-ml un allt tablou 
de un caracter mal prozaic (i.-gh.) ; 1 se Împrospătaseră acele 
timpuri (SLv.).

ÎMPROŞGA (-proşo) vb. tr. © A stropi cu apă, 
cu noroiu: picăturile se Înteţeau şl le fmproşcau obrazul 
(VLAH.) ; ar fi vrut aă-I Împroaşte ou apă opărită (Lung<) 1f
© A asvîrli, a lovi una după alta cu pietre, cu 
săgeţi, etc.: grindina săgeţilor ce o Improşcau de pretu
tindeni (VLAH.)el Împresurase palatul şl-1 Improşca cu 
tunuri iBALC. ; Ştefan umbla cu plinea după dtnşil» el 11 
Improşcau cu pietre (isp.i 1 © © A ocărî; U alungau 
ou sudalme... ori 11 Improşca vorbe necălite (Ret.) [p r o a- 
ş c ă].

ÎMPHOŞGATURÂ (pl.-turl) sf. © Stropi- 
tură: 11 trecem (rlul) tntr’o ^ de stropi (irg.> 1f © Asvir- 
litură (cu pietre, etc.): începuseră a adăugi şl mere pe 
lingă celelalte mal mici Improşcătnrl de care se slujea In sis
temul lor de bătăile (alecs.) H © © Vorbă de ocară:
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aţi Înghiţit In tftcere Improşcăturlle apălAtoreselor^ isb.).
[î m p r o ş c aj. \

ÎMPROTIVĂ... M- împotriva...
ÎMPROTÎVNIC = PROTtVNIC.
ÎMPROUR... = IMPBOOR...
ÎMPRUMUŢI, adv. A da, a lua a împrumuta; 

a'cere a cere să.-i împrumute; de »•, împrumutat.
2. (pî.-Bturi) an. Faptul de a împrumuta; lu

crul împrumutat; suma’ împrumutaţi: na-ti ~ui 
înapoi, căci noi nu avem trebuinţa de banl (CRG.i [ i n -|- lat. 
pro mu t u u sl. . -

ÎMPRUMUTA (-ut -utez) 1. vb. IT. ® A lua 
de la cineva un ’ lucru, o sumă, cu condiţiunea 
de a-i da înapoi f ® A da cuiva un lucru, etc. 
cu condiţiunea de a i se da îndărăt: cine da sara- 
oilor, lmprumut& pe Dumnezeu, zice Soriptuia (CRG.) ; Împru
muţi pentru dob!nd& şl pierzi capetele (pann) ; au scris la 
Brlncovanul-Vodă ca să Imprumuteze Poarta cu cinci sute 
de pungi de bani (NEC.) H ® ® A primi, a lua, a trage 
de la: luna împrumuta lumina de la soare.

2. vh. refl. A lua împrumut de la cineva: , sa 
nu te Împrumuţi de Ia omul sarac (znn.) [î m p r u- 
mut].
t ÎMPRUMUTĂ (Jll.-te) s/. = ÎMPRUMUT 2: pre 

mazili 11 Îndesea cu dajdi grele şl cu *e dese. (neg.).
ÎMPRUMUTĂTQR, -TOAEE sm. /. Cel ce, 

aceea caro i m p r u ţii u t ă cuiva sau de la cine- 
va: Imprumutător se zice cel ce Împrumută (leg.-caro.

ÎMPUFAT adj. îndesat, îmbîcsit: o atmoslera 
fumurie şl -^ă de aburii ce plutesc alene pe deasupra 

V bălelor cDLVR.); <^6 cU aburi leneşi şl răcoritori(dlvr.) [pU f].
ÎMPUIA (uiez) 1. vb. ir,@.A depune ouăle (vorb. 

de insecte): după ce matca a Impulat toate acele mii de 
ochiuri (ODO0.) H ® 0 urechile, a ameţi (cu vor
ba, etc.): ne-am săturat de Bolrtllturile a doi păcătoşi 
de gaşpari, oare ne-au Impulat urechile (isp.) ^ @ A 
face pe ceva diferite desenuri, a împistri:-^ ouă
(roşii) (PAMP.); (bradul) II pun jos şl-1 Impule (gr.-no*

2. vb. inir. A încolţi, a lua naştere; a se încuiba:
toate se tac bune şi Ingăduială Împuiază (jip.) .

•3. vb. refl. A se înmulţi [puiu].
6 ÎMPULPA (-puip) vb. refl. Trans. A se opinti, a 
se încorda: se Impulpă zmeul şl.se ridică şl trlnti'pe 
Vasilică plnă 'n bHu tn pămtnt (Ret.) [pulpă].

ÎMPUNGAGIU adj. Care împunge cu 
' coarnele {vOTb. de vite): (era) ţap In lege, cu coarne 

Impungace, cu bărbiţa sub glt (dam.) .
ÎMPUNGĂTOR adj. uerb. Împunge. Care îm

punge: Cu 98 ace Impungătoăre" împungeţi-1, Străpungeţl-1
IMAR.).

ÎRO>yNGE (“pung) vb. ir,® A înţepa; ^ ou suliţa, 
cu coarnele: plugarul Împunge neîncetat ou strămurarea 
pe boul ce mimceşte (ion.) ^ ® A înfige acul în pînză, 
etc., Sţrc a coase: Uama ’mpunge şi eu trag, Ce mal 
llşoară-ml tac 1 (R.-cob.) H ® 0 f A o de togă, a 
O lua la fugă, a o şterge: luă şţicui şi o împunse
de logă pe uşă (NEGR.) ® ® ^ cu vorba, a ofensa CU 
vorbe înţepătoare,1 muşcătoare: Pe oraiui cu astă 
vorbă !1 Împunse (pann) [lat. *imp ungare],

ÎMPUNS adj. p. împunge: -^ cu coarnele; ®: 
moşneagul s’a cam slmfitdOx vorbele babei (se.).

Împunsătura (pz.-turi) $f. ® Faptul de a
împunge H ®Jnţepătură: cu suliţa, cu coar
nele; Împunsăturile sau Înţepăturile sale slnt toarte veni
noase (MAN.); la lie-care de iatagan, parcă s’aud vaiete nă
buşite (DLVR.) ; pentru o greşită la gherghef, ocări, bleste-.
muri, bătăi (alecs.) 1î ® 0 Vorbă înţepătoare, muş
cătoare, care ofensează: au început să se ’ntetească 
temelie la vorbă, şi din vorbă la ’mpunsături, şl de-ocolea 
ceartă la toartă (car.).

ÎMPUPĂZA (-ăzez) vb. ir. şi refl. A . (se) îm
pestriţa (ca p U p ă Z a): să n'o Impupăzeze (limba) 
ou cirvinte străine (jip.).

ÎMPUPAZAT adj. p. IMPUPAZA: legea, Învă
ţătura... toate slnt brezălate şi-^e uip.k 
OÎMPUPI (-pup)vb.znfr.7rflffs.AÎTnboboci[pu p].

ÎMPUPÎSTRA (-Istrez) vb. ir. Trans. — ÎMPis- 
TRţ: Tot cosea Şl ’mpupiatra Măramă trăţine-său, Guleraş 
tătine-Bău (PAMP.) fî m p u p i + î m p i s t r ij.

ÎMPUŞCA C-vme) vb. tr. ^ ® A trage cu 
puşca; a nemeri, a doborî cu im glonţ (de 
puşcă, de. pistol, etc.) H ® .F A fugi, ase duce (ca)

împuşcat, a fugi nebuneş-te, (ca glonţul ieşit din ÎMP- 
. puşcă). ' ÎM

ÎMPtrşGĂ’N-LUNA sin. F ® Tîlhar: Hoţii MM ■ 
cel de De caftan ne-au desbrăcat (alecs.) f ® Derbe
deu; desmetic: ctţlva zaplanl fntră In odaia Iul
(1.-6H.) • .

ÎMPUŞCĂTURĂ (pl.-tnrl) s/. Foc tras 
CU puşca: ou o <«>' tl lovi drept In cap (odob.) ; uuzl In 
depărtare un vnet de împuşcături (Alecs.) [Î m.p U Ş C a]. 
tÎMPUTA (-ut) 1. vb. inir. Trans. A dojeni, a 

mustra-: răspunzu celora ce Imputară mie cuvlntu, că 
upuvăllu In ouventele tale (ps.-sch.) ; nu cutezase (să facă 
foc), temlndu-se că-i vor pentru lemne (Ret.).

2. vb.refl. t A şe certa [lat. imputare], 
t ÎMPUTĂCIUNE sf. ® î Dojana, mustrare: 

Domnezeu au luat de pre mine (pal.) ® Ceartă: Hi- 
hai-Vodă avlnd oare-care cu capii trupelor ajutoare din 

» Transilvania (balc.j [Imputa].
ÎMPUTERI (-eresc) vb. tr. şi refl. A (se) întări,

• a da (a prinde) p\i t e r e.
ÎMPUTERNICI (-icesc) vb. tr. şi re//. ® A (sc) 18.600 

întări, a. da. (a prinde) putere, a (se) face mai 
p U t e r n j C: datinii creşteau şi se împuterniceau ca prin 
minim0 (ISP.) H ® F2 A da cuiva puteri depline, 
dreptul de a să,vîrşi ceva, a' autoriza.

ÎMPUTERNICIRE sf. ® Faptul de a (se) 
împuternicii! © n Dreptul de a săvîrşt 
ceva în locul altuia, mandat, autorizaţiune: acum, 
vin’ de grabd, lorgnle, do tă o —- lui Radu (ALecs.) .

ÎMPUTERNICIT 1. adj. p.- împuternici.
2. sm, £*3 Persoană autorizată de a săvlrşi ceva 

In "numele alteia, mandatar; plenipotenţiar.
ÎMPUŢI (-pot, -pot) ±. vb. tr. A. umplea de 

putoare.
2. vb. refl. ® A căpăta miros arlt, a se strica; 

•«-"peşte 1! d) ® a se de lene, a fi puturos [p U ţ î]. - '
o ÎMPUŢICI'ţJNE sf. ® Putoare t © Puturoşie 
[î m p u ţ i].

ÎMPUŢINA (-inez) vb. ir, şi refl. A (se) face 
mai puţin, a (se) micşora: ciuma, loametea şl 
războiul 11 împuţinaseră foarte oastea iisp.i ; K : a se 
* ou inima ■«- INIMA.

ÎMPUŢIT adj. p. ÎMPUŢI. •
ÎMPUŢÎTURĂ sf. F Lucru împuţit.'
ÎN prep. (înlocuită mai adesea prin intr'înainte 

de: un, o, unul, una, acest, acel, adevăr, etc.). Se în
trebuinţează spre a arăta: ® Locul, şi anume: 
a) situaţiunea într’un loc, în interiorul sau în 
mijlocul unui lucru: l-am lăsât odaie, grădină,
— pădure; prlnzeşte oraş; locueşte Romănia; a se 
arunca •r' apă; pentru nimic lume; mijlocul nostru;
Iml vine minte; a-şi băga ^ cap; depărtare; — bj
direcţiunea către un loc: din oraş oraş; do soa 
jos;—cj situaţiunea în virful, în capătul, la 
suprafaţa unui obiect: se urcă pom, — virîui pomu
lui ; Işl pose pălăria ~ cap; se puse fruntea oştirii; a 
sta — picioare f © Timpul, şi anume: a) situaţiunea 
în timp: ~ acest moment; (In lima lui) Februarie;

anul 1824; — bJ direcţiunea în timp: din zi/»- zi; 
din cind dud; — cJ perioada de timp în care se 
SăVÎrşeşte acţiunea: a Isprăvit-o trei zile; a lăout-o 
intr’o zi, intr’o lună;— dj perioada de timp după care 
începe acţiunea: ao azi opt zllo plecăm; — c'nrlnd;' 
urmă; — ej dinaintea termenilor cari exprimă o 
noţiune de timp, se întrebuinţează lu spre a arăta 
momentul cind se săvîrşeşţe sau se va săvîrşi 
lucrarea: * zllele noastre; Intr’o zi, Intr’o seară; Intr’nna 
din zile; -V zlna de aetăzl; — ajunul Crăclnnului; —' sl 
treilea an al domniei sale; — f) dinaintea nedefinite
lor tot şi fio-care, arc o valoare distributivă: ll văd ~ 
fle-care zi,/.- toate zilele; * totl anii U ® Instru
mentul: a Călca -^picioare 1f © Scopul: a chema ajutor 
n © Tendinţa către ceva, scopul: a da — copt 1| ®
Modul de acţiune: a alerga ~ fuga maro; a'alerga 
Intr’nn suflet; a lucra — tainăH ® O diviziune: a tăia —' 
bucăţi; dramă ... cinci acte; tara sc împarte .... trei regiuni H 
® La iigurat. In exprimă o mulţime de raporturi, 
dar mai adesea acelea de situaţiune, de direc
ţiune, de scop: * olnetoa’ iul, —. puterea mea, a’a echlm- 
bat intr’un lup, a bata verde K ® Precede alte prepo
ziţii sau formează compuse cu altele:contra;
In apte seară 1! ® Se pune înaintea unora din
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ÎNÂ
ÎNÂ

. adverbe, fără a le modifica Înţelesul: ~ totdeauna 
[lat. i n].

ÎNA...7 = ÎNNA...7
InACREALA, nAcREAIA (pi.-eli) s/. Acritură, 

ceea ce (î) n ă c r e ş t e; zăr acru: in el se adange 
paţln& Inăcreală... de se sboeră laptele(pamf.) ; din zftrul sours 
din obişleagnl scopt, se face !n&creală (şezo.

InACRI, nAcri (-creso] vb. tr. şi refl. A (se.) acri. 
Înadins adpis. ’ '
ÎNAINTA (-tez) 1. vb. intr. © A merge, a porni 

înainte, mai departe: abia am pntut din cauza 
zăpezii; oooIliA Împrejurul prdpastlel şl vftzurA efi dlra de 
slnge nu mal Înainta (isp.); ®: în virstâ, a Imbătrîni,
a deveni din ce în ce mai bătrîn 1f ® A merge 
prea iute: eeasomlcul meu InalnteazA H ® A se ridi
ca, ase înălţa în grad:<~ in eiujba | ® A l'i mai 
ieşit afară: acoperişul.înaintează în strada f ® A face 
progrese; a spori; a ajunge departe (vorb. de o 
lucrare, etc.).

2. vb. tr. © A ridica, a înălţa în grad, a a- 
vansa: l-» înaintat oapltan *| © A fi cuiva de fo
los, a ajuta, a face să progreseze : ■ sîatui ce-mi dai 
nu ma înaintează de loo f ® A adresa, a da, a trimite: 
» o petltle, o cerere ţ| © Aspune, a susţine Ceva: mereu 
înaintezi olte o alta părere.

ÎNAINTARE sf. Faptul de a înainta; 
progres.

ÎNAINTAŞ, NA1NTA9 i- adj. şi Sin. © Cal 
înhămat înaintea altora (numiţi ,,rotaşi”): 
pleca. întovărăşit de cinci şase prieteni, în trasuri, cu patru 
cal înaintaşi (BR.-vn.) ; unul din înaintaşi, dlnd în şanţul 
şoselei, cdzu (D.-zamf.) ; nalntaşll trecuse apa prin vad 
(ODOB.) 1 ® pZ. ® Ochelari.

2. adj. Care merge înainte, care e aşezat Înainte: 
am putut vedea, pe deasupra vagonului Înaintaş şi a locomo
tivei, linia de dep&rtare (CAr.>.

ÎNAINTAT adj. © p. ÎNAINTA H ® ~ în 
vlrsta, (cam)’bătrîn; la o vlrst& -~ă, la hătrîneţe, hi 
vreme de bătrîne’ţe.

ÎNAINTE, NAJNTE 1. adv. şi prep. © Arată o 
prioritate de timp sau de loc: a merge, a porni ~; 
ploucă eu volu veni mal tlrzlu; cu o zi * cu trei

Fig-. 2699. înalbitul rufelor la Drăguş (dupA o fotografie 
a Seminarului de Sociologie din Bucureşti).

zile, on o săptAmlnă; a da banii pl&tl a Ieşi <*', a ieşi 
In calea cuiva, a-lintlmpina; l-au ieşit înainte Domnul 

. cu mare alalu In tlmplnaie (LET.) ; a apuca ^ ev~ APXTO^; de 
aonm^, de azi de aci de acum, de azi încolo; 
zi, spune ^1 zi, spune mai departe i continuă i

la pl&olnte ^ şr la r&zbol Innapol, la ciştig Sau la folos 
în frunte, cel dintîiu, iar la nevoie, la muncă, 
ccl din urmă; mai mai departe, mai încolo: vezi 
mai>«'; de mai mai de mult: o ştiam de mal<i*';

vreme, mai vreme, în vremile de demult, în 
vremurile trecute: înainte vreme... oronloari, Istorlo- 
grall... Inr^lstrau... cele ce se petreceau .(I.-gh.); de: 
^ de prlnz;^ de Cr&clnn;'^ de aceasta;^ de toate; gin- 
deşte-te, ^ de a răspunde ^ (D. INAPITEA (construit. CU 
genit.): înaintea mea, Înaintea noastră, Înaintea prlnznlul, 
Înaintea morţii; CU înţelesul de ,,în faţă”: 
Judecătoruiul, judecăţii; ce putem noi faceLulDomne- 
zeu P (CRG.); parc'ar fi văzut slnge /ra ochilor (olvr.).

2. interj. Inajntei Strigăt de îmbărbătare, în- 
demnînd pe alţii să înainteze: lată-ne ajunşii încă 
nn pas. CTral I ura l (alecs.) [în +e.inte].

ÎNAINTE-MERGĂTORsm. CD Precursor, îna
intaş, cel CC merge înaintea altora: poeţii 
cel mari alnt al viitorimii (odob.j 1f (D Supranume 
dat Sfîntului loan Botezătorul. •

ÎNÂLBEALÂ, nAlbealA {pl.-e\i) sf. Suliman, 
albeală: Fnne ţaţa la nălbeală, Buze, moi,la rumeneală 
(R.-coD.) [ (î) n ă 1 i) i].

ÎNÂLBI, nALBI (-beso) = ALBţ; tetele nălbesc 
plnza mal de vale Intre sălcii (vlah.) ; era viespea care Inălblse 
pe dracul (CRg.); atlta de mulţi au perlt, cit au nălbit 
poiana de trupurile celor perlţl (gr.ur.).

ÎNĂLBIT sbst. Faptul de a înălbi: '^i 
rufelor 2699).
ţÎNAJLGlpS, INALTGIQS (pi.-osurl) sn. Neajuns, 

pagubă, nedreptate: de. au făcutcuivaşi tnaigiosui tot 
pentru Turci au făcut, să le Intre In voie (gr.>ur.) ; a mulţi 
tăcuse Inaltgioaul, ca nişte făcători de rău [Inalt + gios].

ÎNALT, NALT 1. adj. ® Foarte ridicat, care şe 
întinde mu It în sus: un torn ^; un pom; un munte ; 
tăcu... din oscioare doi drugi cit casa de Înalţi (isp.) ^ (D Mare 
la stat, de statură mare, lung: un om ® Superior, 
care întrece pe alţii sau pe altele: merite-^e ^ ® 
Sus pus (ca rang, ca demnitate): o poziţiune /^ă Tf (D 
în titlul dat Mitropoliţilor: prea .stinţia sa.

2. (pZ.-turl) sn. înălţime: blnecuvlntează din-^ul 
cerurilor stindardele noastre (vlah.) ; sboară cu dlnsul In '«'Ul 
cerului (CBS.) [lat. în alto].

ÎNĂLTICEL, nAlticel adj. dim. (î)NALT: acolo. 
In mijlocul unor pomişorl, era unill ceva mai tnăltlcel (Isp.i.

ÎNĂLŢA (înalt) vb. tr. şi refl. ® A (se) ridica în 
sus; a (se) face mai înalt:»' un zid, o clădire, un 
monument, o statuă; cumpăna unei tlntlnl se pleacă şl 
se înaltă, ea un cocostirc caro bea apă (vlah.) ® A (se) ri
dica în aer, pe cer: » un zmeu: o vede... rădlcludu-se In 
văzduh, apoi lnălt!ndu-se tot mal sub (CR6.) ; 'Gi'; piuă se Incaltă 
soarele se înaltă, se zice despre cei leneşi; ©: din 
tabăra Bomănllor se 'haltă in liniştea nopţii cîntece de biruinţă 
(VLAH.) II ® A (se) ridica la o treaptă mai înaltă: 
se uită la boierii pro cari l-a năltat Işl i-a îmbogăţit (NE(SR.) ; 
de cind boierul s'a Inăltat la rang de ministru, 11 ocheşte cu
coana Tarsita (alecs.) . H ® A SC ridica prea sus; a se 
arăta trufaş, mîndru :.cel ce se înaltă se va smeri *' © A 
lăuda mult, a ridica în slăvi: prea II înaltă [lat. 
' in-al tiare],

ÎNĂLŢARE s/. © Faptul de a (se) Înălţa H 
® etA Înălţarea (Domnului), sărbătoare care se ţine la 
40 de zile după Paşti, în aminlitea înălţării la cer 
a Mîntuitorului; numită şi „Ispas” 1[ ® eeiJ înălţarea 
Crucii wm- CRţFCE.

ÎNÂLŢAT adj. p. InAlTA: (prea) .^e Doamne, 
titlu cu care se adresau odinioară Domnitorului.

ÎNĂLŢĂTOR 1. adj. aeră. ÎNALTA-JCare înalţă; 
©: serbare Înălţătoare; e în 
liniştea aceasta o măreţie... În
ălţătoare, care mă umple de re-' 
spoct (VLAH.).

2. (pZ.-toaro) sn. Parte 
a puştii, pe care se află 
nişte crestături cu în
semnarea distanţelor 
(de 299, 399, 499, etc.) 
în metri, pentru a în
lesni ochirea ţintei pro
puse (fi 2700).

ÎNĂLŢĂTURĂ
Fig. 3700. înălţător. 

(pZ.-turi) Sf. RIdicătură,
teren înălţat; înălţime [înălţa].
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t ÎNĂLŢJE sf. Trans. Înălţime final tj.
ÎNĂLŢpiEs/.® Distanţa sau dimensiunea de la 

bază pină ia vlrf, pînă la partea cea mai ridicată: 
/wa anul torn, unui munte; *a barometrulnl, lungimea 
coloanei de mercur deasupra cuvetei t © Punctul 
foarte ridicat deasupra nivelului pămîntului 
sau a unei suprafeţe orizontale: vuitorul aboară 
Ia o mare ^; »a norilor If ® Ridică tură de teren,
Inălţătură, 'deal: de pe această se poate vedea tot oraşul 
II ® ® Superioritate: ■«'a genluldl acestui savant f ® 
A li la «■a cuiva, a putea Sta alături de cineva, a-1 
pricepe H ® t «■a voastră. Măria ta (ca titulatură) 
final t].
'ÎNAMORA (-orez) vb. refl. A se amoreza 

[fr. ănamo'urer, refăcut după amor],
ÎNAPOI 1. adv. în urmă, la spate, Îndărăt;

la plăcinte Înainte şl Ia războlu * w* iNAP^TEl. ® ; a ră- 
mtnea ; a merge «v ca raoul; a se nlta ; a veni ; a 
se întoarce—, a veni iar la locul de unde a plecat; 
a-şi lua vorba —, a nu mai voi să se ţină de vorbă; 
a da —, a) a întoarce, a restitui, a da îndărăt un 
lucru împrumutat; b) a se retrage: caiui... începe... 
a sări In două picioare şl a da Înapoi icrg.) ; CU acest din 
urmă înţeles şi: a se da —.

2. interj. Strigăt adresat cuiva, spre a se re
trage, spre a se depărta: —, nelegiuiţilori

Înapoia prep. construită cu genit. în urma, 
la'spatele, îndărătul: — mea; — irontuiui flat. in + 
ad-post].

ÎNAPOIA (-olez), ÎNAPOJ [-olesc] 1. vb. tr. ® 
A da înapoi (un lucru împrumutat), a restitui:
l-am. împrumutat cartea, dar nu ml-a Inopolat-o Încă; tă 
bine de Inapoleşte un leu tovarăşului dumitale (Cro.) ^ ® A 
da mai la urmă, cu o treaptă mai .jos.

2. vb. refl. A se întoarce, a veni înapoi.
ÎNAPOIAT adj. ® p. ÎNAPOIA II ® Dat îna

poi, restituit 1f ® Rămas înapoi (cu învăţătura, 
cu mintea, cu civilizaţia, etc.) t ® întors, revenit.

ÎNAPOIERE sf. ® Faptul de a (se) înapoia 
I ® Restituire H ® Stare înapoiată (a minţii, 
a civilizaţiunii, etc.) ţ ® întoarcere.

ÎNARIPA (-ipez) 1. vb. tr. A pune, a da aripi. 
, 2. vb. refl. ® A căpăta aripi i( ® f') A se 
avinta, a-şi lua sborul: aristocraţia nu se înaripase 
şl capetele acestei idre... nu Începuseră a muşca (NEGR.).

ÎNARIPAT adj. ® p. Înaripa H (I) Cu aripi:
oal

ÎNARMA (-mez) 1. vb. Ir. (Ţ) 16 A da arme, a 
îngriji cu arme t ® a, A echipa o corabie.

2. vb. refl. ® A-şi lua armele: tnarmindu-se ou 
sabia tătlnl-său... s’a pus de strajă (Sb.) ţ| ® A Se pre
găti de războiu; ®: a se — cu răbdare; am găsit de 
cuviinţă să ne Înarmăm cu ceva recomandaţii (Alx.i farmă].

ÎNARMAT adj. p. INARUA: gloata—ă cu lănci şl 
cu topoare... o Înşiră pe dinăuntru (ALecs.) Ut © NR-
INarmat.

ÎNASFRI, nAsfri (-prese) Vb. tr. şi refl. ® A (se) 
face (mai) aspru: toamna se duce şl vremea prinde 
a se ’năspri ivlah.i t ® ® A (se) irita, a (se) face mai 
rău, mai neînduplecat, mai sever: acest cuvint 
Înăspri mal mult pe domnul (Gn.i; s’an înăsprit relaţiile
dintre el | ® A se face prea închis, prea acru, etc.: 
Inghetlnă, de-1 lamă, coloarea se Înăspreşte (PAmf.>.

ÎNĂSPRIT adj. ® p. îNAsPRţ t ® Acrit prea 
mult, cu gust înţepător: jlntlta... e mai bună —ă, adică 
lăsată plnă se acreşte tjip.); se trece vinul sau mustul — prin 
sacul de vie (pamp.i .

Înăuntru, naontbu, inlaontru, oin(n)ijn-, 
TRU, ţînlqntru 1. adv. ® între pereţii unei în
căperi, în cuprinsul unui loc îrichis sau mărgi
nit, în interior (© AFARA): a intra-; dlnalară măr 
bumoB el — găunos; o mulare călugărită, ce va (1... glu- 
rult Iul Pumnedzău şl va 11 şezind înlontru In mănăstire 
iPRv.LP.) ÎI ® F în străinătate. In Apus: se duo 
înăuntru de învaţă procopseala acelor popoare (isp.t; Dum
nezeu l-a dăruit doi copilaşi cari acum se află Innuntru 
Ia învăţătură (gn.) t ® Compus cu prep. de, for
mează adv. dinlăuntru, o dinuntru, din inte
rior: să dăm loo casei pe dinlăuntru. Iară noi să Ieşim 
alară icrg.) ; gloata Înarmată cu lănci şl ou topoare, el o 
înşiră pe dinuntru (ALEcs.i ; ţ Ministerul tiebllor dinlăun
tru, Ministerul de interne. /

2. înăuntrul, ÎNLAUNTRUL, <f lAuntrul (pi. Î|\|Ă. 
-truri) sn. Partea ,dinăuntru, interiorul: - casei; ţ.._ 
Inlăuntrul zidurilor se găsea o biserică mică de piatră livV^ 
(ALECS.) ; Ca racla ce-1 deşartă, lăuntrul el răsună (Alecs.)
flat. i n - a d - i n t r o, influenţat de vsl. v îl‘■
n a t r I]. 

ÎNA —AURÎ ( -resc) = AURI.
ÎNAVUŢI (-utesc) vb. tr. şi refl. A (se) îmbogăţi, 

a. (sg) face avut: pot*8ă-ti Igo ca să te ’navuteştl şi 
aţi tr&eştl bine (Sb.).

ÎNCĂ adv. © Vre-odată j niciodată: cum Doao nice 
o pagubă nu veri tace, cum noi tine nu vom atinge 
(PAL.): Ino ’aşa echldoală nu mi s’a dat tn cale (ret.) ; 
n’am văznt aşa femele să pllngă de toate cele (Crg.) Iţ a> 
Pîn 'acum, pînă ’n momentul de faţă; n'a venit 
na e ^ prea ttizla; e tlnăr ^ ® Chiar: de atunci; 
ba ha chiar: ştia oU un om mare, ba şl mal 
mult şi mal bine osp.) ^ ® ^ de mic, ^ de copil, pe CÎnd 
mai era mic, mai era copil: tredosem pe la hanul ini 
Mlnjoală... de copil, pe clnd trăia răposatul taloă-meu 
(CAR.) 1[ ® Iar, din noii: odată ^ ® Mai mult, 
pe deasupra, afară de aceasta: două ziie;
una; darF ® dar ^-ml-te, CU atît mai mult: 
să nn scoţi un cine din casă, dar oml (CRg.) ; n'aveau el 
ce să mănince, dar Inoă-mi-te să mai dea şl oll dsp.) ^ ® 
Şi, de asemenea: şi eu^ vreau să ştiu cum s'au pe
trecut lucrurile^ ® Tot, totuşi: cit să-l dai şi ^ nu 
1 se pare de ajuns flat. u n q u a m].

^ÎNCADRA, încadra (-drez) vb. tr. © A pune o 
cadră, un pervaz: ^ un ubiou 1[ ® ® A înconjura: 
era o frumuseţe! o Ilgură clasică Încadrată de nişte plete 
mari, negre (car.j t ® A forma cadrele unui re
giment, etc. [îr. e n c a d r e rl.

*ÎNGADRATpR, mcADRATQR sm. Gel ce În
cadrează tablouri [după fr. encadreur].

ÎNGAl, F iNOAniE(A), Mo/d. înoalte(a) adv. 
Barem, măcar, cel puţin.: m’a tinut o sută şl mal 
bine de lei, da ’noal am tăcut un lucru bun (BR.-vn.) ; acum» 
Incalle, prindeţi la Inimă! (odob.): dacă te frlgl, Incallea 
să te Irigi ou o ciorbă bună (znn.) : spune-ml Încaltea tot, 
ca să ştiu şl eu de ce să mă feresc (gn.).

ÎNCÂIBArA (-albăr) 1. vb. tr. © A înhăma, 
a înşfăca: omul se trudeşte ani să puie de-o parte ceva... 
şl... hoţul 11 Incaibără pe netntrebate (jip.) If ® A strlnge,
a aduna.

2. yb. refl. A se înhăţa (la bătaie), a se lua la 
bătaie, la păruială: ca aă nu ajungă să ml se Inoalbere 
acolo In Ollmp, şl să-şl tacă zelrlle de rls <isp.».

ÎNGĂIERA (-oaler) vb. tr. şi vb. refl. © A (se) 
lua la bătaie: Bani, că te ’ncaler Îndată! (pann); Se în
caieră de mine, Să mă prindă chiar de - chică (ret.) ; văzlnd 
ool că era cit pe ce să .se Incalere la bătaie, ne punem 
la mijloc şi-1 Împăcăm (cro.) ^ ® A se apuca la luptă: 
oştlle se puseră In mişcare... şl se Inoălerară' (isp.) [c a i e r, 
propriu „a se apuca dCvCaier (= păr”)].

ÎNGĂIERARE sf.t iNCAlERăT sbst.t iNCAlERÂ.- 
turA (pl.-turi) sf. Faptul de a se încăiera; 
bătaie: ptnă la împăratul, suferi Inoăleratul (pann) ; !n- 
oălerătura fu gata... şl se apucară la trlntă (ret.).

încahjE(a) iw incai.
ÎNGĂLA (-lez) vb. refl. A se îngrâşa prea mult, 

a se umfla de grăsime: ingrăşaiea... se începe de pe 
acum şl tine pln& se Incălează vitele ou desăvtrşlie (ION.)
flat. in caii a re].

tÎNCĂLĂRĂ (-ârez) 1. vb. Ir. A da un cal de 
încălecat: Cfizacll Zopoiojenl, carii s’au lest tocoşU... 
Incălărlndu-1 Hanul, l-an luat cu sine (N.-cost.).

2. vb. refl. A căpăta cal do călărie, a încăleca: 
cUl au putut a se Incălătare dintre Căzacl, s’au luc&l&rat 
(M.-cosT.) fcălariu].

încAlarele m- cAiarE®.
ÎNGĂLAT adj. ® p. încAla f ® îngrăşat peste 

măsură; trupeş: era gras şl —, de glndeal <A... numai a 
mlncat şl a băut cit a Iest vara (Ret.) ; letel l-a plăcut flă
căul acesta, că era şl — şl Itnmnşel (se.).

ÎNGĂLGA .(-calo) vb. tr. ® A călca (o ţară, o 
moşie): oastea lut Intrlnsese o samă bună de Mimaşi ce 
încălcaseră tara (isp.i H ® A viola, a înfrlnge, ausurpa, 
a atinge (drepturile cuiva, etc.)t cindsimti orbul că i 
s'au Încălcat drepturile veohl (Cro.).

ÎNGALGARE sf. Faptul de a Încălca; vio
lare, usurpafe.

I.-A, Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 641



ÎNC-
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iNC^E(A) = IN0A1(1<E).
ÎNCAIjEGA (-oaieo) 1. vb. tr. şi inlr. 0) A se sui pe 

cal; a sta călare: Făt-liamoa... Inoăleca calai gl-l Incora 
prin grădina (isp.) ; hal, încalecă Inte pe cal el te du la 
nuntă (CRG.) 1[ ® A Se urca pe ceva lăslnd picioa
rele să atirne de-o parte şi de alta: pe coama
nnnl ald; pT. ext.: munţii, Inoăleolnd unul peste altul, 
se amestecară... tn albăstilmea cerului (Dlvr.) ; apele s'au 
plecat speriate de umbra si sgomotul celor dlntll poduri ce 
le-aii încălecat (vlah.) ; (p) pe nevoie, a birui nevoia: 
muncea In dreapta şl In stingă, ca doar doar a » pe nevoie
(CRG.) H d) A se Imperechia trupeşte cu femela 
{vorb. de armăsar sau de taur).

g. vb. refl. Mold. A se. sui călare [lat. inca- 
b a 111 c a r e].

încalţe (A) wm- iNOăl.
ÎNCAlţa [-mit) vb.tr. şi refl. © 1. A (-şi) pune, 

a(-şi)trage Încălţămintea: •'ghetele, opincile,oloraptl; a 
se • cu clame; ţîî: piuă se Incaltă, soarele se înaltă sw
InAlta ® ti ® (P) a înşela, a lega la gard, a potcovi t 
® »ţ^ A pune obezi la o roată [lat. incalceare],

ÎNCÂLŢAMmTE sf. 1 Tot ce serveşte spre 
a se Incălţa (ghete, cizme, opinci, ciorapi, etc.) 
[tcălţămint< lat. calceamontu m]. 
tÎNCAljŢAjlIs/. Mold. 1_ încălţăminte; putină tină 

din oolbnl adunat pe opsasnl •! (CRG.) [lat. calceare].
INCAlŢAT adj. ® I p. ÎNOAltA: pro popa ~ cu 

op luci si pre popa lăiă de barbă nu trebue crezut (TICh.) ţ[
® i Pasăre -~ă, care are picioarele acoperite cu pene:
creştea sub pat şi In podul casei porumbel... de cel încăl
ţaţi (i.-GH.) 1[ ® (P Vacă •ă, vită •ă, om prost, bun 
de legat la gard, care dă în gropi.

ÎNCALŢATOR (pl.-toare) sn. 1. Unealtă de os 
sau de metal întrebuinţată la încălţatul ghete
lor sau pantofilor(Jiil2701) [incălţa].

ÎNGALŢATVRA (pZ.-tnrl) sf. I ©
Faptul, chipul de a (se) î n c ă 1 ţ a f 
® încălţăminte.
O fiwcAXŢEI, încAltîi sm. pl. Bucov.
Trans. l încălţăminte: ll tăcea in tle-care 
Ei... olte o păreche de Inc&ltel (sb.) ; Işl 
luă şepte rlndurl de haine al şepte părecbl 
de Incăltll (Ret.) [Incălţa].

ÎNCAliZI (-zeso) vb. tr. şl refl. ©
A (ise) face cald: • odaia, cuptorul;
Încălzise testai şi băgase o plăcintă să se 
coacă (tsp.); A" la loOe la sobă, la soaie; soarele
Încălzeşte şl pe bănişi pe răi; soarele, de e soare, şi 
tot nu poate ^ lumea toată, chiar C6l mai puternic 
nu-1 poate mulţumi pe toţi: a se blocul sub dinsui, 
a şedea mai mult Intr’un loc: n'apucă să se incăi- 
lea^ locul sub tine, şi bir ou fugiţii (Dlvr.) ; F: ă-şl ^ 
măseaua, a trage la măsea, a hea straşnic: Erouie îşi 
Încălzi măseaua şi se cam turlăol (isp.i ; 0: nu mă 
încălzeşte (averea altora] (pamf.), ce folos am eu dacă 
(alţii sînt bogaţi) K (D 0 A (se) aprinde.

ÎNCAliZţT 1. adj. p. INOALZJ im © NţîîNCALZJT.
g. sbst. Fapţul de a încăizi.
încălzitor adj. verb. înoAlzj. Oare încăi-

ZeSÎNCA-MI-TE M- ÎNcA.
ÎNCApASTRA (-trez) Vb. tr. A pune căpă

strul.
ÎNCApATOR adj. verb. InoApba. Unde în

cape mult, în" care pot intra mulţi, spaţios:
Pavel era holteia si casa lui destul de Încăpătoare (Crgj ; 
o poiată Încăpătoare» învelită ou şindrilă (br..vn.) 1HI ©
incApAtor.

ÎNGApăTÎNA (-inez) vb. refl. A ţinea cu 
Indlrjire, morţiş să facă ceva, a stărui neclintit 
tn voinţa să fc ă p ă ţ I n ă].

ÎNCĂPĂŢÎNARE sf. Faptul de a se încă- 
p ă 11 n a; Îndărătnicie: persista ou tărie şl (i.-gh.).

ÎNCApAţÎNAT adj. ® p. ÎNcApAŢlNă f ® 
îndărătnic: le cunoaştem şl pe dumnealor olt de Îndărăt
nice şl de atnt (CAr.) .

Încăpea (-cap) vb. tr. şi irUr. ® A avea loc de 
ajuns înăuntru, a fi destul loc spre a putea intra, 
spre a ii cuprins în ceva: in pivniţă încap so de buţi; 
n’au Încăput toţi tn casă; casa nu-1 Încape pe toţi; tnmule 
coprlnseră casa... si nu le mal Încăpea locul (dlvr.) ;b (nu) 

pe uşă, pe o gaură; nu-1 Încap hainele, ghetele, etc.,

Fig. 3701. 
î ncălţător.

sînt prea strimte; nu-l încape cureaua, de plnteooşi ce 
slnt (CRG.): ah I atlta Ierlolie nu Încăpea In inima mea 
(GN.); 0: l-am dat (pumni) olt i-a tnoăpnt !n piele (gn.) ; 
a răbdat la bătăi cit l-a Încăput sub piele (vlah.); 0:nu-mi 
Încape In cap, nu-mi poate intra în minte, nu pot 
pricepe; 0: a nu-li«' pielea, a nn(^-şi) mal ^ In piele 
(de grtslme, de inglmlare, de bnonile), a Ii peste mă
sură de gras, mîndru, vesel, etc.: nu mal încăpea ’n 
piele chir lanulea de fericire (car.); a nu-1 locul (pă- 
mlntul, lumea» eto.) de bucurie, de mlndrle, etc., a nu
mai putea de bucurie, a fi grozav de mîndru,
etc.: Începu a sălta şl a Juca, de nu-1 mal Încăpea locul (isp.i; 
Iubit de ea, mă simt frumos» Şl parcă nu mă ’noape lumea 
(VLAH.); erâ Iodul, de nu-1 mal Ino^ea pămlntul (d.-zamf.) ; a
(nu)-i ^vremea,a (nu)-irămînea timp de ajuns, a 
(nu) avea destul timp; a nu ^ de cineva, a-i sta în cale, 
a-i ii o piedică H © A fi loc de ajuns, a putea sta 
alături; a fi cu putinţă: xmde este frică, nu Încape 
dragoste (n.-cost.i ; nu Încape vorbă, Îndoială, discuţie, 
glumă, etc., nu e chip să mai stai de vorbă, să te 
îndoeşti, nu e de discutat, de glumit, etc.: cind 
poruncea ceva, nu Încăpea vorbă, trebuia să se facă (I.-gh.) 
f © A ajunge, a cădea: ^ pe mina, In mllnlle, In 
atăptnliea cuiva; oum a fost ea ere soaţă, mititica, şi pe ce 
miini a’noăputi (car.) [lat. i n + * cap ere= capăre].

ÎNCĂPERE $/. © Odaie: apartament ca mal multe 
încăperi; numai tn această ^ geamurile nu erau la fel (CAr.)
t © Gqprins, spaţiu [încăpea].

ÎNCJ^Uţ (-uesc) vb. tr. = cAPUţ: am tnoăpuit eu 
singur o corabie şl m’am apucat de negoţ (CAr.) ; lelea llinca 
Izbuti să’ncăpue lampa şi o aprinse (s.-ald.) ; au fost înzes
trate, surioarele amtndouă şl amlndol fraţii Incăpuiţl (Carj.

ÎNCÂPUŞAT adj. Acoperit cu c ă p u ş i, 
cu muguri, cu vlăstare.

ÎNCĂPUTĂ (-tez) i.vb.tr.®'^ = oAputA:ghetele, 
oizmeie H © IA drege ciorapii, împletind alte vîrfuri 
sau altă talpă t ® A lungi, adăugind o bucată:
Bonrtelca... o scurtase mereu pe la poale, ca să-şl Inoăputeze
mineoue (dlvr.) H ® ® A înjgheba, a prepara în grabă.

g. vb. refl. © A se potrivi în mărime (pamf.) Ii ® 
A se înjgheba: s’a Incăputat numai din globltnl lot două- 
zeci de pogoane de seceră <s.-ald.) ; la douăzeci de ani... lesne 
se Incăputează un culcuş de traiu (Dlvro.

ÎNGĂPUTĂTURĂ = cAPDTATţmA [încăpu- 
t a].

ÎNGĂRĂBA vb. tr. = ÎNCAIBARA i ®; a tre- 
cut... o jumătate de an... plnă au Inoărăbat împăratul 
Ro^ pieile ce- i erau de lipsă (mera).

ÎNCÂRGA (-oaro) vb. tr. © A pune o sarcină, o 
povară pe cineva sau în ceva: • lemne: • un car; 
• pe spate; cum se K&tlr& corăbiile. Ie Inoărcară ou marlă 
((sp.) f ® A îngrămădi prea mult; • pe cineva ou da
ruri; ®; ...lulnd furca, eare Şl-I încarcă bine ou ea pe 
spinare (pann) ; a-şt • stomacal, a mlnca prea mult; 
®; a-şi • memoria, a căuta Să-şi aducă aminte prea 
multe lucruri nefolositoare; ®: a-şi • sufletul de pă
cate; lasă pe bletll răzeşi In pace şl nu-(l Incătoa sufle
tul de blăstemurl (Alecs.) *f © A exagerai ^ soco
teala, a pune într’o socoteală preţuri mai mari 
decît se cuvine t ® A umplea o armă de 
foc cu praf de puşcă, cu gloanţe, ou ghiulele: • 
o puşeă, un pistol, im tun [lat. incarricare].

ÎNGARGAT 1. adj. ® p. INCASCA: a ajuns acasă 
•ă ca o albină oe-abla sboară spre stuf; ®: toată povara 

sulletnlnl el • de păcate (vlah.) fi © NţiNoABCAT 1| ©
Băn. f. însărcinată.

2. sbst. Faptul de a încărca: să-ml pierd vremea
ou •ui P (ALECS.) .

ÎNgArgATURA (pl.-turi) Sf. ® Lucru, sarcina 
cu care e încărcat ceva sau cineva: nu găsea destui 
snopi ca să facă o • (i.-gh.) f ® Umplutura (praful 
de puşcă, glonţul, etc.) unei arme de foc: pe tino te
lăsasem acasă şterglndu-tl puşca... că ruginise Inoărcăturs
(CAR.) [î n c ă r c a].
( î ÎNGAKŞŞTE (-reso) vb. refl. A se încălzi [lat. 
încalescSre].

ÎNGARUNŢI IV cAruntj. 
î ÎNCAŞ(I) adv. încă, chiar; de al săi Incăşl pă

răsit fiind, slngnr şle moarte şl-an lăont (Caht.) .
ÎNGATĂrAMA (-ămez)vb. tr. ©Aprinde, a în

cheia cu o cataramă f i® Olten. ® A se ghif- 
tui, a se îndopa cu mtncare (ciauş.).
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(: ÎNCĂTRAMI (-ămsBo) vb. refl. Bucov. imar.) A 
se cătrâni, a se supăra foc [că tramă].
O ÎNCATRĂU, t tNOATRO = INCOTRQ: el tiebne 
din neştiinţă... să rătăoeasoă tle-lnoătrăn ITICH.); Incătro li 
va II voia, tăiă nici o Mntnlală să se ducă (CAnt.i.
O ÎNCATROVA = ÎNCOTRO VA ■

iNCÂTUŞA (’-uşez) vb. tr. ® A lega cu c ă t u ş i, 
cu obezi, a fereca cu lanţuri: să-i lege cot la cot on 
lanţuri gl să-l Încătuşeze pe muntele Caucas (isp.) ^ ® 0 
A Inlănţui, a ţinea strlns legat: pe zi ce mergea, pa
tima vlnatulni II încătuşa mal tare (GN.).

ÎNGĂŢELA (-elez), InoATELI (-eleso) = cAŢELţ.
IncAzAbma = incAzArma.

o ÎNGELUI (-ueso) Vb. tr. Trans. Băn. = OELUl: 
nu ne vei ^ tu pre nolf nu, toate e!nt In zadar (TICh.). 
OÎNCELUŞAG sbst. Trans. = CELUŞAO: ml le-a 
luat on /V lata asta (ret.).

ÎNCENUŞA (-ugez) vb. Ir. şi refl. ® A (se) pre
face In cenuşăt©A (se) acoperi cu cenuşă.

ÎNCEPĂTOR 1. adi. verb. Începe. Care în
cepe; de la început tt © neîncbpAtqb.

2. sm. f. Cel ce, aceea care e Încă la cuno
ştinţele de la început ale unei arte, unei ştiinţe, 
etc.: mă mir, tu nu mal eşti ^ (vlah.) ■ 
ţ ÎNCEPATURA (pî.-turl) sf. început: judecata 

Patriarhului laste ^ si cap tntnnr judecăţilor bisericeşti 
(PRV.-MB.); printr'aceaata, zic cronicarii noştri, se lăcu numai 
o .V de vrajbă iBAlc.i [începe).

ÎNCEPE (-cep) 1. vb. tr. ® A se ocupa de un lu
cru pentru întîia oară, a face primul pas într’o 
lucrare {în opoziţie cu a sllrsl, a isprăvi) : <» a scrie; 
ctnd Începe să vorbească, nu mal slirseste; cel ce Începe 
multe nu Isprăveşte nimic ; Începe una gl Isprăvegte alta; 
începe să bată vintui t ® A face un început: — o 
bute, o pline H ® A fi la început, în frunte, în 
cap: cuvlntnl care Începe o Irază.
, 2. vb. irUr. ® A se porni: a tncepnt un vint, o lur- 
tună, o ploaie, o împuşcătură ® A-şi avea începutul: 
primăvara începe la 21 Hârtie: Istoria Romănllor Începe de 
la Tralan.

•i. vb. refl. A lua început: de la o vreme, valea s’a 
sftrglt gl s’a tncepnt un deal (Crg.i [lat. i n c I p ere). 
OÎNCEPELNIŢA sf. Maram. început; -*■ de post 
(BRi..) [începe].
i ÎNCEPENIE sf. început [încep e].
ÎNCEPUT 1. adj. p. ÎNCEPE in © NEÎNCEPUT: 

apă ~ă m- APA ®.
2. (pL-turi) sn. ® Primul pas făcut într’o lu

crare: întîiul moment de existentă a unui lu
cru, de înfăptuire a unei lucrări (© etirgit): —ui 
unei lucrări; —ul zilei, lumii, vieţii; la—, a) din- 
tru’ntîiu, în primul moment: la—, ori-co lucru este 
greu; b) la originea lumii: la — a tăcut Dumnezeu 
cerul gl pămlntul f ® 0 Temelie: sgudnlnd ale lumii 
—uri (emin.).

ÎNCERCA (-cerc) î. vb.tr. ® A proba, a face o 
probă, a cerca: — o haină; apoi porunci oa să În
cerce (condurul) gl temelie din curtea Împărătească nsp.i; 
multe gl de toate a încercat el In viata Iul, ca să gl-o 
poată clrpl de azi pe mllne (Car.) H ® A pune la probă: 
— credinţa oniva K ® A vedea dacă e în stare să 
facă ceva. dacă poate să a.jungă, să izbutească, 
etc.: a-gl — puterile ; din toate părţile lumii, venlt-au 
boieri... Să-sl Încerce norocul (mera) t ® A ispiti: a vrut 
Dumnezeu să-i încerce t ® ^ A resimţi unele du
reri sau simptome premergătoare ale unei boale:
parcă mă Încearcă trlgurlle (Olvr.) ; orl-clnd 11 Încearcă la 
Încheieturi, ou nimic altceva nu 1 se poate alina (Car.) * ®
A trece prin multe nevoi, a suferi, a păţi: cite 
n’a Încercat biata temele 1 am Încercat destule In viata mea.

2. vb. refl. ® A se încumete, a cuteza: nu te—, 
c'ai s’o păteşti 1j ® A se lua la întrecere, a se pune 
la Încercare cu cineva: să vii gl să te încerci la luptă 
gl cu un volnic ca mine (sb.) .

ÎNCERCARE sf. ® Faptul de a încerca, 
cercare: a pune la —; niciodată nu strică cineva să tacă 
o — (isp.i ; —a moarte n’are (znn.) 1[ ® Experienţă 1) ®
Ispită.

ÎNCERCAT adj. p. încerca. ® Probat, pus la 
încercare: o'prietenie—ă H ® Experimentat, care a 
dat dovezi destule că e priceput, că e pregătit, 
că ştie să sufere nevoile, etc.: putini eran la număr

ostagil Iul, dar inimoşi, încercaţi In lupte (vlah.) K ® Trc- INC- 
cut prin multe nevoi, necazuri, prin grele cum- r. j— 
peni: un om — ; bietele păsărele, —e ca niciodată de Irl- * 1Vl-/ 
gul lungii leml (grio.i tlF © NEÎNCERCAT, 
t ÎNCERGA (-oerghez) 1. vb. tr. Oken. A pune co

viltir de cergi unui car.
2. vb. refl. A se acoperi de nori: cerul s’a incergat 

(cu nori) (CIAUŞ.).
ÎNCET 1. adj. ® Care abiasemişcă, lin, domol, 

uşor: bora e Înceată (dlvr.) ; o înceată Înclinare din cap,
(VLAH.) H ® Cari; abia se aude: cu glas — U ®
Trans. (dens.) Liniştit, potolit: vreme înceată.

2. sbsi. t Linişte, stare potolită: nădejdea Domnului 
laste oa seninul cerului şl oa —ul mării (nec.) .

ş. adv. ® Cu o mişcare toarte lină, foarte în
ceată, care nu e grăbită: umblă —; scrie prea — ; 
repetat (—, — sau —ui ou —ul): —, — {sau —ul cu 
—ul) departe ajungi; Ah 1 subţire şl gingaşe. Tu păşeai 
—, — (EMIN.) K ® Cu un glas mai încet, ce abia 

se aude: vorbeşte mal —, că doarme copilul 1| ® Cu 
timpul, după trecere de oare-care vreme; puţin 
cîte puţin {numai repetat —, — sau —ui cu în
cetul): Trans. — cu încetul, Bucov. Motd. pe’ncet, pe’n- 
cetul, —, —, se deprinse cu viaţa de acolo; —ul ou 
—ul s’a pomenit şi el distras de la învăţătură (i.-OH.); 'Gl:
—ul cu —ul se lace otetul; — cu Încetul uitară ne

cazul (RET.) ; găsind cu cale şl paşa ca să-1 lase pl ’ncet, că 
se vor duce el singuri, şl de-acolo pl’ncet Işl vor vinde bu
catele (LET.); să spui numai ciobanilor... să vie cu dlnsele pe 
’ncet... In cutare loc la vale (Sb.) ; pe —ul aste laude se în
mulţiră (NEGR.) [lat. vulg. ’quetus = clas. q u i e- 
t u s].

ÎNCETA1 (-etez) Vb. intr. ® A se opri (de a 
tace ceva), a nu mai urma (o lucrare): vintui, 
ploaia a Încetat; a Încetat de a mal pllnge; Inoetatl on 
asttel de parasoovenll ce n’au seamăn (ISP.) 1[ © — din viată, 
a muri [î n c e t].
t ÎNCETA2 (-etez) Vb. refl. A intra într’o ceată, 

a se strîngo într’o ceată: de va vrea să se socotească 
ca preoţii, el să se înceteze, adecă să lle In ceata şl In rtndul 
preoţilor (prv.-mb.) .
O ÎNGETARAT adj. Olfen. Umflat şi întărit 
de mulţimea laptelui {vorb. de ugerul vacii) (conv.)
(CIAUŞ.).

ÎNCETARE sf. Faptul de a înceta; lără —, 
neîncetat, într’una.

ÎNCETĂŢENI (-enesc) vb. Ir. şi refl. O A (se) 
face cetăţean (al unei ţări), a da (a căpăta) 
droturile de cetăţean, a (se) împămînteni.

INCETENI... sv ÎNCETINJ...
ÎNCETINĂT adj. A Cu cetină: Voi, doi brazi ' 

Incetlnaţl, Ce locu vă legănaţi P <pap.).
încetineala, ÎNOBTENEAlA sf.

Mişcare înceată: tnceteneaia q1 gravitatea cu care se 
aşeza pe scaun la birt (vlah.) [încetini].

ÎNCETINEIi, -NEA, -NÎOĂ 1. adj. dim. încet.
Foarte încet, foarte lin: o adiere Incetlnlcă tml răcorea 
Iruntea (olvr.) .

2. ÎNCETINEA adv. Cu o mişcare foarte înceată; 
cu un glas foarte încet: am tlnnt la pas Incetlnel, 
llulerind un clnteo de lume (car.) [încet d-(puţ)i- 
nel].

ÎNCETINI, ÎNOETENJ (-neso) 1. vb. tr. A face 
(să fie, să irieargă, etc.) mai încet, a micşora 
iuţeala.

2. vb. refl. A se face mai încet, a-şi micşora iu
ţeala [încet, refăcut după încet in el].

ÎNCETIŞOR adv. dim. încet. Foarte încet.
O ÎNCEŢI vb. refl. Motd. A i se pune o ceaţă 
pe ochi: mi s’au Incetlt oehll şl nu mal văd (pamp.).

ÎNCHEGA (-oheg) vb. tr. intr. şi refl. ® A (se) 
întări, a (se) solidifica punînd chiag: — laptele; 
pr. ext.: — apa, apele, se zice de puterea unora 
din vrăjitori sau vrăjitoare, care sînt în stare 
să facă lucruri peste putinţă altora: aiiară despre 
im vrăjitor meşter oarele Închega gl apele osp.i; o vră
jitoare straşnică care Închega apa (Crg.) ; p’atunol larmecele 
închegau spele (dlvr.) 1[ © A (se) întări ca piftia prin 
răceală: —' slngele; ml-s Închegat slngele In vine (de 
spaimă); Tm lac de slnge Închegase pe clobnrUe viorii (dlvr.) ;
— grăsimea f ® A (se) lega strîns, cu tărie, a (se) 

uni trainic; a se forma, a lua fiinţă, a se în-
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iNC «jgheba: o legătură de dragoste se Inohega Intre mine şi 
1^^ armă <on.); !n munţii aceştia sya Închegat tăria şl unita- 

tea neamului românesc (VLAH.) [lat. i n~C O a g U 1 a r e].
IncheGAJIE s/. Faptul de a (se) închega; 

înfăptuire, constituire, înjghebare: admirabilă sim- 
boli are a închegării regatului român de azi (vlah.).

ÎNCHEGAT adj. p. închega: lapte ~ HH © Nţi- 
ÎNOBEGAT.

ÎNCHEGĂTOARE s/. ® St = cHEGQRNIŢA f 
® ♦ = nAprasnicA © (închegat).
O ÎNCHEGĂŢţCA (pî.-tele) sf. Bucov. # © Mică 
plantă ierboasă, cu tulpina roşiatică întinsă pe 
pămlnt, cu flori galbene- (Poteniilla rubem) t © = 
SOLJPET © t ® de-prpnd = cjNoi-DEGETE [în
chegat].

ÎNCHEIA (-oheia)i.î)6. tr. ©Atrecenasturiiprin 
găurile respective (ale hainei, ale cămăşii, etc.):

naataiii H ® A prinde una de alta copcile, le
găturile, etc.:-' copcile;ooreetQl 1f ® A îmbina, 
a uni: scinduii f ® A pune capăt, a sfîrşi: — an 
disonia; aocoteiiie, a nu mai adăuga alte sume 
f ® A se învoi asupra condiţiunilor, a primi de o 
parte şi de alta ultimele condiţluni; a iscăli: —• 
pacea; — un contract If ® A trage O concluziune, a 
conchide: din toate socotelile ce-şl lace şi-şl dealace 
Încheie eă e nenorocit [br.-vnj .

2. vb. refl. ® A se prinde (cu nasturi, cu copci, 
etc.): această bluză se Încheie pe la spate ■[ © A se 
articula; a se uni, a se îmbina: braţul se încheie cu 
umărul; casele de lemn se lac din blme in pădure, unde se 
oloplesc şl se Încheie (iono ^ ® A se Sfîrşi: s'a Înche
iat anul f ® A se face, a se iscăli: s’a încheiat pacea, 
contractul t ® A se rezuma, a consista, a se con
centra: vezi tn ce se Încheie toată scolala de pe lumea 
astap (CRG.); In băni se IncheIau toate glndnrlle... Iul (vlah.i 
t ® A se termina: după clasă se puneau cu totll la lo
curi... şl acestea se Inchelau prlntr’o horă mare (i.- GH.) H ® 
A înfrunzi: codrul s’a Încheiat (ciauş.) [iat. inclavare).

ÎNCHEIAT adj. © p. ÎNOHEIA: cu haina —ă 
f ® Deplin, întreg: trăise o sută şl opt ani încheiaţi 
(S.-ALD.); o săptămlnă —ă Işl chinul bărbatul cu gemetele 
el (isp.i IIH © NE încheiat.

ÎNCHEIţlRE sf. Faptul de a (se) în cheia; 
sflrşit; concluziune.

ÎNCHEIETOARE sf. A Mică piantă ierboasă 
cu flori galbene, pătate cu pete brune şi cu mi
ros urît; numită şi ,,urechea-şoarecelui" (Sideri- 
fis montana) [ î n c h e i a t].

ÎNCHEIETVRĂ, O ÎNCHIETţTRA (pt.-tnrl) Sf. © 
Si Locul unde se încheie oasele trupului: an ne-
merlt un glonţ... Pre Uatel-Vodă aproape de Încheietura ge- 
nunchlulul (m.-cost,) ; 11 trage Irumuşel ou untură din opaleţ 
pe Ia toate Inoheleturlle (Crg.); limba e fără de oase şl 
fără de tnoheleturl (pCH.) ^ ® Locul unde se îmbină 
două lucruri: vlntul începu... a soutura oasa cea mică 
tn toate încheieturile oăprlorUor el (Emin.>; olteva căsuţe 
presărate pe încheietura măgurilor (vlah.).

ÎNGHELbARA (-băr), tNCBELBA (-bez) vb. It. 
A înjgheba: după ce-şi Inchelbără un rlnd de haine ca de 
nrâ (isp.); Cu mlnoinna. ori prlnzeşti ori cinezi, Fe-amln- 
două nu le Inchelbezi (pann) ; a tnchelbat şl el o oăsută
(RV.-CRO.)j »

ÎNCHEOTORA, ÎNCHEDTORA, Băn. ÎNOHEPTDRA 
= ÎNOmoTORA.
o ÎNCHERBA (-bez), încheebAlA (-ălez) 1. vb. tr.
- ÎNCHETtBA, TNCFTET.BAra ; şl-a Incherbat şl el o leaoă 

de avere (pamf.) ; a Incherbălat un oăpăttlu dintr’un braţ de 
cetină (LUNO.).

‘i-vb.Tefl. A se aduna la un loc,'a se strînge: se
Inoberbau copiii olţi ae putea (or.-n.)> 
t ÎNCHEZ Aş (L)UI = chezAşdJ.

O ÎNCHXA - ÎNCHEIA.
ÎNCHŢDE (-ohld) 1. vb. tr. © A astupa intra

rea (ca să nu mai stea deschisă): —< nşa, un dulap; 
— pe dinăuntru, pe dinafară H ® A face Să nu mai 
fie desfăcut: —' o carte, o scrisoare, un briceag, robi
netul, umbrele ŢI ® A îngrădi, a împrejmui, a zidi 
de jur împrejur: ou un gard. ou un zid II ©A
băga într'un spaţiu- închis: ~ in casă, tn iadă f ® 
A băga în închisoare: — in pnşoărie H ® — ou oheia, 
ou lacătul, a Încuia K ® ~ mina, a strînge mîna 
îndoind degetele; —- gura, a) a ţinea buzele li-

p te; b) a Înceta de a, vorb ; c) a opri pe cineva 
de a vorbi, a-1 face să tacă: găsea ea onvinte destm 
de cnvllnoloase cu oare să Inohldă şl gura cea mal farlara 
(isp.); ochii, a) a coborî pleoapele; b) a dormi: 
nn Închisese ochii toată noaptea (dlvr.) ; c) a muri Ţ[ 
® A opri, a astupa trecerea: —- strada, drnmni 1| 
® A-tace să înceteze activitatea: — şcoala, pră
vălia, labrlca, teatrul, adunarea, parlamentul Ţ[ ® A 
pune capăt: — o dlsoutlune.

2. Vb. refl. ® A se astupa cu uşa, etc. (vorb. de 
o deschizătură): uşile şl terestrele nu se Inohld bine ; 
—• ou cheia, a se încuia ŢI ® A se astupa (vorb. 
de o ieşire), a nu mai permite trecerea înainte:
de la un loo se Inohlde 'calea şi Încep1 a 1 se Încurca cărările 
(CRG.) 11 @ A se retrage, a sta într’un spaţiu În
chis, fără a voi să iasă: — Intr’o mănăstire, In casă f 
® A se încheia (vorb. de un apord, etc.): dind şi
Hannl zălog la Leşl... pină se va Inohlde tocmeala cm..cost.) 
ŢI ® A se înnora, a se întuneca: vremea s’a inohis [lat. 
in olu dăre).

ÎNCHIDERE sf. Faptul de a (se) Închide. 
O ÎNCHTETTJRA m- încheietura.

ÎNCHINA '(-In) 1. vb. tr. ® A inclina, a pleca In 
jos: uneori oohli lor se intllneau, lor ea Închina atunci 
capul (ODOB.)j steagul, Q) 8. pl6C8. st6&gul1 în S@mn 
de supunere; a fi învins: rămăsei încredinţat că fru
moasa văduvă... trebue să Închine steagul (gn.); bj © a 
muri: n*a trecut.mult şl au Închinat şl el steagul (şez.) % 
(?) A preda (în semn de supunere): ^cetatea % ® 
A hărăziV a consacra, a dedica: Mocanul... a inohinat 
toată averea sa mănăstirii Neamţului (Cro.) ^ ® A bea în 
sănătatea cuiva: paharul; deodată Mehenghlu sesooală 
şl lace semn că vrea să Închine (grl.) ; tn sănătatea cuiva.

2. vb. refl. CD A se pleca înaintea cuiva, a se 
ploconi, a saluta: merse de se Închină împăratului cu 
Isprava ce făcuse (isp.); publicul crezător şi uimit se în
chină clnd unora, cind altora (I.-oh.) ; F: mă Închin ou ple
căciune n © Ase pleca înaintea icoanelor; a se ruga 
lui Dumnezeu: nu te ’nobina, plnă nu ştii olne-i sflntul 
(ZNN.): fie-oare caută să albă icoană la care să se Închine 
(ZNN.); olne te vede Intrlnd In ctrolumă nu zice oă al lutrat 
să te iDohlnl (panni ; 0: neştlind... cărui Dumnezeu să se 
Indilne (vlah.), sau numai ştiau lace sflnt să se mai 
inohine (i.-gh.), înaintea cui să se plece, de cine să as
culte, pe cine să-şi aleagă de stăpîn; © f: e se 
^ pinteceiui, a ţinea numai la mîncare şi la băutură; 
a se la bani, a ţinea foart(3 mult la bani, a face 
ori-ce pentru a strînge bani; a fi foarte sgîrcit:. 
dacă te-ar auzi cineva, ar .crede că rod oase, oă mă Inobln la 
bani (ALECS.) t ® A-şi face semnul crucii: m’am în
tors să văd tnootro e răsărltnl să mă ’nchln (CAR.) ^ @ A 
se preda, a se supune: toate popoarele se temeau de 
dlnsul şl 1 se Închinau lui (sb.) [lat. înclînăr e].

In chin ÂCiyNE sf. Faptul de a (se) închina; 
rugăciune; plecăciune, salut: Vornicul Lnpnl... l-au 
Ieşit Înainte de 1-ău prlvltat on căzută (n.-cost.); ou de
getele... Împreunate, oa pentru «v (br..vn.) ; >va sa era scurtă 
şl... fierbinte ign.) [lat. i n c 11 n a 11 O n e m).

ÎNCHINAT adj. p. ÎNCHINA. ® Plecat, Înclinat 
H ® Predat H ® Hărăzit, consacrat: mfinăstiri --e, 
ale căror venituri se cuveneau după voinţa dona- 
tomlui călugărilor de la Sfîntul Munte (Atos).

ÎNCHINĂTOR sm. ® Care se închină; 
adorator H ® (f) Admirator: eu, umilit ai marelui 
nostru Istorlo roDOB.).

ÎNCHINĂTURA (pî.-turi) sf. Faptul de a (se) 
Închina: dup& o mloă cinste şl .«-.de pahare cu rachiu
(GRIG.I. k

ÎNCHINGA (-ching) vb. tr. A pune. calului 
chinga, a-1 încinge cu chinga: mi-nm găsit caini, 
l-am Inchlngat... şl m’am suit tn odaie (Car.).
(i) ÎNCH30ND0RÎ (-orăsc), ÎNCmoNDORA (-orez) 
vb. refl. A se uita c’h i o n d o r î ş, cu o privire în
cruntată la cineva: ssti lace... dascălul, tnchloadorlndu-se 
la ele (lung.) ; mă Inehln şl mă Inchleudorez la tind (JiP.).
O ÎNCHIORCHIOŞA (-oşez) vb. refl. Mold. ® A se 
lăfăi, a-şî face mendrele: mai bine m’aş eu In Bu
cureşti (ALECS.) H ® A se uita urît, chiorîş Ia cineva: 
rizl tu, rizl,... zise atunci Ochilă, nittndn-se Inohlorchlo- 
Şat (ALECS.).
OÎNCHIOTORA (-otor) vb. tr. Olten. Băn. Trans. 
(P A lega c h i o't o r 11 e de la ^maşă.
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ÎNCHIPUI (-paesc, -puln) 1. vh. tr. © A Înfăţişa, 
a reprezenta,’ a arăta un chip (sau chipuri)
anumit: marmura închipuia lei de Iei de Iloil (isp.i; pe o 
plştoaoă lăturalnică, zăpada Îngrămădită Incliipulee un pod 
(N.uu.); nnele (joonil)... paio’ar da să Inohlpne o luptă, 
-o răpire, o rupere de lugă (vlah.i f (D A alcătui, a 
forma, a Jtnjgheba; închipui treptele unei soărl (isp.); tu 
al bol, de oe nu-tl tnctalpueştl şl un CarT (CR6.i; lle-care 
Işl Închipuise o ortogralle (negr.) ţ ® A-şi a-şl 
reprezenta un lucru în minte, a-şi imagina: şi-a
închipuit că am să-l las să plece; nu-1 el tocmai aşa de prost 
ca să-şl Inchlpuiască că-1 aşteptăm cu colaci calzi (ALECS.i .

2. vb. refl. ® A se socoti, a se crede că este:
vorbind şl răspunzlndu-şl singur, Inchlpulndu-se pe el in 
luptă cu oeiiaiti (dlvr.) ® t A se asemăna cu cine
va, a fi după chipul cuiva: se Inchlpuăşte Iudei ca oum 
cl au Tindut pre Eristos pentru să doblndeasoă galbeni
(PRV.-MB.) .

ÎNCHIPUIRE sf. ® Faptul de a (-şi) închi
pui; lucrul închipuit t ® Facultatea de a(-şi) în
chipui; imaginaţiune; minte.

ÎNCHIPUIT adj. ® p. Închipui f © Care se 
crede, care se socoteşte că este ceva: un bolnav 

un om care se crede mare, care-şi închipuie 
că e ceva de capul lui fţl © neînchipuit.
O ÎNCHIPURliUI (-uesc) vb. ir. Mold. = ÎNCHIPUI: 
imde al sft nimereşti tu o fată aşa cum fţl Inchipurlueşti tuP 
(FLOR.); pin' ce-am Inctalpurluit eu carul, mi s’a făcut foame 
<GR.-N.) [chipurile].

ÎNCHIRCIT adj. ® = CHIRCIT; eşti un lei de 
vrăbloln » (Crg.i ; clteva lol de porumb se clatină lainic 
in bătaia viatului iirg.) t ® Ghemuit; oraşul veohlu, cu 
stradele strimte, cu casele (Emin.i .

ÎNCHIRIA (-riez) vb. ÎT. A da sau a lua cu 
chirie (o casă, o trăsură, etc.).

ÎNCHIRIAT 1. adj. p. ÎNCHIRIA: o casă ~ă Kt 
© NE ÎNCHIRIAT.

2. sbst. Faptul de a închiria.
ÎNCHIRIERE sf. Faptul de a închiria. 
ÎNCBLIRIETpR sm. Cel ce închiriază, 

cel ce dă cu chirie (o casă, etc.j.
ÎNCHIS adj. ® p. ÎNCHIDE tt ©NEÎNCHIS (în 

toate înţelesurile) t @ întunecat [vorb. de o co
loare): roşu aibastru

ÎNCHISOARE sf. ® Locul unde stau în
chişi făoă’-1 
torii de rele, 
temniţă, puş
cărie: a băga 
la.v; a zăcea la

<»• t ®
Gard de nuiele 
împletite unde 
stau închişi 
peştii prinşi, 

pînă a nu - i 
vinde(!l|2702): 
cugetind ba Ia în
chisorile de peşte 
din baltă, ba la 
vitele care păşteau 
pe grinduri (SAD.).
O ÎNCmSTRI = ÎMPISTBI.
OÎNCHIZAŞLUI = închezAş(l)UI.

ÎNCHIZĂTOR ţ. adj. p. ÎNCHIDE. Care în
chide.

2. (pl.-toare) sn. Parte a puşteisau carabinei, 
înşurubată la ţeavă, în care se închid cartuşele.

ÎNCHIZATURA (pî.-turi) s/. ® Locul unde se 
închide ceva t ® Felul de închidere a unui 
lucru, dispozitiv pentru a închide ceva.
O ÎNCINCHIT adj. Mold. Bucov. Stîrcit, ghe
muit: şezlnd şl ou limba scoasă alară (CRg.) [o i n C h i].

ÎNCINCI (-cincesc) vb. tr^ şi re/î. A (se) face 
de c i n C i' ori mai mare, mai numeros.

ÎNCINCIT adj. p. ÎNCINCI. De cinci ori mai 
mare, mai mult.
t ÎNCINDE = ÎNCÎNUE2.
ÎNCÎNGA = ÎNCHINGA [cingă].
ÎNCINgAtoahe=cingătoare [încinge1].
ÎNCpiGE1 (-o’ing) vb. ir. şi refl. ® A (-şi) în

făşură,'a(-şi) strînge mijlocul corpului cu o cin-

A Fig. 2702.
Închisoare cu gard de coteţe.

g&toare, cu un briu, etc.; tot Bomănui poartă oingă- Î^Q- 
toare şl ştie ce va să zică a ^ (Alecs.) ; se Încinge ou sabla..., ţai^ 
Îşi ia rani(a In spate şl pnşea de-a umăr (Cro.) f ® A 
strînge: e ceva care o încinge şl-1 sdrobeşte oasele (dlvr.)
[lat, in-cIngSre].

ÎNCpTGE2 (-oing) vb. ir. şi refl. ® A (se) 
aprinde: locui încinsese de toate părţile turn ni (odob.) ; 
la flăcările cărbunilor ce se Încinseseră, se zări... o trln- 
tnră de om (dlvr.) © A (se) face roşu; în atingere 
cu căldura: uneori cerni se Încinge... de o vllvoare 
roşiatică (ODOB.); cerul... se Încingea dogorind piuă In 
cătunul Măgura (dlvr.) 1î © © A (se) încălzi, a (se) 
aprinde, a (se) înfierbînta (în urma unei emo-
ţluni): slngele 1 se Încinsese ca locul prin vine (odob.)
TI ® © A se pune în mişcare, a se aţîţa, a se 
aprinde (o stare sufletească, o patimă): inteţindn-i 
şl tnclnglndn-l dorul de părinţi, se hotărî să se ducă (Isp.i ;
Puişorul dud m’atlnge, Foo la inimă mă 'nclnge ok.-brs.) ; 
pT. ext.: a se««' o luptă, o boală,o convorbire, o dlscnţle, 
nn joc, etc.: ml se Incluse o bătălie intre aceşti oral de 
ţinu zece ani de zile nsp.»; se Încinsese boala, de mureau 
clte două trei sute de soldaţi pe zi (I.-gh.)*, intre ei se Încinse 
o înaltă desbatere academică (car.); nn Joc de copii se în
cinsese odinioară pe şesul Trotuşulul (GN.) ; In faţa ha
nului roşu se Încinsese o horă straşnică (olvr.) ^ © /* A S6 
aprinde, a se strica în urma căldurii produse 
de umezeală: s’a încins porumbul, flnn], etc. [ţln- 
c i n d e < lat. i n c ă n d e r e].

ÎNCINS1 1. adj. p. iNCfN&E1: ou un brlu; pr.
anal.', curtea domnească... era cu un zid gros şl cn 
tunuri (BAtc.) © NE ÎNCINS.

2. sn. Faptul de a (se) încinge1.
ÎNCprS2 1. adj. p. ÎNCINGE2. © Aprins, înflă

cărat, înfierbîntat ţ © Stricat (vorb. de porumb, 
grîu, făină, etc.) Hli © neîncins.

2. sbst. Faptul de a (se) încinge2.
O ÎNGIOCAla (-ăiez) 1. vb. tr. ® Otten. A aduna, 
a strînge la un loc t © Otten. A drege, a regula:
Inoiooălă şi omul nostru plugul şl porni cn argatul la ’ntors 
de mirişti (pamf.) ^ ® Trans. A înjgheba, a întocmi:
Sasul nostru* făcu ce făcu şl tnclocălă strl^tura aceasta 
ok.-brs.).

2. vb. refl. Olten. (ciauş.) (pşco A .se întrema, a se 
înfiripa [ci o că 1 ău].
OÎNGIOREGAT adj. Olten. i încălţat (despre 
cocoşul sau găina ce au pene şi fulgi pe picioare şi 
ghiare) (ciauş.) (conv.) (rv.-crg.) [cioareci].
O ÎNCIOTAT, INCIOTUR^T adj. Bucov.. Plin de 
noduri: ll da un scul de aţă tncllcit şi inclotat ca să-l 
descllcească (vor.) ; l-a văzut udlnd cn lacrimi jalba din 
năframa sa ’ncloturată (grig.) [cioturi].
O ÎNGIRIPA = ÎNFIRIPA: să-ml mal Inclrlpei o 
văcuţă (RET.); (era) peste măsură de leneş ca să poată ^ 
ceva (PAMF.).

ÎNCIUDA (-dez) vb. refl. A-i fi c 1 u d ă, a se 
ciudi, a-i fi necaz; a se supăra, a se necăji: inoindin-
du-ae omul pe dlnsa, Începu a o bate (Crg.); ursul, auzind 
că lncă-1 mai ia şl la rls, se Înciudează şl mal taie (Crg.) ;
Sofia înciudată şl hotărltă să descopere adevărul (BR.-vn.).
O ÎNGIUMA (-mez) vj). .ţr. A infecta: tlihuli... 
inclumează suflarea şl locul pe unde trec (jip.) [ciumă].

ÎNGÎINA (-nez) vb. refl. © A se face rău (ca. un 
cline) H © A se Incăpăţîna: se înclinase şl nu vrea 
să dea inelul (tsp.),

ÎNGÎLCEATjA (pl.-ceii) sf. Faptul de a (se) 
î n c î 1 C i; încurcătură: libertatea (e) o care nu se 
poate descurca de secuii (i.-gh.).

ÎNCÎLGl (-oesc) vb. tr. şi refl. A (se) încurca: 
se tnollceşte prin clnepă, ori se Împiedică de ceva şl cade 
jos (CRG.); nu eşti bun declt să paşti bobocii şl oă Inollceştl 
fuioare (ALecs.) ; Işl Inotlcea degetele In barba lor albă (EMIN.) ;
Şl părul de pe cap de tot s’a Incllclt (don.) ; de aici Înainte 
treblle se Incllclră (slv.) [c î 1 ţ ij.

ÎNCtLCIT adj.p. ÎNCÎLCI. Încurcat: Vede larb&>4, 
trlntă pe la rădăcină (Alecs.) ; merge el oe merge pe cărări 
cam <^e (mera) ; scrisoarea era attt de incit le-am lăsat 
(NEGR.); ©: problemele el vaste, ^ şl profunde (vlah.> ; 
de ce viaţa noastră e atlt de !n legăturile ei cu alte 
vieţi? (D.-ZAMF.) © NEÎNCÎLCIT.

ÎNGÎLGITyRA (pî.-turi) sf. Lucru în eti
ci t, încurcat; Încurcătură: pe natră totdeauna sint 
noduri, tnollcltari (vor.) ; după o alergare fantastică prla
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INC- o * de hndi(l strimte, sosim la locantă (alecs.) ; peste 
B I^ /V, olnd bagi deştul, 1-apncă ’n gură (Teod.), {ghicitoare 

despre „pieptenii de lină”).
ÎNGÎliÎFAT adj. Cu Clllt: cu un ciubua si 

lulea Iereoată ou argint (Nesr.).
O ÎNGÎLŢOŞA (-osez) vb. rejl. Olten. (ciaus.) A se 
l'ace cum slnt'cllţii (vorb. do lemne, sfoară, 
etc.).

'ÎNGÎNTA (-cint) vb. Ir. A desfăta, a produce 
o mare plăcere, a exercita un farmec asupra cuiva, 
a fermeca: Ooblul tău cei dulce şl umbrit mă ’nclntă 
(EMiN.); amlonl, pe care-1 vedea mai In toate zilele, a In- 
olntat-o on ochii, ou vorba ivlah.) [fr. e n c il a n t e r, 
refăcut după cin ta).

* ÎN GÎNT ARE sf. ® Faptul de a Incinta 
U ® Desfătare, farmec, plăcere deosebită. 
•ÎNGÎNTAtOR adj. verb. Inoînta. Care Incintă, 

desfătător, fermecător: are o voce Inolntătoare.
’ÎNGÎNTEG, INCINTIO (pl.-oce, loe) sf. Incln- 

tare; farmec: ce Inclntlo de lală si de vitejie trebne să 
11 lost pe voinloul fecior iodob.); ml se păru oă... slnt oa 
prin Inclntec transportat In mijlocul lerlclrilor din raln (gn.i ;
[Incinta + o 1 n t e cj.

INGÎRDOŞA (-osez), iNCÎRDUţ (-ueso) vb. refl. 
A se Întovărăşi, a se înhăita: mă 'ncirdull ou el si 
pornii Iar (.s. ald.) ; nu ştie nici el ce găsise la ea la Început, 
cind s’au tnolrdnlt (LUns.) [cir d].

ÎNGÎRDOŞAT, ÎNClROniT adj. p. ÎNCiRDOŞA, 
ÎNClROnf. înhăitat, Întovărăşit: sc desluşea chipul ne
gru al unei maşini de aburi Inclrdosate on o batoză mare 
(GRIG.); Inclrdnlt cu terchea-berohea, trei lei perechea
(PANN).

ÎNGÎRJOBAT s^ OtBJOBAT.
INGÎRJOIA (-olez) vb. ir. şi refl. A (se) 

glrbovi, a (-şi) Încovoia spinarea: a început a se ~ 
In toate părţile de loame (sb.i [comp. OÎRJOiar].

ÎNGÎKLIGA (-ig) vb. refl. A se încovoia ca 
un c 1 r 1 i g: anul trecut 1 se Inctrllgase spicul (s.-ald.i ■ 

ÎNCÎRLIGAT adj. ® p. ÎNClELIQă.; ghlarele lor 
erau Inclrligate si mal asoutlte deolt ale plsioUor (isp.) t 
® ornoe -~ă, cruce ale cărei braţe se termină 
prin nişte clrlige, numită şi ,,crucea Reginei 
Maria" (s^ P 1603).

tNCÎKLIONŢA wr 0IRUONT4.
ÎNGţT adv. ® tîntruclt, într’atlta cit K ® în 

aşa fel că, astfel că: le otrăvi astfel,rănile ce tăceau 
ele nu se mal tămădnlau iisp.i ; precedat uneori de 
asa: aşa aşa că ® (A umbla, a alerga, etc.) 
de-a ’nctteie(a), a umbla fără astimpăr de colo 
plnă colo, încoace şi încolo, in toate părţile, spre 
a găsi, spre a izbuti ceva: umbla d'a’noltelea de 
colo plnă dincolo si astimpăr nu-sl mal găsea (jsp.i ; d’o 
11 lată, o s’alerge d’a’ncltelea pe la soare-răsare pln’o 
vedea pe draou la soare-apune (dlvr.) [în -f- clt].

iNGLEţ (-olelesc) vb. ir. şi refl. A (se) lipi cu 
C 1 e i U: Inclelnd bucăţică cu bucăţică, oa să poată Întregi 
o Icoană distrusă (vlah.i; pr. ext.: ml s’a Inclelt scuipa
tul In gută de sete.

ÎNGLEŞTA (-tez) vb. ir. şi refl. ® A (se) prinde, 
a (se) strÎDge ca Intr'un cleşte: de irică, s'a 
Inelestat de gltul Iul mos Nlohlior (Crg.i; Mlhalu, Incles- 
tlndn-l-ss mina pe dlnsa (= pe Suliţă)... nu o slăbi nlol 
olt (isp.); Se 'nolestează Intre dlnşll, se bat oa nişte turbat! 
(LET.); a I se /V gura, a) a se înţepeni fălcile, în cît 
să nu mai poată vorbi: 1 s’a încleştat gura si a înghe
ţat de irlcă (crg.); h) a amuţi pe veci, a muri: mal 
mult n’a putut grăi..., căol 1 s’a Încleştat gură pe vecie 
(RET.) ^ ® 0 Dorul de acasă mă Încleşta de Inimă (GN.i.

ÎNGLEŞT.&RE Sf. Faptul de a (se) încle
şta; Strînsoare: Putna se sbate, se smulge biruitoare 
din lor (VLAH.).

ÎNGLEŞTAT 1. adj. p. Încleşta. ® Prins ca 
Intr’un cleşte,’strîns cu putere: izbi in toate părţile 
cu pumnii Inolestatl (Dlvr.) ţ[ ® înţepenit: pareă’i on 
gura A>ă.

2. sbst. f © Boala copiilor.
ÎNGLEŞTÂTyRÂ (pl.-tnrl) sf. ® Strîngere ca 

într’un cleşte, încleştare K ® / ©=încleştat [în
cleşta].
OÎNGLUPSA vb. Ir. Often. A prinde, a încolţi pe 
cineva [c 1 u p s ă].

ÎNCOACE, f © INCOA1. adv. ® înspre mine, în

spre locul unde mă aflu: fugi — spre mine olt li 
putea (CRG.); adn-1 ^; a umbla ^ si încolo, intr’o parte 
şi într’aJta, de colo plnă colo: Imblind ei prin gră
dină... încolo si ’ncoace, Isl cnlegean unul altuia Hori isb.) 
K ® Mal AP, mai aproape (de mine); F: a se da (a. 
se faoe) mal a se apropia: datl-vă mal oa să ne 
Înţelegem mal bine Ia ouvlnte (isp.) ţi ® Arată direcţi
unea in timp: de vre-o zece ani încoace, mai că nu: 
găseşte In Prosta' o palmă de pămlnt nepătruns (i.-gh.) : de. 
la o vreme .V, de cltva timp: de Ia o vreme încoace... 
nu ştiu ce avea (isp.i ; mal într’un timp mai apro
piat de noi: Domnul, boierul şl mitropolitul... erau plnă 
mal Încoace tăria tării (jip.); toti calicii de mai »... IL 
păzeau ou multă sfinţenie coltuşornl Iul (Crg.); mal d’ln-
ooa(oe), mai nou, mai recent, de la o vreme mat 
apropiată de noi: oărturarll mald'lncoa nu voiră... să 
dea de minciună pe cărturarii cei veohl (isp > .

2. vjNO-’NCOA(CE) sf. Farmec, atracţie, nuri: mai 
avea şl pe vino-’ncoa şl graiul Iul era cu lipici (Isp.) ; Dra
gostea de lată mare, Ca lasolea din căldare. Nici o vlno-’ncoace. 
n’are (gn.) [lat. i n - e cCU (m)-h a c c e].

ÎNGOGLE’ţ'I (-etesc), ÎNCOCLETA (-etez) ţ. vb. 
Ir. A încleşta, a apuca strîns pe cineva ca în
tr’un cleşte: Inoocletează şi pe cel mijlociu (r.-cod.) .

2. vb. refl. A se încleşta; a se încinge, a se 
încăiera: se Incooletl o luptă d’alea de credeai că n’are să 
se mal aleagă nlol pralul de el nsp.i [c o 0 1 e ţ].
O ÎNGOGORA (-orez) vb. Ir. Olten. Băn. A se ţi
nea mîndru, cu capul ridicat: calul se Incocorează 
(ciAuş.) [cocor; comp. şi bg. knkorja s 0]-

ÎNGOIFAT adj. .a. Cu coif în cap.
ÎNGOLiÂCI (-ăoesc) vb. ir. şi refl. A (se) învîrti, 

a (se) întortochia, a (se) încovriga, a (se) înfăşură 
de jur împrejur, formînd unul sau mai multe cer
curi ori colace: 11 ieşi înainte balaurul plesnind, 
din ooadă şl Inoolăolndu-se asp.); Încolăcind biolul p» 
d’asupra oailor (Olvr.) ; omul Işl Încolăceşte braţele pe masă 
şl-şl aşază pe dinsele capul (Car.); dealurile... se ’ncolă- 
oeso, se ’ncalecă şl închid zarea din toate părţile ivlah.).

ÎNGOIjAGIT adj. p ÎNCOLAcI: cu mijlocul», de 
bete (DLVR.) HK © NEINCOLAoiT.

ÎN GOL ÂGITy rA (pl.-turi) sf. Faptul de a 
(se) încolăci şi rezultatul acestei acţiuni; 
intortochietură: Incolăclturlle şarpelui, matelor.

ÎNGOLĂTÂGţ, INCOLAtdCI = ÎNCOlAcI : uneori 
ca un zmeu se Incolăt&ceşte împrejurul oraşului (negr.i ; 
flăcăii... luară o frlnghle şl o Inoolătăclră bine de o ra
mură (6RU) [încolăci -H învălătuci].

ÎNGOLĂTÂGIT adj. p. INCOLAtAci : o şerpoaică 
mare, ^ de sobă (vor.) ; cu coada lungă, <^ă de-a lungul pl- 
oioarelor subţiri (grl.) .

ÎNGQLQ adv. ® In direcţiunea aceea, într’acolo; 
de aci», de aci înainte; a umbla încoace şl», intr’o 
parte şi într’alta, de colo pînă colo; a se duce, a piesa 
p(e)-aoi», a pleca mal departe, a-şi vedea de drum:
Işl cerea Iertăciune că-1 e de grabă... şi pleoa repede p’acl » 
(CAR.); a lăsa», a lăsa de-0 parte: să lăsăm gluma»; 
să-l lăsăm ps totl la Dumnezeu » şl să ne oătăm noi de 
poveste (isp.i; mal », mai departe (de mine); a se 
da mal», a se depărta puţin, a se da mai la o parte: 
nimeni nu l-a zis măcar dă-te mal» (vlah.) ţ[ ® Arată 
şi direcţiunea în timp: de acum », de azi», de acum, 
de azi înainte K ® De altfel, de altminteri; afară 
de aceasta: e cam iute,» e om de treabă; de ruşine, 
lua el olteodată şl din bucatele ce i se aduceau..., dar » ni
mic (ISP.) [î n -(- c 0 1 o].

ÎNGOL'ţ'I (-teso) vb. tr. şi refl. ® A (se) apuca 
cu c o 1 ţ i i, cu dinţii; a (se) înbăţa: întinde de tine 
ca clinii, clnd se Încolţesc şl se Inoalbără la mortăolnă (JiP.t
t ® © A împinge în colţ, a pune la strimtoare, 
a Strlmtora: pe mine mă Încolţise un autor Intr’un un
gher şl-ml spunea viata şl operele lui ivlah.) ; adevărul 
Insă era... să Încolţească pe Ştetan şi să-l dea plerâărll (isp.i 
K ® A A da colţ, a germina, a răsări: încolţise 
Iarbă, să 11 zis oă a sosit Prlar (DLvr.) ; ploă o sămtntă dln- 
tr’un pom... singură Încolţeşte, prinde rădăcini şl trăeşte 
(BR.-VN.); 01 altfel de Idei Încolţeau pe nesimţite şl prindeau 
rădăcină In mintea mea (gn.) ; o Viată puternică, civilizată, 
Încolţise aci (vlah.) .

ÎNGOLŢIT adj. p. ÎNCOLŢI HK © NEÎNCOLTJT.
ÎNGOLŢURAT, ÎNCOLŢORAT adj. = COLTORAT.
ÎNGONDEIÂ (-olez, <F-oin) vb. tr. ® A văpsi.
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a desena In diferite colori: o casa... ou lereatrale în
condeiate ou roşu el albastru (dlvr.) ; moţul băltat, oa el 
onm ar 11 Inoondelat de mina omului (dlvr.) ; Şl sprtnce- 
nele aroate... Cu o singura trăsură maestrlt le Incondele
(EMiN.) H ® A face diferite desenuri pe ouăle de 
Paşti, cu ajutorul condeiului (•»■ coKDprn ®): 
temelie se pun dls-dlmlneaţa sa ’noondeleze şl sa roeeasoa 
oua iLUNB.) 1Î ® A înnegri sprîncenele cu beţişorul 
numit ,,condeiu” 1f ® ® A nota rău pe cineva 
(Intr’un raport, etc.); a vorbi de rău pe cineva, a 
ponegri: parca slntetl colonelul meu, clnd ne Încondeiază 
la memoriu (bas.) ; iasatl-1 pe mina mea, o’oln şti eu onm 
să-1 Incondelez la Mdrla Sa csp.i.

ÎNCONDEIAT 1. adj. p. ÎNCONDEIA HI © NE- 
INCONDEIAT.

2. sbst. Faptul de a încondeia: se pricepe la ~ oua 
de Paşti (LUNS.).

ÎNGONDEIETURĂ (pl.-turi), ÎNCONDEIERE sf.
Faptul de a încondeia 
ouăle; desenul tăcut cu conde
iul pe ouăle de Paşti (iiil2703).
O ÎNGONDURA (-dur) vb. Ir.
Olfen. A desena, a face diferite 
flori sau figuri;® a înflori, a 
adăuga floricele, a exagera, a 
încornora.

ÎNCONJUR, ÎNCONJUR,
Mold. IN(30NOIOR sbst. ® Ocol: 
drumul era stricat şl a trebuit sa 
lac un mare 11 ® ® r&ră
fără a ocoli, de-a dreptul, pe 
şleau: mi-a răspuns iară 1f @
Drum, călătorie de jur împre
jur: a tăcut -»'Ul lumii [î n C o n- . Fig-. 2703. 
jur a]. încondeierea ouălor.

ÎNCONJURA, ÎNCONJURA 
(-jur), Mold. INCUNQIDRA (-glnr) 1. vb. tT. ® A 
ocoli, a merge de jur împrejur: se şi asvirie pe iapa 
şl înconjura lazul de trei ori (Cro.) H ® A face de jur 
împrejur un gard, un zid, etc., a împrejmui: a 
înconjurat oraşul ou ziduri; ®: îngrijirea lina şl delicata 
ou care ma Înconjura (O.-zamf.) H © X A împresura, 
a aşeza de jur împrejur armată: mers-au Kiupruiim 
la Niş... şi au Inconglurat cetatea (nec.) "j ® /\ sta, a 
fi aşezat, a se întinde de jur împrejur: şi locurile 
oare Înconjuri satul nostru tncă-s vrednice de amintire 
<CR6.); şoseaua... tnonnJiir& tunelul drumului de ller (vlah.)>

2. vb, refl. © A pune de jur Împrejurul său di
ferite lucruri: s'a înconjurat de Hori © A strînge 
In jurul său diferite persoane: s’a înconjurat de tot 
felul de Indivizi de teapa Iul [lat. î n-C O n g y r a r e].

ÎN CON JURĂT QR, INOUNJURATQR. f ÎNOUN- 
giurAtor adj. verb. Înconjur*.. Care înconjură:
şoapele Bistriţei şl freamătul pădurilor, Intre? orchestrul 
natorll Înconjurătoare (ON.).

ÎNGONTRA >»■ CONTRA.
ÎNCOPCIA (-oiez, -cin), iNCOPOţ (-ceec) vb. iT. 

şi refl. ® A (se) primie, a (se) încheia cu copci f 
© 0 A împreuna: tml Incopcesomllnlle sub ceată, În
chid ochii şl tooerc să on?et (vlah.) ; Budnlea Işl Incopcea 
mtnlle pe piept (slv.).

ÎNCOPCIAT, ÎNCOPCţT adj. p. INCOPCJ(A): o 
manta lungă lără mlnlcl. tncopcltă pe umăr (vlah.) ; cu ml- 
nile Incopclate pe piept (slv.) .
O ÎNGOPERI (-păr) vh. (r. şi intr. Olten. = acoperj.

ÎNCORDA {-dez) 1. vb. ir. © J A întinde 
coarda sau coardele (unui instrument, ca ar
cul, vioara, etc.): puse mina pe arc, 11 Incor^ şl gata 
era să repează săgeata (odob.j 1 © A întinde CÎt mai 
mult, a-şi pune toată puterea: incordindu-şi braţele 
vlnjoase pe măjlle Încărcate cu peşte (vlah.) ; 0: a-şi 
mintea; privirea, eto.: şl-ml Încordez privirea, să pot zări 
sitarul printre frun e (br.-vn.) ^ © A întări: el Încor
dează braţul celor ce se ridică Intru numele Iul (tsp.i ^ 
© A ţinea strîns: a (-şl) ^ calul; Glasul tău ll Imblln- 
Mşte (c vorba de un cal), mina ta ll încordează (alecs.) 
K © A lega vi^a: via H © A plesni pe cineva
cu un biciu, a biciui: a prins a mortul cu biciul şl 
a-l bate (Sb.).

2. vb. refl. ® A se întinde (ca şi coarda unui 
arc): simţi că slngele i se Încălzeşte şi vinele 1 se Încor
dează (SLV.) H © A se opinti, a-şi pune toate pu

terile : Incordlndu-se şl scntorlndu-se odată voinicite, Iară INC- 
şi-arată puterile rale (Crb.) ^ © A Se înţepeni: se In- |ki^ 
cordă In lungul trapului şl îngheţă rigid... In dieptnl llvV.» 
oglinzii (DLVR.) t ® A se înteţi: cererile oalloulnl de Joe 
se Încordau şl poltea la Jertfe (isp.i ; Îndată ce se Încor
dează lupta, Turcii... dau loo oraşului (i.-OH.).

ÎNGORDARC sf. Faptul de a (se) încorda 
şi rezultatul* acestei acţiuni; 0: lace doi paşi in 
curte şl se uită cu^ (br..vn.>; o înaltă a atenţiei ascute 
simţirea auzului (CAr.).

ÎNCORDAT adj. ® p. ÎNCORDA; ®: testă sibas 
aşteaptă cu —'ft netăbdaie (car.) ; partida urmează din ca In 
ca mal ~ă-(BR.-VN.) H ® Arcuit: aprtncane(Vor.).

ÎNCORDATOR (-toure) sn. Mold. ® 13 Intor- 
cător, întinzator', slobozilor, zăvor (la războiul de 
ţesut) (ŞEz.) H ® Pana, sucitorul, întlnzătorul, stru- 
neala fercstraului [încorda].

ÎNCORDATVRĂ (pl.-turl) sf. ® Încordare: aler
gările cu caii şl Incordătura arcului erau visele de sur ou 
care se desfătau el iodob.i H ® Contracţiune: trnpn-1... 
ee sglrcl şl se întinse In olteva Incordătnrl dureroase 
(ODOB.i [1 n c O r d al.

ÎNCORNORA (-orez) vb. Ir. ®Apune coarneH 
© A pune coarne bărbatului, a-l înşela H ®
® A exagera: nn-l era de ajuns onm le Încornora toate 
olte le Bozea şl Ie vedea (Car.) ; încornorează ttn(aml. Da 
ti-1 face cit măgarul (pann).

ÎNCORNORAT 1. adj. p. ÎNCORNORA.
2. încornoratul Sin. ^ Unul din numeroasele 

epitete ale diavolului (presupus că poartă coame).
ÎNCORONA (-onez) 1. vb. tr. ® A pune o co

roană pe cap 1( ® A Însemna, a împodobi 
a-şl Irnntea ou Hori H ® A răsplăti, a recom 
pensa; munca H ® A sfîrşi, a desăvărşi: o laptă 
eroică 11 Încoronează viaţa; ca să-şl'Încoroneze succesul, 
militarul s’a dus acasă şl... s’a împuşcat (Car.).

2. vb. Tcfl. © A-şi pune coroana (de suveran) pe 
cap t © A se încununa, a se împodobi cu o coroană

INGORONAT adj. © p. ÎNCORONAU © Cap 
suveran. -

'ÎNCORSETAT adj. Cu trupul strîns într’un 
corset: şl aşa lercbezulte şi ^e... le-am dat drumul
(NEGR.) .
O ÎNGOTOŞMANA (-ănez), INCOT09M* (-mez) t)6. 
fT. şi refl. Mold. Bucov. A j3e) înfăşură cu haine 
multe şi groase, cu blănuri, etc.: iute s*a inootoş- 
mânat In cele nouă cojoace (vlah.) [comp. COTOŞM*N]. 
OÎNGOTOŞMANAT, lNCOTOŞHl*T adj. p. INCO- 
TOŞM(An)*: ctteva bătzlne... stau Incotoşmănate in pridvor 
ca nişte momii greoaie (irg.) ; umblară cu stelele, pe la toate 
casele... lucotoşmatl In haine grele (sad.).

ÎNCOTRO adv. în ce direcţiune, în care parte 
(şi ca interogaţiune): ^ (te duci), băiete P; nu mal ve
dea Sf. Petru să mal apuce <mar.) ; m’olu duce m*or 
Îndrepta ochii (se.); 11 urau drum bon, oil ^ s’ar întoarce 
(CRG.i; care fie-care în altă direcţiune: an fugit 
Tnroil care au putut <nec.) ; au trecut In Tionsllvanla,
In Bucovina care a apucat (I.-gh.) ; a nu avea a DU
putea face altfel, a nu avea alt mijloc, altă scă
pare, etc.: văzind fata că n’are ceru timp de trei zile 
In care să se gindească (Isp.i [lat. in-contra ubi].
O ÎNCOTROJI (-ojesc) vb. Ir. şi refl. Trans. (fr.-cdr.)
(pşc.) A (se) înco’toşmăna.

ÎNGOTROVA 0^1’. într’o direcţie oare-care, 
unde-va: clnd porneşti să na te tntorol, că nu-ţl mcKge 
bine (ŞEZ.); se nlta In toate păiţile, doară va vedea vre-o 
zară de loc (isp.) [încotro + V a].

ÎNCOVOIA (-volu), OINCOVAI* (-vâlu) vb. ÎT. 
şi refl. © A (se) îndoi; a (se) pleca în jos; a (se) 
strîmba; a (se) gîrbovi: ^ un drug de fier; ina copa
cii de vlrf şl-1 încovoia osp.); clnd se stlrneşte apoi vi
forul... copacii se incovoale, crapă şl Ies din rădăcini (Slv.) ; 
spicele... se clătinau alene, tncovălndn-se In văl şl dealuri 
de aur ruginit (Olvr.)! ; a se sub povara anilor 11 ® A 
coti, a face o cotitură: Rlnl luolu se ’ncovoale sub 
copaci ca un balaur (Alecs.) ; şoseaua se Incovoale Intre Olt 
şi dealuri (dlvr.) [vsl. k 0 V a j *< k 0 V a t i; comp. 
okavajp].

ÎNGOVOIAT, INCOVĂIAT adj. p. ÎNCOVOIA, INCO- 
vAia- îndoit;’strîmb; gîrboyit: cn spinarea ~a; ii 
descriu oacbeş... nasul pronunţat şl tncovăiat (I.-gh.) 1jH © 
NEÎNCOVOIAT.
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INC- iNCOVOIţlRE, iKCOvAiţiRE s/. Faptul de a 
IMP (se) Încovoia; rezultatul acestei acţiuni: ne-
MN^ allrşlts se deglăşnrft ’n zarea lnalt& Inoovoleiiie munţi-, 

lor IVLAH.) .
ÎNGOVOIETVHĂ, ÎNCOVAietPKĂ (pi.-toii) sf. 

încovoiere; Îndoituri!; cotitură: apele sale limpezi 
n Joacăonveselie tn răstă(ate tncovoleturl (odob.) [înco
voia].

ÎNGOVBIGA (-ig) vh. tr. şi refl. A (se) încolăci 
(ca un covrig): moletele... are oblceln de a se 
olnd e In primejdie (mar.i ; (şarpele] se Încovrigă Împrejurai 
omnlol şM coprlose (isp.); pisica Intră miorlăind Încet, loco- 
vrlvlndu-şl coada (vlah.) [con)p. COVRIGA]*

ÎNCREDE (-ed) ţ. vb. tr. A Încredinţa: eu 11 In- 
cred banii mei, şl el se vede că-1 speculează In folosul 
lui (ALEce.).

2. vb. rejl. A pune temeiu, a se bizui pe credinţa, 
pe cinstea, pe ajutorul cuiva: inciede-ts ini, oum 
ta-al Inorezut In mine, si nn te vei căi <jsp.i; nu te în
crede llnguşitoinlnl: a se ^ In Dnmnezeu, a-şi pune cre
dinţa In ajutorul lui Dumnezeu [crede],

ÎNCREDERE sf. ® Faptul de a (se) Încrede 
t © Temeiul ce se pune pe credinţa, pe cinstea, 
pe ajutorul cuiva: —a ’nlloreste in Inimile mari (Alecs.) ; 
om de om credincios, în cinstea căruia te poţi 
Încrede; a da un vot de a aproba modul de a vedea, 
de a lucra al unui guvern, etc., arătînd că se pune 
temeiu pe cinstea sau pe priceperea lui HH © Nţ-
iNCRţDERB.

ÎNCREDINŢA (-ţez) ţ. vb. tr. © A asigura, a 
adeveri, a Întări '(că un lucru e adevărat): te in- 
oredlutez oă inorurlle s’an petrecut asa oum ti le-am povestit; 
multe dări mături încredinţează că pe acolo an lost odată case 
mari (isp.i ţi ® A da In seama. In grija cuiva (avlnd 
Încredere In cinstea lui): l-am încredinţat toată averea 
mea; .Vcuiva o taină; Întrebările... s'an aprobat de toată 
adunarea si ml e’au încredinţat inegr.) ^ ® Trans. A lo
godi : tinerii, după aşezare, sa duceau cu părinţii lor la pre
otul local şl... el 11 încredinţa imar.).

2. vb. refl. ® A se asigura, a căpăta dovada, 
credinţa: după ce se Incredlntă că nu era ceva necnrat 
(isp.i ţj © Trans. A se logodi: din minutul In care s’au 
Încredinţat... leolorul... se numeşte, tn Bucovina, mire. Iar 
fata Încredinţată, mireasă (mar.) [credinţă].

ÎNCREDINŢARE sf. ® Faptul de a (se) în
credinţa; asigurare; dovadă, probă: la să-mi
facă Nlcă Oşlobann .va. zise părintele Duba (CRO.) TI © 
Trans. Logodnă: legile împărăteşti... an oprit... să se să- 
vlrşeoHOă cu mal multe zile... înainte de cununie (mar.).

ÎNGREMENE^A sf. Faptul de a încre
meni; rezultatul'acestei acţiuni: cine nu se htttnă 
din Incremeneala văoultă, înţepeneşte de vin (j(P.).

ÎNCREMENI (eneso) 1. vb. intr. ® A rămînea pe 
loc, nemişcat, înţepenit, împietrit, (de spaimă, de 
uimire, etc), a înlemni, a înmărmuri: încremeni 
localul ca trăsnită din cer (lep.); cind ajunseră In Inima 
pădurii, încremeniră cu totll ca nişte momii (dlvr.) ; Ţotl 
încremenesc In urmă-ti, privind lacom după tine (vlah.)
© © Şl pe vlneteIe-1 buze un. surla încremenise (vlah.)
[cremene].

2. vb. tr. A face să rămîie nemişcat, înlemnit, în
ţepenit (de spaimă, de uimire, etc.): imbiinzitorni 
de ilare Intră liniştit In mljloonl tigrilor Înfuriaţi şl-1 Încre
meneşte o'o privire (vlah.) .

ÎNCREMENţT adj.p. încremeni. înmărmurit, 
înlemnit, nemişcat, pe loc (de spaimă, de uimire):
Împărăteasa rămase Mk, olnd Îşi văzu sotlorul usp.) . 
o ÎNCRESTA (-estez, -est) vb. tr. Trans. = CRESTA: 
se. pune baba şl Increastă ou foarleclle căpeneagnl Iul Oră- 
mădlcu (RET.).

ÎNCRESTATURA (pl.-turl) sf. = CRESTĂTURĂ.
ÎN CREŞTINA = CREŞTINA.
ÎNCREŢI (-teso) 1. Vb. tr. şi refl. ® A (se) face 

C r e ţ: ^ părul; mal de oătră toamnă, clnd or berbecii, 
Bă-1 vinzi şl pe dlnşll (se.) ţ[ © A îngrozi (făcind Să i 
se sbîrcească pielea pe trup): am avut un vis care 
m'a Inoretlt din talpă pină ’n creştet (Alecş.) ; a 1 se 
carnea, a se înfiora, a-1 cuprinde groaza: se încreţea 
carnea pe trup. auzlndu-sa grozăviile şl cruzimile făcute (i.-oh.) 
t ® A (se) Sbîrci: una (din lacrimi) se Întinse pe 
obraz, lor alta-l încreţi gura (dlvr.) ; a-şl ~ fruntea; ea Işl 
Încreţise sprlncenele Intre ochi (em(n ).

2. vb. intr. ® A sbîrci, a încrunta: alinta Duminică 
cam încreţeşte din sprinoene, dar n’are Încotro (Crs.).

ÎNCREŢIT adj. p. ÎNCREŢI- Cu creţuri; sbîr- 
cit;' încruntat: mlnecl *e; frunte .«ă; pe marea albastră 
şl .wă, vezi sute de corăbii mari şl mici (I.-oh.) © NE-
ÎNCRETIT.

ÎNCREŢITVRA (pî.-turi) sf. ® Creţ, cută,-în- 
doitură.: Incepa a ouige de prin Inoretlturlle balnel sal» 
mărgăritare, de umplu looul osp.) ; Işl făcu un locuşor subt 
o a poclăzll (ORL.) ^ ® Sbîrcitură: cu obrajii aupţi şL 
plini de Încreţituri (BR.-vn.) ; apa-i gălbuie, lină, fără nici 
0^ cvLAH.) [încreţii.

ÎNCREZATQR adj. verb. încrede. Care se în
crede lesne, care are încredeţe în ori-cine.

ÎNCREZUT adj. ® p. încrede f © Care so 
crede prea mult, înfumurat K © Trans. (Om) 
om de Încredere: trimite împăratului nn om ca să. 
cheme pe leclor la ourte (ret.).

ÎNCRÎNCINA, ÎNCRÎNCENA (-cin, -cen) Vb. refl. 
A i se încreţipielea de frică, a-1 cuprinde fiori, a 
se îngrozi: olnd tl-olu epune plnă Ia sllrşlt, cred că ti e’a. 
Incrlnolna şl (le carnea pe tine (Crg.) ; m’am Incrlnclnat de- 
ce-am auzit (şez.) [crîncen].

ÎNGROP ww UNCRQP.
ÎNGROPI (-peeo) vb. tr. şi refl. Q A (se) face căl

duţi a (se) încălzi puţin: să încropească laptele !n cara 
se vor îmbăia dsp.» H © F A strînge, a alcătui, a 
Înjgheba cu greu: oe broma monetă mai rămăsese... 
de-abia ajungea să Încropească haraoinl (i.-gh.) ; n’apucă Insă 
bieţii'oameni a-şi/v alb In căplstere, că Iar vin pustlitorlt 
şl-i gonesc la mante (VLAH.) [î n C r o p].

ÎNGROPIT adj. p, iNCROPţ. Călduţ, căldicel: 
sub adierea ^ a zefirului primă văratic (odob.) ; adlerU» 
Încropite ale vlntulul de miazăzi (dlvr.).

ÎNCROSNA, Motd. Băn. ÎNCROŞNA (-nez), ÎNCROS- 
NiA (-niez) Vb. ir. şi refl. A (se) încărca pe spinare, a 
lua in spinare: ea Inoroeneasă ou cărnurile alumate pa 
oare le adunase usp.); Plecă odată ’n pădure să-şi adune 
uscături... Şi după ce In spinare cu dlnsele se ’norosnă (pannv
[crosnă, croşnă, crosnie].

ÎNGRUGI (-uceso) vb. refl. A se cruci: se- 
Inorueea lumea de mirare (CRO.) ; se ’noruceşte clnd vede mi
nunea ne mal pomenită (ret.).

ÎNCRUCIŞA (-işez) 1. vb. tr. ® Apune, a aşeza 
cruciş: Sfinţia sa... tnorucişază mllnlle după oblcelu 
(CRO.); a-şi/V braţele.

2. vb. refl. (D A merge cruciş: drumurile se in- 
cruoişază ^ © A se cruci.

ÎNCRUCIŞAT adj. © p. ÎNCRUCIŞA: sta bietul 
om ou mllnlle (isp.) H © Care se uită cruciş, saşiu: 
aceasta era mal iu virstă şl ceva dar foo de harnică (Cro.) .

Încrucişat OR IV crucişător.
ÎNCRUNTA (-crunt) 1. vb. tr. Q) A crunta: 

l-a Încruntat de a cnrs slnge <vor.)1[ © A încreţi: Încruntă 
sprinceana şl se otărl de sopărare (isp.).

2. vb. refl. ® A se crunta, a se înroşi, a se 
injecta de sînge: sabia mea In voi se va^ (LET.); Ochii 
’n slnge se ’norunta (ALecs.) H © A se umplea de SÎnge: 
vierul cu dinţii, leul ou unghiile, unnl pe altul se Încruntară
(TicH.) f © Ă se posomori, a lua o înfăţişare crîn- 
cenă, cumplită: ochii i se măreau şl se Încruntau (GN.); 
privirea i se Încrunta, paro’ar li văzut slnge Înaintea ochlr 
lor (DLVR.); se Încruntară olnd anzlră aceste vorbe defăimă
toare (ISP.). '

ÎNCRUNTAT adj. p. ÎNCRUNTA. © Plin de 
sînge: olu face ou outltul o cărare de slnge (SB.) ; Se arată 
două mite Sgiriete, ^e (don.) ^ © Posomorit, crunt, 
crînoen, cumplit; cu ochii încruntaţi.

ÎNGRUNTĂTURA (pi.-turi) sf. Urmă de 
slnge: n'a lăsat nlmlcă, ataii de nişte Incrnutăturl pe 
vatră (SB.) [Încrunta].
OÎNGRUŞIT adj. Mo/d. înroşit de sînge: Pe
stradele ’ncruşlte de llaoărl orbitoare (EMIN.i [c r u Ş i].

ÎNCUIA (-oniu) vb. tr. şi refl. © A (se) închide 
cu (iieia: —■ uşa, poarta, dulapul; —' 6n cheia, su un 
laoăt; Inculaae banii tn sertarul bluroulul, ca de oblcelu 
(VU(H.); a ae ~ In odaie f © / (P) A se constipa [lat. 
incu nea re].

ÎNCUIAT adj. ®p. încuia HIF © NEÎNCDIAT H 
© j? © Constipat.

ÎNCUIBA (-ouibez, -ouib) 1. vb. intr. A (juiba.
2. vb. refl. ® A se vîrl, a se aşeza, a se înrădă-
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cina: ntltul:.. In Inima copilei se pietira, şl... In ea zilnic 
se ’ncnlba (odob.) ; s&iăcia s’a Încuibat In locni belşugnini 
de odlnloarâ (dlvr.) ; zavlştla şl olevetliea, ziceri slavone, care 
s’au Inonlbat Intre Bom&nij Ie poate scoate cineva p (Negr.i .

ÎNCUIERE sf. (D Faptul de a (se) încuia T[ 
® /■ (P) Gonstipaţie.

ÎNCUIETOARE sf. Ori-ce slujeşte spre a 
încuia (broască, lacăt, ză
vor, etc.) (@2704): băg&deseamâ
<jă nu era Încuiat ou vre-o ^ meşte
şugită (isp.); la S&răcenl... toate In- 
culetorlle erau de lemn (SLvj.

ÎNCUIETURA sf. f © Con- 
stipaţie [încuia].

ÎNCUJBA t)i). ir. A încovoia, 
a îndoi: coarda... ar 11 Incnjbat 
lainicul arc (NEGr.) [cu j b ă].

ÎNCUMETE; iNCUllETa (-et), 7 ... . .
INCTJMATA (-it) vb. refl. A cu- lnculetoare de lemn. 
teza, a îndrăzni: ştelan nu se Incnmese a se lupta la cimp 
deschis (ISP.); te-at Încumeta sâ-ti cerci puterile cu el P 
(RET.); nu mă voln Incumăta a spune ceea ce aievea, n’am 
văzut ou ochii (ODOB.) ; un lup bătrln a văzut un cal bun. Insă 
nu se Incumăta... să sale asupra lui (TICh.) [lat. Com-
mîttăre].
, ÎNCUMETRI (-trese) vb. refl. A se tace c u m e- 
t r i, a deveni rude, a se înrudi.

ÎNCUMNĂŢI (-ţese) Vb. refl. A se face c u m- 
n a t i.

ÎNCUNJUR... iw ÎNOQNJtJR...
ÎNCUNOŞTINŢA, O ÎNCUNOŞTrENŢ* (-tez)î)b.<r. 

A aduce la c u n o ş t i n ţ ă, a da de ştire, a face 
cunoscut.

ÎNCUNOŞTINŢARE sf. Faptul de a în cu
noştinţa; lucrul ce se aduce la cunoştinţă; 
hîrtia, scrisoarea prin care se face ceva Cunoscut.

ÎNCUNUNA (-nun, -nunez) vb.tr. şi refl. ®A (-şi) 
pune o cunună pe cap; a (se) împodobi pe cap, 
pe creştet, în vîrf: grebenll muntUor ce 'noununează 
partea dinspre mlază-noapte a Rlmnlonlui-Sărat (vlah.i ; 
Le clădesc apoi In stognrl şl cu stuh le Încunună (ALECS.) 11 © 
0 A sfirşi, a desăvărşi, a încheia: încunună viata sa 
de vrednic ostaş cu o moarte de erou (odob.).

ÎNCURA (-ur, -urez) 1. vb. tr. A pune s’alerge, a 
alerga, a sili la fugă, a goni: Făt-irnmos... incăiecă 
calul şl-1 Incpiă prin grădină (isp.); Oamenii, In ziua de Sln- 
Toeder, Inonră caii (mar.) ; Slntn-Ille, Inonrlndn-şl armă
sarii ou tunete şl ou plesnete (odob.).

2. vb. refl. A alerga în goana mare: an întins la 
drnm sbegulndn-se şl Inonrlndu-se (isp.) [lat. incurrăre].

'ÎNCURAJA (-aiez) vb. tr. şi refl. ® A (se) îm
bărbăta, a da ‘(a prinde) curaj t ® ® A favoriza, 
a proteja: ^ industria [fr. encourager].

‘ÎNCURAJARE Sf. Faptul de a încuraja: 
se arăta Inrlcs... pentru Încurajările ce dă boierilor emi
grat! (I.-GH.).

‘ÎNCURAJATOR sm. Cel ce încurajează: 
—■ al ştiinţelor.

ÎNCURARE Sf., îNcmtAT sbst. Faptul de a (se) 
î n c u r a, alergare (de cai); incurarea cailor, dati
nă care se ţine de obiceiu în ziua de Sîn-Toader 
(în Sîmbăta dintliu a postului mare), cînd oame
nii se întrec în fugă cu caii.

ÎNCURCA (-curo) vb. tr. şi refl. ® A (se) ames
teca între ele fire, etc., astfel îneît să nu se mai 
poată desface uşor: mi-a încurcat ata, steara; ghemul 
nici nu se deslăşura nici nu se Încurca (isp.); 0: * Iţele, a
produce o confuziune, o neorînduială în planurile 
cuiva: dracul, care n'avea altă treabă declt să Încurce 
Iţele In lume, Işl amestecă şl astă dată codita (ON.) ^ ®
A (se) amesteca într’o mulţime, într’o îngrămă
dire de lucruri, fără a o mai putea scoate uşor 
la capăt: Işl încurcase vaca In carele domneşti (dlvr.) ; 
te-al Încurcat In socoteli, măi băiete (Cro.) f1 ® A (se)
băga, a (se) vîrî, a (se) amesteca într'o afacere,
etc.: ce te încurci In negoţul acesta numai ou atltla- bani P; 
ă (se)In datorii; se Încurcă In războaie In care e învins 
(NEGR.I ţ[ ® A se/»’ cu o lată, cu o femele, a avea re- 
laţiuni de dragoste, a trăi (căsătorit sau necăsă
torit) cu o femeie: se încurcase c’o lamele măritată sl 
o despărţise de bărbat (d.-zamf.) ; el mă lasă de mă încurc ou 
o fată cheltuitoare (Alecs.) H ® A (se) produce O neo-

rînduială, a face să iiu mal fie simplu, limpede, INC- 
lămurit: o aracer8t o cbestlnnef eocotellle, vorba ^ (D A 
face să-şi plarză firul ideilor, să nu ştie ce să răs- HMU 
pundă: pentru ce Incurol şl ameţeşti pe băieţi P (neor.); a
o a) a nu răspunde drept, a nu se exprima lă
murit, pe înţelesul tuturor: o tot încurcă el el (căr
turarii) cum pot (isp.i; b) a lucra, a face ceva bine 
rău, cum' poate: liturghia, cum, cum, o încurca el, dară 
cind venea la citirea evangheliei, se slujea de asemenea ter
tipuri (I8P.); a se a vorbi fără înţeles, a bllblî, a 
nu da răspunsuri drepte: se cam încurcase el la unele 
Întrebări (vlaho @ A Sta In cale, a pune piedici, 
greutăţi: declt să încurci numai aşa lumea, mal bine să 
şezi de-o parte (cro.) ^ ® A Se Împletici: 1 se În
curcă limba (după prins], a cam băut ^ ® A ră~ 
mînea pe undeva, oprit de o afacere, de o petre
cere, etc,: Moş Bodrlngă se Încurcase nu ştiu pe unde 
In sara aceea (cro.) ^ ® A-şi pierde vremea, a se 
codi, a nu lucra: bfa, nu se încurcă; oind vrea ceva, 
vrea, nu se Încurcă (dlvr.) : lata nu se Încurca, ol torcea olte 
un ciur plin de Inse (CRO.).
OÎNGURGAJiA (pl.-aii) sf. Mold. încurcătură: 
nici grijă n*avea despre Incuroala ce făcuse (Crg.) [în
curca].

ÎNGURGAT adj. p. ÎNOUBOA 1Î1Î © NBlNCURCăT.
ÎNGURGÂTOB sm. Gel ce încurcă: ai 

doilea era procatăr, adecă <*' de trebl, sporitor de priciul
(RET.).

ÎNGURGATURĂ (pL-tuii) ® sf. Lucru în
curcat, treabă încurcată, turburare ^ ® Învăl
măşeală: cine ştie ce vel tace p’scolo, de să nu-1 mal 
dea nimeni de oăpăttiu (isp.) ^ ® Situaţiune încur
cată; boclUG, belea: a băga In^*'; nu s*a rugat lui 
Dumnezeu, eă-1 scape din cl numai de capul Inia lucrat 
(RET.) f @ do maţe, boală gravă intestinală: se 
'ncinge luptă !n măruntaie... ptnă se tace ««i* In maţe, de 
se sparge praporul (CAr.).
t ÎNGURMRZIŞA (-işez) vb. refl. A se împotrivi, 

a se opune: nu se vor strimte toţi, cl pentru a lor voie rea 
se vor (PRv.-MB.) [curmeziş].

ÎNCUSCRI (-oreso) Vb. refl. Â se face cuscri, 
a se înrudi: poate să ne Inonscrlm mal tlrslu ou Aflnoala 
(ALECS.); cum să lase pe llul său să la o mojică, să se In- 
cnscrească el ouunolăcaşl (l.-OH.).

ÎNCUVIINŢA (-tez) Vb. tr. A da voie, a-şi 
da consimţimfniul, a aproba; a inonviinlat fetei 
sale... et se prlmble cu el prin grttlna de lingt curte (Sb.) 
[cuviinţă].

ÎNCUVIINŢARE Sf. Faptul de a încu
viinţa; consimţimînt; aprobare.

ÎNCUARTIRA (-Irez) vb. tr. A da CU ar tir, 
a aşeza într’un cuartir.

ÎNDĂMţNĂ *■- INDEUInA.
ÎNDARAGNA (-tgnez) vb. tr. A opri prin stă

ruinţă silinţele făcute de cineva ca să înainteze, 
a face să rămîie îndărăt.

ÎNDArAPNIC IV tNDARăTNIO.
ÎNUArAPT... ww iNDAsăT...
ÎNDArAt, o îndAbApt adv. ® In urmă, îna

poi: ea tot Înainte mergea şl Indirtt nu se uita iiep.); ca un 
tigru făcu o săritură ludărăpt (GN.i ; Petrea Făt-frumae tot 
nu e’an Întors ludărăpt acasă (sb.) ; a merge a da îna
poi, a scădea: buba mere ludărăpt (PAC.); a merge/v ca 
racul, a) a merge făcînd paşi înapoi; b) a da îna
poi, a regresa, a-i merge din ce în ce mai prost; 
a da .V, aj a înapoia, a da înapoi; i-am dat ~ cartea 
pe care ml-a Imprnmntat-o; b) a da înapoi, a regresa, 
a scăpăta: bietul Neagoe văzu că începe a da' Îndărăt (isp.i; 
c) a face un pas sau mai mulţi înapoi; a se 
da a se retrage, a face paşi înapoi: a început ca
lul a se da ludărăpt (SB.) H © In -sens invers, de- 
a'n-dor.selc: ce ml-l da mie... ca apa din rinl de dina
intea casei eă curgă ludărăpt? (sb.) ; l-au pus pre un cal 
ludărăpt, ou fata spre coada calului (nec.) ţ ® Dimpo
trivă, invers, vice-versa: după ce s’au făcut papă, 
aceleaşi ludărăpt le-au clntat (CANT.) ^ ® <vnl (con
struit CU genii.), în dosul, la spatele, în urma, 
înapoia: —ui armatei; -vnl meu ţj ® D'AND ABATELE (A),
D’AND Abatele (A), a) pe la spate; b) făcînd paşi 
înapoi; să înveţe., să meargă de-andăratele ou sfeşnicul 
într’o mină sl cu cădelniţa In cealaltă dinaintea preotului
(I.-GH); c) în sens invers; începînd de la urmă,
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ÎND' de la coadă: încalecă d'andăratele pe o saca şl se plimbă 
pe podul Mogoşoalel (car.i ; ® pe dOS: Începe cartea

(de joc) llăcănlnl... să meargă tot d’andflratele (Car.); ornai 
indftrătnlotoate d'andaratele le faoe [lat. in-de-r6tro].
t ÎNDAbAta, IndArApta \-t9z) vb, tr. intr. si 
refl. Maram. ®*A (se) înapoia, a (se) întoarce © 
A (se) da îndărăt: onde era nevoie, însuşi se vira 
ca văzlndu-1 al săi, să na Indărăpteze (or.'UR.) ; Indărăp 
ttnda-1 Leşll. s’au Întors Căaaoll In tabăra lor (m.-cost.)

ÎNDĂhAtnig, o îndAh4pnio 1. adj. ® In 
căpăţtnat, care ţine morţiş, cu îndîrjlre la ceva 
care stăJueşte neclintit In părerea sau în voinţa
sa: le cunoaştem şl pe dumnealor cU da Îndărătnice şl de 
Încăpăţînate slnt (carj ; apoi nu spun eu că lemela Indă> 
răpnloă te scoate din sărite <gn.) ^ © Care se ţine 
morţiş de cineva, care nu dă pace, stăruitor: un 
glod 11 urmărea dto copilărie (on.) © Neascultător,
nesupus, rebel, recalcitrant: simion a lost un băiat 
rău la părinţi, leneş, tndărăpnlo şl4 neascultător (vlah.) .

2. îndArAtnicA s/. ♦ = CLOCOTUL © [îndărăt]. 
ÎNDĂRĂTNICI, O IndArApnicI (-Icesc) 1. vb. 

tf. A face să se Incăpăţlneze: nafăcn nici o mişcare, ca să 
nu se supere ori să Îndărătnicească pe zina a veni după el (Isp.) .

2. vb. refl. A se încăpă^îna: să nu orează acei 
Împărat că el este zăbaş şl se tnUrătnlceşte a nu-1 trimite 
vre-un tiu (isp.) ; de te-1 Îndărătnici, eu aint !n stare să 
rădic de-a lungnl gardului un zid 'nalt (ALecs.) [îndă
rătnic].

Îndărătnicie, o indabaf(t)nic{e .s/. sta
rea sau lapta celui îndărătnic, încăpăţînare:
Ulgăllnd vorbă on vorbă, o’o ’ndărătnlole crudă (vlah.) ; 
o vedenie care 1 se ţine ou Îndărătnicie Înaintea ochilor 
(BR..VN.); Împăratul... vădnd tudărăptnlcla babei, s'a tăcut 
numai Ioc de mtnle (se.).

ÎNDATA, OIndata mare, ţlNDATAş(l} adv. 
Numai declt, neîntîrziat, imediat; peste prea 
puţin timp, foarte curînd: tndat& Inrăm prinşi... .şi 
duşi dinaintea maicii mele oare mă dojeni puţin (i.-gh.) ; 
Îndată mare au şl apucat să se arate chipurile duşmanilor 
(GRio.); s’a suit tn căruţă şl Indata mare a !oat la pod, la 
Irate-său (SB.) ; Indatăşl s’aa apucat de au făcut mare şi 
frumoasă nuntă (nec.) ; Îndată ce, imediat după CC 
[în + dată].

ÎNDATINA (-inez) vb. intr. şi refl. A (se) o* 
bicinui, a (se) deprinde: aşa se îndătinase de cind era 
mic (6B.) [d a 11 n ă].

ÎNDATORA (-orez), ÎNDATORţ (-oresc) 1. vb. ir. 
© A obliga, a'impune ca o datorie, a face să fie 
dator, silit (să facă ceva): Indatoră pe Poloni a 
plăti tribut Turcilor (balc.) H © A facc cuiva un servi
ciu (pentru care trebue să fie recunoscător): nu se 
pot număra uşor cel pe care l-a îndatorat dumnealui (BR.-vn.); 
Iml pare rău o'am Îndatorat pe un nereounoecător; ştiu şl 
eu să Indatoresc un prieten la nevoie (GN.) ^ © A băga
în datorii.

2. vb. refl. ® A se obliga, a-şi impune ca o 
datorie H © A fac? datorii: iiiaş-Vodâ... s’au îost 
Indatorind Ia bolerinaşl de bani, de au fost cheltuind pe 
drum (NEC.).

ÎNDATORIRE sf. Faptul de a (sc) î n d a t o- 
ri; datorie (de a facc ceva); obligaţiune: nu mă
mal simţeam In stare... pentru îndeplinirea unor asemenea 
Îndatoriri (I.-gh.).

ÎNDATORITOR adj. verb. iNDATOBţ. Care în- 
datoreşte, care caută, căruia-i place să facă ser
vicii: el eta... pentrn totl un priaten blind şl (slv.>. 
t ÎNDE prep. Mold. Trans. ® între, laolaltă, îm

preună (întrebuinţat numai dinaintea unui pron.): 
eram nnmal noi noi şi orlşmărlţa (Crb.): aceştia petrec 
şl se Înveselesc el /«^el (Vlah.) ; Imbulzlndu-se oamenii, se 
loveau el «v el (nec.) ; ttlbaril cel mari se făceau fraţi de cruce 

daltă (VOR.) ^ © Spre, către: olnd an fost ^ seară, 
au sosit şl bregadirul Oropotul (N.-cost.) ; iară dud fu a da 

seară, gălnăreasa perl Iarăşi ca o nălucă dsp.) © ^ 
-soare ■«-fNDG-SOARE © ©•
OÎNDEGETA (-lez) vb. Ir. Tr^Carp. A indica [de-
g Cjt].

INDEIjETE adv. mai adesea în Ici/ălură cu pe, 
in loc. adv. pe»., încet, cu încetul, fără grabă:
Iniugft boli la car şl... marşe omul pe şl tocmai a doua 
2i ajunse la moarâ (rsp.); Orl-cnm tl-al prinde gindul, pe 
zor sau pe ’ndelete (vlah.).

ÎNDELETNICI (-icoeo) vb. refl. A se ocupa, a-şi 
petrece vremea cii o lucrare: meşeria de leg&tor, ou 
care se îndeletnicea bătriuul, 11 venise mal mult din dragnl 
c&rtllor (QRfG.); mintea pntlndu-ea ». on gtndnrl mal preene 
de trebuinţele vieţii (BR.-vn.) [propriu ,,a lucra pc 1 n- 
d e 1 e t e”].

ÎNDELETNICIRE sf. Faptul de a (se) î n- 
deletnici; lucrarea cu care se îndeletniceşte 
cineva; ocupaţiune.

ÎNDELICAT adj. © = DELICAT.
ÎNDELUNG adj. şi adv. (Care ţine) multă 

vreme, Îndelungat: socotind cd nici hrană —ă an va 
avea Orlt In cetate, au Incunglurat cetatea (Let.) ; ţările 
oare, ^ vreme rămase tn urmă, vin de odată tn atingere 
cu altele (br.*vn.).; răbdător, care rabdă mult timp, 
a cărui răbdare ţine mult [1 n - d o -1 u n g.]. 
t ÎNDELUNGA m- DELUNGA.

ÎNDELUNGAT rm- DELUNOAT. 
t ÎNDEMÎNA,' O DJdAmIMA (-Inez) 1. vb. Ir. A 
da ajutor, a sprijini, a fi cuiva la 1 n d e m 1 n ă, 
a Îngriji cu cele de trebuinţă: cultivatorii noştri lu- 
necau In prăpastie căntfhd... a îndestula şl pe oi şl a fnde- 
mlna şi creşterea griului (ion.) ; de la carii aglutorla tnde- 
mtnlndu-şl, s’au Întors asupra Iul Flllplo (CAnt.).

2. vb. refl. A se Îngriji cu cele do trebuinţă: ou 
puţinele semne Indămlnlndu-se, Istoriile sale au şlnilt
(CANT ).

ÎNDEMÎNA, o îndAmînA 1. adv. Aproape de 
mină, pregătit aproape, uşor de atins, de apucat, 
de găsit (in acel moment): a pune, a sta, a ţinea, a ti 
la •«i'; paloşul şl suliţa să le tll la indemfnă, ca să te 
elujeştl ou dfnsele, cInd va fi de trebuinţă (Isp.) ; n*am cărţile 
la<^; neprecedat de prep.: aţlnea<«'; orl-carele... va 
găsi ceva Indemlnă să ture sau să jehulască pro cineva 
(PRV.-MB.); răplt-au şl Tătarii clţl le-au venit tudemlnă, şl 
l-au dus de l-au ascuns prin gropi (Let.) ; a-1 11 (de) 
a-i veni (de) a-i fi uşor, plăcut de făcut ceva: 
a(-i) fi, a-i veni comod, a se simţi bine: nu mi-e 
Indemluă a merge singur fără pic de vorbă ca un mut (R£t.>; 
In zilele acestui domn, fiind pace Intre împăraţi... era şl ţării 
tndemlnă (Muer.) ; Iul Mihal-Vodă atunce 11 vra II lesne şi 
tndămină a domni, că de neprietenii lui... se ourăţlse de toţi 
(NEC.); le luă, le curăţă, dar nu-1 venea Indemlnă să umble 
cu ele (ISP.); aşa are să-ţl vie de Indămlnă..., de are să 
ţi se pară că eşti uşor cum 11 pana (Crg.).

2. sf. Stare favorabilă, moment, prilej favo
rabil [m î n ă].

ÎNDEMÎNÂRE, O IndAmÎnaRE sf. © Dibăcie, 
pricepere : Şl elefantul meu, ori-cum era de mare, A Înţe
legerii n’avea tndemlnare (don.) ^ © Mo!d. Comoditate
TfU (c; neIndebiInarb [î n d e m I n a].

ÎNDEMÎNATIC (-TEC), O ÎNDAmINATIC adj. 
şi adv. ® Dibaciu, priceput: temelie nu slut... Inde- 
mlnatlce la băut (jip.) ^ © Mofd. Comod, CU multe 
înlesniri: era o căruţă bonă, încăpătoare şl Indemlnateoă 
(CRG.); îşi aprinde ciubucul şl se aşeză mal Indemlnatlo pe
jiit (ON.) ni © neIndemînatic [îndemînfi].

ÎNDEMÎNQS, O îndAmInqs adj. Care c la 
indemlnă, uşor de ajuns cu mina, lesne de 
întrebuinţat: şl l-a pus In onlu din dos, Ca sd tle Indd- 
mlnos Pentru b1(1 Plugari de scos (mar.) .

ÎNDţîMN (pi.-nuri) sn. Faptul dea îndemna; 
Imboldire: o ohllle tăcută... prin *ul şl ostrdla părintelui 
(CRG.); vorbele malcă-si... ţinteau a pune frlu'^urilor Ini
mii lui (GN.).

ÎNDEMNA (-demn) 1. vb. tr. şi inlT. ©A îm
boldi vitele la mers, a grăbi mersul, paşii: tinărui
Îndeamnă calul, ţlnlnd scurt zăbala (CAr.) ; hll zmăoaloele 
tatei, îndemnaţi înainte (Cro.) © 0 A împinge să 
facă ceva, a îmboldi; a sfătui: şl ceia ce învaţă seu 
Îndeamnă pre altul să tale pom, şl aceluia Îndoită să fie cer
tarea (PRV.-MG.); nimic nu Îndeamnă mai mult spre Întris
tare declt tocmai privegherea Intre cei ce dorm (stv.) *[ © 
Maram, A porni la drum: am îndemnat pe la clntătorl 
şi am sosit oătră sară (pşc.).

2. vb. refl. ® Oaş. A se lua, a porni după cineva, 
a urmări pe cineva ij © A fi Împins, îmboldit să 
facă ceva: după ploaie, nu să Îndeamnă omul să lasă a- 
lară (c.-RAD.); merglnd sehaetrul Ia Alesandru-Vodă, s'au 
îndemnat... de sebastru de au făcut mănăstirea Slatina (NEC.) ; 
una pe alta se Îndemnau la treabă şi lucrul Ieşea glrlă 
din mlnile lor (Crg.) [lat. i n d c - m I n a r c].
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ÎNDEMNAH(E s/. Faptul de a î n d p m n a, 
îndemn, Iird)oldire: pătlmagal na nnmal că na săseşte 
îndemnările trebuitoare, dar e nevoit să~şl facă şl casă de
locuit (NEGR.J .

ÎNDEMNÂTpR, >T04BE adj. verb. îndeuk^ şi 
sm. f. Care îndeamnă la ceva: de-ai fi fost tu în- 
demnător... eu astăzi n*aş fi fost mazll (nec.); se feriră 
Insă de a spune care din ele fusese Indemnătoarea (isp.i. 
t ÎNDEMNÂTURA (p{.-tuii) sf. îndemn: tot se 

va certa, pentru căce cu fndemnăturlie şi tocmâlele iul câle 
răle s'au făcut răotatea (prv.-mb.) ; dlntr’a oul nu se poate 
şti, se rădicase cu gllceavă asupra domnului (LET.) [în* 
d e m 11 a ].

ÎNDEPĂRTA (-tez) vb. ir. şi refl. © A (se) d e- 
p ăr t a TI © A’înlătura, a da la o parte: nu în
ceta... să Întărite pe Împăratul, ca doară ar pedepsi şl ar

pe Împărăteasa (sb.).
ÎndepArtat adj. ® p. IndepAbta t ®

Depărtat.
ÎNDEPLINI (-inesc) vb. iT. şi refl. ® A (se) 

împlini, a (se) face întocmai, pe deplin, a (se) 
satisface: se lăcea luntre şl pimte ca să-1 Indepllneasci 
voile (isp.i; ml-am Îndeplinit datoriile de părinte şl de 
creştin (alecs.) ^ © A (se) SăVÎrşi: olnd... vede onm se 
Îndeplinise de bine poronca Iul, se nmple de bncurie (CRg.) .

ÎNDEPLINIRE sf. Faptul de a (se) înde
plini: a adnce la —, a îndeplini ni[ © NţlîNDE- 
PLINJRE.
t ÎNDEREPTA... = ÎNDREPTA...

ÎNDESA (-dea) 1. Vb. ir. ® A apăsa, ca să încapă 
cît mai mult într'un spaţiu restrîns: Erouie ii coieae 
de pe jos ca pe ciuperci, 11 Îndesă In pielea lui cea de leu 
(isp.); ^ crtui In saci ^ © A apăsa: a-şl ^ fata In pernă 
(OLVR.); a-şl ^ pălăria, căciula, etc. pe cap, pe oohi, pe 
urechi, eto.; Işl îndesă pălăria pe ochi şi se vlr! mai adine 
In fundnl trăsurii (D.-zamf.) ] tufleşte cuşma pe cap, o Îndeasă 
pe urechi şl habar n'are (CRG.).

a. vb. reţl. Q) A se înghesui, a se împinge unul 
într’altul, a se îngrămădi unul lîngă altul, unul 
peste altul: clnd oile se Îndeasă una Intr’alta e semn de 
ploaie (GRM.); bătrlnil... se Îndeasă la dramul mare care 
duce la vatra satului (dlvr.) ^ © 0 A da năvală, a se 
strînge cît mai mulţi: toţi se îndeasă la mlncsj« şi 
fuff de lucru H ® A SC grăbi, a da zor: nu se prea 
Îndesau cosaşii să'şl bată coasele <s.-ald.) [lat. iD-dc(n)*- 
sare].

ÎNDEâAT 1. adj. p. ÎNDESA. © Cu conţinutul 
apăsat, strbs, înghesuit (casă încapă cît mai mult 
Într’un spaţiu restrîns); © F: ou viri şipeste 
măsură, mai mult decît se cuvine 11 © © Scurt şi 
gros, bondoc, bursuc: e mic şl prin grădină se vedea 
venind un om scurt, a/, rumen la fată (i.-gh.).

adv. Apăsat: răspunzlnd ^ ,,sluga d-tale” oui nu-l 
trecea cu vederea (CRO.).

ÎNDESEARA ww înde ®.
ÎNDESI (’-esesc) vb. tT. şi refl. A (se) face (mai) 

des (© r'Ar{) ; a lovi mai des; a îmbulzi: vizitele 
lui se Îndesiră (NEGR.) ; a Început... a ne prea la spinare 
cn Bflntnl Neculal (Cro.); Eu Intieb de ce-1 ghionteşte, El cu 
ghiontul Îndeseşte (sper.) ; pre mazili 11 Îndesea ou dăjdl grele 
şl cu Impromute dese (NEC.);<^ paharele, a umplea, a 
goli mai des paharele: cocoana... tot îndesea paharele 
boierului, şl el le tot bea usp.) . 
ţ ÎNDESINE rw fNDE ®.

ÎNDE-SOARE sbst. / (î' ® Trans. ivic.) = 
iNsoLATiţTNE T ® Maram. (brl.) f Indigestie [înde 
4- s o a r e].

ÎNDESTUL adv. D e s tu 1, de ajuns, cit trebue.
ÎNDESTULA (-ulez), O ÎNDESTULI (-uleso) Vb. 

tr. şi ^rcfl. ® A da (a lua) destul, a căuta, a (se) 
Îngriji să aibă de ajuns; a (se) sătura: imit din 
Călători... se Îndestulaseră de ţuică pe la circiume tisp.) ; 
ce-mi văzură ochii, o sftptămlnă să te tot u41 şl tot să nu te 
Îndestulezi usp.i ; să aştepte plnă s’a face zloă bine, o’apol 
pe toţi li Indeatnleşte (ret.) Ii © A (se) mulţumi, a 
satiface, a fi satisfăcut: pe mulţi li ducea la Tarlgrad 
de-i supăra, şl Încă nu se Îndestula cn atlta (Let.) ; l-au spus 
să se Îndestuleze cu cit au primit (sb.) ; potcaşul Insă nu 
se Indestuleşte, merge la Judecătorie (ret.) [îndestul].

ÎNDESTULARE, ÎNDESTULfRE sf. Faptul de a 
(se) îndestu’la; cantitate suficientă; mulţu
mire: cuÎndestul, de ajuns; în belşug: fie-oare

oaspe... era primit cu>dragă Inimă şTospătat cu (Croj; au IND' 
tiălt ontotll tn deplini Înţelegere... avlnd de toate cu —ISHI îaip.
KK © neIndestulabe. MMU

ÎNDESTULAT adj. p. ÎNDESTULA. ® Care are 
toate de ajuns, în belşug: casa ne eia (CR6.>; locui
torii totl dnceun o viaţă modestă, dar /vă (i.-GH.) 1[ ® Mulţu -
mit, satisfăcut tt © neIndestulat.

îndestulător adj. verb. Îndestula. Care 
îndestulează; de ajuns, suficient: păşunea era mai cu 
gust şi mal îndestulătoare nsp.) t ® Mulţumitor, sa
tisfăcător tt © neîndestulător.

ÎNDES TULIT... = ÎNDESTULAT...
ÎNDEŞERT iw deşert.

•ÎNDIREPTA... = Îndrepta...
ÎNDÎRJI (-le'so) vb. tr. şi refl. ® A (se) întărită, 

a (se) aţlţa. a (se) asmuţi: eă te lereasoă Dumnezeu 
de bătaia muleroasoă, clnd se Indlrjesc ele (isp.i ţ[ ® Afo/d. A 
(se) face d 1 r z, semeţ, a (se) semeţi: ooiiii scapără
şl Inimile se ’ndirieso (vlah.i ; In ce te blznl, de te Indlijeştl 
aşa, nepoate PjcRo.i.

ÎNDÎRJIRE sf. Faptul de a se î n d 1 r j i; re
zultatul acestei acţiuni; Mold. semeţie: era v in oohli 
el şl o poftă ondă de a amili (vlah.i.

ÎNDÎRJIT adj. ® p. iNDlRJi H ® Intăritat: inpul 
era foarte * din pricina tutnlor răutăţilor pe cate... le 
arnnease asnpra Iul (odob.i ; a rămas holteia tomnatic, de 
aceea-i şl totdeauna mlnlos şl /v ca o fată bătrfnă creţ.)
K ® Mold. Dirz, semeţ.

ÎNDOBITOCI (-oceac) vb. Ir. şi refl. A (se) 
prosti, a (se) timpi: se îndobitociseră, de nn mai voiau 
să ştie de aproapele lor (isp.i [dobitoc].

ÎNDOBITOCIT adj. p. ÎNDOBITOCI: un popor 
stremţeros, fanatic, care crede tn şarlatanlemul astrolo
gilor (ALECS.).
OÎNDOGAţi {-ăteso) vb. refl. Olten. A se înţe
lege. a cădea la învoială, a se acorda.

ÎNDOI (-doesc) ţ. vb. tr.® A face de două ori mai 
marc, a adăuga încă pe atît, a dubla: aceasta imi îndoia 
bucuria, ştlnd că merg să fao cunoştinţă cn nişte astfel de 
oameni (Isp.) *; ® {-dolu şi-doeso) A Stringe In dOUă, 
a încovoia: —' o foaie; îndoi colţul paginii şl se opri din 
oltlt (s.-ALD.) j Malasplna Işl Îndoi şelele plnă la pămlnt 
(GN.>; — o cracă; pr. exl. a stringe In trei. In patru, 
etc.; a îndoit scrisoarea In patru.

g. vb. refl. ® A se face de două ori mai mare,
a se dubla H ® A se strînge In două sau mai
multe părţi, a se încovoia, a face o cotitură:
Copacii se Indolau trosnind snb şalele iul (dlvr.) ; Bistriţa 
se îndoaie frmnos pe snb codri (vlah.) *[ @ A nu Şti, 
a nu fi sigur dacă un lucru e adevărat sau nu
1[ ® A nu avea încredere, a nu prea se încrede
In cineva: baba a Început acuma să se cam Indoească 
(SB.) ţ[ ® A se codi, a şovăi: începu a se V şi e se 
codi să dea tata după dtnsul (isp.) [d O i].

Îndoiala (pl.-Oieii) sf. ® Nesiguranţa, neîn
crederea dacă un lucru e adevărat sau nu: îndoiala 
băttlnulul se strecurase In sufletul tlnărulul (o.-zamf.) ; 
fărâ-v, negreşit; nu încape/», e sigur, nu trebue să 
se indoească cineva; a pune ia»-, a se îndoi H ®
Şovăire Intre două lucruri sau idei: a sta la », a 
fi nehotărît, a şovăi [îndoi].

ÎNDOIELNIC adj. ® Nesigur, supus îndoielii: 
succes» T ® Şovăitor, nehotărît; slab: cam -»
Întoarse şl ea foaia şl citi osp.) ; Inalntă cn paşi ; Încol
ţeşte In noi o simţire /»ă de mulţumire care creşte treptat
(ODOB.) Ut © neîndoielnic [îndoială].
tÎNDOpjŢA (pi.-te) Sf. = ÎNDOIALA: toate cele 

carlle oltltorlulnl vre-o /» de prepus a aduce s'ar vldea (CAHt.) ; 
mă voln bociUB de fericire şl de linişte fără de nici o » (Car.) .

ÎNDOIOS adj. îndoielnic tt © neîndoios 
[î n d o i].

Îndoit adj. p. îndoi. ® De două ori pe atît, 
dublu: o B)ună »ă, un număr » t ® Strîns în două (în 
trei, etc.); Încovoiat t ® Care stă la îndoială, 
şovăitor, nehotărît: slut cn inima »ă tt © RElNOO- 
IT.

ÎNDOITUrA (pi.-turi) sf. ® Faptul de a (se) 
Îndoi; rezultatul acestei acţiuni: cu tle-oare — de 
genunchi se simţea tot mal nşoară (vlah.i t ® LOCUl unde
se îndoaie un lucru; cută; încovoietură, cotitură:
şoseaua face o » largă spre dreapta.(vlah.) ; Indoltuta genuo- 
chlului.
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IVID- INDOLDORA (-dor) 1)6. Ir. şl refl. © A (se) 
■Lip. doldora, a (se) Indopa.
IMU ÎNDOPA (-dop) vb.tr. şi refl. ® A (-şl) Îndesa, a 

(Im) umplea gura sau stomacul cu mîncare, a (se) 
Îmbuiba, a (se) ghiXtul: oe-a dat de mlnoare tot ce avea, 
mal bon 9I ne-a Îndopat bine (Cro.>; am văzut un om... pe 
oare 11 Indopau alţi doi oameni cu sucitorul (ret.) ; SG ZÎC6
şl despre păsări, clnd li se bagă cu sila mlncare
In ClO^Spre a le tngrăşa: joptneasa indopa o glsc& <ret.) 
“1 @ 0: dn-te de-tl bate tllteaiele... pe eare Ie ’ndopl ou 
pumnii de lire (car.) ; or (1 ştiind el oeva, căci nu doară 
da Ilorlle rnămlnl se Îndoapă ou Invătătnră iisp.) [dop]. 

ÎNDOPAT adj. p. ÎNDOPA 111 © Nţiîndopat. 
ÎNDOPaTQR adj. p. şi sm. îndopa. Care În

doapă.
OÎNDOSI (-oseso) 1)6. tr. şi refl. Motd. Bucov. A (se) 
dosi, a (se) ascunde: leg pnpăze... şl-o Indoseao de 
tnftTTiA vr’o două zile tn pod (Crg.i; a scos năframa... şl a 
pus-o Ia gură oa să se 'ndosească oă rlde (se.i.

ÎNDRACI (-ăceao) 1)6. refl. A intra dracii 
tntr’lnsul, a'turba de mlnie, a se Înfuria: acesta, 
onm 11 văzn, se Îndrăci de mlnie tisp.i; tace şl-o apărle prin 
casă, de s’a Îndrăcit de ciudă hlrca de la bucătărie icrg.i .

2. 1)6. Ir. A băga In draci pe cineva, a-1 Înfuria: 
Tu umbli să-l Imbllnzştl Şl mal rău II îndrăceşti ipann).

ÎNDRACIT adj.ep. îndrAoj. înfuriat peste mă
sură.

ÎNDRAGI (-ăgoso) 1.1)6. tr. A-i cădea drag, a 
prinde dragoste de cineva sau de ceva: dno-i auzea 
glasul, nu putea să o privească şl să nn o Îndrăgească [QDOB.); 
apoi Iar se Întorcea In Iaşi, Indrăglndu-1 pentru o bucată de 
vreme (Crg.) ; ©: el de mititel Îndrăgise cartea (stam.).

2. 1)6. refl. A se Îndrăgosti, a se Înamora: doar
n'am orbul găinilor, ca să mă Îndrăgesc de un şoldan ca 
dineul (ALEC6.); merglnd ea Inlăuntrn... s’au şl Îndrăgit 
nnnl In altul ise.i.

ÎNDRAgjt adj. p. ÎNDBAai. îndrăgostit. 
ÎNDRĂGOSTI (-tesc) 1. 1)6. refl. ® A prinde 

dragoste de cineva, a se amoreza: ora zina mun
ţilor. care se Îndrăgostise de fnmmseţaa Iul ose.) II ® A SC 
da In dragoste, a face dragoste cu cineva: voi să o
la ou Japca ca sA sa Îndrăgostească ou dinsa (isp.) .

2. vb. ir. A îndrăgi: zlna măiastră U Îndrăgostise 
de olnd II văzuse la vlnat (tsp.i.

ÎNDRAznEA^ (pi.-neii) s/. ® însuşirea celui 
Îndrăzneţ, cutezanţă: ba en... n’am Înţeles... zise cu 
unul dintre ţărani (crg.) D ® Obrăznicie, neruşinare 
[Îndrăzni].

ÎNDRAZNE'ţ', -eatA adj. şi sm. f. ® Care 1 n- 
drăzneşte,’ care nu se sfieşte de nimic, care 
nu se teme de primejdie, cutezător, semeţ, plin 
de curaj : înaintea celor mari, nu 111 Îndrăzneţ Ia vorbă (panni ; 
de ce creştea copilul, d’aceea se făcea mai isteţ şl mal In- 
drăzneţ iisp.i t ® Obraznic, neruşinat 1) ® ® Clădit 
cu îndrăzneală, fără teamă de a se nărui: tţi apare. 
In tontă lantastlea el măreţie, mănăstirea Tlsmana) cn zldn- 
rlla el ^ (Vlah.).

ÎNDRĂZNI (-nese) 1)6. tr. şi inir. A Întreprinde 
ceva fără a se teme de primejdie, eto., a cuteza, 
a nu se sfii; a avea curajul (de a face ceva): n’or
mal duşmanii In veell vecilor a sa lega de Români (crg.) ; 
nimenea den părinţi să nn Îndrăznească... să oprească fe
ciorii lor carii vor să se facă călngărl (prv.-mr.) [vsl. d r fl - 
Z I^t i].

ÎNDREA1 .sir?. Ig) (Luna Iul) -»>, luna Decembre 
(ultima zi â lunii No om vrie fiind SI. Andrei) [gr. 
’AvSpiaţ].
O ÎNDREA2 - UNDREA.
O ÎNDREPT adv. Oaş. Direct, drept înainte.

ÎNDREPTA (-ept,-eptez) 1.1)6. tr. şi Te/Î. ® A (se) 
face drept: lemnul strimb locul II Indreptează (znn.)', de 
eşti tn aşa de volnlo, Îndreaptă copacii ccl strlmbl (SB.i; po
mul olnd e mio sa Indreptează (ZNN.) ; 11 dedese baba de lucru, 
să-l Indrepteze nn llr oreţ ccar.) 1| ® A (se) drege, a (se) 
face mai bun, a (se) îmbunătăţi; a (se) face iar 
bun, frumos, etc.: îndreptă grădba şi o lăou şi mal 
Immoasă de onm fusese (isp.) ; * o greşală; a-şl greşala; 
Omni stricat din tinereţe nu se mal îndreaptă la bătrlneţe; 
s'a îndreptat vremea î[ ® A-şi recăpăta Sănătatea, a se 
face iar sănătos: bolnavul a început, să se Îndrepta K ® A 
arăta calea, a îndruma, a arăta încotro să apuce; apoi 
a Indreptat-o la soră-sa cea mal mare, la slinta Vineri (Crg.);

du-te In alte părţi, unde te va îndrepta D-zeu (ret.) K ® A da 
O anumită direcţie: instinctiv tml Indreptez privirea spre 
carte ivlah.) .

2. 1)6. refl. ® A o apuca Intr’o anumită direcţie:
Împărăteasa 11 Ină de lanţ şl se Îndreptă către scaunul llulnţ 
său (ISP.) K ® A se adresa cuiva:. şi tn eşti ca şi ceilalţi, 
zise el, Indreptlndu-se spre mine [lat. ‘director e].

ÎNDREPTAR (pî.-are) sil.®Dreptar: au pna 
numele răspunsurilor şi Învăţăturilor lor ,,canon” sau 
,,pravilă”, adecă numele de la lenmnl cela oe lucrează meş
terii, carele se chlamă Indreptarln (prv..mb.) K ® (ţ) Regulă 
de purtare, normă.

ÎNDREPTARE s/. Faptul de a (se) 1 n - 
d r e pt a. '

îndreptător, -toare Udj. verb. şi sm. f. în
drepta. Care tntireaptă. 

tÎNDREPTATXJRA (pî.-turi) sf. îndrumare, în
dreptare: pe unde merg cn oşti, lac movile... pentru veste 
şl pentru Indreptăturl celor ce vin (m.-cost.).

îndreptaţi (-ăţeso) ţ. 1)6. ir. ® A da dreptul, 
a Indritui, a autoriza f ©A da dreptate, a 
justifica.

2.1)6. refl. A se desvinovăţi, a se justifica: văzini 
Constantin Vodă că an greşit şl nu se poate » Ia împărăţie(i.et.) . 
OÎNDRITUI (-nese) 1)6. tr. Mold. A da dreptul, a 
îndreptăţi, a'autoriza [drit].

ÎNDRUGA (-ug) 1)6. <T. ® E A toarce cu druga, 
a toarce gros: lata babei indmga şl ea en mare ce ctte 
un fus (CRO.); Fetele de la Veza Nu ştiu toarce olnepa, Făr' 
o ’odnigă ca lina (ik.-brs.) H (D 0 A înşira (vorbe 
goale, minciuni, etc.): femeile In virată... îndrăgind mat 
una mal alta, să le treacă vremea (Dlvr.) ; m’am apucat aă. 
vă tot îndrug la. verzi şl uscate (isp.i.

ÎNDRUGÂTUnA (pi.-turl) sf. (dam.) ES Tort 
lucrat din drugâ [îndr uga]i

ÎNDRUMA (-umez] 1. vb. tf. ® A îndrepta în- 
cotrova, a arăta drumul, încotro să apuce K d> 
0 A pune pe cale.

2. vb.refl. A porni încotrova, ase îndreptară» 
îndrumau pe valea oe duce la Ceahlău (alecs.) .

ÎNDRUMARE sf. Faptul dc a îndruma;
I rezultatul acestei acţiuni.
! îndrumător adj. verb. şi sm. Îndruma. Care 

îndrumează.
ÎNDUIOŞA(-oşez) vb. tr. şi refl. A (i se) muia 

inima, a mişca (a li mişcat) de compătimire, a face 
Sâ-Î fio (a i se face) milă: plingea biata nevastă de ’nduloşa 
pietrele (vlah.) ; adevărata iubire Indnloşază şi Inmlădle 
şl cea mal tare fire (BR.-vn.) ; ointă vr’o două olnteoe, de pare oă 
se Înduioşaseră plnă şi lemnele şl pietrele (isp.i [d U i O s].

ÎNDUIOŞAT adj. p. ÎNDUIOŞA: şl s'e uitatIn 
ochii Inl (VLAH.) ’KK © N5ÎNDUI0SAT. 

j ÎNDULCI (-cesc)vb. tr. şi refl. ® A (se) face dul - 
I ce; 0: săracii şl-ar mal /v necazurile la zile mari (Dlvr.) ;

® a (se) îmblinzi ® (refl). Amînca de dulce; ® 
a gusta clte puţin din ceva, a se înfrupta; a începe 
să-i placă, să prindă gust de ceva: n’aveau deoit 
o vaoă, de la care se Îndulceau el amlndol ou doi fll al lor (Ret.>.

ÎNDUMNEZEI (-zeeso) 1)6. tr. A face un D u m- 
n e z e u din cineva sau din ceva, a (iiviniza.

ÎNDUMNEZEIT adj. ® p. ÎNDDMNEZEţ ţ ® 
Dumnezeesc, (^Vin: zile luminoase şl/^e (ALECS.). 
ţÎNDUPACA (-ăo) 1. vb. tr. A înhăţa, a lnghi(i, 

3. înfuleca: ou colţii a muşca şl ou fălcile a n'au putut 
(CANT.).

2. vb. refl. A se îndopa.
ÎNDUPLECA (-plec), t ÎNDUPliCA (-io) vb. ir. şi 

refl. ®t A (se) încovoia, a (se) îndoi: să ştie Jig- 
mond această poveste: să Înduplece nuiaua, lară să nu o frlngă 
(N.-cosT.); cel beat... se sileşte să meargă drept, Iară el se În
duplecă (TicH.) ^ ® Băn. A sumete, a răsfrînge (mîni- 
cile) H ® t A (se) supune, a birui, a aduce subt 
ascultare: cu armele atlta i-au Îngrozit şloupacea atlta l-au 
Înduplecat (Cant.) ; oegreşltel ştiinţe pururea a să Indupllcs şl el 
a aă pleca (cant.) 1f ® A (se) hotărî, a (se) decide după 
multă stăruinţă sau rugăminte, să facă pe voia 
noastră, să ne împlinească cererea: m’am frămintat
ou glndul... cum aş putea pe matim să mă dee mal bine 
Ia mănăstire (CRO.); se înduplecară la rugăciunile lui şl-1 
primiră (isp.); abia acuma s’au tnduplicat părinţii împăratului 
ca să se strămute la curtea Iul (SB.) [ţ dupleca< 
lat. duplicare].
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ÎNDUPLEGj^E s/. Faptul de a (se) îndu
pleca HH © i^ilirotrpuioABE.

ÎNDUPLECAT adj. p. ÎNDUPLECA Uf © NEÎN
DUPLECAT.

ÎNDUPLECĂTOH adj. vb. ÎNDUPLECA- Care 
Înduplecă: vorba el II răsuna plnă In suUet, dulce şl 
Indnpleoătoare (onoB ).
t ÎNDUPLEGATUKĂ (pî.-tnri) sf. îndoitură; 

cuta [1 n d u p 1 e c’a].
ÎNDURA (-dur) 1- vb. ir. A Suferi, a pătimi, a 

trage: mult avu părintele PomlU să Îndure timp de treizeci 
de ani <ret.). '

2. vb. refl. t (D A i se întări, a i se împietri inima, 
a nu-i fimilă: cnm de's’au indarat p&rlnţil mei de mine 
de m'au dat pe mina unni c&I&u ca acesta? (se.); astăzi 
numai sub forma negativă, cu înţelesul de „a nu-1 
lăsa inima’’, „a>i fi milă”: dacă ai nn Domnezen la 
care te Închini, na te de o blatft fată nenorocită (GN.) ; no 
te de noi, Măria ta,... că n’avem alt copil şi slntem bă> 
trlnl cALECs.); cit 11 trăi, să nu te Înduri de şarpe C9EZ.) H 
© A>i fimilă, a avea milă: Dumnezeu se Îndură şl>şi 
ridică urgia deasupra poporului său (negrj ; 11 rugă să se 
Îndure ca să le lase şl lor măcar jumătate din Jertfele ce 
1 le aduce (tsp.) ^ ® A*1 lăsa inima: tl dete^... fle-care 
ce se ’ndura: unul o Tacă, altul un juno, altul o Iapă (Ret.),; 
comoarlle clte se găsesc, toate Ie iau Domnii, şi numai ce 
dau, cltu se îndură... celulă ce găsâşte (prv.-mb.) [lat. în»
du rare; înţelesul după fr. en-durer].

ÎNDURARE s/. ® Faptul de a (se) îndura f 
© Milă: stă In rugă şl cerşeşte Indurarea celui sflnt (vlah.)

© Nţ!Indurare.
ÎNDURAT adj. ®p. ÎNDURA 5 © îndurător, 

milostiv © neInddrat.
ÎNDURĂTOR adj. verb. Indura. Care se în

dură, care are milă, milostiv: ll iubeau Moldovenii ca 
pe lamina ochilor lor, pentru că era drept, inimos şi darnic 
nsp.»; ar fi şl mal făont multe lucruri in tară bune, că era 
un Domn milostiv şl (n. cost.) (0) NţilNDURATQB.

ÎNDURERA (-etez) vb. ir. A pricinui durere: 
li strlngea mina de l-o Îndurera (VLAH.) ; cum ne Îndurerau 
poeziile Iul Emlnescu... ! (vlah.) [după fr. e n d O 1 O ~ 
rir].

ÎNDUŞMĂNl (-ănesc) vb. ir. şi refl. A. (se) 
duşmăni, a (se) face duşman: pe lingă ei se induş» 
mănlseră şl rudele unuia cu ale altuia (s.*ald.).

ÎNE... - ÎNNE...
ÎNFAINA (-nez) pb. ir. A presăra cu făină.
ÎNFAINOŞA (-oşez) vb. rejl. A deveni f ă i n o s. 

O ÎNE Ala vb! refl. Trans. (dens.) A se îngîmfa, a 
se mîndri.’a deveni fălos [tal ă].

ÎNTAPTUţ (-uesoj vb. tr. şi refl. ® A (se) În
deplini; a (se) săvlrşi f © Mold. s’a luiăptuit de zi, s’a 
luminat, de ziuă (pamf.) [®<făptuif®< în 
f a p t (u 1 zilei)].
O ÎNFARMA (-Iarni,-iarin) vb. tr. Băn. ® A cuprin
de !n braţe f ® A apuca: taurul... iniimă o rudă
de (Ier (T'OH.).

ÎNFArtAţi (-ăteso) vb. refl. A se face (f ă r- 
t a ţi), fraţi de cruce.

ÎNFAŞA (-Hş) ţ. vb. tr. ® A Înveli (un copil) în 
laşe, in scutice: m'au Inlăşat cu ele ieste tot, ea le un 
copil (CRo.) f © A Înfăşură.

2. vb. refl. A se înfăşură, a se înveli: oa un cărbnne 
oare se Infaşă In etiatele sale de cennşă (dLvr.) [lat. in- 
f 8. s c i n p e]

ÎNFAŞAT adj. p. ÎNFAşa ff © NţîNFASAT. 
tÎNFAşăTURA (pl.-tnrl) sf. Legătură cu care 

se î n f a ş ă, faşă (cosn (pol.) : legat de mllnl şl de pi
cioare ou infăşăturl (ant.-iv.).

ÎNFAşAţel adj. dim. înfAşat (în graiul co
lindelor).

ÎNfAşura (-lăşnr, -tăşor) vb. tr. şi refl. ® A (se) 
înveli de jur împrejur; la fetita, o Inlăşnră tn plapămă, 
ou pericolul de a o Innăbuşl, şl se Întoarce <br..vn.) ; pielea 
aceea o leagă cu curea peste picior, de Înfăşură tot piciorul 
(M.-C08T.); Infăşurlndu-se cu un sac de peşte, s’a pus ou un 
picior călare pe un ţap şi cu celalalt pe jos (sb.); 0: Dan 
o Înfăşură tntr’o privire caldă1 (vlah.) K © A (se) depăna: 
Înfăşor aţa pe nuia şi o bag tntr’un tufiş de răchită (br.-vn.)
[lat. i n f a s c io 1 are].

înfăşurat adj. p. înfăşură ff (r'i neînfa-
ŞURAT.

ÎNFAţa (-Kt) vb. tr. A îmbrăca cu o f a ţ ă de îf'JD- 
pemă, de plapomă, etc.patm, a primeni patul, r. .jj 
a schimba rufărla patului. Mvr

ÎNFAŢIŞA, Mold. Băn. ÎNFĂŢOŞA (-soz) 1. vb. ir.®
A pune în faţă cuiva, a prezenta f ® A arăta, a În
chipui un anumit lucru, a reprezenta: oe tniătlşază
acest tablou?; Inti’o tainică pregătire de eborce pare a In- 
Ktosa Închipuirii avintnl el eperautele tării ivlah.) .

2. vb. refl. ® A veni în faţa cuiva, a se arăta 
înaintea cuiva: Intr’o zi, se InKtlşă la Împăratul llul 
unui Împărat de la răsărit (Isp.) ; cum am să mă Înfăţoşez 
înaintea femeii celela cu vorbe de acestea ? (Cro.) H © A
se arăta Înaintea ochilor. In minte, etc.; a se ivi:
toate figurile femeieşti ce Intllnisem... ml se Înfăţoşau tn 
tnohlpnlre (gn.) ; numea pierdută ziua In care nu 1 se Înfăţoşa 
prilej să facă vre-un bine (negr.) If © rt A veni în faţa 
judecăţii [făţiş].

înfăţişare, Mold. Băn. ÎNfAtoşare sf. ®
Faptul de a (se) înfăţişaf®rs Prezentare In 
faţa judecăţii: determină şi ziua înfăţişării prlclnel (i.-OH.) 
f ® Felul în care ni se arată, ni se întăţişază 
un lucru, aspect, aparenţă.

ÎNFELIA (-lelioz) Vb. tr. A tăia în felii: 
buşteni de retezat şi de ’nfellat In sclnduri (vlah.).

ÎNFIA (-iloz) vb.tr.dl A lua de suflet, a adopta 
[fiu].

ÎNFIERA (-tez) vb.tr. ® A face cuiva un semn, 
a-1 însemna pe frunte, arzîndu-1 cu un fier în
roşit In foc; cu nu ller oe l-a fost ars In toc, II Inlleră la 
mina dreaptă (ret.);.^ un cal; coarnele boilor; pe 
un tîihar f © (ţ) A necinsti, a desoriora; a atrage 
asupra cuiva dispreţul public: unui înfierează.cn toată 
asprimea fapta (CAR.).

ÎNFIERBINŢEALA wm- FIERBINŢEALA.
ÎNFIERBÎNTA (-bint) vb. tr. şi refl. ® A (se) 

tace fierbinte, a (se) încălzi.tare; a lost dat 
unul llerar un buzdugan ca să 1-1 tot Inllerblnte (su.) f ® 0
A (se) aprinde de mînie; a (se) înflăcăra: mă-
rlmea primejdiei „11 tnfierbintă (vlah.) ; de ce Înaintam, de 
ce capetele noastre se tnflerblntau (gn.).

ÎI^IERE sf. rt Faptul de a ! n f i a, adopţiune.
ÎNFIETpR sm, rt Gel ce înfiază.
ÎNFIGE (-lig) 1. vb. tr. ® A vîrî, a băga, a face 

să pătrundă In ceva un lucru ascuţit la vîrf, a Im- 
plînta: un ac; «v un per In pămtnt; Cu sete lntlge-1
cuţitul In piept (VLAH.); abătea grindina In alte părţi, tn- 
figlnd topornl In pămlnt (Cro.) ; 11 rete ă capul şl, tnf iglndu-1 
In suliţă, vine ou el la Ştefan (isp.) ; 0: cine ne-a dat Inima, 
să nu ne fi înfipt dorul şi dragoste tn ea (dlvr,) ^ © A în
fige ţăruşii corturilor spre a poposi undeva; a-şi 
aşeza tabăra: Mlhal... Işl înfipse tabăra fn locul părăsit 
de duşman (BAlc.).

2. vb. refl. © A pătrunde, a se vîrî, a se 
împlînta: o sută de sullţi se Inflpseră In trupul lui 
(GN.); mllnile uscate se Înfigeau In cămaşa copilului <dlvr.) H 
© A rămînea înţepenit, a se înţepeni: glonţul... se 
Înfipse Intr’o cărămidă din părete (NEGr.) ; i s’a Înfipt 
carul tn imaia aceea (sb.) ^ ® A se băga, a se amesteca: 
o horă strămoşească, singurul joc la care se ’nflg şl cei 
cari nu ştiu juca (vlah.) ; numai declt trebuia să se Inllgă şl 
mama In vorba aceea (sb.) ^ ® A se aşcza, a se Stabili 
într'un locşor foarte puţin încăpător ; b& ne tniigem 
In colţul otelului Continental, pentru a privi Ia mişcare de 
pe stradă (car.) ^ © A se ^ la muncă, a se aplica serios 
de muncă: sta mohorit şi nu-1 da inima brlnci să se 
’nfigă la muncă (s.-ALD.) [lat. infîgărej.

ÎNFIINŢA (-ţez) 1. vb. tr. A da fiinţă, a crea, 
a întemeia: ^ o şcoală.

2. vb. refl. © A lua fiinţă, a se crea, a se Înte
meia: In clipa aceeaşi chiar vfizu cum se înfiinţează un bo
boc de floare asp.) T| © A se prezenta, a veni într’un 
loc: ^ptămtna viitoare să te Înfiinţezi acolo (Car.); Tuţu 
Marghioala se înfiinţa de dlmlneaţA, şl sta şl la dejnn şi 
seara (BAS.).

ÎNFIINŢĂTpR sm. Gel cc înfiinţează, 
întemeietor.
OÎNFINGE (-ling) = ÎNFIGE: iau luminarea şl-o Inflng 
intr’o oală cu răsad (grl.) : Inlinge rădăcinile foarte adine In 
pămlnt (ION); Îşi Inflngea custura din briu In pămlnt isadj.

ÎNFIORA (-fior, -liotezf i. vb. tr. A da fiori, 
a face să-l treacă fiori, să se cutremure de spaimă, 
a îngrozi: ţipătm lugubru ai cuouvelll m’a înflorat; F :
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ÎNF-
ÎNF

an vaet de moarte Inlloară valea şl cerul se Întunecă de 
atlta grozăvie (vlah.) .

2. vb. Teii. A-1 trece flori, a se îngrozi, a se 
cutremura de spaima: se deteră ie nelegiuiri, de 
oare mintea omenească se Inlloară (lep.); (JT)se Intloreassă 
pămlntnl şl marea ou toM peştii In ea (odob.)-

ÎNFIORARE sf. Faptul de a (se) î n I i o r a; 
fior de spaimâ, de ^oază: o cuprinde pe llui oralului, 
rămlnlnd uimit de spaimă şi mirare (CRGj .

înfiorător adj.verb. ÎNFIORA- Care înfioară, 
îngrozitor, (in)s>păimîntator: începură a vorbi... despre* 
strigoi şl olte alte năsdrăvănll Înfiorătoare (Crgj ; toate 
bahnele şl ououvelclle se treziră Intre ruine, cbemlndu-se cu 
ţipete Înfiorătoare (ALecs.) .

ÎNFţPT adj. p. Înfige. ® Vlrît, îinplîntat: odih
nind de veol c*o ttmplă In coltul ascuţit al nlcovălll 
(OLVR.); vezi tn stingă... un sohltuleţ In vtrtnl unul deal 
înalt (VLAH.) ^ ® Ţeapăn, ca şi ţintuit pe loc, ne
mişcat: oe stal acolo ca un butuo şl boldeşti ochii la 
mine? (ALecs.) ^ F Ţanţoş:, era şi mindrn şl sta
^ Înaintea lui şl cu ooraj csp.i.

ÎNFIRA (-fir) vb. ir. ® A coase cu f i r: pieptarul 
Iul intirat (negr.) II ® A înşira (mărgele).

ÎNFIRIPA (-ipez, -ip) i. vb. ir. F A înjgheba 
Iar, a face lâ loc, a pune iar în bună rînduială:
încetul cu Încetul ml-am Înfiripat Iar gospodăria (vlah.) ; a 
poruncit... să Inflripe corul... şl, olt plesneşti In pălmi, 
a fost oarul iarăşi la loc oum a fost (ss.).

2. vb. refl. ® A se înjgheba iar, a se face la 
loc (cum a fost): pribegii se ’ntoro pe la vetrele lor, 
oraşul prinde a se -^(vlah.) H © A prinde putere, a se 
întrema (după o boală) : purcelul începe a se şi a 
oreşte văzlnd ou ochii (CRo.); pr. cxt. : Începuse să se În
firipeze şl puţin la pungă (ORio.) .

ÎNFLA •»- UMPL*.
ÎNFLĂCĂRA (-ărez, -acât) 1. vb.tr. ® A face Să 

dea flacără, a pune în flăcări, a aprinde; ®:
nu mal aveau pe căpetenia care să-l tntlăcăi'eze osp.) ; pacea 
de la Paris ne promitea Unirea Principatelor... şl multe altele 
cari he Înflăcărau minţile <gn.).

2. vb. refl. ® A da flăcări, a se aprinde H © (F’ 
A SC aprinde; a se aţiţa.

ÎNFLĂCĂRARE sf. ® Faptul de a (se) î n - 
flacăra H © ® Aprindere, înfocare, ardoare.

ÎNFLĂCĂRAT adj. ffi p. iNFLAcARă •[ ® ® 
Aprins, înfocat, plin de foc.

ÎNFLORA (-orez) vb. Ir. A împodobi cu flori, 
cu (losenuri '[floare].

ÎNFLORAT adj. p. Înflora. Împodobit cu 
f 1 o r î, cu descnuri: printre rochiile de znfttAe&rll 
(ODOB I; donlcloara... on flerul ars (BR.-vn.) -'V (c Nl?- 
tNFLORAT.

ÎNFLORI (-oresc) 1. vb. Ir. A împodobi cu flori, 
cu descnuri: unii II tntloresc Încă 9I ou flori, făcute 
asemenea din aluat (mar.).

2. Vb. intr. ® ♦ A da floare,a face flori; pomul 
Înflorea In fle-care zl, se sonturau florile, rodul creştea şl 
seara da In pirg osp.i ; pe geamurile beglnlul Inflorlee ghla(a 
ou frunze mari şl groase (Dlvr.); F : un zlmhet de diepref 
le Înflori pe ia(ă (odob.) 11 © A fi în floare, a fi în 
desvoltare deplină, în toată frumuseţea, în toată 
strălucirea, în toată puterea, a prospera: artele şi 
ştiinţele an înflorit sub domnia Iul; oomertnl a Înflorit; 
tn Englltera, libertatea a putut *■ mal bine deolt in orl-ce 
altă tară (i.-oh.) H © A se acoperi cu un strat de 
mucpgalu, a prinde floare (vorb. devin, oţet, etc.) 
[lat. i n - f 1 o r I r e].

ÎNFLORţT adj. ® p. tNFLORţ •] © împodo
bit cu flori; înflorat fH © NţlNFLORţT.

ÎNFLORITOR adj. ® verb. Inflorj. Care în
floreşte f © ® fn plină desvoltare, prosper.

ÎNFLORITURĂ (pl.-turi) sf. ® Desen, săpă
tură In lemn, cusătură, etc. ce se tace ca podoabă: 
Împodobite on tot felul de înflorituri săpate In lemn (vlah.) 
H © = FioRiTţTRă .[Înflori]. 
ţÎNFOCA (-foc) vb. refl. A SC aprinde; a se face

foc: de mtnle infoclndn-aă (CANT.).
ÎNFOCARE s/. ® Faptul de a se înfoca 

H ® Ardoare, înflăcărare, aprindere, pornire [foc].
ÎNFOCAT adj. ® p. tNFOCA li © O Roşu ca 

focul K © Aprins, înflăcărat, plin de foc: armă-
saml sufla... In spre Irapdretul aer -v (ISP.),

ÎNFOIA (-foia, ✓ lolez) vb. Ir. şi refl. ® A 
(se) umflă (ca un foaie): intră vintul prin el şl 
ml-1 Infolă ca pe nişte fol de eullat (Rzt.); gospodina... 
cu o foşnitoare fustă., crohmolltă oare-1 tnlolază pe de
desubt rochia de lină (sad.); ®: tl Inloale minla... oă eră 
Iute la fire de para fooulul (ret.) ; atnnol se Infoale apa 
de trecu peste ţărmuri (Ret.) 1J © A (se) afin.ă.

ÎNFOIAT adj. p. ÎNFOIA. Umflat ca un fonie, 
t ÎNFOL'OSI = FOLOSI.

ÎNFOMA '(-ornez), ÎNFOMETA (-etez) vb. Ir. A 
tace să flărnînzească, a constrînge prin foame,
prin foamete: obosit, Inlomat, Iremutlnd, fără 
bani (DLVR.).

ÎNFRĂGEZI = fragezi.
ÎNFRĂŢI (-toao) 1. vb. Ir.şi refl. A (se) legă ca 

fraţi, a fraterniză: de oind se Inan de gU lupii cu 
mlell, de se eărutan Inlrătlndn-se nsp.).

2. vb. inlr. A A da fraţi; a legă; griul înfrăţise 
pe brazdă (Dlvr.).

ÎNFRĂŢIRE sf. Faptul de a (se) înfrăţi; 
fraternitate: El a venit e'adnoă pocea şl tuturor tvLA:i.). 
OÎNFRICA (-frlc) vb. tr. şi refl. Trans. Oaş. 
Maram. A (se) înfricoşa: auzi un glas răguşit şl in- 
spăimtntător, dar oalnl nn se fnlrloa (ret.i; Inlrlolndu-şe 
fata şl tremnrlnd din tot trupul (ret,>.
O ÎNFRICAT adj. p. ÎNFRICA. îngrozit, înfrico
şat ; .~e, slnglie s’au pus pe căutat (mera) If © NEÎNFRICAT.

ÎNFRICOŞA (-oşez) vb. Ir. A băga frica, groaza 
în cineva, a îngrozi: puterea năvălitoare a Turcilor 
iDÎricoşase Europa (vlaho-

2. vb. refl. A-1 cuprinde frica, groaza, a se în
grozi: cel 06 de oameni nu se ruşinează, nloi de Dum
nezeu nu se Inlrlooşază (znn.) [fricos].

ÎNFRICOŞAT adj. p. ÎNFRICOŞA llli © neînfri
coşat K © îngrozitor, (In)spăimîntător t ® F Gro
zav de mare, de frumos,, de bun, etc., straşnic; 
splendid: se apucă şl ea de găti nişte buoate .~e (isp.t; 
chemase... pre toţi boierii şl elujltoill ourţil la o masă
(ISP.t.

ÎNFRICOŞĂTOR adj. verb. înfricoşa. C:are 
înfricoşază, îngrozitor, (In)spăimîntălor. •

ÎNFRIGURAT adj. ® Cuprins de friguri 
H ® ® Ncastîmpărat, cuprins de o ardoare e.x- 
ce.sivă, febril.

•ÎNFRIZURAT adj. F Care poartă frizură, 
cu părul frizat: oamenii aceştia... rldlcnll... Infrlzuratl 
şl lustruiţi ca păpuşile de porţelan (vlah.). 
t ÎNFRÎMSEŢA ■ ÎNFRUMUSEŢA, 
t ÎNFRÎMŞA wm- ÎNFBUMOŞA.

ÎNFRÎNA (-Inez) ţ. vb.lr. ® A pune trîu: Făt- 
frumes, Înşelă şl Intrtnă calul osp.) U ® ® A stăpîni, 
a reţine: lalAcă-ml Intrtnez limba (Alecs.).

2. vb. refl. A-şi pune frîu (patimilor, dorinţelor, 
etc.), a se stăpîni: nu se mai putean <», ol se deteră la 
nelegiuiri (isp.) [lat. i n f r e n a r e].

ÎNFRÎNARE sf. Fapliil (Jo a (se) î n f r 1 n a
Kli © NE ÎNFRÎNARE.

ÎNFRÎNAT adj. p. ÎNFRÎNA liH (C' NEÎNFRÎNAT.
ÎNFRÎNGE (-frlng) Vb. tr. ® t A frlnge H 

® A birul, a învinge, a bato, a răpune; dete laudă 
Domnului că-1 ajutase asupra protivnlollor... de-i Inlrlnee
(ISP.) 1j ® A călca (^ poruncă, o lege, etc.), a ne- 
socoti [lat, in frângă re].

ÎNFRÎNGERE sf. Faptul de a î n f r 1 n g e, 
de a fi îulrlnt.

ÎNFRÎNT adj.p. ÎNFRÎNGE. ® Frint, rupt, sfî- 
şiat: cu 'inima ^ ® învins, biruit, răpus li @ 
Călcat (în picioare), nesocotit 1,11 fn: neînfrInt. 
OÎNFRUMOŞA (-oşez), ţîNFRUMUŞA, ÎNFRUMŞA, 
ÎNFRÎMŞA (-?ez) vb. Ir. şi refl. Trans. A (se) face 
frumos: copiii creşteau... şl se Inliumoşau, şl cu olt 
creşteau, se făceau mal mlndrl şl mal drăgălaşi tRET.1; 
care beserlcă o au mărit şl o au Inirumuşat (m.-cqst.) ; de- 
măreata şi seara Infrumşezl (Ps.-scH.) flat. *i n for III O- 
s i ar c].

ÎNFRUMUSEŢA, OlNFRUMSETA (-etez) vb. Ir. 
şi refl. A (se) face.mai frumos; a (se) împodobi:
luna Înfrumuseţează lumea pentru amorul nostru (Emin.) 
[f ni m u s e ţ ej.
•ţîNFRUMUŞA iw- ÎNFRUMOŞA.

ÎNFRUNTA (-frunt) vb. tr. ® t A dojeni cu vor
be aspre de faţă cu alţii, a ocări .a face un afront:
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dupi multă mustrare ce l-au Inlruutat pentru halnl0(N,-cosT.); 
11 Înfruntă pentru fapta cea mlşelească ce era să săvirşască 
II8P.1 1 © ® A ţinea piept: au înfruntat cu bărbăţie 
vllelllle vieţii (VLAH.) ; dorul de mine 11 făcu să înfrunte as
primea pedepsei ce meritase ialecs.) [lat. * i n Iron
ia r e; înţelesul ® după fr. a f f r o n t e r].

ÎNFRUNTARE sf. ® Faptul de a înfrunta 
11 ® Dojană a'âpră, mustrare: nu putea mistui -~a 
ce 1-0 făcuse ea (tsp.t.

ÎNFRXJNZI (-zeso, O -Irund) vb. inlT. ■?> A face 
frunze, a se acoperi cu frunze: pomii au înfrunzit-, 
Primăvara, clnd Infrunde, Gura cucuiul s’aude (IK.-brs.)
[lat. *i n f r o n d î r e],

ÎNFRUPTA (-irupt) vb. refl. ® A mînca de 
frupt, de dulce In zilele de post: o mulţime de 
ţărani... Dumnezeu stie dacă se m%l Înfruptă In clşlegl cu 
carne (ioN.>; cel ce se înfruptă, acela se spurcă, se pln- 
găreşte imar.) t ® ® A se îndulci: nu mă-1 lăsa să 
mă ’nfrupt c’o sărutare P (ALecs.) ; cel ce s’au înfruptat cu 
belşug din bunurile lumeşti (br.-vn.).
O ÎNFULECA, ÎNPDLIC4 . (-eo, -lo) vb. tT. Mold. ® 
A înghiţi dintr’o dată, cu lăcomie: şarpele, fiămind, 
a ridicat capul să infullce o turmă de vite (vlah.i ; Începe 
Flămlnzllă a cărăbănl deodată In gură clte o baraba de 
pine... şl răpede ml ti le-a Infullcat icrg.}; cl-că mălaiu 
nu-1 oopt, şl el Infnllcă cit opt (znn.) t ® Bucoif. Trans, 
A ridica o povară, a se opinti să ridice ceva: căpiţa
de fin pe care o Infullcase sub coviltirul harabalei (grig.) ; 
dar de l'ifullcat la gunolu Is oasele luiP (Ret.) [lat. in- 
f O 11 Ic are].

ÎNFUMURA (-urez) vb. tr. şi refl. A (-şi) băga 
fumuri de mlndrie în cap, a se Ingîmfa.

ÎNFUMURARE s/. Mîndrie deşartă, trufie 
[înfumura]’.

ÎNFUMURAT adj. p. ÎMFUMURA. Cu fumuri 
în cap, încrezut, îngîmfat, trufaş: Drepţi, înfumuraţi, 
c*uii almbet protector prlveso la tine (vlah.) ; alnt... luătorl 
In rts şi înfumuraţi, de na le ajonse cineva cu strămurarea 
la nas dsP.).

ÎNFUNDA (-fund) 1. vb. tr. ® A pune un f u n d 
(la un butoiu): au făcut îndată polobooal, l-au Înfundat 
de un capăt şl l-au cercuit bine i8b.) ^ (D A intra' în fund; 
a umplea: cloştile şl puiuţii gălbui înfundă buruienile 
(LUNG.); să nu mal chlnueştl lumea, că al să înfunzi puş
căria (D.-ZAMF.) TI CD A băga în fund, a vîrl adînc: 
Pe el puseră mina şl la ocnă-1 Înfundai (ALEcs.) ^ ® A
băga la strîmtoare, a nu-i lăsa nici un mijloc de 
scăpare; © a lăsa ruşinat, încurcat, fără putinţa 
de a scoate o vorbă: l-am înfundat de nu mal ure ce să 
zică; Jos'o, cucoane Matachl, s’o Înfund ou minciuna (ALecs.).

2. vb.refl. (D A intra, a se băga adînc, ase afunda: 
am tncepnt să mă Înglodez In nomol şl am Început să mă În
fund plnă In gleznă (BR.-vn.); a seIn munţi, In pădure; 
pădurea-1 mare, el ştie unde s’a tl Înfundat (CRG.) ^ (D A intra 
In fund, a se băga afund, a sc ascunde: s’a înfundat 
In casă ® A ajunge la strîmtoare, într’unloc care 
nu niai arc ieşire: tare ml se înfundaseră cărările (mera>; 
schelele se ’nlundă In podul grajdului (CArj ^ 0 © A 
rămînea încurcat, a se opri în loc, Cără a mai 
putea înainta: mă înfundam totdeauna la bătălia de la 
lacul Trazlmen (d.-zamf.) ^ © f A 1 se a n'O mai 
putea duce înainte, a nu mai avea mijloc de scă
pare, a i se apropia sfîrşitul; a fi prins cu min
ciuna sau cu o faptă parc merită pedeapsă: işi freca 
mllnlle de bucurie... socotind că de astă dată are să 1 se 
Înfunde Iul Eroule (isp.i ; ©»: al umblat cit al umblat, dax 
acum ţi s’a ’niundat, SC zice accluîa care a ajuns in 
cele din urmă la strîmtoare, după ce a scăpat 
multă vreme de pedeapsa ce i sc cuvenea, pentru 
faptele sale.

ÎNFUNDAT 1. adj. p. ÎNFUNDA ‘III ('•' NţîÎN
FUNDAT Tf © Astupat cu un fund; fără ieşire; 
adus la strîmtoare, încurcat H © © Deştept, pri
ceput, dibaciu: Moş-Arlclu e ^ ai cloarelor şl aiu multă 
pricepere la cap (mar.).

s.adi. şi adv. înnăbuşit: se auzi un chicotit de ris 
(VLAH.); se auziră... suspine şl şoapte ^^e de nemulţumire 
(ODOB.): a plina toată noaptea (CAr.); rlse Prometeu de 
prostia Iul Joe (tsp.); PE ’NFUNDATE, F PE ’NFUNDA- 
TELE loc. adv.: Harla Începu să pllngă pe ’nfundate (DLvr.) ; 
partenerii şl galeria rtd pe ’nlundate (br.-vn.) ; pllngea noap
tea pe 'nTundatele (vlah.).

înfundAtoare sf. = fundatoare. Î N F- 
ÎNFUNDATURA (pî. - hirl) sf. ® Loc în- 

fundat, ulicioara înfundată, care n’are altă ie- ' (VO 
şire la celălalt capăt: trăiau tnpllatl prin s&rAdloloBsele 
Inlnndâturi ale Fanarului (odob.) 1f ® Colţ retras, as
cuns în munţi. In fundul unei păduri, etc.: inoo- 
puse a Înnopta olnd am ajuns Intr'o de munţi (Cro.>; 
din Înfundăturile codrului, Romănll Işl măsurau vrăjmaşul 
(VLAH.) H © Adîncătură, scobitură.: văzul chiar Ungă 
mine. In păretele muntelui, o un fel de cotlon <gn.).

ÎnfurcAturA îNFtmcmjRA.
ÎNFURCI (-oesc) vb. refl. A se bifurca, a se 

desface în două (în felul coarnelor unei furci): 
merse, merse, plnă 11 se Inforol calea (isp.).

ÎNFURGIT adj. p. tNFURCţ. Bifurcat: are dina
intea şa calea cea a Inl Eroule iisp.i .

ÎNFURCITURA, ÎnfurcAturA (pî.-turi) sf. Bi
furcare, locul uiide se b furcă un drum, răsplntie:
olnd sosiră la Inlurcltura .BIsoei... feciorul de Împărat Işl 
opri armăsarul (odob.>; la o tnturoătură de drumuri... vede 
apropllndu-se o ceată veselă de călăreţi (Car.) [ î n f u r o i].

•ÎNFURIA (-riez) Vb. tr. şi refl. A (se) minia, 
a (se) face furios, a se aprinde de mînie [furie].

ÎNFURIAT adj .p. ÎNFURIA. Furios, mtnios din 
Ccilc â.f&ră

•ÎNFURMA1 (-furm) vb. tr. şi refl. A (se) f o r- 
m a; a (se) întemeia, a (se) înfiinţa: veni cnza si se 
’nfurmă şcoalele <gr.-n.)-
o ÎNFURMA2 (-mez) vb. refl. Olten. (ciaus.) ® A 
se îmbrăca ou multe haine groase, a sc Incotoş- 
măna K © A se sătura peste măsură.

ÎNFURNICA (-ic) vb. refl. unipers. A-1 fur
nica, a simţi'înţepături pe piele, ca şi cînd ar 
umbla pe ea furnici; a t ee~ pielea, a-1 trece fiori: 
mulţi numai chiar din oblcelu se sperie... şl 11 se Infurnică 
pielea de nimica (Tich.).

ÎNGADUI (-duosc, -duiu) 1. vb, ir. şi inir. © A da 
voie, a permite; a acorda”(ceea ce cere cineva):
doctorul nu ml-a îngăduit încă să Ies din casă; chiar $1 
rudele noastre oa s'o iei nu ’ngăduesc (pann) ^ © A p&sul, 
a aştepta, a avea răi)dare: mai ingăduie-măplnă miine, 
oă-ţl voiu plăti toată datoria; Ingădueşte puţin, măi babă, 
oă nu-1 numai atita (Crg.); îngăduiţi plnă va trece alaiul
(NEGR.).

2. vb. refl. A SC împăca, a se învoi, a trăi în 
bună înţelegere: voinic tlnăr, cai bătrin, rău se ’ngă- 
dule la drum (Crg.) [ung. e n g e d n i].

ÎNGADUIALA (pi.-leii), ÎNQAoUINTA (p/.-te) 
sf. © Faptul de a îngădui; voie, permisiune:
lieşli... au lăsat să ble pre Îngăduinţa Ini şi s’au Întors
(GR.-uR.) H ® Răbdare (binevoitoare); indulgenţă:
ou muncă şl Ingădulală, dinţii şorecuţulul tale odgonul 
de la corabie (znn.); ea ascultă ou îngăduinţă poveştile lor
(NEGR.) .

ÎNGAduitQR adj. verb. ÎnqAdui. Care în
găduie; care iartă uşor, răbdător, indulgent: de, 
dragă, morala mea este IngUultoare (D.-zamf.) ; slinta Du
minecă, blindă şl îngăduitoare, n'a vrut să-şl puie mintea 
0*0 sturlubatecă (CRg.) 1[1[ © NţlÎNGĂDUITOR.

ÎNGADMA (-galm, -gălmez) 1. vb. tr. © A în
curca, a pune în încurcătură: cind vecinul a început 
să-l Ingălmeze cu vorbe... l-a mărturisit In faţă cum stau 
lucrurile (grig.) II © A migăli, a lucra încet, alene, 
cu zăbavă, a trâgăna: au tot Ingălmat războiul, plnă 
clnd au Inserat (let.) : de va li luat... vie-o vie... şl... nu 
să va nevoi să lucreze toate lucnirlle la vremea lor, ce o va 
numai ingăima (prv.-lp.) ^ ® A vorbi cu gura jumă
tate, a trăgăna vorba, a îngîna, aborborosi: atunci
Ion se Încurca, Ingălma vorbe fără noimă ion.) ; noi vă- 
ztnd că Sarnlţle mal pre larg Ingalmă această dlsputaţle 
(CANT.); moşneogal atunci zise Ingălmat: ..d’wpi al să-l 
poţi face, dragai'tatei p” (CRG.) ^ 0 A fredona, a Cinta 
încet: cei mai răsăriţi Ingălmează clte ceva din lluler (LUng.) .

2. vb. refl. 0 Ase încurca ![ © A trăgăna, a ză
bovi.
o ÎNGAIMACEAIlA, INoAluAce^lA sf. Trans. 
încurcătură, zăpă'ceala, contuzie: şl o tir’ de Inzâi- 
mficeală se Inţlmplă clnd veni vremea să-i pună nnmels 
(RET.); ori scap, ori lao o vrajbă şl fngălmăceală, dese miră 
toată lunea (Ret.) [î n g ă Î m ă c i; Î n g ă 1 m ă C ij. 
OÎNGAIMACI, ÎNOAdmAcI (-ăcesc) vb. tr. şi refl.
Trans. A (se) încurca, a (sc) zăpăci: b&gati de seamă,
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(M0.num& Ing&lmAoltl, lăsaţl-mă s’o mint cum se cade (Ret.i
[Ingaima + (zăp)ăci].

“O o ÎNGĂIMACIT adj. p. InoAimAci. Tncurcat, ză- 
pâcit.

ÎNGAIMAT ew- tNOAlMA- 
InGAIMHAIjA (pJ.-ell) s/. (D A orbire tnginată, 

trăgăjiată, borborosire K ® Trăgănare, zăbavă: 
era hotărlt... s&-l spne tot, tdră Ingdlmell (vlah.i [tn- 
găim a].

ÎNGAl A (-âiea) vb. tr. ® A murdări H @ A 
face un lucru alene, cu zăbavă, a migăli, a tră-
găna: mmtetlnl tagâleazd silabele (Car.) ; na se va nevoie 
să Inoreze (via)... ce o va nnmal (prv.-mb.).

ÎNGAlAT adj. p. InqAla. ® Murdărit,murdar: 
nu mal era chip a mal sta aga *e la nuntă iisR.i f ® 
Trăgănat, zăbavnic la vorbă: e ahunat şi pronnntă 
foarte * (CAr.>.
. ÎNGAlBEJI... = qAlbejj...

îngălbeni, iNOALBINţ (-nesc) Vb. tr. WiT. Şi 
refl. A (se) face galben: lata sa arsă îngălbeni (DLVR.); 
Ţiganul... tremura ca varga şl se Îngălbenise ca ceara (isp.).

ÎNGALMACEAXA... sw INOAimACEALA... 
OÎNGAUBI = oXuBl.

ÎNGEMANA (-ănez, O-eamăn) Vb. tr. şi refl. 
A (se) Îmbina,’a (se) împreuna, a (se) uni laolaltă 
In mod Intim: llplndn-şl inimile şl Ingemănlndn-şl gin- 
dnrlle (vlah.) Îndreptă asupra llăcăulul ochii el trumoşl !n 
care se fngemănaa mirarea şl mulţumirea (s.-ald.) [lat.], 
o ÎNGEMAnARAT adj. = ÎNOEHAnAT: copaci In- 
gemănăraţi (rv..cro.) [g e m ă n a r e].

InGEMANABE sf. Faptul de a 1 n g e m ă n a; 
îmbinare, împreunare, unire intimă: o geană roşie 
se aprinde la pămlntulul cu cerul (vlah.) ; O’un singur 
gtnd, ca’ngemănarea A două raze de lumină (vlah.).

ÎNGEMANAT adj. p. iNQEMăNă. îmbinat, 
împreunat: răsări umbra lor, —ă, paro’ar 11 năsout-o 
bruso farmecul singurătăţii (sad.); alune —(vic.). 
OÎNGENA (-enez) î)b. inlr. Olten. A înceta, a con
teni, a deveni mai domol: ploaia a Ingenat (ciAuş.>; 
omul Ingenează clnd Imbătrineşte şl d’abla se mişcă (RV.-cro.) .

ÎNGENU(N)CBXA (-chiu, -obez) 1. vb. intr. A 
cădea, a sta în genunchi: Vrăjmaşul tău piinge, şi-i 
om ca şl tine. Smerit Ingennnche, te roagă să-1 lertl (vlah.) .

2. vb. tr. ® A supune, a înjosi, a umili: pe Homăn 
nu l-a putut Ingenunchla năbolul de barbari osp.) [lat. i n-
genuculare].

ÎNGER sm. ® Ftâ Spirit ceresc, creatură de natură 
divină, Înzestrată cu toate însuşirile bune în 
grad superior, reprezentată în 
arte mai adesea în chipul u- 
nui copil de o frumuseţe ui- 
mitoare şi cu aripi (ia] 2705):
In strane, culcaţi pe mici saltele, dor- 
mean tiel copilaşi ca nişte ^Icalecs.) ; 
e frumoasă, bllndă ca un clntă 
ca. un piuă la Dumnezeu,
-.11 iti Iau sufletul, pină Să ajungi 
să-ţi spui păsul la cei sus puşi, 
subalternii îţi pun multe pic- , 
dici; Rumănn-şl Închipuie că fie- ( • 
oare om poartă pe umeri un Înger şl C 
un drac (j)p.); —^ păzitor, îngerul 
care, după credinţa poporului, Fig. 3705. înger, 
stă pe Ungă om şi-l ocroteşte: se
crede oă fle-care om are nn —' păzitor care are îndatorirea să-l 
păzească din ziua botezului plnă la aceea a morţii CGOR.); de la
aceeaşi credinţă s’au născut locuţiunile tare da 
(om) care nu se teme de nimic, curajos, rezistent şi 
slab de~, (om) Iricos, care se pierde uşor nu firea: 
om prudent şl nu prea tare de tşl dămoli pornirea şl se 
retrase ruşinos (ALecs.) ; nu te-aş f 1 crezut aşa slab de dar, 
după olt văd, eşti mal fricos deolt o femele j) ® ® Per
soană care întruneşte toate calităţile unui înger: 
e un de bunătate, de frumuseţe, de Inocentă, de modestie; 
ca—(li) tciAuş.), cuminte, supus, ascultător [lat. an- 
g 6 Iu s).

ÎNGERAŞ, INOEREL SVl. dÎM. ÎNGER: ceea ce vedea 
el era aievea un copil frumos ca un <«.t(sp.); ’F : şl el, .^ul, 
Işl mgula guriţa ca să sugă (vlah.).

ÎNGEREA s/. ♦ Plantă erbacee, cu flori 
albe, ce creşte prin fîneţele din păduri şi tufişuri 
(Selinum cantfolia) (i|lj 2706) [înger].

ÎNGERESC adj. De înger : glas frumu- 
seţe Îngerească; se veseliră, veselie îngerească (isp.).

ÎNGEREŞTE adv. Ga un 
înger [îngeresc].
O INGHEBOŞAT =GHEBOŞăT.

ÎNGBEMUl'(-ueso) vb. tr. 
şi refl. A (se) ghemui: cel 
mijlociu... se ’nghemueşte acolo cum 
poate (CRG.).
O ÎNGHENUNCHIA = ÎNOE- 
NDNCHIă.

ÎNGHESUI ( -sueso,-sulu) vb. 
tr. şi refl. A (se) îndesa, a (se) 
împinge unul într’altul, a (se) 
în^ămădi unul lingă altul, a 
se îmbulzi: Inghesulndu-I ou toată Fig. 2706. Ingerea. 
familia In olteva beciuri o.-oh.); În
ghesui pe bietul Iepuraş la o strimtoare şl-1 suci gltul (odob.) ; 
la toate uşile dughenelor se Inghesneso privitorii curioşi 
(CAR.); la pod se Inghesneso să treacă cai, oameni şl tnnnrl 
(VLAH.) [ghes].

înghesuiala (pl.-ieii) s/. îngrămădire de 
oameni printre cari nu se poate răzbi, îmbul
zeală : la o Av nerăzbltă, cum e la orl-ce Iarmaroc (Car.) ; 
gara... cu Înghesuiala unor oameni grăbiţi şi brutali (BR.-vn.) 
[î n g h e s u i].

ÎNGHEŢ (-eturi) sn. © Ger straşnic, frig mare 
care face să îngheţe apa: dete un de nu se mai 
puteau mişca de loc osp.); 0: Dar clnd părăsii odaia, 
plină de '^ul morţii (vlah.).

ÎNGHEŢA (-et) vb. tr. şi refl. ® A (se) preface în 
ghiaţă: fermecătoare... (oare) îngheţa apa In blid In 
postul Slm-Pletrnlul (ret.) ; apa a Îngheţat tun (dlvr.) ; ne-a 
Îngheţat limba In gură şl măduva In ciolane de Irig (CR6.) I! ®
0 A rămînea ţeapăn, înţepenit; a încremeni: se
Incordă In Inngnl trupului şl îngheţă rigid, ca o plrghle. In 
dreptul oglinzii (DLvr.) ; un zăngănit de arme In curte Îngheaţă 
deodată veselia oaspeţilor (vlah.) ; ^ de frică, a-1 * inima, 
a-1 singeie (do frică), a rămînea înţepenit, încre
menit de frică: 1 s’a încleştat gura şl a Îngheţat de frică 
(CRo.); îngheţase slngele In ea de frică osp.) ; clnd căzu bă
iatul, imi îngheţă Inima (jip.) [lat. in-glaciare].

ÎNGHEŢAT 1. adj. p. ÎNGHEŢ^. ® Prefăcut în 
ghiaţă II © înţepenit de frig, rebegit HH' © neîn
gheţat.

2. îngheţata (pî.-te) sf. Cremă amestecată cu 
ouă, zahăr şi zeamă de fructe, făcută să îngheţe 
cu ajutorul unui aparat frigorific : ~ de vanilie, de 
fragi, de lămlle, de ciocolată.

ÎNGHEVIPA (-ghlmp) vb. tr. şi refl. ® A (se) în
ţepa, a (se) împunge (cu un g h i m p e, . etc.)
alunecam In apă, Inghlmplndu-mă In mărăcini (D.-zamf.) 
A visat că s'a ’nghimpat 9i umblă la picior legrat (pann) 
l-a Inghimpat o albină; boldul Satanei se vede că-1 tnţhlm 
pase (CRG.); (2): nu suferea ca vorbe de deşertăciuni lu
meşti să fnffblmpe feoloreştlle-1 urechi (ON.) ^ (D ® A îm
boldi.

ÎNGHIMPAtor adj. verb. Ikghimpa- Care !n- 
ghimpă, înţepă-tor; 0: glumele iul... cam Inghlmpă- 
toare pentru imll din boieri (isp.). 
o ÎNGHINA = ÎMBINA.

ÎNGHIOLDI (-deso) vb. tr. A da ghionturi, a 
ghionti; a da cu cotul: se duse la tovarăşul de lingă 
dtnsnl şl, tnceplnd a-1 lizise:... ,,ce caţl tu adi pn (isp.) ; 
simţ că mă ’nghloldeşte cineva tmpinglndu-mi genunchii
(CAR.) [ghiol d].

ÎNGHIONTI (-teso) vb. Ir. şi refl. = GHIONTI: 
mai colo un croitor francez se Înghionteşte cu un ciubotar 
Neamţ (alecs.) .

ÎNGHIORŢi interj. = OHIQRŢ: ea, ~ I înghiţi, si 
pe loc şl crăpă (isp.i. 
o ÎNGHIORŢAI = GHIORŢAJ.

ÎNGHIŢI (-it, -it) vb. tr. ® A face să treacă din 
glt In stomac; o îmbucătură, un simbuie; mamei 11 venea 
să mă Înghită de bucurie (Crg.) ; tw PţlŞTB ® ^ (D 0) A chel
tui, a prăpădi, a risipi: a înghiţit toată averea rămasă de 
la părinţi 1T (D 0 dv găluşca, amarul, a suferi în tăccre, 
neavînd încotro: boierul... a înghiţit găluşca şi a tăout 
molcom (CRO.); fiindcă n’avea Încotro... Işl înghiţea amarul 
şl răbda (isp.i ţ ® A răbda, a suferi cu răbdare, fără 
să se împotrivească, fără să cîrtească; a îndura;
tăcu din gură şl Înghiţi ruşinea ce-1 făcură fraţii (isP.»;
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aicea ţipa... nnmal dumneaei, Iar dmnnealal asculta, Înghiţea 
şl tăcea (CAR.); nevasta, ne mal avlnd Încotro, tăcea şl Înghiţea 
noduri (CRO.) ; clte ocări, Înjurături şl bătăi am Înghiţit! 
(CAR.) ^ (D In seo, ^ la răbdări prăjite, 6. râ.bda (uî* 
tîndu-se la altul care mân încă, care are de toate) 
fâră a căpăta nimic H ® (F> a-i pâmintui, a pieri, 
a dispărea, a se prăpădi fără urmă:. Parcă i-a 
Înghiţit pămlntul chiar din acelaşi minut (PANN) ^ ® © A 
suge ; a absorbi: buretele a înghiţit apa; unde cădeau, 
se rldloan aburi Înghiţiţi de gura sobei (dlvr.) % ® ©' 
A opri, a reţine: ml-am înghiţit lacrimile dare cercau 
să-ml năvălească In ochi (gn.) [lat. inglu ttire].

ÎNGHIŢITOARE sf. £> Gltlej [înghiţi],
înghiţitura (p!.-tnri) s/. Atîta cît înghi t e 

cineva dintr’oclată, cînd bea; duşcii: o ~ de apă. 
de vin, de rachln.
OÎNGIU... = ÎNJU...
O ÎNGÎMBA (-gimb) vb. ir. Olten. (ciauş.) itut.)

GlMBA.
ÎNGÎMFA (-gtmS), iNOlNTA (-gini) vb. refl. © 

Ase umfla: umlia-mi-se, înglnlă-ml-se(gor.) 1[ © ® A 
se umfla In pene, a se mîndri, a se arăta trufaş;
se rotea pe lingă dlnsa şi se Inglmfa ca un curcan (isp.) ; 
s’a intoiat ca varza şl s’a Inglmlet ca barza (pann) [g î m-
f (LLal-.ÎNGIMFARE, iNGlNFăBE sf. ® Faptul de a se 
î n g î m f a II © Mtndrie, trufie, fudulie: necapaci- 
tatea şl inglmfarea lui Ipsilante... au făcut ca lucrurile să 
la alt drum (I.-gh.)- v

ÎNGÎMFAT, înqînfat adj. p. ÎNQÎNFA, Um
flat In peiie.'mindru, fudul, trufaş; Inglmlet de a sa 
Slavă, ades la Curte mergea (LET.) ; mirele şedea pe perlnl 
cuculat, fudul şi tngtnîat (sb.).

ÎNGÎNA (-gin) 1. vb. ir. © A imita, a repeta în
tocmai (adesea în bătaie de joc) glasul, vorba, 
mişcările cuiva: umbla rătăcind prin munţi şl prin 
codri, Ingtna pasările, Ingtna plralele cu cimpoiul lui 
(GN.); ursul... a Început cu glas mai subţire să ingtne 
glasul caprei (se.); Fugi de zlmbetul făţarnic... A acestor 
măşti, ce firea omenească o Inglnă (vlah.) ; mă Inglni, pentru 
că mi se leagă limba clnd te văd (ALEce.) ^ © A vorbi, a 
rosti, a cînta cu gura jumătate, cu glas încet, a 
borborosi, a mormăi: tşl Inglna viersul cu acorduri 
somnoroase (d.-zamf.); ,,a veni ea şl vremea aceea*', zise 
Impăratnl, Inglnlnd vorba plntre dinţi (CRG.); Şl glasu-i 
stins de-abla putu să 'nglne, Parcă ’necat de lacrimi... 
(VLAH.) 1f @ A ademeni, a momi: mii de visuri vin de 
mă ingtnă cu ale lor poetice adlmenlrl (ALecs.).

2, vb. refl. ® A repeta întocmai, în glumă sau 
în bătaie de joc, ceea ce zice sau face altul, a se 
imita unul pe altul în glas, în vorbă, în mişcări:
păsările primăverii se 'ngină şl care de care se ’ntreo In 
feluri de glasuri (CAr.) ; pe virful copacilor, turturele sure şl 
porumbei sălbateci se’ngtnă (odob.) ® A Se confunda 
{vorb. de lumină, de colori): cind se ingină ziua 
cu noaptea, cînd începe să se întunece, în amurgul 
serii; pT. ext.: aoum, clnd se Inglnă iarna cu primăvara, 
trebue a căuta mai ou osebire de vite (ion.) ^ © A contrasta, 
a forma un (contrast: o dulce lumină ce se inglnă cu 
negreala malurilor depărtate (odob.) ; aloi se Inglnă o mulţime 
de costume, religii şl naţionalităţi (bol.) ^ ® A S6 lăsa 
ademenit: pln’a doua zi ne-am Inglnat cu mulţime de 
visuri ciudate (alecs.) [lat. ingannare].

ÎNGÎNARE sţ. <D Faptul de a (se) î n g ! n a:
Începe a recita... fără cea mal mică ezitaţiune, lără şl fără o 
singurăgreşală(I.-GH.) H © împreunare, îmbinare: stau 
Înşirate... pe granlţUe ţării, la ^apămlntnlnl cu cerul (vlah.).

ÎNGÎNAT adj. p. iNolNA- © Imitat, repetat în
tocmai II @ Rostit, cîntat cu gura jumătate, bor- 
borosit: Vorbeşte vorba ’ngînată, Paroă-1 e gura legată (pann) 
1Î ® Confundat: cu inima Intre dor şl bnonile (odob.>«

ÎNGÎNDURAT odj. Dus pe g în duri, 
muncit de gînduri: de una insă erau mal Ingtndnraţl, 
şl aceea era că 11 se stinge seminţia (ret.> ; biata babă se 
întoarse acasă ^ă (mera).

ÎNGÎNFA... ww ÎNGlMFA...
O ÎNGLODA (-odez) vb. ir. şire/î. Mold. © A (se) 
băga, a (se) afunda în g 1 o d; am început s& mă tngio- 
dez In nomol... şi să mă Înfund plnă la gleznă (BR.-vn.) ; 
roţile se Înglodau ptnă *n bucşă (vlah.) ^ © © >^ In datorii, 
a băga în multe datorii, a face să fie dator vîn- 
dut; a se^ In datorii, a face multe datorii.

t ÎNGLOTI (-otesc) i. vb. Ir. A strînge grămadă, 
a aduna (gloatele, oastea): au tras spre ţara 
sa, pentru să-şl mol Inglotească oastea (m.-cost.); Slnan... 
îşi Inglotl oştlle pe Ungă sine (balc.i.

2. vb. refl. © A se strînge, a se grămădi: 
Inglotlndu-se Turcii mulţime, nu mai puteau (Moldovenii) 
să ţie războiul (nec.) 1[ © A se îngrămădi: Nlcolai-Vodă... 
nu ohosea clnd 1 se Inglotea nevoile şi trebile (n.-cost.\.

ÎNGBAbA graba .
ÎNGRADEALA (pî.-eii) sf. îngrăditură, în

grădire; cu capul pe un mormlut lără nume nici —. (Car.i
[îngrădi].

ÎNGRĂDI (-ădeac) vb. Ir. şi refl. © A (se) în
conjura, a (se) închide cu un gard, cu o împrej
muire ; gardurile slut de prisos, Iiindoâ u'au ce Îngrădi (SLv.); 
Iml Îngrădi llvadea mea de lăcu grădină domnească din ea 
(RET.): pr. ext. a forma hotar; iată cale patru hotare 
cari Ingrădesb pămlntul Tăili romăneştl ivlah.) t ® A 
împleti cu nuiele H ® ® A pune o stavilă; dealul 
Capela Îngrădeşte vederea spre munţi (vlah.i * © ® A se 
înţelege, a fi de acord; a'a îngrădit cu vătalul de curte 
Sl-1 toacă starea ifil.) [sl. g r a d 1 t i].

ÎNGRAdire sf. © Faptul de a (se) îngră
di H © îngrăditură U © ® Stavilă.
- ÎNGRĂDIT adj. p. INGRAdj. Prevăzut cu un 
gard, cu o împrejmuire; ora ~ ou zăpiaz de bimo (crg.) 
Iii © neîngrădit.

îngrăditură (pî.-turi) sf. ® împrejmuire, 
ocol; căsuţe acoperite cu stata... se Împrăştiau printre În
grăditurile de nulele igrl,] " © împletitură [în
grădi].

ÎNGRAmADI e«- QRAmADJ.
ÎNGRAşa (-graş) vb. tr. şi refl. © A (se) face 

(mai) gras; parcă mă ’ngras, clnd mă uit la voi (Dlvr.) ; 
@; octalul stăpluulul Îngraşă calul, cînd Stăpînul îşi 
supraveghează avutul, acesta sporeşte; @; nu se 
mal îngraşă porcul !u ziua de Ignat, Se zice Culva care 
se aptică prea tîrziu să repare un lucru care trebuia 
făcut înainte; (Q): omul, de ce-i place, de-ala se ’ngrasă, 
fie-căruia îi prieşte tot ce-i face plăcere f ® / A 
se) face mai roditor, a gunoi:pâmintui ou gunoiu 
lat. *i ng r a s s ia r e].

ÎN GRAŞ AMÎNT (pl.-minte) sf. P Gunoiu, Sub
stanţă cu care se îngraşă pămlntul spre a-1 
lace mai roditor.

ÎNGRAŞAT adj. p. îngraş* liH © neIngrAşat.
ÎNGRAşATQR 1. adj. verb. InqrAşa. Care în

graşă.
2. IngrAşAtoare Sf. ţ © Mică plantă erbacee 

numită şi ,,foaie-groasă”, cu 
frunze cărnoase şi flori albastre- 
Violete sau albe cu pete gal-

ÎN6-
ÎN6

Fig,.‘^a707. Ingrăşătoare. 'Fig. 2708. Ingrăşătoare.

le.ooo

bene înăuntru; numită şi ,,foaie-grasă” (Pingui- 
cula vulg ar is; P. alpina) (r>T| 2708) ţ © Plantă ier
boasă, cu tulpina întinsă pe pămînt, cu flori mici 
albe ale căror peduncule, după înflorire, se recur
bează în formă de cîrlig; numită şi ,,grăşătoare" 
(Sagina procumbens) ('[.51 2707).
OÎNGRAUNŢA (-ţez) vb. tr. O/ten. (ciauş.) A da 
grăunte (ovâs) calului, vacii.
O ÎNGRAUNŢOŞA i-oşez) vb. tr. A face gră - 
U D ţ O S: sooacerea are do scop de a brlnza (Pamp.). 
t ÎNGREC A (ecez,-ec) 1. vb. tr. © ţ A însărcina, 

a. face borţoasă: s’an cnlcat cn soaciă-sa şi o an Ingrecat 
(PRv.-MB.) t © Maram. A împovăra, a îngreuna, a 
apăsa.

2. vb. intr. A deveni însărcinată, grea, borţoasă:
clnd Ingrecează, acllaşi stă Inlănntra singele acela, ca să 
hrănească coconul (prv. mb.) [lat. *i n g r & v I C a r e].
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ÎN6- fÎNGRECAT adj. p. tN0REC4. ® Maram. îm- 
A povărat, Îngreunat: Nlol am drăguţ, nici bărbat, Fără INH suflet(BRL.) H ® /. t Insărcială, borfoasă: nepoatft-

sa... după cltăva vreme s’au aflat (CAR.).
InGREOI A - INQREUIA.
ÎNGREŢO’ŞA (-oşez) vb. tr. şi refl. A (1 sc) 

face greaţă, scîrbă, a (se) sclrbi, a (se) desgusta:
acele ullţl strimte oare-ţl... Ingreţoşază nasul cu duhoarea 
(DLVR.); nu te poţi opri Bă nu te Ingreţoşezl... degugumănlaoăr- 
turarllor el a procopslţllor păglnătăţll uspj ; fata nu se 
tngreţoşă de ce văsu' (ret.) [g P 0 ţ O s].

ÎNGREUIA (-ulez; pe)'S. a 3-0'. -ulază şi -ule) vb. 
tr. şi refl. A (sc) face (mai) greu' (mai) g r c o i u, 
a (se) împovăra: începu constantin Duca-Vodă... el pe 
mazili a-1 cu dăjdll grele şi dese (nec.); i-am pus la nas 
nişte mirodenii... prin mijlocul cărora i-am Îngreuiat som-* 
nul (GN.); un sentiment penibil... II Ingreula trupul şi 
mintea (vlah.) ; casa s'a mal Îngreuiat ou un mtuoău (CRO.i.

ÎNGREUNA (-unez, -un) vb. iT. şi refl. A (se) 
îngreuia, a (se’) face mai greu, a (se) împovăja: 
atunci Începu lupta grea pentru viaţă, care se Ingieună şl 
mai tare prin căsătoria Iui (car.) ; se temeau oă-şl Ingieună 
suiietui ou păcate (ret.) [lat. *i n g r ^ V T n a r e].

ÎNGREUNAT adj. ® p. ÎNOREUNA H ® /. Însăr
cinată, grea, borţoasă: din momentul acela ea pur
cese •vă (EMiN.); baba spnse nnchiaşnlnl că se simte vă iisp.) .

ÎNGREUNAtor adj. verb. îngreuna. Care 
îngreunează; Împovărător.

ÎNGRIJA (-ijez) vb. tr. şi refl. A (se) îngrijora, 
a (se) nelinişti [grij ă].

ÎNGRUARE sf. îngrijorare, nelinişte [în- 
grija].

ÎNGRUAT adj. p. Ingrua. îngrijorat, ou 
grijă în suflet, neliniştit: ochii ei... lunecau Ingrllaţi pe 
plnza da umbră oare se desfăcea (vlah.).

ÎNGRIJI (-ijeec) 1. vb. tr. şi i?itr. A purta de 
g r i j ă, a avea grijă (ca să nu ducă lipsă de ceva):
V florile; v pe un bolnav; l-a Îngrijit ou lemne; Ih lipsa 
Inl n’avea olne eă-1 ingrljască de eaaă şl de vltlşoare (Crg.).

2. vb. refl. ® A duce grijă, a căuta să nu ducă 
lipsă de ceva: ee îngrijeşte de cele trebuitoare pentru 
Iarnă ţ[ ® A duce grijă de ceva, a sc îngrija: nu te v 
de asta, mătuşă dragă, că-i... trăi pe lingă noi ca banul 
cel bun (CRO.).

ÎNGRIJIRE s/. ® Faptul do a (se) îiigriji; 
grijă; căutare H ® Băgare de seamă, precauţiune 
m (c) neîngrijjre.

ÎNGRIJIT adj. ® p. ÎNGRIJI I © Ingrijat, în
grijorat: era V ou ce obraz eă se Înfăţişeze Înaintea Iul 
Soaraoschl (Crg.) *:,r ((Ţ) NEÎNGRIJIT.

ÎNGRIJITOR,-toarbadj.verb. şism. f. îngriji. 
® Care îngrijeşte, caro poartă de grijă 1[ ® Care 
inspiră grijă, nelinişte, teamă: se efiă intr’o stare 
îngrijitoare; aerul era plin de veşti îngrijitoare (ALEcs.).

ÎNGRIJORA, ÎNQRIJURA(-rez) 1. vb. tr. A inspira 
g r i j &, teamU, a nelinişti: greutatea atltor lucruri 
de Inv&ţat poate să întristeze şl sft tn^ljoreze... sufletul 
b&latulnl cbr.-vn.).

2. vb. refl. A duce grijă, n se nelinişti, a fi cu
prins de nelinişte, de teamă: imp&ratui începu a se 
Ingrljura olnd 11 spuseră strejarll cele ce se Intlmplase msp >.

ÎNGRIJORARE ftf. Faptul de a (se) îngri
jora; nelinişte.

ÎNGRIJORAT adj. p. tNORiJOBă- Cuprins de 
grijă, neliniştit.*

ÎNGROPA (-op) 1. vb. tr. 0 A băga In pămînt, 
in groapă, a înmormînta: au murit mulţi oameni, 
cit nu?! puteau şl-1 aruncau prlu gropi de-1 nărulau (nec.)
1® A ascunde un lucru în pămînt, într’o groapă; a 
acoperi cu pămînt: o comoară; ^ viţa ^ ® (jR A 
afunda, a cufunda: tngroplndu-şl capul aprins tu veiInţa 
albă şi rece a omătului (grig.) ; Işl Ingropă bărbia In 
palme (grl.).

2. vb: refl. A se băga într’o groapă, a se ascunde 
aeoperindu-se cu pămînt, a se vîrl adînc, a se în
funda: rlde ca un cioclu care s'ar duce singur să se Îngroape 
(ALECS.); m’am Îngropat tn tărnă Ia rădăcina unul păpuşolu 
(CRO.): ti se Îngropa fluierul (piciorului In zăpadă) plnă 
dincolo de genunchi (dlvr.) . .
t Îngropăciune sf. Înmormîntare; Îndată ce 

s’a Întors de la ^ (CAr.) : preoţii... Inc^ură... dntecele de ^ 
(ODoe.) [îngrop a]. ♦

ÎNGROPAT 1. adj. p. ÎNGROPA ţI1[ dl NE ÎNGRO
PAT.

2. shst. Faptul do a îngropa, 
tÎNGROPĂTOR sm. Trans. Gropar [îngropa].

ÎNGROŞA (-os) vb. tr. şi refl. A (se) face (mai) 
gros: V laptele cu p&sat; Inpnl cu slngi nu-şl IngroeşA 
gUnl (ZNN.>; i' : s’e Îngroşat treaba, gluma, lucrul a 
început să devie serios, a luat o întorsătură în
grijitoare [lat. *i n g r o s s i a r e].

ÎNGROZI (-ozesc) ţ. vb. Ir. A băga, a vîrî In 
groază, a băga spaima In cineva, a Inspăi- 
mînta: toate acestea n’au Îngrozit pe volnic, nici nu l-au. 
stingherit din citire (sb ).

2. vb. refl. A-i fi groază, a-1 lua (a-1 apuca) 
groaza, a intra In groază, a se Inspâimînta.

ÎNGROZITOR adj. verb. îngrozi. Care în
grozeşte, care umple de groază, groaznic, spăi- 
mlntător: vintnl de noapte aducea din clnd In clnd vuete 
de larmă care deveneau Îngrozitoare (alecs.). 
t ÎNGRUP A... = ÎNGROPA...

ÎNGRUZI, ÎNGURGA sv- INGURZ|. 
ÎÎNGURGUŢA vb. refl. A se trufi: pentru vicle

şugurile lor... oborltn-1-al pre Inşii clnd să ’ngurgnţată (Oos.> 
[gurguţa].
o ÎNGURGUŢAT adj. Maram. (brl.) Ţuguiat, gur- 
guiat [î n g u rg’u ţ a).
OÎNGURLUI (-ueac) vb. refl. Mold. (Sez.i (pamf.) A 
se da în dragoste cu cineva: are şi ea onor p... de- 
aceea v'aţl lugurlult Împreună P (ALECS.). 
o ÎNGURZI, ÎNGROZI (-zeso), Trans. ÎNGDKGA (-gnrg) 
vb. tr. A încreţi (cu ajutorul unei sfori petrecute 
prin mai multe găuri): V opincile; corzile ţin mar
ginile (voloculul) tngnrzlte,... asa oă mljlooul se lasă oa nu 
stn (ŞEZ.i: apoi Ie-a Ingrnzlt frnmoa (opincile) şl a pe
trecut olte o pâreche de aţă neagră de păr de cal prin cele 
nojlţe (CRO.); tn zama aceea roşie băgau opincile, (şi) dnpă 
uşoare Io Ingnrgau (RET.) ; desgnrgă cureluşa cea oa o pleasnă 
en care era tngnrgat şerparlnl (Ret.).

ÎNGUST adj. ® Care nu e (destul de) lat, care 
n’are destulă lăţime: are nn cap prea lunguieţ, prea v 
(VLAH.); o frunte vă; o cărare <vă ţ| ® 0 Mărginit, care 
nu e destul de desvoltat: spiritv [lat. angus- 
tus].

ÎNGUSTA (-tez) vb. tr. şi refl. ® A (se) face (mai) 
îngust: o pajişte frumoasă aşternută pe o vale care se În
gustează din ce In ce (vlah.) II ® ® A (se) micşora: nu 
tngnstez nlol defslm rolul Osmanilor (odob.) [lat. a n g U-
s tare].

ÎNGUSTIME sf. ® Însuşirea lucrului îngustt 
® 0 Lipsă de dcsvoltare a minţii, etc.; va minţii. 
O ÎNHAIMURAT adj. Impopoţonat, îmbrăcat 
cu tot felul de ţoale, cu haine nepotrivite pe trup: 
trenţele In oare era (r.-cod.).

ÎNHĂITA (-halt, -hăitez) vb. refl. A se întovă
răşi (cu unui sau mai mulţi oameni răi, stricaţi):
se Înhăitase co olţi-va leoioil de boieri şl băteau mahalalele 
ziua şi noaptea (i.-gh.) ; se Înhăitează In tinereţe cu mal mulţi 
de teapa lui (CArj; Uldas... Înhăitat cu Pan, 11 tot auzise 
clnttnd din nalu (tsP.) [haită.].

ÎNHĂMA (-ham) 1. Vb. tr. O A pune li a m u- 
rilc pc cal (spre a putea trage trăsura, căruţa, etc.):
du-te de spune surugiilor să Înhame poştallonli Ia trăsura 
cea galbenă (alecs.) ; trăsura, apune calul Sau caii la 
trăsură ^ ® rf- f Trans. A înhăţa, a înşfăca: mi 
ţl-L- Înhamă de guler şl hal ou el pe hepte tn sus la Îm
păratul (RET.).

2. vb. refl. 0 A se apuca dc o muncă grea, se
rioasă : m’am Înhămat la muncă serioasă (BR.-vn.) ; sprinten 
şl harnic se Înhamă la toate, (şi) pe toate le face cu drag (vlah.) .

ÎX'UIĂŢA (-haţ) vb. tr. A apuca cu violenţă, 
a înşfăca: pe cineva de glt, de minecă; 11 Inhăţase...
cu ghlarele ca o gaiţă spurcată şl nu-1 slăbea nici olt al da 
In cremene (tsr.>; Înhaţă purcelul de coadă, să nu fugă j.olvr.): 
Inhăţă Bcrlpca din mina lăutarului (GN.) [baţi].

ÎNHÎRZOBAT adj. \ încălţat cu hîrzobi 
sau cu opinci de curele împletite.
OÎNHOBOTA (-otez) vb, ir. Mofd. Trans. A pune 
hohotul, balţul pe capul miresei, a îmbălţa, 
a înzăvoni.
OÎNHOLBA (-holb)v&.fr. şire/î. Trans. Bucov. Băn. 
A h o 1 b a, a căsca ochii, a se uită cu ochii holbaţi: 
bulaurli nu s’aii apucat de dineul, ci l-au Inholbat numai
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iSB.): ne Inbolbarăin şl ne minunarăm de ele (ret.)| se tn- 
holbă cătră 8ocm-aău mal uilt deoU Ieri (mera).
O ÎNHOLBAT adj. p. iNHOLBA. Cu ochii holbaţi:
se zice „blnzolu" unul om care are o căntătură şl fio
roasă (MAR.)rămaseră loholbaţl cu ochii la el ca la o di
hanie (CAT.)»

ÎNHORBOTAT = HORBOT^T: mumele uimite sus
pinau sub bonetele (NEGR.I.
o ÎNIEPTA (-lept) vb. refl. Trans. A se asvîrli, a se 
arunca: se svtrcollră şl se ’nieptară şl se trndiră... da 
nn era ohlp să Învingă (ret.) [comp. AIEFT^]-

ÎNIERBA [-hei)vb.tr. ® umplea cu iarbă 
de puşcă: lnleibar& gl looul de la mănăstirea Radulnl-Vodă, 
on gind oa să-l dea loo (jsp.> ŢI ® Băn. ^ A trece UU fir 
de spînz prin pielea unei vite bolnave, a sptnzui 
t ® Olten. ® A necăji, a supăra rău de tot pe cineva.

Înjgheba (-eb, -ebez) vb. tr. şi refl. a (se) 
aşeza laolaltăj a (se) Împreuna, a (se) strînge 
(cu bare-care trudă), a (se) clădi, a (se) alcătui, 
cu lucruri devstrlnsură, de puţină valoare, că
pătate cu greu, a Cîrpi: Işl lucrase un car gl-1 In- 
■jghebase*'ln casă, In toată Întregimea Ini (CRG.) ; mal pe urmă 
şl-a Înjghebat şi o căsuţă (CRG.) : sate se Înjghebează pe văl 
bătute de soare (vlah.); 0: tn mintea Iul Işl Injgebă pla
nul (GRL.) [jghiab]. 
o ÎNJITA = INVITA.

ÎN JOS s^ JOS.
ÎNJOSI (-oseso) vb. tr. şi refl. A (se) umili: L-al 

lăsa să te 'nlosească, să te calce In picioare (vlah.) [j O s].
ÎNJOSptE sf. Faptul de a (se) înjosi, 

umilinţă.
ÎNJOSITOR adj. verb. înjosj. Care înjoseşte; 

josnic: o laptă înjositoare.
ÎNJUGA (-jug) 1. vb. tr. A pune boul sau boii 

In jug (spre a putea trage carul, plugul, etc.): 
Înjugă boli la car, zice Doanme-ajută şl seduce la pădure 
(CRG.); şl atlţla robi le căzură In mină. Incit II tnjngară 
la plug ca pe vite (isp.i ; oarul, a pune boii la car.

2. vb. refl. A-şi băga capul In jug; ® a se înhă
ma. a se apuca de un lucru greu, obositor, de lungă 
durată [lat. i n - j u g a r e].

ÎNJUGAT 1. adj. p. ÎNJDOA HK © NţlîNJUQAT.
2. sbst. Faptul de a înjuga.
ÎNJUMAtAţi (-ă(eso) vb. tr. şi refl. A (se) 

împărţi în două jumătăţi.
ÎNJUMĂTĂŢIRE sf. ® Faptul de a (se) î n- 

jumătăţi K ® i!Hj<-a praznicnini, zi serbată de 
biserica creştină a 25-a zi după Paşti, adică la ju
mătatea celor 50 de zile (=cincizecimea) dintre 
Paşti şi Rusalii.

ÎNJUNGHIA (-ghin) vb. Ir. şi refl. A (se) j u n- 
gh i a, a(-şi) tăia gttul, a (-şi) înfige arma, cu
ţitul în beregată sau In altă parte a trupului: 
ţăranii voioşi, In ziua de Ignat, dnpă ce Injnnghlară porcii 
şl-1 părpăllră (OLVR.); pr. exi.: laoă-tă-ne In Tlrgul-Pru- 
mos, imde am şl Înjunghiat oUl-va harbujl (Cro.).

ÎNJURA (-jur) vb. Ir. A adresa cuiva vorbe 
urîte, de ocară {Mo/d. a sudul): ceia ce va Inlnra pre 
un om, olud nn va fl de faţă, acela se va pedepsi... ca şl 
ciad ar 11 de fată (prv..mb.) [lat. injuriare].

ÎNJURĂTOR adj. verb. Înjura şi sm. Care în
jură: cela ce va trimite pe altul să Îndemne pre neştine să 
Înjure şl să ocărasoă pre. cineva... se va certa ca şl un Inlu- 
rătorlu (prv.-mb.) .

ÎNJURĂTURĂ (pl.-turi) sf. Vorbă sau ex- 
presiune cu care se ! n j u r ă, vorbă urîtă care 
se adresează cuiva, spre a-1 face de ocară [Mold. 
sudalmă).

ÎNXAcrAma (-ămoz) vb. Tcfl. A se umplea de
1 a C r ă m 1:, de multe ori 1 se Inlăcrămau boierului ochii
(GRL.).

ÎI^iACRAMAT adj. p. InlAcrAbia. Plin de 
lacrimi, cu ocliii lunecaţi în lacrimi: ou ochii 
Inlăcrămeţl de rle sau de plina (BR..vn.) [1 ă C r ă m a]. 
O ÎNLACRAT adj. Olten. Trans. gB Ţesut în rom
buri (vorb. de scoarţe, macaturi, etc.) [1 a c r ă].

ÎNLANŢUI (-lese, -ulu) 1. vb. tr. © A lega cu 
lanţuriK®A lega, a împreuna: a-şi viaţa 
cu cineva; ~ ideile ţ ® A cuprinde cu braţele: ou de 
mici şl olt de albe-s mtnile Inbltel mele, Şl ce dulce ml-e 
robia, etnd mă ’nlănţne cn ele (vlah.) H ® 0 A rohî, a 
supiine, a îneînta, a fermeca: inimile, patimile.

vh. rcţl. A se lega (ca inelelo, unui lanţ], a [NH-
se împreuna: încep să se ridice şi aă se tnlănţue gbebu- a 
rlle dlh ce In ce mai mari ale Porlngnlnl (vlah.) . INM

ÎNEAnţuire sf. ® Faptul de a (se) în- 
1 ă n ţ u i li © (jfi Şir de lucruri legate unele de 
altele: evenimentelor; nu ştiu cum s’a urmat '*,a
glndurllor mele (br.>vn.).

ÎNLAtura (-tur) vb. Ir. A da î n 1 ă t u r i, la 
0 parte; a evita: ml-ar ll părut mai bine să tnIfttuT 
gtlceava cu el (on.).

ÎNlAyNTRU mr INAUNTRU.
ÎNLEMNI (-noso) vb. intr. A înţepeni (de frig, de 

spaimă, sau de uimire), a încremeni, a înmărmuri: 
ar trebui să-ml dai lemne, că Înlemnim plnă mine (Dlvr.) ; 
le-a Înlemnit gerul ca pe nişte buturugi (Bas.) ; cind au vă
zut aceia.... mal înlemniră şl se uitau uimiţi unul la 
altul (RET.); ceilalţi popi, înlemniţi... de frică şl de ruşinea 
arhlpăstorulul (Crg.) [lemn].

ÎNLESNţ (-nesc) 1. vb. tT. ® A face să fie mai 
lesne, mai uşor, a uşura: drumuri de fier... vor ^ 
transportul roadelor muncii noastre (alecs.) If ® A ajuta 
băneşte: am trimis la d-ta... să ne Înlesneşti, să ne 
Împrumuţi ou amanet (i.-gh.).

vb. refl. ® A se face mai lesne, a se uşura 
1 ® A (se) putea ajuta (bâneşte), a avea destui 
bani spre a putea face faţă nevoilor: ţi-aşi da bucu- 
roB, dar nlol eu nn mă Înlesnesc aoim.

ÎNLESNIRE Sf. Faptul de .'i (se) înlesni; 
uşurinţă; ^ de plată; am venit să lao o mare celor 
încercaţi usp.>. '

ÎNLESNITOR adj. verb. înlesni. Caro înles
neşte, uşurător."

ÎNLOCUI (-uosc) vb. tr. ® A pune pe alt cineva 
sau alt ceva în Ioc: văzind oă nu s'a prezentat la post,
1-Bu Inloonlt; —' batea ou vinul;o vorbă ou alta * ®
A sta în locul cuiva, a ocupa locul altuia: i-am
hotărlt să primească leafa mea pe timpul cit m’o * (br.-vn.).

ÎNLOCUITOR sm. Gol ce înlocueşte pe 
altul (într’o slujbă, etc.). 
t ÎNLQNTRU = înăuntru.
’ÎNLUMINA (-inez) vb. Ir. A împodobi un 

inanuscris, etc.’ cu desenuri, cu litere ornamentate 
şi colorate: mlgăloşll mlnlaturlştl cari Inlnmlnau on 
polelele şl on văpşele cleioase mulţimea de manuscripte (ouoe.)
[fr. e n 1 u m in e r]. 
t ÎNLUNTRU = înăuntru. 
t ÎNMA (pî.-me) sf. Mamă.
‘ÎNMAGAZINA (-inoz) vb. Ir. ® A pune, a 

aduna într’o magazie H ® (p A grămădi, a acu
mula în sine: ~cunoştinţe [fr. efhmagasincr].

ÎNMAnuşat adj. (P îmbrăcat cu m ă n.u ş i.
înmărmuri, 1 mm Armuri (-umsc) i. vb. intr.

A rămînea pe loc, nemişcat, liiţcpenit (de uimin>, 
de spaimă, etc.), a încremeni, a înlemni: împăratul 
socru rămase Immărmurlt, olnd văzn atlta vrednicie (isp.) ; 
Înmărmuriră spălmlntate de ce le văzură ochii (dlvr.) .

2. vb. tr. A uimi, a face să încremenească de mi
rare : adesea Înmărmurea pe Iscusiţii el judecători (odob i
[marmură].

ÎNMArmURIt adj. p. înmArmuri. Uimit la 
culme, încremenit (de mirare, de spaimă): am ta-
mas <^ă cInd I-am auzit (vlah.) ; rămaseră înmărmuriţi de 
groază pentru ceea ce era să se intlmple osp.).

înmărmuritor adj. vei'h. ÎNMABMUBţ.
Care te lasA. înmărniurit: brodea uneori adevăruri de o 
profundltate Înmărmuritoare (dlvr.) . 
t ÎNMieŞURA = MICŞORA.
ÎNMII (’-miesc) vb. tr. şi refl. A (se) face de o 

mie de ori mai mare. mai numeros.
ÎNMIIT adj. p. ÎNMII- De o mie de ori mai marc, 

mai mult: Ipate se Îmbogăţise Însutit şl —' de cind a veait 
Chlrlcă In slujbă la dinsul (Crg.). 
t ÎNMINUNA wm- MINUNA.

ÎNMÎNA (-'min, -Inez) vb. <r. A da ! n mină, 
a preda, a remite: l-am Inmlnet scrisoarea boierilor 
(I.-gh.) .
tÎNMÎNDRI (-drese) vb. refl. A SC lnţelep(i 

(Ps.-scH.) [vsl. u m 4 d r i l i s ş].
ÎNMLADIA, (Im)mlAi>ia (-dllo) vb. tr. şi refl.

® A (se) face mlădios; ®: adevărata iubire Induloşază 
şl Immlădle şi cea mal tare fire (BR.-vn.) ^ ® A (.se) 
încovoia, a (se) îndoi: goelanzll îşi Inmlădle aripile
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INM- şl Ing iD. ZAMF.); b&letanul s« lereşto Inmlftdilndu-se din 
A şale (SAD.i; oadloele seralalal se mlădie înaintea Inl ca nişte
INN trestii de baltă (DLvr.); Dacă boiul ml-1 Inmlădiu... (EM<n.); 

Veselă'il mlădii trapşor.uI'ccoşB.); Plopul nalt Ta lui sullare 
ca o oreamră se mlădie (alecs.i [vsl. mladâ].

ÎNMLĂDIţlRE, (ÎM)MiiADreRE sf. ® Faptul 
dea (se) (In) mlădia K @ însuşirea lucrurilor 
ndădioase, flexibile.

INMORMÎNTA, IMMORMÎNT4 (-tez) vb. tr. A 
îngropa (un mort), a băgă In mormlnt; ®: şI-b 
Inmormlntat Iubirea.

ÎNMORMÎNTABE, ÎMMORMiNTaBEs/. Fap- 
, Lui de a I n m o r m I n t a, Îngropare, ducerea ia 

groapă a'un ui mort şi ceremonia făcută cu acest

Fig’, 2709. Inmormîntare la Jara (după o fotografie 
a Seminarului de Sociologie din Bucureşti).

prilej, îngropăciune ([â] 2709): n «cură o -^d’aie impa- 
răteştlle tisp.».

ÎNMUGURI, tMMUQiJRj (-ureac) vb. itiiv. ^ A da 
muguri: văzu oă pomul înmugureşte, Înfloreşte.... 
şl roadele se arată (isp.) ; mă uitam cum da să Înmugu
rească liliacul CBR.'VN.); rămurelele... Încetul cu Încetul 
înmugureau, dau fol şl... chiar Înfloreau (mar.).

ÎNMUI^, (iM)MniA (-moiu) 1. vb. ir. CŢ) A face 
(mai) moale; (j) f spinarea cuiva, a-1 bate sdravăn: 
să nu-ţl mal calce piciorul prin curtea mea, că-(l volu In- 
muia spatele ou bătaia (rl.) t (D A face, a lăsa mai 
domol, a mai îmjplînzi, a îndulci; a potoli: i-a 
(im)muiat inima 1f (§ A uda, a umezi; a întinge:
!n apă; a ^ degetul In gură; l-a tot mulat (firul) ou limba, 
şl... de ce-1 mulai de-ala firul se 'nolrlionţa şl mal tare 
(CAR.); condeiul In cerneală; Eroule avu grijă de a-şl 
tnmula vlrlul săgeţilor sale !n slngele... jigănlei (isp.) % 
® A împodobi cu cusături, cu broderii de mă
tase, de fir, etc.: Inmulau In fir şl tn pietre scunipe 
hainele de pe dlnşll (odob.); muiaţi din cap plnă'n pi
cioare nuna ’n mătăsuri şl *n firetul (car.). '

2. vb. refl. ® A se face mai moale t © A se 
domoli, a se îmblinzi, a se potoli: a'a muiat gemi- % 
© A slăbi, a pierde clin vigoare, a-i scădea puterile, 
rezistenţa, a nu se mal împotrivi: nUna mea s’a mulat, 
nu mal poate rădica buzduganul (odob.); picioarele 1 se 
moale şl-1 umple o frică neînţeleasă (vlah.) ; 1 s’a mulat gla
sul; Radul... văzlnd că oastea 1 se Înmoaie, dete dosul 
(ISP.); olnd se mai mula jocul (olvr.) H © A se uda, 
a se umezi [lat. m o 11 i a r e].

ÎNMULŢI, toMULTI (-tesc) 1. vb. tr. © A mări, 
a face să crească, a spori numărul, cantitatea, a 
face să fie mai mult sau mai mulţi: sămtnta ta aşa 
vlrtoa voi Înmulţi, oum de mulţle nu se vor putea număra
(PAL.) t © ± A face operaţiunea înmulţirii.

2. vb. refl. A deveni mai mult sau mai mulţi, a 
creşte, a spori (numărul, cantitatea); creşteţi şi va 
InmultUl; grămezile de oase de om se Înmulţeau (isp.i ; 
Imnulţlră-Se mal vărtos de părul capului mleu (ps..scH.).

ÎNMULŢIRE, iHHnLTiRE sf. © Faptul de a 
(se) înmulţi, sporire ^ © ± Operaţiune care 
are de scop să facă un număr, numit ,,dc-înmul- 
ţit”, de atîtea ori mai mare cîte unităţi se cuprind 
Intr’un număr numit „inmulţitor”; rezultatul a- 
cestei operaţiuni se numeşte ,,produs”, iar ,,de-

Inmulţitul” şi ,,înmulţitorur' se numesc cei doi 
„factori" ai Înmulţirii; tabla Inmnlţliil sau tabla lui 
Fitagora, tablou care conţine produsele Înmulţirii 
Intre ele a prime
lor zece numere (H 
2710).

ÎNMULŢIT, ÎM- 
MTTLTIT 1. adj. p.
Înmulţi.

2. t sn. a? Plural.
ÎNMULŢITOR,

IMMULTITQR sm. ©
Care lam u 1 ţ e ş- 
t e ţf © ± iw ÎNMUL- 
TptB.

ÎNMUNDIRAT 
adj. 0 îmbrăcat’ In 
uniformă, cu un 
m u n d i r ; illnţa 
fiuoţlonarilor civili şi 
militari, toţi Inmnndl- 
raţl (NE6R.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 58 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90100
Fig. 2710. Tabla înmulţirii.

ÎNMURGI, ÎMMURQI (-goşto) vb. unipers. A 
amurgi: Inmnrgea bine olnd am ajuns la şirele de pnle, 
unde aveam să dormim (BR.-vn.).

ÎNMURGIT sbst. Faptul de a în murgi; 
pe <^e, în amurg, cînd începe să amurgească.

ÎNN’ÂBUŞE.i^Ă, NAbuŞEALA (pi.-şeii) sf. © 
Zăduf: ia să intrăm Înăuntru, că pe tnnăbuşeala asta te 
bolnăveşti chiar din senin (d.-zamp.) ; era căldură mare şl 
năbuşeală cumplita (rct.) H ® t Invaziune, incursiune, 
năvălire: de năbuşala lui Attlla şi a. altor varvari carii 
au urmat după dineul, pustie n’au rămas (CAnt) [în n ă- 
b U Ş i].

ÎNNĂBUŞI, NABUSI (-uşeso, -uş) 1. vb. tf. ® A 
face să piarză'răsuflarea, a înneca (prin lipsă de 
aer): o înfăşură In plapămă ou pericolul de a o Innăbuşi 
(BR.'VN.) ; strluglnd pe draoul !n braţe; de oredeal oă o să-l 
năbuşesoă (isp.>; bălăriile Innăbuşesc florile; ®l bogăţia 
el năbuşeşte ori-oe tresărire a omului (dlvr.) ^ © 0 A as
cunde, a face să nu se vadă, să nu simtă: înnă- 
buşlodu-şl In piept mlnla şi ura ce-1 sugruma (vlah.) ; ple
cară năbuşindu-şl pllnsul cdlvr.) H ® 0 A împiedeca 
Să crească, să se desvolte, să aibă urmări, a stinge: 
DU-l convenea să Innăbuşască răscoala prin vărsare de slnge 
(i.-GH.) t ® ţ A da năvală, a face invazie: au năbuşit 
pre aceste locuri mal pre urmă Tătarii (m.-cost.) ® 
Bucotf. A năvăli, a se întinde cu furie: a deschis 
tişa olnd năbuşea focul şl In tindă (orio.) H © Mold. A 
podidi: mă năbnşeso lacrimile de bncnrle (ALECS.).

2. vb. refl. A-şi pierde răsuflarea, a se înneca 
(din lipsă de aer): noaptea am simţit oă mă tnnăbuş de 
tot (BR.-VN.); ieşi repede din oasă, simţind că se Innăbuşe
(6N.) [srb. năbuşiţi].

ÎNNABUŞIT, năbuşit adj. p. (In)NAbUŞI: se 
ridică năbuşit din pat <car.) ;— adv.: pllngea năbuşit ptnă ce 
pleoapele 11 sgtrleu luminile (dlvr.) .

ÎNNAbUŞITQR, nâbuşitqr adj. verb. (IN)- 
nAbuşi. Care Innăbuşe: o caidnia n&bnşitoâre imi 
Învăluie capul (vlah.).

ÎNNAdi, nAdj (-ădeao) i.vb. tr. A adăuga o buca
tă, o parte (spre a lungi; spre a mări); a coase capăt 
la capăt: tot trenţele alea le cirpeşte, le Înnădeşte (br.-vn.).

2. vb. refl. ® Mofd. A se deilulci, ă prinde poftă 
de ceva bun, a prinde nărav: nişte porci, spărgind 
gardul Intr'un loc, se Înnădise tn grădină la păpuşoiu (Cro.) ; 
O vulpe la ţăran se Innădlse-odată La păsări In poiată (don.)
1f © F A se însoţi, a se înnoda în dragoste;
dascălul... se dete pe lln^ muma copiilor... şl se Înnădi ou 
dlnsa (ISP.) [nadă].

înnAduşi (-uşeso, -i^) 1. vb.tr. 6 A face să 
năduşească: cind tăia tata porcul... şi-l tnvălea Iute 
ou pale, de-1 Innăduşea (cro.) ^ ® Mo/d. Trans. A în- 
năbuşi, a face să piardă răsuflarea, a înneca: sus
pinele, grămădindu7se In sinul el, o Innăduşeau (NEOr.) ; 0: 
datoria noastră de patrioţi este să Innăduşlm oomplotul In 
faşă (ALECS.) H © Mo/d. A face să se stingă din lipsă 
de aer: începe a tnma la ţărnă peste loc şl-1 Innăduşe (Cirg.) 
II ® Mo/d. A supăra, a amărî, a chinui.

2. vb. refl. © A năduşi, a-i curge sudoarea 1[ © 
Mo/d. Trans. A SC înnăbuşi: l-a Îngropat In gmioiu, de 
numai capul II era afară, să nu se Innăduşe (ret.) ®
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Motd, A se amârl, a se necăji, a sc chinui: minca- 
l-ar brlnoa să-l mănlnoe,... oă mnlt mă mal Innădnş on 
dlnsnl (CRG.) [■v'NADXJŞI].

ÎNNÂDUŞIT adj. ® p. InnAduş; ^ © Care abia 
respiră sau gata să se stingă din lipsă de aer;—adv.: 
aarde^v; înfundat: alncepata-şl smnlgepărul din oap 
şl a o boci (CRG.).

ÎNNĂMOLI wr tNNOMOLJ.
ÎNNARAVI m- NArAVJ.

•ÎNNASCUT adj. Ce se posedă de la naştere: 
Idei [născu t, după fr. i n n 6].

ÎNNĂUCI năuci.
ÎNNEBUNEALA = NEBUNEAIiA.
Înnebuni, 'nebuni (-nesc) ţ. vb. tr. © a face 

nebun H ® ’a zăpăci, a ameţi.
2. vh. intf : şi re/î. © A deveni nebun, a-şi pier

de mintea: ea să nu fi etlnt a ceti, de mult aş fi lone- 
bunlt, cite am avut pe capul meu (CRG.) ;, se mira cum de 
n'a înnebunit tnoă (vlah.) ^ © f A-i plăcea, a iubi la 
nebunie: Hagl Hrlstodul se nebuneşte după răclturl ou 
usturolu (ALEC90 .

ÎNNEC (pl.-ecnrl) sn. ® Revărsarea apelor, 
inundaţie; din pricina deselor *uri ale Dîmboviţa (i.-gh.) *f 
® Faptul de a (se) Inneca: ...ou sufletul numai 
din s'a mintult (Pann).

Inneca, fNECA (-«o) i. vb. tr. © A face să piar
dă răsuflarea, a Innăbuşi: vagonul era plin, tumn] de 
la jigări mă Inneca (vlah.) ; un pline amar mă ’nneacă (em(n.) ; 
11 Innecă o tuse seacă (dlvr.) H ® f Trans. A sugruma: 
ne Inneacă ursul o vită (vic.) ^ © A face să piară, să 
moară (prin asfixie) subt apă: o oprabie; ^ un 
om, un cline H ® 0 A-şi amarul, setea; după ce-şl... 
lunecară setea, unii cu vin, altll cu apă rece (DLvr.) ; feciorii 
de. Împăraţi şl de erai necau mlnia In sufletul lor (mera) ^ 
© A inunda: desăvaprllejlapamorllsă Innâoe nlscare 
pămlnturl sau vil (prv.-lp.) ; de venea apa mare, arăturile Iul 
le InnMa (tsp.i; 0: un rlu de lăcrăml 11 lunecă faţa (gn.).

2. vb. refl. ® A-şi pierde răsuflarea, a se înnă- 
buşi: a se ou un os, cu o Îmbucătură prea mare ^ © 
A pieri, a muri (asfixiat) subt apă: corăbiile s’au 
lunecat; băiatul, neştllnd să Innoate, s'a Innecat; cine dă 
din mllni nu se Inneacă; ©: cel ce se ’nneacă se-agaţă şl 
de un paiu; cel ce se Inneacă se apucă de sabie cu mina 
Roală (M..C08T.); @: a se (ca Ţiganul) la mal, a fi biruit
(de nevoie, de împrejurări, etc.) tocmai cînd era 
aproape să scape H © A se inunda: din nou i se lu
necară oobll In lăcrăml <vlah.) [lat. n § c a r e].

ÎNNEGĂGIpS (necAciqs) adj. Gd.Te (1 ii)n ea c ă, 
care înnăbuşe, înnăbuşitor: mirosul necăclos de sllltră
(CAR.).

ÎNNEGÂGItTNE sf. © Faptul de a (se) î n n e- 
ca 1f © Inundaţie \ ® Greutate de a răsufla, 
pierderea respiraţiunii; sufocaţiune.

ÎNNEGAT adj. © V- Inneca H © înnăbuşit ^ 
© Prăpădit, pierit subt apă (sau subt alt lichid); 
pr. exf .: oraş ^ In mocirlă dintr’un capăt Intr'altul 
(I.-GH.); 0: ou ochii lunecaţi In lacrimi, plini de lacrimi; 
(p): In datorii, dator vîndut, înglodat în datorii.

ÎNNEGATOR ad?. verb. înneca. Care înneacă.
ÎNNEGATURĂ, t NECATVRA (pl.-turi) sf. © 

Faptul de a (s(3) înneca; înnec; înnecăciune:
nu a vlntulul sunet şi vreava iasto vina necăturlel Iu Fetru 
(COR.) 11 © Inundaţie, revărsare de ape; de nu va 
fooe nici o Inneoătură acea moară (leo.-car.).

ÎNNEGRI, NEOiq (-greso) i.vb. tr. şi refl. © A 
(se) face negru : apa... In multe chlpure are firi, că Inăl- 
Mşte şl negrâşte (COR.)', olnd toca de utrină, se Înnegrea o- 
grada de călugări (vlah.); vaierul oioarelor ce Înnegreau gră
dina Ini Vodă stuiza (grl.) 11 © 0 A descrie în colori 
negre, a ponegri, a defăima; caută a depreţia şi a pe 
acel cari s’au ridicat prin muncă şl prin talent (I.-gh.).

2. vb. intr. © A se face negru: corbuie, cum iţi sint 
pali ? — Frumoşi, pe cit merge, Înnegresc (pann) H © A se 
arăta ca ceva negru, ca o umbră sau o pată nea
gră: văsu cam depărtişor Înaintea sa, ceva negrind (sb.) [lat.
*nlgrîre].

ÎNNEGURA (-urez) vb. Ir. şi refl. © A (se) a- 
COperi cu negură: aburii, Inălţlndu-se de pe apă, In- 
cepeau a orlzontele amurgit (odob.) ; Inălţlndu-se In albăs- 
treala Înnegurată a cerului (odob.) ^ © A (se) împăien
jeni, a (se) acoperi ca şi cu o ceaţă: omul oita greu 
şl ochii 1 se Înnegurară (sad.).

ÎNNEMERI ww NEUERI.
"ÎNNOBILA (-ilez) vb. tr. şi refl. A (se) face (mai) 

nobil: virtutea Înnobilează pe om.
ÎNNODA, t NODA (“od) î. vb. tr. © A lega cu 

un nod, a face un nod: căpăttieie unor sfori; ^ o 
tundă; 11 Înnodă două viţe de păr, fără să ştie el (isp.) H © 0 
A lega laolaltă, a înnădi: generalul o minţea... tnno- 
dlnd neadevăr de neadevăr, plnă ce nu mal ştia să lasă din 
încurcături (o.tzamf.) 1f ® 0 A înjgheba bine rău, 
a cîrpi: Slmlon... înnoda o letnrghle ca vai de ea (vlah..i ; 
nu ştiu, zău, de şi-o mal ea zilele (dlvr.) .

2. vb. refl. © A se lega cu un nod: ce nod cu gura 
se înnoadă şl cu mini nu se desnoadă p (gor.), ghicitoare 
despre „cununie” 1[ © A se îngrămădi (forinînd 
un fel de nod): picături mari de lacrimi 1 se Înnodau 
1d coada ochilor (d.-zamf.) 1J ® A SC încăiera, a se 
lua la ceartă: nu se înnoadă la ceartă ca mojicul 
(PANN) H © 0 f A se însoţi în dragoste, a sc În
nădi t ® A se împreuna trupeşte (i;oră.de.cîini).

ÎNNODATURĂ, t NODAtPRA (pl.-tari) sf. Lu- 
Cru î n n o dai: acele lacăte se pot socoti ca nişte nodă- 
tuil de panglice (c.-rad.).

ÎNNOI (-noesc) vb. tr. şi refl. © A (se) face (ia
răşi) n o u, a (se) face ceva din nou, a (se) res
taura: Şl ploaia cea pornită... Verdeaţa Innoeşte (don.) 1j © 
A (se) pune un lucru nou în locul altuia vechiu. 
o persoană nouă în locul alteia: vezirui... au chemat 
pre acel domn la Poartă cu boierii dimpreună, ziclnd să le În
noiască domnia (nec.) 1[ ® A (sc) îmbrăca CU o haină 
nouă, cu un lucru nou, a întrebuinţa ceva, a se 
folosi de ceva pentru întîia oară : să ne oirpim că nu 
putem tot să ne Înnoim (pann) ; clnd ai noiţe pe unghii, al 
să te Innoeştl cu ceva (gor.).

INNOMOLI, nomoli, (In]nAmoli (-oleso) vb. Ir. 
şi refl. ® A (se) băga în no mol, a(se) îngloda; li 
luară calul şl-l Innomollră In lăcovlşte (Isp.) ; s’a nă- 
mollt In crlvlna luncii şl u’a mal putut Ieşi (vlah.i H © 0 
A se yîr'î, a se băga, a sc cufunda (In desfrîu, în- 
tr’o situaţie rea, etc.): apoi trecu la Cracovia şl se Înnă
moli In deslrănărl (Isp.i.

ÎNNOPTA (tez) ţ. vb. impers. , A se face 
noapte: începuse a * clnd am ajuns lutr'o lufundăCurd 
de munţi (Crg.).

2. vb. inlT. A rămînea peste noapte, a mînea.
ÎNNOPTAT 1. adj. p. Înnopta.
2. adv., PE -.E, loc. adv. Gînd Începe a înnopta: 

acolo a ajuns (vlah.) ; ca căutatl apa .v pa Ia oasele ore- 
Stlnllor P (ODOB.); pe ’nnoptate eaeim Ia Dni&n, unde lumea 
’ncepuse a se nelinişti ivlah.) .

ÎNNORA, Mold. ÎNNOURA (-rez) vh. refl. ® © A 
se acoperi cu nori; ®: sa Isoan intre dlnsll mici certe 
care Înnourau clteodatd cerul lor gospodăresc (GN.) ţţ © 'ÎI 
A se posomori.

ÎNNORAT adj. ® © p. înnora ţţ ® (E) Posomo
rit: clnd 11 văzură... cu faţa —ă, nu Îndrăzniră să zică nici 
PlSl (D..ZAMF.).

ÎNNOROI (-oleso) vb. ir. şi refl. A (se) băga în 
n o r o iu, a (se) îngloda.

ÎNNOT, O de-A înnqtul, o de-a Înnoatble 
adv. Innotînd: Dîmboviţa tu Bucureşti, era o glrlă pe 
care nu fle-clne o putea trece Innot (i.-gh.); .a scăpa Innot; 
de-a Innotnl-nu se Încumeta sTo treacă, fiind apa foarte 
Iată (RET.); nu era pod de trecut şl trebuia să treacă de-a 
Innoatele prin apă (cAT.) [înnota].

ÎNNOTA (-not) vb. ivlr. ® A pluti, a înainta 
culcat pe suprafaţa apei, făoînd anumite mişcări 
cu mîinile şi picioarele: bobocii pe glste vor să le înveţe 
să ’nuoato (znn.) ţţ ® Pr. erl. A li inundat: ochii lui 
Innotau In lacrimi (d.-zamf.) [lat. vulg. innotare = 
clas. i n n a t a r e].

ÎNNOTAT sbst. Faptul de a î n n o t a.
ÎNNOTĂTOR ţ. adj. verb. şi sm. Înnota. Care 

înnoată,_care ştie să în-

INN-
ÎNN

noate ([®j 2711): doi in 
notători vestiţi cari au pus 
rămăşag să se ducă !n -mare, 
cale de doi kilometri (I.-gh.).

2. ÎNNOTATO^RE sf. pl. 
i Clasă clc pasări care 
înnoată.

ÎNNOTIŞ adv. Băn. = Innqt. 
O ÎNNOURA 'ww înnora.

Fig. 2711. înnolfltor.
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INN- ÎN NUMĂRA = NUMASA • InnumAră florile cari
cM (OLVR,).

llMo ÎNRĂDĂCINA (-inez) vb. Ir. ♦ A răsădi, a face 
să prindă rădăcină; ®: de tatua... e'au îngrijit ;1 
1-aa InrAdftclnat In ţară oa el alte luorurl rele (ion.).

2. vb. refl. A prinde rădăcină; CP): viţiuriie... se 
lnrădAolaeaz& ta eulletnl sAn (NEGR.i.

ÎNRĂJ (-r&aec) vb. refl. ® A se face mai rău t 
® A se supăra, a se necă.ii: cum e omul, otud se 
Inrdeşte P (dlvr.) .

ÎNRĂUTĂŢI (-aţeso) vb. Ir. şi refl. A (se) face 
(mai) rău, răutăcios: InrAat&ti taurul... pln& lutr'atlt, 
tuolt nu sa mal putea apropia nimeni de dinsul (isp.i [r ă U-
t a t e].
‘ÎNREGIMENTA (-tez) i. vb.tr. CO X. A face să 

intre, a băga într’im regiment K ® ® A afilia.
2. vb. refl. ® a; A intra într’un regiment *! ® (1*1 

A se afilia, a intra într’un partid [fr.].
'ÎNREGISTRA (-trez) 1. vb. tr. ® A înscrie 

Intr'un registru, a trece lă condică, la catastif H 
® A nota, a însemna: istoria înregistrează şirul eveni
mentelor t ® A transcrie, a însemna, a menţiona 
un act în registrele publice.

2. vb. refl. A se înscrie, a se trece în registru, 
la condică [fr.].

‘ÎNREGISTRARE sf. ® Faptul de a (se) î n- 
registraH ® Transcrierea contractelor Intr’un 
registru special H @ Administraţia care înregis
trează actele publice sau private Ţ[ ® Taxă ce se 
plăteşte pentru înregistrarea unui act.

‘ÎNREGISTRATOR sm. Col ce înregistrează 
[fr. enregistreiir].

‘ÎNRÎURI (-uioso) vb. iT. A influenţa [rîu, 
format după fr. influencer sau germ. be- 
e i n f 1 u s s e n].

‘ÎNRÎURIRE sf. Faptul de a înrîuri; in
fluenţă.

ÎNRODI (-rodesc) vb. Ir. A face să rodească, 
a face roditor [rodi].

‘ÎNROLA (-rolez) vb. tr. şi refl. Q) X A (se) înscrie 
In rolurile ’ armatei f ® (g A (se) afilia, a (se) 
înregimenta (Int’uii partid) [fr. e n r o 1 e r].

ÎNROŞI, ROŞI (-şeeo) l.Db. tr. A face roşu, a 
văpsi in roşu: ouăle de Paşti.

2. vb. inir. şi refl. ® A se face roşu: iseiu- 
roşea chiar negelul de pe vlrlnl nasului (GN.i ‘I @ A deveni 
roşu la faţă (do ruşine, etc.): ne-am înroşit ca nişte 
demoazele de panelon (Alecs.) ; o vedea sllloloasă... roşlndu- 
se de cele dlnttlu vorbe de dragoste ale lui (vlah.).

ÎNROTI tm- ROTJ.
ÎNRUDţ, t RUDI (-deso) vb. refl. A se face 

r u d e, a fi rude.
ÎNRUDIRE sf. ® Faptul de a SC înrudii] 

® Rudenie.
ÎNRUDIT adj. p. ÎNRUDI. Care e rudă (cu cine

va) liU CjJ) NţîNRDDIT.
ÎNS, INS 1. sm. (mai adesea la pl. jnşi). Indi

vid, persoană; citi inşi atl loatp
2. pron. pers. ® Întrebuinţat în compunere cu 

pron. enclitice -mi, -ti -şi, ato., spre a adăuga o 
idee de identitate, sau spre a adăuga înţelesul de 
sigur, chiar (eu însumi, /.eu Însămi; tu Însoţi, /. tu 
Inaătl; el Însuşi, f. ea Însăşi; noi Înşine, f. noi Însene; 
voi Înşivă, f. voi Însevă; el înşişi, /. ele Înseşi): iubeşte pe 
aproapele tău ca pe tine însuti; Însuşi Irate-său sau trate- 
său Însuşi l-a omorlt H ® JNSUL, ÎNBA, INŞII, INSELE, 
pron. pas. întrebuinţat în loc de dinsni, dinsa, dinşii, 
(Unsele, cind e precedat de prep, in, din sau prin, 
care se înlocuesc atunci cu intr’, dintr’, printr’; in- 
tr’lnsul, în el, în dinsul, dlntr'Insa, din ea, prlntr’lnşll, 
prin ei [lat. i p s u m].

Insa pron. ww ins.
ţNSĂ conj. - DAR2. Se întrebuinţează sau la 

începutul propoziţiunii sau în interiorul ei: eu 
11 oertam, el rldea; eu 11 ziceam să tacă, el striga 
Intr’nna; cănd a Intrat'^ In casă na mai găsit pe ni
meni [lat. I p s a].

ÎNSĂCSĂNAT adj. ip Încărcat, împovărat:
se Întoarse ou mal mulţi oameni Insăcs&nati cu bu
căţelele foişorului său (tsp.> [sacsana].

ÎNSĂILA (-lles) vb. tr. ® A coase cu împunsă
turi rare, a prinde provizoriu cu aţă (albă), spre

a însemna pe unde trebue cusut mai apoi H © 
Pr. ext. A împreuna, a înşira; lemeiio... însăilează 
mătănii largi la iconostas (lung.).

InSĂILĂTURĂ (pJ.-tnri) sf. Faptul de a în
săila; rezultatul acestei acţiuni.

ÎNSĂLBĂTICI = sălbătici.
O ÎNSĂMA (-săm) vb. tr. Trans. A agonisi, a do- 
bîndi, a procura : Insăma cele trebuincioase pentru 
traiul casei (ret.) [.samă].

ÎNSĂMĂRA vb. tr. A pune samarul (pe 
măgar sau pe catîr).

ÎNSĂMI tm- INS.
INSĂMÎNŢA (-mint) vb. tr. X A pune, a arunca 

s ă m î n ţ a, a semăna.
ÎNSĂNĂTOŞI (-oşesc), Moltf. Bucov. InsANATOŞA 

(-oşez) vb. tr. şi refl. A (se) face sănătos: după 
ce se însănătoşi, dete o masă mare la toti boierii (isp.i; 
cum te-1 spăla cu dinsa, Îndată te-1 şl Insănătoşa (SB.).

ÎNSĂRCINA (-Inez, </ -saroln) 1. vb. tr. ® A 
încărca cu o sarcinăt®A face grea, bor- 
ţoasă K ® A da cuiva ordinul, a lăsa în grija 
cuiva, a-1 trimite să facă o lucrare, să îndepli
nească ceva: slujba ou oare m’al Însărcinat o voia îm
plini (ISP.).

2. vb. refl. A lua asupră-şl, a-şi lua sarcina să 
îndeplinească ceva: am bună nădejde să isprăveşti cu 
bine slujba ou care te-al însărcinat de bună voie (isp.).

ÎNSĂRCINARE sf. ® Faptul de a (se) î n - 
să r cina K ® Lucrarea, slujba, misiunea cu 
care a fost însărcinat cineva, pe care a luat-o 
asupră-şi ca să îndeplinească.

ÎNSĂRCINAT adj. ® p. InsAroinaK ® Însăr
cinata adj. f. Grea, borţoasă: peste oltevu zile împără
teasa s’a simţit »ă (isp.i.

ÎNSĂŞI, INSATI tw Ins.
ÎNSCĂUNA (-nez) vb. tr. şi refl. A (se) aşeza 

pe tron, în scaunul domniei: Radu cei bumos. 
Domnul Tării romăneştl, pe carele Turoli 11 înscăunaseră (isp.i.

ÎNSCĂUNARE sf. Faptul de a (se) înscă
una; aşezare, urcare pe tron: -«•a iul ouza-Vodă (i.-gh.).
‘ÎNSCENA (-enez) vb. tr. ® A pune în scenă, a 

pregăti un spectacol 7 ® ® A prepara o acţiune 
numai de ochii lumii, cu scopul de a face să se 
creadă ceva: o agitaţiune, .^o mişcare de stradă [it.].
‘ÎNSCEP’TRAT adj. Care ţine un sceptru: 

Şl In mlna-l -«ă, mina el Îngustă, mică (Emin.i.
O INSCHIMBA SCHIMBA.

INSCORŢOŞA (-oşez) vb. refl. A deveni scor
ţos: pielea de oale (cojocul) de se va e a vreme bună
(ORM.).
‘iNSCRţE (-scriu) 1. vb. tr. ® A scrie un nume, 

a trece un lucru într’o condică, Intr’o listă; # 
~ pe un elev intr’o şcoală, a-i trece numele în registrul 
şcolii, dîndu-i-se dreptul de a urma cursurile K ® 
A pune o inscripţie H ® A (un poligon) intr’un 
cord, a desena un poligon ale cărui unghiuri se află 
toate pe circonferenţa unui cerc.

2. vb. refl. A-şi scrie sau a pune să-i scrie nu
mele într’un registru, Intr’o listă: a se in şcoală; 
a se pe lista abonaţilor [în -I- S C r i C, după fr. 
inscrire].

‘ÎNSCRIERE sf. Faptul de a (se)
‘ÎNSCRIS ţ. adj. ® p. Înscrie:

ajute la concursul *, 
ml-a strecurat dinainte 
o ţoale (VLAH.) 1 ® A
Al cărui vîrf sau 
ale cărui unghiuri 
se află pe circum- 
ferenţa unui cerc: 
ungtalu ~ ([B|2712); 
poligon ~ (g 271.2)) Fig. 371a. Fig. 3713.
liH (Ci Nţ înscris. Unghiu înscris. Poligon înscris.

2. (pl.-iaurl) sn. Act scris şi iscălit; adeverinţă; 
declaraţiune: văzlnd că nu o orede, II dete * cu singele 
său (ISP.).

ÎNSDRĂVENI (-oneac)l. vb. tr. întări, a reda 
puterile, a face iarăşi s d r a v ă n.

2. vb. refl. A se întări, a-şi recăpăta puterile; a 
se întrema, a se însănătoşi; era olog şi nu ştia cum să 
Iacă să se lusdrăvenească osp.i.
O ÎNSEMA = InsAhA.

înscrie.
vrlnd să mă
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ÎNSEMNA ( -semnez, -semn) 1'. vb. tr. d) A face 
un semn: l-a însemnat Dnmnezen, lftslndu-1 oblor; pe 
omul rftn tl însemnează Dumnezeu <pann>; cela ce va fnra... 
si a dooa oară s&-l tnsfimnâze la nas de o parte (prv.-lp.) ^ 
(D A înscrie, a nota: clte greşeli va tace, 8& 1 le însemne 
ou cărbune pe ceva (cro.) ^ ® A avea un anumit în
ţeles : ce Însemnează vorba asta ?

2. vb. Tefl. A se distinge: nişte oameni ce se Însem
naseră prin multe vitejii (balc.).

ÎNSEINO’ARE sf. ® Faptul de a însem
nau® Lucru însemnat, înscris pe o hîrtie, într’o 
carte, nota % ® înţelesul unui cuvînt.

ÎNSEMNÂRIGA s/. dim. ÎNSemn^be. Notiţă:
Insemnărlca l-a dat-o amicei sale (CAR.).

ÎNSEMNAT adj. ® p. însemna 1f © Care are 
un semn (uii defect fizic: chior, şchiop, etc): se 
crede că acel copil cari se nasc şchiopi, orbi, etc., sunt în
semnaţi, adică foarte răi (gor.) ; să te ferească Dumnezeu de 
omul ^ T[ ® Important, de seamă, distins, cu vază: 
im ajutor o carte un om © NEÎNSEMNAT.

INSEMNAtate s/. însuşirea lucrului în
semnat, distins, de seamă, importanţă: pe atunci, 
breasla lăutarilor dobindise o mare (ALecs.).

^SENE INS.
însenina (-inez) i. vb. Tefl. ® A SC face s e- 

n i n, limpede: cerul a’a înseninat ® 0 A se lumi
na, a SC înviora: ctnd ll văzu, fata ei se 'nseulnă, oum 
se 'nsenlnă o undă de o rază (EMin.).

2. vb.tr. ® A da seninătate, limpezeală: Bea dure
rea mea s’o ’mpao, Inseuinlndu-mi glodul (emin.) H ® A în
viora: Işl Însenină privirea şl se aşeză leneş pe un jilţ (GN.).

ÎNSERA (-serez) 4. vb. impers, in(r. şi Tefl. A 
SO face seară: începuse a •«', clnd am ajuns acolo; clnd 
tnseră, baba se culcă In pat icrg.) ; cum se luseră, plecă cam 
pitiş USP.K

2. vb. inlT. A-1 apuca scara: săracul, unde inserează, 
acolo doarme (pann).

ÎNSERAT adj. ® p. ÎNSERA f ® PE ~E, PE 
Inseratele, o pe la înserate loc. adv. Clnd In-
cepe a însera: merge şl merge, plnă clnd, pe ajunge 
Ia curţile cele (CRo.>; lacă-te, pe Inseratele, că bate cineva la 
uşă (CAR.); numai ce vezi pre băieţi alerglnd pe la ^e Încolo 
şi încoace (mar.) .

ÎNSEŞI M- ÎNS.
ÎNSETA (-setez) intr. A i se face sete, a 

suferi de sete.
ÎNSETAT adj. p. ÎNSETA. © Cămia-i o sete: 

să mile iapa mal tare, că-1 <*'ă foarte (sb.) 1} ® 0 Se
tos; de slnge, crunt, SÎngeros; tăceau haz de... fier
berea şl sbuclumul acelei lumi nouă. .«'ă de viaţă (vlah.i.

ÎNISETOŞA (-oşez), INSAT09{ (-oşeso) vb. intV.A 
înseta: Insetoşlnd, se duse la o casă şl ceru niţică apă (isp.i; 
fiind zădaf şl Insătoşlnd, au venit la un Izvor să se răcorească 
(ŢICH.) [s C t O S].

ÎNSEVĂ ww ÎNS.
OINSÎMBRA (-biez) 1. vb. tr. Maram. (pap.i A lua 
sil-i slujascii ou simbrie, a năimi, a primi ca slugă.

2. vb. refl. Băn. Trans. A se Întovărăşi [ung. 
s z'inib ra].

ÎNSÎNGERA tm- sÎNOERA.
ÎNSMĂX.TA (-tez), ÎNSMAlţa (-tez) vb. tr. poet. 

A împodobi: vâlcelele tnsmăltate cu Hori suave (odob.>; 
partere de gazon Insmălţate cu florile cole mai delicate (i.-gh.)
[it. s m a 11 a r e + s m a l ţ].

ÎNSOŢI (-oţesc) 1. vb. tr. © A întovărăşi, a 
petrece tot drumul pe cineva: i-am însoţit pin’acasă; 
clnd umbla, aluneca uşor ca umbra ce Însoţeşte paşii omu
lui (olvr.) Ii ® J a acompania: fata însoţea versurile 
de pe flueră ou gura (ret.) ^ ® A da ca S O ţ, ca so
ţie, a însura, a mărita: dacă nu vei voi să mă însoţeşti 
ou el, să ştii... că pe altul nu Iau cisp.).

2. vb. refl. ® A SC întovărăşi, a-şi lua ca tova
răş: clnd călătoreşti, să nu te Însoţeşti nici cu acela pe 
care-1 ajungi, ulol cu acela care te ajunge (sb.) ; nu te cu 
cine DU le cunoşti, şl nu ta Împrieteni cu cel mai puternici 
declt tine (T<ch.); spune-ml ou cine te 'nsoţeştl. ca să-ţi 
spun cine eşti ® A lua dc soţ, de soţie: apoi volnicul 
se Însoţi cu zlna usp.i.

ÎNSOŢplE sf. © Faptul de a (se) însoţi; 
întovărăşire ® Căsătorire: văd nişte mari piedici la 
««'a noastră inegr.) ^ ® Căsnicie: a fost o ce trăia !n 
Iubire (PANN).

ÎNSOŢIT adj. p. ÎNSOŢI llH © NEÎNSOTJT. ÎNS-
ÎNSOŢirpR, -toare sm. f. Gel ce, aceea care 10 

însoţeşte, întovărăşeşte pe cineva. INS
ÎNSOVONI (-oneso) vb. tr. A pune s o v o n u 1 

pe capul miresei, a bizăvoni.
ÎNSOVONIT adj. p. ÎNSOVONJ: Pe o vale cotita,

Vine mierla 'neovonltâ (gor.), ghicitoare despre „ceaţă”. 
ÎÎNSPĂIMA (-spâim, -spalm) vb. tr. şi refl. A (sc) 

Spăimlnta: pre Ohermanl, rod amlntrllea neblrnlt,... l-aii 
Inepâlmat (Caht.) [spaimă].

ÎNSPĂIMlNTA, SPAimîNTA (-mint, ✓ -mlntez)
1. vb. tr. A băga spaima în cineva, a umplea de 
groază: balaurnl ce Inspălmlntâ soarele 5I-I tace a se re
trage In grabâ (ALECS.).

2. vb. refl. A intra spaima in cineva, a-1 cuprinde 
groaza [tspămînta< lat. *e x p a v im c n- 
tare; forma (î n) s p ă i m 1111 a a fost influen
ţată de s p a i m ă].

ÎNSPAIMÎNTATOR, spAimîntAtqr adj. 
verb. (în)spAimîNTA. Care Inspăimîntă, îngrozitor:
mulţime nenumărată de glngănll şi jlgăull Inspăimtutătoare
(CRG.).

ÎNSPICA (-spic) vb. intr. A A căpăta spice: ,
Unde grapa râdlca. Ortul înspica (VOR.) [lat. S p 1 C a r e].

ÎNSPICAT adj. ffi Ap. ÎNSPI0A: desişul popuşoale- 
lor ^ (iRG.) ţ ® împestriţat, amestecat cu alte co
lori.

ÎNSPINA (-in) vb. tr. şi refl. A (se) înţepa cu 
un spin, cu spini: tn drumul ce ţi-al ales, al sft-tl In- 
splnl adeseori picioarele (GN.) [lat. s p î n a r cj.

ÎNSPIŢA (-iţez) vb. tr. fţ*153 A fixa spiţele 
In roată.

ÎNSPIŢAT 1. adj. ® p. ÎNSPITA H ® ®
Olten., (ciAuş.) Voinic.

2. sbst. Faptul de a înspiţa: -.-ui roţilor; soaun do
ÎNSPLINA (-Inez) vb. refl. ^ A căpăta o 

boală de splină: oamenii, oarl mânineâ splină de Ia 
animale, se Insplineazâ (ion.). ,

ÎNSPLINAT 1. adj. p. însplina.
2. sbst. IA O boală de splină la vite.
ÎNSPRE prep. ® Spre, către: —' munţi: /»• miază

noapte t ® Compus cu prep. din, djnspre, de către, 
din direcţiunea: dinspre miazănoapte, de sub un desiş de 
şălcll apare Oltul (vlah.) [în -t- S p r e].

ÎNSPUMAT adj. ® Acoperit cu spumă: a- 
lergarea cailor Înspumat! (Alecs.) ® Spumos: ulcica 
plină plnă ’n buze cu vin roşu, suptlre şl (DLvr.) .

ÎNSTARţ (-ăreso) 4. vb. tr. A face cu stare, 
să aibă avere: plătea pungi de bani şl adeseori înstărea 
pe lerleltul Ţigan (Alecs.).

2. vb. refl. A face stare, ase Îmbogăţi: vroi să 
te ’nstăreşti, eă prinzi chlag, să al rost ban? ijip.).

ÎNSTĂRIT adj. p. înstArj. ® îmbogăţit •[ ®
Cu stare, cu avere, bogat: aceştia sunt poata ţăranii 
plugari cel mal Înstărit! din toată România (i.-gh.).

Înstelat adj. Cu stele, plin de stele: sub
cerul limpede şl (vlah.) [după fr. (5 t O i 1 e].

ÎNSTRĂINA, ÎNBTREINA (-inez) 1. vb. Ir. ® A 
face străin H ® A trece altuia stăpîuirea asupra 
unui lucru, a aliena: şi-a înstrăinat averea; ® a în
depărta de la sine, a pierde: şl-a înstrăinat simpatiile.

2. vb. refl. ® A se face străin H ® A sc expa- 
tria, a pleca pentru totdeauna sau pentru multă 
vreme din ţara sa.
O ÎNSTRÎMBA = STRÎMBA.

ÎNSTRUNA'(-un) vb. tr. ® ^ J A Întinde 
Strunele, coardele, a încorda: instrună iute arcul, 
puse săgeata şi o luă la cătare iisp.); începu Apolon a-şl 
Ura şl cintă vr'o două cintece (isp.) ţ| ® A Strlnge, a În
tinde cit mai mult: pusa şaua pe Murga, o Instrnnă 
bine, tncăleoă şl o şterse (DLvr.) ^ ® A Inirbia: ti-al pier
dut cumpătul vorbei... rosti Doamna, tnstrnnlnda-şl mlnla
(ODOB.).
O ÎNSTRUŢA (-ut) vb. tr. şi refl. Trans. Maram. A 
(se) Împodobi cu un buchet [s t r u ţl.
■ÎNSUFLA tm- INSUFLA.
ÎNSUFLEŢI f-eteso), O ÎNSUFLEŢA(-etez) 1. vb. tr.

® A da sufle t, (putere dc) viaţă: trimisese duh 
de viaţă şl Insulleţlse pe copilaşul de lemn osp.i ţ| ® A 
îmbărbăta; a Înviora; a da putere; a anima.

2. vb. refl. ® A căpăta viaţă U ® A prinde 
putere, a se înviora; a se îmbărbăta: onmbăc văzu
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INS . oă 86 Insolleteşte şl se simte voloBB&t oa nn om plin de 
9 _ sănătate (idP.K
INT il. vb. in(T. A prinde suflet, a se îmbărb&ta: a mai 

iDBulleţat volnical (r.-cod.). ‘
ÎNSUFLEŢIRE sf. Faptul de a (sc) Insufle- 

[ i; vioiciune, animaţiune: petrecerile din sat, la oare 
luam parte on cea mal mare ^ (Cro.).

ÎNSUFLEŢIT adj.p. ÎNSUFLEŢI. © Care are 
suflet, viaţă 1| © Animat; plin de viaţă, vioiu 
HH (C, NEÎNSUFLEŢIT.

ÎNSUFLEŢITQB adj. vi‘.rb. ÎNSUFLEŢI-Care În
sufleţeşte.

ÎNSUL •*- INS.
ÎNSUMA (-Bum)t)h. tr. ® A strînge suma, banii 

1! © A forma, a alcătui suma, totalul; a împlini 
suma.

ÎNSUMI •«- Ins. .
ÎNSUHAl(-sot) f. vb. ir. A căsători, a da cuiva 

dc nevastă: * un teoior cu o tatft.
‘i.vb. refl. A se căsători, a lua de nevastă: i-a 

însurat cu (ata sa cea mal mare şl l-a dat toate In stSplnlie 
(SB.); s’a Însurat cuo fata din alt sat [lat. *u X O r a r e].

ÎNSURA2 (-Bor) vb. Ir. I A încăpută [lat. *in- 
solare < solum ,,pingea”]. 
OÎNSURAGIUNE sf. Mold. Trans. Însurătoare: 
laudlnd plăcerile Insurăolunll cu entuslasm (Negr.) ; II veni... 
vremea Insuradunil (ret.) [însurat],

ÎNSURAT 1. adj. p. ÎNSURA1. Căsătorit [vorb. de 
un bărbat), care are nevastă H11 © neInsurat.

2. sbst. însurătoare: scniatnl da dimineaţa şl .«.'Ui de 
tlndr nu strica niciodată (znn.) .

însurătoare sf. Faptul de a se însura; 
căsătorie {vorb. de un bărbat): tiacaui începe şi ei a se 
trece... şl .va rdmlnea balta icro.i ; 11 veni vremea de v şl, 
ca tot creştinul, Işl lacn şl el rlndnl (isp.i; @: mincarea de 
dimineaţa e ca va de tlndr (ZNN.).

Însurăţel sm. ® Tînăr însurat de cu-
rlnd: Luoa Moşneagu, v de al doilea (Crg.) V © ÎNSURA
TEI pZ. Soţi Căsătoriţi de curînd: caftanele, după care 
alergau însuratei!, 11 ajutau mult la sporirea pungii (l.-OH.); 
clnd s’a Însurat, a împroprietărit doisprezece Însuratei pe 
moşia Iul (VLAH.;.

ÎNSURI (-uresc) vb. inlr. A deveni s u r: insurlse 
pe cap (ON.); Pe murg parul Insureşte ivor.i .

ÎNSUŞI1 m- Ins.
ÎNSUŞI2 (-uşesc) vb. Ir. A lua pe seama sa, pen

tru sine însuşi, a trece asupră-şi, a reclama 
pentru sine, a-şi atribui, a-şi apropria: lusuşindu-ti 
un drept pe care nu 1-al avut (alecs.).

ÎNSUŞIRE sf. O Faptul dc a-şi însuşi 
II © Calitate.

ÎNSUTI (-teso) Vb. tr. şi refl. A (se) face de o 
s u t ă de ori mai mare, mai numeros: ai fi zis ca 
flte-ce bob se însutise (Dlvr.).

ÎNSUTIT adj. p. însuti. De o sută de ori mai 
mare, mai mult: Dumnezeu sa-tl raspiateasoa v; Ipate se 
Îmbogăţise v şl Înmiit de clnd a venit Ctalrlca In slujba la 
dinsni (CRO.).

ÎNSUŢI tm- INS.
ÎNŞAUA m- înşela1.
ÎNŞELĂ1 (-şei), INŞEUA, O INŞĂUA (-uez) vb. tr. 

A pune şauape cal:Fat frumos Inşeia şl Inlrlna calul (isp.i; 
merg sA examinez daca-s Inşenatl bine (caii) (alecs.) ; au 
scos bargatll pe caiut Inşanat bine din grajdlu (sb.) [lat. 
i n-s 6 11 ar el.

ÎNŞELA2 (-şei) ţ.vb.lr. © A întrebuinţa vicleşug, 
ademeneli,'făgăduinţe, spre a îndupleca pe cineva 
să facă ceea ce voim sau spre a-1 face să creadă 
cevn greşit, un lucru neadevărat; a amăgi 1[ © A 
minţi pe cineva cu priv re la cele ce a făcut sau 
ane de gînd să facă, a induce în eroare t ® A scoate 
din minţi (pe o femeie), a seduce H ® A călca cre
dinţa conjugala, a fi necredincios: tu eşti laont a ii, 
olt vel trai, înşelat de femei (NEOR.i .

2. i)b. Te/î. A greşi crezînd un lucru neadevărat; 
a sc lăsa a fi amăgit, ispitit, ademenit de ceva: 
am crezut ca eşti om de treaba, dar văd ea m'am înşelat; 
a^ se ’nşaia copiii [înşela1, făclnd aluziune la 
diferitele mijloace sau tertipuri întrebuinţate 
spre a pune şaua pe un cal nărăvaş; comp. şi a 
pune ipingeaua, a potcovi, cu acelaşi 
înţelt's].

ÎNŞELAciyNE sf. Faptul de a (se) înşela; 
faptă sau vorbă cu scopul de a înşela, amăgeală.

ÎNŞELATOR,-toabe adj. verb. şi sm. f. Înşela. 
Care înşală: In cele din urmă, deterd peste un înşelător 
carele le dete lapte (isp.i.

Înşelătorie sf. Înşelăciune (în spec. la joc):
ce folos tl-a adus aceasta v? (CAr.) [înşelător], 
tÎNŞELATURA (pî.-turl) sf. = ÎNŞELĂCIUNE: 

puţine călUti&rlţe se fao de bnn& voia lor, Iară mal multe se 
fac ou de<a sila şl ou Inşelăturl (prv.-mb.).

ÎNŞEPTI (-teso) vb. tr. şi refl. A (se) face de 
ş a p t e ori mai mare, mai numeros.

ÎNŞEPTIT adj. p. Tnşepti. De şapte ori mai 
mare sau mai mult. >

ÎNŞESIT adj. De ş a s c ori mai mare sau mai 
mult.

ÎNŞEUA s«- Înşela1.
OÎNŞFACA (-ac) 1. vb.tr. F Mold. A înhăţa: o In- 
şlacă de cozi, o .trlnteşte la pămtnt şi~o ţine bine (CRG.)*, 
clrmaclul Înşfacă vlsla şi-o Impllntă pieptiş In propta to
rentului (VLAH.); tnşlăolnd Iute sabia, 1 a tăiat oapul Îndată 
(se.).

2. vb, refl. A se îlibăţa: cele două puteri se ’nşfăcară 
tn orlncena Îmbrăţişare a morţii (vlah.) [onom.].

ÎNŞINE ww Ins.
ÎNŞIRA (-şir) vb. tr. şi refl. ® A aşeza unul lîngă 

altul: A>' măsele, mărgăritare, mătănii ; a petrece 
mărgelele, etc. printr’o aţă, spre a face din ele 
un şirag: sorise pe nişte pietre scumpe oile o slovă, după 
aceea Înşiră pietrele şl... acest şir de pietre nestemate 11 legă 
de gitui copilului (isp.); de la obiceiul practicat la 
unele şezători de a se înşira mărgele, în timp ce 
fetele povestesc sau ascultă poveştile altora, s*a 
născut formula ,,înşir'-te, mărgăJitari” sau ,,în
şir’-te, mărgărite” care sc repetă cîteodată în 
basmele lungi care par a nu mai lua sfîrşit: a lost
odată trei fete oare* munceau In clneplşte, Înşir*-te, mărgării 
tari, şl treolnd p'aoolo un fecior de boier mare, Inşlr'te, 
mărgărltarl... (isp.) ; de (icit cxpr. luşlr’-te-măr^rlte, în
trebuinţată CU înţelesul de povestire lungă, nes- 
fîrsită, care n’are nici cap nici coadă H © .0 A 
îndruga: tu ml-al înşirat verzi şi uscate (Crg.) t ® 
povesti toate pe rînd: şi *ncep să ’nşlr ce pene are, olt de 
frumoasă e şl mică (vlah.) ; să nu pierdem vremea Inşlrlnd 
greutăţile ce fntlmplnă bietul fecior de Împărat In cale (isp.) 
H ® A (se) aşeza unul lîngă altul, în şir, înrînd; a (se) 
alinia: E uşor a serie versori, Clnd nlmlo nu al a spune, 
Inşlrlnd cuvinte goale (EMIN.) ; trapele noastre se Înşirau In 
linie de bătaie (GN.) ; eran curţi mari on donă rlnduri, şl de 
jur Împrejur se Inşlran sute de ohllll (vlah.) [lat. in- 
s § r ra r c].

ÎNŞIR’-TE-MARGARITE wm- ÎNŞIRA®.
ÎNŞIRUţ (-ueso, -niu) vb. tr. şi refl. A (se) aşeza 

în ş i r, a (se) înşira: ceanşnlde slujitori Inşlrula oameni 
de jur Împrejur (i.-gh.) ; porunceşte călăreţilor a descăllca şl 
a se ou alneţele la mină, de-a lungul drumului printre 
copaci (ISP.); cocorii se tnşlme şl otntă ascutlt... acelaşi clntec 
jalnic (DLVR.).

ÎNŞIŞI, iNşivA I»- Ins.
O ÎNŞOLOMONIT = SOLOMONIT. 
o ÎNŞOMOLTAcI (-aceso) vb. tr. Mold. A înfăşură:
Bă Inşomoltăcim motanul ista al meu cn nişte petece (CRg.) 
[ş O m g 11 o c].

ÎNŞTIINŢA (-tez) 1. vb, tr. A vesti, a da de 
veste, de ştire, a face cunoscut, a anunţa: a în
ştiinţat pe teta de a venit on căruţa şl m*a luat acasă (CRo.i.

2. vb. refl. t A lua cunoştinţă, a prinde de veste, 
a afla: de a căruia patimă Inştllnţlndu-să Traian... toată 
socoteala şi-au pus... pre toţi Daohli să-1 prăpădească (CA^rT.)
[ştiinţă].

ÎNŞTIINŢARE sf. Faptul dea înştiinţa; 
anunţ, avis.

ÎNŞURUBA (-ubez), INŞURUPA (-upez) vb. tr. fT" 
A prinde cu un şurub, a întoarce, a învîrti 
un şurub: domnul... Inşuzupead la loo dopul (car.).
O ÎNTABULA t«- INTABULA.

iNTARţ (-drese) vb. tr. şi refl. ® A (se) face (mai) 
tare, (mai) vîrtos, mai solid; a consolida: eu stiu 
cA blnecuvlntarea părinţilor Întăreşte oasele fiilor osp.) ţ[ ® 
iit A face anumite lucrări de apărare (ziduri, şan
ţuri, etc.), a fortifica: o oetate t ® ® A ade
veri, a dovedi pe deplin, a confirma: au întărit ră-
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m&;agui ou martori (sb.) 1[ ® © A da putere, a rati
fica; a statornici: «’ o lege, o oornncă.

ÎNTÂRIRE sf. ® Faptul de a (se) întări U 
©întăritură, fbrtificaţiune ţ ® © Adeverire; con
firmare; ratificare; statornicire.

ÎNTĂRIT adj. p. ÎNTARţ: ora cu ziduri şl cu 
patru turnuri ridicate pe la unghiuri (alecs ) (C) NE-
îNMHfT.

întăritor adj. verb. IntAbi. Care întăreşte 
care dă putere: băutură întăritoare.

ÎNTArITURA (pî.-turi) sf. ® Faptul de a 
întări; întărire, confirmare, ratificare: părţile... 
se Impaoă şl dan mina unii ou altll şl, Încă de multe ori 
lao .V şl cu glurămint iprv.-lp.i ; pentru Intărltnra aşezării 
de prieteşug şl a căzutei păci (N.-cost.) f ® îlă Lucrare 
(ziduri, şanţuri, etc.) făcută spre a apăra o cetate, 
etc. de duşmani; fortificaţiune.

ÎNTĂRITĂ, (-rit), Mold. ÎNTAbtA (-tărt, -tart) 1. 
«6. tr. A aţîţa’, a face să-şi piardă cumpătul, să-şi 
lasă din fire, să semînie, a supăra rău: cnvintni coi 
de sudalmă mal lăa Întărită pre om dectt clnd 1-al bate cu 
nh toiag (pRv.-MB.); 11 opri de la o astîel de treabă^ ca să nn 
mal Întărite pe Ştefan (isp.i; prlntlpnl... care se temea să nn 
Întărite mal răn pe Manea, Inoepn a rlde cn hobot (i.-gh.) ; 
tn loo Bă-1 mingile, 11 Intărtan si mal tare (GN.).

2. vb. refl. ® A se aprinde de mlnle, a se supăra 
foc: leul se Intărltese nevoie mare iisp.i f ® A şe înteţi, 
a deveni mai aprig: vintnl se Intărltase de tot şl noaptea 
părea mal Întunecoasă (s.-ald.) t ® A Se înflăcăra: 
noi atunci să nu ne Intărtăm la joc P (Crg.i [lat. *în-
t c r r 11 a r e].

ÎNTArnIŢA (-iţez) vb. iT. A pune t a r n i ţ a 
pe cal: Am o iapă Intămlţată:-clnd Iau tarnlţa, se văd 
maţele (GOR;), ghicitoare despre „ladă”; intărniţind 
bine măgarul... o porniră la drum işez.).
O ÎNTArTA tw ÎNTArîTA. 
o ÎNTARŢÎU tm- iNTEBTţtr.
O ÎNTEIOŞA (-oşez) vb. refl: Olten (ciauş.) A se face 
tare, aţos {vorb. de carnea vitelor) [t e i o sl.

ÎNTEMEIA (-elez)l. vb.tr. Apune temelia; a 
înfiinţa, a Institui, a funda: întemeiază şcoaie naţio- 
nale pre care le Înzestrează cu moşii (NEOR.).

2. vb. refl. ® A se înfiinţa, a se institui, a se 
funda: aşa steteau lucrurile clnd s’a întemeiat creşti
nismul MSP.) t ® A pune t e m e i u pe ceva, a se 
bizui.

ÎNTEMEIAT adj. ® p. Întemeia H © Cu te- 
meiu, cu rost; cuprins, mare: Humuiestii... erau... 
sat rechin, răzăşeso, * In toată puterea onvlntnlnl (Crg.) 'mi 
(E) NEÎNTEMEIAT.

ÎNTEMEIERE sf. Faptiii de a întemeia; 
înfiinţare, instituire, fundaţiune.

ÎNTEMEIETOR sm. Cel ce întemeiază, 
ce a întemeiat; fundator.

ÎNTEMNIŢA (-lţez)ab. Ir. A băga tn temniţă.
ÎNTERI tm- ÎNTIBl.
ÎNTERŢIU, INTAbtIU, TERTTTJ, TArŢIU, TABTIU 

sm. ® ţft Berbecul de doi ani îinpiiniţi, plnă nu 
e lăsat între oi pentru reproducere H © yt, 
June in al treilea an: malul cei negru l-an fost sănătos 
si inima sănătoasă, Insă foarte mare, ca de ginncnl Interţln 
(N.COST.) [lat. tSrtianus].

ÎNTEŢI (-etesc) 1. vb.tT. ® A nu da pace, a stărui 
mereu, a nu slăbi dc loc, a da zorîntr’una: văzu 
Împăratul oă-1 înteţesc fetele ou mgăclnnlle asp.); la Început 
fu cum fu, dară de ce mergea, d’ala o Înteţea urttul (Isp.) ^(D 
A obosi cu atacuri repeţite, a hărţui; a aţiţa mai 
mult, a face mai violent: cearta izbucni de la 'mpărţlrea 
tunurilor şl-o înteţi Împărţirea puterii (vlah.).

2. vb. refl. ® A deveni mai puternic, mai violent, 
mai intens, mai aprins, a creşte din ce în ce mal 
mult în violenţă: din ce In ce mal mult crivăţul se Înteţea 
şl frigul ^ pătrundea (i.-gh<) ; tunetele se ’nteţesc şl peste 
clteva mlnnte un adevărat potop s’abate vijelios asnpra noa
stră (VLAH.) ^ ©Ase excita, a se întărită: au început 
să se Inteţeas^ femeile Ia vorbă icar.).

ÎNTINA {-tin) vb. tr. şire/2. ® A (se) umplea de 
tină, a (se) murdări cu noroiu: cum se tăvăleşte por
cul In tină şl se Intlnă şi se Impnte (prv.-mb.); Ce trece prin 
tină Şl nu se intină ? (gor.), ghicitoare despre ,.umbră” 
1Î® ® A(se)murdări,a (se)mînji,a (se) păta, a (se) 
pribăni, a (se)plngări: ia pildă de la soare, oă intră

prin cele mai spurcate loourl, dar nl()i-oum se Intlnă (fsp.); INT- 
Intlnat Iml oslo tropol, enfletul neleglnlt (vlah.) . ,

ÎNTINDE (-tind; p/. -tlnsol; pari.-ticş) 1. vb. tr. ® INT 
A lăţi, a mări, a da mai multă suprafaţă sau volum:
* hotarele ţfttll; o-şl stăplnlrea peste o ţar&ţl ® A lungi:

inlna, braţul; — pasul sau piciorul (la drum), a-şi grăbi 
mersul: întinseră pasul la drum ca să se Întoarcă la împă
ratul lisp.); întinseră plolorul la drum şi... ajunseră şl el Ia 
porţile cetăţii osp.) ; vorba 1[ ® A trage de Ceva ca
să stea cît se poate de drept, fără nici o cută sau în- 
doitură; a încorda, a înstruna: nn aţa, oă eo rupe;
ofrtnghle; arcul, coardele; » cocoşul unei puşti;» de ml-
necă H ® A aşterne, a desfăşura în lung şi în lat: 
un covor; aluatul; masa, a pune masa; la pămint
pe cineva, a-1 doborî, a-1 lăsa lungit; »• rufele, a le 
atîrna pe o frînghie, pe gard, etc. ca să se usuce II 
® A aşeza, a pune: — o oureă, laţuri U ® A o a 
merge de-a dreptul, fără a ocoli, a merge - strună, 
a se duce aţă; a o la drnm,a porni grăbit: caii as
cultă de gura Iul şl-o Întind la dram (isp.i.

2. Vb. refl. ® A se lăţi, a se mări, a căpăta
mai multă suprafaţă; a se răspindi: de firea lui este 
ca să se Întindă ca peclngenea usp.); umbrele serii se Întin
deau pe văl (ALECS.): ©; beţia se întinsese In toată strălnol- 
rea el (d.-zamf.) ţ[ ® A se lungi, a desfăşura In toată 
lungimea lor braţele şi picioarele: începură a se şi 
a căsca osp.); ©: s’an Întins mal mult declt le ajungea ţolul 
(j)p.); (ţţ): cit ţl-e plopoma, atit te’ntinde! ©: la vorbă;
nu te ’ntindei nu-ţi lua prea multe libertăţi, nu te 
’n trece cu măsura t ® A se desfăşura în lung şi în
lat: înaintea Ini sa Întindea un drum Inng, alb şl drept 
(VUKH.); pr. ext.: s'a întina o horă cit casa asta de mare
(ALECS.) H ® A se trage (vorb. de un lichid care se 
îngroaşe): vlnnl a Incspnt să se întindă; moarea de varză... 
dacă nn-i păstrată la răcoare... Începe să se întindă (pamf.)
[lat. intSndfire].
O ÎNTINDEICĂ = TINDEICA.

ÎNTINDERE sf. ® Faptul de a (se) întinde 
H ® Mărimea, dimensiunea, măsura unui lucru în 

lung şi In lat; suprafaţă: ~a unei ţări; pe toată m 
pămintnini 1 ® Loc întins, cuprins 1) ® Durată; lun
gime : <^a vieţii omeneşti; /«-a imuidiscurs ţ[ ® Desvoltarc: 
comerţul a luat o mara ţ| ® © însemnătate.

ÎNTINERI (-ereeo) vb. tr. şi refl. A (se) face 
(mal) tlnăr: o şterse spre sat, sprinten şl vesel, ca şl onm 
ar fl Întinerit (DLVr.) ; gindnl acesta 11 Întinerea (VLAH.); 
se Întinerise cit putuse de ziua onomaetloă a soţiei sale (GN.)
[lat *in t en er Ir e].

ÎNTINGE (-ting; pf. -Unsei; part. -tine) vb. tr.
A muia', a băga Intr'un lichid capătul, vîrful unui 
lucru: condelnl tn cerneală; o bucată de pline tn
zeamă [lat. intingfire].

ÎNTINS1 1. adj. p. INTJNDE. De o mare întin
dere : im Ioc ; o clmple -»ă © NEiNTJNS.

i 2. adv. De-a dreptul, fărâa ocoli; cu pas grăbit, 
zorit: cn gazeta in buzunar, m’am dus * la redacţie (vlah.) .

3. {pi -suri) sn. întindere: un .«'de apă (ord; s’a dos
zăpada albă de pe ’ntlnenl ţării (ALECS.) .

ÎNTINS2 part. tr. brrjuoE.
ÎNTÎNSOARE sf. ® Faptul deao întinde 

la drum, mers'zorit, fără oprire: încă donă ziie de «■ pe 
Innca... Prntnlnl şl Ieşim tn larg (vlah.) ; tntr'o «, CU paşi 
grăbiţi, în zor, mergînd grăbit, fără a se opri:
hi I aonm pe şes cn toţii, Intr’o să sfirle rotile (alecs.)
® întinderea nervoasă a membrelor: un fel de leşin 
Ta Inimă, amestecat cu intlnsorl (CRG.).

ÎNTINZAtor 1. adj. verb. întjnde.
2. întinzAtor sbsl. S) Băţul de la războiu cu care 

sestrînge pe sulul dinainte pinza ţesută; numit 
şi ),lntorcător‘ ,„crivea”,„zatcă”, eto.(s»-RAZBOnj).

3. IntinzAtpri sf. pl. Cele două funii sau lanţuri 
care leagă la fie-oare capăt crucea carului de 
capetele osiei; numite şi ,,lambe”, ,,vătraie”,
,,lanţuri”, ,,lănţuşuri” sau ,,costişuri” (w [Ip1| 878).

ÎNTIPĂRI (-ăresc) vb. tr. SI refl. A lăsa o urmă 
pe o suprafaţă oare-care, a (se) imprima: fie-care vor
bă a mea să se Întipărească In creierii tăi, precum se Întipăreşte 
pecetea pe ceara fierbinte (GN.); ©: o desearăjare adlnoă se Înti
părise pe chipnl Inl (D.-zah)F.) [tipări].

ÎNTIPĂRIRE Sf. Faptul de a Întipări; 
impresiune, urmă lăsată de un obiect asupra 
altuia; efectul pe care o cauză oare-care îi pro-
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INT- duce asupra simţurilor sau asupra minţii: dooA
ti persoane numai tml taoină o neşteaisă (neor.) ; aerul, In- 
I NT mina, verdeaţa făceau asnprft-1 o nespusă » lON.i.

t ÎNTUtf, Interi (-«eo) vb. It. Mold. A alunga, a 
izgoni: porunci unui oomlaar de politie sd-1 Intireaacd 
din oraş (NEOr.) ; leşltl afară ou blnlşoml daod nu vreţi să 
pul Ţiganii să vă Întărească (stam.) [vsl. t 6 r j a t i],

ÎNTÎIAŞI DATÂ adv. In t ii a oară: pentru 
•-.pentru Intlia oară.

ÎNTÎIETATE sf. I n t i i u 1 rang, prioritate, 
supremaţie.

ÎNTţru 1. adj. num. ® Care se ailft Înaintea tu
turor sub raportul timpului, locului sau rangului; 
rămlne invariabil clnd urmează după' substan
tiv : Catol •—; rangul •—; anul <—; ziua •— (a lunii); clasa 

banca —; la zl <- April Ţ[ ® UlTQat de Substantiv, 
e variabil şi primeşte articolul: intiiui an, tntiia oară. 
Intui oameni, Intllele rlndnnele; in cazul acesta, se 
întrebuinţează adesea şi formele cei (cea, cel, cele) 
dintllu: cel dlnttln oameni; cele dlntllu Hori.

2. ÎNTjinL (/. Intlia; pl. m. Intlll, pl. /. Intllele) 
pron. Primul: am lost Intllul In clasă.

a. adv. Înainte (de ceilalţi, de toate): eu am 
ajuns •—; •— să ne glndlm ce e de tăcut; repetat (pen
tru mai multă tărie): inttlu şl Intllu; mal—, mai 
’nainte; repetat (pentru a da mai multă tărie 
expresiunii): ei se împiedicară mal Intllu şl Intllu 
de acest tronlşor (isp.i; dlntru’ntllu, Înainte de toate, 
la început [lat. “antane.us < ante].

ÎNTÎLNI, t tîlni (-neso) 1. vh. tf. A da In cale 
de cineva său de ceva, a vedea venind pe acelaşi 
drum: n'am tnttlnlt pe nimeni tot drumul: Ilinca 11 Ieşi 
Înainte şl-1 Intllnl In adevăr Intorclndu-se cu mărgelele In 
minl (6N.); (J): peste multe nevoi al să dai şl multe primejdii 
al să Intllneştl irsp.).

2. vb. refl. ® A se găsi cu cineva In acelaşi Ioc, 
pe’drum, sau aiurea, din întlmplare sau cu inten- 
ţiune; a-i ieşi înainte: amvsnlt pe aceiaşi drum, dar 
nu m’am Intllnlt cu nimeni; dacă te Intllneştl cu popa, Iţl 
merge rău (ooR.); O : munte cu munte se Intllneşte, dar Încă 
om ou om (znn.) ; ne vom IntlInl dlseară la teatru; jv: m'am 
pornit ou graba şl m’am Intllnlt cu zăbava (CRO.) ţ[ ® ibt
A SC ciocni, a se Incăiera [vorb. de două armate):
se Intllnlră oştile, se loviră din mal multe părţi (ISP.I K ® 
A se bate In duel: s'an IntlInlt la Săneasa [ung. 
ta Ini].

ÎNTtLNţRE sf. ® Faptul de a (se) I n 111 n i:
nu-şl putea espllca... liniştea... ou care se întorcea acasă, 
după acele Intllnlrl ascunse (vlah.) ; a da — cuiva, a-i ho
tărî timpul şi locul unde se pot vedea K ® Locul 
hotărlt pentru a se vedea, pentru a-şl vorbi: n’a venit 
Ia — *j ® Ciocnirea, Încăierarea a doua corpuri 
de trupe oare se Intîlnesc din întlmplare.

ÎNTÎLNIŞ {pl. -işuri) sf. Întîlnire {Intrebuinfat 
numai In urarea bun —ui i adresată de ţărani acelora 
pe care-i Intîlnesc în cale): bun—ui,om bunl (ors.); 
bun -ui, lirtate! (sa.) [Intllni].

ÎNTÎLNITURĂ (pî.-turl) sf. f (fO Boală pro
venită din răceală, un fel de paralizie a unei 
părţi a corpului atribuită de popor Intllni- 
r i i cu vre-un duh rău.

ÎNTÎMPINA, t XlMPlNA (-pin) 1. vb. Ir. ® A ieşi 
Înaintea cuiva spre a-1 primi cu cinste: acolo nnde-i 
tlmplnară năroadele, tăcură Iul cinste şl slavă mare (varl.) ; 
norodul 11 Intlmplnă cu bucurie (NEGr.) ţ] ® A ieşi înaintea 
cuiva: I-au Inttmplnat In capul scării icar.) ; la capătul 
podului 11 şl Intlmplnă un urs mormălnd (Cro.) ţ[ ® A da 
peste ceva, a Intllni în cale: am intimpinat multe 
piedici, greutăţi, nevoi; II povesteşte pe larg... toate cita le-a 
Inttmplnat (car.) ^ ® A preveni; a face faţă: văzindcă 
acel boieri au InUmpinat răzbunarea sa (odob.) ; tine acest mic 
dar de la mine şl Intimpină-tl nevoia (Cro.).

2. vb. refl. ® A ieşi unul Înaintea altuia, a se 
Intllni T ® f x A se Intllni, a se ciocni, a se Incăiera 
{vorb. de două armate): Dnmltmşcu-vodă... ou slujitorii 
săi s'an InUmpinat ou Tătarii... şl au Început pre o seamă
a-1 şl tăia (n. COST.) [t 1 m p i n ă, propriu „a bate to
ba”, In semn de cinste].

ÎNTÎMPINAJIE sf. ® Faptul de a 1 n t 1 m p i- 
na; ieşire înaintea cuiva: asta o—a ce-mi faci cind 
mă Întorc acasă? (orl.) ; a merge, a Ieşi tn(tru) —a cuiva; 
lumea după lume Ieşise Intru Intlmplnarea Iul, cu buciume.

cu tobe şl ou surle, Inveselindu-se că împăratul se întorcea 
biruitor (isp.i ; 0 obiecţiune ţ[ ® Intlmplnarea Dom
nului, sărbătoare ce se prăznueşte la 2 Februar; 
numita si ,,stretenie”.

ÎNTÎMPLA (-piu) vb. refl. ® A se petrece, a veni, 
a se ivi ceva din Întlmplare; povesteşte-mi tot ce s’a 
Intlmplat acolo; s'a Intlmplat o mare nenorocire ^ ® A se 
nimeri, a se brodi, a fi undeva din Întlmplare: 
m’am Intlmplat să Ilu şl eu acolo, clnd l-a sosit această 
veste; straşnic se mal bucura, clnd se Intlmpla oaspeţi la 
casa noastră icRO.).

ÎNTÎMPLARE sf. Fapt ce se petrece în 
cursul vremii,' ce vine, ce se iveşte pe negîndite, 
fără amestecul voinţei noastre, fără să ne aştep
tăm la el: o — fericită, nefericită, plăcută, neplăcută, 
neprevăzută; din—, (tntr’un mod) Intlmplător, prin- 
tr’un efect al norocului, pe negîndite, pe ne
aşteptate; loc. adv. la —, / Ia toată —a (CRG ), Intr’un 
noroc, într’o doară, ori-ce s’ar intlmpla.

ÎNTÎMPLATOR 1. adj. verb. ÎNtIhpia. Care 
se Intlmplă, care’ se poate Intlmpla.

|. adv. în mod Intlmplător, din întlmplare.
INTÎRZIA (-ziu,-iez) 1. vb.tr. A face să ajungă, 

să stea tlrziu Intr’un loc.
2. vb. intr. A veni, a ajunge (mai) tlrziu Intr’un 

loc; a rămînea undeva prea tlrziu, a zăbovi prea 
mult: bine al venit, că de mal Intlrzlal, şl eu mă pră
pădeam (ISP.I [lat. *intardîvare].

ÎNTÎHZEERE sf. Faptul de a Intîrzia; 
zăbavă.

ÎNTOARCE (-torc) 1. vb. tr. ® A mişca, a Îndrep
ta corpul' sau o parte a corpului In altă direcţie, 
in spec. cu faţa In direcţia opusă poziţiunii dina
inte : — fata spre perete; pufniră de rls şl-şl Întoarseră fetele 
către dtnsa (isp.i; 0 : Demnul şl-a Întors fata de le noi, 
păcătoşii (DLVR.); Întoarse capul spre mine; Iml Întorc ochii, 
privirile spre răsărit; — spatele;— cuiva spatele, a-şi 
mişca corpul, arătlndu-i spatele (în semn de 
dispreţ, de supărare, etc.); ©: — capul, minţile cuiva, 
a-1 face să-şi piardă capul, minţile (din dragoste, 
etc.); ©: a-şl — lulma spre Dumnezeul ® A îndrepta 
ceva In altă direcţie; a abate: postesc ajunurile sărbă
torilor de lamă... crezfnd că ar putea — grindina şl ploaia 
(MAR.) 1 ® A Îndrepta: a întors arma spre mina ţ[ ® A 
Invîrti, a suci: — cheia In broască; — un ceasornic, a 
strlnge arcul ceasornicului (cu cheia, etc.), spre 
a-1 pune In mişcare; — tocurile (de la ghete, etc.), 
a le deforma, a le suci într’o parte sau alta, călclnd 
greşit; — folie (unei cărţi), a trece de la o foaie la 
alta, a le Invlrti de la dreapta la stingă sau de la 
stingă la dreapta; 0:—foaia,—pa altă foaiep— foaie ® 
ţ| ® A schimba, a face să se schimbe: nu fu cu 
putlntă să Intcarcă pornirea el de la această Insurătoars (isp.i; 
— din hotărlrca sa ţ| ® / — porumbul, a-1 Săpa a doua 
oară; — pămintui, locul, a-1 ara a doua oară: au 
cules porumbul, au tăiat cocenii şi au Întors locul (BR.-vn.i 
ţ| ® — pe dos, a face să fie pe dos; — o haină pe dos, 
a o Îmbrăca pe dos; a o coase din nou, făclnd din 
faţă (care s’a Învechit) dos, iar din dos faţă f ® A 
scopi: — un berbec, un juncan; să nu întorci buhaiul 
lama, că nu tine (gor.) K ® A aduce înapoi, a face 
să vie înapoi: Dar clnd se gătea să iasă, Vizirul l-a Întors 
din drum (pann) ; 0: — la credinţă ţ[ ® — un copil de la 
tită, a-i da iar să sugă după ce a fost înţărcat t ® 
A-1 — boala, a-i reveni, a-1 apuca din nou boala, 
după ce-i trecuse H © A da înapoi, a Înapoia: i-a în
tors cele trei pungi de bani şl l-a mal dat Încă pe deasupra şl 
o oală plină cu pietre scumpe (SB.i f ® A lua înapoi, a 
căpăta Înapoi, a recîştiga: ml-am întors paguba; a-şl — 
vorba, a-şi lua vorba înapoi, a vorbi, a voi altfel de 
cit înainte, a strica învoiala: am zis că tu vei lua jumă
tate din banii ce se vor găsi şl eu nu-ml Intoro vorba (car.i ; 
abs.: de nu cum-va s’ar răzglndl, dar parcă nu era Ţigan 
să’ntoarcă (crg.) ; — logodna, a desface, a Strica logodna.

2. vb. refl. ® A se mişca, a se îndrepta în altă 
direcţie (fără a-şi schimba locul), in spec. cu faţa 
în direcţia opusă poziţiunii dinainte: a se — cu lata 
la perete; a se — cu spatele la cineva; Intoorce-te, ca să văd 
cum Itl vine haina; şarpele, ptnă nu-1 calci pe coadă, nu 
se’ntoarce să te muşte ipann) ţ[ ® A se Îndrepta Intr’o 
direcţie oare-care: încotro te Inlcrcl, tot de bogătaşi 
străini... te loveşti (isp.i ^ ® A Se Invîrli, a se suci:
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Eioole se Întorcea Intr’un călcliu gl sta tat& totdeauna unde 
eta primejdia mai mare (isp.i; casa 1 se întorcea Împrejur 
(DLVR.) *1 ® A cp, schimba: s’an întors Inornrlle pe dos; ®; 
s'a Întors roata (norocnlnl), s’a schimbat SOarta H ® A 
veni înapoi, a se duce iar de unde a pornit: cind
fflndeso c&, am să mă Întorc iar la dinsa aoasă, tmi vine să 
tnrliez (CRg.) ; nu-ti merge bine, dacă te întorci din dmm ign.) ; 
mă tem să nu te Întorci lără nici o Ispravă (isp.); '’F;; * la 
adOŢârata credinţă [lat. intorquS re].

ÎNTOAHCERE s/.Faptul de a(se) întoarce. 
ÎNTpCMA(I) adu. ® To cmai, la fel: toate 

obiceiurile clte le avem noi, le au Întocmai si Iraţli noştri 
munteni (Crg.) ; sluga cea credineloasă făcu Întocmai precum 1 
se poruncise usp.i 1] © Deplin: s’a Învoit s’o cumpere cu o 
mie două sute de lei intocma (sb.).

ÎNTOCMI (-mese) vb. tr. şi refl. A (se) orîndui, 
a (se) alcătui, a (se) organiza, a (se) institui: şte-
lan Işi Întocmi oastea şl Ie ieşi înainte la satul Llplnti (GN.)
[tocmi].

ÎNTOCMIRE sf. Faptul de a (se) întocmi, 
orînduire, alcătuire, organizare, instituţiune.
O ÎNTOGM... = iNTOCM...

ÎNTONA sv- INTONA.
t ÎNTOPSICA, TOPSIOA, (ÎN)TOPSECA (-toapslo, 

-toapsec) vb. tr. şi refl. A (se) otrăvi, a (se) învenina 
(păstrat în descîntcce) [lat. intoxicare]. 

ÎNTORCĂTQR sbst. iiS INTINZATOB. 
ÎNTORCĂTURA (pî.-turi) sf. ® t Răzvrătire; 

disidenţă ţ[ ® Trans. Cale primară (la socri).
întors 1. adj. ® p. întoarce (în toate inţele- 

snrile); a ina calea lutoarsă, a se Întoarce (din 
drum), a se duce iar la locul de unde a plecat f 
® Sucit; pervers: lire întoarsă 1[ ® Scopit: berbece 
Întors t ® (Copil) — de la t<tă, c^uia i s’a dat din 
nou să sugă după ce a fost înţărcat Ut © neIntqrb. 

2. sbsl. ® întoarcere, revenire: la —ui iui de la
preimblare, 11 ieşise Înainte vr’o 100 de slimeni cu beldii
(N.-C0ST.1 t ® Scopire.

întorsătura (pl.-tnri) sf. ® Chipul sub 
care se înfăţişază lucrurile; starea deosebită, 
aspectul nou sub care se prezintă un lucru: era 
loarte mulţumit de Întorsătura pe care o luau lucrurile 
IO..ZAMF.) t © ^ Felul cum sînt aşezate cuvintele în- 
tr’o frază [întors].

ÎNTORSURĂ (pî.-surl) sf. ® întorsătură: vă- 
zlnd aceste datini Înrădăcinate... le dete o— creştinească
irsp.) t ® Arătură [întors], 
tÎNTQR'T adj. ® = ÎNTORS t ® Sucit t ® t 

Perfid; îndărătnic: cu aleşii alesuverl tl şl cu Intortll 
răzvrătl-te-verl (ps.-scH.i; ahl lume Intoartăl (bd..del.) [lat. 
in tortus].

ÎNTORTEL sm. A = TORTEL [î n t o r t]. 
ÎNTORTOCHIA (-ohiez), Trans. Băn. tNTOBTOOA 

(-toc) vb. tr. A suci', a învîrti în diferite chipuri 
spre a produce o confuziune, spre a încurca [lat. 
’intortO călare].

ÎNTORTOCHIAT, Trans. Băn.INTOBTOCAT adj. 
p. INTOBTOCHIA. Sucit, încurcat, cu multe cotituri 
sau sucituri: Inlndu-se după croiala unor palate Intor- 
toohlate, ce văzuse el Io Eglpet (ispj ; mergem sşat tn stut 
pe matca Intortoclilată a rlnlol (vlah.) : ®: are fraze marlv 
Intortoohlate şl scllclate (negr.).

ÎNTORTOCHIETURA (pî.-turi) sf. Lucru, 
drum întortochiât; sucitiiră; încurcătură:
avu grijă a desfăşura ghemul tnalntea lui prin Intortocbletu- 
rllo de poteci pe unde teeoea (isp.) .

ÎNTOVĂRĂŞI (-ăşeeo) 1. Vb. ir. A fi tovarăş 
de drum cuiva, a.-\ petrece tot drumul, a însoţi: 
făcu... să tresară de spaimă Inimile doamnelor ce ne În
tovărăşeau (GN.); 0: turburărlle oarl au Întovărăşit moartea 
Împăratului Alexandru (i.-gh.).

2. vb. refl. A-şi lua ca tovarăş(i), a se însoţi:
Eroule întovărăşi cu oîţi-va prieteni de-al lui nsp.i. 
t INTRA tm- INTRA.

ÎNTRĂMA sw* ÎNTREMA. 
întraripa = ÎNARIPA.

t ÎNTRARIPA = ÎNARMA: un vlnător bine Intrarmat 
umbla printre munţi după vlnat (tich.).

ÎNTRAURI = AUEţ.
ÎNTRE1 prep. ® Arată o situaţiune intermediară 

în spaţiu sau în timp: Basarabia este aşezată — Frnt şl 
NIstrn; te aştept — (ceasurile) trei şl patra; l-am vorbit —

patru ochi; ml-a spus — altele Ş[ © Pr. C.Tt., arată şi ||\|y- 
reciprocitatea: nn-i nici o vrăjmăşie — noi ţ[ ® Procc-« 
dată de prep. de sau pre, se combină cu ele şi for- INT 
mează compusele, dintre, printre [lat. inter], 
tÎNTRE2 adv. înainte [lat. ante].

ÎNTREBA (-eb) 1. vb. tr. ® A se adresa cui
va cerindu-i să răspundă: nn răspunde, plnă nu te 
’ntieb ţl © A cerceta, a cere informaţiuni cu privire 
la cineva sau la ceva: a fost pe la noi şl m’a întrebat de 
tine; mal bine să Întrebi de două ori decit să greşeşti 
odată; @; cine întreabă, nu greşeşte; : ultă-te la faţă
şl mă ’ntreabă de viată.

2. vb. refl. ® A cere unul altuia informaţiuni cu 
privire Ia ceva: capra... se întreba de sănătate cn dlnsnl 
(SB I H © t A avea o explicaţie cu cineva: atunci 
(stăpinul) VB Începe a se — cu slugile sale pentru talantli ce 
le-au dat(vARL.) H ® A se căuta, a fi cerut: sămlnţa de 
In se trimite la Galaţi unde sa Întreabă (ion.) [lat. întăr-
r 0 g a r e].
tÎNTREBACIUNE sf. întrebare: răspuns-an la 

această — sfinţia sa cu sfinta pravilă şi cu alte pilde din 
sllnto .scriptură (Let.) [întreba].

ÎNTREBARE Sf. Faptul de a întreba; 
vorbire adres'ată cuiva cu intenţiunea de a căpăta 
un răspuns: nu vrea să răspundă la —a mea; @—a nu 
costă bani; iţş): —a n’are supărare iv NEMEBţ.

ÎN’TREbATOR adj. verb'. întreba. Care în
treabă; interogativ.

ÎNTREBUINŢA (-tez) ţ. vb. tr. A se folosi, a se 
servi de ceva sau de cineva; a întrebuinţat mai mnit 
nisip decit var; a Intrebolnţat'tot felul de mijloace ca să-l 
Înduplece; întrebuinţăm, mnlti lucrători la fabrloă.

2. vb. refl. ® A servi, a sluji, a fi de tre
buinţă, afide folos: intui se întrebuinţează Ia lace- 
tea oalelor "[ © A fi folosit: acest cnvint nu se mai 
întrebuinţează.

ÎN’THEBUINŢARE Sf. Faptul de a (se) î n- 
trebuinţa, folosire; uz.

ÎNTREBUINŢAT adi. p. ÎNTREBUINŢA ‘i1*! © 
NEÎN’TREBUINŢAT.

ÎNTRECE (-eo).i. vb. tr. A o lua, a trece îna
intea altuia sau altora: a prins-o la fugă dupăPetna şl... 
l-a Întrecut |SB.|; o copilă... aşa de silitoare, de întrecea 
mal pe toţi băieţii şl din oarte, dar şl din nebunii (Crg.) ; lini 
văduvei In trecuse pe toţi boierii şi Împăraţii la boin şl la slat
(ISP.). 1

2. vb. intr. A fi, a avea de prisos, mai mult de 
cit trebue: l-an Intraonţ bani de şi-an Inat şl clteva pămtn- 
ţnrl (RET.); mal bine să întreacă deolt să nn ajungă.

3. vb. refl. ® A căuta să treacă unul înaintea 
altuia: acum să ne Intreoem din fugă, zise el (Crg.i; pr. 
ext.: mal bine eă no ’ntrecem din trlntă (Crg.); tinerii şl 
tinerele... se Întreceau oare mal de care eă le declame mai 
irumoB (I.-gh.) ţj © A trece peste marginile cuvenite: 
ştii tn că te prea Intrecl on gluma P (Alecs.) ; la să-1 II pue 
păcatul să se ’ntreacă ou dedeocblnl (Crg.).

ÎNTRECERE sf. Faptul de a (se) întrece; 
a se ina la —, a căuta fie-care să ajungă mai departe 
decit ceilalţi, a căuta să întreacă unul pe altul 
(în fugă sau într’o însuşire oare-care).

ÎNTRECUT adj. ® p. întrece HU © neîn- 
TRECUT H ® De -, mai mult de cit trebue, de prisos: 
lemne elnt de ajuns şl de ’ntreent In pădure (CRO.) ţ[ ®
Pe —a(ie), luîndu-se Ia întrecere, căutînd să întreacă 
unul pe altul, care de care: torceam, de-a mal mare 
dragul, pe —e on Bflărlnca (Crg.) ; Intinde-te la vorbă şl Ia 
şagă... pe —ele, oare mal de care (Crg.).

ÎNTREDESCHpiE (-id) vb. tr. A deschide 
pe jumătate, a căsca (gura, uşa, etc.): rămase îm
pietrit, on gura Întredeschisă (GN.) [între1 -f- des
chide].

ÎN’TREG ţ. adj. ® Căruia nu-i lipseşte nimic, 
de la care nu s’a luat nici ţ) bucată: nn an —, o zi 
Întreagă; o pline Întreagă; lumea întreagă, toată lumea;
(F): — la minte, cn mintea Întreagă, CU mintea sănă
toasă, in toată firea: să le canto nn om pe care-I va so
coti el că este mal on mintea Întreagă (isp.); — Intregnlet,
Trans. — intregnţ, în toată întregimea, fără să lip
sească absolut nimic: nn an — Intregnleţ o plinse usp.) ; 
a podldlt-o nn pllns d’a mulat nn ştergar — Intregnleţ 
(DLVR.); războiul In gata, — Intregnţ din aur (Ret.) ; podul era 
— Intregaţ din anr ouat (MERA) ţ| ® Teafăr, nevătă-
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INT- mat: lugind Câzaclt... puţini *1 au sc&pat, to(l lănlţl şl 
îa 1-1- pedestl1 <LET-’ H ® ± Număr compus din unităţi, 
INT iar nu din fracţiuni 1f ® Curat, întocmai, in în

tregime : e Făcsia ~; pe din afară miel se vede, pe din 
lănntin lup * (znn.) ţ| ® Pe de-a ’ntiegnl, pe dlntreg, CU 
totul, în întregime; de-a dreptul: minoinni... oroite 
aşa pe de-a ’ntiegol (ise.); dorul... care-1 usoa pe de-a ’ntre- 
gnl irsp.i; nu vorbi pe dlntregul ca baba-otaloera (pann).

2. sbst. ® Totalitate, întregime t ® ± Număr 
întreg [lat. int8grurn].

ÎNTREGţ (-egesoT vb. iT. şi refl.'A (se) face în
treg, deplin; a (se) completa: nu ml-a venit gren s’o 
Inferegeso tu nrmă din cele auzite (origj ; opii Domnnl dră- 
oitalai... Bă se Întregească de minte (C0R.)>

ÎNTREGIME.sf. Stare întreagă, deplină; 
totalitate; tn ou totul: Işl lucrase un car gl-l Injghe* 
base tn casă In toată Inl (CRe.); 0: a albit... snb po* 
vara celor optzeci de ani pe care, ou toate astea, 11 duce tn <*^a 
mintii (BR-VN.).

ÎNTREGplE $/. Faptul de a în t regi: «^a
neamului.
t ÎNTBEGIUNE sf. icant.) = ÎNTREGIME.

ÎNTREGIJLEŢ, OÎNTREGVT adj. © dirn. ÎN- 
TREQ f (D întreg! ©.

xNTREI (-treieso) vb. ir. şi refl. A (se) face de 
trei ori mai mare, mai’ numeros.

ÎNTREIT adj. p.’lNTREţ. De trei ori mai mare, 
mai mult.

ÎNTREMA (-em, /-emea), Mold. Trons. 1NTRAm4 
(-ăm, -am), Bucov. INTRARMA (-ărm) 1. vb. ir. © A 
în tr arm a; a pregăti o armă de apărare: 
Vrind de el să se ferească, toporul Îşi Intremă <pann) f © 
A întări, a fortifica cu mijloace de apărare: Priom... 
Intrămlndu7şl puterile... îşi tooml oştlle, tşl Întări cetăţile 
şl toate loourlle stăpinlill sale (CANT.) ^ © / A face 
să-şi recapete sănătatea, a face să mai prindă 
putere (după o boală): şederea Îndelungată Intr’o 
ollmă oaldă l-a Întremat; doftorii... te-or Întrema mal bine 
ca babele uip.) © A reda puterile, a restabili: im- 
belşugarea holdelor şi hărnicia braţelor Întremau ţară iute 
şl toate se rădicau la loo (vlah.).

2. vb. refl. © A se înarma: Săteanul... începu la el 
ou gura şi ou un lemn se tntremă (pann) ^ A Se face 
iar bine (după o boală), a-şi recăpăta sănătatea: 
a stat mult Intre viaţă şl moarte, luni Întregi an trecut 
plnă să se poată Întrema (CAr.) 1 ® A prinde putere, a 
se întări; mai bine te-oiu părăsi pe vre-o citeva zile, plnă 
ce m’olu mal tntrărma vOeva (Sb.)*, pornmburlle uscate, prin 
unele părţi, parcă se Întremează URO.); Ideea s'a hrănit, s'a 
Întremat, a crescut şl a pus stăplnlre pe toată mintea dom
nului Nlţă (BR.-VN.).

■ ÎNTREPQZIT = ANTREPQZn.
'ÎNTHEPOZITAR sm. Cel ce ţine, ce posedă,

un întrepozit.’
'ÎNTREPRINDE (-prind) vb. iT. ® A se apuca 

de făcut ceva,' a hotărî de a face un lucru şl a în
cepe să-l pună în lucrare: a întreprins o o&lătorle In 
jurul p&znintuini ţ| © A lua asupră-şi executarea 
unui lucru în anumite condlţiuni [între1 + 
prinde, după fr. entreprendre].

•ÎNTREPRINDERE s/. Faptul de a între
prinde; antrepriză.
'întreprinzător 1. adj. verb. Intrb- 

FRptDE. Care se apucă"lesne, cu curaj, cu îndrăz
neală, fără a se codi, de o întreprindere (in spec. 
anevoioasă): are nn spirit ~; condeiul unul ignorant e 
tot ce poate II mei *, mal universal şi mal Iftră Irlu tvLAH.j,

2. sm. = ANTREPRENOR.
■ INTREPyNE = INTERPUNE.
'întrerupător sm. ® Cel

ce întrerupe (vorbireaaltuia, 
eto.) Ti © .-1 Aparat care slujeşte 
să întrempă un curent electric 
(l® 2714). '
'ÎNTRERUPE (-rnp) 1. vb. tr.

® A oprila mijloc: vizita lui m’a 
întrerupt In mijlocul scrisului Tf ® A 
tăia şirul vorbirii, a curma vorba: 
voia s& urmeze povestirea, dar celălalt 
11 întrerupse TI ® A face să înceteze 
pentru Cîlva timp:.* studiile; * electricitatea.

2. vb. refl. A se opri la mijloc: ora să continue.

Fig. 3714. 
Întrerupător.

dar 86 Întrerupse, oind ll văzu lutrlnd; din lipsă de fonduri, 
Inorăblle e’an întrerupt [între1 + rupe, după fr. 
i n t er r o mp r e].

'ÎNTRERyt*ERE s/. Faptul de a (se) între
rupe; curmare; încetare.
'ÎNTRERyPT adj.p. ÎNTRERUPE. Oprit la mij

loc, curmat, încetat, suspendat T11[ © neîntrerupt.
'ÎNTRETAXA. (-tain) vb. tr. ® A tăia pe Ici pe 

colo T( ® A întrerupe [între1 -l-tăia, după fr. 
en trec ou per].

'ÎNTREŢESE (-tos) vb. tr. î® A amesteca, a 
împestriţa cii alte ţesături la mijloc [tn t r e1 + 
ţ e s e, după fr. e n t r e t i s s e rj.
'ÎNTREŢINE (-ţin, -tiu) 1. ib. tr. ® A păstra 

în bună stare, a ţinea bine f ® A face-să ţie, 
să dureze TI ® A îngriji de cele trebuincioase 
traiului, a hrăni: întreţine o familie grea TI ® A vorbi 
cu cineva, a sta de vorbă cu cineva.

2. vb. refl. ® A se păstra (In bună stare) TI ® 
A se îngriji de cele trebuincioase traiului, a se 
hrăni TI ® A sta de vorbă cu cineva, a convorbi 
[între1 4- ţine, după fr. entretenlr]. 
'ÎNTREŢINEREs/. ® Faptul dea (se) între

ţine; ţinere în bună stare, păstrare TI © Cele tre
buincioase traiului (hrana, îmbrăcămintea, etc.) 
1 ® Convorbire, întrevorbire.

'ÎNTREŢINUT 1. adj. p. întreţine.
2. Întreţinuta ipl.-ta) sf. Ţiitoare, ibovnică. 

'ÎNTREVEDEA (-vM)'vb. Ir. ® A vedea nedes
luşit; a întrezări; a vedea în treacăt: albastrul 
de sus pared se deslăcea... l&slndu-mA sA întrevăd minunile 
cerului (GN.) T[ ® A prevedea întru cîtva [Intre1 
+ vedea, după tr. entrevoir], 
■ÎNTREVEDERE sf. ® Faptul de a între

vedea 1 ® Întîbiire ce şi-au dat două sau mai 
multe persoane spre a-şi vorbi, spre a discuta o 
afacere: *a noestr& a fost scurtă.

'ÎNTREVORBIRE sf. Convorbire [între1 + 
vorbire, după germ. Unterredung].

'ÎNTBEVORBITOR sm. Persoană cu care se 
stă de vorbă [î n t r e ’v o r b i, după fr. in t e r 1 0- 
cute.ur].
'Întrezări (-Sroso) vb. tr. şi refl. ® A (se) 

vedea abia, a (se) zări în treacăt: figurile Domnilor 
deabia se 'ntrezAreec <vlah.i TI ® A întrevedea, a avea 
ca o licărire (de speranţă), a prevedea oare-cum: 
Întrezăream putinţa de a pnne Iar mina pe bucăţica de pă- 
mint pierdută (br.-vn.) [între1 + zâri].

ÎNTRISTA(-istez)ut.fr. şire/î. A (se)face trist, 
a (se) mîhni: cu olt vedea că se împlinesc Întocmai cele 
scrise... cu atlt fata Împăratului se Întrista şi mal mult (isp.i. 
t ÎNTRISTĂCiyNE sf. Bucov. Întristare, tris
teţe, mlhnire: s'an adunat toţi... să le spule bolernl pri
cina Intristaolnnll sale (sb.i [Întrista].

ÎNTRISTAJ^ sţ. Faptul de a (se) întrista; 
tristeţe, mlhnire: dnpă^^ vine bnonile (pann>; nu voim 
Insă a zice că ^a e singurul izvor de Insplraţlunl poetice 
(ODOB.)e

întristător adj.verb. întrista. Care Intri- 
steazâ.

în TROIENI, TROIENI (-oneeo) i. vb. tr. A băga 
adine în zăpadă, a acoperi de tot cu zăpadă.

2. vb. refl. A se afunda în zăpadă, a nu se mai 
putea mişca de zăpada ce-1 cotropeşte [troian].

ÎNTROLOCA, ÎNTRULOCA (-loc), OÎNTURLUCA 
(-no) vb. tr. şi refl. ® A (se) aduna, a (se)stt,înge 
î n t r’ u n loc, a (se) întruni : se întoarse şl se 
Introlocă cu oastea sa pe care o Întocmi (isp.i ; doi morcovi 
degeraţi şi Intrulocaţl sub o coroană de pătlăgele (i.-oh.) ^ 
© A (se) întovărăşi: cum ts eu burlac, mal mai că 
m'aş Inturluca cu dumneata (flor.).

ÎNTROLOCARE, întrulocare sf. Faptul de 
a (se) întrol’oca; întrunire, adunare: aci este 
locul de <«'’ a tot ce este mal spălătel In oraş (isp.).
'ÎNTRONA (-onez) vb. ir. şl refl. ® A (se) aşeza 

pe t r o n,, tn scaunul domniei, a (se) înscăuna TI 
® ® A (se) instala.

ÎNTRU prep. © Foarte des întrebuinţată în 
liniba veche, s’a păstrat astăzi numai în anumite 
expresiuni: a adormi * Domnul; a Ieşi * Intlmpluarea 
cuiva;* cit;* mulţi ani;* nimic; gindind * sine; 
* toata f © Sub forma intr’, înlocueşte totdeauna
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prep. Id Înainte de un(ni), o, una şi adesea Înaintea 
cuvintelor care Încep cu a: Intr’o zl; Intr'un oeas; 
Intr’una din zile;' Intr'uua. necontenit; Intr’adlns; Intr’a- 
cest chip; Intr'aoolo; tntr’aooace; Intr’adet&T; Intc'aluiea, 
Intr’alt Iei, eto. t (D Gompusă CU prep. de, pre, a dat 
naştere prep. dintru (iw DM ®), printru (iw prin], 
pentru [lat. 1 n t r o].
o ÎNTRUCHIPA (-pez) vb. tr. şi re/l. Mold. A 
(se) înjgheba: lol, deasupra, parcă se Intniohlpa o fruu- 
alşoară l&tăreaţă, ca o prispă (grl.) [întru + chip; 
coinp. închipui].

ÎNTRUIiOCSA tm- ÎNTROLOC4.
ÎNTR’UNA UN.
ÎNTRUNI (-unesc) tr. şire/2. A (se) uni în- 

t r*u n a, laolaltă, a (se) strînge la un loc.
ÎNTRUNpiE sf. ® Faptul de â (se) întruni 

H © Rezultatul acestei acţiuni: persoane întrunite 
pentru a se sfătui, etc., adunare.

ÎNTRUPA (-pez) 1. vb. tr. © A da, a face să 
ia trup (omenesc); ®: vin să vadă minunata zidire 
oare întrupează visul volvodulul-artlst de-acum patru sute 
de ani (vlah.) H © A incorpora, a alipi (într’un 
singur trup): puse In sind... a (ara lui cu Moldova (Isp.i .

2. vb. refl. © A se încarna: t&rina ou oasele blne- 
cuvtntate se vor In ziua d’appl (dlvr.) ; CF': sub povara 
amintirilor cari Inviau şi se Întrupau In mintea liil (GN.)
t © A se incorpora.

ÎNTRUPAREs/. © Faptul de, a (se) în
trupa; încarnaţiune: anii de lai^'a Mlntultorulul 1t 
© Incorporare.
O ÎNTUNCHINA = ÎNTiMPINA.

ÎNTUNECA (-nec) i.vb. tr. © A face întunerec, 
întunecos, a lua lumina: fumul de la tunuri şi puşti 
Întuneca văzduhul (Isp.i ; zăriră... un nor mare de praf tn- 
tuneetnd văzduhul (vlah.) ; păduri seculare de sălcii Inflinecă 
malurile (vlah.) ; 0: n'au fost in stare să le Intunice mintea 
şl să-l Împingă spre traiu rău (ss.) ® A eclipsa: voesc
să lutuneoi prin graţiile tale pe toate doamnele noastre
(ALECS.).

2. vb. refl. ® A se face întunerec, întunecos, a 
pieri lumina: se 'ntunecă, începe să se facă noapte, 
să nu se mai vadă lumina; cind dă iar de ivan, i 
se Întunecă lumea Înaintea ochilor (CRO.) ; cInd şl clnd 
ml se’ntunlcă şl vederea ochilor (sb.) ; cernise Întunecă 
şi munţii luară forme fantastice (alccs.) ® ^ A se 
eclipsa: a doua zl... s’a Întunecat şi soarele... de ziceau 
oamenii că au Inserat de către noapte (n.-cost.) ^ © 0 A 
SC posomori: Hltrea... se Întunecă la faţă (s.-ald.i [lat. 
in-tunîoare].

ÎNTUNECARE sf. © Faptul de a (se) î n- 
t u n e c a; rezultatul acestei acţiuni t ® ☆ t în
tunecime (de soare, de lună), eclipsă: a dona zi... 
s’an Întunecat şl soarele, de au ţinut -va mal blue de un 
cllert (pR.-civ.).

ÎNTUNECAT 1. adj. © p. ÎNTUNECA H © Lip
sit de lumină, întunecos: ca Intr’o panoramă i se a- 
răta... lazul somnoros şl pădurea ^ă (vlah.) ^ © Poso
morit : obrajii săi Intuneoaţi 1 se luminară (dlvr.) ; In 
vremea veche trăia un împărat şi glndltor ca miază
noapte (EMIN.).

2. Întunecatul sm. ^ Una din numeroasele nu
miri ale diavolului.

ÎNTUNECPiIE sf. © întunerec adînc, de ne
pătruns, beznă: Tnroll... căutau a scăpa ou fuga, favorizaţi 
de va nopţii (bălc.) ; In lungile nopţi de iarnă, ce v plină 
de groază I (odob.) ; un cline cu două capete ieşit diu va iadu
lui (I8P.); parcă văd răsărind din va bolţilor marea Iul um
bră (ON.) t © ☆ Dlspariţiunea momentană pe un cer 
senin a soarelui acoperit de lună sau a lunii aco
perite de pămînt, eclipsă: v de soare; V de lună ^ 
© Mulţime nenumărată: războaie mari purtau Întune
cimi de oşti peste pămlntul nostru (vlah.» [î n t u n e C a].

ÎNTUNECOS adj. Lipsit de lumină: Muma- 
Păduril avea locuinţa Intr’p peşteră întunecoasă (mera) 
[întuneca].

ÎNTUNEREC, ÎNTUNERIC (pf.-ce) sn. © Lipsă 
de lumină: vni nopţii; ev beznă; 0: Şli de fnlge 1 
II străbate Întunericul din suflet (vlah.) H © ţ Miriadă, 
număr de zece mii, mulţime,nenumărată: dacă ti 
vor ridica pre toţi, vor fi mal mulţi, Întuneric de oameni 
şl ot bate pre Saşi (nec.i [Î n + lat. tenebricus]. 
t ÎNTUNERECA (-rec), ÎNTUNERIC^ -ERECţ (-Icesc)

ecesc) vb. tr. şire/2. A (se) întuneca, a (se) face întu- ÎNT- 
nerec: dar Intunereolndu-se, nu văzură că lumina Inelu- a 
lui... mai tare era declt a soarelui (ret.) ; dud Începe a se INT 
Intunerecl, se strlng copiii... şl aprind un loo (ss,); se lu- 
tunerioişe bine (lung.) [lat, intănăbrlcare]. 
o ÎNTUNERECţME, ÎNTDNERicţMH Sf. întune
cime [Întunerec].
t ÎNTURN.A (-torn) 1. vb. iT. Mold. Bucov. Maram.
® A întoarce, a aduce înapoi, a face să vie înapoi; 
Dumnezeu să-ţi ajute oa să te Intoame cu bine (CRO.) ; 
din mijlocul capitalei sgomotoase, Iml Intom glndnrlle pe 
unde am umblat\vlah.) H © A da înapoi, a înapoia: 
de va scăpa, ea l-a v boul Îndoit Înapoi (SB.).

2. vb. refl. © A se întoarce, a veni înapoi:
m’am Inturnat acasă, unde m’am pus să-tt scriu (NEgr.) ; 
nelndrăznlnd a mal merge Înainte, se Întoarnă ruşinat 
Înapoi (CRG.) H © Ase duce înapoi (de unde a venit): 
se ’ntorn ploile şl se iace secetă (gor.) [ţ t U r n a < lat. 
ternare].
t ÎNTURNARE s/. Mold. Faptul dea (se) In- 

turnă, întoarcere, revenire: brotăcelui ciută vesel 
va zilelor calde (odob.).
OÎNŢAPA tm- ÎNŢEPA.

înţArca (-tăro.-turo). INŢEBCA {-(ere) vb. ir.
® A opri copilul, mielul, viţelul, mînzul, etc. de 
a mai suge lapte, a desvăţă, a-1 face să uite de
ţlţă; nu-t bine să Intărci copilul luzi de post, ol tu zl 
de Irupt (MAR.); unde gl-a Înţărcat dracul copiii ev* DRAC ® If
© ® A lipsi pe cineva de cevă, a-1 desvăţă de un 
lucru: de trei luni liiaese Interoat de Ia masa bogată In . 
mlncări bune.... a măreţului boier (i.-gh.) [(a băga in) 
ţarc (ca să nu mai sugă, vorb. de viţei, etc.)]. ' 

ÎNŢÂRCĂTOARE sf. Kt ® Locul unde se. In- 
ţarcă mieii: oind merge cu cirdul să pască la Intăr-
cători (ODOB.) *1 © Timpul cind se înţarcă mieii: si-i
vorbă multă si chiote.... cum numai la ’utărcătoare se văd şl 
se aud (lung.).

ÎNŢĂSA = ÎNŢESA.
înţelegător adj. verb. înţelese. Care în

ţelege HH © NEÎNŢELEGĂTOR.
ÎNŢELEGE (-leg; pf. -lesei; part. -Ies) 1. vb. tr.

© A cuprinde cu mintea, a pricepe: mai bine ce v’am 
tălmăcit, şl un copil putea să înţeleagă (Crg.) ; înţeleg limba 
aceasta, dar n’o pot vorbir © A asculta, a se Supunc;
@: cine nn Înţelege de cnvint, nlol de ciomag ţ] ® A şti
ce însemnează ceva, ce vrea să spună cineva: ca 
Înţelegi prin vorba asta P *1 © A afla. a descoperi ceva : 
a 11 val de capul tău, de-oiu mal » en ceva despre tine (se.)
H ® A-i veni la socoteală, a-i plăcea: aşa ceva în
ţeleg şl oul ® A avea un folos, un cîştig, un ajutor 
din ceva, a se alege cu ceva: mi-a plătit ou tiriita, şi 
n’am Înţeles nimic din munca mea.

2. vb. refl. © A se pricepe, a şti fie-care ce 
vrea, ce spune celălalt; se înţelegeau din ocbl (DLVR.) ţ]
© A se învoi; a cădea la Învoială; dacă se înţeleseră 
la cuvinte, se Invoiră şl Incrnl se şl săvlrşl cu bine nsp.)
[lat. in t 6111.g S r e].

ÎNŢELEGEREs/. © Faptul de a (se) Înţe
lege li ® învoială; aşa ne-a lost -a f ® Unire 
deplină în ce priveşte părerile, sentimentele; acord:
an trăit plnă la moarte tot In .v şl in voie bună (sa.) ţ[ © 
Legături tainice: avea ~ cn complotiştii Hţ] © neîn- 
ŢBLţSOERE.

ÎNŢELENI, o Intel IN j (-nosc) i. vb. Ir. Q y A 
preface în ţelină;a usca pămlntul: soarele... ou 
căldura sa dogori şi Indieni huma cea jilavă (odob.) ţi ©
® A lăsa nelucrat; a lăsa să stea In loc, în neac- 
tivitate, amorţit; gura Inmll clne-o poate Intelenl, coane P 
(D.-ZAMF.) H ® A înţepeni pe cineva intr’un loc, ca 
să nu se mai poată urni: i-am trimis după tirgnsii şi 
acolo l-a Intelenlt Dumnezeu.

2. vb. intr. şi refl. © A A se preface In ţelină; a 
se întări (pămlntul), a se usca; a se părăgini: are 
să puie.... să-l dea o săpătură ţapănă, căci prea s’a Intelenlt 
pămlntul (isp.) ţ[- © ® A rămînea nemişcat, neîntre
buinţat, a amorţi; a se Înţepeni: aşa Intelenlse, de 
pustia de vreme, mai tot satul (Dlvr.) ; de cind slntem. tă
cute, n’a venit nimeni să ne deschiză, de Intelenlsem aşa 
(ISP.) TI ® A se Înrădăcina, a se fixa: toată dragostea 
lui se ’ntelenlse In lucrul stăplnesc, şl orl-ce altă simţire 
părea străină de Inima Iui (Gn.i.

ÎNŢELEPGiyNE sf. © Însuşirea, mintea omu-
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INT- lui Înţelept; Tacultntea de a înţelege H © Cuinpâ- 
tare, moclcrat.iunc, rezervâ [lat. intfillfictio-

INV nem],
ÎNŢELţîPT 1. adj. Cu mintea luminată, cu

minte, deştept : mai bine Intre oel mor(l, de olt 
prost Intre oel vil (znn.) ; nn sfat ^; o Iată înţeleaptă ^1[ © 
NţîtNŢELţJPT.

2. STTL. Om înţelept; tăgădueşte şl nebonol
[Sau prostul) trage nădejde; — un nebun Întreabă şl zece în
ţelepţi nn-1 pot răspunde (znn.) ; — un nebun aruncă o piatră 
In linttnă şl zm Înţelepţi n’o pot scoate; —ochii ^ulul văd 
(mal) departe; — cel şapte Înţelepţi (al Oreolel), denu
mirea celor şapte filosofi moralişti din secolul al 
vi-lea în. de Ghr. [lat. int611iSctus].

ÎNŢELEPŢESG adj. De înţelept, cu
minte: un sfat

ÎNŢELEPŢEŞTE adv. Ga un înţelept, cu
minte: al luorat al grăit, Împărate, răspunseră oea
mai mare parte din sletnicl nsp.i [1 n ţ 6 1 6 p ţ e S c].

ÎNŢELEPŢI (-ţeso) vb. tr. şi refl. a (se) face 
înţelept; a (se) cuminţi: cine păgubeşte sa Inţe- 
lepţeşte (znn.); cel nebun... să albă pază să fie pre lingă oa
menii Iul, plnă se va ^ (prv.-mb.).
tÎNŢELEPŢIE sf. înţelepciune, minte de om
înţelept: ceia ce vor să Judece drept, Intlln să ceară 
de Ia Dumnezeu să le dea şl pricepere (prv.-mb.).

ÎNŢELES 1- adj. © p. ÎNTELţQE ţ[ © Care se 
poate înţelege; de»., cu care se poate Înţelege, 
învoi cineva: enn om de — HH © NEÎNŢELES.

2- (pl.-esuri) sn. Ceea cc se poate înţelege din 
ceva; ceea ce însemnează, un lucru, o vorbă, în
semnare, sens, noimă: Doici onvlnte ne ’ntelese, InsA 
pline de ’nţoie» (emin.); pe—, ca să se poată înţelege, 
ca să poată fi priceput; a vorbi, a scrie pe—ul tu- 
tnl»; DesI vorbeşti pe —, Eu nu te pot pricepe cemin.) .

ÎNŢELINţ —- iNTELENţ.
ÎNŢEPA (-tep), O întAp* (-(Sp) 1. vb. tr. © A îm

punge uşor cu ceva ascuţit, cu un ghimpe, cu un 
ţ e p, cu un ac, etc.: l-a Înţepat o.albind; Inlnd suliţa, 
Intepd lundul flntlnii da mal multe ori (isp.i H ® ® A 
atinge,, a împunge cu vorba: In predlcele sale de pe 
smvoenele bisericilor, Înţepe ca viespea (Cro.) ţ| ® A pune 
In ţeapă: l-a tnţ&pa lui ion capul In par (se.) ţ| ® A
pişcă (la limbă).

=. vb. refl. A se împunge uşor cu ceva ascuţit.
ÎNŢEPAT adj. © p. ÎNŢEPA ţi © ® Ţeapăn; 

ţanţoş: a trecut deci pe lingă mine cocoana cea mare, —ă 
şl ludnlă (ON.); as plimba prin oraş călare... stlnd — cn mina 
In sold (i.-GH.).

ÎNŢEPĂTOR adj. verb. ® Care înţeapă H ® 
(V) Impungător, atingălor: isl pregătea vorbe înţepătoare, 
vindicative (vlah.).

înţepătură (pl.-turi) sf. Faptul de a în
ţepa; rezultatul acestei acţiuni, împunsătură.

înţepeneala sf. Starea unui lucru ţeapăn. 
Înţepenit [înţepeni].

înţepeni (-enesc) 1. vb. tr. A face Să Stea ţ e a- 
p ă n, a face să nu se mai poată mişca din loc: —
im oulu, Un stllp, coada toporului; şl Inţepenlndu-şl pi
cioarele, rămase drept ca luminarea (isp.i.

2- vb. intr. © A rămtnea ţeapăn, nemişcat :
stringea cit putea gltnl Iul Hlrea care înţepenise ou limba 
scoasă alară (DLvr.) ; mal dă-te si d-ta oleacă pe jos ...că mă 
temcă-1 — In căruţă (cro.) H ® A înlemni, a încremeni: 
înţepenise Impoliteţe, sgllndn-se acolo ase.).

2- Vb. refl. A rămînea ţeapăn, înfipt: deschise usa 
’n lături şl se ’ntepenl dltz dinaintea bătrinel (vlah.) .

ÎNŢEPps adj. înţepător, pişcător; — adv.: 
începe să cearnă (ploaia) mărnnt si ’ntepos (car.) [înţepa 
+ ţep os].
CÎNŢEPOŞA, întAPOŞA (-osaz), -UŞA (-usez) vb. tr. 
A înţepa (cu’ o ţepuşă), a lua în ţeapă: ou 
dinţii tntăposa (gr..n.>; cu dintll Intăpusau (mar.).

ÎNŢERCA sv ÎNTABOA.
ÎNŢESA '(-esez) vb. tr. A îndesa, a ticsi: oamenii 

altor naţii Işl Inţesează pungoalele ou bănet din negustorie (JIP.) .
ÎNŢESAT adj. p. înţesa. Îndesat, ticsit, plin:

două mese lungi, înţesate de mpsafirl (dlvr.) ; chimirul tău 
ar ^fui de sute şl de mll de galblnl uip.).

ÎNŢESTAT adj. încăpăţînat: dacă II văzută attt 
da —, 11 arătară drumul sl-1 lăsară să se ducă (I3P) [ţea
stă].

O ÎNŢIGLA (-lez) vb. tr. A înţepa, a pune în fri
gare: a prins o broască sl, tntlgllnd-o, a venit la Ioc să sl-o 
prăjească sl el (6B.) [ţ i g 1 ă2].
O ÎNŢIGLAT adj. © p. ÎNTIOLA II © Ţipător, as
cuţit, piţigăiat: pe munte... se văd clopoare de ol $1 se 
aud Intr’una strigăte—e (lung.); glasul Iul... pare prea— 
Grăsanului cc-şl deprinde urechea la sunete streine (Jip.).
O ÎNTINA., ÎNTÎNA (-naz) vb. tr. Mold. Bucov. Trans. 
A întări foarte puţin, a sprijini foarte slab, ca să 
poată cădea uşor: să tale pădurea, să o Întineze, ca să o 
poată porni să cază asupra ostil (or. UR.) [lat. ‘intănu- 
a r e].

ÎNŢINAT, întîNAT adj. p. ÎNTDfA. ® Foarte 
puţin sprijinit sau întărit, gata să cadă jos: urnim 
o sttncă din locul cl, care era numai Întinată (crg.) © 
Trans. Bucov. Desmierdat; arogant, mîndru, măreţ; 
nu alia nici o lată pe plăcere, că de I era leclor de Împărat 
gingaş sl Întinat (ret.) t © Gata să sară la bătaie (sez.) : 
tara sclrşca, pribegii stau tntlnatl (gr.-ur.).
O ÎNŢINŢELA, înTÎNTAlA (-lez) vb. tr. Maram. A 
împodobi, a înfrumuseţa.

ÎNŢOLI (-oieso) vb. tr. şi refl. 0 F A (se) îm
brăca cu haine nouă: ds la care să capete clte ceva on 
oare să se mal Înţolească si ci osp.) ; se ’ntoleste de la unul 
sl altul de pomană (Car.) [ţ o 1].

ÎNŢOFONA = ÎMPOFOTONA: stilul muzical cam 
pipernicit sl cam intoponat al secolnlnl din urmă (ODOB.).
O ÎNŢOŢONA sv- ÎMPOFOTONA.
O ÎNVAI(E)GÎ (-gosc) vb. tr. Băn. A bătuci în piuă, 
a pune ţesăturile (pănurile, cioarecii, etc.) în v ăi- 
agă (uuB.).
O ÎNVĂLĂTUCI (-ncesc) vb. tr. şi refl. Mold. Bucov. 
A (se) înfăşură; a (se) încolăci: serpeic s’a Învălă
tucit de băt (VOR., [vălătuc].

ÎNVALI... 1-- ÎNVBLJ...
ÎNVALMAŞAG = VALMASAG : se tace o larmă 

şl-un de nu mal ştiu Încotro sd se mişte ivlah.) .
ÎNVAlmAşALA (pi.-ăsoii) sf. Faptul de a (se) 

învălmăşi ;’ ncorînduială, amestecătură, în
curcătură, confuziune: prolltind ds un moment de —, 
sări de pe capră şi o rupse la lugă (d.-zamf.) ; In — nn băgase 
de seamă oă, alerglnd dnpă lepnre, trecuse Iu Valea Plln- 
gerll (isp.).

ÎNVALMAşi (-ăeesc) 1. vb. tr. A pune'în neorîn- 
duială, a arunca ,de-a valma unele peste altele (sau 
unii peste alţii), a amesteca claie peste grămadă; 
a zăpăci, a ului, a turbura: vrăjmaşii... oe-I în
treceau on mult la număr, II învălmăşise sl-1 puse pe Ingă 
OSP.); morile vneso... tnvălmăsld In spiţele roatelor talazu
rile albite de spumă (olvr.).

2. vb. refl. © A se amesteca de-a valma, în neo- 
rlnduială; luptătorii se învălmăşesc sl cad unii peste altU 
(VLAH.); înăuntrul sulletniul el, amintirile se Învălmăşeau 
(GRL.) © A se zăpăci, a se încurca: Motoc... se în
vălmăşea In vorbă (NEGR.) [comp. DE-A VALMA, VALMA- 
9AG].

ÎNVĂLUI (-ăinoso, -ălulu) 1. vb. tr. t © A înfă
şură, a Invîrti ca un sul, ca o trîmbă t ® A îm
presura, a cuprinde de toate părţile, a năpădi:
umbra ne Învăluie de toate părţile ivlăh.) ; legănat de trăsură 
şl de glndnrlle ce mă Invălulan (on.); biciul învăluia din- 
tr’odată pe rotaşi şl pe înaintaşi (d.-zamf.) f (D A înveli: 
peste picior Învăluit bine tn oblele (n.-cost.) ; Dao’am văst 
că nu mai vil. Focul eu Învălui! (ik.<br8.) f 0 A face ne
ajunsuri, a supăra, a necăji, a chinui: ceia ce... ii
va şl nu-l va lăsa să-şi Împle slujba (prv.-mb.); să Ierte şl 
finul nostru... căci clte odată slntem şi noi mal Învăluiţi 
(RET.); au Inttlnlt turme Întregi de suflete pe oare vlntul oel 
rău Ie blolnla şl le Învăluia (ON.).

2. vb. refl, ® t A se înfăşură; a se învîrti, a se
încolăci, a se rostogoli: din prăpaate ieşea bălaurlşi şerpi 
de Bă’nvălula printre picioarele lor (dos.); ca marea Invă- 
lulndu-se, aşa vă veţi turbura (bibl.) H ® A se munci, 
a se chinui, a se sbate, a se frămînta căutînd să 
se descurce, să scape din nevoie: şi aşa in şese ziie in- 
văluindu-se prin munte, flămlnd şl trudit, an nemerlt la nn 
plrău (OR. UR.) [val].
t ÎNVAlUI^Ă (pl.-ieii) sf. Neajuns, necaz,

chin: din toate aceste Invălulell, tot am rămas (m un otştlg 
(GM.) [învălui].
t î^ryÂLUITyRĂ (pl.-turi) sf. © Rostogolire, 

învîrtitură, încolăcilură 1[ ® Frămîntâre, neajuns
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nocaz. chiu: erau bogate... Iny&lalturl !n biata ţară (nec.) 
[învălui].

ÎNVÂI4UHA (-urez) 1. vb. tr. A împresura, a 
cuprinde de toate părţile, a năpădi: in răstimpuri, 
trecea prin el oiţe o adiere de vlnt, Invălurludn^l ca pe un 
lao de smarald (s.-ald.).

2. vb. refl. A SC sbuciuma, a se frămînta, a se 
agita ca V a 1 u r i 1 e mării: pădurile de sălcii din os- 
troaye pllngeau, urlau, se ’nvălurau <s.-ald.).

ÎNVALUBAT adj. p. tNVALxm^. ® Agitat de 
valuri, de talazuri; care formează unde, care 
se mişcă ca agitat de valuri: peste aurul al griului, 
soarele revărsa potopul de aur al luminii Iul fierbinţi 
o.-ALO.) n (D 0 Accidentat: după vr’o trei ceasuri de 
umblet, tot pe locuri ^ (vlah.i.

ÎNVĂpAia (-ăiez) vb. ÎT. şi refl. A (se) înflă
căra, a (se) aprinde ca o v ă p a i e: înţeiegind dorul de
ţară ce-1 Invăpăla (isp.i.

ÎNVĂPĂIAT adj. p. IkvApAia, Înflăcărat, a- 
prins: Işl ştergea lacrimile ce curgeau şlrolu din ochii săi În
văpăiaţi (MERA); tn zadar malcă-sa căuta să stlmpere porni
rile IuIa'C <on.).

ÎNvApAibre, iNVAFAiăREs/. Făptuise a (se) 
! n V ă p ă î a, înflăcărare: Aleargă ia dlnsa cu Învă
păiere (8TAM.); clnd tnvăpătarea patriotică treoe peste frun
tarii (l.-OH.).

ÎNVARA (se Invărează) Vb. TCfl. unipers. A se 
face V ară.

ÎNV Argat adj. — V argat : Merişor verde 'nvăr- 
gat, Dnlce-Al fost la sărutat (IK.-brs.).
t ÎNV Ascut adj. p. ÎNv^işte. îmbrăcat; astăzit
mai adesen în colinde: Dumnezeu cei non născut, Cu 
flori de crin (pamf.) ; Dn Dumnezău nou născut, In răntll 
e <BRL.); pr. ext.: pe la Începutul acestei luni, pămtntul 
se află cu Îndestulă Iarbă (ion.) ; erau de mucegaiu 
verde (stam.) ^[^(^ N^lNVASCPT, gol: să aleagă firul pinilor 
nelnvăscnt, curat, şl să le pună In vravurl (sb.).

ÎNVAţ (pî.-âţnri) sn. © Deprindere rea, nărav; 
la noi... s’au cam Înrădăcinat nişte... ^url nesocotite (jip.i; 
®; -^ul are şl desvăţ (pann) (car.i © Sfat, povaţă, 
învăţătură: 91 m prost, ţine minte <«’U1 ce ţl-am dat 
(PANN); dacă e din <^ul altora, rău te-a povăţuit (r.-cod.);

Nn cere de la prost a/ şi de la bătrlu băţ (pann) [lat. 
vîtium + învăţa].

ÎNVAţa (-văţ) 1. vb. Ir. © A deprinde pe ci
neva cu ceva: $1 dnd m’am făcut mal mate, M’a 'nvăţat 
a ’mbia călare (sev.) ; vorb. de animale, a dresa: ^ boul 
la plug; ^ calul la trap 1f © A Sfătui, a povăţui, a în
demna să facă ceva: cela ce învaţă sau Îndeamnă pre 
altnl de să toie pom (prv.«lp.); tu stal să-l înveţi de bine 
şl el te ’nvaţă pe tine (pann> îf ® A orîndui, a porunci, 
a dispune: se va certa mal puţin... de cum Învaţă pravila 
(PRV.-MB.); Ighemonnl Învăţă să o desbrace goală şl să o bată
ou toiege (DOS.) H © A dobîndi cunoştinţe, a studia: 
^ gramatica; să citească; ...Îndată s'h apucat Să Înveţe 
limbi şl carte, muzică şi orl-ce alt (pann); ^ un meşteşug;
8: Ce Înveţi la tinereţe Aceea ştii la bătrlneţe (znn.);

: Cine învaţă la tinereţe Se odihneşte la bătrlneţe (Pann)
© A-şi întipări ceva Jîn minte ca să poată repeta 
la cerere sau să-şi aducă aminte la nevoie, a ajunge 
să cunoască: lecţia; o poezie; ^ pe din afară un 
discurs ^ © A da cunoştinţele necesare, a instrui: 
călngăml 11 Învăţă să citească şl să scrie (isp.i; olnd II va 
Învăţa diavolul meşterşugUl lui cel spurcat (prv.-mb.) ; cine se 
apucă să înveţe pe nerod, nu se oslbeşte de nebun (pann) ; 
@: nevoia Învaţă pe om şl nnlaua pe copil (Znn.); (jQ): 
vremea Învaţă pe acela ce n’au dascăl (Pann); 0 minte 
pe cineva, a-l cuminţi (prin mustrări sau pedeapsă);

pe cineva să trăească, a-l sîli să SC poarte altfel; 
^ pe cineva să vorbească, a-l mustra sau pedepsi pen
tru felu-i nepermis de a vorbi.

2. vb. refl. © A se deprinde, a căpăta un obi- 
ceiu, o (dispoziţie: el se învăţase ou bucate afumate şi 
acum... credea că aşa trebuia să Tle (igp.); cine se Învaţă 
mincinos, clnd spune adevărul, se bolnăveşte (pann); 
cine trăeşte cu chiorii, se Învaţă a se uita chlorlş; wm- BD- 
^STRU © H © A ajunge să ştie, să cunoască, a se 
instrui ^ ® A se cuminţi: a se minte; De multe tn 
lame am dat Şl tot nu m’am Învăţat (Pann) [lat. *i n V i- 
tiare < vitiu m].

învăţăcel sm. Trahs. Bucov. Ucenic, dis
cipol : băiatul a Intrat la un ţesător de plnză (mar.) ;

Iflos Chrlstos nu era ce ceilalţi Învăţăcel (sb.) [în- ÎNV- 
V & ţ a t]. .

ÎNVĂŢAMÎNT (p!.-minte) sn. © * = INSTRUC- INV 
TIUNE ©-©; .val primar, secundar şl superior ^ © în
văţătură.: o notiţă statistică toarte curioasă şi plină de 
învăţăminte (car.i [Învăţa, după Ir. e n s e i g n e- 
m e n t].

ÎNVAţat 1. adj. p. învAţa. © Deprins, obici
nuit ; dresat: clnd ieste omnI v Intr’acest meşterşug a 
Iurtnşagului (prv, lp.) ; cela oe va tura o... pasăre, piuă nu va 
tl vă, acela să nu albă nlce o certare (prv.-mb.) © Care d 
învăţat multă carte, care are cunoştinţe adinei;
un om V © NEINvATAT : porunci şl aduse din her
ghelie doi armăsari nelnvăţaţl; i@: omul cit trăeşte în
vaţă, şl tot moare nelnvăţat (Pann).

2. sm. Qj Cel ce a învăţat multă carte, oare are 
cunoştinţe adinei, savant.

ÎNVĂŢĂTOR 1. adj. verb. învAţa. Care În
vaţă.

2, sm. © (b{ t Magistru, dascăl (în stil biblic); uce- 
nlcll lui ărălră: Învăţătoare, ce-au greşit acesta sau părinţii 
Inl, de-au născut orb ? (coR.) H © Cel ce predă, in- 
.strucţiunea într’o şcoală primară dintr’un sat (şi 
/. învAtAtoahb).

ÎNVĂŢĂTORESC adj. t De î n V ă ţ ă t 0 r, 
privitor la învăţător: care arhiereu se va schimnici, 
lase din... Invăţătoreasca rlndulală şl mărge In rtndnl... uce- 
nlcolnl (prv.'MB.).

Învăţătură (pL-tnri) sf. © Deprindere:
ţăranul cel gros... de va grăi de Învăţătura Iul cea rea, atnnee 
se va certa tocmai ca şi alalţl (prv.-mb.) ^ © Sfat, pOVaţă, 
îndemn: ceia ce va face greşalăcu Învăţătura mal-marelul 
său (FRv. LP.) H © Precept, orînijiiială, ordin: după în
văţătura Iu Dumnezeu să ne nevolm să Imblăm (coR.); cela ce 
nu va asculta de ’nvăţătura judecătorlului (prv.-mb.) ^ © Ceea 
ce învaţă sau a învăţat cineva, cunoştinţele do- 
bîndite din carte sau de la dascăl, instrucţiune:
toate învăţăturile pe care alţi copil le Învăţau tntr’un an, 
el le învăţa Intr'o lună (isp.); Învăţătura nu se cum
pără cu bani ^ © Faptul de a învăţa, studiu: sfă
tuia pe oameni să-şl dee copiii la (Crg.) ; de va 11 călugărul 
dus pentru învăţătura cărţii (prv.-mb.) [învăţa].

ÎNVECHI (-echesc) vb. refl. © A se face v e - 
chiu : vinul... din oe in ce mal mult se Învecheşte, 
din aceea şl mal mult se împuterniceşte (ion.) ^ © A se 
trece, a se uza: hainele mele s*au Învechit ^ © A nu 
se mai întrebuinţa, a ieşi din uz: expresinnea aceasta 
s’a Învechit.

ÎNVECINA (-inez) vb. refl. A fi v e c i n, a se 
megieşi; cine i-a zis el cu el... să se Învecineze? (TICh.).

ÎNVECINAT adj. p. ÎNVECINA. Vecin, din 
apropiere.

ÎNVECINICl (-iceso) vh. tr. A face să rămîie, 
să se pomenească vecinie, a eterniza: una din 
cele multe care Inveclnlceso numele lot Ellad... este că ne-a 
scăpat de atltea litere prlsoselnlce (negr.).

ÎNVEDERA (-erez) vb. ir. A arăta, în mod vădit, 
a dovedi pînă la evidenţă, a evidenţia: in mănăstiri 
au scăpat neatinse... hlrtllle ce Învederează plnă azi străi
nilor... că... sintem... naţie de Rumăn ijip.i [vedere].

ÎNVEDERAT adj. p. ÎNVEDERA. Vădit, evi- 
denţ: e lucraşi'că au cuprins o mulţime de ţări şl de cetăţi (isp.i.

ÎNVELI, t ÎnvAlj (-lese) 1. vb. tr. © A înfăşură: 
tăia tata porcul şl-1 Dlrlea şl-1 opărea şi-l invălea late cu 
paie, de-1 Innăduşea (CRG.); 0: el o Invăli Intr’o căutătură 
de-o nespusă Înduioşare (vlah.) ® Trans. Spec. A îm
brobodi mireasa, gătind-o ca nevastă: mireasa oind 
pleacă la biserică, pune o cunună pe cap, pe care n,o aruncă, 
plnă ce n’o invăleso, adică plnă ce n'o împodobesc ca nevastă
(MAR.) 1f © K;! A înfăşură urzeala pe sulul dinapoi 
al războiului li © A acoperi, a întinde ceva pe 
deasupra ca să se ascundă sau să se adăpostească 
un lucru; focul, a-l acoperi cu cenuşă: in sobă ar
sese un foc straşnic, tl Invălnlsem şl astupasem, căci era ger 
afară (CRg.); o casă cu tinichea, cu şindrilă.

2. b- refl. © A se înfăşură; 0: pe inserate, clnd se 
Invălea ziua cu noaptea... Iaca numai că lese Crăişorul babei 
(MERA) ^ © Trans. Spec. A se îmbrobodi ca mireasă;
In timpul acesta mireasa se tăvăleşte ca nevastă (PAc.)
® H A se înfăşură (urzeala) pe sulul dinapoi al
războiului: suini împrejurai căruia se Invăleşte coarda 
(uue.) ^ © A se acoperi [vsl. v a 1 i t i].
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*Fîg. 2715. 
Inyelitoare.

ÎNVELIŞ, t INVA149 (pi.-işnri) sn. ® Ceea ce ser- 
veşte să Învelească, să Înfăşoare: şi ascait onm -»ni 

INV Cărţilor încet ml-I rod cemin.) ; pr. ext.: tlrţnl, ca Invăllşnl 
săn de colb... li se tăcnae neenlerlt ign.) *' ® Acoperiş: 
Invăllenrl cn streaşină Ieşită ca o nmbrelă (i.-OH.) [1 n - 
V ,e 1 ii-

ÎNVELIT, t ÎNVALJT 1. (idj. p. iNVELţ, ÎNVĂLţ. 
® înfăşurat: un pachet~ •[ © Spcc. înfăşurat la 
cap, Îmbrobodit: dlntr’acel doi Turci... era unul... In- 
văllt turceşte, pre carele apoi l-au tăcut Dumltraşco-Vodă agă 
(N.-cosT.); Trans. despre neveste: tetele umblă cu capul 
gol... pe olnd ueTOetele slut Invăllte, adecă Îmbrobodite cu 
ştergare (ik.-brs.) ^ ® E5 înfăşurat Împrejurul sulului 
dinapoi ai războiului: soiul ou tlrele tnvăllte... se aşază 
pe picioarele dinapoi ale războiului (pAc.) *[ ® Olten. în
voit, Îndesat (despre flori şi crestele păsărilor) 
(crAuş.) 1[ ® Acoperit KH © n? ÎN velit.

2. sbsf. Faptul de a (se) Înveli: —ui cărţilor; Invă- 
Iltul pinzel este operaţia ce urmează urzitul (pawp.).

ÎNVELITOARE, învAlitoare sf. ® Ceea ce 
serveşte să Înfăşoare sau să Înve
lească, Înveliş: ultlndu-se la Invelltoa- 
rea ou care dormise acoperit, văzu oă e de 
catltea stacojie (Car.) f ® .a Ştergar, nă
framă cu care femeile-şi Îmbrobo
desc capul ([Şl 2715): ştergarlul sau 
mlnlştergnra e In genere Invelltoarea de cap1 
a nevestelor imar.i H ® Acoperiş: In- 
vălltoarea era de acloale şl de plumb usp.i
[lnv.eli].
o ÎNVELITVBA (pi. -turi) sf. ®
Faptul de a Înveli t ® ^ = 
învAlitoabe ®.

ÎNVENINA (-inez) 1. vb. ir. ® A umplea de v e- 
nin, a adăpâ cu venin: ea se tăcuse giÂdluă şl izvor 
ca să Învenineze pe Grenceanu şl să-1 omoare (ISP.) "1 ® A
face veninos.

2. vb. refl. ® A se umplea de venin; a se face 
veninos © ® A se Inrăi, a se Înrăutăţi.

ÎNVERGELAT adj. Prevăzut cu vergele.
ÎNVERIGA (-ig, -igez) Vb. ir. ® A pune în v e- 

r i g i, în lanţuri ţj ® A lega in verigi de fler.
ÎNVERŞUNA s^ ÎNVIEEŞUNA.
ÎNVERZţ (-zeso) 1. vb. ir. A face v e r d e: Tu nşti 

mlodra pajişte, Tu ml-o nştl, tu ml-o *oveizeştl (IK.*br8>).
2. vb. inir. ® A se face verde © ♦ A începe sh 

crească, frunzele sau iarba, a se împodobi cu ver
deaţă: oodral a Înverzit.

ÎNVERZITpR adj. verb. îNVEHZt. Care înver
zeşte: Ochiul vesel Intllneşte, pe colnice ’nveizltoare, Tur
nuri nalte şl pagode... (alecs.).

ÎNVESELI (-eleao) 1. vb. tr. A face vesel: 
un soar^ frumos, o noapte senină mă înveseleşte (NEGr.) ; nu 
ştiau ce voie să-l Iacă ca să-1 mal Înveselească nap.).

2. vb. refl. 0 A se face veselie K © A petrece In 
veselie: pe etnd el beau şl se Înveseleau... odată se despică 
zidul şl se Ivl o umbră (isp.).'

ÎNVESELITOR adj. verb. INVESELJ. Care în
veseleşte: acel oare anunţa Băltăreţalul această ştire Înve
selitoare era no om Intre două vlrste (i.-OH).

ÎNVEŞMÎNTA, © INVESTMÎNTA (-mint) vb. tr. 
şi refl. ® A (se) irnbrăca: tără o sdraanţă... din marea 
^ffăţle oare Ie Inveşmlnta odinioară (iro.) ; se apucă să o 
Invesiminte ou hainele ou care era deprinsă (neor.) [veş- 
m î n t].

ÎNVEŞMÎNTAT aâj. p. ÎNVEŞMÎNTA. © îmbră- 
cat: In clocotirea aceea de loc... legionarii par... o lume de 
uriaşi Inveşmlntaţl Iu flăcări (vlah.).
fÎNVEŞTE, j-ÎNVEŞTl (-văso; p/.-văsoul, -veştii; 

part. -văsout, -veştit) vb. tr. şi refl. tp A (se) îm
brăca: Ce-l mâl bun ca oala bună P Că te ’nveşte, te hră
neşte Şi ca miel te dămeşte (brl.) ; 0: C’o vinlt o lamă grea 
31 ne-am Invăsout cn ea (Tpl.) ; Inveştlşl-te In lumină ca In 
cămeoşe, întinseşi ceriul ca o plale (ps.-scho [lat. V 6 S t î- 
r el.

ÎNVIA {-viu, ✓-vlez), ţ ÎNVIE (-viu; pf. -vis, 
-visei; part. -via) 1. vb. ir. A face Iar viu, a se scula 
din morţi: ou vorba ta eşti In stare sd invlazl şl pe tata 
din groapa (luno.i.

2. vb. intr. ® A se scula din morţi, a se face iar
viu: destinse spre Iad şl a treia zl Invise din moarte (ps.-sch.) ; 
din momentnl olnd preotnl a rostit pentru prima oară onvln-

tele ,,Chrlstos a 'nvlat’', la înviere... şl plnă la... înălţarea 
Domnnlnl, Romanii de pretutindeni... sa salută... numai on 
„Chrlstoa a ’nvlat’' iwar.) ; 0: a mori şl a învia de bnonrle
(isp.i, a nu mai putea de bucurie H ® ® A se re
deştepta In minte: sub povara amintirilor oari tnviau 
şl ee întrupau In mintea Ini, el părea întristat (gn.i [lat. 
1 n-v 1 V 6 r e].

ÎNVIERE sf. ® Faptul de a 1 n v i a: —a mor
ţilor ţ[ ® ctâ învierea (Domnnlnl, Ini Chrletos), slujba 
făcută la miezul nopţii în Slmbăta Paştilor spre 
Duminecă, întru amintirea învierii Mîntuitorului.

ÎNVIERŞUNA, ÎNVERŞUNA (-nnez) vb. Ir.şi refl. 
A se Indlrji, a se porni cu mlnie: lupta se invierşunaso: 
cel mal In vlrstă dintre copil 11 apnţă... şl-1 trlntl cu faţa 
In sas (CRG.); Alexandra se Invierşnnă auzind acestea şl căta 
vreme on prilej cum să planşă pe Mlhal usp.) [cornp. 
VlEKŞţTN].

ÎNVIERŞUNARE, ÎNVERŞUNARE sf. ® Faptul 
de a se i n V i e r‘ş u n a II ® Îndîrjire.

ÎNVIERŞUNAT, ÎNVERŞUNAT adj. p. ÎNV(I)ER- 
şuNA. Îndîrjit, crlncen, neîmpăcat, fără cruţare: 
se tăiau anii pre alţii fără de nici o milă, atlta erau de În
verşunaţi ostaşii (ISP.); sub zlmbetul prefăcut el fricii, ascun
deau setea de răzbunare a celei mal Înverşunate nri (vlah.) .

ÎNVIETpR adj. verb. învia. Care învie, care 
dă viaţă nouă: a resimţit In sufletul său toate Invletoa- 
tele fremete ale vieţii de plăleş (odob.).

ÎNVIFORA ( -orez) vb. tr. A goni cu învierşu- 
nare (ca împins de vifor), a îndîrji: lupte orSn- 
oene inviforează gloatele şl Ie Întorc la vechea lor sălbătăole
(VLAH.).

ÎNVIFORAT adj. p. ÎNVIFORA. învierşunat, ca 
gonit sau împins de vifor; furtunos: ileana cosin- 
zeană pusă de soartă liţ calea zmeilor Invlforaţl, răpiţi de 
rumuseţea el (vlah.) ; valuri, valuri răsunătoare se răspln- 
dean prin limpezimea aerului... ^ ca mlnllle Bistriţei (gn.).

ÎNVmCE ev- ÎNVINGE.
iNViNEŢI (-eţeso) Vb. tr. şi refl. A (se) face 

V 1 n ă t, a (se) colora în vlnăt: cerni de nori.. învi
neţea şl posomora dmmnrlle şerpnlte, prăloase (dem.) ; boierul 
Fartonă ee învineţi la laţă (GRL.) ; petlţele acestea... şint dln- 
tm Început de coloare roşie. Iar mal pe urmă ee Învineţesc
(MAR.).

Învingător i. adj. verb. învinge. Carc în
vinge.

2. sm., învingătoare sf. Cel ce învinge, biruitor:
Invlngătoml de la Călugăreai.

ÎNVINGE (-vlng; pf. -vlnsal; pari. -vina) ţ ÎN- 
vţNCE vb. ir. ® Jă A bate pe adversar, pe vrăjmaşi, 
a birui, a dovedi, a izblndi: Mitmi-viteazni a învins pe 
Tarei la Călugăreai; olnd văzu onm că nn poate Invlnce, lovi 
iul laoov osul ciiciuiui (pal.) H ® A putea isprăvi, a 
răzbi, a da de Căpătîiu: am Invlna toate grentăţlle *! 
® A copleşi, a covlrşi, a dobori, a răpune ţj ® ® 
A stăpîni, a Infrîna [lat. v I n c 6 r e].

ÎNVINGERE Sf. Faptul de a Învinge, bi
ruinţă, izbîndă, victorie.

Învinovăţi (-ătesc) l. vb. tr. a arunca o vină 
cuiva, a-1 arăta ca vinovat de un lucru: să mă 
ferească Dumnezeu să Învinovăţesc pe cineva că voeşte ou tot 
dinadinsul să gonească oblcelnille noastre usp.).

2. vb. refl. A arunca vina asupră-şi, a se declara 
vinovat.

ÎNVINOVĂŢraE sf. Faptul de a (se) 1 n v i- 
n O V ă ţ i, acuzaţiune, inculpare.

ÎNVINS adj. p. iNVpţQE lin © NEÎNVINS.
ÎNVINUI (-ueso) vb. tr. A învinovăţi, a arunca 

vina asupra cuiva.
ÎNVIORA (-orez) 1. vb. tr. © A da iarăşi viaţă, a 

însufleţi, a face să-şi revină în simţiri: o stropiră ou 
apă, şl d’abla, d'abla o mal înviorară asp.) H © A înve
seli: o veselie uşoară înviora iarăşi pe toată lumea (CAr.).

2. vb. refl. A căpăta viaţă, a se însufleţi, a se 
înibărbăta: inimile Dacilor se Înviorează şl strigăte de bu
curie sbncneso din toate părţile (vlah>[v Î u].

înviorător adj. verb. Înviora. Care în
viorează: norocosul August, soarele al Romei Imbă- 
trlnite (vlah.) ; pădurea, ou mirosul el ^ (car.>. 
qÎNVIOŞA (-oşez) vb. tr. şi refl. Mofd. A (se) în
viora : ochii el se luvioşară, scăldlndu-se In lle-oare zl In 
aer $1 lumină (ON.); mirosul cel umed al florilor Invloşato o 
făceau să doarmă mult (EMIn.) [v i u].
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t ÎNVITA (-it, t-ltez) i. vb. tr. Mold. Maram. A as- 
rtiuţa, a îndemna (spre rău): vicleanul... invlts pre a 
S&I s& DU lase s& s& ’ncblne oamenii Iul viu Dumnezeu (dos.) 
Nu ştiu orb ai iost, ori bat, O blr&u te-o 'nvitat; Del ote 
’nvltat blrău, Ardă-1 şura şl ^rajdu (brl).

2. vb. refl. (p A se îndemna (la râu), a se asmuţa 
Înîpotriva cuiva: ş’au invitat asupra Ducăl-Vodă şl au 
venit cu oaste la Iaşi de au Inohls pre Duca-Vodă tn curtea 
cea domnească (n.-cost.) ® A se deprinde râu, a se 
nărăvi: se invitase acum ţăranii de veneau la divan cu plră 
asupra zlotaşllor (n.-cost.) [lat. invitare]. 
OÎNVÎIiVORA (-orez) ir. A aprinde cu flă- 
câri mari, a înflâcăra: şl creştea locui In limbi uriaşe, 
Invtlvorlnd pădurea (luno.) [v 1 1 V O a r ej.

ÎNVÎRSTA (-Btez)vb. tr. şi re/l. A (se) v î r s t a, 
a (se) împestriţa cu mai multe colori: undele vereui 
ale acestui rin Invirstează pinza lată a Oltului ivlah.) ; brăz- 
dăturile plugarilor se Invlistau ca nişte petece negre pe o 
uriaşă vellntă gălbuie (s.-ald.).

ÎNVÎRSTAT adj. p. ÎNVÎRSTA: maramele învlr- 
state de boranglc (vlah.).

ÎNVÎRTEALĂ (pl. -eli) sf. ® Faptul de a (se) 
î n V t r t i, învîrtitură: Invlrtelllo ş strlmbătnrlle pehli
vanilor şl ale măec&riciior cfil.) ^ @ Afacere necinstltă} 
cîştig după care umblă cineva pe căi piezişe [I n-
V î r t i].
OÎNVÎRTECyŞ, ÎNVÎRTICţrş (pl.-uşnrl) sn. Mold. 
întortochietură: peştele Infnndat pe dnpa Invlrtlcnşnrlle 
gărduşulul ou sreu nimereşte să lasă Înapoi (şez.) [!n-
V 1 r t i).
t ÎNVÎRTEJI (-elesc) 1. vb. tr. ® ,t A întoarce: 

şl an Invlrtejlt Domnnl Dumnezeul tău blestemurlle In bla- 
Boeiovenie (bibl.) H © t A ocoli, a înconjura H ® A 
învîrti, a mişca cu iuţeală ca într’un vîrtej, 
a spulbera: zăpada ourgea măruntă şl deasă, Iar crivăţul 
o spnlbera, o ’nvlrtelea is.-ald.i.

2. vb. refl. t A se întoarce înapoi: Tătarii... au 
dat dos... şi s’au Invlrtejlt Iar la tara lor, la Crlm (N. cost.) ; 
se Invlrtejea Inaliol şl lăcea semn pe unde să apuce (isp.i.

ÎNVÎRTEJpiE sf. <D Faptul de a (se) î n - 
vţrteji; întoarcere; învîrtiturâ t ® t Oco- 
l(ire), înconjur (are): nu după puţine a soarelui Invlrte- 
]lrl, ca dlntr'un greu somn deşteptlndn-să (CAhfT.); unele 
(jocuri) slnt vijelioase... cu Încleştări de braţe sl tnvlrte- 
jlri ameţitoare (vlah.).

ÎNVÎRTI (-teso) 1. vb. tr. ® A întoarce în cerc, 
de jur împrejur: Invlrtea talgere pe un vlrf de băţ (6b^> ; 
ţlnlnd beţişorul In mina dreaptă şl lnvlrtlndu-1 uşurel, astfel 
ea nuca să descrie un cerc (isp.); şedea pe pat cu căciula mea 
In mină, o tot Invlrtea şl o sucea (car.) ; Începeau a ^ bora 
strămoşească (fil.) H ® A suci în diferite feluri: i-a 
băgat In judecăţi, l-a sucit, l-a luvlrtlt şi l-a lăsat sărao 
luciu (DLVR.) ® A râsuci: Invlrteam o ţigaretă, clnd and 
pe Caravaslll că-ml zice... (i.-gh.) ^ ® A mlnui: noi ştim 
a sapa, coasa şl secera, dar dumneavoastră Invlrtlţl con
deiul (CRG.) ® A conduce: Uocanu mai Invlrtea si un 
mlo negoţ de bucate (s.-ald.); ÎTl spec. a conduce CU di
băcie, după placul lui: invlrtea Judeţul cum 11 plăcea 
Iul (D.-zAMF.); logofeţii Domnului tnvlrteso ţara, după cum scrie 
la lege utP.); eleganţi... capabili de a deodată Intrigile 
politice şi Intrigile amoroase (i.-gh.) H ® 0 capul 
cuiva, a-1 seduce, a-1 ademeni cu vorbe amăgitoare.

2. vb. refl. ® A se întoarce în cerc, de jur îm
prejur, a se roti: pămlntul se invlrteşte In jnrnl soarelui; 
pămlntol 1 se Invlrtl sub tălpi idlvr.) ; nu se putea destul mira 
de iuţeala cu care se Invlrtea fusul In degetele babei (RET.); 
oa un virtej se Invlrtea prin mijlocul el cu paloşul In mină 
(isp.i H ® A umbla de jur împrejur, a ocoli, a se 
mişca de colo pînă colo, fără un scop hotărît: apoi
se Unge frumuşel pe bot şl Începe & prin casă cu ne-
astimpăr (cro.) ^ ® ® F A mînui afaceri necin
stite, a unibla după cîştig pe căi piezişe [vsL 
vrQtăti).
O ÎNVÎRTIGXJŞ M- ÎNVÎRTECD9.

ÎNVÎRTIRE sf. Faptul de a (se) învîrti: 
Ural... se răsucea In <^a sflrlltoare a insului (s.-ald.).

ÎNVÎRTIT 1. adj. p. ÎNVÎRTJ.
2. învîrtitA (pl.-te) sf. (D X Prăjitură făcută 

dintr’o foaie de aluat bine întinsă, pe care s’a pre
sărat zahar pisat, miez de nuci, etc. şi care apoi 
s’a răsucit, înfăşurîndu-se ca^un sul şi s’a aşezat 
în formă de spirală în tavă, ca să se coacă: plăcinte.

Invlrtlte... se Ingropau In stomahul Iul oa tntr’nn abis fără înv- 
and (NE6R.); O plăcintă Şl-o Ciad s o coace, Svirle-o n- a 

ooace (PAMF.) © Un danţ popular. INV
ÎNVÎRTITQR 1. adj. verb. ÎNVÎRTJ. Care (se) 

învîrteşte: printre Invlrtltoarea pulbere de lumi, un colos 
de flăcări d'abla zăreşte pe celălalt ca o eclntele (Car.) ; Era 
un Bvon de glasuri ne’nţelese... Şl urlete de roţi Invlrtltoare
(VLAH.).

2. învîrtitoare sf. ® Trans. Vîrtej de apă 
(oms.) t © flP" Manivelă.

ÎNVÎRTITURA (Jiî.-turi) sf. ® Faptul de a se 
învîrti; rezultatul acestei acţiuni: hora... o spar- 
ser& dnpă douA Tnvlrtituri (dlvr.) a| © (t; - ■ ÎNVÎRTEALA ©.

ÎNVÎRTOŞA (-oşez, -oş) Vb. tr. şi re/i. ® A (se) • 
face (mai) v î r't o s, a (se) întări; a (se) Ingroşa:
dâ-ml ...şp&senla ta şl oa dohal vlddlcesc Invlrtooşe-me 
(PS.-scH.i; Invlrtpşa-voln legbtnra mea Intre mine şl Intre tine 
(PAL.); mintie oare muncesc se Invtrtoaşe (GN.); norolnl se 
tnvtrtoşa etrlnglnda-şe de Irig (I.-gh.) ţ[ ® ® A (se) îm
pietri : voln Invtrtoşa Inima Inl şl nn va l&aa oamenii (pal.) .
O ÎNVÎRZOBI (-obesc) vb. tr. Olten. (ciauş.) l A face 
creţuri opincilor, strîngîndu-le cu curele sau nojiţe 
[vîrzob].
t ÎNVOAliBE, OÎNVOLBA, Olten. ÎNVQIBI (-volb)

1. vb. tr. ® t A înfăşură, a înveli: in balega de şcimă 
omenească le vel Invoalbe (bibl.) ; toate ca cămeaşa veohles- 
cu-se, ca veşmlntn Involbl-le (ps.-sch:) V ® i;: A înfăşură 
urzeala pe sulul dinapoi al războiului, a învăli:
ctnepa... o depenl, o urzeşti, o tnvolbl şl o năvădeştl (R.-cod.)
II ® Băn. A holba: Involbtnd ochii (Tich.).

2. Vb. refl. ® t A se înfăşură, a se înveli H 
® A se învîrti în loc, ca Intr'un vîrtej de vînt sau 
de apă: văzură că se Invoalbă apa şl nn hoţ de bălanr Işi ri
dică cele şapte capete din apă (ret.) * ® Olten. A deveni 
mai umflat, a se mai îngroşa, a mai prinde came 
[lat. i n - V o 1 V ă r e].

ÎNVOAXiTĂ iw- INVOLŢ.
ÎNVOI (-vooao) 1. vb. tr. f A da ceea ce cere ci

neva, a acorda, a îngădui: en aint de părere şă-1 tn- 
volm cererea (ALECs.).

2. vb. refl. ® A fi de aceeaşi părere, a fi de acord; 
a primi să facă ceva, a consimţi: 91 ea, cuminte iată.
Se şi ’nvoeşte ’ndată Şl nn prea zice ba (coşB.); ou mare greu
tate se Învoi baba să meargă In petit la Impăratnl (mera) ţf 
® A se împăca, a trăi în bună înţelegere f ® A 
se Înţelege, a cădea la învoială, a cădea de acord;
nn s’an învoit asupra pretnlnl; cn acest slat a’an Învoit tnş- 
trei şl aşa a Început Ile-carele eă Iacă clte nn ocol (30.1 ţj
® / A se înţelege, a se tocmi cu arendaşul sau cu 
proprietarul moşiei ca să-i lucreze în anumite con- 
diţiuni {vorb. de ţăran) [v o i e].

ÎNVOIAIiA (pî.-ioii) sf. ® Faptul de a se 1 n- 
V o i; rezultatul acestei acţiuni t ® Înţelegere inter
venită Intre două sau mai multe.persoane, acord:
Învoiala cea silită, clnd se va dovedi, este fără de tărie 
(leg.-car.); o peţi de la tatăl el, Împăratul, şl Învoiala se şl 
făcu (ISP.); Îndată s'a scris Învoiala pe hlrtle, 9fa întărit 
de martori şl lle-carele a căpătat olte un Izvod (sb.) H ® ✓ 
înţelegere intervenită între ţăran şi arendaşul sau 
proprietarul unei moşii! ca să i-o lucreze In anumite 
condiţiuni.
ţÎNVOIEŞA (-eşez) vb. refl. A se învoioşa: 11 veni 

şl altă veste mal veselă... de care Involeşlndn-să.,. şl-an În
tors calea spre Scopla (CANT.i ; şl se Involeşa toată ţara de acea 
veste (NEC.) [voi e].
t ÎNVOINŢA (-înţez) vb. tr. A da voie, a acorda: 

pntem Iul... a * a trecere plntre oştlle noastre (N.-cost.)
[î n v O i n ţ ăl.
î ÎNVOINŢA (pî.-to) sf. Acord, înţelegere de

plină (CANT.) [voinţă].
ÎNVOIOŞA (-oşez) vb. tr. şi refl. A (se) face mai 

voios, mai cu voie bună, a (se) înveseli: noi ne-om 
dace piuă Ia împăratul... oă poate l-om mal * ceva isb.i ; ' 
an adeverit tntnror boierilor ce era cn dineul să nn poarte 
nlol o grijă... şi aşa toti s’an Involoşat înec.) ; clnd privea 
Împăratul Ia aceşti nncl mlndrl, se mal Învoioşa (SB.i.

ÎNVOIRE sf. ® Faptul de a (se) învoi; în
ţelegere, ’ acord; îngăduinţă ţ] (i) a Permisiune 
dată unui soldat de a lipsi de la cazarmă (cel mult 
48 de ore).

ÎNVOL.BA, îNVOLBi w- Invoalbe.
ÎNVOLBURA (-urez) 1. vb. tr. A forma v o 1-
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invoaită.

|NV-ţ>uri, a mişca in Vlrtpj: vlsla trăgea Involbnrlnd apa 
tn plinii mlol o.-ald.).INZ 2. vh. refl. A se mişca în vîrtej, a forma volburi: 
apa se Inteşte el se tnvolbareaz& (vlah.) ; pilvlrA pe Întinderea 
apel In care se Involbnran jnolnd Inmlnlle asllntltalul (sad.).

ÎNVOLBURAT adj. p. ÎNVOLBURA: slint nl-l 
rinl acesta on apa el ou nisip de aur (vlah.).

ÎNVQLT, /. IntoaltA adj. p. învoalbe. ® f 
Plin, cu petale multe şi îndesate: ge- 
roală invoaltă ([®] 2716); pT. cxt. înfoiat, 
umflat: printre boitele Invoalte ale malacoa- 
felor şl lustelor ousute; nu 1 se auzea declt 
tlşlltui mătăsos al rochiilor sale Invoalte (DLvr.)

‘ H (D Stufos: oapul 11 e Înconjurat de pă‘ 
rnl el bălaia (dlvr.) [lat. *invol- 
t U S].

ÎNVOLTA vb. refl. A se umfla, a se 
Infoia, a fi stufos: părui bălaia şi lucios 
ca mătasea 1 se Învoita in umeri (dlvr.)
[învoit].

ÎNVRĂJBI (“beso) 1. vb. tf. A bă
ga vrajba' între doi sau mai mulţi inşi, a face 
să se duşmănească: Ca să plarz’ o ţară, cerul, oind vo- 
eete, Unii oătră alţii flll învrăjbeşte (BOL.) ; măgarul... au În
vrăjbit... el turburat toate vieţuitoarele dumesnlce pre clmp
(pCH.).

2. vb. refl. A se face vrăjmaş cu cineva, a se duş
măni: cela ce va slătul pre altul să se Învrăjbească ou ci
neva. . se va pedepsi după cum va îl voia judecătomlul (prv.-mb.) ; 
Doamne, oumnăţică-băl, cum se pot oamenii din nimica 
toată, lulndu-se după gurile cele releP (Crg.); 0: Intr’acel 
loo, unde apele se învrăjbesc el m stredeleso In adinei vlr- 
tejuri, vasul Începu a şovăi iodob.).

ÎNVRĂJBIRE sf. Faptul (le a (se) învrăjbi; 
rezultatul acestei acţiuni, vrajbă, duşmănie, vrăj
măşie: el~e vlrlt ooa^ Intre dlnell diavolul Învrăjbirii 
(isp.) ; nlce să Ile pricină de Intre ohesanil şl oralul leşesc
(N.-COST.).

ÎNVRĂJBlTpR adj. verb. InvrAjbi şi sm. Care 
(se) învrăjbeşte: ţările blrnlce de-a pururea slnt tnvrăj- 
bltoare (must.); tllnd... şl ol vreme Îndelungată puternic aice 
tn torăţ de domni (n.-cost.>.
i ♦ iNVRĂJMĂŞţ f-ăşeso) vb. ir. A pune în pri
mejdie (viaţa cuiva) pnn fapte vrăjmaşe: de 
să va arăta nemulţumltorlu cela ce. va lua darul oătră cela 
oe l-an dăruit... sau 11 va viata... atunol se strloă acele 
daruri (prv.-mb.).

b'^VREDNIGI (-Iceso) 1. vb. ir. d) A-1 (Dum- 
nana), a-i da harul, a acorda graţia, favoarea: in- 
oalte mă mingllu oă m*a invrednlolt Dumnezeu să Înveselesc 
on cobza mea o lume Întreagă (ALECs.) ; da laudă Domnului oă 
l-a învrednicit a mal da peste lllnţe de oameni (isp.); dind 
graţie cerului că Iar l-a Învrednicit Dumnezeu să vază la pu
tere pe oamenii de genin (i.-oh.) ^ d) A condescinde, a 
catadicsi, a acorda cinstea: nu m'a învrednicit ou nid 
un răspnns.

2. vb. refl. ® A avea parte, a avea norocul, 
cinstea, favoarea: părintele Duhu nu se învrednicise de o 
viaţă mal bună (Cro.); Fourrier... nu s’a învrednicit să ri

dice cel mai mlo falanster (i.-gh.); ajunsese la cămnteţe şl 
nu se Învrednicise a avea el ol măcar nn copil (isp.i<lf 
® A condescinde, a catadicsi, a acorda favoarea: 
nn s’a Învrednicit să vie s^o vază măcar odată o.-ald.) ; se 
Învrednici a săruta poala acelui înalt funcţionar (ALX.) 
[vrednic],

ÎNVRÎSTA... = INVÎRSTA...
ÎNZĂBĂLA (-ăiez) vb. ir. A pune (calului) z ă- 

bala; 0: M’a Inzăbălat muierea Şl mă joacă onm 1-e 
vrerea (pann).

ÎNZADAR IV* ZADAR.
ÎNZĂPEZI (-ezesc) vb. ir. şi refl. A (se) în- 

troieni: trenul s'a înzăpezit [zăpadă].
ÎNZĂUAT, înzAoat, INZEUAT adj. îmbrăcat 

în zale, cu 'platoşe: 4000 de călăreţi ce le zio panţlri In- 
zăoaţl (M.-cosr.); Văzu Înaintea sa Cavaleri Încremeniţi, In- 
zăoaţl el luarmaţl (stam.); Intrară... In lănntrul codrului mln- 
drele şiruri de călăreţi Inzeuaţl (vlah.) [z a (u ă)].

ÎNZĂVONI = iNSOVONţ.
ÎNZEGHIA't adj. CC) îmbrăcat cu z e c h e: ţă

rani luzechlaţl (jip,).
ÎNZECI (-eceso) vh. ir. şi refl. A (se) face de 

z e c e ori mai mare, mai numeros: abia ajunsese la 
jumătatea cărţilor şl Pantazl Işl Înzecise capitalul (dlvr.).

ÎNZECIT adj. p. ÎNZECI. De zece ori mai mare 
sau mai numeros.

ÎNZEITadj. îndumnezeit,divinizat: ...un suflet 
Priveşte fără spaimă Tal vieţii asfinţit (alecs.) ; Din nou prin 
glorii oalcă.cu faţa >^ă... Poporul împărat (Emin.) [z e u].

ÎNZESTRA (-trez) vb. tr. ® A da zestre: 
tatăl este dator să Înzestreze pe fle-sa din averea Iul (leg.- car.) 
H ® Pr. ext. A Ingrij cu ceva, a prevedea, a dota: 
întemeiază şcpale naţionale pre care le Înzestrează cu moşii 
(NE6R.); etnd streinii volesc să înzestreze Romănja cu insti
tuţii folositoare, trebue să le întindem mlnlle cu dragoste 
(ALECS.) H ® 0 A împodobi cu daruri sufleteşti: inima 
ta e la înălţimea frumuseţilor ou care te-a Înzestrat natura
(GN.).

ÎNZESTRAT adj.p.Înzestra. ® Careaprimit 
, zestre 1f © îngrijit cu ceva, prevăzut, dotat lj ® 0 
împodobit cu daruri sufleteşti ©NţJîNZESTRAT.

ÎNZESTRĂTpR sm. Gel ce 1 n z e s t r e a z ă: 
oare ^ lăgădueşte bani In zestre, olnd la soroc nu va da, 
după soroc e dator doblndă (şez.).

ÎNZILI (-ileso) 1. vb. tr. A da viaţă lungă, a a- 
corda multe zile (de trăit): de unde dai, milostivul 
Dumnezeu să-ţl dee, zise baba, şl mult să te Inzllească, lumi
nate crălşor (cro.); Dnmnezăn să te Inzllească şl să te noro
cească (PLOR...

§. Afo/rf. vb. refl. A-şi ţinea zilele, a trăi de azi pe 
mîine: n’are nici ou ce se Inzlli (şez.).

ÎNZÎMBl (-beso) vb. refl. A zîmbi a rîde:
Văzind ghloltoml oe nici n’a gtndlt, îl Înflori faţa şl 1 s’a
’ozlmblt (PANN).

ÎNZORZONA (-onez) vb. ir. şire/Z. A (se) împo
dobi cu z o r z o a n e, a se împopoţona.

ÎNZORZONAT adj. p. ÎNZORZONA. împodobit 
cu zorzoane, împopoţănat: ii vedeai... ulttndn-se... 
In dreptul vie-unel case... ^ cu fel de fel de ieşituri (orl.).

DIN CAZANIA LCl VAItLAM (lAŞI, 1642).
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Sec. XVIISec XV

I
Scc. XVIISec. XV

Sec. XVIIISec'XVl

ifi
JUDECATA DB APOI (dDPA O PlCTUPl Ut'PAI.X)

J sm. A zecea literă a alfabetului, a şaptea din 
seria consonanteior; purta In alfabetul cirilic nu
mele de „jivete” (JK, *).

JAJBA sf. ® Boală a oilor caracterizată prin 
învineţirea cărnii t ® Boală a clinilor, un fel de văr
sat de care pătimesc mai aies In primul an al 
vlrsteilor [bg. 2a b a „broască; guşter; jigăraie”].

JAJEIE sf. ♦ Plantă ce creşte prin păşunile al
pin e’şi prin păduri (Polytrichuml'pcriijonialeJ: [vsi. 
4abil „de broască”] 
t JAC JAF.
O JAGA sf. Săculeţ de pinză rară, in care se pune 
caşul, urda sau brinza de vacă: văcarai stirţi aoum 
de strlns urda In ... (lung.) [comp. ung. z s'â k]. 
tJACAŞ sm. Mold. Jefuitor: Cel care,lllnd de 

moarte, A luat pielea de pe sfirman (alecs.) [j a c].
•JAGHETA (pi.-ta) sf. ® ® Haină a’orăşenilor, 

făcută pe taiie şi cu poale din
dărăt (H 2718): eu aveam sub un 
bun vrevolver (i.-gh.) ; tmbodoliţl Iu surtuce 
şl jachete croite nu pe măsura lor (NEGR.)

ir © Haină a femeilor, făcută 
pe talie şl care se poartă peste 
corsaj, peste o bluză, 
etc.{[ş) 2717): glndln- 
du-se la bluzele de mă
tase, la jachetele... pe 
care şl le-ar fi putut 
cumpăra (BR..VN.) [fr. j a- 
<I u e 11 e],

•jaghetuţA
(pî.-te) sf. q) dim. JA- 
(SţSTA: purtau unii re
dingotă, ăltll soartă

Fig. 2718. 
Jachetă. •

(CA» * Fig. 2717.
JAGHII = JAP 1 Jachetă de damă.
JÂGMANI(-ăneac] 

vb- tr, A jefui, a prăda: de aci pătrunse [in Rumella, 
deprinse, jăomănl şl pirjoll toate cetăţile In drumul său 
nsp.); doar şl aol or 11 legi şl lude<dtorl cari n’or lăsa să se 
jăcmănească oamenii (lung.) [ung. ZSăkmănyolni]. 
t JAgXJI (-ueao) vb. tr. A jefui, a prăda: după pilda

Măriei Tale, jăoulm şl batem norodul (stam.); Turcii... jăcu- 
lau şl chinuiau pa bieţii ţărani (bAlc.i ; ...lupii răi pe noi De 
tot ne jăouesc (don.) [j a c].

•JAD (pleduri) sn. « Numele generic al mai 
multor substanţe minerale, foarte tari şl lucioase,

de coloare verzuie sau măslinie, căutate pentru 
frumuseţea luciului lor: Plln de monştri albi de llldeş 
şl de jaduri preţloşl (ALEcs.) [fr.].

JAP (pl.-lurl), Mold. Bucov. JAO (pi. -Jacuri), 
t JAH sn. Faptul de a jefui, prădare, pradă: adu
ceau, In tara asta blludă, urgia şl jaful războltUul ou tpaţe 
cruzimile Iul (vlah.) ; aţi socotit voi că-1 Moldova (ară de 
jao (ODOB.); idU) o tuă da Jac, satul Iul Cremine (alecs.); 
an luat den nedreptăţi şl jahure şl au strlns avuţie (prv.-mb.)
[pol. ăak].

JAFUŢ... w JEFUţ...
O JAG = JEO.
O JAGMAnI — jAcmAnj.
•JAGUAR = IAQUAK.
ţ JAH ev* JAC.

JALANIE wm- JELANIE.
JAT.BA (pi. jelbi, lâlbi, ✓lelbnri) sf. ® Plîngere, re- 

clamaţiune: parcă erau umbrele unor oredltorl cari mă 
ameţeau ou Jălblle (6N.1; mal Intllu le,l cu * vornicul Lupa 
Falcă-lată, cerind să 1 se tacă dreptate (ODoB.) 1f ® Petiţiune, 
cerere, plîngere fâcutâ In scris: tncepnae să se avo- 
nească prin sat de Jelburl către guvern, spre a 11 se da pă- 
mlnt (D.-ZAMF); an venit la Divan la Bucureşti cu rogojina 
prinsă tn cap şl cu jalba In proţap (i.-gh.) ; de Ia acest vechiu 
obiceiu, prin care reclamantul atrăgea atenţiunea 
celor sus puşi de a i se face dreptate, a rămas locu
ţiunea a veni cn jalba In prolap, a veni cu plîngere, a 
veni să reclame cu sgomot, sus şi tare [vsl.2allba].

JAIjBAB, jelbab sm. Cel ce scrie pentru plată, 
jalba, petiţia cuiva: se tăcu jălbar cfil.).

JALE1, o JELE sf. ® întristare adlncă:nltlndu-mă, 
la el, m'a apucat o jale, de să feiească 
Dumnezeu (Isp.i ; a- 
colo era o jele gro- • 
zavă, toţi oamenii 
pllngeau şl se yăle- 
tau (RET.); de jale, 
jalnic, de plîns 
K ® Doliu: muie
rea care nu Împle 
anul cel de Jale; cl 
se mărită de la alt 
bărbat, aceea aie... 
pedeapsă (prv.-mb.)
[vsl. 2aII].

JALE2S/., JA- Fig. 2719. Jale. Fîg. 2720. jale.1
: sbst. ^ © Mic arbust mirositor, originar din su-
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Fig1. 2731. 
Jaleş-de-c!mp.

JAL- dul Europei, cu flori albastre, violete sau albe, 
IAR cultivat adesea prin grădini; frunzele acestei 

dAr\ plante slnt întrebuinţate In me
dicină, iar poporul le aplică la 
gliei, pentru a le vindeca (Sal- 
via ollicinalis): numită şi ,,sal- 
bie”, „sălvie”, „şălvie”, ,,jale- 
de-grădină", ctc- ([iii 2719) H 
® Plantă alb-llnoasă, cu flori 
roşii-purpurii; numită şi ,,pa
văză” (Stachys germanica) ([a]
2720) i ® ^-DE-clMP1, plantă 
cu flori galbcn-deschise, avînd 
la baza inferioară a corolei 
puncte violete, cu dinţii cali
ciului acoperiţi cu peri aspri; 
numită şi „jaleş-sălbatic“ (Sla- 
chys reda) ([ii 2721); — ~-de- 
ClMP* = BALVIE-DE-CÎMPUBI; —
—DE-OtMP3 = CO^DA-VACn2 f 
® JALE - cleioasa, JALEŞ . DE- 
PAnţlBE = CINSTET [ung. z’s â- 
lya]. ,

JALEŞ tr 'jale3. 1
J.^ET (pî.-ete) sn. Vaiet, bocet: i se citeşte.., 

veclniea pomenire, Intovâr&eltă de laorlmile 9I ^le ba
belor (i.-GH.) [jale], 
t JAIjI •*- JELI,

JALNIC adj.şiadv. ® Foarte trist, plin de j a 1 e, 
de întristare: vlntnl vijle el geme 'oa nişte -ve glasnrl ce 
pling din depirtare (odob.i ; oinele ce’nrlase atit de —era al 
Inl, el presimţise moartea stăplnolnlsăn iALECa,) ţ[ ® In doliu,
care duce doliul cuiva, care plînge moartea cuiva :

adnnare; jalnica soţie.
{TŞLOBA (pZ.-be) sf. = JALBA: direptatea sl la- 

loba vinovatului poate să-l sprljlnească la nevoia Iul 
tPHV.-LP.): s'an vorbit... să dee asupra 
Iul ou lelurl de clevetiri (Negr.i [pol. rut. 
rus. 4 a 1 0 b a].

19.600 'JALON (pl.-oane) sn. ® Par, pră
jină ce se înfige în jiămînt şi serveşte 
pentru aliniere {[@ 2722) f ® ® 
primul pas într’o direcţie oare-care 
[fr.].
•JALONA (-onez) vb. A înfige ja

loane în pămint [fr.]. 
fJALOZIE = JALUZEA.

OJALUI... I»- JELUI...
•JALUZEA (pî.-2sie) sf. Zăbrele de 

lemn sau de fier ce se pun la o ferea
stră, prin care cineva poate privi fără 
a fi văzut; scîndurele subţiri, aşezate 
paralel de-a curmezişul unei ferestre 
care, fiind petrecute printr’o sfoară sau lănţişor 
se pot ridica şi coborî după voinţă ’
(m 2723) [fr. j a 1 o u 3 i el.
•jambiera (pî.-is) sf. 1 

înalte pînă la genun
chi (111 2724): sl-a luat 
jambiere roşii de piele 
(BR.-VN.) [fr.].
O^AMţŞGĂ JB- 
M|9CA.

jamfiţA, jan- 
cHrr A = japitA.

•JANDARM, © 
jAndab, jendar sm. 
a Soldat din jandar
merie ([®1 2725):
destrn, rural; s&-l v&d deodată tntrtnd 
pe poartă ou doi jăndarl (ALECSo [fr.
fendarme; comp. şi rut. 

an dar].
•JANDARMERIE s/. iii Corp 

de soldaţi însărcinaţi cu paza 
liniştii şi siguranţei publice 
[fr. g e n da r m e r i el.

JANGHINOS adj. © Pădu
chios, rîios; jigărit: să indrăz- 
nsstl tu să mă batl, păcătosule, jan-
ghlnosule pi illosule I (CAR.) ; iuludu-l la goană 9000 de Jan- 
ghlnoşl de-al lor (isp.i.

JANGHIŢA = JAPITA.
•JÂNRiIE sf. iSl Fir de catifea de mătase cu care

1673 1623

Fif. 3733. 
Jaloane.

Gnetre

Fig. 3733. Jaluzele, 
călare, pe*

Fig. 3734. Jambiere.

Fig. 2735. Jandarmi.
SC. Soldat călare.—SP. Soldat pedestru. —OB. Ofiţer din 

Basarabia.

se brodează,: un maimuţolu de /v fără un picior (bas.) [fr. 
c h e n i 11 e]. 
o JAnTIŢA = jjntitA. 
o JÂNTUI = JINTUţ.

JANŢ1 sbst. fA Cel din urmă zăr ce a mai ră
mas în caş, după ce acesta s’a stors hine prin fră- 
mlntare; din acest din urmă zăr, care se scurge 
din caşul pus sub teasc, se scoate apoi untul; 
numit şi „jintuit” sau „jintuială”; s’a pus să iră- 
mlnte apăsat, printre degete, casuL, ca să lasă —ui ijip.i: an 
sorbit, cit au sorbit cu toţii, din bureţii ţocaţl mărunt sl 
llerţl In — (lung.i.
O JANŢ3 (pî.-ţurl) sn. Olten. Băn. A Stlncă, colţ 
de piatra: pentru a se face var, trabuc să se ducă omul la — 
Sl să scoaţă piatra de var (ion.).

JAP I sau O JOAPI interj. Imită sgomotul lovi
rii, troscl pliosci
O JAPA sf. Trans. Nuia subţire şi elastică ipşc.).

JÂPCA1 sf. numai In toc. cu japca, cu hapca: 
11 plăcu şl Iul o aşa bucăţică sl voi s’o la cu japca (isp.i. 
O JiM^CA3 {pl. lopcl) sf. Olten. Padină, loc.
şes (CIAUŞ.) (R.-COD.) (CONV.).

jApCAN, jepcan sm. Cel ce ia c u japca,
jefuitor, prădător: pe unde ajungea, onrăţa ţările de —1 
sl de oameni răi iisp.).

JAPCAnI, JEPcANţ (-ănesc) vb. Ir. A lua cu 
japca, a jefui: ou cit Jepcănesc mai mnlt averea politică 
(jip.i [jăpcan].

japitA1 (pî.-to) sf. Bucată de lemn, Înco
voiat la unul din capetele proţapului, şi cu ajuto
rul căreia se prinde jugul de proţap: cătuşă: ja- 
plţa este bnoata de lemn de deasupra proţapnlnl pare lor- 
meaaă urechea In care se pune jngnl (ion.) [bg. 2 a b i C a], 
o JAPIŢA* (pî.-ţe) sf. Băn. Nuia [comp. japAJ. 

JÂPIU sbst. (D Ibîncă.
JAPLAN sm. Lungan, găligan: Lungu ion, nn — 

de donă ori mal înalt (gr..vn.) [ZAPLAN]. u. * 
•JAPONEZ 1. adj. • Din J a - ' ~

ponia, a locuitorilor din Japo
nia: limba—a, scriere—ă [-II 2726).

2. sm., japoneza (pl.-ze) Sf. Lo- 
cuîtor, locuitoare din Japonia.
OJAPŞA (pl. Jăpşi) sf. Loc 
mai scufundat umplut ou apă ră
masă de pe urma revărsărilor unui 
rîu: clte xm corcodel se băga' afund In 
jăpşile apropiate, tnlbnilnd liniştea cuprin
sului (s.-ALD.) [comp. vsl. 2 a b a „broa
scă.”].

JAR1 (pl. jaruri) sn. © Jăratec: 
olt de... frumos pare la lumina galbenă 
a ^ nlnl oare se stinge! (olvr.) % (D 
Dogoare, arşiţă: eăpada... Inceplnd a se 
topi de unul soare de primăvară (orig.) 

îl (D ® Foc: na pot astimpăra din mine [sl.].

Fig. 3736. 
Scriere 

japoneză.
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Fif, 2737. 
Jardiniera.

O JAR2 (p/..-aruri) sn. Jalon făcut dintr’p tufă cio
plită (în pădure) iciauş.i [srb. 4arj. 
OJArAG-AIU, jerAoatu sbat. ® Jăratec de la 
un toc mare: S& vll ei la poarta mea... S&-tl dan no blid 
de mălain Şl don& de jăiăgalu (mar.) ; fetişcana... svtrie pe 
i)abă tn sob&, In mljlocnl ieiăgalnlnl (R.-coo.) ^ ® Pr. CXt. 
Arsuri pe glt (r.-cod.j [jar].

JĂRATEC, Jăratic, jeratec, jeratic . sbst. 
Cărbuni aprinşi, mângâi aprins, jar: zice unei babe... 
eă la cucoeul, să-l asvlrlă Intr’un ouptlor plin cn jărateo 
(CRG.); la jăraticul ce-1 trăsese pe vatră, Irlgea o Iriaaie de 
pul (isp.); 0: norii aprinşi se tarmă, bulgări de Jăratic se 
'mprăştle pe cer (VLAH.) [vsl. baraţi Uu].
O JARGA, jarcbinA si. Mold. tSt ® Oaie bă- 
trlnă, fără lină 1! ® Piele de oaie (bătrînă) (pamf.). 
O JARGAlAu sbst. Mold. 0 Cojoc făcut din piei 
de calitate rea (sez.) [j a r c ă].
O jar GALETE .sm'. Olfen. (oauş.)
Vlăjgan, măgădău, lungan.
OJARDIE ee- JERDIE.
•JARDINIERĂ (pJ.-re)s/. HTi Mo

bilă de ornament, măsuţă, gheridon 
pe care se aşază un ghiveciu, sau 
un hîrdăiaş etc. cu o plantă verde 
sau cu flori ([112727) [tr.].

•JAlRETIErA {pl.-ta)sf, ®1_ Pan
glică sau elastic cu care se leagă 
sau se prinde ciorapul ca să stea 
întins pe picior (ja] 2728): ti cade 
o —şl In focul valsului uu bagă de seamă 
(VLAH.) 1! ® Ordinul .laretlerel, ordin 
instituit în 1319 de către Eduard al 
gele Angliei,. în amintirea victo
riei de la Crăcy (rSj 2729) [fr.].
6 JARGHIE... = JERBIE...
•JÂRGON (p2.-onurl, -oane) sn.

Qj ® Limbă stricată, schimono
sită: urme- de Influenţa acestui 
tciToc ne-au mal r&mas 
astilzl doar pe biletele...
Băncii noastre... ,.Naţlo* 
nale”. (CAr.) ^ (|) Graiu 
particular, adesea con
venţional, al unei anu
mite clase de oameni:
—ui hoţilor [fr.].

JARIŞTE sf. In
cendiu; dogoare, ar
şiţă: la — şl omor orud 
se pricepeau el amarnic de 
tine (GR)o.); din ce se 
apropiau, dlu ce se lămu
rea mal bine —a (lung.) [vsl.
OJĂRţ IV- JERţ.
OJArpan, jerpan srh. Mold. 7C, Mlrţoagă: hli 
bll bălau, hll hll jăipan (alecs.) [comp. jerpeli].

JARTi interj. Imită lovitura dată cu palma, 
pleosc! - ,
t JĂRTĂVNIG wm- jertfelnic.
•JASP s6sf. •a. Varietate de cuarţ compact, dur 

opac, colorat în galben, roşu, eto., de (iilerite sub
stanţe străine şi mai ales de oxizi metalici [fr.]. 
OJAŞCAU sbst. Trans. Maram. Pungă sau săcu
leţ de piele de oaie in care se ţine tutunul: şi 
aice că-l vlnu rău. Dacă nu-s bani In — (brl.) [ung. 
zacskâ].
O JAU (pi.-uri) sn. Băn. = JAF.
O JĂUţ (-uesc) vb. tr. Băn. = JEFUI.
OJĂVÂLAIE sf. Bucov. Droaie, mulţime (în 
spec. de Ţigani) (şez.).
OJAVELGA = ZAVELCA.
OJAVLĂ (pl.-le) sf. Olten. (ciauş.) = javrA.

JAVRĂ (pi.-re) sf. ® jp*, Gîine care latră 
Intr’una: n’am văzut de clnd slut o — mal antipatică 
<CAR.); socotind bietele javre Slămtnde o& au dat peste vre-o 
mană (odob.) ; lupul clnd Imbătilneşte, toate javrele 11 latră
(PANN) TI (D 0 Bărbat sau femeie care nu mai tace 
din gură, ca şi cum ar lătra îutr’una; om răută
cios, femeie răutăcioasă: şl oom l-o dau In mină, javra 
dracului... li desleagă... ata de la picior (Cro.) [comp.
nit. 4 ă V r a]. .

JDER sm. ^ (D Mamifer carnivor cu corpul

Fig. 2728. 
Jaretieră'

Fig. 2729.
Ordinul Jaretierei.

•ĂaristI].

lung şi picioarele scurte, foarte căutat pentru JAR. 
blana lui de coloare brună cu o pată portocalie ' 
Ia guşă [t] 2730): Cum al scă- j, 
pat din labe de omP întreba —ul I ‘ ’ (0 
pe caoom (ooN.) ţj ® Blana'

JEL

Fig. 2730. Jder.

acestui dnimal: se lăoeau din 
postav, blănite cu (tot In 
felul samurului, cn părul soort, 
dar mai roşletio) (vor.i [srb. 
idero].
O JDRELI (-eleso) vb. tr. Olten. itut.) = SDREI4.
O JEANDRA rm- oEANDRA. 

a O JEB, jAb sn. Trans. Maram. Buzunar [ung.], 
’o JECHIIlA, jAchilA sf. Mold. ® tţi Toate unel
tele trebuincioase la stînă; tărhat: porul cu nepotn- 
săn Ia tirg, lulnd cu el şi un măgar, ca să le ducă jăohlla 
(ŞEZ.); S’o băgat moşu ’n cămară Şl-a uitat Jăchlla afară
(gor.), ghicitoare despre „bostan” H ® p Lucru
rile trebuincioase la clmp plugarului (rv.-crg.).

JECMĂNI = JACMANI: Turcii... an plecat pe la bo
ieri să-l jecmănească (R.-cod.).
Ţ JECUI (-uesc) = JAOUI: Cu o mină te blagoslovesc. 

Cu alta dă averi te jeouesc (Bd.-del.).
OJECUŢIE Sf. Trans. A Execuţie, urmă
rirea judecătoreas«ă (fr.-cdr.).

JEFUI, ojAfui (-ueso) vb. Ir. A prăda, a răpi 
bunul .altuia, avuţiile unui oraş, etc.: mă priuz oă
volu pune mina pe acel ţlUiar oare ne jetueşte (isp.); Cel mal 
mari te măgnleso Şl norodul jătneso (Don.) [jaf].

JEFUITOR sm. Cel ce j e f u e ş t e, ce comite 
jafuri.

JEG sbst. ® Murdărie depusă pe corp din su
doare, praf, etc.; lip H ® Olten 
Băn. Jar [comp. si. ă e g u],

JEGAJNE sf. Un fel de 
sac de prins peşte ([1] 2731) [srb. 
z a g a z n j a].
O JEGHI(U) sbst. Băn.
Jar, jăratec: stăpina pune 
jeghl... tno pleloă... merge la 
oimltir şl tămile morţii (nov.)
[comp. JEO].
O JEGMAnI = jAcmAni.

JEGOS adj. Plin de 
jeg: piele jegoasă.
OJEGUI (-uesc) vb. tr.
Băn. A arde cu fierul roşu 
spre a însemna măsurile 
de capacitate făcute din >.j 
lemn [j eg].
OJEGUIALA (-leii) s/.
Olten. Trans. Arsură pe
glt (coNv.) (PAC.) [j e g u i],
O JEGUIAŢA sf. Olten. = JEO ®. 
t JEHUI (-ueso) = JEFUI: orl-carele se vb face a 

vina pre lingă drum... să jăbuiască pre cineva (prv.-mb.)
[j 8 h],

JELANIE, jAlanie sf. ® Plinset, vaiet, bocet: 
se făou acolo la dtnşll o plingere şl o Jelanie de te luau 
flori de milă (isP.); era cl-că o jălanle şl o spaimă printre 
oameni, onm nu s'a mal pomenit (vlah.) ţi ® Jale: marea 
săptămină a patimilor, săptămlua neagră de jelanie şl pocă
inţă (LUNG.) [vsl.].

JELBAR ev JALB AR.
O JELGUI = JELUI: Jeloul-m'aş, jelcul, Jelcnl-m'eş 
cătr’o piatră. Nu m’ar -şti lumuca toată (brl.).
O JRLE IV JALE.

JELI, ojAli (-lese) ţ. vb. tr. A pllnge pe un 
mort: 11 jeliră al săi, 11 jeliră boierii, 11 jeli şl poporul. In 
cele de pe urmă trebnlră să-1 Îngroape 03P.); pr. sxt.: 
jăleau pierderea Umbli (negr.).

i. vb. intr. şi refl. ® A se -pllnge, a se tingui 
*1 © A purta, a ţinea doliul: mnlarea... taste datoare ' 
pentru cinstea bărbatului el eă jălaaeoă (prv.-mb.) [vsl. 
ă a 1 i t il.

JELIŞTE sf. Loc de şedere, locuinţă, numai 
în loc. (P; In —a vlntnlul [bg. ^ i 1 ÎS Le].

JELITOR adj. verb. jeli. Care jeleşte.
O JŞLNIC = JAENIC.

JELŢ1 ev JEŢ.
O JELŢS (pl.-ţuri) sn. Olten. .A. Luncă îngustă 
şi fertilă udată de mai multe ptraie: dăm peste o

Fig. 2731. Jegajne.
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JI6
JEL- malţlme de ptraie oare lormeasă yftl şl land frumoase şl { 

•fertile şl cari se nomeso •«'url (ion.). 1
JELUI, t JAluj 1, vb. ir. ţ A pllnge (pe cineva), 

a tlngui,
2. vb. inlT. t A reclatna: ptrăsc «l Jelossc, dan jalbd 

•1 trag pe alini Ia Indeoaid (leo.-car.i.
3. vb. refl. A se jeli, a se tlngui, a se pilnge; , 

a adresa o jaib&, a reclama: ml le jeinia că era I 
peraeontat da guvern (i.-gh.); vAzInd pe onoonl(a Intr’nn | 
ceardac, ei Inoapnrft sA se jelnlasoA la dinsa (laP.i; al bAnt j 
cit gepte .şl mal al obraz sA te jelueştl (alecs.) [vsl.
2 a 1 O V a 11].

JELUpiE, t jALUţRE sf. Faptul de a jelui, 
pUngere, reclamaţiune: slatemnl lor era de a nn asonlta 
nlotodatA o JAlnlre (i.-gh.>.

JELUITQR, t JAluitqr sm. Cel ce se j e 1 u- 
e ş t e, reclamant: n'am Judeoat pa acel jelnltoil cisp.i; 
lAlnltornl aA IngA, de teamă sA nn pată nna şl mal rea 
deott pricina pentrn oare venea sA sa pllngA (i.-gh.).

JEMţŞGĂ tm- JEMNjgcA,
O JEMLA wm- jimbla.

JEMLVGA (pl.-ngl) sf. Lostriţă [comp. 
ung. s z e m 11 n g].
O JŞMNA == jimbla.

JEMNţŞCA, JEmişca, jAhişcA (pi.-lşte) sf. Băn.
X Pîinişoară, franzelă: băgA in sin olteva lAmlşte şi 
clrnaţi (cat.) [j e m n ă].

■JENA (-naz) 1. vb. tr.® Asupăra, a stînjenl, a 
strlmtora f ® A strtnge [vorb. de Încălţăminte).

2. vb. refl. A se sfii: a se sinchisi [fr. g 6 n e r]. 
*JE:nA (pi.-ne) sf. Supărare, strimtoare, stîn- 

jeneală; sfială: 11 privi In latA on o prietenie In care se 
vedea putină (vlah.i [fr. gSne].

•JENANT adj. Supărător, stlnjenitor, care je- | 
nează [fr. g ă n a n t]. ;

•JENDAR IV- jandarm.
JEP =■■ JNEAPAN.
JEPCAN... jApoşn...
JERAGAIU tm- JABAOAIU. |
JERATEG m- jAbaTEO. !

■ JŞRBA (pi.-ba) sf. ♦ Mănunchiu: de Hori [fr. ] 
gerbe]. !
O JERBIE, O jAbdhie sf. Mold. Bucov. Jurubiţă 
[ung. z s e r ă b].
C JERDIE, jAbdie sf. = JOABDA:... pe slApln on ; 
lerdla ’n mtnA SA-1 dea alarA din grădină <don.>; cin Ina' | 
o jărdle şl te-oin oroi (FLOR.J. i
oJERfA... = jertfa.... I
OJERţ, jArI (-răso) vb. Ir. A sgîndărl focul, a 
răscoli j arul: se pnse pe im soănnaş Înaintea locnlnl... 
tot lArIndn-l ou nn btlt IŞEZ.).

JERPAN tm- JABFAN.
JERP.ELI(-eieso) vb. Ir. şi refl. A (se) face sdrenţe, 

a (se) rupe de tot, ca o sdreanţă [comp. j e r p a nj. 
JERPELIT adj. p. JERPELI. Sdrenţăros, rupt. 
jertfa (pi.-io) sf. ® ^ha. popoarele din vechi

me, dar, prinos ce se aducea divinităţii şi care 
consista dintr’un animal ce se jungbia pe un 
altar, din roadele pămlntului, etc., sacrificiu: nn 
se mulţumi el (Joe) sA-1 aducă * oamenii clte o vită, cern 
să-l aducă zece deodată osp.i; ^ omenească, cînd victi
ma era o fiinţă omenească H @ ® Părăsirea u- 
nui avut, unui drept, renunţare la un lucru care 
ne e scump, la care ţinem mult; cheltuială mare 
pe care şi-o impune cineva spre folosul cuiva 
[vsl. 2 r u t V a].

JERTFŞLNIG, t JARtAVNIO (pî.-oe) sn. ai ® t 
Altar: preotul... cind va vrea să seprlceştulască dnmne- 
zeeştllor talnl, să Intra Inlăuntm la lărtăvnio (prv.-mb.) ; 
Ercnle pnse mina pe el şl-l Innghle... deasupra Jertfelnicu
lui nelegiuirilor sale (isp.i •] ® Masa din altar, 
la stingă prestolului: episcopii IngennnohlarA dinaintea 
stlntnlnl jertlelnlc tisp.i [vsl. 2rutvlnikă].

JERTFţ (-teso) 1. vb. tr. ® A aduce o jert
fă, a sacrifica: al Jertlea pe totl străinii pe oarl U 
prindea pe moşia ini (isp.i f ® A părăsi ceva, a re
nunţa la ceva scump, la care ţinem mult. In fo
losul altuia: jertfeşte In tarea nl tău pentru terlclrea a- 
proapalnl (i.-gh.j. '

2. vb. refl. A se devota, a renunţa la viaţă, la 
fericirea sa, etc. pentru cineva, pentru ceva, a [se 
sacrifica.

JERUI (-uoso) vb. tr. A sglndări jarul, cărbunii 
aprinşi: făclndu-se spuză, Jernl looul şl pnse torta să s» 
coacă iisp.i.
OJERUIT adj. Trans. Cu pielea sglriată de- 
Împunsături cu coarnele (vorb. de vite) tvie.) (pac.j- 
OJERUITQR (pi.-toare) sn. Trans. (pAc.i Cociorbă; 
băţ cu care se j e r u e ş t e, se sgtndăreşte jarul.
ţJESTQG adj. Mold. Iute de mlnle: olnd... se

va teme mnlarea de vr’o răutate sA nn tacă bărbatul, lllnd el 
om ~ şl mlnţos (prv.-lp.j [vsl.].

•JETQN (pl.-oane) sn. Fisă; —' de' prezentă, sumă 
ce se plăteşte membrilor din consiliul de admini
straţie al unei societăţi, membrilor unei academii, 
etc., pentru fie-care şedinţă jacare iau parte [fr.].

JEŢ, o JELT, JAlt, JILŢ, JlLT (pi.-tnrl) sn. tnr 
Fotoliu: jeturile lor de sldel presărate on pietre scnmpe> 
(DLVR.); jetul Iul de mnşama In cancelaria politiei (Car.i*, 
m’am Innglt Intr'nn jălt elastio (alecg.i ; Danlll, bătrlnul sta
reţ, Şade’n jUtn-1, răstnmat (VLAH.) [comp. germ. Ses- 
sel].

JGHIAB (pi.-bnrl) sn. ® Trunchiu de copac sco
bit sau piatră mare scobită 
In care se adapă vitele la fîn- 
tînă; numit şi „vălău” (i®j -F’,
2732): eran trei '^nri de piatră 
pline on apă împrejurul llntlnll 
(I.-GH.) t ® Scobitură, uluc, 
şănţuleţ, de-a lungul unui 
lemn, ca să se poată îmbina 
cu altul K ® Scobitură In 
stînca unui munte, formată Fig. 2732. v. jgjiiab. 
de ape t ® Vas fia care se 
calcă strugurii; numit şi „călcător” ţ] 
ţeavă de lemn, 
de metal sau de

piatră, pentru
scurgerea apei 

dintr’un izvor ţj 
® Canal semicir
cular de metal, 
de-a lungul streaşinei unei 
case, pentru scurgerea apei 
de pe acoperiş ([®i 2733): 
din de pe streini picură 
meiea (vlah.) % ® Trans. chJ 
Coşciug 1 ® pl. sai (in stil biblic) Cataracte: si jghii-
bnrlle cernim s’an deschis (bibl.) [vsl. 21ăbă].
OJIB, jibA adj. şi adv. Trans. Maram. Mare, sjr;:-
Văn (VlC.) (PŞC ) (BRL.).

JIGNI CV JIONI.
JIGNIGER rm- JITNICER.
JŢGNIŢA IV jitniţA.

O JID = iroşN.
JIDAN sm., jidanca, Mold. JIDAUcA (pl.-oe) sf. 

® Evreu, Evreică (mai ales ca termen (ie dis
preţ) K ® sm. V = CORB-DE-noapte [vsl. 2 i d u].

JID-ANGUŢA (p/.-ţe) sf. ® dim. JIDANCA 1| ® 
Joc cu lăutari (pamf.).

JIoANţME sf. col. JIDAN. Neamul Evreilor.
JIDOV sm., jido(A)vcA (pi.-ce)s/. ® = jidan(oA):

jidovii cel cn pricina de ieri o adns zece căpăţlnl de zăhar 
(ALECS.) ţ] © jidovni rătăcitor, personaj legendar, numit 
şi Ahasverus, despre care se zice că ar fi fost osîndit 
să rătăcească vecinie pe pămînt, pentru că ar fi 
insultat pe Isus, cînd purta crucea In spinare II ® 
sm. ^ ©Uriaşdin timpurile preistorice: astea eran 
pe vremea Jidovilor cari păşeau pe mnntl ca pe muşuroaie 
şl nsoan rlnrlle dlntr’o sorbitură (vlah.) ; rupt din Jidovi, 
(ciAuş.) (PAMF.), foarte voinic [vsi. ăidovinu ; 
comp. bg. 2idu, pi. 2idove „Evreu”; uriaş”].

JlDOVţSG adj. ® De jidov, evreesc H ® © 
Uriaş, peste puterile omeneşti, titanic: muncă jido- 
veasoA. ___

JIDOVEŞTE adv. Ca jidovii [jidovesc].
JIDOVI (-ovesc) vb. tr. şi refl. A (se) face jidov.
jjjjOVpVLE sf. col. JIDOV. Neamul jidovilor.
JEDOVŢNA (pl.-ini) sf. Vălcea Strimtă [săpă

tură bir munţi făcută de J i d o v i (de urieşi)].
JIG sbst. Sensaţiune ca de arsură pe piept, sau 

ca un fei de acreală usturătoare pe glt, produsă 
din îngrămădirea prea mare a acizilor In stomac ; 
jlgăraie [sl. 21g].

Canal,

fig. 2733* Jghiab.
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OJIGAJNIE = JEG4JNE.
JIGANIE sf. Nume generic pentru orl-ce soiu 

de fiară sălbatică scirboasă sau monstruoasă, 
pentru ori-ce animal tîrîtor sau de un aspect des- 
gustător; jivină, bală: atuncea a’an adunat toate ]lg&- 
nllld, cttft tiunzft 9! larb&, anele mal lioroase şl mal gre
ţoase deolt altele (ss.); o mulţime de llgănll miel şl urlte 
la vedere (isp.) ; aude te atll P... tntr’o mlşlnă de jlgănll 
pocite, cu teţe de.om (ALEcs.). ,

JIGĂPIAIE Sf.n ® O boală a clinilor: sai deo- 
dat& nişte cinl Ia mine, apnoa-i-ar Itg&raia 1 (Alecs.) ; are 
un oine iun? şi slab, parcă-i bolnav de * (sAo.i; pr. CXl. 
cîine bolnav de jigăraie, cline urlcios: vedea-te-aş 
Ia Sabeş, ~ îndrăciţi I (car.i f @ Boală a vitelor, carac
terizată prin umflarea capului şi a gltului, din care 
pricină vita nu mai mănincă, slăbeşte şi piere t ®
= JIG,

JIGĂBI (-âiesc) vb. refl. A slăbi de tot, a se 
pipernici, a se chirci: nu ştiu cum, dai te jigăreşti In 
obraji (DLVR.) [comp. jioAbais]-

JIGARIT adj. p. jigArj. Prăpădit de slab, pi
pernicit, chircit: daoă mă vezi aşa de'-', este că n’aie 
cine să mă hrănească usp.i; ce slab e, şl mic şl —' (vlah.i ; 
este un mititel... *, slrejlt şl galben (Car.i.
O JIGARIŢĂ (pf.-ţe) Sf. Băh. Plămlni de vite cor
nute [srb. d digeri ca].
OJIGHIREALA sf. Mofd. © Usturime de glt 
<PAMF.) ţ ® Pocinog, boroboaţă: pin' nu-mi tăcuşi 
jlghlieala, nu te lăsaşl (flor.j.
O JIGLA (pi.-le) sf. Olten. = BULPţiu [bg. 4 e g 1 a].

JIGNI, tf JICNI (-nesc) vb. tr. A aduce o vătă
mare, o pagubă, o atingere, a vătăma, a atinge: 
nn poţi să mulţumeşti pe totl, lăiă să jigneşti pe nimeni 
(BR.-VN.I; nn vrolm să jignim drepturile nimănui [vlah.) ; 
aceasta mă jigni oare-cum in mlndria mea copilărească (GN.) ; 
această presupunere jicneşte caracterul meu (emin.i; II jic
neşti adine certndu-i lapte vinovate (CAR.) [srb. iignuti 
„a Împunge”].

JTGNICER tw JITNICţîR.
JIGNIŢA ■«- JITNIţA.
JÎQQDIE sf. & yf Boală a clinilor, numită şi 

„rapăn”, de pe urma căreia le cade părul1 corpul li 
se acopere de bubuliţe mici, roşii, slăbesc foarte 
mult şi nu se mai pot ţinea pe picioare: tremuri oa 
un căţel bolnav de(dlvr.) ; lovlte-ar jigodia, potsla 
draoninii (car.) i[ ® Pr. ext. Javră, cline, jlganie: 
nu-l venea la socoteală să mal tină pe lingă sine nişte jigodii 
cenu-i foloseau (PAC.); Toate jigodiile, Cfte’n-baltă le vedea. 
Pe toate că Ie prindea (mar.i.

JIJEU JUJţne.
JILAV adj. Pătruns de umezeală, umed: o humă 

sură şi —'â, pe care nu se prinde... nici troscot, nioioinllnl 
(ODOB.); dar olnd dau să leraprlndă, pace 1 lemnuşele erau '—a 
(RET.) [bg. srb.].

JILAvealA (pl.-vBii) sf. Umezeală [jilav]. 
O JILAVţlTE sm. Olten. Băn. Reteveiu de lemn, 
scurtătură: an apucat carii bite, carii prăjini, carii clte nn

' (TICH.).
JIlAVI (-ăveso) «6. tr. şi refl. A (se) face j i - 

I a V, a (se) umezi.
jiletca, qiletcA (pl.-ci) sf. 0 Vestmînt scurt 

plnălaşale, fără mîneci, ce 
se poartă peste cămaşă, 
dedesubtul gherocului, ja
chetei, etc.. Vestă (m 2734):
Jiletca de oatltee vişinie, oa g&ltan 
de llr, de jar tmprejar o>-oh.); 
tml pusei jiletca cea de zile mari 
(GN.) [ras. 2 i 1 et i k u, bg. 
ii 1 e t k a < fr. gil e t].
OJILIP (pI.-ipori)sn.rra/7S.
(D ^ Pat construit dinblme 
şi seînduripe care curge apa 
din iaz la moarâ.: batea s’a 
tot dos pe epft... pln& colo la 
moara Imp&ratalal, acolo hal pe 
la laz pe iar de pe ^ cirge pe scoc (pAc.) ^ (D d» Un 
fel de canal alcătuit din buşteni aşezaţi !n lungul 
povîrnişului unei coaste şi pe care alunecă pînă în 
vale, buştenii de fag şi de brad: îndemna oamenii 
Băl... la împingerea... buştenilor spre ^ (UR.) [ung. Z S 1- 
lip].

Fîg. 2734. Jiletcă.

I—'orl (RET.); apa vine de

O JILIŞTE Sf. Trans. Loc deschis, neted (pşc.) 
[comp. JELISTE].
OJILOVEAŢA (pl.-eţe) Sf. Olten Trans. = JILA- 
VţJTE: cnm găta acesta vorbe, jtloveata se pusa pe el şl-1 
lovea peste cap, peste spate... şl peste nnde alungea (Ret.).

JILŢ m- JET.
JIMBAT, zlMBAT adj. Cu gura strlmbă, aşa 

că se vă(i dinţii, nefiind bine acoperiţi de buze 
[comp. vsl. z ^ b ă, bg. z ă b a t fi].
O JIMBI = ZlMBJ.

jimbla, OJEMBLA (pî.-le), Motd. JEMNA (pl.-ne) 
Sf. 5< Plinea cea mai albă de grlu, franzelă: pe
toată zloa se da merticucl, —vin şl mlncare (c.-rad.) [ung.
j i m z s e m 1 y e].

jimblah sm. V Cel ce fabrică sau vinde j i ra
blă.
O JINApAn = jnbapAn.
OJINÂU sbst. Trans. (pşc.) (şez.) Bănuială [ung. 
g y a n‘u].

JIND sbsU Poftă, rlvnă, dor după ceva ce nu 
se poate căpăta: azi erai departe şl nu duceai —'Ul după 
lerlclil atit de ieftine (br.-vn.) ; mai ales în constTucfiu- 
nea a ae alta (sau a privi) ou a se uita rivnind la 
ceva, ducînd dorul unui lucru; a privi cu părere 

' de rău: vara, n’ar mal privi cn —... pe cel cari se veselesc 
Ia ambra deasă a nucilor (dlvr.> ; se uita oa cum se duceau 
etltea Inciori de mlncare pe gltlejorlle muncitorilor (isp.)
[vsl. 2 ş n d a t i].

JINDUI (-oase) vb. tr. şi intr. A rîvni, a dori să 
aibă (un lucru greu de căpătat), a se uita cu 
jind: căprarul... ajunsese a Ii jinduit de multe fete in 
sat (DLVR.) ] se 'nvolse cu Domnul Moldovei pentru soauuul 
de la Tlrgoviştea, la oare jinduia de-atlta vreme ivlah.)*

JINDUIT adj. p. JINDUI. Ahtiat: ea, care na vă
zuse oameni de-atlta mare de timp, era nsp.).

JINTAlAu (pl.-lae) sn. Bi Băţul CU care se 
mestecă zărul pus Ia fiert pentru a se face urdă 
[j i n t u i].

JINTIŢA (pf.-te) sf. Rt Urda amestecată cu 
zărul; ceea ce rămlne pe fundul căldării, după ce 
s'a fiert zărul şi s'a ales urda: să pun o căldare pe loo
pentru jlntltă (ALFCS.); Bine, ueşule, mergem, Oă la aţină 
căpătăm Jlntltă şl urdă dulce [RET.).

JINTTJŢ (-nasc) vb. fr. fSi ® A Stoarce janţul 
ţ[ ® A lua urda ce se formează deasupra în cai- 
(larea în care s'a pus zărul să fiarbă.

JTNTTTIAT.A sf. Bt JANŢ.
JINTUI'T 1. adj. p. JINTUJ,
2. sbst. Bt © w- JANT t ® Faptul de a jintui. 

O JIP1 sm. © Băn. ♦ Copac tînăr subţire şi lung 
1! © Trans. Mănunchiu (depae, de coceni, etc). 
[ung. z s u p].
qJIP*, JlP sbst. Olten. Murdărie grămădită pe 
piele: stă—ui pe porc (pşc.).

JIB, O JiR sbst. ♦ Fructul fagului, cu care se 
hrănesc porcii ([H2735): 
fagi stuloşl ou ramurile În
cărcata de jir (VLAH.); căn- 
taiă... alune şl jir şl se hrăniră 
cn de acestea (ret.) ; şa pnseiă 
pe nişte sforăite, de păreau 
că dnc porcii Ia jir (isP.i [sl.].

JIBEADA --- OIREASA.
JIBEÂFAN I— JNE4- 

pAn.
JIREBIE sf. © y Loc, 

fâşie îngustă de arătură, Fie- a735- J'r- 
lot de pămlnt ţ[ © B Jurubiţă: jos, lingă postită, e 
vlrtelnlţa cu jlrebla de tort (slv.> [vsl. 2 r ă b 1 j].

JXRTFA = JERTFA.
JITAB sm. Păzitor de ţarină (care ia seama să 

nu intre vitele prin semănături, şi să facă strică
ciuni): lămln... holdele lără şl nimeni nn ae atinga da 
ele (CRo.>; —hl sări din colibă... şl descblae pasta de nulele 
oa tăia drumul (d.-zamf.); lan, o tară de jao, satn Inl Oie- 
mlne, fără oinl şl fără 1 (ALECs.) [vsl.].

JITAbie Sf.® Coliba j i t a r u 1 u i (de la mar
ginea satului): Iml adusei aminte că dromnl meu trecea 
pe Ungă jltăiia Ini Acsinte (GN.) ; De la deal de , Olnt’ 
o pasăre găibie (voR.) H © Piaţa ce primeşte jitarul 
O ® Meseria jilarului. .
f JITIE sf. Mold. Bucov. Şiru povestei, şiritenle

JI6.
JIT
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JOI
JI T. pftţanie, Inttmplare: sl-am tooăllcat pe-o roata, şl v’am 
U spns Jitia toata (Cro.); 11-an povestit toata Jitia, adeoa pata- 

ranla el, din oapat, tocmai dopa omn an fost (se.i [vsl.
2 i 11 j e].
t JITNIGER, jicNioţîE, JiONicţ» sm. ® Adminis

trator al hambarelor de gr Ine ce se strlngeau pen
tru Domn şl pentru cetăţile turceşti mărginaşe 1[ © 
Rangul de boierie al acestui administrator: jitai-
carol ace In sama Inl hambarele ou grln (vlahi; Jlonlceml 
Slmeon Dnrao e nn batrln.pre atlt de vesel olt si nesnpa- 
rdolos (NE6R.I [jitniţă].
t JJTNIţA, jicnita, jionitA (pi.-te) sf. Grlnar, 

hambar cu griu: poarte griul In oraş tu Jltnltele Iul 
Faraon (pal.) ; din ce Jlcnlţa au luat grăuntele oe împrăştie 
(CANT.); stăruind toata-zlua... la camara si la Jlonlta (odob.) ; 
[vsl. ii t In ic a].

JTVETE sm. Numele slovei >K, jk din alfahetul 
clrllic [vsl.].

JIVINA (pl.-ini, -Ine) s/. ^ Animal, fiară săl
batică; jiganie; toate Jlvlnlleolte se tlraso prin ţarina si 
olte se ascund pe sub pdmlnt (odob.) ; ouratl mal multe tari 
de toate gadiulle si Jlvluele sălbatece (isp.i; aJuta-ml, 
Doamne, sa desbar lumea de o veninoasaI (Alecs.i [sI.].

JiG... = JIO...
O JÎLŢ I»- JILŢ.
OJÎND... = JIND...
O JÎNT... = JINT...
O JÎR 1^ JIR. •
O JÎRAV sm. Băn. > = cocqb [srb. 4 e r a v].
O JÎTAR = JITAR...
OJÎTIE = JITIE.
O jîvinA = jivina.

JMÂLŢ = SMALŢ.
O JNAPÂI (-âeso, -aiu), JNAFDI (-nosc, -nlu) vb. tr. 
Mold. Trans. A plesni (cu palma, cu un biciu, etc.): 
lua rnAma. Q&naşQ din coardă 9I iar ne Jnăpăla (CRO.) ; In acea 
mtnle tnibată Jnăpnl de ctteva ori tapa on nn par (mera) 
[onom.].
O JNEAPsw. Băn. i = sitar [germ. Schnepfe].

JNEÂfAn, JNEAP Ar, jireapAn, jnep sm. A 
Arbust lotdeauna verde, din iam. 
ooniierelor, cu frunze ascuţite şi 
ou vlrful ţepos, ce seamănă cu un 
brad pitic; fructele lui, numite 
,,ienupere” se Întrebuinţează în 
medicină, la fabricarea unei 
esenţe volatile şi la prepararea 
unei băuturi alcooiice ( Juniperus 
communis) ([H 2736): din Jnepenll 
ouloatl de vlntncl se InaltA de pretutin
deni stinel udase (VLAH.); im vtutreee... 
culod pe Juepl palele albe de nerl (vlah.i ; 
ao&tlndn-se de Juepl si de rbmurelela 
huoiior (0RI6.) [lat. junipărus].

JNEPENIŞ (pl.-lsurl) sn. aLoo 
unde cresc mulţi jnepeni: se tsou nevAzutprin —
(UR.).

JOACA, OQIOAOA (pl.-ce) sf. Joc (al copiilor); 
glumă’, lucru uşor, jucărie: oe căzuean s4-l adoarmă, 
pentru a o şterge mal repede la Joacă (s.-ald.i; si lucet, 
tuoet, din glumă, din Joacă, azi a lăcut un scăunel, mllne 
o morlseă (BR.-VN.I; ce stal dumneata de vorbeşti P ee, asta e 
JoacăP (BR.-VN.i; asatl-1 glooea, laP (alecs.) [j u c a].

JOAGAr (pl.-ăro) sn. Ferestrău de munte 
cu care se taie buş
tenii, transformlndu-i 
în scînduri, grinzi, etc.
(m 2737): ghiz- 
dnrl, doage si alte 
unelte de *(odob i ; 
mori, pive si 
de al căror voet 
răsună zăvoiul de a- 
nlnl (VLAH.)[germ. 
r^ăger].
O joampA
{pl. - pe) sf. ®
O/ten. jA. Vale;
groapă; loc neted pe coasta muntelui (sez.i H ® 
Băn. Trans. Mîncătură de pămînt, groapă, surpă- 
tură provenită din ape (fr.-cdh.) [comp. srb. 4 u m - 
1) a „gaură”].

Fig. 2736. 
Jneapăn.

Fig. 3737. Joagăr.

O JOAP1 m- JAF 1
O JOÂPA (pî.-pe) sf: Trans. Nuia subţire, joardă
(CONV.) (RV.-CRG.) (ŞEZ.).

JOARDA (pl.-de) sf. Nuia iungă şi subţire: 
volnicul de cuscru la si el o /«r tn mină (isp.i ; trebue pedep
sit! lără cruţare ou Joarda’ (ret.) [j e r d i e]. 
OJOAVINA (pi.-Ini) sf. Băn. Olten. Trans. = 
jivina'.

•JOBEN (pî.-enurl) sn. .a Pălărie înaltă în formă 
de tub, cilindru: un arap de Ipscs, cu ^ galben, haină 
roşie şl pantaloni albaştri (BR-vn.i; vizitiul... cu UQ * de-a 
Iul Tănase In cap, ce-l cădea pe urechi (d.-zamp.) [ Jo b in, 
numele unui pălărier din Bucureşti].

•JOBENAT adj. Care poartă pe cap un j o -
b e n: un tlnăr spin şl ^ IBR.-VN).

JOC (pl.-ouri) sn. ® Petrecere după anumite re- 
gule: »url copilăreşti; '*'Ul de-a baba-oarba; a.u1 cu min
gea; ~ de sccietate, petrecere în familie. în care ju
cătorii trebue să răspundă repede la o întrebare, 
săimiteb mişcare, un gest, etc., să ghicească anu
mite lucruri, să găsească iute o rimă, etc. H © @1 
♦ K Convenţie care asigură uneia din părţi un 
cîştig care depinde de iscusinţa sau de norocul 
lui: * de biliard; ^ da şah; de cărţi; de iioroc; 
casă de casă în care se adună lumea spre a juca 
în cărţi sau alte jocuri pe bani; a 11 in —, a fi în 
risc: ml-e viata, capul In H ® ~ de bursă, agiota-
giu asupra fondurilor publice t ® Ceea ce slujeşte 
spre 3, juC3t un •*' de câr(l; an de dame: on de loti> 
11 ® ~ de cuvinte, glumă sau aluzie bazată pe ase
mănarea cuvintelor 1f ® J o Felul cum se cîntă 
dintr’un instrument muzical, cum un actor îşi în
deplineşte rolul t ® fţ" Funcţionarea regulată a 
unei maşini, a unui resort, etc. 1[ ® Danţ (iw tab.
XXVIII): ^ cu lăutari; Ia tară,hora e temeiul Jocului (vlah.) ; 
la —' toate se adună, dar Ia lucru nici una (ZNN.) II ® pl.
^ Exerciţii de gimnastică, de luptă, de alergă
ri, etc. la vechii Greci şi Romani şi care ţineau 
loc de spectacol: ~'url olimpice 1] @ A-şl bate » iw BA
TE ®; bătaie de iv bAtattz @ [lat. j o C u s].

•JOCKEY, JOCHEU sm. Călăreţ iscusit care în
calecă un cal la alergările 
de cai {[Y| 2738): iapa sură, 
pe care o Încăleca nn Jocheu a nn 
ştiu cărui demn, era mal mare 
deolt, arma Barul (Negr.i
[engl.].
•JOCKEY-CLUB

(pi.-buri) sn. Club, so
cietate pentru ame
liorarea rasei cailor şi 
care organizează aler
gări publice [engl.].

JOCŞOR, JOCULET,
O JOCUT sn. dim. joc.

JOI s/.® ® A cin- 
cea zi a săptămînil, în
tre Miercuri şi Vineri;
@F:de<vplnă mal apel 
•mr APOI 1® ; ~ după Paşti, 
niciodată 1) ® --u mare, 
mai adesea Joi-mari, Joia din săptămîna patimi
lor II ® .va nepomenită, *a necurată, (întîia Şl a opta) 
Joi după Paşti; —a iepelor, a) a cincea zi după 
Dumineca lăsatului de brînză; h) a opta Joi după 
Paşti; ~a furnicilor, joia din săptămîna brînzei 
(MAR.); verde, a noua Joi după Paşti [lat. j o v i s].

JOIAN sm., joiana, Băn. joica sf. ® Nume 
dat unei vite născute într’o Joi: ursul şi lupul 11 
mănincă boli: unul pe Mlercan, şl altul pe Jolan (r.-cod ); 
vacilor să le zici... Mlercana, Joiaiu, Vlnerlca, Stmbotlna, 
Dumana (jr.i U ® JOIAN sm. f Plantă CU flori albe a 
cărei rădăcină conţine un suc galben-portocaliu 
(Oenanlhe crocata).

JOIMARl Sf. pl. j6i.
jpiMĂRţŢA (pi.-te), 'JOMAricA sf. & ^ ® 

Fiinţă imaginară, un fel de stafie cu chip de femeie 
care, după credinţa poporului, umblă în noaptea 
spre Joi mari să sperie şi să pedepsească fe
tele leneşe la tors f ® ® Femeie foarte urltă, 
sperietoare: Mărltă-mă, mălculltă, C'amajunso Jolmărită
CTE00.1.

Fig. 3738. Jockey.
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tabela xxvni. J0CT7BI

Hora.

Bătuta. Joc în doL

.>r4-«r

Joc bătrînesc. Ca la Breaza.

Sirba. Brîul,
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JOI- t JOIMIR, JOLNŢR sm. Mold. X Mercenar (In spec.
JUD ** fpo- ^Plnierz]-O JQLFÂ = JţTLPA.

JQLNA (pî.-ne) sf. Mold. Bucov. / Un fel de um
flături la glt, scrofulă: daoA oopllnl are Jolne la gU, 
flă-1 prindă nănaşa...de glt peste fereastră, şl-1 trece ivon.)
[rut.].

Mică corabie de o formă

Fig, 3739. Jonc.l chineza.

Fig. 3740. Jongler.

t JOLNIR sw JOOQB.
•JONGÂ ipl.-ci) sf. a, 

specială întrebuinţată in 
China, In Japonia şi in 
India (112739): lat-o «r 
aurită pe albastrul apel line 
(ALECO.) [fr.],

‘JONGLA (-*>“) ‘Vb. 
intr. A face scamatorii, 
panglicării,joouri-dibace 
cu mingi, cu bastoane, 
cu cercuri, etc.; © a 
Invlrti In mod dibaciu, 
ca un Jongleur: a ajuns să 
jongleze olnol-şase sate de 
cuvinte dlntr*o llmbft (vlah.i
[fr.].

■JONGLER sm. Cel ce exercită profesiunea de 
a jongla; scamator, panglicar, ^ 
şarlatan (D 2740) [fr.l. * ' -

•JONGLERIE Sf. Jocurile, 
panglicăriile jonglerului; sca-.® 
materie; şarlatanie [fr.].
O JpRDIE sf. Mold. Bucov. 
joanoA.

JOS, o Gips adj. 1. Puţin 
ridlcat(de la pămint): casă joasă; 
măsuţă joasă.

2. adv. In partea dedesubt, 
care e la pămint sau mai 
aproape de pămint (In opoziţie 
cu sus); a (se) da -v, a (se) co
bori ; a sădea (de pe seară, din 
pat, eto.); pe pe pămint;
(umbllnd) cu picioarele: Da, zău, vino el pe jos, că 
te-oln primi buonros (ik.-brs.) ; a se lăsa mal pe a fi între
cut de altul: nlol la băutură nu se lăsa el. mal pre —' 
iisp.i; a răminea pe a rămlnea inferior, mai slab, 
mai In urmă: dasoălul lordaobe rămăsese acum pe jos 
(CHG.i; t(»m) din popor, de rlnd: de să va prllejl 
vre-un om de jos să dea palmă vre-unul bolaten, atunce 
acela laoe sudalmă mare (prv.-mb.) ; pre— ev PREJOS..

a. interj. Strigăt de comandă, de desaprobare, 
de ură, etc.: — pălăriaI— tirania 1 — guvernulI 

4. sbst. Partea de jos: in—m apel [lat. deo(r)- 
sum; forma pe jos ,,cu picioarele" e refăcută 
prin etimologie populară din ngr. nsfoţ]. 

JOSEAN sm. • Locuitor din Moldova de jos. 
JOSNIC adj. Care înjosite pe cineva, ne

vrednic, nedemn, mişelesc [j os].
JOSNieţE sf. Faptă josnică; starea a tot 

ce e josnic.
•JOVIAL adj. Voios, foarte vesel: apare in usa 

berăriei o figură—ă de provincial (Car.> [fr.].
•JOVIALITATE sf. Voioşie, fire voioasă, dis

poziţie veselă [fr.].
‘JUBILA (-ilea) «6. intr. A-şi 

arăta pe faţă bucuria, a da 
semne de o mare bucurie [fr.].

‘JUBILAB adj. ® De jubi
leu: an — t ® Medalia —ă 
„Oarei I”, medalie comemora
tivă, creată pe ziua de 10 Mai 
1906, cu ocaziunea aniversării 
a 40 de ani de domnie a rege
lui Carol I (H 2741) [fr.].

■JUBILEU (pl.-ita) sn. © Săr
bătoare mare pe care o serbau 
vechil Evrei la fie-care 50 de ani 
t ® Indulgenţă plenară şl 

universală acordată de papa la 
fie-care 25 de ani H ® Sărbă
toarea a 50 de ani de căsătorie, 
de domnie, de Îndeplinirea unei funcţiuni, etc. 
[fr.].

Fig. 3741. Medalia 
jubilară „Carol 1".

o JUBRA (pî.-bre) Sf. © Băn. f W Bubă (la om 
sau la vită) t ® Mold. Băn. f SpUzeală ce iese pe 
piele (mai ales în jurul gurii) de pe urma căldurii 
[comp. ung. zsebre].
O JUBRIŢA sf. Băn. tS, Rămăşiţa ce se rade de 
pe fundul căldării, după ce s’a fiert urda.

JUCA (1°°) i- vb. iT. şl intr.® A petrece, a-şi trece 
vremea cu un joc: — sah, biliard, (in) cărţi t ® A danţa;

nrsnl nu joacă de voie, ol de nevoia, omul face de multe 
ori lucruri ce nu-i plac, fiind silit de împrejurări; 
•V CiNTA 1 ©, HQRA ©, PISţcA © ; — pe cineva (In palmă, 
pa degete), a-1 sucişi Invlrti, a-lface să lucreze, să se 
poarte cum Ii place: las' că te-olu juca eu I (NEGR.i ‘1 ®
— calul, a-1 face să salte,uşor; ©: a-ei — oaiui, a-şi face 

I mendrele: te-a găsit pe dumneata prost pl-pl joacă calul cum
11 place (D..ZAMF.) n ®0 A reprezenta o piesă de teatru: 
trnpa a jucat o comedie In trei acte; — un rol, a Îndeplini 
un rol Intr’o piesă de teatru; ® a figura într’o afa
cere, Intr’un eveniment; — un roi mare, a avea o 
poziţie Însemnată; F: — cuiva o festă, un rengbln, a 
face cuiva o poznă, o păcăleală, o glumă răută
cioasă sau supărătoare pe seama cuiva t ® A se 
mişca încoace şi încolo: văd eu cum iţi joacă ochii in 
cap (GN.); noaptea, joacă In vtrtnl el o flacără albăstrie
(S.-ALD.I.

2. vb. refl. © A petrece, a se distra cu o jucărie, 
cu' un joc copilăresc: a se — cu mingea, cu păpuşa; a se
— de-a baba-oarba; ©: nu te juca ou focul! ev FOC © K ®
A face ceva în glumă; a lua prea puţin în serios: 
nu te juca ou sănătatea; se joacă ou viata oamenilor [lat. 
j O care].

JUCARIE, o JUOAREA (pl.-tele), f lUCAREE (pi. 
-rei) sf. © Lucru CU care se joacă un copil, obiect 
menit să facă să 
petreacă copiii 
jucindu-secu el 
(iH2742) şiTAB.
XXIX): tovarăşi 
de jucării copilului 
11 erau florile cim
poiul (isp.); 11 adu
cea juoărele şl se ju
ca cu ea (VLAH.); co
conii... jnclndu-se 
ou jucărelle lor, 
s’an minlat unul pro altul cprv.-mb.) ţ] ® ® Persoană, 
lucru de care cineva îşi bate joc, care nu se ia în 
serios: Bărbnclcă... devenise jucăria celor fără ocupatlnne 
(i.-GH.) H ® © Lucru toarte uşor de făcut ţ ® © 
Persoană, lucru care nu se poate împotrivi, nu 
poate rezista de loc voinţei cuiva, mişcărilor ce 
i se impun, etc.: corabia ajunsese jucăria valurilor [j u- 
c a].

JUCARICA (pi.-rele), JUcAaiOăEA (pi.-oare) sf. 
dim. rocAiip;.

JUCATqR 1. adj. verb. juca. Care joacă.
2. jdoAtîjr, -TOăBE sm. f. Persoană care joacă, 

care ia parte la un joc.
JUCAUŞ, -UşA adj. şi sm. f. Căruia (căreia).-i 

place să joace, dansator: La mindruta jucăugă, e gu- 
nolol dnpă uşă (ik.-brs.) ; Să^mi găseşti vt’uii Neamţ jucăuş 
bun <$TAM.) [juca].

•JUDA1^, iTOăic adj. Privitor la Evrei [fr.].
•JUDĂJflM, itrpAjsM sbst. Religia Evreilor [fr.].
JUDE, t onjDE sm. (pl.-deol) © t Stăpînitor, 

domnitor ţ ® (pl.juzi) Căpetenie, judecător al Ţi
ganilor robi: gludele, ou barba albă si cu lata neagră, 
merge pe un cal pag înainte (Alecs.) ţ] ® Trans. Judecător 
al satului; primar: Pentru mindra care-mi place. Nici 
părinţii n'an ce-ml face, Nlol judele satului. Nici chiar 
domnii sfatului ok.-brs.) ţ[® it Judecător: —de Instrucţie; 
aduceţi-vă aminte că este colo sus un jude şl pentru voi 1 
(ODOB.i ţi ® Conducător al colindătorilor cpamf.) (bibl.> 
[lat. jude x].

JUDECA (-deo), O JUDICA (-Ic), t OIUDECă (-ed) 
Vb. tr. 1. ©’rt A da o hotărire In calitate de jude
cător: zise că de olnd el este Împărat aga pricină grea nu 
mai jndecass (Isp.i ; lupul tc păros te, lupul te judlcă aicH:>
t ® A hotărî ca arbitru într’o neînţelegere | ® 
A-şi da părerea despre cineva sau despre ceva:
mulţimea judecă mal mult ou Inima declt ou raţiunea
(i.-GH.) ţ[ ® A fi de părere, a socoti ţ] ® A dojeni,

Fig. 3742. Jucării.
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a mustra aspru: Hi(a llngft Ciao&nel 11 Jadeo& Încet «1-1 
egltle (CAR.).

a. vb. refl. ® A-şi da părerea, o jude(iată despre 
sine însuşi: pnne-(l căciula înainte şl te judecă slnanr 
(ZNN.) H ® rt A avea un proces, a se duce la ju
decată : halde s& ne judecăm, şl onm a zice Judeoata, aşa 
eă rămlle (Cro.) ; cine şe judecă, adese ori pierde un bou şl 
«iştigă o pisică (ZNN.) [lat. judlcarej.

judecata (pi.-căţl) sf. ®rt Faptul de a ju
deca; hotăr'lrea rostită de un judecător, de un tri
bunal; ţăi: mal bine o Învoială strlmbă declt o * dreaptă 
«*- LOP^tA® t ® It Proces: nu m’am tlrlt prin judecăţi de 
oind slut (CR0.); tw LOPATA® f @rt Locul unde se ju
decă, judecătorie; tribunal; justiţie: a da, a trage, a 
«berna In —, a Chema Înaintea justiţiei 1f ® Judecata 
aeapoi, ziua în care Dumnezeu va judeca pe vii şi 
pe morţi: o să ne apuce judecata d'apol, o să plouă Ioc 
el pucioasă (OLVR.) ţ[ ® Hotărîrile Providenţei: ju
decăţile Iul Dumnezeu ţ| ® însuşirea pe care o are 
mintea omenească de a deosebi binele de rău, de a 
judeca cu pricepere despre oameni şi lucruri; minte, 
raţiune, Înţelepciune: are o » sănătoasă; dintre toţi co
piii, lata cea mal mare era mal cu ^ (isp.i ii ® Părere, 
socotinţă [lat. 'juţjlcata <judlcatu m].

JUDECĂTOR 1. sm. ® rt Gel ce, într’o judecă
torie sau Intr’iin tribunal, judecă pricinile dintre 
oameni: cei ce plinge înaintea .vulul Işl pierde lacrămlle 
(ZNN.); /V de pace, de ocoi; Ia tribunal, la curte, de Instrucţie; 
ajutor do ~ui suprem. Dumnezeu t ® Magistrat 
suprem la vechii Evrei de la moartea lui Moise 
pînă la Începutul domniei lui Saul. .
2. ţ judecătoare sf. Judecătorie; tribunal [lat. 

j u d i c a t o r i u s].
JUDECĂTORESC adj. rt De judecător,

judiciar: putere, hotărlre judecătorească.
JUDECĂTOREŞTE adv. rt Ca un jude

cător, în calitate de judecător.
JUDECĂTORIE sf. rt ® Dregătoria judecă

torului ţ© Locul unde se judecă, sediul unul 
judecător de pace: cum ajung Intr’im loc unde era 
se Infătlşază înaintea judecătorului (CRG.);de ocol.
fJUDECEASĂ (pi.-030) sf. (BUD.) oro.) Nevasta 

unui judecător [judeci]. 
t JUDECI sm. pl. tw JţTDE. 
t JUDECIE sf. ® Stăpînire, suveranitate H © 

rt Judecată; tribunal t, © rt Funcţiunea de ju
decător [judeci].

JUDEŢ, toiuuCT (pi.-ete)sn. ® t Judecată: giudoţui 
In mina şl socoteala cltlt'orlulul lăsind, orl-ce sentenţle ar 
da (CANT.); luă cartea lui Zoroastru... şl Începu a oltl judeţul 
pămlntulul (EMiN.) ţ| © rt j: Judecător: ceia ce va sudul 
sau va ucide pre vre-un gludeţ sau pe vr’o slugă a gludeţulul 
<pRv. LP.) H ® Primul magistrat al unul oraş care-1 
oclrmuia ajutat de plrgari (mai adesea In nu
măr de 12): oraşele se... oclrmulau de o magistratură a- 
leasă pe Ile-care an şl compusă de un judeţ ş'i de doisprezece 
plrgari (balc.) f ® 52# Diviziune administrativă a ţării 
oclrrnuită de un prefect şi de un consiliu judeţean, 
district, ţinut :Romănlae împărţită In 71 de judeţe [lat.
J u d I.ci u m].

JUDEŢEAN adj. O De judeţ, privitorlaun 
Judeţ: consiliu/V.

•JUDICIAR adj.ift ® Privitor la justiţie, judecă
toresc: autoritate .vă, relormă vă; carieră vă, carieră de 
magistrat; cronică vă, (iare de seamă a proceselor 
şi desbateriJor înaintea justiţiei H © Făcut prin 
autoritatea justiţiei: vlnzarevă, anchetă vă [fr.J.

•JUDICIOS adj. Gu mult bun simţ, cu jude
cată sănătoasă: om V, răspius V; călăuzită de o cri
tică judicioasă şl atrăgătoare (odob.); dlnd consiliile sale 
judicioase asupra luel scrieri (i.-gh.) [fr.].
O JUPĂ wm- JDLFA. C C

JUG, t Qmo (pl.-uri) sn. ®
Unealtă de lemn care se pune R[ 
pe gltul boilor ca să poată . I 
trage (H] 2743); boi de v , h0i pi 
care se înjugă pentru tras 
carul, plugul, etc. K © /^ La 
popoarele italice, par aşezat 
orizontal pe alţi doi înfipţi 
în pămînt, pe sub care vrăj

® robie, supunere învingătorului, patimiior, nevoi- JUD-
lor: g&sl mal comod să mă plece la Jagul căsătoriei (alccs.) H ■ i i i 
(D f^Pie-care din cele două stinghii de caree prinsă J U J

B B Q1 ° ° rr
Fig. 2743. Jug.

C. Ceafă, cerbice.—B.B. 
Bulfee, jigle, lopăţele, 
fiulare.—R. R. Restee. 

— P. P. Policioară.
maşii învinşi erau siliţi să treacă!([i] 2744); de aci,

Fig. 2744. Jug.

Fig. 2745. Jugul joagţrulu). 
i.T. Vatale.—2. Ceafa de jos. 
—3.3. Cîrceie.—4. Mîtcă, Iapa, 
tlnjală.—5.5. Coaca.—6. Fu. 

sul de lemn.

Fig. 3746. j. Jug.

plnza ferestreului la joagăr ([a] 2745) K ® Traas. 
{ga Birna mai groasă şi mai lungă, aşezată dea
supra celqrlalte blrne care alcătuesc pereţii unei 
case (PAC.) 1[ ® O parte a piuei, 
numită şi „răzămătoare” (dam.) 
t © Golac de lemn, în genere 
îmbrăcat în piele, ce se pune 
în jurul gîtului calului de tră
sură şi prin care trec hamu
rile (OH 2746) 11 ® Măsură de 
pămînt cam de o jumătate de 
falce (RV..CRG.) 1 ® = JDjţm [lat. 
jugum].

JUGAN, O oiUGăN s7n. Gal jugănit [j u g, nume 
dat probabil uneltei primitive cu care se jugăneau 
odinioară caii, întrebuinţată şl astăzi pe alocuri].

JUGĂNAR, OgidqAnabsm. Cel ce jugăneşte caii 
[j u gan]. ■

JUGĂNI, O giugAnj (-ănesc) vb. tr. A castra 
(cai, .porci): porcii de olnol ^ptămlnl trebue s&.so glng&- * 
nească (loN.) [j u g a n].

JUGĂNIT, O giugAnjt sbst. Faptul de a j u- 
g ă n i.

JUGAR, O giugar 1. adj. De jug; bon v, bou 
care se Înjugă, vită de tras: hăiteiio, boli gingari şi 
argaţii să tle gato a se apuca de muncă (ion.>.

2. sm. Bou jugar.
O JUGĂR iw jyGER ©.

JUGĂREL sm. 4 - duubşiţ.
JUGĂRIT sbst. Plata pentru un car de lemne 

cărate din pădure: s& stilng nn ştloboln plin de galbeni... 
de la V (CRG.) [j u g].

JUGASTRU sm. ţ Arbust ou scoarţa roşia
tică, cu‘lemnul 
alb şi tare din 
care se fac ju
guri (Acercam- 
pestre) (ia] 2747)
[lat. • j u g a- ^ 
ster <ju- 

gu m],
•JUGER (pl.

-ere) sn. ® Mă
sură agrară Ia 
Romani 1 ©
Trans. Bân. (şl
JT7GHER, J9GAB)
Măsură agrară 
de vre-o 50 de 
ari [lat.].

JUGLU 1»- jungla.
O JU GRAV... Olten. = ZUGRAV...
•JUGULAR adj. £> Gareţine 

de gttle.1: vina vg (lăj 2748) [Ir.].
JUJ?U JUJAy.-JUŞU (pl.-leo) occ.^UaTd^-p'^'v:;:: 

sn. ® Un fel dejug triunghiular fronîaia. -- a. Vina 
ce se pune în jurul gîtului por- anEuiara.- v.c. 
cilor spre a-i opri de a intra în Vina cava. 
grădini sau în ţarini şi a face 
stricăciuni (i®) 2749) ^ © Întîia Luni din postul 
Paştilor, cînd se dau clinii In tărbacă (In Doh- 
rogea) [srb. 2 o 2 e 1 j].

Fig. 2747. 
Jugastru.

Fig. 3748.
Vine jugulare."

J.I. Vina jugulară 
internă. -- J.E. Vîna 
jugulară externă. — 
J.P, Vîna jugulară 
posterioară. — J. A. 
Vîna jugulară anle« 
rioară. — A.P, Vina 
auriculară.--O. Vina
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JUP

Fig, 2749. Jujeu.

JUL- o JVuA, jţTFA (pl.-le) sf. Mold. Bucov. X Un tel de 
mlncare de post tăcută din sămlnţă de cinepă pi
sată ou apă şi amestecată cu miere: 
gatltn-le-atl oeva bob tlert, gainşte, torte 
oo JoUA 3I vAizaie P icae.); Intre torte 
presar oiao on miere sao joia (vor.) ; 
plAolnte on mao el 00 oeapft sao ou joia el 
nnee on nleln (mar.).
OJULŢ (-leeo) 1. vb.tr.® Mold.
Trans. A jupui puţin pieiea, a 
sdreli: apoi Inttmple-ee sa-I iuleaeca nu
mai o leonta opinca ori obeala, că-ml aprind 
pale In oap (ret.) .f ® A răni uşor ţ|
® Olten. A frige, a arde.

2. vb. refl. ® Mo/d. Trona. A se 
jupui puţin pielea; a se sdreli; a se răni uşor: s’an 
Jnllt put'ln el on lancea la mina (CANT.) *[ ® Olten. A se 
frige ,ăse arde, a se opări: m’am juiit le mina cn apa 
Harta (Pec.) [srb.].
O JTJI.itVBA (pî.-turl)s/. f ® Mo/d. Jupuitură; 
rană uşoară pe suprafaţa pielei: straiele 1 se laoose ter- 
lenlta el tmpnl numa Inlltnrl (flor.) f ® Olten. Arsură 
[juli].

JUMA1.Ţ =. SMALŢ: bolţile ee rupeau, .~oI lor al
bastru ee despica (Emin.) [germ. Schmalz].

JUMAHA (pi.-mari, -mere) 1. sf. ® X Bucăţică 
vlrtoasă sau cărnoasă ce rărriîne (lupă topirea gră- 
sinriei de pasăre sau a slănineif ® Olten. Om piper
nicit, uscăţiv (r.-cod.) (şez.).

2..pi. X Mlncare făcută din ouă bătute şi a- 
mestecate cu unt sau grăsime (Mold. „scrob”) 
[srb. im ar a < germ. Schmarren].

JTJMARCA (pi. -merci) sf. Băn. X = JUMABA 
1 ®.

JUMAtATE sf. ® Una din părţile unul tot 
Împărţit sau care se poate Împărţi in două părţi 
egale; o * de pline; o de oeas; un ceas el ; la »a dru
mului ; ou — preţ; pe socotind o jumătate din două 
părţi egale: a bant stlola pe ® F: a vorbi on gura 

'pe .V sau ou de gnra, a rosti cu glas slab, abia auzit 
(de frică sau de neplăcere): bun sosit'la noi, voinice, 
zise oralul, oam on * de gnra (crg.) ; nn om (un prost, im 
beţiv, nn viclean, etc.) elun om (un prost, etc.) 
In toată puterea cuvlntului, care Întrece pe alţii: 
Flnnlet... pe atunol era un om şi ^ (BR.-vn.) II @ F Soţie, 
nevastă: ce ti s'a tntimplat, babe r zise el, cind tel văzu 
—a (I8P.) t ® ^ Grămadă de (13—17) snopi; (lin 

două jumătăţi se formează o claie; numită, ciupa 
regiuni, şi ,,picior", „olrstă”, „clrstac", „clăiţă”, 
„petiţă” sau ,,cruce” [alb. ^tlmcs -p lat. me
die t a t e m ].

JUMAtAţi = ÎNJUmAtAtj. 
jumULEAXiA (pi.-eii) sf. Faptul de a ju

muli; 0: cel ce traeşte din laturi, din Inmnlell... ala 
este trtntor al naţiei el al omenirii uip.).

JUMULI (-nieso) vb. tr. ® A smulge penele sau 
fulgii unei păsări: tocmai jnmnlea o glsoa nevasta-mea, 
cind al venit d-ta osp.i t ® A smulge perii unui porc 
sau altui animal: a prins nlete lepn ol el vrea sa-l.jnmn- 
leasoa (CRG.) II ® Pr. anal. A despuia de fructe, 
de flori, etc.: slmtl ca cineva Inmnleete pomul de mere 
(isp.); să-ml jnmuleso eu gradina ca... sa-el împodobească 

‘ saionni (br.-vn.) ţ) ® 0 F A despuia de bani: toti sa 
jumulească, să jupneosca, el noi sa tăcem ca buturuga F urp.). 

•J1;inA adj. şi sf. Tînără [j u n e].
JUNG, O QIPNO sm., jtjnoA, O aiţwcA (pi.-oi) 

sf. Bou tînăr, văcuţă de doi 
ani Împliniţi şi plnă nu Impii- 
neşte trei ani ('tjl 2750): ou ra- 
măşegul l'B păpat nelchli junoul cel 
mal gras (dlvr.) ; lunca aceasta Îmbla 
numai mugind pe llng& garduri (se.); p. ,
nu scapi nlol ou glunca asta do mine 1^' a75°* jwnc. 
(CRG.) [lat. juvfincus; juvfinca].

JUNG.AJ<f1 O GiUNcAN stji. 71^ Bou tînăr, care a 
fost întors şl începe a fi bun de jug: eu tl dau zestre 
o părecbe de juncani şl>o vacft (ALecs.) [j U n o].

juncana, o oiunc^A (pf.-ne) s/. ^ Juncă: 
să la nouă piei de pe juncană vDlvr.) [j u n C a n].

JUNGÂNAŞ, O giunoAn*? sm. ^dim. JUNCAN: 
m’am glndlt să cumpăr o pereche de junoănaşl tineri (GN.).

*JUNGŢIUNE sf. Unire, împreunare [fr.].

JUNGUŢ, O GiTJNcţTT sm. (lim. junc., 
jyNE,’ o GIGNE adj. şi sm. Tînăr; om (tinăr) 

neînsurat; omul... volnic, adecă jnne iaste den doaăzecl M 
trei de ani ptnă tu 42 (prv.-mb.); vedea pe un june fluieră" 
vint umbllnd de colo plnă colo (tsp.) [lat. juv ănls]..

JUNEL adj. şi sm. dim. jvne.
O JtJNEliAŞ adj. şi sm. Băn. Trans. dim. JtFNţiL: 
Dragostea de E ca felia de caş (N0V.)1 cind fură el >^1 cn 
mustăcioara mijind pre buză, le muriră amlndol părinţii 
(CAT.).

* JUNEŢE sf. Tinereţe: cine nu ştie ţUe poate 
şl Iubirea adunate la nn loo! (odob.) [fr. jeunesse, 
refăcut după june].

JUNGHIA, t GIUNGHIA (-ghiu) 1. vb. //T. ® A în
fige arma, cuţitul în beregată său Îîi altă parte 
a corpului, a înjunghia: i-au lovit cu cuţitaşui... şi 
l-au glungblat de l-au omorlt (Prv.«lp.); Săriţi, mă junghe 
bărbatul, hoţul, tllharul de cring (pann>: hoţii Ieşiră din 
pădure, junghlară Intr’o clipă toţi mieii (fil.) ^ (D A 
jertfi, a sacrifica: In vreme de goană, l-au nevoit şl au 
junghiat Idolilor (prv.-mb.) ; puse mina pe el şl-1 junghie şl 
pe dlnsul deasupra lertfelnloului (isp.); 0 a (se^măcelări: 
slngera Inima Inl Ştefan, cind vedea pe fraţi cum se jun- 
ghiau unii pe alţii (isp.i (D A produce junghiuri 
(Între coaste, etc.): mă junghie Intr’o parte.

2. vb. refl. © A-şi înfige cuţitul în beregată sau 
în altă parte a corpului: De-aş vedea pe mlndra mea 
Că dă gură altuia, Fără milă m’aş Junghla (ik.-brs.) ^ ©
A se jertfi, a se sacrifica [lat. jugulare].

•JUNGHIţîR, JUNGHfSB (pl.-ere) Pumnal:
va Izbuti poate să scape... de a^'u! vlnătorulul care ee 
apropie (odob.); ml-a dat In Inimă cn jungheru (sad.)
[junghla].

JUNGHXERE, t oiDNQHiţME sf. Faptul de a 
j u n gh i a. '

JUNGHIETQR, t OlONOHiETpB sm. Cel ce
junghie, sacrîficator: semănau una ou alta oum 
seamănă cruntul on jertla-1 nevinovată (odob.).

JUNGHIETURA, + GIUNGHIETURA (pî.-turl) Sf. 
® (O încheietura gltului cu restul trupului: capul 
II bănănăla lntr’6 parte el Intr’alta, de paroA-el rupsese jun- 
Khletnra (lep.); l-a InbAtat de ureobl si scuturA-1, de-i 
trosnea Juughletura (Car.) f ® .#■ Junghiu, durere pă- 
triinzătoare între coaste, etc. K (3 î Animal jun
ghiat, jertfit: va mustra pre carele mantncă cerne... 
mortăclnă el jonghetură de la jdoll (prv.-mb.) [lat. ‘jugu
la t u r a].

JT^NGHIU, t GiţTNGHiu (pi.-ghiuri) sn. ® înţe
pătură cu o armă, cu un cuţit t © .^ Durere pă
trunzătoare între coaste sau în altă parte a trupului 
asemănătoare cu o înţepătură de cuţit: oinepa de 
vară e bună pentru (VOR.); 11 cerca !n răstimpuri un » 
In piept (VLAH.) H ® ^ t Pumnal, junghier: eu insă 
voia Incinta Glnnghlnl oare porţi Ia sold (stăm.) ; nlol o 
armă nn avea alta declt nn mlo jnnghlu cn plăselele de 
aur (NEGR.) [j unghia].

‘JUNGLĂ (pi.-le) s/., O JPGLU sm. 9 Nume dat 
în India şi in Malcsia unei cîmpii mlăştinoase aco
perite cu trestii [fr. j u n gl e].

JUNIGĂ, JUNPJOA (p/.-ce), JUNJ(N)0E sf. ^ = 
JTTNcA: ce etle viţelul, junlcea... de beldie tal uip.) ; din 
junlncă se lăon vacă el da lapte mult el bun (Ret.) [lat.
j u n ix].

JUNIE s/. Tinereţe: In jnnla sa se vede că Ensese 
balen (negr.) [j u n e].

JUNIME sf. ® Tinerime % ® Numele unei so
cietăţi literare, înfiinţate la laşi în 1867, care s’a 
constituit mai tîrziu în partid pplitic [j u n e]. 
‘JUNIMIST sm. Membru al partidului politic 

format de J u n i m e.
JUN INC A, JUNŢNCE H- JDNŢCA.

O JUNIŞAN, O JUNisoB adj. şi sm. dim. june. 
O JUP sm. Bucov. = JIP: vintoasa la ~ul întreg de 
atmienl el toate trunzele cad (vor.) .
O JUP Al (-ăeso, -ăiu) vb. tr. Bucov. = JNApAj : au în
ceput botlcape amlndol să-1 tmblăteusoă el să-l jupăeesoă (se.). 
t JUPAN sm. Titulatură a boierilor pusă înain
tea numelui, mai ales -în acte [vsf.]. 
t JUPANIŢA (pl.-te) sf. Cucoană, doamnă, soţia 

unui jupan: dnpă cină, boieri el jupaniţe se prinseră Io 
horă (ODOB.) [vsl.].
O JUPI wm- JUPUI.
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' jypiTEH sbsl. -{f Cea mai mare din planetele 
sistemului nostru solar, care-şi face revoluţiu- 
nea In aproape 12 ani; 
diametrul lui e de 11,06 
ori mai mare declt al 
Pămîntului(f®]2751) [fr.].

JUPÎN, ooroplN sm„
® t Titlu de politeţă dat 
boierilor, corespunzător 
actualului „domn”;— in 
Maram. şi astăzi nemeşii 
poartă titlul onorific de 
jnplni (BRL.) © Astăzi: 
stăpîn, patron H © Titlu 
de dispreţ dat unui Evreu:
să mă aşteptl In noaptea Paş' 
telni, să ciocnim ouă roşii, ju-
pine (CAR.) [vsl. 2u p a n 01.

JUPÎNEASĂ, O GrupîNBasA

Fig 3751.
Proporţia lui Jupiter în 

raport cu Păraîntul.

(pl.-nese) S/. ® î
Soţie de boier, titlu corespunzâtor actualului „cu
coană” ([®] 2752): jupinesele boerllor, 
nevestele breslaşilor ss ocupau de toaleta 
lor (NE6R.); baine şl podoabe... pentru 
domniţele şl bogatele juplnese de pe vre
muri (VLAH.); E albă, da qu-1, jupineasă,
E neagră, şl nu-1 Ţigancă (gor.), ghici
toare despre „coţofană” ^ © Astăzi: 
femeie din popor (locuind la oraş); 
titlu de dispreţ dat soţiei unui 
Evreu: condurnl nu se potrivi la nici o 
lată de împărat, la nici o cucoană, la nici 
o jupineasă, la nici o ţărancă, ba chiar la 
nici o roabă (isp.) ^ (|) Femeie mări
tată sau mai în vîrstă care slujeşte 
In casă, îngrijitoare: tn, ce eşti cu
coană protipenda, să fii tot una c’o glupi- 
neasă din casăI (Alecs.) [l'upînl

JTJPÎNEŞICA Sf. dim JUPÎNEft- sic lîxvin lea 
sA.

JUPUI (-polu, ✓-poeso), Motd. Bucov. Trans. JUPI 
(-pese) vb. iT. ® A lua pielea de pe un animal 
sau de pe un om: Eroole n'agteptă să moară bine (leal) 
şl-1 Jupnl de piele usp.); să nu te mal prind prla grădină, 
oă, pe legea mea, ţe Inpoln de vin (nu.) ţf © A beli, a 
curăţ! de coaje: se apucă să jupoaie la ooajă de copaci 
(ISP.); - s*an apucat de’ au juplt vr’o ol(lva tei şl au făcut 
o funie lungă (sa.) ţf ® ® A despuia, a jefui: ţăranii li 
spuseră cum 11 nedreptăţeşte ptrcălabul, 11 asupreşte şl-1 
Jnpneşte (Isp.); l-a Jupuit ca nn ttlhar (D.-zamf.j.

JUPUIALĂ (pî.-ioll), JUPUITţraA (pL-turl) sf. 
Locul de pe trup unde s'a jupuit pielea; rană 
făcută prin jupuirea pielei: tot tmpni 11 era numai ju- 
pnieli şi bube din pricina scărpinăturllor (CAr.i ; pnlpele-i 
uscate... slnt pline de jimultnri (car.).

JUPUITpR sirii © Cel ce jupoaie K®® 
Cel ce despoaie.

JUR, O GrţTR (pî.-mri) sn. Ocol: In .~ti1 meu. In 
.^1 mesei; de * Împrejur(ul) w iMPREJTJR 2 [lat. 6 y-
rus].

JtJRA, t GlURă (-ut) 1. vb. Ir. şi intr. ® A a- 
firma, a încredinţa în mod solemn, luînd ca martur 
pe Dumnezeu, cele sfinte, sau ceea ce are cineva mai 
scump, ceea ce venerează mai mult: jur pe Dumne
zeu, pe sflnta Evanghelie, pe cruce, pe-mormlntul mamei, 
pe copiii mei, pe ochii mei, pe cinstea mea, eto. că tl-em 
spus adevărul; @: hoţul fură şl Jură; să se tale mina ce
lula ce va Jura strlmb (prv.-mb.) H © A făgădui, a se 
îndatora cu jurămînt: * credinţă, supunere. Iubire, 
răzbunare; a Jnrat că nn mal bea vin ® A conjura, 
a ruga cu stăruinţă; a pune să jure că va face 
sau nu va face -ceva: mă jură pe ce am mai scump pe 
lume, pe tata, ca să nu o las Ia zmei (isp.).

2. vb. refl. A face un jurămînt, a jura; cine se jură 
strlmb, de Dumnezeu se leapădă (Prv.-mb.) [lat. j U r a r e].

JURAMÎNT, t giurAmînt (pî.-minte) sn. Afir- 
maţiune saii făgăduială făcută luînd ca martur pe 
Dumnezeu, cele sfinte sau ceea ce are cineva mai 
scump, ceea oe venerează mai mult: a da, a deferi,
a depune atace (un) ; a-gl călca ».ul; * strlmb; de 
Jurămînt să fugi, măcar de vel vrea să Juri şl drept (prv.-mb.) 
[lat. j u r a m e n t u m].
•JURASIC adj. şi sbst. Se zice de un teren

sedimentar, din perioada secundară, care s’a for
mat după trias şi înainte de constituirea terenului 
cretaceu; i s’a dat această numire după munţii 
Jura compuşi în mare parte din roce de această 

.natură [fr.].
JURAT ţ. adj. p. JURA. ® Afirmat, făgăduit 

prin jurămînt H ® (p) Afurisit, blestemat: oind se 
desgroapă un mort şl şe găseşte nepntrezlt se crede oă-1 —. 
(60R.); ml-an murit *-eIo de găini (lung.).

2. sm. ®'t Trans. Consilier comunal H © Maram. 
Pretor ţi ® rt Fie-care din cetăţenii chemaţi să 
ia parte la judecarea unui acuzat Învinovăţit de 
un omor sau de altă faptă criminală şi de a se 
pronunţa dacă acesta este vinovat sau nu: curtea 
cn Jnratl.

JURAtqr, tgiurAtor sm. © Cel ce jură H © 
t rt Fie-ca’re din oamenii chemaţi să încredinţeze 
cu jurămînt pînă unde se întindeau hotarele mo
şiei cuiva, sau să servească de martori în alte pri
cini judecătoreşti; Aş jura cu Jurătorl C’al pnrtat nn oar 
de flori oK.-BBS.).

JUREBIE sf. ® = JIREBlE H © Sg Jurubiţă.
•JURI sm. i*] Juraţi: curtea cu.^.
•JURIDIC adj. rt Privitor la, conform cu proce

dura justiţiei; ce se atinge de dreptul judecăto
resc: document »; dovadă .^ă [fr.].
O JTJRIN G A = JUNţNCA.
•JURiSGONSyiiT sm. rt Persoană care cu

noaşte bine legile şi care e chemată să-şi dea păre
rea asuprea chestiunilor de drept [fr.].

•JURISDIG’ţ’IUNE, JURISDICŢIE sf. rt © Pu
terea judecătorului ţ| ® Competenţa judecătoru
lui, sfera de acţiune a unui magistrat: ~ civilă, 
criminală; oonlHct de —'; grade de [lat.].

•JURISPRUDENŢA (pi.-te) sf. A ® Ştiinţa 
dreptului şi a legilorţl @ Totalitatea sentinţelor ju
decătoreşti t ® Normele (lupă care trebuesc jude
cate anumite cazuri, cum trebuesc interpretate a- 
numite legi, stabilite prin sentinţele date [fr.].

•JURIST sm. A învăţat în materie juridică, cel 
ce scrie asupra materiilor de drept [fr.].

•JURIU (pi.-rii) sn. ® A Cei doisprezece cetăţeni 
chernaţi să se pronunţe asupra vinovăţiei unul 
acuzat la Curtea cu juraţi ţ] ® I1 Comisiune în
sărcinată să examineze pe un candidat sau să cla
sifice pe concurenţii dintr’un concurs după me
ritul lor [fr.].

•JURNÂIi (pi.-alo) sn. ® A Ziar, gazetă, publica- 
ţiune zilm'că sau periodică care face cunoscut pu
blicului ştirile politice, judiciare, literare sau ştiin
ţifice ţi însemnare, relaţiune făcută zi cu zi 
despre ceea ce se petrece: ~ do călătorie ţi ® Re
gistru în care un comerciant biscrie tn fie-care zi 
ceea ce a cumpărat sau vtndut, ceea ce a primit 
sau a plătit [fr.].

•JURNALISM sbst. ^ Ziaristică, gazetărie, ocu- 
paţiunea, profesiunea jurnalistului [fr.].

•JURNALIST sm. ^ Ziarist, gazetar, cel ce scrie 
îbtr’un jurnal sau care redactează un ziar [fr.].

JURUBI’ţ'A (pi.-te) sf. © Scul mic de fire de 
bumbac, de lină, etc. (rŞ)
2753); ^ de aţă; 11 mal tre- 
bulan... citeva jorubiţe de mă
tase şi o de tir (stv.); cele
lalte desfăşurau jurublţele de 
peteală (i.-gh.) © Pr. ext.
Incîlcîlură desîrme: se îm
piedica cocoana In jurublta de
slrme de pe marginea liniei (CAR.) [j irebie, jureble]. 
O JITRUI, t oruRUţ (-uesc) vb. tr. şire/î. ® A făgă
dui: otndu i-are dărui neştlne vre-un dar... sau să-l giuru- 

'. ască ceva (prv.-lp.) ^ © Mold. Bucoy. A făgădui în mod 
solemn: Văzlnd că m’am pus rău cu mama, li glurueso eu 
că ce-am tăcut, n'olu mai tace (CRg.) ; Jurueşte-1 ceriul şl 
pămtntul, ca să-tl smomească pe nevasta d-tale (CRO.); copiii 
ou to(ll l-au juruit că s’or purta cit mai bine (sb.) ; s’au glu
mit că, după ce va vini din războiul Perşilor,.să dea pre creş
tini jidovilor să-l stărtme (cant.) [jur a].
O JURUINŢA, tGniBUîNTA (pZ.-ţe, -tl) s/. Mold. 
Bucov. Făgăduinţă solemnă, făgăduială: după muiia 
llncote şl giuruinţe ce-i va tl giurult (prv.-lp.) ; nu ţi-e milă de 
o ticăloasă fată pe care ai adlmenlt-o ou jurulntl mincinoase ?

JUP-
JUR

Fig. 2753. JurubiJe.
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JUR- (NEOR.); oftpătlnd str&iaol juiulntat au înhăţat carnlde osie
KYR 'sa> Ijurui)-•AII' oJURUţTA, tGlTJRUţTA ipl.-ie) sf. Mold. Bucov. 

Lucru juruit, f&găduială: tllbarlul a trimes plusmlle 
Ia boletlu, oa eă-l dee juiuita (Sb.i [jurul],
•JUST 1. adj. ® Drept, conform cu dreptatea t 

® Care lucrează sau judeca conform cu drepta
tea 1f ® Nemerit, potrivit H ® Întemeiat, legi
tim: o temere K ® Care este aşa cum trebue să 
fie: a avea o Idee —ă despre ceva.

2. sm. Om drept.
3. adv. Drept, tocmai, întocmai.

•JUSTEŢA s/. ® însuşirea a tot ce este just;
dreptate K @ Conformitate cu raţiunea 1| ® Preci- 
slune, exactitate [fr.].

•JUSTIFICA (-lio) 1. vb. tr. ® A îndreptăţi, 
a face legitim: purtarea Iul justlllcă bănuielile noastre f 
® A dovedi că nu e vinovat f ® A arăta că un 
lucru e drept, că nu e fals, că nu e spus sau făcut 
fără socoteală: ei a justificat speranţele noastre.

2. vb. refl. A se desvinovăţi, a dovedi că nu e 
vinovat [fr.].

•JUSTIFICABIL adj. Ce poate ti îndreptăţit, 
justificat [fr.].

■JUSTIFICATIV adj. Cu 
care cineva se poate justifica, 
ce slujeşte spre desvinovăţi- 
rea cuiva, spre a dovedi cele 
susţinute: probe —e, piese *a
[fr.].
•JUSTIŢIABIL adj. rt 

Care trebue să se înfăţişeze 
înaintea unor anumiţi jude
cători, care urmează a fi ju
decat [fr.].
•JUSTIŢIE sf. ® rt

Dreptate, virtute care con
sistă în a da fie-căruia ce i se

Fig. 275^. ,Iu,.iliţia.

cuvine de drept şi a respecta drepturile altuia t 
® Zeiţă a mitologiei, reprezentată adesea

şezînd pe un tron, ţinlnd în dreapta o balanţă, 
iar în stînga o sabie ((H 2754) 11 @ rt Purtarea 
celui drept H ® Puterea de a face dreptate fie
căruia, de a răsplătişi a pedepsi: lustitia omeneasca 
U © rt Judecătoriile, tribunalele, judecătorii şi 
alţi slujbaşi însărcinaţi să facă dreptate; a ebema 
Înaintea Justiţiei, a chema în judecată n ® O Mini
sterul de ministrul de —, ministerul, ministrul de 
care depind afacerile judiciare şi care dirijează 
curţile şi tribunalele [fr.].

JUVAţîR... = onjVAşm...
JUVAţ (pi.-veto) sn. ® Laţ la capătul unul 

ştreang, unei lunii, pentru a prinde sau sptnzura 
pe cineva: avea o groază de pnşcă ca un oine de ^ul hin- 
gbomiui (SAD.) lf ® Laţul, ochiul ştreangului de la 
hamurile calului.

JUVELNIG (pl.-loe) sn. Un fel de
de pescuit, horeţ ([[|1 
2755). r"
O JUVENţ ti -onoso) 
vb. tr. Olten. A roade, 
a sdreii In spec. pi
ciorul (aorb. de încăl
ţăminte).
•JUVENIL adj.

Care aparţine tinerilor, tinereţe!, tineresc: veselie 
—ă [fr.].
O JUVETE ,sm. ® Peşte mărunt, fîţă H © Po
reclă ce se dă Oltenilor.
O JUVINA = JIVINA.
OJUVÎNI = JUVENţ.
•JUXTALINEAB adj. Se zice despre tradu

cerile făcute cuvînt cu cuvînt, reprodueîndu-se 
alături şi textul din care se face traducerea: tra
ducere Ml [Ir.].
•JUXTAPUNE (-pun) vb. tr. A pune unul lingă 

altul, a alătura [fr. j u x t a p o s e r, refăcut după 
pune].

•JUXTAPUS adj. p. JUXTAPUNE. Pus unuljlîngă 
altul,(alăturat.

Fie- 2755. Juvelnic.

1
K sm. A unsprezecea literă a alfabetului, a 

opta din seria consonantelor; se întrebuinţează 
numai în cuvinte străine.

•KAKI sbsl. Coloare galbenă-cafenie, extrasă 
din fructul unui arbore din Japonia; coloarea obici
nuită a uniformelor din armata engleză [fr.].
•KANTISM sbst. +++ Sistemul filosofic al lui 

Kant [fr.].
•KANTIST sm. +•+ Partizan al filosofiei lui 

Kant [fr]'.
•KEDIV sm. ® Titlu dat vioe-regelui Egiptului 

[fr.].
*KEFIB X sbsi.Lapte de vacă sau de iapă fermen

tat sub’acţiunea unui organism niicrobic special; 
întrebuinţat în medicină [fr.].

•KJLO sn. Prescurtare din kilo
gram, întrebuinţată în graiul co
mercial.
•kilogram (pi.-ame) sn. Greu

tate de 1000 de grame, echivalentă 
cu greutatea unui decimetru cub de a756. 
apă distilată (prescurtat în scriere: Greutate de 
kilogr.) (fH 2756) [fr.]. 10 kilograme.

• KlLOiilTRU sm. Măsură de 
capacitate de 1000 de litri, egală cu.zece hecto
litri [fr.].

•KILOMETRIC adj. ® De kilometru, privi
tor la kilometru H @ ® Foarte lung: discurs ~[fr.].

■ KILOMETRU sm. Măsură de lungime de lOOO

de metri; — pătrat,măsură de suprafaţă de 1.000.000 
de metri pătraţi [fr.].
•KILOWATi(T,) 

sm. A Măsurâ a ener
giei electrice, egalăou 
1000 de waţi [fr.].
•KIMONO (pi.

-nouri) sn. (P Haină de 
origine japoneză, cu 
mlneci largi (î^275 7,
2758) [fr.].
• KODAK sbst .JtUA- 

parat fotografieporta- 
tiv, fabricat de casa 
ampjicană K q d a k 
(rn 2759).
•KOLAs/.ţ Ar

bore din Africa 
tropicală, de unde 
a fost transportat 
şl în America, al 
cărui fruct („nuca 
de Kola“) conţine 
multă cafelnă şl 
e Întrebuinţat In F,fr- 37®' Kodak- 
medicină {Stereulia acuminala) (l®i 2760) [fr.].

KTBIE ELEISONI interj. Rugăciune scurtă 
ce se cin tăia începutul liturghiei [gr. y.up'.c D.^TjOov 
,,Doamne milueşte"].

Fig. 2758. 
Kimono.Fig. 9757. 

Kimono.

Fig. 3760. Kola.
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Sec. XVIII

LLl'TA 11K ]jA GniVlŢA

li1 sm. ® A douăsprezecea literă a "alfabetului, 
a noua din seria consonantelor 1f ® l. cifră romană 
= 50.

LJ •pTon. pers. {enclitic sau proclitic): as-i altuia; 
l-am văzut [lat. 111 u ni].

L3 art. definit m. care se adaogă la sflrşitul sub
stantivelor sau adjectivelor terminate în u sau 
tntr’o consonantă [lat. Uium].

LA1 prep. Indică mai ales raporturi de loc şi de 
timp, iar la fi^rat, o mulţime de alte raporturi, 
din care vom cita pe cele mai de seamă. ® Exprimă 
locul: a) direcţiunea către un loc: a se ducebi
serică ; acest drum duce i*. oraş; dreapta; stingă; vino
noi; b) apropierea de un loc: se opri-- uşă; a sta'.- 
Iereastră; ea stătu.» capul Iul; c) Situaţiunea, pozi- 
ţiunea Intr’un loc: şade » (ară, » oraş; » jumătatea 
drumului; am tost » unchlu-meu U ® Exprimă timpul:
a) mişcarea către un ti mp : să ne vedem »anul;
b) o coincidenţă în raport ou timpul: te volu ajuta » 
nevoie; » tntlla chemare; cind va veni » adică; c) Săvîr- 
şirea într'un timp anumit: se scoală »şase şl se culcă » 
nonă; » virata de 30 de ani; » miezul noptll ^ ® Ex
primă o cantitate : a) o cantitate nehotărltă, 
un număr aproximativ: erau» zece mll de oameni; 
se întrebuinţează mai adesea cu acest înţeles ex- 
presiunile ca la sau la vre-o: am cheltnlt ca » două sute 
de lei; am citit, » vre-o cincisprezece pagini ;b) o cantitate 
enormă, în unele expresluni familiare: a spune» 
minciuni; a Îndruga » palavre; Începu să-1 care » pumni; 
a băut » apă plnă s’a răcorit (Crg.) ; mlncă Stan » plăcintă 
cu carne friptă şl bău » vin roşu, de glndeal că n’o să se mal 
sature (ret.) ; c) 0 cantitate relativă, o proporţie: cinci 
— sutăt ® Exprimă scopul: a) tendinţa către un 
scop: a sta » pindă; s'a pns » joc; a cădea » Învoială; a o 
lua » lugă; a lua » bătaie; a pleca » drum; a aduce » în
deplinire ; b) conformaţiunea în vederea unui scop: 
silitor » învăţătură; plăcut » miros; cumpătat » vorbă "f 
® /yată încă partea prin care atributul convine 
subiectului: mlo » stat; sănătos» trup; copt» minte; 
negr u » suflet H ® Se pune uneori înaintea unui sub
stantiv, unui adjectiv sau unui pronume, spre a 
înlocui dativul: a dat de mlncare » oopll; sătulul » tlă- 
mlnd nn crede; corb » corb nu scoate ochii; le-a dat bani 
şl» cellalt! f @ Intră încă în formaţiunea unui mare 
număr de locuţiuni: » fel, » Indemlnă, » Intimplare, 
» noroc, etc. [lat. i 11 a c a d].
*LAa sm. ® J A şasea notă a gamei Iui do t ®

Semnul care reprezintă această notă ('[■'] 2<70) 
[it.].

LA3 (Iau; p/. 3 lăul; pari. 
lăut) vb. tr. şi refl. t Trana.
Băn. ® A (se) spăla 1[ @
A (-şi) spăla capul: ia să-mi 
lai copilaşii... şl să-l hrăneşti ®770. '-H-
iCRo.i; flăcăul oare se lă Lnne e nu se mal însoară (oor.) 
H ® Lă-mă-mamă, sm. © 
iron. Nătărău, om care 
nu se pricepe la nimic şi 
aşteaptă ca alţii să vie 
să-l ajute: măritată de onrlnd 
după Tm jvăduvolu şl-un lă- 
mă-mamă (CRo.i [lat. 1 a V a- 
r e].

LABÂ (pî.-be) Sf. ®
Partea piciorului unui ani
mal pe care calcă ([132771) :
» de cline, de pisică, de găină; 
o ursoaică 11 desmlerdase obra
zul cu labele el (i.-gh.) 3[ @ f 
iron. Mina omului: i-a dat 
peste labe; jos labeleI apune 
(cn) botul pe labe BOT ® *1 
® ţ ;LABA-GţŞTEI, mică 
plantă icrboasă,*<[cu flori
cele roşii-purpurii, aşezate 
cîte două pe un peduncul 
comun (Geranium dissec- 

. lum) ţ ® ♦ laba-MIŢEI1
= burşite-de-conofîdA ;—
LABA-MITEI2 = CREASTA- 
COCOŞULUI4 1f ® LABA-ţTR- 
SULDI1, două varietăţi de 
ciuperci mari, împărţite 
în ramuri groase de multe 
ori bifurcate, cilindrice, de 
coloare galbeni. (Clavaria 
aurea; CI. condensata); —
LABA-PESULUI3 = BUBETE- 
DE -conopida ; — LABA-PB-
suLTJi3 = cBpcEA-F Amintii-
LUI; — LABA-URSULUI4 = FBDICUTA1; — LABA-URSU
LUI5 — CUCURUZ 1 ® 1f ® pî. ® Ghete [ung. lăb], 
OLABAN sm. = cHEFAL-MARE [rut. I o -
băn].

Fig. 0771. Labe:
I. de păs.âri; — a. de 
lup; - 3. de elefant ; — 
4.- de urs; — 5. de ti
gru; — 6. de viezure; — 
7. de cline; — 8. de 

hipopotam.
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LÂB- oliĂBAjJAT adj. Cu labe mari: ţlnţarai . e un 
I Ap (el de tintar mare (mar.) [1 a b & + (c r ă C) ă n a t].

lAbABŢA (-iaz) vb.refl. A se destinde, a se 
lăsa In Jos. Cf

lAbARŢAT adj. O p. lAbAbta H © Lăsat în 
jos, destins: Cu oohll ceactid, gura «-â (pann); Buze mari 

(IK.-BR9.); O temele... oa obrajii 6blrclţl} i^ase 
oiorovăeşte oa tecloro-Băn (luno.).

*L^ARUM sbsL t Stin- 
dard de coloarea purpurei al 
Împăraţilor romani, pe care 
Constantin cel Mare, în urma 
unei viziuni, îl împodobi cu 
o cruce şi cu monogramul 
Iul Cristos; X. P. ([1 2772):
Labarum vechia al laptel, simbol 
al blrulnţll (ALX.) [lat.].

’LABLAXi 1. adj. ® Care 
ţine de buze ® (2? Care se f'b- 2^^a■ Labarum. 
pronunţă cu buzele: sunet ~; vocale <~o, vocalele o 
şi u; consonante consonantelă: b, f, m, p şi v.

2. LABiăLA (pl.-io) sf. ar Vocală sau consonantă 
labială [Ir.].

*LABIAT 1. adj. Se zice despre corola mono- 
petală cu' limbul împărţit în doi lobi principali, 
aşezaţi unul deasupra altuia ca două buze ((D 2773).

Fif. 3773. Corole labiate :
1. Jaleş.de-cîrap; — 2. cătuşnică; — 3. dumbe(; — 4 so- 

vîrv ; — 5. cinstet; — 6. busuioc-sălbatic.

2. fLABIATE sf. pl. Mpre familie de plante dico- 
tiledoane [Ir.].
•LABIRpiT (pî.-turl) sn. ® aSs ^ Clădire în care 

cineva'se rătăceşte uşor din pricina mulţimii odă- 
lor şi gangurilor: cele mai cunoscute sînt labirintul 
din Egipt şi acela din A

Fig. 2774,
Labirint într'un parc.

Creta pe care Dedal îl 
construise spre a în
chide într'însul Mi
notaurul: acestei sco
bituri In pintecele zisului 
munte 11 dete numele .de 
—' «se.); ®: CInd simt, 
os Intr’un groaznic CA '-13' 
mintea mea se sbate’n 
tntnneclo (vlah.) 1[ ©
Drumuri încurcate, în- 
tortochiate: Don Fedro 
ne ' duce prin un sola 
de .A' de hudlţl (alecs.i H ® Mică. pădurice într’un 
parc, unde se’ncrucişază numeroase alee {[ă] 2774) 
t ® ® Mare încurcătură li ® {9 Conduct interior 
al urechii [Ir.].

'LABOARE sf. Muncă [iat.].
•LABORANT sm. A Ajutor al unui farmacist 

pentru lucrările de laboratoriu [germ.].
•LABORATpRIU (pl.-oril) A sn. Local în care • 

se află instalate diferite aparate şi instrumente 
pentru lucrări practice de fizică, de chimie, de fi
ziologie, pentru preparaţiuni farmaceutice, etc. 
[fr.].
•LABORIOS adj. © Stăruitor, silitor la muncă, 

care lucrează’ mult şi cu tragere de inimă: nu se 
poBto Impune unul om... de e fi milostiv, Inviţat sau 
(i.-qh.) t ® Care cere multă muncă, foarte obositor 
t © Greu, penibil: dlgestlune laborioasă [fr.]. , 
OLABOŞ (pl.-oee) sn. Olten. Maram. O Tigaie de 
pămînt [ung. 1 a b a s].

LAbVTA [pl.-te] Sf. dim. laba.
LAC1 (pL-ouii) sn. Mare întindere de apă stă

tătoare în mijlocul unui uscat ([aj 2775): —ul
Clţmegin; ,vul Oieaos; ..«al Geneva; (jj"; a sări din ' In put.

Fig 3775. Lac.

a cădea dintr’o nevoie în alta mai mare; iw broas
că© ; ®: un de singe 
Inohegase pe cioburile 
viorii (dlvr.) [lat. 1 a- 
c u s].

•LAC2 (pZ.-ourl) sn.
® Răşină de coloare 
roşie care picură din 
ramurile unor copaci 
din Indiile orientale 
ţ © Lustru de China 
sau de Japonia, ne
gru sau roşu, prepa
rat cu această răşi
nă: Se Înşiră chioşcuri 
albe ou * luciu smălţuite 
(ALEcs.) ţ[ ® Lichid 
cu care se unge su
prafaţa unui corp 
spre a-i da un as
pect iucios şi a-1 a- 
păra de acţiunea ae
rului sau a apei: ghete 
de [fr. 1 a q u e].

LAcArIE sf. Apărie [lac].
LACAŞ fw LOCAŞ.
LACÂT, Trans. lAcAT (pZ -to) sn., Mold. Bucov. 

Marâm. lAoatA (pZ.-căţl) sf. în
cuietoare mobilă care se trece 
prin unul sau două belciuge 
spre a încuia o uşă, o ladă, 
etc. (II 2776): Mă uitai pe sub 
lăcat, văzul trei Joourl In . sat 
(IK..BRB.); de... vor II sport uşa sau 
seorlui au lăoăţl... să nu 
albă certare (prv.-lp.) ; Tot 
pe uşa de le vale. Pus-a 
lăcsta cea mare (brl.) ; ’F : 
a-şl pune lacăt le gură,
a tăcea din gură, a 
nu spune nimic din 
cele ce ştie [ung. 1 a- 
k a t].

lAgAtqiu (pi.
-oale) sn. augm. la- Fig. •2776.. Lacăte.
cAT: cumpără...' două beloluge şl un —' 
sdravăn (Cro.).

LĂGATUI (-ueao) vb. tr. A 
încuia Cu un iacăt: să lăoătueoscă^ 
uşa numai oa să să îmbrace, nu-1 păreav 
lucru ourat (D.-zamf.); ®Mşl încuie Inima 
şl o lăoătneşte (ooş.).. .

LAGATUŞ sm. ® Cei ce face 
sau drege lacăte, broaşte, etc.
()Bl 2777): eu lost odată un .v bun 
carele, pentru uciderea ce lăcuse, nu l-au 
omorit (PRV..MB.) [ung. iakatos].

lAGATUŞERIE Sf. © ® Me
seria Sau atelierul lăcătuşu
lui t ® Obiecte lucrate de lă
cătuş.

LAGHERDA (pi.-de) Sf. ®
Peşte de mare, înrudit cii scrum
bia, care trăeşte în Marea Neagră 
şi în Mediterana; poate ajunge pînă la 50 om.
lungime; se consumă ^__
sărat sau conservat 
în untdelemn (Pela- 
mys sarda) (il]2778)
H © X Carnea conser
vată a acestui peşte 
[ngr.-

Fig. 2777. 
Meşter lăcătuş.

Fig. 2778. Lacherdă.

LACHEU sm. Fecior (de, casă) îmbrăcat în 
livrea 2933): de olte ori anunţa un nfusafir
(i.-GH.); In coada trăBurll ata o slugă galonată şi Injobenată, ca 
orl-ce de casă mare (D.-zamf.) [fr. l a q U a î s].

LACOM 1. adj. (D Mîncăcios, căruia-i place să 
mănîncemult f © 0 Care pofteşte să aibă cit mai 
mult, nesăţios, nesăturat, avid: de bani, de avere; 
ea insă nelllnd <^ă, Işl alege pe cea mal veche şi mal urită 
dintre toate eCRo.).

2. adv. Cu lăcomie: mănlnoă<«'; începe a beala
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TABELA XXIX. jucAnn fAcute de copii

EXPLICAŢIUNI: 1.2. Prăştii.—3.4. Arcuri şi săgeţi.—5. Proaşcă,, puşcociu cu apă.—7.8. Sbîrnîitori. —9, Scîrţîitoare. 
IO. Cruce de trestie. — ii. Sbîrnîitoarede vrăbii. —12.13. Sfîrîitori, siirîiace.—14. Morişcă de vînt. — 15, Morişcă de hîrtie. 
16. Luntre, corăbioară de hîrtie.—17. Puşcă de soc, puşcociu.—18. Pocănitoare de cocean. —19. Biplă, vioară (de co
cean).—20. Fluier.—21. Tutoiu, sufloiu,’tuturez.-22. Sfidează, prîsnel.—23. Morişcă de apă.—24. Felinar (de pepene 
sau de dovleac). — 25 Cumpănă, cîntar. — 26. Corabie de hîrtie. — 27. Chivără. — 28. Săgeată de hîrtie. — 29. Căluş. 
30. Desagi (de pepene).—31. Steaua. — 32. Portofel.—33. Telefon.—34. Omul care joacă.—35. Scrînciob. — 36. Lăcustă, 
greiere. —37. Coif.—38. Porumbel de hîrtie. — 39. Cărucior. — 40. Sanie.—41. Scripcă de hluj.—42. Fluier de sîmbure.

43. Sfidează, stiriiac de nasture.

I.-A. Candrea.—Acţionar enciclopedic ilustrat.
689



Fig. 2779. Lacovişte.

LÂC _apft a-şl lloHe bnzele de daloea(a şl bun&tatea ei (CRO.)

LAG ^Vl1gomeşte adv. Cu lilcomie, 1 a c o rh: su,
Imbacă ■», Ca un lap oind ae pripeşte (PANNI.

LÂCOMţ (-mese) vb. irUr. şi re/I. A polti cu lă
comie, a se arăta lacom după ceva, a rlvni: a& 
nu lăoomeştl la nlmlo, namal Ia mArgeaua de dup& măsea 
(RET.); olne lăoomeşta nu ee pricopseşte (Znn.i ; lăoomlndu-se a 
cuprinde ou plugul, ou sapa, olt poate mal mult loo,(I.-gh.).

LACOMIE sf. 0 Pofta celui i a C o m; măntnoă 
ou — t © © RIvnă mare, poftă de a avea cît mai 
muitj nesaţiu, aviditate; lăcomia pierde omenia.

lACOMQS adj. = LACOM: el nu era la averi (ret.).
‘LACONIC adj. 1. io Care se exprimă sau este 

exprima’t în puţine vorbe, cum făceau Laconienii, 
scurt şi cuprinzător: stil

2. adv. In puţine vorbe [fr.].
*LACONţSM sbst. Qj Fel de a vorbi sau do a 

scrie întrebuinţând cît mai puţine' vorbe [fr.].
lACOVIŞTE, lAcovjste sf. © Băltoacă: o 

Boroală oare se tăvăleşte olt e ziulica Intr’o lăoovlşte de lapte 
dulce (Psp.) ţ[ © WŞe 
Un fel de plasă 
(le pescuit ce sea
mănă cu chipce- 
lui(IU2779) [lac].

lacrA, raclă 
fpl.-io) sf. © Ladă 
(in şpec. pentru 
ţinut haine, rufe):
pe laora de snb Icoane, 
două plăpămi groase 
(DLVR.) i Am o lacră: 
o Încuie vlntul, o 
descuie vlntul (oor.)y 
ghicitoare despre „coada păsării” ţ] © Sicriu, 
coşciug: se pnne In raclă, cu tata ’n sus, ou picioarele 
Întinse (Cro.) ; In tinda bisericii, Iptr'o raclă' de sticlă, se 
păstrează capul Iul Badu cel Mare (vlah.) %' ® Olten. 
Lăture de ulucă, dinlr’un par pînă în celălalt 
(ciAuş.) H ® Pînză urzită cu două feluri de bum
bac (R.-COD.) [bg.].

LAGRÂmA, lacrima (pl.~mi) sf. (D Picătură de 
lichicl limpede şi sărat care picură din ochi în urma 
unei puternice impresiuni fizice sau morale: (a 
pllnge ou) lacrimi lierblntl, ou lacrimi de singe; şiroaie de 
lacrimi; a vărsa lacrimi, a pllnge; a stoarce lacrimi (de 
bucurie, etc.); a rlde cu lacrimi ; ou lacriml(le) In ochi 
(olt pumnul); a 1 se umplea oohU de laorăml; limpede ca 
lacrima; curat ca lacrima (dlvr.) ; Q: celoepllnge Înaintea 
Judecătorului Işl pierde lacrămile (znn.) ; lacrimi de crocodil 

OROCODţL . © © Plîngerc,1 reclamaţie (pap.) % 
© Trans, (VIC.) ţ, LăCRAMA-Mt^SEI = mArgAritA- 
R^L [lat. lacrima].

LAGRÂMA1, lAcrima (-mea) vb. tr. şl intr. A 
vărsa lacrimi, a pllnge: a plecat ochii in jos şl a început 
a lăcrăma (CRO.); fata lăorămă şi mulţumi lui Dumnezeu oă 
a scăpat-o usp.i; toată lumea lăcrima de bucurie Împreună cu 
dinsa (ODOB.) [lat. iacrimare].

‘LACRAMA2 1^ RECLAMA.
LACrAMÂTURA (pî.-turi) sf. Faptul de a 

I a'c r ă m a, de a vărsa lacrămi: dragostea el... nn-l 
dragoste de stins cu un oftat şi o pe fnrlş
(8.ALD.I.

LACRAMAŢIE sf. tw RECLAMA- 
TI(VN)E.
t LACRAMIELE sf. pl. dim. LA

CRA MA. © Lacrimi H © ♦ = mAroAbi- 
tArel.

lAcrAmioarA, lA(®imioara
(pi.-re) Sf. © d'im. LACRAmA ţi © ♦
= Mold. mAHQAbitArel : Dar ca voi, 
mici lăcrămioare, N’are 'n lume nici o floare.
Miros dulce, dulce nume (alecs.) ; florile 
triste şi turburi se nălbiră ca mărgăritarul 
şl, din botezul de lacrimi, luară numele lă
crimioare (EMIN.) .

lAceiAmiţA. LAORTMITA (pi.-te) 
sf. A Mică plantă erbacee cu floricele albe dis
puse în ciorchină; creşte prin pădurile umbroase 
de la munte (Majanthemum bifolium) (f®) 2780) 
[lacrămă].

Fig. 2780. 
Lăcrămiţâ.

LACRAMOS, lAcrimps adj. © Plin de I a- 
C r i m i: întoarse nişte oobi lăorămoşi şl plini de foonl 
dragostei usp.i ; ochii spălăciţi, albaştri, dulci şl lăcrămisşl
(CAR.) © Trist, jalnic.

lacrima... rr LACRAmA...
‘LACRIMAL adj. © Compus din lacrimi ţ 

© £> Care produce lacrimi: glaudă[fr.].
O LACRţŢA (pJ.-ţo) sf. dim. lacrA.
OLACŞA (pl.-şe) Sf. Băn. 5< Tăieţei lungi şi 
laţi sau găluşte lungi de aluat, ce se mănîncă mai 
adesea cu miere sau cu zahăr, cu uleiu de sămînţă. 
de cînepă, etc. [ung. i ak s a].

LACŞQR (pi.-oare) sn. (A. dim. LAC1.
‘LACTAT adj. Alcătuit,' format din lapte : 

regim'.'', dietă ..A [fr.].
’LACTţiE adj. f. -tr oaiea-w, calea laptelui, dru

mul robilor: deasupra, calea ■.* ...stropită de stele, para 
o răstringere a Dunării pe cer (vlah.) [Fr.].

‘LACTIC adj. Care se formează în lapte; acid 
acid’organic care se găseşte în laptele 
Înăcrit, Întrebuinţat In medicină [fr.].
‘LACTOMETRU (p{.-tre) sn. Apa

rat cu cai-e se constată apa introdusă 
în laptele natural ([a|2782) [fr.].
‘LACTOZA sf. St Substanţă inco

loră, solidă, dulce la gust, ce se gă
seşte In laptele mamiferelor; numită 
şi „zahăr de lapte” [fr.].

LACUI... ea- LOODI...
LACULEŢ (pî.-ete) sn. dim. LAO1.

•lacuna (pi.-ne) Sf. Lipsă în tex
tul ■ unei lucrări, în memorie, etc., gol 
[fr.].

LACUSTA, LOCţISTA (pi.-te) sf.
# Insectă / ,
ortopteră, 
dc coloare 
brună-ver- 
zuie, cu pi
cioarele di
napoi foar
te lungi, cu 
care saltă;

Fig. 2732.
' L.actomctni.

Fig. 2781. Lăcustă.
nu e stătătoare, ci migrează în cete atlt.de nume
roase, Incit seamănă cu un nor negru; aceste cete 
sînt ătlt de lacome şi de stricăcioase. Incit acolo 
unde se coboară, fie semănături sau fineţe, po- 
mete, lunci sau păduri, nu cruţă nimic, ci mănîncă 
tot, astfel că nu ră- 
mîne deolt pămîntul 
gol, ca şi cbid ar fi ars 
toată vegetaţiunea do

Fig. 2783. Lăcustar. 
malul Dunării (tsp.) ;

pe dînsul (Ăcridium 
peregrinum) (ip 2781):
mal rău deolt lăcustele pre
făceau belşugul ta foamete 
(VLAH.); sumedenii de nele
giuiţi căzură ca lăcustele
s’o ootoroslm de lă- _ _
castele din Fanar —r~ ~ 
oare nu se mal sa- 
tură (I.-6H.); veni o 
zl cind aceste Io- : 
ouste sălbatice nu • 
mal găsiră ce prMa}
(BALo.) [iat. vulg. I 
lăcustă = 
clas. Iocusta].

lAcustar 
sm. i Pasăre de 
22 de cm., cu ca
pul, gîtul, coada 
şi pulpele negre- 
violete, restul 
corpului tran

dafiriu şi cu un 
moţ de peni- 
şoare lungi pe creştet; se adăposteşte prin gău- 
rOe stînoilor şi se hrăneşte cu insecte şi mai ales 
cu lăcuste (Pastor roseusj (lâ) 2783).
‘LACUSTRU adj. Care trăeşte sau creşte In- 

tr’un lac: plante lacustre; locuinţe sau ceUtl lacustre,

Fig. 276ij. Locuinţe lacustre.
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grupuri de colibe construite de popoarele preisto
rice şi sălbatice, pe lacuri şi sprijinite pe slîlpi cu
fundaţi In apă (HI 2784) [fr.]- 

lAguşor (pj.-soare) sn. .-3,. dim. LAC1. 
LADĂ \pl. 

iszi) s/. tm ®
Cutie mare, 

lungăreaţă, de 
lemn, cu ca
pac, împodo
bită cu diferite 
zugrăveli. In 

care ţăranii 
păstrează hai
ne, rufe, • etc.
(d 2785); ©:
«e-l pe dlnsnl 
avere, etc.; C
’n pod, nu mai e alt nimic (de 
adăugat, de povestit, etc.) H 
® de bani, de lier, casă de 
bani; Trans. lada bis^riou, ave
rea, casa bisericii ® V Cutie 
mare de soînduri pentru trans
portat mărfuri, etc. (jU 2786) \
O im Băn. Lada mesei, cutia mesei 
{germ. La de].

LĂDĂŢUIE, lAdişoakA (pî.
-re) s/. tm dim. lada.

Fig. 2785. Ladă.
?i ’n —, n’are alte haine, altă

atlta tot şl lada

Fig. 2766. Ladă.

'LADDM adj. Ca Limba ~â, nume dat adesea limbii 
reto-romane vorbite tntr’o parte a Elveţiei [fr.j. 

LĂDIŞOARĂ tm- LAnATţnE.
LAdIŢA (pl.-te) sf. im ® dim. ladA ţf ® Cutia 

■de la trăsură de sub capra vizitiului, chichiţă; înra 
tingirile... şl le ascnndea In lădlta trăsnrll (I.-oh.).

LADO Sf. vqc. Cuvîntcare apare în cintecele a- 
dresate miresei: Frunză verde lăcrămioară, Lado, lado, 
surioară, Dn-te ’n haine de mireasă La bărbatnl tău acasă 
<ALEcs..p.) [comp. refrenul bg. o j 1 a d o, 1 a d o, 
rut. pol. lado, lado (<lada „nevastă”), srb. 
lado(< lada ,,nevastă”), etc.].

lAdoIU (pî.-oale) sn., O lAdo^e sf. im augm. 
XADA: abia trăgeau cărata cn lădolnl de marlă (6R10.1; am 
visat că m’am snlt In pod şl n’am găsit lălnă In lădoln 
'(SAD.); De-acnm pot să lin găzdoale. Numai grlu Ile-'u lă
doaie (SRL.).
ţLADUNCA (pî.-oi) sf. ^ Cartuşieră [rus.]. 
OLAduţă (pi.-te) sf. im dim. lada.

LAE m- T.ATF
LÂF, mai adesea pl. lafiiri sn. F Palavre, tai

fas: tllndcă nu-1 era somn... avea poltă do .-.uri (Car.i; pe 
olnd şedeam cn sqcru-men la '''uri, după obloelnl de la tară
■(CAR.) [tc.].

LĂPĂI (-ăeso), lAtoi (-oeso) 1)6. refl. A se în
tinde cu mîinile şi picioarele în mod necuviincios, 
fără să-i pese de alţii sau de nimic: in riuietui... in
undele căruia mă lălălani ca un păstrăv (ON.); voi să vă lă
lăiţi şi să hnzurlti de căldnră. Iar en să crăp de Irig icrg.) ; 
Ţiganca... se îmbrăcă In haine de 
împărăteasă şl... se lălols In toate 
părţile (SB.).

LAGAr (pl.-ăre) sn. ® H 
Tabără: Ştelan... prlnztnd limbă 
despre starea ovulul Iul Mate laş 
(isp.); Vodă, din »ul Turcilor, onm 
au auzit de aceasta (NEGR.i ţ[ ®
1?“ Parte a unei maşini, al
cătuită din două bucăţi ci
lindrice goale, pe care se 
sprijinesc capetele fusului u- 
nui cilindru, unei osii, etc.; 
slnt destinate să înlesnească 
învîrtirea acestora în jurul 
axei lor (igj 2787) .[germ. L a- 
ger].
t LAGI^lIS (pZ.-murl) sn. H 

Mină (pentru explozii) [tc.].
'LAGUNĂ (pî.-ne) sf. Lac CU apă sărată care co

munică cu marea de care e despărţit prin făşii 
de pămînt sau, prin bancuri de nisip: lagoneie vo- 
neţlRl; La Gindeca, spre Sborl, 7olnioe gondolier (ALECS.)
[it.].

Fig. 2787. Lagăre.

lAhUZA... m LAţrzA.,,
IAIAŞ, T.AiEŞ, lAieţ sm. Ţigan de 1 a i e, no

mad (Hi 2788): ne scot oamenii din sat alară, ca pe 
nişte lăleşl (CRO.i.

LAIbAR (pi.-bere) sn. 0 ® Olten. Băn. Mintean 
(purtat de ţărani şi de ţărance) f ® Haină lungă 
şi largă purtată o(li- 
nioară de boieri şi de 
Evrei: un ^ larg şl lung 
plnă ’n călclle, care la 
nevoie l-ar 11 putut scuti 
de pantaloni (vlah.) ; se 
Îmbrăca on —' ovreiesc şl 
mergea la prieteni pentru 
petrecere nsp.) ţ ® îm
brăcăminte fără mî- 
neci, a ţărancei,,ca- 
re-i acopere bustul:

■— subţirel l-aş coase. Tot 
cu llr şl cn mătase(IK.-brs.)
[germ. dial. L e i- 
bel].
OLAIbAraC, lai- 0„ , . .
bAbpc (pi.-ce), lAibA- Fi&- a'83- ha"1?1-
RţTT (pi.-ţe) sn., lAIbABIOA (pl.-ce) Sf. 0 = LAIBAB® : 
Zl8-a maloa c& ml-a faoe Un pieptar şl-un l&lbărac $1 m'a 
da dnp& diac (ik.*br6.);. unde mal pul apoi lălb&rlcele, • mln- 
tenele de postai... şl cite alea toate (lunoo.

*LÂIC 1. adj, ® Mirean, mirenesc, care nu face 
parte din tagma bisericii: inetitotor H © Propriu 
mirenilor: îmbrăcăminte

2. sm. Mirean, caro nu e nici preot nici călugăr 
[fr.].

LĂIGER, liAvicţiR (pl.-ere) sn. li^Covor ţărănesc 
de lină, liing şi îngust, lucrat de ţărance, şi care se 
aşterne pe lăviţi sau pe jos: o iadă veche braşoveneaaoă, 
ce sta Intr’un colt acoperită on lălcere (gn.) ; se culcă In lan
da I odăii pe nn lăvicer (orl.) ; olte nn peteonţ de flneaţă, 
aşternut, oa un lăvicer, pe eub poalele brădetnlni ivlah.)
[1 a (v) i ţ ă].

LAICIOARA (pt.-re) sf. fji dim. laiţA. 
'LAICIZA (-izez) 1)6. iT. A da unei inştituţiuni 

un caracter'laic, a o pune sub-direcţiunea, sub su
pravegherea laicilor [fr.].

LAIE1, lab sf. ® Ceată de Ţigani nomazi: intr’nn 
nor de praf trece pe drum o laie de Ţigani, (vlah.) ; a căril bo
gată zestre ooprlndea o laie de robi Ţigani (odob.) \ Ţigani 
de^, Ţigani nomazi, spre deosebire de Ţigani de 
vatră, mai toţi robi boiereşti sau mănăstireşti, şi 
cari erau meseriaşi sau servitori: etnd m’a scoate cineva 
din răbdare, apoi nn-i trebue nici Ţigan de ^ împotriva mea 
(CRG.) t © Ceată de vagabonzi, haită de clini: ne-a 
scăpat din mtlnlle acelei laie de cerşetori (i.-oh.) ; a ieşit lala 
de otinl... şl l-a tăiat drumul (car.) [comp. pol. rut. 
laja ,,haită de ctinl”].

LAIE2 ww LAIU.
LAIEŞ ev* LĂlăŞ.
LÂIEŞIŢĂ (pî.-ţe) Sf. Nevasta unui lăieş; 

Ţigancă de laie: Lăleşlţa acea rea Cu a sale vrăll drăceşti 
Fărmăoase pe boieri (stam.).

LĂIEŢ IV lAiÂş.
OliAINIG, -icA (pl.-ce) sm. /. Mofd. © Vaga- 
bond(ă), haimana: aşteptlnd cuneastlmpăr să vie un 
de şcolar de afară (CRo.) ^ © Obraznic; alintat (rv.-cro.) 
[conm. 1 a i e1].
O LAINIGI -(-iceso]!. vh.inir. Mofd. haima
na, ca un lainic: clnd alnt fără treabă, Iml place a ^ 
pe uliţe (NEOR.).

2. u6. re/L A se alinta; a se obrăznici: şi striga 
Ovreiul şl se lălhlcea (sper.) ; ce te lălnlceştl aşa, măi băiete p
(RV.-CRO.).

LAIŢA tm- laviţa.
LATO, f. LAIE 1. adj. ţSi Negru-cenuşiu (t'OT6. de 

lina oilor): llnA laie; oale laie; •»-BAlAID ®.
2. laie sj. Oaie cu lina neagră-cenuşie: Avea

huma ’otreogă Două oi, o lala şl-o b&ban& neagra (sper.) 
[comp. alb. iaj].

lAlăJ (-aesc) 1)6. inlr. A cinta emiţînd sunete 
tremurătoare; a Inglna un cîntec, a fredona: an- 
zlndu-l laiaind aşa de cn chel (CRO.) [onom.]. 
OLALANGHITĂ (pi.-te) sf. Mold. S< Un fel de 
clătite [tc. 1 a 1 a g i t].

LÂC-
LAL
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lAl-
LÂM

Fig. 2789. 
Lalea>peslriţă.

Fig. 2790. 
Lalea.

LAlAU V LALttT.
LATiEA (pi.-lele) sf. ® ♦ Plantă din lamilia lilla- 

ceelor, cu tulpina dreaptă, care tace o singură 
floare mare, frumoasă, 
mirositoare, ce atlrnă 
In jos înainte de a se 
deschide (Tulipa sil- 
Dcslrisj ([U 2790) II® ♦
-pestriţa, plantă mare 
şi frumoasă din familia 
iiliaceelor, originară din 
Persla, ou tuipina ro
bustă şi cu flori mari, 
roşii, galbene, vărgate 
adesea cu alb (FrUil- 
laria imperlalis) (ÎD 
2789) H ® i = bibilica 
[tc. lală],

I^AlJu, lAlAu 1. 
adj. F Lung, molatic şi prost; bleg, 
gură-cască: al v&zut ce lung ei l&lln e r 
(BAS.); o slolnloă urltă şl l&lle, răgind ca 
o bestie (CAR.) ; o tată baloiză el lălle, de 
ţl-era lilcă eă Înnoptezi ou dlnsa In oaaă (Cro.) 
aohll adormiţi, cu gura pntln oăeoată, lăllu
(VLAH.)**,

2. sm. Gură-cască: lăiăii oască gura 
pe la măriurlle expuse (neor.i.

‘LAMA sm. Preot budist in Tibet, 
în Mongolia şi la Calmuci ([H 2791)
[fr.].

‘LAMA1 (pJ.-me) s/. 3R*: Gen de ma
mifere rumegătoare, fără coarne, pre- 
zentînd bare-oare afinităţi cu cămt- 
lete; trăesc in America de Sud (Auche- 
nia lama) (i®) 2792) [fr.].

*LAMA2 (pJ.-me) sf. ® Piacă, foiţă 
subţire de metal: de otel t © Limba 
unui cuţit, fierul unei arme tăioase, 
custură: lama săbiei; o..' sollpltoare de otel se ’mpllntă 
In malul drept (vlah.) [fr.].

‘LAMAISM sbsl. Doctrina religioasă a unei 
secte budiste din Tibet, Mongoiia, ele. [fr.].

‘LAMAţST sm. Sectator al lamaismului [fr.].
LA-MA-MAMA LA3.

*LAMANTţN sm. ^ Mamifer eetaceu erbivor

Fig. 3792. Lamă. Fig. 3793. Lamantin.

ce seamănă cu foca; trăeşte în America centrală 
şi In Africa în apele mării în apropierea ţărmu
rilor, de unde trece şi în rîuri (Manalus) ([a 2793)
[fr.]-

LAMBA sf. W” Uluc şah ciubuc, făcut de-a 
lungul marginii unei sclnduri spre a o îmbuca cu 
alta.

LAMbA1 (pl.-be) s/. Fie-care din lanţurile sau 
frînghiile de la o căruţă oare leagă, la un capăt şi 
ia ceiălalt, crucea dinainte sau crucea dinapoi de 
cele două capete ale fie-cărei osii; numite şi „(în)- 
tinzători”, ,,vătraie”, ,,lanţurile crucii”, „iănţu- 
şuri” sau ,,costişuri” 378): lamba dinainte,
lamba dinapoi; pune roata la loc, vlră leuca, suceşte lamba 
şl o strlnge la seară (CRO.i.
qlambA3 = lampa.

LÂMBAB sbsl. = lAmboitpA [lamba]. 
*LAMBRECHIN (pl.-iai) sn. Draperie care 

împodobeşte partea de sus a unei ferestre sau 
a unei uşi şi care serveşte în acelaşi timp să 
ascundă galeria, corniza, etc. de care sint atlr- 
nate perdelele (ilîj '2794) [fr. lambrequin].

•lAMBRIU (pl.-iuri) S7i. Lucrare de tîmplărie, 
plăci de marmoră, etc. cu care se căptuşesc

pereţii In interiorul unei odăi sau unei săli (f@) 2795) 
[fr. lambr is].

lAmbUI (-ueso) vb. It. ţf” A face cu rindeaua 
o lamba la o sclndură.

1

J 1—J
Jii I

Ly
Fig. 2794. Lambrechin. Fig. 3795. Lambriu.

lAmbuitQR (pl.-toare) sn. fv» Rindeaua ou 
care se lămbuesc scln- 
durile; numită şi ,,lambar”
([D 279l>).

’LAMELA (pl.-le) sf. La
mă sau pătură subţire, ' 
foiţă ae metal [fr.].

•LAMELAR adj. Care i 
se desface In lamele, care
se prezintă sub formă (ie 
lamele: gnlps ~ [fr.]. _.

•LAMELAT adj. Prevă- Fle'- a796- Lămbultor- 
zut cu lamele, ou foiţe subţiri suprapuse: pălăria, 
multor ciuperci e-wă [fr.].

■ LAMELIBRANCHIAT 1. adj. % Se zice des
pre toate moluştele ale căror branchii, aşezate pe
rechi perechi între corpul animalului şi învelişul 
lui, se întind sub formă de lamele semi-circulare.

2. lamblibrakcbiate s/. pl. Clasă de moluşte, 
caracterizate prin această dispoziţie a branch ii
lor, din care fac parte Hridia, midia, etc. [fr.].

*LAMELICORN 1. adj. % Se zice despre ori-ce- 
insectă ale cărei antene se termină prin nişte pre
lungiri lameloase. •

2. LAMELICOBNB sf. pl. Familie de insecte cole- 
optere din care fac parte cărăbuşul, băligarul, gin- 
dacul-verde, rădaşca, etc. [fr.].

*LAMELIFORM adj. Care e In formă de la
melă [fr.].

‘LAMELIRQSTRE sf. pl. i Familie de păsări 
palmipede al căror cioc e acoperit de o membrană 
moale, lamelată, şi din care fac parte lebăda, raţa,, 
glsoa, etc. [fr.].

‘LAMELps adj. Care se desface In lamele. In 
pături subţiri [fr.].

'LAMENTA (-tez) vb. Ir. şi refl. A (se) boci, a 
(se) tingui [fr.].
'LAMENTABIL adj. ® De jale, de pllns, jal

nic, vrednic de milă: era Intr’o stare --ă n ® în- 
duioşetor, care te umple de jale : scoase un strigăt —
[fr-].

LAMENTAŢItJNE sf. Bocet, tinguire, văi
căreală [fr.].

'LAMINA (-inez) vb. iT. A întinde cu ciocanul 
un metal, prefăcindu-1 In lame [fr.].
'LAMINAR adj. Compus din lamele paralele 

[fr. 1 a m i n a i r e].
'LAMINOR (pl.-oare) sn. Wm Maşină ale cărei 

părţi de că
petenie sint Tfr* 
două cilindre 11 ~ 
orizontale de 
fier sau de 0- 
ţel, suprapu
se unul pe al- ^-----
tul şi Invir- ^ '
tindu-se cu a- Fig. 3797. Laminor,
ceeaşi iuţeală, dar în sens contrar; între ele se 
pune o placă de metal spre a o transforma în 
lamă,- într’o foiţă subţire sau spre a-i da o for
mă determinată după scobiturile sau ridicăturUe 
de pe cele două cilindre ([a] 2797) [fr. lami- 
noir].

lAmIIE, Mold. alAmJie sf. ® A Fructul lămîiu-
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lui (g 2799): galben ca l&mlia ^ © Sare de tw S^REl© 
[ngr. /.ciiiovi],
t lAmîIER sm. V Vlnză-tor do lămil.

LAJVEÎIOARA (pl.-re) Sf.
♦ Mic arbust, ale cărui flori 
aromatice se Întrebuinţează 
la bucate; numit şi ,,cimbru

TABELA XXX.

Fig. ajgS. Lămîioarâ. Fig. 2799. Lâmîi.

(de grădină)” sau ,,lămiiţă" (Thymus vulgaris) 
(11 2798) [lăm lie).

lAmîIŢĂ (pi.-te) sf. ® # Arbust, originar din 
America de Sud, ale cărui frunze frecate in mină 
răspÎndese un miros plăcut' de lămiie; face 
flori mici albe sau roze (Lippia ciltiodoTa) @
= SnUNDERJOA ® = LAuUOARA f ® — URpCHEA-
babei.

LÂMţlU sm. #. Mic arbore, originar din Asia; 
cu flori frumoase albe şi mirositoare, al cărui fruct, 
numit 1 ă m 1 i e, de coloare galbenă la maturitate, 
se Întrebuinţează pentru zeama-i foarte acră in 
bucate, pentru fabricarea limonadei, etc.

‘LAMPA (pi. i&mpi) sf. © Vas sau aparat, conţi- 
nînd uleiu sau alt lichid combustibil, întrebuinţat 
pentru luminat, aprinzindu-se la capătul de sus 
fitilur muiat in acel lichid (i^ tab. xxx): ~ cn 
petrol; ~ de masă; ~ de atlrnat H © Pt. exf. ,Aparat 
care produce lumina electrică ţ © Maşină de fiert 
apă, etc. care arde cu spirt {tr tab. xxx, o); 

, ■» electrică (••• TAB. XXX, O, D, F) [germ. L a m- 
pe].
•LAMPADAR

(pî.-are) sn. Un 
fel de candela- 
bru, purtind mai 
multe lămpi ([ă|
2800)In loc de 
* 9I lampe, teatral 
era peste tot llnml- 
nat ou Inmlnărl de 
seu (HL.) [fr.].

LAMPA GIU
sm. Cel ce aprin
de lămpile sau 
felinarele de pe 
străzi (g 5801)
[lampă]. H 
‘LAMPANT 

adj. Petrol Fig-. 2800. Fig. 2801.
petrol limpede Lampadar. Lampagiu.
şi bine purificat obţinut prin distilarea ţiţeiului 
[fr.].

LAMPAS (pî.-asnri) sn. 0 Păşie de stofă ro
şie cusută de-a lungul pantalonilor milităreşti- 
[rus.].

, OLAMPAŞ (pl.-aşe) sn. Trans. Lampă [ung.].
‘LAMPION (pi.-oane) sn. ® Ciob, ulceluşă sau 

pahar in care se pune seu, untdelemn său uleiu 
cu un fitil şi care servă la iluminaţii ţi © Pr. ext. 
Lanternă veneţiană [fr.].

‘LAMPIST sm. ® Cel ce face sau vinde lămpi ţ| 
© Cel ce prepară şi aprinde lămpile Intr’unmare 
stabiliment: datl-vă la o parte, domnilor, strigă '—Ui gării 
(D.-ZAMF.) [fr.]. ,
‘LAMPŞOARA (pl.-re) sf. dirn. LAMFA: In perete 

ardea o — alumată (Car.) .
LAMURĂ s/. Ceea ce este mai bun, mai curat 

mai ales, mai de frunte în ceva: lamura lăinii, griului; 
ei (stnt)... lamura sufletului romăpesc (vlah.) ; să sădim —' 
curată de Rumăn printre pălămidă (jip.) ; In raiu.nimene nu 
se sloboade Dacă nu e curat '(bd.-del.j ; —- adv.: vorbeşte — 
(vîRc.), vorbeşte curat, adevărat [lai. vulg. *lam- 
n u 1 a, dim. din 1 a m (I) n a],

LAMURI (-uroso) 1. vb. tr. ® A curăţi, a face

eirba&i

L^MPI LÂM- 
LAN

A. Lampă cu petrol. — B. Lampă cu petrol cu 
manşon incandescent. -> C. Lampă electrică cu 
filament de cărbune. — D. Lampă electrică cu fi* 
lament metalic. — £. Lampă cu gaz aerian. — 
F. Lampă electrică cu arc. —G. Lampă de spirt.— 
H. Lampă cu/acetilenă. — I. Lampă cu esenţă.— 

J. Lampă de mineri.

curat (prin scoaterea tuturor necurăţeniilor), a 
limpezi: argintarul lucrează argintul lămurlndu-1 prin foc 
cu plumb (ION.) H ® A face să se vadă limpede* 
o lumiluă albă, Intensă... lămurea vederea departe (vlah.) 1[ ©
A desluşi, a face să se înţeleagă, să priceapă lim
pede, a explica.

2. vh. refl. © A se curăţi, a se face curat, a se 
limpezi: ticăloşii aceştia merită a II arşi de vil ca... să se 
lămurească prin Ioc de fărădelegea lor (negr.) ^ © A Se 
arăta limpede: încep apele să se lămurească pe spin- 
tecătnra văilor (vlah.) t ® 0 A SC desluşi, a se pricepe 
clar: din convorbirea călătorilor se lămurea bine Împreju
rarea (CAR.) [lamură].

LÂMUHIRE sf. Faptul de a (se) lămuri, 
desluşire, explicaţiunc ÎÎH © NţiLAmurire.

LAMUBIT 1. adj. ® p. lamuri. Curăţit, lim
pezit: încheagă o nonă putere... lămurită din focul luptelor 
(VLAH.) H © © Desluşit, uşor de priceput, limpede 
im © nelămurit.

2. adv. Limpede, clar, desluşit: vorbeşte mai 
el, scurt şi 'v, 11 opri de la o astfel de treabă (Isp.).

LAN (pZ.-nuri) ffn. Cîmp întins semănat cu acc- 
laş fel de cereale: Si ^url lungi de grine coapte Sclipesc 
oa aurul In soare (vlah.) ; la stingă... ■«•’url galbene de grlii 
copt..., «vurl de ovăz de un verde brumărlu, -^uri de po• 
romb de un verde Închis (BR.*vn.) [rut. pol. i Q n].

LANCE sf. © Suliţă: Pe Mlrzac 11 reteza ţi
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In C&-1 Ins (ALEC8.-P.) ([®j 2803) *I ® Maram. ţSk Bîta 
I A Q pe care se raziniă. ciobanul; s«ae’n ~

rUzămat Cu Bumaim'mbălerat (PAP.) [ung. j
1 ă n c s a].

■ LANGEOL.AT adj '. ♦ Oare are forma 
unui lier de laiice (i®| 2802) [fr.].

*lANGER sm. ^ Soldat din cavalerie 
Înarmat cu o lance, suli[aş 
(^l| 2804): durii un tiur de l&n- A 
oerl... urmau douăsprezece tunuri 
trase de bol <NaoR.); cetele nesoco
tite de armaşi şl de iăncecl (Odob.)
[Ir. 1 a n c i e r-(- 1 a n c e).
•L^DĂ (pl.-de) s/. ^ Şes 

întins şi nelucrat, aproape 
şterp, pe care cresc numai 
mărăcini, scaeti, fcregă, etc.
[fr.].
•LANDAU (Pî.-Buri), LAN

DOU (pî.-ouri) STt. Trăsură 
mare cu patru roţi al cărei Fig. =8oa. 
acoperemînt, format din două , Frun^ă. 
coşuri, se poate cobori după lunc601318- 
plac, dlndu-se pe spate (j^ 2805): un irumos lan- 
dan de Vlena venea Înhămat de patru 
telegari rolbt inesr.i [fr.].

‘LANDGRAV sm. fii Titlu[dai 
unora din principii germaht:
*ui de Hessa [fr. < germ.].

Fig. 3803. 
Lănci.

Fig. 2804. Lănceri români.
■ LANDGRAVIAT {pj.-ate) sn. ® ® Demnitatea 

de landgrav H ® O Ţărişoara guvernată de un 
landgrav [fr.].

•LANDTAG shst. & Numele parlamentului In di
ferite state germane [germ.].
O LĂNGĂLĂU sbst. Trans. X Lipie ce se coace pe 
lopată In vatra cuptorului, clnd acesta e bine în
cins (coNv.) ($Ez.) [ung. 1 d n g O 1 6].

‘LANGURQS adj. Galeş: privirile languroase ale 
arendaşilor şi sublocotenenţilor cari suspină după zestrea 
mea (vlah.i [fr.].

•LANGVSTA (pl.-te) s/. yt. Animal crusta- 
ceu, un fel de rac de 
mare, asemenea staco-

Fig. 2805. Landau. Fig. 2806. Langustă.

jului de care se deosebeşte prin lipsa celor 
două foarfeci mari dinainte (Palinurus vulgaris) 
(U 2806) [fr.].
'LANSA (-sez) vb. tr. ® A emite: » un decret, un 

mandat de aducere ţ ® A trimite în diferite părţi: -«• in- 
vitaţiuni 1 ® A ajuta pe cineva 
să ajungă la ceva, să se facă' 
cunoscut In lume; — o afacere, 
a căuta prin reclamă sau în 
alt chip s’o facă cunoscută, 
s’o facă să izbutească [fr.
1 a n c e r]. :

•LANSKENET sbst. * Ve- 
cJiiu joc de cărţi [fr.]. Fig. 2807.

•lanterna (pi.-ne) s/. ® Lanterne venejiene. 
Felinar; -- vsnetiană, felinar de hlrtie transparentă, 
de diferite forme, întrebuinţat pentru iluminaţii 
( H] 2807): era minunată privelişte... la lumina lanternelor

venetlene (br.-vn.) H ® 15 magică, instrument de 
optică cu ajutorul căruia, se proiectează, într’o 
cameră întunecoasă, pe un perete alb sau pe o 
plnză întinsă, imaginea mărită a unui desen fă-

Fig. 2808. 
Lanternă magică Fig. 2809. Lanternă magică.

cut pe o plaeă de sticlă în colori transparente 
(li 2808, 2809) [fr.].

LANŢ (pi.-turi) sn. ® Legătură din verige, inele 
sau belciuge prinse unele de altele ([®| 2810): — de
aur. de argint, de tler;de oea- ( 
sornlo; a lega cu <^url; a ţinea In .
^ (un eline, eto.), a ţinea legat I 
cu un lanţ U ® Măsură de | 
lungime, de 10 stînjeni, între-, 
buinţată în măsurătorile a^l-1 
cole K ® zA. Şir de munţi f (W 
® Şir neîntrerupt de diferite Fig- Lanfuri. 
obiecte : un de dughene de
lemn..- alcătueso una şl singura uliţă a Romanului (negrj ^ 
de-a lungul ţărmului sting se Înşiră satele In ^ (vlah.i H 
(D 0 Succesiune neîntreruptă: ^ul ideilor, evenimen
telor; a se ţinea a urma una după alta fără în
trerupere ^ ® © Robie: să rupă lanţurile unei robii de 
şase veacuri ivlah.) ; virtuţile acelea cari se cer de la un po
por ca să poată sdrobl ««'urlle (I.-gh.) [vsl. a O I C I].

*LANŢETĂ (pl.-te) s/. / Instrument 
de chirurgie cu care se lasă sînge, se 
deschide o bubă, etc. ([ş] 2811) [fr.].

LĂNŢIŞOR (pl.-şoare) sn. dim. LANŢ : 
ceasornicul din părete^ sllrllndn-şl lănţlşoarele 
ou greutăţi, ciuta ,,cucuM de nouă ori (vlah.i. 
OLANŢUG (pl.-uge), ✓ LANXyo (pi- 
-ugurl) sn. d) Mold.. Bucov. Maram. =*
LANŢ 0: Martin 11 un urs legat ou lanţug de 
un stup (ALECs.); puneau lăuţngurlle de gltuj F^ig. 2811. 
copoilor .*(r.-0H.) 1[ ® = LANŢ ®: acel voi- Lanţetă.
nici măsoară cu prăjina şl lanţugul locul de pricină
(STĂM.) [sl.].
t LANŢUH, lAntpH (pL-uşe) sn. = LANT?Q: hl- 

tle bolerlu oa zăvodul cel din (ALEcso ; duolnd olnll de sgarde 
şl curutl In lănţuşe (odob.) [sL].
O LANŢUJEL, lANŢUJ^L (pl.-ele) sn. Mold. Bucov. 
dim. LANTpG: Dacă n'ar 11 fost legat De braţ ou un lanţulel 
(STĂM.); purta... verigi, lănţulele, paftale... şi multe alte 
lleacurl ce sclipeau (grig.).

lAnţxji = ÎNLANTOI.
LĂNŢUŞOR (pî.-oare) Sn. dîm. LANŢ. 
LAOLALTA adv. împreună, la un loc: soldafl şl 

paşi fug lăslnd şl arme şl steaguri tu mlnlle Bom&nllor
(VLAH.) [(una) 1 a‘-f a 1 a 11ă].

• LAOR -= LAUR.
LÂQR sbst. H Fibrele textile ale cinepei şi inu

lui din care se scoate fuiorul: inul semănat dea nn 
face ramuri, şl toate aţele lui din ^ slnt deopotrivă de lungi 
(ION.) [lat. liber]. 
tLAPADA... LEPAda...

lApAI (-pâin) vb. tr. A bea linglnd sau trăglnd 
cu limba {vorb. de clini), a licăi, a limpi: cocoana 
apropie paharul aplecat de botul favoritului care ’noepe să 
lăpăie, şl lăpăie, şl lăpăie (car.) [onom.; comp. fr. 1 a- 
per].

•LAPARATOMţE sf. f Operaţiune ehirurgi- 
caîă care constă din deschiderea pîntecului [fr.]. 
olApAviţA = lapoviţa.
'LAPIDA (-dez) i’6. tr. A ucide cu pietre [fr.]. 
•LAPIDAR adj'. Propriu inscripţiunilor săpate 

In piatră: pentin citirea şi tcanscriptlnnea de Inscilptlnnl 
~e (I.-GH.); stil stil concis, în fraz.e scurte, energice 
şi grandioase [Ir.].
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*IjAPEDAŢiyNE sf. Faptul de a lapida; uci
dere cu pietre [fr.].

■LJp»IS, L4FIS-L4ZULI sbst. <a> Substanţă mine
rală de o frumoasă coloare albastră, 
de obiceiu opacă, daru- 
neori transparentă [Ir.1.

•LAPONI, adj. «Din 
Laponia.

2. sm., lapqnA (pl.
-ne) sf. Locuitor, lo
cuitoare din Laponia 
(@2812) Ifr.l.

LAPOVIţpA (pl.-ţe)
Sf. 0 Ploaie ameste
cată cu zăpadă: s’a lă
sat deodat' an ger, şi-o 
şl-un Îngheţ de orăpan pie
trele (VLAH.); spre primăvară, 
toarte mult pe vite (ion.) [bg.

•LAPSUS sbst. Greşaiă făcută din iuţeală; ca- 
lami, ^eşală tăcută în scri
ere din fuga condeiului;
■*' iingnae, greşaiă făcută 
vorbind [lat.].

LÂPTA = ALĂFTa.
LAPTAGţU sm.V Lăp - 

tar, cel ce vinde lapte.
lAPTAR sm., lAptA- 

BEAsA(pî.-ese) sf. Acela,

Fi^. 2812. Laponi.

lapOTlţeld efcrioăploile
srb.l

9I

Fig. 2813, Lăptar.

[lat. 1 a c t a

Fig. 2814. Lăptaş.

aceea care vinde lapte ([şl 2813) 
r i u s].

lAptAries/.
® «fld Locul, pră
vălia unde se vin 
de lapte, brtn 
ză, ouă. etc. 1[ ©
Locul, celarul, că
mara unde se păs
trează laptele t ® 
pl. X Mtncări de 
lapte, bucate fă
cute cu lapte. 

lAptaş (pl.
-aşa) sn. Un fel 
de plasă de prins 
peşte (@ , 2814)
[t>g.]. ,

LAPTE sm. ® Lichid alb, opao,[secretal de mame
lele femeii şi ale femelelor tuturormamil'erelor;con- 
stitue hrana excluzivă a copiilor abia născuţi şi a 
puilor animalelor timp de mai multe luni: a-t 
seca -de; piircel de —, viţel de purcel, viţel care Suge
tacă; traţi, surori de—, cari au supt laptele de la 
aceeaşi doică; dinţi de—, cei dinţii dinţi cari ies la 
copii şi cari cad pe lavîrstade şapte anilf © Laptele 
de vacă, de bivoliţă, de oaie, de capră, de măgă- 

. riţă, întrebuinţat ca aliment al 
adulţilor: — dulce, laptele proas
păt, muls dimineaţa; — orud; — 
tlert; — acru; — bătut; — de putină;
— prins; — închegat; — covăsit; calea 
0“ —; ®: a stoarce — din piatră, a 
izbuti prin muncă, prin inteli
genţă superioară, să facă lucruri 
de necrezut: este Romăn desgheţat 
care scoate lapte dulce din piatră seacă 
(isp.); MţrscA © ; ® cn —, a- 
devărat; blne-ar II, măi Chlrlcă, 
dao’ar li toate cu — cite . le spui 
(ORO.) H ® Sucul, zeama care se 
găseşte ta unele plante, sau 
care se stoarce din anumite 
fructe: — de migdale; — de bou, tx) 
zeama din prunele uscate puse 
la fiert; bj zeama din seminţele 
de dovleac fierte, care se njă- 
nîncă de post ® Lichidul 
alb care se găseşte ta interiorul 
unora din fructe: — de coco •! ® Ori-ce lichid care 
are aspectul laptelui: — da var, lichidul alb care 
separă topind varul în apă; — de pasăre, gălbenuş 
de ou proaspăt amestecat cu apă fierbinte şi cu za-

Fig. 2815. 
Laptele-cîîuelui.

Fig. 2816. 
Laptele-cuculii).

hăr; — de piatră, picături de carbonat de calce, sta- LAP-
lactlt: din Încreţiturile cărora se preling şl cad picături de ■ a p 
apă ( — de piatră) pe creştetele stalagmitelor (vlah.) ]| ® l-Mr 
Calea -Iul sw CALB ® ][ © A liAPTELE-CtlNELUI1, nu
mele mai multor specii de piante a căror tulpină 
dă un suc lăptos (Euphorbia angulala, E. platy- 
phyllos, etc.) (@ 2815); — laptele-ctiNELUl2 =
ALIQR ® f ® ♦ LAPTELE-CUCULUI1, plantă ierboasă 
cu flori galbene ; cu sucul lăp
tos ce iese din tuipina plantei, 
cînd se rupe, poporul vindecă 
negeii şi pecinginea; numită 
şi „alior”, „buruiană-de-fri- 
guri”, „buruiană-măgăreas- 
că’’, „laptele-cucului , etc.
(Euphorbia helioscopia) (@
2816); — laptele-cucului2 =
LAPTELE-CJINELUI1 ; — LAPTE- 
LE-CUCULUI2 = ALIQR® t ® 
ţ LAPTELE -LUPULUI1 = LAP- 
TELE-CjINEUn1 ; — LAPTE LE- 
LUPULUI2 = LAPTELE-CUCULUI1 
1f ® ♦ LAPTE LE-PAsAan1, mi
că plantă ierboasă cu flori
falbene (Gagea lulea) (@
817); —- LAPTELE-PAsARH2 =

BALUŞCA ^ ® ţ laptele-STtN-- 
cli1, mică plantă păroasă cu 
flori alburii dispuse în umbelă (Androsace arach- 
noidea); —laptele -stInoii 2 = lAp-
TIŞQR f ® ♦ SUDOAREA-—LUI =
OAPTALAN ţ ® LAPTURI, lAPTE- 
TURi pl. f. 'X Diferite feluri (le 
lapte sau de bucate preparate din 
lapte [lat. vulg. 1 a c t e = clas. 
lac tis].

LApTETURI I—' lapte.
LĂPTIŞOR sm. ® dim. lapte:

11 dedeam — şl mlnoărlcă bună (flor.j
© A Plantă erbacee cu tulpini ra- ■ 
mlficate cu mai multe rozete de 
frunze, cu flori albe dispuse în 
umbele; numita şi ,,laptele-sttncii”; 
creşte prin păşunile pietroase din 
regiunea alpină. (Androsace chamae- 
jasme).
OLĂPTpC, LATQC (pl.-oaoe) sn. W 
Mold. Bucov. Scoc (la moară) (@
2818): Începu a-l ţlşnl apa pe nări şl pe 
urechi ca pe nişte l&ptoace de meri ccro.) ; 
şl“tl vel prinde acolo destulă 
(3B.); A luat moara de lătoc 
Şl-a trlntit‘o tronc la loc 
(VOR.) [rut. 1 o t o k y].

LĂPTOS adj. ® Care 
dă lapte'mult: vacă lăp
toasă; ■«- LlNQB ® De 
coloarea, de aspectul 
laptelui K ® ® Adevă
rat (comp.cn lapte): ma
ma... creztndtf-le toate lăp- 
toase... cum 1 le spusesem eu 
(CRG.) [lat. 1 a c t o s u s].

LĂPTUCĂ (pl.-ol)l. 
sf. ♦ ® Plantă cu suc alb 
tele, întrebuinţată ca salată (Mofd.
„marota") (Lacluca saliva) (@
2819) t © = viNETţcA-ou-lapte.

2. lAptuou-oii sm.. frumoasă 
plantă erbacee, cu Hori galbene 
dispuse ta mari 
şi frumoase ca- 
pituie la vîrful 
tulpinii ( Tele- ( 
kia spcciosa)'
(@ 2820) [lat.
1 a c t u c a].
OLĂPTUGĂ 
sf. Trans. (vic.)
= lAptuoAI ®.

LAPŢI sm pl. S«^Substanţa albicioasă, la peşti i 
de parte bărbătească, care slujeşte la fecundarea

Fig. 2817. 
Laptele-păsării.

mergi pe lătoace

Fig. 2818. Lăptoc.
lap-

Fig. 2819. 
Lăptucă.

Fig. 2820. 
Lăptucu-oiî.

6Q5



LÂP- Icrelor H ® X Ghindurilecejse găsesc sub gîtul viţe- 
I I e lului şi care constitue o mlncare delicată [lat.
LAO lactes].

OliApyc sm. Băn. ♦= brustur [comp. ung. la- 
p. u; srb. I o p u b].
O LAPţJG sbst. Băn. © Piciorul de la glezne In jos, 
laba piciorului [comp. bg. 1 a- 
p a „labă”].

lAPUŞ sto. ® ♦ •*'-de- 
OAIE= LAPTPCn-Onll ® ~-DE- 
0 APR A=cmsTET [ b g. lopus].^

*LAR ţ. sm. ^ ® Numele 
zeului domestic la vecbii Ro- ţ^ 
mani (iH 2821) H @ pl. Casa, 
locuinţa [lat.].
O LARD sbst. Băn. Trans. X 
Slănină grasă [lat. 1 a r -(jum], Fig. aSal. Lar (după o
OLARDAR(IU) sm. # pictura din Pompei). 
Glndăcel de 7-8 milimetri care roade pieile şi blă
nurile şi se hrăneşte mai ales cu 
slănină (Dermestcs lardarius) ([ffl]
2822) [lard].

LARG 1. adj. ® întins, de q 
mare întindere In toate direc
ţiunile, în care sau prin care 
poate încăpea mult, încăpător 
(© lui. ,,strimt”); deosebit de.
„lat”, care însemnează întins' 
numai în direcţiunea transver
sală (© lui ,,îngust”): haine, mt- 
neol, pantaloni; ciorapi largi; gur& '*a; 
poartă —'ă; casă -^ă ^ © Vast: (Mi- 
hal a {ost un) erou In toată ^^a putere a ouvlntolal <vlah.) 
ţ[ @ (f) Darnic, generos: nu e eglrolt, dimpotrivă 
e— la mină (BR.-vn.j 1| @ ® Puţin scrupulos: are o 
oonştllntă '«'ă.

2. sbst. ® Lărgime t ® Loc deschis care se 
întinde departe în toate direcţiunile: cu totul alta 
era viata Sciţilor .In *ul clmplllor (vlah.i TI ® Partea mării 
sau a unui rîu depărtată de maluri: in —ni mării; 
ee aruncă intr'o mică Inntre.... şl o Împinse la ^ (GN.) ţ| ® 
(E) In din —, în belşug, lără a duce lipsă de ceva: 
să-şi vadă tara Iul mare şl... pe locuitorii el trăind In şl 
in belşug nspu; la .^ui meu, nesupărat, nestingberit 
de nimeni sau de nimic: simtindu-niă atunoi ia-~ul 
meu, rldeam din bălerlle Inimii (odob.).

3. Pe .»•, loc. adv. Fără a omite ceva, dînd toate 
amănuntele: a tăcut o descriere pe » a acestui tlnut; 
pre ^ frelabo [lat. largus].

lArGI (-gesc) vb. tr. şi re/i. A (se) lace (mai) 
larg; a (se) întinde: a mărit grădina, a lărgit ţarinile, 
cumpărlnd da la vecini (ON.); orizontul se deschide, se lăr
geşte din ce In ce (Vlah.) [lat. lărgire].

LARGIMR s/. ® întindere mare în toate direc
ţiunile; dimensiunea unui lucru larg:^a portn, 
unui vas; i1'): » de vederi ţ[ ® Lăţime.

lArguţ adj. dim. larg.
*LARINGE, 'LARJNX sm. & Partea superioară a 

tracheei-artere şi care este organul esenţial al 
vocii, gitlej (H 2823).

•LARINGITA (pl.-ie) s/. Inflamaţiunea - 
membranei mucoase a laringelui [fr.l.

•LARINGOSCOP (pl.-ooape) sn. / Instrument

Fig. 262a. Lărdar.

Fig. 2823. Laringe. 
Faţa poşte- Faţa ante

rioară. rioară. Fig. 2824. Laringoscop.

Fig. 2825.
Larvă.

ce servă la larihgoscopie ([^ 2824) [ir.].
-LARINGOSGOPIE sj. f Exploraţiunea larin

gelui [fr.].
LARMAfs/. Gălăgie, sgomot mare: se auzi o 

de oameni ce spărgeau porţile şl năvăleau ou grămada In

curte (ODOB.); e o un- agomot înfiorător de scaune răstur
nate, de uşi trintite (vlah.) [srb. larma; ung. 
larma].

L/^MÂT SbsL Larmă: Cum făcea Ovreiul ^ mare, 
gură, Oameni vin să vază ce s’a Intlmplat (sper.) [larma
+ (s t r i g) ă t].
O LĂRMUI (-uesc) vb. intT. Tra/is. A face 1 a r m ă;
pasările sălbatice... dacă sboară In cerc şl 
lărmuesc mnlt, vremea e soblmbăoioasă (grm.).

*LARVA (pî.-ve) sf. Starea, forma 
pe, care o prezintă diferitele animale 
şi mai ales insectele la ieşirea lor din 
ou şi care se (deosebeşte mai mult sau 
mai puţin de forma adultă ([^2825): 
mormolocul e larva broaştei; omida e larva 
fluturelui; larva furnicii se numeşte căţel, a 
ţintarului, carabăţ [fr.].

LĂSA (las) i. vb.tr. d) A se depărta de o persoană, 
de un lucru: cine... va trece pre nisoare drumuri nelm- 
blate... de va lăsa drumul cel mare, atuuce tot negoţul să-şi 
piarză (pRv.-MB.). ^ © A păl^Si: Dumnezeu Insă nu lasă pe 
om (ON.); a lăsat casa şl copiii şl şl-a luat lumea In cap; mal 
lasă jocul şl apucă-te de carte; Lasă legea creştinească şl te 
dă ’n legea turcească (alecs.) ^ © A transmite ca moş~ 
tenire: a lăsat toată averea la săraci; de va lăsa neştlne 
oulva averea sa lă moarte (prv.-mb.) ^ © A face să rămîie 
ceva după sine, după moarte: urme neşterse; a lăsat 
doi copii mici d[ d) A facc Să rămlîe: a lăsat un loc gol; 
a lăsat o margine de două degete t ® A nu lua de un
deva: locului; a lăsat cartea pe masă ^ © A nu lua CU
sine: a lăsat copiii acasă t ® A nu lua cuivaccva: 
luaţl-ml tot, dar lăsaţl-ml viaţa 1[ © A ceda pe un preţ 
oare-care: l-am lăsat casa ou zece mii de lei ^ © A 
scădea din preţ: mai iasă ceva.din preţ, că prea e scump 
^ (S) A încredinţa: a lăsat casa in paza slugilor; vorbind 
de griji, etc.: las această grlje In voia Iul Dumnezeu ^ ® 
A se bizui, a se îlicrcde: las’ pa mine, că te scap eu ^ 
© A amina; a păstra pentru altădată: oe poţi face 
astăzi, nu lăsa pe mtlne; mlnla de seară las’o pe dimineaţă ^
® A nu schimba starea în care se găseşte o per
soană, un lucru: lasă-l aşa onm e; m’a lăsat Încurcat ^ 
@ A uita: şl-a lăsat ochelarii, umbrela acasă; a lăsat uşa 
descuiată ^ ® A da voie, a permite; a nu împiedeca, 
a nu opri: al să dai samă, Doamnă... că laşi pe bărbatul 
tău să ne tale părinţii, bărbaţii şl fraţii (Negr.) ; nu mă lasă 
Inima; a lăsat să se stingă focul ^ ® A. nu<v, a împie
deca, a opri; ©:pe cine nu-l laşi să moară nu te lasă să 
trăeşti siDBţ© H ® A mai îngădui, a aştepta: iasă, 
că ţi-oiu arăta eu 1 ® A nureţine, a da drumul: hă
ţurile in Voie; lasă-mă de braţ, că mă doare; lăsaţi-1, că e
prost 1T @ A da răgaz, a nu turbura, a nu supăra, a 
da pace: nu mă mai iasă tuşea; l-au mai lăsat frigurile; 
lasă-mă In pace; lasă-mă, să te las, se zice despre un om 
nepăsător, care nu vrea să-şi creeze supărări a- 
mesteeîndu-se într'o afacere: fierbeam de ciudă, văzin- 
du-l aşa de lasă-mă să te las (lung.i ^ @ A nu mai VOrbi 
de ceva: să lăsăm asta; mal lasă gluma ^ @ ţ A se ab
ţine, a renunţa: de aice înainte lăsăm de a mal scriere 
(let.) ti @ a trece cu vederea, a omite: a lăsat afară 
două rluduii ^ 0 A proceda, a lucra: las’o mai încet, mal 
domol II @ A hotărî; a crea, a face: aşa a lăsat Dumne
zeu; bllnd şl smerit cum l-a lăsat Dumnezeu (ibp.) ^ @ ^ 
(jos), a da jos, a coborî: perdelele; o vedea sfiicioasă, 
lăslndu-şi ochii în p&mlnt (vlah.) ^ ® pe Jos, a întrece 

sec ^ SEC II 0 ^ sluge, a lua sînge.
2. vb.^efl. ® A se destinde, a se slăbi: arcurile 

s’au mal lăsat ^ © A renunţa, a părăsi: s’a lăsat de carte, 
de beţie H © A se încredinţa: s'a lăsat In voia Domnului 
t © A se bizui, a se încrede: lasă-te pe mine; a se 

In nădejdea cuiva Tf © A nu împiedica, a nu opri, 
a nu se opune, a răbda,a suferi: se iasă să-i bată toţi; 
a nu se a opune rezistenţă ^ ® A ceda: nu vă 
lăsaţi, băieţii H © A se micşora, a scădea, a se 
muia, a se potoli: gerul s’a mai lăsat ^ © A se aşeza; 
a cădea: a se spate. In genunchi; a se •«>' la fond;
m’ăm lăsat Încet pe un scaun (vlah.) f|[ © A se COborî, a 
se da jos: acum e rlndnl men să mă las In prăpastie usp.i 
f ® A se coborî din văzduh,din atmosferă: s'a
lăsat o ceată groasă; s’a lăsat un ger straşnic; noaptea se 
lasă tăcută,'vastă, solemnă (vlah.) ^ ® A se ^ (mal) pe 
Jos •••JOS 2 [lat. laxare].

LĂSAT 1. adj. p. lAsa IHT (£ NţJLASAT.
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Fîg. 2626. 
Lăscâiată.

2. lAsat (pL-aturi) sn., LASATA s/.: lăsatul (lăsata) 
sacului, lăsat de sec, ziua cea din urmă, de dulee, 
care precede începerea unui post (în spec. a postu
lui mare): l-a abătut să nască tocmai despre ziuă la lăsata 
secuiul de postu mare (Car.) | pe la l&saturl de sec 9I sârbă- 
tori mari, săruta mal multe pahare cu apă de sapă (Isp.).

LAsATURÂ (pi.-tari) sf. Loc aşezat, iăsat, 
adîncit: căutlndu-şl o albie nouă .pe lăsăturlle şesnrllor 
(VLAH.V [1 ă s a].

LĂSCAIE, LEŢCAIE, liţcaie, lescaie sf. (!) (D 
Odinioarămicămonetă vaiorînd Vadepara II ® Ban 
de valoarea cea mai inicâ I.ştla că nu era om să se atingă 
de o lăscale (l.-GH.) * De la noi şi plnă la 
voi, Tot bani şl lăscăi (goh.), ghicitoare 
despre ,,stele"; nn-s datori nici c'o 
letcale (Alecs.) ; nu are cap nici de o Ut- |
cale (ALECS.); dacă nu o lescaie, măcar o lă- 
rtmâ de pline (OAr.) [comp. pol. 1 a C k i 
„polonez”].

LASCÂIAŢÂ (pi.-iste)-s/. Bân. Q 
Oală cu douămîriuşi (^2826) [(oală 
vîndută cu o) 1 ă s c a i ej.

'LASCIV adj. Aplecat la desfrî- 
nare [fr.J.

'LASCIVITATE sf. Aplecare la 
desirînare [fr.]’.

lASNICIQR sm. A Plantă, cu 
flori violete, ’a cărei tulpină e întrebuinţată în- 
medicină ca depurativ şi calmant; numită şi „bu- 
ruiană-de-dalac”, ,,vita-Evre- 
ilor", ,,zîmă”, etc. (Solanum 
dulcâmara) (|li 2827) [comp. 
srb. i asin a „varietate (le 
strugure”].

LÂSTAR, vlAstar sm.,
(v)lAstabe sf. ® A Mlădiţă, 
plantă nouă ce creşte din alta 
mai bătrînă, ramură nouă. 
crenguţă (^escută din rădă: 
cina sau trunchiul unei plante:
trecea pe lingă un gard să apuce clte 
vr’un lăstar de la yr’on pomlşor 
(tsp.i; umbltnd clteodată... după . _ *
vlăstul sălbatice şl după zmeură 2®27* Lăsnicior.
(CR6.) 1] ® A Tufă de mai multe mlădiţe, pădurice 
de mlădiţe ce cresc după tăierea unei păduri: si
tarii şireţi sboară tără a se Innălta deasupra Idstarnlnl
(BR.-vN.) 11 ® ♦ Viţă tînără, mlădiţă de viţă 11 ® ® 
Odraslă, generaţie tînără: Ustar de nevoieşi, crescut 
la umbra unei locomoblle (Vj_AH.) \ prin sărăcăoloasele Înfun
dături ale Fanarului Începură a se ivi lăstărl scăpătate 
(ODOB.i [bg. lastarfi < ngr. pXao'cdpi].

lASTAREL sm. A dim. lAstab.
LASTARI, VlASTAbi (-drese) ub. tr. şi intr. A ® A 

scoate (v)l ăstarit (1)®A odrăsli, a da naştere:
va lăstărl In mintea fle-cărula credinţa... (odob.)I vechile 
noastre asplratlunl... aşa de spornic vlăstărite (odob.>.

LĂSTARÎŞt(p2.-işuri) sn. # Tufă de mai multe 
mlădiţe, de mai mulţi lăstari: să băgăm seama 
să nu cumva bălăria să năbuşească -^021 ăl crud şl ăl proas
păt (jiK).

*LASTIG sbst. HI Satin de lînă: purta pe umeri o 
scurtelcă de ^ (Dlvr.) ; mobili nouă ou 
< ALECS.) [engl. las ting].
t lastra (pi.-re) sf. M Stofă 

scumpă de lînă: Veşmlnturl cu portlră
şl ^ (BD.-DEL.)e

I LASTyN sm. i (D o varietate 
de rîndunică (Chelidon urbica) (pl
2828): '«"li s’afundau glonţ In nemărginirea 
zarei (dlvr.) ; ele veniră clteşl trele.:.. ve
sele ca nişte lăstuni (d.-zamf.) ; o umbră 
neagră de rătăcit care cădea din văzdub 
(ODOB.) 1f © <^-DE-4PA sau ^-DE-MAL,
altă varietate de rîndunică, numită 
şi „rlndunică-de-ploaie” (Hirundo 
Tiparia): un lăstun-de-apă ţlvll ascuţit 
de două ori şl trecu dincolo (sad.) ^ (D 
^-MARE, NEGRU = DREFNE4 [vsl.].

ALAŞ adj.- Mişel, fricos: In ochii iul era o privire 
speriată, de om învins, umilit, pierdut (vlah.) ; pe semne a 
fugit ca un (CAR) [fr. 1 & c h e].

Fi?. 2828.
Lăstun.

^LAŞITATE sf. Mişelie, mîrşăvie: comisese toate 
laşităţile şl crimele cele mal Îngrozitoare, numai ca să alungă 
la mărire (rl.) [fr. l â c h 6 t 6].

LAT 1. adj. ® De o mare întindere de-a curme
zişul, în opoziţie cu ,,îngust”: pinză spete/«'e 
H © 0 Vorbe vorbe goale spuse cu un ton măreţ 
^ ® A lăsa, a rămlnea, a &dea a lăsa, a rămlnca 
întins, fără a se mai putea mişca: se lovi fără veste 
ou capul de o creangă şi căzu iarăşi ca o broască (ON.) ; 
dacă nu era Negolţă s’o apuce In braţe, cădea /«'ă (Car.) ; 
de foame, istovit de foame: stau mirat de ce-s oile aşa 
de foame (ss.) ^ © întins: o farfurie

2. sm. mai adesea lati pl- = foaie ©: ian uitaţi,
feciori, uitaţi La poale din şase laţi, Cumpărate din plaţ, Fe 
came şi pe clrnaţl (vic.).

ii. (pZ.-turi) sn. ® Partea lată, de-a curmezişul 
unui lucru: <^ul săbiei; llorolră ou <vul Iataganelor (dlvr.) ; 
In <^ul patului ^ © Lăţime: de un de palmă; nu se 
vedea dc acolo marea aceea declt numai ca un de pinză 
(MERA); In lung şi tn^.*; de-a lungul şl de-a latul, în lung 
şi în lat: pentru dlnşll am alergat ca un năuc, vară şl lamă, 
de-a lungul şi de-a latul pămlntului (GN.); Veselă din cale- 
atarăş lal clmpllle de-a latul (coşb.) flăt. 1 a t U s].

lătAreţ 1; adj. Cam lat; un Insect frumuşel, 
şi lilngăreţ, de coloare roşie (Mar.) ; 0: Stoica, liniştit, 

cu vorba lui lătăreaţă, pofti pe prefect să se urce fără teamă
(p.-ZAMF.).

2. sm. .© O varietate de scrumbie de mare 
(Scomber pelamys) t © Peştişor scurt şi lat ce 
trăeşte în bălţile mari (vic.).

lAtAUŞ 1. adj. Lătă- A
reţ: bătucelnl e ^ ca cl'rcelul ‘
(MAR.) .

2. sm. # Nimfa ţînţaru- 
lui ([^ 2829): <^1 trăeşte mal 
mult unde e apă stătută cmarj pjg. 2829. Lătău\.
[lat].

lATEAŢA sf. 7^ = blrhnitA [1 a t].
'LATENT adj. Ascuns, nevăzut sau nobăiiuit 

prin vre-un fenomen exterior: în publicul nostru e 
lin fond de simpatie ^ă... care doarme Încă In sufletul Iul 
neliniştit (vlah.) ; loc'^^; căldură-^ă, care nu e sensibilă 
la termometru [fr.].

* LATERAL adj. Lăturalnic, aşezat de o parte:
In fond, o scară de marmnră urca la... un vast salon de pri
mire şl clteva odăi (vlah.) [fr.].

LATEŞ adj. Coarne sucite în'lături şi înapoi 
[lat].
OLATETE sm. B6n. Sipcă, scîndurică lată:
celalt capăt... In care vine băgat /«'le cel ou găuri (uub.) ; pre 
corni se prind lăteţll, presto cari se prin
de şlndra (UUB.).

■LATIGLAVĂ (pî.-ve) sf. ^
Tunică albă de jur împrejurul 
căreia era cusută o fâşie lată de 
purpură şi pe care o purtau sena
torii romani (r®j 2830) [lat.].

'LATIFUNDIAR sm. Proprie-^ 
tar al unei mari Întinderi de pă-£ 
mint [iatifundiu]. !, <5;

'LATIFUNDIU (pî.-dli)‘ sn.
I Vastă proprietate de pămînt, po

sesiunea unor moşii întinse [lat.].
'LATIN11. a(i}. ® ^ Din vechiul 

Latium,’ privitor la această ţară: 
limba -~ft t ® De origine romană, 
care se trage din Romani: popoa
rele ~e H1[ © NELATJN H @ mJ Bise
rica Biserica creştină apuseană, 
al cărei sediu e la Roma şi care 
recunoaşte supremaţia Papei. Biserica catolică K 
® a. veift—a, pinză de formă tri
unghiulară la o corabie, mai mică, 
la o barcă mare ([d] 2831).

2. sm. Locuitori din vechiul La- 
tiuro.

3. sf. LATţNA. Limba latină [lat.].
LATIN», LETIN, /. LETINA {pl.

-ne) adj: şi sm. f. © irbn. Catolic: 
val, bată-te Dumnezeu, holă spurcată şl 
latină rea (ret.); pasă-ml-to că eşti letln, de spurci Vi
nerea şl Miercurea (jip.); dacă vede că nu ţine posturile,

LAS-
LAT

Fig. 2830.
Laticlava.

Fi?. 283T. 
Velă latină.

6Q7



LAT-2I08 spuroA-Hleicurl ori letln (isp.) [srb. ung. 1 a- 
I A T t i n].

I ‘LATINţlSC adj. 03 Ce ţine de limba latină;
vor1i& latinească ţ|H © Nţ;LATINESC.

•LATINEŞTE adv. 03 (în limba) latină: ştie —; 
vorbeşte, scrie * [latinesc].

. t LÂTINIE, LATiNţE sf’. 03 Limba latină' pe
latinie le zicea ,,domlnus", cum zic la noi ,,domn" (m.-cost.).
•LATINISM (pi.-me) sn. 03 Fel de a vorbi sau 

de a scrie'particular limbii latine [fr.].
•LATINIST 1. sm. 03 Cel ce ştie bine iatineşte.
2. adj. Care tinde să latinizeze limba: curentul 

- [fr.].
•LATINITATE sf. 03 ® Modul de a vorbi şi de a 

scrie latineşte t ® Calitatea de a fi de origine 
latină, însuşirea de a Ii la fel cu Latinii, cu ce era 
propriu Latinilor: —a limbii romăne [fr.].

•LATINIZA (-izoz) vb. Ir. O? A da o formă, o fle
xiune latină unui cuvlnt din altă limbă [fr.].

•LATINIZATOR sm. 03 Cel ce latini z’e a z ă.
•LATITUDINE sf. O [în

tindere, extensiune t ' 
bertate de a luera, 
voie II®* Depăr
tarea unui loc de e- 
cuator, măsurată pe 
meridianul ce trece 
prin acest loc şi ex
primată în grade,mi
nute şi secunde (H)
2832); Bucureştii sint 
flltuatl la... de ^ nordici 
H ® Pt. ext. Climă 
(considerată în ra
port cu latitudinea 
unui loc) [fr.].
OLATIŢA (pl.-te) 
sf. Băn. = - lX- 
râlATA.

tOUOJOT*

fJÎ
Fig-. 2832. Latitudine.

o LATIŢA (pl.-ţe) sf. Băn. El = AITJtA [srb.
1 a t i c aj.
OLATIŢAR (pl.-are) sn. Trans. ® H = lAtiţA ţf 
® Colan de mărgele mărunte pe care-1 poartă fe
tele la gît.
OLATfN(I) sm. Trans. = L^TIN2: Acolo-l o lati de 
lăttnl, Aia e potriva ta (NOV.).

LAtÎnG adj. Lat, numai in expresiunea ur
mătoare întrebuinţată In poveşti: cale lungă şi ~ă. 

LATQC iw lAptqc.
LATRA (-tru) vb. irUr. ® A scoate sunete sgomo- 

toase din ^ră, vorbind de clini; ®: dinele oaie latră 
nu muşcăsv C INE ® ; .«.ca dinele la InnăPvLţJNA ® ţ) ®
® F' A nu-i tăcea gura, criticînd sau defăimînd 
necontenit: spune-l să nu mai latre atlta [lat. 1 a- 
trare].

lAtrAT sbst. Faptul de a lătra; sunetele 
sgomotoase scoase de clinele care latră; se anzi
deodati In Jnml stlnei nn de clini (GN.) ; otnll I9I amestecă 
•^1 In cblotcle lor (vlah.>.

LĂTRATQR 1. adj. verb. lAtb4. Care latră: 
lată şi colo... luna clnilor <^1, slugă bicisnică a pămlntulni
(ON.).

2. 5m.:^CÎine: începură să ne salute^il din satulBisoca
fODOP.t.

LATRĂTVRA (pZ.-turi) sn. Lătrat prelungit: 
acel dine ce ee numea Cerber speria ou lătrătura şa grozavă 
nşp.i; lătrătura chelălăltă a copoilor (odob.i [lătra].

LATRET sbst. / = LATRAT ; Lătrat, urlet, hreamăt 
mare (don.).

•LATRpsrA (pî.-ne) Sf. Privată, umblătoare [fr.]. 
LATUNOAIE sf. ® KS Răritură produsă în ţe

sătură din pricina ruperii unuia sau mai multor 
lire din urzeală II © Mold.Trans. (Munt. lAtdroaie, 
Băn. lAtureanie) Scindură plană de o parte şi 
convexă de altă parte tăiată de la marginea unui 
buştean ; cumpără... două lătunol groase (CRO.) [lăture].

lATUNOIQS adj. B Cu lătunoi, care pro
duce lătunoi {vorb. de o ţesătură); pentru a scoate 
acum acele lătunoloase tiie, trebue a destrăma toată pinza
(NEOR.) .
o LATUNQIU (pl.-oale)STi. Mold. Aforom. cbrl.) (flor.) 

îâS = LATUNOAIE ®.

lAtxjralnIC adj. Aşezat mai la o parte,
dosnic: Humuleştll... nu-l un sat —mocnit şl lipsit de 
priveliştea lumii ca alte sate (Cro.>; el umblau... tot prin căi 
pustii şl »e (ODOB..; de pe un drum ... vede apropllndu-se... 
o ceaţă veselă de călăreţi tineri (Car.) [fr. lateral, 
refăcut după lăture].
OLATURAR(ru)1 (pî.-are) sn. Trans. O Vas în 
care se toarnă lăturile.
OLAturar(IU)"- [pl. -are) sn. Băn. O Troaca, 
ciubărul pentru 1 ă t u r i 1 e ce se dau porcilor.

LATURAŞ 1. adj. ® Lăturalnic: ii oropsise... 
Intr’o căsuţă de pe o uliţă *0 (BR.-vn.) ; o potecă —e, ascunsă 
in pădure (odob.i H © Cai cal înhămat alături de 
cel pe care se încalecă.

2. sm. ® Cai lăturaş: cei do!...!, galopind In lega 
mare (I.-gh.) ; poştaşul aninat ca un scalu de coama ..ului
(ALEcs.) *1 © Fie-care din dinţii incisivi ai calu
lui aşezaţi la dreapta şi la stînga cleştilor, alături 
de canini sau colţi H © Vecin de alături al unei 
moşii, alăturaş ‘| ® Rudă de alături ţ| © t Ţăran 
scutit de anumite dări ţi © Lucrător în ocnele 
de sare 11 ® Bucov. Nimfa ţînţarului [lă
ture].

LATURE sf. ® Parte: s’au lăţit vestea frumuseţii 
ei 1d toate laturile (se.); aduse oşti... tu Moldova pe oare o 
prădată şl o araeră pe de toate laturile (tspj ^ d) Parte lă- 
turalnicâ, margine: Fetraa... au î&cut-o intr’oşl 
s'au Întors aoasă (sb.) H ® ţ Ţinut, parte de loc H (i) 
A Linie mărginaşă: cele trei laturi ale triunghiului ^ ® 
In laturi', In lături, Ia o parte: Fă-te ’n lături, măi creştine, 
Dacă vrei să mergi cu bine (ALecs.) ; dacă nu se da in lături 
lupul, In două 11 făcea cu paloşul risp.) ^ ® DE lA'FDBI,
DELăTUBi, pe alături; de o parte, de margine: nu 
e vorba, adesea discutăm cam pe de lături (car.) ; muierea 
aşa a apucat de la părinţi... să stea mal delătnrl (Jip.) [lat.
vulg. *1 a t O r a = clas. lat era]. • . 
OLATUREAN adj. şi sm. Trans. Locuitor de la 
periferia satului (pşc.) [lăture].

LATURI1 IV LATURE.
LÂTVRI2 sf, pl. ® Apa murdară în care s’au 

spălat vasele de la bucătărie, rufele, ctc.: ll piao 
ou deosebire -^le de la spălatul farfuriilor şl tingirilor (I.-gh.)H 
© iron. XMîncare prost gătită, zeamă proastă; in
locul acestor vel face o Urnea ou ceapă (ALECS.) ; 1 se deş
teptau in cap... cazarma cu lăturile de la cazan şl cu ghlontu- 
riie pe sub fălci (vuh.) [lat. *lavaturae]. 
o LĂTURI3 (-ureso) vb. ir. OHen (ctAuş.) A spălă (ru
fele) în lături, tn apă murdară.

LÂTURIŞ 1, adj. Lăturalnic: o tuli pe o cărate
(RET.).

2. adv. © Mai de o parte, mai retras, mai dosnic 
^©Dîntr’o parte; pieziş: II privea «v, ou felul de dispreţ 
al femeilor semeţe şl vanitoase (D.-zamf.) [lăture]. 

LÂTUROAIE LATUNOAIE.
LĂTUROIU = LATUNQIU.
LATUŢ adj. Cam lat; lătăreţ.
LAŢ1 (pl.-ţuri, t -ţo) 1. sn. © Ochiul de la ca

pătul unei frînghii sau unei sfori întocmit aşa ca să 
poată strînge gîtul cuiva, sau altce-^a, cînd se trage 
de celălalt capăt; juvăţ: olndsăpulu piciorul peste gard, 
mi-a şl aruncat i«ml pe glt (Car.) ; merge de anină un In 
cuiul' din păretele din

\dreapta (alecs.) H © V
Ochiu de sfoară sau 
de strmă pentru prins 
păsări, etc. ([®1 2333);
cela ce va întinde ««^tI sau 
va Îngropa curse, pentru să 
vlneze jlganll... cela ou 
.^rlle să nu albă nlce 
o pagubă (PRV.-LP.); vina 
numai păsărelele cu <^ul 
(ISP.); să chibzuim lucru
rile mal cu meşteşug, ca

P P P P
Fig. 2833. Laţuri.

B& nn cădem, vorba ceea, ca 
cioara In — (GN.) H © © Cursfi: a da In a prinde In 

2. L4TE pl. © Miţe, floace de lînă, păr creţ: oa 
apncă şl ea de scuipă In laţele Aiăpoalcel (ISP.) f© Floacele 
ce se prind prin spini din lina oilor cvic.) [lat. vulg. 
1 a c e u s = clas. 1 a q u e u s].

LAŢ* sm. şi (pl.-ţnrl, -ţe) sn., LEAT .(pl.-leţl) Sm. 
şi (pl.leaţnii, leţnri) sn. Scindură lungă şi îngustă 
care se prinde de căpriorii de la acoperişul casei.
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cu care se fac îngrădituri, etc.: in ia(a unui maidan 
Îngrădit ou laţe, (dlvr.) ; (poarta) aceea era de laţi de brad (Rct.) : 
ooştelul cel mare de leţl (ret.>; Mltru sta In mijlocul ogrăzii 
9I oloplea un leaţ (grl.) ; o blserloută 9I olteva chilii împrej
muite ou leaturi de brad (vlah.) ; loturile de la turcul oilor 
erau înlocuite cu nulele necojite (d.-zamf.) [germ. L a t t e, 
ung. !6c]..

LAŢE LAT 2. 
laţi lat 2,
LĂŢI (-teao) 1)5. tr. şireţi. CD A (se) face (mai) 1 a t 

t(D A (se) întinde: ou cit creştea, ou atit 1 se lăţea stâ- 
plnlrea (slv.) ; oamenii se înmulţiră 9I începură a se ^ pe 
pămint (SB.) II ® A (şe) răspîndi, a (se) împrăştia: 
se lăţi vestea oum că unul numai dlntn fruntaşi lipsea 
(ODOB.); obiceiul de oare este vorba se lăţeşte printre al 
noştri usp.i.

ILĂŢpME sf. ® Dimensiunea unui lucru 1 a t f 
® întindere: Împărăţia Blmulul, căreia puterea şl 
n’au fost la neol o împărăţie asemlnea, de cind e lumea
(M.-COST.).

lAţ;ş adj. şi adv. De-a latul, de-a-curmczişul 
[1 a tl.

IiAŢIŞpR (pi.-oire) sn. dim. LAT1.
LĂŢOS adj. Cu 1 a t e, cu păr lung şi creţ, tlo-

GOS: capnl una! căţel *■, plin de lande de panglici roşii şl 
albastre (Car.i ; era Îmbrăcat cu nn mlntean de urs (odob ). 

LĂŢUI, LEŢUi (-ueso) vb. tr. ^ A pune, a bate 
a ţ(u r)i, 1 e t(ii r)i.
LÂŢUITOR (pi.-oare) sn. Spiţclnic cu care 

se găureşc laţii cr.-cod.) [1 ă ţ u i].
LĂUDA (land) i.vb. tr. ® A aproba cu vorbe fru

moase, a ridica In siăvi meritele, faptele cuiva: 
^ corajnl, virtutea oulva; tapta bună laudă pe om; mal 
bine e să te bată un tntelept declt să te laude un nerod (PAMF.) ; 
altul să te laude, nu gura ta (ZNN.) t ® A Slăvi: pe
Dumnezeu. .

2. vb. refl. ® A se făli, a-şi adresa cuvinte de 
laudă: olne se landă singur sa ocăreşte pe sine (znn.); aşa 
este, dar te prea lauzi, las’ mal bine să ta laude altll (Cro.i ^ 
® F: Cam te mai lauziF ce mai faci? [lat. 1 a u d a r e].

LAUDĂ (pf.-de) s/. Cuvinte prin care se 
slăvesc meritele sauţfaptele cuiva, ®: lauda de sine 
pute; la * mare nu merge cu saanl (znn.) ; vrednic de '*•'; să 
dămIul Dumnezeu [lat. laudem]. 

•LĂUDjft-BIL adj. Vrednic de laudă [lat.]. 
■LAUDAN(UM) sbst. / Medicament narcotic li

chid, de coloare gălbuie, in care intră opiu [fr.].
LĂUDĂROS adj. Găruia-i place să se laude, 

să se fălească [lăuduros].
IjĂUDĂROŞIE sf. Obiceiul de a se lăuda, de 

a se făli [lăudăros].
LĂUDAT adj. p. lAuda nil © nelAtoat. 
LĂUDĂTQR adj. verb. lăuda şi sm. f. Care 

laudă.
t LĂUDOARE sf. Laudă, fală [lat. laudorem]. 
t LĂUDUROS adj. Băn. Lăudăros: do-aş fi mal lău

dăros din fire (ODOB.) [1 ă u d O a r e].
LĂUNTRIC adj. Din lăuntru: se sculă... 

ou umerii sgiidultl de un pllus (BR.-vn.i ; o voce »ă. 
LĂUNTRU m- ÎNĂUNTRU.
LAUR sm. ® ♦ Plantă veninoasă, cu miros 

greţos, cu flori mari albe, al că
rei fruct e o capsulă cu ţcpe 
moi şi seminţe negre; numită 
şi ,,ciumăfaie”, „mărul-porcu- 
lui”, ,,turbare”, ,,bolîndariţă”, 
etc. (Datura slramonium) ([a]
2834): da ce, am mlncat ^ [ = am 
Înnebunit), ea să mă osteneso eu ou 
tine, piuă să te sleeso P iisp.i ţ[ ®
Dafin : cunună de -.-i, simbolul 
gloriei războinicilor sau poeţilor 
[lat. 1 au ru s].
'LAUREAT ţ.' adj. încunu

nat cu lauri: poet — Ut ©nelau
reat.

' 2. sm., laureată (pl.-te) sf. 9 
Care a fost premiat la un concurs, care a obţinut 
un premiu acordat de o universitate, de o aca
demie, etc. [fr.].

LĂURVŞCĂ, lăurubcA sf. A Viţă sălbatică 
[lat. labrusca].

w
Fig. 2834. Laur.

LĂUT adj. p. LAa. Spălat la cap: a văzut copiii LAT-i 
Iftnţl frumos (CRO.) TIU © NţSLAţTT. A i i

i, sbst. Faptul dea (se) spăla pe LAU,,
cap. -

LĂUTĂ, O lautA t AlAvtA {pl.
-te) sf. J ^ t Instrument de mu
zică asemenea cobzei ([^ 2835) H 
© Vioară; numele generic pentru' 
ori-ce instrument cu coarde: doi
Ţigani somnoroşi, nani on lănta şl altul 
ou oobza, ţlrllle tntr’un colţ (Car.); după 
dlnşll păşeau olteva taclmurl de lăutari şl 
Ţigani trăglnd din alăutele lor dsR.)
[germ. Lăute].

LĂUTAR sm. © J Muzicant, de 
obiceiu T^gan, care cîntă din vioară 
(lăut ă), din cobză, din naiu, etc.

TAB. XXXI); 0: adool pe draou
eof^i In casă, îţi creezi Singur nea- Fiff-a035- băuta, 
junsurî, belele; nuntă fără şl ceartă fără bătaie

TABELA XXXI. lAbtari

T. Taraf de lăutari de la sfirşitul sec. al xviii*lea 
(după o miniatură).— 2. 5. Lăutari de la începutul 
veacului al xixdea. — ^ Ţigan lăutar din .Arad 
(după Valdrio). — 4. Cimpoier In prima jumătate a 
veacului al xiX'lea (diipă Raffet). — 6. Lăutar din 

Ceroeţi (după Raffet).
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LEA

Fiţr* 2836. Lavă.

I Al l-na au haz sau cearta făr& bfttale. ca nonta l&ră ^1 ^LMU ©*# Trîntor.
LĂUTÂRţ^SG adj. J Dc l&utar; se ve

seleau ca olnt&rile cimpoaielor... şl cu diblele lăutăreşti
(OOOB

LAutAREŞTE adv. Ca lăutarii [lăută
resc].
OLAuţaş sm. J = lAutas ®.

IAUTOABE sf. Apă fierbinte pentru spălat
pe Câp r acum pune de şl grljeşte-l cum ştii tu oă şe grl- 
jeso băletU (CRO.) [1 ă u b].

lAUTVRA (pl.-turi) Sf. Spălătură pe cap cu apă 
fierbinte: cite lăutml, clte legii gl alltil an trebuit... (CAr.) 

.[lăut].
LAVZA, LĂHţrzĂ, Mo/d. Bucov. LEHţrzA (pi.-ze) sf. 

Femeie care a născut de curînd şi stă încă în pat: 
lamela lehnză să nu se uite In oglindă, că 1 se poate arăta 
necnratul (voR.) [ngr. Xe}^ouaa].

LAUZI, lAHCZI, Mo/d. LEHDZI (-uzase) vb. intr. f 
A fi 1 ăuză.

lAuzie, lAhuzje, Moid. LEHuziE sf. f ® Starea
dc lăuză: să merg la prietina mea care acnm leslse din
lebuzie (auecs.) H ® Timpul cit femeia trebue să stea 
In pat ca lăuză.
•LAVA (pî.-ye) sf. ^ Ma

terie minerală topită şi in- 
■ candescentă pe care o aruncă 
un vulcan în activitate şi 
care se întăreşte apoi ca 
piatra (;il 2836) [fr.].

* LA vina (pi.-ne) sf. Ava
lanşă [germ.].

LAVICER ew lAICŞ».
LAVIQÎOARA, lAICIOABA (pi.-re) Sf. m dim. 

LA(V)ITA: l-au lăsat să se culce pe o lălcloară, lingă le- 
reastră (RET.>; pe o lăvlcloară... î-au aşezat pe Îndrăzneţii 
noştri luptători (GRio.).

laviţa, LAiTA(pi.-teşi lăviţi, lăiti) s/.®rniBancă 
ţărănească de-a lungul unui părete al casei, care 
serveşte adesea de pat: boierul tu culcat pe o iavi(ă la 
tundul casei, snb Iereastră (ret.) ; plnă şl sfeşnicele, mesele 
şl lăvltlle din casă săltau nsp.i; obosit, el se puse pe o laită, 
cu braţele Încrucişate (Gn.i *j © Bancă: unii dlntr’lnşll 
putrezesc toată ziua pe laviţele cafenelelor USP.) [vsl. 1 a-
vica].

'LAVOAR (pi.-re) sn. ITT Mobilă 
pe care stă, ligheanul cu apă],de 
spălat şi alte obiecte de toa- 
letă([ll]] .2837): acelaşi de fier, ou 
llghlannl şl Ibricul de tucin [VLAH.i
[fr. l.a V o i r].

LAVRA (pi.-re) sf. ®
Mănăstire mare, condusă de 
un egumen, ai cării călugări 
locuesc în chilii construite F|s- 2837- Lavoar. 
la oare-care distanţă unele de altele: egumenul mă
reţei lavre de la Tlsmana, zidită pe o stlncă uriaşă deasupra 
unei cascade (vlah.) îf ® Si- 
nagogă: Clnd pornesc toţi să ( 
vorbească Parcă-1 
ovreească(PAMF.) [gr.].

L A VR ACHI sm.<
Peşte'de mare,' 

de coloare cenuşie- 
argintie, cu şolzi 
măricei, numit şi 
.,şalău - de - mare”
(Mo'rone labrax) (i®] 2838) [ngr.].

LAVRE sf. pl. Prescurtare din palavre, nu
mai în ioc. (P): —şl palavre.

LAVRENTINA (pi.-ne) Sf. ♦ = VINERJŢA. 
*LAWN-TENNIS sbsl. \ Un fel dc joc cu mingi 

care se bat cu rachetele (Bi] 2839) [engl.].
“LAXATIV adj. 1. / Se zice despre o substanţă 

care posedă uşoare proprietăţi purgative.
2. (pi.-ve) sn. Medicament laxativ tţr.].
LAZ (pi.-zuri) sn. / întindere de pămînt trans- 

lormată în loc arabil sau de iîneaţă prin tăierea 
tufelor şi scoaterea rădăcinilor: ori-clne să va afla 
c'au tăiat pădure sau au săpat, de uu făcut — pre locul altuia 
(.-Rv.-LP.) [ung.].

LAZAr npr. m. gi simbăta lui —, ziua înainte de

Fig. 2838. Lavrachî.

Florii, clnd fetele colindă satul cîntînd cîntecul 
numit ,,Lăzărel” [vsl. < gr.].

LAzAREL sm. ww lAzAr.
'LAZARET (pi.-ete) sn. Loc izolat unde rămîn

Fig. 2839. Lawn-Tennis.

în carantină oamenii cari vin dintr'o ţară, unde 
bîntue o boală molipsitoare sau au venit în atin
gere cu aceştia: ne întorsesem nnmal de zece zile de la —nl 
de la Plumbuita (I.-gh.) [fr. < it.].
O LAZUI (-ueso) vb.ir. Trans. Bucov. A curăţi un loc 
de tufe şi 'rădăcini spre a-1 face arabil, a face 1 a z, 
Curătură: 11 dădu o coastă plină de spini să şl-o lăzuească 
şi are cum va voi (Rzt.).

LE prm. pers. de dat. şi acuz. [lat. illis; 
illas].

LEA pers. a 3-a sg. şipl.a subj. prez. de la, la”.
LEAC (pl.-curi) sn. ® Tot ce e în stare să vin

dece d boală, remediu: toţi vracii se adunară şl-1 dădură 
—uri (isp.i; —uri ar fl, că fle-care boală Işl are —ul său pe 
lume (SB.); nu e boală fără —; © : a dat Dumnezeu 
şl boale, dar a lăsat şl-uri; asta e boală cu—, lucrul 
acesta se. poate. îndrepta, se poate • găsi ajutor la 
lucrul âcesta; buruianA-de- —, iarbA-de-— iw 
IARBA; a căuta ca Iarba de — s«- IARBA ^ © 0 Mijloc 
de scăpare, de constrîngere: apoi aşa — de sărăcie ştiam 
şl eu (DLVR.); el lasă, că-(i găsesc eu acuşi —ul I (CRg.) 1] © 
De —, ajfoarte puţin, mititel, neînsemnat ]de lă obi
ceiul ce au descînţătoresele de a da clte puţintel 
din leacul deseîntat): ce păcatele, parcă-mi dai de—I 
IRV.-cRG.); un copil nnmal de — (ciauş.); b) de loc, de fel, 
CÎtuşi de puţin: poate că In cer, dar aci pe pămlnt, de — 
(isp.i *1 ® Fără —, fără un pic: toate Iml mergeau după 
plao, fără — de supărare (Crg.) ; mă laşi tocmai la vremea 
asta, fără — de ajutor (CRG.) [vsl. 1 ă k u ].
OLEACA sf. li/told. Cantitate mică de tot; mai 
adesea in eonstmeţiunea o —, puţintel: nu-i' rău... 
să ştie şl băietul meu o — de carte (CRG.) ; parcă-1 e necaz 
acnm că n'are şi el o — de mnstată (vlah.) ; se dete niţel Ia 
umbră... să se mal odihnească o — (isp.i.

'LEARER {cif. iidăr) sn. O Şeful unui partid po
litic (în Anglia); oratorul de căpetenie care vor
beşte în numele unui partid politic [engl.]. '

LE.^A‘ [pl. lefi, lefuri) sf. ® Soldă, banii ce pri
meşte un ostaş pentru serviciile lui H © Banii ce se 
plătesc pe un timp determinat (o lună, un an) 
unei slugi, unui funcţionar în schimbul serviciului 
ce face, simbrie, salar [tc. oleffe].

LEAFA2 sf. ® Tţa= Partea tăioa^ a unui topor, 
a unei barde, a unei tesle, a unei sape, etc. K © 
Mold. Lopăţică, ceva mai mare decît o lingură, cu 
care se tepşeşte mămăliga, 
după ce s’a mestecat (şez.) ţ]
© Trans. (vic.) \ Lopăţică cu 
care se bate mingea.

LEAGAN (pl.-ăne, f legene) 
sn. ® Pătişor, tăcut din lemn, 
din metal ori din nuiele îm
pletite, sau o simplă albloară, 
în care se leagănă copilul; 
uneori e făcut din scoarţă de 
copaciu şi femeia îl poartă 
în spate; alte ori mai ales în 
unele părţi ale Transilvaniei,, 
se acaţă cu- nişte funii de 
grinda din casă(i^TAB. xxxil): Fig. 28+0. Leagăn,
ea lăcu din ramuille anul copaola
an In care Îşi punea copilul ziua (Isp.) ; creştea..; hrănit 
oa laptele de oale şl legănat într’un de cetină (ret.) ; ointec
de cîntec CU care se adoarme copilul ® © Co
pilărie, vîrsla cea mai fragedă: din j^, de cînd era
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în faşe H- ’® ® Locul de origine al unei persoane, 
al unul .lucru; '*'ui civiiizatiunii f ® Scîndură sau

TABELi XXXII. LEAGANE

scăunel legat de două funii atimate şi pe care se 
aşaz^cineva ca să se legene ([1 2840) 1f ® t ~ cn 
cal, lectică acea glnpl- . 
neasâ an gătit .v cn cal ca .
18 volnici Intrarmaţl şl, 
an şezut In numai cu acel 
aprod şl au mers pe locuri 
lărâ de drum (gr.-ur.) H ®

Un fel de coş mare 
d e nuiel e, Întrebuinţat 
la pescuit; nu
mit şi „speie“
(d 2841) [lat. 
vulg. *llglnus|
< gr. XUvoţ]. 
t LEAlH [pl. I 

Leşi) sm., LEAŞcA 
(pl. Leşte) sf. Po
lon, Poloneză :
unde s’a mai văzut 
Leah şl om de o- 
m^ie r (ISP.l, în- 2841. Leagăn de pescuit,
tr o zl, doloa noas
tră, care era Leaşcă,m’adus... in biserică'(orig.) [vsl. LShQl.

LEAHOTA, LEAOTA IV- liota.
*LEAI< adj. Cinstit şi credincios: un amic sincer, —, 

îndatoritor (I.-gh.) [it.].
'LEALITATE sf. Calitatea omului leal.

O LEANCA' (pl. lence) sf. Mold. Maram. Mintean 
subţirel, sărăcăcios: Intllneştadin tlmplare Fe-nn Român 
o’o biată —' (SPER.); O * bolem-i dase Şl ou ea se, Îmbră
case ,sEv.) [rut. Ijanka].

'LEAlNDrA sf. ♦ Floarea lean
drului.
'LEANDRU sf. 4 Arbust, origi

nar din regiunea mediteraneană, ou 
flori mari, frumoase, roşii sau albe; 
frunzele, scoarţa şi lemnul lut sînt 
întrebuinţate în medicină (Neriuih 
oleander) [ia] 2842): lolle de orl-ctt 
le-al fierbe In'apă sărată, tot mal bună e 
tlntaura pentru friguri (Dlvr.) [lat. 0- 
leander],
O leangAn = leagAN.

LEÂOTA m- LEAHOTA.
LEÂFŞA sf. ® Trans. tpsc.) Lovitură cu palma 

II ® Joc de copii în care, prin fugă, se feresc 
de a fi atinşi cu mîna de unul din jucătorii care 
aleargă după ei: luclndu-se, olnd de-a baba-oarba, oind 
de-a leapşa dsp.i.

LE^^Â1 {pl. lese) sf. Desiş, crîng, tufiş de
arbuşti: turme nenum&rate de mistreţi... dau năvalft prin 
^ şl prin rnoelrU (ODOB.) [vsl. 16sd].

Fig. 284a.
Leandru.

Fig. 2843.

Fig. 2844. Leasă.

XdE,^A2 [pl. lese) sf. CD Impletiturâ de nuiele pe 
care se bate porumbul, se svîntă brînza, se usucă 
prune, etc.; '

'’4©,grăditură sau pentru 
formarea pereţilor la 
tiambare, pentru înlo
cuirea loitrelor carului, 
etc. ([^ 2843): Cozonao 
începu 8& cureţe bălţile de 
nuiele, Iară popa să Împle
tească la lese (Slv.); după;asta aşază o de nulele numai 
Inţlnată şl nişte frunzări peste dlns, ^
(CRG.i ; Incepn să mile pile spre o ^a •
că sfapropia de Iarnă 
şl vrea să le facă ţaro 

% (R.-coD.) ; Am o oale 
brează De se uită seara 
prin «V (GOR.), ghici'
toare despre „lună”
H © Zăgaz din pari 
şi nuiele pentru 0- 
prirea apei (r.-c6d.)
(iH) 2844) 1[‘®
Un , fel de coş de 
nuiele împletite în 
formă de opincă 
pentru prins peşte 
(H 2845) f ®
Împletitură de tre- Fie- 2845. Leasă-
ştie ce se aşază vertical în apă, spre a prinde “pe
şte [vsl. lăsa].

LEAŞCA m- leah .
LEAT (pt.-turi) sn. ® t An (cu care se exprimă 

data): au cumpărat la » 1812 o hirtă de loc de la răzeşul 
Toadir Arbnre (alecs.) t @ ik f Camarad, termen cu care 
se adresează un soldat altuia care a intrat în ace
laşi an cu dînsul în serviciul armatei; pr. exl. 
termen cu care ne adresăm ori-cărui soldat: nu ti-o 
urit aici, leat P 11 Întreb, ca să lutru In vorbă (ou doro
banţul) (VLAH.) K ® Pt. exl. ii Soldat: olte un ~ paşnio 
stă pe prispă (IRG.) [vsl. 1 ă t o].

LEAŢ tm- LAT2. ' '
O LEÂU sn., mai adesea leagri pl. Olten. (ciauş.) 
Acaret (uri).

LEbAdA (pi.-bede)s/. ® i Pasăre palmipedăde 
apă, ceva mai
mare declt o ..v
gîscă, cu pe- M', 
nele albe ca ză- » 
pada şi cu gîtul 
foarte lung; cei 
vechi susţineau 
greşit că, aproa
pe de moarte, 
cîntă cu un glas 
jalnic şi foarte 
melodios (Cygmis xnusisus) ([S| 2846): La moarte mă 
voia duce ca lebăda clntlnd (ALECs..p.) H ® ® Clntooul le
bedei, ultima operă a unui mare scriitor, a unui 
mare compozitor K ® ® fl? Poet, scriitor, muzicant 
duios: lebăda din Blantua, poetul Virgiliu ţ| ® Glt 
de —, conformaţiune defectuoasă a gitului calului 
([®| 2847} [vsl. lebedi].

LEBADEA n- LIBADEA.
LEBEDIŢA (pi.-te) sf. i dim. LEbAdA: Pin’ 

eram eu copillţă, Ieşeam seara pe uliţă Albă ca o
(IK.-BRS.).
o LEBENI'ţ’A = LUBENITA.
OLECRIC (pî.-lce) sn. Maram. 0 Suman (pap.) 
(psc.) (BRL.) [I-ecru].
OLECRU (pi.-ere, -cri) sn. Maram. (brl.) 0= LE- 
CRIC [ung. 1 ă k r i].
OLEGŞOARA sf. dim. LEACA: lăelnd-, numai In 
fundul oalei o * de zamă (CAT.).
'LECTţcA (pi.-ce) sf. ® ^ La Romani, un fel 

de pat. sau targă In care se aşeza cineva şi-l pur
tau doi oameni, transportîndu-1 unde voia să se 
ducă (112848) f ® Un fel de pat acoperit, închis de 
toate părţile ca un cupeu, aşezat pe o targă, care 
era purtat de doi cai sau catlri, unul dinainte şi 
altul înapoi, pe vremea clnd nu existau sau nu se

LEA-
LEC

Fig. 2846. Lebăda. Fig. 2847.
Git de lebădă.
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LEC.
|LE6

prea obicinuiau trăsurile pe roate; cronicarii po
menesc acest XoXmenesc acest 
•vehicul sub nu
mele de „lea
găn cu cai” ([D 
2649); Ba, In 
de anr, Legftnat 
îşi merge mersnl 
(D.-ZAMF.) [lat.]
'LEGTpRH
sm. Cititorj 

[ir.].
• LECTORA 

sm. V Ajutor 
de profesor de 
limbi moderne 
ia o Universitate

frfnfiiff'f/,iLi/t:iii.,i,n[ifiiwinunTq3:irjiaBBBCilTr.'n:™ii[linP^

Fig. 3848. Lectica, 
[germ. L e k t o r].

Fig. 2849. Lectică.

•LECTVRA (pl.-ri) sf. Citire; faptul de a Citi şi 
ceea ce se citeşte [fr.].

•LEGŢIVNE, LBCTIE sf. » ® învăţătură, instruc
ţiune dată de un profesor: a da, a Ina leotltmi de 
Irantazeşte, de vioarft, eto. 11 ® Ceea ce profesorul dă 
şcolarului de Învăţat pe dinafară: deatui, ea doar nu-s 
prolesor, să-mi sput leo(la (alecs.i f ® Pr. ext. învă
ţăminte trase de pe urma unui lucru: leetlnniie 
experienţei [germ. L e k t i o n < lat.].

LEGUI (-ueao) vb. tr. şi refl. A (se) vindeca, a 
(se) tămădui: Iaca nn oblp minunat oa să-ţi leoneştl 
boala (ALECS.); de tot te poţi aîară de sclrbă (Dlvr.) ..

IiEGUpiE sf. Faptul de a (se) lecui, vinde
care; ®: n&tavul din lire n'are

liEGUITQR adj. verb. lecui. Care lecueşte, 
vindecător.

LEGUŞOR (pi.-oare), O LECUT (pî.-te) sn. dim. 
LEAC.

IiEGUţA sf. dim. leac A, In construoţiunea 
o puţintel: plnă ce oall să Îmbuce şi el o ~ cisp.i; musca 
ciDeasc& e gălble şl o mal m&niţă deolt cea de oasă
(MAR.).
OLţSDĂR sm. Bân. © Argîlsitor, tăbăcar [germ. 
L e (i cr ?].

LEFEGIU, ţiiEFEcia s/n.©X t Soldat mercenar, 
care primea leafă şi tain: căiăiimea se aicdtuia din pan- 
(Irl şl lelegll (Isp.i \ ourfcea era plina de leleoil Înarmaşi 
(NEQR.) II ® ^ Funcţionar care trăeşte din leafă: lefe
giu din ziua de astăzi se hrănesc din leafă... de aceea-1 nu
mim lefegii (ALECS.) j la urmă a şi renuntet la cariera de le
fegiu, mărglnindu-se numai In modestul venit ce-1 rămăsese
(ON.) [tc. 6 1 e f e § i].

LEFŞO^&RĂ, lefuşo^^rA (pl.-re) sf. dim.LB^A1: 
poate nn Tel fl cumpărat din biata letşoafă (CAR.) \ tefuşoara 
mea am prlmit-o pe la soroace (alecs.) .

Llă’T (pî.-turl) sn. © X Medalion: elpeturl... cu 
Ai'orl de smaragd (odob.i K © (pî.-turl) S-!!. şi (pî. leftl) 

sm. <S) Monedă mare de aur sau de argint purtată
la gît: la gtt purtau salbe de .«'url, bani mari de aur, cita 
10 galbeni un (voR.); cn le!(l mari lucind In salbă [ALECS.1 
[ngr. XEUToţ „monedă mică”].

UŞFTER adj. F Lipsit de bani, fără un ban 
In pungă: a rămaa —' (de parale) [ngr. eXeuBspoţ 
„liber”].

LEFTERţ (-arase) 1. vb. tr. A lăsa lefter.
2. vb. refl. A rămtnea lefter: mal bine oă te lei- 

tarlşl... tot n'avcal noroo idlvr.).
LEFTERfE Sf. F Mold. In locuţiunea a-şl mlnoa 

lettaria, a-şl pierde cinstea, trecerea, crezarea:

de-acnm să ştii că (i-al mlncat lefter la de la mine, spinzu- 
ratnlel (Crg.) [ngr. âXeuBrpia „libertate”].
ţ LEFTţGÂ = lectica.
LEG41 (leg) ţ. vb. tr. (D A Înnoda, a slrîiige 

două sau mai multe lucruri cu o sfoară, cu o fu
nie, cu un lanţ, etc.: l-au legat de mlinl şl de picioare.; 
e hebnn de legat; nu poate nlme Bă uclgd lumi, cXnd poate 
bA-1 lege $1 să-l aducă la gludeţ (prv.*lp. ; lega paraua ou 
zece noduri şl tremura după ban (Cro.); ©: —' mllnlle 
cuiva, a-I pune In neputinţă de a lucra; — limba 
cuiva, a-1 opri de a vorbi 1[ ® A prinde un lucru 
de altul (cu o sfoară, cu o funie, cu un lanţ, etc.):
I-au legat de un pom; 0 F: pe cineva la gard w
gard®; — vita (de araci), a O aţăci H ® A înfăşură, 
a înconjura strlns, a Încinge (cu o făşie, cu o 
basma, etc.):»’ la ochi ee- QCHinl ® ; »capnl, mina, . 
rana; printre copaci sa văd ostaşi legindu-şl rănile Ih pripă 
(VLAH.); ® F: a-şl» capul, a se însura; a-şi aduce 
necaz cu ceva: cam ta Jălesc.. oă ţl-ai legat capul ou 
minunăţie ca aceasta oara ţl-a Eăout atlta solrbă (sa.) ţ[ 
® © A uni-, a împreuna: o mare prietenie 11 leagă pe 
aceşti oameni; » prietenie, a se Împrieteni, a se face 
prieteni;» onnoştintă, a face cunoştinţă 1[ ® ,# A 
coase laolaltă foile imei cărţi şi a-i pune scoarţe 
t ® © A rosti: de slăblolnne... nu pntea » o vorbă 
(VLAH.) ţ) ® ® A opri printr’o lege sau prin altă 
dispoziţiune: orl-ce vel» pe pămlnt, va tl legat şl In 
ceruri 1[ ® I A stabili, a. hotărî (o dare) t ® ® © 
A paraliza prin farmece, a face impotent: » gura
duşmanilor; pice carnea de pe oase la cel ce ml-ff legat fecio
rul (RET.); ^ ploile, a opri prin farmece venirea 
ploii 1 ® ♦ A (ia rod, a începe să se transforme 
florile în poame: merii se sontnraseră de^floare... dar rod 
nn legaseră (dlvr.); pomnl Înflori şl mal frumos şi legă 
mal mult declt altă dată (Isp.) ; porumbul înalt aşteaptă 
Încă blneouvlntarea unei ploi ca să lege rodul (iro.).

2. vb. refl. ® A se înnoda, a se strînge cu o 
sfoară, cu o funie, cu un lanţ, etc.: toni se leagă d» 
coarne şl omnl de limbă tm' BQU © ^ © A se prinde 
un lucru de altul (cu o sfoară, cu o funiiî, cu un 
lanţ, etc.) ^ ® A. se înfăşură, .a se înconjura 
strîns, a se încinge (cu o făşie, cu o basma, etc.), 
a-şj pune o legătură: a sc la cap cu un tulpan; a 
se la oohl, la mină; fle-oare se leagă unde-1 doare ^ 
© A SC uni, a se împreuna; a se ^ prietini, a se 
împri(Ucni, a se face prietini 1 © A se paraliza 
(prin farmec), a nu mai putea face o mişcare cu 
ceva: i s’a legat limbaf © A se îndatora, a se obliga, 
a lua asupră-şi: se l^ oă el va prinde pe ho(lI care-1 
tăcean atlta supărare usp.i; Împărate, mă leg eu să-ţi aduc 
bucurie !n casă (r.-codo ^ © A se îngroşa, a se în
chega: du-te de le mal U o flutură, plnă s’or ^ cum se 
cade (dulceţlle) (alecjs.) ^ © (^ A nu da'pace cuiva, 
a-1 supăra cu vorbe plictisitoare, cu clevetiri, a-i 
căuta ceartă, a se alega: vre-unom domnesc... de Bă 
va lega de altul drept, vrlnd^să-1 vatăme (prv.-mb.) ; mă 
bătea clteodată el pe mine, dar nici atuncea nu era supă
rat, deşi totdeauna eu mă legam de el (slv.) ; da nn te-am 
sfătuit îndestul ? ce ta legi de mine P . (Âlecs.) [lat. 11 -
gare].

■LEGA2 (leghez) vb. tr. sfi A hărăzi prin testa
ment, a lăsa moştenire: prin testamentul sAu olograf... 
Iml lega mie toate hlrtlile sale ().-gh.) [fr. 1 e gu e r].

'LEGAli adj. şi adv. rt Conform legii, legiuit, 
după lege, după pravilă Hlf © nbleqal [Ir.].

■LEGALITATE sf. tfi Caracterul a tot ce este 
legal'JK © 1^ ILEGALITATE [tr.].

■LEGALIZA'(-izez) vb. Ir. © A face legal 
ceea ce nu era Înainte ţ[ © A adeveri că o sem
nătură este autentică [fr.].

‘LEGALIZARE5/. tă Faptul de a legaliza; 
adeverire că o semnătură este autentică.

LEGAMţNT (pL-minte) sn. îndatorare, obli
gaţiune : căinţa d'a II călcat un » de nt& (odob.) i n’au 
putnt să-şl îndeplinească legăm In tele ce an făcut către Măria 
ta (rsp.); dacă dnşmannl voştrn ar cere legămlnta ruşinoase 
de la voi (vlah.) [lat. llgamentum].

LEGANA (leagăn) 1. Vb. tr. ® A mişca Încoace şi 
Încolo leagănul, spre a adormi un copii: sa
crede oă legănlnd (cineva),,, nn leagăn deşert, leagănă nn 
duh necurat (gor.) ţ[ ® Pr. ext. A mişca Încoace şi 
încolo: un vlnt nşor legăna orenglle plopilor (vlah.); »
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In braţe; a-sicorpul, a-I mişca Încoace şi încolo 
uniblînd H ® A mişca încoace şi încolo într’un 
leagăn atîrnat, a balansa H.® ® A amăgi cu spe
ranţe deşarte: somnul o ouprlnde leg&nind-o... In vi
suri desmleidătoare (sn.i.

2. vb. refl. ® A se da în leagăn: ll plăcea... să 
se legene In scrlnclob (ON.) ţ| ® Pt. CXt. A se mişca 
Încoace şi încolo: tiecn pe deasupra lor un corb carele 
se legăna prin văzduh (isp.i; capul i se legăna ca după be
ţie, si picioarele abia 11 puteau sprijini (ON.); Ce te legeni, 
codrule. Fără ploaie, lără vintf iemin.) f ® A-şi mişca 
corpul încoace şi încolo umbllnd: i se părea că ti- 
nărul se leagănă h’-lntradlns clnd umblă (CAr.>.

LEGĂNAŞ (pl.-şe), LEOANţîL (pi,-ele) sn. dwi. 
t.raoAw

LEGĂNAT 1. adj. ® p. LEGANA : stlnd astfel pe 
ginduri, —- de valurile apelor, adormea (jsp.) ‘iţ © NELE- 
gAnat t ® ©Vorbă, boabă -»ă, vorbuliţă, cuvin- 
ţel: Dar nu l-am zis acea dată Nici o vorbă (RET.); 
băiatul nu ştiu deocamdată să zică două vorbe tisp.).

2. sbst. Faptul de a (se) legăna.
LEGANĂTQR adj. verb. leoAna. Care (se)

leagănă: valurile, ou vljlitul lor — tiu ison orcbestrel de pe 
mal (VLAH.); Dar mersu-1 plin de farmec, cu pas —' (Alecs.).

LEGĂNĂTUBA (pi.-turi) sf. Faptul de a (se) 
le g ăn a; mişcarea tăcută de acela care (se) lea
gănă : de legănătuia mersului domol călare, copilul o ador
mit (CAR.).

LEGĂNEL LEoANAA.
O LEGĂNIOR (pi.-ioare), LEGANVŞ (pi.-use), LEGA- 
NPT. (pi.-uţe) sn. dirn. leaoAn.

LEGAT1 1. adj. @ p. LEGA Uf © NELEGAT f 
® sw pcHIDl® ţ[ ® în^oşat, închegat: tl-am mai 
spus, Ioană, că nu-s destul de/va dulcetlle (alecs.) f ® 
Vîrtos, ţeapăn, vînjos, viguros: era un... volnlo chipeş 
şl stil colea, numai cum e bun de luptă osp.) f ® © 
Paralizat prin farmece; făcut impotent: se zice că 
ei fusese prin farmecele unei babe (BAlc.) f ® ZI *ă,
zi în care e oprit de biserică de a se lucra: Mine-i 
sărbătoare, este zl .—ă (sper.).

2. sbsi: Faptul de a lega.
•LEGAT2 sm. Cardinal care reprezintă Sflntul- 

scaun pe lîngă un suveran, pe Ungă un consiliu 
(fr.].
'LEGAT3 (pi.-ate) sn. rt Danie, dar, moştenire 

ce se lasă cuiva priri testament: se zice darul cei 
cu diată (LEO.-CAR.); citi slut slobozi să-şl facă dletl au voie 
si .vurl să dărueasoă (leg.-car.).

‘LEGATAR sm. rt Persoană căreia i se lasă un 
legat prin testament, moştenitor [fr.].

•LEGATO adv. J Arcul ^ scris peste două 
sau mai mai multe note; dacă 
două note, unite prin acest arc, 
reprezintă unul şi acelaşi sunet, 
cel de al doilea se execută în 
continuare, fără întrerupere (fal Fie. 2850. Leeato. 
2850) [it.].

LEGAto.^E s/. ® .a. Basma, făşie, etc. cu 
care se leagă cineva: se apropie de ea şl-l zise să 
arimce/~a de la octal (ret.) f @ Mold. & Horbotă Sub
ţire, neagră, de formă triunghiulară, pe care o 
poartă femeile pe cap f ® d) Gravată: mult timp sta
tui la glnd ce TV de glt să pus (GN.) f ® aS) LEGÂTpRI 
Vl. Dpi căpriori de la 
acoperişul caselor ţă
răneşti legaţi laolaltă, 
t LEGAT ON sn. rt 

= legat2 [ngr.].
LEGĂTOR sm. #

Cel ce 1 e a’ g ă cărţi.
LEGĂTORţE s/. #

© Meseria sau atelie
rul legătorului 
(H 2851).
O LEGĂTUI (-uaso)
Vb. refl. O/ten. A se 
lega (cu jurămînt) 
să facă ceva, a se în
datora, a se obliga:
să stil că-mi puoe capul lucrul ăsta, dar ce să fac P asa m'am 
legătult (PAMF.).

LEGAtt;irA (pl.-uri) sţ. ® Ceea ce serveşte a

Fig. 2851. Legătorie.

lega: ~ de glt, de cap;de fler (la uşi,, la ferestre, LE6- 
etc.) H © Mănunchiu de nuiele t @ Sarcină,diferite i pp 
lucruri (de călătorie, etc.) legate laolaltă într’cf UtO 
pînză, într’un ţol, etc.: I1 adnse o p11d& cu merinde 
şl 1-0 puse dinainte (gn.) H @ # Felul cum e legată 
o carte Ud)© Unire, acord între persoane sau 
între lucruri; relaţiune, raport: a îi in strinse le
gături cu cineva; acestea n*au nici o Intre ele ^ d) Co- 
municaţiune: agenţi de ; a asigura legătura trupelor ^
® ® îndatorire, obligaţiune; convenţiune; şi pe la 
noi. In vremlle de demult, se ţineau legăturile cu sllntenle 4 
(i.-BH.); legătura era ca să omoare pe acela care va lăsa să 
se stingă tocul (isp.) t ® © Vrajă, farmec: ca să des
facă legătura vrajelor... şl totl vor Învia osp.i; piuă nu se 
va găsi cineva care să le ghicească legătura ursitei lor
(ISP.) t ® pl. Câtuşi, obezi [lat. liga tura].

LEGÂTUBIGĂ (pî.-rele), O LEQATURITA (pL~ţe) 
sf, diTU: LEGATPRA: scoate din sin o legăturică... şi ou 
stingă o desleagă (CAr.) ; una dintre fete... la im mănunctalu, 
adecă o legăturltă de bnsuloo uscat orar.).
"LEGAŢIUNE, LEGAŢIE sf. O ® Personalul 

unei ambasade f ® Clădirea în care e instalat 
ambasadorul sau ministrul plenipotenţiar şi can
celaria lui [fr.].

LEGE sf. ® rt Prescripţiune, normă scrisă, sta
bilită de autoritatea supremă căreia toţi cetăţe
nii trebue să i se supună şi prin care-i. obligă la 
anumite luinuri şi-i opreşte de la altele: e
egală pentru to(l; autoritatea legii; sub protectlnnea legii; a 
respecta .«•a; a călca *a; proiect de ; a promulga o ; a 
abroga o f @ rt Dispoziţiuni ale legii relative la o 
materie sau ordine particulară: legi politice, care au 
de scop conservarea Statului; logi civile, acelea care 
regulează drepturile şi datoriile cetăţenilor; ~ 
marţială, aceea oare autorizează întrebuinţarea for
ţei armate; ~a divină, preceptele date prin reve- 
laţiune; legile omeneşti, cele Stabilite de oameni; le
gile de războiu, totalitatea regulelor ce şi-au impus 
popoarele civilizate cu privire la modul de a se 
purta In războiu f ® rt Om de avocat, juriscon
sult; ştilnta legilor, Jurisprudenţa f ® Tablele legii, 
cele 10 porunci date de Moise poporului evreu fl 
® Legea vectae. Vechiul Testament; Legea nouă, Nou: 
Testament f ® f ® Religiune, credinţă religioasă 
creştinii trebnlan să s'asoundă prin beciuri ca să se poată 
Închina In *e ’or (vlah.) ; s'o temut să nn-ml pierd *a şl 
să mă Întorc Înapoi păgin (alecs.) ; @: Cine ’ntr’altă —■ 
sare Nlel un Dumnezeu nu are; .«a lui Molss, religiunea 
mosaică; (om) fără de nelegiuit (iw şi fAkA- 
DB-LEGB) f ® F Credinţă, cinste: pre ~a meai 
Mold. premeiege 1 formulă de jurămînt, de încredin
ţare că un lucru e adevărat f ® © In in toată 
regula, in toată puterea cuvîntului. nu glumă: la 
casa Iul era nuntă In — (r.tcod.) ; prinsese gustul de bău
tură In (LUNG.) f ® © Fel (ie a vorbi, de a se 
purta, după cum a apucat cineva de demult, după 
priceperea lui, cum îl taie capul: la spime dumneata.
In *a dumltale, cum ai Înţeles, cum n'al înţeles (Crg.); 
şi-şl tocmi oştlle, boierimea şl prostimea, cum ştia el In 
■»a Iul (ISP.) f ® Obligaţiune, datorie morală: le
gile onoarel f ® "fi Principiu general bazat pe obser- 
vaţiunea lumii fizice: legile fenomenelor naturii; legile 
atractlunll universale; *a căderii corpurilor; legile refrăo- 
tiunii f ® Regulă care fixează anumite lucruri: 
fonetică; legile Jocului [lat. legem].

•legenda (pl.-de) sf. ® 3^ Povestirea vieţii 
unui sfînt sau unui martir f @ rf' Poveste populară,, 
adesea cu fond istoric. In oare imaginaţiunea şi mi
raculosul joacă un mare rol: „Era o babă bătrlnă, şi 
avea şapte leclorl", aşa-şl Încep Vrăncenli frumoasa lor ....
(VLAH.) f ® Inscripţiune circulară pe o monedă sau 
pe o medalie f ® Explicaţiunea semnelor între
buinţate într’un plan, Intr’o hartă [fr.].
•LEGENDAR adj. Care ţine de legendă, care 

are caracterul unei legende: povestire~ă; pe unde-şl 
păştea odinioară turmele Baaar (vlah.) ; pare o fantasmă 
din lumea(alecs.) [fr.].
o LEG!er sbst. Trans. <X> Petec de piele pus în 
partea dinapoi a pantalonilor purtaţi de băieşi 
(mineri), ca să fie mai rezistenţi (v)c.) ipsc.).
‘LEGHE sf. Veche măsură itinerară, la Fran

cezi,’ Italieni, etc., a cărei întindere varia după
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Fig. 2852.
Legionar
roman.

I_FQ« ţări: comonă = 4444 dc nnctri; marină =
5555 de metri [it. lega].

# ^LEGIFERA (-erez) vb. intr. A face legi [fr.j. 
*IjEGIO.^Ă (pi.-ne) s/. = LEQITTNE. 
*LEGIONAJl sm. ^ Soldat dintr’o legiune ro

mană ([Ş! 2852): ce urme de uriaşi au 
lăsat <^11 Inl Tralan pe unde au trecut I 
(VLAH.) [lat.].
'LEGISLATIV adj. rt ® Care face 

legile, legiuitor: adunare »ă; oorp 
■ putere ^ă iw FUTţiRE @ H @ Care este 

de natura legilor: act~'[fr.].
'LEGISLATOR sm. rt ® Legiuitor, 

cel ce dă legi politice sau religioase 
unui popor H ©■ ® Acela care stabi
leşte regulele unei arte, unei ştiinţe t 
® abs. Puterea legislativă, puterea 
care face legile: aşa a voit /~ui [fr.]. 
'LEGISLATURA (pl.-tupl) s/. tfi &

® Totalitatea puterilor care fac legile; adunarea 
legiuitoare: camera şl Senatul constltue la noi legislatura 
^ © Durata mandatului adunării legislative [fr.].

'LEGISLAŢIUNE lesisl^tie sf. rt ® Dreptul 
de a face legi 1) © Totalitatea legilor unui Stat, le
giuire H ® Ştiinţa legilor [fr.].

'LEGIST sm. rt Om de lege, cel priceput tn ştiinţa 
legilor [fr.].
'LEGITpi adj. rt ©După lege, conform legii, con

sacrat de lege, legiuit 1| © Valabil după lege: dona- 
ţiune ~ă II © Copil născut din părinţi cununaţi, 
copil din cununie H ® Conform raţiunii, dreptăţii, 
obiceiului, Îndreptăţit: o cerere~an ® ~ăapărare, drep
tul de a se apăra1 contra unui agresor fără a ţinea 
seamă de urmările ce ar putea avea pentru dînsul 
[fr.].
'LEGITIMA (-imez) 1. vb. <r. rt ® A recunoaşte ca 

legitim: ~ un oopii ţ[ © A face să se recunoască, prin 
dovezile înfăţişate; autenticitatea unui titlu sau 
a puterii sale II © A îndreptăţi, a justifica: starea de 
beţie nu leffltlmeaz& crima.

2. vb. refl. A fi justificat, îndreptăţit [fr.].
'LEGITIMAŢiyWE LEOITIM4TIE sf. rt ® Fap

tul de a recunoaşte un copil ca legitim f © Re
cunoaşterea autentică a puterilor unui trimis, unui 
împuternicit, unui deputat, etc. [fr.]. 
'LEGITIMITATE sf. rt ® Calitatea a tot ce 

este legitim: -.-a unei măsnii fj © Starea unui copil 
legitim [fr.].

LEGIUI (-ueso) vb. tr. rt ® t A hotărî prin 
lege: aoest oblcela an fost legiuit de legiuitorii cel bătrlnl
(pRv.-MB.) H © A da legi, a legifera.

LEGIUIRE sf. Totalitatea legilor unui Stat, 
legislaţiune: Legiuirile Romănlel; tetele neavind drept de 
moştenln după »a de pe atnnol (BR.-vn.) [1 e g i U i].

LEGIUţT adj. ® p. LEOIUţ ţ[ © Legitim: înainte 
ohlar de vlrsta s'a arnnoat ou pasiune In inptele politica 
(CAR.) 1H[ © rm- NţlLEOroiT.

LEGIUITOR 1. adj. verb. LEonrţ. rt Care le- 
giueşte, care dă legi, legislativ: adunare leglnltoare, 
oorpuriie legiuitoare. Camera şi Se
natul.

2. sm. Legislator: aoest obloelu au 
lost legiuit de >vi| cel bătrlnl [PRV-mb.).
'LEGiyNE sf. ® ^ Corp de 

armată la vechii Romani alcătuit 
din 5000-6000 de soldaţi pedeştri 
şi 300 de călăreţi K © ® Mulţime, 
gloată, ceată numeroasă f © ^
Legiunea de onoare, ordin instituit 
în 1802, în Franţa, de primul 
consul Bonaparte, spre a răs
plăti serviciile civile şi militare _.
|P 2853) TI ® ~a sacră, grup de Crufe'f de^cava- 
tmeri Greci înrolaţi, în 1821, în leral Legiunif de 
armata lui IpSllantc: la Focşani este onoare. 
Intlmplnat de 340 de tlneil Oreol... 
floarea tinerimii, oa care formează <^a eaoră (i.- OH) [fr.].

LEGyMA (pî.-me, -ml, -muri) sf. ® Zarzavat, 
tot felul de verdeţuri ce se pun în bucate, care se 
mănîncă crude (salată, ridichi) sau.ee se gătesc 
fierte (fasole, bob, linte, mazăre, etc.) (l® 2854):
nn mal ţinea minte de olpd nn mlnoase el ^ fiartă nsp.i;

Fig. 2854. Legume.

la noi oamenii tşl fac grădinile de legnmnri tot pe lingă casă 
(SB.); In mălaln dnle^ se pun şl legnmnri (şez.) t ® X © în
graiul ţăranului, tot 
ce mănîncă pe lîngă 
mămăligă sau pline:
olt pentru avea nişte 
ctrnatl nscatl de proaspeţi 
ce eran (isp.); au tăiat 
o oale, an mlncat ce-an 
mlncat şi le-a mai ră
mas din legume (R.-cod.)
[lat. legu m en].

LEGUMI (-maso) vb. tT. A minca sau a bea mo
derat, cu economie, numai cîte puţin din ceva (ca 
să mai rămîie): legumeşte ou laptele, că nu-ţi met dan 
(PSC.); altii .ee tolăneeo pe canapele, legumind ceaiul linguriţă 
cu linguriţă (dlvr.) ; (F): la virata de 11 ani a legumite leaoă 
de fizică, de drept administrativ şl de geometrie (vlah.) [1 e-
gumă].'

'LEGUMINĂ sf. Sî- Materie albuminoidă ce se 
găseşte mai’ales In legume, ca fasolea, bobul, ma
zărea, lintea, etc. [fr.^
'LEGUMINQS ţ. adj. ♦ Se zice despre ori-ce 

plantă al cărei fruct este o teacă, ca fasolea, bobul, 
lintea, mazărea, etc.

2. LEGUMINOASE sf. pl. ® Alimente ce consistă 
diii legume f © Familie de plante al căror fruct 
este o teacă ou boabe într’însa, cum sînt fasolea, 
bobul, mazărea, lintea, etc. [fr.].
OLEHĂI (-ăeso) Vb. tT. Mold. A flecări: las’, nn 
mal /V, după cum ţi-i oblcelu (ALEcs.). 
o LEHAMETE, LEHAMITE adv. Mold. Bucov. In loc.: 
ml-o rni-e silă, sînt sătul pînă în glt: de ie un timp 
te saturi şl de somn... şl ţl-1 lehamete şl de dlnsnl (sb.); 
nn avea cele trebuitoare şl-1 era lehamite de mustrările so
crilor (CR6.); am Înţeles că-1 lehamite şi lui de atlta vorbă 
(GRiQ. [rut. lyho 1)ciudat, rău,nenorocosM, cu lina- 
lui -mite din pasămite, cogemite, etc.}. 
OLEHĂMETI (-etesc), LEHAmETISJ (-isesc) vh. 
refl. Mold. A i se face silă, a se sătura pînă ’n glt, 
a se desgusta: a fost nevoit să-şl lee tălpăşiţa... lehăme- 
tlndn-se de popie (Crg.); se lehămetlslaeră pfnă şi cele două 
de gura cea rea & babei (CRG.) [1^ h a m e t e]. 
o LEHAU sm. Mold. Bucov. Flecar [1 e h ă i].

■ LEHŢME sf. Polonii, poporul Leşilor: Uial 
strigă întocmai ca un tunet (ALElcs.) [Leah]. 
OLEHNIŢA (pl.-ţo) sf. Maram. (şez.) = lehAu, 
OLEHUZA... •«- lAuzA...
OLEICA* (pî.-ol) sf. Mold. Bucov. ®
Pîlnie de metal H © Pîlnie din doage 
de lemn, întrebuinţată la cramă (®
2855): dădu drumul păbarulul pe glt ca pe-o 
— (SAD.) [rut. 1 i j k a, rus. 1 e j k a].

LEIGĂ2 sf. = LELE : l se apilnsese şl 
Iul oălollele de dor şl se logodise ou o ^
(ISP.).

LEIGUŢA (pl.-ţe) sf. dim. leioA*.
LEIT 'adj . ® îmbrăcat cu ceva depar’car fi tur

nat: — In zale de otel (VLAH.) ţ] © .v (poleit), întocmai, la 
fel cu cineva, âicloma, bucăţică ruptă din cineva:
e ohlpeş, frumos, mindrn, —' coana Froaa (BR.-vn.i ; poleit 
cum e couu Dinu (d.-zamf.) ; Sult&nloa e *ă poleită răposatul
(DLVR.) [vsl. 1 Ş j Q ind. prez. din 1 i j a t i ,,a topi”]. 
ţLEIŢA* {pl.-ţe) s/.® Veche monedă valorînd ‘/a 

leu (vechiu) = 20 de parale: găina şi raţa se vind
Olte o —' (HL.).
OLEIŢA2 (pî.-ts) s/. Băn. Leoaică: vulpea au 
Început a înfrunta pre căci ea rar numai olte un puiu lată 
(TicH.) [1 eu].

'LEJER ew SOPRANO® [fr.].
TiET.A adv. © Mold. Bucov. frans. In loc. a umbla 

a bate a umbla vagabond, a hoinări: bine-tt şede.... 
să Umbli pe drumuri <crg.)| plnă la vremea mesei... um
blă prin Slăolc (ON.); e mal uşor a bate pe cele uliţe 
fără nici un rost, deolt a sta locului binişor şi a lucra
(RET.) [rut. 1' e 1' e (p o I' e 1' e) „agale, încet”].

LELE sf. ® t Mătuşă t © 'Titlu cu care se adre
sează cineva, la ţărani, surorii sale mai mari sau 
unei femei mai In vlrstă (corespunzător Iui „bade”, 
cu care se adresează bărbaţilor): ~ preuteasăi m’a 
trimes părintele să opăieso lina cea din poloboc (sb.) ; dacă 
badea ar avea cosite, 1 o'ar zloe — (znn.) ; @r. şl-a găsit <va

Fie. 2855.
Leică.
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b&rbatuiY s'au potrivit de minune amîndoi la un loc 
•f Drăguţă ® Curvă: lele-l ile mttm&-sa <ret.); 
fecior de fat& de copil din flori: m'al mincat friptă 
fecior de £e mi-ai fost (tsp.i; ah 1 fată de ^ ce ml-ai fost, 
cum mi-ai scăpaţi (isp.> ^ ® In doru(l) lelii, fără nici un 
rost, într’o doară: plecă şi el, ştii, cam tn dorul lelli 
(isp.i [vsl. lălja, bg. lelja ,,mătuşă”].
O LELICA $/. Trans. dim. LţILE: Frunză verde, frun
zulică, Ce să facem, tu ok.-brs.).

LELIŞOABĂ (pl.-re), leliţa (p7.-te) sf. dim. 
LţlLE: lelişoară, da ce boceşti atita P (sb.); Hop, leliţă, le- 
Uşoară, Nu lăsa volnlo să moară Pentr’un pic de guiişoară 
(iK.'BRS.); val de mine, leliţă, zise (sora) cea mai mică usp.); 
cum fao leliţele, ce umblă să momească pe tineri (isp.i.

LELIŢGANĂ, LBLITtCA s/'. dim. LELJTA.
LEMN (p/.-no) sn. CD Substanţa vîrtoasă care al- 

cătueşte trunchiul şi ramurile unui arbore; — tare,
moale, verde, uscat, putred; de cer, de lag, de brad, de 
Irasln, de nuc, de salcie;de construcţie; a tiUa -*-e; 
de toc; uo stlnjen de *a; ţpj: pe lingă *nl uscat, arde si cel 
verde; 0: Ia cuptorul cald puţine *e trebnesc (znn.) ; a 
ajunge la (sau In) sapă de-v, a ajunge sărac lipit; a 
aduce pe cineva la (SOU In) sapă de /v, a-1 Sărăci; i** PA- 
DţlBE ® H (D Un O bucată de lemn: i-a lovit cu un ~ 
In cap TI ® F fl>; A adormi a adormi adine: puteai 
să tal pe dineul, dormea buştean; e *, e beat turtă; 
a rămtnaa»', a rămînea încremenit, înlemnit; car
nea stă/v, tiertura iade. iv, rămine tare, nu se moaie 
de loc flerbînd II ® t şi O Ar
bore, copaciu: pe un ger de crăpau 
<«ele |1 pietrele (isp.i ; pltngeau şl /vele 
ii pietrele de mila lor nsp.) •[ ® Si
criu (R.-ooD.l 1 ® # PADţrCHE-DE- 

{Mold. ploşniţă, Tr.-Carp. steinltă), 
insectă supăirăcioasă care-şi face 
cuibul în crăpăturile lemnelor şi 
mobilelor de lemn diri casă, dc 
unde iese noaptea şi suge sîngelo 
celor CC dorm 
(Acanthia lectu- 
laria) ([ffi|2856) t
® #/ /v-CÎINESC
sau vUL - CţENE - 
LUI, arbust culti
vat adesea prin 
grădini, pentru
garduri vii, nu- Fig. 2856. Fîg. 2857.
mit v ţi ,,m*ălini- Paducherde-lemn. Lemn-cîinesc.
ţă“ sau „mălin-
negru“ (Ligustnim vulgare) ([®] 2857);-v-dulce, 
plantă ierboasă cu flori mici, albăstrii sau albe, a 
cărei rădăcină este întrebuinţată în medicină; 
numită şi ,,iarbă-dulce” sau „rădăcină-dulce” 
(Glycyrrhiza glabra) (fă] 2858); —-galben = dea-
CIlA1 ; -v-PUCIOS = SCOEţrŞ-DE-MUNTE; —UL-BQBULUI,
arbust cu flori galbene 
aurii ce creşte pe coastele 
pietroase şi pe stîncile din 
păduri; numit şi ,,bobi-

Fig. 2858. 
Lemn-dulce.

Fif. 2859.
Lemnul-Matcii-Domnului.

tel", „drob” sau ,,grozamă-mare” (Cytisus nigri- 
cans); —ul-dpmnului, -vul-lui-dumnezeu, plantă 
cu miros pătrunzător de lămîie, cu flori galbene dis
puse In mici capitule sferice şi cenuşii, originară 
din Europa de miază-zi şi din orient, cultivată 
adesea prin grădini; numită şi „lemnuş” (Arte- 
misia ahrotanum)\ -vUL-MAion-noMNULUi, arbust 
foarte mirositor, totdeauna verde, cu tulpina 
foarte ramificată, cu ramuri rigide şi fragi le, for- 
mlnd mici tufe cari ajung uneori pînă la 1 metru

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat, 705

LEN

Fig. 2860.
Lemn*rîios.

Înălţime; face flori galbene dispuse In mici capi- I EL- 
tule; numit şi „iarbă-sfîntă", „limbricariţă” sau - --- 
,,poala-MaIcii-Domnului” (SantoUna chamaecy- 
parissus) (îşi 2859); -v-rIiqs, 
arbust cu ramurile acoperite 
cu negi, cu flori albe-verzui 
sau gălbui, al cărui fruct e o 
capsulă cu seminţe negre; nu
mit şi ,,cerceii-babei‘‘ (Evmy- 
mus verrucosus) (!a) 28(50) [lat. 
llgnum],

LEMNAR 1. sm. ® V Ne
guţător de 1 e m n e1I ® © Dul
gher, tîmplar K ® © Gel ce fa
ce sicrie (r.-cod.).

2. (pi.-te) sn. Trans. Bucov.
(MAR.) Trunchiu pe care se spin
tecă lemnele.

LEMNĂRIE sf. ® Grăhia- 
dă de lemne de cherestea, 
de lucru H © aîb Materialul de 
lemn care intră într’o construcţie f ® Loc unde 
sînt depozitate sau se vînd lemne (de foc, de che
restea) ; magazie de lemne: pe itngii zidni cnrţii, in şir, 
culinll... livezi de pomi roditori, ttn&rle şl — (i.-OH.) ®
Negoţ de lemne t ® © Meseria lemnarului.
O LEMNET O/f e/7., LEMNAt Băn. sbst. col. L e m - 
n e multe, grămadă de lemne.

. LEMNIE sf. ţ=RAcHITAN® ; prin el se săltau Icl- 
colea Hori albastre de — (s.-ald.) [I 8 m n; comp. it. dial. 
erha legno].

LEMNIŞQR (pî.-oare) sn. dim. LEMN. Bucată 
mică de lemn.

LEMNOS ădj. De natura lemnului, ce sea
mănă cu lemnul, ce cuprinde lemn [lat. llgno- 
s us].

LEMNUŞ (pi.-se) şn. dim. LEMN. ® Bucată 
mică de lemn “f ® Trans. Chibrit: îşi aprinse ţigara 
si puse /—ui de chibrit In cennşemlta ce sta pe pat (SLV.) Şf 
® IV LOPATJOA® ţ ® a = LEMNUL-DQMNULUI; De la noi 
plnă la Cluş, Viorele si — (IK.-brs.) "| © =BACANa: cumpără 
/V şl-1 tlerb Ia nn Ioc ou onăle (lung.) .
O LEMNUŞ CĂ si. Bucov. A = RAcHITAN ®. 
OLEMNUŞEL (pi.-ele) sn. Băn. dim. LEMNUŞ.
Bucată mică de lemn de alun; stăpina casei tace tocul, 
nu pe vatra uzitată, ci joa, cu lemne de alun, numite —0
(NOV.). •
OIjEMNUŢ (pî.-ute) sn. Trans. dim. lemn. Beţi
şor de chibrit.

LENCHIU, LENGHiusbsf.g A da—, a lovi cu Ichiul 
în arşicele rămase în armean, spre a le scoate afară:
slut unii glolarl oare dacă... încep a da lenchln, nu mal scapă 
nici im arşic, ol pe toate le scoate (isp.); se punea pe lengtalu, 
de nu mai lăsa oscior pentru cellalt! băieţi (I.-gh.) [tc.
1 en k j, 1 en g j „şchiop”].

LENE sf. Dispoziţiune a aceluia căruia nu-i 
place munca, care şacie ca un trlntor, trlndăvie;
'O : —a e cucoană mare (care n’are de mincare), lenea aduce 
sărăcia; ml-e— să mă duc pln’aoolo [vsl. lăni]. 
CLENEQS, LENips adj. Trans. Leneş: 11 scoaseră ve
stea c’ar 11 chiar leneoasă... că toată'zinllta sade numai şi 
măniucă (ret.) [lenevos].

LENEŞ 1. adj. Căruia nu-i place să muncească, 
căruia i-e lene să lu(îreze, trîndav: de — ce ora, 
nici îmbucătura din gură nn şl-o mesteca (CRG.) ; lumea bu- 
oureşteauă, leneşă, ca de oblcelu, nu se sculase Încă (DLVR.).

2. adv. Alene: Moş Tomagră
dinarul şedea Intr’un cot dlnd — 
din lopată (GN.).

3. sm., leneşa sf. ® Om 
leneş, femeie leneşă; sonm- 
pnl mal mult păgubeşte, —ul mal 
mult aleargă; ©: —nl la toate zice 
că nu 30 poate •[ ® sin. 7C;
Animal mamifer din America 
de Sud care se mişcă alene, 
acăţîndu-se de ramurile co
pacilor, mulţumindu-se cu 
hrana pe care o găseşte- la Indemlnă (muguri, 
fructe) şi stînd zile Întregi pe aceeaşi creangă 
(Bradypus) (j^ 2861).

LENEVI (-veac) 1. vb. tr. A face leneş.

Fi^. a86i. Leneş.
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LER

Fi§. 2862. Lentă.

LEN- 2. vb.^Tcfl. A-1 fi lene să facă ceva, a se face
leneş: el se va * şl va Ifisa pânilntul nelacrat (prv.-mb.) ; bU 
breaznlB, nu te lenevi (Alecs.) ; vicleana lun&... se lenevi 
In aşternutul ei de nouri şl-şl tntlrzle anume ora deşteptăiil
(GN.i [vsl. lănivQ „leneş”].

LENEVIRE sf. © Faplul de a (se) lenevi H 
® Lene: notări să-l splnzuie, pentru a nu mal da pildă 
la .V şl altora icae.i.
ţLENEVOS adj. Leneş: ...să nu şedem lenevoşl, ci 

onm ne-a dat tata minte, să muncim mal inimoşi (panni
[vsl. ISnivti]. 
olengAna = LEOAKA.

LENGHIU sw LENCHin. 
ţLENţ (-neso) vb. refl. A-i fi lene, a se lenevi: 

acesta să va —. şl va lăsa pămlntul nelucrat (Pav. LP.) [vsl. 
1 6n 11 i].

LENIQS •*- LENEQ6.
‘LENITIV 1. adj. Care alină, potoleşte.
2. (pj.-ve) sn.: £ Medicament lenitiv [fr.]. 
LENQS adj. Leneş: o tăcea lenoasă şl 11 imputa. 

Căci nu găsea seara guta de cinat ipanni ; de este —, nu va 
el să-şi bată oapnl (TICh.) [1 e n e].

*LENT adj. Încet, domol: natura Işl are răzbu
nările el ascunse, —e, dar totdeauna 
sigure (VLAH.) [fr.].

LENTA (pl.-te) s/. Panglică 
InLă, cordon lat de mătase ce 
se poartă de la umăr curmeziş 
peste piept, de către suverani, de 
posesorii unor decoraţii înalte, 
de diferiţi demnitari ia şolem- ■' 
nităti, etc. (fă) 2862) [rus.]. /

•LENTICULAR adj. De for- ; 
ma unui bob de linte, ca lintea ;
[fr.]. 1
•lentila (pi.-le) sf. 15 Sticlă J 

circulară terminată prin supra
feţe curbe, întrebuinţată în op
tică spre a produce convergenţa 
sau divergenţa razelor lumi
noase ([y 2863): blconvexă ; — plan-conveză; » bi-
ooncavă; —- plan-concavă [fr.].

•LţîNTO adj. şi adv. J În
cet, rar (ca termen de miş
care) [it.y

LEOACA ww LţincĂ. 
leoaica, tLEOAIE sf. 7*:

Femela leului: Luni diminea
ţa s’a rldloat din pat cu o — (Car.i .

LEOAPA, nEOARBA = LIOAPA, LIOABBA. 
LEOARCA sw lioarcA.

•leopard sm. tC: Un soiu de panteră, cu 
blană galbenă pă
tată, care trăeşte 
în insulele Sondei ^
în Asia şi în Afri 
ca (Felis leopardus)
(li 2864) [fr.].
O LEORBAI = Fîg. 2864. Leopard.
UORBAl.

LEQRCA m- LIOABCA.
OLEORDINA (pl.-ne) sf.tOaş. A = GHERGHINA. 
OLEORPĂI (-ăeso) vb. fr.’şi inlT. Mold. A bea din 
ceva sorbind cu sgomot: leoipălm Ilămtnzl din lln- 
guille de lemn (Vlah.) [comp. li oarbă].
OLEORPAŢT sbst. Faptul de a 1 e o r p ă i: ~ul 
atitor guri dădea sgomotul Inselor dlntr’o fabrică de tors (Vlah.i . 
OLEOŞTEAN = LEUŞTEAN.

LţOTA s^ liota.
LEPADA (leapăd), f lApADA (lapăd) ţ. vb. tr. ® A 

arunca de ia sine: hainele vechi; plnă nu vel vedea 
pe cel bun, nu lei>ăda pe cel prost (Pann); an lepftdat armele 
9I au luat-o la fugă; cerbul Îşi leapădă coarnele; pe semne 
baba Dochla nu-şl lepădase toate cojoacele (vlah.'. ; ai glndlt 
că vel putea... să mă lepezi ca pe o jucărie ce nu-ti mai place 
(NEOR.); © a-şl potcoavele, a muri: Işl lepădă potcoa
vele şl dete ortul popii (isp.) ® A îndepărta, a alunga: 
de va fi şl preot şl-1 vor prinde cu turtuşag, să-l lâpede den 
preoţie (PRV.*lp) ^ (D A părăsi: orăşanul şl orăşanca au 
lepădat portul rumănesc şl pun pe el hanţe scumpe şl putrede 
(jip.i ^ ® Trans. / A vărsa, a borî (vic.) TI ® / A 
iiaşl’e înainte de vreme un prunc mort, a avorta.

Fig. 2863. Lentile.

Fig. 3865. 
Lepidodendron.

Wâ- vb. refl. © A renunţa la ceva, a părăsi : 
pentru dragostea ta, mă leapăd de puterea mea cea măiastră 
(ISP.); a se de Satana H © A nu voi Să ştie de ceva, 
a nu primi, a nu recunoaşte un lucru, a refuza:
băietul Începu a se desvluul In tot chipul şi a se lepăda că 
Iul nici nu l-a plesnit prin cap una ca aceasta (ss.) [pro
babil lat. lapidare ,,a arunca cu pietre"].

LEPAdare .sf. © Faptul de a (se) lepă- 
d a K © pi.’ iTiS Citaniile ce face preotul la botez, 
cînd pune catehumenului de trei ori întrebarea 
rituală „te lepezi de Satana?".

LEPAdAT adj. © p. lepAda l! © Născut mort 
înainte de vreme, avortat 11 ® aâ Apostat, renegat. 

LEPAdATOARE, lApAdAtoabe sf. Trans. A
= BEMF.

LEpAdAturA (pî.-tnri) sf. © Lucru de 1 e- 
p ă d a t, netrebnic II © Fiinţă netrebnică; stîrpi- 
tură: se minunară toţi die atlta tărie pe o astfel de .^a Urli 
(ISP.); să fl văzut lepădătura cea de javră, nu dedeal nici o 
lăscaie po el icar.) H © ^ Naşterea unui prunc mort 
înainte de vreme, avort.
OLEPAI (-ăesc) vb. inlr. A mişca picioarele tîrîş; 
a face să alunece picioarele: i-am
auzit paşii lepălnd şl luneclnd prin mizga 
drumului (sad.).
OLEPEDEU (pi.-dea) sn. Tr.-Carp.
Cearşaf: Asta-l fată de blrău Cu poale 
de — (iK.-BRs.) [ung. 1 e p e d 0].

•LEPIDODENDRON sbst.
Plantă criptogamă fosilă, de mări
mea unui arbore, cu trunchiul aco
perit, pe locul unde fusese frun
zele, cu nişte urme rornbice, lipite 
unele de altele, ca nişte solzişori 
(ÎMI 2865) [fr.].
•LEPIDOPTERE 1. sf. 

pi. Ordin de insecte, cu' 
patru aripi acoperite cu 
o pulbere solzoasă, numi
te in genere „fluturi".

2. LEProopTţiR sm. Flu
ture ('ii 2866) [fr.].
OLEPOS = LIPPS.

ţ?1'.1.6) Sf- ® Fig. 2866. Lepidopter.F1 Boală molipsitoare cro- 6 
nică caracterizată prin acoperirea pielii de bube 
care rod Încetul cu Încetul cor
pul (IU 2867) H © ^ Lucru 
sau om desgustător, sclrbos, 
greţos: băieţii... 11 huiduiau şl fu
geau de dinsul ca de o iisp.i; toate 
năadrăvăn'llle le-am făout să mă mln- 
tul de lepra asta (flor.) ; să gonim din 
ţară lepra omenească, jigodiile leneşe
(jip.i H © dD Ori-ce defect, viţiu 
sau patimă caro nimiceşte su
fletul după cum lepra prăpă
deşte trupul: lepra Bglrcenlol H © ® Denunţător [gr.]. 

LEPRQS adj. f Care sufere de lepră; (K :
spre stingă, muntele, , creştea Intr’b cupolă uriaşă (VLAM.j .

•LEPROZERIE sf. f © Spital ce se construia 
în evul-mediu spre a adăposti pe leproşi şi in care 
trăiau departe de restul lumii t © Construcţiune 
modernă în oare slnt izolaţi leproşii: leprozeria de la 
Tichlleştl, In judeţul Tulcea [fr.].
OLEPŞIT adj. Mold. Smintit: te-al îmbătat se vede,
.vule (ALECS.).

LER1 trvpx. m. ® Apare în unele basme încou- 
strucţiunea Ler-lmpărat H © Cuvînt ce apare in 
refren urile colindelor ( ---Doamne), uneori şi sub for
mele LEBQI, LEROLQI, LERULUI, LERUI, LERQM, etC., 
cîteodată însoţit de una sau mai multe vorbe ne
înţelese (Lerolol măroloLuoc.), etC.) 1) ® trans. J Mc- 
lodia după care se cîntă o colindă ioens.).
O LER3 sbst. = LERin: l-a trecut —ui (r.-cod.).

LERGATOARE sf. t.î = alebgAtoabe. 
o LERIU sbst." Mold. Vreme, timp : Ml-o trecut — de 
geaba işez.) ; Işl treceau — cu toatele tn cerdacul curţilor
(FLOR.).

LEROI, LEBOLQI, LERQM ww LER1 ®.
O LERUI1 (-ueso) vb. tr. Trans. (dens.) J Aeînta o 
colindă după melodia ei [1 e r1 (i)].

Fig.” 2867. 
Bacilul leprei.
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LţîRUI2, LţRULBI tw LEB1 ®.
LESCAIE wm- liAscAIE.
LESNE adj. invar, şi adv. ® Uşor, cu uşurinţă, 

fără osteneală: in aparenta viata devine mal ■*- (I.-gh.) ; 
^ e a zice, anevoie a lace; anevoie se oIstlgA, se ohel- 
tneşte t ® Trans. Băn. Ieftin [bg. lesenu, lesno],

LESNI = ÎNLESNI.
LESNICIOR = lAsnioIQE.
LESNICIOS adj. Uşor, uşurel, lesne de fă

cut, de urmat: en te voi călăuzi pe cărarea cea mal 
piacnta el cea mal lesnicioasă (Isp.i ; lata 1 se Însenină la 
ideea nnei Izblnzl attt de lesnicioase (Negr.) [1 e S n e].

LESNICIUNE sf. Uşurinţă [lesne]. 
lespede' sf. Tablă de piatră, placă lată 

dreptunghiulară de piatră pentru pardosit: iarba 
crescuse mare1 In ogradă şl acoperise lespezile morminte
lor (ALEcs.); acel chioşc de lemnărie... pardosit ou les
pezi de marmoră (odob.) j să puie o ^ la gura cuptiorlnlnl
ICRG.).

LESPEJOARĂ (pi.-re) sf. dim. LESPEDE.
•LEST (pl.-inri) sn. ® 3, Pietrele, nisipul, etc. 

ce se pun In fundul unui vas, spre a-i da mai multă 
stabilitate H ® ^ Săculeţ cu nisip ce iau cu ei 
aeronauţii Sn nacelă şi pe care-1 aruncă, cînd 
vor să se urce mai sus [fr.].

LEŞ (pî.-şuri) sn. Cadavru, mortăciune, stîrv,
boit: sute de ««uri zăclnd nelngropate pe marginea drumu
rilor (VLAH.); /•'urlle de oameni lunecaţi se clătinau şl se ros
togoleau pe tata apelor (odob.i [tc.].

LEŞESC adj. Polon, al Polonilor [Leah].
LEŞI sm. pl. sv LEAH.
LEŞIA (-şiu, -şlez) vb. tr. şi refl. A (se) spăla cu 

leşie: că dacă m’olu * Cu frumoasă peana ta. Părul meu 
n’o mal cădea ok.-brs.).

LEŞIE sf. Apa fiartă cu cenuşă şi limpezită 
pentru spălat rufele: călepele s’an llert ou să se Inăl- 
bească icrg.) [lat.. 11 X 1V a].
o LEŞIER (pi.-ere) sn. Mold. Trans. =CENUŞAR2 ® 
[Ieşi e]!

LEŞIN (pl.-inuri) sn. ® Starea unei persoane 
leşinate, căzute în nesimţire, sincopă: a-i veni.-; 
de-abla putu aduce pufln mina spre gură şi Îndată căzu 
intr’un — grozav (crg.) 1[ © Sflrşală, oboseală, slă
bire a puterilor: tot bocind ea, o apuca — de supă
ram (CRG.); o apucă un fel de — la. Inimă, ou dureri de cap
(CAR.).

LEŞINA (-şin) vb. inir. şi <f refl. ® A cădea în 
nesimţire,’a pierde cunoştinţa: preotul care leşină şi 
cade... nici o apărare să n’albă (prv..mb.) ; sărmana leşină de 
spaimă şl de durere; era mal că să leşine de bucurie (Sb.)
TI ® A ajunge în ultimul grad de slăbiciune, a-i 
veni o sfîrşală (din cauza foamei, setei, oboselii, 
etc.): — de foame; dete peste el o căldură. Incit leşinau 
de sete (ret.) ; slnt trei după douăsprezece şl mă leşin de somn 
(CAR.) t ® — ăe ris, a rlde din cale afară: oamenii ce 
priveau, şl mal ales băieţii, leşinau de rIs (Crg.) [lat. 
*1 a e s i O n a r e ,,a vătăma” < 1 a e s i o n e m].

LEŞINAT adj. p. LEşraA. ® Căzut în leşin: — de 
durere ţ[ ® Slăbit peste măsură (de foame, de sete, de 
oboseală, etc.): (copiu) jigăriţi... leşinaţi de foame osp.) 1| 
® Moleşit, fără putere: o dlctlnne monotonă, —ă, im
posibilă (VLAH.).

LEŞINATURĂ (pl.-turi) sf. ® Leşin t © F 
Fiinţă foarte slabă, cu totul lipsită de puteri (de 
nemincare, etc.): leşlnătura de nevastă... 11 Ieşea Înainte 
9I-I cerea pline nsp.); nu mă voiu Înjosi niciodată să cumpăr 
slujbă cu bani de la o de clocolu oa tine (rl.)
[leşina].

LEŞIŢÂ ww LJŞITA.
LEŞNI(E)C (pi.-ce) sn. Un fel de plasă de 

pescuit: un bătrln caro pescuia cu leşnleoul (vic.).
LEŞUI (-nesc) vb. tr. şi refl. A aduce o sfîrşală, 

o slăbiciune, un leşin la inimă: şi foamea n leşuiaşi 
setea II ardea (dlvr.) ; gura-1 era uscată, amară, stomahul 
leşult (VLAH.).

LEŞuialA (pi.-leii) sf. Sfîrşală, slăbiciune,
leşin la inimă: gnra-l era uscată şl buzele arse. In stomah 
avea o — (vlah.).

•LETARGIC adj. ® Ce ţine de letargie : 
somn — 1f ® ® Ajnorţit, nesimţitor, nepăsător 
[fr.].
•LETARGIE Sf. ® f Somn adine, neîntrerupt.

care poate dura mai multe ceasuri sau mai multe 
zile; în graiul de toate zilele, stare de moarte apa
rentă caracterizată prin lipsa aproape totală a 
respiraţiunii şi a circulaţiunii sîngelui îl® ® Amor
ţeală, nesimţire, nepăsare: a deşteptat pe Romănl din 
letargia-In oare se aflau (I.-gh.); 'lată lumea se deşteaptă din 
adlnca-1— (alecs.) [fr.].

letca (pl.-ce) sf. U; Unealtă d6 depănat scu
lele pe mosoare, un fel 
de sucală mai simplă ([gj
2868): călepele... le-an pus pe 
vlrtelnltă, de pe care au În
ceput a le depăna pe mosoare 
cu letca (CRG.) [bg. srb. 1 e t - 
k a].
OLETEA (cu-) loc. adv.
BBn. Cu încetul, pe înde
lete.

LETIN i-- LATIN3.

LER-
LEU

Fig. 2868. Letca.

Fig. 2869. Leu.
—de-mare = otarie % @ 
a zo-

t LETOPISEŢ (pl.-ete) sn. ^ Cronică veche [vsi. 
lătopisici ,,cronicar”].

LETURGHIE - LITURGHIE.
LEŢCAIE im- LASCAIE.
LEŢUf 1—- lATUI.
LEU sm. ® ^ Cel mai mare şi mai puternic din 

mamiferele carni
vore din genul pi
sicii, supranumit 
„regele animale
lor” ; trăeşte în 
Asia centrală şi a- 
puseană şi în toată 
Africa (Felis leo)
(irl 2869); ®: răc
nind ca un —, se luă 
la luptă cu fata Împă
ratului OSP.) ţ[ ®
LEUL, constelaţiune 
diacului, de forma unui 
mare trapez, la unul din 
vîrfurile căruia se află o 
frumoasă stea de prima 
mărime, Regulus, socotită 
de cei vechi ca inima leu
lui (II 2870) t ® ♦ coada- 
LEULUI = TAUA-GJŞTBI1;
OURA-LEULUIwQţTRA i@ ţ] ®
— paraleu sw- PARALEU H ® (8)
— (vechlu), monedă de ar
gint, care a circulat pînă 
la 1867, în valoare de 40 
de parale; — (nou), moneda 
de astăzi de 100 de bani, corespunzătoare fran
cului francez [lat. leo, pătruns pe cale cărtu
rărească; sensul de monedă, după tc. ars lan y 
,,leu; piastru”].

LEUCA, leocA (pl.-cl) sf. *7“ Lemnul încovoiat 
al cărui capăt de jos e vîrît în capul osiei iar capătul 
de sus sprijineşte loitra carului; vnea... oiteodată ru
pea leuca (CRG.); bocesc, fără să puie umărul Ia leoca carului, 
să-l scoată din făgaş (J)P.); pornesc Intr’o oămtă mare de 
lemn, ale cărei leuci clămpănesc asurzitor (sad.); 0 F lovit 
sau trăsnit cu leuca, smintit, zăpăcit: dumneata ori eşti 
lovit cu leuca, ori altă treabă n ai declt să rlzi de mine 
(CAR.); ml se pare cam trăsnit cu leuca că-1 prea roş Ia fată
(ALECS.) [bg. 1 e V k al.
OLEUCAŞ adj. Mold. Cu picioarele strîmbe, în
covoiate în afară [leucă].
OLEUCIT adj. ® Bătut rău (r.-cod.) ® Beat
mort (Psc.) [(lovit cu) leuca].

•LEUGOCIT sm.^ Fie-care din globulele albe 
din sînge [fr!].

•LEUCOCITQZA sf. f îngrămădire trecă
toare a globulelor albe în sînge [fr.].
•LEUCOMAP7A (pl.-ne) sf. & Alcaloid septic, 

veninos, de aceeaşi natură ca ptomaina [fr.].
•LEUGOREE sf. f Scurgere mucoasă de care 

sufăr femeile'de o constituţie limfatică; numită 
TOlgar „poală albă” [fr.].

LEU-PARALEU sv LEU ®, PARALEU.
LEURDA sf. 4. Plantă cu flori albe ca zăpada, 

cu miros pătrunzător de usturoiu; creşte prin

Fig. 2870. Leul.
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I FU-podurile umede şi umbroase (Allium UTsinum) 
I Ţr (H 2871).
L I D lEURVŞCĂ = LADRţrşcA.

LEUŞpR sm . m dim. Lţ!U ® : şi 
noi vA uram Ca să cApătAm Cel puţin un 
<v, Sau, de nu, un puişor imar.) ; se IncA- 
pAttneazA cu .,0 damA de caro" el pierde 
trei sute de (vlah.i .

LEUŞTEAN sm. Plantă aro
matică cu ’ miros pătrunzător, cu 
flori galbene dispuse In umbele; o- 
riglnară din America de Sud, e cul
tivată la noi pentru trebuinţele 
culinare şi pentru rădăcina ei în
trebuinţată în medicină (Levisticum 
oflicinalc) ([a] 2872).

LEVA (pJ.-ve) sf. (D Unitatea de 
monedă bulgărească, corespunză
toare leului nostru ([®] 2873) [bg. 1 e- 
V u].

LEVANT, LIVAMT sm., LEVENTJCA,
LivANŢţcA s/. ♦ Mic arbust, origi
nar din sudul Europei, cu flori al
bastre plăcut mirositoare, între
buinţate în medicină ca sti 
mulante şi tonice (Lavan- 
dula veraj (H] 2874): plinA de 
mirczme de Hori de telu, de sul- 
flnA şl de levAntlcA (BR.-vn.) [ngr.
XePovta].

'LEVANTIN adj. şi sm. 0 
Originar din Levant, din ţă
rile de la răsăritul Medite- 
ranei [fr.].

•levata (pl.-te) sf. ♦ în 
anumite' jocuri de cărţi, fie
care din pachetele strînse de 
către cîştigător din cîte o 
carte jucată de fie-care jucă
tor [fr. 1 ev ăe].

LEVENT, LEVJNT 1. sm. Fie- 287=. Leuştean.
© iiOr 't Soldat în marina turcească, 
originar din Levant şi în special din 
Grecia ([g| 2875): au ieşit levinţii alarA 
din galioane pre usoat inec.i 1| ® Odi
nioară, în Moldova: voluntar din- 
tr’un corp de călăraşi.

Fig. ,2871. 
Leurdă.

Fig. 2873. Leva.

2. adj. © © Voinic: sint 
la poartA o mie şl mal bine de 
baraminl levinţi, ou sAneţele gata 
de foo (0D0B.1 ® [numai
forma levent) F Cavale
resc: era mal ales levent şl pHn 
de atenţie pentru mamele (lete)lor 
(VLAH.); odatA ce nu e bArbatul 
levent, ce lei de casA bA mal lle şl 
ala? (CAR.) [tc. levent,, sol
dat voluntar" ].

LEVENŢICA levant.
LEVIATAN sm. Mon

stru marin despre care se j 
vorbeşte In cartea lui Iov.

LEVINT ew LEVENT.
'LEVULQZA sf. & Spe- 

cie de zahăr necristalizabil, ' 
de natura glucozei, cu pro
prietăţi chimice aproape a- 
semenea cu ale acesteia; se 
fructe şi din miere [fr.].

'LEXIC [pl.-lix) sn. ar © Vocabularul cuvin-

F)g. 2874.
Levant.

Fîg. 2875. Levent.
extrage din anumite

telor întrebuinţate de un autor, într’un mânu-- 
scris: —ni psaltirii schelane * ® Pr. ext. Cuvintele 
dintr’o limbă, dintr’un dialect | ® Dicţionar [fr.].

'LEXICAL adj. Or Privitor la lexic, ia cuvin
tele unei limbi, unui dialect sau întrebuinţate 
de un autor: cercetArl lexicale [fr.].
, 'LEXICOGRAF sm. © Autorul unui lexicon, 
unui dicţionar f © Cel ce se ocupă cu studii 
lexicale [fr.].

'LEXICOGRAFIC adj. Or Privitor la lexico
grafic [fr.].

'LEXICOGRAFIE sf. Or Ştiinţa, studiile lexico
grafului [fr.].

'LEXICOLOGIC adj. Or Privitor la lexicolo
gie [fr.].

'LEXICOLOGIE sf. Or Partea gramaticei care 
se ocupă cu etimoiogia şi cu formaţiunea cu
vintelor prin derivaţiune sau compunere [fr.].
'LEXICON (pî.-oane) sn. Or Dicţionar prescurtat, 

vocabular [gr.]. ,
'LEZAT adj. © Vătămat ţ] © Jignit, păgubit, 

nedreptăţit [fr. 1 6 s e].
'LEZIUNE sf. ©Rană, vătămătură ][ © Pagubă, 

daună, vătămare (a intereselor) [fr.].
'LEZ-MAIESTATE sbst. CrlmA de crimă 

contra autorităţii suveranilor [fr. 1 e s e-m a j e s- 
t â].

LI pron. pers. enclitic, dat. pL întrebuinţat 
în loc de le numai înaintea unui alt pron.:se 
zice; 11-i dA; le arimcA [1 e].

'LIANA (pi.-ne) sf. ♦ Gen de plante cu vrej lung 
care se acaţă şi se îiiipleteşte cu altele sau se înco
lăceşte în jurul arborilor din pădurile Americei: 
CAcl scris a fost ca viaţa ta De doru-1 sA nu'ncapA, CAol 
te-a cuprins asemenea lianelor din apA (BMIn.) [fr.]. 

LIANDRU = leandru.
'LIÂS sbst. Formaţiune geologică secundară 

aşezată între trias şi sistemul oolitic [fr. < engl.].
LIBADEA, LEBADEAS/.0 Odinioară, haină boie

rească, un feî de anteriu; maitîrziu, manta de di
mie, purtată de tîrgoveţi; fermenea: de la zaverA, ei 
(dascAlll greoi) lepAdase lebadeaua... şl se ImbrAoase nemţeşte 
0.-6H.); ImbrAcat... cu llbadea de aba albă, ImpodobltA cu 
gAltan' negru (fil.) ; sourtelclle erau plnA din .sus de genim - 
chl, şl fermenea na sau llbadeaua, plnA la brln (vor.)
[tc. lebădă].
OLIBARCA (pL-Arol) sf. % = ŞVAB.
'LIBÂŢIUNE sf. © Faptul de a vărsa pe jos pu- •' 

ţin vin sau altă băutură în cinstea zeilor, cum obici- 
nuiau cei vechi H ® © Golirea mai multor pahare 
de vin la un chef, la o petrecere: iibaţiuni sub razele 
lAmpll albastre (Car.) [fr.].

'LIBEL (pi.-ele) sn. Pamflet [fr.].
'LIBELA (-elez) vb. tr. rt A redacta cum se cu

vine un atit judecătoresc [fr.].
'LIBELULĂ, (pl.-le) sf. # = CALUL-DBAOULUI : 

libelulele de apA le prind din tngA şl-şl Iac din ele aripi 
(d.-zamf.); o ^ sosi, sbnrlnd sgloble (orl.) [fr.].
'LIBER1 adj. © Care nu e supus nici uiiui stă- 

pîn, slobod: nn om ~ ţ] ® Care nu e ţinut închis, 
care nu e prizonier ^ ® 0 Unde domneşte liber
tatea politică: ţarA—A ţ[ ® Care are voia, puterea 
de a face sau de a nu face ceva: omul e nAsout -»■;
0 alegeri -~e = nestingherite, neîmpiedecate ţ| ® 
Independent, neatîmat: a trAi.- ţ[ ® Unde se 
poate merge, pe unde se poate trece neîmpiedecat, 
neoprit: întrunire ; trecere ; a avea intrarea .«A 
la teatru ţ] ® Neocupat: un loc ~ ® Neînsurat t ®
De care se poate dispune: are destui timp »; am douA 
ore '-e H (m) Contrar bunei cuviinţe, prea familiar, 
fără perdea: se exprlmA la nişte termeiil prea/wl ţ[ ® 
arbitru ev- ARBITRU © H © cugetător sw CU0ETATQR2*;
® .iT Traducere ~A, care nu e făcu tă cuvînt cu cuvîn L li 
® Versuri ~e, cari n'au toate aceeaşi măsură, a- 
celaşi ritm ţlH © NE14BER [fr.].

'LIBER2 sbst. A Stratul de ţesut fibros aşezai 
între coajă şi lemn, în trunchiul unui copac [fr.j.
'LIBERA (-orez) 1. vb. tr. ® A. pune în libertate, 

a da drumul (din închisoare, etc.) H ® im A da 
drumul unui soldat care şi-a terminat serviciul 
militar, a-1 retrimite la vatra sa ţi @ ,A scăpa, a 
mîntui, a desbăra.
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2. vb. refl. ® A-şi recăpăta libertatea' li (D X 
A "merge la vatra sa [vorb. de un soldat care şi-a 
împiinit anii de serviciu) H ® A se scăpa, a se 
desbăra, asecotorosi [fr.].

‘LIBERAL 1. adj. ® Care se cuvine urnii om 
liber: eancaţlnne H @ ^ Arte /~le tm- ARTA ® 1[ ® 
Darnic, generos, căruia-i place să dea, să dăru- 
ească t ® Favorabil libertăţii civile şi politice: 
partid ~; ziar ; idei /re.

2. sm. ® Partizan al extensiunii libertăţilor ţ[ ® 
©'Membru al unui partid liberal [Ir.].

‘LIBERALISM sbst. © Doctrină liberală, opi-. 
niuni, principii ale liberalilor: adevăratul este de a 
asigura lle-cărula... libertatea ougetării, a cuvlutulul şl a ac
ţiunii (i.-GH.) [Ir.].
‘LIBERALITATE sf. ® Dărnicie, generozita

te H © Darul însuşi pecare-1 lace o persoană libe
rală, un om darnic [fr.].
‘LIBER-ARBITRU tw- ARBITRU®. 
‘LiBERATOR 1. adj. Care liberează, care dă 

libertatea. .
2. sm. Cel ce liberează [Ir.]. 

‘LIBER-SGHIMB sbst. V Libertate absolută a 
comerţului intre naţiuni, fără a se plăti vamă 
pentru mărlurile oare intră într'o ţară sau alta 
[după fr. 1 i b r e - e c h a n g e].
‘LIBER-SCHIMBIST sm. V Partizan al libe- 

rulu'i-schimb [după fr. 1 ib r e - ăc h a n g i s t e].
'LIBERT sm. ^ Sclav roman căruia 1 s’a dat 

libertatea [lat.].
‘LIBERTATE sf. ® Starea unui om liber, oare 

nu e rob, asupra căruia nimeni n'are un drept de 
proprietate ţ| © Starea unui om, unei fiinţe care 
nu e ţinut(ă) în închisoare sau în captivitate H ® 
naturală, puterea pe care o are omul de a se folosi 
cum vrea de facultăţile sale 11 ® ns{ ~ de conştiinţă, 
dreptul de a-şi alege şi de a practica o credinţă 
religioasă, fără a putea fi tras la judecată H ®© —a 
cultelor, dreptul pe care-1 are cineva de a practica 
cultul căruia-i aparţine, toleranţa tuturor cul
telor Intr’un Stat H ® «•a de a gindi, dreptul de a-şi 
manifesta gîndirea fără a fi oprit de nimeni; mod 
îndrăzneţ de a gîndi în chestiunile de religie, de 
morală sau de guvern K © © «■a presei, dreptul de a 
tipări în ziare sau prin cărţi tot ce-i place, tot ce 
gîndeşte 11 ® — individuală, dreptul de care se bucură 
ori-ce cetăţean de a nu fi lipsit de libertatea per
soanei sale decît după formele determinate de 
lege 11 ® Puterea de a face sau de a nu face ceva, 
liber arbitru f ® Independenţă, neatîrnare t ® pî- 
Drepturi, privilegii [Ir.].
‘LIBERTpi adj. şi sm. ® Desfrlnat 1f © Ber

bant: primeau, cu cea mal destrămată răstăţare, glumele, 
darurile şl sărutările junilor *1 (fil.), [fr.].

‘LIBERTINAJ s6st. ® Desfrînare, desfrlu K © 
Bcrbantlîc, crailîc [fr.].
‘LIBIDINOS adj. Aplecat la desfrlu: cel doi 

boieri... urttl şl llbldlnoşl ca doi satiri (o.-ZAMF.) [fr.]. 
tLIBOV sbst. Iubire, dragoste; plăcere: cu mare 

voie şl » primesc (m.-cost.) ; au mlncat toţi came pentm *ul 
Împăratului creştinesc (NEC.) [bg.].
OLIBOVI (-ovesc) vb. intr. Trans. (rv..crg.) A pe
trece, a se' veseli: cit trăeştl. Tot llboveştl ok.-brs.). 
tLIBO'VNIC adj. Căruia-i place să petreacă, să 

SC veselească: Moldovenii... slnt... la ospeţe (ns..cosT.); 
* era la băuturi şi la alergături de cai (N. cost.) [vsl. 
1 j u b O VI n u].
O LIBRĂ (pl.-re) sf. Trans. Băn. (j) Monedă de ar
gint' de 20 de creiţari [comp. srb. 1 ib ra]. 
‘LIBRAR sm. V Cel ce are o librărie, cel ce e- 

ditează cărţi [fr.].
‘LIBRARIE sf. V ® Prăvălie în care se vînd 

cărţi H © Profesiunea librarului 1 ® Negoţul exer
citat de un librar [fr.].

‘LIBRET (pl.-ete) sn. C J Cuvintele unei opere 
muzicale [it. 1 i b r e 11 o].
‘LIBRETIST sm. ^ O Autorul unui libret [it.]. 

O LIBUŢ sm. i Trans. = NAGJT : a prins a se aduna 
pasări fel de fel: vulturi, UIl, găl... libuţl, doare, corbi 
(RET.) [ung. 1 ib u c].

LICĂRI (-ăresc) vb. intr. ® A luci, a sclipi; stiipii 
şl ciubucele de pe lingă streaşină licăreau de-ţl luau ochlll

(isp.) 11 ® A da 0 mică lumină, a seînteia, a clipi; zări LIB-
Intr o depărtare nespusă o sclntele ce abia licărea (jsp.>; depar- | ip 
te cele două faruri... licăresc In Intimerlc, ca două candele L1 w 
Intr'un cimitir (V(-ah.) H ® 0 Pe ochii trişti şl rugători 
In cari Mai licăreşte o rază de speranţă (vi-ah.) ; făcuse 
să-i licărească In minte putinţa unei căsătorii (br.-vn.)
[comp. ALICI şi LICURi].

LICĂRIRE sf. Faptul de a licări; lumină 
slabă ce abia se zăreşte: ohlpnrlle lor par umbre sub 
slaba *' a candelei (VLAH.); (p.; sugrumă orl-ce *■ a glndulul 
(DLVR.) .

LICĂRIT sbst. Licărire: ll scapără’n clipa din urmă 
un /V de glnd (vlah.) .

LICĂRITOR adj. verb. licAbi.' Care licăreşte:
muiate In nişte colori străvezii şi licăritoare (Dlvr.) ; Feste 
munţi şl peste mări. Numai oohl *'1 (PAMF.).
‘LICEAL adj. De liceu, privitor la liceu:

studii -*e.
‘LICENŢĂ (pl.-ţe) sf. ® V Permisiune specială de 

a vinde sau exporta unele mărfuri: licenţa băuturilor 
spirtoase; a primit un denimţ că Ovreiul ar 11 vinztnd spirt
fără — (BR.-VN.) H © Prea mare libertate, destrăbălare: 
trecfnd de la libertate Ia şl la anarhie (I.-gh.)H ® i27 MlCă a- 
batere de la regulelegramaticale,mai ales în poezie:
*-■ poetică H ® f- Grad universitar între bacalaureat şi 
doctorat: -*■ In utere, tn drept, tn ştiinţe [fr.].
‘LICENŢIA (-lez) vb. Ir. X A concedia, a trimite 

la vatră, a dă dnimul (trupelor) [fr.].
‘LICENŢIAT 1. adj. p. LICENŢIA.
2. sm., licenţiata (pî.-te) sf. t- Care a obţinut 

gradul de licenţă la o facultate: —1 in utere, îndrept, 
fu ştiinţe KK © NELICENTIAT.
‘LICENŢIOS adj. Prea liber, destrăbălat, des

frlnat [fr.].
‘LICEU (pi.-coe) sn. ® ^ La vechii Greci, şcoală 

construită la marginea Atenei,unde Aristotel preda 
iecţiuni plimbîndu-se cu şcolarii | © » Astăzi: 
şcoală cu opt clase, a Statului sau sub controlul 
Statului, în care se predă întregul învăţămînt se
cundar [fr.].

LICHEA (pZ.-chele) sf. f Secătură, om de ni
mic: era un fluşturateb şl un uşurel de minte d'ăl mari, 
cum adică am zice noly un fleac de om sau o (isp.); pe 
tronul Voivozilor... ae cocoţează tot telul de lichele şl de 
mofluzi din şandramalele Fanarului (VLAH.) ; Voi, caprelor, 
tn turmă slnteţi nişte lichele (don.) [tc. 1 e k â].

*LIGHEF1A (-fiez) vb. tr, A face lichid, a topi 
[fr. liqu efier].
•LICHEN sm. 4 := MţrŞCHIU-DE-MţlNTE [fr.].
*LiCHE(U)R (pî.-ruri) sn. 2 Ori-oe băutură făcu

tă cu spirt sau rachiu [ir. 1 i q u e u r].
‘LICBXD 1. adj. © Se zice despre ori-ce corp 

care nu e" nici soli(i nici gazos, şi ale cărui molecule, 
foarte mobile, alunecă fără greutate unele peste ■ 
altele; care curge, apos: apa e /«ă; mercumi e un me
tal — 1f © Care nu e îngroşat, care curge uşor: şi- 
ropui acesta e prea 1 ® r'i Sc zice despre bunuri care 
nu sînt încărcate de datorii, despre bani liberi f ® 
df Consonante -.-e, sunetele 1, m, n şi r.

2. (pj.-de) sn. Ori-ce substanţă lichidă.
3. lichida (pl.-de) sf. 03 Consonantă lichidă 

[fr. 1 i q u i d e].
‘LICHIDA (-dez) 1. Vb. Ir. © A regula, a răfui o 

socoteală t '© A-şi plăti datoriile 1f ® V A-şi des
face mărfurile dintr’o prăvălie, fără a mai cum
păra altele.

2. vb. refl. A-şi plăti datoriile [fr.].
‘LICHIDARE Sf. ® Faptul de a (se) lichida 

H © B,egulafea, răiuirea socotelilor H ® Operaţiune 
prin care o societate care se desface îşi plăteşte 
datoriile şi împarte ceea ce rămîne între membrii 
ei t © V Epoca în care vînzătoril la bursă trebue 
să remită titlurile şi să primească în schimb banii.
‘LICHIDATOR sm. rt Cel Însărcinat de a face 

o lichidare [fr.’].
•LICHIOR = LICHE(n)R.
‘LICIT adj. Permis, Îngăduit delege Ut © ne- 

uciT; ILICIT [fr.].
‘LICITA (-tez) vb. Ir. V A vinde prin licitaţie [fr.].
‘LICITÂŢIUNE, licitaţie sf. V © Vînzare 

publică a unui bun posedat în comun de mai mulţi 
t © Mezat [fr.].
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LIC
LIL

. ‘LICOARE sj. 2'Orl-ce substanţă lichidă, bău
tură [fr. ’l 1 qu e u r].

LICORIN LICURIN.
‘LICQRN sm. & Animal fabulos reprezentat cu 

un cap de cerb, cu trup de cal şl cu un corn foarte 
lung In mijlocul frunţii; inorog ([®) 2876) [fr.]. 
OLICT.^n sbst. Trans. X Magiun, 
povldlă: mult aveţi voi, de eemlnleeo 
ooplll atlt de tarei (SLv.i [lat. elec- 
t u a r iji m, împrumutat de popor 
din graiul spiţe
rilor].
‘LţCTOR sm.

^ Ofiţer subal
tern care înso
ţea în public pe 
principalii ma
gistraţi al Romei 
şi purta pe umăr . - .. 0 T. .
o secure toconju- F,e' 3876' L,corn- Fle- a877- 
rată de un mănunchiu de nulele ([H 2877) [lat.].

LICURA Vb. inlT. = IJOURţ: pe limanul şet al Smlr- 
del llonia un loo de pale iodob.) ; o stea oe abia llouia dea- 
enpra oieştetnlnl (ON.). ‘

LICURI (-nteso) vb. intr. = LICABJ; pe vatra onp~ 
torului. In oennei, mal llou- 
tean oUlva o&rbunl (EMin.) ; 
zări o rază mică de lumină 
llonilnd din lerestruta unei 
căscioare (ret.).

LICURţCIU sm. 4t 
Insectă coleopteră, gîn- 
dăcel care produce in 
întunereo o lumină vie 
fosforescentă (LampyrU 
noctihica) ([h] 2878): oim- 
pia 1 se Inlătlează luminată 
de Bointelle strălnoltoare ele 
llourlellot (ODOB.t; luminile 
Inttrzlate ale satelor ollpeso, ea nlete llonrlol, printre cren
gile copacilor (vlah.) [1 icuri].

LICURIN, LICORIN sm. X Varietate de chefal 
afumat: pomncl... să-l cumpere lore. Henriul si ghln- 
dennrl (fil.i [ngr.].

LICURIRE sf. = LIoArirE: razele lunii se res- 
trlngean, ou vil llourlri, pe culmea nestatornică a valuri
lor (ODOB.I.
OLIFAI (-ăesc), LIFUI (-ueso), LIFI7RI (-uresc) vb. 
iT. şi intr. Băn. A lingări.

LţFTA sw litfA.
o LIFUţ, LIFURI m- LIFAI.
OLEFUROIU sm. OHen. Băn. ® iron. Piciu, mu
cos (ciAue.) i ® Ştrengar, băiat care se ţine de flea
curi [comp. 1 i f u r i].
‘LICtA1 (pî.-gl) sţ. ® Alianţa ofensivă sau defen

sivă între mai multe state f ® Asoclaţiune cu scop 
politic sau cultural: liga droturilor omului; liga pentru 
cultura poporalul romăn [fr.
1 i g u el.
O LţGĂ1 (pî. -gl) s/. Băn.
Alunea (pe obraz sau pe 
trup) [srb. 1 j a g a].
‘LIGAMENT (pI.-te)S)l.

£3 Partea fibroasă oare 
menţine organele şi leagă 
oasele între ele {[Bl 2879)
[fr.].

Fig. 2876. Licurici.
B. Bărbătuş.—F. Femeiuşcă.

Fig. 2879.
L. Ligament cervical 

al boului.
o LţGAV, LioAv adj. Olten. Băn. Căruia nu-i place 
să mănînce ori-ce, care e mofturos la mlncare 
luînd cîte puţin şi pe alese [srb. 1 j i g a v].

LIGHENAŞ (pi.-ase), LIOHBNPT (pl.-uţe) sn. 
fj dim. UOHÎ4N.

LIGHXAN (pî.-gheue) 
sn. <5 ® Vâs de metal, de
porţelan sau de lut pen
tru spălat pe mîini sau 
pe obraz ([® 2880): un — 
de lut cu Ibrlo, pentru spălat
(CRo.) II ® Farfurie de me
tal întrebuinţată la ras de 
legăn].

LIGHIENAŞ (pi.-ase] sn. 0 dim. LlOHIăN.

Fig. 2880. Lighian.
către bărbieri [tc.

LIGHIO.^E tr lighioana, 
lighioana (pl.-ne), LIGHIOAIE s/. © ® ^ A- 

nimal, în spec. sălbatic, necurat, soîrbos: răonea. 
de credeai oă se luptft ou toate lighioanele pădurilor (Isp.i ; 
Bă !1 zis oă e vre-un ootolu sălbatic^ ori olne şUe oe llghl-
oană (CAR.) T[ © Bestie, fiară, fiinţă omenească (cu 
înţeles dispreţuitor): Nu mă mai Inored In lighioanele^ 
aste {ăţarnlce oe se numeao oameni (ALEcso ; o strljltă de lighi
oaie, mai urltă deolt ciuma, ou barba adu^ (isp.) f ® pL h 
Păsări de curte: paro’o văz In ourtea din fund... Înconjurată. 
de o sută de lighioane: găini, gtşte, rate (br.-vn.) ; llghlolle bă- 
tăturllor llllllră, speriate, In tranzitul pomilor (dlvr.) [vsl.gr. 
XsYeov „legiune” > tlegheon, pl. leghe da
ne; Înţelesul actual s’a desvoltat din acela de 
„legiune de draci” = mulţime de fiinţe necurate]. 

LIGNI BV LIHNI.
‘LIGNIT sbst. « Cărbune fosil provenit din. 

descompunerea înceată a vegetalelor a căror esenţă, 
se poate încă recunoaşte clteodată [fr.].
OLIHAI (-ăesc) vb. intr. ® Trans. A glfîi irsc.) ţf 
® Maram. A face larmă, a scoate strigăte (pap.) 
[comp. lehAi].

LIHNţ, LIGNI (-neso) vb. refl. A simţi o sfirşală. 
o slăbiciune, a-i veni leşin [ngr. Xi^voţ, Xt)(VEUop.oi].

LIHNIT adj. p. LIHNI. Leşinat de foame: po- 
otltlt de foame, ou matele chlorălnd si ou bnita osp.i 
lată că găsesc o TJgănouţâ tinerică, sdienteroasă şl />ă, 
stlnd jos pe o buturugă (Car.).
OLIHpD s6sf. ® Trans. Stare de slăbiciune, de- 
leşin din pricina foamei: şi eu cad de pa picioare. De 
de iiăminzit (ret.) f ® Mold. (ŞEz.i Starea stomacului 
după ce a fost îndopat ou mîncări dulci. l .«■ 
O LIHOZI (-ozeeo) Vb. refl. Trans. A se lihni, a simţi 
un gol in stomac, de foame: Ingbltean la noduri aacl,. 
piuă 11 se llboz.lse Inima (mera) [1 ih O d].
OLmUD = LIHOD ®.
‘LILA adj. De coloarea liliacului, liliachiu [fr_ 

lilasj.
LILIAC1 sm. A ®

Arbust ' ce Înfloreşte 
foarte de timpuriu pri
măvara şi face flori 
frumoase albastru-roş- 
cate sau albe, dispuse 
in buchete mirositoare 
(Syringa vulgaris) ([H
2881): mugurul .valul ea 
despică si ’nveizeşte subt 
aburoasele sărutări ale soa
relui (ODOB.t ; era o casă 
albă... ou tufe mari de soc 
si de lilieci In Iată (vlah.i
t ® ^DE-MPNTE = A- Fig. 288i. Liliac.
NINA8[tc. lejlâk].

LILIAC2 sm. rr*! Un fel de şoarece Înaripat, 
ou aripile forma
te din membra
ne, care locueşte 
prin crăpături şi 
locuri subterane, 
de unde iese sbu-
rînd numai noap- , .
tea (VespertUio F'S- aBBa- Lll>ac.
murinus) ( ■, 2882): bufnitele si liliecii... sbnrau tăi- 
fălnd Id toate părţile, ou ţipete ascuţite (odob.) ; Un or
bit de lună, In sbor, de atrăşlnl se loveşte (vlah.) [srb. 
lilj ak].

‘LILIACEU 1. adj. A Ce are analogie cu crinul: 
plantă llllacee.

2. LiLiAcţiE sf. pl. Familie de plante monoco- 
tiledoane al căror tip este crinul [fr.].

LILIACHIU ad;. De coloarea liliacului: 
cravată llUaohle si guler scrobit băţ (I -gh.); raze ca de opal 
se ridicau pe lundnl ^ al cerului (d.-zamf.) ; cununi de zorele 
se tmpletean, on florile deschise, fragede, liliachii, bătlnd la 
albastra (orl.).

LplilE sf. Trans. ^= ORIN^ © := STiNjiNţîI 
[germ.].
O LILîpM sm. Trans. A = crin : Frunză verde 
Toate păsările dorm. Numai eu nu mal am somn (ik.-brs-) 
[ung. 1 iii om].

LILiyŢA (pl.-to) sf. ♦ Plantă din fam. lilia-
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ceelor, cu flori albe, numită şi ..păinjinel”; creşte 
prin fîneţele uscate şi prin poienile clin pădure 
(Anlhericum ramosum) ( C-Il 2884)
[lilie].

■LIMAGE s/. Melc fără 
casă, numit pe alocuri ,,babiţă“
(Limax) (fţil 2883) {fr.].

LIMAN (pZ.-anurl) sn. a. Port:
Asttel coiăblerul... Aleargă ]ii *ul ce- 
adesea 1-a sc&pat (alx.i ; de-alcl şl din 

- Brftllei porneau In răs&rlt corăbiile 
Turollor (vlah.) ; : să ne sfătuim cu
toţii cum şl ce fel să facem a duce 
această ţară la ^ul cel de mlntulie 
(I3P.I; a ajunge, a Ieşi la a ajunge 
la locul de scâpare, a scăpa de 
primejdie: nici prin glnd nu-l trece 
să se pllngă de cite a trebuit să sufere

Fig. 2884. Liliuţa.Fig. 2883. Limace.

dă din mlini, dacă vrei să Ieşi

Nervuri:

Umb

%Peţio!

Fig. a885.'Ljmb.

plnă s’ajungă la ^ (vlah.) 
la /V (PANN) [tc.].

*L1MB (pî.-buri) sn. ® ☆ Marginea unui astru: 
^ui soarelui ^ ® ^ Partea plană 
a unei frunze (îs) 2885) 1î (D ♦
Partea liberă a petalelor unei 
corole, a sepalelor unui caliciu 
[fr.].

LPVIBĂ (pl.-bl) sf. ® £)
Partea musculară mobilă din 
gura omului şi a multor ani
male, organul principal al gus
tului, care contribue Încă la 
producerea graiului, la mestecarea şi înghiţirea 
alimentelor t(®| 2886): 
a 1 se usca limba de sate; a 
scoate limba; a aştepta, a 
alerga, a umbla după ceea 
ea limba scoasă, ca limba 
de an cot, a aştepta, a 
căuta să capete un lu
cru de care cineva are 
mare nevoie: citi etntou 
averi mari cari aleargă du
pă pensie ca limba sqoasă 
(ALEos.) H ® X Limba 
animalelor considerată 
ca aliment: de vitei, 
de bou, de poro; *■ llartă, 
atârnată 1f ® Limba con
siderată numai ca or
gan al vorbirii: a prinde 
(Ia) limbă, a deveni vor
băreţ ; ©: a-sl ttaea lim
ba In gură, a-sl pune Irln 
Umbli, a se feri de a 
vorbi (ceea ce nu trebue, mai mult fecît tre- 
bue); a tl slobod la <», a avea » lungă, a vorbi prea 
mult, a spune ceea ce nu trebue; de aci, limbA- 
LţTNOA, om prea vorbăreţ (PAMFo ; a avea mlnoărlme 
de a nu putea tăcea din gură, a avea chef să tot 
vorbească: avea, biet, mlnoăilme de dară 11 era frică... să 

' dea pe tată taina (isp.) ; parcă-1 trage olneva de <», paTcă-1 
sileşte cineva să vorbească; a-si musca limba, a se 
căi dc a fi vorbit, de a li spus ceea ce nu trebuia; 
an i-a tors mama pe —, are o mare uşurinţă de a vorbi; 
a 1 se desiega limba, a Începe să Vorbească după multă 
tăcere; Iml vine, tml umblă, Iml stă pe,», nu-mi pot 
aduce aminte imediat de acest lucru, de acest cu- 
vlnt, de acest nume, cu toate că-1 ştiu bine: ainta-
tl-mi a spune, că nn-ml aduc aminte, dar Iml umblă prin »

I

Fig. 2886. Limba.
L. Limba. — V. Vîrful limbii. 
— P. Papile. — aa. Amigda* 
le. — o. Omuşorul. — I. In
cisiv. — C. Canin. — MM. 

Măsele.

• (rCH.i; l limba tale mal mult declt sabla; — limba oase
n'are si oase stărimă; — limba Îndulceşte, limba amărăste, 
O vorbă poate face şi bine şi rău; — toată pasărea 
pe limba ei piere, de multe ori omul dă de necazuri 
.pentru că nu ştie să tacă oînd trebue; s^ bou © t ® 
Ou » de moarte, cu ultima voinţă exprimată, pe patul

morţii: un om, la moartea Iul, de-si va lăsa, cu » de 
moarte, mult pntln ce va avea (r-RV.-Ma.) ; ea lăsase ou » de 
moarte să-i tacă coşolugnl din eolndnille clavlrulnl (l.-GH.) ţf
® a> Totalitatea cuvintelor, formelor şi construcţlu- 
nilor întrebuinţate de o colectivitate de oameni 
pentru a-şi exprima gîndirea prin gralu sau prin 
scris: limba latină, romănă, franceză; » străină, literară, 
populară; » maternă, Învăţată în copilărie, vorbită 
acasă cu părinţii; » moarta, care nu se mai vorbeşte 
(greaca, latina, ebraica, sanscrita, etc.); » vie, care 
se vorbeşte încă f ® ® Graiu convenţional: limba 
muţilor, hoţilor ţ| ® t Informaţiune cu privire la miş
cările, la starea, la poziţia duşmanilor; a prinde», 
a afla prin spioni: m’epropln de lagărul lesesc, ca să prind 
» si să atln ceva (alecs.i ; prlnzlnd » despre starea lagărnlni 
ml Mataias trap.) H ® t Popor (în spec. păgln, sau con
siderat ca atare): oştlle protlvnlollor se alcătulen din 
toate limbile păgtne din răsărit trap.); » rea (brl.), neam rău
t ® Ori-ce are o analogie sau o asemănare cu b
limbă': limbi detoo; limba olopotulnl: nslle se Izbean, clăm
pănind ca o » de clopot ce nu atinge arama (d.-zamf.) ; limba 
mentei, onmpenel, briceagului, etc.; >*- LOPAţjcA®; pe oreasta 
caeel... sclrtie, la tlte-ce bătaie de vlnt, două limbi de tlnlohea 
(DLVR.) U ® Făşie lungă şi îngustă: » de pămlnt; » de 
mal; » de pădure: portal cel vechia se atlă la marginea Umbli 
de pămlnt ce Înaintează In mare (BOL.) ; oraş Însemnat al 
Bulgariei, Împins In Dunăre pe o » de mal (VLAH.); tlămlnd 
si trudit străbătea o » de pădure (vlah.) ; la, olt cole... un deal 
Sl-o vale sl-o » de pădure (GN.) ; dincoace despre noi se Inohlde 
ou o » de mare, care lese din marea Albă (m.-cos) .1 ţ| @ ^ 
I4MBA-APEI = BROSCABITA ; LJMBA-BALTILOB = LIM-
baritA; ljhba-bqttlui1, plantă acoperită cu peri 
aspri şi ţeposi, cu frumoase flori mari, albastre 
(Anchusa italica); ljmba boului2 = mirutA ; 14H-
BA-BQULUI3 = SIOA; LJMBA-BROASTEl* = T.TMBA- 
RITA; LJMBA-BBOAŞTEI3 = IARBA-BROASTELOR; LJM- 
BA-CtlNELUI = ARARIEL ; L}MBA-CERBULUI = NĂVAL
NIC1; ljmba-cucului iw- cuc ® ; limba-mArii, mică 
plantă cu flori albe, trandafirii, purpurii sau vio
lete, originară din Europa meridională, cultivată 
adesea ca plantă decorativă; numită şi ,,llmbu- 
şoară” (Iberis umbellata) ((ă] 2887); ljmba-mielu- 
LUI, plantă acoperită cu peri aspri, cu flori 
frumoase albastre, rar albe, Întrebuinţate In 
medicină pentru proprietăţile lor sudorifice şi 
pectorale; numită şi „atrăţel”, „otrăţel” sau 
„boranţă” (Borrago officinalis) (^ 2888); um-

LIM-
LIM

Fig. 2887. Limba-mării. Fig. 2886. Limba*mieluluir

BA-Qll1, plantă cu flori purpurii dispuse în capi
tul; numită şi „pălămidă” (Cir- 
sium canum); LjMBA-on2 = pAt- 
lamnA ; ljmba-peştelui1, plantă 
cu frunzele de un verde-albăstruiu; 
face flori violete cu un caliciu alb- 
albăstruiu (Statice limonium) ('I^i 
2889); ljmba-peştelui2 = SJCA; 
ljmba-sarpblui, plantă cu o frun
ză mică ovală, care îmbrăţişază 
tulpina / Ophioglossum vuXgaium)
(d 2890); LJMBA-VAOn, LJMBA-VE- 
CJNEI, LIMBA-VECJNA (bo.-del.) =
nAvalnic1; LJMBA-vrAbiei, mică 
plantă, cu flori verzui mititele, 
al cărei fruct e o nuculă cu o 
singură sămînţă ( Thymelaea pas- 
serina) (IU 2891) t © = cambulA; —ljmba-
de-mare, peşte de mare, foarte turtit, de felul

Fig. 2889. 
Limba*peştelui.
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Fig'. 2891.
Limba*Fig. 2890. 

Limbii-şarpelui. vrăbiei.

Fig. 2892. 
Limbă*de*mare.

Lll^. carnbulei; numit şi „glosă” sau „şoarece-de-mare”
I l^/l (Solea impar) (>j]2892)[lat,
LIIVI lingua].

•LIMBAGIU [pl.-gl\)sn. 
ca Graiu, limbă [it. 1 i n- 
g 11 a g g i o, refăcut după 
limbă].

LIMBABEŢ adj. Vor
băreţ, flecar: se strecoară pit
palacul (ODOB.i [limb ă].

LIMBAJRIŢA sf. *
Plantă, cii tulpina dreaptă, 
ramificată, cu flori mici 
albe sau trandafirii, 
ce creşte prin bălţi, 
şanţuri cu apă, pî- 
faie, etc.; numită şi 
,,limba-baiţilo'r”„,lim- 
ba-broaştei”, „patla- 
gină-de-apă”, etc. (A- 
lisma plantago) ((H 
2893) [limbă]. 

limbătAţi sf.
pl. Olten. (vîHc.) Neamuri stră
ine, litfe [limbă®].

•LIMBIST... = LINOUIST...
OLIMBOATA, LIMBOTţaJIE 
sf. Olten. Om de neam străin, 
litfă (cfAuş.) (PAMF.) [limbă®].

LIMBRIC sm. # Viermu- 
şor lunguieţ ce trăeşte In in
testinele cipulor (Ascaris lum- 
brieoides) (1112894) [lat. lumb rî- 
cus].

LIMBRICARIŢA sf. * =
LţumnL-Măioii-DOMinjLui [1 i m- 
bric].

LIMBULIŢA (pl.-te) sf. dvm. 
limba.

LIMBURUŞ (pî.-nsa, -usurl)s7t.
® Olten. Băn. Trans. g) Omuşor, 
ouşor, Impărătuş t ® Trans. Lim
ba ctntarului.

LIMBUŞOARA (pl.-re) sf. ® 
dira. LIMBA 1) ® ♦ = limba- 
mAbii.

LIMBUT adj. Căruia-i place 
să vorbească mult, să flecărească într’una, gu
raliv, bun de gură; 
fiul... TlRăncll este mal 
* şl mal hăpsln (Sb.) ; 
vrăbiile ^ ciripesc 
(ODOB.) [lat. Mlngu- 
u t u s].

LIMByŢA (pi.
-te) sf. dim. limba. 
tLIMBUŢI (-ţese)

Vb. IntT. A flecări: Să vorbeşti tot adevărul, minciuni 
să nu llmbuteştl (panni [limbut].

LIMBUŢIE sf. Flecărie, vorbăreţie, defectul 
şi vorba limbutului; volu tl dobtndlt iertarea 
d-voastră pentru păcatul meu de —- lungă (isp.) ; dud are 
omul patima llmbutlel... vorbeşte şl curate şl spurcate (Jip.) ; 
spune basmele şl snoavele bătrtneştl ou atlta că parc'ar 
citi pe slove (Dlvr.) . ■

•LEMFA (pl.-Ie) sf. t Lichid incolor care cir
culă’ în corp prin nişte vase particulare numite 
„vase limfatice”; răcindu-se, poate să se închege 
ca şi sîngele [fr. 1 y m p h e].
•LIMFATIC adf. ® f Privitor la limfă: sistem 

vase ~e, nişte tuburi analoage vinelor şi arte
relor, prin care circulă limfa *1 © Temperament 
temperament caracterizat prin defectul coloraţiu- 
nii pielii, slab, anemic, fără vlagă: nevasta iul... o 
temele —ă, bolnăvicioasă, sta mal mult In casă (vlah.i [fr.].

•LIMITA (-tea) 1. xib..tr. ® A forma, a stabili 
lio tarele, graniţele 1f © A mărgini, a ţărmuri.

2. vb. Tcjl. A se mărgini [fr.].
•LpiITA (pl.-te) s/. ® Hotar, linie de separaţiu- 

ne î’ntre doua terenuri, intre două ţări ® Mar
gine: are o ambiţiune fără limite; toate se repetă căci au 
o A. şl miliardele de combinaţii ale materiei ivlah.i [fr.].

Fig. 2893. 
Limbariţă.

Fig., 2894. Limbric.

Fig. 2895. 
Limongiu.

•limitrof adf. Mărginaş, de lîngă hotar, care 
e la hotarele’ unei ţări, unui ţinut, vecin [fr.].

•limonada (pl.-de) sf. S Băutură făcUtă cu 
zeamă de.îăraîie, apă şi zahăr: ea-l ridică puţi» 
capul şl-1 duse la'gură pabarul cu * (vlah.) [fr.].

•LIMONADIER svi. Cel ce face sau vinde 
limonadă [fr.]. ’
ţ LIMONGIU sm. V Vlnzător ambulant de li

monadă (|Ş| 2895): In Moldova vor domni 
mulţi grecomanl llmongll (stăm.) [tC. ) i - 
m O n I y].

*LIMONITA sf. ^ Sesquioxld de 
fier hidratat [fr.].
^ LIMONru ady. Galben caMimîia:
nna cam limonie Ia faţă 9I on ochii In doi 
perl (ALEcs.); şl>a pne rochia de m&tase, o > 
rochie limonie idlvr.) [tC. limOlll].

LIMPEDE 1. adj. ® Curat şi 
Străvăzător: făceam clte o bale In rlnleţul 
rece şi ^ ca lacrima (gn.).; apa... oa 
vioara şl rece ca ghlaţa (isp.i ® =
CLAR 1 ® ; are un glas ^ ® Senin:
sub cerul ^ şl Înstelat (vlah.) ; un cer 
t ® Care pricepe sau care se pri
cepe cu uşurinţă; deschis, lumi
nat, deştept: stil <w; idee cap

2. adv. Desluşit: au dovedit, 
ca lumina allel, veracitatea spuselor şl observatiunllor sale 
(1.-6H.) [lat. llmpldus]. ,J

LIMPEJQR adj. dim. ejmpede. Cam limpede.
LIMPEZEALA sf. Calitatea a tot ce este lim

pede, limpezime, claritate [limpezi].
LIMPEZI (-ezesc) 1. vb. tr. ® A face 1 im- 

p e d e (scoţînd sau făcînd să se aşeze la fund 
necurăţenia sau ceea ce face turbure un lichid):
vinul; apa se limpezeşte cu piatră acră rolele, a
le spăla pentru cea din urmă oară în apă curată, 
spre a se ourăţi de săpun II ® A goli, a deşerta, 
a curăţ! (un loc): are de gind să dea ptrjol viei... şl^apol 
să limpezească looul (isp.) ; cind se mal limpezea locul de- 
doşmani (balc.) ^ ® ® A lămuri, a desluşi, a clari
fica: bău de duşcă clteva pahare de vin spre... a-şl ^ Idella 
(GN.); o sitoaţlane.

2. vb. refl. ® A se face limpede: riui... se lim
pezeşte, de potl număra In fundn-1 toate argintăriile Iul 
(EMiN.); vinul a stat da fiert si începe a se deosebi de drojdii şi 
a se (SLV.) ^ © A se însenina: cerul s'a limpezit ^.
® 0 A se lămuri, a se desluşi, a se clarifica: 
mintea 1 se limpezi... şl el putn... eă ongete la chipul scă
pării (GN.); sltuaţlunea s'a limpezit.

LIMPEZICIUNE sf. Starea, însuşirea a tot 
ce este limpede, limpezime: starea lui sufletească faţă. 
de dinsa nu avea ««-a pasiunilor mari (D.-zamf.) ; versul era 
corect... de o de cristal (vlah.)y [1 i m p e Z i].

LEN^EZp^E sf. Llmpeziciune: /%^a glasului ei 
(BR.-VN.); In nebunia mea, tot aveam oare-care /*>• de vedere 
(GN.); el singur uu-şi putea eitpllca această a minţii
(EMIN.) [limpede].

LIMPEZIŞ (pZ.-şuri) sn. ® Loc gol, curat, nc- 
împiedecat sau neastupat de nimic: , se streonra cu 
luntrea lui... oprlndu-se la <^url (d.-zamf.) ; unde şl unde 
vedem tnrme de 61 pnsărate pe ««••ni plaiurilor (vlah.) ; o- 
stroavele răsăreau negre, tainice, din <'^1 de ape (s.-ald.) 11 
® Faţa senină a cerului: soarele împrăştie raze tot mai 
fierbinţi din -wul albastru al cerului (vlah.) [1 i m p e d cj.

LIMPEZIU adj. Limpede, străveziu; apele 
sale limpezii se loacă cu veselie tn răsfăţate Incovoletuil
(ODOB.).

LIMFI (-pese), Mold. Bucov. UNCHI (-cheso) ub. Zr. 
A bea lingînd, a sorbi ou limba (cum fac cîinii, 
etc.), a lăpăi, a licăi: începeam a Unchi grosclorul de 
pe deasupra oalelor 
(CRG.); blidele numai 
dectt saia să le speli, 
căci peste noapte lin- 
oheşte dracul d|n ele 
(VOR.) [onom.].
•LIMPIDITATE 

sf. Limpezime, cla 
ritate [fr.].

•LIMUZINĂ (pZ.-ne) sf. Automobil închis 
(D 2896) [fr.].

dODIO) h.

Fig. 2896. Limuzină.
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LIN1 1. adj. ®. Nemişcat sau care'se mişcă 
toarte încet, uşor, fără sgomot; ®: apele -~e slnt a- 
dlncl; o suflare de viat adie peste grlnele coapte ivlah.i 
U ® Liniştit, pacinic; Acum lns& vlata-1 —4, tara 
doarme ’n nepăsare (ALECS.) ; aşă viaţă şl neturburală 
doar că In raiu poate să mal fi gustat cineva (ODob.) ® 
Neted: mergi pe cărare şl dai drept In tină (PANN).

2. adv. încetinel, uşurel, binişor. In linişte, 
fără sgomot: ei calcă uşor şi ca şi cnm ar pluti (vlah.) ; 
podul l-a răspuns... că nu 
s’a clătina, cl 1-a trece de 
ceea parte (sb.) ; şl se . luă 
aom-sa la cale, * şl cbitllln
(RET.) riat. lenis].

LIN* sm )#» Peşte de 
apă dulce cu solzi mici 
înfipţi în piele şi acope
riţi cu o pătură băloasă; 
trăeşte mai mult prin lacuri şi bălţi ( Ţinea vul- 
garis) (i®) 2897).

LIN3 (pî.-nuri) sn. ® .Vas în care se calcă 
strugurii la vie (D 2898) ţi © Locul unde sînt 
aşezate toate vasele în care se 
storc sau se calcă strugurii 
[ngr.].

LINARIŢĂ (pl.-ţe) s/. «
Plantă ierboasă cu flori gal-

Flg-. 2897. Lin.

Fiff. 2900. 
Lindini.'

Fig1. 2898. Lin. Fig. 2899. Linariţâ.
bene dispuse în ciorchini dese în vîrful tulpinii; 
numită şi ,,in-sălbatlc”, „buruiană-de-in” ,,ină- 
rică”, ,,gura-mîţel”, etc. (LinaHa imlgaris) 
(III 2899) [cuvînt savant din lat. 1 i n a r 1 a].
OLINCERI wr LINCrURţ. 
o LINCHI 'm- LIMPl.
OLINCIURI, LINCERI (-reso) vb. refl. Mold. Bucov. 
Olten, A se b^ăci: nu te-1 mal aUta In cale ape, li 
ac&pa de blăstămul broaştelor şl-1 da răgaz morilor să umble 
iCRG.); cum se Ilnolureşte rata In apă, aşa să se llnclu- 
rească el In băutură cvor.) ; ştiu numai... să se Uncerească 
In apă (6RL.).

LINDInA (pl.-Ini) sf. % Ou din care 
se naşte păduchele (|®] 2900): ti făcu (pe 
volnic) o şi-l asoonse oblar in coada fetei, 
fără să simtă ea (rsp.i [lat. vulg. *1 ăn - 
dlnem = clas. lendem],

LINDINCţS adj. Cu lindini, 
plin de lincîini: Piersică păroasă, Bucăţică 
iindinoasă (gor.), ghicitoare despre „smo
chină".

‘LINEAMENT, LINIAMENT (pl.-te) sn. ® Tră- 
s(ăt)ură a feţei, linie f ® Prima schiţă a unei 
lucrări [fr.].

*LINEAR, LINIAR adj. Privitor la linii: pro
blemă ; măsură ^â, cu care se măsoară lungimile; 
desen care se face cu linii, în care se întrebuin
ţează construcţiuni geometrice [fr.].
OLINGA = LţNQA.
OLINGAI (-ăesc) vb. ir. Trans, ipşc.) — LINGUŞI 
[lingău].

LINGAREŢ, LINGARIT adj. şi sm. ® Căruia-i 
place să ’l i n g ă din bucate; care are obiceiul de 
a mlnca la mesele altora, linge-talere, lingău: au
nu-l miţa dobitocul cel mal llngareţ din toate p (Sb.i f ® 
Linguşitor: unii... llngarlţl domneşti... toacă la ureche 
Domnului olte ale toate (jip.)..

LINGArI (-ăresc) 1. vb. tr. ® A linguşi f ® A 
mînca, ca un lingău, clnd la unul, clnd la altul. 

2. vb. refl. A se linguşi [linge].
' LINGARIŢ wr LINGAREŢ.

- LINGATQR adj. verb. linge. ® Care linge t 
® -v de talere, lingău: de la ~ de talere... a alnns astăzi 
biciul oamenilor olnstlţl (pil.).

LINGAu sm. ® Cel ce obicinueşte de a mînca 
cînd la unul, clnd la altul, linge-talere, lingareţ,
parazit: nici ţipenie de » prin saloane şl pe Bcărl (alecş.) ; 
şă te fereşti de ciocoi lingăi şl de nopărcl linguşitoare 
(ALECs.i; Ce-ţl dă de pe masă, rozi oa Qn ^ crsp.i; Dar şl tu 
minte să ţll. Mâl » de farfurii (ON.) H ® Linguşitor: 
nn ştie el că lingăii o să-l ducă pe calea pelrll ? (isp.i ţi ® 
Căruia-i place să lingă din bucate: să nu fim 
lingăi şl lacomi ca şoarecele (Cro.i.

LINGE (ling) 1. Vb. tr. ® A trece cu limba 
peste ceva: — o farfurie; a-şl * buzele; Bălan, după 
ce mă linse de două, trei ori pe obraz. Se cnloă lingă patul 
meu (GN.); e.-şldegetele iw DEGET ® ţ'»' In bot pe cineva 
■V BOT @; f: linge unde a scuipat, se linguşeşte, se 
umileşte pe Ungă acela pe care l-a hulit altădată; 
laudă ce'a defăimat; (f): picioarele ouiva, a se
umili, a se înjosi t © ® A linguşi: in faţă te Unge, 
In dos te frige (znn.) .

2. vb.refl.A se linge pe sine; a linge unul pe
altul; a se pe bot de ceva, a se /v In bot cu cineva tm- BOT
© [lat. 11 n g 6 r e].
•LINţîERIE sf. ® Rufărle [fr.].
LINGE-TALERE, Motd. LINOE-TALGER(E) sm. 

Cel ce se hrăneşte de la mesele unora şi altora, 
parazit; ciocoiu, slugă la boieri: cele mal din urmă 
şl mal nevoiaşe * li dau porunci şl ea cu voie bubă le făcea 
pe toate (POP.i; afară, eu P lan, ascultă, măi llnge-talgerl 
(ALECS.) [după germ. Tellerlecker; comp. fr. 
pique-assiettes].

LINGOARE tw lingoare.
’LINGUÂXi adj. ® g) Ce aparţine limbii: 

nerv ^ t ©'(27 Ce se articulează cu limba: conso
nantă.^ [fr.].

•LINGUIST sm. Q} Învăţat care se ocupă cu 
linguistica'[fr.].

*LINGUISTIG adj. Ca Privitor lalinguistică [fr.].

LIN-
LIN

? t 1

Fig. 2901. Linguri de lemn din diferite regiuni ale ţării.

‘LINGUţSTICÂ S/. ca 
Studiul limbilorj din punc
tul de vedere al rapor
turilor lor între ele [Ir.].

LÎNGURA (pi.-ri) sţ.
© X Unealtă de masă cu 
care se mănîncă supa sau 
alte mîncări lichide: ^ 
de lemn ([^ 2901); <^de tini
chea, de cositor, de. argint ([^
2903]; lingura are nn g&van şi 
o coadă; @): cu lingura Iţi dă 
dulceaţă şi cu coada 1(1 scoate 
ochii, se zice despre cei 
făţarnici; o^lA ®; 0: a
mlnca banii, ave
rea cn lingura, a,
risipi, a cheltui 
nebuneşte: nn
bărbat care i-a 
mlncat toată ave
rea on lingura 
(ALECS.); 0: a-i 
pune, a-i atlrna, 
a-i Bplnzura lin
gura In (sau de, T^.
Ia] brln, a-1 lega 
lingurile de glt in&ul

Fig. 2903. Lingură de ar
gint a Iui Ştefan Tomşa, 
Domnul Moldovei (Măn. 

Neamţ).
(crAuş.), anu-i da nimic de mîncare (pentru că a
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LIN

4
Fig. 2904. Lingu
rar (Bucovina).

LIN -venit prea tlrziu, etc.)'- Inpinul bnoatar ne eplnznră 
Ilngoille le bria şl se dace le ptlmblsie (alecs.) H ® 
Conţinutul unei linguri: ^ de apa; F © a bea. a 
sorbi pe cineva Intr'o de apd, a-i veni Sâ-1 m&n!nce, 
de drag ce-i este: 11 venea llăoaalul, de drag, sd o soarba 
Intr’o de apd (isp.i H @ p) Lingura (pleptnlnl), apen- 
diceie cartilaginos al stemumului, lingurea, lin- 
gurlcă 1f ® 1^ Unealta a rotarului, un fel de 
sfredel cu care găureşte căpăţîna roţii, spre a face 
loc osiei (H 2902) t ® ♦ = popţroio; rbmf K ®
ţ LJNOnRA-MAICII-DOMNULUI <lauo.), LJNGURA-M4I- 
On-PRŞIOEŞTE (VLAHO, LPJODBA-STRIQO4IEI (VLAHO
= UNODBiTA-zţHEi t ® Băn. Mormoloc [lat. 
lingula].

LINGURAR 1. sm. 0 V ® Meşter care face şi 
vinde linguri de lemn (mai adesea' Ţigan): 
era odatd nn Ţigan o1 şl e’a dna In pădure ca ed-şl caute 
nn paltin bon de Ungari (sno ^ © jV'l 
Pt. exl. Nume dat unei clase de 
Ţigani cari se ocupă cu fabri
carea Ungurilor şi altor vase de 
lemn: el a fost anal din robii noştri,ţ 
Ţigan ^ de solul lai, Insd pitar de me-| 
serie (i.-gho.

2. (pi.-are) sn. m Dulăpior| 
sau poliţă unde se ţin lingurile» 
şi alte unelte de masă sau de 
bucătărie (IU 2904).
OUNGTJjrlAŞ sm. Băn.
Mormoloc [l’ingură].

LINGUREA s/. ® e> Apen
dicele cartilaginos ai stemumului, 
lingura pieptului, llngurică H ® Ş)
Golul mai jos de furca pieptului: 
a slmtlt un lei de sldblolone la par
că-1 lua o apd (CAR.); sllrşala... oare-1' 
vine omnlul olnd simte nn gol de haos 
la ' (CAR.); m'apuod dorn’n Inroa piep
tului, la ~ (jip.) II ® d» Mică plantă 
medicinală, originară din nordul 
Europei, Cu frunzele în formă de- 
linguriţă, cu flori albe aşezate în 
ciorchine (Cochlearia officinalis)
(i[§ 2905) [lingură].

LINGURICÂ Sf. 0 = UNOU- 
REA (T): rachiu de drojdii... Iţl ia durerea 
de la cu mina (d.-zamf.) [lingură].

LINGURţŢA (pî.-te) Sf. ® X 
dim. 14NOURA. Lin^rămică (Hi Af 
2906): -V de cafea, de dnlceatd ţ| ®
Conţinutul unei linguriţe: acum 
11 ddm o-V de revent şl mllne... o 
să vedem (vlah.) II ® ^ = LINGU
REA ® ® : ml s'a pus un nod aicea, 
md doan la -v (lung.) 1[ ® Lin
guriţă de aur sau de argint, cu 
coada în chipul crucii, cu care se 
distribue în biserică sfînta cu
minecătură ([®12907) ţ ® ♦ LIN- 
GURjTA-zlNEi, un soiu de ciu-. 
percă necomestibilă, de coloare' 
galbenă-roşlatică, ou coada lun
gă şi miezul tare ca iasca; Fig. 2906. Linguriţe 
pălăria e concavă, avînd oare- de lonn: A. dinMun- 
care asemănare cu găvanul u- tenia; B.C. din Haţeg, 
noi linguri; poporul o pune prin staule, 
unde sint vaci ca să le ferească de stri
goi; numită şi ,,lingura-Maicii-Domnu- 
lui’*, „lingura-Maicii-Preceste”, „lin- 
gura-strlgoaiei" sau „urechiuşă” (Fomes 
lucidus).
O LINGURQIU (pi. -oale) sn. augm. 14N- 
gurA. Lingură mare; polonic; prindea ou 
nn — spnma trandafirie (ohig.).
O LINGUR'VŞ sbst. Băn. Mormo
loc [1 i n g u r ăj.

LINGUŞALA (pi.-şeii) sf. = LINOU- 
SIRE: se gindea oam oe să otrpeasoă Impă- 
ratnlnl (dlvr.,.

UNGUŞţ (-aşoeo)i. vb. tr. A lăuda et' 
pe cineva peste măsură cu scopul de a-1 seduce:
tnc^a s'o llngoşasoă on vorbe miorlăitoare şl să se la

Fig. 2905. 
Lingurea.

y

ou binele pe Itngd dlnea osp.); s’n Idsat... trae pe sloară do 
toţi şarlatanii oari II linguşeau (vlah.).

2. vb. refl. A se lua pe Ungă cineva cu binele, 
măgulindu-1 sau lăudîndu-1 peste măsură: nu so
mal alta la acea bnodtdrltd, orl-olt s'or II linguşit oa po 
iingd dlnanl (SB.) (linge).

LINGUŞpiE sf. ® Faptul dealinguşiU© 
Laudă peste măsură cu scopul de a plăcea cuiva, de 
a-1 seduce: oraşldlapretnla lipea de demnitate şl .—a ti.-OH.).

LINGUŞITOR,-TOAHEţ. adj. verb. linguşi. Care 
linguşeşte: letele acelea erau linguşitoare şl ştiau sd-şi 
arate iubirea... mai mult deolt o aveau osp.); ed te fereşti 
de oloool llngdi şi de nopdrol linguşitoare (alecs.) .

2. sm. f. Cel ce, aceea care linguşeşte: fugi do 
linguşitori şl de cari te laudd tn laţâ (pann); Cu oobll mart 
st limpezi, md lormeod llnguşlcoaree I (vlah.) .

*LINIA (-lez) vb. tr. A trage linii.
* LINIÂMENT ev- UNEAMENT.
‘LINIAR M- LINEAR.
*LINIÂTURÂ (pi.-turi) sf. Tiparul liniilor ori

zontale sau' verticale la caiete, registre sau alte 
imprimate [germ.].

‘LINIE Sf. ® Trăsătură făcută cu condeiul, cu 
creionul, cu creta, etc. socotită ca. neavînd nici 
lăţime nici grosime H ® A ~ dreaptă, trasă drept, 
fără a se abate într’o parte sau alta, cea mai scurtă 
între două puncte; irintă, compusă din mai multe 
linii drepte; —- curbă, linie încovoiată, care nu e 
nici dreaptă nici frîntă (§•• tab. xxxm) If ® Unealta 
care serveşte pentru tras linii drepte, riglă H ® 
Veche măsură de lungime:-în Muntenia, a zecea 
parte dintr’un ,,deget” = 0,00246 m.; In Moldova, 
a douăsprezecea parte dintr’un „palmac”= 0,0029 
m. II ® Trăsătură: 1 se strlmba- 
şerd toate llnlllo obrazului vorbind 
astfel (D.-ZAMF.); işl şctalta planul In 
linii mari (vlah.) % ® Direcţiune: 
a merge In — dreaptă; Ţ): a urma 
linia datoriei, a urma calea dato
riei, a se purta aşa cum cere 
datoria - de conduită, de pur-

Fig. 3908. 
Linie de cules.

tare, reguie după care se poartă ci
neva K ® Rang: a pnne pe cineva In 
prima —; X armata de prima —, aceea care 
e chemată să se bată mai întîiu t 
® Şirul membrilor unei familii, ur
maşilor unei rase t ® Rind de cu
vinte Intr’o pagină scrisă sau tipă
rită, şir H ® # Placă de metal ce se 
pune între rîndurile culese spre a le | 
mai rări sau spre a tipări linii (|H|
2908) H ® X Poziţiunea trupelor sau 
vaselor de războiu, Iii ordine de bă
taie n ® X Trupe de infanterie (ii)]
2909) K ® X do apdrare, aceea pe
oare o constitue locurile întărite aşe
zate de-a lungul hotarului unei ţări 
ţi © Ţ" — toiegraiicd, sîrma, firul care 
leagă staţiunile telegrafice între ele 
ţi ® -*■ de drum de lier, cale ferată
f ® dWAt Şinele urnii drum de fier, Fi 2C}og SoI. 
unui tramvaiu, etc.: vagonul a sărit de dat roman de 
pe «F [lat. 1 i n e a). linie (1861).

LINIŞOR, o LiNişEL adj. dim. lin.
LţNIŞ’TE sf. ® stare lină, neturburată de ni

mic: atlta — e ’n aer, od Irnnzele nemişcate ale sdlolilor fţt 
par Inmărmorite ca de o vrajă (vlah.) ; trăia In pace şl In — 
on şotia şl onmnatele sale osp.) ţ[ ® Lipsă de Sgomot, tă
cere : In ~a noptli; In casă e o adincd f ® PaCe: schelă 
de grine In timp de -v, cetate de apdrare In idzbolu (vlah.> 
ţ|ţl © "P NELINIŞTE.

LINIŞTI J-teso) 1. vb. tr. A face să fie linişte; 
a potoli ţiţ! © iw nelinişti.

2. vb. refl. A se face linişte; a se potoli.
LINIŞTIRE sf. ® Faptul de aliniştlţl © 

LinMe: Frumoasă e olmpla ou dulcoa-i — (alecs.) .
LINIŞTIT 1. adj. ® p. linişti ţi © Neturburat 

de nimic, lipsit de sgomot, tăcut; potolit; pacinje: 
Noaptea-l dulce ’n primăvară, răcoroasă (Alecs.i ; marea 
8 -ă ţ|ţl © •»■ NEUNIŞTţT. '

2, adv. în linişte, în pace: dacă vrei să trăeşti 
să nu vezi, să n’auzl, să Iaci (pann).
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LIP
LIN- LINIŞTITOR adj. verb. LiNiiiTi. Care liniş

teşte; care potoleşte: sora cea mai mare alină frica 
surorilor celor mici cu cuvinte liniştitoare (rsp.>. 
'LINIUfĂ (pl.-te) sf. dim. LfNiE, 
•LINOLŞUM sbst.S^ Un 

fol d,e muşama groasa, for
mată din cauciuc ameste
cat cu praf de plută şi în
tins pe o pinză; serveşte 
ca aşternut p^odeală, In 
loc de covor {[®f2910) [fr.].
'LINpN' sbst. Pînză 

de in foarte fină [fr.].
'LINOTIP (pf.-lpurl) en.

# Maşină cu clape ca la Fig. Linoleum, 
maşina de scris, cu ajuto
rul căreia se culeg literele de tipar, în Ioc de a fi 
culese cu mina [fr?]. N

LINS adj. ® p. LjNGE H © Cu pirul bine pieptă
nat, neted, lucitor: un tlnir nalt şl usciclos, cu pirul * 
(ON.i; calul... rimlne cu pirul * prelins şl tlnir ca un tretln 
(CRO.) nil © NELpJS.
'LINŞA (-şez) vb. tr. A aplica unui răufăcător 

legea lui Lynch, omorIndu-1 pe loc, fără judecată 
[fr. 1 y n c h e r].

LINTE sf. ® Plantă leguminoasă, cu foile în 
formă de pană, cu floare al
băstruie, al cărei fruct e o 
păstaie cu două seminţe (Lens 
esculcnta) (i[|i 2911) f ® ♦ Bo
bul acestei plante, comestibil, 
care constitue un aliment a- 
proape tot aşa de hrănitor ca 
şi carnea t ® FRţOE--~ i^FEi- 
QE-14NTEOH ® ^ ~-BR0ŞTE4SCA,
—-DE-BALTA, -bălţilor,

-SALBATIOA = lptiiţA ® H ® a 
—A-PRATOLUI, —-DE-PRATBBI, 
plantă leguminoasă, cu frun
zele terminate printr’un clr- 
cel ramificat, cu flori gal
bene; numită şi ,,măzăriche”
(Latht/rus pratehsis) (15 2912)
I ©♦—NEA0RA=0RASTICA ® II 
® LJNŢI pl. şi sg.^) n Boală 
a porcilor, numită şi ,,spurcă
ciune” sau „măzăriche”, carac
terizată prin nişte boabe albi
cioase de măi'imea seminţei de 
clnepă care se formează în 
carnea lor; trichină: ain sită sau 
olur, de se dă mlncare... Ia mascuri... 
lac llntl (VOR.); să nu dai cu mătura 
In capnl porcului, că tace linte (PAc.)
[lat. lente m].
'LINTEL [pi.-ele) sn. «fii =

BOlARDRfC: uşa aceasta are mal multe ciubuce in cadru şl, 
sus, un mare iirg.i [fr. lintea u].

lintiţa {pl.-te) Sf. ® A i3cn de 
plante ce trăesc plutind la suprafaţa 
apelor stătătoare sau care curg lin, 
formînd colonii mai mult sau mai 
puţin întinse;numite şi„linte-broş- 
tească”,,,linte-de-baltă”,,,lintea-băl- 
ţilor”, „linte-sălbatică", etc. (Lemna) -Jjl 
(ii 2913) 11 ®pl.f® Petişoare roşii 
ce se formează pe faţă şi pe mîini; 
pistrui [Unt e].
'LINŢOLIU (pl.-Ill) sn. Giulgiu:

Pe-on pat alb ca un ^ zace lebftda mu- 
rlndă (emin.i [fr. 1 i n c e u 1].
'LINX sm. ^ = Rls1 [îr.].
LIOAPA, lioarbA sf. F Gură':

taoă’tl lloapa SdU Iloarba; şl-ar strînge 
lloaiba acasă, n’ar mal dlrdăl de geaba 
asupra oălşoillor mei (Crg.).

LIOARCÂ 1. sf. Băn. Brot^- 
cel.

2. lio^rcA, leo{a)RcA flriu; Udat pînăla piele, 
plin de apă; paparudele... mulate lioarcă de doniţa vecinelor 
(ODOB.); dacă aducea la gură o bărdacă de apă, peste poate să nu 
se Iacă leoarcă de sus pină ]os (CArj; ud leoarcă şi tremurlnd

Fi^. 2911. Linte.

Fig. 2912. 
Lintea-pratului.

Fig. 2913. 
Lintiţă.

de £rlg («sp.i ; a Început baba să-şl lepede cojoacele, ude leoarcă 
(VLAH.); se deşteptă speriat, leoarcă de sudoare (s.-ald.). 
OLIOARFA sw- LIQRFA.

LIOÂTA ■«- lIoŢA.
o LIOCEI (-ceesc) vb. inlT. Trans. A bălăci; a împroş- 
ca cu apă: auzim ceva llocelnd In flnttnă (ret.).

LipPI interj. Imită sunetul produs de un lucru 
ud care se lipeşte cu sgomot de ceva, sau de un 
lucru, de cineva care cade pe un loc ud ori alune
cos : atunci plăcinta. Hop I tocmai In viciul capului (se.); 
II trinteşta llopt pe paveaua Iaşilor (NEGR.) [onom.].

LIOPCIOFLEANDURA Sf. F iron: Giooolu 
de rangul cel mai de jos: din clocolu de coada tră
surii,- am ajuns... vătav de ogradă (ALecs.).

LIOR = lAOR.
OLIORBAI (-âeso) vb. ir. şi intr. Mold. F iron. 
A flecări (sez.) [1 i o a r b ă].
O LIORBAU sm. Mold. işez.i Flecar [1 i o r b ă i].

LIORCÂ1 = LIOARcA.
LIQRCA2 sw- LUJROA.

o LIORCAţ (-ăesc) Vb. Ir. şi refl. A (se) uda cu 
apă, a (se) face lioarcă: a bălăci.
OLIQRFA. lioarpA (pî.-te) sf. Băn. Mască.

LIOTA, LIOATA, LE(A)0IA, LEAHOTA [pl. -te) sf. 
Mulţime, droaie, gloată, grămadă: pină şi liota da 
copil dau năvală on Întrebările (dlvr.) ; o liotă de cinl tărcaţi... 
înaintează pină Ia o distanţă respectuoasă (D.-zamf.) ; laţă illnd 
toată lioata lor zeiască (Isp.) : dar de unde să poţi răzbi ou două 
mllni atlta leotă P (bas.) ; Ştelan auzise şl el de paguba ce lace 
ţării leahota asta de desmetlol osp.) [srb. bg. li h O t a, 
rut. 1 y h o t â, pol. 1 i c h o t a ,,lucru rău, netreb
nic”].
O LIP1 shst. Mold. Murdărie grasă, lipicioasă; niol 
nu 1 s'a dus <^al de după ureche şl duhăneşte oa un ursar 
(SAD.) [vsl. 1 ă p u].

LIP iaLIP I sau LJPA1 LţPA 1 interj. (D Imităsgomo- 
tul produs de tîrîtul picioarelor sau încălţămintei:
ne-am pomenit cu olteşl trei, llp.I IlpI ou picioruşele goale 
pe sctndurl (BR.-VN.); Inti'un papuc şl-o opincă, Llpa! lipăi 
nea stănică (pann) ^ (D Imită plescăitul limbii cînd 
bea cineva apă: una, o căpmlcă subţlratecă, llpal llpa t 
bea apă (ur.).

LIPACI sm. pl. Mold. (fia Căpriorii alipiţi de 
aceia cari alcătuesc sapa casei, numiţi aiurea 
,Jcopileţi:'.

LIPĂI (-âeso) vb. intr. ® A Urî cu sgomot picioa
rele sau încălţămintea: ml-aş ll auzit tălpile llpălnd 
pe solndnri (Vlah.); vine... pe poteca dintre pruni cu papucii 
llpălnd (BR.-vN.) H © A sorbi ceva cu sgomot, plescăind 
din limbă [l i p a!].

LIPAN1 sm. ^ = BRţrSTUR(E) © : oel mal răsăriţi
Ingălmează clte ceva dlu 
fluier ori dlu frunză de 

(LUNo.i ^ © Foaie de 4 
brusture: pune foaie de1 

pe deasupra pletelor 
albe (OLVR.); cu oblojell 
de (DLVR.); Aleargă ^ 
s’adune, Rupe, împrejur !şi pune (Pann) : Vulpea, ca totdeauna, 
veni la adunare... Şi cu un ^ mare la cap înfăşurată (alx )
H ® = lumînare ®. [bg. 1 6 p j a n u].

LIPAN2, LIPEAM svi. KSJ» Peşte ce seamănă cu 
păstrăvul, dar cu capul mai ascuţit şi gură mult 
mai mică; e cel mai gustos dintre toţi peştii; 
trăeşte in rîuleţele de la munte (Thymallus 
vulgaris) (d 2914) [srb. lipen].

LIPAN2 = lipcan.
O LIPANI (-ânesc) ?;/). refl. Offen. A se usca de 
foame, de nemîncare, a se face ca sclndura (c(auş.> 
(coNv.) [1 i p a n1].
O LIP Ar sbsf. Olten. (c(auş.) © Arşiţă mare, căl
dură dogoritoare.
O LIPGÂ adu. Mold. Bucov. Alipit, lipit ca un soalu, 
nedespărţit: şezi * pe unde te duel (Crg.>; Zabarle... era 
de lată totdeauna şl şedea acolo — (sad.) ; el a rămas tot 
una /- cu ochii pe carte (Sb.) ; a se ţinea a se ţinea 
scaiu, a sta nedespărţit: prostia şl lenevia se ţineau--.^ 
de dInşii ((=lor.j ; clte o bătrlnlcă se ţine —' de văcuţe el cu 
lapte (LUNG.) [bg. 1 ă p k a].

LIPCAN sm. ® t Neam de Tătari originari din 
Lituania stabiliţi In ţinutul Hotin din BăsaraiJia: 
Turcii Ii întrebuinţau în calitate de curieri: un

2914. Lipan.
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batrln o1 T&tar din Bugeac (odob.) K © t Corp de trupe 
alcătuit din aceşti Tătari 'sub comanda marelui 
postelnic sau a pîrcălabului de Hotin t ® î Curier, 
Olăcar, ştafetă: doi de olao se trlmlseră cu această veste 
banului si vătalului Neagu (od'ob.) ; aştept din ceas in ceas 
să pice *ul cu fldula paşii din Rusclnc (i.-gh.) [tc. 1 i p k ă].

LIFEAliA sf. Faptul dea lipi; lipitură a 
casei cu pămlnt sau a ferestrelor cu hlrtie.

LIPEAN p»- LIPAN2.
LIPI (’-pesc) 1. vb. tr. ® A Ulii strîns, a împreuna 

un lucru de altul cu cleiu sau cu altă substanţă 
cleioasă: * o blrtle ruptă; o scrisoare, o ţigară; ta* 
petele pe pereţi; ^ cu plumb, ou cositor ’j ® * CU pămlnt; ou 
lut, cu humă, ou baligă, etc., a astupa găurile sau cră
păturile cu pămînt, etc.: lata Upl şl şterse cuptorul 
şl-şl căută de drum (isp.); In primăvară, luă un Ţigan, II puse 
să Irămlnte Imaiă şi-şi lipi caăa (SLV.); ferestrele, a
astupa crăpăturile dintre cercevele H ® © F

cuiva o palmă, a trage o palmă K ® A pune toarte 
aproape un lucru de altul, a-1 aşeza strîns de 
altul: a-şl * fruntea de geam; scaunele de perete" © î A 
alipi.

2. vb. refl. ® A se uni strîns cu o substanţă 
cleioasă: folie se lipesc Intre ele cu gumă; tablele de ti
nichea se lipesc una de alta ou cositor; ©: nu se lipeşte Învă
ţătura de el H ® A se apropia strîns de cineva: de frică, 
s’a Încleştat de gltul lui... şl s,a,liplt de dlnsul (CRG.) "i ®
A se astupa găurile sau crăpăturile cu pămînt, cu 
lut, cu plumb, etc.: pereţii caselor se lipesc cu humă; 
găurile vaselor de metal se lipesc cu cositor 11 ® Ase alipi: 
se lipise de noi doi cu inima şi cu sufletul (I.-gh.) *' © se 
atinge: trase cu toate săgeţile..., dară aşi! unde să se li
pească săgeţile de pielea luil1 (isp.i ; [In spcc. vurb. de o 
boală, de farmece) a se prinde (aducînd vătă
mare) : făclndu-se un porumbel, ca să nu se lipească farme
cele de el (ISP.) K ® A prii, a aduce un folos: mănfno 
bine, dar nu se li
peşte de mine [vsl. 
lăpiti].

LIPICIOS 1. 
adj.® Care se li
peşte, cleios: zeamă 
lipicioasă t ® F Cu 
lipiciu: Ce folos de 
chip frumos. Dacă nu 
e ~? (PANN) K ®
Molipsitor, conta
gios: boala de care 
mureau soldaţii cu 
miile, nu era nici ciu
mă nici boală lipi
cioasă (I.-GH.); risul e 
boală lipicioasă, se la 
de la unul la altul
IBR.-VN.).

2. lipicioasa sf.
^ ® ţlantă ou 
tulpina culcată şi 
ramificată, acope
rită, cu peri aspri şi recurbaţi, cu flori mici al- 
bastre-roşietice (Aspemgo procumbcns) (IU 2915) 1) 
® Plantă ou tulpina vîsooasă, cu flori roşii, rar 
albe; se cultivă uneori prin gră
dini ca plantă decorativă (Vis- 
caria vulgaris) (U 2916) H ®
Plantă cu flori alburii, vîs- 
ooase, dispuse cîte trei sau mai 
multe la vîrful reimurilor (Silene 
nemoralisj 1f ® = tdbjtA [lipi].

LIPICIU (pZ.-oluri] 1. sbst.
® Atrâcţiune, nuri, ceea" ce In
cintă, seduce, farmecă: ei nu se 
puteau desllpi de dlnsa, căol şi vorba-i 
şl fata Ii era ou (isp.) ; tn fata att- 
tor lipiciuri şi a drăgălaşelor sale 
forme usp.); se dă ea pe lingă mulţi..., 
da, ce face, ce drege, că n’are <^(dlvr.)
'ii® ^ (P; Boală din dragoste care 
face pe om să lîncezească, să se 
topească- d’a-n-picioarele: unui
dlntr’Inşli zise că-i e teamă să nu doblndească — (isp.i.

2. sbst. A ® Plantă cu frunzele păroase, eu flori

Fig. 2915. 
Lipicioasă.

Fig. 2916. 
Lipicioasă.

Fig. 2917. 
Lipiciu.

albastre (Lappula myosolis) (U2917) U ® = tor- 
TţiL K ® = toritA ® H ® = lipicioasa ® ® t 
® = holrrA ® [1 i p i].
OLIPIDEU = LEPEDFD.

LIPIE's/. ® X Pline rotundă şi turtită făcută 
din cocă fără aluat: clne-mi aducea caldă de la tlrg P 
(jip.) 1f © F Palmă peste obraz, labă, scatoalcă (ciauş.) 
[srb. 1 e p i n j a].
OLIPpiA (pl.-Ini] sf. Băn. (uuB.) X = LIPJE ®.

LIPIT 1. adj. ® p. LIPI 1[ © Sărac — (pămlntulul), 
foarte sărac (aluziune la starea de servitute a ţăra
nului, legat de pămîntiil pe care-1 locuia): era sărac-', 
de n’avea după ce bea apă (isp.i ; baba... a rămas de tot săracă, 
—-ă pămlntulul (CRG) "i ©.— do foame, lihnit de foame: 
cum fu de foame... se sătură de se făcu burduf (ret.) *!*| 
© NBLIPIT.

2. sbst. Faptul de a lipi:—ui caselor, ferestrelor, 
afişelor.

LIPITOR 1. adj. verb. lipi. Care lipeşte.
2. lipitor sm. Cel ce lipeşte: — de afişe.
3. lipitoare s/.®# Vierme negru care suge sînge- 

le acelora de cari se lipeşte; se întrebuinţează spre 
a scoate sîngele de prisos la un 
bolnav (Hirudo officinalis) (U 
2918): a pune cuiva lipitori; s'a Încleştat 
de gltnl lui moş 
Nlchlfor şi s'a li
pit de dlnsnl ca 
—a (CRG.); se svir- 
colea ca —a clnd 1 , A l 
11 dai sare iisp.i: VF T I

LIP-
LIP

Fig. 2918. 
Lipitoare.

Fig. 2919. 
Lipitoare.

Fig. 2920. 
Lipitoare.

suge ca o — sîngele locuitorilor, se îngraşă din sndoarea 
lor (ALECS.) H © ® Cămătar, speculant; Intr’nnan... 
—a l-a băgat In jndecăţl şl l-a lăsat sărac lipit idlvr.) *1 ® 
i = pApAlodA h ® a Plantă cu flori albastre 
(Aspemla arvensis) (U 2920); — de vopsit, plantă 
cu flori albe aşezate în vîrful tulpinei; se între
buinţează de boiangii pentru vopsit în roşiu (As
pemla tinctoria) (U 2919).

LIPITURĂ (pl.-turi) sf. ® Faptul de a lipi pe
reţii casei’cu lut, ferestrele cu hîrtie, etc., lipeală; 
substanţa cu care se lipesc pereţii casei, podeala, 
etc.: suprafaţa lemnelor se teslueşte ca să se prinză lipitura 
sau tencuiala (man.i ; argăţelul lepăla cu picioarele desculţe pe 
lipitura odăii (sAo.) ţ[ © ^ ® Boală din dragoste, sau 
din frică, care face pe bărbaţi sau femei să tlnjească, 
să-i ia cu fiori, să sufere de piroteală, etc.; bol
navul din lipitură sare din somn, bîigue şi slăbeşte 
văzînd cu ochii.

LIPOVEAN, LiPOVAN sin. ® Comerciant sau 
birjar rus (aşezat în Moldova) ţf © • Locuitor rus 
de prin bălţile Dobrogei [rus. lipovanină].

LIPOVENEVIE sf. col. LIPOVEAN. • Neamul, 
(îOlectivitatea Lipovenilor: se vede că mireasa mea are 
cunoştlnţl prin — ialecs.) .

LU'SA (pZ.-se, -auri) 1. Sf. ® Faptul de a lipsi de 
undeva, neaflare, absenţă; nu ştiu cum aă-mi explic 
lipsa lui de la această Întrunire; In lipsa mea, să nu vă mlş- 
caţl-de acasă; a oslndl pe cineva In —, CÎnd nu Se Iniăţi- 
şază înaintea judecăţii; in - de, nefiind: in— de 
altele, ne mulţumim şl ou acestea Tj © Ceea ce lipseşte; 
parte care lipseşte; lacună, cusur, defect: n’a putut 
Împlini lipsa banilor din casă; fle-oare dintre noi vede 
lipsurile şi cusururile societăţii noastre (Car.) "I ® Nevoie, 
trebuinţă: multele lipsuri, multele necazuri, ce suferise 
muma viteazului (isp.i; a duce, a avea — de ceva, a nu mai 
avea un lucru de care e mare nevoie: ducem - de
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2921. Lipscănoaice.

LIP- bani dascăli; am auzit că aveţi ^ de sare... şl am venit să 
I IQ Iac o mare Înlesnire celor încercaţi (isp.) *' (Ţ) Trans. Băn. 
Lly mi-eam nevoie; e dee nevoie: nu e de^-să 

te duci acolo; nu este de a grăi mult pentru dlnsele (TiCH.i 
H ® Sărăcie: trăeşte In mare 1| ® f de, mă lipsesc 
de, renunţ la: deolt să mă tot dojeueştl, mal bine de 
ajutorul tău; abs.: ba de găsit se găseşte (o slugă)... dar 
mal bine * I (BR.-vn.i.

2. adv. Din care lipseşte o parte, cu lipsă: am
găsit marlă mi-a vlndnt la cintar; Impune consuma
torilor pline » Ia dram (I.-gh.) [gr.-biz. /.ticotţ].

LIPSCAN sm. V ©.Negustor de măriuri aduse 
de la L i ’p s c a 11 ® Gel ce vinde artieole de 
manufactură.

LIFSCAnie s/. t# ® Marfa ce vinde un 
lipscan H ® Prăvălia unui lipscan: eu 11 urmai 
pină Ia o boltă de » (fil.) .

lipscAnoaice sf.
pl. ♦ Plantă, originară din.
America de Nord, culti
vată la noi pentru florile 
ei galbene şi roşii-negrl- 
cinase dispuse In capitule 
(Coreopsis Hnctoria) (.®|
29U1).

LIPSI {-eeso) l.vb. tr. A 
lăsa fără ceva de care are 
trebuinţă, a-1 împiedeca 
de a se folosi de un lu- 

■ cru, a face să ducă lipsă 
de ceva, a priva: m’a lipsit 
de ajutorul Iul.

2. vb. inl-T. ® A nu 
se afla undeva, a nu li 
de faţă, a fi absent; a nu se înfăţişa: a lipsit de la 
şcoală; un era sărbătoare să lipsească el de la biserică 
(ORio.i; a lipsit de-acasă nouă ani şl s'a Întors cu doi bani 
(PANN); ~ de la judecată li @ A fi mai puţin, a nu fi, a 
nu avea CÎt trebue: lipsesc zece lol din carte; mai Îmi 
lipsesc cinci sute de lei, ca să împlinesc suma; F: 11 lip
seşte o doagă, o SImbătă •«- DO40A ®, SţHBATA f ® F A O 
şterge, a pieri din ochi, a dispărea: mă, tămarnio, nu 
ţl-am poruncit cdată să lipseşti de acilea P (Alecs.) ; lipseşti 
din oolill mei, că Intru acuş Intr'un păcat (Alecs.) D ® A uu-f 
de..., a nu uita, a nu se opri, a nu se abţine, a nu se 
da înapoi: clcclll... nu lipseau de a arunca sdrente rupte 
de Ia ciumaţi (I.-oh.) H ® A nu împlini: de Ia dato
rie.

2. 1)6. re/î. Ase abţine, a renunţa, a se priva: nu se 
lipseşte de nici o petrecere; declt să mă Închin Iul, mal bine 
mă lipsesc; eu uuul m'aş lipsi de asemenea frumuseţe şi lerl- 
olre (FIL.) [gr.-biz. viit. Xsiitoto < Xsiitcu].

LIPSIRE sf. ® Faptul de a 1 ip s i H © Nea- 
flare într’un loc, absenţă, lipsă.

LIPSIT adj. ® p. LIPSI nif © SW Nţ LIPSIT K © 
Găruia-i lipseşte ceva: ~ de inimă, de sentiment, de 
minte, de bani t ® ® Lipsit de minte, ţicnit, smintit: 
l-al dat să *nvete carte la un nebun şl ~ (pann).
O LIPŞIT = LEPŞIT.

•LpElA1 (pl.-re) sf. © J Instrument de muzică, cu 
coarde, întrebuinţat în 
vechime (jii)2922): începu 
Apolon a-şl Instituia lira şl 
otntă vr'o două ointece usp.i;
91 din llr& onrgeau note şl din 
ochi laorimi amare (Emin.) ®
(F1 Talentul, verva poeti
că H ® ☆ LIRA, constelaţiu- 
ne din emisfera septen-

Fig. 3923, Lire. Fig. 2923. Pasărea-liră.
trională aicătuită din 21 de stele, din care cea mai 
strălucitoare e Voga; poporul numeşte această 
constelaţiunc „Giobănul cu oile" (i»-!l] 1179)H ® i 
Pasăre foarte frumoasă, cu coada în forma unei 
lire, care trăeşte prin pădurile de cucaliptus din

Australia; numită şi ,,pasarea-liră“ (Menura su
perba) (i®| 2923) [fr.],

‘LIHA3 (pî.-re) sf. ® © Monedă de argint italiană, 
corespunzătoare francului fran
cez şi leului nostru (ţă) 2925)
H © — (turcească), mionedă de 
aur de 100 de piaştri, valorînd, 
în timpuri normale, aproape 
22 lei, 75 D (2924) II ® - ster-

Fig, 3936, Liră sterling.

Fig. 3924 Liră turcească, Fig. 2925. Liră ita 1 k\n-

ling sau Uvrâ (sterling), monedă de aur engieză, de 
20 şilingi, 

valorînd, în 
timpuri nor
male, 25,20 
Iei ([12926)
H®/~(oglptea- I 
nă), monedă 
de aur, în
trebuinţată 
în Egipt, de 
aceiaşi va
loare ca lire
(sterling) engleză (g 2927) [it.].
*LpUC 1. adj.

© ? Se zice des
pre ori-oe poezie pe 
care cel vechi o | 
clntau pe liră sau, 
astăzi, despre poe
ziile compuse din 
stanţe sau strofe,
ca odele, imnurb Fi Lir!l egipte.ana.
le, eto., care pot ii e
cîntate sau puse pe muzică: mezis ~ă; genul~ H ® 9 
Gare face poezii lirice; peet ~ H @ O Tragedie .»*, 0- 
peră t ® O Ccmedle --ă, operă comică n © O Teatru 
teatru unde se reprezintă numai piese puse pe mu
zică t ® Artist—, actor la un teatru liric; 
SOPRANO © H ® ® Plin de avînt, de inspiraţie 
poetică: răspundea pe un ton —, să te rupă la Inimă (GN.). 

2. sm. • Poet liric: liricii greci [Ir.].
*LţRICA sf. 9 Poezie Itrică [fr.].
*LIRISM sbst. © V Garacterul stilului poetic 

K © ® Avînt, entuziasm, căldură [fr.].
OLIS adj. ^ Gu părul alb (despre cai sau clini). 
OLISARCA (pî.-ărol) sf. Băn. i = LţŞITA [srb.]. 
O LISEIU sm. Băn. Se zice unui cline care e 
lis pe frunte (uLia.i.

*LISTA (pl.-te) sf. însemnare de mai multe 
nume sau lucruri: — de bucate; — de cărţi; 0 — civilă, 
suma votată de Adunările legiuitoare pentru cliel- 
tuielile de întreţinere ale suveranului în monarhiile 
constituţionale [fr.].
O LISTAV, LţŞTAV adj. Trans. © Limpede, cu
rat (DENS.) ţ ® Lucios (vlc.) [comp. LţŞTAl, LţŞTEAV]. 
OLISTRĂ = LJSTA.

LIŞIŢA, liţSIlA (pî.-ta,-ţl) 
sf. i Pasăre din ord. picio- • 
roangelor, de coloare negri- -« -
cioasă, care trăeşte în clrduri 1-=.» 
pe bălţi, ascunzîndu-se printre 
sălcii sau hi stuf (Fulica atra) Fig. 2928. Lisita. 
(g 2928): din deslşnrl Întunecoase
de sălcii Ies lişlţl şl glşte sălbatice (VLAH.); leşlţele şperlels 
86 da afund şl se asoondeau Iu stnliil şl In papura de pe
mal (ODOB.) [comp. bg. liska, tiskaveci].

LţŞIŢE pl. Gele două lemne încovoiate 
şi prinse .cruciş de inima carului; numite şi 
,,furculiţe", ..gemănări" sau „ciorobăriţe" [srb. 
1 is i c e].
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oLIŞTAI adv. Mold., lîşteav Olten. ® întocmai, 
aidoma, curat: s& te îereştl de omul log, oăcl e liştal 
dracul Iu ploloare (Cro.) ; lapte Uşteav de vacă (coNV.) •[ © 
Olten. Liorcă, imbibat cu apă. (conv.) [comp. ljstav], 
OLIŞTAV adj. ® LJSTAV t © întocmai, cu
rat, sadea (rv.-crg.) [comp. ljştai, ljşteav]. 
OLIŞTĂV adj. Băn. Fără gust, searbăd (vorb. 
de rnlncare).
OLIŞTEAV m- LJŞTAI.

LÎTANIE sf. ® Etâ Rugăciune în oare se in
vocă, p’entru o nevoie comună, ajutorul lui Isus, 
al Maicii Domnului şi al tuturor sfinţilor, numin- 
du-i pe rînd H ® ® înşirare lungă, plicticoasă 
[vsl. < gr.].
•LITARGĂ Sf. Protoxid de plumb topit, care 

se prezintă ca o substanţă cristalină, de coloare 
roşcată; se întrebuinţează în laboratoare şi în in
dustrie la prepararea miniului, a acetatului bazic 
de plumb, în ceramică şi sticlărie [fr. 1 i t h a r g e].

LITCÂ sf. Trans. (vic.) Că = mATOA.
•LITERĂ (pî.-re) sf. ® OJ Fie-care din caracterele 

alfabetului, slovă;capitala, majuscula sau mare; —' 
mica sau minuscula H © ^ Caracter de imprimerie 
care reprezintă în relief o literă a alfabetului: 
de tipar; Italica sau cursiva; ^ grasa; compacta 
[m- TAB. XII) ţf ® — moarta, (decret, lege, act) care 
nu mai are valoare yi ® pl. Ştiinţe, cunoştinţe 
literare; literatură: lacultate de Utere; student In Utere; 
om do Utere, persoană care studiază literatura, com
pune scrieri literare [lat.].
•LITERAL 1. adj. ® Conform, întocmai cum e 

scris In text; sensul -V al uuel Iraze r © Traducere -«a, 
făcută cuvînt cu cuvînt ţ| @ + cantitate —a, can
titate algebrică reprezentată prin una sau mai 
multe litere.

2. adv. Vorbă cu vorbă: a traduce [fr.].
•LITERAR adj. ® Ce ţine de literatură, ce.se 

ocupă cu literatura: revista—’ă ţ[ © Care cultivă 
literatura: lumea—a t ® Proprietate—a, dreptul de 
proprietate al unui autor asupra scrierilor sale iw 
proprietate ® U ® îngrijit, elegant: intr’o lorma 
—a Ţf © Limba —a, limba scrisă, limba oamenilor 
cultivaţi, în opoziţiuna cu Umba vorbită de po
por tu © NE LITERAR [fr.].
•LITERAT sm. ^ Acela care posedă cunoştinţe 

întinse de literatură; om de litere [fr. lettre, 
refăcut după 1 i t e r ă].
•LITERATOR sm. ^ Scriitor care se ocupă cu 

literatura [fr.J.
‘ LITERATURĂ (pf.-turi) sf. ® Totalitatea 

cunoştinţelor privitoare la regulele şi materiile lite
rare t ® Totalitatea producţiunilor literare ale 
unei ţări, ale unei epoci: literatura rom&n&, latină, 
greacă, franceză, germană, slavă; literatura veaoulul al
zvii-iea t © Tot ce s’a scris într’o ramură de ştiinţă 
sau literară; literatura medicală, muzicală, poetică, dra
matică ţ| ® Literatura populară, totalitatea plăsmu
irilor populare (cîntece şi descîntece, basme, ghi
citori, proverbe, etc.) care se transmit,din tată 
In fiu, de la unul la altul, fără intervenţia cărţilor 
sau cărturarilor [fr.].

LITFĂ (pî.-le), ✓ LJTVA (pl.-ve), LJFTA (pî.-te) 
Sf. ® F Termen de dispreţ aplicat popoarelor pă- 
gîne sau socotite ca atare, celor de altă lege sau 
neamurilor străine cu care Românii aveau de 
luptat odinioară: Şl su rămln să mor pe-aicl Cu liftele 
păgtnel (coşB.); ce picdalnicul de liftă spurcată al1 tl fiind, 
de să nu ştii tu rugăciuneaF (jsp.); citi Cazaci, căpcini şl 
alte lifte spurcate au căzut morţi aloi (CRG.) ; Ion Ieşi, bles- 
temtnd pe Nemţi şl pe toate liftele străine (D.-ZAMF.); liftele 
străine, Nemţi, Turci şl Muscali, oare se băteau mereu pe 
biata tară (i.-gh.) ; multă litvă şl norod din altă tară a mal 
văzut el pe la vatra Iul (grig.i ţ] © Străin, venetic: 
lltfa dracului 1 o’o mină fnră şl oualtansldeiALECs.i [ t Li L -
fa, L i t V a „Lituania” < sl. L i t v a].
•LITIAZĂ (pî.-ze) sf. f Boală caracterizată 

prin prezenţa unor calcule (pietre) în ficat, ri
nichi, plămîni, etc. [fr. 1 i t h i a s e].

LITIE sf. (ş* ® Procesiune religioasă, cu rugă
ciuni şi cintări; e datina ca Lunea, după Duminica Tomll, 
preotul să lasă cu lltla In ţarină şl să facă rugăciuni Împotri
va grindinii (grm.) t ® Slujbă făcută de către preot.

la biserică, după vecernie, avînd dinainte-i, puse LIS- 
pe o tabla, cinci plini, vin, grîu şi untdelemn, ^ 
pentru ca să înmulţească Dumnezeu roada creş- LIT 
tinilor; cu acel untdelemn sfinţit se ung pe frunte 
credincioşii: femeile cer de la —, pentru leacuri, grlu 
sfintit (VOR.) ŢI ® Pîine sfinţită la- litie sau (desti
nată a fi sfinţită Ia litie: — se trimite tu Moldova la 
sărbători mari de oătră mal mulţi credincioşi (VOR.) [gr.].
LITIER (pl-.-en) sn. ctâ Tabla, tavă pe care se 

punelitia (|iil 2929).

i

Fi^. G929. Litier de argint dc la Mănăstirea Secu.

•LITIGIQS adj. rt Ce se află în litigiu, ce poate 
face obiectul unui litigiu: afacere litigioasă; punct — 
[fr.].
•LITIGIU (pl.-gii, -glurl) sn. st Price, pricină de 

judecată: o înţelegere prealabilă asupra teritoriilor In— 
din Asia (i.-gh.) ; slut chemaţi a judeca toate aceste lltlglurl 
(I.-GH.) [fr.].
•LITmĂ sf. ^ Hidrat de litiu (lioh) [Ir. 1 i - 

thine].
•LITIU sbst. Metal alcalin, alb ca argintul, 

moaie şi foarte uşor (Li) [fr. 1 i t h i u m].
•LITOCROMIE sf. # Un fel de cromolitografie 

[fr.]. •
•LITOGRAF sm. # Cel ce tipăreşte prin lito

grafie [fr.].
•LITOGRAFIA (-flez) vb. Ir. $ A tipări prin 

litografie [fr.].
•LITOGRAFIC adj. i Privitor la litografie, 

ce se întrebuinţează în litografie [fr.].
•LITOGRAFIE sf. ş ® Procedeu prin care se 

reproduce pe hîrtie un desen, un scris, făcut pe 
o piatră specială cu un creion gras sau cu o anu
mită cerneală: litografia a fost Inventată In Germania de 
Senefelder, In 1706 ţ| © Foaie tipărită CU aju tonii 
litografiei 1] © Atelierul unui litograf [fr.].

•LITORAL (pî.-aiurl) sn. 9 Ţărmul mării, regiu
nea unei ţări ce se întinde de-a lungul mării; —ni 
mării Negre [fr.].
•LITOSFERĂ sf. Sfera solidă a pămîntului, 

cuprinsă între hidrosferă şi pirosferă [fr.].
•LITOTĂ (pî.-te) sf. a> Figură de retorică prin 

care se zice mai puţin spre a face să se înţeleagă 
mai mult; e contrariul iperbolei. Ex.; nne irnmoa = 
e urit; nu e aşa de prost — e deştept [fr.].

LITRĂ (pl.-te) sf. ® Veche măsură de greutate 
şi de capacitate de 100 de dramuri = V* dc oca 
11 © Pt. ext. Olten. Măsură agrară (= 'U de pogon) 
[ngr.].
t LITROSI (-oseso) vb. Ir. ® A prăpădi, a nimici, 

a distruge H © t A mîntui, a scăpa [ngr. \'.xp6'/io].
•LITRU sm. ® O Măsură de capacitate din sis

temul metric egală cu un centimetru cub H ® 0 
Sticlă ce conţine un litru (gj 2930) H © 2 Băutura 
conţinută într’o astfel de sticlă: a bănt an — [fr.].

LITURGHţE, LETURGHJE sf. ® gjS Partea din
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I |Ţ_ urma a serviciului divin oficiat de preot In chip 
I ÎK1 solemn, în care se săvlrşesc sfintele taine; dintre 
LIN llturghiilescri- 

seşipracticate 
In biserica or
todoxa e iitur- 
ghia Sfintului 
loan Ghrisos- 
tom, care se 
savîrşeşte în 
toate zilele, 
sărbătorile şi 
Duminicile de 
peste an, afară 
de unele zile 
prevăzute în Fi 0 Litri
tipicul biseri-
cesc, cînd se întrebuinţează aceea a Sfîntului 
Vasile sau a Sfintului Grigore Dialogul: înainte 
de a se Inoene Inpta, pase de se tăon 'o sllntă liturghie 
înaintea oştllhr (isp.i ; f (Pj cu bragd, lucru prost 
făcut; ca aluzie la plata preotului pentru facerea

COSITORI

lCP)rHTIHI0SE» irmd^rtEMn

Fig. 2931. Din Liturghxerul la Mănăstirea
Dealului in a. 1646.

unei liturghii: vindea şl mai sonmp deott predecesorul 
său lltorglillle şl parastasele (i.>gh.) ^ <i> ^ ^ Carte ce 
conţine rînduiala liturghiei; numită şi j^Titurghier»’ 
([p 2931, 2932)^ ®. Ţ înjurătură de cele sfinte 
(de cruce, de biserică, de liturghie, etc.): ridică
pescarul otteva cruci şl liturghii Moş Crăciunului, dar 
rămase şl tără peşte şl lără coşuri (dlvr.) [ngr.].

LITURGHIER (pl.-ere) sn. oâ = LITUBOBpi ®. 
LITURGHISI, LETURQHtSţ, LITURGISţ (-isesc) 

vb. ir. eni A săvîrşi, a oficia liturghia; de astă dată 
fle-oare preot este obligat să leturghlsească <mar.i ; au mers tn 
biserica aceea-unde llturglsea fratele boierului (se.) [vsl. <
gr-]-
'LITURGIAR, LiTURGiţiR (-re) sn. pjâ Cartecarc

conţine rugăciunile pentru săvîrşirea liturghiei. 
•LITURGIC adj. rrfj Privitor la liturghie [ir.]. 
•liturgica s/. aâ Ştiinţa privitoare la admi

nistrarea cultului.
•LITURGIE = LITURGHIE [fr.l.
■LIŢĂ (pî.-te) s/. R Sîrmă alcătuită din mai 

multe fire subţiri, întrebuinţată la lucrările de elec
tricitate [germ. L i t z e]. 
t LIVBOV sbst. Iubire, dragoste [vsl.]. 
tLiyDE, LUDE stn. (pî.-uzl) şi sn. invar, la pi. 

Maram,® Contribuabil; biinio, care plăteşte bir;
soutoinio, scutit de dări li ® a; Cel înrolat la jan

darmii călări, care însă, din lipsă de cal, era nevoit

să alerge pe jos, de aci, loc.: printre călăraşi, a 
cincea roată la car [bg. srb. I j u d e]. '
O LIULEA, LIULŞj... iv~ LULEă...
OLIULIUi interj. Mold. Bucor. Trans. = N^Nli 
[comp. rut. 1 j u 1 i -1 j u 1 i].
O LIULtUŢ (pî.-ute, -ntnrl) sn. Maram. Leagăn 
[1 iul iul’].
O LIURCĂ, liqrcA s/. Mold. ® Zeamă proastă 
H © 2 Vin prost, băutură proastă [rut. 1 j u r a].

livada, LIVEDE, o livide (pl.-vezl) sf, y ® 
Întindere de loc pe care creşte numai iarbă de 
cosit pentru fin: ce Ilvede e astaC II Întrebam tncind prin 
nişte guşi de (răi care mă Imbătan cu dulcele loz miros de 
lin proaspăt cosit (odob.i ţi ® Grădină dş pomi rodi
tori: de pruni; In spatele caselor vasale se 'ntlnd livezi
mari de pomi roditori (Vlah.) ; părinţii mei, oameni de jos, 
se ţineau ou o Ilvede mică de, măellnl (Car.) [ vsl. livada], 
ţ LIV AN sbst. ffil Tămîie [vsl. < gr.].

LIVÂNT, LIVANTJOA tm- LEVANT.
LIVEDE wm- LIVADA.

•LIVID adj. Vînăt, învineţit, plumburiu, albă- 
struiu care bate în negru [fr.].

f t*iÎ 'THniţtt 
ir* y k){
mSAVIU UJtlţAl't » fWl
H%AueiK TOiţt InTidV <A

ISO .j,Tfir f 
IţăRlîv rTHnUT^tAD 
AA IMTA AflKTţonOăVt 

V ASlţl
Hţ :luAHm

Fig. 2932. Titlul Lilurghierului Mitropolitului Dosoftei, 
tipărit în a. 1679.

*LIVIDITATE sţ. Starea^celui învineţit la faţă 
[fr.].
•LIVRA (-rez) vb. tr. A preda, a furniza [fr.]. 
•LIVRĂ (pî.-re) sf. ® Veche măsură de greu

tate în Franţa, care varia după provincii; livra 
din Paris valora aproape Vs de kilogram ţ| ® (f) 
Veche monedă franceză ca
re valora aproape un franc 
t ® Măsură engleză de greu
tate, pentru cereale ^ ®
= ljrA ® [tr.].
•LIVREA (pl.-rele) Sf. 0 

Costumul purtat de un la
cheu, de o slugă de casă ma
re, adesea Împodobit cu 
galoane (|®| 2933): a văznt un 
om călare, îmbrăcat In livreaua 
curţii (ON.); costumele acelor slu- 
litorl... livrele galonate şl cupe-*
ruol pudrate iodob.) [fr.]. n ________

•LIVRET (pl.-ete) sn. Cărticică, condicuţă [fr.]. 
•LIZIBIL adj. Citeţ Tlţ ©e^ ilizibil [fr. li s ib I e].
LţNA (pl.-ni) sf. ® Pârul moale şi elastic, mai 

mult sau mai puţin lung, mai adesea ondulat sau 
încreţit, care acopere corpul oilor şi a altor clteva 
animale: haină de postav de ■ lina se tunde, se spală, 
sa Boarmănă, se pieptănă şi apoi se toarce ţ| ® Toată lîna

Fiţr. 2933. Livrele.
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depeooaie t ® <■ lJna-broaştei mAtase ® f ®
pl. LtNUBi, diferite ţesături sau varietăţi de lină 
t ® îfe LJNA DE adu, a) ordin de cavalerie 
instituit în 1429 de Pilip cel Bun, du
cele _ Burgundiei şi care constitue în â.
Spania şi în Austria decoraţia cea 
mai înaltă (H 2934); bj rr p. ist. [lat. 
lan a]. . ^

LÎNAR sm. Neguţător de 1 î n ă.
LÎNARICA, lîNARITA, LînAritA ■ 

sf. A = bdmbAcabitA [lînă].
LÎNARIE .s/. ® Filatură de 1 înă H 

® V Mărfuri de lînă şi prăvălia unde 
se vîiid H ® (D îmbrăcăminte de lînă: Fig. 2934. 
femei Îmbrăcate tn cltnrl şl llDărll mnrdare Lina de aur,r 
(iRG.) [lînar],

LÎNGED, iLţNOED adj. f ® t Bolnav If ® Slăbit 
din cauza boalei, lipsit de putere sau de vioiciune, 
făr.ă energie [lat. languldus].

LiNCEZEAEA, lînqezealA (pl.-eii) s/. ® Starea 
unei persoane'slăbite de boală H d) Slăbiciune fizică 
sau morală: lincezeala de care pătimeşte mie nu-ml prea 
place (isp.i; oamenii mari clnd sunt pătimaşi de llngezeală (isp.i
t ® © Lipsă de activitate, de mişcare, de energie, 
toropeală: singurul mijloc de a scoate pe oameni din 
Itnoezeala... vletll de toate zilele (BR.-vn.i [1 î n C e z i, 1 î n- 
ge:^].

LINCEZI, LtNGEZţ (-ezeso) vb. intr. ® A li într’o 
stare de slăbiciune fizică sau morală, a tînji: ru
şinea 06 rămăsese asnpra nuimelnl său... o lăou de ilncezea 
şl se topea d’a’n-plcloarele usp.) t ® A fi lipsit de activi
tate, de mişcare, de energie, de vioiciune: spiritul 
lingezeşte Intr’o atmosferă urlcloasă ce usucă Inima (ALecs,)
[1 î n c e d, I în g e d].

LÎNETURI sf. pl. = LiNUBI: şandramale... pline 
«n ^ (şl) ou piei de tot felul (grig.i.

LÎNGA prep. ® Exprimă apropierea, alăturarea; 
aproape de, alături de: eram ~ dineul; sade ^ palat; 
băiatul de»' mine H ® Pe » loc. prep. Exprimă: a) 
s'ituaţiunea aproape de ceva sau de cineva: riui trece 
pe grădina noastră; se Invlrteşte mereu pe ^ dlnea; pe 
^ lemnul cel uscat arde şi cel verde; b) o exclusiunG, 

afară de: pe aceste două case, mai are una la ţară; să nu 
ai alţi Dumnezei pe mine; pe aceea, afară de aceea;
C) O comparaţiune: trnmuseţea ei nu e nimic pe ^ aceea 
a nepoatei mele [lat. 1 O n g 6].

LÎNGED... LÎNCED...
LÎNGOARE, LINOOABE, LUNGOARE s/. ® / t Boa

lă H ® J1 Tifos: se bolnăvi de lingoare... şl In onrlnd titanul 
se Văzu la uşa mormlntulul (negr.); lingoarea neagră... devine 
puţin violentă la acel cari au mal lost loviţi de ea (I.-gh.) ; clnd 
ăm căzut bolnavă de lungoare la Iaşi (ALecso H ® ^ 
BA-DE-LÎNQOARE1, FLOARE-DE- », RAoACINA-DE- », 
plantă erbacee, cu flori galbene, numită şi „găl- 
binele” (Lysimachia punctata)-. iarbA-de-lIn- 
GOARE2 = DSTDROJŢA ; IARBA (FLOARE, RADAcţNA)- 
de-z»3 = gAlbAjoarA ţ[ ® Lîncezeală (după fr.
1 a n g U e U r): feciorul de Împărat se trezi din somn 
Îngreuiat de lingoare şl de Inimă rea (oooe.) [lat. lan- 
g u 0 r e m].

LÎNICA sf. E Tort fin de lînă, de diferite co
lori, cu care se coase sau se brodează: negmi des 
al Itnloll de pe rlurll altlfelor 11 tac şl mai negri oohU (lung.) . 
OLÎNIŞOARA (pi.-te), LînţtA (pl.-te) sf. ® dim. 
lînA ii ©='lInjoA.

LÎNOS adj. ® Care are multă lină; ®): ovrei 
şl llnoasă şl lăptoasă,, să vie şl de vreme acasă, se Zice CÎnd 
cineva caută un’lucru sau o persoană oare să aibă 
toate calităţile şi nici cel mai mic cusur ţ[ © Care 
seamănă cu lina t ® Acoperit cu un fel de puf 
ce seamănă cu Una [lat. 1 a n o s u s].

LÎNXJŢA (pl.-te) sf. ® dim. LJnA f © = Lî- 
RţcA.
OLOADBA •«- LQDBA.
O LOÂTRA m- lotru.

LOÂZA (pî.-ze) sf. ® A Viţă de vie H ® A Ramură 
verde,'vlăstar 1 ® F Nerod, prost, secătură: vil să
mă rogi pentrn vre-o » de elev de-al mei (CAr.i ; » Imbălerată, 
vită Încălţată (PAnn) ; toate secăturile, toate lozlle ’mbălerate 
ale satului şl ale oraşului (JIP.) [sl. 1 O Z a].

'LOB sm. ® £) Partea unui organ despărţită de 
alta prin cute sau crestături rotunjite: »il ficatului,

I.-A. C^drea. —Dicţionar enciclopedic ilustrat. 721

creierului ţi ® g) Capătul de jos, rotunjit şi moale, al |_ î|\|_ 
urechii H ® A Crestătură adîncă, tăietură largă Şi i ptp 
rotunjită la unele frunze [fr.]. ' LUU

'LOBAT adj. A Care pre
zintă lobi: frunză »ă (jă] 29351 
[fr. lobe].
O LOBDA >«- lodbA.
OLOBIDRAG sm.
Olten. A = CONDURUL- 
DOAMNEI [srb. 1 j U - I 
b i d r a g].

loboda sf. A
® 'Gen de plante 
(Atriplex). una din 
varietăţile căruia,
LOBODA - DE - GRADJNA
sau » -buna, adesea 
roşie ca sîngele, se Flf' 2935- 
cultivă, fiind între- ,aLU,nts 
buinţată în bucătă- '
rie ca şi spanacul (Atriplex liortensis) ([|jj 2937);
F se plimbă ea Vodă prin», se plimbă fără nici o 

grijă " ® = cAfritA © II ® »- 
4 DE-DRUMURi, plantă cu frun

zele verzi strălucitoare, pe 
partea superioară, iar pe cea

Fig. 2936.
Lobodă-de-d rumuri.

Fig. 2937.
Lobodă-dC'grădină.

Fig. 2938. 
Lobodă-puturoasă.

inferioară, albe argintii (Atriplex nitens) (tU 2936) 
H ® » -puturoasa, plantă cu miros urît de 
ţlri, cu tulpina întinsă pe părhînt, cu frunzele albe- 
cenuşii şi făinoase pe o parte şi pe alta (Chcnopo- 
diumvulvaria) (iţ] 2938) ţi ® » -sAlbatioA, plan
tă cu flori verzui dispuse într’un spic terminal 
fără frunze; creşte pe locuri inculte, umede şi să
rate (Atriplex tataricum) [vsl.].

LOC (pl.-curi) sn. ® Spaţiul pe oare-1 ocupă un 
lucru: un corp nn poate fi In acelaşi timp In mal multe »url 
H © Spaţiul pe care-1 ocupă o persoană; ®;: nechema
tul n'are»; omul sfinţeşte »ul (nu »ul pe om),
omul face cinste acelora printre cari se află, iar nu 
aceia cu cari e adunat ti măresc cinstea; a nu-şi 
afla, a nu-şl găsl»(nl), a nu-1 Încăpea »ul, a nu avea 
astlmpăr, odihnă (de supărare, de bucurie, eto.) ţi 
® Parte din spaţiu, luat în genere: — deschis, neînchis 
între munţi, dealuri sau păduri; » de trecere, pe unde 
poate să treacă cineva; a-şi face », a căuta să treacă, 
să pătrundă, să răzbată; a laeo a se da în lături 
ca să treacă cineva ţi ® » do naştere, ţara, oraşul, 
satul unde s'a născut cineva II ® (Fi Condiţiune so
cială, Situaţiunc, poziţiune; a se pune tn»ul cnlva, 
a-şi închipui că ar fi în situaţiunea în care se află 
celălalt II ® Punctul, momentul, timpul potrivit: nu 
e »ul alei să ne certăm ţi © întindere de pămînt, ţinut, 
regiune: »uribăitoase,păduroase ţ ® întindere, bucată 
mai mare sau mai mică de pămînt destinată pentru 
un anumit scop: » de păşnne; o palmă de »; a cumpă
rat nn » de casă; a arvunit nn » la cimitir ţl ® Pasaj din- 
tr’un scriitor | ® A ■» geometric, totalitatea punc
telor care au o proprietate comună: circonferenta e »ui 
geometric al punctelor egal depărtate de centrul el ţ (ij) ^ 
pl. Locurile sfinte, localităţile din Palestina unde a 
trăit Mîntuitorul 1 © Rînd, ordine, şir: in primul »; 
a ocupa »ul al doilea ţf ® Locului, pe loc, în aeelaşi loc: 
a lăsa, a sta, a rămlnea »nlul; clnd o văzu, stătu »ulul, 
temlndu-se să nu fie vre-o nălucă (isp.i ţ @ La fafa »ulul, pe 
locul, la locul însuşi de care e vorba, unde s’a pe-
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LOC- trecut ceva H © Din capul -«ului, de la început H © In 
I legătură, cu unele verbe: a avea-.', a se întîmpla;
1— ^ ^ a fi făcut: ceremonia a avut — la biserică; a da —a avea 

drept urmare, a da naştere; a ţinea ~ (de...), a ocupa 
o situaţiune care e'dc fapt a altuia, a fi pus ca să 
înlocuească pe alt cineva sau altceva: nnehin-s&n 
11 tine —' de tată; anunţul acesta tine — de Invltatlune H ® In 
legătură,CU unele prepoziţiuni: 1. De—, a) de fel, 
nicidecum: nu se domlrea de —, de ca ce să Însemneze 
un asemenea vis ijsp.) ; b) t îndată, imediat, pe loc: 
cum vine, de — îl cunoaşte iret.). — 2. Din —, de pe locul 
obicinuit, unde se află sau s’a aflat înainte: nu 
se mişcă din —; a umbla dlu — In —, dintr’o parte în- 
tr’alta; a-l sări inima din — (de frică, eto.). — 3. In —,
a) pe acelaşi loc: a se opri In —: a sta In —': minte de 
stă soarele tn — (ret.) ; b) în scbinib: l-am dat alta in —; 
In — de, a) arată raportul între două idei opuse: in
— de a-şl vedea de treburi, umblă toată ziua pe drumuri; In
— de cuvinte de recnnoştlntă m’am ales ou Înjurături;
b) tea, drept: In — de multămlţe, I-au Îmbrăcat domnul 
ou contăş de samur (let.) ; In — să, arată raportul între 
două idei opuse, în loc de: In — să înveţe, se joacă. — 
4. La —, iarăşi pe locul dinainte: treci la—i pune 
cărţile la—; se minună... cină văzu că. Iu locul capetelor 
tăiate, cresc altele la — Îndoite (isp.); a-l veni Inima la —,
a-i trece frica, sperieciunea, a-i reveni curajul; la 
—ui iul, ei, lor, a) iarăşi la locul dinainte; b) la 
locul unde se cuvine, bine pus, bine aşezat, bine 
întrebuinţat: acest om nu e la —ui lui Intr'o astfel de 
casă; această eipreslune nu e la —ul el aci; cind da cite o 
vorbă dlntr'lnsnl, vorba era vorbă, la -ui el(CRO ); la un —,
în acelaşi loc, împreună, laolaltă. — 5. Pe —, a) pe 
acelaşi loc: a sta, a se opri pe —; b) la faţa locului: să 
mergem acolo pe—; c) îndată, imediat. — 6. Peste 
tot —ni, pretutindeni, în toate părţile II ® Casa co
pilului, placentă [lat. locus].

'LOCAL 1. adj. (D Ce ţine de un anumit loc, pro
priu unui anumit loc; din partea locului: obiceiu
rile —e; autorităţile —e; j? boală —ă,mărginită la O anu
mită parte a corpului 1J ® Coloare —ă, coloare 
proprie fie-cărui obiect; adevăr in ce priveşte amă
nuntele şi care, într’o operă de artă, reproduce 
timpul şi locul acţiunii.

a. (pZ.-aluri) sn. Clădire, încăpere, considerată 
în raport cu dispoziţiunea, cu starea, sau cu des
tinaţia sa: un — Încăpător, vast, prea strimt; s’an clădit 
oase frumoase in stil modern şl —uri peutru autorităţi 
(BR..VN.); salonul său să fie — de Inttlnlre a făcătorilor de 
role (i.-oh.) [fr.J.

•LOCALITATE s/. Loc, oraş, sat anumit, spaţiu 
sau ţinut deosebit: o — fertilă; diferitele localităţi ale 
tării [fr.].

•LOCALIZA (-izez) 1. vb. Ir. ® A face local, a 
fixa într’un loc: — un incendiu H © A aşeza cu 
gîiidul intr’un loc determinat: frenologla localizează 
sensatlunlle. fu creier U ® O A da un caracter local:
— o comedie.

2. vb. refl. A se fixa într’un loc:boala s’a loca
lizat [fr.].

LOCALNIC 1. adj. Local, din partea locului: 
blajina —ă stăplnlre ne-a Îngăduit să trăim ca In sinul Iul 
Avram (odob.).

2. sm. Om din acea localitate, din partea lo
cului : In această societate de emigraţi şi de —I (negr.) ; 
—11... merseră îndată să-l arate biserica (vlah.) [ruS. 1 0- 

k a 1 In y ,[].
locanda, locanta (pZ.-de, -te) sf. Birt, ospă-

tărie; han: această locandă nu era alt declt un han: 
mulţime de camere nemobilate şl fără sobe (BOL.i ; vezeteul 
trăsurii... ne duse la cea mal bună locantă (alecs.i [ngr.< it].

•LOCANDIER, LOCANTIER sm. Gel ce ţine o 
locandă, birtaş, hangiu: locantlerul ne vorbi despre 
un vulcan ce s'ar 11 afllnd In apropierea satului (Alecs.)
[it. 1 0 c a n d i e r e].

LOCAŞ, tLAoAS (pZ.-şe) sn. ® t Casa, locu
inţa cuiva: de va 11 mers cu uclgătorlul... plnă Ia lăcaşul 
Iul (PRV..MB.) t ® Locuinţă, sălaş' (cu o nuanţă de 
respect sau (le soiemnitate): tăcerea adlnoă ce domnea 
tn locaşul dumnezeesc (Alecs.) ; peste trei zile aveam dure
rea a-l Întovărăşi rămăşiţele la ultimul locaş (i.-gh.); aco
pere ou bălării cel din urmă locaş al nostru (dlvr.) [ung. 
1 a k ă 3, refăcut după 1 o cj. %

•LOCATAR sih., -tara (pZ.-re) sf. Ghiriaş(ă) [fr.]. 
•LOCATfV 1. adj. ® rt Care cade însărcina 

chiriaşului: reparatiunl —o ţj ® V Valoare—ă, veni
tul ce ar aduce o casă dacă ar li dată cu chirie.

2, (pl.-ive) sn. a? Gaz al declinării în unele 
iiinbi, prin cai’c se exprimă locul unde se găseşte, 
persoana sau obiectul [Ir.].

•LOCAŢiyNE, locaţie s/. V ® închiriere, dare 
sau luare cu chirie 
H ® Chirie, preţul 
casei luate cu chi
rie [fr.]. _

•LOCH sbsl. a.
Instrument cu ca- : J 
re se măsoară iu-.r --fl
ţeala călătoriei u- i '
nui vapor sau unei iîi-3 - 
corăbii (şij 2939) Fi(f, 2939, Loch.
[fr.].

LOCMA (pl.-malo) sf. ® F Bucăţică bună, 
gustoasă: nu-tloere Inima de oeva locmalep (alecs.) I d> 
GhiUpir: să stal tu la Îndoială, clnd Itl cade aşa — In 
minăl (O.-ZAMF.) II ® ® Sumă. grasă; Pe clnd donmll 
greoi... Aloi alergau. Lipsit! 
de parale. Şl se ’mbogătean în
ghiţind loomale (alecs.) [tc.].

•LOCO adv. Chiar îri 
acest loc, In acest oraş 
[lat.].
OLOCOMI... = lAoo-

M'locomobilă (pZ.
-le) sf. /■ Maşină cu aburi 
aşezată pe roate şi care 
se poate muta din loc tn 
loc; întrebuinţată în in
dustrie şi la lucrările a- 
gl’icole (112940): Lăstar de nevoleşl, crescut Ia umbra 
unei locomoblle (VLAh.) [fr.].

•locomotiva (pZ.-ve) s/.iâmi Maşină cu aburi 
sau electrică aşe’zată pe roate care pune în mişcare

Fig. 2940.[ LocomobilD.

Fig1. 2941. Locomotivă.
A. Marchiza.— B. Cazan.— C. Fluier.— D. Injector de 
apă. — £,Resort. — F.Nisipar. — G.Balanţă (supapăde (si
guranţă). — H, Dom. — I. ejoş. — J. Regulator. — K. Felinar. 
L. Ţeava de emisiune.— M. Cutia de fura. — N. Săltarul 
de distribuţie. — O. Tampon. — P. Scară. — Q. Piston. — R. 
Cilindru.— S. Ţevi de fum. — T. Bielă.— U. Roată. — V. 
Excentric. — W. Cenuşar. — X. Focar.—Y. Schimbătorul 

de mers. — Z. Ţeava de cuplare,')

vagoanele umil tren ce umblă pe şinele] drumului 
de fier ([â] 2941) [fr.].

•LOCOMOŢIUNE sf. Mişca
rea, transportarea dintr’un loc 
într'altul: mijloace de—; lăslnd că- 
lăretulul libera facultate... de a-şi ur- ( 
ma calea cu orl-ce alt mijloc de —
(ODOB.) [fr.].

•I^OCOTENENT sm. ® Loc
ţiitor al domnitorului t ® 0-
fiţer de un grad inferior căpi
tanului (H 2942):— de cavalerie, 
de artilerie, de administraţie H ® iă 
Locotenent-coionei, ofiţer de un grad 
superior maiorului şi inferior co
lonelului ([®| 2943) [it. 1 o c o t e n e n t e].

•locotenenta (pZ.-te) sf. Calitatea de loc-

Fig. 294a. 
Locotenent.
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Fig. 2943. Loco- 
tenent-colonel.

ţiitor al domnitorului şi durata acestei misiuni 
(în spec. desprş interimatul după aidicarea lui 
Guza, In 1S66]: locotenenta dom
nească [it.].
OLOGOTIŢĂ (pî.-te) sf. ^ = 
clocotici ©•
OjLQCŞÂ sf. Băn. Trans. K Tăie- 
ţei [ung. laksa],

LOCŞOR (pî.-soare) sn. (Hm 
LOC.

LOCŢIITOR sm., LOCŢIITOA-
RE Sf. Persoană care ţine locul 
alteia, care îiilocueşte pe alta în 
mod provizoriu [loc-t-ţiitor].

LOCUI, t lAcdi (-nesc) vb. Ir. 
şi intr. O t A trăi: să lăonească 
nestlne Immos si arest, ca să nn vl- 
nnească pre nimenea (prv.-mb.) ţ[ ® A şedea într'un lOC 
(cu casa), a-şi avea locuinţa, domiciliul; a trăi 
undeva: 11 primi să looneaacă In curtea palatului (isp.i 
[ung. 1 a k n i, refăcut după 1 o cj.

LOCUINŢĂ, t lAcuintA (pî.-te) sf. Casa în 
care locueşte, unde şade cineva: un hordeiu intr’un 
«olt al curţii 11 se dete spre cisp.i [1 O C U i, 1 ă-
cui].

LOCUITOR, t lAcuitor sm. Gel ce locueşte în- 
tr’un loc, într’un oraş, într’o ţară: România are 
aproape 17 milioane de locuitori [1 0 C U 1. 1 ă C U i], 

LOCULEŢ (pl.-ete), LOCUŞQR (pl.-şoaro) sn. dim. 
LOC.

LOCySTĂ = Lăcusta.
‘LOCUŢIUNE sf. ® Fel de a vorbi particular, 

expresiune deosebită ţ[ © adverbială, conjunotiva, 
prepozitivă, reunire de mai multe cuvinte care echi
valează cu un adverb, cu o conjuncţiune, cu o 
prepoziţiune 1| ® 40 proverbială, expresiune care 
sedeosebeşte de proverb prin faptul că verbul poate 
varia după împrejurări, după persoană, gen şi 
număr, etc. Ex.: a lăsa la sapă de lemn [fr.].

LODBĂ, O LOADBA (pl.-be), LQBDA (pî.-de), Trans. 
BucoV. lqdvA (pî.-ve) sf. Bucată de lemn lungă de 
1-2 m. despicată cu securea dintr’un trunchiu 
de copac: un car Încărcat cu lodbe de lag (Crg.) ; păretll 
eint înjghebat! din loadbe grosolane ce se. Încheie la muohl 
(IRO.); sărmanul nn era In stare să ducă nici o lodvă bună, 
necum nn copaolu întreg (se.i [rut. lodva].
O LOGĂGEL sm., LOQAcItA (pî.-te) sf. Băn. i = 
STICLBTE [comp. LUOACIu].

‘LOGARITM sm. şi (pi. -me) sn. + Număr luat 
într’o progreslune aritmetică, ce corespunde unui 
alt număr luat într'o progreslune geometrică: ta
blă de —1 [fr.].
OLOGHIpTAT sm. 427 învăţat grec (titlu dat 
dascălilor greci din epoca fanariotă pînă în prima 
jumătate a veacului al xix-iea): daecaiii greci, lo- 
gblotatll care nănceso pe bletll şcolari români (ALECS.J; vezi, 
»e, că am Invătat a ceti (NEGR.i [ngr.].
‘LOGIC adj. 427 ® Gonform cu logica j] © Analiză 

tw analiza® mi © NELQQIC [fr.].
‘LQGICĂs/. ® 427 Ştiinţa care ne învaţă să ra

ţionăm H © 427 Carte care tratează despre această 
ştiinţă ii @ Dispoziţiune de a raţiona just H ® 
Raţionament, metodă; tel particular de a raţiona 
ţ[ © Şir de idei [fr.].

‘LOGICIAN sm. 427 Persoana care ştie bine lo
gica, care raţionează just: itl lilosolează rece, ca cel 
mal sever * (vlah.) [fr.].

LOGODI (-odesc) i-Vh. Ir.® A promite solemn în 
căsătorie 1 © A celebra logodna: venea popa acasă de-l
logodea (I4AR.).

2. vb. refl. A-şi făgădui reciproc să se căsăto
rească împreună: tăcură vorba şl. Iute Inte, se logodi 
şl el cu dlnsa (Isp.) [vsl. 1 a g O d i t i].
t LOGODINŢĂ (pî.-te) Sf. (PRV.lp.) = LOCHJDNA 

(logodi].
LOGODIRE sf. ® Faptul de a (se) logodi 

1 © Logodnă.
LOGODIT adj. p. LOGODI IU © Nţ LOGODIT. 
LOGODNĂ (pî.-ne) sf. ® Promisiune solemnă 

de căsătorie: se zice cea mal Intlln cuvlntare de toc
meală a nnnţii (leg.-car.) f © Serbarea care se face 
cu această ocaziune, cînd tinerii ce urmează a

I
Fig. 2944. Marc'logofăt (după o 

pictură din colecţiunea Academici 
române).

se căsători împreună îşi schiinbă inelele: bătrinui 
adusese verigile de (vlah.i [vsl. lagodină].

LOGODNIC sm., loqQDNIcA (pî.-ce) sf. Per
soană care s’a logodit, mire(asă): dragul meu lo
godnic, trebue eă ştii că şl eu sint fată de Împărat osp.) ; după 
ce se cununară IUI Împăratului ou logodnicele ce-şl ale
seseră Ile-care iisp.) [vsl. lagodinu].

LOGOFĂT sm. ® t J Mare boier, dregătorul cel 
mai înalt şi prezidentul divanului domnesc în 
Moldova, care se ocupa cu întocmirea hrisoavelor 
şi punea pe ele pecetea domnească păstrată tot
deauna de dînsul; el ju
deca şi hotăra în prici
nile privitoare la moşii 
şi era mai mare peste 
ispravnicii Gurţii; în 
Muntenia, marele- —, ve
nea în rang după 
,,marele-ban" şi 
avea aproape ace
leaşi atribuţiuni 
ca în Moldova (lâ]
2944): mare, glu- 
decător şl alesător de 
oolnl. Ispravnic pe o 
samă de oameni de 
frunte, ce slut cur
teni la tară şl jude
cător tutulor cine slnt 
cu atrlmbătăţl In tară 
şl luător de samă tu
tulor Ispravnicilor ce 
slnt la Curtea dom
nească (GR..UR.) ţ[ © Al doilea [sau vtorl), al treilea 
(sau treti) boieri, de un rang inferior, ce 
făceau parte din cancelaria divanului ca aju
tori ai marelui ■— H ® t ~ al dreptăţii, mini
strul de justiţie;— ai credinţei, ministrul culte
lor; — de obiceiuri, maestrul de ceremonii al Gurţii: 
era In acea .zi primire mare la Curte: —ul de obiceiuri În
grijise de toate (fil.) ; — de taină, secretar domnesc ţ[ 
® î Titlu onorific dat boierilor fără funcţiune 
care stăteau la' ţară t ® t Scriitor de documente, 
numit uneori — de divan; secretar; copist: —ul 
laste de-a scriere cuvintele lucrurilor boierilor cele de cinste 
(PRv.-MB.) t ® rt Notar într’o comună rurală: — de sat 
II ® f' Mai marele peste isprăvniceii sau feciorii 
boiereşti la o moşie, sub directa ascultare a pro
prietarului, arendaşului sau vechilului (= AfoW. 
vAtav) H ® Făt-—iwfAt® [gr.-biz. /.oyoBctv)?].
t LOGOFETEAEĂ (pî.-ese) sf. Soţia unui (mare) 
logofăt.

LOGOFEŢEL sfn. dim. logogAt. Gopist infe
rior.

LOGOFEŢIE sf. t t ® Demnitatea, dregătoria, 
cancelaria marelui logofăt: logofetlile şl vornl- 
cllle cele mari... se mal dau pămintenilor (J.-gh.) *' ® Slujba 
unui logofăt.

‘LOGOGRAF sm. Nume dat primilor scriitori 
în proză ai vechilor Greci [gr.].
‘LOGOGRţP (pî.-le) sn. Un fel de ghicitoare care 

constă dintr’un cuvînt ale cărui litere combinate 
în felurite chipuri dau naştere la alte cuvinte care 
iarăşi trebuesc ghicite; ©: Postelnicul... credea că 
descifrase—ul din inima Grecoaicei (fil.) [fr.].

‘LOGOMAHIE sf. Geartă de vorbe (deşerte) 
[fr.].
O LQGOR sbsi. Băn. S Drojdie [srb.].

LQGOS sbsl. F iran. 427 Cuvîntare, discurs: cu 
chin cu vai, —ul se sllrşl ^
(D.-zAMF.) [ngr.]. CC 

■ ‘LOIAL... = LEAL...
[fr. 1 o y a 1].

LpITRĂ (pî.-re) C6 
sf. Pie-care din
părţile laterale ale _ F'k- 2945. Loara,
unui car, avînd forma A- 1r;“^ţes;o_abcacghcSi7 S- 
unei scări aşezate în
lat; ele se sprijinesc, în partea de sus pj leuce, 
iar în peirtea de jos pe vlrtej şi perinoc (,!*!| 2945):
Işl legă calul de loltra unul car (SLV.) [srb.].

‘LOJĂ (pî.-jl) sf. ® Odăiţă, la intrarea unei

LOC-
LOJ

5 1 b •
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Mic cabinet 
2946) H

Fig. 2946, Loja.

LOJ- case marij unde stă portarul H 
1 într’un teatru, într’o sală de spectacol
LUo o o Cameră în care se îm

bracă actorii 1J ® Adunare 
de francmasoni [fr. 1 o g e].

LQJNIŢA IW lOZNItA.
OLQLOTA (pî. - te) sf.
Trans. ® Sgomot confuz de 

-glasuri, gălăgie: Vrea bietul 
atunol ceva eft alcă, Dai numa * 
neînţeleasă S’aude (bd.-del.) f ® 
gRachiu, basamac (FB.-cDRj.
O LOţjOTţ (-oteso) vb. inlr.
Trans. A face sgomot [lo- 
1 n t ă].

LOLQŢI1 sm. pl., LO- 
loate sf. pl. Laţe ce se 
desprind din lîna oilor şi se acaţă de spini; —1 culeşi 
dan cea mal bună calitate de llnft (pamfo,
O LOLOŢţ2 (-oţeso) vb. Ir. şi refl. Trans. (vic.) A 
(se) Indici, a (se) înnoda [1 o 1 o a ţ e].
O LOM sn.,mai adesea lomuri pl. Bbn. Maram. 
Arbori doborîţi, crăci uscate şi rupte îngrămădite 
pe pămînt [srb. 1 o m, rut. 1 i m, 1 o m u].
‘LOMBARD sbst. V împrumut sau avans de 

bani pe titluri depuse ca amanet [germ.].
“LOMBARDA (-doz) vb. Ir. V A împrumuta pe 

(ttluri depuşe ca) amanet [germ.].,
“LONGEVITATE sf. Viaţă lungă, îndelungată 

[fr.].
“LONGITUDINAL adj. In lung, în direcţiunea 

lungimii unui lucru [fr.].
“LONGITUDINE sf. ®

Arcul ecuatorului pă- 
m înţese cuprins în
tre meridianul unui 
loc oare-care de pe 
suprafaţa pămîntu- 
lui şi între un alt11 \ 
meridian care trece 
printr'un loc anumit 
ales în mod arbi
trar ; acest din urmă 
meridian se numeşte „pri
mul meridian" (^ 2947);
Francau ralonlează dnp6 
primul meridian pe csie-1 so
cotesc că trece prin Paris [fr. ]. 
t LQNTRU -- lAUNTEU.
OLOPAR (pi.-ore) sn. Băn. Fund de mămăligă, 
scindurâ pe care se răstoarnă mămăliga din ceaun 
[srb.].

lopata (pt.-peti) sf. ® Unealtă'de lemn sau dc 
fier (mai adesea cu

Fi-. 2947. Longitudine.

coadă de lemn) cu 
enre se ridică de pe 
jos pămînt, nisip, 
zăpadă, gunoiu. bă
ii^, cu care se vîn- 
tură grîul, etc. ( 
294S); Kit: lopata gri- 
m&dfişta şi sapa risi
peşte (PANN); eu cu 
gi'imada, în canti
tate mare: ounj cu 
chila şi minciuni cu lo
pata (VLAH.); ^: Qu a cu 
lopata, ci cu Judecata,
dreptatea au irebue 
să. şi-o caute cineva Fi

u
cu bătaia; da-oemn. L^îţe^de
sapa şl lopata, acum Iemn. brutărie. vislit. '
s’a sfirşit cu mine,
nu mai am nici o nădejde, nu-mi mai rămtne decît 
să aştept moartea "i © Unealtă de Iciun, cu coada 
foarte lungă, de băgat piinea în cuptor ( aj 2949} 
*' ® 3, Unealtă de Icnui cu care sc vîsleşte o luntre, 
Vislă (M 2950': opoclnd hmetUe en pnten, se Îndepărtă 
dc la mal Intr u clipă 1D.-2A*».) [x’Sl.].

LOPATA (-ăta! fb. intr. 3. A visli; clrml lun
trea... şl Inapn a din toata poterile 1S.-AL0J [1 o p a t ă], 

LOPATAR sm, ® e Cel ce face I o p e l i 1 ®

3 Cel ce vîsleşte 0 luntre cu lopeţile, vîslaş: nu
băgase de .seamă că depărtaseră corabia de nscat (isp.i *)
® i Pasăre din ordinul pi- 
cioroangelor, cu ciocul lung 
şi găvănat în formă de lin
gură; corpul e alb, pieptul 
gălbuiu, iar pe cap are un, 
moţ de pene lungi (Platalea*' 
leucorodia) 2951) f ® i 
RATA-LOPAtAR sn- rata ®,
OLOPATIŢA (pj.-ţe) sf.
® Băn. Spata de la porc 1 
© Trans. (dens.i £) Omoplat,
[lopată].

LOPAŢEA (pî.-ţele) sf.
® dim. lopata ^ © A Plantă 
cu flori mari liliachii (Lu- 
naria rediviva) ([^ 2952).

LOPAŢICA (pl.delo) S/. Fj Lopătar.
® dxm. lopata f ® Mică 6 y 
lopată de fier, cu coada scurtă, de pus cărbuni 
în sobă t ® Mofd. = bul- 
Feu lf ® Bucata de lemn cu 
care se struneşte sfoara fe- 
restrăului, numită şi ,,stru- 
neală”, ,,lemnuş”, ,,întin- 
zător”, „răsucitoare"; „lim
bă”, „cordar”, ,,săgeată”, 
etc. t ® SI Sclndurică cu mai 
multe găuri; la războiul de y 
ţesut, în care se vlră uni 
cuiu spre a împiedeca su-'y 
Iul de a se da înapoi (t^ [®|
106) H ® X Bucată de lemn 
sau sclndurică Îngustă cu 
care se tăpşeşte mămăliga în Fi Lopătea. 
ceaun, după ce s a meste- 6 ' *
cat f ® & Lopătica umărului, numele popular al 0- 
moplatului t ® ♦ = lofAthia©. 
olopeţigA = lopatica. 
o LOPTA (pl.-to) sf. Băn. Minge.

l6r 1. pfon. pers.
2. ® adj. pos. t ® Al, a, al, ale —, pron. pos. 

[lat. 111 o r u m].'
“LORD sm. ® Titlu de înaltă nobleţe în Anglia: 

Ca mulţi lorzi de vită veche Din Întunecatul Nord, Lordul 
John e ’ntr’o urechB (COŞB.) ţi © O Camera lorzilor, adunare 
parlamentară engleză, alcătuită din lorzi şi înalţi 
funcţionari ai Marei-Britanii, corespunzătoare în
tru citva senatului nostru ţ| ® O — mayor, titlu dat 
primarului Londrei şi al altor oraşe mari (Dublin, 
Liverpool, Manchester şi Bel- 
feist) [engl.].

“L0RN(I)ETA (pl.-te)s/, o 0- 
chian mic de teatru ([®] 2953): —
cu care se uită seara obrăzniceşte prin 
toate lojele teatrului inegr.) ; doamnele 
şi domnişoarele Işl luară lometele de 
la ochi (6N.) [fr. lorgnettel.

“LORNION (pf.-oane) sil.® 0- 
cbelari prinşi pe nas cu ajutorul 2953- Lomieta. 
resorturilor tHj 2954) t ® Ochelari cu 
miner de care se servesc doamnele 
(D 2955} [fr.].

LOSNIŞOR = LASNICIQR.
OLOSTOPANA (pi.-ne) sf. Mold. ®
Bucată mare' de pămînt ruptă din- 
tr’un mal ţi ® Bucată mare de lemn, 
buturugă; bu
ştean : a aduce

lostopanele de 
braiTpe care o ma
şină le tale tn 
bucăţele iirg.1.

lostoţA,
L0ST(R)ITA (pt.-ţe.

-ţl), O LQSncA 
[pl.-ici) sf. Soiu 
de păstrăv mare 
care poate ajunge 
plnă la 1 m., 20 Fie- a9î^ Lostrija.
lungime şi la 10-12 kgr. greutate fSalmo hucho)

fiS- 3954- 
Lornion.

■ iŞMilPi

rig- 3955-
Lornion.
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Fig. 2957. Loton,

('i- 2956): pădurile an căprioare, izvoarele păstrăvi, şl 
Bistriţa lostritl ivlah.) [comp. bg. Srb. 1 O S 0 S (u)].

LOSTUN = lAsTIJN.
*LOT (pL-turl) sn. CD Porţiune dintr’un tot îm

părţit între mai multe persoane: la noi un — de pă- 
mlnt este de patru hectare (I.-GH.)*! ® s Ceea ce Se CÎştigă 
la o loterie: la amlndonă am clştlttat ‘«urile mari, ale 
mari de toti (CAr.i [ir.].
O LOTCĂ (pl.-ol) sf. Mold. a. Luntre depescuit:vre- 
0 două bărol greceşti şl un şir Întreg de lotci lipoveneşti
(o.-zAMF.) [rus. 1 o d k a].
•LOTERIE s/. 0 ® Joc de noroc în oare se trag la 

sorţi mai multe numere care dau dreptul la cîte 
un clştig acelora ale căror bilete poartă numerele 
ieşite la sorţi t ® ® Joc 
de noroc [fr.].

•LOTON sbsl. 0 ® Joc 
de noroc compus din car
toane cu diferite numere 
tipărite pe ele şi din 90 de 
numere înscrise pe nişte 
bile care se scot unul cîte' 
unul dintr’un săculeţ. A- 
cela ale cărui numere de 
pe întreg cartonul pe care 
l-a cumpărat sau numai 
.de pe o linie a cartonului, 
s’au tras mai Intîiu, cîş- 
tigă partida (iH 2957) f ® Cartoanele şi numerele 
acestui joc: ai diag 1 11 adm» madama din odaia da 
alături şi aşază cartoanele pe masă (BR.-vn.) [fr. lot o].
O LOTRU s?n., L04TRA (pi.-re) s/. Tr.-Carp. ® Hoţ 
(hoaţă), tlUiar: noaptea să-i păzeşti bine casa de lotri (Ţich.) 
ÎI ® Ştrengar, ştrengăriţă t @ Isteţ [sl. lotru], 

•LOTUS sbst. 4. ® Plantă ale cărei fructe, după 
credinţa celor vechi, făceau pe 
străini să-şi uite de patrie t ®
Plantă ce creşte pe apă în Egipt şi 
în India (H] 2958) [fr. < gr.]. '
•LOŢIUNE Sf. Spălarea unei 

părţi a corpului (în spec. a capului) 
cu un preparat farmaceutic [fr.].[ 
t LOVEAJCiA (pl.-ell) sf. Lovitură 

[1 o V i].
LOVELE sf. pl. $ Bani.
LOVI (-vesc) 1. vb. tr. şi intr. ®

A atinge cu putere, cu violenţă, a 
izbi: Fa lovit ca parul In cap, cu muchia 
toporului, cu palma peste obraz; a doua oară llică-sa lovi cu 
mărul tn cap tot pe oheleşiisp.i H © ii A ataca: oastea l-a 
lovit pe la spate ţ ® A da peste, a cădea peste cineva: 
l-a lovit o mare nenorocire; de clte ori te va dorul de ea, 
totdeauna voiu merge şl tl-o voia aduce (ret.) ţ[ ® ^ A li 
atins do o boală, a cădea bolnav: i-a lovit ciuma 
1 ® ® A jigni, a vătăma, a aduce o atingere, 
o pagubă: ,,laşii In carnaval”;., loveşte In acel ce 
au mare interes a nn se forma la noi' o opinie pu
blică (ALECs.); In interesele cuiva.

2. vb. refl. ® A se atinge cu putere, cu violenţă, 
a se izbi: s'a lovit ou copoi de perete; te loveşti la nn deget 
şi te doare trupul toţcZNN.); clnd tună Intllu, să te loveşti cu o 
pietricică In cap, ca să (1 se tacă capul tare (SOR.) U ® ibi A 
Se încăîera, a se ataca: oştile din amlndouă părţile se 
loviră ca nişte turbat! (isp.i H ® A se potrivi, a se ne- 
meri: clnd au cercat... păpucul pe piciorul fetei babei, au 
văznt că nn se loveşte (sa.); Se lovesc la diih, la minte, şi 
trăeso ca frăţiori (pa'nn); se lovi ca nuca In perete şl vorba ta 
(isp.)f ® Ase învoi, a cădea la învoială: ce zici, iupine, 
ne lovim cu tlrgu t (Alecs.i [vsl. lovlti ,,avîna”].

LOVITURĂ (pl.-turi) sf. O Faptul de a lovi 
şi rezultatul acestei acţiuni: dintr’o ■« 11 făcu in două bu
căţi (isp.i; ®: loviturile soartei f ® •« do bursă, speculaţie 
îndrăzneaţă sau schimbare bruscă a cursurilor bur
sei, care îmbogăţeşte pe unii şi sărăceşte pe alţii.

‘LOZ (pî.-znri) sn. ® 0 Bilet de loterie 11®^ 
Acţiune cu cîştiguri care se trag la sorţi [germ.]. 
OLOZI (-zesc) vb. tr. Olten A vorbi într’aiurea, în 
neştire,’a aiura; a vorbi de clacă (ciaus.) (r.-cod.).

LOZIE sf. Mold. f Numele unor varietăţi de 
răchită (=MLAJE®; RAohITA-RQSIE) : Prutul şerpu- 
eşte In desişuri de trestie şi de lozii ivlah.) ; In poiană vede 
o căsuţă umbrită de nişte lozii pletoase icrg.) [sl. 1 o z i j e].

Fie. 2958.
Lotus.

Fig. 2959. Lozniţa.

apuca pe cineva de o 
mină, de braţ, de păr, de 
In braţe, tn ghlare; ®: 
a apuca altfel decît cu

1 LOZţNCĂ (pî.-ci) sf../^ Parolă, cuvlnt sau nu- lOS- 
me convenţional pe care trebue să-l rostească sol- . . . . 
daţii dintr’aceiaşi armată, spre a se recunoaşte LUA
între ei: lozinca sau parola de recunoaştere Intre soţi era 
cuvlntul ,,opincă”, la care celălalt răspundea ,,par” (i.-OH.);

. se grăbea să rostească lozinca cu multă conştiinţă, ori de 
clte ori 11 oprea vre-o santinelă (D.-zamf.) [germ. L 0 - 
s u n g; comp. şi srb. 1 o z i n k a].

LQZNI'ţ'Ă, lqjnitA (pl.-te) sf. Mold. Trans. Groa
pă deasupra căreia se 
pune o leasă de nuiele 
pentru uscat prunele 
(IbI 2959): lanolacasă... 
aveam o loznită şl uscam 
poamele iorig.) [rut. 1 o z- 
n i c a]. 
tLU = Lţll.
LUA (iau, lei, la, 

luăm, luaţi,, iau; -pf. 
luai; -part. luat) 1. vb. 
tr. ® A prind'e c 
mîna, a apuca ceva 1 
spre a ţinea în mină:
•*' OU mina, oa degetele;

armele, a se înarma;
0: !d mină o afacere,
a se ocupa de aproape 
de ea II © A prinde, a 
parte a corpului: de
piept, de glt, de mijloc;

!n unghii ^ ® A prinde,
mîna: jar din sob& cu lopătica ^ ® A băga în
gură, a bea, a mînca; a respira: lei cu noi un pahar 
de vin P — Nu Iau nimic dimineaţa; n’am luat nlnilo In guift. 
astăzi; ^ aer, a se plimba spre a respira aer 
curat; pr. ext. ^ apă, a intra, a pătrunde apa 
în ceva (într’o încălţăminte, într’o încăpere, 
etc.): apă la galoşi; o corabie ce luase apă se legănă
odată la dreapta (s.-ald.) H ® A pune, a aşeza pe 0 
parte a corpului său: ^ pe genunchi; In circă, In 
spate ^ ® A cuprinde; vedeai numai focuri In toate 
părţile, cit luai cu ochiul (I.-gh.); a-1 flori, groaza, jalea 
H ® A pune stăpînire, a se face stăpîn pe ceva 
sau pe cineva; a ocupa cu sila; a cuceri: i-a luat 
Dumnezeu; să-l ia dracul; ou asalt; ^ un oraş, o cetate, 
un tun, un steag 1Ţ ® A apuca CU sila, a răpi; cu 
sila poţi omului, dar ou sila nu-1 poţi da; cuiva 
plinea de la gură U ® A face să piardă, să se pră
pădească: această lucrare ml-a luat prea mult timp ^ ® 

viaţa, sufletul cuiva; să nu dormi In ziua de Sflntu- 
Gbeorgbe, că iei somnul mieilor (gor.); auzul, a asurzî: 
clopotele mari şl mici sunau la o sută de biserici, de luau 
auzul (I.-GH.)âchll, a orbi: sclipeau diamantele de pe 
dlnsa, de luau ochii celor ce se uitau la ea (Isp.i ; mintea, 
minţile, a face să-şi piarclă mintea ^ ® A paraliza, 
a poci: ^ o mină, nn picior, a rămînea olog, dam
blagiu : Ielele l-an luat gura şi picioarele (Crg.) ^ ® A 
pierde: !şl luase nădejdea de la dlnsa nsp.) ^ ® A tăia, 
a reteza: zmeii, cum intrau, el, hlrştl le lua capul nsp.i; 
Făt-frumos ti luă un picior ca săgeata (isp.i ^ ® A fura: 
pungaşul ml-a luat toţi banii din buzunar H ® A ridica 
Spre a duce undeva: i-au luat pe sus ^ ® A scoate:

din cutie, din dulap; a-şl ^ pălăria din cap; slnge ^
© A extrage, a împrumuta, a-şi însuşi: am inat 
acest pasaj din Seneca; am luat acest cuvlnt de la Francezi 
1 ® A duce cu sine: a-şl^ bastonul, pardesiul, cărţile; 
te Iau cu mine la teatru ^ ® A se îmbrăca: do
liul, a se îmbrăca în haine de doliu ^ @ A se fo
losi, a se servi de ceva sau de cineva; a alege 
pentru un anumit scop: un scaun, o trăsură, trenul, 
vaporulde martor, a invoca mărturia cuiva; ^ 
de model; un titlu, a-şi da un titlu: a luat titlul 
de domn H @ A alege, a dispune, a se hotărî 
într’un fel: o hotărtre; măsurile cuvenite ^ @ A
face o anumită mişcare: '*• fuga; a-şi sborui ^ @
A merge, a apuca pe un drum, a sc îndrepta 
într’o anumită direcţie: ^ un drum greşit; să dăm 
foc satului şi să luăm calea pădurilor (isp.i: a-şlclmpll 
ivClMF ® ; a-şl lumea In cap m' CAP* @ A cumpă
ra, a-şi procura ceva, a se îngriji cu ceva pentru 
uzul personal: a-şl ^ o pălărie; •«' o casă cu chirie; 
pe datorie; informaţlunl, note i[ @ A primi: ^ sfatnl,
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LUA- părerea oaWa; ^ leotlnnl 1[ @ A tocmi, a primi în 
I i IP slujbă: <*' o bucătăreasă, o lată In casă, un rlndaş; un 

profesor de muzloă ^ @ de nevastă, de soţie, a Se 
însura; de bărbat, a se mărita ^ @ A primi la 
sine (în gazdă, etc.): tn pensiune; un oopll Bă-i
oreasoă ^ @ asnpră-$l ev ASVPBA0 11 0 © In plnteoe, 
a rămînea însărcinată H 0 A socoti drept altul, 
a confunda cu altul: l-am luat drept secretarul şooalel 
H © A înţelege, a pricepe într’un fel sau altul, a 
tălmăci, a interpreta: in nume de binetn înţeles 
rău; <«' In serios, In glumă ^ 0 A trata pe cineva, a 
se purta cu cineva: In rls, tn batjocură, In bătaie de 
joc, peste picior; cu blnişorul; cum o să ştie el răbda, 
cind l-or <*' cu răul? (vlah.) ; nu mă a" aşal ^ A cere 
(un preţ): olt la pentru o pereche de ghete? ^ @ / A 
primi (ceea ce se oferă): la tot ce i ae dă; mită, 
bacşiş ^ 0 înapoi, a retrage: a-şl^ vorba Înapoi 
pv tNAPpi 1 II 0 A căpăta, a dobîndî: a-şi ^ licenţa, 
dootoratnl ^ 0 A-şl însuşi: un obloeln rău ^ 0 A 
căpăta o boală prin molipsire | @ A se trage, a 
deriva, a purcede: a^şl^ naştere; a-şi'«' numele ^ (S) 
A începe: oiensiva;*»' foc, a începe să ardă, ase 
aprinde; ^ la purtare, a începe să poarte; ^ la bătaie, 
la ceartă,, a începe să bată, să certe;'*' ouvintui, a 
începe să vorbească H @ A o a apuca, a se 
îndrepta: a o la dreapta, la stingă; zăriră nişte palatnri 
oare se tnvlrteau după soare şi o luară lntr*acolo iisp.» ; a 
o la picior, la i^ă, la sănătoasa, a începe să alerge, 
a fugi H @ A-i a-1 cuprinde, a avea o anumită 
sensaţie: a-i <*' cu caid, cu frig, cu flori H @ Gon> 
struit cu anumite substantive, formează locuţiuni 
cari se pot înlocui adesea cu un verb simplu: <*' 
aminte ev AMJNTE 0 ; ^ apărarea, a" apăra; <*' fuga, a 
fugi; Îndrăzneala, a îndrăzni; loo, a se aşeza; 
parte, a participa; ^ pieiea« a despuia (de piele); 
a-şi rămas bun, ziua bună, a se despărţi cu urările 
obicinuite înainte de plecare; a-şi răspunderea, a 
se face răspunzător; la răspundere, a face răs
punzător; <*' seama, etc. ev SEAMA; ^ cu vorba, a 
face să se gîndească la altceva; la oohi(u) ev* 
QCHIU 1 ®.

2. vb. re/f. ® A SC prinde cu mîna, a se apuca 
de ceva: a se ou mllnile de păr ^ ® A se <*' după 
cineva, a) a merge după dînsul, a-1 urma, a-l ur
mări: văzlndu-l că iese din casă, m’am luat după el; se 
luă după un iepure, dete o săgeată, dete două, şl nu-1 nem&rl 
«ap.»; b) a imita pe cineva, a face ca dînsul, a-1 
asculta, a urma sfatul cuiva: rău e şi ciudat a se z* 
omul după gura satului (jip.t; m’am luat după capul tău cel 
sec (CRO.) t ® A se căsători: deşi slnt aproape zece 
ani de cInd ne-am luat... n’am ajuns Încă să fim... 
prieteni (vlah.» ; de cind se luaseră, duceau de geaba dorul 
unul copil măcar (Car.i ^ 0 A se purta: a se <*'blne, ou 
bin4orui pe lingă cineva î| ® ^ A căpăta O boală mo
lipsitoare: boala asta se la prin atingere; rlsul e o boală 
lipicioasă, se la unul de ia altul (BR.-vn.) 0 A se apuca
să facă ceva: a se <*’ la ceartă, la bătaie, Ia vorbă ^ 
0 F A se <*' cu luleaua, a se ameţi cu băutura, a se 
îmbăta uşor ^ ® a se <*- de glndurl OiND 0 ^ ® A 
uita de griji, de urît, etc. ocupîndu-se ou ceva, a 
se distra: se lua cu treaba şl uita de urit (Crg.) ; ne duceam 
băieţii şl fetele unii la alţii ou lucrul, oa să ne luăm de orlt 
(CRO.»; ziua ca ziua, mă mal ian cu caprele1 dar noaptea toate 
stihiile năpădesc pe mine (Alecs.» [lat. 1 ă V a r e „a 
ridica”].

LUAUC s/. © Faptul de a (se) 1 u a H © •*'
aminte ww AMţNTE®.

LUAT 1. adj. ® p. LUA nil © NELUAT \\ © Olo- 
git, paralizat: de dambla se trezeşte omul Intr'o bnnă dimi
neaţă cu o mină sau cu un picior <*' din lele ©; iv* IEIiE© .

2. sbst. Faptul de a lua, luare.
LUATOR 1. adj. verb. lua. Care ia; începu să

o dojenească ou nişte vorbe cam luătoare In rts «sp.» ; 
vre-un oumătru ti făcea luătorl de samă la aceste deprinderi 
rele ob.»; <*' aminte ev* AMţNTE©.

‘i- sm. f. Cel ce, aceea care ia.
OLVBA (p!.-be) s/. ♦ = DOVLEaO [comp. LVBE- 
NITA].
OLUBENIŢA (pf.-te) sf. Olten. Băn. Trans. ♦ 
= pepene-\^rde [srb. bg.].

LyBIŢ sm., LţTBiŢĂ sf. ţ Plantă din familia 
Gruciferelor, cu flori galbene; numită şi „gălbe-

nuş(e)”, „gălbănuşul-inului” sau ,,oul-inulu ” (Ca- 
mellna saliva) 2961) [srb.'bg. Ijubical.

•LUBRIC adj. Care aţîfâ 
poftele trupeşti, plăcerile de 
dragoste: privirile ^•e ce se a- 
băteau... pe braţele ei goale (vlah.»
[fr.].

•LUBRICITATE sf. Por
nire peste măsură la plă
cerile de dragoste [fr.].

•lucarna (pî.-nel Sf. ^
Ferestruică verticală aşeza- 
tămepovîrnişul unui acoperiş 
(HI 2960) [fr.l.

LUCEAFĂR 
sm. ® tV Nume
le populaţ al 
planetei Venus, 
şi anume: —ul- 
de-dimineatA 

sau DE-zţnA (zis 
şi ~UL - PQRCI- 
LOR sau ^VL- 
BQnLUi), cind se 
vededimineaţa,
Înainte de a ră
sări soarele;
UL-DE-seara sau 
ciobanului”), cind

Fig;. 2960. 
Lucarnă.. Fiff. 2961. Lubiţ.

de-noafte (zis şi ,;steaua- 
se arată seara pe cer: pe cind 

rldloa .«.ni de ziuă, eram la Movilita (i.-gh.) ; de atnnoea 
a răsărit .«'ul de ziuă, llul Împăratului, Busuioc, şl .^u] 
de noapte, llul roabei, Slmlnoo (isp.i; sprinten os ~ul sclipitor 
al dimineţii iodob.i ; oind răsare .vul de seară sau steaua 
ciobanului, atunci se Începe seara <mar.) ; mine dimineaţa, 
otnd răsare .«’Ol boului, noi adăpăm, şl ziua ne prinde 
In clmp (SLV.i; mal ’nalnte de e răsări /«ui porcilor, oind 
totl poroll se deşteaptă nsp.i ^ .vnL-DE-zpRI saU
zoRţLA, numele dat de popor stelei Sirius; .~ui coi 
mare de miezul noPtU sau '~nl cel Irnmoa. numele Stelei 
Vega, din constelaţiunoa Lirei H ® ® Se între
buinţează metaforic ca tipul frumuseţii desăvîr-
şite: avea o tată oa un demindră imera) *i ® Repre
zentant strălucit: literatura a pierdut tn el pe unul din 
Incelerll săi (j.-oh.) [lat. lucifer].

LUCEFEBEL sm. ir dim. loceatAb.
LUCEFLENDER sm. ^ ® Diformare populară 

a numelui Lucifer, dat lui Satan, tartorul dra
cilor: Ingltl, zmeilor... căci lată că vine... —u, să vă le 
Bullenghern usp.i.

lucerna = LDTERNA.
LUCI (-caso) vb. intr. ® ir A lumina, a răsplndi 

lumină {vorb. de soare, de astre) t © A străluci, 
a fi lucios: Izbntl a tace eă lucească armele oa oglinda 
(isp.) [lat. vulg. •lucire = lucăre].

•LUCPJ adj. Luminos; limpede; spirit.- [fr.].
•LUCIDITATE sf. Limpezime: văzusem'lucrurile 

cu atlta —, tacit nimeni... n’ar 11 putut să mă Încredin
ţeze că nu era aşa (d.-zamf.); —a ştllalnl [fr.].

LUCpJUL sm. ® ® Sărbătoare băbească ţinută 
în unele părţi în ziua de 18 Octombre (Apost. 
L u c a), pentru ca oamenii să fie feriţi de lupi.

•LUCIOLĂ Sf. % = uoDRicnr [it.].
LUCIQR adj. dim. Luenr.
LUCIOS adj. Cu luciu; (stră)lucitor; aşa de 

trumos era oul şl —, —, Înalt poroă-1 era milă să puie mine 
pe dlnsnl (isp.i ; bidiviul iul Fltaohe, gras ca pepenele şl — 
Ia păr, paroă e nns ou untdelemn (BR.-vn.). .,

LlicpiE sf. ® Faptul de a luci H® Lumină; 
strălucire.

LUCIT adj. ® p. LUOJ ţ[ ® Otfen, cvtrc.) Răs
picat, limpede: vorbă—ă.

LUCITOR adj. verb. luci. Care luceşte.
LUCIU 1. adj. ® t Lucitor, strălucitor ţ[ ® 

Care resfrînge lumina, lucios, cu lustru: teta apei 
lucie ca o oglindă nap.); Albă oa zăpada Iernii, lucie ca apa 
lină (EMiN.); pe păretll căreia atimă mll de stalactite luoll 
şl străvezii (vlah.) ; rotile sbnran pe pietrişul — al şoselei
(ALEcs.) t ® Neted, gol, pe care nu se află ni
mic: nu mal rămlnea Turcilor declt o pustietate Întinsă 
şl Inole (ISP.); Ce se ’ntreo pe oimpnl —, sootind aburi Inngl 
pe nare (alecs.) ®: sărăcie Inele, Sărăcie goală, mare 
sărăcie: In casa trlndevnlnl e sărăcie lucie (pann) : e să-
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răcle luflle: Btr&luoeac l&itele lustruite goale (VOR.) ; de 
aciy Pr' ext.: lips& lucie de afaceri (BR.-vn.), lipsă desă.- 
vîrşită de afaceri.

2. Lvciu (pl.-ciuri) sn. © Strălucire: punea pie- 
trlle cele scumpe jos şl la <^1 lor tşl căuta hrana trebulu' 
cioasă (SB.i ^ © Suprafaţă netedă ca o oglindă: 
ici şl colo pe •«'1 apei tremură sttopi de lumină (VLAH.): 
măsoară (cu ochii) <^1 zăpezii Ură de cărare (odob.) [1 U C i]. 
f LUCOAHE s/. Lumină; strălucire: neputind ţine 

oobll ţintă la ouptort căci o orbiseră (tsp.); scoarţe de me
steacăn svlrllte In jar sporiră lucorlle focului (sad.) [lat.
I u c 6 r e m].

LUCRA (-crez) vb. tr. ® A face, a săvîrşi ceva 
dîndu-şi mai multă sau mai puţină osteneală, a
munci: şase zile să lucrezi şi a şaptea să te odihneşti;

opt ore pe zi; cu ziua, cu săptămlna; cine lucrează 
şl tace, mai multă treabă face; parcă mi-a lucrat şl nu 
l-am plătit (ZNN.); ✓ pămlntui, a-1 ara, a-1 cultiva ^ 
© X A da o formă: Herul % ® A avea un efect: 
medicamentul a Început să lucreze ^ © 0 A fi în miş
care, îh agitaţiune, a se frămînta; creierul lui lu
crează fără Încetare ^ © 0 A unelti: lucrează contra 
gnvernnlui t ® 0 f p® cineva, a căuta prin diferite . 
mijloace să-i facă rău: las', oă te voiu ^ eui [lat. 
lucubrare ,,a veghia noaptea pentru a lucra1’].

LUCRARE s/. ® Faptul de a lucra şi re
zultatul acestei acţiuni, muncă; ceea ce se lace, 
operaţiune: o » giea, uşoaxă; ®: mintii; lucră
rile ctmpuiui, toate operaţiunile pe care le face- 
cultivatorul HH © "- NţiLUOBaKE *[ ® ^ Scriere, 
puBlicaţiune, operă: e o de mere valoare V ® pl- 
Discuţiuni, deliberaţiuni: luorărlle camerei; lucră
rile Academiei ţ| ® pl. O Lucrări publice, acelea care 
se fac cu cheltuiala şi sub privegherea Statului: 
Mlnlatcrnl Lucrărilor publice. '

LUCRAT 1. adj. ® p. LOORA K ® Tăbăcit:
opinol ~e i[U © NţiLUORAT.

2. sbst. Faptul de a lucra: ~ui iinei. 
•LUCRATIV adj. Care aduce Cîştig: o meserie 

-*ă Uf © NBLUORATJV [fr.].
LUCRĂTOR 1. adj. verb. LUCRA. Care lu

crează ; albină luorătoare m- ALBţNĂ ® ; zl Incrătoere, zi 
de lucru, în care se lucrează (în opoziţie cu 
,,sărbătoare”): .săracul n’are soare, nici zile de sărbă
toare, cl tot zile lucrătoare (Jip.i.

2. sm. /. ® Acel care, aceea care lucrează la 
ceva, munc tor, muncitoare: -~ui măninca de unde 
luorează (znn.) ; lucrătorii de la bina; luorătoarele atelieru
lui f ® lucrătoare, zi lucrătoare, zi în care se 
lucrează f ® Trans. Băn. lucrătoare, atelier: se
Învaţă a lucra... şl axe bani cu ce să-şl deschidă .^a creţ.). 

LUCRIŞQR IV- lucruşqr.
LUCRU (pl.-omrl) sn. ® Muncă, osteneală: zile 

de zile în care se lucrează; — greu, uşor; a se apuca 
de .V; a se pune pe —; a-şl căuta de *; a găsi do —; a 
avea de »; a da de *■; a lăea ..^ul; a şedea fără ^; leneşului
II e greu să se apuce de —, căci de lăsat, lasă orl-clnd;
@: bun de gură, rău de *; : le joc toate se adună, dar la
— nici una; © : la mlncare ca lupul şl la .v ca butucul f ® 
Treabă, ceea ce este de făcut; de astăzi nu-i
lăsa pe mtine f ® Ceea ce se lucrează sau s’a lu
crat: ■*' de mină f ® t Faptă f ® Tot ce e ne
însufleţit (în opoz. cu ,,fiinţă”), obiect: ~i rău 
nu piere cu una ou două (Crg.) ; l-au vindnt toate -.-rilo 
din oasă; de preţ, de mare valoare; ^ de nimica f ® 
Fapt, înttmplare (întrebuinţat adesea în loc de 
,,ceva”): e grozav e ceva grozav; de un ^ mă mir, 
mă mir de ceva; e un * de mirare; nu-1 de- glumă; 
(e) ~ mare, ceva neobicinuit, din cale afară: ca 
'nsenmatl ou stemă 'n frunte, ce-au scrie el e mere 1 
(VLAH.); cit un ~ mare, grozav, foarte mult, peste 
măsură: se necăji zmeul de această tntlmplere cit un 
mere (isp.) [lucra].

. LUCRUŞQR, LUCRIŞQR, (pi.-oare), LUCRULET 
(pi. -ete) sn. dim. LUCRU: In toste lucrlşoarele din odele 
vede pe flinta aceea bună, răbdătoare, evlavioasă ivlah.) ;
In sin ţine luleaua, ştergarul... şl alte lucrulete (jip.i.

LUGVM (pi.-murl)sn.5<Turtiţă făcută din aluat 
de făină, unt şi miere [tc. lokum]. 
tLUD adj. Trans. Băn. Olten. Prost, nătlng; naiv: 

se prefăcea şl Uretloă iuera) [srb. bg.].
OLUDAIE sf. Băn. Trans. A Dovleac, bostan [srb.].

t LUDE ev LIUDls.
*LUFT sfcsi. Trans. Olten. Marom. ® Aer curat 

(PAP.) f © = CURENT 2 ® [germ.].
LUGACIU sm. Băn. ® ♦ = varga-oiobanului

f © i = BOT-ROS [bg. lugaăka].
LUGER tw lujer.
LUGOJ AN A sf. Numele unui joc popular, 

originar din Banat [Lugoj].
•LUGUBRU adj. Care te umple de jale, care 

impresionează în mod jalnic: un sgomot se izbea do 
păx-etii, gol (VLAH.) [fr.].

LUI adj. pos. 1. Întrebuinţat cînd e vorba de 
un singur posesor masculin: calul ^; casa»-; oopiil 

c&rţile
2. Al, a, al, alepron. pos.
3. Art. def. proclitic ® întrebuinţat pentru for-,

marea dativului: Dumnezeu; loan f ® Al, a,
al, ale aţi. def. proclitic întrebuinţat pentru 
formarea gehitivului: al — Dumnezeu; a —- Vaslle, otc. 
[lat. 111 u I].
OLUICĂ sf. Olten. = LEAGĂN ®: a se da lulea, 
a se’da tn leagăn.

LUJER, LUGER sm. A ^ HLUJ, HLUJAN : tulpina 
spinului se prefăcuse In luger verde (grl.) ; Îngerii după 
Ispas nu mal sînt buni pentru că-1 scuipă atrlgolle (PAc.). 
OLULA (pi.-le) sf. Băn. Lulea, pipă: Bănăţenii 
zic. In glumă, că Ardeleanul a furat ,,lula” Bănăţeanului 
şl a botezat-o ,,plpă”, ca să n’o cunoască ; ev LULEA 
[srb.]. ____

LULACHIU 1. adj. Indigo.
2. sbsl. Coloarea indigo [liliachiu],
LULEA, Mold. Bucov. liulea, LIULE (pi.-ulele), 

Băn. LULĂ (pî.-le) sf. U
nealtă de fumat alcă-__
tuită dintr’o ţeavă nu- 
mită „ciubuc” şi din-|rJ*^^p:“lk,', 
tr’un capăt mai gros şi j 
scobit, numit ..lulea", tnr 
care se pune tutunul;f 
pipă (51 2962): cată-tl do 
drum, ptnă ce nu scot luleaua 
de la ciubuc ialecso ; toată
ziua 6 cu luleaua ’ngurt; caută laleaua şl el ou ea ’n gură
(ZNN.), despre cei ce caută un lucru pe care-l ţin 
în mînă sau îl au la dînşii; f a se lua sau a se 
afuma cu luleaua, a fura sau a lua luleaua Neamţului 
(cu zale ou tot), a se cam îmbăta, a se ameţi pu
ţin de băutură: eu, se vede, că m’am luat Ieri ou lu
leaua (CRG.); 11 zicem pre limba noastră:... na luat luleaua 
Neamţului” şl, clnd este mal matoslt, adăogăm ,,cu zale cu 
tot” usp.i; de aci: beat lulea, beat mort, beat turtă; 
amorezat lulea, foarte îndrăgostit: Intr'un rlnd căzu 
amorezat, dar amorezat lulea (GN.) ; lasă, dragă, că doar 
toate stuteţl amorezate lulea (d.-zamf.) [tC. 
OLULELUŞĂ {pl.-şe) sf. i = PITULICE ©. 
OliULEUŢA, LIULEUTA (p2.-ţe) sf. Mofd. Bucov. 
dlT)l. L(l)ULEă: colăcelul de tutun negru cu care-şi um* 
plea... luleuţa galbănă (grîg.) ; Numa ’n piele şl ’n căciulă 
Şi cu lluleuţa *n gnră (vor.).
O LUMĂR... = NVMAb...

LUMARIŢ adj. == LUMEŢ.
XiUlVlE1 sf. ® Lumină: 1 se Intimecă .^a Înaintea ochi

lor (CRG.); nu-mi văd Înaintea ochilor de năcaz (CRg.> ; se 
socotea unde s’ar duce, ca să lasă Ia ^ (isp.i; t •^a ochiului, 
ochilor, lumina ochilor, pupila; (pi <^a inelului, piatra 
(diamantul, etc.) inelului ^ © Totalitatea fiinţelor 
şi lucrurilor create: Dumnezeu a făcut '*'3 In şasezUeli © 
Soarele cu planetele şi stelele: noastră e numai' un
punct In univers % © Univers, întreg cerul şi pămîntul: 
sflrşltul lumii; F că (doar) nu piere >^a, nu se va în~ 
tîmpla cine ştie cc lucru mare, nu va fi o pagubă
grozavă: vom merge altădată că nu piere (ALECS.) ; parcă 
toată <^a era a mea (a ta, a lui, etc.), eram (erai, etc.) 
bucuros, mulţumit, fericit din cale afară: imi mer
geau după plac..., de parcă era toată a mea (CRG.) ; ^ albă 
m- ALB 1 © If © Globul pâmînţese: a făcut înconjurul, 
ocolul lumii; la capătul lumii; a-şl lua '*>’&, In cap iv* CAP1®; 
a porni In în toată ^a, a pleca departe, fără gîiid de 
întoarcere; >!^: a îndrepta cu umărul ţnoAR; a veni 
pease naşte^ ® veche, a) suprafaţa pămîntului 
cunoscută de cei vechi (părţi din Europa, Asia şi 
Africa); b) gcneraţiunilc, oamenii din trecut; --a

LUC-
LUM

■Fig. 296a. Lulea.
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LUM- nou4, a) Amcr ca; h) generaţiunile de astăzi, oa-
Ll 11^ menii de acum H ® întindere vastă şi foarte popu- 

'-'■•I lată: Parisul e o mică K ® Neamul omenesc, ome
nire : isos Hristos e miatuitorui lumii *1 ® Mulţime mare, 
sumedenie de oameni: niciodată n’am văzut atita la 
teatru; ~după [sau de pe, peste) foarte mulţi oameni:' 
venea ^ după * de se uita la dlnşl (isp.i; vara, » de pe 
se adună pe plajele el calde (vlah.) ; s'a adunat —a de pe » 
la această mue si bogată nuntă (CRG.) ; vede alaln mare, » 
peste (i.-GH.) TI ® Oameni i in genere: -~a e răutăcioasă; 
gura lumii iw GURĂ @ ; de octali lumii, din Consideraţie 
pentru ceilalţi, pentru oameni; a (se) face de risui 
lumii; asa-i >va, aşa slnt oamenii; toată .~a, toţi oa
menii; parcă toata—-a-1 e datoaresvDATQR® ; In tata lumii, 
în public 1 ® Totalitatea oamenilor cari au aceeaşi 
civilizaţie, aceeaşi doctrină, aceleaşi ocupaţiuni, 
etc.: —a creştină, toţi creştinii laolaltă; •«o savanta, 
inteleotoajă, toţi învăţaţii, intelectualii; —a politică, 
persoanele care se ocupă de politică ţi ® Neam, 
popor: —'a cea sălbatică si Îngrozitoare a Hunilor (vlah.) ţ| ® 
Societate: a veni in —'; a purta, a scoate In —'; —'a mare, 
persoane din înalta societate H ® Persoane care vin 

" în casă, în vizită, mosafiri: e^ In salon; a primi'—1;
l-am scris oă mllne avem si noi —' la masă (vlah.) ţ[ © Viaţă: 
oind tl-e —'a mal dragă, mai amară; —a de apoi, '—a cealaltă, 
Mold. ceea ~, viaţa de apoi, viaţa viitoare, viaţa sau 
lăcaşul sufletului după moarte; a se duce pe —a cealaltă, 
a muri; a trimite pe cealaltă , a omori; duşii de pe — 
cei morţi ţj ® Viaţa seculară, în opoziţiune cu cea 
monastică; ciutec de —, poezie de dragoste; cinticeie 
de A' erau taine primite, fiind cintate de lăutari Ia mese, 
nunti,petreceri (Alecs.) ;—aaltaăswALBl ©ţ|© Incxpresiu- 
ni de afirmare sau de negare, energice, exagerate:
e omul cel mal bim din —; pentru nimic In — SaU pentru 
toată —a, CU nici un preţ; de oind —a (şi pămiutui), de tot
deauna, de eînd există lumea; niciodată: gindeai oă, 
de cind '—a, acolo au fost (RcT.>; seduse şl el... de pare oă n'a 
fost de oind .—a şl pămlntnl osp.) ; cit .«a, cit e .—a (şl pămfn- 
tul), totdeauna, vecinie: părea oă are să trăească olt -—a 
(GR)G.); doar n’am a trăi cit .—a, ca să .moştenesc pămlntul 
(CRG.); bătrln ca .—a, foarte bătrln: Bătrln ca —.a, glcbov... 
El pare că de secol! au fost uitat de moarte (Alecs.) ; elte 
In — [sau In lună) şl In soare, tot ce există, nenumărŞite 
lucruri: oind se făcu ca de nouă ani, ştia clte ’n —' si In 
soare osp.); ne făgăduesc clte In —' şl In soare ().-0H.) ţ| ® 
Ca ~a, cum se cuvine, cum se cade; ca vai de/-, toarte 
rău, foarte prost [lat. lumen ,,lumină”].
O LUME2 = NIJME.
O LUMENICIGĂ sf. Băn. Foc de nuiele de alun 
ce se face Ungă vatră in dimineaţa de Joi-mari şi 
la care căsenii vin să se încălzească, cind se 
scoală: scoală căsenll să se Încălzească la.— şi le dă 
elte un colac (hov.) [lumină].

LUMESC adj. O Din Iu m d, priv tor la lume 
,H ® Profan, ce ţine de lumea trecăitoare, deşartă 
i ® ./ Boală lumească, boală venerică.

LUMEŢ adj. Căruia-i place lumea, cu plă
cerile, cu deşertăciunile ei; frivol; mama preoteasa, 
femeie chipeşă şl destul de lumeată In vremea ei (Vlah.) ; dacă are 
cineva strungă Intre dinţii deasupra... se zice că este ^ (gor.). 
O LUMI = NUMţ.

LUMÎNA (-inez) i. vb. tr. şi irUr. CD A da,' a îm
prăştia, a răspîndi lumină: soarele luminează pămlntul; 
soarele lumlnea^ ziua, Iar luna noaptea t ® A ţinea cuiva 
lumina H (D ® A deschide mintea, a face să pricea
pă; a lămuri, a desluşi: mintea copiilor; faceţi cum vă 
va Dumnezeu mai bine (isp.i ; să ne luminăm unii pe alţii şl 
Dumnezeu să ne lumineze pe toţi (CRG.) ^ ® 0 A Călăuzi, a 
îndrepta: să ne ducem unde ne-o Dumnezeu (tsp.i.

2. vb. refl. CD © A se face lumină; s'a luminat de ziuă, 
s’a revărsat de ziuă H© © A se însenina: cerni s’a lumi
nat li® A i se deschide mintea, a pricepe, a se lămuri 
[lat. luminare, refăcut după 1 u m n ă].

LUMINĂ (pl.-Ini] sf. ® Efectul produs de razele 
soarelui sau de ori-ce alt corp luminos care ajută 
să se vadă şi să se deosebească lucrurile (CD 
,,întunerecM): lumina soarelui, lunii, zilei; stelele au 
Iximlna lor proprie; o rază de a da, a Împrăştia ; 
luminarea de seu dă mal puţină declt cea de stearlnă;!^: 
ce se naşte pe'ntunerec trebue să se vază la •<«>' (Pann) ; ^ 
electrică, aceea produsă de electricitate; lumina lăm
pii, candelei; 0: a-leşl la a ieşi la iveală; a scoate,a da

'la —, a scoate, a da la iveală, în vileag; a publicai!]® 
Ori-ce slujeşte ca să lumineze obiectele (lampă,
luminare, opaiţ, etc.): q aprinde, a atinge lumina; a I&sa 
fâră— H ® Trans. Băn. Bucov. Luminare: la înviere tietane 
să a)liioă on sine şl o pe care o aprinde (mar.) ; Fă-mă —■ 
de ceară şl mă pune susuoară ok.-brs.) H ® © FoC 
mic: fă o ţiră —, că-i frig (vic.) H ® QP 'Efectele luminii 
imitate într'un tablou H ® Lumina casei, faţada t ® 
® Ceea ce luminează mintea după cum lumina 
luminează corpurile; ceea ce lămureşte, face să se 
priceapă un lucru: lumina ştiinţei, adevărului, flloeoflel 
H'® T, Om de mare merit, foarte învăţat, genial:
n’au fost opriţi de a deveni nişte lumini ale ştiinţei (I.-gh.) 1[ ® 
spec. Lumina ochiului SWX ochilor, pupila; a Iubi, a-1 fl 
drag, a păzi, a îngriji oa lumina ochiului sau ochilor, a-i
fi foarte drag, a păzi, etc. cu cea mai mare îngrijire:
un fecior pe care-1 Iubea ca lumina ochilor (odob.) ; Bm şapte 
feciori... şl ml-s dragi ca lumina ochilor (Vlah.) ; Împărăteasa 
Işl Iubea fata ca luminile ochilor (Dlvr.) ; el aveau numai o fată 
şl o păzeau ca lumina ochilor lor osp.) ; să-l Îngrijeşti ca pe 
lumina oohllor tăi (I3p.) ; de aci, pl. lumini, ochi: pltngea 
năbuşit, piuă ce pleoapele 11 sglriau luminile (Dlvr.) [lat.
’l u m (I) n î n a < lumen].

LUMINARE sf. ® Faptul de a luminat®
Luminăţie, alteţă: o ecrlsoare pentru .—a sa prinţul
IALEC6H.

LUMINAT i. adj. P'. LUMINAtif ©NELUMINAT t 
® Cu lumină: odaie —-ă; străzile >—ecu electricitate; ®; 
epirit—, deşteptat prin învăţături şi experienţă t © 
ăaţsăptămina —ă, săptămina Paştilor (Intre Dumineca 
Paştilor şi Dumineca Tomii) t ® Ilustru (epitet 
adăugat la titlul suveranilor): luminate împăratei 

2. sbst. Faptul de a lumina. 
luminator 1. adj. verb. lumina. Care lu

minează.
2. sm. ® Corp luminos: —ni zilei, soarele; Te 

urmăresc —1, Ca eoarele şl luna ('em)N.) t ® ® Cel ce lu
minează mintea, spiritele: im.—ai poporului, al bise
ricii.

LUMINĂŢIE sf. ©Iluminaţi (un )e: nu m’am plim
bat eu la —’ In trăsură cu Zoe t (Car.) ; mulţimea... privea cu 
gurile căscate o păcătoasă—' (ALX.) [ruS. Ijuminacij a].

t luminăţie sf. t Titulatură dată în trecut 
Domnilor români şi familiei princiare; alteţă: ai
petrecut şl ohefult... ou luminăţia sa împărăteasa (dlvr.)
[luminat].
OLUMINICA (pl.-Inele) sf. 
dim. lumina.
OLUMINIGICA = LUMENJ- 
cicA

LUMINIŞ (pl.-lşnrl) sf. ®
Lumină mărginită, oprită 
de jur împrejur (de nori,de ob
stacole, etc.), petec de lumină: 
prin -şurile l&sate Intre norii In- 
garl, soarele ztmbeşte vesel spre pft- 
mtnt (ODOB.) H © ♦ Rarişte, loc 
gol în mijlocul unei păduri, de . 
unde se poate vedea un petec 
de cer: dlbnlnd prin codru... Ieşi la 
un şl acolo, In mljlcool ^ulnl, 
z&reşte un toc mare osp.).

luminiţa (pî.-te) sf. ®
diTU. LUMţNA: vede noaptea o <— 
mititloă, departe (vor.) H ® A
Plantă, numită şi luminjta- 
nqpth, cu tulpina dreaptă 
acoperită cu peri moi, cu flori, 
mari galbene ( Oenolhera bi- 
ennis) (i^ 296,S).

LUMINOS 1. adj. ® Plin 
de lumină; care dă, răs- 
pîndeşte lumină: căsuţele albe, - 
luminoase ale satului se ivesc una 
elte una de după perdelele de săloli 
(VLAH.); un corp--H ®® Senin: 
mă uit Ia figura blindă şl lumi
noasă a moşneagului (vlah.) K ® .
® Care luminează, deşteaptă Flg'2964- Luminoasii. 
mintea 11 ® Strălucit, de b inteligentă vastă: un 
spirit —'.

2. luminoasa (pl.-se) sf. A ® Plantă ou flori

Fi^. 2963. Luminiţă
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Fig, 2966, 
Luminare.

albe acoperite cu peri moi; numită şi „năpras- 
nlc{ă)“ sau „curpen-drept” (Clematis erecta) 
(iU 2964) II ® = CLOCOTUL ® II ® = vjtA-albA.
OLUMINTJŢĂ sf. dim. LUMJNA.
O LUMIŢÂ sf. dim. LVME1: cit am ti&it pe N’am 
vftzut verde frunzuţa Ca Ia mindra ’n grădinută (IK.-brso .

LXJMÎNArar sm. © V Cel ce face sau vinde 
luminări.

LUMÎNARÂRIE sf. ® Fabrică sau prăvălie de 
luminări f© col. Cantitate mare de luminări.

LUMÎNAHE sf. ® Fitil de bumbac Înconju
rat de seu, de stearină sau de ceară, mai adesea in 
formă de sul, mai gros sau mal subţire, şi care 
servă la luminat (|p 2965): .»■ de seu; ~ de ceaiâ; a 
aprinde, a stinge o ; la aprinsul luminărilor; un muc de 
^; a da luminări de pomană; (a sta, a rămlnea) drept ca 
*a; *a de la Paşti e bună de aprins clnd slnt lurtuni şi grin
dină (GOR.); cel care va muri fără * In mină, pe lumea cea
laltă sRde In Intnnerec (gor.) ; a (Inea cuiva /«a, a Sta lingă 
cineva care trage să moară; a căuta ou ~a, a-şi da 
toată osteneala ca să găsească; si-a găsit gineri in sfir-
şit P slavă Domnului I că mult o mai umblat 
căutindu-i cu lumi
narea (ALEC5.); a căuta 
ceartă, sfadă, gllcea- 
vă, pricină cu ‘•'a, a 
căuta ceartă cu 
ori-ce preţ, pentru 
un lucru de nimic: 
iw PICA 21 © Pră
jina de care atîr- 
nă găleata puţu
lui f @ f Plantă 
cu flori mari gal
bene dispuse in- 
tr’un spic lung şi . T Fl?- a9°5'riPTiR- numită oi A. Luminare de seu. aens, numiia Şl B. Luminare de stea-
„luminărică ,,,lu- rină.
mlnărica-Domnu- 
lui”, ,,coada-boului”, ,,coada-lupului”, ,,coada- 
mielului”, „coada-vaoii”, etc. (Verbascum phlo- 
moides) (|0 2966) [lat. luminări al.

LUMÎNARICĂ, OLUMÎNABEA (pi.-rele) sf. ® 
dim . liXTMlNAEtE: sava se întoarse cu o * de trei parale 
(i.-GH.); ţineau cu mina stingă lumlnărele mici de ceară 
gaibănă (aleos.) t © #■ Plantă CU frunze mari şi cu 
flori galbene, aproape fără miros, dispuse 
in tr’un spic lung şi drept; numită şi 
,,coada-lupului”,,.coada-vaoii”, etc. (Ver
bascum thap- 
sus) ([@|2967):
clmpul, acoperit 
mai tot de Iu- 
mln&rlcd se În
tindea departe 
(6RL.); luminâre- 
lele, drepte şl bă
ţoase, Întreceau 
linul şl stau da 
streaje... cu {lori 
galbene şl bătute 
pe acelaşi ielelor
(DLVR.) H ® f =
LUMÎNABE ® t 
® f = LUMÎ-
nArjca-pAmIntxtlci U ® ♦ LU-
MInABICA-DOMNULUI = LUMÎ- 
NABE® t ® —-albastra, LU- 
MtNARţCA-PAMţNTULUl, plantă 
cu tulpina înaltă, cu nume
roase frunze şi flori mari, 
albastre, cu puncte mai în
tunecate ; numîtă şi „lumînă- 
rică”, „inţură”, ,,beşicuţă”,
,,tăietură”, etc. (Gentiana 
asclepiadea) ([S] 2968).

LUNA (pl..-ni) sf. ® * Sa
telit al Pămîntului care se în- 
vîrteşte în jurul lui în 27 de 
zile, 7 ore, 43 de minute şi 11 
secundeşi-lluminează în tim
pul nopţii; luna e de 385 de ori mai apropiată de

Fig. 2967. 
Lumînăricâ.

Fig 2968.
Liimlnărica-pămlntului.

Fig. 2969. Aspectul 
suprafeţei lunii.

noi' decît soarele şi e do 49 do ori mai mică docît 
Pămîntul; ea n’are lumină proprie, ci o primeşte 
de la soare (i®) 2969, 2970); diferitele aspecte pe 
caro le prezintă, după cum 
primeşte mai multă sau mai 
puţină lumină de la soare 
pe faţa pe care o vedem noi, 
se numesc ,,fazele lunii”; 
se zice că e — nouă, cînd stă | 
drept între pămînt şi soare 
şi nu se vede de loc pe cer; 
poporul numeşte însă— nouă, Fig. 2970. Luna (la dreap- 
faza lunii cînd apare pe cer ta) în comparaţie cu 
numai ca o secere (vezi mai Pămintui.
jos); o — plină, 0 — veche, cînd pămîntul stă în 
linie dreaptă între lună şi soare; se zice că- e 
,,primul pătrar” sau ,,ultimul pătrar”, cuid luna 
se arată numai ca un corn sau ca o secere;,,primul 
pătrar” e numit de popor — nouă sau ,,craiu 
nou” ■ [>( 2056), e»- craiu ® ; luna răsare, apune, 
creşte, descreşte; răsăritul, apusul lunii; minte, de stă 
'soarele ’n loc. Iar luna se bagă după nor de ruşine (ret.) ; 
cearcănul {Mold. (ărcălanul) lunii; petale din—; popornl 
vede In petele din — scena uciderii Iul Avei de către Caln; 
eclipsă, întunecime de —; cînd e întunecime de —, poporul 
crede că o mănlncă vlrcolacil; .clnd pe — o mănlncă vlrco- 
lacil, va 11 tăzboln ori răzmirlţă lOOR.); cite In — şl In 
soare, tot ce-şi poate cineva închipui, de toate; 
rugăciuni şl clte ’n — şl In soare se făcuseră, ca să scape 
Dumnezeu pe biata omenire de acest nesăţios balaur (isp.i; 
Q: a lătra ca clinele Ia —, a Striga împotriva aceluia 
căruia nu-i poate face nici un rău, a ameninţa pe 
cineva fără să-i poată face vre-un rău; a asvirii, a 
Împuşca cu barda In — iv BABDA ® ; Împuşcă ’n-lună sv- 
iMPUŞOA’N-LţiNA II ®© Lumina lunii; pe —,1a lumina 
lunii, clnd străluceşte luna pe cer; noaptea, pe—, le 
spune poveştl'tvLAH.) 1| ® -ir Satelitul unei planete: lu
nile Iul jupiter t ® jî) Fie-care din cele 12 părţi ale 
anului, de clte 30 sau 31 de zile (afară de Februare, 
care are numai 28 sau 29): Inna Marte are 31 de zile; 
In luna lui Malu clmpul e presărat de flori; la Începutul, 
la sllrşltul lunii; pe —, pe timpul unei luni: are o mie 
de Iei pe —; luna de miere, întiia lună a căsătoriei 11 ® 
/ © Soroc, menstruaţie [lat. luna].

LUNAIU sm., lunaia sf. yt; Nume dat de 
ţăran vitei născute într’o Luni.
'LUNAR 1. adj. ® ☆ Ce ţine de lună, privitor 

la lună: vulcan—; ciclu-; an — w- AN ® ^ © Pe o 
lună, pe timpul unei luni: leafa—ă.

2. adv. Pe lună: primeşte o mie de lei— [fr.]. 
t LUNAtACI (-ăcesc) vb. refl. ^ Aii lunatoc, 

a deveni lunatec (prv.-mb.). 
t LUNAtACIE sf. f Somnambulism, boala dc 

care sufere cei lunatec (prv.-mb.>.
LUNATEC, lunatic adj. şi sm. ® Somnambul, 

supus pretinsei influenţe a lunii; ai noştri toti au ador
mit, Eu singur stau ca un lunatic (vlah.) H ® Gu idei ciu
date, bizare, zănatec: mă bucur clnd văd in ceata noastră 
un lunatec mal mult (GN.); toate Iluziile lunatece dinain
tea căsătoriei se Imprăştlară ca norii la vint (d.-zamş.) ; E 
nebună, lunatică, Umblă ca o zinatică (pann) H ® © Năs
cut în aceeaşi lună cu altul; clnd doi fraţi sint m- 
natecl, şl unul moare, II pune pe cel rămas in fiare cu cel 
mort, pentru ca şl el să nu moară cgor.); fata şl băiatul care 
ar fl lunatici... să nu se căsătorească-Împreună (JIP.) [lat. 
lunatlcus].

LIJNCA (pî.-cl) sf. ® ♦ Pădure pe lîngă apă: prin 
luncile şl dumbrăvile cele pline de mindrete (CRG.) 1( ® V
Cîmpie întinsă şi joasă, acoperită cu fineţe, în 
apropierea unui rîu sau la poalele unui munte;
o — veselă, luminoasă, se deschide jos la poalele codrilor
(VLAH.).

LUNCULIŢA, OLUNCUTA (pî.-ţe) Sf. A v’ dim. 
lunoA.

LUNEA sw LUNI1.
LUNECA... n- ALUNECA...
LUNEL sm., LUNICA sf. ^ Nume dat unei vite 

născute 'într’o Luni.
'LUNETA (pl.-te) sf. ® 19 Instrument de optică 

alcătuit 'dintr’un tub în care sînt aşezate diferite 
lentile, cu ajutorul căruia se pot distinge mai bine 
obiectele de la o mare depărtare; ochian: —ă astrono-

LUM-
LUN
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LUP
LU1M-mică (l®1297J) H © pl. Ochelari; un bâtrin ou lunste ro

tunde, levate Ia ceată cu două găitane (Dlvr.) [fr.].
LUNGI, adj.® De 

o mare Întindere de 
la un capăt plnâ la ce
lălalt, ale cărui capete 
stntmult depărtate unul de altul 
(© Iul „scurt"): Băr barbă-«i; 
coadă /vă; nas /v; urechi lungi; picioare 
lungi; ®: a avea mina /vă, degete 
lungi, a avea obiceiul să ture; a 
căzut cit e de <v; o prăjină, o hula /vă; 
haină/vă; (01: femela-1 
poale Inngl 9I minte scur
tă; drum-v; cale vă; poe- __
zle /vă; discurs v; F: . ... • .
vorbă vă, vorbire care 6
nu se mai sllrşeşte; om care vorbeşte mult, care 
nu mai isprăveşte cu vorba; evia vorbă, vorbeşte 
prea mult, spre a spune lucniri care se pot relata 
pe scurt; F (P): ciorbă vă, zeamă vă, discurs, vor
bire care nu se mai sttrşeşte; — despre timp: vreme
vă; zilele de vară slnt lungi; viată vă; domnie vă; după 
o vă aşteptare; după cercetări lungi 1[ © ^ Vocală vă, si
labă vă, vocală, silabă a cărei pronunţare are mai 
multă durată deolt una scurtă.

2. sbst. ® Lungime; I5I cunoaşte vul nasului, îşi 
dă seama cit de puţin e în stare să tacă cu cu
noştinţele, cu puterile lui, etc.; nu-si cunoaşte vui 
nasului, nu-şi dă seama de puţina lui valoare, 
de măsura pe care trebue s’o păstreze faţă de 
alţii ţi © In vul loc. prep. în direcţiunea, în sen
sul lungimii: am apnoat In vul pădntll f ® In v şl 
Ihlat, In lungime şi în lăţime; scotind nişte metanii... 
Începu a se juca cu ele, prelmbllndu-se In v şl Iu lat prin 
mica cămăruţă (NEOR.) ţ[ © De-a vul loc. pTCp. Urmînd 
direcţiunea lungimii; mcrgtnd aproape de ţărm,
de margine, etc.: de-a vul rtulul, zidului, străzii; de-a 
vul şl de-a latul, lungiş şi Curmeziş, în direcţiu

nea lungimii-şi a lăţimii.
•i. adv. Vreme lungă, mult timp: ţăranii ceilalţi au 

Început... a se uita v unul la altul icro.) [lat. 1 0 n g U s].
LUNGAN, lungana (pî.-ne) adj. şi sm. f. F 

L U n g la trup, (om, etc.) CÎt o prăjină: să aibă în
drăzneala să-mi sptiie. mie, că lunganul Iul Iubeşte pe fata 
mea! (orl.).

LUNGArEŢ adj. Mai mult lung decit lat; 
cam lung: era o slovă lungăreaţă şl fină (vlah.) .

LUNGI (-geso) vb. tr. şi re/î. © A (se) tace mai 
lung: altădată aşa se deşira şl se lungea de grozav, 
de d.lungea cu mina la lună (Crg.) ; fălcile 11 tremurau şl 
buza de jos 1 se lungea din ce .ţn ce (Dlvr.) ; -v viata, zilele,
a da 0 viaţă mai lungă, a face să trăească mal 
mult: Dumnezeu să-ti dea noroc şi să-tl lungească zilele 
()sp.); V vorba, a întinde prea mult vorba: hal, nu 
mal lungiţi vorba şi vă pornit! acu ’ndată la lemne 
(ALEcs.); V pasul, a o lua repede la drum: lungi 
pasul la drum şl alde alde, trei zile şl trei noptl csP.i; 
F a 1 se V urechile de foame, a nu mai putea de . 
loame [vorb. de cineva care aşteaptă prea mult 
pînă să poată mînca): vi s'or fi cam lungit urechile de 
foame, pentru că pe aloi obicinuit! a minca pe la amiază 
(ALECS.) H © A (se) întinde pe jos, pe un pat, etc. (cît 
e de lung): lungise trupul mort şl alb al copilului (dlvr.) ; 
vulpea... se lungeşte In mijlocul drumului, ca şl oum ar fi fost 
moartă (Cro.) ; Nu ’nceta In lături tot să se Intlnză, Să se 
mal lungească, loc şă mal coprlnză (Parn) ; te lungeşti pe ca
napeaua de catifea roşie (I.-gh.).

LUNGIME sf.® întinderea unui obiect socotită 
de la un capăt pînă la celălalt: va uuel prăjini; mă
sură da V ţi @ Întinderea unei suprafeţe socotită du
pă cea mai mare dimensiune a ci: va unui loc, unei 
pagini ţi ® Durată, întinderea de la început pînă la 
Sfîrşit: va nopţilor de Iarnă; va imul dlsours ţi ® că Tă- 
răgăiieală, încetineală: lungimile procedurii [lung].

LUNGIŞ sbst. şi adv. în sensul lungimii, în 
lung: In vul ogrăzii, aceeaşi namilă... sta culcată la pă- 
mint (DEM.); de-a v şi de-a curmeziş sau (tu) v şl curme
ziş, în lung şi în lat, în toate direcţiunile; au trimes 
cărţi prin toată lumea, de-a v şl de-a curmeziş (sa.); cutreieră 
lumea In v şl curmeziş (ŞEZ.); rar al mal afla, şl de al 
umbla ţara v şl curmeziş (ret.).

#
Fig. 2972. 
Ltingurică.

LUNGIT adj. (D p. LDNQţ ^ ® întins pe jos, 
pe pat, etc. cit c de lung: zace ^ la p&mint.

LUNGOAHE tw
LUNGUÎEŢ, O LUNGUIEŢ, O LUNGUI^ÎTIO adj. 

Mai mult lung decît lat, lungăreţ: are an cap 
prea lan^ulet, prea Îngust, prea na ştlo cam croit (vlah.) ; 
nişte stutlşuii, xmele rotunde şl ou Hori, altele lunguieţe şl 
cu pomlşorl (lep.); tn cortul luuguletlc... se sbuciumd 1dc& o 
gr&madă de oameni (grio.).

LUNGULEŢ adj. —- LUNQUIţJŢ; Începu s&-llmbol- 
deased ou ud b&t nial (pann>; ootariul este o omld& lun> 
guleaţă şl subţire, de coloare cenuşie (Mar.).

LUNGURICA sf. ♦ Plantă cu tulpina acope
rită cu peri vî’rtoşi, cu flori roşii sau alburii încon
jurate la bază ou o aureolă galbenă pătată cu roşu 
(Galeopsistetrahit) [lun-
goare].

LUNI1 {art. Lunea) s/. ® ® A . 
doua zi a săptămînii intre; Du-ţjSy.) 
minecă şi Marţi: pleov; sărbătoarea 
a căzut intr’o v;— adv. Lunea, în zlua 
de Luni: Lunea viitoare, trecută; să nu 
dai nlmlo din casă Lunea, că toată săp- 
tămtna păgubeşti (ooR.) ţ| ® Lunea păsto
rilor, a doua zi după Dumineca lă
satului de carne; Lunea curată, a ' 
doua zi după Dumineca lăsatului 
de brînză; Lunea morţilor, a doua 
zi după Dumineca Tomii; Lnnea 
rătăcită, Lunea între înălţare şi Ru
salii [lat. vulg. *lunls=lunae 
(dies)].
ţ LUNI2 (-neso) vb. refl. / A fi lunatec, a pă

timi de somnambuHsm (cor.) [vsl. lunitisşj.
LUNICA IV- LUNŞIL.

tLUNÎE sf. /■ Somnambulism (cor.) [luni2].
LUNÎţA sf. dim. ltjnA.
LUNTRAŞ sm. a. Gel ce mînă]o luntre, vîs- 

laş: vnl prlnee
să vislească (GN.) . C C d

LUNTRE
sf. i Mic vas 
de lemn cu ca
re se pluteşte 
pe apă, mî- 
nîndu-seculo- Fig. 2973. Luntre.
peţi, barc&, l^0li bolnija, bour, pisc. —F.Fuod, 

caic ([1)2973): Pod- - u- Usni. slaiui vatra. - C. c 
o ajută să se urce Carle05i' ci'-JV/ Lbing^ Lrivacc, cujbe,
■ 1 • m cocirle.— L.LadA. chichiţă, chilnar, ciciu.In ^ şl, apucînd _v> ,opata> _ p prajinâ| şifail(
din nou lopeţile, sliciu, cechie, opintitor, toiag, 
tşl tăou vtnt îna
poi spre stuf (D.-ZAMF.): a se fbce (sau a sa pune) v şl
punte, a Întrebuinţa toate mijloacele posibile; se 
făcea V şl pimte şl-şl soăpa ţara de nevoi (isp.); a umbla In 
două V {sau luntri) [lat. vulg. *1 ii n t e r < clas. 
11 n t e rj.

LUNTRI (-trese) vb. intr. St A pluti cu lun
trea, a mina o luntre: s'au pus Intr'o luntre... şi 
au luntrit cătră ostrovul acela (SB.i.

LUNTRICICA (pI.-lCBle), LDHTBIŞOARA (pl.-re), 
LDNTEJTA (pî.-ţe) sf. ® 3, dim. LVNTRE: zăriră o lun- 
trloică ce ’nainta, desplclnd valurile (ODoe.); douăsprezece 
luntrlşoare ou vlslaşl mulaţi numai Iu fir... le aşteptau la 
margine usp.) ; la Început era numai intunerec şi apă, şl 
Dumnezeu umbla cu o luntrlţă pe deasupra apel (ret.) *1 @ i 
ldntsioicA, plaută cu tulpina întinsă pe pămînt, 
cu flori galbene, cu seminţele închise în nişte păstăi 
mici, ovale şi umflate, acoperite cu mici peri negri 
/ OxylTupis cdmpestris).

LUNTRU = ÎNAţTNTRD.
LUP sm. ® Gen de mamilere carnivore, din 

familia clinilor, duşmanul cel mai neîmpăcat al 
turmelor de oi; e foarte de temut, iarna, eînd 
e Hămînd, căci atunci umblă în cete numeroase, 
atacînd şi oamenii (Caniş lupus) ([g]2974); viaţa 
aproape excluziv păstorească,, dusă în timpurile 
primitive de Români, i-a familiarizat mult cu a- 
cest animal, al cărui nume apeire îh o mulţime de 
expresiuni figurate, în proverbe şi locuţiuni prover
biale : — bătrtn, om foarte şiret, cu multă e.xperienţă; 
are ureohl de v, are un auz foarte fin;-a minca
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ca an a mîncaf cu Jfi,ooniie; parca ee bardoJ 
la gata Iul, SC zicc despre cel ce înghite cu lăcomie: 
mlnca, de parcă aa băteau 
doi *1 Ia gura lai nsP ); 
la minoare ca >val şi Ia 
lacra ca butucul, îi place 
să mănînce mult, dar 
la lucru e leneş; a scape 
(ca) din gara ^olal, a 
scăpa un lucru aproa
pe pierdut, a salva 
din ghiarele răpitoru
lui: trebue să tac ce-ola 
tace, ca să-1 scap averea 
din gara /valul (alecs.) ;
©: ce Intra In gura lopn- 
lal nu se mai poate scoate;

Fig. 2974. Lup.

: /vol măninca el din oile nu
mărate, cu toate măsurile de pază pe care le ia 
cineva, se întîmplă un accident care strică tot; 
de omul răpitor nu te poţi apăra de ajuns; cine 
se tace oaie, 11 măntncă -vil, cine e prea bun, cine se 
lasă prea moale, dă prilej celor răi să-l facă neajun
suri; a ti oaie intre /vi, despre cel bun, blînd, moale, 
în mijlocul celor răi, celor hrăpăreţi; a ombia ca /vii 
pe iingă oi; a da oile In paza voiul, a da un lucru în 
păstrarea aceluia de care tocmai trebue să te fereşti 
mai mult; a lăsa pe cineva într’un loc, într’o slujbă 
unde poate face mult rău, unde poate să jefuea- 
SCă nesupărat de nimeni; v îmbrăcat tn piele de oaie, 
om rău, şiret, care se preface că e bun şi cu vorbe 
mieroase caută să-şi ajungă scopul; ®: vui nu se sperie 
de pielea oii, cel tare nu se intimidează uşor, nu se 
lasă a fi speriat de ori şi ce ameninţare; ®): nici 
voi tlămlnd, nici oala cu doi miel, nu trebue Să dai unuia 
tot sau prea mult, iar celuilalt nimic; ®): tie si un
V mlnoat de o oale; ®): vul Isi schimbă părul, dar năravul
ba, rare ori cel rău îşi schimbă năravul, devenind 
bun; deprinderile cele rele şi învechite nu se lasă 
cu una cu două; vul, clnd Imbătrlneşte, 11 latră 
clinii, cînd un om mare scapătâ, cînd cel pu
ternic ajunge slab, cei mici îl încolţesc, îşi bat 
joc de dînsul; vorbim (sait vorbeşti) de v şl vul la osă, 
se zice cînd pomeneşti numele cuiva şi acesta 
tocmai soseşte; ®: iarna n’o mănlncăvii swIăKNA; 
de oind vii albi tw ALB 1 ® ţ® Teama pe care a inspi
rat-o totdeauna lupul, mai ales păstorilor, a făcut ca 
oamenii de la ţară, să consacre ca sărbători 
o mulţime de zile peste an (zilele vUor, sărbătoarea 
viiorj spre a li feriţi atlt ei Înşişi, 
cît Şl turmele şi vitele lor de acest 
animal nesăţios; astfel sint, în or
dinea calendarului: circovii 
de Iarnă (16-18 Ian.), Flllpll 
(25-30 Ian.), Mărtinii (1-3'
Febr.), Stoborul Slm-Pietrulol 
(30 Iunie), Tecieie (24 Sept.),
Luclnul (18 Oct.), SI. Du
mitru (26 Oct.), Pilipii (12-21 
Noemvrie), si. Andrei (30 
Noemvrle), etc. 1) ® Blană 
de lup H ® colţ devsw- COLT 
i ® î ® i LţTPDL-VBăBnLOR1, pa
săre cu ciocul vîrtos şi încovoiat, 
care se hrăneşte cu insecte şi cu 
păsărele; numită şi sfrancioc (-ma
re)”, „berbecel-mare”, „berbe- 
cuţ", „capra-dracului”, „şoimuţ”, 
etc. (Lanius excubitor) ([®] 2975);
— LUPUL-VRABIILOR2 = SFRAN
CIOC-MIC ;—LOPUL-P/ăSABILOR = CO- 
RQIU + COADA-LţrFDLUl = LUMI
NARE ®, LUMINARJcA® ;—lABBA-LO- 
PULUI = lARBA-CIţfTBI;—mÂRUL-LO- 
PULUI = DALAC ® ; OCHniL-LţrPTJLtn,
micăplantă ierboasă, CU florile dis
puse în mici spice ovolde (Plantago 
armaria) (iH2976); piptîbdl-lopu- 
LDI = POPJVNIC; — SPINABEA-LţrPtr- 
LUi, o varietate de ferigă (Alhyrium 
filix ţemîna)\ — talpa-lotttlui
- COADA-MjŢEI1; — TORTA-LUPU
LUI, seminţele foarte toxice ale unul arbore din

Fig. 2975
Liipul-vrăbiilor.

Fig. 2976. 
OchiuMupului.

Fig. 2977. Lupe.

India (Slrychnos nux voinica), din care se extrage 
strichnina [lat. lupus].

‘LVPA (pl.-pe) 
sf. ® Bubă, 
bolfă, gllcă, um
flătură sub piele 
care creşte uneori 
foarte mare f ®

♦ Grescătură 
lemnoasă ce a- 
pare pe trun
chiul sau pe ra
murile unor ar
bori 1f ® 15 Len
tilă biconvexă în
trebuinţată spre a se vedea prin ea mărite unele 
obiecte mici, litere prea mărunte, trăsături prea 
subţiri, etc. (ilj 2977) [fr. 1 o u p e]. *vi

LUPAN sm., LUP ama sf. 7^ Nume dat unor 
vite cu părul de coloarea lupului [lup].
•LUPANAR (pi.-are) m. Casă de femei des- 

frînate, pierdute; bordel [lat.].
OLUPARIŢĂ sf. A = LUPOAIE ©.
OLUPĂV adj. OJten. (ciauş.i = hIlpav.

LUPESC adj. 7*; De lup, al lupului: da acum îna
inte val şl amar de neamul v (odob.); de năravul cel v... 
tare trebue eă ne temem (tich.i; toarne lupească.

LXJPEŞTE adv. Ca lupul, în felul lupului: lungi
pasul V... de nu mal dete mina ou dineul (isp.i; a mlnca 
V, a înghiţi lacom: iară ea, mlnclnd v, mă lăceam 
smerit (crg.i [1 U p e S c].

LUPI (S)DRAGI sm. pi. Olten. A = condoRUL- 
doaunei [srb. l'j u b i d r a g].
OLUPIŞ adv. 7*: Ca lupii, lupeşte.

LUPIT adj. Care seamănă cu lupul; iute; 
DU c’aveam cine ştie ce lupiti do 
cal (GR.-N.)«

lupoaica (pi.-ce)
7*: Femela lupului ([T
29781

LXJPOAIE sf. Bân. Olten.
® 7*: Lupoaică H © A Plan
tă de coloare albăstrie, 
care devine gălbuie după 
înflorire, cu frunze mici ca 
nişte solzi, cu flori albe-găl- 
bui sau albăstrii, dispuse în ciorchini la vîrful 
tulpinii; creşte parazită pe rădăcinile de tutun, 
de cînepă, etc. (Orobanche ramosa) [1 u p].

LUPpiU sm. 7<: augm. lup. Lup mare, bătrîn:
Uo ^ cu plete sure (alecs.) .

LUPTA (lupt) i.vb. refl. ® A se prinde piept la 
piept cu cineva spre a-1 doborî la pămlnt: sa loară la 
laptă dreaptă, ea luptară ce se luptară şl, Inlrlnglnd pe zmeu, 
li tăie şl Iul capul (isp.i 1[ © A se încăiera 11 @ X A căuta 
să învingă unul pe celălalt, lovindu-se cu armele, 
a se bate {vorb. de doi adversari, de două oştiri) ■! 
® ® A avea de îndurat; a-şi da toate silinţele ca să 
scape de o nevoie: Inptlndu-se eu loamea, ou setea şl cu 
somnul (ISP.I; a se v împotriva vlntolol, împotriva valu
rilor mării; a se V cu moartea, a trage de moarte, a 
fi în agonie.

2. vb. intr. A se sili din răsputeri să stîrpească 
un rău, să înlăture pe un adversar, etc.; a com
bate: V Împotriva coruptlunll, abozorllor, alcoolismului, 
mizeriei; v Împotriva duşmanilor ţării; v Împotriva oon- 
servatorllor; v pentru libertate [lat. 1 u c-
t a r e].

lupta (pî.-te) sf. ® încercare a 
puterii în care doi adversari se prind 
piept la piept şi caută să se trîn- 
teascăunulpe altul, trlntă (ID 2979):
apoi se luai& la ^: se sffuduiau unul pe al
tul, de se cutremura pămintul (isp.)^ dreap-
ta 51 © in Încăierare cu armele, bă
taie, bătălie: lopta de Ia Orlvlţa; ov 
pe Tlaţft 9I pe moarte; cumplită a fost lupta 
şi mult slnge s’a mai vărsat (VLAH.) ^ ® 0 Luptă dreaptă 
Silinţă din răsputeri ce-şi dă cineva (luptă romana), 
ca să scape de o nevoie, ca să stîrpească un rău. 
casă Înlăture pe un adversar, etc.;/*- împotriva 
mizeriei; lupta pentru libertate 5] ® Acţiunea a două

LUP-
LUP

Fig. 3978.
Lupoaica capitolină 

(simbolul Romei).

Figi 2979.

731



LUZ
LUP- Torţe care lucrează în sens contrariu: lupta elemen

telor; lupta luminii cu Intuneiecul [lat. lucta].
LtJPTAcru sbst. Plasă, voloc deprins peşte 

din col mare [comp. lAptaşI.
LUPTAtQR, luptătoare adj. verb. lupta 

şi sm. f. Care se luptă: '»'ii slut piept la piept ivlah.i.
•LUPUS sbsf. t Boală a pielii, de natură tu

berculoasă [fr.].
LUPUŞQR sm. ^ dim. lup.

OLVRBAR sm. Trans. f = dafin [germ. dial. 
Lurber<Lorbeer].

LUSCÂ s/. Oaş. Nume ce se dă unei oi cu 
lină 'albă, frumoasă.

LUSTRAGIU sm. l Văcsuitor, lustruitor do 
ghete ([@12980) [lustru].

•LUSTRAL adj. ^ ® Care slujeşte la purificat 
(la vechii Romani şi Greci): apa —a, 
apa de care se serveau pentru pu- 
rificaţiunile religioase ii ® zi .«-a, 
ziua în care un copil nou-născut îşi 
primea numele sau ora purificat 
pentru întîia oară [lat.].'

‘LUSTRAŢIUNE, LU- 
stratie s/. ^ © Ceremonie 
prin care vechii Romani şi 
Greci purificau o persoană, 
o armată, un oraş, un cimp, 
etc. H © Ceremonie în care 
se stropea cu apă sfinţită 
un copil nou-născut [lat.].

•LUSTRINĂ (pi.-ne) sf. .
in Stofă de bumbac sau de mătase lustruită, între
buinţată mai ales pentru căptuşit haine [fr.].

LUSTRU1 (pl.-trnri) sn. © Luciu, strălucire, su
prafaţă sclivisită: a da ^ © Materia, 
unsoarea cu care se freacă sau se ung 
obiectele spre a le face lucioase H ®
® Spoială: —l de învăţătura ce 11 s’a dat 
« tocmai de ajuns ca să-l umple de pretenţii 
<vLAH.)[ngr. < lat.].

'LTJSTRU2 sm. Spaţiu, interval de 
5 arii; e tn virstă de opt lustri, e de 40 de 
ani [lat.].

LUSTRUI (-uesc) vb. Ir. A da lu
stru, a sclivisi; a văcsui.

LUSTRUIT adj. p. LUSTRUJ. Cu 
lustru, scllvisit ; văcsuit HH © NţlLU- 
STRUIT.

LUSTRUITOR sm © Gel ce Iu - 
strueşte; lucrător ce lustrueşte a- 
numite obiecte în fabrici, ateliere, 
etc.; văcsuitor, lustragiu.

LVŞCA s/. ♦ o varietate de b ă - 
luşcă (OmUhogallum pyrmaicum) (

Fiff. 29B0, Lustragiu.
'I

Fig. 2981. 
Luşcă.
i 2981).

LUT (pi.-turi) sn. © ^ Păinînt gaiben şi gras 
din care se lac oale, pu care se lipesc pereţii,
etc.: cAlcă — şl lipi cuptlorul, II humul şl-1 griji 
(CRG.); Intr’un sfeşnic de •«>’ ardea o luminare subţire de 
ceară (vlah.) H © (F Trup: Privesc apoi -^ul... cul
cat !d sicriu (EMIN.); el ştia că <«^ul lui se va duce acolo 
de unde a fost luat (isp.) [lat. 1 U t U Tn].

LUTARIE sf. /'Loc, groapă de unde se scoate
lut: Intărln a picat pe el (mar.).
•LUTERAN, luterana 1. adj. Conform cu 

doctrina lui L u t e r.
2. sm. /. Persoana care a adoptat religiunca 

propovăduită de Luter.'
•LUTERANISM sbsi. ;h]‘ Doctrina protestantă 

a lui Luter; credinţa, religiunea luteranilor 
[fr.].

LUTIŞOR sbsl. Un fel de argilă, colorată în 
roşu sau galben de compuşii fierului, foarte în
trebuinţată în pictură [lut].

LUTpS adj. / Care conţine mult lut, plin de 
lut [lat.’ 1 u t o s u s].

•LUTRA (pl.-re) s/.,/ LUTRU sm. ®:^Vidră ţi ® 
Blana acestui animal: etle el că e imitaţie nurca dină- 
untru şi tot imitaţie şi lutrul de la guler, dar e blană (BR.-vn.) 
[fr.].
O LUTUN OAIE = lAtuNOAIE.
•LUŢERNĂ (pi.-ne) s/. ^ O 

beceasâ, originară din regiu
nea mediteraneană, cultivată 
ca plantă de nutreţ (Medica- 
go saliva) (j@j 2983) [germ.].

varietate de cul-

Fig. 2982. Luxajiune. Fig. (2983. Luternâ,

•LUX (pi.-lori) sn. © Fală, măreţie, splendoare 
desfăşurată în îmbrăcăminte, la masă, în mobile, 
etc. II © Belşug, îmbelşugate ţ[ © Podoabă, orna
ment [fr.].

•LUXAŢITJNE, LUXATIE si. f Scrintitură, scrin- 
teala unui m’embru ([®| 2982) [fr.].

•LUXOS adj. Care desfăşură lux, care arată 
lux; bogat HI © NţLUXQS [Ir.].

'LUXURIANT adj. îmbelşugat, mănos, foarte 
roditor, care produce cu prisos: 4 vegetatiune ~ă 
[fr.].
•luzernA = LUTERNA.

I>1N CA/.AMA Lin VARLAAl I,IAŞI, 1642).
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Sec XVIISec XVI

MITROPOLIA DIN CERNĂUŢI

Msni. ® A treisprezecea literă a alfabetului, a 
zecea din seria consonantelor f © m, cilră romană 
= 1000.

M’ pron. pers. = mA5.
OiVtA COTI]. Ban. Dar: corăbleril s au mlntult Innotlnd, 
ma mfiemiua se Inneca itich.i [srb.].

MÂI1 tm- MAI.
MAa pron. pers. enclitic. Pe mine [lat. m e], 
MACI1 interj, h Imită strigătul raţelor [onom.]. 
MAG1 sm. ♦ ® Plantă, cu miros şi^st neplăcut, 

cu flori mari a căror coloare variază de la alb- 
roşu pînă la violet; seminţele ei, închise într'o cap-

Fig. 2985.
Mac-cornut

Fig. 2984. 
Mac'de-grădină.

Fig. 2986. 
Mac-de-cîmp.

sulă (măciulie), sînt uleioase, şi se întrebuinţează 
la prăjituri; prin inciziuni făcute jin capsulele ne
coapte se extrage opiul; frunzele 
şi florile sînt narcotice; e numit 
şi „mac-de-grădină” sau „soim 
nişor” (Papaver somniferum) (iŞi 
2984): Macul singur, roş la laţă, doarme 
dus pe ceea lume iauecs.i ; tetele pun 
tlori de sub cap, ca să le Îndrăgească
iiăcăii (GOR.) I © MAo-coBNţrr, plantă 
păroasă, CU flori roşii ca sîngele, ale 
căror petale au fie-care cîte o pată 
neagră la bază; numită şi „papa- 
roane” sau ,,paparună” (Glau- 
cium comiculatum) ( sj 2985) Hj ® 
mao-de-oImp, plantă cu tulpina şi 
frunzele acoperite cu peri aspri 
cu tlori roşii (Papaver dubium) ([sj 2986) f ®

Fig. 2987. 
Mac-roşu.

MAc-RQşu, MAC-IEPURESC, mac-sAlb^tic, plantă nar- 
cotică, ale cărei flori numite ,,paparoane” sau 
,,paparune”, sînt de un roşu-aprins ; petalele ei 
sînt întrebuinţate în medicină, sub formă de in- 
tuziune (Papaver Thoeas) ([E; 2987) ţi ©mac-rqşu- 
de-qrAdjnA, plantă, originară din Siberia, culti
vată pentru frumuseţea florilor ei, mari, de un 
roşu-închis (Papaver bracteatum) t © macul-oioa- 
REI = zAmositA [vsl.].

*MACA sf. ^ Jocul în cărţi numit şi ,.bacara” 
[fr. macao].

‘MACABRU adj. & Dans —, pictură sau desen 
care înfăţişază Moartea juoînd hora cu o mulţi-

■aem
(Chaise-Dieu, Paris).

me de schelete; tabloul cel mai vestit e cel zu
grăvit de pictorul Holbein {[H 2988); de aci,
(F) care-ţi dă impresiunea mor
ţi i, grozăviei: părea o marmură 
lantastloă, o Iurie macabră ivlah.i
[fr.].
‘MACAC sm.r ipţ: Gen de

maimuţe' ( din vechiul conti
nent, care locuesc mai ales 
prin Malesia şi Asia meridio
nală (Inuus) (p 2989) [fr.].

‘MACADAM sbst. Caldarîm 
făcut cu pietre sparte şi înde
sate între ele: nu sa găseşte a 11 
se da alta de făcut dectt a sparge 
pietre pentru <vul istradelor [(i.-gh.)
[fr.].‘MACABAMIZA (-Izez) vb. tr. A pava, a pietrui 
o stradă cu macadam [fr.].

Fig. 2989. Macac.

733



|\/| A r. C MAGADUI (-uesc) vb. TCfl. A se căi (r.-cod.i.
.MAGAGţU sm. AfetA Slujbaş la câilef.erate în- 
mAU sărcinat cu mişcarea macazurilor, acar [tc. ma- 

kasftl].
MAGÂI (-ilu, ăeso), O MAcANJ (-fin, -&nesc) vb. 

inlT. i A striga maci maci ca raţele: se pomeni cu 
olţlTU bobool de rata măcăind dupd dtnsnl (Isp.i; prin şan
ţuri macaneso rate (luns.).

MĂG^AţT, O mAcAnit sbsl. i Faptul de a m ă.- 
c ă (ir) i; strigătul raţelor: întregul stol, Ia maoaitnl grav 
al rdtollor, se ridica din balta (sAD.'t.
O MAgALEANDRTJ, MAOALEANDRO sm. Mold. i 
Păsărică, insectivoră din or
dinul păsărelelor, caracte
ristică prin penele ei roşii 
sau galbene-verzui de sub gu
şă; numită şi ,,prigoare“ sau 
„prihoriu” (Rvbecula fartii- 
liaris) (J-.' 2990]: am ascnltat 
deunăzi o convorbire Intre un 
măoăleandrn 9I un scâtln (orl.) ;
Stlcletlş preenrif macalendrl, ce 
prin tule se alungă (ALECS.)
[rut. makoljăndira,- 
1 j â d r a].

MAGAR, ţuAcARA adv.
® Cel puţin, barem, în
caltea: 11 ruga... sa le lase şl lor Fig- =990- Macaleandru. 
—' jnmatate din jartlele ca 1 le
aducea iisp.i; nici n'am analt ^ pomenlndn-se da nu
mele el (CRG.) "| (D —' de, .V ea, chiar dacă: nu se cade... ml- 
rennnlul sa oslndeasca pe preot, măcar de ar II 
pcpa şl păcătos (PRV.-MB.) ^ că, cu toate
că, deşi: neputlndu-se învinge, măcar că Suonă- 
murgă sa părea... ceva mal tare (SB.) H ® Ori - 
(în legătură cu pronume sau adverbe):

-oare, ori - care, '^-cit, ori - cit, —'-ce, 
ori-ce, ~-cine, ori-cine, <»-oind, ori-clnd,
'^-oum, ori-cum, —'-încotro, ori-lncotro, '—
-unde, ori-unde: uacar-lncătrăn pornesc. Ja
lea şl dornl găsesc (IK.-BR6.) [gr.-biz. pav.âpi].

MAGARA. (pl.-ralejs/. ® TP“ Rotiţă dc 
lemn sau de lier, avînd un şanţ de jur 
împrejur în care se trece o frlngliie 
sau un lanţ şi serveşteJa ridicarea greu
tăţilor mari, scripete ([[îl| 2991) t ® Mold.
Mosorel [tc.].

‘MAGAROANA sf., mai adesea oa- 
caroane pi. X Pastă alimentară din Fig. 2991. 
făină de grîu, de forma unor tuburi lungi Macara, 
cilindrice [it.].

*MAGARQNIG adj. ^ Se zice despre o poe
zie burlească alcătuită din cuvinte luate din di
ferite limbi, cărora li se dau terminaţluni latine [fr.].

MAGAT (pl.-atnri) sn. 13 Acoperemînt de pat, ou 
broderii sau înflorituri: două paturi... peste care erau 
puse '—uri de lină (HL.) ; dereteoind prin casă de colo colo, ciu
gulind... un căpetel de ată de pe — (VLAH.) [tC.].
O MAgAU (pi.-cană, -eae, -oăe) siî. Trans. Bucov. 
Maram. Ciomag: le număra şl eu—'l cal da alun, ptnă se 
mal coşeau de spate (ret.).
O MAgAUAŞ (pi.-eşe), MAoAPT (pl.-te) sn. dim. 
mAoAd.

MAGAZ (pi.-zuii) sn. dfeht Porţiune de şine mobile 
care se ’învîrtesc în 
jurul unui punct fix, 
cu ajutorul cărora so 
poate face să treacă 
vagoanele unui tren 
sau unui tramvaiu de 
pe o linie pe alta (iHj 
2992) [tc. m a k a s].

MAGEAŞA (pi.
-ceşe) sf. Fructul 
măceşului.

* M ACEDONIAN Fig. 2992. Macaz.
i.adj.Q Din Macedonia.

2. sin., macedonian(o)A s/. Originar(ă) din Mace
donia.

MAGEDO-ROMAn adj. 0 ® Al Românilor din 
Macedonia: dialectul '~ U © Român din Macedonia.

MAGŞL (p/.-luri) sn. Ucidere în masă,'în mare

număr (într'un războiu, etc.), vărsare marc de 
sînge, masacru [it. m a c e i 1 o].

MAGEIiAR sm. ® V Cel ce taie vite şi vinde 
carnea ior crudă 1| ® ® Om crud, brutai [lat. 
rn a c e 11 a r i u sj.

MAGELAREASA (pi.-rese) sf. ® Femeia unui 
măcelarii® Femeie care vinde came ciudă 
într’o măcelărie.

MAGELARI (-ăresc) 1.1)6. tr. A tăia ca un m ă- 
c c i a r, a ucicic în marc număr.

2.1)6. refl. A se tăia, a se ucide unii pe alţii în 
mare nuţnăr: regii împing popoarele a so —' nnele pe altele
(l.-GH.).

MAgeTiĂRIE sf. ® tgJ Lociul unde se vinde car
nea crudă a 
vitelor tăic- 
tc, prăvălia 
măcela
rului 
2993) ţ ©

Măcel, 
masacru:

Ti^ugneannl^ 
se trăsese lin
gă o ferea
stră deaoblsă, 
de unde pri
vea măcelăria 
ce Începuse 

(NEOR.); prln- 
tr'o orlncenă

, adrobliă 
ou desăvlrslre

Fig. 2993.\lMăcelărie'în"Bucureşti, la în- 
Lancclot),ceputul secolului trecut (după 

mica oasl;e boierească (odob.).
^MACERA (-erez) vb. tr. A lăsa Să se disolve, 

să se plămădească o substanţă într’un lichid [fr.].
•MACERAŢITJNE, MACER^ŢiE sf. Operaţiu

ne prin care se lasă să se plămădească o sub
stanţă într’un lichid pînă cînd se disolvă părţile 
ei solubile [fr.]. 

mAgeş MAomş.
‘MAGFERLAN (pî.-ne, -nuri) sn. (pUn fel depax; 

desiu cu pelerină şi cu găuri, în locul 
inînecilor, pe unde se scot braţele 
(D 2994) [fr.].
O MAGHE, Md^oHEA adv. O/ten. Oare?
de ce maobea II zicea lui lumea domn de rouă?
(ŞEZ.).
•MAGHEtA (pî.-to) sf. fi ® Repro

ducerea in mic a unei statui sau 
sculpturiII ® Modelul de lut, de argilă,1 
etc. pe care-1 face sculptorul, înainte 
de a-şl Începe lucrarea [fr. m a - 
quette],
O MAGHTAŞ tw UATiaş.
*MAGHXAVELIG adj. Viclean, per

fid, conform principiilor politice ale 
lui Machiavel: acele .»a rasuimăoirl n&a- 
coolte da Isonsltlt Înmii cari tao albul negrn 
şl ziua noapte (Negr.) [fr.].

‘MAGHIAVELISM sbst. O Vicleşug, viclenie, 
perfidie, rea credinţă (mai ales în materie polilică, 
conform principiilor lui Machiavel) [fr.].

■MAGHIAVERLÎG (pl.-lcurl) sn. (g = MACHIAVE
LISM: eşti tare, stimabile, la —'ori,... n'am ce să zio (CAR ).

•MA GHIN AL adj. şi adv. Instinctiv, fără voie, 
ca şi cînd ar fi executat de o maşină: bnzeio lui Loiba... 
nrniBti —' gtndnl, tremuiind re
pede (CAR.) [fr.].

mAGIEIŞ, Măceş sm.
Arbust spinos, numit şi 
,,trandafir-sălbatcc”, „ca- 
ca(s)dăr”, „mg”, „ruje” 
etc., cu flori trandafirii, 
foarte plăcute la miros, 
numite „răsuri" sau ,,mje" 
şi cu fructe lungăreţe sau 
globuloase, roşii, numite 
„măceşe” (Roşa canina)
([®] 2995): eşti IrnmoaaA... Fig. 2995. Măcieş. 
otnd pltngl înţepată da ghimpii 'măceşilor (Dlvr.) ; pa cita un 
—' sălbatic, ţărclle ae adiman glloevltoars (grl.) .

Fig. 3994.
Macferlan.
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MĂCINA (macin) 1. vb- tr. ® ^ A preface în făină 
grăunţele la moară: moara bună macină orl-ce iznn.) ; ®: 
două pietre tari nu pot * bine; ®: zece ani a trăit a- 
colo... măclntndn-şl zl cu zl puterile (S.-ald.) ; '1'1: -măol' 
ulnd cugetări peste cugetări In motişca creierilor tăi (ON.i ţ|
© A preface lemnul Intr’o pulbere ca făina {vorb. 
do cari sau de alte insecte).

2. vb. refl. ® IL A se preface în făină (grăunţele 
la moară): altă lălnă se macină acum la moară sv 
FApjA® li ® A SC preface în pulbere (vorb. de pietre, 
de lemnul putred sau ros decari, etc.) II ® (J) A 
se sfărîma, a se sdrobi; Tătărlmea, cuprinsă de două 
păr(l, se măclna şl se mistuia ca pleava (ON.l; puterile voi
vozilor se măcinau Intre ele ivlah.) [lat. vulg. măcina
re^ clas. macbinari].

MĂCINAT 1. adj. p. mAodîA HH© NţlMAciNAT.
2. sbsl. Faptul de a măclna.
MĂCINÂTtTRĂ (pî.-turi) sf. ® Faptul de a 

(se) m ă c i n a ţl © Făina, pulberea rezultată din 
această acţiune.
O MĂCINIC wm- MUCENIC.

MĂCINţŞ (p/.-işuri) sn. M. ® Măcinat, faptul de 
a m ă C i n a (grîul, etc.): neauzlnd alt vuet decit vuetul 
-«nilul (GN.) t © Cantitatea de cereale ce se aduce 
la moară ca să se macine, ce se macină (făină, mă- 
laiu, pulbere de pietre, etc.): Iratel porneşte moara, 
eft al destuii (cAt.) ; lăslnd douft dungi rumene pe obrajii 
s&i prălultl de pietrelor (dlvr.) . 
ţ MĂCINIŢĂ = MUCENIŢA.

MĂCIUCĂ (pl.-ol) sf. ® Bltă care merge în- 
groşîndu-se treptat de la un capăt la 
celălalt şi se termină printr’o măciulie 
groasă, toroipan (i®12996); ajunge o 
«-la un car de oale, pentru cel ce pricepe 

uşor, o singură vorbă îi e de ajuns; a i
ea Iaca (SQU a 1 se ridica)' părul «- (In vlrlul 
capului), a i se sbîrli părul de frică t ®
4 mAciuca-ciobanului -- rostogol ©
ţi © = măciulie : La cap «-, La coadă«-,
La mijloc nemică (gor.), ghicitoare despre 
„furnică” t ® * = tAtarnicA [lat. ■vulg.
*m a 11 e u c a].

MĂCIUCAT adj. în formă de m ă- 
c i u c ă, cu o măciulie la capăt. ,

MĂCIUCHIŢĂ, mAcIUCUTA (pi.-te) 
sf. dim MACIţrcA; el merge ’nalnte cu mă- pjg, 0996. 
oiuohita in mln& (Jip.) ; să-tl dee... m&ciucuţa Măciucă, 
cea de după uşă (vor.) .
n MĂCrUCOAIE sf. augm. mAcIUCA: dar ce tmhll 
ou măcloooala aceea mare? (ret.). 1

MĂCIULIE sf. ® Capăt mai gros şi rotund 
al unui lucru: de ceapă; măciulia Insu-.
Iul; -«-de chibrit; să-şl iacă un buzdugan 
ou măciulia numai de plumb tisp.i; poartă... 
baston Înalt negru, cu -« de os alb (car.) ţ|
® Gămălie (de ac) 1f © ♦ -» de mac, 
gogoaşa'cu seminţe a m acului (îg]2997). 
b'MAQMAHQN sbsl. Sj® Mişmaş, 
şpriţ, pahar de vin amestecat cu apă 
gazoasă: s’a lăcut roşie-ca sleola şl a băut 
un «-pe nerăsuflate (car.) [creaţiune popu
lară, după numele mareşalului francez 
Mac-Mahon].
O MAGORTEAŢĂ (pi.-tete) sf. Bucov. „f1?- ?997- 
Strachină mare: e’au arătat pe masă două de
macortete... cu plăcinte de briază (GRIg.i [rut.
m a k o r t 6 t].

MĂGRIŞ sbsl. ţ ® Plantă ji-, j 
comestibilă, cu gust acru, ră- •

Fig. 2999-
Fig. 2998. Mâcriş. Măcriş-mărunt.

corilor, mult întrebuinţată la bucătărie, adesea

ripă mare

sz tv*-
Fig. 3002

Macrocefal

împreună ou spanacul (Rumcx acetosa) (;0il 2998) 
ţ[ ® -mărunt, varietate de măcriş, cu frun
zele în formă de alebardă, cu ^ i 
flori mărunte roşietice (Bu- 
mex acetosella) (^ 2999) II ® ~UL- 
CALULUI sau —-cAiesc, varietate 
de rnăcriş cu florile verzui (Humex 
conglomeralus) (..'-ij 3(X)i) t © -«UL- 
lEPUHEun, —UL-OAPKBI, «--păsă
resc, -«-TR'iFOips, mică plantă 
ierboasă, fără tul
pină, cu frunzele 
ca ale trifoiului, 
de un gust acru 
răcoritor, cu flori 
albe, uneori roşie
tice cu vinişoare 
roşii-purpurii sau 
galbene (Oxalis 
acetosella) (i®)3000) 
ţf © — -db-baltA
= NASTUREL ţi © [.'jg. 3000. Fig. 3001.
«. -DE-RIURI, -«— Măcriţ-ul-iepurelui. Macrisul-calului 
IEPURESC, -«--SPINOS 

- DRACILA: era din sus de grădina 
şl seacă, nnmal «- Iepuresc făcea (ret.).

‘MACROCEFAL adj. şi sm. g)
Care are un cap' toarte mare (jjij 
3002) [fr.].

'MACROCOSM sbsl. Lumea 
mare, universul, în opoziţie cu 
,,microcosmui”, lumea cea mică, 
adică omul [fr.].

MACRU adj. ® Slab {vorb. de 
carnea de vită), lipsit de ^ăsime:
şl-a oprit pentru sine carnea cea mai 
grasă... Iar celulalalt l-a dat mal mult... 
macră (se.) ţ[ © Slab {vorb. de carnea de pe trupul 
omului): slabi... cu fălcile intrate unele Intr’altele, de 
macre.ee erau (ISP.i [lat. macru m].

‘MACULA (-ulez) vb. tr. ® A păta, a mînji, a 
murdări f © 4 A strica o coală sau o foaie de 
tipar, îmblcsind-o cu prea multă cerneală, mur
dărind-o, etc. [fr.].

‘MACULATIţlRĂ (pi.-turl) sf. # ® Faptul de a 
macula t ® Goala sau foaia de tipar stricată 
printr’un exces de cerneală, prin murdărire, etc. ţi 
® Pr. exl. Coaiele unei cărţi sau jurnalele ră
mase ncvbidute care se vlnd cu kilogramul [fr.]. 

‘MAOAM sf. Doamnă [fr.].
‘MADAMĂ (pl.-me) s/. ® (mai mult iran.) Doam

nă, cucoană: eu m’aş fasoli chiar ca o -«- (ALEcs.) ţ| © 
Dădacă străină, guvernantă: madama drege rulele 
noastre (BR.-vn.) ; madamele aşază copiii in semicerc (BR.-vn.) 
ţi @ (I>; Femeie pubiică [fr.].
O MĂDĂRAN sbst. Maram. (brl.) A — maoberae. 
OMĂDĂRI (-ărsso) i vb.tr. Motd. Trans. A alinta, 
a desmierda, a răsfăţa: Dorm tău o mădărit. Trebue 
’n braţe Invăllt (IK.-brs.).

2. vb. refl. A se alinta, a se răsfăţa; atace 
mofturi.
t MADEA (pi.-dele) sf. ® t Pricină, chestiune: 

să cercetăm ou băgare de seamă această -«- (fil.) ţi © Fel: 
slnt mal mmta madele de boale (r. cod.) ţ| © Olten. (ciauş.) 
Cusur, meteahnă [tc. m a d d ă]. 
ţMADIîM (pi.-muri) sn. ® X Mină (de unde se 

scot metale) t © Metal ţi © © Pacfon: linguriţe de — 
[tc. rn a d e n].
‘MADIPOLON (pi.-nuri) sn. 

ifeŞ Ţesătură de bumbac, pînză 
foarte trainică care se fabrica 
odinioară la Madapolam( In
dia).
„ ‘MADONĂ (pi.-ne) sf. aâ Icoa
nă, pictură sau statuă înfăţişlnd 
pe Maica Domnului: ca o-«■ alintă,
floftldata In lumină (vlah.) ; din minutul 
acela, el o iubi oa pe o (alecs.)
[it.].
*MADREPpR(pi.-ore)sn.4|i Gen 

de animale marine de telul mărgeanului (i?Jl 3003) 
[fr.].

MÂC-
MAD

Fig. 3003-
Madrepor.

735



|\/|^Q. ’MADRIGi^ (pi.-ale,- alnri) sn. jf1’ V Mică, poe- 
1V/I A ^ zic ce cuprinde o cugetare ingenioasă şi gaiantă 
IVIAO [fr],

OMADUĂ, o mAdpqA, omAdphA = MăDţrvA:
Totuşi acel mititel oărete... roade Măduha... pe îndelete
(80.DEL,).

MAdULAR {pl.-iii, -are) sn. ® g) Membru (ai 
trupului); oa un putred s& ee tale de la bunul trup (prv.-mb.) 
t @ t Membru al unei societăţi, al unei corpo- 
raţiuni, etc.: nu egtl un al politieip ialecs.) ţi ® 
Slredel mare care face găuri» plnă la 2 cm. în dia
metru ţ ® Cuiul care uneşte piscul carului cu 
inima şi cu virtejul, numit şi ,,cuiu din inimă” sau 
,,cuiu prin dricuri” 1) © Băn. (uua.) Cuiu de lemn 
[lat. mădullaris].
O MAdULĂRI(-drese) vh. tr. Bucov. £) A rupe, a 
frînge (prin bătaie) m adulările trupului: ieri
m’an op&rlt, astăzi m’au mădulărlt cu totul (SB.).

mAdUVA (pl.-ve) sf. ® £) Substanţa moale şi 
grasă, de coloare gălbuie, ce se găseşte în cavitatea 
oaselor: ne-a tngbetat limba In gură şl măduva In ciolane 
de Irig (CRG.); măduva spinării, prelungirea creierului 
prin toată şira spinării plnă la osul sacru; ®: a 
pătrunde plnă In măduva oaselor, a pătrunde CU totul, 
foarte adine TI ® CP' Partea esenţială, mai bună 
dintr'o scriere II ® f Miezul moale, de ţesut ce
lular, ce se află de-a lungul tulpinei sau trunchiului 
plantelor dicotiledoanc: —de soo [lat. mădulla].

iMiASUVOS adj. Plin de măduvă: os—.
MAEASTRA 1—■ MAESTRU.
MAESTREŢ adj. Ingenios, magistral: cu o 

ludestreaţă lscnsln(&, izbuti a strămuta In Aoatolla o mare 
parte din Romănil Traclel (ooob.) [m ă 6 S t r u].

mAESTRI (-trese) vb. tr. A lucra, a executa cu 
măestrie: lăutarii măestrlră hore nalte şl urări adlnol (Emin.) 
[m ă e s t r u].

MAESTRIE sf. ® Dibăcie, iscusinţă, price
pere: o asvirlea ou atita —, Incit piatra sbnră totdeauna 
pe deasupra sEorll zmeului (I.-GH.); ou cită meşteşuglre, ou 
cită — ajunge la Împlinirea scopnlnl el (BR.-vn.) ţ[ ® Artă, 
meşteşug iscusit: pe uşUe-l de stejar slnt săpate, cu 
multă —, Iconiţe şl Inllorlturi migăloase (vlah.) *' ® Meş
teşug: prin mecanică şl prin chimie, a transformat toate 
artele şl măestrllle (i.-gh.) [m ă e S t r u].

mAeSTRIT adj. p. maeştri. Lucrat, exe
cutat cu măestrie, cu mult meşteşug, artistic: 
făcu un grajd — pentru Iapă (isr.i; —adv.: văzu nişte pala- 
turl... aşa da — luorate, cum nu se văd pe pămlntul nostru
(ISP.I.

"MAESTRU, MAISTRU sDi. ® Cel ce se distinge 
In vre-O artă sau ştiinţă: ieşim înseninat! din oasa 
maestrului (dclgorescu), ca dintr'o biserică In care ne-am 
rugat (VLAH.): ®: să-l recunoaştem maiştri In linguşiri. In 
injurii şl In calomnii (i.-OH.) ţ| ® £1 Profesor: —de muzică,

' de desen, de gimnastică; — de conferinţe, conferenţiar 
la o universitate | ® V Registru mare comercial 
[it. maestro; germ. Mei ster].

maestru, f. mAeastrA 1. adj. ® t Foarte 
dibaciu, foarte iscusit, foarte pricepuţii ® ^ © în
zestrat cu însuşiri miraculoase [vorb. de persoane 
şi alte fiinţe din lumea basmelor): zlna măeastră; pasă
re măeastră, care poate lua diferite chipuri şi e în
zestrată cu darul vorbirii şi cu un viers fermecă
tor: nlol pasăre măeastră nu poate răzbi plnă unde slntem 
noi acum (Isp.i ; putere măeastră, putere miraculoasă, 
puterea şi însuşirile Zînelor: mă leapăd de puterea mea 
cea măeastră (isp.) Ii © Minunat, extraordinar: din 
spusele lor, o măeastră carte a Izvodit (vlah.) Ii ® Artistic, 
plin de meşteşug.

2. mAeastrA {pl. măestre) sf. SS © ® Zînă 
măeastră, cu puteri miraculoase, pe care le m- 
trebuinţează spre a face rău: acolo şade o —, şl 
orl-olne merge la dlnsa, se întoarce capiu (ISP.) H ® pl.
Una din numeroasele numiri date Ielelor, zînelor( 
care pocesc oamenii: se sculă binişor, Inolt să n'o simtă' 
nlol Măestrele (isp.i; După ce ’nchld terestrele, Joaoe-ml 
măcar Măestrele (panH) [lat. vulg. *m a I S t e r= clas. 
m a g 13 t e rj.
OMAELER - MAHLER.
’MÂG sm. aâ ® Preot al religiunii lui Zoro- 

astru sau al vechilor Perşi f ® cel trei —l, cei 
trei crai de la răsărit (Gaspar, Melchior şi Bal-

tazar) cari, conduşi de stele, veniră din Orient să 
se închine Mîntuitorului, după naşterea iu : Unde 
nl-s semănătorii generoaselor onvlnte. Magii, ocrotiţi de 
stele, mergătorii Înainter (vlah.i [lat.].

mAgAdăU,o mAoAdan sm. F Lungan, vlăjgan, 
om (sau copil) crescut foarte mare: după ce se făcu 
măgădău mare, răsturnă pe tată-său din scaunul domniei 
(isp.>; dascălul din strana dreaptă, coşcogemlte măgădanu 
de Romăn (Vi.ah.).
O MAgAlie sf. ® Mold. Trans. A Măciulie de mac 
H © Olten. Mold. Gămălie: o musculltă olt o —... Intră 
biziind (ORL.) [prin metateză din gămălie]. 
OMAgan (DE-) loc. adv. Trans. Maram. De voia 
lui. In mod liber (conv.) (brl.) [ung. m a g â n].
O MAgAoAIE, mAoAoanA ‘(pi.-ne) sf. Mold. Olten. 
Arătanie, mătăhală, fiinţă urîtă cu care doicile 
sperie copiii: socotind că-l vre-o măgăoale ceva, vre-o 
arătare (i=urt.); acolo văzu o măgăoanăşls'aspărlatpopa (gr.-n.).

MAGAR sm. ® ^ Mamifer, înrudit cu calul, 
caracteristic prin urechile lui lungi ,^asin (Eqaus 
asinus) ([Ş] 3004): are urecbi c» 
de —; e prost, Încăpăţînat ca 
un —; a sblera ca pn —; min
tea de ar creşte pe toate cără
rile, ar paşte-o şl —11 (pann); 
e ca —ul Intre ol. Se ZiCe în 
ironie despre un om în 
vîrstă sau mare de trup ce stă între 
copii sau între oameni scunzi; e’a
dus bou şl s'a Întors — w-BQU ® ; a ajunge, 
a (se) face din cal — sv CAL® H ® ®
Om prost, nătîng; şcolar prost, Fig. 3004.,,Măgar. 
leneş: fac prinsoare... că şl tu al venit, 
să mă rogi pentru m-un —, vre-un leneş (Car.) K ® pl. 
Boldurile, ţepele, săgeţile de pe acoperişul caselor 
ţărăneşti [comp. alb. m a g a r].
OMAgAREAŢA (pL-eţe) sf. Băn. Măgăriţă 
[măgar].
O MAGAREL sm. dim. MAOAR ® : leul, plecind 
la vinat, an luat cu sine şl un — (TiCH.i.

MAgAREÎSC adj. ® De măgar: slat—; şl 
acea pntlnea minte măgărească ce an avut an plerdnt-o (TICH.) H 
© f Tuse măgărească, tusea copillor, nervoasă, con
vulsivă şi molipsitoare; copilul tuşeşte de crezi că 
se înneaoă,. htrîe, se svîrcoleşte în chinuri grozave 
şi abia îşi trage răsuflarea; iar cînd răsuflă din 
leşinul tusei, scoate un fel de sbieret ca al mă
garului K © A buruiana-mAgAreascA = akjr2 ®.

MAGARI (-ăteso) vb. tr. © A ocărî pe cineva, 
tratîndu-1 de prost, de măgar: pe ceiiaiti i-a 
porolt, l-a măgărlt, val de mama lori (r.-cod.).

MAgArie Sf. Prostie, neghiobie, vorbă sau 
faptă prostească [măgar].

MAGARI'ţ'A (pl.-te) Sf. ® tC, Femela măga
rului : (la tusa neagră) bel lapte de — (pamf.) ţ] © 
Crucea dinapoi a carului H ® aâl Floarea ce se 
ciopleşte la capătul stîlpilor unei case ţărăneşti 
[bg. srb. m a g a r i c a].

MAGARVŞ sm. 3»«: dim. mAqAR: atonol trecea pe 
drum un cioban strftln, călare pe un (d.-zamf.)>

MAGAZIE sf. ® £5 încăpere, clădire unde se 
depozitează mărfuri, producte, etc., depozit: —de 
lemne, de cereale, etc.: Duminică, Iml vine vierul de Ia 
vie cu ştire că. s’a aprins magazia (Br.-vn.) H © încăpere, 
adesea construită numai de lemn, separată do cor
pul casei, în care se păstrează lemne, diverse 
unelte sau obiecte, unde se spală rufe, etc.: să-i 
închidem intr’o — (rsp.) H ® Mold. V Prăvălie, maga
zin : ne-om opri In Paris, şl-om merge pe la magazii, pe la 
teatre (alecs.) [ngr. iiaya^i < tc. m a g a ză].

"MAGAZIN (pî.-lne) sn. ® V Prăvălie: — de mode, 
de haine, de coloniale H © Partea puştii CU repeti
ţie care conţine provizia de cartuşe t ® ■JS* Partea 
unui aparat fotografic care conţine plăcile [fr.].

"MAGAZINAJ sbst. V ® Timpul cît o marfă so
sită (cu trenul sau cu vaporul) stă într’o magazie, 
pînă a fi ridicată de destinatar H © Taxa ce se 
plăteşte pentru timpul cît stă această marfă în 
magazie [fr.].

"MAGAZINER, © magazioner sm. VCel ce pă
zeşte o magazie unde sînt depozitate mărfuri, pro
ducte, etc. [fr.].
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Fig. 3005. Magheran.

O MAGDAT.AN 1. sm. Trans. ♦ Cais.
2. HAodAL4NA (pl.-ne) sf. Caisă.
MAGHERAN, MAOHERăN, MAOHTTtăN sm. ♦ 

Plantă, originară din Africa de nord, 
cu flori mici roşietice, cultivată prin 
florării şi prin case pentru mirosul 
ei plăcut (Origanwn majurana) (Ja]
3005): acuma magheranul a crescut, s'a fâ- 
cut stuloa ca un 
pomulet şi mirosi
tor de Imbata casa 
iBR.-VN.);M’a minat 
matca la vie Să-mi 
culeg maghiran mie
(IK.-BR6.) [it.
maggiora - 
n a].

magher
niţa (pl.-te) 
s/. © t X Bucă
tărie II ®!fis Că-. 
suţă sau prăvălioară de scînduri, baracă, şandrama;
magherniţele cele umilite ale precnpetllor (fil.) [bg. m a-
gernica < ngr. (laYiptxo].

"MAGHIARI, sm. 9 Ungur (numele naţional).. 
2. adj. Unguresc: limba[ung. magy ar]. 

"MAGHIARIZA (-izez) 1. vb. tr.0 ® A face să 
treacă la naţionalitatea ungară H © A face Ungur.

2. vb. refl. A se fapc Ungur; a trece de partea 
Ungurilor [Maghiar].
t MAGHICESC adj. = MAQIC; nu e de lipsă să ştie 

omul taine maghiceştl (TiCH.i.
MAGHXRAN sw- magheran.

"MAGIC adj. © Privitor la magie, ce ţine de 
magie, de vrăjitor, vrăjitoresc: In cercul cel — ai 
zării de loc (COŞB.); baghetă ev BAGHETA ® ţ| © ® 
Fermecător, oare incintă, amăgeşte: extraordinar, 
miraculos: electr» [Ir.].

"MAGIE sf. © Vrăjitorie, pretinsa artă de a 
produce efecte supranaturale 11 © ® Farmec, im- 
presiune extraordinară produsă asupra minţii [fr.].

"MAGISTRAi 1. adj. © De magistru: i-a vorbit 
eu un ton U © Vrednic de un magistru: o soriore 

■ <«ă t ® * Compoziţie -<â, medicament preparat de 
un farmacist după reţetea unui medic.

2. adv. Ca un magistru, în mod magistral. 
‘MAGISTRAT sm. O rt 'în sens general, ori

ce funcţionar investit de autoritatea publică, cu 
dreptul de a judeca sau de a chema in judecată; 
într’un sens restrîns, judecător sau consilier la 
o curte (de apel sau de casaţie) [fr.].
"MAGISTRATyRĂ (pL-turi) sf. tfi © Demni

tatea, dregătoria magistratului t ® Timpul cit 
un magistrat îşi exercită funcţiunea ţ] ® Totali
tatea magistraţilor civili dintr’o ţară [Ir.]. 
•MAGISTRU sm. © Maestru, cel ce se distinge 

în vre-o artă sau ştiinţă f © O ~i oraşniui, primar: 
această orălască carte tnsese oltltă... de către oraşului 
lODOB.) [lat.].

MAGiyN (pl.-nuri) sn. © X Pastă făcută din 
poame fierte (Mold. ,,povidlă", Trans. „lictar”);~< 
de prnne, de gntul ţ] ® Pastă 
preparată cu opiu, mac şi sabur, 
întrebuinţată contra constipaţiei, 
mai ales la copii [tc.].

"MAGNANIM adj. Mărinimos
[IT.].
•MAGNANIMIT4.TE sf. Mă

rinimie [Ir.].
•MAGNAT sm. © Nobil, titlu 

de nobleţă (în Ungaria şi odini
oară în Polonia) (|M 3006): palatini 
poloni, magnaţi nngurl... işi diapntan 
mină el (neor.i [fr.].

•MAGNţlT sm. ® 15 Ori-ce 
corp care posedă în mod firesc 
Sau artificial însuşirea de a a- 
trage fierul; <»'ui natural e o' com- 
blnaţiune de fier şi oxigen, numită ,,oxid mag
netic” ; —ui artiiioiai e o bucată de oţel căreia i 
s'a comunicat proprietatea de a atrage fierul, 
fie prin frecare cu un magnet natural, fie prin

Fig. 3006. Magnat.

acţiunea unui curent electric (j^ 3007) U © ® 
Ceea ce atrage ca un magnet 
[lat.].
•MAGNETIC adj. © 15 Care e de 

natura magnetului, care are pro
prietăţile magnetului; iiuid.», fluid 
închipuit cu ajutorul căruia se ex
plică proprietăţile magnetului (sw 
mai jos); pol numele fi'e-căruia 
din cele două puncte de pe supra
faţa globului pămîntesc, unde acul 
busolei de inclinaţiune ia de la sine o 
poziţie verticală; ao~ w Ac ® H ©

MĂ6-
MA6

Fig. 3007. 
Magnet.

Care ţine de magnetismul animal, care e efectul 
acestuia; somn--; linid pretinsul fluid pe care 
magnetizatorul 11 comunică persoanei magnetizate 
t © ® Care atrage prin efectul unei acţiuni pu
ternice şi misterioase: aţintea asopră-ml o privi» aşa 
de '^ă. Inolt toate simţurile mele năzuiau spre dlnsa (GN.) [fr.].

•MAGNETISM (pî.-me) sn. © 15 Proprietatea 
magnetului natural de a atrage fierul sau nikelul f © 
Cauza necunoscută căreia măreţul îi datoreşte 
această însuşire t © 15 Partea fizicei care studiază 
magneţii şi fenomenele în legătură cu proprieta
tea lor 5 ® -*• terestru, influenţa pe care o are globul 
pămîntesc, considerat ca un magnet imens, asupra 
acului magnetic ţ © / -*' animai, putere pe care sus
ţin magnetizatorii că o au, asupra altor persoane, 
pe care le cufundă într’un somn artificial, le vin
decă de anumite boale, etc. [fr.].

•MAGNETITA (pi.-to) ® Oxid de fier magne
tic sau magnet natural, mineral de fier de co
loare neagră sau cenuşie-închisă; se găseşte mai 
ales în Suedia [Ir.].

"MAGNETIZA (-izez) vb. It. ©fi A da unui metal 
proprietăţile măreţului | © A supune o persoană 
sau un obiect influenţei pretinsului magnetism 
animal t ® ® A dobîndi o mare influenţă asupra 
cuiva [fr.].
•MAGNETIZATQR sm. Cel ce magnetizează, 

care practică magnetisiiiul animal [după fr. mag- 
n 61 i s e u r].

•MAGNEÎTO s6s(. M Nume dat, prin abre- 
viaţiune, inaşinei magneto- 
electrice care serveşte la 
aprinderea motoarelor cu 
explozie. In spec. la auto
mobile ((D 3008) [Ir.].
•MAGNţlTO - ELEC

TRIC adj. A Se zice'de
spre un curent produs de 
mişcarea unui ma^et în 
prezenţa unui circuit elec
tric sau despre o maşină 
în care acest fenomen se 
produce [fr.]. (S

•MAGNETOMETRU (pf.-tre) sn. fi Aparat 
cu care se studiază magnetismul pămîntului [fr.]. 

•MAGNEZIAN adj. ©Ce conţine magneziu [fr.]. 
•MAGNEZIC adj. ® Privitor la magneziu; ce 

conţine magneziu [fr.].
•MAGNEZIE sf. St A Oxid de magnezie, praf 

alb întrebuinţat ca purgativ uşor [fr.].
•MAGNEZITA sf. Hidrosilicat de magneziu, 

numit şi,,spumă de mare”, întrebuinţat la fabri
carea pipelor [fr.].

•MAGNEZIU sbsl. © Corp simplu şi metal ale 
cărui proprietăţi chimice oferă mari analogii cu 
ale zincului; arde cu o lumină orbitoare, şi e în
trebuinţat pentru aceasta de fotografi, spre a lu
mina locurile întunecoase ce vor să fotografieze 
[fr.].
•MAGNIFIC adj. Măreţ [fr.]. 
•magnificenţa (pî.-ţe) Sf. însuşirea a tot 

ce e măreţ, măreţie, splendoare [fr.].
•MAGNOLIA sf. ♦ Arbore, originar din Asia 

tropicală şi din America de nord, cu frunze tot
deauna verzi şi cu flori mari, frumoase, cu miros 
foarte plăcut (Magnolia grandiflora) (i@j 3009):
aerul plin de miroase de rozetă şl de prindea ori-ce sgomot 
(D.-ZAMF.) [fr.].
o magopaţA (pî.-ţe) sf.'Mo/d. Femeie desmă-

Fig. 3008. Magneto.
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Fig. 3009. Magnolia.

MA6 -ţatâ, desfrlnată: Eu nu slut o Oare [dă la to(l priolnfi 
I (NEOR.i [comp. t nuKtopet „bucătar” < srb. ma- 
1 ^ u p a c].

OMAGRIN sm. Băn. f 
: SALCJM [comp. bAorjn].

MĂGUIAŢA (pî.-lete)
' sf. Mogîldeaţâ: a venit la 

dineul o neagrd el toarte 
llorooeA ise.).

MAGULEALA (pî.-ell) 
s/. Vorbă măgulitoare, lin
guşitoare, amăgitoare: ma-
ma... crezlndii’le toate... cum
I le spusesem eu ou măgulele 
•CRO.) [măguli].

MÂGUXil ('Uleso) 1. vb. 
tT. ® A linguşi pe cineva 
cu vorbe care-i încînlă 
amorul propriu: a măgulit
pe Împăratul piuă Intr'attta, Incit
l-a lăcut to-i Ierte (tsp.» 1 ® A atinge în mod plăcut, a 
se simţi onorat: alegerea pe oare aţi Căout-o in persoana 
mea mă măguleşte; se simţea măgulită oă lumea vorbeşte de 
supărarea Iul (SLV.).

g.vb.refl. A fi măgulit: mă măgulesc ou nădejdea oă 
VOT veni să mă roage [vsl. măguliţi].

măgulitor adj. verb- biAguli. Care măgu
leşte: Vladlslav... li răspunse prlntr’o carte măgulitoare, 
In oare-1 numea ,,bunul său Irate” (odob.); — aclv.: ne
vestele... Încep a-1 lua cu vorba şl a-1 desmlerda care de care 
mal ^ ■ (CRO.).

mAgtJRA, o MAQţmA (pl.-rl) sf. ^ ® Movilă,
deluşor izolat: lată-ne '□ dreptul orăşolnlni Corabia, een- 
tlneld dunăreană aşezata Intre măsuri (vlah.) H ® Ridicătură
de pămînt, mai adesea de formă rotundă. In preaj
ma ruinelor de cetăţi sau a drumurilor vechi, în 
care săpăturile descoper de multe ori obiecte din 
timpul Dacilor sau Romanilor, ori antichităţi prei
storice: vezi In depărtare... satele împrăştiate pe poalele 
măsurUor (vlah.) [comp. alb. m a g u 1 e şi ngr. (ict- 
fou'kov, (lafouXa „bucă groasă11]. 
y MAGXJRICA (pi.-rele), hAqubjce sf. ^ dim. 
uAqurA.
II MAhAI (-ăeso) vb. inlr. şi tr. ® A face semne, ges
turi H ® A ameninţa [vsl. m ah a ti]. '
O mrATTAT. sm. Mold. = hamal : scot pe glt tlpete ră
guşite... sub ouvint de a Îndemna -~il patrupezi (— cămilele) 
(ALECe.).
^ MAHALA (pi.-balele) Sf. ® Cartier situat la 
marginea unui oraş sau departe de centru, subur
bie : oe cauţi tu prin -«ua noastră aşa de dimineaţă P (Car.) ; 
tn nrma lor, totl etnii mahalalei, lătrlnd şl chelnlnd (Dlvr.) f 
® Pt. ext. Locuitorii unei mahalaJe: s’a pornit co
coana pe răcnete, să ridice .«na 'n ploloore (car.) [tc.].

MĂaAliAGISM (pi.-me) sn. Vorbă sau ex- 
presiune de care se servesc mahalagiii.

MAHALAGIU sm., UAHALAOIOAICA (pi. -ce), . 
Mold. mabalaoitA (pi. - te) sf. Persoană care locu- 
eşte într’o mahala, în acelaşi cartier cu altul: 
la ţipetele îngrozitoare, totl mahalagiii se adunară In grabă 
(CAR.); cocoana este îmbrăcată, cum pnrtan înainte vreme 
mahalagioaicele (Car.).
O MAhALIT sbst. Mold. Băgarea In (sau scoa- 
terea din) pivniţă a butoaielor de către hamali; 
plata acestora pentru munca lor [m a h a l]. 

'OMAhAlOS adj. Mold. Voluminos, mare la
trup, mătăhălos: copila... ascultă tlngnlrlle unei temei 
mătaăloase (sad.).

1 *MAHAR sm. ® Om deştept, dibaciu [germ. 
M a c h e r].
t MAHINA sf. (CANT.) (BD.-DEL.) • MAŞINA [lat.].
tMÂHLER, MATTT.F.AR, MAFLER sm. Mold. Şarla
tan, Înşelător: Enstratle Logolătnl şl... un mahler Ml- 
sall Căluşul... s’au apucat o'n basnele lor de această po
veste (M.-cosr.) [rut. machljăr].

MAHMUDEA (pi.-deie) sf. (D Veche monedă 
de aur, bătută de’Sultanul Mahmud II (1785-1839):
ml-au loat... patru ceasornice de a or şl olnol sute de mabmu- 
dale d’ale noi (l-oh.) [tc. mahmudyâ],

MAHMyR 1. adj. ® Ameţit de băutură, de 
somn: de se ’ntimpla vre-odată să nn-şl lmi)Ilnească som
nul, era a dona zl (qn.).H ® Rău dispus, posomorit:

orizonul polUlo e posomorit cU un paşă •«i' (ALecs.) ; oratorul 
se aşază la loc <«'’ (CArj.

2. sbst. Ameţeală, greutate ce simte cineva în 
cap după prea multă băutură, după un somn lung:
mătnşa Hărlnca e ima din cele care scoate *iil din om (Cro.)
[tc.].

MAHMURIE sf. Mahvmur, ameţeală (din 
băutură, din prea mult somn): sa-i atumăm puţin, 
să-l treacă mahmuria (CRo.).

‘MAHOMEDAN 1. adj. snt Ce ţine de religiunea 
lui M a h o m e d., . ,

2. sm. Cel ce profesează această religiune.
‘MAHOMEDANISM sbst. ţii Religiunea înte

meiată de Mabomed, ale cărei dogme se află cu
prinse în Coran; islamism [m ahomedan],

MAHON sbst. ♦ Lemnul foarte tare, de co
loare gălbuie-roşiatică, al unui arbore (Swietmia, 
mahagony) din părţile tropicale ale Americii; din 
el se iac mobile de preţ: salon cn masă de * o.-gh.) ; 
toată piatra cită am văzut-o avea'lata «vnlul (c.-rad.) [tc.].

MAHORCA sf. Tutun de calitate proastă: nude 
nu e’an apucat şl el... de tras la * (CRG.) [ruS.].

MAHRAMA ww marama. 
o MAhuÎE sf. Trans. (pşc.) ^ Stafie, strigoaică.

MAI1 adv. ® t Mai mult, mai curînd, mai bine:
crede-se-va vracinl deolt mărturiile (PRv.-mb.) ; voesc dă 

mor aici lingă tine decit să trăesc singură (MERA) ^ ® Pus
dinaintea unui adj., unui adv. sau unei locuţiuni 
adverbiale, servă la formarea comparativului: —■ 
mare; * bine; * mult; ^ sus; .^tlrziu; devreme; * de 
dimineaţă; * spre seară; lamljloo; — spre ooadă; '*■' de 
seamă; ou băgare de seamă, etc-. ţ| ® Precedat de
cel, cea, cel, cele, servă la formarea superlativului: 
cel mare; cei * de seamă; cea <«’ onm să oade; fără ar
ticol : după mitropolit, boier * mare e banul cel mare 
(i.-GH.) t ® Formează anumite locuţiuni: -.■alea, ~'on 
seamă, cu deosebire, în special; — intiiu, în primul 
r!nd,mai’nainte; apoi iw apoi! ®; aşatwaşa® ; 
oare de care iw CARE 2®;şl.vş|ivŞil® f © In(A:

are bani P trăeşte P ^ dă-ml; pune banii lelazulnl, * 
dijma, " aeslzn şl cite dandanale toate (Jrp.); precedat de 
nu, arată o încetare a acţiunii: nn ^ scrin; nu ml-0 
somn; nu.^ vreau T[ ® încă Odată, altădată, odi
nioară: a d*' fost pe aici; te-am/v sculat adineauri; au 
pătit-o şl alţii; precedat de negaţiuney are înţelesul 
apropiat de ,,niciodatăn: zidul perl oa şl oum n’ar XI 
fost (isF.); ceva ne auzit, ne văzdt, ne pomenit’ % 
0 Gîtva, întrucîtva: stat ploaia; s'a.*' muiat ge
rul; s’ap*' potolit t ® Altceva, alta: ce^ ştii? ce 
lucrezi ? ce nou pe la voi? ce «v Iaci ? ^ ® Ce t In 
expresîuni de admiraţiune: ce'«' bunătate de oopiii 
ce bucate I Expresiunea ce de >«'1 întrebuinţată în 
propoziţiuni exclamative are înţelesul apropiat de 
,,cîte feluri de” sau ,,cît de multe”: de dnd sint in 
poşte, ce de •«' Xdpturl de oameni am mal văzut I (alecso ; 11 
tătucă, ce de A' bunătăţi i (alecs.) ^ ® Dinaintea unui ad
verb sau unei locuţiuni adverbiale de timpt are în
ţelesul apropiat de „nu mai departe deoît”, „aMa”, 
„încă”:ieri; ăV'alaltăieri; deunăzi; >«' acum oîteva 
zUe; A' an, capitala noastră era In picioare (I.-oh.) % ® A- 
proape: •«' totl; niciodată; nimic; >«' olt mine de. 
mate; lupul... ză^ăw mort lingă un rin (ţich.); hainele de 
pe dlnsa... se putreziseră, rămllnd goală (tsp.); acuma le
gase pădurea pe Jumătate (sb.)'; că, aproape că:oă 

knu era om bogat... carele să nu li lest călcat şi prădat de 
dlnşii (SB.); de m’al tine tu pe bere şl pe mlnoaie... că 
m*aş încumete să Iac nn lucru bun (JIP.) ; repetat, <«’ <«' 
are înţelesul lui ,,clt pe-aci”, „pe-aci p.e-aci”: ^ 
să se prăpădească'de necaz ^ @ Mal... mai...,‘parte... 
parte..., cînd... cînd..., ba... ba...: încetul ou încetul, <«' 
ou rugăciuni, ou ameninţări, ou una, ^ ou alta, stre
curată in Olimp... pe totl zeii popoarelor (Isp.i ; şl-aniu iaca 
trăeso şl eu, <«' pe lingă leclorl, pe lingă nepoţi (VLAH.) ^ 
® Ca ba IV OA® ^ ® Cam iv CAM ® [lat. VUlg.
*m a i s =a clas. m a g i s].

MM* iv MAnr3.
MĂIi saw mAi interj. © ® Strigăt cu care se 

chiamă bărbaţii sau băieţii: ce vrei să taci aici, mă ^ 
omulel (CRO.); mă(l)l Ioanei dară lungă noapte tu asta, 
măi verei (isp.) ® Exclamaţie de mirare: mă(l)l 
dar mare meşter mal eştil

MAIA1 sf. ® Ori-ce substanţă care are proprie-
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tatea de a face să fermenteze, să dospească cor* 
pul In care se amestecă (drojdie, aluat acru, etc.) t 
® Lapte prins, Închegat, care se foloseşte. In loc de 
chiag H ® Ferment de oţet [te. m a i â].

MAIA2 (pi. matele) sf. W O parte a copitei ca
lului; Q bucată moale în trei colţuri aşezată dina- 
poia tălpii, ca şi cum ar fi tocul unei încăiţăminte.

MAIASTBA MABASTRA.
maica (pl.-oi)s/. ©.Marnă (formădemîhgiiere):

Halca Domnului, Halca Pieolsta, Sfînta Fecioară: lem
nul Halcii Domnului ev LEMN® ; mina Halcii Domnului 
•w HţNĂ ® Ţi ® Călugăriţă: mănăstire de maici; mai 
adesea ca titlu onorific: maica starita [bg. srb.].

MÂIGULIŢA, mAicPTA (pi.-te)s/. ® dim. H410A. 
Mamă (termen de mtngîiere)H ®, giâ Călugăriţă: iin
răcesc măicuţele spre biserica in mljlccul cuitll (VlAh.i.

MAIDAN (pi.-ane, -anurl) sn. LoC liber, teren 
neacoperit cu clădiri: locultcrll... campande mai multe 
zile pe stiade şl pe —uri (i.-gh.) ; 0: a scoate, a Ieşi laa 
scoate, a ieşi la iveală, la lumină, a (se) face cu
noscut; Tligorlşte... a scos la » cea mal lină prăsllă de 
oameni mari (On.i [tc. ].
O MAIERAN = maqheran.

* MAIESTATE sf. © Mărire ce inspiră respect:
Ava unul templu, unei ceremonii; toate acestea se făceau ou lux, 
cu pompă, cu o solemnă ^ (odob.) j Şl 'n <^a morţii ea paie 

• că visează: (vlah.) Ţ[ © Măria Ta, titlu ce se dă împăra
ţilor, regilor şi soţiilor lor [fr.].

•MAIESTOS adj. Care are maiestate, plin de 
maiestate: se apropie de mine cu un aer — (L-gh.) ; — adv.: 
el 11 privesc cu mult respect, clnd trece chipeş şl pe Unsă 
dlnşil (VLAH.) [l'r.].

MAIESTRU = HAţlSTRU.
OMAIEŞ Să/)., hAişteo Trans. (v)c.) sm. X Un 
fel de ca’rtaboş (umplut cu ficat tocat) [maiu2]. 
OMAIETOARE sf. Trans. (fr.-cdr.) Şură, con
strucţie pe lingă casa unei gospodării ţărăneşti un
de se păstrează stogurile, nutreţul, etc. [mine a].

MAI-MARE sm. Cel mai mare peste alţii, 
căpetenie, superior; nu-l va lăsa să-şi împle slulba 
după Învăţătura mal-marelul său (prv.-mb.) ; ^: ou .«.'le tău, 
calul nu-tl alerşa (ZNN.).
O MAIMXJgA, hAehpoA s/., HAiHţro, mAbhpc sm. 
Bân. tC; = maimuţa : satirul e om sălbatic sau măe- 
mncă de cele mari asemlnea omului (tich.).

maimuţa, Afo/rf. hohţtA (pî.-te) sf. © ^ Grup 
de mamifere din ordinul pri
matelor, ca gorila, oranguta- 
nul, şimpanzeul, etc., numite 
impropriu,,cuadrumane”, căci 
au două mîini şi două picioare; 
au mare asemănare cu omul, 
sint foarte sprintene şi sint 
caracteristice prin spiritul lor 
de imitaţie; trăesc In ţările 
calde (Simtă) (11] 3010): e 
urlt, şiret, sprinten ca o /v; cam 
mă văde... sare ca o maimuţă pe 
armăsar (i.-GH.); sa acată pe stlncă Întocmai ca o momită 
(alecs.) ; oopllnl e ca maimuţa, ce vede tace (pann) Ţ[ ® © 
Om foarte urît H @ ® Gel ce imită, faptele, cu
vintele, gesturile sau apucăturile- cuiva [comp. 
ngr. (laipoii, tc. alb.srb.majmun, ung.maj om].

MAUVIUŢABţ ( -ăreac), MAIMUŢI 
(-teso) vb. ir. A imita (ca maimuţa) 
gesturile,apucăturile altuia: o’o vio
lentă de gesturi şl de ton, cere nU tine de 
Urca lor, maimuţăresc revolta oamenilor de 
convingeri (Vlah.) ; malmntlnd pe Dumnezeul 
creator, care poruncise să se Iacă lumină, 
călugării răsplndiră Întunericul, strlglnd:
„Hat nozi” (NEGR.).

MAIMUŢARIE s/. '© Strînibă- 
turi, gesturi, sărituri ale - m a imu ţei 
t ® ® Imitaţiune ridiculă a fapte
lor, vorbelor sau gesturilor cuiva.

MAEVTUŢOIUsm.aupm.HAlHUtA. 
t MAINTE âdv. Mai ’nalnte: si '» a 
trecut un olrdI răspunde surdul (vor.) [mai1 
•fain te].
‘MAIOLICA sf. Vechiu obiect de faianţă ita- 
ianădin sec. al /(v-ieaşi al xv)-iea ([®)3011) [it.].

Fig. 3010. Maimuţă.

Maiolică

'MAIONEZA (pl.-ze) s/. XSos rece făcut din găl- |\/|'A I. 
benuş de ou, untdelemn şi lămlie'[fr. mayon- »« a !' 
naise]. MAJ

‘MAIpR1 sm. X Ofiţer superior cu gradul între 
căpitan şi locotenent-colonel; 
poartă, ca semn de distincţie, 
un galon lat de aur şi o tresă la 
chipiu; la tunică, are un galon 
de aur de-a lungul contra-epole- 
tului şi un inel de metal alb 
în curmeziş (iH 3012): ~ de inian- 
terle, de cavalerie, de artilerie [rus. < 
germ.].
*MAipR2... = HAJQR...
‘MAIOR AN == MAGHERAN

[germ.].
OMAIS*rOR sm. = meşter;
■^ul 11 şopti Încet... la ureebe (Tich.).

MAIU1 (pî.-luri, -Io) sn. (T) t 
Ciocan t © Ciocan mare de lemn

Fig..3oi2. Maior.

CU care se
bat parii în pămînt; bătător greu de care se ser
vesc._ pietrarii la facerea caldarî- 
mului ((ffl) 3014) : începe ’ngrădeşte, so
ţia Iar ca toate... Dlndu-i clnd niilele, 
clnd /«i să bată (pann) Ţf @ Ciocan de 
lemn, de diferite forme, de care 
se servesc dogarii, rotarii şi. dul
gherii {.D 3013) H © Lopăţică, 
scîndurică de lemn cu coadă, cu 
care se bat rufele, cînd se spală 
[lat. m a 11 e u s].
O MAIU2 (pî.-iurl) 
gn. Mold. Bucdy. Trans.
£1 Ficat [ung. m â j].

Fig. 3013. Maluri. Fig. 3014. Maluri de pietrari.

MATU3, HAI sm. ® A cincea lună a anului: in 
zece -«■; In Inna Iul «.• [lat. m a j u s].

mAiug (pl.-ge) sn. © Ciocan de lemn cu care 
se bate clnepa de toamnă, uscată, pentru ca să se 
frîngă I ® Trans. Maiu de crăpat lemne ipsc.) 
[comp. şi srb. m a 1 j u g a].
OMĂIUŢ (pî.-te) sn. Băn. Lopăţică cu care se 
bate clnepa [mai u1].
O MAJA (pl. măjl) sf. © Trans. Bucov. Măsură de o 
sută de oca (în spec. de sare), cîntar: pe iie-care car 
erau Încărcate olte cincisprezece măjl de sare (sb.) ; E mal 
mică deelt un purece Şi mal grea decit o (gor.), ghicUoa- 
re despre „seînteie” Ţ[ © Maram. f Măsură de 
greutate de 50 kgr. (= 100 fonţi) [ung. m a z s a].
t MĂJER1 sm. V Pescar, neguţător de peşte 

[m a j ă, peştele fiind vîndut probabil In cantităţi 
de cite 100 de oca].
O MAJER2 (pî.-ere) sn. Trans. (pac.) = MOJăB.
ţMAJEUIT s6s<. Dare ce se plătea de pescari 
[majă; comp. hAjer].
‘MAJOLICA - MAIOLţCĂ.
‘MCAJOR 1. adj. © tfi Vîrstnic, care aajuns lavlr- 

sta majorităţii! © Forţă-di, putere, împrejurare 
căreianui se poate împotrivi cineva, pentru care nu 
este răspunzător ! ® J Torta —a, terţă compusă din. 
două tonuri; wm- hod® ! © Aln jocul de cărţi: torţă, 
cuartă, quintă —ă, serie de trei, patru sau cinci cărţi, 
incepind cu asul şi continuind cu popa, dama, 
etc. de aceeaşi coloare ! © iî sergent — ţr sergent.

2. hajqrA s/. +++ Una din cele două'premise ale 
silogismului care conţine atributul concluziunli 
[fr.].

MAJORA (-orez) vb. tr. A mări, a spori, a urca: 
— preturile, pedeapsa [fr.].

‘MAJORAT (p!.-ate) sn. rt Vîrsta de 21 de ani 
împliniţi cu începere de la care o persoană Începe 
să se bucure de drepturile civile şi politice în în
tregime [fr.].

‘MAJORDOM sm. Persoană căreia îi o încredin-

ei.ooo
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MAJ- ţaţa administraţiunea unui palat princiar (în Spa- 
MĂI n*a 5^ 511 maestru al palatului [fr.].
IVIML * MAJORITATE sf. ® Cea mai mare parte, cei 

mat mulţi, cel mai mare număr H @ Numărul cel 
mai mare de voturi (într’o alegere, într’o adunare 
legiuitoare); ~ absoluta, jumătate din numărul vo
turilor plus unul; relativa, numărul cel mai mare 
de voturi obţinut de un candidat In raport cu vo
turile obţinute de fie-care din ceilalţi candidaţi 
In parte H ® rt Starea unei persoane vîrstnice, 
majorat [fr.].

MAJţTN = MAGrpN.
'MAJUSCULA (pl.-le) 1. sf. Literă mare (A, B, 

C, etc.) cu care se scrie un cuvînt la începutul 
frazei sau cu care începe un nume propriu.

2. adj. Litera[fr.].
MAL (pl.-iuri) sn. Ţărm, marginea unei 

mări, unui rlu, etc.: pe,^ul marii; »ul Prutului; 0: 
gras ca -~ul, rupt din (crAuş.), foarte gras: abia aşteaptă 
Ignatul să-şl tale grăsunul cit *ul (dlvr.) a se bate
ea apa de -~url, a se trudi mult; l-a scos apa la w, a 
scăpat de primejdie, de sărăcie; a da de a) a că
dea In apă, Intr’o groapă, etc.: cind o oaie da de —, 
toate se duo după ea (znn.) ; b) 0 a cădea într'o mare ne
voie; c) a prăpădi, a da de rlpă: cu informatlunl ca ale 
dumltale, dăm de — gazeta (Car.) ; a se Inneca (tocmai sau 
ca Ţiganul) la m- InNBCA 2 © [alb. mal'].

MALA sf. A Unealtă a zidarului, formată din- 
tr’oscîndu- 
ră lungă cu 
două mine
re, cu aju
torul căreia Fi^. 3015. Mala.
netezeşte _

tencuiala pe ziduri; numită şi „netezitoare” (i®| 
3015) [tcj.
OMAIIA (pî.-ie) sf. Bân. Mahala; uliţă [srb. ma
la].

MALAC sm. 7*; Viţelul bivoliţei: se pune a suge 
cn buzele ca un » (alecs.) [bg.].

'MALACHţTA Sf. «• Mineral, de o frumoasă 
coloare verde, constituit dintr’un hidrocarbonat 
de cupru; se întrebuinţează la fabricarea unor 
obiecte artistice [fr.].

'MALACODERM 1. adj. Care are pielea moa
le.

2. MALACODERME sf. pl. % Una din familiile In 
care sînt împărţite insectele coleoptere: iiouricii iac
parte din»’ [fT.].

MALACQF (pî.-oofe, -oluri), MALACQV (pl.-oave, 
-ovuri) sn. 0} Crinolină (numită 
astfel după turnul Malakof din 
Crimeea) ([®] 3016) : printre boitele 
Invoalte ale malacoalelor şl lustelor cu
sute (ODOB.); las' că-1 (Imbiaoămlnte) 
naţională, dar e şl Irumoasă şl ne scapă 
de malacolurl (ALecs.) ; Ml-aş
lua colo capelă, Ualacov şl 
lermenea (sper.).
'MALACOLOGIC

adj. % Ce ţine de mala- 
cologie [fr.].
'MALA COLOGIE sf. e
«Studiul moluştelor

• FIe. 3016. Rochie Îmbrăcată
MALADEŢ sm. Tî- pe un malacof.

năr, voinic: apiipisita ca 
unzaporojean icar.) [rus. molodecă], 

'MALADIV adj. Bolnăvicios: 1 se păru o eterni
tate de ruşine «wă (dlvr.) [fr.].

MAlĂIAŞ, mAlAieş sn. dim. uAlaio. 
MAlAieţ adj. Făinos, moale, dospit; pică pura 

măiaiata In işnra Iul nătălleată ipann) [m ă 1 a i u].
MALAIU (pl.-ale, -aluri) sn. © A Mold. Bucoif. 

Ţrans. Nfeiu: -^1 iarăşi se samănă şl de vreme şl tlrzlu 
(DRAGH ); numit şi .^-mărunt (bud.> ; unde fusese Ieri pădu
rea... acum era numai o holdă de iv-mărunt (ret.) ; vrabia 
* visează(şi calicul praznicul), omul pomeneşte, visează 
adesea lucrul care-i place mai mult, pe care-1 are 
la inimă: cine se teme de vrăbii, nu seamănă »; şl-a trăit 
traiul, şl-a mincat —1, se zice despre un om care a îm- 
bătrlnit, care nu mai poate gusta din plăcerile

Fig. 3017.

vieţii li ©♦ —-tAtAbesc=mAturi H © ♦ ~l-cucu
lui1 s^ cuc ®: mAlaiul-cucului2, mică plantă ier
boasă, cu flori brune,' dispuse la vlrful ramurilor: 
creşte prin livezi de pomi şi prin păduri; numită şi 
,,horşti“, „părăşin11 sau ,,păuniţă“
(Luzula pilosa) ([H] 3017)T® Făină 
de porumb (= Mold. ,,făină depă- 
puşoiu”), din care se face mămă
liga; cine Inge de la moară se Întoarce 
fără — (ZNN.); clnd .^ are, sare n’are, clnd 
sare are, * n’are, n'are niciodată toate 
cele ce-i trebue 1f © X Turtă din făi
nă (le porumb coaptă în cuptor:du-te 
mal bine la cămară, să-tl dea o bucată de 

(ALECS.) r © * de clnepă, turlă de 
cînepă n®/Mălaie pl. Trans. Maram.
Pămînturl semănate cu porumb:
jn&Iaiele le-a lăsat nesăpate (Ret.). 
o MALANCA sf. Bucov. Doi inşi 
deghizaţi într’un moşneag şi o babă, 
însoţiţi deseori şi de alte perso
nagii deghizate în mod grotesc, 
cari umblă pe la casele oamenilor Măiaiui-cucuiui. 
în ajunul sfîntului Vasile [rut.].

MAlAQIU sm., mAlAoaie sf. A ® Numele a 
două specii de arbuşti ce cresc pe stlnci şi fac flori 
galbene; numiţi şi ,,iarba-osului’’ sau „ruja-soa- 
relui” (Helianthemum. alpestre, H. rupifTdgum) t 
© = lARBA-QSULUI1. ■
'MALAR adj. S> Os»’, osul craniului situat la 

partea laterală a feţei, (dedesubtul orbitei (•»- 'S| 
1553) [fr. m a 1 a i r e].
'MALARIA sf. t Nume ce se dă de obiceiu 

paludisrriului sau frigurilor palustre [fr.].
O MALCAVIŢA, mIlcAVITA sf. Olten. (lauo.) f 0 
B,eumatism articular [comp. mAlcez şi mIrcavitA]. 
t MALCEZ sbst. Trans. / IV O boală a iepelor 

(BUD.) sau a' oilor (pşc.).
OMALDAC (pl.-ace) sn. Mold. încărcătură mică 
de lemne, 'de fin.
OMAldAgIT adj. Olten (vîhc.) / Bolnav.

MALDAR (pl.-rs), Mold. MALDUR (pl.-re) sh. şi 
✓ (p’l.-rl) sm. (I) ✓.Mănunchiu, legătură de coceni, 
(le stuf, de trestii, de fin, etc.; deasupra carulnl pun 
cita un maldăr ds fin, ori pale şl coceni (JtP.U găsi nişte 
Bomănl cari treceau... cu nişte maldăre de papură In luntre 
(S.-ALD.i; Căsuţele nălbite... Lucesc sub a lor maldurl de 
trestii aurita (aleos.) ţf ® Pr. ext. Grămadă, morman: 
llte-ce fată mare şl-au făcut poala maldăr de fuioare (Dlvr.) ; 
Înşfacă de grabă un maldăr de cărţi şl prinde a le deschide 
(VLAH.) K © ^ » (verde), iarbă verde cosită care se dă 
ca nutreţ vitelor: altll, cu căruţele goale şl cu maldăr 
proaspăt In c()dlrle (dlvr.); stă pe maldăr (ciAuş.l, tră-
eşte din belşug.

MALEA wm- H AT.RA-ivr AT.F.A.
'MÂLEABIL adj. ® ţ Care se poate Întinde în foi 

subţiri, dacă se bate cu ciocanul: aurul, argintul şl 
cuprul sint metale foarte ’»e ^ © 0 Mlădios, docil:o fire 
»ă; 6 e delicat, e dulce, oum nu vă putefl închipui 
(VLAH.) [fr,].

'MALEABILITATE sf. ■fillnsuşirea ce au me
talele de a se întind’eînfoi 
subţiri, clnd sînt bătute 
cu ciocanul.
'MALEDICŢIUNE sf.

Blestem [fr.].
'MALIG1 adj. Q- Acid», 

compus organic care se 
găseşte în anumite fructe: 
în mere acre, în pere, etc.
[fr.]. •

MALIC1 m- HELJC.
MALIGA, mAliovţA s/.

© = mAmAljq(VT)A.
MĂLIN sm. A ® Ar

bust sau mic arbore, cu 
flori mici, albe, cu miros pătrunzător, dispuse în 
ciorchini ce atîmă în jos, cu fructe negre, amare, 
de mărimea unui bob de mazăre, numite „măline” 
(Pmnus padus) (H] 3018) H © = vjşin-tdrceso ţ[ 
© Trans. Maram. = liliac1 f ® —-Nţ:oEn=LEMN- 
cRnesc II ® »'-r(>su=LILIAC1 [srb. mălină].

Fig’. 3018. Millin.
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MÂLINÂ (pl.-ne) sf. ♦ Fructul mălinului 
■vHALIN®.

MĂIjINIŞ (pl.-iguri) $n. Loc unde cresc 
mălini mulţi; nlte ^ul asta, tot in hoagă este (n.-ur.)- 
o MĂLINIŢA (pi.-te) sf. Mold. Bucov. .= I.EUN- 
olratisc.

•JViftXiIŢIE sf. ® Pornire de a face rău, de a vă
tăma H '© Mică răutate H ® Glumă răutăcioasă 
[fr. m a 1 i c e ].
•MALIŢIOS (idj. Răutăcios, pornit spre fapte, 

spre glume ’ răutăcioase [fr.]. 
•MALIŢIOZITATE sf. Maliţie: atins pina ’n

snllet de »Q coniratUor (CAr,) [maliţios].
MÂLOS = MÎLOS.
MALOTEA sf. (p Scurteică lungă, ce se purta 

odinioară, sus strimtă şi jos largă, 
căptuşită cu blană scumpă, cu 
mlnecile îmblănite în partea de 
jos şi cu guler de blană ca de pn lat 
de mînă; purtată încă pe alocuri 
de ţăranceie avute (@]3019): îşi 
scoase sa bianlta ca samar (fil.) [tc. 
m a 11 O t â].

•MALT sbst. & = HALT [fr.].
O MALTĂR sbst. Trans. (pac.)
= MORTAR [germ. M a 11 e r].
•MALTQZA sf. & Zahăr de 

malt, o materie analogă cu zahă
rul, care se formează prin acţiunea 
diastazei malţului asupra amido
nului [fr.]. Fig. 3019. Malotea.
•MALTRATA (-atez) vb. tr. ® A 

trata rău pe cineva, a se purta rău cu cineva cu 
vorba sau cu fapta ţ[ ® A chinui [fr. m a 11 r a i- 
ter].

•MALTUZIAN adj. şi sm. Partizan al doctri
nelor economice ale lui Malthus [fr.]. 
•MALTUZIANISM sbst. Sistem al economis

tului englez Malthus (1766-1834) care atribue 
cauza relelor de care sufere omenirea excesului 
populaţiunii [fr.].

MALŢ sbst. & Slad, orz încolţit artificial, în
trebuinţat la fabricaţiunea berii [germ.].

MAlurA (pî.-n) s/. ♦ ® O boală a griului pri
cinuită de o ciupercă (Tilletia tritici), 
de pe urma căreia bobul de grîu con- 

. ţine, în loc de făină, o pulbere ce
nuşie sau negricioasă care răspîndeşte 
un miros neplăcut de peşte stricat ([ş]
3020): M&lora din gria S’alege la ila ipanni 
f ® mAlura-bAltu = penjtA ®.

MALURICI sm. pl. # = ORAbtjoA ®. 
MAlurOS1 adj. ♦ Plin de m ă- 

lură.
t MAlUROS2 adj. Ţărmuros cbud.) :
Aoielian... au lost născat In Daobla ce-1 zi
cea măloroasA icakt.) [mal].

•MALVACEE sf. pl. ♦ Familie de 
plante dicoti’ledoane, al cărei repre
zentanţi sînt, nalba, bumbacul, baoba
bul şi arborele de cacao [fr.].

MipoA (pl.-me) sf. ® Femeie care 
are uh copil sau mai mulţi; termenul 
cu care se adresează cineva aceleia 
care l-a născut; (j@: unde dă mama, carnea creste, 
mama care-şi pedepseşte copilul, nu caută să-i 
tacă rău, ci să-l mdrepteze spre bine; ©): ce-a
Idcat mama şl tata, o sd Iacă Ilnl şl tata; bun ca sinul mamei, 
foarte bun; a tr&i ca in sinul mamei, a duce un traiu 
fericit H ® Titlu dat unei femei bătrîne, maică: ma
ma saita; soacră ţ] ® Termen cu care o mamă îşi 
desmiardă copilul: ,,Dar pe ce pricină, » P” muma sa 1-ă 
întrebat (panni ; ce te doare,dragă P ® F De mama to
cului, extraordinar, grozav, nevoie mare: a mai 
născut o fetiţă... urltă de mania tocului (Car.>; era un ger 
de mama tocului ibr.-vn.i; comp. FOO H ® © Cauză, pri
cină : nevoia e mama născocirilor (ZNN.) ® De-a mama 
gala nr- OAIE ® t ® Lă-mă-mamă 1^ LA3 t ® Ş;(gi MA-
ma-pAduru sau MUMA-pADURn, fiinţă închipuită de 
popor avînd înfăţişarea unei femei bătrîne, foarte 
urîtă, cu păr lung pînă la pămînt, care totdeauna 
boceşte prin pădure; uneori apare ca o călugăriţă

Fie. 3020
Mâlură.

CU părul despletit, alteori ca jumătate bărbat şi 
jumătate femeie, sau jumătate om şi jumătate 
lemn; numită şi „mama-hu- 
ciului”, „mama-codrului, „vid- 
ma-pădurii”, „vîlva - pădurii”,
„pădureana" sau ,,păduroaica”
(PAMP.) (ŞEz.i (VOR.) ţ[ ® amama-pA- 
DţFRn1 sau mpma-pAduru, mică 
plantă ierboasă, de coloare pur
purie, rar albă, cu tulpina fără 
frunze, acoperită de solzi, cu 
flori purpurii; creşte părăsită 
pe rădăcinile arborilor din pădu
rile umede şi umbroase (La- 
thraea squamaria) (rw] 3021);—,
MAMA-PADURn2 = VINARITA ţ] ®
4 MAMA - SECARII (vlC.) = CORN- „ _
DE-SECARA [lat. mamm a]. Mama-pădurll.

mAMAIE sf. Mamă (termen de desmierdare). 
mAmAligA (pZ.-igi) sf. ® 5< Făină de porumb, 

fiartă şi amestecată la foc pînă s’a îngroşat, pe 
oare ţăranii o mănîhcă în loc de pline; nnde
nu-l bărbat In casă, nlol ^ pe masă; a prins mămăliga ooală,
a) s’a obrăznicit, a căpătat nas cel ce se arăta 
moale, nătărău mai ’nainte; b) s’a îmbogăţit, a 
făcut stare, a prins chiag;.F; am pus-o de-' (ou 
lemne verzi, fără apă), aci mi s’a înfundat, am dat de 
piedică, nu mai e chip de înaintat, de scăpat, etc.: 
am pns-o de aice mos Vaslle, sc&rplnlnda-se In cap 
(VLAH.) i noi am etat pe loo şi am pus*o de ^ lăi& ^ (CRO.); 
a nn şti nici onm se m&nincă măm&llga, a fi prost, lipsit 
de experi enţâ: cnm Iţl mal vine eă vorbeşti de tine oare nn 
ştii nlol cum se mănlnoă mămăliga p (isp.)i^ (1)0© Om
moale, baligă.

MÂMĂXIGAR sm. f © Bădăran, nume de 
dispreţ dat ţăranului (care se hrăneşte cu mă
măligă).

MĂMAlIGOS ady. f Moale (ca mămăliga), 
molatic, fără vlagă: mai bine moartea deolt aşa tlgoare 
de bărbat slcllt şl ^ (vlah.) .

MĂmAligUŢA (pz.-te) sf.xdim. uAmAliqA:
cu brlnză.

•MAMAR adj. £) Privitor la ţîţe: glande ~o [fr.]. 
O MAmARVŢA (pf.-ţe) sf. Mold. Trans. # Una 
din numeroasele numiri ale insectei cunoscute mai 
ales sub numele de „boul-lui-Dumnezeu” [mamă 
■f m ăr i u ţ ă].
OMAMCA sv manca.
•MÂMELA (pî.-ie) sf. £) Ţîţă, Uger [fr.]. 
•MAMÎLAR adj. gD Ce ţine de mamele: glande 

~e [fr.].
•MAMELON (pl.-oane) sn. ^ X Termen to

pografic militar: deal, ridicătură rotunjită la vîrf
[fr.].

•JVLAIVfELyc sm. a ® Soldat dintr’o trupă de călă
reţi egipteni' ai căror 
şefi guvernau Egiptul 
din veacul al xm-iea, 
pînă cînd Mehemet- 
Ali îi măcelări în 1811 
(D 3022) t ® Soldat 
dintr’un corp de cava
lerie a armatei fran
ceze sub Napoleon I 
[fr.].

MAMICA sf. dîm.
MAMA.

•MAMIFER 1. adj. 
şi sn. ^ (Animal) din 
clasa mamiferelor.

2. mamifere sf. pl.
Mare clasă de animale p. ^ ^
vertebrate ale căror FlS' 3°22- Ma,neluc (a■I6o6,• 
femele au ţîţe şi-şi alăptează puii [fr.]. 
t MAMINA, Mold. MANINA (pî.-ne), Bucov. Băn. 

HAHIlA (pl.-le), Trans. mamitA (pi.-ţe) sf. Namilă, 
colos: sblu a trecut mamlna greoaie iiro.) ; aş vrea eu s’o 
văd cu două manlne ca a mele ialecs.) ; o mamllă aşa de 
mare, de Înaltă şl de groasă ca zmeul, se uită hortlş la dlusul 
(SB.i; ce mamW de oml (RET.'I.

mAMIţA sf. dim. MAmA.
MAMÎIE tr MOMţlE.

mAl-
MĂM
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. Fig. Ş023. 
i'Mamornic.

[ngr.

M A M - MAMQN, t MAMONA sm.^.CD Diavolul caie per- 
A/l A M son*f*c^ lăcomia de bani t ® Diavol, drac; mamonnl 
■VI A IM a pus pe mama sosea sA-şl omoare copila (ret); se mlnu- 

nsasA oA oare ce vor II lAeut mamonll ou el, de na -1 dA de 
urmA nloAlrl (ret.>; lacetl-vA vouA prieteni din mamona, 
adloA din svntla care vA prisoseşte (Ţich.i [sl.-gr.].

MAMORNIC sm. # Glndac lung şl gros, de 
coloare albăstrie - neagră, numit şl 
„glndac-puturos”, „clănuc”, etc. 
(Meloeproscarabaeus) ([§ 3023) [comp. 
bg. mramorenîi, srb. m r a m o - 
rin „marmorat”).

MAMQRNIŢA (pl.-te) s/. ® & ©
Un lei de duh rău (in credinţele po
porului) 1 ® Pt. ext. Termen de ocară 
dat unei femei: bA te scoli, mamomiţo, 
oA te la „laca-clnel” (Dlvr.).

MAMOS, MAHOş sm. f Medic care 
dă ajutor la facere, la naşterea copilului 
pipnoţ].

MAMţrCĂ1, mAmuoUTA s/. dim. HAUA: mămuca 
are la ceotft va ocbla neadormit, ou care vede tot ce laoem 
(CRO.).
o mAmtjcA1 = uAmpoA.
O mAmUIE, mAmtjiatA (pj.-ieţe) sf. Momîie, mo- 
glndeaţă: Pe cotlmeatA Şade o mAmnlatA (GOR.). 
f mAmULAR sm. Vînzător de mărunţişuri, 
mal adesea ambulant, cercelar, tolbaş, coropcar. 
t MAMXJLArie s/. V Prăvălie de mărunţişuri, 

negoţul m a - 
mu laru l ui:
tlnlnd circiumă sau 
^ f adică fel de 
fel de mărunţişuri 
<J1P.).

mAmuli- 
GA, mAmdljtA,
MAMTJŞOAHA [Sf. 
dim. MAMA. _

•MAMUT sm.
Mare elefant 

fosil, ale cărui
resturi s'au regăsit In mare număr In Siberia 
3024, 3025) [fr.].

mAmVŢAs/. dim. 
mama.

mana (-Anez) vb.
re/I.> A se strica de 
m a n ă, a se Îngăl
beni, a se opări: olnd 
plouă pe soaie... griul se 
mAneazA (pAc.).

MANAs/.® nul Ali
ment pe care Dum
nezeu U făcea să'cadă 
In fle-care dimineaţă Fig:. 3025. Mamut recon.stituit. 
din cer spre a hrăni
pe Israellţl In pustiu, după ieşirea lor dln^ Egipt 
şl Înainte de a intra In ţara lăgădulnţil D ® ® 
ggj ManA oeieascA, cuvlntul lui Dumnezeu K ® Pt. 
ext. Hrană Îmbelşugată: se repeziră... socotind bietele 
javre nAmlnde cA au dat peste vre-o (oooe.i f ® © Bel
şug: lasA oA nn va II mare de olştlgnl men (isp.i ţ[ ® 0 
Nu-1 vre-o nu-i vre-0 pricop
seală mare (Ciauş.) ; nu o ~ mare 
a spune de pe carte s'alta. a asculta 
(jip.i II ® Esenţa, 
tot ce e mal bun In 
lapte. In rodul bu
catelor, etc., despre 
care poporul crede 
că se poate răpi 
prin farmece şi 
vrăji sau de către 
strigoalce; in sim- 
bAta Paştilor, se tace 
şl o pAsoutA a vitelor 
oare se dA vacilor sA 
mAnlnoe, ca dA albA 
(GOR.); nu se vinde, nn se dA nimic de sAmlntA la altll, 
plnA ca nn vel semAna tn Intlln, altlel Iţi dai mana, noro
cul (ooR.i; daoA vaca nn dA lapte, atunci se crede cA altll

Fig. 3024. Schelet de mamut.

Fig. 3026. Mana.

Fig. 3027.
Mănâtărci.

l-an luat mana (gor.>; poate o’au luat strlgoalcele mana 
de Ia vaci (crg.) t ® ♦ O 'boală a viţei de vie 
pricinuită (ie o ciupercă (Peronospora viticola), de 
pe urma căreia frunzele se pătează, se sbîrcesc, 
se Îngălbenesc şi apoi se usucă; spqrii acestei 
ciuperci se află In aer, de unde ajung pe frunzele 
tinere ale viţel şi stau acolo pînă dă o ploaie 
caldă care1! face să germineze ([@1 3026): piatra şi
mana pe mine m'au bAtnt şl m'au pAllt (olvr.) Î[ ® A pp-
DE-APB, mare plantă ierboasă, numită şi ,,roua-ceru- 
lui”. cu tulpina vlrtoasă, care creşte prin mlaştini, 
prin lacuri şi pe marginea apelor (Glyceria aqua- 
tica) H ® A MANA-JIDOVULUI =ZMEnR [gr. p.(ivva,bg. 
mana, care are toate înţelesurile din româneşte].

MAnAstIOARA {pl.-n)s(.B^dim. mAnAstibe:
In mănAstloara aceea se afla multe Icoane (prv.-mb.).

mănăstire sf, fflii Locaş unde trâesc laolaltă 
călugări sau călugăriţe (•»• tab. vm şi DC): de călu
gări; de maici; mănăstiri închinatem- ÎNCHINAT® ; ’n-
tr’nn picior, ghici ciuperca ce e P (gor.), ghiciloare despTB 
„ciupercă” [vsl. < gr;].

MĂNĂSTIRESC adj. eeiji De m ănăs tire, ce 
line de mănăstire, privitor la mănăstire: moşii, bu
nuri mănăstireşti; nici unul din egumeni să nu poată slo
bozi Ţigana aao.-CAR.).

MANAT adj, p. mAna. Stricat de mană: boideie 
noastre erau... ş) pălite, sau de ploaie multă san de 
secetă (i.-GH.).

MANATARCA, MÎNATAECA (pJ.-Srol) sf. ■ţ, ® 
Ciupercă ou pălăria brună-gălbuie, 
cu carnea albă, puţin roşietică sub 
epidermă, cu miros şi gust plă
cut; numită şi ,,burete", ,,hrib”
[Mold. Bucov.), ,,mitarcă” sau ,,pi- 
tarcă” (Trans.) (Bolelus edulis)
(ii 3027) [wm- şi PL. I, 21) 1î 
® ~ -ursească = PţTA-VACII [ngr.
p.aVLX£/,f>'.].
OMANCA, JMAMoA [pi.-a) sf.
Mold. Budov. Doică: aceasta se înţelege 
şl spre mamce, carele apleacă prund ml ol 
(PRV.'LP.); această poroganle o spun mancele copiilor, dnd In* 
cep el a pricepe şl a vorbi (sb.) ; căuta cu limba scoasă pentru 
etăptnul său o manoă (gr[g.) [rut. m amk a].

MANDA (pi.-de) Sf: 0 = MANDANEA.
MANUAXACI, MANDANAOI sm. pl. A = ALU

NELE1®.
MANDANEA sf. 0 Banda, marginea elastică a 

biliardului [to.’m an d a n ă].
•MANDARIN sm. înalt funcţionar civil sau mi

litar în Chină şi Aimam ([®) 3028); 
avea un aer de ohlnezeso sub fesul tugolet 
ce-l cădea pe nas (aleos.) [fr.].

•mandarina (pl.-ne) sf. * Soiu 
de portocală mică, cu coaja subţire, 
de coloare gălbule-roşietică, origi
nară din Cochln(âiina şi cultivată 
prin ţările din regiunea mediterană |
[fr-]- ^ i

•mandarinat (pl.-ate) srt. Tit- j 
lui, funcţiunea de mandarin [fr.]. ;■

•MANDAT (pi.-ta) sn. ® rt Act prin 1 
care o persoană dă alteia împuterni
cirea de a vorbi sau de a lucra în nu
mele eiH ® 09» Hlrtie prin care se dă 
ordin să se plătească o anumită sumă persoanei 
numite acolo 1) ® Ki postai, hlrtie pe care se află 
înscrisa suma depusă de un particular la un birou 
postai şi prin care acesta din urmă însărcinează 
un alt birou postai să plătească această sumă des
tinatarului ţ| ® l'i de adncera, de depunere, ordo
nanţe date de un judecător de instrucţie prin 
care cineva e somat să se înfăţişeze spre a li cer
cetat sau se porunceşte ca să-1 aducă cu forţa, spre 
a-1 ţinea la dispoziţia judecătorului, sau ca să fie 
arestat; mandat de aducere se poate da şi împo
triva unui martor care refuză să se prezinte K ® O 
Ljnia de conduită indicată unui deputat de către 
alegătorii săi [fr.].

•MANDATAR sm. rt Persoana căreia 1 s’a dat o 
împuternicire, care a fost insărcinată cu un man
dat [fr.].

Fig. 3028.
Mandann.

742



t

•mandibula (pl.-ie) sf. ®£) Falca, tn spec. 
*alca de jos t© i Fle-care din cele două fălci care 
constitue ciocul unei păsări 1f (D # Nu
mele celor doi dinţi laterali cu care 
unele insecte sfărîmă alimentele [fr.].

'MANDOLINĂ (pi.-ne) sf. J Instru
ment de muzică cu coarde metalice care 
se fac să vibreze cu ajutorul unei pene 
(dl 3029) (iw-şi TAB. xjcxrs.e*) [fr. < it.].
O MANDRĂ (pî.-rre) sf. Băn. X Mămă
ligă. • ' ,

•MANDRAGORĂ (pi.-re) sf. ♦ Plantă 
din fam. solaneelor (Mandragora offi- 
cinalis) a cărei rădăcină, juca un rol 
foarte mare în credinţele superstiţioase Fig. 3029. 
din antichitate pină in evul mediu, ere- Mandolină, 
dinte oare s’au păstrat şi la poporul 
nostru, Insă cu privire la mătrăgună 
([13030) [lat.].
•MANDRIL sm.

Maimuţă de o înfăţi
şare ciudată, cu coada 
ciuntită, cu fălcile al
bastre, nasul roşu şi 
barba galbenă; trăeşte 
prin p^ţile stîncoase 
ală Guineei şi, cu toată 
sălbăticia ei, ajunge a 
putea li domesticită 
(Cynocmhalus mor
mon) (d3031) [fr.].
OMANDULĂ (pî.-le) 
sf. Trans. ♦ Migdală (buo.)'(fr.-cdr.)
[ung.].

MANE.^ (pl.-nele) sf. J.GÎnteo 
duios turcesc; olntlndu-l din gură 
şl cu tambnia manele turceşti (Car.i
[te. mană].
•MANECHIN (pî.-lne) sn. ®

Figură de lemn sau de ceară 
care înfăţişază corpul lunui om 
şl de care se servesc mai ales Fig.'3031. Mândrii, 
pictorii şi' sculptorii ([0)3032): 
prea semănau a .^1 din vitrinele bărbierilor (vlah.) j[ ®
Om fără voinţă pe care-lsuceşticumvrei: 
din Romăn, vrem a-1 Bohlmba Intr'un cosmo
polit, snb ouvlnt de progres 
(ALEcs.) Bust de carton 
de care se servesc croito
rii şi croitoresele, spre a 
încerca sau potrivi hai
nele ca pe trup (d 3033)
1 ® Femeie care, în ca
sele mari de croitorie, se 
îmbracă cu rochiile cu
sute, acolo, spre ale ară
ta clientelor [fr.].
'MANEJ (pl.-elurl) sn.

® Exerciţiul ce se face 
unui cal spre a-1 dresa

Fig. 3030. Mandragoră.
A. Planta şi fructul. B. Rădă
cina sculptată in formă de om.

Fig. 3033-
Manechin.

Fig. 3P3ă- 
Manechin.

II ® Locul unde se dresează caii. şi unde se în
vaţă călăriat ® Maşină pusă în mişcare de a- 
nimale Tf ®'0 Tertip, viclenie [fr. mană g e].
O MANELĂ (pî.-le) sf. ® f7m Drug de lemn sau de 
fier care se prinde în două scoabe pe dinăuntrul 
uşii, ca să se încuie, cu deosebire la cramă şi la 
moara, de apă t ® a- Drug de lemn care serveşte 
la învlrtirea cabestanului [comp. it. m a n 0- 
V e 11 a].
OMANERGĂ sf. Mold. (rv.-cro.) O Bidon de gaz 
pe care-1 poartă găzarii atîmat de cobiliţă. 
OMANEŞCĂ (pî.-eşti)s/. Mold. (pUn fel de încre
ţituri de o parte şi de alta a gurii cămăşii [comp. 
manîşcA],
'MANEVRA (-viez) vb.tr.QA facă să funcţioneze, 

a pune în mişcare (o maşină, etc.) 11 ® a, A cirmui o 
corabie H ® M A execută diferite mişcări {vorb. de 
trupe) H ® ® A întrebuinţa diferite mijloace spre a 
izbuti într’o întreprindere [fr. m ă n o e u v r e r].

'MANEVRĂ (pl.-re) sf. ® 3, Totalitatea 0- 
peraţiunilor ce se fac spre a cirmui o corabie 

® a. Parîmele care servesc la manevrarea

pînzelor şi la susţinerea catartelor K ® M Di
feritele mişcări pe căre le execută trupele, spre 
a se pregăti în arta războiului H ® T .Manoperă 
[fr. manoeuvre]. ' '
OMANG adj. şi sm. Mold. Mare şi prost, nătă
rău [mangafa].

MANGAEA sf. F Prost, nătărău, om ridloul:
atunci, dă-ml voie sâ-ţl spun... că eşti o (Car.) [tc.].

MANGAFACHE sm. = UANOAFA; al văzut
acu, — P (CAR.).

MANGAL IpZ.-aluri -ale) sn. ® O Vas în care se 
pune jăratec (Ibj 3034): xm — de aramă, 
plin ou cărbuni aprinşi, slujea de Încălzit (fil.) ; 
a poruncit de 'le-a aprins zece »e cu cărbuni 
(i.-GH.j lf ® Mold. Cărbuni (de lemn): 
şezi plecat cu oapu pe-o tipsie plină de — aprins 
(ALECS.) [tc.].
OMĂNGĂLĂU (pî.-lae) sn. Mold.
Bucor. Trans. Lemn crestat cu care 
se netezesc sau se calcă rufe, posta
vuri, etc.: Dumineca să liu lei »1 In mină, 
că tace vlntnl In clnepă 'Vtrtlcuşurl, o Incll- 
cejte (VOR.) [ung. m ă n g O 1 6].

MANG^IŢĂ, MANQOLIţA {pl.
-te) sf. 3^ Rasă de porci, foarte răspîddită la noi, in 
Serbia şi Ungaria, caracterizată 
prin părul alb şi creţ, prin 
botul şi picioarele scurte ([a]
3035): Am o scroală mangolltă. Cu 
dlntll de veveriţă (pamf.) [ung. man- 
galica < srb. m a n g u 1 i c a].

MAN-
MAN

Fig. 3034. 
Mangal.

'MANGAN sbst. & Metal Fig. 3035- Mangaliţă.foarte tare, care se topeşte cu 
greu, întrebuinţat în anumite aliage spre a le da 
o mare tărie [fr.].

'MANGANAT sn. Orî-ce sare formată prin 
combinarea acidului manganic ou o bază: '»• de 
potasiu [fr.].

'MANGANIC adj. & Se zice despre compusele 
în care intră manganul: aoid~>, acid format din 
oxigen, hidrogen şi mangan [fr.].
O MANGEALÎG (pî.-loutl) sn. ® Plrghle, par 
gros cu ajutorul căruia se ridică carul sau alte 
greutăţi (R.-coo.) (RV..CR6.) t ® OHen. (oauş.) t?” Pană 
mare de lemn pentru despicarea trunchiurilor. 
t MANGET (pî.-eturi) sn. 0 Volan (la rochie): o 

rochie... OQ tiel rlndorl de^vorl pe poale' (fiu) ; printre 
falbalale, ^nri şl colane... zării mal multe figuri rotunde 
şi drăgălaşe (odob.) [fr. m a n c h e 11 e]. 
ţ MANGţR sm. ® Cea mal mică monedă de- 

aramă turcească (= 1/( din aceea); ®:a da -~ui cei 
do apoi, a da ortul popii, a muri K ® Pr.ext. pl. 
Bani: oloe... va cere >vl sau altceva de la cel ca se prl- 
ceştueso, aceluia să 1 se la darul (prv.-mb.) [tc.].

MANGOSIT adj. Ticălos, netrebnic; nătărău: 
86 temea că l-or mtnca zmeii, dacă Tor afla cit de 11 el 
(SB.); ce stal ca un butuc In capră, <«'Ule P coboară de aglută 
la trăsură I (ALecs.) ; un do sfetnlo d’al Împăratului Roşu se 
făgăduise diaTolulul (isp.i.
OMANGURĂ (pî.-url) sf. Trans. (vic.) (pşc.) Bu
căţică, fărimitură: n’am luat azi Iu gură oloi o da 
pită.

MANI 1 MANI I interj, i Strigăt cu care se chla- 
mă bobocii de raţă (r.-cod.) (pşc.) (gr.-n>).

'MANIA (-iez) vb. tr. A mlnui [fr. manie r], 
'MANIABIL adj. Uşor de mînuit [fr.]. 
'MANIÂC adj. Sucit (la fire), cu toane, care are 

apucături, deprinderi, gesturi ciudate: acei Domn 
Încape a plinge şi a se bate cu pumnii tn cap (I.-oh.) [fr.].
'MANIE sf. ® Nebunie parţială în carelmngina- 

ţiunea e mereu obsedată de o idee fixă: mania par- 
secutiunii f ® Ciudăţenie, obiceiu ciudat H ® Toană 

H ® Gust din oale afară, nebunesc, pentru ceva: 
are mania jocului [fr.].

'MANIERĂ (pî.-re) sf. ® Fel de a vorbi, de a 
lucra 11 ® Caracter distinctiv al unul scriitor, al 
unui artist H ® Fel de a se purta în societate, apu
cături: nare maulere frumoase [fr.].

'MANIERAT adj. ® Cu maniere frumoase, care 
ţine seama de toate regulile etichetei şi politeţel: 
un om ~ II ©/fP- Afectat: stil ~ H1I(C)NţiMANIERAT [fr. 
maniere].
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Fig. 3036. Manioc.

MAN- "AlANIFţST 1. adj. Vădit, învederat.
MAM (P*-"48) sn- O Declaraţiune publică prin care 
lYIArM un suveran, un guvern, un partid sau un perso

nagiu politic Îşi explică conduita: piopaneam... un ~ 
Plin oara Sultanul deolaia oft trimite ogtliea ea numai ca b& 
leeplnga pe n&T&Iltoil (I.-gh.) [fr.].

‘MANIFEST^ (-tez) 1. vb. tr. A vădi, a arăta, a 
tace cunoscut, a da pe ţaţă: a-gl<v cugetarea, voluta, 
bucuria.

2. Vb. refl. A se arăta [fr.].
*]y[ANIFESTAŢn;ţNE, HANtFESiaTIB s/. ® 

Faptul de a (se) manifesta H ® Actul prin care se 
manifestă ceva, prin care se exprimă In mod pu
blic un sentiment: ameulnt&rlle el ae eChlmbarA In ma- 
niieatatii de bucurie ibol.) H ® 0 Demonstraţiune, de
mers ce se face de popor, spre a arăta în public 
care slnt opiniunile lui [fr.].

'MANIHEţSM sbst. Doctrină creştină, con
cepută de Maniheu sau Manes, prin care se admi
teau In lume două principii suverane, al binelui 
şl al răului [fr.].

‘MANIHEIU 1. adj. Ce ţine de maniheism.
2. sm. Sectator al luiManibeu, eretic care Îm

părtăşea doctrina şi credinţele maniheismului [fr.].
OMANINA ■*- uaminA.
O MÂNINQS adj. Ca o m a n in[ă, colosal (stam.).
‘MANIOC sm. #

Gen de plante, din 
a căror rădăcină se 
scoate o feculă ali
mentară: dintr’una 
din speţe se extra
ge tapioca (Jatropha 
manihot) (3036)
^^■'manipula (-leu)
vb. tr. (£> St A opera 
cu mina asupra unei 
substanţe, spre a o descoiupuiie, spre a o trans
forma Tj © A mînui, a mania: acei cari an negociat 
(1 an manipulat operaţiunile Împrumuturilor q.-gh.) [fr.].

• MANlPTJLu&BE, MANIPtrLaTI(VN)E s/. Faptul 
de a manipula [fr.].
' MANIPULAT OR sm. ® Cel ce manipulează 

H ® Aparat 
pentru transmi
terea semnale
lor din telegra
fia electrică ([a]
3037) [fr.].

MANţŞG A 
(pj.-lgte) Sf. ţp 
® Pieptar scro
bit, mobil, ce se
pune peste cămaşă: o Inndă mare... la gtt, ale c&rel 
capete mite la lie-care migeare pe ~ icar.1 
H ® Tivitura, refecul de la man
şeta cămăşii bărbăteşti (conv.) (r.-coo.>
[rus.].
X MANŢţA sf. ÎS stofă din care se 

făceau anterie şi rochii: anteriu de
(FIL.1.
•MANIVţtLA (pl.-le) sf. Mi

ner, de lemn sau de fier, Încovoiat 
astfel incit să formeze de două ori 
cite un unghiu drept, cu care se 
Invtrteşte fusul sau osia imei unel
te, unui aparat, etc., coctrlă, crivac 
(H 3038) [fr.].
O MANÎNŢţL - KABUNTEL.
•manometru (pl.-tre) sn. 15 

Aparat cu care se măsoară forţai 
elastică a aburilor sau a gazelor (^1 
3039) [fr.].

‘MANQPERA (pl.-n) sf. Tertip, 
chiţibuş, uneltire vicleană sau necin
stita: poate ca e... o — gioflolana, ca ■&
IntlmMaaa pe clttve naboldiltl (Car.> [it.].

MANQS adj. ® Care dă mult 
lapte, mult rod; rodnic:'
cUUotul respira mal tqnr, morgipd prin bugete Beate 
jwaibgbaMt sam&nfttmi hnegr.) ; Clnd

1 T
Fig. 3037. Manipulator.

Fig- 3038.
Manivelă.

Fig. 3000-
Manometru.

Fig. 3040. Mansardă.

obldle pe pomi, pomii vor fl peste .vară mănoşi, vor produce 
o mulţime de poame (Mar.) 1[ ® ✓ Plin de belşug, îmbeP 
şugat: venetici veniţi, In ţara asta bună şl mănoasă, după 
un oodru de pline (i.-oh.) [m a n &].
OMANOŞ sm. Trans. (bud.) <fr.-cdr.) Arât&tor (la 
ceas), minutar.
*MANS^dA (pl.-de) 

s/. ^ Locuinţă joasă sub 
acoperişul unei case .([ş)
3040) [fr.].
t MANSyp [pl. -puri) 

sn. Post, funcţie: dindu-ie 
-^uri şl tutrebulntludu-l oa 
slujbaşi al bisericii, oa soli, > 
ca vameşi, ca dragomani
(ODOB.) [tc.].

'MANŞETA (pî.-te)s/.
® Bantă, făşie de pînză, 
etc., prinsă sau care se 
prinde la marginea mi- 
necii cămăşii ([®1 3041) [tr.].

‘MANŞON (pî.-oane) sn. (î)
0 Spl de blană, 
de postav, etc., 
deschis la amtn- 
două capetele, în 
caresevîră mîini- 
le spre a le apăra Fig. 3041. Manşete,
de frig H ® Un fel,
dc sită conică, fabricată dintr’o ţesătură de in şi 
Îmbibată cu o soluţie de 
corpuri cari nu se topesc, 
dar devin incandescente; se 
întrebuinţează la becurile 
de gaz, ca să dea lumină mai 
multă (^3042) [tr. man - 
c h o n].

MANTA (pl.-tale) sf. 0 
Veşmînt lung şi larg ce se 
poartă deasupra celorlalte 
haine, spre a se apăra de 
ploaie, de Irig, etc.(i®l 3043)
® F B-gi găsi "-na cu cineva, a-şl găsi beleaua: apoi 
nn mă tăceţi din cal măgar, că vă veţi găsi 
..-na cămine (CRG.)[comp. fr.manteau].

‘MANTA (pi.-te) sf. 0 Mantie: şt
manta Inl Isns aga de albăivLAH.i; Dai a nopţii 
neagră peste dealuri se lăţeşte (Aixi [fr.
mante].

MANTAlUŢA (pl.-ţe) sf. 0 dim.
MASTa.

‘MANTELUŢA (pl.-ţo) s/. 0 Manta 
scurtă cu care femeile îşi acoper ume
rii şi braţele: tivită pe margini on glret de 
tir, ca gi mantelnta da aceeaşi ooloarej[(CAR.i 
[după fr. m a n t e 1 e t].

MANTIE sf. ® 0 Veşmlnt lung şi 
larg, fără mineci, dintr’o stofă bo
gată, pe care-1 Îmbracă suveranii 
la încoronare sau la solemnităţi
mari: Mlbal era îmbrăcat on o albă, 
tasntă ca tir de am iisf,.i; Feste goldnrl.
Iţi laşi părul ca o — să cadă (VLAH.1 ţ[
® 0 Veşmînt arhieresc, de a- 
ceeaşi formă, de coloare purpurie, 
pe care slnt cusute patru tăbliţe 
de altă coloare, două sus şi două ; 
jos (H 3044): mantia Inohipnogta darul Fi Man,;,
cal aocHterU canle au venit de la Domne* 6 
een... da*l alinţi el aooperl (prv.-mb.) ţ (3) 

poet. Acoperemlnt: muntUPitenei 
aalnvUeau treptat cu o loşletlcft (ALecs.)
[vsl. m a n t i j a].
‘MANTILA (pl.-le) sf. ® 0 

Un fel de manteluţă mai lungă 
purtată de femei H ® â. Un fel de 
broboadă de dantelă, de origine 
spaniolă, purtată de femei (H)
3045) [tr. mantiile].
O MANTTJŞ sm. -= mthat.ţ 
‘MANUAL 1. adj. De mină, lă- Fig. 3045. 

cut cu mina: lunaMantilă.

Fig. 3042. Manşon.

Fig. 3043.
Manta de 
rploaie.'

a
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Fig. 3046, MAnunchiu de nuiele.

2. (pi.-ale) sn. V Carte portativă care cuprinde 
pe’scurt principiile unei ştiinţe sau unei arte'[fr.]. 

MANTJGHTU mAnunchTu.
• manufactura (pi.-turi)s/. (D ffi Stabiliment, 

fabrică In care se" lucrează în mare cantitate pro
duse industriale: ~ ae arme, de postavuri 1! ® V Produ
sele fabricate In aceste stabilimente, în spec. măr
furi de iipscănie şi pînzeturi’ [fr.].

'BAAinJFAGTXJHIţlR 1. adj. V Ce ţine de ma
nufactură.

2. sm. Stăpînul, întreprinzătorul unei manufac
turi [fr.].

'MÂNU MILITARI loc. lat. Cu forţa militară, 
cu sila: a expulsa pe cineva

MANU(N)CHIAŞ{pf.-e9e)sn. dim. MAînj(N)OHIU: 
scoate... doui mănunchege de flori şl mergi le biserică (VOR.).

mANU(N)CHIU (pî.-che, -chiuri) sn. ® Can
titate de fire de
grîu, de orz, etc. se
cerat, cîl poate cu
prinde secerătorul 
cu mina: mănunohele 
se leagăInsnopl, snopii 
se strlng In clăi ®
Legătură de flori, 
de nuiele, etc. (fa]
3046).: pnse seara la capul tle-cărnla din el ctte un mă- 
nunchlu de flori (isp.i; —' de nulele; pr. ext.: suflată de via
tul care aduce cu dtnsul un mănunchlu de văpaie (br -vn.) ;0: 
împrăştiaţi de nevoi, uniţi insă într’un singur mănunchlu su
fletesc (VLAH.) II ® iS = mAnpşA ® ţi ® Mîner; —ui cuţi
tului, cosorulul. secerll. săbiei [lat. Vulg. manuclus = 
clas. m ani p u Iu s].

MANU(N)GHIULEŢ (pî.-eţe) sn. dim. mA- 
NţTNCHIU: sluiba Ini de căpetenie fu ca să facă In fie-oare zl 
otte douăsprezece mănunchlulete de flori (isp.) .
ţ M Anunţ... = mAbunt...
'MANUSGRIPT (pi.-te) sn. Carte scrisă în în

tregirile de mîiiă Ilat.l.
. 'MANUSGRIS 1. adj. Scris de mînă.

2. (pi.-ise) sn. Manuswipt.'[lat. mânu -f s'cris].
MAnUŞÂ (pi.-uşi) sf. ® 0 Parte de îmbrăcă

minte care acopere mîna 
şi fie-care deget deosebit 

3047, 3048)de lină, 
de bumbac, de mătase, de piele;
— îmblănită; o pereche de 
mănuşi; 0: a arunca mănuşa, 
a provoca la duel; a ridica 
mănuşa, a primi provoca
rea ^ ® O Toarta unei oa- f|b- 3°47- Fig. 3048. 
le, unui vas: olarul undevoe- 1'Iânu51' Mănuşă de scrima, 
şte, acolo pune mănuşa (gol.) ; oala f ăr’ de mănuşă ajunge după
uşă (ZNN.) II® Mînerui, coada unei 
unelte H ® S Minerul, coarba, mani
vela vîrtelniţeill ® Mold. Clanţa 
unei broaşte de uşă t ® pi. Co- 
'ţoalele sau stîlpuşorii codîrlei de 
la cărţi ® pi. Picioarele sanieiţi ® ■
Legătură de cînepă, de atitea fire 
cîte poate cuprinde mîna la cules 
(cam de 10-12 cm. diametru); 12 
mănuşi alcătuesc o ,,chită" ([Ii] 3049)
[mînă].

MANUŞAR sm. ® i®9 Cel ce la-, 
brică sau vinde mănuşi.

mAnUŞAT adj. 0 Cu mîinile 
îmbrăcate cu mănuşi:«un laChen galonat şl — ieşi 
afară şl ne huidui (GN.i ţ|ţ[ NFMANIJŞ^T .

mAnuşerie sf. ® V Atelierul, prăvălia m ă- 
n u s a r.u Iu i.•manutanţa (
(pi.-ţe) Sf. hi Stabili- 1 
ment, brutărie unde se^l 
fabrică pîinea pentru 
armată [Ir. mânu- 
t e n t i o n].

•mapa (pi.-pe) sf.
® Scoarţe de carton.
In care se ţin desemiri.

Fig. 3049. 
Mănuşi de 

cînepă.

Fig-. 3050. Mapă.

foi volante, Wrye

• MAPAMQND (pi.-duri) sn. O Hartă care în- M AM 
lăţişază întregul glob pămîntesc împărţit în două , 
emisfere (IU 3051) [Ir.]. MÂR

de
scrisori şi sugătoare, etc. {[î] 3050) ţi © ® Hartă 
[gemi. Mappe].

Fig. 3052. Mâr.

' V''' Fig. 3p5r. Mapamond.
AA. Polul Nord.—BB. Polul Sud.—CC. Oceanul Glacial.— 
DD. Oceanul Pacific.—EE. Oceanul Atlantic.—F. Oceanul 
Indian.—G. Emisfera septentrională. — H. Emisfera meri- 
—dionala.-V. Continentul.vechiu.—N. Continentul nou.

mAr (pl. mori) 1. sm. f Pom, cu flori albe-tran- 
dafirii, ale cămi fructe sînt merele (Pirus malus) 
(i®l 3052);»- pădureţ, varietate de măr, care creşte 
prin păduri, ale cărui fructe acrişoare se numesc 
„mere-acre” sau „mere-pădu- 
reţe” (Pirus acerba); do florile 

ului i—' floare ®.
2. {pl. mere) sn. ® A Fructul po

mului cu acelaşi nume; dintre 
numeroasele varietăţi cultivate 
cităm: merele creţeştl, domneşti, 
coadeşe, leşeşti, călugăreşti, paradise, 
pătule, vleştl, eto.; mere aore sau 
mere pădureţe, fructele mărului 
pădureţ care se dau mai ales por
cilor de mîncare; 0 F: ii cere şl 
Iul Inima mere acre sau pofteşte şl el 
la mere aore, se zice de omul (mai ales bătrîn) care 
tot pofteşte lucmri nepotrivite pentru , vîrsta şl 
puterile lui; a se sătura de ceva ca de mere aore sau oa 
de mere pădureţe, a fi Sătul pînă ’n glt de ceva, a Ii 
scîrbit, desgustat de ceva; ©: treanca fleanca, mere 
acrei vorbe goalei fleacuril a bato—, a stîlci în 
bătăi: sa ţl-l calo eu sub picioare, să-l pisez, să ţl-ţ las — 
(PANN); 0: —ui discordiei, pricina neînţelegerii, în
vrăjbirii, aluziune la mărul oferit de Paris zeiţei 
Venus şi care a fost pricina războiului Ţroii ţ[ ® ♦
— -Atmin = BULBţrci; — —ul-cvcului = iarbA-db- 
LÎNGOAEE1: — —TTL - LUPULUI = DALAO ®, BBMP; — 
—UL-PORCULUI = laur ® ; MERE-DE-PAmINT = NAPI- 
POROESTI I ® g) —ul Iul Adam sw-ADAM © [lat. vulg. 
m e I u s = clas. malus].
OMARA (pl. mere)s/. A = mAR 2.
•MÂRABU sm. ® rri Preot mu

sulman care trăeşteretras de lu
me; capela unde slujeşte; mor- 
mIntui lui: citeva femei... stau In 
nemişcare lingă acel marabu (alecs.)
ţi ® i Barză pleşuvă din India 
şi din Africa, ale cărei pene de 
sub aripi sînt foarte căutate ca 
podoabă (Leptaptilus) (iH 3053)
[fr-]-,
OMARAG adj. Băn. Sărac lipit 
pămîntulul (mai ales in loc. e
— sărac sau e sărac —) [mărat-l- 
sărac].

mArAginAR sm.,
i Păsărică vioaie de 
12 - 15 crii. lungi
me, de coloare cenu
şie-neagră, cu piep
tul roşu şi pîntecele 
alb sau albicios, care 
se Iirăneşte cu insec
te; se cocoţează pe 
mărăcini spre a- . , ,
şi pîndi prada (Pra- F>s- 3°5-t- Mărăcincc. 
tincola nibelra: Pr. nibicola) ([B] 3054).

ÎVtAHACrNE, Mold. Trans. Băn. MArAoiune sm. 
♦ ® = P Adu CEL ® ţi ® = PORUMBAR i ® : ciobanul
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TABELA XXXIV. mArcile romaneşti
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tabela XXXV. mArcile robiAneşti

ROMJHI.rt

BÎ®;oîSS|; 111 i r; 1 i 1 r: fewtctrţsil Jil! M?IFi
i i::;; : '. UmUA UAŞfPil'l 1 11'^ ^1 . utwcâ HAWwein ^ i

EDSKKiiniJJl-i f IMSia wjp

57 58 59

'Hi
61 62 63

LEU H((

BiufilE igsSl
1
'(

lIl'l.M.lMI■f

iR!0MQN,ll0

U

70 71 72 73

I. Cap de bou a. 1858.— 2. Cap de bou a. 1852.— 3. Cap de bou a. 1862.— 4. Cuza-Vodă a. 1865.— 5. Domni» 
torul Carol a. i866— 1867.— 6, 7,8, 9. Domnitorul Carol a. 1868—1872.—lo, ii, 12. Regele Carol a. 1880—1890.— 
13. Jubilară a 25 de ani de Domnie a Regelui Carol a. 1891. — 14, 15, i6, 17, 18, 19/20. Regele Carol a. 189^— 
1899. — ZI, 22. Jubilare 1903. — 23. Bineifacere 1905. — 24. Jubilară 1906.—25. Jubilară 1906. (25 de ani de la 
înfiinţarea Regatului).— 26, 27, 28, 29, 30, 31. Comemorative a Expoziţiei din 1906.— 32, 33. Regele Carol 1907.

34» 35» 36, 37, 38, 39. Comemorative a Războiului din 1913.— 40, 41. Timbre de ajutor 1916-18.— 42, 43. Regele 
Ferdinand 1916-26.— 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Comemorative a încoronării din 1922. — 51, 52. Regele Ferdinand 
1926.— 53, 54, 55. Jubilare a 50 de ani de la Independenţă. 1927.— 56. Regele Mihai a. 1928. —.57, 58, 59, Jubi
lară a IO ani de la Unirea Basarabiei a. 1928. — 60. Poşta aeriană 1928. — 61, 6a, 63. Jubilară a 50 de ani de 
la înfiinţarea Regatului a. §1928. — 64, 65, 66. 67, 68, 69. Jubilară a 10 ani de la Unirea Ardealului 1929. — 

70. Urcarea pe tron a Regelui Carol ăl Il-lea, 8 Iunie '1930. —71, 72, 73. Regele Carol al Il-lea 1930. .
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MAR

I— \l
Fig. 3055. Maramă.

MAR. aa tăcuse mititel lingă un mărăcine tnllorlt IISP.1 *, (D pl.
Nume generic pentru tot felul de specii de arbuşti 
spinoşi: ca plugarul bun care curăţă de mărăcini ţarina 
■a (NEOR.i [lat. vulg. ’m a r r u c î n a],

MÂRÂCINţŞ (pZ.-Icuri) sn. 4 Loc unde au cres
cut mulţi mărăcini: dădu apoi Intr’un — care-l 
Bgirle mllnlle (s.-ald.).

mArACINQS adj. ţ Plin de mărăcini, 
spinos: am dat In sllrşlt peste coborlşurl mărăcinoase 
tORlG.); o enrătură... părăsită... mărăcinoasă şl plină de pă
dure (PRV.-MB.).

MARAFET (pl.-eturi) sn. ® Măestrie, artă, meş
teşug : două lovituri de bloln lăsate cu pe spatele armă
sarilor (FiL.) t ® Mijloc şiret, viclean: atunci găsise 
altde a-1 necăji (i.-oh.); acesta e un ^ al reactlunll care 
vrea astlel să adoarmă bănuielile guvernului (Car.i tî ® pl. 
Nazuri, mofturi, fasoane [te. m a r 1 f e t].

MARAMA, mAHRAMA, NAFRAIUA (pl.-me, mă- 
rămi) sf. ® &. Făşie lungă de plnză, lată de 40-50 
cm., ţesută din bumbac sau borangic, cu marginile 
împodobite cu flori brodate în 
diferite colori; se poartă pe cap 
de ţărancele măritate care-şi în
conjoară faţa cu ea de mai multe 
ori sau o prind în păr şi o lasă să 
atîme pe spate 
pînâ peste şale 
fIB] 3055): le- 
melle, ou marame 
albe pe cap, aco
perite plnă peste 
gură (D.-zAMF.); să 
se lege ou xnah- 
ramă oohll voştri 
(PRV.-MB.); o nă- 
tramă cusută Iru- 
zuos ou flori de
mătasă (CRo.)^® ^ Basma,broboadă.: ti zise... să Înalte 
o prăjină şl !n vIrfiU el să puie o mahramă roşiei <isp.i ; să 
anini o năframă pe o prăjină (6b.) f ® Văl: zări o femeie 
zăolnd Înfăşurată Intr’o lungă maramă de zăbranic negru 
(ODOB.) t ® ® post. Acoperemînt: copacii somnoroşi 
ne chlamă, S’aoopere iubirea noastră Snb. parfumata lor 
maramă (vlah.) [tc. mabiama].

MĂBjpi sbst. ® Plantă aromatică, cu flori 
galbene dispuse în umbele, cul
tivată pentru trebuinţe culinare 
(Anethum graveolens) ([^ 3056): 
nu te amesteca ca v^ui tn toate bucatele 
(PANN) ^ ® -^tTL - Bolţilor = mA- 
RABAŞ ® ^ ® -^UL-CţlNELUl = RO- 
MONŢTA - puturoasa 11 ® ^UL- 
OtMPTJLUI = PINTENA$I (D •

MĂRARAŞ sbst. A CD dim. 
mArar 1F ®. Plantă acuatică cu 
flori albe, ce seamănă cu mărarul; 
numită şi „chimion-de-apă”, 
„cbimion-de-baltăn, „mărarul- Fie. 30Â6. Mărar, 
bălţilor”, etc.
O MĂRÂSpr sbst. Trans. Semn rău, piază rea, rău 
augur: ieşirea Înainte cu gol e ; ăsta-i * lăn... numai 
dcBonl m'a pntnt palmul aşa de şteaşnio (Ret.) [lat. m a 1 e 
sanum „nesănătos"].

•MARASM sbst. / Slăbire foarte mare a or
ganismului, topire d’a-n-picioarele, Itucezeală [fr.]. 
ţMARAT adj. Sărman, biet, nenorocit [lat. ma- 
le hab'ltus; •«- uArac].

MARAZ, HÂRăZ (pZ.-znri) sn. ® ţ Necaz ţ[ ® 
Olten. (ciÂuş.) Cusur, defect (la vin) K ® pZ. Mofturi, 
nazuri: otnd vad ca mito tace maraznrl, tl-o etilng de 
oooda (CRe.) [tc.].

•MARCA (maicbaz) vb. tr. ® A Însemna, a pune un 
semn la uh lucru spre a-1 recunoaşte: i-au marcat 
deja un loc printre tinerii de talent cvlah.) f ® A face un 
semn, a lăsa o urmă 1f ® A arăta, a da să se Înţe
leagă; a da dovezi [fr. m a r q u e r].
•M^CA (pl. mărci) sf. ® Semn pus pe un lucru 

spre a-1 recunoaşte, spre a-1 deosebi de altul K ® V 
Figură, semn special ce pun fabricanţii pe produ
sele lor: ~ de labrica t ® Distincţie; de de seamă, 
cu vază, distins, marcant: cetăţenii de ~ încep sa iaca 
prin sori (car.) K ® Fisă, jeton H ® S Timbru postai

(•»• TAB. XXXIV, XXXV) H ® Stemă, pajeră: marca jn- 
detnlnl Iltov; marca României [tw FL. III) ţ[ ® @ Ar- 
morii, blazon: 
baui mărunţi de 
argint şl de ara
mă ou măioile ba
nului Barbu Ba,- 
sarab (odob.) K®
®Monedă ger
mană de ar
gint în valoare 
de 1 leu, 25 
(valută aur)
([13057) [fr.].

•MARCANT 
[fr.]. ■ 4
•MARCAT 1. adj. p. MARCA Ut © NE MARCAT.

2. sbst. 'Faptul de a marca.
MARGEŢ [sm. ♦ = RQDUL-PAMţNTULTTl. 

•MARCHER sm. 0 Cel ce marchează, Însemnează 
punctele ciştigate de jucători: jnoa pe un biliard oo 
buznnSrl... de se minunau marcherii ion.) [fr.]. 

•MARCHETARIE sf. Arta de a aplica plăci

Fig. 3057. Marcă germană.

adj. De seamă, cu vază, distins

Fig. 3058. Marchetărie.

subţiri de lemn lin, de metal sau de marmoră, ade
sea de diferite colori, astlel ca să formeze diferite 
desenuri pe suprafaţa exterioară a unei mobile 
(H 3058) [Ir.].

■MARCHEZ(A) := MARCHIZ (A). '
MARCHITAN sm. V Negustor de mărunţişuri 

[rus.].
MARCHirANţE sf. V O Prăvăliajunui mar

chitan t® Negoţ, marfă de 
mărunţişuri.

•MARCHIZ sm. ® Titlu de 
nobleţe inferior ducelui şl mai 
maredecltconte (d 3059) [fr.]. ?!

•marchiza (pl.-m) sf. ® Fi
Soţia unul marchiz: descriind ad- Coroanâ“d^ marchiz, 
mlrahll rochia caraghlcosA anneimar- 
chize (VLAH.) t © tlîls Acoperiş, mai adesea la geamuri, 
deasupra uşii de intrare a unei ^ 
casemari,aunuipalat(ÎH3060): lv, 
on pas moleşit se apropie de nşa 
marchizei icar.) *; ® Inel CU po
doaba de pietre de formă lungă
reaţă [fr.].

•MARCQTA (pZ.-te) sf. ♦
Ramură de viţă sau de altă 
plantă ce se îndoaie şi se culcă 
jos acoperind-o cu pămlnt, 
ca să prinzărădăcină; după ce 
a dat rădăcini, se tale şi con- 
stifue un vegetal nou, inde
pendent de planta mumă ([al 
3061); marpota poate fi şi naturală [fr.].

•MARCOTAJ sbst. A Inmul-
firea plantelo’r prin marcote 
fr.].

OMARCQTCAs/. Bucov. Tu
tun prost, mahorcă: marootca la 
lulea sa scnmplse rău de tot igrig.) 4':
[rut. m a r k 0 t k a]. ’

MARCUŞA (pZ.-şe) adj. şi 
sf. ţSt Se zice de oile.alhe cu Flk- 3°61- Marcotă. 
gura neagră, bucălale [srb. mrkusa].

MARDA (pZ.-daie) sf. Lucru bun de aruncat, 
de lepădat'; lepădătură [tc.].

Fig. 3060. 
M. Marchiză.
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CMĂRDAGI (-Sgesc) vb. tr. şi re/J. ® A (se) 
strica, a (se) prăpădi: oine mărdăgeşte limba... tşl ucide 
pe tatd-său şl pe mĂ-sa UIP.' *' © A (se) murdări.

MARDEALA (pi.-eii) s/. ® Bătaie [ţig.].
IkiARE1 adj. ® Care întrece măsura obicinuită 

în ce’ priveşte înălţimea sau întinderea în toate 
direcţiunile: un copac ~; o casd, o tară, o moşie ; 
pvDRUK ®; literă—, majusculă, litera cu care se 
scrie la începutul unei fraze sau cu care începe un 
nume propriu; ®: an —, an bisect 1) © Care întrece 
cantitatea obicinuită, numeros:o avere—;o oştire- 
II ® în Vîrstă, bătrin: Irate, soră mai —; de ani e— 
şl minte n’are (PANNi; tata—, bunic; e»-FATA ©, SPORU 
î' ® r: î Major: mlo ee cblamd plnă In 26 de ani. Iară 
de-acolea Înainte se chiami — tPRV -MB.) ţ| © Cu mic cu
—, fără deosebire de vîrstă sau de stare socială, 
toţi laolaltă: toată lumea se veselea, cu mic cu —, de uci
derea balaurului usp.i f ® Lung: Iarna noptUe slnt mari; 
•w-DEOET®H © Tare,puternic: unsgomot—1j ® Extra
ordinar, afară din cale, peste măsură: e un — beţiv, 
ştrengar, palavragiu; Iw-LPORU ©, NEVpIE ©1 ® Mult: ou— 
greutate; M-CE 2 ® ^ © Ziua —, lumina'Soarelui cînd 
acesta a apărut pe orizont: scoală.-te oă e ziua — ; 
SV-A1HIAZI2 ® ® pRlNZ® H ® Superior prin naştere, 
prin starea socială, prin talent, prin ştiinţă, etc.: un 
om —; un — filosof; de neam —, nobil; lumea — LU
ME1 @Ş|5:: tu —, eu —, cine să tragă cizmele ? dacă fie-care 
ar vrea să fie mare, să poruncească, cine ar mai fi 
să-i slujească? oei mari, oamenii cu vază, cu situa- 
ţiuni înalte, etc.; tare şi —, atotputernic, foarte in
fluent ; a se ţinea —, a Se arăta mîndru; a trage a —, 
a-şi lua ifose, a căuta să ajungă pe cei sus puşi:
trage tot a —, se uită tot la ăi mal de sus declt dtnsnl (ISP.) "I © 
Supranume dat principilor, suveranilor sau oa
menilor iluştri: ştefan cel Mare H ® Titlu dat aceluia 
care e în vîrful ierarhiei într’o demnitate, într’o 
dregătorie: —le logofăt; —le vornic; -ie vizir ; —-preot 
•«-preot ® H ® Mărinimos: un suflet — K © însem
nat,de seamă: a făcut fapte mari; lăzile mari, la sărbă
tori, la zile însemnate;•«■dumineca ®, jpi ®, post1, 
sAptAmJnA [probabil lat. marem „bărbat”].
. MARE2s/. ® *Totalitateaapelor sărate şi amare 
care acoper aproape trei sferturi din suprafaţa 
pămîntului H © O Pie-care din marile subdiviziuni 
în care se împarte imensa întindere de apă sărată, 
care udă coastele diferitelor părţi ale continente
lor: —a Neagră; peste nouă tărl şl nouă mări, foarte de
parte, la capătul lumii; •«- dare®, deget®, fAgA ■ 
DUi 1 © ţ[ ® (f: -de nisip, ses întins acoperit cu 
nisip t ® ® Cantitate, mulţime imensă: se vedea 
O A’' de capete; din crtng am intrat... Intre două mări de 
o&tină (BR.-VN.); ceilalţi se aruncă.v In <*i'a de popoare bă- 
trtnef care~l soarbe şl-l amestecă cu valurile ei (vlah.) ^ ® 
Atlta ^ de... m- AMAR ii ® [lat. mare].

MĂREi Mold. m4rii interj. Heil bre! mâii ia 
ascultă 1 mărel ascultă la mine, că~s mal priceput niţel 
(Jip.); mări l omule, de ce nu te lepezi şl tu de beleaua cea 
de vornicie p (alecs.) ; se repezi 9! unde se aruncă, măre 1 asivira 
balaurului (isp.i [comp. MA, mAi]- 
OMAREAŞ •«- MARI AS2 •

*]\XAREŞ.AXi sm. ® a Gradui cel mai înalt în 
armată ©0 —ui palatului, — ai Curţii, administra
tor al casei regale [fr.].

MAreţ adj. ® Mîndru, trufaş, semeţ, care se
ţine mare: spun de Şpanloll, că de va fl careva dln- 
tr’tnşll şl cerşltor, tot e fălos şi — (Tich.) f © Arătos, fal
nic, impunător, superb: zldurUe înalte şi roşiatice ale 
-ului castel (vlah.).

MAreţie s/. ® tMîndrie, trufie | © Fală,
splendoare: atltea Împărăţii mari... din a căror — n’au mal 
rămas declt clteva pietre ştirbite (BR.-vn.) [m ă r e ţ].

MARfA ipl. mărfuri) sf. V Ori-ce obiect cu care 
se face negoţ, care se cumpără şi se vinde: unde 
e —, trebue să fie şl pagubă (ZNN.) ; prăvălie cu chirie şi —’n 
datorie ipann) [ = m a r h ă].

MARFAGIU sm. Negustor ambulant [marfă]. 
’MARGA s'f. ® -A!» Rocă compusă mai ales din 

carbonat de calciu şi argilă în proporţii aproape 
egale- H © .' Pămînt calcaros, amestecat cu nisip 
şi cu lut, întrebuinţat la îngrăşatul ţarinelor [lat.].

"MAHGARIC adj. O-Acid —, compus .organic care 
există în cea mai mare parte din corpurile grase [fr.].

Fig. 3062. 
Mărgărită.

•margarina sJ. X Materie grasă preparată MĂR 
cu său, întrebuinţată în bucătărie şi vîndută .«Ap 
uneori fraudulos în loc de unt [fr.]. lylAr\

MARGAREMT, mArgArit (pt.-te) 1. sn. Mărgă
ritar; •«-ÎNŞIRĂ®-

2. sbst. ♦ = vIso-de-stejar [ngr. pap-fapiiv)?].
mArgArtntA = mărgărită.
mArgArît •«- mArgArint.
MArgARITA ipl.-te) sf. ♦ Plantă cu fru

moase flori, mai adesea albe, dispuse 
în capitule; numită şi ,,aurată”,
„ochiul-boului", ,,tătăişe”, etc. ( Chry- 
santhemum leucanthemum) fg] 3062):
Doima B lan ca ride şl mărgăritele Işl scot 
capul dintre tlorl s’o vadă (d.-zamf.) [fr. 
m a r g u e r i t ej.

mArgAritar, © MARGARINTAR 
(pî.-sre) 1. sn. ® Boabă, mărgea de * 
coloare albă argintie, cu ape ca sideful, 
produsă de anumite stridii sau scoici, 
şi întrebuinţată ca podoabă ca şi 
pietrele preţioase: făcu oiacă, adunind 
ps to(l copiii şl fetele din sat, ca sd înşire —e 
tisp.> H © 0 Lucru perfect, fără nici un 
cusur: Inornl ce ieşea din mina el era —, nu 
altceva osp.) t ® Alb ca mărgăritarul: 
dlntl de — H ® A = ViSC - DE-STEJAR.

2. mAroAritari sm. pl.^= mArgAritArele [ngr.
p,apŢapiTd;piov].

MArgAritArele sf. pi. # Mică plantă cu 
flori mici albe, ca nişte clopoţei, 
de un miros foarte plăcut; nu-j 
mită în Mold. ,,lăcrămioare”,'
Trans. ,,sufleţele” sau ,,clopo- 
ţele”, etc. (Convallariamaja- 
lis) (® 306.3) [mărgăritar].

MĂRGEA (pf.-gele) sf. O 
Boabă de piatră, de sticlă co
lorată, de mărgean, etc.. care 
se înşiră pe o aţă spre a forma 
un şirag sau se coase ca podoabă 
pe îmbrăcăminte (>i) 3064): 
iQ gtt poart& şiraguri de mărgele 
colorate (vlah.) ; salbă de mărgele ^
(D f = CLOCOTUL® Ti ® =RCJ- 
TlşpR® II ® pî. i încreţiturile 
pielii. In formă de bobiţe roşii,
nului; cnicanul... Işlroşlmdr- 
gelele şi Îşi dădu capul pe spate 
(GRL.); mărgelele de ourcan să 
nu le pui In borş, căci n’al no
roc la curci (GOR.) [lat. mar-
g e 1 la].

MARGEAN sbst.
Gen de polipi cari trăesc 
pe un schelet calcar co
mun, în formă de arbust, de o frumoasă coloare 
roşie sau trandafirie; e înţepenit pe 
fundul mării şi ajunge uneori pînă la 
suprafaţă ca o adevă
rată stîncă; se găse
şte în marea Medite- 
rană şi în oceanul Pa
cific; din substanţa 
oalcaroasă se fac măr
gele, brăţări şi alte 
podoabe rare ('|ii| 3065 
[tc. ra e rg ă n].

MARGELAT adj. 
împodobit, cusut cu 
mărgele.

MARGELUŞA ipl.
-nşi)s/. ® dim. mArgea •
1f © fMică plantă, cu 
flori albe, albastre sau 
trandafirii; numităşi
,,meiu-păsăresc” (LUhospermum arvense) ()l!]3066).
O MARGHILA sf. Trans. (fr.-cdr.j <vic.) ipşc.) lA.
Loc apătos, mocirlă [comp. germ. M e r g e 1].

MARGHILOMAN (pl.-ane) sn. 5 Ceaşcă de ca
fea cu puţin rom sau coniac [npr.].

MARGHIOL adj. şi sm. Şiret, pişicher: Vol-

Fig. 3063. 
Mărgăritarele.

de la guşa curca-

Fig. 3064. Mărgele.

Fig. 3065-
Mărgean.

Fig. 3066. 
Mărgeluşă. ]
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MAR. nlonl IV, Tot merse domol (SD.-del.) ; deolt od argintul In ladă 
Ml A o 011 nevasta neroadă, mal bine ou lada goală şl ou nevasta 
IVI/Xlx marghioală -(znn.) ; proştii mănlncă peştii şl marghlolll 

zeama (znn.i [ngr,].
MABGHIOLţ (-olesc) vb. refl. © A se izmeni, 

a se nţli, a se ghlonghionl, a se fasoli: se tot mar- 
ghlolea ou ştllnta Iul (flor.) [m a r g h 10 !]■

' MABGHIOLţB sf. Prefăcătorie, şiretlic: laro
leşinat P miri I oe-s marghlolllle alste P ialecs.) ; 
aoolo, ou prelăcătorll, on marghlolll, şl ou 
vlolenll, 11 lăoo de spuse cum are atlta stare
(I8P.I fm a rg h i o 1].

MABGţCA (pl.-gela) sf. (9 — MAB- 
GEA H ® ♦ Plantă ierboasă, cu tulpina 
subţire, care creşte prin pădurile um
broase (Melica nutans) (ia) 3067) 1) ®
A MABQJOA-CbCULtn m- CUC ®.

MĂHGICVŢA (pl.-te) Sf. dim. MAB- 
OIOA; MABOICVTA - cvoului = mAbqjoa- 
CUCULUI.

‘MARGINAL adj. De (la) margine, 
pus la margine: nota vă [fr.].

' MĂRGINAŞ 1. adj. Care se află la 
' margine, ia hotar, limitrof: ridica 

şl satele mărginaşe... şl totl... se şcoala sa vie 
in apărarea tării iiap.i; dinte v, dinte canin 
(la cal), colţ.
. 2. sm. ® Locuitor de la margine, de Fig-. 3067. 
la hotar D ® W Dinte canin (ia cal), colţ. Mărgică.

MARGINE sf. ® Partea cu care se termină o 
suprafaţă: va pădurii; va caietului, cărţii, partea ră
masă albă, nescrisă sau netlpărităt © Lăture: ia va 
pămintuiui i[ ©.Partea cu care se termină o groapă, 
o scobitură, etc.: va puţului; va groapel; ©raajnnge 
lava groapel, a fi aproape de moarte; va prăpăstiei; 
@:a II la va prăpăstiei, a fi In marc primejdie 1) ® 
Ţărm, mal: vamărllt ® Hotar,graniţăU® ®Sftrşit, 
capăt, punct sau loc de oprire, limită; îndrăzneala 
ml n’are margini; fără margini, peste măsură, afară 
din cale [lat. marginem].

- . MĂRGINEAN sm. ® Locuitor de la hotar, de la 
marginea ţârii f © pî. spcc. Locuitorii din par
tea meridională a Ardealului cari se ocupă mai ales 
cu creşterea oilor.

MĂRGINI (-ineso) 1. vb. ir. A pune un hotar, a 
forma marginea, ă limita: in depărtare, dealuri 
blinde mărgineau vederea (vlah.).

2. vb. refl. © A avea drept hotar: Romănia se măr- 
■ ' gineşte la răsărit on Nistrul şl-cn marea Neagră 1| © (F.

A se rcstrînge, a se opri, a se înfrtna.
MĂRGINIT adj. ® p.MABQINj H ® ® Puţin in

teligent, nu prea deştept: un om v Hţl © nemAhgintt.
‘MARGRAV, MABQHAi' sm. og Titlu dat odinioară 

mai multor 'principi germeni: printişorii şl margraiii 
nemţeşti... se umflau cit puteau ca să albă ambasadori şl 
pagi (ODOB.) [germ. Mark graf].
OMARHĂ (pi.-ho) sf. Tr.-Carp. Vită [ung.].

MĂRI l1 s«- MĂRE.
MĂRP (-rase) ţ. vb. iT. ® A face (mai) mare f 

© A spori, a urca: v leaia ţ[ © A slăvi, a glorifica, a 
ridica In slavă: poporul... azi te poartă pe sus, te măreşte, 
mllne... te ’ncaicft ou > Doamne*a]ut& uip.i.

2. vb. refl. A se face (mai) mare; a creşte, a se 
înălţa: după ce se mări, II puse de Învăţă carte (isp.i.

MARIAJ, MABIAS, MăRiţiş sbs(. ^ Un joc de 
cărţi; se adunau... spre a juca Intre el cantina, marlaşul 
şl cureluşa (fil.) ; tot ce metablrlseso olteodată e oonoina sau 
măr leşul (alecs.i [fr. m a r 1 ă g e, pol. m a r j a s z].

MARIAŞ1 rm- MARIAJ.
t MARIAŞ", Băn. MAreaS sm. © (|) Veche monedă 

austriacă,’ In valoare de l7 cruceri, 
care circula odinioară In Princi
pate ([Ml 3068) ţ[ © O Băn. Oală de v, 
oală mare de pămint cu o capa
citate de 4 litri [ung. mârlâs].

MĂRICEL, - loţoA adj. dim.
MARE'. Cam' mare, aproape mare;
după ce se făcu mal măricel, mă-ea II In- Fip-, 3068. Mariaş. 
vătă Ia vinat iise.i.
O MĂRICUŢ adj. Măricel: mumele poartă odras
lele mal ve (luns.i .

MĂRIE sf. © Slavă, mărire: cămllavca Inchlpneşte...

măria deşartă, adecă slava cea deşartă (prv..mb.) ® în legă
tură CU adj. pos. (ta, ea, eto.),'titlu dat.unui dom
nitor, rege, împărat, etc.: 11 numeşte Măria ta, pentru 
că domnii erau In adevăr mari şl linguşirea nu-l deprinsese 
a pretinde şl alte tltnle (Neşr.) ; prea mărite Împărate şl 
Împărăteasă, lata Măriilor voastre are soarele In piept 
(ISP.I [mare1].

MARIEŞ sw MARIAJ. ' "
MĂRIME sf.® întinderea in înălţime, In lăţime. 

In lungime. In grosime: a căzut grindină de va unei nuol 
t © Cantitate care poate fi mărită sau micşorăţăK 
© însemnătate, importanţă, intensitate, gravitate: 
va primejdiei, pedepsei © © Mărlmurl pl. Persoane In-1 
semnate, feţe Înalte, obraze, mari ir.-cod.). (ciauş.) 
[mare1].
'MARIN adj. ® De mare, privitor la mare: plantă 

vă t ©’• Care servă pe’mare: harta va [fr.].
MĂRIN sm. ® Boală a vacilor, caracteri

zată prin umflarea ugerului, din care curge apoi 
slnge t © pl- 1^ d) Bube ce se lac la şezut (după 
credinţa poporului) la aceia cari muncesc In ziua 
de M ă r i n a (pamf.i .

'MARINA (-nez) vb. tf. i( A conserva cărnuri, pe
şte Intr’un sos' făcut cu oţet, untdeiemn, lămlie 
şi diverse aromate [Ir.].

'Marină (pl.-ne, -ni) sf. © a. Arta de a naviga, 
ştiinţa plutirii pe mare cu corăbii, cu vapoare, etc. ţ[ 
© Serviciu niilitar pe o corabie sau vapor:, 
ofiţer de V ţi ® Puterea navală a unei naţiuni 
(svTAB. xu, xnn) ţ| ® ts; ^Marina militară, materia
lul şi echipaglile vaselor de războiu f © Gt1 Tablou 
care Inlăţişază o privelişte a mării [fr.].

MĂRHfA sf. JJ) Sărbătoare ţinută de fcmeile de 
Ia ţară lâ 17 Iulie (st. v.), ziua martirei Marina, 
ca să fie ferite de boale şi de lupi; circoyii Mărinli, 
zilele de 15-17 Iulie (st. v.): tw cjRCOVi.

'MARINAR sm. a. Soldat sau civil care trăeşte 
pe o corabi'e sau pe un vapor, 
unde face diferite serviciile ma
nevra vasului, matelot, matroz 
([H 3069) [marină].
'MARINAT adj. p. MARINA: 

peşte V ţ|ţ| © nemarinat.
'MARINATĂ(pi.-te) sf. X © Sa

ramură, sos’ de oţet sau lămlie, 
untdelemn şi diverse aromate In 
care se conservă cărnuri sau peşte 
H © Carne sau peşte conservat(ă)
Intr’un astfel de sos [fr. mari-, 
nade].

MĂRINIMIE sf. însuşirea, I.1
fapta celui m'ărinimos [mare1 |
-I- inimă, creat după lat. mag- 
nanitimas].

MĂRINIMOS adj. Mare la F'g- 3o69- Marinar, 
suflet, cu sentimente Înalte, ge
neroase: era In privirea lui un fel de mărlnlmoaaămm- 
pătimire (br.-vn.i [mare1 -f- inimă, creat după
lat. m a g n a n i m u s].

MĂRINITĂ adj. s/. W Se zice despre vaca bol
navă de m ă r i n: se afumă ugerul vaoll, olnd e umflat,
clnd ev (VOR.)*

'MARIONETĂ(pI.-te) Sf. © Păpuşă de lemn saU 
de carton care se mişcă, trăglndu-se de nişte sfe
ricele legate de ea: teatru de marionete, teatru de .pă
puşi t © © Persoană uşuratecă, fără caracter,' se
cătură [fr.].

MĂRmE sf. © Faptul de a (se) m ă r i ţ[ © 
Sltuaţiune. socială Înaltă, plină de cinste; pe loo ei 
plecă. Împins de pofta măririi (alecs.) ţ[ ® Mlndrle, fală: 
Apoi cu V astfel le vorbeşte (bol.i ţf ® Slavă, glorie: 
mărire tle, Doamnei |fd

MĂRIŞOR adj. dim. MARE1. Cam mare, mă
ricel: clnd a crescut fata mărlşoară... a avut destui peţitori
(RET.). '
t MĂRIT1 sm. ® t Mire, ginere ţ[ © Cuvlntul s’a 

păstrat In loc. de.v, de măritat, de dat unui soţ. de 
căpătat un bărbat: un vecin de a omului cu fata de v 
(MAR.); De eşti fată de v, Mă primeşti tu la petit ? (Brl.) ; 
Marţi seara şlSlmbătă seara Işl fao tetele de v (= vrăji 
spre a căpăta un bărbat) pe vale cgor.) [lat. m a r î- 
t u s ].
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MĂRIT2 1. adj. ® MAHţ' 1f ® 0 tnăltat, slă
vit, glorios: Doamnei

2.'s&sf. Faptul de a mări.
■ MĂRITA (-U) 1. vb. Ir. ® A da In căsătorie (p 

Iată, o femeie), a cununa cu un bărbat: a-?i ~ lata; 
Miile şl satele MUrltă slutele (panni f| © 0 A Se SCăpa de 
un lucru, a-1 vinde pe un preţ de nimic: in siitşit... 
noul mal dă, altul mal lasă, si Frepeleao măiltă capra icr6.i. 

2. vb. refl. A lua de bărbat [lat. m a r 11 a r e]. 
•MARITAL adj. Ce ţine de bărbat, ce aparţine 

bărbatului [Ir.]. '
MĂRITAT 1. adj. p. mAbit4.
2. sbsl. Faptul de a (se) mărita: se grăbeşte ca-lata

la (ZNN.).
•MARITIM adj. ® Aşezat Ungă mare: oraş ~ f © 

Care se face pe mare: comerţ — H ® Ood totalitatea 
legilor privitoare la navlgaţiunea pe mare [fr.].

•MĂRITIŞ (pî.-isuri) sn. Faptul de a (se) m ă- 
r 11 a: *ul te leagă de mtlnl si de picioare (panni.

MĂRIUŢĂ (pl.-te) sf. Trans. .Bucov. # Insecta 
cunoscută’ de noi sub numele de „boul-lui-Dumne- 
zeu“,,,vaca-Domnului“sau „buburuză11 (iwBQU®) 
[Mar ia].

'MARMA(N)ZIU adj. Purpuriu:. Mludră, buze 
marmanxil,Dar pe-a oul samă le tll t (IK.-brs.) ; întrebuinţat 
mai adesea despre coloarea vinului: vin 
OMĂRMĂZEL = MARMAZţn: vin roşu (şez.).

IVLARMELÂDĂ (pl.-ăe) sf. X Poame fierte multă 
.vreme ,cu zahăr plnj s’au făcut terciu; magiun, 
povidlă, chisăliţă: —■ de mere, de gutui, de prune [fr.].

•MARMORA (-rez) vb. fr. A da înfăţişarea, co
loritul marmorei [după fr. m a r b r e r]. 

MARMORĂ... = MABMiraA...
•MĂRMOREU, UABMORE4N adj. = MĂBMtmţO: 

on braţe mamoree (emin.) ; ca gttal gol, alb, marmorean 
(VLAH.) [lat. m armoreus, fr. m a rm o r 6 e n], 
•MARMOTĂ (pî.-te) sf. ^ Mic mamifer roză

tor care ’trăeşte pe 
înălţimile mari ale Al- 
pilor, Pirineilor şi Car- 
paţilor de nord. In 
regiunile unde iama 
ţine clte 7—8 luni.
In timpul cărora ani
malul zace cuprins de 
un somn greu In lo
cuinţa adlncă ce şi-o 
sapă şi o căptuşeşte cu 
iarbă moale; In amor
ţirea ei lungă, marmo- 
ta se hrăneşte numai 
cu grăsimea adunată sub piele de cu .vară (Ari- 
tomys marmota) (|H'3070) [fr.].

MARMURĂ (pl.-rl), f Olten. MAHMURE icant.i 
(ciAuş.) (OR.-N.)(vtrc.) sf. ©Piatră calcară,mai adesea de 
coloare albă ca zăpada, alteori cenuşie sau colorată 
divers şi străbătută de vine de diferite colori; e 
foarte vlrtoasă şi se poate lustrui: vine albastre se 
trăgeau pe lata el albă ca o marmură vie (EMin.) ; baia era 
pardosită ou tot lelul de lustruită (isp.i ţ[ ® Bucată de 
marmură cioplită şi lustmită f ® Statue de mar
mură K ® 0 Suprafaţă netedă ca a marmurei: pe 
marmura vlnătă a apel. Inna cerne o pulbere de argint 
(VLAH.) [lat. marmorem].

MĂRMURI = Înmărmuri.
MĂRMURÎU, MARMORiu adj. Ca mar

mura, de coloarea, de Înfăţişarea rnarmurii: 
Frumoasft, alb&, jOD&, ou lormele rotonde, qo palpa măr
ia orie (ALEC8.); paloarea cea liniştită şl marmorle a tetei 
contrasta on părol !n deaordlne (EMIN.) .

•MARNĂ Sf. = maroA [fr.].
OMÂRNE = MARSINE.
•MĂRNQS adj. A Care conţine marnă: pâ-

mtnt*'v.
•Marochin (pi.-inev -inuri) sn. Pioie de ţap 

sau de capră, argăsită In mod special, saftian:
scotea sulul de tlnlobea Invăllt Ih piele roşie de ^ (grl.) [fr. 
m a r o qu I n].

MAROLĂ m- MARULA.
•MARONIT adj. şi sm. aâ Creştin catolic de rit 

sirian care iocueşte în văile Libanului şi Anti-Li- 
banului [fr.].

Fig. 3070.. Marmote. ■

OIHĂROS adj. Trans. (fr.-cdr.) Măreţ, semeţ, tru- MAR- 
faş, fudul [mare]- 1 mi An
•MAROTĂ (pl.-te) sf. ® Sceptru, avlnd In virl IVIArl 

un cap acoperit cu o glugă şi împodobit 
cu clopoţei, pe care-1 purtau bufonii 
regilor; e emblema nebuniei (ţH 3071) 
t © 0 Ceva iubit nebuneşte, peste : 
măsură. In mod ridicul: caii acela au de- . 
venit pentru N. o .0 Idee fisă, o boală, 
cum vreţi e’o numiţi (Car.) [fr. m a r o 11 e].

•MARSILIEZA sf. J a Clntec de 
războiu şi .imnul naţional francez, 
compus în 1792 de Rouget de l’Isle 
[fr. marseillalse].
•MARSUIN sm. 7^ Mamifer marin '

. din ord. cetâceelor ce seamănă cu del
finul, de care se deosebeşte prin mări
mea lui şi prin conformaţia gurii (']|]
3072) [fr. m a r s o u i n].
•MARSUFL^E sf. pl. yt, Ordin iF'f. soli

de mamifere al căror pui, născuţi In Marota, 
stare nedesvoltată pe deplin.

Fig. 3072. Marsuin. Fig. 3073. Marsupiul.

continuă să se desvolte alipiţi de mamelele ma
mei care-i poartă Intr’un fel (ie pungă sub plntece 
(1)3073) [fr.],
•MARŞ (pî.-şuri) 1. sn. ® Di Mişcarea trupelor: 

o armată In — tortat, Înaintare cu paşi iuţi» gră
biţi; se zice clnd trupele fac mal mult drum 
decît de oblceiu f © Felul cum’un alaiu, un 
cortegiu, o procesiune, etc. înaintează: mersul ini
Ipsllante spre Bucureşti a Iest un adevărat —' trlumlal (i.-OH.)
H ® J X Arie de muzică care regulează mersul tru
pelor: răsună glasul stlşletor al trlmbltelor, clntlnd —ui 
soldatului mort (br.-vn.) H ® J Poezie făcută spre 
a fi cintată pe o astfel de muzică: -~ni anului isds.

2. interj. Exprimă porunca de a pomi înainte, 
de a pleca: legi alară, putărosule, marsi dinaintea mea 
(VLAH.) [fr. marche].

•MĂRŞANDĂ (pl.-de) sf. V Modistă: am avut de 
umblat pe la magazii de marşande de modă (Alecs,) ; găte
lile..-. ce lipscanii şl marşandele din Bucureşti vtnd cocoanelor 
de tară (odob.) [fr. marchande].

MART = MARTIE [vsl.].
MARTAC, mArtac, OMIrtacsm. ® Par grosţ[® 

pl. {fia Un f'el (ie căpriori la învelişul unul bordelu: 
pe grindă... se pun martacl cu un capăt pe grindă şl cu altnl pe 
pămtntul de Ia marginea bordelului (roR.) [tc. m e r t e k].

MĂRTĂCI (-ăceso) vft. tr. aţi A pune m a r t a - 
cii la un borileiu.
•MARTE sm. it Numele planetei celei mal 

apropiate de Pămînt [lat. Martem].
MARTIE sm. ® ® A treia lună a anului 1f © De 

oare ce o parte a postului Paştilor cade totdeauna 
In Martie, s’a născut loc. — din post nu lipseşte, ce se 
aplică unei persoane care caută să nu lipsească 
niciodată de la nici o întrunire, de la nici o serbare, 
de la nici o petrecere, ca şi cum nimic nu se poate 
Intlmpla fără a fi şi ea de faţă [vsl. < gr.].

MARTIN1 npr. m. Nume familiar dat de 
popor ursului: dihai Martine, strigau el necontenit. Insă... 
nrsni nu voi b& iasă (ON.); avea pe moş un ora mare, 
n^rUş pe care-1 crescase de mititel (I.-oh.).

MARTnsr2 sm. i ® = PESoAruş © U ® —MIC 
= PESOARUS-PITIC K ® -'-CERCHEZ = PESCARUŞ © 
ţ ® -'-MABB = PESCAB-MABE 1] ® —-OU-OAPUL-NE- 
ORU = PESCAR ® H ® —'-NEGRU = PESCARUŞ-NEORU 
[fr.].

MĂRTEN npr. m., mArtina npr. f. yt; Nume 
dat de ţărani boului sau vacii ce s’a născut Intr’o 
Marţi.
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*MABTINGAXjA (pl.-le) s/. ® Curea în formă 
MĂR de Y la hamurile calului, întrebuinţată pentru a-1
lYIAfA Împiedeca de a se ridica în ____ ^

două picioare ([®13074) H ® 
a, Parlmă legată de bom- 
pres H ® ♦ g Faptul de a 
juca îndoitul sumei pierdute 
in jocul precedent [ir.].
•MAHTINICA s/. ♦ Ca

fea din (insula) Marlinica

MAHTINII sm. pl 3 ® Fir- ■3°74- Mort,ngala 
Cele trei zile de la 1-3 Februarie pe care le serbează 
poporul spre a fi ferit de fiare sălbatice, în spe
cial de lupi şi ,de urşi [Martin1].

*MARTIBjM7i.,MARTikA(pI.-ie) s/. ® Mucenic, 
muceniţă: In lixUatea privirii ei., e o vădită resemnaie de- 
Bfintă şl de martiră (vlah.) t® Acela, aceea care îndură 
multe din pricina opinlunllor sale H ©Care sufere 
mult [fr.l.

'MAHTraiU (pî.-rii) sn. ® cnt Mucenicie t©® 
Chinuri morale sau trupeşti, suferinţă grea [lat.].
'MAHTIRIZA -(-izez) vb. iT. ©«{ A face Să sufere 

martiriul: această masă de piatră a lest mormlntul SI. 
Qeorse. oare, se zice, că aici a Iest martirizat (Bol.) ţ|'® 
A chinui, a tortura [fr.].

•MAHTraOLOGIU (pî.-gll) .sn.® ad Cartea sau 
catalogul In care sînt înscrise numele martirilor 
sau ale sfinţilor H © ® Listă lungă cu numele ace
lora cari au avut de îndurat multe sau au murit în 
chip nenorocit [fr.].

MARTOR, MARTUB sm., martora, martora (pl. 
-re) s/. ® rt Persoană care a auzit sau a văzut ceva 
şl poate raporta despre cele ce ştie, înfaţa judecă
torilor sau altor persoane; ceia ce... va sudul pro martur 
Înaintea irlndetulnl... să va certa ca un sudultorlu (prv. lp.) ; 
dacă n’al treabă, tă-te martor (pann) ; Tu care-al lost martur 
l'atltea rugăminte ialx.) ; a lua de *; martor ocular, acela
care A văzut cu ochii lui cum s’au petrecut lucrurile: 
martor mincinos, acela care aduce o mărturie falsă; 
Dumnezeu ml-o martor. Dumnezeu ştie că Spun adevărul 
,ţ[ ©Persoană chemată să fie de faţă la îndeplinirea 
unor acte:— la cununie ^[©Persoană, care în materie 
de duel, reprezintă pe una din părţi, discută şi ho
tărăşte, împreună cu reprezentanţii celeilalte părţi 
în cauză, condiţiunile duelului sau caută să îm
pace pe advei sari ţ] ® ® Semn, dovadă, lucru care 
adevereşte, mărturie: acest templu este martor ai mă
ririi romane [lat. vulg. martur = clas. martyr].

MARTURIE s/. ® t Trans. M a rt u r: mărtn- 
rllle carele vor mărturiei de uerole... acelea nu se bagă In 
seamă (prv.-mb.) ; aă nu tăcetl ceva, că am şl... vă prind cu 
minciuna (ret.) f © rt Declaraţiunea sau depoziţiunea 
făcuta de un martur înaintea justiţiei sau In 
faţa altor persoane; mincinoasă, lucruri neadevă
rate, false, depuse sau declarate de un martor ţ[ © 
Dovadă, semn care adevereşte, monument come
morativ: nu ni s’a păstrat măcar palatul acesta, ca D * 
scumpă a vromllor. trecute (VLAH.) ţ[ © * (de botez), medalie
comemorativă pe care naşul o împarte fie-căreia 
din persoanele care asistă la botezul unui copil K ® 
oal Mărturisire, confesiune: mărturia credinţei, crezul, 
simbolul credinţei ţ[ © Maram. (brl.) V Tîrg săptă- 
mfaal.
y MArTURISEALA (pi.-Bell) sf. Faptul de a 
mărturisi, mărturisire ibud.) (jip.).

mArtURISI (-isesc) i.vb. tr. şl inir.QA depune 
mărturie; a adeveri, a dovedi, a da încredinţare, 
prin graiu sau în scris H © A spune, a face cunoscut 
ceea ce ştie, simte sau gîndeşte H © A recunoaşte:
mărturisesc că m'am Înşelat; tatăl fetei mărturisi că n*a 
ştiut să pretnească duhul letel sale usp.) 11 © A-şi spune 
păcatele: mărturlslndu-şl unul altuia păcatele (Crb.i.

2. vb. Te/l. ad Ase spovedi [vsl. marturi- 
satl<gr.).

MARTURISptE sf. ® Faptul de a m ă r t u- 
r is i; —a păcatelor, spovedanie t © Declaraţiunea 
făcută de cineva că a săvîrşit o faptă oare-care. 
t MARTURISITQR sm. Gel ce-mărturi- 

s e ş t e; cel ce depune mărturie, martor; im an să 
fie neoaminecaţ... ^nl strfmb (prv.-mb.).

MARŢ1 sm. (P = MARTIE [lat. M a r t iu s].

MARŢ*, ✓ MARTI sbsl. numai in loc.: a face 
a bate cu desăvîrşire (la jocul de table); a fi a fi 
bâtut cu desăvîrşire: să te ferească Dumnezeu... să dau 
un eplec, că eşti marţ (D.>zamp.) ; pr. ext. a face a lăsa 
CU totul pc jos, a dovedi, a bate: ou argumentai din 
urmă, mă făcuse marţi (NEGRj ; slnt chelneri... cari pot face 
marţ pe un profesor de universitate (CAR.) [it. mărci o].

MARŢAFQIU sm. (£) Netrebnic, îmbrăcat cu 
pretenţiuni de eleganţă, care supără lumea cu 
obrăzniciile lui: ...aceşti trei golani, Marţafol porniţi 
spre rele şi de faţă hoţomani (pann) ; 11 deteră afară ca pe un 
şl beelsnic (isp.);- aşteaptă, marţafoiule, să te ’nvăţ eu a 
zădărl fetele! (alecs.k Nişte marţafolp Cu căolule lustruite 
şi cu cizme smălţuite (sper.). t

MARţAgUŞ (pi.-uşe) sn. Mold. = MARTISOR 2. 
O MARŢAIA sf ■ Trans. (dens.) = MAHTICA.
•MARŢELPîA sf. BS Taftă, materie de mătase 

foarte fină [fr. m a r c e i i n e].
MARŢI1 s/. D ® A treia zi a săptămînii, între 

Luni şi Miercuri; s sosit ; s’a născut Intr’o ~; Marţea 
viitoare, treoută; Duinuezeu a început pămlntul Marţea (MAR.) ; 
marţea să nu pleci la drum, că nu-ţl merge bine (gor.) ţ[ (D 
Marţea ciorilor, a treia zi (iupă Dumineca lăsatului de 
carne [lat. m a r t i s].

MAR'ţ’I2 m- MART.
'MARŢIAL adj. ©Războinic: apare micul maior... 

şl-1 opreşte trecerea, lulnd o poză toarte »ă (CAR.) r © rt X 
Curte ~ă, tribunal militar în timp de războiu sau 
în timpul unei stări de asediu H © rt X Lcge ~a, lege 
care autorizează întrebuinţarea forţei armate pen
tru a înnăbuşi o răscoală [fr.].

mArţica npr. f. ^ Nume dat de ţărani unei 
viţele născute într’o Marţi.

MARŢI-SEARA npT. /. Ss® = MARTOLEA: o 
babă lungă, seacă, gheboasă... de nu o potl numi mal po- 
trlvlt ca ,,Mlezul-nopţll,> ori ,,Marţi-8eaTaM (RET.).

mArţişor 1. sm. 3 Numele ® al lunii Martie.
2. (pî.-şoare) sn. Ban 

sau alt mic obiect de 
aur, de argint, etc., 
legat de un fir de mă- 
tase sau de lînă roşie, 
împletit cu un fir aib, 
care se dărueşte cuiva* 
în ziua de 1 Martie, ca 
să-l poarte atîrnat la Fig._ 3075. Mărtişoare. 
gît; persoana care-1
poartă va fi . după credinţa poporului,rumenă şl 
albă peste an ([aj 3075) [dim. din Marţ1].

MARŢOLE~(A) npr. m. & © Fiinţă răufăcă
toare, în chip de babă, care umblă în noaptea de 
Marţi spre Miercuri pe la casele oamenilor, spre 
a pedepsi pe femeile pe care le găseşte lucrînd:
fiind Insă că Intlmplarea o aduse chiar Intr’o Marti seara. 
Ileana credea că vede pe Haitolea (ret.); Marti nici se toarce 
nici se coase, că vine Martole (GOR.)..y
O MArţuIGA sf. Băn. (uub.) tC, Nume dat unei 
vaci care s’a născut Intr’o Marţi.

MARUlA, o marqlA (pî.-ie) sf. ♦ Varietate 
de lăptuci cu frunzele dese, 
lungi şi eliptice ([®] 3076): un
pămlnt bogat... aproape de casă este 
bun pentru marote (ion.) [bg. m a-
r u 1 j a].

MARTJN sm., MARţTNOA 
(-NEAGRA) Sf. A = VETRICE1
[rut. maruna, maruh- 
k a].
OMARUNCHIU = mAntjn-
cHro. ■

MARUNT 1. adj. ® Mic, 
mititel (vorb. de fiinţe, de 
lucruri sau depărticele strînse 
laolaltă ori cu care se formează o grămadă): cinci 
copil ndruntl Începură a plinge (dlvr.) ; ploaie -~ă, formată 
din picături mici; lemne ~-e, iemne tăiate scurt .şi 
subţiri; bani mărunţi; parale ~e; grlu cu bobul 
mic; (a poveşti, etc.) multe şl ~e, tot felul de lucruri, 
importante sau de mai puţină importanţă li © 
Scund, mic de trup, de statură: un omcai de 
munte, mărunţi, puternici şl oumlnţl (vlah.) ţ[ © ® Ne
însemnat.

Fig. 3°76. Marulă.
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2. adv. ® Mic; a scriea avea un scris foarte 
mfc; ploui—, cu picături foarte mici; a toca —, a 
toca în fărîmemititele 1[ © Scurt: a tunde— [lat. 
m I n u t u s].

mARUNTAIE, mAbuntAi sf.pl. ® p Organele 
din interiorul corpului la om .şi la animale (maţe, 
ficat, plămîni, splină, etc.): — de porc, de pasare; eu 
şed călare In Inima (lemellor) şl... ştiu toate măruntălle 
dlntr'lnaele (Crg.i ; şi măruntaiele din om tot se ceartă uue- 

. ori (CAR.); această ştire m'a pătruns plnă 'n adlncnl mărun
taielor (GN.) ţ[ @ ijj Adîncime: parc’ar Ii volt să pătrundă 
cu vederile plnă in măruntaiele pămintului <GN.); un glas 
adine, puternic, ce părea că lese din măruntălle munţilor 
(GN.) [lat. m I n u t a 1 i a].

mArunŢEL, /. -tjcA 1. adj. ® dim. mAiujnt. 
Cam mărunt,'mărunt de tot, toarte mărunt: boabe 
mărunţele; cuviosul bătrln a plecat cu pasul- (Car.i ţf ® 
Scund: de trup eşti —, ...dar la lire eşti mare icrg.i V ® 
0 Neînsemnat: un gazetar de cel măruntei (Vlah.) .

2. MARUNTţiLEs/.pl.®Banimărunţi11©MABUN- 
TICA - CRAIULUI, un fel de dans ţărănesc şl muzica 
după care se joacă: trei ţigani... trăgeau mărunţica 
craiului, Inşirlod, din clnd In clnd, chiote Întocmite din 
senin (olvr.) .

3. MARUNTŞIL adv.: a scrie, a toca, a tăia, a tunde —; 
cloclrlanii... păşesc — pe marginea şanţului (vlah.) .

4. DE-A mărunţelul loc. adv. Cu tot de-amă- 
nuntul; ea l-a spus toate cu de-a mărunţelul (sa.).

MARUNŢI (-tesc), OMARUNţELi (-elesc) vb. iT. 
A face m ă r u n t, a tăia mărunţel, a fărîma 

■ In bucăţi foarte miei: In strachina cu cir .se mărnnteleşte 
mămăliga prăjită (ŞEZ.).

MARUNŢICA sw MAHUNTEL.
MĂRUNŢIŞ, Mold. MARUNţţrş (pî.-şurl) sn.® (f) 

Monedă m ă r'u n t ă, bani mărunţi t ® V "ul, 
(a cumpăra, a vinde) în cantităţi mici, cu bucata:
băcanul de la care cumpăra ou mărunţişul zahărul (i.-GHi) ţţ 
@ pî. Tot felul de lucruri mărunte, mărfuri mă
runte, de puţină valoare: o să te puiu... să tal lemne, 
să aduci apă... şl alte mărunţişuri (fil.).

mArUNŢIŞAR sm. V Negustor de mă
runţişuri.
OMAruNţuş = mAruntiş.
OMARUŢ adj. fi im.,mare. Măricel: musca clnească 
e...-olecuţă mal —ă declt cea de casă (mar.).
OMARVA ='MABHA: lecloril slujiseră numai pre 
marve, şl nu pre bani (CAT.). ^

MAS 1. part. trec. dl lui mînea.
2. sbst. Faptul de a mînea: mai că-mi vine să zio şi 

eu...că are să ue fie —ul tn pădure (CRg.) [lat. m a n S U S].
‘MASA (-aşez) vb. tr. A face masaj, a trage [fr. 

masse’r].
mA-SA 0. M u m ă - s a.
MÂSA1 (pl. mese) sf. ® 

m IVIobilă, de obiceiu . de 
lemn, alcătuitădintr’o supra
faţă plană, în patru colţuri

Fig’ 3°77. Mese jăraneşt).

sau rotundă, aşezată pe unul sau mai multe picioa-
re: de joc, de lucru, de scris; de stejar, de marmor&.;
în sp<?c. mobilă de acest fel pe care se mănîncă 
([§ 3077): ajungi la masa altuia, DU po(l mlnca cum 1(1 place 
(Z)iN.); a pune masa, a pune pe m.asă farfuriile, tacî- 
miirile, paharele, etc. şl tot ce trebue pentni mîn- 
care; a sta la —; a se aşeza, a se pune la —; a da la —, a 
aduce bucatele pe masă; a se scula de la —; a pofti la—, 
a chema să mănînce la masă cu alţii; clnd eşti poftit 
la vre-0 —, pleacă sătul de acasă (pann) : cine... treclnd pe 
lingă o — de ţărani , au zis: — -bună 1 fără a II poftit Îndată 
la dtnsa ? (ALecs.) ; F: poftim la —, dacă tl-al adus de-acasă I
se zice în glumă cuiva care soseşte pe neaşteptate 
la cineva în timpul mesei; n'are casă, n'are—, n’are 
unde să-şi plece capul, n’are nici unde să se odih-' 
nească, nicice să mănînce;swCAP1®,FATA@ ţţ®
Ospăţ: a da o —; dau la mese şl la ospeţe cunoscuţilor şl 

I.-A. Candrea. —Dicţionar enciclopedic ilustrat.

Fig. 3078, Masă de tras doage.

prietenilor lor (isp.) ţţ ®XMîncările, felurile de bucate 
ce se pun la masă ţţ ® Prinz: doarme după —; F:e 
(cam) după —, s’a cam cherchelit, a băut cam mult 1 
® F Cu nepus(ă) Iu —, CU zorul, fără a sta mult de 
vorbă: vin eu 
Însumi la Iaşi, ca 
să vă umflu pe sus 
ou nepus In —
(ALEce.)ţf ®Trans. 
şi © R Faţă de 
masă: bătrlnul,
ti puse o — curată, şl pe — ulşte pllue (işp.) 1f @ gjJ Sflnta —,
prestolul, masa în patru colţuri,.aşezată în mij
locul altarului,_ pe care sînt puse icoanele celor 
patru evanghelişti, evanghelia, crucea, chivotul, 
etc. II ® fţ“ Nume dat la diferite obiecte sau unel
te care prezintă oare-care asemănare cu o masă: 
a) masa carului, perinocul, gresia carului; fi} masa 
teascului, partea de jos, dreptunghiulară, a teascu
lui, răzimată pc cele patru picioare, numită şl 
,,strat” sau ,,albie”; c) discul cel mare de la roata 
olarului, pe care acesta pune bucăţile de lut tre
buincioase; d) masa de tras doage, de care se serveşte 
dogarul ([@13073); ej masa timpiarului, tejgheaua [lat. 
m e n s

‘MASA3 (pî.-se) sf. ® Grămadă 1F © Corp solid 
şi compact: o — de plumb; o gură ueagră se cască In 
masa ueagră de piatră (vlah.) ţ ® Totalitate: masa cu
noştinţelor ţţ © Mulţime: masa nemulţumiţilor; masele, 
norodul, gloatele ţţ © V Suma, averea la care se 
ridică o moştenire, capitalul unei societăţi, acti
vul unui comerciant [fr. m a s s eţ.

‘MASACRA (-norez) vb. tr. A măcelări [fr.l. 
‘MASACRU (pl.-ae) sn. Măcel [fr.]. 

OMASAIU sn. Olten. Băn. Trans.M Faţă de masă 
[bg. m e s a 1 Q].
‘MASAJ (pi.-aje) sn. Faptul de a freca, de a fră- 

mînta muşchii cu mîinile şi de a trage încheie
turile, spre a le mlădia şi spre a activa circula- 
ţiunea sîngelui [fr.].

MAŞALA (pZ.-saiaie) sf. Luminare lungă şi 
groasă, alcătuită din sfori unse cu răşină, care se 
poartă aprinsă, mai ales la procesiuni, faclă, 
torţă: se tutoarseră pe la casele lor cu făclii şl cu masalule 
(ODOB.); boierii Intrau unul după altul In butcile lor, lie-care 
precedată de două măselele (i.-gh.) [ngr. < tc.].

MASALAGIU sm. Cel ce poartă b m a s a 1 a 
într’o procesiune: o mulţime de masalale Înfipte In pă- 
mlnt, cu masalagll roată pe lingă dlnsele (I.-gh.).

MAsAlar1 sm. ij) ® Numele popular al lunii 
August.

MĂSĂLAR2, MAsAlaRITA ww mAselar2. 
CMASALUţ (-uesc) vb. intr. Oaş. A poposi 
[m a s]. •
OMASAR sm. Trans. Băn. ® Tîmplar [masă1, 
format după germ. Tischler< Tisch,, ma
să”].
OMAsArie sf. Trans. © Tîmplărie [m ă s a r]. 
OMAsARIŢA (pZ.-te) sf. Trans. EJ ini Faţă de 
masă [comp. măsaiu].

MASAT (pî.-te) sn. Vargă rotundă de oţel pe 
care măcelarul îşi as
cute cuţitul (ţă]3079):
scoase cutltul de Ia brin,
II dete pe — şl se făcu 
că vrea să-K jupoaie de 
viu (iSP.) [tc.].

‘MASCA (maschez) 
vb. tr. şi refl. ®A(-şi) 
acoperi obrazul cu o 
mască ţţ © © A (se) 
ascunde (în spec. sub 
aparenţe înşelătoare): 
plăcerea pe care o căutăm... 
maschează o adtncă melan
colie (VLAH.).

*MASGÂ [pl. măşti) 
sf. d) Faţă. falsă, mai 
adesea de carton, une- T,. 0 .
ori foarte caraghioasă, . Fl- 3080- Ma?1' greco-romane. 
cu care-şi acopere cineva obrazul, spre a nu fi re
cunoscut, pentru a înfăţişa un personagiu ridi-
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Fig. 3082. 
Măşti de 
scrimă.

MAS-cul> etc-> se întrebuinţa, tncă din antichitate, 
aii Ac de câtre actorii Greci şi Romani, în piesele ce 
mAo jucau (3] 3080); astizi numai în timpul carna

valului, la balurile mascate, etc. (HI 3081); /B'- - 
ridica masca, a-şi da arama pe faţ&, a 
lucra pe faţa după ce şi-a'ascuns in- 
tenţiunile 1f @ N Un fel de împleti
tura de sîrmă cu care se acopere 
obrazul, cînd se fac exerciţii de scrimă V y 
(HI 3082) H ® Persoană mascată: Ftigi ' 
de zlmbetal făţarnic ei de stringerea de mină 1 
A acestor măşti ce firea omenească o Ingtnă 
(VLAH.)H ® ® Aparenţă înşelătoare, faţă 
prefăcută: astea nn eran 
declt o solrboasă cu care >77%' J 
voiai să amăgeşti iumea (negrj
[fr. masque].

ÎVLASCARA s/. ® Bu
fon; caraghios: siuga veche,
^ băttină (PANN); na, vino 
de sărată |nlna! (i.-oh.) H O)
(pl. -râie) Batjocură; a face 
dea face de rîs şt de 
oc&ră rtc ]

MASCARA, Sân. mascAkA sf. ® Batjocură; 
a face de ~^,'a face de rîs, de batjocură, de ruşine 1 
® Măscări pl. Fapte sau vorbe urîte, murdare, 
obscene: care va vrea... să facă ceva blă’stămătii) măscări, 
acela să ştie că s'a născut spre ruşinea celor de bun neam 
ITICH.I; ţăranul... (socoteşte că) e păcat să-hulească şl să 
spurce sfinta masă cu vorbe nrlte şl cu măscări (vlah.) 
[comp. mascara].

•mascarada, (pi.-de) sf. ® Ceată de oameni 
mascaţi: ce voluptuoasă arătare a fost mascarada aceea 
(CAR.) 1’ ® Deghizarea unei persoane mascate K 
® (j) Garaghioslîc; ipocrizie [fr.]. 
ţMASCARAGIU sm. Bufon [tc.], 

MASCARALIc (pî.-teuri) sn. ® Faptă sau 
vorbă de batjocură t © Garaghioslîc [tc.]. 
tMASCARI (-ărescj vb. ir. Sân. © A batjocori 

U ® A ocărî,’ a sudul cu vorbe murdare: sudu- 
indn-l şl măscărlndu-l, l-au scos dintre dlnsele afară (TIch.) 
[măsoară; comp. şi bg. m a s k a r j â]. 
ţmAscARICESC adj. De m ă s c ă r i c i u:

se va întoarce den meşteşugul ^ Intru viată bună (prv.-mb.) .
ţ MASCARICIE •»- mAsoAbiciwe.

MASCARICÎU sm. Caraghios: ~1, de se va In- 
toarce spre pocsanle, primit să tle la mărturie (PRV.-Ma.); 
oăe'oa gura la luvlrtellle şl strlmbăturile pehlivanilor şl ale 
măscăiloilor domneşti (fil.) ; este un mititel ^ toarte de- 
străbăiat (CAR.) [măscări], 
t MASGĂRICrUNE, mAsoArioiE, MAScArtE sf. 
Garaghioslîc: învăţătura oştenlrll au scblmbat-o in 
jaduri şl In măscăriclunl (cant.) ; să nu se îndemne iară a face 

^ meşteşugul măscărlclel (prv.-mb.) [m ă S C a r ă, -C ă r i].
•MASCAT adj. p. MASCA. ® Care poartă o 

mască ţ ® Bai — tţ © demascat m- BAL.
•Mascota (pl.-te) sf. Lucru sau persoană care 

aduce noroc [fr.].
•MASCULIN 1. adj. ® Bărbătesc, al bărba- 

- ţllor: sex ~ ţ ® a? De gen bărbătesc.
g. (pl. -ine) sn. Of Substantiv masculin [lat.]. 

•MASCULIŢA (pi.-to) s/. ® dfm. MASCA t ® 
Femeie mascată: măscullta poetului 1 se smulge de la 
braţ (CAR.).

MASCUR, OMASOORE sm. Porc castrat şl 
îngrăşat: bostanii... iarna slnt tre- , 
bnltdrl pentru hrana .«hor (oraoh.) [lat. S S
m as CU Iu s].

MASCURAŞ sm. dim.
MASCUR: un .V şl o pnrcelnoă 
oprit lelea Nastasla (ret.).

MASQUROAICA (pl.-ce) sf. 
tC; Scroafă: măecuroalca a avut mi
titel, s'a InmuItlt (sb.) [m a S C U r].

MASEA (pl.-sale) sf. ® Fie
care din dinţii cei mari, cu cîte 
una, două sau trei rădăcini, aşe
zaţi dimă canini pînă în fundul _ _ _ 
gurii ((®j 3083); ~-na de minte, mă- MM. Măsele.—Mm. 
şeaua cea din fundul gurii; a clăn- Măseaua de minte, 
tănl din măsele; începură... a se ghiontul, de. le scăpărau

Fig. 3083.

măselele dsp.); a-1 rdurea măselele, a avea durere de 
dinţi; durere da măsele; fle-care ştie unde-1 doare 
măseaua, fie-care ştie necazurile sale proprii; a-şi 

încălzi, a-şl stropi măseaua, a se châT- 
/ÎA cheli; a trage la a bea vlrt'os;

Fig. 3084. 
Măseaua-ciutei.

Fig. 3085. 
Roată cu măsele.

mASELARITA, mA-

a scoate cuiva şl măselele (din gură), a-i lua tot; a-1 
crăpa măseaua (in gură) ORAPAS ® ; nici cit să pul pe-o 

nimic; olt te-ai scobi In într’o clipă ţ ® A 
MAs^DA-orţTTEi, plantă cu flori mari, roşit-pur- 
purii, plăcut mirositoare (ErythTonium dens caniş) 
([®1 3084) 1f ® fF” a) Dinte de roată, în spcc. ^ 
fle-care din bucăţile de lemn dreptunghiulare 
prinse, la' distanţe pgale, de jur împrejurul obe
zilor roţii de la moară ([®] 3085); —b) ieşitura de. 
jos de la capătul superior al leucei carului, nu
mită şi „ureche", „clenciu", „bot”, „nod” „cor 
pllul de .jos”, „cioc.”, „umăr”, „glt” sau „ceafă”; 
— c) cuiul ce trece prin cele două blăni care 
leagă proţapul de tălpile săniei; ■— d) partea de 
la capătul coasei care vine bătută în toporîşte: 
de coasa fără latban'aieftlcă (Vic.) [lat. maxi M a].

mAselar1 = mAsAlAR1.
MASELÂR2, mAbAlaR sbst., 

bAlaritA, Băn. mAsAlArxTA,
Oaş. mAsAlabnitA [pl.-te) sf. A 
Plantă cu miros greu şi foarte 
veninoasă, cu flori galbene cu 
vinişoare şi cu pete violete, 
întrebuinţată de popor contra 
durerilor de măsele; nu-, 
mită şi ,,nebunariţă” (Hyos- ‘ 
ciamus niger) (ţş] 3086).

mASELAT adj. A Se zice 
de o varietate de porumb cu 
bobul mare şi alb [m ă s e 1 e].

•MASEUR er MASOR.
•MASEU^A (pl.-ze) sf. Femeie care se 

letniceşte cu masajul [fr. m a s s e u s e].
•MASICOŢ sbst. Pulbere amorfă, galbenă, 

care se obţine încălzindu-se la roşu plumbul în 
aer şi înlăturîndu-se pojghiţele de oxid pe măsură 
ce se formează [fr. m a s s i c o t].

•MASIV 1. adj. ® Gare este sau pare plin, 
îndesat, greu: o poartaf ® Gare nu e gol pe 
dinăuntru sau umplut cu altă materie: o statuă dc
aur ».

2. (pl.-ivuil) sn. ^ Şir de anunţi care formează 
o linie neîntreruptă: ~ui carpatiior [fr.].

MASLA (pl.-ie) sf. ^ Goloare (la.cărţile de joc): 
masla oapelor, coralelor 
[vsl. m a s 1 o „unsoa
re”].

,'MASLAD sbst. A ■
Fructul, de forma unei 
boabe roşit, de mări- ‘ 
mea unei alune mici, 
al uneiplante din Orient 
( Anamirta cocculus); 
fiind foarte toxic, e 
întrebuinţat adesea, a- 
mestecat cu miez de _ 
pline, pentru a ameţi Fis- 3ol*7- Ramura de măslin, 
şi omorî peştii [ung. maszlag].

MASLIN sm. A Arbore totdeauna verde, ori
ginar din Asia Mică şi din insulele Archipela^lui, 
cultivat în Europa meridională pentru lemnul lui

Fig. 3086. Măselariţă.

’ înde-
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şi mai ales pentru Iruotele sale numite „m ă s- 
1 In e” (Olea eurcypaea) (p 3087); la cel vechi. . 
măslinul era simbolul păcii, iar cel ce avea de făcut 
o propunere de Împăcare sau o rugăminte se înfă
ţişa cu o ramură de măslin în mînă.

MASLPTA (pî.-ne) sf. ♦ FYuctul măslinului, din 
care se extrage untdeienmul, şi care constitue, 
conservat prin anumite procedee, un aliment im
portant în ţările din sud-estul Europei [vsl. 
m a s 1 i na]. , '

mASLINAR sm. ® V Vînzător de măsline t 
® iron. Poreclă dată Grecilor.

MĂSLINIU adj. De coloarea măslinei, 
verde bătînd în negru.

MASLU (pl.-ie, -lori) sn. Ungerea unui bol
nav cu untdelemn sfinţit, -însoţită de rugăciuni 
făcute de 3 sau de 7 preoţi, spre a obţine vinde
carea bolnavului: şi a botezat, şl a onniinat, şl a lAout 
maslnrl, şl toate otte Se cor de la, nn obraz blseclceso (vlah.) ; 
na putea o para să dea' pentru sllntele maele (sad.) [vsl.
m a s 1 oj. .
. MASLUI (-neao) vb. tr. (Ţ) ^ A face cîte un 
semn abia văzut, pe cărţile de joc, spre a le recu
noaşte şi a putea înşela în tţmpul jocului K ® 
Pt. ext, A falsifica: aouin cuconul ll dus la Curte, pentru 
ca eă măelueasoă alegerile deputaţilor (Alecs.) .

MĂSLUIT adj. p. HĂSLUţ. ^ Pregătit di
nainte (cu 'anumita semne), spre a putea înşela 
la joc: a juca cu cărţi

măsluitor sm. ^ Cel ce joacă cu cărţi 
.măsluite, cel ce înşală la joc [mă s lui].

*MASpR, MASWE sm. Cel ce masează, cel ce 
se îndeletniceşte cu masajul [fr. m a s s e u r].

MASS... = MAS...
O mAstacAn = mesteaoAn,
’MASTţC sbst. ® Răşina ce curge din trunchiul 

unui copac (Pistacia leniiscus) din Asia, pe care 
femeile din Orient o mestecă, pentru a-şi parfuma, 
gura, specie de şacîz: Mesteclnd odinioară Nastratln 
Hogea Care Românii de' obşte saclz bun sau dnlce-l'zlc 
(PANN) H @ Chit (întrebuinţat .de geamgii) [fr.].

MASTICA (pî.-oi)' sf. 2 Rachiu aromatizat cu 
mastic sau saclz: bău un pahar de/> şl imnă de olteva 
ort din olubnc cfil.) [ngj1. |j,aott)(a].
•MASTIGAŢIUNE, MASTICAŢIE 

fărlmarea, mesteca- ,
Sdrobirea,

Fig. 3088. .Mastodont fosil. — S 
Scheletul. —M. M.'isea.

par-

reaalimentelor în gu
ră-[fr.].

* MASTODONT
sm. ® Soiu' de ele
fant fosil, de o mă
rime colosală (4-5 m. 
lungime, 3 m. înăl
ţime), care trăia în 
epoca diluviană în, 
nordul Americei; a- 
vea patru colţi lungi,
aproape drepţi şi nişte măselii alcătuite 
tea superioară din.ridică- 
turi ascuţitecai'e-i permi
teau să mestece alimen
tele cele mai tari (@30RS,
3089) H © 0 F Namilă de 
ora [fr.]. . - 1 j-ţ,,

MASURA (-sor, ✓ -sur) t M/i 
1. vb. tr. ® A lua mă- V '' 1^]
Siira: CU ce mAsuxă vel cu « v? '
aceea ti se va ^ ou ochii, 
a socoti cil ochii deporta- ,, t ,Fl^- 3o89- 
rea sau mărimea unui Iu- reconstituit.
cru; 0: ~ pe oineva ou ochii, a-1 privi de sus pînă jos, 
din. cap pînă ’n picioare, în semn de provocare 
Sau de ameninţare H ® © A evalua, a-şi da sea
ma, a.socoti cît e de mare: el putu să-şl măsoare neno
rocirea (GN.) H ® Ki ~ laptele, â evalua cantitatea 
debrînză .ce se va cuveni fie-cărui stăpîn de oi la 
ridicarea stînei, după cantitatea de lapte dată de 
fie-care oaie a lui îmziua cînd se începe mulsul t 
® ,A străbate de la un capăt la celălalt: măsura 
odaia cu paşi mari ţ| ®A cumpăni, a modera: a-şl — 
oheltnlelile, vorbele ţ) ®F A bate, a croi: Do-aş putea 
c’un melesteu Să-l măsor tn lung şl ’n lat (alecs.).

2. vb.refl. ®A se compara: împăratul, că-l împărat, MĂS- 
dar ou el nn se putea — In bogăţie (ret.) ţj ® A Se lua a/i A c 
la întrecere, la luptă, a-şi încerca puterile: nn te-v IVIMîp
ou oei mari (PANNI j ostaşii creştini erau Insă plini... de ' 
dorinţa de a se;.» ou duşmanul (bAlc.i [lat. mensu - 
rare].

MASVRA [pl.-ti) sf. ® Ori-ce unitate care slu
jeşte să socotească întinderea, capacitatea, greuta
tea, volumul, etc. al unul lucru: metrul este unitatea 
de » pentru lungimi; » de lungime, de supralată, de volum, 
de capacitate, de greutate f ® Dimensiune: a lua măsura 
(unul loc, unei haine); haine tăcute după » ţ[ ® Ceea ce 
servă la măsurat: metru,litru, baniţă, etc.: cuce» 
vel măsura, ou aceea ti se va măsura; 0: a avea două măsuri, 
a judeca cu părtinire, a judeca pe unii într’un fel 
şi pe alţii Intr’alt fel t ® Cantitatea lichidului sau 
solidelor care încap într’un vas cu care se măsoară: 
o » de viu, de ora t ® J Una din diviziunile egale în 
care e împărţită o bucată de muzică: » la doi, la 
trei timpi ţ ® J Tact: a bate măsura ţ[ © g Numărul şi a- 
şezarea silabelor într’un vers după cerinţele ritmu
lui ţ[ ©Limita, capacitate: In măsura posibilului; a-şl 
arăta măsura f ©Cumpănire, cumpăt, moderaţiune:. 
a tace toate cu socoteală şl» ţ[ ® pZ. Precauţi uni, mij
loace de a-şi ajunge scopul, de a se feri de ceva; 
am luat măsuri oa liniştea eă nu lle turburată ţ[(Q)Ou», 
cumpătat, cu moderaţiune; in », în stare; pe » oe, 
cu cit, treptat cu; peste », afară din cale, prea mult, 
excesiv [lat.-m e n s u r a].

MASURAT 1. adj. p. mAbdba fii© nemăsurat.
2. sftsZ. Faptul de a măsura; ®: auzi-i, topirianii; 

ell apoi să nu-i lei la » cu prăjina de laice P (ALECS.).
mASURATOARE sf. Faptul de a măsura, 

măsurat, luarea măsurii: clnd se măsoară o moşie să 
se Iacă »a cu stinjenul (leg.-car.) ; clnd la »a muncii, lu- 
ornl meu scade şi făina din copaie scade (dlvr.) .

MASURATOR sm. Cel ce măsoară.
O MASURIŞ sbst. Trans. tS, Măsurătoare, timpul 
cînd se măsoară laptele la stlnă (pşc.) [măsura].

MASVŢA (pZ.-te) sf. iiy dim. masă.
MAŞALA I interj. Strigăt de aprobare (între

buinţat de Turci), bravo 1 aferim I Amăntii strigară 
»IInchlnlndu-septnălapămint (negr.) [tc. ma-Sa 1 lâ].

mAşcat adj. ® ♦ Cu bobul mare, bine des-
voltat, gros: Ea purta grăunte Întregi de orzul cel mal »
(DON.); noi cunoaştem două soluri de malalu (=meiu): , 
cel măruntei, roşu, şl acel », tărcat (loN.) ţ[ ® Pr. ext. 
vorb. de picăturile mari de ploaie: uite ce picături »e 
(Rv.-cRG.) H ® Mare: tintar — e un fel de ţînţar mare 
(MAR.); lingă ochi are mustete mai »e decit părul (mar.) ţ[
® Băn. n CU firul rar; un măsalu» ['măCcat 
(păstrat în dial. meglenit) < lat. *macclca- 
t u s < *m a c c a r e]. .
‘MAŞINA. (-Inez) vb. tr. A unelti: malcă-BB n’a 

încetat nici acuma să măşineze Împotriva Ilclorulul său
isB.) [fr.].

‘MAŞINA i'pZ.-ini) Sf. ® Nume dat ori-cărui in
strument care poate să pună ceva în mişcare, utili- 
zînd forţele produse (ţe apă, de aburi, de electri
citate, etc.:» cu aburi, maşină care utilizează 
aburii ca forţă motrice;» electrică, maşină care 
desvoltă electricitate; » pneumatică m- pneumatio;
» hidraulică IV hidraulic 1 ® ; » de cusut, unealtă 
care înlocueşte cusutul cu mîna; » de gătit, » de 
Încălzit, etc., sobă pe care se gătesc bucatele, cu 
care se încălzeşte, etc. H ® » infernală, aparat 
menit să producă, la un moment dat, o explo- 
ziune, tn scop criminal 1f ® ii Maşini de războiu, in
strumente care serveau odinioară să arunce săgeţi,' 
pietre, să dărîme ziduri, etc. H ® / Maşini agricole, a- 
celea care sînt întrebuinţate ta lucrările de agricul
tură: semănătoare, secerătoare, batoză, etc.ţf ® 4&H 
Locomotivă K ® Siş Automobil t ® ® Se zice despre 
organele omului: maşina corpului nostru e alcătuită din 
mll de resorturi ascunse ţ[ ® © Maşina Statului, guver
nul unei ţări t ® © Om fără vlagă', fără energie, 
fără duh: e o curată » [fr. m a c h in e].

•MAŞINAL adj. Produs fără voie, în mod in
stinctiv şi ca de o maşină [fr.].

‘MAŞINALIGEŞTE adv. Fără voie, tn mod 
instinctiv, maşinal: vlrl » mina tn sin şl scoase nn 
pllo sigilat (rl.) .
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'MAŞINAHIE sf. ® Mecanism t'i® Locul unele 
. . X sînt instalate 'maşinile unui vapor sau ale unei 
MAT uzine [Ir.].

•MAŞINAŢ adj. Olten. © zahâr zahăr cubic 
(ciAuş>) [maşină].

*MAŞINţST sm. Cel ce inventează, construeşte 
sau conduce maşini [fr.j.
OMAŞţNA, MAşJnA (pi.-ni) sf. ® Băn. Chibrit t 
® Trans. (dens.) Tren [maşină], 
t MAŞTEH, M4ŞTIH, MAŞTER sm. Mold. Tr.-Carp. 
Tată vitreg: oe îndreptare se poate aştepta... de la un 
vitreg si masteh ea aceptaF (Tich.) ;— adj.: frate maşter 
(uuB.i, frate vitreg [maştehă]. 
t MAŞTEHA, HAŞTIHA (pi.-he), M4ŞTIB, MAŞTERA 
(pi.-re) sf. Mold. Tr.-Carp. Mamă vitregă; nn va 
pntea să o la malare... pre maştetift-sa (prv.-mb.); Intrtnd 
In vrajbă ou ma9tlhă-8a Hartlna, alo unii s&-l lle otrăvit 
(CANT.); această maştle ţinea toarte rău pe băieţii oel ră^şl de 
maloă (8B.);—adj.soră maşteră (uuB.)t soră vitregă 
[vsl. m a s t e h a].
O MAŞTIOIU 1. sm. Băn. Tată vitreg.

2. MĂŞTI)}AhB Sf. Băn. Mamă vitregă [m a ş t e- 
hă].

■MAT1 adj. Fără lustru [fr.].- 
■MAT2 sbst. 0 La jocul de şah, aducerea regelui 

Intr’o astfel de poziţiune. Incit să nu mai poată 
face nici o mişcare, făcînd pe adversar să clştige 
partida [fr.].

MATA pron. pers. F = dumneata. 
mA-T'A (© M u m ă -1 a.
MÂTĂcmA, Mo/d. mAtAoiune sf. A Plantă 

aromatică, 'cu flori albastre 
sau albe, foarte căutată de albi
ne ; numităşi,,roiniţă” (Afo/ci.); 
din frunzele acestei plante se 
prepară de călugări ,,apa de 
metisă” (pracocepkalum mol- 
davica) ([^ 3090) [bg. srb. ma
te 61 na].
■MATADOR sm. ® Acela 

care, la cursele de tauri, tre-
bue să omoare animalul ([1 Fi Mătăcină 3091) t ® ® Om foarte In- 309°-“atacna.
semnat printre cei de profesiunea lui:-^» rinanţei 
[fr. < sp.].
OMATAHĂţ (-ăeso) vb. ir. şi 
intr. Mold. A (se) clătina, a (se) 
legăna încoace şi încolo, a bănă- 
năi, a bălălăi: după oe batjocori pe 
toată lumea, intră tn casă mătăbălnd şl 
se culcă (D.-ZAMF.); vede un ostaş mă> 
tăbăind In toate părţile (CRg.) ; căpitanul 
a plecat mătăhăind după ea (s.'ALD.)
[m ă t ă n ă i + m ă h ă i ].

mAtAhalA, matahala, /
Mo/d. mAtAhavte (PAMF.)ţ Trans.
BUCOV. MAtAHPIE, MAtAHPLA (DUD.) 
sf. ® Fiinţă enormă pe care pri-Fls-3091-Matador.
virea n’o poate desluşi bine' si care-ţi inspiră 
groază; neinetenic: ochii noştri s’au ţintit înainte a- 
supra unei matahale negre ce se zărea de-ăbla prin plclă 
(ALECS.); la poartă 11 aştepta o matahală fioroasă (Sb.i ; tot 
vine clte-o mătăhuie, una după alta... şl se tot aşază pe 
oruce (RET.); Foaşa, loaşa, prin rogoz. Mare mătăhulă-a scos 
(GOR.), ghicitoare despre ,,păpuşoiu” ^ (î) Namilă, 
colos: se lovi fără de veste... ou o matahală de om uns ou 
funingine <gn.) ; ajunse la poalele unei matahale de munte
(FLoR.) [ung. m ă t o h a). 

mAtAHĂLQS adj. Mare cît o m â t ă h a l ă,
colosal: spinările mătăhăloase ale dealurilor acoperite de 
păduri (VLAH.); roşcaţi la faţă, greoi şl mătăhăloşl la trup 
(VLAH.); II vedeai... !n dreptulvre-unel case mari... mătăhă- 
loase (GRL.).
O MAtÂlAi (-ăeso) vb. tr. intr. şi refl. = mA- 
TAhAj: un grefier scrie la citaţii, mătălălnd din cap (luno.) ; 
de pe o ulicioară se Ivesc, mătălăindu-ae... agentul sanitar 
şl ou arhivarul Judecătoriei (lung.) .

MATALE pTOn. pers. şi pos. (£;.= DUMNEATA; 
DUMITALE.
OMAtalNIC adj. Mo/d. Bun de glume, glu
meţ-, şăgalnic: Invaţă-l să fie şagalnlo la vorbă, adică mi- 
talnlc (STĂM.).

h le. 3092.
IVlatănii.

MAtALUŢA pron. pers. dim. matale: şezi
locului, puiule, şi te tnvăleşte cu contăşul (alecs.).

MATANA m- mATANIE.
MAtÂnAî (-ăeso) vb. intr. fp) = mAtAhAţ :

Începui să mătănăeso tn stingă şl in dreapta, ca şl cum n’aş li 
putut merge (mar.) [ (a face) mătănii].

MATANIE (pt.-anll), MĂT4NB, MATŞNA (pi. 
-&ni), t METANIE (pl.-anll),. O METANA (pi.-na) sf. ® 
închinare plnă la p&mînt, cu îndoirea genunchi
lor, cădere cu faţa la pămint dinaintea unei icoane, 
spre semn de mare smerenie:
dn-te acasă $1 bate a mia. de mătănii 
ivLAH.); au zărit lobanele de pe păreţi... 
al pa oameni Inctalnlndu-aa la ele şl bă- 
tlnd metane Înaintea Ier (se.); pr. ext. 
închinare adbică pînă la pămînt 
în faţa unui superior; el făou mă
tanie plnă la pămint al aărută mina 
vistierului (fjl.) ţ[ ® pl. Şirag de 
globuleţe de os, de lemn sau de 
altă materie ce poartă în mină 
călugării şi cu care-şi numără 
rugăciunile şi închinăciunile (pur
tat şi de alte persoane ca obiect 
de lux) ([9)3092): Intr’o mină el ţinea toiagul decălugăr 
al In cealaltă o pereahe de metane (GN.) ; invlrtlnd pe degete 
Diate mătănii de chihiibar (fil.) ţf ® jbJ Consacrarea unui 
preot la o anumită biserică, închinăciunea unui 
călugăr la o anumită mănăstire: plecase da lia sohit de 
vre-o opt ani, cn glnd să-al la metania <i.-gh.) [vsl. în e- 
t a n i j a < gr.].
OMATARA (pi.-raie) sf. O Tivgă, vas In care ţă
ranul duce apa la ' 
cimp [te.]. 
ţMATARAGţU 

sm. ® X Sub-ofiţer 
din suita unui Paşă(la 
Turci) f ® Slujbaş 
la curtea domnească, 
care figura, intr ’un 
costum caracteristic,' 
la parade ([®] 3093)
[tc. matargy]: 
omat.^a = ma-
TASE. ,

mATAsa.R sm.
® © V Cel ce lu.- 
crează sau vinde m â= 
t a s e H ® i Pasăre 
de coloare cenuşie- 
roşcată ; are gîtul 
negru, un moţ pe 
creştetul capului, şi 
aripi negre, brăzdate 
de o dungă albă; 
coada e neagră, cu vîrful galben; are pene mătă
soase; se vînează pentru carnea ei cea 
gustoasă (Ampelis ffarrulusji( [^ 3094) 

mAtĂSArie sf. ® Ţesătură,
stofă de mă t a S c: logodnica licerusesă-l 
fao& o haloft de o foarte scompă osp.) ^ ©
0 V Atelier, prâvâlie unde 
se lucrează sau sevînd mătă
suri.

MATASE, Mo/d. mAt^A 
(pj.-ăsurl) sf. Pir subţire, 
tare şi lucios care se obţine 
din depănarea gogoşilor de 
mătase 1| Ţesătură,stofă 
făcută dui acest fir ţ| ® tfi 
— artificiali, materie textilă 

ce seamănă cu mătasea, 
obţinută din celuloză H ® ♦ ,' lg' 3°9+' Mătăsar-
Părul mătăsos oare’înveleşte ştiuletele de porumb 
H ® ijt aÎNDAC-DE- VIERME-DE- — w dlNDAC ©H ®
♦ mAtasea-broaştei, alge verzi filamentoaşe care 
formează mase plutitoare la suprafaţa apelor dulci 
şi stătătoare; numită şi ..Itna-broaştoi”, „straiul- 
broaştei” sau ,,aţa-apci” [comp.' lat. m e t a x a].

MAtAsicA sf. 2i Stofă subţire de mătase 
amestecată cu bumbac: un corsaj de — roşie (car.); 
o&maşe-l, cusuţi 'n — şl fir de aur (lung.).

Fig. 3093. Mataragii.
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mAtASQS adj. Moale şi lucios ca măta
sea: veneau el păa&rl, ceva mal măricele, cu pene albăstrui 
pi mătăsoase (GRIg.) ] Iarbă mătăsoasă.

MAtAVZ sbst. (D Pămătuf, Sfiştoc; In noaptea de 
Bobotează, ca să-el viseze cineva ' ursitul, să la un llr de 
busuioc dlu'vul ou care botează In acea zl,‘ şi să doarmă cu 
el In nreciii (şez.) f ® Un băţ CU clrpe la un capăt 
cu care se mătură cuptorul.

MATGA (pi.-ce, mătci) sf. © 4|i împărăteasa al
binelor : rămaseră ca nn rolu îără » Leşll inec.i 1| Stup 
vechiu de albine care a roit de mai multe oriţ® 
Albia unui rlu: cela ce trage apa şi o scoate den.^, de o duce... 
la pometul iul... să se certe ca un tur (prv.-mb.) ; rlul, cu 
apele sale galblne, curge pe o » de lut (odgb.) ; s«- ăPA ® 1
® Partea năvodului care formează un fel de 
coardă în mersul lui prin apă şi In care se strîng 
peştii H ® ® în stil biblic: matoa tocului, focul ia
dului t ® Jumătate de foaie rămasă Intr’uu camei 
sau într’o condică din care s’a tăiat afară o chi
tanţă, o recipisă, etc., cotor: registru cu 1f ® 
tMatricolă [sl. m a tk a].
O MATGA, MJtcA (pî.-cl) sf. Olten. Băn. Trans. fS, 
= BEiQHmAu [comp. bg. mătka „putineiu"].
O MATGAlÂU sbst. Băn. ® Sărbătoare populară 
ce cade Lunea, pe alocuri Marţea din săptămîna 
de după Paşti; în această zi fetele se prind ,,su
rate” [ung. matka ,,iubită, logodnică”].
O MAtguţA (pL-te) sf. Băn. Surată [ung. mat.- 
k a < sl.].
a'MATELQT sm. a. Marinar, matroz [fr.]. 
fS'MATEMATIG adj. ® ± Privitor la matema
tică H ® ®‘ Riguros, exact [fr.].

■MATEMATIGA sf., adesea matematice pi. ± 
Ştiinţa care se ocupă cu studiul proprietăţilor nu
merelor şi figurilor şi care cuprinde aritmetica, 
algebra, geometria anaUtică, geometria descrip
tivă şi calculul infinitezimal [fr.j.
'MATERIAL 1. adj. © Alcătuit numai din ma

terie: sunetul nu a ţ[ ® Privitor la materie, ce ţine 
numai de materie: interese ^e ţ[ ® ® Grosolan, gre- 
oiu: spirit 1] ® <0 Substantiv nume acela care 
poarta acelaşi nume, fie că e luat în întregime fie că 
e vorba numai de o parte din noţiunea pe care o re
prezintă, precum: came, lapte, miere, nisip, unt, vin, etc.

2. (pL-aie) sn. © Obiectele de ori-ce natură între
buinţate într’un serviciu public: — de cale ierata ţf @ 
Maşinele, uneltele, etc., trebuincioase la exploata
rea unei industrii: — agricol 1ţ ® pi. ^ Tot ce se în
trebuinţează la clădirea unui edificiu: piatră, cără
midă, var, lemnărie, etc. ţ ® pî. ® x” Documen
tele, notele, etc., ce se strîng în vederea compu
nerii unei scrieri [fr.].

'MATERIAliSM sbst. +'+ Sistem filosofic al 
acelora cari neagă existenţa sufletului şi susţin 
că totul e numai materie [fr.].
■MATERIALIST 1. sm. ® +'+ Partizan al mate

rialismului 1 ® Pr. ext. Om care nu se gîndeşte 
decît la foloasele materiale.

2. adj. Privitor la materialism: liioso!~ [fr.]. 
'MATERIALITATE sf. însuşirea a tot ce este 

material [fr.].
'MATERIALIZA (-izez) vb. Ir. A face material; 

a-considera ca material: ~ o idea [fr.].
'MATERIE sf. © Tot ce are formă şi corp, ce se 

poate vedea, simţi sau pipăi, în opoziţie cu spiri
tul: malaria nu se pierde, nu se creează, ci numai se trans- 
loimA t © Substanţa din care e făcut un lucru: 
oasele sint formate dlntr’o calcaroasă; materii animale, 
materii ale căror elemente au fost unite sub in
fluenţa vieţU unui animal; materii vegetale, corpuri 
compuse ale căror elemente au fost unite sub in
fluenţa vieţii unui vegetal; materii organice, materii 
ale căror elemente au fost unite sub influenţa 
vieţii unei funţe organizate, animal sau vegetal t ® 
Materii prime, acelea care n’au fost încă lucrate şi 
care se întrebuinţează în industrie 1f ® K (Ei Stofă, 
ţesăturăde lină H ® Substanţă evacuată din corp, 
excrement: materiilecaie ţţ® f Puroiu t ® ® Su
biectul despre care se vorbeşte sau se scrie: a intra in 
~; tabla de materii, înşirarea într’o Ustă, la începutul 
sau la sfîrşitul unei cărţi, a cuprinsului, a capitole
lor, etc. întregii lucrări f ® rt Ceea ce constitue

o, crimă sau un delict: ~ civilă, criminală [lat. ma
teria].
'MA'TERN adj. © De mamă: dragoste ~ă Ţ] ® Din 

partea niamei H ® Limbă —a, Umbă părintească 
[lat.].
'MATERNITATE sf. © Calitatea de mamă 1f 

® f Casă, institut pentru moşirea femeilor sărace 
[fr.].
O MATIAŞ, mAtieş, machiaS sm. Trans. i = QA- 
iTA [ung. mătyăs].

'MATIN.PLL adj. © De dimineaţă T[ ® Care se 
scoală de vreme (dimineaţa) [fr.].
'MATINŞU (pî.-enri) srî. ©

Serbare, reprezentaţie-teatrală ce 
are loc după amiazi H ® (D Haină 
subţire de casă ce poartă femeile 
dimineaţa(ip3095) [fr.].
O MATIŢĂ (pl.-te) Sf. © Olten.

Matcă, partea năvodului sau a 
minciogului în care se strîng peştii 
t ® Băn. (uuB.) ţii Jumătatea din 
răboj care rămîne la vătaful stî- 
nei [srb.].

MATOFI (-ofoso) vb. refl. F A 
se veşteji, a se bacceli [m a t u f]. F'k. 3095. Matineu, 
t MATOR, astăzi matuB adj.
©Care a trecut de vîrsta tinereţii, vîrstnic (despre
om şi animaie): un om -o-; omul... mator laste de la 70 
de ani plnă la optzeci (prv .mb.) ; boi matnri (CONV.) H ® 
® Copt; bine chibzuit: o judecată matură; — adv.: 
clnd vel vrea să te însori, deschide ochii matur (PANN) 
[vsl. m a t o r u].

MATOSI (-oseso) vb. refl. F A se îmbăta.
MATOSTAT (pj.-aţuri) sn. «• Varietate de iasp 

cu pete roşii ca sîngeie:
Începu să scoată dlntr’o cutie 
coliere de diamant... şi (fil.)
[ngr. a'tiiaxoaTâfijc].

mătrăgună (pl.
-ni) Sf. A Plantă cu flori 
brune-violete, care face 
nişte boabe negre, stră
lucitoare, de mărimea u- 
nei cireşe, ce sînt foarte 
veninoase; întrebuinţată 
de popor pentru deseîn- 
tat şi vrăjit, numită şi,
.nădrăgulă”, „clreaşa-lu- 
puiui”, ,,iarba-codruiui”,
„împărăteasa - buruieni - 
lor”, eţc.(Atropa belladon- 
na) ((®j3096) [alteraţiune 
din gr. |i4v8paf6paţ].

MATRAPAZLÎC (pi.-Icuri) sn. Inşeiătorie, frau
dă [tc. matrabazlyk].
©MĂTRĂŞI (-ăşosc) 1, vb. tr. F A da gata; a mă
tura (de pe faţa pămîntului), a expedia pe lumea 
cealaltă, a da răvaş de drum, a face de petrecanie, 
a omorî: paralele clstlgate... le-au mătrăşit repede şl de 
grabă (PAMf.) ; săriră asupra slugilor şl ml le mătrăşiră pe 
rudă pe sămlntă (flor.j . „ 1...

2. vb. refl. A se cărăbăni; a se ţ- 
cotorosi.
OMĂTRAŢ = mADRAT. '

MĂTREAŢĂ s/. © © Ne-
curăţenie în'formă de tărîţe albi-v 
cioase care se formează la rădă- /' 5
cina părului şi produce multă' 
mîncărime capului II ® A Mold. = 
mAtasea-broaştei f ® a Trans.
Mică plantă cu tulpina roşie cul
cată pe pămînt, foarte ramificată,
Cu . fiori mici trandafirii; creşte 
prin locurile amede (Peplisporlula)
([H 3097) H ® mAtreatA-de-ar- 
BORi, un fel de lichen care creşte 
măi ales pe brazi, unde se vede 
adesea spînzurînd în jos de pe crăci, ca nişte 
firişoare alburii; numită şi „pletele-muierii”f Usnea 
barbala) n ® ♦ = mAtASEA-BROASTEI: Apa verde de

Dar nici apă cit verdeaţă (sper.) [lat. 'm a t r I c i a 
<m ater].

MÂT-
MĂT

.. vv,-.

Fig. 3096. Mătrăgună.

Fig. 3097-
Mătreajă-de-

arbori.
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MAT-
MAT

*MATRIARCAT sbsl. rt Stare socială In care 
mama este şeful familiei [fr.].

•MATRţGE sf. ® Mitră U ® # Săpătură In 
aramă care serveşte de tipar pentru turnarea litere
lor de imprimerie, matriţă t ® Tipar pentru 
turnarea medaliilor, monedelor, etc. H ® Registru 
original după care, slnt stabilite rolurile contri
buabililor [fr.].

MAtrţce sf . ® £) t PIntecele mamei 1f ® 
/ © Colici, mai ales la . copiii mici ţf ® Trans. 
Maram. f 0 Reumatism: dnnrlle nnmatlce, oanoBont* 
■nb nomele de —' (oam.) f ® 4’ = HUŞATŞiL t ® # = 
ORANAT1 H ® A = FARACHCBNITA t ® ♦ = VEN-
trilicA® t ® Bhn. ţîi Oaie care dă lapte [lat. m a- 
trîcem].
OMAtricer sm. Bfw. Ciobanul care are 
sub Îngrijirea lui oile cu lapte [mă trie e].

*MATRţCUliA (pl.-ie) sf. ® Condică, registru In 
care slnt înscrişi toţi elevii dintr’o şcoală, membrii 
unei societăţi, soldaţii dintr’im regiment, etc. t ® 
Numărul de ordine al soldaţilor dintr’un regiment 
înscrişi Intr’un astfel de registru [fr.]. 
'MATRIMONIAL adj. rt De căsătorie, privi

tor la căsătorie [fr.< lat.].
•matriţa (pl.-te)s/. jnATEjoH® ®[germ.]. 

O MATRIŢA şf. Trans.
A Plantă acuatică cu 
tulpina filiformă cufun
dată în apă, cu frunze 
foarte înguste, de un 
verde frumos, ce se În
negresc prin uscare 
( Zannichellia palustris)
([1 3098).
•matrqnA, MA

TROANA (pl.-ne)s/. ®
Doamnă romană ([®]
3099), H © Femeie In vlr- 
stă, respectabilă [lat.].
OMATRUNA sf. Băn.
A I = TAIiPA - URSULUI
[srb.].

MATyr sm. F Mold.
Baballc, baccea, bătrin
ramolit: era nn răposatul, să fugi in lame, paie oA era 
nn snop de nrzlol! (Alecs.i [tc.].

MATUR w mator.
MAtura (-tur) 1)6. tr. ® A curăţa, a stringe gu

noiul CU mătura: odaia, gunoiul; clnd mături
dugbeaua, să nu mături din lund spre uşă, oă dai muşte
rii aiară (gor.) ; coşul, a curăţa coşul de funingine 
t ® ® F A curăţa, a deşerta, a goli: lu puţin timp, 
unul din olştlgătorl mătură toţi banii din punga oeloilalţl 
(FiL.) ţ[ ® A izgoni, a alunga: am măturat clţl Turol mal 
rămăsese la Cireş (i.-gh.).

mAturA (pî.-ri) sf. ® Unealtă alcătuită din
tr’un mănunchiu de nuiele, de paie, de 
spini, de tufe şi mai ales de tulpini ale 
plantelor numite ,,mături", cu care se

Fig. 3099.
Matroană
romană.

Fie. 3098. 
Mătriţă.

Fig. 3100. Maturi.

curăţă gunoiul, praful, etc., grămădindu-1 la un loc 
3100): să nu dai cu mătura In copil, că nu creşte (oor.) ; 
mătura nouă mătură bine; @: mătura veche ajunge ]ă 

grajd; păzeşte-te să nu te măture vre-o Iată peste picioare, că nu 
te mal însori (Rv.-cRo.) f ® A Plantă mare şi frumoasă, 
cu tulpina înaltă de 2-3 metri, cu flori verzi şi vio
lete; originară din Africa, se cultivă adesea Ia noi, 
servind la fabricarea măturilor (Sorghummlgare) H

® pî. A Plantă originară din sudul Europei, cu tul
pina foarte ramificată şi stufoasă, cii flori verzi abia 
vizibile; numită şi ,',mături-de- ,
grădină" sau „mături-de-tară"
(Cherurpodium scopaHa) (]|j 3101)
[lat. m e t u 1 a].

MATURAR sm. 9
face sau vinde mături 
(S 3102).

maturat sbst. 
Faptul de a mătura:
daoă [mătură o oopllă oasa şl 
Întrerupe ee crede oă <
ea va 11 lăsată la mlllooal 
joonlal (OOR.).

Gel ce

Fig’. 3101. Mături.

Fig. 310a. Măturar. Fig. 3103. Măturătoare.

Fig. 3104. Măturător.

MÂTUHÂTO.AJIE s/. Maşină, prevăzută cu o 
mătură Tiiare circulară, cu care se mătură stră
zile ([^ 3103),

MAturAtqr sm. ® Cel ce m ă t u r a stră
zile ((H 3104) 1f ® — 
de coşuri, cel ce curăţă 
coşurile de funingine, 
hornar: de coşuri...
dimineaţa Işl mătură co
şul şl tntr*insul ointă
(TICH.).

mAturAturA
(pl.-rl) Sf. ® Faptul 
de a m ă tura ®
Gunoiul strins ou mă-' 
tura.

mAturicA (pl.
-Ureie, ✓-nrlol) Sf. ®
dîm. mAturA 1[ ® a 
= albAbtritA H ® mAturjoi pl. A = PLEVAITA. 
•MATURITATE sf. ® A Starea unui fruct care 

e copt f ® y Starea unui buboiu ■ gata să se 
spargă i ® ® Starea unui lucru care a ajuna la 
deplină desvoltare [fr.].

mAturiţA (pl.-ţe) sf. ® dim. mAturA 1f ® A
= SPPRICI.

MATUROIU (pl.-oale) sn. augm. mAturA. Mă
tură mare: un munlolpal Işl Iaca datoria ou —'l Iul enorm
(CAR.).

MATUŞA (pl.-şi) sf. ® Sora tatălui sau a ma
mei; t mare, sora bunicului sau a bunicil;'t •*' 
mioâ, vara tatălui sau a mamei H ® Termen ou 
care se adresează cineva unei femei bătrîne: ţine,

de la mlue puţlu şl de la Dumnezeu mult (Cro.) [lăt.
amîta, cusu/.-uşă].

MATUŞICA sf. dim. MAtUSA : Împăratul Iţi
trimete pluza şl aţa aceasta (Sb.) .
0MATUŞQ(N)IU sm. Băn. Uuchiu [m ă t u -
Ş ă].

MAŢ (pl.-ţe) sn. ®p Partea tubului digestiv aşe
zată în pîntece, care se întinde de la stomac' ptnă 
la şezut: ^ul gros; -~ul şubţlia; de bon; ooarde saU 
etrune de maţe; @: şl .«ele In om se cearta, dar om ou om 
{sau dar oamenii I); w CHIORAt ; ® F pestriţ la —e, 
cu^ve pestriţe, se zice despre un om rău la inimă şi 
ursuz: aint nuli clooolaşl ou *e pestriţe, seca-le-ar sâ- 
mlnţa I (Alecs.) ; mal toţi oamenii splnatlol Is pletrlţl la 
^ (RET.); nevasta... celui bogat era pestriţa laşl toarte 
şgitoua (CRO.); F —^-Iriote sau e-goQle, om Sărac lipit, 
lUmit (le foame, care n’are nici ce pune pe-o mă
sea: apucăm spre Stabiliment, .«e-lilpte după noi [car i ®
^pZ. (pr. ext.) Măruntaie 1] ® Tub, ţeavă la o tu-
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lumbă., la o maşină hidraulică, etc.: Toroii înm&rmu- 
leaPj unii ou gara pe >^al narghilelelor, altll on gnra o&e- 
cat& (DLVR.) [relăout din pi. m a ţ'e < lat. vulg. m a- 
tia].

1VLA.ŢAR sm. © V Gel ce curăţă şl vinde 
maţe de animale pentru cirnaţi.

MÂŢIŞOR (pi.-oare) sn. dim. maţ; trimise ma
tele la pirăn... s& le spele, după oe nnmăr& pi oel mal mlo — 
(ISP.l.
OMAU sbst. Olten. Băn. Putere: Iţi pierdu mau(l).
•MAUR 1. sm. 9 O Locuitor din vechea Mauri- 

tanie’f (D Musulman din Africa de Nord' ţ ® Mu
sulman din Spania.

2. adj. Ce ţine de Mauri [fr.].
•MAURESC adj. După gustul sau obiceiurile 

Maurilor: pictură, arhlteotoră .vă; stil ^ ([g| 3103) [fr.].

• Fig. 3105. Stil mauresc (Alhambra).
*MAUS sbst. ^ Un joc de cărţi: in odaia din dreap

ta, aceleaşi doamne... Incanscump (br.-vn.) [germ.].
'MAUSOLEU (pf.-lea)sn.(fe Mormînt monumen

tal (numit astfel 
după măreţul mor- 
mlnt ridicat de Ar- 
temisa II soţului 
eiMausol) ([B|3106,,
3107): o dormi, 
dotml In pace... tn -^1 
-ti mlndrn, al oemrllor j 
arc lEMiN.) [fr.].

MAVROFQ]R« 
sm. n Tînăr GrecJ 
carejtăcea parte din j

, Fig, 3106. 
.Mausoleul lui Mausol 

(reconstituit).
Fif. 3107.

Mausoleul lui Şaguna.

batalionul sacru în armata lui IpsUante (1821): 
le-am spus oă sint dintre Inl Ipsllant (fil.) [ngr. 
|iaupoif,6po? „îmbrăcat îri negru”, după costumul 
purtat de aceşti legionari].

'MAXILAR 1. adj. Privitor la falcă, ce ţine de
falcă: artere .«-e.

2. (pî.-aie) sn. Falcă, os maxilar [lat.].
'MAXIM shsi. ®. Gel mai înalt grad: «-ni de energie 

H ® rt Cea mai mare pedeapsă pe care o hotărăşte ' 
legea' într'un anumit caz: a lost ostndit la -~ui pe- 
dwsei f ® V Preţul cel mai ridicat ou oare se poate 
vinde o marfă [lat.].

'MAXIMĂ (pl.-me) s/. co Propozlţiune de mare 
însemnătate care serveşte' de normă In purtare, 
în arte, în ştiinţe [fr.].
'MAXnVLAX adj. V Preţ •*•, preţul ccl mai ridicat 

cu care se poate vinele o marfă [fr.].
'MAXIMUM 1. sbst. Gradul cel mai Înalt, 
g. ’adv. în gradul cel mai Înalt, cel mai mult 

[lat.].

MAZ ţ»- MAZU.
ţMĂZAC 1. sm. Scriitoraş, scriitor prost icant.i. 

2. MAZAC adj, Mold. Necurat (din lenevie), mur-
dar: femeia mtrşayă la suflet şl Decorată n'are doîoo 
la belele (PAMF.).
•[•mAzăCIE sf. Mold. ® Neştiinţă, ignoranţă 

(CANT.) n ® Murdărie, necurăţenie: numai la porci voal 
aşa(PAMF.) [măzac].

' MAZ AGR AN (pi.-ane) sh. 2 Pahar de caieă 
răcită cu ghiâţă [fr.l.
O MĂZĂRAR sm. Bucov. Insectă care se des- 
voltă şi trăeşte îh mazăre (Bruchus pişi). 
OMAzăRAT adj. Ga bobul de mazăre, gră- 
unţos.

MAZĂREs/. f ® Plantă leguminoasă, cu flori al
be sau trandafirii, care produce 
nişte boabe rotunde, de coloare 
verde sau gălbuie, închise într’o 
păstaie (Pisum. sativum) ([a]
3108) II © -~-DE -ciMP sau 
HABE, varietate de mazăre, cu 
florile roşii, şi boabele sbîrcite, 
oeuuşii, verzui sau negricioase, 
cultivată mai ales ca nutreţ 
pentru vite (Pisum arvense) H 
® ~ -sAiiBATicA, plaiită agăţă
toare ce creşte prin tufişurile din 
locurile stîncoase şi calcaroase 
(Pisum elatius) H ® Trans.
Maram. (dens.) (brl.) = FASPLE 
® Păstaia care conţine fructul 
t ® Bobul comestibil al plantei U ® Trans. W O 
boală a porcilor (pac.) [înrudit ou alb. m o 8 u 1 e]. 

MAzArică s/. ♦ ® = mAzAriche ® if (d =
ORESNIŢA ţ[ ® MAZARţCA-CţrOULUI = orAstjcA (î) t® 
Băn. Varietate de ’ fasole cu bobul mic şi rotund 
[mazăre].

IVEAzArICHE sf. 4> ® Plantă leguminoasă, 
numită şi ,,borceag”, al cărei fruct e o păstaie lun
găreaţă nnmă-gălbuie; e cultivată adesea pentru 
nutreţ (Vicia saliva) (I®) 3109) U © Plantă le
guminoasă, agăţătoare, cu flori roşii-violete, care 
creşte prin tufişurile şi pădurile de la munte ( Vicia

MAT-
MAZ

irig‘. 3108. Mazăre.

Măzănche.
Fig. 3109. 
Măzăriche.

Fig. 3111. 
Măzăriche.

dumelonim) (p 311Q) 1f ® Mică plantă legumi
noasă, cu fiori violet-deschise, ou frunzele termi
nate printr’un virf ţepos; numită şi „bobuşor” 
(Vicia lathyroides) ([®] 3111) f (3 Frumoasă' 
plantă ierboasă, cu tulpina agăţătoare, cu flori 
măricele, alburii şi violete, ce creşte prin pădurile 
de la munte; numită şi ,,măzărică" sau „boroeăg” 
(Vicia silvatica) H ® = bob-de-tamnA | ® = 14N- 
tea-fratului f © ~-neaqrA, ~ MAzAnjcHEA-oţrcu- 
LUi = orAsticA® t ® © Un fel de grindină mărun- 
tăşi deasă care cade mai ales primăvara [mazăre]; 
O mAzARQIU sbst. Olten. Trans. (vic.) (dens.) ♦ = 
hAzAbkse (®-®.

'MAZDEISM sbst. Religiunea vechilor- Perşi [fr.].
MAZDRAC {pl.-ace) sn. ^ Suliţă căzăcească: 

Şl ca tiarele sbiera... («"ele lucea (stam.>; odatft poc- 
neşte pe ars cu <«ul tn cap (r.-cod.) [tc. myzrak].

*MAZETĂ (pî. -te) sf, ^ Persoanâ care joacă 
slabş care face ^eşeli la jocul de cărţi: tngi^ domnaie, 
d’alol... joci ca o (br.>vn.) [fr.].
CMAZGrĂ. {pi. -ghe) sf. Băn. 7^ Gatlrcă: an om 
au vrut s& vlnză o dar... nu au dus-o unde se Tindea 
mazghele, ci unde caii cel buni (Tich.) [srb.].

ei.600
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MED
MAZ'1 MAZJL, t MAZţL adj. şism. © DesLiLuit, scos din 

domnie [vorb. de Domnii vechi), scos din slujbă 
(vorb. de boieri): Diua-Vodă s'an dus... la Tarigiad 
mazti la Poartă (n.-cost.i D ® Contribuabil din clasa 
boierilor scoşi din slujbă cari alcătuiau boierimea 
de la ţară: In divan, şed toti boierit 1a rlndolala lor, şl 
cal on boierii şl oel mazili (Let.i K ® ii Soldat din Călări- 
mea moldovenească din care făceau parte toţi 
boierii ieşiţi din slujbă şi cari se aflau sub comanda 
serdaruluide ~i H ® Un fel de vătăşel în slujba boie
rilor, plătit din banii birului: paznioni, vată mânui şi 
oltlVB nespălaţi de mazili (CRO.i [tc. ma zu 1],

MAZILI (-iieso) vb. tT. © A scoate din domnie: 
an zis împăratul să se mazilească Duca-Vodă... şl l-an şl ma
zilit (N.-cosT.) t ® A scoate din slujbă, a destitui: am 
anzlt că s’a mazilit ispravnicul de Teleorman (fil.) ; pre 
Ivaşco... l-an mazilit din1 ogle înec.) ® ® A alunga, a 
îndepărta, a scoate de undeva: tu cauţi să mă mazi
leşti din Inima copilei (Alecs.i [maz ii],

MAZILIE sf. Scoaterea din domnie sau din 
slujbă, destituire: otnd l-au venit mazilia, era Ieşit 
Dnca-Vodă la primblare (nec.) [m azil], 
ţ MAZILIME sf. col. MAZ ÎL. Clasa boierilor fără 

slujbă: an pqltlt pe toată boierimea şl —n, de la mic pinâ 
la mare (nec.).

MAZ{TJ) sbst. © Suma ce se adaogă la miza di
nainte a jocului (de cărţi) H ® Pr. ext. Adaus, ceea 
ce se dă pe deasupra: două consumaţii şl-o guriţă mazn 
(CAR.) [rus. m a zii < germ. Mass]. 
‘MAZURCA (pi.-oi) sf. © Dans naţional al Polo

nezilor introdus cta dans de salon K ® JMuzica după 
care se joacă [fr.j.

MAZURIST sm. Cel ce dansează mazurca [rus.].
OMBREANA = mreanA.

MEA ww MEU,
meâzA... — miaza...

‘MECANIC 1. adj. © Privitor la maşini, la 
mecanică H ® Care se lucrează cu maşinile H ® 
Care se lucrează cu mîinile, cu corpul: ooupatinni «■e; 
artele —e, meşteşugurile t ® Care stă în legătură 
cu ştiinţa numită mecanică: o lega -~ă K ® Care se 
face fără săintervie inteligenţa: o acţiune ou totul ^ă.

g.sm. © Cel ce se ocupă cu mecanicaU® Cel ce in
ventează, lucrează sau conducemaşini,maşinist [fr.]- 

‘MECANICA ,s/: © Ştiinţa care studiază legile 
echilibrului (=statica) şi ale mişcării corpurilor 
(=cinematica), precum şi acţiunea forţelor (=dl- 
namica) t ® Carte ce tratează despre această ştiinţă 
II ® Maşină, mecanism 1[ ® * Mecanica cerească, 
ştiinţa mişcării corpurilor cereşti [fr.].

‘MECANICEŞTE adv. In mod mecanic, 
ca o maşină, fără gîndirc: unele emoţii... ochim le cu
legea de pe chipul vorbitorului (vlah.) .
‘MECANISM (pi.-mo) sn. ©Combinarea pieselor 

sau organelor unei 
maşini, maşinărie: —
ui unul ceasornic (
3112) f ® Acţiunea 
combinată a acestor 
piese : un -»■ Ingenios ţ[
® (F ~ul Umbli, con- 
strucţiunea cuvinte
lor şi a [razelor [fr.]. 
t MECET (pi.-eturl) 

sn. © Cirâmie mică:
Turcii... mitropolia au 
lăout-o de se închina 
paşii Intr’Insa (nec.) ţ[
ceaşcă

Fi^. 3110. Mecanismul unui 
ceasornic de buzunar.

® iron. Autoritate biseri
ca mal zice despre popia voastră ? (Crg.)

® Olten. (oAuş.) Clădire mare, aşezămînt falnic 
[tc. m e 6 i t],
‘MECENA sm. Protector luminat al literelor, 

ştiinţelor şi artelor [lat.].
O meci (-eceso) vb. tr. Olten. (conv.) A A bătuci, 
a lovi şi strica (merele).
OMECIT adj. ©Ap. MECI: mâr ţi ® Atins, 
bolnav (ciauş.).

MED = ivrrp.r)
‘MEDALIAT adj. şism. * Care a primit o me- 

dalie.
‘MEDALIE sf. Ă © Piesă de metal bătută în o- 

noarea unei persoane ilustre sau pentru a se păstra

amintirea unei acţiuni, unei întreprinderi sau unei 
Intîmpiări memorabile; ®: reversului, partea ne
favorabilă a unei persoane, a unui lucru H ® Deco
raţie acordată pentru a răsplăti mai ales un sluj
baş al Statului sau pe un miUtar (sw planşa rv): 
Răsplata muncii. Serviciul credincios. Bărbăţie şl credinţă. 
Bene-merentl, Virtutea militară, eto. slut medalii f ® Piesă 
de metal gravată ce se dă ca recompensă laureat 
ţilor în anumite concursuri, ia o expoziţie, etc. 
[it. m e d a g i i a].
‘MEDALIQN (pî.-(ieno) sn. © -jŞ» Medalie mare 

pe care e gravat un portret sau un 
desen K © Basorelief rotund sau 
oval TI @ Bijuterie rotundă şau o- 
vală in care e incadrat un mic 
portret, în care se păstrează părul 
unei fiinţe iubite, etc. ţ®] 3113)
[fr. m 6 d a i 11 o n].
OMEDEAN (pi.-nuri) sn. Mold.— 
maidan: să albă loc deschis... adecă »
(M..COST,): cu toată cărpănoşla lui, lese 
olne-ctneşte tn * (Cro.) .
O MEDELEAN adj .Mold.Bucov.-;^
Foarte mare (vorb. de un animal):
Am un bou Pe imde paşte se cunoaşte.
Pe unde sare. Urmă n'are... (sb.), ghi
citoare despre ,,rîu”; se zice în spcc. de clini:
O'nn om In casă Intră un cine —' (don.); Ca să Be lupte 
morţiş Cu zăvozil ungureşti Ce se numea medeleni (S1AN(.)
[rut. m e d e Ij an ,,mops mare"], 
ţMEDELNICERstn. ©Boierul care, odinioară, 

turna Domnului apa pentru spălatul mîiniior, 
înaintea mesei: >^11... aduseră pe masă... un morman de 
pliat alb (ODOB.)t © Rang deboierie [m e d e I n i ţ ă]. 
tMEDELNIŢA (pi.-te) Sf. O Lighean [vsl. m 6 - 

dănicâ].' a
‘MEDIAL adj. co Carese află 

la mijlocul unui cuvînt: o vo
cală •■a [tr. < lat.].

‘MEDIAN adj. Aşezat la 
mijloc; linie~ă, linie ima- ; 
ginară care împarte în lung >
corpul omului sau al unui .' >
animal în două părţi 
simetrice [fr.J.
‘MEDIAJÎ'A (pi.-ne) 

sf. A Liniă dreaptă BO A, 
care, unind vîrful unui 
triunghiu cu mijlocul

Fig. 3113. 
Medalion.

Fig1. 3114. Mediană.
laturii opuse, împarte această linie în două părţi 
egale: AO = OC ([0 3114) [fr.].
‘MEDIAT adj. Mijlocit, prin mijlocire [fr.].
‘MEDIATpR sm. Mijlocitor. împăciuitor [fr.]. 
‘MEDIAŢiyNE sf. Mijlocire, încercare de îm

păciuire [fr.].
‘MEDIC sm. © f Doctor în medicină, cel ce prac

tică medicina H ® ® Ceea ce păstrează sau redă să
nătatea: onmpătarea o un bun t ® ® Ceea ce alină 
sau vindecă moralul: timpul o un mor©'.' [lat.]. 
‘MEDICAL adj. f Ce ţine de medicină, de leacuri

[fr.].
‘MEDICAMENT (pl. - te) sn. / Leac, doctorie

[fr.].
‘MEDICţNA sf. f Ştiinţa care se ocupă cu în

grijirea sănătăţii şi cu vindecarea boalelor [lat.].
‘MEDICINAL adj. f întrebuinţat în medicină, 

ca medicament: plante'.e [fr.].
‘MEDICINIST sm. f Cel ce studiază medi

cina; student în medicină: ...ui ero mal bine pre
parat declt IllosoinI (Car.) .

‘MEDICO-LEGAL adj. f Ce ţine de medicina 
legală: institutul morga [fr.].

‘MEDICO-MILITAR adj. f Privitor laffle- 
dicina militară [fr.].
‘MEDICO-VETERINAR adj. f n Ce ţine de 

medicina veterinară [fr.].
‘MEDIE sf. © Număr mijlociu, cantitate mijlocie 

H ® îl Nota obţinută de un elev, după ce s’au adu
nat între ele notele parţiale şi s’a împărţit suma 
lor prin. numărul notelor adunate [lat.].
'MEDIEVAL adj. t Ce ţine de eiml mediu: isto

ria ~ă [fr,].
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‘MEDIEVIST sm. cu t Istoric care se ocupi de 
evul mediu [fr.].
'MEDIOCRITATE sf.® Starea, calitatea a tot 

ce este riiediocru 1f ® Starea omului care nu e nici 
bogat nici sirac ^ ® Insuficienţă din punctul de 
vedere al meritului, al calităţii t @ Om cu o capaci
tate, cu o inteligenţă mediocră, cu un talent ne
însemnat [Ir.].
'MEDIOCRU 1. adj. ® Mijlociu, de mijloc, po

trivit iy ® Nici prea prea nici foarte foarte, care 
nu e nici mare nici mic, care nu e nici bun nici 
rău, etc. 1f ® Care are puţină capacitate, puţină 
inteligenţă, puţin talent: spiritw; nu învăţase multă 
carte, ca să-şl vatăme Inteligenta sa mediocră (dlvrj .

2. sbst. Ceea ce e mediocru [fr.].
'MEDITA (-Itaz) 1. vb. tr. ® A cugeta adine 

asupra unui lucru 1[ ® A se glndi să facă ceva; 
o întreprindere H ® ® A prepara CU un.elev lecţiunile 
sale, a da lecţii particulare unui elev.

2. vb. inlT. ® A se gîndi adine U ® A proiecta, 
a chibzui [fr.l.
'MEDITATIV adj.® GInditor,inclinat spre gin- 

dire: spirit»; llrea lul<«'ă... văzuse în moartea celui mal 
bim prieten un semn rău (d.-zamf.) 11 ® Ocupat CU me- 
ditaţiunea, consacrat meditării: viată-~â [fr.].
'MEDITATOR sm. f> Preparator, repetitor de 

studii [medi'ta].
'MEDITAŢItTNE, MEDITAŢIE sf. ® Faptul de a 

medita, gindire, cugetare adîncă 1f ® Scriere asu
pra unui subiect filosofic, moral sau religios t ® 
/f” Gen de poem melancolic H ® Lecţie preparată 
cu un meditator [fr.].
'MEDIU 1. adj. ®

Mijlociu H ® Evul 
timpul cuprins intre 
căderea imperiului 
din Occident (4751 
şi ocuparea Constan- 
tinopolului de către 
Turci (1453).

2.. (pl, -dll, -dlurl) 
sn. ® Oamenii, lu
mea din preajma 
cuiva, persoanele în 
mijlocul cărora tră- 
eşte cineva H ® Spa
ţiul în care se gă
seşte un corp; fluidul 
in mijlocul căruia 
trăesc fiinţele t ® Ori-ce sub 
stanţă care poate fi străbătută 
de un fluid imponderabil: lu
mina se lelisotează tieotnd dlntr’nn 
* Intr’altral [lat.].

'MEDIU(M) sm. Persoană cai'e, după spiritişti, 
poate' să comunice cu spiritele şi să servească de 
intermediar între ele şi cei vii [fr.J.

'MEDULAR adj. £) © Care alcătueşte măduva 
spinării: sut'stantă ~a | ® Care conţine măduvă:
cavitate —'ă [fr.].

'MEDUZA (pl.-ze) sf. % Animal marin al cărui 
corp are înfăţişarea unui 
glob gelatinos, transpa
rent ca cristalul (iS] 3115)
[fr.].
'MEETING {cil. miting; 

pL-gori) sn. O întrunire 
publică în care se discută 
chestiuni politice sau so
ciale [engl.].
'MEFISTOFELIC 

adj. Care are caracterul 
luiMefistofel din legenda 
lui Paust, foarte răutăcios şi perfid [fr.].

'MEFITIG adj. Cu miros urît şi vătămător: 
aer ~ [fr.].

'MEGAFON (pl.-oane) sn. *1® Instrument, in
ventat de Edison, care serveşte să amplifice su
netul, ca să fie auzit la distanţe mari [fr.].

'MEGALIT sm. Ori-ce monument de piatră 
nelucrata, ridicat de oamenii din timpurile preisto
rice: dolmeni, menhiri, etc. [fr.].

'MEGALITIC adj. Privitor la megaliţi [fr.].
'MEGALOMAN adj. şi sm. Care e atins de 

nebunia măririlor, care se crede om mare [fr.].
'MEGALOMANIE sf. Mania, nebunia măriri

lor [fr.].
'MEGATţîRlU(M) sm. --va Mamifer fosil din 

epoca cuaternară, de speţa 
leneşului, care întrecea în 
dimensiuni pe un Elefant 
(4 m. lungime pe 2 m. înăl
ţime) (1)3116,3117) [fr.].

MED-
MEH

Fig. 3116. 
Megateriu fosil.

Fig. 3117,
Megateriu reconstituit.

*MEGERA (pl.-n}sf. Femeiereaşi arţăgoasă: cade 
din ce In ce mal mult sub sCăplnlres acestei megere (vlah.) [fr. ]. 
OMEGIAŞ) MEGiţiş adj. şi sm. Vecin: toţi me> 
giaşll veneau la dlnsulşl-l Întrebau despre p&sarile lor (isp.) ; 
slngeroasele războaie pe oare au avut a le porta strămoşii 
noştri cu neamurile megieşe (vlah.) ; copiii şi copilele me- 
gleşllor erau de-a pururea In petrecere on noi (CRg.) [srb. 
m e d j a s 1.
O MEGIEŞI (-eşeso) vb. refl. Mold. A se învecina,

Fig. 3115. Meduză.

Fig. 3118. Mehterhanea.
a fi vecin: moşia se megieşeşte spre răsărit cu Ohaba (ion.) 
[megiaş].
OMEGIEŞIE sf. Mold. Vecinătate: prietenie sufle
telor lega pe semenii caselor mal mult... deolt megleşla 
prispelor (grio.) ; toată megieş la se vălta de furturile ce tăcea 
(ISP.) [megiaş].

MEGIT = MEZţT.
ME-HE-HEI interj. Imită sbieretul caprelor. 
MEHENGHIU (pi.-ghiuri) 1. sn. Piatră CU care 

se încearcă aurul: ^^ul metalurlle de ouiate şl de spur
cate Ispiteşte (CANT.).

2. adj. şi sm. 0 Isteţ, deştept: te văd oă eşti bun 
(CRG.); fata, bnnă mebenghţ, 11 Întoarce capnl (CRG.) ; 

flăcăii... luau ou el şl clte un bun de gară (şez.) [tc. 
m e h e îl k].
ţ MEHTER sm. J ^ Muzicant (în muzica militară 
turcească): surlarll, trtmblceill... alăturea on <«'il:(N.-C08T.) 
[tc.].
t MESTFERBAŞ(A) sm. J a Şeful mehterîlor, ca- 
pelmaestru [tc. mehter basy]. 
t ME(H)TERHANEA Sf. J n Muzica militară 
turcească ([D 3118): dlnd ou tnnuille şi ziolnd mehterha- 
neaoB oa la o domule nou& (Let.) ; boierul era odlt&ult şl 
meterhaueaus tutooascd 11 tirllla sub cerdao (ALEcs.) [tc. 
mehter han^].
t MEHTUP ipl. -puri) sn. Scrisoare oficială, adre
să: Orlgorle ahica-Vodd... peoetlula peşobeşul şl-.-ui (let.i 
[tc. m e k t u b].
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MEL

Fig. 3120. Meiu.

de bucate;

, t MEHTUPCţU"sm. Scriitor, Intr’o cancelarie 
(domnească): 11 zicea pentru o& InaesC acrlitor de 
limba tOTceaflcd la postelnlole ci.-gho [tc. mektub^i]*

MEI MPU.
MEIDAN = HAJDaN.
MEIŞQR sbsl. 4 ® Plantă ierboasă, cu ră

dăcina tlfltoare, cil tulpina lucitoare; creşte prin 
pădurile umbroase (Milium effusum) ()H] 3119) 
t © Plantă ierboasă din fam. gramineelor, cu 
Inmzele păroase, cu Ilorlle înconjurate de peri 
moi; numită şi ,,mohor-roşu” (Panicum sangui- 
nale) Tf ® = Mţau-MARVNT [m e- 
lu].

MţlIŞŢE s/. ♦ M e i u mult 
semănat pe un teren Întins.

MţlU1 sbst. ® ♦ Plantă 
ierboasă din familia grami
neelor, cu tul
pina foarte ra
mificată, avînd 
flori mici albe- 
gălbui; se cul
tivă mai .mult 
pentru nutreţ; 
iarsăminţalui 
în formă de 
bob mititel şi 
lucitor, se în
trebuinţează, 
descojită — şi
numită, în a- Fii:,- 3119- Meişor, 
ceastă stare,
„păsat” — la pregătirea unor feluri 
înainte de introducerea porumbului 
în Principatele române (sec. al“ 
xvii-iea), meiul era hrana de că
petenie a populaţiunii de la sate; 
e numit în Mold. şi ,,mălaiu” fPa- 
nicum miUaccwn) ([Ij 3120): nu risipi 
,^1, oS anevoie se adnnd (pann) f ® —

MEIŞQB ® ^ ~ -LUNG = LftBBA-
CANABAŞULUI t ® '«'-mAbijnt, plantă 
ierboasă, numită şi ,,meişor” sau: 
„meiu-păsăresc”, originară din .Ame
rica de Nord, şi cultivată pe la 
noi (Panicum capillaTe) ([@13122)
H ® ~-pAsAkj6:so1, plantă ierboasă, 
cu seminţe alburii, foarte lucitoare, 
care se dau ca hrană păsărilor 
(LUhospermumofficinale) ('@13121);
— ~-pA3ĂRţ;scJ =: mAbgelpsA ®; —
~-PASARţ:S0a =MEID - MĂ

RUNT ; — - pAsAreso1 =
MOHOR® ® II ® «'L-OANA- 
BILOR = lARBA-CANABAŞn- 
LXXI 11 ® «'-TAT-ABESO = 
mAturi® [lat. milium].

MţilUi2 interj, ait ai 
zice — I intr’o clipă: doi 11- 
eeanl Inglră din balcon olt al 
zice I (S.-ALD.).
O MţlJÂ sf. t' Hat, ră
zor [bg. m e 4 a],
OMEJDINA (pl.-lnl) sf.
Olten.'t' Brazda, hotarul ce 
desparte, pămînturile a 
doi săteni: a început s& 
ootropeascA din al meu, tăind ou plugul mejdlna Intelenltd
(LUNo.) [bg. m e 4 d i n a].
OMEJDINAŞ adj.şism. Olten. / Vecin cu pămln- 
tul altuia (co'nv.) [mejdină],
O MEJDRI tw MEZDRI.
‘MELANCOLIC adj. ® Atins de melancolie: 

un nebun f ® Galeş, trist: t&ou un moment si încercă 
sâ-şi la un aer ~ ivlah.) f ® Care inspiră melanco
lie, duios: un cinteo —'; oe posomorită e vremea afară, ce
— e vlntul (DLVR.) [fr.j.
‘MELANCOLIE s/. ® Monomanie caracterizată 

printr’o mare tristete, printr’o sfiiciune excesivă,
etc.: căzusem Intr’nn fel de ce mă vestejea ou repezi- 
oiune (BOLI t @ Tristeţe obicinuită ţ ® Reverie 
tristă şi galeşă care nu e lipsită de farmec, duio-

Fig. 3131. 
Meiu'păsăresc.

Fig. 3133. Meiu-mănint.

Fig. 3133. Melc.

şic: eră toamnă, si frunzele Îngălbenite... aveau ceva din 
melancolia sulletulur Iul (VLAH.i [fr.]. 
t MELANHOLIE = MELANCOLIE [gr. |. 
‘MELASA sf. S Strop care rămîne după cristali

zarea zahărului [fr. m 61 a s s e].
MELC, O MţUiClo 1. sm. ® Molusc tîrltor; al 

cărui corp moaie şi vlscos e Închis 
într’o coajă sau scoică, de formă 
conică sau sferică; muite din nu
meroasele lui varietăţi sînt come
stibile [Mold. ,,culbec”) (Helîx)
(@1 3123); copiii întrebuinţează 
anumite recitative spre a-i face 
să iasă din coaja lui şi să-şi arate 
coarnele; Q: e ou casa tn spinare ca melcul, se zice 
despre cineva care se mută mereu din loc tn loc, 
fără ’k avea o locuinţă stabiiă H ® P Partea ure
chii interne, în formă de melc.

2. (pî.-ci şi -duri) sm. şi sn. ® Q Orbita, cavita
tea ochiului H ® Partea găunoasă a cornului.
O MELEAG, mai adesea meleaguri sn. pl. Mold. 
împrejurimi, coprinsuri: toate femeile din sat si de prin 
/vurlle vecine (Cro.i ; sub arşiţa soarelui, tăiem spre răsărit 
/vurlle pustii (VLAH.) [ung. in c 11 G k ].
OMELE-AN, mblian sm. ® Mold. Om înalt ş-
spătos: se scoală In picioare, cit ml tl-1 mellannl (CRO.i f 
® Trans. Flăcău sdravăn: el purta pe mefean prin mln- 
drenla grădinii (ret.) [comp. MEDELEAN]- 
OMELEANDRĂ (pl.-ehdre) sf. Trans. (Psc.) ţp 
Haină rup’tă, sdreantă, buleandră.
OMELENAŞ sm. Trans. dim. melean ®. Flăcă-
iaşi. s’a trezit de aa-1 mal erau bune hainele, că-1 eraa 
prea miel (ret.).

MELES sm. >#> = rAspAr.
OMELESTEU (pt.-tee) sn. Mold. Făcăleţ, ciileşer: 
De-as putea o'un ^ Să-i măsor In lung şl 'n lat (Alecs.)
[comp. melestdi].
o MELESTUţ, MELEŞTUţ (-ueso), MELEŞTţ (-şteso) 
vb. tr. Trans. A schingiui, a prăpădi în bătăi: iar 
se pun şl-1 apucă In pălml şl tot 11 melestneso (ret.) ; tot l-a 
meleştlt ou bătaia (pşc.); toată eră melestnltă de bătaie (Rlt.) 
[ung. m e 11 e s z t e ni]ii
O. MELEZ sbst. HI Ţesătură de mătase amestecată cu 
bumbac: Oloooll l-au îmbrăcat Ou cămaşă de(stam.) [tC.]. 
O MELIAN i«- melean.

MELIC, MALio sbst. (R> Boală a cailor, caracteri
zată prin umflarea glandelor de la gîtlej sau prin
tr’o rană la greabăn: cum erau oall iul Pescăruş cu 
mellc... au ebughiat-o prin lourte (or.-n.).

‘MELIFER 1. adj. 4 Care produce miere sau 
un iichid duice ca za
hărul: plante — e.

2. MELLFERE sf. pl.
JljiGrup de insecte hi- 
menoptere, care cu
prinde albinele, vics- 
pele, etc. [fr.].

‘MELINITA sf.
^ Exploziv foarte 
puternic întrebuinţat 
tn armata franceză 
[fr.].
‘MELISA sf. A ®

= rodhta a H © = ■ 
mAtAcinA [lat.].

MELIŢA (-lt)ub. 
fr. ® A sfărîma (i- 
nul, clnepa) cu m e- 
1 i ţ a: se strtng pe po
deţe şl tncw a (SAD.)
H ® ® F A snopi în 
bătăi: au Început să-l 
Imblătească şl să-1 me
nte, olt 11 scăpărau ochii 
bietului olrsmarlu (SB.i.

MELIŢA (pl.-te)
Sf. ® fii Unealtă cu 
care se sdrobesc co
toarele de clnepă şi 
de in (H3124, 3125)
H ® ® F: li umblă

Fig. 3134. Melil.T- :'3I (Bi 
1.. Limbă, cuţit.—S. Strat, trup.— 

P.P. Picioare.

Fig. 3135.
Meliţă (după T. Papahagi).

gura ca meiita, se zice despre cineva căruia nu-i mai
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tace gura, care flecăreşte Intr’una; si-ai ii imnă de 
mireasă, Dar te strică guriţa,- Că-tl nmblă oa mellta (ik.-brs.) ; 
de aci, femeie limbută, flecară: mai taci, meiitoi 
(ciAuş*) [bg. mSlica^.

MELIŢAT shst. Faptul de a m e 1 i ţ a.
‘MELiIŢlE m- MZLJŢTE.
MELiŢpiU (pî.-ţoaio) $n. QM e 11 ţ ă cu limba 

mai groasă: tl mereeee vestea că tace din olnepa picată 
011b sate de coţi de pinză os.).

MELIŢUICA (pl.-ol) s/. ® M e 1 i ţ ă mică prin 
care se trece inul şi cînepa, după ce au fostsdro- 
bite cu'meliţoiulţ spre a se scutura mai bine de 
puzderie.

‘MELODIC adj. J ® Ce ţine de melodie H ® 
Melodios [fr.].

‘MELODIE sf. ® J Şir de sunete muzicale plă
cute şi regulate care alcătuesc un- cîntec f ® 
© Şir de vorbe sau fraze armonioase care plac 
auzului [fr.].

‘MELODIOS adj. J Plin de melodie: nişte tl- 
pete neplăcute urechilor nededate cu meiodioaselp lor con
certe (BOL.) [Ir.].

‘MELODRAMA {pl.-me) sf. O Piesă de teatru, 
ou acţiuni dramatice, cu emoţiuni puternice, a 
cărei reprezentare' ora însoţită odinioară de o mu
zică instrumentală [fr.].

‘MELODRAMATIC adj. C Ce ţine de melo
dramă; în felul unei melodrame [fr.].

‘MELOMAN Sm., MELOMANA (p(.-ne) sf. J 
Persoană câfeia-i place muzica la nebunie [fr.].
‘MELOMANIE sf. J Pasiune excesivă pentru 

muzică [fr.].
‘MELOPEE sf. ® €> Arta de a declama la cei 

vechi H ® j Astăzi; arta de a compune o frază 
muzicală, un recitativ t ® J Melodie [fr.].

■ ‘MEMBRANA (pi.-ne) sf. ®£) ♦ Pieliţă sau ţesă
tură subţire animală sau vegetală ce înfăşură un 
organ r ® Pr. e.i:t. Pergament: brlsoave de»- (odob.) 
[Ir. < lat.].
‘MEMBRANOS adj. Q ♦ De natura membra

nei: tosut [Ir.].
‘MEMBRU (pi.-re) sn. Ş) Termen general cu 

oare s’e denumesc braţele şi picioarele la om, picioa
rele sau labele animalelor, mădular; se tidioăgreoiadepe 
seaun, 1ntlnzlndu-şl membrele obosite (Car.i ; membrele su
perioare, mîinile; membrele Interioare, picioarele.

2. sm. ® Fie-care din persoanele care compun un 
corp politic, o societate sau o familie 1[ ® a? Fie- 
oareparte a unui period sau a unei fraze ţ ® ± Fie
care din cele două părţi ale unei eouaţiuni sepa
rate prin semnul egalităţii [Ir.].

‘MEMENTO sbst. ® Semn, Însemnare ce se pune 
pe un lucru spre a-şi aduce aminte de ceva ţ 
©'-morii adu-ţi aminte de moartei ţine minte 
că eşti muritori [lat.].
‘MEMORABIL adj. Vrednic de amintire, de 

pomenire [fr. < lat.].
‘MEMORAND (UMl sbst. ® O Notă diplomatică 

pe care un simbasador o remite ^vemului ţării 
pe lingă care e acreditat, spre a-i arăta starea In 
care se află o chestiune: pe linga acei memorand, ală
turasem şl un proleot da manifest (I.-oh.) ţ[ @ Foaie pe 
care se fac comunicări comerciale scurte [Ir. < 
lat.].

‘MEMORIAL (pJ.-ie) sn. ® Culegere de me
morii, lucrare' în care sînt însemnate memoriile 
cuiva II © y Condică în care comercianţii îşi înscriu 
alacerile din fie-care zi [fr.].

‘MEMORIEs/. ©Aducereaminte,ţinere de min
te, lacultătea de a-şi aduce aminte cele văzute, 
auzite sau citite în trecut^ ® Amintire H ® Aminti
rea pe care posteritatea o păstrează despre oa
menii mari îj ® Reputaţia pe oare o, lasă 6 per
soană după moarte [fr.< lat.].

‘MEMORIU (pî.-iii) sn. ® Scriere ce are de scop 
să reamintească sau să dea lămuriri cu privire la 
o chestiune politică sau literară, la ,un proces, 
etc. K © însemnarea sumelor datorite pentru fur
nituri, pentru executarea unei lucrări, etc.ţl ® jf’" 
Disertaţiune asupra unui subiect de literatură, de 
ştiinţă,, etc. T ® pl. aa"'Culegere de disertaţiuni ci
tite înaintea unei societăţi literare sau savante H

® pl. Povestirea evenimentelor la care cineva a 
luat parte sau la care a fost martur ocular: me
moriile Iul Cezar [Ir.].
‘MENADA (pl.-de) Sf. & Bacantă: menadele In- 

îurlate I-an omorlt pe Orteu [fr.].
‘MENAG... = MENAJ...
‘MENAJ (pl.-aînri) sn. Gospodărie, căsnicie [fr.]. 
‘MENAJA (-lez) i.vb.lr.Q A cheltui cu economie 

şi cu băgare de seamă: a-şi — venitul @ A cruţa, 
a nu osteni prea mult: a-şi — puterile ţf ® A cum
păni, a vorbi cu. băgare de seamă: a-şi ~ vorbele ţf 
® A înlesni, a pregăti cu dibăcie: — o întrevedere f 
® A se purta bine, cu atenţiune faţă de cineva:
a-şi iDierlorli.

2. vb. refl. ® A se purta cu băgare de seamă ]|f 
® A se îngriji, a-şi cruţa sănătatea, a nu se osteni 
prea mult [fr.],

‘MENAJERA (pl.-re) sf. ® Gospodină t © Fe
meie care îngrijeşte de gospodăria cuiva: cei d’ai
doilea eate copllol... P&unll... oare trăeşte cn lucrul pe la 
casc boiereşti (Car.i [fr.]'.

‘MENAJERIE sf. Loc unde se arată fel de fel 
de animale din ţări străine, şi rare [fr.]. 
t MENCIUNA... = MINOIţWA...

MENDR'e sf. pl. Pofte capricioase; a-şi tace --ie, 
a face tot ce-i place, fără să-i pese de nimeni şi 
dc nimic: te-am lăsat plnă acum de tl-al tăcutele cum 
ai vrut, (Crg.) ; eu nu mă duc acolo ca să-mi tec /—le pe banii 
tării fVLAH.).
"MENESTREL sm. g Poet şi muzicant care, în 

evul mediu, umbla din castel în castel cîntînd şi 
recitind versuri [fr.].
OMENGHELE sf. pl. Băn. aiua.i Alcătuirea din 
slîlpi bătuţi în pămlnt, în faţa 
atelierului covaciului, între cari 
se pune boul spre a fi potcovit 
[srb. m e n 6 e 1 e].

MENGHENEA, MENGHINEA 
(pi.-nele),(î>)MţaiGHINÂ (pi.-ne) sf-rP0 
-Unealtă alcătuită din două fălci 
de fier sau de lemn care se strtng 
prin Invîrtlrea unui şurub, şi în 
caro fierarii,, lăcătuşii, mecanicii, 
etc. înţepenesc obiectele pe care 
trebue să le lucreze ([®] 312fi): căciula 
parcă mă strlngea de cap ca o mensblnea
(CAR.) [tc. m e n g e n 6].
‘MENHţR sm. Monument me

galitic alcătuit dintr'un bolovan mare de piatră 
nelucrată, de obiceiu 
mai înalt decît lat, 
care se înalţă în for
mă de coloană ([®|
3127) [fr.].

MENI ( -enesc) vb. 
tr. şi intT. ® A spune 
sau asegîndicepoate 
sau ce trebue să se 
întlmple cuiva H ® 
în spec., despre ursi
toare: a ursi, a orîn-

MEL-
MEN

Fig. 3126. 
Menghenea.

Fig. 3127. Menhir.

dui ursita, soarta cuiva: baba era ursitoare şl-1 me
neşte a primejdia ş’a moarta (SEV.) ţ] © A prevesti Vii
torul, a prezice; a cobi: Dar eu tle nu tl-am spus eă 
nu meneştlP (sper.); la nu mol — a rău... că doar n'am - 
pătlt eu asta numai odată In viata mea icrg.i H © A pre
destina [vsl. m 6 n it i]. -,.J

‘MENINGE sm. £) Fie-care din cele trei mem
brane care înfăşură creierul, cerebelul şl măduva 
spinării’ [fr.].

‘MENINGITA (pl.-te) sf. f Boală .pricinuită 
prin inflamarea membranei ce înfăşură creierul [fr.].

MENIRE sf. ® Faptul de a m e n i f ® Soartă, 
ursită, osîndă H ® Predestinare, misiune.

MENIT adj. ®p. MENI TI ® Ursit i] ©Prede
stinat 1 ® Destinat.

‘MENSTRUAŢIE sf. f Sorocul femeilor, pe
riod [fr.].
‘MENSUAL adj. Lunar, ce se face sau ce apare 

în fie-care lună: revistă-~ă [fr.]. ,
‘MENSUALITATE sf. Sumă care.se plăteşte 

sau se primeşte în fie-care lună [fr.].
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Fig. 3128. Menuet.

MEN' *Mţ:NTA sf. ♦ Izmă [lat.].
-------- 'MENTAL adj.® ± Care se face în gînd, în minte:

calcul,-' H '© Rcstrictiune —a, faptul de a ascunde o 
parte din ceea ce gîndeşte, cu scopul de a Înşela t 
® f Care e în legătură cu mintea: aiienatiune .-a, 
nebunie.

'MENTQL sbst. A Un fel de camfor care 
oonstitue partea solidă a esenţei de mentă [fr.].
'MENTOR sm. Preceptor, guvemor, povăţuitor, 

călăuză: —'U noştri se oprliă un minut la vorba (i.-CH.)
[tr.].
'MENŢINE (-in) 1. vb. tr. ® A ţinea tare şi ne

clintit: acest stiip menţine bolta ^ ® A păstra în aceeaşi 
stare H ® A afirma, a susţine.

2. vb.refl. ® A rămînea în aceeaşi stare f © A 
păstra acelaşi loc, acelaşi post, aceeaşi poziţie [fr. 
maintenir]

'MENŢIONA (-onez) vb. iT. A pomeni, a aminti 
despre ceva [fr.].
'MENŢIUNE s/. ® Pomenire, pomeneală, amin

tire, citaţiune
11 © fi' onora
bile, răsplată, 
dis'tincţiune, 
citaţiune elo
gioasă în urma 
unui examen 
sau (îoncurs 
[fr.].
'MENU (pl.

-nuuri) sh.
Listă de bu
cate [fr.].
' MENUET

ţpl.-te) sn. ® Danţ francez obicinuit în veacul al 
xviii-iea ([@13128) 1 ® J Muzica ce însoţeşte acest 
danţ [fr.].
OMENVNE... = MDIţWB... 
t MENZţL, t MEZIL (pî.-liurl) sn. Kl Poştă (căruţa, 

caii, staţia); au purces din Ţarlgrod spre Moldova In cal 
de menzll (N.-cost.) ; s’au aşezat slujitori pre la mezlluri şl 

, pre la margini inec.i [tc.].
MERAR sm. y Vînzător de m e r e: se aşezau pe 

vine In şir... .— li, slmlglll şl bragagiii (i.-gh.).
MERAZ sw MUlăZ.

'MERCANTIL adj. V ffi Negustoresc, privitor la 
negoţ t © Care’ se gîndeşte numai la cîştig [fr.].

'MERCANTILISM sbst. y Tendinţă de a cîstiga 
cu ori-ce chip, fo’losindu-se de ori-ce mijloc [fr.].
'MERCENAR 1. adj. ® Care se face cu plată, 

care (se) lucrează pentru bănit ® Care tace ori-ce 
pentru bani, în schimbul unei plăţi t ® Trupe ~e, 
soldaţi înrolaţi ou leafă, cu plată, lefegii.

2. sm. ® Lucrător care trăeşte din ceea ce cîştigă. 
din salariul său, simbriaş t © Om pe care-1 poţi 
corupe cu bani t ® X Soldat mercenar, lefegiu [fr.]. 
'MERCEOLOGIEs/. y Studiul mărfurilor [it.]. 
'MERCERţE sf. y Negoţ, marfă, prăvălie de' 

mărunţişuri (‘ace, aţă, panglici, nasturi, etc,), mar- 
chitănie'[fr.], __

MERCHEZ (pl.-ezurl) sn. ® F Rost: cine nn-1 
ştie —ml, poate scotoci In sertar cit polteşte (CAR.) t ® 
Socoteală: halalerlml Irumosl aşa-ml mal vine Ia — I 
(ALEcs.) t © Tertip, marafet, şiretlic [tc.]. 
'MERCyR' sbst. « Metal lichid, de coloarea ar

gintului, care se solidifică la —39° şi fierbe la 4- 360°; 
e foarte mobil, de unde şi numele lui popular de 
,,argint viu”; sărurile lui sînt antiseptice foarte 
active, dar şi foarte otrăvitoare [fr.].

'MERCUR* sbst. -tr Planeta cea mai apropiată, 
de soare [fr.].
'MERCURlAXi adj. A Care conţine mercur: aiiiie 
ft [fr.].
'MeRCURIC adj. & Se zice despre unii com

puşi ai mercurului cari conţin mai puţin metal 
decît compuşii mercuroşi [fr.].
'MERCUROS adj. fi- Se zice despre unii com

puşi ai mercurului toarte bogaţi în acest metal 
[fr.].
O MERE = MERGE.

MEREDEU1 (pi.-dee) sn. ţît Lemn zimţat Intr’o 
parte cu care se frămîntă .caşul.

MEREDŞU* (pl.-dee) sn. Un fel de plasă în 
formă de sac pentru prins peşte [ung. merită- 
(hâl6); comp. şi srb. meredov ,,undiţă”]. 
OMEREDUI (-uesc) t'6. Tţfl. A amorţi, a se în
ţepeni: tot ml se metodneso mie oasele şezlnd (r.-cod.) [ung.
m e r e d n i].

MEREMET (pZ.-etnrl] sn. ® Reparaţie: nn ştia 
de nade să lnceap& —al giAdlnll (isp.i; casa-1 dărăpănată, 
are trebnlntă de — (ALEce.) U © Mold. Bucov. Clacă pen
tru repararea şoselelor: birni plătesc, podhoadă lao, ziie 
de — Iac, ...de ce dar să mă temP ivoR.i [tC.].

MEREMETISEALĂ (pl.-eii) sj. Faptul de a 
meremetisi, reparaţie: casa' ou două etaje tn — a 
Iul Jupln Dumltracbe (CAR.i.

MEREMETISI (-isesc) vb'. tr. A repara (in spec. 
o clădire); ®: o mal meremetisi, ce-i făcu, că-şl veni 
baba In simţiri (d.-zamf.) [meremet; comp. ngr. 
|J.EpEjlST:.i|u)].

MERET (pZ.-eturl) sn. #■ Livadă cu m e r i (r.-cod.).
MEREU 1. adj. t Neîntrerupt, Qontinuu, care 

se ’ntinde departe: 91 citu-i satu—, nu-i bădiţă ca ai 
meu (IK..BRS.); Ş'amlndol se pierd de vil In codrii merel, 
pustii (ALECS.); pod —, pod. (de la, un mal pînă la 
celălalt), spre deosebire de pod umblător: venise... 
poroncă... ca să facă ped — peste Dunăre (N..cost.).

2. adv. ® Neîncetat, fără încetare, într’una:
— li toacă gura; adesea precedat de tot: Posteşte robul 
Iul Dumnezeu, Dacă nu găseşte tot — (Panni H © Trans. 
Băn. încet, domol: mină — 1 ® O/ten. Liniştit: stal —, 
stai la un loc, lasă-mă în pace.
O MEREUŢ adv. Băn. Trans. dim. MEREU.. înce
tişor: nu te-a putut lua han-tătarul, zise muierea — (cat.i. 
OMEREZIŞTE ■ MERIZIŞTE...

MERGÂTOR 1. adj. verb. MERGE.
2. sm. Cel ce merge: Magii ocrotit! de stele, —u 

înainte (vlah.) .
MERGE (merg) vb. inlT. ® A se mişca dintr'un 

loc într’altul cu picioarele, a umbla: — pe jos; — 
drept Înainte; — Ia Intlmplare K ® A Se transporta 
într’alt.loc ou o trăsură, călare, etc.: — cu căruţa;
— călare t ® A se duce undeva, a se îndrepta 
spre un loc anumit: — acasă, la teatru, la şcoală, la 
Bucureşti H ® A pleca, a se duce: mergi sănătoasă, 
mămucă, zise cel mlo, ou lacrăml In ochi (CR6.) K ® A Se 
întinde pînă într’un loc: poteca — pină In vlrlul mun
telui f ® A o duce, a continua: toate merg pînă la 
un timp (BR.-vN.) t © A tinde spre o ţintă,, spre un 
capăt: lumea merge Ia pelre ,dlvr.) K ® A continua Să 
aibă aceleaşi însuşiri: toate merg după neam (pann) K 
® Afipecaie să aibă, să ajungă la, să împlinească:
slnt de 58 de ani, merg pe 63; Iaca en slnt om de merg pe 
şaptezeci şl patru de ani (br.-vn.) K ® A trece (vremea): 
pe zl ca merge; pe olt merge, CU CÎt trece vremea H 
® A se apropia de un anumit timp: mergea spre 
toamnă (grig.) H @ A se desprinde, a se scutura: o 
lovi odată cu mitele de-1 merse fulgii (isp.i ; 11 Jumuleşte 
şl pe acela, de-1 merg petlclle (CRG.i H ® A Se treCC, a 
se întrebuinţa: ca să nu meargă miere multă (SEV.); 
@: unde merge mia, meargă şl suta, cînd S'au trecut; 
cînd am dat atîţia bani, etc., nu mai joacă rol 
dacă mai trebue adăogat ceva pe deasupra H® A fi 
într'o stare bună sau rea, a o duce: afacerile merg 
prost; semănăturile merg bine; tot aşa 11 mergea peste tot 
locul, pe unde se năimea (8b.) K ® A 0 duce bine sau 
rău (cu sănătatea): onm mergi on sănătateap bolnavului 
II merge mal bine 1[ ® A se putea: nU merge cum vrei 
tu H © A-i veni bine, a-i conveni: asta.nu-mi merge 
Ia socoteală 1[ ® Treaoă-meargă 1 fiel Să zicem că se 
poate, nu ţin seama de asta: greu Incrn mă întrebaşi, 
mamă, dară alde, treacă-meargă I (isp.i [lat. m ă r g ă r e 
„a se cufunda”].
tMERIDÂ (pZ.-de) sf. ajJ = CEST*: preotul... să... 

scoată merlde, adecă proscomidle, pentru sufletul celula ce-i 
plăteşte (prv.-mb.) [ngr. ].Lsp15a].

'MERIDIAN (pZ.-ane)l. sn. ©☆ - (ceresc), mare 
cerc al sfere'i cereşti care conţine verticala obser
vatorului; pentru un loc determinat al suprafeţei 
pămînlului, meridianul este invariabil ([@13129) 1f 
® 0 Mare cerc închipuit pe sfera pămîntului, care 
trece prin cei doi poli şi prin zenitui observatorului 
şi împarte globul în două emisfere: primai —, meri
dianul de pe globul pămîntesc (ie la care încep să
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se numere longitudinile;'/Francezii au adoptat ca 
prim ~ pe acela caro trece prin Paris : Englezii cal- 
culeazcl longitudinile du
pă primui care trece 
prin Greenvi'ich li d) fi
~ magnetic, plan vertical 

care trece prin direcţiu
nea acului magnetic şi 
orizontală a unei busole; 
meridianul magnetic [ace 
cu meridianul geografic 
un unghiu care variază 
după timp şi după loc şi 
se numeşte ,,declina [iu- 
ne".

2. meridian adj. ® ☆ 31.2?- Meridian ceresc.
Care priveşte meridianul p- J/ Lima polilor sferei ce-

m TI 1» s c/tii reşti. —EL. Ecuatorul ceresc, ceresc K O Linie ~ă sau _ÎPZP. Meridianul ceresc al 
meridianA (s/.), inter- locului,
secţia planului meridian
al unui loc cu planul orizontului ţi ® -fr Luneta 
■~ă, lunetă mobilă în jurul 
unui ax perpendicular pe axa 
lui optică, întrebuinţatăica 
să determine meridiana unui 
loc prin observarea unei stele 
circumpolare (Jil 3130) ţ[ ® Cerc 

cere gradat al cărui plan e 
fixat în planul meridianului.

3. meridiana (pî.-ne) sf. iw 
meridian 2 © [fr.].

‘MERIDIONAL 1. .adj. •
Care e de la miazăzi; tăriie—e. Fig. 3130.

2. sm. Locuitor dintr’O .ţară Luneta meridiana. 
de la miazăzi [fr.].
OMERINDA sf. tf — merinde: am scos... o bucata 
de triptniA ce-mi dăduse naşa mea ca de drum (Grig.).
OMERINDARE sf. Trans. P Basma în care se 
leagă merihdea pentru mîncat la clmp: puse 
neşte plăcinte Intr'o - (ret.).

MERINDE sf. sg. şi pi. X Mlncare ce-şi ia omul 
la drum, proviziunl: CIrd de lete şl neveste de la sat 
aduc ' (ALECs.); cind al sa mergi In cale depărtată, totdea
una sA-ţl lei -V de drum (Pann) ; tocmai şl el tşl Isprăvise
-»io W.) [lat. m e r 6 n d a].
'MERINQS. shst. înA Oaie cu lina subţire 

creaţă a cărei rasă e importată 
din Spania (ÎH 3131) [ir.j.
O mErINTIG adj. (R.-coD.)Ne- 
îndeminatec.’
O MERINZARI sm. pi. Per
sonagii la nufi'ţile ţărăneşti a 
căror atribuţiune e să îngri
jească de cele necesare pentru _ _ _
gătitul miresei în ziua nunţii ■ '
Tr-coo., [merinde]. F'e-

MERIŞOARÂ (pî.-ro) sf. A sw MERIŞPR.
MERIŞOR (pi.-oare) sn. ♦ ® dim. MAR ţ[ 

@ Pomişor, originar (lin Siberia, 
cu flori albe sau trandafirii, culti
vat prin grădini pentru fructele 
lui, numite ;,merişoare”, de mă
rimea cireşelor, de coloare roşie 
sau galbenă, din care se face dul
ceaţă (Pirus baccata) ţ| ® Arbust 
cu frunzele totdeauna verzi, cu 
puncte negre pe partea inferioară, 
cu flori albe sau roşie tice, cu fructe 
comestibile, în formă de boabe 
roşii, numite „merişoare”: numit 
şi,,coacăză”, ,,cocăzar”, ,,merişor- 
de-munte” sau ,,smirdar” (Vacci- 
nium vitis idaea) ([®] 3132) ţf ®
~ sau —-TURCESC = CIMIŞIR 11 ®
= PERIŞORI H ® = BARBANOC H ®
= SCORUŞ - DE - munte t ® = SMIR- 

DAR®.
O MERIŞTE = MIRIŞTE.
‘MERIT (pi.-te) sn. ® Ceea ce 

face vrednic de stimă, de răsplată 
sau de pedeapsă, vrednicie H ®
Talent ţ] ® Totalitatea bunelor calităţi ale unui

Fig. 3134-
Meritul sanitar.

Fig. 3132-
Merişor.

lucru] 1Î ® Meritul comerciaj şl ludustrlol, me
dalie, ce se acordă comercianţilor şi industri
aşilor care s’au distins In ra
murile lor: de activitate (!p 
3133);—Meritul sanitar, medalie 
ce se acordă persoanelor care 
S’au distins prin meritele lor 
în combaterea boalelor şi cpide_ 
miilor {ţffij 3134)
[fr.].

‘ MERITA
(-it)ră.ir.® X 
fi vrednic de:
— o răsplată ţi
® A-si atrage:

O pedeapsă 
® Aavea trc-[ 
buinţă: acea
stă ştire merită 
o confirmare ţ]
@ A bine i —,
a fi adus mari Fig. 3133. Meritul 
servicii [fr.]. comercial şi industrial.

‘MERITAT 
adj. p. MERITA Slţl © NEMBRITAT.
'MERITORIU adj. Vrednic de stimă, de laudă, 

de răsplată’[lat.].
'MERITQS, adj. Plin de merite.

O MERIU = MIERIU: olnd 'e apa merle. mai ales 
primăvara... prlnz... cine ştie ce peşti (BR.-vn.). 
OMERIZA (-Izez) vb. inlT. Oaş. fA A se odihni 
la amiazi {vnrh. de oi, de vite) [lat. m e r i d i a - 
re].
OMERIZÂTOARE sf. Oaş., MERIZIŞ, merizuş 
(pl.-nri) sn., MERIZIŞ TE, meriziştinA sf. Trans. 'iii 
Locul unde se odihnesc vitele la amiazi [m e r i z a].' 
O MERÎU = MIERIU.
‘MEROVINGIAN 1. adj. t Ce ţine de prima 

dinastie a regilor Franţei.
2. MEROviNoiENii sm. pl. Prima dinastie a re

gilor Franţei [fr.]. .
MERS (pî.-snri) sn. ® Faptul deamerge ţ[ 

® Modul de a merge, umblet: —ui calului; II cnnoso 
după — ţi ® Mişcarea celui ce merge: a-şi grăbi —m ţ[ 
® (F) Mişcarea unui mecanism:—ui ceasornicului f 
® înaintare, desvoltare: —ni unei boale ţ| ® dfeiA 
—UI trenurilor, foaie, carte, etc. în care se află însem

nate orele de plecare sau de sosire a trenurilor. 
OMERSURÂ (pî.-surl) Sf. = MERS®: mersura Iul 
e că dă... In sus şl apoi se lasă Iarăşi tn los In apă (mar.).

MERTEPEA sf. numai în loc.: de la—, de-a 
rîndul, cu rost,’ cum se Cuvine: de om lua treaba 
de la — (ALECS.) [tc. m e r t e p d].

MERTIC (pi.-ice) sn. ® Măsură mică cu care 
se măsoară orzul sau ovăsul de dat cailor; canti
tatea de ovăs ce intră Jn această măsură: ceiâuiei
li zise calul... nu-ml dai... obicinuitul — de ovăs (TICh.i ţ|
® ss Măsură cu care se ia oiemul sau vama la 
moară de la cei ce vin să macine ţ[ ® Tain, porţie:
pe toată ziua se da —uri, jimblă, vin şl mlncare (C..RAD.); 
(D: 11 plesnesc şl-1 trimit numai declt la agle să-şl ia —nl 
şl de acolo (CAR.) [ung. mărtălc].

MERŢA IV- miesta.
‘MESAGER sm., MESAGERA (pi.-re) sf. ® Per

soană care aduce un mesaj, care e însărcinată să 
înştiinţeze ceva, vestitor ţ| ® Persoană care duce 
pachetele dintr’un oraş într'altul [fr.].

‘MESAGERIE sf. V ® întreprindere de trăsuri 
pentru transportul persoanelor sau mărfurilor ţf 
® Loc unde se primesc mărfuri spre expediare 
[ir.l.
‘MESAGIU (pi.-gii), MESAJ (pi.-aje) sft. ® însăr

cinare de a duce sau de a spune cuiva ceva ţ[ 
® Lucrul pe care trimisul trebue să-l ducă: sau 
să-l comunice ţ| ® O Comunicaţiune oficială făcută 
corpurilor legiuitoare de puterea executivă:-ui
Tronului [fr.].

‘MESCHIN adj. ® Sărăcăcios, de înfăţişare 
păcătoasă ţj ® Sgîrcit, calic, nedamic ţ] ® Strîmt, 
lipsit de amploare: idei —e [fr. mesquin].

‘MESCHINĂRIE sf. ® Caracterul a tot ce 
este meschin ţ] ® ’Economie împinsă pînă la sgîr-

MER-
MES
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MES
MEŞ

cenie, calicie i ® pl. Răutăţi mărunte, josnice: 
începe oizeasoft pe snbt asonnc tot telul de Intrigi |i me- 
sohin&rii (vlah.) [fr.].

MESCHIU = HIsCHţU.
MESCICDARÂ (pi.-re) sf. n dim.VL^Aiseo ro

tunda şedeau... cinei pui de lup (I.-gh.).
MESEAld1 sm. Cel ce stă. la masă, mlnclhd 

Împreună cu al (ii: mesenii se întreceau... Bd-ml dea o 
Idee olt mal pldoută despre caracterul... poporului (i.-oh.). 
O MESELNIC sm. Olten. (ciauş.) = MESE4N. 

‘MESENTER m- MEZENTER. 
ţMţlSER adj. Sărac:.scoateţi mdserul şl mişelul... 

din marote păcătosului (Ps.-sch:> [lat. m I S e r], 
ţ MESERÂTATE sf. ® Sărăcie: agluta mişelului 

do ~ (P6.-SCH.) 1 ® Milă [m e s e r]. 
t MESERCIU sm. Măcelar [comp. srb. m e s a r- 

6 e].
ţMESERERE sf. d) Milă: tdoe meserdre Domnolfl, 

şl glodetu tuturoru obldultUor (PS.-scH.) 1 ® Slujbă, dre- 
gătorie: rogu-te sa scoţi pre cutarele den cutare mese 
rdre (PHv.-MB.) [lat. m I s ă r e r e]. 
ţMESERI (-eresc) vb. ir. şi intr.A sărăci: nu po

meni ale noastre lard-de-Iegl... ca meserlmu foarte (PS.-scH.) 
[meser].

MESERIAŞ sm. 0 Cel ce are o meserie, 
meşteşugar.

MESERIE s/. ffi 0 Îndeletnicirea cu o artă ma
nuală, meşteşug: tete şl baietl trebue să înveţe un me
şteşug, sa alba o » (i.-OH.); : 0 —' piateşte cit o moşie,
cel CC ştie o meserie Îşi ciştigă cele necesare vieţii; 
— douăsprezece meserii, treisprezece saradl, cel ce exer
cită prea multe meserii, moare adesea, de foa
me 11 ® Profesiune: meseria de medic; meseria armelor 
[conip. MESERERE ® ].
t MESERNIŢA, Băn. MESAENIŢA (pl.-te) s/. Mă- 

CClăric: trunchlu de mesernlta şl prăvălie de oarne descbl- 
sese (CANT.); căsapul zăbovlndu-se tn... mesarnită... după 
lucrul său (TioH.) [comp. srb. mesarnicaj.

•MESIAsm. ni Mîntuitor făgăduit de Dumnezeu 
în Vechiul Tcţstament: lumea se aştepta la venirea 
unul adică a unuL Mîntuitor (ISP.I [lat.].

MESIŞOARA (pî.-to) sf. irţ dim. masa. 
tMESIT sm. Trimis, emisar, mesager: nu trecu 

Insă mult şl lată sosiră alţi noi mesltl al vizirului (BALC.)
[ngr. (ie3txv)c].

MESIŢA1 (pl.-te) Sf. mr = mASUTA : ie luminarea 
şl-o pune pe meslta de lingă pat (Vlah.i . 
tMŞSIŢA* (pl.-te,-ti) s/. Lună [vsl.]. 
•MESMERISM sbst. Doctrina ma^etismului 

animal, expusă tn a doua jumătate a veacului.al 
xviii-loa de medicul german Mesmer [fr.].

•MESOCARP sbst. ♦ Partea căr
noasă a fructului, cu
prinsă între epjcarp şi 
endocarp (@3135) [fr.j.

•MESOTORAX sbst.
# A doua parte (al doi
lea inel) a toracelui 
insectelor, de care sînt 
prinse aripile anterioare 
şi picioarele mediane 
([@ 3136) [fr.].

’MESOZpiG adj. ^ CaU- 
ficaţiune da
tă terenuri
lor secundare 
[fr.].

mestea
căn sm. A
Copac de pă
dure, ce cre
şte în regiuni-, 
le muntoase,f 
caracteristic 

prin coaja-i 
albă ce se des
face transver
sal (Betula , 

venucosa) ( ş]
3137): Îşi t«- 
mură frunzuliţă clţWa subţiri, oreaouţl pe virfurlle mun
ţilor (VLAH.) ;■ mesteceni, drepţi şl albi ca nişte lumln&rl,

Fig. 3135- 
Meaocarp.

Fig. 3136.
Mesotorax.

Fig. 3137. Mesteacăn.

Fig. 3138. 
Mestecănaş.

Încununau vâlceaua (sad.) [lat. mastlclilus].
MESTECA1 f-ec) vb. tf. X A făfâma cu dinţii-şi 

a amesteca bucatele !n gură:
de leneş ce era, nici îmbucătura din 
gură nu şl-o mesteca (CRO.) [lat; 
m a s 11 c a r e].

MESTEGAB (-eo> = AMES
TEC^...: aurul cel curat...' el-1 
spurcă şl-1 mdstecă (pRV.-MB.); mes
teca o'un polonic mare griul acela 
(SB.). '

mestegAnaş sm. ♦ Va-;
rietate de mesteacăn, 
cu coaja albă sau brun-cenpşio 
cu pete albe (Betula pubes- 
cens) (@ 3138).

MESTEGANIŞ '(pî.-işnrl) 
sn. ♦ Pădure de mestea căni: luna roşie zimbea 
mirată prin (sad.).

MESTEGATOR, -toare adj. şi sm. f. Care 
m c s t o c ă.
o mestecau sbst. Olten. Trans. Păcăleţ, me- 
lesteu, lemnul cu care se mestecă mămăliga 
[mesteca2].
ţMESTII m- MRŞI.

MEŞI, t MRSTn, t MEŞTi sm. pl. ® l Cizmuliţe de . 
piele fină ce se purtau odinioară încălţînd picio
rul pînă la glezne şi erau prinse de. ceacşiri; înainte 
de a intra în casă, vizitatorul lăsa la uşa papucii şi 
se prezenta numai în..': in picioare purtau papuci-cu 
mestJI ascuţiţi la vlrl (Vor.) ; Îşi asvlrlea papucii, de rămlnea 
numai In mestll' (Alecs.) ; încălţat cu meşl şl papuci de 
aaltlan galben cfil.) H © (j) A-i da —-1, a-1 da mina, a 
cuteza ţi ® l-Astăzi: pantofi ţărăneşti făcuţi din 
bucăţi do postav [tc. mest].

MEŞINA {pl.-ni)sf. ® Kt Piele de oaie tăbăcită:
cizme galbene do cu botul ascuţit (i.-gh.) *! © pl. Mold. CO
Nădragi do meşină purtaţi de ţăranii chiaburi 
(MAN.) [tc. m e s i n].
OMEŞNIţA (pi,-te) sf. Mold. X Mâncare prepa
rată din meiu pisat şi lapte dulce [comp. srb. 
mjeănica].
t MEŞTE (mese) vb. tr. A turna (vin, etc.) în pa

har [lat. m I s c e r e].
MEŞTERI.sm. ® 0 Cei ce a învătet o meserie 

şi o exercită: dulgher, zidar, zugrav; @: -»ul se ou- 
noaşte Ia lucru; ©: ..-ui strică şl drege de Irică, se zice 
tn ironie unui meşteşugar prost; de aci: moşter(u)- 
Btrioă, meşteşugar prost, care-nu-şi pricepe meseriaU 
® Lucrător Indemînateo, dibaciu | ®. Meşteşu
gar oare lucrează în atelierul lui propriu.

2. adj. ® Dibaciu, îndemtnatec: a lost odată un 
vlnător toarte([SP.I; caută să ifi tntrumuseţeze... dlh da
rul mllnllor lui *e şl răbdătoare (vlah.) ţf ® Femele saU 
babă —a, şi ca Sf. meştera, care se pricepe la vrăji şi 
la farmece, vrăjitoare; o chinuita do duhuri, şi nu-i 
pot da de leac... toate babele ~e (Car.); colindase De turiş prin 
satele dimprejur după meştere şl cărtnrărese (Dlvr.) [ung. 
m e s t er< germ.].
O MEŞTER-GRproA (pi.-de) sf. Trans. Oaş. Băn. 
iffis Grindă mal groasă şi mai solidă la podul casei 
ţărăneşti care susţine celelalte grinzi ale tavanu
lui : beteaga... s’o ducă In mijlocul căall snb * (brl.) [ung.].

MEŞTERI ( -erosc) vb. tr. F ® 0 A lucra, a fa
brica (ca un meşter): Dan meşterea cu briceagul un 
cărucior pentru tetlţă (Vlah.) ţ] © iJ) A face, a executa.

MEŞTERIE sf. ® Măestrie: uimo nn era har
nic să-l Întreacă tn meşteria Iul (SB.) [m e Ş t 6 r]. 
t MEŞTERŞUG... = MEŞTEŞUG...: ou mare si

lesc de scot acel Izvor ptnă In faţa pămlntnlnl (prv.-mb.)
[ung. mestersăg].
î MEŞTERŞUGUţ (-uesc) yb. tr. şi inlr. A meşte
şugi : sapă pămtntnl şl meşterşugneşo de găseso de acele ylne 
de Izvor de'apă (prv.-mb.) ,

MEŞTER(U)-STRIGA , sm. pv* .UţIŞTER 1 d) >
MEŞTEŞUG (pl.-guri) sn. (D Artâ, măestria, 

talent, pricepere: stau tolănlţrpe nişte... vellnte, lubrate 
cu<^ (isp.) ^ (D Meseriei fete şl băieţi trebue să înveţe 
nn 'V, să albă o meserie (i.-gh.) ; <^ul la om e brăţară 
de aur, cel ce cunoaşte 6 meserie posedă un izvor ele 
bogăţie 11 ® ® Tertip, şiretenie; iscusinţă», di
băcie: se U late Jos din capra trăsurii şi, c'un leliu de '•«'’i
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METACARP

Fig. 3139. Metacarp. '

prinde cucoşul (CRo.) ; zmeul... ştia alte <^url prin care soco
tea cft-1 va pierde mal lesne (sb.)- [m e Ş t 6 r Ş u gl.

MEŞTEŞUGAR sm. © Cel oe exercită uri me
şteşug, meseriaş.

MEŞTEŞUGAREŢ, MEŞTEŞUGĂRIT adj. Diba- 
ciu, Indemînatec', iscusit.

MEŞTEŞUGI (-gesc) vb. Ir. ® A lucra cu me
şteşug, ou dibăcie, cu iscusinţă 1[ ® ® A u- 
nelti, a urzi.

MEŞTEŞUGIRE sf. ® Faptul 4e a me
şteşugi li © Dibăcie, iscusinţa, pricepere; măe-
strie: cu cu clt& m&estrie, ajunge la Impllnliea
BCOPUlul ei (BR..VN.) .

MEŞTEŞUGIT adj. ® p. meşteşugi ţ © Lu
crat cu artă, cu măestrie; cu dibăcie H ® Artificial.

MEŞTEŞUGQS adj. Iscusit, dibaciu, care se 
pricepe la m e ş t e.ş u g u ri: un t&ipoiuae bab&, me- 
şteşugoasft la trebile sale} cum e slredelul dracului (CRG.). 

MEŞTI, MESTII iw MEŞI.
'METABOLISM sbsl. Totalitatea transforma- 

ţiunilor pe care le încearcă organismele vii prin 
. mişcarea nutritivă, prin efectul asimilaţiunii şi 

desasimilaţiunii simultane [fr.].
•METACARP sbst. g) Cele cinci oase iungi care 

alcătuesc scheletul palmei 
3139) ffr.].

•METACARPIAN adj. ©
® Ce ţine de metacarp: oasele 
metacarpiene t © Ce corespunde. 
metacarpuiui [fr.K 
•METACENTRIC adj. 

a. Privitor la’ metacentru, ce 
ţine de metacentru; onrbâ-~&
[fr.].
•METACENTRU (pl.-tre) 

sn. ^ Punctul de întîlnire al 
verticalei centrului, de gra
vitate al unui vas cu direcţiu
nea rezultantei presiunilor laterale pe care apa le 

■ exercită asupra vasului clnd se apleacă mai mult 
într’o parte decit. în alta; pentru stabilitatea 
vasului, trebue ca metacentrul să. fie deasupra 
centrului de gravitate [fr,].
.•METAFIZIC 1. adj'. © +++ Ce ţine de metafizică 

II ® Prea abstract.
2. metafizica sf. ® +++ Partea filosofiei care tra

tează despre primele principii ale cunoştinţelor 
noastre şi despre ideile universale 1f © Abuzul ab
stracţiunilor; analiza ămănunţită a sentimente
lor, a pasiunilor f © Partea cea mai înaltă a unei 
ştiinţe [fr.].

•METAFIZICIAN, rf' METAPIZIO sm.1 .|.+.|. Cel ce 
se ocupă de metafizică: metatlzlonl nostru se apropie s& 
se alte (emin.) [fr.].
•METAFORĂ (pî.-re) sf. 03 Figură de retorică 

prin care se transportă înţelesul propriu al unui 
cuvint asupra unui alt înţeles care-i convine nu
mai în virtutea unei comparaţiuni subînţelese.

Astfel, cînd zicem: primăvara vietii, am întrebu
inţat cuvin tul primăvară prin metaforă; poeţii lor na 
găseau In univers destule metalore şl comparaţiuni pentru 
apoteosa eroilor (Emin.) [fr.]. '

•METAFORIC adj. ® OJ Ce ţine de metaforă 1[ 
© Plin de irietafore [fr.].
•METAFRAZĂ (pL-ze) sf. Qj Interpretarea sau 

tălmăcirea unei scrieri în altă limbă [fr.]. 
t METAHiRiSţ (-isesc) vb. tr. A obicinui, a se 
folosi de ceva: nu mai metahlrlseso de mult cafea cu caimac 
toAR.) [ngr.]. . . -
•METAL (pî.-ie) sn. Ori-cecorp simplu, bun 

conducător de căldură şi electricitate, opac şi lu
citor, ductil şi maleabil, precum: fierul, plumbul, 
aurul, argintul, etc.; toate sînt solide, afară de 
mercur, care e lichid, şi de hidrogen, care e gazos: 
•*'0 preţioase, aurul, argmtul şi platina [lat.].

•METALEPSĂ (pi.-se) sf: 03 Figură de retorică 
prin care se exprimă antecedentul prin conse- 
cuentul sau reciproc. Astfel: a trăit pentru a murit 
(antecedentul în locul consecuentului); ii jelim în 
loc de a murit (consecuentul în locul anteceden
tului) [fr.].
•MET.^IC adj. ® Care aparţine clasei meta

lelor t © De tnetal, ca un metal; luciu sunet —; |VIES- 
o mare nsă de fler se Invlrteşte din ţtţinl o’un sctrţllt a T 
(VLAH.) [fr.]. MET
jt METALICESC adj.,^ Care conţine substanţe 
metalice: slin satul slatina... este apă metallcească 
din care beau si fac gi băl (C..RAD.).

•METALIFER adj. Care conţine unul sau 
mai multe metale; rocă «-a [fr.].

•METALIZA (-izez) vb. tr. ® A face ca un corp 
să' capete proprietăţi metalice t © A acoperi cu . 
un strat subţire de metal H © A acoperi cu- un 
strat de plombagină [fr.].
•METALOGRAFIE Sf. ® Descrierea meta

lelor t © Ştiinţa care tratează despre metale [fr.].
•METALOBD STO. şi {pl.-de) sn. Ori-ce corp 

simplu, rău conducător de căldură şi electricitate, 
lipsit de luciul zis metalic; mai toţi metaloizii sînt 
gazoşi său solizi (oxigenul, clorul, fosforul, iodul, 
sulful, etc.); numai bromul este lichid [fr.].

•METALOTERAPIE sf. ? Metodă de vinde
care a unor boale nervoase prin aplicarea pe cor
pul bolnavului a unor plăci metaiice [fr.]. ,

•METALURGIC adj. J? Care ţine de metaiur- 
gie [fr.].

•METALURGIE sf. X Arta de a extrage me
talele din mine şi de a le purifica [fr.].
•METALXjRGIST sm. X Cel ce se ocupă de 

metalurgie [fr.].'
•METAMORFIG adj.,^ Cristalizat prin acţiu

nea căldurii‘centraie; rocă[fr.].
•METAMORFISM sbst. ® Calitatea unei

roce metamorfice' H © Transformarea terenurilor 
prin acţiunea căldurii cbritrale [fr.].

•METAMORFOZA (-ozez) vb. tT. şi refl. ® A (se) 
schimba, a (se) prefa’ce printr’o metamorfoză H ®
A(-şi) schimba, a(-şi) preface exteridrul, carac
terul propriu: simt că te Iubesc tn destul ca să mă meta
morfozez Îndată (ALECs.) [fr.].
•METAMORFOZĂ (pL-ze) sf. ® Pretinsă 

transformare a uriei fiinţe omeneşti în animal, în 
plantă sau chiar într’un obiect neînsufleţit, prin 
voinţa zeilor sau prin meşteşugurile vrăjitorilor; 
metamorfcjzele sînt frecuente în mitologie şi în 
lumea basmelor ţf © % Prefacerile mai mult sau 
mai puţin numeroase suferite de corpui unei in
secte, unui crustaceu sau unui batracian, de clnd 
a ieşit din ou pînă la starea-i perfectăH ® Schim
bare desăvîrşită, prefacere care intervine în exi
stenţa unei persoane, în starea ei socială, în exte
riorul sau în caracterul ei, etc.: am ascultat ou toată 
atenţiunea, nopţi Întregi, povestirea acelei metamorfoze o.-gh.)
[fr.].
•METAN sbst. & Gazu bălţilor sau protocar- 

bura de' hidrogen (CH4) [fr.].
O METANĂ, t METANIE iw MATANIE.
•METÂFLASM [pl.-me) sn. 03 Modificarea for

mei unui cuvînt prin scoaterea, adăugarea sau 
schimbarea unei litere sau unei silabe [fr.].
•METAFSIHICĂ sf. +•+ Studiul faptelor carie 

par supranaturale, în spec. din domeniul spiritis
mului [fr.].

•METARGON sbst. & Corp simplu gazos des
coperit (în 1§98) de chimistul englez Ramsay 
[fr.].
•METAST.AZĂ (pî.-ze) sf. ® f Deplasarea se

diului unei boale H © y Localizări s.ecundare şi 
generalizarea unei boli localizate la început f ® 03 
Fi^ră de retorică prin care oratorul aruncă In 
spinarea altuia faptele pe care e silit să le mărturi
sească [fr.]. ,

•METATARS sbst. © Cele cinci oase de la talpa 
piciorului între încheietură şi de
gete (i^ d .3704) [fr.].

•METATEZĂ (pl.-ze) sf. 07 Muta
rea din locul ei a unei litere într’un 
cuvint. Astfel potropop în loc de pro
topop [fr.].
•METATORAX sbsti # Segmen

tul sau inelul posterior ai torace
lui insectelor (d 3140) [fr.].

METEAHNĂ (pl.-tehno) şf. ® De
fect fizic sau moral, cusur; m’am vlndacatde meteahna

Fig. 3140
Metatoraz.
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MET
^ PŢa( poeziei el m’am înhămat la muncă serioasă <br.-vn.) ^ ţ©

"stricăciune, vătămare.
OMETEHATJ sm.Oaş. Prost, nătărău (brl.) (şez.). 
O METEUpU Trans., METEI4-U Băn. sm. Nătărău, 
prost; Era mut tn patru dungi, Meteleh ou urechi lungi
(RET.).
'METEIUPSICQZA sf. +++ Doctrină care admite 

trecerea sufletiilui dlntr’un corp Intr’altul, după 
moarte: Egiptenii aveau pe deplin dreptate cu metempslcoza 
lor (EMIR.) [fr.].

* METEOR sm. ® © Ori-ce fenomen ce se pro
duce tn atmosferă, precum: ploaia, grindina, ceaţa, 
vlntul, tunetul, curcubeul, etc. t ® © Persoană 
care are renume strălucit, dar trecător [fr.].
'METEORIC adj. ® © Privitor la meteori H 

@ Implor bolovan de fier căzut din văzduh şi nu
mit adesea ,,aerolit” [fr.].

'METEORISM sbst. / Starea pîntecelui me- 
teorizat de gazele îngrămădite in tubul digestiv 
[fr.].
•METEORIT sm. ☆ AeroUt [fr.]. 
•METEORÎZA (-izez) vb. tr. / A umfla şi des

tinde plntecele prin îngrămădirea de gaze în tubul 
digestiv [fr.].
•METEOROGRAFIE s/. © Descrierea meteo

rilor [fr.].
•METEOROLQGIC adj. © Privitor la meteo

rologie: ssnme ~e, semne convenţionale adoptate 
(de la 1873 încoace) de meteorologiştii tuturor 
ţărilor, spre a însemna figurat diferite stări ale 
atmosferei ([®]3141) [fr.].

^ Ploaie.
A Grindină.

Rouă.
Ţurţurideghiaţă. 

^ Zăpadă.
^ Măzăriche.
V Chiciură.

Furtună.
K Vijelie.
= Ceaţă.

Gvs Poleiu.
Curcubeu.

^ Fulgere fără tunet 
sau fără trăsnet. 

T Tunete fără ful
gere.

J- Brumă.
■T* Viscol.
U/ Auroră boreală. 
0 Inel în jurul soa- 
^ relui.

Halo.

Fig. 3141* Semne meteorologice.

•METEOROLOGIE sf. © Partea fizicei care 
studiază fenomenele ce se produc în atmosferă 
şi chestiunile în legătură cu acestea [fr.].

•METEOROLOGIST sm. © învăţat ce se 0- 
cupă cu meteorologia [fr.].

METEREZ (pl.-aze) sn.H® întăritură militară, 
bastion, şanţ, redută: după ce înă 
ou asalt an rlnd de .^e, căzu rănită In 
piept (ODOB.) ţi © Gaură, deschi- _ 
zătură într’un zid de apărare a ’ 
unei cetăţi, prin care cei asediaţi -- 
împuşcă asupra năvălitorilor —
([®| 3142); in zile de nelinişte... ză- 
voran nşlle de fler şl s^aşezan ou 
flintele la ~e ivlah.) [tc. m e t e - Fig. 3142. Meterez.
riz].
t METERHANEA tm- MEHTERHANEA- 
•METICULOS adj. Migălos; prea scrupulos, 

care se teme de ori-ce lucru mic şi neînsemnat
[fr.].•METICULOZITATE sf. Caracterul unei per
soane meticuloase [fr.].

•METIL sbst. Or Radicalul alcooluluimetilic[fr.]. 
■METiuC adj. Alcool lichid incolor, volatil 

şi inflamabil extras din lemn prin distilarea în
tr’un vas închis [fr.].

•METIS,METisA*ac(3. şism. /. ® • Născut(ă) din- 
tr’un tată alb şi o Indiană (din America) sau din- 
tr’un tată Indian şi o mamă albă t ® Născut din 
două animale de soiu diferit, corcitură t ® Ve
getal produs din amestecul a două specii diferite 
[fr.].

METOC, HETQH (pl.-toaşo) sn. aâ ® Sucursală a 
unei mănăstiri mari, pusă sub protecţiunea ace
steia : plecarăm că vizităm nn metoh al mănăstirii (ALECS. p 1

t ® Locuinţă destinată pentru şederea călugărilor, 
departe de sediul mănăstirii lor, într’un oraş, etc. 
[ngr. liETox'.ov].
•METOD (pl.-oade) sn. = METODA.
•metoda (pl.-do) sf. ® Modul de a spune sau 

de a face' ceva cu oare-care qrîndiiială, după anu
mite principii ţj ® |i Orînduirea materiilor şi idei
lor întrlo carte sau în predarea instrucţiunii în aşa 
fel îneît cel.ee citeşte sau învaţă să poată pricepe 
mai bine; metoda şl programul lor de Învăţătură era ace
laşi pentru toti inegr.) t ,® » Titlul unor cărţi ele
mentare, în spec. pentru învăţarea unei limbi: a. do 
limba latină;' franceză'ţ| ® J Carte didactică mu
zicală după care se învaţŞ. cîntul sau cunoştin
ţele începătoare ale unui instrument de muzică:

de plano, de vioară ţ[ ® In istoria naturală: clasi- 
ficaţiune ţ| ® Fel de a fi, obiceiu, apucături par
ticulare [fr.].

■METODIC adj. ® Făcut ou metodă, cu orln- 
duialăU ® Care are metodă Uf © ne metodic [fr.].
•METODISM sbst. ecÂ Doctrina religioasă a me- 

todiştilor [fr.].
-■METODIST sm. ee4 Membru al,unei secte reli
gioase protestante (întemeiată în 1720 de Wes- 
ley") ale cărei doctrini sînt toarte severe [fr.].
•METODOLOGIE sf. co Partea ştiinţei care se 

ocupă cu metoda, îVi spec. cu metoda de predare a 
unei ştiinţe, a unei limbi, etc. [fr.].

METOH tw METOC.
•METONIMIC adj.co Privitor la metonimie [fr. ]. 
•METONIMIE sf. Qi Figură de retorică cu 

care se exprimă efectul prin cauză, cauza prin 
efect, conţinutul prin conţinător, lucrul prin locul 
umie se face, obiectul posedat prin posesor, con
cretul prin abstract: „Marte” In loo de „războlu”,
).laurii’' In loo de ,,vlctoiln", ,,e bea nn pahar de vin", 
,,Fenteleu”, tn loc de ,, oaşcaval de Fenteleu", ,,se citeşte 
in Homer" sint exemple de * [fr.].

■METONOMAZIE sf. Co Schimbarea unui nume • 
propriu prin traducerea lui în altă 
Umbă. Ex.: SamolI „Mica" fn loc de 
Samoll ,,Klein" [fr.].

•METOPA (pl.-pe) sf. Jga 
Fie-carc din spaţiile drep-f 
tunghiulare sau pătrate,' 
adesea împodobite cu orna
mente, care, în friza dorică, 
separă triglifele unele de 
altele ([H] 3143): etam adml-
rtnd frnmoaeele metope dintre 
triglifele frizei exterioare ale 
Fartenonulnl (NEGR.) [fr.l.

■METOPOSCOPţE sf.
Pretinsa artă de a prezice 
cuiva viitorul după exami
narea trăsăturilor feţei [fr.].

•METRIC adj. ©Privitor la măsurile şi greutăţile 
cari âu ca bază metrul şi unităţile care derivă din- 
tr’însui: sistemni ~(ew TAB.XXXVI) f ® @ Care Stă !n 
raport cu picioarele versurilor sau cu compunerea 
versurilor la vechii Greci şi Romani: vers», [fr.].

■METRICA1 (pl.-cl) sf. 9 Ştiinţa cantităţii sila
belor în cuvintele greceşti şi latine [fr.]. 
t METRICA2 (pl.-ce) sf. Condică în care se În
scriau numele celor născuţi sau botezaţi [pol. 
m e t r y k a].

•METRITA (pl.-fe) sf. f Ihflama- 
ţiunea matricei [fr.].

■METROLOGIC adj. Privitor la 
metrologie [fr.].

•METROLOGIE sf. ® Studiul 
greutăţilor şi măsurilor la toate po
poarele f © Carte care tratează despre 
acestea [fr.].
•METRONOM (pl.-oamej sn. J 

Instrument cii pendul care indică ■ 
după anumite gradaţiuni mişcarea 
precisă ce trebue să aibă execuţia 
unei bucăţi muzicale ([U3144) [fr.].

•metropola (pl.-le) sf. ® O Scaunul ţării, 
capitaiă f ® asj Oraş unde se află o arhiepiscoţiie 
f ® O Statul în raport cu coloniile sale [fr.].

Fig. 3143. Metopâ.

Fig. 3144.
Metronom.
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TABELA XXXVI. SISTEMUL METRIC

METRU PĂTRAT METRU CUB.

DE0I1£ETHTJ PAT&At
METRU DE BUZUNAROEOSMETBD Cub

DUBLU DECIMETRU

■mlllilir TfTfrrîte

MASURI PENTRU LAPTE" I lllimiBiO

IU

MASURI DE LEMN
- PENTRU MATERII USCATE

MASURI PENTRU LICHIDE

MASURI PENTRU UNTDELEMN 

Sâ

"EI;IC IdecigI „U Ci ©Ora©

SREUTAŢI
fiE La SOO OE ORAME PhfA LA I UILIORAH

6REUTAŢ1 DE ARAMA
DE LA tO Ko&. PU(Â LA t OR.

6REUTÂŢI DE FONTA DE LA OR. fîrI la sd Eos

I.*A. Candrea. —Dicţionar enciclopedic ilustrat. 769 49



MET- •METROPOLITAN 1. adj. ® Ce are carac-
Ml terulunei metropole: oraş ~ t ® ent Arhiepiscopal; 

• ^ biserică <^a.
ş. ipl.-ne] sn.

Drum (le fier In inte
riorul unui oraş,cu tre» 
nuri care circula mai 
mult pesubpămlnl®
3J45) [fr.].

•METRU srn. ®
Unitatea care, în sis
temul metric, serveşte 
la măsurarea lungimi
lor şi de la care derivă 
toate celelalte măsuri 
întrebuinţate in anost Fig-. 3145. Metropolitan, 
sistem. Metrul este a
zece miUoanea parte din sfertul meridianului pă- 
mîntesc ţ ® Măsură de lemn, de metal sau de
panglică care arc 
1 u ri gi mea u nu i me tru 
(ial 3140) ţi ® ou- 
lent sau — linear, de 
lungimea unui me
tru, în opoziţie cu 
metrul pătrat sau >;r 
cub t ® -»• pătrat, 
uniţate de măsură 
de suprafaţă, egală 
nu un pătrat cu la
turile de cîte 1 metru 
t ® ~ onb, unitate 
de măsură pentru 
volume, egală cu un 
cub ce are laturile 
toate de clte 1 metru 
1! ® SI Piciorul unui 
vers grec sau latin 
[fr.].

peiri

Fig. 3146.
Metrul este a zece milioanea 
parte din sfertul meridianului 

pămîntesc.

MEU 1. adj. pos.m. (/. mea; — pl.lll. mel, /. mele): 
calul'*'; casa mea; copiii mei; cărţile mele.

2. Al <*, a mea, ai mei, ale mele pron. pos. [lat. 
mă u s].

•MEXICĂ sf. K5. Stofă de bumbac (adusă din 
Mexic). '

•MEXICAN 1. adj. O Din M e X i c.
2. sin., mexicana (pl.-ne) sf. Locuitor (locui

toare) din Mexic.
•MEZALIANŢĂ (pl.-ţe) s/. Căsătorie cu o per

soană de un'rang cu mult mai ,ios [fr.].
MEZAT (pî.-turi) sn. V Vînzarepublică, licitaţie: 

vtnzarea ce se face on să se Întărească cu hotărlre (leg.-car.) ; 
olroă optzeci de mll de salbenl a numărat Grecul la (vlah.) ; 
a scoate la-*, a scoate la vînzare prin licitaţie; acest 
cămătar 11 scotea olte o moşie la -* (i.-OH.) [tc.].
O MEZDREA, MEZDREALA (pl.-diele) sf. Trans. 
Băn. tcoNv.) (POL.) (uua.) Guţitoaie [mezdri].

MEZDRI, HIZOBJ, MEJDRJ (-rase) vb. ir. ® A jupui 
de came (pieile), a cărnosi H ® A jupui copacii de
coajă (VÎRC.): dă fuga, că oile mejdresc pomii (Rv..cr6.) ţj 
® Ţrans. (conv.) A ciopli ou cuţitoaia ţ| ® 0 A ri
sipi, a toca, a păpa (banii) [sl. mezdrit i].

MEZEL (pi.-iuri) sn. K Tot ce se mănîncă în mici 
cantităţi Inainlca mesei (sărături, măsline, icre, 
sardele, etc.), spre a deschide pofta de mincare:
olte un clte an păhăruţ de vin (vlah.) ; băcanul a Încărcat 
un coş mare ou fel de fel de <^url şl cu vre-o douăzeci de 
sticle de vin (car.) [refăcut din t m e z e 1 e, pl. din 
•m e z e a < tc. m e z ă], .

MEZELIC (pl.-l(nirl) sn. ® X Mezel: a intrat In cir
ciumă. .. să—ş 1 prlnză inima cu un ciocan de raclilu şi cu 
ceva-* (CAR.); oaspeţii... căzură pe failurlile cu -*url, pre
oţim cad lă()ustele peste holdele plugarilor (nu.) ţ[ ® Se
minţe de dovleac muiate în sare şi prăjite II ® 0 
Dres, aromă [tc.].

• MEZENTţR, MESENTFR sbsC. = BEZER.
MEZIL = MENZţL.
MEZIN 1. adj. ® Cel mai tînăr (din copiii ace

leiaşi familii) ■' © Degetul -* (VOR.), degetul cel 
mic.

2. sm., MEZINA (pi.-no) sf. Copilul cel-mai mic, 
cel din urmă născut; noi să rămtnem aici. In casa'bă-

trlnească, ca mezini ce slntem (Crg.) ; mezina din'ce In ce 
se tăcea mai slntă (Car.) [vsl. m e z 1 n u].

MEZIT sin. reS» Peşte de marc, numit şi ,,me- 
git” sau ..bae.aliar” (Gadus ca.tinus).

•MEZbZOIC -= MESOZQIC.
MEZUINĂ ww MiEzniNA.

•MEZZÂ-VOCE sbst. J Jumătate voce; eîn- 
tare cu intensitatea redusă, .cu mai puţin volum 

’ dc voce [it.]. ,
•MEZZO-FQRTE adj. şi adv. J Potrivit, în 

ce priveşte tă’ria vocii; ou o voce mijlocie între 
,,piano" şi ,.forte” [it.].
•MEZZO-SOPRANO sf. J Cîntăreaţă cu vo

cea mai puţin ilexibilă deoit cea de soprano [it.].
MP, -MI, MI- pron. ® s^EU II ® F Se între

buinţează uneori In mod expletiv: las’o in turmă la 
mine, şl ţi-oiu IngrlJl-o ca şl pe-ale mele (isp.); şi 
odată ti'O Înşfacă ei, unul de^o mină şl altul de cealaltă 
(CR6.); prinde pe zmeu şl trlnteşte plnă 
la briu In pămlnt (ss.).

•MIa sm. J Numele treptei a treia 
din scara muzicală {M 3147) [it.].

MIA {pl. mlele) Sf. ^ Miel dc 
parte femeiascâ: c’a mlncat carne' de Fig. 3147. Mi.

$1 costltă de purcea (ik.-brs.) : mielele 
se rătăciseră pe olmple (isp.) [lat. a g n e 11 a].

MIALĂ (pl. miale) sf. tA © = MIA H © Arşic de 
mici.

MIARŢÂ (pi. mlerţe) sf. F O -* do copil, un co
pil micuţ, pipernicit: II lăon o -* de copil, plnă nu era 
încă de şapte luni (isp.i.

•MIASMĂ (pl.-mo) sf. ® Termen cu care se denu
meau altădată părticelele invizibile provenite din 
descompunerea substanţelor organice animale sau 
vegetale, mai ales în bălţi; se atribue astăzi mi
crobilor efectele care se atribuiau odinioară mias
melor ţf © Duhoare, emanaţiune bolnăvicioasă: 
atmoslera e.Împuţită de miaeme fetide (Alecs.) ; 0: vlntnl 
puternic al llberallemnlul... a curătlt atmosfera de mias
mele Infecte ale slugărnlolel reacţionare (CAR.) [fr.]. 
ţMIAŞ sm. a Căpetenie peste o mic de oa

meni.'
t MIAŢĂ sf. Băn. Oaş. f Lingoare, tifos.

MIAUll. inie?'Imită strigătul pisicii: Se Bporie 
şi prin oaaă începe a alerga. Şi .* 1 >*1 cu un glas groaznlo 
a ţipa şl a striga (pann) .

2. sbsL F ® Cit să zici-*l într'o clipă, cit ai 
c]ipi din ochi ţ[ ® A nu zice nici-*l (CAR.), a nu rosti 
nici un ouvînt.

MIAUNA, MIEUNA (miaim, mieun) Vb. intT. 
refl. ^<,A striga ca pisica, a miorlăi: îa pod miaună mo
tanii (EMIN.) ; motanul din castel mieună (EMIN.1: mleunln- 
du-se ca o plsleă cu coada tăiată (ret.) [miau!].

MIAUT (pl.-te) sn.:^Micunătură, strigătul pi-, 
sicii: auzeau *-ele ţimgl şl Îndoite ale motanulal (EMIn,)
[miau!]. !
O MI.^Ă-Cift,LE sf. Jumătatea drumului: cind 
au fost In miez de -*, S’au tntllnit cu sflnta Luni (BRL.)
[m i e z -H c a 1 e].

MIAZĂ-NOAPTE sf. ® ® Nord: dinspre —. de 
sub im desiş de sălcii, apare Oltul (vulh.) " ® (fţ ! 11
fel de nălucă ce umblă la rniozul-nopţii pe la
răspîntii; şl tot pe lingă gerdnri, ca •*, ca să nu-1 simtă 
nici elinii, alde, alde, plnă ajunse osp.) * ® ^ = GRÎU- 
NEQRU; CIOBMOIAO (3; SOR-CU-FRATE [lat. m ă d i a in
n o c t e m].

MIAZĂ-ZI Sf. O Suci: ocheanul de la ^ t&lud pre 
uscat Aravia (n..cost,i [lat. mediam dîem].

MIC adj. ® Care are puţină lungime, supra
faţă sau volum: un creion-*; o ţară-*ă; o nucă *_ă; 
.m- deget® 1| ® ş Literă-*ă, minusculă II ® Aca
rul statură c mai pro jos do cea obicinuită, scund: 
un om-*; iw STAT ţ[ ® De o vîr.sţă fragedă: nn co
pil -*; de -*, din copilărie; mai .*', mai tinăr; e mal — 
decit eoră-sa; wm- MABE1 ® H ® rt t Minor: -* se 
chiamă plnă In 25 de ani. Iară de-acslea Înainte se cblamă 
mare (prv.-mb.) ţ[ ® Puţin numeros: o armată -*ăţ[ ©Pu
ţin important, puţin consideraiiil; un oraş mic; o 
avere mică ţ| ® 0 Josnic, meschin: un suflet -*; — la 
suflet [lat. vulg. •m I c c u s = gr. dial. (uxxoţ < 
jitxpoi;].

•MICA sf. Piatră strălucitoare care so des-
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Fig1. 3147. Cristal de mica..

T.
Fig. 3148.

Microbi: D. de dalac; — T. de tuber
culoză;— A. de angină diftericâ.

face în pături subţiri,' transparente şi cu luciu me
talic; întrebuinţată în loc de geamuri, pentru fa
cerea sj-iclelonle lampă, 
etc. ([Wl 3î47): slnt mo1 
vile de nisip curat, Id care' 
solntele puncte de iirg.)
[fr-]- , ,
tMIGA s/. Mold. ®
Mlnută, clipă; intr’o — 
de ceas, într’o clipă K 
© Mold. Pe * pe ceas, 
la fie-carc inomenţ, In 
lie-caro clipă: mă simt eu 
cam mAstlrşeso pe ««^pe ceas,
(ALEcs.) [lat. mica „fSi’imă”].
•MICAGEU adj. ® ^ Care conţine mica H 

© Care seamănă ou mica [fr.].
•MIGAŞIST (pî.-tupl) sn. Rocă cu înfăţi

şarea do pături suprapuse alcăluită din mica şi 
cuart [fr.].

MiCHIDtJŢĂ sm. Sj © Unul din numeroasele 
numiri populare ale necuratului.

MIGIME sf. ® Puţina Întindere in lungime, su- 
prafaţă'sau volum, mlcşorime 1 © © Josnicie: de 
suflet; văz, simt, Înţeleg toate micimile lumii (Dlvr.) [mic].

*MIGR-, MICRO-, prefix care se pune pe lingă un 
nume, spre a indica că e vorba de a milionimea 
parte a unităţii: mioto-larad [fr. < gr.].

‘MIGRQB ’sin. f Nume dat unor organisme mi
croscopice’, ani
male sau ■vege
tale, care se des- 
voltă în fermen- 
taţiunişi cărora 
lise iitribue cele 
mai multe din 
boalclc epidemi
ce şi molipsitoa
re ([şil3148)[rr.].
’MI GROBIAN adj. f ® Care e de natura mi-
rnbilor f © 'Produs de rhicrobi [fr.].
•MIGROBIGID adj. f Care omoară microbii 

[fr.].
"MIGROBIOLOGIG adj. f Privitor Ia micro- 

biologie [fr.].
’MIGROBIOLOGIE .s/. f Ştiinţa care se ocu- 

pă'cu studiul microbilor [fr.]. __
•MIGROBIOLOGIST sm. f Cel 

ne SC ocupă cu fnicrobiologia 
[tr.l.

■MIGROGEFAL adj. şi sm. £)
Cu capul foarte mic (ţ@|3149) [fr.].
•MIGROGEFALIE sf. g) Micime 

a capului, desvoltarea- insuficientă 
a craniului şi a creierului, însoţită 
în genere de idioţie [fr.].
•MIGROGHIMIE Sf. Apli- 

eaţiunea microscopului la analiza 
chimică [fr].

'MIGBOGOG sm. f Gen do microbi, de formă 
globuloasă, din care tac par
te microbul meningitei ce- 
rebro - spinale, gonococul 
blenoragiei, pncumococul, 
stafilo,cocul, streptococul, 
etc. (1^ 3150) [fr.].
‘MIGROGQSMsăsf. P+ ®

Lurfie mică, redusă, pres
curtată f © Nume atribuit 
omului de către filosofii 
vechi cari îl considerau ca 
un rezumat al universului 
[fr.].
•MIGROGQSMIG adj. A 

cosrnului, om’ului [fr.].
•MIGROFON (pi.-oane) sn 

permite să se audă mai tare sunetele slabe, abia 
auzite altminteri [1®] 3151) [fr.].
"MIGROFOTOGRAFIE sf. 41# Fotografierea 

unei imagini mărite cu microscopul [Ir.].
'MIGROGR.^ sm. ‘g Cel ce se îndeletniceşte 

cu micrografia' [fr.].

tig. 3149.
Microcef.'il.

Fig. 3150. Micrococî.

Ce aparţine micro.- 
15 Instrument care

F'F.r3i5i. 3
Microfoane; l. 2. de telefon ; 

—3. de radiofonie.

'MIGROGRAFIG adj. g Privitor lamicrogra- 
fic [fr.].
'MIGROGRAFIE sf. 15 ® Descrierea, studiul 0- 

bicctelor ce se pot vedea 
numai cu microscopul H 
© Scriere care tratează 
despre^ cercetările mi
croscopice [fr.].
•MIGROHM, MIC- ,

BOQHM sm. 'n Unitate Cr 
lectrică de rezistenţă, 
echivalentă cu a o mili
oana parte dintr’unohm 
(abreviat po.) [fr.].

■MIGROLIT sm. ^
Element cristalin micro
scopic a cărui prezenţă se recunoaşte în unele 
rooe [fr.].
‘MIGROLITIG adj. uVA Se zice despre o, rocă 

ce conţine microliţi [fr.].
■MICROMETRIC adj. g Privitor la micro- 

metru [fr.].
*MIGROMETRIE s/.g Măsurarea dimensiuni

lor extrem de mic’i [fr.].
‘MIGROMETRU sm. 15 Nume dat mai multor 

aparate care âu de scop să măsoare foarte exact 
obiecte şi unghiuri extrem de mici sau imagini 
mititele observate Ia microscop sau cu ajutorul 
unui instrument optic [fr.].

'MIGRQN sm. Unitate de măsură egală cu 
a mia parte dintr’un milimetru (abreviat pm. 
sau p.) [fr.].

'MIGROOHM ww MICROHM. 
•MIGROQRGANISM (pi.-me) sn. / Vieţuitoare 

(microb sau bacterie) aşa de mică. tacit nu se 
poate vedea decît cu microscopul [fr.].

•MIGROSGOP (pi.-oape) sn. g / instrument de 
optică care mă
reşte foarte 
mult permi- 
ţînd sase vadă 
lucrurile sau 
fiinţele cele 

mai mici cari 
nu se pot zări 
cu ochiul liber,
('■i]315V, 3153 I 
[fr.].
*MIGR O- 

SGOPIG adj.
® g / Care se 
face cu ajuto
rul microsco
pului: observa- 
tiune "«â K © g 
/ Care se poale vedea numai cu microscopul: 
fiinti —â 5 ® ® Mititel, extrem de mic; lucrare
-~a; tablou — ; (era) de o statură —ă (NEGR.); popor — [li'.].
‘MIGROSGOPIE s/. g j? ® Ştiinţa care se ocu

pă de fiinţele vii 'studiate ou ajutorul microsco
pului II © Arta de a se servi de microscop [Ir.].

'MIGROTOM (pi.-oame) sn. g t Instrument cu 
care se pot tăia felii extrem de ^
subţiri ta vederea cercetărilor 
microscopice [fr.].

•MIGROZOARE sf. pl. 4^
Clasă de ani'male de apă 
foarte mici care se pot vedea j 
numai cu miGrosoopul [fr.].

MIGSANBRA (pl.-re) sf.
, ♦ ® Plantă cu frunzele aco
perite, cu peri lînoşi, cari le 
dau o coloare albă-cenuşie, 
cu flori mari, albe, roşit sau 
violete, cu miros plăcu tfăJaf- 
thiola incana) ([|jl 3154) t ©
— (-GALBENA) = HtCŞDNELE 
RUGINITE K ® micsandre-; Fig.13154. Micsandra.
SĂLBATICE, frumoasă plantă cu'
flori mari, galbene ca pucioasa, plăcut mirositoare.;
creşte prin locuri pietroase.

IVIIGŞPR adj. dim. Mic: ceia ce va ucide cocon —,

MIC-
MIC

Fig- 315a-
Microscop simplu.

Fig. 3153-
Microscop compus.
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Fig. 3155-
Micşiinele • ruginite.

MIC- acela se va pedepsi mal ou rea moarte (prv.-mb.) ; sft le fao& fe- 
aiiic 0 mlcşoară ccar.).
Mit MICŞORA (-orez) vh. tr. şi Tcfl. A (sc) face mai 

mic [micşor].
MICŞOREL adj. dim. HICŞQR.
MICŞORIME sf. Micime: -•'■I zestrei ce aducea 

lata (BR.-VN.); avu ^a de sullet să ne mustre... pentru opi
niile noastre politice (BOL.) [micşor].

MieŞUNEA, tMICŞDJE* (pi.-nele) s/. ♦ ® = TO- 
POR49I ® H © '= TAmHO*kA ®
H ® = NOPTICOASA^ ® = VIORE4- 
NEMIROBITOAREK ® ~-de-baltA,
'«'UA-APEI = ROŞATEA H ® -- 
galbena = MICŞUNELE-RUOlNţTE
H ® pi. = micsandra ®; CA-
TIFELVTA ® ti ® MIOŞtrNELE-DE- 
HPNTE = yNOHlA - PASARII 1f ®
MICŞUNELE - OALBIOARR = TREI-
FRATl t ® MICŞUNELE-RUGINţTE,
plantA cu Iruny.e asciiţilo acope
rite de peri; are flori galbene- 
aurii, cu'miros foarte plăcut, a- 
şezate iu vîrful ramurilor (Chei- 
ranlhus cheiri) (M 3155) [tc. 
rn 6 ti 6 k s â ]

MICŞUNICA (pi.-nele) sf. Mo/d. A = MICSAN
DRA® : Q glngasd * In tăcere Mă lixeozd c’o privire glndi- 
toare ivlâh.i [m i c ş u n e a].

MIGŞUNIU flfij. De coloarea m i o ş u n e 1 e i, 
ruginiu.
t MICŞORA = MICŞORA-

MICUŞQR = MICSQR: la dreapta este o cămară... 
pehtru femei, ca mal mlcusoarft nsp.).
OMICOTEL, f. -TEA, -TICA adj. Băn. Trdns. dim. 
MIC: De micuţa, mlcutea, Drag ml-al fost 
ca Inima (nov.).

MICUŢ adj. dim. Mic: minusMa 
ala ^a... nu putea s& fie declt de fată (isp.i.
OMICUŢEL adj. dm. MiciJT- 
OMIDHAÎ, MIDHQC = MIHALŢ*

MIDIE* sf. a Gen de molusce 
care ’trăesc în mare şi au corpul 
închis, între două scoici o'vale şi 
lunsărcţe (Mytilus) ([®]3156) [ngr.
|iu8i].

MţE1 adj. num. şi sf. ® Zece 
sute: o ■« de oameni; am plătit treizeci de lei mia de coaie; 
o si una de nopţi iw HALIMA ® 1 ® Pt. exl: Un 
număr foarte mare, dar nedeterminat: ti-am spus-o 
de o de ori; o — si o sută, foarte mult, un număr 
considerabil [lat. m î 1 i a].

MţE3, w EU [lat. m î h I].
MIŞD (pi.-duri) sn. 2 ® = HIDROMEL f ® Bău

tură preparată din miere lăsată să fermenteze;
oupele cu ». Oprite lung la gură, trec vesele... din om In 
om (coşB.) [vsl. m e d fl].

MIEL (pi. miei) sm. ® St Fătul mascul al oii, 
astfel ’ numit ' de cînd se 
naşte pînă la înţărcarea 
luî; e emblema blîndeţci 
şi a timidităţii: bilnd ca 
un —'; —'ul Iul Dumnezeu, om 

, foarte blînd ([13157); ®:
>»nl blind suge de la două ol; 
iw-oaie® 1! ® a limba-—ului 
swLiMBA© II ® K Carne de miel 
II ® ® Persoană foarte blîn- 
dă şi blajină [lat. a g n e 1 - 
1 u s).

MIELAR sm. Kt Ciobanul 
care păze’şte mieii [m i e 1].

MIELAREA sf. ♦ Arbust, 
originar din sudul Europei, 
cu flori violete cu miros toarte 
aromatic; se cultivă ca plantă 
decorativă (Vilex agnus ca- 
slusj ([13158)' [m i c 1].

MIELUŞEL (pi.-el) sm.,
MIELUŞEA(pl.-şelejsf. ®
MTFT.( MIA! vlteazul... 86 supuse ca 
an mieluşel (Isp.) ; era bllndă şl supusă 
oa o mleluşea <car.) H (D MIELnşţ!L

ii

Fig. 3156. Midie.

Fig. 3157* Miel.

MIELUŞIŢĂ (pl.-te)f MIELUŞICA (pl.-sele) = 
MIELUŞEA-

MIELUŞOR S'/V. Kl dim. miel : Am unlărcuşor Plin 
de—1 1.00R.), ghicitoare despre ,,dinţi”.

MIELUŢ sm. Rt dim. miel : un — tot venea dlntr’un 
plrău şi-l stropea ou apă (VOR.) ; am un coşăraş plin ou —1 
albi (GOR.), ghicitoare despre ,,dinţi”.'

MIEL'ITŢÂ (pl.-te) s/. tA dim. MIA: mleluţa se 
ţinea tn totdeauna de băiet (ŞEZ.).
OMIERA (mler)... vb. refl. = MIRA. .: mă mleram 
eu să 11 mlncat lupul iarna asta aşa de In1 pripă (CRO.).

MIERCAN sm., miercana sf. ^ Nume dat 
unui bou sau unei vaci ce s'a născut într’o Mier
curi: Miercana mugea, Intorcind capul cu nişte ocbl... 
bllnzi (DLVR.). ‘

MIERCURI sf. & 3 A patra zi a săptămînii, 
între Ălarţi şi Joi: plec — ; Intlla zi de Crăciun cade In- 
tr'o —; Miercurea viitoare, trecută; Miercurea să nu rupi 
castraveţi, că se amărăsc (Gor.i ; Lunea, Miercurea şl Vi
nerea să nu dai Irupt din casă tvoR.t ; Miercurea strlmbă 
sau irumoasă, a patra zi după Dumineca lăsatului 
de brînză H ® & flţ siinta Miercuri, personifica
rea zilei de Miercuri, în credinţele poporului [lat. 
'm e r c u r i s = m ă r o u r li (dies)].

MIERE .s/. ® Substanţă semi-lichidă, de co
loare gălbuie, dulce ca zahărul, fabricată de albine 
şi depusă de acestea în alveolele fagurilor din stup 
dulce ca —a; AC ®, AGURIDA, BAN1, MUSCA ® ; F 
a unge (pe cineva) la Inimă cu —, a-i face 0 plăcere nc 
spusă cu vorbele ce i se adresează; F: să-ti taiu 
cuvintui cu — (isp.i, se zice cînd se întrerupe vorba 
cuiva (=iartă-mă, că te întrerup); luna de—, în- 
tîia lună a căsătoriei •[ ® A mierea-ursului, 
plantă, cu frunzele catifelate şi moi, cu flori mici 
albastre-violete (Pulmonaria moliissimn)[lat.vulg. 
"mele = clas. m S 1].
, MIERIOR adj. dim. MIERIU: Floricică mlerloară, 

Dnice-al lost la gurlşoară (ik.-Brs.). 
t MIERIU, MiERtu adj. Tr.-Carp. Albăstriu, al

bastru deschis, violet: le-au zis Grecii Savromatl, de 
pe ochii mlerăl-alblnetl (m.-cost.) ; Cucuie, peană mlerlle. 
Spune mlndrului să vie (brl.) ; Codrule frunză mierle. Eu mă 
culc, tu mă mingile (IK.-brs.) .

mierla (pl.-le) sf. i ® Pasăre neagră cu 
ciocul "galben, care se liră-, 
neşte cu fructe şi cu in-

Fig. 315B. Mielărea.

A = PAPANAŞI.

Fig. 3159. Mierla.

secte; învaţ.ă uşor să fluiere, să repete unele cln- 
tece şi chiar cîteva vorbe (Turdus merula) ([aj
3159) t ® —-sura sau —-gule- 
ratA, varietate de mierlă, de 
coloare brună închisă, cu o dungă 
albă pe piept, cu pene sure pe 
plntece şi cu un guler 
alb-roşcat în jurul gîtului 
(Turdus torquatusj ('Jî]
3160) [lat. mă rula]. 

mierlAi, MIERLOI...
= MIORLAI- ..: erau unsprezece „ 
bursucel... mlerlălnd sub uge
rul mamei (ODob.).

MIERLEALA sf. ®
Moarte.

MIERLESC adj. O/ten. A strugure—, varietate 
de struguri*mici şi roşii (vtrc.) [mierlă].

MIERLIŢA (pl.-te) sf. i dim. MIERLA: de volu 
vina Iarăşi turturele, mlerllţe... Iarăşi nu va. II treabă 
mare iisp.i.
O MIERLIU adj. O/ten. Se zice despre o apă 
care nu e nici turbure nici limpede (rv.-crg.>: nu 
s'a limpezit bine rlul, e cam- ipşc.);—® adv.: a 
se uita —, a se uita galeş (ciauş.i [probabil din 
lat. vulg. *rhăr(u)lus < mărus ,,curat”-t 
su/.-iu].

Fig. 3160. 
Mierlă-guleratâ.
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Fig. 3161. 
Mierluţa.

Fig. 316a. 
Mierţa.

MIERLOI m- MIERLA^
MlERLpîU sm. h BărbăLuşul mierlei: avea 

an care fluiera căzăceaşca (car.). 
o MIERLOŞIŢĂ (pi.-ţe) sf. i clini. MIţiBLA; Ochii 
mei de Limba mea de br!ndueit& (mar.i .

MIERLUŞCÂ {pl.-vgte) sf. h dim. ME^BLA: o! tu,
dulce, tu trebui să fii bun& (don.);
MIERLUŢA1 (pi.-te) s/. i dini. MlţlRLA: te-ai 

Invitat minte, drignti pasăre muigută (TICh.i .
MIERLUŢĂ2 sf. ♦ Mică plantă cu tulpina 

foarte ramiricată formînd tufe 
dese, cu flori albe, în formă de ste
luţe; numită şi ,,rocoină” (Alsine 
vema) ([ă] 3161) [comp. germ. dial.
Miere].

MIEROS adj. (Dulce) ca m i e -
rea, dulceag: ouvinteie iui erau aşa de 
mieroase. Incit nu se putură opri de a 
nu-1 asculta (isp.i .

MIERŢA; MPBTA (pi.-te) Sf.
Mold. Trans. Veche măsură [do 
capacitate de 10 dimerlii ( = 72 
chilă) întrebuinţată pentru măsu
ratul grăunţelor (Iii 3162): ceia ce 
vor avea miertă sau'vâdre sau alte mă
suri hlclăne... pre aceştia loarte să-lcărte cu bătae (PRV.-lp.) 
dlmerlla are 12 oca, 10 dimerlii Iac o mertă, 
şl 2 merte fac o chilă moldoveneasoă, care 
are 240 ocale (ion.) ; pentru mine... numai 
două merte de orz şi două de ovăs a dat 
tata (CRG.) [sl. *mărica< măra 
„măsură”; comp. ung. mercc].

MIEU = MţU.
MIEUNA rm- MIATXNA.

• MIEUNAT sbsl. ^ Faptul de a 
m 1 e u n a, 'miorlăit: scutind tipătu-i 
prelung şl tingultor, ca un isad.i.

MIEUnAtURA (pi.-turi) sf. Faptul de a 
mi eu na; strigătul pisicii, miorlăit: au'lăout... 
nişte mleunăturl schlmosite, că s’au speriat ursul şl lupul
tSB.l . : ,

MIEZ (pl.-auri) sn. ® Mijloc, partea din mijloc: 
la —' de noapte nsp.i (DLVr.) (Coşb.) ; Atunci mal dulce 
steaua luceşte ’n * de noapte (Alecs.i ; Era ’n amiazl şl 'n

de vară Şl soarele-a scăzut spre seară (COŞB.); a adus el 
trlfoiu verde In de lamă (Ret.) ; la » de oale (mar.i ; a 
tras Ih .«'Ul tirgului la hanul Iul Manuo (CAr.) ; in *ul 
lumii reale, vedeam acum lumea fantastică... (a) poeţilor 
(GN.); .^ui zilei, amiazi; ~ui noptii, ceasurile 12 din 
noapte; la * de de noapte (ciAuş.), în puterea nopţii; 
la de miază-noapte (mar.i , cînd bat ceasurile 12 noap
tea II © ♦Partea dinăuntru a poamelor:—de nucă 
1f®K Partea moale a pîinii, spre deosebire de coajă: 
— depline ţf ® 0 Cu —, Substanţial, temeinic; fără 
—, fără valoare, gol, neînsemnat [lat. m e d i u s].

MIEZII-PARESII, 0MIEZDI.-FARETEI, ţMIAZA- 
pAresi(me) shst. ÎD Jumătatea sau mijlocul Păre- 
similor sau postului mare, care cade Miercurea, în 
a patra săptămînă după Dumineca lăsatuiui de 
brlnză: şl am dus-o noi aşapină la Mlezll-Făresil (Crg.i ; 
■drept la mijlocul postului, a patra săptămînă, cade Mlezul- 
păretel (vor.) ; clnd au fost noaptea spre Mlază-păresi... 
Alezandru-Vodă şl cu Căzacll au ieşit din curte (&R.-UR.) 
[miez -1- p ă r e s i m i].

MIEZps adj. © Cu miez, cărnos t ®® Sub
stanţial, 'temeinic.
O MIEZUINA, MEznţNĂ (pl.-ne) sf. Trans. ® v'Ho- 
tar; limita între două ogoare: de ce ai surpat mie- 
zumlf (LUNG.); a mal sădit şl un şir de salolml de-a lungul 
nalezninel (SLv.); Biharla, mezulna intre Transilvania şl Un
garia (fr.-cdr.) n © Spaţiul liber între două casc [vsl. 
mei dina, refăcut după miez].
OMIEZURA(pî.-url)sf. ® tîîv Lîna decalitate mij
locie, inferioară ,,părului” şi superioară ,,oodinei”, 
ce SC scoate la pieptănat (pamf.) ţ[ © Bucov. — de 
griu, tărîţe de grîu de al doilea (pamf.) [refăcut din 
pî. m i e z u r i < m i e z].
OMIGAI tm- MIQALJ.

migala sf. Migăleală, minuţiozitate: apuoind 
Tepedd coarda cea subţire cu o ^ de sunete asou(lte (Dlvr.)
(migăli],

MIGALEALA (pî.-ell), Mold. MIGAialA (pl.-aleii)

sf. Faptul de a m i g ă (1) i; lucrare făcută încet, 
cu băgarede seamă, cu trudă şi fără mult spor: la el 
versul se urzea Încet, cu o penibilă (vlah.).

MIGALI (-ălesc), Mold. MIOAţ (-ăesc) Vb. tr. şi 
intr. A lucra încet, cu mare băgare de seamă pen
tru cele mai mici amănunte şi fără mult spor; arşi 
da prea multă osteneală, a se trudi prea mult 
timp pentru nimicuri: Tupetreol a ta viată Tot pe flori 
şl pe verdeaţă, Mlgălnd necontenit (oon.) ; Îşi migălea fle-oare 
frază şl-şl tortura capul pentru un epitet <vlah.); De geaba 
şade-acasă, pierde vremea tlcăindţ Prin cotru'tă migălind
(SPER.).

MIGAlit adj. p. MiaALţ. Lucrat cu multă mi- 
nuţiozitate: (clădirea) îmbrăcată ca ’ntr’o reţea de sculp
turi (^e ou o rară măestrie (vlah.) .

MIGALITURA (pî.-tuii) sf. ® Faptul de a m i- 
g ă 1 i, migăleală ţ] © Lucrare făcută cu multă 
zăbavă, ou multă băgare de seamă pentru cele 
mai mici amănunte: pe pat, o scoarţă aleasă, in fel de 
fel de mlgăliturl (Dlvr.) .

MIGAlQS adj. ® Care cere prea multă ză
bavă, care t'rebue lucrat cu multă băgare de seamă 
în cele mai mici amănunte: pe uşlle-l de stejar slnt să
pate cu multă măestrie Iconiţe şl Înflorituri migăloase (VLAH.); 
cea mal migăloasă şl aleasă dulceaţă era... de miez de nucă 
(GRiG.) 11 © Care lucrează migălind: vinătorla n’a avut 
altl interpret! plastici declt pe mlgăloşll mlnlatnrlştl (ODOB.) 
[migală].

MIGDAL stn. ♦ Arbore, originar din Turke- 
stan şi As'ia centrală, cu flori 
trandafirii sau albe, cultivat 
şi prin părţile noastre pentru 
fructul lui comestibil, numit 
,,migdală” (Prunus amygda- 
lus) (ţ®) 3163) [vsl. < gr'.].

migdala (pî.-le) sf.
Fructul migdalului, con- 
sistînd dintr’un sîmbure Iun-' 
guieţ, al cărui miez, gălbul- 
roşatic, la suprafaţă, şi alb 
ca laptele în interior, e loarte 
gustos; cele mai multe mig
dale sînt dulci, altele au un 
gust amărîd şi se numesc —e 
amare.
OMIGOROŞALA (pl.-şeli) Fig. 3163. Migdal.
Sf. Olten. (coNv.) Migală, migăleală [m i g o r o ş i]. 
O MIGOROŞI (-oşeso) vb. tr. şi intr. Olten. (conv.) 
(c(Auş.) (pşc.) A m i g ă i, a lucra încet.

‘MIGRA (-grez) vb. intr. A pribegi, a face mi- 
graţiuni [îat.].

‘MIGRATOR adj. Care pribegeşte, care face 
migraţiuni: popoare migratoare [fr.].

‘MIGRAŢIUNEs/. ® Părăsirea înmasăde către 
un popor sau de o ceată numeroasă de oameni a 
ţării locuite înainte, spre a se duce să se stabi
lească în altă ţară ţ[ © i Pribegirea, călătoria în 
alte ţări pe care o fac unele animale şi mai ales 
păsările, la anumite epoci ale anului:—a rlndune- 
lelor [fr.].

‘MIGRENA (pl.-ne) sf. f Durere care se loca
lizează într’o jumătate a capului sau numai la 
tîmplă şi e însoţită adesea (le turburări digestive:
se ferea şl se suslrfigea de la judecare,,, sub pretextul unei 
subite migrene (br.-vn.) [fr.].

MIHALŢ, O MIDH4I, O MIDHQC sm., Trans. MI- 
HOăLĂ sf. Peşte 
de rîu ce seamănă cu 
somnul, cu capul ma
re, lat şi turtit, cu 
corpul bălos, acoperit 
de solzi mici ce se 
văd numai cînd pie
lea e uscată; are coada rotundă; ficatul lui, foarte 
voluminos, e delicios şi e cea mai gustoasă parte 
din el (Lola vulgaris) ('.~ 3164): aduseră două farfurii 
lunguieţe cu mihalţi şl ou păstrăvi rasol (hl.) [comp. ung. 
m e n y h a 1],

MIHOHQ11. inlerj.. limită nechezatul cailor:
de Bobotează,... cînd merg ca lordannl, copiii strigă'*'!
(VOR.).

2, sm. iron. Gal; ■*

MIE-
MIH

Fig. 3i64.''Mihalţ.
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MIHONA (-on), MIHOTl (-teac)v/;. i)llr. Anccheza:
- - I I mlhonă oa nn mlnz care Bburd^ (VLAH.) [coIH]). UI i tlO h O !].
IVI I L MIIME s/. © Un niiinfir do o in i o do unităţi 

H ® A o mia parte.
MIIŞOARA (p2.-re) sf. F iHm. UJE1: din două 

milşoare de lei, m’am ales numai cu două sute (fil.).
MIJA s/. Do-a--, a) (jocul) do-a ascunsele; b)

. d('-a balia-oai'ba : băiatul... parca de-a » umbla juctnd 
(plnn) [miji].

MIJI, Mold. Bucov. AMIJJ (-ileso) vb. intr. şire/i. 
© A .închide ochii pe jumătate {vorb. de cei sorh- 
noroşi sau pe cari ii supără lumina prea mare); a
clipi: oohll-l mijeau somnoros! (vlah.) ; ou olt mijesc ochii 
mal tare, ou atlt bătrlna mea prietenă apare mai limpede 
(CAR.) K ® A închide ochii, în jocul copiilor de-a 
mija: olnd- se joacă copiii de-a mljparca, cel ce vine mal 
de grabă la locul unde amljeşte, stupeste (VOR.) H ® A
se ivi, a se arăta în aşa fel, încîLabia să se vadă: 
pe grinduri mijea coltul Ierbii (g.-ald.) ; Izvoraşele ce mijesc 
pe sub dealuri (VLAH.) ; a-1 mustaţa, a-i răsări primele 
lire de mustaţă: mustăcioara abia mijea, de parcă era o 
umbră pe buza Iul cea de sus nsp.) t ® A [se: —^ de ziuă, 
de zori, a se crăpa de ziuă, a se revărsa de zori: de 
cum se miji de ziuă, norodul se grămădi In biserică (NEGR.) ; 
a alergat, plnă Încă nu mijea de zori, să bată la poarta Iul 
Lotario (CÂr.) ; mine dimineaţă, cum s’a amljl de ziuă, să te 
scoli el să apuci lncotro-1 vedea cu ocbll (Cro.) [vsi. m I - 
Z ii t i].
oMIJLOACA adj. f. Mijlocie, do m i j 1 o c: mă-
nlncăpe tata cea mal mare, mănlncă şi pe cea * (r.-cod.).

MIJLOC (pl.-loace) sn. © Partea, locul care se 
află la o 'depărtare egală de amîndouă extremită
ţile; centru: —ui drumului, oraşului, pămintulul, unei 
Iraze! d): la -*'Ol oălătorlel; vorb. de timp: -vnl anului, 
zilei; a se pune la»’, a interveni spre a împăca sau 
a despărţi doi inşi cari se ceartă sau se bat: boierii 
din Tara-Romăneasoă se puseră la » ou rugăciuni şl se făcu 
pace U8P.); văztnd noi că era olt pe ce să se Incalere, ne punem 
la » şi-1 Împăcăm (crg.) 1j ® La », a) Intre acestea, 
bltre timp, de atunci: sint ani la », de cind n’a mal 
dat semne de viată; a trecut după ala o săptămlnă la » (CAR.) ; 
b) Ia aceasta: vezi d-ta că-i un ,,dăcă” la’» (Alecs.) 
H ® De », potrivit, mediocru, nici mare nici mic, 
nici bun nici rău, eto. t ® (P Partea de mijloc a
(■(lipului, talie: a-şl încinge »ul cu un brlu; a-şl trlnge 
»ul; a prinde de »; cu o mină 11 cuprinse »ul. Iar cu (iea- 
laltă II desmlerdă încet Iruntea si Părul iemin.i f ® Ceea 
CC se lace, ce slujeşte spre a ajunge la un scop: nu
găsesc nici un » de scăpare; a găsit »ul de a se Îmbogăţi 
lără să munceasoă ţ| ® Putinţă; chip: n’sm»ul să-tl 
ajut H ® Ajutor, intermediar: a căpătat acest post 
prin »ui prietenilor săi 1| ® Puntea ierestrăului If 
® pl. Avere, stare: nu-ml permit mijloacele să cbeltuesc 
atlt [lat. mădius locus, influenţat în fonetism 
dr vsl. m e 2 d a], '

MIJLOGAR 1. adj. Băn. Mijlociu [vorb. de 
fraţi şi surori): să meargă pre seară fratele.» să-i pă
zească (CAL).

z. (pi.-are) sn. Chinga, puntea ferestrăului.
MIJLOCAŞ 1. adj. De mijloc, mijlociu.
z. sm. © V Ţăran cu oare-care stare, nici codaş 

nici fruntaş: claca era de trei mlini: fruntaşii... .»il... 
şl pălmaşii (GR..N.) ® ^ Calul înhămat la mijloc
între alţi doi.

MIJLOCŞL1 (/. -CEA, -OJCA) adj. dim. De m i j- 
1 (I c, mijlociu.

MIJLOCEL2 (pi.-ele) sn. dim. MţJLQC.
MIJLOCI ( -oceso) vb. tr. A interveni, a se inter- 

[iiine.
z. vb. inlr. A se amesteca, a lucra ca mijlocitor; 

a interveni: împăratul... va » a l se da In căsătorie una 
din tetele arblducelul (BAlc.i [m i j i () c]. .

MIJLOCIE, cw MIJLOcnr.
MIJLOCIRE sf. Faptul de a mijloci, in- 

tcrvenţi(un)e ţ[ţ| © nemijlocjre,
. MIJLOCITQR, -TOARE sm. /. ® Care m i j 1 o- 

c c ş t e, intermediar: şl fără a pierde timp, puse mljlb- 
' citori de impăcăoiune iise.i ţ| ® Peţitor, peţitoare.

MIJLOCţU ţ. adj. ® De mijloc: de statură mlj- 
loole; ăl mal mare să fl avut şapte anişori, ăl » vre-o şase 
(CAR.) 1[ ® In», în termen mediu, în medie H ® 
Medieval.

z. MIJLOCIE sf. Starea, locul, preţul, eto. de mij
loc, medic.

MIJOARCA sf. Jocul dc-a mija, de-a ascun
sele: Învăţătura... puţin mă stingherea de la jocul mljoar- 
c«l, al zmeilor şl al oinel (GN.) ; mai adesea DE-A MI
JOARCA: cuptlorul pe care mă ascundeam, clnd ne jucam 
noi băieţii de-a mljosroa (CRG.) [mija; COmp. ruS.
imurki].

MIjpS adj. şi. adv. Cu ochii pe jumătate în
chişi: Se plimbau prin curte cu ochii In jos. Şl el şl Tătarul 
te uita » (PANN) [m i j a]. -
'MIKADO sm. Qţi Titlu cu care străinii denumesc 

pe îiiipriratul Japoniei [fr.].
OMIL (pl.-iuri) sn. = MILĂ2.

MILA1 (pl.-ie, -11) sf. © Sfcntimcnt de compăti
mire, de îndurare pentru suferinţele sau ncnoriici- 
rile altuia .şi pornirea de a le alina: a-i fi»; a l se 
face»; tatăl Iul Alfred. era aşa de trist, că-ml făcea» 
(VLAH); a-1 plinge de»; fă-tl » şl pomană cu mine! om 
fără »; se hotărî săplece unde mllaDomnuIui o va duce (isp.); 
^: de tine ml-e », dar de mine ml se rupe inima, se 
zice cuiva care-ţi cere să-l ajuţi, dar nu poţi.fără 
a-ţi cauza ţie însuţi un prejudiciu; ©: unde omul 
hun a pus mina, a pus şl Dumnezeu mila; ^: ()lne nU cruţă 
paraua, nici de galben nu-i e », cei oe nu se arată eco
nomi şi la lucrurile mărunte risipesc uşor şî ave
rile mari *1 ® De silă, de », vrînd, nevrînd; cu voie, 
fără voie ţ] ® Pomană, milostenie: a da »; a cere »; 
trăeşte din mila oamenilor; casă milelor, institUţiunea, 
locul de unde se împart milostenii săracilor ţ[ 
© Har (dumnezeiesc), îndurare, graţie, ®: undo 
pim'e mina, pune şl Dumnezeu mila, se zice despre cineva 
căruia toate-i ies cu noroc, toate-i Izbutesc în 
plin; cu sau din mila lui Dumnezeu, formulă întrebuin
ţată în actele, hrisoavele, ctc. emanate de lă. dom
nitorii României sau de la capii bisericii ţ] ® A 
MILA-DPMNULUI = VENINARITA [vsl. m i lu].

MILA2 (pî.-le) sf. Măsură itinerară a cărei va
loare variază după ţări; mila engleză = 1609 m.; 
mila marină, comună tuturor ţărilor maritime, c a 
şaizecea parte a unui grad dintr’un cerc terestru = 
1852 m.; mila geografică = 7422 m.: el asvirle buzdu- 
ganed de-o» de loc de departe Înaintea sa (sb.) [pol. 
m i 1 a < lat, m i 11 ia].

MILACpp sm. Peşte dp mare de 30-50 de 
centimetri,'cu ,corpul lun- 
găreţ şi turtit, acoperit 
cu solzi măricei (Umbrina 
cirrhosa) ((ja| 3165).
OMILCOŞI (-oşesc) vb. 
refl. A se m i 1 c u i; a se 
linguşi: ursul, ia nevoie, Itl 
zice şl nene, mllcoşlndu-se şl ... ,
tlrlndu-se In patru labe pe lingă ^ 3I<55. Milacop
tine (JiP.); se milcoşea lighioaie aceea pe Ungă feciorul de 
Împărat, să 11 zis oă toată lumea e a el (R.-coo.).

MILCUI (-ueso) vb. refl. A se ruga, ă cere să-l 
fie milă: M’am mlloult, m'am rugat De sărac şl de bogat 
(ALECS.) [comp. bg. m i 1 k am Q].

‘MILENAR adj. © Care conţine o mie: număr» 
II ® Ce conţine o mie de ani: perioadă »ă 
II ® Ce ţine de zece veacuri: obiceiu»
[fr. < lat.].
‘MILENIU (pî.-nli) sil. Interval do o 

mie de ani [lat.].
O MILI (-llesc) rb. refl. Olten. (ciauş.) A 
se milostivi, a se îndura, a-i fi m ilă.
O MILIAN = MELE AN.
‘MILIARadj. ^ Sc zice despre pietre

le aşezate la marginea şoselelorşidrumu
rilor mari, spre a arăta distanţele; Ro
manii aşezau astfel de pietre-, informă 
de coloană, din milă în milă, de-a lun
gul drumurilor principale ([vi] 3166):
ajunşi cam la a şasea piatră »ă, deterăm peste 
un cort din zilele noastre (d.-2Amf.) [fr. < lat.].
‘MILIARD (pi.-de) sn. O mie de mi- F. ,, 

lioane; au o limită şl»ele de combinaţii ale Coloană" 
materiei (vlah.) [fr.]. miliară

MILIGRAM (pl.-me) sn. A mia parte romana, 
dintr’un gram [fr.].

‘MILILITRU sm. A mia parte dintr’un litru [fr.].

feji
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•MILIMETRU SUI. A iTila parte dintr’un metru
[fr.]-
'MILINQ sbst. PInză de in foarte subţire [fr. 

m i 1 i n o ri],
"MILION (pî.-oane) sn. ® O inie de mii © 

«bs. O rriie de mii de lei: are un [fr.].
"MILIONAR, -JisA adj. şi sm. f. Caro posedă 

unul sau mai multe milioane, care e foarte bogat 
[fr.].
O MILIONIST sm.. (g) = milionar.
"MILITA'(-itez) vb. intr. A fi, a lupta în favoa

rea cuiva, ’a veni în folosul cuiva: acest argument mi- 
liteaz& tn lavoaiea mea [fr.].

"MILITANT ad,j. ©Care luptă, de luptă: poli
tică [fr.].

"MILITARI, adj. ® Privitor la războiu: exerci
ţiu H © Ce ţine de armată, ostăşesc, soldăţesc:
aotorltăţlle <^e; costum

2. sm. Ostaş, oştean, soldat [fr.]. 
"MILITĂRESC adj. a De militar, ostăşesc. 
"MlLITĂREŞTE adv. M Ga un militar, sol- 

dăţeşte.
"^MILITĂRIEs/. >4 Viaţa, meseria de mili- 

tar: dup& şase ani de pită neagră de cazarmă, s'a lăsat.ei 
de (VLAH.).

"MliilTÂRIME sf. H col. Toţi m i 1 i l a r i i, os- 
tăşime, soldăţiinc.

"MILITARISM sbsl. H Predominarea armatei 
[IV.].
"MILITARIZA (-izez) vb. tr. M A face militar, 

a transforma în soldaţi: ~ o naţiune [fr.].
^MILIŢIAN sm. X Soldat din miliţie: imi dete in 

gind Bă mă Întorc tn sat şl să dau de ştire la mllHlenl
(S.-ALD.).
•MILIŢIE,® melitie Sf. a Q Corp de trupe 

nepermanente ^ ® Armată, neregulată formată 
din orăşeni sau ţărani: pe la 1830, .cind s’a făcut mi- 
litiâ^-n’ăm mal vrut să mă mal scrlu(i.-OH.) ^ (D Serviciul 
militar: a’or răsti şi s’or sluţi la dinsul, oă la mellţle 
nu-i .ca acasă (VLAH.) [rus. fr.] .
OMILJpG... = Id^JLQC...: croeşte pestec'o nuieluşă 
de alun uip.).

MILOG sm. Cerşetor:, toată ziua bună ziua, <^ilorI 
(DLVR.) ; 0: această mulţime de desmeticl şi de >^1 inte
lectuali se Împrăştie In ţară (VLAH.) [m i 1 ă) refăcut după
ologj.

milogeala (pi.-eii) sf. Faptul de a se lYi i-
] o g i, cerşire: ou un aer de » şi o supunere de calic llă- 
mlnd, ...işi alintă vorbele (vlah,).

MILOGI (-gesc) ţ. vb. tr. A cerşi ca un m i 1 o g: 
de n'ar tl ologul ca aă etnte..'. şi să-tl milogească mămăliga... 
al pieri (DLvr.) .

2. vb. refl. A cere, a se ruga, cu un glas piîngă- 
lor, îUjosindu-se: veni mllogmdu-se la muma voini
cului, ca aă-şl Iacă pomană cu el (isp.).

"MILQRD sm. şa Titlu ce se dă în Anglia per
soanelor de cea mai înaltă nobleţă,[engl.].

MILOS adj. Plin de m i 1 ă, compătimitor, 
foarte îndurător: încă u’am văzut aşa temele să plingă 
de toate oele: era miloasă dlu oale alară (Cho.) *]0,i 1) Nţ: - 
MILOS.

tMILOSţRD adj. Milos, milostiv [vsl. milo- 
s r u d Q ].

tMILOSÎRDIE s/. Milă, îndurare Hlf ©NţSMiLO- 
alRDIE [vsl.].

tMILOSTE sf. Milă, îndurare, graţie [vsl.]. 
•MILOSTENIE sf. Pomană, ceea ce se dă de 

milă săracilor: a cere, a' da, a' face *: să vil Blmbătă, 
moşicule, că astăzi nu face boierul milostenii (fil.) ; Îmbla 
adesSori pe la alţi oameni cu dare de mină după (sb.) 
[bg. srb. milostinja].

MILOSTIV adj. Care dă milă, care,ajută pe 
săraci; care 'iartă, care se îndură, îndurător, ier
tător: vezi, soro, omul bim şl cum se prăpădeşte (VLAH.) 
III t© NEMILOSTJV.

2. MILOSTIVUL sm. Atribut al lui Dumnezeu: 
s’a oam umplut lumea de rele, d’ala şl no mai face mi
nuni (DLVR.) .

1>. MILOSTIVE Sf. pl. ^ (p) Una din numeroasele 
numiri eufemistice,ale Ielelor.

V MILOSTIVĂ s/. ♦ = VENINABITA [vsl.]. 
MILOSTIVI (-ivesc) vb. refl-A se îndura, a se

MIL-
MIN

arăta milostiv: de-ala se tac slujbe peste slujbe la 
biserici, doar s'o * Malca-Donmulul ou vre-b minune (CAR.) \ 
babele s'an milostivit şl l-au dat pace de la o vreme (8B.) .

MILOSTIVptE sf. ® Făptui de a se m i 1 o - 
s t i V i ţ[ © îndurare; graţie: doar unn-l împăratul 
Roş, vestit... pentru;., -..a iul cea neauzită (CRe.t'HH ([f NE - 
MILOSTIVIRE.
ţMILOSTrVNIC adj. Binevoitor, Îngăduitor ee.ooo 

[vsl.' m i i o s t i V I n Q].
MILUI (-ueeo) vb. Ir.® Ase arăta milostiv, a se

indura: Clnd rogi pre Domnul, munceşte, că atimol te ml- 
lueşte (Pann) ; Doamne, mllueştel ţ[ © A face pomană, 
a da milostenie; a dărui ceva de milă: văzindn-i aşa 
bolnav şl neputincios... voi să-l mlluească ou ceva (isp.)
[vsl. m il o V a t i].
"MIM (pî.-me) 1. sn. O Gen de comedie cu gesturi 

la vechii Greci şi Romani.
2. sm. O ® Actor care juca In 

aceste comedii ([H 3167) © ®
Cel ce imită gesturile, apucăturile 
altuia [fr.].

"MIMA (-mez) vb. tr. ® O Arepre- 
zenta prin gesturi, prin pantomină 

ţi © A imita gesturile cuiva [fr.].
"MIMETISM sbsl. Însuşire pe 
care o posedă unele animale de
a lua înfăţişarea lucrurilor în mij- _________
locul cărora trăesc, spre a nu fi vă- ţ.. ,
zute de duşmani [fr.t F,g- 3l67' Mlm-

•MEVIIG adj. CD O Privitor la comediile numite 
mime: poet ; scenă ^ (D 
Gare se exprimă, care imită 
prin gesturi: gralu ; aoţlune

Uk-]- %
"MIMICA sf. V Arta de 

a imita, de a înfăţişa sen- 
•timentele şi gîndirile prin 
gesturi: gesturile şl mimica^ 
slut de o eloonentă sutlolentă 
(VLAH.) [fr.].

"MIMQSA sf. # ® Gen 
de plante exotice, legd- 
minoase, din care cea mai 
cunoscută e ,,sensitiva”
(Mimosapudica), ale cărei 
frunze se pleacă şi sestrîng, 
cînd sîn't atinse ';»] 3168) 
ţ © Nume dat unei specii de salcîm, originar 

din Australia, care se cultivă pentru florile sale 
galbene, din care se fac buchete frumoase iarna 
[fr.].
"MINA1 (pl.-ne) sf. Sf) Expresiune a feţei, înfăţi

şare, boiu: are o » plăcntă, tristă; are,-' bună, arată 
bine, parc sănătos [fr.].

"MRVA2 (pl.-ne) sf. ® X Loc sub pămlnt de 
unde se scoate sare, se extrag metale, pietre 
scumpe sau combustibile; ocnă: ~ de sare, de aur, 
de diamant, de oăr- 
b(ml ;0 :căsătorla... 
devine pentm dlnsnl 
o nouă * de exploa
tat (FIL.) "I ©X Ga
leria, gangul ce se 
sapă spre a se ex
trage substanţe
le precedente sau 
spre a face să sară 
în aer o întăritu- 
ră, etc.: ^ de aur, 
de tler, de cărbuni
pl316H|-)^® 3!t Fi&- 3i69- Mină-Explosibil aşezat . ,
în fundul mării spre a face să sară in aer coră
biile duşmane 11 Cilindrul subţire de plomba- 
gină, dc grafit, etc. din Interiorul creionului K ®
0 Izvor nesecat: acest om e o de erudiţie [Ir.].

"MINA3 (pl.-ne) Sf. ® ^ Măsură la vechii Greci, 
egală’ cu 324 de grame H ® ® Veche monedă 
grecească valorînd o sută de drahme [Ir.].

MINAREA (pl.-rele) sf. gjj Tumul unei geamii, 
din înălţimea’ căruia hogea chiamă credincioşii la 
rugăciune ţ vil 3171): la o a unei geamii... s’au arătat

Fig. 3168. Mimosa.
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MIN-0' cruce (>-£T.); lumina oandelelor ce aprind Turcii In Ramazan 
1-!L . pe vase 9I pe mlnarele (bou [tc. minor el.
MIN -------------- ■

pe vase 9I pe minarete (bol.) [tc. 
•MINARET (pl.-ete) sn.

= MINAREA: departe înainte 
se vftd, Intre cer şl ap&, «*'ele 
din Rusoluc (VLAH.) [fr.].

Fig. 3170, Minavet. Fig. 3171. Minarea.
MInAtargA = MAnAtaecA. 

tMINAVţlT (pi.-etnii) sn., ✓ MINAVţîTA (pi.-te) 
sf. Mold. J Flaşnetă mică (i®)3170); am să-l cint 
toată ziua din minavet (alecs >; nn te potl arăta la o leieestiă 
filă Bă nn Înceapă să-fl nile nn minavet (i.-CH.); aie donă 
pielei foarte bine educate: nna tnvtrteşte o mlnavetă mică 
ce clntă maznrea şl cealaltă joacă (CAr.) [probabil din 
pol. rn e n vv e t < fr. m e n u e t].
' MţNCE tm- MJNGE.

MINCINOS, mincinoasa 1. adj. © Care minte, 
care spune iri 1 n o 1 U n 1: cine se landă oă nu e tre- 
bue crezut pe jumătate (znn.) r © Fals, strlmb, nea
devărat: mărturie mincinoasă; bani mincinoşi *1 © Plin 
de minciuni: laude mincinoase ^ © înşelător, amă
gitor: nn suils‘v: lumea-1 mincinoasă "iV ((:) ADEVARAT, 
NBMINCINQS

2. s7n. f. Acela (aceea) care minte de obiceiu; 
0; wnl nu se mal crede, nici cfnd ar spune adevăml.

MINCIQC, MINCIOG sbst.
^ Mică pla
să, cit un cu- 
şuleţ oval. cu 
ochiurile În
şirate la gură 
pe o Sîrmă 
.«roasă şiprin- 
să de o pră
jină; serveşte 
spre a spriji
ni un peşte 

mai mare, 
clnd îl scoate 
din apă sau 
pentru pes
cuitul scoicilor ([^ 3172, 3173).
O MINCIUNA (-unez)r6. ir. Trans. ipşc.) A însăila 
[rh i n o 1 u n ă].

MINCiyNA (pl.-nl) s/. © Spusă neadeyărată 
cu scopul de a înşela, neadevăr: ce-i drept şi adevărat,
nici Ia drooal nu-1 (SLV.); a spns o cu coame,
o * olt toate. zilele [sau olt Coltea) de mare; — o bine 
tiolnltă plăteşte mal mult decit un adevăr; — gura mal lesne 
vorbeşte adevăml decU minciuna; — mlnoluna are loc şl ea 
pe unde trece ipanni ; iw MţNA© ; PLOSCA1© ; a Ieşi, a răml- 
nea de a se dovedi mincinos, a li pedepsit ca min
cinos : toate proroclile rămaseră zadarnice şl Ieşiră de 

. (balc.) ; a da de a dovedl că a minţit: oărtnrarll 
mai dlncoa nu volră... să den... de ^ pe cărturarii cel vechi 
iisp.i f ® Obiceiul, deprinderea de a minţi: min
ciuna e nn vl(lu; ou minciuna n’o duci departe * © Fic
ţiune poetică: minciunile poeziei ţ[ ® înşelăciune, 
amăgire: minciunile vieţii ţl1| © adevAb [lat. vulg. 
•m e ,n t i o n e m].

MINCIUNELE s/. pl. X Un lei de prăjituri 
lăcute din aluat copt şi presărat cu zahăr [m i n- 
c i u n ă].
fMINCIUNOS, hinciunoasA adj. şi $m. f. Mold.
= mincinos : mlnclunoşll cela ce fao bani răi cprv.-lp.) ; 
dee Dumnezeu oa să ies mlnclnnos (alecs.i.

MINDIR1 (pi.-re) sn. Sac umplut cu paie sau 
cu lină, care se aşterne în loc de saltea: căţeaua a 
găeit-o oulcală pe un de pale conon.) [tC. m i n d ă r],

MINDIR1 m- MONDIR.

Fig. 3172. 
Minciog.

Fig. 3173. 
Minciog de scoici.

' MINDIRIGIU sm. ® Cel ce face mindire, sal
tele, plapomi, plăpomar [tc. m i n d e r e 6 vi. 

MINE pron tw EU.
MÎNEru (pi.-neo) sn. Carte bisericească

cuprinzînd 12 părţi (pentru cele 12 Juni ale 
anului) în care,slut orînduiţe slujbele sfinţilor din 
toate zilele-[gr.].

"MINER sm. ® 5ţ Lucrător într’o 
mină, care extrage din ocne substan
ţele minerale {Tr.-Carp, ,,băieş“) .([îi]
3174) 1[ © Soldat care prepară mi
nele ce slujesc pentru atacarea sau a- 
păraroa locurilor Întărite [fr. m i - 
n e u r].

"MINERAIU (pl.-aluri), MINEREU 
(pl.-euri) sri. X Metal brut, aşa cum 
se scoate din mină, amestecat ou alte 
substanţe [fr.].

"MINERAL (pî.-ale) 1. sn. « Ori:ce 
corp neorgânio care se găseşte în in- < 
teriorul şi la suprafaţa pămîntului, Fi 
precum pietrele, metalele, gazele. Miner.

2. adj. Ce ţine de minerale: snbstantă 
~ă; regnul totalitatea mineralelor; apă —ă, aceea 
care conţine minerale disolvate şi are proprietăţi 
terapeutice [fr.].

"MINERALIZA (-Izez) i. vb. Ir. «> A transforma 
un metal din sinul pămîntului în minereu: in acest 
filon, enlfu) mineralizează fleml.

2. vb. refl. A se Încărca cu substanţe minerale 
în curgerea lor (vorb. de ape) [fr.].
'MINERAL pG - MINERALOajST. 
"MINERALOGIC adj. -a* Privitor la minera

logie [fr.].
"MINERALOGIE sj. ® Partea istoriei natu

rale care tratează despre minerale [fr.].
"MINERALOGIST sm. •& învăţat caro se 0- 

cupă cu mineralogia [fr.].
"MINEREU MINERAIU.
MINGE,' GMpiOE sj. \ Mică 

sferă (de cauciuc, de piele, etc.), / 
elastică, cu Care se joacă copiiiL 
sau care se întrebuinţează la u-V 
nele sporturi (ij]3175) [vsl. *m e- 
61].

MINGHINEA n- MENOHDJEA.
MINGIŞOARA (pi.-re) sj. Fig. 3175. Minge. 

dim. MINGE.
O MINI = MENI.
"MINIATURĂ, (pl.'-turi) sj. © G Pictură mică 

şi delicată făcută cu co
lori toarte subţiri ame
stecate cu apă gumată Vf /
([@ 3176): portret In ţ| air.., _
© Mic obiect de artă de 
o lucrare delicată t ©
Obiect, lucru,, persoană 
de o proporţie mică: nn
lao e o mure fn /v; nn ţăran 
In —- scobora nişte capre de 
vale (VLAH.) K ® Persoană 
mică şi delicată: această 
fată e o adevărată —' [fr.].

"MINIATURIST sm.
Pictor caro face mi

niaturi [fr.].
"MINIER adj. X Pri

vitor la mine: teren industrie -~ă [fr.]. 
OMINIGQCIU sbsl. Băn. ^ Urcior (Ia ochiu). 
"MINIM 1. adj. Mititel, foarte mic, cit se poate 

do neînsemnat.
2. sbst. © Cea mai mică valoare pe care o poate 

lua o cantitate variabilă f © Pedeapsa cea mai 
mică; suma cea mai mică: i-au oslndit la ~ul pe
depsei [fr. < lat.].

"MINIMUM 1. adv. Cel mai puţin.
2. sbst. — MINIM [lat.].

"MINISTER (pl.-ere) sn. © O Funcţiune, sluj
bă, postul in care se află cineva: a abuzat de —ui 
săn î[ © (ţ> rt ~ public, magistratură amovibilă sta
bilită pe lingă fie-care tribunal spre a vegbia asu
pra execuţiunii şi aplicării legilor K ® © Func-

■X; 3I7°- Ml
Evanghelie din secolul 

al xviii-lea).
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ţiunca de ministru într’un guvern; a almige la 1f 
® iJ Fie-care departament ministerial: ~ui ae ii- 
nante H ® © Totalitatea miniştrilor dmtr'un gu
vern : un —' liberal H ® O Timpul cît toţi miniştri 
unui guvern au' stat Ia putere K ® @ Localul, biu- 
rourile unui minister [fr.].

'MINISTERIAL adj. ® 0 (Ce ţine) de mi
nister: politica, banca ^ H ® 0 Partizan al minis
terului: gazeta-~a t ® @ De cea mai bună calitate: 
lilrtle A'ă [fr.].

'MINISTREASA (pî.-ese) sf. F Soţia unui 
ministru: de cina nu mai e el-a mai venit In lire
(VLAH.l.
'MINISTRU sm. 0 ® înalt funcţionar însăr

cinat cii afacerile ţării; toţi miniştri laolaltă al- 
cătuesc guvernul şi sînt puşi fie-care tn capul 
unuia din departamentele Statului; ~ de stat, ~iara 
portoîoiiu, ministru care n’are departament şi ia 
parte numai la consiliul miniştrilor. în România 
sînt astăzi 13 miniştri (: de Interne, <~1 de
Finanţe, ~1 Afacerilor străine, —I de Războiu, ~1 
Justiţiei, —1 Instrucţiunii publice, —1 Cultelor şi al 
Artelor, ~1 Agriculturii şi al Domeniilor, -^1 Indu
striei şl al Comerţului, ~1 Lucrărilor publice, «■l 
Comunicaţiilor, ^■l Sănătăţii şi Ocrotirilor sociale,
~1 Muncii, Cooperaţiei şi Asigurărilor sociale) şi' 

doi miniştri de Stat (unul însărcinat cu afacerile 
privitoare la Bucovina şi altul cu cele ale Basara- 
biei) n ® ~ plenipotenţiar, agent diplomatic cu de
pline puteri spre a trata cu guvernul altei ţări afa
ceri determinate [fr.].

'MINIU(M) sbst. â' Oxid de plumb de unroşu- 
portocaliu, întrebuinţat ca văpsea spre a apăra 
fierul de rugină [fr.].

MINOLOGHION, MiNOLQQEin sbst. aJ Car
te bisericească care cuprinde calendarul cu în
semnarea tuturor sfinţilor şi martirilor de peste an
Igr.].
'MINOR 1. adj. ® Mai mic: Aala Minoră, Asia 

mică 1[ @ r: Care n’a împlinit încă vîrsta de 21 
de ani, nevîrstnic H ® J Terţa •~a, compusă din- 
tr’un ton şi un semiton; mod-~e»- mod®.

2. MmpR sm., minqrA (pl.-re) sf. fi Băiat, fată 
care n’a împlinit încă vîrsta de 21 de ani, nevîrst- 
nic(ă) [fr. < lat.].
'MINQRA (pl.-re) sf. +++ Aceea din cele două pre

mise ale unui silogism care conţine subiectul con- 
cluziunii [fr.].

'MINORAT sbst. rt Calitate, stare de minor, 
'nevîrstnicie.

'MINORIT sm. Călugăr franciscan [germ.].
'MINORITAR adj. şi sm. 0 Care ţine de m i - 

norităţi.
'MINORITATE sf. ® rt Minorat 1[ © Nu

mărul mic în opoziţiune cu majoritatea, cei mai 
puţini la număr U ® Partea cea mai puţin nume
roasă a unei adunări ţf ® pi. 0 Populaţiunile de 
altă rasă, cari au făcut parte dintr’un alt Stat, 
stabilite pe un teritoriu incorporat de o ţară cu
ceritoare [fr.].
OMINOS... = MIBPS...

MINTĂ (pl.-te) s/. ♦ ® tw JZMA: In aer e no Îm
bătător miros de * st de dnmbtavnlc ivlah.) ţ[ © MJNTA- 
MITEI = CăTţrŞNIOA ® 1î © ^-TUBOEASCA = BpINITA - 
ţvsl. m ş t a].
'MINTAL = mental.

OMINTAN = mintean.
MpjTE sf. ® Facultatea omului de a cugeta, 

de a pricepe, de a învăţa, de a cunoaşte, de a j u- 
deca: om ou —a ageră'; ascuţime de '*■: a avea de copil; 
« aproape de ~a omului, lucrul se înţelege de la sine, 
e cu totul firesc H © Dreaptă judecată, deşteptă- 
ciune, înţelepciune, pricepere: cu ~ ■»- cuMprrEi; 
a-l (a nu-l) ajunge —a, a (uu)-I duce /~a, a (nu) se pri
cepe, a (nu) avea destulă minte: pre cit mă duce ■«a,
nu cred să vie duşmanul, ca să ne calce chiar acum (ALECs.) ; 
ajuns de (sau la) — sw AjlJNS 1 ® ; f fără minte, om lip
sit de minte, smintit: lără-mlnte numim pe cel ce slut 
Intr’adevăr nebuni sau lipsiţi de minte şl smintiţi (LEG. CAR.); 
«ap al, .V ce-ţl mal trebue ? m- CAP i @;—-de ani e mare, dar 
n’are, se zice despre un om oEire cu toată vîrsta lui, 
nu s’a deşteptat încă, şi face multe prostii; are

Pieptar purtat

dar n’are noroc; — are mal mult noroo 'declt *; — nnde-1 ^ 
e şl noroc; — la un car de trebue două de uoroc; — mai 
bine un dram de declt un car de noroc sau, invers, declt 
un car de *, mal bine un dram de noroc; — (lemela-1) 
poale (sau plete) lungi şl ^ scurtă; — '—a de ar creşte 
pe toate cărările, ar paşte-o şl măgarii, nu toţi oamenii 
pot fi deştepţi; — a (nu) ll in toată <~a saU In toate 
minţile, a (nu) 11 cu .«'a întreagă sau ou minţile întregi, a 
(nu) 11 cu/va sănătoasă; — a-şl băga minţile In cap, a se 
cuminţi, a prinde minte; a învăţa pe cineva, a-i da 
o învăţătură, o lecţie straşnică, a-I dojeni aspru, 
a-l pedepsi; nevoia te învaţă ; a (se) Învăţa 
a se cuminţi, a se deştepta, a se înţelepţi de pe 
urma celor păţite; a ina ~<a sau mmţile, a înnebuni; 
1©.: declt să la Dumnezeu minţile omulnl, mal bine să-l la 
viaţa; clnd vrea Dumnezeu să piardă pe om, mal Intllu 
II ia mluţlle (znn.i; a-şl pierde mintea sau minţile, B-şi 
pierde capul, a înnebuni; a-şi pune ~a ou cineva, aj a 
se lua la întrecere, la ceartă, etc. cu cineva: Brouie 
nu vru deocamdată să-şl puie *a ou nişte muieri CSP.I; 
bj a lua în serios spusele cuiva: a-şl pune —a cu copiii 
(ciAuş.i; © ( nu-ţl pune mmtea cn nebunul; a scoate din 
sau din minţi, a face să-şi piardă capul, să se îndră
gostească; a amăgi 1 (I) Gînd, cuget, inţenţiune: 
a. avea In ce^; a-l trece prin ^ ® Atenţiune, bă
gare de seamă: a-şl încorda -~a sau minţile H ® Me
morie, amintire: a ţinea a nu uita, a-şi aduce 
aminte; ţinere de memorie, aducere aminte ;m- a- 
MtNTE; a-l ieşi din a uita ţ[ ® Cunoştinţă de sine, 
conştiinţă, sentiment, simţire, fire: a-şl loşl din minţi; 
a-şl bea -~a sau minţile, a bea foarte mult ptnă ce 
nu-şi mai dă seama ce face: emo bea vm mult işi bea 
şl minţile (Znn.); o să-ţl bel cămaşa din spate,... o să-ţl bel 
minţile (dlvr.) [lat. m ă n t e m]

MINTEAN (pl.-tene) sn. 
înainte de Arnăuţi şi de 
ciocoi: era îmbrăcat cn un 
de ars lăţos şi tnolns cu o cu~ 
rea (odob.) H ® Haină ţ-ără- 
nească, cu mîneci, lungă / 
pînă mai jos de brîu, îm-1 
podobită cu găitane pef 
la cusături ( aj 3177): im-t 
brăcat cu un fel de <*' cusut cu| 
ceaprazurl (isp.) > Îmi puse 
boccea drept căpăttlu şl un 
ca să mă ’nvăleşc (vlah.) [tc.
m i n t a n].
O MINTENAŞ, MINTE-
N(i) adv. Tr.-Carp. îndată, 
pe loc, imediat: motocul... mlnten 11 sugrumă şl II mlncă 
(TiCH.i; Cu curea braşoveneasă, Mlntenl să mă cătănească 
(iK.-BRS.); 11 spuseră că mintenaş vor trimite după popă şl-1 vs 
cununa cu fata ImpSratnlul (ret.) [ung. m C n I. e n].
O MINTEOS MINTOS.

minteuţA sf. ♦ = sointeuota© . 
o MINTIE sf. Băn. Trans. ţp Manta lungă îmblă
nită : Cloclrlle cu Om cuminte le beţie, Cine dracu-a mal 
văzut? (NOV.) [comp. srb. m an tija].

MINTOS, Mold. Bucoy. MINTEOS adj. F Cuminte,: 
deştept, inteligent: cel mal mintos, călăuza lor... avea 
peste patruzeci de ani (dem.) ; tot bogatul minteos şl tlnărul 
frumos (ORG.) [m i n t e].

MINŢI (mint, minţi) vb. tr. şi intr. A nu spune 
adevărul,’a vorbi minciuni; cine a minţit odată 
nu se mal crede a doua oară; — cine mmte, şifniă, min
cinosul dă de bănuit că e şi hoţ; minte de svţntâ pă- 
mlntul, de stă soarele ’n loc. se zice despre cei ce croesc 
la minciuni fără nici o ruşine [lat. m e n 11 r e].

MINŢIT sbst. Faptul do a minţi: arta—ului, 
artă pe care o profesează omenirea întreagă ou atlta pasiune
(CAR,).

MINUNA, ÎNMimjNA (-unez) 1. vb. tf. A Uimi, 
a umplea de mirare: slobozia lul Dragoş... sporeşte, de 
tnininunează pre Istoric (negr.).

2. vb. refl. ® A răminea, a sta uimit, a fi plin 
de mirare; văzlnd-o, s’au minunat Toinloli de frumuseţea 
ei (SB.); toţi se minunau şl se cruceau nedomlrlndu-se pO; 
unde să li intrat tllharli (isp.i ^\ ® A sta nedumerit: 
mă mrnunez c« să fac (cant.) [m i n U n e].

MINUNAT ţ. adj. ® p. MDJXJNA H ® Vrednic 
de mirare, care te face să te minunezi: — incm-i vs-

MIN-
MIN

Fiff- 3177' Mintene.
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MIR
M|N-porull 8& vezi el sâ nu crezi (alecs.i f (D Uimitor de fru

mos, de piăciit, etc., oare te umple de admiraţiune, 
admirabil.

2. adv. De minune.
, MINUNĂŢIE sf. F ® Lucru minunat, 

vrednic de mirare, extraordinar, admirabil, de ne
crezut, uimitor (de Irumos, de plăcut, etc.): toate 
mlnunatUle acestea trec pe dlnalnteo noaetr& cu repeziciunea 
lucrurilor văzute ,ln via (vlah.); nu se putea destul sătura... 
de privit... toate minunăţiile ce se nllau grămădite aice (ss.) 
H ® Ciudăţenie; aşa era mama In vremea copilăriei mele, 
plină de minunăţii, pe olt ml-aduc aminte (CR6.>,

MINVNE sf. ® .\ot al puterii divine, contrar 
legilor naturii, miracol: Isus Hrlstos a lăont multe mi
nuni; făcător, făcătoare de minuni; a scăpat ca prin » de 
Inneo ţ| ® Lucru extraordinar, de necrezut, de ne
înţeles: mare—1 e de necrezuţi n ® a tace minuni, 
a face isprăvi mari: a făcut minuni de vitejie; II spuse o 
sumedenie de minuni ce făcuse leacul ce zicea că ar li bun 
pentru ea (isp.i ţ[ ® Lucru, minunat la vedere, care 
umple de mirare, de admiraţiune: oeie şapte minuni 
ale lumii, monumen'tele cele mai vestite din ve
chime (Piramidele Egiptului, zidurile şi grădinile 
attriiate ale Babilonului, templul Dianei din Efes, 
statua lui Jupiter Olimpicul de Phidias, mormîn- 
tul lui Mausol, farul din Alexandria şi colosul din
RhodOS); cblar pe marginea malului e o movilă pe care, 
elud te-l sul, al Înaintea ochilor o — de tablou (BR.-vn.)
© Persoană derrmă de admiraţiune: o o — de fru
museţe; Împăratul nu mal putea de bucurie clnd văzu că... 
1-adnce In casă —a minunilor (isp.i't ® De — loc. adV. 
Vrednic de admirat, admirabil, uimitor, extraor
dinar de bine, de plăcut, de frumos ţf © D'a— 
loc. adv. De curiozitate, curios ce are să se Intîm-
ple: pustnicul se luă după dlnsa, d'a — să vază unde se duce 
usp.1) [lat. vulg. *mîri6nem< mirări].
O MINUNT = MTNţlT: să fiu ou boier, un — n'aş 
lăsa-o la dlnsul (VOr.i.
'MINUS i. adv. Mai puţin.
2. sbst. ± Liniuţă orizontală care arată scăderea 

[lat.].
•MINySCUIi 1. adj. ® Mititel, foarte mic .11 

® ^ Literă—ă, literă mică (a, b, c, etc.) în opozi- 
ţiune cu literele majuscule. ,

2. MINUS CULA (pi.-le) sf. § Literă inică [tr.].- 
•MINTJT (pL-to) sn., minutA (pL-te) sf. ® A 

şaizecea parte dintr’un ceas: —ui [sau mlnuta) se îm
parte In şaizeci de secunde H ® Interval de timp foarte 
scurt; aştoaptă-mă un — lf ® A A şaizecea parte 
din gradul unei clrconferenţe, care se Însemnează, 
de obiceiu, prescurtat, printr’o liniuţă pusă sus 
în urma cifrei care exprimă minutele: as' se citeşte 
26 de minute 1! ® A la minut loc. adv. Care se 
execută imediat {vorb. de fotografii): logătorul meu 
şl-a Instalat o fotografie a la minut (vlah.) [fr.].

'MINUTĂ (pl.-to) sf. [>1 ® Textul original al 
unui act de notariat caieră- 
mlne la notar li ® Originalul 
unei hotărîri judecătoreşti care 
se păstrează ia grefă [fi.].

•MINUTAR (pi.-are) sn. A- 
rătătorul unui ceas care indică 
minutele (|®| 3178): fle
care clipă a vieţii lor o însemnau 
cu ceva, cum înseamnă —ul ceasor
nicului lle-care clipă (grl.).

'MINUŢIE sf. Lucru de 
nimic, de puţină însemnăta
te, bagatelă [fr.].
'MINUŢIOS 1. adj. Migălos.

2. adv. Cu foarte mare băgare de seamă [fr.]. 
'MINUŢIOZITATE sf. Caracterul unui lucru 

minuţios, migăleală.
(^MIOARĂ (pi.-te) sf. tS) Mieluşea în al doilea 
an, pînă nu s’a împreunat cu berbecul: numai o — 
av<am atunci şl din mioara aceea mi-am înmulţit toată 
turma (RET.) [lat. 'a g n 6 11 i o 1 a].
: :MI0ĂRCA sf. Broască [onum,].

MIONI , -onesc) ib. intr. Băn. = MIBUNA: pe tine 
nimenea ou bucurie nu te ascultă clnd mloneştl itjch.). 

'MIOP adj. şi sm. f Care arc vederea scurtă 
[fr. ni’yope].

Fig. 3178. 
M. Minutar.

'MIOPIE Sf. t Starea persoanei care are ve
derea scurtă, care poate vedea obiectele numai de 
aproape: miopia iul 11 face să tresară la fie-care mişcare, 
de teamă să nu răstoarne ceva (BR.-vn.) [fr. ].

MIOR im. Ki Miel în al doUea an, cîrlan [lat. 
'a g n'ă 11 i o'l u s].

MIOR AR sm. Kt Ciobanul care păzeşte ni i - 
oarele: Toma Durol a luat de coarne un berbece şl-1 
arată unuia din —1 (LUNO.).

MIORCi interj. Sunet care imită horcăitul sau 
orăcăitul broaştelor : Făceau peştii numai —! (sper.).

MIORCAI (-oăiu,-oăesc) vb. inlT: A orăcăi
[miorci]. ’

MIORGAIT sbst. Faptul dc a m i o r c ă i; oră
căit. 1

MIOREA, MIORţoA, mioriţa sf. Rţ dim. mioara. 
MIORLĂI (-iăiu,-iăeso) vb. intr. © A striga ca 

pisica, a mieuna; unele mlorlălau ca miţa, altele covlţan 
ca porcul (CRs.) H ®'© F A oînta prost, a scoate su
nete puţin armonioase: începu a — o barcarolă vene- 
ţlană (ALEcs.) [onom.].

miorlăit sbst., MfORLAmjRA (pi.-turl) Sf. © 
Faptul de â miorlăilf© ^ Strigătul pisicii, 
mieunătură: de azi înainte visurile mele poetice nu vor 
mal 11 Inglnate de —ul motanilor şl de urletul dulăilor (Alecb.) ; 
aud nişte miorlăituri să tl zis că e vre-un cotolu sălbatic (CAR.) 
H ® ® Chitare nearmdnioasă: Cucoana caiiopi m'a 
asurzit cu miorlăiturile sale nemţeşti (alecs.).

miorlăitor adj. verb. miorlAj. Care mior
lăie: glas—.

miorlAiturA i— miorlăit.
'MIOSOTIS, MIOZOTIS sr>h f =NH-MA-mTA [fr.]. 
MIR1 ('p( -mri) sn. © î tIleiu ,mi rositor, parfu

mat H ® aî Uleiu sfinţit cu care se ung pe frunte 
copiii la botez, preoţii la consacrarea lor şi la 
moarte, suveranii la încoronare, etc.: 11 citi... ru
găciunile de încoronare... şl-1 unse fruntea ou alintul- 
(ODOB.) II ® laÂ Miruit: la biserică, merse la—, se ploconi 
In dreapta' şl In stingă, şl Ieşi dsp.) 1f ® © Piunte (lo- 

. cui unde se unge cu mir); a izbi; a iovi (drept) la —, a 
lovi în frunte 1f ® ® A lua cuiva —ul, a-l omorî: 
cum aduse buzduganul său şl lovi pe zmeu, 11 luă —ul IISP ) 
[vsl. m i r O < gr.].

MIR2 sbst. cei Lume; de —, lumesc, care nu face 
parte din tagma călugărească: preot de—; clerul de 
— ; popilor de —, pe cari 11 numea Haldei, le elnta antlfoa- 
nele armatoare (CRG.i [vsl. m i r u].
O MIR3 sbst. Mirare: te-ai făcut de —ul lumll; e de — 
(R.-coD.) [m i r a1].

MIRA1 (mir) 1. vb. tr. A pricinui mirare, a face 
să se minuneze,"a uimi, a surprinde: intlmpiarea a- 
ceasia ne-a mirat pe toţi,

2. vb. refl. ® A se minuna, a se umplea de mi
rare, a fi uimit, surprins: începu a umbla, ultlndu-se 
prin toate prăvăliile, şl mlrlndu-se de toate cele ce vedea
(isp.) t @ (Î5 A fi curios să ştie, să afle ceva 1| 
® ® A nu şti, a fi nedumerit: mă mir ce să tac; te 
miri de unde o mal răsări şl el H ® © Te miri cine. Cineva 
fără nici o importanţă, ce) dintîiu venit; cine ştie 
cine: vorba era vorbă, la locul el, şl nu-1 putea răpune 
te miri cine (crg.) ;te mlrice,celmaimic lucru, mai nimic; 
cine ştie ce: nu te-mai pune şl d-ta atlta pen
tru te miri ce şl mal nimica (CRg.) ; dacă o Între
bai ceva, ...Iţl trlntea te miri ce neghiobie. - boa
cănă (CAR.); te miri unde, undeva. Cine ştie 
unde: jidanul era dus de-acasă, te miri unde 
(RET.) 1 ® Trans. A se uita: mergi. Ioane, 
miră'te de ol (vio.) [lat. vulg. mirare = 
clas. m î r a r i]. •

'MIRA2 (-rez.) vb. intr. şi refl. A se o- 
glindi, a se vedea hi ceva ca într’o 0-
glindă: ...o fantastică ' grădină Ce mirează 
flori de lotus In oglinda Tmul lao (Alecs.) ; baba 
cochetă şl sulemenită se mirează In oglinda rlu- 
rllor Îngheţate (Alecs.) [fr.].

'MIRA1 sf. (D Gătare, ţintă, bumb 
la capătul unei puşti sau unui tun, ce 
serveşte pentru ochit H ® i»2" Ţintă: punct Fi_ „„ 
de —, punctul pe care-1 ocheşte cineva Miri 
spre a-l atinge cu glonţul H ® Instru-- 
ment întrebuinţat în operaţiunile de nivelare 
(11,3179) [fr.].'

1
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*MIRĂ.a sf. Smirna [Ir. m y r r li e < gr.].
'MIRACOL (pi.-Ie) sn. Minune [lat.].
'MIBÂCULOS adj. Minunat [lat.].
'MIRAJ (pi.'-Bjnri), MIK40r0 (pi.-aii) S7J. ® 15 

Fenomen optic, care 
se produce mai ales în 

, ţările calde, şi prin 
care ochiului i se pare 
că zăreşte pe pămlnt 
ori sus, în atmosferă, 
suprafaţa unei ape pe 
care se resfrînge ima
ginea răsturnată a o- 
biectelor dimprej ur (g 
3180) 1f ® ® închipui
re, iluziune amăgitoa
re [fr.]. ,

MIRAREs/.® Fap
tul de a se mir a1 D 
® Scnsaţiune pricinu
ită de un lucru nea
şteptat, de necrezut, 
ne mai văzut sau ne 
mai auzit, extraordi- 
nar't ® © Ml-e de-a „. ,Q ... .

sînt curios să ştiu, F'e' 3l8°' M,raJ-
să allu: ml-l de-a •«i'de nade ai să-l lei, dacă n’are Ilinţă 
ne Itime icRe.i.

MIR.^ sv MIR4Z.
MIRAT adj. p. IUIR41.
MIRAtqr adj. verb. mira şi sm. Care se miră 

(apare numai în descîntece). 
t MIRA^, MIBAS sbst. ® !% Moştenire: In slujba mea 

am lămas La tatăl Măriei tale moştenire sau mlras (Panni
® Cîştigneaşteptat (r.-cod.i. Tf ® Olten. Trans. Pomi
nă, minune (tut.i ■ lire-al de mlraz să 111, năzdravăn ce 
eştii (MERA) [tc. mi râs].

MIRE sm. ® Numele logodnicului, în timpul 
serbării cununiei şi cît ţine nunta, ginere: mirii şi 
rudele lor erau In căruţe ferecate numai Iu aur ttsp.) ţ| 
® Cal de ■*■, cal ce socrul dăruia odinioară mirelui 
şi pe care încăleca cînd se ducea la cununie [pro
babil alb. mire „frumos”].

MIREAN adj. şi sm.., mirean(c)A sf. Care-i de 
mir, iumesc. care nu e nici preot nici călugăr(iţă), 
laic: orl-cine o 11 fost autorul', călugăr sau ...uşoară să-i 
lle ţărlnal (I.-oh.j; cela ce va răpi pre vre-o mutare... ml- 
leancă <prv.-lp.) ; cela ce va apuca vre-o mulare mlraană de la 
mănăstire, şl acela se va certa cu nioarte (PRV.-MB.I; lac 111 
de suflet numai mirenii vlrstnlcl şl mlrenolle cele rlrstnlce 
(LEG.-cAR.) [vsl. m i r e n i n u].

MIRE.^Â (pi.-rese) sf. Numele logodnicei în 
timpui serbării cununiei şi cit ţine nunta: călugă
riţa să chlamă mireasa Iul Dumnezău (PRV.-LP.); F: şade ca o 

şade liniştit(ă), cuminte; taci, nu mai piinge. 
Începutul unui clntec de nuntă caro se clntă mi
resei cînd părăseşte casa'părintească (se zice şi în 
ironie, unuia sau uncia careplînge); de aci: a piinge 
oa o —a plinge mult: şedea cu mlnlle la ocbl şiplingea 
ca o ~ (CRG.); se potriveşte ca mireasa la moară, se lo
veşte ca nuca în perete [m i r e].

MIREAZMA (pi.-ezme) sf. ® Miros plăcut, îm
bătător, aromă, parfum: mlrezme dulci, îmbătătoare, 
de sulclnă şi de dumbravnlc, se Împrăştie in aer de pe II- 
netele bătute de soare (vlah.i t ® Mirodenie, aromat: 
ar clădi cu slnte mlrezme, cu smirnă şl cu tămlle altarul vl- 
nâtoriior (odob.i [vsl. mirizma< gr.].

MIRENESC adj. De m i r e a n: judecătorlui cel 
•^certa-l-va după voia lui şl-1 va sili să o. Înzestreze (prv.-mb.). 
O MIREZ sbst. Trans. = MERIZăTOARE: dacă 
vitele se Joacă... sau de fug la are să se scblmbe 
vremea (grm.>.

'MIRIADĂ (pi.-de) sf. ® La cei vechi: zece mii f 
© Astăzi: număr foarte mare şi nedeterminat, mii 
(şi sute): miriade de stele [fr.].

'MÎRIAGRAM [pl.-me) sn. Greutate de zece 
mii de grame [fr.]. ,

'MIRIAMETRU sm. Măsură itincrară-dc zece 
mii de metri’[fr.].

'MIRIAPOD (pî.-de) sn. Glasă do animale 
ar iculate, al căror corp e alcătuit dintr’un mare 
număr de ineie purtînd fie-care una sau două

Fig. 3181. 
Miriapod.

părechi de picioare, cum e, de pildă, cîrcăiacul 
([®] 3181) [fr.].

•MIRIFIC adj. Minunat, admira
bil, măreţ: cu cit suie, cu atit se desfă
şură Ia picioarele drumeţilor panorama a 
Sinaiei (car.) [fr.].

MIRIŞTE sf. / Paiele rămase în 
pămînt, pe ogor, după ce s’au sece
rat bucatele; locul pe care s’au se
cerat grînele: de va fura neştine <-^a al
tuia, să i-o plătească îndoit (prv.-lp.) ; din se
ceratul griului şi din ridicarea snopilor se 
scuturaseră pe o groază de boabe (br.-vn.)

'[bg.].
O MIRIŞTINĂ (pi.-ini) sf. Trans.
= MIRIŞTE: după ce secerară o postate 
bună, adunară snopii Ia nn loo şi sloboziră 
vitele pe (Ret.).
(~ MIRIU = MIERIU2: Am o sucnă mi- 
rie Plină de pozderie (sb.), ghicitoare despre ,,stele”. 
ÎMIRIZMĂ (pZ.-me)1 sf. = MIREAZMĂ ®. 
OMIRLĂ = MIERLĂ: începu a trage un clntec, de mir-, 
lele stau pe cloambele fagului ca mute şi-l ascultau creţ.).

MIRODENIE sf. ® Aromat: !n mijloc sta aşe
zată o masă... cu mlncări, din care -se ridicau aburi de deo
sebite mirodenii (Car.); cînd regele murea, II spintecau... II 
umpleau cu mirodenii şl-1 purtau Intr’un car descoperit pe la 
toate triburile lor (vlah.) 1[ ® Plantă, Cil tulpina pă
roasă, CU frunze ascuţite; arc flori galbene-verzui 
cu vinişoare brun-yiolete, care răspîndesc noap
tea un miros plăcut de zambile; numită şi „floa- 
rea-nopţii” (Hesperis Iristis) H ® ^ —- nopticoasA 
[mirodie].

MIRODIE sf. Aromat, mirodenie: enlbahar] şi 
alte mlrodii (fil.) [ngr.].

MIRONOSIŢĂ (pî.-te) Sf. ® afti Nume dat 
fie-oăreia din femeile evlavioase care se duseră la 
mormîntul.lul Isus să-i ungă trupul oumir(g3182);

MIR-
MIR

Fig. 3182. Mironosiţele (după Ti iodul dc la Buzău, 
din a. 1700).

săptămina mironosiţelor, întîia săptăniînă care ur
mează după suptămîna Paştilor © 0 Femeie 
evlavioasă; se. zice şi, în ironie, despre o femeie fă
ţarnică, care caută numai să pară plină de pietate: 
multe mlroQOsiţi îşi boceau In nritul lungilor nopţi de Iarnă 
risul şi nebuniile vrăjitelor nopţi de vară (vlah.>; dar tu. 
ce-mi stai ca o <^ ? (BR.-vn.) ; merge pe drum ca o şl cînd 
colo, uite ce-i plăteşte pieleal (lung.) [vsL].

MIROS, Mold. MIROS (pî.-rosuri, -roase) 5TI. ® (Cj 
Sensaţiiinea produsă asupra mucoasei nasului de 
emanaţiunile corpurilor* ^ plăcut, neplăcut, urit, pă
trunzător, îmbătător; Seara vine din ariniştl, Cu miroase o 
îmbată (emin.) ; odată se umplu locul de un ^ aşa de frumos... 
cum nu mai mirosise oamenii locului aceluia (isp.) ^ U- 
nul din cele cinci simţuri prin care omul şi anima
lele percep mirosul lî ® miroăse pLX Aromate:
a pune miroase în bucate [m i r 0 S ij. 
î MIROSEALĂ ipl.-eU) sf. ~ MIRpS [m I r O S i]. 
ţ MIROSENIE sf. = MIRQS ®: dumnraeescul mir, 

mirosenia lui Isus (prv.-mb.) [m irosi].
mirosi, Mold. Bucov. amirosi (-os) vb. ir. şi 

irdv ® iP Â percepe mirosul, a simţi un miros: -^ 0
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MIR- IIoare; Am o llosre Inimoasă, B&iba(U o miroasă (Pann) , Ijhi- 
MIC CitoaTe despre,,temele"; zmeii aveau un miros tare ager, 
IVIlo amlTOsean de departe pe om (SB.i *’ © A da, a răspindi 

un miros: miroase bine, plăcut, nrlt; miroase a ars, a ptr- 
llt, a lom, a ceapă, a raohlu; dulce miroase In aerul di
mineţii Unul de pe luncă (vlah.) ; Tăzdubul lin, răcoare, a 
crini amlrosea (alecs.) ; Şl cununi de Hori uscate Ilslesc 
am Irosind (emin.) H .© abs. A iăspîndi un miros urît: 
carnea asta miroaseH ® ® A simţi, a ghici: cotosmannl 
mirosi Îndată, cam cum merge şiretenia (isp.>; surugiii... 
cari mlroslseră bacşişul gras, minau de olac de ecăpărau co
pitele cailor (GN.i II ® ® F A i se p&rea: aşa-mi miroase 
treaba 1f ® ® F A-i veni la socoteală, a-1 conveni: 
asta nu-1 prea miroase [vsl. m i r 0 S a t i < gr. ].

MIROSITOR- adj. verb. Mmosj. Care miroase:
Bcotlnd din sin... un mănunchiu de Hori bine mirositoare, 
1-1 deta ca semn de iubire (ISP.) © NŞUUIBOSITQR.
OMTROZENIE sf. Trans. Minunăţie, ciudăţenie: 
ne-a spus tot mirozenll de pe unde a umblat (pşc.); să vedem 
ce ^ a mal adus şl acum (ret.).
O MIROZNA (pî.-ne) sf. Mo/d. Bucov. = mireaz- 
mA: florile cele frumoase de prin marginea pădurii... umplu 
văzduhul de ~ (crg.) [m i r e a z m ă, refăcut după 
m i r o s].

*MIRT sm., <f hirta sf. f .Frumos arbust, tot
deauna verde, originar din sudul 
Europei; florile lui albe, foarte 
plăcut mirositoare, s!nt simbolul 
castităţii (Myrtus communis) (iU 
31S3): Tu Iml pari ca b bacantă ce-a 
luat cu >nşelăclune De pe-o frunte de 
fecioară wnl verde de mar
tir (EM(N.) [lat.].

'MIRTACŞE sf. 
pl. ♦ Familie de plan
te dicotiledoane, cu 
tulpina arborescentă, 
al căror tip e mirtul 
[fr.].

MIRUI1 ( -neso) vb. 
iT. Şire/i. ®. aiJ A(se) 
unge cu stlntul mir: 
s’a dus de s’a mlmlt In 
biserica Curtea-veche, du
pă obloelu (i.-GH.) 1 © ® © A lovi drept în frunte: 
al Iimebimlt, ori vrei să te mlrueso In numele Tatălui (GN.) 
[vsl. m i r O V a t i].
O MIRUI2 (-uesc) u6.fr. Trans. A cîştiga: după acela 
s’a mărita care l-a ~ banii In loc de cărţi (ret.) [ung. 
n y e r n i].

MIRUIT sbst. phJ Faptul de a m i r u i '. 
OMIRyŢA (pf.-ţe) sf. Trans.
Plantă cu flori purpurii sau violete, 
numită şi „limba-boului” sau ,,iarbă-, 
dc-bou-sălbatică" (Anchusa offici-' 
iialis) tp 3184).

"MţSA (pl.-se) sf. Liturghie [lat. 
n' i s-s a].

'MISANTROP... = MIZANTROP...
•MISCELANEE .sf. pl. ^ Tipări

tură sau manuscris cu materii va
riate [lat.].

MISGHET, MişcHRT sbst. * Varie
tate de struguri tămîioşi, cu sîm- 
buri foarte mici [tc.].
t MISCHIU sbst. Oţel tare, între
buinţat în special pentru ascuţitul 
săbiei [comp. tc. m y s k a 1].

MţSIE sv MISIUNE.
'MISIONAR sm. ® sâ Preot trimis spre pro- 

povăduirea credinţei creştine H ® ® Cel ce între
prinde să propage o doctrină [fr.].
tMISIRLIU sm. X Soldat din Egipt [tc. mi
sirii].

MISIT sm. tşd Samsar’, mijlocitor [ = mesit].
MISÎTIE s/. V ® Meseria de m i s i t: trăeşto 

din<~şl contrabandă (grig.) •( ® Samsarlîc, plata ce 
primeşte-misitul.

•MISIUNE, © MISIE sf. ® însărcinare, împu
ternicire de a face ceva: a-şl îndeplini .«a; In iama tre
cută, guvernul nostru mă Insărclnă ou o misie la Cblşlnău 
(NEGR.); » ştiinţifică, diplomatică * © Propovădui-

Fig. 31B3. Mirt.

Fig. 3184.

rea Evangheliei: ~a apostolică H ® stă Chemare, 
ceea ce săvîrşeşte o persoană, un popor, etc., ca şi 
cînd Dumnezeu i-ar fi dat acea însărcinare *1 ® 
Preoţi trimişi într’o ţară străină spre a converti 
pe păgîni şi a instrui pe: creştini ţ ® aâ Stabili
ment întemeiat de misionari In mijlocul necredin
cioşilor [fr.].

•misiva ipl.-v») sf. scrisoare cu caracter per
sonal [fr.].

'MISOGIN sm. Bărbat care urăşte femeile [fr.].
•MISTER (pl.-ere) sn. ® /ş. La cei vechi: cere

monii reiigioase care erau expresiunea unei doc
trine secrete şi la care puteau lua parte numai cei 
iniţiaţi: ~ele din Elensis Şf ® aâ Tattiă, adevăr ai 
religiunii creştine pe care nu-i poate pătrunde ra
ţiunea omenească: biserica se umplu de credlnoloşl, veniţi 
ca să asiste la sacml ^ al Învierii Domnului (Alecs.) © ® 
Ceea ce e ascuns, tăinuit, secret: «ale politicei; -ale 
Afrlcel; e o nenorocire grozavă tn familia noastră... şl un.*' 
mare, care mă turbură de ani (vlah.) H ® O în evul mediu: 
piesă de teatru, germenui tragediei moderne, cu 
subiect biblic [fr. m y s t ă r e].

'MISTEIRIG adj. aiJ Misterios: o flacără *ă Dă 
palidă lumină. Iar sttlpU in biserică Păreau că se Înclină 
(BOL.) [mister].
'MISTERIOS adj. ® EtiS Care stă în legătură cu 

misterele religiunii 1[ ®,Tainic, ascuns: o faptă mi
sterioasă K ® Care tăinueşte toate sau face o taină 
din lucrul cel mai neînsemnat: un om * [fr.].

'MISTIC 1. adj. ®Etâ Care conţine o alegorie reli
gioasă, un înţeles nedesluşit: sensuWal sfintei scripturi 
I ® rost Care rafinează asupra materiilor de devoţiu
ne şi asupra spiritualităţii: scriere *a U ® Care se 
adresează qu deosebire sentimentului: doctrină*ă.

2. sm. Partizan al misticismului [fr.].
'MISTICţSM sbst. Eflfi +•+ Credinţă religioasă sau 

filosofică care admite că divinitatea poate face 
omului unele comunicări directe [fr.].

•MISTICITATE sf. etĂ Devoţiune rafinată [fr.].
'MISTIFICA (-fio) vb. tr. A abuza de creduli

tatea cuiva spre a-1 păcăli: de sigur, avlnd cineva inspi
raţie, poate mlntl şl.*’pe altul ori In ce zl peste ăn (Car.)
[fr.].

MISTIFICARE iw MISTIFICAHUNE.
'MISTIFICATOR sm. Cel ce are obiceiul de a 

mistifica, de a păcăli, păcăliciu [fr.].
'MISTIFICAŢIUNE, mistificare sf. Faptul 

de a mistifica; rezultatul acestei acţiuni: 
să înceteze dar cn Infamele lor mlstlllcatlunl (CAr.) [fr.].

'MISTRAL sbst. © Vînt puternic care suflă 
dmspre nord-vestul Franţei în valea Romilui şi 
de la sud, pe coastele Mediteranei [fr.].

MISTREGIOR sm. dim. MiSTRET. Puiu de 
mistreţ: erau mistreţe ou mistreolorii lor (ur.).

MISTREŢ i. adj. ® De coloare, de rasă ame
stecată; corciţii® ^FORC-.*
(/. scroafă mistreată), soiU de 
porc sălbatic, cu capul mare, 
avînd doi colţi lungi, cu 
cari se apără cînd e în
colţit şi poate spinte
ca oîinii şl chiar pe 
Vînători (Sus scrofa)
(IH] 3185) K ® Ameste
cat : săptămina mlstreaţă, 
săptămina . dinaintea 
Duminicii lăsatului de 
carne, numită astfel 
pentru că c permis să 
se mănînco într’o zi de dulce şi într’alta de post; 
numită şi .,săptămina împestriţată” .Ş[ ® De- că
utate mijlocie, nici prea Imn nici prea rău: nu zic-
ba. Insă, ştii, nici prea prea nici foarte foarte, ca vlnuL 
cel '*■ (ALECS.) II ® Pădureţ, sălbatic: Poale verde măr 
Intre Jlşenl şl Oltet Creşte-un mare nuculet (Vor.).

2. sm., mistreatA (pl.-ete) sf. ^ Porc liiistreţ, 
scroafă mistreaţă [lat. mîxtîcius].
O MISTRIGIONIU adj. şi sm. Băn. 0/ten. Dt- 
rasă amestecată, de soiu amestecat, corcitură 
[mistreţ].
OMISTRIŢAT adj. 0/ten. (virc.) Amestecat, cor
cit [mistreţ].

Fig. 3185- Mistreţ.
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MISTRIE sf. A Unealtă 
toarnă tencuiala pe zid şi 
Ii'B] 3186) : Ce loloa 
cn măestrle un perete-1 
vel apoi, Dacă na e din .

neted cum va trebui ? (pann) [ngr.
lAUOTpt]; ,

MISTRUGANCA (pi.-ce) 
s/. Kt Oaie cu coada îngustă 
şi lungă pînă la pămînt. cor
citură din oaie ţuşcă cu ber-

a zidarilor cu care 
brultuesc peretele

Fig. 3186. Mistrie.
bec CÎrnăU: sliit încă douft aub-solurl de ol ce a’au corcit 
din cele de mal aua: mlatruîancele... al atogpmanele con.) 
[comp.' MTSTBfjT].

MISTUI (-tuiu. -tueao) 1. vl), ir. O g) A transforma 
alimentele in stomac, spre a le face asimilabile, a 
digeraea mlatnla tot aşa de bine ca şl cind ac tl b&ut un 
pabar de apă răcoritoare (ON.) 1f © ® A SUferi, a răbda: 
Inima le apunea că aplnul nu le eate văr şl de aceea nu-1 pu
teau » (CRG.): nu-1 era Iul deatnl oă nu putea » ruşinea ce
păţise p (jsp.i 1[ ® A consuma, a nimici, a prăpădi: 
şl-a mistuit o mare parte a averii sale (i.-OH.) H ® A arde, 
a preface în cenuşă: cum din cer nu cade fulger să te 
arză. Să te mlstulască, trăsnet să te plarzăP (panni; ce-a 
scăpat de sălbăticia el au mistuit flăcările (vlah.) ; ®: 11 
povestea Izblnda din ziua trecută şl dorul de-acasă care-1 
mlstue (BR.-VN.); Işl scoase de la Inimă bietul om focul ce-1 
mistnia cumplit ilsR.) H ® A/o/af. A ascunde: taci din 
gurăi unde 1-al ascuns P unde l-al mistuit P (ALecs.).

2. vb. refl. © A fi digerat K © A se nimici, a 
se consuma, a se prăpădi: de aceea, poate, s’au mistuit 
fără de vreme atltea vieţi preţioase (vlah.) ^ ® A fi ars, 
a SC preface în cenuşă 1[ ® lUold. A se ascunde; 
a dispărea: pupăza... se mlstnlse de frica mea prin co
tloanele scorburii (CRg.) ; Ţăranii, fără căpetenii, se mistuiră 
prin Înfundăturile codrilor (vlah.) [ung. emeszteni].

MISTUITOR adj. verb. mistui, care mistue: 
se silta la lemnele ce se topeau In puterea mistuitoare a fo
cului (D.-ZAMF.).
OMIŞA Sf. Băn. \ Minge (vic.).

MIŞCA (mişc) 1. vb. Ir. ® A pomi din loc, a 
schimba dintr’un loc într’altul, a muta din locul 
pe care-l ocupă: ^ scaunul, masa, piatra, carul din loc f| 
© A pune în mişcare, a agita: mllnlle şl picioa
rele K © ® A turbura, a sbuciuma, a sgudui 
sufleteşte: această veste m'a mişcat adine.

2. vb. intr. © A porni din locui pe care-1 ocupă, 
a-şi schimba locul, a se pune în mişcare: Miaza- 
nopţll atunci mişcă după fată, s’o găsească (r.-cod.) ; mişcă 
de aicll 0: cine mişcă, tot mai pişcă (,clne şade, coada-i 
cade), cine nu stă locului, ci aleargă şi face tot po
sibilul, se alege ou ceva 1 © A face, cea mal mică 
mişcare: cine îndrăzneşte să mişte, clnd el e acasă?

2. Vb. refl. O A-şi schimba locul, a porni din 
locul pe care-1 ocupă: să nn te mişti de-alcil H ©' A 
faco o mişcare, a nu sta liniştit, a nu avea astîm- 
păr, a se agita.

MIŞCA sf. Basma răsucită şi înnodată la unul 
din capete cu care se loveşte în cineva, la jocul 
copiilor ,,de-a mijea”; numită aiurea „ţuşcă” sau 
„motroaşoă” (tkt.) (dens.) (pamf.) [bg. m i s k a ,,şo
ricel”].

MIŞCARE sf. © Faptul do a (se) mişca 1] 
© 15 Starea unui corp ce-şi schimbă poziţia în 
spaţiu: <«' de rotaţiune; perpetuă © Activitate a 
corpului: copilul acesta e mereu ln,«'; işl mlădea trupul 
după mişcările calului (vlah.) | ® A’ Mersul real sau 
aparent al unui corp ceresc: ,~a lunii© p Ori-ce 
schimbare a situaţiunii, a formei, a mărimii unei 
părţi exterioare sau interioare a corpului: —a sin- 
gsiui H ® X Manevră, evoluţiune, mersul unui 
corp (le trupe ţ| ® Variaţluni în urma schim
bărilor, plecărilor, morţilor, etc. : ~a poculaţiunii ‘f 
® Jă ri Schimbare produsă într’iui'corp militar sau 
civil do pe urma înaintărilor în grad: — in ar
mată, In magistratură f ® Variaţiune a preţuluî 
alimentelor (jŞ) Dusul şi întorsul mulţimii şi tră
surilor ţi ® itSsii Mcrsul trenurilor: biroul de — al 
gării ţi (ij J Gradul de iuţeală sau de încetineală 
cu care un muzicant bate măsura, ţf ® ® Por--
.nire sufletească:de compătimire, de mlnie * F) 
Agitaţiune a spiritelor, întărîtare, pornire spre re

voltă: — populară ţf ® ® Ceea ce însufleţeşte |\/||3- 
stilul: mişcările elocuenţel; discurs plin de ţ]ţ] (C) NF— . .• ^ 
MIS04BE, Ivll^

MIŞCAT adj. © p. MIŞCA 1[ © ® Turburat,
Sguduit sufleteşte: era adine ~ ţlt © NţMIŞCAT.

. MIŞcATQR adj. verb. mişca. ® Care (se) 
mişcă: nisipuri mişcătoare ţf © Care se poate mişca: 
avere mişcătoare; mlşc&toare zicem acelea clte au sul le t, sau, 
şi neavluâ suflet, se mişcă şi să strămută, cum: dobitocul, 
hainele şl celelalte (leg.-car.) 1f @ © Care turbură, care 
Sgudue sufleteşte: o povestire mişcătoare; toate dedeau cli
pelor acelora o măreţie deosebit de sttntă şl de mişcătoare 
(VLAH.) © NţlHIŞOĂTQR: avere nemişcătoare.

MIŞGHET ww MiscHţiT.
MIŞGOGE(A) sf. F # Păduche (mah.> [mişca].
MIŞEL adf. <D ţ Sărac, sărman: ceia ce va 

fura lucru puţin de la vre-un om acela cind va fura intri, 
atnnee să-l bată (prv. mb.) ^ (D ţ ^ Lepros: muierea 
se desparte de băibatu-şl de va fl sau subav (prv.-mb.) 1[
® Ticălos, mizerabil, nemernic: da ştii d-ta că. asta-i 
o faptă de p (ALecs.) ^ ® Fricos. laş: cel ce fuge dina
intea duşmanului este ^ (BR.-vn.) ; ou cei volulol şi brav 
ou oeJ fugari (alecs.) [lat. m î S 6 1 l u s].
O MIŞEL A IV- MIŞELţ.
t MIŞELÂME sf. col. MIŞEL. Sărăcime, oamenii 

săraci, nevoiaşi: popa să spue ouvtntul lul Dumnezeu... 
in limba pre carea.grăesc oamenii, să putem Înţelege noi
(COR.).
ţMIŞELÂTATE S/. Sărăcie: lucrul acesta este -^a, 

neajungerea sau sărăcia (Tich.) [mişel].
MIŞELESG adj: De mişel: 11 înfruntă pentru 

lapta cea mlşelească ce era să săvirşească osp.).
MIŞELEŞTE adv. Ca uil m i ş e 1; în mod laş:

acolo a fost asasluat ^ eroul revoluţlunll romăne de la 1821 
(I.-6H.); surprinşi din dos, fără arme, cădeau fără a se mal 
Imcotrivl (NEGR.).
O MIŞELţ (-elesc), MIŞELă (-elez) vb. refl. şi intr.
A se văicăra: Şl aşa se mişeii Că se temea şl de mlţl 
(STĂM.); S’a Întors Iar Înapoi Văicărind şl mlşeltnd. Faţa albă 
sglrllnd (VOR.) [mişel].

MIŞELIE sf. © t Sărăcie, mizerie ţf © Faptă, 
purtare de mişel, ticăloşie, nemernicie; laşi
tate : vedeam bine cfl ceea ce lac e o dar na m& pu
team1 opri (\ LAH.); clne-şl poato Închipui pln&' unde poate 
merge mişella omului I (CAr.).

MIŞELNIC adj. şi adv. Mişelesc, mişeleşte, ca 
un mişel: o, dor e lucru slugiu zilele sd-ţl curmi I 
(VLAH.); nu-ml convine viaţa ~ clştlgată (ALecs.).
fMIŞELQS, MlşAiiPS adj. Mişelesc; Jalnic, de 

plîns: despoindu-1 de piele... In mle&los chip l-au ieşit su
netul din oasd (Caht.) [m i ş e 1].
OMIŞENIŢA (p!.-ţe) sf. Mofd. Mare mulţime de 
oameni, de animale cari se mişcă de colo pînă colo 
ca furnicile, furnicar; Podul Iloalei, de judahl strem- 
ţoşi şi puturoşi (NEGR.) [comp. ceh m i s e n i c e < 
vsl. măsiti „a amesteca”].

MIŞINA rm- MIŞUNA.
MIŞINÂ1, MIŞÎNA, MJŞDNA.(pl.-ni) Sf. = MJŞE- 

NIŢA: unde te alll? Intr’im furnicar ciocoiesc I într’o mlşlnb 
de jlg&nll cu feţe de om (ALecs.) ; Ieşi... o mişunii îngrozitor 
de mare de lurnicl care se năpustiră pe pline (Pop.) [COmp. 
ceh mi sin a ,,amestec”, de nu va îi cumva 
identic cu MjşmA2].

MIŞInA2 mişînA, mişuna (pt.-ni) sf. © Provi- 
ziuni de iarnă, tot ce se strînge do cu vară pe iarnă 
(alune, nuci, fructe, etc.): eu am lăcut nouă mlşlnl pe 
cimp (ŞEZ.i; şi mlşlua, cit a fi de mare, scade, dacă nu pul 
de unde lei (flor.) ; strlnge —' de cu vreme (panni ţ] ® Gră
madă de provizii ce adună şoarecii sau furnicile 
sub pămînt pentru iarnă iciauş.) (tut.i 1]- © Pr. exl.
Băn. Olten. Bogăţie, avere strînsă, agonisită: pe el 
nu-I vait, că are mişună cr.-cod.) [[at. m e S S i 6- 
n e m, influenţat In fonetism de mi şină1; 
comp. însăşi rus. mysyna, slov. mlsina 
„gaură de şoarece".

MIŞIflA3, mişuna (pi.-ni) sf. Scobitură, adin- 
cătură în dinţii calului, în fundul căreia se găseşte 
o substanţă cimentoasă negricioasă; la început are 
forma ovală lătăreaţă de-a curmezişul gurii, apoi 
ajunge tn forma unui bob de fasole; mai tîrziu de
vine rotundă, pînă ce dispare ou totul la bătrîneţe. 
prin frecarea şi tocirea (linţilor; numită şi ,,inur-
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MIŞ -Să” sau „muscă” [probabil de aceeaşi origine cu 
mi şină»].

MI I 'MIŞMAŞ (pl.-aşuri) sn. 2 Pahar de vin ame
stecat cu apă gazoasă sau cu borviz: ian aperitive, 
ţnlcfi, mastlcâ, pelin, * gl gusta mezeluri icar.i [germ.' 
Mischmaschj.

MIŞUţ wm- MIŞUNA-
MIŞUI-^IlA sf. © Faptul de a m i ş u i: pretn- 

tlndeiil este o o lorlo'tealA, o fierbere, o pornire de traln 
proaspăt (CAR.) H © Grămadă; mulţime (de oameni, 
de animale) care mişue: misuiaia discretă a insectelor 
prin pălş (CAR.).
O MIŞULţE sf. O/ten. f Boală lumească, vene
rică (ciAuş.) (pşc.) [mişel®].

, MIŞUN sm. Hîrciog, un fel de şoarece cu
noscut pentru proviziile ce adună, de iarnă, sub 
pămînt [m i ş i n ă2].

: MIŞUNA (-nn), MIŞINA (-In), MIŞUţ (-şilla) vb. 
intr. A umbla de colo pînă colo In mare număr, a 
se mişca in toate părţile ca furnicile, a furnica, a 
foi, a fojgăi, a Viermui: lume peste lume... mlşiina prin 
toate părţile (Car.); 1 se părea că şl vede mlşnnlnd soldaţii 
prin ourte (br.-vn.); uliţa... era ticsită... de calici privile
giaţi cari mlşulau ca furnicile In toate părţile (CRe.); (ţ); 
sub aceste valnrl de flori, mlşne, colcăe, se muncesc aceleaşi 
patimi (DLVR.) [lat. *măssionare< messio; 
comp. mţşinA2]. 

mişuna 1 I»- mişinA1.
MIŞUNĂ2-3- 1^ mjşdîA2-3.

*MÎT (pl.-turi, if -te) sn. ®/s!‘ Povestite fabuloasă: 
«ml Iul Bercuie H ® Lucru imaginar sau extrem de 
rar [-fr. < gr.].

MITĂ (pi.-te) si. Bani, daruri ce se dau cuiva 
{In spec. unui slujbaş al Statului, unui judecător, 
etc.) spre a-1 cîştiga de partea sa, spre a-1 îndupleca 
să facă un lucru neonest, nedrept, împotriva legii 
sau cugetului său: a da, a lua cade-se ţudecătorlu- 
lul... să fie. . nemlnlos, nefăţarnlc, neluotorlu'de «' (prv.-mb.)
[vsl. m yto].
t MITAEtNIC 1. adj. Care ia mită.

Z. sm. Vameş: se aproplară Iul toţi «'ii şl păcătoşii 
(COR.) [vsl. m y t a r I]. ■ .

MITE adv. © Cu cît mai mult, cu cit mai pu
ţin; inai ales, mai cu deosebire; in spec. după dar. 
Încă, pasă, eto.' (i^ DAU2 1 ®; PASA-MI-TE [bg.].

'MITEL sbst. # Caracter tipografic de corp 14 
(i^ TAB. lax) [germ. M i 11 c 1].
'MITIC adj. Ce ţine de mit, din domeniul mi

turilor: povestire .«ă; Alfred... ajunsese un personaj «, o 
legendă In casă la noi (vlah.) [fr. ].

MITITEL, t MiTiUTEL 1. adj. Micuţ, foarte mic: 
ochii mititei In Smidul capnlui (i.-gh.) ; Be al Tenlturi mititele, 
Mai opreşte din măsele (pann); cind 11 văzu că vine, se făcu 
mititică şi nu ştia cum să umbla mai cu binişorul pe llngă- 
dlnsul (isp.) *, apostolii săi, pre daţii ounosc1ndu-l Dom
nul in curăţie şi In nerăutate, prunci mltiutel ii numeşte 
(CANT.)v

2. sm. © Copilaş, prunc H ® ® Una din nume
roasele denumiri ale necuratului ţf ® X Mic sul de 
came tocată care se mănîncă friptă la grătar 
['micliitel< micuţei].
. MITITELUŢ adj. dim. mititel.

MITOC : METQC: peste clţlva ani pot s'ajung dl- 
chiu la vr’im şl să ştrlng un ştiubelu plin de galbeni (CRg.).

MITOCAN sin., MITOCANCA (pl.-ce) sf. F Oră- 
şan(că) din’ clasa de rînd, lipsit(ă) de maniere, cu 
apucături de mahalagiu (mahalagioaică): bădă
ran, mojic: cite un cu capul lulea de vin, Işl făcea de 
vorbă cu păreţll şl cu vintul (Emin.) [mito c]. 

MITOCĂNESC adj. De mitocan. 
MITQCĂNEŞTE adv. Ca un mitocan. 
MITOCĂNIE sf. Faptă, vorbă, purtare de 

mitocan.
MITOCANEVIE sf. col. MITOCAN. Toţi mito

canii, mojicii, bădăranii: dud mal văd şrtoată «a asta 
parvenită... Iml vin fel de fel de idei (CAr.). 
OMITOCOSALĂ (pi.-Bell) sf. O/ten. ® încurcă
tură, zăpăceală t © Stricăciune [mit o cosi]. 
OMITOCOSŢ (-oeesc) vb. I.T. O/ten. Băn. © A în
curca, a zăpăci (conv.) 1f ® A m'uşamaliza (ciaus.) 
ţ] ® A strica, a prăpădi.

MITOH = METQC.

'MITOLOG sm. ^ învăţat care studiază şi in
terpretează "mitologia [fr.].

'MITOLOGIC adj. SS Ce ţine de, privitor la 
mitologie: povestire«â [fr.].
.'MITOLOGţE sf. Totalul credinţelor, po
vestirilor din antichitatea păglnă privitoare la di
vinităţi şi la seml-zeii din epoca eroică:« greacă,
romană, nordică, germană, slavă, etc.

MITORLAN sm. ^ = cIRTIţA 
MITRĂ1 (’pi.-tro) sf. adj Acoperemînt al capului

Fig. 3187. 
Mitră (ortodoxă).

Fig. 3188.
. M. M. Mitre.

ce poartă arhiereii şi mitropoliţii cind oficiază la 
ocaziuni solemne; vare, la 
Ortodocşi, 6 formă sferică 
cu o cruce în virf (i@|3187); 
la Catolici se termină în 
partea de sus prin două 
vîrfuri ascuţite ţlŞ] 3189):
Mitropolitul face pe părintele 
Duhu arhimandrit cu « (Crg.) ; 
trimite Voevodnlul Moldovei 
titlul de rege şi coroană Impe
rială, Iar Mitropolitului « de 
patriarh (vlah.) [vsl. < gr.].

'MITRĂ2 (pî.-tre) sf. ^
Acoperemînt al capului la 
vechii Perşi ([®j 3188): El
pe capu-l poartă « şl-1 cu barba pieptănată (EMIn.) l 

MţTRĂ2 (pZ.-tre) sf. g) Organul din ptntecele 
femeii în care se concepe şi se desvoltă fătul, ma
trice, uter [ngr.].
5'MITRALIE sf. Sfărlmături de fier cu care
se umpleau odinioară ghiulele: Bomânii urcind cu vi
jelie printre gloanţe şl « dealul Orlviţei (I.-gh.) ; turlele şi 
oiipolele se umplură In curlnd de obuze şi şrapuele şl de mi
tralii (S.-ALD.) [fr. mitraille].

'MITRALIERĂ (pZ.-re), MITRALIEZA (pZ.-ze) sf. 
^ Ţeavă de tun de calibru mic, prevăzută cu un

Fig. 3189.
Mitre

(catolice).

[fr.i

Fig. 3190.-Mitralieră (pe afet de campanie).
mecanism, cu care se poate asvîtli într'un timp 
scurt un numâr foarte mare de gloanţe ([®| 3190) 
[fr. m i t r a i 11 e u se].

MITROAGA (pl.-ce),. MITROCAR sm. = GU- 
V|IfIE.

MITROPOLIE sf. ftâ © Biserică catedrală în

Fig. 319a. Mitropolit.
F ig. 3191.

Mitropolia din Bucureşti.
care oficiază de regulă mitropolitul (]fj 3191) 
® B.eşedinţa, palatul mitropolitului [vsl.].
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MITROPOLIT'sm, ® aJ Nume purtat de fie
care din cei cinci înalţi prelaţi ed ţârii, mai marii 
peste episcopii celor cinci regiuni eclesiastice ale 
României ( —ui Munteniei, numit şi »ul Prlmet, oare 
e In acelaşi timp Patriarhul ţării; -~ul Moldovei; ~ui 
Ardealului; *ul Bucovinei şi <vul Basâiablel) ( "J 3192); 
{tm- stşmA) K ® i Numele vînătoreso ironic, al 
dropioiului [vsl. < gr.]
OMITROŞI (-oseac) vb. Ir. Trans. (Pic.)'A încurca, 
a pune în dbsordine.

MITUI (-uesf) vb. tr. A da m i l ă, a cumpăra 
cu bani (conştiinţa unui slujbaş, unul judecător, 
ctc.), a corupe: mitul je toţi vracii cari spuserd împăra
tului cA... nu se va Însănătoşi (ISP.); potcaşul... mltueşte 

.pe Judecător din banii-boilor celor luraţl (ret.).
mituiala (pî.-ieli) s/. Faptul de a m i t u i; 

dacă ei s’epncă de mlşelll şl de —, cine strică P (jip.u 
OMITUTEL = MITITEL.

MIT (pi.-te) sn., mita s/., mai adesea pJ. MîTB. 
® (Şv Lina ce se tunde pentru prima 
dată de pe miei: ll mlţnl şl pe dlnsnl ca 
pe mieii ceilalţi şl-1 trimise miţele acasă 
(ISP.) © pl. Smocul de păr de ia 
pintenul (partea dinapoi a otiişiţei)

■ calului (![jil3193). [lat. *a g n I c. i u s „(' 
miel” < a g n u s].

MIŢI (-ţese) vb. tr. tA A miţui: 
după ce se mlţesc mieii şl-se tund oile, 
sepierdşlchecherltele (mar.) [m i ţ cj.

MIŢpS «dj.StCu miţe lun
gi, ou lîiia lungă şi creaţă; bogat Flg-. 3193. m. Miţe. 
In miţe: un urs cu o blană lunsă,
mlţoasă (GN.); bărbaţii, cu căciulile mlţoase trlntlte jos, stan 
drepţi, ascultlnd slujba cu smerenie (d.-zamf.); ...era un moră- 
raş buzat c'un cojoc mare — (vor.).

MIŢUI (-uesc) vb. tr. ® Kţ A tunde lina micilor: 
ir miţui şl Pe dlnsul ca pe mieii ceilalţi şl-1 trimise miţele 
acasă (ISP.) K © Pr. ext. F A tunde [m i ţ e].

MITUIT sbst, mituiala sf. Kţ Faptul do a 
miţui; tunsoarea mieilor.

mixandrA - micsandra.
*MIXT adj. ® Alcătuit din mai multe lucruri 

de naturi deosebite: un corp ţ| © comisiune >*-ă, ai 
cărei membri aparţin unor corpuri sau unor ţări 
deosebite t © Tren —, care e compus din
vagoane de călători şi din vagoane de marfă II 
® ± Număr număr compus din întregi şi din 
fracţiuni [fr.].

'MIXTURA (pî.-turi) sf. 2 A Băutură', docto
rie lichidă formată din amestecul mai multor sub
stanţe [ir.].

'MIZA (mizez) vb. tr. A pune miza [fr.].
'MIZĂ (pl.-ze) sf. ® Suma, banii ce fie-care 

din jucători pune în joc: Isl făcea mina greblă şl aduna 
mizele In bano cu o mişcare graţioasă (vlah.) ţ[ ® O Miza1 
In scenă, punerea în scenă, decorurile, costumele, 
etc. pregătite pentru reprezentarea unei piese de 
teatru [fr, m i s e],
'MIZANTROP adj. şi sm. ® Care urăşte pe oa

meni ţi @ Om lirsuz, posac, care fuge de societatea 
oamenilor [fr.].
'MIZANTROPIC adj. Care are firea mizan

tropului, ursuz', posac [fr.]. '
'MIZANTROPIE sf. ® -Ură de oameni, scîrbă 

de lume •,[ © Firea omului ursuz, posac, caro fuge 
de lume: mizantropia sa creştea tn proporţie cu ura ce In - 
sufla el societăţii veneţlaue (ALecs.) [fr.].

MIZDRI rm- MEZDRI.
'MIZER'atJj. Sărman, nenorocit [lat.].
'MIZERABIL 1. adj. ® Care e tn mizerie, săr

man, nenorocit-, vrednic de plîns, jalnic ţi © Ti
călos, nemernic, inîrşav, păcătos.

2. sm. Om ticălos, nemernic [fr.].
'MIZERIGORDIEs/. Indurare, milostivire [lat.].
'MIZERICORDIOS adj. îndurător, milostiv 

[fr.].
'MIZERIE sf. ® Sărăcie lucie, calicie, mare 

lipsă ţi © Stare nenorocită, demnă de plîns, ticăloşie 
1 ® pl. Supărări, necazuri mărunte făcute cuiva 
din răutate, din invidie, etc. ţi ® Fleac, nimic, ba
gatelă Ifr. m i s (3 r c -1-lat. m i s e r i a].

MIZILIC = MEZELIC.

MÎGLA' (pl.-ie) sf. ® X Grămadă de bolovani MIT- 
de sare ţ[ © Grămadă, morman: i-aiată strigoiul o 
* de bani Intr’un zlumlo (r.-cod.i ; a făcut pun foc dintr'o MIL. 
— mare de lemne (pşc.) [comp. ung. m a g i (v) a], 
t MÎGLA2 (pî.-ie) sf. © Ceaţă [vsl. mTgla].

MÎGLAŞ sm. X Cel ce taie şi scoate sare din- 
Lr’o salin’ă [m î g 1 ă*].

MÎGLISI (-isesc) vb. tr. A ademeni, a îndupleca 
cu vorbe linguşitoare: eu nu te volu ^ de ioc cu făgă
duieli (ISP.); s’a luat cu binişorul pe lingă el, a început să-I 
mingile şl să-l mtglisească (Car.i ; l-a mtgllsit şl l-a dus Ia 
tribunal, de i-a făcut o btrtle (BR.-vn.i.

MÎHNI (-nesc) ţ. vb. tr. A întrista adînc: liiu- 
dele lor ra'ar peste măsură (emin.).

2. tb. refl. A se întrista 'mult: cind auzi... de una 
ca aceasta, ss mlhnl plnă In ad Incul sufletului iisp.i.

MÎHNICIpS adj. Care aduce mîhnire, în
tristător: mintea de slneşl se porneşte pe cugetări mlhnl- 
cloase (ODOB.); dacă clndva vre-un nor ^ mă posomoraşta 
(NEGR.i [m î h n i t].
tMÎHNICI'UNE sf. Mîhnire: asta o amăra pe 

copilă... să moară (Ie * şl mal multe nu icar.i; grijile 
şl-va lăsat-au vre-odată multă vreme pe om...? (odob.) 
[mîhni].

MÎHNIRE sf. Faptul de a (se) mîhni, în
tristare adîncă: de ce ascunzi de noi Izvorul mlhnlrllor 
tale, tată? osp.i.

MÎHNIT adj. p. MÎHNI. Foarte întristat.
MÎHNiTOR adj. verb. MÎHNI. Care mîhncştc:

II păru rău că aduse(se) vorba despre lucruri atlt de mllini- 
toare sufletului Împărătesc osp.i.

MÎINE, (p) MtiNi, Mold. Tr.-Carp. MINE, MţNl adv. 
Ziua'care urmează după cea de astăzi; ziua de.»;
» dimineaţă; » seară; ca — (polmllne), » polmllne,- în-
tr'o zifoarte apropiată, n’o să treacă multă vreme, 
foarte curînd: ca mllne, parcă-1 văd ministru (VLAH.); 
ca mine polmfne ml se ’mpllnesc anii şl rămll făr’ de mine 
(CR6.); eşti acum la ceaslov şl mine polmlne al s& tiecl la 
psaltire (Crg,).; ^ ASTĂZI 1 (Â)T AZI LĂSA 1 ® 
m a n o],
QMÎL sbst. Mold. Bucov. Nomol: (mreana) a oâ- 
pulto... unde se afla ea ascunsă In (se.) [comp. rut. 
m u IJ.

MILG(Ă) adv. în erpresiunea a tăceai, a ră- 
mînea mut, a nu scoate nici o vorbă: am tăcut miieft 
şl mi-am căutat de treabă (isp.i [m î l c O m].

MÎLCAVIŢĂ MĂLCAVITA.
MÎLGI (-cesc) vb. tr. A nu scoate nici o vorbă, 

a rămînea mut (de uimire, de ruşine, de spaimă, 
etc.': ctqd tl văzură procopsltll plin de ninsoare, o mllclră 
(tsp.>; o mtlclae şi el, c!t era de Jmpărat (r.-cod.); a mllolt-o 
boleni şl s'a tăcut galben ca turta de ceară (JIp.) [vsl. 
m 1 ă 5a t i].

MÎLGOM, MţLCUM, MQLCOM, MQLCUM, IffţTLCOM 
1. ad’j. Liniştit, domol, potolit: e lumină înăuntru, lu
mină albastră, un albastru molcom şl leneş (CAr.) ; va fi o 
trecere molcomă şi firească (de la viaţă la moarte] de care 
nu mă tem (Emin.) ; In rugăolunea-1 molcomă şl tlnguitoare
(VLAH.).

2. adv. Lin, domol, Încet: molcom ii cîntă şi-i sar 
Împrejur Izvoarele (vlah.) ; aci... (Oltul) se odihneşte mol
com... pe largi aşternuturi de nisip (vlah.); a tăcea a nu 
scoate nici o vorbă: fata a tăcut miicum ca piticul (,sb.) ; 
calul a tăcut mllcmn, n'a mai nechezat (sb.) ; linlşteşte-te 
acolo şl taci molcom (CRb.): toţi tăcură molcum, clnd auziră 

' de o aşa grea poruncă osp.i; lingurarii... s’au aşternut pe 
mlncare, tăctud molcum (Crg.); a sta a sta liniştit,, 
a nu se mişca: ramurile pomului aceluia... nu stau mllcum 
nici o clipă, cl se tot mişcă necurmat isb.) [vsl. tn 1 u - 
k 0 m I; rus^ m o l k o m u].

MÎLGOMI, MOLCUMI, MDLCOMI, MULOAMI (-ăjneso)
1. vb. tr, A face să tacă, să mai îngădue, a linişti, 
a potoli: i s’au făcut şl lui Busuioc o jale şl un dor... dar 
frate-său tot l-a mtlcomit (sb.) ; II tot mulcămeşte ca să 
aştepte plnă s'a face ziuă, c’apol pe toţi tl îndestuleşte (ret).

2. vb, refl. A se linişti, a se potoli, a na mai zice 
nimic, preutul n’a vrut să-l mai usture şl spatele şl s’a 
mtlcomit (SB.) [m î 1 c O m, m 0 l c O m]. 
t MÎLGOMIŞ adv. încet, pe tăcute, fără sgomol:

să meargă... să spargă zldlul să nu ştie nime (oos.); )n(ii 
adesea: pe <*': loan Alexie Îndată şl pe ^ au cuprins toate 
cetăţile carlle'era supt stăplnirea Marhlonnlul (cant.).
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M||_. oMÎLţ (-leBo) vb. Ir. şi refl. Mold. Trans. A (se) a- 
coperi de nămol, de m î 1, dc glod: ain cind u 

MIN cInd, coasa pţ^nde mll, se mlleşte (pamf.).
OMÎLQS adj. Motd. Trans. Plin de m ll, nămo
los, gloduros: llncluieau apele line, cu funduri adinei 
şl miloase liRG.); Prutul, tulbure gl » (VLAH.).

MÎNA (mln, mitu) vb. ir. ® A laco să pornească 
Înainte,’să apuce Intr’o direcţiune oare-care ani
malele, gonite din urmă sau îndrumate .cu vorba, 
cu băţul, cu biciul, etc : ~ olle la pd'şune; » oall; 
0 F porcii la jir (crg.i, a sforăi K ® abs. A condu
ce caii Înhămaţi Ia o căruţă, la o trăsură, etc.:
mină mal Iute I nu ştie să mine; prin tlrg, aşa mina de tare 
moş Nlctallor, de ti se părea că sboeră lepele (CRO.) t ® A 
îndemna să meargă, a îmboldi: bătrlna plecă la bi
serică, minată spre locaşul mlntulrll de-o lărlină de nă
dejde (DLVR.) t ® t ® Trans. A trimite: a minat pe al
bină la casa ariciului ‘mar.i ; baba sculă lata şi o mină cu 
olle la păşune (cAt.) ; cind vine cineva şl te găseşte la masă, 
să-l) chemi, că-1 minat de Dumnezeu (Gor.) [lat. m I- 
n a r e].

MÎNA {pl. mllnl, O mini: f mlnurl, ţ minu) sf. Ci)
S) Partea corpului omenesc cu care se termină bra
ţul ş ou ajutorul căreia se poate apuca sau atmge

AP ■

Fig. 3194. Mina. P. palma; D. Fig. 3195.
dosul; O. unghie; 1. încheietura; Scheletul miinii. C.

d. d, degete. Carp. —M. Metacarp.-
F. F. Falange.

ceva; pr. ext. tot braţul de la umăr plnă la extre
mitatea degetelor; mîna propriu zisă e alcătuită 
din ,,încheietura mîinii^, ,,palma”, „dosul mîinii” 
şi .,degetele” (g 3194, 3195): a deschide, a În
chide mina; a întinde mina (spre a apuca, spre a lua 
ceva; ® a cere; a cere de pomană, a cerşi); mina 
dreaptă, mina stingă iv DREPT 1 ® ; sărut mina 1 a) expre- 
siune de salutare (bună ziual bună searal la reve
dere 1); b) vă mulţumesc; sărută mina pe care 
n’o poate muşca, SC zlcc despre cei prefăcuţi cari se 
arată umili pe lingă cei pe cari ar voi să-i doboare. 
Cuvintul mină intră într’o rnulţime de locuţiuni 
pe care, pentru a li găsite mai uşor, le-am clasat 
în trei grupe: A) acelea în care ouvîntul mină e 
însoţit de un epitet; B) locuţiunile în care mină 
urmează după o prepoziţie; C) acelea în care cu
vintul mină c precedat de un anumit verb. — 
A) A avea ~ bună, a fi norocos în întreprinderile 
sale; a-şl face * bună cu [sau pe Ungă) cineva, a Căuta 
să-şi cîştige favoarea, simpatia cuiva, a se lua cu 
bine pe lingă cineva: îmbrăţişase legea iul Mahomet, 
numai şl numai ca să-şl facă bună Ia Turci (i.-gh.) ; a avea 
o ~ uşoară, sigură, a lucra CU uşurinţă, cu pricepere, 
,a li îndeminatcc (se zice î?i spec. despre un chirurg): 
chirurgul trebue să albă o * sigură; în Cazul contrariu 
se zice: are o grea ; In mtlnl bune, In mllnl sigure, în 
mîinile unei persoane de încredere, cinstite, price
pute ; cu mina goală, cu mllnlle goale, fără a aduce ni
mic, fără a avea ceva în rnîhă: cu mina goală nu mă 
mal întorc acasă (dlvr.) ; a avea mina lungă, a avea multe 
şi mari mijloace de a-şi ajunge scopul, de a face 
tot ce vrea (spre binele sau spre răul cuiva); a 
avea » largă, a fi darnic; a f 1 —' spartă, a fi risipitor: 
nu-ml place să fiu * spartă, ca mulţi altll (ALECS.); de 
aci, unmlnă-spartă sm., un risipitor; moartă ww- MÎNA - 
moarta.—B) a) După prep. cu: A da cu mina'de 
cineva, a-1 găsi (după multă căutare): glndlndn-se la 
clte trebuia să fi pătlt ea plnă să cea cu mina de dlnsul 
MSP.) ; @: dă cu o mină şl la cu alta; a li tot cu mina In

buzunar, a fi Silit să plătească, să cheltuească mereu 
a 11 cu mllnlle legate; a nu putea să facă co vrea (din 
pricina ordinelor primite,.a cuvintului dat, etc.); 
a se lua cu mllnlle de păr, a da şemne dc disperare; a 
prinde pe cineva nu mina In sac (sau In traistă), ad prinde 
asupra faptului; a sta cu mllnlle In brln [sau In şolduri), 
a sta cn mina In sin, a nu face nimic, a sta trlndav; 
a se ţinea cn mllnlle de Inimă (de rîs, de durere, etc.); 
parcă 1-al luat (durerea, boala, etc.) cu mina, se zice des
pre durerile unui bolnav, care încetează curînd 
după întrebuinţarea unui anumit Jeac; — b) după 
prep. de: e bun de e CU noroc; a duce de »; a lega 
de mllnl şl de picioare; a lua de *; a ee lua de — cn cineva, 
a fi de aceeaşi teapă, la fql cu cineva; a (se) ţinea 
de — C) după de la: e rău cind aşteptl de la mina al- , 
tuia; a trăi de la — plnă la gură; a uita de Ia plnă la 
gură sv QPrA® ; — d) după prep. din: a da din- mllnl 
(şl din picioare), a iiu sta neactiv, a alerga, a munci, 
etc.; dă din mllnl, dacă vrei să Ieşi la liman; @1: 
cine dă din mllnl nu se ’nneacă; a pierde, a scăpa din.*'; 
a umbla din ~ In /*, a trece de la unul la altul: umblă 
ca paraua din In * (panni ; bietul Făt-frumos umbla din — 
In*', căci totl voiau să-I Îmbrăţişeze (isp.>; — e) după 
prep. In: a fl In mina cuiva, a fi în puterea, la discreţia 
cuiva; a sta cu căciula In *; a ti cn zilele In *, a nu fi 
sigur cu viaţa, a fi în primejdie de moarte; — 
f) după prep. la: a avea ceva la*, a poseda, a avea 
în stăpînire; a avea pe cineva la *, a-1 avea la discre
ţia lui: voia să albă pe Grec la * (I.-gh.>; a cădea la mina 
cuiva, a încăpea în puterea cuiva, a ajunge sub stă- 
pînirea cuiva; a da la mina cuiva,-a da în primire, 
a preda, a înmîna; a tune pe cineva la .*, a pune stă - 
pînire asupra cuiva, a-1 avea în puterea lui; a-1 
înşela: mlal Înşelat cu minciuni; pin' ce m’al pus Ia * 
(ALECS.); te pune la* cu înscrisuri ticluite şl te apucă 
de-1. munceşti vara Întreagă pe nimica ijip.); una la * 1 două 
la *1 etc., am isprăvit cu una, cu două, etc., ne-am 
scăpat de una, etc : una Ia*l tăiaţi, copil. Ia răboj, 
spre ştllntă iisp.); cinci la*l copil, tălatl vlrtos fa răboj, 
ca să trecem la alta osp.); — g) după pe: a cădea, a În
căpea, pe mina cuiva, a ajunge in puterea, sub stăpi- 
nirea cuiva; a da pe mina cuiva, a preda, a da sub 
stăpînirea cuiva: l-a dat pe mina poliţiei; a lăsa pe mina 
cuiva, a lăsa la discreţia, în puterea cuiva: lasă-i pe 
mina mea, că-1 învăţ eu minţe; a se spăla pe mllnl, a-şi 
spăla mîinile; 0 sw mai jos C)-, — h) după peste: 
a-1 veni peste *, a-i fi greu, neplăcut să facă un lucru: 
simţea că’ncepuse să-1 vie cam peste * călătoria asta (D.-zamf.) ; 
—i) după siib: sub mina mea, sub Stăpînirea mea; pe 
sub *, pe ascuns, în taină: să lupte pe fată şi pe sub * 
Împotriva duşmanilor msp.) ; proteja această acţiune i)e sub * 
(i.-GH.j. — C) După anumite verbe: a da mina cu cineva, 
a lucra de acord, împreună cu cineva; a da o * de 
ajutor rm- AJDTQR1 ®; a (nu)-l da mina, a (nu)-i 
conveni, a (nu)-i veni la socoteală, a (nu) fi în 
stare; cu dare de * s*- DARE® ; a-şl freca mllnlle (de bu- 
ciule, de mulţumire); a-şi fringe mllnlle (de supărare, de 
durere, etc.); a-şl lua mina de pe cineva (C)AUş.), a nu SC
mai interesa do cineva, a nu mai vrea să ştie de el;
a-şl muşca mllnlle (de necaz, de ciudă, etc.); a pune mina pe 
ceva, a se atinge de ceva, a se apuca de ceva, a 
pune stăpînire pe ceva: unde punea el mina, punea şl 
Dumnezeu mila osp.), avea noroc în toate întreprinde
rile sale; @: l-e pus Dumnezeu mina ’n cap, a dat ric 
noroc, S'a procopsit; pe ce pune mina, se usucă, n'nre 
noroc la nimic, nimic nu-i izbuteşte; a pune mina 
pe cineva, a-1 prinde, a-1 înhăţa; a-şi pune mllnlle In 
cap, a da semne de disperare; a pune miiniie la [sau pe) 
piept, a muri; de cind mama care m’a făcut a pus mllnlle 
pe piept (CRG.); a pime * de la *, a contribui fie
care cu ceva, a face o colectă: an sărit cu totii şi au 
pus * de la * de an durat părintelui casă bună (vlam.) ; 
un sat întreg n’ar 11 pus oare * de la *, ca să poată face 
dlntr’lnsul ceva P (Crg.) ; a ridica mina asupra cuiva, a SC 
pregăti, a ameninţa să-l lovească; a-şi spăla miirnie 
(de un lucru), a declara că n'a luat parte la ceva, 
că e nevinovat de ceea ce s’a întlmplat sau de 
ceea ce poate să se intlmple; a se spăla pe mllnl de ceva 
teiAuş.j, a se lipsi pentru totdeauna (le un lucru 
(pierdut sau furat), a iiu-1 mai căpăta niciodată; 
a tăia cuiva mllnlle şl picioarele, a-i lua toate mijloa
cele de apărare, (le a jjutea lucra într’o direcţiune
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oarc-care % ® ®: o » spală pe alta (si amlndouă obra- 
sui), oamenii trebue să se ajute unul pe altul, 
trebue să-şi facă servicii reciproce; mai bine să pierzi 
rm deget decit mina toată, mai bine Să sacritici o parte, 
decit să pierzi tot; cinci degete sint la o * sl unnl cu 
altul nu se potriveşte **- bflGET ® ; ce-1 In -v, nu-1 mln- 
oînnă, ceea ce am în mină, e sigur; doi pepeni intr’o 
-- nu se pot ţinea, nu poţLîntreprinde cu succes prea- 
multe deodată; săracele miini multei oînd lucrează 
mai mulţi, treaba se isprăveşte uşor ţi ® Se zice 
despre lucrul făcut, lucrat cu mina, cu mîinile: 
lucru de trăsse, iaca şl eu... cu lucrul mlinilor mele 
(isp.i; asta nu-1 de mina Iul, nu-i scris, desenat, lucrat 
de dînsul H ® @ Putere, autoritate: mina de iier a 
gnvemulul ţ| ® Cît încape. în palmă, cît sc poate 
ţinea înţr’o mină; mănunchiu: le da pe rind iie-oă- 
rul cite-o » de praf (alecs.) ; îşi aduna o » de susalu şl o 
pornea spre han (D.-zamf.>; o * de iarbă, de fin, de nuiele * 
® U cantitate mică; decit un bonjurist c’o ~ de În
văţătură, mal bine un ţăran c'un car de minte (CRo.); ou 
o -~,do suflet (ciAuş.), slab, prăpădit, gata să cadă jos 
ţ| © Mic număr de oameni: a’nfrnntat adesea, c'o —. 
ne volnici, oştiri năvălitoare (vlah.) f ® Căsătorie; a 
«ere mina cnlva, a Cere în căsătorie 1f ® ^ Rîndul de 
a împărţi cărţile (la jocul de Cărţi): domnilor, e mina 
la p-1 Moroi I (dlvr.) ; a trece mina, a trece altuia rindul 
de a da cărţile ţi ® Calitate, fel : de mina ’ntiin; 
nu fericirea de a vedea lume de toată mica (Crg ) ; la aseme
nea loc se adună oameni de toată mina (pann) ; de multe mllnl 
<ciAuş.), lei de fel, de tot felul t ® Mlno anului, ele
ment cronologic care serveşte la determinarea zilei 
săptămînii cu care începe fie-care lună dintr’un 
an ţ[ © * MÎNA-M4I0II-DOMNULUI, mică plantă, 
foarte curioasă, 
care creşte p rin 
pustiurile ni.sipoa- 
se ale Siriei şi ale 
Arabiei, de undo 
a fost adusă în 
părţile noastre de 
către călugări; du
pă căderea frun
zelor şi a fruc

telor, ramurile 
plantei, useîndu-
Se, se gbemucsc p-j 31^6, Mlna-Maidi-Domnului. 
unele peste alte- 6 J
te, formînd o masă rotundă:, pusă însă în apă, 
planta îşi reia forma primitivă (Anastatica hieio- 
chimtica) (ţi 3196) 1 ® pî. fp3 MlnuşUe codîrlei; 
braţele ferestrăului [lat. mânu s].

MÎNA-MOÂRTĂ s/. rt ® Starea bunurilor ce 
nu se pot înstrăina H ® Bunuri de -»■, care nu pot tre
ce la moştenitori, precum bunurile oraşelor, ospicii- 
ior, comunităţilor, etc. [după Ir. m a i n m o r t e]. 
O MÎNAŞTE'RGURA, MÎNEŞTERQURA, HlNIŞTER- 
«urA (pi.-uri)’s/. Trqns. Bucov. Ştergar, prosop: cind 
fuge rolul, femela asvirle clrpa şl mlniştergura In sus (mar.) 
[mînă -i-ştcrg e].

MÎNAT 1. adj. p. MÎNA.
2. sbsl. Faptul do a mîna.
MÎNAtqr sin. ISţ Ciobănaş care mînă oile 

din strungă! una cîte una, spre uşile unde şed mul
gătorii: baciul şl .vul ...au rămas ca trăsuiţl clnd m’au 
zărit <JIP.); dinspre stlnă vine d'a-dura — ul (luns.i.

MînATURA s/., mai adesea mînAtori pl. Far- 
mec(e) (mai ales în descîntece) [mînă]. 
OMÎNG (pl.-cnri) sn. Băn. Adîhcătura dc sub 
talpa piciorului [lat. mancus].

MÎNCA (măninc, O mine) 1. vh. tr. ® A mesteca 
şi înghiţi un aliment: bine, prost; i»- ca un lup, cit 
vatni, ctt şapte: n’a mlncat de trei zile; sft nu mănlnci din 
«al&, oărţl plouă la nuntă (gorj ; vitele mănlncă lin, iarbă 
^i grăunţe; ev* NEVOIE (Ş) ; p|INE(X) | altă muiere niol două zile 
li'ar fi mlncat cu el dlntr'un blid (retj; <^: cine nu Iu- 
-crează nu trebue să mănlnce; .^: omul nu trăeşte oa să 
măntnce, ci măntncă ca să trăească; cine are, bea şl 
mănlncă, cine nu, stă şi se uită; cine se amestecă In tărt- 
ţe !1 mănlncă porcii; w GĂţNĂ (D ; LUP 0 ; MAmAlTOA 0 ; 
SBURAl© ^ ® ' -^vorbele, a nu le rosti de loc, a le
pronunţa numai pe jumătate; ioc, a fi foarte 
iute; ^ pămîntni, a fugi foarte repede: de omul rău

să iugi mlnolnd pămlntul (pann) ; ^ papară m- PApABA ; MIN- 
şl-a mlncat credinţa m- CREDţNŢA ® 0 A şcdca la a
masă spre a prinzi sau spre a cina: mănlncă numai MIN 
odată pe z\ \ ^ la birt, tn familie, acasă ^ 0 A risipi a- 
verea, a păpa: a mlncat toată moştenirea rămasă de la 
părinţi; un bărbat care l-a ^ toată averea cu lingura calecs.) H 
© A risipi, a cheltui hanii publici, a delapida %
® A lua pe nedrept: ce mai încolo ? vrei să-ml mănlnci 
doi stlnjenl de pămtnt (ALecso f 0 în blesteme: mtnca- 
l-ar clinii I dar tăceţi odată, minee-vă amarul vostru I (REd; 
mlnca-1-ar pămlntul să-l măntnce, Doamne lartă-mă I (CRG.)'^ 
tD A mistui, a consuma, a înghiţi: soba asta mănlncă 
multe lemne © A prăpădi; fript pe cineva, capul 
cuiva, zilele cuiva, a-i currrm viaţa, a-l duce In 
morrnînt: de nu era el, te mlncam fript, acum Insă m’al 
mlncat, tu pe mine.dsp.i; am mlncat zilele multor Turci 
(i.-GH.); a-şi •«i' capul, a-şî prăpădi viaţa: atiţia holtei 
Işl mlncaseră capul cu paza fetei (sb.) ; a-şl ^ zilele, a) a 
se prăpădi; b) a-şi pierde vremea: işi mincau ziieie 
lucrtnd prin alte sate Învecinate (SLv.) 1[ © ^ bătaie, palme, 
etc., a fi bătut, pălmuit, ctc.: clte bătăi a mlncat el săr
manul pe socoteala mea ! (ALecs.) ; dacă pisica răsturna cratiţa 
cu lapte, el mlnca trlnteală (slv.) ^ © A pătimi, a su
feri, a indura: olt necaz o mţncat el pin ţări străine !
(ALECS.) T ® A roade: mglna mănlncă fierul; moliile ml-au 
mlncat hainele; Prutul... m!nclndu-şl mereu malurlle-1 ni
sipoase (VLAH.); pe Rlpoasa, nici murele nu se fac, iar In vale 
apa mănlncă rodul olv.) ; m- URţSCHE ^ ® A-l n 
simţi mîncărime: a-l nasul, urechea; a-l ^ spinarea^ 
a avea poftă de a fi bătut: pe semne te mănlncă spi
narea... Şl la acuş te scarpin, dacă vrei (Crg.); mă mănlncă 
palma, simt mîncărime în palmă; am chef să hat 
pe cineva: cInd te mănlncă palma stingă, al să lei bani, 
iar dacă te mănlncă cea dreaptă, al să dai.

2. vb. Tcfl. (reciproc) 0 A mînca unul pe altul: 
lupii nu se mănlncă Intre el © (F) A se certa, a Căuta 
să-şi facă rău unul altuia: se mănlncă intre ei ca 
clinii; şade rău să vă mincaţi Intre voi, fraţi ce slnteţi ibr.-vn.) ; 
vecini cari se mănlncă Intre, dlnşll pentru un deget de pămtnt 
(BR.-VN.) [lat. vulg. *manîcare = clas. m a n d u- 
c-are].. • y

MÎNGĂCIpS adj. Care mănîncă mult .şi ade
sea [m.înca]*.

MiNGARE sf. 0 Faptul de a mînca: a da
de a avea poftă de'^;a face poftă de a tăla pofta de <*>’; 
a-l trece pofta de la ca lupul şl la lucru ca butucul 
iw~ LtrP 0; <^a de dimineaţă e ca Insurătoaraa de tlnăr
sau Însuratul de tlnăr e ca de dimineaţă (: mare bine 
prinde) f ® Ceea ce se mănîncă; fel.de mîncare 
(pL adesea mincâniri); fel de a prepara bucatele: se 
căra i de dimineaţă plnă seara .fel de fel de mlncăniri alese 
şl bunătăţnrl (vlah.) ; pline şl sare e gata<*'; ^0:
băutura e ce e, ^a e fudulie (se zice, în ironie sau cic cei 
beţivi); ^ românească; grecească; Pţ^ŞTE 0; de 
m- demîngabe t (D Prînz, cină, masă; $): mai bine 
donă mlncărl decit o bătaie tw B Atate 0.

MÎNCARICA sf. ® dim. MÎNCARE: cind se In- 
toarserft,' gdalrâ ~ şl flertuclcă gata nsp.) ţj ® K t'll fel ■
de bucate de carne cu legume; tocană.

MtNgArIME sf. Iritaţiune a pielii care ioce 
pe om să se scarpine: dă-mi voie să te consult asupra 
unei mtncărlml la frunte care mă supără foarte mult (ALECS.) ;
0: se vede că.aveau .«.de bătaie, şl de clte ori li Înteţea —a, 
veneau la Ştefan să-l scarpine (isp.); |.' ; a avea * da limbă 
•w LpiRă ® [m î n c a r e].

MÎNGAT 1. adj. ® p. MÎNCA */| © NEMÎNCAT ’i 
® Ros; -p. de cari, de viermi, de apă, de rugină.

2. sbst. Faptul de a mînca, mîncare: s'an aşternut 
pe «a şl pe băute icrg.)

MÎNGATOR sm. Cel ce mănîncă: denu-ţi fl«-i şi 
băutori buni, v'aţl găsit beleaua cu mine (Crg.) [m î n C a].

MÎNCAtORIE .s’/. F Risipă, apropriere de 
bani publici lăcuLă dc un funcţionar necinstit: 
scoase pe sofraglu şl pe stolnic, snb cuvfnt de«. (rl.) ; 
nu se lăeă de mlncătorli şl de vicleşuguri, nici olnd ajunse 
om de frunte (Odob.) ; clucernl Alecu făcuse mlncătorli, abu
zuri sau preyarlcatlunl, cum se zice astăzi (I.-gh.) [m î n - 
c ă t O r].

MÎNGATUBA (pl.-turi) Sf. ® Efectul niîncării 
sau roaderii, rosătură: «■ de apă; In stlnoă... este o «. 
adincă (ALX.) t ® A1 © -»■ (lă inimă), colică (la Copii) ţ:
® t împilare [mînca].
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MÎN- MÎNGA.U sm. (D Cel care trebue hrănit, care 
A are nevoie să mănînce (din mîncarea altuia

Ivi IN sau al tora): ar trebui ceva de I&cnt, a& putem scSpa de 
clţiva mlDCăi (CRGj ; 11 Imp&rţeso pe mlnc&ll cel nepoftiţi 
pe la gazde, cum ştiu el (orig.i ® Mare mîncăcios:- 
eruun mare de plăolote (neor.) ; era lene? ca un împărat, 
^ ca un vlddloă (gn.) [m ] n c a].

mIndAlaci = hAndAl^ci.
JVIÎNDRA' IW MţNDRU,,

OMÎNDREAŢA iw MÎNDRETE.
OMÎNERENIE Sf. Trans. = MtNDRBţD: ogrădlnă... 
plină de flori, plină de pasări şl de mlndrenll (ret.); vestea 
merse... despre mlndrenla de fecior oe este feciorul peacarlului
(RET.).

MÎ^DRŞŢE, OmIndreatA (pi.-te) sf. Lucru 
m î n cl r u. 'lucru sau fiinţă do o frumuseţe aleasă, 
neîntrecută, splendoare:, vorbesc andele Argeenlul... 
de. mlndraţea plaiurilor, de rodnicia păşunilor şl holdelor pe 
cari le scaldă (vlah.); te las să-ţi Închipui oe chel şl ce mln- 
dreţel (odob,); cum să tăiem noi o mlndreţe de meri? (isp.>; 
o frumuBeaţă şl o mlndreaţă ca aceea nu se mal pomlneşte pe 
pămlUt (6B.) •

MÎNDRI (-drese) vb. Tcfl. A se arăta, a se ţinea, 
a fi m 1 n d r u, a se fuduli: eotoşmanol se mtndrea şi 
se I&lea" cm bogAţllle stApInulul s&a c!SP.>; Ca pAunal se mln- 
dreşte. Tot ca laude trCleşte cpann).

MÎNERIE sf. ® t înţelepciune 1|- © Caracterul 
celui m î n ’d r u (în sens bun şi în sens rău), mă
reţie, semeţie, trufie, fudulie; l se umplea inima do 

cAol... .adusese o aşa ztn& asp.>; vid că n’al nimic In 
suîlotnl tău decit o » oarbă calecs.i ţi © Olten. = MÎN- 
DREŢE: CB * de copaci frumoşii (vTRCO.

MÎNDRU ţ. adj. O t înţelept ţf ® Care are 
un sentiment de nobilă încredere în meritul său; 
e O'1 de fapta sa, de numele ce poartă, de fiul aău ‘I © Care 
.se ţine mare, care se făleşte, trufaş, fudul, înfumu
rat, care umblă cu nasul pe sus; l se părea rece, mln- 
dră de frumuseţea şl de rochiile el cvlah.) ; săracul se ultS 
la ceilalţi'oa la nişte muşte cpann) ţ| ® lP; Frumos (pcstC 
măsură).

i. sm. © Om mîndrp 1f © © Drăguţ, iubit, 
ibovnic. .

Ş. h{ndrA (pi.-re) sf. © Pată frumoasă, drăguţă, 
iubită, ibovnică: acolo află o fată attt de frumoasă, cum 
nu mal era alta fu lume, numită Mtndra lumii (Ret.); De 
olnd slut eu pe p.ămint. Numai trei m!ndre-am avut cik.-brs.) 
[.vsl. ruqdră ,,îuţelept”].

MÎNDRy‘(Ly)Ţ, HlNDRV(Lţ)TA, MINDRULEANA, 
MfNDRULioA, Mfu'DRţrcA sm. f. diin. mândru, mJndrA. 
OMÎNE m-- MţlNE.

MINEA (mila, mln; — J1 f. măsel; — part. mas) 
i)b. intr. A răminea, a poposi undeva peste noapte:
Îşi căutat un onlouş unde să mile peste noapte usp.i ; la noi 
mlnea olnd venea din Pipirig la tlrg ca să-şl cumperevcele 
trebuitoare (Cro.) ; mll de noapte aici, pleci mtlne pe Înmiii 
(CAR.) [lat. m a n e r c].

' MÎNECA ( -ec) vb. intr. şî refl. A se scula rtis dc
climineaţ.ă, îh zoii. înainte dc a răsări soa'rele: să 
ne mlnecăm des de dimineaţă, căci aşa vom ajunge departe 

lucţul (6R.-n>) t cine mlnecă nu Întunecă, cinlB se 
apucă de ceva în zori dc zi, nu-1 apucă noaptea 
cu lucrul-neisprăvit [lat, manî.care]

■ MÎNEGA, ; mînicA (pi.-ci) sf. (p Partea hainei 
sau cămăşii care acopere hra- 
ţul 3197) î omul îşi şterse 
fruntea de năduşală cu mlneca că* 
măşli (DLVR.); mtneci lungi, scurte, 
largi, strimte; a sumete mlneclle;

a trage de a rupe mlneca 
sau mlneclle cuiva, a Stărui mult 
pe lîngă cineva ; se ţinea după 
dlnsul şl-1 trăgea de chemlndu*! 
la Întrecere (isp.); ml-a tot rupt ml- 
nlca.. ca să-1 dau. looşoni ăla (jip.);
F a o băga pea 0 s[(1.clr, a 
intra la grije niaro, a prinde 
frică; a nu avea nici In clin nici 
In eu cineva tw CLIN 0 [lat.

"'mÎNEGAR (pi.-are, - ărl) sn. Fis' 3I97' Mined- 
© Irans. 0 .Manşon ţ| © • tbans. 0 Mintoan scurt, 
cu m î n e c i, purtat de ţărani peste pieptar: la

Paşti, (era gătaC cu) vlnăt, ca Mărginenii (Ret.>; vara se 
Îmbracă mat uşor cu nişte mlnecărl de ptnză sau de postav 
negru (PAc.); sta ghemuit In scoarţa ailaltă, cu nlinlla 
petrecute In mlneclle <^10! (s.-ald.) .U ® pl. (P = 
MlNECţrŢTE.

MiNECAT i,. sbst. Faptul de a mlnecă.
2. De—«, Ia —o saupo^e loc. adv. în zori de zi, 

înainte de a răsări soarele': iml iau merinde la desagă 
şl pornesc de călare <vlah.); mlinlde dimineaţă, la 
Dumnezeu are să-ţi trlmeată sprijinitor bătrlneţelor tal» 
(ISP.); se Îndreaptă oamenii... spre stlnă, să se odihnească 
peste noapte şl să pornească la drum. Iu zori, pe -^e (lu.'îg,) .

mInecAtoare, MÎNIcAtoaRE sf. â) Ajunul 
.Sfîntului-Gheorg’tiej zi ţinută cu sfinţenie, în unele 
părţi, dc către ţărani, căci’în noaptea care pre
cede mînccătoarea, vrăjitoarele, după credinţa po- 
porului, umblă să ia mana de la vaci 
[mine c a].

MÎNECUŢA, MÎNIOFTA {pi 
sf. © 0 dtm. H|NECA: .cămaşael... cui 
mlulcuţe largi şl scurte, se aduna toată '
In cute la betelia rochii (dlvr.)^ © pi.
sâ Două bucăţi mici de stofă cu 
cari se strîng mînecile stiharului, 
pentru ca diaconul 'să umble mai 
cu înlesnire i,n sendciile sale; nu
mite şi „minecare” sau „ruca- 
viţo” (!H .S198).

MÎNER (pl. -ere); O MÎNţrU (pi.
-ele) sn. fp=° Partea' unui instru-

Fi^. 3198. 
Mînecuţă.

ment, unei unelte, unui lucru de care apucăm 
cu mina (-S] 3199); -^ul cuţitului; <^1 bastonului;

Fig. 3199. Minere: 1—3, de cu^te;—4, de sabie; —5, de 
• baionetă;—6, de bastoane şi umbrele.

săbiei: ^ele ferestrăulul, braţele fcrcstrăului; ostaşii 
lui ucid Qu mluerul, etnd 11 se rupe spada (vl'ah.) ; În dreaptă 
(poartă) baston cu minor de aur (br.Ivn.) [ mî n ă ]:

MÎNE-SA. MjNE-TA (}v Mamei sale, mamei talc. 
OMÎNEZI adv. TransăBân. A doua zi: trăseseră la 
gazdă pentru ca să plece mai departe (slv.); acolo aşteptă 
pînădimineaţă (mera) [m în e -f- zi].

MÎNGlIA [-gtiu] vb. It. 0 î A fermeca ,11 © 
A căuta să. aline mîhnirca, să îndiilcească. întrista
rea cuiva, a consola: căuta bolnavii din sat şi mlnglia 
pe săraci (ODob.); după ce se desmetlcl din leşinul ce-1 venise, 
de inimă rea, Începură s'o. mingile surorile (Isp.) ^ © A 
desmierda, a netezi, în somn dc 'dragoste, obra
zul, capul, gîtul, eto.: el mlngUe obrajii copilului (slv.>; 
de va veni cineva la tine, tu să-l mingii cu mina pe obraji 
(ISP.); pr. ext.: un vlnticel adia. Incit de abia 11 simţeai 
că vine sâ-ţl mingile obrajii dsp.) ® 10 F A hate:lnce- 
pe a ne pofti pe fle-care la.Eălan şi a ne cu sflntul ie
rarh NlCOlal (CR6.).
' 2. vb. refl. A-şi alina mîhnire'a, a-şi îndulci în
tristarea, a SC consola: Tngalea nu se putea •*>' pentru că 
era olog (ISP.) [lat. *manganeare< gr. jj.aYYavfît^,J,> 
„farmec”].

MÎNGIIERE sf. ©Faptul de a m în g îi a şi 
rezultatul acestei acţiuni, consniaţiune:-^a săra
cului e moartea (ZNn.); şl tocmai acum, la dlcă. u'am nici 0 ^ 
(CRG.) II ® MlNGllEREA-APBLOR = SILVR,

MÎNGÎI(E)TOR 1. adj. verb. mIngîia. Oare rnin-
gîic; acolo şi-a regăsit... toată mlnglietoarea credinţă cler- 
dută tutr'o vreme (BR.-vn.); a alergat veselă .şi mlngtlctoare 
Înaintea bărbatului său (dlvr.)

2. s))i. Gel ce mîngîie: ne mutăm la un fierar peste 
drum. dimpreună cu moşBodrlngă, mlnglltorul nostru (CRG.).

MÎNGÎipS 1. adj. Care aduce mîngîierc; duios:
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auzi In coUb& un glas de. copil (isp.»; numai (minutele) 
acelea Îmi erau mlnglloase, clnd vocea comulni tmi legăna
auzul (ODOB.1.

2. adv. Plin de mîngîiere, cu duioşie: ee înduio- 
ease plnă şl lemnele şl pietrele: aşa de ce cinta (isp.i
[mîngî^ia],

MÎNIA (-nin) vb. tr. şi TCll. A. (sc) face mînios,
.'I (se) uriiplca ele ni î n i e, a (se) supăra foarte:
Neghlnlta... se mlnle loc (OLvr.) ; s’a mlnfat pe sat, şl tiel 
zile n'a mlncat (Znn.).

MÎNICA... wm- mJNECA... .
MÎNIE sf. ® Supărare grozava asupra cuiva,

furie: se făcu foc şl pară de se turbură de necaz şi,nu 
mal vedea Înaintea ochilor nsP.); mlnla ta... nu grăbi să o 
verşi asupra cuiva, ca să nu te căeşti (pann) H 0 Lucru 
grozav, grozăvie: toată noaptea am auzit Oltul, ce 
de apă! (olvr.) ; minia pămlntului, mlnla lui Dumnezeu, 
(ceva) grozav: era slut mlnla pămlntului (gn.); pe o 
vreme rea, minia lui Dumnezeu, am mas o noapte la Floreşti 
(VLAH.) [lat vulg. mania< gr.].

MÎNIOS i. ad;. Plin de m î n i e, furios, su
părat grozav: cu ochi... mlnloşl se Întoarce clnd pe o 
parte, clnd pe alta (DLVR ); Dunărea începe să vljle minloasă 
(VLAH.); am glndit că eşti mtnlo'asă pe tătnca şl pe mămuca, 
de nu te scoli (Crg.).

2. MÎNIOASA s/. Numele unui danţ popular(p.prv,).
MÎNIŞTEHGURA tm- MfNAŞTţBQUEA.

O MÎNÎNŢEL = MARDKTÎL.
O MÎNÎNŢUŞ = MAEUNTO.

MÎNJALĂ (pi.-jeli) s/. ® Văpsea, materie cu 
care c mînjit un lucru Dar casa s&rncului în alară-1 
cn Dlnl&untin-l cu tlcnealâ (IK.-brs.) 9 ® iţ~ Un fel de 
aluat de sămînţă do in sau de tăjîţc,fierte în apă şi 
auie-stecate cu untură cu care sţ udă şi se perie ur
zeala de cînepă la ţesut [m 1 n ,i i].
O MÎNJALAu sn. Mold. Lcum zimţat 
care, frecat cu săpun, servă Ia spălârea 
rufelor (ig] 3200) [m 1 n j i; comp. mAn- 
gAlAd]

MÎNJI (-jose) vb. iT. şi refl. ® A (sc) 
murdări, a (se) păta cu unsoare, cu văp
sea, cu negreală, etc.: ~ cu cărbuni; luă 
muc de luminare şl mlnjl, pe toţi oaspeţii cari 
dormeau, pe obi’az (isp,); 0: oa să nu-şi mln- 
jeascămliuile cu nişte sfnge... nevinovat (isp.)
© A unge firele de cînepă cu mîn- 

jală.
MÎNJIT 1. adj. p. MÎKJJ ţiii (G) NE- Fig. 3200. 

MÎKJIT. ’ Mînjălâu.
2. Faptul de a riiînji.
MÎNJITURĂ (j:l.-turi) s/. Pată, murdărie fă

cută cu unsoare, cu văpsea, cu negreală, etc.:
mlnji pe toţi oaspeţii... pe obraz, la fel cu mliijitura lui de 
pe faţă (jsp.> [m î n j î].
OMÎNJOALĂ sf. Trans. (pşc.) RS = MÎNJA- 
LA © . ’ .

MÎNTTJI (-tuesc, -tuiu) i.zb.tr. ® Ascăpa, a iz
băvi, a libera: cruţă-ml viaţa... şi eu te voi'u pe tine 
de la moarte (Isp.) ; popa... 11 povăţul ou bllndeţe... cum şl-ar 
putea şi sufletul (sb.) ; credinţa ta te va © Mold. 
A isprăvi, a sftrşi, a fi gata: se decise să se ducă la 
Paris, ca să-şi mîntue studiile (negr.) H ® 0 A prăpădi, 
a da gata: era vai de capul fetei, o mlntuiatn bătaie, nu 
alta (SB.).

2. fb. refl. ® A se scăpa; a se cotorosi: boierul a 
crezut că Ipate e nebun şl voia să se mintale de dlnsul icrg.) H 
© A sc isprăvi, o se sfîrşi: unde se mlntule cimpia astaP 
Întrebai pe mama rr,N.) [ung. ment onl]. 
OMÎNTUIALA (pZ.-leii) sf. Mold. Buco¥. © Scă
pare; de numai pentru a scăpa (de o treabă, de 
un lucru CC trebuc făcut): şcoala era numai de ^ (Crg.) ; 
el moţăe din cap şi răspunde de (s.-alo.) 1[ © Isprăvile; 
pe •«i', pe isprăvite: clnd tlrgul era pe mlnca repede' 
o bucăţică de turtă de popuşolu (grio.) [m î 111 U i].

MÎNTUINŢĂ (pî.-ţei, MlNTtTţRE şf. ©Faptul 
de.a (se)fnîntui, izbăvire, scăpare ^ ©Răs
cumpărarea păcatelor; pentru mlntuinţa sufletului lui .. 
Cu multe lacrămi priveghind (CAnt.).

MÎNTUITpR 1. adj. verb. mîntuj. Care inîn- 
tuie, izbăvitor: nu afla un singur glnd un singur chip 
de scăpare (slv.).

2. S77?-. © Cel ce scapă, liberator: dacă se văzu scăpat,

Fig1. 3201. Minz şi iapă..

Imbrăţlşepe •«•'Ul său şl-1 mulţumi (isp.> Mlntultorul,
salvatorul, izbăvitoiul lumii, Isus Hristos.

' o MÎN TUŞ sm. Mold, = MIHALŢ [rus. m â n- 
tuS'ii]. '

MÎNUI (-uesc) vb. tr. ® A SC servi ţie ceva cu 
niîtia, a mania: ştie să mlnueuacă Hubia cu virtute (isp.) 9 
© A lucra cu mina: minueşte blneorelonul 1[ ® 0 A 
Întrebuinţa cu mai multă sau mai puţină' price
pere:o limbă 1[ ® A administra: dacă m'tnneşte 
cineva bani publici şl nu este controlat la vreme,, ...delapi
darea... ar fi senzabilâf (câr.) [tr. m a n i e r, refăcut 
după mină].

MÎNUITQR sm. Cel ce in î ii'u e ş t e; ce t:d- 
ministrează: d-aa este de bani rubllci într'o mare ud- 
mlnistratle (Car.i. '
pMÎNUNA (pi.-uni) SJI. Olten. O mină de 
grlu s,ecorat (ciauş.i.

MÎNUŞIŢA, MÎNVTA (pi.-te) sf. dini. MţNA: ml- 
nuşlţa aia micuţă... nu putea să .fie deoit de fată (isp.>; pri<- 
voşte !n tăcere cum copilul se joacă ou mtnuţele lui (slv.i.

MÎNUŞTERGURA •»- MÎNAştEHODBA.
MlNZ (pi.-mlnji) 47)1.)® Cnl, măgar, calîr 

pînă la vîrsta de un an 
( ■'l 3201); a se ţinea —' de 
cineva, a umbla că >*'Ul după 
Iapă, a nu'se deslipi de 
cineva, a se ţinea scaiu 
de cineva; a bate sau a 
umbla calea ^.nlui, a um- 
bla, a alerga încoace şi | 
încolo fără nici o ispra-:^

'Vă: ştiu că umblai, mamă, 
calea •«■ulyi (mera) r © Pr. 
ext. iran. Copil, băie
ţaş : un * de copil se ţipea 
după el (s.-ALO.) 9i @
Buba 'vuini, boală mo
lipsitoare de care sînt atinşi cu deosebire caii ti
neri şi mîn.jii, caracterizată prin scursori de materie 
galbenă-verzuie pe nări, cu umflături la cap, la 
glt, la încheieturi şi la alte părţi ale corpului ţ ® 
SS Pir de urzeală care n’a avut loc să treacă prin 
iţe şi spată, numit şi ,,mînzălău”.

MÎNZA (pî.-ze) sf. Iapă, măgăriţă piuă la 
vîrstâ de un an [m î n z].
OMÎN2AG sm. Bucov. = MÎNZPC: s’a zărit In 
urma lor şl o matahală călare pe un —- spărlos (GRJG.).

MÎNZALĂ = MÎNJALA ®.
MÎNZĂlAu1 sm. rpt. Viţel de un an (vic.i 

[minz].
mînzAiAu3 sbst. ©i •*- MiKz; ®.
MÎNZALEALĂ sf. Faptul du a 

mîiijitură.
MÎNZALI (-ălesc) vb. li. A mlnji.
MÎNZALiTtmA (pi.-turi) sf. =

[m î n z ă 11].
MÎNZARAR 1. sm. Wi Ciobanul care paşte 

.m î n Z ă r i 1 e: le lasă ’n pomeală prin preajma
Stlnli (LUNG.).
■ 2. (pi.-are) sn. Oaş. Rt Despărţitura mai mare 
din staul In care se bagă oile oai’e dau lapte.

MÎNZARE sj. Rţ Oaie care se mulge, care dă 
lapte: pasc mlnzărlle răsfirate piuă sub poalele pădurii.
(LUNG.). '

MÎNZARUŞĂ (pi.-şe), MÎNZAEUTA (pl.-ţe) sf. Rj 
dim. MlNZASE.

MÎNZAT sm. ptt: Viţel de un an: începu să bata 
mlnzaţU cu codirişca, de le plesnea pielea pe coaste (dlvr.)

. [comp. alb. mezat]. . •
MÎNZATA (pi.-te) i.sf. ^ Viţea de un an: 

a doua zi a pus mlnzata gospodinei la teleguţă (grig.i.
2, adj. Maram. Vacă vacă fără viţel (brl.) [mîii- 

z â l].
O MÎNZĂ’ţ’I (-ăţesc) vb. intr. Trf, A rămînea stearpă 
într’un an {vorb. de o vacă) (ciauş.) (rv..crg.).,
• MÎNZA'ţ'ICA (pi.-lele) Sf. ^ dim. MlNZ^TĂ. 
p MÎNZĂ’rişUHI sf. pi. 7^ col. MÎNZAT. Juniiii’i 
şi mînzaţi (ciauş.).

MÎNZESG adj. Ue m î n z. •
MÎNZEIŞTE adv Ca un minz; ® F a ride 

a rîde silit: încă te taci a rtde ? las’ că te lac eu acuşi să 
■rlzi (CRG.) [m î n 7. e s c].

MIN-
MÎN

m î n z ă I 1.

mînjiturA
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MÎN- mînzişqk STTti ţ OIINZISO^RA (ro} ^/ • 7^^ d't'lTlt
A IfltNZţ UJN^: Am lAsat o mtozlşoarA S&-9I oare cu ea la MIZ moară (ik.-brs.)*

MÎNZQC sm. ^ ® M î n z mai în vîrstă: nu 
era alt mai Inimos , In toată herghelia (CRO.) 1[ ® = 
MlNZ 0: lată iara un adravăn şl frumos (mera).

MÎNZULţ:Ţ sm. ^ dim. MÎNZ.
MÎR I interj. © Trans. A au zice (nici) a nu 

i'osti nici o vorbă, a nu scoate nici un sunet: care 
g’a cuteza a mal grftmujda numai * I cu mine o dâ de popa 
Qrlgore (re't.) H ® Intrcbuin ţută In loc. c& hlr: că »! 
sau ol(-l) Ctrl c&(-l) —I sau ba cir I ba~I CU care se 
exprimă împotrivirea cuiva, şovăirea cie a face 
ceva, etc.: c& hlr I că »! pace; zlee Împăratului nu ee 
putea deezlce iisp.i; popa se tot codea: că-1 cirl că-1 * 1 
(VLAH.) 1 nu putu Insă răzbi cu el: că cir 1 câ ~! că de nu 
1-0 da el Iul piatra, zl bună cu el n’o mal avea (PAc.) îl 
® GÎr-mlr, olr-mlr = OÎRA-M|BA.

. MÎRA m- G|RA-M{RA.
MiRG II interj. = oiRc: a nu zice i a nu rosti 

nici o vorbă, a nu scoate nici un sunet.
O MÎRGS sm. Băn. ^ Cal roşu la păr şi cu coama 
neagră; murg [srb. m r k o v].
OMtRCAV adj. Trans. (bud.i Lînced, istovit, fără 
vlagă.
O MÎRCAVIŢJS. s/. f ® Băn. = mAlcavitA.

MÎRGEŢ sm. A = ROnUL-PAMţNTULUI.
MÎRÎl’(-rllu), MlRNlţ (-niiu) vb. tr. şi intr. © A 

scoate un sgomot, un gemet surd ca şi clinele 
înainte de a începe să latre, ca pisica, cînd se su
pără sau clnd vrea să-şi arate mulţumirea: Miciăus 
stătu In l<)c mlrllnd ca In preajmă de vlnat iodob.) ; Două . 
pisici Intr'o casă... mlrlla el mlula (pann) ÎI ® 0 A bom
băni, a mormăi, a cîrti înfundat: fata împăratului 
Începu a cam. mirii el n clrtl că ^1 nu-1 Indemlnă aice de 
eezut (SB.i; ne mal puţind suferi foamea, Încep a mimll 
uglllt plntre gard (cns.) [m ir!].

MÎRÎIALA (pi.-leii) Sf., mîrUt sbst., mIhIitpbA 
(pi.-turi) s'f. Faptul de a mîrîi, gemătul cîinilor 
sau pisicilor; bombănit, mormăit: baba, cam cu ml- 
rlială, cam de voie, cam de nevoie, primi daml fetei (tsp.i; 
un miillt de cline o lacesă tresară (dlvr.) ; auz o mlrlltnră... 
(a) unul căţel lăţos (CArj; erau mlrlituri şl urlete ce-ml vor 
rămtnea in minte cit volu trăi (s.*ald.).

MÎRÎITpR arf;. verb. MiRl;. Care mîrîier se 
* glndea... ce să facă dacă s’ar Intllnl ou o Jlganle mlrlitoare

<ALECS.)}.
MÎRilTURÂ tw HIrIIALA.
MÎRLACIU sm. îA Berbece bun de prăsită 

[mî-rli]."'
MiRLI (-lese) li), tr. şi refl. ţSi A se împreuna 

(berbecul’cu oaia) [bg. mărlja].
MÎRLIT sbst. U Faptul de a se m î r 1 i, îm- 

perechierea berbecului cu oaia.
MţRLIŢÂ1 (pi.-ţe) sf. Kt Oaie bună de dat la 

berbeci (r.-coo.).
MÎRLIŢA2 (pi.-te), mîrloaiesf. Ştiucămică. 

OMiRLpG .sm. Olten. Mîrţoagă, gloabă, căză
tură do câl (slab şi prăpădit) (ciaus.).

MÎRNÎI s^ MÎRÎJ.
O MÎRNOAGA (pi.-ge) sf. Trans. (pşc.) Femeie 
plîngăcioasă’, care tot geme, sentimentală [m î r- 
n i i].

MÎRŞAV adj. © t Slab, uscat, prăpădit: cele 
ce... laste foarte slab şl nu laste vinovat să fugă de cela 
ce se scoală asupra lui (prv.-mr.i \ acuma... e foarte >^... şl 
el se va hrăni de se va tngrăşa <t>ch.) % 0 TicăloS^, pă
cătos: traiul vostru să fie şi nemernic (negr.) ; Grecii 
au... o făţarnică slugărie drept mijloc şi o /^ă lăcomie drept 
ţel (ODOB.) 11 0 Murdar, scîrbos: să te ferească Dumne
zeu de femeia leneşă, mirşavă şl risipitoare (CRO.) ; li făcea 
propuneri ^e, pe care Zamfira nu le putea înţelege (ALECS.)

0 Mişel, fricos, laş: moartea nu ’nspălmlntă declt 
pe >^1 (BOL.) [vsl.-ni Q r s a vu].

MÎRŞAVIE sf. Starea celui mirşav, fapta 
unui mîrşav; ticăloşie; mişclie: li va ajuta să-şi spele 
o ruşine ce cu atfta căzuse pe capul său (isp.i ; să cu
noască toată deşertăciunea şl mtrşăvla acestor urlte clevetiri 
(NEGR.); să răsplăteşti ctnelnl de zmeu şl căţelei de maică 
mlrşăvla lor (SB.). 
o MÎRTAG1 sw MARTAO.
OMÎRTÂG2 sm. Băn. yt, = mIrtan.

OMÎRTAN sm. Olten. Băn. Trans. yt. Motan, co- 
toiu: trecu multă vreme: căţelul se făcu cine, plslcul s» 
făcn ^ (RET.); un au venit Intr’o casă... unde se aflau, 
mulţi şoareci (Tich.).
o MÎRŢINA, MIrtJnA (pZ.-ne) sf. Trans. Mîr- 
ţoagă: dusese ceva bucate la moară ro spatele unei mlr- 
ţine (RET.) [vsl. mr u c i n a].

MÎRŢOAGA (pî.-ge) Sf. Cal Slab şî prăpădit 
dc i se văd’ooastelo şi şoldurile, gloabă, căzătură 
de cal: cumpârfi. o de cal r&pclgos şl bubos usp.) [m î r- 
ţină, prin schimbare de sufix].

MÎRZAC 1 sm. n Căpetenie căzăcească: a pornit 
după dlnşll nn ^ c’o mulţime de Tataii (NEGR.) [tăţ. m i r- 
z a kl.. ‘
O MÎRZAC2 adj. Trans. t Lînged, cam bolnav 
(vic.) [srb. m r z a k].

MÎRZAGESG adj. De m 1 r z a c1. 
OMÎRZI(-zeso), MlRZl(-zSac) vb. intr. Trans. A 
zăcea pe’ coaste {vorb. de vitele bolnave); a trîii- 
dăvi (VIC.) (DENS.) [srb. m r z i t i, bg. m ă r z i m e]. 
OMÎŞAl (-ălu) Vb. tr. Olten. V A mirosi urma, a 
adulmeca: mtşăle oopolnl (vîRc.j.
O MÎŞGÎţ (-cilu) vb. intr. A se mişca cu greu, a 
şovăi: ulte-l onm mlşclle, de slab ce e (rv.-crg.).

Mîşcpiu, Muşcoru sm., HtscoAiE, moş coaie sf. 
yt; Catîr,’catîrcă [comp. vsl.m I s k u, alb. m u s k].

MÎTGĂ iw- mAtcA.
MIŢ sm. Mold. Tr.-Carp. yt. Pisoiu: oglrjlţl ca nişte 

— 1 leşinaţi (Crg.) [miţă].
OMÎŢÂ (pl.-ţe) sf. Mold. Olten. Tr.-Carp. ® yt. Pisi
că; : (a cumpăra, a vinde) miţa ’n sac, fără a avea obiec
tul (do cumpărat sau de vîndut); a prinde cu. 
miţa ’n sac, a prinde asupra faptului; ®: a umbla 
cu miţa ’n sac, a Căuta Să ’nşele, a umbla cu gîndul 
de a face rău; @: miţa {sau pisica) bllndă sglrle râu, 
nu te încrede în cei tăcuţi, căci sînt mai prime]- 
dioşi; ®: ~ bllndă,ipocrit, făţarnic; Trans. de-e miţa 
oarbă, du-a baba oarbă •[ © ^ t Ancoră î[ ® Băn. 
Un fel de ancoră cu patru cîrlige cu care se scoate 
un obiect căzut intr’o fîntînă U © Trans. Cursă de 
şoareci (tăcută de obiceiu (lin sclndurele şi beţi- 
şoare do com) (pac.) (|a]
3202) II ® pl. Trans.
(PAC.) A = MÎTISOR 2 © II 
® pl. ^ Un fel de pati
ne, ou vîrfuri ascuţite 
la talpă, de oare se ser
vesc plutaşii, ca să nu 3202- ^S3-
alunece pe bîrne (pamf.) 1[ © pl. miţele mari, miţele- 
mici, cele două roţi de fier, zimţate, una mai 
mare şi alta mai mică, ale joagărului î[' ® ^ 
lAHBA-Ml’TEI, MJNTA-MjTEI = CA ’njŞNICA; — TALPA- 
mJtei = farpian •,[ ® # MjTA-pgpn = cîInele- 
BABEI2; Olten. a se da de-a mlţa-popll, a Sfe da peste 
cap, de-a rostogolul, de-a berbeleacul [onom.].

MÎ'ţ'IŞOAFlA (pî.-re) Sf. yt; dim. MţTA®.
MÎŢIŞOR 1. sm. yt; dim. mîT: —ni 

meu... stă neclintit in mijlocul bucatelor... şl 
nici măcar capul nu-1 mişcă (SB.).

2. sm. şl (pl.-oare) sn. ■A © Flori în 
formă de muguri lînoşi aşezate pe ra
murile flexibile alo .sălciei şi altor ar
bori şi caro se împart la biserică în 
Dumineca Floriilor; ament (Hî 3203): 
au şl anlull —1 lungi şl roşcaţi (UR.) * ® 
mIHSQRI pl. m. Trans. = PAPANAŞI. 
OMÎ’Ţ’ÎŢEL adj. Mititel.
OMÎŢOIU sm. Mold. yt, Gotoiu, mo
tan (ŞEz.) [mîţ].
ţMiZDÂ (pi.-do) sf. Mită: dind — 

vre-unul cetaş a lui sau vre-unul slujnio 
(PRv.-Lpj) [vsl. m I z (i a].
(MÎZDI (-dese) vb. . tr. A initui, a 

da mîzclă: Alexandru Paris... pururea 
mîzdea pre alţi senatori domni să ţie cu dln-
SUl (M.-COST.).

MţZGĂs/. © # Seva, sucul din or
ganele plantelor: sucul sau mizga care 
Imblă numai prin coaja sau sooorţa arborilor (ion.) 0 
Pr. ext. Alunecuş, umezeală lipicioasă şi alune
coasă, noroiu alunecos ce se face pe pămînt du
pă ce a plouat: in pădure a plouat grozav şl b’b făcut

Fie. 3203. 
Mîţîşori.
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o ...de nn te mal poţi ţinea pe picioare (Crg.) ; pornirăm 
prin mlaga lunecoasă, Intre sclntelerlle baionetelor (sad.) .
[comp. srb. m e z g a].

MÎZGALEALĂ (pi.-ell) sf. MizgăJitură.
MÎZGALI (-Ueso) vb. tr. A mfnji, a şmingâll 

[mai ales htrlla): altll mlzgâleau hlrtla... cu nişte llea- 
cnrl, de cercă le vindusa vre*odeta bclnză iisp.) [comp. pol. 
mazga6].

MÎZGAliturA (pl.-tari) sf. ® Faptul de a 
m î z g ă I i U ® Rezultatul acestei acţiuni: seara, 
olnd se Întorcea, acasă, ...nu mal vedea nici mlz^ăllturlle 
din late casei, nici gunoiul din curte (SLv.). '

MÎZGQS adj. Cu mîzgii; noroios; lipicios 
şi alunecos: măduva de lloarea-soaielul ,e mtzsoasă, că 
lese apa din ea, clnd o storci (CONV.).
OMÎZGUŞ sbst. Băn. Olten cconv.) = MţZOA ©.

MLACA (pl.-ici) sf. ^ Mlaştină: sui mlaca 
Cematulul ptnă In vlrlul muntelui (Odob.) [srb.].

MLAci... = ImelAcj...
MLADÂ (pi.-ăzi) sf. Q t Pădure tînără H © f 

Mlădiţă [vsl. mladă „tlnăr”].
MLADIA... tr ImuJlDlA...
MLADIGIOARA (pl.-re) sf. 4’ dim. HLAoITA.
MlAdios âdj. o Care se îndoaie uşor, care 

se încovoaie fără să seirîngă, flexibil: era o copilă,... 
glngaaă şl mlădioasă oa o răchită tînără (neor.) ; au început 
să-l tacă vlnt ou nişte apărători de pene mlădioase de păun 
(CAR.) \ © 0 Supus, plecat, împăcăcios: ambiţios, fără 
scrupule, dar dulce la vorbă şi cu toată lumea (vlah.)
© NţJMLADiQS [vsl. m Iad îi „tînăr”; comp. în- 
ULABIâ],

MLĂDIŢĂ (p/.-ţe) sf. © f Ramură tînără.şi 
mlădioasă, vlăstar 1[ © 0 Viţă, progenitură: el se 
lăuda a tl «V de zeu (isp.) f © 0 Gopîl, om tînăr: din 
mlAdlţa de copil crescuse acum un alt stejar mal lainic (gn.) 
[bg. srb.].

MLADIU adj. = HLADIQS: Ulădlnl trup 1-1 În
cingea Un briu de-arglnt (coşb.) .
OMLADOACA (pi.-ce), MLAdOACA 
(pi.-ge) sf. Olten. 4 Ramură verde şi 
mai groasă dintr’un copac; prăjină:
Ţiganul s’a suit lntrtun telu, a ttiat o mlă- 
doagă şl a Început s’o jupoaie (r.-cod.)
[mladă].

MLAJÂ {pl.-iji) Sf. 4 ® Solu de 
răchită', din ale cărei ramuri flexi
bile şefac coşurile de nuiele (Salix 
viminalis) ([®j 3204): se ridici via pe 
baragi de care se leagi vitele el sau ou ^ 
subţire (ion.) Ş[ ® = RA OHţTA-ŞLBA ţ[
® = rAchjtA-bqşie [bg. m 1 a ^ j a].
. JMXAŞTINA (pi.-ini) sf. Loc 
băltos, mocirlă: bivolii se răcoreau pe. 
arşiţă In mlăştinlle sărate ale acestor bălti 
(VLAH.); locul ales e o cu stat şl cu rlchită lODOB ) [comp.
mlacă].

MLAŞTINIŢA (pi.-te) sf. 4 PJantă ou flori 
verzi-cenuşli pe dinăuntru şi roşietioc la bază; 
creşte pc locurile umede de la munte (Epipactis 
paluslris) ([1? 3205) [mlaştină].

mlăştinos adj. Băltos, plm de mla
ştini, mocirlos: deşi terenul e hanul are zidurile şi 
beciurile bine uscate (CAR.); cit bate ocblul e o luncă mlă
ştinoasă acoperită de papură şl de sălcii
(VLA)(.).
OMLEŞNIŢA (pl.-ie)sf.Mold. Bucov.
X Lap'te îngroşat ou crupe de po
rumb [bg. m 1 ă 6 n i c a; comp. Mţş- 
NITA].

'MNEMONIC aiij. O Care ajută 
memoria, 'care înlesneşte aducerea 
aminte: mijloc ® Privitor Ia
mnemonică [fr.].

■mnemonica s/. Arta de a a- 
juta memoria, de a înlesni aducerea 
aminte [fr,].

^MNEMOTEHNIC adj. ® Privi
tor la ihnerao tehnică H © = mne
monic [fr.]. ' .

*MNEMOTEHNIE sf. Mnemonică [fr.].
MOACA sf. © Ciomag, măciucă, bîtă ciobă

nească: ciobanul... pane mina p’o şl Încolţeşte pe Inp'

Fig. 3204. 
Mlajă.

Fig. 32°5* 
Mlăştinită.

intr’o leasă (r.-cod.) jf © Mormoloc So- |\/| î 7
moteiu, somn mărunt t ® = solAvoace ţ[ .1 '‘r*
© ® F (şiMOAOHE Mold.) Femeie proastă, toantă, MO A 
giscă: lan vezi moachea, că s'n fudulit (ALecs.).

MOACHE s«- moaca..
MOÂCRE sf. pl. Trans. 4 CIREASA ®. 

OMOAGAr adj. Trans. Slab, tras la faţă, bol
năvicios (vic.) (PAC.) (pşc.) [germ. mager].

MO.(^E 1. adj. ■© Caro nu e tare şau vîrtos, 
care se afundă clnd ii apeşi: pămint~; piine~;:
came »■; ceară /^; iore mol; ou *; aşternut,»; **- CAKNE® ;
® : .»• la Inimă, care se înduioşază lesne, care se 
înduplecă uşor t © ® F Care nu e aspru Ia pi
păit: păr iarbă m- IARBA® *1 ® A nu-1 H moale,
a nu O dwce^bino, a se aştepta la o pedeapsă, la o 
dojană aspră: babei mele n'are să-l fie clnd m'oiu în
toarce acasă (crg.) t ® ® Lipsit de vigoare, fără 
vlagă: un om ; un guvern ; eşti prea *; de gură, 
care abia vorbeşte, încet la vorbă j[ © © Care 
nu e aspru [vorb. de vreme), lipsit de ger: am avut 
anul acesta o Iarnă ^; dacă dormi bins şl dimineaţa eşti In 
stare să-ţl reaminteşti cu)rat tot ce al visat, e a vreme (GRM). -

2. adv. In chip moale; a se ,iăsa a fi fără e- 
nergie, a nu opune rezistenţă.

3. sbst. ® Partea moale a unui lucru: işi afunda 
capnl din ce In ce In ,*,10 pernei (dlvr.) H © ^ ,.,10 capului,
părţUe ţestei capului, oare, în momentul naşterii . 
şi cîtva timp în urmă, sînt încă în stare de mem
brană; se întrebuinţează şi pentru a exprima ace
leaşi părţi ale capului la oamenii mari; pr. ext. 
timpi ă: omul căzu mototol pe o laviţă, ca izbit cn măciuca 
in -,Ie capulnl (dem.) [lat. m o 1 i i s).

MOALEŞ adj. M 0 a 1 c. lipsit de vigoare, de ' 
energie, fără vlagă.

moara {pl. mori) Sf. ffi ^ Clădire cu dife
rite instalaţiuni şi maşini pentru măcinat griul, 
porumbul, etc. (»TAB.,xincvn); după forţa motrice 
care Ie pune în mişcare, morile se numesc de 
vint (La]3207), de apă (D 320fi); CU aburi; piatră de ^
IV. piatra 1 ®
1] © @: îl nmblă ' >, » >
gura ca o,^ (strl- ® _ 'r
cată sau hodoro
gită), fiecăreşto

într'una, ii 
toacă gura me
reu, nu mai 
tace din gură; 
de aci: ,~-strl- 
cată, flecar, ho- 
doroagă, gură-
spartă; — are de are cu ce trăi, are cele tre
buincioase pentru traiu: cine se ’nsoară, trebuejsă 
aibă de (znn.) ; clnd 
se ’nsoară, nu-i de 
moară (Crg.) ; a?i 
veni apa la a tăia 
cuiva apa de la 
ww @; II um
blă moara, îi mer
ge bine (cu afa-- 
cerile]; i-astotmoa- 
ra, îi merge prost; t 
la rea am dejn- ^ 
gat DEJUGA ® ;k 
ti^şte ca găina la^^^',
O duce bine dc
tot; se lovi ca mireasa la ^ i** MIREASĂ; a ajnnge 
de la ^ la rlşniţă, a Scăpata ; iron. a lost' odată 
la si de două ori la rlşnlţă, e im Om umblat, 
care a văzut şi păţit multe; a spune (.sau a bate toba' 
tn tirg şi la a spunc la toată lumea ce a văzut sau 
a auzit; pe rind, ca la fic-care .cum îi vine rînduî. 
unul după altul; se întoarce ca moara In vlnt, e schim- 
băcios, îşi schimbă mereu părerile, hotărîrile; a so 
bate cu mori de vlnt, a se lupta CU duşmani.închipuiţi. 
a se strădui să învingă piedici neexistente; la ^ 
cine se duce, se umple de făină.; cine fuge de la se In-' 
toarce fără mălaiu; moara bonă macină ori-ce; femeia nebă
tută e ca moara neferecată; unde scuipă un sat, merge o ; 
arză moara, numai şoarecii să arză, SC ZiCC de cmova 
care-şi face sieşi o pagubă mare, numai ca să aducă.

Fig. 3206. Moară de apă.

Fig. 3207. Moară de vînt.,;
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EXPLIC AŢIUNI LA TABELA XXXVU: MOARA MOA-
MOCA; i.i. Aripi.— a.2. Coluri, sâgeji.— 3.3. Chingi, dreve. — 4. Grindeiu. — 5. Roata cu măsele.-^ 6. Prîsnel, 

crîng, vălug. — 7-8. Cleştele (de oprit moara), frînghia, piedica, lanţul, halatul. — 9. Fusul de fier, 
fierul prîsnelu-lui. —IO. Coşul. —ii. ÎTeica.^ia. Fruntarul, stratul pietrelor. — 13. Piscoaia, piscoiul, guriţa, 
vrana. — 14.14. Pereţii morii. — 15. Acoperişul. — 16. Cerdacul, pridvorul, tinda. — 17. Scara. — 18. Talpa.— 
i9.Baba, babalîc. —ao. Proţapul, cîrma, oiştea, pirghia sau drugul morii.

B: I. Aripa.—a. Colurul.~3. Grindeiul.—4. Roata cu măsele.—5. Prîsnelul.—6. Fusul de fier. —7.7, Podursau
' stratul coşului. — 8.8. Caii, căluşeii, războiul. — 9. Braţe, speteze, chingi, corzi, stinghii, curmezişuri. — 

jol Coşul. —II. Cleştele, piedica. —12. Fringbia deştelor. —13. Piscoaia. —14. Veşca (ce înconjoară pietrele).— 
15. Pîlnia, leica. — 16. Tigaia (în care se invirteşte capătul fusului de fier). — 17. Masa sau talpa tigăii, 
puntea prîsnelului.—18. Cumpăna, vîrtejul, posada, schimbătoarea.—ao. Postava, covata, copaia, lada,' lă
doiul.—ai. Chilia mory.

I C: I. Coşul.— 2. Teica, copăiţa, covăţica, postăviţa, scuturătoarea. — 3-4. Scara coşului (alcătuită din cal şi 
spetează).-5. Coarda teici1.-6. Titirezul.-7. Fruntarul, coruna, masa pietrelor. —8. Piscoaia, vrana, ulu- 
caşul.—9. Fusul de fier al prîsnelului.—10. Postava, covata, copaiă, lădoiul, lada.

D. Roata: i.i. Cupe, ciuturi, căuşe, blide. —a. Obezile, colacii.—3. Fusul de lemn,, grindeiul, osia, osiactil.— 
4.4. Crucile, răscrucile.

;E. F: i. Pietrele.,—a.a. Podul morii. — 3. Stratul (pe care stă podul). — 4.4. Scara (ce duce la podul morii). —
, 5.5. Poliţa prîsnelului.—6. Prîsnelul, crîngul. —7. Roata cu măsele.—8.8. Babele, stîlpii (ce ţin podul morii 

şi alcătuesc „ursoaica moriiu).—9. Coşul.
G. Roata cu măsele şi prîsnelul: i. Fusul de lemn, grindeiul.—a. Roata- cu măsele.-3.3. Crucile, răscrucile. ' 

4.4. Poliţa prîsnelului.—5. Prîsnelul, crîngul.—6. Fusul de fier.-7. Tîrcoala de sus.

altuia o pagubă cît de mică 1f (D ® Ceasornic [lat. 
m o 1 a].
omoare1 s/. Mold. Bucov. X Zeamă acră (de 
varză, de murături, etc.]: lotr’un blid mămăligă cu 
Intrraltal fălci de porc afumate (bd.-dcl.) [lat. mur ia], 
OMOARE8 s/. Motd. Bucov. (p; Fire rea, nă
rav care inspiră teamă; arţag; efectul răutăţii, 
supărării, necazului: tu nu. ştii clne-l mămuca, n'al 
mlncat niciodată ei (crg.) [lat; rn 0 s. m 0 r e ih].

MOARTE s/. ® erii Sfîrşitul Vieţii, încetare din
viaţă: a muri de -^ firească, năprasnică, tragică; a nu muri 
de bună; spaliha morţii; a-1 trece năduşellle morţii; bol
nav de ; a trage de ; a fi 
pe •«i’; a fi pe patul morţii; cu 
limbă de ^ vw LJMBA (D ; a li 
Intre viaţă şi moarte; fără de 
nemuritor; viaţă fără de'**, 
nemurire; a se lupta pe viaţă 

@ :'*'8-1 fără leac; 
boală lungă, •<*' sigură; omul 
are şl şl viaţă; nuntă fără 
mlnie {sau fără ceartă) şi 
fără bănuială, nu se poate; 
nuntă fără r!s şi fără plins, 
nu se poate; după şi căi de 
ginere IV* GţNERE ® : — tăcere 
de tăcere adîncă, inor- 
mîntală:" un gemăt ieşi de 
Itnţă pom şl apoi p tăcere de ^ 
se Sâcn (isp.i ® Omor: a 
Iaca ~ de om, a omorî pe Cineva 
In Ţigani, a arunca vina pe 
altul t ® ^ Moartea, consi
derată ca o Ilin^ă şi înfă
ţişată adesea printr’un sche
let cii o coasă în mină (rj]
3208}: a se lupta cu -^a; a-şl 
vedea -^a cu oohli; a da mina cu 
■^a; a-1 trage ata la iw 
®; a II uitat de , e bun să-l 
trimiţi după se zice despre 
cineva care zăboveşte foa rte 
mult pihă se ’ntoarce de 
unde l-ai trimis; %■. -^a nu 
vineoind o chemi ţ[ ® n Osîlldă
prin care trebue să i se ia 
omului \naţa, pedeapsa.ca- 
pitală: l-au oelndlt la» *
® Durere, supărare, mîh- 
nire adîncă: e ou -.-a in su
net ţf ® Frica de moarte, 
frică grozavă: a umbla cu ^a 
In sin ţi ® Cauza pentru 
care un lucru se prăpădeşte, 
piere incetui cu , încetul: pedantismul e —a Invăţă- 
mtntnlnl Ţ| ® ♦ MOABTEA-FfJRlCELUI, plantă CU 
frunze eliptice ascuţite, acoperite cu peri moi, eu 
flori gălbui dispuse în capitule (Inula. conyzti) 
(iH 3209); — moaktea-stelniţElob = fAducher- 
niţA ® [lat. m o r t e m].

Fig. 3208. Moartea.

F a arunca

Fig. 3209. 
Moartea-puricclui.

MOAŞĂ, HOA9E (pl.-şă) s/. ® t Trans. Bunică 1! 
© Femeie bătrlnă: nn te desnădăjdnl, dragul moaşei, 
II zise bătrlna usp.i t ® j? Femeie care dă îngrijiri şi 
stă într’ajutor femeilor cind nasc; BURje ® 
[m o ş]. - -

MOAŞTE s/. pl. ffl Bit Rămăşiţe din trupul 
unui sf'înt, din veşmnitele lui sau din alte lucruri 
de care S’a slujit in viaţă: cu trupurile uscatei ca nişte 

iisp.i; slăbise de gindeal că erau slinte moaşte (I.-gh.) f 
® Ceea ce a rămas din cnicea pe care s’a răstig
nit Mintuitorul K ® A. păstra ca nişte a păstra ou 
îngrijire, cu sfinţenie 1[ ® (g Ceea ce rămine din- 
tr’un lucru de seamă, din ceva demn de venerat: 
el este singurul depozitar credluclos care păstrează cu slin- 
ţenle *lo neamului său (vlah.) [vsl. m o s t i],

‘MOBIL 1. adj. ffi Mişcător, care se mişcă sau 
poate li mişcat; bunuri ~e, care se pot uşor tran
sporta t ® Sohimbăcios: spirit, caracter»' ţ] ® 
Sărbători »e, acclea a căror dată se schimbă in fie
care an, precum Paştiie, înălţârea, etc. Ţj ® X 
Trupe »e, coloane »e, acelea care silit organizate in 
aşa fel incit să poată uşor fi îndreptată într’un loc 
sau într’altul. '
' 2. (pi.-le) sn. ® Cauza motrice, ceea ce face să 
lucreze: interesul e »ui multor lapte ţf ® Lucru a cărui 
influenţă e prepondorantă, îndemn: bnnti eint.siu- 
guml » al Industriei [fr. < lat.]-.

MOBILA (^lez) 1. vb. Ir.. A garnisi cu m o b i 1 c.
2. vb. ref l. A-şi cumpăra mobile, a-şi găti casa 

cu mobile.
‘MOBILĂ (pl.-le) sf. <ni O Fie-care din lucru

rile trebuincioase într’o odaie, ca pat, masă, du
lap, scaun, etc. ţf ®^ pl. Toate lucrurile de felul 
acesta ce garnisesc o odaie, un apartament, o casă 
[mobil].

‘MOBILIAB adj. A ® Care constă din bunuri, 
mobile, mişcător: avere »ă 1] ® Privitor la bunu
rile mobile: vinzare-~ă [fr.].

‘MOBILIER 1. sm. V Vînzător de mobile.
2. (pî.-ore)' sn~ ini 'l'oate mobilele unei case 

(iw TAB. xxxviu) [fr.].
‘MOBILITATE sf. ® Uşurinţă de a. se mişca: 

mercurulal ţf © Uşurinţă dc a-şi schimba expre
sia (feţei, etc.): -»a fizionomiei ţf ® Uşurinţa (le a 
trece de la un obiect la altul, de la o stare la alta, 
nestatornicie: -«a părerilor sale [fr.].

‘MOBILIZA (-izez) vb. Ir. ik ^ A pune O ar
mată sau O flota pe picior de războiu, gata să por
nească la hotare împotriva duşmanului [fr.].

‘MOCA sf. ® ♦ Cafea de cea mai bună cali
tate adusă (iii împrejurimile oraşului M o k.a dm 
Arabia K ® 2 Inliizlime făcută cu a(:eastă cafea:
fumlnd din lungi clubucb şi sorbind delicioasa'*»' (NEGR.). 
OMOCAl (-ăose) vb. ir,Ir. ® Mold. Trans. Amigă(l)i, 
a bicra încet, a nioşriiindi, a tîndăli, a mocoşi 
® Olten. A da din cap. •
OMOCĂIT adj. ® p. MOC/ţ ţ[ ® Migălos, ză- 
bavnic, inccl la treabă: dar ou fl », umblă repede, că 
slotem grăbiţi (br.-vnj.

MOCAN sni., hocaROA ® Cioban
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EXPLICATIUNI: I. Pat, — a. Corniirar. — 3. Dulap. — 4. 5. 6. Blidare. — 7. L'adă;. 
lădoiu. — 8. i6.^ Mese. — 9. Poliţă. — 10. Lingurar. ~ ii. Icoană. — la. 13. Scaune.
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ardelean de la[poalelc Garpatiloi'(i®|3210) '.avea «gura 
cea mal lomăneasoă ce se poale vedea, ai tl zla un de la B ragov 
(i.-GH.); dup& cita va vreme, se pomeneşte ou un argat de la 
stlna ^ulul iisp.) ^ ® ®
Bădăran, ţopîrlan, mo- 
cîrţan, mofcotan, ma- 
Jic: ce ştie'^ul ce e şo- 
Iranul lomul prost, Obi- fHl.lW.'IWV' 
cinuit cu lucruri ordi- 
nare, nu ştie să protu- / 
ească lucrul bun, fin, ^ 
delicat [poate de la f.-, ' ' 
nioacă ,,ciomag, bîtă \|'

'ciobănească”]. .
MOCAnaş sm. ţa 

(Hm. MOCAN.
MOCANGUŢA (pi.

-te) sf . ® U dim. MO- ^
cancA H ® Un fel de 
horă ţărănească. Fie- 3210. Mocani.

MOCji NEASCA m- MOCăNţSC 2.
MOQAnesc adj. © Rt De ni o o a n, ce ţine de 

mocani, al mocanilor: ol mocăneşti; care mocănoştl; 
se onlca totdeauna In căruţă, oconerlndu-se cu zeebea lui mo
cănească (s.-ALD.) K © ♦ Porumb varietate de po- 
rumb; ou druga scurtă, cu bobul mare şi spornic.

2. mocAneasca sf. Un fel de horă ţărănească, 
numită şi ,,mocăneşte” sau „mocăncuţa”: nici nn 
flicAu nu-l Întrece la... moefineascâ (stăm.). 

MOCANŞŞTE adv. © Rt Ga m o c a n i 1 ţ] ®
•V- MOCĂNEASCA.
o MOGEHA sf. Maram. Oaş. Loc băltos, mo
cirlos’[rut. moăar].
t MOCERIŢA, MOOIOBJTA (pî.-te) sf. ii. Baltă; 

mlaştmă [bg. mo 60 r 11 j.
O MOCIOACA sf. Băn. Trans. ipşc.) Măciucă [m o a- 
c ă -1^ m ă o i u c ă].

MOCIOLIE Sf. Băn. A Căpăţînă de ustur oiu 
[măciulie].

MOCIRLA (pi.-le) sf. ® ii. Baltă noroioasă:
oraş Innecaţ In -v dlntr’un capăt Ia altul (i.-OH.); caii se duc 
In ~ pinâ ’n piept (vlah.) T[ ® ® Stare decăzută, în
jositoare, noroiu: abia l-am scos din mocirla In oare se 
afundase [refăcut din m O c i r 1 0 s < bg. m' o - 
6 orii vă, cu schimbarea sufixului].

MOCIRLOS adj. De mocirlă, noroios, 
mlăştinos: locul este oamenii nu pot sA trdească aici 
vara, din cauza frigurilor (BOL.i [ev MOCJBLA].
C MOCIROS adj. Maram. (brl.) = MOCIRLOS [m o - 
c e r ă]. '

MOCÎRŢAN sm. ® iTon. Mocan 1f ® ® Bă
dăran, mocofan, ţopîrlan, om neciopUt: in fataaţitor
lipiciuri... ce »nl nu mal văzuse de etnd fi făcuse mă-sa
(ISP.).

MOCLESI sau MQCLisI inlcrj. Taci! să nu zici 
circi nu spuneţi nlmărul moolesi (ALecs.).

MOCNI (-nosc) vb. intr. Mo/d. Bucov. ©Aumezi, 
a lăsa să se moaie in apă: se la... apă neîncepută şi se pune 
intr’tnsa piele de la un ciur părăsit, să mocnească (mar.) "( 
© A arde înnăbuşit {calenmele ude, putregăioase) 11 
@ A fierbe Încet: adne apă şl tnmiud-o Inti’o oală, o pnn 
la foc ca să mocnească (mar.) 1f © ® A Sta înnăbuşit 
(rară. de o patimă, etc.): atunci au izbucnit, şl la el şl 
la mine, toate clto mocneau tu noi şl nu nl Ie spimeam (vlah.) 11 
® A sta liniştit, fără a se mişca, fără a vorbi:
destul am mocnit la ţară, ian eă mal fantaceesc şl eu prin 
tlrg (ALECS.); Ţiganului, cind 1-e foame, ciută;... Iar ţăranul 
nostru Işl arde luleaua şl mocneşte Intr’lusul (Crg.i [vsl.
m 0 k n u t i „a se uda"].

MOCNIT adj. © p. MOCNI H ® înnăbuşit: 
ilmple groapa cu jeratec şl cu lemne putregăioase, ca să ard ă ^ 

. (CRG.); dă-i o plrleală bună on nişte chibrituri de Ieste, care 
ard -»■ (CRG.) n ® ® Afundat, ascuns: satnlHumulestlI... 
nn-1 cm sat lătuialnlo, » şl lipsit de priveliştea lumii 
(CRG.) 1[ ® Tăcut: Nu-l ca noaptea cea şi pustie din 
sicriu (EM(N.i; Oraşul doarme ’n miezul zilei Mocnit, sub ar
şiţa de vară (vlah.).

MOCOFAN $771. = MOCÎRŢAN: ^ul de cioban ră
mase nlmit (isp.i.
OMOGOŞl (-oşesc) 1. vb. intr. Motd. Bucov. A lucra 
încet, pierzîiidu-şi vremea cu lucruri mărunte, de 
puţină importanţă, a mocăi, a mig§(l)i: vreme trecuse

la mijloc... cit am bojbftit şi mocoşit prin telu s& prind pu- MOC- 
păza (CRG.); Da .ce mocogeşti aici P ■—Ia, păcatele meleI |\/)/—\P) 
Nu pot scoate cămtcil lesta din Imală (SB.i; şl cioplea şl mo- IVlUU 
coşea şi tlndălea,,eă treacă ziua (ret.).

'2. vh. TCfl. A se trudi; nnmal cată de nu te atlta 
(CRG.); văzlndu-1 pe Ţigan că numai se mocoşeşte In. zădar
(SB.)
O MOGŞANdA (p!.-enzi) sf. Băn. Movilă 
mică ce se face în jurul unui par sau unui pom spre 
a arăta hotarul între două comune sau Intre două 
moşii: Duminecă seara la Rusalii, totl nouă se edună la o *... 
dintre hotarele comunelor lor (NOV.) [germ. Mark- 
s c h e i d e]. '

*MOD (p/.-dnri) sri. ® Fel de a fi, de a lucra, 
chip n ® O Formă, metodă: — de gnvernămlnt li 
® ca Felul cum so exprimă acţiunea unui verţ), 
fbrina care arată dacă e vorbă de o realitate, de o 
posibilitate, de o condiţiune sau de un alt caracter 
particular al acţiune!; diferitele moduri sînt: indi
cativul, subjonctivul, condiţionalul sau optativul, 
prezumptivul, imperativul, participiul şi infiniti
vul l! ® J Anumită ordine în succesiunea tonu
rilor şi semitonurilor cari alcătuesc o scară mu
zicală: —ui major, 2 tonuri, 1 scmiton şi 3 tonuri;
—ui minor, 1 ton, 1 semiton şi 2 tonuri [Ir. < lat.].
*M0DA (pi.-de) sf. ® Felul de a se îmbrăca 

particular unui timp anumit: a fi îmbrăcat dnpă ni- 
tlma —; dnpă moda din Paris; a fl, a ou fl la — ; a Ieşi din —, 
a nu se mai purta; jurnal de — II © Obiceiu trecă
tor, nestatornic, în gusturi şi în capricii: moda in 
literatură U ® pi. Obiecte de toaletă care sînt la 
modă: magazin de inode [fr.].

‘MODAL adj. ® Privitor la modul, la chipul 
de a face’un lucru | @ +++ Propoziţiune —ă, care con
ţine o restricţiupe [fr.].

‘MODALITATE Sf. © Mod de a fi, chip, fel: —a 
contractului, pedepsei H ® J Natura unui mod mu
zical : a determina—a unei hucătl [fr. ].

‘MODEL (pi.-ele) sn. © Lucru făcut pentru a fi 
imitat sau reprodus prin imitaţiunc, izvod, tipar 1|
® ® Persoană vrednică dc imitat, l.ucru care ine- 
i’ită a fi făcut la fel, pildă bună de urmat: e un — 
de virtute, de răbdare, de elocnentă f ® ţjp >> Bărbat 
sau femeie oare pozează în atelierele pictorilor şi 
sculptorilor, spre a i se reproduce trăsăturile sau 
formele K ® Reprezentare în mic a unui obiect 
care urmează să fie reprodus cu dimensiunile lui 
reale [fr.]

‘MODELA (,-eiez) 1. vh. tr. (D A face în mic, 
din ceară, din lut, etc., modelul obiectului pe care 
sculptorul îl va reproduce apoi în mare; — o etatuă H 
® (ă? A eda exact relieful figurilor H ® A legula, 
a orîndui, a potrivi după cineva sau ceva; a-şi—
purtarea după a altuia.

2. vb. refl. A se potrivi, a so lua după, a iua pildă 
de la [fr. ].

‘MODERA (-erez) 1. vb. ţr. ® A ţinea o măsură 
dreaptă, a cumpăni, a Infrîna: a-si — minia, paeiu- 
nile, ambiţiunea H ® A micşora, a scădea, a cum
păta; — Iuţeala, cheltuielile.

2. vb. refl. A se ţinea înlr’o dreaptă măsură, a se 
cumpăni, a se conteni, a se infrîna [fr.].

‘MODERAT 1. adj. ® p. MODERA II © Păstrat 
într’o dreaptă nTăsură, caro păzeşte o măsură În
ţeleaptă, cumpănit, cumpătat: munoă —ă H ®. Care 
nu e exagerat, care nu trece peste măsură; unpiet — ;•
o căldură —ă Hţl © NEMODEBAT.

2. sm. Cel ce se depărtează dc opiniunile extreme.
‘MODERATO adj. şi adv. J Care ţine mij

locul între „’lento” şi ,,presto”: allegro— [it.].
‘MODERATOR i. sm. Cel ce moderează.
2. (pL-toare) sn. Aparat caro regulează in mod 

uniform mişcarea unei maşini [fr. ].
‘MODERAŢIUNE, MODERAŢIE sf. ® însuşirea 

aceluia care păstrează o măsură înţeleaptă în 
toate, cumpătare H ® Lipsă dc exageraţiune, de 
exces:—a nnel taze [fr. ].

‘MODERN 1. adj. ® Din timpurile din urmă, 
de mai încoace, nou: o clădire—ă; latorla —ă, istoria 
de la 1453 (anul căderii Constantinopolului) piiiS 
în zilele noastre H ® a? Limbă —ă, limbă vie, iu 
spec. limbă foarte răspîndită (franceza, engleza.
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MQn. germana, eLc.) H ® t- învaţamlnt-'j care ţine iriij- 
locul Intre invăţămîntul real şi cel clasic, şi în 

MUn care se cia o mare atenţie limbilor modeme.
2. sm. Scriitor, învăţat, artist, etc. din timpurile 

noastre. In spec. de la Renaştere încoace.
a. sbst. Ceea ce datează din timpurile modeme 

[frj. ,
‘MODERNISM sbsl. Afecţiune excesivă pen

tru tot ce este modern. In spee. In arte, litera
tură şi religie [fr.].

•MODERNIST adj. şi sm. Care ţine de mo
dernism; partizan al modernismului [fr.].

■MODERNITATE sf. Caracterul a tot ce este 
modern [fr.].

‘MODERNIZA (-izbz) 1. vb. tr. A da un caracter 
modem, a întineri.

2. vb. refl. A se conforma obiceiurilor moderne 
[fr"].

‘MODEST adj. ffl Moderat în purtare, cumpă
tat, lipsit'de exces ţ[ ® Ptin de modestie, nepreten
ţios, nelăudăros: nn scriitor ~ ţ] @ Mediocru, sim
plu, potrivit: o locainţă~a ţj (5) Cuviincios [fr.].

‘MODESTIE sf. ® Moderaţiune, cumpătare li 
@ Rezervă, sfială în felul do a gîndi sau de a vorbi 
de sine II ® Decenţă, cuviinţă [fr.].

‘MODIC adj. Neînsemnat, de puţină valoare
[fr.]:'
‘MODICITATE sf. Micime (a unei sume, a 

unui preţ) [fr.].
‘Modifica (-llc) vb. tr. şi refl. ® a (se) 

schimba starea unui lucru H © A (se) schimba 
în mai bine, a (se) îmbunătăţi, a (se) îndrepta:

natara unul teren ţţ ® A (se) îmblînzi, a (se) În
dulci, a (se) atenua:o pedeapsă H ® a? A determi
na, a preciza: adverbul modlllcă înţelesul verbului [lat. ].

‘MODIFICABIL adj. Care poate fi modificat lill 
© Nţ MODIFICABIL [fr. ]

, ‘MODIFICARE, MOMFICAŢIţlNE, MODIFICATUL
' sf. Faptul de a modifica, schimbare [fr.].

‘MODIFICATOR adj. şi sm. Care modifică; 
cel ce modifică [fr.].
■‘MODISTA (pl.-te) sf. V Femeie care face sau 

vinde pălării de dame [fr.].
MODţLCĂ (fi.-el) sf. © / Gîlcă ţi ® j» Umflă

tură pe corp; bubă: La cap La şezuta. La mijloc 
nemioă (gor.j, ghicitoare despre „furnică” II @ Pr. 
anal. Ridicătură pe un şes: se vede cimpui cu 
desăvlrşlre şes, îăiă modllclle de movile oro.).

MODÎIiCps adj. Plin de m o d î 1 c i: pe terna 
modllooaB& sau crestată de dungi, creso copaci idaleţl ^3 ).

MODţRLÂ, MODiHLAN sm. Bădăran, mocîrţan, 
mocofan, om r.ecioplit.

MODÎRLAN sm. Bădăran, ţărănoiu; mojic: 
nimeni n'a mal zis că e. nlol limbă de furat, nlol limbă de * 
neros (Jip.i.
O MODORAN sm. Moht. = MCDÎrlan.
O MODOROIU sm. Motd. Trans. Om posac, veci
nie posomorit, ursuz, morocănos: Uite cum stă—, 
Glndesti că e un (mar.) [comp. m O d U r]. 
OMODOŞI (-pşesc) vb. inlr. Băn. A trîndăvi.
O MQDRU’ ibst. tr.-Carp. Chip, mod; putinţă: ce 
a vfizui el In acea odaie, nu este a vă spune In limba ome
nească (MERA); nu-1 modm să mal pot merge plnă se lumină 
dei ziuă (RET.); n'au vrut nici Intr’un.^ să se despartă de cal 
(SB.) [ung. m o'd o r, m o d r a]. 's-
‘MODULA (-ulez) vb. Ir. ® A tace una sau mai 

multe moduiaţiuni; a sui şi coborî vocea H 
A face sau a cînta versuri H ® J A varia alura 
stilului [tr.].

‘MODULAŢIVNE sf. J Trecerea do ia un mod 
muzical la altul, de la un ton la altul [fr.]. 
OMODtJR adj. Băn. Trans. ţSş Sein, albăstriu, sur 
închis [vurb. de coloarea linei Oilor) [srb.. mo
ri a r, bg. m o d u r O].

‘MODUS VIVENDI sbst. ® Mod de a trăi H 
® învoială, înţel(igere de a se purta într’un mod 
anumit unul faţă de altul .sau unii faţă de alţii 
[lat.].
‘MOFETA (pl.-te) sf. Ori-ce gaz ce nu poate fi 

respirat [tr. m o f e 11 e].
1 MOFLUZ, MUFLţrz adj. şi sm. V rt Falit: ciţi 

«e vor dovedi mofluzi mincinoşi, să se oslnidească la puşcărie

(LES.-CAR.); au Intrat la grijă mare creditorii Iul kir lanulea, 
că rămine mutluz (Car.) [tc. m U f 1 U z],
] MOFLUZI (-nzeac) vb. intr. V A da faliment, 
a deveni mofluz: clnd un datornic va să se tragă 
Iu judecată (leg.-car ); cine-1 prost şl derbedeu Lesne ’n 
lume mofluzeşte (ALECS.).
1 MOFLUZIE sf., MOFLUZLfC, t MOFLDZLţrC {pl. 
-ouTi) sn. V rt Faliment, starea de mofluz: a 
făcut mofluzluc mincinos şl m'a lăsat pe drumuri (fil.) [tC.
mufl u zl y 1<].

MOFT (pl.-turi) sn. F © Fleac, bagatelă, 
lucru'de nimic ţ] @ Minciună, palavră, braşoavă:
astlmpără-te, omule, şi lasă odată -..urile, avem lucruri mal 
serioase de vorbit (car.) ţ ® pl. Nazuri [tC. m U f t 
„gratuit”].

MOFTANGIU sm., MOFTANGIOAIcA (pl.-ce) sf.
F Care umblă cu mofturi; palavragiu, flecar 
[Ic. m u f t a g 1 „chilipirgiu”].

MOFTOLOG s)u. F, Moftangiu, palavragiu 
[moft]. '

MOFTOLQGIG adj. F Care se ocupă de mof
turi [rn o f I o’l o g].

MOFTOLOGIE sf. F Moft, palavră, braşoavă 
[m o f t o 1 o g]. •'

■ MOFTUHEAN sm. Moftangiu: cine să lief la 
un stropşit;, un un filge-llnte (GN.) .

MOFTUROS adj. Care face mofturi, ra
zuri, năzuros.
O MOGHILA = MOVJlA [vsl. m o g y 1 8 ].

MOGILDEAŢA, MOOÎNDEATA (pl.-deţe), MOOJL- 
dA (pl.-de) sf. ® Grămadă, ridicătură, movilă, etc. 
ce ţi se arată din depărtare, în mod nedesluşit, pe 
întunerec, şi te umple de groază H © Mătăhală, 
mătăhuie, măguieţă: zăresc la clţlva paşi o moglldeată 
roşcată (ur.) ; o moglldeaţă neagră se desluşi in întuneric , 
(S.-ALD.); vezi colo in munţi două moglndeţe P... e Iapa cu 
mlnzul (R.-coD.i; String tn braţe slolu de ghiaţă. Pare că-i 
o moglndeaţă (ik.-brs.) [comp. m O h O a n d ă].

MOGÎRlAN sm.. = MODÎRLAN.
O MOGLAN sm. © A/o/d. Mojic, bădăran prost: 
tu, .vule de Oşlobene, care...-nu-ţl dai oltuşl de puţină oste
neală minţii (CRG.) [comp. m O g î r 1 a n].

MOGODICIli sbst. A Miez de papură tînără: 
papura era crudă şl avea » (s.-ald.).
OMOGOROGI I-ogeac) vb. tr. Motd. Trans. A fi 
îmbufnat; a moi măi Împotriva cuiva:’ce spui, oir- 
paolule, ... şl tu mă mogorogeştlP (CRg.) ; ce tot mogoro- 
geştl acolo P (vie.)
O MOGOŞI (-oşeso) vb. inlr. (R.-cod.) = MOCOŞţ.

MOHAIR sm- MUBAlţR.
O MOBIL A = MOVILA.
O MOHOANDA (pl.-de) sf. Trans. Femeie proastă, 
toantă (vic.) (esc ).
OMOHONDEAŢA (fl.-eţe) sf, Trans. = MOOlL- 
DEATA : văd pe fata de împărat ca po cu haina el de pureci
(MERA).

MOHOR (pl.-oare, -oară) sn. A ® Mal multe . 
specii de plante ierboase de _ 
coloare verde-albăstrie, cu ‘ 
frunzele aspre pe margini,
CU' florile (Jispusc în spice 
cilindrice de coloare roşie- 
închisă fSetaria glauca; S. 
verticillata: S viridis) (|S]
3211): in curind se trezeşte cu 
lanul de porumb prefăcut In lan 
de ooN.); Şl departe l-am mu
tat, în tufa —ului, Unde-1 locul 
corbului (IK.-BRS.); 0 F: îşi drege
—iii, caută să SC desvinovă- 
ţească, după ce a greşit cu 
vorba •[ ® = iarbA-bAr-
BOASA II ® = DDGHJE TI ®
«•'-GROS = IARBA-BARBOASA II 
© —MAKE = DUGGIE H ®
—RQŞU = MEIŞQR ® [ung. 
m o h 8 r, şrb. m u h a r].- 

MOHORÎ (-orăsc'; l.h. tr. şi 
refl. © A (se) colora în roşu- 
închis (ca spicele de mo
hor): Închipuise im soia nou de lujunghlerl şl de sacrificii 
care mohorlse pămlntnl cu singe (ocob.) ; pulberea roşie se

Kig. 3211. Mohor.
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stingea^ se mohora şi apa lua' Inclil de oţel o. ald.) ^ (D 
rpi A (se) posomori, a (se) întuneca: tot cerul s’a 
mohorlt de nori (lung.).

MOHORIT adj. p. MCHORţ. © Roşu închis ca 
spicele mohorul ui tn loc de ap&. începu a curge nn slnge

U8P.) t ® întunecat, posomorit. ' ■
OMOILĂ ipl.-le) sf, Băn. = mocsandA [m o- 
vilă].
OMQIMA (ph-me) sf. Mold. Băn. Trans. Mai
muţă: viu ll b&ga Intr'un sac 9I tntr'acel sao b^a şl un 
duIAu şl un cucoş şl o năplică şl p (prv.-lp.); Avea şl o 
/V Imbr&cată cu scurteică roşie (ret.) [ung. m a -
jom]
t MOIMţŢA (pi.-te) sf. icant.) ^ = MAIMUŢA,

MOINA (-noaz4l vh. refl, şi inlr. © A so faco 
moină.: se moiuase, şl zăpada cădea .mal deasă (dlvr.) ; 
clnd se tăcură boii. moinează (gor.).

MOINA (pi.-ne) sf. © © Timp moale, umod, 
iai’na,’ după frig, cînd se topeşte zăpada: şi a dat 
Dumnezeu Intliu trei zile de vară şl pe urmă o * şi o ploaie 

. caldă, o’a Început baba să-şi lepede cojoacele (vlah.) ; clnd 
nn-tl arde locul, e semn că se Încălzeşte vremea, ori face 
a». (GOR.) •,[ ® Mold. a' Cîmp care fusese semănat 
ou un an înainte şi caro acum e lăsat să se odih
nească, pîrloagă, păragină: In acest chip vom putea 
ara cu un plug Intr’o zi la * 40 de prăjini şl la ţellnă, 20 
(ION.); eu cu muierea şl cu.copila mea lăzulrăm clteva săp- 
tămlnl la (Ret.>; Boli mei, clnd aud doină. Ară tellnă şi

(NEGR.) ţ = QRiNDţL [probabil din o i u
< I at. *ni o 11 i u s; comp. AMpro].
' MOINOS adj. © Moale, umed, Cînd e in o i - 
n ă: dacă... bobii de faaole... au fost bătuţi pe o vreme moi- 
noasă (PAMF.).
OMOIŞTE s/. Olten. Trans. Băn. ® © Moină, 
timp moale, iarna, după frig: cocoşii de vor ciuta pe la 
cina cea bună... e a .v (grm.) li ® Băltoacă, mla
ştină 1( ® Băn. Q} Timpiă [comp. MomA]. 
GMOIŞTI (se moişteşte) %b. rcfh Olten. (ciauş.) © 
A se moină [m oişte].
O MO JAR (pi.-are) sn. Piuliţă mică 
(mai adesea de faianţă) pentru sfă- 
rlmat sarea şi alte substanţe fărîmi- 
cioase ((î|j 3212) [ung. maz sar).

MOJDEIU, MUJDţrtc sbst. X Us- 
turoiu pisat amestecat cu oţet şi 
sărat, în care ţăranul întinge mă
măliga: la carne mai erau puse In a- 
propleie şl etrăchlnute cu ustnroin, pisat In 
slatină, ce-1 spune mujdelu (grig,).

Fig. 3212. 
Mojar.

MOJDREAN sm. ♦ Specie de frasin, cu flori 
albe, mirositoare, din trunchiul căruia se extrage, 
prin inciziuni, o substanţă zaharoasă, numită 
,,mană”, întrebuinţată ca purgativ; numit şl 
,jfrasin-de-munte” (Ffăxinus omus).

MOJIC 1. sm., mojica (pl.-ce) sf. Om (femeie) 
din clasă de jos, rău crescut(ă), necioplit(ă), bă
dăran; om (femeie) grosolan(ă): cum să lase pe ani 
său să la o mojică (l.-GH.); ©:: nici salcia pom, nici
om sau nici salcia cerc de bute, nici *ul om de Frunte; 
@1: *ul e tot .V, chiar şl in ziua de Paşti.

2. adj. Grosolan, necioplit: cel şl măreţ, ca cit 
11 rădică norocirea, ou atlta mal tare nebuneşte (ŢICh.) [rus. 
inu2iku].

MOJICESC adj. De mojic: Dumnezeu să te 
Ierească... de plra mojlcească (Pann).

MOJICEŞTE adv. Ca un m 0 j i c.
MOJICIE sf. Faptă sau vorbă de mojic:

femela ta nu-1 responsabilă de mojiciile tatălui său (Alecs.).
MOJICIME s f. col. MOJIC. Toţi mojicii, gloata 

mojicilor: *a şi gloata de oameni proşti... urlau, nn alt
ceva, de haz şl plăcere (grig.).

MOJICOS adj. Mojic, grosolan: oliţerii lor 
mojlcoşl, fără milă de om (i.-gh.).

MOL sbst. = MÎL: se culundă. tn apă şl prinse cu 
mina * şl năalp din fundul apel (Ret.).
O MOLAN sm. © O/ten. Om molatec 1 © rsjb = 
GRiMDfjL '[moale].
O MOLAnetE sm. Olten. Om moale [m o - 
lan]. '
‘MOLAR adj. g)Dinte «-sauTiumat -.sm. Măsea 

[fr. < lat.].
O MOLAŞ sm. Trans., = mthat.ţ

MOLATATE sf. Moliciune [moale]. MOH-
MOLATIC, molatec adj © Cam moale .. —.

(iu toate înţelesuiile): ovăsul... acoperea goliciunea pă- IVI wL 
mJntului, loimlnd un covor mlndru de pajişte molatecă 
(MERA;; era uh flăcăiandru, care 5e v^ea, după apucături, oă 
era tont şi molatec (isp.i H © Care-ţi dă sau ÎIJ 1 
deşteaptă sensaţiuni plăcute: legănarea molatică a 
corăbiei şl Întinderea orizonului Îmi schimbă şirul Ideilor
(ALECS.).
OMOLAtui (-ueac) vh. refl. Oaş, A se veseli.
OMOLAU sm. Olten. Om molatec [m o ăl e]. 
OMOLCALUŢ adj. dini. Olten. © Moaie, 
molatec: un om, un bou — H ® Moaie la pipăit: 
părul aspru este bun pentru brtle, părul mal —, pentru fla
nele (PAMF.).

MOLGELUŞ adj. dim. MOALE.
MOLCOM..., MOLCOM... iv MlLCQM...
MOLCUŢ adj. dim. MOALE: ou — (ciauş.); erau 

calde şi —e, cit le-ai fi mtncat şi cu ochii (sa.).
OMOLDA [pi.-ie) sf. Olten. Trans. © Postavă ma
rc; albie mare şi largă H ® Postavă mare în care 
curge vinul din lin (vîrc.) II ® ^ Lada în caro curge 
făina din piscoaic [germ. M u 1 d e].

MOLDOVEAN 1. adj. 9 Din Moldova.
2. sm., moldoveanca (pi.-cuce) sf. Locuitor, lo- 

cuFtoare din Moldova.
MOLDOVENESC adj. ® Privitor la Moldova, 

ce ţine de Moldova [m o 1 d o v e a n].
MOLDOVENEŞTE adv. Ca M o I d o v e n ii; 

in graiul Moldovenilor: spuneţi verde,—, ca la nişte 
fraţi ce vă stntem (Crg.).

"MOLDOVENISM {pl. -mo) sn. Ca Partioulai'i- 
tate a graiului moldovenesc [mol d o v e a n].
OMOLEA sm. Olten. Poreclă dată unui om m oa- 

1 e. :
"MOLECULA (pi,-ie) s/. B Cea mai mică parte 

a unui corp, compusă din atomi, dar indivizibilă 
prin agenţii fizici [fr.].

"MOLECULAR adj. 15 Privitor la molecule; 
forţe —e; atracţlune —ă [fr.].

MOLEŞAG = MOLOŞAG: de e ger, se face—, tot 
aşa şl clnd clntă (cocoşii) ziua mult (VOR.) [mo ai o].

MOLEŞALA (pi.-şeii] sf. Stare de slăbire a 
energici bisoţltă de lene, de mdolenţă, etc.: o du
cea, mal alea vara, Intr’un fel de — ca im om care . abia 
stă de somn (sad.) [m O I C ş i],

MOLEŞI (-eşesc) vb. Ir. şi refl. A (i se) slăbi, a 
(i se) muia energia, vigoarea trupului: muiţnmijea 
el adlncă o slăbea, o moleşea, o făcea să tremure (DLVR.) ; 
tlnăinl BB moleşeşte din toate Incheletnille şl se prăbuşeşte 
pe prispă (car.) [m O a 1 e ş].

MOLEŞITOR adj. verb. MOLEŞI. Care mole
şeşte: o plroteală moleşitoare se alegă de cobii Iul (isp ).

MOLETE1 sm. MOLAN.
MOLETE2 sm. ffi Larva surdumaşului sau 

viermelui de făină (Tenebrio molilor) Ţ[ ® pi. f 
© Boedă a copiilor, caracterizată prin fierbinţeală, 
urdinare şi uscarea mycoasei nasale [bg. m o - 
1 e c a „molie”].
OMOLŞTE2, HOLET sm. Băn. A = molidv.
O MOLEŢ iw MOLETE'1

MOLEVMA (pi.-me) sf. f = MQLIMA.
MOLEVSI = MOLIPSI.
MOLFAI "(-ăesc),'morfoli (-oiesc) vb. tr. A me

steca cu fălcile, cu buzele, cu limba [varb. de per
soanele care nu mai au dinţi); moş Bodringă... şezlud 
cucuiet pe nişte buci şi molfăind la pere uscata (Cro.) ; (in
timul) 11 mDlfăeac in gură, de dau o putoare mal proastă 
declt un hoit (Ret.); o babă... morfolea ’n gingii un orlmpelu 
de covrig (car.) ; din clnd In clnd rupea oile o frunză pe oaie 
o morfolea Intre dinţi (g.-ald.).

"MOLIBDEN sbst. «• Metal de coloarea şi stră
lucirea plumbului, care se întrebuinţează în labo- 
ratorii pentru prepararea unor reactive şi, in in
dustrie, la fabricarea oţelului [fr.].

MOLIGEL adj. dim. moale. Cam moale: am 
ales din bulclle sblrcite... pe cele mai —e şl m’am Întins pe 
mtnaare (grig.).

MOLICIUNE sf. © Caracterul, însuşirea lu
crului m o a 1 e 1[ © Caracterul aceluia care se în- 
duioşază lesne, slăbiciune, de caracter 11 ® Lipsă 
de, energie, de vigoare, de vlagă: itse Ercuie pinâ se
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MOL-
MOM

Fig. 3213. Molidv.

. atrlinl)& de »a Iul Eurlsteu (isp.i 0 Viaţă alemeî&tă, 
indolenţă, nepăsare.
O MOLID, MOLID4B •«- MOLţDV,

MOLIDIŞ (pi.-leuri) sn. ♦.Pădure de molidvi: 
se coboară din Inhinereaul /wulul... o ceată de oameni pe jos
(ORiG.i ţm o 1 i d].

MOLţDV, MOLID, MO
LIFT, MOLITF, MOLIDăR
sm. ♦ Specie de brad, cu 
frunzele.ca acele, aproape 
In 4 muchi, al cărui I cmn 
se foloseşte ca material 
de construcţie, la instru
mente muzicale şi ia fa
bricarea hîrtiei (Picea 
excelsa) (iH] 3213): in 
marginea cea mal de sus a 
mnntelnl creşte un molift 
(b.-ZAMF.); l-a petrecut cu o 
făclie de molid aprinsă o bu
cată bună prin pădure (omo.) [COmp. bg. m O 1 i U a].

MOLIE sf. % O Nume 
dat mai multor specii de 
mici fluturaşi ale căror 
larve rod blănurile, covoa
rele, materiile de lină şi 
de păr, penele şi anima
lele împăiate (Ţinea) (a]
3214) H ® molia-merelor, 
fluturaş mic, alo cărui lar
ve, în formă de viermişori 
mici, se desvoltă în mere 
şi pere (Carpocapsa porno- 
nella) (@3215) H ® molia-
ALBJNELOR = QASELNITA H 
0 Bucov. (MAR.) = CflNKLE-
BABEla t ® ® Femeie bă- 
trlnă (vsl. m o 1II.

MOLIFT MOLIDV.
MOLIFTĂ MOLITPA.
MQLiMA (pî.-ma) s/. f 

Boală lipicioasă, contagioa
să, epidemie: prin Mai s'a in- 
cins O'V... şl !n dou& Băpt&mlnl 
au murit mal toţi (vlah.) ; o să 
vie o odată din stlrvurlle oll- 
nllor oail se duo şl mor acolo 
(GRL.) [ngr. (ioXe|ifta],
OMOLIN sm. Băn. =
UO14DV. '

MOLIPSI ( -seac) 1. vh

Fig. 3314. Molie

Fig. 3215. 
Holia-merelor.

tr. f A comunica 
cuiva o boală prin atingere, a contamina; @: o oaie 
Tlloasă molipseşte toată tnrma.

2. vb. refl. A se umplea de o boală prin atingere 
cu un bolnav; 0: mohpslndn-se de boala patriotismului 
<i.-GH.) [ngr. viit. P.0ÂBU0U) < |xbXeuu)].

MOLIFSITQR adj. verb. MOLIPSI, jf Care mo
lipseşte, contagios, lipicios; boală mollpsltoate 1fţ[ © 
NEMOLIPSITQR.

MOLIŞOARE sf. pl. ♦ Mică 
plantă ierboasă, din fam. orchideelor, 
cu tulpina în trei muchi, numai cu 
2-3 frunze elipticc-ianceolate, iar 
celelalte rămase nedesvoltate; tace 
flori verzi-gălbui, dispuse într’un spic 
la vîrful tulpinii (Liparis Loeselii)
(11 3216).

MOLITF tm- MOLIDV.
MOLITF A (pi.-fe), tMOLITVA (pl.

-ve), ® molifta (pl.-te) sf. Ru
găciune compusă anume pentru des- 
legarea şi iertarea unui păcat şi pe ca
re o citeşte preotul pe capul celui 
greşit: bătrtnll, părlndu-le că văd chiar pe 

-Satana, tşl făceau cruce boscorodind molltfe (NEGR.) ; Mitropo
litul, pnntnd omoforul pe capul Iul Ştefan, citi molitva 
rlndultă Ia ungerea Domnilor (isp.) ; 11 puse patrahlml pe 
cap şl-1 citi molifta desleţărll de păoate (vlah.) ; un cucernic 
călugării citea In toate dimineţile moliftele sllntulul Vasllle 
(i.-GH.) [vsl. moiitva].

MOLITFELNIC (pi.-lce) sTl. gâ Evhologhiu, 
carte cu tot felul de rugăciuni ce se citesc de preot

Fig. 32t6. 
Molişoare.

la diferitele împrejurări ale vieţii omeneşti de la 
naştere pînă la moarte (la naştere, la botez, la cu
nunie, ctc.) (@ 3217): duhovnicul, deslăclnd patrahlml

3d35 THH4 3535 .4,

AfKV’H'ăTA'Tf , HIS»

MIKAt t TOT nVTA^HHKX i TO
I ATI npiBHTOddf 1 HfBTSXT* «

• / . 1 / u / e
HM V AlRlTOApi KS^tTlf’fefţf ăOf

^jjlHfţf V UIH K^rt;LHT7^;fecţf/10p <(lHfH ,
pHlUI tVH'lTdTf e AifMHHA VAHfArp.OnUM

■Fig. 3217. începutul unei pagini din Molitfelnicul ' 
tipărit la laşi în a. i68i.

In oara Işl ţinea Invăllt *ul (VLAH.); Cere n grab' un » gl 
Începe a-1 citi (panni [ysl. m 0 1 i t V I n i k li]. 
OMOLÎU adj. Mold. Molatic: de o parte şl de alta, 
munţii acoperiţi cu păduri... ca nişte monştri mătăhăloşi, 
molii şl toropiţi de somn (vlah.i ; e tlrzlor la vorbă şl *■ ia 
pas (jip.) [m oaie].
OMOLOMAN sm. Olten. Om leneş şi molatic 
(ciAuş.) [m oale].
OMOLOŞA (-şez) vb..lr. şi refl. A (se) tace m o a- 

1 e, a se muia.
OM.OLOŞAG [pl.-guri) .sn. Mold. Trans. © Moină, 
timp moale, umed, iarna, după frig, cind se 
topeşte zăpada: clnd cloclrlannl Işl lasă ciocul pe spate, 
e semn că va îi '--J (gor.) ; lama, clnd clntă cocoşii foarte 
mult peste zl, e semn cum' că vremea are să se moale, va fi 
cald sau (mar.).

MOLOTRU sbst. ♦
0 Plantă cu flori de un 
albastru-deschis, dispuse 
in ciorclunil unguieţe (Me- 
lilotus coerulea) (@ 3218) 
t © = sulfinA 0 t ® =
SDLFINA-ALBA H 0 = MO-r\ f\V
ldrA [vsl. m o 1 o t r I].

MOLOZ sbst. Var pro- 
venit din dărîmăturile 
unor ziduri: In vatra satelor 
nu se mal vedea declt pără- 
glnl şl mormane de —■ Înne
grite de fum (VLAH.) [tC.].

•MOLTON (pl. - oane) 
sn. ^ Stofă de lină sau 
de bumbac, păroasă, moale 
m o 1 1 e t o n].

MOLURĂ sf. ♦ 0 Plantă ori
ginară din sudul Europei, cu flori 
galbene dispuse în umbele, ale 
cărei fructe aromatice sînt între
buinţate în medicină; numită şi 
„anason-mare”, „chimen-duice”,
„secărea”, etc. (Foeniculum vul
gare) ([®]3219) f ® MOLţIRA-BALTn 
= PENÎtA®.
•MOLUSC (pi.-uşte) sn, # A- 

nimal cu corpul moale, nearti
culat şi fără schelet intern osos, 
învelit mal adesea cu o scoică 
de calcar; astfel sînt: melcul, 
stridia, midia, ghiocul, nautilul, 
sepia, etc.; ele formează o mare 
despărţitură în regnul animal, aceea a Moluş- 
telor (@ 3220) [fr.].

MOMEALĂ (pl.-mell, -mele) Sf. 0 Mijlocul, 
lucrul cu care se atrage un animal pe care vrei să-l 
prinzi, nadă: undiţa fără » nimic nn-ţl doblndeştaCGOL.) " 
® Lucrul, făgăduiala, etc. cu care se ademeneşte, 
cu care se amăgeşte: pe drum necontenit ceream apă, Iar 
tata mă amina cu momele de la oflntlna la alta (Crg.); (P 
a umbla cu (şoşele cu) momele, a întrebuinţa toate 
mijloacele spre a ademeni, spre a amăgi pe cineva:
umbla cu şoşele, cu momele să Înduplece pe fată a-1 lua de 
bărbat (isp.) [momi]. i

Eig. 3218. Molotru. 
şi călduroasă [fr.

Fig. 3219. 
Molură.
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'MOMENT (pî.-te) sn. O Clipă, timpul cel mai 
scurt: tntr’un din In In -^nl de a pleca ţ ® Pri
lej favoraiil: a profita do ~ [fr.].

Fig. 3320. Moluşte,

'MOMENTAN 1. adj. Care ţine numai un 
moment, o ’cUpă.

2. adv. Deocamdată, pînă una alta; chiar acum, 
îndată [după fr. momentan e].

MOMI (-mese) vb. tr. ® A atrage prin momeli 
un animail pe care vrei să-l prinzi © A ademeni, 
a amăgi, a înşela cu vorbe bune, a ispiti prin bani, 
prin făgăduinţe: de... se va atla..r să-l fie d&iult ceva 
e& o momească saus&-l fie făgăduit nlscare lucruri sau bani 
(PRV.-MB.); ...Inttlnlnd din tntlmplare pe al său copil urlt, 
II momii şl ’n depărtare duclndu-I, l-am omorlt (panni ; 
banul e ochiul necuratului: tare fură Inima şl momeşte 
mintea (jip.) 1) ® A potoli, a astlmpăra pentru o clipă: 
aă culeagă şl ctteva pere, spre a-şl mal foamea (tsp.) [vsl. 
m a m i t i].
'MOMIE... = MDMţE...

OMOMţŢA (pl.-te)s/. Motd. Maimuţă: Pentru 
alne-a cumpărat Mare tlnăriă Care-1 zic orangutan (don.) ; 
păcat numai că n’are vr'o sau vr’tm urs, că s’ar face stup 
de bani (alecs.) [moimă].
O MOMIŢĂHIE sf. Motd. Maunuţărie: ca este pro
gresul de astăzi P... o generală de tot ce se petrece ainre 
(ALECS.) [m o m i ţ ă].

MOMIŢE s/. Ţ.l. X Anumite glande de la 
pieptul şi de la gttul viţelului sau mielului cari 
constitue o mîncare delicată [bg. m o m i c i].

MOMţiE, Mold. MAMţIE 
sf.® Prăjină, Cu capătul de 
sus Înfăşurat în paie, avlnd 
uneori înfăţişarea unui om 
cu braţele. în tinse; se înfige 
în grădină sau pe eîmp spre ‘

,a speria păsările ([®] 3221): 
conn Dnmltrache se vedea acum 
plutind pe deasupra lanului ca o 
momlle (D.-zamf.); cltevabătrlne... 
stau Inootoşmănate In pridvor ca. 
nişte momii greoaie (iro.i * ©
De aci: fiinţă cu înfăţişarea 
ciudată: bună vremea! zice o 
» de om, Înalt şl spătos, cu o 
glugă mare (Car.) ; mal mergtnd, 3221- Momiie.
ochii ml se Izbesc de o de om (ISP.); VOTb. de Uli ani
mal : Uimiţi ascultau trecătorii, privind la momlla din cuşcă 
(VLAH.) K ® Prăjină cu vîrful înfăşurat în paie sau 
altceva ce se înfige la extremitatea unui cîmp 
sau unei moşii, cînd i se ridică planul.
OMOMÎRLAN sm. Trans. Ţopîrlan, om prost; 
epitet pe care’-l dau cei de pe Jii celor din părţile 
de sus ale Ţării Haţegului (dens.).

'MONADA (pi.-de) sf. ffi +'+ Principiu simplu 
şi activ care, după Leibnitz, există în ori-ce corp H 
® Infuzoriu format dintr’o singură celulă [fr.].

MONAH sm., M0N4HA sf. eâ Călugăr, călugă
riţă : IŞI făcea biata femele rugăciunile, tn haină de monehă 
de rlnd (grig.) [vsi. < gr.].

'MONAHAL adj. jtâ Călugăresc, de monah: 
viaţa nu m'ar speria .(D.-zAmf.) [după fr. m 0 n a- 
c al].
tMONAHIG, MONAHICESC adj. sjâ Călugăresc 

[ngr. (iovaj(tv.6?].
t MONAHIE sf. aâ Călugăriţă [gr. ilov^xv)].
MONARH, ✓ monabo sm. O Singurul stăpî- 

nitor, suveranul unei monarhii, care poartă titlul

de rege sau de Împărat: Tu adorat şl dulce ai nopţilor |\/|0M. 
monarcl (Emin.) [gr.]. > ă/irVM

'MONARHIC adj. (3 Privitor la o monarhie MUlIM
[fr]-

MONARHţE s/. 0 ©Guvernul unui Stat con
dus de un singur stăplnitor (rege, împărat, kil- 
tan); absolută, în care stăpînitorul Statului are : 
puteri nemărginite; —- constituţională, în care pu
terea suveranului e mărginită printr’o constitu
ţie ÎI © Ţara guvernată de un monarh [gr.].
'MONARHISM sbst. 0 Sistemul partizanilot1 

monarhiei [fr.].
'MONARHIST sm. 0 Partizan al monarhiei [fr. ].
'MONASTIC adj. ttâ Gepriveştepe călugări [fr.]. 

OMONDANI (-ănesc). Olten. Trans., MONDAj (-ăesc)
Trans, (vic.) vb. intr. A lucra Încet] a tlndăli.

MONDIR, Mold. MDNDJB, J' MINDJR (pl.-re) sn.
0 a Tunica uniformei militare: numai căpitanul ' - ,
stă cu mondliul încheiat reglementar (olvr.) ; C’o puşcă grea 
pe umăr, Cu trupul tn mlndlr (ALecso [rus. mundirCl].

MONDIRAŞ, MDNDIRM (pi.-aşe) sn. 0 H (Hm.
MONDţR, MUNDţR: Şonţişom era numai In mundlraşul |ul 
cel alb şi tremura ca de năbădăicl (alecs.).

•MONEDA (pl.-ede, -ezl), MONETA (pl.-te)s/.(|)Bu- 
oată de metal rotundă, bătută de o autoritate su- ' 
verană şi oare serveşte la. schimb: de aur, de ar
gint, de, aramă, de nichel, de bronz, de aluminiu; a bate ;
— de hirtie, hirtie- bani de hîrtie, bancnotă [lat. 
m o n e t a].

'MONETAR adj. ® Privitor Ja monede: eute- 
mul^; aliaj[fr-]'
'MONETARIE sf. (f Locul, 

cl ădirea unde se bat m o n e t e 1 c.
'MONGOL ţ. adj. 9 Din Mon

golia.
2, sm. Locuitor din Mongolia 

(iŞ| 3222): BIrzof era... tipul de 
cel mal bine caracterizat (i.-gh.) [fr. ].
'MONITOR1 ţ. sm. t' Şcolar . ., 

mai Înaintat decîl ceilalţi din 
clasa lui şi pus. In lipsa profesoru- Fig. 3222. Mongol, 
lui, să supraveghieze pe elevi, să le 
controleze lucrări- . 
le, etc. 4' _____

2. (pL-toare) sn. 
af" Titlu de ziar:
.«ail Oficial; <»-ul Pe- ' 
trolnlnl [fr. m o n iL 
teur].
'MONITOR’1 (pL „ .

-oare) sn. 3,'Vas de Fle- 3223- Monitor,
războiu, înarmat cu ctteva tunuri puternice, de
stinat să scufunde vapoarele inimice (jşlj 3223)
(^ şi TAB. XLII) [fr. mo nit o,r].
OMONIŢIE = MUNIŢIE.
'MONO-, prefix care dă cuvintelor cu oare se 

compune înţelesul de „singur”, ,,unic" [gr.].
'MONOBAZIC adj. â- Se zice despre un acid 

care nu se poate coinbina decît cu un echivalent 
de bază [fr.].
'MONOCLINIC adj. « Se zice despre un tip 

de cristalizaţie cu trei a xe 0- 
blice suprapuse, din care două 
sînt egale între ele [fr.].

'MONOCLU sm. Ochelar 
format d’intr'o sticlă rotundă 
pentru un singur o chiu (]|]
3224): ,de un fir negru de mătase 11 
atimă —'1 pe vesta albă de pichet (vlah.)
[fr.].
•MONOCORD (pL-de) SJl. J 

Instrument de muzică şi de 
acustică pe care e întinsă o Fig. 3334. Monoclu, 
singură coardă [fr.].
'MONOCOTILEDON 1. adj. ♦ Se zice despre 

ori-ce vegetal al cărui embrion are numai urt singur 
cotiledon, ca sparanghelul, griul, crinul, etc.

2. HONOCOTILEDOANE sf. pi. Grup de plante cu un 
singur cotiledon ([i] 3225) [fr.].

'MONOCROM, MONOOROHATlc adj. De O sin
gură coloare:'pictură ~ă [fr.].

'MONOCROMIE Sf. Q* Procedeu de pictură
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Fig, 3225. 
Monocotiledoane.

Fig-, 3226. 
Monogram.

MDN- c'U'e oonsisLd In Întrebuinţarea unei singure co- 
loii [tr.J.

MUIM -moNOGULTURA {pi.-tun) s/. ^ Sistem a- 
giicol limitat la un singur 
fer de cultură [fr.].

•MONODIE sf. ® J Cln- 
tare cu o singură voce, iărfi 
acompaniament -t © O Cu-, 
plet bric, Intr’un dialog, de 
tragedie [fr.].

‘MONOFA^rC adj. ă 
Se zice despre un curent 
electric care variază după 

’ o lege periodică şi care-şi
scliimbă sensul de două ori in fie-care perioadă 
[fr.].
•MONOFOBIE s/. f I<’rică bolnăvicioasă de a 

rămthea singur sau dorinţa de a avea totdeauna pe 
cineva lingă şine [l'r.]. .

•MONOGAM adj. ® însurat cu o singură fe
meie; măritată cu un singur bărbat ® ♦ Se 
zice despre o plantă ale cărei flori slrrt toate de 
acelaşi sex [fr.].

•MONOGAMIE s/. Căsătorie, cu o singură fe- 
• meie, in opoziţie cu „poligamia” [fr.]. 

•MONOGHAF sm. >■ Autorul unei 
monografii [fr.].

•MONOGRAFIC adj. ^ Privitor la 
monografie [fr.]. - 

•MONOGRAFţE s/. Descriere 
amănunţită a unei farnUii din istoria 
naturală, a unui punct special dintr’o 
ştiinţă, a vieţii unei persoane, a unui 
oraş, a unui monument, etc.: — is
torică, medicală, arheologică, geografică [fr.].
•MONOGRAM (pî.-me) sn. Reunire de două sau 

mai multe Utere suprapuse şi împletite care con- 
stitue un nume propriu său iniţialele numelui 
de botez şi a celui de familie (ja] 3?26) [fr.].

•MONOHIDRAT sm. & Primul hidrat al cor
purilor cari formează mai mulţi hidraţi [fr.].

•MONOHIDRATAT adj. ÎS- Combinat cu cea 
mai mică cantitate de apă posibilă; care e in stare 
de monohidrat; acid azo
tic [fr.].

•MONOIC adj. ♦ So‘ 
zice despre o plantă ca
re poartă pe unele ra
muri florii • masculme, 
iar pe cele feminine pe 
alte ramuri (Ij] 3227):
Forum bol este o p lăută
[ir.].
•MONOLIT adj. şi 

sm. Care e format din- 
tr'o singură piatră, pre- 
cumobeliscul, o coloană, colacul uneifîntîni,etc.[fr.]. 

•MONOLITIC adj. © Privitor la un monoUt t 
. © Alcătuit dintr’o singură piatră; monument.» [fr.]. 

•MONOLQG (fl.-oage) srt. ® O Scenă în care 
actorul c singur şi-şi vorbeşte lui însuşi li ® 
Bucată in versuri sau în proză recitată de o sin
gură persoană [fr.].

•MONOLOGA (-oeez) th. tr. A vorbi singur (ca 
într’un monolog) [Ir.].
•MONOM sm. © ± Cantitate algebrică intre 

părţile căreia nu se află nici semnul + nici sem
nul —: 3 ab este un » 1J © Plimbare pe care o fac 

, studenţii, in anumite împrejurări, 
urablind înşiraţi unul în urma altuia 
[fr.].

• MONOMAHţE s/. t Luptă numai 
intre doi oameni, duel prevăzut de 
jurisprudenţa medievală ca probă ju
diciară [fr.].

•MONOMAN adj. şi sm. f Care 
sufere de monomanie [fr.].

•MONOMANIE s/. jT ® Un fel 
de nebunie in care un singur glnd 
absoarbe toate ' facultăţile bolnavului monopetaiă. 

H ® Idee fufă, pasiune exclusivă: in stiâinătate, 
dorul de-a primi veşti de acasă devine o » (Alecs.) . [fr.].

Fig. 3227. Plantă monoic.ă.

Corolă

•MONOMETALISM sbsl. s® Sistem monetar 
care admite numai’ uh singur metal, aurul, ca 
etalon de monedă legală, în opoziţie cu „bimeta- 
Usinul” [fr.].
•MONOMETALIST Sm. O Partizan al mono- 

metalismului [fr.].
•MONOPETAL adj. ♦ Care-şi .are petalele 

toate împreunate, lipite laolaltă ([®] 3228): ooroiă, 
plantă »ă [fr.].

•MONOPLAN (pi.-ne) sn. Aeroplan cu [o
singură suprafaţă plană ([â] 3229) [fr.].

Fig. 3230. Monopter.

Fig. 3229. Monoplan.
•MONOPOL (pi.-oluri) sn. V ® Privilegiu acor

dat unui singur individ, 
unui singur corp, de a 
putea vinde numai el 0 
anumită marfă, de a exer-, 
cita' o anumită 
industrie, etc.:
Statal are <^ul tu- 
tonorllor şlal sării
^ ® Posesiune 
exclusivă [fr.]. , 4 
•MONOPO- 4-I- 

LIZA (-Izez) vb. 
ir.VĂ stabili un -14=! 
monopol [fr.]. Siliii 
•■MONO- g)*

PTER 1. adj. 
iSli s’e zice, de
spre un edificiu 
care are numai 
un rlnd do co
loane şi mai ales 
despre o clădire rotundă formată dintr’o singură 
colonadă, fără alt zid; templu».

2. (pî.-ere) sn. Clădire monoptei’ă (ilj 3230) [fr.]. 
•MONORADIGULAT adj. Care are o sin

gură rădăcină [fr.].
•MONORIM adj. V Caren’are decit 

o singură rimă: poezie »ă [Ir.].
•MONOSEPAL adj. f Care are o 

singură sepală (lH 3231) [fr.].
•MONOSILABA (pi.-be) sf. 03 Cu- 

vînt format di’ntr’o singură silabă: da, 
el. din, mic, scurt slnt monosllabe; băiatul 
ăsta... răspunde cu monosllabs la Întrebările 
lui (OLVR.) [fr. ].

•MONOSILABIC adj. 03 Format 
din monosiiabe; limbă »a, ale cărei cu
vinte sînt toate monosiiabe (chineza, 
tibetana, etc.) [fr.].

■MONOSPERM adj. ♦ Se zice des-, monosepal. 
pre fructele care au o singură sămînţă [fr.].

•MONOSTEH 1. adj. 9 Care se cuprinde In- 
tr’un singur vers: mazimă»ă.

2. (pî.-ihurl) sn. Epigi’amă, inscripţie alcătuită 
dintr’un singur vers [fr.].

•MONOSTROFA (pl.-îe) s/. % Compoziţiepoeti- 
că alcătuită din'tr’o singură strofă [fr.].
•MONOTEISM sbst. închinare la un singur 

Dumnezeu [fr.]. -
•MONOTEIST 1. sm. pnţ Acela care se Închină 

unui singur Dumnezeu.
2. adj. Privitor la monoteism: religlnne »ă [fr.], 

•MONOTELISM sbst. gjţ Doctrină eretică din 
secolul al vii-lea care admitea. în Hristos eele două 
firi, dumnezeească şi umană, însă numai o voinţă 
divină [fr.].

•MONOTELIT1. adj. Privitor la monotelism. 
2. sm. Eretic adept al monotelismului [fr.].

Fig. 3231.
Câliciu
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' "MONOTIP i.. adj. Care are un singur tip.
2. (pi.-ipuri) sn. # Maşină specială de cules li

tere de tipar [fr.].
"MONOTON adj. © Care e-mai totdeauna pe 

acelaşi ton : Vorbire olntec — H © A cărui vor
bire e totdeauna pe acelaşi ton, plictisitor: actor 1f 
© Uniform, care e lipsit de varietate: peisaj — 
Ifr.]. .
"MONOTONIE sf. © Lipsă de varietate în 

ton © Uniformitate plictisitoare: mbnotonta unui 
peisaj; uliţele oraşelor europeneşti, trase cil sfoar&, au mulţi
— şl obosesc vederea [negr.) f ® Mod de a trăi totdeauna 
la fel: monotonia vieţii [.fr.].

"MONOTREME sf. pl. ^ Ordinul cel mai de 
jos al mamiferelor ovipare, a căror gură e trans
formată într’un fel de cioc [fr.].

"MONOVAXiENT adj. & Se zice despre un 
metal al cărui fie-care atom se combină cu clte 
un singur atom de hidrogen [fr.]. 

"MONSENIOR sm. Titlu de onoare dat (în 
Franţa) princip’ilor şi episcopilor [fr. monsei- 
g n e u r].

"MONSTRANŢĂ (pi.-te) sf. ^ Un fel de vas 
de cristal, mai adesea de formă cilindrică, în care 
se pune, în bîserica catolică, sfînta grijanie: păşea 
cu monstranta. In mină, ţanţoş şi mtndm (Grjg.i [germ,

■ M o n s t r a n z].
"MONSTRU 1. sm. ® Om, animal sau vegetal 

a cărui făptură e altfel decît cea firească: un copii
ou două capete, nu miel cu cinci picioare slut monştri
© ^ Fiinţă fabuloasă al cărei corp e compus dui 
părţi aparţinind unui om şi unui animal sau unor 
animale de soiuri deosebite: centaurul era un —, jumă
tate om şl Jumătate cal 1[ ® Animal de o statură toarte 
mare, namilă, mătăhală 1(- ® Persoană foarte urî- 
tă, -neom, pocitanie, pocitură t ® Om crud şi de
naturat: Neron a fost un —.

2. adj. Foarte mare: o adunare monstră; un ospăţ —
[fr.].
"MONSTRUOS adj. © Făcut ca un monstru: 

animal - f © Contrar legilor naturii, pocit ® 
Foarte mare, extraordinar II ® ® Grozav, cum

plit [fr.].
"MONSTRUOZITATE sf. ■© Garacterui a tot 

ce'e monstruos H © Animal, lucru monstruos ■][ 
© Grozăv(en)ie [fr.].

MONT (pî.-turl) sn. © Ciuntitură, bont, partea 
care rămîne după retezarea unei mîini, unei cozi:
1 s’an curmat mlnile., şl el au rămas ciunt, numai cu —uri
le de mini (SB.) II © Pr. cxt.pl. Resturi, rămăşiţe: 
an rămas nişte —uri de calea neagră (PŞC0 [comp. 
BONT].

"MONTA (-tez) ţ. vh. ir. © A Împreuna, a aşeza 
la locul lor, a potrivi diferitele piese ale unui o- 
biect: — o maşină 1[ © A aşeza piatra îhtr’un inel:
— un diamant ţf © A întoarce un ceasornic H ® A 
procura cele trebuincioase: — un magazin 1] © A 
pune la cal e: — o afacere, o Intrigă H ® ® A asmuţa, 
a întărită pe cineva împotriva cuiva, a umplea 
capul cuiva, a-1 îndemna la vrajbă.

2. vh. refl. A se irita, a se întărită Ifr. m o n - 
ter]. ' .

"MONTA (pî.-te) sf. yt, împreunarea armăsarilor 
cu iepele, goană; staţiune de—, herghelie de armă
sari pentru reproducere [fr.].

"MONTAN adj. Privitor la munte, de munte: 
floră—ă; muntos: regiune —ă [lat.]. 

"MONTANISTIC 1. 
adj. X Privitor la ex
ploatarea minelor.

2. montanîsticA sf.
Ştiinţa exploatării nii- 
nelor [it.].
"MONTGOLFIERA

(pl.-ie) sf. ^ Aero
statul primitiv, inven- 

. tat de fraţii Montgol- 
fier. In a doua jumătate 
a sec. al xvm-lea, şi F'g. 3232. Montgolfieră. 
caro se umfla cu aer cald (i®] 3232) [fr.].

"MONTURA (pi.-turi) sf. © Animalul (cal, iapă, 
mă.gar, etc.) pe care călăreşte cineva H ® Ceea ce

slujeşte să suporte un obiect, 
înţepenească ' părţile din oare 
unei umbrele [fr. ].

"MONUMENT (pi.-te) sn. 
de arhitectură sau de sculp
tură făcută spre a se păstra 
amintirea unui om mare sau 
a unui eveniment însemnat 
(iH 3233) 1f © igâ Clădire mă
reaţă 1 ® Mormînt: — funerar 
1f ® .i#" Ori-ce lucrare durabilă 
de literatură, de ar
tă, de ştiinţă, care 
merită să treacă la 
posteritate: odiseea 
e un — al timpurilor 
eroice H ® —e Isto- 
ricB, clădiri vechi 
cari, prin valoarea 
lor artistică sau li
terară, slnt puse sub 
ocrotirea Statului

să îmbine sau să MON- 
e alcătuit: montun MOR

Lucrare

Fig. 3233. Monumentul de l.'i: 
Adam-Klîssi Ireconstituit).

Fig. 3234. Mops.

care îngrijeşte de restaurarea lor, le fereşte de 
distrugere [fr.]. ' . ' ,

"MONUMENTAL adj. © Care are caracterul 
unui monument ţi © Măreţ: o oinaire —& [fr.].

MOPS sm. ® yt: Cline cu 
. botul turtit, cîrn şi arţăgos (_H|

3234) K © ® .ludecător de in
strucţie [germ.].

MORI interj. Imită mormăi
tul ursului: odată se auzi prin pădure 
glasul ursului: —l —! —I, (isp.); —1 

<w! zise nisul, scntuilndu-şi blana i 
ca mlnle (gn.). (

MOBACÂNOS MOROCA- 
NQS.

MORĂI (-aiu) vb. 
mormăi ca ursul (făcîiid ni or! mori): atunci 
Dumnezeu l-a blagoslovit ca aşa s& rămlie, tot să'mor^, 
şi a'a făcut urs (vor.j ^ © A mîrîi {voTb. d6 cîini)", 
duela Insă numai morăla 9I toţi le lăoeau cais (Ret.).

*MORAIdi. adj. © +++Privitor la moravuri; pre- 
cepţ — K © Care are moravuri bune, purtări fru
moase : un om — t @ Conform cu morala: discurs — 
II® +++Care aparţine sufletului, iar nu Corpului:

■ facultate—ă K © Certitudine—ă, aceea care e înteme
iată pe probabilităţi puternice 11 © A simţ —, cu
noştinţa binelui şi a răului.

2. (pL-aluri) sn. Totalitatea facultăţilor noastre 
morale; a ridica—ui ouiva, a reda facultăţilor sale 
morale toată vigoarea: Ipsllante crezu că va ridica —ui 
soldaţilor săi aduclndu-i spre Bucureşti (i.-gh.) [fr. ]. .

"MORALA (pi.-ie)s/. ® tL Ştiinţa care arată omu
lui regulcle de urmat pentru a face binele şi a 
ocoli răul, ştiinţa moravurilor bune H © +"+ Carte în 
care se dau aceste reguie, în care se tratează des
pre morală: Morala iul Aristotel K @ Cu învăţătură, 
pildă bună ce reiese dintr'o povestire, dintr’o fa
bulă, etc. H © Do]ană, mustrare: l-am făcut- 
[fr.].
ţMORALICESC adj. = moral: i-am făcut o mică 

bibliotecă de cărţi morallceşU (NEGR.) .
MORALICEŞTE adv. A- Din punctul de vedere 

moral, în ce priveşte moralul: atlto frămlntara... U 
slăbea şl fiziceşte şl — (Vlah.i [moralicesc],

'MORALIST sm. ® +L .Scriitor care tratează des
pre moravuri, despre chestiuni de morală f © F 
Col ce face mereu morală altora [fr.].
"MORALITATE s/. © A Cugetare morală, învă

ţătură morală H ® a? înţelesul moral ce reiese din
tr’o povestire, dintr’un apolog H © A.Alegerea, deo
sebirea binelui de rău lj © Caracterul moral al 
unui om, purtarea unei persoane: oartuicat de — 11 
© O Piesă de teatru In evul mediu, în care rolu
rile erau idei abstracte personilicate [fr.].

■ 'MORALIZA (-izez) ţ. vb. intr. Aface refîexiuni 
morale.

2. vb. tr. © A face moral, a perfecţiona sub ra
portul moral: — un popor H © A face cuiva morală, 
a-i predica morala.

3. vb. refl. A deveni moral [fr.].
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MOR
|\/|QR. '^JMtORALIZATQR, -T04RE 1. adj. Care poate 

face moral.
' '2. sm. /. Caro face morală [Ir.]. 
'MORALMENTE adv. = MORALICEŞTE [Ir.]. 
MORAR ' sin. CD 

^ Col CC exploa
tează o moară 1| ©

Glnrtao, ou aripi 
negre, lucitoare, cu 
picioarele roşii-cas ta
lii 1, CC trăcşte prin 
mori şi brutării; nu
mit şi „gîndac-de-' 
lăină”; larva lui se 'I'
numeşte,^SUrdumaş" 3335. Morar şi surdumaşi.
( TmebriomolUor) (jjj 
3235) [lat. m o 1 a r i u $].

MORĂRAŞ, horABEL sm. ^ dini. morar ©: 
...era un morAiaş buzat C’un coloc maie mltos (VOR.); Ml te 
cere-UD moiArel, Mere-i, mindril, după el P (ik.-brs.).

MORAREASA (pl.-rese), MORArjtA (pl.-ţe) sf. 
^ ® Nevasta' unui morar H © 'Femeie ce ex
ploatează o moară.

MORAREL mr MORArAS.
MORARESC ^ ® Dc morar H © Do 

moară, privitor la mori.
MORARIE sf. ^ ® Meşteşugul m o r a r u 1 u i 1 

© Industria" murilor.
t MORARIT (pi.-ituri) sn. t Veche dare pusă pe 
mori. ’ .

MORARIŢA ww MORAREASA.
■ 'MORATORIU (pi. -rll) sn, rt Prelungire de 
termen, amîhare acordată unui comerciant, pen
tru plata datoriilor, pe care i-o acordă tribunalul 
[germ. < lat.].
'MORAV1 sn., mai adesea moravuri pi. © De

prinderi,' obiceiuri, apucături bune sau rele ale 
unei persoane •[ ® Purtare conlormă cu morala 1[ 
© Felul de traiu al unui popor, obiceiurile par
ticulare alo unui popor; a studia —urile unul popor * 
® Caracter: ~uri blinda 1( © Obiceiurile instinctive 
alo păsărilor: —urile albinelor [nărav, relăcut după 
lat. m o sb
'MORAV2 1. adj. • Din Moravia, al locuito

rilor din'Moravia.
2. sm. Locuitor din Moravia [Ir.].

'MORB (pi.-buri) sn. A1 Boală [lat.].
'MORBID adj. t Bolnăvicios [Ir. < lat,]. 
'MORBÎDEŢA (pi.-ţe) sf. © C3P Moliciune şi 

delicateţă a cărnii într’un tablou, într’o sculptură; 
creaţlunea sa, modulata In linii unduioase şl pline de — 
loDOB.i 11 © Pr. ext. Delicateţă, mlădiere în atitu
dini, în mers, în maniere [Ir.].
'MORBQS adj. f Bolnăvicios [morb].

O MORCELI (-alese) vb. Ir. şi refl. Băn.A (se) mur
dări cu noroiii, a (se) întina.
OMORCOAŞA (pi.-şe) sf. Băn. Trans. = 
BLEAti1 [srb. m o r k V a s a].
O MORCp(N)IU sm. Băn. * = MQRCOV. 
t MORCOTI (-otesc) vb. intr. Mold. ..
© A; mormăi, a cîrti 1[ © A cicăli 
[rus. m o r k o- 
t a tl],

MQRCOV sm.
♦ © Plantă cu ii-3 
nară, a cărei ră

dăcină groasă, 
cărnoasă şi duico, 
de coloare roşie' 
sau gălbuie, con- 
sLitue o excelen
tă legumă (Dau-1 
CMS carata saliva)
( ■'] 3236): ţaţa Iul 
roşie ca —ul (NEOR.)
II © —SALBATIC 
= RUŞ PJE A -FETEI
[bg.]- K

MORCOVEANCA sf. ♦ Plantă cu flori albe, 
dispuse în umbe'lc, ce creşte prin locurile umbroase 
din văile munţilor (Pleurospermum austriacum) 
(ID 3237) [ni o r c o vj.

Fig^. 3336. Morcov.

. MQRDA (pi.-ie) sf. Trans. ^ Bot, rit; f gură 
[rus. rut, morda].
'MORENA (pi.-ne) sf. .mSi Grămezi de slărîmă- 

turi de stînci, de lemne, 
de pămlnt ce ciiră cu ei 
gheţarii, cînd alunecă,,

Fig-. 3237. Morcoveancă. Fig. 3338. MorenE.
şi care rămîn pe marginea de j os a acestora (]B| 3238) 
[ir. m o r a i ri e].
'MORFINA sf. A Unul din cei şase alcaloizi ce 

se găsesc 'în opiu; e un puternic soporilic şi cal
mant; întrebuinţarea ei abuzivă produce morli- 
nismul [Ir.].
'MORFINISM sbst. t Otrăvire, cronică ue pe 

urma desci întrebuinţări a morlinei [Ir.].
'MORFINOMAN, -anA adj., şi sm. f. / Se zice 

despre o, persoană' care abuzează de morfină şi nu 
mai poate renunţa la ea [Ir.].

'MORFINOMAnIE sf. f Boală nervoasă a 
acelora oare au abuzat de morfină [fr.].

MORFOLI iw MOLFAJ,
'MORFOLOGIC adj. Ce ţine de morfologie [Ir.].
'MORFOLOGIE sf. © Studiul formei exte

rioare a fiinţelor' vii K © r» Studiul părţilor de 
cuvînt [IrJ.
'MORgA1 {pi.-gi) sf. © / Clădire în care se ex

pun publicului, spre a fi recunoscute, cadavrele 
persoanelor moarte afară de domiciliul lor K © ® 
Ocnă [Ir. m o r g u e].
'MORGA2 sf. înfăţişare de o seriozitate afec

tată, mină trufaşă: Învăţătorul să-şi părăaaască morga 
magistrală şl să se scoboare lingă elev ivlah.i [fr. m o r- 
gue].

'MORGANATIG adj. O Se zice despre o că
sătorie contractată de un rege sau de un prmcipe 
cu o femeie de o nobleţă sau de o condiţiune infe
rioară; în cazul acesta soţia nu are drept la nu
mele şi la rangul soţului, iar 
copiii nu pot moşteni: Doamna 
de Malntenon a lost soţia —ă a Iul 
Ludovic al ziv-lea [fl.]. 
fMORICO adj. De un roşu- 
închis sau de un albastru-în-: 
chis: un june... ou anteriu de şama- 
lagea — (fil.i [ngr. fioptuoţ].

MORIŞCA (pl.-lştl) sf. ©
Maşină mică de măcinat ca
fea, rişniţă (g] 3239) t © ,
Mică maşină de vînturat grl- 
ne H © Nume dat la diferite F- 
jucării de copii, figurînd ari- Morfşcâ de cafea, 
pile sau roata unei mori,|care

se învîrtesc ,1a vîiiL 
sau sînt mişcate^. cl(3

onşea
de vînt.

Fig. 3341. 
MorişclL de hîrtie.

Fig, 3242. 
Morişcă de apă.

apă: morlşcadevlnt(^,3240); morlşcadehlrtie ([^3241); 
morigoa deap& (i^^Ş]3242): attent... o <«>' de speriat olorlle'care
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prăpădeau cireşul din coastă (Bd,-VN.); 0 F a tace cuiva 
o (de vint), a-i tace r'' In păr sau In chică, a -] apuca de 
păr, învîrtiadu-1 de}ur,împrejur: pină o pune căprarul 
mina In chica vi’unuia, să-l Iacă » de vInt (dlvr.) ; Iul jupi nu 
Gullţă l-am tăcut o * Iu chică, casă le pun minte (Alecsj ^ 
® Morişcă de vint, scîridurică ce se învlrteşte, la bă
taia vîntului, în jurul unui lus şi care se fixează 
pe acoperişul caselor [moară],
O MORÎN CE AL A (pi.-celi) s/. Olten. (conv.) Fap- 
tul de a nj o r î n c i; frămîntare; 0 scărmănare. 
OMORÎNCI (-cesc) vb. tr. Olten. (D A lucra ce
va cu greutate, cu trudă ipsc.) (conv.iH © A Irărnînta, 
a mesteca bine t ® © A părui, a scărmăna, a da 
o bătaie [comp. HORONcţ]. ■ '
O MORÎNDAu sbst. Olten. ® Grămadă de pă- 
mlnt (sau de altceva) bine amestecat sau fră- 
mîntat H ® X Mîncare prea multă vîrîtă In gură 
şi care nu se poate înghiţi t- ® 0 F Om mare şi 
prost.

MORÎNGLAV adj. 4 Porumb varietate de 
porumb cu ştiuletele mare şi cu 8-10 rîndurl de 
boabe.

MORMĂI, Mold. mornAj (-ăesc, -ălu) vb. tr. şi 
itiir. CD A scoate un glas înfundat, vorb. de 
urs, cînd e supărat de cineva sau cînd mănîncă:
niaal smerit se tupllă la pămlnt şi Incet&de a mormăi (GN.) ; 
iaca ce vede că vine ursul... mormăind Iniricoşat (Crg.); 
soseşte ursul la uşă şl Ineepe a mornăl cu un gralo gros
(SB.) K ® Vorb. de oamenii a-şi arăta nemulţumirea 
prin nişte gemete sau sunete nedesluşite, a bom- 
bă(n)i, a murmura, a bodogăni; începu a * nişte cu- 
vinte pe care abia le mal Înţelegeai (isp.) \ bătea nervos cn 
dantele pe tabla de marmură a mesei, mormăind Intre dinţi 
lei de fel de exclamaţii de indignare (CArj;

MORMAIALÂ wm- MORMH ITţrRA.
MOBMAi.T, A/o/rf. mornAit sbsf..© Faptul de a 

m o r m ă i 1[ © Glasul înfundat a| ursului; se 
anal apoi un mormăit Innăbuşlt (gn.).

mormăitor adj. verb. MORMAţ. Care mor- 
măe. I

MORMAITURA, Mold. Bucov. MQRNAlTţlRA (pi. 
-turi), mormAialA (pi.-leii) sf. ® Mormăit f ® Gla
sul înfundat al ursului; înaintează spre locul... de unde 
Începusem e’eud o mormălală iluns.) ; auzind Iezii mornăl- 
tura nrsulul, s’au spărlat (sb.).

MOBMAN (pi.-aha) sn. Grămadă, mulţime (le 
lucruri grămădite unele peste altele; un de zăpadă, 
adonat de, vlrte3, troienise scara (vlah.) ; la gura sobei era 
un de scrum de hlrtie (DLvr.) ; Vom face cit cerul de ’nalt 
Mormanul cadavrelor crunte (coşb.); adverbial : piramidele 
de o o rola grămădite * pe lingă uşile prăvăliilor (l.-GH.); 
vinătorul căzu de pe cal (isp.).
pMORMÎNJALA (pi.-jeli) sf. Mold. I> Spoială, 
învăţălurăsuperficială; inşco- -
Iile de Ia sate e' o » de carte 
oare te umple de milă (vlah.)
[m o r m î n j i],
OMORMÎNJI (-jsse) 
vb. tr. Mold. r> A învă
ţa numai superficial.

MORMÎNT (pi.
-minte) sn. (f) jga Monu
ment ridicat pe locul 
unde a fost îngropat 
cineva, spre a se pă
stra amintirea celui dis
părut (1)3243, 3244); 
aj slintul Mormlnt 1 bcul 
unde a fost în-

mormîntat 
MîntuitorulTfg

Locul und' 
cineva îşi gă. 
seşte moartea'
® Groapă; a s 
cobori In r 
muri; a băga p« 
cineva Iu ~, a fi 
pricina morţii

H ® aA 0 
Moarte 1î ® "

Fig”. 3243. Monnîntul Iu 
Ştefan cel Mare.

Fig- 3a44- Piatra de pe mormîntul 
lui Ştefan cel Marc.

Locuinţă întunecoasă care Se poate asemăna cu 
I.-A. Candrea. —Dieponar enciclopedic ilustrat. 801

un mormînt ['mărmînt (arom. măr mi n- 
t u) < *m î nm î n t< lat. m o n (u) mentum ).

MORMlNTAL adj. De mormînt; piatră -~a; 
Dlu terna <>4 răsare dulce floare (ALECS.) ; tăcere —di, tăcere 
ădîncă, tăcere de moarte; o tăcere *ă se răapindeşte 
asupra taptulul (nu.) [format după fr. s ă p u I - 
c r*a 1).

MORMÎNŢEIj (pi.-ele) sn. dim. MORMtNT; si pe 
meu ai să vezi un iuern mare (şez.).

MORMOLOC sm. ® A
Puiu mititel de broască ‘ 

care n’are încă picioare, ci1 
o coadă lungă şi turtită 
care-i serveşte la înnotat 
([ă] 3245); numit dialectal 
„lingura - popii” 1[ ® 0 
Olten. (ciAuş.) (3m leneş, mo
latec [comp. srb. mrmol-
j a k], ' Fig. 3245. Mormoloci.

MORMONI f-onesc) = MORMAţ. 
OMORMONZAU adj. Oaş. = MARMAZpr. 
OMORMOROSI (-osesc) vb. tr. şi inlr. = MOR
MAţ ® ; oare ce mormoroseşte ursul P (Alecs.). 
r;MORNAI... iw- MORMAţ...
o MORNĂÎlA sm. F Cel ce m o r n ă e Intr’una.

MQRNIŢA (pi.-te) sf., MORNITAR sm. Bucov. % 
Soiu de ţînţar foarte mic care muşcă Tău (Cerato- 
Ţ.ogon, pulicarîus) : dud are să tle vara ploaie, umblă mor- 
niţele seara cu droaia (mar.).
OMOROAGA sf. Olten. Lucru sărat peste mă
sură; e (CIAUŞ.) [srb. m o r e „apă de mare”).

MOROAICA IV MORpnr.
MOROCANEAlA (pi.-eli) sf. Faptul de a 

m o r o c ă n i, de' a bombăni, mormăit; 11 era le- 
hamlte de morocăneala lui moş NlctalEor (CRg.).

MOROCANI f-ăuesc) tb. tr. şi inir. A bombăni 
împotriva cuiva, a mormăi, a bodogăni; mucegaiiii 
de babă... hojma mă morocăneşte $l-ml scoate ochii ou cele 
tinere (CRg.). 1

morocănos, ✓ horAcAnqs adj. Care m o- 
rocăneşte îhtr’una, care bombăneşte, posac,
ursuz; ghemuit In coltul meu, şedeam tăcut şl morocănos 
parcă ml se lunecase corăbiile (GN.) ; ajunsese de la o vreme 
morăcănos (grig.).
OMOROGI (-ogesc) vb.tr. Olten. (ciauş.) A săra peste 
măsură [m () r o a g

MORpIU sm. â ® Copil mort nebotezat oare, 
după credinţa poporului, s'a făcut strigoiu şi vine 
noaptea de o chinueşte pe maică-sa; în descînteoe 
apare şi f. moroaicA (p/.-ce) [sl. mor a).

MORON = MORUN.
OMORONCI (-cesc) vb. tr. şi inlr. Mold. A chinui; 
a necăji; a cicăli; a ocări; Un bătrln oa ou femeia-i 
lutr'o zl se dondănea S'a fost pus de-o moroncea (sper.) [rut. 
moroCyty).
*M0RSA (pî.-se) sf.
^ .'Mamifer carnivor 
marin ce seamănă Cu 
foca; trăeşte prin mă
rile îngheţate de la polul : 
nord; poate ajunge pInă 
la o greutate de 1500 de 
kilograme; se mai nume
şte şi „cal-de-mare“ sau
„Va’că-de-mare“ (Trichechus rosmarus) (rSl 3246) 
[ir.].
OMORSOCA = MURSECA.

MORT 1. 'adj. ® Care a murit, care nu mai 
trăeşte, oare a încetat din viaţă, răposat (în opoz. 
ou „viu”): a cădea a adormi ca — 1] © Beat beat 
OU (iesăvîrşire, în gradul cel mai înalt ţ[ ® Mort- 
copt IV COPT 1 ®; F sau viu, în ori-ce stare s’ar a- 
fla; o să tiu mint) şl —, nu voiu uita niciodată; nici 
cu nici un preţ; a umbla /*■ după ceva, a alerga, a um
bla după ceva cu limba scoasă, ostenindu-se şi 
făcînd tot posibilul ca să-l capete; a se tace — in po- 
puşoi, a se preface că nu ştie nimic despre un lucru; 
las’o moartă ’n popuşoi! să nu-ţi pese de astal nu te 
mai ocupa dc asta! ^ ® E un om e uh om pier
dut, B în mare primejdie t i® ® Prăpădit, istovit,; 
— de oboseală, de toarne, de sete K ® 0 Lipsit de acti

vitate, de mişcare; nu oraş —- 1f ® 57 Limbă moartă

MOR-
MOR

Fig. 3246. Morsă-



MOR-lv'L^Â® 11 ® Literă moarta m- UTEHA ®
|L moart& tw MJNA-MOABTA H ® €7 Natnii moarta, care
mUo Jnfăţişază animale moarte, o natură neînsufle

ţită t ® Punct—, de unde nu se mai înaintează, 
unde s'au oprit tratativele II © ^ Aja moarta 
wm- «PA ®.

2. MOET sm., «oabtA (pl.-te) s/. ® sâ Om mort, 
femeie moartă: a învia din morţi; ou pllnsul nu 
m ’nvle morţii: — morţii cu morţii şl vili ou vili; — —ui 
de Ia groapa nu se mal Întoarce sv GROAPA ® ; — a lua de 
pe vil el de pe morţi, a lua (bani, etc.) de la toată lu
mea H ® simbăta morţilor, a) Slmbăta dinaintea 
Duminicii lăsatului de carne; b) Simbăta dinaintea 
Rusaliilor; Lunea morţilor, a doua Zi după Duminica 
Tomil t ® Gonvoiu mortuar: deodată unuidintrecopieti 
aescoală,plolnd:,,trece —uil" (BR.-vn.) [lat.m 0 r t UU s].

mortăciune, o MOETACJNA (pl.-lnl) s/. ® 
Trupul unui animal mort, hoit, stîrv: amncindn-i ei 
mortăciunea acestuia el a calului său sub pod, se puse larăel 
de se odihni (isp.i; măcelarul va striga In contra autorităţii 
cate-l opreşte de a vinde came de mortăciune (I.-gho ; Întinde 
de tine oa clinii, clnd ae ’ncolţeso el se ’ncalbără la mortA- 
oină (jip.) U © Pt. exl. Cadavru (de om) 1f ® © 
F Fiinţă foarte slabă, care abia îşi mai-ţine viaţa 
[lat. mp r 11 o I n a].
’MORTAX. adj. ® Muritor, care poate sau tre- 

bue să moară t ® Care pricinueşte moartea: 
rană, lovitură—ă ţf ® De moarte, capital: păcat — ţf 
® Care durează pînă la moarte: inimic — [fr.].

‘MORTALITATE sf. ® Starea omului şi a ce
lorlalte vieţuitoare de a fi supuşi morţii t ® Nu
mărul oamenilor sau animalelor cari mor în timpul 
unei epidemii: cind este o — mare, poporul zice că se lel- 
IInepte plinea (i.-qh.) ţ[ ® Numărul de oameni cari 
mor anual în raport cu naşterile şi cu numărul po- 
pulaţiunii [fr.].

‘MORTAR sbst. A Amestec de var sau de ci
ment cu nisip şi apă, care se întrebuinţează la zi
dărie [fr. m o r t i e r].
ţMORTASp’IE sf. Mold. t Zeciuială de la 

cîntărirea mărfurilor şi taxă de la vînzarea vitelor 
[ngr. (xoop'caciîtY)? < tc. mubtesib].
O MORTASţNcA sf. Mold. Smalţ CU care olarul 
smălţueşte oalele (pamf.)
(RV.'CRO.).

‘MORTIERA (pl.-re) sf.
^ Tun foarte scurt, pivă 
([şl 3247]: moitlemie sa nu
meau pive (balc.) [fr. m o r- 
t i e r].
‘MORTIFIGA (-tic) 1. 

vb. tr. ® A-şi munci, a-şi „ .. ,
chinui, a-şi pedepsi trupul F 3^47' Mortleră- 
(prin austerităţi, prin posturi) ţ ®'® A umili, a 
face de ruşine.
h' 2. vb. refl. A se pedepsi trupeşte, a-şi chinui tru
pul [lat.].

‘MORTIFICAŢIUNE sf. ® Faptul de a (se)
; mortifica, pedeapsă, chin ce-şi impune cineva tru
pului (prin austerităţi, prin posturi) 1f ® ® Umi
lirea amorului-propriu t ® / Starea unei cămi 
desorganizate, cangrenate [fr.].

‘MORTUAR adj. Privitor la morţi: convolu—; 
cameră—ă; registru — [fr.].
OMORŢEŞTE adv. Ga după mort: împărăteasa 
rămase boclndu-se — sl... smulglndu-şl părul de pe cap (Rrr.i.

MORŢIŞ adv. Cu încăpăţînare, în ruptul ca
pului, cu ori-ce preţ: In loc să umble — ca alţi popi după 
cerşltorlt... zicea că este de altă părere (Crg.i ; ţinea — să 
osindească pe nnnl (Br.-vn.i [th O a r t e],

MORŢIU adj. A urla a —, a urla ca o prevestire 
de moarte: nu alungaţUhalta ceea.., nu auziţi cum urlă 
a — t (ALEcs.) [m o a r- 
t e].
O MORUGA sf.
Băn.OHen. = moboa-
fll

MORVNsm.«S». Fie. 3048. Morun.!
Peşte din marea Neagră şi din Dunăre, ce seamă
nă cu nisetrul, dar mult mai mare decît acesta, 
greutatea lui trecînd uneori de 600 de kgr.; are 
o carne foarte gustoasă, icrele-i, de coloare cenu-

Fie- 3249* Morunaş.

şie-neagră, sînt foarte preţuite, iar din băşica lui 
înnotătoare se prepară aşa zisul „cleiu de mo
run”, întrebuinţat la limpezirea vinurilor (Aci- 
penser hmo) (Hj 3248) [comp. srb. bg. m o r u n a, 
etc.].

MORVNA sf. ţ = MUŞATEL.
MORUNAŞ sm.

Peşte de Dunăre şi din' 
bălţile ei, de coloare 
cenuşie-albăstrie, lung, 
de 25-30 cm., cu carnea 
gustoasă şi grasă (Abra- 
misrmba) ([®] 3249) [bg. , 
srb. m o r u n a ă(u)]. ».

MOSAFpt, MUSAFIR sm. Oaspe, persoană care 
vine în vizită, care e invitată la masă, etc.: mo- 
satlrll ae aşezară pe cele două paturi (fil.i; a primi—1; a 
avea —1 la masă; clnd ae varsă chibriturile, au să-ţl vie 
mueallrt (gor.) [tC. musafir],

MOSC sm. ® ^ Mamifer rumegător, de mări
mea unei căprioare, care âre 
sub pîntece un fel de pungă 
plină cu o materie mirosi
toare, numită şi ea —; ani
malul acesta trăeşte în pla
toul central din Asia, în Ton- • _
kin, în Bengal, etc. (Moschus _ _— . 
moschifetus) (|ă| 3250) 1F ® '
Substanţă solidă, unsuroasă, 
de un miros pătrunzător, Fj„ 32-0 Mosc- 
secretată de animalul cu a- 
celaşi nume If ® Produs artificial al cărui ; mi
ros puternic seamănă cu al moscului natural: se 
zărea... o bucată de săpun — In lormă slerlcă (fil.) [ngr. 
|j.6axoţ].

MOSCAL = MUSCAL.
‘MOSCHEE s/.fljJ Geamie([H3251,3252):lslpetre-

Fig. 3351* Moscheea Solimania (Stambul).
ce vla(a In'rngftolanl pe la ^ şl In apatie pe la cafenele (alx.i 
[fr. m o s q u 6 e], 
t MOSCHICESC 
adj. • Rusesc, 

moscovit: apa Dona- 
Inl... din Inima ţ&rllmo-' 
soblceştl lese şl cade tn 
maiea Neagră (m.-cost.) ;
11 trage un frecuş de 
cele moschiceşti, de-1 
fugea sufletul (CRO.)
[rus.mosk vi6ă],
‘MOSCOVIT 1. 

adj. 9 Rusesc.
2. sm. Rus [rus. 

moskvitjanină].
MOSCUŞOR 

sm. A = frAguiĂtA 
[mosc].

MOSOR (pZ.-soa
re) sn. Mic cilindru 
sau ţeavă de lemn 
pe care se deapănă

tHELi
Fig. 325a. Interior de moschee;

tort, aţă, mătase, eto. (iH 3253): sezl acasă de-ţl vezi 
de Inse sl mosoare (isp.i [tc. m o s u r].

MOSORAŞ (pZ.-ase], MbSORRL (pZ.-ela) sn. ăim. 
HOSQR.
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OMOSORÎ {-orSso) vb. refl. Mold. Bucdv. Trans. A se 
umfla, a căpăta umflături: poate... loarte ngor b& 11 se 
mosorască ţltele (Mar.) [m O S O r].
OMOSTOGHINA {pl.

Fig.,3233- Mosoare.
-ne) sf. Mold. ^ = moşmoalA,
•MOSTRĂ (pi.-re)s/. V Probă, bucată, părticică 

luată dintr’o marfă spre a se aprecia calitatea ei [it. ].
MOŞ 1. sm. CO Bătrtn: a lost odată un şl o bab& ^ 

@ Titlu dat, In spec. la ţărani, unui om de o 
Vîrstă înaintată: * Gheorghe; ■»' Laaftr; toţi se sperlarS, 
pini şl chiar-V popa (isp.i; * Martin, nume dat de 
popor ursului: avea pe ^ Martin, un urs mare, negm 

pun toţi cllnlşorll spinarea 'n lespede, dar mal on 
loc Martin (r.-cod.) ţf ® Titlu pus Şl înaintea nume
lor de sărbători personificate: ~ Ajun(ni) ew Ajţm®; 
» Crăciun ţ[ ® -Bunic K ® Strămoş, străbun: 
din '*'1, strămoşi; allară arme lei de lei, rămase de la -^1 
strămoşi (Ret ) ; de olnd cu Adam e«-ADAM ® ţ| ® A 
spune pe groşi, a vorbi fleacuri, a spune vrute şi 
nevrute, verzi şi uscate IT ® Mold. Uncliiu t ® t 
Parte de moşie stăpînită deunmoşnean f ® «ş» = 
PALAMTDA-DE-BALTA ţ[ ® = OHIBQRţ.

2. MQşi sm. pl. ® ® Zilele cînd se pomenesc 
şi se cinstesc morţii, cînd se fac pomeni, etc.: moşii 
de vară, Slmbăta moşilor sau Slmbăta morţilor. Slmbăta 
dinaintea Rusaliilor; moşii de toamnă, Sîmbăta di
nainte de Sf. Duniitru; moşit de iarnă, Sîmbăta îna
inte de săptămîna albă sau SImbătă înainte de 
lăsatul secului H ® Mare bîlciu ce se ţine la Bucu
reşti în fie-carc an în luna Maiu 1[ ® ® Zilele care 
urmează după cele 9 babe de la începutul lui Mar
tie ţf ® F De olnd cu moşii verzi (sau putrezi), din 
timpuri străvechi;' la moşii ăl verzi, la Sfintu-Aş
teaptă, niciodată: vei mai căpăta şl tu cap la -vii ăl verzi 

' ori la Faştlle cailor (isp.i; a Îndruga <^1 pe groşi iv GROŞ ® 
H ® X Un fel de cozonaci rotunzi şi lungăreţi, nu
miţi şi „babe” sau „moşnegi”, ce se fac pe alocuri 
de Paşti [comp. alb. mo§s ,jbătrln”]. 
ţMOŞAIf sm., moşancA (pl.-ce) sf. Moştenitor, 

moştenitoare [m o şl.
MOŞI (-şese) vb. ir. şi intr. A da ajutorul ne

cesar unei femei cînd trebue să nască [m o a ş ă].
MOŞIC sm. dirn. moş: ««mie, lă bine de pune mina 

pe-o cazma şl scoate-mi pustia de comoară (Dlvr.) .
O MOŞICAI (-ăeso) vb. tir. Trans. A lucra Încet şi 
fără spor: moşlcăla pe lingă un loo de vieasonrl ude (pAc.).

MOŞIE Sf.® t Pămînt moştenit de la părinţi, 
baştină; de moştenit ţ[ ® -l-Tară strămoşească, 
patrie t ® y* Proprietate de pămînt cultivabU, do
meniu: nn peteo de -v; o eloară de >v; vătaf da [ux O ş].

MOŞIER, Trans. Hoşişiş sm. Cel ce posedă una 
seu mai multe m o ş i i: are o moşie mai mare decit mo- 
şleşll de baştină (ret.).
OMOŞpiA (pl.-nl, t-ne) sf. Trans. Chibrit (vic.) 
IPŞC-): sclipind ca şl nişte capete de moşlnl (mar.). 
t MOŞINAŞsm. Mold. Bucov. Mieproprietar rural: 

de yoeşti. Iţi dan lata mea... şl te lă — In locul meu 
(sb:) [comp. moşnean].
OMOŞiNOiu tw MoşoRonr.

MOŞIOÂRA (pl.-te) Sf. t'- dim. MOŞJE: Brustur şl 
Coclurlă slut feciori de oameni cu moşloarele lor. (alecs.).

MOŞţT shst. f Faptul de a moşi: ştia bine 
treaba —'Ulul (crc.).
OMOŞMÎNEI (-dese), MOŞMQLţ (-olesc), MOŞMONT 
(-oueso) vb. ir. şi intr. A migăli, a lucra încet şi fără 
spor, a mocăi, a mocoşi: moşmlndeştl... trei conace 
Pla'să scrii Li răboj (jip.>.

MOŞMOALÂ (pî.-Ie), MOŞMOANA (pl.-ne), MOŞ- 
MbiiA, muşmplA (pi.-le) sf. A Fructul comestibil 
al moşmolului: ou vreme şl cu pale, muşmulele se moale 
(PANN) [tc. m u s m u 1 â].
OMOŞMOANE, moşmoabde sf. pl. Vrăji (de 
dragoste); băuturi deseîntate (ciauş.) (r.-cod.).

Fig. 3254. Moşmol.

MOŞMOIi, MOŞMQN sm. #■ Arbust din fam. J\/|OS-
rozaceelor,'ou flori mari, albe, al cărui fruct, tare ..(-.o 
la început, se moaie cu timpul şi devine suculent, IVIUîJ) 
de uh gust'dulce-acrişor; creşte prin păduri şi tu
fişuri (Mespilus germanica) (.>jj 

[m o ş m o'a 1 ă, -o a n ă].
. MOŞMOLI, MOŞMONţev- MOŞ- 

MÎNDţ.
MOŞMITLĂ wr MOŞMOALA.
MOŞNEAG sm. ® Om foarte 

băţrîn, de 6 'vîrstă foarte : în
aintată, moş, unchiaş : am un —- 
cu douăsprezece piei Îmbrăcat şl bun 
pentru mincat (gor.), ghicitoare des
pre ,,ceapă” H © Pr. anal. ♦
Porumb păros: popnşollor ce slnt 
păroşi li se spune ivaR.i [*mOŞ- 
t (e) n e a g < moşteansau 
derivat din 'm o ş i n; mos-
NEAN].

MOŞNEAN şm. ® t = Moş- 
TEAN: toate bucatele cite va avea... vor fl ale celora ce vor 
răminea moşneani (prv.-mb.) H ® Odinioară: mic pro
prietar rural, şezător la ţară, care-şi cultiva pro
priul său pămînt, spre deosebire de „olăcaş” (iw 
ac. cuv.); în Mold. se numea ,,răzeş”: coi mal mulţi 
şi cei mal puternici slnt răzeşii, moşneni, cum se numesc In 
Muntenia (vlah.) ; ss face noapte clnd ne [oprim Ia' banul 
mare al unul sat de moşneni urg.) [derivat dintr'un ra
dical *m 0 ş i n (înrudit cu m o ş), de unde şi for
ma m o ş i n a ş].

MOŞNEGEL. ww MOŞNEQPT.
MOŞNEGEŞTE adv. Ca m o ş n e g i i: işi f&ou

A. cruce (GRL.).
MOŞNEG'UŢ, MOŞNEGEL sm. dim. MOŞNEAG: 

Moşnegnţul mititel Face gardul frumuşel (gor.), ghicitoare 
despre ,,ac”.

MOŞNENESC adj. Do moşneni, ce apar
ţine moşnenilor: HaleşnI nu e nici —' nici ţărănosc (irg.) ; 
mlstue bogăţiile munţilor moşneneştl (lung.i. 
t MOŞNENI ev- MOŞTENI.
t MOŞNENÎE sf. Moştenire: cînd va fi un om bol

nav şl va lăsa cuiva să moşnenească mult puţin... şl acest 
moşnean nu va griji de dlns... acesta-şl va plarde moşnenia 
(PRv. LP.) [moşnean].
O MOŞO^CA (pl.-ce) sf. Mold. 0 Oală de lut, 
de mărime mijlocie, pentru gătit bucate: nimeri 
latr^on blldarla... o-v ou olteva llnsuil de lasole (plor.)
[(oală ce se dă de pomană la) m o ş i].

MOŞOROţ, MUŞUROI, MUŞIROI, MOŞINOI (-oeso)
1. Vb. tr. ^ A grămădi, a face moşoroaie de 
pămînt (la rădăcina unei plante, spre a-i favoriza 
creşterea): moşlnoalele... se tao cu un plug cu două cucure, 
dnpi oum moşlaoeso Bulgarii varza cu rarl(a lor uon.).

2. vb. refl. A se Îngrămădi, a forma moşoroaie. 
MOŞOROţT, MUŞUROiT, MUŞiROiT sbst. ^ Fap

tul de a m o ş o r o i.
MOŞOROIU, MOŞUROIU, MOŞINQIU. MOŞUNQIU, 

MUŞURQiu, MUşiNpiu, MUŞuNQiu (pl.-oaie) sn. ® Gră
madă mică de pămînt în formă de con trunchiat, 
provenită din pămîntul aruncat la suprafaţă în 
urma săpăturii făcute de o cîrtiţă 
(îH 3355): sobolul... nu vrea să ştie de ce 
se petrece dincolo de moşorolul Iul (dlvr.) •[
©Pr. ext. Grămadămică de pămînt, • 
ridicătură ce seamănă cu un moşoroiu
de cîrtiţă: şl-a făcut un cuib pe un mo- 
şoroln de pămînt, mal sus, ca să nu 1-1 lu
nece ploile (Br.-vn.) ; înspre, moviliţă de Inierrorul“unui 
pămînt ce se grămădeşte la rădă- muşuroiu de 
cina unei plante, cînd se prăşeşte: eirtiţa.
a doua ptaşilă se deosebeşte de cea dlntliu In aceea că acum 
la rădăcina fle-cărul porumb se strlnge moşlnolu (lON.) ţ[ (D 
Pt. ext. Grămadă mică: pe un blldlşel de lemn, unmoşl- 
noiudebrlnzădeoalecRET.) H 0 de furnici, furnicar, CUlb 
de furnici: pe Itngă seminţele de o!nep&, ele slnt ceea ce ar 
fl moşlrolul de furnici sub Himalaia <sad.) ; am dat peste 
un muşunoiu de furnici (marj [lat. m U S a r a n 6 U s]. 

MOŞ-TEACA m' TE^.Zh. 
îMOŞTEAN sm.: MOŞTEANCA (pi.-tonce) Sf. ® 

Moştenitor, moştenitoare: ti rug& s& le iie milă de 
fiul s&u Bogdan precare-1 las& x*'scaunului (neor.) ^ © Bă-

Fip- 3a55
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MOŞ- Ştinaş t ® Moşnean [probabil din moşnean, 
^ 'nfluenţat de vsl. m o s 11],

MOŢ MOŞTENţlSC adj. ® De m o ş t e a n, de 
moşnean; lăzeşesc H ® Ereditar 

MOŞTENI, t MOŞNENI f-eneBc) vb. tr. rt A căpăta 
oeva, a intra In stăplnirea unei case, unei averi, 
etc. în urma morfii proprietarului acestora, a cli- 
ronomisr: doar n’am a tiăl cit lumea, ca ad moştenesc r&- 
mlntul (CR6.); nlce el nlce leciorll Iul nu v6r ^nc&pen să 
moştenească acele oclne (prv.-mb.) ; leciorll ce să tot naşte 
den căluşărlţă... nu vor moşneni nemică dentru averea 
mine-sa (PRv.-LP.i [m oştean].

MOŞTENIRE s/. rt® Faptul de a moşteni 
t ® Tot avutul ce lasă cineva după moarte t ® 
Averea moştenită de cineva.

MOŞTENITOR 1. sm., -TO*RE sf. A Per
soana care moşteneşte: nu se poate spune cită 
tucurle simţi Împăratul cind a văzut că doblndl un nsp.i.

2. adj. 0 Prinţprinţul care urmează să se urce 
pe tron după moartea suveranului!

MOŞUIEŢ, O Moşpc sm. dim. MOŞ: găsim la un 
moşuleţ slab... un docar spălat de ploi (Iro.) ; acolo s'a dat 
peste cap şi s'a făcut un moşuo mititel... bătrin, bătrin isa.). 

MOŞUNQIU tm- MOŞOROIU.
MOŞXJŢ sm. ® dim. moş ţ ® i = oiocIrlie- 

motatA. ‘
O MOTAN sm. Mold. t^'Cotoiu, pisoiu: avea un glas 
de ~ răguşit (ALEcs.) [înrudit ou m o t 0 c]. 
OMQTCA 

(Jjî.-che) sf. M
Olten. Băn.

Trans. gş Ju- 
rubiţă, scul de 
tort j[®l 3256): 
de mult, muie
rile cerneau hai
nele, motchele, 
etc. cuapădln a- 
cest izvor (uua.)
[srb.j.
•MOTILI- 
TATEs/.

Facultatea de 1 ir■ 3256. Motcă din Huniedora
a se mişca [tr.]. - (după T. Papahagi).

‘MOTIV (pî.-ve) sn. ® Cauza, pricina oare de
termină să se facă oeva, care împinge, îndeamnă la 
ceva H © Scuză, pretext f ® J Fiază muzicală 
care picdomină înti’o compoziţie'; ®-Cî~e de orna
mente, subiecte de sculplură ornamentală [fr. ].

■MOTIVA (-vez) vh Ir. ® A arăta pricinile, mo
tivele, pretextele II © fiabsenţele (unui şcolar, etc.), 
a găsi întemeiate cauzele pentru care a lipsit, a 
scuza lipsirile 1 © A îndreptăţi, a servi de motiv: 
purtările Iul au motivat măsurile luate de mine [fr.].

MOTIVAT adj p. motiva Hli © NţMOTtVAT. 
OMOTţCA ipl -ci) s/. Oaş Tîmăcop [rut.]. 
OMOTÎLcA {f.l -ci) sf. Olten. tciAuş.) ® Basma 
îniiodatţi într’un colţ în care s’au pus bani, se
minţe,-etc. H © Umflătură, gîlcă [comp. MODţLCA 
şi MOTcscA],
OMO'TÎNTAN, motTntqc adj. şi sm. iren. Olten. 
Trans. Prostolan, nătîng, nălîntoc: du-te, du-te, 
sliihih I... urgia Ilarelor şl motlntanel (Tich.).
O MOTOC sm. Trans. Băn. 7*, = MOTAN: şoarecii 
nu slnt vrednici de rls pentru aceea că el n’au legat clopo
ţel In grumazul -vulul (tich 1 
O M OTOGEL. sm.
® Mold. Bucoif.

Cheriiuli'ţ ; 
ciucure, ca
nat :stiipui hor
nului unde leşII 
mama o stoarA 
ou motocel la ca-
Pât (CR6.) Ii ©
MOTOCEI pl. ^ ,
= GHIZDţIU F'S- 3357- Motocicletă.
(-mAront): — PAPANAŞI [rut. m o t n !<].

‘MOŢOCICLETA (Ţ.l..-U)st , MOTOejOLU sm. 'iit 
Biciclrtă pievăziilă cu un motor ([®j 3?.r7) [fr.].
'MOTOCICLIST sm. Cel ce umblă pe o mo

tocicletă [fr.]. ■

o MOTOGQL (pl.-oale) sn. Bucov. Mătăuz, sfiştoc; 
pămătuf: >vnl de busuioc cu care lordăneso pe oameni (mar.) . 
OMOTOCOSALA (pZ.-sell) sf. Băn. Confuzie, în
curcătură, încîlceală [moto cosi]. 
OMOTOGOSIi(-osesc) vb. tr. Băn. Trans. Apune 
în desordine, a încurca, a încîlci.
■MOTOCULtura ţpl,-rl) sf. y Lucrarea me

canică a pămîntului, arătură,1 etc. cu maşini [fr. ]. 
O MOTOFALI ew MOTOFOLţ.
OMOTOFLEAŢA Trans., MOTpp’LETB Băn. sm. 
iran. Nătîng, nătîntoc, nătăfleaţă: voi, motoiieţi, 
nu-ţl fl In stare să luaţi năframa cu banii (Ret.).
O MOTOFOLI, MOTO PA LJ (-lese) vb.tr. şi refl. Băn. 
A (se) tăvăli în murdărie, ţn noroiu, a (se) murdări. 
OMOTOLOG adj. = MQTOTQL2: şarpele, lacom 
şl nemilos, suge din vr’o neferloltă de broască moale şl 
motoloagă (DLVr,). -

■MOTOR sm. ® Ceea ce dă mişcare, ce pune în 
mişcare: aburul e nn.v puternic 1| ® ® Cel ce sau 
ceea ce pune în lucrare, ce face să pornească o în
treprindere f © £) Nume dat muşchilor ce fac să 
se mişte un membru f ® (şi sn. pl.-oare) “g Meca
nism, maşină care transmite mişcarea dată de forţa 
motrice: cu gaz: » cu benzină; electric; Bistriţa dă
puterea care mişcă vlnjoşll *1 de oţel (Irg.) [fr.].
O MOTOŞCASf. Mold. Bucov. ® mqtoA H © 
Legăturică (de bani sau de alte lucruri mărunte):
mătură necontenit cu motoşca de urzici pe dinaintea coşnl- 
ţeior (MAR.) n ®7<: Umflătură sub falcă la vite [rut. 
m o t o C k a].

MOTOTOL (pi.-ţoale) 1. sn. ® Lucru strîns ca 
un ghem, făcut ghem, cocoloş, ghemotoc; —de pale, 
o mină de paie făcute ghem, cu care se freacă ceva 11 
© Astupuş de cîrpe sau de altceva; făcute ghem t 
© adv. Ghemuit, strîns şi făcut ghem (ca o cîrpă): 
el sta Ungă uşă, cu pălăria — In mină (D.-ZAMf.); vlrl — In 
buzunarul pantalonilor patru hirtll de alte douăzeol (dlvr.) ; 
a cădea —, a cădea grăihadă, ca un corp fără viaţă: 
omul căzu — pe o laviţă, ca izbit cu măciuca In moalele 
capului (DEM.).

2. adj. F Greoiu la cap şi la trup, trlndav, 
tembel, nătîng: nu-l venea Iul... să-l orează neştlne că 
este neharnic, — şl adormit osp.); merge Însoţit de-o moto- 
toală de femele pe vale ’n sus (luno.i [m O t O t 'O l i].

MOTOTOLI (-oleso) -! 6. tr. şi refl. ® A (se) 
face mototol; a (se)cocoloşi, a (se) strînge, a (se) 
boţi ca un ghem: 11 cade sub mină un petic de hlrtle pe 
care-1 mototoleşte (BR.-vn.); procopseala nu eclrpăs'o-mototo
leşti şl s’o bagi In sin (panr) H © A(-şi) strica forma, 
a (se) deforma prin strîngere: se puse binişor in pat, 
ca să nu se mototolească albiturile (isp.) [COmp. rut. mo
to 1 i t i].

‘MOTRICE adj. f. Forţă-—, forţa oare pune în 
mişcare ceva [fr.]. '
OMOTHOAŞGA sf. Trans. ® = motqşcA © K 
© = hţOTOCQL H © © (pşc.) Copil mic şi gras II 
® = misoA.
OMOTRQG Băn., MOTRQN Trans. (pac.) adj. şi 
sm. Nătîng, prosţolan.
OMOTROŞI (-oşesc) vb. tr. Trans. (vic.) (păc ) ® 
A lucra încet şi fără spor t ®, A strînge un lucru 
în grabă spre a-1 ascunde [m o I r o a ş <■ ă].

■MQTTO shst. ^ Zicere, maximă scurtă pusă în 
fruntea Unei cărţi, unei bucăţi bterare, bi josul 
unei steme, etc [it,]. •

■MOTU PROPRIO Ioc. adv. lat. Din prup-via 
voinţa, de la sine, fără a fi îndemnat sau silit.

Fig. 3258- 
M. Moţ.

Fig. 325Q, .
M. Moţ (de pupăzîl).

Fig. 3260. 
M. Moţul 

curcanului.
MOŢ1 (pj.-ţuii) sn. (î) Smoc de pfir po frunie 

sau pe creştet (Ja om, la cal, ele.) (îi 32f..S) ^
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© i Tufă de pene pe capul unor păsări (ca pupăza, 
ciocîrlanul moţat, etc.) (p 3259) f ® î Pielea ro
şie care atlrnă. ca un ciucure, de pe capul curca
nului (P 3260) H ® Ciucur de firo de mătase, 
de lină, etc. ce atimă la fes, 
la unele scufii,1 etc. 1 ® ®
Vîrf II®# Spicul din vîrful 
porumbului H ® ® F 
(Mai) ou (mai) cu cap,
(mai) din cale afară,
(mai) Insenmat, (mai) 
deosebit (In ce priveşte 
deşteptăoiunea, hărnicia.
Îndrăzneala, etc.); a credo 
cA boieral e mal cn ^ ca ru- 
m&nul este a crede c& clinele 
crescut In casă ...nn e^tot 
una cu ăl ciobănesc (jIp.) ; 
de o bucată de vreme... o 
ducea numai In chefuri şi Fig. 3261. Moţul-curcanului. 
pozne, care de care măi cu
(SAD.); spune-le niţel mal cu «w, iar nu aşa... ca din to
por, .dacă vrei să te creadă lumea osp.i 1T (D MOŢUL- 
curcanului1, plantă mare şi frumoasă, cu fiori 
roşii, trandafirii sau albe, dispuse în spice cilin
drice (Polygonum orientale) (H) 3261) ; — motuif- 
cuRC anului 2 = Busuigc-Roşu.

MOŢ2 wm-, PArT. ist.
MOŢAi (-ăesc, -ăiu) i;6. inir. © A aţipi, a dormi 

şezînd sau d’a-n-picioarele, cJătinînd uşor capul 
Îngreuiat dc somn: se hotărî a sta In picioare... astfel 
Incit clnd l-ar veni somn şl ar să cază jos şl să se deş
tepte (isp.); ticălosul de călugăr somnal şl-1 face moţălnd 
(c.-RAD.) © A da uşor din cap: el moţăe din cap şl
răspunde de mlntulală (s.-ald.) ; clntăreţul a mulţumit 
foarte mlndru, moţălnd clnd In dreapta, clnd In stingă
(CAR.) [(a mişca capul ca un) moţ (cînd se clăti- 
nă)],

MOŢAIALA (pi.-leii) s/. Faptul de a moţăi:
Rum&ne, scoală-te din —-! (J'p.’ ; sflişlră cn o —. din cap 
drept ..bonă vremea” şl ,,mulţSmlm d-tale” (Dlvr.).

MOŢAILĂ srn. F iron. Poreclă dată cuiva 
care are obiceiul de ă moţăi, oare pare a fi 
mereu adormit.

MOŢAiT sbst., MOTAITURA (pi.-tnri) s/. Faptul 
de a moţăi: neaptea, nn mal vezi.. meţ&ltul prefăcut 
al cocoanelor (Dlvr.) ( el răspunse cu o moţăltoră uşoară 
din cap (S.-ALD).

MOŢAT adj. ® i Care are un m o ţ in frunte
(voib. (Ic păsări): găină »ă; clocIrlan —creştea sub pat 
şl In podul casei porumbel... de cel moţaţi şl de cel Încălţaţi 
(i.-GH.) TI ® împodobit cu un inoţ; ţuguiat: doi sn- 
mgil... on căclnla de oale pe-o ureche (Odob.) ţ[ ®® 
F (Mai) (mai) cu moţ, (mai) cu cap: tu eşti mai 
breazăI te-aleseşl mal .văl (JIP.i.

•MOŢIUNE sf. Propunere, individuală sau co
lectivă, făcută Intr’o adunare şi care se pune la 
vot [fr.].

MOŢOG (pZ.-oece) sn. Nod mare făcut in păr: 
O cucoană bătrină cu zulufi dinainte, cu un deasupra ca
pului (GN.) [m o ţ].
OMOŢOCHmA (pZ.-no) sf, ® = MOTOC ţj ©Moţ 
mare *| ® Nod In lemn: prin acea gaură trece un laţ 
do fag cu V la un capăt (pamf.) ţ| ® Mo/d. f Umflătură, 
ulceraţie (sez.i.
OMOŢPAN sTO., moţpjvncA s/. F Mold. ştren
gar, ştrongăriţă: Implugeţi-l Incoacl pb —ui cela, ca să 
ne cunoaştem Ia feţe (ALECs.) [pol. m O S p a n].
OMOUR nbst. Olten. # = mohoe.

movila (pî.-ie)s/. O ^ Ridicăturădepămînt, 
in formă de măgură, făcută de mina omului H ® 
A Ridicătură din pămlnt săpat ce se face ca semn 
de despărţire intre holarele unor moşii, unor pro
prietăţi II ® Pr. exl. Grămadă marc: pe ţol toarnă 
c V do galbeni care străluceau de soare de-ţl luau octali (Crs.i
[xn o g h i 1 ă].

Movili (-iese) vb. tr. a aşeza grămadă (ca o 
m o v 1 1 ă): o parte din bucate erau secerute, legate In suopl 
şl movilite In clăi (Dlvr.) . ■ .

MOVILIŢA (p/.-ţe) sf. dim. MOVŢLA: tu fun
dul .grădinii era o v. cu flori pe de margini [car i.

MOVILOIU (pl.-leale) sn. lA. auffm. MOVILĂ. Mo

vilă1 mare: In zori găslt-am pe-amlndâl... Alătnre o'un * 
De leşuri mnsnlmane (Alecs.). 1
OMOZAC Mo/d., mqzAo Trans. mc.), Hozpo Băn. 
Ursuz, tăcut, posac, bosumflat.

‘MOZAIC1 adj. Ce vine de la Moise: legea,
rellglnnea [fr.].

‘MOZAIC^ (pi.-Icuri, ✓ -’ioe) sn. ® Lucrare com
pusă din pietricele cubice sau prismatice, de dife
rite colori, lipite intre ele cu ciment şi alcătuind 
un desen geometric sau de ornament, sau Infăţi- 
şlnd figuri de oameni, de animale, etc. (i^ 3262):

MOT-
MRE

Fig. 3262. Mozaic.

nişele... eran altădată decorate cu Infătlşlnd pe cei
18 apostoli (BOL.) H ® ® .rfp Scriere, operă alcătuită din 
bucăţi cu subiecte diferite H ® ® Amestec de 
tot felul de lucruri- sau oameni de toate neamu
rile, de toate clasele: V curios de tot soiul de neamuri, 
afară dş^ Români ialecs., [fr.].

‘MOZAISM sbst. Legea lui Moise, religiunea 
mozaică [fr.].

MOZICA sf. fP) = MţlZIcA.
OMOZPC1 MQZAO.
OMOZpC2 sm. Băn. O/ten. ^ Cline marc, dulău:
cam Începea faurul a mlnca, ...lată'«•ui... se uită cum mă- 
Dlncă stăplnul Iul (Tich.).
o MOZOLI1 (-oleso) vb. Ir. Mo/d. Trans. ® A se 
munci să muşte, să roadă, să rupă din ceva (vorb. 
dc copii şi de bătrlnii fără dinţi): l-a dat in-mină frln- 
tura de covrig s'o mozolească (s.-ald.i 11 ® A mesteca multă 
vreme in gură; mozolea In gură .o ciubelcă fără tlntlnn 
(sad.) f ® a mototoli, a boţi [rut. m o z o 1 j u- 
vaty].
O MOZOLI2 (-olesc) vb. tr. O/ten. Bucov. A mînji, 
a întina; a terieli: s’anmal strfns şl alţi cinl... şl I-an 
mozolit prin glod <vor.).
OMOZOMAINA (pi.-ne) sf. Băn. ® Mască urîtă; 
sluţenin de om, caricatură K ® Nălucă, arătiinic; 
monstru.

MRANIŢA, MRAHNITA (p!.-ţe) s/. Gunoiu 
(de animale, uscat şi sfărlmal) pentru îngrăşat pă- 
mîntul.

MRANIŢ.Ş (-ţez) vb. tr. ^ A Ingrăşa pămlnt ui 
cu ni r a n i ţ ă. ,

MRANIŢpSady ,
/ îngrăşat cu gu
noiu, cu m raniţă:
pămlnt

mreaja, MBEA-
JE, o MREJE (pl. mreji, 
mreje) s/. ® Pla
să de prins peşte, compusă 
clin trei reţele' puse una pe 
alta, cu Tnarginilo înşirate 
pe fringhii; in partea cle'gţ 
jos e prevăzută cu mici
greutăţi de plumb; se pes- _____ _____ _
cucştc ou ca în rîuri sau • —'jT.-v
bălţi, lă,sînd-n in jos, verii- 
cal, in lungul sau în laiul
apei (,H| 3263): prindea peşte Fig. 32S3. Mreaja, 
de pe Someş cu preaşea ori cu mrejea [r:t.> *] ® Pr.
cxt. Cursă, le ţ: un vinător de pasări Întindea o mreajă 
pentru pasări (ricH.i; ® : pe vremea asta de cumplită ananghie,
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MRE-
MUC

l9l Întindea Bnela mrejlle el asupra ţărilor noastre (vlaho ^ 
® Olten. Cusătură cu acul de jur împrejurul unei 
rupturi sau la mîneca cămăşii (r.-coo.) (virco [vsl. 
m r ă 4 a].

MREANA (pl.-ene) 
s/. Peşte de rîu, de 
coloare albă-cenusie sau 
albăstrie, cu solzi şi 
mustăţi mari; poate Fi». 3264. Mreana. 
ajunge la o greutate
de 5—6 kgr. (Barbus fluviaiilis) ([R| 3264) [srb. 
m r e n a].
ţl^BEJER(lU) sm. K3}e Pescar ce prinde cu 

mreaja'.
OMREJţ (-Jeso) vb. Ir. A urzi intrigi; au mrejit teluri 
de Intrigi asupra Iul (negr.i [m r e a j ă].

MREOXTLIŢA (pî.-te) s/. ditn. mreaja.
MU I MU i interj. Imită mugetul vacii şi al vi

ţelului: teolorasulseUcea vao& el striga „mul mul" (ret.).
MUC 1. sm., mai adesea mpci pl. Lichid gros 

şi cleios care iese din nările omului: a-ţi lua>-ii 
(de Ia nas); a-şl eterge —11; e Încă cu —11 la nas, e tlnăr 
de tot, fără experienţă; la joc e toc, la lucru ii pică —n
(ZNN.).

2. (pî.-curi) sn. ® Vîrlul negru al feştilei unei 
luminări aprinse: o Ţigancă tmmnelcă lua din olnd tu 
clnd —nl luminărilor, ca să dea mal multă lumină (fil.) ; 
luă — de luminare şl mlnjl pe toţi oaspeţii cari dormeau
(isp.) li © Bucăţică rămasă dintr’o luminare arsă:
să hu se 'udure s’aprlnză un — de luminare In casă 1 (car.) 
li © Căpătîiul rămas dintr’o ţigară: — de ţigară 
[lat. m u o c u s].

MUCALţT adj. şi sm. (Om) hazliu, plin de haz, 
glumeţ, cornic, caraghios: era mititelul — şi, cină se 
plictisea Împăratul... pe el 11 chema să-l spue laturi (Car.) ; 
cucoanele, ştllndn-1 cit e de —, ridicară ochii de pe lucru, 
şl se uitară să vază dacă vorbeşte serios (BR.-vn.) [tC. m U - 
kallid].
t MUCALITLÎC (pi.-Icuri) sn. Haz, caraghios- 

JiC: Murat al IlI-lea (era)... amator de danţ... şl de—uri 
(balc.) [tc. m u k a 11 i d 1 i k). 
t MUCAREL (pi.-oluri), MUCARţ» (pi.-erurl) sn. 

© Odinioară; firmanul de confirmare a domnito
rului din partea Sultanului, cu care ocaziune 
acesta-i trimitea caftanul de domnie 1 © Birul 
plătit Porţii cu această ocaziune [tc. m u k a r- 
răr].

MUGArI1 sf. pl. © Unealtă (un fel 
de foarfeci) cu care se curăţă mucul 
ars al unei luminări ([®] 3265): Două 
sfeşnice de alamă, ou o păreohe de alăturea 
(i.-oH.) TI © Băn. Mucuri, resturi [m u c].

MUC Ari : (-ăreso) vb. tr. A reteza 
Vîrful: se oblclnueşte. Ia legatul bobului po
rumbului a-1 —, 03 şl noi tutunul, ou scopul 
de a se tace mal rodit (ion.) [m U C ă r i].

MUCARIT sbst. Faptul de a mu- 
C ă r i; un asemlne oblcelu... nu este plnă in- 
tr’attta de bun olt să ne plătească cheltuiala os 
s’ar Iaca cu -ui porumbului (ion.).

MUCAVA (pi.-vale) sf. Foaie de a- 
ceeaşi compoziţie ca a hlrtiei, dar groa
să şi tare, carton [tc.]. Fie. ,25,

MUCED adj. © Acoperit de mu- Mucârir 
cegaiu, mucegăit: pline—ă; brinză—ă;
Tln—; piele—ă; Iar Negrussl şterge colbul de pe cronice 
bătrlne. Căci pe —ele pagini stau domniile romăne (emin.) ţ[ 
© tC: Cu părul amestecat bătînd în negru şi vînăt 
[vorb. de cai) [lat. m u c I d u s].

MUCEGAi (-ăeso) vb. tr. şi intr. A (se) face mu
ced, mucegăios, a prinde mucegaiu, a (se) 
acoperi de mucegaiu. _

MUCEGAIQS adj'. Plin, acoperit de m u c e - 
ga iu.

MUCEGAIU (pl.-aluri) sn. © ♦ Un fel de vege- 
taţiune, de coloare albă, cenuşie sau verzuie, care 
se formează pe unele corpuri sub influenţa ume
zelii şi cînd încep a putrezi; această vegetaţiune 
e formată de diverse specii de ciuperci (In spec. 
Mucor muceda, Mucor racemosusj ([®] 3266) care 
cresc pe aceste corpuri ca parazite, producînd în 
acelaşi timp descompunerea lor © ® Lucm

Fig. 3266. 
Mucegaiu.

Fig. 3267. Mucenici.

mucegăit, putred; fiinţă prăpădită de bătrîneţe, 
căzătură: m’am săturat plnă ’n g!t d^ Knhs v 
[muced].

MUCENIC sm. © Acela ca
re s'a lăsat a fi chinuit şi şi-a jert
fit chiar viaţa mărturisinil credin
ţa în Hristos şi propovăduind le
gea creştină, martir(ă) t ® ® =
MARTJB ® I odu-ţl aminte de apostolii şl 
de —11 ştiinţei (br.-vn.) 1f © pi. Mucenici,
Sllnţll (40 de) Mucenici, 40 de Sfinţi,
ziua de 9 Martie, cîmi se serbează 
cei 40 de martiri din Sevastia; în 
această zi se fac sfeştanii1 pentru 
rodirea cîmpului, se fac focuri în 
curţi din gunoiul măturat, se mă- 
nînoă nişte colăcei făcuţi din aluat, 
cu nuci pisate şi cu miere, nu
miţi „mucenici” (,11 3267) şi sei 
beau 40 de pahare de vin, pentru \ 
fie-eare din cei 40de mucenici:
In seara de Mucenici, boierii cel mal 
colţaţl erau adunaţi la stat (i.-oh.)
[srb. m u C e n i k],

MUCENICIE sf. ej(5 Moartea . 
sau chinurile suferite de un mu-f 
c e n i c, martiriu, 
t MUCEINIE sf. sij| = MUOE- 

NlojE [srb.].
îMUCENIŢA (pZ.-ţe) sf. nţâ 

Martiră, ferneie care a fost chinuită sau omorîtă 
pentru credinţa ei în Hristos: cite muceniţe mari se 
vor chema, acestea toate s& se prăzdnueascft, cărlla cIndu-1 
va fl zloa (PR..GOV.) fsrb.].

MUCEZE.^A (pl.-ell) sf. © Faptul de a mu
cezii® Mucegaiu.

MUCEZţ (-zeso) vb. intr. şi refl. © A deveni 
muced, a mucegăi: hainele de pe dlnsa... se mucezlaeră 
iisp.i 1 ® ® A sta vreme îndelungată într’Un loc: 
bunul om muoezeşte In hanul Iul Copolu sau a Iul Petre 
Şacalul (NEGR.); m& mucezlsem la ţară, laBIrzolenl (Alecs ).

MUCHE, MpCHIE Sf. © Colţ, unghiu; In patru 
muchi (gî| 3268) 1 ® Dosul, partea opusă tăişului 
unui cuţit, unei săbii, unui topor, etc. (i»- @1 374, 
1729): uşa... sări ' ' M
din ţlţlnl, lovită 
de-o de topor .
(6N.); mulaţl-Ie spl- ' 
narea oa mnchlle la* 
taganelor (fiu.) ; a- Fig. 3268. M. M. Muchii,
dormi, cum pase ca~
pnl jos, de parcă 1-aI tl lovit cu mnohea Iu cap usp.i ^ (D 
# Muchea unei cărţi, partea de jur împrejurul unei 
cărţi unde s>au tăiat foile (■«- [®| 924) t © (g 
Dunga, marginea unei monede t©^Creştet, crea
stă, coamă (de deal, de munte); cinde soarele de-o — 
(R.-coD.), cînd e aproape să sfinţească [comp. lat. 
m u t a 1 u s]. .
tMUCHELţlF adj. Dichisit, -elegant, fercheş: 

auzi acolo I să sperie olseva attt de mult pe un tlăcălaş aşa de 
frumos şl <^1 (pil.); un tlnăr măruntei, cam de talia mea.1^ 
la balne ci.-oh.) [tC. m Q k e 1 e f].

MUCHţîR (pl.-ere) sn. ® Rindea mare cu 
care dulgherul îndreaptă scîndura pe m u c h i o TI
© Mo/d. 4. (Orlu, orz) — iw COLPS; ORZ ©.

MyCHIE m- MţrCHE.
OMUCHILIFSI (-Ipseso) vb. refl. Olten. (ciauş.) A 
se ferchezui, a se dichisi [m u ch e 1 e f, printr’un 
intermediu ngr.].

‘MUCIIuAGII sf. pl. ♦ Substtmţe vîscoase, de 
felul gumei, care se umflă în apă, fără să se di- 
solve, şi se găsesc în mare cantitate în rădăcina 
nalbei, în seminţele de in, în sîmburii de gutui, 
etc. [fr.].
'MUCILAGINOS adj. 4 De felul mucilagiilor. 

vîscos [fr.].
O MUGOARE s/. Trans. (dens.i Mucegaiu [lat. m u- 
c o r em ].
'MUCOASA = MTTOQZA.
MUCOS1, -oasA 1. adj. © Căruia-i curg mucii, 

pUn de muci H © Cu mucul rnare (vorb. de o lumi- 
nare: Mucoasa luminare sflrllnd săul şl-1 arde (emin.i.
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Fig. 3269. Muezin.

i. sm. /.[Băiat, fată cu mucii la nas, tiiiăr(ă) fără 
experienţă, ţingău: cind vel vorbi de ~, nici tu s& 111 
uidnios (PANN); tocmai tn, un * ca tine o s& izbutească p
(isp.) [lat. m u c c o s u s].
'MUCOSs adj. £) ® Care produce om ucozitate:

glande mucoase ţf @ Membrană mu
coasă, membrana sau pieliţa in
terioară care învălue toată ca
vitatea digestivă, pieptul, etc.
[după ir. m u q u e u x].
'MUCpzA (pî.-ze)s/. g)Mem- 

brană mucoasă: mucoza stomacn- 
lui [după fr. m u q u e u s e].
'MUCOZITATE sf. £) Li

chid cleios secretat de mem
branele mucoase [fr.].

MUCŞQR (pl.-oare),MUCULET '
(pl.-ete) sn. dim. muc 2.

MUERE = MUIţiRE.l
MUEZIN sm. Strigătorul ca-i 

re, din vîrful minaretului, ve
steşte mahomedanilor, că a so
sit ora rugăciunii ([Bl 3269) [tc.].
'MUFLQN sm. ^ Nume gene

ric dat mai multor specii de oi săl
batice, cu picioarele lungi, cu coar
ne groase; şi răsucite, acoperite 
transversal de protube- 
ranţe inelare, şi cu coa
da scurtă; trăcsc numai 
pe munţii înalţi. în tur
me nunicroase; în Eu
ropa trăeşte astăzi nu- 
ihai în Corsica şi în Sar
dinia , ( Ovis musimon) ;
(ii-3270) [fr. m o u- 
11-0 nj.

MUFLUZ iw MOFLţrz.
MUFTIU sin. Inter

pretul suveran al legii, 
capui religiunii mahome
dane, reprezentantul re
ligios al Profetului: nonl Haie-vlzlr adnnă Îndată la di
van pe totl vizirii, pe —a (bAlc.i [tC.].

MUGET (pl.-ete) sp. ® Strigătul, sbieretul ani
malelor bovine:..«ni bonlul, vacii, taomlnl: din clnd In 
clnd... printre tmnzele copacilor, se auzea *nl unei vaci 
ori lătratdl unul cine (sLv.i ® Pr. cxt. Răgetul, ur
letul, sbieretul fiarelor sălbatice t ® ® Vuet, vî-
jiit: ascultăm bătrlnulnl Ocean lALECs.) [lat. mu
gi t U s].

MUGI (-geac) vb. intT. ® A striga, a sbiera 
(VOTb. de animalele bovine):boul, vaca mugeşte:Mlercana 
mugi, şl mugetul el se pierdu ca un glas de jale (dlvr.) ; junca 
aceasta Îmbla numai mugind pe lingă garduri (se.i TÎ ® Pt. 
ext.^ft^A rage, a urla {vorb. de fiarele sălbatice): in 
Inima omului aprig, răzbunarea mugeşte ca Inorogul Intr’o 
pustie (SAD.) 1[ ® (j) A vui, a VÎj îi: Dunărea mugeşte mai 
tare (vlah.) t ® ® A geme, a scoate strigăte grozave 
de durere, de disperare, 
etc. [lat. m u g î r e].

MtTGUR(E) sm. ♦ ®
Organul din care se des- 
voltă frunzele şi ramu
rile un'ei plante ([U 3271): 
a do muguri; Şl .*'11 pe 
creangă se văd Îmbobocind 
(ALEcs.); Aş sbnra din crean
gă ’n creangă, Şl-oş mtnca 
M de fag (nov.) ^ (D în
trebuinţat adesea în mod 
colectiv: caprelor, mugurul 
ăla voi o să-l mlncaţl (pann) ; 
a da mugur [comp, alb. m U g U i].

MUGURA (-rez) tb. intr. # A înmuguri, a da 
muguri: primăvara mugură şl Încolţi podoaba plaiului
(DLVR.).

MUGURAŞ, MUGUKţiL sm. # dim. muguk(e).
MUHAIE'r, MUHAUl, MOHAJR Sbst. POStaV 

lucrat de călugăriţe din lînă amestecată cu păr de 
capră de Angora [tc. mubay^r].
tMUHURDAR sm. Păstrătorul pecetei Sulta-

Fig. 3270. Muflon.

Fig. 3271. Muguri: i. de 
plop negru;—2. de migdal.

nul Ui sau a domnuiui ţării: după ce a scrie logofătul, 
domnul iscăli şi *-ul puse pecetea (NEGR.) [tC.].

MUHUREL adj. 7^ Cu părul dinainte negru 
{vorb. de boi’şi de vaci) [probabil din m o h o r], 

MUIA (molu) w INMDI4.
O MUICA sf. Olten. Băn. Trans. Maică, mamă: Pin’
tusei le muica Iată, Ştlul floarea cum se poartă (NOV.); mai 
adesea în exclamaţiuni: Doamnei
O MUICHţŢĂ, muiculjtA sf. dim. MţricA.

MUIERATIC, MuiER^TEC adj. ® De mu
iere, femeiesc: pasărea zise cu glas (CRG.) ţ[ ® Care 
aleargă după femei; afemeiat, efeminat: voinicul... 
ruşinlndn-se de fapta Iul, ca să ajungă el aşa de muieratic
(ISP.).

MUIURCANA (pi.-ne) sf. ircm. Femeie, mu
iere (cu o nuanţă peiorativă), muieruşcă: o*' de 
fotă Invirteşte pe degete o sută de bărbaţi (plou.) [m U 1 e r-
c e].

MUIERCE Sf. F ® Om muieratic, afemeiat t ®
® Moleşit, slab ca o femeie, fricos, mişel [m u - 
ie re].

MUIERE sf. ® Femeie; nevastă, soţie (In 
limba orăşenească, cu o liuanţă peiorativa) ţ ®

bimă e bărbatului cunună; bărbatul să aducă on 
sacul) să scoată cn acul, şl tot se Isprăveşte; —'a Iţl In- 
decă pe dracul şl (1-1 scoate şl dator; unde o *'a, nu mal are 
dracul nimic de făcut; *'a a Imbătrlnlt pe dracul; care 
nu vrea să plămădească, toată ziua cerne; *-a necertată e oa 
moara neferecată (nu macină bine); *'a multe tace, bărbatnl 
vede şl tace; declt de aur, mal bine bărbat de pale; ascultă 
din zece vorbe şl una a muierii; două muieri şl o glsoi fac 
Ttrgui Cucuiul [lat. mulierem].

MUIERESC adj. De muiere, femeiesc: să 
te ferească Dumnezeu de bătaia mulereasoă (isP.).

MUIEREŞTE adv. Ca O muiere, femeieşte: 
ele nu se luptă voiniceşte, cu puterea, cl ou prefăcătoria
(SB.). -

MUIERţIT (pl.-etnri) sn. col. MDlţiRB. Toate mu
ierile, mulţimea femeilor; femeile în genere: bă-
trlnetele cn sfetnl, flăcălmea ou voioşia şl on zarva 
(DLVR.); clnd auziră .*oirlle despre una ca asta, se adnnară 
numai Intr’o clipă (isp.i.

MUIERI (-ereso) 1)6. tr. şi refl. A (se) face ca o 
muiere. ’
O MUIEROTCA sf. Băn. Bărbatul pe oare-1 stă- 
pîneşte femeia, pe care-1 poaptă de nas muie
rea liii.

MUIERUŞCA (pi.-nşte) sf. ® dim. iran. mu
iere: se logodise on o... d’alea oara zlna fuge da bivoli 
şl noaptea 11 apucă de coame osp.i K ® 3b )H> Femeiuşcă, 
partea femeiască ia un animal (în spec. la păsări 
şi insecte): prind o de cărăbuş (mar.i II ® S Lopă- 
ţica cu găurele de la războiul de ţesut, in care se 
viră cuiul.
tMUJDEA (pl.-deie) sf. ® t Veste bună H @ F 
Veste: ce mnjdele-ml aduci despre bietul oucouu DlnuP 
(pil.) [tc. mu2dă].

MUJDEIU tw MOJDEIU.
MUJIC = MOJIC.

. 'MUL sm. Corcitură de măgar şi iapă [lat.]. 
MULA (pi.-la) sf. Băn. 7*, = catIRCA [srb.]. 

'MULAJ (pi.-aluri) sn. p (D Scoaterea unui ti
par în ghips de pe o sculptură H © Reproducerea 
sculpturii făcută cu ajutorul acestui 
tipar [fr.].
'MULATRU, MULATRĂ adj. şi sm. 

f. 9 Năs'cut(ă) dintr’un alb şi o ne
gresă sau dintr’un negru şi o albă (J|fl 
327?) [fr.].

MULG OM... IV MţLCOM...
OMULDA (pi.-de) sf. Trans. Albie, 
copaie [germ.].

MULGARA sf. Kt Oaie mulgă
toare, oale cu lapte [mulge].

MULG AŞ sm. fnt = mulgător 1®. 
MULGĂTOR 1. sm. ® Ri Cioban care mul

ge oile la stînă ^'© i mulgAtqrul-capreloh = 
pApAludÂ.

2. mulgătoare adj. f. Care se mulge, care dă
lapte: vacă-*; oale ■*.

MULGE (mulg) vb. Ir. A trage laptele din ţîţele 
unui animal (oaie, capră, vacă, etc.): păstorul, cind

MUC-
MUL

Fiff. 327a.
Mulatru.
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MUL-
MUM

vrea, mnlg» şl ţapii, dar In loc de lapte, dă slnge (ZNN.)
[lat. vulg. m u 1 g 6-r e = clas. m u 1 g e r e]. 

MULGE-CAPRE sm. % = pApAUJDA.
MULS 1. adj. ® p. KţTLGE flf © NEMULS Tf 

® Vacă de.», vacă. mulgătoare; ® persoana, lucrul 
care constitue un izvor nesecat de foloase pentru 
alţii.

■ 2. sbst. Faptul de a mulge; bncătarlnl bolenilul se 
alia la <«^1 vaollor In ocol <6b.), -

MULSOARE, MULSUrA (pî.-rl) sf. Kţ® Faptul 
de a mulge, muls (JŞ) 3273); bacii Işl pregătesc gă-

Kig^. 3273. Mulsoarea oilor Ia stînă.

leţiie pentru mulsoare (vlah.j t d) Cantitatea de lapte 
obţinută dintr'un singur muls al unei vaci, al unei 
oi, etc.

MULT 1. adj, CD în cantitate mare, în mare 
număr {in opoz. cu ,,puţin”): vin; vreme;

. lume; mulţi oameni; mulţi bani; multe lucruri; /«^ele lip
suri, <^ele necazuri, ^a mlbnire ce suferise muma viteazu
lui (tsp.>; ce e prea nu e sănătos; 0): mal bine
puţin si bun decit ^ şl prost (D puţin, cantitate mare 
sau mică pe care o are cineva, numărul mare sau 
mic care sc află undeva: eu am rămas să-ml stiln? •«i’ 
puţin ce am (pil.).

g. MţTLŢi sm. pi., MULTE sf. pl. Mulţi Oameni, 
multe femei: mulţi cred In influenţa nefastă a cometelor; 
multe au venit In costum de bal.

(pl.-te) sn. ® Mulţime, cantitate mare, nu
măr mare: a fost, puţin a rămas; vorba dulce <«' 
aduce; cine Începe puţine sflrşeşts; <«e şi de toate
a Încercat el In viaţa lui (qar.) 1 ©Multă vreme: am 
lipsit din ţară; mai e pin* ^tunol; de de multă 
vreme: de <^* voiam să-ţi vorbesc despre asta; mal de 
de mai multă vreme, într’un^timp îndepărtat din 
trecut; scris şi inir'un singur cuvinte demult, e pre
cedat adesea de prep. de: In vremea de demult, în vre- 
mile de mult trecute 1[ © mai adesea cei a) 
cantitate, număr peste care nu se poate trece; b) cel 
mai tîrziu: ajunge un pahar de vin, (cel) două; va fi 
aci cel ^ la 26 ai9 lunii H cel mult, maxi
mum ^ © Cu(mal...), mai mult decît ar crede, 
decît S’ar aştepta cineva: speranţele mele au fost cu ^ 
Întrecute; casa e cu mal Înaltă deolt crezi; a primit cu 
mai deolt se aştepta; bolnavul e cu mai bine ^ ® F 
ou multul sau -^ui cu foarte mult, peste măsură 
de mult, ori-cît de mult: ar fi dat cu să poată 
scăpa de acolo; să fi dat<^ cu >«'ul, nu găseai prin ea nici 
firicel de pălămldă dsP.>; Împăratul... făgădui ou voi
nicului ce se va încumeţi să o răpula (isp.) © F Şi 
mal <^e du! nU altceva: căşunase pe mine... să-mi dea 
pe fle-sa, şl mai <^e nu I (I.-gh.) ; asta o amărl pe copilă plnă’n 
fundul BUtIotului: să'moară de mlhnîciune, şi mai nu! 
(CAR.); hm! dihănllle naibii, să ne răţmle, şi mai <^e nu!
(VLAH.).

adv. Foarte (rnul t): mă tem că nu va veni;mă 
mir că Intlrzie atlt; Mult vesel va Ii otmpnl, clnd veclnlca-i 
tăcere Mormlntu-şi va deschide la glasul de ’nviere (al^cs.) 
[lat. m u 1 t u s].

MULTIGEL, /. MULTiCţcA adj. dim. MULT. Cam 
mult; de cam de multă vreme: Este caldă, mi se 
paie, O'am pus-o de <pann).

•MUl^IGOLpR adj. De un mare număr de

bolori, cu multe feţe, Împestriţat: un cerdac lung, um
brit şl <^, răspunde c’o scară ce dă In curte (emin.) [fr.].

^MULTIFORM adj. Care prezintă multe for
me: natura omenească este [fr. j.

•MULTIPLICA (-lic) vb. Ir. şi refl. A (se) în
mulţi: flgorlle lor se multiplicau, ca din reflectarea unor 
oglinzi paralele (vlah.) [lat.].

* MULTIPLIC ABIL adj. ± Ce poate fi înmul
ţit, multiplicat [fr.].

•MULTIPLICATOR sm. © ± înmulţitor % © 
15 Organ al galvanometrului care măreşte acţiu
nea curentului asupra acului magnetic [fr.].

•MUţTIPLIGAŢIUNE, MULTIPLICATIE sf. ± 
înmulţire -[fr.]. * * ■ -
•MULTIPLICITATE sf. Foarte -mare număr 

[fr.].
* MULTIPLU 1. adj. Care nu e simplu, care nu 

e unic: acest onvlnt are -Înţelesuri multiple.
2. sm. ± Număr Întreg care cuprinde ' în sine 

un alt număr luat odată sau de mai multe ori; 8o 
e un » al Iul 6 [fr.].

MULTIŞOR adj. dim. MULT. Cam mult, mul- 
ticel; de căm de multă vreme; a veni şi el îndată, 
că s'a dus cam de •«' (sb.).
o MULŢAM 1 interj. Trans. Mulţumesc; Doam
nei [mulţi a n i (să trăeşti)!].
O MULŢAM!... wm- MULŢUMI..., i

MULŢIME sf. ® Cantitate mare, număr mare; 
o —. do oameni, de greşeli “ ® Gloată, adunătură 
mare de oameni ţf ® Norodul, prostimea, partea 
cea mai comună a poporului; »a Judeoă mat mult cu 
Inima decît cn raţiunea [m U 1 t].

MULŢUMI,Tr.-Carp. hultAmi (-meac)!. vb.intr. 
® A-şi exprima recunoştinţa prin vorbe, a aduce 
mulţumiri; Iţl mulţnmesc pentru serviciul pe care ml 1-at 
lăcut; mulţumeso Inl Dumnezeu că am scăpat de I rimejdle 1 
® A refuza cu politeţă; mulţumeso, nu-ml trebueacum; 
mai adesea iran.: toarte mulţumeso, n’om nevoie de 
staturi.

•2. vb. ir. ® A face pe plac, pe voie, a îndestula, 
a satisface, a Împăca; Dumnezeu, că e Dumnezeu, şl nu 
poate mulţumi toată lumea (ZNN.) 1] ® A răsplăti; a 
despăgubi; mulţumi pe tlul vlnătorulul ou otteva pungi de 
bani (isp.i; bunicul, tără vorbă, a mulţămlt pe Irinnca cu 
patru galbeni (cao.) HK ©NEMULŢUMI.

3. vb. lefl. A se îndestula, a fi satisfăcut, mulţu
mit; de puţin bine nu se mulţumeşte, ulei de mult nu 
se Invrednlosşts [mulţam].

MULŢUMIRE, O MULŢAmIRE sf. ® Faptul 
de a mulţumi, vorbe eu care se exprimă1 recu
noştinţa; a adnoe mulţumiri onlva TI ® Plăcere, bucu
rie, satisfacţie; faptul de a se mulţumi: siuiba mi- 
lltăreasoă are mal multe neplăceri deolt mulţumiri; »a su- 
tleteescă Întrece pe cea trupească (znn.) ţ[ţî © NEMULŢU
MIRE.

MULŢUMIT, OMULŢAmit adj. p. MULŢUMI. 
Care are de ajuns, care nu cere mai mult, care se 
arată îndestulat, satisfăcut; e » cu ce are, cu ce i-a 
dat Dumnezeu, ou soarta sa; cine nn-1 » cu puţin, nn-1 vred
nic de mult (ZNN.) © NEMULŢUMIT.

MULŢUMITĂ, O MULŢAMIŢA {pl.-te) Sf. Vor
bele CU care se exprimă mulţumirea, recunoştinţa; 
răsplată; la glt purta o salbă de galbeni pe care a dat o ietel 
camulţămltă, pentru că a oăutat-o la boală (Cro.) ; după 
cum o bună ziua, aşa c şi mulţumită [mulţumit].

MULŢUMITOR, O MULŢAMITQR 1. adj- 'dDh. 
MULŢUMI. ® Care mulţumeşte, satisfăcător; mi-a 
dat un răspuns». 1] ® Recunoscător; Dumnezeu să te 
mlluească, muiere bună, ...şl ţl-olu 11 mulţumitoare (mera) ; 
O para chiar să-ţi dea omul de pomană..., să 111»' (pann).

2. sm. Cel oc mulţumeşte ifţ] © nemultumitqr. 
•MUŢURĂ (pl.-rij Sf. A# =OIUBUC ®®; CIU-'

bucArib [fr. moulure].
OMULZARE sf. Ban. Kt Oaie mulgătoare, om o 
dă lapte.

MUMĂ ('pl.-me) sf. ® Mamă; mnmă-ta, mumă-sa,- 
reduse '1* la mă-ta, mă-sa; ţţ; pentru unii», pentru 
alţii'ciumă, CU unii se arată foarte bun, iar altora le 
face toate mizeriile ţj ©jjţ Matcă, împărăteasa al- 
binelqrţ] ® © muma-pAdubii sw mamA ® [refăcut 
din pi. t m u m îp i < *m ă m î n i < lat. vulg. 
m a m m a, - ă n ) s].
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ţlVIUMBAŞpi, BXJMBAŞţR sm. Slujbaş însărcinat 
odinioarfi cu Împlinirile de bani şi cu execuţiunile: 
bfttmănla avea an stog de slujitori 9I mumbaşlri, cu cari se 
slajea la Împliniri de bani şl eiecntionl (fil.) ; despre aceşti 
noi bnmbaşlri al ţării, ştim cu prisos ce sola de pasăre slnt 
(ODOB.i [tc. m ti b a s y r].

•MVMIE s/. ® ^ Cadavru 
conservat prin îmbălsămare la 
vechii Egipteni ([U 3274) t ®
Fiinţă uscată şi neagră H ® Per-1 
soană nepăsătoare, indiferentă |
[germ.].
•MUMIFICA (-fio) vb. tr. şi 

refl. ® ^ A ’(se) transforma în 
mumie; a se usca, a deveni us
cat ca o mumie II © (|/ A-şi pier
de însuşirile, facultăţile intelec
tuale [fr. m o m i f i e r]. 
tMUMţNI sf. pl. Mame; Merg 
>vle gemtnd şl tătinll snsplnlnd (ik.-brs.) Fig. 3274. Mumii. 
[•«- MţruA].

MUNCA (pî.-cl) Sf. ® t Chin, tortură, schin
giuire; muncile Iadului, chinurile, pedepsele la cari 
slnt supuşi păcătoşii în iad f ® Lucrare anevo
ioasă, grea, obositoare: munca clmpnlul; ar tl p&cat s’o 
trezesc, c& acuma e somnul mal dulce, după otita amar de » 
(RET.); munca e comoară (znn.) ; » silnică, pedeapsă in
famantă la care se osîndesc criminalii în ocne [vsl. 
mqkaj.

MUNCEL (pî.-cei) sm. şi ✓ (pl.-ele) sn. A 
Munte mic, deal, colină: căpăţlnllo acelea de curechl 
erau ca nişte munşei de mari (SB.); arborii se caţără la 
dreapta, pe poTlmlşul unor muncele joase urg.)' [lat. *nl 0 II- 
tîcSllus].

MUNCI (-ceso) 1. t'&. tr. Şi inlr. ® A chinui, a 
tortura, a SChingiui: ziua, noaptea 11 munceau aceste gln- 
durl şl nu ştia cum să facă să-şi Împlinească pofta Inimii
(isp.) t © a lucra din greu, a face o muncă obosi
toare; a se trudi: omule, te yăz bamic, munceşti ds te 
speteşti, şl doi In telu te văd că nu poţi lega (isp.) ; roagă-te 
Ini Dumnezei} şl munceşte tot mereu chnn.) ; : decit să
munceşti de geaba, mai bine să şezi de geaba; omul e dator să 
muncească, să nu-1 găsească moartea şezind (zhn.i.

2 vb. refl. ® A se chinui ţ[ ® A se trudi [vsl. 
m 4.6 i t i].

MUNCIT adj. p. Mimct. ® Chinuit, torturat H 
® Cîştigat prin muncă, agonisit cu greu: bani 
munciţi ut © NEMUNCIT.

MUNCITOR, -T04BE 1. adj. verb. munci. Care 
munce<şte. ’ '

2. sm. f. t' Acela, aceea care munceşte (în spec. 
la cîmp).

MUNCITORUME sf. col. MUNCITOR. Toţi mun
citorii, clasa muncitorilor: -~a strinsă încordează bra
ţele (LUNG.).

MUNCULIŢĂ (pî.-ţe), MUNCUŞO^HA (pî.-re) sf. 
diin. MUKcA: işl căta de munonllţa lui, tşl plătea dajdia, 
se avea bine cu toţi din sat (isp.).

MUNDIR •*- MONEIR.
OMUNGERIE sf. Mold. @ Fabrică de luminări 
de seu [m u n g i u].
t MUNGIUsm.® V Lumînărar [tc. m u m g y]. 
•MUNICIPALI, adj. ® în antichitate: ce 

ţinea de, privit or la un municipiu t ® 0 Astăzi: 
care ţine de o municipalitate: serviciu-^; administra
ţie ~ă t ® © Care emană de la o primărie: deci- 
ziune ~ă t ® & Care intervine în administraţia 
unei comune: consiliu-»-.

2. sm. Slujbaş, servitor al unei primării: im işl
face datoria cu măturoiul lui enorm (Car.) [fr.].

•MUNICIPALITATE s/. 0 ® Toţi funcţionarii 
cari administrează 6 comună (primarul şi consi- 
iierii lui) f ® Comună t @ Localul primăriei [fr.]. 

•MUNICIPIU (pî.-pii)sn. /a Oraş care depindea 
de guvernul vechii Rome, ai cărui locuitori se bu
curau de drepturile cetăţeanului roman, dar care 
avea o administraţie locală autonomă [lat.].

•MUNIFICENŢĂ (p!.-ţe) sf. Dărnicie mare: 
trăia din munlticenţa celor ce petreceau cu prostia lui (I.-GH.)
[fr-].
•MUNIŢIUNE, MUNIŢIE sf. iii 3, Toate cele 

trebuincioase (praf de puşcă, gloanţe, obuze, etc.)

pentru aprovizionarea unei armate, unei oetăţi]în- luiIJM- 
tărite sau unui vapor de războiu [fr.]. 'vl, . _
O MUNTAR sm., muntAritA (pl.-ţe)s/. Trans. M U K 
Acela, aceea care, în fie-care seară, mulge oile şi 
vacile duse la m u n t e şi prepară laptele pe care-1 
aduc al doua zi acasă sau îl încheagă acolo; baciu,' 
băciţă,

MUNTE sm. ® Foarte mare ridicătură de 
pămîfit sau de stînci, avînd o înălţime de peste 
500 de metri deasupra niveiului mării: -»ie Everost 
are o Înălţime de 8840 de metri şl e cel mal înalt de pe 
glcb; ^cu mi se Intllneşte, dar om cu om se Intll- 
neşte H ® ® Grămadă, morman foarte mare: un — 
de zăpadă, de gblaţă [lat. monte m].

MUNTEAN sm., MUNTEANcA (pî.-ence) sf. ®
• Locuitor, locuitoare de la m u n t e (în opoz. cu 
„eîmpean”) 1] ® ® Locuitor, locuitoare din |Vlunte- 
nia 1f ® © Munteanul, numele unui vînt rece ce suflă 
dinspre Carpaţi: -»ul a viforit turbat (n..ur.).

•MUNTE-UE-PIETATE sm. Aşezămînt înte
meiat cu autorizaţia şi siib controlul Statului, unde 
se dau bani cu împrumut pe amanet [fr. mont- 
d e - p i ă t ă].

MUNTENESC adj. ® ® De la munte, aşezat 
ia munte {în opoz. cu „eîmpie"): tn satele munteneşti, 
casele slnt semănate neregulat iman.) f ® Din Muntenia;
Tara’Muntenească,'Muntenia [muntean].

•MUNTENISM (pi.-me) sn. Co Vorbă sau locu
ţiune proprie Munteniei.
, MUNTICEL, MUNTlşpR sm. -.'A. dim. MUNTE: 
pe piscul unul munticel... zări o căprlcară sprintenă (isP.).

MUNTOS adj. .cSl Unde se află mulţi munţi, 
plin de miinţi: ţară muntoasă [m u n t e]. 
t MUNUNA (pl.-uni) Sf. Maram. Cunună (mai 
adesea de fiori artificiale sau de mărgele) cu care 
se împodobeau fetele sau miresele pe cap (cuvlnt 
păstrat mai ales în poezia popularăşi îndescîntece). 
t MUNUNIŢĂ (pî.-ţe) Sf. dim. MUNUNA.

MUR1 sm. ♦ ® Plantă cu 
tulpina acoperită cu ghimpi pu
ternici; are frunzele acoperite cu 
peri moi, şi florile albe sau 
trandafirii; produce nişte fructe 
alcătuite din mici bobiţe negre, 
lucitoare, reunite mai multe îm
preună, numite „mure (-negre)”
(Rubus fruticosus) ([a] 3275) ţ[
® = DUD @ = RUG1 [lat. • 
m o r u s]. '

•MUR2 sm. Zid; despre apus se rl- 
- dica o mănăstire vecbe, Înconjurată cu 

-»-l, asemenea unei ceţăţui (Emin.) [iat. ].
MURA (-rez) vb. tr. ® k A pune legume, poa

me, etc. să se conserve în oţet, în saramură, etc.:
— castraveţi, pepenaşl, varză, mere, etc. ţ] ® Băn. A 
lăsa pieile să stea în apă sărată, a argăsi H ® ®
F A uda pînă la piele; ne murează pină la ciolane 
(sao.) [lat. •muriare< muri a].

MURĂ1 (pî.-re) -Sf. ţ ® Fructul negru şi luci
tor al m u r u 1 u i; a avea ochi de S au ocbl negri ca mu
rele, foarte negri; @: aşteaptă să-l pice-» ’n gură, 
aşteaptă să-i vie toate de-a gata, fără să se,oste
nească; @: a da cuiva — 'n gură, a-i da totul pregă
tit, fără a mai avea nevoie să se ostenească t ® = 
duda.

MURĂ* (pl.-re) sf. Rînza boului [lat. •m u 1 a]. 
•MURAL adj. ® ♦ Care creşte pe ziduri: plantă 

-4 H ® OE De zid, de perete: pictură ~ă, făcută pe un 
perete; bartă-»ă, de atlrnat pe un perete [tr.];
O MURAR sm. ^ = MORAR: face mare păcat acel 
ce lnşal& pe şi nu,'! dă vama (şez.).
OMURARIŢĂ = MORAritA. 
o MURĂŞAN 1. adj. şi sm. 9 (Locuitor) de la 
M u r ă ş. ’

2. murAşanul sm. © Vînt ce suflă dinspre Mu-
răş: —ul.. snllă In anotimpul de vară de la apus (PAc.).

MURAT 1. adj. p. MURA- ®X Conservat în oţet 
sau în saramură: castravete —; varză —ă ţ| ® Băn.
Argăsit H ® ® F Udat pînă la piele, ud leorcă:
bunlcal... scoţlndu-mă repede, plnă la piele (CRG.).

2. sbst. Faptul de a mura.
O MURĂTOARE Sf. © Maram. (brl.) Apă sărată.

Fig. 3275. Mur.
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MUR-saramură 7 ® pl. Olten. Trans. X Legume conser- 
.-I , L vatc în saramură, murături [murat]- 
mU o MUBAxynA {pl.nl). sf. ® X Legumă conser

vată în oţet sau în saramură t ® B6n. Argăseală, 
saramura în care se moaie pieile [mur aj.
O MURD-AL adj. Olten. = MDBDăB. 
t MUBDALÎC (pi.-iouri) sn. Olten. Murdărie [tc. 
m u r d a r 1 y k],

MURDAR adj. ® Necurat; mînjit, soios: apă 
—4; vase ~e; rula H ® 0 Scîrbos, ruşinos, necu
viincios, obscen: lapta-^ă; vorbe ~e 1[ ® © SgÎTcit 
[tc.].

murdari (-ăreso) vb. Ir. Şi refl. A (se) face 
m u r d a r.

MURdArie sf. ® Starea lucrului m u r - 
d a r, necurăţenie © Lucruri murdare II @ ® 
Vorbă sau faptă murdară, scîrboasă, ruşinoasă, 
necuviincioasă.
ţ MURDĂRIŞI (-lEeeo) = MTJRDABJ [ngr. (J.ouf)5a-

pSUGCu],
MURG1 (pl.-gnrl) sn. = AMţTRO: In/val zorilor, 

o şiră de scintel Încununa a sa creastă (Odob.) ; Duminică, In 
/vul serii, năpădeşte peste avanguardla vrăjmaşului (balc.i.

MURG11. adj. CastaSiiu, roşu-închis bătînd în 
negru;-brun (despre cai şi -vite).

2. sm. Cal (sau a' bou) murg: aşteaptă, v/ule, 
să paşti Iarbă verde «v lăRBĂ ®.

a. murga sf. ^ Iapă murgă; vacă murgă: Bage 
murga In cetate, N'au venit vacile toate Şl viţeii jumătate 
(soR.), ghiciioarc despre „clopot”.

MURGANAs/.:^Nume datlao vacă murgă.
MURGI (-geste) = AHURGţ.
MURGţliA1 sm. Si Pefsonificarea crepusculului 

în basme: se duse, se duse, ptnă ca dete de o pădure tn care 
Inttlnl pe v nsp.) [m U r g1].
O MURGPjA2 sm. Nume dat unui bou murg.

MURGIT sbst. = AMURGIT 2: Clndu-i colea In —, 
Badea din oodm-a leslt (IK.-brs.) ; pe v (vtrc.), pe înserate, 
t MURGUI (-ueso) vb. intr. A cîrti, a murmura.

MURGUŞQR sm. dim. murg 2: Şepte nngblnrl 
iarba cresta Murguşor se 'mbolnftveşte (VOr.).

MURGUŢ i. adj. dim. murg2: drapiţa mierluta, 
pas&re acuma poţi dota slobod toatft ziua (Tich.)<

2. sm. ^ Gal (sau bou) murg.
a. murguTA sf. Ţţ, Iapă (sau vacă) murgă.
MURţ (mor) vb. inlT. ® A înceta din viaţă, a nu 

mai trăi, a răposa, a-şi da sufletul (în opoz. cu 
„a trăi”): V de bătrinete, de moarte bonă; @: pe cine 
nu-1 lasl să moară, nu te lasă să trăestl, faci CUiva un bine, 
îl ajuţi, îl împiedici de a se prăpădi, şi acela, în 
loc de recunoştinţă, caută să-ţi facă rău, să-ţi ia 
plinea de la gură; @): odată moare omul, se zice de 
către acela care întreprinde ceva greu, primejdios, 
unde poate să-şi piardă viaţa; @: de pite ori se 
bolnăveşte omul, nu moare, omul e mai tare decît fierul, 
nu moare de ori-ce boală; ®: ~ si a învia de bucu
rie tw învia 2 ® II © A fi gata să se prăpădească, 
să se Istovească, a nu mai putea răbda: ~ de foame, 
de sete, de Irig, de frică, de uilt f ® A iubi la nebunie, 
a se prăpădi de dragoste: moare după ea ţj ® v de 
rts, a se prăpădi de rîs, a rîde foarte mult de ceva 
sau de cineva t ® © A înceta de a fi, a se pierde, 
a fi uitat: faptele bune nu mor niciodată ţl ® ® A se 
istovi, a se stinge: oobll uncblasnlul... clipiră ca o can
delă ce moare (odob.) ; cărbunii mureau, Învăluit! In acope
rişul străveziu al oalei dlntllu cenuşi (o.-zamf.) ; Focul e ’nvellt 
pe vatră. Iar opaltele-an murit (cosb.) [lat. vulg. *m O - 
r I r e = clas. m o r i r i].

‘MURIBUND adj. şi sm. f. Care trage să moară 
[lat.].
O MURţŞCA = MOBISOA.

MURITOR, -TOARE 1. adj. verb. MURI. ® Care 
poate sau trebue să moară 1IH © nşimdbitob ţ] 
® Care e aproape să moară, care moare: e ~ de 
foame.

2, sm. f. Bărbat, femeie: e un v fericit.
ă. MURITORII pl. m. Neamul omenesc. 

‘MURMUI (-nesc) vb. tr. A murmura, a mormăi, 
a şopti [m o’ r m ă i -I- m u r m u r a].

‘MURMUITQR adj. verb. mdrmui. Care mur- 
muMte, care scoate un murmur.

‘MURMUR {pl. -re) sn., ✓ MURMURA (pl.-re) sf.

® © Vuet, sgomot uşor şi monoton al apelor, al 
Vlutului: i se părea că prin vul apel aude portiţa din 
dosul Iul (SLv.); se auzea numai surda murmură a rlulul din 
vale (ODOB.) n ® Mlrîit slab şi surd al unor animale H 
@ Sgomot surd şi confuz al mai multor persoane 
ce vorbesc laolaltă: E un * lung de şoapte, de mirare, 
da suspine (vlah.) ţi ® Şoaptă ţf ® Plîngerile unei 
mulţimi nemulţumite, cîrteală [lat.].

‘MURMURA (-ur) vb. ir. ® A scoate un mur
mur, a vui; a şopti K ® A cîrti: a mormăi [lat.]. 
OMUROIU = MORQIU.

MVRSA1 (pl.-se) sf. ® # Apa ce rămîne după 
spălatul fagurilor storşi H ® Miere subţiată cu 
apă; apă îndulcită cu miere: de Jola-mare se dă la bi
serică V, de sulletnl morţilor (vor.) ţ] © Zeamă, lichid 
stors din ceva: să-l învăţăm pe oameni cum să stoarcă 
murea aceasta (a poamelor) (SB.) [COmp, lat. m U 1 S a 
„hidromel”].

MURSA2 (pî.-se) sf. ® Benghiu: Isl punea murse 
Si sbenghlurl (i.-gh.) ; tsl făcea murse sau bengbiuri falşe 
(Ri..) t ® = mişinA3 [probabil lat. morsa „bu
cată ruptă prin muşcătură”].

MURSICA (-ic), MURSECA (-ec), O MURSACA (-ăc) 
vb. Ir. ^ A muşca {vorb. de fiarele sălbatice); arupe 
bucăţi din carnea animalelor vii, a sfîşia cu dinţii:
un ollne turbat s'a năpustit In ourtea popii... murseolnd pe 
Jolan, un taur Irumos (pşcO; l-a luat Scorpia de talpa pi
ciorului de l-a murslcat 9I l-a rupt o buoată (r:>cod.) ; ®: 
cine e murslcat de «arpe se teme şl de şoplrlă [lat. mor- 
sîcare].
omurugA = mobuoa.

MURUI (-uesc) vb. îr. ® (âj A netezi pereţii unei 
case cu humă, cu pămlnt, etc. H ® Pr. exl. A 
unge: colacii se vlră In cuptor, după ce se murueso cu mu- 
rulală. lăcută din făină de grlu mulată In apă (şez.) ţ[ ® © 
A mînji, a mîzgăli: unii bulgultori... pentru Începătura 
neamului moldovenesc, cu basne au murult btrtia (Caht.i [srb. 
mura „humă”].

MURUIALA (pî.-lell) sf. ® Faptul de a mu- 
rui H ® Strat de humă, de pămînt, etc. cu care 
se netezesc pereţii unei case: părintele şedea mai bu
curos afară declt In casă, fiindcă din casă... nu ss vede aUt 
de bine murulala cosei (Slv.) f © Mold. X Un fel de terci u 
făcut din făină de grlu, cu care se unge mălaiul 
înainte de a-1 pime la copt (sez.).

MUSACA sf. X Mîncare gătită din carne to
cată cu pătlăgele vinete: cit despre bucate de oels să
nătoase,ca... oapama..., nlclnuse pbmeneste (ALEcs.) [tC.].

MUSAFIR ev MOSAFIR.
O MUSAI aăv. Trans. Mold. Olten. Neapărat, ne
greşit, fără doar şi poate: era nevoită biata nrnmft eă ne 
Iacă * cite un şurub, donă prin cap (Crg.) [ung. m U - 
SZdj].

musca {pl. muşte) sf. ® # Insectă dipteră, de 
coloare cenuşie-aJbăstrie, cu corpul aproape ci
lindric, cu capul globulos, 
despărţit de torace printr’o 
tăietura adîncă; are doi oclu 
mari şi două antene dea
supra capului (Musca dome
stica) (p 3276); afară de 
specia cunoscută sub numele 
de „musoă-de-casă”. Româ
nul deosebeşte încă o mulţi
me de alte specii, precum:
MUSCA-mare sau —albastra 
sau /v-de-oabne, cu abdo
menul de un albastru stră
lucitor (CalliphoTa vomito- 
Tia) (IU .3277); musca--verde,
—-DE-OUNpIU sau /~-DE-BA- 
ligA (Lucilia caesar); mus- 
oA-de-viermi = viermAnar; 
musoA - de - CIREŞE (Trypeta 
cerasi/; musoa-oalului sau i 
/»- cînjEASoA (Hippobosca ‘ 
equina) ((a| 3278), etc.; m-
OOLUMBACA; muştele blzlle sau 
sblmăle ÎI ® ^: clnd ar face ... - .. . .. . .. . ^Fie.3277.Muscă-de-carnc.toate muştele miere, ar tl si sub
coada calului saU nn toate muştele Iac miere, nu poate fi 
munca tuturora rodnică şi folositoare; mai multa

Fig. 3276. Muscă.
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Fig. 3278. 
Muscft-calului.

muşte prln2i cu o Iin?ui& de miere dedit cu o butle de oţet 
sau mal multe, muşte cad In miere declt In oţet (mar.), CU 
vorbe dulci şi cu blindeze, mai mulţi prieteni ca
peţi decît cu vorbe aspre; cu mina Inohlaă, musta nu 
poţi prinde, trebue să munceşti, să te osteneşti, dacă 
vrei să izbuteşti j cine se la după 11 duce la băllgar, 
cine se ia după proşti, după nebuni, după povăţui- 
tori răi, ajunge de ocară sau în situaţiuni neplă
cute; a 11 cu musca pe căciulă, a se Simţi vinovat; cine 
se ţtle cu musca pe căciulă se apără, cel ce se simte VinO- 
vat se dă singur de gol; pentru o işi dă palme, se 
zice- despre omul iute, mînios, îndărătnic; a lua 
cuiva musca de la nas, a-1 Înfrunta;
B-1 veni musca la nas, a se supăra; 
a se uita Ia citii ca la nişte muşte, a-i 
privi cu dispreţ; se sperie de toate 
muştele, se sperie de cel mai mic 
lucru, de toate nimicurile; a se 
aduna ca muştele la miere, a se: 
strlnge în mare număx şi cu 
piăcere; se iovi ca musca ’n lapte, 
se zice despre cuvinte nepotri
vite; nu U) băga ca musca ’n lapte, 
nu te vîrî, nu te amesteca pre
tutindeni; 11 şade ca musca ’n lapte, se zice despre 
un om negru la faţă şi la păr, care se îmbracă 
în haine prea deschise; de clnd scria musca pe perete, 
foarte de mult (locuţiune întrebuinţată dese 
ori în basme) If (D Al
bină. H @ = MjsmA3 [lat. 
mu_sc_aj.

sm. ® •MUSCAL1 
Moscovit, Rus; 
un[moment, bir
jarul, un Mus
cal, vorbeşte cu 
muşteriul, * apoi 
desprinde bnrdu-
lUl (CAR.) t ®
Birjar (la ori
gine erau cei 
mai mulţi Ruşi) (m 3279) t ® Birjă, 'trăsură ele
gantă condusăFde un muscal [rus. m o s k a 11]. 

MUSCAL2 {pi .-le) sn. J Naiu [tc. m i 3 k a 1]. 
MUSCALAGIU sm. J Lăutar care eîntă din 

muscal, naingiu ftc.' m i s k a 1 g y].
MUSCAlesC adj. ®®De Muscal, mos

covit, rusesc: omul a mărturisit In gralu (orio.i f 
® 'f' Spin ; scalele m- HOLŞIRA ®.

MUSCÂLţlŞTE adv. Ca Muscalii, ruseşte:
Vodă ride şl dă poruncă... să-l tnnză ^ (CAR ).

MUSCAlime sf. col. MUSCAL. Toţi Muscalii, 
mulţimea Ruşilor: eu'm’am dat afund pină s’a dat -~a 
din tară (dlvr.).
O MUSCAN sm. Trans. 9 Muscal, Moscovit, 
Rus; Bate vlntnl peste pale. Trec volnicii Ia bătaie, La bă
taia Turcului, In tara ■^ului (ik..rrs.).

MUSCAR sm. ® Insectă lungăreaţă şi moale, 
cu aripile negre şi acoperite cu peri, cu gîtul roşu 
avînd o pată neagră la mijloc; se hrăneşte cu mus- 
culiţe (Telephorus fuscus) (^ 3280) H ® i Păsă- 

-rică de i5 cm., de coloare cenu-

II
Fig, 3279. Muscal.

Fig. 3280. Muscar. Fig. 3281. Muscari.

şie, care se hrăneşte cu insecte pe care le prinde cu 
multă uşurinţă, urmărindu-le în shor; numită şi 
"-cenuşiu; "-gulerat; "-roşu (Mwscicapa griscola) 
(H 3281) [muscă],

MUSCARIE,musoAbime sţ.%col. MţrscA. Mul
ţime de muşte.

MUSCEL, MUSCEL (pl.-ele) sn. ^ Munte 
de Inălţurie mijlocie, care e o continuare a unui 
lanţ de munţi înalţi: o luăm spre răsărit, pe cărări de 
turme, peste muscele (vlah.) ; brlele de muş.cele se zăreau in- 
tr’o lumină leşloasă (DLvr.) .

•MUSCHETĂ [pi.-te) sf. ^ Armă de foc por
tativă, lungă de aproape 1 m., 20 şi foarte grea, 
întrebuinţată înainte de inventarea puş.tii, căreia 
i se dedea foc cu un fitil aprins [fr. m o u s- 
q u e t],

•MUŞCHETAR sm. ® H
Soldat înarmat cu o mus
chetă (în Franţa) (i®j 3282) K 
® t Tînăr nobil care servea 
în cavalerie Ja una din cele 
două companii ale casei regale 
(în Franţa), numite "li albi 
sau cenuşii' şi "11 negri; după 
coloarea cailor lor [fr.].

•MUSCHETArie sf. ^
Descăroătură a mai multor 
muschete sau a mai multor 
puşti deodată [fr. ].

MUSCpIU sm. # augm.
MţrscA. Muscă mare: o mare mul- 
ţizne de muscol, de trtntori, de viespi 
(tSP.J.

•MUSCULAR Q.dj• ^ Pri-fFig. 3262, Muşchetar, 
vitor la muşchi; îorţa aceea 
care se naşte din contracţiunea muşchilor [fr.].

•MUSCULATURĂ (pi.-ri) sf. Totalitatea şi 
dispoziţia muşchilor corpului omenesc: Pfavăţ era 
volnic, cu o " de atlet (vlah.) [fr.].

MUSCULIŢĂ ipl.-ţt) sf. # dim. MţrscA. 
•MUSCULOS adj. £) Care are muşchi puter

nici sau numeroşi [fr.].
MUSCURĂ s/. ţŞi Nume dat unei oi sau capre 

cu botul alb împestriţat cu pete negre. 
OMUSCUŢA (pi.-te) sf. 4 dim. MţrscA. 
•MUSELmA (pi.-ne) sf. E3 Tulpan, ţesătură de 

bumbac, de lînă sau de mătase foarte subţire şi 
Străvăzătoare; sub tălluta de ", l se ghicea sinul frumos 
(S.-ALD.I [fr.]. ,
t MUSICHIE sf. J Muzică [ngr. |j.oootxT,].

MUST (pZ.-turi) sn. S ® Zeama, proaspătă şi 
dulce, stoarsă din struguri, care n’a început încă 
să fermenteze: Mustul spumegă ’n ulcică. Plin de duh, 
ca o făptură (D.-zAiAF.)ţl ® Zeama stoărsă din alte poame: 
" de mere, de pere; chipul el era ca "Ul de bozii (dlvr.) V 
® Zeamă, suc în genere: puind-o iarăşi la loo, o lăsă 
să se frigă pInă ce era ou "ul Intr’tnsa (isp.) n ® "ul 
omătului, zăpezii, umezeala pămîntului după topirea 
zăpezii: miroseau florile de-abla născute din "Ul omătului 
(9A0.); clnd nu se poate semăna seoarade toamnă... se poate 
semăna... In "Ul omătului (loN); logofătul pusese ovăaul 
In "Ul zăpezii (s.-ald.) [lat. m U S t U m].
O MUSTĂCI (-ăceso) vb. inlr. A rîde pe sub 
mustaţă, â zîmbi: bătrlnul stoica mustăcea, pe clnd 
cellalt! se foiau Intre el, nelndrăznlnd să rldă (D.-zamf.).

MUSTĂCIOARĂ (pi.-re) sf. S> dim. MUSTATA: 
mustăcioara abia mijea, de parcă era o umbră pe bnza Iul
((3P.).

MUSTĂCIOS adj. gD Cu mustăţi mari şi 
dese: un arnănt" Intră şl întinsa stăplnulul său un lung
ClUbUO (NEGR.).

MUŞTAR sm. V Cel ce face sau vinde must. 
MUSTAREAŢa (pi.-ete) sf. ® Suc, sevă, mîz- 

gă de mesteacăn (primăvara) K © f' Lichidul (ţâre 
se scurge din băUgar sub podelele grajdului şi 
care se întrebuinţează la îngrăşatul pămîntului K 
® Zeamă, suc în genere: după Rusalii intră mnstă- 
reata din lina cea bătrlnă in carnea oll (MAR.) [lat. •m U - 
starlcia< mus turn].

MrtJSTARIE s/. V Locul unde se face sau se 
vinde m u s t.‘

MUSTAŢĂ (pi.-tătl), Mold. MUSTEATA (pi.-etl, 
-ete) s/. ® £> Părul ce creşte deasupra buzei supe
rioare ; parcă-l e necaz aonm oă n’are. şl el o leacă de mu
staţă (VLAH.); a-1 creşte mustaţa; a-şl rade mustăţile; (£) F 
B-1 rlde, a-1 zlmW mustaţa, a fi mulţumit, vesel; a rIde, 
a zimbi pe sub ", a rîde, a Zîmbi pe ascuns, fără a 
lăsa să se vadă; a trage la ", a bea straşnic, a trage

MUS-
MUS
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MUS .Ia mRscn; mustăţile ll caută a oală, l-au crescut mnEtăţlle 
... iQ pe oală, l-s mustăţile tăcute pe oală, ti placc să Iragă Ia 
IVIUo niftsea 1i © jA. Kirc lungi de păr prin prejurul gurii 

sau bolului Iii unde animale: se crede oă dacă se tale 
sau se pirleso mitelor mustetele, apoi nu mal prind şoareci
tooR.) t ® fî- # Anlenele insedteldr ÎI @ pî. ♦ 
Ţepii, ţepu$ele spicului de grîu sau ailor plante' 
[lat. vulg. *m u s t a c e a < gr. [luaTa?]. 
OMUSTEAŢA iw MUSTAŢA.
OMUSTECIpS adj. Mold. Mustăcios.

MUSTI iw Musmi.
MUSTOS adj. Plin de must, de sur, zemos:

poama mustoasA... cuprinde In sine prea mnltA apft (foN.)
[laL. 'mustosuâ < mustu mj.

MUSTRA (-tni) vb. Ir. ® A dojeni, a face ob- 
servaţiuni aspro cuiva: şi mustră Avraam pre Avlmeleh 
pentru flntlnile apel ce au luat slugile Iul Avlmeleh (bibl.) ; 
Domnul se mira Ş’apol 11 mostra... 91~1 ameninţa flă-1 pue 
de vil Chiar In temelii (alecs. p.) d) j'A OCărî, 0 în
jura : clnd ţlula tficlunlle... mama 11 mustra acolo !n vatra 
locului (CR6.) ; 'cela ce Înjură... va scăpa numai clndu-şi va 
da seama cum cuvintels ce au zis,v de l-au mustrat, slnt ade
vărate (PRV.'MB.) [lat. monstra re].

MUSTRĂ, mostra (pi.-re) Sf., IHold.Trans. Mţr- 
STKU, MţsTRU sn. a ® Exerciţiu miiitar: acia iac ;i 
soldaţii mustra cea obicinuită (c.-rad.); de-o parte de cetate 
bătean dobele să se siringă ostaşii la mustru (Sb.) ; bletu 
Ştelan-Vodă 1 nnde-1 să mă vadă făclnd muştru şl eăşs bucure I 
(ALECS.); odată împăratul a mers la muştră cu cătanele pe 
olmp (RET.) II Q) Serviciu militar: a iest un soldat care 
Ucuse mustră vreme lungă (r.-cod.) ^(D Trecere în revistă., 
inspecţie [pol. mus(z)tra; ung. mustra].

MUSTRARE sf. ® Faptul de a mustra, ob- 
servaliune aspră lăcută cuiva, dojană t ® Re- 
muşcare [mai adesea de cuget) : mai multă — am 
simţit tn cugetul meu de cit orl-otnd (CRG.).

MUSTRAţQR adj. verb. şi sm. mustra. ® Care 
muslră, dojenitor: mă simţeam cuprins de-nn lei de ru
şine laţă ou prlTlrlle Iul mustrătoare "[ ign.) ® f Care OCă- 
răşte, care înjură: ceia ce va sudul pre omul cel dom- 
neso... nellind In slujba Domnului, acela nu se va pedepsi 
oa un mustrătoriu de domnie (prv.-mb.).

MUSTRULUI, Mold. MUŞTRULUJ -(-nesc) .vb. tr. 
F Q a A învăţa mustra, exctciţml: ispravnioii... 
ne dau pe mina otiterllor muscali de ne mustmlula (i.-oh.) ţ| 
® F A învăţa, a instrui, a arăta cum şi ce trebue 
să facă: II mustmlula sl-1 povătuia să lle mal ou răbdare 
(isp.i; 0: om să vă mustmlaesc, de an sărldă si cinll de 
voi (CRG.) [ung. m u s t r a 1 n i].

MUSTUI (-uesc), MUSTj (-ţese) vb. tT. Afrămînta 
strugurii cu mustuitorul: să lai stmgnrll sl... curătlnd 
broboanele cele putrede... musteşte-1 de-1 lă must (gast.) 
[m u s t]. a

MUSTUIALĂ (pi.-leii), MUSTEăLÂ 
(pî.-ell), MUSTUlTţTBA (pi.-turi) sf. Stru
gurii storşi sau frămîntaţi cu mustui
torul [must (u) i].

MUSTUITpR (pi.-toate) sri. Uneal
tă (un băţ cu clteva cioturi sou'.te la 
un capăt)' cu care se frămîntă sau se 
sdrobesc strugurii (|®]3283) [m u.s t u i].

MUSTUITURĂ sw MUSTUIăLA. 
t MUSUL (pi.'-iuri) sn. a Muselină [tc. 

m O s u ij. '
•MUSULMAN 1. adj. oj Privitor la 

mahomedani, ce ţine de mahomedani: jjg. 3283. 
leliglonea Musluuor.

2. sm. Mahomedan [fr.]. _____ . „ _
MUŞAMA (pi.-male) sf.

Pînză cerniţi (D 3284): cămaşa 
' neagră şl unsă... strălucea ca o 

In lumina asfinţitului (GN.) ; 0 F a 
laoe a se ascunde o greşală 
sau o faptă neiertată de că- 
tre cei ce ar trebui s’o pe- 
depsească, a muşamaliza, a 
cocoloşi [tc. musamma]. Fig. 3284.^Muşama.

MUŞAMALIZA (-laea) vb. tr. FA fa ce muş a - 
m a, a cocoloşi.

MUŞAŢEL,-MDŞETţ!L sm. ♦ Plantă, 'cu flori 
albe împrejur şi la mijloc galbene, cu miros plăcut, 
care se întrebuinţează în mediemă sub formă de

infuziune; numită şi ,,romoniţă”; „mătricea”, eto. 
(Matricaria charnomilla) {[®| 3285): adormi do vool 
ou un snrls bitnd pe ohlpul el alb 
ca Iloarea de muşeţel (dlvr.) [dim. 
din m u ş a t „frumos”, cu- 
vînt păstrat In dialectul 
arom.].

MUŞCA (muşc) vb. tr. ®
A-şi înfige'dinţii, ciocul, etc. 
în peya, a apuca şi a rupe cu 
dinţii: clteodată mă muşcam de 
mină, ca să mă fncredlnţez dacă 
trăesc (DLVR.): ijO;; clinele care la
tră nu muşoă ev CflNE ®; 0: rf-şi 
.»■ degetele, a-i părea rău, a se 
căi; 0: a-sl —-mUnlle (de ciudă, 
de necaz)’ 0: a-şl limbă, bu- 32®5» Muşăţel.
zeie, a se opri în momentul de a vorbi despre un 
luerp pe care nu trebue să-l spună sau a se căi de 
a fi vorbit K © 0 A pişcă, a supăra cu vorba, a 
critica [fm u C c a < lat. *m u c o I c a r e].

MUŞCAT1 i. adj. p. MU
ŞC*.

2. sbst. ♦ ffi MUŞC*TUL-DB*- 
CULUI, două genuri de plante, 
cu tulpina acoperită cu peri 
scurţi şi cu alţii mai lungi 
şl rigizi; face flori liliachii, al
bastre, trandafirii sau albe, 
dispuse în capiţule mari 
(Knautia arvensis-, Scabiosa 
columbaria) ([1]3286),I ©Muş- 
CATUL-BRO*ŞTELOB = I*RBA- 
BROAŞTELOR.

•MUŞCAT-', sm., muşcata 
[pi.-te] sf.. muşcatul sm. A 
Plantă, originară din Africa 
australă, cu tulpina scurtă, 
cărnoasă şi solzoasă, frun
ze catifelate şi păroase, cu miros, tare şi aroma
tic; fa ce flori mici, albe, trandafirii sau roşii, dispuse 
In mici umbele de cite 5-10 flori; numită şi 
„indrişaim" (Pelargoniitm odoratissimum) [germ. 
M u s k a t (k r au t)].

muşcător adj. verb. muşca. ® Care muşcă H 
® © înţepător, pişcător, care vaţămă din punctul 
de vedere moral; satiric: vorbo muşcătoare.

muşcătură (pl.-rl) sf. ® Fap- ' 
tul de a m u ş c a 1[ © Rana făcută 
muşcînd: de cline, de şarpe H ® 0
Vătămareadusă prin calomnie, prin bîr- 
feli. ,

MUŞCEL IV MUSCEL.
OMUŞCHIAl tw MUŞTEA®.

MUŞCHips* adj. £) Musculos; cără
uşii işi ouluudă trupurile muşchloase tn răcoarea 
vio a rlulul irao.i [muş ch i u1].

- Fig. 3286. 
Muşcatul-dracului.

Fig. 3287. Partş din muşchii omului :
Trapezul. —2. Marele dorsal.—3. Del

toidul.-4. 6. Biceps —5. Marele pecto
ral.—7. Ligamentul carpului.—8. 9. Ra- 
diali. —10. Estensorul comun ‘al dege
telor.—ii. Triceps. —12. Muşchii mîinii.

Fig. 3288. 
Muşchiu-dc- 

pămlnt.

MUŞCHipS1 adj. A Acoperit cu m u ş c h i u 
MIJŞCHIUi sm. © Organ cărnos, fibros, la 

om şi la animale, care, prin contracţiunile lui, 
produfce mişcările corpului (s] 3287) t © X Pai -
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tea interioară a spinării boului, vacii, porcului, 
etc. Intre,rinichi şi coaste, cea mai bună carne 
pentru, fripturi: ^ de vacă, de porc; ademenit de un »la 
Irigare ce l-am nîerit, g'a Învoit s& doarmă Ja inlne 
acasă (GN.i [lat. in'u S C ă 1 U s]..

MUŞCHIU2 (pZ.-iii'ri) sn.; 4 ® Diverse specii 
de piante criptogamC, care'cresc pe pămînt sau . 
pe pietre, cu deosebire la munte,.fornăind covoare 
întinse de un vcrde-închis sau de lin verde-al- 
băstruiu: —-de-pAmîNT (PâlytTichum commune) 
([a] 3288); ~-DE-piatra (P. umigerum); ^-stelat 
(Mnium undulatum)' 3289); ~-de-pIntînA'=

QALBAZA : dălătoill... bean pe 
-^1 moale şl bllnd ca o catl-

Fig. 329°- '
.Fig. 3289. Muşchiu-stelat. Muşchiu-de-munte.

lea verde, (dlvr.) ; streaşină porţii, Invălltă cu' blâni' pu
trezite de stejar, se acoperise cu (ODob.>; şl piatra prinde 
*. dacă şede mult Intr’un loc iCRG.)*| @ MţJSCHIU-DE-MţJNTE.
muşchiu' cartilaginos, ramificat, de vre-o 10 cm. 
Înălţime, de coloare- gălbuie, cenuşiu-verzuie sau 
castanie, ce creşte pe pămînt în locurile uscate 
din munţii cei mai înalţi; în regiunea arctică, unde 

' acest muşchiu creşte pe mari întinderi, serveşte 
ca important aliment pentru om şi animale; nu
mit şi „muşchiu-creţ“ (Lichen islandicus) ([®] 
3290) H ® = frInghiutA ®, ® = POMUŞEL [lat.
■musculus< in'u s cu s].,

MUŞCOAIE, MUŞCţiro m- MlŞCOIU.
MUŞDEÎU = MUJDEUr,
MUŞEŢEL tw mOşATEL,
MUŞINĂ (-In) vb. tr. şi intr. A adulmeca, a mi

roşi : cinele Începu să muşine mălaiul cslv.) ; trece pe-acolo 
un ogar rătăcit, muşlnlnd prin desimea codrului (mera) [COmp. 
AMUŞDÎA],
t MUŞINĂ (pZ.-ne, -nl) s/.Musculiţă,' ţînţar- 

(Dos.) [pol. m u s z y n a].
MUŞINOIU sw MOŞORoro.
MUŞIR sm. ii Generalisim (la Turci), paşă cu 

trei tuiuri [tc.].
MUŞIROiU wm- MOŞORpin...
MUŞIŢA (pî. -ţe) s/. # ® tŢînţar f ® Mus- 

CUllţă: In mrejlle palngulul alte' llghlol nu să pot prinde, 
lără numai mnscullţe şl... nelntrarmate muşlţe (Cant.i ţ[ 
® col: Ouăle sau larvele muştei; care se depun pe 
carne sau în rănile vitelor [bg. srb. rh u s i c al 
OMUŞLUI (-uesc) vb. intr.
A adulmeca', a mirosi; a a-) 
tinge numai deasupra cu ri
tul (vorh. de porci): porcul... 
mergea In urma Iul grohălnd şl 
muşlnlnd pe jos (Crg.) ; mnşlula 
pe sub garduri isad.) [comp.
Aînrşuij, MUŞINA].

MUŞMULA sw MOŞHOA- 
LA.

MUŞT.flLR sbst. ♦ ® Di
verse specii de plante er
bacee, acoperite cu peri as- 
Cri, cu flori galbene, din ale 
căror seminţe se prepară s-RCşjrsK f 
muştarul întrebuinţat în 
bucătărie şi în medicină:
~-DL-ALB (Sinăpis alba) .Fie:. 3291.-Mustar-alb.
(.^ 329 D, din care se face . '
muştarul întrebuinţat la bucate, —DL-NţCRU (Sina- 
pis nir/To) (^ 3292), din seminţele căruia, trans

formate în făină, se fac sinapisme; ~-ul-de-cImp MIIS- 
sau —-sAlbatio, numit şi „hrenoasă” sau „rapiţă- ' 
sălbatică” (Sinapis arvensis) ((^ 3293) ţf ® Ma- MUT

Fig. 3292. Muştar-negru. Fig, 3293. Muştî\r-de-cîmp.

Fig. 3294, 
Muştea.

terie gălbuie, puţin consistentă, preparată, din'se- 
minţele de muştarul alb şi din oţet; e întrebuin
ţată in alimentaţie ea condiment; © F a-i veni 
'*Gii la nas, a se Supăra rău, a-i sări ţandăra [ung. 
muştar].

MUŞTARNIŢA (pZ.-ţo) sf. O Vasul în care 
se ţine muştarul pentru masă.

MUŞTEA1 sf. Pumn, ghiont: ca să-şl vază stn- 
gele gllgllnd sub muşteaua duşmanului 
(jip.) [tc. muşte ,,pumn”].

MUŞTEA2, MUŞCHEA .?/. TT55 U- 
nealtâ a cizmarului cu care se bate 
talpa ([^3294): custuri tăioase, muşchea... 
şl tot ce tiebue unui ciubotar (CRg.) [ung.
m u s t a].

MUŞTERIU, Mold. MUŞTEHţu.sm. 
tţd Cumpărător, chent: negustoru se ’n- 
tlnd şl cască In fundul prăvăliilor fără 
muşterii (vlah.) ; apoi In Războlenl, apoi pe 
la mitoace... aveai muşterel, de nu erai 
bucuros (CRG.) [tc. m u s t e r i].

MUŞTIUC (pj.-nouri) sn. ® J Că-: 
pătîiul flautului sau altui instru
ment muzical, pe unde se suflă (®]

.3295) K ® Imameauaciubucului H ®
Zăbală [rus. m u s t u k u < germ.
M u n d s t ti c k].

MUŞUNQIU..., MUŞURpru... m- 
MOŞORQIU...

MUT 1. adj. ® Care nu poate. 
vorbi (din cauza unui defect fizic):
după ce e apoi e şi slută (Pann) ; * ca 
un peşte ţf @ Care, Intr’un moment 
dat, nu poate vorbi, dintr’o pricină 
oare-care: a rămlnea de spaimă ţ[ ® Care nu se 
manifestă prin strigăte, prin vorbe: o dnrere ~ă ■ 
® a> Care nu se pronunţă: literă~ă.

2. sm., MUTA (pi.-te) sf. ® Acela, aceea care nu 
poate vorbi: (să te duci) unde a dns '—ui Iapa av lAPA®ţ[ 
®® F Prost (proastă), nătîng(ă) [lat. mîitus].

MUTA (mut) 1. vb. tr. ® A schimba: l-au mutat 
numele, zlclndu-i Dachla (cant.) ; dacă văzu cam încotro merge 
treaba, Işl cam mută gindul şi plecă In ale sale (isp.) ţ[
®. A duce, a transporta, a aşeza într’a,lt loc, a 
schimba dintr’un loc într’altul: seaunele, masa;
— fălcile (djn loc); z- capitala ţării ţ ® A permuta ţ[ 
® ® — (din lume), a lua viaţa: domniră In pace şl In. 
linişte pină ce, vrind Dumnezeu, l-a mutat din lumea aCeasta
(ISP.). .

2. vb. refl. ® A se schimba: mutlndu-se slova 
4 In R şl K In y (cant.) H ® A se aşeza cu locuinţa 
in altă parte (în altă casă, în alt oraş, etc.) 1[ ® © 
~ (din lume), a muri [lat. m u t.a r e].

MUTĂLĂU sm. F Prost, nătîng: celălalt eră 
mai. mal abătut cu leuca, cum se zice (cAt.) [m .U t].

MUTAT 1. adj. p. MUTA. .
2. (pi.-'atxni) sn. Faptul de a (se) muta:.două —uri 

prăpădesc mal rău ca focul (bas.). 1
MUTATOARE sf. A ® Plantă agăţătoare, 

veninoasă, cu rădăcina groasă şi cărnoasă, cu flori 
albe-gălbui, care produce nişte boabe roşii; creşte 
pe gardurile viilor şi ale grădinilor, prin tufişuri, 
etc. (Bryonia dioica) (®| 3296): de şerpe e bine să a-

Fig: 3295-
Muştiuc.
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TABELA XXXIX. INSTRUMENTE MUZICALE

iminBiiijisssi^tSonEraEraaasssassiBci)®

000B90B9

iEiatkiirî^

8
(!T"fnÂ'fl[ ^[cac- ■■ -tu- • °m m—> 17
16 M . UI



TABELA XL. INSTRUMENTE MUZICALE

I
EXPLICATIUNI LA TABELELE XXXIX, XL:

I. Flaut. 18. Cornet cu piston. 36. Banjo. 53. Metronom;
2. Flageolet. 19. Trombon cu culisă. 37. Rebec. 54. Drîng.
3. Clarinetă. ' 20. Saxofon. 38. Vielă. 55. Trianglu.
4. Fag-ot. 21. Sarusofon. 39. Vioară. 56. Xilofon.
5. Oboiii. 22. Trombon cu piston. 40. Viola di gamba. 57. Concertină.
6. Fluier. 23. Oficleid. 41. Violoncel. 58. Acordeon (armo
7. Buciume. 24. Bariton. 42. Contrabas. nică).
8. Caval. 25. Saxhorn (bas). 43 Toba mică. 59. Flaşnetă.
9. Fluiere (ţignale). 26. Helicon. 44. Darabană. 60. Ariston.

IO. Naiu. 4 ; 27. Liră. 45. Toba mare. 6t. Armoniu.
TI. Armonică de gură. 28. Psalterion. 46. Cimbale (tipsii, tal 62. Fonograf.
12. Ocarină. 29. Harpă. gere). 63. Gramofon.
13. Corn de vînătoare. 30. Ţiteră (ţimbal)'. 47, Timpan. 64. Jazz-band.
14. Corn de armonie. 31. Cobză. 48, Dairea. 65. Piano.
15 Goarnă. - 32. Teorbă. 49. Diapazon. 65’ Pianină.
16. Trompetă (trîrabiţă) 33. Ghitară. 50. Pavilion chinez. 67. Orgă.
17. Trompetă de ar 34. Mandolină. 51. Gong. 68. Celestă.

monie. 35. Balalaică. 52. Castaniete. 69. Cîmpoiu,
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MUT- î?”11. CU frunze sau cu rădăcină uscată de ^ (vor.) ® = 
..,17 1mpAbAte4SA ® H ® Trans. Stînă [mut al.
IVI UZ. t MUTE FERIC A slu. Că-

lăre[ ce Însoţea odinioară -
pe Sultan în călătorie [to.].
O MUTŞLGA, MOTţlRoA 
(pl.-ol) s/. Mo/d. TF= Piu
liţa şurubului [pol. mu
te r k a < germ. M u t- 
t e r].

MUTEŞTE adv. Ca un 
mut, pe tăcute, pe ne
vorbite : cela ce-şl va ride de 
altul, arătlnd acela se va 
petepsl ca şi cind I-ar Ii Inju- Fi 6 Mutâtoare, 
rat... CU cuTtntul (pRv.-MB.>.

"MUTILA (-iiez) vb. tr. A ciunti, a ciumpăvi, a 
tăia un membru ai corpului; a schilodi, a sluţi 
[fr.].
"MUTISM sbst. ® Muţenie, muţie t © Tăcere 

încăpăţînată [fr.].
mutra (pl.-re) sf. ® f Obraz; înfăţişare: 

ochii foarte deschişi şi... sprtncenele ridicate... li fac o » 
de pdpTişă speriată (BR.-vn.) ; Tincuţa intră In fugă, rlzlnd să 
se topească de mutra lui Scatiu (d.-zamf.); mi e de mutra
iui, nu e făcut pentru dînsul, e mai pre sus decît 
ceea ce i s’ar cuveni 1[ © ® îndrăzneală: mai ai

să vorbeşti f ţf ® irm. Personăj H ® pi. Grimase,
> ' Strîmbături; mofturi, nazuri: văzu pe un bătrin mu

calit slllndu-se a tăia mutre evlavioase, peutru a impune ‘ 
trecătorilor (emin.) ; a face mutre, a face mofturi [ngr. 
[Lourpa].

"MUTUAL adj. Reciproc, de la unul la aJtul:
vedea mlntulrea muncitorilor numai in ajutorul lor » (i.-gh.)
[îr.].
"MUTUALITaTE sf. starea celor mutuale, re

ciprocitate [fr.].
MUTULIcA sm. F Prost, nătîng, mutălău:

' de cind a luat pe » al el, parcă s'a zuai prostit (bas.)
[m u t].

MUŢENIE sf. ® Starea celui mut, muţie H 
® ® Tăcere: şl toate, iu muţeola odăilor, erau triste şl 
reci (VLAH.).

■ ■ \ MUŢI (-tesc) 1. vh. tr. A facenjut: slut vluturi 
rele care dau peste om şl pot să-1 mutească şl să-l dogească

' (VOR.).
, 2. vb. intr. A deveni mut; a amuţi [lat. villg. 
"m u t î r e = clas. m u t e s c 6 r e].

MUŢIE sf. = MUŢţailE [m u t].
MUŢUNACHE, BTUTUNACHi sm. ® f (Portret 

în) miniatură: două callfurl de Imamele ou muţunachl... 
cusute cu fluturi de copile (ALecs.) ţf ® F Tînâr, scli- 
visit şi ridicol, coconaş, ţafandache, fante: parcă eşti 
un muţunachi (Alecs.) [ngr.].

OMUŢUŢUIAT adj. Băn. Ţuguiat: căciulă -~ă 
[muţuţuiu]., • '
O MUŢUŢUÎU (pî.-uie) sn. Băn. Vîrf' ţuguiat 
(la o grămadă, la o căpiţ-ă, etc.) [moţ].
"MyzA;(pl,-ze) sf. ® Pie-care din cele nouă 

zeiţe, fiice ale lui Jupiter şi ale Mnenjosinei, care 
prezidau artele liberale şi aveau ca ş(jf pe Apullon. 
Eie se nurheau: Calliope, Clio, Erato, Euterpe, 
Melpomena, PoUmnia, Terpsichora, Ţhalia, Ura-
Tlia K ® Favoriţii, iubiţii muzelor, poeţii 
Inspiraţiuneapoetică 1f ® Geniul fie-cărui poet, 
qaracteruŢpoeziei fie-cărui poet H ® pl. Poezia, 
literatura: ă cultiva muzele [l^t. m u s a],

"MUZEU (pî.-zee) sn. & > Clădire în caresînt a- 
dunate opere de pictură, de sculptură, obiecte an
tice sau acelea care interesează ştiinţele, artele, 
etci ( a',^ 3297]: —' de pictură, de antichităţi, de'artă natlo-

Fig. 3297. Muzeu.
nală, de istorie naturală, geologic, etc. [fr. < lat. m U - 
s a e u m].

"MUZIGA (p!|.-ci) sf. J ® Arta de a combina su
netele în chip melodios, într’un mod plăcut au
zului ŢI ® Ori-ce viperă care este un produs al 
acestei arte H ® Cîntarea unei bucăţi de muzică 
cil vocea sau cu instrumentele t ® Gompanie de 
muzicanţi cari obicinucso să cînte împreună: muzica 
regimentului [lat.].

"MUZIGAL adj. J (D Privitor la muzică: com
poziţie >-ă; ‘instrument [m- TAB. XXXIX, XL) © 
Serată-~ă. Serată în care se face muzică [fr)]. .

"MUZIGANT sm.,'muzicanta (pi.-te) sf. ® Per
soană care ştie muzica U © Acela, aceea care exe - 
cută sau compune bucăţi de muzică: cîntau intr’o 
unire, de rămlueau morţi cel mal biiul muzicanţi din lume 
(isp.); şed jos, clutlnd din harpe... bande'de femei muzicante 
(odob.) [germ.].

MUZIGUŢA (pi.-te) sf. OAMERTQN.

DIN OCTOIHOL TIPĂRIT 17CÎ0.
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Soc. uvrt,Sec. XV

Sec XV»

Sec XVI

NUNTA '1'AlîANEASCA

N sm. (î) A paisprezecea literă a alfabetului, a 
unsprezecea din seria consonantelor; se numea în 
alfabetul,cirilic ,,naş” ^ © N., abreviaţiime pen
tru ,.nord”; N. B., prescurtare pentru ..nota bene” 
(= însemncază-ţi bine. ţine minte).

N’ = NU.
NA 1. adv. şi interj. © Iată, ţine! loveşte,^ sinul, 

tirane' barbar! (bol.); scumpului niciodată să nu-i zici 
,,dă-mi!” ci totdeauna ,,na!” (pann). Adesea urmat de 
pTOn. ţi sau vă: Vizirul 11 zise: ...Na-ţl-i pe toţi, pin’ la 
unul şi du-te cu Dumnezeu (pÂnn) ; scoate cele două carboave, 
ziclnd: ...na-văl Dumnezeu ml-a dat, eu dau şi Dumnezeu 
iar mi-a da (CR6.); ziclhdu-ne: ...na-vă marSa noastră, dar 
plătiţi-ne-o scump mip.) na-ţi-o frlntă, că. ţi-am dres-o

FRÎNT ® ţ @ însoţeşte gestul loviturii, bătăii: 
prinde cucpşul şi-l dă o bătaie-bună, ziclnd: nai ori te ouă, 
ori du-te de la casa mea (Crg.) K ® Exprimă uimirea, 
surpriza, ciuda: na! că ml s*a stins luleaua (alecs.) ; 
na! că făcni pacostea şi £răţine-meul (CRG.). v

2. Substantivat: declt doi ,.ţi-0lu da”, mai bine nn 
„na!” CPANN) [bg.].
*NABAB sm. © Prinţ al Indiei musulmane 

© 0 Om foarte bogat [fr.]. (
NAbăDAIE, nAbAdaicA sA, mai adesea nAbA- 

dAi, nAbAdÂici pl.. / ® EpileiDSie; 0 turbare de 
mînie,- lurie: tremură, de parcă-l găsesc toate năbădăile 
(PANN); face fel de fel de glumbuşurl şl de tămbălăuri, băgtnd 
In năbădăl pe Isnaţl şi mahalagii (Car.) ; s’au spăriet de mine 
şl-au fugit, parcă 1-^au umflat năbădaica (alecs.) ; iar te-o a- 
pucat năbădăiclle, vere Ghiftul P iar ţi s*o lunecat corăbiile ? 
(ALECS.) [comp. srb. bg. nap a d a n i j e‘ ,,ătac”].

NĂBĂDĂIOS adj. (luat şi ca sm.) ^ (J) Epi
leptic; 0 turbat de mînie, furios; scos dm fire, 
nebun: Dacă amlndol slnt lar^l zănatici, năbădăioşi, Se 
bat apoi ca nebunii şi trăesc tot mlnloşl (pann) ; opintelile lui 
cele năbădăioase rămaseră deşarte (Isp.) ; ce viaţă putea ea să 
aibă'In casa acestui bătrln zuliar şi >*'? (vlah.) ; hatmanul... 
începu să sbiere ca un şi Închise uşa cu repeziciune (fil.)
[n ă b ă d ai e].

NABEDERNIŢĂ = BEDţRNITA.
O NĂBÎRGEAG adj. ProSt, nătîng,. bleg: dar ea, 
fată frumoasă, bogată şl de neam, cum era să ia pe cioban, 
uxit şi <^p (R.-coD.) [comp. srb.-nabrcko ,,leneşi 
trîntor”]. ^

NĂBOI (-oesc) vb. intr. ® Â se revărsa, a inun
da, a potopi: singe'le ceibulnl a Incepnt a curge gllgllud... 
tndreptlndu-se şi năboind In groapd [CRG ) * © (£: A nă

văli, a năpădi: de clţiva ani au năbolt tn.oraşele noastre 
o mnlţlme de streini (tsp.i; năboesc streinii peste tine on mâr- 
tnrlle lor ale bune şi frumoase (jjp.i [ll ă b O i u].

nAboiu (pi.-oaie) m. Revărsare de ape, po
top : totl de ndbolul potopului celui mare au perlt (N..cost.) ; 
0: năboiul de barbari ce a tot ndTdllt peste dlnsul tn careul 
veacurilor usp.i [bg. srb. n a b O j].
ONĂBQNIC (pl.-ice) sn. Băn. Maiu (bl formă de 
sabie de lemn) cu care se bate cbiepa (uua.).

NĂBUŞ... 1^ îNNăBUŞ...
NÂCAFA (pi.-fale), NATACAs/. ® ţ Ceea ce i se 

dă cuiva pentru a avea cu ce trăi, subsistenţă 
(numai sub forma primitivă nalaca) ţ[ © f Ce
rinţă, pretenţie; nevoie; belea, pacoste iciauş.i (nu
mai sub forma nacafa): popia are multe nftc&fale, e greu 
de purtat (crg.) f @ Soartă (numai sub forma na
cafa]: filosof, asta era nacafana mea, nu negustor icar.i 
[tc. n a f a k â ,,subsistenţă"; comp. srb., n a - 
f a k a ,,soartă”].

NĂCĂJI... w NECăJţ...
Năcaz'iw- necaz.

t NACEALNIC sm. Superior: Birzov oni pollţaiu ~ 
(i.-GH.) [rus,].

'NACELĂ (pi.-le) sf. Coş atîinat de un 
aerostaţ, şi în care stau aeronau- 
ţii (ip 3298) [fr. naoelle].
ONĂCLAD Sîit. ® Trans. Butuc 
mare ce se pune pe vatră ca să ţie 
focul toată noaptea (vic.) (pac.)
(FR.-coR.) Ii © Olten. O piatră mare 
sau o ridicătură de zid pe care se 
sprijtnesc lemnele puse pe vatră 
[srb. n a k 1 a d a].

NĂCLĂI (-âesc) vb. ir. A umplea,, 
a acoperi cu ceva cleios, lipicios, 
unsuros: sudoarea 11 izvora şi-l năclăia^, 
din creştet plnă ’n tălpi (vlah.) [bg; 
n ak 1 ej vamu, rus. nakleitl]:

NĂCLĂIT adj. p. nAclAj. Aco
perit, umplut. Îmbibat cu ceva cleios, lipicios:
balele cătrănite... se scurg <*'6 d’a-lnngnl movilitelor (Odob.).

NĂCLĂIpS, nAcleiqs adj: Năclăit, lipicios,
cleios: rlnl, cu apele sale galblne, curge pe o matcă de lut 
năclelos (ODOB.) [n ă C l ă î -|- C l e 1 0 s].

NĂCOVALĂ = NICOVALĂ.
NĂCBI îNĂlâll...
NADĂ's/. ® Momeală cu care se atrage un ani-

Fig. 3298. 
Nacelă.

I.-A. Candrea, — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 817



^^Q^Tnal pe care vrei să-l prinzi: arunc.clte un pumn de 
K\Af^ grtu nert •«i' la peşte (BR.-vn.).; nada fiind prea mied, peştele 
IMAw a inghiţit-o cu undiţft ou tot (vlah.) ^ © 0 Mijloc de ade

menit, farmec atrăgător: Pe etnd Ruşii cei cu coadă, 
Pentru inimi aveam (alecs.) ^ © Partea înnădită, ală
turată, lipită, cusută la ceva; e bună plnza lungă, dar 
nada lungă nu (znn.); 0: ^ du face 'n prieteşug,' Că nada e 
bună numai la plug ipann)^ © 0/fen. <c\Au$.) Coadă 
sau coc din păr străin [bg. nada].

• NÂDÂţ (-ăeso) vb. Tcfl. © îA avea nădejde în 
cineva, a trage nădejde, a se bizui pe cineva 
© 7ra/7s. A bănui, a presupune; a da cu socoteala, 
a băga de seamă: un om de la el tl tot făcea cu capul... 

■dar ea nu se nădăla (ret.); Neagră In grădină, vorbeşte ungu
reşte, Nime 'n lume nu se nădăeşte (gor.), ghicitoare des
pre „rîndunică” [vsl. n a d ă j 4 t ij.

NĂDAjBUţ (-uesc) vb. ir. şi intr. (✓ refl.) A 
avea, a trage nădejde, a spera: cine nădăjdueşte 
la prea mult, pierde şl ce are (znn.) ; cela ce ya face o greşală, 
nădăjduindu-se că nu se va certa, căoe taste bolaren (prv.-mb.) ; 
zmeul, tot mal uădăjduindu-se a scăpa cu viată (isp.).

NĂDEJDE sf. © Aşteptarea unei îhtîmplări 
fericite, unei îndreptări a soartei, etc. pe care o 
doreşte cineva şi se mîngUe cu gînduUcă aceasta' 
se va realiza, speranţă: a avea^^; a trage a trăi, a 
se brănl cu.^^^; Isteţul făgădueşte şi prostul trage ; 
F tragem ca spinul de barbă, ca baba de dinţi, ca prepe
liţa {sau ca ursul) de coadă, nădăjdueşte în ceva ce nu 
se poate realiza; F slabăsînt puţine şanse de 
scăpare, de izbîndă; cu ^^a trăeştl, ou <^a şl mori (ZNN.)*, 
a-şi lua <^a (de la ceva), a pierde nădejdea de a iz
buti, de a căpăta ceva t ® încredere, bizuinţă: pot 
să am In voi ? icrg.) ; Işl luase ou el pe plndarul Ion In 
oaie avea ^ (s. ald.); a se lăsa In ^a cuiva, a şe bizui pe 
spusele, pe făgăduinţa, etc. cuiva; tsi puse--^a în
Dumnezeu (isp.) ; Intr’lnsul punea toată ^a sa pentru zile 
grele şi de bătrlneţe <sb.) ; ®: In <^a slugii, dai de fundul 
pungii TI © F A da, a lovi ou a lovi din toate pu-; 
terile: nlol oă se mai mişcară din loo, fiindcă 11 lovise cu 
(isp.) fvsl. n a d e 2 d a].

NÂDI m- InnAdj.
NADIGEANGĂ, NAITICE^CA, NADIŞANCA [pi. 

-enoe) sf. Brişcă, trăsurică [construită la N e u - 
titSChein (tkt.)]: nadlceanca se opri dinaintea unei 
orlşme (gn.) ; Înhăma bălanul la nadlşancă şl purcedea pe 
moşii (GRL.); văz viind In goana mare, pe podul de aramă, 
nadlşanca Împăratului (flor.>; o naltlceancă hlrbultă... era 
tot oe se vedea lingă gara mloă (grig.),
*NADţR sbst. ☆ Punctul sferei cereşti opus zeni

tului [fr.].
Ni^IŞ.i^NGĂ nadicbancA.
NADOLEAN, -ANoA adj., A n a d o 1 e a n, din 

Anatolia: ooooş^ ; Ana se uita la o găină <*'că (vlah.); 
puloele cele nadolence şl boghete (CRG.). 
î NADPIS sbst. Rezoluţie, apostilă: ministrul... 

le Întoarse jalbe cu zlclnd o& obloeiul p&mlntulul poate 
sluji de lege (odob.i [rus.].

NACBAGI sm. pi. (D O t Pantaloni K © Pan-, 
talonii purtaţi astăzi de ţărani: cioa
recii, şalvarii, poturii, etc. (l®]3299):
oloarecil, numiţi <^, se fac din postav alb 
(PAC.); şl-au sumeş <^1 şl s’au dus ca s’o 
sooaţă din norolu (isp.i [ung. nadrâgj.

NADRAGILA sm. iron. Om îm
brăcat cu nădragi; ţărănoiu, 0- 
pincar. /

• O NADRA GVLĂ sf. Trans, ^ — mA- • 
trAoitnA [ung. n a d r a g Q 1 y a].

NĂDUF, nAdvh sbst. <D ^ ®
Innecăciune, astmă: m’apucă tuşea cu 
năduh (PANNr îf © © Căldură înnăbu- 
şitoare, zăduf, zăpuşală: fie pe ser şi 
ninsoare, fie pe nădnl de soare, nici nu ne 
prinde veste ca ce timp mal este (ODob.) ; 
curgea sudoarea şiroaie de pe dlnsul... nu 
ştia ce să facă de atlta năduh (sb.) ^ ©
Supărare, necaz {pl. -uturi, -uhuri); 
aduc mare supărare şl năduf Sultanului 
(i.*OH.); clte amaruri şl nădufuri mţ-a 
făcut (SAD.); scotea clte un oftat din adlncul plămlnllor, mijloc 
pţln care Îşi uşura năduful (ON.); la numai clămpăni şi tu din 
gură, măi, răspunse Ion, plin de năduh (Crg.) [srb. neduh].

Fig. 3299. 
Nădragi.

o nAduhalA sf. Trans. (grm.) © '= zAnpF [n ă- 
d u n.

nAdUŞALA (pi.-şeii) Sl. © Sudoare: nMosela 
sooate boala (znn.>; Isl dăda on socoteala c& pentra acoastă 
treabă are să verse mnlte năduşell (isp.i ; a-1 trece nădnşelila,
a) a asuda mult; b) a munci din greu, a se osteni 
peste'măsură; a-I trece Dădneellle morţii, a trage o 
spaimă de moarte, a vedea moartea cu ochii, a se 
osteni de moarte II © Mold.Bucov. ^ (Pj Astmă, în- 
necăciunc, năduf © Motd. Băn. Trans. © Zăduf, 
zăpuşală[ căldură înnăbuşitoare: vara, nâdnsell nu 
Bint ca aice Ia noi, ol- călduri cuvioase (m.-cost.) ; de va tl

mare... In ziua aceea ere să ploaie' (grm.) [n ă d U ş 1].
NAduşi (-şese) i. vb. intr. A se acoperi de su

doare, a-i curge sudoarea, a asuda, a transpira.
2. Mold. Trans. vb. tr. A înnăbuşi: cuconll ihlcsorl, 

ctndn-l năduşesc In aşternut mnierlle celea ce-i apleacă 
(PRV.-MB.); comp. îNNAnnşj [năduh].

nADUŞIT adj. p. NAduşi, © Asudat ţ ® Mold. 
Trans. Innăimşit.

nAEM... = nAibm...
NAFAGA m- NAOAPA.

ONAFARA = NAFURA,
tNÂFEA (pi.-lele) sf. Blană de la pîntecele .vulpii: 

purta... o glnbea soioasă îmblănită ou (1.-gh.) [tc. n a f ă].
NAFOrA i»- nafdbA.
NÂFRAMA tm- MARAMA.
NAFRĂMIŢA (pi.-to) Sf. dim. nAframa.
NAFT, NEFT sbst. © t Catran 1f ® Unt de spe

cie de catran lichid, uşor, alb-gălbiuu, transparent, 
foarte inflamabil şi cu un miros pătrunzător; se 
obţine prin distilarea petrolului .[tc.].
•NAFTAEpiAs/. & Carbură de hidrogen solidă, 

de coloare albă strălucitoare, cu miros pătrunzătgr, 
care se extrage mai ales din gudronul de cărb'uni de 
piatră: casele rentierilor sl-au Închis obloanele sl dorm In-*' 
plnă la toamnă ivlah.) [fr.].

■NAFTQL sbst. a- Un tel de fenol solid, derivat 
din naftalină, întrebuinţat ca antiseptic [fr.].

N.^URA, naforA, anafura, anaforA sf. 
Plinea bincouvîntată care se împarte In biserică 
după sfirşitul liturghiei: şoarecele care mănlncă nalniă 
din zlna de Fastl se face liliac (Sez.); prefăcuse sffntul potir 
In onpă de plăcere şl talgerul de natoră tn disc do parale 
(ALECS.); bătrtnele... ţineau 
drumul casei, mesteolnd a- 
nalora ellnţltă (Dlvr.) ; OC 
parauade banul cel din 
urmă: lua paraua de natură 
a văduvei sl bucăţica de pline 
din gura orfannlnl (vlam.)
[vsl. (a) n al or a < 
gr.-biz. âvrrţopi].
O NAGARA m- NEAOA- 
REA.

NAGARA sf. ’t ®
Plantă ierboasă, ou 
frunzele liliforme, rigi
de şi răsucite, cu pul 
în vîrf; creşte prin lî- 
neţele nisipoase şi pe 
dealurile calcaroase; nu
mită şi „păiuş" sau 
„pănuşiţă” (Stipa ca- 
pillata) (H3300) H © =
COLILIE©.

NAGÎŢ, naoAt sm. i Pasăre de mărimea unui 
porumbel, cu capul negru, aripele verzi, negre la 
capăt, cu pîntecele alb, cu coada 
roşcată, neagră şi albă; are ciocul 
scurt şi subţire; pe cap are o 
creastă de pene; trăeşte mai mult 
pe lingă bălţi; numită şi „ciov- 
(l)ică”, „libuţ”, etc. (Vanellus ~ - „
CVistatus) {. “I1 3301): Şl pe deasopra.' A '^■4-
bălţll, ,~11 se ’nvlrtoso (alecs.). ~’~W“XT "_

NAGODĂ(întTebuin(at aproa- 33o1- Nagij. 
pe numai l pl.-ie) sf. 0 © Cuvînt'care apa (' mai 
mult în basmele munteneşti cu înţelesul de ciudă
ţenie, minunăţie, lucru ciu(iat, pocit, fiinţă ciudată:
Închipuia fel de fel de tlorif de pas&il şi clte nagode toato 
(ISP.)', se mlfd George... de toate nagodele ce-i* tot povestea

Fig. 3300. Nâgară.
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Fig. 3302. Naiadă,

negustorul usp.» 1 © Fleacuri; nimicuri:' decit să 
tlecărltl la glume şi la cite nagode toate, mal bine spu- 

~netl-vă fie-care basmul său (ispj ^ ® Neajuns, neplă
cere: toate nevoile astea, nagode şi greutăţi (Jip.t [srb. 
n a g 0 d b a, rut. nagoda ,>întîmplare”].
O NAHAU sm. Nătărău (brl.),
ONAHLAP sm. Mold. Val (de apă curgătoare): 
Jiul trece inalestos,* sun!ndu-şi >^11 de stlncl, c’un sgomot 
de fanfară (vlah.) ; olnd !1 bat ^11 şl furtunile, fuge la mal şi 
s’ascunde In covru de piatră (sad.). .
t NAHT adv. în peşin, bani gata, în măsură
toare : n’al primit In * nici pe Jumătate din soma cuprinsă 
tn sineturi ialecs.) ; 1600 galbeni de iată. In Împărăteşti şl 
CU zimţi (ALEcs.); l-a plătit cu şaizeci de franci !n «^(vlah.)
[tc. n a k t].
O NAHUI adj. Băn. Trans. mc.) (dens.) (pac.) Năuc, 
nerod, prostănac.

■ţlAHUT m- NAţTT.
*NA1ADÂ (p/.-de) s/. & Nimfă a izvoarelor şi 

a rîurilor 3302]: patru femei carele, întocmai ca nişte 
naiade, erau cqperlto 
numai cu vălul cri
stalin al apel (alecs.)
[fr. < CT.].

NAIBĂ s/. ^
Drac: naiba, clnd 
n'are de ce rlde, face 
pe hoţ judecător 
(DLVR.); eu te-aş sfă- 

' tui mai bine să-ţl 
cauţi de treabă şi să 
laşi la nalba şl 
zmeu şl tot (isp.)
[Scurtat din n ’ ai b ă p a r t e (de mine, de noi, 
etc’) sau din n’ăibă loc (aici, printre noi, 
etc.)’ .
O NĂIBUI (-uesc) vb. tr. Olten. (ciauş.j A drăcui 
[nalba].' .

naica sf. Băn. Trans. Lele, n n ă: Naica Marta 
s'a dus cu copiii la stină (slv.). ~

*NAIE sf. ^ Corabie [lat. nave m]. 
t NĂIEM sbst. Chirie: e sărac, n’are nimic, stă In 

casă cu^, (vic.); a lua cua închiria, a năimi [vsl. 
n a j e ni 0].

,*nAieR sm. Corăbier i[n a i e].
NAIMEAIA (pZ.-eii) sf. Tocmeală (cu leafă, 

cu simbrie,'ca slugă, etc.);, angajament: pentru că 
şl-aiî Împlinit năimeala cum se cuvine ob.) [n ă i m i].

NAimI, i nAmi (-mese) 1. ib. tr. A închiria, a 
luă cu chirie: de cu seară năimim cai şl ne pregătim*me
rinde pentru trei zile. (VLAh.) ; trase la cel mal bun birt unde 
năml cele mai frumoase odăi (NEGr.) -^\ © A lua pe Cineva 
CU leafă, cu simbrie, ca să-l slujească, a angaja, a 
tocmi: eu te-aş năimi pe un an, dară pune-mi ce-fel de 
simbrie ml-ai cereP. (Sb.).

2. vb. refl. A’se tocmi, a. se băga (slugă, etc.) la 
cineva cu simbrie: l-a răspuns... că ei este păstor şl ar 
vijpl să se năimească (sb.) ; s'a năimit la urină lă velnlţa cu 
grajdurlte şl acareturile Irosite (or(g.) [vsl. n a j mat î].

NAimit, t nAmjt 1. adj. p. şi sm'. nAimj, nAmj. 
Tocmit(ul) la cineva cu simbrie; nămitui.do va sluji 
la uo stftpln şl nu-1 va.plfttl simbria (prv.-lp.).

2; sbst. Faptul de a năimi.,
NAimitob sm. Cel ce angajează pe cineva

cu simbrie: bine,, drăguţă, !1 zise nălmltorinl, iată eu 1(1 dau 
de mlncat, de băut, de îmbrăcat, de ’noălţat isb.i [năimi],

NAINGIU sm, J Cel ce cîntă din n a 1 u. 
NAINTA... = ÎNAINTA...
NAITICEANCA IV- nadiceANCA.
NAIU (pi.'-iuTi) sn. J © Fluier de trestie, cu 

şapte găuri, cu sunet 
dulce şi plăcut 1f © In
strument compus din 
mai multe fluiere, de 
diferite mărimi, lipite 
unul de altul ([H 3303);
Şl ’n sunet de vioare, de cobze 
Şl de Se ’ntoarce hora, 
lină, căloind pa verde plaiu
(Ai.Ecs.) [tc. .naj].
'NAIV 1. adj. ® Care 

vorbeşte, care-şi exprimă gîndire

Fig. 3303. Naiu.

de-a dreptul.

fără înconjur, fără prefăcătorie, fără meşteşugire 1f 
©‘Lesne-crezător ţ © Prostuţt ® Simplu şi graţios.

2. sbst. & /t' Caracterul a tot ce e naiv (în pic
tură şi în literatură) [fr. n a î f].

* NAIVITATE s/. © Simplitate, nevinovăţie, 
calitatea aceluia cwe spune fără prefăcătorie ceea 
ce gîndeşte ţ[ © Simplitate firească şi graţioa,să 
cu care se înfăţişază sau se exprimă un lucru H 
@ Simplitate neroadă, prostească K © Vorbe ne- 
roade care-i scapă cuiva din prostie, din neştiinţă 
[fr.].
*NAJA S/. = COBRA.
nAoit, nejit sbst. f ® © Inflamaţiune a 

urechii, pe care babele o vindecă cu descîntece; am
aicea... o prietenă meşteră care ştia aă tragă de gllcl şl.de 
năjit (CAR.) H © Durere de măsele, de gingii cR.-cob.) 
(BRL.) [srb. n e 2 i t].

NALBA (pi.-be) s/. ♦ ® Plantă acoperită cu 
peri ’ aspri, cu flori 
mari, roşii sau purpu
rii, rar albe, dispuse 
în fascicule axilare 
(Malva silvestris) ([Ş]
3305) 1î © = CAŞUL- 
POPn K © ~-de-qrA- 
DJNA sau — - ROŞIE, 
plantă cu flori mari, 
simple sau învoalte, 
roşii, galbene, albe, 
violete sau ■ pestriţe, 
dispuse în lungi spice 
terminale; originară 
din Orient, e cultivată 
adesea prin grădinile 
noastre (Althhca ro- ' Fig. 3304. Nalba-<ie-grădina. 
sea) (111 3304) 1[ ®;
«•-MARE, plantă acoperită ou peri moi, ou rădă

cina gălbuie şi cărnoasă, 
cu^frunze catifelate; arc

NAH-
NAL

Fig. 3305. Nalbă. Fig. 3306, Nalba-mare.

flori trandafirii sau albe, dispuse în Ifascicule la 
supţioara frunzelor; frunzele, florile şi mai ales 
rădăcina plantei sînt întrebuinţate în medicină ca 
emoliente (Althaea oţficinalis) (,ţ^ 3306) H © 

-mArontAsau-micA = cASUL-POPn [lat. mal
va]. ' ,
t nAlBAN, t nalbant sm. © Potcovar; Aloi văz

pe un nălban, Avlnd portul şi 
organ,Unul doftor Ia consult (oon.) \
[tc. n a 1 b an d].
O NALiBAB sm. Bucov. 4>
Fluture mic, cU' aripi albe 

’ CU vinişoare ■ negre,. care 
sboară mai ales pe margi
nea bălţilor (MAR.) (Pieris 
crataegi) (H]3307).

NĂLBI IV înAlbI.
ONALOAGA sf. Băn.
Olten. îmbulzeală, îngrămă
deală; mulţime mare (în 
spec. de oameni veniţi la 
moară să macine) (vîrc.)
(NOV.) (vic.) [srb. n a 1 o g a]. 

nalt... •»- înalt...
Fig. 3307. Nalbar.
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nAlUCA (pi.-ci) s/. ^ ® Vedenie (de noapte), 
• l s'p arâtare înşelătoare, fantomă, stafie, figură cevşi 
l'JAi inchipueşte cineva că vede şi de care se sperie:

olnd şl olnd, un stejar, nalt. răzbătlnd plclavnl se arăta ca o
din altă. lume (alecs.) ; ea s’a speriat de această /v şl a prins 

a tremura cee.); după ce se Incredlnţă că nu este1^ de 
noapte, puse ţnlna şi'luă datinii (Isp.i ; cum gătă lucrul, se 
lăou nevăzuta, pieri cao ^ (ret*> H © închipuire deşartă.: 
acum simţ, val! că vlsu-mi a lost o ^ (ODoe.) H © A-şi tace

■' a-I cuprinde o frici năprasnică.^ a şe speria fără 
veste: de lus sări In sus, de furcă Iţi taci(Znn.) [n ă> 
l u c i]. ■

NÂIiUGl (-ucesc) vb. ir. şi inlT. © A-şi închipui, 
a i se părea că vede ceva: lul l se nălucea pare căclmpul 
Înflorise şl cerul se luminase (odob.) ^ © A-şi închipui 
ceva ce nu poate să fie, ce nu există: cind vrem să 
arăt^... că cineva... tşl năluceşte ceva, noi zicem că bate 
clmpll) că visează deştept (tsp.i [bg. n a 1 u 5 a'm ă].

NĂLUCIRE s/. © Faptul de a i se n ă 1 u c i H 
® a‘Nălucă H © închipuire, iluziune, părere de
şartă, idee fantastică: ml-au venit o mulţime de nălu- 

. olrl prin cap şl mram trezit (CRG.).
nAlugITURA (pî.-turi) s/. Nălucire. 

ONAMAIE .s/., <f nAmattt (pi,-mate) sn. Băn. 
Oaie [lat. animaţia].
ONAMALA (pî.-lej s/. Trans. = NAMILA: vâzuaprp- 
pUndu.se o » de pasăre cit un bivol, cu două capuxl (ret.).

NAMAZ (p!..zuri) sn. Una din cele 5 rugăciuni 
ce Irebue’ să facă mahomedanul In fie-care zi [tc.]. 
f NAMESNIC, NAMESTNIC, O NĂMESTNEC sm. 
Locţiitof (în spec. de stareţ., de egumen), vicar: 
orl-care vlădlc sau egumen sau uameastnic... va lua averea 
vlădloulul ca va rămlnea.după moarte... nu se va certa (PRV.-lp.) ;

. au Boelt, pe rlnd... starltul cu nămestuecul şl cu toţi oblugărll 
(GRio.) [vsl. n a in 6 s 11 n i k u]. 
f NAMESTIE, HEMESTIE sf. Acaret; dependenţă, 

clădiri ce ţin de o casă: etăplnuracelui pămlnt de pu- 
/ rărea eă lle.blrultorlu asupra aOeii casa, cu toate namestiile ei

(pţiv..MB.i [vsl. n a m ă s 11 j e].' 
ţ NAMESTNIC mr NAMESNIC.

N AMET ( E ), NEMETE sm. O© Mormon de zăpadă 
îngrămădită de viscol, troian: dete... peste munţi de 
oremene.... clmpll de ghlaţă cu nămeţi de zăpadă IISP.I "[

. ® Pr. ext. Valuri enorme: se luptă cu nămeţii de apă
şl-şl tale oale dreaptă pe marea Învolburată (vlah.) 1| ® ® 
Uriaş, colos [bg. (srb.) n a m e t u].
. NĂMETENIE, NEMETENIE sf. Mătăhală, fimţă 
fantastică, spăimintătoare: clnd văzu el o uşa uemeţe- 
nle spurcată sttnd ca o coabe rea in casa lui (isp.i ; de geaba 

' striga nămetenla de se cutremurau tmprejurlmllei (r.-cod.) 
[comp., n ă m e t (e)].

NAMI... «V- NAiMţ... 
namîazA, namiezi m- amiazi.
namila (pî.-lo) sf. ® Om, animal, monstru 

de o statură foarte mare, mătăhală, uriaş, colos: 
se pomeneşte cu o de om: oapu-1 era olt ciutura şl pieptul 
olt baniţa (R.-cod.) ; o de leu cit toate zllela de mare <isp.) ^ 
© Lucru extraordinar de mare,, de o formă ufiaşă, 
colosală: erau două namile descase, cu pridvoare, săli mari, 
tinzi (i.-GH.); ne uităm ou groază In sus la namilele de stlncl 
aninate de păreţil cheli (vlah.) [iv U^^HINA]. 
ONAMENTÂ sf. O/ten. ivîrc.) = NAMILA.

NÂMpL, NOMQL (pl.-iuri) sn. © Noroiu, tină 
de mocirlă, de bălţi, de smircuri, etc.: se chinuia a 
ieşi din nămol (tsp.); văzu o biată căprioară rătăcită, călctnd 
ou sfială prin nomolul urlclos al mocirlei (odob.) ^ © 0 
Masă, grămadă enormă, morman: figurile şi ispră
vile voivozilor se pierd sub un nomol de date şl de nume proprii 
(VLAH.) [comp. pol. namul, rut. n am i 1, - o 1 u, 
n amu l].

NAMOLI, NOMOLţ m- iMNOMOLţ.
NĂMOLOS, NOHOiiQS adj. Pilii de nămol, 

care cuprinde nămol mult: locui unde maseră pi noap
tea aceasta era aproape de o lăcovlşte nămoloasă usp.). 
ONAMOBNIC 1. adj. Bucov. Trans. Colosal,mă- 
tăhăjos: Trecut-am pAmlotuil şl pustii *1 (stam.).

2. sbst. Namilă, mătăhală ipsc.).
ONAMPROR = iMPRQOR.
O NANA sf. Trpns. Băn. Titlu cu care se adresează 
cineva, la ţărani, surorii sale mai mari sau unei 
femei mai în vîrstă, lele [bg. srb. nana]. 
ONAnAI (-iese; vb. ir. Trans. = LAlAI : fata şedea la

Fig. 3300. Nandu.

fereastră şi cosea nănăi^d din buze alene un clhtec dulce
(itjfERA) • - ’ ,

:0,NANAŞ... IW- NAS.-..
■'NANGHIN Sbst. Piriză de' bumbac,, de co

loare gălbuie, fabric'ată pentru Intîia oară Ia N a n-
kin (China): porta pantaloni de * galben (L-gh.).
O NANDRAlAu,' nandrAş sm. Motd. Măgâdău, 
vlăjgan; ştrengar: vrei s& te buşască cel nandxal&l prin 
omăt? (CRG.) [cOmp. handraiAu]. 
ONANDRAŞLfC (pl.-îourl) sn. Mo/d. Ştrengă- 

,rie; berbantlîc:. umblă după'*uxl crv.-crg.) [n.an- 
d'răş]. ' - ,

•NANDU sm. i Pasărei mare din oriiinul pi- 
cioroangelor, cu aripi 
scurte, cari; seamână cu 
struţul; ti'ăeşte. în -A- 
mcrica de Sud (Bhea)
(D 3308) [IT.i..

NANI! interj. Dormi!
(în graiul copiilor, între
buinţat mai ales în eîn- 
tecele de leagăn) :».!»■ i 
copilaş, Dragul mamll feclo- 
raş (ALECS.); a face a 
dormi: închide ochii şi fă '

(VLAH.). «
O NANIE ONANIE.

NAOS (pi.-se) sn. Partea bisericii care se
întinde de la pridvor pînă !a altar (i^ ®] 487): la 
Icoana Preclstei, lingă sfeşnicul mere din *, ,a căzut Ispi
tita fată ca trlntă pe genunchi (GRIG.) [ngT. ].

NAP sni. * ® Plantă alimentară, pu flori gal
bene, a cărei râdăo.ină, cărnoasă, foarte 
groasă, de formă sferică, e comesti
bilă; numită şi .,broă.jbă” (Brassica 
napus esculenta) ( a] 3309); F goi 
gol de tot, despuiat ţ[ ® Trans. =
CARTOF 1] © .-«-porcesc snU -.-TUR
CESC, plantă, ori- 
ginară din Arno- (-- .cav:
rica boreală, cu 
tulpina dreaptă, 
foarte aspră, cu 
flori g.albene, dis
puse în capitule, 
cu rădăcina for
mată din tuber
cule numite şi 
,,mere - de -pă- 

mînt”, ,,gulii”,
„brbajbe”, etc.
(Helianthvs lube- 
Tosus) (aj 3310) 
t ® —SĂLBATIC, 
plantă cu tulpina 
robustă, cu flori gălbui, cu rădăcina subţire; nu
mită şi „rapiţă-sălbatică" sau „rapiţă-de-eîmp” 
(Brassica rapa campestris) [lat. napus]. 
t NAPADA {pl.-iii) sf. Năvălire, incursiune: eft-

rătlndu-să locurile acestea de Tatarl şi de toate năpăzlle altor 
Varvarl (Cant.) [năpădi].

nApAdI (-Mese) vb. tr. şi intr. ® A,da năvală, 
a năvăli, a se arunca, a se repezi asupra cuiva, a 
da asalt: ştefan n&pădl In tara leşască şimultd strlcăclime 
fdeu Leşllor (tsp.i; n&p&dirâ asupra lui şl-1 mai trlntfră la 
cap cn bolovani (Crg.) ; tara... nu o mai poate duce cu greu
tăţile care au ndp&dft pe dinsa (I.-gh.) ; aerul rece n&pădeşte 
Indnntrn şl dtlnge lampa (Car.) 1[ @ A podidi: * noapte... 
nu se pot vedea lacr&mlle care au n&p&dlt tu ochişorii negri
(UR.-VN.) [vsl. n a p a s t i, -p a d ă].

NApADITOR sm. Gel ce năpădeşte, nă
vălitor.

NĂPASTA' = NA PASTE. .
NĂPASTĂ2 sf. wSJe. = PROSTOVQL.
NĂPASTE sf. ® t Ispită: şl nu ne duce In —' 

(COR.) ţ[ © t Nedreptate, neajuns, supărare (ce se 
face cuiva): au început a s& pllnge că 1 sA fac multe nevoi 
şl năpăşti pro pămlnt (tIch.) f ® t Dare extraordinară, 

, nedreaptă, neomenească, ce se scotea de Domn din 
spinarea ţăranului ţ[ ® învinuire nedreaptă, acu
zare falsă, calomnioasă: toată comedia aeta a o neru
şinată -« a clovltorllor mei (Negr.i f ® Belea, necaz, su-

F'i:- 3Ş39. Nup. Fig- 33i°- 
Napi-porceşti.
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pârare ce cade asupra cuiva pe neaşteptate: mare
* a căzut ne capul nostru, cnconaşule I (FIL.); 0: această 
femeie e o nu biclu asupra omenirii (gn.) [vsl. nâ- 
paşti].

NAPASTROG N/PlESTQC.
NAPĂSTUi (-uesc] vb. IX- d) A nedreptăţi,, a 

face vre-o nedreptate cuiva; a asupri t ® A în
vinui pe nedrept, a arunca o năpaste asupra cuiva:
Doamne, cnm slnt nnil de -n&p&staesc omul chiar pe sSlnta 
dreptate! (CRo.) ; e grozav glndul c*ai n&p&sfcuit omul care ţl-a^ 
lăout uu mare bine (slv.i [vşl. napăStOVâ-ti].

NApAstuire s/. Faptul de a năpăstui. 
nApASTUÎtQR 1. adj. verb. nApAstui.
2. sm. Cei ce năpăstueşte.
NAPATCA s/. Mold. = ORiSNIC 2 ®: nu era 

declt peşte şl fel de fel de llghlol de apă prinse... clnd cu na- 
patca, clnd cu clrligele (FLOR.j [rut. nap a d k a].

•NAPIPORM adj. ♦ Care are forma unui nap: 
rădăcină ~ă '(iw- RAdACPJA) [ff.j.

NAPÎRCA (pl.-ci) sf. ® ii?» Viperă: îmi cerceta 
maţele unul, clte unul şl le declara pestriţe ca pielea de ^ 
(r.-oH.)H © © Puiu de om rău, femeie rea: vezi 
d-ta ce-1 aicea... că şl prlmaru-1 un pulu de ^ (Vlah.i f
® ® Femeie rea, veninoasă, viperă, scorpie, as
pidă, streche [comp. alb. neperke].

NAPÎHI.1 (-lese) î)6. iriir. A^şi pierde părul, a i 
se schimba penele sau pielea {vorb. de mamifere, 
de păsări, de şerpi, de insecte): e un biet moşneguţ ce 
năptrleşte do bătrlneţe (iro.i ; ce năplrleşte vara şi înverzeşte 
lamaf (GOR.i, ghicitoare despre „cetina bradului”.

NAPÎRSTpG, nApAstbqo (pî.-oace) sn. Dege- 
tar:. Am un năplrstoo Stă în vatră la foc (tsp.i, ghicitoare 
despre ,,pisică" [vsl. *n a p r ii s t ti k fi].
O NAPLAD sm. Bân. Olten. = nAplAT. 
ONAPLAI (-ăeso) i. vb. tr.OHen. A chinui în somn, 
apăsîndu-i greu pieptul.

2. vb, refl. A se înnăbuşi de căldură, a-i veni leşin 
de zăduf (ciauş.). ,
ONAplAIALA (pi.-leii) sf. Olten. ® Un fel de 

•apăsare şî înhăbuşire ce’simte omul în somn din 
cauza îngreuierii stomacului, coşmar H © Zăduf, 
zăpuşală [n ă p 1 ă i].
ONAPLAT sm-. Olten.^Băn. = obadA ® [bg. 
naplat'fi].
ONAPLOIALA sf. = NAPLAIALA: Ieşiţi de la (cu
tare)... Cu toată ameţeala, Cu toată năplolala (mar.i. 

NAPdl = ÎNAPOI.
•NAPOLEON sm. © Monedă franceză de aur, 

îh valoare' de 20 de francii]®] 3311) [fr.].

Fig. 3311. Napoleon.

ONApOSTI (-post) vb.tr. Mar.am. A elibera, a slo
bozi, a, da drumul (brl.)
[rut. napu stvty].

NAPRAOR V ÎM- 
PRpOR. .

nAprasnA, na- 
fraznA adv. De fără 
veste, pe neaşteptate 
[vsl. n a p r a s I n o].

nAprasnic, na-
PRAZNic 1.’ adj. ® Nea
şteptat, fără veste.subit: 
l-a venit căpitanului un somn 
aşa de ctt a trebuit să 
se culce pe Iartă şl să doar
mă (sB.); moarte ,ţ[ ®
Iute, năvalnic, impe
tuos : Dunărea, însăşi mă- Fig. 331a. Năprasnică, 
reaţa şl năpraznlca Dunăre,
s'a Imbllnzlt şi s’a dat învinsă In mllnile lor (vlah.i * ® 
Spăimîntător, grozav, îngrozitor; cumplit, fioros:

tremură înaintea lui ca Înaintea unul judecătorlu năprasnic 
(TICH.) n ® Grozav de mare: Junona... trimise In aiuto- 
ml Idrel... un stacoj năprasnic, cit o-dihanie spurcată iisp.i.

2. sm. A = CORPEN-DE-UONTE; LUMINOASA ®.
a. nAprasnicA sf. A ® Plantă cu miros greu, ou 

flori roşii, aşezate cîte două la vîrful pedunculelor'; 
numită şi „închegătoare” (GeraniumrobcrtianuTn.) 
(Hi 3312) U © = luminoasa ® [vsl. n a p r a s I- 
n fi].

NAPRISTAN mr NţPRISTAN.
NAPROOR = IMPRQCR. 

o NAPRţriU adj. şi sm. Nătlrig, prost, idiot : ~ul 
Îmi face semn să nu mă mişc (luno.).
. t NĂPUST sbst. Trans. Ban. Duh rău; necuratul: 
<^1 care neîncetat chinue nevestele tinere (cAt.) ; a lăsa în 
a lăsa sau a închina ^aiui, a lăsa îiicolo, a nu se mai 
ocupa, a nu-i păsa de ceva: lasă-i ^uiui, zise bătrina, 
să te ferească Dumnezeu, să nu-I cunoşti, cl să fll totdeauna 
ocolit de el (RET.) j curţile zmeului le închinară <«^ulul imerA)
[rut.]. .

NAPUSTI (-teso) 1. vb. tr. A părăsi cu totul, a 
lăsa în părăsire, în voia întîmplării, a abandona:
Turcii... năpustiră cetatea şl fugiră peste Dunăre (balc.i ; 
volnicul năpustise codrii, urise izbînzile sale de mai nainte 
(ODOB.).

2. vb. refl. (D A năvăli undeva, a da năvală, a 
se arunca, a se asvîrli, a se repezi asupra cuiva:
ae năpusti peste Dunăre ^upra Vldlnulul şi-l bătu cumplit 
(isp.)^; năprasnici ca o vijelie, se năpusteau peste alte nea* 
muri, pustilnd totul în calea lor (vlah.) ^ ®*A se lăsa în 
voia întîmplării; a se neglija (sez.) [vsl. năpu
stiţi].

•NARA (-rez) vb. tr. A povesti, a istorisi [lat.].
NARĂ {pl. nări) sf. ® p Fie-care din cele două 

găuri ale nasului (la om şi la animale) (iH 3313):
a se umfla în 
nări; ml s'au 
înfundat nările;

Convulsiv îţi 
strînge mina, la* 
corn nărlle-şl di* 
lată(VLAH.); sbura 
calai nebun, cu 
coama şi cu nara N • 
în vînt (ODOB.); 
armăsarul suflă
cu o spre din- Fig. 3313. N. Nai*ă. 
sa răcoare, iară 
cu altă ^ în spre împărat asr înfocat ^(lsp.) ^ ® ^
Tubul de fontă sau fier în corpul vasului, din
spre proră, pe unde .trece lanţul ancorei (]aj 3314) 
[lat. n a r i s].

NARACLIŢA (pJ.-ţe) sf. ® ffâ Rucavi]ă, mîne- 
car, mînecuţă [vsl.' n a r a k v i c a].

NARAMGIU,nArAmgiu adj. Portocaliu: Fâ-m& 
floare n&rftmgle Şi mă pune ’n pdlârle (VOR.i; w NArUMZIU 
[tc. n a r e n g i].

NARAJVfZ, NERAMZ sm. A Portocal: în lac tre- 
mura răsturnat palatul şl grădina lui de naramzi şi porto
cali (OLVR.) [n a r a m z ă].

- NARAMZA, neramzA (pl.-w) sf. # Portocală:
Rodia alese, cum şl pe Lămlla, Piersica, Naramza, pentru 
treapta ’ntlia(PANN) [ngr. vspavx 1̂., bg. n C r a 11 Z a].

NArAMZAT, nArAmzju adj. Portocaliu, de 
coloarea n a r’a m z e i: Cu pir galbin pini ’n briu Şi 
CU brlul nărămzlu ok.-brso-

•NARATI'V adj. co Ce ]ine de naraţiune, care; 
povesteşte, expune cu de-amănuntul: gen ~ [fr.].

•NARATOR sm., naratoare sf. /f” Povestitor, 
povestitoare' [fr.].

•NARAŢI'UNE sf. ® Povestire istorică sau 
poetică II ® 'co Partea unui discurs în care orato- 
rul expune laptele H ® ** Povestirea unui fapt, ca 
lucrare de stil dată şcolarilor de făcut [fr.].

NARA'V (pl.-vuri) sn. ® t Deprindere, obiceiu, 
fel de a se purta: greu şl foarte ’ncet... se desridicinşazi 
obiceiurile şl *urile vechi (car.) ; clte puţintel clte puţintel, 
se face om cu *• bun şi desivîrşlt, de buni treabi şl luişi şl 
altora (tich.i t ® Deprindei'e rea, obiceiu rău: a 
prinde *; a (se) înviţa cu Şl un riu cu sine trage pe 
un altul mal riu (PANN); om bun, dar cu *111 dracului (znn.) ;

: *ol din fire n’are leoulre; fŞ': liipul îşi schimbi

NAP-
NĂR

Fig. 33z4. Nari.
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NAR . pSrnI, dar '-^nl ba tw LUP ® ; calul e cu -»■, are deprin- 
KiĂQ deri, apucături rele (se poticneşte, se sperie, svlrle 
1'"^^ cu picioarele, trînteşte călăreţul, etc.) [vsl. n r a-

V U ]. ' !
NArAvaş adj. Care are un nărav, cu.de

prinderi, cu apucături rele; cai stoica e uu ;1 aşa 
1 Be cuviae (d.-zamp.).

NArAVI, ÎnnArAvi (-veao) vb, ir. şi reţl. A (se) 
deprinde rău, cu obiceiuri rele, a (se) învăţa cu
nărav: s'o alunge de la casă... pentru c& poate să Innă- 
răTească 9I pe fata el (CRg.) ; dă-I, să nu se nărăvească (pann).

nArAvipe sf. Faptul de a se n ă r ă V i; de- 
.prindere rea: Dar reaua ^ Ce-o aveţr din fire Nn se tă- 
mădueşte (Alx.) .

NArAvIT, înnArAvit adj. p. (în)nArAvi. Care 
a prins un nărav, caro s'a deprins rău, cu apucă
turi rele: colegii mei, rău nărăviţi, lacomi, Intriganţi
(DLVR.).
•NARCIS sm. f Coprină, zarnacadea [fr.]. 
•NARCOTIC 1. adj. A Care adoarme (torb. de 

mcdicarnehte ca: opiu, morfină, beladonă, etc.).
2. (pi.-ce) sn. Ori-ce medicament narcotic [fr.].
NARD sm. Rădăcină aromatică pe care cei 

vechi o întrebuinţau ca parfum [gr.].
NARE = nahA.
NÂRGHELEA, NARGHILEA (pi.-lele) s/. Lulea 

orientală cu o ţeavă lungă şi flexibilă, 
al cărei capăt de jos e fixat de un 
vas cu apă parfumată prin care trece 
fumul ([^ 3315): el ml-a făcut cinstea 
a-ml aduce nargheleaua, clnd am trecut odată 
prlu Smirna (I.-gh.>; telengelelede cafea, ciu- 
bncele şl narghilelele joacă roluri1 Însemnate 
In acea sală (alecs.) [tc. n a r g i 1 ă].
O NARNA sf. Trans. Stăruinţă, insis
tenţă; a sta a stărui morţiş: al sta.
* de mine că, de nu vreau să mă mărit! 

după el, să-l cant o lată chiar ca mine (ret.). 
t NAROC... iw NORQC... 
t NARQD 1 m- NORQD.

O NAROD2 wm- NEHQD.
ONABQIU = NOBQin. 
t NART . (pi.-turl) sn. © «@1 t Preţul 
fixat, tariful' oficial cu care trebuiau 
să SC vindă mărfurile şi alimentele: capanllii an 
tăiat —ui griuliţl... pe şase lei chila (i.-OH.); carnea este 
cu dar poţi să Încarci la suma ocalelor (fil.) "I ® Mold. 
Iniţiativă; a făcut la ţarină, a fost cel dintîiu care 
şi-a băgat vitele în ţarină, iar ceilalţi l-au imitat 
apoi (ŞEz.) [tc. n a r k].

NARTEX sbst., nartecA, narticA sf. sfia ce4 Tin
da bisericii, pronaos [ngr.].

NArtQS adj. iran. Cu nasul mare, năsos; fu
dul, îngimfat : astăzi acela-l mal cuminte care-1 mal » 
(ALECS.) [lat. vulg. *narItosus=narinosus].

NĂRUI (-uesc, -niu) 1. vb. ir. t A doborl, a pră
buşii ti prăvăli: nămlnd copacii cel tnţlnaţl asnpra lor, 
multă oaste leşască au perlt (gr.-ur.); Intllneşte un om care nă- 
mla munţii tn mină de-1 făcea ţărnă (CRg.) ; nămlse coşcoveala 
de pe doi pereţi cu bătaia pumnilor (dem.).

2. Db. TC/1. © A SC surpa, a se prăbuşi, a se prăvăli:
podul se nărula sub mulţimea pedeştrllor şl călăreţilor (grig.) H 
© A se ruina: zidurile cetăţii s’au năruit, şanţurile s’an 
astupat (VLAH.).

NARUITURA (pl.-turl) sf. Dărîmătură, ruină: 
la năruiturile cetăţii de la Galaţi... s’an aflat nn ban de aramă 
galbenă, şl de mare era cit un ort (m. cost.) [n ă r U i]. 

•NARVAL sm.
Mare mamifer tS

din ord. cetaccelor '
care trăeşte în 
mările îngheţate 
de la nord (Mo- 
nodm) (m 3316)
[fr.].

NAS (pl.-snri) sn. © £) Partea răsărită a feţii, 
între frunte şi gură, care serveşte la respirat şi ca 
organ al mirosului (P 3317) ascuţit, clni, turtit, Inng, 
gros, roşn, vlnăt; vlrfol •stilul; a~l enrge sloge din a fl ou 
mncll la a-şl şterge, a-sl sufla >«^1; a 1 se astupa ««^1; 
a cădea Pie<*>'; a-sl frlnge<^l; a vorbi, a etnta pe-v; a 
Închide.cuiva uşa In^ ^ © Locuţiuni diverse: a (nu)

Fie- 33I5* 
Narghelea.

.»v>

Fig. 3316. Narval.

avea a (nu) CUteza; a-sl băga, a-9l vlri •’^’Ul undeva, a 
se amesteca (unde n’are ce căuta); nu-ţi băga 

unde nU'ţl fierbe oala FlţlRBE 1 0; a<l cădea '^l, 
a pierde cutezanţa, honUJ 
semeţia; a da onl- 
vaj a face pe cineva 
să se obrăznicea
scă, pentru că i se 
permit, i se iartă 
prea multe: nu ^ 

spurcatului să 
Intlnză usp.); tu le 
dai ^ 9I le ţii hangul 
(CR6.); i@: dă-1

se Olul mtxllar

'. i I

'UlOiul efţnoldat

Osul palatin
Flg. 3317. Oasele nasului..

Ini Ivan, că se snie pe divan; a lăsa *.ul tu jos, a rămlnea 
ruşinat; a se întoarce cn /~ui In jos, a se întoarce ru
şinat, cu coada între picioare: ce-aş mai rWe să ţe 
văz Intorclndn-te cu *ul In jos I (ISP.I; a-şl lua /v, a-şl 
Ina '^ul la purtare, a-şi lungi —.al, a-şl ridica *ul, a se 
Obrăznici, a-şi permite mai mult decît se cuvine:
nn-s datori nici c’o leţcae, pentru că nu-şl rădică .«ul mal 
şns decU se cuvine (ALecs.) ; a tăia ^nl, a pune Ia locul lui 
înfrinîndu-i semeţia (aluzie la pedeapsa infamantă 
a tăierii nasului (lin legislaţia de demult); a da pe 
cineva cu ~nl de ceva, a-1 împinge să vază un lucru 
pe care nu-1 găsea sau nu-1 vedea; a da cu —ui pe 
undeva, a se arăta undeva, a se duce în treacăt pe 
undeva; mi-ar fi plăcut şl mie să călătoresc, adică, cnm 
se zice, să dau şl eu cn »ul prlu a lume mare (isp.); a 
umbla cn .»ni pe sus, a se arăta semeţ, arogant, fudul; 
a duce, a purta de pe olneva, a) a purta CU vorba, a 
amăgi Intr’una; b) ă-1 aduce să facă ce voim;
crapă de necaz că nu pot... să-l poarte ei de nas, după cum le 
place lor (Car.) ; a (nu) fl de .«.ui cuiva, a (nu) fi de nautra 
lui, a (nu) fi mai pre sus decît ceea ce is’ar cuveni: 
el vedea că nu e de *nl iul aşa bucăţică (isp.); a-1 rida In /v, 
a-i ride în faţă, fără a se ascunde, în bătaie de joc; 
nn-l ajungi cu prăjina, cu strămurarea la/v, e foarte în
fumurat; a-1 veni muştaml la ^ •«- MUŞTAR © : e tocă 
cu mucii la ^ s»- MUC 1; a-1 veni musca la a lua cuiva 
musca de la .V ev MUSCĂ © ; astrlmba din afaCComu- 
tră nemulţumită; a-i trece pe la ~, a-i trece pe di
naintea ochilor, a-i scăpa ceva din mină: portofoliul 
ministerial, după cc-1 trecuse pe la — de vre-o donă ori 
(VLAH.); a-1 Booate pe a-i reproşa, a-i face imputări 
amintindu-i serviciile făcute; slavă tie. Doamne, că 
n’am nici o rudă, oă altfel ml le-al sc(>ate pe de clte o sută 
de. ort pe zl (D.-zamf.); a-i ieşi, a-i da pe a i se în
toarce împotrivă, â o păţi de pe urma unui lucru: 
vina nn era a Iul şl ce au căutat, pe IS -a dat (Cro.) ; a 
da cuiva peste -»■, a-1 înfrunta^ a-1 pune la locul lui; a 
fl cn /•'Ut de ceară, a fi sfios, timid ţf ® A NASUL-CUE- 
0anului = MdTUL-CURCANULUl [lat. n a s u s].

NASADA sf. © ® Firele de cereale desfăcute 
din snopi şi Împrăştiate pe arie spre a fi treierate li 
© Pr. exl. Arie; cnm mi le-a apropiat. In Ie-a băgat. 
Nonă zile le-a minat, Jlrezlle-a trierat (mar.); a hăga caii 
In a-i duce în arie, spre a începe treieratul [srb. 
n a s a dl.

nAsAdealA sf. y Faptul de a n ă s ă d i, aşe
zarea snopilor pe faţa ariei pentru a fi treieraţi
(PAMF.) (PAC.). '

nAsAdi (-dese) 1. vb. tr. / A aşterne .pe faţa 
ariei firele de grîu, de orz, etc. desfăcute din snopi, 
spre a fi treierate.

2. vb. refl. Trans. (dens.) Ase închega [srb. n a s a- 
d i t i].

nAsADIT sbst. y Faptul de a n ă s ă d i.
* NAS AL = NAZAL.
nAsĂLIE, <t nAsAlnp sf. Patul sau targa'pe 

care se aşază mor
tul cînd e dus la 
groapă ([H3318): 
năs 11a Iu şezat&joSţ 
chiar lingă strana 
domnească (odob.) ; 
vedeau pe tatăl lor,
Încăput tntr’nn filoilu 
de brad, dus pe nă- T,. „
sălii către cimitirul Flk- 3328. Năsălie.
satului (OEM.); cel patra Ilăcăl, ce duceau năsălnla, se schimbau 
cnalţlpatm...fiindcă orcan la deal (d.-zamf.) [vsl. nosilo].

8-22



NăsAlnig •*- NAsilnic.
ONÂSARÎMBA (pî.-be) sf. Olten. Băn. Trans. ® 
Neghiobie,'prostie H © Bazaconie; boroboaţă:
orl-oe năs&rlmbe i-am InvAţat ea, el toate le-au primit de 
grabă şi mi le Împlinesc (mar.) ^ d) Nâtlng. 
ONĂSÂRţNGÂ (pî.-lnffupi) sf. Trans. Bazaconie; 
boroboaţă: acum umbla Sătana In dragă voia luL'.. şl 
lăcea cile o ^ de cele drăceşti (Ret.); ciuta In strană de mln- 
glla pe părinţi pentru n&sărlDguille de preate săptămlnă (ret.)
[năsârîmbă + nătîng].

NÂSB... ~ nAzb...
NĂSCARE sf. Naştere: umbla cam capiu, ză

natic din sperietură şl cam prostănac din usp.i; nă
ravul din leac nu are.

nAscAtqr sm., născătoare sf. Care naşte,
care dă naştere: se sole nSsc&taarea In pod, se pune pe 
acea borti şl aşa naşte (Sb.i ; nSecătoil, părinţi; Născă- 
toaiea de Dumnezeu, Stinta Născătoare, Sllnta Fecioară, 
Maica Domnului: lacrimile jnpinseelor văduve... strigă 
răsplătire... Ia Sllnta Născătoare, pentru slngele care verşi
(NtOR.I.

NASCIOR (pl.-loare) sn. Q) (Hm. NAS: a băut 
pin' e’a turtit şl, căztnd, şl-a belit *ul uip.t,

NAscoci (-ocesc) ub. tr. ® A afla cel dintîiu 
un lucru nou, a inventa: ce-am putea să născocim noi 
mal molt decit tine, care ştii olte in lume şl In soare t (fil.) ţ 
® A scorni: cine a pntnt » o bazaconie ca asta P (Alecs.) ; 

minciuni [vsl. n a s k O 6 i t i].
NĂSCOCIRE Sf. Faptul de a născoci; in- 

venţiune.
NASCOCITQR adj. verb. şi sm. nAscocj. Gare 

născoceşte, inventiv; inventator: aşa trebuia să lle, 
pcntm ca el să se facă din zl In zl mal vlnjos, mal sprinten 
şl mal ^ (SLv.); să trăească intm mnlti ani <vnl mielnlul 
năbuşit (FIL.).

NASCOCITURA (pî.-tnri) sf. Ceea ce se n ă s- 
c o c e ş t e, scornitură.
ONASCOCORţ (-orăso, -or) vb. refl. Băn. Trans. 
® A se făli, ase mtndri: şi vede(l-l onm să născocoară. 
Ca şl dnd ar Imbnca tot plăcinte (BD.-DEL.) TJ © A SO răsti. 

NĂSCUT 1. adj. p. NAŞTE. Care a venit pe lume: 
din părinţi săraol; mort; Intlinl '*■1111© NţMAs- 

OţlT.
2. sbst. i' Naştere {în spec. Naşterea Domnului):

Da-l Sara *mlul: S'a născnt un (Inţ slint, Fluţ ellnt pe-acest 
pămint (vic.).

nAsd... = nAzd... 
nAsele = nAsALIE.

ONASFIRQS adj. Olten. (ciaus.) cfşc.) Năzuros, 
mofturos.
O nAsile, NASJUE = nAsAIOE. 
t NAsilnic, nAsAlnio, nAsJlnic adj. Mold. Gro

zav, cumplit, violent, brutal: mnlaiea oe... va zice că 
(bărbatul el) au fost năsllnlo, de o ou fost bătfnd, fără de cale 
(frv.-mb.); Căci nu răbda năellnloa zlnă Ca rlndu bnn oa
menii Bă păzască (BD.-DEL.) [vsl. naşii In u]. 
t NAsilNICIE sf. Mold. ® t îndărătnicie H © 
Brutalitate [n ă s i 1 n i c], 
tNASIP... = nisip...
t NAsli (-lese) vb. tr. A-şi pune în gînd, a-şi pro- 

pune: şl-l muncea In tot chlpal, năsllnd să le dea ce le venea 
lor In onget (n.-costo [vsl. n a S i 1 i t i].

NĂSOS adj. Cu nasul mare: Elefantul^ şi 
bivolul pleptoe Cu Inpul coadă-lnng& Multe Izblnzi I&cur&
(ALX.).

NASPRI m- InASPRI.
O NAstaşNIG adj. Băn. Trans. Sburdalnic, ne- 
astîmpărat; — adv.: ll taxi pălăria din cap şl toge cn ea 
— (SLV.) [srb. n e s t a s a n]. 
t NASTAV (pl.-vnri) 1. sn. Mold. îndemn, îmbol- 
dire; impuls.

2. adj. Trans. (dens.) Tare, straşnic, grozav [vsl. 
n a s t a V Q]. ,
fNASTĂVI (-veac) vb. tr. Mold. ® tA duce, a 
conduce: năeUveşte-mă spre cărările ziselor tale (coR.) K 
® A Îndemna, a îmboldi; a inspira: vrino să încalece 
pe cal, dnpă oblcein, dobitocul de laDumnăzăn poate-fi nă- 
stăvlt lllnd, nloi-cum n’an primit să Inoalece (Caht.i. [vsl.
n a s t a V111].
t NASTAvitor adj. verb. şi sm. nAstAvi. Gare 

năstăveşte; conducător: strigară: Isuse, năstăvltoare, 
mllnlaşte-ne (coR.):

t NASTAVNIC sm. rmi Conducător, administra
tor (al unei biserici, al unei mănăstiri), egumen;
<^11 mănăstirilor sint slobozi să schimbe lucru mănăstiresc 
nemişcător cu nemişcător (leg.-car.) [vsl; n a s t a V î n i- 
kfi]. ,
O NĂSTIMI (-Imsao) vb. refl. Olten. Trans. A răsări, 
a se ivi, a se isca, a se produce: moleteie... se năsti- 
meşte In copil, din deocheturile strigoilor şl moroilor (mar.)
[comp. srb. nestajati, - ajem]. 
tNASTRAPĂ1 (pi.-ăpi) sf. O ® Cană, vas de 
metal preţios (pentru apă, vin, etc.): apa ciumia din 
ţevi aurite şl o lua cu năstraps şl cu căuşe de aur (isf.i *1 
® Cană înflorată de băut: toată ziua... a băut doar 
două, trei năstrape de zeamă de varză icar.) [tc. m ast-
trapă; comp. bg. n a s t r a p ă].
ONĂSTRAPA2 (pi.-âpi) sf., nAstr4lP sin. Olten. 
® Strop de apă: apa fierbe In clocote cu năetrapl (Rv.-cro.) 
H © Olten. Picătură de a.pă ce trece prin oaia nouă 
sau printre doagele unui vas; broboană de nădu- 
şală (ciAuş.) K ® Băn. Sti'opitură de noroiu. 
ONASTRAPAT adj, = NESTEMAT; Dar In vlrful 
chltluţel Este-o piatră •^ă Ce plăteşte-o lume toată (vlah.). 
t NÂSTRAPIOARĂ (pi.-re) sf. dim. nASTRAPA.

NĂSTRUŞNIC adj. F Mold. Straşnic, gro
zav, extraordinar; minunat: ol iml vine o idee ~ă 
(ALECS.) I să-l pregătim o cinste din cele care să-l ducă. 
vestea dincolo de sat (gn.).

năstruşnicie sf. F Mold. Grozăvenie, 
idee năstruşnică; ciudăţenie, bazaconie: aiţii
(zic) alte năstruşnicii, Incit n,u ştii ce să crezi ei ce să nu 
crezi (CRG.).

NASTUR(E) sm. 0 Bucată rotundă de metal, 
de os, de sidef, 
de lemn, etc. 
care se coase 
pe o haină spre 
a o putea în
cheia, bumb _. „Ţ ,

(113319). Flff- 33 9- Nasturi-
NĂSTUREL1 sm. dim. nastdr(e).
Năsturel2 sm. ♦ Plantă cu fiori mici, albe,, 

cu fructul în 'formă de teacă cilindrică, puţin în
covoiată; se întrebuinţează 
ca salată şi în medicină, 
din cauza proprietăţilor ei 
diuretice şi antiscorbutice; 
numită şi „brîncuţă”, ,,hre- 
niţă”, „măcriş - de-baltă”, 
etc. (Nasturtium officinale)
(,H 3320) [cuvlnt semi-sa- 
vant, refăcut din lat. n a s- 
t u r t i u m].
ONASUT adj. Năsos, cu 
nasulma're[lat. nasutus).

NAŞ1, Mold. Tr.-Carp. 
nAnaS sm., NAŞ A, Mold.
Tr.-Carp. nAnasA (pi.-şe)s/.
© Persoana care ţine prun
cul la botez şi dă nu
mele său copilului H ©
Persoana care botează pe 
un adult; ar fl volt şl el, 
de! să-şi boteze copilul cu vr’un naş mal de Doamne-ajută 
(isF.); @: tot naşnl Îşi ar® naşnl, fie-care găseşte pe 
cineva care să-i vie de bac, caro să-l întreacă;
F: şl-a găsit naşnl, a dat de {sau peste) naşnl său, a gă
sit pe cineva care să-i vie de hac, care să-l înfrl- 
neze; F: ou ll slnt naşnl iul, eu îi voiu veni de hac; 
.fţ;: cum e naşnl, şl finul; O: odată vede naşnl bnrlcnl 
finnini, a doua oară nu va mai avea norocul a- 
cesta, o singură dată i s'a putut întîmpla acest 
avantaj H © Persoana care propune pe cineva ca 
membru într'o societate 1J ® Nun, nună; boierul a 
fost naş Ia toate nunţile ...cari s'an făont pe valea.Slmllii 
(VLAH.) © Naşă, nănaşă, F Vargă, nuia: şl Iar lua 
mama nănaşa din ooardă şi Iar ne jnăpăla (CRG.) .

NAŞ2sm. Numele slovei ciriliceH,ii [vsl. n asi].
NAşEL, nAnAşel sm., nAşjcA, oNAnAşjcA sf. 

dim. (NA)NAS, (NA)NAŞA: la vină ’nooace Ia nănăşelul, să 
te pape el (CRO.i.

nAŞIE, onAnAşje s/. Calitatea de naş(ă);
că doară nănăşla-1 Împreunată cn cheltuieli (Ret.); aşa s'a la-

NÂS
NĂS

Fig-. 3320. Năsturel.
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NAS .Barat Flnuleţ... nevoind să primească altă zestre declt năela 
' bolemlnl (BR.-vn.).

NAŢ ■ NiŞiŞTE (naso) i. vh. tr. ® A da viaţă, a face 
(un copil): la nouă Ioni... baba, cn ajutoml Maloll Dom- 
nnlul, născu nn dolotan de copil nsp.i ţ) ® 0 A produce, 
a face să răsară.

2. vb. inlT. ® t A veni pe lume, a începe să 
traească: cind m'am pomenit de-am născut pe pămlnt 
(viRc.); »•- PISICA ® I © ® A se produce,, a lua fiin
ţă, a se forma, a se desvolta.

a. vb. refl. A veni pe lume, a căpăta viaţă, a în
cepe să trăească: m’am născut In anul 1872; .'0:: gol 
m’am născut, sol o să mă duc [lat. n a S C ă r e].

NAŞTEPIE s/. ® Faptul de a (se) naşte: 
oind sosi ceasul naşterii, lini de boier nn era acasă nsp.i; 
ziua naşterii; locul naşterii; a da —a naşte, a face; 
a lua a se naşte, a se forma dintru început; act 
de — II © ai Ga nume de sărbători: Naşterea Dom
nului, şi abs. Naşterea, Crăciunul (25 decembre); Na
şterea Malcll-Domnnlul (8 septembre); Naşterea SI. loan 
Botezătomi (24 iunie) ţf ® ® Origine, început.
O NAT sm. ® Trans. Neam, rudă ipşc.) ţ[ ® Trans. 
Individ: Şl sletnlcl şl feciori de crai Şl —' de rlnd (coşB.) f 
® Băn. Tot ~ul, ori-cinc, fie-care: dete de ştire... 
ce tină In 30 de zile fot *ul să vină (CAT.) [lat. na-
t u s[.

NÂTĂFLEAŢA npr. m. Poreclă dată unui 
nătăf l cţ; pică, pară mălălată, in gura lui —, 
se zice unuia care aşteaptă să-i pice toate, de-a 
gata, fără a-şl da cea mai mică osteneală, şi fără 
a Ie merita.

nATĂFLEŢ, nAtAplete adj. şi sm. © Prost, 
nerod, găgăuţă: lesne-l vine orl-şl-cul nătăllet să sclrtle 
la ’gazeturl (JIP.); Nerod, .nătărău lăclndn-1, nătăfleţ, gugu
man, prost IPANNI; dracul de zmeu... pe semne că el nu era 
tocmai atit de nătăflete (isp.i.

NAtARAiE sf. Prostie, neghiobie: sfiala iul o 
luă drept dovada statorniciei, măcar că era semnul nătărălel 
(NEGR.I [n ă t ă r ă U].

NAtARAXJ adj. şi sm. nAtAraucA (pi.-ce) sf. 
Neghiob, tîmpit, nătîng: Şl-o temele simţitoare, de-o 
lua un nătărău. Ori un simţitor o proastă, nu poate fi alt 
mal rău (pann) ; mal bine la pagubă ou un deştept declt la 
olştlg cu un nătărău (ZNN.) ; am fost un nătărău pin’ acum, 
de ţl-am suferit obrăzniciile şl nebuniile (ALECS ); Şl cn toată-a 
el silinţă beţlşorl de fin trăgea Sau vr’o musoă nătăraucă 
prlnzlnd Iute împungea (OON.) [t n e t a r e ,,slab, fără 
putere”].
ONAtAvALQS adj. Grosolan, greoiu; mătăhă
los: plugurile grele şl nătăvăloase, Încălţămintea boccie 
IJIP.I; mlnzărlle-s mari, nătăvăloase şl unele din ele grele 
ca pămlntul (luno.).
O NATIMA sf. Olten. ® Morman de p'ietre cărate 
de o 'femeie Ia hotarul unei moşii şi care înefupu- 
eşte mormîntul aceluia pe care-1 vră,jeşte; pe 
acest morman femeia-1 tămîie regulat 40 de zile, 
cu credinţa că vrăjiie ei vor aduce peirea duşma
nului ei (ciAuş.) I ® / © Bubă mare şi rea (r.-cod.j H 
® Namilă, ceva extraordinar ca mărime (R.-coD.) [a - 
n a t i m ă ].
O NATIMOS adj. Olten. Cît o namilă, mătăhăios, 
enorm de mare (ciauş.i [n a t i m ă]. 
ONATIŞANCA = NADJCEANcA: o ~... Işl sună tă- 
lănclle tu urma noastră iirg.) .

'NATIV adj. ® Din naştere, Înnăscut: virtute 
~a H ©'«■ Care se găseşte în pămînt în stare pură: 
aur ~ [fr.].

NATÎNG adj. şi sm. ® Tîmpit, tont, neghiob: 
prostul şl »ul cere egalitatea cu omul de geniu (I.-oh.) ; da 
’nţelege-mă, fiinţă /~ă ce eşti I (ALECs.) ţ[ © Neîndemîna-
tec, nepriceput, stîngaciu 1 © încăpăţînat, îndă
rătnic.

NATÎNGI (-gesc) th. refl. A se face nătîng; 
a se încăpăţîna : alţll mai nătlnglţl In răutate... 11 alungau 
cu sudalme (ret.).

nAtîNGIE sf. ® Tîmpenie, neghiobie, pro
stie: nătlngla bărbatului de care rldea tot satul (isp.) ţ[ 
© Neîndemînare, nepricepere, stlngăcie: lăsind a- 
ceastă... lucrare a se face cum se vor pricepe acel oe In nă- 
tlngia şi sglrcenla lor s’au scumpit la semănat (ion.) 11 
® încăpăţinare, îndărătnicie: cn toată nătlngla sa, 
am silit pa grădinarul men să-ml răsădească de tot solul de

flori (NEGR.); nu-1 vorbă, că şl nătlngla unor bătrlnl era mare 
(CRG.) [nătîng].
ONATÎNTOG adj. şi sm, Olten. Băn. Trans. Om 
nătîng, tîmpit, neghiob: or lerte-l» Dnmnezen, 
nătlntocule, dar nu ţl-ar 11 cblar ruşine să nu vrei tu a merge 
In pădure fără mine P (ret.) ; cbiamă alt martor, o femele 
cam nătlntoacă (lung.).
O NATÎNTQL aăj. şi SJn. Olten. Nătîng [nătîng 
-f m o t o t o’l]. ■ . .

NATRA (pî.-tre) S/. ^ Partea urzelei dintre iţe 
şi sulul dinapoi: Ţese -o Rupe-o spată, Ţese-un cot. 
L-aruncă ’n pod (R.-coo.) [srb.].

'NATRIU sbsl. a> Vechiul hume al sodiului 
[fr.].' ■ ‘
O NATRUŢ adj. Olten. Trans. ® Nătărău, nepu
tincios (PAC.) H © ProStuţ;într’o ureche, ţicnit(ciauş.) 
(Rv.-cRG.) [nătărău -f suf. -u ţj.

'NATURA (pî.-ri) s/. ,® Totalitatea creaţiunii f 
® Ordinea stabilită în univers: minunile naturii; 
legile naturii: fenomenele naturii; a-şi plăti tributul naturii, 
a muri ţ| ® Natura organică, totalitatea animalelor 
şi vegetalelor; natura neorganică, mineralele H © Con
secinţele care rezultă din organizarea unei fiinţe: 
orl-ce animal .lucrează după natura Iul ţ| ©' Gonstitu- 
ţiunea, temperamentul, firea unui individ ŢI ® A- 
fecţiunile naturale ale omului K ® Dispoziţie, in- 
clinaţiune particulară a sufletului: o biindă, 
slabă ţi ® Fel, soiu, calitate: natura nnuf teren ţţ 
® Ori-ce obiect care este un produs al naturii şi 
nu al artei K ® Obiect natural'pe care ne propu
nerii să-l imităm: a picta, a desena după Ţ| (â 
moartă sw- MOBT 1 ® H ® A plăti fn —, a plăti CU pro
duse, CU lucruri, nu cu bani [fr. < lat.].

'NATURAL 1. adj. ® Care aparţine naturii; 
conform cu ordinea naturii: legile —’e ţ] © ştiinţe ««o, 
acelea care au ca obiect studiul celor trei regnuri 
din natură ţ ® istoria ~ă, ştiinţa care are drept 
obiect descrierea şi clasificarea, fiinţelor organi
zate şi celor neorganizate ţi ® A copii copil ne
legitim, copU din flori ţ[ i® Curat, . iieamestecat, 
neprefăcut: vin — ţi ® Care e un dar al na'turii: 
are spirit — ţ[ © Care e o consecinţă a legilor na
turii : fenomen — ţ| ® Conform cu raţiunea,' cu 
uzul: purtare —ă ţ[l® Adus odată cu naşterea: cali
tate —ă ţi ® Simplu, neafectat: graţie —a ţ[ ® qbBo
găţie —ă, bogăţie a solului, a produselor naturii ţiţl 
(g) NENATURAL. ,

2. adv. ® In mod natural, în mod firesc ţi © Fi
reşte.

3. sbst. ® O Locuitor originar dintr’o ţară: —ll din 
Australia ţi © Proprietate înnăscută, fire ţ[ ® Lipsă 
de afectare, simplitate [fr.].

'NATURALEŢA (pl.-ţe) sf. Calitate firească, 
faptă, mişcare, etc. lipsită de afectare, nemeşteşu
gită : olteşl trei aveau In comnn simplitatea, naturaleţa, 
lipsa de... dorinţa de a produce efeot (BR.-vn.) [it.].
'NATURALISM sbst. ® Calitatea a tot ce este 

produs de o caiiză naturală: —ui unul fenomen ţ[ © 
+++ Sistemul acelora care consideră natura ca pri
mul principiu ţi ® Sistem literar şi artistic care 
are drept scop să reproducă exact natura şi să în
lăture idealul, realism [fr.].

'NATURALIST 1. sm. ® Cel ce se ocupă In 
special cti istoria naturală, cu studiul mineralelor, 
al straturilor pămîhtului; al animalelor şi vegeta
lelor ţi © V Cel ce prepară sau vind.e obiecte de 
istorie naturală.

%. adj. © Care e partizan al naturalismului: 
filosof — t @ Care practică realismul (în litera
tură şi!^! arte), caţe ia numai natura că model:
romancier — [fr.].

'NATURALIZA (-izez) 1. vb. ir. ® '0 A înce
tăţeni, a împămînteni ţi (© A introduce un ani- 

. mal, un vegetal străin, într'o ţară unde continuă 
să trăească şi să se reproducă ca în ţara de origine ţi 
® A introduce un cuvînt dintr’o limbă înlr’alta.

2. vb. refl. O A se împămînteni, a se încetă
ţeni [fr.].

NATURALIZARE sf. O Faptul de a (se) n a- 
t u r a 1 i z a; împ’ămîntenire, încetăţenire.

NA-'yi ww NA.
'NAŢIE rm- NAŢIUNE.
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‘NAŢIONAL 1. adj. Ge e propriu, ce aparţine 
unei naţiuni; armată -~4; gardă tm- GARDA (D; săr
bătoare '«'ă; Imnul banoă>^, instituţiune de credit 
a unei ţări care emite hlrtia-monedâ ce circulă în 
acea ţară; port--, costumul tradiţional al sătea
nului şi al sătencii; zice că nu se cuvine tetelor de boier 
aă poarte halue *e (alecs.).

2. sm. pl. O Totalitatea acelora cari alcătuesco 
naţiune, fii opoziţie cU ,,străinii” [fr.].

'NAŢIONALISM sbsi. O Doctrină politică ce 
tinde să apere în primul rînd drepturile şi aspira- 
ţiunile naţionale [fr.].

‘NAŢIONALIST adj. şi sm. O Partizan al 
naţionalismului'[fr.].

‘NAŢIONALITATE sj. & CD Gondiţiunea, cali
tatea unei mulţimi de oameni cari alcătuesc o na
ţiune: ~a romănă ţ[ CD Galitatea unei persoane cu 
privire la naţiunea căreia-i aparţine: e de — tran- 
oeză [fr.]. ' '

‘NAŢIONALIZA (-Izez) 1. vb. Ir. 0 ® A face 
naţional ţ] ® A face să fie adoptat de o naţiune:
^ O industrie.

2. vb. refl. ® A primi obiceiurile unei naţiuni 1 
©A intra în obiceiurile unui popor [fr.].
‘NAŢIUNE, NAŢIE sf. 0 Totalitatea locuitorilor 

unei ţări,' cari sînt legaţi prin interese comune şi 
trăesc de obiceiu sub acelaşi guvern; neam [ff.].

NAUG adj. şi sm. Zăpăcit, uluit, buimac: ră- 
' mase —' de bacnrle, clnd văzn In Illnţă toate cele cc-1 spnaese 
zlna In somn (tsp.); da căciula de ce ţl-o (11 pe cap dinaintea 
mea, »mleP (alecs.i [bg. srb. heuk].

NAUCEALÂ sf. Năucie, zăpăceală: cită de 
cap... ptnă clnd In sllrşlt am ajuns să oşterp ceva omenesc 
pe hlrtle (GN.) [năuc 1].

NAUGI, îNNAucţ (-ceac) vb. tr. şi refl. A (se) ză
păci, a (se) ului, a (se) buimăci: o să mă năucească 
trlntonil cu mlnavetul Iul (ALECs;) ; da mal Iasă, omule, 
lln^rlţele cele, că m’al Innăuclt (Vlah.) [n â U c].

- NAUGIE sf. Zăpăceală, uluială, buimăceală: un
lucru, cu toată năucla lor, nu putură să-l uite CGN.) [năuc].

N’AUDE, N’AVEDE, N’A GREUL pAMÎN- 
TULUi ser AUZI 1®.
‘NAUFRAGIA (-giez) Vb. intr. a, A face nau

fragiu [fr.].
‘NAUFRAGIAT 1. adj. p. NAUFRAGIA. ^ Gare 

s'a înnccat sau s’a prăpădit de pe urma unui nau
fragiu.

2. sm. Gel ce a scăpat dintr’un naufragiu.
‘NAUFRAGIU (p!.-gll) sn. ® Sfărlmarea, 

prăpădirea,' înnecarea unei corăbii sau unui va
por care s’a lovit de o stîncă, etc. t © ® Pier
zare [fr. < lat.]. 
onAui = nAhui.

NAUNTRU bw InAUNTRU.
NAUT, ]■ NAhUT, t NOHUT, Mold. NOHQT sbst. A 

Varietate de mazăre, cu ,
bobul mai mare; se mă- 
nîncă fiert sau pră.jit, 
ca alunele sau migda
lele (Cicer arietinum)
( .13): clteva farlurll

CU mlffdale curăţite şi cu năuţ 
prăjit (HL.) [tc. n O h u t; 
comp. bg. nahută].

‘NAUTIG adj. 3? Pri
vitor lânavigaţiune [fr.]. ^

Fig. 3331. Nautil. Flg-. 3332; Năut.

‘NAUTIL sm. # Gen de moluşte cefalopode 
marine a căror scoică e învîrtită în spirală în ace- 
laşiplan; trăeşte în Oceanul Indian (i(®]3321) [fr.].

nAutiUj Mold. NOHOTiu adj. De coloarea nău- 
tulul (g'alben-deschis); jliectă de drli ~ (dlvb.).

‘NAvA (pî.-ve) sf. ® a, Gorabie, vas 1] ® f£s 
Naos [lat.].

NAvADI, Mold. NETEDI, NIVIDI (-dese) vb. tr. şi 
intŢ. S A trece lirele urzelii printre iţe şi spată:
a nrzlt piaza... a năvădit-o şl a (esnt-o, de a tăcut chiar 
trimbe (r.-cod.) [vsl. n a v e s t i, -v e d a].

NAvADIT, Mold. NEVEDiT sbst. ffi Faptul de a 
n ă.v ă d i. '

' ‘NAVAL adj. De corăbii, privitor la corăbii: 
ştiinţă ~-ă, arta construirii corăbiilor; forte ~e, ar
mată de mare; luptă ~ă, luptă pe mare [fr.]. 
ONAVAL (pl.-aluri) sn. Pornire cu grămada, nă
vălire: văzul un — de stlncl şl de pietre cari... se rostogo
leau spre locul unde eram ţGN.i [năvăli].

năvala sf. ® Pornirea, lovirea (mai adesea 
neaşteptată) a duşmanului, prin care începe o 
luptă, atac; a da/»', a porni pe neaşteptate, a se 
repezi dintr’odată, a se arunca deodată asupra 
cuiva: clnd Încetă dlii clntec, el Izbucniră In aplause şl, 
rtzlnd, deferă înăuntru (D.-zamf.i K ® Invaziune, irup- 
ţiune; pornire impetuoasă; şoplrieie, gonite din cul
cuşurile lor, de năvala apel, tlnjesc pe Ungă drum (vlah.) V 
® Asalt [năvăli].

NAvAlI (-ălesc) l. vb. intr. ® A da năvală'In- 
tr’un loc sau asupra cuiva, a sări asupra cuiva cu 
armele, a lovi pe neaşteptate; a ataca; a asalta:
de trei ori se uroase In sus, etnd n&vălise vrăjmaşul asupra 
lui (isp.i t ® A porni, a veni cu grămada, dintr’o 
dată într’un loc: simţi că slngele 11 năvăleşte In obraji 
(SLV.) ® A pătrunde; spaima năvăli Iarăşi In inima 
mea (GN.).

2. vb. tr. A cuprinde, a învălui de toate părţile:
valuri de regrete surde o năvăleau din toate părţile (vlah.) ; 
simţ că mă năvălesc din ce In ce mal Irezistibile Ideile negre 
(CAR.) [comp. vsl. navaljati, srb. navaliti].

NAvAlIRE sf. Faptul de a năvăli, incur
siune: năvălirile barbarilor.

nAvAlitqr 1. adj. verb. nAvAli. Gare năvă
leşte, care dă năvală.

2. sm. Gel ce dă năvală: Sultanul declară că trimite 
oştirea sa numai ca să respingă pe --i ((.-gh.).

NAvALNIG 1. adj. şi adv. (Gare se mişcă) cu 
repeziciune şi cu violenţă, furtunos, impetuos: 
vlntnl, tot mal larg, mal *’ sălta In clmple (Oem.) ; Erau o 
sută şi-acum el slut o mie. Mal Iuţi şl mal -»1. mai plini de 
vitejie (coşB ).

2. sm. ♦ ® Plantă care creşte prin pădurile 
uinbroase şi stîncoase din 
regiunea montană şi din 
care se face un ceaiu care 
se bea pentru tuse; poporui 
crede că dacă fetele o poartă 
în sin, această plantă are 
puterea de a face să năvă
lească peţitorii din toate 
părţile; numită şi „limba- 
cerbului”, ,,limba - vacii” 
sau',,Umba - vecinei” (Sco- 
lopendrium officinarum) 
fi^ 3323): Şl ’ntllneşte ’h a sa 
cale o copilă' coslnzeană Ce-1 
scăldată In şl ’n sin poartă 
odoleană (ALECs.); luceau ţintuiţi 
doi pltacl... desetntaţi cu /» şl
meniţi să tragă la săltar arama şl argintul (sad.) ţţ ® 
Numele a două specii do ferigă (PolysHchum 
filix mas; Pteridium aquilinum) [năvală]. 

nAvAloagA navoloacA.
‘NAVIGA (-ighez) vb. intr. a, A Călători po marc 

sau pe rîuH, a pluti ou corabia [fr. < lat.].
‘NAVIGABIL adj. a. Pe care se poate pluti ou 

corabia: un rin»/ [fr.].
‘NAVIGATOR f. sm. a. Gel ce face călătorii 

îndepărtate pe' mare.
2. adj. Gare se îndeletniceşte mai ales cu navi

gaţia [fr.].
‘NAVIGAŢiyNE, NAVIGAŢIE sf. a, ® Faptul, 

arta de a naviga, de a pluti cu corabia ţ| ® Gălă- 
torie pe mare, pe un Iac sau pe un rîu ţ| ® ae
riană, călătorie cu balonul, cu aeroplanul [fr.].

NAT-
NA^

Fig-. 3333. N&valnic.
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TABELA XLI. NAVIGATIUNE

I \f r

f/TM Ud

BĂRCI Şl 
CORĂBII 
VECHI Şl 

MODERNE
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TABELA XLII. NAVIGAŢIDNE

; -=i:Ţ!_ -ET—Uîf-^I

VAPOARE DE 
COMERŢ Şl 

DE RĂZBOIU

EXPLICAŢnjNI LA TABELELE XLI, XLII:
I, Luntre romană.—2. Galeră romană.—3. Corabie de transport romană.—4. Corabie de războiu romană.~5. Luntre, 
—6. Caic.—7. Cin.—8. Gondolă.—9. Pirog-ă,-10. Yolă.—ii. Şalupă. —12. Galeră. —13. Caravelă. —14. Joncă chineză.— 
15. Galion. —16. Barcă cu pînze.—17. Barcaz. —18. Tartană. —19. Bric.—20. Brigantină.—21. Balenieră.—22. Corvetă.— 
23. Felucă.—24. Cutei.—2 § Goeletă.—26. Corabie cu trei catarte.—27. Fregată.L28. Şlep de mare.—29. Yacht.—30. 
Yacht cu motor.—31. Ca_gobot.—32. Transatlantic.—33. Remorcher.—34. Vapor fluvialT—35. Fregată.—36. Crucişă
tor.—37. Canonieră.—38. Avizo.—39. Cuirasat.—40. Apărător de coaste.—41. Monitor.—42. Dreadnought.—43. Torpi

lor.—44. Crucişător cu.rasat.—45. Vedetă.—46. Submersibil.—47. Submarin.
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|\JNĂVÎRLp sf. pl. Nă2)ădăi: lemels are grozave:
NI CT A l»tl'un<> sare şl joaca tontorolal, că trebue s’o lege (CAR.).

NAVÎRLIQS adj. Năhădăios, cu năvlrlii
(R.-COD.). ,
O NAVLIG(A) sm. O/ten. Prostănac; bădăran; ne
cioplit (CIAUŞ.) (PŞC.).

NAVLU (pZ.-turi) sn. 3, Chiria, plata pentru 
transportul mărfurilor cu corăbiile [ngr.].

nAvod (pZ.-voade) sn. wa)a Plasă foarte mare ou 
care se'pescueşte în bălţi şi In ape liniştite:
grupe de ţărani, grămădiţi In citeva luntri, trag prin apă nă
voadele lor (ODOB.); Işl Întind năvoadele la soare (vlah.) [vsl. 
n e V 0 d u].

nAvodar sm. Pescar care pescueşte cu 
năvodul!
ONAVOLOACA, nAvAloacA (pl.-oace) sf. Mold. 
y A semăna In <•-, a semăna (griul, secara, etc.) prin 
pprurobul uscat,_ fără arătură, săpind numai pă- 
mintui du sapa; Om sămăna şl năvăloace A da Domnul 
şl s’a Iaca (pamf.) [rut. navolokom (sijat y)]. 
înAvrap sm. Năvălitor, prădător [vsl.]. 
tNAVRÂPI (-apese) vh. mir. A năvăli, a se nă

pusti, a năpădi (stam.) [vsl.].
NAZ wm- NAZtnil.

‘NAZAL ţ. adj. CD (P Ce ţine de nas; loseie-~e f 
© O} Sii zice despre sunetele modificate sau pro
nunţate prin nas: vocală ~ă; consonantă —ă..

2. nazala (pZ.-ie) sf. Of Vocală sau consonantă 
nazală [fr.].
ţNAZAR shst. Hatir, favoare; ministrul mă are 

Ia ~ şl... m’a ohemat a2l la cabinetul său (ALEca.) [tc.];
nAzARI (-zar, -ăresc) i. vb. tT. A zări.
2. vb. refl. şi intr. A'i se părea că vede ceva, a-şi 

Închipui1 ceva din senin: tn lie-care tută l se năzărea 
clte un hoţ la plndă (ON.); aşa zuliar nici o’am auzit să tl 
fost vr’odată: 1 se năzare ca la caii cel cu nărav (alecs.) ; 1 
se năzăreşte că vede tn pragul din ţaţă două umbre albe (Car.) ; 
din nimic 11 năzărea şl o bătea hain (BR.-vn.) [vsl. n a Z -
rfiti].

NAZBUTIE, nAzbItie s/. F Mold. Bucov. Poznă, 
bazaconie, parascovenic: al cetit hlrtla, cucoane oa- 
luşcă P ce năzbutll mal cuprinde P (Alecs.) ; mal boscorodea şl 
tăcea apoi la semne şl la năzbutll (grig.) ; stăl, mă, nu te-apuca 
de năzbltll! icrg.) .

NAZDRAVAN, Olfen. Trans. Băn. NAzdravAn, 
NEZDRAViN adj. ® înzestrat cu puteri supraome
neşti, cu daruri supranaturale {vorb. de persona- 
giile sau de animalele din basme): calul, ca un năz
drăvan ce era el, 11 spuse cum să apuce lucrurile ca să meargă 
la Izblndă (ISP.) ; Mlndra-lumii... era uezdravănă, cum era 
şl Făt-Frumos (Reţ.) ; care căţăluşă era nezdravănă (vîrc.) r 
©Magic; fermecat H ® F Poznaş, care spune sau 
se ţine de năzdrăvănii: şi eu ll văd pe acest bătrln cu
minte şl năzdrăvan la vorbă (VUAH.) [ne -|-zdravăn,
cu alte cuvinte „care nu e cu mintea zdravănă, 
care nu.c în toată firea”].

NAZDRAvANIE, o nezdrAvAnje sf. ® Pute
rea, darul, fapta celui năzdrăvan: niciodată nu 
te-am Întrebat unde ţi-al tn puterea, de taol atttea năzdră
vănii (RET.) 1] © Lucru, fapt de necrezut, ciudat, 
Extraordinar; cu ce drag urmăream toate năzdrăvăniile 
din poveşti (gn.) HPoznă; bazaconie, parasco- 
venio; Neghlnlţă... se pierdu din ochii tuturora, numai ca 
să se ţie de năzdrăvănii (DLvr.) ; al umplea o bibliotecă cu 
clto năzdrăvănii se publică intr’o săptămină (vlah.). 
t NAZIR, NAZtR sm. ® X Comandantul unei cetăţi 
turceşti de lingă Dunăre K © Supraveghetor; spre 
pildă trebue să ştlţrcă lupul s'au cerut la leu nazlr pe ol 
(DON.) [te,, n a z y r].

NAzui (-uesc) -vb. Ir. şi intr. ® t A recurge, a 
Apela ia ajutorul, Ja protecţia cuiva, a căuta-scă- 
pare pi* lingă cineva; dac’ar ll pretutlndene tot asemene 
Judecători... cel ce n'au dreptate n’ar mul » ih veci... la 
Judecată (crg.) ţ| © 1 A-şi îndrepta paşii undeva, a 
căuta să ajungă undeva; de toţi al sătpărăsit şl... 
rănit fiind... au năzuit la b casă aproape (cant.) ; pe călătorul 

' strein ce năzueşte la casa ta, nu-1 goni şl depărta (pann) ţ[ 
© A fi stăpînit de gîndul, de dorul do a dobîndi 
ceva, de a ajunge la ceva, a tinde, a aspira; ea aţinea 
asupră-ml o privire aşa de magnetică. Incit toate simţurile 
mele năzuiau spre dinsa (gn.) [c inip. vsl. nazyvat i].

nAZUINŢA (pl.-ţe), nAzuire sf. Gîndul, .do

rinţa de a dobindi ceva, de a ajunge la ceva, as- 
piraţiune; Işl clştlgă plinea zllnloă, lăcind parte dlntr’o 
tabără sau dlntr'alta, după cum 11 povăţnesc... năzuinţele 

■ viitorului (BR.-vn.); trebue să renimţ cu totul la aşa lainice 
năzulrl (NEGR.i [năzui].

NAZURI sf. pl. © Pretenţii f ® A laoe ■«', a 
face mofturi, a se codi de a accepta o propunere, 
un dar, a refuza în mod afectat, prefăcut, răsfăţat; 
a cerut-o Hagiului, Iar acesta, lără multe, l-a dat-o (car.) 
[tc. n a z]. ' '

NAZUROS adj. Care face nazuri, mofturos; 
pretenţios; mie ml-ar II voia să stric logodna cu năzuroasa 
ala de Iată cu care slut In vorbă (isp.).

NE-1, pref. care se uneşte cu un substantiv, cu 
un adjectiv, cu un pronume, cu un verb, sau'cu altă 
parte de cuvînt, spre a le da, o valoare negativă; 
® Dinaintea unui substantiv; ne linişte, nedrep
tate, n e vinovăţie, n e prieten, n e om, etc. — © Dinain
tea unui adjectiv-; n e bun, n e curat, n e drept, n e plă
cut, n e sănătos, n e vrednic. — ® Dinaintea pronu
melui altul, alta. In locuţiunile ca n e altul, ca n e- 
aite, cum nu mai este, cumn’a mai fost altul, alta.— 
® Dinaintea unui verb; a) dînd naştere unui verb 
nou, cu înţeles negativ; a necinsti, a nelinişti, a 
n e mulţumi, ane noroci, ane socoti; — b) dinaintea 
unui participiu trecut, întrebuinţat ca adjectiv;

. n e copt, n e cunoscut, n e hotărlt, n e Isprăvit, n e supus, 
etc.; — c)' dinaintea unui part. trec. la forma /. pl. 
şi precedat de prep. pe, dînd naştere unei locuţiuni 
adverbiale; pe neaşteptate, pe neglndlte, pe n e mln- 
cate, pe n e răsullate, pe. n e simţite, pe n e ştiute, pe ne
văzute; — d) dinaintea unui part. prez.: ne auzind, 
n e avlnd, n e Illnd, n e văzlnd; — e) dinaintea unui 
adj. verb.: n e ascultător, n e păsător, n e răbdător. — 
© Dinaintea ofi-cărei alte părţi de cuvînt, în anu
mite locuţiuni; ca n a altă dată, cum n e pum; un lucru 
n e la locul Iul o Îngheţa. (BR.-vn.) . — © Se separă de 
forma verbală ou care e unit, Jn cazul cind se in
terpune ă.dv. mal; ne mal avlnd, ne mal ştiind, ne 
mal auzit, n e mal văzut [vsl. n e].

NE8 pron. pers. enclitic şi proclitic © dat. şi 
(2C. pi. de la su H © ite- NI [ î NA < lat. n o b i s 
şi n o s].'

NEA1, HEAUA sf. © Zăpadă; alb ca neaua; Iepu
rele, plnă nu-1 prinde cineva... paşte seara prin deslme-sau 
prin neauă (Tich.) [lat. nivem].

NEA8 sm. abreviat din nene(a); — loan; ~ stan; 
să vorbească şl *■ Ion, oă şl el e om; ce fel de vorbă Iu ala 
a cucoanei, mă ăsta I (isp.)

NEAl3 interj. ^ Strigăt cu care se chiamă la 
sine căii, vitele, etc. -

Dintre compusele cu ne-, se vor menţiona 
la l'ocul lor, în ordinea alfabetică, mai ales 
acelea care prezintă o semnificare deosebită; 
celelalte, care au numai înţelesul negativ al cu- 
vîntului simplu, au fost trecute cu însemnarea 
(© la cuvîntul respectiv.

NEADEVAr (pl.-ăruTi) sn. Spusă care nu co
respunde adevărului, minciună.

NEADE'VApAT adj. Care nu e adevărat; 
mincinos; fals. i

NEADOBMIRE sf. Veghere continuă: ll stra- 
julau cu In vreme de războlu dsp.i; prlveghia oU '»' asu
pra neispititelor el tinereţi (ON.). '

NEADORMIT adj. O Care nu doarme, care 
nu stă adormit: nu cumva s& adoarmă, că le vede 
ochiul cel ^ (crg.) ^ (5) Neobosit, fără preget, pururea 
activ.

NEAGĂ npr. /. ® 0 Bărbat încăpăţînat, fe
meie îndărătnică: Sui, f»*, in teleagă i (©: după ce e 
neagră, o mnl chiamă şl se zice dcppre 0 femeie 
urîLă, rea şi încăpăţînată 1) © neagA-rea, O/ten. 
(ciAus.) NAQAiiA (p/.-araie) s/...jOm îndrăcU, rău; cobe, 
piază rea; bolea; lucru sau persoană de care nu te 
poţi scăpa: scăpară ds neaga-reaua de subprefect (jip.i; 
el ne-a scăpat de neaga-reaua aia de zmeoaică osp.); a fugi 
ca de neaga-rea (znn.y: eşti ^-rea, bade Lungule (D.-zamf.).

NEAJUNS 1. adj. Caro nu o ajuns.
2, (pt.-suri) sn. 0 Lipsă: legea asta rurală.;, are 

mari («^uri, deşi a dat un mare avint agriculturii noastre
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(i.-oH.) t © Nevoie, supărare, neplăcere: ce-ipass co- 
pllalnl, olnd mama şl tata se glndesc Ia vieţii P (CRe.i;
ea le călca moşiile şl le făcea tel de fel de ««oirl usp.ii

NEAM (pi.-muri) sn. CD Generaţie; ppporui ţine 
rudenia de alnge p!nă la al treilea (mar.) ; ^ de (ul 
meu, tău, el, etc.), din generaţie în generaţie, toţi 
sau nimeni din ai mei din trecut pînă astîlzi: 
al voştri să fie de veci şl ^ de vostru să-l stăplnească 
In pace (vlah.) ; dropii de baştină cari ^ de <«»^1 lor au ră
tăcit prin Băr^n (odob.) ; de <*^1 meu â’a mlncat aşa 
bucate (CRe.); ^ de n*a oumpărotMuCru de tirg (jip.) % 
© Familie: muierea era foarte isteaţă şl din •*’ bun (ret.) ; 
bănui că ajuCoarea de chelăreasă nu poate să fie de prost 
(isp.); e de mare, dar crescut tn sărăcie (znn.>; dacă mirele 
şl mireasa erau ^ de boier (1.-gh.) ^ © Familie bună., 
nobilă, aristocraţie: are casă frumoasă, nevastă de 
(VLAH.); In sllrşlt m'aş Însura, pentru ca să intru !n <^rl 
(ALEC6.) II *@ Rasă, popor: ^^I romănesc ^ ® Gen, 
specie: ^1 omenesc; <^ail păsăresc; Ale păsărilor «*'uri 
Ciripesc pitite ?n ramuri (EMIn.) ® Soiu, fel: Alege alt 
•*’de peşte şl-1 pune la olntar (pann) ; nn gard viu.:, format 
de... mărăcini de tot <^1 (i.-gh.) ^ © Rudă, rudenie: 
e cu mine; de pe Adam •v” ADĂU© \ cu -^urlle să mă- 
nlncl, să bel, daraverl să n*ai cu el (ZNN.) II ® Nimic: 
nn zise, nu găsi (de) sau nici de >^} loc, dc fel, 
Cîtuşi de puţin: mă hotărîsem să nu donn •*’ (luno.); 
DU l-am văzut (vîrc.); fără'W de..., fără liici un: am 
o bute văruită, fără •«» de doagă (gor.), ghicitoare despre 
.,ou*’ [ung. n e m].

NEAMŢ 1. sm. © German, Austriac; mă mir ce 
gust poţi găsi 6^ pufueştl din gură ca un <*'? (ALecs.); F: a 
merge, a umbla drept ba a umbla pe două cărări; 
a fura luleaua '«oilui m- LULE^; de clnd Nemţii cu coadă
wm- coada® H © © Străin (din apus): Romănul, Oind 
vede pe cito cineva din neamurile ;apnsene,... ti zice (isp.).

2. nemţoaica (pl.-ce) sf. ® Germană, Austriacă t 
© Dădacă (cele mai multe erau în trecut Germane 
sau Austriace) © pî. Trans, # = condveul-doam- 
NEi [vsl. n ă m I c I].
‘NEANT (pl.-turi) sn. ® Ceea ce n’are existenţă,

nefiinţă; se vede pe fie-care zl ad!nclndu-se Intr’un 
care-i seacă facultăţile (ALEcs.) ; această întreagă lume mate
rială s’a cufundat In ^ (s.-ald.) H © Puţina \raloare a 
unui lucru; nimicnicie:'^ni măririior © Nimic; 
sub el, prăpastie; deasupra, (d.-zamp.) [fr.].

NEAOŞ adj. Curat, neamcştecat, de baştină, 
păinîntean: puse să se gătească un ospăţ Înfricoşat, la 
,care pofti numai boierime <isp.) ; să Împănăm aşa dară 
oraşele noastre Instrelnate cu Rumănl ^1 (JIP.) .

NEAPĂRAT 1. adj. © Lipsit de apărare, care 
nu e a p ă r â t © De care nu te poţi lipsi, in- 
dispcnsabil: am trebuinţă de acest Incni; e de <^ă ne
voie să vii.

2. adv. în nrifod neapărat, negreşit, fără doar şi 
poate: trebue să plec acum; pedeapsa cea de moarte laste 
oare folositoare şl trebuincioasă?- (gast.), 
tNEARA (p7.-raiel sf. Supliment de lege: nea- 

raoa Împăratului ebir Leul Înţeleptul (prv.-mb.) [gr. vsapâ].
NEASEMĂNAT adj. şi adv. Fără asemănare; 

fără seamăn, incomparabil: săpăturile ce se fac desco
păr... răzleţe amlntlrr dlntr’o lume de neasemănaţi vite]! 
(VLAH.) [asemănat].

NEASTÎMPĂR shsl. Nelinişte, lipsă de as- 
t î ni p ă r, agitaţiune: începe a se Invîrti prin casă 
ca (CRG.); un groaznic li frănllnta creierii (GN.) ; ră
mase Intr’nn ce-I cblnula'mal cumplit declt moartă (Isp:),

NEASTÎMPĂRAT adj. Care n’are aslîriipăr, 
neliniştit, agitat, sburdalnic*: copiii din firea lor, sint 
Bglobil, neastimpăraţi, Înclinaţi spre jucării (Ret.) [ă S -
t î m p ă r a l].'

NEAŞTEPTAT adj. Da care nu se aştepta ci
neva; pe ^*6, foc.^adv. fără veste, deodată.

KEATÎFNAHE sf. Indepcndonţâ.
RFATÎENÂT adj. Independent.

NIAXjZlT adj. Cum nu s’a mai auzit, ne mai 
auzii. nepomenit.
‘NEAVENIT adj. rt Fără. valoare: nnl 5I ~ 

[dl ră fr. n o n aven uj.
NFAVEBE sf. Lipsă de la vere, sărăcie.
NEAIţT adj. Care nu e a v u,t, sărac.
NEEAGAFiE 5/. ~ de seama, lipsă de b ă g a r e

Fiff. 3334-
Nebuloasă.

de seamă, neluare aminte, neatenţiune; din ^ de 
seamă, din lipsă de atenţiune.

/NEBĂTUT adj. © Care nu e bătut; ®: 
tamela '*>& e ca moara neferecată % ® Neumblat: pe că
rări -^e.

NEBEDERNIŢA = BEDERNITA.
•NEBULOS 1. adj. ® © întunecat de nori sau 

de ceaţă, ne^ros, Înnegurat f ® ® Afnem'nţător: 
orizontul e sîntem arneninţaţi de întlmplări fu
neste H ® ® Neînţeles; confuz: o povestire nebu
loasă; redlnd viată hotărltă (ormelor nebuloase din preal- 
mă-1 (CAR.i.

2. nebuloasă (pî.-se) sf. ☆ Nume dat unor în
grămădiri de stele foarte în
depărtate care apar ca nişte 
nori mici alburii ([®] 3324): 
nebuloasa Orlonulul se poate ve
dea cu ootall liberi [fr.].

•NEBULOZITATE sf. ®
Aparenţa unui nor, unei ne
guri, unei îngrămădiri de a- 
buri: -«a stelelor ţ[ ® ® Ob
scuritate, întunecime: --adis
cursurilor sale [fr.].

NEBUN 1. adj. ® Care nu 
e bun: ia Elenii acela, zeii cel 
buni ca şi cel >^1, cei răi ca şl cel 
nerăi, toţi llerbean Intr’o oală (isp.i
II ® Care nu e cu mintea 
întreagă, care şi-a pierdut 
mintea, smintit; nn e
cine mănlncă şapte plini, ele cine le dă; © : nu e ^ cel oe 
la, ol e -V cel ce dă; e de legat; a fi ~ după cineva, după 
ceva, a iubi ca un nebun, a fi foarte îndrăgostit, a-i 
plăcea la nebunie; eram după o vară a mea (DLvb.) ; 
sran .^e după Joc (ISP.I; a TI * de bucurie, a avca O bu
curie nemărginită, a nu şti ce să mai tacă de bu
curie : mă repezii să-l Intlmpin, de bucurie (vlah.) f 
®' Contrar raţiunii: o speranţă ~a H ® Din cale 
afară, excesiv, foarte mare: era de o veselie —a; (l-a 
apucat) nn rlsun rîs pe care nu-1 putea opri ni
meni; o lume-~â, O mulţime foarte mare: o înme —a 
foia In toate părţile (GN.i ; a avut un succes

2. sm., NEBţTNAIpI.-ne) s/. ® Qm nebun, femeie ne
bună: Îmbucă cu aşa poftă, de pare că se bat doi '-'1 la. gura 
lor (JIP.); un * Întreabă şi zeco Înţelepţi nu pot răs
punde sau un — aruncă o piatră fn flntlnă 
şi zece Înţelepţi n’o pot scoate; clne-şl 
pune mintea cu '«cil e mal nebun; O.': Înţelep
tul {sau prostul) făgădneşte şl —ul trage 
nădejde; Wj: —ul făgădueşte şl prostul
trage nădejde; clinele Imbătrineşte de
drum şl —ul de grija altora; ©: —ul nu 
rlde de ce vede, ci de ce-şl aduce aminte;
©:: nu cerca vadul cu—'Ul; bogat e Dumne
zeu de—11 mu'ţi nebuni mai sint pe 
lumea astal ©: schimbarea Domnilor, bu
curia —Hor t © nai săptămina —Hor, săptămîna di
naintea postului Paştilor, săptămîna albă (mar.) H 
(I) ♦ lABBA- —ILOR r*- spiNZ® li ® Bufonul, rara- 
ghiosul unui rege D ® 0 Una din piesele jocului 
de şah ([S] 3325) [n e1 -b b u n, adică ,,eari3 nu e 
bun de nimic, care nu e cu mintea bună, în
treagă"].

NEBUNARIŢĂ (pi.-te) sf. ♦ = mASELAR2.
NEBUNATIC, NEBUNATEC adj. fburdalnic, 

sglobiu: joc—, copilăresc, la caro soarele... se uita zlm- 
blnd (GN.); zile întregi putea medita asupra unul cnvint Ieşit 
din nebunateca sa gură (Emin.) In e b U n].

NEBUNEALĂ (pl.-ell) sf. ® Faptul de a 
nebuni t ® Nebunie: pe mulţi 11 băgase tn nebu
neli cu ochiul el ager (mera) * ® ’i'oană, capriţ, idee 
de om smintit: li vine aşa o — sergentului să spuie că el 
e stăptnul averii (Car.) .

NEBUNESC adj. Ca de nebun: gindul de a 
mă întoarce... ml sa părea atît de — Incit H îndepărtai cu 
groază şl mă aninai de altul şl mal — (d.-zamf.).

NEBUNEŞTE adv. ® Ca un n eb 11 n, ca un 
sminiit H ©’ Din cale afară: cheltneste —.

NEBUNI •»- ÎNNEBUNI.
NEBUNIE s/. ® f Starea unei persoane care 

şi-apierdul’niinlca. al cărei creiere vătămat 1! © A

NEA-
NEB

f ip. r<325-
Nebun.

829



NEC- Iubi la a fi foarte îndrăgostit; a-l plăcea la a-i 
MFp plăcea din cale afară, foarte mult H (D \ eselie sgo- 
1motoasă in care so fac sau se spun tot felul de 

lucruri hazlii K @ Faptă nebună, smintită, extra
vagantă 1[ ® Idee ciudată, absurdă 1f ® Purtare 
uşuratecă, nesocotită, abateri In purtare: nebuniile 
tinereţii U ® Sburdălnicie, joc sgomotos ai copiilor:
Smărfindlţa... Întrecea mal pe to(l băle(ll el din carte, dar şl 
din nebunii icro.i [n e b u n]. 
t NEGA ew- ÎNNE04.

NECĂpU, t NECAUJRI ew NIOAţBI.
NEGAJI, OnAcAji (-ăjeec) vb. tT. şi refl. A (se) 

supăra foarte mult, a(-şi) face necaz, supărări: 
dacă vr’un cuget de gelozie mă necăjeşte (Negr.) [bg. n a -
k a 4 a],

NEGAJIGIOS adj. Supărător, supărăcios, care 
(se) necăjeşte: amorul el e... plin de foc, dar 
(NEOR.i; o femeie uscală şl Înaltă, înfiptă Ia vorbă, Încăpăţî
nată şl necălloloasă (Dlvr.) .

NEGAJIT adj. p. nboAjj. Supărat, piin de ne
cazuri, chinuit: —'a iul viată Se tine ’ntr'nn fir de ată
IPANNI.

NEGAXGAT adj. ® Care nu e călcat: rufe ^ H 
® Neumblaţi pe unde nu s’a călcat: drumuri, lo
curi ,»o.

NEGApATUIT adj. Care nu s’a căpătuit.
O NEGARI = NIoApu.

NEgARTURAR adj. şi sm. Care nu e căr
turar, care nu ştie (multă) carte, neînvăţat:
cine o Bă etea să asculte Ia gura unul unchlaş -»? <isp.); 
tata a fost gospodar cinstit, dar » ca d-ta (Ret.).

NEGAZ, O macaz (pi.-azurl) sn. ® Supărare' 
mare: .«urile slnt pentru oameni şl oamenii pentru «uri 
(ZNN.J: Îşi Dotoll «ul, sărutind-o pe obrajii el bălai (Dlvr.) ; 
zmeul... se turbură de « şl nu mul vedea Înaintea ochilor 
iisp.i; tlnăia nevastă, văzlndu-şl băibătelnl, mal uită din 
cele năcazuri (CRG.) ţ ® Supărare împotriva cuiva, 
părere de rău pricinuită de cineva sau de ceva îm
potriva dorinţei, aşteptărilor cuiva, ciudă; ml-e «, 
mi-e ciudă, îmi pare foarte rău; a avea « pe cineva; 
a face In «ui cuivu, a-i face în ciudă, a face ceva di
nadins, ca să-l supere [bg. nak azu].

•NEGESAR 1. adj. ® Trebuincios, de care e 
absolută nevoie | ® Ceea ce nu poate să nu fie.

2. (pl.-re) sn. ® Lucru de neapărată trebuinţă 
pentru a-şi susţine traiul: a-i iipsi «ni ţf ® Cutie, 
lădiţă cu obiecte trebuincioase la cusut, la brodat. 
Ia facerea toaletei în călătorie, eto. [fr.j.

*NEGESITA (-itoz) vb. tT. ® A nevoi, a sili ţ[ 
® A cere neapărat, a face de neapărată trebuinţă 
[fr.].
•NEGESITATE sf. ® Neapărată trebuinţă, ne

voie absolută; lucru neapărat trebuincios t ® Ne
voie urgentă de bani | ® Lipsa celor de neapă
rată trebuinţă traiului [fr.].

NECHEZ (pi.-eznrl) sn. Strigătul calului: atunci 
auzii un « care-mi str&b&tn niachlla (ON.); să auzi... «ml 
da cal ca vin de Ia păscut (ALECa.) [necheza].

NECHEZA, fMECHIEZA, MI(N)CHEZA (-ez) vb. 
intr. A striga [vorb. de cai): calnl el alb necheza de clo
cotea pădurea (ON.); calul unde n’a nechlazat odată, olt 
c'au răsunat toate pădmlle isa.); caii volnici... nlnchează, 
mlroslndn-şl din depărtare graldnrlle (Dlvr.).

NECHEZARE, NI(N)0HEZABE sf., NECHEZAT 
sbst., neohezÂtqrA [pi.-Ii) sf. ® Faptul de a ne
chez a: mugetul s'amesteca In nlnchazatea cailor (Dlvr.) ; 
clocotea.:, văzduhul de mugete, nechezăturl ci de ţipetele unul 
al patrulea solu de dobitoace (grig.i •[ ® Nechez.

NECHIBZUIT adj. Care nu e chibzuit în 
cele ce face sau vorbeşte, care face toate fără 
u chibzul bme, fără a judeca matur: omul« astăzi 
Itl vorbeşte nebuneşte si mUne 11 pare rău şl se căeşte 
IPANNI; era leneş, nechitit la minte şl « la trebl icrg.i.
ONECHIMULUIT adj. şi adv. Mold. Grozav, 
straşnic, din cale afară; cu «a, pe nemăsurate, 
foarte mult isez.i.
ONECHITIT adj. Mold. Nesocotit: era leneş, «
la minte şl nechibzuit la trebl iCRe.i [Chiti].

NECţNSTE sf. Lipsă de cinste, desonoare, 
neonestitate; ruşine: neolnstlteml să se pedepsească după 
mărimea necinstei (leg.-car.).

NECINSTI (-tesc) 1. vb. Ir. ® A nu arăta, a nu

da cinstea cuvenită ţ[ © A lipsi de cinste, a face 
de ruşine, a desonora: cine să fie acel neomenit carele 
ml-a necinstit perii cel albi al bătrlnetslor mele! iisp.i; clnd 
bate cineva, mal mult necinsteşte declt clnd ocărăşte ileg.-car.) ; 
cum al făcut, tllharule, să necinsteşti fata ibr.-vn.i.

2. vb. refl. A-şi pierde cinstea, a se desonora; a 
se face de ruşine: al tu vrei să mă necinstesc, să Învăţ 
buchile talel inegr.i [cinsti],

NECINSTIT adj. p. NECDîSTi. Care nu e cin
stit, care e lipsit de cinste, neonest.

NEGINSTITQR adj. verb. şi sm. necinsti. Care 
necinsteşte: «ll necinstesc sau cu cuvlutul sau cu fapta
(LEG.-CAR.).

NEGIOPLIT adj. ® Care nu e cioplit, 
nedat la rindea 1[ ® ©' Grosolan, bădăran, din 
topor: cine se uită la un « ca mine, dragii moşului P (ISP.); 
nu băgaţi de samă, boierilor, că-1 im biet cioban « ialecs.i.

NECLINTIRE sf. Nemişcare, imobilitate: To
tul e In «, fără viaţă, fără glas ialecs.i ; doar glasul ape
lor sbuclumate răsună ca un bocet In tăcerea şl «a atltor 
ruini ivLAH.) [clintire].

NECLINTIT adj. ®.Care nu se clinteşte 
din loc, nemişcat: înfipse sabla In pămlnt, se propti In- 
tr’tnsa şl rămase « iisp.); timp de mal bine de un ceas am 
stat« ibr.-vn.i ţ[ ® Neschimbat, statornic, nestră
mutat.

'NECONDIŢIONAT adj. Care nu e siipus la 
nici o condiţie; fără nici o condiţie [condiţio
nat].

NECONTENIT!, adj. Necurmat, neîntrerupt, . 
fără întrerupere.

2. adv. Neîncetat, într’una, mereu [c o n t e n i].
"NEC PLUS 'ULTRA loc. adv. lat. Limita peste 

care nu se poate trece, neîntrecut.
NECREZ'UT adj. Care nu e crezut; de «, 

ce nu se poate crede.
'NECROLOG (pl.-oage) sn. ® aâ Pomelnic, re

gistru (într’o biserică, într’o mănăstire) în care 
sînt înscrise numele celor morţi K © Scriere, no
tiţă consacrată amintirii oamenilor de scamă morţi 
de curlnd [fr.].

'NECROLQGIC adj. Privitor la neorologie [fr.].
'NECROLOGIE sf. ^ Biografie scurtă a unei 

persoane cşre a murit de curlnd [fr.].
'NEGROMANT sm. Cel ce pretinde că evocă 

spiritele morţilor spre a le pune întrebări [fr.].
'NECROMANŢIE sf. Pretinsa artă de a evoca 

spiritele morţilor spre a le pune întrebări cu pri-, 
vire la viitor sau Ia lucruri ascunse: păcat că ştiinţa 
necromanţiel şl aceea a astrologiei s'au pisidnt iemin.i [fr.].

'NECROPOLA (pi.-le) Sf. ® 4A Cimitir din tim
purile antice; se întrebuinţează mai ales vorbind de 
bolţile subterane in care se aflau mormintele ve
chilor Egipteni K © Pr. ext. ent Mare cimitir mo
dern [fr.].

'NECTAR sbst. ® Să Băutură a zeilor din mi
tologie: zeii... mincan el amviosle şl beau la «, acolo Iu 
Ollmp, şl se desfătau oft Ie cerea Inima iispj' ţ[ ® S Ori-ce 
băutură delicioasă [lat.].

NECUM adv. ® t Nici chiar, nici măcar: nu 
mal poate nlce In viaţă, « după moarte să o ptrasoă la jn- 
decătorln (prv.-mb.i H (|) Cu atît mai puţin: nu mal ţin 
minte de clnd n'am mal văzut nici urmă de dobltoo.p'aol, « 
de om IISP.I; sărmanul nu era In stare să ducă nici o lodvă 
bnnă, « nn copaclu întreg isb.i [ne1 -|- c u m].

NECUNOSCyT 1. adj. ® Care nu e c u - 
noscutil ® Care nu s'a simţit încă: sensaţiuni 
«e U ® ± Cantitate «ă, aceea cai’e se caută la re
zolvarea unei probleme de matematici.

2. sm. Persoană pe care n'o cunoaşte cineva.'
ii. sbst. Ceea ce nu se cunoaşte, ce nu se ştie: a

meige de la cunosout la «; farmecul «ului, tulburătoarea 
atragere a păcatului... au ameţlt-o ivlah.i.

1. NEcuNOScţrrA (pl.-te) sf. © Femeie pe care n'o 
cunoaşte cineva H ® ± Cantitatea necunoscută 
dintr’o problemă.

NECURAT 1. adj. © Care nu e curat, mui' 
dar ţ ® Nefiresc: lucru« 1[ ® Spurcat: duh« 1 
® Joia «a m- JQI ®.

2. necuratul sm. Să d>) Una din numeroasele 
denumiri ale diavolului.

necurăţenie sf. © Lipsă de curăţ -
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n i e; murdărie, spurcăciune H @ pî. Murdării, gu-
nOclie: necurăţeniile luate de apă curgeau prin gratii de 
ller In canalul colector (I.-gh.); Arabil... aruncă aici necură
ţeniile cetăţii, împinşi de ura lanatlsmnlnl ignorant 1B01..1.

NECURMAT 1. adj. Neîntrerupt, care se, ţine 
lanţ: fericirea este mulţumire, deplină, a Înţeleptului 
ijtp.tţ bărbaţii şl nevestele petreceau... In sunetul ^ al lău
tarilor urp.).

2. adv. Neîncetat,necontenit, tntr'una,mereu: el 
nu se Uita nici tntr’o parte, cl şedea acolo şl tot oltea * SLv.).

NECUVIINŢĂ (pi.-ţe) s/. CD Lipsă de bună 
cuviinţă 1(D Vorbă sau faptă necuviincioasă, 
împotriva bunei cuviinţe; nepoliteţă, mojicie: aceste 
sărbători sgomotoase. In care se petreceau fel de fel de necu
viinţe, se numeau Satumale (Isp.i.
O NEDEIE sf. (D t Afo/rf. Iarmaroc, bllciu:' mai 
mare sudalmă să chlamă, clnd va sudul neştlne pre altul... 
unde vor 11 mulţi oameni strlnşi, cUmu-i; n’mijlocul tlrgulul 
sau Ia vre-o (prv.-lp.i ţ| © Băn. Trans. Petrecere fă
cută de obiceiu în ziua bramului bisericii: cu fete 
din alte sate fac ei cunoştinţă mal lesne... pe la hramuri, 
rugi sau nedele (mar.) r © Olten. Horă ce se face Intr’o 
localitate Ia o anumită zi de sărbătoare [vsl. 
nedăija „Duminecă; săptămînă”].

■ 'NEDEMN adj, (D Care nu e d e m n, care nu 
merită, nevrednic II ® De neiertat, care merită 
a fi dojenit, de dispreţuit, mişelesc: purtare—ă. 
ONEDER adj. şi sm. Olten. Trans. Om mare şi 
prost; ţicnit: rămll înlemnit cu ochii - la * ILUN3.); 
boierii hotărlră să-l cunune pe cu altă mireasă (R.-coo.); 
lot aşa era, cam cam nea'ntr'o parte (BR.-vn.).

NEDESLIPIT adj. Care nu se deslipeste, nu 
se desparte niciodată, nedespărţit: amicul intim şi — 
al banului Pană Fillpescu (I.-gh ).

IJÎEDESPĂRŢIT adj. ® Care nu se desparte 
niciodată, inseparabil: izbuti -a-şi face o sabie şl un buz
dugan cari să-l fie tovarăşi nedespărţiţi «SP.) r (j) Strîns 

' unit prin sentiment, nedeslipit: prieteni nedespărţiţi 
[despărţit].

NEDUMERIRE... rr NEDUMERIRE...
NEDREPT i. adj. şi sm. Care nu e drept:

o Judecată nedreaptă; <vul se teme de toţi.
2. sbst. Ceea ce nu e drept; pe —, cu loc. adv. 

în mod nedrept, fără a avea dreptate: împăratul 
crezu că pe ar fl să omoare pe acel oameni (isp.).

NEDREPTATE sf. © Lipsă de dreptate H 
® Faptă nedreaptă.

NEDREPTĂŢI (-ăţeso) vb. ir. A face cuiva 0 
nedreptate (în folosul său propriu sau ai ai-
tuia): atunci ţăranii 11 spuseră cum II nedreptăţeşte părcă- 
labni, cum 11 asupreşte şl Jupneşte (isp.>.

NEDUMERptE, NEDOMERIRE, NEDOMIRIBE sf. 
Stare de nesiguranţă, de şovăire; neînţeiegere, ne
pricepere: nednmerlraa dă pericolului nevăzut proporţii 
uriaşe (Alecs.) ; Iml explica nedomlrlrlle ce aveam In geome
tria descriptiva (I.-gh.) [dumeri].

NEDUMERIT, NEDOMERIT, NEDObURIT adj. Ca
re nu se d u m’ e r e ş t e; nehotărît, şovăitor, ne
sigur; uluit: chelnerul, curios şl nedumerit ca şl noi, s'a 
uitat după ea plnă ce n’a mal văzut-o (vi_ah.).

NEDUMNEZEIRE sf. Lipsă desăvîrşită de 
respect faţă de cele sfinte, hulă; nelegiuire: Leon
Isavml, In mare nedumnăzălre căzind, el tntllu au scornit 
goană asupra sfintelor Icoane (CAMT.) [ne-1-!- dumne
zeire]. ' ____

NEFĂRTAT sm. ® 25 Una din numeroaseie de
numiri ale diavolului (întrebuinţată mai ales In 
legendele cosmogonice, de origine dualistă, în care 
dracul îl numeşte pe Dunmezeu „fărtate”, iar 
Dumnezeu i se adresează diavolului, zicîndu-i .,ne- 
fărtate”) Tf © Pr. exl. Neprieten: zmeul... i-a zis: 
bun tălnlr.il, fărtate 1 •—- Multămim dumitale, nefărtate! 
(SB.) [n e-l4- fărtat].
'NEFAST adj. © ^ Se zicea la Romani despre 

zilele în" care nu era permis să se judece, să se 
ocupe cineva de treburile Statului, şi despre zilele 
de doliu şi de tristeţe 1 ® Astăzi: zi —ă, aceea In 
care s’a întîmplat ceva nenorocit; henorocos ţ[ 
@ Criminal, funest: războiu ~ [lat.], 
t NEFER sm. Simplu sojdat (la Turci): nu e un 

* In oştirea noiistră care să nu aibă clte nn pnngolu plin 
de mahmudele (fil.) [tc.].

NEFERICI (-Icesc) vb. tr. A nenoroci: literatura NEC-
e o adevărată Infirmitate care nefericeşte şl degradează pe cel a 1 p 
ce-şl dă viaţa ei (VUkH.) [ferici]. l\l t O

NEFERICIRE sf. Lipsă de fericire; ne
norocire.

NEFERICIT adj. Care nu e fericit; neno
rocit. '

NEFIţNŢĂ (pL-ţe) sf. © Lipsă de existenţă, 
neexistenţă: de pe fata cărbunilor se desprindeau palU de 
flăcări ce mureau In (o.-zamf.) © Lipsă [n e-1 -1- f i- 
inţă].

'NEFLĂ (pî.-ie) Sf. Carte mică, fără va
loare (în jocul de cărţi), exofilă: găseşte regulat ta
lon două nefle care nu-1 trebue (BR..vn.) [fr. n ă f l e].

'NEFRETIC adj. f Care ţine de rinichi: coiioi 
•“■e [fr.].

NEFRICĂ sf. Lipsă de frică: oohll iul... pllnl 
de foc dovedeau ouraj şi ^ (negr.) ; din nelrlca de DumnezeUi 
se apucă de rele posomorite (JIP-).

'NEFRITĂ (pî.-te) Sf. f Inflamaţiunea rinichi
lor.

NEFT tw NAFT.
NEFTIU adj. De coloarea naltului, ver,de-în- 

chis [tc. n e f t i].
NEG Sm. f Mică crescătură rotundă, nedure- ' 

roasă, care se formează pe piele [lat. n a e v u s],
NEGA (neg) vb. Ir. A tăgădui, a zice că un lucru ' 

nu există sau nu e adevărat [lat.].
'NEGATIV adj. (© <27 Care arată că un lucru 

nu există: propozltlune •*<ă; particulă <*'ă. prefix prin 
care se arată negaţiunea Ţ © Probă, dovadă —ă, aceea 
prin care se deduce posibilitatea unui lucru din 
lipsa probelor care ar dovedi că nu există H ® ±
Cantitate <-ă, aceea pe care algebra o însemnează cu 
— (minus), spre deosebire de,,cantitatea pozitivă”, 
însemnată cu -t- (plus) % ® Jf Electricitate —ă, una •

, din cele două feluri de electricităţi care se presu
pune că există în corpuri (electricitate pozitivă 
şi electricitate negativă) H d) JB# ciişen clişeu 
fotografic în care albul e reprezentat prin negru şi 
viceversa [fr.].

'NEGA’ţ’IUNE, NEOATiE sf. ® Faptul de a nega, 
tăgăduire ‘I ® <27 Cuvînt care serveşte pentru a 
nega: n u; nici sint adverbe de <v [fr.].
O NEGEL sm. Mold. Băn. Trans. © f = NEU: nasul 
iul cel mare... căci avea un o1 tocmai pe vlrf (ON.) ţ[ ® A 
BURUIANA-DE-NEGEI = AIQR2 ©.

NEGELARIŢĂ [pl.-ie] sf. A =ROSTOPASCA [n e- . 
gel].
ONEGELQS adj. f Negos [negel].

NEGHINĂ (pl.-lnl) sf. © A Plantă cu peri 
lungi şi mătăsoşi, cu flori roşii, purpurii, cu fructul 
format dlntr’o capsulă cu 
seminţe negre; creşte prin 
semănături şi, dacă nu se 
smulge la timp, seminţele 
plantei comunică făinei de 
grîu o coloare negricioasă, 
un gust neplăcut şi proprietăţi 
toxice (Agrostemma githago)
(^ 3326); nu e grlu fără 

printre cei buni, vrednici, 
trebue să se afle şi clte unul 
rău, nevrednic; în toate lu
crurile bune trebue să fie ceva 
cu clte un cusur; ®: a alege 
neghina din grlu 1^ ALEGE 1 ® H
© A ~ - sAlbaticA=curcubeu 
® t ® ® Zizanie, vrajbă: a

NEGHINŢŢĂ (pL-ţe) sf. Ceva foarte mic (cît 
un grăunte de n e g h i n ă): inima el s’a făcut cit o 
(SAD.); nn cărăbuş... cu ochişorii oa două neghlnlte (ORL.).

NEGHXNQS adj. a' Plin de neghină:
?r!u

NEGHIOB, NEGHIOABA adj. şi sm. f. Nerod, 
prost: Toţi/^il ce-ţl dau mtnat socotind că-ţl fac onoare 
(VLAH.); arendaşul) şl mal >*'1 a tras cu revolvarul (car.) ; 
nai bine ţl-a făcut, /^ule, dacă nn-1 laşi In pace (L-oh.).

NEGHIOBIE sf. Nerozie, prostie, dobitocie, 
vorbă, sau faptă neghioabă: se mai căi ei o toană 
de neghiobia ce. făcuse usp.)baba a făcut neghiobia să ţipe
(CAR,).

Fig-, 3326. Neghina.
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NEG- NEGÎNDţT adj. ® La care nu se glndeşte sau 
• ipp nu s'a gindit cineva f ® Pe -~e loc. adv. Fără de 

veste, pe neaşteptate.
•NEGLIGENT adj. ® Care nu are grije de ni

mic, care (se)heglijeazăli ® Nesilitor :un eooiar~ [fr.L 
•NEGLIGENţA (pi.-te) sf. ® Lipsă de grija 

sau de Îngrijire; nelngrijire, negrije f ® NesilLnţă 
la lucru, la Învăţătură îf ® Greşală uşoară ce se 
tace la scris ctnd autorul nu-şi Îngrijeşte bine sti
lul [Ir.]. ' . .

'NEGLIJA (-ijez) 1. vb. tr. ® A nu Îngriji de 
ajuns, a nu duce destulă grijă, a nu ţine seamă de 
Ceva: a-şl » interesele, tieblle li © * DS cineva, a nu se 
duce să-l vază, să-l viziteze niai des f ® o oca- 
zione, a scăpa un prilej.

2. vb. refl. ® A nu se Îngriji de ajuns, a nu purta 
destulă grijă de persoana sa, de îmbrăcămintea 
sa, etc. 1f ® A nu-şi prea vedea de treburi [Ir.].
'NEGLIJABIL adj. Care poate fi lăsat la o 

•parte, de care poate cineva să nu ţie seartiă; can
titate ~4 [Ir.].
'NEGOCIA (-oiez) vb. <r. V ® A face negoţ H 

® A trata, a mijloci o afacere cu cineva K ® A 
sconta efecte de comerţ (poliţe, etc.), a trafica 
efecte publice [fr.].
'NEGOCIABIL adj. V Care poate fi negociat: 

ponta [fr.]‘.
, 'NEGOCIATOR sm. ® Cel ce negociază; per

soana care mijloceşte să se încheie o afacere între 
' particulari, mijlocitor II ® O Persoana Însărcinată 

de un guvern să trateze o afacere importantă cu 
un alt guvern [fr.].

I 'NEGOCIAŢIXJNE sf. ® Faptul de a negocia ţf 
® Tratarea, mijlocirea unor. afaceri Intre particu
lari sau care interesdăză Statul H ® Afacerea În
săşi care se tratează K ® V Scontarea unor efecte 
de comerţ, traficarea unor efecte publice [fr.].
' NEGQS adj. f Plin dc negi: Peste tot negoasi 

9I posomorită, Umbla ’ntnnecatâ şl tot Înnorată (pann) .
NEGOŢ (pl.-oaţe) sn. V ® Vlnzare şi cumpă

rare de’ mărfuri, comerţ, negustorie, trafic H
® t Trans. Marfă: oela ce va sări asupra vameşilor ctnda-l 
vor tlmplna ou .••ui Iu cale şl uu va lăsa să cerce .val (PRV.-MB.I 
[lat. n e g O t i u m].

NEGRAţT adj. şi adv. Nespus: o'privelişte ne
aşteptată, de mindră, se Inlătlşază oclillor (VLAH.) [grăi].

NEGREALĂ (pl.-eii) sf. E Negreaţă 1I ® Co
loare neagră, văpsea neagră; vacs: o dulce lumină...

' se Ingtna cu negreala malurilor depărtate iodob.) ţ| ® Mold. 
Trans. Cerneală: îndată am găsit caiete, condeie nouă, 
^ bună, nimic n'am uitat (NEGR.I [n egru].v

NEGREAŢĂ Sf. însuşirea (ie a fi negru, cali
tatea a tot' ce este negru; coloare neagră [lat. 
nigritia].
'NEGRţlSĂ NEGRU2.
NEGREŞIT adv. Fără a greşi, fără greşală; 

neapărat, fără nici o îndoială, fără doar şi poate, 
în mod sigur.

NEGRI ev Înnegri.
NEGRICIOS adj. Cam n e g r u, de o coloare 

ce se apropie (ie negru, care bate In negrii; oacheş:
e un tinăr slab, ». cu ochelari (VLAH.i:

NEGRICIUNE Sf. însuşirea dc a fi negru, 
negreaţă.

NEGRIJĂ (pî.-Ji) sf. Lipsă de grijă, de în
grijire, negligenţă: cum am făcut, cum n’am făcut, destul 
0& din ^ am bă^at şl pielea ta ta loc (RET.).

NEGRILICĂ sf. ♦ Plantă cu flori albe-al- 
băstrii; face'nişte fructe în formă de capsule, In 
care se află numeroase seminţe negre, aroma
tice, cale se întrebuinţează ca condiment; numită 
şi ,,cemuşcă”, ,,chimen-negru”, ,,chimion-negru” 
sau ,,negriisoă” (Nigella saliva).

NEGRIŞOR adj. dini. negru. Cam negru: ochli 
t&i cel ^1 Ump)e-ml trupul de flori (IK.-brso.

NEGRIU adj. Care bate în n e gr u, negricios: 
apa Tlsmanel, negrie, fuge In necontenite vlrtelurl albe (tR(^.).

NEGRU1 1. adj. ® De coloarăa cărbunilor: 
— ca cărbunele, ca pana corbului; pată neagră; cerneală 
neagră; haine negre, a) de coloare neagră; bj cernite, 
de doliu; păr —; ochi negri fsv ALBASTRU 1 ®); 0 F 
fără să sică: negri (l-s octalii fără să rostească nici o

vorbă; m- neiaoA® ; pline neagră, pîine de secară sau 
de grîu amestecat cu alte cereale; yin .», vin roşu- 
închis TI @ • Rasa neagră, răsa Negrilor t ® Murdar: 
cămăşi negre; abia acum m’am apucat şl eu de zotit că... 
ml s'au strlns o mulţime de rufe negre (sb.i ® întu
necos : noapte neagră; a I se face — Înaintea ochilor, a i Se 
face Intunerec dinaintea ochilor, a nu mai vedea 
nimic (de supărare, etc.) K ® Nefericit, nenorocos, 
de jale; amărlt, nesuferit: şl tot aŞa şl iar aşa, plnă 1 se 
făcea viaţa neagră şl aici, şl apoi Iar ae întorcea la laşi (CRG.) ; 
zile negre; ev ALB 1® H ® Care prevesteşte sau.prici- 
nueşte o nenorocire, funest: un presentiment »• H ® ® 
Trist, melancolic: nu văd ce te poate adinei acuma tn aşa 
de neagră mlhnlre (CAR.) ţ['® fţăutăCÎOS: * la Inimă, la 
suflet; a avea Inimă neagră r ® Nelegiuit: Fără nici o 
grijă de *1 păcat, A stins zHe multe şl legea-a călcat (ALECS.) ţ[
® fljJ Bucov. Postul—, Dumineca lăsatului de brînză. 
cînd fetele stătute, rămase nemăritate; nu mănîncă 
şi nu beau absolut nitnicpînă tîrziu seara, cu spe- 
şK ranţă că vor ajunge în curînd să se mărite ţ[ ® 

sv ALE i® II ® IAREA-NEAGRA sv IARBA®.
2. sbst. ® Coloare neagră; lucru de coloare nea

gră : se vedea In adevăr ceva — la poalele unul zid (s.-ald.) ; 
face albul negru şi —1 alb, înfăţişază ÎUCrul CU totul 
altfel de cum este de fapt ţţ ® cit —1 sub unghie, 
mai nimic, cituşi de piiţin ţ[ ® A vedea, a zugrăvi 
toate In —, a vedea, a zugrăvi toate sub o înfăţi
şare rea, nefavorabilă, nenorocită ţ] ® Haină cer
nită, de doliu: a se îmbrăca In — sau In negre ^ ® ib — 
animal. Cărbune obţinut prin calcinarea într’un vas 
închis a oaselor, cărnii, sîngelui animalelor ţ] ® — 
de fum, chinoros.

•i sm. ent săptămiua negrilor, săptămînacare urmea
ză după aceea a Paştilor, săptămîna mironosiţelor 
[lat. n I g r u m]. , -
'NEGRU2 sm., neiiresA (pî.-se) sf. 9 Individ(ă)

Fig. 3327. Negri.
din populaţiunea Africei,- de] coloare neagră, cu 
părul creţ, cu buzele groase (i®] 3327) [fr.].

NEGRUŞ.CĂ sf. A ® Plantă cu flori albe-albâ- 
strii şi cu vinişoare verzi pe di
nafară; are ca fructe nişte cap
sule cu numeroase seminţe ne
gre şi sgrăbunţoase; numită şi 
,,cernuşcă”, ,,chimion-de-cîm- 
puri”, etc. (Nigella arvensis)
(IU 3328) II ® = negrilicA [n e- ' 
gru].

NEGRUŢ, O NEGRUS (ciauş.) 
adj. dim. negru1. Cam negru; 
oacheş: Tu, bădlf, aşa-al gfndlt.
Că eu pentru că-s negru(ă. Hă buour 
să-ţl fiu drăguţă (IK.-BRS.).

NŞGURĂ [pl.-Ti) sf. ® '©
Ceaţă groasă: deodată se ridică 
O zlna In amiaza mare, de nu se 
vedea om ca om al&ture fiind (tsr.t

ŢI ® 0 întuncrec, întune--
cime: căta-vom a descoperi, prin 
negura timpilor preistorici, pe săl
baticii primitivi al pămintulul - Fig. 3328. Negrujea.
(NLGR.) ţ ® 0 Mulţiaie nenu
mărată: clnd astă — de Turci vu prăda ş1‘ vl pustii ţara, 
pe ce vel domni Hăria Ta P (Negr.) [lat. n 6 h u I a]. 

NEGURAT adj. © înnegurat [n e gu r ă]. 
NEGUREALĂ (pl.-eli) s/. © Stare neguroasă 

[negură].
O NEGUREAŢĂ, NEGURIHE sf. Olten: Băn. ©
Nor negru, care întunecă cerul; îngrămădire de 
nori [negu ră].
O NEGURIGE sf. Trans. © ® dim. NEGURA. 1; 
® Noruleţ: norii mărunţi răsfiraţi pe cer se numesc ne- 
gurlcl Şl, pe călduri mari, prevestesc ploaie (grm ).
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Fig. 3329-
Negustor român de la 
începutul secolului al 

ziX'lea.
^ Ca un n e g u -

ONEGURIŢA (pî.-te) sf. Trans. © dim. MţiGURĂ; 
Foaie verde din ooatltă, Rldlcă-te (IK.-brs.) .

NEGUROS adj. © ® Plin de negură, ceţos: 
tn tăcerea dimineţii umede şl neffnroase, se aud bine hor* 
oaiell (CAR.) 1[ ® © întunecat, întunecos: bătrinul a- 
vea nn trecut destul de (sad.) [lat. năbălosu s],

NEGUSTOR, t “EdnTATOR sm. -TORRftsA (pl. 
-ese) sf. V Acela, aceea care se 
ocupă de negoţ, comerciant (ă);

negustorul Irlcos nici nuclştlgă 
nlol nu păgubeşte; iron. negustor 
greu ca fulgul pe apă saU negustor 
de piei de cloşcă, se zîce despre 
cel ce face negoţ de lucruri 
fără preţ sau care n'are nici 
un capital (j®] 3329) [n e g u- 
ţ a].

NEGUSTORAŞ sm. V 
dim. NEQUSTQR: ~ii altădată ne
băgaţi !n-seamă... au ajuns cu averi 
mari (BR.-vn.) .

NEGUSTORESC. tlIEGU- 
tAtorrsc adj. V De n e g u - 
Stor, privitor la negoţ, co
mercial: s’a hotărlt ca de-acum 
înainte să albă a face mal mult 
cu parte negustorească (Crg.).

NEGUSTOREŞTE adv. '
Stor, în felul negustorilor.

NEGUSTORI, fNEQUTATORI (-resc) vb. tr. şi 
intv. V A face negoţ: Grecii forfoteau in toate părţile, ne- 
gustorlnd şl sufletal din om (Vlah.) ; nlol nn ştie onm se ne- 
ffnţătoreşte In lume (se.) [negustor].

NEGUSTORIE, fNEGUTATORţE sf. V Mese
ria n e g u s t o r*u 1 u i; negoţ, comerţ.

I NEGUSTORDVIE sf. V col. NEGUSTOR. Clasa 
negustorilor: alte meae eran puse pentru boierime, pen
tru şl pentru prostime (isp.i ; azi se ridică tn locul 
aristocraţiei (vlah.).
o NEGUSTORIŢA, t NEGUŢITORITA [pi .-iţe) sf. 
^ -- NEGUSTOREASA : in zile de sărbătoare, neguţltori- 
|sle... vin de se rătăcesc prin aleele livezii (NEGR.) . 
1'NEGUŢA (-goţ) i. vb. tr. V ® A face negoţ H ® 

A tocmi.
2. vb. refl. A se tocmi: au prins... a se ou dineul 

ca să nu-1 jupească... spatele (sb.) [lat. n ă g O 11 a r i ]. 
INEGUŢATQR... tm- NEGUSTOR...
NEHOTArî’RE sf. Starea aceluia ce se co

deşte să ia o h’o t ă r î r e, a aceluia ce stă la în
doială.

NEHOTArÎT adj. ® Care nu e h o t ă r 11, 
care nu poate liia o hotărîre, şovăielnic; nedume
rit; nesigur H ® Care n’are hotar.

NEICA s«- nene.
NEIGULIţA, neiouleanA, neicvtA sm. dim.

NEIOA : mal scoală-te, neiouliţă, că m’al uscat (BR.-vn.) ; 
mi se repeziră, neiculene, ăl arapi, ca nişte zmei (isp.).

NEIERTAT adj. ® Care n’a fost iertat li 
® Care nu iherită a fi iertat H ® Nepermis, ne-
îngăduit de 1 ege: Intr'o faptă fără voia el căzu IPANN]. 
fNEIZAN sm. J Naingiu: adusese pe cel mal vestit 

tacim de lăutari... scrlpcarl, cobzari şi din Scaune din 
Bnoureştl (I.-gh.) [tc. naj Z â n].

NEÎMPACAT adj. ® Care nu e,împăcat 
li © Care nu poate fi împăcat: un dnşinan

NEÎNCEPUT adj. ® Care nue început 
H © Apă ~ă i»-'AEA®.

NEÎNCETAT adj. şi adv. Fără încetare, ne
contenit, mereu [înceta].

NEÎNCHIPUIT adj. ® Care nu e închi
pui t ţ © Care nu se poate închipui.

NEÎNDEMInA sf. ® Nepotrivire, prilej nefa
vorabil t © Stare nefavorabilă, încurcătură.

NEÎNDUPLECAT adj. Care nu se lasă a fi 
înduplecat.

NEÎNSEMNAT adj. ® Care nue însemnat 
H ® De puţină importanţă, fără însenmătate: nicio
dată n’am vrut să primeso un serviciu cit de » de la el (vlah.).

NEÎNTRECUT adj. ® Care nueîntrecut 
1 © Care nu poate fi întrecut, fără seamăn.

NEJIT tr NAJŢT.
O NELEAPCA (pl.-lepoe) Sf. Mold. Bucov. Trans.

Vacă ce fată înainte de a împlini vîrsta de trei NE0. 
ani: să caute o vacă a făta (sb.) [rut. n e 1 î p k a]. MCăă

NELEGIUIRE sf. ® Necinstire a celor sfinte 1f IVtIVI 
® Faptă nelegiuită, criminală, păcat mare; crimă: 
se deteră la nelegiuiri, de care mintea omenească se fnfioară 
(ISP.) [1 e g i u i].

NELEGIUIT adj. şi sm. ® Nepermis de lege U 
© Care necinsteşte legea sau cele sfinte H © Care-şi 
necinsteşte părinţii, care ofensează morala şi tot 
ce trebue respectat; criminal: împăratul nu-i da ră
gaz să pne In lucrare o faptă aşa de --'ă osp.) [legiuit]. 
ONELEIU (pl.-ele)sn. O/ten. Pîlniemare de lemn.

NELpiIŞTE sf. ® Lipsă de linişteţ]® 
Neastîmpăr, îngrijorare, turburare.

NELINIŞTI (-tesc) vb. ir. A lipsi de linişte.; a 
umplea de n e 1 i n i ş t e, a turbura, a îngrij ora.

NELINIŞTIT adj. ® Lipsit de linişte, care 
nu e 1 i n i ş t i 11f ® Plin de nelinişte, îngrijorat, 
turburat.

NELIPSIT adj. Care nu lipseşte; care nu poate 
lipsi: orl-tncotro se ducea, era de el (igp.) .

NELUCRARE sf. Faptul de a nu 1 u"c r a; 
inacţiune.

NELUME sf. Ca .~a, ca nimeni altul în 1 u m e.
NE MAI NE1.
NEMArginhie sf. Ceea ce n’are margini, 

care se întinde fără a avea vre-un sfîrşit. infinit:
Întreg pămlntul... se cufundă In *a neagră şl mută (Olvr.)
[mărgini].

nemărginit i. adj. Care n'are nici o mar
gine, nici un hotar, care se întinde fără sfîrşit.

2. adv. Foarte, din cale afară, extrem.
0. sbst. Nemărginire, infinit [mărginit].
NEMASURAT adj. ® Care nue măsuraţi]

® Care nu se poate măsura; care întrece ori-ce 
măsură, extrem de mare, imens.
O NEMENIE sf. Olten. Rudă, ru(be)denie, neam
(CIAUŞ.) (VÎRC.).

NEMERI, NIMERI, ÎNNEMERJ (-eresc) 1. vb. tr.
® A ajunge'la ţintă; a atinge cu ceva din întîm- 
plare, fără voie, un obiect depărtat: dete şi cu a 
treia săgeată, cu care 11 şl nemerl iisp.) ; arunclnd piatra, 
a nemerlt Intr’nn geam şl l-a spart K ® A atinge ţinta 
Călătoriei, a ajunge la locul spre care s’a îndreptat 
cineva; orbul, cu întrebarea, a nemerlt Brăila, cu 
răbdare, cu cercetări, cu pricepere, se poate găsi 
ori-ce; n’a ştiut cum să nemeiească uşa (Pann) 1] ®
A sosi din întîmplare într’un loc oare-care, a a- 
junge undeva: a nemerit la o casă bună de oameni 
evlavloşi cari l-au ospătat bine (VI-Ah.) ţ] ® A atinge SCO- 
pul urmărit, a ajunge, a izbuti: işi întinse buzele să 
spue ce voia, dar nu Innemerl (d.-zamf.) K ® A ajunge 
la vreme. Ia timpul potrivit H ® A găsi ceea ce 
caută H ® A afla un lucru care să se potrivească 
H ® A ghici.

2. vb. refl. ® A se întlmpla, a se brodi: s’a ne
merlt că tocmai erau la masă; ®: nn e pentru cine se gă
teşte, ol pentru cine se nimereşte; nu-1 totdeauna cum se chi
teşte, ol-l şl cum se nimereşte icrg.i t ® A se potrivi 
[vsl. *n a m â r i t i > srb. slov. n a m e r i t i, 
bg. n am ir a mu, etc.].

NEMERIT adj. ® p. NEMERI ţ] © Atins, lovit 
*1 ® Potrivit: a făcut o alegere —A 1] ® Pe —e loc. 
adv. Pe ghicite, pe brodite, la întîmplare: mergea 
treaba mal pe brodite, mal pe (DLVr.) .

NEMERNIC, ONiMERNic adj. şi sm. ® Care 
umblă din loc în loc fără căpătîiu, pribeag, vaga
bond : pămlntul care se Invlrtea sub picioarele mele ca un 
glob nemernic pierdut In noianul Întunericului (GN.); mai 
aruncăm, nlmernlcU de noi, clte o căutătură jalnică spre munţii 
Neamţului icrg.) ; vieţuind bieţii nlmernlcl mult timp In cea 
mal mare iubire frăţească (SB.) H © Străin: nu te bucura 
aşa de grabă, că Încă eşti nemernică pe aceste locuri icrg.)
11 © © Ticălos, păcătos, om de nimic: ou slnt prea 
nemernică, să pot oetl In viitor (GN.) ; un om care acum doi 
trei ani nu era deolt un ticălos clohodar..., iar acum Innoată 
In atlaz tul..., nu poate fi deolt un nemernic (RL.) [vsl. * nil
ul fi r 1 n i k u < 'namăriti; comp. srb. na- 
m e r n i k ,,cel ce vine întîmplător, care se bro
deşte undeva"].

NEMERNICI, ONIMERNICI (-Iceso) vb. intr.
A umbla ca uri nemernic, a vagabonda, a
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NEO
NEM- umbla fură căpătliu, a rătăci printre străini, a

pribegi: Xlorl strălucitoare se vot desohlde, In orl-ce loo 
vom (NEGR.); nlmernlolnd el de colo pină colo pe la uşile 
oamenilor (cno.).

NEMERNICţE, O NiMERNicţE sf. ® t Străină
tate : Mtnca-l-ar casa pnstla Şl neamnl nemernicia (Emin.) V 
© Starea celui nemernic, ce umblă lără că- 
pătUu K ® Ticăloşie, păcătoşie: ziditorul carele stla 
de elt&dată nemernicia acestui Înger (tsp.); lăslndn-1 onlnn- 
dat In onget&rl adtnol asupra nemerniciilor lumeşti (GN.). 
ţ NEMESNIG = NAMţlSNIC.

I<[ţMEŞ, nemeşa (pî.-şe) adj. şi sm. f. NobU(ă), 
de neam, in spec. nobli ungur: Tofi nemeşi să oh lamă 
Oare nici dare pldteao nlol vam& (bd.-oel.) [ung.]. 

NEMEŞUG sbsl. Nobleţă; nobilime [ung.]. 
Fn^MET sbst. Neam: de-or veni de bună-vole, 

11 prindem cn tot »ul lor (odob.) .
NEMET(E) sw NAmET(E).
NEMETENIE m- nAmetENIE. 

fNEMETEŢ, NIMITET, NHUTEZ sbst. Mold. Bucov. 
Vălul miresei; ori-ce văl subţire [comp. bg. n a- 
m Stăm a ,,a acoperi cu o haină”].

NEMEŢI (-ţeso) 1)6. tr. A îngrămădi (cu) n e- 
m C ţ i de zăpadă: dao& o ll poarta nemetlta, e greu de 
deschis (CArj. 

ţ NEMICA m- NIMJC.
NEMijLOCIT adj. şi adv. Imediat, îndată 

[mijloci].
NEMILUIT 1. adj. ® Care n'a fost miluit t 

© In cantitate foarte mai'e, îmbelşugat:^ a dat Dnm-
nezeu zSpadă Ml (Olvr.) .

2. adv. ® Fără nulă ţ[ © cn ~-a loc. adv. Cu 
grămada, cu ghiotura, fără număr: fiori, on ~a, dea
supra Ierbii Iragede şl moale (grl.) ; trftsnra din oraş cete 
bani cu <»a (lung.) .

NEMISTUIT adj. ® Care n’a fost mistuit 
t © Nesecat: comori-~e. 
ţNIlMIŞ = NEMEŞ.
NEMÎNCAT adj. ® Care nu s’a m î n c a t ţ[ 

© Care n’a fnîncat (încă); iţe^e, fără a mînca, 
înainte de a fi mîncat.
O NEMOTENIE sf. Mold. Trans. Bân. ® Rudenie 
K © Rudă [neam].

NEMŢESC adj. ® German 1[ ® Austriac sau 
din apusul Europei, europenesc: haine nemţeşti; un 
băiet, ca de opt ani, Îmbrăcat on straie nemţeşti (Crg.) ; alerg 
de grab’ In ttrg, sll-ml cump&r balne nemţeşti [ALECS.I ţ[ ® 
4 capra-nemţeasca=C4LCEa-c4LUlui [Neam ţ].

NEMŢEŞTE adv. ® Ca N e m ţ i i 1[ © în 
limba germană H ® Europeneşte, ca cei din apusul 
Europei: a se îmbrăca —', lepddase lebadeaua... şl se Im- 
brfloase .»■ (I.-gh.).

NEMŢI (-teso) 1)6. iT. şi re/i. ® A (se) germa
niza, a (se) face Neamţ II © A adopta portul, 
cultura, deprinderile germane sau austriace.

NEMŢIŞQR sm. ® dim. neamţ t © #' Mare 
plantă erbacee cu flori albastre azurii (Delphinium 
elatum) H ® A pl. nemţişqri (-de-oImp) = pinte- 
naşi t ® 4' nemtişqbi-de-orAdpiA = SORGţrCI. 

NEMŢOAICĂ rr NEAMŢ.
NEMURÎ (-reso) 1)6. ir. A face nemuritor, a imor

taliza [n e1 ’+ mu ri].
NEMURpiE s/. Starea celui nemuritor, imor- 

talitate: Şl zgresc prlntr’lnsa plaiul nemuririi. Unde ne 
aşteaptă îngerul Iubirii lALECs.) [murire].

NEMURITOR adj. şi sm. (Cel) ce nu moare, 
nu piere niciodată, neperitor [n e1 -f m u r i t o r].

NENE sm. ® t Mold. Tată, taică ţ[ © nene (A), 
NEICĂ, NEICĂ, titlu cu care se adresează cineva 
unui frate mai mare sau unui om mai în vîrstă: ll
vedea lucrtnd, oind la alde neică Bnrollă, cind la aleşii ori la 
fruntaşii satului (isp.i; on rămăşegnl, l-a păpat nelchll luncul 
oel mal gras (dlvr.) [comp. bg. n e n i, srb. n en a]. 
O NENEACĂ, nineaca sf. Mold. F Mamă, maică: 
unde-l neneacA-ta să te vadă I icro.) ; nu mă pot Înţelege on 
el, oum mă înţelegeam ou nineaca (Alecs.i [tc. n e n ă, 
n i n 6 ,mamă”J.
O NENECUŢA, NINECUTA s /. dim. NBNEACA, NI
NEACA: de olnd o murit biata nlneontă (ALECS.). 
ONENERI = NINEBJ.

NENIŞQR sm. dim. nene; răcni leni, de se 
cutremurară toate prelmetele iisp.i.

(NENOROC (pî.-oace) sn. Lipsă de noroc: 
se plimba... printr’o pădure bătrină şlplfngea dc'^1 el icar.i.

NENOROCI (-ooeso) 1. vb. tr. A lipsi de noroc, 
a face nenorocos, a aduce nefericire cuiva, a ne
ferici : nmblă nişte duşmani să pună ghlara pe mine, să mă 
nenorocească icar.) .

2. vb. refl. A atrage asupră-şi nefericirea, a-şi 
aduce nenoroc [noroc i].

NENOROCIRE sf. ® Faptul de a neno
roci t © Lipsă de fericire, nefericire ţi ® Intîm- 
plare nenorocoasă.

NENOROCIT adj. ® p. NENOROCI H © Lipsit 
de noroc, nefericit.

NENOROGOS adj. Lipsit de noroc, nefavo
rizat de soartă [noroc o’s].

NENUMĂRAŢI, adj. Ce mi se poate număra.
2. adv. Fără liumăr: ~ de mnlţi [număra].
NEOBRĂZARE sf. Neruşinare [o b r a z].
NEOBRĂZAT adj. Fără obraz, neruşinat. 

*NEO-, prefix cu înţelesul de ,,nou” [gr.]. 
•NEOGAtqlIG 1. adj. Privitor la neocato- 

licism.
2. sm., neocatqlicA (pJ.-ce) sf. Partizan al neo- 

catolicismului [fr.]. -
’NEOCATOLICISM sbst. Doctrină politico- 

religioasă care aspiră să restabiiească în toată ri
goarea lor tradiţiunile catolice în viaţa socială şi 
în cîrmuirea Statului [fr.]. ' '
'NEODYM sbst. Metal foarte rar, care se gă

seşte în, natură mai totdeauna asociat cu praseo- 
dymium; e un corp simplu, cu greutatea atomică 
144,3 şi s’a descoperit în anul 1885 [fr.].
'NEOFIT sm. ® Om de curînd convertit (la 

creştinism), de curînd trecut la altă credinţă H 
© Pr. ext. Persoană care. aderă de curînd la o 
cauză, care s’a incorporat de curînd Intr’o colec
tivitate [fr. n^ophyte].

'NEO-GREG adj. co Grecesc modern, ce ţine 
de S limba greacă modernă.

'NEO-LATIN adj. co Se zice despre limbile mo
derne derivate din cea latină şi anume: româna, 
reto-romana, italiana, sarda, franceza, provensala, 
catalana, spaniola şi portugheza.
TABELA XLni. UNELTE NEOLITICE

12

I. Topor de cremene cu coada de lemn. — 2. Fc* 
reslrău de crcmehe. — 3. Vîrful unei secere de cre
mene. — 4. Vîrfuri de suliţă. — 5. 10. Ciocane. — 
6. Cuţit. — 7. Pumnal de os (de la Cucutenij. — 
8. Strachină de lut (Cucuteni). — 9. Fig^ură de bou 
(Cucuteni). — ii. Vas ornat.— 12. Statuetă defemeie 
(găsită la Drăguşeni). — 13.14. • Statuete (Cucuteni).

•NEOLITIC ad/.ăAâCare aparţine epocii preisto
rice cînd se întrebuinţau arme şi unelte de piatră
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lustruita, cînd oamenii au început să se ocupe de 
păstorit şi agricultură şi să fairice oale de lut; 
e epoca care a -urmat după cea paleolitică {tm- 
TAB. XLin) [Ir.].

*NEOLQG sm. ^ Persoană care întrebuinţează 
multe neo'logisfne [Ir.].

•NEOLOGIC adj. 03 Ce ţine de, privitor la neo
logism fir'.].

•NEOLOGISM (pl.-me) sn. 03 Cuvînt nou intro
dus pe cale literară sau împrumutat de puţină 
vreme din altă limbă [Ir.].

NEOM {pi. neoameni) $m. Uliul Care prin pur
tarea lui neobicinuită, sălbatică, prin înlăţişarea 
lui ciudată, etc. se deosebeşte într’atîta de cei
lalţi oameni, încît .te face să te îndoeşti dacă e 
o m sau nu: mit incrn mal e, Doamne, şl băntnra asta... 
1(1 strică şl minte şl sănătate şl vla(ă şl tot, de alungi din 
om (VLAH.); Blutenla de se topea de dragostea îetei [1SP.); 
Se (Inea lumea după dlnsul ca după urs; pasă-ml-te nnde era 
Îmbrăcat ca neoamenii (isp.); le tlmpesc mintea şl In doi, 
trei ani 11 tac din oameni neoameni (I.-gh.).

NEOMENIE1, NEOMENpiE sf. Lipsă de O m e- 
n i e, de mUă; cruzime, cumplitate, faptă sau pur-' 
tare sălbatică: a rtde şl a batjoonrl pe aproapele tău, 
pare-mt-se a tl o neomenie (tsp.); vreau să mă luminez sin
gur despre mlşella şl neomenia lor (Car.); toată oastea... să 
meargă să smerească neomenlrea celor ghlaurl (isp.).
•NEOMENIE2 sf. â) Prima zi a lunii nouă (la 

vechii Greci)’[fr.].
NEOMENIT adj. Neomenos: cine să tio acel.»' 

carele ml-a necinstit perii cel albi al bătrIne(elor mele P osp.i.
NEOMENOS adj. Fără milă, cumplit, crud, 

barbar: noi nu ştim la snlletnl nostru iţlol o taptă neo
menoasă să tl săvlrşlt, nlol cu ştilntă nici cu neştiinţă 
iisp.); cit e de ~ taptnl de a lipsi pe nn om de libertate 
(I.-GH.) [neoameni].
•NEON sbst. & Gaz nobil oare se găseşte în mici 

cantităţi în aer şi în multe izvoare termale; e un 
corp simplu, cu greutatea atomică 20,2, care s’a 
descoperit în anul 1898 [fr.].
•NEOPLASMĂ (pi.-me) sf. f Ţesătură celu

lară anormală'de formaţiune nouă [fr.].
•NEO-PLATONICIAN 1. adj. +l+ Ce ţine de 

neoplatonism.
2. sm. Partizan al neo-platonismului [fr.].

•NEO-PLATONISM sbsl. V+ Sistem filosofic; 
oare e un amestec’ din doctrinele lui Platon cu 
misticismul oriental [fr.]. '

NEOPRIT 1. adj. Care nu e oprit.
2. adv. P’ără a fi oprit.

tNEOSTOIT adj. Neîncetat, neîntrerupt: ploaia 
cade, cade, vljellqasă, -vă (vlah.) [o S t O i].

NEPAhăSIT 1. adj. Care nu e părăsit.
2. adv. t Necontenit, mereu, fără încetare.
NEPĂSARE sf. Starea unei persoane căreia 

nu-i pasă (ie nimic sau oare se sinchiseşte prea . 
puţin de un lucru, indiferenţă: se dă cu după uşă 
şl trage zăvorul icrg.) [p ă S.a r e].

NEPĂSĂTQR adj. Căruia nu-i pasă de 
nimic, care se sinchiseşte prea puţin de un lucru 
sau de ori-şi-ce.

NEPATRTţrNS adj. Ce nu e pătruns; ce nu se 
poate pătrunde [ n e1 -i- p ă t r u n s].
. NEPERECHE, nepAbechb adj. Fără soţ, se 
zice despre numărul care nu poate Ii împărţit 
exact în două [ne1 -i- p e r e c h e].

NEPILDUIT adj. Fără exemplu: el avea vre-o 
zece ellal de o grăsime -vă (ALX.) .

NEPLATÂ sf. Faptul de a nu plăti [n e1 -i- 
plată]. 1 v ■

nepoata [pl.-ta) sf. ® Fiica fiului sau fiicei, 
în raport cu bunicii: dragii moşului nepoţi şl nepoate msp.i 
‘I (D Fiica fratelui sau a surorii [lat. •n e p o t a].

NEPOMENIT adj. ® Care nu s’a mai p o- 
menit; cum nu s’a mai văzut: ţinu veselie mare 
şl vă mal multe săptămlnl msp.) ’I © De care nu-şi 
mai poate cineva aduce aminte, străvechiu, ime
morial : din timp v,

NEPOT sm. ® Fiul fiului sau al fiicei, în ra
port cu bunicii: dragii moşului nepoţi şl nepoate (isp.) ţ[ 
© Fiul fratelui sau al surorii: v de frate; v de soră; 
@: vnl e salba drapnlnl [lat. n e p o t e m].

NER
•NEPOTISM sbst. Abuzul pe care-1 comite un NEO- ' 

înalt funcţionar favorizînd pe membrii familiei 
sale, dîndu-le slujbe: am fost şl voln fi totdeauna con
tra vulul (CAR.) [fr.].

NEPO’Î'EL sm. dim. nefpt,nefoticA (pl.-ţele) sf.
dim. NEPOATA: dragii moşului nepoţel şl nepoţele (isp.i.

NEPOVESTIT adj. ® Care nu .s’a pove
stit 1f © Care nu se poate povesti,nespus: -vă fu 
mlbnlrea tatălui său, -cind auzi spuindu-se astă Intlmplare 
(ISP.).

NEPRESCHIMBAT adj. Care nu e sau nu 
poate fi (p r e)s c h i'm bat.

NEPRE’Î’UIT adj. Care nu e sau nu poate fi 
preţuit.
t NEPRISTAN, NAPRisTAN adv. F O Neînce

tat, mereu, într’una: umblă fără rost prlnourte... Izbln- 
du-se neprlstan peste faţă (lung.) ţf © Numai decît, ime
diat: vin In goană cu ’.naltă poruncă să-l aducă naprlstau 
la Cralova (Car.) ; mă glndeqm de unde să-l găsesc naprlstau
(BR..VN.) [vsl. neprăstanino].

•NEPTUN sm. O ir Pianeta cea mai depăr
tată din 'sistemul solar, cu un diametru de 4,4 
ori mai mare decît ai Pămîntului, şi de 30, de 
ori mai depărtată de soare decît planeta noastră; 
a fost descoperită în anul 1846 de astronomul 
german Galle H © -^ poet. Marea [fr.].

•NEPTUNIAN adj. Se zice despre tere
nurile şi rocele formate de apele mării [fr.].

•NEPTUNISM sbst. Ipoteză oare atribue 
excluziv acţiunii apei formaţiunea scoarţei pă
mîntului [fr.].

NEPUS adj. Care nu e p u s; cu v in masă iw 
MASA1®.

NEPUTINCIOS adj. şi sm. Lipsit de putere, 
slab, bolnăvicios,'beteag, infirm; se inttini cu o altă 
babă, parcă mal slabă şl mal neputincioasă decît cea dlntllu 
(RET.) [neputinţă].

neputinţa (pZ.-ţe) sf. ® Lipsă de putere, 
slăbiciune; infirmitate, beteşug: ce ne facem noi... 
de vom alojoge nlscal-va zile de v ori de nevoie P (isp.v *
© Lipsă de putinţă, de mijloace de a face 
ceva; cu v, ce nu e cu putinţă, ce nu se poate face, 
imposibil.

•NEREIDĂ (pl.-de) sf. ^ Fie-care din nimfele 
ce se credea de 
către Greci şi 
Romani că ar 
locui în mare 
(g 3330) [fr.].

NERGHE- 
LEA = NAR
GHILEA.

NEROD, t NA- 
RQD, -OADA (pZ.-de) 
adj. şi sm. /. Prost 
(proastă), neghiob
(neghioabă) [comp. vsl. n e r o d i n u].

NEROZIE sf. ® Starea celui nerod, pro
stie; nerozia omenească desparte sufletul In saltare oa un 
scrin (o.-zAMF.) f © Vorbî sau faptă neroadă; ®: 
nerozia se ţine cu cheltuială, cei ce fac prostii sufăr- de 
pe urma lor, prostia ce o face cineva o resimte ade
sea şi punga lui.

NERUŞINARE sf. ® Lipsă de ruşine: merg 
cu va plnă a-şl rlde de gloriile noastre naţionale (I.-gh.) "I
© Faptă sau vorbă neruşinată [ruşina].

NERUŞINAT adj. ® Lipsit de ruşine, care a 
pierdut ori-ce 'ruşine t © Obraznic [ruşinat].

•NERV sm. ® £) Fie-care din firicelele albicioase 
reunite la un loc care transmit creierului sen- 
saţiunile, iar muşchilor mişcările: vii ochiului; 
atac de vi, spasmuri însoţite sau nu de mişcări 
convulsive şi de ţipete, © nevricaie, istericale |
® © Energie, vigoare; era atita -v In ritm, atita suflare 
marţială In executarea bătrlnnlnl olntec popniar (car.) *| ©
© vul alacerllor, războiului, banii [lat.].

• NERVAŢnJNE sf. ♦ Totalitatea nervuriior 
unei frunze şi modul lor de aşezare [fr.].

•NERVOS adj. ® £)Care are' nervi, muşchi pu
ternici, vînjos: braţe nervoase Ţ[ © Care ţine de nervi: 
boală nervoasă; sistemul v (g 3332) ţ[ ® Supărăcios, 
care se irită uşor; e nn om foarte v [fr. < lat.].

Fig. 3330. Nereidă.
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NER-
NET

•NERVOZITATE sf. Stare nervoasă, starea, 
firea celui nervos, celui ce se irită uşor; toat& înmea
o onprlDBă de * (CAh.i [fr.].

•NERVVRA (pî.-tl) S/.
® aî6 Ciubuc la întretăie
rea arcurilor de bolţi go
tice (d 3331): ID pronaos, 
nervuri de piatră întreite... se 
rldloă pină sus In boltă lino.l ţ 
® Fie-care din vinişoa
rele de pe suprafaţa frun
zelor şi care constitue a- 
paratul conducător al se
vei ([d 3334) t ® 4fc Fie-

Fig. 3331. N. Nervuri.
Fig. 333a.

Sistemul nervos la om: 
a) creierul mare; hj creie
rul mic; c) şira spinării 
de unde pornesc nervii.

big. 3333- Nervuri.

Fig, 3334. Nei vuri.

care din tuburile .'cornoase 
şi ramificate care împart 
aripa unei insecte în mai 
multe părţi (d 3333)11 ® #
Fie-care din 
dungile, din 
ridicăturile 

din dosul u- 
nei cărţi, for
mate dm sfo
rile cu care 
e legată car
tea [fr.].

NESĂBUINŢA (pi. -te) 
sf. Faptă n e s’ă b u i t ă.

NESABUIT adj. şi sm.
Nesocotit, iipsit de cu
minţenie: ~a risipă a lo-
atnlul Domn... lac viata... grea şl... amarnică pe pămlntnl 
Moldovei (VLAH.); cel ce nmblă mereu corcind este un 
cărnla trebue să-1 lipsească vre-o doagă nsp.).

NESAM sv NITAM.
NESĂRAT adj. ® Care nu e sărat, lipsit 

de sare H ® ® Lipsit de spirit, insipid; fără haz: 
tnoepnră a-1 lua cam beate picior cu vorbe In doi perl şl ou 
glume *e (ibpi .

NESAŢ ew NESATIU.
NESĂŢIOS adj. ® Care nu se mai satură, ne

săturat ; toată lumea ounoaşte lupul. Ilara asta carnivoră 
şl nesăţioasă (ODoe.) t ® ® Care nu se mulţumeşte 
niciodată, care ar vrea să albă tot mai mult; aatiei 
poticăleşta Dumnezeu pe cel mtndrl şl nesăţioşi la Inimă 
iisp.) [n e s a ţ iu].

NESAŢIU, nesaţ sbst’. ® Firea, starea aceluia 
care nu se mai satură H ® © Lăcomie, poftă, dor 
fără margini; băură ou nesaţlu şl toţi căzură morţi (isp.) ; 
un dor de viaţă curată şl un nesaţlu numai psntru lucrurile 
Inunoase (br.-vn.) ; copiii.., se dau lingă pom şl privesc cu 
nesaţ ivlah.) [ne1 -|- S a ţj.

NIISCAI... m- NISCAI...
nesecat adj. ® Care nu e sau nu poate fi 

secat t ® Care nu se mai isprăveşte, care nu se 
sleeşte niciodată: bogăţii .~e; Dobrogea... al cărei pă- 
mlnt e o comoară »ă de amintiri Istorice (Vlah.i .

NESFEA »• NISFEA.
NESMINTIT 1. adj. Nemişcat, nestrămutat.
2. adv. Negreşit, neapărat, fără sminteală: altul. 

In locul lui Ercule de Par II lost, că ar II asurzit osp.)
[smintit].

NESOCOTI (-tesc) vb. ir. A nu ţinea seamă 
de ceva; a nu pune preţ pe ceva, a nu preţui cum 
trebue; a dispreţul; a înfrunta: Tudor nesocoteşte ame
ninţările şlrşl urmează drumul (I.-oh.); ZIna Învrăjbirii... 
bătea tn palme de bucurie că-şl Izbtndlse asupra celor ce o 
nesocotiseră (Isp.) [S 0 C o 11].

nesocotinţa (pi.-te), NESOCOTIRE sf. ®

Faptul de a nesocoti: n'a putut suterl o astlel de 
nesocotire (car.) ţ] ,® Lipsă de s 0 c 0 t i n ţ ă, de 
chibzuială, nechibzuinţă; uşurinţă: ciţi aiţii pe lume 
Işl văd, ca dlnsnl, virtutea şl norocul spulberate prin neso
cotinţa lori (ODOB.).

NESOCOTIT adj. ® p. nesocoti ţ] ® Care 
vorbeşte sau face ceva fără a se socoti, fără a-şi 
da bine seamă (de ceea ce face): muiere ~ăI strigă 
Lăpuşneanul, sărind drept In ploloare (NE(3R.).

NESOMN sbsi. Lipsă de s o m n, greutate sau 
neputinţă de a adormi, insomnie; pe cind se abătea 
In pat de 1 se păru că aude In odaia... de alături vorbă
(D.-ZAMF.).

NESPUS adj. ® Ceea cenus’a s p u s sau nu se 
poate spune: Elena ridea cu o poltă .vă (D.-zamp.) ţj ® 

de loc. adv. Foarte, peste măsură de: de mult. 
nestăvilit adj. ® Care nu e sau nu poate 

fi oprit, ,s t ă V i 1 i t 1f © ® Irezistibil.
NESTEMAT, nestimat1 1. adj. ® Nepre

ţuit, preţios, numai în expr. piatră .^ă: avea căpăstrul 
aurit şl Împodobit ou pietre —'6 (isp.).

2. nestemata Sf. ® Piatră scumpă: l-au dăruit 
'Vodă şi Doamna... un Inel cu o nestemată cit o alună tur
cească (CAR.) H © pl. Scumpeturi [n c- -t- lat. aes- 
t i m a t u sj.

•nestimat2 pv stimat.
NESTINS adj. ® Care nue stinsU © Care 

nu se poate stinge.
NESTRAbATUT adj. Care nue străbă

tut; pe unde nu se poate străbate, 
t NEŞCHIT, NIŞCHIT, NEŞCÎT adv. Puţin, cîtva 

[lat. n e s c i o - q u a n t u m].
tNEŞTE = NIŞTE.

NEŞTERS adj. ® Care nue şters U © Care 
nu se poate şterge: amintiri -»e.

NEŞTINE [g.-dal. nescui) pron. nedef. Cineva, 
oare-Cine: luă şl dlnsul nişte haine, numai să nu zică 
că nu s’a gătit (isp.) [lat. nescio quem, ncs- 
c i o cui].

NEŞTIRBIT adj. Neatins [ştirbi]. 
NEŞTIRE "sf. ® Necunoştinţă, lipsă de şti

re H © în ~ ioc. adv. Fără a-şi da seama: ochii 
urmăriră In lăşia de lumină aurie (CRU.).

fNET 1. adj. ® Curat, limpede H © V rreţ —, 
suma de plătit după ce s’a scăzut rabatul sau scon
tul; ciştig, beneficiu cîştigul care rămîne după 
scoaterea tuturor cheltuielilor.

2. adv. Curat, fără ocol, neted: i-a ireiuzatori-ce 
ajutor [fr.].

NETAM... wm- NITAM...
NETED adj. ® Care nu prezintă asperităţi, 

cu suprafaţa curată, linsă, scliv^sită, lucioasă: 
începu să-l mingile cu mlnuşlţcle el cele grăsulii şl ca 
marmora cea bine lustruită (Isp.) ; apa s’aşază Intre maluri, 
potolită, ~ă ca o oglindă (vlah.) ţf © Clar, limpede, des
luşit, lămurit: pricina era ~ă (odob.) ţ] ©Comod, fără 
greutate [lat. n 111 d u s].

NETEJQR, O netegiqr adj. dim.. neted. 
NETEZţ (-ezeao) vb. ir. ® A face neted 1( 

© A trece uşor cu niîna peste ceva, a mîngîia (cu 
mina), a desmierda; a-şl barba; Si pltnglnd 11 nete
zeşte pe obrajii arşi de boală (vlah.) ; Işl netezi părul de pe 
frunte şi-l dete pe spate (Emin.i.

NETEZIŞ (pi.-işurl) sn. Suprafaţă netedă: 
Dorm şesuil leneşe şl linse Ca <’^ul unei ape (vlah.i.

netezitoare sf., netezitor (pi.-oare) sn. 
= MALA [netezi].

NETOT adj. şi sm. ® 'fimpit, idiot; Eşti un 
Ţl-e capul prost Şi-ţl iaci de cap, Ioane (coşs.); Ce stai, 
mlndruţâ, la poartă, Ori eşti proastă şl netoată P (ik.-brb-) 1l 
® t Ţigan nomad, fără casă şi fără şatră, umblîiid 
cu capul gol, netuns, despletit şi nepieptănat,- 
îmbrăcat în sdrenţe şi hrănindu-se cu ce putea 
fura: Ieşean toţi afară Înaintea Iul, jigăriţi şl hărtăulţl, 
ca nişte netoţi (isp.) [n e‘ -f t 0 t, propriu „neîntreg 
(la minte)”].

NETOŢIE sf. Idioţie, tîrnpenie [netot]. 
NETREBNIC 1. adj. ® Nefolositor, netre- 

buincios: 11 aruncaţi tn gunolu ca pe nişte vase »s (pil.) 1 
® Care nu e bun de nimic: cu cit se gindea mai muu, 
cu p.tlt se vedea mal prost, mal » şi mal fără noroc (vlah.) 1 
© Nevrednic, ticălos, păcătos: auzind aceastafie
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rrtabela XLIV. MEVBBTEBRATE

mm

măc 

(
\l'

nevertebratele cuprind următoarele diviziuni:
I. ARTICULATELE sau ARTROPODELE (i —15) care se împart în următoarele clase: A, INSECTE 

(1—8): I. Albina (Himenopteră).—2. GvUieveXe (Hemipteră).—3. Cărăbuşul (Coleopteră).—4, Lăcusta (Ortopteră).— 
5. Calul-dracului (Nevropteră).—6. Fluturele (Lcpidopferă).— 7, Musca (Dipfer^.—8. Păduchele (Apteră). B. A- 
RAHNIDE (9—II) : 9. Păianjenul.—10. Scorpionul.—ii. Căpuşa. C. MIRIAPODE.—12. Cîrcăiacul. D. CRUSTA
CEE (13 — 15): 13. Racul.—14. Crabul.—15. Creveta.

II. VIERMII {16—19): 16. Limbricul.—17. Lipitoarea.—18. Trichina.—19. Panglica.
III. MOLUSTELE (20—35): 20. Melcul şi 21. Ghiocul (Gasieropode). — 22. Stridia şi 23. Midia 

brance).—24. Cai-acatiţa şi 25. Nautilul (Cejalopode).
IV. ECHINODERMELE (26 — 27): 26. Steaua-de-mare.—27. Ariciul-de-mare.
V. POLIPII (28—31): 28. Hidra-verde.—29. Actinia.—30. Meduza.—31. Mărgeanu.
VI. SPONGIARELE : 32. Buretele.
VII. PROTOZOARELE (33—36): 33. Amiba.—34. Vortîcela.—35. 36. Foraminifere.
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NET- maică, B'a bucurat toarte (SB.); după norocosul Auffust...

NIC armeazA uo şir de împăiat! '-'1 (VLAh.i ; omnl laoe mal malte 
jetUe pentru o temele ^5 deott pentru una cinstită (fil.) .

2. sm. Cel ce nu e bun de nimic [vsl. n e t r 6- 
blnO],

NETREBNICţE sf. Starea celui n e t r e b - 
n i C, a lucrurilor netrebnice: netrebnicia întocmirii de 
azi a incrurilor (BR.-vn.) .

neţărmurit adj. Care nue ţărmuri t, 
fără margini, nemărginit: intinzindu-şi aripile, işi luă 
sbornl In lumea cea (SN.).

NEUITAT adj. ® Care nu s’a u i t a t t 
® Care nu se poate uita.
•NEUMA (pî.-me) sf. J ® Semn cu care se nota 

In evul mediu cînteoul liturgio gregorian, înainte 
de a se fi Întrebuinţat sistemul de notaţiune actual 
(>i] 3335) II ® Grup de note la finele unui psalm

Fig. 3335- Neume.
ce se cîntă în cîntul gregorian şi care se vocali
zează pe ultima silabă a celui din urmă cuvînt [fr.].

'NEURASTENIC, -ICÂ 1. adj. ? Privitor la 
neurastenie.

2. .sm. /. Persoană bolnavă de neurastenie [fr.].
'NEURASTENIE sf. f Slăbire, istovire a si

stemului nervos [fr.].
'NEUTRAX adj. Se zice despre o ţară care stă 

de o parte, fără a se amesteca în războiul dintre 
alte două sau mai multe State [neutru].

'NEUTRALITATE sf. Starea unei ţări care 
nu se amestecă in războiul dintre alte două sau mai 
multe puteri [fr.].

'NEUTRALIZA (-izez) vb. tT. (£) Sr A face neutră 
o sare ţ| ® A zădărnici: strădclnţeleduşmanilor [fr.].
'Neutru l. adj. ® a> care nu e nici masculin

nici feminin: ua substantiv ; zenul .V ţ[ ® 27 Verb 
verb intransitiv ţ[' ® Neutral 1f '® ^ sare neutră, 
care nu e nici acidă nici alcalină.

2. sbst. co Genul neutru al substantivelor.
a. NEUTRI sm. pi. State care nu iau parte la 

războiul dintre alte două sau mai multe puteri 
[fr. < lat.].

nevasta (pi.-veste) sf. ® tMireasă ® Fe
meie măritată i ® Soţie, femeia in raport cu băr
batul, cu soţul ei; ®: cântăm Să-ti placă tle. Iar nu 
altora; — cine oaută Iăr& cusur, nelnsurat rămlne; — 
taina să n'o spui nevestei; Işl bate dracul nevasta, se zice 
cînd plouă şi luceşte soarele [vsl. n e v § s t a].

NEVAstuicA (pî.-oe) sf. ® dim. iran. ne
vasta : Să ră- 
mlle Intre noi:
Serdoml e Însu
rat O’o ^ coz 1
(ALECS.) f ®

Mic ani
mal carnivor, 
cu blana roş
cată pe spina
re, albă pe pîntece, care umblă noaptea şi atacă 
găinile, muşcînd uneori şi vitele (Mustela vulg ar is) 
; 3336): olnd se iveşte o i se pune o furcă şl nn Ins,
ca să fugă, să nu mnşte vitele (gor.).

NEVASTUŢA ipl.-\e) sf. dim. nevasta: Dra
gostea de Ca floarea de grădlnută (Ik.-brs.).

NEVAzUT adj. ® Care nu s’a văzuţi] 
© Care mi s'a mai văzut H ® a se face a dispare, 
a pieri din ochi: sa Inăltă In aer şl sa făen —' en lată ou tot 
nsp.> H ® Pe —e loc. adv. Fără a fi văzut.
C NEVEDI tm- nAvAdi.

NEVERTEBRATE sf. pl. 4t Diviziune mare 
a regnului animal, care cuprinde toate fiinţele 
lipsite de coloana vertebrală, precum stnt: in
sectele, viermii, moluştele, etc. (ev tab. xliv).

NEVESTESC adj. De nevastă: Dragostele 
nevesteştl Ml te bagă pe leieştl (IK.-brs.) .

nevestica sf. dim. nevastA.
NEVOI (-oeso) 1. vb. tT. A sUi.

Fig. 3336. Nevdsluicd.

2, vb. refl. A se sili, a se strădui, a se opinti, a se 
trudi: Ştelan-Vodă mnlt s’a nevoit să nn-1 lase să treacă 
Dunărea (gr.-ur.) [nevoie].

NEVOIAŞ adj. şi sm. Netrebnic, nevrednic, 
care nu e bun de nimic; neputincios; sărman: nu 
volu, cit 11 de săracă, să-ml fie oesa Ineblsă la cel (odob.) ;

: mal bine cn un (om) vrednic la pagubă declt ou un — 
la clştlg; @: .«ui la toate zice eă nn se poate [nevoie].

NEVOIE sf. ® Trebuinţă, necesitate: a avea ~ 
de ceva; nu e » de nlmle; nevoia Învaţă pe om [sau pe oă- 
răiis) H ® Lipsă mare, săl'ăcie: oraşul ducea .V de apă; 
la vreme de ; vremea vinde palele şl nevoia le oumpără 
IPANN) U ® Silă: de siut; @: ursul nu joacă de vele, 
ol de .V; lace voie de ^ şl haz de necaz, e silit să facă CC 
nu-i place şi totuşi e nevoit să se arate mulţumit; 
de voie, de-v, vrlnd, ncvrind; ®: de mănlncl şl 
mere pădureţe şl iran. de mănlncă omnl şl plăcinte H 
® încurcătură, belea, strîmtorare, supărare: ne
voile 11 năpădeau din toate părţile (isp.i; se ţine ca nevoia 
de om; l-am scăpat de multe nevoi; : clnd vede omnl 
nevoia vorbeşte ce nn-i e voia t -® Greutate, dificul
tate, anevoinţă; trudă; cu..', ou greu, anevoie; 
cu mere CU mare greu n ® F mare, ... de cap, 
(lucru) grozav, din cale afară, peste măsură, ex
traordinar : el erau răutăcioşi şl beţivi, — mare (isp.i; 
lepele se sălbăticiseră şl se făcuseră rele, de cap (isp.i K 
® F Zor CU ori-ce preţ, fără doar şi poate: s’a 
sculat de pe scaun şl zor ^ să-l la Iar la dant (Car.) [vsl. 
n e V o I j a].
îNEVOINŢA (pZ.-ţe) sf. Silă, trudă, străduinţă 

[n e V o i].
NEVOLNIC adj. şi sm. Neputincios, infirm: 

cine e dator, Înşelat... ala rămlne şl coadă şl bolnav 
ijip.) ; Mal ridaţi, *5 tnrmă. Mal rideţij oă-1 rlanl din 
nrmăi (coşb.) [bg.].

'NEVRALGIC adj. f Privitor la nevralgie [fr.]. 
'NEVRALGIE sf. f Durere acută simţită de-a 

lungul unui nerv [fr.].
NEVRICALE sf. pl. f Atac de nervi: niachile 11 

vijilau de ţipetele nevestei... apucată de... (DLvr.) [ngr. 
vsupua]. -

NEVRICOS adj. f © Nervos: 'cnm stnt en nevri
coasă, Doamne-fereşte, păţeam alte-alea (car.) [ngr.].

'NEVROLQG sm. f Medic care se ocupă în 
special de boalele sistemuJui nervos [fr.].

'NEVROLOGIE sf. £) Partea anatomiei care 
tratează despre nervi [fr.].

'NEVROPAT sm. f Medic care tratează boalele 
nervoase, nevrolog [fr.].

'NEVROPTERE sf. .pl. Ordin de insecte 
a căror gură e dis-^. 
pusă pentru masti- 
caţiune; au capul 
rotund, corpul lun- 
găreţ şi patru aripi 
membranoase tran
sparente; astfel sînt: 
calul-dracului (libe
lula), furnica-leu, etc.
(H 3337) [frj.
'NEVROTIC adj. / ® Privitor la nevroză K 

® Care pătimeşte de nevroză (şi sm. f.) [fr.]. 
'NEVROZA (pl.-zo) sf. f Ori-ce boală a siste

mului nervos fără vre-o leziune organică [fr.].
NEVRUT adj. Care nu e vrut; F vrute si 

~e, tot felul de lucruri, de toate (fără deosebire): 
v’aţl plictisit, anzlndn-mă toroslnd la verzi şi uscate, Ia 
vrute şl »e (isp.).

NEZAM •«- NIZAM.
NEZDRAVAN... w NAZDRAVAN...
NEZNAÎ iw- NIZNAI.
NI1 pron. pers. dat. pl. întrebuinţat în loc de ■ 

NE numai dinaintea unui alt pron. pers.: l-a dat; 
le la;.. se apune [NEa], 

fNI2 conj. Nici [vsl.].
NU8 interj. Strigăt ou care se alungă ciinii: Si

făoni încet la dlnsnl un * I gl un odlrl iparri.
ONIALCOŞ adj. Trans. Fudul, semeţ, măreţ: 
leolorl de oral... care de care mal sfătos şl mal.. (ret.) 
[ung. dialectal nyalkos< nyalUal.

NICAiRI, nioAirea, nioAieri, f Mo/d. Bân. ni- 
oAiyRi, nicAiprea, ţ necAivri adv. Nici Intr’un

Fig. 3337.
Nevropteră (= furnică-leu).
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loc, in nici o parte: cAta Intr'o raite şl Intr’alta şi aa 
tAzu nlc&iri Inminâ nsp.i; ca la casa omulnl. nn-1 nlCă- 
laica (CRs.) [lat. nec-aliubi; comp. aipbea].
fNIGE = Nţoi.
NÎCHEZA m- NECHEZA.
NIGlIIPERCEA STO. ©Unul din numeroasei o 

nume date de popor diavolului.
NIGI, t NţCE, t NEGE 1. conj. Separă propozi- 

ţiunl' negative sau diferiţi termeni ai unei propo- 
ziţiuni negative: na e bon r&a; nu bea .«•na 
mănlncă; şi » tu Junghla, «• tn tilgnil, «.altă boalâ nn 
a’a lipit de noi (CRG.) ; mal mnlt * mal puţin; * nnnl 
« altul nu şi-a făcut datoila; «■ una alta ALTtTL •! ® ;

una două ev DQI © , ALB 1 @, BALAIU i ®, PREA 
© ; «.In cai In cănită; @: •« salcia pom mojicul om.

2. adv. şi conj. ® Servă ca negaţiune: — mie 
un-ml place; «• nu ştiu despie ce e voiba; * că m’am 
Slndlt ca să-l aduc pagubă (isp.i; n’am Închis ochii * olt 
ai scăpăia din amănai (Crg.) ; măcar un ban nu ml-a 
dat; «' chiar o singură dată; av-VQRBA ^ UN, /. 
« o adj. nedef. : «• un-om, o femeie; «• o faptă fără 
plată; /«UNUL, /. «■ UNA pTon. nedef.: unul n'a
răspuns; una n’a venit ^ ® In legătură CU ad
verbe, formează alte adverbe negative: «-cind, 
niciodată; «.-cum iw nicidecum; «.-odată ew nici
odată ; «-unde, nicălri, etc. [lat. n e q u e].

N1GI(DE)GÎT adv. De loc, de fel, nicidecum, 
Cituşi de puţin: Incleştlndn-l-se mina pe dlnsa... nu o 
slăbi niol-clt (isp.); n’ai avea haz nlcideclt, pentru că Tar- 
slta ml-ar scoate ochii (ALECS.i [nici -- (cic) r Ci t].

NIGIDEGUM, O Nici-cUM adv. De loc, de fel, 
în nici un chip [nici + {d e) 4- c u ml.

NIGIODATĂ adv. în nici un timp [n ici-f 
odatăl.

‘NIGEELi... ■«- NţEEL...
NÎGOLAE, niculae, nicolai, niculai, neculae, 

NEoijLAi npr. m. ® tal siintui «, sărbătoare care se 
prăznueşte la 6 Decembre 1 © F sfintui«, girba- 
ciul (cu care se pedepsesc in special copiii): de 
fle-care gieşală să-l ardă şcolamlni clte un sflut-Nlcolal 
(CRG.); de nu s’ar teme de sflntu-Neculal cel din culU) ar da 
loc casii (ALEcs.) [vsl. N i k o 1 a j e].

‘NIGOTINA sf. & Alcaloid natural şi toarte 
toxic conţinut în foile de tutun [tr.].

NIGOREAŢĂ sf. A Ciupercă alburie sau brun- 
gălbuie, cu slab miros de

Fig. 3338. Nicoreaţă. FFig. 3339. Nicoreţi.

anaşon, ce creşte pe trunchiul şi ramurile arbo
rilor (Lentinus cochleatus) ([D 3338) [comp. Ni- 
CORETE].
‘ NIGORETE sm. A ® Ciupercă comestibilă, cu 
pălăria galbenă, cărnoasă, cu piciorul plin şi gros; 
ai’e miros de făină şi un gust dulce; numit şi 
„burete-de-spin" (Tricholoma Georgii) (iU 3339)

Fig*Î334o. Nicoreji. Fig. 3341. Nicovală.

11 © Ciupercă oomestibită, de un gust excelent, eu 
pălăria albă-cenuşie, cu suprafaţa uscată, brumă- 
rie; carnea albă, fragedă, are un miros plăcut de 
făină proaspătă fClilopilus prunulus) (dl 3340) 
[comp. nicoreatA].

NIGOV.ALĂ, t NAcoVALA (pl.-le) sf. ® U- NIC- 
neaJtă de fier sau de oţel pe care se bate cu cio- 
canul fierul sau alt metal, spre a-1 lucra (d 3341); 1'*'lvl 

a fi Intra ciocan şl nicovală iv CIOCAN 1 ® ; citeşti 
nicovală, sufera; eft eşti ciocan, loveşte, rabdă atita timp 
Cit n’ai cum face altfel, cînd eşti supus altuia, 
loveşte la rîndul tău, cînd ai puterea in mină H 
© Unul din cele trei oscioare din interiorul 
urechii (iw ureche) [vsl. nakovalo]. 
tNIGSIS = NţXIS.
"NIGTALOP adj. Se zice despre o persoană 

care vede mai bine noaptea decît ziua [fr.].
O NIELGOŞIE sf. Trans. Fudulie; cochetărie [n i- 
alcoş].

* NIHILISM sbst. O Sistem politic al acelora cari, 
în Rusia (în a doua jumătate a veacului al 
xix-lea) căutau să distrugă din temelii toate in- 
stituţiunile pe care se întemeiază societăţile mo
derne, fără a se gîndi să le înlocuească cu altele 
[fr.].
'NIHILIST sm. O Partizan al nihilismului [fr.]. 
'NIKEL, NICHEL sbst. ® Metal alb-cenuşiu, tare 

şi magnetic ca şi fierul; se extrage mai ales din 
minele din Noua-Caledonie şi e foarte Întrebuinţat 
în industrie [fr.].
'NIKELA, NICHELA (-elez) vb. tr. A acoperi un 

metal, prin galvanoplastie, cu un strat subţire 
de nikel t adj. p. nikelat [fr.].
O NIMA iw NIMENI.
ONIMARA sf. Nimereală; cu nlmaia, lutr’o «, pe 
nimerite [n i m e r i].

'NIMB (pi.-buri) sn. ® naJ Cerc sau triunghiu de 
lumină cu care pic
torii înconjoară ca
pul divinităţii, al în
gerilor şi al sfinţilor 
(fBl 3342): IncuDUDat CU 
o anieolă clrcnlar&san .w, 
ca Icoanele sUnţllor noştri
(ODOB.) ^ © Aureolă 
[fr.].

NIMBUS sbst. ©
Nor de o coloare ce
nuşie uniformă, care 
prevesteşte ploaia (jU 
3343) [fr.]. 
j NPWE •«- NIMENI.

NIMENI, NIME- 
NE(a‘), ţ NIMENILBA, 
t NIME, Băn. Olten.
NIMA [gen.,-dat. nim&- 
nul, nlmărul, nimalui)
pron. nedef. Nici un 
om, nici o femeie
nimenea nu poate să zică 
acum Ie ştiu toate (PANNi; . 
pe acela nu l-am spus 
nlmărul, m’am temut 
(VLAH.); ca la noi, Ia

Fig. 3342. Nimburi.

Fig. 3343- Nimbus.

nimeni (cu mireasa înainte), se zice Cînd într’un lOC, 
intr’o ţară, se fac lucrurile anapoda, cînd se 
petrec lucruri ce nu se mai văd 
aiurea [lat. neminem].

NIMERI NE MERI.
ONIMERNIG... iw nemernic...
'NIMFA [pl.-ie] sf. ® ^ Zeiţă 

secundară, zînă, care, după cre
dinţa Grecilor şi Romanilor, lo
cuia în rîuri, în izvoare, în 
păduri sau 
livezi (H 
3345)
fi oieznt ol” 
ceva că vede 
o Boăldătoare 
a nlmlelor 
din mitologie
t®0Ll) deecarabuş; —b) de Fig. 3345. Nimfă
oă .ştiu şl gîrgăriţă; —r/de purice;— (după o statuă 
zmei şl ztne, a) de furnică. antică).

Tritoni şl
nimfele balbul, Că ce e azi nn va 11 mine (d.-zamf.) ^ ©
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NIM .poet. B'at& frumoasă Ţ[ (D •# Nume dat insectei 
.i|Q care. după ce a ieşit din starea de larvă, n’a ajuns 
IM Io încă la desvoltarea perfectă, ca ,,păpuşile” sau 

„gogoaşele" fluturilor, „sacii” sau „pernele” fur
nicilor, ,,lătăuşii” sau „lăturaşii” ţînţarilor, etc. 
(!^ 3344) [fr. n y m p h e].

NIMţC, NMJCA, t NEMJOA 1. pTon. Tiedef. ® 
Nici un lucru: a nu avea ^ pe lume; nu e ^ nou sub 
eoaie; mal bine ceva declt nimic (panni; dacă vSznra... că 
nimic nu-1 este pe plac... 11 Intnbă Intr’o zl, la masă, că de 
ce este supărat (isp.t; n'am nimic mal bun declt asta; nu 
Înţeleg ; alt » n’am oe-ţl scrie; ^ alta n'am mal aflat; 
nu tace n’are nici o importanţă; pentru * In lume 
nu 1 l-aş da; ®: eu tot — saw din tot din ni
mic nu se poate face nimic K ® Prea puţin lucru, 
de puţină valoare: a vlndut casele pe cu un preţ 
loarte mic; un lucru de-', de puţin preţ, de puţina 
Însemnătate; un om de-', un netrebnic, păcătos, 
ticălos: om de nimica e cine cutează a strica obiceiurile 
tării (RET.); mal —, prea puţin, aproape nimic: ai
mal strlns ceva din banii birului ?— Te miri ce şl mal nl- 
mloă, vorba ceea, că oaminil !s llpltl pămlntulul (alecs.).

2. adv. De loc, de fel, nicidecum, cîtuşi de pu
ţin: nu-ml pasă ; nu-ml foloseşte —

2. sf. O NIMICA sau nimica, un lucru de nimic; 
(o) nimica toată, mai nimic, un fleac: stăpinui... ii 
spune oă e păcat de Dumnezeu, pentru o nliuloa toată, să 
la trei lei de cal (vlah.) ; lucra toată săptămlna, ca un băr
bat, pentru nimica toată (CRO.); era să mă duc şl eu să văz 
piesa... dar aud că e o nimica toată (I.-gh.); Intr'o nlmlcă 
de ceas (sa.), Intr’o mică de ceas; pe nlmlcă pe ceas, 
pe mică pe ceas; pe nlmlcă pe ceas, beam cite un colăel 
Întreg de apă (CRg.).

1. NIMIC (pî.-Icuri) sn. ® Lucru de nimic, de 
puţin preţ, fleac, bagatelă: se mulţumeşte cu uu —'; 
nu credea să se facă atlta tevatură pentru nimicul ăsta de 
măruntaie (isp.) ţf ® pl. Lucruri, vorbe fără însem
nătate, fleacuri: Işl pierde vremea cu nimicuri; şoptln- 
dn-şl unul altuia cine ştie oe nimicuri tinereşti (car.) ; faci 
un baz copilăresc de toate nimicurile (vlah.) [lat. n e 
mica ,,nici o fărîmă”].

NIMICI (-icesc) vb. tr. şi refl. A (se) preface In 
nimic, a’ (se) prăpădi de tot, a (se) stinge de pe 
'faţa pămîntului, a (se) distruge, a (se) extermina:
toată flinta Iul părea că se stinge, se nimiceşte (ntr'nn sen
timent de supremă osteneală (vlah.).

NIMICIE, NiMicoţE sf. Nimicnicie: citi oameni işl 
ascund nlmlccla sub pompoase numirii (NEOR.) [n i m i c].

NIMICITOR ţ. adj. verb. NiMioi. Care nimi
ceşte.

2. sm. Gel ce nimiceşte, distrugător.
NIMICNICI (-icesc) vb. tr. şi refl. A (se) nimici:

Îndrăzneala şl Influenţa ce avea In tară nimicnicise speran
ţele competitorilor săi (BAlc.) ; Cu totul s'au scblmbat şl s’aii 
nimicnicit (don.).

NIMICNICIE sf. Neant, nulitate: nimicnicia 
făpturii noastre, fată cu natura uriaşă (D.-zamf.) ; Şl cind el 
ar avea o minte mai isteaţă, Atimce ar cimoaşte Şl ar pllnge 
amar a sa(don.) [nimicnici]. 
iNIMIEZ = NAmiezi.
NIM^EŢ m- NEMETET.

ONIMURIC, NiMDEiQ sw. Trans. Schilod; pitic, 
• prichindel, om pipernicit: să trăeştl cu bine, nimurl- 

cule; Inc' aşa schldoală nu ml s'a dat in cale (ret.); să nu-1 
lin cimoscnt de nlmurlg, că-1 numai olt o nucă (Ret.) [ung. 
11 y 0 m O r 6 k].

NINCHEZA... t«- NECHEZA".
nineaca.'., sw- NENEACA...
NINERI (-eresc), NINERA (-erez) vb. tr. Mold. 

Trans. Maram. A răzgîia, a răsfăţa, a alinta; a deş
ii lierda.

NINGĂU sm. ® O Numele popular al lunii De- 
lembre H © Ninsoare mare: s’a pornit un,-' şl un 
vint ca acela, de glndeal că se prăpădeşte lumea (orm.) ; oa
menii... pe —'1 acela tncărcan săniile cu lemne (sad.) 
[ninge],

NŢNGE vb. intr. şi tr. <D Q A că.dea zăpadă: ziua 
ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iar& (ALECS.i; 
plonft peste mirişte şl ninge peste pftdare, adică aCOlo unde 
nu trebue; 0: parcă tot tl plouă şl-l ninge <pann), e
totdeauna posomorit, nu e niciodată cu voie bună;
acum lumea s’o posomorit, pare oă-1 tot ninge şl-l plonă

Fig. 3346. Niprală.

(ALECS.); nici nu-ml plouă, ulei uu-ml ninge, nu-mi
pasă de asta, nu-mi ţine de cald, nu mi-e de nici 
un folos t.® A face să cadă ca o ninsoare: cren-
glle-anlnate ’n cale ning steluţa şl se’ndoale (alecs.) [lat. 
n I n g 6 r e].

NINS adj. p. NiNOE. ® ©Acoperit cu ninsoare 
H ® 0 Cărmit: Al rămas cu fruntea —ă şl ou fata cloclr-
tltă (VLAH.).

NINSOARE sf. © Zăpada în momentul cînd 
cade; faptul de a ninge: se zicea că —'a ce căznse era 
de patru palme domneşti (Isp.) ; 0: se Întristează, sub '—a 
trandafirie de petale, glndlndu-se că vacanţa va pieri ca visul
(BAS.) [n i n s].

NINSORIU adj. Alh> ca ninsoarea, ca 
zăpada: Şoimul tău, Mlţlcă dragă, poart’ o zale ninsoria
(ALECS.).
o NIOARGA (pi.-ce) sf. Băn. w3> Broscuţă.

NIFRALA ipl.-ie) sf. ♦ Plantă cu flori gal
bene, plăcut mirositoare; are 
fructele alcătuite din păstăi 
cu seminţe puţin turtite, pe
striţe, cu pete purpurii-negri- 
cioase; e cultivată, mai cu 
seamă în terenuri nisipoase, 
pentru îngrăşarea pămîntu
lui (Lupinus luteus) (dl3346).

•NIRVANA sf. In religiu- 
nea budi'stă, fericire căpă
tată prin absorbirea şi incor
porarea individului In esenţa 
divină [fr.].

NISAM w NIT AM.
NISCAI, O NESCAI, t NIS- 

CABE, I nesoabe pron. nedef.
Nişte, oare-care (oare-cari), vre-un (vre-o, ^ vre
unii, vre-unele): Pentru ulscai boale, pentru ’ntlm- 
plărl rele (pann) ; pipăia baull, să vadă uu care cumva 
slut niscai fermece ori altceva (isp.) ; nu trecu Insă multă 
vieme şl ulmerlră pe-acolo nescal vlnătorl, cu căpăl şl cu 
ogari (RET.) [lat. nescio quale m].

NISCAIVA pron. nedef. = niscai: ml-o ii dat 
ceva să beu, ml-o fl făcut —' fermece (VLAh.) ; ce ne facem noi, 
babo,... de vom alunge — zile de neputinţă ori de nevoie ?
(ISP.) [n i s c a i V a].

NISŞTRU sm. wşp Peşte ce trăeşte în Dunăre, 
în marea Neagră 
şi în marea Cas- 
pică; seamănă'cu 
cega, dar e cu 
mult mai mare, Fig. 3347. Niseiru.
puţind ajunge pî-
nă la doi metri lungime şi la greutate de 80-100 
de kgr. (Acipenser Gludenstaedtii Brandt) (|®13347) 
[(u) n -I- *i s e t r u < bg. e s e 11 r u, srh. j e - 
set ar].
tNISFEA (pi.-fele), / NIS(l)PIA (pi.-flele) sf. ® 

Veche monedă turcească de argint: ciocoin... în
groapă magmndele şl nlsfele de-ale noi uip.); a vărsat pe 
masă un piunn de mănmţlş: lousarl, nlslflele, sfanţi, sfăn- 
ţoalce, firfirici şl gologani (CAr.) [tc. n i S f i j ă].

NISIP, ţ* nAs|F (pi.-puri) sn. Pietriş mărunt, 
uneori 'ca pulberea, ce se găseşte în fundul apelor, 
pe malul rîurilor şi al mărilor sau în interiorul pă
mîntului şi care provine din măcinarea stîncilor: 
erau mulţi ca stelele cerului şl ca nisipul mării; pe los, 
e aşternut năslp neted şl juămnt (odob.) ; 0: a clădi pe
a hitemeia ceva pe o temelie puţin solidă [vsl. 
n as fl p u].

NISIPARIŢA (pi.-ţe) sf. Olten.
= viRLEoX [n i s i p]. 

nisiperniţA, nAsipernita, NI-
SIFELNITA, NASIFELNITA, NISIPAROTTA
(pi.-ţe) s/. o Vas mic cu n isip foarte 
mărunt care se presară pe o foaie 
scrisă, spre a usca cerneala (|B| 3348):
Ce-1 luna mlndră şl Inimoasă Pentr’ un 
oenuşer ? O năslpelnlţă uriaşă Splnzurată 1 
oer (CONV.).

NISIPI, nAsipi (-pese) 1. vb.tr. A acoperi ou n i- 
s i p.

2. vb. refl. A se preface in nisip, a se măcina, a 
se pulveriza: Piatra se năslpeşte Şl cit lumea nu trăaşte (mar.) .

Fig. 3348.
NisipernilA.
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Fig. 3349. 
Nişă. Fig- 335°* 

Nişangiu.

NISIPIT, NÂSIPţT adj. p. NISIPţ: Lungi pustiuri 
năSlplte (ALEC8.).

NlsrPIŞ, o nAbipiş (pj.-unri) sn. Suprafaţă, în
tindere mare acoperită cu nisip.

NISIPOS, o nAsipqs adj. Care conţine mult
nisip, plin de nisip: Noroc că nn Inge apă, ci un
puţ Seo (PANNl,

*NIŞA (p!.-şe) s/. !®s Adîncălură practicată în- 
tr’uri zid spre a aşeza acolo o sta
tuă, o sobă, etc.; firidă ([®] 3349):
nişele... erau altădată decorate ca mozaice,
Inîăţigind pe cel 12 apostoli (BOU.) [fr. n i-
che].
t NIŞANGIU, NiSAMGţu sm. Mare 

demnitar turc care 
era însărcinat cu de- ■ 
senarea monogramei 
imperiale pe diplome 
{(şl 3350): noul mare vl- 
s!r adună îndată la divan 
pe toU vizirii... pe ni- 
samglul... 9! pe agii lonl- 
«erllor (balc.) [tc. ni-
san^y]-
t NIŞCHţT ww NEŞ- 
CHIT.

NIŞEŞTEA sf. X
Floare de făină întrebuinţată la facerea halvalei 
[tc. n i s a s t ă].

NIŞTE, ţNEŞTE pron. nedef. întrebuinţat di
naintea unui substantiv, spre a arăta o cantitate 
oare-care nehotărîtă: ~ brinză; ~ oameni; uneori cu 
un înţeles apropiat de „un fel de, ceva asemenea 
cu": apnolndo-l nişte răcori reci de Irlcă, Incepn a oltl pe 
cărticica lai (isp.i [lat. nescio quid]. 
ONIŞTOTA (pi.-te), niştotalA Sf. Băn. Lipsă 
mare (în spec. de bucate) [comp. srb. n i s t „să
rac”, bg. n i s t e t â].

NIT (pl.-tori) sn. tţ"3 Cuiu neasouţit la unul din 
capete şi foarte turtit sau rotund 

• la celălalt capăt, cu care se leagă 
cercurile de fier ( a| .3351) [germ.
Nişte]

NITAM - NISAM, NBT4M- 
NE34M, NIS4M-NIT4H lOC. adv.
Nici una nici alta, nici una nici 
două, fără multă vorbă, aşa de
odată : d-ta ştii că-s late şl vil nltam- 
nlsam să mă lei tn tril parale ialecs.) ; 
tn nişte case nelocnlte, onde calcă pe 
to(l masoflrll cari veneaa aşa nltam-nlsam (CRO.); Şl nlsam - 
uitam, deodată... I-a mal tras şl dooă palme (sper.) [ruS. 
nitamtt nisjamă „nici ici nici colo, nicăiri”; 
bg. ni t a m Q ni samu, „nici acolo nici aici”; 
comp. şi bg. n a s a m u-n a t a m Q ,,ici şi colo”).

’NITRAT stn. ® = AZOTAT | de sodă,
îngrăşămint natural foarte întrebuinţat [fr.]. 
*NITRIG adj. = AZOTIC [fr.]. 
'NITROBENZINA (pi.-ne) Sf. St Lichid uleios, 

cu miros de migdale amare, întrebuinţat ca ma
terie primă la fabricarea anilinei [fr.].
•NITROGEN sbst. & Nume cu care se designa 

la Început azotul, pentru că intră în compoziţia 
nitrului sau azotatului de potasă [fr.]. 

•nitroglicerina (pl.-ne) sf. Qt Substanţă 
explozivă rezultată din acţiunea acidului azotic 
asupra glicerinei; întrebuinţată la fabricarea di
namitei [fr.].
•NITRQS adj. St = AZOTOS [fr.].
•NITRU sbst. fi’ Azotat de potasă, silitră [fr.]. 
NITUI (-uesc) vb. Ir. ® A lega cu n i t u r i ţ ® 

A turti vîrful unui cuiu după ce a fost bătut în ceva.
NIŢEL (/. niţică; pl. m. niţel, f. niţels) 1. adj. F 

Puţin: niţel vin; niţică pline; niţel bani; niţele Hori; sn- 
llam In nişte lemne ude, să aprind niţel loo In sobă (I.-gh ); 
on gralu stins cern niţică apă (isp.i; din tle-care tel de bu
cate... lua ctto niţele şl băga In stn nsp.i,

2. NlTei adv. Puţin (timp): mal trece ~ şi mai Intră 
un alt Cazac (i.-OH.); şezură * de se odihniră de drum (ISP.).

NIŢELUŞ adj. şi adv. dim. NiTţL. Puţintel: 
cnm te simt că ţl-e — rău (Jip.i; mal aşteaptă —că o să 
treacă o apă pe dinaintea portiţei (Isp.).

Fig. 3351- Nituri.

Fig. 3352. Nivel.

ONŢVA (pi.-vi) sf. Băn. P Luncă tînără (nov.); li
vadă (uuB.) [srb. il i V a).

•NIVEL (pi.-eiuri) sn. ® Unealtă de care se 
servesc mai ales zitlarii şi dulgherii, spre a vedea 
dacă un plan este orizontal, dacă un zid sau un 
stîlp este vertical, etc., cumpănă (••• [ă] 1676) li 
® Unealtă cu care se dă o poziţie perfect orizon
tală unui instrument de observaţie, poloboc, bo- 
loboc 1f ® Instrument de care se servesc inginerii, 
topografii, etc. spre a recu
noaşte dacă un plan este 
orizontal sau spre a deter
mina înălţimea verticală a 
unui punct deasupra altuia 
((H 3352) K ® Starea unui 
plan orizontal sau a mai 
multor puncte care slnt 
într’un plan orizontal f 
® Suprafaţa măru sau a 
unui rîu: oraşul e situat la 326 
de metri deasupra nivelului mării 
H ® ® Treaptă, grad, punc
tul pînă unde se ridică cineva sau ceva în ra
port ou altul sau cu altceva; a 11 la aceiaşi —, a 
fi pe aceeaşi treaptă, a fi deopotrivă; lucrarea sooia'ă 
tiebue să tindă a sul pe cel de jos la un —' mal Înalt de 
capacitate, de avere şl de moralitate (I.-gh.) [după fr. 
n i V e a u].

•NIVELA (-elez) vb. Ir. ® A îndrepta, a măsura 
cu nivelul ® A face orizontal, neted, şes: un 
teren t ® ® A pune pe aceeaşi treaptă, a potrivi, 
a egala [fr.].

•NIVELATOR sm. Cel ce nivelează.
O NIVIDI •w'nAvAdi.
tNIXIS sbst. F ® Junghiu: iml vine aşa un pe 

la stomah (D.-zamf.) ţ( ® ® Supărare: cuvintele d-tale 
pot să mă scoată din sărite şl să-ml prlolnnsască un —' 
(ALEcs.i [ngr. vuji?].
ţNIZAM (pi.-muri) 1. sn. Orînduială, organizaţie: 

oine va cuteza a lace Împotriva acestui să se pedepsească
Stl'SSDlC (F1L.).

2. sm. H Armată regulată in Turcia; soldat turc 
[tc.].

NIZNAI adv. f A se lace —, a se (pre)facc că 
nu ştie (liimic despre ceva): cind... te tăceai — şl nu 
ştiai să potriveşti din glt pe moş Nlohllor (Crg.) [ruS. n e 
z n a ,i u „nu ştiu”]:
O NIZXJI (-uesc) vb. refl. Trans. A se strădui: el şl 
ca om sărac, totuşi s’a nlznlt să albă o lamllle (Ret.) [ung. 
n 6 z n i].
O NIZUINŢA (pi.-te) sf. Trans. Străduinţă: dacă 
e aşa, zise Ţiganca, şl eu vă volu fi soaţă Intru nlrâlnţa de 
a ne scăpa de ea (ret.) [n i Z U i].
ONOAI interj. Tr.-Carp. Ei (bine)I noal imi dai 
banii acuma P (se.) [srb. n o].

NOADA sf. £) Osul cu care se terminâ şira spi
nării, osul şezutului: Prepeliţa se ţine că e ou coadă. Şl 
ea e numai pin’ la (pann) [lat. *nocla<nodu m],

NOAPTE sf. ® Timpul delaapusulsoareluipînă 
la revărsatul zorilor, cînd pămîntul e învăluit în 
întunerec: adlnoă, întunecoasă, Înstelată, senină, lără
lună, liniştită, caldă, răcoroasă, furtunoasă; intnnerecnl 
nopţii; la miezul nopţii, !n toiul nopţii, In puterea nopţii;

de lamă, de vară; n'am dormit, n’am Închis ochii toată 
<^a; 4*^' de durere, de insomnie; as(tă) azi ^; a petrece 

undeva se face înnoptează; e<^; zi şl ne
contenit, pururea; a face zi şl ziua a lucra, a 
petrece, etc. în timpul nopţii şi a dormi ziua; aibă

ALB 1 ®; o mie şl una de nopţi, titlul unei culegeri de 
basme arabe, halima; bunăi urare la despărţire 
noaptea, înainte de culcare; e prost ca^a, e foarte 
prost; nu te prinde, Ioane (sau Stane), că e <«a mare, 
nu te bucura prea de vreme, căci lucrurile se pot 
întoarce altminteri; de4^,de cu.^, pe cînd e încă 
întunerec, pînă nu s’a sfîrşit noaptea: a doua zi se 
sculă de 4V şl Începu să măture (s.-ald.) ; dimineaţa tml place 
să mă scol de cu (i.-oho; la în noaptea care vine; 
peste în timpul nopţii; a mlneaundeva peste cu 
In cap. In cap de <^i^CAI>1® H ® Noaptea adV. în timpul 
nopţii: ziua doarme şl ^a chefueşte: ®): ziua fuge de bi
voli şi --^a 11 apucă de coarne ^ CORN 1® II ® ® întunc-

NIS-
NOA
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NOJ
NOA- rec, Întunecime, ceea ce Întunecă mintea, inima,

etC.: Cu-al tiu zlmbet Inmlneazi-ml Noaptea glndurlloi mele
(VLAH.); —a timpuiiior, vremile cele mai îndepărtate 
despre care nu se ştie nimic f © © ■*■0 veciniei, 
moartea [lat. n o C t e m],

NOATEN, N04TIN sm., NOATINA (pi.-ne) s/. tS,
• ® Mielul, mieluşeaua din momentul cc se înţarcă 
plnă Împlineşte un an; iepiavnicni tăiaeenn noaten şi-l 
pusese la loc (isp.) *| ® Noaten, noatln, lină (mai ales 
neagră) depenoateni saudepecîrlani: laHumuieşti... 
se lao mnlte giguri de şamani, şl iii şl de noaten (Crg.) ; moş
neagul s’a tmbiăcat cu şaman bun de noatln (R.-cod.) f ® sin.

■ Gal de doi ani: dar mlnzul creşte şl se Tace noaten. Iar 
noatenul se lace cal de şa (s.-ald.) [lat. annotinus].

‘NQBIL1. adj. © Care face parte din acea clasă 
a societăţii care, prin naştere sau prin titlul acor
dat de suveran, se bucură de onoruri şi de privi
legii speciale: om.»: lamllle »i t ® Care are sau 
arată o mare perfecţiune morală, care are senti
mente alese: o inimă»a t ® Care se serveşte nu
mai de expresiuni înalte, alese: o vorbire »ă; ti po
vesteşte... tntr’un stil» şl susţinut coate clte le-a Intlm- 
pinat (CAR.).

2. sm. Cel ce se trage dintr’o famiUe nobilă, 
care a fost făcut nobil de către suveran, boier 
[lat. n o b 11 i s].
‘NOBILIAR 1. adj. Care face parte din nobilime, 

boieresc: el nu lormau o casti »i, ca In Ecuopa (br.-vn.).
- 2. (pî.-nre) sn. Carte în care slnt înşirate nu

mele tuturor familiilor nobile dintr’o ţară, arhon- 
dologie [fr.].

'NOBILIME sf. Clasa nobililor, boierime.
'nobleţă (pi.-te) sf. ® Nobilime, boierime: 

unde merge noblete mare, unde găseşti soeletatea cea bună 
(i.-GH.); In patria noastră, totl 1111 nobletll oblclnuesc mal 
mult limba grecească (oou.) f ® înălţare morală, dis- 
tincţiune [fr.].
O NOGŞfRE sf. Băn. O Oală de noapte [germ. 
Nachtgeschirr].

‘NOCTAMBUL, NOCTAMBPlA (pl.-le) adj. şi 
. sm. f. ® f Care umblă noaptea dormind, som

nambul t ® Căruia-i place să se plimbe noap
tea, să. petreacă nopţile fără să doarmă [fr.].

‘NOCTAMBULISM sbsl. f Starea aceluia care 
umblă noaptea dormind, somnambulism [fr.].
‘NOCTURN 1. adj. ® De noapte, care se face, 

care se petrece noaptea: ceremonie »ă; plimbare ţ[ 
© Care veghiază noaptea şi doarme ziua: păsări »e, 
păsări de noapte.

2. NOonjRNA (pl.-ne) sf. J Bucată de muzică cu 
un caracter melancolic care se cîntă pe două voci 
[fr. < lat.].

NOD (pi.-duri) sn. ® Cocoloş, legătură ce se lace 
la capătul sau la mijlocul unei aţe, unei sfori, unei 
funii, etc., petreeîndu-se capătul printr’un ochiu şi 
strlnglnd tare ([âj 3353): a lace la aţă; K 
ţii; ate lungă face »nrl; a tace un la w 
batistă (spre a-şi aduce aminte de ceva); M 
sw PARA1 © ; »ul gordian GORDIAN f w 
® Legătură, fundă: a tace »ul la cravată ''
II ® P Încheietură [tnspee. la degete), 
proeminenţa articulaţiunilor; »uriie ^ 
degetelor H © A Proeminenţă, Ingro- ^ 
şetură, umflătură pe trunchiul unui ^ 
copac, ciot; olomag cu multe »iulascuţite; 
trestie plină de »url; ©: a căuta, a găsi »
In papură, a căuta, a găsi greşeli, cu- & 
sururi acolo unde nu există de loc g 
sau unde cu greu se pot găsi H ® A %
Parte toarte tare care se găseşte cl- v 
teodată în lemnul unui arbore: scin
dară plină de »url f ® » Isteric, sen- 
saţiune particulară, trecuentă la per- 
soanele nervoase, care simt ca şi cum a
ar avea un nod în gît, care le astupă 
înghiţitoarea, care-i înnăbuşe, îi în- v B'' 
neacă: un — ml se pime In glt (s.-ald.) ; 3353-
Iml stă nn » In glt; un » de amărăciune 1 se rtoduD. 
sul In glt, Iar laorămlle 11 umplură cobii (d.-zamf.) ; ml-o venit 
»url In glt şl-am început şl eu a pllnge (Alecs.) ; sllln- 
du-se să Înghită un » de obidă care 1 se urca In gltle] 
(BR.-VN.); a Înghiţi ~ul, a înghiţi găluşca; a Inghltl »url.

a suferi cu răbdare, fără să se împotrivească, fără 
să cîrtească sau neavînd Încotro: înghiţi la »urt 
şl lăsă să treacă cum or trece şl clătlrlle acestei re
strişte (ISP.); nevasta, ne mal avlnd Încotro, tăcea şl Înghiţea 
~uri (CRG.) 11 ® ©Obstacol care dă loc intrigii într’o 
lucrare dramatică: »ni unei tragedii ^ » vital,
punct care guvernează toate mişcările respirato
rii t ® Fie-care din cele două puncte de inter
secţie a două mari cercuri In sfera aparentă ce
rească II ® a. Lungime de 15 m. 43, a o sută 
douăzecea parte dintr’o milă marină II ® © F 
Pitic, fiinţă mititică: un » de copil [lat. n o d n s].

NODA = ÎNNODA-
NODEA sm. & © Unul din numeroasele nume 

date de popor diavolului [propriu ,,cel ce are 
n o a i ă”; comp. codea].

NODEU (pl.-dee), NODEIU (pi.-elo)sn. Fie-care 
din cele două oase rotunile de la gleznă, numite şi 
„ouăle picioarelor” [refăcut din ‘n o d e i, pi. din 
‘n o d e 1 < lat. n o d e 11 u sl.
ONODIŢ (pi.-te) sn. OUen. Băn. = NODţnj [n o - 
d e u, refăcut sub influenţa srb. n o ă i c a]. 
ONODOLAN (pi.-ane) sn. Băn. g) Femur [n o d].

NODOROS, NODUROS 1. adj. ® Cu n o d u r i, 
plin de noduri: peştii se stiecman... şl pluteau alături 
CU buştenii noduroşi de stelar (odob.) ; toroipanul pe care şi-l 
oiophse el dintr’un lemn nodoroa de măslin sălbatic usp.) ^
® © Neciopiit, grpsolan.

2. noduroasa sf. A = GOLOMOZ 2.
‘NODOZITATE Sf. © Starea a tot ce are no

duri f ® Noduriieunei tuipine, unui trunchiu [fr.].
‘NODVLA (pl.-le) Sf. ® Concreţiune de natură 

variabilă, de obiceiu fosfatată, care se întîlneşte 
în unele terenuri [fr.].

NODULEŢ (pi.-ete) sn. © dim. NOD H ® F 
iren. Copilaş, prichinilel: la moartea 'bătrinulul, era 
un » abia de patru ani (BR.-vn.).

NODUROS wm- NODOROS.
NODUŢ (pi.-te) sn. Trans. © dim. nod H ® 

pl. A =' GHIOCEI-MARI.
N OEM VRIE, NOEMBR(I)E sm. 

zecea limă a anului, © „brumar”
ONOHOT... m- nAot...

NOI1 ’= Înnoi.
NOi2 pron. pers. pl. de pers. l-iu {dat. nouă; ac. 

pe noi) [lat. n o s].
NOI3 sw NOU.
NOIAN (pi.-anuri) sn. © întindere nemărginită 

de apă, mare, ocean: ca o pasăre voioasă... sboară peste 
hotarele orizonului, se cufaudă In »u1 mărilor (Alecs.) "I
© ® Cantitate nemărginită, mulţime fără număr, 
întindere imensă, imensitate: de-aonm am intrat tără 
speranţă Intr’un » de năcazuri (GN.); stradele nepavate... 
ca trec prin »ul de case mici şl rău zidite (emin.) ; »ul de 
vorbe ce zilnic se tipăresc şl sa aruncă In public (ViAH.) ‘ 
® © Abis: aştept numai să mă spovedesc, apoi să Intru 
In »ul veclnlclel (NEGR.) ; ca un glob nemernic pierdut In 
»ul întunericului (GN.) .

NOIMĂ (pi.-me) Sf. Înţeles, sens (adînc); n’a voit- 
să-ml spună ce » aveau cuvintele Iul (isp.); atimcl Ion se În
curca, Ingălma vorbe tără » (GN.) ; acoperind coaie de hlrtle 
cu aiureli nesărate, tără şir şl tără » (vlah.) [ngr.].

NOIŢA (pi.-te) sf. Semn alb, pată mică albă 
pe unghie: clnd al nolte pe lughll, al să te Innoeştl cu 
ceva (GOR.); nolţele de pe unghii slnt semne de noroc (gor.). 
ONOJI (-lese) vb. tr. Olten. ® A pune ceva bani 
de-o parte, a economisi: numainojeştc 
paraua (ciauş.); totl ne ciupesc, tofl ne sără
cesc, nu mal nojlm nimic UIP.) ® A da 
înainte, a progresa, a-i merge bine: la 
vezi, dacă te-olu blestema, nu mal nojeştl 
tu, cit 11 trăi (R.-COD.).

NOJIŢA (pl.-te) Sf. 1 © Cureluşă 
sau aţă de clnepă, de păr de cal sau de 
capră, ce se petrece prin găurile de la 
marginea opincii şi cu oare apoi se 
leagă opinca de picior; tirsînă (iH 
3354): Catrlna a Ingenunohlat să-l lege mal 
strlns nouţele de la opinci (VLAH.); purta...' 
opinci cu nojltele legate de picior, de socoteai 
că slnt turnate acolo (isp.)ţl CD Mold. Maram.

® A unspre- 
[ngr.].

Wîgg
Fig. 3354- 

Nojiţe.
Fie-care din găurile de la marginea opincii, p.pin care
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SC petrece aţa cu care se leagă opinca de picior; s
petrecut olte o păreche de aţă neagră de păr de cal prin cele
colite (CR6.I [bg. n O 2 i c a „cureluşa, aţa de legat 
opinca”, n o 2 i 6 k a ,,fie-care din găurile opin
cii”].

■NOMAD adj. şi sm. ® Ncaşezat, pribeag, se 
zice in spec. despre popoarele care duc viaţa pă
storească şi care colindă mereu prin alte locuri cu 
turmele lor: satrlna ţiganca, acolo sub brazi, Descintece 
’nvata pe negrii nomazi (coşb.) ţf ® Pr. ext. Om care 
n’are locuinţă statornică şi care umblă pribegind 
din loc in loc [fr.].

■NOMADISM sbst. Stare socială a epocelor 
primitive sau a popoarelor puţin civilizate care 
duc o viaţă nomadă [fr.].
• *NOMENCLATURÂ (pl.-turi) sf. ® Totalita
tea cuvintelor expUcate într’un dicţionar t © în
semnarea tuturor cuvintelor întrebuinţate intr’o 
ştiinţă, Intr’o artă ŢI ® chimica, termenii de care 
se servesc chimiştii pentru a denumi substanţele 
simple sau compuse [fr.].
■NOMINAL adj. ® De nume, privitor la nume: 

a lacut o eroare ~ă II ® Apel strigare. Chemare pe 
nume a tuturor membrilor unei adunări, a elevilor 
dintr’o clasă, ctc. ţf ® valoare ~i. Valoarea tipă
rită pe o hîrtie-monedă sau pe o acţiune, care e 
însă superioară sau inferioară valorii reale, după 
cursul zilei [fr.].

■NOMINATIV 1. adj. ® Care (de) numeşte, 
care arată numele : a dresa statui * ai tunctlonarllor 
unei case de comerţ "l ® Titlu /v, titlu pe care e înscris 
numele proprietarului, în opoziţie cu „titlu la 
purtător”.

2. (pl.-ve) sn. Ol Cazul în care stă subiectul [fr.].
NOMOCANQN (pî.-oane) sn. ^ Colecţiune de 

legi bizantine şi’de canoane ale sinoadelor [ngr.].
NOMOL... iw NAmOL...

■NONAGENAR adj. şi sm. în vîrstă de nouăzeci 
de ani sau de mai mulţi [lat.].

■NONPAREL s6sf. # Literă de tipar foarte mică 
(de 6 puncte)’(sw tab. xix) [fr. non-pareil].
■NON PLUS ULTRA loc. lat. = NEC PLUS ţlLTRA.
■NON PPSSUMUS = (nu putem), formulă 

lat. întrebuinţată pentru a da să se înţeleagă că 
cineva n’are libertatea de a face sau de a nu face 
un anumit lucru.
■NON-SENS (pi.-suri) sn. ® Lipsă de sens, lu

cru fără înţeles, fără nici o noimă t ® Absurdi-' 
tate, lipsă de judecată [fr.].
ONOOR tm- NOR.
■NOPAL sm. f Plantă din America, cu frun

zele eărnoaşe, pe care trăite co- 
şenila ( Opunlia imlgaTîs) (is] 3355)
[fr.].
O NOPÎRGA = NĂFţRCA: să te fe
reşti de ciocoi lingăi şl de noplrcl llngu- 
şltosre (ALECS.).
O NOPTA = INNOPT^.

NOPTATIC adj. De noapte, 
nocturn: un susur se Înalţă de pe ( 
faţa pămintulnl (OOOB.).

NOPTICICĂ sf. dim. noapte;
Toată noptlclca de loc n’a dormit (panni.

NOPTIGOASĂ (pi.-se) sf. ♦
Plantă cu frunze ascuţite şi din
ţate, cu flori mari albe sau liliachii 
plăcut mirositoare; numită şi ,,micşunea”, ,,mi
rodenie” sau ,,vioară-de-noapte” (Hesperis matro- 
nalis) (!1] 3357).

NOPTIţA [pi.-te) sf. Trans. ® dim. noapte 
II ® ♦ = bahba-ImpAratuldi.

NOR1, Mold. NQUR, Ban. Nţr(V)AR, NţrOE, O/ten. 
NOOR, t NţrAR sm. ® © îngrămădire de aburi de apă 
condensată în picături aşa de mici că plutesc în 
atmosferă şi se transformă apoi în ploaie, zăpadă, 
etc. ((H|3356) ; cerul e acoperit de »i; '10': dnpâ*' vine senin; 
parcă a căzut din~i, e ameţit, nu Ştie de tace, de unde 
a venit, unde se află t ® Pr. ext. Mulţime nenumă
rată, deasă, care întunecă lumina ca şi un nor: un

de praf galben se ridică de la pămlnt (Olvr.) ; el vin... 
fntuneolnd pămintul ca .^11 de lăcuste (vlah.) ; un de 
Turci Înainta cu mers grabnic ca lăcustele spre curţile

Fig. 3355-

NOR
domneşti (odob.) ţi ® ® întristare, mîhnire: o viaţa [\|OM- 
Iăr& un ll acoperi fata
[t n u ă r< lat. n u b 11 u m].

NOR8 •»- nora.
NORA (pi. nurori), t NOR 

(formă păstrată încă în le
gătură cu un adj. pos.: nom- 
mea, noru-ta, etc.) sf. Soţia fiu
lui; vorbeşte soacrei să priceapă 
şl nora (znn.); soacra cu trei nu-

Fig. 335®. Nori. Fig. 3357- Nopticoasă.

rori, titlul unei poveşti de Creangă [lat. vulg. 
no rus = clas. nurus].

NORAŞ, ONOURAŞ sm. © dim. nor, nour; 
un nouraş ca de bumbac plutea prin aer (d.-zamf.).

NQRCA, noboA {pl.-ci) sf. ® ^Animal car-

României t ® Ţărilfe septentrionale ale Europei: po
poarele de la Nord [fr.].

■NORDIC adj. • De la n o r d.
'NORD-EST (prescurtat N.-E.) sbst. 9 Partea ce

rului aflată între nord şi est; porţiunea (lintr’o 
ţară situată între nord şi est [fr.].

■NORD-VEST (prescurtat n.-v.) sbst. 9 Partea 
cerului aflată între nord şi vest; porţiunea dintr'o 
ţară situată între nord şi vest [germ.].

NOREA (pi.-rele) sf. ♦ = BARBA-IMPAraTULUI1 
[n o r].
t NORIE sf. = ENORjE [vsl. n O r i j a < gr.]. 

NORIŞOR sm. © dim, nor.
■NORMA (pl.-mo) sf. Ceea ce servă de regulă, 

rînduială: toate se petreceau Iu casa asta... după o .*• 
fixată (VLAH.) [fr.].

■NORMAL adj. ® Ceea ( e servă ca normă, ca 
regulă, ca'model t © Obicinuit, regulat, firesc: 
stare ~ă ţ[ ® f. Şcoală /~ă, şcoală menită a forma în
văţători, institutori [fr.].

■normala (pi.-le) sf. A Linie perpendiculară 
pe o dreaptă, pe un plan [fr.].

■NORMALIST sm. |i Elev al unei şcoale nor
male.

■NORMALIZA (-izoz) vb. Ir. A readuce în stare 
normală [fr.].

■NORMAND 1. adj. 9 Din Normandia.
2. sm., no’rmandA (pl.-de) s/. Locuitor, locuitoare 

din Normandia [fr.].
NOROC, t nAhqc (pi.-oaoe) sn. ® Soartă (bună 

sau rea): .«u-l orb; i^: .^l e de la Dumnezeu; @ »oil 
e cum şl-1 face omul; —.Ui e schimbător; s’a tutore roata 
*Liln(: cum ţl-o fl —ui; aşa l-a fost (partea şl) —ui; cu cit 

se glndea mal mult, cu atlt se vedea mal prost, mal netrebnic 
şl mal fără — (vlah.) ţ| © Ori-ce întîmplare fericită, 
dorită, soartă bună: a da peste—; a-şl cerca—ul; joc de—; 
a-1 sluji —ul; a fugi de —; o: —ui un fuge după om, cl 
omul după —; cum o da tlrgul şi —ul; Intr’un —,1a —, la 
întîmplare: încercăm, Intr’uu — o nouă scoborlie de pe
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NOR- Ceahlăa (VLAh.) ; se ţinea •*oilTdap& dlnşll ca palberea dup& 
M riT c,lnl U8P•,» n’avcau noroc de fel; ® f: e plin de ca 
IN L/'i broasca de p&r, n’are noroc; f: e plin de '*>' ca clinele 

de pnrioly are niult noroc; numai de să se pllngă 
omul, se zice despre acela pe care-l slujeşte norocul 
In toate; lă-mă mamă cu şi m’asvlrle apoi şi 
’n Ioc, dacă are omul noroc, nu se teme de nimic; 
®: nu sta {sau nu şedea) că-ţi stă {sau că-ţi şade) <*'ul, 
nu Sta cu mîinile în şolduri, fără să munceşti, căci 
le părăseşte norocu 1; (D ; f^irbe 10;^ să
dea Dumnezeu 1 ^ (hun )i urare la diferite împrejurări; 
iron. (şl boul) şl moarte {sau şl boal&) In ţiirani! r<i 
© tw NţatORQO [vsl. n a r O k ii].

NOROCI, nAbooi (-ocesc) vb. Ir. ® A da n 0- 
r o C, a face norocos: Drept olne alnleşte, Dumnezeu 11 no
roceşte (PANNI; Dumnezeu să te năroceasoă, om bun ce eşti 
(PAC.); Joe să te norocească 91 anii să-tl Înmulţească (don.)
© •»- iWNOROCţ f © OHen. (ciauş.) A înoiiina cu 
paharul, cu plosca.

NOROGţRE s/. ® Faptul de a norociU 
® Fericire; noroc; ajunseră cu la ţărm (psp.) ; că uot 
mal avem Încă mult piuă să ajungem la acest grad de civili
zaţie (NEGR.i; din —, din fericire HH © «^ KţiNOROctRE.

NOROCIT adj. p. noroci. Cu noroc, fericit HH
© m- NSNOROerr.

NOROepS adj. Plin de n o r o c, care are no
roc, pe care-l slujeşte ncirocul, favorizat do soar
tă til © "■ NţlNOROCQS.

NOROD, iNAROD (pZ.-oade) sn. ffi Popor: lost-au 
şl altul dintr’aoeata nărod, anume Aetle, carlle... au spre- 
jinit războiul oei vestit (CANT) f ® Gloată, droaie, po
porul de jos, prostime t ® ® Grămadă, mulţime: 
iu urmă, peste norodul de măguri, in trei arcuri mari, Işl 
taie spinările pe cer munţii Oăllmanulul (Vlah.) [vsl. n a- 
r O d fi].

NOROipS adj. Plin de n oroiu: p’aci prin 
prejnr era o nlltă noroioasă (Isp.i.

NORpiU (pi.-oale) sn. ® Amestec de pămînt 
cu apă, care acopere adesea drumurile (= Mold. 
,,glod”, Trans. ,,tină”): ploloarele cailor pocneau de cita 
ori ieşeau din *1 gros,. olelos şl adine o.-oh.) ; o trăsură cu 
coşul ridicat lupta cu noroaiele mahalalei (Dlvr.) ; e deştept 
ca oala oind dă In (ZNN.); a nmplga de a (sa) tăvăli 
tn t ® ® Stare înjositoare, mîrşavă: şi clnd 
gtndeştl la ce ruşine Şl ’n ce » te-al scoborlt (vlah.) ; a scoate 
pe oineva din ; a tăvăli In —a murdări, a necinsti; 
a oevlrll ou .«r, a defăima: merg cu neruşinarea piuă... a 
asvlrll cu —' In străbunii noştri (i.-gh.).

NORpS, Mold. NODRQS adj. © (Acoperit) cu 
n ori, plin de nori, înnorat: cer —vreme noroasă.

NORULEŢ sin. © dim. nor: Cltiva-»1, prlgorltl 
de razele soarelui (vlah.) ; din copitele oalnlui se ridicau 
de pra( (s.-ald.).

■NORVEGIAN 1. adj. 9 Din Norvegia.
2. sm., norvegiana (pî.-ieno) sf. Locuitor, lo

cuitoare din Norvegia [fr.].
O NOST = NOSTRU.
‘NOSTALGIC adj. Ce ţine de nostalgie: dor»r 

[fr.].
■NOSTALGIE sf. Dor de ţară, tristeţe prici

nuită de dorul de a-şi revedea patria sau locul 
unde s’a născut: Şl-acele nostalgii ce-adesea Ne vin fără 
să ştim de tmde, Or II ecouri ostenite. Chemări din regiuni 
prolunde (VLAH.) [fr.].

NOSTIM adj. F ® Drăguţ, frumuşel, gingaş; 
plăcut: te găseso domnule, şi~ml plaol (alecs.) ; lnvată-1 
să ştie olnd să tacă, ca să l(e istam.) ^ ® Ridicul, cara> 
ghios: dar ştii oă eşti ^ P [ngT.J.

NOSTIMADĂ (pî.-de) sf. F Lucru nostim, 
(Irâgălăş(en)ie: Drăghlol... spunea, de slgnr, nostimade 
şl ghlduşirda-ale Iul (VLAH.); aveaorocbltă de toată frumu
seţea şl o pălărioară de toată nostimada (BR.-vn.) [ngr.].

NOSTIMIpR adj. dim. NQSTIM: Oognl mamii 
cel Isteţ, Nostlmior ea un stlgleţ (Alecs.).

*N0STRpM(0) sin. a. Şef de echipagiu pe un 
vapor [it.].'

NOSTRU (/. noastră; pl. m. noştri; /. noastre) 1. 
adj. pas. Care ne aparţine nouă, ce ţine de noi: 
stăplnul ţara noastră; ooplll noştri; casele noastre.

2. Aii ^ {f. a. noastră; pl. m. al noştri, /. ale noastre) 
pion. pas.: acest loo e al »: acea casă e a noastră; al 
noştri, rudele noastre, partizaniinoştri [lat. n o s t e r].

•NOTA (-tez) vb. ir. ® A însemna, a pune o.notă 
H ® A însemna intr’un mod nefavorabil H ® A 
băga de seamă, a observa; notează bina ce-ţl spun 
H ® J .ă. scrie notele care reprezintă un cîntec. 
o melodie [fr.].

*N0TA (pi.-te) sf. ® Însemnare pe care o face 
cineva pe o carto, pe un manuscris t ® Comen
tariu, tălmăcire a unui pasaj dintr’un autor ţj 
® Extras sumar, expunere pe scurt; notiţă: s lua

HO' I Lf ţy
a

Pig. 3359. Note:
a) notă întreagă (iinime); — bj doime; — c) pătrime; —rf/ 
optîine;-e^ şaisprezecime ; f) treizecidoime ;—şaizeci- 

pătrime.

note de pe un discurs ţ| ® Socotcaiă: a achita o —.
® Declaraţiuno, comunicaţiune oficială sau semi
oficială pe care guvernul o publică într'o gazetă 1f 
® Adresă, comunicare ce-şi trimit agenţii diplo
matici unul altuia t ® Observaţiune, însemnare 
asupra purtărîi sau silinţei la învăţătură a unui 
elev, asupra muncii depuse de un subordonat: 
l-am dat nota 7 ţi ® J Semn care reprezintă un 
sunet muzical şi durata Iui (ÎS) 8359); fie-care 
din numele ce se dau acestor semne: do, ra, mi, 
fa, Bol, la, sl stnt cele şapte note ale gamei; pT. exl.'. 
Sonla, vara Iul AUred, pare a fl adus o » de veselie Iu 
casă (VLAH.) [fr.].

•NOTA BENE s&si. însemnare într’o carte, în- 
tr’o scrisoare menită să atragă luarea aminte a ci
titorului (se scrie mai adesea prescurtat n. b.); se 
Întrebuinţează şi în convorbire cu înţelesul originar 
latin : şl nota bene că, oă prin excepţluue de ceilalţi ofiţeri de 
marină... el era nu bonapartlst (I.-gh.) [lat. = ,,0bscrvă 
binel”].

•NOTABIL ţ. adj. Însemnat, de care trebue 
ţinut seamă: o diferenţă->ă.

2. sm. Fruntaş, om cu vază: .~ii oraşului; pe tro- 
toaml oafenelel, pe scaune şi In picioare, stau /vil (car > 
[fr.].
•NOTABILITATE sf. © însemnătate, însu

şirea a tot ce e notabil K ® Persoană însemnată, ou 
vază: o /V financiară; după drlo slut toate notabilităţile ora
şului şi ctteva figuri străine (BR.-vn.) [fr.].

•NOTAR sm. ® rt Funcţionar de ordin judecă
toresc care primeşte toate actele şi contractele că
rora particularii trebue sau voeso să le dea auten
ticitatea (in Transilvania, Bucovina şi Banat; în 
vechiul regat aceste autentificări se fac de tribu
nalele de notariat) ţf © O Secretarul primăriei 
(la sate) [germ.].
O NOTĂRAŞ sm. Trans. = NOTAR: toată fruntea 
satului, primarul... gi —ui era acolo (ret.).

•NOTARIAL adj. A Privitor la notari, ce ţine 
do noţMi^actv [ir.].

"A Făcut în faţa notarului;•NOTARIAT1 adj
act -V [fr. n o t a r i ă].

•NOTARIAT3 shst. 
notar; tribunal de 
-v, unde se înscriu, 
unde se trec în 
condică actele do 
cumpărare sau de 
vinzare, testa

mentele, etc. H © 
Totalitatea cor- 
poraţiunilor de 

notari [fr.].
notAtiţA

(pi.-te) sf. i Pa
săre din ordinul 
picioroangelor, cu 
picioarele nu prea

Exerciţiul profesiunii do

Fig 3360. Notătiţe.

înalte; are creştetul capului negru, împestriţai ou 
alb, penele negre, mărginite cu roşu, ciocul negru; 
trăeşte pe lingă malul mării, şi î n n o a t ă foarte 
bine (Phalaropus hyperbOTeus) (iâ] 3360).

notAtoares/. ♦ =BR0SCARITA [(în)nota].
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'NOTAŢiyNE sf. Reprezentare prin semne 
convenţionale: *■ algebrică, chimică, muzicală [fr.].
'NOTES (pî.-esmrl) sn. Carnet de buzunar, !n 

care se fac însemnări [fr. notes].
'NOTIFICA (-ilo) vb. ir. ifi A înştiinţa, a face 

cunoscut, a aduce la cunoştinţă în formele pre
scrise de lege: » o botărlre judecătorească [lat.].

‘NOTIFICARE sf. ® Faptul de a notifica, 
punere în vedere, aducere la cunoştinţă în formele 
prescrise de lege ţ[ © Actul prin care se notifică.

NOTIOR sm. tîş dim. NOATIN.
■notiţa (pl.-\fi)sf. ^ Dare de seamă scurtă, 

extras sumar, expunere sau însemnare pe scurt:
-»• biografică, neorologlcă.

■NOTORIETATE sf. Cunoştinţă publică, ge- 
ncraiă a unui lucru : e do c ştiut de toţi [fr.].
'NOTORIU adj. Cunoscut obşteşte, ştiutdetoţi. 

Învederat: e un fapt ~ [lat.]. .
'NOŢIUNE sf. ® Cunoştinţă doblndită, ideea 

pe care o are cineva despre un lucru: ~a binelui şl 
a răului H © pi. Titlul Unor cărţi elementare: 
noţiuni de fizică, de geometrie [fr.].

NpU (/. nonă; — pi. m. noi; /. nouă, Muîll. noi)
i, adj. © Care există sau e cunoscut numai de cu- 
rlml, care e făcut, dobindit, întrebuinţat de pu
ţină vreme: carte —â; caeă^ă; pălărie ; haine >vă 
[Munt. haine noi); vin ; lege : metodă o Idee ; 
o desooperire ; lumea continent. America; vor
bă ~â, neologism, vorbă introdusă de puţină vre
me în limbă; ~l director, directorul venit sau numit 
de curînd; slugă ~ă, slugă intrată de curînd în 
serviciul © Anul ~ an l @ f © Otaln —e^CRATO ® ; 
lună *ăew- LUNA® ‘j © Noul Testament, CărţUe care vor
besc despre viaţa şi învăţăturile Mlntuitorului şi 
ale apostolilor săi ţ| © W) ■ a răminea ca viţelul la 
poarta im- VIT^L; mătura <vă mătură bine Sau sita 
(cit e) «■a se pune tn cuiu, a) ni se pare că un lucru, că 
un servitor, etc. e mai de preţ, că ne aduce mai 
multe servicii, cînd îl avem de prea puţină vreme; 
b) un funcţionar, o slugă îşi îndeplineşte foarte 
bine slujba în primele zile f ® Nou nouţ NopT t 
® Non-născut, nou-venit, născut, venit de curînd t 
® Din ~ loc. adv. încă odată, iarăşi.

2- sbst. Lucru nou, noutate: ce mal (e) pe la voi? 
nimic ~ snb soare [lat. n O V U s].

NOUA1 •«- NOU.
NOUA2 n- NQI1
NOUA3 l.num. Opt plus unu (9, ix); siNOE.
E. SOI. Nota 9: am avut un la geometrie [lat. n 0- 

V e m].
NOU Ale A num. ord.: m. al—, /. a noua, care 

ocupă locul, rangul, şirul arătat prin numărul 
nouă.

nouăsprezece num. Număr egal cu nouă 
plus zece [nouă + spre (=, .peste) -i- zece].

nouăsprezecelea num. ord.: m. al —, 
/. a nouăsprezecea, care ocupă locul, rangul, şirul ară
tat prin numărul nouăsprezece.

NOUAZECELEA, -cilea num. ord.: m. al —, 
/. a nouăzeceaj care ocupă locul, rangul, şirul arătat 
prin numărul nouăzeci.

NOUAzeCI num. Număr egal cu de nouă 
ori zece.

NOUĂZECILEA tw NOUAzeCELEA.
NOULEŢ adj. dim. nou.
NOUR... wm- NOR...
NOUŞOR adj. dim1 nou.
NOUTATE sf. © Însuşirea a tot ce e nou H 

© Ce e nou, lucru nou, ceva nou ţ[ ® Gena ce a 
apărut de curînd, ce e la modă sau sc vinde de 
puţin timp în materie de îmbrăcăminte, ele cărţi, 
do fructe, etc. K ® O Spectacol, piesă de teatru 
care se reprezintă de puţină vreme şi de care se 
vorbeşte mult II © V Magazin de noutftţl, prăvălie in 
care se vînd stofe, rufe, etc. 1[ © Veste, ştire 
proaspătă, fapt întîmplat sau de care se vorbeşte 
de puţin timp [lat. n o v 11 a te m].

NOUŢ adj: dim. NOU; non —, nou de tot.
NOVAC sm. ^ © Uriaş: —ui avea darul de a culca 

la p&mint o oaste Întreagă (isp.i [bg. srb.].
'NOVATOR 1 adj. Căruia-i place-să inoveze: 

spirit —.

2. sm. Gel ce face sau încearcă să facă inova- 
ţiuni [fr.].
'NOVAŢIUNE sf. rt Schimbarea unei datorii 

vechi cu alta’nouă [fr.].
'NOVELA = nuvela [it.].
'NOVICE 1. sm. f. © Acela, aceea care a îm

brăcat de curînd haina călugărească K ® © Per
soană lipsită incă de experienţă, ageamiu, neln- 
demînatec.

2. sm. Ucenic de matelot.
a. adj. Lipsit de experienţă, ageamiu, neînde- 

mînatec [fr.].
'NOVICIAT sbsl. © Starea, condiţiunea de no

vice I © ai Timpul de încercare în mănăstire al 
novicilor plnă nu sînt călugăriţi: a-si face —ul ţ[ 
© ai Locuinţa destinată în mănăstire novicilor ţj 
© © Ucenicie [fr.].

NOVITALE sf. pl. Ştiri proaspete, noutăţi:
ce mal — spun gazetele P (ALecs.) ; cocoana lucepe a-şl arăta 
tnxbanul şl boierul a spune — (Negr.) [it. n 0 V 1 t ă].

NOVpD = NAvOP.
NU i.' adv. © Exprimă negaţiunea şi c opus lui 

,,da” : — ştiu;— vreau; — pot; — eu, cl tu; mă prind 
că —; Al fost pe-acasăF — Nul ţ[ © •»■ EA© ; CUMVA® ; 
NUMAI © t © Pierde mai adesea pe u înainte de un 
Cuvlnt care începe cu a sau o: u’am nimic; n’aude 
bine; n‘o să vie; n'olu mal pleca; n’or fl aflat vestea.

2. sbst.: pentru un — e In staire să-tl dea palme [lat. 
non].

'NUANŢA (-tez) vb. tr. ® A potrivi colorile, 
nuanţele în 'aşa fel ca trecerea de la una la alta 
să fie aproape nesimţită 1I ® © A proceda prin 
tranziţii uşoare: a-şi — stilul [fr.].

'NUANŢA (pl.-ţe) sf. ® Pie-care din varia- 
ţiunile’de intensitate prin care poate trece o co
loare t ® ® Diferenţă’ uşoară şi aproape nesim
ţită între două lucruri analoage: să-i arate cuprinsul, 
tăria şl nuanţa fle-cărel vorbe ivlah.) ; o uşoară — de dispreţ 
se amesteca in slmtlmtntul elţ(D.-ZAMF.) [fr.].
ONUAR !»• NOR.
'NUBIL adj. rt Vîrstnic(ă), în vlrstă. de a se 

însura, de a se mărita [fr. < lat.].
'NUBILITATE sf. A Starea unei persoane nu

bile [fr.].
NUC sm. A ® Arbore, cu tulpina dreaptă,']cu 

scoarţa albicioasă, cu 
frunzele mari, al cărui 
fruct este „nuca”; frun
zele sînt întrebuinţate în 
medicină ca stimulante, 
febrifuge şi antiscorbu- 
tice; lemnul, tare şi greu, 
serveşte la fabricarea 
mobilelor; scoarţa ser
veşte ca astringent; cu 
frunzele şi învelişul verde 
ale fructului colorează , 
femeile do la ţară diver- < 
sele lor ţesături (Juglans 
regia) ([®]336l): au cres
cut doi nuci foarte mlndrl, 
cu .frunzele şl cu poamele 
de aur (sa.); (ce e) înalt cit 
casa, verde ca mătasea, dulce 
ca mierea, amar ca fierea'P [ghicitoare despre.^) r © 
Lemn de nuc: mobile de — [refăcut din pl. n u- 
c\, sg. 'n u c e < lat. n u x, nu cern].

NUCA [pl. -cl) sf. A ® Fructul comestibil al 
nucului, de formă .sferică, cu în
velişul din afară verde şi cărnos, 
dedesubtul căruia e u coajă tare 
în care e închis miezul, alcătuit din 
patrii sferturi ([if| 33621; de aci, 
patru fra(l intr’nn coioc, ghicitoare des
pre ,,nucă“; O: se potriveşte, se loveşte, 
se nemereşte ca nuca In perete, nu SC 
potriveşte de loc: pe loc cirpeşte o 
minciună care se potrivea ca nuca In părete 
(CRG.i; spuntnd nnma la prostii şl neghiobii 
nemerlte ca nuca ’n perete (CAr.) ; ae lovi ca nuca In perete 
şl vorba ta usp.) ; jocul In nud, joc de COpu CU nuCile 
11 ® --americana, fructul mare şi glfibulos al

NOT-
NUC

Fig. 3361. Nuc.

Fip. 3362.
NiicA.
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NUC
NUM

unui arbore (Berthollelia exceJsa) ce creşte în 
regiunea tropicală din America de Sud; miezul co
mestibil e alb şl oleaginos 1f ® ~-de-cqcos m- cocos 
[nuc].

NUCAR sm. i iw gaiţa-DE-MţTNTE [n U 0 â],
NUCET (pl.-etuii) sn. ♦ Livadă, loc plantat cu 

nuci: prin desişul unui * sălbatic cdlvr.) [lat. n u C e- 
t u ml.

•NuCrFQRIVI adj. In formă de nucă [fr.]. 
•NUCIVpR adj. i Care se hrăneşte cu nuci 

[fr.].
'NUCLEAR adj. Privitor la nucleul celulei [fr.]. 
'NUCLEQL sm. Mic corp rotund, unic sau mul

tiplu, care se găseşte în nucleul celulelor [fr.l.
'NUCLEU (pl.-lee) sn. ® ♦ Miezul sau slmbu- 

rele fructelor H ® Miezul sau sîmburele celulei 
{m- [B] 1045) t ® ® Partea sau punctul din centrul 
unui lucru material sau nematerlal t ® ☆Par
tea mai deasă şi mai luminoasă, a unui astru [fr. 
n u c 1 6 u s].

NUCŞOARĂ, Mold. NUCUŞOARA (pi.-re) sf. ® ♦ 
dim. NţrcA II ® ♦ Fie-care din 
seminţele aromatice ale unui 
arbore (M yristica moschata)
(P 3363) din ţinuturile tro
picale; aceste seminţe slnt 
întrebuinţate în medicină 
şi ca condiment: tronci că 
ml-o dat nnonşoară In ochi (Alecs.i 
n ® ♦ = CLOCOTICI' 1 ® i 
= CODRQŞ.

NUCŞQR, NUCULET, ND- 
COT sm. 'A dim. nuc.

'NUD 1. adj. Gol, despu-! 
iat.

2. (pi.-duri) sn. Corp 
goi, despuiat, figură în pie
lea goală [lat.].

'NUDITATE s/. ® Goli
ciune II ® Figură în pielea goală, nud [fr.].

NUEA = NOTA.
NUFĂR sm. A Plantă 

cu frunze mari cari plutesc 
pe suprafaţa apei; florUe 
slnt mari, albe (,,nufăr- 
alb” = Nymphaea alba) 
sau galbene(„nufăr-galben”
= Nuphar Iuţeam) şi cu 
miros plăcut; din aceste 
flori se face dulceaţă şi 
siropuri cari au proprietăţi 
calmante şi uşor narcotice

Fig. 3363. Nucşoara.

»nl din

Fig. 3364. Niifar-alb.

_ 3364, 3365 
baltă vine Întristat 
lără soţie (ALEcs.);
In zadar suspin şl 
sulăr Lingă lacul cel 
albastru, Încărcat cn 
flori de .v' lEMiN.i;
Din lazuri Işi scot 
Capul nuferi galbeni 
(VLAH.) [tc. nufăr, 
n u f e r].

NUIA (p! -iele) sf.
© Beţişor lung şi sub
ţire, flexibil, făcut 
mai adesea dintr’o 

creangă, mlădiţă: ~ de 
salcie; cu o .V Inlurcită 
de alun.^ se descoper adesea 
Izvoare de apă, mine sau ^ 
comori (P 3366); gard 
împletit ou. nnlele f ® Vargă 
(de bătut): nevoia învaţă pe om 
şl .«.na pe copil ipanni; 0: aduni 
nulele pentru spinarea ta, oferi 
Singur mi,jloacele ca să fii pe
depsit t ® Bătaie, lovitura cu nuiaua: 11 se trăgea 
otteva nulele la tălpi, ca să le vie mintea la cap (i.-CH.i 
[lat. n O v 6 11 a].

NUIELUŞĂ (pl.-şe); NtnELTJŞCA (pl.-nşte), NU- 
TELPTA (pl.-te) sj, dim. NUIA: pe şerpe să-l atingi cit

Fig. 3365.
Nufftr-galben.

de uşor ou o nuleluş& de alun şi ei îndată moare lyoR.); oautâ 
un palu sau o nuleiută subţire (marj ,

Fig, 3366. Căutarea comorilor cu ajutorul unei nuiele cie 
alun (după o gravură din sec. al xvii-lesa).

'NUL adj. ® Fără valoare, fără merit: un om ~ H 
® A Fără efect, care se reduce la nimic, care 
nu valorează nimic: un act-»< [fr.];

'NULĂ (pî.-ie) sf. ® Zero. 1f ® Nulitate [germ.].
'NULITATE sf. ® A Defect care face ca un 

act să fie nul, fără valoare: .«a unui testament îl 
® ® Lipsă desăvîrşită de merit, de capacitate: —a 
unul scriitor H ® Om sec, CU totul lipsit de merit 
[ir.].

NUMAI, F NUMA adv. ® Nu mai mult deoît: 
a rămas unul; 0: nu e ^ un cline scurt de coadă ÎI 
® Nimeni altul, nu altul; nimic alta, nu altceva;
* el ştie ctto necazuri a indurat; trupul Iul —. piele şl oase; 
0: gura lumii .v pămlntnl o astupă; 0: .«cu vorba, 
nu se lace ciorba; adesea repetat, ~ şl pentru a da 
mai multă tărie expresiunii: odată se lăon intre dinşii 
şl zmeoalca un munte şl de piatră (isp.i; nn se pling 
declt numa şl numa de aotUle lor icar.i '[ ® In niCl 0 
altă parte decît, nlcăiri declt, nu mai departe 
decit, in nici un alt timp declt; astiei de lucrnri se in- 
tlmplă —' in tară Ia noi; » acolo le poţi găsi; — primăvara şl 
toamna poţi călători In aoele regiuni; dn-te numai pe aci 
încolo, că-1 vedea pe păcurarul Iul (ret.) î| ® Urmat do 
negaţiune, are Înţelesul de ori-ce, totul afară do:
0: chelului chel să nu-1 zici; popă nn mă tac; —. 
Inimoasă nu e H ® ~ nu, aproape, mai mai, gata 
să: nu ţipă ctnd se apropia de ea ÎI ® Nu ^^... cl şl...,

nn /V... dar(ă) şl [sau dară Încă)...; nn .v eu, cl 
şi toţi cellalt!; e nn — chior, ol şl şchiop; nn l-am plătit, 
dar Încă i-am dat şl ceva pe deasupra î| ® Cu Singura con
diţie ; 0: lasă să arză moara, * şoarecii să arză; lle cit de 
mică, /V să tis bună; alară * dacă sv-AFAIIA 1®. ÎI ® însă, 
CU Singura deosebire; 0: ai dreptate, I- nu te cauţi;
* de nu s’nr bolnăvi de supărare ÎI ® * (bun, bine), toc
mai: o asemenea lată vitează ar II —. bună să ia el de soţie 
(ISP.) ÎI @ saw ~ ce (iată), — iacă, pe loc, îndată, 
deodată: clnd se mal mula jocul, ce-1 auzeai pe toţi: 
bal 1 să ne lle de bine 1 (Dlvr.) ; nu ţesu mult şi * ce aude că 
intră nuşolne In casă (Sb.) ; nu ştiu unde se duse, ce 
lată că se Întoarsa ou un merlşot Iisp.); aşa s’a glndlt de 
adine la dinsa, că lacăt’o Înaintea Iul (CAR.); clnd mal În
colo, numai Iaca tintina grljltă de dinsa (Crc.i î[ @ Atlta * 
(că) sau ~ atita (că)i^ATlT(A)a (iŞ) t (gl ~ cit CÎT .2 ® ' 
II (Ş) declt iw deoIt® [lat. n 0 n -i- m a gi s].

NUMĂR (pl.-more) sn. ® Unitate; colecţiuiie 
de unităţi sau do părţi dintr’o unitate: on soţ, lâră 

,sot; ABSTRACT 1 ®, CARDINAL 1 ®, CONCRET ®, DE
CIMAL 1, FRACTiONAR, Întregi ®, ordinal, prim î; 
® ± Teoria numerelor, ramură a matematicilor în cave 
se studiază proprietăţile numerelor îl ® Cantitalc 
nedeterminată, mulţime: nn mic » de cărţi; nn mare —' 
de soldaţi; tu în cantitatea cerută. In cantitate
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destul de mare: deputaţii nu mai slut In ; In *ul, 
printre ; liră nenumărat ; la socotindu-se can
titatea, numărul: erau vre-o do la ® F ^ul
unu, de prima calitate, neîntrecut, straşnic: lâină
•«nil unu; e uu beţiv »ul unu; l-a tras vizirului o săpu- 
maiă-'ui unu (CAR.) ţ ® Or Se zice de formele pe 
care le iau cuvintele variabile pentru a exprima 
unitatea sau pluralitatea fiinţelor sau obiectelor 
pe care le numesc: ^ul singular; -«ui plural ţf ® Nu
măr scris sau tipărit pe ceva spre a arăta ordinea 
pe‘ care o ocupă un lucru într'o eolecţiune de lu
cruri de acelaşi fel şi cu ajutorul căruia se deose
beşte de celelalte: <vul unei case; *111 paginii unei cărţi; 
*ul unul bilet de loterie r ® Bilet de loterie: *ul 
17.432 a ciştigat lotul cel mare H Exemplar dintr’o 
revistă periodică sau dintr’o gazetă 11 ® ® *ui de 
aur, un ciclu de 19 ani, întrebuinţat în cronologia 
din apus, şi care corespunde întru cîtva cu ,,crugul 
luilii" f ® (BIBL.) Cartea Numerelor, a patra carte a lui 
Moisi, In care se cuprinde numărătoarea Israeli- 
ţilor după triburi [lat. n u m 6 r u s].

NUMARA (-ăr) vb. tr. ® A socoti unităţile din- 
tr'o cantitate, o socoti cîţi inşi, cite lucruri se află 
într'o mulţime: * elevii, stelele de pe cer; * bani; * 

pe degete tw DţiQET® 1| © A socoti printre alţii, a 
pune în acelaşi număr. In acelaşi rînd cu alţii:
11 număra printre prietenii Iul [lat. numărare].

NUMĂRAT 1. adj. p. NUMARA: bob * tw BOB HH 
© mr nenumărat, care nu se poate număra, fără 
număr: o mulţime *ă.

2. sbst. Faptul de a număra.
NUMĂRĂTOARE sf. Număratul, socotitul 

numărului de persoane, de lucruri; recensămînt; 
a face *, a număra [număr a].

NUMĂRĂTOR1 i. adj. Care nuniără; in 
(parale) numărătoare, în numerar. In bani (peşin).

2. sm. ,® Cel ce numără ! ® ☆ tde stele, citi
tor de stele, astrolog: de să va prllell 
neştlne vie-un filosof sau vre-nn numără- 
torlu de stele... şl de-1 va dzlce ,,fox’1, nu 
să va certa ca un sndnltorln (PRV.-LP,). Ar;:

2. (pi.-toare) gri. Un fel de stampilă 
pentru tipărit numere pe paginile 
unui registru, etc. ((D 336,7).

NUMĂRĂTOR2 sm. ± m- FRAC
ŢIUNE [n u.m ă ’r a].

NUMĂRĂTURĂ (pi.Jturl) sf. ® 
t = numArAtoarb 1f ® Băn. Un fel 
de rugăciune ce se face la patul unul 
bolnav, spre a şti dacă se va însă
nătoşi [numără].

Fiff. 3367-
Numărător.

ONUMĂRUŞ (pî.-nşurl,-uşe) sn. Trans. ® Număr 
(Ia casăj: Jtna e aşa o comună aproape de opt sate de 
*0 (GR.-N.) -[ ® = numărătoare : Au venit cărţi şl paşuş. 
Să meargă la* «k.-brs.) [lat. n u m 6r u s, CU pro
nunţare ungurească].

NU-MĂ-UITA sf. ^ ffl Plantă ce creşte în pă
durile de la mîinte, cu flori mici 
albastre sau -roşiatice; numită şi 
,.ochiul-şarpelui“ sau „urecbea-şoa- 
recelui“ ţ'Myosotis sUvatica) ([®] 3368): 
culege *, ca să facă un bucbet pentru amo
rezul el (NEGR.i ! © — qchii-pAsAruicii1 
[nu -f- mă -I- uita, trad. din 
germ. V e r g i s s m e i n n i c h t].

NUME (pl. *) sn. ® Cuvîntul cu 
care numim, cu. care arătăm cum se 
chiamă o persoană, un animal sau un 

’ lucru: loan, rege, cal, limbă, putere stnt *;
de Ioc, de munte, de rlu, de femele, de 

bărbat; *Ie animalelor şl plantelor; *le unei 
străzi; * de botez, nume dat copilului 
la naştere, la botez; * de familie, nu
mele comun întregii familii; a da (un)
. *; a pune *; a pnrta un *; a nu avea *; 
a-1 zice pe *, a-1 numi, a-1 chema, a-1 a 
arăta cu numele pe care-1 are, a-i zice Nu^m.vuita. 
cum îl -chiamă; să nn-ml mai zici pe *, 
formulă de întărire a celor spuse de cineva, spre ai se 
da crezare; pe *, numit, avînd numele de: era p’acoio şi 
tartorul zeilor, pe * Joeosp.); a striga pe cineva pe *, a-1 che
ma, a-1 striga rostindu-i numele; a nu-i şti de *, a nu

Fig. 3368.

mai şti nimic cu privire la cineva, a nu mai avea 
nici o veste despre dînsul: la săptămlna am fugit în
coace şl nu l-am mal ştiut de *(VLAH.); a nn-l mal auzi de *,
a nu se mai şti nimic despre dînsul, a nu mai avea 
nici o veste (lespre el: acum nu mai sta pe gtndnrl, cl te 
cară, şl să nn-ţl mal and da * plnă nu ml-1 aduci (Ret.);
I s'a dus *le, s’a prăpădit, a pierit; venl-ţl-ar *lel 
venl-l-ar *lel să-ţl rămlle *ioi blestem adresat cuiva 
ca să se prăpădească, să moară ! ® Pentru *ie ini 
Dumnezeul pentru Dumnezeu! ! ® ln*ie, din par
tea, invocînd puterea, autoritatea: in *ie isgii; in 
*le regelui; tn *le tatălui 1 ® Numai cu *le, numai în 

aparenţă 1f ® cn *ie, snbt *, sub cuvînt, aşa ziclnd
II ® li? Substantiv; rm- abstract ţ ®, colectiv ®, 
COMUN 1®, PROPRIU, MATERIAL 1 ® ! ® Vază, renu
me, reputaţie; @: cine cere nu piere, dar nici * bun nu 
are; â scoate, a-1 Ieşi cuiva * bun, * rău; tp.: deolt să-ţl 
lasă * tău, mai bine ocbll din cap (panni 1| ® A lua In * 
de bine, de rău, a-i face O reputaţie bună, rea, a ver 
dea cu ochi buni, răi: toţi slujbaşii curţii o luară in * 
de bine, văzlndn-1 vrednicia usp.i; flăcăii, mal toţi, o luaseră 
In * de rău (OLvr.) [lat. n 0 m e n].

"NUMERAL 1. adj. Care arată un număr: ad
jectiv *.

2. (pî.-aie) sn. ca Vorbă care exprimă un număr:
* cardinal, ordinal, distributiv, multiplicativ (ev- ac. CUV.)
[fr.].

"NUMERAR 1. adj. Care servă la numărat; va
loare *ă, valoarea legală a titlurilor care au curs. 

2. sbst. Băni (peşin), bani număraţi [fr.]. 
'NUMERAŢIUNE, NUMERATiE sf. ® Numă

rătoare, faptul de a număra ! © ± Partea arit
meticii care se ocupă cu numirile numerelor şi cu. 
scrierea lor cu cifre [fr.].

"NUMERIC adj. ® Privitor la numere, ce ţine 
de numere: operaţiune *ă t ® Care constă în nu
măr, în ce priveşte numărul: superioritate*ă [fr.].

"NUMEROS adj. în mare număr f! © nenu- 
MERQS [lat.].'

"NUMEROTA (-otaz) vb. tr. ® A pune un nu
măr ! ® A deosebi prin numere [fr.].
"NUMEROTATQR (pî.-toare) sn. Aparat oare 

serveşte să tipărească pe un registru, etc. numerele 
unul cîte unul în ordinea lor [fr. n u m 6 r o - 
teur; comp. numArAtqr3].
"NUMERUS CliAUSUS, un număr restrîns 

[lat.].
NUMI (-mese) 1. vb. tr. ® A da un nume, a 

pjme nume f ® * moştenitor, a hotărî cel ce va 
urma ca moştenitor ! ® A pune, a alege într’o 
slujbă, a ridica la o demnitate: i-a numit prefect.

2. vb. refl. A avea numele de, a-i zice pe nume, a 
se chema: cum te numeştiP

NUVURE sf. ® Faptul de a (se) numi! 
® Nume.

"NUMISMAT sm. ® învăţat care se ocupă cu 
studiul monedelor vechi: Oeneralul Mavru, filolog şl * 
de frunte ().-gh.) [fr.].

"NUMISMATIC adj. dl Privitor la numisma
tică [fr.].

"NUMISMATICĂ sf. ® Ştiinţa care se ocupă 
cu studiul medaliilor şi monedelor vechi [ir.].'

NUMIT adj. ® p. NUMJ ! © (Pi Renumit, ve
stit !! ©NENUBUT.

NUMITOR sm. ± PV- PRACTi(UN)E [num i].
"NUMULIT sm. Gen de fosiie care au forma 

unor mici 'monede 
(d 3369) [fr.].
"NUMULITIC 

adj. Care conţi
ne numuliţi: calcar*
[fr.].

NUN sm., NUNA 
(pl.-ne) sf. Martor(ă) 
la cununie, care stă 
cu lum înarea aprinsă

lingă 3369. Numuliţi.
nuri In timpul cunu- 6
niei; nunul şi nuna se mai numesc ,,nunl mari", 
cînd este numai o pereche de martori; cînd sînt 
Insă (iouâ sau trei perechi de aceşti martori, se 
numesc „nuni mari” perechea mai de frunte, mai

NUM-
NUN
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NUN- cu autoritate, pe cîiid celelalte perechi se numesc
NI J\/ mici”: In donâzeol de ani, boierul a fost nun...
IM U V |A t0B|S nI1Dţjie.., care s’au lăont pe valea Simllll ivlah.) 

[comp. ngr. vouvoţ].
ONUNAŞ sm., NDNASA (pJ.-şe) sf. Trans. Băn. = 
NAS, NASA.
ONUNAŞţE sf. Trans. Băn. = NASJE: oamenii caii 
n'an naşi sau, dacă şl au, le umbld rău sub nunăşla lor...
(NOV.) [nuna ş].

*NTJNCIATyrA (pi.-turi) sf. O ® Funcţiunea, 
demnitatea de nunciii ţ[ © Ambasada, locuinţa 
nunciului [fr. nonciature<it. nunzia- 
tura]. .

•NXJNCIU, NţTNTru sm. Prelat trimis ca amba
sador, ra sol al papei pe lingă un guvern [lat. 
n u n c i u s, it. n u n z i o].

NUNEA (pl.-neie) sf. = aldnţcA2 [(a) lunea].
NXJNEÂSCA Sf. © Un danţ care se joacă la 

nuntă [n u n].
NVNTA (pi. nunţi) sf. O Serbarea, petrecerea care 

se face cu ocazia căsătoriei: este tocmeala unirii b&r- 
batnlul ou femela spre facere de copil (Leg.-car.); @: cearta 
tăr& bătaie, ca nunta fără lăutari; — fără ceartă şl moarte 
fără bănuială nu se poate; — fără tis şl moarte fără 
pllns nu se poate; — toate pe dos şl nunta Marţea {sau 
Hieroniea), toate slnt făcute anapoda (căci după 
credinţa poporului. Marţea şi Miercurea slnt zile 
nefaste pentru căsătorii); de argint, serbarea care 
se face la aniversarea a 25 de ani de căsătorie; de 
aur, aniversarea a 50 de ani de căsătorie ţ) © 
Toţi cei chemaţi la nuntă, nuntaşii: nunta se sparse 
(— nuntaşii se imprăş tiară) şl îndată fruntaşii zeilor se 
adnnară la sfat (isp.> ţ| ® Cortegiul nupţial: Iacă şl 
nunta Intră pe poarta palatului (isp.i [lat. 11 u p t i a e].

NUNTAŞ sm. Cel chemat la nuntă, cel ce 
ia parte la’serbarea, la petrecerea de la nuntă: ~ii
nu mal osteneau Intr’una de la casa ginerelui la casa mi
resei (I.-oh.); Brazi şl păltlnaşl I-am avut ialecs ) .

NUNTI (-tesc) vb. intr. A serba n u n t a, a pe
trece la nuntă: aşa a nuntit biata babă (sa.i; Şl pa
truzeci de zile ’ntregl Au tot nuntit (coşs.).

NUNTIRE Sf. Faptul de a nunti; serbarea 
nunţii: pe olnd se pregătea la curte pentru fiicei Împă
ratului (ISP.I.

NUNTIŞOARA (pi.-re) sf. dim. nvntA.
NUNTJT l! adj. ® p. NUNTI H ® Căsătorit: 

trălră in pace şl veselie perechea (isp.t.
2. sbst. Nuntire.
NVNTRU = înăuntru.

•NVNŢIU tm- NUNOIU.
NUNyŢ sm. dim. NUN.

NUOR... 1^ NOR...
'NUPŢIAL adj. Privitor la cununie, la, serba

rea nunţii;'ceremonie ~a, cununie [lat.].
NURcA sw nurca.
NURI sm. pi. Un anumit farmec, anumite în 

suşiri, drăgălăşii, gingăşii, atracţiuni care fac, mai 
ales la o femeie, să fie seducătoare, să placă din 
cale afară, graţii, lipiciu: Atrodlta o împresură de şi 
de vino ’ncoace (ISP.i ; desfăclnda-1-se haina o leacă, lăsă să 
1 se vadă şl ploloareloi nsp.i; nici o femele nu era In 
stare să se împotrivească nurilor săi ademenitori (GN.) ; *cu 
~ , atrăgător, seducător [tc. n u r].

NURLIU 1. adj. Cu nuri, plin de nuri, atrăgă
tor, graţios: flăcăul ăsta... mult e ~ şi drăgălaş iisp.i ; 
olnd omul e duce ziua după el (Dlvr.) ; oustlt mal bine, 
că şl eu te găseso ialecs ).

2. adv.: ţlneţl-vă mal drept şi alrablţl » (Alecs.) [tC. 
n u r 1 y].

NUŞGE prm. nedef. Cine ştie ce, ceva: s’au bu
curat mal mult declt le-ar fl dăruit cineva,^ bine (se.i; 
cind l-a zărit, l-a şl săgetat — prin inimă (sb.) [nu-f-
ş (t i u) -1- c e].

NUŞCINE pran. nedef. Cineva, oare-cine, ne- 
ştine: nu ţesu mult şl numai ce aude că intră tn casă 
(SB.); tţl scorneşte că te-a omorlt (jip.) [ nu -f ş(t i u) 
-I- cine; comp. nbştpie].
O NUŞCUM adv. Trans. Bucov. Nu ştiu cum: 
sarcina era grea, şl el s'a opintit şi a scăpat pe dlndărăpt 
un suflet (SB.); Dar am nimerit. Că ’ntrind repede de-afară, 
Eu m’am trezit In cămară (Ret.).

NUTREŢ (pi.-ţurl) sn. Hrana vitelor şi a păsă
rilor: Unul e cel mal bun pentru cal; lucerna, sparceta, 
trifoiul, măzărichea, etc. slnt plante de [lat. nutri- 
cium].
•NUTRţ (-treeo) vb. fr. şi refl. A (se) hrăni [lat.].
'NUTRIMENT (pl.-te) sn. Hrană, aliment, ceea 

ce nutreşte [lat.].
'NUTRITIV adj. ® Hrănitor, care hrăneşte: 

substanţă—ă ţj ® Privitor la nutriţiune: fenomen ~ 
[fr. < lat.].
'NUTRITQR adj. verb. nutrj. Hrănitor, care 

nutreşte.
'NUTRIŢiyNE, NUTRţţiE sf. Operaţiune prin 

care animalele şi vegetalele îşi aproprie substanţele 
care le hrănesc şl elimină părticelele care nu mai 
sînt necesare vieţii [fr. < lat.].
ONUVAR m- NOR.
'NUVELA (pi,-le) sf. ® Roman foarte scurt, 

povestire, naraţiunea unei întlmplări interesante 
sau amuzante ^ ® Noutate, ştire [fr.].

'NUVELIST sm. Scriitor de nuvele [fr.].

DIN ÎNDREPTABRA LBOII (BUCUREŞTI^ 1680J.
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Bec KV

Sec XV

Sec XVJ

oul ÎNCONDEIATE

O1 sm. A cincisprezecea literă a alfabetului, a 
cincea din seria vocalelor.

0! ort. ncdef. şi num. e^ un.
O3 pron. pers. tj- el.
O1 vb. ® Formă F şi © pentru va: —■ fi: ■«' ve-, 

dea t © Urmat de subjonctiv, servă la formarea 
viitorului F şi ©: o sfi merg; o s& vie; o e& ştiţi V ® 
dial. = A".
O O5 canj. Ori, sau; o... o...sau. .. sau... [a u1].

Ol3 interj. ® întrebuinţată dinaintea numelor 
puse la vocativ: ol Doamnei 1[ ,® Mai exprimă şi 
diferitele stări sau mişcări ale sufletului: mirare, 
groază, bucurie, mlnie, dorinţă, rugăminte, etc. o i
ot Bt&l, c& prea te pripeşti, volnloulel nsp.i.

OACl interj, Imită ocăcăitul broaştei.
OACACAl wm- OCACAI
OACÂR ‘adj. Kt Cu pete negre pe bot {vorh. de

OUe albe): olle... tătară pietroi şl oacărâ şl şote (pal.)
[comp. bg. vă k ă 1 ă].

OACHEŞ adj. ® ^ Cu un cearcăn negru în 
jurul ochilor {vorb. de oi): luă oiţa cea şl merse 01 
cel doi moşnegi (RET.); l-a dăruit patruzeci şl nouă de mioare 
"•e nnmal de oile nn ochlo (CRe.) ‘ ® Negricios la faţă 
(despre oameni), brun: Soflana,. lata nomal de şaseepre- 
zece ani, »ă, cprlncenata şl irumoasă (I.-gh.) [o C h i u ;
comp. alb. s ti k u n ,,naiel oacheş”, stIK e „oaie 
oacheşă” < sa ,,ochiu”].
ooagA = hoaqA.

OAIE sf. ® Kt Gen de mamifere rumegătoare 
care se cresc pentru laptele, carnea şi lina lor ( Ovis 
aries) (j^ 3370): lapte de came de bllnd ca oala; 
rasele de ol mai râsplndlte la noi In ţară stnt ,,turcana1(, 
,,ţlgala“, „stogoşa11 şl ,,Bpanoa** (•«- TAB. LXV;; in spec.
poartă acest nume partea femoiască a animalului, 
după ce a împlinit doi ani, spre deosebire de par
tea bărbătească, numită berbece;.înainte de această 
vîrstă i se zice mia, apoi neatins şi în urmă mioară 

ac. CUV.); umblă aă scoaţă două piei după o oale 
(PANN); tunde oala, dar nu-1 lua şl pielea; a suge de la două 
ol, a trage foloase din două părţi; o ~ riioasă molip
seşte turma Întreagă; a se lua ca oile una după alta, a imita, 
a urma orbeşte pe altul; cînd oa dat in ripă [sau 
de mal), dau toate după ea; omul este ca oaia, lesne se la 
după altul (PANN); mal multe piei de miel declt de oi, mai 
mulţi tineri mor decît bătrîni; e şiret {sau viclean. 
sau deştept) ca oala saU ca oala (ou jug), SC zice în mod 
ironic despre cineva care e prost (le dă în gropi;

F a o lace de a O face boacănă, a lucra prosteşte, 
a face o prostie; 'F prea e de ~i prea e din cale a- 
fară prostia făcută; F parcă te trezeşti la ol, se zice

2,8

Fig. 3370. Oaie.
r. Creştetul. — 2. Fruntea,—3. Botul, nasul. — 4. Nările.— 
5. Buza de şus.-6. Buza de jos. —7. Falca de Jos.—8. Buca.— 
9. Ochiul. — IO. Sprinceana. — ii, Timpla. — la. Urechea.— 
13. Cornul. —14, Ceafa. — 15,'Gîtul, grumazul. — i6, Greabă- 
nul. —17. Bărbia, —18. Coarda gi[ului. —19. Spinarea. —ao. Ca
pul pieptului. —21. Coşul pieptului şi coastele.—aa. Şalele.— 
.jjţ FnÂIple, pînteeele. — 24. Flămînzarea. — 25. Buricul, — 
26. Iile.—27. Boaşele (la partea femeiască ugerul).—28. Cru
cea. — 29. Şoldul, coapsa. — 30. Rădăcina cozii, noada.— 
31, Coada.—32. Bucile. -33. Pieptul. — 34. Spata, umărul 
piciorului, lopăţica (uraărului).—35. 38, Ţurloiul, fluierul pi
ciorului dinainte. —36. Cotul.—37. Genunchiul.—39.Chişija.— 
40. Unghia. — 41. Călcliul. — 42. Talpa,—43. Armul, ciorta
nul, ciosvîrta. — 44. Coarda, eirligul, cheia. — 45. Ţurloiul, 

fluierul piciorului dinapoi.

cuiva care so poartă ca un bădăran; iw acAţa 'i ®, 
LUP ®t ® Carne de oaie 11 ® pi. aâ Poporeni, cre
ştinii în raport cu preotul lor H ® ♦ TiTA-on1 = 
DEGETAR ®; TÎŢA-OII3 = CIDBOTţCA-CPCULUl; TlTA- 
Oil3, varietate de struguri [lat. ove m], 
fOAJBĂ (pl.-de) sf. Trans. (vic.) Funie, frînghie.

OÂEÂ (pi.-le) Sf. ® O Vas de pămînt ars sau 
de metal pentru fiert bucatele sau pentru diferite 
alte trebuinţe: de pămînt, de fler, de tnclu; * cu două

I.-A. Candrea. — I)ic(ion.aj enciclopedic ilustrat. 849
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TABELA XLV. RASE DE OI

3 '"f

I. Ţigaie'alba.'-Ta. T>gaic neagră. — 3. Ţigăii negru. 
— 4. Ţigău alb. — 5. Berbec spancă. — 6. Oaie spancă. 

— 7. Ţurcan.ă. — 8. Berbec de rasă sîrbă. — 9. Oaie 
stogoşă. — IO. Berbec piri-.an.

mănagi sau cn două totţi; » de lapte, de vin, de apă, de 
snpă; cu unt, cu emlntlnă, ou miere; de tlorl, ghi- 
veciu; de noapte; capacul, lundul oalei; aă nu măninii 
din că-ţi plouă la nuntă (gor.) ; — @: oala fără de mă
nuşă ajunge după uşă; oala dogită In zadar o mal legi; ae - 
laudă oala oă va sparge oăldarea, cel Slab se laudă Cr'l va 
birui pe cel mai tare; oaia la toc şi iepurele In pădure, 
face planuri cum să se folosească de un lucru pe 
care nu l-a doblndib Încă; oaia acoperită nu dă gunoaie 
In ea, omul prevăzător sau cel care nu lasă pe alţii 
să se amestece în treburile lui, e ferit de multe nea
junsuri; oala nu se umple ou vorbe, făgăduelile, vor
bele numai nu ţin loc de ajutor; se amestecă unde nu-1 
fierbe pala; nu te amesteca unde nu-tl fierbe oala sau nn-tl 
băga nasul (sau botul sau lingura) unde nu-tl fierbe oala, 
nu te amesteca unde nu ţi-e treaba; (15: a suflat in 
fundul oalei, a tras la măsea, a băut straşnic; a lua, a 
prinde ca din fără greutate, cu cea mai mare uşu
rinţă; de-a necheza un cal, atunci mal bine să nu furi, că 
te prinde oa din » (GoR.); se Invfrleşte ca mita. împrejurul 
oalei ou emlntlnă; a pătlt cinstea rattel la oala cn smfntlnă, 
a fost prins asupra faptului şi a păţit ruşinea, a 
mincat bătaie; s’a făcut oale şt ulcioare, a murit: poate 
acuma a fi oale şl ulcioare, şl tot Nlchlfor Gotcarlnl l-a rămas 
bietului om numele (CRO ) ; a plăti oalele sparte [de altul),
a plăti paguba făcută de altul, a păţi pentru fap
tele altuia; rm- cioiviAa ®, fierbe ţ d), hIrb ®, 
hustatA o ^ ® Conţinutul unei oale: a dat oaia ’n 
foo; a băut o oală de vin ţ[ ® Olan [refăcut din vl. 
oale, sg. *o a < lat. o 11 a m].

OARĂ1 (pl. ori) s/. Dată: Intllo ; prima a 
doua ~; ultima —cea din urmă ; de trei ori; de cinci ori 
clnol fac douăzeci şi cinci; de multe ori; de nenumărate ori; 
de clte ori; de atltea ori; m- BDNAoarA, ADESEQRI, ALTE
ORI, ARAREORI, UNEORI Fiat. h O r a], 
r. OARA2, hoarA. rnni adesea pl. oare, boare 
Sf. 3[" Păsări do curte: curteneşte plină de oare şl de 
vite (isp.i; trăia... Incunjurată de fel de fel de pasări, hoare 
şl alte dobitoace (mera) [lat. o v a r i a ,,ouătoare”].

•OARDĂ (pl.-de) s/. Hordă, gloată, popor rătă
citor, năvălitor, puboiu: puhoalels de barbari, oardele 
sălbatice ale pustietăţilor de la mlază-noapte şl de la răsărit 
(VLAH.); Romănli se războise odinioară cu Turcii şi risipise 
oardele lor ion.) [fr. bord el.

OARE' I»- oara2.
OARE2 adv. © Particulă întrebuinţată oînd se 

pune o întrebare, mai adesea asupra unui fapt în
doielnic (se pune înaintea'sau in urma verbului): 
dar * unde1am mal văzut eii figura asta P (V1.ah.) ; .v aşa să 
fie P va veni unde s'o fl ascuns ? » nu l-am dat cit
ml-a cerutp 1[ ® se poateI să fie cu putinţăI H 
® t ■»•... —..., fie... fie... ® De ~ ce, de vreme ce, 
fiindcă: el era bun bucuros că-i la beleaua dld bătătură, 
de oare ca n’aveau el ce să mănince iisp.) ţ[ ® Compus CU 
adverbele cind, cit, cum, unde sau cu pronumele «are, 
ce, cine, formează alto adverbe şi pronume nehotă- 
rite [pl. *oare< sg. oarA1].

OAJEIE-CARE, OAREşi-CARE proti. nedef. Vre
un, anumit, "nişte (se pune înaintea sau în urma 
substantivului): oertea Iţl aduce şl oare-caie mingllere

(CRG.) ; simţii o nelinişte oare-care (Negr.) ; a primit 
veşti neplăcute [o arc2 -f(şi -l-)care].

OARE-CE, OAREŞi-CE pron. .nedef. Ceva, un 
lucru oare-câre; cîtva [oare2 + (şi -(-) ce].

OARE-CICA pTon. nedef. F dini. oare-oe: râ-
mll, că am să-ţl spun o (Alecs.).

OARE-CţNE, OAREşi-cţNE pTcni. nedef. Cineva, 
un om oare-care: am auzit că oare-clne s’ar fl lăudat... 
că ol ar fl ucis pe balaur (isf.i [o a r e2-t- (ş i -ţ-) ci ne].

OARE-CÎND,0AREşi-ctND adv. Odmioară, eînd- 
va [o ar e2’-(- (ş i-h) c în d].

OARE-GUM, OAHEŞi-cţTM adv. întru cîtva: se 
sperie oare-cum fiul de Împărat, clnd anz^pe broască vorbind 
(isp.i [o a r e2-p (ş i-)-), c u*m].

OARE-UNpE adv. Undeva: un vlnător,'fiind aci 
^ ascuns, a săgetat pre vultur (TiCH.i [o a r e2 + U n d e].

OAREŞI-... 1^ OARE-...
0,ft.RZĂN,1 OARZlN, OARZDf ţ. adj. © Ban. Oa

cheş K ® A Timpuriu (despre poamele cară se 
coc de vreme): mere-^e, varietate de mere ţii ® 
Oiten. (vîRc.) Destrăbălat, cu purtări rele, necinstit: 
femele *ă.

2. adv. Trana. Curat, lămurit, verde: de nu i-oiu 
face, ml-a spus oarzln oă-ml tale capul ca la un p.ulu de 
găină (RET.).

OASPE, </ OASPETE (pl.-peţl) şm. © Persoană 
care "e primită cu mulţumire bi casa cuiva, care e 
poftită la masă, mosafir: ll primi după cum l se cu
venea, fl băgă In palat şl-1 omeni ca pe un oaspe osp.); 
Cţp): oaspele nu mănincă ce glndeşte, cl mănlnoă ce găseşte; 
0 : după trei zile, oaspeţii se pun la rlşnlţă; cliţd clntă co
coşul In pragt au să-ţl vie oaspeţi (GOR.) ; nu bănuia că soarta 
II scosese In cale im oaspete aşa de Înalt (CAR.i; eram oaspe
tele unul Rus bogat (S.-ald.) ; bucuroşi la oaspeţi 7 între
bare pe care o pune cineva clnd soseşte într’o casă 
şi doreşte să fie primit în gazdă sau la masă: cine, 
alungind noaptea la o casă ţărănească, au Întrebat ,,bucuros 
la oaspeţi?" şl n'au auzit îndată ,,bucuroşi" sau, treolnd 
pe Ungă o masă de ţărani, au zis ,,masă bimăi" fără a fl 
poftit îndată la dlnsa 7 (Alecs.) ţ[ ® ^ Oaspeţii primăverii,
rlndunelele (sau alte păsări călătoare care 'sc în
torc odată ou venirea primăverii) [lat. b o s p e s, 
pl. h o s p 11 e s].

OASTE1 sf. © ■'A Totalitatea sau o parte a 
puterii militare a unui Stat, oştire, armată: ~a lui 
sdrobltă de prin văl adimă (Bol.); a lua la a înrola (în 
armată): pe bădiţa Vaslle II prinsese la — cu arcanul icrgş 
t ® ® Mulţime: fug oştlle de arbori şi stlnclle speriate 
(VLAH.) ţf ® x ţ Războiu [lat. bo stern].
O OASTE2 = OSTIE2.
•OAZĂ [pl.-zo] sf. © • Loc roditor şi acoperit 

cu verdeaţă în mijlocul unui pustiu de nisip 
(D 3371) f ® ® Loc îneîntător, loc de odilmă 
[germ. Oase].

OBADA (pi.-bezi, t-bede) sf. © Fie-care dbi bu
căţile "(le lemn încovoiat care, împreunate cu

Fig- 337 T, Oaza. Fij. 3372. Obezi.

nişte, cuişoare de lemn, alcăLuesc colacul ro
ţii ([Ş] 3372): lua stejanil olt de gros, 11 Îndoia cu 
mlnlle şl-1 făcea de roată <negr.) ; in preajmă... erau 
aruncate obezi de roate, Jugnrl de car, ghlzdurl (odob.) (D 
pl. Două bucâţi de lemn alăturate, prevăzute 
cu nişte găuri, în caro se închideau picioarele cri
minalilor, robilor, etc. la glezne, ca să-i împiedece 
de a fugi; pr. exl. cătuşi: pentru greşala ce va faoe... 
11 va Inohlde tn temnltă ou obede In plolod^e (prv,-mb.) ; 
Ţigani... vlnduti la mezat ca j>e vite... schingiuiţi... puşi tn 
obesi (ALECS.); Şl duclndu-1 tn obezi La ispravnic cu do*
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vezi (PANN); Ov: elnt sublime momentele clnd un popor 
martir efarmd obedele şl cătuşele tiraniei (car.) ; uneori 
se închideau şi mlinile în obezi ([D 3373) [vsl. 
o b e d ft].

OBADA, 0BED4 (-dez) vb. tr. 0 
A face obtai la o roată, [o b a - 
dă]. ,

OBADAR, OBEDAR sm. 
burghiu cii care se găuresc obezile 
Ia roate [o b a d ă],

OBAdat adj. ® p. o-
BADA y ® ţ Fasole >vă, Care 
are bobul In formă de rini- 
chiu sau de obadă a unei 
roate.

OBAGITJ... = lOBAC(ru). 
tjPBÂHT sbst- a Comîn-'

duire, gardă: fu luat intre ,, , . , .
baionete si dus la ~ul rusesc Fl- 3373- Hoţ .n obez.. 
(i.-GH.) [germ. H a u p t w n'c h t],
OlOBAlE - HOBAIE.

obcina bw- QPCINA.
OBBDA... tr OBADA...

O OBEDENIE = OVIDENIE,
•OBELISC (pî.-ouri) sn. Piramidă înaltă, în pa

tru muchii, ridicată pe un piedestal 
şi formată de obiceiu dintr’o singură 
piatră (113374) [fr.].

•QBERLIHT (pi.-turl) sn. aia Geam 
deasupra canaturilor unei uşi sau 
aşezat orizontal in mijlocul unui 
tavan, spre. a lumina o încăpere în
tunecoasă [germ. O b e r 1 i c h t].

OBEZI IV OBADÂ.
•OBEZITATE sf. f îngrăşare 

peste măsură' a corpului, burtoşie 
[fr.].

Obelis

OBIALA (pi.-biele), Mold. OGHIAlA 
(pl.-ieio) s/. ® Gîrpă,' sdreanţă; ii 
onrg obieieie, cad sdrenţele de pe el: 
se tlrllau aţele şl curgeau oghlelşle după 
dinşii (CR6.) 11 © I Bucată de ptn- 
ză sau de postav cu care ţăranul 
Îşi înfăşoară piciorul, ţinîndu-i 
loc de ciorap (1 3375): dindu-
ne... ctte două părechi de oblele de su
man alb, ne-am Încălţat cu opincile 
(CRe.); MIndra mea, de mlndră mare.
Nici oblală. ’n cizmă n'are (iK.-BRa.) ţ 
oştenii, Rlmulnl nu Inrălea In oblele, J1^r* 3374 
ce gol piciorul încălţat ou piele (N..C06T.).

OBICEIU,(pl.-eluri, -ele) 
sn. © Tendinţă de a face 
un lucru 
pe care l-a 
mai făcut 
cineva a- 
desea, cu 
care s'a în
văţat, cu 
care s’a de
prins, de
prindere, 

apucături:
bun, rău;

—rl copilă
reşti; arc *1 de a se culca Îndată după masă; toate bune, dară 
ce-1 faci .-.'Iul P (isp.t; n’am —' să Intru In vorbă ou oameni 
pe cari nu-1 ounosc (vlah.) ; de —mai adesea, de cele mai 
multe ori, în genere t ® Fel de a se purta, de a se 
îmbrăca, etc. comun unei ţări întregi: oum e ţara, şi 
'-'1 (zrm.); de la străini, —1 acesta a început a se pripăşi 
Şl pe la Bomănl (Isp.i ; II sărutară dreapta şl o aduseră la 
frunte, după vechiul —al tării (ODOb.) ; om de nlmloa e. 
cine cutează a strica p»rlle tării (RLT.); @; olte bordeie, 
alltea oblcele n ® tă '-I pămlntulul, rl locului, lege 
nescrisă păstrată prin tradiţie, din tată în fiu, şi 
avînd putere dc lege: unde nu e ICge scrisă, acolo tre- 
bulaşte să păzim oblcălul locului (prv.-mb.) 1[ ® ţ Dare, 
bir: s'au scornit un —. pe vite, căruia —' zic munteneşte 
„văcăritui” (N..C06T.) [vsl. obyăaj]. 
o OBICERI = OBICEIU.

Fig. 3375. Obiele.

OBICINUI, OBIŞNUI (-uesc), J OBICINţ (-neso) i. 
vb. ir. © A deprinde, a face să ia un obiceiu 
bun sau rău: l-a obicinuit rău; 11 oblclnueşte cu plimbă
rile 1î © A avea obiceiul de a face, de a între
buinţa ceva, a li deprins cu ceva: nu prea oblei- 
nuesc să lamez.

2. vb. refl.' ® A căpăta un obiceiu, a se învăţa 
cu ceva, a se deprinde: s'a obicinuit cu noi şl nu mal 
vrea să plece t ®' A se folosi, a se întrebuinţa mai 
adesea: vorba aceasta nu se mal oblclnueşte.

OBIGINUlN'ţ’A, obişnuinţa (pî.-te) s/. Lucru 
cu care 's’a obicinuit, s'a deprins cineva, de
prindere : o face din ~ Ijii © NEOBICINUINTA, lipsă 
de obicinuinţă.

OBICINUIT, OBIŞNUIT adj. © p. OBICINUI.
Deprins, care'a prins obiceiul 1[ © Comun, ordi
nar, care .se vede sau se face adesea 1] © între
buinţat. folosit adesea 1|H © neobicinuit.

OBIDA IV OBIDI.
OBIDĂ (pî.-do) sf. întristare adîncă, mîhnire, 

Sdrobire a sufletului: se silea... să-şl stăplneasoă plln- 
sul şl obida ce o Innecau (OOOB.); se dete jos cu sufletul plin 
de —. şl de mlhnlre nsp.); fără nlol o mustrare, privea la 
suferinţele şl obida supuşilor săi (vlah.) [vsl. Obida].

OBIDI (-dese), V OBIDA (-dez) 1. vb. tr. © tA 
obijdui n' ® A jeli, a tîngui: una ’ncepu să ofteze Şl 
moartea să-şl obldeze (pann).

2. vb. refl. A se tîngui amar: a arăta o întristare 
adîncă: a avnt şi el un frate şl l-a pierdut, şl acu... pllnge 
şl se obideşte de atlta amar de vreme cr.-cod.) [o b i d ă].

OBIDJT, <f OBIDAT adj. p. obidi, OBIDA. Adînc 
întristat, foarte mlhnit, cu inima sdrobită: face 
o figură foarte mlhnltă: e aşa de obidit. Incit al crede oă vrea 
să pllngă (CAR.); ajungind acasă, obldată de osteneală şl fiă- 
mlndă nsp.).

•OBIECT (pi.-te) sn. ® Tot CC-se oferă simţu
rilor şi mai ales vederii: un plăcut H © Tot ce 
ocupă mintea, spiritul t © Tot ce ocupă senti
mentul t © Pricină, cauză 1f © Scop, ţintă H 
© Materia unei ştiinţe, unei arte H ® Lucru t 
© fi? Gompleinentui direct ai unui verb 1f © +++ 
Tot ce e în afară de suflet, de cu, în opoziţie cu 
,,subiect" [lat. objectum].

•OBIECTA (-tez) vb. Ir. © A găsi, a arăta cu
vintele, a invoca motivele, pricinile pentru care se 
contesta, nu se admite, se refuză ceea ce susţine, 
ce pretinde altul, a intUnpina: Eiiad a declinat 
(=n’a primit), oblectlnd că. era singurul susţlltor al 
nunieroasel sale .familii (i.-OH.); ar fi multe de obleolat, ar
fi multe de zis împotrivă H © A reproşa, a im
puta, a găsi' pricină [fr. o b j e c t e r].

• OBIECTARE sf. © Faptul de a obiecta 
1f © Obiecţiune.

•OBIECTIV adj. Privitor la obiect, iar nu la 
subiect: realitate —-ă; scop.-'; judecată .-.ă, care se 
ocupă numai de fapt, iar nu 
de făptuitor, judecată nepăr- 
tinitOcU’e. ^3

2. (pl.-ve) sn. © 15 Lentila ff'" 
unui instrument de optică cea 01 
mai apropiată de obiectul care ! 1 
trebue examinat t © Jisft Len
tilă biconvexă a unui aparat 
fotografic, care dă o imagine 
întoarsă a obiectului care ur- . .-
mează să fie reprodus ([ă] 3376) 11 'e' 3376, oblectlv. 
K © ® Scop 11 ® Geea ce există în afară din 
noi, în opoziţie cu ,,subiectiv” [fr.].

•OBIECTIVA (-ivez) vb. tr. A considera un lu
cru ca obiectiv,' ca fiind afară din noi [fr.].

•OBIECTIVITATE sf. Galitatea a tot ce este 
obiectiv, a tot ce 'este afară din noi [fr.].
, • OBIECŢIUNE, obiecţie sf. întîmpinare, ceea 
ce se răspunde, pricina pe care o invocă cineva 
spre a contrazice, spre a refuza ceva, spre a se 
împotrivi la- ceva [fr.].

OBIELE IV OBIADA
O OBIENZALA, OBINZAIiA (pi.-zele) sf. Trans. 0 
Punmişor ch’indisit la cămaşă <vic.).
O OBIJDUI (-U6S0) vb. tr. Mold. A împila, a asu
pri: nu-l place să obijduească pe săraci (ALECs.) [vsl.
obidăti, obiida].

OBA- 
O Bl

24.000
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OBL
O B I- ° OBIJDUIT adj. p. OBUDUţ. Împilat, asuprit:

ţăianol Inneoat pln& In glt In biruri şl nerol (vlaho.
O OBINZAIlA IV- OBIENZALA.

OBIŞN.'.. w OBlcm...
t OBÎRŞţ (-şeoc) vb. tr. A sflrşi, a duce la capăt 

[vsl. o b r 0 s a t i].
OBţRŞIE sf. ® Locul de unde izvorăşte un 

riu, izvorul din oare-şi ia naştere un rîu;.parol s’nr 
II r&stninat stlnolle cele mari de la oblrşlile Trotuşnlul 
(ON.); un plrăiaş, a oărul venea dintr'un şlpot de apl ce 
Ieşea din coasta unul delulet (rsp.i *f ® Locul, neamul 
din caro se trage cineva, din care şi-a luat naş
terea, origine: nu v& fuduliţi şl nu ultatl oblrşla voa
stră (CRo.); soaunui vestiţilor Bani al Severlnulul, a căror 
* se pierde In adinolmea vremel (vlah.i [vsl. O b r u s I].

* OBJURGAŢIUNE, objdrqaîte s/. Mustrare 
aspră, dojană [Ir.]. ,

OBLADUI (-uesc) vb. tf. A cîrmui, a guverna, 
a administra (o ţară, etc.) [vsl. obladovati, 
-a d u j j].

OBLADUpiE sf. ® Faptul de a oblădui, 
cirmuire, guvernare, administrare: ungurii... se bur- 
zuluiseră urlt de tot împotriva oblăduirii nemţeşti (Grig.) "
® Guvern, administraţiune.

OBL ADUITOR sm. Gel ce oblădueşte, 
clrrnuitor, guvernator, administrator: arhiereul, ca 
un oblădultorlu, oe ss zloe ca un purtătorlu de grijă spă- 
senlel oamenilor (prv.-mb.).
O OBLALNIC Trans., OBLA(m)nio Olten. (pl.-lce) 
sn., blamnicA (pi.-ce) sf. Olten. Colac făcut din- 
tr’un ştergar sau din cîrpe, pe care-1 pun femeile 
pe creştet, clnd poartă greutăţi pe cap ivlah.i (ciauş.)
(DENS.).

OBLASTIE sf. & Ţară, ţinut, regiune H ® 
Stăpîntre, cirmuire, administraţiune: partea sohy- 
thlel, carea era pre marginile mării Negre era tot snpt obla- 
stla împărăţii! Romanilor (Cant.) [vsl. O b 1 a S 11]. 
OOBLEAGA sf. Ban. Olten. / ® Pămînt culti- 
vabil pe care-1 laşi să se odihnească un an şi ser
veşte ca păşune; pîrloagă 1[ © B&n. Pinul oe se 
culege de pe un astfel de loc 1 ® Olten Ceea ce 
rămîne din fin. după ce au mîncat vitele (ciauş.) 
[comp. vsl. obiăgati „a sta culcat '].

OBLEŢ, OBLETE sm. Peştişor de rîu, de 
coloare albă argin
tie, foarte comun 
la noi în apele din 
regiunea dobrogea
nă; numit şi ,,al- 
bişor” sau „albi- 
şoară”, ,,ocleiu”, 
etc. (Albumus lu- 
cidus) (îilîl 3377).

OBLI (-lese) vb. tr. A face oblu, a netezi, a 
îndreptă, a aplana.
‘OBLIC 1; adj. ® Pieziş, inclinat, plecat în- 

tr’o parte: llnle ~ă (iw TAB. XXXIII) K © a? cazuri 
~e, genitivul şi dativul.

2. qblioA (pi.-ce) sf. A Linie oblică [tr. < lat.
OOBLIGERI = OBICEIU [obiceiu + oblici 
tOBLICI (-iceso) vb. tr. şi intr. A afla, a desco

peri, a observa; a zări: oblicind din non despre sosi
rea boierilor pribegiţi iodob.i ; au început el a se vălera, 
pentru că 11 era frică să nu-1 obllcească cineva (SB.i; se uita re
pede,' să vază de nu-1 obllceşte careva (ORIG.) ; Eu din oaste-am 
oblicit Că puica s'a logodit (Vor.) [vsl. O b 1 i 6 i t i].
‘OBLICITATE sf. ® Poziţiune oblică: -~e ra

zelor solare t ® ☆ •*’» eollptlcel, unghiul de 23°. 27' 
pe care-1 face ecliptica cu ecuatorul ceresc [obli c, 
după tr. o b 1 i q u i t ă].
‘OBLIGA (-ig) 1. vb. ir. A îndatora, a sili. 
2. vb. refl. A se îndatora, a se prinde, a lua 

asupră-şi; a se pune chezaş pentru oineva-[lat.^.
‘OBLIGAT adj. p. OBLIGA. îndatorat, silit ţ1( 

© NEOBLIOA^.
‘OBLIGATIVITATE sf. Caracterul lucrului 

obligatoriu: *a luvătămlntulul primar [obligat].
‘OBLIGATpR(IU) adj. Care are puterea de a 

obliga; care este de datoria fie-căruia: servioiui mi
litar e — [lat.].
‘OBLIGAŢIUNE, OBLIGAŢIE sf. ® Datoria pe 

care o are cineva faţă de ăltul, îndatorire t ®

Fig. 3377- Oblei.

Plantă

Fig. 3378.
Oblîgeană.

Motiv de recunoştinţă t ® Legătură de drep 
care sileşte pe cineva faţă de altul să facă sau 
să nu facă ceva H ® A Act notariat, înscris prin 
care cineva recunoaşte o datorie, o îndatorire de 
plată faţă de altul H ® V Titlu emis de b sdcietatc, 
de un oraş, etc. reprezentînd valoarea capitalu
lui împrumutat:»' comnnală de 60/o [frj.

OBLIGE AN A, ABLIGEANA Sf. 
miros aromatic plăcut, cu frun
ze lungi şi cu flori gălbui, ce 
creşte pe marginile apelor; nu
mită şi ,,sperlbană”, „spetează- 
pestriţă”, ,,trestie-mirositoare”, 
etc.; o întrebuinţată In indu
strie pentru aromatizarea prăji
turilor şi liolieururilor (Acorus 
calamus) 3378).

‘OBLITERA {-erez) vb. tr. ®
A şterge încetul cu încetul: 
timpul obliterează Insorlptlunlle ţ[ ®
A anula (cu o pecete, cu o is
călitură, cu o trăsătură de con- 
dciu) un timbru, spre a nu mai 
putea servi K ® A astupa, a închide [fr.]..

OBLÎNC (pl.-ouTi) sn. Partea dinainte, ie.şită în 
afară şi încovoiată, a şelei (partea dinapoi se nu
meşte uneori », mai adesea „ciochină”) (1^ (b| şa) : 
mergeau cftl&riţ ou frtul legat de (ooob.); pe cal se afla o 
p&reche de dlsagl... şl oişte puşti la ^ <şe.i; c&oinla am 
scoS'O... şl am pus-o policar.); ziclod aceste, pune tarnita 
pe cal, anin& armele la* (CRG.) [vsl. O b 1 ^ k u].
O OBLpe (pi.-oace) sn. Băn. Trans. îfia Fereastră 
[ung. a b 1 a k].

OBLOJALA (pi.-jeli. -jele) sf. 0 Cataplasiîlă 
sau buruiană de leac aplicată pe pielea unui bolnav; 
compresă: ori-oe umflătură e mai bine s’o moi... cu ceapă 
coaptă şi ou oblojeli de lipan (Dlvr.) ; !i bun de fiert In 
oală şl de tăcut oblojele calecs.i ; tot umblă din babă tu 
babă cu deaclntece şi ou oblojele (Crg.) [o b 1 O j î].

OBLOJI (-ojeso)vb. ir. şi re/l. ® / ©A(-şi)pune 
oblojeli, cataplasme: l-am oblojit, l-am legat la cap ca 
pe o Juplneasă... după baie (car.i: cu zeama ei oblojesc şl 
spală apoi vita sburătăoltă (mar.j ^ ® Pr. ext. F A (se) 
înfăşură în blănuri [vsl. o b 1 o i i t j].

OBLON {pi.-oane)sn. ® îfia Uşă în'unul'ori două 
canaturi, sau tăblie mare de fier cu care se astupă 
deschizătura ferestrei sau uşa 
unei case, galantarul unei 
prăvălii, etc., mai ales ca 
mijloc de pază împotriva 
spărgătorilor (is| 3379): a în
chide, a deschide obloanele; atrage, 
a ridica, a lăsa <^ulsau obloanele; 
de-o săptămtnă casa Îşi deschisese 
obloanele el, mari şl albe (Vlah.); 
toate prăvăliile cu obloanele lăsate 
oa pleoapele tn somn (Car.) ; ctr* 
olumorul.. . clnd lese dimineaţa să-şi 
ridice <«ml de la prăvălie (br..vn.) ^
® Uşcioaraunei trăsuri, por
tieră ([^ 3380): sosi Intr’o trăsură Închisă, cu patru cai, 
Întovărăşită de doi călăreţi la » (gn.)
1[ ® Maram. Deschizătura prin 
care se dă vitelor nutreţ în 
iesle (BRL.).

OBLONAŞ (pî.-aşo) sn. dim.
OBLQN.
‘OBLQNG adj. Lunguieţ, lun-

flatei: mai mUlt lunsdecît Iat Fig. 3330. o. Oblon.

OBLONI (-onesc) vb. Ir. (j) A închide cu o b 1 o- 
n u 1 sau cu obloanele T| ® Pr. ext. A astupa Iu- 
mina: Oblonltu-ml-a fereastra gerul cu-a lui flori de 
ghlaţă (VLAH.).

OBLU1 {/. oablă) 1. adj. ® Neted, şes: toată acea 
lată şl oablă clmpie se arătă scăldată Intr’o lumină gălbuie 
(ODOB.) H ® Drept: fagii şl brazii cei mai obli şl mal groşi 
11 strlmba de-1 făcea glnji (Ret.); Dar mtndra. cu şubeica 
E oablă ca secerea (ik.>brb.) ; pe asemenea coaste oablo sint că
rările caprelor şl a hoţilor (sad.).

2., ădv. Drept: lăsăm drumul mare şi-o luăm ^ pe că
rări de codru şi pe scursuri de puhoaie (vlah.) ; un surtuc, ale

Fig. 3379- O. Oblon.
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Fig-- 3381. 
Oboe.

Fig. 3382. Obol din 
sec. alv-leaîn. dc Cr.

o&rol poale lungi 11 cftdeau ^ pe genunchi (gn.) ; dar odatA 
sare TlffBQul In picioare (Ret.) [vsl. oblu „rotund'M. 
o QBLU2fîm. fţ5*3 Băn. Rindea [germ. H o b e 1]. 
O OBQD sbst. Olten. ® VKcălie, 
veşcâ (la moară) K ® Cercul de lemn | 
al sitei f ® Băn. Butie făcută dintr’un 
trunchiu de copac [srb.].
*OBQE, OBQiu (pl.-oaie) sn. J Instru

ment de muzică, făcut din lemn, cu 
ancie dublă, cu digitaţia ca la flaut, 
poziţia ca la clarinet, timbrul ca la 
cornul englez; de obiceiu, după su
netul ,,la“ al oboiului se acordează 
toate instrumentele din orctiestră; se 
întrebuinţează ca solo In scenele do 
duioşie sau melancolie (i@] 3381) [fr. 
h a u t - b o i s],

‘OBOL sm. ® ® Mică monedă la 
vechii' Greci (a şasea parte dintr’o 
drahm^, In valoare de aproape 10 cen
time (@ 3382) t © ® Ban mărunt, 
sumă foarte mică; a-si da —ui, ,â con
tribui ou o mică sumă, ou un 
mic ajutor (în scop de bine
facere) [fr. < gr.].

OBOR1 (pl.-oare, -oară) .sn.
® împrejmuire, ocol pentru 
vite (pe lingă o casă ţără
nească) : Am un de boi roşii 
şl unul negru: oind bag boul negru 
Intre cel roşii, pe toţi li răscoleşte 
(GOR.), ghicitoare despre ,.vătraiul şi cărbunii” f 
© V Tîrg de vite, do. fin, de lemne (la marginea 
unui oraş): şl măgarul se vinde In —ui armăsarilor' 
(PANNI; In ziua de — săptămlnal, cind vin ţăranii din tot 
Judeţul Ia tlrg ibr.-vn.) ; F: parcă-1 de la —, e bădăran, 
mojic [bg. srb.j.

OBOR1 sbst. Sfoară, frlnghiuţă trecută prin 
ochiurile de la marginea prostovolului sau năvo
dului şi pe care slnt înşirate din distanţă în di
stanţă, alice sau greutăţi de plumb [rus. o b 6 ra].

OBORÎ (obor) vb. tr. A doborî, a culca la pă- 
mint: buzduganul armaşulnl, Iovlndn-1 drept In frunte, 11 
oborl la păiUlnt (Negr.i ; Rlndurl întregi prăvale şl oboară 
(BD.-DEL.); dacă 1 se Intlmplă să oboare vre-o păsăruică oarbă 
(ALECs.); să avem îndestul cosaşi spre a putea —■ Iarba la pă- 
mlnt In timpul cuvenit (lON) [vsl. O b O r i t i].

Oboroc, obroc (pi.-oace) sn., oboroaca (pi.-ce) 
sf. o Vas mare, de lormă cilindrică ca o baniţă, făcut 
din scoarţă de teiu şi înfundat la un capăt, cu care 
se cară porumbii, etc. şi slujeşte încă la diferite 
trebuinţe în casa ţăranului: un om ţinea... un oboroc 
deşert, ou gura spre soare (CRG.) ; femela a adus un oboroc 
de calere şl Sf. Vlnere s'a apucat de tors (sb.) ; să se roage 
Iul Dumnezeu să-l dea o oboroacă plină de bani (sb.) ; plnă 
l-or fierbe oalele la foc, ca să toarne in obroc peste cămeşi 
(SB.); ® a pune lumina sub —, a căuta să ascundă lu
mina, adevărul: trebue să puie lumina in sfeşnic, iar nu 
sub obroc (rsp.); laptele cele strălucite ale Iul Ştefan nu pu
tură sta sub oboroc (isp.); ® despre ceva marc cît un 
oboroc: protlpendlştll se coronau cu oboroace... colosale 
(ALECS.); Işl îndesă In cap căciula cit o oboroacă şl Işl aprinse 
lellnarul (sad.) [srb. u b 0 r a k ; rut. u b o r o k],

OBOSEALĂ (pl.-seli) sf. Osteneală foarte mare: 
a cădea de —; a nu mal putea de —; o ajunse oboseala, de nu 
mal putea sta In picioare (Isp.) [o b O S i].
. OBOSI (-osesc) vb. Ir. şi inir. A osteni din calo 
afară: munca pe căldură mă oboseşte grozav; am obosit de 
atita alergătură [srb. O b O s i t i, bg. obosăvamu 
„a rămînea desculţ, a-şi pierde potcoavele (de 
multă alergătură)”].

OBOSIT adj. p. OBOsţ. Foarte ostenit, ostenit 
peste măsură: — de muncazllel; ® — do viaţă HH © 
NţlOBOSţT.

OBOSITOR adj. verb. obosi) Care olioseşte:
o lucrare, o muncă obositoare •|,i © NţlOBOSITQB.

OBOT (pî.-te) sn. fT^Hobot, partea săniei nu
mită şi „bot(niţă)” sau „cruce” [bg. h o b o t u].

OBRĂJEIi sm. Sb dim. obraz : mlnca-ţl-aş obrăjell 
cel rumeni (GN.) ; nu cumva să străbată o rază de soare la 
obrăjell mei (sb.>.

OBRAJI p«- OBRAZ.

OBRĂJQR sm. ^ dim. OB^Z: toat& lumea so OBL-
mira de <*'11 Iul cel frumoşi (RET.), r\RD
O OBRAŢ (pi.-aţe, -aţuri) sn. Mo/d. • ^ Bucată de ^Dia 
loc lată de o prăjină şi lungă de patru prăjini făl- 
ceşti (= 1/80 dintr’o falce): Inceplnd a cosi, coasa 
merse ctteva <*'6 şl odatA sArl din toporlşte (şezo; la vr’o 
ctteva <*'uri, glmetnl s’a Inllerblntat... şl... iar sare roata 
(CRG.) [comp. vsl, o b rată].

OBHAŢIE sf. ♦ Loc îngrădit semănat cu pomi 
Ia poalele dealului cu vil: întinsele obraţll ale Chlo]- 
dulul-dln-Btsca (VLAh.).

OBRAZ (pZ.-aji) 1. sm. CD ^ Partea anterioară 
a capului omului, unde se află fruntea, ochii, na
sul, gura, bărbia şi bucile; faţă: ce foloseşte orbului 
frumoşi (ZNN.); a-şl spăla <*'ul;^: o mtnA spală pe alta şl 
amlndouA <*'Ul m- M{nA (D ; (^ (D : cine scuipă !n sus, li cade
pe <*-, cine face. un lucru împotriva intereselor sale 
pătimeşte cel dintîiu din această pricină; de nu era 
nasul, Işl belea <*ni, se zice în ironie despre cel ce a 
căzut cu faţa în jos; parcă l-au luat plnza de pe <*', 
e alb ca varul, ca un mort (de spaimă, etc.); ume
rii <*'uiui, umerii obrajilor, fie-care din cele două ieşi
turi ale oaselor obrazului dedesubtul ochilor: ume
rii ^^uiui scoşi şl nasul numai o fărlmlţă de stlro (I.-gh.) ; 
pe umerii obrajilor 11 joacă şi se schimbă două pete... de ni- 
meneală (DLVr.) ^ (D 0 A-şl scoate a'uI (tu lume), a Se 
arăta printre oameni: n’aveal cap să scoţi <*'U1 In lume 
de ruşine (Crg.) ; nu ml-aş mai scoate ««'Ul pintre oameni 
(NEGR.); a scăpa cu <*<(ui) curat, a scăpa CU faţa curată, 
a scăpa teafăr, fără a păţi ceva; a-i crăpa, a-i plesni 
<*Tii de ruşine, a nu mai putea de ruşine; F: mi-ai 
belit (*’ui, m’ai făcut să-mi fie ruşine, să intru în pă- 
mînt de ruşine; să-ţi He ruşine -*^uiuil expresiune cu 
care se mustră, cu care se ocărăşte cineva care face 
un lucru necuviincios, nepermis, neomenos, etc.:
nu ţl-e ruşine <*nlul, om bătrfn, !n toată firea! (I.-gh.); a 
avea subţire, a fi O persoană fină, sensibilă, care 
se ruşinează de o faptă sau de o vorbă necuviin
cioasă; <*<01 subţire cu multă cheltuială se ţine 
■«‘CHELTUIALA (D ; a fi gros de {sau la) «w GROS ţ (D ; a 
avea de scoarţă, a nu se ruşina de nimic, a*nu^i păsa 
de ocările, de necuviinţele, etc. ce i se adresează ^
(D Lipsă de ruşine, dc pudoare; îndrăzneală: cu ce 
am să mai Ies eu tn lumel (isp.) ; era Îngrijit cu ce <*' să 
se Înfăţişeze Înaintea Iul Scaraosohl (CRO.i ; lan auzi-1 că şl 
rldel are <*'• să rldăl (ALECS.i; tn eşti bun de talpa iadului şl al 
încă •*' Ş& cauţi loc In ralul. (NEGR.) ; mal al a4 să te atingi de 
surorile tale cele mai znaill (isp.i; a fl lără «*, a fî fără 
ruşine, cu totul lipsit de ruşine, neruşinat; a da <*',
a da nas: nu trebue să dăm <*■ cavalerilor (ALEcg.) ; nu da 
Iul Ivan, că se sule pe divan (ZNN.) ; a-şl lua <*<, a-şi lua 
nas: ell parcă el nu-şl iau singuri destul (ALECS.); a-1 
zice de’ la <*, a-i spune verde, curat, fără înconjur, 
fără a-i fi ruşine H @ © Prestigiu; stai‘0, condi- 
ţiune: Acest bărbat de mă ţine nu e de <*ail meu (pann) ;
Adela nu-i de <*nil Dv. (alecs.) ; a face cuiva ceva pe <*', a-i 
face ceva după cum merită: na! inoaitea v’am făcut şi 
eu pe >*' (CRG.); a căta cuiva la •*', a ţinea seama de 
condiţiunea, de reputaţia cuiva: iţi cat ia-*-, c’aou 
ţi I-aş terfeli (JIP.) H ® ^ OBRAZUL-FETEI = LIPSCA- 
NOAICE 1f ® pi. © Bucile feţei: cu obrajii rumeni; 
sudoarea curgea... pe obrajii lor graşi şl aprinşi (olvr.).

2. [pl. >^e) sn. Persoană: acesta să chlamă hlclean şl 
hain cinului şl <*nlul călugăresc (prv.-lp.) ; facem fii de suflet 
<*« bărbăteşti, fomeleştl, rude sau străini (leg.-car.); privighe

torul, ca un <*' al cfrmulrll, se crezu dator... să Închine el 
cel Intllu pahar (GN.) ; a făcut... toate c!te se cer de la un <*' 
bisericesc (Vlah.) [vsl. O b r a z u].

OBRÂZAR (pL-are) sn. Mască: Un de ceară 
părea că poartă el (EMin.) [o b r a z].

OBRAZNIC, -icA adj. şi sm. f. Care'n’are re
spect sau ruşine de cineva, care e îndrăzneţ pînă 
la neruşinare: ledul cei mare şi cei mijlociu dau prin băţ 
de <*'1 ce erau (Cro.) ; o barză <*-ă a Îndrăznit să-şl aşeze 
cuibul lingă coşul bucătăriei (i.-gh.) ; ©: <*'ul mănlncă praz
nicul, cel îndrăzneţ trage mai adesea folos de pe 
urma îndrăznelii lui [obraz].

OBRĂZNICĂTURĂ (pî.-turi) sf. Mo/d. F Fiinţă 
obraznică: otod ospătau băltii, ca nişte obrăzulcă* 
tuli ce erau, laiă că intră... călugărul (vas.).

OBRĂZNICEŞTE adv. Ca un obraznic, 
cu obrăznicie: se uită seara <*' prin toate lojile (Negr.)
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OBR- OBRĂZNICI (-iceac) 1. vl). Ir. ® A face să devie 
HRQ o b r a z n i c, să-şi ia nasul la purtare |® Anumi 
UDO obraznic, a trata de obraznic; nunumai pevagmistrui...

l-a obrăzniolt cnm se cade, darcblar pe locotenentul (br.-vn.i.
2. vh. refl. A deveni obraznic; a-şi lua prea mult 

nas, prea multă îndrăzneală: nu te-» mal mult, căci 
te voia ctrpl (GN.) ; ţine-ţl vorbele In rută şl nu te » mal 
mult lALECS.I.

OBRĂZNICIE s/. ® Caracterul celui o-b r a z- 
nic f ® Vorbă sau faptă obraznică: miuoluna şl 
obr&znlola slnt şi ele arme omeneşti (Slv.) ; am fost im nătă
răii pin’ aonm de ţl-am suferit obrăzniciile (alecs.) 
N^OBBAZNIGţE.

OBRĂZNICtlŢ adj. dim. obraznic: ţi-i hazlia
Luluta, dar 11 cam ed nu te superi (ALEC3,).

OBREAJE, OBRSJIE (pi.-eji) sf. A ® Muche de 
, deal unde' se întUneşte un podiş cu o coastă sau 

costişe, de obiceiu pe marginea unei ape H ® Trans. 
(DENS.) Loc şes, Întindere de pămînt ce rămîne după 
retragerea unui rîu H ® Olten. (vmc.) Ctmp Ungă 
pădure fsrb. obreije].
O OBREJENIE sf. Olten. D = PREOBRAJţiNIE.

OBREJIE m- OBREAJE. 
t OBREZANIE sf. Circumcisiune [vsl.]. 
t OBREZUI (-ueso) vb. tr. A circumcide [vsl. 

o b r.6 z o V a’ l i].
OBRICARIŢĂ sf. Porţie, tain, mertic: e’a găsit 

cine să-l tale din (pann) [srt). O b r O k],
O OBRICEIU (pi.-ele) sn. Olten tciAUş.) = OBICEIU. 
OOBRIci1 (-iceso) vb. refl. Olten. (vmc.) (r.-cod.) 
A se obicinui [obric.eiul.
OOBRICI* (-icesc) vb. tr. Olten. A opri, a nu în
gădui: l-a obrlclt să mănlnce carne.

OBRINTEALĂ, obrINTEAIiA (pi.-oii) sf. f lu- 
flamaţie (a unei răni): plnză de pălalene desumllă obrln- 
teala (DLVr.) ; pămlntal... e bun de obrlnetală: cine cade pe 
el Jos se scoală mai sănătos (odob.) [obrintî].

OBRINTl, obbînt; (-teao) vb. refl. / A se in- 
flama {vorb. de o rană): Obrlntindu-i-să, un plclort ce 
avea de săgeată rănit, In calendele Iul Avgust au murit 
ICANT.); cldd al vre-o bubă, nu e bine să intri tu vie, căci se' 
obrlnteşte (oor.).

OBRINTITURĂ (pi.-turl) sf. f = OBRINTEA- 
lA.

OBROC M- OBOROC.
OBROCEALĂ (pi.-ell) sf. Zăpăceală, năuceală, 

buinfăceală produsă printr’un farmec: mi ee pare 
oă stă unul la spatele dumltule... — Apoi asta este un fel 
de »• iiap.i [o b r o C i].

OBROCI (-ocesc) vb. tr. A zăpăci, a năuci, a 
buimăci prin farmece: cine dracul te-a mal obroclt plnă 
tntr’atlt. Incit să visezi deştept P osp.i; cine ştie ce babă l-a 
obroolt (PIL.) [srb. obruCiti ,.a da de ruşine"].

OBROCIT adj. p. OBROCI. Zăpăcit, năucit prin 
farmece: bărbate, tu eşti trebue să-tl desclnt CSP.1.

‘OBSCEN adj. Porcos, murdar, necuviincios, 
neruşinat, desfrinat: după gesturile şl grimasele cobza
rului... pere e fl un cintec ^ (CAR.) [fr. ].
‘OBSCENITATE sf. ® Caracterul a tot ce 

este obscen H ®’ Vorbă sau faptă obscenă, necu
viincioasă, porcărie, mascara [fr.].
‘OBSCUR adj. ® întunecos: o sală~ă H ® 15 

48t Cameră’ -~ă tm- CAMERA ® 5| ® © Nedesluşit, ne- 
, lămurit, greu de priceput: un înţeles — ţ ® © 

Puţin cunoscut: un om — t ® Fără merit, fără 
strălucire, fără glorie: o viată ~ă; wr clar-obscor 
[fr. < lat.].
‘OBSCURANTISM sbst. Sistemul acelora cari 

SC împotrivesc pătrunderii instrucţiunii şi progre
sului-civilizaţiunii în masele poporului [fr.].
‘OBSCURANTIST sm. Partizan al obscuran

tismului [fr.].
‘OBSCURITATE sf. ® îiituneciind f ® ® 

Lipsă de desluşire, do claritate: ~a înţelesului f 
® © Lipsă de vază, de strălucire: e trăi ln~, a 
trăi retras, necunoscut [fr.].

-‘OBSECRAŢiyNE sf. OJ Figură de retorică 
prin care orătorui invocă ajutorul lui Dumnezeu 
sau al unei persoane [fr.].
‘OBSEDA (-edez) vb. tr. ® A se ţinea de capul 

cuiva, a nu-i da pace, a stărui mereu pe Ungă 
cineva, a-1 plictisi ţ| ® A frămînta, a trudi fără

încetare: olte un cnvlnt frumos, sonor, II obseda. 11 umbla 
prin gură, enervant ca un lir .de păr (vlah.) [fr.].

‘OBSEDANT adj. Care obsedează, care te ur
măreşte mereu, care nu-ţi iese din minte: ii hnesc 
urechile de un şuer depărtat, neîntrerupt, —' (vlah.) ; toate 1 se 
resfringean ca ’ntr'nn vis nrlt, —' (vlah.) [fr.].
‘OBSERV.^ (-serv) vb. tr. ® A ţinea, a păzi:

legile, sărbătorile, posturile ţf ® A cerceta CU în
grijire lucrurile fizice sau morale: —> natura t ® A 
se uita bine Ia, a privi: ~ pe trecători ® A băga 
de seamă [fr: < lat.].
‘OBSERVABIL adj. Care se poate observa HH

© neobservabil [ir.].
‘ OBSERVARE, OBSERVAŢipNE, OBSERVAŢIE sf.

® Faptul de 'a observh ţ|® Păzire: ~a legilor, 
sărbătorilor 1( ® Cercetarea cu atenţiune a lucru
rilor fizice sau morale: stelelor, eocletătil 1 ® Re
zultatul acestor cercetări ţ[ ® Băgare de seamă, 
reflexiune 1| ® Replică: nici o observatinne! nici o 
vorbă I nu făcu ulei o observatinne, nici nu crlcui, nu 
răspunse nimic H ® a sta In observatinne, a supra- 
veghia, a pîndi'spre a vedea ce se petrece [fr.].
‘OBSERVATOR1 ţ. sm. ® Gel ce observă, ce 

păzeşte, ce ţine:'.» ai legilor K © Gel ce observă, 
cercetează cu luare aminte fenomenele naturii 
sau evenimentele; cercetător K ® Persoană care 
se ţine de-o parte şi priveşte cele ce se petrec, pri
vitor.

2. adj. Care observă, care bagă de seamă [fr.].
‘OBSERVATOR* (pl.-toare), OBSERVATtJRIIJ (pl. 

-rii) sn. Clădire destinată observaţiunUor astrono
mice şi meteorologice [fr. o b s e r v a t o i r e].
‘OBSERVAŢIILE sw OBSERVASE.

• ‘OBSESIUNE sf. Faptul-de a obseda, de a ur
mări mereu,'de a nu ieşi din minte, de a plictisi:
lasă-mă să-ţl rldio *-a aata de pe suflet (vlah.) [fr.].
‘OBSESIV adj. Ce ţine de obsesiune [fr.].
‘OBSIDIANĂ (pi.-lene) sf. «> utM Substanţă 

minerală de origine vulcanică, care are înfăţi
şarea sticlei topite; e de coloare neagră sau de 
un verde foarte închis [fr.].

OBSIGĂ, OBSţoA, OPSIOA, osioA sf. ♦ Nume 
dat mai multor specii de plante ierboase,-ce sea
mănă cu ovăsul, cu florile (iispuse în spice drepte 
sau aplecate; se seamănă adesea pentru nutreţ: 
® (Bromus secalinus) ([®j 3383), ® (Bromus sle- 
rilis) (m 3384) numite şi „iarba-ovăsului”, ,,iarba-

Fig. 3383. 
Obsigă.

Fig. 3384. 
Obsigă. Fig. 3385.

Obsigă.
vlntului” sau „secărea”, \ ® (Brachypodium pin- 
natum) (isj 3385); ® (Brachypodium silvaticum) 
H ® = ZIZANIE1 i[® = sAlbAtie1 [srb. o v s i k a].
‘OBSTACOL (pî.-lo) sn. ® Piedică, tot ce se 

împotriveşte la săvîrşirea unui lucru; inteligenţele 
alese nu se opresc dinaintea nlol unul <v (i.-gh.) ţ| © Gard, 
şanţ, etc. care se face pe un cîmp de curse şi peste 
care trebue să sară caii: cursă de [fr. < lat.].

‘OBSTETRICĂ sf. f Arta moşitului [fr.].
'OBSTETRICAL adj. f Privitor Ia obstetrică 

.[îl-.].
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■OBSTINA {-inez) vb. refl. A se Iiicăpăţîna [fr.]. 
•OBSTINÂŢIUNE s/. înTîăpătInare [Ir.].
• OBSTRUGŢIQNISM sbst. 0 Tactica Între

buinţată de minoritatea dintr’un parlament, de 
a împiedeca sistematic, prin vorbă multă, prin 
scandaluri, etc., continuarea lucrărilor, [fr.].

■ OBSTRUCŢIONIST sm. O Cel care, Intr’un 
parlament, a adoptat tactica obstrucţiunii [fr.].

■ OBSTRUGŢIUNE, OBSTRVCŢIE sf. ® / Pie
dică la circulareâ normală a substanţelor prin 
astuparea canalelor sau vaselor: ~a ficatului; in- 
testiuaiă t ® ® Faptul de a împiedeca prin diferite 
mijloace, discuţiunile într’un parlament [fr.].

OBŞTE, QBŞTIE sf. ® Comunitate; mulţime, 
gloată, public, populaţiune. popor; Aşa-i ;1 la ome
nire, Clnd tn obştii nu:i unire (don.); obştia ne-a trimis 
pte noi Sft-tl spunem că norodul nu te vrea (Nesr.) ; toată obştea 
cuvioasă, muieri şl bărbaţi, asculta dotările... băratulnl 
(ODOB.) TI ® De comun, general, public ţ[ ® în de 
loc. adv. In genere. In mod general, de obiceiu: 
vremea rea a amorţit satal In de obşte şsomotos (dlvr.) 
[vsl. o b I s 11, -t e, -t i j e].,

OBŞTESC adj. Public; comun: binele-^; Ob- 
şteasca Adunare w* ADUNARE© J Numai tu s& nu lei parte 
la obşteasca Înfrăţire, La obşteasca fericire, La obştescul 
viitor P (ALEcs.); a>şi da <^1 sllrşlt, a muri: slnt In clipa 
de a*ml da <^1 sflrşit (isp.) [o b Ş t e].

OBŞTŞŞTE adv. în mod Obştesc, în mod 
public; în comun.
t OBŞTI (-tesc) vb. ir. A face cunoscut, a da In vi
leag, a revela, a divulga: Slnan-Paşa, alungind la 
OlnrglD... obşti că va şedea aoolo trei zile (bauc.) [vsl. O - 
blătiti].

QBŞTIE w OBŞTE.
* OBTURATOR (pl.

-toare) sn. ® Placă 
care astupă o deschi
zătură, un tub, etc. ţf 
® W Capac (ie ara
mă care se pune pe 
tubul obiectivului u- 
nui aparat fotografic, 
spre a împiedeca in
trarea razelor lumii 
(l®f 3386) ţf ® Dis
pozitiv care, la armele® 
ce se încarcă pe la cu- 
lată, împiedică ieşirea 
gazelor [fr.].

•OBTVS adj. ® Te
şit; tocit H ® ® Puţin 
pătrunzător: eplrlt 
minte ~ă, care pricepe 
anevoie ţ[ ® A unghin 
■«', unghiul BAG, mai 
mare decît un unghiu drept (iU 3387) [fr.]. 
■OBTUSUNGHIU adj. A Se zice despre triun- 

gtiiul In care unul clin unghiuri e obtus [o b tu s 
-I- ungh iu],
■OBŢINE (-Un) vb. Ir. A căpăta, a 

dobîndi [fr. o b t e n br, modificat după 
ţinea].
lOBUZ1 {pl.-ze) sn. ^ Ghiulea (de 

tun) cu formă cUindrică (i®| 3388): asupra 
acestui oraş s’a'u aruncat cele dlntliu -fc-e turceşti 
In primăvara anului 1877 (vlah.) [fr.]. 
t OBUZ3 (pl.-zurl) sn. 16 ® Tabără, la

găr t ® Corp de armată [pol. o b 6 z].
■ * OBUZIER (pi.-ere) sn. Tun scurt ce se în
trebuinţa mai adesea odi
nioară pentru asvîrlirea o- 
buzelor (iH 3389) [fr.].

OCA (pi.-oale), t Mo/d.
Trdns. QCA (pi.-ci, t-ce),
Ban. OCA (pi. cehe) sf. ®
Veche măsură de greutate 
(= 400 dramuri = 1 kgr.,
272) şî de capacitate ( = a 
zecea parte dintr’o vadră = 1 litru, 520, în Mun
tenia; 1 1., 288, în Moldova); pi. ocale se în
trebuinţează numai cînd e vorba de înseşi măsu
rile sau greutăţile cu care se măsoară sau se cîn-

Fig. 3386. Obturator.
luminoase în camera neagră

Fig. 3387. Unghiu obtus.

Fig, 3308. 
Obuz.

Fig. 3389. Obuzier.

târeşte; altminteri se întrebuinţează la pl. ooa: 
cinci ocale însemnează cinci măsuri sau greutăţi de 
cîte o oca; dar se va zice: cinci oca de făină, de vin, eto.: 
a vinde cn ocaua; zece bani ocaua de vin; ocaoa Ini Cuza; 
olnd se potcovea pnricele la nn picior cn nouăzeci şi nouă de 
oca de fler (isp.) ; aveam acnm, la Începutul postului... cl- 
teva ooă de peşte sărat (CRG.) ; clte trei patra oci de cannră tor
ceam pe zi (CRG.); beţlvnlni şi dracu-1 lese on oca ’nalnte 
(ALECS.); scorpia... li dede buzduganul său cel de 99 (de) oche 
de fler (CÂT.)iDARA ^.(D^mioă, măsură falsă (mai 
mică decît cea reglementară), cîntaî fals: pe mă
celari şl pe brutari, clnd Ii prindea cu ocaua mioă, 11 ţin- 
tula d'o ureche In mijlocul ttrgulul (i.-gh.); d& ăci, 0 ^ 

' prinde cu ocaua {Mold. cu oca) mică, a prinde asupra.fap~ 
tulul, a prinde cu mîna "n sac: de cind ii pasc eu, că 
doar 1-olu prinde cu oca mică şi să-l trintesc Ia dubă (ALECSş) 
[tC. O k â].

O CACA 1 sau OAOAc^i interj. Imită strigătul
broaştelor: Broasca striga: ,,Oacacal oacacal Fugi/moşule 
că te-a mlncaIM (mar.).

OCĂCĂI, ooAi (-ăesc) vb. intr. CD A striga, a- 
cînta ca broaştele, a orăcăi H ® k A măcăi (vorh. 
de raţe): două raţe grase, plntecoase, trecură^ ocălnd dea-' 
Bupra capului meu (GN.).[o C a C al -O a Cl].

OCĂGĂIT, ocAţT sbst. CD ^ Strigătul, cîntatul 
broaştelor, orăcăit % © 3bMăcăit: auzeam... cite un 
mic ocălt Innăbuşlt a vie-unei raţe (GN.) [o C ă (C ă) i].

OGARÂ (pî. ocări) sf. Faptul de a ocărî; 
vorbă sau faptă cu care se ocărăşte, insultă, in
jurie: sudalmă şl ^ mare iaate... olnd va tăia ne^tine barba 
altuia (pRV.-MB.); el In viaţa lul n'a luat o palmă, n’a su
ferit nici o (VLAH.); bătaia şi ocara nu se Întorc niciodată 
(PANN); cinstea cn ocara nu pot 11 împreună (znn.) ; vorbe 
de a li, a ajunge, a răminea, a face (de rta şl) de a fi, 
etc. un obiect de batjocură, de necinste: prea lăburaţi 
neamnl nostru de ruşine şl ^
(EMIn.) ; se vorbiră... să faoă pe 
fratele lor mic de rlsşl de^^iisp.i.

■OGARINA (pl.-ne) sf.
J Mic instrument de mu
zică de teracotă, cu găuri, 
de forma unui cap şi bot 
de gtscă; inventat în Ita- Fig. 3390. Ocarină. 
lia pe la 1880(113390) [it.].

OCÂRÎ (-ftrăso) vb. Ir. A înfrunta cu vorbe urlte, 
de necinste, ruşinoase: ceia ce-şl va ride de altal... acela 
se va pedepsi ca şl clnd l-ar îl Injorat şl oe&rlt cu anvintul 
(PRV.-MP.); bl clnd pesteştl, fă şi bine, nu amăgi, nn fura. 
Nu plzmul, .nu ucide, nu nu jură (pann) ; refl. cine 
se laudă singur, se ocărăşte pe sine [vsl. O k a r j a 11].

OGĂRÎTQR adj. verb. ocArî. Cai’e' ocărăşte; 
de ocară: In zadar Slnan mustra pe ostaşii ce fugeau acum, 
cu cuvinte ocărltoare (bAlc.).

OCAruţ adj. tSi dim. oacAr.
■OCAZIE wr OCAZrţTNE.
■OCÂZIONA (-onez) vb. tr. A da prilej, a prici- 

nui, a fi pricina, cauza unui lucru, a face să se in- 
tîmple ceva [fr.].

■OCAZIONAL adj. Intîmplător [Ir.].
'OCAZIUNE, ocşiZiE s/. ® Prilej, împrejurare, 

inttniplare favorabilă pentru .săvîrşirea unui lu
cru; a profita de a căuta '«'a; cu —q venirii mele; En
glezii nu lăsară să le scape această ocazie ce le era aşa de fa
vorabilă (ODOB.) 1f ® Pricină, cauză, motiv: o ■» de 
ceartă ţ[ @ La la vremea ou prilej, clnd va fi mo
mentul prielnic 1) ® De sc zice (iespre lucrurile 
vechi care sc cumpără mai ieftin: mobile de [fr.].

■OCCIDENT sbst. Apus [fr. < lat.].
■OCCIDENTAL adj. Din apus, do apus,-apu

sean [fr.].
■OCCIPITAL adj. £) Se zice despre osul cra

niului corespunzător occiputului; os— [fr.].
■OCCIPUT sbst. £) Partea posterioară şi in

ferioară a ‘capului care c legată de vertebrele gt- 
tului [fr. < lat.].

■OCEAN (pl.-ne) srt. ® 9 Mare imensă ce des
parte continentele; oceanul ocupă o întindere de 
375 dc milioane (ic km. pătraţi, adică aproape 
trei sferturi din suprafaţa totala a globului (caro 
o de 510 milioane de km. pătraţi); se împarte 
oceanul în cinci părţi: 1. —ni Atlantic; 2.—ui Paci
fic; 3. —ui Indian;-4. —ul Glacial arctic; 5. —ul Glacial

OBS-
OCE
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OCH
OCE • antarctic Ud)® Noian, imensitate, întindere ne

mărginită, mulţime nenumărată: privind în-•'ui a- 
dtnc al oemlni albastru (.dlvr.) ; ...doritul soare Străluceşte şl 
desmlardă ^ul de ninsoare (ALECS.) ; Lung ^de Iarbă, neou- 
nosout în lume (Alecs.) ; soarele se cobora spre apus Intr’un 
^ de flăcări «alecs.j; Sau văd noptl oe *ntlnd deasupră-ml 
•*«le de stele «emin.».
‘OCEANIC adj. • Deocean, privitor la ocean

[fr-]- ■ ,
OCEANO^RAFIC adj. 9 Privitor la ocea

nografie [fr.]. ' .
•OCEANOGRAFIE sf. 9 Ştiinţa oare se ocupă 

cu studiul şi cu descrierea oceanelor [fr.]. 
ţ OGEIANIE sj. Desnădejde: pre cei căzuţi nu-l lasă 

In ~ (PRV.'MB.) [vsl.].
i'OCENIE sf. iK Instrucţie; exerciţiu militar, 

mustră: p’atunct nu era oare învăţa mllltarU mustra 
ou puşca (OR.-N.i; l-a muştruluit mal abitir ea la ~ (R.-cod.)
[rus. u 6 e n i c].. 
t OCHEAN = OCEAN [gr.].

OCHELARI sm. pl .® Sticle 
ce se pun la ochi spre a îndrepta 
defectele vederii ([a] 3391): din
oind In oind Işl ridloă lafa şl cată la 
mine pe sub ~ (vlah.) ® Două 
bucăU de piele prinse de că- 
peţala ce apără ochii calului şi-l 
împiedecă de a vedea In lături 
şi In urma lui (^wj 3392) [comp. 
pol. okulary< lat. o c u--'Fig. 3391. 
larius, refăcut după bohiu].'

OGHELARIŢA (pî.-ţe) Sf. * 
galbene, dispuse în ciorchini ale 
cărei fructe sînt nişte păstăi în 
formă de ochelari (Biscu- 
tella laevigata) (iă] 3393).

OCHENAT adj. Gu ochi 
mari, frumoşi: ae uită totuşi, ouoohil 
mari, lacom, la ţărăncuţele acestea
(LUNo.) [o c h i u -t- (s p r î n c) e- 
n a t].

OCHENIŢA (pl.-te) sf.
= OCHIANA.

OCHEŞEL (/.-soa,-şică) 1. adj. 
dim. OAckEŞ: 
o'ocheşică destul q 
de fnunoasă şl s 
durdulie (dlvr.) .

2. ochesioA 
sf. ® Nu
me dat unei 
oi oacheşe 1F 
® pl. OCEEŞE- 
LE* =VlZDOA- 
CA ®.

Ochelari. 
Plantă OU flori

Fig. 3393- 
Ochelaritâ,

O OCHETE sm. © Olten. Laţ făcut la capătul unei 
sfori sau frînghii; înnodătură care se poate des
face uşor ţ ® Pie-care din ineluşele de aţă, de 
lină, etc. prin care se trec andrelele la împletit ţj 
® 39 Inel lat de alamă care se pune la găurile fă
cute în phizele unci corăbii, spre a le întări ţi 
® Băn. (fia Ochiu de fereastră, geam [o chiu].

OCHI (ochesc), / O CB IA (ochiez) 1)6. fr. şi inlT. 
® A ţinti, a lua la o c h i, ia cătare (cu arma):
învăţa ...cum să Intlnză arcul şl să cobească (isp.i; am ocblt 
adecea şl In .,cloolrlla cea voioasă...>> (ODob.) ; m’a găsit un 
pădurar oare o ochlat şl-a dat cu puşca In mine cgr.-n.) : 
pr. ext. a lovi cu un proiectil: începură a-i ochi cu 
pietre (dlvr.) H © A trage cu ochiul, a privi cu coada 
ochiului, a-şi arunca ochii, privirea pe ceva, a pune 
ochii pe ceva: şctnl căucare-l cehia pe sub sprlnceue dlnclnd 
In olQd, ou privirea plină de mustrare (CAr.>; cel mal mic 
dintre noi, ochind o firimitură de ciocolată pe masă (BR.-vn.) ; 
bterge, 11 priveşte şi tot 11 ocheşte. Stă In loc, se uită, 11 mnl 
ocoleşte (Pann) ; Mitropolitul oohla mereu pe gaura cheli, să 
vază înăuntru (R.-cod.) ţ| ® A zări: pulul vulturului oohle 
oare-unde Intr’uu lemn budugănos un cluhurez (ŢICh.).
’OCHIADA (pl.-do) sf. Căutătură cu coada ochiu

lui, aruncătură de ochiu pe furiş: n vede aruncindu-i 
ochiade galeşe pe sub ochelarii Iul albaştri (Car.) [fr. o e î 1- 
1 a d e, modificat după ochiu],

OCHIAN1 (pi.-nuri. -ne) S?)., Motd. OCHIANA1 (pi.

-no) sf. '6 Instrument de optică format dintr'untub 
In care sînt dispuse lentile şi care serveşte la 
vederea lucrurilor depărtate, lunetă 
( ■] 3394): văzu un ochian de sticlă: ae uită 
prin el şl văzu im palat ou totul şl cu totul de 
aur (IBP.); ultatu-te-al vre-odată prlntr'un o- 
chlan de Inginer P (I.-gh.); Intră In urechea În
văţatului oare căuta In stele cu ochlanele (Olvr.)
[ochi u],
O OCHIAN2 sm. = OCHIANA2. 
o OCHIÂNA1 •- OCHIAN1.

OCHIÂnA2 (pi.-no) Sf. ^ ® Peşte 
de baltă'şi de Dunăre, de coloare al
bastră cenuşie, cu aripioarp roşii, cu 
capul mic şi cu ochi foarte mari; nu
mit şi ,,babuş(:ă (-albă)” sau „ţărancă”
(Leuciscus rutilus) (iU 3395) ţf @ = ro- 
şioarA,

OCHINCEA (pi.-oolo) sf. A ® = 
ohinturA H ® pi. = cţrpE.

OCHIOS adj. ® 6D Cu ochii mari Fi^ 3394. 
şi strălucitori; cocoana Marghioala era îru- Ochian. 
moaşă, volnică şl ochioasă 
(CAR.); nn băiet —, eprlnce- 
nat şl Irumuşel (Crg.i “i ®
Sclipitor, strălucitor (ca 
un ochiu): aburi deşi aco
pereau laţa apel... prin care 
nn străbăteau nlol una din o- 
obioasele etele, spre a se oglin
di (GN.I.

OCHIRE sf. ® Fap
tul de a ochiu® Căutătură, uitătură, privire 
în treacăt, aruncătură de ochiu; sub galişa ~ a fetei 
ce-l suspină (Alecs.).

OCHIŞŞLE sf. pl. ♦ = VtZDOAOA® ; Vin’ la noi 
la sărbători. Să-fi dea doloa dană Hori, Bosloc şl ~ (NOV.) 
[iv- OCHEŞEL],

OCHIŞOR sm. ® (£) dim. PCHIU; avea nişte —i ca 
două sctntel albastre (Dlvr.) "Î ® A — SCINTEIPTA1. 

OCHIU 1. sm. ®

Fig. 3395' Oebiană.

eeanA,..,

Corneea
Crlalallnul-

Sprlnceane
Pleoapa de aus 

Oene 
Corneea

Plaoapa tfe jo& 
Sclerollca 
' / patina
- ‘Mambrana coroidd

Plaoapa da jos opllr

Fig. 3396. Ochiu.

Organul vederii 
(L®) 3396): .^ul drept, 
sting; ochi negri, al
baştri, verzi, o&prll, ca 
niara; ochi frumoşi, u- 
rlţi, holbaţi, duşi tn 
fundul capului, - sticloşi. Pleoapa da eus . 
stinşi, turburi, umflaţi, 
obosiţi, înroşiţi de la
crimi, so&ldaţi în laorl- 
ml, 'usoaţi, umezi; oohi 
mari, miol; ochi de bou, 
ochi mari şi cu pri
virea îijioată.; oohl de 
broască, de broscolu, ochivhoLbaţi, bulbucaţi; oohl de 
gîscă, CU privirea prostească; oohi de piaioă, ochi mici, 
de coloare verzuie, ochi cari văd şi noaptea; ochi 
de şaipe, de şerpoaică, ochi amăgitori, ademenitori, 
răutăcioşi; ochi de vasiiisc, ochi cari te încremenesc, 
te ţintuesc pe loc; ochi de vultur, de şoim, oc^ vii, 
ne^i,pătrunzătorit (D fe^Aibui sauaibuşui^iui, scle- 
rotica care înconjoară irisul: se roşi pînă in albul ochi> 
lor (isp.); globul, gogoaşa <^lai; coada -^lal w COADA © ; 
lumina (t Inmea) ^lul, ochilor wr LţlME1 (T), LUMJNA (D ^ @ 
A deschide, a închide, a crăpa, a căsca, a holba, a bleojdi, a 
beli, a plooa ochii; a-şi freca, a-şi obosi, a-şl strica ochii; 
a-1 durea ochii; a suferi de oohl, boală de oohl, durere de 
ochi; ®: Izbuteşte a face să se va^ cu ochii sufletului ceea 
ce... nu se mal vede cu ochii dţn cap (i.-gh.) ; El fac din noapte 
ziuă şl-a zilei ochi închid «emin.) ^ (D Guvîntul OChiu se 
întrebuinţează cu înţelesul propriu şi în sens fi
gurat In o mulţime de locuţiuni din care pomenim 
pe cele mai de seamă; a avea ochii mai mari decît pîn- 
teceie (sau burta), a fi foarte lacom, a dori să aibă 
mai mult decît poate să cuprindă, decît poate să su
porte ;^ALBţ 1 ®, ALUNECAi®, ARUNCAI ® ; {a Iubi, 
a-1 fi drag, a păzi, a îngriji)ca oohli din oap, din tot suflotul, 
CU toată ardoarea, ca lucrul cel mai preţios: caima
camul îşi iubeşte nevasta ca ochii din oap «car.); a cheltui şi 
ochii din oap, a Cheltui foarte mult: am cheltuit şi ochii 
din cap ptnă clnd am văzut-o mare «alecs.) ; a-1 Ieşi ochii din
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oap, a se tot uita să vadă dacă vine cineva, a aştepta 
cu cea mai mare nerăbdare; a nu crede ochilor, a nu 
crede ce văd ochii, a se îndoi de realitatea unui 
lucru: tetei nu-1 venea să crează ochilor, clnd văzn pe tată- 
săn Înaintea el (isp.i; a da ochii {sau cu ochii) de cineva, 
a-1 zări, a-1 vedea, a-l.întîlni: de cumva ţi-o scăpa, 
mal bine să te duci să te Inneol, declt să dai ochi cu mine 
(i.-oHo; a(-şl) da ochii'peste cap, a muri, a leşina, a lăsa 

/Să se vază albul ochilor: indignat grozav Sţdlndn-sl 
ochii peste cap ivlah.) ; ww DEGET® ; 0 a deschide ochii, a fi 
CU băgare de seamă, ou luare aminte, a nu scăpa 
nimic din vedere (ca să nu greşească^ ca să nu se 
întîmple ceva neprevăzut); cine nu deschide 
ochii deschide punga; a deschide ochii cuiva, a-1 face să 
vadă limpede, să-şi dea seamă de un lucru pe care 
nu-1 vedea, pe care nu-1 pricepea înainte; a des
chide ochii pe cineva, a iubi pentru întîia oară, a fi 
cea dintîiu dragoste: deschisesem oohll pe-o copilă, cam 
de vlrsta mea (Dlvr.) ; volnicul pe care deschisese ea odată 
ochii şl o lermecase cu fluierul (R,-cod.) ; Încotro l-or duce 
ochii, la întîmplare, ori-unde ar fi să ajungă: se ho
tărî să se ducă... încotro l-or duce ochii tSB.); a tace ochi, 
a deschide ochii, a se deştepta din somn: împăratul 
cel bătrln... tăclnd ochi şi Inceplnd să se mişte (R.-coo.); a 
tace ochi mici, a-i veni.somn, a fi gata să adoarmă, 
a i se închide ochii de somn; a tace ochi mari, a des
chide ochii mari, a holba ochii (de mirare, de ui
mire, etc.); a tace ochi dulci, a arunca priviri îndrăgo
stite, a căuta să intre în dragoste: începe să tacă ochi dul
ci tetei, pe care o credea că ea împăratului Roşu (R.-coo.); ■«- 
Fnoj®, qE4nA(D ; 0 a închide ochii, a) a adormi; h) a 
muri; c) a, se preface că nu vede; a i n c h i d e ochii 
cuiva, a fi de faţă, a sta pe lîngă un muribund pînă 
hi ultimele momente ale acestuia ;iw-jncăl®i lua® ; 
alse prinde ochii de ceva, a i se opri privirile 
asupra unui lucru, a-1 alege din mulţime, a-i acorda 
preferinţa: se mtă la totl caii... şl nlol de nnnl nn 1 se 
prindeau ochii (isp.i; a p u n e ochii pe cineva sau Pe ceva, 
a-şi opri privirile asupra unei persoane, asupra 
unui lucru, a-1 distinge printre alţii, a-i acorda pre
ferinţa, a-l îndrăgi: In loc să puie şl el ochii pe vr’una, 
d’c vreme Încoace umblă craun (DLVr.) ; a pune ochi răi 
pe cineva, a avea sentimente de duşmănie, de neîn: 
credere, etc. faţă de cineva; a-i ride ochii, a fi 
plin de bucurie, nespus de mulţumit, de voios; 
a-1 r ă m I n e a ochii la cineva, a nu-şi mai putea 
desprinde privirile-de la cineva (de drag ce-i este):
era aşa de bine tăcută, tnclt ochii tnturor rămaseră la dlnsa 
(isp.); •«- SC Ap Ar Ai®; a scoate ochii cuiva, a-i
scoate pe nas, a-i face imputări, amintindu-i mereu 
şi cu răutate serviciile făcute, a-i aduce aminte 
cu asprime, ou răutate, anumite fapte care-l pri
vesc; a-şi scoate ochii cu ceva, a-şi prăpădi vederea 
cu un tipar sau un scris mărunt, cu o lucrare mi
găloasă, etc.; a-şl scoate ochii ou cineva, a trăi în des- 
frîu cu cineva, a se da în dragoste în mod neper- 
mis cu cineva: vezi bine că dumneata o s’o aperi, că vă 
scoateţi ochii unul la altul (Car.>; tuge de-şl scoate oohll, 
fuge din răsputeri, fără a se mai uita înapoi; a i 
se scurge (a-1 sclipi, a-1 licări) ochii după ceva sau ■ 
după cineva, a rîvni din tot sufletul la ceva sau la 
cineva, a nu se mai sătura privindu-1 ou dorul de 
a-1 avea: cum văzură ele condurii, 11 se scurgeau ochii 
după dlnşll (ISP.); clteva fetişcane ce nu s’au prins In horă 
11 se scurg oohll să lie şl ele printre cele mari (Dlvr.) ; wm- STI
CLI; a n n g e ochii cuiva, a-1 mitui, a-1 face (prin da
ruri, etc.) să treacă cu vederea, să închidă ochii; 
ce-mi văzură ochii 1 expresiune prin care-şi arată ci
neva mirarea văzînd ceva neaşteptat; n’am ochi aă-i 
văd, nu-1 pot suferi, mi-e urît să-l văd înaintea 
ochilor TI ® După prepoziţii. A tace c u —i, a face 
semn cu ochiul: tăcu ou lul vodă şl ne deterăm jos 
din turn (i.-SH.); a dormi numai c u un a dormi rău; 
a aţipi uşor, dair stînd mereu de pază; c u ochii liberi, 
fără a se servi de ochelari; de un ochian, de un 
microscop, etc.; ® o u ochii închişi, orbeşte, fără a 
cerceta mai de aproape; a visa o n ochii deschişi; a ii 
c n ochii pe ceva, pe cineva, a nu pierde un lucru sau 
pe cineva din vedere, a veghia, a fi cu toată luarea 
aminte asupră-i; a ti o n oohii m patru, a fi cu mare 
băgare de seamă, a nu scăpa nimic din vedere; 
a aştepta ou patru(zeoi) de ochi, a aştepta CU mare iţea-

stîmpăr (să vie cineva, să se întîmple ceva); a “ OCH- 
cu patru ochi, a fi om OU carte, învăţă t: se numesc psOLi 

' oameni cu patru ochi, pentru că ştiu carte (Isp.i ; a sorbi ^^11 
c u ochii pe cineva, a-i fi drag, a-i plăcea peste mă
sură; a privi, a vedea c n ochi buni, răi, a aproba, a 
desaproba, a-i fi, a nu-i fi pe plac ceea ce face ci
neva; cu ochi şl cu sprlncene, vădit, învederat, real, 
manifest; am văzut o u ochii mol, se zice, prin emfază,

, spre a da mâi multă tărie afirmaţiunii; să-i vezi cu 
oohll mei, să-1 vezi aşa cum îl văd, cum îl judec eu; 
olt vezi ou oohll, cît de departe poţi cuprinde cu pri
virea: olt vedeai cu ochii, clmpnl era acoperit cu trăsuri 
(i.-GH.); văzlnd o u ochii, foarte iute, ca şi cînd ai pu
tea urmări cu ochii evoluţiunile: purcelul începe a se 
Inllrlpa şl a creşte văzlnd cu ochii (CRG.) ; Se ducea, văzlnd cu 
ochii, vlaţa-1 fărlmltă ’n clipe (vlah.); F cum mă (11, o, 
etc.) vezi o u ochii verzi, aşa cum îţi Stă înauiLua 0- 
chilor, aşa cum sînt (eşti, este, etc.) în realitate: 
l-am vindut cu două pungi de bani, onm 11 vezi cu ochii 
verzi (ISP.); m- LOGODI, LUA, VIS;—o rău d e ochi, are nişte 
ochi caredeoache uşor; tm- aruncAtuhA® , lume1®;
—-a pierde, a prăpădi pe cineva d 1 n ochi, a) a nu-1 
mai zări; b) a-i fi foarte drag: se tot uita la dinsa, parcă 
o tot pierdea din ochi (isp.i; na(ia te pierde din ochi, atlt 11 
eşti de drag (jip.i; a tura din ochi. a fura dinaintea Ocl'U- 
lor, fără ca cel ce sta de faţă să-l li văzut; mă tură 
din ochi, aşa-i de meşter boţul (pamf.) ; a urmări din ochi,
a avea mereu privirea aţintită asupra cuiva, a nu-1 
pierde din vedere, anu-I slăbi ;s^ clipeala, clipi® ;
— a-1 fl (drag) ca sarea in ochi, a nu-1 putea Suferi, 
a-i li foarte urîţ; a-i sta i n ochi, a provoca invidia, 
nemulţumirea cuiva, a nu-i fi nicidecum pe plac: 
mlndra lul Dacie... le sta In ochi noroadelor vecine (vlah.) ; 
abia 11 văd I n ochi, mi-c silă să-i văd, nu-1 pot su
feri; a spune verde 1 n ochi, curat, fără înconjur;
PRAF® ;—1 n a 1 n te a ochilor, în faţă, dinainte-i: de 
se mlnie, nu mal vede Înaintea ochilor (Dlvr.) ; se turbură de 
necaz şl nu mal vedea Înaintea ochilor iisp.); sw NEGRU ţ ® ;
— Intre patru ochi, numai între două persoane; — 
a lega ps cineva 1 a ochi, a-i pune perdea 1 a ochi, a-1 face 
Să nu vadă, să nu judece drept (din pricina pa- , 
siunii ce i-a inspirat), a-1 face să creadă lucruri 
ce nu sînt, a îmbrobodi; a ti legat i a ochi, a fi or
bit de pasiune, de un prejudiciu, a nu-şi da scamă 
ce se petrece în jurul lui; a lua la aţinti, a ochi: 
nnmal să-l Iau la cu săgeata, şi-l Toiu oulcâ la pămlnt 
(isp.i; a lua j a ochi, a atrage (cu interes, cu milă, 
cu neîncredere, cu dispreţ, etc.) atenţiunea cuiva 
sau a tuturor: am de trecut prin multe locuri, şl nu vreu 
să mă lee oamenii la ochi (Crg.) ; a nu avea 1 a ochi buni pe 
cineva, a nu-1 putea suferi, a nu,-i fi pe plac, a privi 
cu ochi răi pe cineva: nu-1 prea are la ochi buni pe Chlriac 
(CAR.); IV BATE 2 FRECA = ®, ŞTERGE; — pe oohll 
mei! formulă de jurămînt, pentru a întări o afir
mare; a-i lua perdeaua de pe ochi, a-1 face Să vadă 
limpede şi fără pasiune, a-1 face să-şi dea scama 
de cele ce se petrec; — a-i scoate prin ochi, a-i 
scoate pe nas, a-i imputa cu asprime, amintindu-i 
serviciile făcute ţi ® ® Privire: ~i străbate adine in 
plaiurile ţării ţ[ ® ® Vedere: are ochi buni, slabi *' ®
(o bucată de) carne cu ochi, un boţ cu ochi ev CARNE ® II ®
@: ~i lul Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu, vede ce fa
cem şi răsplăteşte la timp fie-căi’uia după laptele 
lui; — mal credincioşi ochii declt urechile, mal multă 
crezare trebue dată celor ce au văzut decît celor 
ce au auzit un lucru; — ochii ce nu se văd se uită, 
cei plecaţi departe sînt curînd uitaţi;—doi ochi 
văd mal bine deott unul, doi inşi îşi dau mai bine 
seama de ceva declt unul singur; — gardnl are {sau te
restrele an) ochi şl zidul {sau pereţii) urechi. Cele CC se 
fac sau se vorbesc pot uşor fi văzute sau auzite 
de alţii, dacă mi se iau anumite precauţiuni;—ochii şl 
âprlncenele tac toate păcatele, dragosteaporneşte dda 0 fa- 
ţăfrumoasă; ivalb astru 1 ®, b an 1 ®, BliăiA @, cere i 
®, CORB®, DINTE®, FAINA® , INGRAŞA®, ÎNŢELEPT2,
ORB, PiiţNGE II ® ■Aochiul-boului1, plantă CU frunze
le acoperite cu peri moi, cu flori mari galbene; cre
ste prin păşunile stîncoase dinmunţi (Aster alpinus)
(iH 3397); o chiul-BOULUI2 = AURATA; PCHIUL-Bpu- 
LUI3 = CINCI-DEGETE; pCbUUL-BpULUI1 = LAPTU(3UL- 
pn; PCHIUL-BPULUI6 = STELIŢA; OCUIUL-BpULUl* 
steluţe ; — poHiuL-LpFULDi, plantă cu florile dis-
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OGH- pusB în mici spice ovoicle; creşte prin locuri ni- 
or*M siPoasei pe matca rluriJor (Planlago arenaria) (|E| 

3398); —OCHTDL-MlTEI = LftEBA-ŞAHPELDI1;—Q- 
OHTUL-ŞARPELUI1, plantă ierboasă, cu frunzele mici 
albe, mătăsoase şi 
păroase, cu flori

Fig. 3400.
Ochii-

p&săruicii.

Fig. 3397. Fig. 3398. Fig. 3399.
Ochiul-boului. Ochiul-Iupului. Ochiiil-şarpelui.

albastre ca cerul, cu gîtul galben (Erilrichium 
terglouenşe)-, o chiul-şarpelui2, mică plantă cu 
frunzele păroase, cu florile mici, de 
un albastru închis (Myosotis inter
media) (U 3399); QCHroL-ŞARPE
LUI3 = ocHn-pAsăRţncn 1- 2; o- 
CHIUL-ŞARPELUI4 = NU-MA-UITA ; — 
QCHIUL-SOARELUI = VAMfLIE-SALBA- 
TICA;—QCBn-CPCULUI = CÎRCIUMA- 
RESE; — ocHn-PAsARţncn1, plantă 
cu flori mici, albastre, rar albe sau 
roşii; creşte prin fîneţele umede, pe 
lingă bălţi, pîraie şi rîuri; numită 
şi ,,gTlul-cucului”, „nu-mă-uita”,
„ochiul - şarpelui” sau „urechea- 
şoarecelui" (Myosotis palustris)
(iH 3400); QOHn-pAsABţnciia = nu-
MA-UITA ®; — QCHn-ŞORICELULUI, 
mică plantă erbacee, cu flori albi
cioase; creşte prin munţi (Saxifraga 
adscendens) H O i Ochiul-bqului
- PITULJCE il ® # gCHrUL-PAUNU- 
LUi (-DE-NOAPTE), fluture de noapte 
pe ale cărui aripi se află cîte un 
ochiu la fel cu aceia de pe penele de 
la coada păunului (Sa- 
tumia piri) 3401);
OCHIUL-PAUNULUI -de-zi, 
numele unui alt fluture 
(Vanessa io) ([S] 3402)
H ® Pt. anal. X Gaură 
mică în caşcaval, în mie
zul plinii, etc. | ®X Mic 
rotocol de grăsime la su
prafaţa supei H © g ♦
Fie-care din punctele de ' Fig. 3401.
pe un zar, de pe un do- Ochîui-paunuiui (-de-noapte).
mtno, de pe o carte de
joc: menesc .a bine... ml-o Ieşit zece ochi de caro... şl de
desubt tril ochi de oup& (alecs.i 
t ® i Fie-care din petele 
colorate, în forniă de 0- 
chi. pe penele de la coa
da păunului t ® -A Fie
care din nodurile viţei, 
unde se formează mugu
rii : vldatarale se tale jumătate 
de palmă de sub ^1 viţel cu 
o bucăţică din viţa cea veche
(ION).

2. (pI.-luTl) sn. ® ^ Ochiiil'p'aui^Iui-de-zi. 
Loc deschis, poieniţă, lu
miniş de crîng: aice era un de pămlnt verde, ca un 
ostrov In mare (se.); dind de vale prin bnngetnrl, printre 
colţi şl Iară Ieşind la o-rl de poieniţă (jip.i ; tm * In pădure 
adăposteşte un sat iiRo.) V ® Loc unde se Invlrteşte 
apa unui rlu, vlrtej, viitoare: oitni... se aruncă peste 
atlncl şl oade in Iuţi şl adinei (DLVR.); peste adlnclmi 
se Iac —-rl mari cori rotesc In Ioc ivlah.) 4[ @ — de ferea-

Fig. 3403. Ochiuri.

stră, geam: vlntul loveşte In —1 mic de geam (SRL.) ţi ®
ţ£a •»! podului, mică ferestruică pe acoperişul case
lor ţărăneşti ţ[ ® ? Despărţitură într’un sertar, in 
regaiul cu litere la 
tipografii K ® -SI 
Chilioară de stup, 
alveolă t ®; ® I" 
neluş sau deschi
zătură ce formea- ■ 
ză firul de aţă, de 
lină, de sforicică, 
etc. la o ţesătură 
sau’împletitură ([a]3403); 
laţ de fmiic: bătrlnn În
şira —rlle pe cirllge (dlvr.) ;
-*'rlle unei plase ţ| ® Ine-
luş, veriguţă la un lanţ, la un laţ, la 
zale, la un şurub ([D 3404) 1f ® pl- 
X Mîncare făcută din ouă prăjite astfel 
ca'gălbenuşul să iasă, întreg: iml puse 
dinainte nscătnrl, un pulu Iript, -«-rl şl o 
gărălloară de vin (GN.) ţ| ® PLIN-OOHIU, 
plin pînă sus: cola este ou apă pllnă- 
ochln (PAMF.) [lat. O 0 (ă) 1 U S].

OGHrULţîŢ sin. şi (pl.-eţe) sn. ® £> 
dim. penro ţ[ ® Guţitaş, In formă Fi&_ 3404, 
de S, întrebuinţat de fierar (r.-coo.). ochiu de 
ţ OCINA (-naz) vb. tr. A moşteni şurub.

[o c i 11 ă]'. . '
t OCINĂ (pî;-ne, -ni) sf. Moşie, parte de loc ră

masă de la părinţi [vsl. o 11 6 i n a]. 
t OCINAŞ sm. Moştenitor [o o i n ă], 

OOCÎRCI ( -cesc) vb, tr. Olten. Băn. A suciţ a în- 
toarce: ocirceşte carul, b& mergem aoas& (pşc*). 
t OGÎHMI { •mese) vb. tr. A hrăni, a întreţine) a 

îngriji cu de toate: Imparte-se mnlarea de la bărbat... 
clnd... nu o ootrmeaşte bine, ce să dzice nu-1 dă bucate, să-l 
lie de agluns (prv.-lp.) [vsl. ■ okrumljati]. 
t OCÎRMUI... 1^ oîRălOI...

OCLEIU sm. >#► = OBLEI: «Ine n’a mincat 
proaspăt nu ştie ce este bun pe lume (Znn.) [comp. pol. 
0 k 1 e j, rus. u k 1 e j a].

■ *OCLUZIUNE Sf. f închiderea sau astuparea 
unui conduct sau a unei deschizături naturale 
[fr.].

‘OCLUZIV i adj. ©' f Care produce o oclu- 
ziune 1| ® io Pro(lus prin ocluziunea canalului 
bucal: consonantă —-â.

2. ooluzjvA (pl. -vs) Sf. 03 Consonantă ocluzivă
[fr-].

OCNĂ (pl.-no) sf. ® X Mină (în spec. de sare), 
salină: ne coborirăm In —care e do o adlnclme ea de 
30 stinjini (ALx.) ţ[ ® părăsită,mină unde nu se 
mai lucrează, lăsată în .părăsire şi care servea odi
nioară ca închisoare pentru făcătorii de rele de 
cea mai josnică speţă: l-ar 11 aruncat In ocna părăsită pe 
toată viaţa (pil.) ţ[ ® Locul unde se închid răufăcă
torii osîndiţi la munca sUnică, mai adesea pe lîngă 
salină, unde sînt siliţi toată ziua să taie sare din 
minTi i carele va ţinea ârumnrlle şi căile oamenilor, de va 
tara... pe acela să-l arunce In acolo să se pedepsească
(PRv.-MB.) ţj ® Olten. Băn. aîii Gura podului [ung. 
o k n a < vsl. o k n o]. ■

OCNAŞ sm. Criminal osîndit să muncea
scă într’o ocnă de sare _ _
(H 3405).

OCNIŢĂ (pl.-ţe) 
sf. ’{£a ® Adîncătură ^ 
pe sub cup
torul caselor 
ţărăneşti, cot
lon : noi scoteam 
miţele de prin 
ocnlţe şl ootruţe 
şl le f looăiam \
(CRG.) ; căscase;!
gura cit ocniţa,*1 
ca să ml-1 înghi
tă ca p’un pnln 
de vrabie (isp.); 
din două sărituri, motanul e In ocnlţa sobei (grl.) ţ (D
Firidă, deschizătură în zidul unei clădiri, în

Fig. 3403. Ocnaşi.
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formă de fereastră ([ă] 3406): biserica are... 
lereştl mari ggtlce şl un cind de ocnlfe urg.i [comp.
O k ni ca].

OCOL (pi.-oale) sn. ® Drum 
ce face' cineva cînd nu urmea
ză calea dreaptă sau cea mai 
scurtă, înconjur : porumbelul... 
fără nici UD veni şi se pnse drept 
pe oapul băiatului usp.» ® Drum, 
călătorie de jur împrejur: a 
lăout ^nl pămintului; a da a 
ocoli, a merge de jur împre
jur: se ducea adesea prin grădină, 
da «V mărului şl tot plănuia (isp.)
(D îngrăditură pentru vite: şuri' 
şl ocoale pentru bol şl vaci (Crg.) ; 
a făcut ficiorul un bun şl tare^şl 
bine Îngrădit şl a Închis tntr’lnsul 
doi bivoli (SB.) Tî @ Mo/d. Trans.
Maram. Bătătură, ourte, ogradă 

© © r3 t Plasă, plaiu (veche 
împărţire administrativă a ju
deţelor); (astăzi) circumscripţie 
judiciară: judecător de judecă- T,. ^ .
tone de - [vsl. o k o 1 0]. ■ F,e-. 3406. Ocn.ţe.

OCOLAŞ1 sm. O t Subprefect, administratorul 
unui ocol.

OiGOLAŞ 2 (pi.-ee) an. dini. OCOL: a rădicat un » 
nninal de frunziş (sn.); Am un Plin de Iepuraşi (Gor.i, 
ghicitoare despre „gură”.

OCOLI (-olesc) 1. vb. tr. şi intr. ® A face un 
ocol, un înconjur, a nu merge pe drumul care 
duce de-a dreptul Ia ţintă: ocolind pe m&rglnl, ee ră
tăciseră (CAR.); dmmul ocoleşte ’n larg, ea eă tacă urcuşul 
lin (VLAH.); 03: » o Întrebare, nn răspune; şloa eă nu mal 
ocolim, tl-olu spnue româneşte pe şleau (rsp.) ^ ® A merge; 
a călători de jur împrejur, a înconjura: ocoleşte 
In vlrfnl plc'loarelor casa (BR.-vn.) ; ocoliră împrejurul pră- 
păstlel şl văzură că dlra de slnge nu mal Înainta (ISP.) ® 
A colinda, a cutreiera: ()redlnoloşll lui ocoliră toată îm
părăţia, cercară toate femeile condurul, şl la nici una nu se 
potrivi (ISP.) ţ[ ® A împrejmui, a îngrădi: cu un 
gard If ® A fi aşezat de jur Împrejur: m'am salt pe 
prispa care ocolea de jur împrejur casele (dlvr.) f[ ® A SC 
feri, a evita: clte nu tac oamenii ocolind de-a spune 
ceea oe fao (DLVr.) .

2. vb. refl. A se feri de a se întllni, a lua fie-care 
alt drum spre a nu se Intîlni.

OCOLIŞ (pl.-işurl) sn. O col, înconjur; întin
dere de jur împrejur: ~ul tot glndesc că va fl aproape 
de 800 stlnjlni, dnpă numărul paşilor ce am tăcut (C. rad.).
t OGOLNIGA (pî.'-ce) sf. Planul unei moşii sau 
unui sat, carte de alegerea hotarelor.
O PCOŞ adj. Trans. Bân. Isteţ, deştept. 
GOGOŞI (-oşesc) vb. refl. Trans. Băn. A face pe 
isteţul, pe deşteptul [o coş].

OGROTţ (-oteso) vb. tr. A apăra, a lua sub paza 
sa, a proteja: era încredinţat că... va putea să ocrotească 
pe cnştlnl de aauprelile nelegiuitului duşman al sfintei crnol 
(ISP.); fără nici o rudă care aă-1 ocfoteaaoă şl să-l ajute 
ICRG.); superiorii 11 ooroteau, camarazii II găseau de spirit
(VLAH.) [vsl. okro'titi].

OCROTIRE sf. Fţiptul de a ocroti; apă
rare, prptecţi(un)e.

OCROTITOR 1. adj. verb. ocROTţ. Care ocro
teşte : alergau aici ca la un Dumnezeu * care de totl avea 
milă (VLAH.); se adunau... sub aripile ocrotltoere ale prepe
liţei (BR.-VN.). I

2. sm. Cel ce ocroteşte, apărător: el era razlmul 
şi ixul cel mal credlnolos... al legii noastre celei sfinte (Isp.) ; 
•puil oelnl mic şl neputincios este oblar pravila cea dreaptă 
legiuită (C.-RAD.).
'OCRU sbsl. lin fel de humă co

lorată mai adesea în galben sau 
roşu, care se întrebuinţează mult 
la văpsit şi la zugrăvit [fr.l.
•OGTAEDRIG adj. © A De forma 

unui octaedru ţ] ® «> Care crista
lizează în octaedri: suit ~ [fr.].
‘OCTAEDRU sm. A Corp geo

metric cu opt feţe triunghiulare

care se mă- oco- 
OCT

Fie- 34°7-
Octaedru.
3407) [fr.].

'OCTANîf (p(.-te) sn. ^ ® Distanţa de 45°

Intre doi aştri t ® Instrument cu 
soară în astronomic unghiurile 
m 3408) [fr.]. ,
‘OCTAVĂ (pî.-vo) sf. ® 9

Stanţe de cît'e opt versuri (în 
poeziile italiene, portugheze şi ~ 
spaniole) U ® J Intervalul din
tre prima şi ultima notă cu ace
laşi nume dintr'o gamă completă 

3409) U ® A opta iiaradă 
în scrimă (iH 3410) [ir.].

’OCTOBRE = OOTOMVBIE.
‘OCTOGENAR, -ARA (pi.-re) 

adj. şi sm. f. Iri vîrstăde optzeci Fig.34o8.0ctant.. 
plnă la nouăzeci de ani [lat.].

‘OCTOGON (pî.-oane) ţ. sn. A Ori-ce poligon 
cu opt unghiuri şi opt 
laturi ((p 3411)..

2. adj. Care are opt 
unghiuri şi opt laturi; un
‘am —; o sulă ~ă [fr.]. j.-; Octavil.

*OGTOGONAL adj. g
Cu opt unghiuri: o figură/^; un pridvor luminos... sa

Fig1. 34T0, Octavfl. Fig., 341!. Octogon.

lazlmă pe sase attlpj de piatrăecnlptaţi ia bază urg.) [îr.]. 
OCTOIH (pî.-hurl), ® OHTOţO, OFTOţO (pÎT-curl) 

© Carte bisericească ce cuprinde cîntă-
(jft g-i+Hi 'cTfi JLMAAfln'fTit

^\^VVfT

ri3ni« I

5pM0rj2cHHKfdă«~

Kăfi yţLTAfd riiTrnnifNTt • itni
jfop^Nrfi. oinTOATK «riÂT^niAA 

jţfi kil/nnnÂ’r^hl/it J^cjMm, [CJ ;

K<saHcTlnT8RttXe jfriltX' t o 6 I o A A •
AAnTfOnft.rt1 AiiÎaA .T8.TS . IţlT

GSoiooji. .s
TîWiffl if gllffnft 4M4 bS :|

Â A1*1* : •

Fig. 3412. Titlul Octoihutui tipărit în a. 1700.

rile din fie-care zi a săptămînii şi care se cîntă re
gulat pe opt glasuri; fie-care săptătnînă conţine
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un gias, aşa câ octoihul se termină după opt săp- 
tărnîni, potrivit celor opt glasuri bisericeşti, iar 

după aceea reîncepe din nou, repetlndu-se tot 
anul ( C*)| 3412): maica preoteasă, ciad clnta pieotal gla
surile din cotoii, 11 asculta cu drag (isp.i; dimineaţa buchile, 
ottolcu si psaltirea; dupd prlnz, psaltlchla (i.-oh.) ^ ® Pr. 
ext. Clntare, ctntec: rdsuua mahalaua, ctnd Începea a 
dura la ohtolcurl (alecs.i [gr. ixTuifjXoţj.

OCTpMVRIE, ocTQMBB(i)E sm. ® A zecea iună 
a anului, numită de jiopor „brumărel” [vsl. ok to- 
vril, bg. ok tom vrii],
’OCTOSILABIC adj. co De opt silabe: cuvlnt—; 

vers [fr.].
■OCUliAH 1. adj.® f Al ochiului, ce ţine de 

ochi: muşchi-•'1 li © A Martor —martor care era de 
faţă, cel ce depune mărturie despre cele ce a vă
zut cu ochii lui.

2. (pi.-re) sn. 15 Lentila unui instrument de op
tică pe care se aplică ochiul [Ir.].

'OGUliIST sm. f Medic de ochi [fr.].
•OCULT adj. © Ascuns, tainic, misterios; o pu

tere'II © ştiinţe—e, pretinsele ştiinţe care dau 
adepţilor lor puteri supranaturale , ca alhimia, 
astrologia, magia, nccromanţia, etc. Tj © Neaccc- 
sibil spiritului omenesc; cauzele [fr. < lat.].
‘OCULTISM sbsl. Ştiinţa celor oculte, lucru

rilor supranaturale, nepătrunse de mintea ome
nească [fr.].

•OCULTIST 1. adj. Privitor la ocultism.
2. sm. Persoană cai'c practică ocultismul [fr.].

•OCUPA (-cup) 1. vb. tT. © A cuprinde (cu ar
mele), a cuceri, a pune stăpînire: ~ o cetate f © A 
lua în stăpînire f '© A cuprinde, a umplea un 
loc: patul ocupă jumătate dlu odăiţă ţ[ ® A cuprinde 
cu totul mintea cuiva, a absorbi; acest proiect mă 
ocupă de o lună dc zile ţ| © A iocui, a Sta undeva:o 
casă II © A da de lucru, a face să lucreze, a între
buinţa: fabrica ocupă peste 30 de lucrători ţ| © A po
seda: un post H © A sili să lucreze într’una, a-i
lua tot timpul lucrînd: această lucrare m'a ocupat a- 
proape duci ani.

2. vb. rejl. ® A se îndeletnici, ă-şi consacra tot 
timpui t ® A se îngriji de ceva, a purta grije de 
ceva [lat.].

•OCUPANT sm. Cel care a ocupat un loc, care 
a pus stăpînire pe un loc: primul.*, [fr.].

•OCUPARE sf. Faptul de a ocupa; ocupa- 
ţiune.

•OCUPAT adj. ® p. bcnPA H © Cuprins, stă- 
plnil. luat în stăpînire t ® Care are mult de lucru 
5IH © NţOCUPAT.

•OCUPATOR sm. Cel ce ocupă, ce ia în stă
pînire, ce cuprinde ceva [fr.].

• OCUPAŢIUNE, OCUPAŢIE sf. ® Faptul de a 
ocupa; (luare în) stăpînire, cuprindere | © înde
letnicire, lucru, treabă de care se ocupă cineva; 
post, slujbă: l-am găsit o i-am găsit de lucru, cu 
ce să se îndeletnicească, i-am găsit un post [fr.].

•pDÂ (pi.-ds) s/. aP" # ® La cei vechi: poemă des
tinată a fi Clntată: Odele lut Plndarll ©
Astăzi: poezie împărţită în strofe 
egaîe şi de un stil ridicat [fr.].

ODAGACIU, ODOOaciU 
sbsl. ♦ ® ’Scoarţa unui ar
bust (Croton clutcria) din 
insulele Bahania şi din pe
ninsula Florida, cu un gust 
acru şi amar, cu miros aro
matic: profumul acesta-î paie 
mal bun deolt odagaclul (CAr.) ; 
cocheta Işl alegea... o perniţă de 
odagaclu (FIL.); coana Anlca a- 
fumă prin casă cu odogaclu (GRl.)
H © Lemnul acestui arbust: 
mătănii de odagaclu ţ © Plantă 
cu flori trandafirii, rar albe; 
rădăcinile ei, cunoscute sub 
numele de „ciuen”, sînt în
trebuinţate pentru scoaterea 
petelor de pe haine; numită 
şi .,săpunel(e)”, „săpunariţă'

Fig. .3413. Odagaclu.

.................. sau ,,săpunul-popii”
'(SâpmaTidofficinâlis) ([^ 3413) [tc. od-aga|y].

ODAGIU, ODA14Ş sm. ® Servitor Inti’o can
celarie, la o primărie, la un trihunai, etc. H © K; 
Slugă la ciobani [tc. odagy; odaie].

ODAIE sf. ® aâ Fie-care din încăperile unei ca
se, cameră: demtnoare, sufragerie;/* de ouloaie, de 
dormit, iatac; * de primire, salon ţ[ © t Locuinţă, 
apartament: nişte şlmil de olădlrl... slnjeau de lo
cuinţe ean odăi copiilor din oaeă iodob.) ţ[ ® trâţ Loc la 
cîmp sau la pădure unde se adăpostesc vitele sau 
oile şi unde îngrijitorii lor au toate cele trebuin
cioase pentru menajul lor: stătusem o săptămlnă în
cheiată cu vitele la *, lingă apă isad.i [tC. 0 d ă].
O ODĂIELNIG adj. şi sm. Care umblă din casă 
în casă, uşernic (ciauş.) [o>daie].

ODAiţA (pi.-ţa) sf. (Sa dim. odaie.
ODAJDII sf. pi. ® Veşmintele cu cari slujesc 

preoţii: popii oraşului, toţi In —ou cădelniţe şl cu făclii 
aprinse tn mină (I.-oh.) ; preotul se Îmbrăcă In *■ şl Începu să 
citească rugăciunile (isp.i [vsl. O (i C Z ci a].

•odalisca (pi.-ce) sf. Femeie de serviciu în 
haremuî .Sultanuîui [fr.]. 
t odAnAoarA = odinioară.

ODATA ndv. ® O (singură) dată: e mal bine să 
întrebi de două ori declt să greşeşti * (ZNN.); deolt de multe 
ori şl puţin, mal bine * şl mult (znn.) *| © într'un timp, 
odinioară, cindva: a fost * ca niciodată;' Dumnezeu... 
va da la Iveală nevinovăţia sa usp.) ţ[ © în acelaşi 
timp : a se culca * cu găinile m- O AţNA © ; a venit * cu mi
ne P cu capul I»- CAP1 @ II ® Deodată: dud,ce să vezi 
d-ta P * II Ieşiră înainte trei zmei (isp.i ţi ® Motd. 0 In 
toată puterea ouvîntului, cum se cuvine: sint băr
bat sdravăn, dar tu, pace, turtă, clei 1 (sper.) ; noi slntem 
* băieţi, şl ce-am vorbit, vorbit rămlne (Cro.) ţ| © Olte * ■«- 
cITEODATA H ® De * iw DEODATA ţ[ © Vre -* w
vreodatA [oa -f d a t ă].

OdAţICA adv. F © dim. ODATA: de mult doream 
să ne mal adunăm * măcar (ISP.i.

ODA'VANIE, odovanie sf. «ţ A opta zi după 
o sărbătoare; de la crăciun In opt zile este odovanla praz- 
niouiui ivoR.) [vsl. O t u d a V a 11 i j r].

ODGON ţ-oane) sn. Mold. Bucov. Funie groasă 
şi lungă (mai adesea de corabie sau de legat plu
tele la mal): prostimea... şede... Înşirată pe marginea unul 
>* ce n'o lasă să se grămădească (Negr.) [comp. sri). 
odgon].

•ODICOLON sbsl. © Apă de Colonia; stropeşte-l 
cuapă,dă-iou*lanasl(CAR.) [fr. oau de CologncJ.

odihna, ® ODţNA, OHODpiA; să vor veseli şl să 
vor duce spre odihna'şl spre răpaosul cel ceresc (varl.); ne 
aşezăm la puţină hodlnă pe un brad bătrln (sad.); sf. © în
cetare de mişcare, de lucru, repaus; a-şi pierde °- 
dihna, a-şi pierde somnul, a nu mai putea dormi; 
a se da odihnei, a se CUlca; gşţ odihna de veci, moartea 
t ® Linişte, calm desăvlrşit al sufletului, tihnă 
H © (fia Suprafaţă aşezată din distanţă în distanţă 
între treptele unei scări ce duce de la un cat la 
altul sau unde începe fie-care etaj ft © neodjhnA : 
foamea, frigul, neodlhna şi eiamenele zilnice... .mă adusese 
la o disperare amară (i.-gh.) [o d Î tl n i].

ODIHNI, © ODINI, O hodini (-nesc) i. vb. Ir. 
A iăsa să stea în odihnă, ca să-şi recapete puterile 
ostenite: să ne oprim aci..., ca să ne mal odihnim şl căl- 
şorll (isp.); Dumnezeu să-1 odihnească I se zice despre un 
mort: Dumnezeu să-l ierte şl să-l odihnească Intru Împă
răţia cerească I (Crg.) .

2. vb. inlT. şi refl. ® A sta în odilmă, a sta făiă 
să lucreze spre a-şi recăpăta puterile ostenite, a 
se repausa: olne lnva(ă la tinereţe se odihneşte la bătrl- 
nete (pann) ; mal hodinesc şl eu, că viu foarte de.departe şl 
slut tare trudit (SB.) 1| © nj] A zăcea în pămînt, în 
mormînt: mănăstirea In oare odihnesc oasele aoestul fe
ricit bărbat (isp.) ţi ® A dormi ţ] ® A se potoli' 
[vsi. otOdtihnăti].

ODIHNIT adj. p. ODIHNI liH © NEODIHNIT.
ODIHNITOR adj. verb. odibni. Care odih

neşte : dnpă nn somn Inng şl * o să ml se pară că tot ce 
ţl-am spus ţl le-aş fl spus de un an de zile (dlvr.) ; o lumină 
dulce, odihnitoare, limpezeşte valea (vlah.).

ODINA... m- odihna...
ODINIOARĂ, t odInAoarA adv. © Altădată, 

în vremea de demuît: limba ceastă de astăzi lătlnească, 
odtnăoară au fost hlieşe elinească (Cant.) ; acest schit, odlnl-
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oară adăpost de călugăriţe, era acum părăsit (ALecs.) ® 
Odată, cîndva: Intr’una ea Işl tocbipula că el odinioară va 
H doctor (GN.) ^ (D îNţCEi-(0)D^A04LRA, nîciodaţă: leclo- 
ral nu va putea nlce-dlnăoară să ptrască la gludeţ pre cela ce 
an suduit pre tată-său (PRV.-lp.) ; gluniindu-se precum de 
acmu Înainte botarăle Împărăţiei Romanilor nlcl-odlnăoară 
na va mal călca icant.) [t d ă n 5 0 a r R; comp. ADI- 
NEAUBI, DINI04AEA].
‘ODIOS 1. adj. Mtrşav, scîrbos, urîcios; care in

spiră ură; nesuferit.
2. sbst. Ceea ce e odios [lat.].

•ODISEE sf. Călătorie lungă şi plină de pe
ripeţii şi de aventuri favorabile sau nefavorabile 
[fr.].

OD|Hi interj. ^ Cuvlnt cu care se alungă cli
nii; ni! Şl tăcui Încet la dlnanl un nll el un *!
iPANN).
O ODÎRJĂ (pi.-Je) sf. Trans. (fr.-cdr.j ^ Coada 
îmblăciului [srb. o d r 2 a].
O ODÎRNI (-ne?o) vb. tr. şi refl. Olten ÎS, A înţărca: 
la Ales se odlrnesc şl se alea mieii de ol şl Iezii de oapie 
(Liua.) [şrb. o d r e n u t i].

•ODOARE, s/. Miros [lat.]. \
O ODOEAIE sf. Mold. y Car mare cu patru boi 
pentru cărat snopii la arie; La măsură a ieşit Diutr’o 
dale O * IMAR.).

ODOBEAIjA sf. F închisoare: apune, a băga la 
— (isp.) [d u'b cală; comp. aroAsealA]. 

ODOGACIU tw ODAGACrU.
ODOLEAN sbst., ODOLBANA sf. > Două specii 

de plante, cu flori trandafirii 
sau albe, ce cresc prin fineţe 
şi locuri umede; rădăcina ei, 
întrebuinţată în farmacie, are 
un miros caracteristic, neplă
cut; planta e purtată la brîu 
de femeile din popor, căci 
cred că le aduce noroc în dra
goste (Valeriana officinalis)
(g 3414), fV. dioicaj: Bujorelul 
lainic, rumen, ou năltuţa odoleană 
(ALEce.i; Foaie verde odoleană, As- 
ta-l mlndra mlndruleană ok.-brs.)
[srb. o d o 1 j a n].
•ODOMETRU sn. Instru

ment cu care măsoară cineva 
drumul făcut pe jos sau cu Fig. 3414, Odoiean. 
trăsura [fr.].

*ODONTALGIE sf. f Durere de dinţi [fr.]. 
’ODONTOLOG sm. f Cel ce se ocupă cu 

odontologia [fr.].
'ODONTOLOGIE sf. f Partea anatomiei care 

se ocupă cu studiul dinţilor [fr.].
ODOR (pî.-oare, -oară) sn. ® Giuvaer, sculă 

preţioasă, lucru de mare preţ: scoase un gologan din 
buzunar şl... 11 privi ou drog pe amlndouă tetele ca un * 
(GN,); o sabie... pe care o păstra Iu prăvălie cu pe un * din 
vechime (Isp.); avem bani destul, odoară de prisos, o avuţie 
olt nu-i mal ştim sama (sb.) ţ[ ® ® Despre persoane: 
fiinţă preţioasă, iubită, in spec. copil iubit la ne
bunie de părinţi: lat’o sooborind la vale, galbănă şl Isto
vită, Cu —ul strlns la slnu-1 (vlah.) ; Iml făcea apoi olte im 
benchln In tr(mte, oa să nu-şl prăpădească ,^1 (Crg.) ; — iran. 
(comp. SCULA): acum pricep eu ce —' de femele am dobln- 
dlt (CRG.); baba şl ou —'ul de fllcă-sa tot nemulţumltoare 
şl clrtltoare erau (CRG.) ; val I săracul omul prost, bun 

la casă a fost I (znn.) ® pî. (bJ Veşminte bisericeşti 
S(}umpe şi alte obiecte preţioase întrebuinţate în 
biserică: In mijloc e biserica, plină de scule şl de odoare 
vechi (VLAH.); odoarele sfinte erau de batjocură (isp.) [srb.
odor, -ra].
‘ODORANT adj. Mirositor [fr.].
‘ODORAT sbst. £) Simţul mirosului [fr.].

O ODORÎ (-orăac) vb. tr. Olten. v' A sfîrşi, a isprăvi 
cu munca (in spec. a termina cu aratul): am odorit 
de arat (vîrc.) [srb. o d O r a t i].

ODOROAGĂ... sw HODOROAGA...
ODORQB (pl.-oabe) sn.t^ Coş de nuiele, de 

forma unui con trunchiat,' fără fund, care ser
veşte la pescuit ((aj 3415).

ODORQNG = HODORQNC.
ODOS sbst. ♦ ® Numele a două specii de ovăs

sălbatic (Avena fatua) ([S] 3410) şi (Avena strigosa) 
(di 3417) t ® = ZIZANIE ®.
O ODOVĂI (-ăoso) vb. tr. Trans. A strica, a uza 
(hainele, încălţămintea); 
a prăpădi, a dărăpăna; 
a nimici: făcutu-ml-am o- 
plDCi de Jler... şl umblat-am 
piuă le-am odovălt (Ret.).

ODOVa^NIE 19- ODA- 
V4N1E.

odrasla (pl.-le) sf.
® ♦ Mlădiţă, (v)lăstar:
Lăpuşueanul retezase trun
chiul, dar odraslele creşteau 
(NEGR.) t © ® Progenitură, 
urmaş: un bftlat r&u la pft- 
rlnţl... singura bărbâteascd
In casă (vlaho ; puse In ciur __
doi căţel... spulndu-l că astfel 
de odrasle l-a născut soţia 
(isp.i [vsl. o t r a s 11]. ■

ODRÂSLI (-lese) vb. tT. 
şi intr. © # Â da, a răsări 
odrasle • din trunchiul 
unui arbore: copacul voeşle să 
tot odrăslească şi bruma nu-i dă 
pas (PANN) 1f © 0 A încolţi; 
acreşte: singele acesta stropeşte 
mal multe Inimi In care odrăs- 
leşte duhul vrajbei (negr.) ; po
poare vechi s'au risipit, Iar al
tele au odrăsllt şl s’au ridicat 
pe stărmăturile lor (vlah.>.

OE... m- om... . <r//
OFI 1. interj. Exprimă 

durerea, amărăciunea sufie- 
tului, desnădejdea, etc.: oi I
de-ar veni lama, să te mal dau Fig. 3416. Odos. 
odată la şcoală undeva (Crg.).

2. (pi. ofuii) sn. ® Exciamaţiu- 
nc de durere, ctc., oftat: un ahi 
sau un oll bine trăgănat... înstărea pe 
fericitul Ţigan cete poseda piept sănătos 
şl răsuflare lungă (Alecs.i; îi răspunde 
tot.cn şl cu bocet şl pllnglnd
(SPER.) ţ[ ® Mihnire adîncă, amă
răciune, desnădejde: imi luai lu- 
mea ’n cap cu la inimă (plor.).

•OFENSA (rsez) 1. vb. tr. ® A 
insultă cu vorba sau cu fapta, a 
Înfrunta K ® pe Dumnezeu, a pă
cătui H ® ® A jigni, a atinge:

amorul propriu.
2. vb. refl. A se supăra; a "se 

simţi jignit [fr.].
li.-S

ODI-
OFE

Fig-. 3415. Odorob.

ofensa (pî.-se) sf. Insultă cu 
vorba sau cu fapta, înfruntare; 
nr.nră Ffr 1 «

şi sm. Cel
ocară [fr.].

•OFENSATOR adj. Şl Sjn. uei Fig. 3417. Odos. 
CC o f e n s e a z ă.

•OFENSIV adj. X ® Care atacă sau servi la 
atacat: arme *e ţ[ ® Alianţă .^ă şl defensivă, alianţă 
făcută între două sau mai multe State prin care 
se obligă să-şi dea unul altuia ajutor In caz- de 
războiu, fie că-1 declară unul din ele, fie că sînt 
atacate de un alt Stat [fr.].
‘OFENSIVĂ (p/.-ve) Sf. X Atac: a lua ofenalvu, a 

ataca, a porni la atac [fr.].
‘OFERI (-er) 1. vb. tr. ® A propune cuiva un 

lucru, a-l’îmbia să primească H ® A propune un 
preţ: ml-a oferit 60.000 de lei pentru locul acela 1[ ® A 
arăta vederii, a înfăţişa minţii: Dunărea oferă pe alo- 
curl privelişti de toată frumuseţea. ; ^

2. vb. refl. ® A se propune pe sine: a'a oferit aă-ml 
servească de călăuză ^ ® A se Înfăţişa ochilor, minţii 
[lat. o f f e r r e, refăcut după suferi],
•OFERTĂ (pi.-te) sf. ® Propunere, lucru’, ofe

rit U ® Nevoia ce simte un fabricant de a-şi des
face produsele, lucrătorul de a-şi oferi munca, şi 
care face pe unul sau pe celălalt să ceară un preţ 
mai mare sau mai mic: valoarea lucrurilor determi
nată de legea cererii şl a ofertei [fr.].
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06Â
Q FI - 'OFICIA f-ciez) vb. Ir. tni A sluji la biserică, a cele

bra slujba bisericească: cu barba lul mare, roşcată, 
avea un aer de preot care oficiază (vlaho [ir,].

'OFICIAL adj. © Care vine de ia o autoritate 
recunoscută H @ Care emană de la guvern, publicat 
de guvern: act--; Monitorul — 1H| (E) NţOPICIAL [fr.].
'OFICIANT sm. © ujJ Preotul care e de rînd 

să facă slujba la biserică 11 © 0 Puiicţiouar, sluj
baş ai Statului 1[( ® Amploiat la poştă [fr.].

'OFICJNA (pi.-no) s/. © ^ Laboratorul unei far
macii 11 ® © Locul unde se fac lucrări ştiinţifice t 
@ Locul unde se urzesc intrigi, comploturi: acest 
ziar e o — de calomnii [fr.].
’OFICINAL adj. ♦ f Plantă —ă, buruiană de 

leac, plantă' întrebumţată în medicină [fr.].
'OFICIOS adj. © îndatoritor, gata să facă un 

serviciu n’® 0 ziar —, ziar susţinut şi inspirat de 
guvern, însă nu pe faţă, nu în mod oficiat [fr.].
‘OFICIU (pl.-cli) sn. © Ori-ce datorie faţă de 

familie, de societate 11 ® © Funcţiune: —i respira- 
tiunll este să schimbe slngele negru In singe roşu 1| ® PoSt, 
slujbă: a-şl Îndeplini—1 de secretar U © Birou: — do 
publicitate 1( ® Serviciu, ajutor: s’a botărlt să pri
mească bunele-oficii ale Engllterel (I.-gh.) 1) ® Slujbă bi
sericească : —I divin H ® Avocat (nnmlt) din —, avOCat 
numit de judecător, do tribunal, spre a apăra fără 
plată pe un acuzat 1] ® ajJ siintui oficiu, tribunalul 
inchiziţiunii [fr. < lat.].

'OFICLEID (pL-do) sn. J Instrument de alamă 
care are, în orchestră, rolul de bas 
profund ([Ij34i8) (iwşiTAB.xxxix[fr.].

OFILI, Motd. OVILI j-lleso) vb. ir. şi 
refl. © A (se) veşteji, a (se) păli, a 
(se) îngălbeni: vă veştejit! voi toate, plă- 
ptnde flori ale vlctll... tn grabă vă ollllţl şt 
perlţl toate (odob.i 1f ® © A-şi pierde 
colorile feţei, a-şi pierde vioiciunea:
II se făcea frică oa nu cumva vtntui să-l 
ofilească lumina fetei (Dlvr.) ; din rumenă şl 
veselă, ce era, ajunsese de se ofilise (isp.); 
ranele (poporu)lul erau... adinei, apăsarea 
despotică II ovilise (NECR.) [comp. rus.
O h i 1 6 11 ,,a slăbi, a se pipernici”].

OFILIT, Mold. OVILIT adj. p. OFILI,
OVILI. Veşted, pălit, îngălbenit: acum 
totul era veşted, totul era ofilit, totul se Îm
brăcase tntr'nn giulgiu de ger şl de întristare 
lODOB.); ©: o veselie mare II tresări tn fata ofilită (Dlvr.) ; vă- 
zlndu-măeşamlc şlovlllt, ml-an pus numele TIndală (Negr.). 
t OFIS (pi.-se) sn. Decret doimiosc: îndată după ce

tirea —ului de deschidere şl verificarea titlurilor deputaţilor 
aleşi {I.-GH.) [comp. fr. Office]. '

OFIŢER sin. © a Militar de un rang superior 
plotonierului, şi anume: sub-loootcnentul, locote
nentul, căpitanul, numiţi laolaltă ,,ofiţeri Subal
terni”, maiorul, locotenentul-colonel şi colonelul, 
numiţi ,,ofiţeri superiori”, generalul de brigadă şi 
gen erai uljde divizie, nu
miţi ,,ofiţeri supericiri”;
— de Infanterie,
de artilerie, de ca- .5
valarle, de Stat 
major, de admi
nistraţie, de ma7 
rină, eto.; ,,sub
ofiţeri”

sint nu
miţi în - 

mod' co
lectiv ca
poralii, sergen
ţii, sergenţii- 
majorisauplo- 
tonierii 1[ ® — 
al stării civile 
iw CIVIL © t ®
^ Grad supe
rior cavaleru
lui, conferit de 
o decoraţiune:
— al Coroanel-Bomănlel, al Stelei, al Legiunii de onoare; 
Mere —, grad de decoraţie superior comando-

Fig. 3418.
Oficlcid.

Fig. 3419. Placa dc Mare-ofiţer 
al Stelei-României.

rului (i®] 3419) [rus. oficeră < germ. Offi- 
zier].

OFIŢERESC adj. iH De o f i ţ e r.
OFIŢEREŞTE adv. Ut Ca ofiţerii.
OFIŢERPVIE Sf. it col. OFIŢER.

'OFRANDA (pi.-de) sf. © Dar, pomană: — bene
volă K ® Prinos [fr.]. '

OFT (pl.-tnri) sn. Oftat, suspin [o f t a].
OFTA (-tez) vb. intr. ffi A scoate un oftat, a 

suspina: Imprennlndu-şl minlle, ofta de te ’nneca plinsul 
(VLAH.); Dănllă Insă ofta din greu Ungă bnrduvul cu bani 
(CRO.); omul de n'ar —, cu totul s'ar venlna (ZNN.) 1| ® © 
— după ceva, a dori din adîncul sufletului: boierii... 
a căror Inimă ofta după libertate i(bAlc.) ; toată ziulica ofta 
omul după o vorbă mal bună ori după un zlmbet (Car.) [o f!].

'OFTALMIG adj. Ce ţine de ochitt: ganglion — 
[fr.].
'OFTALMIE sf. t Inflamaţiune a părţilor su

perficiale şi anterioare ale ochiului [fr.].
* OFTALMOLOGIE adj. f Privitor la oftalmo

logie [fr.]. .' , ■ I -
'OFTALMOLOGIE Sf. £) Partea anatomiei ce 

tratează despre ochi’[fr.l.
' OFTALMOSCOP (pi.

-oape) sn. f Instrument 
cu care se poate exami
na interiorul ochiului ([®1 
3420) [fr.l. .

OFTARE sf. © Faptul 
de . a o f t a 1[ ©. Oftat, 
suspin: năbuşlmln-si o odlacă .
9I caldă (DLVR.).

-OFTAT (î)2.-atu- ) 17. ,
OFTATţhÎA (pL-turi) s/. !teS“ F,S' 3420’ 0rtalmoscoP- 
piraţiune puternică, adîncă şi lungă, pricinuită de 
o durere morală, suspin: numai cito un oitaţ din vreme 
In vreme tml ridica pieptul (GN.) ; Iartă-1, Doamne, păcatul 
Cui a lăcut oftatul (IK.-brso ; oftătuille, blestemele mele,

* numai milostivul Dumnezeu le-o Ii ştiind (lungo.
OFTICA (-Icez), Mold. OFTIQI (-lgeso) l. vb. ir. ® 

A face ofticos K ® ® A amărî, a face zile fripte.
2. vb. inlr. O / A deveni ofticos, a căpăta o f - 

t ic a 1[ © © A se amărî: tn zadar am ofticat cu vorbo, 
ba Încă am şl scils-o in gazetă (ALecs.).

oftica, Mold. qftiqA sf. © j? Tuberculoza 
plămînilor, ftizie, boală grea, molipsitoare, carac
terizată prin desvoltarea în plămîni a unor pro
duse morbide, numite „tubercule”, datorite pre
zenţei microbului lui Koch; bolnavul tuşeşte me
reu, scuipă ou sînge şi se prăpădeşte încetul cu în
cetul: un Jnnghin... care in puţine săptămlnl l-a dat in- 
tr’o —' galopantă (i.-gh.) ţ © ® Citaţie (la judecată) 
[ngr. oxttzaţ],

OFTICOS, Mold. OFTioos adj. © / Bolnav dc 
oftică: mine polmlne avem să ne trezim nişte babaltcl 
gubavi şl ofticoşi (crg.) 1[ ® ® F Slab, pipernicit: iţi 
aduc vr'o doi lăcuşorl in şepte luni, chlioiţl, oftlgoşl, ca 
val de ell (alecs.).

OFTIGA... iw oftica...
OFTOIC OCTOIH.

‘OFUSCA (ofusc) 1. vb. Ir. © A împiedeca vede
rea, a ascuiide lumina, a întuneca II ® © A jigni.

2. vb. refl. © A îi întunecat, ascuns vederii 1] 
® ® A fi jignit, a se supăra [fr.].

OGAR sm. Gîine mare de vlnat iepuri, înalt 
în picioare şi foarte iute la 
fugă (113421): oăpăii şl -11, 
dau năvală asupra cerbului (ret.) ;
Ce plăcere de-a fugi in fuga mare 
Fe-un cal sprinten, uşurel ca un 
•— (ALECS.); m’ai făcut să alerg ca 
un — acum la bătrlneţe (gn.) ; 
nu e nici cline nici —, n’are nici 
un caracter deosebit, nici o 
însuşire distinctivă [vsl.]. •

OGARATIC, OQORATIC Fie- 34=u- Ogor. 
adj. Cu trupul ca al o g a r u]l u i (în spcc. despre 
vite) :vlta de solu să se oante a fl lungă In trup, rădicată Ia 
ploloarele de dinainte, nu ogaratloă (dragh.); soiul vitelor un
gureşti... lungi In trop, nalţi in picioare şi ogoratio (ion.>.

OGARCA (pi,-ce) sf. Femela ogarului.
OGAREŞTE adv. Ca un ogar: aleargă— (alecs.).
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OGARNIG adj. Ca ogarul, de lelul ogaru
lui: Un cal de sola deprins a vina ciute (ALecs.).

OGAŞ (pl.-şe) sn. Băn. (D A Vale îngustă (D 
Pîrău: pe această vale curge un ^'carele lz7oreşte din Fata- 
mare (uub.) ^ d) Şanţ făcut de puhoaie pe drumuri 
[ung. văgâs; comp. fAgaş, hAugaş, hoga9].

OGEAC (pî.-curi) sn. ® î T’oţi oamenii ^care 
făceau parte din aceeaşi casă, din aceeaşi breaslă t 
(D ii ţ Corp de soldaşi: aveam odaie In curtea dom
nească... Ungă <vul neferllor (i.-gh.) ^ ® F Partid: 
paroă-1 auz proolamlndu-mă candidat al ^«ului (car.) ^ 0 
Mold. Coş (pentru fum): au dărămat cuhnea cu ^ cu 
toţ şl au zidit alta nouă din temelie (i.-gh.) ; are un lân de po- 
puşolu... Ungă <«'Ul ce fumegă fum albastru (irg.) 1 ® Olten. 
îfis Tinda casei, încăperea în care se află vatra: vine
şarpele... şl bărbăteşte intră in (R.-cod.) [bc. O ^ a k]. 
OOGEAG, HOGEAO (pl.-gurl), HOGEAO (pî.-eacuil) 
sn. Mofd. Bucov. aîâ O g e a c, coş (pentrufum): toc
mai atuncea se aprinsese ogeagul de la bucătărie (ALEcs.);De 
pen ogeagurl fum ca iarna gălgăeşte Cdon.); nişte hogeagurl 
din care fumegă pohoaie mari de putori (ion.).
OOGHIAL (pi.-lurl) sn. Mold. Plapomă: nn «6 ’n- 
tlode mal mult deott (1-1 -..u (ALecs.) [vsl. O d 6 1 o].
O OGHIALĂ iw OBIALA.
'OGIVA (p!.-lve) sf. ifib Arcadă formată prin 

intersecţia a 
două arcuri de 
cerc care se în1 
tîlnesc în vlr- • 
ful unei verti
cale ridicate la 
o depărtare e- 
gală de cen
trele lor. res
pective; ogiva 
e caracteristi
ca monurnen- Fj . 0&ive..
telor medieva
le din Occident construite de pe la mijlocul se
colului al xii-lea pînă pe la mijlocul secolului al 
XVi-lea (dj 34^2): acea cas& este de stil maureso, cu 
nşl In ogive sţulptate (Alecs.i [fr.].

'OGIVAL adj. (fiB ® Care are forma.unei ogive; 
arcadă »•§ ’t ® Caracterizat prin prezenţa ogivei: 
stilai » mal e numit şl stil gotlo [fr. 1.
O OGÎRJI (-iese) vb. intr. Mold. Olten. Aslăiifoarte 
mult, a se face numai piele şi oase.
O OGÎRJIT adj. Mold. Olten. adj. ® p. oaîBJj f 
(D Foarte ’ slai), pipernicit, ciurcit, jigărit: cai... 
elabl şl oglrjlţl ca nişte mlţl de cel leşinaţi (Cp.g.)| erau... 
oglrlltl şl slabi de le nnmăral coastele (FLOR.j; scroala... 
preia ce pe Făt-lmmos Intr’un purcelnş .»■, răpciugos şl ră- 
pănos (R.-COD.).
OOGLAVĂ, Trans. oOLăJE (pi. oglâii) sf. y Cu
reaua de" la îmiilăciu care leagă odîrja de hădărag 
[vsl. o gl a V ă[.

OGLICĂ, OGLJCE = AGLICA.
OGLÎNDA tw OGLINDI.
OGLINDĂ (pî.-inzi) sf. ® Geam neted şi lu

cios acoperit pe una din feţe cu un amalgam (ie co
sitor, sau de argint viu, ori cu un strat subţire de 
argint sau de platină, spre a putea reflecta pe. cea
laltă faţă imagi
nile obiectelor: ~ 
de perete (j.d 3433);
«■^de buzunar j sfe-
rioă, oglindă ce 
face parte din su
prafaţa unei Sfere 
ţd 3424) ; a laoe 
ceva ca oglinda, a
ourăţi bine, a face 
foai’te curat; a se 
uita In .v; F : mal 
bine te-nl uita In .v, 
mai bine ţi-ai da Fig. 3423. Fig. 3424.
seama cum arăţi, Oglinda. Oglinda sferică, 
ce urît eşti, eto. H ® ® Tot ce reflectează lu
mina ca o oglindă: oglinda ochilor 1f ® ® Imagi
nea exactă: somnnl e oglinda morţii (ZNN.); ochii 
slnt oglinda Inimii [o g li n d i].

OGLINDI (-doso), ✓ OGLINDA (-ind) 1. vb. tT.

A reflecta în oglindă sau ca într’o oglindă: năzuinţa OGA-
de a oglindi In tine o cit mai mare parte a lamll In oare ^ ij ţ 
trăeşti (BR.-VN.); Cele maluri Ce oglindă fruntea lor In poeţi- ^ ^ * 
cele valuri A frumosului Bosfor (alecs.).

2. vb. refl. A se uita într’o oglindă, a-şi vedea 
imaginea în oglindă sau ca într’o oglindă: se opreau 
In stradă, se măsurau,' ogllndlndu-se In vitrine (vlah.) ; Idna 
răsărise dintre munţi şi se oglindea Intr’un lao mare şl lim
pede (emin.) ; O za na cea frumos curgătoare şi limpede oa cri
stalul, In care se oglindeşte cu mlndrle Cetatea Neamţului 
(CRG.>; Toată ziua se oglindă Şi gunolu-i plnă ’n grindă
(iK.-BRs.) [vsl. oglşdati].

OGLINJOARĂ, Mold. OGUNGIOăRA (pl.-n) Sf. 
dim. oglinda.
O QGNA = QONA.

OGQD (pi.-cade) sn. ® Băn. Trans. Fire, nărav, 
depriu(iere 1) © Trans. Mulţumire; comoditate; 
tilînă 1[ ® Olten. Omenie, cinste: l-am căutat —ului, 
dar 1-0 tăceam eu (R.-cod.) [vsl. U g O d u].
ţOGODI (-dese) vb. intr. A afla mulţumire, co

moditate, a-i fi pe plac [vsl. ii g o d i t i]. , '
O OGOI (-oesc, -oiu), / oooiA (-oiu) vb. Ir. şi refl. .'i -

,Olten. Mold. Tr.-Carp. A (se) potoli, a (se) astîm- .(
păra, a sta liniştit locului: calul de sărituri şt de . J"<' ' v 
asvlrlituii nu s’au ogolt, plnă nil l-au aruncat de pre sine 
gios (CANT.); părinţii au Început s’o ogoeasă şi s’o mingile 
(SB.); ogoale copilul, nu vezi cit de tare plinge? (şez.>; 
la mai bine ogoeşte-te oleacă (Crg.); Împăraţii nn se luptă 
iac’aşa ca ciobanii, să-şl dea o trlntă, două ş’apol iar să sa 
ogoale (RET.) [comp. srb. u g o j i t i].

OGOIT, ✓ OGOIAT adj. p. oQoi(A). Potolit, li
niştit fH © NEOGOIT, NBOQOIAT.

OGOR (p?.-oare, -oară) sn. ^ ® Arătura făcută 
pe un pămint lăsat citva timp să se odihnească H 
® Ţelină 1f ® Ţarină, cîmp arat: o linişte religioasă 
domnea peste întinderea Imensă de şosurl late şl de ogoare 
(VLAH.) [srb. u g a r, influenţat de ugoreti].

OGORATIG ooAbatic.
OGORÎ (-oiăac) vb. ir. v' A ara adine ogorul; 

a mai ara odată pămintul arat; a prăşi a doua oară.
OGORÎT sbst. / Faptul de a o g o r 1; prăşitul 

de al doilea al porumbului; sima Baltag elloa eă ellr-
ŞBSCă de * (S.-ALO.i; clnlpa... să se are do două ori, oate 
eă ebeamă (Dragh.) .

OGRADĂ (pî.-răzi) sf. ® îngrăditură pentru 
vite, grajd, staul: l-am adus peamlndol Iu spinare toc
mai de Ia ogrăzile ciobanului (i.-gh ) ® Mold. B'ueov.
Curte: ograda era mare, împrejmuită cu zid (GN.); l-a zis 
să lasă din şl să meargă nude ştie (CRo.); cind an văzut-o 
părinţii inttlnd In — (sa.) 1 ® Olten. Trans. Grădină 
de poame, de legume: ogrăzile de pmnl şi mere se In- 
doiau snb greutatea pometulnl (dlvr.) [vsl. O g r. a d a].

OGRINJI sm. pî. a' Rămăşiţe de fin, paie, ntc. 
lăsate nemîncate de vite în iesle, în codîrlă, ctc.;
am afară un cal... să albă barem oeva —' dinainte (RET.); 
vaca tml irosea —'1 din căruţă (Crg.i ; ce ee mul găsea Insă pe 
«^le din fundul harabalel, numai caii săraoli ştiau (grig.)
[comp. srb. ogrizine].
O OGRIŞTEANĂ sf. Băn. ţSt Se zice unei oi cu 
un cerc galben în jurul ochilor (uuo.).

OGUR sbst. Piază bună sau rea, auspicii'bune 
sau rele; noroc: nu pllnge, socmle, eă cine samănă gal- 
blnl, are mină ca (Alecs.) [tc.].

OGURLŢU adj. Cu noroc, aducător de noroc, 
de piază bună, de bun augur: paro-se, pentru că e 
pururea verde... bradul ar fi la casă nouă (ISP.); pasărea 
asta gingaşă nn ml se pate ognrile pentru casa noastră lisp.i; 
să trăltl... şl să vă fie sfintnl Vâslii'v 1 (ALECS.) [tC..
U g U r 1 yl.

OHl inlerj. OfI
tOBABNIC, OBAVNic, obamnio adj. De veci; 

care mi se poate înstrăina [vorb. de o proprietate, 
de o moşie); pierd procesele şi ou ele pămlatarileohavnlce 
(LUNG.) [vsl. ohablnu],

'OHM sm. M Unitatea de' rezistenţă electrică ,
[fr.]. x

OHQI interj. Hol I tată, zise feciorul de împă
rat..., oă nn-laşal (mera).

OHSIGĂ = OBSIOA.
OHTĂ = OFTA.
QHTICĂ = QFTIoA.
OHTOIG iw- OCTOIH.
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o 1 - pi1 oaie.
^11 pla pro.

OOIAGA (pl.-iegl) sf. Trona. Băn. ® Sticlă: să 
mergem olt de Iute, oăel avem de trecut o mare, apoi un deal 
de (CAT.) H © O Clondir, butelie de stinl&: s’un colac 
s'un godlnae S'o » de vinars <vor.) ; f e beteagă de s'a 
îmb&tat, li place băutura [ung. tl v e g].
•OmiUM sbst. ♦ Un tel de ciupercă parazită 

care’atacă mai ales în anii ploioşi, boabele de 
struguri, distruglndu-le cu încetul; se combate 
do către viticultori, suflînd, cu un fel de foi, praf 
do pucioasă pe struguri [tr.].

OIŞM (pi.-muri) sn. jg. Dijma, zeciuiala din 
grăunţele aduse la măcinat, pe care o ia morarul 
f/lfo/(/. ,,vamă”): Iml iau sacul, plătesc *ul, mă ’nerosull 
oumălalu’nclroăşl pe lei ţl-e drumu I (Jip.) [srb. ujam], 

ODpR sm. Cel ce se Îndeletniceşte ou creşte
rea oilor, care are turme de oi: nn odată a pieoat 
să vadă Oe-1 mal lace turma (sper.).

OIERIE af. Bt Stlnă: Un lup noaptea vrtnd să intre 
ceptll la vr’o ~ (don.) [o i e Z'].
t OIERIT shst. Dare pe o i, pentru păşunatul 

oilor: .>'nl de la patru parale l-a suit la douăzeci şi cinci, 
bez ploconul (I.-gh.) ; vlnărltul, *ul şl tnmărltul erau dăjdll 
indirecte ce plăteau particularii către Stat (fil.).

OIESC adj. Bt De o a i e, ca al oilor.
OIEŞEA sf. = DBZJCA-MJCA.
QINA, Mold. hqinA sf. \ Joc cu mingea între 

două tabere de băieţi: puţin' mă stingherea de ia jocul 
mijoarcei, al zmeilor şl al oinei (GN.) [paite (Un ruS. 
V O j n a „luptă’1, de nu va fi cumva tc. o j u n]. 

OINAR... = HOINAR...
OIŞOARA (pi.-re) sf. Bt dim. OAIE.
QIŞTE sf. Lemnul cel lung de dinaintea tră

surii sau caru
lui de laturi- 

. le căruia sc în
hamă caii sau 
se înjugă vi
tele ([^ 3425) 
o trăsură cu pa-
tru cal care a- Fîg. 3425. Oisii.
vea clopot la —'
şl mergea la moşie (GN.) ; vindea clte o iapă chiar In mij
locul drumului şl atunci rămlnea —a goală pe de o parte
(CRG.); sv GARD1 © [bg. oişte].

OţŢA (pi.-te) sf. ® St dini.
OAIE: stăplnu-meu a pus de şl-a tuns 
oiţele (isp.) II ® i = CJNTEZA-DE- 
iAlRNA H @ ♦ Plantă cu floarea 
marc, mătăsoasă, albă sau tran
dafirie, numită şi ,,dediţei-de- 
pădure”, ,,dediţei-sălbatici” sau 
,,oiţe-sălbatice” (Anemone sil- 
vestris) (iH 3426) H '® ♦ =
floarea-PAŞTILOR H ® A = PÎI- 
NISOARE I ® pi. A = FLOAREA- 
PASTILOR; SISINEI-DE-SrţINTE ^ ®
A OjTE-sălbatice = 0|ŢA®.

OIŢICA sf. Bt dim. oitA. 
piu vb. Formă populară pen-

O OJIc’ (pi.-icuri), OJJO (-iguri) F,E;• 3426' 0'Ia- 
sn. Olten. iciauş.) (rv.-crg.) (conv.) claug.) = JIQ [srb. 
o ă e g a].
O OJIJI (-ijesc) vb. refl. Olten. A se usca tare; a lua 
foc, a se' apriniie (de uscăciune) [srb. o i e i e m 
< o i e 6 i].
O OJINA, djţnA (pi.-ni) sf. Mold. Trona. ® Gusta
rea d(3 către seară (între orele 4 şi 5) II ® Pe la 
spre seară: era pe Ia ojlnă, clnd ajunsa la curtea boierească 
(RET.) [vsl. u ă i n a].
O OJOG (pl.-oage) sn. Trona. Clrpă sau pămătut 
de ştere cuptorul: cu -»nl te-oln mătura (grm.) [ung. 
as a g],

OL (pi. oluri) sn. ® Mold. Trona. Băn. 0 Oală de 
pămint, de formă cilindrică, lunguiaţă, mai strimtă 
la mijloc: clnd Începe a arde'^l tare, broasca Începe a 
sări (ŞEz.) 11 ® Trona. Oaş. 0 Ulcior, cană de lut H 
® t Canal, ţeavă de scurgere făcut(ă) din olane: 
aduclnd apă pe —uri de departe (n..cost> [refăcut (lin pi. 
O a 1-e].

OB V Bfl cd U

Fig. 3427. Olane.

OLAC [pl.~ace)sn. t Curier, ştafetă; cal de poştă 
cărucior do poştă cu caii şi surugiul lor: doi lip 
câni do — se trămlseră cu această veste banului (ODob.); 
boala vine cu .«nil şl se duce cu carul mocănesc; Incă as 
tăzi: de-~. In fuga mare, într’o goană nebună
surugiii... minau de de scăpărau copitele cailor (ON.) 
[to. u 1 a k].

OLACAR sm. Ştafetă: soseşte UD ~ c’o veste care 
curmă deodată hohotele de rls (VUiH.); clnd veniră —11, spu
seră Împăratului că 1 se Întorc toţi 1111 lui Înapoi (isp.i
[o 1 a c].

OLAGEŞTE adv. In fuga mare, iute ca un olă-
car, cab ştafetă: — se ducea ŞI la Domn ştire lâcea (Alecs)
[o lac].

OLAN (pi.-no) sn. ® Ţiglă rotundă, semi-cilin- 
drică cu care se învelesc case ([B] 3427): inveii- 
toarea [oas)el era de —e 
(FiL.) H ® Mic burlan 
de pămint ars, cUtndru 
de pămint (le i5-20 
cm. diametru din care 
se fac canaluri de scur
gere, dar mai ales co
şurile pentru fum şi 
stllpii sobelor române
şti: nu găseşti In Prosta o 
palmă de pămint nestră- 
pnns, de-a lungul şi de-a ouzmezişul, de ’ —e de pămint
(I.-GH.) [ol]. • .

‘ OLANdA s/. to: Pînzăfină de in (care, după spusa 
neguţătorilor, se aducea din Olanda): pe laţa 
albă, de —resturile mlncărll stan tn tarlurll de porţelen
(GRL.).

'OLANDEZ 1. adj. 9 Din Olanda.
2. sm., olandeza (pi.-ze) sf. Locuitor, locuitoare 

din Olanda.
OLAR sm. V Cel ce face sau vinde oaie [lat. 

o 11 a f i u s].
OLARIE sf. V ® Locul unde se fabrică sau se 

vînd oale (■»■ tab. xlvi) lj ® Marfa ce fabrică 
sau vinde olarul K,® Meşteşugul olarului, 
t OLAT (pi.-te, </ -turi) sn. ® t .Ţinut, regiu

ne : n’apucase bine crainicii a vesti In toate /—urile ţării 
numele noului Domn (vlah.) f[ ® Olate, pi. Moram. Toate 
acareturile zmei gospodării ţărăneşti: casa, şura, 
poieţile, etc, [comp. cum. o 1 e a t],
O OLA'ŢEL = ALOTEL.
o QLBA (pi.-be) sf. Băn. O ® Sticlă, clondir: apa 
de la botez... du se păstiea^de Bom&Dl In... olbe... ermetice 
Închise (mar.) h ® = HALBA [germ. Halbe].

OLGUŢA (pi.-ţe) sf. Băn. Trona. O dim. oalA. 
Ulcică: La Rusalii, se Împarte lapte ou scrob In olcnţe nouă
(NOV.).
O OLEAB (pi.-buri) sn. Olten Acaret, adăpost Îm
prejurul casei (R.-COD.): bondarii... Îşi lac căsulclle loc 
prin pale, prin streşinile —urilor acoperite cu pale (mar.) . 

OLEAGA sv LEACA.
’OLEÂGINps adj. Uleios; din care se poate 

extrage uleiu: plantă.oleaginoasă [fr.].
* OLEANDRU = LEANDRU: nneori vezi şl clubere 

cu oleandri (Iro.).
olegAi cw- olicA;.

■OLEINA sf. Substanţă lichidă şi grasă care 
există în untdelemnul de măsline [Ir.].

OLEIU = ULEIU.
O OLEJ (pi.-ejnrl) sn. Olten. (conv.) Guicuş, vizuină, 
strat; adăpost, acioală [srb. u 1 e îS a t i].
O OLEJI (-ejosc) vb. refl. Olten. (CONV.) (ciAuş.) A se 
adăposti, a se aciola.
O OLELE I = OLEOLEQ I

OLEOi Mold. OLEUl interj. Aoleo! valeu! a!ei! 
OLEOLEQ I sau OLEOLEUl interj. Aoleo I va- 

leo! (uneori cu p nuanţă comică); f mal—, şi mai 
mult, şi mai şi, mai grozav: Romanii... mal oleoleo decît 
Grecii se 'atinseră plnă imde şl-a Înţărcat dracul copiii ((sp.) ; 

AOLEOI [bg. O lei 6].
OLEU l1 w- OLEO I 
OLEU2 = ULEIU.

'OLFAGTţV adj. Care priveşte simţul mi
rosului: nervul — [fr.].

OLICAJ, oleoAj (-ăeso) vb. refl. inlr. Mold. 
.4 se boci, a se aoli: clnd tragi sorocoveţli la mnsteată,
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TABELA XLVI. olArie

l4*-'

1 — 3. Cuptoare de oale. — 4. Ollrie în tîrgnl din Hălmagiu (Arad).

O LI- 
OLT

de oe nu te plicăeşti atlta P (CR6.>; sunetul tiarălor şl a obe> 
zllor jalnic glasul robiei ollcăesc (CANT.) ; dac& vede şl vede, 
pltnge copilul, plinge şi se olic&eşte (R.-cod.).
'OLIGARHIC adj. O Ce ţine de oligarhie [ir.].
'OLIGÂRHIE sf. p Sistem de guvemămlnt în 

care puterea e' în mîinile unui mic număr de per
soane [fr.].
'OLIGIST adj. şi (p!.-turi) sn. •© (Fier) SCS- 

quioxid de fier anhidru, mineral opac, cu luciu 
metalic, de coloarea fierului sau a oţelului; pen
tru bogăţia sa în fier, e foarte apreciat în side
rurgie [fr.].
'OLIMPIADĂ (pi.-de) sf. Perioadă do patru 

ani între două serbări succesive ale j ocurilor olim
pice, şi de care Grecii se serveau spre a socoti anii, 
IntUa— datează din anul 776 în. de Cr.; cea din 
urmă se sfîrşeşte în anul 396 d. Gr. [fr. < gr.].
'OLIMPIAN adj. ® ^ Care face parte din Oîimp: 

wii ~i, cei doisprezece zei mari K © ^ Supranume 
al lui Jupiter şi al Junonei: mpiter-ni K ® ® 
Măreţ, maiestuos, impunător: poetul a înaintat pin& 
Ia mas& ;1, ou glag *, a tunat: pace I (Car.) [fr.].
'OLIMPIC adj. ^ Jocuiiie -~e, jocurile pe care le 

serbau vechii Greci la Olimpia la fie-care patru 
ani în onoarea lui Jupiter [fr. < gr.].

OLIOLIOI = OLEOLEQ1
'OLIvpiÂ (pZ.-ne) Sf. «■ SUicat de magneziu ş 

de fier, mineral grăunţos sau cristalin, de coloare 
verde, toarte .strălucitor, mai puţin dur decît 
cuarţul şi care se întllneşte mai ales prin rece
le vulcanice; cristalele de coloare mai uniformă 
şi transparente se întrebuinţează în Orient ca 
pietre scumpe, dar de mică valoare [fr.].
'OLOCA.UST (pj.-te) sn. & ^ Jertfă pe care o 

aduceau vechii Evrei şi în care se ardea în între
gime victima adusă H © Jertfă (în genere), sacri- 
liciu [fr.].

OLOG, -oaoA adj. şi sm. f.® f Căruia-i lipseşte 
un picior sau amîndouă, care are picioarele difor

mate sauparalizate'şinu poate umbla: era — de amln- 
două ploloutele (jsp.i ; se nasc ciunti Ia mini, »1 la picioare, 
care-s uscate şl sblicite ca tusele (sb.) ; Ciung nu slut, * 
nu slut, cap, mllnl şl picioare sm (pann) ; 0: Judecata-1 e 
oloaga, ca-1 lipseşte ’n cap o doagă (panni ^ © ţ FASPLE-
oloaqAiwfasqle© [rus. sulogij, srb. uloga].

OLOGEALĂ (pî.-eii) sf. f Paralizia picioarelor, 
starea celui olog [ologi].

OLOGI (-ogesc) 1. vb. tr. A face olog: cit pe ce 
era să ne dogească boaita cea Îndrăcită iCRO).

2. vb. inlT. ? A deveni olog, arămînea fără pi
cioare: dud doi Inşi răsucesc b aţă, şi unul şade jos. Iar 
altul Iu picioare, cel care şade jos va — (Gor.) ; din care pri
cină dogesc vitele ce... se nutresc cu turte de aceste de ct- 
nepă (ION.); @: oind jara n’are nici de unele, ologeşte re
pede (Jip.).

'OLOGRAF adj. fi Se zice despre un testament 
scris în întregime de mina chiar a testatorului: 
prin testamentul său ^ ...Îmi lega mie toate hirtllle sala 
(i.-GH.) [fr.].
O OLOIER sm. Gel ce fabrică uleiu de seminţe: 
sămlnta de In se trimite Ia Galaţi... sau se vinde -^llor (ion.) 
[oloi u].
O OLpINIŢĂ (pi.-te) sf. Mofd. TF= Teasc pen
tru fabricarea uleiului din sămînţă de cînepă 
[o Io iu].

OLOISĂ sf. ^ ®= Ş04LDINA H ©,= IABBA-DE- 
TJB^CHI.
o OLpIU (pZ.-iurl, -oaie) sn. Mo!d. Trans, Uleiu: b&- 
mlnţa de otnep& se iăcea plrtlnd sub talpele noastre (Cro.^; 
un vechlu portret zugr&vlt In (Emin.i; lata... aduse neşto 
oloaie şl-1 unse (RET.) olaj].
tOLTAU (pZ.-re) sn. ^4= ALTAR: avem de glnd să 

complotăm vre-o răscoală ou paoinlcli locuitori al idelor 
(ALX.); etnd In <^ul bisericilor, cfnd la marginea oraşelor 
(JIP.) [vsl.].

OLTEAN sm. ® 9 Locuitor sau originar din Ol
tenia : tinereţea aceasta Inllăcărată, prisosul acesta de viaţă, 
au făcut să se zică despre Olteni căeu ,,24 de măsele’* (vlah.) ^

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 865 55



OLT-
OME

© V Precupeţ ambulîmt (de zarzavaturi, de fructe, 
de păsări, etc.) originar din Oltenia {[®| 3428): se 
eu2ea din mahalalele vecine slastil 
oltenilor precupeţi (D.-ZAMF.) [Olt].

olteanca (p2.-ence) sf.
© • Locuitoare sau ori
ginară din Oltenia 1f ©
Dans ţărănesc, ce sea
mănă cu învfrtita (p.prv.) 
t ©' Rasă de oi: 
oltenolle au mare asemă
nare ou ţuetlle, de care 
se deosebesc numai la 
frunte, ^unde au o creastă 
In chipul unei căclullţe. 
de pelolcă creaţă (toN.)
[Oltean]. Fie- 3428- Oltean.

OLTEI^SC 1. adj. O. Ce ţine de Oltenia, 
din»Oltenia.

2. OLTENEASCA sf. Dans ţărănesc.
OLTENEŞTE adv. • Ga O 11 e n i i, în lelul 

Oltenilor: doi Ţigani somnoroşi... (Irllls Intr’un colt *
(CAR.).
OOLTOAN... = ALTO AN...
O OLTOi m- ALTOJ.
O OLTOIU = ALTOrU: Aşa negri, frumuşel Ca cireşele 
’n(Ik.-brs.),

OLUM (pl.-murl) sn. Ri Adăpost pentru vite 
Iu Bărăgan: ottova şalele şi .^url pentru vite (ODob.) [tc.].

OLUŢA (pi.-te) sf. 0 ăim. oala.
OM1 (pi. oameni) sm. © Singura dintre fiinţeie 

organizate înzestrată cu graiu şi raţiunea Dumne
zeu a creat pe după chipul şl asemănarea sa ţ[ ® Fiinţa 
omenească din punctul de vedere al însuşirilor ei 
bune sau rele, ori ţinînd seama de anumite parti
cularităţi aie ei oare o disting de altele: era un ~ 
ca totl oamenii,' atlta numai că avea dinţii de oţel (I.-gh.) ; 
* bun, rău, milostiv, mare, mie, ttnăr, bătrln, bogat, sărac, 

de treabă, cinstit, necinstit, stricat, eto.; *ul Iul Dumne
zeu, om foarte de treabă, fără păcate: afară din 
slujbă era omul cel mal plăcut, sufletul cel mal bun şl mai 
milostiv, .«'Ul Iul Dumnezeu, cum s'ar zice (l.-Git.); a face 
din ^ neomNEQM; un * de nlmlo s*- NlMţC ţ ® ; ^: 
să vorbească şl nea Ion, că şl el e se zice CÎnd se ame
stecă în vorbă şi cite unul mai prost şi spune o 
neghiobie K ® Persoană cu calităţi deosebite, om 
de treabă, cum se cade: odinioară aiaba-Efendl fusese ~ 
ea toţi oamenii (Dlvr.) ; ©: ce folos că tată-tăn a fost domn, 
dacă tu nu oşti se zioe cuiva care se laudă cu nea
mul din care se trage sau căruia i se reproşează 
faptul că părinţii lui au fost oameni consideraţi, 
pe cind el înşuşi n'ai’e nici o valoare; @: haina 
face pe un — ţi jumătate n- J UMATATE @ ; TQ;; Ţiganul, 
piuă nu tură, nu se ţine ; a-şl găsi, a-şl afla ^vul, a da
peste unul mai tare, mai priceput, eto. care să-l 
poată birui; a da peste unul mai slab, mai nepri
ceput, etc. care să se lase a fi biruit, înşelat, etc.:
vrei să mă Îngrozeşti ca pe un oopll, dar nn ţl-al găsit »ul, 
vere ialeos.) ţ[ ® Cel ce a trecut de vîrsta copilăriei: 
acum nu mai eşti copil, eşti !n toată puterea cuvlntulul 
sau in toată firea f ® Bărbat {în opoz. cu „femeie”): 
m’am Intllnlt cn un ţf ® © Bărbat, Soţ: —ui meu; 
clte o gospodină se Iveşte, toarte In treabă cn ale, casei, pe 
olnd —ui el lucrează Ia cimp iirg.) ţ| ® După concepţia 
poporului. Ţiganul nu e om ca toţi oamenii; de 
aceea zice: erau acolo doi oameni şl nn Ţigan ţ['® Accia 
care este sub ordinele altuia, soldat, lucrător, om 
cu leafă, etc.: generalul acesta are sub comanda lui zece 
mii de oameni; olţl oameni au venit astăzi la lucru P ţ[ ® De 
către —, din iînga {vorb. de roatele carului sau plu
gului, de calul sau boul înhămat sau înjugat): co- 
tlnga are o roată mai mică, du către — tPAMF.) ® între
buinţat in foarte multe expreşiuni cu înţelesul ge
nerai de .„cineva”; nu e după cum. vrea —ul, cl 
după oum poate; @: halneie du tac pe — mal de treabă 
® între două prepoziţii, se ia cu înţelesul de 
„unul... altul”: se rţdloă o negură... de nu se vedea — 
cu— (isp.); ţii: rlde — de — şl dracul de toţi; 
umblă din Ioc In loc ca căscatul din — In — ţj @ pî. Oa
menii, lumea; ca oamenii, cum se cuvine, cum se cade, 
de treabă, cuviincios: dă şl o farfurie de acolo, şi nişte 
furouliţe, să minoăm ca oamenii ivlah.) ; de sau din oameni,

Fig- 3439" Omul.

Fig. 3430. Omag.

de bună coiidiţie, de familie bună, de neam: sa ve
dea bine a li copil de oameni, ajuns aci din cine ştie ce Îm
prejurare (CAR,) ; a Ieşi' la oameni,
a se căpătui, a ajunge în rîn- 
dul oamenilor cu stare, cu 
rost, consideraţi: pe dineul i-an 
slujit norocul, au Ieşit la oameni, 
şl eu... tot la casa bolerlnlul, tot 
OlOCOlu (ALEC3.) 11 ©0 Pai'tca Cl)-
coşată a arşicului (cu care se 
joacă copiii) opusă găunăturii |
{m- ARŞIC ©)1l ® ☆ QMDL, hu
mele popular al constelaţiu- 
nii boreale pe care p de
numesc astronomii Heroule 
([a| 3429) [lat. homo].

OM2 vb. Formă populară 
pentru vom: — vedea; — fi.

OMAG, OldEAO, OMAC sbsl.
♦ Plantă veninoasă cu frim- 
zele de un verde închis şi lu
citoare, cu flori albastre, rar 
albe sau purpurii; întrebuin
ţată în medicină ca diuretic 
şi calmant. In afecţiunile reu
matice; poporul se serveşte 
de ea pentru a otrăvi cîiMii 
cei răi; numită .şi,,toaie” (A- 
conilum napellus) (isj 3430)
[vrus. om 6gu].
•OMAGIU (jjl.-gii) sn. ®

Promisiunea de credinţă şi 
de devotament ce .o tăcea 
vasalul către seniorul său K 
© © închinăciune, semn 
de respect, de ' venoraţiune, 
de supunere H ® Prinos, dar 
respectuos, ofrandă [fr. h o m- 
m a g e.]. , ■ • ■

OMAN sbsi. ♦ = iarbA-maRE [srb. bg.]. 
t OMÂNAŞ, OMENAŞ sm. ® dim. OM K © Om 

mai sărac, fără multă vază: cine şt de unde eşti tu, o 
omdnaşule P (Cant.).
O OMAT (pi.-ăturl, omete) sn. Motd.Bucov. Băn. © Ză
padă: avea... părul negru ca pana corbului şi fata albă ca 
—ul (ALECs.); De ce-aşteml —nl lemll peste floarea Inl April P 
(VLAH.); Intr'o lamă ninsese atlta, olt mal nu se vedeau şa
trele din — (SB.); ciad au Început să se topească—urile (sad.) ; 
ducea un drumulet strimt peste podeţul pe jumătate Îngro
pat de omete (gr)g.) [srb. pmet ,,măturătură“].
O OMATOS adj. Cu mult omăt: dacă iama va fl 
omătoasă... e semn că vara următoare va fl roditoare (mar.).

OMAtUŢE sf. pl. f = ohiocei-mari [o m ă t]..
OMEAG IV OMAO.
OMEGA sm. Cea'din urmă literă (tu) a alfa

betului grecesc; i» alfa [gr.].
•OMELţE s/. ©0)11= OMILIE 1f © ® Lecţiune de 

morală plictisitoare: Sflrşea omelllle sale ou: ,,ce ţie 
nu-ţi place, altuia nu-1 faoe” (i.-gh ) [fr. h O m â 1 i e].

OMENAŞ sv omAnaş.
OMENESC adj. © Ce ţine de oameni, pri

vitor la oameni, de om: mintea, puterea, llrear fata 
omenească; neamul—, toţi oamenii 1f ® © Ce apar
ţine ţăranului, nu boierului (spre deosebire de
„boieresc”): pe la capetele locnrllor, erau căruţe omeneşti 
(s.-ALD.) H ® ® Străin, ce e al altuia: să nu lei lucru —, 
că e rău (R.-eoD.) f ® ® Cuviincios, cum se cuvine, 
cum se cade: iese bacşişul mal — ialecs.j K © ® Co
rect, desluşit, lămurit: scria Intr’o limbă mal omenească 
liH (j) NEOMENESC.

OMENEŞTE ddv. ■ ® Ca oamenii t ® Cum 
se cade, cum se cuvine, cu omenie: de mă,voi sluji 

■ Insă —, atimol Iţi dau In tot annl alte nn cal (RET.)*, te toc
meşte duşmăneşte şl plăteşte — (pann) K1[ © NEOMENEŞTI: 
de ce mă priveşti eşs de —p (dem.) ; să-ţl fie milă şl de vite: 
nu le pedepsi — (panm) [omenesc].

OMENI (-nesc) vb. iT. ® A primi bine,.cu o- 
m e n i e, cu cinste: impăratnl ponmcl să-l omenească 
pe amtndol ca pe nişte mosaflrl mari (isp.i 1T ® A ospă
ta; fl Îmbie să şază, ba-1 şl omeni cu .mlocaro .şl băut)uă 
(RET.); primi pe volnicul ca pe un oaspe şl-I omeni nouă zile 
de-a rindul (isp.i.
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OMENIE sf.' ® Fire şi purtare de pm bine 
crescut, bună-cuviinţă, politeţă, deUcateţă, cinste: 
oamenii ajunseseră să nu mal' onnoaaoă oe este omenia, ce 
este cinstea, ce este mila iisp.i ; un vint de stricăciune sutla 
peste lumea Întreagă: nu mal era cinste, nu mal era m ivlah.i ; 
Iţţ; lăcomia pierde omenia; olne cere nu piere, dar 
nici n’are; lipsit de neomenos; lipsit de bună
voinţă, de delicateţă: m'olu duce... să încredinţez cine 
ştie cărui lipsit de * cinstea'... liniştea şl lerlcirea mea 
(CAR.) t ® De-', cuviincios, politicos, bine crescut, 
de treabă, cum se'cade: primesc cu voie bimă oaspeţii 
oel de * (isp.); chlamă-1 Inlăuntru, eă-1 cinstim ca pe un 
om do « (RET.) tf © e*" NţjOMENjE [oameni].

OMENIRE sf. Neamul omenesc, umanitate: 
albi milă de biata —căci ea este făptura mllnllor noastre 
(ISP.) [oameni].

OMENIT adj. ® p. OMENI t ® t Onorat, ono
rabil : o I omenite oltitorlule, olt de ou greu iasta adeverinţa 
nilnclTmli a afla (Cant.). '

OMENOS adj. Plin de omenie, alabil, blînd, 
milostiv, cuviincios, cum se cade: boierimea noastră 
omenoasă,'dreaptă şl Iubitoare d'ala. naţiei ijjp.) ; sluga Iul 
are o Inlăţlşare mult mal plăcută şl samănă a II mult mal —'
(CRG.) tu © neomenqs [o m e n i e].

* OMEOPAT... = HOMEOPAT...
•OMERIC s»-homeric.

O OMETE ® m- OMAT f ® = NAmETE.
OMETEU sm. augm. om. Om mare, mătăhălos: 

tu un cit un urs şl eu o muiere slabă (ret.).
OMEŢIŢĂ sf. ^ Praful de făină care se 

prinde de păreţii morii sau se aşază pe podelele 
ei, pospaiu: prin mori, unde se află de regală multă făină 
şi-' (MAR.) [srb.-u m e t i c a].
O OMEŢI (-eţeso) vb. tr. Olfen. Băn. © A aduna 
la un' loc omăt mult (cînd bate vîntul), a nă
meţi.
'OMICID (pi.-de) sn. Omor, ucidere, moarte de 

om [fn < lat.]. '
OMIDÂ (pl.-izi) Sf. ® # Larva păroasă a flu

turelui’ (I®) 3431): fata... curăţă părul de 
nsoăturl şi de omizi (Crg.) ; vederea 
nnni om al poliţiei Iml face Impre
sia unei omizi oe ar că
dea pe mine lALX.); a 
mlncâ ca omizile, a mîn- 
ca mult şi' fără saţ; 
de ăci: oopllul e —' lâ 
casa omului (mar.) t ®
© Străin lacom de, 
munca şi averea, o- 
inului, care nimiceşte 
totyl ca şi omizile:
Frunză verde pălămldă,
Plină-1 ţara de —Do —' 
ungurească Şl de glrgără 
săsească (ALecs.) ţ ® ®
Broderie, oare caută să 
imite omida, pe ţesătu
rile ţărăneşti ([H 3432)
[o -t- ngr. p.l6a(:].

OMILIAR (pl.-re) sn.
Carte bisericească 

ouprinzînd o colecţiune
de omilii: —ui lui Coresl.

OMILIE sf. (Ţjti predică, cuvîntare bisericească 
[ngr.].
•OMISIUNE sf. Faptul de a omite, lăsare afară, 

trecere cu vederea [fr.].
. *OMITE (-11) vb. tr. A lăsa afară, a trece cu ve
derea, a trece sub tăcere, a uita (să pomenească, 
să scrie ceva, etc.) [lat.]’.
O OMIZI (se omizeşto) vb. refl. Trans. A se crăpa de 
ziuă: s’au toţ dus... după pasăre plnă'se omizea de ziuă 
(RCT.)i l9t Incepnră Joonrlle.:. si jacar& plnă se omizi de
rină (RET.) [vsl. O m ă 2 i t i].
OOMNA = (JONA;

■OmniBUS (pî.-use, -usuri) sil. Trăsură mare, 
publică, pentru transportat. In schimbul unui preţ 
moderat, mai multe persoane'în cuprin.sul ora
şului (d 3433) [fr.].
'OMNIPOTENT adj. Atotputernic: puind o sta

vila acţiunii—e'a Rusiei (I.-gh.) [fr. ].

Fie- 3431- Omizi.

Fig. 3432. Omidă.

•OMNIVOR adj. Care se hrăneşte cu de toate, OME- 
care mănlncă şi carne şr vegetale.[Ir.].

OMOAIE sf. © Femeie cu Înfăţişarea unui 
bărbat [o m o i u].

OMOPQR /pî.-foaro) sn. (îi Veşmînt bisericesc.

OMO

Fiff. 3434. Omofor.Fig. 3433. Omnibus.

în forma unei eşarpe, purtat ele arhiereu pc umer 
în jurul gîtului în timpul serviciului divin {[^ 3434, 
3435); Mitropolitul, puhlnd t^'uI pe capul.Iul Ştefan, olt

Fig. 3435- Omofoare.
molitva rlndultă la ungerea Domnilor (isp.) ; a depuse, duxA 
obiceiul vechlu, «^ul pe. altarul sflntal blserloll sale (ORto.) 
[vsl. < gr.]. . '
•OMOGEN adj. ® De aceeaşi natură, la fel, al

cătuit din părţi asemănătoare: două substanţe —j 
trecerea animalului de le o stare —dl la o stare eterogenă 
(vuiM.i 4] © Alcătuit din persoane care au aceleaşi 
idei iau principii, care sînt în toate asemenea: un 
minister —> [fr. h O m O g 6 n e].

• OMOGENEITATE sf. Calitatea lucrurilor o- 
mogene [fr.].

OMQTU sm. augm. om1. Om mare, mătăhălos; 
o namilă de om: CInd iaca dădu sub poale de mimte De 
un. groaznlo ^ o’un ocblu In frunte (bd..oel.).

•OMOLOG adj. A Se zice despre două triun
ghiuri asemenea care sînt opuse unor unghiur 
egale: Două trlaugblurl asemenea au laturile lor omo
loage proporţionale [fr. homologue].
•OMOLOGA (-oghez) vb. ir. rt A sancţiona, a 

confirma: se zice despre un tribunal care, In anu-
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Fî^. 3436. O. Omopla
tul. — C. Clavicula.— 

H. Humerus.

O MO- mite cazuri examinează, şi aprobă hotărîriie luate 
D Ă de un consiliu de familie, un concordat în materie 
r A de faliment, etc. [fr. h o m o 1 o g u e r].

'OMONIM 1. adj. şi sm. (î) Care poartă acelaşi
nume: >vul lor ministru le rupse jalba (ODOB.): a lăcut... să 
se adauge după numele amicului nostru si porecla, spre deo
sebire de cellalt! al sâi (BR.-vn.i U © -tu Cuvinte ■'-e, ace
lea care, fără a avea acelaşi înţeles sau aceeaşi 
origine, se rostesc în acelaşi tel. Astfel: care {pron.) 
şi oare {pl. lui car) sint cuvinte —e; tot aşa: cer 
{vb.), cer (varietate de stejar) şi cer (bolta cerea- 

) scă).
2. (pî.-me) sh. Of Cuvînt omonim [tr. h o m o - 

nyme].
‘OMONIMIE sf. 03 Calitatea ă tot ce este 0- 

moniml [fr.].
'OMOPLAT (pl.-te) sn. S> Lopăţica umărului, 

os lat, subţire şi triun
ghiular, aşezat la par
tea dindărăt a umăru
lui, de care se arti
culează osul braţului 
(D 3436) [fr.].

OMQR [pl.-orari) sn. U- 
cidere, asasinat, moarte a- 
dusă cuiva cu violenţă: pe
deapsa de care era ameninţat 
pentru un ce săvlrslse asupra 
unul Ture (i.-gh.) [omor î].

OMORţ ( -or) i. vb. tr.
® A lua viaţa cuiva lo- 
vindu-1, rănindu-lde moar
te, a ucide: cu toporul, cu 
un glonte, bu pietre 1] ® A lua 
viaţa cuiva din întîmplare, 
a pricinui moartea cuiva, a-1 lăsa să moară din 
Upsă de îngrijire: doctorii i-an omorlt 1| ® ® A pră
pădi, a istovi: munca II omoară ţ ©(]()» vremea, a 
Căuta să-i treacă timpul în aşa feb Incit să nu-i 
pară prea lung: ca să mai omoare vremea... temelie 
se pun dls-dlmlneaţă să tnoondeleze... ouă (lung.) ,t (D

mustul, a lua mustului putinţa de a fermenta, 
turnînd peste el o căldare de inust fiert îh clocote
(CIAUŞ.).

2. vb. refl. A-şi lua viaţa, a-şi face seama, a se 
sinucide [vsl. u m o r i t i].

OMORÎTOR 1. adj. verb. OMORţ. Care omoa
ră.

2. sm. Cel ce omoară sau a omorît pe cineva, 
ucigător, -ucigaş.

OMULEŢ sm. dim. om.
OMUŞOR sm. ® dim. om : văzu Intrlnd un tel de — 

păros, scund, piţigăiat (D.-zamf.) ; Am un —, Şede ’ntr’nn 
pioior (GOR.j, ghicitoare despre, ,,varza” ţ ® £) 
Limbuţă cărnoasă atîrnată de cerul gurii la des
chizătura gîtle.iului; numită, după regiuni, şi 
„împărătuş”, ,,limburuş” sau ,,ouşor” (i»-[®]2486): 
guşatul căscă gura. Incit 1 se văzu <vnl (dlvr ).
OOMUŢ sm. Trans. dim. om : veni aoolea un —' numai 
olt un pmno (ret.) ; .«ui mititel tace gardul tmmuşel (gor.), 
ghicitoare despre ,,ac”.

ON sm. 03 Numele slovei O, o în alfabetul ci- 
rilic [vsl.].
t QNAGRU sm . ^ Mă

gar sălbatic (]|| 3437)
[gr-]-
O ONANIE, NANIE sf.

' Arătanie, fiinţă diformă, 
slută, îngrozitoare lave- a 
dere, monstru: măi I da ai 
dracului de ouanie de om e şl 
acesta (Crg.>; prididi cum putu 
o nanle de. Iepure ITLQR.J. Fig. 3437. Ona^ru.
O ONDRQG = AHDRQC.
'ONDULA, UNDUIA (-lez) vb. tr. şi inir. ® A 

produce o mişcare de ondulaţiune: munţii ...tşi on
dulează coama pe poalele rubloll ale cerului (vlah.) ; pălăria 
el de pale, ale cărei borduri largi ondulau la tle-oare miş
care (VLAH.) II ® A încreţi părul în aşa fel îneît să 
formeze ondulaţiuni [fr.].
‘ONDULAT adj. p. ondula: tn dreapta, Încep să sa 

desHşure şesnrlle -^e ale Dobrogel (vlah.) : păr

'ONDULAŢIUNE, ONDULATIE sf. ® Mişcarea 
undelor unM apei cînd se aruncă ceva intr’însa 
sau cînd suflă un vlnt Un f ® Vibraţiunilo repezi 
ale unui corp, de pildă ale uneifrlnghii, produc on
dulaţiuni în aer şi acestea propagă sunetul t 
® Mişcare lină care seamănă cu aceea a undelor: 
ondulaţltmlle unei taolds de grln; Întinderi nemărginite de 
holde şl de llneţe, legănate In ondnlaţll dnicl, largi, odihni
toare (VLAH.) ţ| ® ^ Ondnlaţlnnl de teren. Şir de mici 
ridicători şi adîncături pe întinderea unui şes [fr.].

'ONEROS adj. ® împovărător, care cade 
greu în sarcina cuiva: un impozit — ţ[ ® Costisitor ţ] 
® rt Titlu acela care se capătă cu bani sau cu 
obligaţiunea de a achita ^urnite sarcini [fr.].
'ONEST adj. Cinstit: unul om (1) sezloeape gre

ceşte ,,tlmlos”, sau ,,om de treabă” (âlecs.-) [lat.].
‘ONESTITATE sf. Cinsţe: *a nu găsea im sub

stantiv analog In largonnl oe se vorbea (ALEC3.) ţ[ţ[ (fţi
nnonestitate [lat.].

'ONIX sbst. « Varietate de agată care înfăţi- 
şaz’ă o’serie de straturi concentrice de diferite co
lori [fr.].

'ONOARE sf. ® Cinste f ® cimpda cîmp 
de bătaie, cîmp de luptă 1[ ® Alacere de —, (luel 1] 
® Damă de doamnă ataşată la serviciul unei 
regine, unei prinţese ţ| ® cavaler de tînăr care 
însoţeşte pe mire la cununie ţ[ ® ^ Legiunea de — 
tw LEGIUNE ® H ® pl. Onoruri, demnităţi, slujbe 
înalte; glorie; semne de cinste, de respect: o pri-
meşte cd toate onorările cuvenite rangului şi familiei sale 
(I.-GH.); onoruri funebre, ceremonii de înmormîntare 
[lat. honorem].
'ONOMASTIC 1. adj. De nume de persoane: 

Indice»-; zi»ă, ziua numelui (serbată de cineva): 
se Întinerise olt putuse de ziua a soţiei sale <gn.).

2. onomastica sf. ştiinţa care se ocupă cu stu
diul şi cu originea numelor proprii [fr. < gr.].

'ONOMATOPEE sf. 03 ® Formarea cuvintelor 
prin imitarea sunetului produs de obiectul repre
zentat. Ex. bubne, Ilşăe, gllgle, ţlue, vijăe, etc. * ® 
Cuvînt format în acest fel [fr.]. 
'ONOMATOPEIC adj. 03 Format prin ono

matopee.
'ONOR (pi.-orari) sn. = ONOARE.
'ONORA (-raz) vb. Ir. şi refl. A (se) cinsti [fr.]. 
'ONORABIL adj. ® Care face cinste, vrednic 

de cinste; cinstit H ® •»- amendă ® [lat.].
'ONORABILITATE sf. însuşirea persoanei 0- 

norabile; cinste,
'ONORAR1 adj. ® Care păstrează titlul unei 

funcţiuni, în mod onorific, după ce a încetat de a 
o exercita: protesor •» 1[ ® Membra », preşedinte » (al 
unei societăţi etc.), care nu e activ, caro nu ia 
parte la lucrări, ci poartă aodst titlu în mod ono
rific [fr.].

' ON ORAR2 [pl.-a.re), ONORARIU [pl. -arii) sn. Plata, 
salariul unei persoane ce exercită o profesiune li
berală: »ul unul medic, nnul advocat, etc.; eu... care mă 
ruşinam cînd Iml plăteau onorariile (BR.-vn.) [fr. < lat.]. 

'ONORAT adj. p. ONORA. Cinstit,.Stimat. 
'ONORIFIC adj. ® Care aduce onoruri: titlu » 

H © Care nu e retribuit, fără plată: funcţiune -A 
[fr.].

■ONTOLOGIE sf. +t+ Partea metafizicei care 
se ocupă ou fiinţa în genere [fr.].

'OOLIT sm. .jtsC Calcar compus din concreţiuni 
ce seamănă ou ouăle de peşte [fr.].
'OOLITIG adj. Se zice despre terenurile 

formate din ooliţi [fr.].
'OP (pl. opuri) sn. jte Operă (literară sau ştiinţi

fică), lucrare, scriere [lat.].
'OPAC1 adj. ® Nestrăvăzător, prin care nu se 

poate vedea, prin care nu poate trece lumina: 
corp» TI ® întunecos: o ceaţă»ă [lat.]..
O OPAC2 adj. Trans. (dens.i (vic.) Nepriceput, nerod, 
fără judecată.
O OPĂCEALĂ (pî.-eii) sf. ® Faptul de a opăoi; 
stinghereală, zăticnire: e cea dlntllu zi din Clrcovll Ma
rinii, răi de » pentru cei cari muncesc (lung.) *[ ® O/ten. 
(c)Auş.) Slăbire, tînjire, ofilire.
O OP Aci (-ăcesc) vb. tr. şi refl. Trans. Băn. ® A (se) 
opri în loc, a (se) zăticni, a (se) stingheri: dă-mi
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pace, nu mi se rişti Ţiganul (ret.) H © A (se) turbu
ra, a (se) zâpăci [srb. o p a 6i t i]. 
tOPACINÂ sf., mai adesea opAoiki pi. a, 

Vlslă: luntraşul lui opiclnlle In mtlnl şl clnnl In loo 
(s.-ALD.) [comp. rut. opaCyna].
O OP Agit adj. p. opAcj. ® Oprit, zăticnit, stin
gherit t ® Turburat, zăpăcit, uluit; smintit: nori 
după nori sburaa opăoiţl ca de spaima unei pedepse de mal 
8U8 (CARj; să te prinzi bn boierii că răsare soarele dinspre 
apus, că el eu să te Iacă (R.-cod.) ^ (D Olten. <ciauş.) 
Slăbit din cale afară, ofilit, prizărit, firav. .

* OPACITATE.®/. ® Starea lucrurilor opace f 
® întunerec: —a cefei [fr.].

OPAI(E)Ţ (pi.-le) sn. ® Hîrb umplut cu gră
sime topita, în care se aprinde un ;
fitil (numit ,,şterţ”); se întrebuin- [./
ţează, în loc de lumînare, în casele ' ’
ţăranilor mai săraci ([1] 3438) : se 
culcă pe pat, cu lafa la părete, 
ca să n'o supere lumina de la 
opaiţ (CRO.); Lumina cu mucul 
negru, Intr’un hlrb un roş opaiţ 
(EMiN.); Focul e ’nvellt pe vatră.
Iar opalţele-au murit (coşb.) “
® Olten. Băn. (uua.) wjb =
FACH(I)E © : păstrăvii se prind

Fig- 3438. Opaiţ.

gravor t ® 0 Piesă de teatru, în care toate cuvin- OPA-

OU undita ziua şl cu ostia noaptea la opaiţ (ion.).
OPAIŢA (pi.-ţe) sf. ^ Plantă cu flori albe, 

rar trandafirii, care se deschid seara şi răspîn- 
desc un miros plăcut (Melandryum pratense) 
[opaiţ].
‘OPAXi (pi.-aluri) sn. « Piatră scumpă de co

loare lăptoasă, cu reflexe variate: ou irumoase liori 
de aur şl cu nasturi de — (ALECS.i; raze ca de se ridicau 
pe lundul llllaclilu al cerului (D.-zamf.) [fr. < lat.].

•OPAIiESCENT adj. Care seamănă cu coloarea 
opalului [fr.].
'OPALESCENŢA (pi.-ţe) sf. CaUtatea unui 

corp care prezintă colori ca ale opalului [fr.].
OPArealA (pi.-eii) sf. ® Faptul de a o - 

p ări 1f ® f Arsură produsă prin opărire.
OP Ari (-ăresc) vb. Ir. şi refl. ® A (se) frige, a 

(se) arde cu apă fierbinte: au turnat acei uncrop peste 
dlnsele acolo şl le-au opărit (sb.) ; şl-a dat pielea popii, opărln- 
du-şl gltul o’nn lelegean de calea clocotită (Alecso ; toate li
ghioanele, ou glturlle Întinse, se pllnseră oă 11 s'au opărit gtt- 
leiuriie tisp.) K @ A spăla cu apă fierbinte un animal 
junghiat, spre a-i scoate mai uşor părul de pe trup: 
la Crăciun, olnd tăia tata porcul şl-1 plrlea şl-I opărea (Crg.) ; 
găina mal Intllu se opăreşte şl apoi se jumuleşte ţ[ ® A 
turna apă .clocotindă peste ceva: mieie; m’a
trimes părintele să opăresc... lina cea din poloboc tSB.i
H ® ~ stupii, a înnăbuşi albinele cu fum de pu
cioasă aprinsă sub stup (vic.) i[ ® '© A trage o 
Săpuneală, un perdaf: ian să indr^nească cineva să zică 
ba, oă-1 opăresc (ALecs.) ,[vsi. opăriţi].

OPAriT adj. ® p. opAbj. Fript, ars cu apă fier
binte II ® 0 Zăpăcit, ruşinat, ca o curcă plouată:
acum stau ca opăriţi amindoi (ret.); baba a rămas —'ă şl nu 
Ştia ce să facă de oludA (CRg.).

OPARITURA (pî.-turl) sf. Opăreală: ne mai 
puţind suferi opăriturile, odată Ieşi de sub pat (tsp.) [o - 
pări].
OQPCINA, QBCINA (pi.-nl, -ne) sf. Mold. Bucov. 
Trans. .i*. Culmea, coama munţilor care continuă 
lanţul de munţi de la un pisc la altul şi pe unde se 

.poate umbla cu carul: toată valea tăcea, plnă la plclele 
fantastice de pe opolne rsAo.); părţile muntoase ou obclnele şl 
plaiurile... se Învecinau spre hotarul nngiueso ou moşiile 
ottorva boieri (grig.) [comp. ceh O b 6 i n a],
O OPCIOARA (pi.-re) sf. iA. dim. (JPCINA. 
'OPERA t-erez) 1. vb. tr. ® A face, a lucra, a 

produce un efect K ® m A face o operaţiune de răz- 
boiu: abia am putut — o retragere onorabilă plnă acasă la 
mine (i.-gh.) ţ] ® A face un calcul; a manipula K ® / 
A face o operaţie chirurgicală.

2. vb. refl. ® A se face, a sesăvîrşi ţ] ® jf A i se 
face o operaţie chirurgicală [fr.].

'QPERA (pi.-re) sf. ® Faptă, lucrare K ® Lu
crare literară a unui autor, scriere; pl. culegere de 
scrieri aie unui autor mai adesea tragică t ® J > 
Totalitatea compoziţiunilor unui muzicant, unui

tele' sînt cîntate; ~ comică, comedie în care toate 
dialogurile sînt cîntate U (I) O Teatru în care se 
reprezintă opere [fr.].

'OPERATOR sm. f Cel ce face operaţiuni de 
chirurgie [fr,J.
'OPERATQRIU adj. f Privitor la operaţiuni; 

medicina opeiatorle. Chirurgia [fr. ].
'OPERAŢIUNE, OPERAŢIE sf. ® Faptul de a 

opera; lucrare prin carep putere produce un anu
mit efect H © ± Calcul; cele patru operaţiuni, adunarea, 
scăderea,, înmulţirea şi împărţirea ţj © Acţiune 
întreprinsă pentru aducerea Ja îndeplinire a unui 
plan combinat dinainte: o — strălucită ţ] ® Miş
carea unei armate în campanie, a unei flote t ® V 
Ori-ce afacere de bursă sau de comerţ H ® ^ Tot 
ce face un chirurg, cu ajutorul instrumentelor, pe 
corpul omenesc spre a-1 vindeca, precum tăierea 
imui braţ, scoaterea imui os, deschiderea pînte- 
celui, etc. ţ] ® Lucrare făcută într’un labora
tor: * chimică [fr.].

'OPERGUIj (pl.-ouie) sn. Un fel de căpăcel care 
închide-unele cavităţile animale şi la plante [fr.].

'OPERETA (pL-te) sf. O Operă comică in care 
vorbirea alternează cu cîntul [fr.].

'OPIAT sbst. A Preparat farmaceutic în com
punerea căruîa intră şi opiu [fr.].

'OPINA (-inez) vb.. intr. A li de părere, a-şi da 
părerea: fie-enre opinează şi hotărăşte cum 11 vine mal bine 
(I.-GH.) [fr. < lat.].

OPPJCA (pi.-cl) sf. ® 1. încălţăminte pur
tată de ţărani, făcută dintr’o bucată dreptunghiu
lară de piele tăbăcită căreia i se dă forma piciorului 
şi se leagă cu nojiţe sau tîrsîne ([®] 3439, 3440); ®: 
fia-care ştie unde-1 strlnge opinca, fie-care Ştie mai bine 
decît altul suferinţele, necazurile lui proprii;
f pe unde şl~a spart dracul opin
cile, depeirte de tot, în locuri 

' necunoscute H (D © f Ţără
nimea, talpa ţării: boierii... 
ridicaţi fireşte tot din slut stu
pii şi fruntaşii neamului (vlah.) ; 
acum elntem chemaţi a purta Im- Fig. 3439. Opinci, 
preunA, tot noi opinca, o stlncA pe
umerele noastre (Cro.); nu eşti fiu al popomlul, ieşit din

O P I

Fig. 4446.
Opinci din Huniedora (dupA T. Papahagi). 

nepot, strănepot de plugar (i.-gh.) ; de la vlădică plnă
latoţi, de la mare plnă la mic [comp. bg. o p i- 
n fl k ă].

OPINGAR sm. ® ® Fabricant de o p i n c i H 
® 0 Purtător de opinci, ţăran: starea do mlşelil enb 
care se abate <«ml d'atlta amar de vreme (jip.) .

OPINCARIME sf. Ţărănime: unii cărturari şi 
farisei, şl chiar mnltă —, nu In Inimă vicleşug uip.i [o-
p i n c a r].

OPINGUŢA (pL-te) sf. I dim. opjnoA. 
'OPINIUNE, OPINIE sf. Părere: nu-ml bat capul 

de politică şl n’am nici o opinie (NEGR.) ; <^a publică, C668LCC
gindeşte poporul despre cineva sau ceva [fr. < 
lat.].

opinteala (pi.-cil) sf. Faptul de a se o - 
pluti, străduinţă, silinţă, sforţare: ea smuci fiara 
sălbatecă, se ebătn, dară toate opintelile 11 fură deşarte 
(ISP.) .

OPINTI (-tesc) 1. vb. tr. A împinge: onm a- 
jnnse, frecă ridichea celor 6000 de Ardeleni... şl-1 opinti 
peste mimtt iisp.i.

2. vb. intr. şi refl. ® A-şi pune toate puterile, a 
se "încorda ca să împingă sau să ridice o greutate: 
se sgirlaşe opintind să ridice pe femeia adormită (i.-gh.) ; II 
inhăţă de hartanele zăbnnulnl, opintlndu-se să-l dea pe
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OPI- •pate (DLVR.); odată se opinti din toate puterne^ridică In ana 
pe amen... sl-l băgă In pămtnt IISP.) "| ® A SC sili, a se 

vKK strădui: aprigii năvălitori' şe opinteso să răzbată Înainte 
(VLAH.) [vsl. *0 p ş t i t i],

OPINTţCI sm. pl. 4 = OBEăSTA-COOOSULtn4; 
RAanmţLE; itişcov; toomAgbl1.

OPINTptE sf. Faptul de a se o p i n-t i, stră
duinţă, silinţă, sforţare: opintirile Inl seci erau ăsa de 
supărătoare (D.-zamf.).
tppiS (pl.-se) sn. Condică, registru In care se 

înscriau diferite acte [rus. opisi].
*OPIU sbst. Afion, suc lăptos, amar şi otrăvitor, 

extras prin incizluni din capsulele necoapte ale 
macului de grădină (Papaver somniferurn)e în
trebuinţat pentru efectele sale calmante mtr’o 
mulţime de preparate farmaceutice; popoarele din 
Orient mănlncă.şi fumează opiul; întrebuinţat în 
felul acesta, produce turburări grave în organism, 
cauzînd şi moartea [fr.].

OPÎBlilA sf. © Sărbătoare băbească pe care 
o ţin unii'oameni de la ţară în ziua de 23 Iulie, 
de teamă focului şi arsurilor (r.-cod.) [Pălia + 
pîrli].

OPLEAN sm. şi (pl.-ene) sn. Fie-care din 
scindurile" groase ce leagă în curmeziş tălpile 
săniei.(m 3441) [srb. oplen].

, o QPLOŞALA (pî.-şell) 
sf. Mold. Bucov. Adăpost, 
refugiu [o p 1 o ş[i].
O OPLOŞI (-oseso) 1. vb. 
ir. Mold. Bucov. A da adă
post, ă adăposti: sa nu Fig. 3441. Optean.

84.500

onmva să-ml oploşeşti pe halta asta (Vor.) ; oil-oe venetic. 
In ţaia asta, este oploşit de dumneavoastră (Crg.). .

2. vb. refl. A se adăposti, a-şi căuta adăpost; a 
se "pripăşi : părinţii noştri aveau de unde, căci sărăcia 
na se oploşise Inoă la uşa lor (CRO.) i pe vremea aceea se 
oploşise la casa noastrft un Tuto cu. numele1 AU (GN.); 
micul Bclilt al Iul Agafton, pe llng& care se oploşiseră clţlva
călugări (IRG.).

•OPONENT adj. şi sm. ® A Care face opoziţie, 
care se opune unei sentinţe, opozant 1| © Care se 
opune unei măsuri, care combate o părere [germ.].
’OP.OPONAX sbst. Răşină extrasă din rădă

cina unei specii de păstărnac ce. creşte în ţările 
calde; e Întrebuinţată în medicină şi în parfu- 
merie-[lr.].

OPQR1 sbsl. Umărul osiei (la car), bucată 
de fier, îji formă de cerc, ce se lixcază pe osie, în 
partea dinspre căruţă a căpăţînii roatei, acolo 
unde sb întîlneşte căpăţîna cu partea mai groasă 
a osiei (r.-cod.> : cind se înnămoleşte carul, ţăranii zic că s’a 
Înnămolit pină la ~ (DAM.) [bg. opora;srb. upora]. 
OOPQH2 sbst. Olten. Împotrivire: eu pus—boli şl 
nu vreau să mal meargă [comp. POARA].

OPORNIŢĂ (pl.-te) sf. Verigă db fier ce 
leagă osia de scaunul sau perinocul carului [comp. 
bg. 0 p o r e n 0].

■Oportun adj. Prielnic, priincios, potrivit cu 
timpul şl cu locul,’la timp sau la loc potrivit [Ir.].

•OPORTUNISM sbst. 0 Sistem politic al ace
lora Cari, în îniprejurări grele, cred că trebue să re
nunţe la unele principii şi să aibă răbdare, pentru 
a ajunge astfel mai sigur la ţintă, folosindu-se de 
un moment oportun [fr.].

•OPORTUNIST sm. 0 Partizan al oportunis- 
mUlui; cel ce-şi schimbă ideile po
litice după împrejurări, după cum 
cere interesul momentan [fr.]. 
•oportunitate «/.-Mo

ment priincios, ocâziune favora
bilă [fr.].

•OPOSUM sm. ® ^ Marhi- 
fer marsupial care trăeşte în 
Statele-Unite ale Americei şi a 
cărui blană e foarte căutată —-
(Didelphys virginiana) ([ăj 3442) Fig. 3442.

© Blana acestui anunăl [fr.]. Oposum.
•OPOZANT 1. sm. Oponent.
2. adj. Care se opune, care combate o părere, un 

partid'poUtiC: lan şlendonă (gazete): tma guvernamen
tală şl nna *5 (CAR.) [fr. ].

• OPOZIŢIUNE, OPOZJTIE Sf. ® Opunere, îm
potrivire, piedică, obstacol t © rt împotrivire 
legală ce se pune la executarea unui act, unei ho- 
tărîri judecătoreşti, etc.; opoziţia anulează jude
cata şi readuce părţile protivnice în faţa tribuna
lului: a face opoziţie ţf ® Partea unei adunări, unei 
naţiuni care nu împărtăşeşte ideile şi actele gu
vernului 1 ® Contrast, deosebire Însemnată In 
chipul de a fi, de a simţi, de a gîndi, etc. între deuă • 
sau mai multe persoane 1f ® ® Contrast de um
bre şi de colori f ® az'Figură de retorică prin care 
se alătură două idei, ce par a se contrazice una pe 
alta 1| ® if Poziţiunea pe care o ocupă un astru 
cînd pămîntul se află aşezai între eLşi soare [fr. < 
lat.].

OPREAI interj. © Stăi! opreşto-te: unchiaşul 
zise Încet : *! nebimo; Îndată măclochlţa se opri ()SP.) 
[opri]. •

OPREALA (pl.-eii) sf. ® Faptul de a o p r i,
oprire: trage întins la crăie şl lără » [FLOR.); să n’albă 
preotul canon de ce numai post cpRV.-MB.) ţ[ ® Arest; 
lată-mă-s. Doamne, pusă la * (CRG.).
O OPREG (pî.-bge.-egud) srt. Olten. Băn, Trans. 
CD Cătrinţa, fota dindărăt for
mată, în partea de sus, dintr’o 
platcă ţesută de care atîrnă pînă 
jos nişte fire groase de lînă de 
diferite colori ([a] 3443): lemel In 
cele mal scorni cămăşi şl ,wurl... 
etau lingă grămăgloara de struguri 
ORO.) [srb.].
t OPRELIŞTE sf. Oprire, o- 

p r e a 1 ă. .
•OPRESIUNE sf. Apăsare; a- 

suprire, asupreală, împilare : revo-
luţlunea franceză... a garantat pe om 

. In contra opresiunii, făclndu-I egalul Fig. 3443. Opreg. 
tuturor o.-GH.) [fr. < lat.].

•OPRESIV adj. Apăsător, asupritor [fr.].
OPRI (-esc) 1. vb. tr. ® A face să stea pe loc, 

în nemişcare, a ţinea în loc, a nu lăsa să meargă 
mai departe, a împiedeca de a înainta: ou mare greu 
hartoeşte carul Intr’o parte, 11 opreşte In foc... şl se aşterne 
pe gindnri (crg.) ; ~ moara ţ] @ A prinde şi a ţinea în
chis, arestat, a pune la opreală K ® A păstra 
pentru sine, a reţine pe nedrept ce nu e al său, a 
nu voi să dea, să lase dinmînă: au mers la ludecă- 
tor de l-au plrlt oum Ie opreşte el simbriile (gast.) *I @ A 
reţine ; — o odaie ţ[ ® A nu da voie, a nu îngădui, 
a nu lăsa să facă ceva, a împiedeca de a face ceva, 
a interzice: leapădă icoanele den besărecă... şi oprăşte oa
menii să nn se închine lor ovix.).

2. vb. refl. ® A sta locului, a nu merge mai de
parte, a nu mai înainta, a înceta de a umbla, de 
ase mişca; vrlnd Dumdezen cu dlnsa, corăbloara, Intr’una 
din nopţi, se opri osp.) ţ[ @ A înceta de a lucra, de a 
vorbi, etc.: îndată măclnohiţa se opri (de a lovi) şl veni 
de se puse in mina bătrlnnlni osp.); Slmbătă din al optul 
ceas să se oprească de toate lucrurile (pr..gov.) ■] @ A se 
împiedeca, a se reţine; a nu i se da voie, a nu-1 
lăsa să facă ceva: cuvintele lul erau aşa de mieroase. Incit 

-nu se putură de a nu-1 asculta osp.) f ® A rămînea 
fixat, a se fixa, a se aţinti [vsl. o p r S t i].

■OPRIMA (-Im) vb. tr. A asupri, a apăsa, a îm
pila [fr.< lat.].

OPRIRE sf. ® Faptul de a (se) 
o p r i f © Locul unde se Opreşte' 
cineva 11 ® Piedicăt obstacol.

OPRIT adj.® p. OPRI ,1[ © în
chis, arestat f ® Reţinut H ® îm
piedecat; neîngăduit, interzis tt ,='
NţOPRJT.

OPRITOARE sf. ® Una 
din curelele hamurilor: bătut de
un alt ţigan ou oprltorlle de la cal
(D.-zAMp.) n ® Lanţ cu o scur
tătură de lemn care se prinde 
între ■ spiţele roţii, spre a îm
piedica carul cînd coboară la vale ((U 3444) 
[opri].
- OPRITURA (pî.-tuxl) sf. A Partea unei păduri 

unde e o p r i t să se taie lemne; parte de loc unde

Fig. 3444. Opritori.
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nu e permis să pască vitele sau să se ticsească 
iarba: a r&mas (din pădme) numai oin care nn găseşti 
deolt pari şl nnlele (rl.).
O OPSAS (pî.-asnri) sn. Mold. L Călcîiul încăl- 
ţămintei: puţină tină din colbul adunat pe.'«^l Inoălţărll 
(CRG.) [germ. A b s a t z],

OPSIGA iw obsiqA.
OPT 1. num. De două ori patru, număr între 

şapte şi "nouă (8, vm).'
2. sm. Nota 8: am căpUat un la aritmetică [lat. 

oc"to].
OPTA1 tw pPTULEA.

•6pTA2 (-tez) vb. tr'. şi inlr. A aiege Intre două 
sau mai multe lucruri, Intre două sau mai inulte 
partide, etc. [fr.].
•OPTATIV adj. ® Care exprimă o dorinţă ţ 

@ a? Modul'-», mod al verbului care servă a ex
prima dorinţa: aa vrea să pleo; ar minca toată 
ziua,

2. (pZ.-ve) sn. Modul optativ [lat.].
•OPTIC. adj. ® £) Privitor la vedere, ce ţine de 

organul vederii: nervul iluzie -»ă ţ[ ® is Putere -»ă, 
puterea de 'mărire a unui instrument de optică 
[ir.].
•OPTICĂ s/. ® 15 Partea fizicei care studiază 

fenomenele luminoase Ţ ® Perspectiva, înfăţişa
rea obiectelor văzute din depărtare: optica teatrului 
H ® ® Percepţiune intelectuală a lucrurilor [fr.]. 
•OPTIGIAN sm. V Gel ce'face sau vinde in

strumente de optică, ochelari, etc. [fr.].
OPTIME sf . ® A o p t a parte dintr’un lucru t 

® J Notă de muzică {ţ) care: valorează o jumă
tate dintr’o pătrime sau a opta parte dintr’o notă 
întreagă.
•OPTIMISM sbst. ® +++ Sistem de filozofie care 

susţine că tot ce există, că tot ce se întîmplă ecît 
se poate de bine f ® Tendinţă de a vedea cu ochi 
buni, sub o lumină favorabilă [fr.]. ■
•OPTIMIST 1. sm. ® +++ Partizan al optimis

mului filosofic 1f Gel ce vede totdeauna- în 
bine. oare vede numai partea bună a lucrurilor şi 
nu-şi face inimă rea, nu se descurajează cu una cu 
două.

2. adj. Ce ţiiie de optimism: teorii, idei -»e [fr.]. 
OPTSPREZECE num. Număr egal cu opt 

plus zece (18, xvm) [o p t-t-s p r e (=peste) 
-l-zece].

OPTSPREZECILEA num. ord.: m. al <^,J. a 
optsprezecea, care ocupă locul,.rangul, şirul arătat 
prin numărul optsprezece.

OPTULEA num. ord.: m. al «, /. a opta, care o- 
cupă locul, rangul, şirul arătat prin numărul opt.

OPTZECI num. Număr egal cu de opt ori 
zece (80, lxxx).

OPTZECILEA num. nrd.: m._ al -», /, a optzeoea, 
care ocupă locul, rangul, şirul arătat prin numărul- 
optzeci.

•OPŢIUNE sf. ® Faptul, puterea, facultatea 
de a opta, de a alege Intre două sau mai multe 
lucruri Ţf ® rt Dreptul acţionarilor de a căpăta 
alte acţiuni dintr’o nouă emisiune făcută pentru 
sporirea capitalului; dreptul de a cumpără ceva, 
de a închiria o casă, etc. sau de a renunţa la afa
cerea încheiată în intervalul unui timp stipulat 
în învoiala făcută între părţi [fr.].
•OPULENT adj. Bogat, îmbelşugat [lat.]. 
'OPULENŢĂ (pl.-t«) sf. Bogăţie, avere mare, 

Inibelşugare [lat.].
•OPUNE (-nn) i. vb. tr. ® A aşeza în faţă, a 

pune faţă în faţă "t ® A pune in cale că piedică, 
ca protivnic f ® A obiecta: — nn argument i[ ® A 
compara, a alătura.

2. vb. refl. A se împotrivi, a îm
piedeca, a ţinea piept, a pune pi
ciorul în prag [lat.].
'OPUNERE sj. 'Faptul de a (se) 

opune; împotrivire.
'OPUS adj. ® p. OPţTNE K ®

Aşezat în faţă, peste drum, de, 
cealaltă parte: maini -»'ţ ® Gon- 
trar, protivnic K ® A onghimi -e, două unghiuri 
care au acelaşi vîrf. iar laturile unuia din unghiuri

Fig. 3445- Frunze opuse.

ORÂ
sînt prglungirile laturilor celuilalt 5 ® ♦ Frunze ~e, • Q pS- 
frunze aşezate două clte două, una în faţa alteia, w r - 
de o parte şi de alta a ramurii (|aj 3445).

OPUSCUL (pZ.-ie) sn. Gărticică, ■ scriere 
mică ş’tiinţifică sau literară [lat.]. '
O OP'UST1 (pl.-turl) sm Mold. Zăgaz: b&trtnnl el 
Zahaila ridicară toate stavilele de la -*» (sad.) ; Boia, turbure 
şl necăjită de -«-urile făcute !n calea'el (Luno.) [rut.l. 
t OP'UST2 wr bTPţrST.

OR'vb. Formă populară pentru vob: -» face; -» 
vedea.

ORĂ (Bi.-re) s/. Geaş [lat. hora].
ORĂCÂI (-ăesc) vb. inlr. ® A ocăcăi, a cînta 

ca broaştele: $1 ’ntr’o-baltă mll de broaşte In lung hor oră- 
căeso (ALEcs.); unele orftcălau oa broasca, altele moţnălau 
ca nrsui (crg.) 11 ® Pi‘. anal. A scînci, a plînge ca 
un copil mic [onom.l.

ORĂCĂIALĂ (pi.-ălell) sf., ORACAJT sbst. ®
Faptul de a ’orăcă'i, cîntatul broaştelor, ocăcăit: 
cine n’ar II ascultat cu plăcere... strigătele flăcăilor plerdnte 
In orăcăitul broaştelor gălăgioase P (Dlvr.) H ® Pt. anal. 
scîncet, plîhs de copil mic: d’ala auzeam eu aseară... 
chllomane, orăcălală şl răcnet prin bătătura ta uip.i ; auzi 
un orăcăit de copil (rsr.).,

•ORACOL (pl.-le) sn. ® ^Răspuns cepăgînii îşi 
închipuiau că primesc de la o divinitate a lor pe 
care se duceau s’o consulte H © ^ Zeul care dedea 
oracole:-ml de la Delphi t ® ® Hotărîre, deci- 
ziune a unei persoane competente 5 ® eui Ori-ce 
adevăr spus în Sfînta Scriptură sau proclamat 
de Biserică: —ele profeţilor [lat.].

ORAJNIŢĂ OBBŞNIŢA.
*0RÂL 1. adj. ® S) Ce ţine de gură; cavitatea —a 

11 ® Care "se transmite verbal, din gură în giiră: 
tradiţiune —ă lf ® I- Care se face prin viul graiu, vor
bind: luvăţămint—; examen—, care se face prin în
trebări şi răspunsuri, tn opoz. cu „examenul 
scris’-'.

2. sbst. t-- Examen oral 
[fr-:].

• ORANGUTAN(G)sm. V
yt, Maimuţă mai'e, fără 
coadă, care locueşte în in
sulele Borneo şi Sumatra 
(Simia salyrus) (^3446):
Îmi mulţămeşte rlnjlndu-se sro** 
zav şl sărind oa un orangutang 
(ALECS.); Pentru slne-a cum
părat Mare tlnără momlţă Ca- 
re-1 zio orangutan (OON.) [tr.].

PRANIST [pi.-te, -tnrl)
.sn.'Baldachin, uranişc: un
fel de — d’asupra (paturilor)... aşezat pe patru stllpl lu
craţi ca melcul (ISP.I; —nl, clătlnlndu-şl 
ceaprazurlle de fir, intră In curtea biseri
cii (DLVrj [u r a n i S c].

• ORAR11. adj. care arată cea
surile, privitor la ceasurile zilei.

2. (pl.-B.Te) sn. ® Tablou care 
arată ceasurile stabilite pentru 
plecarea şi sosirea trenurilor, 
pentru predarea lecţiunilor în- 
tr’o şcoală, etc. H ® ■ Trans.
Ceasornic: seamănă cu tlctacnl 
unul orarlu de buzunar (mar.)
[fr. h o r a i r e].

ORAR2 (pl.-are) sn. (p rrâ 
Făşie lungă, ţesută din lînă, 
mătase ori bumbac, pe care 
o poartă diaconul pe umăr 
în timpul serviciului divin 
([®] 3447, 3448) [vsl. < gr.].

ORAŞ (pî.-şe) sn^ ® Nu- 
jnăr mare de case, clădiri 
publice, fabrici, etc. aşezate 
de o parte şi de alta a stră
zilor, căilor sau bulevarde
lor şi ai căror locuitori au o administraţijme co
mună ir ® Locuitorii oraşului: tot —nl era In pi
cioare [ung. vă ros]. .

ORĂŞAN sm:, -anca (pî.-ence) sf. Locuitor, lo
cuitoare a unui oraş.

’.Fig. 3446. Orangutan(g).

Fig. 3447- Orar.
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ORA-
ORB

Fig1. 3446. Orare (din colecţia 
de odăjdii a mănăstirii Secul).

ORAŞŞL l(pZ.-ele) sn. Mm. OR49..
orăşenesc adj. De oraş, privitor la oraş 

[o r a ş a n].
ORÂŞENŞŞTE adv.

Ca orăşenii [orăşe
nesc].

ORÂŞTţCA, ORA- 
STjoA sf. ♦ © Plantă 
cu flori roşii-purpu- 
rii, la urma albastre, 
foarte rar albe^ dis
puse In ciorchini de 
4—8 flori; planta în
treagă devine neagră, 
cînd se usucă ; nu
mită, după regiuni, şi 
„linte-neagră”,' „mă-

lurici” ,,măzărica- 
cucuiui", etc. ( Oto- 
bus niger) (IH3449) 
f ® =iiALmiici® ^ ®
= pnPEoioaHE. ,
oorAtenii, ORA- 
tANH sf. i pi. Olten.
Păsări de curte, oare:
se vlnjoleau o^tenille 
scăpate din prăpăd (luno.) ; 
plnă şl orătăniile din coteţ 
au întins piturile şl stau 
ou oloonrlle deschise (luno.) ; 
an să iasă vite şl orătănii, 
cită fmnză şl iarbă (r.<cod.)
[o a r ăa].

* ORATOR sm. Ol Cel 
ce compune şi pronun
ţă discursuri; cel ce vor
beşte frumos asupra unui su
biect [fr. < lat.].

•ORATORIC adj. oi Ce 
ţine de elbcuenţă, privitor la 
discursuri; gennl w; începe pe nn 
ton /V a expune... scopul pentru care 
era trimis (i.-oh.) [o r a t 0 rl.BSI
'ORATORIU (pi.-rll) sn. © 

nâ Paraclis ; mică 
capelă Intr’o casă 
particulară, într’un 
palat, etc. unde se 
fac rugăciunile ([s]
3450) II ® J tul Un 
fel de cantată reli
gioasă cu mai multe 
personagii, care se 
executa Ia biserică 
sau Intr’un concert 
spiritual şi care are 
adesea Întinderea unei drame [fr. oratoire t 
it. orator io].

ORAŢIE sf. © Cuvlntare în versuri pe care o 
ţine cblăcerui la ospăţul de la nuntă [do origine 
cărturărească din lat. o r a t i o].

'ORAŢIUNE sf. © Ol Cuvîntare, discurs compus 
spre a fi ţinut în public; lunebrâ, cuvîntare ţi
nută spre a se aduce laude unei persoane ilustre 
decedate de curînd ţ| ® njJ ~ dominicsiă, Tatăl-no- 
stru [lat.].

ORB, OARBA (pZ.-be) 1. adj. şi sm. f. © Care şi-a 
pierdut cu totul vederea, lipsit de vedere, care 
nu vede de loc (i®) 3451);— <~pe »povâţulnd, cad omln- 
dol In groapă (pann) ; @: ferească Dumnezeu de bătaia '-'Ului 
(CRO.i;—decit -V şl călare, mal bine şchiop şl pe jos ipann) ; 
— a se ţinea de ceva ca «vul de gard, a nu îndrăzni Să 
se abată de la un lucru, ă urma mereu acelaşi 
drum, acelaşi fel de a lucra, etc., de teamă să nu 
greşască; — prinde —'Ui, scoate-l ochii, de geaba cauţi 
să iei cel mai mic lucru de la unul care n’are ni
mic; —- —ui de la toti şl de la — nimeni, el ia de la 
toţi dar nu dă nimănui nimic; — ride --ni de 
şchiop, se zice cînd cineva îşi bate joc. de un cu
sur al altuia, pe cînd el însuşi are destule cusu
ruri; — a se bate ca—11 (la tlrgnrl), a se bate 
grozav între ei spre a apuca care de care cîte

Fig- 3449- 
.(Orăştică.

Fig. 3450. Oratoriu.

ceva (ca aceia care se reped să apuce banii 
aruncaţi de pomană); — —ului de geaba li spui că 
s’a făcut ziuă, pe Cel prost din născare, de geaba

r-rfl-p

Q.

Fig. 3451. Vindecarea orbului Igravură in lemn din 
Triodul-Pentîcostar, tipărit in anul 1550).

cauţi să-l mai povăţueşti; — cfnd treci prin ţara —ilor. 
Închide şl tu nn oohiu, cînd ai de a face cu oameni cu 
anumite cusururi, prefă-te, dacă ai nevoie de ei, că 
si tu semeni cu ei, sau nu băga de seamă cusururile 
lor; •«- BABA ®, CHIPR ©, NEMERţ 1 © ; Alfabetul —Hor, 
alfabet alcătuit din puncte în relief, aşezate în fe
lurite chipuri, şi cu oare se fac cărţi pe care orbii 
ie citesc pipăindu-le (s^ tab. xlvii) 1[ © Lipsit de

TABELA XLVII. ALFABETUL ORBILOR

lumină, astupat, acoperit, întunecos; fereastră oarbă, 
fereastră astupată ou zidărie, cu soînduri, etc. sau 
care. simulează numai înfăţişarea unei ferestre; 
cameră oarbă, care n'are ferestre; felinar-, lanternă 
oarbă, care iuminează numai înainte, lăsînd în in- 
tunerec pe cel ce-1 (ce-o) poartă H ® © Lipsit 
de lumina raţiunii, orbit de pasiune, care nu-şi dă 
seama de ce face, care nu vrea să ştie de alt ni
mic: văd că n’al nimic In sufletul tău decit o mlndrle oarbă 
(ALECs.); Tremurătoare viata bate, O’o frică oarbă ne’nteleasă 
(VLAH.); cineva peste care a dat vr’un noroc — usp.i; o Iubea 
mult şl avea o încredere oarbă in ea (vlah.).
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2. sbsl. Lipsă, totală a vederii; a avea-»ul găinilor 
•w-'oApîA © [lat. orbusl.

ORBÂCÂI, orbecai (-ăeso), ORBECA (-00) Vb. 
inir. A umbla (ca un orb) pipăind in întunerec, a 
dibui, a bîjbîi; © a umbla în neştire: orbăcăi pină 
Innemerl scara (Dlvr.) : pribegeşte nn ştln declt timp, orbă- 
eăind prin acel bunget de pădnre (isp.); In adlnclmlle Întu
necoase ale muntelui. In cari Înaintezi orbăeălnd (vlah.) ; el 
Încrucişa gătejele pe vatră, orbecăind In cotlon. In zorii zilei 
(OEM); orbeclnd aşa prin Întunericul 
noptli, au picat lutr’o bortă loarte 
adincă isa.) [lat. 0 r b IC a r e].

ORBALŢ (pj.-ţurl) sn. Mold.
Bucov. niaram. ® f (p) Brîncă H 
® ♦ Plantă veninoasă, cu frunze 
mari, cu flori mici albe-gălbui, 
cu fructul oval-globulos care de
vine la maturitate negru luci
tor; numită şi ,,iarbă-de 
„iarba-sfîntului-Hristof or’ ’, „iar
ba-Hristoforului”, „iarba-tîlba- 
rului”, etc. (Actaea spicata)
34.^12) [ung. orbânc].
O ORBANŢ (pî.-ţuri) sn. Băn.
/ © = 'oRBALT ®.

ORBEALA sf. = ORBJE. L ,
ORBECA... •«- ORBAcAJ... Fig. 3452. Orbalt.
ORBEŞTE adv. ® Ca orbii, pe dibuite: 

aşa ce nalba o aă apnc ? mal bine ar ti să mă des le? la 
ochi (ISP.) II ®, ® în mod nesocotit, in neştire: a 
crede, a se supune ; Românii lovesc^ (Vlah.); animalul 
e’avlntă In faţa lovltnrllor (CAR.).

QRBETE sm. OUen. ir.-cod.) (pşc.) = OR- 
Bţ!T ® • '

ORBEŢ 1. sm. ® Cerşetor orb; (om) orb:
se bat ca ^11; văzul >^ulul clnd zăreşte de-abieluşa ca prin 
sită (jip.i H = cAtolul-pAmIntului.

2. adj. Orb: plnă şl clrtltele 1 se arătau Iul In 
cale (ODOB.).

ORBI (-beso) 1. vh. tr. ® A face orb: de vor
tura şl a treia oară, atonoe să le scoaţă ochii lor, să-l or
bească (pRV.-MB.>; începu a veni asupra volnicului, anmolnd 
lnalnte-1 din gură văpăi de toc, ca să-l orbească (isp.) ; 0: se 
vede că l-a orbit Dumnezeu, de nu m’su putut găbnl (CRG.) ; ® 
©: cit să orbeşti un şoarece, foarte puţin, mai nîmic 
® A lua vederile; această lumină te orbeşte 1[ ® A lua 
minţile, raţiunea, dreapta judecată.: pină intr’atita ii 
orbi lăcomia, Incit... zise: aceasta să fie partea mea (tsp.>; 
vedeam bine că dragostea care mă orbise era o curată nebu
nie (GN.).

2. vb. inir. A deveni orb, a-şi pierde vederea.
*ORBICULAR adj. Rotund, circular sau care 

se învîrteşte de jur împrejur: muşchiu mişcare 
[fr.].

ORBIE sf. ® Starea celui orb: prostia e tot aşa 
de rea ca şl orbia (ret.) U ® © Rătăcire, nesocotinţă, 
lipsă totală de judecată, întunecare a minţii: cum 
al putut tu,' !h orbia ta, să nu bagi In samă dorinţele... oa
menilor P (SB.).

ORBIRE sf. ® Faptul de a orbllf® Orbie, 
starea celui orb 1[ ® ® Rătăcire; nesocotinţă; în
tunecare a minţii: Nebun cine se ’ncrede In tine cu * 
(ALECS.),

ORBIŞ adv. Orbeşte: ţăranii ou coasele şi ou secu
rile dau nu se mal uitau imde loveau osp.) ; se anmcă 
Înapoi (grl.) [orb].
•ORBITÂ (pi.-te) sf. ® ij Curba plană pe care 

fie-care planetă, în mişcarea ei de translaţiune, o 
descrie în jurul soarelui de la apus la răsărit; tim
pul pe oare-1 pune o planetă ca să străbată toată 
această curbă constitue durata anului pentru 
această planetă t ® Găunoşitura în care e 
aşezat globul ochiului (i^ [Ş) 1553): el admira oohil 
cel frumoşi ai portretului ce luceau oa vil din orbitele lor 
(Emin.); ochii 11 Ieşeau dlu orbite [ff. ].

ORBITOR adj. p. ORBj. Care orbeşte, care 
ia vederile: fulgere dese, orbitoare, spintecă cerul (vlah.) ; 
Icoane dlu viaţa Iul de altădată 11 sclipeau lu creier, orbi
toare de lumină (br.-vn.).

ORBOTA = horbota.
^ORGAI... iw horcAi...
'ORCAN (pi.-ne) sn. © Uragan: orcanul însuşi stă

domol (coşb.) ; o luă calul la fugă cn un » (mera) ; ©: ale 
patimilor ,ve (EMIn.) [germ.].
O ORGEAG sm. OUen. Trans. A = HAQIMĂ.
'ORCHESTRA (-trez) vb. tr. J A orindui o 

compoziţie muzicală ca să poată fi cin tată de o 
orchestră [fr.].
'ORCHESTRA (pi.-tre) sf., t OROHESTRO (pi. 

-tra) sn. ® O ^ Partea teatrului grec unde corul 
executa dansurile şi-şi făcea evoluţiunile H © O 
Locul unde se aşaza muzicanţii în teatrele şi 
concertele de astăzi t ® J Totalitatea acestor 
muzicanţi (].,| 3453): Împrejurul Iul ciută o numeroasă 
orchestră (ooob.) ; Imita... toate Instrumentele unul pr-

ORB-
ORD

Flg-. 3453. Orchestră.

chestru Întreg o.-gh.); Fllomele-1 ţin orcheetml Şl Izvoare 
spun poveşti (Emin.) ; ©): se malţuneau cn fmmnseţea cln- 
teculni şl poezia munţilor şl... întreg orchestral naturii 
fnounjurătoare (G)4.) ţf ® O Locurile dintr’un teatru 
destinate publicului între orchestra muzicanţilor 
şi parter [fr.].
'ORCHESTRAL adj. Privitor la orchestră [fr.]. 
* OBGHESTRAŢiyNE, ORCHESTRAŢIE sf. J ® 

Orlnduirea unei bucăţi muzicale pentru orchestră 
t © Modul cum sînt combinate părţile unei or
chestre [fr.].

•ORGHIDEEs/. 
pl. ♦ Familie de 
plante monocotile- 
doane remarcabile 
prin frumuseţea şi 
forma ciudată a 
florilor; cele mai 
multe orchidee

cresc prin pădurile „
tropicale ale Ame- 
ricii, iar unele se 
cultivă, ca plante'
ornamentale, şi in Fig. 3454. Orchidee.
Europa (HI 3454) [fr.].

ORCIC (pi.-icuri) sn. şţ5"
Răscrucea unei căruţe de care 
sînt prinse şleaurile hamului 
(H 3455) [rut. o r 6 y k < 
germ. Ortscheit].' Vi

ORCIG4.R sbst. Laţul sau '' 
ochiul ştreangului (la hamuri). Fig. 3455. Orcic.

ORDA = hqrdA [pol. o r d a].
'ORDALIE sf. rt Dovadă, încercare judiciară în

trebuinţată în e'vul mediu sub numele de „jude
cată dumnezeească” [fr.].
t pRDIE, ţţiRDiE sf. ® n -f Oaste (in spec. tur

cească sau tătărească); tabără: ajuusesc la înalte 
dregătorii, atlt In divan cit şi la ordle (Odob.) ; In ordla mus- 
călească se Inolusese 
boala (i.-gh.); să spar
gem ordla ce stă dina
intea noastră (isp.) ţ| ®
Hordă [to. o r (1 y, 
u r d y; comp. srb. 
o r d i j a].
'ORDIN (pi.-ne) 

sn. ® ^4’ Grup 
de animale sau de 
vegetale care este o 
subdi'viziune a cla- 
sei: carnivorelor
% © ■ Glasâ socială:
(’^'nl patricienilor % © 

religios, asocia
ţie de călugări care 
trăesc după anumite regule: .«ui franciscanilor 'ţj ® 
* Decoraţie: —ui ,,coroana României” ţ[ ® îSj .Si
stem arliitectonic care, în ce priveşte proporţiu-

HH
Fig^. 3456. Ordini arhitectonice 

greceşti: i. ionic.; a. doric;
3. corintian.
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ORD- nile şi ornamontaţia edificiilor, dispoziţia parti-
culară a cajjitelelor, 

UrtO speciale (j^ 3456,
etc., e supus unor reguli

'F

1

a
.Fig-. 3457. Ordine, arhitectonice 

romajie : r. toscan ;
2. compozit.

3457); iw CORDIT14N,
DOMO, IONIC ^ ® Po
runca, poruncealâ: 
a da un -»• 1[ ® 

de zi, proclama- 
ţiune făcuta trupe
lor de o căpetenie 
t ® Andosarea, 
girarea unei poliţe; 
a pldtl Ia *nl onlva, a 
plăti cu girul cuiva 
.[lat. or dine m].-

* ORDINAL adj.
Care indică' rangul, 
ordine^: adjeotiv sau 
numeral —■ ;■ Intllul, al 
doilea, al elnclzeollea, eto. slut numerale —0 [fr.].

•ORDINAR adj. ® Obicinuit, care este în de
prinderea tuturor, obştesc, comun; de loc. adv. 
de dbiceiu: de ■*' Işl petrecea serile mal mult acasă (vlah.)
H ® Ca toţi oamenii, ca toate lucrurile 1f ® De 
rind, mediocru, care nu trece peste nivelul comun: 
un talent ~ H ® Prost, de puţină valoare, grosolan 
[fr. < lat.J.
•QRDINE sf. ® (O)rînduială, (o)rinduire, în

tocmire, aşezare, dispoziţiunea lucrurilor după ran
gul sau locul cuvenit: In-«'a alfabetică; după Ava ma- 
terioi; a pune In a rîndui, a aşeza la focul cuve
nit ţ ® Bună orînduiaiă, buna administraţie a 
averii sau treburilor unui Stat, unui particular: 
a menţine, a turbura ~a ţ| ® A cheîna la —a da mem
brului unei adunări (de către preşedinte) un blam 
pentru faptul că a rostit anumite cuvinte neper- 
mise, pentru turburarea şedinţei, etc .ţf ® Lege 
stabilită de nătură, de societate, de autoritate; ~a 
socială t ® Rang, categorie, calitate; de prima — ţf 
® iă ~ de bătaie, felul cum e aşezată o armată gata să 
intre in luptă H ® Regularitate, exactitate; a trăi 
ou — ţ[ ® ~a zilei, lucrările de care o societate, o 
adunare trebue să se ocupe in acea zi; a trece la ~-a 
zilei, a îndepărta o propunere spre a'relua lucrările 
Înscrise la ordinea zilei [lat. ordinem].
•ORDONA (-on) vb. tr. ® A (o)rîndui, a întocmi, 

a pune la cale, a dispune: ~ o serbare K © ajJ A hiro
toni ţ[ ® A prescrie: medicul l-a ordonat o dietă ab
solută K ® A porunci, a da o poruncă [fr.].

•ORDONANŢA (-tez) vb. tr. V A dâ ordinul de 
plată, a scrie în josul unui act că se poate plăti 
suma cuvenită [fr.].

•ordonanţa (pi.-te) sf. ® (O)rînduire, în
tocmire; ordonanţa unul ospăţ 11®!% Deciziunea, ho- 
tărîrea unui judecător II ® Ordin emanat de la o 
autoritate "i ® jf Reţetă (medicală), medicamentul 
prescris de un doctor T[ ® Soldat ataşat pe lîngă 
un ofiţer, ca să-l slujească, vistavoiu: un.generai 
oare-si Intllneşte o fostă cam aşa l-ar vorbi (br.-vn;) ; ofi
ţer de ofiţer ataşat pe lîngă un general K ® V 
Mandat de plată, ordin de plată [fr.].
•ORDONAT 1. adj.p. ORDON*. ® (O)rînduit, în

tocmit, pus la cale, dispus t ® Aşezat, cu rînduială, 
cu ordine: a duce o viată *ă;— (p NRORDON*T ţ[ ® Pre
scris H ® Poruncit 1 ® caJ Hirotonit.

2. ORDONATA (pi.-te) Sf. A
A^0^D0NAT0R sm. ® Cel
ce orîndueşte, întocmeşte, pre
găteşte: .«-ui unei serbări V ®
Cel ce dă ordinele de plată 
[fr.].
•OREADA (pi.-de) sf. a 

Nimfă a munţilor [fr.].
OREŞNIŢA, ORAINITA (pi.

-te)s/.’4 Plantă cu rădăcina 
terminată cu. mici ; tubercule, 
de mărimea alunelor, cărnoase 
şi comestibile, cu florile roşii- 
purpurii plăcut mirositoare; 
fructele ei sint nişte păstăi FiK-3458. Oreşnisă. 
lunguieţe; numita şi ,,bobuşor», ,,fasolică”, ,,mă-

zărică", etc. (Lathyrus tuberosus) (i®j 34."8): flori
le de orafnltă etropeau cu sluge marginile lauulul '(s.-ald.) 
[srb. o i (' s a c, bg. o r e s e c u].
O OREU sm. Băn. * = ARţ!D.

OREZ, Trans. urez, Băn. ORjz (pi.-zori) sn. * 
Plantă" dinfam. graminee- 
elor, originară din China 
şi din Asia meridională, 
ale cărei grăunţe, numite 
tot servesc de hrană 
mai tuturor popoarelor 
orientale- şi constitue şi' 
la noi un aliment foarte 
sănătos; din paiul de »■ 
se fabrică pălării ; dini 
făina acestor grăunţe mă
cinate se face pudra de 
întrebuinţată la toaleta 
doamnelor ( Oryza saliva)
(I®] 3459) [vsl. nrizu].

ORFAN, -ana _ (pl.-ue) 
adj. şi sm. f. Copil(ă) ră
mas fără părinţi sau că-. 
ruia i-a murit numai tata 
sau mama, © copil (ă) săr- Fis- 3459- Orez. ■ 
man(ă); o blatd crescută de mine (alecs.i [ngr.].
t ORFANOTROFIE sf. Orfelinat: d-ta care al fu- 

fllutat o casă de refuzi a lua parte la o binefacere P 
(ALEOS.) [gr.]. . ■ •

•ORFELINAT (pî.-ate) sn. Aşezămînt, casă în 
care se cresc c’opii orfani [fr.].

•ORFEQN (pl.-oane) sn. J Societate de muzică 
vocală [fr'.].

■ ORFEONIST sm. J Membrul unui orfeon [fr.].
•QRGA (pl'.-ge) sf. j Instrument de muzică cu 

clape şi la care sunetele 
sînt produse prin tre
cerea aerului în nişte 
ţevi (^ 3460): o 
şoaptă acoperită te 
TUI acord de<«>,(DLVR.);
0: In adlnclml în
tunecate, Vom as- ' 
onlta orga pădurii 
(VLAH.) [fr. or-
gu el

•ORGAN1 ipl.
-ane) sn. ® Fie
care din părţile 
unei maşini: ^ 
de transmisiune, te 
mişcare H ® ®
Mijloc de acţiune 
1 ® £) Parte a 
corpului care în- 
depiineşte o funcţiune trebuincioasă vieţii: ochiul
e —ui vederii ţ ® Voce, glas: are un ~ frumos ţ ®
Persoană prin mijlocirea căreia îşi declară cineva 
voinţa sau priii care face ceva: s’a făcut -.ui nemulţu
miţilor H ® Ziar, gazetă: -.conservator, liberal [fr.]. 
t ORGAN2 (pl.-ane) sn. (£> t (bibl.) Harpă; liră; 
păstrat şi în Umba basmelor: fluiere, chjtări...
şl alte multe d'al de astea olntau Intr'o unire (isp.) ţ[ ® (lu 
limba modernă) orgă: toată obştla cuvioasă... asoulta... 
răsunetul măreţ al —mlul (odob.) ; glasul răsimător şl plin de 
melodie al —elor sbura prin nourii de tămlie (alecs.).

•ORGANIC adj. ® Care are organe, care lu
crează sau se mişcă prin mijlocirea organelor:
corp —'; să vadă oopllul oă limba e ceva viu, — (vlah.) *Î
© Conformat în aşa fel Ihcît să facă viaţa posi
bilă: tesut — f ® Viaţă —ă, totalitatea funcţiunilor 
care servă la nutriţiune ţ[ ® Defect, vitiu care 
ţine de organul însuşi, oare e înnăscut sau căpătat 
în urma unei boale K ® Snstanţă —ă, compus natu
ral sau artificial care conţine totdeauna carbon 1f ® 
^Chimie -.â^ CHiMţE.® ţ[ ® Gareatinge, care atacă 
un organ trebuincios vieţii: boală —ă ţ ® Lege —ă, 
lege care este desvoltarea uimi principiu înscris în 
Constituţie; Regulament.-' w p. iST. [fr.].
•ORGANISM (pZ.-me) sn. ® Totalitatea orga

nelor care formează o fiinţă -vieţuitoare ţ ® Felul 
cum sînt constituite şi cum funcţionează organele

Fig. 3460. Orgă.
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unui,corp 1[ ® Ori-ce fUntâţcarc poate trăi prin 
ea însăşi, cu ajutorul organelor sale: lafuzoriile stnt 
nişte de o slznplloltate extremă [fr.].

• ORGANIST sm. J Persoană care cîntă din 
orgă [fr.l.
‘ORGANIZA (-izez)- vb. Lr. ® A dispune orga

nele pentru regulata lor funcţionare 1! ® A orîn- 
dui, a înjgheba, a întocmi, a alcătui, a pune la 
cale cele necesare pentru ca un aşezămînţsă func
ţioneze, pentru ca un lucru să., aibă loc: o fa
brică, o societate; * o acţiune, politică, o partidă de vluă- 
toare[fr. ].
‘ORGANIZAT adj. p: ORGANIZA. ® înzestrat 

cu organe: flintă ■*'& H ® întocmit, alcătuit ca să 
poată funcţiona:'un aşezămlnt bine »; CF) un cap bine 
om cu scaun la cap, cu judecata sănătoasă Hli ©
NEOBQANIZAT.
‘ORGANIZATOR, -TOABE adj. şi sm. f. Care. 

organizează [fr.].
‘ORGANIZAŢIUNE, ORQANiZAtlES/.© Struc

tura fiinţei’ vii © Stare mai mult sau mai 
puţin perfectă a acestei structuri: 'o -^ robustă, 
delicată H ® Dispoziţiuni luate, întocmiri, orîndu- 
ieli pentru buna funcţionarea unui Stat, a unei 
instituţiuni, etc. [fr.].
‘ORGANOGRAFIE sf. ® Partea zoologiei şi 

a botanicei care se ocupă’cu descrierea organe-, 
lor animalelor sau vegetalelor H ©' J Descrierea' 
amănunţită a părţilor ce alcătuesc un instrument 
muzical, precum şl explicarea telului de funcţio
nare a acelui instrument [fr.]-.
‘ORGANTIN sbst. Ţesătură foarte rară de 

bumbac, apretată sau întărită cu scrobeală [fr. 
organdi].

‘ORGIE s/. ® Beţie la masă, desfrîu în special 
la mîncări şi băuturi: Ml-l greu capul, ca de-c ucapte 
petrecută ’ntr’c ■«' (vlah.) 1| © ® de singe, măcel 
groaznic: tcată ziua si ncaptea piuă ttrzlu a fast c adevă
rată de,singe (vlah.) [fr.].
‘ORGOLIOS adj. Mîndru, trufaş, semeţ, în- 

gîmfat [it. o r g o g 1 i o s o].
‘ORGOLIU (pi.-Iii) şn. Mîndrie, trufie, seme- 

ţie, îngîmfare [it. orgoglio].
ORI1 iw oara1.
ORI1 sf. pi. Bucbv. Traris. Băn. A-şl veni în»-, 

a-şi Vllni în fire: fata in casă era mal mult mcartă 
declt vie, abia şl-a putut veni In. — (SB.); Care-c fl scăpat 
dlu glcată Nu sl-a.mal venit tn .V Viaţa tcată (CoşB.); stal 
blnlşcr, să-ml vin fu *■, să-ml aduc aminte cum a fest 
(LUNO.).

ORI0 conj. ®'Sau:, ăa ~ba; —... sau:..
sau,..: A, unul, — altul; » mi-or dş feolcril după mcarte 
de pcmană ba, mal bine să-ml dau eu cu mina mea (CRG.) ;

: — te pcartă cum ţl-e verba, verbeşte cum ţi-e portul 
1[ © Compus CU adverbele etnd, cit, cum, unde 
sau cu pronumele oare, ce, cine, formează alle ad
verbe sau pronume nehotărlte: orl-clnd, orl-clt, etc. 
[oară].
‘ORIBIL adj: Groaznic, grozav, îngrozitor [lat.].
QRI-’GARE, ORI-ŞI-CARE pron. şi adj. nedef. 

Care vrei,' care o fi, indiferent oare [o r i3 ( -i- ş i) 
-(- c a r e}.

ORI-GE, QRi-şi-CR pron. şi adj. nedef. Ce vrei, 
ce o fi, indiferent ce: eu slut Dumnezeu şl pot să-ţldau 
prl>ce*i ceie de la mine (CRG.t; In cele din urmă se hotărî 
ca, oiirce o 11 să lle, el să se. ducă să-şi caute scrisa (ISPj
[o ri3 (-I- ş i) + c e].
O ORIGEL sbst. Olten. GeVa, un lucru oare-care, 
un mărunţiş: am să-ţi-dau im ■*' (vîrc.) [o r i3 -t- c e]..

ORI-GINE, QRi-şi-cţNE pr.on. nedef. Cine vrei, 
cine o fi, indiferent cine: orl-clne den plugari, de va 
Intra In pămlntul altuia, de-lvuara (prv.-mb.) [o ri 3(s-l-şi)
-t- c i n'e].

ORI-GÎND, ORI-şi-OţND adv. în ori-ce timp 
[o r i3 (-f'^ş i) -I- c î n d].

ORI-GÎT, QRi-şi-ctr pron. şi adj. nedef. Cît 
’Vrei, cît o' fi, indiferent cît: noi ţa lăsăm să-ţl lal din 
binele nostru orl-ce şl orl-clt 11 voi (Sb.) ; orl-clţl vor fi 
Intr’acel sfat, nlmea nici o .certare nu va avea (prv.-mB.) 
[ori3 (-Kş i) -I- cît].

PRI-GUM, QRi-şi-coM adv. Cum vrei, cum o 
fi, indiferent cum: va avea şl pedeapsă orl-cum va fl

ig. 3461. 'Orie.

voia judecătorlulul (prv.-mb.) ; qrl-cum ar ' 1, tot Is mal 
aproape dinţii declt părinţii (CRg.) [ori3 ( -J- ş i) -t- C U m].

ORIE sf. Un 
fel' de plasă cu care 
se prind peşti mari la 
adbicime ([^ 3461).

■ORIENT sbst. •
® Răsărit i[ © Ţară 
în Asia răsăriteană:
B lace o călătorie In 
extremul -*■, ţările din 
răsăritul îndepărtat 
al Asiei (China, Japo
nia, etc.) [fr. < lat.].

'ORIENTA (-tea) 1. 
vb. ti. ® A aşeza ceva în raport cu punctele- 
cardinale ale locului unde se află II © A îndruma, 
a îndrepta (la driim).

g. yb. refl. ® A recunoaşte poziţiunea punctelor 
cardinale în raport cu locul unde se aflâ cineva t 
© A-şi da seama de locul unde se află, pe unde 
trebue să se îndrumeze, încotro s’o apuce ţ[ © 
A lua cunoştinţă de o situaţiune, a cerceta ou 
de-amănuntul, a studia bine împrejurările, spre a 
şti cum să apUce lucrul [fr.].
‘ORIENTAL 1. adj. 9 Răsăritean, de răsărit; 

limbi ~e, limbile din Asia.
2. ORIENTALI sm. pl. Popoarele din Aşia, in spec. 

Turcii, Persanii, Arabii [fr. < lat.].
‘ORIENTALISM sbst. Totalitatea cunoştinţe

lor, obiceiurilor, datinelor popoarelor . răsăritene 
[fr.].

‘ ORIENTALIST sm. ® co Acela care cunoaşte, 
care studiază limbile din răsăritul Europei şi din 
Asia 1 © fî» Pictor de scene din ţările răsăritene 
[fr.].
‘ORIFIGIU (pl.-cil) sn. Deschizătură, răsună

toare, gaură (a unui vas, etc.) [fr. < lat.].
‘ORIGINAL 1, adj. ® Care n’a fost făcut după 

un model, care nu e imitat; manusoris —, care e 
scris dintru’ntîiu, caren’a fost odpiat după altul H 
® Care n’are nimic împrumutat, care e propriu 
autorului: stil — 1[. © .Singur în felul lui: caracter -r H 
© Care are apucături ciudate, un caracter bizar:
e o pei9oan&3^ă; izbutisem Intru cttva si trec de.om<«>
(VLAH.) i[ © Care datează de la origine: calităţile 
ale unui popor K ® „bJ Păcatul —păcatul lui Adam, ale 
cărui urmări le suportă toţi oamenii.

2. (pl.-ale) sn. ® Manuscrisul primitiv, original f 
© »-ui unui act, actul iscălit .şi întărit cu toate for- 
meleiegale, spre deosebire de „copie” H ® Textul 
unei scrieri, în opoziţie cu traducerea t ® Operă 
care este în realitate făcută de artistul căruia i 
se atribue 1f ® Persoana al cărei portret s’a 
făcut: un portret... care, Indiferent de gradul de asemănare 
cu •«'Ul, dovedea un talent'Încercat (vlah.).

iţ. sm. Om original, persoană ciudată prin apu
căturile, prin firea ei [fr.].
‘ORIGINALITATE sf. ® Calitatea a tot ce 

este original: stil plin de ~ 1[ © Ciudăţenie [fr.].
‘ORIGINAR 1. adj. ® De fel din, care se trage 

din, care-şi trage obîrşia din: cartoful e — din Ame- 
rica.de Sud ţ[ ® De la naştere.

2. adu..La început [fr.].
‘ORIGINE sf. ® început, obîrşie, izvor: —a lu

mii ; originile 
creştinismului ; 
de la de la 
început 1[ ©
Neam, spiţă,
’viţa (unei râ
se, unui po- I 
por): de no
bilă, de neam
mare D ©

Cauza primă, 
pricina : -~a
unei boale ‘i ®
Qj Etimologie, cuvîntul de la care şi-a luat naşte
re: '•‘a acestei vorbe e necunoscută [lat. origine m].

ORI-ÎNGOTRO, î QRl-lNCĂTRQ adv. în ori-ce 
direcţie, în ori-ce parte: laste mutarea datoare să Îmbie,

0R6- 
OR I

Fip. 3462. Orionul.
B. Betelg’cusc. — R. Rigel.
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OR I- 
ORO

după bftrbat orl-!noătroo va merge (prv.-mb.); privitorii, ou 
căciulile in mină, 11 urau drum bun, orl-lnootro s’a Întoarce
(CRo.)' [ori3 + încotro].
*OIUQN sbst. -k Frumoasă constelaţie aşezată 

jumătate In emisfera boreală, jumătaţc în cea 
australă şi în care se află două stele foarte lu
minoase, ,Betelgeuse şiRigel; din ea fac parte 
constelaţiunile pe care ţăranul român le numeşte 
„rariţa“, ,,spiţelnicul“, ,,trisfetitele“ şi,,secerea“ 
(!®1 3462) [fr.].

ORI-VNDE, PRl-şi-puDE adv. In ori-ce parte
ar fi: ori-şl-undo te-l duce, aă ill snpnaă, blajină şl bar- 
nioă (CRO.) [ori3 ( -i- ş i) -I- u n d e].

'ORIZONT (pj.-turi), poet. OBIZQN (pL-nnri) sn. 
® O Linie circulară unde cerul şi pămîntul par că 
se unesc în ochii observatorului şi unde se măr
gineşte vederea lui, zare: soarele se iveşte la o1; sta să 
opună soarele după orizon, olnd vestea eă ajutorul aşteptat 
a sosit (balc.i H ® Partea suprafeţei cereşti sau pă- 
mlnteşti pe care o mărgineşte această linie circu
lară: orizontul se deschide, se lărgeşte din oe In ce (vlah.); 
acest Întreit şir de mnntl ce se Întind In amllteatm pe orizon
(NEGR.) l| @ ® Gîmp deschis activităţii, minţii ome
neşti, întinderea cunoştinţelor şi aspiraţiumlor 
noastre: venirea unei trupe de operă l-a tăcut să vază In 
arta muzicală orizonuri despre oarl un aveau nici o Idee 
pin’aol (i.-GH.); —'Ul cunoştinţelor noastre îl ® Linia ^ului,
linia pe care vin. In perspectivă, să se piardă liniUe 
orizontale 11 ® O -*ti1 poiitio, starea actuală a vieţii 
politice, liniştită sau turburată: ~ul politic s’a in- 
ţnneoat ^ ® Qf Partea unui tablou unde cerul ur
mează pămîntului [lat. h o r i z o n].

'ORIZONTAL 1. adj. Paralel. cu orizontul: 
poziţie ~ă; plan -L, linie ~ă, perpendioular(ă) pe ver
ticală.

2. orizontala (pi.-le) sf. A Ori-ce linie situată 
într’un plan orizontal sau paralelă cu acest plan 
[fr.].

ORţND s?n. Ursit, cel orlnduit de soartă: dacă 
tu vel 11 >^ul meu, nu soap eu de tine nici tu de mine (ise.i 
[o r în d ă].

ORÎNDĂ1 (pl.-inzl) sf. ® Ursită, soartă, scrisă, 
destin: ll lăsară să sa ducă imde tl va duce orinda lui (ISP.) 1| 
@ lila ram. Ţrans. = ORtND; tetele din Transilvania... 
din care parte aud cel dmttlu cocoş clntlnd sau cel dmtllu 
cine lătrlnd, din acea parte cred ele că le va 11 orinda imar.) 
[vsl. u r e d i t i].
O ORJNDA3 (pL-inzl) sf. Mold. Circiumă do sat 
(în spec. ţinută cu arendă): nu cumva a tlnut vre-odată 
tatăl d-tale In sat ? (CRg.i ; Iar are să rămlle orinda pustie 
(SAD.) [rut. o r e n d a].
O ORÎNDAR sm. Mold. Cîrciumar (ta sat), cei ce 
ţine o cîrci’umă cu arendă: ştii d-ta că aiară decit 
orlndarlu nu’poate nlme să. vlndă băuturi In sat P (ALECs,) ; 11 
Ispitea să atle cu ce se Îndeletniceşte *ul oel nou (sad.) [rut. 
O r e n d a r].

ORÎNDUI (-neso) 1. vb. ir. ® A aşeza, a numi 
într’o slujbă "n © A întocmi, a organiza; a rînduiH 
© A pune la cale, a hotărî, a dispune: luă hotârirea... 
a nu ^ nimic pentru Împărţeală plnă aproape de moartea sa
(CRG.).

2. vb. refl. A se aşeza, a se rîndui [o r î n - 
dă'].

ORÎNDUIALĂ (pî.-ieli) sf. întocmire, rîndu- 
ială, ordine, regulă; organizare H li © neorînduia-
LA: el înaintează mereu... împrăştiind spaima şl neorlndu- 
lala In oastea păgtnă (vlah.) [o r i n d U i].

ORÎNDUIRE Sf. Faptul de a o r î n d u i; în
tocmire, organizaţie.

ORÎNDUITOR sm. Cel ce o r î n d u e ş t e. 
O ORJOVENI ‘(-enesc) vb. refl. A se înzdrăveni, a 
se întrema după boală: s’a dns la un doctor de s’n cău
tat şl Intr’o lună s’a mal orjovenlt parcă (r.-cod.) ; de-abla 
se mal orjovenise o leacă şl numai Iaca, altă boală-1 culcă la 
pat (PAMF.).
tPRLIŞTE sf. Olten. ® v' Loc lăsat nelucrat, pîr- 

loagă (coNv.) (ciAuş.) (vtrc.) 1[ © Cusă rămasă goală, cu 
geamurile sparte, în care suflă vîntul de toate păr
ţile; vraişte (r.-cod.).
'ORLOGIU (pJ.-gll) sn. = OROLPOIU: Un ~ sună 

noaptea jnmătato (bol.) [fr.].
O ORMAN (pi.-ane) sn: Băn. im Dulap : pun Ilas-

ohele ou apa sfinţită de la botez pe un chiar şl neastnpato 
(MAR.) [srb.]. ,

'ORNA (-nez) vb. tr. şi refl. A (sej împodobi 
[lat.].
'ORNAMENT (pi.-te) sn. © Podoabă, tot ce 

slujeşte la împodobit, la înfrumuseţat H @ Ex- 
presiuni, figuri cu care se înfrumuseţează vorbirea 
sau scrisul 1] ® f> & Ori-ce sculptură, pictură, de
sen, etc. cu care se decorează o clădire, o carte, etc. 
(|®| 3463) U ® J Semn, notă sau grup de note

Fig. 3463. Ornament din Evangheliarul slavonesc tipărit 
în anul 151a.

legate, scrise mai mărunt, a căror execuţie tinde 
a înfrumuseţa efectui unei note,: apogiaturile, trilu
rile, mladele, etc. slut [Irit. ].

'ORNAMENTA (-tez) vb. tr. A împodobi, a în
frumuseţa cu ornamente [fr.].

'ORNAMENTAL adj. Care servă de podoabă, 
de ornament [fr.].
' ORNAMENT A’ţ’IUNE, ORNAMENTAŢIE s/. Arta, 

modul de a aplica ornamentele [fr.].
'ORNAT 1. adj. p. ORNA. împodobit.
2. (pl.-ate) sn. (P (ij Veşmintele sfinte ce îmbracă 

arhiereii la oficierea slujbei divine, odăjdii.
ORNIC (pJ.-oe) sn. t Mold. Ceasornic: bate—ui 

din roate (d.-zamf.) [oră].
'ORNITOLQG sm. i Cel ce se îndeletniceşte 

cu ornitologia [fr.].
'ORNITOLOGIC adj. i> Privitor la ornitologie 

[fr.].
'ORNITOLOGIE s/. i Partea istoriei naturale 

care se ocupă cu descrierea păsărilor: seamănă... ou 
un porumb guţau, dacă vrei cu orl-ce preţ să rămti In — 
(D.-ZAMF.) [fr.].

' ORNITORINC sm. Mamifer de o formă 
ciudată, cu botui ca de 
raţă, care trăeşte prin Au
stralia şi Tasmania (Or- 
nUhorhynchus) (TI 3464)

[fr.].
'OROARE sf. Groa

ză,. grozăvie, grozăve
nie : —a celor văzute 11 re
veni In minte (D.-zamf.) ; 
atltea orori văzuse In Închipuirea lui, că se mira oum de 
n’a Innebimlt încă (vlah.); a lace —, a îngrozi: mimca-l 
tăcea — (VLAH.) [lat. h O r r O r e m].

'OROGENIE sf. ^ Partea geologiei care 
studiază formaţiunea munţilor [fr.]. 

'OROGRAFIC adj. 9 Privitor ia orografie [fr.]. 
'OROGRÂFIEs/. • Descrierea, studiul munţilor 

[fr.]
'OROLOGERIEs/. V Ceasornicărie [fr. hor- 

logerie].
'OROLOGIU (pî.-gli) sn. Ceasornic (de perete, 

de turn): un — zluHueşte Încet şl subţire In părete (emin.)
[lat.].

OROPSI (-sesc) vb. tr. ® A alunga, a izgoni 
cu dispreţ, cu mînie: soţia... 11 oropsise, lărâ să mai 
vrea să ştie de el ibr.vn.i; împăratul... oropsi pe tle-sa cu 
urgie (ISP.) K © A arunca de-o parte, a părăsi cu des-

V' Ir 1.

Fip. 3464- Ornitorinc.
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gust, cu dispreţ: I-au făcut... să-şi oropsească, chiar şl 
cltera favorită (ODob.).

OROPSIT adj. p. OROPSJ. ® Alungat, izgonit 
cu mînie U ® Părăsit, lăsat cu dispreţ în voia în-
tlmplăril: a părăsit Slblnl » chiar de guvernol său (I.-GH.); 
na te teme, pom că te volu curăţa de omizi (isp.). 
‘OROSCpP = HOROSCOP.
'ORPIMENT sbst. ■» Mineral de coloare gal- 

benă-portocalie, format dintr’o sulfură de arsenic 
(AŞ.2 S.3) [Ir.].

ORT sm. (D ® Un sfert dintr’un leu vechiu, 
adică 10 parale: nn bau de alamă galben, iarăşi la acea 
cetate năruită, am aflat, cit un de mare (m.-cost.> © f
0 A da ~ui popii, a muri (aluzie la paraua ce se 
pune în mîna mortului, ca să-şi poată plăti tre
cerea prin vămile văzduhului): miimirea rozindu-i 
Inima şl rărunchii, el Işl lepădă potcoavele şl dete <«qil popii 
(ISP.); citi, din lăcomie, ori din Jnnghlu, ori din nimic, 
nn daţi *u popii (JiP.) [ung. < germ.].

ORTA (pî.-taie) sf. ® n ţ Regiment de ieniceri 
H ® t Ceată (le ostaşi pămînteni | ® iran. 
f. Ceată, clică: am poruncă să-ţi puia bnmbaşlr două or- 
tale de slujitori (pil.) [tc.].
O ORTAC sm. Olien. Băn. Trans.Tovarăş: Toţi morţii 
parcă s'an sculat Să-şl pltngă pe /văilor (coşB.);ce ţls’aln- 
tlmplat, /ve, de eşti atlt fără de voie P (mera) [srb;]. 
OORTAGI (-ăcescj vb. refl. Trans. Băn. A se înto
vărăşi, a lega tovărăşie [o r t a c]. 
b ORTĂGIE s/. Trans. Băn. Tovărăşie: trebuia, vrlnd 
nevrtnd, să meargă ’n * cu golanul (ret.) [o r t a c].
•ORTQDOX 1. adj, ® Drept credincios, con

form cu adevărata dogmă religioasă ţ © Conform 
ou principiile, cu doctrinele sănătoase morale sau 
literare K © al Ce ţine de Biserica răsăriteană, în 
opoziţie cu cea catolică: reiigiunea/vă.

2. sm. Cel ce ţine (ie Biserica ortodoxă, cel ce 
are reUgiunea creştină răsăriteană [fr.].
. ‘ORTODOXIE s/. al® Conformitate cu adevă
rata dogmă, cu adevărata credinţă, dreapta cre
dinţă U © Calitatea celui ortodox [fr.]. 

‘ORTODOXISM sbst. al ReUgiunea ortodoxă, 
în opoziţie cu catolicismul.
‘ORTOEPIE s/. Qj Pronunţare, rostire corectă 

fr.].
‘ORTOGONAL adj. A Perpendicular; în geo

metria descriptivă, proieatianen /vă a unui punct pe 
un plan este piciorul perpendicularei coborîtă din 
acest punct'pe plan. [fr.j.
‘ORTOGRAFIA (-fiez) vb.tr. o>A scrie cuvintele 

corect, după regu’lele ortografice [fr.].
‘ORTOGRAFIG adj. Ca Ce ţine de ortografie, 

privitor la ortografie: rsgulele ve; semnele ve, accen
tele [fr.].
‘ORTOGRAFIE sf. Ca ® Arta de a scrie cuvin

tele corect, după’ regulele stabUlte: greşaiă de .v 
© Sistem' de a scrie după anumite reguie: fle-care 
Işl Închipuise o/v (negr.) [gr.].
‘ORTOLpGIG. adj. ca Privi

tor la ortol’ogie [fr.].
‘ORTOLOGIE sf. ca ©Arta 

de a pronunţa bine, de a vorbit© 
corect H © Carto care tratează 
despre această artă [fr.].
O ORTOMAN ww lORTOMAN.
‘PRTOPEDIG adj. / Ce 

ţine de ortopedie, privitor la 
ortopedie [fr.].
‘ORTOPEDIE sf. if Partea 

chirurgiei care are de scop să 
previe şi să îndreptcze difor
mităţile trupului [fr.].
‘ORTOPEDIST adj. şi sm. 
f Care se ocupă cu ortopedia: 
chlnug ; un bun ^ [Ir. ].
‘ORTOPTERA 1. adj. f. # mesotorax; — g) mc- 

Se zice despre ori-ce insectă tatorax;—abdo- 
OU patru aripi, din care cele aripa
două dinainte, vîrtoase, sea- k ellţre.î.” ntt 
mănă cu două jumătăţi de 0> p,ci0r' 
elitre, iar colo două dinapoi, membranoase, se 
strîhg în sensul lungimii ca un evantaiu (p3465). 

2. ORTOPTERE Sf. pl. Ordin alcătuit (iin acest

Fig. 3465. 
Insectă, ortopteră. 
a) Frunte \^b) an
tene ‘,—e) ochi com
puşi ;d) vertex; 

- e) protorax ; —f)

fel de insecte, în care intră lăcusta, greierele, - 
calul-dracului, etc. [fr.].
‘ORTOZA sf. ■& Peldspat laminar, de coloare 

albă sau cenuşie, opac şi foarte abundent în 
rocble de granit; e un silicat de aluminiu şl de 
potasiu [fr. o r t b o s e].

ORZ 1. sn. ® #/ Plantă ierboasă, cu tulpma 
dreaptă şi robustă, ale cărei grăunţe ce cresc pe 
spice, servesc de nutreţ cailor; din elene mai pre-. 
pară arpăcaşul, grişul, malţul ce servă la fabricarea 
berei, etc. Se cultivă la noi trei feluri de orz: ~ui 
lomăneso, moldovenesc sau V adevărat, care are spicul 
mare, iar in spic patru rînduri de grăunţe (Ror- 
deum vulgare) 3466); vui mucheri(a) sau mu-

ORO-
OS

Figf. 3466. Orz.
Fig. 3467. 

Orz-iernatic.

chemi, numit şi /v lernatio, CU şase rînduri de gră
unţe (Hordeum hexastichon) (H] 3467) şi orzoaica, 
propriu zis .vni de ,,, . 
bere, OU două rîn- 
duri de grăunţe ‘ !
(Hordeum disti- 
chon) (rU 3468); 
în Muntenia se în
ţelege sub numele 
de ,,orzoaică” va
rietatea de orzmu- 
CberiU: vul este lim- 
gnlet, Cu o coajă cam 
gălbuie şl ţeapă In 
virfulet (PANNi; vnl a 
dat In copt; i«* Gţs- 
oA O H © .^ v-pA- 
DURnT, plantă ce 
seamănă cu orzul şi 
creşte prin pădu
rile umbroase şi 
prin dumbrăvi 

(Hordeum euro-
paeum) ( a) 3470) 1 Fig. 3468. Orzoaica.
® 4. ORZUL-ŞOARE
CILOR, mică plantă ierboasă, din 
fam. gramineelor, cu spice ca 
ale orzului, ce creşte prin dărî- 
mături şi pe locuri inculte (Hor
deum muTifmm) (|^ 3469) T[
® Trans. I Gurguiu la opincă.

2. OABZE pl. A Gîmp semănat •
CU orz: ctt vedea cu ochii, nu Intllnea 
declt jtete gălbui de oarze secerate
(o.-zAMF.) [lat. hordeum].

ORZAR sm. tgd Negustor care 
cumpără şi tande orz: căiătoral, 
după chip şi port, e un negustor, vre-un

ori- clrezar (car.i.
ORZIŞOR sbst. X Arpăcaş 

[orz]. ■
ORZOAIGA sf. 4/ wm- ORZ ®.
OS [pl. oase) sn. ® Fie-care din părţile solide 

ce alcătuesc scheletul vertebratelor şi care se com
pun dintr’o materie orgsnică unită cu fosfat şi cu

Fig. 3469.
Orzul-

şoarecilor.

Fig. 3470. 
Orz-pădureţ.
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OSA-
OSP

carbonat de calce: eoheletul omului e alcătuit dlu 226 
de oase; * ou măduvă; .piuă ’n măduva, oaselor; a se luneca 
ou un *; »ul pieptului; * de peşte; de balenă; despre 
un om slab, de-i poţi număra coastele, se zice: 
e numai piele şl oase, e numai oase Înşirate, 11 numeri oasele 
(de slab ce e), e slab de-1 lluleră vintul prin oase; cu oa
sele goale, gol de tot, despuiat; ®: a rupe sau a mula 
oasele cuiva, a-1 snopi Îmbătate; ţn carne şl In oase, 
în persoană; a băga frica, flori, spaima Iu oase, a um
plea de groază; ud pină la oase, ud plnă la piele, ud 
leoarcă; a-şl odllml oasele, a se odihni; a da, a arunca, 
a făgădui cuiva un ~ de ros, a-i da, etc. şi lui un mic 
proKt, spre a-i astupa gura, spre a-1 mulţumi pen
tru moment; gol nici clinii nu-I rod; a sta,
a şedea In capul oaselor, a şedea ridicat în aşternut, pe 
jos: el făcea multe nopţi albe, chinuit, in capul oaselor, ca 
să n’adoarmă (vlah.i ; sw CARNE®, CUTJT ®, LţltlBA @K 
® pl. Rămăşiţele trupului unui mort, oseminte: 
an văzut acum pe Illaş merglnd după oasele tăţlne-său (nec.) ; 
sub rotitoarele stoluri de corbi, se văd clmpllle albite de oase 
(VLAH.); mănăstirea fn care odihnesc oasele acestui fericit 
bărbat (jsp.i; a-şl lăsa, a-1 rămlnea oasele pe undeva, a-şi 
pierde viaţa, a muri undeva 1 ® Carnea şi sîn- 
gele, trupul, progenitura cuiva: acest dar mai urain 
sileşte pe un urmaş din '«oil Iul, pe Fetru Rareş, a se 
amesteca In treblle Transilvaniei (BAlc.) ; * sflnt, (lin se
minţie domnească: a murit încredinţat că-1 sflnt 
(SAD.) ţ ® g) Cheresteaua trupului (în spec.- mîinile 
şi picioarele): >^ul lul nu se deprlndea nici cu o muncă 
(RET.); nu-1 vine la socoteală cum creşte copilul fără să 
pună '«'ul la ceva (Ret.) ; a şti cit (sau ce) poate *ul cuiva, 
a şti ce e în stare să facă, cît preţueşte cineva II 
® Os de animal lucrat: nasturi de,^; miner de piep
tene de ■«•II ® 65 ■*' mort, a) Băn. osul craniului dea
supra încheieturii fălcilor; h) <lf boală la piciorul 
calului numită şi ,,osjşor,>: se coc in cuptor două pini 
mici şl; plnă-s Încă fierbinţi, se tale in două şl se aplică pe 
-«ml mort (pAc.)ţf ® Olten. Băn. S îmbure: de prune 1 
® OSUL-IţPURELUI m- IEPURE ® [lat. O s s u m]. 
o OSAMA (pî.-me) sf. Băn. Oseminte [lat. os- 
s a m e n].
‘OSANA (pî.-naie) sf. © Exclamaţiune de bu

curie, de aprobare, de slăvire, etc. în inmurlle 
religioase şi în psalmi (= slavă ţiel) t ® pî. Stri
găte de bucurie, de binecuvîntare, de preamă
rire :ca să ne clnte nonă osanale (I.-gh.) [fr. h O S a n- 
na<ebr.].
‘OSATURA (pî.-turi) sf. ® 65 Totalitatea oaselor 

(la om sau la un- animal), cheresteaua trupului 1| 
® flîa Scheletul, cheresteaua unei bolţi f ® a. 
Cheresteaua (grinzUe, stu
pii, etc.) unui vas [fr.].
‘OSCţ. atij.^Ce ţine de 

vechii Osci: limba -~ă ; alfa
betul- (ii 3471).

2. sm. Popor italic ce lo
cuia în Samnium, Campa
nia, Luoania, Brutium şi 
cîteva ţinuturi învecinate ,J v F(g. 3471. Alfabetul osc.
‘OSCILA (-iiez) vb.'intr. ® A se mişca, a se clă

tina, a se legăna clnd într’o parte clnd într’alta 
ca pendulul unui ceas H ® ® A şovăi, a sta în 
cumpănă, a se codi [fr. < lat.].
‘OSCILATOR(IU) adj. Care e de natura os- 

cilaţiunUor: mişcarea alternativă a pendulului se numeşte 
mişcare cscllatcare [fr.].
‘OSCILAŢIUNE, OSCILAT^ sf. ® Mişcare în

ceată încoace şi încoio a unui corp în jurul punc
tului axei saie: oscllaţlnnlle pendulului H © .® Va- 
riaţiune în sens contrariu [fr. < lat.].

OSCIOR (pl.-doare) sn. 65 di*1!- os- 
OSEBÎ... sw DEOSEBI...

‘OSEINA sf. 6 Materia organică Azotată din 
oase în care sînt infiltrate substanţele minerale 
(carbonaţi şi fosfaţi de calciu) [fr.].
‘OSEMINTE sf. pl. Oase de (om sau de animal) 

mort: ...calc ţemă de morminte. Sub care zac pierdute gră
mezi de — (ALEcs.) [fr. ossements].

O SFEŞTANIE = SFEŞTANIE.
O OSFICA '(-Ic) vb. intr. şi refl. Olten. tciAuş.) f 
A o f t i c a, a deveni ofticos.

A RRRPl H B R ad
B a I 1 S 2
C > K > T T
D fl L U V
e 3 M H11HHI f $8 .
V 3 N M HN CI 11
2 I P n 0 V

Fig. 3472. O. Osie.
ce-ar putea

O PSFICA s/. Olten. (ciÂus.) -./ = QFTIoA.
O OSFIGpS adj. Olten. (ciauş.) f = OFTIops.
O OSIAC'(pl.-led) sm. Olten. Cracă mare de co
pac de pădure uscat şi cojit: să te duci la pădure şi 
s’ăducl un car de oslecl (RV.-crg.) ; slab ca im — (CONV.); 
plcnă, mă vere, că toacă ghlonoala pe — (r.-cod.).

pSIE sf. ® Bucată de ierhn sau de fier care 
trece pe sub un car, căruţă, trăsură, etc. şi leagă 
între ele două roţi; ,,fusui” osiei e partea vîrîtă 
în butucul roţii, iar „podul” 
osiei e partea ce trece sub car 
([g{ 3472) : m’am pomenit cu trăsura 
Intr’un peş: se rupsese csla şl rămă
sese In trei mate (i.-gh.); ;)Q( : unge 
osia, să nu scfrţle carul, trebue să 
mitucşţi, să Împărţi daruri, fa
voruri, ca să închizi gura acelora 
să-ţi strice H ® Axă [vsl. o s I].
‘OSIFICA (-fie) vb. ir. şi refl. A (se) preface în 

os, a (se) întări ca un os [după fr. o s s 1 f i e r].
- OSIGA wţ obsigA.

OSiŞPR (pl.-care) sn. 6 dim. OS.
OSIndA (pl.-dc) sf. ® rt Pedeapsa la care e 

condamnat cineva de judecători pentru .faptele 
sale: şl-a primit estnda; tn loc de dcblndă, te pcmeneştl 
cu — (PANN) U ® fljJ Pedeapsă dumnezeească: Dcam- 
ne, oare cit are să mal ţie oslnda asta 1 (vlah.) ; lăslnd pe 
Ţigani să-şl mănlnce amarul după oslnda lor (isp.) ţ[ ® 0 
Olten. (CIAUŞ.) Arătanle, iazniă [o s î n d i].

OSÎNDI (-dese) vb. Ir. A condamna: l-au osindit 
la munca silnică; .tlngiuşte-mă, doamna mea,- şl nu mă 
oslndl (NEGR.) ; cum de mă cslndeştl astfel ca pe im vinovat 
de codru f (isP.) [vsl. O S ^ d i t ij.

OSÎNDptE sf. Faptul de a o s î n d i, con^ 
damnare.

OSÎNDIT 1. ,adj. ® p. OSiNDI ţ[ ® ® Olten. 
Slab, prăpădit, numai pielea şi oasele (ciauş.).

2. sm. Gel ce a fost osîndit, condamnat.
OSţNZA (pl.-ze) sf. Grăsime de porc; ® F om 

ou — (OT.), om cu stare,bogătaş [comp. lat. axun-
gia]-„_

OSÎRDIE sf. Ardoare, înfocare, tragere de 
inimă; zel, SÎrguinţă: o chilie făcută cu cheltuiala săte
nilor, prin Îndemnul şl oslrdla părintelui îoan (CRG.i ; muşte- 
ţele.A. le r&suceam cu toată oslrdla linul tlnăr de 16 ani
(GN.i [vsl. u s r u d i j e].
t OSiRDIOS adj. Plin de o s î r d i e, zelos, sîr- 

guincios. •
î OSÎRDNIC adj. = OSÎRDIQS [vsl. u s r ă d î - 

ntt].. -
ţOSÎRDUI (-ueso) vb. refl. A şe strădui, a pune 

tot zelul, toată sîrguinţa [o s î r d i e].
OSMÂNLIU, OSMANLfU 1. adj. TurceSC: această 

zicală este osmanlle (jip.i.
2. sm. Turc: mlntulnd... ţara de jugul nelegiuiţilor 

Osmanii! (isp.); şedea pe sola cu plclo;irele fncrucişate ca un 
osmaniiu (rl.) [tc. O s m a n 1 y].

‘PSMTU(M) sbst. « Mineral ce seamănă cu 
platina, care se atacă uşor de acizi şi formează 
împreună cu oxigenul un aci(l cu miros puter
nic şi neplăcut; se găseşte în pămînt asociat cu 
piatina [fr.].

OSMOGLASNIC (pl.-lce) sn. Octoih [vsl.]. 
‘OSMOZA sf. Totalitatea fenomenelor de en- 

dosmoză şl de exosmoză'[fr.].
OSOS adj. 6 CD Care e de natura osului: 

ţesut osos (iD 3473) ţi ®
Care are oase multe sau 
mari, ciolănos; uscat de 
i se văd oasele: ii privea
profilul — şl desluşit, lumi- 
nat de bătaia Ionii (Br..vn.) ; 
mlna-i osoasă,^ dar slăbită 
(ODOB.); şi-ascunde ochii In 
umărul al mamei Stanohll 
(DLYJ;> • w _ . Fi§. 3473. Ţesut osos.

OSPĂTA (-ătez, O OBB-
păt) 1. vb. ir. ® A primi în casă ca oaspete, a-i 
oferi casă şi masă; se duseră acasă... şi ospătă pe Făt-, 
frumos şl-1 omeni ca p’un călător usp.> (D A da să 
măllînce; seara vameşul ne ospătează cu păstrăvi proas- - 
peţi (VUAH.) ^ (D A mînca: după ce au ospătat cum sa
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cade, s'au culcat şi ar. dormit (se.) ; totdeauna osp&tezl 
d-ta mlncâii de acele ce am văsuţ ieri pe masă P (GN.).

2. vb. refl. A mînca bine, a benchetui, a chefui; ' 
vino Inl&untru ;i te odihneşte şl te oasp&tă' (ret.) [lat. vulg. 
hospitare = clas. hqspitari]. 
f OSPĂTAR sm., ospAtArbasA (pl.-ese) s/. y A- 

cela, aceea ce ţine o ospătărie, birtaş, birtăşiţă: 
ospătarul le dete borş cu miel, cotlete de miel şi friptură de 
miel (NEGR.j [oaspete].

OSPĂTAREŢ, ospAtabit adj. Primitor, care 
primC.şte bucuros oaspeţi, ospitalier: şl el şi ea stnt 
oameni... ospitarlţl şi miloşi uip.i [ospăta].

OSPĂTĂRIE sf. V Birt: au Intrat la nn jidov 
toarte avut care ţinea o <*' mure (Sb.) , [o S p & t a r]. 

OSPĂTARIŢ OSPATABET.
OSPĂTÂRNIC adj. = OSPATABET: naşul... -- 

ca tot Românul.. il pofti la cină (ret.).
OSPĂTĂTQR sm.. Cel ce (se) ospătează, 

ce ia parte la un ospăţ sau care dă un ospăţ; Prie
tine, poftim, zise veselul —, Vino şl şezi de mănlucă ca un 
fIfimlud călător (pann).

OSPĂTQS adj. Ospitalier: se temeau a-l face pri
mirea ospătoasă şi Cordială de mai nalnte (i.-gh.) ; tntr’o climă 
ospătoasă şl plăcută (i.-gh.) [oaspete].

OSPĂŢ (pi.-pete) sn. Masă mare (la nuntă sau 
în alte împrejurări), banchet: poreclesc cu numele de 
Amfitrion pe cel ce dau la mese şl la ospeţe (isp.) ; 0: caută . 
să-şl cucerească un loc la —'Ul .vieţii (BR.-vn.) [lat. hOS- 
p 11 i u m].

OSPEGIQR sm. dim. OASPETE: —ii nici nu se 
aşezaseră bine pe după mese (ret.),

OSPEŢIE sf. Ospitalitate: o căsuţă drăgălaşă... 
Unde dulcea—11 tntlmplnă zimbind (Alecs.) ; graţioasa voastră 
— ne face a uita supărările vieţii (Negr.) ; vă mulţumim 
toarte... pentru'ospeţia dumllorvoastre (se.) [o a 5 p 0 ţ i].
•OSPICIU (pl -oii) sn. ® ajJ Casă în care călugării 

găzduesc şi ospătează pe drumeţi şi pelerini; ar
hondaric i[ ® Casă de caritate în care se primesc 
şi se hrănesc săracii, bătrînii cari nu sînt în stare 
să-şi agonisească traiul ţi ® — de nebuni, casă în 
care se adăpostesc şi se îngrijesc nebunii [fr. < 
lat.].

■ OSPITALIER adj: ® Primitor, oare primeşte 
bucuros oaspeţi ţi © Unde se dă ospitalitate, 
unde găseşte cineva o primire bună, unde i se 
oferă un traiu plăcut, priincios: o casă—ă; o climă 
-ă [fr.].
•OSPITALITATE s/. Primire bună, găzduire 

şi hrană dată fără plată şi din toată inima călăto
rilor şi acelora cari n’au unde să se adăpostească:
In Tlrgnl-Ochel tot se mal păstrează vechea — română (NEGR.) ; 
a acorda —a, a) a primi la dînsul ca oaspe; b) a 
primi să se publice în gazeta lui: ,,viaţa” tţi va a- 
corda —a pe care l-o perl (VLAM.) [fr. < lat.]. 
tOSTAFGĂ sf. a Concediu (din armată): că ’n 

slujba Împărătească A fost şl-a luat — (Pann) [rus. 0 t S-
t a V k a].

OSTAŞ sm. a Soldat [oaste].
.OSTĂŞESG adj. De o s t a ş, soldăţesc, rni- 

litărosc.
OSTĂŞEŞTE' adv. a Ca ostaşii, soldăţeşte, 

nulităreşte: boierii erau... capii şl ofiţerii armatei, fiind 
ţara organizată — [ostăşesc].

OSTĂŞI (-ăşesd) vb. intr. X A duce viaţa de 
ostaş.

OSTĂŞIE sf. X Meseria, viaţa de ostaş. 
OSTĂŞp/IE sf. X col. OSTAŞ. Toţi ostaşii, mul

ţimea de ostaşi, soldăţimc: ...se prelungeşte-o strungă 
Prin care —a curge ca un şlvolu (ALecs.) ; după ce a dat po
runcile curtenilor şi ostăşlmel, a Încălecat murgul şl a ple-
est (iMERA). ,

•OSTATIG sm. X Persoană dată ca zălog, în 
timp de războiu, aceluia cu care se încheie un 
tratat, spre a garanta executarea condiţiunilor 
tratatului [it. ostatico].

OSTEIA, OSTIA (-iez), OSTOIA, USTOIA (-oiez), 
Mold. Maram. Băn. osTOţ (-oeso) vb. tr. şi-re/t. A (se) 
potoli, a (se) linişti, a face să înceteze, a Înceta: 
prlutr'aceasta.... va ostia ciuma ce.blntula biata poporlme 
iisp.); ea crede ce-1 apune şl se ostiază din pllus (R.-cod.) ; 
o ostol povestiudu-i şi toate vitejiile Iui (fil.) ; s’a ostblt fo- 
c-frla din Indurarea cerului care a turnat.asupră-1 o milă de

ploaie (LUNG.); dorul de binele naţiei... ustolază durerea săr
manului prin milă si aşezăminte de ajutor (jip.) [vsl. U S- 
tojati].

•OSTEITĂ s/. / Inflamaţiunea ţesutului OSOS
[fr-]- ■ ■

OSTENEALĂ (pl.-oii) Sf. ® Faptul de a se 
osteni; slăbiciunea ce urmează după p muncă 
continuă, anevoioasă: ieşenii iubesc Unlştea... osteneala 
l-ar omori (negr.) ; atit de mult era ruptă de —, Inott oăzu şl 
rămase acolo nsp.) ţ[ ® Muncă anc’vijioasă, care slă
beşte puterile: fata... arătă dorinţa ce are a se odlbul.de 
osteneala drumului ce făcuse (isp.i; a-şi da osteneala, ă-şl 
da multă osteneală, a munci din greu, a se sili din 
răsputeri.

OSTENI (-eneso) 1. vb. tr. A produce osteneală, 
a slăbi prin’tr’o muncă anevoioasă: drumul cel lung 
m’a ostenit grozav; nu-ţl osteni ochii cu această lucrare mi
găloasă.

2. vb. intr. şi refl. A simţi slăbiciune, a-şi pierde 
puterile după o muncă continuă, anevoioasă; 
mintea Iul'ostenea oăutlnd... nu semn... care i-ar fl putut 
prevesti o asemenea ueuorocire (VLAM.) ; cine se grăbeşte, curfnd 
osteneşte. (PANN) [vsl. ustanA< ustati ,,a în
ceta”].

OSTENIGips adj. Ostenitor, care osţeneşte: 
pentru această osteuicloasă treabă (Crg.) ; cu olt de — este 
drumul, cu atlta e şl pitoresc (NEGr.) [osteni], 
t OSTENINŢĂ (pî.-ţe) sf. Osteneală: ţie unuia, 

sfîutulul şl marelui Dumnâzău. sudorile osteninţllor mele 
In loc de'jirtvă de laudă aduc şi Închin (CAHT.i [os
teni].

OSTENIT adj. p. OSTENJ. Care simte osteneală, 
care se simte slăbit de pe urma unei munci ane
voioase: — de munca zilei; nu pot merge mai departe, 
slut prea — ţlH © NEOSTENIT.

OSTENITOR adj. verb. osteni. Care osteneşte:
mimeă, călătorie ostenitoare; Că zicea că-s mal uşoare, Nu-s 
aşa ostenitoare (sper.); picotind mereu Iu aceeaşi pustietate 
şl monotonie ostenitoare a vieţii de mănăstire (VLAH.) ţ|ţ[ © 
NEOSTENITpR.

•OSTENSIBIL adj. ® Ce poate fi arătat ţ[ 
® Vădit, Învederat, făţiş [fr.].
•OSTENTATIV adj. Care face ceva cii osten- 

taţiune [it.].
•OSTENTAŢIUNE, OSTENTAŢIE s/. Paradă ce 

face cineva cu însuşirile sale, cu bogăţia sa, etc.; 
a face —, a se făli, a face parailă cu ceva; a face ceva 
din —, a face un lucru de fală, de fudulie, de ochii 
lumii [fr.].
•OSTEOLIT sm. .Aâ Os fosil [fr.]. 
•OSTEOLOGIG adj. Privitor la osteologie 

[fr:].
•OSTEOLOGIE sf. g) Partea anatomiei care 

se ocupă cu studiul oaselor [fr.].
OSTIA tm- OSTEIA.

• OSTIE1 sf. Silfi Agncţ, azimă caro se dă Ia gri
janie (în cultul catolic şi 
luteran) [fr. hostie].

OSTIE1 sf. Unealtă 
in chipul unei furci ou trei 
dinţi cu care se prind anu
miţi peşti înfigînd-o în cor
pul lor (;ă] 3474): păstrăvii se 
prind ca andiţa ziua şi cu ostia 
noaptea . la opaiţ (ion.) [bg.
oşti].

•OSTIL adj. Duşmănesc, 
vrăjmăşesc, hain [fr.< lat.].

•OSTILITATE sf. Duş
mănie, vrăjmăşie: pacea părea asigurată ...şl orl-ce 
bănuială de — dispăruse (I.-gh.) [fr. < lat.], 
î OSTÎMPI (-pese) vb. intr. A se da înapoi, a se 

da în lături [vsl. otust^piti].
OSTOI, OSTOIA o- OSTEI.

O OSTOiU sbst. ® Potolire, încetare: începu să-şi 
reverse amarul sufletului Intr'un pllus... făr* de — (lung.) -[ 
® Şir, rlnd; să mai dea un — de ploaie (pşc.) [o S- 
t O i].

■ OSTRAGISM sbst. ® ^ Judecată prin care ve
chii Atenieni surghiuneau pentru zece ani pe un ce
tăţean pe care-I socoteau primejdios pentru libertă
ţile publice; voturile cetăţenilor se scriau pe o

OSP-
OST

Fig. 3+74. Ostii.

879



QCŢ. scoică. 1[ © ® Proscrlpţiunca unui om, unei doc- 
nTM trinc [Ir l-U I l\l • OSTREIcultura... tm- OSTBIOTLTVBA...

OSTREŢE sf. pl. © Pari, şipci, cu cari se în
grădesc curţile, puţurile, balcoaneie, etc.: oasele... 
au Început... a se Ingr&dl cu de lemn sau de fler, dărlmlnd 
jos zaplazurlle (ALECS.) ; scoclora ograda plină de.acareturi, În
conjurată de gard de (sad.); ««le cari o despărţeau de bă
tătură erau rupte 9I culcate la pămlnt (dlvr.) ; 11 sprijini uşor 
cu talpa de /^le,ceardacului (vlah.) ^ Gard de nuiele
sau de trestie aşezat de pescari în apă pentru prin
derea peştelui: ne vom plimba pe la şl pe urmă pe că
rarea nuferilor (on.) 1j ® H Plasa iţelor, cocleţi, [vsl. 
*0 strici, bg. ostreoQ].
*OSTRICULTOR, OSTBBICULTQR sm. Gel ce se 

îndeletniceşte cu ostricultura [tr.].
•OSTRICULTURĂ, OSTREICDLTţTRA (pi.-tutl) sf. 

Totalitatea mijloacelor Întrebuinţate pentru cre
şterea şi înmulţirea stridiilor [fr.].
O QSTRIE sf. Olten. (vTrc.) «4» = OSTIE*.

OSTROP(I)EL (pî.-eluil), Mold. OSTROPAT (pl. 
-atuii) sn. X Mîncare pregătită din vinat (în spec. 
de iepure) sau din pui cu oţeţ şi usturoiu: aveam 
poIt& B& mftnlno un oatropăţ de Iepure (ALECS.) ; apoi vom cina 
cu un ostropăţ de Iepure (NEGr.) ; Coetachi bucătarul care 
nimerea 1 foarte bine sarmalele, . Ihuelele, oetropăţurlle
(l.-OH.).

QSTROV (pl.-oave) sn. O Insulă: ostroavele, 
grădini plutitoare, tel răstrlng In valuri răchitele argintii 
(VLAH.); ostroavele răsăreau negre, tainice din llmpezlşul de 
ape (B.-ALD.) [vsl.].

OSTROVEAN sm. • Locuitor al unei insule, al 
unui ostrov!
'OSUAR (pî.-aîe) sn. Clădire, monument sau 

subterană în care stat depu - 
se osemintele morţilor (H|
3475) [fr. o s s u a 1 r e).

OSVT (pl.-te) sn. £) dim.
08.

:ez) vb. 
Trans.

OOŞTA (-)
intT. şi "refl.
(DENS.) A ofta.

OŞTEAN sm. H 
Soldat, ostaş: a
fost şl simţul Oheorgbe 
şl Simţul Dlmltrle şl 
altl Bim(l mucenici (Crg.)
[oaste]. 
ţ OSTENESC adj, 

isi De o]ş t e a n, 
ostăşesc, soldăţesc, 
milităresc: tmpmiie
le Imbrăcasă cu port şl 
cu arme oşteueştl icant.). 
t OŞtENIE, OŞ- 

TENIRB sf. ii Ostă- 
şie, militărie, me
seria de oştean; 
arta războiului: după
alalte nennmărate pe
te 06 avea, şi Învăţătura 
oştenirll au schimbat- 
iCANT.i: Rlmlenil...

Fie- 3475-
Osuarul lui Mihai-Viteazul.

m gloourl şl m măscărlciuni 
lua a zece din oameni tmerl... şi pre 

aoela 11 punea de Învăţa oştenla ea In scoale CN.-C05T.1. 
t OŞTI (-tesc) vb. Ir. intr. şi re/i. X A se lupta, a 
se război, a purta războiu [o a s t e].

OŞTIME s/. X Oaste, armată: Priveşte cu 
’uglmlare Immoasa Iul — (alecs.i.

OŞTIRE sf. ® X t Expediţie, campanie, răz
boiu n © X Oaste, armată: alte oştiri odihnite le vm 
.m ajutor (isp.) H ® X Serviciu militar: după ce şl-a tă
cut ^a, e’a tutore iar Ia moşie(s.-ald.) t ® ® Mulţime: 
marea... a Început... a-şl ridica oştlrlle-i de valuri Inaiutea 
noastră (vlah.i [oşti], 
t OT* prep. Din, de la [vsl.].

OT2 sm. Numele slovei GO, iv în alfabetul ci-, 
rilic [vsl.].
t OTAC (pl.-ace) sn. Tabără, lagăr: şi lăsaţl-vă de 

pază ottoii eiuguri la ~e (D.-zamf.) [comp. to. 0 t a k 
..cort"].
'OTALGIE sf. f Durere de urcclii [fr.].
OTAR... = HOTAR...

Fip. 3476. Otarie.

OTĂRACI sm. pl., OTAR|.ce sf. pl. Olten. a. 
Lemnele încovoiate care alcăLiesc scheletul lun
trii (CONV.) (RV.-CRG.).
'OTARIE sf. Trf; Gen de mamifcTR carnivore ce 

seamănă cu focele şi 
care trăesc în mările 
polare (Olaria) (;^
3476) [fr.].

otaşnicA =
OTASNITA.

OTAŞNIŢA (pl.
-ţe), t OTAŞTINA sf.
Dijma plătită în na
tură (amiraite vedre 
du vin) pro))i’ietaru- 
lui moşiei, din via sădită de altul pe această mo
şie ccrAuş.) (TUT.i [comp. srb. o t i s t i n a].

OTAVA (pl.-ăvi) sf. / Iarba crescută a doua 
oară, după ce s’a cosit odată: dădură mtr’o poiană 
frumoasă, unde erau clteva căpiţe de lin şl ^ groasă pe 
lingă ele (Ret.) ; Zău, ţl-o creşte Iarbă ’n casă Şl » după masă 
(IK.-BRS.) [Sl'l).].
O OTCA sf. Olten. 2 Ţuica rămasă pe fund, fără 
tărie, ce curge la urmă de tot din cazan [srb. 
otok].
t OTCÎRMUI... = OCÎRMUţ...

O OTCOŞ sbsi. Olten. Băn. V Polog, iarbă cosită 
şi lăsată'să se usuce pentru fin: Mi-nrde inimioara ’n 
coş Ca Hun vara ’u (tuţ.) [srb. o t k o s]. 
t OTCyp (pl.-upuri) sn. Arendarea unora din ve

niturile Statului, accizelor, etc.: l ee va miesnl luarea 
»ulul, vămilor, al ocnelor şl al poştelor (I.-gh.) ; propun să 
cumpere *ul ocnelor po cinci ani (ALECS.); ®: el slut şl numai 
el adevăraţi Romănl cu Iubire de patrie, căci au luat patrio
tismul In (ALECS.) [rus.].
îOTCypciC, oTCtJPoin sm. Cel ce lua ta otoup, 

în arendă, un venit al Statului: mă rog, cine ţine 
poştele? clne-1 otcupclcul ghlpcanllorP (Alecs.); aoel antre
prenori sau otoupcll erau cei mal mulţi Armeni şl Greci 
(l-gh.) [rus. otkupsCikă].

tOTECINIC (pl.-lce) sn. „aJ = PATERIC [vsl. 
o 11 61 n i k u].
'OTEL = hotel.
t OTEŞI (-eşoBo) Vb. tr. şi refl. A (se) potoli, a (se) 

alina, a (se) linişti: e mal bine... pre Turei In locul lor 
cu alto daruri Bă-1 oteşaecă (Cant.); lupoaica... apleclndu-1, 
ţlţele Işl storcea şi de durerile ce trăgea să oteşla (CAnt.) 
[comp. srb. u l e s i t i].
tOTEŢ sm. Părinte al Bisericii: slinţu —l [vsl. 

otiol],
OOTFEL sm.Bân. Gel ce conduce, ta fruntea 
altor tineri, mireasa la biserică; poartă intr’o mină 
o ploscă cu rachiu împodobită cu o năframă şi cu 
flori, iar în cealaltă, un băţ împodobit ou pan
glici.

OTGON = ODOQN.
OTIC (pl.-lce) sn. / Lopăţică, băţ lat la uii 

capăt cu care se curăţă de pe oormana plugului 
pămîntul ce s’a prins de ea: Romanul... curăţa din 
clnd In cind cormana ou *ul (ş.-ald.) [srb.].

OTIGNI, OTIHNI (-nosc) vb. intr. A face sforţări 
spre a respira, spre a vărsa: clnd oticul... un ciăbuc 
sărat şi coclit II umplu gura (Dlvr.) ; lata odată otlcneşto şl... 
varsă pe gură un şarpe balaur (R.-cod.) [srb. otegUUti]. 
O OTINCI (-cose) vb. tr. Olten. © A urni din loc 
cu ajutorul unei pîrghii: la nu ciocan şl otlnceşto piatra 
asta din cale (pşc.) Ii ® A deschide CU forţa, a 
sparge (cu un drug, etc.): au otincit drevele do la fe
restre şl au intrat la casa cu banllciAUş.) *l @ A faC6 ca un 
bou mai ţeapăn să tragă mai mult carul (legîncl 
cu un ştreang jugul de proţap), spre a se potrivi 
la tras cu un bou mai slab (tuţ.) (ciauş.).
'OTITĂ (pl.-te) s/. ^ Inflamaţiunea urechii [fr.]. 

O QTINJI (-lese) vb.tr. Mold. A stîlci, a ciunti în 
bătaie: acuşi te-olu ~ cu ceva, de nu te-i putea hrăni In 
toată viaţa (CRG.) ; clnd olu lua o jărdle şl ţl-olu clteva 
acuşi! (RV.-CRG.) [vsl. 'otutq,^iti].

OTÎRNIE sf., aiS Utrenie: clnd tocă de la 
schit, Neagoe Intră In biserică (ODob.). 
t OTNOŞENIE sf. Raport olicial, conumicat:

aşterne o pe htrtle ,,trlcaper’(ALECS.I; irtnttlneam In toate 
zdelcile. Iu toate otnoşenllle. In toate pisaniile (i.-oh.) [rus.].

880



PLANŞA VIII.

1. Brâu
2. Broasca 
S.'Cîrcel (de viţă) 
4- Cîrlig
5. Cîrligp şi drum
6. Coada păpădiei

7. Creasta gâinei
8. Crucea
9. Drumuri

IO. Fierul plugului

13. Flori
14-
15- II
16. Flori de stejar
17. Fluture
18.

19. Frunza bradului
20. Frunză de turtea
21. Greble
22. Grapa
23. Naiul
24. Piciorul broaştei

25. Porcii în coteţ
26. Rîşchitoful
27. Steaua
28. Straiul broaştei
29. Şopîrla
30. Virtelniţa

I.*A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat.



Fig. 3478-Otrâţel-de-apă.

'OTOLOGIE s/. f Partea patologiei care stu
diază bnaic'lc’ de urechi, [fr.].
•OTOMAN adj. Turcesc: imperiul-»'; Poarta-»!, 

guvernul tiirccsc [Ir.].
•otomana (pi,-ne) sf. ffi- Canapea maro ca 
un divaii (jg 3477) [Ir.].
•OTOSGpP (pJ.-oape) 

sn. Instrument cu care 
se explorează interiorul 
urechii.
O OTQŞGA sf. Olten
= PTCÂ.

OTOVA adj. şi adv.
Neted, drept, oblu; uni- Fig. 3477. Otomana, 
form; tot tntr’un Iei: ora... dlhanla do gadlnă Ucută 
cu oep, cu trup, cu tot (isp.i; gltul lung şi subţire ca de 
barză... şl talia » (VLAH.i ; cocorii se Inşlnie şi cintă ascuţit » 
acelaşi ointeo jalnic (dlvr.) ; picăturile de ploaie ce se cerneau

din văzduh (d.-zamf.).
OTPUST, opysT (pî.-turi) sn. ebJ Rugăciunea cu 

care se încheie slujba divină; poporul nii pleacă 
din biserică plnă nu primeşte bineouvîntarea prin 
otpust [vsl.].

OTRAŢEL sm. ♦ ® = LIMBA-MIELULUI 1) ® 
-»-de-apA său —ul-bAltilor, plantă acuatică, cu 
frumoase Hori galbene, ce creşte prin bălţi şi apele 
stătătoare (Utricularia vulga- 
ris) (',HJ 3478) [ung. a trac ăl].

OTRAVA (pî.răvl, -ăvuil) sf.
® Substanţă care, introdusă în 
organism, îi produce turburări 
grave sau poate provoca chiar 
moartea: a da, a lua -»; tl turnă 
pe glt otrava ce mal era In lundul pa
harului (NEGR.) t © ® Doctrină, 
discurs, scriere ce poate corupe 
inima sau mintea *,f ® ® Mîn- 
care, băutură de proastă ca- 
iitate t ® Tot ce turbură se
ninătatea sufletului, ce amă- 
răşte viaţa cuiva [vsl.].

OTRAVI (-ăvesc) 1. vb. iT. ® A da' cuiva otravă, 
a omorî cu’ otravă f ® A pune otravă în ceva: 
duşmanii. In retragerea lor, au otrăvit apa puţului H ® ® 
A amărî, a mîhni adînc: lipseşti din oohll mei, să nu te 
mal văd, că-ml otrăveşti zilele (ALecs.) ; cine este vipera aceea 
care nu-ţl dă pace şl-ţl otrăveşte bătrtneţele P ‘ (isp.i.

2. vb. refl. ® A lua otravă, a se omorî cu otravă H 
® ® A se amărî, a se mîhni adînc [vsl. otră
vit!].

OTRAvIGIQS adj. Care otrăveşte, ve
ninos: cind este necăjită, varsă din ea venin şl llere otră- 
vlcloasă (isp.).

otrăvitor, -toare 1. adj. verb. otrăvi. 
Care otrăveşte’, otrăvicios.

2. sm. f. Cel ce, aceea care otrăveşte, omoară 
pe cineva prin otravă.

OTREAPA (pî.-epe) sf., OTREP (pî.-epe) sn. ® 
Cîrpă de'şters, petică; sdreanţă: umblau... înveliţi 
in clte o otreapă, o rogojină sau un ţol vechlu (i.-gh.) ; unii 
le tiran de coade; ca pe nişte otrepe (isp.) 1T ® ® Secătu
ră, lepădătură, netrebnic [vsl. o t r e p I]. 
OOTROGQL sbsi. Mold. Â face -» prin ceva, a pune 
pe goană, a’ goni ca pe un vînat: faceţi — prin cele 
Uliţe tCRG.); norocul glştelor de acasă, că are să facă un -» 
prin ele, de s'a duce vestea I (Crg.) [o (col)-l-tîrcol].

OTROŢEL = OTRATEL. 
t OTURAG 1. sm. X Veteran (la Turci): implind-o 

de cetăţeni şi de ostaşi vlteranl: aceştia era cum slnt .«-ii la 
Turci (CANT.).

2. (pî.-ace) sn. Popas, oprire, haltă [tc.].
OTUZBIR sbst. A Joc de cărţi in oare cel ce are 

31 do puncte cîştigă partida: casa plină de jucători... 
-», ghlordum, ba şi stos (Car.) ; să moţălm de somn toată 

noaptea pentru clteva mahmudele... ciştigate In —-1 (fil.) [tC.].
OŢAPOG (pi.-oace) sn. Ţandără, aşchie.
oţărî, OTERţ (-ărăsc, -erăsc), OTARI, OTERI 

(-ărosc, -eresc) vb. refl. A SC înfierbînta de mînie, a 
se înfuria, a fi scuturat de fiori de mînie, de spaimă 
sau de indignare: ml se oţăreşte inima cind glndesc ia 
clte o pătimit bieţii locuitori (ALCCS ); inoruntă sprinceana şi 
SC oţărî de supărare (isP.i; apoi toate au fost cum au fost, zise

moş Nichlfor, Încreţind din sprlncene şl oţerlndu-se (CRg.) ; 
popa cam venise puţin In mînie şl începu a se oţărî (SB.) 
[bg. ocărvamă].

OŢARÎRE, OTArIRE, OTERÎRE, OTERIRE sf.
Faptul de’a se oţărî; înfiorare, spaimă; furie: 
am rămas mut de oţerlre şl de ruşine (NEGR.) .

OŢEL (pî.-eluri) ţ. sn. X Fier curat combinat 
cu o mică cantitate de cărbune şi care capătă, prin 
călire, o foarte mare tărie; din ol se tac arme, cu
ţite, instrumente chirurgicale, etc.: tare ca-»ul; 
® braţ de inimă de

2. OŢELE pl. ® Cocoşul CU cremenea şi am
narul Ia o puşcă: gătlţi-vă armele şl trageţi -»ele la ca
rabine (ALECS.) ; Întinde puşca, trage •«'ele şi vrea să sloboadă 
(SB.) f ® Pt. ext. Armă de foc, puşcă: la-ţl tăiuşul 
de plăsele. Pune mina pe '»e (Alecs.) [vsI. O C ă 1 U ].

OŢELARIE sf. Uzină unde se fabrică oţelul.
OŢELI (-elesc) 1. vb. tr. ® A preface sau a Îm

brăca un’fier cu oţel; a căli | © ® A Întări: 
să-ţi oţeteşti sufletul In necazuri (d.-zamf.).

2. vb. refl. ® A se întări ca oţelul, a se căli t 
'® ’® (P) A se îmbăta: tot pe rlnd umbla plosca de la 
(mul la altul... plnă oe se oţeliră ca tunul (ret.).

OŢELIT adj. p. OŢELI. ® îmbrăcat cu oţel; 
călit ţi ©’ ® Ţâre ca oţelul, întărit, deprins cu 
toate greutăţile: s’a izbit, ca de un zid neclintit, de piep
turile -ve ale Romănllor (VLAH.).

OŢERI tw OTArI.
OŢET .sbsi. Vin acrit prin fermentare: -»ui tare 

vasul şi-l strică (ZNN.); ~ de vin, spre deosebire de oţe
tul artificial, preparat din acid acetic amestecat 
cu apă;,® a face pe cineva cu ou(ă) şl cu ~, a-1 ocări 
straşnic : după ce mă făcea ou ou şl cu Iml mal trăgea 
vre-o clteva sflchllturl (I.-gh.) ; pe toţi oamenii de la putere 
11 tratam ou ou şl ou -» (car.) ; ®: nu mal bea miţa [sau 
pisica)nu mai fac altă
dată prostia asta, nu mă 
mai prinde nimeni la aşa 
ceva ; încet 3 ®, mus- 
cA® [vsl. o c I t ă].

OŢETAR ţ. sm. ® V 
Cel ce fabrică sau vinde ’ 
o ţ e t ţi © ♦ Arbore, o- ^ 
riginar din America de '
Nord, ou fructe roşii-pur- 
purii, cultivat adesea la 
noi ca plantă decorativă '
(Bhus typhîna) (iă]3479).

2. (pl.-are) sn.- 0 Vas, 
sticlă in care se păstrează 
oţetul.

OŢETARIE sf. V Lo
cul unde se fabrică sau se 
vinde oţet.

OŢEŢI (-eţeso), Mold. OTETl (-etesc) vb. tr. şi 
refl. ® ■ a’ (se) înăcri ca o ţ e t u 1, a (se) preface
în oţet: se oţeţea vinul In pivniţă, de nu eram eu om pri
ceput (DLVR.) i ® ®. A (se) supăra, a (se) irita, a 
scoate (a ieşi) din sărite: nu vezi că-mi crapă fierea... 
de ciudă ? mai mă oţeţlşi şi tu (jip.) .
O OŢÎRA !•" TÎRA. Cob|b /BSbuIu)

OŢOPINA (pl.-ne) sf. ^
^ 'Mîrţ’oagă, ■ gloabă,' 
rablă (de cal): se înnămoli 
oţopina de cal, de nu mal pu
tea nici picioarele a& şl le 
mal mişte nsp.).

ou (pl. ouă) sn. ® Fi - 0u 
Substanţă gelatinoasă în- M
chisă într’o coajă caîcaroasă, care se formează în 
corpul femeiuştii pasării; prin clocire, adică prin 
supunerea oului, cîtăva vreme, la acţiunea unei 
călduri moderate, iese dintr’însul un puiu de a- 
ceeaşi speţă ca şi mama; oul constitue un aliment 
aproape complet (d] 3480):— de găină, de raţă, de 
glscă, de struţ; -» moale, tare, răscopt, fiert; — proaspăt, 
clocit, stricat; ouă roşii, ouă de Paşti [tw PLANŞA); albu
şul, gălbenuşul, coala, ghioacea —Iui; —1 iul Columb, lu
cru uşor de făcut, dar la care nimeni nu s’a gîn- 
dit înainte ţi ® ®: a nu ll nici de zeama —ălor, a fi 
prost, netrebnic, a nu fi bun de nimic; parcă are 
-» In poale sau parcă calcă pe ouă, umblă încet şi ,CU

OTO- 
O U

Fig. 3479- Oţctar.

-.r, GAthonuşul
CamarA
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OUÂ- băgare de scamă; a ajuns mal cuminte decU găina, 
q2q se zice cînd unul mic, tbiăr, neexperimentat caută ..

Fif. 3481. 
Oiiâle-popii.

să se arate mal deştept decit altul mai mare, mai 
bătrin, mai cu experienţă; F: nu-ţi curi ouă roşii, 
nu te bagă in scamă; cine tură azi un>~, mllne fură 
şl un bou, cel ce fură la Început un lucru de nimic 
se deprinde.cu timpul şi ajunge hoţ în toată regula; 
m- ANI @, cloşcA o, oAjnA® ^ ® Se zice pj'. exl. de 
germenul din care iese ou timpul puiul ori-cărui 
animal, afară de păsări: de tumioi; de şarpe 1|
® Tot ce are forma unui ou:
temelie se slujesc de un ^ de lemn 
oa să olrpească ciorapii; »1 genun- 
ohinlul, rotula 1 ® f ' PUL-JNU- 
LUI = Lţmrt; ouAle-pqpii1 = 
splNZ ®; — QUALE-pppn2, plantă 
ierboasă, tuberculoasă, de un 
verde-deschis, din fain. orchi- 
declor, ale cărei flori, albe- 
verzui, Împestriţate cu puncte 
şi linii roşii-purpurii, răspindesc 
un miros puternic şi neplă
cut (miros de, ţap) (Himanto- 
glossum hircinum) (H)3481) [lăt. 
o vum],

■ OUA (ouă) ab. tr. şi refl. A scoate ouă: găina babei 
se oua de clte două ori pe fle-care zi tcRo.); să nu te uiţi Ia 
găină oind ouă, că orbeşti (gor.); 0: l-a ouat găina ’n că
ciulă (PANN), e norocos; : găina care olhtă.seara nu se 
ouă dimineaţa (Pann) [lat. ovare],

OU,^T 1. adj. p. OUA.
2. sbs(. Faptul de a (se) oua.
OUATOARE adj. f. Care (se)

ouă:' găină
OULEŢ (pi.-te) sn. dini. pu.
OUŞOR (pi.-şoare) sn. © dim. 

pU: intlnzlnd masa, puse pe dlnsa 
...vre-o olteva onşoare (isp.i ^ ® £)
= OMUŞpR n ® A Plantă ou 
tulpina ondulată, cu frunze mari 
foarte netede, cu flori aibe- 
verzui, care atlrnă In jos, care 
face nişte boabe lunguieţe, roşii, 
pline de seminţe; numită şi ,,ou- 
şoare” (Streptopus amplexifo- 
lius) (ig) 3482).

OUŢ {pl.-ţe) sn. dim. pu.
*OVĂ (pi. ove) sf. (ga Ornament 

de arhitectură care are forma unul 
ou şi care se sculptează pe o mu- 
lură rotundă (m 3483) [fr.].

*OVAL 1. adj. In formă,de ou: 
obre2ul mal mult rotund dectt ^ (i.-gh.) : 
la mijloc o masă nea«rră, cu Incrustaţii
(VLAH.).

2. (pi.-aluri) sn. © A Figură ro
tundă, lungăreaţă, asemenea elipsei 
([®| 3484) 1 ® Forma ovală: ce trans
parentă sulletească In *ul obrazului acola,
(D.-ZAMF.) [fr.

Fig. 3482. Ouşor.

Fig. 3483- 0va-

Fig. 3'184-Oval. Fig. 3485-
Ovar de găină.

•OV.iUţ (pi.-are),
OVARIU (pi.-rii) sn.
© Organul in care;
SC formează ouăle în| 
corpul anirnalelorO®]

. 3485) II © f Par
tea pistilului unde 
se formează ovulele 

. [fr.].
'OVARITĂ-s/. f Inflamaţiunea ovarelor [fr.]. 
OVAS (pi.-ăsnrl), PVAz (pi.-zuri) sn. ♦ © Plantă 

de nutreţ ce seamănă cu orzul, din care se cultivă 
la noi mai multe varietăţi, în special ovAsul-pbici- 
NUJT (Avena saliva), cu spicul răsfirat' în toate 
părţile, —UL-cu-spjcul-într’p-parte (Avena mieii- 
talis) (iH 3486) şi ovAsul-qolaş (Avena nuda)
H ® ~ -DULCE = FLOCOŞJOA T[ ® — -NEGRU, -.--PROST, 
-~-SALBATIC = PDpS [vsl. O visă]. .
o OVASC = ovAs.

OVASCIOR sbsi. A Plantă din lam. grami- 
neelor ce seamănă oii o v ă s u 1, cultivată uneori, 
pentru nutreţ (Arrhenathemm elalius) (g] 3487),

• OVAŢIUNE, ovaţie sf. © /i. Mic triumf acor
dat uinii general 
roman pentru im 
succes nu prea 
hotăritor; gene
ralul, încununat 
de lauri, se ducea 
călare la Gapito- 
liu şi junghia a- 
colo o oaie t ©'
Onoruri făcute 
cuiva însoţind u-1 y 
cu alaiu, acla- 
mîndu-1, purtin- 
du-1 în triumf, 
etc.: de la primele 
acorduri, a robit toa
tă sala. Iar etnd a 
terminat... 1 s’au tă
cut ovaţii (BR.-VN.)
[fr. < lat.].

OVIDENIE, 
o VEDENIE sf. (xâ
Sărbătoarea,, In
trarea în biserică'

Fig. 3486. 
Ovăş.

Fig. 3487. Ovăscior.

(21 Noemvre): Ovldenla e mare 
zl, oă de * s’a vedlt lumea tvoR.t [v 0 V e d C n i e]i
O OVILI OFILI.
’OVIN'adj .ţî4 Ce ţine de oi: rasa -»a, rasa oilor 

[tr. <‘ lat.]. ,
*OVIPAR adj. Se zice despre animalele care se 

reproduc'prin ouă ipeştii, reptilele, păsările) : ani
mal [tr.].

OVREIU... = EVREU [hgr.].
OVSI’gA = obsigA.

‘OVUL (pî.-ie) sn. Germenul embrionului con
ţinut îh ou [fr.].
‘OXAL-ft.T sm. & Combinaţiunea acidului oxalic 

-cu un radical: — potasio, sare compusă din acid 
oxalic şi potasiu [fr.].
‘OXALIC adj. & Acid -~, zeamă de măcriş, com

pus organic, foarte toxic, întrebuinţat în solu- 
ţiune pentru a curăţa arama [fr.].
. ‘OXFORD sbst ® Soiu de pînză- de bumbac
[fr.;. ■ • .
‘OXID (pl.-lzi) sm. fi. Ori-ce combmaţiunc a 

unui rnetal cu oxigenul; de tier, rugină [fr.].
■OXIDA (-îdez) vb.tr. şi refl. fii A (se) transforma 

în oxid [fr.].
‘OXIDABIL adj. Si Ce se poate oxida, ce poate 

rugini [fr.’]. '
‘OXIDANT adj. St Care oxidează uri corp depu- 

nînd pe el oxigen [tr.].
‘ OXIDAŢIUNE, oxmATiE sf. Si Fenomen prin 

care un corp ‘se combină cu oxigenul [tr.].
‘OXIGEN sbst. Si Metaloid gazos, incolor, care 

se poate ’lichefia la o temperatură foarte joasă; 
e corpul simplu cel mai răspîndit în,natură,: intră 
in compoziţia aerului, a unui mare număr de mi
nerale şi în mai toate materiile organice animale 
sau vegetale; oxigenul ,e agentul respiraţiunii■ şi 
al combustiunii [fr.].
‘OXIGENA (-enez) 1. vb. tr. © fii A combina un 

corp cu oxige’nul K ®" A decolora (părul) cu aju
torul apei oxigenate.

2. vb. refl. Si A intra în combinaţie cu oxigenul
[fr.]. ' .
‘OXIGENAT adj. & © p. OXIGENA II ® Apă —ă,

lichid incolor’ compus din hidrogen şi oxigen, în
zestrat cu proprietăţi foarte decolorante.
‘OZOKERITA sf. « Mineral ce seamănă cu 

ceara, şi cu miros de petrol; se întrebuinţează ia. 
fabricarea lumînăriior [fr.].
‘OZON sbst. Si Varietate aiotropică a oxigenului 

obţinută prin acţiunea electricităţii asupra acestui 
gaz; se găseşte în mică cantitate în atmosferă, 
are un miros special care produce vărsături; pu
terea lui oxidantă e superioară aceleia a oxige
nului şi-i permite să ardă repede toate corpurile 
organice [fr.].
O OZOR (pl.-oare) sn. Mold. Bucov. Desen pe o ţe
sătură: laţele de maad, şervetele se lao din ctlţlşorl, ţe
sute unllorm Iu ozoare sau In patru Iţe (VOR.) [rus.].
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IISec. XV n
Sec XV n
Sec. XVI

ff
PODUL PKSTE DUNAPE DE LA CONSTANŢA.

P sm. A şaisprezecea literă a allabetului, a 
douăsprezecea din seria consonantelor; purta în 
aliabetul cirilic numele de „pocoi" (II,n).’

PA prep. (g) dial. = pe.
PAG (pî.-curi) sn. Pachet (de tutun, etc.): pă

strez In fund .şl »ul de tutun (VLAM.) ; 11 pregătisem o sticluţă 
cu rom şl două *url de tutnn (sao.) [germ. P a C k].

pACALA sm. ® © lîp din basme şi snoave,
din fire netrebnic, prost, dar şiret uneori, care face 
toate pe dos şi-şi bate joc de toată lumea; are de 
tovarăş pe ,,Tîndală” sau pe„Pepelea”, cu care se 
aseamănă şi se identifică de multe ori: cei mni mic 
se ohema Pepelea, alţii 11 zicea (sb.) V ® Om glumeţ, 
poznaş.

PAcăLEALĂ (pî.-eii) sf. ® Faptul de a pă
căli f ® Glumă, cu care se păcăleşte cineva:
zloea cft e de !nt!iu Aprilie, parc& nouft de ne ardea 
(CAR.).'

pAcAXjEŢ = pAcAljoiu.
pAcAli (-ăiesc) 1. vb. ir. A spune cuiva un nea

devăr, ă-1 amăgi cu gîndul de a petrece pe soco
teala lui: cum sta Păcal& Ia tallas cu copifi, hop I tnalnte-i 
un zmeu: dă-ne butoiul oii banii, c& ne-al păc&llt (r.-cod.) ; 
l-a păcălit de Intllu April.

2. vb. refl. A se înşela, a se amăgi: cine se pripeşte 
se păcăleşte (Znn.) [Păcală].

PĂCĂLIGIU sm. Om căruia-i place să păcă
lească: Intre cel poftiţi se afla şl o rugină de moşnean

ce voia să rlză de toată lumea (isp.).
PĂCĂLITOR adj. verb. pAcAli. Care păcă

leşte: !1 cam dedeau In tărbăceală cu graiuri care de care 
mal păcălitoare (isp.).

PĂGĂLITURĂ (pî.-turi), sf. Glumă cu care se 
păcăleşte cineva, păcăleală: Işi petreceau vremea cu 
glume şi păcălituri Intre dlnşil. (I.-gh.) [păcăli].

PĂCAT (pî.-ate) sn. Q) Călcare cu voinţă4 sau 
fără voinţă, cu vorba sau cu fapta, a poruncilor 
dumnczeeşti, a prescripţiunilor rdigioase:-^ de 
moartetrupeşti; e (lucru) cu'^; a face^^’e; a cădea 
In <^e; a intra !n(tr’un) mă iur pe-^o lege care o am că, 
de nu mă-i asculta. Intru In ^ (ALecs.) ; a-şlface cu ci
neva, a săvîrşi o faptă rea în paguba cuiva: nu-ţi face

cu mine, că mult bine ţi-olu prinde şi eu vr’odată usp.i; 
a-şl încărca sufletul cu «^e; a-şl Ispăşi /^ul, -^le; <^ul măr
turisit e pe jumătate Iertat; ce e drept nu e ^ ^ (D Vină: 
a-şi pllnge .^ele; cel cu paguba e şl cu cine bănueşte e 
cu mal multe >«'e; a trage ^ul cuiva; iau >«'ul asupră-ml;

-tot <^ul Îşi caută vinovatul ^ 0 Nenorocire: cind se 
leagă .«ul de om, trebue să-l tragă; d’apol vezi, aşa-1 ^ul, 
clnd se leagă de Romăn (alecs.) ; a-i dace, a-1 Împinge, a-I 
trage, .a-1 paşte ^^ul sau ^ele: să nu te ducă «^ele să vlnezi 
pe-acolo (ISP.)', ajunsese Incit să-l Împingă/«"ele... să-şl 
facă seamă singur (isp.); era să ne pască ^ul (Crg.) ; tocmai 
pe.mine căzuse'«^'Ul să fiu mal măre Intre fraţi (Crg.); cine 
ştie pe unde l-or mal căra /«•'ele! (vlah.) ; din .*'6, din neno- 
rocire 1[ ® în anumite locuţiuni, se iă ca eufe
mism în loc de ,,dracul”: dn-te la—ele! ce —ul v’aţl 
făcut ? lasă-I la —ele I CI lasă-le —elor de fapte mari Şl vino 
s’asOQltăm... (VLAH.); aproape de Moşi, Îndeamnă <^ul pe bă
diţa Vasile ...să puie pe unul..', să mă procitească (CRO.)^ 
0 Pagubă': ce de parale! de el 1 nu e de Dum
nezeu să pierdem noi nişte copilaşi aşa de drăgălaşi? (isp.) ^ 
0 Ciu(îăţeme, întîmplarc neaşteptată, ciudată: 
se vede că pune ţara la cale, mal ştii .^ul ? (ALecŞ.) [lat.
p e. c c a t u mj.

PĂCĂTOS, -oasA adj. şi sm. f. ® Care păcă- 
tueşte, care'e plin de p ă c a t e: gura ^uiui adevărul 
grăeşte \ © Nenorocit, sărman, biet: de unde să vă 
găsesc eu bani In ;ziua de astăzi, '^\i\ de mine] (I.-gh.); nn 
suflet care... să deştepte tot ce am bun şl doarme In păcătoasa 
mea fire (vlah.) ^ © Ticălos, nevrednic, nemernic; 
mizerabil: mulţimea... privea cu gurile căscate o păcătoasă 
luminăţie (Alx.) .

PĂCĂTOŞIE sf. Stare păcătoasă; tică
loşie, nemernicie; mizerie: tot felul de boaie şi de.pă
cătoşii d*ale oamenilor (isp.i ; şl tu IndrăzneşU să-mi ieşi 
Înainte cu asemenea păcătoşii? (d.-zamf.).

PĂCĂTUI (-uesc) vb. intr. ® A cădea în p ă - 
C a t, a face păcate: sfatul împărăţiei găsi cu oale că îm
păratul n’ar păcătui să la* de soţie pe fle-sa (i^.r .^ © A
greşi, a se abate de Ia anumite regule: a păcătuit
prlntr’un exces de zel; păcătueşte In.contra bunel-cuvlinţe.

PĂCĂŢEL (pî.-ele) sn. F dim. PAcAT: De orl-ce 
picat mai mare să-i plătească-un irmlllc, Iar lelţa, puişorul 
clte-un mal mic (sper.)-

PACE (pî. păci) sf. © Stare în care se află o 
ţară’cînd n'are djuşmani cu cari să se războească: 
In vreme de lî © Tratat de pace:, a face<*'; a În
cheia ă strica <^a; dreaptă, nedreaptă, onorabilă, ru
şinoasă ^ ® împăcăciune: a tace a se împăca H 
© fTj{ Carte de carte de liirotonia; iară pentru 
cartea de face ştire ce Inchlpulaştecartea ace^ măr
turiseşte pre dlnsul că după rlndulală s'a hirotonit ou da
rul Duhuiur sftnt (PRV.-MB.) ^ ® Linişte, repaus, lipsă
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PAC .de turburare, unire, concordie: a ti&i in
. olne tace merge ’n a lăsa tn a da a lăsa liniş-

PAD tit, a nu supăra; iii pe ~i n’avea nici o grijă, 
nu fii Ingrijat 1f ® Linişte sufletească H @ şi ~ 
(bană) I loc. întrebuinţată ca un fel de încheiere 
a celor spuse mai înainte sau spre a arăta că 
lucrul s’a sfîrşit într’un fel sau altul (= şi nimic 
alta, şi gata): tata a dat gloaba pentin mine şl bună! 
icRG.) f ® întrebuinţat în mod adverbial cu înţelesul 
de: nimic, de loC, nici gînd, nici o urmă, nicăieri, 
etc.; oă bir I oă mir I »! zisa Impăratnlnl na se putea 
deszloe (lep.); mama... Începe a striga...: Toanei Ioane! 
Ioanei şl Ion ^1(Cro.) Ut© t NţlP ACE: clnd obştea În
treagă se otrăveşte... ou aşa groaznice obiceiuri, cită nepace 
şl torboraiel (Tich.i [lat. pacem].

PACEIA sf. ® t Blană din picioare de samur: 
boierii cel mari Imbrăoaa... vara şl Iarna scurtelcă Îmblă
nită on ~ de samar (i.-oH.) t ® X Mîncare făcută din 
picioare de viţel, cu ouă şi oţet [tc. p a 6 â]. 
OPACE(A)RţZ sm. BSn. Olten.® Prichindel; ştren
gar mic şi isteţ t ® Sluţenie [srb. p a 6 a r i z].

PACEAUHA (pî.-re) sf. ® Gîrpă de şters t ® 
© 0 Femeie murdară . şi necinstită, buleandră, 
tîrfă[tc.].
O PAGEÎL (pî.-ele) sn. tm® ditn. pat t © Trans. Pat 
mic, alcătuit din scînduri puse pe două capre de 
leihn, pe care se aşază, frumos împăturate, ţe
săturile şi straiele de zile mari a)e femeii (pac.> 
[p a t -f -c e 1],
OPACEŞI •»- pAcişe.
■PAGFON sbst. Aliaj din aramă şi nikel, care 

imită argintul: fromos. erau împodobite sfeşnicele, de la 
cele de aorplnă la cele de/»' (car.) [germ. Packfong].

"PACHEBOT (pî.-otnri) sn. 3, Vapor care 
transportă scrisori, pasageri şi mărfuri [fr. < 
engl.].
OPACHEŞTI, PATEŞTl sf. pl. (P Mold. Bretele, 
cozondraci [rut. p i d t j a 4 k a].
"PACHET (pl:-ete) sn. Mai multe lucruri strînse 

şi legate sau înfăşurate laolaltă; legătură: un ~ de 
tutun [fr. p a q u e t].

"PACHIDERM sm. 7^ Grup de mamifere erbi- 
. vore cu pielea foarte groasă, cu plntecele mare şi 
cu picioarele terminate prin copite, ca elefantul, 
hipopotamul, rinocerul, boul, porcul, etc. [fr.]. 
OPACICAs/. Bucov. Pacheţel: o mare cu mar- 
ootcă de lulea fORiG.i [rut. p a 5k a].

"PACIENT 1. adj. Răbdător.
2. sm., '~tA (pJ.-te) sf. t Bolnav(ă), In spec. per

soana supusă unei operaţiuni chirur^cale [fr.].
"PACIENTA (-tez) vb. intr. A avea răbdare, a 

răbda [fr.]. '
"PACIENŢA (pi.-te) sţ. Răbdare [fr. < lat.].
"PACIFIC adj. Pacinic; potolit [lat.].
"PAGIFIGA (-ilc) vb. tr. A restabili pacea, li

niştea, unirea, Înţelegerea; a împăciui [lat.].
"PACIFICATOR sm. Cel ce restabileşte pacea, 

ce potoleşte turburările; împăciuitor [fr.].
"PACIFISM sbst. O Doctrina acelora cari as

piră la o pace universală [fr.]..
"PACIFIST 1. adj. O Privitor la pacifism.
2. sm. Partizan al pacifismului [fr.].
PACINIC, PAŞNIC adj. ® Căruia-i place p a- 

c e aj blînd, potolit, care nu turbură, nu supără 
pe nimeni: aduci jalea şl plrjolnl Iu.locaşul unor locuitori 
paşnici (isp.); amar şl val aceluia carele e acolo pacinic şl 
ban iTicH.) K ® Liniştit, unde cineva trăeşte în pa
ce, neţurtmrat, nesupărat de nimeni şi de nimic: 
un loc /»■.
OPAGIOS sm. Wţ» = CHEF AL-MARE.
O PACIŞE sf. pl. Mold. Bucov. ^ PACEŞI sm. pl. Băn. 
(LiuB.) **- CÎLTISOBI [rut. p a 6 e s j a].
O PAGIŞELE, pAcişele sf. pl. Mold. Trans. = PA
CIŞE: ca vâpseaua să capete un lastra frumos... (ooăle) se 
şterg ca o clrpă... sea paclşele mol de oinepă (PAMF.).
ţPACIUI (-ueso) vb. tr. A împăciui, a împăpa 
[pace].

' 'PAGIUIilE sf. Plantă labiată din Indiile orien
tală, foarte mirositoare, din care se extrage un par
fum îmbătător (Pogostemon palctwuli) (® 3488): 
fanţi de provincie... mirosind a >»' cale de-o poştă (vlah.) [fr. 
p a t c h O u 1 i]. ;

Fie. 3488.
Paciulie.

Fie. 3489-Păcorniţâ.

PAGLAVA = BACLAVA.
OPACLIE sf. Băn. 0 Cojoc lung fără mîncci 
[srb. o p’a k 1 i j a].

pAGORNIŢĂ (pl.-ţe) sf. Vas 
de lemn sau de scoarţă în care 
ţăranul ţine păcura (de uns 
osia) (]■'' 3489): de inima căruţei atlr- 
nan p&corntta ca leleştlooal 9I posteuca
(CR6.).

PACOSTE sf. ® Belea, ne
voie : cum auzi plrcălabul de ■*'a ce are 
să cadă pe capul lor (isp.); mă feream eu 
Intr'o părere să nu mal dau peste vr'o'»' 
iURG.); căzu pe ţară/»'a cea mare si grea 
a domniei fanariote (vlah.) ® Pă
ţanie: bietul drumeţ, neştllnd de-»'(i celor ce 
intră In puţ, s'a scoborlt Intr'Insul (ss.) ®
Persoană, lucru care-ţi aduce supărare, 
care-ţi cade ca o belea în spate: ~a de
zmeu băgă de seamă oă volnicul se tcămfntă cu 
firea pentru sănătatea mă-sl osp.i; peste două 

' liml lară-ţi lese Înainte /«'a de plrcălab <J)P.)
[vsl. p a k O s 11].
OPACOSTENIE sf. = PACOSTE: l-au spus bobii... 
că scăpa-va de această * (mera).

"PACT (pi.-tari) sn. învoială, legătură, conven- 
ţiune; federal, constituţia FUveţiei [fr. < lat.].

"PACTIZA (-izez) vb. irilT. ® A face o învoială, 
un pact, a fa’ce legătură •[ © ® A face concesiuni, 
a cădea la învoială cedînd din condiţiuni [fr.]. 
OPAGUINA {pl.-ai) sf. Băn. Trans. Oaş. ta Oaie 
[lat. pe cu în a].

PĂCURA sf. ® Lichid negru, uleios şi infla
mabil, care iese din pămînt sau se scoate prin pu
ţuri săpate anume; din.» se extrage petrolul: pe 
Zruntea sa... se rotocoleau inelele părului negru ca păcura 
(DLVR.); Începu a curge din viţele tăiăte nişte sînge negru 
ca păcura (isp.) "( © t Iad, infern [lat. pleu la; 
înţelesul do ,,iQd”, după vsl. pielii ,,smoală”; 
„iad”].

PACURAR1 sm. ® Tr.-Carp. fs. Ciolpan, păstor: 
strigă duşmanii la noi Ca '»'Ul la ol (IK.-brs.) K ® i = 
oiooîrlie-motatA [lat. pecorarîus]. , 

pAcURAR2 sm. Cel ce scoate păcură din
pămînt: Cn »ul clnd trăeştl, Trebue să te inlnjeşti (Pann).
OPĂGURARESG adj. Tr.-Carp. ts^ De p ă c u - 
r a r1, ciobănesc, păstoresc: prinse feciorul meu plosca 
şl trase din ea una păcurărească (Ret.); vulpea văzlnd fntr’o 
colibă păcurărească lapte, brlnză şl carne (Ţich.).
OPĂGURAreşte adv. Tr.-Carp. Ca păcu
rarii, ciobăneşte: bău odată apă.- (ret.). 
OPACURARIŢĂ (pi.-ţe) sf. Tr.-Carp. Ne
vasta păcurarului1.

PĂGUROS adj. Ce conţine p ă c u r ă, ce sea
mănă cu păcura.
OPĂDĂI (-ăesc) vb. tr. şi refl. Trans. ivic.) A (se) 
găti frumos, a (se) dichisi, . ,
O PADINĂ (pi.-ni) sf. Mold. Olten. Băn. ® Loc 
mai aşezat pe creasta unui deal, pe unde se scurge 
apa după ploi t ® Loc aşezat între dealuri, plţi-
tOU: pe padina dintre două ridlcătuxi de munţi, e adunătură
mnită (LUNG.) [comp. bg. rus. p a d i n a]. 
OPADIOARA (pî.-re) sf. ^ dim. PADINA: sus, 
pe’o /», părintele svlrcollndu-se intr’un stufăriş (lung.).

PADIŞAH sm. Sultan: »ul vostru, nu mă fndoesc, 
Va să facă ţara un pămînt turcesc (bol.) [tC. ].

PADUGEL sm. ® A Plantă ghimpoasă, cu 
flori albe-trandafirli, cu mi
ros de migdale amare, ou fruc
tele globuloase sau ovale, de 
coloare roşie; e cultivată a- 
desea ca plantă ornamentală; 
numită şi ,,ghiorghin” (.Cra- 
taegus oxyacantha) ([S] 3490):
la umbra unul Drăgan sta. p’un 
buture de stejar (dlvr.) 1[ ® / ©
Un fel de boală de piele carac- 
terizată prin mîncărimi la tăi- Ssâ 
pi şi între degetele picioare-. ,
lor: »ul se face In talpa plclo- 349°- Păduceţ,
ralul la cei ce umblă desculţi (şez.) [lat. "păducel- 
lus< peduculus „păduche”].
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pAdUCHE sm. ® % Insectă parazită şi gre
ţoasă care trăeşte pe corpul omului murdar, hră- 
nindu-se cu stngele acestuia, şi se încuibează mai 
ales în cap (Pcdiculus capitis) (i®) . '
34911; /^lo, cind se satnr&, lese 1d frunte,
se zice de cel mojic, care cînd dobîn- 
deşte oaie-care stare, îşi ia nasul la 
purtare t ® ® Parazit, om care nu, 
munceşte şi se hrăneşte pe spinairea ' 
altora U ® # Insectă parazită care. 
trăeşte pe corpul animalelor; ^i-db-bqu 
(Haematopimis curystemus), -de- 
cţlNE sau CÎINESC (H. piliferus), ^-de- 

■ PORC (H. suis) 1f ® # Nume dat Ia 
diferite insecte care se formează şi 
trăesc pe plante- (Aphis); —-de-cires,
—-de-mAr, .~-de-piersic, ^-de-prun,
--DE-SOC, DE-TRANDAFIR ([Ş] 3492),

Fig-- 3491-
Păduche*

Fig. 3492.
Paduche-de
trandafir.

Fig. 3493- 
Pâduche-roşu.

. VARZĂ; pAdpchele-rqşit, care atacă mai ales merii 
(Schinozeura lanigera)
(H 3493) f ® * ~-DE- 
LEMNw LEMN ® f ®4tl 
^■LE-ALBpiELOR, insectă 
foarte mică care şe lipe- 
şte de perii albinelor aşa L 
că hu se mai pot scăpa 
de el; e de coloare ro- 
şie-întunecată şi aco
perită cu perişori negri FI^. 3494. Paduchele-albine- 
(Braulacaeca) ([®)3494) lor şi larva lui.
H ® ♦ —-DE-OAL = CO- ____
NOCHJFTERITA f ® ♦ PADPCHELE-CALULUI, PĂDţT- 
CHELE-elefantului = COLTOL-BABEI t ® ♦ PĂ
DUCHI-DE-TIO AN =dentjţA [lat. p 6 d u c u 1 u s].

P Adu CHEL sm. # dim. pAduche.
PADUGHERIE sf. # Mare 

mulţime de păduchi.
pAducherniţA [pi.

-to) sf. ® F Femeie plină 
de păduchif ® ♦
Plantă cu tulpina ramifi
cată, cu flori mici albe-găl- 
bui, întrebuinţată de po
por pentru stîrpirea pă
duchilor de lemn; numită 
şi„moartea-stelniţelor” (Le- 
pidium mderale) ([a) 3495)
H ® ♦ = CQLTDL-BABEI.

PADUGHIA (-noblu) vb. 
tr. şi refl. A(-ş'i) căuta pă
duchii : şi-a băgat şi el capul 
acolo ca să 1-1 păduche (SB.); au dat peste două babe pădu- 
ohlndu-se pe prispă afară la soare (SB.) [lat. vulg. *p e - 
dăculare = pediculare].

PAdughiaş sm. # dim. pAdtjche.
PAdughios, -oasA adj. şi sm. /. ® Plin(ă) 

de păduchi 1f ® ® Om scîrbos, ticălos [lat. pSdu- 
cu 1 o s u s].

PAduRAR sm. ♦ Păzitor de p ă d u r e.
pAdurÂRIE sf. * ® Slujba păduraru

lui H ® Paza pădurilor H ® Administraţia pă
durilor.

PAdurArit sbst. ♦ ® Slujba pădura
rului ® Plata pentru paza pădurii; taxă asu
pra pădurilor. ,
OPÂDURArIŢA (pi.-te) sf. Trans. Bucov. ♦ Ne
vasta pădurarului.

PADURATIG adj. ♦ Acoperit ou păduri,
păduros: In peşteră de stlncă, pe munte (ALECs.) ; trecu
răm... un munte mare (GN.i; am dat in sflrşlt peste co- 
borlşnrl mărăcinoase, prin părţi mal pntln »e (grig.i.

pAdure sf. ® ♦ întindere mare de loc aco-

Fig. 3495: 
Păclucherniţă.

perită cu arbori sălbatici: de stejar, de brad, de fag, PĂD- 
etc.; ^ mare, deasă, întunecoasă; a se rătăci In @_ 
vulpea (sau ursul) In » şl el II vinde pielea in tirg sau PA0 
vulpea In şl pielea ’n- pod, se zice despre unul care 
face planuri cum să întrebuinţeze un lucru pe care 
nu l-a căpătat încă şi pe care poate nu-1 va "avea 
niciodată; ®: nu e ^ fără uscături, nu e famUie, so
cietate, etc. care să nu aibă şi elemente rele în si
nul ei; ®: a căra lemne la -»■, a face un lucru de 
prisos, a duce un lucru acolo unde nu e lipsă de .

, el, a căra apă la puţ H ® & © Mama sau muma 
pădurii ew MAMA ® t ® ♦ Totalitatea copacilor din- 
tr’o pădure H ® ® Mare mulţime de obiecte lungi 
şijubţiri: păduri de lănci şl^săbii (emin.) [lat. vulg. p a- 
dulem = clas. paludem „baltă”; sen
sul se explică din vegetaţiunea bălţilor, în spec. a 
papurei şi trestiilor celor dese, care făceau din de
părtare impresiunea unor păduri].

pAdUREAN 1. adj. ♦ De p ă d u r e, oare lo- 
cueşte Intr’o pădure.

2. sm., pAdureancA (pi.-ence) sf. Locuitor, locui
toare dmtr’o pădure, dintr’o regiune păduroasă 
sau muntoasă. ■

PADUREŢ 4. adj. 4 Ce creşte în p ă d u r e; 
sălbatic: mere, pere »e i»- mAr 1, pAr1.

2. sm.-^ ® Pom de pădure, sălbatic; copac:
pomul, de va fi bătrln sau xiscat, acela nu se chlamă pom; 
agijderea şi <^1, carele nu va fi prisădit sau altnlt (prv.-mp.>
H ® Măr pădureţ.

PADURIGE, pAddrjtA (pî.-ţe) sf. 4 dim. PA-

pAdUROIU sm., pAddroaioA sf. ^ © Un fel 
de geniu al ’p ă d ii r i 1 o r (de care se pomeneşte 
mai ales in descintece); comp. manşa pădurii, fe
tele codrului, etc.
0PADUR0(N)IU sm. Băn. A = grIu-negru.

PADURQS adj. 4 Plin de păduri, acope- 
perit cu păduri: Valea-elbă se află la poalele unor munţi 
foarte păduroşi (Isp.).

PAE... P^IE...
PÂF! interj. Imită'sgomotul unei lovituri (cu 

palma, etc.j, upui pocnet, poci pliosc!
PAFTA sf.} mai adesea paftale pl. Agrafa unei 

cingători: era Inoinsă cu un colan, de aur Ce se Încheia cu 
mari paftale de matostat (negr.) ; Ţi-oiu da salbă de, mărgele 
Şl paftale şi inele (alecs.) [tc.].

PĂFTĂLUŢĂ {pl.-ţe) Sf. dim. PAFTA' prinse cu 
clte două păftălufe de aur (isp.).
o PAFUG.^ (-ng) vb. tr. şire/l. Trans. A(se) alunga, 
a (se) goni, a (se) fugări; dă-le pace la cai, nu-l tot pă- 
fuga (vic.); se păfu^u fluturii şi bljbliau albinele (mera)
[p e . f u g ă].

PAG adj. Mofd. Bucov. Băn. Ţintat, cu pete 
mari albe pe o coloare închisă (despre cai şi despre
vite): semeţ pe calu-1 » (Alecso ; aduce, cu calul cel 
nulele de la pădure şi drege gardul (sad.); Am o vlţeluşă 

care tot clmpul aleargă, numa 'n tufiş nu se bagă (Gor.), 
ghicitoare despre ,,coasă” [vsl. p 6 g u]. .

‘FAGANISM sbst. ggi ^ Religiunea paginilor, 
a vechilor Greci şi Romani cari se închinau la mai 
mulţi zei [fr.].

*PAGINA (-inez) vb. tr. iţ A numerota paginile 
unei cărţi [’lr.].

'PAGINA [pl.-ni) sf. ® Pie-care din feţele unei 
foi d’c hîrtie, a foilor dintr’un registru sau dmtr’o 
carte: am lăsat o — albă t ® Ceea ce e scris sau ti
părit pe o pagină: ani citit oluclsprezece pagini; ®: e 
cea mal frumoasă din viaţa Iul, e fapta C'are-Î face 
mai multă cinste; calafatul Işl are de mult paginile Iul 
de auferlnţl şl de glorie In Istoria ţării (vlah.i *[ @ « A 
pune In pugini, a aşeza rîndurile culese unul după 
altul pînă la lungimea unei pagini, [lat.]. ■
'PAGINAT sbst. # Faptul de a pagina.
'PAGINATOR sm. $ Cei ce aşază în pagini 

textul cules îritr’o tipo^alie [pagina].
'PAGINAŢItJNE, PAGINAŢIE sf. # Şirul nume

relor paginilor unei cărţi [Ir.].
'PAGIU = PAJ.
PÂGÎN adj. şi sm. ® Care se închină mai 

multor zei, precum erau Grecii şi Romanii, caro 
se Închină la idoli: In vremea cea veche, veche de tot, oa
menii se închinau la idoli, erau (isp.i; legea
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PAG- ® Care ţine de păglni: divinităţile-•-e; templu 
n A I ® (iat 'i® popor neamurilor necreştine saii
PAI neortodoxe: s’o temut sa nu-mi pierd legea şi sd md ’ntorc 

Innpoi(ALECS.); eu nu slut ed mdnlnc carne Miercurea 
In post (o.-zAMF.) II ® Om care nu crede în religie, 
care-ţi bate joc d6 cele sfinte [lat. p a g a n u s],

PAGÎNATATE s/. ® Cultul paginilor, 
paganism: In vremea pdglndtdţll, pre Apolon l-au ţinut 
Qrecii In Ioc de Dumnezeu (TICh.) ţ| ® Toţi păgînii, mul- 
ţimea păgînilor, păgîuime: ar fl bine ca şi tu, In loc 
de a te certa cu creştinii, sd te ridici cu el asupra pdglndtdţll. 
tisp.i; slngurd puterea sa nu Ieste sd sd puie Împotriva a 
etUa-~ (CANT.) II ® ® Cruzime, fiiradelege.

PAGÎNESG adj. De păgln, -oi păgînilor: 
obiceiuri pdglneştl; spune la cdrţlle pdglneştl... cd la nunta 
lui Joe cu Junona Su mare tdmbdldu (isp.) ; rdmdsese'In oea 
mal denaiiite a lor pdglneascd lege (CANT.).

pAgîNI (-inesc) vb. ir.'şi rc/i. A (se) face p ă- 
g i n: vine sd ne rdpească pdmlntnl. femeile şl copiii noştri, 
ca sd-i ţurceascd şl sd-1 pdglneascd (isp.i ; sd nu cumva sd 
meargd de tot In pelre, sd se pdglneascd, sd-şl lepede legea
(PRV.-MB.l.

PAGÎNIE s/. Păgînătate, paganism: spun cd'n 
vremea *1 ar fl fost un tmpdrat... (PANni [p ă g i n].

PĂGÎNpiE sf. col. pAq|n. Mulţime de păglni;
toţi păgînii: era cltd frunzd şl larbd (isp.).’

"PAGQDA (pţ.-de) s/. ® f£a Templu, deo arhitec
tură specială, în India, China şi Japonia (1^ 3496) :

Fig. 3496. Pagodă chineză.

Turnuri nalte şl pagode unde ciută vechiul bonz (alecs.)
® Idol adorat într'un astfel de templu f ® Mică 
figură grotescă de porţelan şi cu capul mobil [fr.].

paguba (pl.-be) sf. ® Pierdere materială sau 
morală suferită de cineva sau adusă altuia, daună, 
prejudiţiu, detriment: a aduce, a face —; a da de~<; 
a rămlnea de a vinde cu In paguba mea, ta, Iul, etc.; 
bietul om mergea din In de ajunse In sapă de lemn 
(ISP.I; ca tovarăş, era părtaş la toate, şl la ^ şl la clştlg 
(CRG.i; @: .cel cu paguba e şl cu păcatul; unde e
marfă, trebue să fie şi ; wm- AT|Ţ(A)1 ®, FLUIERA i' ©, 
NEVOIAŞ 1î © ^ Stricăciune, vătămare: vitele au făcut 
multă In clmp [vsl.].

PÂGUBAŞ sm., -asA (pî.-şe) sf. Gel ce, aceea 
care a suferit o P a g U b ă: a rămînea a lăsa 
dumneata tot nu rămil că... vlnatul .ţl-a picat-din cer 
jumulit gata (ODoe.); dacă n’ar fl <*’!, n’ar fl nici hoţi 
(PANNI; hoţul e numai cu un păcat, ier •^ul cu două 
(sau cu zece, cu o şută), de multe ori, cel ce a suferit 
o pagubă învinueşte pe nedrept pe unul sau pe 
altul şi-şi încarcă sufletul de păcate; iron. hoţul de 
se zice cînd e acuzat tocmai cel ce a fost furat, 
care a suferit paguba.

PÂGUBţ (-ubesc') 1. vb. tT. A aduce cuiva p a- 
g u b ă, a-1 da de pa^bă, a-1 lipsi de cîştigul ce 

. ar li putut avea: m’al păgubit cu o sută de lei.
2. vb. intr. A suferi o pagubă, a pierde;

scumpul mal mult păgubeşte, -leneşul mal mult aleargă.
PĂGUBITOR adj. verb. pAqubj. Care păgu

beşte; care aduce pagubă: nu se poate admite ca tran- 
saoţlnnlle libere... să poată fl vre-odată vătămătoare şl pă
gubitoare (i.-OH.); fiinţă netrebnică şl păgubitoare omenirii, 
zite el (ISP.I.

PAHA 1^ pava. :
dPÂHAIE sf. Mold. (ŞEz.) (Rv.-cRG.) ^ Potaie, ja
vră, cotârlă.

PAHAR, O pahar [pl.-ăn) sn. 0 ® Vas, 
mai, adesea de sticiă, de diferite forme, pentru 
băut: un de apg, de vin, de bere; a.ciocni ^ele; a spart 
un ; a goli —ul; a da »ul peste cap; F fp': a suflat in 
fundul *uiui, s’a cam îmbătat; curat oa un *. de 
aci,abs.: pe dlonduntru odăile erau pahare (Dlvr.), foarte 
curate K ® Conţinutul uhul pahar: am băut numai 
două—e [srb. pehar]. .

PAHÂRAŞ (pi.-ase), pAhAeel (pi.-ele) sn. O dim. 
PAHAR. .
t PAHARNIC sm. ® t Rang de boierie: Marele —, 

boierul de divan care a.veâ însărcinarea de a turna 
Domnului, la zile mari, vinul pe care-1 gusta el 
întîiu, şi ocupa, în ce priveşte ierarhia, rangul 
după Marele postelnic, în Muntenia, iar în Mol
dova, după Marele spătar; în celelalte zile de peste 
an, această slujbă, în lipsa Marelui paharnic, o 
îndeplinea —ui al doilea (ftorr—) sau —ui al treilea 
(treti : — mare, şl plroălăb la Cotuar şl la Hărlău, are 
oblcelu să direagă Domnului, la zile mari, la mese, cii păbar 
(gr.-ur.) ţ| ® Maram. (brl.) Cel ce toarnă de băut pe la 
nunţi şi ospeţe [vsl.' p a h a r I n i k ă]. 
t pAhARNICEASA [pi.-ase) sf. Soţia pahar
nicului.
t pAhArNICEL sm. Boier de rang inferior, sub 

ascultarea Marelui paharnic, care slujea la 
mesele domneşti, turnînd.vin hi pahare. , 
t pAhArnicie s/. Slujba, demnitatea de p a- 

harnic.
pAhAruţ (pl.-te) sn. ® O dim. pahar t ® pi- 

Trans. (vic.) 4 = lAgrĂmioare.
PAHpNŢ, pohont.sm. iron: n Soldat rus: dar 

ce-ai păţit, mă pohonţnie, de te-ăi scalat cu noaptea ’n 
cap P (CR6.I.
OPAHUIEs/. Trans. (dens.) Căpiţă mai mare de 
firi.
OPAHUTU sm. OUen. Trans. A ® Copac groscior 
tăiat cam de stis şi lăsat aşa în pămînt (conv.) K 
® Fag subţire şi înalt (vic.).

PĂI tm- APOI.
t PÂIA (pl.-ieie) sf. ® Titlu de boier, rangul de 

boier H © Boier —, boier numai cu rangul, dar fără 
funcţiune {în opoz. cu ,,halea” şi cu ,,mazil”):
Vodă adunase pe boierii halea şi ca să le şpnle că Cazacii 
trecuseră Prutul (i.-oh.) ^ © Moid. A da palele cuiva, a-i 
da nas, a-1 obrăznici: Ihcă te uiţi la el, bărbate, ...Sl Ie 
dai palele (CRG.) [tc. p a j ăj.

PAIA(N)JEN, PAIA(N)JIN, Mold. Bucov. PAINJEN, 
painjAn, painb(An) sm. ® % Arahnid cu opt pi
cioare, care, cu ajutorul unui lichid pe care-1 se
cretează, ţese o pînză foarte subţire ce-i serveşte 
de mreajă cu care-şi prinde prada (Tegenaria do
mestica şi Epeira diadema) (jS| 3497): lla ora de 
boianglo subţire cum este casa de păian
jen (ISP.); tnrtl cu furie pe fundul unul bu- 
tolu un pălajen ce-şl urzea In ticnă iţele 
sale (ODOB.); Iar de sus plnă’n podele, un 
painjen, prins de vrajă, A ţesut subţire pinză, 
străvezie ca o mreajă (emin.i; doar va'des
coperi vre-o aţă de painjăn (gn.i ; cine o- 
moară un paingăn, 11 iartă Dumnezeu şapte 
păcate (OOR.); Palngănul urzeşte o pinză 
Inclloltă (ALEcs.i; pe noi femeile, dacă un 
palng ne sparte, moartea nlol-cum nu ne 
Îngrozeşte (NEGR.i 1Î © /■ Prâjină ce se 
pune pe claia defîn, mai acieseadin- 
tr’un lemn subţire de mesteacăn - 
[vsl. p a 4 k u, refăcut după p a - 
injină]. , 

paianta (pî.-te) sf. (fia Lemne ee proptesc stu
pii unei case şi prin interstiţiile cărora se pun cără
mizile cari alcătuesc pereţii (|a| 3498): casa rninată, 
1d ale căreia ziduri se vedea pe lol pe colo paianta (SLv.) [tC.].

•PAIAŢĂ (pi.-te) Sf., Mold. PALAT sm. ® Come
diant de bîlciu care face pe caraghiosul (!U 3499):
atras de un paiaţ uns ou făină pe obraz oare bătM toba... la 
aşa unui cort (gn.) f © (J) Om politic care-şi schimbă 
partidul după interesele sale; panglicar [fr. p a li
la s s e].

Fig. 3497. 
Păianjen.
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t PAIG, PEjc sm. dst Soldat din şârda. Sultanului 
sau a Domnului ţării: palcll slujeau llng& Domn şi erau 
încinşi cu brlne de argint (6Alc.) [tC.].

i
Fig- 3498- Paiantă. Pip- 3499- Paiaţă.

OPAIDQS (pi.-oase) sn. Olten. Somn după. masa 
de amiazî, tabiet,' siestă.

PAIE P4IU.
PĂIENJENIŞ w PADIJENK.

OPAier (pi.-ere) sn. Saltea de p a i e.
PA1ER(C)IC (pi.-ice) sn. Apostrof ce înlocu- 

eşte, în vechea scriere cu cirilice, vocala obscură » 
sau a între două consonante [vsl.].
"PAIETA (phrte) sf. Fluture de metal [fr. p a i i

le 11 e].
OPAING, PAJNGAN, painjen iw paia(n)jen. 
OPAÎNGAniş (pl.-iguri) sn. Bucov. Pînză de pă-
ianjen: Inconjurlnd grămăgioara de grăunte... cu un fel 
de o mănlncă (mar.).

PAnyJENI, pAinjinj (-nesc) vb. Ir. şi refl. = 
ktUPAlE(N]JENţ: gerul li Îngheţa pleoapele şi-l pălnjinea 
ochii (EMiN.); ochii lui Plrvuse palnjinlră de vedeau ca prin 
ciur (ON.); ochii 1 se păinjenlseră de lacrimi (CRtc.).

PAINJENIŞ, PAINJINK, păienjeniş (pl.-işurl) sn. 
Pînză de păianjen: în odaie, prin nnghere, S'a ţesnt 
pălrijenlş (EMIN.); tot văzduhul părea un păienjeniş Încurcat 
(6.-ALD.) [p a i n j i n ă].

PAINJENIT, pAinjinit adj. p. PAINJENI. ® A- 
coperit cu pînză de păianjen: un colţ întunecos şl 
palnjlnlt din arhiva unei oanoelarţl (Emin.i ; nişte păreţi păln- 
Jlnlţl, acoperiţi cu hărţi mari (GN.) *' © Acoperit CU 
un văl: ochii el palnjenlţl de lacrimi se Îndreptară spre el 
(EMIN.).
t PAINJINA (pZ.-lnl) sf. Păinjeniş [vsl. p a j n- 
6i n a").
f PAlOARA (pl.-re) sf. Mold. Bucov. Văl subţire: 

aripile... alnt străvezii ca o (mar.) ; Aş putea fl domnişoară 
Şl pe obraz cii (orl.); Că cest teliu de legi au sămă- 
nare Cu cea prea suptlrlcă-v A pstngănului (bo.-del.); lie- 
oare zlnă are un fel de aripi care le ajută la sburat şl ari
pele acelea se chiamă păioare (flor.) [lat. palllolu m].

pAios 1. adj. y Care conţine multe paie.
2. pAioasA (pi.-se) sf. Cereale, plante din a căror 

tulpină uscată se formează paiele.
"PAIR s7n. ® Odinioară, în Franţa, fie-care din 

marii ',-asaIi ai regelui 1 ® 0 Menibru al Came
rei înalte în Franţa şi în Anglia [fr.].
"PATRIE sf. 0 Calitatea, demnitatea de pair 

[fr.]. ■
PAISPREZECE nuln. Număr egal Cu patru 

plus zece [patru 4-spre ( = peste) -i- zece].
PAISPREZECELEA num. ord.: m. al f. a 

paisprezecea, care ocupă locul, rangul, şirul arătat 
prin numărul paisprezece.

PAIŞ .(pî.-şuri) sn. ® Paie multe pe eimp 
netăiate: mlşnlala discretă a Insectelor prin » (CAR.) "i ® 
/ Paiele cu care se acopăr casele ţărăneşti 1[ ® 
♦ = PAlţiŞ ® 11 ® ♦ -~-DPLCE = BABBOASA.

PAIŞIŢA (pi.-ţe) sf. ♦ = ţAPOSICA ® [păiş].
PAIŞOR (pi.-oare) sn. ® dim. PATO II ® Mold. 

Beţişor cu care se înnegresc sprîncenele: ţi-am po- 
ronolt să-mi găteşti pălşoare cu bumbao pentru sprinoene 
(ALECSii.

PATU (pi. pale) sn. ® ✓ Tulpina cerealelor, după 
ce s'au secerat, treierat şi uscat: nn fir de ; o şiră
de ; pale de grtn, de orz, de ovăs, de secară, de orez; acann 
de pale; pălărie de pale; a arde ca palele; 0 foc de pale, pa
timă violentă, enţusiasm puternic, dar de scurtă

PAl-
PAJ

durată; © om de pale, a) om de nimic, fără valoare, 
fără nici o consideraţie; b) om care-şi Împrumută 
numele, pe care-1 pune cineva să intervie într’o 
afacere, fără a fi direct interesat la dînsa; F nu 
te pricepi să împărţi trei pale la doi măgari .sau nu te 
pricepi să Împărţi un la d'ol bol ipanni sau nu ştii să În
curci două pale, eşti foarte nepriceput, foarte neîn- 
demînaţec: aşa mi se cade dacă cer stat 'de Ia un cap de 
muiere care nu ştie să ’ncurce două pale (GN.); ţp': tot >«1 
işl are umbre sa, chiar omul cel mai neînsemnat îţi 
poate fi de folos sau să-ţi aducă vătămare; i»- A- 
cATAŞ®, aprinde 1 ®, ardei ®,BtBNA ®, FÎN ®, 
IUBATrInI 2, MOŞMOAUA H ® Beţişor: un ~ de chibrit 
H ® pl. Ban. ☆ PAiEiiE, calea laptelui (căci, după 
legenda populară, finul furînd niş te paie de la naşu- 
său, şi duclndu-le acasă, acestea, s’au risipit trep
tat şi au lăsat urma după care s’a luat naşul ca 
să-l prindă pe hoţ; această urmă lăsată de paie 
se vede şi acum pe cer) [lat. p a 1 e a; paiu e re
făcut din pl. pale].

PAiyŞ (pî.-şe) sn. (Ţ> ^ dim. PAiU: 
ml-ar 11 ruşine... dacă v’aş duce acasă nu
mai nn * de-aestea (3g.) ţj ® © Pfuş 1 (D
♦ Plantă din fam. gramineelor, cu 
flori violacee, dispuse în mari panicule 
piramidale; numită şi ,,păiş”, ,,iarba- 
bălţii”, ,,pipiriguţă” sau ,,tîrsoacă”
(Aira caespitosa) {[®)
3501) H ® ♦ Plantă 
ierboasă cu frunzele 
răsucite, cu florile 
verzui sau violacee 
aşezate într’un spic 
îngust (Fesluca ovina)
{[H 3500) n ® # =IAR- 
ba-oîmpdldi 11®^ = 
nAoaRA ®. '
o PAIUŢ (pi.-nţe) sn.
Trans. (vic.) (Băţ de) 
chibrit [paiu].
O PAIVAN (pi.-ane) 
sn. Băn. trans. Pripon 
[srb.].
"PAJ sni. Tînăr nobil în serviciul unui rege sau 26.000 

unui principe: Şl cn crengi ll aplr <^11 de muaouţe şl z&dul 
(EMIN.) [fr. page].

PAJERA, pajura, pajorA (pi.-ri) sf. ® i Spe
cia oca mai maro de vultur, 
acvilă imperială, vultur impe-

I ig- 3500'
Păiiis

Fiff 3501- 
Paiuş.

Fig. 3502. Pajera. Fig. 35°3- Pajuri.

rial (Aquila imperialis) ()Ş] 3502); despre această 
pasăre se pomeneşte mai mult în basme ca de o 
pasăre uriaşă şi năs- 
drăvană care poate 
înghiţi un bou deo 
dată şi are graiu o 
menesc: la ta pajuri năs- 
drăvane oare vin din nea
gra lume (ALECS.); pajura, 
de bnenrie, l-a Înghiţit şl 
l-a scos mal mare ca Îna
inte (R.-coD.) H ® ® Vul
tur cu unul sau două 
capete, ou aripile în
tinse, care înlâţişază 
stema sau armoriile 
unei ţărl,'şi figureăză 
pe monede, pe diferite Fig. ,3504. Pajuri romane, 
obiecte, etc. (ia] 3503, 3304); de aci,pr. exl. stemă, 
armorii, armături: strana poleită... purtlnd pajerea ţării 
săpată In lemn (odob.) ; Işlvlm mina... In banii de argint şl 
de anr... (şi) se uita dus la zimţii şl la pajurile lor strălu
citoare (GN.); purta... frac cafeniu cu bumbi de metal cu 
pajnră Împărătească d.-gh.) 1[ ® Pată de altă coloare:
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PAJ . 9&nitlDd-o pe obrajii ei b&lal, cu nişte pajuri roşiatice ca 
« nişte răsuri de măoeaşe (Dlvr.) : iarbă deasă, presărată cu PAL pajarl galbene de pdpădle <dlvr.) [comp. nit. p a £ G r a].

PAJIŞTE*/. ^Locacoperit cu un covor de ver
deaţă, poiană acoperită cu o iarbă scurtă şi deasă;
din sat Ieşim Intr’o Inunoaalt, aşternntA pe o vale care se 
Ingustează'dln oe In ce (vlah.) ; s’a întins... pe '"'a aceea o mas& 
îmbelşugată, de a mlncat copilul plnă s’a săturat (R.-coD.) 
[vsl. p a s i s t e]'.

PAJORA, pajura wr PAJERA.
*FÂ1< adj. poet. Palid, searbăd: Am văzut tata ta 

de o bolnavă beţie (EMin.) [fr. p â 1 e].
PALA1 (pi.-le) */. d) v' Cantitatea (de fin, de 

paie,' etc.) care se poate iua dintr’odată pe coar
nele furcii: tot îndesa o » de Iln la gura boului (R.-cod.) ; 
a luat In turcă o de ciulini, pe oarl... şi l-a aşternut In loo 
de toi (R.-COD.) ■ (D Strat, pătură: linul cădea pale pale 
şl din Ilte-ce * tăceai un snop (dlvr.) ; din palele linului cosit 
se înaltă către soare tămlla clmpulul (D.-zamf.) ; un vlnt 
rece... culca pe jnepl palele albe de nori (vlah.) ; pale de umbră 
se lăţesc pe măguri (vlah.) f (D Ţrans. (PAc.) Un strat 
de lină pieptănată [comp. falhA].

PALÂ2 (pî.-ie) s/. Capriţ, ţicneală, toană: Dar 
pe lingă asta, am şl din natură Un arţag, o —de cam cert 
din gură (pann) ; mai adesea la pl. \ are paie (R.-COD.), 
are toane.

PALA3 (p!.-le) */. ^ Un fel de paloş: Mercur... 
ti de te o de să pul tirul pe tălşnl el şl sutiind să se ră- 
teze (isp.); multe pale, hangerurl şl alte arme... doblndlră 
acolo ostaşii săi (balc.) [bg. srb. ngr. tc. pal a].

■ PAL AU IN sm. ® Odinioară, cavaler care pri
begea prin 'lume căutînd aventuri IO® Om voi
nic, îndrăzneţ, cu sentimente cavalereşti [fr.].

•PALADIU1 (pî.-dil) sn. ® ^ Statua de lemn a 
zeiţei Pâllas sau Minerva care trecea drept garan
ţie a conservării oraşului Troia 1f ® ® Garanţie, 
chezăşie, ocrotire [fr. < lat.].

•PALADIU2 sbst. «. Metal cu un aspect inter
mediar între argint şi platină, [fr.].
O PAlAI (-ăesc) vb. tr. şi intr. Mo/d. Bucov. ® A flă- 
căra, a pălălăi: umblă para toculuipălălnd Intr’o parte şl 
In alta (mar.) f ® A vîntura; a flutura, a fUfli: slm- 

, burii, după ce slnt bine nscaţl In cuptor şipălălţl, se bat In 
piuă (VOR.) [comp. vsl. păliţi].

PAlAlAi (-ăesc) vb. intr. ® A flăcăra, a pllpăi, 
a văpăi, a vîlvăi H ® A flutura, a fîlfti; ciobănaşii 
păzeso lingă tocurile roşii ce pălălăesc In marginea porum- 

' blştllor Înguste (irg.) ; apoi... la joo de-avalma cu noi, de-1 
pălălălau pletele (Crg.i 3 ® Olteni ipşc.) A flecări, a 
ciorovăi, a vorbi verzi şi uscate [p ă 1 ă 1 a i e]. 

pAlAlaie */. ® Flacără mare, flăcăraie, vîl-
vătaie: stinge pălălala din gura ouptomlnl (orig.) ; de la 
o vreme, pălălăi de tnm şl de tlăcărl se ridicară (Dlvr.) ; p’lm- 
prejurul Iul ardeau cu palalale balerce de păcură (ALECS.)
•i © Ceea ce se înalţă dintr’un loc ca o coloană 
(le flăcări: minunea mlnnnllor este acel zid uriaş, acea 
— de piatră ce se Înaltă la cer (ur.) .
OPAlAlAU (pi.-laie) sn. ® Ceva înalt şi sub
ţire t © Prăjină groasă pentru bătut (r.-cod.) [refă
cut din p ă 1 ă 1 a i e®].

PAlAMAR1, PALIM*R (pi.-are, -ărl) sn. Otgon, 
funie groasă', parîmă: argaţii sloboziră butoaiele pe pă- 
lămărl groase In pivniţă (SLV.); catartnrl, plnze, trlnghil, pa- 
llmarl şl altele (ODob.) [ngr. ira).a(Lâpt].
O P Al Amar2, pat,amar, pAlimar sm. Mold. 
Bucov. 3jîl Ţîrcovnic, paracliser: ambiţia noastră era de 
a. chiti şl. a sburătăl cu pietricele.;, pe palamarul bisericii 
St. Iile (ALECS.); erau silite a danţa numai cu scriitorul sa
tului, cu palamarul şl alţii vr’o doi (NEGr.) ; an stins păli- 
marll luminările (grig.) ; aghlasme pe care o duce păllmarul 
Intr’o căldăruşă (mar.) [gr. Ttap(r|j.ovd(pto^; comp. VSl. 
p o n O m a r I].

PALAMmA, PALAMIDA1 (pi.-de) */. ® Peşte
de mare ce'seamănă cu lacherda (Pelamys sarda) 
(y 3505) II ® -de-baltA, —-sAlbaticA, peşte 
foarte mic (3-4 cm.), cu 9-10 spini înaintea ari
pioarei dorsale, oe trăeşte prin bălţi; numit şi ,,pie- 
troşel”, ,,peşte-ţigănesc”, „moş”, ,,sborş”, ,:ghel- 
ciu”, etc. (Gasterosteus platygaster) (iŞ| 3506) [ngr 
itaXaiu'ott].

pAlAMIDA2 (pi.-de) */. A ® Plantă cu tul
pina ramificată cu numeroase frunze spinoase, cu

3505- Pălămidă.

Fig. 3508.
Palane.Pălămidă.

flori liliachii, rar albe, ce creşte prin semănături şi 
pe Ungă druţnuri; numită şi ,,crăpuşnicM sau 
,,scaiete”
aTVense)^{^ 3507):
Îngrijeau de gr&dlna 
lor, Incit... na găseai 
prin ea nici firicel de 

(isp.i; avem ambi
ţia a săpa şl-a desră- 
dăoina pălămlda din 
pămlntul nostru (ALECS.) 
t © = OAliBZNABE ® t 
(D == HOLţSRA ® li ® •=*
L|MBA-Qn ® H ® = )
SCăHJ-galben ^ ® '
scAin - mAgArj^sc ^ ®
PALAMJDA-BOlANGţlLOB Fig. 3506. Pălămidă-de-baltâ.
= gAlbinare ® [srb.]'. 
o pAlAmujA2 (pi.
-de) */. Mold. Cutioară, 
despărţitură. cliichiţă 
(Intr’o ladă): tot ce mal 
pot scoate din fundul unei 
besectele, din pălămlda unei 
lăzi (VLAH.).
o PALAN- VW PALAMT.
•PALÂNG (pi.-ce) sn.

3, Instrument alcătuit 
din două rînduri de 
macarale, întrebuinţat ‘ 
la ridicarea greutăţilor 
pe vapoare ([®] 3508)
[it. p a 1 a n c 0^.

palanca, palan
ca (pi.-ăiioi) sf. ® întări-
tură făcută cu copaci doborîţi sau cu pari înfipţi
în pămînt: o tăcut... pălancă de-a noastră moldov8neas()ă 
şl s’o pus la hodinit la stejar In pădure (gr.-n.); a da sau 
a tace ~ (la pămînt), a doborî, a culca la pămînt: şi 
eu fuga şl ea fuga, plnă ce dăm clnepa toată palanoă la pălnlnt 
(CRG.) 1! ® Băn. Olten. V Adăpost pentru vite la cîmp, 
alcătuit din furci înfipte în pămînt, peste care 
sînt puşi pari acoperiţi cu stuf sau paie [pol. < it.].

•PALANCHIN (pi.-ne) sn. Un fel de pat cu bal
dachin, care serveşte în 
loc do trăsură, bogătaşilor f *
şi nobililor din China şi '—
India şi oare e purtat pe 
umeri de slugile lor ([şj 
3509) [fr.].
O PALANE'Ţ {pl.-ete] sn.
Trans. 5< Plăcintă groasă, 
umplută cu, brînză şi 
coaptă sub ţest sau în 
cuptor (pşc.) [rut. pol- , v
n i 6 a]. Flg'- 3509' Palanchin.-
O P AL an G A = palanca ®.
OPALÂNT, palan (pi.-turi, -nuii) sn. Trans. Olten. 
Zaplaz, uluci, gard de seînduri; colo cirpea un pălant, 
la cela făcea un coteţ, la celălalt o şnră (Ret.) ; P’acolea 
pingă pălan. Mă ’httlnll o’un bogătan (ik.-brs.) ; am făcut 
un pălan bun (vic.) [ung. p a 1 a n k].
opalanţA = balanţa. 
o pALÂPÂI (-ăesc) vb. ir. şi intr. Olten. 3f A fîlfîi
din aripi: cum cocoşul din aripi o —Lnmli Paştele-o 
vesti. Din somn toţi s’or pomeni (mar.).

pAlArie sf. ® .a Acoperemint al capului 
(la bărbaţi'şi femei) făcut din pîslă, din paie îm
pletite, etc. (w TAB. XLVIII): — de pislă; — de oatl- 
îea; * de plnzO; * de pale; a-şl pune pălăria (in cap); 
a-şi scoate, a-şl lua pălăria (din cap); F a lovi, a plesni, a 
pocni pe cineva In a-1 atinge, a-1 înţepa cu vorba: 
a umbla ou flori la —, a Umbla fără nici o grijă H ® 
♦ Partea superioară, în formă de acoperiş sau 
umbrelă, la o ciupercă II ® ♦ pAlAbia-şabpbldi, 
nume dat mai multor specii de ciuperci ţ| ® ♦ pAlA- 
RţA-cpcuLUi, plantă cu flori măricele, de un roşu sau 
de un violet închis, ce creşte prin poienile din pădu
rile umbroase; numită şi „de-dînsele”, ,,pliscariţă”, 
,,priboiu” sau ,,sovîrf” (Geranium phaeum).

pAlARIER sm. V Clei ce face sau vinde p ă- 
lării.
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TABELA XLVIII. pAlArh

Pălării din diverse regiuni ale ţării.
1.2. Muscel. —3.4. Maramureş. — 5. Ţara Haţegului.— 
6. Munţii Apuseni (Moţi). —7. Turda.—8. Moldova.— 
9. Timiş-Torontal. —10. Ţara Oaşului. —ii. Făgăraş.— 

12. Bucovina.

pAIiArierie s/. V Atelierul, negoţul, meseria 
sau marfa pâlărierului.

FAXARIOARA (pi.-re), pAlAbiutA (pi.-ţe) sf. 
(lim. pAlAbp),
t PALAŞGA (pi. păiăşti) sf. ® Cartuşieră, lă- 

clunoă 1[ ® Geantă plină de ţinte do alamă, cum 
poartă Ţiganii: a intrat In raia cu palagca In care era za- 
pisni (R.-coD.) [tc. palaslca].

PALAT1 (pi.-atnri, -ate) sn. © Clădire, măreaţă 
unde locueşte un suveran sau un personaj însem
nat, casă domnească sau boierească: >»'ui regal, prin
ciar; văznr& nişte palatnrl, str&lnclte de pcdoabe. Incit la 
acare ta puteai uita, dart la dinsele ba (isp.) *i ® Clădţre 
marc ocupată de o autoritate, de o instituţiune,
etc. :<~ul administrativ; »ul de justiţie; -.-ui Băncii Na-
ţicnaief ® 0 Suveranii şi oamenii palatului suvera
nului [neologism din lat. p a 1 a t i u m pătruns do 
mult în limbă, poate prin intermediul ngr. TtotXdu].

■ PALAT2 shst. Cerul gurii [lat.].
•PALÂTAL1. adj. Ca Se zice despre ori-ce vocală 

sau consonantă care se rosteşte lovind cerul gurii 
cu vlrful limbii [fr.].

2. (pj.-ie) sf. Vocală sau consonantă palatală.
'PALATALIZA (-izez) vb. iT. Ca A modifica un 

sunet transformî'ndu-1 în vocală sau consonantă 
palatală.
"PALATIN1 sm. ® n Mare ofiţer, al imperiului lui 

Carol cel Mare şi în vechea Germanie care judeca 
pricinile rezervate suveranului 1f ® © Guvernator 
de prpvincie în vechiul regat al Poloniei: o droaie de 
peţitori: cnezl, ruşi, grafi neruţl, poloni, magnaţi unguri 
(NECR.) K @ © Vice-rege în vechea Ungarie II ® © Elec
torul -*■, odinioară suveranul Palatinatului de jos, 
mai.tîrziu regele Bavariei [fr.].
"PALATIN2 adj. £) Ce ţine de cerul gurii: cavi

tatea nasului e separata de cavitatea gurii prin oasele —'0 [ [r. ].
"PALATINAT sbst. © © Demnitatea de palatin 

t ® Teritoriul principilor palatini [fr.]. 
OPAlATUI (-uesc] vb. inlr. Olten. terAuş.) A petrece, 
a-şi face veacul (într’un loc), a sălăşlui. 
OPAlăURAT adj. Băn. (NOV.) .Smintit. 
OPĂLAURDI (-dese) vh. intr. Mold. tşez.) F A o 
lua la fugă, a o şterge, a o lua la sănătoasa.

PĂIiAVATIG, palavatic adj. ® Nemernic, tică
los, mişel: sfetnicul cel palavatic, cum auzi una ca aceasta, 
merse la Împărat (isp.i ; atuncea ne r&plră pălăvatlcul de Neamţ 
şl de Muscal pămlntul (jip.i % (D Trans. Nebunatic, 
smintit, într’o ureche <pac.) (vic.) Tf ® Unul ce vor
beşte anapoda (r.-cod.) [comp. rut. p ule Vat ikă].

PAIjAVHA (pl.-re) sf. Vorbă goală, fleac, min
ciună: Oamenii de mai 'nalnte Cereau fapte nu cuvinte, 
Acum credem In palavre.... (alecs.) ^ ce palavre vă mal spune 
boierul, de rideţi ou atita poftă P (br.-vn.) ; mă mustră cuge
tul... cind Începi a tăia la palavre vtnătoreşti (ooob.) 
[tc. < sp.].

PALAVRAGIU adj. şi sm., PALAVBA01041CA 
(pl.-ce) sf. Flecar, cel ce îndrugă la palavre-: e vesel 
onrtezanul şl palavragiu, dar e cam lllfălt la vorbă (Vlah.) ;

locuitorii de pe malurile Inl au reputaţia de a 11 palavragii 
(alecs.) [tc. palavragy].
O pAlAvri (-vresc) vb. Ir. Often. Băn. A spune la 
palavre, a îndruga la minciuni, a vorbi flea
curi.
OPALCA (pl.-ce) s/. Mofd. © Vargă de bătut, 
nuia: poronceşte să-ml aducă nişte palce, că am să-l bat 
la strein (crg.) t ® Lovitură dată cu varga: iute şi 
răstit la hargaţl se ’ntoarce Şl-apcl poronceşte o sută de palce 
isEv.i [rus.].
O PAlGIANA sf. Mold. ♦ = VIŢELAR.

PALE 1^ pala2. 
opAleaşcA = PALAScA®. 
o PALEÂţA (pl.-cţe) sn. Olten. (pşc.) ©Prăjină, 
par do scuturat poamele t ® Ciomag lung ce poartă 
mai ales Ţiganii lăieşi, spre a se apăra de clini 
(Rv.-cRG.) t ® ® Om foarte înalt, măgădău, găligan.

"PALEO- , prefix întrebuinţat In mai multe 
cuvinte compuse, avind înţelesul de ,,vechiu” 
[gr.].
"PALEOETNOLQG Sm. Cel ce se ocupă cu 

studiul paleoetnologiei [fr.].
"PALEOETNOLQGIG adj. Ce ţine de paleb- 

ethologie [fr.].
"PALEOETNOLOGIE sf. Studiul raselor o- 

meneşti preistorice [fr!].
"PALEOGRAF sm. ^ Cel ce se ocupă cu paleo

grafia [fr.].
"PALEOGRAFIG adj. dS Privitor la paleografie

"PALEOGRAFIE sf. ^ Arta.de a descifra scri
sul din vremile mai. 
vechi [fr.].

"PALEOLITIG 
adj. Se zice
despre primele 

timpuri ale epocii 
cuaternare în care 
oamenii n'aveau 
alte unelte decît 
acelea pe oare şi 
le fabricau din 
piatră cioplită (.Igl 
3.510) [fr.].
"PALEONTOLOG sm. învăţat ce se 6- 

cupă oii paleontologia [fr.].
"PALEONTOLOGIG adj. Privitor la pa

leontologie [fr.].
"PALEONTOLOGIE sf. Partea geologiei 

care se ocupă cu studiul vieţuitoarelor şi vegeta
lelor care au dispărut şi ale căror rămăşiţe se gă
sesc In vechile straturi ale pămlntului [fr.].

PALEO-SLAV, PALEO-sLOTENic adj. Ca Privitor 
la vechea slavonă: limba -~ă [paleo-(-slav, 
slovenie].
"PALEOTERIU(M) sm. Animal erbivor oare 

trăia In prirria jumătate a epocei terţiare; avea

PAL-
PAL

Fig. 3510. Unelte de cremene 
cioplită din epoca paleolitică.

Fig. 35IT- 
Paleoterium (fosil).

-.3»- - - 
Fig. 3512.

Paleoterium (reconstituit).

ritul lungit ca la tapir, trei degete la picioare 
şi măsele ca ale rinocerului (i^ 3511, 3512) [fr.].

"PALEOZOIG adj. Se zice despre era pri
mară a pămlntului în păturile căreia se găsesc 
cele mai vechi urme de liinţe [fr.].
O PALER sm. Trans. Şef de lucrări la ridicarea 
unei clădiri; supraveghetor peste lucrătorii de la 
o bina [ung. p a 11 6 r < germ. Palier].
"PALESTRĂ (pl.-re) sf. ^ © Loc unde tine

retul din vechea Eladă se exercita la luptă ţj ® 
Exerciţiile înseşi [fr. < gr.].
'PALETA (pi.-te) sf: & Sclndurică subţire de 

lemn pe’ care pictorii îşi aşază văpselele cind lu
crează (dl 3513) [fr.].
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Fig. 3513. Paleta.

PAL- OPALHA sf. Trans. / Finul care se adună dintr'o 
Q»l brazdă tpşc.) [ung. pălha; comp. pAlA1 ®]. '
' AL pALI1 (-I0S0) 1. vb. Ir. ® A arde {vorb. de ar

şiţa soarelui), a dogori; 
arşlţa-l p&leşte, tl fierbe şl-i 
plrp&leşte .^ip.i ; soarele p&Iea 
aşa de, campllt ' de te lilsea 
nimui (SB.) ^ (D A ofili, a 
veşteji, a usca: piatra şl 
mana pe mine m’au bătut şi 
m’au pălit |DLVR.) ^ (D A 
lovi, a izbi: aduclnd torol' 
panul mal iute declt fulgerul, 
păli pe unul la dreapta, pe al*

- ’ tul la stingă (tsp.i; !n răstlm- 
parl tşl scăpăta capul spre genunchi, apoi brusc 11 Înălţa, 

^ păllndu-1 de perete (sad.) II ® 0 A-I cuprinde, ari 
apuca, a-1 podidi: deodată a păllt-o nn somn, că nu putea 
să 86 ţie pe picioare (vor.i ; a păllt-o o Jale cumplită şi a 
prinsa pllnge ou amar (Sb.) ; m’a pălit aşa un dor, o nebunie, 
că, fără să ştiu ce fac,«am Început să clnt (vlah.).

2. vb. intr., ® A sc arde (de soare), a se dogori t 
® A se ofili, a se veşteji, a se uspa: iarba şi tufele 
prăfuite de pe marginea drumului pălesc, ca bătute de pară 
(VLAH.) H ® Trans. A sosi pe neaşteptate, a nemeri, 
a se abate într’un Ioc: Dumnezeu cu Sf. Fetru au pălit 
la stlnă (Vie.).

•1. vb. refl. ® A se arde (de soare), a se dogori:
o scroafă cu doisprezece purcel oarl... se păleau la soare 
(CR6.) 1î ® A se ofili, a se veşteji, a se usca: a cărei 
verdeaţă Începe a se de suflările toamnei' foDOB.) ^ ® A 
se lovi, a se izbi: bâtea pămtntul sau păretele sau vr'un 
lemn de care'mă păleam la oap (Crg.) [vsl. p a I i t i].
’PÂLI2 (-lese) vb. intr. ® A deveni palid, a se 

îngălbeni (la faţă) 1f ® A-şi micşora lumina: ste
lele Încep a — [fr. p a 1 i r].
'PALIA (-lez) vb. tr. ® A ascunde, a înfăţişa 

o faptă rea sub o lumină mai puţin defavorabilă 
spre a o scuza H © A atenua unele manifestaţiuni 
ale unei boale [fr. p a 11 i e r].

'PALIATIV 1. adj. f A Care alină numai du
rerea, fără să vindece boala.

2. {pl.-im) sn. ® Medicament paliativ 11 ■© ® 
Ceea ce ne scapă dintr’o încurcătură numai pentru 
monrerit, în mod trecător 
[fr.].

PALICAR sm. (î) ^ Vo
luntar grec iu războiul pen
tru independenţă patriei 
(Bl 3514): au luptat pentru 
liberarea Greciei alături cu cel 
mal eroici (I.'OH.) ^.® Voi
nic, viteaz: căpitanul, cit era 
de mare ..is’a lăsat să-l po
didească pllusul (CAR.) [ngr.].
OPALIGIU (pî.-ciurl) sn.
Mpld. Bucov. § Păhărel (de Fi , palicar ' 
vm sau de rachiu) de vre-o
50 de dramuri, cinzeacă: vine doar la orlşmâ un să 
tiagd tSEV.); dind *rlle peste cap (şAn.); sorbind din »rile 
subţirele on vin roş (grio.) .

'PAX.ID adj. ® Care şi-a pierdut rumeneala 0- 
' braziilui, galben la faţă, searbăd: cu faţa da D ® 

Care luminează slab: o lumina ~a H @ Fără lustru, 
fără strălucire [lat.].
'PALIDITA'rE s/. Paloare: el voi să se scoale de 

pe covor, speriat de el (D.-zamf.) [lat.].
PALIE sau ilje-pAlje sm. O Ziua de 21 Iulie 

(a doua' zi după Sf. Ilie) pe £are o păzeşte poporul 
de teama focului, trăsnetului şi mai ales de frica 
arşiţelor prea mari care ar păli semănăturile:
s’arată o ploaie In ziua de Pălle (gr.*n.); cum de munceşti 
dumneata in a(;eastă zl P nu ştii că astăzi e lUe-PălleP (R.-cod.) .

pALIMAR1 (pZ.-are)'sn. fgfi ©.Galerie,.cerdac; 
foişor: se urcă ou dlnşll In <«^1 unul turn ce avea In gră
dină usp.); adineauri clni cinta cucoana Steluţa .pe a*'
iBR.-vN.) II ® împrejmuirea de seînduri de la prispa 
unei oase t ® Fie-carc din stîlpii de la pridvorul 
unei case (ărăneşti. 

pAlimah2 w pAlAMAR2.
'Palimpsest (pi.-te) sn. ^ Manuscris pe per

gament nl unui scriitor din antichitate-, caro a fost

ras în evul mediu spre a se acoperi cu alte scrieri; 
şterglndu-se această nouă scrisoare, s’a putut 
scoate la iveală vechiul text care n’a fost bine ras; 
cu chipul acesta s’au descoperit lucrări Însemnate 
din vechime, necunoscute, sau socotite ca .pier
dute [Ir.].
O palincă, pAljnoA (pl.-ol) si, Tr.-Carp. g Ra-
ohiu’[ung: pălin'ka]. '
OPALINCARIE s/. Tr.-Carp. Rachierie, fabrică 
de p a 1 i n c ă. ’
'PALINODIE s/. ^ ® Poezie tri care se retrac

tează ceea ce's’a spus în alta f ® Retractarea 
unui lucru scris sau zis înainte- [fr.].

'PALISADA (pî.-de) s/. .îngrăditură, uluci, za- 
plaz: cum se săvlrşl IntArlrea pallsadelor cetăţull, Sinan- 
Paşa pase Intr’Insa doua tunuri mari (BAlc.) [fr. ].

'PALISANDRU sm. 4- Arbore din BrazUia şi 
din Guiană (Jacaranda oblusifolia), al cărui lenm 
mirositor, foarte tare, de coloare neagră-violetă, 
e foarte întrebuinţat în strungărie şi în tîmplăria 
fină: stă la micul el blroti de » si citeşte (vlah.) [fr.].
O PĂLIŞ adv. Olten. Pieziş, oblic (r.-cod.).
O pAliŞjAT adj. Olten. Ponciş, oblic,'de-a curme
zişul (CIAUŞ.).

pAlIT* adj. p. PĂLI.' ® Ars (de soare), dogorit t 
® Ofilit, veştejit, uscat: Bate-te loou, răchita. Ce eşti 
neagră şl ■-'-a, De nu eşti mindru ’nlmnzltăP (Brl.) 1[ ® Lo
vit, izbit. -

PĂLITURĂ (pi.-tari) sf. ® Faptul de a (se) 
p ă 1 i1 H @ Ofilire, veştejire, uscăciune (de'vlnt, 
de brumă, etc.) f © Lovitură, izbitură, 
t PALIŢA (pl.-ţe) sf. Trans. Par; băţ [vsl.]. 
'PALLIUIM)sbsi. ^ Man- ii 

ta p'urtată de vechii Greoi |. 
şi adoptată de Romani sub '
Împăraţi ([D 3515) [lat.].

'PALM sm. ♦ = PALMlţlR: 
risipiţi tn cilnguri, auriţi 

de-a lunii rază (emin.) ; abia se ză
reau clţiva copaci din acela cu ra
murile nalte şl şuie oare se chla- 
mă •*'1 (ODOB.) [fr.].

PALMA1 {pl.-me.iT pălml) 
sf. CD £) Partea dinăuntru a 
mîinii ([^3516) : latui.palmel;' 
podul palmei; nu-i bine ca mama să sărute pe popii pe 

că se face tllbar (maro ; a-r mtnca 
palma, a) a avea poftă să bată 
pe cineva; b) a simţi o mîncă-- 
rime pe palmă: clnd te măulncă 
palma stingă, al să iei bani; Iar {de te 
măulncă) cea dreaptă, al să dai (oor.>; 
a lucra cu palma sau cu palmele, a 
munci cu mîinile (nu cu carul,' 
cu plugul, cu unelte, etc.); a bate 
palma, a-şi da mina bătînd unul Fig. 3516. Palmă, 
palma celuilalt, ca senrn că s’a. 
încheiat tîrgul între ei, că au căzut la învoială; 
a se bate cu palma peste gură, a-i părea rău de a fi 
vorbit un lucru cu păcat; a ■ plesni din palme, a 
bate- In palme ev* BATE 1 ©; a avea pe cineva iu •«', a 
face din el ce vrea, a-1 conduce după voia sa; 
a-1 cădea In a încăpea pe mîna cuiva, în stăpî- 
nirea cuiva, a pune mîna'pe el; a căuta cuiva in/^, 
a-i ghici viitorul după liniile palmei; F oîud mi-o 
creşte păr Inniciodată; ca in^, a) neted, curat: 
au zoblt pămlntul netezlndu-1 oa In rmr (dlvr.) ; b) foarte 
bine, in toate amănuntele: cunoştea ca in’<^ toate co
titurile munţilor (odobo; c) nicăieri, nimic: dau să-i 
strige: x,,tatăl tatăl” dar tata nu-1 ca ’n (Ret.); nevasta 
nu-era oa ’n şl balauroalca ieşi mlnloasă (mera) ; a ţinea 
pe cineva ca pe a-i face t(!)ate voile, a avea grijă • 
s’o ducă bine, să fie mulţ.umit, să nu ducă lipsă 
dc nimic: pentru că mi-al curăţit casa de draci,' am să te 
ţin ca pe ^ (crg.) t © Lovitură cu palma: a da, a 
trage o : de va da neştine oulva o pregpre obraz, nn sd 
chiamă sndalmft mare (PRv.-lp.) ; @: .pentru o muscâ-şl d& 
palme, e foartO supărăcios, iritabil, susceptibil; a 
dnce pe cineva In palme, a-i trage palme tot drumui li 
© Măsură de lungime egală cu distanţa de Ia ex
tremitatea degQiului gros pînă la Vîrful degetului 

, mic, ţinlnd degetele depărtate unuldc altul (= în

Fie- 35r5- Palliu(m).
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N

Muntenia 0,2458 m., iar In Moldova = 0,27875 m., 
numită şi -~damneaac&) (JŞ]3517);palrnae a opta parte 
din stinjen şi se împărţea, înainte de introducerea 
sistemului metric.
In 10 degete' (in 
Muntenia) sau în 8 
palmace (Iu Mol
dova): ninsoarea ce Fig. 3517. Palmă domnească îm- 
oăzuee era de patru pal- părţită In palmace (1/7 din mări
me domneşti (isp.); fi- (mea neturală).
na vine ’n nnnă ca d’un etlnjln depărtare, adică de opt 
palme domneşti (jip.>; Oerllă... trlnteşte o brumă . 
pe păreţi, de trei palme de groasă ţcHO.j; locul 
este nisipos, griul creşte cit palma şl păpu
şoiul cit cotul (SLy.); a doua zl, calcă pe sUs, 
se simte de şapte Palme mal Înalt (vlaho ; F a
11 de şapte palme In Irunte sau In piept w 
FBPNŢE © ; a scurta pe cineva de o a-i tăia 
capul t ® o de loc, O suprafaţă mică 
de pămînt, 0 distanţă mică: urmaşul ve
chiului moşnean, stăpln pe o de loc (vlaho | 
de la Fcltlcenl la Neamţ, era pentru noi atonei 
o de .loc (CRGo [lat. palma],

■PALMÂ2 (pi.-mo) sf. ® ♦ Ramură a palmie
rului H © .» Motiv de ornamentaţie foarte între
buinţat în artele'decorative H ® ^ Palme academice, 
decoraţie franceză ce se dă literaţilor, artiştilor, 
etc: (ii 3518) [fr.].
OPAIiMAG (pi.-ace) sn. Mold. Măsură de lun
gime, subdiviziune a palmei, din care era a opta 
parte ( = 0,03484 m.); palmacul se subîmpărţea în
12 „linii: am văzut că era un abecedar cu slove de-un * de
mari (NEGR.) ; In pămlnturlle cele uşoare... se pot Îngropa 
de 'un «• do adine hon.) [tc. p a r m a k, refăcut după 
p a 1 ra ă]. . ■

PĂLMAŞ sm. y Ţăran care n’are boi şi lucrează 
la Cimp cu palmele; ia un« trei olncizeol trei şl 
optzeci pe zl, după cum e şl omul mai volnic de lucru (gr.-n.).

•PALMAT adj. ® ♦ Ceseamănă cu o mînă 
cărei degete sînt depărta
te unul de altul: frunză«ă 
(g3519) n ©. i Picior 
picior, labă de pasăre la

Fig. 35l8-Palmele
academice.

Fig. 35J9-Frunză
palmată.

Fig. 3520. 
Picior 
palmat, Fig. 3521. Palmatifid.

care degetele sînt împreunate printr’o membrană 
(iH 3520) [după fr. palmă].
^PALMATIFpo adj. ♦ Se zice despre o frunză 

tăiată în lobi aşezaţi ca degetele mîlniî şi ale că- 
răi adîncituri ajung pînă la mijlocul limbului (,g 
3521) [fr.].
•PALMIER sm. ♦ ® Curmal f ® pl. Familie

de plante monocotiledoa- 
ne din care cele mai multe

Fig. 3522. Palmieri.

cresc în zona tropicală ([®] 3522) [fr.]. 
'PALMIPED 1. adj. i Se zicedespre ori-ce

• animal acuatic, pasăre, reptilă sau mamifer, la PAL- 
oare degetele picioarelor sînt împreunate între ele o ai 
printr’o pieliţă (i^ igj 3520). rAL

2. PALMipţmE sf.pl.it Ordin de păsări înnotătoare 
ale căror picioare sint palmate, şi din care fac parte 
raţă, gîsca, lebăda,' etc. [fr.].

PĂIJMUI ( -ueac) vb. ir. © A trage cuiva pal
me: te-am pălmuit pentru fapta ce al făptuit iisp.i; 0: 
ăst om necinstit... 11 pălmuia In fie-care zl cu o ^flemea 
care-1 Înjunghia In Inimă (br.-vn.) 1[ © A izbi peste 0- 

, braz: Pe vlnăta lor faţă Necontenit slnt pălmuiţi De-un 
crivăţ plin de ghlaţă (alecs.).

PALMUIALĂ (pi.-ieli) sţ. Faptul de a păi-.
•m u i.
O PĂLMUŢĂ (pi.-ţe) sf. ^ dim. PALMA: clnd copilul 
de ţlţă ţine pălmuţele Întinsa, are să fie darnio, milostiv (ŞEZ.i.

* PALO ARE sf. Coloarea a tot ce este palid, 
gălbeneală, sârbezeală: faţa ei de o umedă oa oeara 
cea albă (EMin.) [fr.].
OPĂLp(N)IU (p2.-oa(n)le) sn. Băn. PALA1 ®.
O PALOŞ sbst. Băn. Trans. (denso — PALOŞ.

PALOŞ (p2.-şe) sn. Sabie tăioasă: Capul ce se 
pleacă, nu-1 tale (bol.); cădeau Toroll sub le Romă- 
nllot, cum cade iarba sub coasa seoerătorilor nsp.); ţlnlnd 
In mină o mică secure şl In cealaltă un strălucitor (odob.)
[ung. p a 11 O s, srb. palo §].•’ 
o PALQŞTE sf. Băn. Bţ Staul.
•PALPA (-p6z) vb. fr. A pipăi [fr.].
•PALPABIL adj. ® Ce se poate pipăi ţi ® ©

Vădit, evident, limpede [fr.].
■PALPABILITATE Sf. însuşirea a tot ce e 

palpabil; evidenţă,' limpezime: acest portret... l se re
deştepta acnm la spirit oa o perfectă «, pln& In cele mal ne
însemnate aminiinte (Car.i [fr.].
•PALPITA (-pit) vb. iniT. ® / A bate {vorb. de 

inimă), a svîcni, a avea palpitatiuni: nici atonei şi 
nici acnm nu palpitase o Inimă mai nerăbdătoare in pieptul 
cnlva, cum palpita Inima Tincnţel (d.-zamf.) ; ®: Acelaşi dor, 
acelaşi, suflet Palpită ’n fie-care floare (VLAh.i H ® ® A fi 
foarte mişcat [fr.].

■PALPITANT adj. ® Care palpîtă f ® ©
. Foarte mişcător, emoţionant, foarte interesant; 

se petrec atltea drame «e sub ochii noştri (vlah.) [fr.].
•PALPITAŢIUNE, PALPITAŢIE sf. V Mişcare 

convulsivă a une’i părţi oare-o'are a corpuluij svîc- 
nire; bătaie puternică şi neregulată a inimii [fr.].

PALTIN .sm. A Frumos 
arbore cu frunzele cenuşii- 
verzui pe partea inferi
oară, cu flori mici, verzui 
aşezate în ciorchini ce a- ■ 
tirnă în jos; creşte în pă-’t| 
durile din regiunile mun-^ 
loase şi se cultivă uneori^ 
prin parcuri ca plantă or-, 
namentală {Acer pseudo-’ 
plalanusj ([^ 3523) [lat. 
p 1 a t a n u s].

PAL'TINAŞ, PALTINEL ■ 
sm. A dim. paltin.

PĂLTINELE sf: pl.
Bucov. A = coacAzA.

PĂLTINIŞ (pi.-işuri)sn. ♦ Pădure în care cresc 
mai ales p a' 11 i n i.

PĂLTIQR sm. A ® dim. PALTIN f ,® Mold.
Arbust CQ seamănă cu coacăzul, .şi care creşte prin 
pădurile umbroase de la munţi; numit şi ,,coa- 
căz-sălbatic” sau ,,pomuşoară” (Bibes 
petraeum).

•PALTON (pi.-toane) sn. 0 Haină 
lungă de'postav gros, uneori îmblă
nita, cc se poaMă iarna peste celelalte 
veşminte (>.] 3524): striuglndu-şl la piept 
«ni lung şl larg, lăcut dintr’o sourteică veche 

(BR.-VN.) [fr. p a 1 e t o t].- 
■ •PALTONAŞ (pi.-aşa) sn. 0 ® dim. 

palton II ®'Ciupag.
. -PALUDEAN adj. f De baltă: fri

guri paludeene [fr. ].
•PALUDISM sbsf. f Boală care şe 

capătă mal ales ini locurile mlăştinoase şi e carac
terizată în special prin friguri intermitente [fr.].

Fig. 3Ş23- Paltin.

Fig. 354- 
Palton.
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PAL- OPĂLUI (_uesc) vb. refl. Olten. (crAuş.) A se face
PA M P a 1 0 {vorb. de fîn).
rAlM ’PALySTRU adj. Care trăeşte sau creşte prin

locuinţa palustră; plantă palustră [îr. < lat.].
O PALyTÂ (pl.-te)s/. Trans, Palat: nu-i lucru mic... 
a tc trezi Intr’o * mai pompoasă declt a Împăratului (ret.) 
[ung. p.a 1 o t a].
O PAJVIAT sbst. Băn. Minte, pricepere: , n’aro ~ la 
cap [srb. jp a m e t].

PAMĂTUF (pi.-uîuri), Mold. PAmATUV (pl.-uvuii), 
Trans. pAmAtpz (pl.-uzuri), Maram. pAmATţrc sn. (î) 
Prăjină lungă de lemn, de fier sau de sîfmă îm
pletită, cu cîrpe prinse la vlrf, care slujeşte la cu
răţirea cuptorului, coşurilor, tunurilor, 
ctc. ([ŞI 3525): un pămătnz... din slrmă Îm
pletită In cinci şl la capăt Împletite anumite tlre 
de Ierburi tari (ret.) ţ] ® Penel, pensulă: 
coada Iul cea lungă şl stnioasă... Ieşi ca un pă- 
mătul la Iveală (odob.) 1[ ® Mătăuz, sfiştoc: 
pămătulul sau motocolul de busuioc cu oare lor- 
dănesc pe oameni (mar.); băglnd pămătucul de 
bosuloo In apă, stropeşti pe acela sau pe acela, 
câreia-1 desclntl (brl.) TI ® Puf de dat CU pu
dră: doar tl-am mal tăcut eu pămătnturl şl ba- 
danale de sprlncene (Alecs.) 1f ® «•-do pene, un p|' 
fel de măturică de pene cu care se seu- m u ' 
tură praful de pe mobile: scotea o sticlă cu rom, o 
cutie de tutun şl un pămătnt de pene (D.-zamf.) [vsl. *p 0- 
metuhă<pomesti, -met%].

PAMATUŞEL, Mold. pAmAtujîil (pi.-ele) sn. 
diin. pAmAtvf. '

PAMBRIU sbst. ® Ei t Stofă de merinos: o scur- 
telcă lungă.deverde Îmblănită (I.-gh.) ', glnbeaoa de al
bastru blăultă ou samur (negr.) H ® 0 Tcstcmel, basma 
de cap: aş vrea s’o ’mbrao cu scurtelcă şl să-1 cumpăr şl 
de un ~ (Jip.).
î PAME(N)TE sf. Pomenire: pre la zilele Mucenici

lor să 11 SB Iacă pametea (prv.-mb.) [vsl. parnţtT, bg. 
srb. p a m e t].
OPAMET sbst. Olten. Trans. (dens.) Minte, price
pere, inteligenţă [srb. p a m e t].

•PAMFLET (pl.-ete) sn. ^ Broşură satirică şi 
adesea defăimătoare [fr.l.

'PAMFLETAR sm. x' Scrutor de pamflete [fr.].
PAMÎNCIO'R sbst. ® dim. pAmJNT ţ[ © Olten. 

(ciAuş.) Moşioară; ocină.
PAMÎNT (pl.-turl) sn. CD iţ Planeta pe care 

locuim, care tace parte din sistemul solar şi e aşe
zată .între Marte şi Venus: -^ul e rotund; ^ul se In- 
vlrteşte Împrejurul soarelui; Dumnezeu a tăcut cerul şl ^ul 
•m- cer!! ®, falca ®, LţTME1 ©, MiNţE © K ® Sub
stanţa oare alcătueşte scoarţa solidă a globului pă- 
mliitesc, d.in care răsar toate vegetalele şi pe a cărei 
suprafaţă trăesc oamenii şi animalele: a cultiva—ul; 
* galben, negru, vlrtos, argllos, etc.; oală de ; a răsări din 
'v; a se tace ca -vul, a se îngălbeni la faţă; a cădea la 
a cădea jos; a da la.~, a doborî: e slab de-l dă vintnl la 

a pune (capul, ochii) In a Coborî, a pleca (capul, 
ochii): punea ochii Inşl tăcea (vlah.) ; a Intra In 
aj a dispărea, a se face nevăzut (ca şi cînd l-ar fi 
înghiţit pămîntul): mai iscodeşte ea pe lol pe colea... 
despre copil, dar copilul parcă Intrase In — (CRG.) ; ăi a nu 
mai putea de ruşine: llvlne... să intre In» de vie (DLVR.); 
eu Intram In de ruşine (Crg.) ; c) a muri; : ce intră 
In curlnd se uită; a Ieşi ca din a răsări, a se ivi,
a se arăta deodată, fără veste: ca din-- ieşiră trei 
lăutari (GN.); w- IARBA ® ; a băga tn —. a îngropa, a 
înmormînta; a amesteca cu —ul, a tace una cu—ni, a 
doborî, a nimici, a prăpădi, a omorî: curţile Dom
nului Oheorghe Ştetan... au bătut vijeliile vremii şl le-au 
amestecat ou —ul (vlak.i ; vlnturlle... tăolnd una cu —ul co
pacii neclintiţi de veaonrl (DLVR.) ; li, era trlcă să nu dea peste 
dlnsa zmeii, căci o tăcea una ou —ul osp.); a tugl mlnclnd 
—ul, a fugî cît se poate de iute: de omul rău să ingi 
mlnclnd —ul (Pann) ; un ceauş de dorobanţi venea Înainte 
mlnclnd —ul (Car.) ; cw AT|NOE 1 ®, INCAPEA ®, TEACA; 
a tăcea ca —ul, a nu scoate nici o vorbă, a sta mut: lu
crătorii tac ca —ul de sub picioarele lor (jip.); a tace umbră 
—ului, a trăi (ca vai de lume): volu ca, plnă mai tac umbră 
-ului. să ştiţi şl voi... olte am atlat eu iisp.) f ® ţ Parte 
de moşie stăpînită de un ţăran t ® tŢară;—ui 
tăgăduinţoi, ţara făgăduită (în Sf. Scriptură) U ®Lo

cuitorii pămlntului: Alexandru voia să supună tot —nlf ® 
Lume: n’am pe nimeni pe — ţ[ ® OATELUL-PAM^- 
TULUI sw CATEL ® t ® ^ RQDTJL-PAMfNTDLUI *«- ROD 
®; vîrtejul-pAmîntului tr vîRTţîj [probabil lat. 
pavimenLu m).

PAMÎNTEAN, -EANOA (pi.-ence) adj. şi sm. f. 
® Care trăeşte', care locueşte pe p ă m 1 n t: nu se
poate să nu île nlme pe-aicl, că mle-ml mlroaM a oip 
(ss.) ^ (D Născut în acea ţară, indigen: nu vă temeţi, 
Ia, că doar şl eu alnt om (ALecs.) ; ...ol nlje face toate 
Un «V d’al noştri, O rudă sau un frate <alx.) ; acu te-al făcut 
şl dumnea-ta Bumăn, oă te^al căsătorit cu p pămlnteancă
(I.-6H.).
O PAMÎNTENI {-eneso) vbi refl. ® A căpătă pă- 
mînt: noi nu eram răzeşi vecbl, noi sintem de la Cuza ’nooa- 
ce păminteniţi (or.-no H © A se aşeza, a se statornici 
într’un loc (vic.) [p ă m î n t e a n].

PAmîNTESC adj. Ce ţine de p ă m î n t, de 
pe pămînt: viaţa pămlntească.

PĂMÎNTIU adj. De coloarea p ă m î n t u 1 u i: 
ochii el pămlntll obosiseră să mal prindă... fericirea atltor 
odrasle (ba8.); ou faţa pămlntle... Năstase părea venit din 
alte' locuri aci (lung.) ; a Întors o faţă pămlntle cătră vite
(SAD.).,

PÂMÎNŢESL (pZ.-ele) sn. © dim. fAu|NT ^ 
© Un fel de humă: gospodinele mal folosesc... şl felu
rite feluri de pămlnturl şl •«^e de pe la prăvălii, pe oarl le 
moale In ulelu sau ouă şl cu oarl apoi dan unde au nevoie
(PAMF.).
"PAMPA sf. 9 Imensă cîmpie ierboasă In A- 

merica de Sud, care constitue aproape întreg te
ritoriul Argentinei [fr.].
O PĂMUCA sf. Băn, Trans. Vată: se Întoarse cu un 
călctlu de pine albă şl moale ca pămuoa (mera) [srb. p a- 
m u k].
î PAN sm. ^ Domn, titlu dat odinioară boierilor 

mari [pol.].'
PANA1 [pi. pene) sf. © 3t Ceea ce acopere corpul 

păsărilor şi care ie serveşte la sburat ([Ş| 3526):
de glscă, de pănn, de struţ; negru ca pana corbului; a ju
muli de pene; 
pernă umplută ou 
pene; a se umfla 
tu pene (ca un 
curcan), a se ÎIl- 
gîmfa H © /<^ 1 
Pană mare din ^ 
aripa . gîştei, 
corbului, etc. 
întrebuinţată 
odinioară la 
scris; con deiii:
De ce pana mea Fig-. 3526. Pene. Fig. 3527' Pene* 
rămlne !n cer
neală, mă Întrebi p (EMiN.) U ® © ap' Stilul, felul, de a 
scrie al unui autor: Bălcescu... le-ar spune ou pana Iul 
cea agera (i.-gh.) ţf ® A Foaia care înveleşte ştuletele 
porumbului, pănuşă t ® Una sau mai multe pene 
de struţ sau de alte păsări exotice, cu care se 
împodobesc pălăriile doamnelor, sc fac evanta- 
liuri, etc. (113527) H ® Trans.
Mănunchiu de pene (de păun, 
etc.) sau de flori artificiale cu 
care flăcăii îşi împodobesc pă
lăria : la cuşmă 11 coasa o — tru- 
moasă, tăcută din pene de păun (mar.)
\ ® Bimăţică de lemn sau de 
fier, mai adesea de formă pris
matică şi ascuţită la un capăt 
oare se vîră tn 
crăpătura u- 
nui butuc ce 
trebue spinte
cat sau care 

serveşte să 
uniple un gol 
şi să înţepe
nească ceva -■

îuripţ undeva 3528. Pană.
(H) 3528): Ia-
răşl indmptează
părţile strlmbate, Întăreşte parii, pene Jos le bate (pann)

Fig. 3529* 
Pana-sburîltoruliii.
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® Bucăţicfi de lemn, asou^ită la un oap&t, cu 
care se înţepeneşte coada sapei, toporului, fierul 
rindelei, oto. •[ ® «?= = cord AR ® ^ ^ Bucată de
lenm cu care se ridică piatra morii: dacă, pe dedesubt, 
rldlc&m ou pene de lemn învirticiul mal sus, depărtarea intre 
cele două pietre se măreşte şl deci urlulala va fi mai mare 
(pAMF.) ® Pană căpăstruiui, ştreang sau cur.ea cu care 
se priponeşte calul t © ^ Felioară de slănină cu 
care se împănează carnea ţf ® X ~ de somn, bu
cată de somn de la pîntece sau de la - coadă (care 
se prepară în saramură sau în oţet) t ® Maram. ^ 
Bordul pălăriei; şl pe pana dopului Un bumbut mln- 
dru de-arglnt (brl.) ţj ® ^ PANA-SBURAtQRULUI, plan
tă CU flori mari, violete, ce creşte prin pădurile 
umbroase de pe munţi; babele se servesc de ea 
pentru făcut farmece (Luharia annua) (ia] 3529) 
[lat. p I n n a].
•PANĂ2 (pi.-ne) sf. ® Manoperă de oprire a 

unei corăbii: am pus îndată pinzele Iu ^ (I.-gh.) U ® 
Oprirea unui automobil din pricina unei strică
ciuni [fr. p a n n e].
•PANACEU (pi.-cee) sn. f Leac universal, reme

diu ce căutau să descopere vechii alchimişti, cu 
care să poată vindeca ori-ce boală [fr.]. 
t PANAGHIDĂ [pi.-ie) sf. Tăbliţă ori cărticică 

de însemnat ceva [gr. -rttvaHtCj-iitSo;].
PANAGHIAR (pi.-are) sn. Taler de metal, 

mai adesea de' aur sau, de argint, împodobit cu

Fig;. 3530. Panaghiarul Iui Ştefan cel Mai'e 
(Mănăstirea Neamţ).

săpături artistice, pe care se p.une panaghia (|a] 
3530): cellalt n loat lucrat In cea mal aleasă horbo
tă de migrenă de aur din porunoa Iul Alezaudru-Vodă Illaş 
(IRG.1 [ngr.].

PANAGHIE sf. ehJ Bucată de prescură sfin
ţită care se mănîncă cu ocazia slujbei religioase 
făcute la 40 de zile după înmormlntarea cuiva:
ctte parastase si panaghll, toate 1 le-a rădicat (CRe.i; noi tţl 
ridicasem şl panaghia şl tu te Întorci cu zile, Ilăcălaşul ma- 
mil! is.-ALD.) [n&r.].

PANAHIDA (pi.-de) sf. Parastas făcut la 
40 de zUe după Inmormlntare [vsl. < gr.].

'PANAMA (pi.-mele) sf. ® & Pălărie moale 
împletită din foile unui copăcel din America cen
trală t ® Delapidări enorme făcuţe de mai multe 
persoane într’o' mare întreprindere a Statului sau 
particulară (aluziune la risipa făcută cu banii 
strînşi pentru săparea canalului de Panama) [fr.]. 
•PANARIS sbsi. f Sugiu [fr.]
'PANAŞ (pi.-aşe,'-aşuri) sn.

® Mănuncliiu de pene cu care 
sint împodobite unele chipiuri 
sau coifuri ((^ 3531) H ® ©
Ceea ce lîlfîie ca un panaş: ce
arde ca *ul de llacărl pe un munte
(ALEcs.) [fr. p a n a c h e].
•PANAŞAT adj. împodobit 

CU un panaş: figurine mlol, pa
lide şl bucălate, sub largi tricornuri
-^e (VLAH.) [fr. p a n a c h â]. 
o PĂNĂTA vb. refl, Trans.
A se tingu’i, a se jeli (dens.)
[lat. poenltere].
•PANATENEE sf. pi. ^ Fi Pa

sărbăţorile cele mai însemna- e' 353 5
te ce se celebrau la Atena în onoarea zeiţei Mi- 
nerva (Atena), patroana cetăţii [fr.].
OPANGĂ sf. Ban. rnt Măsuţă la care lucrează 
cizmarul şi pe care-şi ţine sculele [germ. Bank].

Fig. 3532.
P. Pancreasul. —I. Intestin.

•PANGARTĂ (pi.-te) sf. Aliş; liîrtie sau tăbliţă PAM. 
pe oare se află scrisă sau tipărită o înştiinţare DAM 
oafc-care: mi-a citit pecetluită ou armele Franţei 
(I.-GH.) [fr.].
O PANGLIGA sf. Băn. = PANQLJCA.
O PANGOVA (pi.-ve) sf. Bucov. Trans. X ® Un fel 
de oălţunaş H ® Ochiuri de ouă [ung. p a n k 6 < 
germ. P f a n n k u c h e n].

•PANGREAS sbsi. &
Glandă situată în abdo
men, între ficat şi splină, 
care secretează un lichid, 
numit,,suoul pancreatic’', 
ce ajută Ia digestia ali
mentelor (il]3532) [fr.].

•PANGREATIG adj. 
g) 1»- PANCREAS [Ir.].

P AND ALŢI, PANDOm 
Sf. pl. 0 Purii, toane,
arţag: clnd li vin pandaliile... aprinde douăsprezece- lumi
nări... şl ciută cintece bisericeşti ibr.-vn.) ; i-a venit pandalil- 
le, era eă-şl tale gltul cu briciul icar.) ; se lelea... că una dintre 
nepoţelele I. P. S. Sale ineepuee să albă pandolll (CAR.); o mai 
şi chlnueşte capeDomhu Rlstos, clnd 11 vin pandoIllIeiLUNO.).

‘PANDEGTE sf. pl. rt Culegere de hotărîri 
ale Vechilor jurisconsulţi romani, făcută din ordi
nul împăratului Justinian, care le dete putere 
de lege [fr.].
OPANDELA (pî.-io) sf. a. Steagul, pavilionul 
unei corăbii, bandieră: Turcii... veneau la vale cu pandefa 
lăeată, pe urmă Iar plecau spre Brăila şl ridicau paudela 
(GR.-N.) [ngr. navxtcpa].
•PANDEMONIU sbsi. ® Loc închipuit unde se 

bănueşte că se adună demonii spre a ţinea sfat t 
© © Adunare de oameni cu gîndul de a face rău 
[fr. < gr.]. .

PANDIŞPAN (pl.-anuri) sn. X Turtă dulce fă
cută dm făină', ouă şi zahăr: să n’o echimbaţl nici pe 
•»ul din lumea toată (jip.) [tc. p a n d e s p a n < it. 
pan di S pa g n a].

PANDOGRATOR 'im- PANTOCRATOR.
PANDOLIl'iv PANDAIiţl.
pandur'sm. ® t Soldat de infanterie în 

Ungaria; un fel de doro
banţ in Oltenia ([aj 3533) T[
© iii Soldat din oastea ridl-

Fig. 3533. Panduri.
catădeTudor Vladlmirescu în Oltenia: o mulflme de 
'~'i băneşti... se repeziră cu săbiile goale asupra iul (oooB.); 
Jianul. . Iilgea de potlră şl de —i cit putea (i.-gh ); o lată 
smeadă, cu .neaul coroiat, ou mnetată de ibr.-vn.i ţ[ ® In 
poezia populară: hoţ de codru: Un hot de căpitan 
Care Imblă prin păduri Cu doisprezece —'1 (ALecs.) [ung.].

PANDURIME sf. col. PANDUR. X Mulţime de 
panduri; oastea formată de panduri: siugeiul Tudor... 
ajunge In mnntll Qorjulul şl Mehedinţulnl şl începe a scula
■«a (I.-GH >.
•PANEGIRIG (pZ.-ico) sn. ® 427 Discurs public 

făcut spre a lăuda, spre a ridica în slavă pe cine
va ţf © Elogiu excesiv: ar lac'e cel mal minunat » al 
acestei arte (Odob.) ; fără voia sa, tăcea -vnl omului pe care 
voia eă-1 vlnză (fil.) [fr. < gr-]- 

•PANEGIRIST sm. ® a/ Gel ce face un panegiric 
H © Acela care laudă peste măsură pe cineva [fr.].

PANER (pî.-ero) sn. Coş (Împletit): eub lorestre 
tiecea o femele din popor cu un cu legume (I.-oh.> | fntr’o 
searA ne sţrlnsesem la şcoalA, la Împletitura (sad.) [comp. 
fr. panier; comp. şi hg. pancru].
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Fi^. 3534- Panglică.
I. Corpul;—2. capul; 

3. cîrlige ;-1^4. inel mă-

PAN- . PANERAŞ (pZ.-aşe) sn. dim. PANţîR. Coşuleţ:
văz apărlnd dlntr’un ...capul unul o&ţel lăţos (car.);.s6 
zărea un ^ Împletit In strmă âe'aur (gru). ' 
t PANEVGHENIE s/.: Panevghenla ta, Domiiia 

voastră: alta mal am eă spulu panevghenlel tale (fil.)
[ngr.]. ,
QPANGANE sm. Băn. % = pAi4(n)3EN, 
ţPÂNGANEIT (pî.-ete) sn. ^ Baionetă; Şl In 

loonl Bblcinlnl, Teaca *ulul (ik.-brs.) [srb.]-.
PANGEA (p(.-gele) si. ♦ Sfeclă roşie [tc. p a n- 

t ă r], ' '
*PANGERMANISM shst. O Tendinţa Germa

nilor de a-şi întinde stăpînirea, peste, “toate po
poarele de rasă gcianană [fr.].

*PANGERMANIST adj.şism.iQi Geţinedepan- 
germanism; partizan al pangermanismului [fr.].

panglica, Trans. pantlicA, Băn. PLAntioA 
(pl.-ioi) s/.’® Făşie lungă şi 
îngusta, colorată, de măta
se, de bumbac, etc., care 
serveşte la Împodobit (Afo/</.'
Bucov. ,,cordea”) f ®
'Panglică cusută la butoniera 
unei, persoane decorate ţ|

, ® % Vierme ce sedesvoltă 
în intestinele omului şi ale 
animalelor carnivore ( Tae- 
nia soUum) ([a] 3534) [ung. 
pântlika],

PANGLICAR sm. ® V 
,Cel ce fabrică sau vinde 
panglici H © F Sca
mator (care scoate^ pan
glici pe nas, dintr’o pălărie, 
etc.): se strlngebu aoolo...ghici
tori, olntăreţl şl *1 şl palatele 
ai mal aintliu (Car.) ;' de aci, _ .
şarlatan, înşelător: N'avem,,. rit;-5. ou;-6. embrion. 
Panglicari In ale ţarii care joaca ca pe Ionii P (EMIN.).

PANGLICARIEs/. ® V Fabrică sau negoţ de 
panglici li © V Mulţime de panglici, marfă con- 
sistînd din panglici *) ® ®) Şarlatanie, înşelătorie 
[panglicar].

PANGLICUŢA (pi.-te) s/. ® dim. PANOLICA: 
o Încurcătură de bonete, de pangllcute... Inlăţlşau ochiului 
o privelişte minunată (D.-zamf.) ; işl pipaia mereu cărarea, 
vlrtul nasului şl pangllcuta-de la butoniera (vlah.) © .f, 
= IAMA r ALB A. ,
•PANGOLIN .sm. ^ Mamifer nedinţat, aco

perit ou solzi vîr- 
toşi şi tăioşi pe 
care animalul ii 
poate sbîrli, cînd 
Se tace ghern ca 
ariciul şi, vrea să 
se apere; coada 
e lungă şi puler- 
nică, acoperită şi ~

- ea de solzi; tră- * 
eşte în Guinea, 
în India meridio
nală, în insulele
Ceylan, ■ Sumatra, etc. (Manis) (f®] 3535) [fr.].

‘PANICA 1- s/. Spaimă năprasnică şi fără te- 
meiu".

2. adj. Teroare —panică, 
groază năprasnică: cărturării... 
alo, olnd vor sa arate pe nişte oa
meni ce se sperie de nimic, ca elnt 
cuprinşi de teroare —• dsp.l [fr.].

‘PANICULA (pl.-le) sf. ♦
Ciorchină compusă; spic sim
plu sau compus (după alţi 
botanişti) (53 3536) [fr.].

•PANIFICAŢIUNE sj. To
talul operaţiunilo’r necesare 

. pentru a transforma făina în 
pîine [fr.].
OPANJINE = paia(n]jen.
‘PANOPLIE sf. a ® Ar- Fig. 3536. Paniculă. 

mura completă a unui cavaler 
din evul mediu f © Colecţiune de arme aşezate

Fig- 3535- Pangolin.

Fig, 3537- Panoplie.

cu artă pe un perete (i®) 3537): In perete, o * cu toate 
trebuincioasele pentru vinat (BR.-vn.) [fr.].

‘PANpPTICUM sbst. Clă
dire în care ochiul poate 
îmbrăţişa dintt’un singur 
punct tot ce e de vâşut in 
părţile interioare; in speq. 
expoziţie de figuri de ceară 
[germ.].
‘PANORAMA (pZ.-me) sf.

® Mare tablou circular zu
grăvit saii aplicat pe pereţii 
unei clădiri rotunde, care 
primeşte lumina de sus, asJ,- 
fel că spectatorului i se pa
re că vede, cînd e aşezat la 
mijloc, pînă la o mare de
părtare K © Clădire în care 
se află o panoramă ([Ş] 3538):
de astă dat& vedem pe deal tot o- 
raşal ca Intr'o 
(VLAH.) ^ (D Pri- 
i'elişte ce se 
desfăşoară 0- 
chilor de pe o 
înălţime; de jur 
Împrejur avem

măreaţa a'' 
munţilor (vlah.)
[fr.T.

‘PANORAMIC Flg- 3538- Panorama- 1 
adj. Ce ţihe do panoramă: vedere [fr.].

‘PANOU (pl.-ourl) sn. aîj Tăblie; ori-ce parte a 
unei lucrări de arhitectură; de tîmplărie, etc., 
cuprinsă între pervazuri sau ciubucărie [fr.].
‘PANSA (-sez) vb. ir. ® ? A ăplica pe o rană sub

stanţele ce pot 's’o vindece, legînd partea bolnavă 
cu bandaje, spre a o apăra de Infecţiunea venită 
din afară; a obloji U ® A ţesăld (un cal) [fr.].

‘PANSAMENT (pî.-te) sn. f ® Faptul de a 
pansa-, oblojir'c ţi © Legătura, bandajul, medicaT 
mentul cu care se pansează o rană; oblojeală [fr.].

‘PANSEA (pl.-sole) sf. f = CATIFELUTA ©: uite 
oe Irumos sint ideute panselele şl ce blno e lumina vasnlnl
(BR.-vNj [fr. pense e].

‘PANSELUŢA (pi.-te) sf. dim. PANSEA-. ♦ © — 
catifelata © II © PANSELţTTE-DB>MUNTE = UNQHIA- 
PASABII.

‘PANSLAVISM sbst. & Tendinţa Ruşilor de a 
uni sub o singură stăpîhire toate popoarele de 
rasă slavă [fr.].' , . -

‘PANSLAVIST 1. adj. O Privitor la pansla
vism. , ,

2. sm. Partizan al panslavismului [fr.].
PANTA1 =i banta. -

- ’PANTA2 (pi.-te) sf. Povîrniş, clină: panta mun
telui ; pe aceasld —' glnduille mi se rostogolesc de-a lungul 
Istoriei (vlrh.i [fr. p C n t e]- ©

pantahuza (pi.-zo) sf. Registru pe care-1 
poartă cmeva' din loc în loc, cu autorizaţia auto
rităţilor, şi în care se înscriu diferite persoane cu 
sumele ce oferă în mod benevol pentru clădirea 
sau reconstruirea unei biserici, pentru o operă de 
binefacere, etc.: a umbla cu pantahuza, a) a umbla 
din loc în loc, din casă în casă; b) a colporta ştiri 
mincinoase, defăimătoare [ngr. 'itavxoxouoa].
‘PANTALOîjr {mai adesea^oBl pi.) sm. ® <P 

Haina care acopere corpul de ia brîu pînă la căl- 
cîie, 'nădragi H © pi. g Gaură făcută cu tacul în 
postavul biUardului [fr.].

‘PANTALONAR sm. © © Croitor care lucrează 
numai pantaloni'ţ] © F Poreclă dată de boie
rimea de pe la mijlocul veacului trecut tinerilor 
cari şi-au făcut educaţia în Occident şi oare se 
îmbrăcau europeneşte, dispreţuind vccliiul port 
boieresc (cu anteriu şi işUc): dădeau şl et tinerilor ci.te 
un ibrişln pe la nas, numlndu-1 bonjurişti, duelgll, *1 
(CRG.); cu cine grăeştl aşa de obraznic, pantalonarlule ? (ALEC3.1; 
un .V, un oare-cine, cu ochii pironit! spre streşina crişmel, 
sta Ungă ea tsAD.) [p a n t a 1 O n].
‘PANTALONAŞ sm. (J) dim. PANTALON, 

o PANTANOG mr PINTENOO.
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•PANTEISM sbsl. ♦♦+ Slslcm de. filosofic cârc 
admite numai o singuri substanţă infinită alo cărei 
diferite moduri sini fiinţele ţi care susţine că uni
versul însuşi e Dumnezeu [fr.].
•PANTEIST 1. adj. t1--» ® Ce ţine de panteism: 

doctrina^ ,0 Caro admite panteismui: fiioaol 
- 2. sni. FUospf nănteist; partizan al. pauteism.u- 
lui” [fr.].

PANTELIMON npr. iii.. 1| D Sî. sau Pante- 
iimonni, ziua Sf. inărtir Pantelimon, serbată în 27 
Iulie şi pe care o ţine poporul ca să fie ferit do 
trăsnet: se (luceau berzele, căci trecuse Puntelimonul
(S.-ALD.I.
•PANTEON (pl.-oniirl) sn. ® ^ Templu din Ro

ma încliinat tuturor zeilor de către Agrippa, gi
nerele lui August 3539) ţ] © Monument naţional

rrvM

P

Fig-. 3540. Pantera.

l-'ig. 3539. Panteonul din Roma.

în care se depun rămăşiţele pămînteşti ale oameni
lor celor mai însemnaţi dintr’o ţară H ® Totalita
tea divinităţilor unui popor' 
păgîn [fr.].-

•pantera (pl.-re) Sf. 
yt, Fiară sălbatică'dln nea- ţ-.' 
mul pisicilor, a cărei blană, 
gălbuie e împestriţată cu 
pete inelate do coloare roşia
tică; trăeşte în Africa, în 
Asia şi în insulele Sondei 
(Felis parăm) (la] 3540) [fr. < lat.].

PANTILIMON = PANTBLIMQN.
O PANTLICĂ W PANQLJOĂ.

PANTOCRATOR, PANDOCRATOR sm. rciil 1- 
coana MîntuitbriUui, ca- 

c-1 înfăţişază ca împărat 
al lumii, zugrăvită pe bolta 
bisericii din mijlocul nao
sului [gr.].' '

PANTOF snt. ® 1.'în
călţăminte oare acope
re piciorul numai pînă 
la glezne (1113541) K ©
A PANTOFUL - DOAMNEI 
= PAPUOUL-DOAMNEI
[germ. Pantoffel].

PANTOFAR sm.
V Gel ce face sau 
vinde pantofi.

pantofArie sf.
Fig,.',r354T.*Pantofi.-

Cp Atelier s^u prăvălie
de p a n t o f.l H © Meseria sau negoţul panto
farului.,
•PANTOGRAP (pl.-ale) sti. Instrument cu aju

torul căruia se copiază în mod mecanic un desen 
mărihdu-1 sau mioşorîndu-1 la scara dorită (.a] 3542) 
[ir.].
•PANTOMiETRU sn, ® A Instrument pentru 

măsurarea unghiurilor şi pentru tras perpendicu
lare 1f © Instrument inventat în 1752 pentru a 
executa.după natură portrete în profil [fr.].

•PANTOMIM sm. ® O Actor căre-şi exprimă 
gîndurile num'ai prin gesturi ţ[ © Om care imită 
foarte bine gesturile altuia [fr.].

•PANTOMDVIA (pl.-me) sf. © Exprimarea idei- 
lorşisenti- 
montelor 

prin gestu
ri lăi’ă aju
torul vor
birii II 0 
O Piesă In 
oare actorii se ex- Fig. 3542. Pantograf,
primă numai prin gesturi: la teatni n’a dus-o decit 
odată, la un Crăciun, la (i.-gh.) [fr.].

PANŢAROLA'(pl.-ie) sf. Un joc de Cărţi 
[pol. p a nb e r o 1 a].
OPANţARUŞ sm. Băn. % = pitulice.

PANŢIR sm. Hă t Soldat din cavalerie îmbrăcat
in zale: apoi urmau *li isprăvnioiel (NEGR.) ; călărimea 
se alcătuia din şi letesll, îmbrăcaţi in zale de oţel (isp.i
[rus. pancyr(nyj)].
O pAnURA ipl.-ii) sf. Mofd. Trans. Băn. ® BB Ţesă
tură de lină din fire toarse gros, din care se fac 
sumani, poclăzi, lăicere, etc.: se lac multe gignri de 
şamani... care se tind şl pănnrl şi casate (CRG.) 1[ (D (£) 
Fel, SOiil: copllul.lnTăţa la regiment... com a& omori mal 
iute şl mai oa spor cit mai malţi oameni... şl alte lucrări 
de pănura asta (ret.). '
o PANUŞ sbst. Băn. = bArdAhaN © : ia casele din ve- 
cblme... tn loc de sticlă era <^... prin bare străbătea vederea 
în chilii (UU3.).

PANUŞA (pl.-uşi, -uşe) Sf. ♦ Fie-care din foile 
CC înfăşoară ştuletele de porumb: traseră o slrbă fier- 
binte prin mormanele de pănuşl (sad.); dacă mălaiul (cucu
ruzul)' e Invăllt In pănuşe multe, e somn de lamă grea 
(GRM.i; pănuşele -porumbului se întrebuinţează la împlutul 
mlndirelor (i6n.) [pană]..

1PANUŞIŢĂ (pl.-ţe) Sf. A = NAgaBA ® [p ă- 
n u ş ă].

PAOS, PAUS, ✓ APAOS, APAUS sbst. ® Vinul, 
aghiâsma Sau apa amestecată cu puţină miere cu 
care preotul stropeşte In formă de cruce pe cel 

s mort, înainte de a-i acoperi sicriul f © Sticla cu 
vin, cu mied, ou mursă, etc. ce se duce lajjiserioă 
cînd se face parastas pentru sufletul' celui răpo
sat: se dau ulcele cu apă, cn vin, cu. bere, cu lapte, ou 
mursă, paos de sufletul morţilor ivor.) * © Golacul ŞÎ 
vinul ce se duce la biserică de sărbători şi mai 
ales pentru sufletul celui răposat [probabil lat. 
*p a u s u m < pausare].

PAP sbst. I Gleiu întrebuinţat de cizmari [germ. 
Pappe]. ,

PAPA1 sm. aa Gapui Bisericii catolice, ou re
şedinţa la Roma şi care se a- 
lege de cardinalii întruniţi în con-, 
clav ,(!H 3543) [vsl. < gr.).

PAPA2 sf. X ® Mîncare (în 
graiul copiilor): 11 hrănea cu şl 
ou pline mulată tn vin, întocmai ca 
o mumă (pann) ; cobori Iute, oă ţl-am 
adus (ALECS.I; Otten. domnea
scă, mincare ideală, Împărătea
scă care, după concepţia ţăra
nului, numai la mesele domni
lor se poate găsi : nu măuîuo să 
tle şl-V domnească (crAUş.) *[ © Mold. 7 '
© Jumări (deouă),scrob(Rv.-cRo.) Fig. 3543. Papa. 
[lat. p a p p a].

pApa (pap) vb. (r. ® J< A mînca (în graiul copii
lor) : Aşa, papă frumos, fll gigea. Papă eu mama, să oreştl 
mare (vlah.) ; un duşman de lup... de mult plodea vreme ou 
prilej ca să pape Iezii (CRG.) ; ţl-ai trăit traiul, ţl-ai păpat mă- . 
laiul (DLVR.) II .© ® A risipi, a prăpădi, a fura: moşia 
preuţllor a păpat-o.ca şl .pe moşia Humuleştl (CRO.); ne In- 
şală ca pe copii şl ne papă banii, mnncullţa noastră (JIP.)
[lat. p a p-p a r e]. , ,

P Ap Adie sf. a Plantă cu frunzele cam amare 
aşezate în r'ozetă, din mijlocul căreia ies nişte flori 
galbene ca ceara; se mănîncă uneori ca salată; ră
sare primăvara, îndată ce se topeşte zăpada; nu
mită şi ,,curul-găinii”, ,,părăsita-găinilor”, ctC.

PAN-
PÂP
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PAP

Fig-3545- Pâpădie.

PAP- (Taraxacum officinale) ([H) 3545) [ngr. icaicoSiâ 
„preoteasă”].

PAPAGAL, sm. © h Pasăre, cu numeroase 
speţe variate, din fam. căţără
toarelor, cu ciocul gros, vîrtos 
şi Încovoiat, cu penele verzi 
sau de diferite alte colori, care 
trăeşte In regiunile intertropi- 
cale şi mai ales sub Ecuator; 
imită uşor gla
sul şi vorbele 
omului (Psit- 

tacus) ([^
3544): Papagali 
verzi, roşi şl gal
beni, Inbltoil de 

deamleidărl 
lALECS:); repetai 
şl eu vorbele Iul
oa ~ul (i.-OH.) Fig. 3544. Papagal.
® i ~-TIGA-
Nţiso = CI04HA f ® ® Persoană care vorbeşte 
fără să priceapă ce spune, care repetă ceea ce a' 
Învăţat fără să înţeleagă ceva: el vorbeşte ce an auzit 
pe aitii, oa —11 (sTAM.) [comp. it. n a p p a g a 11 o].

PAPAGALIGllŞTE adv. Care repetă ca un 
papagal ceea ce a auzit sau a învăţat, fără să 
priceapă ceva: el le Invaţâ şi le spune —, cum ar bosco
rodi versurile unei poezii neînţelese (vlah.).

PAPAINOAGE s/. pi. Picioroange: umbla de 
parod era pus tn — usp.).

'PAPAL adj. eut Ce ţine de papa (de la Roma): 
stemă —ă (vj| 3546); Statele —e 
[fr.].

PAPA-LAPTE sm. F Om
copilăros, 

naiv, pros- 
tuţ, ca unul 
căruia nu l-a 
căzut îrtoă 

caşul de la 
gură: aşa să 
tltl toţi..., dar 

nu ciululltl, 
mlloltorl, — 
pierde - vişră... 
cume aude Mo- 
glldeolu tjip.); 
lan taci tu, —:

„mie-

Fig. 3546.
Stemă papal.4.

Fig. 3547-, 
Păpălâu.

c& toate-s a tale fapte I (sa.) [(C6l] C6) 
p a p ă 1 a p t o].

PApAlAU sbst. f Plantă cu flori albe-gălbui 
aplecate în' jos şi dispuse cîte una la subţioara 
frunzelor; fructul e o boabă roşie, de mărimea unei • 
cireşe, închisă in caliciul roşu, umflat ca un balon; 
e Întrebuinţată de popor contra bubelor şi dure
rilor de măsele, numită şi „papele”, ,,beşicuri”, 
,,gogoaşe”, ,,iarba-bubei”, ,,buruiană-de-abubă”, 
etc. (Physalis Alkekengi) ([^ 3547). gr'Si

'PAPALITATE s/. © Demnitatea de papă H
® Timpul cît un papă ocupă această demnitate 
[fr. p a p a u t 6, refăcut după papal].

pApALUDA (pi.-de) sf. i 
Pasăre de coloare cenuşie, cu 
corpul lunguieţ, cu gîtui scurt şi 
ciocul mic p'uţin încovoiat, cu 
aripi lungi, înguste şi ascuţite, 
cu coada, trunchiată; numită şi 
„lipitoare” sau „mulgătorul-ca- 
prelor” (CaprimulgUs europaeus)
(n 3549).
O papalugA, PApAlUOA sf.
Mold. Trans. © = paparudă : co
piii umblă cu păpălnga la Sln-Oeorgln 
(GRM.); o păpălugă era Îmbrăcată toată 
on boii sl sărea şl ]uca (or.-n.) II ®
Sperietoare, momîie: papainga sint 
ca să o sparlnP (Alecs.).
OPApALUZA (pi.-ze) sf. Trans. % = BUBURUZA. 
OPAlPANAŞ sm. Mold. © X Găluşcă făcută din 
făină, ouă ş’i brlnză de vacă H ® pi. ♦ Varietate 
de trifoiu, cu flori mici, alburii sau trandafirii, 
dispuse în capitule singuratice; numită şi „coada-

Fig. 3548.
Papanaşi.

Fig. 3549. Păpăludă.

mîţeiM, „mitişori’', „motocei”, „pufuşor”, 
luşel”, etc. (Trifolium ai'vense) ([ş] 3548).

PAPARA, o papara 
(pi.-re) sf. X Mîncare fă
cută din felii de pline pră
jită, acoperite cu brlnză şi 
opărite cu apă fiartă; Olten.
— domnească (conv.) - PARA 
DOMNEASCĂ; ® F a mlnca o
— sau păpara, a O păţi, a 
niînca trînteală, a fi ocărit 
straşnic: aleargă Inte, ca să nu 
mănlncl o papară de anul nou 
(ALECS.); mlncau Muscalii o —, 
de n'o mal uitau niciodată (I.jgh;); Împăratul Nemţilor ... 
ce se alia In războîu cu Turcii, şi le mlncase - pa
para de atltea ori osp.); a-1 şti păpara, a şti ce bătaie, 
ce ocară, ce păţanie îl ameninţă, a-i cunoaşte firea 
răutăcioasă: cu omul împărătesc nu e de glumă, că-1 ştiu 
păpara (i.-oH.); a laoe —, a face fărîme: De le vom cădea In 
ghiară. Pe totl ne lac papară (pann) [bg. srb. p O p a r a], 
O pApAR^A Sf. Trans. (dens.) X Jumări (de ouă) 
fconip. PAPĂ2®].
OPApArAu sbst. Băn. X Un fel de p ă p a r ă 
preparată d'in felii de mălaiu opărite cu apă fier
binte.

PAPAROANA (pi.-ne) sf. # Floarea macului 
roşu [ngr. icait(zpouva].

PAPARUDA (pi.-de), Mold. PAP'aluoA, PApA- 
LUOA (pi.-gej sf. Fată 
do vre-o 10—12 ani,^ 
de obiceiu o Ţişancă,^ 
desbrăcată mai 
sea pină la piele şi 
încinsă, în loc de fu
ste, cu frmize de boz 
şi avînd pe cap o 
cunună de frunze'

■ verzi; ea cutreieră sa
tul sau oraşul, în caz 
de secetă, singură 
sau bisoţită de altele 
împodobite laici, eîn- 
tînd o invooaţlunc 
pentru ploaie, iar lu
mea o udă ou doniţi 
de apă ([Şl 3550): lăletele noastre de paparude carele, 
acoperite cu Irimze de bozii şi muiate llo'arcă' de doniţa 
vecinelor, urează săltlnd şl chiuind (opoB,).
O PApARUGA1, pApArUIE, pApAruzA sf. Trans.
Băn. = BQUL-LUl-DUMNEZRU1 (•»■ BQU ®): păpă- 
ruga şe pune pre deget şi In care parte va sbura, din acea 
parte Işi va lua ortac, muiere sau bărbat (NOV.). 
OPApARUGA2 Sf. Băn. = PAPARUDA: —, rugă. 
Ia ieşi de ne udă (Nov.) [ev- PĂPĂLUGĂj.

PAPA-TOT sm. F Om care mănîncă foarte 
lacom, care ia sau fură tot, fără a mai lăsa nimic 
altuia [(cel ce) p ă p ă t o t].
O PAPELE sf. pi. Mo/d. A ••- pApAlău. 
'PAPETARIE sf. © Fabrică de hîrtie ţ © V 

Prăvălie unde se vinde hîrtie şi alte articole tre
buincioase la scris [fr. papeterie].

'PAPETIER, PAPETAR sm. V Fabricant de hir- 
tie; vînzător de articole de papetărie [fr.].

'PAPnJi. (pi.-le) sf. £) ® Fie-care din ridicăturile 
de pe suprafaţa limbii, care-i dau o Înfăţişare catile- 
latăţiw 13 2876) H ® Mică 
ridicătură formată pe su
prafaţa epidermei [fr.].

PAPpjA (pi.-ne)s/. Fe
meie desfrînată [bg. pa-' 
p in j a]. .

'PAPIRUS sbst. © A 
Plantă care creşte în 
mlaştinile din Abisinia,
Egipt, Siria, SioiUa şi Ca- 
labria din tulpina căreia 
cei vechi fabricau un fel 
de hîrtie (Cypems papi- .
rus) (H 3551) K ® Hîrtia Fi?- 355i- Papirus, 
fabricată din tulpina aceştei plante t ® Ma
nuscris pe hîrtie de papirus [fr. < lat.].

Fig. 355°- Paparude.
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împletit din

'PÂPISM sbst. ai Termen cu care protestan
ţii designează doctrina şi tendinţele Bisericii ca
tolice apusene [Ir.].
•PAPIST sm. (Tiţi Nume cu caro protestanţii de

signează pe catolici [fr.].
PAPISTAŞ adj. şi sm. a} Catolic (mai adesea 

cu o nuanţă de dispreţ): dao& gtle este de-el pepit de 
la Roma, 11 zice * (jse.); nu te-al Idout s& manlncl carne 
In postai Cr&clunulnl (d.-zamf.) ; Iaca Inimoasele Ispr&vl ale 
învăţăturii —'ilor I (NEGR.) ; toate ţările —'e din apus (isp.i
[ung. p ă p i s t ă s].

PAPISTAşesg adj. ai Catolic, dcpapistaş:
nu era deprins a vorbi cu dascălii paplstăşeştl (suv.i; mulţi, 
văzlnd această minune dumnezeească, au venit la credinţa pa- 
plstăseasoă (balc.i.

PAPISTAşi (-ăsesc) vb. tr. şi re/l. al A (se) face 
catolic: călugări de-ai papei cutreierau ţările şl cereau să 
le papistăşeaacă (isp.i [p a p i S t a ş].

PAPISTAşie s/. tni Credinţa, legea papista- 
ş i 1 o r, catolicism.
O PAPLOMA = PL4F0UĂ.

PÂPORA = PAPURĂ.
PÂPQRNITA (pl.-ţe) Sf. 

papură (m 3552) K (D 
Sticlă înibrăcată cu o împle
titură de papură: nu lipseau 
nici papomlţele cu anason de Hlo
(HL.).
O PAPRIGĂ sf. Trana. ®
Arde’iu roşu măcinat, boia Fi?- assa-lPapomită. 
de ardeiu H © X Papricaş [ung. p a p r i k a].

PAPRICAŞ (pl.-aşuri) sn. X Tocană gătită cu 
multă p a p r 1 C a: puse (pe masă) pline, o eratlţă ou ^ 
Si mal multe căni ou vin dsp.i.l 
t PĂPRIŞTE, POPRJŞTE sf. 

stadiu, măsură itinerară [vsl. ]■
PAPUC, O PĂPpo sm. ®

I încălţăminte uşoară, care 
acopere numai talpa şi că- 
puta piciorului, ce se poartă 
în casă; pantof (ÎBj 3553); se 
găseşte mal multă judecată In -'dil 
meu decit snb pălăria d-tale (AlecscI ; 
olnd a păşit mal departe, a rămas 
păpncnl pe prag (sb.) ; nu găsi pe
nici o Iată căreia să 1 se lovească____________
păpncnl (ŞEZ.i;0 f (a II, a sta, a
pune, a ţinea) sub ", SUb Stăpî- 3553- Papuci.
nirea nevestei, ţinut de scurt de 
nevastă: şapte ani a gustat din traiul 
căsătoriei. In care timp... a lost ne
contenit sub " iGN.); a o lua (la) ",
a 0 lua la fugă, a o apuca la să
nătoasa, a Începe să alerge de colo 
pînă colo: cum se lăeea ziuă, o lua " 
la drum prin sat tisp.» K © ♦ PAPyCDL- 
DOAMNEi, plantă CU flori mari, cu
rioase, în formă de papuc /Cyvri- 
pedium ealceolus) (@ 3554) [refă
cut din pî. p a p u c i < tc. p a - 
p u C].

PAPUCA sm. Bunic (In graiul 
copiilor) [ngr. itaititouc].

PAPUCAR, OPĂPUOĂRsm. V 
Cel ce face papuci, papugiu, „ 
pantofar; cizmar: destui este papu- PaPucul-DoajI'nei- 
carului numai pentru opinci aci să vorbească (Tich.i.

PAPUcArie, OpApuoArje sf. tgd Pantofărie, 
cizmărie [p a p u c ar].

PAPUCAŞ, PAPUCUL, fApucrl snt. 1 dim. PAPţrc: 
găsi..: sub pat un papucel rupt (grl.).

PAPUGIU sm. ® t Gel ce face papuci, panto- 
far f © f Potlogar, pişicher, Înşelător: a lugit "l. 
Ură să-ml plătească cele două zile de şedere In otel (GN.); 
nişte papugll... mănlnoăpe datorie, bea pe veresie, trag lumea 
pe sloară cu plşlcherllcnrl (CAR.) [tC. p a p U g y].

papura (pl.-uri) sf. ® ♦ Plantă ce creşte în 
apele stătătoare şi în locurile băltoase şi din ale 
cărei foi se împletesc rogojini, coşuri, etc. (Typha 
angustifolia) (^ 3555): leşlţele sperlote... se ascundeau 
In stolul şl tn papara de pe mal (odob.) ; se enloă 'n valuri pă
durea de " oresentă pe rin ivlah.i ; sw- NOD ® ^ ® Pe vremea

Fig- 3554-

Fig. 3555 
Papura.

Iul Papuiă-vodă, în timpuri foarte vechi, pe vremuri P APi. 
uitate (aluzie la porecla de ,,Papură-Vodă’’, dată x 
domnului moldovean Ştefăniţă-Vo- . n , PAP* 
dă, din pricina secetei şi foametei 
ne mai pomenite de pe vremea lui, 
clnd oamenii au fost nevoiţi să se 
hrănească cu papură: in anul laso e o 
aşa secetă şl uso&clune In Moldova, o& nu 
se z&ieşte frunză pe oopac... şl vitele mor 
pe clmp, şl oamenii mănîncă uscată, de 
unde 1 s’a şl tras porecla de ,,Papură-Vo- 
dă” (VLAH.) [lat. vulg. *p a p y r a, pl. 
din *papyrum = clas. p a p y - 
rus]. ’

PÂPURI (-ureso) vb. ir. A pune p a- 
p u r ă între doagele vaselor de lemn
(CIAUŞ.).

PAPURICĂs/. a = roşăTEA [p a- 
p u r ă).

PĂPURIŞ (pî.-Işurl) sn., pApu- 
rjşte sf. 4 Loc unde creşte multă 
papură; papură multă crescută 
într’un loc: din păinrlşul de Ia beleşteu... 
tăceau oamenii rogojini ibr.-vn.) ; se ’nlundară acum In nişte 
păpurlş vechlu din oare nu te vedeai călare ţs.-ALD.l-

PĂPUŞĂ (pî.-şl) sf. ® Mică 
figură de om (mai adesea de fetiţă) 
făcută din carton, din lemn, din 
ceară, etc. cu care se joacă copiii 
(iBl 3556): Păpuşa n’are nas, e cheală,
Şl-un braţ din umăr 11 lipseşte (vlah.) ; 
s'a gătit ca o "; Immoasă oa o "; 0;
...prin saloanele bogate... Unde omul e-o 
" şl viaţa o spoială ivlah.i 1 ® O Jo
cul păpuşilor, teatru popular de pă
puşi înfăţişînd tipuri sociale care 
mite viţii şi apucături urlte sau 
caraghioase aie epocii; obicinuit 
pînă aproape de timpurile noastre, L 
mai ales în Moldova, de la Crăciun 
pînă în ajunul sfîntului Vasile:doari;^ 
n’am tăcut vre-un rău oă m'am ţinut de . 
obiceiurile strămoşeşti, jncind păpuşile 
tn olşlegl (ALEcs.i K ® 0 Jucărie, 
lueru uşor: să nn-ţl pară lucrul"; 
el credea oă claca este păpuşă, dar văzu 
acum că nu încape pe uşă (isp.i 1 ® jjjl 
Nimfă (în spec. de fluture) ([aj 
3557) K © Legătură de foi de tu
tun (@ 3558); o " de tutun H ®
Ghemuşor de sfoară: o" de sloară 
t ® Legătură de diferite obiecte

Fig. 3556- 
Păpuşa.

biciuiau ai

Fig. 3557- 
Păpuşi.

Fig. 355®* 
Păpuşă de tutun.

înşirate pe o sfoară şt formînd o cunună: ou citeva 
bucăţi de pastramă... şl trei patru pă
puşi de smochine, ţinea băcănie (i.-sh.)
1F ® a' Cocean tînăr de porumb, 
pînă nu are mătase; numit şi 
,,puică” ţ ® ^ Jurubiţă de două
zeci de fire de tort (vio.) ® w“
Ciocanul cu leafa şenţuită de 
care se serveşte dogarul, numit 
şi „başchiu” sau „ciochie” [comp. rus. p ap u s a].

PĂPUŞAR, Mold. pApusrr sm. ® Fabricant de 
păpuşi li © Cel ce umblă cu un teatru de pă
puşi : păpuşerll Îmbiau noaptea pe drum. ou o ladă mare oa 
un dulap, strigind; „păpuşii păpuşii” ivoR.) 
t ® © Şarlatan, cel ce întrebuinţează 
toate mijloacele spre a-şi ajunge scopul.

pApuŞERIE sf. ® Jocul păpu
şilor^ @ © Şiretenie, înşelătorie, 
şarlatanie: poporul n’alege, căci n’are timp 
să-şl dea socoteala ce Înseamnă aste păpu
şerll UIP.I.

PAPUŞICĂ (pî.-şele) sf. dim. PĂ
PUŞĂ.

PĂPUŞpiU (pî.-oaie) sn. ® augm.
PĂpyşĂ ţ ©'" şi POPUŞQiu Mold. Bucov.
A = PORUMB; a da ca In ", a lovi CU pu
tere, fără milă, a da ca la fasole;
1^ MORT 1 ® t ® pZ. v' Porumbişte: a 
stat In nişte păpnşoale pin’ ce-a Inserat (vor.) ţ[ ® Sfoară 
înşirată pe un beţişor ([aj 3559).

Fig. 3559* 
Păpuşoiu 
de sfoară.

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 897



PAR- PAR sm. Bucată de lemn sau prăjină ascuţită

PAR la un capăt care se înfige în pămînt pentru dife 
rite trebuinţe (pentru tăcut gânduri, pentru legat 
tdţa, pentru urzit, etc.): a bate >^1; —i intipti in p&- 
mlnt; boala de om se leag& ca vita de * (ool.) ; a-l da cu .vul 
In cap; ® F a pune cuiva ^ul la uş&, a nu-1 lăsa Să 
intre în casă sau să iasă afară; •«- oioarA ®, fpnie 
® (lat. p a 1 u s],

PĂR1 sm. ♦ ® Frumos arbore spinos, cu frunze 
rotunde sau ovale, fin dinţate, 
cu fiori mari, albe, al cărui 
fruct comestibil e ,,para1’ (Pi- 
Tus comnmnU) ([®] 3560); ®; 
la -vnl lăudat, să na te dnol cn şa
cal H ® Lemnul tare al acestui 
arbore întrebuinţat în strungă- 
rie [lat. p I r u s].

PĂR* sm. ® iQ Fir subţire 
ce creşte pe pielea capului şi pe 
diferite alte locuri ale trupului: 
un (tir de) subţire oa Urni de ; 
citi perl In oap SdU In barbă, foarte 
mulţi; 0 F a-l scoate perl albi, Fig. 3560. Pâr. 
a-l necăji rău, a-i aduce mari supărări, a-l îmbătrîni 
de necaz; a-i lesi peri albi, a îmbătrîni de multe ne
cazuri : ml-o lesit peri albi de clnd am fată mare (ALECS J; 
din tir In ew FIR ®; In fără să lipsească vre-unul, 
în cap: purceii erau totl In » la ugerul scroafei (jsp.i ; ră- 
mlneam uneori numai patru, duci sute:., dar peste zece zile 
eram Iar In la loc (I.-oh.) H ® col. Toţi perii din capul 
omului, din barba lui sau de pe o parte a trupului 
a avea lung, scurt, creţ, rar, dea, moale, mătăsos, aspru; 

—' negru, castaniu, bălan, blond, roşu. roşcat, alb; de omul 
ou >val roşu să fugi (că-i răutăcios); o suvltă de /v; a-l 
create, a-l cădea, a 1 se rări, a I sa albi *ul; a 1 se ridica 
(sau al se abirll) <^1 In cap; w uAOIţrcA®; a-sl tăia, 
a-sl tnnde, a-sl încreţi, a-sl văpsl, a-sl oănl, a-sl înnegri 
«vul; a-sl înnoda, a-sl Împleti, a-sl despleti, a-sl descurca 
:>^l; a-sl smulge <^1 (din cap); a se lua cu mllnlle de 

a da semne de disperare; a-sl încurca miiniie inoui 
cniva; a Inbăta, a trage de ^; 0 tras de nefiresc, silit; 
a se prinde cu oineva de a se lua la bătaie, apueîndu- 
du-se unul pe altul de păr; F de drag oe ml-e, l-as 
băga de ~ In sin, nu-1 pot suferi; a-l fesl prin că- 
oiuiă, a îndura multe supărări; a-i lua ~ui foc, a-şi 
atrage mari supărări, necazuri, primejdii: erau nişte 
mnleruste ou oare nu se putea Juca oineva, oă-1 lua ^ul foo 
liep.i; a-l tlaea pe cineva de a-l avea în puterea, în 
stăpînirea sa, a-l avea în mina lui; oit.« in cap, 
foarte mulţi; cind ml-o cresta Inpalmă, niciodată; 
olt In palmă, nimic; lată Infată bătrînâ H ® Fir 
de păr sau totalitatea perilor de pe corpul anima
lelor:de cămilă, de cline, de cal, de bon, de capră, de 
porc, de urs; ciad estl speriat de un cline, să te afumi ou un 
de al Iul (ooR.); o pernă mare In patru colţuri umplută ou 
bumbao sau ou de cal (I.-oh.) ; ■»- LUP®; .^ul porcului, păr 
mărunţel şi gliimpos care creşte pe spinarea co
piilor şi care, după credinţa poporului, îi înghimpă 
aşa de tare, că-i face să se vaete şi să plingă; pe 
*ui calului, pe deşelate ^ ® In doi peri, nici aşa, 

nici aşa, nici de un fel, nici de altui; între două 
so;uri: a) nici de o vîrstă, nici de atta, nici tînăr, 
nici bătrîn; b) nici de o coloare, nici de alta; c) nici 
beat, nici treaz cum se cade; d) (cu vorbe) în 
două Înţelesuri, echivoc: se prefăcu că nu le vede si-1 
tot răspundea In doi perl (jsp.i ; pe >v, unul în locul 
altuia {vorb. de schimbul făcut între două lucruri 
sau două fiinţe): se pusa pe lingă dlnsnl sl-1 Imblă ca să 
schimbe stupii pe (mar.) | H Partea păroasă la 
unele stofe H ® Trans. (dens.) Lină H @ Mold. f (p) 
Bubă rea ce se face la deget, sugel K ® ♦ Fie-care 
din firicelele mici ce cresc pe frunzele sau pe tul
pinile plantelor U ® ♦PăRUL-cmTEi=veriqar ®;
. ~tTL-FETEI, —UL-MAICn-D(JMNULUI1, PăKUL-MAICn-
prEcestei, plantă ce creşte prin crăpăturile stln- 
cilor din pădurile umede şi umbroase (Asplenium 
adiantum nigrum) (H) 3561); — pAbul-uaicii- 
domnului,=Straşnic; —pArul-pqrcului1, plantă 
cu două feluri (le tulpini, una noduroasă termi
nată printr’un vîrf negricios şi alta netedă şi albă 
sau verzuie, din care ies clte 30- 40 de ramuri sub
ţiri şl aspre; creşte prin pădurile umede şi pe lingă

Fig-, 356a. 
Părul.porcului.

plraie; numită şi „brădişor” sau „coada-calulul” 
(Equiselum maximum) (|î]3562); pAbul-poroului'
= BARBA-URSU
LUI ®; — PA- 
RUL-SFINTEI-MA- 
Rţl = TORTE L t 
® flfi/l.APAHUL- 

ZfNELOR = CO
LILIE [lat. p I - 
1 U sl.
OPĂR’3=pJnA:
ast& noapte am oe^ 
tlt mal păr In slnă
(6TAM.).

PARA1 {pl.
-rale) Sf. (9 ®
Mică monedă, 
de origine tur- Fig. 3561. Pârul, 
ceaşcă, a patru- Maîcîi-Domnului. 
zecea parte din-
tr’unleu vechiu (•*-LEU):annavea (nici o)—chioară Sau 
flintă (In pungă), a nu avea nici un ban; @: pentru 
o —, Isi pune ştreangul de glt, e foarte Sglrcit; @: a 
lega —ua cu zece (sau ou nouă) noduri, a fi foarte eco 
nom: lega —na ou zece uodurl şl tremura după ban (Cro.) 
clnd Iţi Intră —ua In mină, leag'-o tn nonă noduri (PANN) 
®: cine nu cruţă—ua, nici de galben nu-1 e milă; ® 
—ua e mică, dar loc mare prinde; oa o —, deplin, fără Să 

te înşeli măcar cu o para: o moşie care face B60 de mll 
de lei ca o — (CAr.); ca o — ştearsă, ca un lucru fără niCi 
O valoare: procese verbale... scrise intr’im stil... Imper
sonal, mort şl neînsemnat ca o — ştearsă (br.-vn.) ; plnăla (o) — 
sau ptnă tntr'o —, fără să lipsească nici o para, so
cotind şi cea mai mică para: se'dă dator să plătească 
plnă la — (CAR.); le-a făcut socoteală pină Intr’o — cit l-a 
ţinut pe el judecata (BR.-vn.) ; nu face două parale, nu valo
rează nimic; F a face de două parale, a ocărî, a 
certa straşnic; F a lua ia trei parale, a lua peste 
picior, a lua In bătaie de joc: o luară la trei parale... 
plnă ce ajunse de rls şl de bătaie de joo (isp.) K ® Ban, 
centimă: ojnci parale, monedă de cinci bani ® pl. 
Bani: n'am destule parale; a face parale, a) a CÎŞtiga 
bani; b) a valora ceva; nu face parale, nu valorează 
(nimic); ştiu olte parale face, ştiu Cit valorează; nn-l 
ţine gura parale, nu Se Sfieşte Să VOrbeaSCă; ®: gă
seşti parale In drum, şl tot trebne să le numeri, ori-cit de 
mulţi bani ai avea, tot trebue să trăeşti cu soco
teală, să nu-ţi baţi joo de ei [te.].

•PARA1 (-rez) vb. tr. A Înlătura, a preîntîmpina, 
a se feri: — o lovitură [fr.].

PARA-*, prefix care intră în compunerea cl- 
torva cuvinte, pentru a arăta o repetiţiune con
tinuă sau pentru a da înţelesului lor mai multă 
intensitate: un leu p a r aleu; erau două namile de case, 
ou pridvoare, săli mari, tinzi şl p a r atlnzl... (I.-gh.); ne 
ameţesc mintea cu legi par alegi 
(jip.) [ngr.].

PARĂ1 (pl. pere) sf. A Fruc
tul comestibil al părului ((D 
3563): — pergumntă; — tămiloasâ;
— măiălaţă; Varietăţi de pere:
BcrlBoare de om leneş care aşteaptă 
para măiălaţă (v(_Ah.); NAtAFLEA- 
TA[lat.'plra,pl.din pirum].

PARĂ1 sf. Flacără: roşu ca para locului; locul în
dată a'aaprins şi a umplut de /«şl de lum... cuptorul (NEGR.) ; 
!n sobă trosnesc lemnele prididite de para unui loo lacom 
(VLAHo; din ffura (iezm)ei ieşea loc 
şi usp.i; -m- FOC © [vsl. p a r a iJ 
„abur”]. m
tPARA = PJnA: Ţie căruia unuia 

să cu7lne toată slava şl Inohinăoiunea... 
de acum şl.^ Iu veci (CAnt.).

•PARABOLĂ1 (pl.-le) Sf. aâ 
Pildă, alegorie morală cuprinsă 
tn evanghelie: parabola fiului risi
pitor'(lat. ].

•PARABOLĂ’ (pl.-le) sf. ® A 
Curbă plană care rezultă din sec
ţiunea unui con printr'un plan

Fig. 3563- Pară.

Parabola

Fig. 3564.
Parabolă.

paralel cu laturea lui;distanţa fie-căruipunct al a- 
cestei curbe plnă la un punct fix numit „fdcar"
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e totdeauna egală cu distanţa de la acel punct 
pînă la o verticală fixă numită „directrice”, si
tuată în planul ei (|H 3564) H ® Curba pe care 
ar descrie-o un proiectil în vid ffr.].
•PARABOLIC1 adj. cat Ce ţine de parabolă1, 

în felul parabolelor: vorbire[fr.].
•PARABOLIC1 adj. Ce ţine de parabolă1, curbat 

ca o parabolă: oglindă^ ([B| 3565) [fr.l.
PARACHERNIŢA sf. ♦ Plantă păroasă, cu 

frunzele acoperite de puncte străvăzătoare, cu 
fiori verzui, ce creşte prin locurile 
umbroase şi umede, pe lingă zi
duri, etc.; numită şi „grlul-potîrni- 
cbii” (Parietaria offîcinalis) (H)
3566) [părete].

PARACLIS1 (pZ.-lBO, <t -Isnri) sn. 
eaii Rifgâciurie adresată de preot 
Maicii Domnului sau unui sflnt spre 
a invoca favoarea divină asupra 
unei persoane sau asupra unei case:
Daniile, lâ-ţl ceaslovul şl mal zl nn — I 
(VLAH.); mnlt a mal alergat on acatiste şl »e 
pe la biserici şl pe la Icoane tăcdtoare 
de mlnnnl (I.-gh ); Ah, ellnte Pantelelmoa- 
ne, acapă-md din ghlarele lor,, că tl-oln da trei .«mrl 
(ALEcs.) [vsl. < gr.-biz.].

PARACLIS1 (pî.-lse) sn. Bisericuţă, capelă 
ortodoxă ([ă] 3567): In zlna ' 
olnd s’a sllntlt *nl spltalnlal

Fig- 3565.Oglindă
parabolică.

Fig- 3566. Parachernită, Fig. 3567. Paraclisul mă
năstirii Tismana (după o 

gravură din a. 1855).din TIrgu-Neamţului (crg.i 
cern Împărătesei să-i aducă crucea din—ml domnesc (dlvr.) 
[gr.-biz. itapanX-fjistov].

PARACLIS(I)ER sm. Persoană însărcinată 
cu paza obiectelor dintr'o biserică, a odoarelor 
preoţeşti şi cu îngrijirea curăţeniei şi a bunei rîn- 
duieli în biserică (Afo/rf. „palamar”, Trans. „crîs- 
nic” [gr;-biz. jtapaexalvjaiaf/'/fjt; ].

PARAGSÎN sw FARAXţN.
• PARADĂ" (p?..-de), ® PARAU IE s/.f® n Serbare 

in care se trec trupele în revistă: împăratul a tăcut 
lingă mănăstire paradă mare, bal şl a chemat tot poporul 
(VOR.); Tineri parlumstl, de spirit, scllvlsltl ca de paradă 
(VLAH.); In Imntea paradei, olinele porneşte ialx.) ; nu era pa- 
radle, ori vre-un alalu sau serbare, ca să nu tle şl el acolo 
(ISP.); la acest lellu de parale, unii Înjură, alţii scuipă şl 
muierile scuipă (c.-rad.) f ® înfăţişare făloasă, plină 
de îngîmfare; a tace—’ (ou averea sa, cu spiritul său, 
etc.), a căuta, plin de vanitate, să înfăţişeze (bo
găţia sa, spiritul său, etc.) spre a fi admirat de 
toţi [fr.].
O PARADAISĂ (pl.-ee) 
s/. Trans. ♦= fAtlAoea- 
RO91E [germ. dial. P a r a- 
deis (apfel)].

PARADIEIV parada.
•PARADIGMĂ (pZ.-me) 

sf. ® Pildă: dacă voi atl 11 
urmat paradigma acestei Isto
rioare, no eraţi să vă pllngeţl 
acum (FIU.) ţ ® ar Model 
de declinare sau de con
jugare [gr.].

•PARADIS (p(.-lsoTl)
Sfî. ® cut Raiu i ® i Mănunchiu de pene din 
coada pasării paradisului ® i fasArea-fa- 
Radjsului, pasăre cu pene foarte frumoase, mal

Fig. 3568.
Paşărea-paradisului.

ales la coadă, dc unde atîmă ca un păr lung; PAR- 
trăeşte în msulele Malesiei, în Ghma şi în India D . g 
continentală (Paradisea apoda) ([®| 3568) [fr.]. rAn 

* PAR ADISI AC( paradiziac adj. Care ţine sau 
pare că ţine dc’paradis: plăceri—e [fr.]. 
t PARADOSI (-oeeso) vb. ir. A preda (o învăţă

tură) : pentru a-ţl — limba romăneasoă după toată rlndulala . 
(NEGR.) [ngr. viit. itapaSooiu^ icapaSlSco].
•PARADOX (pi.-oze) sn."Părere contrară opi- 

niunîi curente: şl d-ta eşti tot oa mine, ou deosebire numai 
că-ţl plao —ele (d.-zamf.) ; să nu se pară tm — această zi
cere (NEGR.) [fr.]. ,

•PARADOXAL adj. ® Ce ţine de paradox: pă
rere —ă K @ (iăruia-i plac paradoxele: spirit—; 
scriitor — [fr.].
OPĂRADUI (-uesc) vb. Ir. şi refl. Mold. Bucov. A 
(se) prăpădi,’a (se) nărui, a (se) ruina, a (se) ri
sipi: ca să nU'şi părăduească ţara... se hotărî să puie ca
păt luptelor ou Turcii ivlah.j ; avusese oare-care stare, dar o . 
părăduise ou beţia (sad.); părădola de dimineaţă plnă ’n 
seară gospodăria (gr(g.) ; Îngrijea de avere, care altmlnterea 
s’ar II părăduit (grl.).

•PARAFA (-aiez) vh. ir. ® A-şi pune parafa pe 
ceva II ® Â pecetlui sforile cu care e cusut un re
gistru, cu ceară roşie şi cu sigiliu, spre a nu se 
putea scoate sau adăuga foi [fr.].

•PARAFĂ (pZ.-le) sf. Trăsătură de condeiu cu 
care se termină o iscălitură; iscălitură prescur
tată [fr.].

PARAFERNĂ (pl.-ne) sf. rt Se zice despre 
averea soţiei care, sub regimul dotai, nu e cuprinsă 
în zestre şi pe care ea însăşi o administrează şi se 
foloseşte de ea [ngr.].

•PARAFERNAL adj. A Privitor la parafernă: 
avere —ă [fr.].

•PARAFINĂ (pl.-ne) sf. & Substanţă solidă, albă, 
extrasă din schisturUe bituminoase şi din gudron, 
întrebuinţată la fabricarea luminărilor şi ca izola
toare în aparatele electrice [fr.].

•PARAFRAZA (-azez) vb. Ir.® O? A explica prin- 
tr’o parafrază t ® A desvolta pe larg [fr.].

•parafrază [pl.-m] sf. ® Explicare pe larg 
a unui text H’® ar Traducere desvoltată şi explica
tivă t ® Desluşire lungă şi încîlcită 1J ® Inter
pretare rău voitoare, făcută cu răutate [fr.].

PARAGINĂ, FARăaniA 1. adj. f. Părăsită, lă
sată în părăsire, nelucrată, neîngrijită şi sălbăti
cită: Intc’o vie paiaglnd Işl ÎĂouae onlonşul o vulpe (isi>.);
O onrte paragină de mahala (Car.>.

2. (pl.-ăglnl) sf. (D Părăsire: nn selnaoarăde mila 
norilor şl a pomilor pe care 1-e teamă oă le-ar lăsa In păra- 
glnă (BR.-vN.) ^ (D Ruină: pe o‘stlncă Înaltă se văd pără- 
glnlle unei zidiri Îndrăzneţe (vlah.) ; se tlra plnă la paragina 
de casă tinde se adăpostea biata nănaşă-sa (sad.) ; dar păra- 
glna averilor şl sapa de lemn In oare rămln tllbărlţUP (jip.i 
[ung. p a r r a g -f (ţ e 1) i n ă].

PĂRĂGINI (-inesc) 1. Vb. tr. A lăsa în părăsire: 
obiceiurile bătrlseştl le-aţl cam pSrdglDlt şl le-aţi lăsat (j[P.).

2. vb. refl. şi inir. ® A rămînea în părăsire, a 
se sălbătici din lipsă de îngrijire (vorb. de o vie, 
de o grădină, etc.): via din ce In ce se pSrăglnea osp.) ţ|
® ® A se prăpădi, a se ruina: vedea de mnit c& 1 se 
p&răglneşte toată starea (vl-ah.) ; pe voi se tace temelia, se 
înalţă, se dărimă şi se părăglneşte clădirea uip.); ®: Dor 
viţa solului tău. Cu vremea părăglnlnd (stam.) [para
gină].

PĂRĂGINpiE sf. Faptul de a (se) p ă r ă - 
gini; părăsire; ruinare, prăpădire.

PĂRÂGINIT adj. p. fArAginj. Lăsat în para
gină : In via —ă, iarba grasă acopere răzoare le (Dlvr.) ; In 
dmmnl el Intllnl o grădină —ă osp.).

•PARAGQGE, faraqqoA sf. co Adăugarea unei 
litere sau unei siiabe la sfîrşitul unui cuvînt. Ex.: 
atnnoea In loc de atnnol, oevaşUea In loc de. oevaşl 
[îr.].
•PARAGOGIC adj. 03 Ce ţine de paragoge, 

ce se adaugă prin paragogă [fr.].
•PARAGRAF (pl.-ale) sn. 03 ® Subdiviziune a 

unui capitol, "a unui articol (de lege, etc.), a unui 
discurs, etc. t ® Semnul § care se pune în capul 
acestei subdiviziuni [fr.].
t PARAGRAPIE Sf. tt Prescripţlune: — nnmlm
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PAR
PAR- sorocul prigonirii de olnd şl plnă clnâ_^are voie a se pomi 

(LEO.-CAR.) [ngr. napoYpcttf,-^].
•PARAL^CTIC adj. * Ge ţine de paralaxă: 

trlunghlu [Ir.].
tPARALAGHţE s/. JSolfegiu [ngr.]. 
•PABALAXA (pi.-am) sf. i; Unghiul format în 

centrul unui astru de două raze care pornesc din 
cele două extremităţi ale aceleiaşi raze terestre, 
una din aceste extremităţi fiind la suprafaţa pă- 
mlntului, iar cealaltă confundindu-se cu centrul 
globului nostru; prin paralaxe s’au putut deter
mina distanţele de la pămlnt la soare şi la ceilalţi 
aştri [fr.j.

‘PARALiţlL 1. adj. A Se zice despre două sau mai 
multe linii (drepte sau curbe), despre două sau 
mal multe suprafeţe, pretutindeni 
egal depărtate una de alta ([Bl 3569):
oglinzile, paralele, 
înmulţeau neellr- 
şit... manie, aoau- 
nele... şl întreaga 
adunare (Olvr.) ; o 
mulţime de strada... 
paralele ou olielnl
(l.-GH.;.

2. fabalşilA (pl.-ele) sf. ® A Linie paralelă ou 
alta II®* Mic cerc, pe sfera cerească sau pămîn- 
tească, care e paralel cu ecuatorul ([a] 3570) ţi ® 
Comparaţiune amănunţită m- 
tre două persoane sau două 
lucruri t ® pl. \ Aparat de

Fie. 3569- Linii paralele. Fie- 357°- Paralele.

Fie- 3571- Paralele.
gimnastică, format din doi drugi paraleli susţi
nuţi de nişte stîlpi, pe oare se fac diferite exerci
ţii susţinindu-se cu mlinUe de drugi ([®) 3571) [fr.j.

•PAHALELIPIPţlD (pl.-ede) sn. A Corp solid 
geometric limitat prin şase para
lelograme egale şi parolele două 
Clte două (@ 3572); o oărămidd eate 
nnffr.].

•PABALELIPIPEDIC adj. A 
Care are forma unui paralelipiped 
[fr.].
‘PARALELISM (pl.-me) sn. ®

Fie- 3672-Paralelipiped.

Fie- 3573-Paralelogram.

A Starea a două linii sau planuri paralele 1 ® ® 
Corespondenţă a însuşirilor, a dispoziţiunUor a 
două lucruri [fr.j.

‘PARALELOGRAM (pl.-ame) sn. ® A Cadrila- 
ter ale cărui laturi sînt egale 
şi paralele două cîte două ([B]
3573) n ® fl •~nl tortelor, pa
ralelogram construit pe două 
linii care reprezintă în direc
ţiune şi în mărime două forţe 
aplicate la acelaşi punct; dia
gonala este rezultanta celor 
două forţe [fr.].

PARALEU adj. şi sm. Mai tare decît un leu, 
mai straşnic, mai viteaz decît ori-şi-cine (în graiul 
basmelor): im viteaz... oare... sA o&lăreasoA oa un leu —- 
(isp.i; a sa tace leu a se înfuria peste măsură, a 
turba de mmie: cine, ain miei ou blindete, te-a tăcut 
leu —P (ALECS.i; zmeul e năbădăioe şl se face leu — (isp.i 
[p a r a -s-t- 1 e u].

‘PARALITIC adj. şi S7n. / Damblagiu, lovit 
de dambla,' de paralizie (H| 3574) [fr.].

‘PARALIZA (-izea) vb. fr. ® / A lovi cu para
lizie, a-1 lovi 'damblaua H ® © A stinjeni, a îm
piedeca o mişcare: singurul mllloo de a —- acţiunea... 
era de a Interesa gloata la susţinerea revolntlunll (i.-gh.); 
aurul olooolulul paraliza toate măsurile etăptnirll (nu> [fr.].

‘PARALIZIE sf. f Dambla care, lovind pe ci

neva, ÎI împiedică de a se mişca sau de a se folosi 
de o parte a trupului [fr.].

w AH
•V

Fig. 3574. Vindecarea paraliticului
(din Triodul'Penticostar slavonesc, tipărit în a. 1550).
FARALţC sbst. (A cumpăra, a vinde) ou -«ml, in 

cantităţi mici de tot, pentru bani puţini, pentru o 
para sau două: martă de asta nu pot da ou -«-ui: vrei 
să lei mal mult r (car.i ; a mal şl vlndut (pastramă) ou -«-ui 
şl cu bucata, să nu mal stea să ctntăreaseă (Car.).

‘PARALOGISM (pl.-me) sn. -Or Raţionament fals 
făcut dm neştiinţă, fără intenţiunea de a înşela 
[fr.].

PArALUŢA (pi.-ţe) sf. ® ® dim. PARA1 ţ! ® pl. 
® Bani, bănişori: mai avea strlnse părăluţa albe pentru zile 
negre (Crg.i; am trei băieţi el am strlus şl citeva părăluţe 
(NEGR.) t ® pl. ♦ = BANPT ®.
‘PARAMETRU (pl.-tre) sn. A Linie constantă 

şi invariabilă care intră în ecuaţiunea unora din 
curbe, şi mai ales în a parabolei [fr.].

PARAN GIN A sf. ţ = viţelar.
‘PARÂNIMFA (pl.-te) Sf. ® Prietenă a mi

resei care, la cei vechi, o însoţea în ziua nunţii la 
ceremoniile căsătoriei f © © însoţitoare: a lumii 

moartea iemin.i [lat.].
‘PARANTEZA (pl.-ze) sf. ® Qj Frază sau propo- 

ziţiune care are un sens deosebit şi e intercalată 
în altă frază H © © Digresiune: aici descbld o mică 
privitoare la fostul reprezeutant al Principatului (l.-pH.) 1
® Semnele ( ) între cari se închid cuvintele unei 
paranteze t ® ± •«■pătrată, semnele [ ], întrebuin
ţate mai ales în matematici [fr.].

PARAPANGHELOS 1 interj. Mold. F S'a is
prăvit! aleluia 1 vecinica pomenire 1 ian priveşte cum 
se duce ’n land, r’o dus I ^ I sl-am rămas noi stăptnl pe 
corabie (ALecso.

‘PARAPţîT (pl.-ele) sn. ® Ridicătură de zid; 
de înălţimea unui stat de om, pe marginile unui 
pod, unei terase, de-a lungul unui cheiu, etc.; par- 
maclîc II © ii Partea superioară a unui meterez, 
a unei întărituri, care apără pe soldat de gloanţe:
Urcăm, luptăm, lată-ne-acum Sus, sus, la -«e (ALECS ); luce- 
pnră să blzle şl sule de gloanţe mărunte de pe -«ele duşmă
neşti (GRiG.i ţi © dfeit Obstacol artificial aşezat Ia 
capătul unei linii ferate, spre a opri înaintarea 
trenului sau vagoanelor izolate [fr.].
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•PARAPLEGIE sf. / Paralizie a membrelor 
superioare şi inferioare [fr.].

PARAPON (pî.-one) sn. f Supărare, mîh- 
nire, necaz, ciudă: Iimectndu-l deodat& aşa un », s’a 
l&sat să-l podidească pilosul (CAR.i ; Işl vărsau <vul pe aceste 
peisoaoe fără oloi o creştere (vlah.) ; de vreme oe al — asu- 
pră-1, Slot gata să-I pedepsesc (ALECs.) [ngr. îtapOEKOVOv].

PARAPONISI (-isesc) vb. refl. A se supăra, a-i 
fi ciudă pe cineva [parapon].

PARAPONISIT 1. adj. p. PARAPONISI. Supă
rat, nemulţumit, plin de ciudă; îndată i se răspunde 
c& e nebun, c& vlnează minister (i.-gh.;.

2. sm.: orizonul politic e posomorit oa un ^ lără slujbă 
(ALECS.); flămlnzll şl paraponisiţii de Ieri reiau locul oăpă* 
tulţllor de plnă acum (vlah.i.

PARASCOVENIE sf. Povestire, întîrnplare, 
faptă ciudată,/ de necrezut; ciudăţenie; năzbîtie:
slnt poveşti bune la şezătoare... istorii de glumă şl parasoo- 
venll, pentru ca şă treacă timpul şl urltul (jip.i : improviza 
fel de fel de ode, elegii sau alte asemlne barascovenll şl bo
cituri poetice (ALECS.); multe parasooveull... are limba noas
tră, mai ales In zicerile luate din slavona (NEGR.) .

pARASI (-ăsesc) 1. vb. ir. Q A nu mai sta cu 
cineva, a-1'lipsi de tovărăşia sa, a pleca de lingă 
el, a-1 lăsa singur, în voia întîinplării, a-1 abando
na: si-u părăsit nevasta şi copiii " (D nU mai sta In- 
tr’un loc, a pleca de acolo; a părăsit Bucureştii; Au- 
reiian... părăseşte astfel pentru totdeauna... cea mal bogată 
şi mai puternică ţară din chenarul domniei romane (vlah.)
® A fi lipsit de un lucru, a-1 lăsa: puterile m’au pă
răsit şi am căzut jos leşinat (ON.); Numai pe noi mindrla 
nu ne mal părăseşte (ALX.) *[ Ci) A SC lăsa de ceva, a nU 
se mai ocupa de ceva; a înceta de a mai face ceva:

—' studiile; —- o idee; eă părăeim tllhărls şi să ne gospodă
rim (SB.); părăsesc găinile de a se oua (VOr.) ; mulţi părăsesc 
de a-şi căuta lecuirea In patria lor (Neor.).

2. vb. refl.f A se lăsa, a se lepăda de ceva; tu tot 
chipul e’a muncit sIătuludu-1 să se părăsească de beţie (Tich.) 
[srb. p a r a s i t i < gr. viit. napeiiou) < itapetiu)].

PĂRĂspiE sf. Faptul de a părăsi; starea 
celui părăsit; a lăsa In—, a părăsi.

PARĂSIT 1.- adj. p. pArAsi. (5) Lăsat în pără
sire; dat uitării; care nu se mai întrebuinţează H 
® Ou ou mic, moale, mai adesea fără gălbenuş, 
ce-1 ouă găina la urmă, cînd Încetează de a se mai
oua: dud găina lace ouă »e. nu merge bine gospodăria (eoR.i. 

2. ^ pArAsita (sf.) -găinilor = pAp Adie. 
pArASITURA (pl.-turi) sf. Ou părăsit, 

numit şi ,,ou de —"[părăsi].
•PARASQL (pî.-oluri) sTî. Umbreluţă de soare: 

oia lua şl un ca du cumva sft str&batft o raz& de soare 
la obr&jell mei (se.) [fr.].

PARASTAS, O parastas (pi.-ase) sn. Q 
Slujbă pentru odihna sufletului unui răposat care 
se tace la 3, la 9, la 21 şi la 40 de zile, la 3, 6 şi 
9 luni de la înmormîntare, apoi la împlinirea fie
cărui an plnă la al şaptelea: cu sultănica lăsată pe dru
muri, u’a avut parte nici de parastasul de trei zile (Dlvr.)
® Plata preotului pentru facerea unui parastas: 
vindea şl mal scump declt predecesorul său liturghiile şl pa
rastasele U'-GH.); Dau la popa sărindare. Liturghii şi pără- 
stase (RET.) ® Colac mare ce se dă preotului la 
maslu şi la îngropăciune (conv.) : din făină de griu se fac 
şl parastasele după cei morţi (şez.) [vsl. < gr.]. 
t PARASTISI (-isesc), PARASTUţ (-uesc) Vh. ir. 

V A reprezenta, a juca (o piesă de 
teatru): zilele acestea o să parastlsească 
,,Italiana tn AlglrM, buoată ou clnteoe 
(RL.); la teatru au fost un scandal mare: 
separastula două piese nouă pline de ’mpun- 
săturl In Ispravnici (ALECS.) [ngr. viit.
TcapaGTTjGO) < iţapacTatvu)].
opArAşin sm. Trans. ♦ = tremu
rătoare.

•paraşuta (pJ.-te) s/. ie- 
Aparat în formă de umbrelă cu care 
un aeronaut sau un aviator poate 
să se coboare fără prunejdie pe pă- 
mînt, părăsindu-şi balonul sau aero
planul 3575) [fr. parachute], 
•PARATONER (pL-ere) sn. g Aparat, alcătuit 

dintr'o vergea de fier sau de aramă cu vîrful as-

Fig- 3575- Paraşuta.

cuţit, care se aşază pe acoperişul unei case spre PAR.
o Ars rs * rytX

-D

Fig. 3577- Paravan.

a O apăra de trăsnet; a 
fbst inventat de Benia- 
inin Franklin, în 1752 
(H 3576) [fr.].
O PĂRATUŞ •»- ImpA- 
RATUŞ2.
t pArAŢ (pî.-ţe) sn. £)
= impArAtus®.
•PARAVAN (pi. -ane 

sn. Mobilă 'alcătuită din- 
tr’o cercevea sau din mai 
multe, articulate intre 
ele şi mobile, acoperite 
cu hîrtie sau cu stofă, 
care slujeşte spre a feri 
pe cineva de vînt, de 
dogoarea focului din so
bă, etC. sau spre a as- Fîg. 3576. P.P. Paratoner. 
cunde vederii anumite 
lucruri dintr'o casă ([®| 3577): dups, 
nn copllnl doimea In patnl său cu gratii i
(D.-zAMF.) [fr. p a r a v e n t]. I

PARAXENIE sf. F Ciudăţenie:
şi ea avea paraxenll nevinovate (br.-vn.)
[ngr. jtapa^Evtâ].

PARAXni, PARAXîN adj. F Ciu
dat, bizar, curios: holemie, s& nn-ţl (le 
—, nude ne vezi cb am venit numai amlndol 
osp.); cucoana Luxlţa, sor&-sa, ...era oam 
—& (BR.-VN.); asta-ml vine cam laraxln, ar- 
hon şatrar, dar d-tale 7 (ALecs.) [ngr. 
itapiijevoc:].
•PARAZIT 1. sm. ® Cel ce şi-a făcut obiceiul 

de a se hrăiii la mesele unora şi altora, răplătindu-i 
prin linguşiri, lingău, linge-talere: el trâesc ca un lei 
de paraziţi Intelectuali, bătlnd In struna tuturor (V(-AH.) ţj
® i ♦ Animal sau vegetal care se hrăneşte trăind pe 
corpul altui animal, pe tulpina sau pe frunzele 
altui vegetal.

2. adj. ® Vegetal —, planta —a, plantă care trăeşte 
pe alta şi se hrăneşte în paguba acesteia; animal —, 
acela care trăeşte pe sau In corpul altui animal 
şi se hrăneşte din substanţele lui (d. e. padnoheie, 
purice le, etc.) t © 42? Care nu adaugă nimic înţele
sului frazei: cuvinte—e [fr.].

•PARAZITAR adj. ® Care trăeşte ca un para
zit; teatrul nostru... revistele... 
şi gazetele cotldlane lăra excep
ţie, duc, sub raportul aoesta, o 
viaţa aproape —a (vlah.) 1[ ® Pri
cinuit de un parazit: boaieie 
—e slut datorite microbilor [fr.].
•PARAZITISM sbsl. ®

Traiu de para'zit 1] ® Felul 
de a fi al unui animal sau 
vegetal parazit [fr.].

•PARC (pî.-cnrl) sn. ®
♦ Grădină mare, publică sau. 
particulară, cu pajişti, co
paci bătrîni, alee, etc.; gra
dina lui, prin mărimea copaci
lor, seamana acum mal mult a 
— declt a grădina (br.-vn.) ţi ®
^ — de artilerie, loC In care 
O armată în campanie Îşi 
aşază artileria, muniţiunile, 
nutreţul, etc. f ® — de stri
dii, Îngrădituri făcute în ma
re, aproape de ţărm, unde

PĂR

Fig. 3578. Parcele.

se cresc şj se păstrează stridiile [fr.].
•PARCA1 (pî.-ce) sf. ® Fie-care din cele trei 

divinităţi surori, Clotho, Lachesis şi Atropos, 
cu locuinţa în intern, şi dintre care intlia tor
cea, a doua depăna, iar a treia tăia firul vieţii 
omului (ip 3578) t © © poet. Moartea [lat.].

PARCA2 adv. Pare că, s'ar zice că, ca şi cum:
strigă, — aş (1 sord; — nn-1 venea să-şl creadă oohllor; — 1 
s’an Innecat corăbiile; toate-ml mergeau după plac... de — 
era toată lumea a mea (Crg.) ; — era un tăcut, mergea din pa
gubă In pagubă, de ajunse In sapă de lemn (jsp.i. 
PARCAM rm- PAR04N2.
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PAR- t PARCAN, fAbo^n1 (pî.-ane) m. întăritură făcutâ 
□ Ad cu I'ari 5* siîinduri [pol. parkan], 
rAK o PARCAN2 (pl.-ane), PABC*W (pl.-amari) sn. 

Trans. Băn. ©aÎB Un Iei de îngrăditură desoîndurcle 
dinaintea uşii sau ferestrei; pervaz f ® Băn. Sto- 
bor de îngrădit; gard [ung. pârkâny].

PARCEA-1 (pî.-oole) s/. Bucată [tc.].
PARCEA3 rr HaECEA-PAHCEA.

•pÂRCEIiA (-elez) vb. tr. / A împărţi un teren 
în parceie [Ir.]. , >
‘PARCEIiA (pi.-le) sf. Părticică, bucată din- 

tr’un teren împărţit spre vînzare în mai muiţe 
porţiuni [Ir.].
•PARCHET (pî.-te) sn. ® aî6 Pardoseala, podeala, 

duşumeaua unei camere lăcută din scîndurele de 
stejar, de o mărime egală, îmbinate între ele şi 
dispuse în aşa fel tncît să alcătuească diferite de- 
senuri geometrice ([®] 3579): larna-l aducea aminte de 
polloandiele saloaneloţ, ou —ni Inaliult <vlah) H ® ♦ 
Fie-care 'din părţile în care e împărţită o pădure 
tn exploatare:dud alnt m apropiere —e scoase iu tă
iere, se duc, cu lemei, eu 
copil, si lucrează la cherestea 
(VLAH.) îl ® rt Spaţiul din tr’o 
sală de tribunal unde se 
află scaunele judecătorilor 
t ® rt Locul unde-şi ţin 
şedinţele' magistraţii cari 
fac parte din ministerul 
public: a lostchemat la — ţ[
® rt Magistraţii înşişi: pro
curorul, substitutul, etc.: 
membrii —ului [fr. par-

q*PARCHETA (-etea) Vb. F'e' 3579‘ Pari:het- 
tr. {£a A pardosi o cameră ou un parchet [fr. par- 
q u e t e r].

•parcimonie s/. Economie dusă pînă la sgîr- 
cenie; calicie [fr.].
•PARCIMONips adj. Care face economie pînă 

la sgîrcenie; calic [fr.].
•PARCURGE (-curg) Vb. Ir. ® A străbate H ® 

A citi' tn ’ treacăt, a răsfoi [fr. parcourir, 
refăcut după cur g e].

•PARC'ORS (pl.-suri) sn. Drum străbătut de ci
neva [fr. p a r c o u r sj.

•PARDESIU (pl.-iuri) sn. ® Haină mai lungă 
ce poartă, mâi ales bărbaţii, pri
măvara şi toamna, pe deasupra 
celorlalte haine (H]3580) [fr.p ar- 
d essus].
•PARDON sbsl. ® Iertare: sl-a 

cerut — t ® Formulă de politeţă 
întrebuinţată de cineva cînd 11 
deranjează sau îl întrerupe pe 
altul: mă iartăl mă iertaţii [fr.].

PARDOS sm. ^ Leopaid: 
doi arapi... stau dinaintea iul, ageri si 
sprinteni ca nlste'puidosl (isp.i ; voeştl 
să Intru In vizunia pardoşllor şl să 
le tain cozile f (Alecs.) ; Leul de multă 
vreme ridicase oştire Să se bată cu 
riga pe se numea — (don.) [vsl. -<
gr.].

pardoseala, Afo/d. FAB-
DOSALA (pl.-sell) Sf tSa ® Fap
tul de a pardosii!® Duşu-- 3580. Pardesiu, 
mea, podeală făcută din sclnduri, 
din cărămizi, din les- 
pezi, etc. (J0| 3581):
lini Impărâtulul nu cu
teza s& calce pe potdo- 
Beala’ băll (isp.i; Intrftln 
ourtoa... mănăstirii, ou 
pardosala el de pietre pă
trate CEMIN.).

PARDOSI ( -osesc) 
vb. tr. aîă A aşterne o 
duşumea de seîn- 
duri, de lespezi, etc.

PARDOSIT adj. p. PABDOSJ: bala era —ă ou tot 
telul de marmură^lustrultă (isp.).

Fig. 3581. Pardoseli.

pAreA (par) vb. inlr. refl. şi unîpers. ® A se 
arăta în riiod vag sau nesigur, a fi într!un fel sau 
altul, a avea o înfăţişare ca şi cum ar fi aşa, a 
semăna întru cîtva cu cineva sau ceva, a avea o 

i impresiune vagă, a crede oare-şi-oum: lumea te soco
teşte după ce pari, nu după ce eşti (Vlah.) ; după îmbrăcă
minte, părea a 11 un lucrător; pari a 11 bolnav; pare mult 
mul tinăr declt mine; Iml păru sau ml se părea oă visez; 
începu... a mlnca, de părea că se bat lupi Ia gura Iul (isp.i;
1 se păru c'aude un glas (dlvr:) ; ml se pare că Iar s’a Îm
bătat; cum ti se pare P "1 © A-i — bine, a fi impresionat 
în mod plăcut, a simţi oare-care bucurie: imipar» 
bine că te văd sănătos; ne-a părut bine că a plecat; a-1 — 
rău, a fi impresionat în piod neplăcut,/ a simţi 
oare-care mUrnire; a sc căi, a regreta H ® FăR'cA 
m- fabcA3 [lat. părere].

PARECHE, PERţcHE sf. ® Două persoane În
soţite prin dragoste sau prin căsătorie: a lost odată
o — de oameni, muncitori, de 1 oum dă Dumnezeu' lisp.) 1[ ® 
Două animale de acelaşi fel: o — de pui, de gişte, de 
bol, eto. H ® Două lucruri asemenea care se în
trebuinţează numai Împreună sau nu pot folOsi de 
ObiceiU unul fără altul: o — de mănuşi, de ciorapi, 
de ghete, de opinci 1| ® Un obiect unic alcătuit din 
două bucăţi identice: o — de pantaloni, de ochelari, 
de toarlecl, de călimări H ® O — de case iw CASĂ1 ®

1f ® 4 O — de cărţi, un pachet (de 32, 36 sau 52) de 
cărţi de joc K ® Fo — de palme, două palme: şi şarti 
part I o pereche de palme fierbinţi peste urechile degerate 
(CAR.) K ®' Fărechi părechi, doi cîte doi, două cîte 
două: pe o Eirmă... stau splnzuratl... părechi părechi de 
cirnati proaspeţi (br.-vn.) K ® Fie-care din cele două 
persoane, animale sau lucruri care alcătuesc de 
obiceiU o păreebe: eu şl—a mea om muri acum (sb.); 
turturica şi-a pierdut—a; ascultlnd Instrucţllle perechii lut 
de Joc (VLAH.) K ® Cu soţ: un număr —; © NŞlFEBţiCHE 1[ 
® A nu avea—, a tl lără—, a fi Singur în felul lui, 
a nu se mai afla altul ca dînsul, a fi fără seamăn: 
e un om leneş care nu credem să mal fl avind — tn lume 
(CRG.); se însurase c’o fată frumoasă şl harnică şl cuminte, 
de nu mal avea — (vlah.) [lat. p a r l C U 1 a]. 
OPARECHI'UŞA (pl.-şe) sf. Trans. dim. fAb®- 
CBE: ml-aş putea cumpăra şl o — da Juncani (ret.).

PARELNIC adj. Imaginar: prepusurile Iul erau —e, 
căci nlme nu mal cuteza a-clrtl cit de puţin (Negr.) [p ă-
rea].

PAREMIE... =. FABIMIE...
•PAREMtOLOG sm. co Cel ce sc ocupă cu stu

diul proverbelor [fr.].
•paremiologic adj. 03 Privitor la paremio

logie [fr.].
•PAREMIOLOGIE sf. 03 Studiu asupra prover

belor; culegere de proverbe [fr.].
•PARENCHIM sbsl. ® £) Ori-ce organ ale că

rui ţesuturi s'înt do consistenţă spongiosă, ca: 
ficatul, rinichii, glandele salivare, pancreasul, etc. 
t ® ♦ Ţesut vegetal format din celule poligo
nale, de acelaşi diametru în toate sensurile [fr.].

•PARENTALII sf. pl. ^ Sărbători publice pe 
care Romanii le celebrau în fie-care an în luna 
Februarie în amintirea morţilor [lat.].
•PARENTEZA = FABANTBZĂ.
PARERE sf. ® Lucru ce ţi se pare a vedea sau 

a auzi, închipuire: ei lumi alevea-ţl face din păreri (vlah.) ; 
ori m& tnşal&} ori s'a stricat vremea, zise împăratul 
(CRG.) î Iml tuchlpueao oă slut tntr’o corabie prinsă de slo
iurile mării...: ^ negreşit, dar ^ aşa de Înteţită In mintea - 
mea, că zăresc chiar urşi albi (i.-gh.> ® Fel de a vedea,
de a judeca despre ceva, avis, opinie: a-şi spune, 
a-şi da («'a; după ««'a mea; a. da cu/va, a SOCOtî, a ju
deca într’un fel: eu dau cu <va oă cinste împărătească să 
se dea iul Tugulea (isp.) ; ®: clte capete, atitea păreri % ® 
Mold. ® într’o/v, foarte serios, cu tot dinadinsul: 
mă şl sileam eu Intr’o <v s’o fac a înţelege pe mama oă pot 
să mă bolnăvesc de dorul el (Crg.) ^ 0 de bine, satis
facţie, mulţumirea resimţita de cel care e. impre
sionat în mod plăcut de ceva; ^ de rău, sentiment 
neplăcut, supărare, mîbnire; regret, căinţă: p’aci 
p’acl era să se plarză zmeul de de rău oă se răpusese 
mumă-sa (ISP.) [părea].

PARŞSIMI, t fAbesemi sf. pl. si Postul mare 
sau al Paştilor, care incepe (ie la Dumineca lăsa-
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tului de brinză şi ţine plnâ la slirşitul săptămîaii 
patimilor, adică şase săptămîni; m- MJEZU-PAiiţisn 
[lat. qn a d r a g e s I m a].
P pARETAR (pJ.-aie) sn. ® Mold. Bucov. Mic 
covor de părete: po lingă pat 9I laiti, ss aiiă <re, 
nişte lăloete tugnete de lină In cadril, ţeanto In patru Ite 
(VOR.) K © Trans. (wr TAB. xxxviii, 16) O scinduTă 
de-a lungul păreţUor pusă pe lingă laviţi, spre a 
nu se atinge de părete cel ce şade (fh.-cdr.) (pac.j.

pARETE, PEB5TE sm. ® Suprafaţa aparentă 
a zidului unei case; despărţitura de zid sau de 
SCÎnduri dintre două odăi: a epol păreţll ou var; a da, 
a deschide, a lăsa nşa de a deschide uşa toată lă- 
Slnd-0 lipită de perete; a se da on oapnl de păreţi sau 
de toM păcetii, a se izbi cu capul de părete (de durere, 
de desnădejde); ®: a rămtnea ca scris pe '~l a răml- 
nea înmărmurit: tllbarll rămaseră că scris! pe perete 
Si tăcură milo (isp.); e»- CAL®, MPSCĂ ©, NycA ®, Q- 
CHIUl® TI ® Pt. anal.: la o cotitură a dmmnlul, cren
gile se desfac, o ferestrule se deschide In de verdeaţă 
(VLAH.) t ® Suprafaţa internă a unui vas, a unui 
tub, etc. Ii ® pl. Părţile care Înconjoară un gol, 
0‘cavitate (înspec. a corpului) :păreţll abdomenului, sto- 
macniui [lat. p a r i e t e m, vulg. părete m]. 
tPARETIS sbst. imt Demislune (a mitropolitu

lui, a episcopului) [ngr.].
t PARETISI (-iseso) vb. inlr. -ă A demisiona din 

demnitatea de' mitropolit sau de episcop [ngr.]. 
•PARFUM (pl.-muri) sn. ® Miros plăcut, mi- 

reazmă: iubirea... mă Inlloară ca un — de primăvară (vlah.) 
■îl © Produs artificial înzestrat cu un miros plă
cut [fr.].

•PARFUMA (-umez) 1. vb. ir. A răspîndi un mi
ros plăcut.

2. vb. refl. A-şi unge sau a-şi stropi corpul, hai
nele cu parfum [fr.].
•PARFUMAT .adj. p. PARFUMA. Cu miros foarte 

plăcut, plin de mirezme, impregnat cu parfum; 
.(lopscll somnoros! ne chlamă, S'acopere Iubirea noastră Sub 
—a lor maramă [VLAH.) ţ[ţ| NEP AR FUMAT.
*PARFUMERIE sf. (® V Fabricarea, comerţul 

de parfumuri, de’ cosmeticuri, de săpunuri de toa
letă, etc. t ® Produsele acestea Înseşi [fr.].
•PARFUMQR sm. V Cel ce fabrică sau vinde 

parfumuri [Ir.’l.
O PARHAIŢA, pArHAITA (pl.-ţe) sf. Mold. Bucov. 

■A Mică ciupercă, comestibilă în tînereţe; în stare 
de maturitate, se deschide la vîrf şi lasă să iasă 
un praf brun-roşcat (Bovista plumbea): Deasupra 
hlrtle. In mijloc praf si dedesubt părhaltă (sa.), ghicitoa
re despre „ciocălău” [cOmp. rut. p o r h a v k a]. 
OPARHAL sm. Mold. Poreclă dată Evreului, 
rîios: am adunat... tot galbeni unul si unul... ca să puie 
mina pe el un de jidan (ON.i [rut. p a r h ].

•PARHELIE s/. © Fenomen luminos, rar, care 
consistă In apariţiu- 
nea simultană a mai 
multor imagini ale 
Soarelui reflectate în 
nori şi aşezate in ge
nere simetric pe un 
balo (i)3582) [fr.]..

•PARI1 (pj.-rluri) sn.
Prinsoare, rămăşag ;
— mntual, prinsoare 
făcută pe cîmpul de 
curse pentru calul 
caro va ajunge intîiu 
la alergare [fr.].
•PARi*: AL ~ loc. adv. V După valoarea nomi

nală, fără urcare sau scădere de preţ [vorb. de 
«ferte de bursă, etc.) [it.].
•PARIA1 sm. © e Om din Industan care nu face 

parte din nici o castă şi e socotit infam, nimeni ne- 
vrînd să aibă relaţiuni cu dlnsul ţ[ © ® Om din 
clasele cele mai nenorocite ale societăţii sau res
pins din-toate societăţile, om dispreţuit şi ocoiit 
de toţi: eu volu trece uep&sător prin acesstă viaţă, ca un 
exilat, ca un — (emin.i [fr.].

paria1 (-riez) vb. tr. A pune rămăşag, a se 
prinde, a face o prinsoare; du-te colo lingă masă si 
pariază sume mari, eu le-oln ţinea In glumă (alecsu [fr.].

Fig". 358a. Parhelie.

•PARICţD 1. sm. rt Ucigaş de tată sau de PÂR- 
mamă. —

2. sbst. Crima făptuită de un paricid [fr. < lat.], PAR 
•PARIETAL adj. ® Ce ţine de perete: mp». 

lată «<ă K © g) Os »■, fie-care din cele două oase 
care formează laturile şi creştetul craniului [fr.l.
•PARIGţNA (pî.-ne) sf. Sobă de Încălzit, de 

fier, cu combustiune lentă [it.].
PARIGORIE sf. Mîngliere, vorbă de mingliere:

— de om bolnav (PANig) [ngr.].
ţPARIGORISI (-Iseso) vb. intr. A mlnglia: ne- 

phtlndn-se deprinde cn Immoasele zleerl: parlgorlseso, cata
dicsesc, s. o. 1. (NE6R.1 [ngr.].
FARIMIAR, PARiMiŞjB (pl.-re)sn..^EE4 Carte bise-
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Fig. 3583. Titlul Parimiarului mitropolitului Dosoftei 
(tipărit la laşi in a. 1683).

ricească cuprinzind fragmente din Parlmiile 
lui Solomon ([ăj 3583).

PARIMIE sf. ® (27Proverb: Parlmiile Inl Solomon; 
paza bună trece primejdia rea, zice parlmla (fil.) ţ[ ® pl.

Extrase din Parimide lui Solomon ori din Epi
stolele sfinţilor Apostoli ce se citesc la biserică pe 
înserate [gr. napot(j.i'o].

PArinCIORI sm. pl. dim. pArjnti. 
OPAREHG, pAbîno, pAbjnc sbst. Mold. Trans. ♦ = 
UBTU1® : nn o altă sămlntă adevărată, ce zlzanle şl părlng, 
din sine născut şl plodit, va sămăna (Caht.i [lat. p a n I- 
C U m].

pARPJTE sm. © Tată (cu o nuanţă solemnă, 
respectuoasă): — de familie; nici un — nu-şl Inneaoă. 
copiii (PANN); nnde dă —le, creşte, dar unde dă străinul, se 
usnoă (ZNN.i; ® —le poporului, binefăcătorul poporu
lui ;tst Părintele ceresc. Dumnezeu ţ] © întemeietor, 
creator, fondator: Hsrodot e supranumit—le Istoriei ţ| 
® Etâ Titlu cu care ne adresăm preoţilor şi călugă- 
lor sau eînd vorbim de ci: cind a ajuns acasă... b 
strigat pe popa; ,, — I —I vină de-ml deschide poartaI" 
(SB.); blEigosloveşte, —I venind —le Duhu supărat foo de la 
mănăstire (CR6.1; Părinţii Bisericii, sfinţii Învăţaţi ai 
Bisericii creştine, anteriori veacului ■ al xm-lea, 
ale căror deciziuni fac autoritate; Dumineca sfinţilor 
părinţi, a şasea Duminecă după Paşti ţ[ ® pl. Ta
tăl şi mama: blagoslovenia părinţilor întăreşte oasele 
mior (PANN); sw aquridA [lat. p a r ă n t e m].

PĂRINTESC, iT pAbiktBSC adj. A părin
telui, a părinţilor: blneonvlntarea părintească; casa, 
moşia părintească; mă Inneacă pllnsnl olnd gindesc să-ml 
las eu casa părlntască (ALEC3.).

PĂRINTEŞTE adv. Ca un părinte, ca 
un tată.
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PÂR- PARINŢEL sm. aâ dim. pAbptte {vorb. de un 
. preot sau călugăr).

PAR PĂRINŢIE s/. Calitatea de părinte, de 
tatft; ou — (cĂr.i, părinteşte, cu glas părintesc. 
OPARp* sm. Tr.-Carp.^Telegar, armăsar: an dat 
on ploloaiele In oaplţlna cea de cal el odată, a sărit nn 
de ţl-era mal mare dragnl de el (ret.) ; Iarba tot nn creştea 
şl ««iOil a oăznt Jos la pămlnt (VOR.).

•PARIPINAT, FARiPENăT adj. ♦ Se zice des
pre frunzele penate al căror peţlol nu se termină 
prlntr'o foliolă ([®| 3584) [Ir.].

•PARISILABIG adj. co Se zice despre sub
stantivele sau adjectivele greceşti ori latineşti care 
au acelaşi număr de silabe la nominativ, la genitiv 
şl la acuzativ singular [fr.].
•PARITATE sf. (X) Egalitate, asemănare între 

obiecte de’ acelaşi fel U ®. Acelaşi 
număr de o parte şi de alta: ^ de vo
turi [fr.].
•PARIZIAN 1, adj. • Din Paris.
2. sm., PARIZIANoA (pi.-lenco) sj. <

Persoană originară din Paris sau care 
locueştc la Paris [fr.].

PARţMÂ (pî.-me) sf. a. Fringhie 
groasă, odgon [comp. tc. p a r i m a].

PARÎNDA, perinda f-dez, -rlnd),
PERINDA (-dez) vb. tT. şi refl. A merge, 
a trece pe r î n d de la unul la al
tul, de la un loc la altul, a colinda; a 
urma unul după altul: aşa părlndan toate tlrgurlle din 
jur, oale de donă, tiel zile (ret.) ; multe rtnduil de oameni 
a’au mal părludat Intr’liiBa (ret.); va 11... leoţle de patrio
tism pentru tragedele generaţii oe se vor perinda pe dinaintea 
el (VLAH.); toate aceste împrejurări ml se perindau prin 
minte (BR-vn.i.

PArING •«- PAR]N0.:
PARÎNGA pl.-gl) 

sf. ® Prăjină ce poartă 
doi Inşi pe umăr spre a 
transporta ceva greu;

Fip- 3504- Frunze 
paripinate.

Fig. 3585. Părîngă.
prăjina ce se vîră prin urechile hîrdăului, spre a-1 
putea căra doi inşi ([^ 3585): doi Cazaol oarl duceau 
In ^ o desagă plină ou galbeni <vlah.) ^ (D Oaş, Targă [lat. 
vulg. p (h) a 1 a n g a < gr. ipaXaY^].

PARLAGIU sm. Ajutorul măcelarului care 
spintecă la zalhana vitele junghiate: se umplu de 
singe de sus pină jos... ca un «v de la zalhana asp.i [tC.
p ari a&y].

•PARLAMENT (pî.-te) sn. O Corpurile legiui
toare alcătuite dm reprezentanţii naţiunii într’o 
ţară constituţională: In Romăula, »ul se oompune din 
Camera depata(lIor şl din Senat [fr.].

•PARLAMENTA (-tez) vb. intr. ® O A face 
propuneri şi a asculta propunerile duşmanului în 
vederea încheierii păcii sau unui armistiţiu, pen
tru cedarea unei cetăţi, pentru schimbul de pri
zonieri, etc. K © ® A intra pe calea unei înţele
geri într’o afacere particulară [fr.].
•PARLAMENTAR 1. adj. O Ce ţine de parla

ment, privitor Ia parlament: regim guvern 
oomislnne Iniţiativă >>'ă; limbaglu politicos, CU- 
vimoios, potrivit cu demnitatea parlamentului Hlf 
© neparlamentar .

2. sm. ® (5 Membru ai parlamentului 1f ® 0 iK 
Sol trimis spre a face duşmanului propuneri de 
pace, pentru încheierea unui armistiţiu, etc. [fr.].

•PARLAMENTARISM sbsl. O Regim parla
mentar [fr.].

PARMAC sm. Stîlp (în spec. la prispa casei 
ţărăneşti sau la gard): numără In spre stingă, cnm 11 
vine gardul In faţă, pInă la al zecelea pe care-1 leagă ou 
o cordea (mar.) ; >^11 pridvorului erau Îmbrăcaţi numai In 
Irunzls de stejar <s.-ald.) [tC.].

PARMACLţC (pj.-lonrl) sn. ffe Balustradă: nu 
pridvor rătnnd on —^ (odob.) ; arnnooră bani albi de argint 
solnteletor peste <vnl podnlnl (sad.); *uri de ller, ele
gante, apără pe alocnrea trăsurile oro.) [tC. ].

•PARMEZAN (pî.-anuri) sn. X Brînză (italie
nească) făcută din lapte smîntlnit şi şofran [fr.].
•PARODIA (-diez) vb.tr. ® A face parodia unei 

bucăţi literare f ® © A imita în mod hazliu ge
sturile, apucăturile, vorbirea cuiva: Hiie a voit să-i

parodleze In rolul Paracliserului din ,,FlorlcaM Inl Alec- 
sandrl (I.-gh.) ; temei rldlonle Îşi strlmban gura cu gingăşie, 
parodiind snrlsul (D.-zamf.) [fr. ].

'PARODIE Sf. ® ^ Imitaţie hazlie a unei bucăţi 
literare serioase ţ| ® ® Imitaţie ridicuiă, cara
ghioasă, schimonositură a unei lucrări serioase:
Dumnezeu care Ingădue parodia de dreptate la a căreia des- 
lăşurare aeletă zilnic la tribunal (BR..VN.) [fr.].
•PARODIST sm. Autor de parodii [fr.].
PAROH, © PARQF sm. fuJ Preotul unei parohii 

[ngr.].
'PAROHIAL adj. ^ Ce ţine de o parohie: cei 

ce locueşte mal aproape de casa sau de biserică (mar.>
[fr. p a r o i s s i a 1, refăcut după paroh].
'PAROHIAN, © FAROFIAN sm. şâ Enoriaş, po

poran, cel ce' aparţine unei parohii: dnpă leturghie, 
tle-oare preot... se porneşte... cu botezul pe Ia oasele paro- 
blenllor săi (mar.) ; preutnl... s’a dus... pe cimp să vadă 
cum ară parotlenll săi (aa.) [germ Parochian].

•PAROHIE, © PAROPJE sf. sâ ® Enorie 1] ® 
Biserica parohiei ţ ® Cei ce fac parte dintr’o pa
rohie, enoriaşi [germ. P a r o o h i e].

PAROI (-oeso] vb. intr. A forma un p a r o i u; 
a roi din nou: roU oel dlntUu, daoă timpul este bun, 
paroeso mal tlrzlu, printre Slntă-Mărla (ion.).

PARQIU sm. şi (pi.-oluri) sn. % Roiul cel nou 
format din cel vechiu în aceeaşi vară: paroli... » 
prodno de regulă In verile oele mai Irumoase şl mal mănoase 
(MAR.); da al luminare de nn-tl mal trebue alt nimic
(ŞEz.) [srb. paroj].
•PAROLI interj. Pe cinstea meal [fr. parole].
PAHOLA (pî.-le) sf. ® Făgăduinţă solemnă, 

cuvint de onoare: a-şi ţinea parola, a se ţinea (le cu- 
VÎnt: n'au ţinut parola, cum a’au apucat etnd l-an pna 
Domn (NEC.); pe parola mea de onoare, pe cuvîntul meu 
de cinste, pe cinstea mea; iţi dau parola mea oă ţi-oiu 
împlini dorinţa (ALECs.) Tf ® X Loztncă 1f ® t Un 
dans vechiu: tl trăsnise prin oap să mă pale să-l Joc pa
rola (ALECS.) [rus. < fr.].

'PAROLI sbsl. ^ îndoitul sumei jucate în jo
cul precedent (la anumite jocuri de cărţi) [fr.].

•PAROLIST sm. F Cel ce-şi ţine parola, 
făgăduiala dată, om de ouvînt.
•PARONpa (pî.-mo) sn. a> Cuvint care în vor

bire ar. putea fi confundat cu un alt cuvint, ca 
d. e: Iminent şi eminent, emigra şi Imigra [fr.].

•PARONIIVIţE Sf. Q} împrejurare în care două. 
sau mai multe cuvinte sînt paronime [fr.].

•PARONOMASTIC adj. Of Privitor la paro- 
nomază [fr.].

•PARONOMAZA (•pl.-za) Sf. 03 Figură de re
torică prin oare se alătură două cuvinte de o formă 
asemănătoare, dar cu înţeles deosebit, ca d. e.: 
olne minte, minte n’are [fr.].

PAROS adj. Care are mult păr, cu mult păr 
pe corp [lat. p 11 o s u s].

•PAROTIDA (pî.-de) sf. S> Nume dat fie-căreia 
din cele două mari glande salivare, aşezate la drea
pta şi la stingă sub fălci, aproape de urechi [fr.].

•PAROXISM (pi.-me) sn. Cel mai înalt grad al 
durerii, al boalei, al mlniei, etc.: mulţimea ce intras» 
In '«ml beţiei (ALECS.); 11 edasese Intr'o etare grozavă de 
şl de Iurle (FIL.) [fr.].

PARPALAG sbsl. X Cama friptă pe cărbuni 
[comp. p ă r p ă 1 i].
OPARPALATIG adj. Olten. (ciaus.) Peltic, cu de
fect la vorbire [comp. pabpalec].

PARPALEG sm. iran. Poreclă dată unui Grec:
o leşinat *u, bată-1 oonclnal (alecs.) [COmp. PARPA- 
LATIC],

PARPALI, PiRPALţ (-ălesc), ✓ Mold. PiRPOLJ, 
(-oleso), OHen. PÎRPORI (-oresc) 1. vb. <r. ® X A frige 
încet sau numai pe deasupra pe jăratec sau pe fri
gare: mama... părpăllnd nişte pnl tineri la Irigare (Crg ); 
dnpă ce începu a se (oarnea), bălatnl luă frigarea din mina 
soră-Bl (isp.i; ®: Învoielile plugăreştl... te pirpălesc şl t» 
Irig de viu (jip.) ţf ® A pîrli, a arde pe deasupra: injnn- 
ghlară poroll şl-1 părpăllră In loo de pale (DLVR.) ’[ @ A dO - 
gorî: Soarele aprinde, dmpul plrpoleşte Cn raze ’nlocate (stam.).

2. vb. refl. A se frige, a se încălzi la dogoarea fo
cului sau la soare: o dihonie de om... se părpălea pe lingă 
nn loo de donăzeol şl petra de stlnjenl de lemne (Crg.) ; Mama
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Fi^. 3586. Parpian.

lana se părpălea cu Irina la soarele oare poleia bat&tnia lor 
(DLVR.) [sl. p r ip a 1 i t i].
o PARPANDEL, PARPANQEL, PAEPANGHţL sm. 
iron: Trans. Poreclă, dată unui Ţigan tinăr, unui 
copil de Ţigan, danciu, dănciuc, puradeu, purde- 
laş: cîtAva vreme se all& bine ţiganul ou parpangell Iul 
11 agă curtea Imp&răteaacă (Ret.).

PĂJtPĂRĂ, pIBPAkA s/. ® © - de ploaie, ploaie 
deasă şi repede; — de vtnt, vînt puternic, vijelie K 
® 0 Dîrdoră: dăduse el el In părpăra Însuratului (Crg.) 
[srb. prpor].

PĂHPÂRIŢA, PJEPABITA, PIEPALITA (pi.-te) s/. 
^ Bucată de fier în care se prinde capătul fusului 
de fier care învîrteşte piatra alergătoare dintr’o 
moară [vsl. p r 0 p r i c a].
O PARPIAN sm. Trans. ♦ Mi
că plantă,'cu flori albe sau 
trandafirii, numită şi „tal- 
pa-mlţei” (Gnaphalium dioi- 
cum) (iH 3586).

PARŞIV adj. şi sm. vulg.
Scirbos, murdar, greţos [rus. 
p arăivy j „rîios”].

PARTl m- ŞABTl
PARTA sv HABTA-PAATA.

OIPÂRTA sf. Băn. ® Ţesă
tură‘de mărgele ce se poartă 
ca un colan în jurul gltului sau 
la cingătoare, cusută de opreg 
t d) ® Monede de aur sau de ' 
argint prinse pe o panglică 
ce se înnoadă apoi la coada 
fetelor şi femeilor tinere, sau 
se leagă pe frunte (m 3587): lo- 
molle tinere ;1 tetele mari se Îngroa
pă cn banii înşiraţi ca legată pre 
Imnte (uub.i [ung. p â r t a].

"PARTAJ (pl.-ajurl) sn. rt 
împărţire,' împărţeală (a unei 
moşteniri, etc.) [fr.].

PARTAL (pi.-ale) sn. ®
Sfert, ciosvlrtă 1[ © *^ Petec 
depămînt semănat sau acope
rit cu vegetaţie: clnd şi olnd ve- 
deal alte un ^ de grlu păsout de oall / 
lor (s.-ALD.) [bg. part al avă].

PARTAM {pî.-muri) sn. Bu
cată ruptă, sfîşiată din ceva 
[cqrrvp. partal].

pArtaş, -aşA adj. şi sm. f. ® Care primeşte 
o p a r t e din ceva H ® Care ia parte la ceva; parti
zan (ă): oălngărita . . . snpnitoare . . . să lle . . . scoasă 
den mănăstire ca o >~ă a Satanei (prv .mb.) ® Cel ce
stăpîneşte ceva împreună cu altul, dăvălmaş: doi
sau mai mul^l stăplnl ce se cblamă Împreună sau de
făimaşi etăptneac un luoru de obşte (leg.-car.).

PArtăŞIE sf. ® Condiţiunea de părtaş,
tovărăşie: cine va nvea*' on necredinaioBiil, sau ce amesteoare 
are lumina cătră IntunereoP (prv.-mb.) "| ® Lucrul care 
urmează să se împartă între mai mulţi părtaşi.

PARTE sf. ® Pie-care din bucăţile în care s’a 
împărţit un lucru întreg sau din care e alcătuit un 
tot: a împărţi In părţi egale; a trela>v; a plăti opv din dato
rie; mare mulţi; cea mal mare »; In deosebit, par
ţial ; w ÎIVIPArtî i © ; părţile corpului omenesc; oele cinci 
părţi ale lumii ţ ® Fie-care bucată sau cantitate 
luată de mai multe persoane la o împărţeală: ei-a 
primit lle-care *a ce 1 se cuvenea din moştenire ţ[ ® Lucru 

.care, fără a fi împărţit, se poate comunica mai 
multor persoane: Cine n’are ’n lumea asta *a Iul de te- 
ricire ? (vlah.) If ® Cooperare, participare, interven
ţie : a loa » la răaboln, la o şedinţă, la o serbare; a 11 la 
a beneficia din cîştig, a fi tovarăş t ® Comunica- 
ţiune, încunoştinţare: a iace-~, a face cunoscut, 
a înştiinţa, a încunoştinţa 1 ® Privinţă: din «va 
mea, despre -~a mea, întru cît mă priveşte pe mine H 
® Loc, lăture, direcţiune: In altă In toate părţile; 
pe de altă ; In nici o ; de o şl de alta; din ce de loo 
eştip de prin'«'a locului; o (se) da, a (se) pune la o a 
II cam Intr’o a fi cam smintit; In ~a dreaptă, stingă; 
a se arunca In <«'a cuiva sv ARUNCA -j ® ; a se da de-o 

a se da în lături, mai încolo, la oare-care dis-

Fig:- 3587- Portă.

tanţă; de aci, de-o sau deoparte adv. în loc. a PAR- 
pune^, a pune bine, a păstra, a economisi: ohei- pAp
tulSB tot ce pusese deoparte (grl.) ; F u pus mal mult ■ Mia
de-o^, a băut cam mult, s’a cherchelit H ® Par
tidă : parcă tot m’aş Însura, olnd aş da peste o bună 
(CRG.) ® Partid: a Zl de<^a oulva; a lua, a ţinea ««^a 
ouiva ^ ® Pie-care dintre cei interesaţi într’o afa
cere, într’o pricină: părţile bontractante; părţile bellge- 
rante, popoarele care se războiesc între ele U ©' rt 
Gel ce pledează împotriva altuia, împricinat: -^a 
adversă; a stabili un acord Intre părţi; sudalma se chlamă 
Iertată clnd se tocmesc amlndoao părţile şl se Împacă şi 
dan mli^ unii ou alţii (prv.-mb.) ; ev* CIV^L ® f @ ^ 
wm- CTTvjNT ® ® Gen, neam, soiu, tagmă: tinăr in
măsură de virstă se chlamă ^ bărbătească de la zece ani şl 
Jumătate piuă la 14 ani, iară ^ lămelască de la 9 ani şi 
Jumătate ptnă la 13 ani (prv.-mb.); bisericească; s'a 
hotărlt ca de-aoum Înainte să albă a Zace mai mult ou ^ 
negustorească (crg.) t ® J Ceea ce fie-care voce sau 
fie-care instrument trebue să cînte, într’un an
samblu ^ ® Noroc: iul să trăeasoă binel (Crg.); cum
ţi-o Zi <«'0 (şl norocul); Iml trimisese... doi cozonaci calzi....
Insă n’am avut de el, că l-a mlnoat pisica (ALECS.) ; aveam 
o Zată şi doi băieţi, şl ^ de el n’am avut nsp.); numai de 
clmpoieri şl de toboşari să le Zacă Dumnezeu ^ (vlah.) ; să 
n'am de (viaţa mea, de ce ml-e drag, etC.), formulă de 
jurămint; w- CARTE ®; © NţlPăRTE; nepartea lui: cum 
se brodi că locul ce-şl alesese să Zle alături cu al unui ţăran 
bogat şi mindrul (tsp.) H ® Ursit(ă), soţul predestinat, 
viitoarea soţie: Zata... aprinde luminarea şl, daoă are să 
se mărite In acel an, Işl vede (MAR.) H ® pl. 0 Ori: 
pe olt era Insă omul aoesta de bogat, cu zece părţi era el mal 
sgircit (MAR.) [lat. p a r t e m].
‘PARTENER sm. ® Persoană cu care joacă 

cineva în tovărăşie împotriva altora: cum... i-or 
mei necăji şi <«^'11, se supără Zoc (BR.-vn.) ^ ® Persoană 
cu care dansează cineva [fr.].
‘PARTER (pî.-ere) sn. ® ^ Partea unei grădini 

unde se cultivă flori: de gazon... cu llorlle cele mal
delicate, mal rare şl mal frumoase (I.-gh.) H ® gîâ Rîndul de 
jos al unei clădiri, la nivelul solului H ® O Partea 
de jos a unei săli de spectacol care se întinde de la 
intrare pînă la orchestră K ® O Spectatorii din par
ter: apiauseie>^101 [fr. parterre].

1 PĂRTICEA,PABTICţcA (pZ.-loele)sf. dim.PABTE: 
de vor avea nlscare bucate Zraţll... şl va vrea să le Imparţă... 
atunci să la oineşl părtlceaoa ce 1 ee va veni (prv.-mb.).
‘PARTICIPA (-ip) vb. intr. A fi părtaş, a lua 

parte la ceva: la clştlg, la o întreprindere, la o ser
bare [fr.].
’PARTICIPANT adj. şi sm. Gel cc participă, 

părtaş [fr.].
* PARTICIPI AL adj. Q? Format dintr’un parti

cipiu : substantiv (d. ex.: aşternut, Înţeles, sZtrşlt, spusă, 
etc.) [fr.].

*PARTICp»IU (pZ.-pii) sn. a? Vorbă care ţine 
de natura verbului şi a adjectivului; prezent, 
„gerundivul” sau ,,gerunziul” are terminaţiunea 
-lud sau -lud: luer 1 Q d, văz 1 n d, lăo 1 n d, auzind;
<«>111 trecut se termină în -at, -ut, -it, -s, -ut, -pt sau 

-rt: luor a t, văz u t, auz 11, mer s, frl n t, ru p t, lle r t 
[lat.].

•particula (pi.-le) sf. ® Părticică H © ^
Mic cuvîiit, de obiceiu monosilabic, întrebuinţat 
numai în compunere cu alte cuvinte; astfel în: 
con dao, des cos, r ă z bnn, etc. ţ[ ® Pt. cxt. Ot Gu- 
vlnt invariabil monosilabicii ® ca Prepoziţia de 
care se pune înaintea numelui de familie la cei 
cu titlu de nobleţă: ducele d e Rlohelleu, Altred d e 
Vigny [fr.].

•PARTICULAR 1. adj. © Care aparţine numai 
unei singure persoane, unui singur lucru sau unei 
singure speţe 1 © Personal, privat: secretarin- 
tereoiv; b lua lecţluul <*«; proteaor D ® Deosebit, 
separat: are o odaie ■»d ţ © Care nu e public; care 
nu se comunică altora: o audienţă -.ă; ml-a oomunloat 
lucruri <~e f © Extraordinar, nc.obicmuit: are un ta- 
lent -

2. sm. © Persoană privată, în opoziţie cu o so
cietate, cu un funcţionar publici! ® 0 f Un in
divid oare-care: ce vrea de Ia mine <-ail ăsteP

3. sbst. Ceea ce e particular [fr.].")
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PAR- *FARTICXJLiARISM sbst. ® ^ Doctrină, după 
n A Q care I. Chr. s’ar fi jertfit numai pentru cei aleşi, 
rAO nu pentru toată omenirea t ® O în Germania, par- 

lldui care reclama ca Statele care o alcătuesc să-şi 
păstreze fie-care independenţa [fr.].

•PARTIGULAHIST sm. @ Partizan al parti
cularismului politic [fr.].
•PARTICULARITATE sf. împrejurare deo- 

sebitâ. [fr ]
•PARTICULARIZA (-izez) vb. tr. ® A spune 

cu amănunte t ® A restrtnge la un singur caz [fr.].
•PARTpj (pi.-de) sn. O Grup de persoane care au 

aceeaşi linie de conduită, aceleaşi vederi şi aspi- 
raţiuni politice, etc.: ~ oolitlo; ~iil liberai; ~nl ao- 
oiaiist ffr. par ti, refăcut după partidă].

partida (pl.-do) sf. ® V Cantitate mai mare 
sau mai mică de mărfuri ţj @ V Articol dintr’o 
socoteală, cont particular: a înscria la partida mea 
aoeastă snraâ ţ| ® Contabilitate In —' simplA, In
dublă, feluri deosebite de a ţinea registrele de con
tabilitate H ® Proiect de petrecere, etc. Intre mai 
multe persoane: o * de plăcere, de vinătoare, de peacnlt ţ| 
® 0 Un fel de luptă dată Intre doi sau mai mulţi 
jucători, supusă unor anumite reguli după natura 
jocului, pînă ce unul cîştigă sau pierde: o ~ de şah, 
de biliard, de crootaet, de poker; era vre-un boier ce se ducea 
la o de cărţi (negr.1 ţ[ ® ţ Partid: de vreme ce ne-am 
Îmbrăcat şl noi In Irozi, levoltanţll ne vor crede din partida
lor (ALEcs.)ţi ® Persoană de însurat, fată de măritat:
buna mumă... rămase Inclntată de... o aattel de văz lud
că cere pe (lică-ea nn postelnic (Neor.) [ngr. napiiSa].

PARTINI (-Ineso) vb. tr. şi intr. A fi părtinitor: 
să întrebe pe profesor oare, ca străin, nn pnten să părti
nească pe nimeni (D.-zamf.) ; Anzlnd nevasta curgerea prlclnel. 
Biet, ca o temele, părtini vecinei (pann) [parte]. 

PARTINptE sf. Faptul deapărtini, pre- 
ţ ferinţă dată cuiva în paguba altuia, parţialitate:

poruncile mele voln să fie una pentm toată Împărăţia mea, 
la mine nn este scris usp.i ; rt lără ură şl fără >v, cuvinte 
ce rosteşte martorul în formula de jurămînt ce-i 
dictează judecătorul llf © n^pAbtinire.

pARTINITQR adj. verb. pARTiNţ. Care arată 
o preferinţă în favoarea unei persoane, unei pă
reri, unui partid, care ţine mai mult partea cuiva 
în paguba altuia, parţial Uf © nşifAbtinitqb. 

•partita adj. f. ♦ Se zice despre o frunză 
ale cărei crestături adinei ajung pînă aproape de 
peţiol, ca d. e. la cînepă [fr.].
•PARTITIV adj. Of Care exprimă o parte din- 

tr’un tot: substantiv[fr.].
•PARTIŢiyNE sf. J Reunirea tuturor părţi

lor unei compoziţiuni muzicale: vrafuri depaititinni 
muzicala, sorise cn mina, stau Împrăştiata pe ]os (d.-zamf.)
[fr.].

PARTIZAN sm., -ANA (pl.-ne) sf. Care e de
votat unei persoane, unui partid; care împărtă
şeşte vederile unei persoane, părerile unei doc
trine: ideile demooratloe şl chiar repablioane oiştigan din 
zl In zl aderent! şl <«1 (i.-gh.) [fr.].

•Pjft-RTNER sm. Partener [engl.]. 
t PARTNIC sm. Părtaş: Fartnlcll să bnlesc, să de- 

lalmă. Să Inptă, să gonesc şl să sfarmă (bd.-del,).
•PARŢIAL adj. ® Care face parte dmtr’un 

tot: enmă-'S ţ| ® Care există, se întlmplă sau se 
face numai în parte: eclipsă ~ă; copie ~ă ţ[ ® Părti
nitor;— © tm- JMPARTlAIi [fr.J.

•PARŢIALITATE sf. Părtinire Hlf © s^ JM- 
fabtialitate [fr.]. 
t PARUCIC m- FOKţrCIC.
OPArugean sm. Olten. Par mai mare.

PARUţ (-ueso) 1. vb. tr. F ® A trage de p ă r, 
a smulge părul t ® A curăţa părul de pe piei:
pârul din piele se scoate afară şl se pămeşte, adecă se cu
răţă de păr cu outltoala CGR.-N.).

2. vb. refl. A se lua de păr, a se încăiera: s’au
păruit de le-an mers la amlndol fulgii (ORio.i.
, pArUIALA (pî.-ieii) sf. Faptul de" a (se) p ă- 
r u i, încăierare ^bătaie: după mai multe cuvinte proa
ste..., ajunsese la pumni şl la (I.-gh ); de uu-ţl place că ţl-am 
călcat ţara, la-te la Cu mine (Ret.) ; sv CEARTA ®.

pAruleţ, FABUŞQR, FAKUŞTEAN, FARPT, o FA- 
BVS sm. dim. fab.

Pasul
3588.
calului.

OPARUŞCA sf. ♦ = tAfoşjcA ® [păr].
•PARVENI (-vin, -viu) vb. intr. ® A ajunge la 

ţintă, a-şi atinge scopul K © ® abs. A ajunge la 
onoruri, la avere [fr.].
•PARVENIT 1. adj. p. fab VENI.
2. sm., farvenjtA (pf.-te) sf. Om de rînd, sărac, 

care a ajuns la onoruri, care a căpătat stare mare:
parrenltnl şl ciocoiul voeso numai decit să lle de viţă (I.-gh.).

PAS1 sin. ® Mişcarea pe care o face o persoană 
sau un animal punînd picioarele unul înaintea ce
luilalt, spre a umbla: întinseră -«-ui la dnun ca să se 
Întoarcă la Împăratul (ISP.) ; a umbla 
ou paşi grăbiţi; a lungi —^1; a ( 
umbla la ; la tot <«^1 \cu ^ | a 
face un greglt^ a C&loa greşit, a 
se poticni, a aluneca t ® Lun
gime egaJă cu distanţa între 
cele două picioare, cînd umblă 
cineva, întrebuinţată ca mă
sură: şade la doi paşi de-alcl 1[ ®
® Progres, înaintare: aiaceroa a 
făcut un — ' Inamte 1| ® ® Demers: am făont primii 
paşi t ® Mod deosebit de a umbla [vorb. tn spec. 
de trupe): ll.oanoso după ^ gimnastic; * alergător ţ] 
® Mersul cel mai încet al calului ([®| 3588): a lăsa 
calul la »: a treia zl, câtră sară, porneşte şl el, merglnd tn 
<111 calului (crg.) 1 ® Mişcarea picioarelor la dans: 
<- de vals t ® Urma ce lasă piciorul pe pămînt: 
se vedeau paşi de oameni, de cal ţ[ ® A (nn) da <-< cuiva 
(să facă ceva), a (nu)-i da putinţa, a nu-i da răgaz, 
a (nu)-i lăsa timpul, a (nu)-i îngădui să facă 
ceva: ll urmărea, fără a-1 da i să se prea depărteze rsp.» ; 
In case un-ţi dă nimeni <*< să vorbeşti oevaşi In taină 
(ODOB.) [lat. passus].
•PAS“ (pl.-auri) sn. 9 Trecătoare, strîmtoare: 

Fasnl de Calals; Fusul Turnului Boşn [fr.].
PASa (pî.-suri) sn. Conipas de care se slujesc 

meşteşugarii (dogarii, dulgherii, etc.), 
numit şi „paşnic" sau „capră” (|i|
3589).

PAS’1 FAsa2.
pAS (pf.-suri) sn. Strîmtorare, 

greutate ce apasă inima, grijă, 
necaz, mîhnire: aloi, la joc, işi spun 
tare dorul şl <nl Inimii lor (vlah.) ; toţi C / 
m'eglaşll veneau la dlnsnl şl-1 Întrebau des
pre -urile lor (tsp.i [lat. p e n s u m].

PASA1 iw- fASA1.
PÂSAa wm- fAsa2.

•PÂSA3 (pl.-se) sf. ® Mişcare pe 
care un magnetizator o face cu mina 

U ® t Serie de cîştig neîntrerupt la jocul de 
cărţi: Am avut o -V bnnă, clştlgam destnl de mult (Vlah.i 
[fr. p a s s e].

pAsa1 (păs) 1. vb. intr. t A apăsa.
2. (ÎMI fasA) vb. impers. A avea grijă, habar de 

ceva, a-1 importa ceva, a se interesa de ceva: nu-mi
pasă de nimic; oe-ţlpasă ? puţinImlpasă; ce~mi pasă mleP 
eu sint dator ^ spun povestea şl vă log s’ascnltaţi (CRO.) ; ba
laurul nici habar n’avea, nu-1 păsa lui de nici uns din ar
mele lui Ercuie (isp.) [lat. p e n s a r e].

PASA2 vb. intr. păstrat numai sub forma de 
imperativ: pasăi du-te (şi t păsaţii duceţi-vă): pasă 
cu Dumnezeu, fiica mea, şl adu-ţl aminte de Învăţăturile mele 
(Isp.i; pleonastic: apoi lasă-ţl, băiete, satul... şl pasă de 
te du tn loc strein (crg.) ; — în limba modernă, im
perativul acesta (redus mai adesea la pas’), ur
mat de do, se lnlrebuin(ează mai mult cu înţe
lesul de „caută de...”, ,,încearcă de...”, „poftim 
de...”: mal pasă de ţine minte toate cele... dacă te slu
jeşte capul, bade Ioane (CRO.i; pas’ de-ţl mal dă moşia ’n 
posesie, ca să primeşti batgloourl. In loo de olştluri (ALECs.)
tm- pasA-mi-te [lat. p a s s a r e].

•PASAGER sm. ® Trecător, drumeţ 1[ ® a» 
Călător care se urcă pe o corabie, pe un vapor, ca 
să plece undeva [fr.].

•PASAGIU (pi.-gil), FASAJ (pî.-aje) sn. ® Ga
lerie acoperită, între două rînduri de magazine, 
pe unde pot umbla numai trecătorii, nu şi trăsu
rile: 1 Român din Buonreştl ^ ® Loc ce se Ci
tează, fragment dlntr’un autor [fr.].

PASA -MI -TE adv. ® Se pare, pe semne, se

Fig.3589. Pas. 
A. Arc, coardă, 
punte. — CC. 

Craci.
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vede că: plecfl larişl la marginea eleştonlul: ^ 11 trfigea 
a(a la ursita Iul (isp.); se ţinea lumea dupi dlnsul ca după 
urs: unde era Îmbrăcat ca neoamenii nsp.i [(îmi) p as ă
+ bg.-mi-te].

FÂS Arar sm. © ^ i Cel ce prinde, dresează 
sau vinde păsări: ~-t înzorzonaţi, ou solmul pe 
mină (ODOB.i 1[ ® i = CORQIU.

PASARE s/. ® i Animal vertebrat, cu două 
picioare, ovipar, al cărui corp e acoperit ou pene 
şi ale cărui membre anterioare sînt transformate In 
aripi, cu ajutorul cărora poate sbura (H) 3590): omul
lără bani e ca '•■a fără aripi (panni ; mal bine o * In colivie declt 
zece pe gard (znn.) ; carne de •^:'ea Îngrijea depăsărlle din curtea 
Împărătească (isp.) *, LIMBA1 ®, MAflSTRU ţ. ® V © Băn.

c ' ■
b. d ®

1

Fig; 3390. Pasăre: a) Ceafă;—6) falcă;—<r) creştet; — d) 0- 
<h\\i\—e) frunte;—yy nară ; —g) cioc;—A) puşă; — ÎJ piept; 
—k) pîntcce \ — l) spinare ;—m/coada;—Kltîrtiţă, noadă; — 
«} picior;—/ti labă şi degete;—r/ aripă;—s>l pene acoperi

toare ; — t) pene conducătoare;—»/ pene cîrmuitoare,

Trans, Oaş,3r= vrabie: Intr’obisericăbătrlnălăonlamare 
putere de brăbeţl sau paseri, oare să Înmulţea acla itich.) Ij 

•-domneasca1 = BOT-ROS; •-domneasca* = cpj- 
TEZA; •-TATAREASCA = NAQjT; •-UGANEASCA = 
CODOBATURA; pasarea-PARADISULUI sw PARADIS ®;
Trans. (pac.j —de-ohzatA = pescĂrus ®; pasArea-

LUI-HRISTQS = FORFECUTA ® ; PASAREA-INULUI = INA- 
ritA; pasArea-lirA tw 14BA1 1F ® £) © Membrul 
genital al bărbatului, al calului, al taurului, etc. 
ţlat. vulg. passarem = clas. p a s s e r e ml. 

pAsare s/. Grijă OT © §»■ NEPAsahe [p ă s a1]. 
PAsĂREA (pi.-rele) S/. i diia. PASARE. 
PAsARESC adj. ® i De p a s ă r e, ce ţine de

păsări: neamul •; ...Însuşi să privească Cu ce chip 11 slă
veşte naţia păsărească (ALX.i ţ[ ® Limbă păsărească, limbă
convenţională, întrebuinţată In spec. de copii, ne
înţeleasă de cei neiniţiaţi, prin faptul că se interca
lează în fie-care silabă a unui cuvînt cîte o con
sonantă (mai adesea p) urmată de vocala prece
dentă. Astfel: napn m&p&lapasăpă !pln papa- 
00 p e = nn mă lasă In pace. •

pAsAreşte adv. ® i Ca o pasăre, capă-
- sările: Ţintă mlndră Sade ’n grindă Şl grăeşte • (SB.), ghi
citoare despre ,,rlndunică“ U ® ® A vorbii, a 
vorbi o limbă neînţeleasă (ca limba păsărească a 
copiilor): cel de la bucoavnă rlvneau la dlnşll oiun vor
beau • (l.-GH.).

PAsAret sbsl. % col. pasAre. Mulţime de pă
sări, neamui păsărilor: soarele răsărise şi •ui sălbatec 
se deşteptase (s.-ald.i.

PAsARIgA (pi.-rele) sf. i dim. PASArE. 
PASĂRIMEs/. icoi.pasAre. Mulţime depăsări. 
pAsArqiu sm. i ® augm. pasAre ţ[ © Băn. 

Trans. Vrăbioiu: nu ţe ţinea aşţ măreaţă cii etntarea, au 
zis •! cătră prlveghltoare (ţiCH.).

PĂSArUICA (pi.-co) sf. i dim. pasAre: de mult
pllns şl tlngulre, s'an prefăcut intru aceste păsărulce (TiCH.i.

PAsat, Mold. PASAT shsi. ® 5< Meiu curăţit 
de coajă şi pisat sau măcinat mare: să semene ma- 
laln mărunţel... să-l piseze şl să-l facă •(SB.i; se snle In 
pod şl scoboară vre-o două dlmerlll de pasat iCRo.i; se fierbe 
de obiceiu cu lapte, făcîndu-se o mîncare gustoasă,

numită • sau lapte cu •: mlnea bulz şl păsat pe la oasele 
oamenilor (meraj ; de aci. @: a-1 onrge sau a-1 cădea, 
a 1 se vărsa laptele In •, a da peste un noroc neaştep
tat, a-i veni toate după pofta inimii H ® X Lapte 
cu păsat H ®. Porumb pisat sau măcinat gros, 
uruială [lat. p I s a t u m],

PASGA (pl. paşte, paşti) sf.
X ® Coptură din făină de 
grîu şi din brînză de vacă, de 
forma rotundă, înfrumuseţată 
cu împletituri şi cu una sau 
mai multe cruci făcută din a- 
luat; se face, cu cîteva zile îna
inte, spre a fi mîncată la Paşti, 
mai rar cu prQejul altor săr
bători ([®] 3591): face • om emln- 
tlnă şl cu ouă şl fel de fel de bucate 
(CBO.i; părintele... (iărlnd toată ziua...
In nişte basmale... recolta de ouă 
roşii şl de • (Car.) ; se zice că dacă 
pastele cresc fmmos, va fl nn an'bnn 
(GOR.) f ® Anafură ce se dă la 
Paşti: să arunci peste sămănătură 
nafără de la Paşti, pască (vor.i ■[
® Azimă, turtă de aluat ne- „.

no mSnîrtpfi TT^irppii 13,-p "

PĂS-
PAS

Fată'din 
Bucovina ducind pască.dospit ce mânîncâ Evreii 

Paşti [lat. p a s c b a].
'PASGAXi adj. ® est Ce ţine de Paşti: mielul • U 

® D Ciclu •, perioadă de 532 de ani, după care 
sărbătoarea Paştilor revine exact la aceeaşi zi a 
lunii [fr.].

pASGAIjI (-ăisBo) vb. ir. A prezice norocul cu 
păscălia: cum să nu mă'blastăm, că acolo In oasă 
Iml arde cartea cea de păscăllt (ret.).

PASGA1.IE, pAsoAlie sf. ® Calendar perpetuu 
cu tabele şi însemnări care ajută să se găsească 
data Paştilor şi a celorlalte sărbători mobile pen
tru ori-ce an; e întrebuinţată în popor şi pentru 
prezis norocul: C'am cătat In păscălle Şl ml-o dă maloă-sa 
mie (IK..BRS.); (mirii) Îndătinează a-şl căuta... norocul şl soarta 
la pascalii (mar.i ; de aci: şl-a pleidnt pascalllle, nu mai 
Ştie cum să iasă din încurcătură, nu-şi mai găseşte 
socoteala, face greşeli peste greşeli [gr.-biz. itao, 
XaXta].

PÂSGÂlilTQR sm. Cel ce păs căleşte, 
cel ce ştie să caute în zodiac, ghicitor: voin gioi, oă
doar de aceea-s (RET.).
fPASGAR... = PESCAB...
O PASGÂTOAREsf. Bucov. tîl Loc de p ă s c u t, 
păşune: le-nu lăsat (oile) aice să pască, pentru că era 
toarte bună —a (SB.).
OPĂSGUţ (-ulu) vb. tr. Trans. cfr.-cor.) (vic.) A pre
simţi ceva'rău [paşte].

PĂSGUT 1. adj. p. paşte.
2. sbst. Rţ Faptul de a paşte, păşunat: nu era cine 

să le facă demlncare acasă, clnd mergea la •ul vitei (SB.); 
vede de vite, seara, clnd se Întorc de la • (isp.i .

PASGUŢĂ (p!.-ţe) sf. X dim. pascA, Pască 
mai mică ce se face de Paşti şi se dă de obiceiu la 
săraci: fie ţăranul olţ de sărac, de Paşti... trebtie să albă 
olteva păscuţe (şez.i.

*PASENŢĂ, pasienţa (pî.-ţe) sf., PASIANŢ {pl. 
-ţuri), t PASiANS (pî.-se) sn. ^ Distracţie pe care 
şi-o caută o persoană combinînd în diferite chi
puri un joc de cărţi: scrie, combină vorbe, e o distracţie, 
ca şl cum ar face o pasenţă (vlah.) ; pe mescloară... era... o 
păreche de cărţi ou care făcuse plnă atunci pasienţa (BR.-VN.); 
Goana Anloa Işl urmăreşte paslanţul (GRL.) ; lucind stos cu 
vătaful lui şl făolnd paslans (Negr.) [fr. p a t i en C e]. 

PASERE = pasare.
'PÂSIANS tm- fasenţA.
•PASIBIL adj. rt Supus la o anumită pedeapsă, 

care merită să sufere o pedeapsă [fr.].
•PASIBILITATE sf. rt Gaiitatea de a fi pa

sibil [fr.].
•PASIENŢĂ ev PASENŢA.
•PASIONA (-onez) 1. vb. tr. A aprinde de dra

goste, a umplea de entusiasm, a interesa cu pa-
Siunc: la noi na s'an arătat tncă sorlitorl cari să pasioneze 
pabllcul cn operele lor mari şi puternice (vlah.).

2. vb. refl. A fi cuprihs de o iubire nebună, a se 
aprinde de interes, de entusiasm [fr.].
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TABELA ZLIX. PĂSTORIT

■ Ui i

,63c.-

■Vi(^y^'4î

". 'i

ytîi^M^x’AîMî. ăl-

A. Stînă.— B. Interior de stînâ. — C. Strungă.— D. Mulsoarea oilor.— E. Băciţe mulgînd oile.— F. Scaunele 
mulgătorilor. — G. Strungă. — H. Măsurarea laptelui. — I. Cîntărirea laptelui.— J. Fierberea zăriilui pentru 

urdă. — K. Săruni. — L. Frecarea sării pentru oi. — M. Celarul stînei.
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TABELA L. PĂSTORIT

!s' •— 7^-v[

rj^sf-'""1*

:it»îW^

A. Vîrteje.—B. Baciu.—C. Ajutoarele baciului.—D. Gujbă.—E.E. Crinte.—F.F.F.F. Găleţi de muls.—G. Raclă pentru 
brînză.—H Cupă.—I.I, Chegorniţe.—J. Caţă.—K. Burduf de brînză.—L. Lingură de amestecat laptele.—M.N. Ră- 
vare.—O. Vîrzob.—P.P. Bărbînţe.—R. Sitişcă.—S. Şteand de jintiţă.—T. Răboj.—U. Strecătoare. — V. Putineie.— 

Y. Tunsul oilor.—Z. Rase de oi : i—4. T*&âi, 5--5 Spancc. 7—io. Ţurcane. 8. Berbece sîrb.—9. Stogoşă.
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PAS- ‘PASIONAL adj. Care caracterizează pasiunea, 
p X c produs de o pasiune: o crima *a; a lost via emoţionată 
rMO de o seneatlonală dramă [Ir.].

‘PASIONANT adj. Care pasionează [fr.]. 
‘PASIONAT adj. p. pasiona. Plin de patimă, 

de pasiune, nebun de dragoste; cuprins de un en- 
tusiasm, de un interes nebun: cititor ~ de romane; 
nn snflet... <vde lumină, Însetat paroă de o viată nonă (vlah.i 
UT © NţlPASIONAT.

‘PASiyNE s/. ® Iubire înflăcărată, dragoste 
pătimaşă, nebună, dor fierbinte, patimă; senti
ment adine, puternic de ură, de teamă, de spe
ranţă, etC.: '-r nobilă, generoasă, oarbă T ® Afecţiune 
vie pentru ceva: are o-v pentm loo f ® Obiectul 
acestei pasiuni: vinătoarea e singura Iul/» T ® Pre
venţie, parţialitate peste măsură T © .<»’ Via ex- 
presiune a caracterelor Intr’o operă literară [fr. 
< lat.].

‘PASIV 1. adj. ® ca Care primeşte sau sufere ac
ţiunea: verb oonjngare '•■ă îf © Care nu lucrează: 
rezistentă -^ă; rol ; supunere '-^ă, supunere oarbă, 
fără nici o împotrivire.

2. (pî.-ivuri) sn. Q a? Forma de conjugare a ver
belor pasive t © V Ceea ce e dator un comerciant, 
în opoziţie cu „activul”: <-ul întrece activul [fr.]. 
■PASIVITATE sf. însuşirea, starea celui pasiv: 

*a Orientalilor [fr. ].
‘PASMANT (pl.-turi) sn. Câ Ţesătură sau împle

titură din fire de aur, de mătase, de lînă, etc. cu 
care se împodobeşte o haină sau o mobilă; cea- 
praz [fr. passement].

‘PASMANTERIE sf. ® Ceaprazărie [fr.]. 
‘PASMANTIER sm. ® Ceaprazar [fr.J. 
PAŞNIC wm- PAŞNIC1.

‘PÂSPO.^ (pl.-iuri) sn. (D Şiret sau făşie în
gustă de mătase, debunibac, etc. ce se coase pe mar
ginea unei haine, vipuşcă [fr. passe-poil].

PASPQRT wm- PAŞAPORT.
‘PASSBVf adv. Ici şi colo, în diferite locuri [lat.]. 
PASTA (pî.-te) sf. ® Aluat, cocă de făină ţf 

© Ori-ce materie pulverizată şi frămîntată apoi
cu apă: de migdale, de porţelan, de hlrtle, de dlntl ţ[ 
® Magiun: mă cinstea cu o dulceaţă sl-ml da o bucată de 
~ de gutui (i.-oH.) t ® Mold. X Prăjitură [ngr. < it.).

pASTAXE, pAstabe sf., Oaş. pAstAu (pi,-ăl) sn. 
♦ Teaca in care slnt închise boabele 
sau seminţele leguminoaselor sau al
tor plante (|lj3592): păstala bobului, 
losolel, mazărll, llntel, etC.; seminţele slnt 
totdeauna depnse Intr’o păstare ca ana sau 
mal malta semlnţa (mai.) ; porcii măn!no& 
pftst&rlle al hlajenii / oa ma re lăcomie (ion.)
[conm. alb. piătaie].

pAstAios 1. adj. ♦ Ale căror 
fructe sau seminţe sînt închise într’o
păst.alie: Iructele păstăloase slnt bo
bul, lasolea, mazărea, lintea, eto.

2. pAstAioase sf. pl. Fructe păstă
loase.

PASTARE wm- pASTAIE.
pAstÂrnag, pastArnap, o pos- 

tArnac sm. A Plantă umbeliferă a 
cărei rădăcină, de coloare albă, e 
întrebuinţată în bucătărie (Paslinaca saliva) (jâj 
3593): păstărnapul se seamănă tot 
odată ou morcovul (tON.) [bg. p a- 
s t e r n a k u].

PASTAU I»- PASTAIE.
‘PASTEL (pl.-els) sn. ®

Creion compus dintr’o pastă 
colorantă T ® Desen, tab
lou făcut cu astfel de creioane 

T © (pî.-eiuTi) .*»■ Poezie lirică 
în care se dă o copie fidelă şi 
expresivă a naturii: —urile lui 
Alecsandrl [fr. ].

•PASTELIST sm. Of Artist 
care face desenuri sau tablouri Fie-. 3303. Păstămac. 
cu pastele [fr.].

‘PASTILÂ (pl.-ie) sf. ® Pastă mirositoare, mai 
adesea de formă conică, care se aprinde spre a 
parfuma aerul, călugăraş T® Jt Bomboană, rotundă

Fig. 3592•
Păstaie de

Fig-. 3594- 
Pastor.

sau de forma unui mic disc, compusă din'zahăr, 
substanţe farmaceutice sau altele: — de aspirină, de 
ciocolată, de mentă [fr.].

‘PASTIŞ (pl.-lse) sn. ® €P Tablou în care un 
pictor imită genul şi felul de a lucra al unui 
mare maestru ţ[' © Operă de artă sau lite
rară în care se imită genul unui artist sau scriitor 
vestit ori ai unei anumite epoce [fr. p a s t i c h e].
‘PASTIŞA (-işez) vb. iT. A face un pastiş

[fr.]. , ■
‘PASTOR sm. Biji Titlu ce are preotul lă pro

testanţi (H 3594) [germ.].
PAstor sm. ® îĂ Cel ce paşte 

oUe, cioban: slnt ca o turmă Tără —- II 
® ® trti sulleteso, preot; episcop:
—nl sulletesc, care slujeşte altarului, din 

slujba sa, de pe altar, să trăească (slv.)
[lat. pastor, refăcut după sub
stantivele în -orius].

‘PASTORALI, adj. ® U Păsto
resc, ciobănesc: viaţa-ăŢ ® Gîm-
penesc: poezie—ă, poezie în care se 
descrie viaţa şi obiceiurile păstori
lor sau ţăranilor T ® ctâ Ce ţine 
de păstorii sufleteşti: scrisoare—ă, 
scrisoare ce adresează un episcop 
către norod spre a-i da anumite 
sfaturi sau îndrumări.

2. patoralA (pZ.-ie) sf. ^ O Piesă 
de teatru ale cărei personagii' sînt păstori şi 
păstoriţe [fr.].

pAstorÂŞ sm. iSi dim. fAstqr.
păstorel sm. ® Kţ dim. pAstqr t ® i Co

dobatură galbenă (Molacilla flava).
PASTORŞSC adj. De păstor, ciobă

nesc: de va acide neştlne clinele —, ce să zice dulău de turmă 
de ol (PRV.-MB.).

PASTORÎ (-oreso) vb. iT. ® Bţ t A paşte T 
® aail A fi păstor sufletesc, a conduce norodul ca 
un păstor sufletesc: oare arbleren se va schlmnlal.'.. mal 
mult nn oblădueşte, nlol In scaun sade, nlol păstoreşte, 
numai oe-I păstoresc alţii pre dlnsnl (prv.-mb.i.

pAstorIE sf. Bţ Starea de păstor, cio- 
bănie.

pAstORIT sbsl. Bţ Îndeletnicirea păsto
rului (l«- TAB. xux, L).

pAstoriţA (pl.-ţo) sf. Bţ Femeie ce păzeşte, 
oile, ciobăncuţă [păstor].

pAsTRA (-troz) 1. vb. It. ■ ® A păzi cu îngrijire, 
a ţinea în bună stare, a feri de stricăciune, a con
serva: a-şl— sănătatea; păstrăm vinul In butoaie si In 
sticle T ® A pune de o parte, a nu cheltui, a nu 
risipi, a economisi: păstrează olte ceva din ce clştlgl; 
păstrează bani albi pentru zile negre f © A ţinea, a 
opri pentru alt cineva, a lăsa pentru altădată!, a 
rezerva: păstrează-ml şl mie din mlncare; n’am nevoie de 
sfaturile d-tale, păstrează-le pentru alţii f ® A nu pierde: 
— amintirea; a-şl — slngele rece.

2. vb. refl. A se păzi cu îngrijire, a se ţinea In 
bună stare, a se feri de stricăciune, a se conserva; 
a nu se pierde [comp. bg. pastrjă].

pastrama (pl. păstrămuri) sf. X Carne să
rată şi uscată la aer sau afumată: — de oaie, de 
capră, de vacă, de glsoă; hangiul le pomeneşte de nişte — 
btmă de capră (BR.-vn.i ; de-1 nevoie In casă de duloeţl, de 
pinză, de păstrămuri... Marghiolita poartă de grlje de toate 
(ALECS.1; 0: a lace pe cineva-, a-1 pune la—, a-1 face 
bucăţi [ngr. itaoTpa(tâţ < tc.].

PASTRAMAGIU sm. ® V Cel ce face sau vinde 
pas tramă T ©® © Mojic, mitocan: bine că
m'a scăpat Dumnezeu de traiul cu —1 (CAR.).

PASTRARE sf. Faptul de a p ă s t r a: a da, 
a lUa In —.

PASTRATQR, -TOARE adj. verb. păstra. Care 
păstrează, căruia i se încredinţează spre păstrare.

2. sm. f. Acela, aceea care păstrează, în păstra
rea căruia (căreia) s’a dat un lucru: cea mai mare din 
sarorl, care era păstrătoarea cheilor (isp.i.

PASTRAv, o păstrăv sm. ® Peşte cu car
nea foarte delicată care trăeşte în apele repezi de 
la munţi (Salmo fario) (iH 3595) t ® pAstrAv- 
db-mabe, peşte de mare, numit şi „alabalîc”
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(Salmo salar labrax) H (D ♦ Motd. Trana. Nume 
dat mai multor varietăţi de ciuperci comestibile, 
ce cresc mai ales pe copaci (Pleu- 
Toitis(3596); Merulius niveus\
Polypoms cirmabarinus) [comp.

Fii"- 3595- Păstrăv. Fig. 3596. Păstrăvi.

bg. păstărva< vsl. plstrii ,)pestriţi’].
PASTRU1 sbst. 0 Păstrare: cornul meu ai drent 

jd-i (ii la 91 sa nu cau(i In el (R.-coD.) a[ © Economie; 
Omul care sUe a trai cu Paraua o are Ia galben că
păstru (PANN) [păstra].
OpAstru2 sm. = păstrăv©.

PASTRUGA, pAstrvnqA (pl.-gi) sf. w9> Peşte 
de Dunăre şi de mare, 'ce seamănă cu cega, dar 
mai subţire şi mai 
lungăreaţă decît a- 
ceasta; pielea ei e 
pestriţă ca şi a păs
trăvului, iar botul Fig. 3597. Păstrugă.
ca de o palmă de
lung, are forma botului de raţă; ajunge uneori 
la o lungime de aproape un metru şi jumătate 
(Acipenser stellatus) 3597) [srb.].

PASTURA1, Băn. PRBSTţiRA sf. # Materia groa
să, negricioasă şi amară care rămîne în fagur şi 
nu se poate stoarce.
OPASTURA2 (pî.-turl) sf. Trana. ^ = PÎNzA- 
TVRA.

PASUţ1 (-ueso) vb. tr. A-i da răgaz, a-i Îngădui 
un termen, a-i admite o amlnare: Ercuie nu-i mai 
păsul, ci Intlnzlnd. arcul, ml-I ochi tocmai In piept tisp.i; 
tot ce putea laoe... era să convingă pe cămătari să păsuească, 
dindn-le cite un mic acont (i.-GH.) [pas1®].

PASUI2 (-ueso) vb. tr. IP™ A măsura circonferen- 
ţele cu compasul dogarului (numit p a s).

PASXJIALA (pi.-leii), pAsuţhe sf. 0 Faptul de 
a p ă s u i1; răgaz K © V Amînare a unei plăţi, 
vadea.
O PASXTLA (pi.-le) sf. ♦ = FASOLE [srb.fp a s u 1 j]. 
O PASULIGĂ sf. Băn. ♦ = REMP.
OPAŞ sm. Tr.-Carp. = pas1.
O PAŞI interj. Oaş. Du-te [păs a2].

PAŞA1 (pi.-şl), F© PASA (pi.-şale) sm. H Gu
vernatorul unei provincii, la Turci; 
titlu oficial al vizirilor şi al unor 
Înalţi funcţionari ([a] 3598): ungurii 
aveau tu Buda un paşă, cu putere de rege 
(VLAH.); Meiţe paşa pe Cu trei mii de
suliţe (GOR.), ghicitoare despre ,,ariciu"; 
se măritaseră cu două papale, vestite in toată 
împărăţia (DLvr.) [tC. pasă], i ■

PAŞA2 sf. f = ROGOZ © [bg. paăa 
„păşune”].

PAŞALÎC (pi.-icuri) sn. 0 Provin
cie (turceas'că) guvernată de un paşă:
Turcii Izbutiră tn statornica lor dorinţă de a 
preface ţara In /v (BAlo.i ; Slnan-Paşn cel gro- 
sav, cel ce venise să Iacă (ara (I3P.) 1|
© ® Ţară unde domneşte despotis
mul : guvern II aista P vă întreb, boieri, guvern regula
mentar ori tn care domneşte Interesul şl samavolnicia P
(ALECS.I [tC.].

PAŞAPORT, fPAŞPORT, PASPORT (pi.-poarte) sn. 
Poale sau cărticică, eliberată de autorităţi. In oare 
stat înscrise semnalmentele unui călător şi care-i 
garantează libertăţile şi siguranţa, cînd trece în 
altă ţară: a călători cu un francez; a avut un ^ fals; 
P a da cuiva ~ui sau ~ de drum, a concedia, a da 
drumul, a da afară: oare n’aş face bine să-l dau paşport 
de drum lupinesel MatildaP ialeCs.i [it., passaporto 
< rus. p a s p o r t o, p a s p o r t fi]. . 
OPAŞCA sf. Motd. Tutun prost, mahorcă: pentru 
...o leacă da ^ ...slujea toată casa (CRG.) [rut. p a6k a].
O PAşgAvi (-âvesc) vb. refl. Băn. A se strica (în 
spec. despre brînză, cînd începe să prindă floare). 
tPAŞEAN adj. şi sm. = PAşţN.

Fig. 3598. 
Paşă.

pAşţ (-şase) vb. intr. 0 A face unul sau mai PAR- 
mulţi paşi, a înainta pas cu pas, a umbla, a căi- v 
ca: maicile păşeau încet spre uşa bisericii (vlah.) 1 © A PAŞ 
trece peste: cind să păşească pragul porţii... vrăjitorul U ' 
atinse şl pe dineul ou toiagul (isp.); pe este lung olt lumea şl 
lat de-1 păşeşte găina P (GoR.), ghicitoare despre ,,văgaşul 
roaţei” H ® A trece înainte, a merge mai departe, 
a înainta: de italia atlla ne ajnnge Istoriei noastre... şă 
păşim de acuma la altele In rlnd (m.-cost.).
O PAŞţN, FlşiN adj. Motd. Bucov. Ţanţoş, înfumu
rat, fudul: o vezi olt e de pişină, dar şl asta are două 
coaste de drac Intr’lnsa (Crg.) [VSl. pySanfi<pyăa-
tise].'
OPAŞli, pAşlj (-Iese) Vb. tr. Motd. 0 A şterpeli, 
a fura: Uoş Bodrlngă paşllse o grămadă de boci pentru aţl- 
ţat locul (CRG.) ii © A o a O şterge, a o lua la sănă
toasa, a spăla putina; mă puteam repezi din cInd In 
oind (la Humnleştl), păşllnd-o aşa oam după toaoă (Cro.)
[rut. p o s 1 j a t i s j a].

PAŞNIC1, PAŞNIC sbst. fp1 Compasul de care se 
serveşte dogarul: paşnicul ou carele se Inseamuă liniile 
cerenate după măsură şl mărimea bnţllot (u'ua.).

PAŞNIC2 s^ FACINIC.
PAŞOLI interj. MarşI pleacăl bate dlu plolor strl- 

glnd; alară 1 afară 1 .V I ce te strlmbl la mine P(I.-gh.) [ruS.].
PAŞTE1 PAŞTI.
PAŞTE2 iw PASCA.
PAŞTE2 (pasc) 1. vb. tr. © A mlnca iarbă {vorb. 

de animale): calului 11 dete drum să pască pe unde va voi 
dlnsul (jsp.i; m- IARBA 0; ®: mintea, de ar creşte pe toate 
cărările, ar paşte-o şl măgarii ipann) "I © A duce la 
păşune, a păzi animalele in vreme ce mănîncă iarbă:
.V oile; toată ziulica bate prundurile după scăldat. In loc să 
pască cel clrlanl (CRG.) ; văcarlul, de va lua bou de la plugarlu 
să-I pască, şl de va perl boul ...să nu albă nlce o pagubă 
(PRV..MB.); clmpul alb, oile negre, cine le paşte le cunoaşte, 
ghicitoare despre „scris"; (g F — boboci, a fi ne
rod, prost: se vede că paşteţl boboci, de nu vă pricepeţi al 
cui fapt e acesta (CRG.); ® vint, a-şi pierde vremea în 
zadar: (mulţi nerozi) pasc vlntul, surda şl ’n deşert nm- 
biind (PANN); de aci, easte-vînt sm., poreclă dată 
unui om care-şi pierde vremea nefăcînd nimic, 
pierde-vară: Tot 11 delalmă orl-clne şl-l zice paşte-vlnt 
(PANN) TI ® ® A plndi: de cind 11 pasc eu, că doar 1-olu 
prinde ou oca mică (alecs.) ; — vremea, prilejul, a plndi 
momentul; a-i.» păcatul, a fi pe cale să ispăşească 
un păcat printr’o nenorocire ce-1 loveşte, a fi gata 
să i se .întlmple o nenorocire: era să ne pască alt 
păcat: cit pe ce să ne toropească bradul aprins (CRG).

2. vb. refl. <f A mlnca iarbă; lupul a văzut pre un 
munte... o capră păsclndn-se (TICH.) [lat. p a S C ă r e].

PAŞTŞT (pi.-eturl) sn. X Pateu: un — din cele 
ce se chlamă ,,pătă de grlves” (OOOB.) [ruS.].

PAŞTE-VÎNT w PASTE2©.
PAŞTI (arf.-tlls; gen.-dat.-tllot), paste (arî.-tele; 

gen.-dat. -teior, O Paşteini) sf. pl. © ai Sărbătoare 
solemnă ţinută de Evrei timp de 8 zile spre adu
cere aminte a ieşirii lor din Egipt şi în care timp 
ei mănlncă, în loc de ptine, pască sau azimă ne
dospită H ©tflt Sărbătoarea cea mai mare de peste 
an, prin care creştinii celebrează învierea Dom
nului; se serbează la ortodocşi timp de trei zUe 
începînd cu Dumineca ce vine după luna plină 
care urmează echinocţiului de primăvară: acostapinl 
Papa au aşezat Faştlle să nu se focă de creştini ou jidovii... 
ce după Paştlle jidoveşti. In Dumineca viitoare să serbeze 
creştinii Faştlle (N.-cost.) ; sărbătoarea Peştilor; sfintele Paşti; 
vacanţa de Paşti; Faştele In anul acela cădea tn lamă de tot 
(CAR.); de — se lac ouă roşii; Dumineca Paştilor, întlia'Zi 
dePaşti;p»-JpI ©,SJMBAtA® ; la biserică mergi din Paşti 
In Paşti (CRG.); din Poşte tn Crăciun (DLVr.), foartC rar, din 
cînd In cînd; nu-l In toate zilele Paşti sau odată pe 
an is Paştlle, nu avem totdeauna sau deseori prilejul 
să ne bucurăm, să dăm peste noroc; cal ® t 
® f CAL ®, FLOARE ® [lat. P a s c h a e].
O PĂŞŢICARI sm. pl. Trana. (şjJ Persoanele ce 
aduc la biserică prescurile, uleiul, tămUa şi smirna 
trebuincioase peste an cvic.) ; In spec. cei ce duc 
de Paşti prescuri la biserică (dens.).

PAşTIŢA (pî.-ţo)s/. © ♦ Mică plantă ierboasă, 
cu una sau două flori galbene-aurii, acoperite pe 
din afară cu peri moi; numită şi ,,dediţei-gal-
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Fig. 3599. Păştija.

PÂS- beni“i „g&inuşa(-galben&)“, ,,plinea-peştelui“, etc.
'_A ^ (Anemone ranunculoides) ([h) 3599) H ® ♦= floa- 
PAT BEA-P49TILOR H ® © Pâstlţeto p/. Trans. (pAc.j = BLA- 

aovEŞTBMiA [P a ş t ij.
PÂŞUN^ (-ne*) VO. ir. 

ţft A duce la p fi ş U n e, a 
paşte: pe ’nnrat 11 trimetea 
gtăplnal la cal, pe hotar, eă-1 
păşuneze (ret.>; dincoace de apă 
e nn cioban care păennează o 
turmă (CAR.i.

PAŞUNAT 1. ISi adj. 
p. pAşxina.

2. sbsl. Faptul de a pă
şuna.

PĂşyNE sf. Locul 
unde pasc vitele: oăutind 
dmmnl muntelui Popău unde 
tatăl eău Işl (Inuse la * turmele 
de ol şl oltezlle de vite mari
(DLVR.) [lat. p a s t i o - 
n e m].
O PAŞyŞ (pl.-eurl)sn. Tr.-Carp. O/ten. Paşaport:ou 
să ne ducem... peste graniţă sau peste Dunăre, ne trebuia paşuş 
nemţeso sau tesoherea turcească (i.-oh.) ; Au venit cărţi şl pa- 
şUB, Să meargă la numărnş (|k..brs.) ; ie unda eşti P ce cauţi 
pe-alcl P al păşuş P (ret.) [ung. p a S S Z U s].

PAT1 (pl.-turi) sn. ® tnt Mobilă de lemn sau 
de fier pe care-şi aşterne cineva ca să se culce: 
a tace -~ui, a pregăti aşternutul unui pat, spre a se 
culca într’Insul;. a se ascunde, a se vlrl sub ; a şedea 
In .V; a se da Jos din .V; a cădea la a că
dea bolnav; pe ~ui de moarte, aproape 
de a muri f ® Pt. ext. Aşternut, ori
ce se aşterne spre a se putea culca 
cineva, pe care poate sta cineva în
tins: pusese pe bute un de mărăcini pe 
care aşezase Iepurii o.-oh.); pr. anal.', apa 
care, după ce şerpneşte pe un — de frunziş, 
vine de se aruncă.... Intr’o. băltlţă (Negr.) ; o 
apă Îngustă... lunecă răpede Intre ele, pe un — 
de pietriş urg.) f ® Stratul puştii
(m 3600) 1f ® «=“ $ Lemnele pe care 
SC razimă războiul de ţesut, sucala, 
maşina tipografică, etc., strat, trup [gr. ititoţ].

PAT2 sw PATÎ.
PATĂ (pl. pete) s/. ® Urma pe care o lasă pe 

ceva'o substanţă grasă, o murdărie, etc.: «■ de gră
sime, de norolu, de slnge, de cerneală ţ ® Semn natu
ral, mai mare sau mai mic, pe piele, pe trupul 
animalelor, pe penele pasărilor, pe frunzele unei 
plante, etc., de altă coloare declt restul: ore pe 
obraz pete de ficat; clinele era neffm cu pete albe: calul avea 
o —' albă pe trunte H ® ☆ Parte întunecoasă ce se ob
servă cu ochiul liber sau cu telescopul pe discul 
lunii, soarelui sau unei planete: poporul crede a vedea 
ln*jietele din lună scena omorului Iul Avei de către Caln; 
® a căuta pete In soare, a căuta cusururi la lucrul cel 
mai desăvîrşit H ® ® Cusur, mic defect într’o 
lucrare literară 1[ ® ® Ceea ce atinge curăţenia 
sufletului, ce vatăraă cinstea, reputaţia, prihană: 
e o In viaţa Iul [lat. vulg. *p 11 t a < gr. ntXTa].

PĂTA (-ătez) 1. vb. Ir. ® A face o p a t ă, a um
plea de pete, a mînji, a murdări cu ceva: ~ cu 
grăsime, cu cerneală ţ ® ® A atinge curăţenia sufle
tului, a vătăma cinstea, reputaţia.

2. vb. refl. A-şi face una sau mai multe pete pe 
haine, pe mîini, etc.

PAT AGĂ (pl.-oe) sf. f ® Piesă de cinci lei:
întinse o*o mişcare sglrcltd şl disperată cea din armă 
(DLVR.); s'a întors radios zornăind un tlşlc de patace
(BR.-VN.).

•PATAGON 1. adj. • Din Palagonia.
2, sm. Locuitor din Patagonia [fr.].
PATALAMA = BATALAM^: cele dlntllu patra 

clase le dovedea cu In reffulă csad.).
PATARAMA (pl.-me), PATARANIE, PAtARANIE 

sf. F Intîmplare neplăcută, păţanie; istorie, po
vestire a celor întîmplate sau păţite: preiăcătorii de 
vulpe bătrină... parcă n’ar tl ptlut de patarama Sultănlobll 
(DLVR.); începu să povestească toată pataranla lui Aronovici 
(D.-ZAMF.); el cam ştia pataranla despre ceea ce păţeau ţăranii de

Fig. 3600, 
Patul 
puştii.

Fig. 3601» Pataşca.

pe la plroălabi (isR.); olnd ar avea codrul ista gură să spule 
oUe a văzut, cumplită pătăranle ne-ar mai auzi urechile 
(CRo.); l-a povestit toată pătăranla sa din capăt in capăt
ISB.).
OPATAŞGA1 (pl. pătăştl) sf. Mold. ckJ Targă; pat 
pe care se transportă 
morţii la groapă 
3601).

PATAŞGA2 sf. F 
Bancnotă, hîrtie de 
20 de lei: om pus... 
in mtlnlle sergentulul- 
major... pataşca de douăzeci (luno.i.

pAtat adj. p. pata. Cu pete; mînjit, murdă
rit HH © nepAtat.

PATCEAN (pl.-osne) sn. m dim. pat: surioara 
...s’a ouloat, ’şl-a stat mult, aşa cuminte. In -~nl al (VLAH.)
[cornp. pAtucean].
OPĂTEAG = pAtuIAO.
•PATENT1 adj. învederat, vădit, ce nu se poate

tăgădui: e un odev&r »; o minciună [fr.].
•PATENT* (pî.-te) sn. Cleşte special În

trebuinţat de mecanici, elec
tricieni, etc. ([®]3602) [germ.].

•PATENTA (-tea) Vb. ir. c 
® A supune pe cineva la pa
tentă ^ © A da cuiva o pa
tentă; a breveta [fr.].

•patenta (pi.-te) sf. ® O Bir la care e impus

Fig. 3602. Patent.

Fig. 3603. Pateră de aur (din tezaurul de la Pietroasa).

cineva pentru comerţul sau indu
stria ce exercită t ® 3» Certificat de 
sănătate dat într’un port corăbiilor 
care pleacă f ® JÎP Brevet, dreptul 
ce-1 are un inventator de a fabrica 
sau exploata numai el invenţia sa
[Ir.].

• PATENTAU sm. 0 Gel ce plă
teşte patentă, cel supus la pa
tentă.

•PATENTAT adj. 0 ® p. PA
TENTA U ® Brevetat Ut © nepaten- 
tat.

•patera (pl.-te) sf. O Vas' de 
formă (jirculară şi puţin adine, a- 
semenea unei farfurioare, întrebuin
ţat de cei vechi mai ales la facerea 
libaţiunilor (m 3603) [lat.].

PATERIG (pl.-loe) sn. ^ Co- 
lecţiune de vieţile cuvioşilor părinţi, 
otecinic [vsl. < gr.].- 

PATERIŢA (pl.-ţe) sf. aâ Cîrjă, F4fl 3^' 
toiag arhieresc, avînd în partea • '
de sus două capete în formă de şerpi între 
cari e un globuleţ cu o cruce în vîrf; pe mî-
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nerul toiagului se înfăşoară o mahramâ cusută cu 
fir, pentru podoabă şi pentru ca să poată fi mai- 
lesne de purtat (p3604) [comp. rus. p a t er i c a].

•PATERN adj. Al tatălui, părintesc [lat.].
•PATERNITATE s/. ® Calitatea de tată K 

® PT. ext. ^ Calitatea de autor: Işl revendică ~a ace
stei descoperiri [fr.]. 
o PATţlŞTI tm- PACHSŞTI.
•PATETIC 1. adj. Mişcător, duios, înduioşetor. 
2. sbsi. Ceea ce mişcă sufletul, ce înduioşază[fr.].

•PATETISM sbst. Arta de a înduioşa, de a miş
ca sufletul'[fr.].
•PATEU (pf.-euri) sri. X Un fel de prăjitură fă

cută din aluat de făină umplut cu came tocată 
sau cu tocătură de peşte [fr. p â t 6]. 
opAtiag, PATIAO = PATUIAO.

patima (pl.-mi) Sf. ® Suferinţă; se adunase In 
jurnl Inl Ivan tot satul, ca să vadă de patima dracilor
scRG.i; nat In spec. vorbind de suferinţele îndurate de 
Isus: .patimile mntultomlul (ÎŞ| 3605); săptămina patl

II
Fig. 3605. Patimile Mîntuitoruluî 

(din TrioduUPeidicostar slavonesc, tipărit în a. 1550).
rmiior. săptămîna dinainte de Paşti, numită şi 
săptămîna marc 1i © ,/ © Boală: ^ de picioare H 
© Pasiune: a aţlţa patimile; are patima beţiei; ursitele 
lor le dăruise cu patima jocului (isp.); Plscupesou are patima 
TtDătorll (BR..VN.) [gr. itaB'Yjiia],

PĂTIMAŞ adj. şi sm.® /© Suferind: ori-cine 
' venea, de boală trupească ori sufletească, aici Îndată I9I 
Săsea alinare (vlah.) T[ © Pasionat: un Jucător^ [p a- 
timă].

PĂTIMI (-mese) vb. ir. şi inir. © ./ © A suferi de 
o boală: de friguri, de ficat,
de oftică; llncezeala de care pătimeşte, 
mie nu-mi prea place usp.i H © A 
îndura suferinţe, necazuri: alţi
eflnţi mucenici... an pătimit pentru 
dragostea lui Hrlstos (CRg.); aşa am 
fost noi ursiţi să pătimim (isp.) ; mult 
trăeştl, multe pătimeşti, multe gre
şeşti, multe Înveţi (pann) [p a t i - 
m ă].

'PATINA (-inez) vb. inir. ® \ 3606. Patine.

A SC da pe' g'hiaţă cu patine t ® A se în-

I.-A. Candrea. — Dicţidnar enciclopedic, ilustrat. Q13

vîrli pe loc [vorb. de roţile unei locomotive, unui PAT- 
automobil, etc.) [fr.]. dat
•PATINA (pl.-ne) sf. \ încălţăminte de oţel cu PAT 

o şină dedesubt, sau cu rotiţe, care se fixează pe 
talpa piciorului spre a se da 
pe ghiaţă (HJ 3606) [fr. p a - 
t i n].

•PATINAGIU, PATINAJ Sbst.
\ ® Faptul de a patina 1[ ®
Locul unde se patinează [fr.].
•PATINQR sm. \ Cel ce se 

dă pe ghiaţă cu patine (i®) 3607)
[fr.].
•PATISERIE sf. V Cofetă

rie; meseria, negoţul, prăvălia 
cofetarului [fr.].

PATIŞQR (pi.-soare) STl. I' Fig. 3607. Patinori. 
dim. PAT.
O PATÎRNIGHE = POTÎRNICHE.

PATLAg'eA, PATLAOEA, ✓ PLATAGEA (pi.-gele)
Sf. ♦ ® Plantă'originară din Peru, mult cultivată 
la noi pentru fructul ei comestibil, de coloare 

roşie; numită şi „~- 
roşie”, Trans. Băn. „pa- 
radaisă” (Solanum ly- 
copersicum) (H 3608)
»[ © -.-vţNATA, plantă

Fig. a60®. 
Patlăgele*roşii.

Fig. 3609. 
Pătlăgele-vinete.

originară'din India răsăriteană, cu tulpinaTdreap- 
tă, adesea spinoasă, cu flori violete; e cultivată 
la noi pentru fructul ei mare şi cărnos, de coloa
re violetă, care constitue o legumă excelentă 
fSolanum melongena) ((!] 3609) [tc. patly-

PJ(tLĂGIGA (pi.-gele) sf. ♦ dim. pAtlA- 
QEA.

pAtlaginA, patlaoinA, OPLATAoraA (pi.-m) 
sf. ♦ Plantă cu frunzele dispuse în formă de ro- 
zetă din care ies unul sau mai multe lujere ter
minate prin cîte un spic cu flori trandafirii; nu
mită şi „limba-oii” (Plantago major) (P 3610); 
~ -Îngusta(m 36il), —moale (D 3612), două va-

Fig. 3610. 
Pătlagina.

Fig. 3611. 
lJătlagină-ingiistă.

Fig. 361a. 
Pătlaginâ-moale.

rietăţi de pătlagină; ~-de-apA= lihbaritA [lat. 
planta gine m].

PAtlăGINIU, PATLAOiNfu 1 adj. De coloare 
Vinătă: iarna găseşte o petrecere de artist... văpsind cu co
loare patlaginle urechile şi nasurile omeneşti (i.-oH.) [Lc. 
p a 11 y g a n i].

•PATOGEN ,adj. f Care dă naştere la boale:
bacteriile [fr.).
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p^Ţ, 'PATOGENIE s/. / Partea medicinei care se

PÂT ocupă cu mersul ţoalelor In desvoltarea lor [fr.].
'PATOLQGIG adj. f Ce ţine de patologie; 

■tare Stare de boală [fr.].
'PATOLOGIE s/. f Partea medicinei care 

tratează despre natura şi simptomele boalelor 
[fr.].
'PATOS sbst. 03 ® Expresiune întrebuin

ţată '.de orator pentru a mişca, pentru a Înduioşa 
t ® Emfază, stil emfatic [fr; < gr.].

PATRA wm- PATRULEA.
PÂTRAPpt, PATRAHIR (pi.-iie), EPITRAH(L (pi.

Fig. 3613. Patrafire,

-lie) sn. (xiti Una din odăjdiile preoţeşti ce consistă 
dintr’o făşie lungă, împodobită cu cruci şi care se 
aţlmă de grumazi peste stihar (js) 3613); celălalt 
preot... văalnd Icoana pe masă, Işl puse şl el patratlrul 
(D.-zAMF.) \ Popa pune patrahlrul şl începe să-l citească 
(8PER.) t l^ba lui străluceşte mindră oa un fuior de boran- 
glo alb pe patrahlrul roşu (CAr.) ; epltrabllul Ieste In ehlpul 
plozii.... ou oarele legară pre Hrlstos de grumazi şH trăgea 
legat să*l răstignească (prv.-mb.); orl-oe otştigă ou epitra- 
tallul Impărteşte la săraci (NEOR.) [ngr. irsTpa'/^-îjXi].
opAthAnjei = pătrunjel.

PATRAR* adj. ^ în al patrulea an {vorb. 
de cai).

PATRAR2 (pî.-re) sn. ® Sfert, a patra 
parte: un de ceas; ţipetele lor... tl° cite un>v de oră 
(BoL.i; un de veac H ® © Timpul care se scurge în
tre două faze consecutive ale lunii; tw luna ®. 
OPATRARE sf. Trans. Bucov. ® Baniţă, dimer- 
lie: Împrumută-mi □ » de lălnă pl eu tl-oln scoate carul 
din tină (SB.i K ® Măsură de capacitate cam de 
4 litri [patru],

pAtrAREL adj. dim. pAtrar1.
PATRAT (pî.-ate) l.sn. ® A Suprafaţă olană cu 

patru laturi egale şi patru un- “
ghiuri drepte (g 36 i4) t ® ±
Produsul unui număi’ înmulţit 
prin el Însuşi: as este .«'ui lui s.

2. sm. ^ = OUADRAT 3.
3. adj. ® Care are forma unui 

pătrat: o odaie, o masă <vă ti ®
Metru pătrat ale cărui laturi Fi , P,trat 
sînt de cîte un metru t ® ± 3^ 4'
Rădăcină ~ă, număr care, înmulţit prin el însuşi,

Fie. 36iS- Patriarhul 
Romăniei.

reproduce un număr dat: s e rădăcina a ini as 
[lat. quadratus, refăcut după p a t r u]. 

pATRAŢEL (pl.-ele) sn.dim. pAtratI ®,2: vil-
ccDcele se îmbracă... In negru simplu, ou dungi sau cu 
•*«,mal deschise (IR0.1.

PATRIARH (pl.-arhl, Ţ-arsi) sm. ® pai-Fio-carc 
din capii de familie, cu viaţă foarte lungă, pome
niţi de Biblie pină la Moise t ® Bătrin venerabil 
înconjurat de o familie numeroasă: iniăttsarea de 
pe care l-o da barba Iul lungă'şl albă 
(BR.-VN.) f ® ai Capul Bisericii orto
doxe române, cu reşcdmţa în 
Bucureşti ((ăj 3615); w uiTRO- 
POLţT ® t ® ffli Şeful Bisericii 
greceşti şi al celorlalte com“unităţi 
ortodoxe din peninsula Balcanică 
şi din Orient, a cărui reşedinţă e 
la Constantinopol [vsl. < gr.].

'PATRIARHAL adj. ^ ® Ce , 
ţine de patriarhii cei vechi 11 ©
Ce aduce cu simplicitatea mora
vurilor acestora: ducea o viată 

H ® Ce ţine de demnitatea ecle- 
siastică de patriarh: scaunul ~ [fr. 
patriarcal, refăcut după p a- 
t r 1 a r h].
'PATRIARHAT sbst. jhJ ® Dem

nitatea de patriarh, patriarhie ţ 
® 'J’eritoriul supus jurisdicţiimii 
patriarhului U ® Timpul cit un 
patriarh a ocupat scaunul patri
arhal [fr. p a t r i a r c a t].

PATRIARHIE Sf. ® Demnitatea de patriarh, 
patriarhat t ® Teritoriul supus jurisdicţiimii pa
triarhului t ® Biserica patriarhală K ® Reşe
dinţa, palatul patriarhului [ngr.].
'PATRICIAN adj. şi sm. ® ^ Nobil din Roma 

care se credea că se coboară din senatorii creaţi do 
Romulus t ® sm. ^ Membru al primului ordin de 
cetăţeni care constituia nobleţea Romei H ® sm., 
.«cianA (pl.-elene) sf. Nobil(ă), In unele ţări {în 
spec. In Veneţia): ne pupăm In gondolă ca doi patricieni 
de pe timpul lluetmlnl doge (Car.) H ® sm. X © 
Clmat proaspăt, în formă de potcoavă, umplut 
cu tocătură de carne de vacă, care se frige pe 
grătar [fr.].
'PATRICIATsbst. ® Demnitatea de patriciu 

1F® Demnitatea de patrician H ® Ordinul patricie
nilor din Roma [lat.].
'PATRICIU sm. ^ Titlul unei demnităţiinstitui- 

te în imperiul roman de Constantin şi care era cel 
mai intilt rang în imperiu după acela de Cezar 
[lat.].
'PATRIE Sf. ® Ţara tn care s’a născut cineva, 

de care e legat cu tot sufletul, • ţ „moşie” 1] ® 
Naţiunea din care face cineva parte 1f ® Pr. 
anal. Locul unde a luat naştere o ştiinţă, o artă, 
etc.: Ocecla este patria artelor *[ $ ® eflj Patria oeieasoă, 
cerul, lăcaşul celor aleşi, raiul [lat.].

pATRPME sf. ® A p a t r a parte din ceva 
H ® J Sfert dintr’o notă întreagă ((• sau J).

'PATRIMONIAL adj. rt Ce face parte dintr’un 
patrimoniu: avere —s [fr.].

'PATRIMONIU (pl.-nil) sn. ® rt Avere moşte
nită de la părinţi, moştenire părintească H ® Pr. ext. 
Tot ce aparţine cuiva în mod firesc ca şi o avere 
moştenită: orl-oe mare descoperire e omenirii [lat.].

PATRIOT adj. şi sm., -OtA (pi.-te) sf. Cel ce, 
aceea care-şi iubeşte patria şi se devotează pentru 
dînsa [ngr.].
'PATRIOTIC adj. De patriot; făcut din pa

triotism [fr.]. ' -
■PATRIOTICJEŞTE adv. în mod patrio

tic, ca un patriot:,ne găzdui şl ue ospătă(Negr.). 
'PATRIOTISM sbst. ® Iubire de patrie *I ® 

Caracterul patriotului [fr.].
'PATRISTICĂ sf. ^ pfâ Ştiinţa cărţilor Părin

ţilor Bisericii şi a doctrinei conţinute în ele, pa- 
trologie [fr.].

PATRIŞQR sm. $ Albitură a ori-cărui corp 
tipografic care arc suprafaţa pătrată [patru]. 
'PATRI'ŢÂ (pî.-ţe) sf. 4 Vîrful de oţel pe care
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s’a gravat o litera oare-care, cu ajutorul căreia 
se oJDţine matriţa necesară la turnatul literelor 
[germ.].
•PATROLOGIE si. Patristică H ©Xio-

lecţiune de.cărţile părinţilor Bisericii [fr.].
•PATRON1 sTft., -04nA (pj.-ne) s/, ® ^ Per

soană bogată, puternică, cu vază, în jurul că
reia se grupau clienţii t ® Ocrotitor, protector 
t d) (b{ Siînt (sfîntă) al cărui nume l-a primit cine
va ia botez t ® jBfSfînt (sflntă) căruia îi e în
chinată o biserică şi pe care o ţară, un oraş, o 
breasiă îl invocă ca ocrotitor K ® Meşter, stăpînul 
unui atelier: grevele an reuşit uneori a sili pe —.1 sâ 
aeorde o sporire de salarii (i.-OH.) ţ[ ® Tipar (după care 
se croeşte o rochie), model după care se confec
ţionează'unele obiecte [fr.].

PATRQN2 (pî.-oane) m. /F' Cartuşă: tml lâoul 
atitea patroane, oft aş 11 avut de nnde sft stlrpeso toate slio- 
rfttoarele ptn’ la una (SN.i [germ. Patrone].

•PATRONA (-onez) vb. tT. A ocroti, a lua sub 
protecţlunea sa [fr.].

•PATRONAGIU (pî.-gll), PATRONAJ (pî.-Je) sn. 
Ocrotire, protecţiune acordată de o persoană bo
gată, cu mare vază [fr.].
•PATRONAi adj. Ce ţine de patronul unei bi

serici, unei localităţi: sftrbfttoare ^ft a bisericii, hramul 
bisericii [fr.].
•PATRONAT sbsl. ® ^ La Romani: dreptul 

patronului asupra clienţilor săi | ® Astăzi: sta
rea unui patron faţă de funcţionarii sau lucră
torii pe care-i ocupa [fr.].
•PATRONESA (pl.-se) sf. Se zice despre o 

doamnă care acordă sprijinul şi ocrotirea ei unei 
serbări sau opere de binefacere, ocuplndu-se In 

, acelaşi timp de organizarea ei [fr.].
. •PATRONpviIC adj. De familie; nnme ~, nume 
de familie, în opnz. cu numele de botez [fr.].

PATRONTAŞ {pl.-se) sn., patroniAŞoA (pl.-aşte) 
sf. Trans. a Cartuşieră (|®| 3616): 
ml-am Inolns centnronnl cu patrontaşul 
peste palton (Car.>; lutnd... şl o patron- 
taşoS cu plumbl şl toate olte slnt de 
lipsft unei c&tane (ret.) [germ. Pa-
trontasche].

PATRU num. Număr egal cu 
de două ori două; s^ drao ®,
OOHin 1 ® [lat. quattuor].

•PATRULA (-lez) vh. Mr. Di A 
face patrulă, a umbla de patrulă [după fr. 
patrouiller].

patrula (pî.-ie) sf. a ® Raită făcută ziua 
sau noaptea de un mic detaşament de soldaţi 
spre a preveni desordinele, spre a aresta pe rău
făcători sau spre a Impietleca surprinderile duş
manului, streajă 1 ® Detaşamentul de soldaţi 
care face patrula [germ. P a t r u 11 e sau rus. 
patrulj< fr. patrouille].

PATRULEA num. ord.: m. al f. a patra, care 
ocupă locul, rangul arătat prin numărul patru.

PAtrunde (-und) 1. vb. tT. şi intr. ® A stră
bate, a mira adine, a ttece prin, a răzbi pînă dm- 
Colo: glonţnl a p&tmns adlno In came; apa a p&trnns prin 
crfipfttnrlle zidnlnl; Irignl ml-a p&trans oasele ţ[ ® ® A 
mişca adine: aceste vorbe Ieşite din gnra bfttrlnnlnl tatft 
mft pfttmnserft fftrft voie (GN.) ; nu puteţi sft-ml alinaţi du
rerea care-ml pfttrunde sufletul (isp.) II ® ® A înţelege, 
a pricepe, a descoperi, a ghici: ~ înţelesul unei pilde; 
~ o tainft; — viitorai, a-1 prevedea ŢI ® A înainta de
parte, a ajunge după multe silinţe, a răzbate: 
Alexandru cel Maro a pfttruns pinft In India.

2. Vb. refl. A-şi umplea mintea, sufletul: a se ~ 
de un adevftr, de datoriile sale [lat. pertundăre].

pătrundere sf. ® Faptul de a pă
trunde TI ® ® Agerime de minte, perspicaci
tate nil © NRPATRţrUDBRB.

pătrunjel, Often. pATRUNJEIU, Motd. PETRIN- 
JŞL sm. ♦ ® Plantă din fam. umbeliferelor, ori
ginară din regiunea mediteraneană, cu frunzele 
strălucitoare, aromatice, întrebuinţate în bucătă
rie; florile, verzi-gălbui, (lispuse în mici umbele, 
slnt reunite- în umbele compuse (Apium pelro- 
selinum) (H] 3617): na te amesteca ca 1d toate

Fig. 3616. 
Patrontaş.

Fig. 3617. Pătrunjel.

Fig. 361a 
Patninj el-de-cîmp.

bucatele (ZNN.) H (D PĂTRTTNJ^LUL-CţlNELUI, plantă ve- PAT- 
ninoasă ce seamănă cu pătrunjelul, cu flori mici p At 
albe, dispuse In umbele; creşte pe Ungă garduri, “^ 1 
prin locuri inculte sau cul
tivate şi prin dărămături; 
numită şi „cucută-mică“
(Aelhusa cynapium) H ® 
pAtrunjel-de-cImp, pAtbun- 
jEL-sAlbatic, plantă din fa
milia umbeliferelor, cii tul
pina cilindrică, cu flori tran
dafirii, dispuse In umbele 
reunite ca la pătrunjel; ră
dăcina ei ,e Întrebuinţată în 
medicină (Pimpinella saxi- 
fraga) (m 3618) [ung. p e- 
trezselye m].

PATRUNS adj. p. PĂ
TRUNDE (în toate înţelesu
rile acestuia) HH © ne
pătruns.

PATRUNZAtOR adj. 
verb. pătrunde. ® Care pă
trunde: nn Irig Ţ[ ® Care stră
bate adînc (în minte, în inimă, 
în suflet): se altft la dtnsa... on 
oohl-«'l (isp.i H ® ® Care are o 
mare perspicacitate, care pri
cepe uşor lucrurile cele mai 
grele: iu spirit w.

PATRUSPREZECE].).. = 
paisprezece ...

PATRUZECI num. Număr 
egal cu de p a t r u ori zece.

PATRUZECILEA num. 
ord.: m. al /. a patmzeoea, 
care ocupă locul, rangul, şirul 
arătat prin numărul patru
zeci. .'i .1

pAtuc, pAtucean, o'pAtuoel (VIO.) sn. m dim.
PAT: Işl adacea aminte 
...aplecftrile peste pfttn- ^ 
onl Iul, oa sft-1 ascnlte ^ ^ j 
rftsnllarea ibr.-vn.i ; şe- —. J,' 
dea pa marginea anul . ■' 
pfttacean de scindări

- (Pî-i
-ace), PATDIAO {pl.
-lege)sn. Pătul mic, 
un fel de podină aşe- ■ 
zată pe furci sau In- 
tr’un copac, pe caref 
se pun, in timpuli. 
verii, coceni de po- V -^r. - - 
rumb,fîn, etc., spre '.fc-iK 
a se usca pentru iar- HAAA-seaaz 
nă (jH 3619): linul
strins ca îngrijire şl a- Fig. 3619. Pâtuiac.
şraat iD pătnlace (vlah.) ;
oel ce an Itn mal mnlt II pun In stoguri, iar cel ce au mal 
puţin, tn p&feulege (ion.).

PĂTT^ (pi.-le) sn.' ® Un fel de pat sau po
dină de scînduri a- 
şezate pe furci, le
gate între ele prin 
pari ([H 3620) sau 
între crăcUe unui co
pac şi care slujeşte: 
a) pentru pus co
ceni de porumb, le
gume sau poame pen
tru iarnă, pentru us
cat fînul, etc.; b) pen
tru a face culcuş pă- 
sărQor ca să clocească,
acolo; c) pentru şederea paznicilor pe cîmp, la vie, 
etc.: pot sft prind şerpele din culonş, cumalprlndsd-taanpnlu 
de gftlnft din -V (Crg.i ; *elo slnt numai de vergi şl se sprijinii 
slmpln pe patrn picioare de lemn 11RGJ 1] ® Mofd. Un 
fel de pat aşezat pe pari în mijlocul apei, de unde 
pescarii prind noaptea peştele cu crîsnicul 1) ®

(l.-GH.).
pAtuiac

Fig. 3620. Patul 
(dupft T. Papahagi).
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PÂT-
PAV

Fir. 3632.
Pfttura

Hambar, coşar pentru porumb, fâcut din sclnduri 
sau din nuiele Împletite, ridicat de la pămlnt, 
uneori plnă la 8-9 palme, pentru ca vlntul să 
poată străbate şi pe 
dedesubt (H) 3621)
[lat. patTbu lum].

PATULAŞ (pi.
-Bw) sn. ® dim, pA- 
TPL H ® i Coteţ de 
porumbei ridicat In 
vlrful unui stllp sau 
aşezat Intre crăcile ţ;1 
unui copac (•»- !®]
3920).

PATULÎ (-uleao) 
vb. tr.: şi refl. A (se)
Îndesa, a (se) turti: p]3621. patul (în Maramureş — 
m&miutga, oind o me- după T. Papahagi).
steol, Bă n’o pătnleştl de
tot (VOR.); tlDol tiebue să Ile asoat bine mal 'nalnte de ă-1 
pune tn oăpltt, spre a se (ion.) [p ă t U 1],

PATURA (-lot)) PATUBţ (-teso) = 1MPATUR4: 
rochiile... le pătnjrea bine şl le punea la loo (GRL.) ; oInd dau 
■ă se ouloe, pătniese straiele (mar.).

pAturA (pl.-ri) sf. ® Invelitoare groasă de
■llnă,'cergă, velinţă; olt 'ţl-e pătura, atlt te 'ntlnde, 
nu lace cheltuieli mai mari declt Iţi 
permite starea ţ ® învelitoaie care 
se pune pe spinarea calului (^
3622) ’l ® Strat: pe toate olmpllle se 
Întinde- o ^ albă oa o plnză pe uh mort
(i.-gh.) H ® X Foaie de plăcintă:
rătund e, măr nn-1, pături slut, plăcintă 
nu-1 (ooR.), ghicita are despre,,ceapă”
[lat. *p 111 a 1 a].
O PATURNţCA, PATUBNţCHE = POTtRNţCHE,

pATVT (pl.-turl) sn. tm dim. pat.
PAŢACHţNA (pi.-ne) sf. ® ♦ = CRUŞţN; 

rqibA; veriqar ® H ® Femeie deşirInată.
PAŢA.NIE, pAtonie sf. F Intlmplare neplă

cută, ceea ce a păţit cineva, păţeală: păţania 
Iul pe care o a'o Istorisească tuturor (BR.-VN.); ascultaţi 
aoum şl T& mlnnuaţl de păţania bietului Grenoeanu (isp.) ] 
se glndea la păţenlUe celor ce păzise Înaintea Iul usp.i; 
tle-oare se ruşina să-şi spună păţenla adevărat (ret.).

pAŢEALA (pl.-ell) Sf. Păţanie, ceea co a păţit 
cineva; experienţă: omul n’ar ll avut darul să Inveto 
dlD păţeala altuia (CAr.) [păţi].

PAŢENIR tw PAtÂNIE.
PAŢÎ (pat, pat, păţesc) vb. tr. ® A suferi (ceva 

nementât, neaşteptat), a pătimi, a îndura: unul 
tace şl altul pate; adesea cel bani pat pentm cel răi; -v o 
ruşine; am păţlt-o; a păţlt-o rău; ce am păţit eu, să nu mal 
paţă ulol duşmanii.mei; clne-a mal tace altădată ca mine, 
oa mine să păţească (Crg.) ; clne-o mal lace ca mine, oa mine 
să paţă (I.-GH.) t © A i se Intlmpla (ceva rău sau ne
plăcut) : după ce-şl povesti toate Intlmplărlle şl tot ce păţi, 
se îmbrăţişară tisp.); de-ar şti ornai oe-ar dinainte s’ar 
păzi (CRG.) II ® A i se întîmţfla ceva neaşteptat: 
ce-al păţit de te-ai sculat aşa de dimineaţă P dar ce-a păţit 
do-a venit la mine f H ® A trece prin multe nevoi, 
intîmplări, etc., a fi încercat multe, de pe urma 
cărora a tras învăţăminte, s’a ales cu experienţa:
UD om oare auzise, văzuse şl păţise multe [lat. vulg. p a- 
11 r e = clas. patirl],.

PAŢIT adj. p. şi sm. pAtj. Trecut prin multe 
nevoi, care a încercat multe, care a tras învăţă
minte (lin cele ce a văzut, cu multă experienţă:
oamenii cel bătrlnl, păţiţi şl îmbiaţi prin lume se pricep Ia 
olte una alta isa.); ®: tot .vu-1 priceput; Stan *ul, oni 
CU experienţă: la ori-oe treabă pe Stan -«-ni Întreabă 
IPANN) ini © NEPATJT.

pAţiTANIE sf. ((" Păţanie [p ă ţ i t + (p ă ţ) a- 
n i e].

PAUCA [pi--co; sf. J Timpină: Începură a suna 
din tobe, din pauce, dlu trlmblţe şl din surle (ODob.i 
[germ. P a u k e].

PĂUCENIE sf. st(ii Act, decret de hirotonie, de 
învoire de’ a.sluji liturghia [rus. p o u C e n i e].
O PAUJI (-lese) vb. Ir. A îngriji hine: el m'a oresent 
ca copil de suflet şl m'a păujlt attta timp (R.-cod.).
O pATJLA (-laz) vb. Ir. frans. A pătimi, a îndura.

Fig. 3&3- Faun.

a suferi: multe u mal păulat şl biata N. (vic); val ;l 
amar de zilele mele, oă oe păulez eu ou el, să un mal pău,- 
laze puin de şerpe (RUT.).
•PAXJLIGIiiN sm. = PAVLICHIAN [fr:].
PAun sm.' ® i Pasăre domestică din ord. gali- 

naceelor, cu pene foarte frumoase şi ou o coadă 
lungă de peste un metru şi jumătate (Pava ci i- 
status) (1^ 3623): pană do ; mlndm '
ca un ; ca A.-U1 se mlndreşte (pann) 1[ ®
4t QCHnjL-PAţmnLm w QCHnr i ®
[lat. p a V o n e rn, printr’un inter
mediar slav].

PAUNA (pi.-ne) sf. ® î^eme- 
iuşca păunului H ® © (g) Fată 
frumoasă.

PAUNAŞ sm. ® i dim. PApN 1 
(® ® ® Flăcău'mindru, frumos!

PAUNEE sm. i dim. pAţru.
PAUNI (-neso) vb. refl. A se fu

duli, a Se’răţoi, a se mlndri ca un 
păun: Ce Înveţi tu P — Ellueşte, am 
răspuns, păUnlndn-mă inegr.) [format 
ddpăfr. sepiivaner].

PAUNICA (pi.-nole) sf. i dim.
© pAunA.’

PAUNIOR sm. i = PLORPITE 
[păun]. '

PAUNIŢA (pi.-ţe) sf. ® i dim. PAUNA ® ţ 
® Bucov. Specie de libelulă (Calopteryx splen- 
dens) 1f ® = MALăiUL-cţiouLur2
OPATJNJAN, pAunJEN sm. Trans. Băn. %' = PA- 

,ia(n)jhj.
•PAUPERISM sbsi. Stare permanentă de sără

cie în care se află o parte din populaţia unei ţări 
[fr.].
'PAUPERTATE s/. Sărăcie, calicie [lat.]. 

i o PAURE sm. Băn. X Plugar [germ. B a u e r]. 
' O PAUKŞSC adj. Băn. X De p a u r e, plugăresc. 
OPAURIE sf. Băn. X Plugărie; plugărime: Îm
părate, nu te bate, Că-s cătune ne'nvăţate, Cătane din —■ La 
pnşohlţă al nu ştie cAt.i [p a u r].
O PAURÎţA (pi.-ţe) sf. Băn. Ţărancă; nevastă du 
plugar [p a u r|.

PAUS PAOS.
OPÂVŞ sm. Otten. v'Prăjină oesepune pe claia di; 
fin.

•pauzA (pi.
-ae) sf. ® Oprire, 
întrerupere mo
mentană a unei 
acţiuni, a unai 
exerciţiu 1f ® J Interval de timp, de durata um-i 
măsuri, in care cel ce cîntă cu vocea sau dintr’un 
instrument se opreşte din chitare ţ ® J Semnul 
de muzică ce indică o pauză (H! 3624) 1f ® A 
Trăsură de unire [lat. -f- fr. p a u s e].
OPAUZA (pi.-ze) sf. Otten. y ® Prăjină ce se 
pune pe claia de fin H ® Sperietoare de pasări, 
momlie: lel sămlnţa şl o semeni şl o păzeşti de pasări cu 
păuze (R.-COD.).

•PAVA (-vez) vb. Ir. A face caldarîm, a aşterne 
cu piatră, cu lespezi, etc., a pietrui.

PAVA (pi.-ve), o p*hA sf. (j) Clin, petic cusut 
la subţioara cămăşii, sub Încheietura mlneeii [ung. 
pă 1 h a].

•PAVAGIU (pi.-agil), PAVAJ (pi.-ale) sn. Galda- 
rîm [fr.].

•PAVANA (pi.-ne) sf. ® Vechiu dans, de origine 
spaniolă sau italiană, 
cu mişcări lente şi grave 
H ® J Muzica pentru 
acest dans [fr.].

PAVAzA (pi.-veze) 
sf. ® Scut, platoşă (m 
3623): această plale de leu...
O pnrtă In toată viaţa Ini, 
slnjindu-1 drept sent, adică 
fiindcă nn răzbea prlntr’lnsa 
nici nn lel de armă (Isp.i ;
0: zadarnic 11 ocrotea, puln- 
dn-ee pavăza nedreptăţii lor
(VLAH.» t ® f = JALE2 ©

Fig‘. 3634. Pauze.

Fi^. 3625. Paveze. 
Împotriva norodului ^asuprit
[it. p a V 1; s c].
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'PAVEA (pi.-vele) sf. Pavaj, caldarim: tropăind... 
cn ploloruşele lor goale pe .paveaua încinsă de soarele de vară 
(CAR.); zidurile de la uliţă... nu
mai de trei sau patru palme de 
la nivelul pavelei (i.-oK.); pavelele 
rdsnnă sub oopltele lor (ALECs.)
[fr. p a V e].

PAVEGERNIŢĂ (pi.-te) 
s/. aâ Rugăciunea şi slujba 
ce se face după vecernie:
clntarea paveceml^ laste oftci c& 
spre odihnă ne-am aşezat (prv.-mb.^
[vsl.].
o PAVELUI (uesc) vb. Ir.
Mold. A pava [pavea].
•PAVIAN sm. rrţ. Mal- 

mufă din'Africa (Guinea) (Cynocephalu^fijJ 3026) 
[germ.].
'PAVILION (pi.-Ioane) sn. ® Un fel do cort pă

trat H ® Chioşc, foişor, căsuţă într’o grădină 1f 
® Casă meii mică, izolată de clădirea cea mare ţ| 
® J Tub cu o deschizătură mare, conică, ca o 
pllnie ce au mai toate instrumentele muzicale 
de alamă (jâj 3627) K ® J chinezesc, instrument 
de muzică mUitara, format dintr’ o pălărie co
nică de aramă, de care slnt atîrnaţi clopoţei ([ă] 
3628) U ® © Partea exterioară şi cai-tilaginoasă 
a urechii H @ ^ Steag, drapel care fllfîe pe ca- 
tartul unei corăbii, spre a-i indica naţionalitatea; 
pavilioane de semnal, 
mici steguleţe de

Fig. 3626. Pavian.

Fjg. 3627.
Pavilion. Fig. 3628. Pavilioane chinezeşti..

diferite colori, pentru făcut semnale între vase şi 
uscat sau vasele între ele, după anumite convenţii 
sLabUite de codul internaţional de semnale [fr.]. 
t PAVLICHIAN sm. kJ Membru al unei secte 

manicheene din veacul al ix-lea, care avea o 
mare veneraţiune pentru apostolul Pavel şi căuta 
să readucă creştinismul la simplicitatea primitivă

'PAVOAZA (-zez) vb. Ir. (Ţ) ^ A atîrnă steaguri 
şi steguleţe pe o corabie ţ] ® A împodobi cu stea
guri faţada unei case [fr. p a v o i s e r].

PAZA sf. ® Faptul de a p ă Z i; a se pnne do 
a sta, a r&mlnsa de a da oile In paza lupului f
® îngrijire, băgare de seamă, luare aminte; fe
reală : vaporul merge mal. Încet, mal cn (vlah.) ; i©: 
paza buna trece primejdia rea ţf ® Gel ce păzeşte, pă
zitor; ceea ce păzeşte: cllnll slnt paza oilor (pann) 11 
® Dietă, regim Ut © NţPAZA: clţl din ~ ...nu vă călă
toriţi fără voie p’allantă lume? (JiP.); de aice au Incepnt a 
avea rea clrmă Dacia şl Ţara - ungurească... din nepaza 
Împăraţilor (n.-cost.) .
t PAZARGHIDEAN sm. Comisionar pentru tîr- 

gueUIe de pîine, de carne şi de zarzavaturi (în 
timpul lui Caragea): nu voi ca *ul meu să poarte ceac- 
tlll şl lllc (PIL.) [ = BAZABQHIDEAN].
ţPAZARLÎC (pl.-Icuri)sn. Tîrgueală, negusto

rie: ştiu că nu-1 ajunge capul să Iacă asemene'^uri 
(ALECS,) [tc.].
tPAZARNIC sm. ii Poliţaiul tlrgului (in timpul 

OOupaţiunii ruseşti): -«■ni... urmat de trei Cazaci cu su
liţele Întinse cutreiera tirgul zl şl noapte (i.-OH.) [rus.].

PAzi (-zesc) 1. vb. ir. ® A băga de seamă să nu 
scape, să nu se piarză, să nu se fui'c, să nu i sc în- 
tîmple ceva rău, a supraveghia: un prizonier ; ~
via; clinele păzeşte casa; ciobanul păzeşte oile;PV-FRJCA®" 
® A veghia spre apărare: ~ cetatea t ® A ti cu 
luare aminte, cu băgare de seamă, a păstra cn în

grijire: 11 s’a recomandat (copiilor)... să-şl păzească băl- PAV- 
nuţele (vlah.) ; a-şi ^ gura, limba, a nu vorbi ce nu tre- Qp 
bue: la mal bine păzlţl-vă gura (Crg.i; clne-şl păzeşte ' ^ 
limba Işl păzeşte capul (Znn.) t ® A feri: Duumezeu să 
mă păzească de aşa prieteni; păzeşte I fereşte-te! dă-te la 
0 parte I F: a Ina la trei păzeşte, a) a mustra aspru; 
bj a lua la bătaie H ® A îngriji, a avea de grije:
apoi ce păzeşti tu alta, dacă nu ştii nici măcar ceea ce vor
besc muritoriip (crg.) H ® A Observa, aţinea cu sfin
ţenie: a-şi » cuvlntul, credinţa 1[ © A se OCUpa de, 
a-şi vedea de: a-şl calea, drumul; păzeşte-ţl treaba I H 
® tA pîndi: ~ vremea, a pîndi prilejul.

2. vb. refl. A se feri, a li cu luare aminte, cu 
băgare de seamă, a se îngriji: de-ar şti omul co-ar 
păţi, dinainte s'ar păzi (CRG.) [vsl. păziţi],

PAZIT 1. adj. p. pAzj hi © ndfAzjt.
2. sbs'l. Faptul de a păzi.
PAZITORI. adj.verb.fAzi. Care păzeşte: lnger~.
2. sm. Gel ce păzeşte, paznic.

OPAZITURA (pî.-turl) sf. Trans. X Fiertură; 
merinde (conv.i [păzi].

PAZNIC sm. Păzitor (în spec. de noapte): —U 
de noapte trec cu capetele înfundate In mantale albe (emin.) ; 
toţi <^11, ---pe care-i pusese Imp&ratuţ ca s& plndească, n’au '
putut ca s& prinză pe*hoţl (Isp.i [p a Z ă].

PAZVANGIU, PAzvANT(Ltu) swi. ^ Soldat de-ai 
vestitului Pazvantoglu; jefuitor, tilhar: ţara 
nu se mal poate apăra nloi de blntulrlle pazvanglllor cari... 
calcă oraşele Olteniei, jefuind case şl omorind oameni ziua 
namiaza mare (vlah.).

PE prep. Arată o mulţime considerabilă de ra
porturi, din care cele mai de seamă slnt: (D Si
tuata pe suprafaţa sau în vîrful unui lucru: cartea 
e masă; şade^^ scaun; s’a urcatacoperiş; şl-a pua 
pălăria ^ cap; călare un măgar; a călătorit mare ^
© Direcţiunea: dreapta; stingă; acolo; .^Icl 
oolo % ® Situaţiunea într’un loc: ^ stradă; drum; 
oraşul e aşezat malul Dîmboviţei; — 0: trăeşte spina
rea mea % ® Lucrul sau partea pe care se face ac
ţiunea: a scrie hlrtle; a călca <«>' picior; a se spăla/*" 
mllni ® Prin: a fugit.*' poartă; a sărit*" fereastră; 
nn Încape*' uşă; s’a uitat*" gaura cheli; 11 curgea sln- 
geie gură şi z*» naşii ® © Momentul eînd se petrece 
acţiunea [vorb. în spec. de starea atmosferică, de 
un fenomen de natură meteorologică):*» soare;
*" lună; *" Intonerec; *" ploaie; *» ninsoare; *" vlnt; *» un 
frig grozav; *» o căldnră de 40 de grade K ® Mişcare câtrc 
un timp: s’a amlnat şedinţa *» mllne, *" a doua zi, *» altă
dată t ® O perioadă de timp: am de ajuns *" opt zile; 
mi-am pregătit lemne *» lamă; m’am tocmit *" un an; c!ş- 
tlgă atlta z*' ceas, *» zl, *» săptămină, *» lună, *" an; de 
două ori *' zi; *" veci; *" vecie 1j ® Uii moment apro
ximativ: *- seară; *' Inserate; însoţită adesea de prep. 
la: z* la amlazi; *» la aprinsul luminărilor; *» la cinci di
mineaţa 1[ ® Modul ( = după): a face *" voia, *■ placul 
cuiva; urmată de un adverb în-eşte, însemneazăi„în- 
limba” exprimată de acel adverb:*" romăneşte;*" 
franţuzeşte;*» turceşte H ® Mijlocul (= după): 11 cu
nosc »* glas; s’a luat *" spnsele unora şl altora 1) © Sco
pul, destinaţiunea: s'a pus*» lucm; împăratul şl îm
părăteasa se puseră *» post şl *> rugăciuni (isp.); am muncit 
■*» banii mei; strică orzulv*» gişte H © Raportul între 
două lucruri între care se face un schimb ori preţui 
cu care se vinde sau pentru care sc face un lucru: 
a schimbat boii*' vaci; le-a vtndut *< un preţ de nimic; 
lucrează *' mult şi ** puţin; *" ce te prinzi? H ® Un ra
port de măsură, de întindere, dc cantitate: odaia 
are 6 metri»* 4; fracţiunea se citeşte 5*" 6; dă-ml 
banii »* Jnmătate; i-am plătit de două ori »* atlta 1f © în 
formule de jurămint, de încredinţare: *" Dumnezeul 
meu! »* cinstea mea; »* viaţa mea; a se jura *» toţi sfinţii H 
® Se pune la acuzativul singular şi plural, înaintea 
numelor de persoane (uneori şi înaintea numelor 
de animale), adjectivelor întrebuinţate ca sub
stantive sau celor precedate de cei (cea, cei, cele) şi 
dinaintea prenumelor; l-am văzut»* loan; haina nu 
face >* om mai de treabă; 11 joacă*» marele; legea pedep
seşte deopotrivă »* bogat ca şi »* cel sărac; <* care l-ai ales ?
A* cine 1-al lăsat acasă? »* clţi i-am rugat; »* unii şi *»» 

alţii 11 © Pe intră încă în formaţiunea a numeroase 
locuţiuni adverbiale şi prepozitive, in legătură cu : 
a) un substantiv: *» dată; »* dos; *» faţă; »* rlnd; *»
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PED

urma; b) un adjeoliv; ~ deplin; ~ aoort; c) un adverb: 
^ atnnol; Inrlş; ^ dedesubt; ^ unde; d) un parti

cipiu trecut la forma de fem. plur.: alese; -' între
cute; —' neaşteptate; —> neglndlte; —' nerăsnllate f ® Pre- 
cedează adesea alte prepoziţii, modlficlndu-le sau 
complinindu-Ie Înţelesul;»’ din alard; » la spate; 
» sub asonns; » sub mlnd f ® Fe e Înlocuit Uneori 

cu forma mai veche pte; alte ori e se elide dinaintea 
unui cuvlnt Începător cu a: p’alai&; p’atunol; p’ale 
mele [lat. p e r].
0PE.^LG = PAG.
o PE ANĂ (p2. pene) 5/. Trans.= PANA1: Pă-md » 
’n olopnl Uu, Oa s& te umbresc mereu (ik.-brs.). 
t PE.ŞlSNĂ (p2. pesne) s/. eb|| Cîntare (bisericească) 

spre lauda Domnului [vsl. p 6 s n I].
PŞCE = pţiOIE.
PECETAR 1. sm. Gravor de p e c e ţ 1.

'2. (pi.-are) sn. ni = PISrORNIC.
■ PECţlTE, PEceiiE sf. ® Placă de metal fixată 

de un miner pe faţa liberă a căi'eia e săpată o de
viză, armoariile, emblemele, etc., ale unui suveran, 
ale Statului, ale unei societăţi sau ale unui parti

cular, care, reproduse pe 
ceară roşie sau pe altă

Fijr. 3629. Pecetea lui 
Alexandru cel Bun.

Fig. 3630. Pecetea lui 
Ştefan .cel Mare.

materie, dau un caracter de autenticitate actelor, 
diplomelor, scrisorilor, etc. pe care slnt imprimate; 
sigiliu: ’va oraşului; »>a Statului; »a Ministerului de Ju
stiţie; —'a Bofletatil; »a Iul Hlhal Vlteezul; ’wa banului ^ 
® Reproducerea In relief pe ceară roşie, etc. a să
păturii de pe pecete (|11 3629, 3630) f ® pl. t 
Foaie de birul ce urma să plătească contribuabilul 
t ® ® Caracter particular care distinge operele 
unui scriitor sau unui artist t ® ♦ pecetea-liji- 
SOLOMQN. = coada-cocoşului [vsl. p e 6 a 11).

PECETLUţ ţ-ueso) vb. tr. ® A pune pecetea pe 
im act, pe o scrisoare, etc., a sigila ţi d) A aplica 
peceţUe din autoritatea justiţiei H ® © A con
firma, a întări f . ® t A înfiera (pe un criminal) cu 
bourul: cela os vu arde gardul viei, pra acela să-l peoet- 
lusască tn mină (prv.-ms.i ; să-l pecetlnsasoă şl să-1 bage In 
ocna părăsită (nL.) [ung. pecsătelni].

PECETLUIT 1. adj. p. PECETLUI.
2. sbst. Faptul de a pecetlui.
3. (pj.-ltnrl) sn. = PECETE®.

o PECIE sf. Olten. Tr.-Carp. K ® Carnea (ce se 
găteşte, în spec. de friptură); rar de tot mai poţi 
gusta astăzi olte o limbă de oale sau —’ afumată (pAc.) ; 
nn trandafir umplut ou tocătură rumenă de —' şl de mnşohlu 
(DLVR.) ® Olten. Carne moale; carne slabă cvtrc.) 
(R.-coD.) [ung. p e cs e ny e].
OPECINE, PEomA sf. Tr.-Carp. X Bucată (de 
carne slabă) [ung. p e c s e n y e].

PECINGINE sf. / Boală de piele, conta
gioasă, caracterizată prin bubuliţe 
care, uscîndu-se, lasă pe piele nişte 
pete scorţoase; bolnavul sirnte o 
mîncărime grozavă, de-i vine să ru
pă pielea; boala se lăţeşte cu re
peziciune pe toată faţa şi pe braţe; 
numită şi „cur-de-găină“ ([@) 3631): 
la purcei se vlnâeo& •■«"a... oft se unge cu 
gras de oartabosi (PAc.)Î & se Întinde ca 
»«, a se lăţi, a se întinde din ce în 
ce mai mult (vorb. de un rău, de un 
viţiu, etc.) [lat. (i m) p e t î gl n e m].

PECINGINbS adj. f ® Care are pecingi
ne!® De natura pecinginii.

PţîCIU (pl.-cînri) sa. ® Foaie de cununie, au
torizaţie dată de protopop pentru celebrarea cu-

Fig. 3631. 
Pecingine.

Fig. 363a. 
Pectoral.

Q

, Fig. 3633. 
Pedale de bicicletă.

nuniei: să meargă... să sooată nnpe numele Iul Nlţn şl 
pe-ai meu? ialecs.i [probabil scurtat din p e c e t ej. 
O PECMEZ sbst. Băn. X Magiun [bg. p e t m e- 
zfi]. ' -

* PECTORAL. 1. adj. ® £1 De piept, privitor la 
piept: muşchiu»! ® / Bun pentru piept: sirop

2. sm. £ Muşchiu pectoral.
3. (pt.-aie) sn. ® Placa armurei romane 

care apăra partea de sus a piep
tului (i^ 3632) ! ® Bucată de 
stofă împodobită cu pietre scum
pe pe care faraonii şi marelepreot 
al Evreilor o purtau pe piept 
[fr.].
'PECUNIAR adj. ® Care con

sistă în bani,’ bănesc: ajutor » ! ®
Privitor la bani: interes» [fr.].
•PEDAGQG sm; B ® Gel ce 

se ocupă cu pedagogia | ® Gel 
ce,- într’o şcoală, într'un internat, poartă grije 
de educaţiunea elevilor şi-i ajută la prepararea 
lecţiunilor [fr.].

'PEDAGOGIC adj. B Privitor la pedagogie:"’si
stem »; seminar»’ [fr.].

'PEDAGOGIE Sf. B Arta de a instrui şi de a 
educa copiii [fr.].

'PEDALA (-lez). vb. intr. ®’A [pune tn mişcare 
pedalele ! ® A umbla cu bi
cicleta [fr.].

'PEDAJLA (pl.-le) sf. ®
Scîndurica, mica placă de 
metal, etc. de la capătul u- 
nei manivele şi pe care se 
apasă cu piciorul, spre a 
produce o mişcare de rota- 
ţiune (la o tocilă, la un 
strung, la o maşină de cu
sut, la o bicicletă, etc.)(m 3633) t ® J Mecanism 
analog, care se pune în mişcare 
cu picioarele, la o orgă, la un 
piano, etc., spre a produce sau a 
modifica anumite sunete ([®] 3634)
[tr.].
'PEDANT 1. sm., -TA (pl.-te)

Sf. Persoană cu pretenţii mari de 
cunoştinţe vaste, care face pa
radă cu ştiinţa ei, care se lace-;ri- 
diculăprin tonul impunător şi prin 
minuţiozitatea-i exagerată tn toa
te Împrejurările, pînă şi la lucrurile cele mai ne
însemnate: Astăzi rlzl de 9 pedantă, miine de o preţioasă
(ALX.) .

2. adj. De pedant, cu apucături de pedant: un 
ton»; e nnmal nn gogoman » (NEGr.) [fr.]. 
'PEDANTERIE sf. ® Defectul pedantului ! 

® Erudiţie pedantă [fr.].
'PEDANTESG adj. De pedant, în felul pedan

tului [fr.J.
'PEDANTISM sbst. Felul de a fi al pedantului, 

apucături de pedant [fr.].
PEDEAPSA (pl.-epse) s/. ® t Educaţiune, cre

ştere ! ® Bătaie sau alt mijloc întrebumţat pen
tru a face pe un vinovat să sufere pentru greşala 
comisă, pentru fărădelegea sau crima făptuită, 
etc.; a da o »; a-şl Ina, a-şl face, a-şl ptlml pedeapsa; » cn 
moartea; asta e pedeapsa oamenilor doritori de plăceri tru
peşti (RET.) ! ® ® Ghin, supliciu: la drum, era o » 
de mers cu dlnsnl (GN.) ! ® © Urgie: pedeapsa Iul Dum
nezeu [ngr. iT’uifiruati:, -BEtţtţ].
'PEDEL sm. B Uşier la o facultate; servitor la 

un liceu: de voeştl să fll » la gimnaziu,'Vel avea să duci 
şl să aduci poşta (ret.) [germ. Pedeli].

PEDEPSI (-epsesc) 1. vb. Ir. © t A da creştere, 
educaţiune ! ® A da o pedeapsă: Dumnezeu pedep
sea pe copil pentru păcatul părinţilor (isp.>.

2. vb. refl. A se chinui: aceia a înjurat pe Dumnezeu 
şl pe alţi oameni, iar acum se pedepseşte după cum 1 se cu
vine (RET.) [ngr. Tcuiosou), viit. -8î6oto, -8e<j)(u].

PEDEPSIE sf. f (!*} Epilepsie: le umblau buzele, 
parcă erau cuprinşi de » (Crg.) [epilepsie, refăcut
prin etimoiogie populară după pedeapsă].

Fig. 3634. 
P. Pedale.
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Fig/ 3635. P.P. Peduncule.

PEDEPSIT adj. p. PEDEPSI, ® t Educat, in
struit t © Care a primit o pedeapsă © nepe
depsit.

PEDEPSITOR adj. verb. pedepsi. Care pedep
seşte.

PEDESTRAŞ sm. ® tPedestru, care 
umblă pe jos, pieton 1f ®( X Soldat pedestru, in
fanterist : era prea etrlnsă acea la lângă şl la greu sa lega ~
de (M.-COST.).
t PEDESTRI (-trase) 1. vb. Ir. A face, a Sili să des- 

calece.
2. vb. refl. X A descăleca [vorb. de soldaţii călă

reţi).
PEDESTRIME sf. col. PEDESTRU. X Soldaţi 

pedeştri, infanterie: mare tărie Şlnelnfrlnta avea şl ostile 
MacbedoDenllor pre 'vremea lor, ales tocmelele pedeStrlmel 
lor, oărla le zicea el Islangl (m.-costo.

PEDESTRU 1. adj. ® X Care umblă, care că
lătoreşte pe jos: oaste pedestră ţj ® Băn. Trans. Ne
voiaş, amărît; pr. exl. şchiop; olog; chior.

2. sm. ® Cel ce umblă pe jos, pieton: deoit aşa 
oal, mal bine -*■ (crg.) 1 ® X Infanterist [lat. pe- 
d e s t o r].

PEDICĂ... = piedica...
‘PEDICEL (pf.-eie) sn. ţ Suport imediat al 

unei flori tntr’o inflorescenţă compusă [fr.l.
•PEDIGUR sm. ■

Cel ce taie’ bătă- 
turile (de la pi- 
cioare) [fr.]. -WM
•PEDUNGUL 

sm. ♦ Coada unei 
flori sau unui 
fruct (H 3635)
[lat.].
•PEDUNGULAT

adj. ♦ Se zice despre florile şi fructele care au 
un peduncul [fr.].
•PEGAS sfisf. ^ Constelaţiune în emisfera bo

reală pe' care ţăranul nostru o numeşte „Toaca" 
sau „Puţul" (i»- 11] 1435, 1436) [Ir.].

•PEGMATITA sf. ® Rocă cristalină cu ţesut 
laminar, compusă din feldspat şi cuarţ: se între
buinţează la smălţuiturporţelanurilor [fr.].

PEHLIVAN sm. ® t Acrobat; saltimbanc: o 
adunătură de popor din laeele de jos oăaca ffura Ia învlrte- 
Ule 9I strimbăturiie -^'iior (rl.) ® F Panglicar; şar
latan; pişicher: totl îngrijitorii săi de pe la moşii erau 
aleşi pe sprinceană: unul mai^ decit altul (D.-zamp.) [tC.].

PEHLIVÂNIE sf. ® t Acrobaţie; meseria sal
timbancului ţf ® F Panglicăric; şarla'tanie; pişi- 
cherlîc [pehlivan].

PEIG iw PAIO.
•PEIORATIV adj. ® Luat în înţeles rău: ei- 

pieaiime'>ă ţ] ® a? Care dă cuvlntului un înţeles 
defavorabil: sniix ~ [fr.].

PEpiE sf. ® Faptul de a p e r i lf ® Prăpăd, 
nimicire, ruină, moarte.

•PEISAGIST, PEISAJIST, PBIZAQIST sm. & PictOr 
care face pei'sagii [fr. paysagiste].
•PEISAGIU (p(.-gil), PEISAJ, PEIZAJ (pî.-lo) sn. 

® Privelişte, întinderea de pămînt ce se Imbră- 
ţişază cu o singură privire t © Tablou ce 
înfăţişază o privelişte cîmpenească Ţj @ J Titlu dat 
unei eompoziţii muzicale descriptive care imagi
nează, prin-onomatopee, tablouri din natură [fr. 
pay sage].

PEJMA sf. A ® Plantă cu tulpina vîrtoasă, ra
mificată, cu flori mărişoare, galbene ca lămîia, cu 
miros plăcut, reunite în capitule; originară din 
Orient, se cultivă adesea ca plantă ornamentală 
(Cmlaurea maveolens) 1f ® = spoitqri [ung. 
păzsmA].

•PELADĂ sf. f Boală de piele care face să ca
dă pe alocuri, părul [fr.].

•pelagra (pl.-re) sf. f Boală foarte gravă 
care se manifestă întîiu pe pielea mîimlor şi a pi
cioarelor, apoi pe mucoasa tubului digestiv şi a- 
tinge şi sistemul nervos; una din pricinile ei e mi
zeria şi e răspindită mai ales la populaţiunea ru
rală [fr. p e 11 a g r e].

•PELAGROS adj. f Bolnav do pelagră.

PEL
•PELASGIG adj. t Privitor la vechii Pelasgi[fr.]. PEQ-
PELCţGÂ •«- FIELCICA.
PELE... = PIELE...

O PELEAGA (pl.-ecl) sf. Par, prăjină: o înhaţă de 
păr, o tiinteşta şl-1 cară pe spi
nare Cn o .w (R.-COD.),

PELEGAN IV FELIOAN.
O PELEG,'feleAO adj.Băn.
Chel, pleşuv: văzlndu-1 capul 
tot lără păr, peleg, Începură a 
ride de el (Tich.i.

•PELERm sm. Cel ce ta
ce un pelerinaj ([Bj 3636); 
la loeurlle stinte, hagiu [fr. p C- 
1 e r i n].

•PELERDMA (pl.-ne) sf.
0 Un fel de haină lără 
mîneci ce se prinde de gît 
şi aoopere pieptul şi spa
tele (D 3637) [Ir.].

• PELERIN AGIU (pl.
-gll), PELERINAJ (pl.-le) sn. ®
Călătorie ce se face din evlavie 
Intr’un loc sfînt; la locurile 
sfinte, hagialîc ţi ® Locul unde 
se face această călătorie [fr.].

PELEŞ sm. ® t Ciucur, ca
nal ÎI ® Olten. 0 îndoitura de 
la partea de sus a pantalonilor 
ţărăneşti pe unde se bagă bră- 
cinarul [comp. srb. p e 1 e s].

PELETIG sbst. Pensula cu 
care olarul Inllbreşte vasele.

PELIGAN, ţ PELECAN sm. 
i = babi'ţA1 ® [gr.].

•PELIGULA (pl.-le) sf. ®
Pieliţă; mătreaţă 1J © M Cli- Fig. 3637. Pelerină.
■şeu, placă fotografică subţire 
şi flexibilă, făcută din celuloid [fr.].

PELIN sm. ® ♦ Plantă cu Inmzele mă
tăsoase’ acoperite cu păr des, cenuşii-verzui pe 
partea superioară, albe-cenuşii pe partea infe
rioară, ou Hori galbene, foarte 
mirositoare, do un gust amar, 
dispuse în mici capitule globu- 
loase; frunzele plantei sînt 
întrebuinţate în medicină, ca 
tonice şi aperitive, iar cu Irun-

Fig. 3636. Pelerin

Fig. 3638. Pelinarlţâ. Fig. 3639. Pelin.
zele şi cu vlrfurile llorilere ale ei se prepară vinul 
numit,,pelin”; cu zeama de pelin fiert se spală ră
nile; în vreme de epidemii, poporul crede că, dacă 
poartă un mic mănunohiu de pelin în sîn, sau la 
brîu, e ferit de ori-ce boală (Artemisia absinihium) 
(m 3639) H ® ♦ = peldutA t © ♦ —de-MAtdhi, 
~-DE-pţTREci) plantă cu floride coloare verzui, dis
puse în mici capitule oyale; creşte pe locuri nisi
poase ; femeile de la ţară mătură cu ea prin casă, ca 
să piară purecii (Artemisia scoparia) t ® ♦ '»' -mc 
- peldutA h ® f -negru = pelinaritA f ® 
(pl.-înnri) sn. g Vin, CU gust cam amar, în care s’aii 
macerat frunze şi vîrfuri de pelin [vsl. p e 1 y n.ul.

PELINARIŢA (pl.-ţe) sf. ♦ Plantă ierboasă, 
cu frunze mici păroase ca pluşul, cu flori galbene, 
dispuse în mici capitule ovale sau lungăreţe; num i - 
tă şi „pelin-negru” (Artemisia vulgaris) (|^ 3633) 
[pelin].
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PEN

PEHLIVAN 0 : dum-

Tig. 3640. 
Frunz& peltatfl.

Fig. 3641* 
Pelinită.

pPI . OiPELEMCA (pi.-ol) sf. Mold. Bucov. © Faşă (de în
făşat copiii), scutic 1) ® X Pellnolls Domnului, un fel 
de turtă făcută din aiuat, nuci şi miere care se 
mănincă de Crăciun; olupliă din pelincile Domnului, 
turte cu miere el miez de nuod (sad.) [rut. p e 1 i n k a].

PELINIŢA (pl.-t«) s/. ♦ Varietate de p e- 
1 i n, de coloare cenuşie şi cu flori galbene; numită 
şi,,pelin (-mic)” (Arteniisia pontica)
@ 3641).

PELIŢA (pl.-te) sf. ® î Carne,'
. trup) 1f ® Pojghiţă, coajă subţire, 
pieliţă U ® Pielea obrazului: peiiţe 
el semăna ou batista subţire, lără pic de 
viaţă (NEOR.).
t PELrVAN =

nealul, ou mate 
sprinteneală, oa un 

au sărit peste 
poartă In ogradă
(STĂM.).

PELM =
PIfiLH.
'PELT AT

adj. ♦ Se zice 
despre frunzele 
ale căror nervuri 
pornesc din mij
locul limbuiui(i®l 
3640) [fr.].

PELTEA, BfibTEă (pl.-tele) sf. ® X Gelatină de 
fructe, must de mere, lămîi, gutui, etc. fiert pînă 
S'a Îngroşat bine: un boroănaş ou peltea de gutui, tăcută 
din toamna treouţă (bas.) ; Ştiu să lao de toate bone, Vntol, 
dulceţuri de minune. Şl beltele de gnttl. Care scot dinţii cel 
răi (ALECs.); scoase o bucată de rahat şl o rupse !n două, In- 
tlnzlnd aluatul ca o beltea legată (O.-zamf.) 1f © © F Polo-
loghie [to. p e 1 t ă],

PELTIC, -loA adj. şi sm. f. Care nu poate rosti 
apumite sunete (.In spec. ş şi j pe care le pronunţă 
s şi z), cepeleag, care vorbeşte în vîrful limbii ;-adv.: 
Dandanaohe vorbeşte peltic şl slsllt icar.i [tc. p e 11 e kl.

'PELTICAI (-ăeso), PELTIOAbJ (-ăreso) vb. intr. 
A vorbi peltic.

'PELTINERV adj. ♦ Se zice despre frunzele 
peltate ale căror nervuri se împrăştie ca inişte 
raze de la centru spre ciroonferenţă ([®J 3642) [fr.l.

PELUNGOASĂ sf. ♦=SţL- 
NIO2.

PEMBE adj. invar. ® Tran
dafiriu, roz: un Inne... cu ferme- 
nea de croazea ^ (fil.) ; la amtndoaă 
perechile de sfeşnice, zambilele eran 

(CAR.) H ® F Ciudat, bizar, 
fisticlliu: gust», [tc.].
'PENAJ {pl. - ale, -aluri) sn.

Mănunchiu de pene la chipiu, 
panaş: soldaţii aveau chipiul cn *
(S.-ALD.); -mnie oad răsfirate In los Fr„nzf pelUnervă. 
(S.-ALD.) [fr. pennago].
'PENAL1 adi. rt Care supune la o pedeapsă; co

dul carte de legi care prevede pedepsele ce se 
cuvin pentru delicte sau crime [fr.].

'PENAL* (pî.-aluri) sn. Cutioară în care şcolarii 
păstrează peniţele, tocurile şi creioa
nele ([D 3643) [germ. P e n n a 1].

'PENALITATE sf. A Felurile de 
pedepse stabilite de legi [fr.].
'PENAT adj. ^ Se zice despre frun

zele compuse ale căror foliolesînt aşe
zate ca firicelele unei pene, cum d. e. 
la frunza de salcîm (JŞj 3644) [fr. 
pe nnă].
'PENAŢI 

sm. pl.' ^
Termen ge
neral cu ca
re se denu
meau zeii 
casnici ai 

Romanilor,

k
Fig. 3643. Penal. Fig. 3644. 

Frunză penată.
divinităţile ocrotitoare ale familiei sau ale oraşu
lui [lat.].

V- ţ'"'
Fig. 3645. Pendul, Fig. 364^. 

Pendul electric.

Fig. 3647. ,Pendule.

PENGHIU b: cjntbzA d)T[ung. pinty]. 
'PENDENT, pendjnte adj.' i’iCe nu s’a judecat 

încă, despre care nu s'a luat încă nici o hotărîre: 
prooss » înaintea tribunalului [fr.].

'PENDUL (pl.-ie)sn. B Ori-ce corp solid care poa
te să oscileze în jurul unui punct fix, astfel d. e. o 
greutate atîmată de o axă orizontala şi care, clnd 
e depărtată de poziţiunea ei de echilibru, face, în 
dreapta şi în stînga, oscilaţiuni 
regulate; limbă de ceasornic 
(i 3645);
— elec
tric, mic 

cocoloş de 
măduvă 

de soc atîr- 
nat de un 
fir şi care 
serveşte ca 

electro- 
scop (iD 

3646); —
—'Compensa-
toi COM*
PEN3AT0R ® [Ir-]'

'PENDULA (pi.-la) sf.
Ceasornic cu greutăţi sau 
cu resort, a cărui mişcare 
e regulată de un pendul 
(H 3647) [fr.]. ■
■PENEL (pi.-aluri) sn.

® Pensulă pentru aplicat 
văpsele sau cleiu pe o 
suprafaţă ţ ® ® Felul 
de a picta: —ui iul Qrlgo- 
rescu [it. pennell o],
'PENIBIL adj. ® Obo

sitor, anevoios, greu 1f ®
Greoiu: atu - K ® întri
stător; de nesuferit: un 
gind —’; o Bltuaţluna, o »naa- 
ţlune —ă [fr.].

■PENINERV adj. #■ Se zice despre frunzele cu 
nervuri penate ([®1 3648) [fr.].
tPENlNG sm. ® Ban mărunt [vsl. p ă n ş g u 

< vgerm. p f e n n i n g].
■peninsula (pl.-ie) sf. • Ţară sau întindere 

mare de’ pămint înconjurată de trei părţi de apă, 
şi care se. împreună cu uscatul printr’o limbă de 
pămint: peninsula balcanică. Iberică [fr.].
'PENINSULAR adj. • Care ţine de o peninsulă 

[fr.].
PENIŞ (pi.-işuri) sn. ® i Toate 

penel’e unei păsări ţi ® Panaş, 
penaj. ,1

PENIŞOARA'(pl. »
-re) sf. din. PANA: iacă 
Iţl dau această — de Icl 
de snbţ aripă imera).

'PENITENCIAR 
(pi.-are) sn. A Teiimi- 
ţă, închisoare [fr.].

■PENITENT, -TA 
adj. şi sm. f. (i) Po- 
căit(ă), care se (po)- 
căeşte H ® Care face 
penitenţă H ® g^JCare 
se spovedeşte preotu
lui [fr.].
'PENITENŢA (pi.-ţe) sf. ® Pocăinţă 1f ® Ca

non, pedeapsă impusă de 
preot sau pe care şi-o im
pune cineva însuşi pentru 
ispăşirea păcatelor! ® Pe
deapsă [fr. < lat.]. .

PENJŢA (pi.-ţe) sf. ® 
din. PASA ! d) » Pană (de 
metal) de scris ([a] 3650) !
® ♦ Plantă ierboasă, cu flori alburii, dispuse în 
verticile care formează spice; creşte prin apele 
adînci, stătătoare sau care curg lin; numită şi 
„brădiş(-galben)”, „mălura-bălţii”, ..prisnel” saii

Fig. 3648. 
Peninervă.

Fig. 3649. Peniţa.

Fig. 3650' Peniţe.
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Fie- 3651-
Pensule.

,,vîsc-cle-apă” (MyriophyllumTspicatum şi Myr. 
vniicillatum) ([a] 3649) H (D ♦ = colilie. 

■PENSIE sf. ® Sumă de bani ce plăteşte în fie- 
care'an Statul sau o instituţiune particulară unei 
persoane, după un număr oare-care de ani de 
serviciu II ® alimentari, viageră n-ALIMENT4B ®, 
viaoeb [pensiune].

•pensioara (pl.-re) sf. dini. PENSIE. 
‘PENSION (pl.-oane) sn. » Pensionat [Ir.]. 
•PENSIONA (-onez) vb. tT. ® A scoate la pen

sie H ® A face o pensie cuiva [fr.].
•PENSIONAR sm., -ARA (pl.-re) sf. ® Persoa

nă căreia Statul îi plăteşte o pensie anuală f 
® Persoană care plăteşte un preţ convenit spre 
a i se da casă şi masă II ® Elevul (eleva) unui 
pensionat [fr.].
'PENSIONAT (pî.-ate) sn. V Casă de eduoaţiune, 

institut în care elevii sînt găzduiţi şi hrăniţi [fr.].
■PENSIUNE sf. ® = PENSIE f ® Sumă ce 

plăteşte cineva pentru a fi găzduit şi hrănit; ~ ali
mentară •«- alimentar ® t ® Lo
cul unde cineva e găzduit şi hră-jiSd 
nit în schimbul unei sume anu- " '1 
mite: burgheză [fr.].

pensula (pl.-ie) sf. Unealtă 
formată dintr'un smoc de fire de 
păr de porc, de viezure, etc., 
strlns legate de un miner, cu 
care se pictează, se dă cu cleiu 
pe ceva, etc., penel, condeiu (de 
păr) ([â] 3651) [ germ. P ins el].
•PENTAEDRU sm. A Polie

dru cu cinci feţe sau cinci laturi 
(11 3652) [fr.].
•PENTAGQN (pl.-oane) sn.

Poligon cu cinci un
ghiuri şi cinci laturi 
[11 3653) [fr.].
•PENTAGONAL 

adj. A ® Care are for
ma unui pentagon t 
® A cărui bază e un 
pentagon: prismă —ă
[fr.].
•PENTAMETRU sm. 9 Vers grecesc sau [latin 

alcătuit din cinci picioare [fr.].
• PENTATEUC (pî.-onrl) sn. oi Nume dat celor 

dlntUu cinci cărţi ale Bibliei, atribuite lui Moise: 
Facerea (satt Geneza), Ieşirea [sau Exodul), Levi- 
ticul. Cartea Numerelor (sau Numerele) şi A doua 
lege (sau Deuteronomul) [gr.].

PENTIGOSTAR (pl.-are) sn.y’ cn] Carte bise
ricească care cuprinde slujba şi rugăciunile pe cele 
50 de zile de la Paşti pînă la Rusalii [gr.].

PENTRU prep. Arată diferite raporturi: ® Sco
pul, destinaţiunea: leao bun trlgnrl; le-am adus *. 
mine; Dumnezeul * bani şl-ar vinde sufletul; * cind ][ 
© Pricina, motivul ( = din pricina): i-am răsplătit 

silinţa lui; neputlndu-se apropia adtnclmea apel (ircH.); 
~ aceea, de aceea; ~ cep de ce? din ce pricină? H 
® O favoare, o preferinţă; a stringe ajutoare săraci; 
a vota — cineva; de aci, ahs.: a vota »•; a fl H ® O 
relaţiune: e prea mare * vtrsta lui TI ® O durată, un 
interval de timp: am de ajuns opt zile; ml-am pre
gătit lemne». Iarnă t ® In privinţa, cît despre: » 
mine, fă ce vrei; cit » asta, n’am ce zice V © t Despre: 
Itl fac ştire » Ştefan Gheorghe că-tl este adevărat viclean 
(M.'CosT.) K ® Spre a (dinaintea unui infinitiv): » a nu 
fi Înşelat; » a se răzbuna ® » CA conj. Fiind că, 
din pricină că H ® » oa loc. conj. Cu scopul ca, 
spre a [lat. p e r - I n t r o].
•PENUXiTiM 1. adj. înainte de cel din urmă, 

care precede pe cel din urmă: »a silabă.
2. penultima (pl.-me) sf. 03 Penultima silabă 

[lat.].
•penumbra (pl.-re) sf. ® Porţiune de spa

ţiu luminată în parte în jurul umbrei unui corp 
şi mai puţin întunecoasă decît umbra ([a] 3654): 
t ® Semi-obscuritate: l-am zărit In penumbra odăii
[Ir.].
•PENURIE sf. Sărăcie grozavă, lipsă desăvîr- 

Şită [fr.].

Fig. 3652. 
Pentaedru.

Fig. 3653- 
Pentagon.

PEPELEA npr. m. pAcalA [vsl. p e- pElMi
p e 1 Q „cenuşă ; comp. oenuşqtcA]. p Fp:

PEPENARIE sf. V Loc unde se cultivă sau se “ t r 
vînd pepeni.

PEPENAŞ sm. ♦ dim. PEPENE.
PEPENE sm. ♦ ®'1 Plantă din fam. cucurbi- 

taceelor, cu tul
pina tîrîtoare, ale | '-5

cărei varietăţi 
sînt: a) »LE-gal
ben (Mofd. zămos),
CU fructul mare, 
sferic sau eliptic, 
cu coaja netedă 
sau sgrăbunţoasă, 
cu miezulalb-ver- 
zuiu sau galben, 
vîrtos sau mălăleţ, 
de un gust dulce 
(Cucumis melo)
" 3655); b) »LE-

Fig. 3654.
UU'. Umbra. — PP'. Penumbra.

VERDE [Mofd. harbuz. Olten. lubeniţă), 
CU fructul 
sferic sau 
lungăreţ, 
cu coaja 

verde, cu 
miezul su
culent şi 

dulce, de 
coloareîro- 
şie sau gal
benă fCu- 
cumis ci-
trullus) (H 3656); gras ca un»;

Fig. 365S Pepeni galbeni.
doi pepeni Intr’o

Fig. 3656. Pepeni verzi.

mină nu se pot ţinea, nu se pot face două lucruri de
odată; s^ frica® ; © F a scoate pe oiheva din pepeni 
(aiară), a-1 scoate din sărite, a-1 face să-şi piar
dă cumpătul; a(-şl) Ieşi din pepeni (afară), a-şi 
pierde sărita, cumpătul H ® Mofd. frâna. (Oaş. 
Maram. »-rllos) Castravete [lat. vulg. •p 6 p I - 
n e m = clas. p S p 6 n e m].

PEPENE A S/. ♦ - CRETOSOA.
PEPENE! sm. pl. ♦ ® = PAPANAŞI ® *I ® 

OHen. tvîRc.) Varietate de pruni cari fac poame 
cărnoase [pepene].

PEPENQS adj. ® Gras şi rotund ca un p e- 
p e n e, durduliu, dolofan: copia lor oreso ca dolofanii, 
vlnjoşl, sprinteni şl pepenoşl (dlvr.) H ® Olten. (vTrc.) 
ş. Se zice despre o varietate de prune cărnoase:
prune pepenoase.
OPEPERIG = PIPraiG.
•pepiniera (pl.-n) sf. ® ♦ Plantaţie de puieţi 

destinaţi a fi răsădiţi în altă parte 
t ® ✓ Terenul, grădina 
unde aceşti puieţi sînt 
sădiţi H ® © Ţară, aşe- 
zămînt care pregăteşte 
un mare număr de oa
meni în vederea unei 
profesiuni: şcoala normală 
este o » de Institutori [fr.].

• PEPINIERIST sm. 
ţ Grădinar, horticultor 
care sădeşte şi îngrijeşte 
pepiniere [fr.].

PEPITÂ (pl.-te) Sf.
® Masă rotunjită de aur Fig. 3657. Peplum.
nativ sau de alt metal preţios ce se găseşte în ni
sipurile de aluviune [fr.].

• PEPLU(M) sbst. ^ Manta fără mîneci, prin
să numai pe umeri, pe oare o purtau femeile în 
antichitate ([®| 3657) [lat.].
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PEP- 'PEPSpiA (pi.-ne) S/. -Ferment ce există In 
DCP sucul gastric şi joacă un rol foarte Însemnat in 
rCfX digestiune [fr.]. i

PEPT... = PmPT...
•PEPTQNA ivi.-ne) sf. Substanţă formată prin 

acţiunea sucului gastric asupra alimentelor azo
tate [tr.].
*PERG.^ (pf.-aluri) sn. ■ Ţesătură de bumbac 

aibă şl foarte subţire [fr.].
•PERGALINA (pi.-ne) s/. H Materie de bum

bac, cu lustru, pentru căptuşeli [fr.].
•PERGEPE (-oep) vli. tr. ® A stringe, a aduna, 

a incasa: — bimi ţf ® A simţi, a Înţelege, a pri
cepe, a primi impresiunea unui lucru care a atins 
simţurile noastre, a pătrunde cu simţurile, cu 
mintea: un sunet [lat. percIpSre].

•PERGEPTIBIL adj. ® Ce se poate aduna, 
stringe, incasă: impozit -*• f © Ce se poate per
cepe cu simţurile, ce se poate prinde, ce se poate 
pătrunde cu mintea: un sunet abia.» Ut © ••■ Im
perceptibil [fr.].

•PERGEPTIBILITATE sf. însuşirea a tot ce 
poate fi perceptibil, ce'poate li prins cu simţurile, 
cu mintea lit © »^ IMPeboeptibilit4TE [Ir.].

•PERGEpTIV adj. Care e In legătură ou fa
cultatea de a'percepe [fr.]. ,

■PERCEPTOR sm. O Funcţionar Însărcinat cu 
strîngerea birului, impozitelor [Ir.].
'PERCEPŢIE sf. ® O Perceperea impozitelor 1f 

©• O Slujba de perceptor f © O Localul, biroul 
unde SC percep impozitele t © = pebceptipue.
■PERCEPŢIUNE sf. ® Faptul de a percepe t 

© Actul prin care mintea ia cunoştinţă de obiec
tele exterioare care au lovit simţurile t © Rezul
tatul acestui act 1 © însuşirea pe care o are su
fletul de a pricepe, de a-şi da seama de ceva [fr.].

■PERCHIZIŢIONA (-onez) vb. inlr. rt A face 
perchiziţii [fr.].

■PERCBIIZIŢIUNE, PERCHiziTiE $/. rt Cercetare 
judecătorească In casa sau In lucrurile celui bă
nuit de o crimă sau de un dejict [fr.].
OPERCICĂ (pl. peroele) sf. Mofd. Moţ (de păr): 
smulge trei tlie de păr din perdea ta .SEV.) [p e r C 1 U n].

PERCIUN tm- PERCipN(E).
PERCIUNAT 1. adj. Care poartă perciuni.
2. sm. Termen de dispreţ aplicat Evreului.

, PERCIUN (E) sm. ® Zuluf, în spec. fie-care din
cele două bucle de păr răsucite ce poartă Evreii 
bigoţi la tîmple şi care atlrnă de-a lungul obrajilor 
[tc. p e r 6 e m].
’PERCURGE (-curg) vb. Ir. ® A străbate, a 

cutreiera, a merge de la un capăt la altul f © A 
citi în treacăt, a răsfoi [lat. perourrăre, re
făcut după curge].

■PERCURS 1. adj. p. FERCPROE.
2. (pi.-suri) sn. ® Faptul de a percurge 1f © 

Drumul străbătut: —ni nnnl Ilnvln, unei trăsuri If © 
Trecere: liber —, trecere liberă [după fr. par
co u r s.

■PERGUSIUNE sf. ® Ciocnire, lovire H ® J
INSTRUMENT © [fr.].

PERD.^ [pl.-aluri) sn. ® Stropire foarte sub
ţire a unei materii spre a-i dalustru a doua oară ţ 
© RăsătUră In răspăr, de jos în sus. In direcţiu
nea opusă creşterii părului 1f © ® F Mustrare 
aspră, săpuneală, răfuială, frecuş: adaouivaun» 
[tc. perdah ,,lustru”].

PţlRDE... = PIERDE...
PERDEA (pl.-deie) sf. ® PInză sau stofă ce se 

pune sau se atlrnă de nişte vergele: a) dinaintea 
ferestrelor, spre a le împodobi, spre a opri trecerea 
luminii de afară, etc.; b) dinaintea uşilor, spre a 
ascunde deschizătura, spre a opri trecerea vlntu- 
lui, etc.; c) dinaintea unei deschizături, la uşile 
unui dulap, clc., spre a ascunde vederii cele ce se 
află dindărăt: a trage —na; a lăsa perdelele; a se da după 
», a se ascunde H ® O Cortină, plnza de la 
teatru ce ascunde spectatorilor scena şi pe actori f 
© Pr. ext. Arbori sau arbuşti sădiţi în linie spre a 
produce umbră, spre,a opri furia vîntului, etc.: 
se lungi pe Iarbă, la umbra unei perdele de ohlparogl (Dlvr.) 
1f © ® Ceea ce cade sau atlrnă ca o perdea, ce as

cunde vederea ca o perdea: ploaia vine» spre noi 
evLAH.); se vede o biserică veche, lingă o lungă » de zid mi
nat (IRQ.); o » de ceată; parcă ml s'a luat o » de pe minte; 
a pune cnlva perdele la ochi, a-1 amăgi, a-1 împiedeca 
de a vedea lămurit, de a pricepe ceva; F on», 
cu oare-care rezervă, păstrlnd bunăcuviinţa, me-. 
najindu-şi expresiunile: mă stăplnesc, adică ti «vorbeau 
ou»... oa să n’o rasinez (car.>; lăsă», fără nici O re
zervă, în mod obscen ţ © / Pohăială, cataractă, 
pieliţa ce acopere ochii ca o perdea, împiedeeîn- 
du-i de ă vedea: mie ml s’a lăsat o » peste amindol 
ochii (DLVR.) H ® iSt Adăpost de iarnă pentru oi (făcut 
din SClnduri): vitele se stringean cap la cap In perdele 
şl şoproane isao.) [tC. p e r d ă].

PERDELUI (-neac) Vb. tr. A ascunde cu o per
dea: negurile 'se lasă perdelnlnd zările (grl.) ; nori Intn- 
necaţl perdelulan stelele (s.-ald.).

PERDELUŢA (pl.-te) sf. divi. PERDEA.
PERţlGHE IV PABECHE.

■PEREGRIN ...= PELERp;.. [lat.].
O PERELAZ IV PÎRLEAZ.
■PEREMPTORIU adj. Hotărîtor, care nu poate 

fi tăgăduit [fr.]'.
PERET (pl.-etuTi) sn. ♦ Loc în care cresc mulţi 

peri (ciAuş.).
PERETE... IV PARETE...

■PERFEGT 1. adj. Care întruneşte toate cali
tăţile fără să aibă vre-un cusur, desăvîrşit: din zi
ID zl, mal oumlnte, mal Înţelept şl mal se taoe (TICH.i.

2. adv. ® Cu dcsăvîrşire f © Foarte bine.
ii. (pl.-te) sn. Of Timp al verbului care arată tre

cutul: —ui simplu; »nl compus KU © » IMPERFECT
[lat.l.
■PEKFEGTIBIL adj. Care poate fi perfecţio

nat [fr.].
■ PERFEGTIBILITATE sf. însuşirea de a fi 

perfectibil [fr.].
■PEHFEGŢIONA (-onez) vb. Ir. şi refl. A (se) 

desăvlrşi, a (se) face mai perfect [fr.].
■PERFEG’ŢItJNE, PERFECŢIE sf. ® Desăvîr- 

şire, însuşirea lucrului perfect în felul său; in», 
în mod desăvîrşit, perfect, foarte bine 1f © pl. 
însuşiri excelente fizice sau morale: e înzestrată ou 
toate perlecţlunlle T[ţ( (h) ev IMPERFECŢIUNE [fr.].

■PERPn) adj. Care-şi calcă credinţa sau cu- 
vîntul da't, care trădează Încrederea ce i s’a acor
dat, viclean [fr.].

■PERFIDIE sf. Lipsă de credinţă, călcarea cu-' 
vîntului dat, trădarea încrederii ce i s’a acordat, 
vicleşug [fr.].

■PERFOLIAT adj. ♦ Se zice despre o frunză 
care înfăşoară' astfel tulpina, îneît pare a fi stră
punsă de ea (H) 3658) [fr.].
•PERFORA (-orez) vb. iT. A găuri [fr.].
■PERFORATOR (pl.-toan) sn. Maşină, unealtă 

cu care se perforează (H) 3659) [fr.].

Fig. 3658. Frunze perfoliate. Fig-. 3639. Perforator.

■ PERFORAŢIUNE sf. Găurire: »a intestinelor 
[fr.]' '

performanţa (pl.-ţe) sf. \ ® Rezultatele 
obţinute de un cal de cursă în alergările la care 
a luat parte H ® Rezultatele obţinute pe rînd de 
un şampion [engl.].

■PERGAMENT (pl.-te) sn. ® Piele de oaie, de 
capră, etc., pregătită astfel ca să se poată scrie 
pe ea U © Hrisov, pitac [germ.].

PERGAMUTA (pl.-te) sf. ♦ Varietate de pere 
galbene, zemoase, cu gust foarte plăcut [comp. it. 
b e r g a m o 11 a]. ,

PERGHEL (pl.-eînrij sn. Q t Circonferenţă: 
uşi ca tocoil de piatră ...adnse sos In Îndoit^ (odob.) ^
(D Compas de măsurat grosimea 1f ® 0 Mic cerc
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Însemnai pe pămînt în care se aşazîl arşicele ce 
urmează a li. Io vite cu ichiul [tc.].

PERI, piERj (pier, pieiu) vb. inir. ® A lua sfîrşit, 
a se prăpădi, a se nimici: sinteti ca iioaiea oimpuiui ei 
oa Iarba carea o nsuc& soarele şl plare (gast.) ; w LUME' ® 
II ® A avea un sflrşiţ nenorocit; a muri de. o moarte 
năprasnică, nelirească: In ioc, tn valnrl, de sabie, 
de loame; pre cocool-l lepădară oa aa cin pre apa Tlveriel, 
eă plard (mx.) ; na multă vrenie treclnd, aa perlt nepotul lai 
Dispot la an războia (LET.); ewCţlRE 1 ® ţ® Amuri, a se 
prăpădi {vorb. de animale]: a pierit o vaoă; de să va 
prllejl să piară acele dobitoace sau să le mănlnce lapll, acela 
să le plătească (pRv.-MB.); n'IiPlBA® t ® A dispărea: tl apu
cară diavolii den mlnlle părinţilor lai şi perlră cu dlnsal 
(PRV.-MB.i; tocmai clnd era să se spargă nunta, ea perl de 
lingă dlnsal din horă (isp.i: —' ca o nălncă; piei dinaintea 
mea sau din ochii meii i-a pierit laptele; ml-a pierit polta 
de mlncare; l-a pierit glasnl ^ ® ^ A se eclipsa :s’an În
tunecat soarele Intr’acel an, tn Inna lai Iunie, ...clt perlse 
soarele no puţin... tocma amlezăzl (m.-cost.) [lat. părîre].

PERIA (-rin) vb. ir. ® A curăţa cu peria; 
a şterge de praf f ® Trans. Băn. A pieptăna (vic.). 

* PERIANT (pi.-te) sn. ♦ Totalitatea învelişu
rilor florale la monocotiledoane [fr.].

PERIAT 1. adj. p. PERIA Hlf © NEPERIAT.
2. sbsi.’Faptul de a peria.

•PERIGARD sbst. & Sac serOs care Împresoară 
inima [£r.].‘
•PERIGARDITĂ (pi.-le) sf. j? Ini'lamaţiunea pe- 

rioardului [fr.].’
'PERÎGAVRP sbst. Partea din miezul unui 

fruct care 'înconjoară seminţele [fr.]. 
•PERIGENTRIG adj. Care e aşezat In jurul 

centrului [fr.].
PERIGiyWE sf. Peire, pierzanie [lat. peri- 

tionem].’
■PERIGIiITA (-itez) 1. vb. inir. A fi în primejdie. 
2. vb. tr. A pune în primejdie, a primejdui [fr.]. 

•PERIGOL (pi.-lo) sn. Primejdie [lat.]. 
•PERiGULOS adj. Primejdios [lat.]. 
•PERIDOT’ sbst. « = olivţnA.
PERIE sf. ® Placă de lemn în care sînt prinse 

fire de păr de porc, 
de cal, ctc. şi care _ 
serveşte pentru scos 
praful sau noroiul de 
pe haine, de pe În
călţăminte sau de pe 
mobile, să cureţe, 
prin frecare, diferite 
lucruri, etc. ([Bj3660):
^ de haina; de ghete; 

de. dinţi; ~ de unghii; 
moale, aspră *| @ SI

Unealtă în formă de perle, făcută din păr de porc, 
cu care se perie fuiorul ieşit din răglulă [vsl. p e- 
rije „pene”].

PERIER sm. V Cel ce face sau vinde perii, 
tPERIERGHIE sf. Curiozitate de a afla, de a 

şti ceva [ngr.].
PERIERIE sf. V Atelier unde se fabrică, prăvăUe 

unde se vînd porii.
PERIETURA (pî.-tuTi) sf. Frecare, curăţire cu 

peria [peria].
•PERIPERIG adj. Ce ţine de periferie [fr.]. 
•PERIFERIE sf. ® A Conturul unei figuri cur

bilinii I ® Suprafaţa exterioară a unui corp solid: 
perUerla globului p&mtnteso [fr. ].
•PERIFRASTIG adj. ® De natura perifrazei:

stil ; expreslune '~ă n © 43 Timp timp COmpuS în
conjugarea verbelor [fr.].

•perifrază (pl.-ze) sf. co, Figură de reto
rică prin care se înlocueşte termenul propriu prin 
mai multe cuvinte care laolaltă exprimă acelaşi 
Înţeles. Ex.: eişmentnl lichid \n loc de apa; regele ani
malelor in loc de Ioni [fr.].
•PERIGEU sbst. ☆ Punctul de pe orbita unei 

planete care e cel mai apropiat de pămînt fH © A- 
POOEU [fr.].

•PERIHELIE sf. -ir Punctul de pe orbita unei 
planete care e cel mal apropiat de soare Hlj © afe- 
IJB [fr.].

Fig. 3660. Perii.

•PERIMA (-imez) vb. intr. şi.re/i. rt A se pierde, 
a se stinge, a se anula {vorb. de un proces), pen
tru că nu s’a urmărit la timp, pentru că s’a lăsat 
să treacă prescripţiimea [fr.].

•PERDVLETRIG adj. A Ce ţine de perimetru 
[fr.].
•PERIMETRU (pl.-tre) sn. A Conturul, ocolul 

unei suprafeţe [fr.j.
O perina... tm- perna...

PERINDA tr PArINDA.
OPERINIO’arA (pi.-re) sf. dim. PERINA. Per
niţă : Frunză verde sălcloară, Mlndra mea trage să moară, Cu 
capul pe /V (NOV.).

PERINOG (pl.-caoo) sn. ® Bucată groasă de 
lemn în care sînt vîrîte capetele dricurilor carului 
{ir [g] 878) ^ ® 'M. Stratul de lemn de care e prinsă 
broasca morii; numit şi „pernă” [perină].

PERINUŢA (pi.-ţe) sf. dim. PERINA. Perniţă. 
•perioada (pi.-de) Sf., PERIOD1 (pi.-oada) m. 

® -fr Durata revoluţiunii unui astru: perioada lunară e 
de 2B de zile şl jumătate t ® 15 Timpul trebuincios 
unui fenomen pentru a trece prin toate fazeie 
sale 1t ® Număr determinat de ani cu ajutorul 
căruia anumite naţiuni calculau timpul: perioada 
atică f ® ~ geologică, timpul corespunzător for
maţiunii unui etaj geologic | ® Spaţiu de timp 
nedeterminat, răstimp: in perioada cea mal fericită a 
vieţii oalei ® ^ Durata fie-căreia din diferitele faze 
regulate ale unei boale: perioada de incubaţie; frigu
rile tifoide au mal multe perioade 1 ® Punctul, gradpl 
cel mai înalt, culmea la care se poate ridica un lu
cru sau o persoană: a ajuns la cei mai înalt period 
al {sau Ia cea mal înaltă perioadă a) măririi ® <17 Reu
nire de fraze dispuse în aşa fel Incit să formeze 
un înţeles complet şi un tot armonios H ® J Reu
nire de mai multe fraze muzicale, corect legate 
între ele, după legile teoretice ale ritmului şi ale 
melodiei [fr. p 6 r i o d e].
•PERIOD2 (pi.-oade) sn. ® / Sorocul femeii U 

® •«- perioada [fr.].
•PERIpDIG adj. ® Ce se repetă, ce revine după 

un timp anumit: vinturi —u; friguri »e, ale căror ac
cese se repetă după un număr de zile totdeauna 
acelaşi 1 © Care apare la date fixe: foaie, şotiere, pn- 
bllcaţlune ~ă ţ[ ® ± Fracţiune »ă, fracţiune zecimală 
în care, încep înd de la un anumit şir, aceleaşi cifre 
se reproduc indefinit în aceeaşi ordine [fr.].

•PERIODIGITATE sf. însuşirea de a fi pe
riodic, caracterul lucrurilor periodice [fr.].
•PERipST sbst. £) Membrană fibroasă care în- 

conjoară'oasele [fr.].
•PERIOSTITÂ sf. t Inflamaţiunea perlostu- 

lui [fr.].
•PERIPATETIG, PERIPATETICIAN adj. şl sm. +++ 

Care urmează’doctrina lui Aristptel [fr.]. Şţ 
•PERIPEŢIE sf. Intîmplare care schimbă de

odată şi cu totul, situaţiunea persona-1 
giilor dintr’o poemă epică, dintr’o piesă 
de teatru, dintr'un roman sau starea 
actuală a lucrurilor [fr.].

PERpiEsf. Faptul de a peri; peire. 
•PERÎSGpP (pi.-cape) sn. 3, Aparat 

compus din’ oglinzi, instalat pe bordul 
submarinelor, care permite celor închişi 
în vas să vadă ce se petrece la suprafaţa

PER-
PER

Fig. 3661. Peristil. Fig. 3662. Periscop.
mării, cînd submarinul e scufundat (d) 3662) [fr.].
•PERISTIL (pl.-iînri) STi. gSţ ® Galerie de co

loane izolate oare mărg^ineşte o clădire construita
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PER

Fi". 3663. Perişor. Fîg:. 3664. Perişor.

pppţ. de jur împrejurul unei curţi 3661) t ® Tota
litatea coloanelor izolate care împodobesc laţada 
unui monument [fr.].

PERIŞ0.^JE1A (pl.-re) s/. ® ♦ dim. PARA1 t 
® Cocoloş de came tocată: olorbă de perlşoare 11 
® Tr.-Carp. X = sarma.

PEHIŞQR1 sm. ♦ ® Mm. pAr1 f ® Plantă 
cu frunze late, lucitoare, cu flori mici, roşietice, ale 
cărei fructe, iungăreţe, de 
forma unor pere, sînt acope
rite cu peri scurţi; creşte prin 
locurile umede şi umbroase 
din pădurile de la munte (Cir-' 
caea alpina)
(U 3664).

PERIŞ9R1 
sm. ® dim.
FAr‘: de ar 11 
aceea ce vede el 
namal ^ ...11 s&
-pare lorc& e bl> 
n& mare iTrcH.i K 
® ♦ Plantă 
ierboasă, cu 
frunzele pă
roase, ce creş
te prin păşu
nile uscate şi 
pe locuri stin- 
coase; numi-, 
tă şi ,,iarba- 
părului",„se- 
căriţă1', etc.
(Hordeum capul Medusae) K ® ♦ Mică plantă, 
cu frunzele ovale, cu florile albe-verzui, la înce
put orizontale, pe urmă plecate In jos, dispuse 
in ciorchină; numită şi „brăbănoc”, ,,merişor” 
sau „verdeaţa - iernii’’ (Ramischia secunda) ([®1 
3663).

PERIT, PIERIT 1. adj. ® p. PERJ t ® Mort 1f 
® Dispărut H ® ~ (la laţa), tras la faţă, galben, 
palid, searbăd, ofilit: Zoe se primbla palldd şl perltd pe 
(aţft prin odaie (NEGRj ; De-a morţii irftlbeneală pieriţi el slnt 
la faţă (EMiN.).

2. CEL-PERJT sbst. f © Sifilis.
•PERITQNEU, PERiTQNin sbsl. £) Membrană 

seroasă ce căptuşeşte peretele cavităţii abdome
nului [fr.].
•PERITONITĂ s/. f Inflamaţiunea peritoneu- 

iui [fr.].
PERITQR, PIERITOB adj. verb. PERJ. Care 

piere: a l&sat pe biata femele nevinovată perltoare de foame 
(CAR,) ©NţîPERITOR.

PERITURA (pi.-turi) s/. ® Căzătură, fiinţă 
aproape de peire: da-o, omule, perlturd ceia, 0& batlo- 
cureşte toate vitele >sEv.i © Trans. / Holdă rară, mică 
în paiu şi în spice (vic.) [peri].

PERiyŢA (pl.-ţe) s/. dim. pţauE.
O PERJ sm. Mold. ♦ = PRtllI: meri, perl şl ~1, plini 
de rod bogat, dest&tau octali tuturor lORio.i.
O perja (pl.-jel S/. Mold. ♦ = PRUNA.
O PERJAR sm. Mold. Cel ce cultivă pruni [perj]. 
O PERJERIE sf. Mold. ♦ Piantaţiune de pruni, 
prunct: moşloara mea de baştină cu (alecso 
[perj].
"PERLA (pi.-le) s/. ® Mărgăritar t ® ® Om 

desăvîrşil, o grădină de om; lucru perfect [fr.].
•PERLAT adj. J Se zice despre execuţiunea 

unei bucăţi muzicale în care fie-care notă e de 
o claritate desăvlrşită [fr. perlă].

•PERMANENT adj. Statornic; care ny înce
tează; care nu se schimbă; care funcţionează tot
deauna [fr.].

•PERMANEN’ţ’A (pj.-ţe) sf. Statornicie, starea 
unui lucru care durează într’una; in fără între
rupere, fără încetare [fr.].

•PERMANGANAT (pî.-ate) sn. & Ori-ce sare 
formată prin combinarea acidului permanganic cu 
o bază: -»• de potasiu [fr.].

•PERMANGANIC adj. & Acid cel mai oxi
genat din acizii' manganului [fr.].
' •PERMEABIL adj. Ce poate li pătruns de un

lichid sau de un fluid imponderabil tt © JM- 
fermeabil [fr.].

•PERMEABILITATE sf. însuşirea pe care o 
au unele corpuri de a iăsa să treacă alte corpuri 
sau fiuide imponderabile prin substanţa lor fii 
© sw jmpermeabiutatb [fr.].

•PERMIS 1. adj. p. permite HŢf © nepermjs.
2. (pi.-ise) sn. Permisie scrisă, bilet de voie.

•PERMISIUNE, PERMISIE sf. ® Voie, învoire, 
îngăduire de â face sau de a spune ceva H ® >4 în
voire dată unui soldat de a lipsi de la cazarmă, 
de a pleca pentru cîteva zile [Ir.].
•PERMITE (-mit) 1. vb. tr. ® A da voie, a au

toriza să facă sau să spună ceva D ® A îngădui, 
a tolera 1) ® A da putinţa: mijloacele mele nu-ml 
permit să plec la băl.

2. vb. refl. A-şi a-şi lua libertatea [lat.].
•PERMUTA (-mut) 1. vb. tr. A strămuta; a 

muta, a scliimba, a pune pe unul în locul celuilalt.
2. vb. refl. ® A se muta într’ait loc, a-şi schimba 

slujba cu alta H © A se schimba, a se pune unul 
în locul celuilalt [lat.].
•PERMUTABIL adj. Care se poate permuta, 

care poate fi schimbat, mutat în locul altuia [fr.].
•permutare, permutATIUNE, permutatee sf. 

Faptul de a (se) p e r m u- 
t a [fr.].

perna, o perina {pl.
-ne) sf. ® Un fel de sac 
umplut ca pul, cu fulgi, cu 
păr de cal, cîlţi, pale, iar
bă de mare, etc. pe care se 
odihneşte, se razimă sau 
se culcă cineva, căpătîiu 
([î^ 3665) K ® 
ţ FLOAP-E-DE- 
PERINA m- 

FLOARE ® ^ ®
S£swPERIN0C©
[bg.srb.p e ri- 
n a].

•PERNICIOS

Fig:. 3665. Pernă.

Fig. 3666. Perniţe.
Fig. a66?- 

Perniţa de ace.

-------------- adj. ® Primejdios, care prici-
nueşte moartea H ® Vătămător sănătăţii [lat.].

■PERNICIOZITATE Sf. Caracterul a tot ce 
este pernicios [fr.].

perniţa, per(I)NUTA (pl.-te), FERNIŞOA- 
RA (p2.-re) sf. 
dim. perna 
(i^ 3666) ; ■— 
de aoe, mică 
perniţă, um
plută cu bum
bac, cu lînă, 
etc., în care 
se ţin acele 
înfipte ([U 

3667).
•PERON 

(pl.-onnri) sn.
® Tro- 
toarul unei 
gări, de-a lun
gul căruia se 
opresc trenu
rile (m 3668)
H ® a5s Scară de olteva trepte la intra
rea unei clădiri puţin ridicate de la pă- 
mînt (H 36()9) [fr.].

•PERONEU sbsl. Sn Os lung situat la 
partea exter
nă şi poste- 
rioară a pi
ciorului, ală
turi de tibia 
cu care se ar
ticulează- la 
cele două ca- 
pete (3] 3670) Fig. 3669. Fig. 367°
[ir.J. Peron. Peroneu.

*PERORA
(-orez) vb. inlT. A vorbi mult şi cu un ton îngîm- 
lat [fr.].

Fig. 3668. Peron.
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Figr- 3672- Perper din Ragusa4

■PERORAŢITJNE, PERORAŢIE sf. 03 Partea din 
urmă sau Încheierea unui discurs [lat.].

•PEROXID sm. Oxidul cel mai bogat In oxi
gen printre'cei de speţa lui [fr.].
OPERPELEAXA sf. Olten. Aşteptare cu nerăb
dare [p e r p e’l i].

PERPELI (-eleac) 1. vb. intr. Olten. A arde de 
nerăbdare.

2. vb. refl. A se sbate, lovindu-se de pămlnt, clnd 
pe o parte, clnd pe alta: un peşte mic... se perpelea pe 
uscat, Illnd aruncat de apă (r.-cod.) [comp. PABFA14]. 
O PERPELIGIU sm. Olten. Om, copil sburdalnic, 
care nu se mâi astîmpărâ, care se sbate sau aleargă 
încoace şi încolo [perpeli].
O PERPELIT adj. F Mold. Sărăcăcios, sdren- 
ţărOS: un Grecuşor... rupt, sdnnanu, şi de ţi se Ido ea milă
lALEcs.i [pirpiriu, refăcut, prin etimologie po
pulară, după part. trec. al lui pe r- 
p e 1 i]. A
O PERPELIŢĂ = PIRPAritA. 
•PERPENDICULAR 1. adj. A 

Care cade drept pe o linie sau pe 
un plan fără să se aplece de o 
parte mai mult declt de cealaltă
parte; linie ••■a pe alta, care formea-_______IQ_
ză cu aceasta două unghiuri dre- j, js 
pte ([®1 3671); pian pe altul, care • aO. Linie 
formează cu acesta două .diedre perpendiculara, 
egale.

2. perpendiculara (pî.-re.) sf. Linie perpendicu 
lafăpe alta [fr.].
t PERPER sm. 

iB © Monedă de 
aur a împăra
ţilor bizantini H 
® Monedă sau 
sumă de bani de 
o valoare cores
punzătoare celei 

bizantine (,33 
3672) [vsl. < gr. uitepitupov].

■ OPERPETĂ (pl.-te) sf. Trans. © Fota din faţă 
{Inopoz. cu cea din spate, numită ,,zacUe“)((®] 3673).
•PERPETUA (-uez) 1. vb. tr. A 

face să dureze vecinie sau multă 
vreme.

2. vb. refl. 'A dăinui vecinie; a 
se trece, a se transmite pururea 
de la unul la altul [fr.].
•PERPETUITATE sf. Durată 

vecinică [fr.].
I •PERPETUU 1. adj. ® Vecinie, 

de veci, care nu încetează, care 
nu se sflrşeşte niciodată, necur
mat, nepărăsit K ® Pe viaţă: se
cretar ~ T[ ® Neîncetat, care se 
relnnoeşte mereu.

2. adv. Vecinie, pururea, mereu 
[lat.].
•PERPLEXadj. Nedumerit, ne- 

hotărlt [fr.’l.
•PERPLEXITATE sf. Nedu

merire, starea unei persoane care Fig. 3673. Perpeta. 
nu ştie ce hotărîre să ia [fr.].

•PERS sm. ^ Locuitor din Persia antică. 
•PERSAN 1. adj. • Din Persia modernă, ce 

ţine de Persia, al locuitorilor din Persia: covor--.
2. sm., persana {pl.-no) sf. Locuitor, locuitoare 

din Persia modernă.
•PERSECUTA (-ent) vb. ir. A prigoni, a su

păra prin urmăriri nedrepte şi violente, a asupri 
[fr. < lat.].
•PERSECUTOR sm. Prigonitor, cel ce perse

cută [fr.].
•PERSECUŢIUNE, PERSECUŢIE sf. Prigonire, 

urmărire nedreaptă şi violentă, asuprire [fr.]. 
•PERSEU sbsl. -ir Constelaţiune tn emisfera 

boreală, numită de ţăranul român „barda" (§»■ (H 
375) [fr.].

•PERSEVERA (-orez) vb. intr. A stărui, a sta 
neclintit, a răm’înea mereu în aceeaşi stare mo
rală, In aceleaşi dispoziţii [fr. < lat.].

Fig. 3674- 
Persiene.

•PERSEVERANT adj. Stăruitor [fr.]. 
•PERSEVERĂNŢAs/.Stăruinţă, neclintire [fr.]. 
•PERSIAN adj. şi sm. = PERSAN. 
•PERSIÂNÂ, mai adesea pl. persiene s/. Oblon 

la ferestre 'alcătuit din sclndurele aşezate orizontal 
şi depărtate unele de altele ([@] 3674) [fr.].

•PERSIFLA (-iiioz) vb. ir. A lua In zeflemea, în 
rîs, în bătaie de joc, cu vorbe subţiri, ironice [fr.].

•PERSISTA (-Bist) vb. mir. © A 
stărui, a răminea neclintit t ® A dăi
nui [fr.].
•PERSISTENT adj. © Stăruitor, 

neclintit H ® Care dăinueşte; loi, 
înmze -o, care nu cad în fie-care iar
nă [fr.].

•persistenţa (pl.-te) sf. © Stă
ruinţă, neclintire U ® Dăinuire [fr.].

•PERSOANA ţpl.-no) sf. © Om 
(bărbat sau femeie); pl. inşi H ® în 
—, însumi, însuţi, însuşi, etc. 1[ ® rt 
— civili, fiinţă morală care are o existenţă juri
dică: asoclatlunlle legal autorizate Bint persoane civile *I
© a? Rolul pe care-1 joacă cineva în vorbire, 
fiinţa care vorbeşte, fiinţa sau lucrul către care 
se adresează cineva sau despre caro se vorbeşte 
în propoziţiune: persoana intiiu, acela care vorbeşte 
(eu; noi; scriu; dormim); persoana a doua, acela către 
care se vorbeşte (tu; .voi; lucrezi; vorbiţi); persoana 
a treia, acela despre care se vorbeşte (ol; ea; din
eul; dlnsa; el; ele; Iubeşte; loviri) [lat.].

•PERSONAGIU (pî.-gll), PERSONAJ (pi.-Jo) sn. © 
Persoană însemnată, om mare, cu vază H ® X' O 
Persoană reală sau imaginară ce figurează într'o 
poemă, într’un roman, într’o piesă de teatru, etc. 
1 ® Persoană oare-care privită din punctul de ve
dere al calităţilor sale morale, al rolului pe care-I 
joacă în societate: o un — glumeţ, rldlcul •’ © — ale
goric, fiinţă neînsufleţită, metafizică, personificată 
de un scriitor, de un artist, etc. [fr.].

•PERSONA GRATAs/, O Persoană bine venită, 
primită cii plăcere (se zice, în limba diplomatică, 
de un ambasador caro e agreat de guvernul ţării 
pe lîngă care e trimis) [lat.].

•PERSONAL 1. adj. © Particular unei per
soane: merit —' 1IH © mr pi PERSONAL lf ® Care atin
ge persoana, ce ţine de o singură persoană, pri
vitor la o anumită persoană: luBuita —4; intrare —s, 
bilet de mtrare ce nu se poate transmite altei per
soane; contribuţiune —ă, pe care O plăteşte cineva 
individual, pentru persoana sa TI ® n? Care arată 
persoana: pronume —.

2. adv. In persoană, însuşi.
a. sbst. Totalitatea funcţionarilor dintr’o admi

nistraţie, a lucrătorilor pe care-i ocupă cineva: a 
mărit lefurile—nilul; n’are destul — [fr.].

•PERSONALITATE sf. ® Ceea ce e propriu 
unei persoane şi o 'deosebeşte de ori-care alta 1 
® Calitatea a tot ce e personal Î[H © wm- piperso
nalitate II ® pl. Trăsături, vorbe înţepătoare, 
jignitoare la adresa unei persoane anumite H © 
Personaj, om însemnat [fr.].

•PERSONIFICA (-fio) vb. ir. A atribui unui lu
cru neînsufleţit caracterul, sentimentele unei per
soane reale [fr. personnifier].
■PERSONIFICARE sf. © Faptul de a per

sonifica; rezultatul acestei acţiuni H ® Per
soană care realizează perfect o idee.

•perspectiva (pî.-ve) sf. © A Metodă geo
metrică prin mijlo
cul căreia se re
prezintă, pe un 

plan vertical, un 
obiect aşezat din -' 
colo de acest plan, 
în aşafelîncît dese
nul făcut să dea 
ochiului iluziunea. 
pe care ar produ
ce-o obiectul însuşi 
(iH 3675) TI © Aspectul obiectelor văzute din 
depărtare t ® ® Eveniment ce se poate întîmpla 
într’un viitor mai mult sau mai puţin Indepâr-

PER-
PER

Fig'. 3675. Perspectivă.
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PES

■ Fig;. 3676. Peruci.

pPR. tab: ore perspectiva unei moşteniri ^ ® In a) la 
0 oare-care deportare; b) In viilor [fr.].
•PERSPICACE adj. Isteţ, ager la minte, pă

trunzător [fr.].
•PERSPICACITATE sf. Isteţime, agerime de 

minte, pătrundere [fr.].
•PERSUAZiyNE sf. ® Convingere, credinţă 

neclintită t ® Dar de'a-convinge [fr.].
•PERSUAZţV adj. Convingător, care are darul 

sau puterea de,a convinge, de a Îndupleca [fr.].
•PERTINAMENTE adv. Cu siguranţă, cu bună 

scamă [fr.].
OPERTHACTA (-tez) vb. tr. Trans. ® A trata 
(despre ceva) f ® A desbate, a pleda [lat.].
‘PERTURBARE, PERTtTBBATiPNB, PEBTDBBA- 

TiE sf. ® Ne’regularitate In mişcarea planetelor 
pricinuita de atracţiunea lor mutuală H ® £) Tur- 
burare produsă în organism prin funcţionarea vi- 
ţioasă a unui organ H ® Turburare Intr’un Stat H 
® Turburare, emoţiune a sufletului [fr. p e r tur
ba t i o n].
•PERTURBATOR adj. şi sm. Care produce per

turbări, turburări, dezordini 
[fr.].

PERTURBAŢIUNE w 
PERTURBARE.

•PERUCĂ (pl.-uci] s/.Coa
fură de păr fals (H 3676) [fr. 
p e r r u q u e].

•PERUCHIŞR sm. y Cel 
ce face sau vinde peruci [fr. 
perruquier].
O PERyŞCĂ (pi.-oşte) sf.
Trans. ♦ Cartof [pară1].
•PERUVIAN1. adj. • Din 

Peru.
2. sm., peruvianA (pî.-ieno) sf. Locuitor, locui 

toâre din Peru [fr.].
PERUZEA, Afo/d. PEBUZJCA (pl.-zel») sf. Piatră 

scumpă, opacă, de un albastru deschis sau verzuie: 
biăţâxl de aar ou peruzele (vlah.) ; o masă... peste tot luorată 
ou peruzele In argint (c.-rad.) [tc. p i r U Z ă].

PERVANEAs/. # Fluture de noapte [tc. p e r- 
V a n 6].

PERVAZ, O PRIVAZ (pl.-ozurl) sn. ® sfis Cadrul 
de lemn fixat în deschizătura zidu
lui-şi în care sînt bătute tîţînele 
uşii sau ferestrei, toc (sw H] 2071)
H ® Deschizătura ocupată de o 
uşă sau de o fereastră: tigura da
măcelar a Inl Costacbl... se arată tn 
*Til nşll (VLAH.); ea sta nemlşoată ...In 
—oil lerestnlor (DLVr.) •[ ® QT Ramă, 
cadru în care se aşază un tablou, 
o gravură, eto. ([®] 3677); ®: in 
privazul negm-al vletll ml-e looană de lu
mină (EMiN.i t ® (P Deschizătură la pantaloni sau 
la izmene ţ ® pl. Spetezele ferestrăului [tc.].

•PERVERS adj. Stricat, pornit la rele: oamehii 
din capitală slnt atlt de perverşi. Incit mint şl slut minţiţi 
tără a băga de seamă (DLVr.) [fr.].

• PERVERSITATE Sf. Fire perversă, strică
ciune, răutate, depravare [fr.].
•PERVERSIUNE sf. ® Schimbare din bine în 

rău, stricare ţ] ‘® Turburare [fr.].
•PERVERTţ (-teso) vb. tr. ® A schimba din 

bine în rău, a strica (firea, moravurile): ~ tinere
tul f ® A altera, a denatura [fr.].

• PERVERTpiE sf. ® Faptul de a perver
tii]® Perversiune.
•PERVERTITOR ţ. adj. verb. PERVERTI. Care 

perverteşte.
2. sm. Cel ce perverteşte.

•PESCAJ sbsl. a, Înălţimea vasului cît intră în 
apă la încărcare 7 aceasta înălţime se măsoară de 
obiceiu în picioare engleze [it. pescagione].

PESCAR sm. ® y Cel ce pescueşte, cel 
ce prinde'peşte; — cel ce vinde peşte 11® i Gen 
de păsări din ordinul palmipedelor, ou patru de
gete la picioare, cu ciocul scurt şi încovoiat la 
vîrf, cu capul gros, gltul scurt şi pene albe, dese; 
se hrănesc cu peşte viu sau mort şi cu cadavrele

Fig. 3677.
Pervaz.

pe care le aruncă apa pe uscat; carnea lor are un 
gust foarte neplăcut şi nu se poate mînca; speţele 
mai cunoscute la noi sînt: a) Lotus ridibundus, 
de mărimea unei raţe, care are pe cap un fel de 
tichie brună-negricloasă şi penele de pe corp ce
nuşii deschise; numită şi „porumbiel-de-mare” 
„carabaş”, „martin-de-vară” sau „giuşcă” ([ş] 
3678); — b) Larus minutus, lungă numai de 25 
de centimetri, cu penele de pe spinare cenuşii- 
albăstrui; locueşte pe lîngă lacuri, fluvii şi pe 
ţărmurile mării; numită 
şi „carabaş” sau „mar-

Fig. 3678. Pescar. Fig. 3679. Pescar.

tin-cu-capul-negru” (iH 3679) t ® i = pesoArfs 
®® H ® i = PESOA- 
RtJŞ-NEGRU 1f ® i
mare sau -~-de-mare, 
diverse specii de pescari, 
numiţi şi „martin-ma
re”, ,,martui-de-iarnă”,
„caraiaş-de-mare”, etc.
(Larus argenlatus, L. 
canus, L. fuscus) (IU 
3680) H ® i -'-NEGRU 
= pescArus ® H ®

TĂăissr" ® sri‘-s*'dim. PESCAR ® II ® i = fescAruş ® .
, FESCAREASĂ (pi.-oso) şf. y Vînzătoare de 
peşte: virtutea pesoăreselor era datorită tn parte milei Dom
nului (o.-zAMF.) [pescar].

PESCĂREL sm. ® dim.. PESCAR ® 1 ® i = 
pescăruş ® ® t ® i —NEGRU, -~-VINAT, —-DB- 
ohiatA, —de-pIraie = pescArus®.

PESCĂRIE sf. y ® Meseria p e s c aru
lui t ® Negoţul de peşte H ® Piaţa, prăvăUaunde 
se vinde peşte 1] ® Locul unde se pescueşte şi unde 
se conservă peştele prins.

PESCĂRIT s6si. ® Pescuit 1 ® Ocupaţiunea 
cu pescuitul: la oollba pesoamlul a trăit oopllul piuă oe a 
oiescut mare şl a Învăţat şl el meşteşugul —nilul (ret.) 
[p e s c 8 rj
o PESCĂRIŢĂ (pî.-ţe) Sf. Trans. Băn. ® Pescă- 
reasă 1 ®-Kt Putinică lătăreaţă pentru lapte şi 
smlnttoă ivio.) [p e s c a r].

PESCĂRUŞ sm. i ® Pasăre cu ciocul drept, 
vîrtos, foarte’ lung, cu capul gros şl puternic,; cu 
coada puţin desvoltată; trăeşte pe lingă ape şi se 
hrăneşte aproape numai cu peşti, cu crabi şi cu 
insecte acuatice; foarte răbdătoare, se cocoţează 
mai ales pe malul apei, pe o creangă uscată şi aş
teaptă ceasuri întregi ca un peştişor să se arate 
la suprafaţa apei şi atunci se repede să-l înhaţe; 
carnea ei are un gust foarte neplăcut şi un miros 
respingător; numită şi „pescăraş”, „pescărcl”, 
„pcscar-verde”, „pasăre-de-ghiaţă” sau „ivă- 
nuşcă” (Alcedo ispida) (Hj 3681): olnd şl oind, —1 
albi preling luoini apoi (luno.) 1| ® Păsărică de mărimea

Fig. 3681. Pescărug Fig. 368a. Pescăruş.
unui sturz, cu penele de colori amestecate, cafenii, 
cenuşii şl albe; are facultatea de a înnota între 
două ape spre a-şi căuta hrana; trăeşte pe lingă 
plraiele din ţinuturile muntoase; numită şi „pes- 
căruş-de-munte”, „pescar-negru”, „pescărel-ne- 
gru”, „pescărel-de-plraie", „pescărel-de-ghiaţă”,
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Fig. 3684. Peseta de argint şi monedă 
de aur în valoare de ao de pesete.

„pnindar”, „prundăraş”, etc. (Cinclus aqualicus) 
([şl 3682) H ® Gen de pasări de mare, cu aripile 
lungi şi ascuţite, cu coada Infurcită ca a rlndune- 
leior, cu picioarele scurte şi cii ciocul drept, turtit 
şi tăios, mai lung decît capul; înnoată puţin şi 
sboară aproape în continuu, cînd sus de tot în 
văzduh, cînd la suprafaţa apei ca să-şi înhaţe 
prada; speciile cunoscute la noi sînt: a) Stema 
cantiaca, numită şi „pescărus-de-mare”, „pes
car", ,,chira” sau „chirigiţa”;— b) Stema caspia, 
numită şi ,,martin-cerchoz” ([03683); — c) Stema 
jluviatiiis, numită şi „pescăruş- 
cu-capul-negru”, „martin” sau 
„rîndunică - de - mare”; — d)
Stema minuta, numită şi ,,pes- 
căruş-pitic” sau „martin-mic” ţ[
® ~-Nţ;aEU, pasăre de mare, 
numită şi „pescar” sau „mar- 
tin-negru“ (HydTochelidon ni- Fîg. 3683. Pescăruş. 
ffra) [pescar].

PESCps, t PAscos udj. >sî» Cu mult peşte, plin 
de peşte: baltă pescoasă [lat. p I s C O s u sj.

PESCUI (-uesc) vb. fr. ® >#» A prinde, a vîna 
p e ş t 0; —' cu undita, cu plasa, ou năvodul; m- @ ţ[ 
® A scoate din apă, din mare: ~ mărgean; voi căuta 
să pescneştl pe oamenii căzuţi tu apă (I.-GH.).

PESCUIT sbst. Faptul de a pescui.
PESCUŢ sm. dim.. PFŞTE: se duse la rit, prinse 

—nl şl ceru de la el să-l Iacă Împărat (CAT.).
pesemne sv semn 

•PESETA 
(pî.-te) sf. (9 
Monedă de 
argint spa
niolă, cores
punzătoare 

leului nostru 
(dinainte de 
1916) (113684)
[spân.].
•PESIMISM sbst. +4 Felul de a vedea al pesimis

tului [fr.].’
•PESIMIST adj. şi sm. +■'+ Care crede că toate 

merg răii, 'care vede toate în colori negre [fr.].
PESMET sm. X ® Felie de pline sau de cozonac 

uscată sau prăjită (Mold. „posmag”) ţ[ ® Pîirie 
uscată, pisată sau măcinată, întrebuinţată la bu
cate [ung. p e s z m 6 t]. 
ţPESPRE prep. = peste.
•PESTĂ sf. f Ciumă [fr.].
PESTE prep. ® Pe deasupra; podulDunăre; 

a sări gard; a avea de lucru cep; a bo da ^ oap ţ[ 
® Asupra: a domni »■ un popor f ® Dincolo de: ~ 
hotar; munţi; ' drum; * nonă ţări şl nouă mări; a 
trece »•, a întrece, a depăşi ţ ® Pe: 11 izbi cu biciul 
" obraz; a da ^ bot, mină, * nas; a se bate cu mina 
sau ou palma — gură f ® In timpul; ^ zl; ^ noapte; 
^ Iarnă; sărbătorile de an; In toată BImbăta... să asculte 
dascălul pe tle-care de tot ce-a învăţat * săptămină (cnc.) ţ| 
® După: O' un ceas; * trei zile; ■— puţin; şl eu nădăj- 
dnesc să mă Întorc -x ourlnd «sp.i ţ[ © Mai mult decît, 
mal bine de: eram patruzeci; l-am aşteptat trei cea
suri; — măsură; — tlre ţf ® Mai presus de: putinţa;

puterile mele; dacă aducea la gură o bărdaoă de apă, 
poate să nu so Iacă leoarcă de sus pină ]os (Car.i ţ[ ® Arată 
0 succesiune imediată, o mulţime: plăteşte dări,- 
dări; lace prostii-ar prostii ţf ® Intră în formaţiunea 
mai multor locuţiuni: tot, a) în totul, cu totul; 
b) pretutindeni; clalo ^ grămadă; a da —^ cineva saU 
«eva, a întîlni (din Intîrnplare), a găsipe cineva sau 
ceva; a lua t»- picior [p r e -|- s p r e]. 
tPESTEALĂ (pl.-oii, -ele) Sf. Zăbavă, întlrzicre; 

va lace slinţla sa ludecată curlnd al fără * (prv..mb.) 
[peşti].
OPESTELGA (pl.-ol) sf. Mold. Bucov. CD Şorţ; 
ora o slujnică... cu o murdară dinainte, aninată peste o 
roohle de cit (ON.i: femeile... alnt Îmbrăcata ca la oraş, cu 
polcuţe, fuste şl pestelci uro.i [bg. prăstilka]. 
OPESTELCUŢĂ (pl.-ţo)s/. Mold. Bucov. (p dim. 
pestelca. Şorţuleţ: ll chema la parmaollo de-i umplea 
Pestelcuţa cu bucăţi de zahăr toRL.). 
t PEŞTI, ţ AFESTi (-teso) vb. .intr. ® t A zăbovi.

a Intîrzia: cum... văzu nărodul cum Moial posti In munte 
(PAL.); olt pesteşte apa pe streaşină şl cit posteşte apa In oinr, 
atlta să postească şl băiatul sau lata (mar.) ţ] ® Băn. A
suporta, a răbda, a suferi.
•PESTIFER adj. f Care bolnăveşte de ciumă 

[fr.].
•PESTILENT adj. ® Ce ţine de ciumă H ® 
/ Care răspîndeşte ciuma H ® © Primejdios, coru
pător [fr.].

•PESTILENţA (pl.-ţo)>/. /■ Molimă, ori-ce boală 
molipsitoare [fr.].

•pestilenţial adj. f ® Care are carac- 
tereie ciumei: boală-~ă ţ[ ® Care poate da ciuma:
emanaţlunl —c [fr.].
t PESTIT, tAPESTIT adj. ® p. PE3TI, APE3TJ ţ 

® Zăbavnic, ient, încet f ® f Tîrziu, cu întÎTr 
ziere: clnd va sndul neştlne pre altul şl el se va face a nu 
auzi şl dup'acela olt de apostlt nu-şl va mal aduoe aminte 
oă l-au suduit...(PRV..I4B.). 
tPESTRE = PESTE.

PESTREALĂ = PISTRRâLA. 
tPESTREF (pî.-ofuri) sn. J Preludiu (în mu

zica turcească) [to. p e s r e v].
PESTRICIQR adj. dim. pestRIT: el 11 aducea

cele dlntllu zarzăre plrgulte... şl prune pestrlcloare (DLVR.).
t PESTRICIUNE sf. Amestecătură de diferite 

colori, pestriţătură [pestriţ].
PESTRIŢ, O PISTRJT adj. ® Cu colori dife

rite: o materie —^; scoase din sin o broşură oartonată ou 
hlrtle pestriţă (negr.) ţf ® Pr. ext. Amestecat: de Jur 
Împrejur, lumea pestriţă, de toate treptele, stă Iu semlcero 
(CARj 1[ ® ® Răutăcios: veulnul ce-i răscolea Inima 
pestriţă (EMIR.); sw MAT ® [vsl. •p I S t r I c u].

PESTRIŢA = ÎMPESTRIŢA.
PESTRIŢĂTURA (pJ.-turi) sf. Amestecătură 

nepotrivită de colori, varietate de colori ce nu se 
potrivesc laolaltă [pestriţa].

PESTRUIAT, PISTRUIAT adj. Cu p e s t r u i 
pe obraz; oamenii plstruieţl se spală cu apă In miezul 
nopţii, olnd otntă cncoşul (gor.).

PESTRUIE, piSTRUiEl. sf., mai adesea pestrui, 
PISTRUI pl. Mici pete roşcate pe obraz sau pe mîini; 
avea ochi negri, viol şl pestml pe obraz (bas.).

2. PESTRUiu, PiSTRUiu adj. Cu pestrui pe obraz; 
cu pete pestriţe: volu alăge oaolrăle şl pistruUe ol... şl 
plstmlle capre (PAL.); pe plopul bătrln... sălta o olocăni- 
toare pestruie (gr)G.) ; Păsărică plstrule. Pe copaci In sus se 
sule (GOR.), ghicitoare despre „fasole” [vsl. pls- 
t r u -I- suf. -u i u].

PEŞ sbst. Intr'nn pe 0 coastă, pe o parte, în- 
tr’o lăture: m’am pomenit cu trăsura Intr’un *■, se rup
sese osia şl rămăsese In trei roata ().-gh.) ; şade rezemat In- 
tr’rm (car.i [tc.].
tPEŞCHEŞ (pî.-eşuri) sn. ® Dar către Poartă; 

haraciu ţ[ ® Dar în genere H ® Plocon: era s’a- 
dncă 40 de căpăţlnl de zahar şl 60 de ocă de cafea (alecs.i ; 
F iron. a da, a duce, a trimite —' pe cineva, a-1 preda 
prins, legat, etc. [to.].

PEŞCHra (pl.-ire) sn. ® E Pînză de şters pe o- 
braz şi pe mîini, ştergar, prosop t ® Olten. .a Ma
ramă, basma cu care se leagă femeile la cap 1[ ® ® 
Bilet de bancă de 100 de lei [to.].

PEŞpî adj. invar, şi adv. Cu bani gata, plătind 
banii pe Ioc: Cn bani ~ ţl-l plătim (ALECs.); Trebui să-ţl 
dea banii toţi colea A
(SPER.). .s .M

PEŞMĂ =PEJ- 
MA.

PEŞTE sm. ® 
w$b Animal ver
tebrat, cu sînge 
roşu şi rece,- care 
trăeşte în apă, 
respiră prin bran
hii şi are apirioa- 
re de înnotat ((H 
3685): do . -
re, de rin, de baltă

PES-
PEŞ

Fig*. 3685. Peşte. A. Aripioară ana
lă. — B. Aripioară abdominală. — P. 
Aripioară pectorală. — C. Aripioară 
caudală, coadă. — D. Aripioară dor
sală.—L. Linia mediană. — S. Solzi.— 

U. Urechi; branhii.
; a prinde mtncaie de 0 f 

BBta'i altă mincaie de asta e CU totul altceva; 
a tăcea ca <«^ie sau ca un a Sta mut, a nu des
chide ^ra; tm- bate ii®; ^le de la cap se 'mpute, 
corupţlunea începe de la cei mari, de la cei de
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PEŞ
PET

.sus; |j)): '*'10 cel mare Înghite pe cel mic, cei mlCi, 
slabi, neputincioşi sînt prada celor puternici; ®: 
ca rima mică se prinde ^vie mare, CU un lucru miC, 
neînsemnat, se pot ademeni altele mai mari, se 
poate pune mina pe ceva însemnat K ® -~-
ou-spadA, peşte de mare, de 1"‘ ,50 pînă la 4 me
tri, cu corpul lunguieţ, în iorm& de fus, cu ca
pul maro, cu falca superioara prelungită ca o sa
bie (Xiphias nla- .

Fig". 3686, Peşte-cu-ghimpi.

Fig. 3687. Peşte-cu-spadă,

dius) (II 3687) 1[
® ~~FERE8TRAn
■w FERESTRAU © 1Î 
® -DE-piatra
= PIETRAR ® H ®

-*■-CIJ-OHPIPI,
peşte de rîu şi de 
baltă, de coloare verzuie, cu doi ghimpi ascuţiţi 
tn locul aripioa
relor dorsale şi cu 
un alt ghimpe în 
locul aripioarei 

ventrale; numit şi 
„chedrină“, „chin- 
derin“ sau „moş- 
cu-trei-ghimpi“ (Gasterosleus aculealus) fH] 3686) 
ţ[ ® «V-JIDOVESC =
şoarece-DE-MARE t ®
>0}» ~'-OtJ - şapte - NTJME ;
—tioAnesc1 = avat f ®

-«-tiqAnesc2 = PAlA- 
H]dA-de-baltA ti ® £)
© Biceps i[ ® ☆ PEŞTII 
pl. Constelaţiune din e- 
misfera boreală şi semn 
al zodiacului (|H 3688)
[lat. p I s c e m],

PŞŞTERA (pl.-ii) s/.
■jA Scobitură adlncă şl 
spaţioasă într’o stîncă,
Intr’un munte; adlncătură, văgăună, grotă, ca
vernă 3689): Tuffulea intră intr'o să se adă
postească pină va trece emeoalca (isp.i [vsl.].
O PEŞTIMAN (pî.-ane) sn. Mold. Bucov. Trans. (P 
Veşmînt al ţărancelor, de stambă sau de altă ma
terie cumpărată la tîrg, ce le înfăşoară partea de 
jos a corpului ca şi o fustă: mai de mnlt temelie purtau 
pl ^ (VOR.); In loc de rochii cu talbalale, va avea un 
curat (NEGR.) [tc. p estimai].

PEŞTIŞOARA (pî.-re) sf. A Frumoasă plantă 
|i™ cu frunzele păroase, cc 
"■■■■* pluteşte liberă la supra

faţa apelor stătătoare sau

Fig. 3688. Peştii.

Fig. 3689. Peştera. Fig. 3690. Peştişoarâ.

3690)celor cu cursul lin (Salvinia natans)
[peşte].

PEŞTIŞOR sm. dim. peşte.
O PEŞTOAIGA (pi.-co) sf. Olten. Femela'p e-
ş t e 1U i IciAUş.); aproape de locul cu păşunea, uite o mare 
...se bătea'pe uscat (R.-cod.).

PETAG = PITAC1.
•PETÂlA (pi.-ale) sf. A Pie-care din părţile, 

adesea colorate, ce formează corola unei flori 
(lăl 3691): şl Ilutnrl, ea [o'[nlnsoaie dej petale (GRL.) 
[fr.].
•PETAS sbst. ^ ^ Pălărie cu borduri largi, 

cu două aripioare, cu care e reprezentat foarte 
adesea zeul Mercur (^ 3692) [fr.].

PETEAIA, beteala sf. Firele lungi de metal, 
galbene ca aurul sau albe ca argintul, ce se atîrnă 
mlreselor, în ziua cununiei, peste văl, de la cap

pină aproape de giezne: a treia căltunăreasă aducea o 
tavă cu peteală, semnul bogăţiei (i.-GH.); oind a Intrat in bl- 
B6rlc& mlreasaţ ...cu florţ şl ou beteală de aur tn păm-1 ne
gru... a rămas toată lumea Încremenită (car.); liniile şer- 
pulte ale rlurllor se desprindeau ca fire creţe de beteală 
argintie (ODob.) [ngr. itCTtiXt].

PETEC, PBTic (pl.-oe) sn. ® Bucată ruptă sau 
tăiată dintr’o plnză. dintr’o stofă, dintr’o Ihîrtie,

Fig. 3691. PP. Petale. Fig. 3692. Petas.

etC.: croitorul bun nlct un petec nu leapădă (gol.) ; nu aveau 
haine, toate 11 se mpsese, de nu se mal ţineau petec de petec 
(RET.); 11 dădu petecul de htrtle scris pe de o parte (ret.); 
a-i merge-~eie, a SC sdrenţui, a se rupe în bucăţi: 
zina... Juca de-1 mergea •~ele (SB.); de aci, (Fj F an în
şfăcat pe Ţigan Ia bătaie şl l-au Imblătlt de l-au mers pe
tecele (SB.) H ® Bucată de pînză, de stofă, de piele, 
etc. cu care se clipeşte o îmbrăcăminte sau o în
călţăminte: am un ooloc plin de petice (gor.), ghicitoaTC 
despre „varză"; cum e sacul, si «mi, se potri
vesc laolaltă, sint unul ca şi altul {vorb. mai ales 
de bărbat şi nevastă); »• de cîrpit cu multe pe- 
tece: un copii, ca de vr’o opt ani... Imbrăoat Inti’ocămaşă 
petec de petec (DLVR.) ® 0 F l b-sI da In <^, a Cădea
iar în greşelile, în păcatele de mai ’nainte ^ ® Su
prafaţă mică: odată, ml-oduo aminte că ridicam planul 
unui petic de moşie (I.-oh.); Isprăvnloelul... căpătase... un 
petlo de loo, ca să-l lucreze pe seama sa (isp.i ; el sămăna tn 
toţi anii un petec de oinepă In faţa rateşulul (vlah.> ; se 
uită... spre peticul de şosea care se zăreşte printre ramurile
ulmului (BR.-VN.).
OPETEGA, petica (pî.-ce) sf. Mold. Clipă (de 
şters' praful, etc.) [pete c].

PETEGAR, PETIOAR sm. ® Strîngător de p c- 
t e c e, de (iîrpe, de sdrenţe t ® I Cîrpaciu, cel ce 
pune petice la încălţăminte: cărăbuş, un biet cizmar, 
mal mult petloar imar.) . 4

PETEGArie, feticArje Sf. Mulţime de p e- 
t e c e, de cîrp’e, de sdrenţe, de boarfe: se cirpea ou 
feluri de peticărll eterogene (NEOR.).

PETEGEL, mai adesea peticel (pî.-oeie) sn.
dim. PETEC: un de hlrtle; un de moşie.

PETEGI, PETICI (-Icesc) ţ. 1)6. <T. ® A Clipi cu 
multe petece: să ne petecim oorooaţele ijip.); ştia 
destul de bine să-1 petloeaaoă nadlşanoa cn ebanţurl de fler
(GRL.) K ® A sdrenţui, a rupe In petice.

2. 1)6. refl. A se Cîrpi: a fost nevoie să se petecoască 
sau Bă ae prindă ou nn fir de ată (grm.).

PETEGIT, PETICIT 1. adj. p. PETECI. ® Cîrpit 
cu multe petece: Incml peticit, crfmpotlt şl moşmlndlte 
clipeală goală ijip.); purta cămaşă de plnză şl pantalonf ml- 
iităreşti petecit! (s.-ald.) t ® Sdrenţuit, sdrenţăros: 
astăzi tot peteoltnl ar trage să la tot doamne (RLT.).

2. sbst. Faptul de a peteci, cîrpit: era mai gata on 
petecltul unei cloboate (ret.).

PETEGOS, PETicOs adj. Sdrenţuit, cu multe 
petece: Veche, ruptă, petlooasă şl clipită peste tot
(PANN); Ooll, mucoşlslllendnrosl, Dăraburlde peteooşl (RET.).

PETEGVŢ, PETICUT (pi.-ut®) sn. dim. petec: 
un '*' de verdeaţă (vlah.) ; un de cer (vlah.) .
O PETEIGA (pj.-ce) sf. Băn. Trans. ® 0 Copca ce 
prinde nasturele la cămaşă: chiotoare t © îm‘ 
pletitura de sfoară de teiu în care se pune oala cu 
ciorbă ce se duce Ia lucrători, la ţarină (pşc.)

PETţSITCA 1
PETEUGĂ (pl.-co) sf. ff”1 Gînj, gujbă, legă

tură de teiu ce prinde leuca de carîrnbul de sus 
al carului [n- peteioA],

PETIG... tm- PETEC...
PETIGER (pl.-ere) sn. Locul pe caro se 

punea p e t i ţ a (= capsa) la puştile cele vechi.
PETBVtBROASA sf. A = bAtAtarnioA ®,CRU

CIULIŢA ®, spAlAcioasA® [comp. it. pettim- 
b o r s a],

PETIOAGA = FETEUoA.
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•PETIT sbst. ş Caracter mic tipografic de 8 
puncte (*•- TAB. XK) [fr.].
O FETIŢĂ1 [pl.-te) sf. dirn. pată: pielea se umili, 
se roşeşte şl se iac pe dlnsâ uu fel de petlte ca blinda imar.i
[comp. srb. p e t i c i].'

PETIŢĂ2 (pt.-ţe) sf. ^ Capsa (ce se pjme 
la puştile cele vechi): işl lua... şl puşca, o vechituri cu 
dcni ţevi, cu petiţiisAD.) [hg. srb. petica ,,oălcîinş“].

■PETIŢIONA (-onez) vh. intr. A A înainta o 
petiţie [fr.]. .

•petiţionar sm. A Persoana care înain
tează o petiţie, jălbaş [fr.].
•PETIŢItJNE, PETIŢIE sf. ® A Cerere în scris 

adresată unei autorităţi, jalbă ţ ® +++ ~ de principiu, 
viţiu de raţionament care consistă în faptul că 
cineva se întemeiază, spre a dovedi un lucru, pe 
însuşi acel lucru [fr.].

PETR... = PIETR...
PETREC sbst. De-a -~ul, joc de copii [petre-

FETRECANIE s/. ® foJ f Inmormîntare, pe
trecerea la groapă a unui mort-t @ F a tace cuiva 
de a-1 da pierzării, a-1 prăpădi: lasi pe mine, bir- 
bate, oi-i fac eu şl acestuia de (isp.i; a-1 vedea de a da 
gata: n’a moştenit declt vre-o, cincizeci de mll de franci 
oirora le-a vizut Iute de —' (vlah.) f ® Petrecere, vese
lie Sgoihotoasă: l-au scos.cu alaiu şl de acolo, de uu 
mal ştiai de la o vreme dacd-1 viu sau mort (grig.) ; să 
strlng şl mulţi streini, unde să urmează o foarte veselă
(C..RAD.) K' ® t Intlmplare [p e t r e c e].

PETRECĂTOR adj. verb. petrece. ® Care 
petrece H ® Care petrece pe cineva, însoţitor;
dindn-l şl... boieri —'i plnă la margine, la Qalaţl (M. cost.)
I ® Care petrece pe un mort la groapă.

PETRECE (-trec) 1. vb. tr. ® A face' să treacă
prin, pe după ceva, pe dedesubtul unui lucru,
etc.: /V aţa prin urechea acului; a petrecut clte o păreche de 
aţă neagră de păr de cal prin cele nojlţe (CRG.) ; se oprea di
naintea oglinzii petreclndu-şl degetele prin părul cel bogat 
(GN.) TI ® V A desface o marfă, a. vinde: moşnenii şi 
ţăranii stau binişor de pe urma vinului pe care-1 petrec In 
Judeţele Argeş şl Muscel (Dlvr.) f ® t A păţi, a i se în- 
lîmpla: Iară Romul stind deaşupra trupului au zis: aşa 
să petreacă ţpţl carii ar vrea să sale zidurile aceste (n..cost.)
II ® A-şi trece vremea: petrecurăo parte din noapte ru- 
glndn-se mal fierbinte nsp.i; am petrecut vara la ţară ®
A însoţi (pînă într’un loc, o bucată de drum) pe 
cineva care pleacă, în semn de cinste, de dragoste,
etc.: Împăratul cu ai Iul 1-a petrecut cu cinste Împără
tească plnă la hotar osp.) nemernica drumeaţă, lăcrămind,
11 pştrecea cu ochii [CRG.); ea se Îmbrăcă tn.negru... şl aşa 
merse de petrecu pe frate-său la groapă usp.i.

2. Vb. intr. ® A-şi duce viaţa, a trăi, a şedea 
Intr’un loc: astăzi petrece in linişte lingă zidurile mănă
stirii (CRG.) 1f ® A se veseli, a se desfăta, a se dis
tra: am petrecut bine aseară la teatru.

2. Vb. refl. ® A trece unul după altul printr’un 
locH ® VAse desface, a se vinde: giigiipe git... po- 
şlroa trezită şl drojdiile Înăcrite care nu se mal petrec la 
oraş (jip.) ţ ® A se întlmpla: nu ştiu ce s’a petrecut 
aici In lipsa mea [lat. *p e r t r a (j) I c 6 r n].

PETRECERE sf. ® Faptul de a (se) pe
trece! ©etâ însoţirea unui mort la groapă !
® Desfătare, distracţie.
■PETRIFIGA (-fip) vb. tr. şi refl. A (se) îm

pietri, a (se) preface în piatră, a (se) face stană 
de piatră [fr. pătrifier].
OPETRINJEL wr PĂTRUNJEL.
•PETROGRAFIE Sf. .MSi Partea geologiei care 

se ocupă cu studiul rocelor [ir.].
•petrol (pî.-oluri) Sil. «■ ® Păcură ! ® Li

chid incolor extras din păcură, prin purificare, şi 
oare e un compus din mai muite hidrocarburi; se 
întrebuinţează la iluminat, la încălzit, la diferite 
motoare, etc., 0 gaz [fr.].

PETROLIFER adj. Care conţine păcură, 
npgat în petrol: teren — [fr.].

'PETROLIST sm. V Persoană care se ocupă cu 
afaceri m legătură cu petrolul, cu extrage
rea lui din pămînt, cu cumpărarea şi vînzarea de 
terenuri petrolifere, etc.

‘PETUNIE sf. ♦ Plantă de ornament, exotică,

■ Candrea,— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 92Q

CU flori mari, albe sau violete, foarte mirositoare 
(Petunia) ([®] 3693) [fr.].

PEŢI (-ţeso) vb. tr. A cere în căsătorie, o fată 
(pentru sine sau pentru altul): avea o'tată singură 
la părinţi: o peţi. de la tatăl elţ Împăratul, şl Învoiala 

se şl*lăcn (I8P.1 [lat. vulg. *p 5- 
,t î r_e = clas. p ă t ă-r e].

PET-
PIA

Fig. 3693. Petunie.

sn.

Fig. 3694. P- Peţiol.

A Codiţa unei frunzepi
11SJ 3694) [fr;].
•PEŢIOLAT adj. ♦ Suportat de un peţiol: imnză 

—ă [fr.].
PEŢIT 1. adj- V- PETl-
2. sbst. Faptul de a peţi: a pleoa, a se duce, a umbla, 

a reni Iu —; comp. ÎMPBŢJ. ■
PEŢITOR sm., -toare sf. Persoană care se 

duce in p e ţ 11, oare cere pentru sine ori pentru 
alt cineva o fată în căsătorie; an venit intr’o sară 
nişte peţitori la fata cea mal mare (SB.); începu aâ-şi lande 
mtndreţele cu nişte vorbe ce-ar fi întrecut pe cea mal meşteră 
peţltoere din lume usp.).

PEŢITORIE sf. Ocupaţiunea, meseria, Însăr
cinarea peţitorului: mi-am isprăvit peţitoria
(ALECS.),

PEZEVENGHIU, -PBZEVENOHIU sm., -ENCHE, 
-ENGHE sf. ® Individ(ă) care mijluceşte corupe
rea, prostituirea tetelor sau femeilor, verigaş(ă) !

- © ® Pungaş (pungăşoaică), pişicher: un pezerenchlu 
care ştia că baba are la gălbenaşi hăt multişori (se.i [tc.].

PEZEVENGLÎC (pl.-icuri) sn. ® Meseria de 
pezevenchiu ! © 0 Pungăşie, pişicherlîc [tc.].

FEZIŞ = PIEZIŞ.
PE25MET = PESMET.

•PFENIG srrt. (D Monedă germană cate valo
rează â o suta parte dintr’o marcă 
([1 3695) [germ.].

Pil1 interj. ® Exclamaţiune de 
desgust, ptiu! ! ® —1 — 1 — 1 stri
găt cu care se ohiamă raţele-; ocoli 
lacul strigind: 1 ! dar răţolul
nu-şl scoate capul din apă (RET.).

•PI2 sm. Litera grecească k (=p), 
întrebuinţată In matematici pen
tru a arăta raportul între circon- 
ferenţă şi diametru; acest raport 
e egal cu aproximativ 3,1416.

Fig. 3695. 
Moneda de 
5 pfenigi.

Fig. 3696, Pianina. Fig. 3697. Piano.

•piA MATER sf. ^ Membrana mijlocie din 
cele’ trei care înfăşoară creierul şl măduva spi
nării [fr.].

•PIAN = piano.
•PIÂNINĂ (pl.-ae) sf. J Plano mic ou coardele 

Întinse vertical (]a| 3696): sa aşeză la vechea el — şl-şi 
arătă talentul In clteva bucăţi din Chopln (vlah.) [It.].

•PIANISSIMO adv. J Foarte încet [it.].
'PIANIST sm., -ISTĂ ipl.-te) sf. J Persoană 

care-şi face o meserie din cîntarea la piano, care 
cîntă foarte bine din acest instrument [fr.].

•PIANO (pl.-anuri) ţ. sn. J Instrument de mu-
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rr Fie. 3698.
I Piaştrii turcesc.

PIA- zică cu coarde şi clape, clavir (i®) 3697): cind se
Ql^ pnne la «v, paie c& ganlul muzicii o InsutlA (negrj.
r 2. adv. Încet, dulce [it.].

‘PIASTRU sm. (D Monedă de argint, de diferite 
valori, care se întrebuinţa odinioară In unele ţări
şi circulă încă pe alocuri (i^3698) -----
îfr.].

PIATRA ipl. pietre, (împietri) 1. 
sf. ®' Materie neorganică, 
vîrtoasă. compusă din diferite 
substanţe agregate, răspîndiiă 
pe suprafaţa şi în sînul pămîn- 
tului; e întrebuinţată la facerea 
zidurilor, la diferite construcţiu- 
ni, în industrie, la fabricarea1 
de obiecte de artă, etc.; bucăţi' 
rupte din această materie: casă depod de
oarleră de »; cioplită: » litografică;
^ ~ de moară, piatră cilindrică, tur
tită, Întrebuinţată la moară pentru 
măcinatul grăunţelor ([a] 3699);-*- 
de aeontlt, cute; lllosolală w FILQ- 
SOF41A; a săpa In 'v; anu lăsa pe a 
dărlma pînă'u temelii; sănătos ca 
piatra, sănătos tun; a liolde cn pietre; 
a arunca, a asvtrll cn pietre; 0 a arunca 
cn piatra In cineva, a-1 pedepsi pentru 
păcatul comis; a număra pietrele, a Fig. 3699. 
umbla haimana, fără nici un rost. Piatră de'moară, 
a bate podurile’; luge de scapără pietrele, fuge toarte re
pede; e ger do crapă pietrele, e im ger StraşniC;dăduDum- 

^ nezeu un soare de frlgea pămlntul şl asudau pletrlle (Olvr.) ; ’ 
. pitngeau şl lemnele şl pietrele de mila lor usp.) ; rămlnlnd 

statornic ca o —' In vorbele luliisp.); a scoate apă {lapte, eto.) 
,din seacă, a se sUi din răsputeri să facă un lucru 
greu de îndeplinit, a căuta să doblndească ceva 
de unde nu se află nimic, de unde nu poţi căpăta 
cel mai mic lucru: a scoate bani şl din — (seacă), a fi 
foarte destoinic, foarte harnic, a se pricepe să 
tragă foloase, să cîştige şi acolo unde alţii pu s’ar 
alege cu nimic; este Romăn desgbeţat care scoate lapte 
dnlce din ^ seacă (isp.); Aleargă, din să scoţi, Să dai 
dsmlnoare la toţi (vlah.) ; @: a-şl pnne oaml In pietre, a 
lua 0 hotărîre nestrămutată: cind işi punea cam ’n 
pletil, nu 1-al II urnit la ceva, să te 11 pus olt şl olt (SB.); 
!şl puse oaml In pletrl să tale mărul cel mare din grădină 
(RET.); ® F P- In casă, fată de măritat: am să mă 00- 
toroseso de Iată: slavă ţie. Doamne, că-ml urneşti piatra din 
casă 1 (ALECSi); BW AFA(® , GAP1®, MAOINA ®, NEBUN ®, PI- 
cAturA®! ®® Lucru tare ca piatra: inimă de om 
nesimţitor, nemilos, care nu se lasă a li înduioşat; 
a fl de a fi n esimţitor: de de-al 11 lost şl nu se putea 
să nu-ţl salte Inima te bncurle (Crg.) 1f ® ® Greutate 
supărătoare, nelinişte: grija aceasta le stă ca o pe 
snllet (VLAH.); a 1 se lua, a 1 se ridica, a-1 cădea o * (l0 
pe Inimă; a avea, a 1 se pune o pe Inimă ® Jocul 
In cinci pietre «w CPIOI ® ţ[ ® •a- .*■ acră sw ACRU® ; 
piatra Iadului, nitrat de argint întrebuinţat în chi
rurgie; pucioasă iw PUOIOASă; pp vinătă, sulfat de 
cupru; pp de var. Carbonat de calce; scumpă, pre
ţioasă, nestemată, diamant, smaragd, safir, rubin, etc. 
H ® pF Goncreţiune care se formează în unele or
gane : ■«' In llcat. In rinichi, la băşică II © © Grindină: 
bate piatra; piatra şl mana pe mine m’au bătut şl m'an pălit
(DLVR.).

2. PiETRURi sf. pl. ® tă Diferite minerale între
buinţate la ţară la boitul ţesăturilor: dacă coloarea 
nu s’a prins, operaţia se repetă, lără a mal adăuga alte —
(PAMF.) Ti ® Olten. Diferite ingrediente, mincraie 
sau produse chimice, întrebuinţate de cîrciu- 
mar la prefacerea vinului (ciaus.) H ® Olten. A 
(P) Alifie, preparată de femeile de la ţară, pentru 
vindecarea rîii; se face din diferite mincraie (pu
cioasă, piatră-acră, piatră-vînătă, săricică, etc.), 
topite în untură iciauş.) [lat. pătra].
OPIAŢ (pl.-ţnrl) sn. Trans. Băn. = piatA [ung. 
piac].
'PIAŢA {pl. pioţo) sf. ® Loc public descoperit, 

înconjurat de clădiri, în mijlocuî unui oraş sau 
II nui sat: Piaţa si. Oheorghe; trăsură de *, birjâH © Loc 
de tîrg: mă duc In —; piaţa de zarzavaturi, de imete ţ| ® 
’-.f Locul unde se strîng negustorii, bancherii, spre

a încheia afaceri II ® V Totalitatea negustorilor şi 
bancherilor dintr’un oraş: a avea credit pe -«li ® 0 co
mandantul pieţei, ofiţer superior însărcinat cu supra
vegherea garnizoanei dintr'un oraş H ® Oarda pieţei 
iw oarda ® [it.].
•PIAŢţîTA (pi.-eto) sf. Piaţă mică [it.].
PIAUN ir PIEDNA.
FIÂzA (pl. plezo, Mofd. piezi, chezi, cheli) Sf. ® 

Prevestire (bună sau rea), semn (bun sau rău), 
augur: acest obloelu... eu U văz ca d —rea, oa o cobe, ca 
unul oe tnlăţo9az& semnul jalel <isp.) ; urmâreau ca piaza 
rea pe Imbllnzitul tiran (odob.); Ţiganul,., are pleze bune, 
o&cl, oind te-i tnttlnl ou el In drum, Iţi merge bine (şez.); 
au zis oft glasul corbului last^ spre obezi bun. (Cant.i ^ 
(D p2.GHţ:jit t CHţ!Zi. Mold. Dispoziţie, chef: nu-i prea 
vedeai In ohejl bune <cro.) [cODip. PI^].

PICI1 interj. (P Imită sgomotul picăturii ce 
cade de sus pe ceva tare sau răsunător H ® i Imită 
sgomotul ciocului păsărilor cînd ciugulesc din 
ceva: prepeliţa prindea olte o turnlcft... si el ( = puii) <^1 

ou oloculeţele lor o minoau numai declt (br..vn.i.
PIC* (pZ.-ouri) 1. sn. ® Picătură, strop: Ploaia 

cade’n repezi <^urit repezi fulgerele cad (coşb.); lacrimile... 
ti oftdeau tn >*>url fierbinţi pe frunte (sad.) ^ ® Un pu
ţintel, CÎtva: un de apft; am fost trimis ...s& Inv&ţ... 
un ^ de Iranţuzeasoft, un ^ de nemţească, un de gre- 
ceaseft şl ceva Istorie (I.-gh.) ; fftrft fără pici 6 CÎtirne 
CÎt de mică: dondănind foarte repe^t,bllbftit şl fftrft ^ de 
cugetare icrg.) ; soarele i&sftrea încet, pe un oer de un albastru 
cald şl f&rft de nor (vlah.) ; nici nimic, de loc, cîtuşi 
de puţin: nu mai dete nici de somn In genele ei p!n& 
dimineaţa (Isp.) [p î C1].

2. shst. Faptul de a p i c a, de a picura: au luptat 
el... In arşiţa soarelui... şi sub <^ul ploilor, plnă au dat 
lucrul pe seama altora (luno.).

PICA -(pio) 1. vh. intr. ® A curge sau a cădea 
picătură cu picătură: plclnd, plclnd, baltă se face (Pann) ; 
Sus la munte ninge, plouft. La Cralova plcft ronft (alecs.) ; 
oft doar n'o pica slnge... de vel vedea ce este In&untru (isp.iÎ 
9W CURGE ® H ® F Frumos (frumoasă) de plcft, de O fru
museţe uimitoare: avea o latft... frumoasft de pica (isp.>; 
ochi negri ca mnra, frumoşi de plcft (dlvr.) ® = cADEAi 
®-®: arma ti plcft din mină şl el căzn mort la p&mlnt 
(ODOB.); oTbeclnd aşa prin Întunericul nopţii, an picat Intr’o 
bortă foarte adtnoft (Sb.) ; picam de oboseală şl de somn 
(DLVR.); w COPT®, nAtAfleatA H ® = cAdeai ®: 
de ml-ţl mal ploa vr’odatft fn mlnft, turbinca are sft vă ştie 
de ştire (CRO.) 1 ® = OADEIA i ® • ® , H ® = CĂDEA 1 
@: ştie Românul cind ploft outare sftib&toare (mar.) ; In 
cutare zi plcft ori cade cutare sftnt (jip.) ^ ® » cAdEA i 
® : aştept din ceas In ceas sft pice lipcanul cn ţidnla paşii 
ds la Rusoino (I.-gh.) ; stal Inoft un minut, acu trebue sft 
pice şl nevastă-mea (Car.) ^ ® A"-! încăpea în mînă, 
a-i veni din întîmplare, pe neaşteptate: Beiendei... 
nădăjduind sft-1 pice domnia Moldovei osp.) ; daoft l-or mal 
pica ceva curele bune, sft mal faoft... unul... ceva mal gro
sul (CRG.); norocul otnd plcft omnlnl, atonei sft ştie să-l 
apuce şl sft-1 pftstreze (Isp.).

§. vb. tr. A face să cadă pe cineva sau pe ceva 
picături dintr’un lichid sau dintr’o materie topită: 
sS picaţi trei picaturi de slnge peste moităclunea oe o plln- 
geţi şl va învia (isp.); sfi-l ploi on lumlţana, cn ceara (roşie), 
de i-ai face ori şi ce: sA-l ll picat ou Inmlnoiea, n’ar fl 
scos de bnn& voie un leu din buzunar (GN.) ; n’ar mal veni 
Ia mine, s&-l pice cn ceara roşie (Br .vn.) ; sa ma pici ou ceerA, 
do nn m’olu face negustor de ace uip.) [p i cz].

•PJCA1 sf. Ciudă, necaz: prinse si mai malta —' pe 
dinsni, prigonlndn -1 
plnă In plnzele alba 
csp.); cel mari, tot on 
—' po Făt - Irnmos 

(R.-coo.) [fr.pique].
•PICA2 (pl-ot) 

sf. ^ Una din cele 
patru colori ale jo- ' 
cului de cărţi ([D Fi?- a?»- Pici
3700); dama de dama de verde [fr. p i q u e].

PIC A’ (pl.-ol) sf. i = bibiljoA.
•piGADQR sm. Suliţaş care urmăreşte călare 

taurul în luptele din arene, în Spania şi în sudul 
Franţei (IU 3701) [sp.].

•PICANT adj. ® Pişcător, înţepător, ustură-

♦ ♦
V . Wfe'.
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PLANŞA IX.

PIETRE PREŢIOASE 
2

Diamantele celebre: i. Steaua Sudului (195.5 de carate). — 9. Marele Mogol (280 de carate). — 3. Florentinul sau 
(Marele Duce de Toscana) (139.5 de carate). ~ 4. Koh*i-noor (186 de carate). ^ 5. Steaua Africii (Cullinan) 
(516.5 de carate). — 6. Regentul (136.35 de carate]^ — 7. Diam.intul albastru (44.95 de carate). — 8. Diamantul 
v^rde (40 de carate). — zx. Sancy (53 de carate). (Toate aceste diamante sint reproduse in mărime naturală).— 

9. Granat. — 10. Safir. — Z9. Rubin. — 13. Topaz. — 14. Heliotrop. — 15. Smaragd.

[.•A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat.



Fig. 3702. 
■Picătură de apă 
murdară văzută 

la microscop.

tor: vorbă ^ă: sos SOS acrişor, pişcător % ® Care 
place priit fineţea şi vioiciunea ei: glumă 
® Nostim, plăcut la înfăţişare: un 91 nişte
oohl BClnteletorl, plini de vioiciune (car.) [fr. p i q u a n t ].

PICAT 1. adj. CD p. PIC4: din pom, din oer; ^ cu 
ceară ^ '© ^ Cu puncte albe sau de diferite colori 
(pe o ţesătură).

2. sbst. Faptul de a
pica: de la darea 0°îtoIul_£L_^^_____^
Ierbii şl plnâ la <»tiI omătului
(ION.). w
o PIGĂTOARE sf.
Trans. Băh. <} Vas de pă- 
mînt sau de metal, în 
care pică. grăsimea ce 
se scurge de pe carnea — - 
sau pasărea ce se frige Fig. 3701. pîcador. 
pe o frigare.

PIGATţTRĂ. (pl.-tnri) sf. ® Parte mică,Tro- 
tundă, care se desprinde dintr’un lictud, strop,rpic:
o ^ de apă, de Tln, de sliige, dejronă, de argint vin ţ seamănă 
oa două pioătnri de apă, seamănă aşa de mult'încît nu 
se pot deosebi unul de altul; — cu 

picătura (mică) gănieşte piatra 
(3702); : a scăpa ca printre pică
turi, a scăpa CU mare greu | ®
O cantitate foarte mică,, un pic;
nu-i trage tu nici nu turn şi nu-i sorbi 
nici o —■ [MERA); pe la puţ trecu cu jind, 
că nu-1 dete măcar o ... de apă ca să se 
răcorească (jsp.) H ® pî. A Medicament 
lichid din care se iau numai cîte 
va picături; la tot ceasul lua hapuri, 
si seara, picături (NEGR.i [pica].
O PICĂTURI (-nresc) vh. Ir. = PICA 2 [pică
tură].

PICĂTURIGĂ (pi.-urele) sf. dim. FICATPRÂ. 
PICĂŢEA, picĂŢţcA, mai adesea pî.-TîiLB sf. 

Puncte albe 'sau colorate, ca nişte stropituri (pe o 
ţesătură, etc.): stambă cu picăţele roşii; boul-Iui-Dnm- 
ncaeu este an Insect ou aripioarele pestriţate ca picăţele roşii 
şl negre <mar.) [p i C a t].

PIGĂŢEL 1. adj. dim. picat®.
2. sm. = PICA'TRA ; iac nnmal ploăţel (nişte pnncte 

mari) pe ană, printre desen, de toate colorile ivoR.i.
*PICGOLO sm. Ajutor de chelner la o cafenea, 

la o berărie, la un restaurant [germ. < it.].
. PICERE pî. (g) = PICIOARE.
OPIGEUCĂ = PICHEDcA.
'PICHER sm. ® Supraveghetor al lucrătorilor 

la o clădire, la construirea unor şosele, etc. t. ® V 
Valet călare care conduce clinii la locul devlnă- 
toare [fr. p i q u e u r].
O PICHERE sf. Mold. Bucov. i = BIBILICA: strlnsă 
In tasta el on picăţele... aleargă dintr’un oolţ Intr’altnl
(SRL.).
'PICHET1 (pî.-etnri) sn. H Materie de bumbac 

făcută din două ţesături suprapuse [fr. p i q u ă].
'PICHET2 (pZ.-ete) sn. H Q Punct întărit la 

graniţă unde păzeşte un mic detaşament de soldaţi, 
ca să împiedece trecerea hotarului de către cineva 
fără autorizaţie în regulă 1f ® Mic detaşament de 
soldaţi gata să pornească la primul orcîin [ ® germ. 
P i k e 11 (introdus în timpul ocupaţiunii austri- 
ace)< fr. p i q u e t K © fr.].
'PICHET3 sbs(. ^ Joc foarte răspîndit care 

se joacă'cu treizeci şi două de cărţi [fr. pi- 
q u e t], -
t PICHETA.Ş sm. ist Soldat care păzeşte la un 

p i c h e.t de’ la hotar.
OPICHEUGĂ, fig(h)iqcA sf. ♦ Cartof [ung. 
pity 6 ka].. ,
OPICHIRt Sf. Mold. Bucov. i = BIBILICA. 
'PICHIRISI (-isesc) vb. refl. F A se simţi atins, 

înţepat cu o vorbă [fr. se p i q u e r].
!O PICHIROIU sm. Mold. i Bărbătuşul p i c h i- 
r e i: -acom o săpt&mtnă... zor, nevoie după un (grl.).

PICICĂ (’pron. picică) sf. Fată mititică, scundă 
[piciu].
OPICIOACĂ = ficheucA.
OPICIOÂRCĂ sf. Trans. ♦ = nap-PORCESC
[ung. p i t y 6 k a].

O PIGIOCĂ. PICIQICA „iw- PIOHEUCA.
PICIOR (jJÎ.-ioare, © -cere) Sil. ® g) Fie-care dm 

membrele inferioare ale omului sau ale unui ani
mal, pe carelse razimă corpul şi care-i slujesc la 
umblat sau la alergat (JÎ13703,3704): ~nl drept, sting; 
degetele de la plo.loare; talpa plclornlul; in virlnl picioarelor’; 
o lovltnră de ; a-i aluneca ..-ni!; a bate din ...; a-1 degera, 
a-1 îngheţa picioarele; a juca, a sări Intr’un ..: a lega de

PIC-
PIC

OmI <ube« Mgiaio
Arşicul \ / Odia cunillema

idld MtUlanuiul

Fig. 3703.1Picior. |Fig.j3704. Scheletul piciorului.

mjjnl şl'de pioloare; a mlşoa ploloarele; a ridica In ploloare, 
a scula, a răscula ;a se ildloa In două picioare; a se sonla, 
a sta, a nmbla In ploloare; a nmbla ou ploloarele goale; on 
un In groapă, bolnav, prăpădit, gata să moară; a 
laee ploloare, a dispărea, a fi furat; a-şl Ina ploloarele 
de-a nmerl sau la spinare, a se pune pe fugă; a pune 
~ui In prag, a se împotrivi, a opune o rezistenţă 
hotărîtă; a-şl rnpe ploloarele, a obosi alergînd; a să
ruta picioarele cnlva, a se umili dinainte-i; a nn-l sta 
picioarele, a nu Sta locului, a umbla, a alerga In- 
tr’una; nnde-ţl stau picioarele, iţi tb sta şl capnl, iţi voiu 
tăia capul; a i se tăia picioarele, a Simţi slăbiciune 
mare in picioare, a fi gata să cadă (de spaimă, 
de durere, etc.): de spaimă şi de slăblclnne ml s’an tăiat 
picioarele şl m’am lăsat încet pe un scaun (vlah.) ; APU
CA ®; GAInA © ; — cu —ni, pe joS; ceva mal Încolo, Ia 
zece.minute cu —nl, slut binecuvlntatele Izvoare... de la Că- 
oluiata (VLAH.); a da cu —ul, a) a lovi CU piciorul; b) 
© a Îndepărta, a dispreţul: tata proastă şi ţtlnoasă 
dă norocului cu —nl (Dlvr.) ; vedea-te-aş cu picioarele 
ÎnainteI vedea-te-aş morţi iute de —, de picioare, care 
ştie să umble, să alerge iute; a pune pe olneva tn pi
cioare, a-i ajuta să-şi refacă starea, să se înavu
ţească; a ridica (Inmea) In picioare, a SCUla, a răs- 
CUla; a se pane tn oap şl In picioare, a întrebuinţa 
toate mijloacele, a face tot ce e cu putinţă; a se in- 
vtrti tntr’nn —, a face, a lucra in grabă; a o lua la —, 
a iuţi pasul, a începe să umble iute, să alerge; a se 
amnoa Ia ploloarele oniva, a cădea' în genunchi di
naintea cuiva, spre a-1 ruga, spre a-i cere iertare, 
etc.; a oăica pe —, aj a călca din greşală pe piciorul 
cuiva; b) ® a-i spune, a-i face ceva supărător; a 
sta pe — de dnoă, a fi gata Să plece; a nn se pntea ţinea 
pe picioare, a se topi, a ee usca pe ploloare sau de-a’n-pl- 
cioareie, a Slăbi, a se prăpădi, fără a zăcea bolnav 
în pat: ruşinea... o tăou de linoezea şi se topea d’a’n-pl- 
oloaiele (isp.i ; ^ a pune armata pe —, a pregăti de răz- 
boiu; pe — de pace, de rdzboln, !n Stare (le pace, de 
războîu; a lua peste —, a lua în zeflemea, în bă
taie de joc; a pune — peste —, a încrucişa picioarele; 
a-1 tăia craca sau creanga (de) snb picioare, a-i lua mij
loacele de a putea lucra ceva, de a înainta; sw a- 
PDOA ® ; ATINGE ® ; CALCA ®-®; OAP ® ; COADA ® 
H ® Pas; a Întinde —nl Ia dram 1f ® ® Urmă: nn se 
vedea — de-om pe acolo; n’am’lăsat — de Turc In Mehedinţi 
şi In Gorj (i.-oH.) f ® ® Situaţiune, con(iitiune: a ll pe 
un — de egalitate on cineva, a 11 pe acelaşi —ou olneva H ® ® 
Ceea ce seamănă cu un picior, partea deasupra că
reia se razimă ceva; picioarele patnlul, mesei, soannulnl, 
podnlnl; —nl proţapnlnl; —ul pahamlul; —nl balanţei ţ| ®
® Mînenil coasei H ® ® Partea de jos, din vale, 
a unui munte, a unui deal, a unui turn, 
a unui zid, a unui copac, etc.: ei le-a minat (= oUej 
intr’o pădure plnă pe un — de plain (sb.) ţ| ® — JUMĂ
TATE @ H ® Veche măsură de lungime la unele po
poare ( —nl Irancez = 0m ,324, —ni englez = 0m ,3048; 
—ul austriac = Om ,316, etc. t ® f Diviziune a ver
surilor latineşti şi greceşti compusă dintr’un număr 
fix de silabe lungi sau scurte: un vers de şase picioare 
t ® A 1^ capra ®, cocipş ®, VIŢEL [lat. p e t i o- 
1 u m],
ţPICIORAGE = FICIOB(0)ANOE.
PICIORÂŞ (pl.-Bşe). PICIOREL (pl.-elo) sn dim. 

PIOIQB.
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PIE
PIC- PICI0R(0)ANGE st. pl. ® Două prăjini de 
r lemn, cu ajutorul cărora cineva-şi poate InăJţa 

picioarele şi să facă paşi foarte mari spre a 
trece prin apă,prin mlaştini, eir.{Mold. „catalige”)
(I®] 3706): plnţele, ...la spate cu 
ploloroanffe oare olnd umbl&, se 
saltă oa looustele, (odob.) *1 ©
■I lepele de la războiul

Fip. 37°5- Tip de picioioanfc'
Fig. 3706. 

Picioroange.

de ţesut*! d) ^ Ordin dc păsări cu picioarele foarte 
lungi.ld. e. cocostîrcul, dropia,struţul,etc. ((ş]3705).

PICIORUŞ (pi.-uşe), PICIORVT (pî.-uţe) sn. dim. 
PIOIQR: 11 se lăoes Irloă ca... plotoroşele In oondnrl de ar
gint aă nn-1 scapete tn or&pftturlle ptolntnlul (dlvr.) ; 9l-ţl 
Încălzeşte mtnnţele şl plclomţele (mar.). 
o PICIORUŞA (pi.-se) sf. Băn. = PIROSTlE [p i- 
c i o r].

PIGIU sm. Băieţel, băiat mic, scund: vezi pe olte 
un de cinci ani oă se duce cu trei cal să-1 scalde (BR.-vn.) 
[comp. bg. piăă ,,bastard”].
O PICL.UI, PITLUJ (-ueso) vb. Ir. Mold. Bucov. A 
cehie (făină) [rut. p y 11 j u v a t y],

PICLUţT adj. p. PiciiUj, Cernut bine, vorb. de 
făina intrebuinţată la facerea pastelor făinoase:
tălna macaroanele, arp&casnl... stelatele vlh din Austrie
(ION.).

PICNţ (-nesc) vb. ir. ® A izbi drept la ţintă, 
a'nemori o lovitură: întinse arcul... si mi-1 picnl asa de 
bine, Incit... începu să gllglle slngele dlntr’lnsul iisp.i ; 11 
mal plcnlse... si un al doilea glonte (GRig.)*’ ® 0 A atinge 
(cu vorba) unde-1 doare [srb. p i p n u 1 i, bg. 
p i p n u V a m 0].

•PICNţC (pî.-iouri) sn. Masă comună unde fie
care îşi plăteşte partea sa sau unde a adus fie-oare 
mincarea lui: Acolo sint baluri, oluburl, e teatru, e 
p» (pann) [fr. pique-nique< engl.].

•PICOLINÂ Bw PICULJNA.
PICOTA (-otea), PicoTj (-otoso) vb. irUr. A p i c a 

de somn, a picura, a moţăi: molu pana tn o&ilmdri si, 
picotind on capul plecat pe masă, mă glndeso (CAr.i.

•PIGRAT sm. & Sare formată din combinarea 
acidului picric cu o bază [fr.].

•PIGRIG adj. a- Acid compus organic obţi
nut prin acţiunea acidului azotic asupra fenolului 
şl Întrebuinţat ca exploziv şi ca leac contra arsu
rilor [fr,].

PICROMIGDjăXiA ipl.-ie) sf. Migdală amai'ă 
[ngr. jttxpafiOfoaXov].
’PIGTA (-tez) vb. ir. Gf A zugrăvi (un portret, un 

tablou) pe pînză, pe zid, eto. [lat.].
•PIGTOR sm. ® Gf Artist care zugră

veşte portrete, tablouri ţf © © Cel ce 
reprezintă !n colori vii lucrurile, prin 
scris sau prin viul graiu [lat.].

•PIGTURA (pf.-turi) s/. ® Ot1 Arta de 
a picta t ® CJf Tablou, portret tăcut 
de un pictor 1 ® © Descriere fidelă 
şi plină de viaţă făcută prin scris sau 
prin viul graiu, icoană (vie) dat.]:

■PIGTXJRAi. adj. Qt Privitor la pic
tură [fr.].
O PIGţTIU sbst. Trans. (dens.) Vîrf 
de munte, pisc [*p 1 c ,,vîrf”].

PIGULEŢ (pl.-eţo) sn. dim. Pio2: nu 
găsiră nlol un «»' de urmă (tsp.i.

'PIGULINA, PICOtpiA [pi.-ine) sf. J 
Flaut mic (,>] 3707): un glas oe rdsunn oa 
plonllna Intre instrumentele unul orchestra Fig. 3707. 
(NEGR.); lluera cu pioolina, bombarda cu toba FiculirrA.
(D.-ZAME.) [comp. pol. p i K k u 1 i n a cit. p i c c o- 
I i n a].

PIGUR sm. Picătură [refăcut din pl. picur 
< pic2].

PIGURA (-ur) 1. vb. inif. ® — PICA ®: laordmllo 
11 plourau olte trei, patru boabe d’odatd (Dlvr.) ; încet picură 
ploaia de pe ramuri ivlah.) ; de nu curge, măcar picură icrg.) ; 
©: 11 admiram... In lle-oareonvlnt oare-1 piouia din oon- 
deiu (VLAH.) t ® A pica de somn; a picoti: la usă, pe 
prag. picură de somn o temele bătrtnă (GRL.) ; vezeteul, olnd 
plesnea ou blolul In aer... olnd plouxa de' sonm (GN.i *'
® © A sc scurge unul după altul, a se perinda: 
AtUea dulci vedenii lini picură in minte (vlah.i ţ] ® ® 
.\ vibra: Peste larmeoul natnrll dulce pleură,ghitara iemin.).

2. v/l, ir. = PICA =' să picuri pe prag luminare ivoR.i; 
taol din gură, oă te picur (Ret.) [p i c a].

PIGURIŞ sbst. Locul unde picură un lichid: 
la —nl Izvoarelor (dlvr,).

PIGVŞ (pî.-nguri) sn. ® Curgere picătură cu 
picătură II (!) Locul unde picură un lichid II ® Ma
să lichidă sau solidificată formată din picurarea 
unui lichid sau din curgerea picătură cu picătură 
a unei materii topite: să picuri pe prag luminare tăcută 
din -Tiri ivoR.) H (î) F Mic profit ce-i pică cuiva din 
întlmplare [p i c2].

PIGUŢ sbst. dim. wo2.
OPnjpSNIG 1. adj. Mold.
© Sucit, care face treburile p e
dos: am văzut-o că este şl 
voieşte... şă se adăpe numai de la un 
Izvor iCRG.).

2. sbst. ţt Plantă, cu frunze 
vorzi-albăstrii, acoperite uneori 
cu pete albe, cu florile galbene; 
numită şi ,,ceriţică” sau „som-' 
nornasă” (Ccrinthe minor) (i^
3708) .

PIEDECA wr piedica.
'PIEDESTAL (pl. -aluri,-ale) 

sn. ® aîa Piatra, piciorul, baza 
pe care stă o statuă, o coloană, 
clc. (Hi 3710) H © Ceea ce ser
veşte cuiva ca să se înalţe, ca să Fig.
,se ridice în ochii mulţimii [fr.].

PIEDIGA, piedecA (pi.-ol) s/. ® 
lanţ cu belciuge cu care se leagă pi
cioarele dinainte ale cailor clnd se 
slobod la păşune__
3709) : Şl oall la păşune 
snnă Din piedicile lor de 
ller (VLAH.) ţf ® Lanţ 
de oare e I egată o talpă 
dc fier care se strtnge 
de roată şi servă s’o 
oprească de a se In- 
vîrti olnd carul se co
boară la vale sau clnd 
dă de un urcuş greu

K ® W“ = CORDENOID
"l ® ^ Frlnghia sau lanţul cu 
care se opreşte tn loc roata cu mă
sele a morii de vlnt H ® Tră- 
gaciu (la o armă de foc): iată pis-
tolnl... n’al deolt să tragi piedica
(NEGR.) t ® I Curea cu care ciz
marul ţine strlbsă încălţămintea 
pe genunoliiu, cînd lucrează:^muş- 
chea, pledeoă, bască şl clin icrg.i» H ®
Mijloc de a face pe cineva să ca
dă, punînd piciorul Intre picioa
rele adversarului: voinicul... 11 paşa.
(unohlaşulul) o piedică şl-1 tăcu vlnt tn 
cazan (isp.i ţi ® Tot ce se împotri
veşte la săvlrşirea iTnui lucru, ob
stacol : a pune piedici ţ] ® ♦ = PIE- 
DICDTA [lat. p e d i c a m]: M1

PIEDIGUŢA (pi,-ute) sf. ♦
Plantă cu tulpina tlrltoare, cu ra
muri scurte, cu frunzele Îndesate 
şi terminate printr’unfir lung, ce 
creşte prin pădurile de la munte;

3708. Pidosnic.

Frînghie sau

Fi?- 37°9'
Piedică.

Fig:. 3710.
Piedestal.

Fig. 3711.
Piedicuţă.

cu praful galben al acestei plante, numit ,.praful 
strigoilor”, vrăjesc babele, ca să ia laptele de Ia 
vaci ( Lycopodium clnvatum) (1®] 3711) [pied ică].
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PIEDIN {pl.-im) srt. ^ Partea urzelii de la ca- 
pftlul pînzei, care rătnlne neţesută, uruioc: ->ni 
fiind la sllialt, na a'a putnt fese (R.-cod.) [lat. *p ă d I n U S 
< p e s, p e dis].
OPIEIŞTE sf: Olten (ciauş.) (r.-cod.) (î) Peire f (D 
Pierdere de vreme, zătavă [p e r'i],
O PIEITQR adj. ® = PEBTCQR f ® Pentru tot
deauna : tl cumpâră cr.-cod.) .

PIELAR sm. ® Cel ce lucrează pieile t ® V 
Cel ce vinde piei [p i e l e].

PIELĂRIE sf. V ® Mărluri de pielei® Negoţ 
de piei 1 ® Atelier unde se lucrează pieile 1 (î) 
Prăvălie unde se vînd piei [p i e 1 a r].

PIELCEA, P(I)EL0ICA (pl.-cele), P(I)ELOELţTŞA 
(pl.-nga), P(t)ELCPTA {pl.:eţe] sf. dim. PIţ)LE (inspec. 
pielea mielului): o odolallţă de plelclcd de oale (D.-zamf.) ; 
au o creastă In chipnl nnel căciulite de pelolcă creaţă (ion.) ; 
nn putea... eă-gl pună tn cap .cuşma cu plelcelele de jder 
iGRiG.i; în plelouţa goală, gollşoară (QO.-DIIL.).

PIELE (pi. piei) sf. ® ^ Membrană care acopere 
toată partea din afară a trupului omului şi al ani
malelor; boală de .«p1;'va capului; a Jupui —a; In 
goală, fără nici o îmbrăcăminte pe trup;—(J) a fi 
nmnal şl oase, a fi foarte slab; a creşte --a pe el, a nu 
mai putea de bucurie; a da ~a popii, a da ortul popii, 
a muri; a-i da prin a O păţi (de pe urma unui lu
cru), a-i ieşi pe nas; a i-o face pe a se răzbuna, 
a-şi scoate din capete: ţl-o fac eu prin femele fără 
Inimă ce ml-al fost (isp.i; a-l face —a tobă, a-1 Stllci în 
bătaie; n’aş vrea să fin In pielea Iul, n'aş vrea să flu în 
locul lui, să păţesc ce-o să păţească el; a fi gros la — 
sau cu-~a groasă, a fi n'esimţitor, lipsit de ruşine; 
a Intra sau a se băga'pe sub .—a cuiva, a căpăta drago
stea, încrederea oarbă a cuiva, a se insinua; numai 
încape In -r. s’a îngrăşat mult (mai ales tiorb. de 
trîndav); ffj: nu-1 mal încape —a, e foarte îngîmfat: 
cel mojic şl măreţ... nici Încape In *n lui (ŢICh.); a-şl lăsa 
"*a undeva, a muri acOlo; a. lua —'a cuiva, a lua şapte 
(sau nouă) piei de pe cineva, a-i stoarce cît mai mulţi 
bîini, a-l despuia, a-l jupui: nu-ide glumit... căci vor 
să ne lee şl --'a de pe noi (alecs.) ; nu-i plăteşte .—n nici un ban 
siiu nici o ceapă (degerată), nu e bun (le nimic, n’are 
nici o valoare; ştiu cit ii plăteşte (sau cit ii face, cit ti 
pcate) -~a, ştiu cît valorează, ce e în stare să facă; 
a-şi pune ~a pentru cineva, a se expune la 0 neplăcere, 
la o primejdie, etc. pentru cineva; a-şi punerea in 
saramură, a se Sacrifica, a-şi risca viaţa; a răbda in —, 
a răbda fără să se plîngă: ll durea de durut, dar răbda 
In ca un drac (isc.i; numai ~a Iul ştie, numai el ştie 
ce a păţit, cîte a îndurat, etc.; vai de --a lui, vai de 
cJ, săracul d.6 ol: vai de Inl, ce-a mal tras şl-âcolo 
(VLAH.); a-şl vinde şi —a, a Vinde tot ce are,,a-şi vinde 
Şl cămaşa; m- atîrna i; cAmaşA ® H ® Pielea unui 
animal jupuită de pe trup; de tigru, de urs, de vulpe, 
de bou, de oale, de capră, de porc, de Iepure, de şarpe, de cro- 
ccdil; m- LUP ® ; OAIE ®; PADţTRE ® 11 ® Pielea 
unui anirnal tăbăcită şi întrebuin
ţată în industrie: mănuşi de (de 
căprioară, de antilopă, etC.); cărţi legate 
In cizme de ~ de poro f ® PIEI-RO
ŞU pl. • Indieni din America de 
.\oit1 (jH] 3712) t ® ^ »a dracului, 
pinză groasă de bumbac şi haina 
făcută dintr’însa (comp. it. p c 11 e 
dLTliav,0l°) Hat. păllem].

PIIîLIŢA (pî.-iţe) Sf. ® dim.
PIELE 11 (5 = PELIŢA.
^ PIELM,, PIEMN, O OH(I)ELM sbst.
A ® Făină de grîu ce se adaugă tn 
frămîntătura de mălaiu, spre a-i 
da mai multă consistenţă: du-te, mă
omule, la trate-tău, să-ţl Împrumute o lecuţă de plelm 
(R.-COD.); cfnd pui plemn mal mult, se face mămăliga mal 
mare (pann) ; rămlne in sapă de lemn şl fn casă fără plemn 
(PANN) K ® Făină albă ce se presară pe o pîine
(Dens.) .

PIEPT (pî.-turi) 1. sn. ® g) Cavitatea corpului 
(la om şi la animale) care conţine plămînii şi ini- 
tna; aj partea dinainte, exterioară, a acestei cavi- 
,t^i, în opoziţie cu partea dinapoi, numită ..spate” 
(11 3713) :cu gol; destăcut a a se bate cu pumnii In 

săracul, umilit şl strtns la de sta să-l crape sucmanul.

Fig. 3712. 
Piele-roşie.

Fig. 3713. Piept.

cu-^1 deschis, CU îndrăzneală, fără teamă: 
moşneagul... se duce cu •«^ul deschis drept la palatul Împăra
tului (CRG.); ou miiniie laumilit, smerit; la >»», faţă 
în faţă; ada (In cu cineva, a se întîlni faţă în 
faţă, a se lovi, a se lua la luptă cu cineva: dacă...
da <^ln Cu vre-unnl si vrea să-l 
oprească să-l spună ceva (CArj; 
văzu... că nu poate da >^ cu un ase
menea viteaz (isp.i; a lua pe cineva 
de a-l pune mina In a-l în- 
hăţa: bogatnl... 11.luă de şl cu 
el, tlrls, se duse In curtea boiernlul 
(isp.); a ţineai cniva, a se mă
sura CU cineva (la luptă), la 
o întrecere, etc.), a nu se da 
bătut; coliva®; frunte 
®; mina ®; pv. anal.: ^^ul lat al locomotivei s’arată 
la cotitura liniei (car.) ; — b) cavitatea ÎA care se 
află plăniinii şi inima, coşul pieptului: Romănui are 
şapte vieţi In <«^-t de aramă (alecs.i ; a-şl sparge 
a Striga din răsputeri; bolnav de bolnav de 
plămîni II ® Sînul unei femei: copilul hrăoit la 
mamei; întocmai ca o mumă căreia 1 se usucă <*111 şl Izvorul 
laptelui (PANN) ^ ® ,4^ Coastă de deal, de munte: 
o luă razna p'un de muscel (DLVR,) ; olnd ajungea pe cîte 
un ^ de munte ses (ISP.) t ® o Limbă de pămînt, 
promontoriu: ajunse pe un ^ de pămtnt ce se Intiade In 
mare iisp.i.

g. (pi. plepţl) sm. ® X Partea coastelor (la ani
male) cu carnea de pe ele: de viţei; piepţi de găină 
H ® pl. ® Partea dinainte (de Ia piept) a unei 
cămăşi, a unei bluze, etc. (■•- jâ] 775) [lat. p ă c- 
t u s].

PIEPTĂNA, PIEPTBNA (plaptăn. Mo/d. pieptăn) 1.
vb. Ir. ® A descurca şi netezi părut cu pieptenele: 
a-şl — părul, barba 1) ® K A trece lina, inul, cinepâ, 
etc. prin dinţii pieptenilor sau daracUor, spre a 
deosebi părţile bune de cele rele t ® (E) F A pă
rui, a smulge părul din cap, a scărmăna, a trage o 
bătaie li ® ® A Îngriji de aproape: a-şl.» stilul.

2. vb. refl. A-şi pieptăna părul; tm- babA ® [lat. 
p (Tot In are].

PIEPTĂNAJUŢĂ (pi.-ţe) s/. A Plantă cu tul
pina subţire şi înaltă, terminată cu clte un spic; 
creşte prin livezi şi e cultivată uneori ca plantă

PIE
RE

de nutreţ (Cynosurus cristalus) 
t e nţe].

PIEPTĂN AŞ tw PIEPTEN AŞ.
PIEPTĂNAT, pieptenat 1. 

adj. p. pieptănă m © nepiep- 
tAnat.

3715) [p 1 e p-

Fig. 3714. Pieptănături. Fîg-, 3715. Pieptănariţă.
2. sbst. Faptul de a (se) pieptăna.
PIEPTĂNĂTURĂ, PIEPTENATPKA (pl.-turi) Sf. 

® Felul cum e pieptănat pârul (j|]3714) ;.părul
pieptănat: se ’ntoarco ciad pe o parte, ciad pe alta, nemul- 
ţomltă de cum îşi potriveşte pieptănătura (dlvr.) ; vedea figu
rile, ou zlmbetele, cu pieptănătura, cu ticurile lor nervoase 
(VLAH.) 1 ® Pieptănat: nu e bine să arunci fn Ioc părul 
rămas în urma pieptănăturii, oă te doare capul (PAc.).

PIEPTĂNUŞ PIBPTENPS.
PIEPTAR (pi.-are) sn. ® CD Cojooel de piele 

de oaie, fără mîneci. purtat de ţăran şi de ţărance, 
ce acopere în întregime p i e p t u 1 şi spatele şi se 
încheie în laturea stingă a toracelui ([®| 3716) H 
© © Piepţi de cămaşă scrobiţi ce se pun spre a 
acoperi partea corespunzătoare a unei cămăşi ne
scrobite, plastron 1f @ X Platoşă de metal sau 
pieptar de piele ce purtau odinioară soldaţii şi ca-
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PIE- valerii spre a-şi aptra pieptul, ca şi cu o pavăză:
QIC Vuloan... II (Urai oa an toroipan şl on o platoşă san de 
rit Ilar nerăebătat (lap.) 1 ® \ îmbrăcăminte de piele cu 

care se acopere pieptul la exerciţiile de scrimă

Fie. 3717.
Pieptar;

Fip. 3716, Pieptare.

cu floreta 3717) H ® Cureaua lată de la hamuri 
ce trece pe sub pieptul calului 
(a»- m 2507).

PIEPTABAŞ (pl.-aşe) sn. (J)
® dim. piEPTaK li ® îmbrăcă
minte a femeii, de pînză, de mă
tase, etc., fără mîneci, ce-i aco
pere numai bustul şi care sc 
poartă peste corset: avea pe dlnea 
nn * casat dinainte on lloiloele toRis.i
I ® Şorţuleţ ce se leagă pe sub 
bărbia copiilor de ţlţă, bărbită (iw- 
H 266).
t piept ARUŢ (pl.-ute) sn.

Trans. ţj} dim. PlEPTăll.
PIEPTENA... wm- PIEPTĂN^...
PIEPTENAr sm. V © Cel ce face sau vinde 

p i e p t e n i ţ ® Cel ce face 
piepteni de pieptenatl!na,inul, 
etc. (

PIEPTEN AŞ, PIEPTANAŞ 
sm. ® dim.' pieptene H ©
Pieptene mic, de diferite for
me, ce se Înfige în păr, ca 
podoabă sau spre a susţine 
pieptănătura ([^3718) 1) ® pi. 
dim. piepteni ®: trebuia s'aju t 
acasă la tors In pleptănaşi (Crg.)
II ® i = CODRpS.

PIEPTENE sm. ® Placă
de os, de corn, de fildeş, de 
lemn, de metal, etc., prevă
zută In tot lungul ci cu dinţi 
deşi sau rari, cu care-şi piaptă-, Fi„ 37l8. pieptenaşi. 
năcineva părul sau barba:
~ des ® 3720) ; rar 
(m 3719) i^BăBBA'®1I® = 
piEPTENAş ® ţ| ® (adesea 
ia vl.) ^ Unealtă cu care

Fig, 3719. Pieptene rar.

I

".[FIe. 372(3. Pieptene des. Fig. 3721. Piepteni.
se piaptănă lina, inul sau cînepa după ce s*au ră- 
gilat(^3721) [lat. păcii ne m],

PIEPTENEI sm. pl. Unealtă de scărmănat lina 
[pieptene).

PIEPTENtTŞ, PiEPTANţrş sm. ® i = codrqş •[ 
® pl. = PIEPTENEI.

PIEPTIŞ adv. P i e p t la piept, cu pieptul în 
faţa duşmanului: nnmal aatlel... vom patea să ne Împo
trivim lătlş şl ~ model (isp.> ; n’ave(l Îndrăzneală să vă 
Inptatl lăţlş şl * on puterile asupritoare (ALecs.) . 

PIEPTIŞOR (pî.-oare) sn. £) dim. PIEPT. 
pieptos' adj. Cu p i e p t u 1 desvoItat,lat:

Elelantnl năsos $1 blvolal .v... Huite Izblnzl lăcnră (ALX.t. 
OPIHRCIT adj. Bucov. = CHIRCţT: n'a merge după 
hH'*’ şl slut oa dlnsul (sb.).
O PIERCITURĂ (pl.-turl) s/. Bucov. Chircitură, 
stîrpitură: cum au zărit zmeii pe Titirez, e'au uimit cu 
toţii de o ca aceasta (sb.). ' \

PIERDE (pierd, pieiz) 1. vb. ^r. (D A fi lipsit de 
un lucru pe care-1 poseda, a înceta de a mai avea:
a-şl.... averea, slajba; ®: cine na se mnltomeşte de pntln 
pierde şl cel mult ipanni; a-şl ~ olnstea, nomele cel bun; 
F ce-am avut şl ce-am pierdut, nu-mi pasă de pierde
rea asta, căci nu-mi schimbă starea în care mă 
aflu U ® A fi lipsit prin moarte de o fimţă iubită: 
alplerdut doi Ira(l In războia t ® A fi lipsit de O parte 
din trup, de un organ, de o funcţiune fiziologică, 
de o facultate: a pierdut două degete; şl-a pierdut vederea, 
a orbit; şl-a pierdut vla(a, a murit; a pierdut capul, s'a 
zăpăcit; a-şl pierde singale reoe, răbdarea; a-şl mintea, 
a înnebuni; cumpAt ® f. ® A rătăci, a nu mai 
avea ceva de pe urma uiţării într’tm -loc, de pe 
urma căderii în drum, fără să ştie, etc.: şi-a pierdut 
punga t ® A lua un drum greşit: a pierdut drumul ţi 
® A nu mai vedea, a nu mai găsi: i-am pierdut urma; 
^ din vedere; .v din ochi, a) & nu mai zări: lini Împă
ratului se tot uita la dinsa: parcă o tot pierdea din ochi 
(isp.); b) a-i fi foarte drag: o iubeau împărăteasa şl Îm
păratul pe tată de o pierdeau din ochi (Car.i ; tată-săn şl 
mumă-sa se uitau la dineul oa la soare, 11 pierdeau de drag 
ce le era (isp.i ţ| ® A întrebuinţa fără rost)fără folos: 
a-şl (V timpul, vremea, tlneretele ţf ® A fi învins la joc, 
la un rămăşag, la un proces: a pierdut la cărţi; a pier
dut partida, prlnsoarea, procesul; * bătălia, ’a fi bătut, 
învins ţ[ ® A păgubi: am pierdut mulţi bani tn această 
atacere H ® A Strica, a corupe, a cauza peirea: am
biţiunea iul lără margini l-a pierdut *I ® FA avorta, 
a lepăda.

2. vb. refl. ® A se rătăci: s’a pierdut In pădure ţ[ 
® A nu semai vedea:sepletdusein mulţime; balonuls'a 
pierdut ih nori ţ) ® A nu mai fi, a dispărea: acest obi- 
celu se pierde din zl !n zl ţ[ ® A se Strica, a se prăpădi, 
a se ruina, a pieri ţ[ ® A se zăpăci: cind se văzu 
Înaintea unei flinte atlt de fragedă şl de plăplndă, se pierdu 
cu totul (isp.i; w- FţBB ® [lat. p ă r d 6 r e].

PIERDERE sf. ® Faptul de a pierdeţi 
® Lucrul pierdut f ® întrebuinţare fără folos: 
~ de vreme 1 ® Jă Neizbîn(lă: ~a bătăliei ţ[ ® Pa
gubă ţf ® Peire, pierzanie ţ| ® j? Avort.

PIERDE-V.(^A sm. Poreclă dată unui om 
ce-şi pierde vremea lără rost sau nelăclnd nimic 
de scamă: oe-l un poet p ...un care umblă să strlngă 
luna In braţe (sn.i ; orl-oare —olnd nu mal ştie oe să facă, 
se proclamă de la sine om de Stat (Alecs.) ; Umblă ca un

, zăbovind din loc In loc (panni.
PIERDUT adj. p. pierde ţiţl © NEPIERDUT.
PIERI tm- PERJ.
PIERSIC sm. ţ Arbore, originar din Asia, al 

cărui rod este „piersica” (Amygdalus persica) [lat. 
p 6 r s I c u s]I

PIERSIC.^ (-Io) vb. tr. f A bate (cu varga, 
cu nuiaua), a biciui: Rumănu care nu-şl piersică... şl 
nu-şl stăpineşte copiii de mici, mult păcătueşte (Jip.i [pier
sică].

piersica (pî.-oe) sţ. 4< Fructul piersicului, 
acoperit cu peri scurţi, catifelaţi, 
de coloare galbenă-verzuie sau , 
roşie şi cu slmburele pietros 
(@ 3722) [lat. p 6 r s I c a).

PIERSICEI sm. pl. ţ = CA
NALE [piersic].

PIERSICIU adj. De coloarea 
(verde a) piersice!, 
tPIERZANIE adj. ® Pierdere 

ţ| ® Prăpăd, pierzare, peire: ar ii ,
ştlnt să-i spQle vorbe de acelea cari... Fig-. 3722. Piei sics. 
înaltă Inimile din Intuneroo şl din ~ (vlah.) [pierd e].

PIERZARE s/. ® Pierdere; pagubă | ® Peire, 
pierzanie: totl luiă într’o glăsuire ca fata şă se dea pier
zării (ISP.); două răonete o Însoţiră, unul de —, altul de 
triumf (CAR.) [pierde].

PIERZĂTOR 1. adj. verb. PIERDE. ® Care 
pierde ţ[ ® Care aduce pierdere; păgubitor, vă
tămător.

2.-sm. Cel ce pierde sau a pierdut ceva.
•PIESĂ (pl.-se) s/. ® (f) Monedă: o de un leu, 

de cinci lei; o ~ de argint, de aur f ® Document, act, 
notă:lustuicativă ţ[ ® O Lucrare în versuri sau 
în proză menită a fi reprezentată la teatru: trage
die, dramă, comedie, etc.: o de teatru; .o — In trei aoto
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Fig. 3733. Pietrar.

H (£) £) ^ anatomică, parte dintr’un cadavru preparată 
pentru studiu K (D ^ de artilerie, tun H ® 0 Fi
gură In Jocul de şah: am pierdut trei piese [fr. 
plfece].
OPIESAC sbst. Băn. Nisip (liub.) [srb. p e s a k], 
•PIETATE sf. ® si Evlavie, cuvioşie 1[ ® Dra

goste pentru părinţi, respect pentru cei morţi, 
etc.: «itoia [lat.]. ,
•PIETISM sbst. bA Doctrina pietlţtilor [fr.]. 
•PIETIST sm. sA Membru al unei secte prote

stante răspîndite in Germania, care admite că fie
care poate interpreta Sf. Scriptură In felul lui 
şl care afectează o morală austeră [fr.].
•PIETON sm. Cel ce umblă pe jos, pedestru 

[Ir.]. ■
•PIETQS adj. Pios, evlavios; plin de o pletoas& ve- 

oentlnne o&tie datinile veohl (ODoa.) [p i e t (a t e -|- 
p i )0 s].

PIETRAR sm. ® f> Meşter care ciopleşte p i a- 
t r a Întrebuinţată la clădiri, etc. f © Cel ce 
face caldarimul, caldarîmgiu 3723) ţ ® Mold. 
A Zidar f ® Peşte ce trăeşte mai cu seamă 
tn Dunăre, la locuri 
adinei unde fundul e 
pietros sau nisipos; 
numit şi „fus”, „pe- 
şte-de-piatră” sau „su
lă” (Aspro zingel) ([U 
3724)t ® i Pasăre de 
coloare cenuşie care 
stă mai totdeauna co
coţată pe o piatră 
sau pe un moşoroiu 
(Saxicola oenanthe)
(1 3725).

pietrArie sf.
® Mulţime de pia
tră sau de pietre de 
ori-ce soiu t ® Loc de 
unde se scoate 
piatra, carieră de 
piatră H ® Mese

ria, activitatea 
pietrarului, 
a cioplitorului de 
pietre, a caldarlm- 
giului, a zidaru
lui.

PIETRICEA, FlETBIOfOA' (pl- 
-icBto) sf. dim. PIATRA.

PIETRIŞ (pl.-imri) sn. ®
Grămădire’ de pietriceie pe al
biile rlurUor , sau pe coastele 
dealurilor: capn-l obosit odzase va 
.wni din matcă (odob.) 1I ® Pietri
celele rămase după trecerea 
prin ciur a nisipului, Întrebuin
ţate la zidărie, sau care se aş
tern în grădini, pe şosele, etc.: Fie- 37a5- Pietrar.
se Jnca cu bastonul prin *u] aleii (BR.-VN.) [p i a t r ă].

PIETRQIU (pi.-oale) sn. auffm. piatbA. Bolo
van mare de piatră: tl Ingiopă tmpni... si puse deasupra 
un ~ mare olt nn munte (isp.i.

PIETROS adj. ® Plia de pietre, ou pietre 
multe ţ[ Tare ca piatra : ;atmburo olreaşă pie
troasă [lat. pătrosus).

PIETROŞEL sm. ®
Peştişor de baltă, 

de coloare cafenie-în- 
chisă, cu solzi mari şi 
subţiri cari îi acoperă şi 
oapul ( Umbra Krameri)
@•3726) H ® = pAlAmjdA-de-B4ltA 1f ® i
■•(-HOStr) = cînbpab [pietros].

PIETRUI (-neso) vb. tr. A aşterne cu p i a t r ă 
(o stradă, o şosea, etc.), a pava: păreţll erau de piatră 
mloă ca aceea cu care se Dletraesc llntlnlle tEMiN.); se pletrulse 
ulltlle tlrgulnl cu bolovani ascuţiţi (gkl.)
O PIETRXJRI mm- PIATRA 2.

PIEUNA (plaun) vb. intr. ® A piui; prin curţi, 
plaună pul măruoţl de găină tLUNG.) " © Băn. A ţiui
(urechea).

Fig:. 3724. Pietrar.

Fig. 3726. Pietroşel.

Fig. 3727. Pigmei
(după o pictură murală din Pompei).

PIEUNAT sbst. Faptul de a p 1 c u n a; piuit: 
.vul puilor de găină (luns.i1

PIEZ sbst. In Oblic, pieziş; plecat, povîrnit: 
a tăia nn looru In 

PIEZE IV PIŞZA.
PIEZIŞ adj. şi adv. © Oblic, plecat, povimit: 

aruncă o privire '-'ă... si trecu Înainte (vlah.i ; aduse paloşul 
cam » şl-l reteză capul [ISP.I; soarele apunea tn dosul oollbel, 
lumlnlnd miriştile roase (D.-zamf.) f ® Lăturalnic, pe 
de lături: hotărlt astă dată să nu mal umblu pe căi —c 
(SN.i; se văzu dară nevoit a alerga la mijloace ^0 iisp.i 
[P i e zl.

PIP Al (-ălu, -ăesc) vb. intr. A pufăi: Ţiganii... pl- 
făle din lulelele stinse (OLvrj [onom.].

PIFTI, O CHIFTI IV PIŞTI.
PIFTIE sf. X Zeama gelatinoasă obţinută din 

fierberea cărnii şi oaselor de viţel, de porc, de pa
săre, de peşte, etc., solidificată prin răcire: pielea 
se făcu ca pUtia, Intmptndu-se (isp.i [ngr. iTYjV.T'f]; COmp. 
Şi bg. p ih ti j a].
OPIGALI (-ăiesc) vb. tr. A aduna ori a lucra 
cu de-amănuntul (r.-cod.) [comp. piguli; mioA- 
LJ].

•PIGMENT (pJ.-te) sn. Substanţă care dă co
loarea pielii şi ţesuturiior omului şi animalelor 
[fr.].
•PIGMEU sm. © ^ Nume dat de către cei 

vechi unui popor imaginar din Africa, ai cărui in
divizi nu erau mai mari de un cot şi cari se luptau
cu cocorii __ __________________________________

(H3727); lo-
oul unde ador
mi Erou le era 
pe moşia unor 
oameni pltlol 
ce se numeau 
pigmei iisp.) f
® Pr. ext. Pitic, individ de o statură foarte mică K 
® ® Om de nimic, fără ifici un merit, care se sileşte 
să pară mai de seamă şi atacă criticlndu-i pe cei 
cu vază: unii oameni... 11 ştln că nu sfnt şl n'an fost deolt 
nişte pigmei (I.-gh.) [fr. < gr.].
OPIGMEZ = FBOMŞjZ.
OPIGULţ (-nleso) Vb. tr. Trans. Băn. A ciuguli: pl- 
gulesc puii din pită (Vic.) * două turturele mlndie... plgu- 
leau c!te un Slr de grăunte pe holde (mera). 
fPpiOTA, piotA (pl.-te) Sf. a Pedestiime, in

fanterie: Începu să treaoă. Intre gărzi călări şi pLhotâ, 
snte de căruţe Încărcate (Car.i ; olnd treon plota, aveam bu
toaie cu apă Ia cimp (gr.-n.) [rus. p e h O t a], 
t PIHOTAŞ, PI0T4S sm. © X Soldat pedestru, 

infanterist H ® Calul ce merge înamtea altor doi 
(im ham [p i (h) o t ă],

•PIJAMA (pî.-male) sf. 0 Haină 
de mătase sau de stofă, necăptu
şită, mai adesea cu guler şi man
şete de altă coloare, ce se poartă în 
casă (D 3728) [fr.]. 
î PIÎi1 ţ. srri. :rt, Elefant, 

g. sbst. Fildeş [tc. dial. pil],
•PIL i2 interj. V Strigăt adresat de 

vînător clmelui ca să se arunce asu- 1 
pra vina tulul; mă npropln şl-l strig 
(olinelul): „pUl” (br..vn.i [fr. pili el].
O PIL2 (pl.-Iurl) sn. Olten. Biciu cu 
COdiriştea scurtă; te bătes cu /~nrl 
de curea şl era şl plumb pe ele (vTrc.i; Muscalul ... sta 
călare ou <«^1 (or>>n.)'

PILA1 (pZ.-ie) sf. Unealtă de oţel acope
rită în întregime de

veştesănetezeascăsu-‘;=;:g*y^y^^^^^^^^^^ I 1 
prafaţa metalelor sau ... u ^ g
sclndurilor, să roadă,
sau să taie fierul, etc. ——o s 
(D 3729) [bg. srb.]. Fig. 372g. phc:
OPILA2 sf. Băn. na-a ’i.-dreaptă;—a. triunghiulară; 
piia,,jocul copiilor „de-a 3. rotundă,
ţurca” [srb. pila],

•pniiA2 (pî.-ie) sf. © Teanc, grămadă de lucruri 
suprapuse: un avocat... fluiera o polcă şl zumla o de 
napoleoni (dlvr.) ® (electrică), aparat destinat

PIE-
PIL

Fig. 3728. 
Pijama.
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PIL-S& producă un curent electric prin reacţiuni chi- 
Q|. I mice ([ă) 3730); plia lui Volta sau voltaiol, coloană for- 
rliM mată din discuri de aramă alternînd cu discuri 

de zinc, şi care serveşte să producă un curent 
electric (p 3731) [Ir.].

îl

Fif. 3731- 
Pila lui Volta.

Fig. 3730. Pile electrice.

PILAF (pl.-aîurl), O PIL4V [pi.
-avnri) sn. X Mîncare, de origine 
turcească, din orez fiert, la care 
se adaugă unt sau grăsime şi 
uneori bucăţele de carne de pasă
re, etc.: ce pilalurl-na gătea la masă 
meşterul bucătar 1 (ODOB.) ; pllav de orez 
ou pasăre (voa.t [tc. pilav].

PiLAFGIU STO. irm. Despre 
Turci: mîniător de pilaf [tc.].
O PILAR sm. B6n. V Precupeţ, 
zarzavagiu [srb. p i 1 j a r].
OPILĂRIŢĂ ivi. -ţe) sf. Băn.
Precupeaţă (vic.i [pil ar].

•PILASTRU sm. s£a Coloană pătrată mai ade
sea intrată aproape in întrcgiine 
într’un zid ([®| 3732) [fr.]. 
tPIL,C (pl.-curl) sn. ^ Val de 

uns Uterele cu cerneală.
•f PILCAR sm. $ Lucrătorul ti

pograf care dedea cu pilcul la
teaSC-

pilda (pî.-de) sf. ® Alegorie, 
comparaţiuiie,' metaforă: a vorbi 
In pilde; în spec. alegorie morală 
cuprinsă în evanghelie, parabolă 
II ® Proverb, maximă: Flideia 
lui soiomon ţ| ® Model de urmat, 
exemplu: lată o <>' pe oare toţi oamenii 
ar trebui să nu o treacă on vederea 
(ISP.); satul... hotărî să-l spinznre (pelFip-Sia^- Pilastru. 
leneş), pentru a nn mal da la lene
viră şl altora (CRG.) ; de <»', spre *, de exemplu; a lua » 
da Ia oineva, a urma exemplul dat de cineva, a-1 
imita, a face ca dînsul [ung. p 6 1 d a].

PILDI (-dese) vb. tr. ® A vorbi în pilde, a 
face aluziuni.

PILDUţ (-nesc) 1. 1)6. fr. A pedepsi pe cineva 
ca să servească de p i 1 d ă altora, a-1 învăţa minte: 
am drept să-l pllduesc pe acest nemernjo care batjocoreşte 
IAr& nişlne cinstita pomenire a părinţilor mei (car.).

2. vb. intr. A servi de pildă.
3.1)6. refl. A lua pildă de la cineva, a-1 urma cape 

UD model: Cnm nu te plldneşti De-a mea viaţă lină. De 
desfătare plină P (don.).

PILDUIRE sf. ® Faptul de a p i 1 d u iţi ® 
PUdă, exemplu.

PILDUITQR 1. adj. verb. PILDUŢ. Care pil- 
dueşte, care vorbeşte în pUde, care serveşte de
pUdă: la Joo, Îşi spun tare dorul şl păsul inimii lor, th ver
suri scurte, glumeţe şl pilduitoare (vlah.,.

2. sm. Cel ce pUdueşte; cel ce serveşte de pildă:
El sint *11 de lege In popor IDON ).

PILI1, Mo/d. CBILŢ (-leeoj vb. tr. ® A netezi, a 
freca, â roade cu p i 1 a: pisica, iingind pila, şi-a pilit 
limba (ZNN.) f ® © A ciopli pe Cineva, a-1 subţia, a 
îndrepta întru cîtva firea, purtarea sau mintea 
grosolană a cuiva ţ| ® Trans. A şterpeli, a fura; co- 
nllnl... tăcu ce tăcu şl pili ohelle de la brtnlmumă-sa (ret.).

PILI* CHH4“
PILÎPI ew FILIPI.
PIlItURA (pl.-tnri) s/. ® Faptul de a p i 1 i ţ| 

® Praf de'metal, etc. ce cade de pe obiectul frecat 
cu pila: — de lier.

•PILQN (pi.-oane) sn. ® Mare portal la vechile 
temple egiptene ţ] © Motive decorative, în formă 
de stîlpi, puse la intrarea unui pod, unei alee, etc. 
(i®)-3733) [ fr. p y 1 0 n e].

liŞKCţLEa'C

Î.'S'ÎV

Fig. 3733- Pilon
. PILOS, Mo/d. CHiLps adj. Răbdător, rezistent, 

care'îndură ou răbdare munca şi osteneala: lemeiie
rabdă mal mult, sInt mal plloase declt bărbaţii (CAr.) ; oele 
două mlrţoage plloase. două clte două la ham, se supuneau 
(DEM.); Trăsnea lllnd mal chllos şl mal tare de cap, rabdă 
el cit rabdă (CR(s.) [pilă1].

'PILOT1 sm. a. Cel însărcinat să conducă o co- 
rabie,,cîrmaciu : iar pllotu’n depărtare stă Ia oirmă ne 
clintit lALECs.) [fr.].
'PILOT2 sm'. (ffiFie-care dinstîlpii groşi de stejar 

ce se înfig în pămînt şi deasupra 
cărora se construeşte un pod, o 
clădire, etc. ([®] 373'4): trecură in 
lungul Intărlturilor de piloţi şl săltară 
tntr’o Învolburare de aripi de apă (sad.)
[fr. p i 1 o t i s].
'PILOTA (-otez) vb. tr. ©a,

A conduce, a cîrmui o corabie H Fig. 3734. Piloţi. 
® © A călăuzi [fr.].

pilota, o ohţlotA (pl.-te) sf. Pernă mare cît 
patulţumplută cu fulgi sau cu puf: au pus-o Intr’un 
pat cu pilote şl perlnl de mătasă (Sb.) ; d’apol o II avind 
chilotă multă, oum e treaba d-voastră (Crg.i.

PILUG, CHiLUa (pî.-uge) sn. Mo/d. Pisălog; a 
tunde, a rade * (oapnl cuiva), a-1 tunde pînă la piele: 
Intr'o cllpală m’am văzut ras pllug de jur lmpre]nriALECs.-i; 
prolesoml a Stat lingă noi pină ne-a tuns chilug (Crg ). 
OPILUGA (pl.-ugl) sf. ® Băn. Scobitură făcută 
cu dalta într’o grindă, spre a o îmbina cu alt lemn:
In bnlvanl se lac atltesi pllugl... clte sint de lipsă, Iară In 
aceste pllugl vin băgaţlcăţell (LiUB.)lf ® Trans. 5? Scobitura 
pe care o fac băieşli în piatră 
spre a vîrî acolo capătul unui 
lemn tpşe.).

'PILVLA (pî.-ie) sf. A Hap
[fr-]-

PIMNIŢA... tm- PŢVNITA...
PIN1 sm. ♦ Frumos arbore 

răşinos. totdeauna verde, (im 
fam. coniferelor, oare poate a- 
jimgepînă la 20 de metri înăl
ţime (Pinus silvestris) (1@]3735)
[lat. pinus].

PIN2 = PRDf.
'PINACOTECA (pl.-ecl) sf.

Qg Galerie de tablouri, muzeu 
de pictură: (pe aoest pictor) cele 
mal multe cataloage de muzee şl pl-| 
naootece II trec In tăcere iodob.) [fr.].

'PINATIFID adj. ♦ Se zice [despre 
o frunză penată ale cărei 
crestături ajung pînă la 
jumătatea limbului, ca d. 
e. la- ciulin, muştar. etc.(@]^j^
3736) [fr.].
■PINATILOBAT adj. ♦ __

Se zice despre o frunză pe- 
nată ale cărei ştirbituri (lo
bi) sînt superficiale şi largi, Fig. 3736. 
ca d. e. la stejar (i 3737) pi^Să.

■PINATIPARTIT adj. ♦ Se zice (iespro o

Fig. 3735- Pin-

Fig. 3737- 
Frunză 

pinatilobată.
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Fie- 3739- 
Frunză 

pinatipartită 
(Muşăţel),'.

frunză penată ale cărei ştirbituri trec de jumăta
tea limbului, ca d. e. la cucută, macul-de-ctmp, 
morcov, muşăţel. etc. 3739) [Ir.].

■PINATISECAT adj. ♦ Se zice despre.o frun
ză penată ale cărei ştirbituri ajung plnă la ner
vura mediană, aşa că o frunză ca aceasta se i;e- 
diice aproape numai la nervuri, ca 
d. e. la coada-şoricelului, deditei, etc.
(1 3738)[fr.].- 
OFXNGAprep. P e l in
gă. ' - ■
b PINGĂLţ (-aieso), PDf- 
GÂLUţ (-uesc) vb. tr. Trans.
Uaram. (3> A zugrăvi, a 
picta: Bnnă-oară pe dracnl Mt-1 
plngilean, s&racul (RET.); De har
nic şi.de 'nllorlt, Glndeştl că- 
pingălnlt (BRL.) [ung. p i n 
găini].

PINGE4 (pl.-gele) sf. 1 Fi, „8 
Jumătate de talpă pusă Frunză pi
la o gheată sau la o cizmă ‘natisecată 
(^3740): am trimis gheteleli iCoada-şori 
olzmar, să-mi pale toonrl şl p'ln- celului). . 
gele; (j) F a pune cuiva -vua, 
a-1 înşela [to- p e-n g ă].

PINGELI (-elescj, PINGE- 
LUI (-uesc) vb. tr: © ţ_ Apunp 
p i n g el e la o încălţămin
te H @ © F A înşela.■
OPINGICA (pî.-gele) sf. r,--. t>.
Mold. I = pdîgW. ■ F,g- 374°- Pln^ea-
‘PINGUIN sm. % Pasăre de mare din ord. pal- 

mlpedelor, cu aripi scurte, care trăeşte prin re
giunile arctice ((H 3741) [fr.].

PINTELEIU {sau PINTILP!, V PINTELE)-CALA
TORUL npr. 
m. D Nu
mele popu
lar al zilei ,,-.,1 
de 27 Iulie 
in care se 
serbează Sf.
P a n t e 1 i- 
m o n: hriş^^^a^^
ca... o seamănă7° ^
Românii cu o3 
săptămlnă mal»
’nalntea Uoşl- 
lor... ca să In- 
lloreasoă .după
ce trece Plutele călătorlnl (ion.); unii. In loc de PlntUle- 
călătcrul, serbează pe Dle-PăUe’ In această zl <pamf.).
, PpMTEN, <f pjNTENE sm. ® Semicerc de metal, 
cu o rotiţă dinţată la mijloc, care se prinde la căl- 
cîiul încălţămintei călăreţului şi cu care acesta 
Îmboldeşte calul (j®|3743): a da pinteni calului, a-1 îm
boldi să meargă mai iute ;• iw 
IAPA ® t © i Unghie vîr- 
toasă şt .as
cuţită în par
tea dinapoi a p 
piciorului co- p 
coşului, dea- 
supra labei 
(fă] 3742 )H ®
Ieşitură- căr
noasă în par
tea dinapoi a 
piciorului ca
lului, deasupra gleznei ţ ® Trans. Năframa ce ca
pătă mirele ca dar de la mireasă H ® = C0N-

.trafqrt [vsl. pţtino],
PINTEN AŞ sm. ® dim. PJNŢEN ţ[ ® pl. ♦ 

Plantă cu flori albastre, trandafirii sau albe, nu
mită astfel din cauza asemănării sepalei posteri
oare a florii cu un pinten de cocoş; numită şi 
„nemţişori (-de-cîmp)”, ,,toporaşi”, ,,gîlceavă”, 
,,mărarul-cîmpului”, etc. (Delphinium consolida) 
(0 3744).

PINTENAT adj. Prevăzut cu pinteni.
PINTENE I»- PfNTEN.

Fi^. 3741. pinguini.

Fig. 3742. 
P. Pinten.

rie. 3743
Pinteni

Pintenoaga.
Fig-- 3744- 
Pintenaşi.

' PINTENOG, G pAntAnou, Olten. Maram. PINTE- 
NQC adj. cial cu pete albe la'. un. singur picior, 
ori la toate, la glezne sau pînăţaproape de ge
nunchi: iapa aceasta era pin' la pclnz 
plntehoagă, iar pin’ la ataiazăzi breaz&
(SB.)'; cU de bine li şedea c&lare pe bi- 
dlviul s&u cel 
loib şi plntenog 
(FIL.); Cu cal 
negru pănt&nog,'
Priponit tn bu
suioc (VOR.).

2. sm. Cal 
pintenog: sub 
copita pintenogu- 
lui, pietrele scă
părau (ODOB.).

3. PINTENO4- 
OA sf. ® ♦
Plantă, cu tul
pina lînoasă 
cu florile gal
bene că lămîia dispuse în capitule (Carthamus 
l'anatus) (oi 3745) 1f ® Rt Oaie cu picioarele 
albe sau cu o pată albă la partea de jos a pi
ciorului [comp. bg. petonoăje, srb. putonog]-

PINTILIE ww PINTELEIU.
PINTRE = PRINTRE.

O PÎNTREJEL, PINTRIJEL = PĂTRUNJEL. 
OPINTRU = PENTRU.

PÎNŢĂ (p/.-fe) sf. ^ Numele urnii animal po
menit numai de Odobescu: plutele, cu labe sourtlcele 
la piept. Iar la spate cu picioroange, care, olnd umblă, se 
saltă ca locusteie; e vorba, probabil, de şoarecele să
ritor (Alactaga saliens).
O PINŢAL, pinţAluş sm. Trans. ivio.) ipac.) Briceag 
[cornp. ung. p e n g e 6 1].
‘PINULA (pl.-ie) sf. Mică placă de aramă ri

dicată 'perpendicular la fie-care extremitate a 
unei alidade şi prevăzută cu o crăpătură pentru 
a lăsa să treacă razele vizuale [fr.].

PIOA = PIUA.
‘PiOLET (pî.-ete) sn. \ Baston întrebuinţat de 

alpinişti,’prevăzut la .
un capăt cu un tîr- |
năcop pentru sparge,- ................... '8
rea gheţii şi facerea de : f
trepte în zăpada în
gheţată (iH 3746): stăi 
niţel... să-ml Iau... mai

PIN-
PIP

Fig- 3746- I'iolel.,

Fig- 3747- 
Pion.

Intllu de tonte —ml (UR.) [fr.].
‘PION sm. ® g Fie-care din pieselejcele mai 

mici lă jocul de şah ţ®j 3747): vlntură dlntr’o mtns 
Intr’nlta —11 mtncatl. ibr.-vn.) ^ Fie
care din piesele de la jocul de table 
sau de dame [fr.].
‘PIONIER sm. ® X Soldat între

buinţat la' lucrările de terasament, la 
săparea tranşeelor, etc. ţ[ ® Se zice 
despre primii colonişti ai Americii de 
Nord 1 ® ® Cel ce lucrează cu sîr- 
guinţă pentru înaintarea unei ştiinţe, 
pentru propagarea culturii, etc.: —11
civilizaţiei [fr.].

‘PIOS adj. ® iTiJ Evlavios, cuvios ţ[ © Inspirat 
de dragostea pentru părinţi, de respectul pentru 
morţi, etc.: o (aptă pioasă [fr.].

PIOTA... iw PIHOTA...
o PIPA (pipez) vb: tr. A fuma din pipă: a Inserat 
Ungă un copaolu unde erau doi oameni Ungă foc şl pipau de 
mergea colb (ret.).
OPIPA (pî.-pe) sf. Tr.-Carp. Lulea [ung.].

PiPAl (-păiu,t-păosc)l. vb. tr. şi intr. ® A atinge 
uşor cu mîna: —- pulsul; uneori mă pipăia la braţ, ee 
să-mi vadă bătaia vinelor ign.) ; Împăratul, mulţumit oă pi
păise merele cele aurite (isp.i ţ[ ® A atinge: ml se (ăcn 
tare dor de a vedea de aproape şl de a — cu piciorul Iarba olm- 
puiui (ODOB.) ţi ® A căuta dibuind prin întunerec, 
pipăind cu mUnile ori cu .picioarele ţ ® © A în
cerca;— terenul, a lucra CU băgare de seamă, cu 
precauţiune.

2. vb. refl. A se atinge uşor cu mîna: acum se
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PIP- şterse şl el la ochi, se pipăi să vază nu oare cumva doarme
PJR (I8P.I [vsl. pipaţi]. 

tPIPAlÂiA (pî.-ieii) s/.Pipăit (pRv.-MB.) [pipă i].
PIPAIT sbst. O Faptul de a p i p ă i; pe ~e, pe 

dibuite ^ (D ^ Unul din cele cinci simţuri prin care 
cunoaştem unele proprietăţi fizice ale suprafeţei 
corpurilor, ca temperatura, forma, duritatea, etc.; 
tact: multe pipăim In ohlp de unele el slut altele, el nu le 
putem onuoaete pre alugnr^^l, lără vedere (m.-cost.).

PIPAITVRA (pî.-tnri) sf. Faptul de a p i p ă i 
şi rezultatul acestei acţiuni: se simţiră pipăiturile ou 
oare omul de alară măsura distanta pe lemn (Car.i. 

PIPARA m- PIPERA.
O PIP AR CA sf. Trans. Băn. ® # Ardeiu (in 
spec. roşu) H (D Ardeiu pisat, paprică leez.i 
[ung. p a p r i k a, refăcut după piper].
OPEPARUŞ sm. 0 A Mold. Ardeiu: 1 se lăonse 
nasul el obrazul patlagea vlnătă ialecs,) ţ[ ® A = po- 
PjVMio H ® Un danţ popular, numit şi „piper”: 
trăgeau ou loo la nlete taorl... '-'Ul el olte joourl toate 
tisp.» [piper].
O PIPAT sbst. Tr.-Carp. Faptul de a pipa; fu
mat : Să stea ’n oasă la Să nu meargă seara ’n sat 
(IK.-BRS.).

PIPER sbst. ® A Plantă exotică, cu tulpina 
tlrltoare sau acăţătoare, al 
cărei fruct e ,,piperul”, con
dimentul cunoscut şi mult 
întrebuinţat la bucate (Pi
per nigram) ([H 3748) : boabe 
de — li ® X Praful obţinut 
prin pisarea sau măcinarea 
boabelor de piper; iute oa 
ARil; a se lutloa ; ml-e drag' 
oa' »ul In nas, nu-1 pot su
feri; cine are —' mult bagă 
el In terolu , (SăU el In mămă
ligă, el Iu ohlsăllţă), olne are » 
mnlt, 11 bagă In toata bucatele 
sv OHJSALITA ® li ® a —UL- 
BAlţii, ~ul-broastei = din
tele-dracului; /•’UL-LVPU- 
LUI = TTTr.TnrrpjA ^ ® Danţ 
popular, numit şi ,,pipăruş” [ngr. nutăpt].'

PIPERA, fipAra (-rez) vb. tr. X A pune boabe 
sau praf de piper în bucate.

PIPERAT, pipArat adj. p. pipera. ® X în 
care s’a piis mult piper H ® ® f Foarte scump: 
ne sorla la catastih nleie preţuri destul de pipărate (srio.) H 
® ® Cu două Înţelesuri, obscen: glumă—ă; gene- 
ralalf mnoailt, spunea Inonirl pipărate (d.-zamf.)'. 
o PIPERIG, O PIPIRIG sm. Bucov. Om slab, pi
pernicit, chlrcitură, Stîrpitură: să mă tem en de nn 
plpetlg os aoesta F (bb.) ; nn plplilo ca tine vrea să se lupte 
on miner (bb.i [rut. p i d ţ> i r k a].

•PIPERMENT sbst. S Băutură alcoolică prepa
rată cu frunze de izmă (Mentha piperita) 
[engl. peppermint].

PEPERNICţ (-loeso) vb. refl. A se strînge, a se 
usca, a se opri din creştere, din desvoltare (vorb. 
de om, de animale şi de plante), a se cbtrci, a se 
jigări [comp. piperio].

PIPERNICţE sf. Starea celui pipernicit:
Intemelndu-se pe... plpemlola tmpalal... sus
ţinea oă are cel mult olnolBpfezede ani (br.-vn.).

V PIPERNICIT adj. p. PiPERNioţ. Slal), 
uscat, oprit din creştere, din desvoltare, 
chircit, jignit: pe cit de gros şi de volnic e 
Pitaohe, pe atlt de uscat şl de ^ e Nălţă (br.*vn.) ; 
văin... o umbră de om... slab şl ^ şi cocoşat, de 
pană mlnoa numai Vinerea (isp.>; baba sau lata 
păzesc, pe jumătate goale, o vită rro.).

PIPţRNIŢA (pl.-iţe) sf. ® O Vas în 
care se ţine piperulf®A = POPţVNio 
H ® A —DB-ORADINA = CIMBRU.

PIPERUŞ = PIPArus ® : Nasul roş os —, 374„
Ş'a el bot, să nn onnoască. Le acopere on mască Pipetă
(DON.).

•pipeta (pl.-te) sf. Tub care prezintă o um
flătură'şi cu care se trage un lichid dintr’un vas 
spre a-1 transporta într'altul ([®] 3749) [fr.]. 

PIPIRIG IV PIPERIO.

Fig. 374ă Piper.

PIPIRIG s6sf. A ® Mare plantă ierboasă, cu 
tulpina cilindrică, cu flori brun-roşcate dispuse în 
spiculeţe la vîrful tulpinei, ce creşte prin apele stă
tătoare şi pe cele ou cursul Un; numită şi „ţiperig” 
sau „rogoz” (Scirpus lacustris) ((Şl 3750) H ® = 
prpmiQUT 1 ® = RUOinA ® t ® = TIPieio ® K 
® Plantă aspră şi rigidă, cu tulpina cilindrică, cu 
cercuri negre din distanţă In. dis
tanţă şi cu ţepe ascuţite la spicul 
din vîrful tulpinei (Equisetum hie- 
male).

PlPIRIGyŢ sm. A Mică plantă, 
cu tulpina cilindrică terminată 
printr'un spic de flori brune-verzui; 
creşte prin mlaştini, prin bălţi şi 
pe malurile apelor; numită şi „pi
pirig” sau „cipirig” (Heleocharis 
palustris) (Şa] 3751) [pipirig].

PIPIRIGUTA (pi.-aţe) 
sf. A = pAius®.

PIPITA sf. K stofă cji 
pătrăţele albe alternînd cu^ 
altele de o coloare Incbisăj 
[germ. P e p i t a (s t o f f)].

PrPQIU (pî.-Boale) sn. 
augm. PIPA : ou nn — olt on 
mătnrola (ret.).

PJPOTA (pl.-ote) sf. ® i Fik- 375°. Pipirig. 
Stomacul pasărilor,rînză, (Trans.
„bătucă”): le dete... celnl mljlooln 
pipota el oelnl mal mlo Inima osp.i *'
® f Burtă, plntece; a-si ompiea, 
a-şl Inneoa pipota, a se Îmbăta;
Bea, pipota lei InneacA, Altnl oa sd 
nn-l Intreaoâ (panni.
O PIPTUI sf. pl. Băn. X P i f- 
t i e.

PIR sbst. A ® Plantă din 
fam. gramineelor ce creşte prin 
locurile cultivate şl prin fineţe; 
din rizomul acestei plante, vă
tămătoare agriculturii, se face 
o băutură răcoritoare şi diu
retică (Agropyrum repens) ([||] Pi?. 375i- Pipiriguj. 
3752): IngTljean de gradina lor.
Incit... nn găseai prin ea nlol II- 
rloel de... pir sen altă bnmiană 
nrloloasă osp.i f ® —GROS = 
lARBA-ClINELUI ^ ® —RQŞU, 
plantă cu frunzele lungi, pă
roase şi dinţate, ce creşte prin 
flneţele nisipoase; numită 

şi „rogoz" (Carex hirta)
[srb.].
•PIRAMpiA (pî.-lde) sf.

® Monument cu patru 
feţe triunghiulare şi cu baza 
dreptunghiulără care servea 
de mormlnt vechilor regi ai 
Egiptului (p 3753) 1î ® A 
Volum poUedric avînd oa 
bază un poligon oare-care şi

Pif. 375=. Pir.

ca feţe laterale

Fig. 3753. Piramide.
nişte triunghiuri âie căror vlrfuri se întîlnesc în 
acelaşi punct numit ,,vîrful piramidei" ;ţpiramida 
poate fi triunghiulară, dreptunghiulară, pentego-
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nală, etc., idupă cum baza ei e un triunghiu, un 
dreptunghiu, un pentagon, etc.; se zice că o e re
galată, dacă baza ei e un poligon regulat şl dacă înăl
ţimea ei trece prin centrul acestui poligon; tran- 
«hiată se numeşte aceea a cărei parte superioară 
n’a fost făcută sau a fost retezată (1! 3754) U

Fig-. 3754. Piramide: 
oblică trunchiată.dreaptă

o 0 Grămadă de lucruri aşezate în formă de pi
ramidă : se Înaltă, pe o movilă. Intre patru tunuri, o * 
de piatră (vlaho ; piramidele de ;norolu, 
grămădite morman pe lingă uşile prăvăliilor 
<i.-GH.) ţi ® Arbore tăiat dei horti
cultori în formă de piramidă (iH 
3755) 1f © , ia; ~ de arme, mai multe 
puşti aşezate în formă de piramidă, 
sprijlnindu-se la vîrf una de alta 
(i 3756) [fr.].
‘PIRAMIDAL adj. ® în formă , ^ 

de piramidă ţ[ © f Colosal', grozav 
de mare: dascălul aoesta lua tn ochii / l’ 
mei un ohlp măreţ, academie, (NEGR.) /\.>
[fr.]. L
•PXHAMIDQN (pl.-oane) sn. &

Succedaneu al antipirinei, praf găl
buia solubil In zece părţi de apă 
[fr.].

PIRAJNTD A = CHIRaNDA,
•PIRÂT sm. ® Hoţ de mare; tîlhar ce colindă 

mările spre, a jefui corăbiile, corsar: una din acele 
bande de piraţi devenise... o oalamltate pentru corăbiile de 
transport (i.-gh.) t © Cel ce se Înavuţeşte jefuind pe 
altul [fr.].

‘PIRATERIE sf. © Meseria de pirat, hoţia pe 
mare; pe atunci... pirateria luase o mare desvoltare In Ar- 
hipei (I.-GH.) ţi ® Fapta piratului [fr.].

Fig. 37.55* 
Piramidă.

Fi?* 3756. Piramidă. Fig. 3757* Pirită.
vPlRATIC!|pSG adj. De P i r & t: am putut asista 

cn oohlannl la mal multe vlţejll plratlceştl (I.-gh.). 
•pirita (pl.-te) sf. « Mineral conţinînd sulf 

comhinat sau cu fierul, sau cu aramă, sau cu cosi
torul, foarte important prin apUcaţiunile sale 
(H] 3757): — de lier, de cnpm, de stanlu [fr. p y- 
tlte].

‘PIROGA (pl.-ogl) 
sf. a. Luntre între
buinţată de sălbatici, 
făcută dintr’un trun- 
chiu de copac scobit 
ori din scoarţe sau 
piei cusute laolaltă 
Iii 3758) [fr.].

’PIROGRAVA (-avea) vb. tr. M A face desenuri, 
săpături prin pirogravură; am pornnclt la un timplar 
o ramă pe oare s'o plrogravez (BR.-vn.) [fr.]. 
‘PIROGRAVDRA (pl.-uri) sf. /> Gravură, săpă

tură pe lemn făcută prin ardere, cu ajutorul unui 
fier roşit In foc sau cu un aparat special ([B] 3759)
[fr-].
OPIRQIU (pl,-oale) sn.= FIRQN: urechile proţapului 
slut părţile Iul ce Intră In placul carului şl-1 trag ou cuiul 
numit .V (ION). ’
‘PIROMETRU (pl.-tre) sn. 15 Instrument de

Fig. 3758. Pirogă.

fizică cu care se măsoară temperaturile foarte ri- PIR- 
clicate 3760) ffr.l. PIR

Fig. 3739. Pirogravură.! Fig. 376o.5Piroraetru,^

PIRQN (pl.-oane) sn. Guiu mare şi gros de fier, 
mai adesea recurbat la un capăt; ©fa laoe, a 
tăia la piroane, a clănţăni din gură [bg. p î r o n dj.

PIRONI (-oneso) 1. vb, tr, ® A înţepeni cu p i- 
r o a n e, a ţintui (pe loc): i^ar ti pironit părintele Oslo- 
bana pe cmoe (Cro.) ; ar 11 volt să plece, dar paroă-1 pironise 
cineva loonlnl (isp.>; nn groaznlo hohot da^rle... 11 pironi 
Io loo (ON.); In Inţeala Izbirii ti pironi on fleml drept In 
pietrele bolţii (odob.) 1[ ® A(-şl) ^ oohll, privirile^ a a- 
ţinti: Mldas... pironi ochii In pămlnt nsp.» ; privirea Ini 
era pironită pe întinderea mării (u-gh.) ; ©: a-si ^ mintea, 
glndnl, atenţiunea, eto.: gtndul 11 era pironit tot la prooop- 
sltnl de tron nsp.); neputinţa... de a-si Întreaga atenţie 
şi putere de activitate asupra.unul lucru (vlah.i.

2. vb. refl. A SC aţinti: toţi oohll ae plroneso asupră-ml
(CAR.).
‘PIROSGAF (pL-ate) sf. a. Vapor [it.]. 
‘PIROSFERA (pl.-re) sf. -jtffl Nume ce se aâ 

adesea de geologi miezului rietopit, plin de foc, 
al pămîntului, spre deosebire de hidrosferă şi de 
litosferă [fr.l.

PIROST(R)II, O PntOST(R)ţ;E, Băn. FIBOSTINIE 
(uuB.) sf. pl. ® X Unealtă 
de bucătărie pe care se 
aşază oala deasupra focu
lui ([a] 3761): dacă, după ce 
taci mămăliga, nu lei plioatillle 
de pe loo, al să şezi In toc pe 
ceea lume (gor.) ; plroştieele Ia I 
puse cn ploloerele In sus (olvr.) ; —
au aprins tocul şl an aşezat nn ..
ceaun pe pliostee (GN.) ; era a- I* lros r11*
şezat pe plroslee un o ea un pen
tru llerberes mlncărll (grig.) ţ[ ® F Cununa ce Se 
pune în capul mirilor, cînd se cunună; a(-si) pune 
.vie In cap, a (se) CUnuna: la clşlegl Iţţ pul plroB— 

trllle tn oap o.-OH.); o aă-l Imbătrlneasoă leteU la vatră... 
lără să pale plroştrllle tn oap (isp.i [ngr. Ttupoiortd].

PIRQŞCA, o nrrmfişnA (pl.-oşte) sf. S< Un fel 
de colţunaş sau plăcintioară In tre' colţuri um
plută cu brlnză, cu magiun, cu fnicte, etc.: a’adncă
acasă plăcinte, văizărl, chiroşte şl turte (PAMF.) ' [pol. p i-
r O J e k, -p 2 k a).
EjPIROTEAT.A (pî.-eii) sf. Starea In care se gă
seşte cineva clnd e gata să aţipească, fără a se 
putea Împotrivi somnului, somnolenţă: simţeam oă 
amorţeam, mă apucase un fel de w (i.'GH.) ; 11 apucase o 
de nu se mal putea ţinea pe pioloare (tsp.>; o <*' a minţit, 
o Impălejenire a oobllor începură a o coprinde (odob.) [p l-
roti].

‘PIROTEHNIE sf. ii Arta de a fabrica piese de 
artificii, proiectile incendiare şi muniţii de războiu 
[fr.].

PIROTţ, Mold. CHIBOTI (-oteso) 1. vb. intr. ~A fi 
ameţit de nesomn, a pica ăe somn: părăsit in voia 
slugilor, singur, neputincios, plrotea in scaunul Iul (d.-zamp.) ; 
plrotea la soare oa un om prins de friguri (s.-alo.); doar nu-s 
babe, să chlrotească din picioare (Crg.i ; — ©: de otnd s'a 
deosebit oraşul de sat, naţia piroteşte uip.i; Tulcea plroteşte 
in aerul cald urg.).

2. vb. refl. Trans. (oens.) A se trudi, a se osteni.
PIRPIRIU adj. ® Pipernicit, chircit, jigărit: 

un găligan de şcolar... tăbărlse pe un băiat slab şi (I.>gh.) 1[
® îmbrăcat sărac, cu haine subţiri şi proaste:
supleantul era tlnăr... de familie bună, dar Îmbrăcat cam 
(D.-zAMF.); intră In băcănie un' funcţlonăraş foarte deşi 
afară era destul de ger (car.i [tc. p î r p i r 1].

PIRUI (-rulu) vb. intr. A face triluri: numai o pri
vighetoare Îşi pirula povestea sa neisprăvită (dlvr.) ; undeva 
pornise să pirue o privighetoare (gru).

PIRUIT shst. Faptul^de a pir^i; rezultatul
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PIS
PIS- acestei acţiuni: e ud ciripit, un ^ spre seară, de te crezi 

In ralu (grl.) .
PISl interi. © Strigăt cu care se chiamă pi

sica H ® Nici —1 nici circ! nici o vorbă, nici un su
net: biata Iată... mătura pi scutura tără să zică nici — I MSP.l 
nu Îndrăzniră să-l zică nici * 1 (d.-zamf.>; bieţii oameni dor
meau duşi, nu se auzi nici 1 (dlvr.) .

FISA (pisez) vb. tr. © A scirobi cu pisălogul, cu 
ciocanul, etc., a preface in praf: ~ zabămi. sarea, 
plperiil; mărunt; olnd te-1 sătura de strojlt pene, vel ^ 
măialu (CRG.i n ©FA bate sdravăn: iasă să vă pi
seze, plnă ce n'a mal Încăpea In voi (sa.i; Să ţl-1 calo eu pe 
pldloare, să-1 pisez, să (1-1 las măr ipann) ® F A CiOC- 
măni, anu da pace cuiva, a-1 sicii, a-i repeta mereu 
acelaşi lucru ^ © pisez-măiaiu, joc de. copii In care, 
ţinîndu-se spate în spate de subsuori, fie-care la 
rlnd ridică şi coboară pe celăiait, izbindu-1 ou 
picioarele de pămînt [lat. p î (n) s a r e],

PISAGEAJLA, PlflOOţlăliA, o cmaAQEăLA [pi. 
-eii) s/. F ©’ Faptul de a pisăgi, bătaie: după 
atltaplsăgeală, se culcase tără să se plingă (CAR.) H © fi Fap
tul de a toci cartea (în graiul şcolăresc), de a re
peta mereu un lucru pînă să-l înveţe: toată spoiala 
enciclopedică cu oare lese înzestrat din cel patru ani de pl- 
sogeală ivlah.i.

PISÂGI, Pisooj, ocmsAaj (-gesc) vb. tr. © A 
ciocăni în’mod repetat, ca şi cînd ar pisa: se 
aud In salou bulnltnrl Înfundate, parc'ar pisăgi cineva ceva 
pa o masă (Car.) ; ceilalţi făcură roată in jurul Iul, prlviiidn-1 
oum plsăgea pămlntul In vlrtnl.picioarelor (D.-zamf.) ^ ©
F A snopi în bătaie, a muia oasele cuiva, a-1 bu
chisi : Moldovenii fl urmăreau - şl-1 ohisăgeau de nu mal 
ştiau pe unde se află (isp.i ţ[ © f A toci cartea (în 
graiul şcolăresc), a repeta mereu un lucru plnă 
să-l Înveţe.

PÎSĂX.IŢĂ = CHJSALITA:
PISAlipG (pl.-oage), ✓ PIsAliVO, OCHISAl.ţrG 

(pl.-ge) sn. ® Unealta cu care se pisea
ză ceva hi piuliţă {Mold. „pilug") (iH
3762) f © F Gel ce ciocmăneşte sau 
cicăleşte mereu pe altul [p i s a -t- (p i)- 
lug]- ,

PISALOGI (-ogeso), PISALUOţ 
(-ngesc) vb. tr, cr.-cod.) = PIsAat [p i s ă- 
1 0 S]- V, , •PISANIE sf. Inscripţie veche (mai 
adesea ’îh limba slavonă sau cu slove 
oirilice) Ia 0 biserică, clădire, etc. ([a]
3763) : avea oopll In uleln după plsănllds bl- 
Mrloi din jadeţ (br..vn.); pereţii atniaaţly boo- 
periţl de vechi pisanii (VLAH.) [VSl.].
ţ PISAB sm. Scriitor într’o cancela- - i al g' 

rie, copist: doi

Fip. 3763. Inscripţia de deasupra uşii 
principale a bisericii din Tismana 

(Sept. 1541).

slujesc In 
cel mal mic e ^
(NEGR.); ntiinal.pe 
urma Inviţătorll... 
a ajuns s& lis 
hatmanesc (grig.)
[rus.].
'PISAT i.adj. 

p. FISA • zabftr •*’; sere
2. sbst. Faptul de a pisa.

O PISATOARE , cmsATOARE sf. Trarts. © Uneal
tă de bucăta’rie cu care se pisează 
ceva H © -'de mere, un fel de 
albie în care se mişcă, împinsă cu 
ajutorul unei prăjini, o piatră de 
moară; prăjina e înţepenită cu un 
capăt în mijlocul pietrei, iar celă
lalt capăt e prins intr’iin cuiu 
deasupra unui stUp înfipt în pă- 
mint; serveşte la pisatul me
relor, sîmburilor, etc. (pac.). (p 
3764).
O PISATTJRA, chisATURA 
(pi.-tnrl) sf. Trans. = PISAT 2.
OPISAZA, piseza (-zez) vb. Ir. Trans. Băn. — Pl-
SAOţ: a sooB pe dată Inima din traistă, a plsăzat-o mărunţel, 
mărunţel (mera); de te-ar fl plsezat barem bine la oase, să 
la saturn (cAt.) [p isa].

PISC, OOHisc (pi.-ouri) sn. © î Plisc, cioc ^ ©

Fig. 3764. 
Pisătoare de mere.

Fig. 3765* 
Pisc (de sanie).

^ Partpa dinainte, ascuţită, a unei luntri, numită 
şi ,>bot(niţă),, sau ,lbourM (••• ^ 2961): pusese 
um&nil In piscul luntri <e.'ALD.) 1T ® Purca carului 
(s** ^ 878): •*' san fnroâ este oapătnl a două lemne ce trec 
printre osie şi masă (ion.) H ® fT”9 Drug de lemn prins' 
de opleanul dinainte ăl săniei; de el se leagă pro
ţapul; numit şi „limbă” sau „splină” ((H 3765) li 
(D Vlrf de munte: arătlndu-ml cu mina un pisc ce se 
Înălţa stlncos dinaintea noastră 
(GN.); munţi on înalţe placări Işl 
arată coastele lor aprigi, rtpoase 
şl surpate (ODoef.) [vsl. ”p V S ktl 
> rus. pol. ceh etc. pys,k 
„bot”].

•piscicultura [pi.
-turi) Sf. Arta de a În
mulţi şi de a creşte peştii

, X.-•piSCmA (pl.-ino) sf. ® Basin unde se pă
strează fi se hrănesc peşti, heleşteu H © Mare ba
sin pentru scăldat şi îniiotat [fr.].

•PISCIVOR adj. Care se hrăneşte cu peşte [fr.].
PISCOAIE1 sf., PIS corn (pl.-oale) sn. M. Des

chizătura prin care curge făina măcinată, la mo
rile de vini sau de apă; numită şi ,,guriţă”, 
,,vrană” sau „ulucaş” (••■ tab. xxxvn, a, 13): Am o
moaiă după casă Cu chlscolul pe fereastră ,SEV.); începu a 
curge făina de pe chlscoale In ladă (FLOR.) [p.i S.c].

PISCOAIE’ Sf. J Un fel de fluier făcut din soc 
[bg. p is k u nii].

PISCOIU ww PISCOAIE1.
PISCOP = EPISCOP. , .
piscul, oomscni (-ueso, -uiu) vb. pitr. © 

piui:. Săracele mindrele Chlsoneso ca păsările Pe sub toate 
streşinile (IK.-brs.) ; ulei cloşte nu-1 bine să pul la lună nouă, 
că ohlscule puii şl mor cvoR.) 1[ © Trans. tpşe.) JA sufla 
dintr’un fluieraş [vsl. p i s k a t i].

PISCULEŢ (pl.-eţe) sn. dim. Pisc.\
PISCUP'sm. ® sâ Episcop (in spec. catolic, 

în o’poziţie cu „vlădică”).
PISCUPIE s/. © aâ = EPISCOPIE.

O PISEZA tw PisAZA.
PIŞI sn'i. tm- calcan1.
PISIC sm. SR^iPiSOiU, cotoiaş: un — care se stre- 

cuTQse sub soaun (d.-zamf.) ; cotoşmanul era un —' cuminte 
(isp.i; căţelul se făou cine, —111 se făou mlrtan (Ret.) [p i-
sic â] '

PIsicA (pl.-lci) sf. © tC, Animal carnivor, de 
aceeaşi" familie cu leul, cu tigrul, cu pantera, etc., 
care trăeşte domesticit pe 
lingă casă, unde e ţinut în 
spec. pentru stîrpirea şoa
recilor pe cari li vînează

Fig. 3766. Pisica. Fig. 3767. Pisică-sălbatică.

cu multă dibăcie, Motd. Băn. ,,mlţă” (Felis do
mestica) ([ă| 3706); Pisica rlzgllată nu prinde şoa
reci niciodată (panni; @: ce lese (sau ce naşte) din--, 
şoareci mănlncă; pisica cu clopoţel nu prinde şoareci,
dacă vrei să izbuteşti într'o întreprindere, unde 
se cere multă precauţiune, nu trebue să ştie mulţi 
ce ai de gind să faci; ®: clnd pisica nu-l acasă, şoa
recii joacă pe masă, cînd stăpînii nu sînt de faţă, slu
gile îşi fac de dap; @: pisica, unde nu ajunge, zice că 
pute, cînd lăudărosul nu poate căpăta un lucru pe 
care-1 pofteşte, se scuză zicînd că nu-i place; ®:
a umbla cu pisica in traistă = ă nmbla ca miţa In sac; &■ 
a cumpăra (a vinde) pisica 'n traistă = a cumpăra (a vinde) 
miţa ’n sac; ••• CflNE ©, HţTA ©, QCHin 1 ©, OŢET,
PLOUAT © ţ ® pisioA-sAlbaticA,‘pisică mai 
mare decit cea domestică; oare trăeşte în pădiii i' 
şi se hrăneşte cu vlnat, cu păsări, etc. (Fdis 
catus) (I®) 3767) f ® Blană de pisică: o scnrteică 
mitocănească de pllsă, căptuşită ou —' (CAR.) r © Olten.

Un fel de furcă de fier care serveşte să îm
piedice ctoţa [pis I].

PISICEŞTE adv. Ca pisica: plndeşte — (car.i.
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PISICUŢĂ (pi.-uţe) sf. ® dim. PISJOA H @ 
ţt = MlTlŞQR: Be văd copil clntlnd din tlllnci, cu pisicuţe 
de sălcii la pălării (luno.i.
OPIŞOACĂ sf. Olten. (ciAuş.) (coNv.) Lucru pisat 
mărunt [p i s o c a].
OPISOCA (-oc) vb. Ir. Olteri. = PisAQi [p i sa + 
(t) o c a].

PISOGI... m- PIsAat...
PISOIÂŞ sm. dini. Pispiu.
PISOIU, ocmspin sm. ^4; Cotoiu {in spcc. tî- 

uăr): copilul ţine In braţe iln cenuşiu cu cercei roşii In 
urechi (DLVR.) ; deteră peste un jigărit... şl urduros (isp.) 
[pis!]: . _
■PISOLIT sm. -Aşa Grăunte de caicar de mări

mea unuitiob de ma
zăre [Ir.].
•PISOLITIC adi.

■Aifi Se zice despre 
o rocă formată din 
pisoliţi : calcar (®]
3768) [fr.].

•pista (pi.-te) sf.
® Urmă t ® \
Terenul pe care a- 
leargă caii la curse
[fr-]-

PISTnii1 sbst. X Magiun de prune, de caise, de 
gutui, et'c., uscat şi transformat într’o pastă sub
ţire [tc. peştii],
'PISTIL* (pl.-liurl) sn. a Organul reproducător

Fig. 3760. Calcar pisolitic.

Fig. 3769, Pistiluri.: i. de cireş; - a. de'liegrugcAţ;-3. de 
chica-voinicului; ~ 4. de strugure.

al plantelor fanerogame, compus din. ovar, stil şi 
stigmat 3769) [fr.].

PISTOL1 (pi,-oale) sn. Armă de foc scurtă cu 
care se trage ,ţinînd-o 
o’o singură mină CU 
3770);®: cum e Turcul, 
şl ~ul; f gol (oa un) 
despuiat, în pielea goa
lă [comp. pol. pistol, 
ngr. uioxolt < fr.].

'PISTOL* sm. ® Mo-
Fig. 3770. Pistol.

nedă de aur (spaniolă şi italiană) av cărei valoare 
a variat în diferite epoce [fr.]. •

PISTOLAŞ (pi.-aşa) sn. ^ dim. PISTOL. 
•piston’ (pi.-oane) sn. ® fp" Cilindru care se 

mişcă în'corpul unei pompe, împinglnd un fluid 
sau fiind împins de acesta ( L^ 3771):de pompa, 
de maşina ou aburi 1] ® J Instrument de muzică, cu 
vînt şi cu chei, numit şi 
„trompetă’’ sau ,,cornet (cu 
piston)” (iw 1484) H @
J Tub cilindrie ce se intro
duce în tubul unui instru
ment de suflare, spre a 
schimba dimensiunile tu-

tiSLon

Fig. 3771. Pistoane.
Fig. 3772. 

P. Piston.
bului, ca distanţe, diametru,, etc., ceea ce dă po
sibilitatea de a produce sunete cu un semiton 
mai jos sau mai sus (ig 3772) [fr.].

PISTQRNIC, PRISTOBNIC, P[B)ISTOLlfIC, O CHI- 
STQRNic (pl.-ioe) sn. aâ Un fel de piramidă de lemn

cu baza dreptunghiulară, pe suprafaţa Qăreia sînt 
săpate o cruce şi slovele cirUice I. H. P. I. sau IG. 
XG. HH Kil; serveşte ca sigiliu sau pecete de im
primat pe aluatul prescurilor 3773): preotul ti 
pomenea şl’n altor la str&pnngerea plstornlcalal (luns.) ; 
Laşa, mlndrâ, Inbltnl Ş’apucă chlstomlcijl «k.-brs.) [comp.'

vsl. p r e 3 to- 
llnikă].

PIS-
PIS

, Fig. 3773. Pistornice.

PISTOSI (-osesc) vb. Ir. A sdrobi: a călca stru
gurii.
OPISTRĂ sf. Olten. ţ* Nume dat unei oi albe 
împestriţate cu pete negre pc bot. 
t PISTRR.AI4A, pestrealA (pi.-ele) sf. Trans. Di
stanţa cît o'ai'uncătură de săgeată, stadiu (rhă- 
SUra itinerară): mergeau pe apa In sus, ca o plstreaia de 
loc (PAC.) [vsl. p r ă s t.r 6 1 u],

PISTRIŢ s^ PESTRJT.
OPISTRU sm. Olten. tA Nume dat unui berbec 
alb cu pete negre pe bot (nov.).

PISTRTJIE... SW PESTRVIE...
PIŞA (-iş) vb. refl. vulg. A urina [lat. vulg. 

•pis s’i a re].
PIŞAT (pi.-aturi) sn. vulg. Urmă [p i ş a],
PIŞCĂ (pişe) 1. vb. ir. ® A apuca şi a strînge 

cu vîrful’ degetelor, cu cleştele, etc. pielea cuiva, 
a ciupi; pr. anal. : chitaristul... pişcă patetic şl cadenţat 
coardele chitarei (dlvr.) H ® 4|l A muşca {vorb. de in
secte) : o mulţime de lurnlcl de cele mărunţele ...au început 

, a pişcă Âln somn pe împăratul, de-1 frigeau, uu alt-ceva (CRG.) ; 
ml se parea ca nu 'purice cearcă sa ma pişte (ss.) K ® © A 
înţepa [vorb. de sensaţia produsă' de frig, de un 
vintrece): vlntul pişcă uşurel de vlrfuI nasului(p.-ZAMF.)lf 
® X A înţepa {vorb. de sensaţia produsă de o mîn- 
care sau băutură piperată, prea tare, prea acră, 
etc.): vinul acesta cam pişcă limba ţ[ ® © A înţepa, 
CU vorba: olrcotoş de voie, nu se putea sa nu pişte el In- 
tr'un chip pe orl-clne Intllnea (jsp.i ţ[ ® A apuca, a 
rupe ici colo cîte o fărămitură din ceva: cine sade, 
coada-i cade, cine mişca el tot pişcă (pann) f ,® f A 
fura (cîte puţin), a ciupi, a şterpeli.

2. vb. refl. ir A descreşte, a începe să scadă {vorb. 
de lună): soaiele şl luna an fost fraţi şl sf. Soare a pişcat 
luna, şl de atunci luna se pişcă ivoR.) [lat. vulg. 'p FC- 
c I c a r e].
O PIŞ C ANFL oare , FIŞCANFLQRI, PIŞCANFLQRE (A) 
sm. Olten % = granqur(e).

PIŞCAR = CHIŞCAR.
OPIŞGÂREL sm. Trans. ipac.) i = pescArus ©.

PIŞCAT i. adj. ® p. PIŞCĂ •:© F-la limbă, beat.
2. sbst.' Faptul de a pişcă.
PIŞGATOR adj. verb. PişoA. ® Care pişcă, 

care înţeapă: vorbe plşcatoare * © Care fură: oopilni... 
că nu fie băutor, trindav, mincinos, ^ (Jip.i; om hoţ 
de mărunţişuri ipşc.).

PIŞCAtUIIIA (pî.-turi) s/. ® Faptul de a 
p i ş c ă, ciupitură 1] © Muşcătură (de insecte):
s&geţlle... nu-1 l&ceaa nici attta strloăolime olt o de pu- 
rice (ISP.) t © înţepătură {vorb. de gust, etc.) H 
® ® înţepătură cu vorba t ® Bucăţică ruptă cu 
unghiile, cu cleştele, etc., dintr’uh loc; semnul ce 
se vede de pe urma lipsei acestei bucăţi rupte:
— la ureche: oală a avut o pişcătură la ureche (lung.) © F 
Ciupeală.
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PIS- o PţŞCAV adj. Olten. Care înţeapă la limbă [p i’ş-
r.i-1- oa]' ' ’rl 1 PIŞCOACE s/. Olten. (cjaus.) Picică, pitcoace.

PIŞGOCru sm. Olten. (ciauş.) Piciu, mărunţel. 
PIŞCQT (pi.-ohiri) sn. X Un fel de pesmet fă

cut din făină, ouă şi zahăr [ung. p i s k o t a < 
it. b i s c o 11 o].

PIŞ CURA (-ur) vb. Ir. Olten. Să A toarce firul 
, cu noduri, cînd mai gros, clnd'mai subţire (ciauş.i. 

PIŞICHŞR adj. şi sm. Şiret, rafinat: ca să m 
avocat Iscusit 9I căutat, va să tll şlnt, a', chiţibuşar, să poţi 
ascunde cu meşteşug adevărul ibr.-vn.) ; şl bun de gură, 
nevole-mare, ...se băgă repede pe subt pielea căpitanului 
(8.-ALD.1 [tc. piskjar],

PIŞICHERLţC, PişicHEHLlc (pl.-ouri) sn. Şi
retlic, rafinării: trag lumea pe atoară cu pişlcherllcurl 
(CAR.) [tc. p i s e k j a r 1 i k].
OPIŞLEAG (pl.-ege) sn. Olten. ® Cuiul care 
uneşte obczilc roţii ctuţ.) cconv.) 1[ ® Cuiul caro une
şte două doage din aripi ale fundului unui butoiu
(ciAue.).
OPIŞOALGA .3/. Olten. (ciaus) X Zeamă lungă 
[pişa].
OPIŞQLCEA Olten. (ciaus.), Mold. (pamf.) pişqtcA 
sm. Nume dat în batjocură copilului ce urinează 
în pat sau aceluia care urinează des [pişa], 
t PIŞŢELNIŢA (pi.-te) sf. .A. Baltă glodoasă şi 

puturoasă de unde p 1 ş t e s c plrăiaşe <stam.) : am li 
lutrat peste nişte tlnoase plştelnlte şl glodoase tini şl bălti
(CANT.).

PIŞTI, O CHIFTI, PIFTţ (-teeo) vb. inlr. ® A se 
scurge încet, a ţişni cîte puţin: eingeie pluteşte din 
rană; prin văile Cerbului şl Prahovei, apa plşteşte de pretu
tindeni (UR.); pămintul, ca un burete plin de apă, piiteşte 
la lle-care c^cătură (SAD.); cit despre apă, găsim ceva negru, 

.cald şl puturos, care chifteşte In urmele copitelor (Alecs.) ţ[ 
® A asuda, a picura, a se prelinge: vinul plşteşte 
printre doage.

PIT-, radical, de origine nesigură, din care s’au 
format numeroase derivate: piti, pitic, pititsl, 
PITULA, etc.
I PITA, ochita (pi.-te) s/. ®
X Pline: In pămintul negru se face 
» albă (ZNN.); după şase ani de 
neagră de cazarmă, s'a lăsat şl de ml- 
lltărle (VLAH.); bună-1 plăcinta, dar 
dacă nu-1, e bună şi pita ohsra) U 
® ♦ PITA-Lţri-DUMNEZBU = RtŞ- 
cov li ® ♦ PiTA-VAcn, ciupercă 
comestibilă, cu pălăria roşcată, 
cu carnea albă, care devine al
băstrie în contact cu acrul 
(Bolelus hovinus) ([U 3774) [comp. bg. srb. ung. 
pita]. fl
tPITAG1, PETAC (pi.-ace) sn. ® t Ban mare 

de aramă austriac, care circula pe la noi t ® t Mold. 
Buoov. Gologan (de zece bani): părintele... adnclndpl- 
taol şl colaci din biserică, a Împărţit la tle-care (CRg.) ; tşl 
oăpătula şl el pungullta ou olţlva arginti şl pitaol (gr(g.) 
[comp. bg. srb. p e t a k].
ţ PITAGa (pi.-noe) m. ® Ordin princiar, împără

tesc: pe-alcl se Întorceau domnii noştri cu —ul împărătesc 
de la Ţarlgrad (vlah.) * ® Diplomă' de boierie: <>011 
domnesc prin oare II numea vel-oămflraş (fil.i; el'a trlntlt 
<vul ]os, strlglnd cu glas tare: ,,lar voi, ceilalţi, pitari şl 
seidatl” (i.-OH.) [vsl. < gr.].
OPITAN (pi.-ane) sn. Mold. X Pîine făcută din 
făină de orz sau de secară; pline proastă [p i t ă].

PITAR sm. ® Trans. Băn. Mold. Brutar (|) 
t Rang de boierie: ei rugă pe Cotagea de-l onoră ou ran
gul de sluger pe care, mal In urmă, II prefăcu In ace de » 
(F1L.): marele boier de divan care avea însăr
cinarea de a supraveghla brutăria domnească şi 
ocupa, în ce priveşte ierarhia, rangul după Ma
rele jitnicer [p i t ă].
O PITARGA, CBITABoA (pi.-ăxol) sf. A ® Mold. 
Nume dat mal multor varietăţi de ciuperci comes
tibile (Bolelus duTiusculus, B. granulatus, B. lu- 
ridus, B. scaber) (|ăj 3775) t ® Trans. = hAnA- 
TARcA® [pită].
O PItABCVTA, chitArcvtA (pi.-te) sf. ♦ Ciu
percă comestibilă, cu pălăria emisierică, roşie-

Mold.Trans. Băn

Fig. 3774» Pita-vacii.

cărămizie, piciorul solid, aproape ae aceeaşi gro
sime, cu carnea albă (Boletus versipelHs) (|^ 3776) 
[p i t a r c ă].

3775* Pitarcă. Fig. 3776. Pitărcujâ.

FITĂREASA (pî.-ese) sf. © Mold. Trans. Bru- 
tăreasă; nevasta brutarului ^ ® t Nevasta Mare
lui - p i t a r.

PIT Arie s/. ® Mold. Trans. V Brutărie: aşteptin- 
du-şi odrasla cea mat mare, trlmts& la după pine (saoj ^ 
© t Demnitatea, rangul de p i t a r. .

PITCOACE sf. = PICICA: ce ml te-ul făcut aea 
de pasăre ? dsp.) [probabil din pitic (ă)].. 

PITCOCIU sm. — PICIU.
PITI (-tesc) vb. tr. şi refl. A (se) ascunde fă- 

cînd(u-se) ghem, făcînd(u-se) mic, a (se) tupila, 
a (se) pitula:,se strecură fără a fi văzut de cineva 9I se 
piti Intr'una din acele asounzătorl (isp.); frica 11 făcea să se 
pitească Intre bolovanii drumului (odob.) ; s’a pitit sub pla- 
pomă şi... a adormit (vlah.) [p î t-].

PITţG, -icA, Mold. Bucov. CHiTţc, -icA adj. şi sm. 
/. ® Care e de o statură foarte mică, foarte scund 
în raport cu alţii de aceeaşi vîrstă sau de acelaşi
SOiU: locul unde adormi Ercule era pe moşia unor oameni 
pitici oe se numeau pigmei usp.i ; un ghebos, care era 
caragblozul satalul; se agăţă deasupra porţii (GN.) ; mama 
Luzandra, bătrlnă pitică... ou ochii mici şl negri ca ochii de 
păpnşe (BR..VN.); 11 da de pămtnt, clnd un picior, oind.altul, 
ţapul fiind pitic (isp.i ; Ar voi s'o mai oprească printre ar
borii pitici (ALECS.); marea biserică... pare o clădire uriaşă In 
mijlocul locuinţelor pitice (irg.) ; •«* FASQLE ® t (D 0 Om 
mic, neînsemnat, pigmeu: şl ’n ce cumplită învolburare 
de vremi trăeso pltloll şl nevolnloli aceştia! (vlah.) ^ (D 
Scund: tavanul este atlt de pitic, de-l ajungi ou mina 
(ISP.I f ® Peştişor mărunt; clte o fetiţă se întoar
ce cu volocul Intr’o mină, ţllnd strlnsă in cealaltă recolta-1 
de chitici lunecoşl <irg.) ; Chiticii de toată mina undea ne
încetat (DON.): cu piticul cel mic se prinde cel mare (znn.) ; 
a tăcea ca'«'ul (in baltă), a tăcea a sta mut, a nU 
deschide gura: fata a tăcut măloum ca piticul (sb.) 
[pit-].

PITIŞ, qoHiTiş adv. Pe furiş, făcîndu-se mic, 
pitindu-se, tiptil: cum se luserft, plecă cam pitiş... către 
satul cel mai de aproape (isp.i; se luă chltlş... cătră uşs 
curţilor (RET.) [pit i].
O PITITEL adj. Trans. Maram. Oaş. Mititel [p i t- 
-I- m i t i t e 1].

PITLUI ser PIOLUI.
O PITOANGA (pl.-oe) sf. Trans. f = mAnAtaboA 
® [pită].
O PIT0.^ŞGA Isf. Mold. ♦ Ciupercă comestibi
lă, cu pălăria 
brună, cu pi
ciorul găl- 
buiu şi pre-v 

sărat cu 
puncte gra- 
nuloase, cu 
carnea acri- 

şoară, cu 
miros de 

poame; nu
mită şi ,,pi
tarcă” ([H 

3777) (Bolelusigranulatus) [pită].
PITOIU (pi.-oale) sn. augm. pitA.

‘PirpN sm. Gen de şerpi uriaşi, lungi de 7-8 
metri, ce trăeso in Asia (Python) (îj 3778) [fr.].

Fig. 3777- Pitoaşcă.
Fig. 3778. Piton.
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•PITONISA [pi.-se) s/. ® & ^ Preoteasa din 
Delphi care’ dedea oracole HO® Ghicitoare [lat.]. 

PITONpG = CHTTONQO.
'PITORESC 1. adj. ® & Care produce un mare 

elect în pictură, plăcut prin varietatea colorilor, 
care oferă un subiect interesant pentru un tablou 
frumos: mişcările lebrlle ale luminilor de deosebite colori... 
fac un minunat efect ^ (CAR.)î drumul, da ce merge, se face 
mal vesel şi mal (Negr.) ; figurile lor expresive, pletele 
lor lungi, costumul lor compuneau un tablou demn de 
penelul unul mare artist (alecs.) ^ ® ® Care produce 
asupra minţii efectul unei picturi frumoase: stiiw.

2. sbst. Ceea ce face vrednic de a fi pictat: -*'ui 
unei sltuatluni* [fr. < ît.].

PITPALACI 4. interj, i Imitâ strigătul prepe
liţei: (pali de prepeliţă) au auzit desluşit} glasul mamei 
lor ohemfudu-l din oapul miriştii: <^1 >«>'1 (BR.-vn.i.

2. Pl(T)PAIiAO, OPl(T)PALăO Sm. 3t = PRţlPELITA: 
neputlnd Închide ochii din pricina olntecnlul pitpalacilor 
(BR.-VN.); printre copitele zglobiilor mlnjl... se strecoară plt- 
palaonl limbaret (odob.) ; nn om avlnd doi oocoşl, au cum
părat şl un pltpălac (ŢiCH.).

3. FITPALăCA, OPI(T)PAlACA (pî.-ace, -aci) sf. ® 
^ "Femeiuşcă pitpalacului: i se părea- oiooiniei ca mai 
aude glaanl pitpalacei (orl.) ; clntau plpaiaclle pe elmpnrl 
(MERA); pitpalaca aa scos puişorii el In holda itich.) U © ® 
f Femeie flecară, limbută: o cotoroanţa şi-o pitpa
laca (DLVR.) [onom.].
O PITPEDIGHE sf. ^ = PITPALAC(A). 
OPITREGE... = PETRţ)CB...
O PITRÎNJEL = pAtbunjbl.

PITROGl" = PRITOCI.
PITULA (-ulaz, -nl), PITULl (-nlesc, -ul), Mold.

(răspîndit de aci şi aiurea) tupila (-iiez, -ii) vb. tr. 
şi refl. A (se) ascunde, a (se) piti, a se ghemui, a 
se stîrci: Ercnie... se pltnia olt colea Intr’un stnllş iisp.i; 
învăţătorul trece afara peste gard şl se pltnlă In dosul cruoll 
(CAR.); feciorul de Imparat cata a se urni din scorbura nude 
stătuse pitulat (OOOB.j; le-a poruncit sa se pltulească Jos, 
lipiţi cu pămlntnl <br.-vn.i ; pltulludu-se de o parte oare-nude, 
începu a-şi pllnge nenorocirea Iul (TICH.i ; oerbll şl căprioa
rele se tupllara In eulonşurlle lor (SN.) ; căţelul s’a tnpllat 
blind la picioarele Iul (vlah.) ; oheleşul ăla oare se tupllează 
printre dumneavoastră (isp.); o tuli pe o cărare- lăturlşă... 
şise tnpiia In tufe(RET.) [dintr'un radical * p i t- ,,inic“j. 

PITULl sm- PITULA.
PITULICE sf., PITULIOIU sm.

14—15 cm, ce stă ascunsă 
prin tufişuri, numită şi „pri- 
vighetoarea-pitică”, ,,scrofi- 
ţă” sau „purceluşă” (Syl- 
via curmca, S. kortensis)

' (11 3779) t ® Păsărică cea 
mai iTucă (lin ţinuturile noa
stre (ahia de vre-o 10 cm.), Fig. 3779. Pitulice, 
foarte vioaie şi drăgălaşe, 
sare din loc în loc cu coada vecinie ridicată şi se 
iurişază, ascunzîndu-se prin tu
fişurile cele mai dese, oînd e ur
mărită; numităşi,,bourel”, „ochiui- 
boului”, „(piţ-)împărătuş”, „cio- 
clejel”, „gătejel”, „şoirac”, „(s)- 
pănţăruş”, „sfredeluş”, etc. (Tro- 
glodytespanmlus)
(1 3780) f ®
-VERDE, păsărică 
de 13—14 cm., 
de coloare măs
linie, cu pînte- 
cele galben, care 
trăeşte prin gră
dini şi livezi sau 
pe la marginea 
pădurilor, hră- 
nindu-se cu insec
te (Hypolais icterina) (d) 3781) [pitula].

PITULIŞ, Mold. TUPILUS adv. Pe furiş, pitiş, pi- 
tullndu-se: eum căzusem, mă ridic de grabă, o lan pltnllş 
pe lingă uluci (CAR.); sar In grădluB... şl merg tnpllnş prin 
păpnşoin (CRG.) [pitula, t u p i 1 a].

PITULUŞ, O CHITULU9 1. adv. = PITULIŞ.
2. sm. Trans. (pac.) i = pitulice ®.

Păsărică de

Fig. 3780. 
Pitulice.

Fig. 3781. 
Pitulice-verde.

PITUŞGĂ (pl.-uete) sf. X ® dim. PITA ţf ® 
Pîinişoară, franzeluţă.

PIŢArAU sm., mai adesea pl. pitArAi. ® Olten. 
Băn. Golin(iători (în ajunul Crăciunului) H ® Olten. 
Trans. = coldidet H ® Olten. (conv.) Beţişor de alun 
Înflorit ce poartă fle-care colindător.
OPIŢIGA (-ig) vb. tr. Băn. Trans. A pişcă, a ciupi 
[comp. it.’ p i z z i o a r 0].

PIŢIGAIA (-aiez), FITIQAi (-ăesc) vb. tr. A sub- 
ţia, a ascuţi glasul: şl-şl făcea ochii dulci şl-şl plţlgăia 
glasul (VLAH.); Işl face glasul moale... Işl trftgăuează, Işl pl> 
ţlg&eşte şl-şl alintă vorbele (vlah./ [comp. p i ţ 1 g a], .

PIŢIGAIAT adj. p. pitiqAia ® Subţire, tis- 
cuţit [vofb. de glas): îmi spune... c’uu glas ce n’are 
nimic din glasul omenesc (vlah.) ; pare că şl aude fanfarele 
olDtate pe ton de oorul vlnătorllor (odob.) H (D Piper
nicit, slab, uscat: văzu lutrtnd un fel de omuşor păros, 
scund, ^ (D.-ZAMF.); Ieşeau... jigărit! şl hărtănitl, ca nişte 
netoţi, subţiratici şi piţigăiaţi (isp.); s’a făcut aşa de piţi
găiat şi de prizărit, că numai umbra a rămas diutr’lnsul
(MAR.).
OPIŢIGANIE s/. Ban. = PiTiGOnr 

PIŢIGOAIGA, OOHITiaoAIoA {pl.-cs) sf. i ® 
Femeiuşcă p i ţ i g o i u 1 U i: se da de trei ori peste 
oup, de se face un chlţlgolu şl ea o cblţigoalcă (VOR.) ^ ©
= pietrar ®.

PIŢIGOIU, ocHiTiopru sm. ® i Gen de pă
sărele mici’ şi foarte vioaie, care sar mereu din loc

PIT-
PIŢ

y:"7 F5.g, 3782. Pitigoi: . .
A. Pitigoiu.mare.T- B. Piţigoiu-albastru. - C. 
negru.—D. Pijigoiu-sur.-E. Pijigoiu-molat. - F. O. Fiţi- 

goiu-de-stol.
în loc căutîndu-şi insectele pentru hrană (Parus)\ 
din numeroasele specii ce trăesc la noi în ţară, ci
tăm ca mai cunoscute: a) —-mare sau-«-pB-SAŢ, 
numit şi „piţiguş”, ,,simţivară”, ,,domnişor”, „ţi- 
clete” sau „tigl(e)an” (Parus major)-, —b) —al
bastru sau ~-vInAt (P. coeruleus)-, — c) —ne
gru, »-de-sooartA, --puturos sau —-mic (P. ater); 
d) —-SUR sau —CENUŞIU (Parus sau Poecile palu- 
strîs); — e) —-motat, —-cu-mot sau —-ou-oAciulA
(Parus sau Lophophanescristatus); —f) —DErSTOL, 
—-de-cIRD sau —CODAT (Parus caudatus) (jH 3782) 
t ® ® F Ora slab şi deşirat [comp. p i ţ i g a]. 
O PIŢIGUŞ sm., -USA (pl.-uşe) sf. Băn. Trans. 
Maram. Oaş. i = PITIOPIU ®.

PIŢ-ÎMPARATUŞ sm. i = PITULICE ®. 
o PIŢUIŞNE sf. pl. Băn. X Nişte colăcei de aluat 
prăjiţi in untură şi presăraţi cu zahar.
O PIŢULA (pi.-le) sf. Tr.-Carp. If) Monedă de 10 
cruceri ’(în vechea împărăţie austro-ungarii): vâ
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PIU- dau... 9i otteva pltule, ce slot baui mironţl (ret.); domnii 
A dln tlrg, arunclnd la oreiţari şi picule (Grig.) [ung.].

PIC PŢUl interj, i Imită piuitul puilor; din lăstar i-a 
răspuns UD trlas stins: <^1 (br.-vn.>.

PţUA, OCHJUA (pl.-ui, -ne). PJVA .(pl.-ve) sf. d) 
Vas mare de piatră, de lemn sau de-metal, în care 
se pisează ceva [in spec. sare, seminţe, etc.) 
(ÎB] 3783): piua-1 In căsoala de alăture... 
olud te-1 sătura de strujit pene, vei 
pisa malaiu (CRG.) ; Fetele Iau piva ’n spir 
nare Ş'atlta o Imblăteso, Fină toate cărun- 
teso (Brl )®; a se pune a
s6 sui pe spinarea sau pe umerii cui
va, spre ase înălţa, spre a sări peste 
un zid, etc..: credinciosul lulpuindu-se 
Făt-frumos se urcă pe dinsul (isp.i Tk ® 
ibi =MORTIţîRA; sint peste cinci sute^(de)

. tunuri, mari şl mici... cum şl pive cu care 
aruncă oumbaralele (c.-rad.) ^ (â) Băn. —
TREASC: cum'pooneş te piva şl s'aude de toţi...

' aşa să pocnească şi să se vestească numele lui 
N. In tot locul (MAR.) Ii 0 2iL 
moară în care se bate în apă abaua, 
dimia, postavul, > etc., cu ; ajutorul 
unor ciocane de lemn; numită, după 
regiuni, şi „dîrstă”,,,dubă” sau ,,ştea- 
ză” ([^ 3784.3785): avii a descărca o sumă 
de bncăţi de dimie... pe cari le adusese aici p, a
oa să le dea la (rsp.); morile de pe Nem- 
ţlşor şl pluAle^de lăout sumaul (Crg.) ; trece 'ţ, pa. >
Ollortul, pulud In mişcare... mori, pive şl pahagii. 
joagăre, de al oăror vuet răsună zăvoinl
(VLAH.) U ©Gaură, scobitură făcută Intr’un butuc, 
într*© piatră, etc.,-în care se înţepeneşte ceva:'aceat

Fîg. 3784. Piuă din Transilvania (după T. Papahagi). 
loo e o onice de piatră, strlmbată din ploa el (ooob.) [lat.
vulg. *p î 11 a < *p î 1 ii 1 a, dim. din p î 1 a].

Pig.' 3785. Piua.

P1U.^lR sm. Gel ce are o piuă (de bătut
postavuri), dlrstar: pluarll ooupaţl ou cele 20 pine ale 
satului (pAc.).

PIUI (-uesc, -uiu) vb. intr. © A face piui piui 
ca puii: zece puişori de găină pluind somnoroşi sUb tulelele 
lor umede (vlah.) H ® A Scoate un sunet ascuţit, pi
ţigăiat, a şuera, a ţipa: şrapnelele... sburau pluind, 
ţlulnd oa nişte păsări nevăzuta (s.-ald.).

Fig. s?86- 
Piuliţă,

fig. 3787.
P. Piuliţă;—p. pisălog.

PIUIT sbsL, ✓ PiuiAiiA (dlvr.) sf. Faptul do a 
piui. ţipătul puilor: toacă varză cu .toporul In piuitul 
puilor de găină uro.) : 0 f a. lua cuiva piuitul, a-1 face 
să-i piară graiul (de uimire,'de spaimă, etc.): cum
năpustiră Muscalii peste uol... parcă ne luă piuitul (dlvr.) .

PIUITpR adj. verb. Piuj. Care piue; piţigăiat: 
glas

PIUITVRA (pi'-turi) sf. Faptul de a piui; 
ţipătlil puilor.

PIULIŢĂ (pl.-Ufi) sf. ® Unealtă de metal, în 
care' se pisează, cu pisălogul, sare, piper,. zahăr, 
etc. (i®| 3787): cine pisează otravă 
In piuliţe, acela face prepus că va să 
dsa sau an dat cuiva (prv.-mpp .* ®

Bucată de metal avînd în 
mijlocul ei o 
gaură cu cre
stături în' spi
rală, în care 
Intră şuruhul 
învîrtindu-l;

■numită ^i ,,gi- 
scâ", ,,imitel- 
că”, etc. ((®)
3786) [piuă],

PIVĂ IW- PJUA.
PiVNICER sm. g Persoană căreia i-e încredin

ţată îngrijirea vmurilor din pivniţă, chelar: 
acum oblamă pe '*'1 şl să le bem aldămaşul (ODob.). 

PIVNIGIOARĂ ţpi.-re) Sf. ^ dim. PJVNITA. 
PIVNIŢĂ, pjmnitA (pi.-iţe) sf. ija Săpătură zi-, 

dităsau nezidită sub pă- 
mînt, dedesubtul unei 
clădiri, în care se pă
strează vin, lemne, pre
viziuni, etc. (ÎS] 3788): 
şl-a adus aminte că a 
uitat polobocul destupat In 
pivniţă (SB.); erau două na
mile de oase..', cu arcade şl 
boite Invlrtlte, beciuri şl 
plmulţe pe dedesubt (I.-gh.)
[vsl. p i V I n i c aj.
•PIVOTANT adj. ♦

■Care are forma unui fus 
conic cu virful în jos; 
t w EAdAcjnA) : morcovul 
ere o rădăcină ■vă. [fr.].
OPIZĂRĂ sf. frans. Sorcovă; vergea de alun în
florit, întrebuinţată oa sorcovă [comp. pitAbAo]. 
OPIZĂRAi sin. pl. Trans. Copii cari uiiiblă cu 
p i z ă r a, colindători [comp. pitAbAu].

PIZMĂ (pl.-me) sf. ® Necaz pe care-1 are cineva 
împotriva altuia mai norocos, mai bogat, mai cu 
vază, etc., indivie, zavistie: cotaţi tari... an lost sdro- 
bite de zavistie şl de şi aşa va fi piuă !n veac (isp.i : a avea, 
a prinde pe cineva ^ © Ciudă: a tace cuiva In 
4vsb^ 0'.^') 

ţPIZMĂLUI = P IZ Mirt.
PIZMAŞ adj. şi sm. Cel ce are pizmă, ce 

pizmueşte pe cineva, invidios: oameni fără judecată 
9I —'i (CRG.): departe de sgomot şl de făpturile *e (dlvr.) ; 
Cine are ochlu Lulşi singur e vrăjmaş cpann) .
ţ PIZMĂŢAREŢ, t pizmAtariT, PIZMAtAB nd]. 

şi sm. Pizmaş, invidios: zavlstnlonl şl plzmătareţnl tre- 
buesc şterşl de pe faţa păinfntnlnl (isp.); era om morocănos, 
răn sau plzmătareţ, cuin slut obicinuit oamenii sluţi (6N.)
[ngr. iteto|j,oic(ipv](;].
ţPIZMĂTARNIC adj. şi sm. Pizmaş, invidios, 

pizmătareţ: ce de folos poate fl omului celui bun şl vred
nic-»ul şl neprietenul? (ţiCH.) [p i z m ă t a r -j-lza-
vistl'nic], . .

PIZMOS adj. Plin de p i z m ă, invidios. 
PIZMUI ( -ueso) vb. ir. şi intr. A avea pizmă 

pe cineva, a privi cu jind, cu ochi răi, binele, no
rocul, etc. cuiva, a invidia: fiindcă avea darul de a fi 
curăţel, toţi flăcăii din sat II pizmuiau (isp.i; şefii se urau şl 
se pizmuiau Intre dlnşil (i.-OH.).

PIZMUITOR adj. veih. PIZMUI. Care.pîzmu- 
eşte. pizmaş. . •

PÎCl iulcrj. ® Imită sgomotul produs de o poc
nitură, de ruperea unui lucru, etc.: ia odrughineaţă

Fig. 3788. Pivniţă,
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Kroa^ de stejar... şl pţcl la timpla dracului (Crg ); olnd să 
strlngă nodul, pici se.rupse aţa (tspo ^ (D l^ită pufăitul 
din lulea: se pune... jos Ungă Eoc-şi pici pici pic! ptcl 
din lulea (CRg.» [onom.].
O'PÎGĂs/. Mold. ISE2.) Lulea (termenironic) [pîc!].

PÎGÎI (-ciiu.) vb. intr. A fuma cu luleaua: şteiana- 
che stă foarte liniştit... plcllnd dlA lnl6a (sad.i [p î c!].

PÎGLA (pZ.'ie) s/. © CD Năbuşală, Ctildurâ sufo
cantă pe Mrnp noros: Intr'o zi fierbinte a lunii lui Cup
tor, pe la nâmlezl, apăsa deasupra mahalalei Mihai-Vodă 
o straşnică (car.) H © Mofd. Bucov. © Negură, ceaţă 
deasâ: şl tot ninsoare şl plnă Ih pămlnt, de nu se vedea 
om pe om (Crg.) ; cthd se arată curcubeu dimineaţa pe 
atunci e semn că lung timp va fl tot piele cu bure (mar.) ; 
tn atmosfera caldă a sobelor... lămpile... răsplndeau o<*> găl
buie (d.-zamf.) [vsl. pIcJQ ,.iad; păcură”]. 
OPÎGLIŞIT, PtCLisţT adj. Mold. închis la inimă 
şi răutăcios; ursuz: căci era om buisuz şi plclişlt popa 
Oşlobanu (CRG.); Împăratul Roş... era un'om plclişlt şl rău
tăcios.la culme (CRG.) [comp. P|0LA].

PÎGLOS adj. © Neguros, 'ceţos: In-aerul şl greu 
al toamnei (vLah.)'-; Pe >^1 munte abia Inâlbeşte Cnţcea pe 
mormlnt (stam.) [p Î C l ă].

PÎINAR sm. V Brutar, ccl cc fabrică sau vinde 
p î 1 n e.'"

PÎINE, Mold. Tr.~Carp. p{ne sf. © X Aliment fă
cut ciin cocă de făină dospită şi coaptă în cuptor; pr. 
ext. hrana de toate zileJe,vmijloacele de traiu: aibă
(ev* ALBI©),- neagră, crudă, coaptă, proaspătă, caldă, 
rece, uscată, prăjită; w de grlu, de secară, de orz, ou car-/ 
tofl; de casă; o bucată, o felie, o coaje de miez de 

de toate zilele.; <^a Iul Dumnezeu, (om, etc.) bun ca <^a 
(cea bună), bun ca cea calU, foarte bun; mal bine să 
mori de foame declt să lei săracului (znn.) ; a mlnca <^a 
cuiva, a se hrăni, a se întreţine de pe urma ajutorului 
sau plăţii primite de la cineva; a minca >^a de geaba, 
a se întreţine de pe urma cuiva fără a-i aduce nici 
un folos; a pune în pe cineva, a-i da mijloacele de 
a-şi agonisi cele .necesare pentru traiu, a-i da o. 
slujbă, etc.: mi-am dat glasul unul deputat, pentru ca să 
mă puie In pine, să capăt un loc (alec6.) ; a scoate din pe
cineva,,a-i lua mijloacele de traiu, ad lua slujba din 

■care se hrănea; a minca şi sare-ou cinera, a duce un 
traiu comun, a. împărţi cu cineva binele şi răul:
dacă nu-ţi vel'duce fata de aici, şl sare pe un taler cu tine 
nu mai mănlnc (Isp.) ; a Ieşi Înaintea cuiva cu şl cu sare,
4-1 întîmpina cu cinste, cu bucurie; a umbla cu ^a 
după cineva, a căuta să-i facă bine, să-1 ajute: ştefan 
umbla cu după dlnşll, şl el 11 Improşcau cu pietre (tşp.i ; 
eu umblu cu pine după el şl 
dlnsul dă cu ciomagul In mine.
(ZNN.); CUŢIT ® ; GţTRA © ;

fie -care pentru sine croi- 
tor de fie-care, după cum 
munceşte, după cum se 
poartă, îşi făureşte singur 
soarta; gu.ră de om, ^ră 
de cline, cere ~, lie-caro vrea 
să mănînco, să trăească;

: tle cit de rea, tot mal 
bine ’n tara mea; el sare
el eă te Ultl Ia soare, mai bine 
O bucăţică de pîine în li
nişte şi în libertate, decît 
bogăţii cu necazuri sau su
pus altuia ţi © Mold. ^
Grine, bucate (de pe cîmp) ţ[ ®
/1 Cîmp semănat cu grine, holdă:
(daci) boul... va Intra In nlscare plini 
ean In vii... el va tace painibă, atunce să 
plătească văcariul paguba (prv.-mp.i *'
® ♦ FJINEA-PADVBn = RţŞCOV ^
® ♦ PţiNEA-PQRctJLUi, plantă din 
regiunile muntoase, cu flori fru- 
m-oase purpurii sau trandafirii, cu 
miros foarte plăcut (Cyclamen eu- 
Topaeum) (.fi 3789) H ® ♦ abbo- 
RELE-DE-PiiNE, arbore din Asia şi 
Oceania, cu tulpina groasă şi 
fructe Voluftlinoase, comestibile, Arboiţlelde-piine, 
compuse puţin înainte de matu
ritate dintr’o came albă cam făinoasă; se mănîncă

Fig-. 3789- 
Pîinea-porcului.

379°-

3791-
Pîlnie.

coapte'în cuptor ca şi pîinea, .fierte sau gătite în 
diverse chipuri; constitue baza aiimentaţiunii po- 
pulaţiunilor din insulele Oceaniei (Artocarims in- 
cisus) (i®) 3790) [lat. p a n e m].

PÎINIŞOARA (pi:-re) sf. ® X dim. PÎINE II © 
pi. ♦ Ciupercă comestibilă, cu pălăria cărnoasă, 
roşie sau galbenă-roşietică, cu mărginile subţiri; 
numită şi ,,vineţică” (Rus sul a integra) ţj ® pl. 
ţ = bureţi-de-mesteacAn, hulubjtA.
OPÎJ (pi.-Juri) sn. Mold. W*3 Cep la obada unei 
roţi; Guiu de lenm [rut. pyil].

PÎLC (pi.-cnri) sn. ® n Ceată mică de ostaşi: 
a z&rlt un ^ mare de c&lăreţl In goan& venind pared pe urma 
lui (CAR.) 1î © Mică ceată, adunătură, grup de oa
meni : pe drum, Inttlnlră mai multe ^url de ţărani (O.-zamp.) ; 
De la glrlă ’n '«'url dese Sgomotoşl copiii vin (COşb.) ; mal In- 
tliu Împărţi poporul In '«^rl, «^ri şi le puse dăpltanl tot 
unul şl unul (isp.); ne aduceau Ispravnicii '«-'url, «^ri şl ne 
dau pe mina ofiţerilor (I.^gh.); adverbial: fetele mal ruşi
noase şed ^ d*o parte (jip.) ^ ® 3tStol de păsări: pe Inse
rate se vedeau... ^url de alte păsări călătoare (BR.-vn.) ^ 
® Mică adunătură’de lucruri, grămadă mică: privea 
la ^«^rlle de stele de pe cer (vlah.) ; in lungul clmpiei arse. se 
Înalţă doar un singur ^ de sălcii (GRl.) [vsl. p 1 u k ă].

PÎLNIE sf. © Vas de metal, de sţiclă, etc., de 
formă conică şi terminat în partea de jos printr’un 
tub; se întrebuinţează cînd e nevoie să se toarne 
un lichid într’o butie, într’o sticlă 
sau într’un alt vas cu gura strimtă 
{Afo/rf,. ,,leică”, rrcr/7S. ,,trihter”) (îgj 
3791); F: a-şl face burta butie şl gura 

a bea sdravăn; işi face uneori mina
peste ureohe, ca să .asculte (br.-vn.) ^

© A Cavitate în formă de crater, 
înconjurată de dealuri sau de mun
ţi: descălecăm in pragul acestui raia, as
cuns In pllnla celor mal Inimoşi munţi 
(VLAH.) [vsl. *plunije].

PÎLNIOAHĂ (pî.-re) s/. diin. PiLNIE.
PÎLPÎI (-leşte,-îie) vb. intr. A flăcăra, a arde 

cu flacără, a pălălăi: la unele case... tocul mai pllplie 
In curte sau In cuptor (irg.) ; o rădăcină oloturoasă pllplla 
pe foc sub ceaun (d.>zamf.) ; 0 : Vezuvul, frăţloare, nu-1 de
clt o gheţărie pe lingă tocul ce ptlpte In pieptul meu (Alecs.) ; 
Ochii tăi visători In 'cari pllple Un dor de sămtărl (vlah.) 
[onom.].

PÎLPÎIALÂ {pl.-leii) s/., PÎLPiiT sbst. Faptul 
de a p î 1 p î i, de a flăcăra: In săllţa luminată ^ pll- 
pllala a clţlva tăciuni de pe vatră (CAr.) ; pllplltul sfios al 
făcliilor (DEM.).

PînA1 prep. şi conj. (p Arată un termen, un ho
tar, 'în timp şi în spaţiu, dincolo de care nii se 
trece: aşteaptă mline, Luni; l-am Însoţit la poartă %
© Se întrebuinţează neurmată de altă prepoziţie 
dinaintea adverbelor de timp sau de loc: {sau 
pin1) acum; ^ {sau pin’) aci; ^ (SGl/pln’) atunci; as
tăzi; ^ cind; ^ dimineaţa,; ««^dlseaTă; jos sus unde, 
eic. îi ® Cînd urmează un substantiv, un adjectiv, 
un pronume sau un numeral, trebue să fie în
soţit de o altă prepoziţie: ^ după prlnz; ^ In odaia 
mea; In luna lui Mal; ^ In ziua de astăzi; In ziuă, dis-
de-(limineaţăT înainte de a se lumina bine ele ziuă;
^ la mine; la Paris; la (ceasurile) cinci; peste cap;

spre seară; ^ Ia unul, fără Să lipsească măcar unul, 
în-mod foarte.amănunţit; intr'o para, fără să,lip
sească măcar o para; ^ intr’atit, aşa de mult, în 
aşa grad: II povăţula să fie cu răbdare... ca să nu amărască

într’atlt părinţii (Isp.) una alta, deocamdată
1Î © Mold. pe-acoio, aşa de mult; într’atît'ă, în 
aşa de mare grad: doar nu eram aşa de prost pin’ pe- 
acoio (CRG.) ir '© Dinaintea unui verb, se între
buinţează simplul ^ sau loc. conj. ce; ^ cind: ee- 
teaptă-l ^ va veni de-acolo; ^ vine cheful bogatului, 
lese sufletul săracului; trălxă o viaţă torlcltă... ce se isto
viră toţi cu totul (ISP.); a băut Intr’una plnă cind s’a ameţit H 
@ Dacă propoziţiunea principală e negativă, se 
repetă nu după'»' în propoziţiunea secundară: nu 
voiu pleca.'*’ nu-mi vei spune ce ai de glnd să taci H ® ■*'(ce), 
cît timp, cîtă vreme, atîtă timp cît: sita, e nouă, 
se pune In cuiu (pann); bate fierul*' e cald; @: *' 
(ce) nu teci foc, fum nu iese; Oplnă-1 lumea, a)în veci; 
b) niciodată: plnă-i lumea el nu ştie ce e pocăinţa (Tich.i

PIC-
PÎN

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 945 6o



PÎN- t ® (ce) nu, '^clnd, înainte de; a nu merge acasă.
A Împăratul dete laudă Domnului că-l ajutase asupra protlv- PIN nlollor iisp.i; Dan se sculase pin’ s nu se Inmlna bine de 

■luă cvLAH.i; na pllnge eopllul, nu capătă ţlţă (CAR.)nu 
te Iert, ce nn te Împaci cu dineul H ® 'v sl, Chiar şi: 
» şl ooplll Isl bat loc de dineul.
O PţNĂ2 sf. © Trans. cpşe.) = Jţo © H © Bucov. 
(MAR.) Mulţime de păduchi (în spec. pe corp) îl ® 
Bucov. d) Haină sdrenţuită şi murdară imar.i. 
OPÎNG (pJ.-ourl) sn. Băn. Toană (bună), chef. 

PţNDA (pl.-de) s/. Faptul de a p î n d i: isi a-
lese un loc de * lutr’un colţ pe lingă pom (isp.); a sta la ; 
s’a pus la sl. In noaptea ajmătoare, olud a mal venit vul
pea, el a prlns-o (r.-cod.).

PÎNDACrU adj. Care stă la pindă: li vezi tre- 
olnd... ou ochiul ou urechea dreasă, ou Inima ’n dinţi
(ALEcs.) [p ! n d i].

ptNDAR sm. Cel ce stă la pîndă, In spec. cel ce 
plndeşte ca să nu se fure dintr’o vie, din bucatele 
de pe cîmp, din lemnele unei păduri, etc., jitar: —ti
de pe măguri zăriră dinspre Giurgiu un mare nor de prat In- 
tnneolnd văzduhul (vlah.i ; păţi ruşinea ce păţise sl ceilalţi —1 
dinaintea Iul dsp.i [vsl. podari].

PÎNDĂRIT sbst. Plata plndarului, jitărit: încă 
ne la sl d’aoolo trei coşuri, patru, —ul (OR.-N.) [pindă].

PÎNDAŞ'sm. Cel ce stă la pindă, plnditor: 
^vnl din chindie a şl dat veste că se apropie o gloată răz
boinică (ORiG.); ‘’*ml sosind Iute din tufe, l-a 9I prins (Don.).

PÎNDI (-deso) vb. tT. A Sta de pază într’un loc 
ascuns, a’ sta Intr’un loc nevăzut spre a prinde pe 
cineva sau spre a-i face rău: omul cei rău l-a pindit 
Intr'o uliţă Întunecoasă... sl l-a nols (vlah.i ; caomlţăolnd 
plndaste la soarsol, se apropie Încetişor de Făt-lmmos (isp.i ; 
prostia plndeşte mintea omului cum ptndeso lupii razna oilor 
(OLVR.); toţi paznloll... pe oare-1 pusese Împăratul oa să plo
dească n’an putut să prlnză pe hoţi (isp.); — vreme (ou pri
lej), — prilejul, a Sta gata să profite de momentul 
favorabil: plodind vreme pe oind sed ele plecate... o leu 
la sănătoasa (Crs.) ; de mult plndea vreme cu prilej oa să pape 
Iezii icRG.>; duşmanii săi... ptndeau prilejul să-l poată lace 
rău (NEGR.i [vsl. p a d i t i].

PÎNDITQR adj. verb. pîndj. Care plndeşte:
să petrec două luni... lără pedagogi cu ochi —1 ign.i. 
OPÎNE m- PtINE.
OPÎNGA prep. = PE LtNoA,

p'ÎNGARA, OHen. PlNGANIE, PiNOăBIE iciauş.) sf. 
Spurcăciune, fiinţă spurcată, pîngărită; pingara de 
oioară Începu a se ciorovăi ou doamna sa dsp.i [p î n - 
gări].

PlNGARţ (-ăreso), Olten. pINQANJ (-ăneso) vb. tr.. 
© t A spurcă, a murdări, a întina, a mlnji: eu să-mi 
plngăresc minlle ou nu tnleu de-aeste P (SB.) ÎI © A avea 
o purtare urîtă, spurcată, lipsită de respect faţă 
de cele sfinte, a profana: acest nemsrnlo, ...fără trlcă 
de Dumnezeu, plngăreste sltntul lăcaş (Car ) ; destul ne-aţl 
plngărlt biserica sl neamul icrg.i î] ® A face de ocară şi 
de batjocură un lucru sau pe cineva care merită a 
fi respectat: azi o plngăreste pe una, mllne p’alta, plnă 
Sl-o găsi stăpinul (dlvr.) ; se Însoară numai ou tete din nea
mul Iul, oa Bă nn-sl plngărească limba sl legea (Ret.) î[ © 
A ponegri, a defăima [*p î n g î n < p ă g î n]. 
t PÎNGARICnţTNE sf. Pingărire, profanaţiune: 

Inima lor e roasă de eresuri sl de — (isp.) [p t n g ă r i].
PÎNGArpIE sf. Faptul de a pîngări, pro

fanaţiune : ceea ce o muncea, era —a sulletească a omului 
oare o Iubea pe ea şl Iubea sl Pe altele (D.-zamf.i.

PÎNGARJT adj. p. pInoAri. Spurcat, întinat; 
profanat; ponegrit: nelegiuitul oare a cutezat să pună 
mina Iul —ă pe sllntul vas ou botez iisp.i; cioară —ă, lasă 
oă te-oln Învăţa eu ou cine să vorbeşti tu aşal isb.i.

PÎNGARITQR sm. Cel ce p î n g ă r e ş t e, 
profanator.
O PÎNTANQG = PINTENQQ.
OPţNTEC sw PtNTECE.
OPiNTECARE, PInteoArje sf. Mold. Bucov. f 
Urdinare, diaree: oamenii... capătă scurt timp după a- 
ceasta, mal Intllu o mare pinteoare, şl pe urmă vintre imar.) 
[p î n t e c e].

PţNTEGE, OPlNTEC, Motd. PjNŢIOE (pl.-os) sn. 
© ^ Cavitatea corpului omului şi animalelor în 
care se află stomacul, intestinele, ficatul, rinichii, 
etc., abdomen, burtă (Băn. ,,foaie"): se ţinea la piept

Fig. 3792. 
Plnză de păianjen.

si la pintece... de hohotele ce-1 podidise iodob.i ; !n veşmlnt 
de catifele, un bondar rotund In plntec iemin.i ; ©: —le omu
lui n'are fereastră, ca să se vază ce a mlncat; @: —le ţol 
n’are urechi de ascultat, cel flămlnd nu ascultă bucuros 
de sfaturi; @: —le se satură, dar ochii niciodată, omul 
lăcomeşte la tot ce vede şl-i face plăcere, chiar 
dacă are multe şi de toate; 0: a avea ochii mai mari 
decit —le, a lăcomi să mănînce mai mult decît poate; 
0: a se închina-Iul, a ţinea ia mincare bună inai 
mult decit la ori-ce; 0 F: a laoe cuiva — din coaste, 
a-1 face coastele —, a-1 fărîma in bătaie, a-i rupe coa
stele; In—le mamei; r lua In—, a răminea Însărci
nată: nepnată-sa... din împreunarea lără lege să fie luat In 
pintioe ipANT.i; a 11 ou —le la gtţră, a fi foarte borţoasă, 
a fi foarte înaintată cu sarcina ÎI ® <5 Partea bom
bată a unui vas: —le unei oale t ® Partea dinăuntru, 
scobitură: scobi In plutecele acelui munte o mulţime de că
mări şl cămăruţe (isp.) [lat. p a n 11 C e m].

PÎNTEGOS adj. © ^ Cu pîntecele mare. bur
tos: preuţll noştri... nu-1 Încape cureaua de plntecoşl ce slnt 
(CRG.) îl © 0 Despre vase mari, foarte bombate: mai 
multe ulcioare plntecoase pline de vin (NEGRJ ; sooţlnd, din 
magaziile adinol ale —ului vas plutitor, baloturi şl butoaie 
ou marfă (ODOB.t [lat. 'p a n 11 C O S u s].

PţNZA (pl.-ze) sf. © EJ Ţesătură din fir de in 
sau de clnepă: — de in, de olnepă, de olandă, de casă; 
pr. cxl. ţesătură tăcută din ori-ce altă materie: — de
bumbac, de sirmă; vw opsA @ ; a zări ca prlntr’o —, a 
vedea in chip nedesluşit; — şl nevastă noaptea să nu-ţl 
alegi (PANN); ff’ : ţlne-te, —, să nu te
mpii fă-ţi curaj şi nu te lăsa! 
dă-i cu curaj înainte! (se zice 
mai ales clnd se pornesc relele ( 
una după alta, de nu se mai o-/ 
prese) II ® Pr. anal. Ţesătura\ 
păianjenului (jS) 3792):—de pă
ianjen; Işi întind mrejlle, subţiri la 
Început ca firele plnzel de palanjen 
(VLAH.); Falngănul urzeşte o — Incllcl- 
tă. Prin oare no răzbate nici o simţire 
bună (ALECS,) II ® ajJPînza cu care 
se acopere faţa mortului, giulgiu: parcă era un mort 
ce-şl... sflşlasa plnza de pe obraz (DLVr.) ; galbăn la faţă, de 
paroă-1 luase plnza da pe obraz (Crg.) ; plnă In plnzele albe, 
pină la moarte: prinsa şl mai multă pică pe dlnsnf, prl- 
gonlndu-1 plnă In plnzele albe (isp.) î| © Suprafaţa apei: 

.(mdele.verzui ale acestui rlu Invlrstează plnza lată a Oltului
(VLAH.) îl ® Făşie; lucru ce se (iesfăşoară ca o pînză: 
oohll el... lunecau Ingrllaţl pe plnza de umbră (vlah.) ; Sub 
o — de lumină, lumea pare adormită (Alecs.) ; ochiul nu vede 
decit plnza verde a cetlnlşulni tlnăr (grig.i II ® Picături, 
gloanţe, etc. ce prin desimea lor formează ca un 
văl nepătruns sau ca o pătură: ploaie curge —, curge 
des şi neîntrerupt; olnd s'a pornit o — mai repede de 
ploaie, am putut să ne găsim astlmpăr (LUHO.) ; o — mişcă
toare de săgeţi sblmle deasupra pămlntulul (VLAh.) ; de aci 
X — de osti, oaste numeroasă, corp de armată: in 
urma tutulor venea rămăşiţa armatei... Intru tot şapte plme 
de oşti (balc.) îi © Tf” Lama fe- 
restrăului sau coasei (®| 3793) 
t © Tăişul, leafa barde! / 
sau toporului ÎI ® Bucată 
mare de pînză de cînepă le-i 
gată de catartele sau de ver- * 
gele unei corăbii care, umflată 
de vînt, face să înainteze 
vasul ÎI ® O1’ Bucată de pînză 
de in sau de cînepă pe care se 
pictează; 0 tablou: o — a iul Balael s’a plătit mal 
zilele tieonte... aproape don& milioane (i.>gh.).

PÎNZAR sm. V Cel ce ţese sau vinde pînzeturi: 
Nu-l blns olnd plnzarlul se-apuoă de cusut (don.) [p î n Z ăj..

PINZARO: sf. V © Atelier, prăvălie unde se 
lucrează sau se vlnd pînzeturi f ® Negoţ de pîn
zeturi ÎI ® Mărfuri de pînză.

PÎNZATURA (pl.-tuTl) sf. K © Mold. Tr.-Carp. 
Bucată de pînză; basma de pînză (cu care-şi 
acoper femeile capul), năframă: Hama-mi dă învăţă- 
tură Cum se fese-o ^ (coşb.) | am un. bou ou maţele de 
(GOR.), ghicitoare despre „ladă"; Nevastă ou Treci 
Muiftşui şi-midft gupfti (ik.-brs.)IÎ © Faţâ de masă: pe-o 
•«F altiă de int bulzi de mămăligă caldă (lung.) ; au Întins

Fig. 3793. 
Pînză de ferestrău.
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boşttnele llerbinoloare pe o şi m’au Înfăşat cu ele (Crg.i ^ 
(3) pl. Mofd. PInzeturi: ne mai r&mtlnd plnzături... 
pentru legăturile lanelor slnjltoreşti (Cant.) ; se prefăcea că se 
minunează, ba de albeaţa plnzătorilor, ba de trălnlola şa ia
cului (ORL.).

PÎNZETUHI sf. p/. fiKTot felul de ţesături sau 
de rufe de P i n Z ă: era ziul unui toptanglu de
<VLAH.). .

FÎNZIŞOARA (pi.-re) sf. îki dim. P|NZÂ. 
PÎNZUţ (-’ueac) vb. tT. ® ^ A înfăşură în giulgiu, 

In p î n Z a mortuară: Trupul s& (l-I pinzuesc, Podurile 
8&-ti gătesc (ALEcs.) fi (D Tţ== A oţeli leafa toporului, 
bardei, etc.

PÎRI interj. Sunet ce imită un sgomot surd, un 
trosnet, un vîjîit, etc.; lata c’aud deodată ~i poci hopi 
bozduganul pe masă, şl ţnpl In cula (8B.); bocăneşte el cit 
bocăneşte) <;lnd «*^1 cade copacul peste car de-1 sfarmă (Crg.).

PţRA (pi.-ri) sf. ® t Judecată, proces fi ® Fap
tul de a p î r î, plîngere, reclamaţiune, jalbă, acu- 
zaţiune: unde să scoaţă ea un cuvlnţel de sau zlzanle ? 
(işf.i; împăratul ascultă plra Sasului plnă In capăt (ret.) :

Dumnezeu să te păzească de urgia ’mpărătească şl de 
plia mojlcească.

PÎRĂIAŞ, Mold. Trans. PÎRATj^ş(pZ.-aşe) sn.® dim. 
FlR^n: Işl scoase ştlucacapul din plrăuaşul de alături (mera).

PÎRĂXJ (pZ.-aie,-ăie) sn. 9 Rîu mic, apşoară.; Pl- 
raiele umflate curg luteşopotlnd ialecs.); 0: făcu să plouă 
un ^ de foc asupra Turcilor (balq.) ; a ourge a CUrge 
şiroaie: slngele curgea lacrimile-1 curgeau [COlTip. 
alb.- p e r r u a].

PÎRAXJAŞ PÎRAiAŞ.
PÎRÂVP (pL-ţe) $71. 9 dim. PÎRAtT: smulglnd un 

smoc de floricele ce creşteau pe malul '«^'ulul (NEgr.) . 
t PtaCĂLAB, PÎROALAB sm. Mold. ® Boier mai 

mare peste un judeţ, un fel de prefect şi în acelaşi 
timp căpitanul şi judecătorul judeţului; titlul de 

apare pentru întîia oară în anul 6957 (1448-9), 
sub domnia lui Alexandru al Il-lea; mai tîrziu, 
Incepînd cu domnia lui Ştefan cel Mare, se po
menesc cîte unul sau oiţe doi-~i de Hbtin, de 
Neamţ, de Novograd (Roman), de Orhei, de Ce
tatea-Albă şi de Chilia; la aceste două din urmă 
cetăţi, numai pînă în. anul 6992 (1483-4), cînd 
sînt cucerite de Turci; cu începere din anul 1484, 
In locul —ului de Suceava, apare titlul de ,,por
tar” de Suceava; alţi —1 mai sînt pomeniţi la Iaşi, 
la Cotnari, la Cîrligătura, la Hîrlău, Ia Dorohoi, 
la Soroca şi Ia Galaţi; la Cernăuţi, la Tecuci şi la 
Putna, în locul —ului era un ,,staroste”; la Boto
şani şi la Chişinău, —ul se numea „vornic”, după 
afirmaţiunea lui Miron Costin f| ® Munt. Trans. 
Perceptor care aduna dările la sat; ţăranii ii spuseră 
oum |i nedreptăţeşte —nl... oum le la biruri atară din cale, 
oQffl II globeşte peste măsură (tsp.); <^1 nostru... tot cere, 
plătim şl iară ne apucă cn veste de răvaş galben (jip.>; nu-1 
primeşte In sat şl el Întreabă de casa ^ului (Pann) [ung. 
porkol4b< germ. B u r g g r a f]. 
t PÎRGALĂBEASĂ (pî.-ese), OPÎRCAlABITA {pl. 

-ţe), pîrcAlAboaie s/. Nevasta unui p î r c ă 1 a b: 
alături de casele unde locuia plrcălăboaia... era gospodăria 
anei alte bătrlne (Grig.) ; naşa plrcălablţă rldea mereu (or-n.). 
ţPÎRCĂLiABIE sf. ® Mold. Demnitatea şi ju- 
risdicţiunea unui pîrcălab ţ ® Darea ce se 
plătea pîrcălabului fi ® Slujba, demnitatea de 
perceptor sătesc.
O PÎRCAliABIŢÂ, PIRcAlAboAIE sv PIRcAlA- 
BB4SA.

PÎRCI (-ceso)' vb. refl. A se împreuna ţapul 
cu capra [p t r o i u].

PÎRGIT sbst. ^ Faptul de a se p î r c i. 
PÎRCIU1 sbst. Miros particular pe care-1 are 

sudoarea ţapului [comp. alb. p s r 6 „ţap”]. 
PÎRCrua sbst. trans. © Negură groasă de iarnă

(PAC.).
OPÎRCIUI (-ueac) vb. tr. Olten. (ciauş.) A tunde 
prost, cu scări, cum se tund caprele [p î r c i u]. 
OPÎRCrUIALĂ (pi.-leii), PtedumiRA (p!.-tnrl) 
sf. O/ten. Faptul de a p t r c i u i tciAuş.).

PÎRDALNIG 1. adj. (g) Afurisit, îndrăcit; 
scobi Intr'nn munte ...nn sălaş numai bun pentru o astfel de 
—ă de fiară sălbatică (isp.) ; —a de -vită stătu pe loc şl În
cepu să bată din picioare (ON.); alută-mă ca să mă degbăr

de —ul meu de nărav (oooe.t; acuma —ele de bătrluete ml-au 
secat toată virtutea (isp.).

|. PtRDALNlCUL sm. ^ ® Dracul; la lasă-mă la —ul, 
stăptne, că-1 spărla oamenii cu vorbele d-tale (Crg.) ; bată-te 
—ul, să te bată! şezi binişor (ALecs.) [probabil în lOC de 
prădalnic].

PÎRG sbst.: în — = IN PţRSA (ew PţRoA®); po
mul Înflorea... rodul creştea şl seara da In — (isp.)'.

PÎRGĂ (pl.-ge, -gi) Sf. ♦ ® Poamă aproape 
coaptă sau care tocmai s’a copt; ciuda cea mai mare 
era că nici plrga acestui pom nn o văzuse Încă (isp.i; a da 
In —, a 11 In —, a fi aproape să se coacă; tarlaoa aceea 
n’o secerăm !n —, (cl) lăsăm griul dlutr'lnsa de se coace 
bine (i.-GH.); C'acuma-1 vremea de fugă. Piuă slut holdele ’u —
(iK.-BRs.) f[ ® Cele dintîiu poame sau roade ale pă- 
mîrttului din fie-care an, premiţii; clnd măntncl 
plrga, clnd.bel vin nou Intllu..., faci cruce (Jip.i; aceste 
poame şl roade, oamenii din popor obiolnuesc ale 
duce la anumite sărbători la biserică, ca prinos Iui 
Dumnezeu, şi le împart săracilor [vsl. p r u g a], 
t PÎRGAR sm. Fie-care din cei 6 sau 12 consi

lieri comunali cari împreună cu ,,şoltuzui” (In 
Mofd.) sau cu ,,judeţul” (în Muntenia) alcătuiau 
consiliul de administraţie al oraşului; cum ii auziră 
plrgarlul şl juraţii, 11 Iau... şl-1 duc Ia Împăratul (Ret.) 
[ung(. p o 1 g ă r < germ. B U r. g e r].

PÎRGHIE sf. ® Par sau drug ţeapăn oare, spri
jinit' pe un singur 
punct de razim, ser
veşte să ridice sau să 
mişte o greutate (i®j 
3794) 1] ® 19 Corp so.
Ud, mobil înjurul u- 
nui punct fix (numit 
punct de razim) şi 
asupra căruia lucrea
ză două forţe, numite 
una forţă motrice şi cealaltă forţă rezistentă (sau 
rezistenţă) ; după poziţia ocupată de punctul'fix 
sau de cele două forţe, se deosebesc trei ordine 
de pîrghii care pot fisimplesau compuse (sv-itab.

PIN-
PÎR

3794- Pîrghie.

TABELA U. PlBGHU

I. 2, Pîrgfhii simple de oi'dinul I. —3. Pîrghie dublă 
de ordinul I. —4. Pîrghic simplă de ordinul al Il-lea.— 
5. Pîrghie dublă de ordinul al Il-lea (spărgător de 
alune).—6. Pirghie simplă de ordinul al IlI-lea (pe
dală'de tocilă). —7. Pîrg^hie dublă de ordinul al IlI-Iea. 
P. Punct de razim. —F. Forţă motrice.—R. Rezistenţă.

A. Pîrghii duble.

LI) K ® Braţ de balanţă t ® (E1- Ori-ce cauză 
care lucrează energic asupra omului moral, care-1 
face să se hotărască într’un sens sau într'altul: 
pirgtaia ambiţiunii.

.947



p|f^_ PÎRGUI (-uBBo) vb. refl. ♦ A da in p î r g ă, a
DIP începe să se coacă: tlmpol veni, merele tnceparâ a se

(isp.); p&nil leg& pere cari orescurâ olt pumnul, se plrgulrA 
şi se ooapserft (DLVR.) .

PÎRGUIALÂ (pl.-ieii) sf. Faptul de a se p î r-
g U i, pîrgă: Tă^ 0^ pomul Inmugunşte... apoi spre sear& 
dă in 08P.>.

PÎRGUţT fld;. p. PiRGUj. Aproape copt, abia 
copt: struffurl unii oopţl, alţii plrgulţl şl^-alţll aguridă 
MSP.»; 0: nu-ţl spuneam'eu că o să Imbătrlneştl nici 
ooaptă, da nlol plrgultă P (dlvr.) .

PÎRHAIŢĂ = PRAHAITA.
PÎRţ (-răsc) 1. vb. tr. rt A'aducc o pîră împotriva 

cuiva; a reclama, a da jalbă împotriva cuiva; a 
acuza: cine m’a plrlt la Mărla-ta nu m’a plrlt ca să mă 
orească, ci m’a plrlt ca să mă prăpădească usp.i; lupul te pi-, 
raşte, lupul te judică itich.).

2. vb. refl. (T) t A se certa H (D rt * A avea ju
decată, proces [vsl. prj^<prăti].

PÎRÎI (-liu, ✓ -lese) vb. inir. A trosni cu un 
Sgomot surd: corabia pirlla In toate Încheieturile el (GN.) ; 
strlnse odată pe zmeu... de-1 plitlră oasele usp.i; se tot 
duce Înainte şl mergea de-1 plrliau călcllele (CRg.i ; plrllau 
vreasourlle... sub oopltele el oţellte (mera); ploaia răpăie pe 
acoperlşele de şindrilă şi plrlie pe oele de tlniohea (dlvr.)
[p î r!]- ■

PÎRÎIT sbst. Faptul de a p î r ! i, trosnet, vî- 
jiit: vlDătornl tl ande »nl sbornlul, se Întoarce şl trage 
(BR.-VN.); cn 'un oa - de piăbnşire năprasnică, trăsnetele cad
URG.).

PÎRÎITOARE sf. ® Sfoară cu o hîrtie lipită 
de-a lungul 'ei, care, legată întins de cele două 
capete de sus ale spetezelor unui zmeu cu care se 
joacă copiii, produce un pîrlit puternic, cînd sc 
înalţă zmeul; vîjiitoare, sbirnîitoare: lăcea nişte pi- 
rlltorl, de gfndeal o& bato toba In oer, aşa urla de tare zmeul 
nostru (i.-GH.) ţ| © # Specie de lăcustă, de coloare 
cafenie sau neagră, care, cînd sboară, produce un' 
fel-de pir îi tură fPsophus slridulus) [p 1 r î i].

PÎRIITURĂ fpî.-turl) sf. Pîrîit, trosnet, vîjiit: 
nu auzea nlmloi, deolt olnd si olnd nişte loşc&ttnri şl plrli- 
turi de vreasouii (Sb.i [p i r 1 i].

pîpîş sm. rt Cel ce plrăştepe cineva; re- 
claman’t, cel ce trage pe altul In judecată: bine a 
făcut ştefan-Vodă de a poruncit să se spinzure -^ul dsp.t.

PÎRţT 1. adj. p. PlRj.
2. sni. rt Gel ce e plrlt, reclamat, acuzat înain

tea judecăţii.
PÎRÎTQR 1. adj. verb. PÎRl.
2. sm. rt ® Gel ce acuză, acuzator, reclamant 1i 

® Denunţător.
PÎRJOAT.A (pJ.-le) sf. 5< ® Bucată de carne 

sau de peşte, friptă pe grătar ţf ® Mold. Carne to
cată, făcută în formă de turtă, presărată cu pes
met şi prăjită sau friptă pe grătar: zi ei-ml iacă de 
grabă flişto plrjoale (Negr.) [tc. p y r Z 0 1 a; bg. 
p ă r i o 1 a].

PÎRJOL sbst. ® Poc care arde ierburile uscate 
într’o cîrnpie întinsă; pr. ext. foc mare oare mi- 
stue păduri întregi, numeroase case, eto.: cind va
vedea că iaste vlnt mare şl va lăsa atnnce atunoe să va 
certa (prv.-mb.) ; şl cum de vlnt se lăţeşte <«^lpe-o mirişte us- 
oată, aşa s’au Întina numai deolt flăcările răscoalei «vlah.» ; 
zise nepotului său să dea ^ unei păduri be era p’aoolo p’a- 
proape osp.); Otten. (vîrc.) a lua a lua foc t ® © 
Turburări marilntr’o ţară, răscoale, jafuri: olnd că
dea oiţe un asupra ţării sale... el Işl scăpa ţara de nevoie 
(isp.); şi pe unde treceau, '«i' făceau (Cro.) [p î r j oii].

PÎRJOLI (-oieac) vb. tr. ® A arde pe o întin
dere mare ierburile uscate dintr’o cîmpic; pr. ext. 
a da foc pădurilor, caselor, etc., a incendia: ostaşii 
Leahului... ardeau şl pfrloleau cătunele (tsp.); Clrjallll... 
veneau plnă la barierele Bucureştilor tăind şi plrjollnd (I.-gh.)^ 
® A arde: şi foou-l hazullu, dar tare te plrjoleşte ctteodată 
ccrg.) ; afurisita de oămaşe se lipi de pielea Iul şl Inoepu a-1 
frige... şl-1 ptrjolea de păreă oă este pus pe jăratec osp.) ^
® © A jefui, a fura tot, a nu lăsa nimic celui pră
dat; a fura prin înşelăciune, a înşela: fiindcă nu ştii 
legea, te plrjolesc toţi de toate părţile ijip.); ai plrjollt mai 
deun^l la cărţi pe sărdarul Cuculeţ (ALECSci [comp. PRĂJţ].

PÎRliAGIU sm. F Gel ce are obiceiul de a 
p î r 1 i, de a înşela, de a păcăli; pr. ext. găinar.

Fi?* 3795* Pîfleaz.

potlogar: vizitiul... adauge că e vorba numai de pfrlaoi. 
adecă hoţi mlcj urg.).
D PÎRLAU (pl.-ae) SH. 0/fen. Tr.-Carp. Ciubăr în 
care se opăresc rufele [ung. pâri 6].
O PÎHLAZ IV PtRLEAZ.
, PţRLE(A), PlRLEO, PÎRLU adv. F Numai în 
anumite locuţiuni: a se duoe a o rupe la fugă; să 
te ţii [sau să te duci-, să te păzeşti) ptrleol (sau fugi 
din răsputeri: o luaseră la sănătoasa, de nu le zăreai căl- 
ollele, duBu-s’au pfrle (ALEcs.i; dete dosul pe uş$ ufară şl, să 
te ţii plrleoI-11 sffrllau călcllele fugind (tsP.); apoi mplnd-o 
d’a fuga, să te păzeşti plrleol oă-1 sflrllau călcllele-de iute 
ce se ducea rsp.) ; atunci Iapa, să te cam mal duci plrlea! 
şi s’au a oUns tocmai In funduî mării (Sb.); du-te pfrllil 
du-te naibii] pleacă, să nu te mai văd: du-te piriin 
oă doar n’am să-ţl toc la ureche plnă mine (alecs.) [srb.
prii].

PÎRLEALÂ (pi.-eii) s/. ® Faptul dc a p 1 r 1 i, 
arsură superficială: ll venise şi ei miros de plrleala piei
lor (isp.); dă'l o ^ bună cu nişte chibrituri de Ieste, oare 
ard mocnit (Crg.) TI © © înşelătorie 1f ® © Pierdere, 
pagubă: ml-atn scos plrleala.

PÎRLEA2, Mold. PlRLAZ, Bucov PERE LAZ (p/ 
-zuri) sn. 'Trecătoare Ia 
un gard'de nuiele, for- 
mâtă din una sau mai 
multe scîuduri sau bîrne 
aşezate orizontal şi spri
jinite pe nişte pari (îp 
3795): femeile... se chemau 
la plrleaz, ca să-şl spule oe- 
au mal auzit (vlah.) ; noaptea 
tlrzlu, fata babei sărea iute peste 
plrlaz (CRG.); deprinşi din co
pilărie a sări garduri şl ptr-1 
lazuri (ON.) ; uu-l gard fără 
plrlaz şi om făr^ năcaz (Znn.) ; 
l-a petreput plnă la livadă, la
peţelaz, Inpas luteioRio.) [vsl. *p r ă l a Z u, bg. p ră- 
1 ă z u].

PÎRLţ (-Iese) 1. vb. ir. -® A arde puţin pe dea
supra: pe cine nu-1 pfrleşte soarele, nu-1 degeră nici gerul 
(DLVR,); la Crăciun, olnd tăia tata porcul şl-1 plrlea şl-1 opă
rea (CRG.); IV IMBATRINI 2 ^ ® © A o la fugă. a 0 
rupe la fugă: nol'atuncl am plrllt-o la fugă (Crg.) ® 
© F A păcăli, a înşela, a arde.

2. vb. refl. d) A se ardă puţin pe deasupra; a se 
înnegri la faţă dc soare: unui din ogari a dat cu coada 
prin foc, s’a pfrllt niţel şi d’ala miroase greu (Isp.) H ® ® F
A păţi ceva neplăcut, a se păcăli, a se înşela (la o 
cdmpărătoare, etc.), a se arde, a se frige; ®: 
cine se pripeşte, se pfrleşte, nu e bine să faci lucrurile 
In pripă, graba strică treaba [srb. p r I j i t i].

PÎRLţT 1. adj. p. PiRLj. © Ars puţin pe deasu
pra; înnegrit de soare: miroase a<^; faţa, iarba >«ă de 
soare, de arşiţa soarelui ^ ® adj. şi sm.. F Prăpădit; 
sărac lipit; secătură: oum te ştim poate nu le-i If cum
părat (hainele.) din biata lefşoară (Car,); ce notă vrei să-I 
dau **'ulul tău de protejat 9 (car.).

2, sbst. Faptul de a.pîrli.
PÎRLITUTlA (pi.-turi) sf. ® Faptul de a pîr- 

11, pîrleală: valurile de Iarbă.... ofilite sub plrlitura 
soarelui (odob.) ® F A da pe cineva pe a-i face 
zile fripte, a-l chinui amar. a-l necăji rău II ® Mold. 
♦ Loc în pădure cu copaci pîrliţi (despuiaţi de 
frunze de pe urma unui pîrjol) (şez.).

PÎRLOG (pl.-oage) sn., Mold. PÎRLOAOĂ (pi.-ge) 
sf. ® Pămînt care a mai fost arat, dar, nefiind 
destul de gras, c lăsat unul sau mai mulţi ani sâ 
SC odihnească; pe el efeşte un-fel de iarbă rară:
lăslnd să se vadă o margine de Bărăgan, ou ptrloagele sale 
nestrăbătute (D.-zAMF.); prepeliţa s’a mutat ou puii... fu nişte 
pfrloage diD.margInea lăstarului (br.-vn.) ; tare ml-e teamă 
oă ml-a răminea bunătate de locşor pirloagă (flor.) ^ ® Pr,
ext. Iarba, şi buruienile crescute pe un astfel de
loc: dndalele şl plrloagele crescuseră mai înalte deolt po- 
muşoara (d.-zamf.) ' [vsl. prăloguj.

PÎRLUI {-ueso) vb. tr. Trans.'A opări (rufele): 
căldări de ptrluit sobimburlle (Ret.) [ung, p a r 1 a El ij. 
QPIRMAC (pl.-ace) sn. Olten. (RV.-CRG.) = PABţN- 
oA® [srb. p a r rri a k],

PÎRNAIE sf. ® O Oală mare de pămînt (ca
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de 4-.r) litri): pirnaia... serveşte numai pentru tlerturi In 
mare cantitate iman.) ; Mldas împărat bău o * de slnge de
taur (isp.) 11 © ♦ Varietate de struguri.

PÎRNOJIE sf. Mold. y Loc arat de mai mu4i 
ani, insă pe care cresc spini: baba ceea avea şl ea o 
de loc tFLOR.); cit mă costă plrnojla asta de vie, numai să lle 
In sufletul lui socm-meu, oă el m'a procopsit ou dinsa 
(D.-zAMF.) [comp. bg. srb. p o d n o 2 i e ,,loc situat 
la piciorul muntelui”].

1 plRPAliţ rr PABPALJ.
OPÎRPA1.IŢA w- pArpAbitA. 

ptepĂRA 1^ pArpAbA. 
pIrpARIŢĂ m- PArfAbiţA.
PÎRPÎI (-ptiu, -păeso) vb. intr. A pîrli.

O PţRPOR sm. ® Băn. t (g) Spuzeală; rapur t 
® Olten. (Psc.i Tăciune potolit cu apă, călduţ, care 
se pune pe locul înţepat de un cuiu, ca să nu coacă 
rana [srb. p r p o r].

pîRPoni pAbpAlj. 
o PÎRSNEL = PBiSNţIL.
O PÎRŞCAU sbst. Olten © Fulguială de zăpadă, 
primul strat subţire de zăpadă ce se cerne întliu
(CIAUŞ.): dote Dumnezeu un » de zăpadă (RV.-crg.) [comp.

,srb. pr s 11 i „a fulgul”].
O PnlTIG (pi.-Icuri) sn. Trans. V Marfă măruntă, 
mărunţiş: vindea pipe, luni, tămile, Smocblne şi alămlle 
91 otte alte ■«'uri (Ret.) [ung. p O r t 6 k a].

PÎRTIE, O PÎRTE sf. ® Cărare făcută în ză
padă: oamenii,., arunolnd zăpada din uşă şl lăolnd plrtll 
adinei şl înguste (dlvr.) ţ @ Pt. ext. Cărare, potecă: 
c luară apoi pe. o ptrtie (tsp.); mare frica primejdii ne laste 
ea nn cumva'plrtea rătăcind şl cărarea... pleizlnd... (cart.) ţ{ 
® © Răritură, gol: cu securea smulsă din mina unul 
ostaş, croia plrte largă In gloata vrăjmaşă (vlah.) [srb. prt]. 

PIRŢAG sbst. Furie, mînie cu toane, numai in
Q: arţagul Işl găseşte .«ui wm- ARTAO.
O PÎRŢAGUŞA (pi.-şe) sf. Olten. tvic.) A Soiu de 
prună mică,, care se desgliioacă de pe sîmbure [srb. 
prc^avka],

PIRV adj. Kt Se zice despre un berbece sau de 
o oâie cu lîna scurtă şi creaţă.

PÎRVAG (pj.-ace) sn. % Stupul ce roeşte întîiu 
într’o vară [bg. părvakQ],

PiSl interj. = pis®: bietul Ercule nu mai zise 
nlol~I (ISP.).

PÎSLA (pî.-ie) sf. K Materie de lînă sau de păr 
(de cămilă, de iepure, de castor, etc.) cu firele ne- 
ţesute, ci frămîntate şi lipite între ele cu cleiu şi 
îndesate apoi la piuă: pălărie de ~ [vsl. p I u s 11], 

PÎSLAR sm. 0 ■ Cel ce face p 1 s 1 e.
PÎSLţ (-lese) vb. tr. A transforma în p î s 1 ă. 
PÎSLpS adj. îndesat ca p î s 1 a, îmbîcsit.

, PÎŞ1 sm. si: Animal rozător, de mărimea 
unui şoarece, care trăeşte în grădini şi în pă
duri, brănindu-se cu fructe şi în special cu alu
ne; numit şl ,,alunar”sau „pricoliciu” (Myoxus 
aveUanarius). [vsl.pl. plusi <pluhu],

PÎŞ1 * interj. Imită sgomotul uşor al paşilor 
limăbuşiţi sau umbletul în vîrful degetelor: mai 
adesea reduplicat: sare jos de pe cai şl, ~ I pin iarbă, 
merge binişor... către locul bănuit icar.>; lata sa duse bl- 
nlşor, strecură pe linsă zid şi, ^ I «»' T In vlrfnl degetelor, 
pină la uşă (is^> [p â ş i].

PÎŞIN sir PA9JN.
OPiZDARlE, PlZDERIB = puzderie.

plac’ sbst. ® Plăcere, gust, voie, numai in 
expresiunile pe *, după * (a .11 oulva pe »: lata de îm
părat se silea In toate chipurile Să-1 lle pe (isp.); a -face 
cuiva pe »; după .^nl meu): oul nu-1 place, să-şl Iacă altul 
mal pe ~ (SLv.) f © Bunul (tradus din Ir. ,,bon 
plaisir”), lucru făcut numai după voia, după ca
priciul cuiva, arbitrai1, samavolni
cie: regimul buhului..^; legea scrisă 
trebue să tle locul voinţei arbitrare şl a 
bnnnlnr»' (i.-6h.) [plăcea].

•PLAGA, (-achez) vb. tr. A acoperi 
un metal cu o foaie de aur sau de 
argint [fr. p 1 a q u e r].
‘PLACA1 (pl.-ăci). sf. ® Foaie de 

metal mai mult sau mai puţin 
groasă f © Bucată de metal, tă-

Fig-. 3790. 
Placă de scris.

® f. -Tăbliţă ele arclezic pe care se exercită ti p 
scrie şcolarii începători 3796): aoesta ti ducea placa 

de scris şl o oarte (grl.) H 0 J
R- 

PLA

Fig. 3797- P- Placă 
dc i-raniolbn. Fig. 3798. Pla'că turnant.1!.

Miţa pe care sînt săpate nişte cuvinte sau cifre 1]

grnmolon, disc de cauciuc pe care sînt ’ înti
părite vibraţiunile vocii sau ale unui instrument 
Şl care se pot repro
duce cu ajutorul gra
mofonului (:ă] 3797) H 
® 'Iffîfă — turnantă, disc 
mare de fier, orizon
tal, care se învîrt'eşte 
în jurul unui fus şi pe 
şinele căreia se aduc 
locomotivele şi vagoa
nele ce trebue îndrep
tate pe altă linie ()a|
3798) 1f ® Gradul cel
mai mare de decora
ţie al unui ordin (iH Fig. 3799.
3799) f ® AW ■»' loto- Placă dc Marc-Cnice. 
grafică, bucată dreptunghiulară de sticlă acoperită 
cu o substanţă sensibilă la lumină şi pe oare se ob
ţine negativul unei fotografii ® ^ mucoasă, 
leziune sifilitică a mucoaselor sau a pielii ffr’ 
plaqu'e],
O PLAGA2 plAcea 2 ®.

PLACAJ (pl.-aje) sn. Lucrare dc lîmplărie prin
care se aplică o foaie --- -------------------------
subţire dintr’un lemn mai 
scump pe altul de o' ca
litate inferioară sau plăci 
de metal, de sidef, etc. ca 
ornamente pe lemnul unei 
mobile (ia) 3800) [fr.].

•PLAGARD [pi.-ie) sn.
Foaie scrisă sau tipărită, 
cu un conţinut de obiceiu 
injurios sau răzvrătitor, 
lipită pe lin zid, pe un gard, 
etc. [fr.].

•PLAGARDA (-dez) vb. tr. A afişa, a lipi un pla- 
card ffr.j.

PLÂGEA (plac) ţ. vb. tr. A găsi pe cineva .pe 
placul său: văglnd-o zi cu zl, a ajuns să .o placă atita. 
Incit... a oemt-o In căsătorie icar.).

2. vb. intr. ® A fi conform cu gustul, cu do
rinţa, cu voinţa cuiva, a-i fi pe plac: imi piaoe; na-mi 
plaos; dacă-ţi place; fţt ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i Iacei 

nu e frumos oe e Irumos, cl e frumos ce-ml place mie ţf 
® Trans. Băn. Placăi poftim 1 poftiţi! fii bun! [lat. 
plăcere].

•PLAGENTA (pl.-te) sf. ® £) = CASA1 © ţf 
® ♦ Partea de pe suprafaţa ovarului pe care sînt 
aşezate ovulele [fr.].

PLAgere sf. ® Mulţumire sufletească: simt
o deosebită clnd II văd; o lac ou lără ~ H © Petre
cere, distracţie:.-~a jocului 1f ® Lucru plăcut sau 
îndatoritor care se face cuiva: lă-mi această»1 
® pl. Desfătările, bucuriile vieţii: a renunţa ia plă
ceri tif © neplăcere [plăcea].

•PLAGHETA (pl.-te) sf. ® ^ Broşurică, cărticică 
cu puţine foi H ® Mic basorelief pe o placă 
dreptunghiulară, de metal [fr. plăquette].

PLACHIE sf: X ® Mîncare de peşte, gătit cu 
ceapă şi untdelemn: » de crap t ® Mold. Bucov. Un 
fel de pilaf făcut ou orez (sau cu crupe ori'cu pă
sat) şi cu carne (sau numai cu grăsime) de porc: 
vom tace — ou costiţe de porc de cele afumate icrg.) [ngr. 
rcXaxi].,

'PLACID adj. Care se arată blajin, potolit, paoi- 
nic, în ori-ce împrejurare: le luă locui o viaţă do pro
vincie, .»ă, monotonă (d.-zamf.) [fr.].

'PLACIDITATE sf. Fire blajină, placidă [fr.].

Fig. 3800, Placa.1,
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PLA

Fig. 3801. Plafon.

pi PLĂCINTĂ ipl.-te) sf. ® X Mai multe foi dc
aluat suprapuse, printre care sînt puse pături de 
brînză, de carne tocată, de felii dc mere, etc., 
coapte in cuptor; tată-sâu a'a făcat vornic de batirul 
unei pl&cinte ce a trlmla la maea domnească (ALecs.) ; bună-1 
plăcinta, dar dacă nu-1, e bună 9I pita (mera) ; F a-1 aetepta 
cu plăcinte calde, a-1 aştepta CU bucurie, cu toate bu
nătăţile pregătite; e»- foaie '©; Înainte 1 ®; ne
voie ® H ® ® F Festă, renghiu, boroboaţă, poznă
neplăcută: cum văzu ce * 1 se pregăteşte, tnlipse sabla In 
pămtnt ...şl rămase neclintit nsp.i [lat. p 1 a C e n t a].

PLĂGINTAR sm. Cel ce face sau vinde 
plăcinte.

PLĂCINTĂRIE sf. V O Meseria plăcin- 
t'a r u 1 u i ţ| ® Locul undo se fac şi se vînd plă
cinte; spune-1 eă nu-mi plac poeziile de —■ (Alecs.j .

PLĂCINŢţCĂ (pi.-tale) sf. X dim. plAojntA. 
PLĂGVT adj. p. PLĂCEA. Ceea ce place ochiu

lui, gustului, care face plăcere: o tată, o Inlăţlşare —ă; 
* la vorbă; ou gust III © NEPLĂCUT.

•PLAFON (pl.-oane), PLAFpND (pL-onduil) sn. aîft 
Tavan ([®] 3801): prin 
plafon vedeam oeral ca 
prlntr’un olar <bol.): stra- 
turl de stele albastre pe 
platondurl arelntoase <emin.)
[fr.].
•PLAGĂ (pî.-ăgl) sf.

® / Rană T ® ®
Urgie, pedeapsă dum- 
nezeească, calamitate 
[lat. plaga sau germ.
P 1 a g e].

PLAGHIE PLA- 
VIE.
^•PLAGIA (-glez) Vb.
tr. ^ A publica pe numele său o operă sau frag
mente dintr’o lucrare scrisă şi tipărită de altul 
[fr.].
)■ •PLAGIAT (pL-ate) sn. ^ Fapta plagiatorului, 
furt literar [fr.].

•PLAGIATOR sm. Cel ce a plagiat o scriere, 
care a comis un fur literar [fr-].

PLĂIAŞ, PLĂiEş .STO. ® Locuitor din p 1 a i u, 
din munţi; curgeau plăleşll rulurl de 
pe sub poalele codrilor (vlah.) “I ® X
Grănicer, soldat ce păzea grani
ţele ţării in părţile muntoase (i®]
3802).

PLAIU (pî.-aiuri) sn. ®
Regiunea muntoasă a unei ţări 
(în opoz. cu ,,şesul”): am colindat 
aiurind '—rile şl ctmpllle (odob.) ; in
titulatura veche a unuia din cei 
doi mitropoliţi ai Munteniei: x.,
mitropolit al Ttrgovlştli, ezartaul Plaiului 
şl a toată ITngrovlahla ţ[ ® poet. Re
giune, ţinut: toateglndurileIşlluaseră 
sborul oătre —urile cereşti ialecs.) ţî ®
^ întindere mare de loc, fără 
păduri, pq coastele unui munte: 
unde şl unde vedem turme de ol presd- 
rate pe llmpezlşul —rllor <vlah.) t ® O 
Diviziune administrativă a unui judeţ de la munte, 
corespunzătoare plăşii de la şes 1] ® Drum prin 
pădure pe coasta unui munte [lat. vulg. plagius].

PLAIVAE (pl.-ase), PLAIVAZ (pl.-aze) sn. Creion: 
banii puşi... Intr'o btrtle pe oare scrisese ou plaivazul: 
„leala Iul Marin” (br.-vn.i [ung. plajbăSZ, srb. 
plajvaz < germ. B 1 e i w e i s 3].

•PLAJĂ (pl.-jo) sf. Teren şes acoperit cu nisip 
mărunt pe care refluxul II lasă descoperit pe ţăr
mul mării: vara, lume de pe lume se adună pe plajele el 
calde (vuiH.i (® 3803) [fr. p 1 a g e].

PLĂMADĂ sf. ® Plămădeală ® H ® *= păs-
TţjRĂ1 [plămădi].

PLĂMĂDEALĂ (pl.-eii) Sf. ® Bucată de a- 
luat dospit care se amestecă cu frămintătura din 
care voeşte cineva să coacă pline, spre a o face să 
crească şi să se dospească, dospeală f ® Frămin- 
tătură, aluat; In —, după ce s’a răcit, se pune aluat dos
pit, oprit de la altă pine (vor.) ; ®: pămlntul Moldovei este

Fig. 3802. Plăieş 
din Transilvania.

o de slngele veneticilor ce an cercat să o robească (isp.i ^
<D Lichidul în care s’a plămădit o substanţă oare
care [plămădi].

'tV'

Fig-, 3803. Plajă.

PLĂMĂDţ (-âdeso) i. vb. ir. şi intr. ® A fră- 
inînta aluatul împreună cu plămădeala: Porojan a 
fost dat pe mina unul brutar, pentru ca aă Înveţe a — pini 
(ALECS.); muierea care nu va să plămădească, toată ziua cerne 
(ZNN.) t ® Pt. ext. A frămînta diferite amestecuri 
de substanţe: cnooana Marghioala plămădea pe prispă la 
umbră, gogoşi de rlsUc pentru snllman (Car.) ţ[ ® A lăsa 
0 substanţă să stea în apă sau într’un lichid ptnă 
se disolvă părţile ei solubile H ® ® A zămisU, a 
plăsmui, a urzi; meşterul omenirii, din nlmio, nume gln- 
dlnd, plămădi lumea (jip.) [comp. vsl. pomi a d 1 t i].

PLĂMIN sm., OPLĂMţNĂ {pl.-ini) Sf., OPLĂ- 
MJIU (pl.-ii) sn.

Fie - care din 
cei doi saci cu 
pereţii subţiri, 
plini de aer, 

spongioşi, aşe
zaţi in cavitatea 
toracică şi cari 
constitue orga
nul respiraţiunii 
(© „bojoc"! (U 
3804):—'Ul drept,
—ul sting; boală de 
—1; au spălat fru

muşel Inima, malul, 
plămllle,matele(SB.)
[rigr. uĂs/iov;].

PLĂMÎNĂ- 
RICĂ sf. ♦ .=

CUSCBISOR ®
[p 1 ăm ! n ă].
•PLAN 1. adj.

® Şes, neted, 
oblu, Întins şi 
fără încovoietu- 
ri, fărăridicături 
sau adîncături *1[
® A Suprafaţă
—a, aceea pe

Fig. 3804. Plămînîi.
A. Vina braţului. — B. Vina portă. — 
C. Traheea-arteră. — D. Vina portiL — 
E. Artera braţului. —F. Vina braţu
lui. — G. Auriculul drept. — H. Vina 
cavă. —I. Ventriculul drept.—J. Aorta.

K. Ventriculul sting.
oare o dreaptă se poate aplica 

în toate sensurile; nnghiu —, intersecţia a două 
drepte care slut in acelaşi plan; figură —a, desenată 
pe o suprafaţă plană; geometrie —ă, care studiază 
suprafeţele plane.

2. (pl.-annri) sn. ® Suprafaţă plană:—' vertical;1 
— inoiinat 1»- INOLINAT® f © A Desen geometric r e- 

prezenttnd proieoţiunea ortogonală ă diferitelor 
puncte ale unui loc, ale unei clădiri, ale unui 0- 
biect pe o suprafaţă plană: —ui unei oase, unui oraş: 
odată, ml-aduo aminte oă rldloam —ul unul petlo de moşie 
(i -dH.) f ® Distanţa mai mare sau mai mică a păr
ţilor unui tablou în raport cu spectatorul: primul — 
al unul peisaj II ® ® >=• Distribuţia metodică a di
feritelor părţi din care e alcătuită o lucrare lite
rară:—ni unul dlsoD—. unei tragedii ţf ® ® Proiect:
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In toate verile ciola la- »url cnm aă-şl lucreze via (JSP.) i 
a xm ăe bătaie [fr.].
•PLANA (-nez) vb. intr. ® A sta In aer cu ari

pile Întinse şi fără'a părea că se mişcă, vorbind de 
păsări (pr. anal. şi despre un aeroplan, olnd e oprit 
motorul şi aviatorul se lasă purtat de aer) 1f © ® 
A privi de sus, de la o înălţime, a domina cu pri
virea 1 © ® A stăpîni cu mintea H © ® A fi imi
nent, a ameninţa să se Intimple, a pluti: o mare ne
norocire planează peste capetele voastre [fr.].

’PLAN-GONGAV adj., 15 Se zice despre o len
tilă plană pe una din feţe şi 
concavă pe cealaltă ([®] 3805)
[fr.].
•PLAN-GONVEX adj. 15 

Se zice despre o le'ntUă plană 
pe una din feţe şi convexă 
pe cealaltă (P 3806) [fr.].

•PLANETA, (pl.-ete) s/., ✓
FLANŞIT (pl.-ete) sn. ® ii 
Astru care se Invîrteşte Îm
prejurul soarelui, descriind 
o eUpsă In jurul lui şi pe oare-1 
vedem luminat de lumina ce 
primeşte de la soare; se cunosc astăzi peste patru 
sute de planete, din care cele mai Însemnate slnt: 
Mercur, Venus, Pămlntul, Marte, Vesta, Junona, 
Ceres, Pallas, Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun 
(P 3807); toate te tac să te crezi departe de pămlnt.

Fig. 3805. 
Lentilă 

plan-con- 
cavă.

Fig. 3806. 
Lentilă 

plan-con- 
vexă.

Uranw • .\V«nu*

Fig-. 38o7.^Planelc.

Intr’o «V neloonltă (vlaho ; oxede oă vede un om dlntr’un 
alt planet (vlah.) H © In astrologie: astru căruia i 
se atribue o influenţă asupra soartei omului, 
zodie: o nâaont sub o — ierioltă; de aci, pT. anal., bi
leţel cu Însemnări tipărite privitoare 1a soartă, 
pe care-1 scoate dintr’o cutie un papagal, un şori
cel, etc.: pe urmă trag toţi planeta de la o Itallonoă cu 
papagalul (CAr.) [fr.].

•PLANETAR adj. ☆Ce ţine de planete; privitor 
la.planete; sistem'»', totalitatea planetelor care se 
Invlrtesc In jurul soarelui [fr.]. 
•PLANIMETRIG adj. A- Privitor la plani- 

metiie [fr.].
•PLANIMETRţE s/. A Partea topografiei care 

se ocupă cu modul de a proiecta o porţiime de te
ren pe un plan orizontal [fr.].

•PLANIMETRU (pl.-tro) sn. Instrument pentru 
măsurarea suprafeţelor plane [fr.].

•PLANISFERĂ (pî.-ere) sf. • * Hartă in care 
sfera terestră sau sfera cerească e reprezentată 
pe un plan [fr.].

•PLANISFERIG adj. • ☆ Privitor la plani- 
sferă [fr.].

PLANISI (-isesc) i .vb. tr. A ademeni, a seduce, a 
supune voii'şi poftelor sale: începu să vorbească... ou 
nUte cuvinte mieroase... de ar II planlalt nu mimai pe oa
meni, dar el pietrele (isp.i.

2. vb. refl. A se supune poftelor cuiva, a se lăsa 
a fi ademenit, a fi sedus: biata temele slabă ea toata 
lemslle, se pianist dascălului osp.i [ngr. nXaviu ,,a se
duce”].
'PLANŞA (pî.-se) sf. # © Sclndurioă de lemn, 

placă de metal pe care s’a săpat im desen, spre a 
fi reprodus prin tipar ţf © Tipar făcut de pe o 
astfel de planşă [fr. planohe].
•planşeta (pL-ete) sf. © Sclndură drept

unghiulara pe care se Întinde şi se fixează cu ţinte 
hlrtia pe care urmează să se deseneze ceva, să 
se ridice un plan, etc. {jgj 3808) t ® Instrument 
pentru ridicarea planurilor (iŞj 3809): o letlţă lăsase 
secara şi venise lingă (I.-gh.) [f

•PLANTA (-taz) vb. tr. « A sădi [fr.]. PLA-
•PLANTÂ (pi.-te) sf. ♦ Nume generic dat ori- q. - 

cărui vegetal, iarbă, buruiană, copăcel, pom sau rl-A 
copaoiu: textilă, medicinală, veninoasă [lat.].

1 O U
Fif. 3808. Planşetă. Fig-. 3839. Planşetă.

[fr. planchette].

•PLANTATQR sm. ♦ © Cel ce plantează, sădi- 
tor 1f © Gel ce cultivă o plantaţie In colonii [după 
fr. p 1 a n t e u r].

•PLANTAŢIUNE, PLANTAŢIE sf. f © Faptul de 
a planta, sădire, sădit U © Totalitatea vegetalelor 
sădite Intr’un loc 1J © Locul Însuşi pe care slnt 
sădite aceste vegetale f © Ori-ce stabiliment agri
col In colonie: —' de tutun, de calea [fr.]. 
OPLANTIGA, PLAnticA (pl.-iol) sf. Băn. Olten. 
Trans. = PANGLICĂ: Frunză verde ş’o plăntică, Mă iubii 
ou mnltă Irloă ok.-brs.).

•PLANTIG-RAD 1- adj. Care calcă pe toată 
talpa piciorului."

2. (pî.-ade) sn.
Mamifer car

nivor care, um- 
bllnd, calcă cu 
toată talpa picio
rului pe pămlnt 
(d. e. ursul) ®
3810) [fr.].
•PLANTON 

sm. a Soldat de serviciu pe lingă un superior 
spre a transmite ordinele acestuia [fr.].'

PLAnui (-uosc) vb. tr. şi intr. A tace proiecte, 
planuri: procleta le puse glnd rău şl tot plănuia cnm ar 
lace ca să-1 răpule (ISP.) ; seara, ceasuri Întregi se prlmblă 
prin odaie şl cugetă la Ana şl plănueşte (vlah.).

PLAPAMA... wr PLăPOMA...
PLÂpIND adj. Care nu e destul de robust ca 

să poată" suporta frigul, răceala, asprimea tim- 
puiui, gingaş, delicat, fraged: Tmoii, piăpinzi de leiui 
lor... Începură a amorţi şl ă degera (Isp.) ; avea o Împără
teasă frumoasă... şl bllndă, bllndă, ca un miel'»' (Dlvr.) ; 
o floare '»,ă;. la vezi păsările '»'e, unele golaşe, ce s,ar face 
ele fără grija părinţilor ? (BR.-VN.) [lat. •palpabun- 
dus<palpare]. ,

PLAPOMA, plapAmA (pl.-mo) sf. Invelitoare 
de pat de stofă colorată umplută ou lină sau cu

Fig. 3810. Plantigrad (L. Labă).

Fig. 3811. Plapomc.

vată {Mo/d. „Oghial”) {JM 3811): sullu ’n luminare 
şi-ml trag plapoma peste cap (vlah.j ; după ce m'am Inlftşurat 
Intr'o plapomă de llanelă groasă (I.-gh.) ; la fetita, o Înfăşură 
In plapămă, cu pericolul de a o Innăbuşl (br.-vn.) ; wm- ÎN
TINDE 2 (1).

PLAPOMAR, plAfAuar sm. V Cel ce face 
p 1 a p o m e {Mo/d. ,,mindLrigiuM]: i-au tăiat bietului 
plăpomar funia pe care.întinsese clteva fete de plapomă (grl.).

PLApomABPE, plApAmAbje sf. © Meseria 
plăpomaruluiH ©V Prăvălia, marfa plă- 
pomarului.

PLAPOMIOARA, PLAfAmioabA (pi.-re) sf. din 
plapoma.

PLAS1 = PLAZ.
OPLAS2 sbsl. / Căpiţă mai mică de fin: a scos 
şarpele un cap olt un -» de fin (R.-COD.) [bg. p 1 a S t I. 
srb. p 1 a s t].

•PLASA (-aşez) i. vb. tr. © A aşeza, a pune (în- 
tr’un loc, intr’un post); pe un spectator;.»' Intr’nn 
magazin 1] © .A. da OU dobîndă: -»'' bani 1f ® A găsi

951



PLA-
PLÂ

un cUmpăriUor pentru o Miarfâ: l-am plasat vinurile r 
® A roşii, a spune la timpul, la locul potrivit: o 
vorba: ce mal ocazie pentru un tlnăr cavaler... a&-şl plaseze 
cele mal paiante şl mal parhimate. complimente (vlah.,

2. vl). Tcfl. A şe aşeza într'un loc; a-şi găsi un 
post, o slujbă, a' se căpătui [Ir. place r].

PLASA (pl.-ăşi, -ase) sf. d) Împletitură de 
sfoară, cu,care se prind peşti; e mai mică decît 
năvodul şi mai mare decît vologull a da, a prinde ou 
plasa (1^ 3812): bdlatul Intrd ou plasa' tn glrlă (isp.i 
® împletitură de sîrină din care se fac împrej
muiri, despărţituri, etC.: tihprejinulrea de Ia uliţă e de * 
de sltmă (BR.-vn.) 1[ ® tS Plasa iţelor, împletitura dC Sfori 
care alcătuesc iţele: 
numită şi ,,ostreţe” 
sau ,,cocleţi" H ® O 
Diviziunea admini
strativă a unui judeţ 
de la şes, corespun
zătoare plaiului de la 
munte 1f ® Limbă de 
cuţit, tăiş: De grea 
moarte am murit, De 
plasa ouţltulul, De puşoa 
'mpăratulul (mar.) ^ (D 
ţ PLÂSA (răsez) vb.

Fip. 3812. Plasă.

Miner de cuţit.
T_____ — ,.—, inir. A bate din palme, a
aplauda [comp.srb.plesati],

‘PLASAMENT (pJ.-te) sn. ® Faptul de a pla
sa, de a găsi’ de lucru muncitorilor, de a pro
cura o slujbă cuiva,1 etc., plasare t © V Depu
nerea unei sume de bani liitr’o întreprindere sau, 
ca împrumut, spre a aduce un beneficiu sau un 
venit anual [fr. pl a cement],

•PLASARE sf. Faptul de a p 1 a s a; blion de 
birou unde, în mod gâtuit, sau în schimbul unei 
taxe, se găsesc adresele caselor unde e vacant un 
loc de servitor, de lucrător, etc.
: 'PLASATOR sm. Gel pe'plasează, ce procură 
de lucru sau o slujbă, etc. [după fr. placeur],

plAsgaviţA = PLESCAVITA.
PLAsea., prAsea sf., mai adesea plasele, peA- 

SELE pl. Miner (de cuţit, de furculiţă, de sabie, de 
pistol, etc.): nici d armă nu avea alta decît un mic junghiu 
cn plăselele de aur (negr.> ; pistoale cu plăsele de argint şl de 
sidef (OLVR.); mlnile-1 albe... netezesc... penele de struţ ale 
unul evantalfu cu pl&selele de baga (vlah.) ; chimirul tngust 
din care ieşeau pr&selele groase ale unul ouţlt (SLv.) ; cu m!na 
dreaptă pe prăselele hangerului din slleaf (CArj [coirip. 
p 1 a,s ă ® ].
-PLASMUI... = plAzmuj...

OPLAST (pi.-te) sn. Băn., Olten. PLASTA (pi.-te) 
sf. y Căpiţă de fin [srb.].
'PLASTIC adj. ® CP > Privitor la formele corpo

rale; arte -~a, care au drept scop să reproducă for
mele corpurilor (de e. sculptura şi pictura); snb- 

‘atante ~e. Care pot lua felurite forme şi servă la 
modelai (ceară, argilă, etc.) H © ® Sculptural: 
etll —; — adv. : o lume vie pe caie poetul o vede dealuşlt... 
şl de aceea ne-o descrie aşa de — ivlah.i [fr.].
'PLASTICA, sf. CP /» Arta de a modela figuri, 

ornam'ente,, etc. [fr.].
'PLASTICITATE sf. însuşirea materiilor de a 

putea lua felurite forme (ca ceara, argila,vetc.) [fr.].
PLASTOGRAF şm. Cel cc falsifică scrisuî sau 

SeninălUra .cuiva: cum putem noi şă punem candidatura 
unul » (CAR.); »i zicem celor oe fac aorlsori mincinoase db 
tot sau In parte (leg.-car.) [ngr.].

PLASTOGRAFIE sf. Scriere sau iscălitură 
falsilicată: ml-an furat iscălitura, pentru ca să faoă o 
cu glnd de a'mă oallcl (ALECS i ; este atft de naiv, Incit crede 
că e un document olograf (CAr.) [ngr.].

•PLASTRON (pi,-cane) sn. ® Partea dinainte a 
unei platoşe \ © pieptar ® H ® N Bucată de 
piele căptuşită cu care se acopere pieptul la scrimă 
[fr.].

PLASTUR... sw BLASTRU...
FLÂŞCA sf. ® tp t Manta: iară Slm şl lafet 

luară o puseră pre umere şl... ooperlră trupul... tătl- 
ni-său <pal:) ţj ® Olten. Trans. «S» Un fel de plasă 
de pescuit ce seamănă cu prostovolul: plec sara pină 
oind tntunecă cu plaşca după păstrăvi (gr-n.) ' ® Trans.
A = CRETIşoarA © [vsl. p las ti].

. Fig. 3813. Platan.

o PLAşcaR sin. Olten. Cel ce pescueşte cu 
p 1 a ş c a cvTRc.).
O PLAT sbst. Trans. (pac.) Maşină (de fier) de bu
cătărie [germ. Plat te],

PLATÂ (pi.-ătl) sf. ® Faptul de a plăti: zi 
de ; plata Impozitului H ţD Ceea ce se plăteşte pentru 
acoperirea unei datorii, pentru achitarea unei lu
crări, etc.: ou cu bani; fără —, fără bani, fără a 
fi plătit, în mod gratuit U ® Simbrie, leafă ţf 
® Răsplată, recompensă; pedeapsă: să tu minte că 
fără » pentm nevinovatul slnge nu vel Ieşi de la Dumnezeu 
(N.'CosT:); şl-a luat plata; a lăaa fn plata Domnului sau In 
plata Inl Dnmnezen, a părăsi In voia soartei: lumea în
ţelegea din vorbă că ecam prost şl-I lăsa In plata Domnului 
(VLAH.); w PAPTA [vsl.].

PLATAGEA = pAtlA(3ea.
PLATAGINA = pAţlaqina.

'PLATAN sm. A Specie de arbore exotic, foarte 
frumos, c’e poate a- 
junge pină la 20—25 
m. înălţime; se cul
tivă la noi, ca plantă 
ornamentală, prin 

parcuri şi alee (Pla- 
tanus occidentalis, Pl. ,,. 
nrientalis) ([ă] 3813):
In plata oraşului este un ' 

a o&iula mărime este 
prodigioasă <bol.). [fr. < 
lat.].
O plAtanger
sbst. Oaş. A =f pAt- 
laginA.

PLATARIN sm. 
tm- CHEFAL.

•plat-bandA
(pi.-de) sf. S'ăşie În
gustă de pămtnt, răzor de. jur mprejurul unei 
despărţituri dintr’o grădină şi pe care, de obiceiu, 
sînt sădite flori, arbuşti, etc.: toata grădinuta mea... 
Încape Intr’o singură'^ a grădinii d-voastre' (NEGr.) [fr. ].

PLATCA1 (pl.-ătci) sf. (p Bucată de pînză sau 
de stofă de care e prins gulerul şi celelalte părţi 
ale unei cămăşi, ale unei bluze, etc. [rus;].

PLATCA2 (pi.-atol) sf. = MART3; a pune »■, a face 
marţ; a -intra, a II a fi niiirţ: pierd necontenit: nu mă 
pot scula odată,.lără oa să nu intru (ALecs.) [srb. p 1 a t-
k a, pol. p } a t k a]. '
'PLATCA3 (pi.-ătci) s/. r.= placa®: copiii... să 

Înveţe slove noi... să scrie pe ■<^ (dlvr.).;
'PLATFORMA (pi.-me) sf. © 3^ Acoperişul unei 

clădiri făcut îu formă de terasă ţ) ® Locul de 
dinainte sau dinapoi al unui tramvaiu unde pasa
gerii stau în picioare: un vegon se opreşte: doi -tineri 
eleganţi de pe treapta platformei de dinainte se dau jos
(CAR.) H @ Locul de pe o locomotivă unde stă 
mecanicul [fr.].

PLAti (-teso) ţ. vb. Ir. ® A da cuiva banii ce 
i-a împrumutat: i-om. plătit datoria © A da bani 
în schiiitbul unui lucru vîndut, în schimbul unui 
serviciu, etc.: cine oumpără In dator plăteşte de.două ori 
(PANN); l-am plătit leala @ (F- A ispăşi: ai să plăteşti 
scump fapta ta; va plăti cu capul această crimă ţf © F A 
valora, a preţui: ştiţi, dragii moşulnl, cit plăteşte mintea 
unor Împăraţi osp.); am cimoscut ce plătesc- Moldovenii la 
Inptă, clnd.lşl apără tara (ALECS.); i»-JpIELE®.

2. vb. refl. A se scăpa defo datorie, dînd banii 
cuveniţi, ase a- " ,
chita [vsl. plă
tit!]. 

plAticA1
(pî.-lci) s'f.
Peşte de baltă < 
şi de Dunăre, 
cu corpul tes
cuit şi lat, cu
capul mic şi bo- .
tul scurt, ■ cu 11 3814' Fiatică.
solzii moi; poate ajunge pină la cel mult 60—70 
cm. lungime; carnea ei e foarte gustoasă (Abra- 
mis brmna) ([w] 3814) [bg.].

PLATICA2 sf. A Mare şi frumos arbore spinos,
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de 15—20 iTi. Înălţime; originar din Statele-Unitc. 
cu flori mici, verzui, cu fructele In formă de tecii 
turtite şi puţin răsucite; se cultivă mult ca plantă 
ornamentală şi pentru facerea gardurilor vii (Gle- 
dUschia triacanthos) (.jsj 3S15).

plAtiquţA (pl.-ţe) sf. psi»
= bfht.iţA.
'PLATINA (-Inez) vb. ir. ® A 

acoperi cu un strat de platină 
prin galvanoplastie: o atatue H 
® A albi arama roşie cu un a- 
malgam de cositor [fr.].
'PLATINĂ sf. « Metal pre

ţios, aproape tot aşa de alb ca şi 
argintul, foarte ductil, cel mai 
dens dintre metalele uzuale, care 
se topeşte la o temperatură foar
te ridicată (1800°) şi nu se lasă 
a fi atacat de cei mai mulţi reac- FiK 38l. piatit-a. 
tivi; mulţumită acestor însuşiri, s' 
e întrebuinţat In chimie şi în fizică, Ia construi
rea aparatelor sau instrumentelor de precizie [fr.l. 
'PLATINIFER adj.«. Care conţine platină [fr.]. 
•PLATINOTIPIE sf. Copie fotografică ba

zată pe acţiunea luminii asupra sărurilor de pla
tină [fr.].

PLĂTIT 1. adj. p. pLAti K| © nşsplATIT.
2. sbsl. Plată, faptul de a plăti.

■ PLĂTITOR adj. verb. plAtj. Care plăteşte.
'PLATITUDINE sf. ® Lucru anost, searbăd, 

fără vlagă ■'l' ® Slugărnicie, josnicie [fr.].
PLATNIC 1. adj. ® Care e dator să plătească 

(pentru sine sau pentru altul) t ® Care poate 
plăti, care are cu ce plăti, bun de plată, sol
vabil.

2. sm. Cel ce e dator să plătească, datornic, de
bitor; bon râu om bun, rău de plată; de la un 
I&â —' şl ou cenuşa de pe' vatră sau cu un sac de pale să’te 
mulţumeşti ipann).

'PLATONIC adj. ® +■% Privitor la doctrina lui 
Platou 1 '© Cu lotul ideal: dragoste -~i; concepţie •«■ă
[fr].
'PLATONISM sbst. A Şcoala şi doctrina filo

sofică a lui t’laton [fr.].
,-PLATOŞĂ (pl.-şe) sf. X Pieptar de fier care 

acopere pieptul şi spa
tele şi care servea odini
oară să apere corpul de 
loviturile de armă ale 
adversarului ([®| 3816):
Vulcan, fftoraral zeilor, 11 dă- 
mi cu, un toroipan şl ou o 
platoşă sau pieptar de fler ne- 
răzbătut (t6P.); Căpitani, os
taşi cu zale şl cu platoşe de 
lier <ALECS.)'
'PLATOU (pî.-ouri) sn.. ^ Podiş, tăpşan: In 

toată liniştea surdă a platoului nu se auzea deolt glasul as
cuţit al copilului (DLVR.) [fr. p 1 a t e a u].

'PLAUZIBIL adj. Ce se poate primi, ce poate 
fi admis, ce pare a fi adevărat pînă nu se dove
deşte contrariul [fr.].

‘PLAUZIBILITATE Sf. Caracterul a tot ce 
este plauzibil [fr.].'

PLĂVAIU, plAvan 1. adj. ® Bălan, bălaiu. 
blond t ©' ^ Alb-cenuşiu {vorb. de vite, de oi); Boi 
plăvani tn clte şase trag, se opintesc In juguri (alecs.) ; Oiţa 
cea plăvale (gnj ^ (D ^ Poamă plăvale, varietate de 
Struguri: soiurile de struguri cele mal spornice slnt la 

' .noi: poama grasă, poama plăvale şi poama galbenă (ion.).
2. PLAV^N sni. '7^ Bou plăvan: Plăvanii troianul 

despică şi 'ntlnd, să se rupă, din ^u (vlah.)-
u. PliAvAiE sf. ♦ Varietate de struguri [vsl. p 1 a- 

vil].
, PLAVGĂ sf. Loc unde sc atîrnă năvoadele 

ca să se usiţce. - . /
PLAVIE, PLAGHiE sf. Lemne şi crengi, ameste

cate cu nămol, grămădite pe o apă curgătoare şi 
care plutesc pe suprafaţa ei: Prutul pusese Nicoiai- 
Vodă... de-1 ourătea... de copaci şi de plavli (nec.) ; cren- 
enţe de salcie, coji de pline... butorugutreceau etnd şl cind 
plavle In josul apel (s.-ald.) ; carele^ va găsi pre marginea

Fig. 3816, Platoşe.

unii ape mari lie-oe lucru... carele>l va 11 aruncat'apa PLA- 
oa o plavle (prv.-mb.)[vs1: p 1 a v I]. p. p

PLĂVIŢ adj. Bălaiu, blond, de coloarea pa- '
iului: Ancuta, cu cosltaIe-1 , răsllrate (Odob.) ; —ă la 
fată şi vecinie cu rlsul pc buze (luno.) [COmp. plăvan].

PLĂVIU adj. Blond, bălan: Ea desface vălul, fata-1 
e plăvle (BOL.) [comp. p 1 ă v a i uj.

PLAZ (pl.-azuri) sn. / Partea de lemn tare, 
din dosul cormane!, pe oare se tîrăşte plugul clnd 
lucrează, numită şi ,,talpă” său „călcîiu”; ale
gată de grindeiu prin bîrsă (bw-;®]3831) (bg. srb.].

PLĂZMUI [-uesc) 1)6. ir. ® A crea,, a da fiinţă, 
a face din nimic: am plăzmult şl eu c flintă care să vă 
facă să uitati uritui dsp.i U © A născoci, a scorni, a 
închipui: Intr’acele văletărl ale firii... Închipuirea Işl plăz- 
mueşte vedenii cobltoare- (ODOb.) * © A falsifica [gr.
n'kâzp'J.].

PLĂZMUIRE sf. Faptul de a plâzmui; 
rezultatul ace’stei acţiuni: ® Greaţiuno Ţ[ ©. Năs- • 
cocire, invenţiune. închipuire H ® Falsificare, fals.

PLĂZMUITOR adj. verb. plAzmui şi sm. ®
Care plăzmueşte; creator H © Născodtor, in'ven- 
tator ^ © Falsificator.

PLEAFTURĂ i»- PRAPTORIţA.
OPLEÂMĂ sf. Mold. Soiu: c o rea, seamănă lut . 
tată-său'(Rv.-cRG.) [bg. srb. p 1 e m ej. 
tPLEAN (pl.-nuri) sn. Pradă (de războia): pe clnd

biruitorii Îşi Impărt3au »ul ivL&h i; Robi un — de Juni vol
nici Şi alt de fete mari (pamf.) [vsI. p 1 ă n u ].
O PLEANĂ (pl.-ene) sf. Băn. (nov.) Defect.

PLEÂSC ! interj. Imită sgomotul plescăitului . ■ 
cu limbă a celui ce mănîncă cu lăcomie: rupe o bu
căţică, Ii face vînt; (Olvr.) [bg. p 1 6 S ă k ăj. ■q PLEASNĂ (pi.-esne) sf. ® Trans. Şfichiu (la 
biciu): desgiirgă cureluşa cea ca o cu caic era ingurgat 
şerpariul (Ret.) : licuriciul e sclntola ieşită din pleasna să-, 
rită din sbiclnl Iui SIm-Pletru -mar.) r ® pl. Bucov. f (P. 
Băşicuţe ce se formează pe limbă, la copiii mici; 
plesnele... le capătă copiii atunci clnd mamele lor le dau ţîţă 
fiind despletite (mar.) [J) 1 e s 11 ij. 
t PLEAŞĂ (p/.-eşe) sf. Chelie; parte pleşuvă [vsl. 

p J e s I]’.
PLEAŞCĂ1 [pl. pleşte) sf. ® Pradă, jaf; Îă6fndn-1 

să rivnească ia libertatea de de care se bucurau... căpitanii 
din oştirea lui Ipsilanto ().-gh.) *' © F — CHlLIFţB © : mi
rosise pleaşca ce avea să-l cadă (srio.) [srh. p 1 j a 6k a], 
ţ PLEAŞCĂ2 = FLAŞCA: sacosul iaste pleaşca cu carea 

purtară pre Hristos la groazneolle patlme ale lui (prv.-mb.).
PLEATĂ (pl.-eta) sf. ® Păr Împletit, coadă (de, 

păr): Cu creştetele albe, preoţi cu picate rară (emin.) ; Popa ’n 
biserică, iar pletele pe-afaiă (SB.i, ghicitoare despre ,,le
gume”; fetele Imblă cu capul gol, ,,ln plete”, cum le zic 
ele (VOR.) K © pl. Păr lung lăsat pe umeri; pletele Iul 
albe şl creţe parcă slnt nişte ciorchini de flori albe (Dlvr.) ; 
va sălta In horă, vesel şl cu pletele In vint (ALECs.) ; w MINTE © 
ţ[ ® # PLETELE-MUIERII - MATREATA-DE-ARBOBI
[vsl. p 1 e s t i, p 1 e t 4; comp. bg. pletka].

PLEAVĂ sf. ® ♦ Pojghiţa care înveleşte bo
bul griului, secării, ovăsului, etc. t © P Rămăşi
ţele suflate de vînt din griul vînturat; pr. ext. 
ceea ce s’a scuturat din fin, după ridicarea lui:
uneori bolnavii se aburesc ou * de fin (PAc.) ]] © 0 Le
pădătură, tot ce e mai prost, ce e bun de aruncat;
ce e maimai leşinătură, mal stricat, cam adesea e capul 
bucatelor la oraş şi la sate (Jip.) ‘ ® = PLEVUSOA ®
[vsl, p 1 ă V a].

PLE.^NĂ = pleasna.
'PLEBE sf. Norod, prostirile, poporul de jos:

Copii săraci şl sceptici ai plebei proletare (Emin.) ' [fr.
< lat.].

'PLEBEIAN = PLEBEU [fr.].
•PLEBEU adj. ® ^ Care aparţinea poporului de 

jos din Roma veche Ţ © Astăzi; care nu face 
parte din nobilime; om vulgar In toată puterea ouvln- 
tulul, plebeu, pretenţios şl egoist (D.-zamf.) [lat.].

'PLEBISCIT (pl.-Uniri) sn. ® ^ Hotărîre a po
porului roman, adunat în triburi H '© O Sistem 
politic care încredinţează votului poporului nu
mirea şefului Statului şi ratificarea legilor [Ir.].
'PLEBISCITAR adj. 0 Privitor la plebiscit; 

de natura plebiscitului [Ir.].
'PLEBISCITABISM sbst. 0 Doctrină care
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PLE- acordă poporului dreptul de a numi pe cei ce 
PI p trebuc să ocupe puterile publice [fr.]. 
r LC PLECA (pleo) 1. vb. tT. ® A îndoi, a încovoia, a 

apleca: na l&oea alta deolt strlmba toate lemnele, le pilndea 
de Tlrl şl le pleoa la p&mint (ret.); oapnl; ^ genonohll; 
a<şl ^ oohll In p&mlnt; 0 a-şl oapnl, a se supune; 
a nu avea unde s&-şl plece capul, a nu avea nici un că' 
pătîiu, a nu avea unde să şază sau să doarmă, a nu 
avea nimic: N'am unde s&-ml plec nici capul,, ajung din 
lău In mal lăn (pann) ; 0 a-şluieohea, a asculta, a S6 
îndupleca: imp&ratul Işl plecă urechea la rugăciunea Hei 
sale (I8PJ ^ (D fAo<v, ao pomi: mă ian şl eu după 
glas şl-o pleo Intr’acolo (isp.i .

2. vb. intr. d) A porni, a părăsi un loc spre a se 
duce In altă parte: a plecat la Paris ^ (D A-şi lua în
ceputul, a-şi trage originea: un drumeao îngust... pleacă 
din coasta Novacilor şl urcă... plnă la Tltvele (vlah.i.

ii. vb. refl. © A se îndoi, a se încovoia, a se 
apleca: se plecă asupra mă-sel oe In deşert se 'ncerca a mal 
vorbi (DLVR.) 11 ® A se lăsa într’o parte sau într’alta, 
ă se lăsa în jos, a se pOVÎrni: De la Vlrclorova, malurile 
se pleacă şl se netezesc (vlah.i ; corabia se pleacă tntr’o parte H
® A-şi îndoi trupul pentru a saluta, a se inclina, 
a se închina înaintea cuiva: după ce rosti aceste cu
vinte, el se plecă şl ieşi (on.) H ® A ceda, a se îndupleca, 
a se supune: ştefan... se plecă la glasul de pace ce-1 trimise 
Aibert (isp.) [lat. p II c a r e].

plecăciune s/. ® t îndoire, aplecare, in- 
clinare 1î ® f [adesea iron.) închinăciune, salu
tare (formulă de politeţă, Ia sosire sau la plecare): 

» boierule 1 1î ® t Supunere, smerenie: veneau ou 
multă ^ să-mi ceară hlrtllle ca să vază ce am scris (ALX.) ; 
cu toată 'va rog pe damele care nu vor avea o talie frumoasă 
să mă Ierte cnegr.) [plec aj.

PLECAT 1. adj. p. plec*. ® îndoit, încovoiat, 
aplecat: Tranohlulal salcie! pletoase (emin.)1[ ® Lăsat 
intr’o parte, povîmit 1f ® Supus, urnilit, smerit;

capul sabia uu-1 taie H ® Pornit, dus de unde-* 
va IIH © NEPLECAT.

2. PLECATE $/. pl. = APLECATE: acest leac este bun 
olnd inima te doare din plecate (pamf.).

PLECATOARE = APLECAtoabE.
•PLED (pî.-ednrl) sn. Pătură de călătorie([ll3817): 

11 aduse o haină blănltă, ea 
să nu răcească el un să 
puie pe ploloare (vlah.i [fr. 
p 1 a i d < engl.].

'PLEDA (-dea) vb. iT. 
şi inir. rt A Jua cuvln- 
tul într’o pricină Jude
cătorească, a lua apăra
rea cuiva, a apăra o cau
ză: am studiat el am pledat 
procesul cit nu şe putea mal bine (eR.-vN.); se olerea să se du
că la Paris, să pledeze cauza ţării ,|.-GH.) [fr. p 1 a i d e r1.

"PLEDANT adj. rt Care pledează: avocat ~ [fr.J.
"PLEDOARIE sf. rt Cuvîntarea advocatului 

înaintea judecăţii pentru apărarea cauzei clien
tului său: 11 ascultase pledoaria el aetepca nerăbdătoare 
rezultatul (BR.-vN.) [fr. plaidoiric].

"PLEIADA (pl.-de) sf. ® Grup, reuniune de 
poeţi, de scriitori celebrij învăţaţii de azi dan nnmiiea 
de » la o mină de oameni aleel care sa deosebesc prin fapiels 
san prin scrierile lor... zlotnd: pleiada poeţilor, pleiada eru
diţilor (ISP.); pe la Începutul seoolulul e’a Ivit In Moldova 
o de poeţi (ALECs.) 1 ® PLEIADELE pl. Grup de
stele în constelaţiunea Taurului, numit de popor 
,,cloşca cu pui", ,,găinuşa" sau „cloţa" [fr. < gr.].

'PLEN sbst. Număr total al menibrilor (unei 
adunări, ctc.) [lat. p I e nu m].

'PLENAR adj. întreg, complet. In plin. In în
tregime : e’edinţă ~ă, în care sînt de faţă toţi meiri- 
brii [Ir. p 1 e n i e r].

•PLENIPOTENT sm. O = PLENIPOTENŢIAR: 
înainte de Întrunirea plenlpotenţllor (I.-gh.) [lat.].

'PLENIPOTENŢA (pl.-ţo) Sf. O împuterni
cire deplină de a' trata cu un alt Stat chestiuni pri
vitoare la ţara sa: avind Ile-care actele de de la suve
ranii lor respectivi (i.-oh.) [it.].

'PLENIPOTENŢIAR adj. şi sm. O ® Acela 
pe care un guvern îl trimite cu depline puteri să 
trateze cu guvernul altei ţări ® Ministru a.

Fig. 3817. Pled.

gent diplomatic de un rang inferior ambasado
rului [fr.].

'PLENISON adj. O? Care sună deplin: vocală 
[lat. p 1 e n ’u s -t- s o n u s].
'PLENITUDINE Sf. întregime; stăpînire de

plină, desăvtrşită: a se bucure de ~a lacultăţllor sala 
[fr.]. : •
tPLENUI (-neso) 1)6. tr. A prăda, a face o pradă 

de războiul arseră ei plenuiră ţara împrejur ‘ (aiLc.i
[ p 1 e a n].

pleoapa, PLBQPA, ✓ PLOAPA (pî.-po) sf. ® £> 
Fiercare din cele două membrane mobile ce aco- 
per ochiul şi care se apropie una de alta clnd doar
me omul sau animalul (s^Hj 3396): a închide pleoa
pele, a dormi; a deschide pleoapele, a se deştepta; 
Peste oohll mari el tnlbnrl oad pleoapele-oboslte (vlah.) : rl- 
dlolndn-el pleopele ochilor cn mllnlle (isp.); deschlztnd le
neşi ploepele cn gene rari el gălbnl (DLVR.) *f ® Capacul 
sicriului: parcă era nn mort oe-el anmcaee pleoapa ooeolu- 
gnini (DLVR.) [comp. bg. pohlupka ,,capac"].

'PLEONASM (pl.-me) sn. h? ® Figură de reto
rică prin care se adaugă cuvinte de prisos pentru 
Înţelegerea frazei, cu scopul de a da acesteia mai 
multă energie. Ex.: i-am văzut cn oohii mei ţ[ ® în
trebuinţare de cuvinte de prisos pentru înţelegerea 
celor spuse. Ex.: a se urca sub;.a intra Înăuntru [fr. <
gr-]-

'PLEONASTIC adj. co Privitor la pleonasm 
[Ir-],
OPLEOP = PLOP.

PLEOSC I sau PLiQSCi interj. ® Sgbmotul ce 
imită plesnetul palmei sau biciului: 11 trinteete nna... 
pleosc 1 peste falcă, de-1 sare un dinte (R.-coo.) ; atunci Făt- 
Irumos, pliosci cu o palmă la vlntul pieste obraz (ret.); 
adesea precedată de trosc: trosol plloscl mina el greoaie 
lovi amlndol obrajii nenorocitului Urdllă (ON.); pe la orele 
3 d. a., troscI pleoscI Intră In curte opt cal ou doi suragll 
(1.-6H.) H © Imită sgomotul căderii unui corp în 
apă: cinele... scoase limba din gură şl atunci piatra, pleosc! 
In apă (PAC.) [onom.].

PLEOSCAI, PLIOSCAI (-ăeec, ăiu) vb. intr. ® A 
bate din palmii sau cu palma peste obraz, a plesni: 
Încep eă pleosoăeasoă din palme, strlglnd totl: nra I icar.) "
® A face un sgomot identic cu al stropilor de apă 
clnd se izbesc cu putere: de alară se anzaan pleoB- 
călnd picături (de ploaie) mul mari el mal dese (vlah.i 
[p 1 e O s cl].

PLEOSCAit, pliobcAit sbst. Faptul de a 
p 1 e o s c ă i; sgomotul produs prin această ac
ţiune.
OPLEOSCANIŢA sf. Bucov. # = bostopAScA. 

pleoşti, p'lioştj (-etosc) vb. tr. şi refl. ® A
(se) turti: zidurile trosniră, se despicară, el acoperişul casei 
Se pleoşti (DLVR.) 1( ® A (se) pleca, a (se) lăsa. In jos: 
Un măgar mare ce-o asoultase... Capul pleoştise (ALX.) [srb. 
p 1 j 0 § t 1 t i].

pleoştit, plioştjt adj. p. pleoştj. ® Turtit:
pe cap ou tes mure, grecesc, Intr’o parte (I.-gh.)-, coşuri le, 
Înfipte tn spinarea <^ă a bordeielor (dlvr.) ; văd... două dea
luri ^e, acoperite de pădure (vlah.> H © Lăşat în jOS: 
Cu urechea plloştltă,... Clinele, trist şl jalnlo, me geape o 
cărare (alx.) ţf ® ® Ghemuit, CU capul plecat, fără 
curaj: Părvu... se Întoarse acasă pe jos, prin colbul drumu
lui, ca val de el (on.).

PLESCAi (-ăeso, -ăin) vb. intr. ® A face un sgo
mot caracteristic, lovind limba de cerul gurii {vmb. 
de cel ce mănîncă lacom) 1[ ® = pleoscAj ®: Dom- 
nil ţării simţeau viaţa... clnd doreau de ţărani... şl clnd paliDe; 
lor plescăla, strtnglnd p*a săteanului aspră (jtp.i H ® — 
PLEOSCAţ ® : ploaia rlptle pe acoperişul vagonului şl plescăie 
pe geam (CAr.)*, valul sclipitor... cade plescăind pe-o lespede 
lată de piatră (vlah.j ; lopata plescăla Încet in tăcerea apelor '
(SAD.) [pleascl comp. şi srb. pljeskati].

PLESCAIT sbst. Faptul de a p 1 e s c ă i; re
zultatul acestei acţiuni: s’auzl şopotul izvoarelor as
cunse şl .«.UI răsunător al casoadel ivlah.i .

PLESCA(V)IŢA, plescAQHIŢA (pi.-ţe) sf. Mo/d. 
® © Boală de piele consistlnd (lin nişte bubu-
liţe sau răni ce se fac pe picioare şi pricinuesc mîn- 
cărime şi usturime % ® flescaitA A Plantă cu 
flori albe ce creşte prin locuri umede şi umbroase, 
pc lingă pîraîp ,=i izvoare (Mălachium aquaticuin)
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(IU 3819) t ® PLESOWĂ ţ = GţrŞA-PORţTMBtrLtn1 
ţ ® plescăită a = ŞOPIRLAITA-ALBA t ® ♦ PLES- 
oaitA-rqsie= arAbiel [srb. bg. pl j usk avica], 

•PLESIOSAtJR(US) sm.
Reptilă uriaşă fosilă, cu gîtul 
lung de peste un metru, care 
trăia în mările liasului inferior, 
şi In mările jurasice ([@13818) 
fir.].

PLESNET (pj.-ete) sn. ® Sgo- 
motul produs de un 
biciu, etc. ce p 1 e s- 
neşte; pocnet: din 
olnâ In clnd se anzean 
de blolu (VLAH;) ;

Fîg^. 3818. Plesiosaurus. Fig-. 3819. Piescaiţa.

IllBt Inooilndu-şl arm&sarll ou tunete şl cu (odob.); de
odată se aude un >«' seo In toată casa (dlvr.) ^ d) PlOOS- 
Căit: s’aude... un de apă care cade pe lespezi (vlah.)>

PLESNI (-neso) 1. vb. tT. şi intr. (î) A bate din 
palme, a izbi cu palma peste obraz, a lovi cu palma 
peste ceva, a pleoscâi: l-a plesnit ou palma peste obraz; 
a&5.: pe cine m’o supăra cu atltlca măoar, 11 plesnesc şl-l 
trimit numai declt la agle (car.) ; plesni de trei ori din palme 
şi Îndată sări de pe sobă o pasăre de aur (isp.); nu se cade a 
dtăngăi, adecă a In palme (prv.-mr.> ; cit plesneşti In păl- 
ml, a lost carul Iarăşi la loc cum a lost (sb.> K (D A lovi. 
a izbi, a pocni cu biciul sau cu ceva care produce 
un sgomot caracteristic plesnetului biciului: doi 
surugii... plesnind din bicele lor oe se Impleteoeau (odob.); 
un trăsnet plesneşte ca un harapnic In virtul unul munte 
(VLAH.); 11 Ieşi Înainte balaurul plesnind din coadă şl Incolă- 
olndu-se (isp.) ; bea pe Jumătate paharul, Işl plesneşte limba 
de cerul gurii şi... zice: phlll straşnici (br.-vn.); ©: unde-o 
plesneşte mama şi unde crapăI (CRO.) ^ (D A (se) rupc 
sau a (se) crăpa cu sgomot: lăsă să cadă o iarnă grea 
de plesneau lemnele şl pietrele (lep.); polobooul... a ploat 
Jos şi au plesnit două cercuri csb.) ^ (3) A (se) crăpa, 
a (se) rupe [vorb. de o ţesătură, dc piele, de un vas, 
etc.): trage una Ih spinarea Ultiopolltulul, aşa de tare, că 
l*a plesnit antereul (CRO.) ; fanţi de provincie... strlnşl să 
plesnească In redingota lor Încheiată (vlah.) ; Îmi plesneşte 
obrazul de ruşine (Crg.) ; tracul 11 strlnge de-1 plesnesc ochii 
(NEOR.); unuia 11 plesnise ochii şl celorlalţi nu li se putea cu
noaşte unde le era gura(i.-gh.) ; oala a plesnit la foc; a plesnit 
o coardă la vioară; plesni llerea Intr*Insa de necaz (tsp.); 
tl plesneşte rlhza de necaz (ret.) ; 11 sclipeau ochii In cap şl 
plesnea de ciudă (Crg.) ; Din pepenii tăi te scoate, de tţl vine 
Bă plesneşti (pann) ^ ® 0 A-1 ^ prin {sau In) cap, prin 
minte, prin gind, a-i trece deodată prin minte, a-i 
veni o idee subită, ciudată: le-a plesnit şi lor prin cap 
că ar 11 bine să se Închine la loc, la stele ori la soare (isp.) ; 
atonei am văzut scriind lle-oare cum 11 plesnea In cap (Negr.) ; 
nici nu-1 plesni prin minte că doar aceea ar fi preţul Afla
tului (RET.).

2. vb. refl. A se bate, a se lovi, a se izbi cu palma 
sau cu ceva analog: s'a ples
nit on amlndouă palmele peste 1 
obraz (br.pvn.) [vsl. ples
niţi].

PLESNţT adj. ® p.
PLESNI H ® Crăpat: coală^ă.

PLESNITOAUE sf. ®
Pleasna biciului ; .tot ce 
plesneşte ca biciul : şerpii, 
cel veninoşi on plesnltorl la coa
dă (ODOB.) H ® Capsulă care 
explodează; cocoloş de pă- 
mint învelit în hîrtie îm
preună cu un praf explo
zii, care pocneşte cînd e 
izbit de ceva tare H ®
Trans. fţ» Gerculeţ de fier pus între opor şi capă
tul dinăuntru al osiei carului ca să nu se roadă

Fig. 3820, Plesnitoare.

oporul sau roata; numită şi ,,tăcălie” sau „stran- 
galie” (vic.) H ® ♦ Plantă cărnoasă, ou tulpina 
culcată, cu flori galbene; fructul, globular sau 
oval, acoperit cu peri aspri, se desprinde la ma
turitate de peduncul şi aruncă cu putere, printr’o 
deschizătură, seminţele dintr’însul (EcbalUum ela- 
lerium) ((@| 3820) K ® ® pl. Ochi [p 1 e s n i],

plesnitura (pî.-turl) sf. Plesnet, lovitură 
răsunătoare dată cu biciul, cu palma, etc.: vorbele 
astea... 11 nstniaseiA oa o de gltbacla ne obraz (BR.vn.) ; 
s’ande nn vljălt de linie In gol... apoi şase plesnituri groase 
<vLAH.) [plesni].
OPLEŞ adj. Mold. ® Pleşuv, chel: era ~ la 
oap oa un genunche (GN.) ; un pop&... smolit la laţ&, cu oa- 
pui ^ (CRG.) TI @ Pr. ext. Fără vegetaţie: Alerglnd, 
nnnl spre codri, celalalt spre mnn(il .^Ualecs.) [rut. pilă].

PLEŞCAN, pleşcar sm. F Gel ce umblă du
pă p 1 e a ş* c ă, chilipirgiu; înşelător: pleşoannl de 
Joe.... o Îndrăgise grozav (isp.i; ,,oantă potcoave de oal 
morii" se'zlos despre pleşoarl, ce umblA să Înşele pe oel proşti
(VOR.).

PLEŞCUI (-ueso) vb. intr. ® A face plea- 
ş c ă,, a umbla după pleaşoă, a prăda, a jefui ŢI 
® ® A căuta chilipir, a umbla după chilipiruri, 
după foloase uşor de căpătat: vezi... oltn-l de-a dra- 
cnial lumea asta ? numai după pleşcult umblă (Crg.).

PLEŞGUITOR adj. verb. şi sm. PLEŞcni. Care 
pleşcueşte, prădător.
OPLEŞIV = PLEşţrv.
OPLEŞNIGAR (pi.-are) sn. Mică construcţie de 
lemn în partea dindărăt a şurii, în oare ţăranul 
păstrează diferite unelte, oa d. e. coase, furci, gre
ble, etc. (PAC.).
OPLEŞTI (-tesc) vb. tr. şi refl. ® Oaş. A (se) 
turti H © Băn. A se piti, a se tupila.
OPLEŞUG adj. Trans. Băn. Bucov. = PLEŞţrv: lata- 
., îiind adecă cu capul golea o curcabetă (ret.); şi-a 
smuls toţi perii de pe cap, de a rămas .«.-'plnă astăzi (sa.). 
OPLEŞUGIE sf. = PLEŞUVJE: .Iu
lie Chesarul... au avut... pleşugla sa cu ce 
acoperi (ŢtCH.).

PLEŞUV 1. adj. ® Fără păr pe 
cap, chei (H 3821): Un bătrin ~ şl glr- 
bov, slab, nervos şi mic de stat (vlah.) ; 
moşneagul a rămas ds mult ce-1 nete
zise baba pecap (CRG.) ; vpLTţTR- =2 © ^
® Pr. ext. Fără vegetaţie, pleş: in 
depărtare domneşte Pionul, spărglnd uorli 
ou — nl său creştet (NEGr.) ..

2. sm. ® Om pleşuv: Cu/vul clnd vorbeşti. Tigvă 
să nu pomeneşti (pann) 1f ® % Specie de vultur mare 
cu capul golaş (Vultur fulvus) [vsl. p 1 e ă i v u].

PLEŞUVI (-uveso) vb. intr. A rămînea ple
şuv, a-i cădea tot părul, a cheli.

PLEŞUVIE sf. Starea celui pleşuv, chelie.
PLETE Bw PLEATA.

OPLETEANGĂ (pi.-ence) sf. Mold. Trans. Oaş. 
Fire dc lină sau panglicuţe împletite în părul fete
lor, spre a lungi coadele pînă la cingătoare [rut.]..

PLŞTER (pi.-ere) sn. Gard de nuiele mai groa
se Împletite [srh.].

•pletora (pi.-ore) sf. ® Prea mare abundenţă 
de sînge t ® ® Imhelşugare care aduce după 
sine o stare rea, neplăcută: in pletora asta de produ- 
ceri ,,originale>r... e o Imensă, covtrşltoare majoritate de se
cături (VLAH.) [fr.].

•PLETORIC adj. Care are prea mult sînge: om ^ 
[fr.].

PLETOS adj. ® Cu plete lungi: suratele... 
rldeau... după blhăltul flăcăilor pletoşl (Dlvr.) H ® A Cu 
crengile atîmînd în Jos vertical: vede o căsuţă um
brită de nişte lozli pletoase (Crg.) ; SALCEE-PLETOASA 
tw SALCIE ®.

PLETUR = PLETER: Începu să smulgă Intiegl 
(DLVR.); a tăiat .vele făcute (luno.).
O PLEU sbst. Trans. Băn. Tinichea: un turn acoperit 
cu V (RET.) [ung. p 1 e h].
O PLEU AR sm. Trans. ® Tinichigiu [pleu].
'PLEUREZIE sf. f Inflamaţiunea plevrei [fr.].
•PLEURITIG adj. şi sm. f Bolnav de pleurezie 

[fr.].
PLEVAIŢA, plevitA (pi.-ţe) sf. A Plantă alb-

PLE-
PLE

3821. 
Pleşuv.
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PLI

3833. Plevuşcă. 
,lsîririîlM sau ,,sîr-

PLE- Itnoasă, uu frunze puţin numeroase, cu flori mici, 
trandafirii; nuiiiită şi „măturici”, „cununiţe”. 
„tavnică”, etc. (Xeranthemum annuum) (Jg) 3822) 
[pleavă].

PLEVI = PLIVI.
PLEVILA (pi.-le) s/.V Pli-| 

virea buruienilor ce cresc în- 
tr'o grădină sau pe o arătură, 
plivit, pliveală: se zansc loi «i 
colo... munoltorl la (BR.-vn.) [vsl.
•p 1 ă V i 1 oj.

PLŞVIŢA1 (pl.-ţe) sf. PIP=
® Căptuşala de fler ce Îm
bracă partea de jos a leucei 11 
® Olten. Stinghie sau bucată 
de lemn ce se prinde cu cuie 
de fier peste un lemn care s’a 
rupt, spre a-1 întări cciaus.)
[pleu],

PLEVIŢA’ ww plevaitA.
•PLEVRA ipl.-n) sf. S) ,

Membrană seroasă ce căptu- 11 ig- 38a2- 
şeşte interiorul pieptului şi Înfăşură plămlnii [fr.].

PLEVVŞGA (pl.-uţtl) sf. ® Peştişor de 
baltă, cu corpul lun- 
găreţ, cu capul verde- 
cafeniu, spinarea gal- 
benă-verzuie, cu o dun
gă lungă de coloare 
albastră-lnchisă, şi cu 
un luciu metalic pe tot 
mijlocul corpului; nu
mit şi ,,pleavă”, „chisoarcă’ 
muliţă” (Leucaspius delinealus) (Sj 3823) H ® 

Peştişor mărunt, baboiaş II ® CP) Om de putină 
Însemnătate; bleţal Aabluţai.,, gta pitit pintre m&oar

'c& era un drac şl jumătate 
(CAR.) [p 1 e a V â].

PLIC (pl.-louri) sn.
;.-C învelişul unei 
scrisori (;i|] 3824)
[ngr. -Uxoţ < 
it.]. '
r Plicii interj.
Sgomotul produs 
de izbirea pal
mei, etc. Fig- 3824- Plicuri.
OPLICICA S/. Bân. k = CODOBATURA [iw PI43CA].

PLICSIS, PLixis sbsi. F Plictiseală, urît: o pliiis 
luare tu Bucureşti (GN.) [ngr.].

PLICTICOS ădj. ® Care te face să te plic
tiseşti, să ţi se urască, plictisitor 1f ® Supărător, 
neplăcut, anost [ngr.].

PLICTISE.^A (pl.-eil) sf. ® Neplăcere ce 
simte cineva clnd i se urăşte, urlt: plictiseala şl sto- 
naborla erau adevăraţii duşmani al aooletăţll aoeştla (D.-zamf.)
.11 (D Supărare, neplăcere, zăduf [plictisi].

PLICTISI (-isesc) 1. vb. tr. Q A aduce plicti
seală: cartea asta mă plictiseşte ^ (D A cauza mlci su
părări, neplăceri': oamenii prea buni ajung uneori să 
plictisească ou bunătatea lor (vlah.).

2. vb. refl. A i se urî, a nu simţi nici o plăcere:
ilinţe... Insulleţlte de un singur gind statornic, aoela de a nu 
se (D.-ZAMF.) [ngr. nX*f]XT(0].

PLICTISITOR adj. verb. plictisi. Plicticos. 
PLIGUI (-ueso) vb. tr.^ A pune (o scrisoare) 

într’un plic: după ce plicul şi pecetlui această scrisoare
(RL.).

PLIMB (pZ.-buri) sn. Rampa unei scări: o temele 
scoboară. scările...; o mină II alunecă pe <<*^1 scării (dlvr,).

PLIMBA (plimb), PRIMBLA, / PREUMBLA (-bla) 
1. vb. tr. ® A duce dintr’un loc într’altul ca să facă 
(nişcare, ca să ia aer, ca să petreacă, etc.: ~ oopiii;
Gondola, leag&n dulce, ne prlmbli lmpioan& (ALEcs,) H ® 0 
.’V Îndrepta ici şi colo; el Işl preomblA prWlree pe olm- 
inil b&tăllel (BAlc.).

=. vb. refl.. ® A se duce dintr’un loc într’altul 
ca să facă mişcare, ca să ia aer, ca să petreacă, etc.:
ce sd-ml tnecăde uitt... amleşltsămA prlmblu le port(ODOB.); 
el se preumbli pe je poiata ou pisitl (GN.>; 0 F a trimite 
si se plimbe, a concedia, a -i zice să plece, a da dru
mul : pe lle-cara din logoTeţl, cum venea, aşa II trimetea si

se plimbe osp.i H ® 0 A trece, a se îndrepta din
tr’un loc într’altul: aerul şl razele soarelui se plimbau 
liber prlntr’lnsale (J.-g'h.) [p r 6 -f- U m b 1 a].

PLP)IBA (pl.-be) sf. Prăjină ce se pune la coteţ 
spre ă se sui găinile pe ea (r.-cod.) [plimba].

, PLIMBARE, primblare, PREUMBLARE sf. 
® Faptul de a (se) p 11 m b a: a (se) duoe, a lesl Ia 
a tace o 0 a trimite la a trimite să se plimbe n 
® Locul unde se plimbă cineva, unde se duce lu
mea să şe plimbe.

PLIMBATOARE sf. © Privată, urnblătoare 
[p 1 im ba].

PLEMNICER(IU i (pi.-ere) sn. Trans. (vic.) =PLEŞ- 
NiCAR [bg. plăvnica], ,

PLIN i. adj. ® Ce conţine tot olt Încape Înă
untru, în care n’a rămas nici un spaţiu neocupat
(0 desert, GOL); un pahar, un vas, un bntolndo 
api, de vin, de nisip; misnia e .-A; ou gura .-'i; oind ttl 
iese cu oola Înainte, 1(1 merge bine (Gor.) H ® In care 
nu sînt cavităţi sau lacune: nn zid ~ H ® Care con
ţine o mare cantitate, care are în belşug: grădini .-.i
de flori; stradă —ă de lume; nn dulap — de mie; o oeite —5 
de Învăţăminte; e —' de bani; 0 e de noroo; de gtaşall, 
de picate, de grlil, de llnzil; e de viată *! ® Gras: 
Iată ~ă; e ~ la faţă H ® In Întregime, deplin, fără 
să lipsească nimic: lună —a s^ l^A ® I ® F ® 
Murdărit: —• de norolu, de praf, de cerneală: moşneagul 
II băgă In traistă, aşa onm era (CRO.) f ® © lamă .-.ă, 
iarnă cu multă zăpadă: deoă iarna va fl omătoaşă sau 
—ă... e semn că vara următoare va 11 roditoare (MAR.).

2. sbsl. Lucru plin, vas plin; a ieşi oulva ţu ~ (îna
inte), a ieşi înaintea cuiva cu un vas plin (semn de 
izbîndă, după credinţa poporului): arendaşni ne ieşi 
cu —' Înainte (oDae.i; a-1 merge tn —, a izbuti, a-i merge 
bine într’o întreprindere: clnd cineva pleacă la dmm, 
presară-1 făină pe prag, oa să-1 meargă In CGOR.); Fără 
muncă, fără ebnclum. Toate oele-1 merg In — (vlah.) [lat. 
pl.enus].
t PLINI (-ineeo) vb. tT. ® A împlini H ® A înde
plini; a săvîrşi; nici im Incm vrednic de stăptnltorln să nn 
plinească n’an lăsat (cant.) [p 1 i n].

PLINV’T adj. dim. pun.
* PLIOCEN adj. ® Se zice despre partea 

superioară, cea mai recentă, a terenului terţiar H 
® Se zice şi despre epoca în care s’au format 
depozitele pliocene [fr.].

PLIOSC... IV PLEPSC.
t PLIROFORIE Sf. Informaţlune; lămurire, des

luşire [ngr.].
ţPLIROFORISI (-iseso) 1. vb. ir. A informa, a 

da informaţiuni, desluşiri, lămuriri.
2. vb. refl. A se informa, a lua informaţiuni; a se 

desluşi [ngr.].
•PLISA (-isez) vb. tr. ® A îndoi o stofă în creţuri 

sau cute regulate [fr.].
PLISA1 (pi.-se) sf. ^ Un fel de catifea de bum

bac cu părul mai lung, pluş: bâtrlnll Işl rldloă pulpa
nele glnbelelor In olngătoarea de roşie (Dlvr.) ; o şapoă de * 
neagră cn cozoroc de piele (CAr.) [rus. P I i S u, bg. 
p 1 i S a].
O PLISA* (pi.-se) sf. Bucov. Maram. Loc mai 
adine in albia rlului; groapă adlncă plină de apă: 
lăşind pretntindenea... bălti Bl Plisa, late olt nişte heleştee 
(GR)o.); Dn-te, volnice, şl cată Unde-a fl plisa mal lată
(GR-N.).

■PLISAT adj. p. PUSA. Cu multe cute regulate: 
fustă .—A.

PLISC (pi.-ouri) sn. ® i Cioc (de pasăre), clonţ; 
dă-te tos şi vezi ce are onooşnl cela In ' (Crg.) ; avea un nas 
coroiat ca un — de nlln (I.-gh.) H © 0 F Gură, bOt: 
la sama la Incmrl bine şl taol din (Alecs.) H @ #■ .-.-PĂ
SĂRESC = BALUŞCA II ® ♦ PLţSCUL-COCORULUI S(IU. 
FLJSCUL-CUCOAREI IV COCOR ®.
OPLISCA s/. Bân. i = CODOBATURA [srb.]. 
o PLISCOIAT, PLISCUIAT adj. Mofd. Trans. Cu 
vîrf, ţuguiat, ascuţit (pamf.) (conv.) [plisc o iu]. 
OPLlSCpiIJ (pi.-oaie) sn. Trans. Ţevişoară ele 
paiu Sau de gîscă (conv.).

PLISCUI (-neso) vb. inlr. i = Piscul: Ei caso 
din pllBouşoare, cer milă pllsculnd (don.).

PLISCUŞQR (pi.-oare) sn. i dim. PLISC. 
■PLISEU (pi.-euri) sn. 0 Ţesătură (pîn?:ă,
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stofă-, etc.) cu îndoituri, creţuri sau cute reguiate, 
întrebuinţată la guicraşe, fuste, etc. .382.0) [fr. 
p 1 is s e].
OPLIT sn.. Trans. Rît (de porc): <,
...de-at ti tui porc întreg... Cu '*-ul tot In ’ 
vint ne-ar arunca (vic.) [comp. FLIT).
O PLITA (pi.-te) sf. Mold. Bucov.
® Piaca de tuciu (cu găuri şi 
rotiţe) ia o maşină de bucătărie;
turta... se pudb pe —, tuciul sobol tle 
tinichea (pamf.) TI ® Pr. ext. Ma- 
şuiă de bucătărie (de tinichea, 
cu placă de tuciu): i-a rămas In Fiff- 3825- Pliseu. 
partea de dinainte Încă destul loc pentru plita de bucate 
(oRie.) [rut. p i y t a].
OPLIUHA si. Mold. Trans. 2 Rachiu prost işez.i 
(psc.) [rut. pijuha].
OPLIUTA = PLţTTĂ.

PLIVEALA (pl.-eli) s/. .^ Făptui de a p i 1 v i: 
s’a sculat In sllrşlt, sătulă de atlta » (ORio,).

PLIVI (-Ivesc) vb. tr. A smuige buruiehiie dare 
cresc într’o grădină sau pe o arătură: atit de dragi li 
erau Ilorile... Inctt tnsuşl... le plivea (ispj ; unii agricultori 
tşl plivesc boldele Înainte de darea spicului (PAmf.) [vsl. 
p i ă V ^ < p i ă t i[.

PLIXIS PLJCSIS.
PLÎNGACIOS adj. Care (se) p i î n g e mai 

totdeauna fără motiv sau pentru un iucru de 
nimic.
O PLÎNGACIU adj. Care fiare că p i î n g e, piin-
gător: aud, ca prin vis, sunetul arămiu şl * al vechiului 
clopot (GRIG.I.

PLÎNGĂTOR i adj. verb. PLJNQE. Care piînge, 
care pare că piînge: un glas

2. plînoAtoabe .s/. fiocitoare.
PLţNGE (pllng) ţ. vb. intr. A vărsa iacrirni; — de 

durere, de necaz, de bucurie; —- cu loc, cu lacrimi Ilerblntl; 
— In pumni; Smărăndlţa... şedea cu zn lini le la ochi şl pltngea 
ca o mireasă (CRG.) ; 0 : copacii pltng In curtea pustie iirg.) ; 
plingeau şl lemnele şl pietrele de mila lor iisp.);le pllngea 
Inima la amtndol, dar n’aveau ce lace (Dlvr.) ; jgi: cine cade 
singur nu pltnge; cu un ochlu rtde şl cu altul pllnge, are 
0 bucurie amestecată cu supărări, e bucuros de o 
parte şi trist de altă parte; ©: rău e cind piing pă
rinţii ; : declt să pllng eu, mai bine copilul; nu-ml pllng.
copiii de loame, n’arn ajuns să fiu aşa de strlmtorat, 
incit să fac cu ori-ce preţ acest lucru care nu-mi 
convine; copil2®.

2. vb. tr. ■ ® A vărsa lacrimi de durere pentru 
moartea cuiva, a jeli pe un mort: a-ei — morţii, nea
murile H ® A vărsa lacrimi de milă, de compăti
mire, de părere de rău pentru cineva sau pentru 
ceva: cadlnele... lugeau desculţe... de le pllngeai de mll& 
(isp.r, @ : cine pe altul pltnge, ocbli lui Işl pllnge ;^a-şl

p&cateie, a se căi de cele ce a făcut. - 
vb. refl. (î) A se jelit a se tîngui, a se văita, 

a se lamenta, a-şi arăta nemulţumirea: de copii,
de Ijarbd şi de coate goale s& nu te pllngl nlciodat& (pann) ;
•w NORQC© ^ (D rt A adresa O jalbă înaintea justi
ţiei, a reclama [lat. p 1 a n gă r e].

PLţNGERE sf. © Faptul de a (se) piînge H 
® Cuvinte prin care-şi exprimă cineva'durerea 
sau nemulţumirea/I ® 0 Jalbă, reclamaţiune 
(adresată unei autorităţi sau justiţiei).

PLÎNS 1. adj. p. PL^GE: o femeie, cu ochii pltngl, 
cu faţa mlbnltă (negr.) ; amlndol, pllnşl, şl tăcuţi, semănau 
duşi pe jalnice glndurl (odob.) ; de toată mnlţlmea 
© NEPLtNS.

s- (pl.-Boil) sn. Plîngere: a-l Inneoa^^ul; a izbucni 
11 podidi un de nu se mai putea sflrşl (Isp.) ; au

zind w de copil din aooibură (ret.) ; dnpă r!s vine şl 
cu <^ul nu se Învie morţii; jale, ^url şl suspine acnma tn 
toate părţile <sb.) ; ou bocet nespus merg după oase. cu ^uri. 
de mirat şl cu cuvinte de jale (m. cost.).

PLÎNSET (pi.-etc) sn. Plîns, piînsoare, văr
sare de iacrirni: să II văzut pe mă-ea Jeliri şi '—o (isp.i; 
îşi pllnge -~ui (ciAuş.), îşi desfoaie inima, îşi spune pă
surile; 0: —ele de vloaiă se prelungesc In noapte prin 
pocea clmpulnl (irg.) [plîns].

PLÎNSOARE sf. ® Făptui de a piînge, 
plin S, plînset: dovedeau numai, prin suspina şl prin 
PllDsorl năbuşite, adlnca lor durere (odob.i ; Cit amar şl —

v’aşteaptăi (oo.-del.i f @ rt Plîngere, reclamaţiune; de P 1_ |- 
multe ori oamenii lăoeau pllnsori (Ret.) ® {mai adesea n. a 
jil. pllnsori). Plîns necurmat al copiilor mici, atri- ' 
buit de popor unui duşman care le-a luat somnul: 
mama .copilului bolnav de pltneorl trimite pe o altă temele 
ca să la somnul imar.i.

PLOA = PLOUA.
t PLOÂDA (pi.-de) sf. A Roadă: Dacbia... cu 

ploada pămtntulul... alalte părţi... cu multul a le covlrşl 
poate (CANT.) [p 1 O'd].

PLOAIE sf. ® © Apă care cade pe pămînt 
sub formă de picături din aburii condensaţi in 
nori: — măruntă, repede, cu băşici; vremea ea—'; apă 
de —; ©: după — vine şl senin; ©: udul nu se teme 
de —; ©; ou o stropltură de —, pămlutul uu se moaie;
©; după —, manta {sau căciulă) de oale sau după —, 
vine şl ellou ipingeaua sau după —, chepeneag,se zice Cind 
vine cineva ou remediul sau cu ajutorul prea tlr- 
ziu 11 ® 0 Ceea ce vine In mare cantitate sau des 
ca o ploaie: am lost salutat! cu o — de gloanţe (I.-gh.) ; 
o — de săgeţi; nu mal auzi declt o — de sunete mărunte 
(vutH.) [lat. vulg. *p 1 o j a = clas. p 1 u v i a]. 
OPLOAPA wm- pleoapa.
OPLOÂtAN (pi.-ne) sn. Trans. (dens.) Maşină de 
bucăţărie [germ. dial. P 1 a 11 e n].

PLOGAD (pi.-ado), PLOCAT (pi.-ate) sn. Pătură 
flocoasă pe care o. 
pun ţăranii sub şa,^j 
care le slujeşte ,şi de 
aşternuţ: un — iru- 
moa, cu p&nil creţ şl 
dulce ca mătasea porum
bului fraged (CAR.) H ®
-S Ţesătură de lină 
pentru învelit: aci se 
pun, pe un fus ou cule, 
plocadele şl procovlţele 
(LUNG.); *9^ şi POCLAD
[vsl. p o k 1 a d u ].

PLOCAu. foclAu
sbsl. Un fel de Fig. 3826. Plocău.
sac întrebuinţat la pescuit ((fflj 3826).

PLOCON, t poolon (pi.-oano) sn. Dar făcut de 
cineva superiorului său: In cealaltă (mină) porta o 
cuşcă ou Iepuraşi de casă, plocoane trimise de atarlţal -unnl 
schit vecin (opoB.); o venit sătenii cu pooloane ele ziua du- 
mltale (ALECS.) ; hătrinll Inalntan tn Irunte ţintnd... pocloane 
ce ml se ednCeau de bună venire ign.) [vsi. p o k 1 O n U ].

ploconeala (pi.-oii) sf. Faptul de a se 
ploconi; închinăciune plină de respect înaintea 
cuiva: cite plocoane şl plooonell n'am lăout In lumea astal
(J]P.).

PLOCONI, t POCLONl (-onosc) vb. refl..® A se 
închina. In se'mn de politeţă, a se pleca cu respect 
înaintea cuiva, a face temenele: intră reepeotuos in 
odaie la boieri, ploconlndu-se In dreapta şl In stingă (I.-gh.) ; 
intră In biserică... se ploconi Îndreaptă, se ploconi In stingă 
şi leş! alară (isP.) ţ) ® F A se căciuli: să te rogi. să 
te ploconeşti la toate secăturile de alegători (jip.) [vsl. 
p O k 1 o n i t i].

PLOD (pl.-dnri) sn. ® t Roadă, poamă: nu 
poate pomul pădureţ — bun lace (prv.-mb.) H ® Mold F 
Prunc, copil (mai adesea cu o nuanţă peiorativă):
am lost la Paris de ml-am aşezat ul la şcoală (ALEC3.); cu 
acest înţeles are şi pl. plozi; Doamnei Doamnei ce păcat 
cu nişte plozii (ALECS.) 11 ® tC; Organul genital ai 
vacii [vsl.].

PLODI (-deeo) vb. tr. şi refl. A (se) naşte, a (se) 
prăsi; a se Înmulţi: a tăiat zmeoalcel şi celalalt cap, 
ca nn cumva... să plodească alţi zmei (Sb.) ; jidanii... prind 
rădăcină şl se plodeac ca viermii (Alecs.) ; lăcuitorli... cu cur
sul vremii acolo tnmuUindu-să şl plodlndu-să [CANT.) [vsl. 
plodiţi].
o PLODIGIOS adj. F Care face copii mulţi ipamf.i 
[plo.di].
O PLOIA = PLOUA.

PLOICICĂ s/. © (lifn. PLOAIE.
PLOIER sin. > ® Pasăre ca de 28 cm., cu ca

lin) alb, pătat cu negru, de asemenea şi spinarea, 
fi’untea, gîtul, pieptul şi pînteoele sînt negre, iar 
coada e albă. împestriţată cu negru; trăeşte în a- 
propierea bălţilor (Squalarola squalaroln) •; ® plo-
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PLO-
PLU

i

IţK-DE-MţlNTE = POROUŞQB® f ® PL0Iţat-M4BE, 
PJjOlţSt-MIO IV FLUIEB4B ® [p ] O a i ej. 
oPLOţNTE sf. Otten. © Vreme ploioasă: la»>, 
vin anele mari el tao Tăreătarl şl tnnecărl p&KDbltoare (ion.) ; 
da -~a nesllrşlt&, repede, 1 e’a mlneat p&mtntnl de eab rădă
cini (LUNo.i [lat. p 1 u e n t e m].

PLOIOS adj. © GInd plouă adesea, cu multă 
ploaie: vară ploioasă; era vremea oam ploioasă şl oa
menii an rămas pe-ooasă (slv.) .

PLOţŢA (pl.-ţe) Sf. © dim. PLOAIE. 
'PLOMBA (-bez) vb. tr. f A astupa găunoşitura 

unei măsele cu plombă [Ir.].
•PLQMBA (pl.-be) sf. f Clorură de platină sau o 

pastă oare-care cu care se astupă gaura unei mă
sele [fr. p 1 o m b (a g e)].
'PLOMBAGINA sf. « = QRAFJT [fr.l.
PLOP sm. ♦ ® Arbore foarte Înalt, cu scOarţa 

crăpată, cu mugurii pîsloşi, cu frun
zele albe ca zăpada In partea inferi
oară; numit şi „plută” (Populus alba)
(H 3828): Inngl s’aştern pesta luncă um
brele plopilor Înşiraţi pe marginea şoselll 
(VLAH.) t ® '~-DE-MVNTE, varietate de 
plop, cu frunzele mătăsos-păroasc, 
care se miş
că la cea mai 
mică.adiere a 
vlntului (Po
pulus treinu- 
la) (D 3827) 
li ® --Nţ!- 
QRU, frumos 
arbore al că
rui lemn, alb 
şi moale, e În
trebuinţat In 
industrie şi a 
cărui scoarţă 
se foloseşte 

uneori la tă- 
băcitul piei
lor (Populus nvjraJ 
([@] 3829) [lat. vulg.,
*p 1 opp us = clas. 
populus].

PLOP AR sm. %
Insectă ce' trăeşte pe 
plopi şi sălcii ('Sa- 
per da carcharias). %

PLOPIŞ (pZ.-lşnrl) 
sn. A Loc unde cresc, 
mulţi plopi.

PLOP(U)ŞpR 
sm. ♦ dim. plop.

PLOSCA1 (pl.plo- 
ştl, ploşte) sf. ® O 
Vas de lemn, rotund 
şi turtit, cu gltul 
strimt. In care se ţi
ne racbiu, vin, apă, 
etc. şi care se poartă atirnat de o 
curea ([^ 3830): a tras o duşcă de rachiu 
din plosca Iul cea de Braşov iCRs.); la deci 
In braţe cea —' buxdnhoasă şl-ţl răcoreşte 
gltlejul (NEGR.); cu plosca plină umblă vă- 
tăjell de se polteşte la masa cea mare (şez.) ;
©Fa umbla cu plosca,
a umbla cu minciuni, 
cu blrfeli pe la unii 
şi pe la alţii: eu sint 
discret, nu-ml plaoe să 
umblu ou plosca (CAR.) ; 
unii se închină aurului, 
alţii umblă cu plosca cu 
minciunile de la unul plnă 
la altul (isp.) II ® V Vas 
în care vlnătorul ţine 
praful de puşcă: se a- 
prlndea la lumina ochilor 
lor, cum s’ar aprinde b -v 
de prat la locul unul chibrit (gn.i '[ ® 
p 1 O s k V a, bg. p 1 o s k u].

Fijr. 3827. Plop-cle-muntc. Fig. 3828. Plop.

Fig. 3829. Plop-negru.

Fig. 3830. Ploşti.

Geantă [vsl.

O PLOSCA1 sf. Trans. (dens.) (vic.) y Căpiţă de fin: 
boanca ala... era cit o » de Iln (6R.-N.) [vsl. p i 0 S k uj.

PLOSCAR1 sm. ® Pungaş precoce [ploscă]. 
OPLOSCAR2 sm. Trans. (vic.) ^ Lemn cu care se 
apropie finul de pari, spre a-1 face căpiţă [ploscă2].

PLOSCAŞ sm. F, PLOSCASA (pl.-şe) sf. Care 
umblă tu plosca cu minciuni, care umbiă cu 
blrfeli, flecar(ă).

PLOSGHIŢA (pl.-ţe) sf. (Hm. PLQScA1: cu plos- 
chlţa după glt, veneau la fete impeţlt (R.-cod.). 
OPLOSCOANA (pî.-ne), PLOSCOAvA (pl.-ve) sf. 
Trans. (PAc.) (pşc.) 2* = PLOSCA2.

PLOSCULIŢA, PLOSCUTA (pl.-ţe) sf. O dim. 
PLOSCA1.

Ploşniţa {pl.-ţe) s/.' Moid. 4. = padvghe-de- 
LEMN [comp. rus. p 1 o s 6 i c aţ.

PLOŞTI... = PLEOŞTI...
PLOŞTÎnA (pl.-ini) Sf. ® Loc umed (pamf.) K 

® Trans. Luncă, flnaţ, rit orc.) [srb. p 1 o s t i n a]. 
OPLOTOAGA (pl.-ge) sf. Trans. (pAc.) = POTLpo.

PLOTOG tm- POTLQQ.
'PLOTON... 1^ PLUTON.;.
PLOUĂ (plouă) 1. vb. intr. unipers. ® © A 

cădea ploaie: plouă eu găleata, ou doniţa, cu cola; plouă 
de varsă; plonă cu băşici, ou bulbuci; F de olnd ploua ou 
ciroaţi, în vremuri uitate, cînd îi picau omului toate 
bunătăţile de-a gata; F paroă-i tot plouă şi-i ninge, 
e rău dispus, posomorit: lumea s’o posomorit, parcă-1 
tot ninge şl-1 plouă ialecs.i ; @: de nu plonă, măcar picură,
dacă nu am, nu capăt, etc. cît îmi trebue, tot mă 
aleg cu ceva H ® A cădea în mare cantitate şi des 
ca ploaia: ploua cu gloanţe.

, 2. vb. tr. ® © A-1 U(ia ploaia : .m’a plouat de m’a 
făcut leoarcă; CU o ninge, olt o plouă. Ea e tot mlndră şl nonă 
(IK.-BRS.) K ® A veni în mare cantitate: din toate părţile, 
prin odăi, plonan, pentru boieri, zaharicale (ODob.i [lat.
vulg. *p 1 0 V ă r e = clas. p 1 u 6 r e].

PLOUAT adj. p. PLOUA- ® Udat de ploaie, 
muiat de'ploaie ţ ® ® F Fără curaj, fără chef:
fetele şl Ulhal... stau in balcon cam plouaţi, fiindcă era ttr- 
zlu şl le era foams (D.-zamf.) ; ursul... se ’ntoarse... * ca vel 
de dineul şl cu coada Intre picioare 
(oooB.); a sta ca o curcă, găină,; 
pisioă —ă, a Sta fără chef, 
fără curaj I

PLUG (pl.-gnrl) sn. ®
Unealtă de arat pămîntul, 
trasă de boi sau de cai; e 
alcătuită din ,,cormană”,
„brăzdar” (numit şi „fierul 
mare” sau „fierul lat”),
„cuţit” (sau „fierul lung”),
„bîrsă”. ,,plaz”, ,,grindeiu” 
şi „coarne” ((13831, 3832);

a-şl pune boli {sau a băga)
In -»■ cu cineva, a se întovă
răşi cu cineva, a avea da- 
raveri cu cineva: pină nu pui cu omul in-~, nn-i ştii 
boli cum trag 
(ZNN.); 0: doar 
n’o să-ml la boli 
do la n’o 
să-mi facă ci
ne ştie ce pa
gubă mare K 
© Plug mic, 
împodobit cu 
fâşii de hîrtie co
lorată, cu flori, etc. 
cu care umblă bă- i 
ieţii în ajunul Sfîn- , 
tului Vasile, su- ' 
nînd din clopote, 
pocnind din bice şi (
cîntînd anumite 

cîntece; numit şi'
„pluguşor” sau 

„piuguleţ”: odată, 
la nu sllntnl Vasile^ 
se prindem noi vr'o.otţiva băieţi din sat, eă ne dncem cu 
AiUl (CR6.);' sute de oameni cari colindau cu pe la 
casele creştineşti (on.) ® ^ de zăpadă, maşină de cu-

Fig. 3031* Plug- 
I. Cormană.—a. Fierul 
lat, brăzdarul.—3. Fie
rul lung, cuţitul. — 4- 
Cormana mică, ure
chea. — 5. 5. Coarnele 
plugului.^ 6. Brăcina- 
rul.—7. Blrţ^ bîrsa.— 
8. Plazul.—9. drindeiul.

Fig. 3832. Plug primitiv (de lemn).

Fig. 3833. Plug de zăpadă.
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Fişr. 3834. Plugari.

^â^at zăpada de pel străzi şi In special de pe li
niile de cale ferată înzăpezite (.^ ,3833) H ® ☆ 
FLUonşQRnL, una din numirile populare (în spec. în 
Bucov.) ale constelaţiei Orionului [ysl.].

PLUGAR sm. ® Ţăran ce se ocupă cu lu
crarea pămîntului, agricultor ţ[ ® Cel ce umblă 
cu p I u g ul în ajunul sfîntului Vasile (iii 3834): 
oum oblolnueso a zice <«'11 pe la casele ce nii-l primesc (CRG.).

PLUGÂRAŞ sm: PLtJO^ (D ® : toţi aşteaptă
oa'nerăbdaie pe oolln* 
dătorl şl pe •«'1 (mar.) .

plugari
(-4MBO) vb. intr. ^
A lucra pămîntul 
cu plugul, a exer
cita meseria de 
plugar.

PLUGĂRIE 
s/., PLUOAajT s6sl.
/ Lucrarea pă
mîntului, agricul
tură; meseriaplu- 
g a r U1 U i; pe semne 
tu al mă Invefi pe mine ce-i plug&rla? (CRe.); Urindelul 
pin’ l-am tocmit, S’a g&tat de plug&rlt <ik.>brs.) .

PLUGULEŢ (pl.-ete), PLUOUŞOR (pi.-oare) sn. ® 
/ (fim. PLUG ® "i © PLUG ® : tinerimea din satele 
noastre Intlmplnd sosirea annlnl non, şi mlind ssara cu 
sgomot, cii pleşnete şl on clopoţel, pluguşorul... (odob.) <| 
® J Gintecul pe care-1 clntă băieţii pe la casele 
oamenilor clnd umblă de sflntul Vasile cu plugul.

PLUMB (pi.-buri) 1. sn. ® ® Metal cenuşiu- 
albăstriu, foarte moale, foarte maleabil, dar puţin 
ductil; e cel mai greu după aur şi platină şi se to
peşte la 330"; e Întrebuinţat la facerea gloanţelor, 
a ţevilor pentru apă, eto.: teav& de.»’; greu ca—ul; 
condeln de -»’, creion; apă de w- .ftpA ® K ® Mică 
bucată rotundă de plumb prin care se trec oăpă- 
tîiele sforilor cu care s'a legat un pachet, o ladă, 
etc., întrebuinţată mai ales la vamă ® Mold. Con- 
deiu de plumb, creion.

2. s/n. Glonţ: se opriri In pridvor ca s& Împartă 
prat şi <»'l Ia puşcaşi (ALEC3.) [lat. p 1 U m b U m].

•PLUMBA (-bea) Vb. tr. - PLUMBUJ.
*PLUMBÂGINA = plombaginA.
•PLUMBfPţlR adj. ® Care conţine plumb [fr. 

p 1 o m b i f e r e].
PLUMBUI (-ueao) vh. tr. ® A garnisi cu 

p I u m b K ®‘ A pune plumburi la căpătliele sfo
rilor ce leagă un pachet sau o ladă 1f ® A plomba.

PLUMBUIT ţ. adj. p. PLtJMBDţ.
2. sbst. Faptul de a plumbui.
PLUMBUITOR sm. Gel ce p 1 u m b u e ş t e 

pachetele la vamă.
PLUMBURIU adj. De coloarea plumbului: 

volbnra furioasă pe care o tăcea apa plumburle a Şiretului 
(VLAH.); luna... plutea tn văzduhul •». şl limpede (Olvr.).

■ t PLUMÎN... = PLAmJN...
’PLURAL ţ. adj. Of Care arată că e vorba de 

mai multe’ fiinţe sau de mai multe lucruri: număr
2. (pl.-aluri), sn. Număr care arată că e vorba 

de mai multe fiinţe sau lucruri [lat.].
•PLURALITATE sf. ® Gel mai mare număr, 

naulţimea cea mai mare; >»a voturilor ţ[ ® Multipli
citate : .»a lumilor [tr.].
•PLUS ţ. adv. Mai mult, care se adaugă la un 

număr sau la o cantitate.
2. (pl.-suri) sn. ± Semnul adunârii( -|-) [lat.].

•PLUSQUAMPERFECT (pl.-te) sn. 07 = MAI- 
MULTCAPERFpCT [lat.].
•PLUS-VALUTA (pî.-te) sf. V ® Valoarea 

unui lucru care’ întrece suma cu care a fost pre
ţuit sau cumpărat (prin faptul că i s’au adus 
Îmbunătăţiri, a devenit, rar, eto.) 1[ ® La regu- 
larea facturilor, mărire a preţului ştab Uit care 
se acordă pentru unele lucrări ca despăgubire 
pentru greutăţile Intimpinate, etc. 1 ® In ma
terie de impozit, diferenţa !n plus a Încasărilor 
impozitelor în raport cu prevederile budgetare 
[după fr. p 1 u s - V a 1 u e].

PLUŞ (pl.-şurl) sn. gg = PLISA1 [pol. p 1 u s z < 
fr. p e 1 u c h e].

O PLUŞTI (-lese) Vb. Ir. şi refl. Olten. Trans. A (se) PLU- 
p 1 e o ş 11, a (se) turti teiAuş.) (Pşc.): Pe frnnte-l să p, ■ ■ 
pluştl ca ş’o broască (bd.-oel.). - r LLI

pluta (pl.-te) sf. ® ♦ Substanţă solidă, elas
tică, mai uşoară decît apa, care se scoate din scoarţa 
unor arbori, ca ulmul, mesteacănul, pluta, etc. şi din 
care se fac dopuri, pin
gele, ţesături impermea
bile, etc. ([H] 383.')): dop de 
■»’ ; tălpi de ’»' ® Bu
cata sau dopul de plută 
care pluteşte deasupra a- 
pei, clnd se pescueşte cu 
undiţa (i®| 3836) t ® Bu
căţică de plută în care 
se înfige fitilul candelei 

II ® Seînduri sau grinzi, 
prinse laolaltă cu scoabe 
do fier, care se transportă 
plutUKl pe apă ([a|3837): 
peste clocotul 
lor repede a* 
luneod pluta, 
tiartuindu- se 
ca o sanie 
(VLAH.) H ®
# Mare şi 
frumos ar
bore, cu ra
muri drepte ■ Fig’- aSa6- Plute.

Fig* 38a5« Scoaterea 
plutei de pe copaci.

Fig. 3837.'5Pluta pe Bistriţa.

ce ies aproape de la baza trunchiului, dînd ast
fel coroanei o formă de piramidă lungă şi în
gustă; numit şi f„plop” (Populus 
pyrarnidalis) (j®] J3838) H ® A =
PLOP-ALB: d’a-lungul Itnlărlllor dese şi 
veizi, printre plute bătrlne... Blul-TIrgnlnl 
Işl răsfiră apele (dlvr.) "f © 4 ■ ■ NţTFAR- 
ALB, nvfAr-galben [srb. pluta].

PLUTARI (-ăroao) vb. intr. A 
umbla pe (ap’ă cu pluta: zina să 
vlnăm, să peacnlm, să plntărlm (GN.I.

PLUTAŞ sm. Gîrmaciul unei
plute: ne dnoem de grabă la plută şl 
^11 de ouvlnt şl pornesc iCRO.). hl

PLUTAşie sf. Meseria pluta
şului; încie’letnicire cu conducerea 
plutelor pe ape.

PLUTI (-teso) vb. intr. ® A sta, 
a Innota deasupra apei sau unui alt 'A 
lichid fără a se scufunda: lemnul 
pluteşte pe [apă; untdelemnul pluteşte dea- "
supra apei ţ[ ® A se mişca pe supra- 
faţa):apei: numai Noe cu al săi rămase fe- pip, 3gjs. 
rit In corabie, plutind pe d’asupra ’nel(l- Plută, 
lor mnntl (N.-cost.) ; lată-ne acum plutind 
la vale In voia apel (SN.) K ® A Sta In aer CU aripile 
întinse şi fără a părea că se mişcă {votb. de pă
sări), a plana: un vultur pluteşte, cu aripile ’utlnse. In 
creştetul zării (vlah.) ţf ® Pt. anal. A ti dus ici şi colo 
in aer: un dulce miros de fluentă pIuteşteTln aerul răco
ros (VLAH ) [srb. p 1 u t a t i].
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POA'
pi M. PLUTţCĂ sf. ♦ Frumoasă.' plantă acuatică, 

cu frunze verzi lucitoare ce plutesc la suprafaţa 
apei, cu flori mari, galbene şi 
frumoase fVillarsia nymphoi- 
des) ([®1 3839) [p 1 u t ă].

PLUTITOR 1. ,adj. verb.
PLUTj. Care pluteşte.

2. PLUTITOARE s/. ♦ = ROU- 
RtOA.

PLUTNIŢA (pl. -te) s/. A 
= NUFAR-ALB : tlrlsşul se b&gă In 

JapsA, atnndlndn-se eubt lolle de -v 
le.-ALD.) [p 1 u t ă; comp. şi srb. 
p'l u t n i c a].

'PLUTOCRAT sm. Care 
face parte din plutocraţie [Ir. Fi ,8 PluHcâ. 
p 1 o u t o c r a t e]. *1E;-

■ PLUTO GR AŢţE sf. ® Preponderenţa clasei 
bogate în cîrmuirea Statului t © Predominarea 
clasei bogate într’o ţară [Ir.].

•PLUTON, PLOTQN (pi.-oane) sn. ® X Subdivi
ziune a unui escadron sau a unei companii de in
fanterie: şeful plntonulul de execuţie a vrut... să-1 lese la 
oobl înainte de împuşcare ibr.-vn.) ţ[ ® Pr. cxt. ITOTl. 
Gîrd: se Înalţă In aer plotoane colţoiate de raţe sălbatice 
(ODOB.) [fr. p e 1 0 t O n].
•PLUTpNIC adj. Se zice despre terenurile 

geologice cristalizate produse de locul central [Ir.].
•PLUTONIER, PLOTONIER sm. X ® Sub-ofiţer 

care comandă’ un pluton; 
poartă două inele de fir lat la ; 
umăr 3840).

•PLUTONISM sbst. ^ Si
stem care atr’ibue formaţiunea 
globului acţiunii locului inte
rior care dă naştere şi vulca
nilor [fr.].

•PLUVIOMETRIC adj. 15 
©Privitorla pluviometru [fr.].

•PLUVIOMETRU {pl. - tre) 
sn. 15 © Aparat pentru măsu
rarea cantităţii de apă căzute într’un loc anumit 
într’un timp oare-care ([b| 3841) [fr.]. , tş
►^•PNEU (pi.-euri) sn. Colac de cauciuc umplut'cu

Fig-. 3840. Plutonier.

'//////////////.'//////

fugi (Rv.-cRG.), scapă-te cu ori-cc preţ; : n’a ajuns la 
rtu şl şi-a ridicat poalele la brlu, se zice despre cel gră
bit, care face un iucru la momentul inoportun;

Fig. 3843. Poale: i. de cămaşă; — 2. de redingotă; —
3. de frac;—.4. de fustă.

Sa-şl da poalele peste cap, ,a pierde ori-ce ruşine;
: (femela-l)'poale Inngl şl minte scurtă; 0: a se ţinea 

de poalele ouiva, a nu se deslipi de cineva, nelndrăz- 
nind să se bizue pe sine însuşi t ® Pv. ext. Partea 
de jos a unui munte, a unui zid, a unui copac, etc. 
{mai adesea pl.): la poalele montelnl... s’aştecne o poiană 
de toată frnmnseţea (vlah.i ; flăcăul rămăsese cn ochii pironiţi 
spre o de deal (s.-ald.) ; oasele domneşti... ou ziduri late 
Ih poale şl fără tencuială tonoB.) 1[ ® © (P Fustă (nu
mai la pl.]: Fata de gazdă mare Vlnde-o vacă şl-şl la poale 
iMAR.) 51 ® ~ de Icoană, bucată dc stofă preţioasă 
care se prinde de partea de jos şi la spatele unei 
icoane; făclnd... şl trei rlndurl poale de Icoane, unele cu 
semnul ţării (Lbi.) 1! ® " albă, scurgere la femei'] ® ’P
= BUBERţe K ® p POALA-MAICn-domnului = a) VOL
BURA; b) LEMNUL-MAICn-DOMNULUI 5[ ® A FOALA- 
RlNDUNţClI = volbura® 1[ ®) # POALA-SÎNTEI-MARII, 
a) plantă cu miros urît, cu flori albe (Nepeta nuda); 
b) = coada-mJtei; c) = OR anat 2 [vsl. p O 1 a].

POAMÂ (pl.-me) s(. ® P Rodul crescut din 
floarea unui pom fructifer, şi care se mănîncă cînd 
a ajuns la maturitate, fruct, roadă: poame verzi, 
crude, coapte, dulci, acre, sălbatice; ©): poama nu cade de
parte de tulpină, copiii au mai adesea apucăturile pă
rinţilor; ©;: poama bnnă o, mănlncă porcii, cei răi, ne
vrednici au mai adesea parte de iucrurile bune;
f ivon. Soacră, soacră, — acră, Dc te-1 coace cit te-1 
coace,»' dulce nu te-1 face, zice nora despre soacră, 
făcînd aluzie la răutatea ei f © coî. Fructe (mere, 
pere, gutui, etc.) tăiate felii şi Uscate K ® © F Soiu 
rău {vorb. de oameni); ţl-am aliat eu blăstămăţllle, ştiu. 
eu In sflrşlt ce eşti (ALECS.); te onnosc ce * eşti (fil.) ,r ® 
P Mold. Bucoif. Struguri: Un Ţigan odată, auzind prin lume. 
Cit de bună-1 poama, s’a pornit anume Să mănlnce —" (sper.); 
©;: se duce la vie cu —' ’n basma ' ® pl. Trans. P
Fructe uscate 5| ® p poama - momjtei = vuie- 

toarb; poama-vuLPn = dalao® [lat.

Fig. 3841. Pluviometre. Fig. 3842. Maşină pneumatică.

aer, care înconjoară fie-care din roţile unei bici
clete sau unui automobil [fr.].

•PNEUMATIC adj. Privitor la aer: experienţă ~ă; 
maşină ~â, ap’arat destinat să rărească sau să scoată 
cu totul aerul sau un gaz oare-care conţinut într’un 
recipient ([®] 3842) [Ir.]. ^ )|
, *PNEUMOCpC sm. f Microbul pneumoniei [fr.].
•PNEUMONŢE s/. f Inflamaţiunea plămînilor 

[fr.].
POALA (pî.-ie) s/. ® Spaţiul cuprins între par

tea de jos a pîntecelui şi genunebi, cînd şade ci- 
neva: mama~şl ţinea copilul In pnse capul tn poala el 
el adormi (Isp.i ; leneşa, ol'nd se scoală, parcă- are ouă In
(ZNN.) t © (mai adesea pl.) 0 Marginea infe
rioară (de la brîu în jos) a unei haine, a unei rochii, 
a unei cămăşi, etc. ([Ii] 3843): l-au sărutat boierii mtna 
şl poala, oa unul Domn tlnăr (N.-cost.i ; Işl anina poalele ante
riului in brlu... şl jnoa parola sau cordeaua (ALECS.) ; cu 'două 
şiroaie de stnge de la nas pină la poalele cămăşii (DLVr.) ; 
Q: 11 trag oopiii do -»•, nu-i dau pace copiii, cu ce
rinţele lor, din pricina nevoilor pe care le îndură, 
etc.; ©: (de omul rău, nebun, nrsnz, etc.) tale poala şl

Fig. 3844. De-a poarca (diipâ T. Papahagi). 
OPOAJIGA (pl. ponei) sf. Băn. ® Ghiont ţ[ © In 

pdnciş, pieziş.
POARAs/. Mold. Trans. împotrivire; ceartă, li- 

ti^u; a se pune ’n ~ cu cineva, a i se pune împotrivă: 
nu te pnne’n .^... cu Împăratul Iadului (CRG.) [bg. op.ora].

poarca sf. © Olten. Vrana butoiului în care 
se transportă la căldarea de fiert prunele pentru 
ţuică ipşc.) t ® De-a^poarca, joc de copii, în care
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I. Poarta bisericii din Brădet (Bihor—după N. Oprescu).—2. Tălpăşeşti (Gorj—după Tzigara-Saraur- 
caş).—3. Galeş (Sibiu—după Stănculescu).—4. Drăguş (după o fotografie a Seminarului de Sociologie din 
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Fiff. 3845. Poartă de cetate 
cu străjerii ei.

POA-1111' rnulti IJÎilcli avînd tie-care oîte un băţ caută 
să Împiedece pe unul din ei, numit ,,porcar” să 

rUl^ ducă pînă Ia o gropiţă (numită ,,ciur” sau ,,jir”) 
un os numit „poarcă” (i® 3844): se alege un os... olt 
se poate mal gogoneţ, pe oare-1 numesc poarcă; acuin se alege 
cine să (le „porcar”, os să ducă ,,poarca la jir” (isp.) [lat.
p 0 r c a „scroafă”].

PQABTA (pî. porţi) sf. o (Si5 Deschizătură mare, 
înaltă’şi largă făcută Intr’un zid sau la o împrej
muire, pe unde se intră şi se iese: poarta unei cetăţi 
([ăl 3845); porţile oraşu
lui ţ ® Uşă mare tn- 
tr'unul sau două cana
turi, la intrarea unei 
curţi, unei case, eto.
(sv TAB. LU): a Inohl- 

, de, a deschide, a locala, a 
descuia poarta; a sta, a 
aştepta la >*'; a bate la ; 
a Intra pu carul pe 
cine bate la poarta altuia, 
o să bată şl altul la poarta 
Iul, cine cere un servi
ciu altuia, trebue să 
se aştepte să i se cea
ră şi lui un serviciu;
•w VITOL; ® : porţile ce
rului, ralului. Iadului; 
poet. porţile silei se des
chid şl, In valuri, curge 
lumina pe văl (vlah.) "
® Poarta otomană, Înalta 
Poartă, sublima Poartă, 
sau numai Poarta, curtea, guvernul Sultanului (în 
vechiul imperiu otoman) [lat. porta].

POATE iw PUTEA.
tPOBEDI (-dese) vij. Ir. A învinge, a birui [vsl. 
p o b ă d i t i].
O POBIR sbsl. Băn. ♦ Porumb încă necopt cu 

' boabele ’ rare.
POBREAJEN S/71., POBRţjJENI S7U. pl.^ POBREJţJ- 

NIE Sf. cElîl ®’ = PRE0BRAJ5NIE.
POCI interj. Imită, sgomotul izbirii, ciocnirii 

în ceva tare, răsunător, pocnetul puştii, etc.: zmeii... 
oa un topor, poci una In capul lemnului (isp.) 5 odată s’a 
auzit poc I plesnise şarpele de necaz (r.-cod.) ; aud deodată 
plrl pool bopi buzduganul pe masă 9I, ţopi In culu (sb.).

POGAi (-a«8o) 1. vb. refl. A se căi de păcatele 
făcute, a se întoarce spre bine după o faptă sau 
viaţă păcătoasă: slnt un păcătos... şl tare aş voi să mă 
pooăeso şl eu (se.).

2. vb. tr. A face pe cineva să regrete păcatele 
comise, a*l îndrepta spre bine: lasă-i, că nu se stin- 
(eşte el cu mine, juplne, !1 pocăesceu (car.) [vsl. p 0 k a- 
j a t i s ş].
t POGA(I)ANIE, t POOANIE sf. Pocăinţă; l-a lăsat 

să.-şl laoă pooauia atit amar de timp, nebăut şl nemlncat 
(R.-coD.) [vsl. p O U a j a n 1 j e].

POCĂINŢĂ (pl.-ţe) sf. Căinţă pentru păcatele 
făcute, îndreptare spre bine după o faptă sau 
viaţă păcătoasă: părintele Trandafir ajunsese la acest 
canon de * (SLV.i; văalnd Petrea pocăinţa ...lor ...l-a Iertat 
(SB.) [pocăi].

POCĂIT adj. p. şi sm. POoAj: ® Care s’a pocăit 
ini (E) NEPOOAJT H ® a^ '= BAPTIST.

POCAL (pl.-ale) sn. BOOAL1.
POCĂNEA (pl.-nele) sf. O parte 

a joagărului, 'numită' şi „pîrghie” sau 
,,terteleciu” [p o căni].

POCĂNI (-ănesc) vb. inlr. A b o c ă- 
n i, a ciocăni: moara hirlla şi hadaragnl 
toată ziua pocănea In teică (sad.).
OPOCANIE ew POCAOJANIE.
O POCÂNITOARE s/. Trâns. (pac.) Ju
cărie de copil făcută dintr’un cocean de 
porumb spintecat pînă aproape de nod; Fie. 3a46. 
a fie-care smucitură, jumătatea despi- Pocani- 
cată se ridică şi se izbeşte pocnind toare. 
([lî 38461 (i^ şi TAB. XXIX) [p o căni]. 
OPOCĂZI = pocozi.

POCEĂLĂ (p(.-eii) Sf. ® înfăţişarea celui po
cit, sluţenie : nu l-a mal luat seama la poceala trupului

şl la slutenla chipului (Car.) f ® = POCITUIlA ® ; trebus 
să lase ceva In apă, ca poceala sau pocitura să se lipească de 
acel semn şl nu de dtnaul (pamf.) [poci].

‘POCHER = PQEEB.
O POCHI srn. pl. = PUPIL.
O POCHIHECIU (pi.-duri) sn. Mold. M Amnar 
(la războiul (:le ţesut). •
O POCHILĂ sf. = PUPIL.

PbCHIVNIC = POPIVNIC. ,
POCI, ’t PUTCl i. vb. tr. ® A schimba înfăţişarea 

firească'a cuiva, făcţndu-1 urit, slut, schilod, etc. 
(mai'adesea prin deochiu, din pricină unei boalo, 
etc.), a schimonosi, a diforma H ® A strica forma 
unui lucru, d!ndu-i o înfăţişare urîtă.

2. vb. refl. ® A deveni urît, slut, schilod, etc. 
de pe urma deochiului, boalei, .'etc. 1[ ® A căpăta 
o înfăţişare urltă prin stricarea formei fireşti, a se 
urîţi, a se sluţi, a se schimonosi, a se diforma 
[p o t c ă].
OPPCIE sf. Olten. Bân. Arac de vie.

POCINOG (pî.-ogurl, -oage), f POCmUC (pl.'-ocuri) 
sn. ® început; saftea: poftim de încalecă pe Bălan... să 
facem pocinog sfintulul Nloolal cel din culu (CRe.i; clnd a 
venit sufletul lui la Iad, Iadul era gol: el a făcut tntllu pocl- 
nocul (VOR.); a apucat-o spre crlşmuţa satului, făclnd el sin
gur juplnulul Davld poclnoc la spolocanie (GRig.) V © 110 - 
duc, belea: voinicul simţi de nnde-i vine pocinogul ăsta 
(ISP.); atunci nîi-a dat In gind că ml-a făcut popa pocinegu 
(VLAH.) [vsl. poăinăkCi].

POCIT, t POToiT adj. p. pomej. ® Sluţit, schi
lodit, urlţit, diformat H ® Slut, schilod, diform: 
Intr’o zi, nu ştiu cum făcu... şl alunecă de călcă pe pă- 
mlutul *ulul de om iisp.) ‘j ® Caudat; monstruos: clnd 
a auzit de poronoa cea potcltă a boierlulul (se.).

POCITANIE1 sf. ® Om pocit, sluţenie, 
monstru: pocitania pămlntulul li zise: toţi nelegiuiţii ce-ml 
calcă hotarul cad In robia mea (isp.i; o — do om umbla cu 
areal după vinat paseri (Crg.i ; ce pocitanii slnt aceste ? strigă 
...afară, boaite, ieşiţi că pre toţi vă omori (Negr.i ţ; ® Lu
cru pocit, ciudat, monstruos. Ciudăţenie, monstruo
zitate ; (Împărăteasa) spuse împăratului pocitania de vis (isp.i . 
î POCITANIE2 sf. Povestire; versiune; citat: 

pocitania aceasta zice... să o (1 luat din Istoricul cel ungu
resc (CANT.) [vsl. pofiitanije].

POCITOR sm., pocitoabe sf. ^ (P) Duh rău 
ce p o c e ş't e pe cineva (mai ales în descîntecc).

POGITyRĂ (pl.-turi) sf. ® Sluţire, schimono- 
situră, diformare pricinuită de deoGhiu sau de'pe 
urma unei boale; boala venită ca din senin: nu-i 
bine să doarmă cineva pe faţa ariei, deoarece pe acolo vio... 
Ielele... şl-I pocesc, 11 Îmbolnăvesc de .» (pamf.) K ® Fiinţă 
demonică ce provoacă omului această sfuţire 11 
® Sluţenie, fiinţă monstruoasă, pocitanie: ii iese 
înainte un prichindel de om, şchiop şi cam ghebos, o — 
(CAR.); văzlnd cum 11 la In rls o stlrpitură şi ^ ca aceea 
(ISP.); (eolorul de Împărat mlrlndu-se de această * de om
(MERA) [poci].

POGIUMB, POonjMP sm. Olten. Mold. Trans. Băn. 
Ţăruş sau par bătut în pămînt de care se leagă 
ceva: desprlnzlnd glnjul din pociumb... Înfige şi el lopata'n 
valuri (VLAH.); bătrtnul care-şi cioplea frigarea şl pociumbll 
pentru ceaun (SLv.i; acolo află o Inutrlţă legată de un pc- 
cliimp (RET.); Vrednic slnt de splnzurat Pe poelump de pă- 
trtnjol. Cu fnnil de tăleţel (ik.-brs.) t ® Băn. / Par bătut 
în mijlocul ariei de care se leagă caii clnd treieră ‘[ 
@ Olten. iS Piciorul vîrtelniţei. .

POCiLTEALĂ (pî.-eli) sf. Stare de slăbiciune 
foarte mare, lipsă dosăvlrşită de puteri [po
ci 11 i].

POCÎLTI (-teec) vb. inlr. A slăbi de tot, a-şi 
pierde toate puterile, a fi lihnit de foame.

POGÎLTIT adj. p. POCÎLTJ. Slăbit de tot, uscat 
de ncmlncare, lihnit, leşinat de foame: bătrin... us
cat, /V şi ducea o viaţă de călugăr (dlvr.) ; de ce eşti aşa — şl 
n'el ohef de loo p (Car.) ; se duse Intr’un stiflet... *■ de foame, 
ea maţele chlorălnd şi ou burta lihnită usp.).

POGÎNZEU sm. Olten. Vornicel (la b nuntă ţă
rănească).

POGLAD (pl.-ade) sn., FOCLADA (pl.-ăzi) sf. = 
PLOCAU : şi-au ales un oal graur Cu şaua de aur Cu poolăzlle 
de-arglnţ (voR.); aşterne deasupra o păraohe de poclăzl (CRG.) | 
l-a pus o pocladă (grl.).
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POCLĂU tw PLOC^U.
POGLţT (pi.-ituri) sn. Mold. ® Coş de trăsură: 

[din trftBUrd] n’a rămas... deoU un » pătat In iot ohlpnl
1IR0.) H ® Toi sau rogojină ce se pune pe coviltir, 
spre a acoperi carul: un de rogojini oprea si soarele 
şl ploaia da a răzbate In căruţă (CRO.); sărarll... îşi lao /v 
la carele lor tnvăllnd coverglle sau corcllle (pamf.).

POCLON sw PLOCON.
OPOCMATA (pi.-mete) sf. Oaş. (J) Cingătoare 
cu cusături pe care o poartă fetele, mai ales In zile 
de sărbătoare.

POCNEAIjA (pi.-eii) sf. Pocnet [p o c n i].
POCNET (pi.-ete) sn. Sgomotul răsunător pe 

care-1 face ceva ce pocneşte, trosnet, plesnet: 
se auzi un •*' ca aţ unei bombe oe lese dlntr’un tun (fil.) ; 
DU mal auzi... <^ul Ierbii de puşofi şl şuierătura alicelor 
(ODOB.)) in depărtare a’auzeau de bice (dlvr.) \ se aud 
nişte îngrozitoare, de răsunau văile şl dealurile asp.).

POCNI (-noso) 1. vb. intr. A răsuna cu sgomot 
{vorb. de un lucru izbit cu putere de ceva tare, de 
sgomotul puştii care se descarcă, de lovitura dată 
cu biciul, de ceva care crapă, eto.), a trosni, a 
plesni: avea o biciinjcâ de cele de clnepă... cu care pocnea 
de-ţi lua auzul (Crg.); slobozi puşca asupră-1 oare, pocnind, 
11 rupse aripa dreaptă (ŢICh.) ; II plăcea să pocnească şi să ciute 
^in frunze (alecs.) ; Începe a roade la copaci bătrlol, de-i 
pocneau fălcile (CRG.) ; pocnind din limbă şi scrlşnlnd din 
dinţi (D.-ZAMF.) î avlnd pe el... un eurtucel care-i pocnea In 
spate (GN.).

2. vb. tr. A plesni, a izbi: porunci biciului să pocnească 
pe fle-care clte odată (Ret.); pocnlndu-1 cu patul puştii peste 
Bcăfiriie (GN.) [poci comp. srb. puknutij.

POCNIT sbsl. Faptul de a p o c n i: nu mal sta
din cu biciul (CRG.i.
O POCNITOARE sf. ® Maram. Pleasna, capătul 
biciului care pocneşte: Pune... .»• de mătasă. Să 
te-and mlndru din casă (BRL.) ® = POCANITOABE.

pocnitura (pi.-turl) s/. Pocnet: s’auzl o~
ca de puşcă (Dlvr.) ; din toate părţile s'aud pocnituri de 
ghioage (VLAH.) [pocni].

Ppcoism. Numele slovei 11, n din alfabetul ciri- 
lîe: popă şi profesor se Încep cu ca şl enbetantlvul por
cule (CRG.) [VSl.].

POGOZI (-ozesc) vb. refl. Băn. Trans. A se mira, 
a se minuna, a li uimit, a rămînea surprins: de e’ar 
scula moş Mlhnea, tatăl Iul Mihal puşcaşul de la noi din 
sat, s’ar * lumea (het.).
OPOCRIŞ (pl.-işe) sn. Mold. Capac (do acoperit 
oala, etc.) [rut. pokryska].
OPOCROAVA, procoavA (pl.-vo) Sf. Bucov. (g) 
Numele popular al sărbătorii Acoperemîntul Mai- 
Cii Domnului (1 Oct.): pe si. Pocroavă... fetele o postesc, 
să le acopere capul, să le mărite ivoR.) [p O C r O v].
tPOGROV, PROOPV (pl.-oave) sn. ® aâ Pînză, 

postav, etc. cu care se acopere un vas sfînt, aco- 
peremînt lf ® Pătură făcută din cîlţi de clnepă, 
ţol gros de învelit: In bordelu... nici haine, nici pro- 
coave... nici nimic (r.-coo.) [vsl. p O k r 0 V ti].

POCROVAŢ, PBOOOVAT (pi. -veţe) STl. gâ = 
ACOPEREMfNT ® : deasupra (dlscosulul) acopere cu pocrovă- 
ţui (VOR.) [vsl. pokrovicl].
OPOCRQVIŢA (pl.-te) sf. Olten. Trans. Pătură, 

.cergă {in spec. de cal) [srb. p o k r o v a o].
W-~ămi) s”- ® Punte de lemn sau de pia

tră peste o apă mare, peste un rîu ([®| 3847): -ml 
de peste Dunăre; fntr’o clipă trece —ml de peste rlul Doamnei

iSKKl 
1'

Fîg. 3847. Podul lui Traian peste Dunăre 
(după Columna Traiană).

(DLVR.); scară la cer şl ^ peste mare nn se poate (znn.) ; 
0: Gerul face ou-o suflare pod de ghlaţă Intre maluri (Alecs.-i 
H ® — umblător, — plutitor, grinzi şi scinduri prinse 
laolaltă care plutesc pe apă şi pe care se poate 
trece de pe ţărmul unui rtu pe celălalt ([a] 3848):

Intre Jlblea şl Căllmăneştl e un —' umblător (vlah.) ; trecem POC- 
de partea cealaltă a Oltului pe un plutitor (vlah.) (D de p^'r\
luntri, pod peste o apă mare făcut din luntri aşe-

I

Fig. 3849. Pod de luntri.

Fig. 3848. Pod uniblăto)' pe Mureş.

zate una lingă alta şi acoperite cn scinduri groase 
((>(' 3849): puse de aree şl partea —'ulnl ce mal rămăsees, îm
preună cu luntrile pe care era făcut (BAlc.) * ® Pardo
seală do scinduri, făcută pe uliţi în loc de calda- 
rîm, pînă pe la 
jumătatea vea- 
cuini al xix-lea 

H ® De aci : 
stradă, uliţă; Po
dul Mogdşoalel, u, 

nume pe care-1 
purta odinioară s 
Calea Victoriei; v 

a bate —'urlle ' 
sw bate 1 © ; In ^
Ioc să te sileşti a 
Ieşi la obraze, Imbll 
haimana pe —'Url 
cu derbedeii (fil.) ;
F iran. inginer de —uri, haimana, om care umblă 
bătînd drumurile fără nici un rost, fără nici o că-: 
pătueală n ® Suprafaţă: om ca Man tllharlul nn s'n 
mal pomenit pe —ul pămlntnlnl (Ret.) 1[ ® Tavan *( 
® Partea.casei cuprinsă Intre acoperiş şi ta
van, în oare se păstrează diferite obiecte şi !n 
oare se pătrunde printr’o deschizătură numită 
„gura podului”: din — cobori pe scara răzămată de 
gura —mini (famf.);o»- SLAnjnA H ® ^ —ul palmei, pal
ma : Işl şterse buzele subţiri cn —ul palmei (D.-zamf.) * © 

—ml osiei, partea osiei ce trece sub car (•»■
878) H ® 3, Fundul luntrii 1 © .S. Parte a 

morii pe care sînt aşezate pietrele; altă parte a 
morii prin care trece coşul (sw tab. xxxvii) *[ ® 
Bucată de pînză ce se, aşterne ici şi colo, de la 
pragul casei pînă la cimitir, pe undo o dus un 
mort la locul de veci, spre a-i Înlesni, după cre
dinţa poporului, trecerea peste rîuri şi pîraie, Ina- 
mte de a ajunge în împărăţia cerului [vsl.].

PODAGRA (pJ.-ie) sf. f Gută, durere artri- 
tică la picioare: eşti bătrln, batoglt, ai — (ALECS.); Jun- 
ghlurlle in picioare şi podagia Iml oheză- 
şuesc pentru restul vieţii (OOOB.) [ngr. ]. 
t PODAN sm. Mold. Bucor. Su-1 

pus, biriiio; Clăoaş: acel sloveni... 
an rămas atuncea... supuşi—1 Romănllor 
(CANT.); ajnnsese, sărmana, dintr’atitea 
slngl şl atlţia —1, să-şl măture singură 
casa (SB.) [pol. poddany].

PODAR sin. ® Gel ce strînge | 
taxa potiăritului f ® Cel ce trece 
oamenii peste o apă pe un pod 
umblător ’t ® Mold. Măturător 
de stradă t ® x Pionier: —i pe- 
deştrl cu topoarele pe umeri (nL.).

PODARIT sbsi. Taxa ce plă- Fig. 3850. Podbeal. 
tesc tn unele locuri persoanele, 
trăsurile şi mărfurile la trecerea lor peste un pod.

PODBEAL, OPODBAL sbst. ♦ ® Mică plantă
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POD- cu flori galbene, a cârd rădăcină posedă proprle-

POE

Fig. 3851. Pod- 
beal»de-numte.

tăţl sudorlllce; frunzele şl capltulele se întrebuin
ţează, sub formă de Infuzlune, contra tusll; cu 
frunzele proaspete se fac cataplasnie (Tussilago 
faTfara) (U 3850) 1[ © ■—DE-MţraTE, plantă cu 
flori galbene-portocalii, ale cărei rădăcini, frunze 
şi flori slnt întrebuinţate în medicină ca stimulante, 
febrifuge şi vulnerare; numită şi „carul-pădurilor”, 
„carul-zînelor” sau ,,arnică" (Amica montana) 
M 3851): cUiTs podbBll-de-miinte, cu 
bobocii lno& Închişi, proroceau lepădarea 
mlnteanulul (ur.) f ® ~-DB-4PA —
liubaritA [bg. podbălO].
O PODEA (pî.-dela) sf. Motd. Trans. 
aSa ® Fie-care din scîndurile unei 
duşumele, podină: el m& asounse sub 
o -V din odaia ‘lui, Intr’o oal& Îngropata 
In năelp (alecs.) ; am ceva bani... li veţi 
alia ooio Bub armar, dacă veţi ridica o —■
(RET.) II © Duşumea, podeală: el‘ 
căzuse, olt era de lung, pe <^-ua camerei 
lui (EMiN.) [refăcut din pl. podele 
< podeai ă],

FODEAIiA (pl.-ele) sf. ^ ®
Duşumea;' pardoseală: stropeau toata podeala de mar
mură a templului şl-o măturau Inimos cu aripele (vlah.) ; 
Ingenunohllnd şl atlnglnd podeala ou Imntea (Car.) ţi ® 
Scîndurile cu care e pardosită o suprafaţă (un pod, 
o uliţă, etC.), podină: podelele jucau ca clapele unul 
clavir sub roatele butcii (i.-oH.) ţi © Tavan: acesta olta şl 
ridica ooblf In podele (d.-zamf.) [p 0 d ij.
OPODECrU sbst. (R.-coo.) = PODEŢ.
O PODEKEU, PODIREU, PODEREIO (pi.-ree)sn. Trans.

Platou: de la tăul cel lără lund... spre mlază-noapte, 
este un poderelu spinos (ret.).

PODEŢ1 (pl.-to, <f -eţurl) sn. P 0 d mic peste o 
apşoară,'peste un şanţ, eto.: treolnd... peste —o, alecă- 
ror solndurl jucau sub roatele trăsurii (ON.); am treoutpeste -«ui 
stricat al drumului glodos (ORio.); uncrac al Trotuşiilul a- 
leargă vlolu şl limpede subt —uri de lemn şl de piatră (irg.) .

PODEŢ2 sm. PSj» = 3COBAR [p O d u ţ2]. 
OPODEU (pi.-dee) sn. Trans. Băn. P o d u 1 de la 
şură (coNv.).

PO(D)GHIA2 (pi.-azurl) sn. ® t Prădăciune 
făcută de o ceată de năvălitori, incursiune făcută 
cu scopul de a jefui ţi @ Mold. A lăsa in —uri, a lăsa 
să umble în voie, fără nici un rost: stringe-ţi gindu- 
rlle-aoaeă, nu le mai lăsa ’u poghlaznrl (vlah.i ; a umbla In 
—uri, a umbla haimana: al purtat ciubotele atlta amar 
de vreme, nmbllnd toată ziua In podghlazurl (CRG.) [ung. 
podgyâsz].

PODGOREAN 1. adj. Aşezat la poalele unui 
munte sau unui deal.

2. sm., -eancA (pl.-enoe) sf. Proprietarul unei 
podgorii: podgorenii buni nu culeg poama de dimi
neaţă (ZNN.).

PODGQRIE sf. ® t Ţinut aşezat la poalele 
unui munte sau unui deal ţ[ © Regiune plantată 
cu vii pe coastele sau la poalele unui deal: un ţăran 
cblpeş şl deştept din podgoriile Orevlţll (vlah.) [vsI. p odu- 
gorije].

PODGORnj adj. Acoperit cu podgorii:
Me^... alţii la Cotnarul Iubit şl (ALECs.)- 
o PODHOADA iw PODVOADA.

PODHQRNIŢA (pi.-te), POHODNICIOARA (pi.-re) 
sf. fţm3 Pcilicioara jugului.

PODI. (-dese) vb. tr. A pardosi, a căptuşi cu 
scinduri [sl. podiţi].

PODIDI (-ideso) vb. tr. A cuprindcţ a stăpini de 
tot, a copleşi, a năpădi: 11 podidi un pllns, de nu se mai 
putea sIIfşI (Isp.) ; clnd ieşea din odaie, o .podideau laorlmlle 
(ORL.>; se ţinea la piept şl la plnteoe... de hohotele ce>l po
didise (ODOB.); somnul 11 podidise pe clnd Blsoceannl Îmi po
vestea basmul (odob.) ; Iml trăgea palme peste gură, plnă mă 
podidea singele (vlah.i [vsl. podâid4< poduitj].

PODINA (pl.-ini) .s/. ® sSis = podeala ® : o să avem 
vra-o citeva podlni lipsă la poduri (fil.) ; Umblă drumurile ’n 
tind PodlnLle nnmărlnd (pann) ţi © Duşumea, podeală, 
pardoseală ţl® ife Tavan de seînduri: n’adăstasă-ţi pice 
răspunsuri... nici din cer nici din podlna casei (Jip.) ţ[ ® Z1 
Partea de jos a unui stog de fîn ori de paie ţi ® 
g) Trans. (dens.) Şale [srb.].

O PODIREIU m- FODEREU.
PODIŞ "(pi.-işuti) sn. Loc întins şi şes pe un 

munte sau deal; platou: nimic mal Irumos decit situaţia 
acestui tirg pe un vesel — tmbrătoşat de Şiret şi Moldova 
(NEGR.); lată că se prăvale din —urile Asiei un nou puholu de 
barbari (vlah.) [p O d].

PODIŞCA (pi.-işti) sf. ®,Pod mic, podeţ(i)i 
spec. peste un şanţ.): trecu şanţul pe o — (grl.) ; se aude 
uruit de trăsură pe podişca de la poarta obraţiei (BR.-vn.) ; dl- 
nalntea porţii era o — oare... se lăsa d’nsupra şanţului 
(ODOB.) ţi © Pod umblător.

PODIŞOR (pi.-oare) sn. ® dim. POD ţl ® Trans. 
Maram. tnr bulăpior atîrnat pentru vase, blidar, eta
jeră: De mlncare nimic nu-1 La blduca ’n —, Plin de oale 
cu groştior (BRL.)

PODIT \. adj. p. PODJ. Aşternut, pardosit cu 
seînduri.

2. sbst. Faptul de a podi.
PODMET (pl.-eturi) sn. Momeală, nadă [vsl. 

p o d u m e t ă ].
tPODNQJIE sf. im Scăunel [vsl.].

PODOÂbA (pl.-be) sf. ® t Asemănare, lucru 
asemenea ţi © Ceea ce slujeşte spre înfrumuse
ţare, găteală, ornament, decor ţ F ©
Ori-cc boală urîtă de piele: m’au văzut... plin de rlie... 
şl Intr’o săptămtuă m'an izbăvit de — (Crg.) ţ[ ® Mold. 
Bucov. © 4|i Păduchi şi alte asemenea insecte (pe 
om): dacă e nespălat... va 11 încărcat de olte podoabe de 
toate OrfAR.) [vsl. p O d O b a].
OPODOARA sf. Păţanie, întîmplare (r.-cod.).

PODOBI1 = iMFODOBţ. 
t PODOBI2 (-obesc) vb. refl. ® A se asemăna ţl 

® A se potrivi, a se cădea [vsl. p o d o b i t i]. 
t PODOBIE sf. ® t Asemănare, potrivire ţ; 

® J iilll t Model de eîntare după a cărei melodie se 
cîntă alte cîntece bisericeşti: să cunoşti cele opt gia- 
suri şl podobille (SLv.) ; Olaau’nttlu pe —, Ştii că bine nu-1 
prea pot (SPER.) [vsl.].
t PODOBNIC adj. Asemenea, Ia fel [vsl. p o - 

d o b I n îl].
O PODOIMA (pl.-me) s/. Trans.. Pricină, pretext, 
scuză: destul oă ou ceva —, nu era zi lăsată de Dumnezeu să 
nu calce odată pragul morărlţel (Ret ).
OPODQINIŢA (pl.-ţe) Sf. Olten. ISţ = APLEcA- 
TOARE [srb. bg. p o d o j n i c a].

'PODOMETRU (pi.-tre) sn. Instrument care 
serveşte să înregistreze numărul 
paşilor făcuţi de cineva şi, .pr. 
cxt., distanţa străbătută ([[D 3852)
[fr.].
t PODORQJNA (pi.-no) Sf. Or

din de a se da cai de poştă: ml 
s’a dat de batir un surugiu cu şase cal, i 
In loc de opt scrlşl In (I.-gh.) [ruS. I 
podoroĂnaja].
O PODRUM (pl.-umuri) sn. Trans.
Băn. ţjţj Pivniţă: vinul din aceste 
buţle tocmai ca cel din gura —u1u1(cAt.)
[srb.].

PODULEŢ (pl.^ţo) sn. dim.
POD.

pOduţ1 (pi.-uţe) ,sn. dim. pod.
PODUŢ2 sm. =.aoOBAR: somnii şi —11 slnt 

peşti scumpi, clne-1 ponte prinde (ret.) [ung. p a d u c]. 
PODVADA ww PODVOADA.
PODVÂL (pl.-ale, -aluri) sn. ® Fie-care din eă- 

pătîiele de lemne pe care se aşazăbnţile în pivniţă 
[srb.].

PODVALA (pi.-alo) sf. O parte a joagăniliii
[srl).].
t PODVIG (pl.-iguri) sn. Efâ Canon, chin, mum n 

ce-şi impune cineva pentru iertarea păcateln.r 
[vsl.].

PODVOADA, PODHO^A (pl.-oade), PODVADA {pl. 
-vezi) sf. © Transport gratuit cu carul, ca presLa- 
ţ-ic: satul mic II ajunge podvoada des (pann)^ birul pl&tesc, 
poilhoadd fac, zile d(e meremet fac (voro ; mult& vreme răzeşii 
Vranei! bir n’au plătit, podvadA n’au făcut (vlah.> ,1 locuitorii 
obosiţi de podvezl, angarale şl biruri grele usp.i © (p)
Car încărcat [vsl. p o d u v o d al.

POEA... = FOIA...
*POEM [pl.-rae) sn. ^ = POţSHA.

Podometru.
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•POEMA (p(.-me) sf. Compoziţiane mai în
tinsă lil versuri: »■ epică, dramatică, lirică, satirică, 
didactică [fr. < lat.].

'POET sm., POţiTA (pi.-te) s/. ^ ® Persoană 
care se consacră poeziei, oare scrie versuri : cui ochi
Iminoşl 9I Tls&torl, poete, N'or ti pllnţlnd pe versarile tale!
(VLAH.)Ii © Persoană cu imaginaţiunca poetică [fr.]. 
'POETAŞ, POETASTBU stil. iron. aa" P 6 e t prost. 
'POETIC1!, adj. Care priveşte poezia, care 

e din domeniul poeziei: stil—; arta—a, poemă di
dactică asupra poeziei; licenţă-a, fel de a scrie, 
neobicinuit în proză, pe care şi l permit poeţii H 
® Caro poate inspira pe poeţi: subiect —.

2. poetica sf. jf” Tratat asupra poeziei [fr.]. 
t POETIC2 SW-. ^ — POţîT: Ovldle carlle pre vre- 

mlle lui August au trăit icant.).
'POETIZA (-izaz) 1. vb. inlr. y5' A face versuri.
2. vb. tr. A da un caracter poetic: a poetizat moartea 

tragică a cerbilor măreţi (ODob.) [fr. ].
"POEZIE sf. ® /p’ Arta de a scrie în versuri 1f 

@ e Fie-care gen de poemă: — lirică ţ[ ® y" 
Compoziţiune în versuri ţf ® y" Imaginaţie foarte 
poetică: această proză e plină de — " ® y'1 E Vcrsifi- 
caţiune: — armonioasă f ® Ceea ce o ideal, înalt, 
duios în ceva: poezia amintirilor [fr.]. 
t POFALA sf. — POHFAT.A ; Iar Turcii vor merge cu —, 

Rtzlndu-şl de-a noastră nelndrăzneală (BD.-del.).
POFIDA ipl.-ie) Sf. Aluzie batjocoritoare; ciu

dă: versuri... glumeţe şl pilduitoare In polida tetelor care. 
n’au rost la treabă (vlah.) ; el se făcea că nu Înţelege vorbele 
aruncate In pofida Iul. hsp.) ; tn polida căpşunelor, mănlncă 
frunzele (pann) .

POFIL (pî.-ile) sn. Cureaua hamurilor care trece 
pe sub coada calului (s^[®) 2507): e învăţat cecalul 
cu —1 (PANN) [comp. srb. p o v i, rut. povyi'e].

PQFTA, ţ pqhtA (pl.-te) sf. ® Dorinţă (sub 
raportul fizic şi material): a avea, a nu avea — de mln- 
care; aaţlţa pofta; Îmi face, Iml vine —; l-am tăiat pofta; 
ml-a trecut, ml-a pierit pofta; olnd ţi-e — de ceva, mănlncă, 
ori cere, că nu-1 păcat (gor.) ; — bunăl urare celor ce staU 
la masă sau cari se duc sămănînce; cţriu ® ţ[ 
@ Dorinţă necumpătată, lăcomie: — de bani ® 
Plăcere deosebită: a rlde cu — ţf ® pl. Băn. Dife
rite gustări ce se aduc unei lăuze de către vecine 
sau rude în primele zile după naştere [vsl. p 0- 
hotl].

POFTI, ţ POHTj (-tesc) ţ. vb. tr. O A dori, a 
avea poftă: cere de la mine ctt vel pofti şl-ţl volu da 
(isp.); l-am dat tot ce-a poftit; ce pofteştiP cum pofteşti; fe
mela Îngreunată dacă pofteşte ceva şl cineva nu-1 dă, acela 
face un păcat (mar.) 1j ® t A ruga ţf ® A ruga să vie, 
să intre, şă şază, etc., a invita: se duce prin pădure să 
caute pe cumătru-său şi să-l poftească la praznic (Crg.) ; 
Pe măgar la nuntă cfnd 11 pofteşte. Acolo ori lemne ori apă 
lipseşte (Pann) ; l-a poftit pe scaun, să şază, la masă ţ[ ® A 
binevoi (să facă ceva): ne ruga cu stăruinţa să poftim 
Înăuntru (vlah.) ; poftim! sau poftiţi! a) mă rog! te rog! 
vă rog! poftim la masă! poftiţi banii! primiţi; vă rog, 
banii; b) continuă, fă ceva, etc. dacă poţi, dacă eşti 
în stare (exciamaţiune de supărare, de ciudă, de 
protestare): poftim de răspunde acum, dacă-ţl dă mina! "[ 
® A ura: fetele fmpăratulnl... 11 poftiră biruinţă osp.); 
II pofti bună dimineaţa.

2. vb. inlr. — la ceva, a avea poftă de ceva, a 
dori ceva [vsl. p o h o t ă t i].

POFTICIOS adj. ® Lacom: moşneagul, — şl hap- 
sin, se la după gura babei (CRg.) 1) ® Care aţîţă pofta: 
Îmbibată de atltea parlumuri grase şl pofticioase (CAR.) 
[p O f t i].

POFTIRE sf. ® Faptul de a p o f t i 11 ® In
vitaţie: cfnd Începură a face poltlrlle la nuntă osp.).

POFTITOR adj. verb. POFTj. Care pofteşte; 
lacom: unii din boieri, —1 de slavă, nmblară să turbure 
poporul (ISP.).
ţPOFTORI (-oresc) vb. tr. A repeta: şl astfel, pof- 
torlndu-şl unele ca acestea, alde, alde, ajunge la curtea Îm
părătească (ISP.) [vsl. povutoriti].
OPOGAGE sf. Tr.-Carp. K ® Turtă de mălaiu 
presărată cu sare şi coaptă în cuptor: mincară şl 
cea . din uimă — de cenuşe (Ret.) ; cllnească e gura şl laooml 
stnt ochii la — (pcH.); — rasă, sub streşină de casă (gor.) , 
ghicitoare despre „iereastri." ţf © Azi mă de grîu

coaptă în spuza din vatră (conv.) [ung. p o g âcsa; POE- 
comp. POHACE, BooAcnr]. pnM
O POGANI, adj.şiadv. © Mold. Bucov. (se aude rUrl 
şi lorma PQoAn). Urît: Ţiganul tl uilt 9I pogto şl na-i 
place (letei) să se mărite după dtnsul (so.); de vorbit, păca
tele noastre, se vede că vorbim pogan şl rău. de tot (CRG.) ^
(D Trans. Băn. Straşnic, grozav: ciad era veselia mai 
pogană, Ileana lese afară (Ret.); cinele Începu a lătra mal 
pogan declt la lupi (Ret.) ; In adevăr că Diblei ara pogăn de 
tot (D.-ZAMF.).

2. sm. Olten. Copil răutăcios [vsl. p o g a n u].
POGANIGIU tm- POaONIcro.
POGHIÂZ tw PODGHIAZ.

O POGHIBALA (pî.-ie) sf. Mold. Fiinţă răută
cioasă; ştrengar: bine v’au mai făcut, poghibale spurcate 
ce sinteţii (CRG.) [comp. rut. pohybel' ,,prăpăd“].
O POGHIRgA (pî.-ci) sf. Mold. (stm.-wb.) Prichindel, 
om mic de stat [vsl. 'pogrăCiti „a sgîrci, a 
chirci11].
OPOGHIRGI (-ceso) vb. tr. Trans. / A aduna 
spicele şi alte’rămăşiţe după cules (pac.).
OPOGÎRJIT adj. ® Mold. (Sez.i = ooîhjit H ©
Trans. ipşc.) Sgîrcit.
OPOGMATA sf. Maram. 0 Fie-care din cele 
două aţe ou care se leagă cămaşa la gît (brl.>.
OPOGNI = POCNI.
O POGOĂdA (pî.-de) sf. Băn. Tocmeală, În
voială, înţelegere cu privire la un lucru [srb. p o- 
goda].
OPOGODI (-odesc) vb. refl. Olten. Băn. A se înţe
lege, a se învoi, a fi de acord [srb. p o g o d i t i].

POGON (pî.-oane) sn. ® Măsură de suprafaţă 
pentru p'ămlnturi, de 24 de prăjini (de cîte 3 ştîn- 
jeni) în lung şi de 6 prăjini în lăţime = 144 pră
jini pătrate = 1296 stînjeni pătraţi = 5011,79 
m. p.-lf @ Mold. Măsură de suprafaţă pentru vii, 
numită şi — lălcesc, de 40 de prăjini în lung şi de 
4 prăjini în lăţime = 160 de prăjini pătrate =
1440 stînjeni,pătraţi [vsL p o g o n u], 
t POGONArIT sbst. Mold. Odinioară: dare pe 

vii [p o g o n]. ’
FOGONESG adj. Munl. Prăjină pogonească, mă

sură de suprafaţă de 6 prăjini în lung şi de 1 în 
lat = 54 stînjeni pătraţi [p o g o n].

POGONIGIU, POoANicnr sm. / Băieţandru, 
argat oare iriînă boii înjugaţi la plug: viorelele Înce
puseră a se Ivi pe ogoare şl pogonlcii le rupeau şl le puneau 
la pălării (S.-ALD.); 11 ducea tată-său la plug ca pogăniolu, 
să mile vitele (ret.) [vsl. p O g O 11 i 6 I].

POGORÎ (-gor) vb. tr. şi refl. = coborI; oumu-i 
apa cea de ploaie oe să pogoară djn nuări pre pămlnt (varl.) ; 
să se pogoare ca rooa cuvintele mele, ca ploaia pre troscot şl 
ca ninsoarea pre burnlan (bibl.) ; de vreme ce oclnele uolgă- 
torlulul pogor den bătrfnl... cnconll ucigătorlulnl nu-şl vor 
pierde oclnele (PRV.-lp.) [vsI. p O g O r I ,,jOS”].

POGORÎRE Sf. ® Faptul de a (se) p o g o - 
r î 1Î © oj} sflntulni Duh, sărbătoare care cade 
în Dumineca RuScdiilor.

POGORÎŞ (pZ.-lşuri) sn. Coborîş [pogorî].
POGORÎTOR adj. verb. poqorI. Care se po- 

goară: erau primiţi In acel salon oa ^1 direcţi din eroii 
clntaţl de Omer (I.-gh.).
tPOGREBANIE, POGRIBANIE s/.® agi Înrnormîn- 

tare: II făcură slujba pogrebanlel după oblcelu(GAST.>; ctţiva 
din boierii pribegiţi... sosise călări chiar In ziua pogrlbanlel 
Domnului i'odob.) H ® Băn. Prohodul ce se face unei 
lăuze pînă la şase săptămini la uşa bisericii, In 
caz de moarte (nov.) [vs!.].
OPOHAGE sf. Mold. Bucov. X Un fel de turtă sau 
plăcinte făcută cu orez: un plăclntar s'a dus ou o — s’o 
vlndă (NEGR.); se face şl plăcintă cu orez, numită — (VOr.)
[comp. POGAOE, BOGAorn].

pohAialA —- POVAIALA. 
opohah’ stil. Vriţ Băiat ce serveşte la stînă ca 
ajutor al ciobanilor: păcurarii işl pun şl ofţe un oopll de 
ajutor la păzirea oilor, care se numeşte — (NOV.).
t POHFALA, POHVAIiA (pî.-ail, -ale) Sf. Pompă, 

fast, măreţie; triumf: Troian împărat, după biruinţă... 
cu mare pohfală la Roma intorclndu-să icant.) ; aceştia eint 
flnlcll biruinţelor voastre celor cu pohvală P (gA3T.1'[vsl.].
t POHfAlI (-ăiesc) vb. refl. A se lăuda; a triumfa 

(CANT.) [vsl. p'o h v a 1 i t i].
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POL
POH- OPQHIL = PQFIL.

ţ POHÎRNI (-neeo) vb. ir. şi refl. A (se) răsturna, 
a (se) surpă,' a (se) dărâma; a (se) povlrni:
Daum&z&u I-au pohlrnlt din soannnl lmp&ră(lei (cant.).
O POH.OARĂ = POVABA.

POHQÎ)1 sbsl. Marş (cuvlni rusesc): la sibir
(ALEC6.1.

POHOD2 POVQD.
POHODNIC fw- POVQDNIC. 
POHODNICIOARA iw PODHQRNITA. 
POHOIAliÂ •^'pOVAIALA.
POHOIU wm- povprn.
P0H6NŢ rm- PAHONT.

OPOHOŢ sm., pohoatA (pl.-te) sf. Mold. Ticălos, 
răutăcios: pohoaţa de babft o otalamd Iarăşi la dlnsa icrg.i 
[comp. HOT]. 

pqhtA... iw po*t;A...
tPOHVALĂ tw POHFALA.
Ppi nr APpi. 

tPOIADE tw PinţîDE.
POIÂnA (pi.-leni) sf. ♦ Loc în pădure, lipsit 

de copaci, şi acoperit cu iarbă şi fiori: ajunse la o 
verde şl Inimoasă din marginea nnel pădnrl (isp.i; pe malnl 
drept al Bistriţei, s'aşterne o de toată Iiumusetea (vlah.i 
[vsl. p O i ,j a n a,].
O poiata (pi.-ieţi) sf. ® Afo/rf. i Coteţ pentru pă
sări: el se preumblă pe la poiata cu păsări (GN.) ; baba se 
duce In găbneşte găina (CRO.) li ® Trans. Băn. T^StauI, 
grajd mai mic pentru vite: taurul... au lugit şl s’au as
cuns Intr'o » streină iŢtCH.t; am o * plină ou vaci albe 
(GOR.), ghicitoare despre ,,dinţi” [vsl.].
O PODpDE iw PUIEDE.
O POIEJI i»- PDIEZJ. 

poieniţa (pi.-te) sf. n. dim. POIANA. 
POIEŢÎGA (pi.-tele) sf. dim. POIATA. 
POIMlÎNE, O PopdîNE adv. Ziua care urmează 

după’ i'nline [lat. p o st + m a n e].
. o POIVAN = PAIVAN.

POJAR (pi.-aruri) sn. ® t Incendiu, foc ce cu- 
prinde d clădire: pandurii se Imbilnoeau... cdtlnd să scape 
din primejdia <^nlal codob.) ; de la SO Inlle preîăcuse In 
cennşe mai mult de jumătate a oraşului (negrj ; fusese totul 
mistuit de un nemilos (Orig.) 1[ (D Focul inimii: Să 
sting '«'ul meu de dor Şi Jalea mea adincă (alecg.) ^ ^
Vărsat uşor, molipsitor, de care sufăr mai ales 
copiii, caracterizat prin apariţiunea unor pete mici, 
roşii, pe corp (= Mofd. „cori”, Oifen. „bubatul- 
ăl-micM) [vsl.].
tPOJAJlNIG sm. Pompier: era Înşirată muzloa oră

şenească... avlnd In frunte un număr de <^1 (grig.) [rus. 
poiarnyj].
tPOJARNIGţE sf. Cazarma pompierilor: neflind 

pe vremea aceea pojărnloll, de unde să cumpere altele (Crg.) ; 
in dosul pojarnlciei... se întindea... ttfgul de oale şl sticlărie 
iGRiG.i [p O j a r n i c].

POJARNIŢA (pl.-te) sf. Mold. f Plantă cu 
flori galbene-aurii, cari, plă
mădite în rachiu, sînt bune 
pentru răni şi diaree; puse 
in untdelemn, se întrebuin
ţează pentru vindecarea ar
surilor şi altor răni; numită 
şi ,,sunătoare”, „sănătoare” 
sau „iarba-lui-Sf.-Ioan” (Hy- 
perzeum per/or n/u?ni ([ăl 3853)
[p o j a r].

POJGANIE sf. col. ® %
Larvele unei insecte (Sciara 
mililaris) cure se Urăsc îm
preunate intr'un număr con
siderabil, aşa că seamănă, la 
prima vedere, cu un şarpe r,. „ „ . .
enorm caro se tîrăşte alene Fl?- 3853- Pojarmţă. 
încoace şi încolo pfe pămînt (mar.) % © Trans. <vic.) 
Mulţime H ® Trans. ipşc.) Rubedenii.

pojghiţa (pl.-te) sf. Pieliţă, cojiţă subţire, 
membrană ce se formează pe suprafaţa unor li
chide, ce înfăşoară unele legume, etc.: bălţile prin
deau o enbtiie de ghlată (D.-zamf.) ; arţarii on pojgblte 
roşii... oreao amestecaţi cu tainici jugaştri (odob.). 
OPOJIJIE Sf. Mold. F Toate lucrurile trebuin
cioase gospodăriei unei case, unei stîne, etc., cala-

Fig. 3854. Poli.
P.N. Polul nord.— P.S. Polul 
sud. —C.P.A. Cercul polar arc 
tic.-C.P.A'. Cercul polar an 
tarctic. — TRP. CNC. Tro 
pleu Cancerului. —TRP. CPR 
Tropicul Capricornului. — E 

E. Ecuatorul.

baiîc: casa bătrlnească cu polijla el... alcătuiau gospodăria 
babei (CRg.) ; să mergem la el şl să-l slobozim cu toată pojijla 
Iul asupra ţinuturilor acestora (sad.) [comp. rut. p 0- 
ăyva].
OPOJINAR = BUZUNAR.
•PQKER (pl.-ere) sn. A Joc de cărţi de origine 

engleză [fr.].
POL* sm. (g) Napoleon, monedă de apr de 20 de 

Ici: ell 00'! o’o Încerca 
şl el iiD P dar attt, nu
mai atlt (VLAH.I POL-
IMFERIAL].
t POL2 adj. Jumă

tate [vsl. poli].
•POL2 Fie

care din cele două 
puncte unde axa lu
mii străpunge sfera 
cerească 1[ ® # Fie
care din extremităţile 
axei pămîntului ((®1 
3854): '»nl nord; .«■ul 
sud K ® 15 Fie-care 
din cele două puncte
(N. = polul nord, S. = 
polul sud) ale unui mag
net, care atrag fieful 
cii maijnultă intensi
tate (I® 3855) 1] ® /J 
Cele două extremităţi 
ale circuitului unei pi
lc sau unei maşini electrice: .--ni PP 
pozitiv; .«'Ul nsgatlv ([®] 3856) [fr. 
p 6 1 o).

•POLAR adj. ® ir • Vecin 
cu polul ceresc sau cu un pol 
al pămintulul : stsana ~â, stea 
din constelaţia 
Garului-mic, a-' 
şezată aproape 
exact pe pre
lungirea bore
ală a axei de 
rotaţiune a Pă
mîntului; e nu
mită de popor 
„Candcla-oeru- 
lui”, „Împăra

tul”, ,,Stu
pul”, ,,Steajă- 
rul”, etc.(f^[a]
881) H ® • csrcuTi ~s, cele două mici cercuri paralele 
cu ecuatorul, presupuse că există pe suprafaţa pă- 
mintului la o distanţă de 23° 27' de fie-care' din 
cei doi poli ai pămîntului (sw [®] 3854) 1f ® Mări, 
tînninui —s, mări, ţinuturi din vecinătatea polilor 1| 
® ţ /î Privitor la polii unui magnet sau ai uuei 
pile electrice [fr.].

•POLARIMETRU (pj.-trs) sn. 'g Instrument de 
fizică cu ajutorul căruia se determină cantitatea cu 
care un corp deviază planul de polarizaţie [fr.].
•POLARISGQP (pl.-oaps) sn. "fi Instrument de fi

zică care serveşte să distingă lumina'polarizată[Ir.].
•POLARITATE sf. 15 Proprietatea acului mag

netic de a se îndrepta spre un punct fix al orizon
tului [fr.].
•POLARIZA (-izez) 1. vb. ir. 15 A da razelor lu

minoase polarizaţia.
2. vb. refl. 15 /SJ A deveni sediulfenomenului p°- 

larizaţiei luminoase sau electrice [fr.].
•pOLAHIZATOR adj. 15 Care polarizează [fr.].
•pOLARIZAŢnjNE, POLARIZAŢIE sf. ® l5 Mo

dificare suferită de razele luminoase cind sînt re
flectate sub anumite unghiuri de suprafeţe dia
fane sau cInd sînt refractate străbătîndu-le H © /-f 
Fenomen care se produce in pilele electrice în urma 
unei îngrămădiri de hi(irogen pe electrozi, feno
men care micşorează In mod simţitor curentul şi îl 
face chiar să înceteze [fr.].
OPOLATA (pl.-te) sf. ® Mold. Trans. Palat: sivor 
veseli... tu curţile şl in polatele cetăţii oelldeens CVARL.); 
pentru toată poiata şl curtea Iul Domnului să ne rugăm

Fig. 3855-
Polii magnetului

Fig. 3856. Poli. 
(PP. Polul pozitiv.—

(N. Nord.—S. Sud). (PN. Polul negativi.
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(DOS.) H ® Munt. Clădire (mai adesea de soînduri) pe 
lingă casa ţărănească, mai mică şi mai joasă deoît
aceasta: înaintea lianulul, o Încăpătoare, Învelită on 
şindrilă (BR.-vn.) [bg. p O 1 a t a].
OPOLATRĂ (pî.-tre) sf. (r.-cod.) (p.prv.) = POLATA®. 
■f-POLG (pi.-cnrl) sn. i«< ® Regiment: un .«• de călă
reţi s’arată In capul măgurii (DLvr.) " © Legiune: din 
polcurile şi coloniile... pre qarlle Tralan... l-au adus In ba- 
cbla, Valabil aceştia să trag (CAnt.) (COmp. PiLO) [ruS.].

PQLGA1 (pî.-ce) s/,. Mold. (p Un tel de'jachetă 
ce acopere trunchiul şi braţele femeilor de la ţară, 
îneheindu-so pe dinainte, oiupag [rus. p o 1 j k a].
•POLGĂ2 (pî.-ci, -ce) sf. J Dans de origine polo

neză şi muzica după care se dansează: ambele vestale 
...Imbătlndu-se de plăcerea polcii (Alecs-: ; al Învăţat de rost 
toate polcele ce le executează orcbestrnl (NECR.I [fr. polka]. 
fPOLGQVNIG sm. iiă Colonel, şeful unui regi

ment: nici să Îmbucăm nu ne lasă/~ul (I.-gh.) [ruS.]. 
fPOLGOVNIGESG adj. Hi< De polcovnic: 

avantgarda se compunea din breasla aglel alcătuită din călă
reţi poloovniceştl (ne.).
t POLGOVNIGIE sf. ini Starea, rangul de pol
covnic, misiunea polcovnicului: n'am putut s’o 
slujesc de frica polcovniciei (Olvr.) .

POLGUŢĂ (pl.-ţe) sf. Mold. 0 dim. pqloA': 
femeile... slnt Îmbrăcate ca la oraş, cu polcuţe iirg.). 

POLEAG sm. (pj Polonez [srb. p o I j a k]. 
POLEGNIŢĂ Kv POLEGNITA.

OPOLEGRĂ... tw porecla...
OPOLEGNIţA. POLEONITA (pl.-ţe) sf. Trans. Băn. 
© = POLEiu1 [srb. bg. p o 1 e d 1 c a].

POLEI (-leesc) vb. jT. (p A acoperi cu un strat 
subţire de aur sau de argint: nu s’ar mai uita înapoi, 
s’o poleeştl cu aur (dlvr.) ; privi ţlntft la ultima pată de lu
mină oare poleia cu aur creştetul pădurii (vlah.) ; Iată lacul: 
luna plină, Poleindu-1, 11 străbate (emin.) ^ (D (dup5. fr. 
p 0 1 i r) A lustrui [vsl. p o 1 i j a t i].

POLEIAX.A (pi.-leii) sf. © Faptul de a po
le i 1[ © Stratul de aur sau de ar^nt cu care s’a 
poleit ceva: o butcă, numai bronzuri şl poleiell... cobori 
la vale (I.-gh.) ; mlnlaturlştl cari Inlumlnau, ou polelele şl cu 
văpsele cleioase, mulţimea de manuscripte (ODob.j.

POLEIT 1. adj. p. POLEj ®. Acoperit cu un 
strat subţire de aur sau de argint: in laţa unei oglinzi 
mari, cu pervazuri ~e (DLVR.) ; — © NEPOLEJŢ "I © (F 
Leit—, de O asemănare perfectă, aidoma: Sultănica 
e leită *ă răposatul idlvr.) .

2. sbsi. Faptul de a polei.
POLEITQR sm.. Cel ce p o 1 e e ş t e. 
POLEITURA (pî.-turi) sf. © Poleială H © Lu

crul poleit [pole i].
POLEIU1 (pL-aluri) sn. © Alunecuş ce se for

mează pe drum prin îngheţarea ploii sau a ză
pezii topite, gheţuş: afară era un ~ grozav (CAr.) [comp. 
POLEONITA].

POLEIU2 sbs(. Trans. ♦ = BUsniQcoL-CERBILOR 
[ung. p o 1 a j < lat. p u 1 e j u m]. 
OPOLEJNIŢA (pi.-ţe) Sf. Olten. © Lapoviţă 
[comp. POLEONITA].
'POLEMICA (pî.-ici) sf. ^ Ceartă in scris: inpo

lemica lor... ti atacă că au trădat şl că au furat (i.-gh.) [fr.].
I*'POLEMIST sm. jtr Scriitor care polemizează 
[fr.].
'POLEMIZA (-izez) vb.intr. ^ A face polemică 

[fr.].
'POLEN (pL-enuri) sn. ţ Pulberea fecimdă- 

toarc oare se află 
în antera florii 
(1 3857) [fr. pol- 
Icnl. , 1
OPOLEŞNIG 
adj. Olten. ^
Şes, neted, oblu 
[vorb. de lin loc
sau de un drum) iciauş.) (rv.-crg.) [comp. srb. 
legaţi ,,a zăcea întins”]- 
'POLIANDRIE Sf. ® Starea unei femei căsă

torite în acelaşi' timp cu doi sau rhai mulţi băr
baţi H ® f Starea unei flori care are mai multe 
stamine [fr.].

POLIGANDRU (pi.-dre) sn., t POLICANDElA 
(pl.-ie) sf. Candclabru cu multe braţe atîrnat de

Fig. 3857.
Polen (văzut la microscop).

p o -

Fig. 3858. 
Policandru.

Fig. 3859- Poliedru.

tavan ([B] 3858): mingea sare pfnă la ^1 din tavanul sa
lonului (CAR.); in sală mijeşte un beo de ,1a -«-1 de oristal 
(DLVR.); ardeau două mari pollcandele ou lu
minări de ceară galbenă (NEGR.i [gr.-biz. 
itoXux(ivSY)Âov].
'POLIGAR sm. g) Degetul gros ai 

mîinii [lat.].
, policioara (pî.-re) Sf. ® 
rr dim. pqlitA1 h ® ^ Partea 
de jos a jugului (i^ [H 2743) ţ[
® Băn. (uua.) ^ = ARŢAR ©.

•policlinica (pL-lci) sf. 
f Cabinet medical condus de 
mai mulţi specialişti,-tn care se 
caută bolnavii de boale diferite 
[fr.].

POLICNI = POLIONţ.
OPOLICRA... wm- porecla...
'POLiCROM adj. Care prezintă mai multe 

colori: pictură' —ă [fr.].
.'POLICROMIE sf. ® Aplicarea de colori pe 

pereţii şi zidurile clădirilor H ,® # Aplicarea de 
colori pe hîrtie pentru afişe [fr.].
'POLIEDRIC adj. A Care se termină prin feţe 

plane: cristal — [fr.].
'POLIEDRU (pl.-dre) sn. A Corp solid mărgi

nit de mai ruulte feţe plane (jŞI 3859;
■V TAB. LX): uu cub, o piramidă, o pris
mă, un dulap, etc. slnt poliedre [fr.].

POLIELEU sbst. A'5’ cai Nume 
dat psalmilor 134 şi 135 care se clntă 
lă sărbători (primul la biserici, a- 
mîndouă la mănăstiri) [gr.].

•POLIFONIC adj. J Ce ţine de 
polifonie: muzică —a [fr.].
'POLIFONIE sf. J Intr’un an

samblu de voci sau instrumente, 
exprimarea mai multor sunete sau combinaţiuni 
de note simultane, care redau fie-oare o idee 
proprie muzicală, dar formtnd totuşi un ansamblu 
armonic [fr.].
'POLIGAM adj. şi sm. însurat cu mai multe 

temei sau măritată cu mai mulţi bărbaţi [fr.].
'POLIGAMIE sf. Starea unui bărbat poligam 

sau a unei femei poligame [fr.].
'POLIGENISM sbst. Doctrină antropologică 

ce admite pentru speţa umană o varietate de 
origini, în opoziţie cu monogenismul [fr.].
'POLIGENIST sm. Partizan al poligenismului 

[fr.].
O POLIGHIŢA (pL-ţe) sf. Trans. (pac.) © Poleiu, 
ploaie Îngheţată [bg. srb. p o 1 e d i c a].
'POLIGINIE sf. A Starea florilor care au mai 

multe pistiluri [fr.].
'POLIGLOT 1. adj. © a»" Care e scris In mai 

multe limbi:'Biblie —a; dicţionar — ţf ® A) Care vor
beşte un mare număr de limbi: un învăţat —.

2. sm., poliolqtA (pi.-te) sf. Persoană care vor
beşte un mare număr de limbi [fr.]. 
ţPOLIGNI (-nosc) vb. tr. şi refl. Mold. A (se) 

culca la pămlnt: Aşa lovind viteaza ostlşoară, tu Tur- 
clme trupuri pollgneşte (bd.-del.) [vsl. 'polegn^ti].

'POLIGON (pi.-oane) sn. © A Ori-ce suprafaţă 
limitată de' linii drepte 
şi care are mai multe 
unghiuri ([^ 3860); — 
regulat, acela alo cărui 
toate laturile şi toate 
unghiurile slnt egale în
tre ele (e^ TAB. Lxn) t ©
)6 Loc unde artileria 
face exerciţii de tragere 
[fr.].
•POLIGONACEE sf.

pl. A Familie de plante 
dicotiledoane apetale 

(ex.: măcrişul, spanacul, 
etc.) [fr.].
'POLIGONAL adj. A Care are forma unui po

ligon: e o lungă clădite... cu un altar — (irg.) [fr.].
'POLIGRAF sm. © a*2" Autor care a scris des

pre mai muite materii f © Aparat cu care se

POL-
POL

DIAGONALA

Fig. 3860. Poligon.
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POL- reproduce un manuscris tn mai multe exemplare
POi [ri l-rwl_ POLHiţlU = POLiEum.

POLILOGHIE wm- POLOLOOHtE.
O POLIMAH (pi.-are) sn. Olten. Trona, (vîrco (pac.i 

Locul d'e Ungă strungă unde şed ciobanii de 
mulg oile; pe jos are o podeală de lemn Înclinată 
spre uşiţele de la strungă şi pe deasupra (nu tot
deauna) un acoperemint de seînduri sau de scoarţă 
sprijinit pe patru sau mai multe furci bătute în 
pămînt 3273) [p ă 1 ă m a r1].

'POLIMpRF adj. A cărui formă variază de 
multe ori H (D â' Se zice despre corpurile care se 
prezintă sub mai multe stări sau se cristalizează 
In mai multe sisteme deosebite (d. ex. sulful, fos
forul) [fr.].

'POLIMORFISM (pi.-me) sn. Felul de a li al 
unui animal, al unui vegetal sau al unui corp oare
care a cărui formă poate varia In multe feluri [fr.].
•POLINQM (pi.-oBDw) sn. ± Cantitate algebrică 

compusă din expresiuni separate unele dc altele 
prin semnele -t- (piua) sau — {minne). Ex.: bs + 
b — c8 eate un ~ [fr.].

'POLIP sm. ® % Gen de animale nevertebrate, 
care tră'esc mai ales în marc, al căror corp, moale, 
ovoid şi fără scoică e conţinut intr'un fel de sac; 
capul, relativ mare, e înconjurat de braţe sau ten
tacule, cu ajutorul cărora animalul se mişcă şi-şi 
prinde hrana; din acestea fac parte hidra-verde, 
actinia, meduza, mărgeanul, etc. tab. xliv) li 
© / Excrescenţă cărnoasă ce se formează mai 
ales pe mucoasa nasului, urechii sau laringelui [fr. 
P olype].

•POLIPETAL ad], ♦ Care are mar multe pe
tale (H 3861)’ [fr.].

'POLIPQD adj. Care are mai 
multe picioare 
[fr.].
'POLISE-

P.^ adj. ♦
Care are mai 
multe sepale 
(>33862) [fr.].
'POLISI- 

LAB(IC) 1.
adj. ca Care Fi^. 3861. Fie. 3862,
are mai multe Corola Caliciu
silabe. polipetala. pollsepal.

2. polisilabA (pl.-be) s/. Cuvînt alcătuit din mai 
multe silabe [fr.].

'POLISILOGISM (pl.-me) sn. +++ Două sau mai 
multe silogisme legate între ele în aşa fel că con
cluzia celui dintîiu devine premisa celui de al 
doilea şi aşa mai departe [fr.].

'POLISINDETON (pl.-ne) sn. Ca Figură de 
retorică ce consistă în întrebuinţarea repetată 
a conjuncţiunilor, spre a da maî multă forţă şi e- 
nergie discursului [fr.<gr.].

'POLISTIL adj. aîu Care are mai multe co
loane: portlo~ [fr.j.

'POLITEHNIC adj. Care priveşte, care îmbră- 
ţişază mai multe arte. măi multe ştiinţe: şcoală -»-ă
[fr.].
'POLITEţSM shst. Sistem religios care ad- 

niite existenţa mai multor zei [fr.].
'POLITEţST adj. şi sm. enj Care profesează 

polileismul [fr.].
'POLITEŢA {pl.-te) sf. Felul de a se purta şi 

de a vorbi" al persoanelor bine crescute, care ţin 
seama de regulele bunei cuviinţe şi de consideraţia 
pe care trebue s'o aibă faţă de alţii: ocoli masa, pri
vind şl aurizind, c’o * forţată, la.!le-ce cocoană (DLVR.) ţiţ]
© iw jmpolitetA [fr.].

'POLITIC 1. adj. o ® Ce priveşte guvernarea 
Statelor şi raporturile lor mutuale: sistem — | 
© Care se ocupă cu afacerile publice: om — 1) 
© Drepturi — c, acelea care permit unui cetăţean să 
participe la afacerile publice ţf ® Economie —ă, 
ştiinţă care se ocupă cu producerea, împărţirea şi 
consumarea averilor 1| ® © Dibaclu, Indemîna- 
tec, iscusit, şiret care menajează persoanele în ve
derea intereselor sale proprii.

2. sm. ® Col ce cunoaşte bine treburile publice şi 
■guvernarea Statelor ‘| © Om dibaciu, iscusit care 
se dă după voia persoanelor pe care are interes do 
a le menaja în vederea folosului său propriu [fr.].

'POLITICA (pi.-Ici) «/. 0 ® Arta de a gu
verna un Stat şi de a dirija relaţiile sale cu alte 

■ State: pantrn mulţi, politica este Intrigă şl minciună (I.-gh.) ; 
politica împărăţiei noastre cere ca eă ştim tot, tără greşală 
nici îndoială (car.) t ® Ştiinţa care tratează despre 
această artă H © Evenimentele politice t ® © 
F Chip îndemînatec cu care se poartă cineva, ma
nopere dibace la care recurge cineva spre a-şi a- 
junge scopui [fr.].
t POLITICALE sf. pl. >0 Chestiuni, discuţiuni 
politice :-~lo nnne plac la amindol (NEGR.i [ngr. noXiTtr.cc]. 
t POLITICESC adj. 0 Politic: dacă idei po- 

llticeştl mă tnrbnră, un andante grazloso mă linişteşte (Negr.i .
'POLITICIAN sm. 0 Cei ce face o politică 

proastă, nesănătoasă, nu în interesul general, ci 
în folosul său propriu sau al partidului său [fr.j.

POLITICOS adj. şi adv. Cu bună cuviinţă, cu 
maniere de om bine crescut, cuviincios: nu prea e 
a spune omului In laţă asemenea adevăruri (I.-gh.) ; ar II dorit 
eă se poarte mal * şl să vorbească mal cuviincios cu lumea 
(VLAH.) [ngr. TtoXlUXOţ].
t POLITIE sf. ® 0 t Stat H © t Oraş: farmecul 
unei politii ce are două feţe, una orientală şl alta evropie- 
nească (ALECs.) ; zarva negustorilor adunaţi din toate politiile 
lumii (VLAH.) [ngr. noXttela].

POLIŢA1 (pî.-ţe) sf. ® (Tfi Scîndurică aşezată 
(bătută cu cuie, 
lipită, etc.) ori
zontal la o supra- 
faţăverticală (pe- ] 
rete, dulap, etc.) 
pe care se aşază 
diferite obiecte 

f»l 3863): cărţi
multe ticsite pe nonă pollţl mari (vlah.) ; 
striţă, şade numai pe (gor.), ijMcitoare despre „car
te” 1] © im Raft H © v' = policioara © [vsl.].

POLIŢA8 (pi.-ţe) sf. V CD Bilet prin care se 
obligă cineva a plăti la termen o sumă oare-caro 
menţionată pe el; cainbie ([E] 3864): care din plat-

Fi^. 3863. Poliţa.

Am o găln& pe-

______

Kip. 3864. Poliţă. »
nici va primi poliţa este dator negreşit să o plătească la 
soroc (LEG.-CAR.); a plăti, a amina, a protesta o ^; (F) F 
a-i plăti poliţa, a nu lăsa nerăzbunată o faptă t 
© ~ de asigurare, contract de asigurare (pe viaţă, 
contra incendiului, grindinei, etc.) [it. p o 1 i z z a].

POLIŢAIU sm. 0 Şeful poliţiei într’un oraş 
din provincie [germ. P o i i z e i(meister)].

POLIŢIE sf. 0 ® Mijioacele ce se întrebuin(na- 
ză spre a păstra ordinea şi a veghia asupra siguran
ţei, liniştei şi comodităţii locuitoriior t © Slujbaşii, 
funcţionarii însărcinaţi cu această misiune: agent 
de comisar de prefect de ~ ţ[ © Localui Unde SÎnt 
instalaţi aceşti agenţi ai ordinii publice H ® Regu
lament de ordine internă stabilit de o adunare, de 
o societate [rus. policija<fr. poli ce].

POLIŢIENESC adj. 0 De p o 1 i ţ i e, privi
tor la poliţie: agent —; pedeapsă poliţienească.

POLIŢIST sm. 0 Agent de poliţie [germ.]. 
POLIŢmaistrusm. 0 Poliţaiu (în Rusia): lu

momentnl acela, văzul pe oă veni de afară (negr.) [i'US.
policijmejsteră< germ.].
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•POLIURIE Secreţlunea unei mari can-■ sf ftităţi de urină [ir.].
O POLIVIŢA (pi.-ţe) s/. Trans. (vic.) © = ppu- 
ohiTA.
O POLMESENIC 
(*- POMESeLNi'c.

•POLO sbst. X 
Joc analog cu foot- 
ballul, dar care se 
joacă călare (i^

3865) [engl.].
POLOBOC, BO- 

LOBQC (pl.-oace) sn.
® 0 Butoiu (de 
70-100 de vedre);
In ouite... erau trei po
loboace desfundate pline 
de vin (NEGRj ; boloboacele 
golite se rostOi^olesţ hodo
rogind departe (Carj ; am 
un poloboc cu perje, şade 
cu gura ’n Jos şl nu se 
varaft (gor.), ghicitoare 

despre „coş” (D

Figr. 3865. Polo.

Cumpănă orizontală, 
nivel cu. apă (iH 38C6) 
[rus. poluboăka 
„jumătate butoiu”].

ÎKi
■Fig. 3866. Poloboace.

Baldachin,

POLOBOGEL, BOLOBOOţlL [pi.-ele) sn. '0 (Hm. 
FOLOBQC, BOLOBQC: porunci... s& le aşeze Înaintea caael 
pe două sclndurl puse pe nişte polobocele (slv.) ; a adus nun
taşilor ca poolon un polobocel de vin (GRIG.).

POLOG1 (pî.-oage) sn. y ® Mănunchlu alcă
tuit din spice de grîu, orz, eto. cîte s’au tăiat odată 
cu coasa, grămada de iarbă ce cade dintr’odată de 
sub coasă, numit(ă) şi ,,brazdă"; din poloage se 
fac apoi snopi: mălaiul... după seoere se cuvine să slee 
In — plnă se va usca, şl apoi se va lega In snopi (ion.) 7 
© Pinul uscat înainte de a se face căpiţă: Pentru 
tine, mlndră băi, am —' de nonă clăi (BRL.) ; a doua zi mă duc 
la *. llstring, 11 lac copită (gr.-n.)'. a sta, a zăcea (in) ». a
zăcea întins la pămînt [vsl.j.

POLOG2 (jji.-oage, ✓ -oguri) sn. 
uranisc ’ (deasupra unui pat) ( ®]
3867) H ® Mold. Un fel de cort 
ce-şi tac ţăranii vara la cîmp, spre 
a se apăra de ţînţari, cînd dorm 
(RV..CRO.) [rus.].

POLOGI1 ( -ogesc) vb. ir. / A 
face poloage, a culca la pă
mînt griul, etc. cosit.
O POLOGI2 (-ogesc) vb. refl. Olten.
A SC strîmba, a se l'rînge; s’a poiogit 
roata carului [srb. p O 1 O i i t i].

POLOGIT sbsl. ^ Faptul de a 
p o 1 o g i.

POLOJENIE s/. ® Trans. Po
vestire hazlie, glumă, snoavă: bea
şi fuma şl mlnca, clnd avea ce şi .spunea 
poioienii (RET.) 1 ® t Glumă proastă, 
răutăcioasă; pamflet: cela ce va face polojenll ca ace
lea cu ocări şi cu sudălml asupra altuia, aceluia să 1 se 
taie capul (prv.-lp.) (prv..mb.) [vsl. p O I O 2 e n i ,j e].

POLOLOGHIE, poliloghie sţ. Vorbărie, vorbă
lungă: văztnd că blrtla lui moş Roată cuprinde multă po- 
lologhle (CR6.); flre-ar ca poliloghia mea să nu-ţl pară a- 
nostâ (N.-UR.) [ngr. îtoXo>.OY(a].
OPOLOMEAC (pl.-ece) sn., POLOMIŢA (pî.-ţe) s/. 
Olten. O Căldare de aramă (ca de 12 oca), cosito
rită peste tot, cu care se aduce apă de la fîntînă 
şi serveşte ca măsură (tut.) (rv.-cro.) [srb. p o 1 o v- 
n j ak].

POLOMIDA = pAlAmpjA. 
o POLOMÎŢA tm- POLOMEAC.

POLON, POLONEZ 1. (7(fj. 9 Din Polonia, privi
tor la Polonia.

2. POLQN(EZ) sm., P0LQN(EZ)A [pi.-ne, -eze) Sf. 
Locuitor, locuitoare din Polonia.
'POLONEZA (pî.-ze) sf. ® J Arie şi dans de 

origine poloneză ţ[ © 0 îmbrăcăminte femeiască, 
talie mai lungă ce acopere în parte şt rochia ţf 
® I Ghete înalte de damă [fr.].

Fig-. 3867. 
Pat cU polog.

Fig. 3868. 
Polonic.

POLONIC (pi.-ice) sn. Mold.Bucov. Lingurămare 
de lemn (de’.paltin, cireş sau plop), cu găvanul ro
tund { ;3868): turna cu /vul mereu In craston apă ivoR.i: 
mesteca c’un » mare griul acela (sa.); du
duia mal da prin topltura de zabăr cita o ră
suceală cn *ul (ORiG.) [rut.].

POLONQŞNIŢÂ, t POLUNQŞTNITA 
(pî.-ţa) Sf. y Slujbă bisericească fă
cută după miezul nopţii, înainte de 
utrenie: polunoştnlţa laste cintarea pentru 
Învierea Mlntuitorulul şl a doua venire a Iul 
(PRV.-MB.); Cum şi-au ttrşit polnnoştnita, anclzl 
glas din ceriu (DOS.) [vsl. polunostl- 
n i c a].
O POLOŞTE sf. Băn. Trans. Locul 
unde se odihnesc oile sub cerul liber 
(VIC.) [srb. p o 1 o s k e]. •'

•POLTRQN adj. şi sm. Fricos [fr.]. 
•POLTRONERIE s/. Frică, laşita-: 

te:. să mă pocăesc de ceea ce d-ta numeşti 
şi pre cate eu o numesc bărbăţie inegr.) [fr.]. 
t POLUNQŞTNIŢA wm- POLONQŞNITA.
•ppLUX 'sbsl. ir Una din cele două stele mai 

luminoase din constelaţiunea gemenilor [wm- tJ] 
2327) [fr.].

POM sm. ® ♦ Arbore roditor: ~ui de va fi bă- 
trln sau uscat, acela nu se cblamă *; aşliderea şl pădureţul, 
carele nu va fi prisădlt sau 
altoit, acela nu se cblamă —
(PRV.-MB.); —ol înflorea la fle
care zl, se scuturau florile, ro
dul creştea şl seara da In plrg 
(ISP.I; ©: —ui după roade se 
cunoaşte; nici salcia —, 
nici mojicul om,; ^ : —ol 
dacă ’mbătrlneşta, pune paiede-1 
ptrleşte ţ[ ® — de Crăciun,
—ui Crăciunului, brad ce '« 

se împodobeşte cu diferite "oij 
jucării şi lumînărele, de 
sărbătorile Crăciunului, 

pentru bucuria copiilor (jS]
3869): după1 ce m'am făcut 
mare, am văzut că obiceiul 
—ului de Crăciun se întinde
(ISP.I t @ nat Copăcel îm
podobit cu fructe, cu lu
mînărele, cu zaharicale, 
etc. ce se duce înaintea mortului cînd îl pornesc 
Ia cimitir şi care se înfige la mormînt după astu
parea groapei [lat. p o m u s].

•pOMADA (pî.-mezi) sf. dk Amestec de sub
stanţe grase (măduvă, grăsime, vaselină, etc.) cu 
diferite ingrediente sau medicamente, cu care-şi 
unge cineva părul sau se freacă pe piele pentru 
a vimieca o parte bolnavă a corpului; aiifie: un 
tluăr care-şl petrece viaţa.la oglindă Intre pomezl, pleptlnl 
şl cimblstre ign.) [fr.].

•POMĂDA (-ădez) vb. Ir. şi refl. A (se) unge cu
^• POMjl-DUI (-uesc) vb. ir. şi refl. = pomADA: să 
şe puie dumnealai cu cuconaşii pomădulţi din ziua de astăzi P 
(grl.) [p o m a d ă].
OPOMAI (-ăesc) vb. refl. A slăbi mult, a se sbîrci 
ca o p o a m ă uscată (de boală, de foame, de 
necazuri): slăbise săracul, se uscase şi se pomălse, şl el 
nu se lăsa (R.-cod.).

POMANĂ (pi,-meni) .s/. ® t Amintire: pentru 
oare să albă numele Măriei tale — neuitată In veci (gast.) ţ[ 
® ani Praznic, comînd(are) în amintirea unui mort 
(după înmormîntare sau după un parastas), di
stribuire de hrană săracilor întru amintirea şi 
pentru odihna sufletului celui mort ([®] 3870): am 
pus pomana după bărbatul meu, fie Iertat, oare a murit sint 
acum şase săptămlnl (ret.) ; după ce va pieri, nu va mal avea 
cine să-l facă (isp.i ; F a mincat din pomana dracului, 
e spîn t ® Mold. (şez.> Colac ce se dă de sufletul 
morgilor \\ 0 Milostenie: trăia din pomana tuturora 
(DLVR.); a cere de a cerşi; de--i', a) de geaba, farâ 
plata, do sufletul morlilor; bj în zadar, fără folos ^ 
0 Milă: mllogindu-se la muma volnicului să-şl facă cu 
el să-l primească la curtea ei (isp.i ; fă-ti milă şl de-tl

POL-
POM

Fig. 3869. 
Pom de Crăciun.
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POM H aruncă ocbll oel Iminoşl la aste pl&clnte (Alecs.) "j ® Oca- 
POM Z^Une rar^< neaşteptată, chilipir: nnde e pomana ala?

[vsl. p O m 6 n uj.

Fig. 3070. Bălrinc (din Drăguş-Transilvania) dînd de po
mană [{după^o fotografie a Seminarului de Sociologie 

1 din Bucureşti).
POMANAGIU sm. F Cel ce umblă să capete 

toate de p o m a n ă.
O POMĂRELNIG adj. Ban. Căruia-i plac mult 
poamele.
OPOMĂRIE s/. Oaş. 4 = POMET [p om],

POMAhÎT sbst. ♦ Cultura p o m 1 1 o r. 
OPOMAT = FOMET.

POMATUF = fAhATPF. 
t POjyrAZXJţ (-uesc) vb. tr. A unge (cu mir) un 

împărat, un episcop, etC.: ou voia tuturor l-au rădicat 
Domn, şl l-au pomăznlt de domnie Theoctlst mitropolitul 
(GR.-UH.) [vsl. p o m a z o V a t i]. 
t POMEANA = POMANA®.

POMELNIC (p(.-loe) sn. ® gg} Listă, condică de 
numele persoanelor decedate sau în viaţă pe oare 
le pomeneşte preotul In biserică, ruglndu-se pentru 
sunetele lor: episcopul era un snllet bun, vrednic ca să 
tle pus In toate >«ele de pe tata pămlntulul (SLv.i ^ ® gg} Plata 
ce se dă preotului pentru pomenirea unui mort 
din familie 11 @ F Listă lungă, nesftrşită, înşirare 
de vorbe care nu se mai sfîrşeşte: are alături un 
de postalanţl (D.-zamp.) ; halda I ihr o Început (alecs.) ; de 
clte oii nu ascnltaBe dineul ^ele acestea I (grl.) [vsl. p 6' 
mSnInikfl].

pomeneala (pl.-eii) sf. F numai in expr. 
Aloia) nici o amintire, nici vorbă: pe la noi de 
pomul Crăciunului nici nu era usp.i; . b) nici O urmă:

' el cată Iun? In zare către răsărit: nici de dlllgenţă (CAR.); 
nici de luntre sau măcar de cin pe malul apei (s.*ald.); 
c) nici un chip: dar nici nu era să se apropie cineva de 
această iapă usp.i [p O m c n i].

POMENETA. F0M(I)NE4TA (pî.-ete, -eţi) s/., 
FOMNETEsiu.ggJ Făşic de pînză albă, avînd la un capăt 
legată o luminare, iar la altul un gologan; se dă 
de pomană la intrarea mortului in biserică: nici 
pomană, nlol soroaoe, nici căpctele, nici pomnste, nici pres
cură,,. la sufletul Iul tjip.i,

POMENI (-onesc) 1. vb. tr. (î) f A păstra în a- 
' mintiro, a-şi aduce aminte, a ţinea minte: i-a tras

o bătaie, s’o pomenească cit va trăi; nu pomeni mulţimea pă
catelor mele (gast.i 1| © A vorbi în treacăt despre ci
neva sau ceva, a numi pe cineva sau ceva în cur
sul unei convorbiri sau scriind despre ceva, a a- 
mihti: clnd sughiţi, te pomeneşte cineva (Ggr.) ; acest Stelan- 
Vodă au avut doi feciori, cum s’au pomenit mal sus (gr.-ur.) ; 
să vă spui basmul cu Eroule... despre care am pomenit In bas
mul cu grădina Esperldelor (isc.); l-a pomenit In testamen
tul său K © ggi A se ruga pentru cineva, pentru su
fletul cuiva II ® A auzi despre cineva, despre 
ceva: unde al mal pomenit tu ca o fată de Împărat să se mă
rite după un porc P iisp.i ^ © (cu verbul întrebuinţat 
la un timp trecut) A li trăit pe acele vremuri, a fi 
avut prilejul să vadă în trecut unele evenimente, o 
anumită stare de lucruri, eto., a ti apucat: aşa ză
padă n'am pomenit de clnd eram' cu nasul In sinul mamei

2. vb. refl. ® A se păstra in amintire: din vreme

Fig. 3871. Femeie cu 
pomeselnic 

(după T, Papahagi).

veche nu se pomeulse atlta prisos de bucate (dlvr.) H © A se 
vorbi (în treacăt) despre cineva sau ceva, a se face 
amintire: nici n’am auzit măcar pomcnlndu-se de numele 
el (CRG.); de I unde se mal pomeneşte de-alde astea prin oraşe I
(ALECS.) II © A. se afla într’un loc, într’o anumită 
stare do clnd îşi poate aduce aminte: aşa 11 cunosc, 
de clnd l-am pomenit 1| © A se afla deodată, fără 
veste, pe neaşteptate într’un Ioc oare-care, într’o 
anumită situaţiune, a se trezi: mă pomenesc pină in 
ziuă că mă chlamă Vodă (I.-gh.); n’apucă să facă zece, două
zeci de paşi, şl Iacă se pomeni cu dinsul dinaintea Iul (isp.i H 
© Olten. A SC deştepta din somn: peste noapte nici nu 
m’am pomenit (ciAUş.) [vsi. p O m î n ă t îj.

POMENIRE Sf. PaptuLde a p o m e n i; amin
tire, aducere aminte: după moarte,-^a lor nu se uită, 
cl rămlne lăudată In veci de veci (isp.); a răminea de a 
se păstra în amintirea tuturor: acest viteaz... a rămas 
de * (isp.); fericitul Intru răposatul; veclnioa ru
găciune ce se face la înmormîntarea cuiva; (P F 
a-i ciuta vecinica . a-1 da gata, a-1 prăpădi.

POMENIT (Alj. p. FOMENJ HH Ce) NEFOMENJT, 
NE MAIneauzit: o Intlmplare ne (mai) ; nepomenit 
de leltln.
O POMESELNIC, FOLMESE- 
NIC [pi. - ice)'sn. Trans, 0Văl 
de pînză albă ce poartă feme
ile pe cap şi al cărui unul din 
capete e trecut pe sub pieptar 
([H3871): şi Ieşi mortul... şi laţa / /' I 
Iul (era) legată cu un.pomeselnic 'C '1. /,f 
(gast.i; epltrahllul laste In chl- ^ 
pul pinzel, adecă a pomesălnlculul 
cu carele legară pre Hrlstos de 
grumazi şl-l trăgea (prv.-mb.i.
OPOMESTI (-teso) vb. tr.
A lipi CU lut pe jos (r.-cod.i 
[FOMOSTţ].

POMET (pl.-eturl, -ete),
Mold. Oaş. Băn. fqmAt {pl.
-ături, -ete) gn. # © Grădină 
de arbori roditori: cela ce vor intra in vie sau In pomăt, 
pentru să mănlnce numai poame, să nu să certe (Prv.-lp.) ; gră
dinarul Slmlon nu biruia de o vreme ’ncoace nu Ingrl- 
jitui pomătuiui (SRio.i II © Mulţime de poame: ogră
zile de pruni şl mere se Indoiau sub greutatea pometului
(DLVR.) [laf. pometum].
•POMETE sf. pl. Sb Umerii obrazului: faţa foarte 

roşie, mal ales la * alte proeminenţe (Car.i ; sub a căreia 
piele subţiată albeau dunga nasului şl *Ie obrajilor (dlvr.)
[fr. pommottesl.

POMETURI sf. pl. © Tot felul de p o a m e:
dulceţuri şi alte mlucărl (panni H © iw FOMET.

POMINĂ sf. F © Amintire; a răminea de a 
se păstra în amintirea tuturor: s’a intlmplat o istorie 
care a rămas de In casă la noi (br..vn.i 1| © VcstC: se’m- 
plnzise pomina ’n lume despre grozava Iul zglrcenle (vlah.i ; 
a se duce pomina, a se (lucc departe vestea: 11 deto un 
ospăţ, de să se duoă pomina (ISP.i ; a trlntit o cumetrie, de 
s’a dus pomina peste nouă sate (vlah.) [pomeni].

P0M(I)NEATA m- FOMENETA. 
t POMINOC (pi.-oace) sn. Prinos, dar (făcut unui 

superior): Şl veniţi ou pomlnoaco preglur Domnul (dos.) 
[vsl. p o m I n u k u].

POMIŞOR sm. f diin. FOM.
POMI’j'A (pi.-ţe) sf. © dim. foamA H ® 

Fructul bun de rnîncat al unei tufe (mură, zmeură,
etC.): a aflat o buruiană ou nişte pomlţe ca alunele (sb.). 
O POMÎNT = fAMINT.

POMNEATA, POMNETE ww FOMENETA. 
OPOMNI = FOCNJ.
OPOMNOGI = FODNQOI.
OPOMNQL (pl.-oale) sn. Trans. © g-B Talpa de la^ 
prispă: sflnta Duminecă şedea înaţntea casei la umbră pe 
un — şl scărmăna pene (imera) 1J ® Laviţa de lÎBgă 
cuptor: Işl puse pălăria pe vlrful cuptorului şl se aşeză 
pe (SLV.) [ bg. pod m o 1 Q ]. 
t POMOJNIC sm. Şef de birou într’o subprcfec- 

tură, ajutorul zapciului: era ralu, nu viaţă, pInă se pri
păşi, ca pe plaiurile noastre, luda decaţaon (OLVr.) ; 11 cău- 
tară pe badea Gheorghe un * şl doi călăraşi (CAR.i.
•POMOLOG sm. ♦ Cel ce se ocupă de po

rno 1 o g i e.
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* POMOLOGIE sf. 4 © Partea horticulturii care 
se ocupă cu creşterea şi îngrijirea arhoriior Iructi- 
leri H ® Carte despre fructe [fr.]. 
OPOMOROAGE sf. pi. Băn. Trans. ♦ Tot felul 
de p o ă m e: bătu piatra aşa de tare, de pomoroagele era 
aă le lei cu lopata cvic.).
O POMQST (pi.-turi) sn. Avere formată din pă- 
mlnt cultivat şl din-livezi: a tost odată nu om oare avea 
un copil şl un bou, ba avea şl niţel * (r.-codo. 
fPOMOSTI (-toso) vh. tr. A aşterne un strat de 

lut (ca pardoseală, ca tencuială, etc.) [rut. p o - 
mostyty, srb. p o mo s ti ti], 
t POMOSTINĂ, POMQŞTINA (pi.-ne) sf. ® aîfi t 

Pardoseală H ® Mold. Podul carului, şcindu- 
rilc alăturate care se razimă pe dricul dinainte şi 
dinapoi al carului: iată că dă de secure, de o funie şl 
de un sfredeleac pe pomoştlna căruţei (CR6.) [rut. -PO- 
mostyna],
OPOMOTIJF (pi.-uşe) sn. Bucov. Mold. = pAmA- 
TţTF; apucă năcăjită femele *ul... 'mulndu-1 In găleata cu 
apă (CRI6.1; două bucăţărlţe înarmate cu polonice, cociorve, 
pomotuşe şl alte unelte gospodăreşti (stam.).

•POMPA (-pez) 1. Db. tr. © A scoate apă cu o 
pompă t © A atrage ca şi cu o pompă, a sorbi:
soarele pompează apa mării.

2. vb. intr. A manevra o pompă [fr.].
'POMPĂ1 (pi.-pe) sf. © Fală, măreţie, pregătiri 

lUKUoase, alaiu: aoolo se făou încoronarea lui cu cea mai 
mare * (ODob.) ; soarele... cu toată pompa/lui de raze aurite şi 
veseiitoare (alecs.i t ® ujJ funebră, ceremoniile ce se 
fac la înmormintarea cuiva; pompe funebre, socie
tate care îngrijeşte de Ihmormîntări în oraşele 
mari [lat.].

'POMPĂ2 (pi.-pe) sf. 15 Aparat de ridicat şi de a-

Fi{r. 3B72. Pompă. Fig. 3873. Pompă de incendiu.

runcat apa, aerul, gazele, etc. (!@1 3872): aspi
rantă w aspirant 1;-»■ de incendiu, aparat dejaruncat 
apa la o mare depărtare spre a stingejun foc 
(11 3873) [fr.].
•POMPEIAN adj. © Privitor 

la marele Pompei t ® Privitor la ora
şul Pompei (acoperit de lava Vezuviu- 
lui): atu — [fr.]. \
'POMPIER sm. Soldat sau mem

bru al unui’ corp special care are în
sărcinarea de a da ajutor la stingerea 
incendiilor (t „pojarnic”) ([®] 3875)
[fr.].

'POMPON (pl.-oane) sn. â. ii Ciucu
re mare de lină ce poartă militarii în
fipt la chipiu ((^ 3874)
[fr.].
'POMPOS adj. Mă

reţ, falnic, plin de pom
pă: cind vel fi poftit la 
vie-o adunare pompoasă, Im- 
biacă-te In haină pompoasă 
(PANN); episcopul sta In 
strana arhierească, Îmbră
cat — şl cu mitra pe cap 
(CRs.): 0 stil — [fr.].

POMULEŢ sm. 4’

Fig. 3874. 
Pompon.

Fig. 3875.
Sub-locote- 
nent de pom
pieri (a. 1868).

dim. POM: modestia... e uil —'ale cărui roade stau ascunse 
in frunze uip.i.

POMUŞEL sm. # Mică plantă ierboasă verde- 
alburie ce creşte pe ziduri, acoperîşe şi pe marginea 
drumurilor în locuri umbroase, formînd adesea 
mici tufe albicioase; numită şi ,,muşchiu” (Bryum 
amenteum) (i®j 387(i) [p om].

POMUŞOARĂ (pl.-re) Sf. ♦ © dim. POAMA © : 
pomnşbara el ( = a dracilei) o întrebuinţează damele noastre 
la facerea de dulceaţă hon.) 1 ® Mold. = COAOAzA: du- 
dalele şl plrloagele crescuseră mal 'nalte declt pomuşbara 
(o.-zAMF.) H ® = pAltiqr (Eibes petraeum).

POMUŞQR sm. ♦ dim.
POM: să se semene porumb, pepeni, 
crastaveţl şl alte legumi pintre —'i
(ION.).
O PONG, f. foancA adj. ®Băn.
Chiorlş, chiondorîş, cruciş 1[ ®
Olten. (ciAuş.) Tont, bleg, nătîng.
'PONCE adj. ^ piatră —, 

rocă'eruptivă, de coloare des
chisă, spongioasă şi toarte u- 
şoară; se întrebuinţează în in
dustrie, via şlefuitul lemnului, 
etc.; numită impropriu, de 
meşteşugari, şi,,spumă de ma- Fig. 3876. Pomuşei. 
re” [fr. pierre ponce].

PONCiŞ adv. © Pieziş: din pridvor. Ia dreapta şl la 
stingă, porneaa dooă meterezarl (I.-gho ; au Izbit pe ţap... ^ 
In coaste (tioh.) ® Ghiorîş, chiondorîş, cruciş: a se 
uita .V la cineva [p O n C].
O PONCIŞA (-işez) vb. refl. Trans. (pAc.) = lMPONOIŞA.
'PpNGIU, PUNoru (pî.-ciuri) sn. g O băutură for

mată dintr’un amestec de ceaiu, rom sau rachiu, 
zahăr, scorţişoară şi lămîie: hal să bem un pahar de 
poUclu la bufet, ca să Innecăm guturalul (alecs.) ; căpitanul 
mă aşteaptă cu un vas de pnnclu înflăcărat pe masă (ALECS.)
[fr. p u n c h < engl.].
O PONDEAliĂ (pl.-ell) sf. Trans. (dens.) Podea
lă, duşumea [comp. pqndilA].

'PONDERABIL adj. Care se poate cîntări, care 
e destul de greu spre a putea fi clntărit 5ţi © »»• im
ponderabil [fr.].

'PONDERAŢIUNE sf. © Echilibru între mai 
multe puteri, cumpănire: -.■a color trei puteri alo Sta
tului U ® Proporţie justă între părţile unei opere 
de artă [fr.].
OPQNDILĂ (pî.-io) s/. Olten. Podeala dintre 
grinzile casei (ciauş.).
O PONEAVĂ (pl.-ovl) sf. Băn. gl Cearşaf: au văzut... 
o /V aşternută, pre care se ruga el Iul Dumnezeu (pcH.i [srb. 
p O n j a V a].

PONEGREALĂ, poniorealA (pi.-ell) sf. De
făimare, calomnie: oe-ml umbli ou minciuni şl cu ponl- 
giel! şl cu Iscodiri de-ale tale t (Car.) [ponegri].

ponegri, PONIGRŢ (-groso) vb. tT. ® t A în- 
ne^i f © A vorbi de rău pe cineva înaintea al
tuia, a-1 defăima, a-1 calomnia: văd eu că am greşit, 
de-am ponegrlt-o aşa de tare către d-ta (Crg.) ; pizmaşii... hu 
ştiau cum să-l ponegrească Înaintea Iul Vodă (isp.); ponl- 
gresc bunătatea lui Dumnezeu şl frumuseţea lumii olădltă 
de dInsul (br.-vn.) [negru, după modelul vsl. po- 
6 r u n i t i]'.

PONEVpS, PONIVQS adj. şi sm. © Cu vederea 
slabă, care riu vede bine, miop: laoo pe frumos că-i po- 
nevoş (PANN); cine laste cu iin ochlu sau ponivos... şl va II 
vrednic slujbei preoţiei, acela să-l facă (prv.-mb.) ţî © F 
Care face toate ca şi cum n’ar vedea bine, nătlng:
nu te uita, fine, la gura ponlvosului, lasă-1... să latre la 
lună (j(P.); nu trlntl obloanele, ponlvosule, că nu slnt de 
fier (dlvr.) [p O n c .a V ă, propriu ,,cu o pătură pe 
ochi”'].
'PONEY sm. 3"*: Cal foarte mic, cu păr lung, 

de rasă engleză (I®]3877)
[fr.].

PONIVOS m- PONE- 
V(JS.
OPONOAVĂ sf. Olten.
^ Bucatele de pe cîmp: 
nu to. 16sa să ridici un bob, 
pină nu-i căral ponoava Iul 
(LUNC3.) [srb. ponova; 
comp. PONQV].

. OPONOJI sm. pl. = FODNQOI.
PONOR (pl.-oare, -oară) sn. Mold. 4:^. Coastă ple

cată, prăpăstioasă, cu mîncături de' ape: peste dea- 
luri şl prin ponoare, pe care nu le poţi străbate declt cu pi
ciorul sau călare (vlah.î ; porneşte el şi se duce tot Înainte 
pe nişte ponoare, plnă ce dă peste un bultaac (Crg.); să nu

POM
PON

Fig- 3877- Poney.
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PON .86 adape din bălţi... iQ'Care se adună apa din ponoară (Ion.)
POP [tVpiNORÎ (-orftso) 1. vb. Ir. wA. A rostogoli, a pră

văli pe o coastă prăpăstioasâ, pe un ponor.
2. vb. reil. A se prăvăli, a se prăbuşi: Se urci re 

plsoorl a Btlnollor oable... Să se ponorască In adinei pră
păstii (6TAM.).

PONORţT adj. p. PONORţ. A Plin de ponoare; 
prăl)UŞit: loonrlle rele şl <^e au lăcut pe cărăuşi să recurgă 
la un mod barbar de a transporta dulapii (vlah.) ; soiri Înalte 
coborau printre coaste pribusite, printre bucăţi de pădure *0 
In lundnl ripelor <emin.) .

' PONORÎTURA (pZ.-turi) sf. .A. Loc p o n o - 
r ! t, prăpăstios, cu prăbuşituri.

PONORQS adj. Piin de ponoare.
PONpS (pZ.-oase) sn. Hulă, nume rău, de ocară 

ce se sedate cuiva pentru apucăturile sau laptele 
sale nevrednice, ruşinoase, etc.: ce e frumos poarti 
9l ^ (PANN); unul duce ponoasele şl altul trase foloasele 
(zNN.); e picat... si port eu... tot <«.ul pioatelor ou oare dom- 
nla-ta 1(1 Încarci de buni voie sufletul (odob.) ; numele-(l va 
rimlnea plngirlt cu —'Ul de tflbar dsp.) [vsl. ].

PONOSI (-oseso) 1. vb. tr. ® A dclăima, a 
scoate cuiva un ponos: gaşperlta de cloari, ce si faci ea 
ca si ponoseasci pe doamna sa P usp.) "| ® Mold. Olten. A 
Învechi, a strica după multă purtare, a uza de tot.

2. vb. refl. ® Mold. Olten. A se invechi, a se uza de 
tot t ® Maram.A se îngălbeni şiuriţi la laţă (de 
boală, de slăbiciune) [vsl.].

PONOSIT adj. p. PONOSI. Mold. Olten. Uzat de 
lot, Învechit: hainele despre care (l-am vorbit slnt vechi 
şl »e (CRO.); era Imbricat ou un pardesiu rupt şl (sad.).

PONOSLXJI (-ueso) vb. tr. ® f A ocărî, a vorbi 
de rău, a defăima: clnd se va dovedi oi unul spre altul 
ponoslueşte şl oare-oum 11 defalmi (leg.-car.) ; ' Ci asear'am 
auzit Ualoi-ta cum m'a vorbit Şl.cum m’a ponoslult (IK.-brs.) 
*[ @ A scoate un ponos: ungurii şl Nemţii 11 ponoslulau 
zicindu-1 oi e barbsr (isp.) [ung. p a n a s z 1 a 11 i, in
fluenţat de p o n o s în ce priveşte sensul ®]. 
OPONQV (pl.-onvo) sn. / ® Olten. Băn. Bucatele 
de pe cîmp 1| @ Băn. Porumbişte (nov.) [PonoavA].

PONT1, (pl.-turi) sn. ® Moment oportun, toc
mai Cînd cere trebuinţa: a, bravo, mi-al venit la 
şezi colea şl-asoulti (vlah.) t ® Prilej favorabil: trebue 
ai meargi... In odaia d’aliturl, unde e mare de clştlg
(CAR.) 1f ® Articol, paragraf, condiţiune de tratat:
uite, cocoane, la .«.ul aoesta nu mi uneso ou pirerea domnlel- 
tale (F)L.) ţi ® Aluziune: clte^vurl nu da dlntr’lnsnl, 
de-1 era şl Iul lehamete olteodati (Cro.) [ung.].
'PONT” sm. ^ = FONTATQR [fr. ponte].
‘PONTA {-tta) vb. tr. A juca o ,sumă de bani îm

potriva bancherului la jocul de bacara sau la al
tele: unii sorlşneau din dln(l şl rupeau .ou necaz oir(lle cu 
cari pontau (vlah.) [fr.].

‘PONTATpR sm. ^ Cel ce pontează, cel 
co joacă împotriva bancherului la bacara sau la 
alte jocuri: eu, bancher, mestec cărţile, tu, —tal şl cel o 
carte (vlah.) ; Începu a lua seama '«'Hor şl-1 vizu oi um
blau ou furat (NEOR.).

- 'PONTIC adj. ® Privitor la Pontus Euxinus 
(astăzi marea Neagră) K © Privitor la Pont, re
giune din Asia veche [lat.].

‘PONTIF, PONTIFICE sm. ni ® Preot; marele '«, 
marele preot la vechii Evrei, urmaşul lui Aron ţj 
© Episcop, arhiereu, prelat; suveranul pontifice, papa 
[fr. p o n t i f e; lat. pontifice m].
‘PONTIFICAL adj. ed ® Privitor la ponti

fice 1 © Ce aparţine demnităţii de episcop; orna
mente '-e, cîrja, mitra, inelul, etc.; tronul '«■. tronul 
papei [fr.].

‘PONTIFIC'AT 
(pl.-ate) sn. ii(J ®
Demnitatea de mare 
pontifice, de papă ţ[
© Timpul cit un pa
pă a ocupat această 
demnitate [fr.].

‘ PONTţFICE s*“
PONTIF.

•PONTON (pi.-oane

3878. Ponton.

sn. 3, ® Pod aşezai pe 
luntri şi care serveşte la încărcarea sau descărcarea 
unei corăbii sau unui vaptir, etc. (;>j| 3878) 1[ © Pod

aşezat pe luntri pentru trecerea unei armate peste 
o apă [tr.].

‘PONTONIER sm. H Soldat care lucrează la 
construirea podurilor mobile pentru o armată 
(ii 3879) [fr.].

POP sm. ® ^ Stîlp care sprijineşto streaşină 
casei de tălpile prispei: de pe talpa 
prispei, din distanţă In distantă, se ri
dică stllpi sau .«1 (MAN.) II ® Scurtă
tură de lemn oare apasă asupra

Fig. 3879. 
Pontonier. Fif. 3880. P. Pop.

seminţelor puse la strivit în oloiniţă t © 1?“ Bu
cată rotundă dc lemn în care se fixează batea sau 
nicovala dc bătut coasa ţi ® îS Fusul vîrtelniţei ţi 
® J Beţişor pus înăuntru vioarei, violoncelului 
contrabasului, etc., în dreptul căluşului, ca să 
spiijino peretele deasupra (i 3880) ţi ® Stin
ghia,- chinga unui fund de butoiu ţi ® Grămadă, 
maldur de coceni de porumb sprijiniţi unul de al
tul în picioare, ca să se usuce, glugă, ciudă ((ju 
acest Înţeles are şi pl. popurl) [vsl. popă ,,popă”; 
cu Înţelesul ® şi în bg. p o p ă].

ppPĂ Jpl.-pl) sm. ® cni Preot creştin, în spec. 
ortodox ( vţi 3881): de clnd murise popa Vaslle, satul ră
măsese fără preot (vlah.) ; F burtă de «•, pîntece volumi
nos; a călca a.*', a) a-şi lua aere, 
a-şi da ifose, a-1 face pe marele, 
pe grozavul; b) a avea pm'tări bu
ne, cuviincioase: acest tlnăr, care de 
mic nu prea călca a fiind totdeauna 
arţăgos, batjocoritor şl lepădat de cele 
sfinte (CAR-.i; a-1 şedea popa la cap, a 
fi pe moai’te; l-a cintat popa, a dat 
ortul {sau pielea) popii, a murit; uu- 
mai «'u’am fost, am făcut do toate 
în viaţă, am încercat toate mese
riile, etc.; nu-l era a cumpăra lemne, 
cum nu ml-e mie acum a mă tace •«'
(CR6.); nu lei tu pe Uluca, cum nu-s eu 
■*' (VLAH); a-şi găsi popa, a găsi pe 
cineva care să-i vie de hac; eu 11 
slnt popa, am ou leac pentru dînsul, 
ii vin eu dc hac: e trlndav ursul... 
nu-l scoţi ou una cu două..., dar eu l-s Fig. 3881. PopS. 
popa (GH.); clnd te Intllneştl ou popa. Iţi 
merge rău (gor.) ; anapoda lucru I se vede că azi dimineaţă 
ml-a Ieşit Înainte vr'un '«- (CRg.) ; plăteşte ca popa, plăteşte 
fără doar şi poate, pînă la un ban; a-l merge [sau a 
1 se duce)vesteaca de '« tuns, a afla toată lumea (pozna, 
etc.) ce a făcut: ai tras un gulealu, de ţl s’a dus vestea ca 
da '«■ tuns (Crg.) ; uita popa, nu e popa, ba hltr’un fel. ba 
într’altul; ba e albă, ba e neagră; !@: popa are mină 
de luat, nu de dat; @: fă ce-ţl zice popa, dar nu tace ce 
face popa sau ce face popa, să nu facă norodul, cei mici 
trebue să asculte de sfaturile celor mari, dar nu le 
e permis să facă ceea ce fac ei, deşi fac împotriva 
acestor sfaturi; @: unula-l place popa, altuia preoteasa 
(şl altuia tata popii), gusturile sînt diferite; er babA 
®, FUIQR ®, iapa ® ţl © \ Popicul cel mai mare 
în jocul de.popice ţl ® Trans. ^ Snopul care se 
pune în vîrful clăii ipşc ) ţ[ ® A cAlţunaşul-poph
= CONDURUL-DOAMNEI; COLTUNII-PQPII = VIORELE- 
SALBATICB; PUNOA-popii = TRAISTA-CIOBANULUI;

barba®, caş ®, SOAIETE © ţl ® # FESUL-PPPII 
= FESUŞQR; MARIUTA PQPn = BQUL-LUI-DUMNE-- 
^u; w CAL ® ţl ® ^ Figură în jocul de cărţi, 
rigă, rege: popa de cupă, de treflă, de caro, de pică ţl 
® Mold. ® ZI de-~, zi de post: fn zile de'-... se la 
mămăligă moale (şi) se face o turtă (ŞEZ.) [vsl. p O p u].

POPAS (pî.-asuri) sn. ® Oprire pe care o face 
un călător spre a se odihni sau spre a mînea noap
tea: alerglnd pururi pe căile rătăcirii, fără ■— şl fără odihnă 
(D.-ZAMF.); 'De trei iiopţi şl două zile bate drum lăr* de 
(VLAH.); a face a se opri din dnm\ spre a sc odihni, 
a poposi: stăturăm să faoem la circiumă pe deal iisp.i flil
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® Locul unde se opreşte cineva în călătorie •[ ® 
Locul unde trupele în marş se opresc spre a petrece 
noaptea [vsl.].

POPAZ sbst. ♦ Plantă cu flori albe-vcrzui ale 
cărei seminţe sînt Întrebuinţate în medicină con
tra viermilor intestinali, a reumatismelor şi con
tra păduchilor (Sabadilla officinalis).

POPENCHIU sm. Mold. 4 Numele a două va
rietăţi de ciuperci, comesti
bile, ce cresc mai ales toam
na (Coprinus atramentarius 
şi Coprinus comatus) ([H)
3882).

POPESC adj. fljJ De p o-< 
p ă, preoţesc: să tie lipsit de 
episcopie şl să slujască slujba 
popească, Iară nu eplsoopească 
(pRV.-MR.>; veşminte popeşti; apoi 
se ouloă... şl... trage Ivan un 
somn de cele popeşti (CR6j.

POPEŞTE adv. Ga p o- . 
p i i : mincă şl bău boiereşte, ^1S‘* 3®S2* Popenchi. 
apoi dormi una ^ (Ret.); carte nu ştie. dar calcă ^ (Pann).

POPI (-pese ) 1. vb. ir. eni A face popă, a hiro
tonisi: m*aţi popit voi, dar, de mă voiu Îndrepta, pre mulţi 
am să popeso şi eu (NEORj; Să popim pe toţi acela Cari fac 
vinului ooară (coşb.).

2. vh. refl. A se face popă.
POPIC (pl.-lce) sn., Mold. POPICA {pl.-ici) sf. ® 

X Fie-care din bucăţile de lemn (in număr de 9), 
date la strung, care se aşază în picioare şi pe care 
jucătorii caută să le doboare din depărtare cu 
nişte ghiulele de lemn, cheglă; cel mai mare din 
aceste lemne, aşezat la mijloc, se numeşte ,,p o- 
p ă” (U 3883): a (se) juca tu popice •[ ® J = poP © 
[comp. şi srb. p o- 
pik].

POPICAR sm.
\ Jucător'în p o- 
p i c e. I

popicArie

Fig. 3883. Popice. Fig. 3884. Popicăric.

s/. X Loc pregătit anume pentru jocul In po
pice ((U 3884).

POPIcru1 sbst. Olten. §55 Butuc cu trei crăci 
care alcătueşte seaunul vîrtelniţei [p op]. HUI

POPICIU2 sm. iron. Olten. Popă tînăr.
POPIE sf. bA Demnitatea de p o p ă, preoţie:

mai tcăeac el oamenii al lără (CRg.) ; care preot iaste vlnd- 
torlu... acela să fie lipsit trei luni de la popia lui (prv.-mb.).

POPptiNIC m- POPIVNIC.
POPIME sf. g,} col. POPA. Mulţime de popi, toţi 

popii, preoţime.
POPINCI sm. pl. ♦ ® Ciupercă comestibilă, 

cu pălăria galbeuă-roşia- 
tică, ruginie sau brună, 
netedă, rar solzoasă; pi- 
ciorul,gălbuiu-ferugmos, a- 
coperit adesea cu solzi ne- 
gricioşi, este vîrtos, curbat 
sau răsucit şi mai lung dc- 
cît diametrul pălăriei; car
nea e alburie, cu slab mi
ros de fructe (Pholiotu 
mulabilis) (iH 3885) 11 ®
Ciupercă cărnoasă, comes
tibilă, cu pălăria brună 
sau roşcată, piciorul albu-, 
riu, acoperit cu mici fibre' 
cenuşii sau negricioase ;' 
carnea moale, cu miros puternic, este puţin gus
toasă (Plutcus cervinus) (iaj 3886) H ® = OHţiBE ® 
[comp. srb. popi 6 „specie de ciupercă”].

0

Fig. 3885.1Popinci.

POPIVNIC, POCHIVNIC, POPILNIC SbSt. ♦ ® 
Mică plantă, cu miros de piper, cu tulpina foarte 
scurtă, cu frunze mari de un verde lucitor pe par
tea superioară, care face o 
singură floare de un roşu- 
bichis la vîrful tulpinei; 
poporul fierbe rădăcinile

POP-
POP

Fig. 3886. Popinci. Fig. 3887. Popivnic. '

acestei plante şi le bea contra tusei şi a slăbirii 
puterilor trupeşti; plan
ta, tăiată mărunt, se dă 
în ovăs cailor spre a-i 
vindeca de suspin; nu
mită şi „pipăruş”, ,,pipe- 
rul-lupului” sau ,,lingu- 
ra-popii” (Asarum euro- 
paeum) ([f| .3887) H ®
/^’-iEPmtEsd, mică plantă 
cu flori violacee, mai rar*^3^^ 
trandafirii sau albe; nu
mită şi,,foaie-de-vioară” 
sau „trei-răi” (Anemone 
hepatica){)^3888) [comp. 
srb. k o p i tn i k].

POPIC I sau popţrc i 
interj. F Exprimă ivirea 
nedorită, neaşteptată, ca 
din senin, a cuiva, tronc!
da de nade al Ieşit deodată, po
pic I ohir Manoie ? (ALECS.);
Tocmai cind se pnn la masă.

Fig. 3888. 
Popivnic-iepuresc.

Popic I şi ei intră in casă tSEV.); cInd flăcăii şl fetele joaoă..., 
popuol şi moartea, cu sabla scoasă, se amestecă printre oa
meni (R.-COD.).
OPOPÎLNI (-iieso) vb. tr. Trans- Olten. A umplea 
pînă în vîrf (bud.) [vsl. p o p 1 u n i t i]. 
OPOPÎLNIT adj. p. popiLNi. Plin ras, plin pînă 
în vîrf (BUD.) iciAuş.) orc.).

POPÎNDAu, POPlNzac, poplNZQin sm. 0 ® 
Momîic (de speriat păsările); ®: mai aveţi de arat, 
lele Illnco ? Întreabă un popindău de nevastă p'o mătuşă (lung.) 
H ® Olten. (TUT.) 7^ = POPONEŢE ® 1f @ Olten. Orn 
oare nu aduce folos, trîntor (psc.).

O POPÎNDI (-deso)l. vb. refl. Olten. Băn. A se duce 
în lume, a i se pierde urma, a se înstrăina (Psc.).

2. vb. tr. Olten. A îmbrînci, a împinge cît colo: 
l-am poplndlt, de a ajuns cit colo In gard [COmp. Sl’b. 
p O p a d a t i].
OPOPÎNDOC sm. iron. Mold. Copil: nu este casă 
care să n’albă trei, patru '^i de toate viratele (GRL.) [p 0- 
p î n d ă u].
O POPÎRŢIAC sm. Mold. (stm.-wb.) = POOHIROA.
■POPLINÂ (pi.-ne) sf. a); Ţesătură (pînză, stofă) 

cu urzeală de mătase şl băteala de lînă [fr.].
POPOIAC sm. iron. Popă tînăr: popolacll se 

pricep mai mult la citire pe condac, pe tipic... (jip.i.
POPONDQC sm. -aîa Fie-care din grinzile care 

alcătuesc sche’letul prispei la o casă ţărănească, 
talpă, bundac, parmac [comp. popîndAu].

POPONEŢE sm., poponeţ (/Jî.-eţe) Sil. ® Mo- 
mîie (de speriat păsările), popindău H ® Opaiţ: 
doar nu-s un poponeţ, să m'aprind şl să mă sţing pe mică pe 
ceas (ALECS.); ţoţi ceilalţi din saţ se serveau de popoeţe sau 
opaiţe, in care se punea untură de porc (PAMf.) K ® ’E Un
f('l de planta cu frunze subţiri, oare face un spic 
(fa do grîu în vîrful tulpinii; creşte în balta Du
nării f ® ♦ = volbura H ® 7*: Şoarece de eîmp 
şi de pădure, lung de vre-o 12 cm., cu părul roş-
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POP-
POR

cat pe spinare şi pîntecele alb; coada de 12 cm., 
e acoperita cu peri lungi ;-trăcşte In galerii săpate 
In pămînt, de unde iese fâctnd mari stricăciuni pe 
clmp CMiis sylvaticus) (ii] 3889) [coinp,,srb. p o- 
p o n a c ,,volbură”, ceh, slov. 
p o p o n e c „silnic”].

POPQR (pî.-oare, f-oară) sn. © 
gşfi Enoriaşi, toţi credincioşii ce 
ţin de o parohie; parohia le era mică, 
dar *111 DU ou putină dare de mină (ret.)

H ® Toţi oamenii cari trăesc 
tn aceeaşi ţară şi se supun ace
loraşi legi, norod: *ul romăn ţf @
Toţi oamenii cari au aceeaşi 
origine, aceeaşi limbă pri
mitivă sau aceeaşi religiune; 
popoarele musulmane f ® Lo- Fi». 3889. Poponeţe, 
cuitorii unui oraş, unui sat:
*ul din Paris ® Partea cea mai puţin înstărită, 
cea mai puţin instruită a unei naţiuni: un om din 
* ; a luminatul ţi ® (J) Mulţime; un adevărat raln 
de verdeaţă In care clntau... un * de gtndaoi şl păsărele 
ION.); un * de stlncl se ridică din lundul rlulul clocotitor
(VLAH.) ţ[ ® pl. Diferitele fracţiuni ale unui Stat 
n cărui populaţiune b cu totul eterogenă: popoarele 
Rusiei [nu din lat. p o p u 1 u s, căci cuvlntul 
apare abia în veacul al xvii-lea, ci mai curînd 
un împrumut din it. p o p o 1 o].

POPORAN, t POPOREdţN 1. SUI. gşt Enoriaş, cre
dincios care aparţine unei parohii: ni e’anîmprăştiat 
poporenll: nlol chioai^ de bab& na mal dă pe la biserică (CRe.i; 
despre aoeste lericlrl... făcea odată nn arhiereu predică popo- 
renilor săi (Car.). \

2. adj. Popular [p o p o r].
POPORIME sf. col. POPQR. Norod, poporul de 

jos: Învăţa oum să-şl muncească clmpurlle mal cu tolos 
(ISP.); Veohlul Luvru e deschis Poporlmel din Paris (alecs.).

POPOSI .(-osesc) vb. intr. A face popas: la 
drum e bine să porneşti cit de dimineaţă, Iară sara să popo
seşti de vreme (CR6.) ; corăbloara poposise pe marginea unei 
păduri (ISP.).

•popota (pl.-te) sf. ix Masa luată în comun 
de ofiţeri [fr.j.

POPOŢA (-otez) vb. tr. şi refl. A (se) cocoţa, 
a (se) cucuiâ: s’a popoţat ca o pupăză (Znn.>; cu glodurile 
popoţate pe piscul minţii (jip.).
t POPREA IV PROPTEA: In toate primejdiile unul al

tuia popreana răzlmărli... să-şl fie (CAnt.).
POPREAIjÂ, PRdPEAliA, PROPREALA (pl.-ell) Sf. 

(p Opreală, oprire: un oar... pe care-I trăgea cu mlnile, 
la vale ou propele şl lo deal ou oplntele (CRO.) If © închi
soare, arest: s’au rugat luioralu să-l sloboazăpre Illaş- 
Vodă de la popreală (N.-cost.) ; vlnătorllor 11 se Impune pe
deapsa poprelii (ODOB.) [popri].

POPRI (-prese), (J) PROPJ (-pese) 1. vb. Ir. ® A 
Opri: n’avem lege care să ne poprească de a vina pe moşia 
altuia (ODOB.) © î*j A face poprire, secuestru ^ 
© Mold. Bucoy.^ A propti: el popresc o cărămidă pe trei 
beţişoare şl intr’unul Înfig o buoăţioă de slănină (CRg.) ; l-a 
dus la otmp şl l-a proplt !n patru propte, ca să nu cadă (vor.) . 

2. vb. refl. A se opri [vsl. p o p r S t i]. 
POPRIRE sf. ® FapUU ele a (se) p o p r i ţ 

© Secîiestru: a face
POPRITOARE, ©PROFITOARE sf. Obiect ce 

se pune ca să oprească sau să proptească ceva: <^a
de la moară, de pe plrău, ceea ce opreşte apa, s’o Îngropi !n 
poartă, oă nu-ţi fură nlol un pulu (Vor.) ; zăgazul mare de 
Ungă moară cu propitorlle ridicate (grig.) [popri].
opoptA... = PQFTA...

POPUCI tm- POPţO.
•POPULA (Lniez) 1. vb. tr. ® A aşeza mulţi lo

cuitori, a a(iucc multe animale într'o ţară unde nu 
se aflau de loc sau'în puţin număr ţi ® A umplea.

2. vb. refl. ® A SC înmulţi numărul locuitorilor 
sau animalelor într’o ţară 1| ®' A se umplea (cu 
oameni, cu animale) un spaţiu gol; sala teatralul s’a 
populat [lat.].

•POPULAR adj. ® Care aparţine poporului, 
privitor la popoj1; poezie literatura *ă; guvern*, 
acela în caro autoritatea e în mtinile poporului'-ţl 
® Făcut pentru popor: şoriero *a ţi ® Iubit de po- 
|ior: un rege * •• © •» IMPOPULAR [fr.]. -

•POPULARITATE Sf. ® Starea aceluia care 
se bucură de favoarea poporului 1 ® Considera- 
ţiune, stimă, dragoste de care se bucură cineva din 
partea poporului [fr.].

•POPULARIZA (-izez) 1. vb. tr. ® A răspîndi, 
a face să pătrundă în popor, să fie Înţeles de po
por: * o ştiintă ţ[ ® A face să oîştige dragostea 
poporului.

2. vb. refl. O A pătrunde în popor f © A cîştiga 
dragostea poporulni [fr.].

•POPULARIZATOR sm. Cel ce populari
zează (o ştiinţă, e’tc.).
•POPULAŢiyNE, populaţie sf. ® Totalita

tea locuitorilor dintr’o ţară, dintr’un ţinut; *a Ro- 
m&niel; *a globului p&mintesc; biroul populatlunll, birou 
instituit pe lingă poliţia unui oraş, unde fie-care 
locuitor e obligat să se înscrie, spre a se putea ur
mări mai cu uşurinţă mişcarea (venirea şi pleca
rea) străinilor sau stabilirea în- oraş a locuitorilor 
din alte părţi ale ţării ţf ® Toţi oamenii de aceeaşi 
condiţiune dintr’o ţară [fr.].
OPOPUŞOIŞTE sf. ^ = PORUMBIŞTE: griul... 
potl S&-1 samenl şl Iu * (dragh.).
O POPUŞpiU... iw pApuşqiu...
•POR1 sm. ® g) Fie-care din găurele (invizibile 

cu ochiul liber) de la suprafaţa pielei prin care iese 
sudoarea H ® Mic interval între moleculele unui 
corp: *11 oretel; olane de pămînt, prin porii cărora asudă 
apa dlntr’lusele (i.-gh.) [fr. ].
O POR2 sm. ♦ = PRAZ.

PORANICI, poRQiNic sm. ţ ® Numele a două 
plante din fam. orcfiidacee- 
îor, cu tulpina dreaptă şi , 
robustă, cu frunze mari, lu
citoare şi de un verde fru-, 
mos, cu flori mari, purpu
rii, reunite într’un marc şi 
frumos spic lunguieţ; din tu
berculele acestor plante se 
prepară salepul f Orchis spe- 
ciosa, O. fusca) (|®] 3890) ţ[
® = OEMANARITA 1 ® = UN
TUL-V Aon.
OPQRA'V adj. Tr.-Carp. Iu
te, harnic; aprig[i^PţiRAV].

PORC sm. ® ^ Ani
mal pachiderm domestic ca
re se creşte pentru carnea 
şi grăsimea lui (Svs scrofa 
domesticus) (®| 3891): *ni

Fi^. 3890. Poranici. 
grob&eşte; <^ul rimă

Fig. 3891. Porc. Fi|r. 3892. Porc-spinos.

cu ritul; păr de gras că un prin unele părţi tăiatul 
-^ilor se face la Ignat, ...prin altele, datina aceasta se amluă 

plnă la Crăciun (pamf.); la Crăciun, cînd tăia tata Ănl, şi-l 
ptrlea şl-1 opărea (Crg.) ; !n ajumil Crăciunului, popa ci
teşte molifta >^llor, oa să-l ferească de boale (gor.); şl 
^ -^ul gras în bătătură şl cu slănina ’n pod, nu se poale; 
1^: cine se bagă {sau se amestecă) !n tăriţe îl măniDoă 

<^11, cine are de a face cu oamenii răi, necuviincioşi, • 
obraznici, etc., se alege cu multe neajunsuri de pe 

amestec; 0 a da năvală ca '^ui, a se în
grămădi In mod obraznic: nădejdea... nu este ca păca
tele oe dau năvală ca <^1 (isp.i ; F n’am păzit ^11 Îm
preună, nu sintern de aceeaşi seamă, n’am fost cres
cuţi împreună (se zice aceluia care sc obrăzniceşte 
sau se arată prea familiar cu altul); iron. amina <•^11 
la Jir, a sforăi foarte tare: pe urmă se aşterne pe somn 
şl... începe a mina ^11 la Jir (CRo.) ; olnd ^11 se joacă sau 
se lucwă cu fin in gură, se strică vremea (gor.) ; ^LBIE 
© li © PORC-MISTRţT iw MISTREŢ 1 © 1f © 
porc-spinos sai4 <^-GHiMP(ps, mamifer rozător, cu 
corpul gros, cu mişcări greoaie şi cu spinarea acope
rită cu ţepi; trăeşte prin ţinuturile calde alo globu-
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Fig. 3894. Porcan.

hu (Hystrix eristata) ([Hi 3892) H ® Carne de porc: 
oiinaţi de ~ îl ® d) F Om murdar, lacom, groso
lan li ® MS> POBO-DE-M4- 
KE,peşte de mare, cu mai 
bine de 50 de solzi pe a- 
ceeaşi linie, de lacappînă 
la coadă, cu spinarea ce
nuşie, brăzdată cu negru; 
numit şi ',,scorpenă" 
sau „scorpie” f Scorpae- 
na scroja) (ii], 3893) n Fi§- 3893- Porc-de-mare.
@ ir, ® STEAUA-PORCULUI SaU LUCEAFABUL-POR
CULUI, steaua Aldebaran din constelaţiunea 
Taurului (*»■ [g| 2533) 1] ® porcii, constelaţia 
Hiadelor, numită şi,,vierii” sau ,,scroafa-cu-pur- 
cei” ‘I ® ♦ iw bAjşjnA ®, BRtNcA ®,iarba ®, riAr 2 
©, PAR2 ®, PţniE ®, ureche t ® ~ de cline CtDJE 
® [lat. p o r c u s].

PORCAN 1. sm. ® F Porc, 
om grosolan, murdar, lacom: 
stăi, mai *6, că te oăptusjegte ea Mă- 
rloara acuşi I (Crs.) H ® =
PORCUŞOR ® II ® ♦ Ciupercă 
comestibilă, cu pălăria cărnoa
să, acoperită cu solzi concen
trici, cu piciorul scurt, neted, 
cenuşiu (Hydnuvi imbricalum)
(1 3894).

2. sm. şi (pi.-ane) sn. V Grămadă mare do lin 
sau de paie, căpiţă: cel mai bun mijloc... este de a lasa 
trifoiul In -'-i numai o zl oau cel mult doua (ion.) ; ardeau 
—ele şl căpiţele de lin... şl glrezile de grlu (i.-sh.) [porc].

PORCAR, ® purcab sm. Cel ce păzeşte porcii: 
ml-oiu ţinea şl eu porcarln, ca sA-ml pasca turmele de porci 
(SB.); se duse In satul sau şi se baga puroar la oameni (mera) 
[lat., p o ru a r i u s].

PORCAraş, purcAraş sm. ® dim. porcab II 
® i = FLUIERAB ® 11 ® i prund AS. .

PORCARIE s/. Vorbe’ sau fapte de om mur
dar, grosolan, obraznic: ce citeşti porcăria ala, dom
nule? (CAR.) [porc].
OPORCAŞ sm.Trans. = PORCUŞOR® [porc].

PORCELAN (A) ee- PORŢELAN.
PORCESC adj. ® De porc, privitor la porc; 

grosolan, obraznic, murdar: de va veni Intr’acea viată 
por()eaaca a patra nuntă, acela să fie afurisit (prv.-mb.) ; Ca 
p’o albie porcească m'a făcut şl m’a gonit (pann) ; F are 
un noroc are un noroc neauzit şi pe care nu-1 me
rită H ® -a luceafărul-«> =, steaua-forcului 
(w- PORC ® ) H ® f iw- buruiana ®, CURCUBAtA ®, 
NAP®.

PORCEŞTE adv. Ca un p o r c, ca porcii.
PORCI (-cesc) 1. vb. tf. 0 A ocări în termeni 

vulgari, a trata de p o r c: pe ceilalţi i-a porcit, i-a mă- 
gărlt, val de mama lor I (r.-cod.).

2. vb. refl. A se face porc, a se obrăznici.
PORCIE sf. Porcărie [porc].
PORCIN sbsL, PORCINA1 sf. 4 = iaRbA-grasA- 

[iing. p o r c s i n].
t PORCINA2 sf. Mofd. X Carne de porc; cărnuri 

de porc afumate [lat. porcina].
PORCOIAŞ 1. sm. = PORCUŞOR ®.
2. (pl.-aşe)'sn. ^ dim. porcoiu2®.
PORCOIU ţ. sm. ® 7^ augm. porc H ® «Ş» = 

porcuşor ®.
2. PORCOIU, PURCOIU (pi.-oaie) sn. ® / Grămadă 

mare de fin sau de paie (cit pot lua doi inşi pe 
două prăjini), porcan, porşor, căpiţă: din mal 
multe pale puse una lingă alta şl acoperindu-le cu alte pale, 
se face o grămadă care se numeşte porcolu (pamf.) ; tirlşurile 
de pale... se îngrămădeau mal încolo porcoaie, porcoaie, ca 
nişte muşuroaie aurii (s.-ald.) H ® Grămadă, morman: 
pedeapsa înceta îndată ce starostele venea la curte cu un por- 
coln de mahmudele (I.-gh.) : sub căpătllul patului steteau banii 
purcoaie (dem.).

PORCOS adj. Ca de p O r c, ca porcul, mur- 
dar, grosolan, trivial: Muscalul.^, cu ritul d’un cot... 
In toate alea Îşi bagă botul (i.-gh.); vorbe porooase.

PORCŞQR, PORŞOR (pi.-oare) sn. ® / = POR- 
UAN2: cel patru boi.;, rumegau împrejurul porşorulul de 
Un (SLv.) 1[ ® = PORCOIU 2 © ; din carnea lui... făcu 12 
Porşoare In jurul Mntinll (mesa) . [p O r p].

Fig. 3896. Porcuşor.

|R PORCULEŢ sm.r® 7*, dim. porc K ® v' por- 
CULET, P0RCULETE,PURCULETE = PORCOIU 2 ® H ® 

= PORCUŞOR®.
PORCUŞQR sm. ® ţC, dim. PORC K ®

Peşte cu corpul lunguieţ şi rotund, asemenea unui 
fus, cu capul groscior, de coloare verde-cenuşie 
pe spate şi albicios pe burtă; creşte pînă la cel 
mult 20 de cm.; trăeşte. mai multjprm apele_mî-' 
loase; numit şi ,,por- 
cuşor-de-vad”, ,,por- 
coiu”,,,porcan”, etc.
(Gobio fluvialilis) (ijj) c
3895) : *li slut destinaţi'
a Impopoia p!raiele cale 
ou apele mici «om.) 1[ (D 
i Pasăre din ordinul Fig. 3895. Porcuşor,
picioroaiigelor, înal
tă de 32 de cm., ou capul negru, amestecat ou roşu, 
spinarea cenuşie - ver
zuie, împestriţată cu 
pete roşcate, gltul cenu
şiu-ruginiu, cu o dungă 
neagră şi un guler alb, 
pieptul roşcat, şipînte- 
cele negru; numită şi 
,,ploier-de-munte’YC'/iu- 
radrius morinellus) (iH
3896) .

PORCUŢsm. =
PORCUŞOR© [porc].

PORECLĂ, O PORICLA, PORIOLA (pt.-le), O PO- 
lecrA, p'olicrA (pî.-re) sf. ® t Nume de familie, 
pronume: l-am întrebat Intliu şl ’ntliu de nume şl poreclă 
(GRIG.); ca să se supule modei polone, mal adăugi un ,,sobl” 
la porecla sa, şl din Scavln se făcu Scavluschi (NEGR.) *, pe 
acele timpuri erau mulţi Imp&raţll unul Roşu, altul Verde, 
altul Negru, aşa le erau poriglele din b&trînl (ret:) ^ 
(D Supranume dat mai ales lii bătaie de joc: avea 
{le-oare din c&senl clte o poreclă: el mal niciodată nu se 
chema pe numele său de botez, cl totdeauna pe porecla ce o 
căpătaseră !n casă (sb.); Ne dase nume de ,,Onroanl,, XTn 
bltni bun de glumeţ Noi am schimbat lingă Balcani Porecla 
In renume (ALecs.) [vsl. p 0 r e k 1 o]. ‘

PORECLI, O PORICLt, O POROCLI (-clesc), O POLE- 
CRi, POLiCRi, POLOCRI (-resc) vb. tr. A da O poreclă, 
a supranumi: pe celălalt ll poreclise Zlatauz, pentru oă 
vorbea tot In sentinţe (I.-gh.) ; numiri sălbatice cu care tu al 
poreclit bietele Utere (negr.) ; ca să mă poreclească ml-au zis 
■Comea, şl Comea am rămas şl plnă azi (flor.).

•PORPraA1 (pî.-re) S/.,
PORFIR (p'i.-Ire) sn. Rocă 
eruptivă care conţine cri
stale de feldspat; piatra de 

lustruită, c do coloare 
roşie-aprinsă sau bătînd în 
violet, cu pete albicioase şl 
se întrebuinţează In arhitec
tură ( ■ ] 3897): 11 arătară două 
statuete de bronz... şl o colonetă 
de porfir (Negr.) [fr. p O r - 
p h V r e].

PORFIRA2 (pl.-re) sf.
Purpură: baba şl moşneagul se 
trezesc Îmbrăcaţi In Împără
tească (CR6.) [vsl.

'PORFIRIC adj. ® Care conţine porfira1 H 
® Care are aspectul porfirei [Ir.].

PORFIRIU = PROFIR3.
"PORFIROHD adj. Sc zice despre o rocă 

CC are Înfăţişarea porfirului [fr.].
O PORGHIG sm., POROHICE sf. Mold. ♦ Fir do cî- 
nepă care n’a putut creşte marc (famf.): M’am uscat 
ca porghlcea, M’am topit oa cinepa (şez.i [coinp. FO- 
ohircA].
o PORICALE, PUBiCALBs/. pl. Mold. fTot felul de 
poame (mere, pere, etc.): oumpâra-ne ei... cofe de 
zmeură şl fel de fel de porloale (CRG.i Jllgr. 0"tuPXI

PORICLĂ..., PORIOLA... wr porecla...
OPORÎMB sm. Mold. i = PORUMB ţ ® [po
rumb g o 1 i m b].
O PORÎMBA (pi.-be) sf. Mold. ® i = PORUMBA ® 
H © #. ='porumbea® [p o r u m b ă -f- g o 1 1 ni b].

POR-
POR

Fig-. 3897. Porfir.1.
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TABELA un. PORTURI ROHAKEŞTI

Mm® ^

I. Oltenia (Gorj). - 2. Muntenia (Argeş). - 3. 4. Moldova. - 5. Transilvania (Făgăraş). - 6. Transil
vania (Huniedora). — 7. Maramureş. — 8. Bucovina. — 9. Bănat. — 10. Dobrogea. — ii. Basarabia. —

12. Macedonia (Pind).
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TABELA LIV. PORTURI romaneşti

o o
23

PPf
1. Căciulă.
2. Cămaşă.
3. Izmene.
4. 5. Mintene.
6. Suman.
7. Zeghe.
8. Giubea.
9. Şubă.
10. A. Pieptar. B. Bituşcă.

II. Cojoc, 
la. Ipîngea.
13. Fermenea.
14. Sarică.
15. Anteriu.
16. Glugă.
17. Iţari.
18. Cioareci.
19. Nădragi.

20. Bete, brăciri.
21. Chimir.
22. Opinci.
23. Maramă.
24. Chischineu.
25. le.
26. Ciupag.
27. Bituşcă.
28. Salbă.

29. Dirmea.
30. Scurteică.
31. Bundiţă.
32. Sarică.
33. Fota.
34. Zăbun,
35. A. Pieptar. B. Ca* 

trinţă.

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 977



POR
POR- tPORţNCA... m- PORVNCA...

PORNEALA (pZ.-ell) sf. © Faptul de a p o r- 
11 i, pornire, plecare, nicrs: dup& aceea, scniindu-se, o 
lua In ^ iCRO.) (D A duce oile Iu a.Ie duce la 
păscut noaptea: .mai ’nalnte de a le duce In este bine 
Bă li ee dea oa să apuce !n tlrlă puţine pale sau fin (ion.) .

PORNţ (-neso) 1. vb. ir. © A pune în mişcare, 
a da drumul să lucreze: ^ o maelnă; După morar nu 
m’olu duce, Că somnul ctnd e mal dulce, EI moara că şl-o 
porneşte Şl pe mine mă trezeşte (ik.-brs.) H © A Începe să 
lucreze ceva: a mers ceva mal la deal şl a pornit un lăcaş 
dumnezeesc (lung.) ^ © A ducc, a conduce: nu mă mal 
boci atlta, oă doar nu mă porneşti la groapă (vlah.» II © ^
oile, a duce oile la păşune 1f © A intenta un proces
şl-a lăsat nevasta şi a pornit divorţ a doua zl (CArj ; slobod 
estetle*care să-şl pbrnească judecata (leg.-car.)1[© Atrimite 
a face să plece undeva: Mlhal porni... numeroase cete 
spre a lua In goană pe duşman (balc.) © A îmboldi 
a îndemna, a împinge să facă ceva; a aţîţa: simţea 
un avlnt nelnstrunat ce-1 pornea să meargă... la chemarea po 
mmblţel (odob.) ; cela ce va porni tot nărodul... asupra judecă 
toriulul...caun sudultoriu'de domnie să se pedepsească (prv.-mb. 
H © ©A o a pleca, a purcede, a o lua la (irum 
o pomi la sănătoasa, călare pe calul Iul cel ou arlpj (isp.).

2. vb. intr. © A se pune în mişcare: şi unde nu 
porneşte stlnoa la vale, săltlnd tot mal sus de un stat de om 
(crg.) 1f © A începe să lucreze ceva: Româncele nu 
Îndătinează In această zl ...a urzi, a plnza, a croi o că- 
maşă.'mai pe scurt nimic nu Încep din nou a lucra (mar.) ; 
toţi beţivii... porneau pe hoţie din casă in .casă (i.>Gti.) % 
© A (ia năvală, a SC repezi: rtndurlle noastre ca valu
rile apel porniră In spre Grivlţa (gn.) 1l 0 A pleca la 
drum: acum porniţi Iu ştirea Domnului, că se zăreşte de 
ziuă (RET.); la drum e bine să porneşti cit de dimineaţă, iar 
sora să poposeşti de vreme (CRG.) (de le ceva), a
purcede, a pleca: a pornit de la un principiu falşii © Trans. 
^ grea, a rămlnca însărcinată: după oitva timp, băgară 

de seaiqă, atlt Împărăteasa cit şl bucătăreasa, că au pornit 
grele (ret.); Intr’adaus iv* ADAUS 2 ©.

vb. refl. © A se pune deodată în mişcare, a în
cepe deodată, cu putere, o acţiune: a se ^ pe iis, pe 
pllns; s'a pornit cocoana pe răcnete, să ridice mahalaua 'n pi
cioare (CAR.i; s'au pornit şl certurile In casă, tocmai acum 
la vreme de bătrlneţe (vlah.) ; Îndată s’au pornit grele ploi 
cu fulgere şl trăsnete asupra vrăjmaşilor, cit l~au Inueoat 
ploaia (N.-cosT.) -f ca să se pornească ploile, femeile prind co
coşii şi-i scufundă de trei ori In apă (orm.); Îndată după 
Încetarea boalel, lumea s’a pornit pe nunţi (l.-GH.) II © A 
începe, a-şi lua începutul: Marţea nu-l bine de pornit 
In peţite, pentru o& In această zl e'a pornit lumea (mar.) 7 
® A pleca la drum: ne pornirăm veseli către mal (odob.) ; 
m'am pornit cu graba şl m'am Inttlult cu zăbava (Crg.) [vsl. 
p O r 1 n 41 i ,,a împinge”].

PORNţRE sf. ® Faptul de a (se) porni 1! 
® Plecare H ® Aplecare, inolinaţiune: cu hotărirea 
...de a mă vindeca... de toate pornirile, de toate apucăturile 
de plnă atunci (BR.-vn.) 1[ ® Avint, impuls; furie: o îaptă 
la care o împinsese o * furioasă de gelozie (Negr.) ; cela ce 
va fl suduit pre cineva pentru minlel... acela să nu se 
certe ca .un sndultorlu (PRV.-MB.I.

PORNţT iidj. p. PORNI. O Pus în mişcare K 
® Plecat; purces ^ ® Aplecat; Îndreptat Intr’o 
anumită direcţie: bărbia subţiată şl ^ In sus (VLAH.) H 
® Predispus, inclinnt: ~ spre bine, spre rău n ®' ® 
Supărat; e Împotriva mea.
'PORNOGRAF s))i. Cel ce scrie sau povesteşte 

lucruri obscene [fr. ].
•PORNOGRAFIC ndj.' Obscen [tr.]. 
'PORNOGRAFIE sf. Literatură obscenă [tr.]. 

OPOROA(M)bA ipl.-be) sf. Olten. Trans. ^ Fruc
tul porumbarului, porumbă, 
t porOboc SUI. Trans. Prunc, copil: cine să va 

smeri In sine ca acestacela laste mal mare lutru Împă
răţia cerlurelor (gast.).
t POROBOGIE sf. Trans. Pruncie, copilărie: tu 

din * al ştiut scripturile sfinte (gast.) [p o r 0 b 0 Cl].
C POROGLI sw- PORECLI.
O POROGANIE sf. Bucoif. Poveste, pătăranic, şi
retenie: la amlezăzi au ospătat cu toţii Impreimă, tot In şăgi 
şl poroganll (sb.) ; epol Începe a-1 spune toată poroganla (SB.) 
[comp. rus. p o r u g a n i j c ,,bat,jocură"].

POROINIC 1»-, PORANici.

t PORONGA... m- PORUNCĂ...
'POROS adj. Care are pori: corp — [fr.].
•POROZITATE sf. însuşirea unui corp, poros 

[fr.}.
PORŞOR PORCŞQR.
PORT1' (pZ.-turl) sn. 0 Felul cum o îmbrăcat ci

neva, îmbrăcămintea pe care o poartă: aprozii âtilnce 
DU era din oameni proşti... şl (^ul lor era ...şervanale cu ca- 
banlţe (nec.); '«''Ul ţărănesc (iv TAB. LUI, LIV); vred- 
Dioia omului se cunoaşte după (znn.) ; @: ori te poartă cum 
ţi-e vorba, ori vorbeşte cum ţi-e <^ul [p u r t a].
'PORT4 sbst. © ® Plata pentru o scrisoare trimisă 

prin poştă, pentru transportul unor mărfuri, eto. 1f 
© <^ui armelor, autorizaţie de a purta o armă
[fr.]. .
'PORT3 (pî.-turi) sn. ® Locul la marginea 

mării unde corăbiile se pot adăposti 1 ® Locul

Fig-. 3898. Port.
de pe malul mării, unui fluviu sau unui rîu unde 
corăbiile îşi încarcă sau îşi descarcă mărfurile 
(iH 3898) li ® 9 Oraş clădit lingă un port [fr.].
•PORTAL (pt.-aluri, -alo) sn. (fj Totalitatea or

namentelor de arliiteotură

i ii M îirjVi ■) I >vi FbV't'j

Fig. 3899. Portei. Fig-. 3900. Portal venejian.

care mca(lrează uşa principală de la intrarea unei 
biserici ( ■ 3899, 3900): Pe scări de marmură, prin 
vechi —uri Pătrunde luna, Inălblnd păreţi! (Emin.) ; —e nalte, 
galerii de-o marmoră ca ceara (EMin.) [fr. p O r t a i 1].

■PORT-ALTOIU (pi.-oale) s/l. ^ Pom care nu 
dă roade bune şi care se altoeşte [a 1 t o i u, după 
fr. p o r t e - g r e f f cj.

PORTAR ,sm. ® Acela căruia-i c încredinţată- 
paza porţii, intrării unei clădiri: sosind la poartă, 
I-au întrebat portarlnl de unde laste (gast.) •' ® t Muul. 
} —ui cel mare sau — başa, titlul unui înalt iunc- 
ţioiiar care avea misiunea să introducă Ia Curie 
pe oaspeţii turci şi să aibă grije de ei; titlu cores
punzător lui ,,cnpugi-başa” ^ @ t Mold. t Cu- 
vcriialor aj mici cetăţi {In spec. al Sucevli); căpe
tenie a oştirilor (titlu înlocuit mai tîrziu prin nu
mirea de ,,hatman”) 1^ fundaş [poartă].

portăreasa (pl.-ese) sf. ® Nevasta unui
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portar1 t (f) Femeie căreia-i e încredinţată 
paza porţii, intrării unei clădiri.

PORTĂREL sm. ® 11 Funcţionar inferior oare 
asculta de portarul cel mare (iw portar ®) II 
® rt Funcţionar însărcinat cu notificarea actelor 
de justiţie şi cu aducerea la îndeplinire a sentinţe
lor: peste trei zile ts veni 
.val, să pună In stăplnlre 
pe noul proprietar ivlah.i.

■PORTATIVI, adj.
Uşor de purtat.

2. (pl.-ive) sn. J Cele 
ciiici linii paralele pe 
care se scriu notele de 
muzică (i®] 3901) [fr.].

■PORT-DRAPEL 
sm. a Militarul 'care 
poartă drapelul unui 
regiment (I®]3902) [du
pă fr. p o r t c - d r a- 
p eau].
■PORTER sbst. Ş 

Bere: englezească, nea
gră, foarte tare : *i

Fi^.'agoi. Port.uîv.

I

Fig. 3902. Port-drapel.
gnsta <«011 oare ml I-a adus chiar ast&zi de la Galaţi (NEGR.)
[fr. <engl.].
■PORTIC (pl.-ice) sn.

SîB Galerie acoperită, a 
cărei boită sau al cărei a- 
coperiş se sprijineşte, In- 
tr’una sau mai multe din 
laturile ei, pe coloane sau 
arcade; acest fel de galerii 

înconjura majoritatea 
clădirilor publice la cei 
vechi (I®] 3903): Tralan, in 
tunică scurtă... lese.
(ODOB.) [fr. < lat.].

Fig. 3903. Portic, 
de sub un v, ţlnlnd calul de frîu

I

Piff. 3905. Portieră.

■PORTIERA (pl.-re) sf. ® Uşa 
unei trăsuri 

sau unui va
gon de drum 

de fier (j®|
3905) 1f® Per
dea, draperie 
atlrnată dina
intea unei uşi 
(H3904) [fr.].

PORTIŢĂ
(pî.-ţe)s/. Mm. . ' D « 
poarta. Poar- Fig,.39°l- Porticra.
tă mică ([H 3906); © a-51 
păstra, a-şl lăsa, a-şi des
chide, a-sl găsi o V de scă
pare, a-şi păstra, eţc. un 
mijloc de scăpare, în caz 
de nevoie. ■
•PORTMONEU [pi.

-nee) sn. Portofel [fr. 
porte-monnaie].'
■PQRTO* sbst. Ea Pla

ta pentru o scrisoare tri
misă prin poşta, port 
[germ.].-
■PORTO1 sbst. S Vin 

negru, foarte dulce, ori
ginar din Portugalia (din 
valea fluviului Duero)nu- 
mit astfel după oraşul 
Porto, de unde se expor
tă [fr.].

PORTOCAL sm. ♦ PArbore totdeauna verde 
cu flori albe, plăcut mirositoare, al cărui fruct, e 
P o r t o c a 1 a; originar din Asia, se cultivă mult 
în ţările din regiunea mediterană (Citrus aurah- 
tium {,®j 3907).

Fig. 3906. Portiţă 
(din Draguş-Transilv.inîa). .

PORTOCAXiĂ (pî.-ie) sf. * Fructul foarte POR- 
gustos, cu mi'ros plăcut, globulos, de coloarc^gai- 
benă-roşiatică, al portoca- '. rvJrx

Fig. 39°7- Portocal. Fig. 3908. Portocală,

Fig. 3909. Portofel.

lului; numit şi „năramză” (îs] 3908) [ngr. -Ttop- 
xoxaXXt].

PORTOCALIU adj. De coloarea portoca
lei: perdeaua de creion ~ tresaltă (GRl.j .
■PORTOFEL (pl.-ele) sil. Obiectul (pungă, eto.) 

în care se ţin ba
nii ce se poartă în 
buzufiar ([1| 3909): 
duce mina la buzunar 
să-şi scoată«'Ul (BR.-VN.)
[fr. portefoui- 
11 e].

■PORTOFOLIU
(pî.-iii) sn. ® Car
ton îndoit în două 
sau ghiozdan (de 
piele, etc.) In care se ţin liîrtii, desenuri, etc.:
Brody Intră... cu vi ambasadorului său la subţioară 
(i.-ghI) f ® ® o Funcţiune de ministru: 1 s'a dat vi 
finanţelor, justiţiei [fr. portefeuille].
■P0RT(0)-FRANC sbst. V Port în care mărfu

rile venite din străinătate sînt scutite de vamă:
Odessa, fiind port-frănc, se însărcinează a îmbrăca pe'Cblşl- 
neeuce (Negr.) [port -f f r a n C].

■PORTRET (pî.-eto) sn. ® Imaginea unei per
soane reprodusă prin picturi, prin desen sau prin 
fotografie, chip, icoană 1f © © Chipul leit, icoana 
vie, persoană oare seamănă în totul cu alta: acest 
copil evul tatăini său ţ[ ® Descrierea exteriorului 
sau caracterului unei persoane ţ] ® Descriere oare
care: vul moravurilor de la Începutul veacului trecut [fr.
p O r t r a i t].
■PORTRETIST sm. «3» Pictor de portrete

[fr-].
■PORT-ŢIGAR sbst. Cutie, tabacheră în oare 

se ţin ţigări: scoate un v din buzunar (Alecs.) [fr. portC- 
cigares].

■PORTUGHEZ 1. adj. 9 Din Portugalia, a lo
cuitorilor din Portugalia.

2. sm., fobtugbşzA (pl.-ze) sf. Locuitor, iocui- 
toare din Portugalia 
[fr.].

■ P ORTUL AN {pl.
-ano) sn. Carte 
care cuprinde des
crierea hidrografică 
a porturilor şi a coa- 
steior [fr. < it.].

■PORT-VIZIT(pi.
-te) sn. Obiect por
tativ care se ţine de 
obiceiu în buzunarul 
hainei de la piept 
şi în care se pun Fig. 3910. Port«vizit.

bani de hîrtie, cărţi de vizită, etc. (@ 3910) [fr. 
porto-visite],

■PORŢELAN, porcelan (pî.-anurl) sn.. ✓ POR- 
cblanA (pî.-ne) s/. ® Vas sau alt pbiect alb şi fin. 
translucid, la fabricarea căruia intră în cea mai 
mare parte caolin şi feldspat (:®j 3911) H ® Pasta 
din care e fabricat vasul sau obiectul de porţelan:
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POR- l&mpl mari de bronz, cu globuri de porţelan (vlah.) ; acelaşi 
Îngeraşi de porceland, acelaşi papuc bdtut In perete... nimic 
nil se schimbase (o-zamf.) [germ. P O r z o I 1 an, fr. 
p o r c e 1 a i n e].

Fig. 3912. Porumb.

tis* 39TI* Porţelanuri: A. dc Copcuhag:a ; — B. japonez;- 
C. de Sbvres (Franţa).

O PORŢIE1 s/. OUen. Trans. Maram Dare, bir 
impozit [srb. p o r c i ,j a].
■•PORŢIE2 wm- PORTIWNE.

OPORŢIEŞ sm. Maram. (brl.) Iobag, om de rînd 
[p o r ţ i e1].
•PORŢIUNE, PQETIJ! s/. © Parte dintr’un 

tot li © Cantitate determinată de mînoare (piine, 
carne. Iei de bucate); tain, mertic; 0: soarbe in el 
O sdravdnă porţio de aer (Vic.) [fr.]. 
t PORŢOLAN FORŢEI^j^N; vase multe de criştal, 

porţolane de Oblnn... şl alte mll de lucruri ce nu le-am în
semnat (c.-RAO.); cănala, ...fiind frumoasă şl de plăteşte 
mare lucra <cAt.) [coinp. srb. p O r c U I a n]. 
tPORUGIG sm. a ® Ofiţer (la Ruşi ţi © Lo

cotenent [rus.-].
PORUMB 1- sm. ® 3t Gen de păsări, cu ciocul 

drept, care se hrănesc cu grăunţe şi cu fructe; cele 
mai multe specii sînt 
domesticite şi se crcse 
în porumbar; numit 
mai adesea .,porum- 
b(i)el (-gu- ■

lerat)”,
„ —-de-ca- 
să”, Mold.

,,liulub”
( Columba 
palumbus)

. OH 3912):
mai aştepta looll 7 zile şl slobozi iară alt a sbura din 
corabie (PAL.); i-a plăcut tata guşii de tllndoă e dulce 
(SLv.i; printre diXeriteie 
varietăţi de porumbi, 
poporul deosebeşte în 
special două, numite -~- 
sAlbatic, ~ - de - CiMF 
sau -POPESC (Columba 
ocnaş, C. liviaj, cu cor
pul ceva mai mic, de 
coloare cenuşie - albă
strie, cu coada mai scur
tă decît a porumbului 
dei casă (H 3913) *| ®
♦ Plantă din familia 
gramineeior, ou tulpina 
dreaptă şi vîrtoasă, cu 
un spic în virf, cu fuiie 
iungi şi ascuţite; pro
duce mai mulţi ştiuleţi 
înveliţi în ,,pănuşi”, 
înăuntrul cărora se află 
cite un cocean acoperit 
ou rinduri dese dc boa
be; numit in Mo/d. ,,pă- 
puşoiu”sau,,popuşoiu”, 
in Trans.,,cucuruz’Y2ca 
Mais) (H 3914); dife- 
rilele varietăţi cunos
cute la noi sînt: —ui-

Fig. 3913. 
Porurab-sălbatic.

Fig1* 39Î4 Porumb.
A: I. Spic, moţ. — 2. Frunze 
foi, pănuşi, pene. —.3. Drugă 
ştiulete, cotolan. — 4. Mătase 
mătăsică, chică. — 5. Coce.Ţn 
strujean, tujlcan, hluj, covrag 

• lujer.—6. Rădăcini.
B. Drugă, ştiulete ; i.i. Fnin 
•ze, foi, pănuşi, pene. — 
Frunze, — 3. Mătase, înătăsi

că, chică. —4. Cotor.
C. Cocean, ciocan, glod, cio 
călău: I. Boabe. — 2. Cotor

românesc ( Ş] 3917), zis şi 
^-măselat S(IU ‘v-albarlu. ««'Ul-moldovenesc, -^ul-hăngă- 

nesc, ^ul-mocăneac, '«'nl-mortoglav, <«>ail-turcesc, -^ul-tă
tăresc, '«'Ol-sconimnicSau ^-secuiesc ( [^3910); -din
te-de-cal ^ 1831); xv-clnoantln (!^^8915), ctc. In-

3915- Fig. 3916. Fig. 3917.
Porumb- Porumb- Porumb
cincantin. românesc.scorumnic

trodus din America în Europa prin secolul alxvi-lca, 
a început să fie cultivat .în. Muntenia abia pe la 
sfîrşituJ veacului al jcvii-lea, sub dom
nia lui Şerban Cantacuzino, iar în 
Moldova, pe la începutul secolului al 
xviii-Iea, sub domnia lui ConstanLin 
Mavrocordat. Po
rumbul alcălueştc 

.hrana de căpetenie 
a poporului nostru, 
aşa cum a fost meiul 
înainte de introdu
cerea acestei plante 

Ştulete de 
porumb: fu silit să 
înghită gălaşca, afltnd 
că zeul zeilor îi luase 
^«^1 de pre Ioc (tsp.i.

2. adj. De co
loare ccnuşie-albă-
strie, suriu, ca porumbul sălbatic {vorb. rnai ales 
de păsări, de cai sau de vite): sa-mi aleg d’un' cai 
Lung în trup şi scurt în gtt (gr.-n.); avea şl el o păreche de 
bol... la păr (CRG.) [lat. p a î u m b u s].

PORUMBA (pi.-be) S/. ® t = PORUMBIŢA r © 
# = PORUMBEA; dracul TÎde 
de porumbe negre şl pe sine nu se 
vede [lat. p a 1 u m b a).

PORUMBAG 1. adj. = PO
RUMB 2: dă grăunţe la cocoşul oel 

şl la găini (SAD.); Că le cunosc, 
maică, calul, Că 11-1 cablul <*', Eu le 
mor, maică, de drag (Noy.).

2. sm.
#-Flutu
re, cu a- 
ripile di

nainte 
măslinii- 
verzui,cu 

dungi 
gălbui,

iar cele clinclărăt. ne
gre şi pe margini cu 

dungi trandafirii ; 
sboară mai ales în 
lunile Iunie şi Iulie 
(Sphinx euphorbiae)
(H 3918).

PORUMBAR 1.
sm. © Cel ce creşte 
porumbiei H © i eretb ® H ® ♦
Arbust spinos, cuflorialbe, alo cărui 
poame se numesc ,,porumbe”, ,,po- 
roambe”, ,,porumb(r)ele.” sau ,.sco- 
roambe” (Prunusspinosa) (H3919).

2. (pî.-are) sn. ® i Poruiiibărie H 
© .z Hambar, coşar, pătul de po
rumb [porumb]!

PORUMBARIE sf. Coteţul în 
care se cresc .poriinibieii, porumbar 
{(■] 3920): aducea (poiumblell), vrlnd Fig. 3920. 
nevrînd, drept In * la noi (i.-GH.) [ţi O - Porumbăric.
rumb].

PORUMBAŞ sm. i dim. PORţTMB 1 ®: vâ în
chid In cuaedeape nigte *.) (ALECS.j.

PORUMBEA (pl.-bele) sf.
® i = POR0MBITA ©©!!©♦
Fructul globulos, de coloare nea-

Fig. 3918. Forumbac. 3919. Porumbar.

l,'i&* 3921* Porumbei. Fig. 3922. Porumbei.
gră-albăstrie, de un gust acru, al porumbarului; :gi: 
ride dmcnl de ~ 9I-I mai negru decit ea (ZNN.) [p 0 r U m li].
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PORUMBEL sm. © dini. PORUMB 1 ® ® U 
© k ^-MIC = FITiapnr-DE-STOL II @ 4 = PORUMBAR 
1 © ; Porumbel cu porumbele, Negrlşoare mititele, Cedă-ţl 
pommbelele, Uace-ţirse frunzele ok.-brs.) *j ® .Jucărie fă
cută clin hîrtie ce prezintă oare-care asemănare cu 
un porumbel ([U 3921) t ® .>.-de-mare = pes
car© t ® PORUMBEI pl. A Mică plantă bulboasă, 
cu flori albastre, dispuse într’o ciorchină lun
guiaţă (Muscari holryoides) ([jg] 3922) H © de-a 
PORUMBEII, un joc de copii: a» sară Inreţe cum să vă 
Jucat! de-a porumbeii (tsp.i.

PORUMBIEL 1. sm., PORUMBIA (71!.-biele) s/. 
dim. PORUMB 1’ o,"porumbA®

2. adj. dim."porumb 2.
PORUMBIŞTE s/. ^ Întindere mare du pă- 

.mint semănată cu p o r u m b: porumbiştiie primăvă- 
ratloe erau o podoabă (OLVR.) .

PORUMBIŢĂ (pi.-ţe) s/. © i Femeiuşcă p 0- 
rumbuiui'll © ® Termen de alintare, de dra
goste, dat unei femei iubite; porumbiţa mea... impă- 
r&ţla mea şl eu slntem supuşi ascultători al poruncilor tale
CSP.).

PORUMBREA (pi.-brele) s/. ♦ = PORUMBEA© : 
aiurea slut flneţele înalte şl copăceii de porumbrele sălbatece
(tRO.).

PORUMBREL sm. # = PORUMBAB 1 (D : merge 
împreună cu dracul in nişte porumbiei, unde vede un Iepure 
dormind (Crg.) ; ne-am aşezat noi acolo, la capătul ogoarelor, 
tn nişte tufe de porumbrel (sad.).

PORUMBRICĂ (pi.-rele) sf. ♦ = PORUMBREA: 
se învineţise cum e porumbrlca (şez.).

PORUNCĂ, t PORQNcA, t PORţNCA (pi.-ci) s/. 
® Ceea ce porunceşte cineva: a dat poruncă 
tuturor sluRllOr sale... să apuce care tnootro a vedea ou ochii 
(CRQ.); a-1 veni : a asculta de porunca cuiva; a călca po
runca cuiva; a se abate de la poruuclle cuiva 1| © mi Cele zece 
porunci, cele zeoe precepte inspirate de Dumnezeu 
iui Moise şi pe care le manifestă poporului evreu 
ca temelie a legii divine: In a patra porlncă aşa grăieşte 
Dumnezeu (coR.).

PORUNCEALĂ (pl.-cell] sf. Poruncă, co
mandă: nu Izbutise să Iacă furca după ^ (isp.i; în Spec. 
in loc. de care se face, caro se întîmplâ după o 
poruncă dată, ca şi cum ar 1-i poruncit cineva să 
fie aşa ; Desperări de şl dureri Închipuite (vlah.j ; se făcu 
In sflrşlt, noapte, o noapte neagră ca de (GN.) [po
runci].

PORUNCI, t PORONCI, t PORÎNCl (-cose) vb. tr. 
® A cere cuiva cu autoritate să facă un anumit 
lucru, a da poruncă, a ordona: porunceste-ml oe trebue 
să fac (isp.i 11 © A orlndui ce trebue să facă: da- 
torlu laste a posti Miercurea şl Vinerea, cum porlncesc sfin
tele şl dumnezeeştlle pravile (pr.-gov.) 1| © A însărcina 
pe un meşteşugar să-i lucreze ceva, a comanda:
a-şi * UD costum la croitor; a-şi —- ghete la cizmar *[
® Maram. A da de ştire, a trimite veste, a face cu
noscut: Poruucltu-ml-o mlndru. Pe-o frunzucă de prun.. 
Să mă duc şl să-1 cunun (Brl.) [vsl. p O r ^ 6 i t i].

PORUNCITOR 1. adj. verb. PORUNCI. Care po
runceşte, imperios: a vorbi cu glas

2. sm. Cel ce porunceşte; n’ei ştiut tu că aici eu
slut ~ P (UERA).

POSAC adj. Ursuz, sanchiu, posomorit, rău 
dispus, fără chef, supărăcios: însuşi cirmuiterui, cu 
teste că era nu om II da clte un bacşiş (Isp.) ; Şade şi 
tăcut Parcă este surd şl mut (pann).

POSĂCIE, posAoealA sf. Caracterul, starea 
celui posac, ursuziic: olntarea lungeşte, posăcla scur
tează zilele Rumăuulul (JiP.i; dar timpul rămlnea statornic 
In posăceală şl ameninţare (dem.).

POSADĂ ('pl.-ado, -ăzl) sf. Un fel de pirghic 
care ridică sau lasă mai .jos pietrele morii, spre a 
face făina mai aspră sau mai moale [srb. po
sadă],
t POSĂDI (-ădeso) vb. ir. şi refl. Băn. A (se) aşeza: 

rădică de la pămlnt pre mişel... ca să-l posădească cu puter
nicii nătodnlui (Dos.) [vsl. srb. p o sădit i], 
tPOSADNICĂ (pi.-ce) sf. Conjcubină, ţiitoarc: 

clnd bărbatul ore In casa sa... este slobodă nevasta, să-l des
partă (LEG.-CAR.) [vsl. p O s a d I n i c a], 
OPOSCPCDNIŢĂ (pi.-ţe) sf. Olten Trans. A © 
Pleavă (amestecată cu-sămînţfi) rămasă de la bă

tutul cînepoi (fr.-cdr.); pleavă de grîu (amestecată POR- 
cu grăunţe, neghină, etc.) (rv.-crg.) 11 © \ rejurilo şi 
tecile rămase de la bătutul fasolei (conv.) [vsl. rUo 
p o s k o n I ,,cînepă”; comp. ccli p u s k o n - 
n 1 c e, ung. p a s z k o n c z a].

POSDERIE iw PUZDERIE.
'POSEDA (-ed) vb. tr. © A avea în stăpinirc, a 

Stăpini: — o avere frumoasă, o moşie, o casă 1| ® A şti, 
a cunoaşte bine: posedă bine limba franceză ■ © ® A 
avea in puterea, in stăpinirea sa: demonul ii posedă 
[fr.].

POSEDAŢI, adj. p. POSEDA HH © NEPOSEDAT.
2. sm. Cel ce se află în stăpinirea demonilor, care 

e muncit do draci, îndrăcit.
O POSESIE1 sf. Motd. Arendă'; pas’ de-ţi mai dă 
moşia ’n ca să primeşti batjocuri In loc de clştiurl 
(ALECS.) [pol. < lut,].
'POSESIUNE, POSESIE2 sf. © Faptul de a stă- 

pîni, de a poseda, stăplnire: 'a lua in ~ 1| © Teri
toriu, ţinut stăpînit de un Stat în afară de terîto- 
riul ţărîî: posesiunile franceze In Africa [fr.]. .
'POSESIV i. adj. Ol Care exprimă posesiunea: 

adjectiv, pronume
2. (pi.-ive) sn. Cuvînt care exprinjă posesiunea 

[fr. < lat.].
O POSESOR1 sm Mold. Arendaş: cu cit insă se In- 
voeşte cu .«.ui, cu attta e nemulţămit de chirigiu (NEGr.)
[pol.].
'POSESOR2 sm. Gel ce posedă, stăpînitor, ţii- 

tor [fr.].
'POSIBIL 1. adj. (Care este) cu putinţă, ce se 

poate face, întîmplâ, etc. 1j1[ © m- imposibil.
2. sbsl. Lucru cu putinţă: voiu face tot ~ul, voiu 

face tot ce se poate, tot ce este cu putinţă: de ce,
chiar 1d vIn&torle} s&nu botărlm marglolle P (ooob.).

y. adv. Cu putinţă, poate [fr.].
'POSIBILITATE sf. Putinţă, calitatea a tot 

ce e posibil HH © sw imposibilitate [fr.]. 
ţPOSLANIC sm. Trimis, sol [vsl.]. 
jPOSLÂNIE sf. Scrisoare, epistolă [vsl.].

- t POSLEDUI (-uesc) vb. ir. A controla, a cola- 
ţiona [vsl. p o s 1 6 d o v a 11].

POSLEŢ, poslete sbsl. 2 Racluul ce iese în- 
tîiu şi la urmă de tot, cînd se fabrică, şi care e 
foarte apătos [vsl. (na) p o s lă d ăc 6 ,,laurmă“].

POSLEŢI (-eţesc) vb. refl. g A deveni apătos 
(vorb. de rachiu în momentul fabricării iul): atunci 
se evaporează prea multă apă şl deci rachiul se posleţeşte 
din nou (pamf.) [p O S I e ţ].

POSLUJI... sw POSLUŞI... 
ţPOSLUŞANIE sf. Slujbă, serviciu: călugărul 

prost... să n’aibă nici o slobozenie să lasă şl să meargă In 
lume, fără numai dud trebue mănăstirii şi trimete pre dlnşli 
soli sau In ~ (prv.-mb.) [vsl.].
t POSLUŞI (-uşesc), POSLUJI (-Jesc) vb. intr. A ' 

sluji, a slugări, a face slujbă: Fuse ca să-l poslujească 
leciorul de Împărat (pann) [vsl. p O S 1 u s i t i]. 
tPOSLUŞNIG, POSLUJNIC sm. © (Slugă, ser

vitor: un stareţ... avea nn poşluşnlc şl niciodată pre voe nn-1 
făcea (PRV.-MB.); boierii erau bogaţi, dar averile lor erau Iu 
moşii, in scutelnlcl, poslujhlcl şl Ţigani (i.-gh.); poşlnşnicnl 
moşneagului... se mingile In Inima sa că va rămlnea odată 
moştenitorul chlUuţel (grig.) ; poslujnicil Împărătesei bă- 
gară de seamă oă lipsesc din poame (tsp.i ' © / Ţ infir
mier [vsl.].
O POSMAG sm. Mold. X © Pesmet: am acolo un 
hambar plin cu *i, ia aşa pentru împrejurări grele (Crg.) 1]
© Pîine (uscată sau prăjită) pisaiă pentru tre
buinţele bucătări(;i, pesmet: Gazda masă le-a gătit:
Colţnnaşl (ebiroşte calde) Cu şi ’n unt topit (sper.)
[vsl. po smagu].

POSMĂGI (-âgesc) i. vb. tr. Mold. X A presura 
ou p o s m a g, cu pesmet, cu pîine pisată.

2. vb. refl. AJunt. A se usca(ca un posmag): ce mi 
te-ai posmăgit aşa ? (isp.i [comp. rut. p u s lu a g a t y 
,,aseusca"].

POSMĂGIT adj. © p. POSMAGI © Uscat: 
g&seşd... pastramh <’«’ă şiuscatA, de s&-ţl rupi dlaţU tn ea
(ISP.).
OPOSMpL1 sbsi. ® Mold. Orăiniuiri: Vitele se 
strlng Socotesc că-i boala lor (PAMF.).
CPOSMpL2 sbsl. Olten. (tut.) potmql.
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POS- POSNA... = pqznA...
DnQ ţ POSNIC •»- PQSTNIC.
r Uo fPOSOACA s/. Olten. 7>fl/7s. Sînge (sau pui’oiu 

amustecat’cu singe) ce curge clin gura, dintr’o rană,
ele.: veni malc&-sa la dineul de-1 ştergea poeoaca cea cn 
Blnge de pre ranele fllulul eftu (oos.); Olten.: l-o pomii po- 
soaoa (din nae), l-a năpădit sîngele [comp. srb. p o- 
sukati ,,a năpădi, a ţişni”].
OPOSOMANT (pi.-turi) sn. Trans. Pasmante
rie: In alta chilie alia haine Împărăteşti... toate numai 
<~url şl pietre scumpe (ret.) [ung. p a s Z o m â n t].

POSOMORI (-oraec) 1. vb. tr. © A întuneca: 
nişte cămăşi bărbăteşti de stamba vapsltă posomorasc locul 
(BAS.) II ® A întuneca fa(a cuiva, a întrista: o cu
rios cum ne posomorlse deodata prezenţa acestei lemel (vlah.) ; 
ajuns In sat, auzii lelurlte agomole cari posomorau feţele 
(ON.).

2. vb. refl. © © A se întuneca {vorb. de cer, dc 
vreme): cerul se posomori, frunzele şl crengile copacului... 
se ciatlnara Înflorate (gn.) 1l ® A i se întuneca faţa, 
a se întrista, a se arăta îngrijorat, posac: apoi se 
aşaza grav la birou... se posomorăşte şl Începe a se uita ab
sorbit prin c&rţl (VLAH.) [comp. ung. szomoru].

POSOMORIT adj. p. PosoMORt. © întunecat, 
fără soare, fără lumină: Intr'o zi de toamnd, ningea 
şi bdtea vlntul, de glndeal cd piere lumea (ret.) ; fulgere 
dese, orbitoare, splntecd cerul din oe In ce mal(vlah.) *
® întunecat la faţă, întristat, îngrijorat, posac:
noi am Înţeles, Măria ta, că n’al voie bună, că eşti supărat 
şl rx (SB.).

POSPAI (-ăesc), ✓ POSPAlA vb. tr. ® A presăra, 
a acoperi, a tencui ou un strat subţire; a aşterne 
Un strat afinat şi subţire: cel ce dade zăpada sa ca lina, 
negura oa cenuşa pospăiă (coR.) r ® 0 A da O spoială, 
a face, a învăţa, ele. in mod superficial: căci voi 

' nu trebue numai eă vă siliţi Intra ştiinţe multe pe fll să-l
pospăiţi (DON.) [vsl, posypajq,< posypati].

POSPAIALA (pl.-ăiell) sf. © Strat subţire,
' afinat 1| ® '© Spoială, lucru făcut, învăţat, etc. 

în rnod superficial [posp.ăi].
POSPĂIT, pospAiat adj. p. POSPAJ, pospAia. 

® Acoperit cu un strat subţire, afinat: cărbunii erau 
pospăiţi numai pe din afară cu galbeni (R.-cod.) ţ[ ® 0 
Superficial: lume pospăită şl deşartă (Alecs.);—.sm.: 
aproape olnclzeCl la sută din pospăiţii şcolilor primare sint 
scoşi din sfera de activitate a naţiunii IVLAH.I.

POSPAIU sbsl. © Jţ Praful subţire ce iese la 
măcinat şi se depune în toate părţile prin moară H 
® Strat subţire, afinat: in timpul nopţii căzuse un-»' 
de zăpadă (n.-ur.) ; 0: trăim ca nişte uenorodiţl, cu un •» 
de cultură pe care-1 suflă vlntul (S.-ald.) [srb. p a S p a 1 j 
-f p O s p ă i].
t POSPOLITA (pi.-te) s/. X Nume dat odinioară 

corpului de armată alcătuit de nobleţă polonă:
In sfirşit venea duiumul oastel... pedestraşi, şleahtă, -», a- 
mesteoaţl. In neregulă (neor.)' [pol. |.

POST1 (pl.-turi) s?i. nj Timpul de peste an (al
cătuit dintr’un număr oare-care de zile), care pre
cede anumite sărbători mări, în care creştinului 
ortodox nu-i e permis să niânînce carne, peşte, 
ouă, lapte sau brînzrturi, ci numai legume, raci, 
scoici, midii, im^lci, etc.; posturile ortodoxe sînt: 
a) Postul maie sau Postul Paştilor, care ţine şapte săp- 
tămîni, începînd de la lăsatul secului. . . pînă la. 
Paşti; b) Postul sim-Pletrulul, oare începe Luni după 
Duminica tuturor Sfinţilor şi ţine pînă la Slm- 
Pictru (29 Iunie); c) Postul sihtă-Măriel, CU începere 
de la 1 August pînă la Sînta-Mărie (15 August); 
d) Postul Crăciunului, do la 15 Noemvre pînă la Cră
ciun (25 Decembre); mare fermecătoare şl strlgoaje mai 
spun că era: Îngheţa apa In blid In postul SIm-Pietrulul 
(RET.); mlncare de-»; supă de»,'Care nu e făcută CU 
zeamă dc carne; ghlveclu de »; se uita prin talerele tu
turor să vadă olne mănlncă de » şl clue de dulce (d.-zamf.) : 
zi de »; zile de »; a mlnca ». a pOSti [vsl. p O S t u].

‘POST* (pî.-turi) un. © J4 Loctil undo un sol
dai a fost pus de şeful său şi de unde nu trebue să 
se depărteze © X Poziţia ocupată de trupe t 
® a Corj) de gardă ţi ® Staţi(un)c: » de telegrafie 
fără fir î[ ® Slujbă, Iuncţi(un)e [fr.].

"POSTA (-toz) 1. tb. Ir. © .'X. aşeza pe cineva în- 
tr’un loc ’ţl ® iT A aşeza o santinelă ® A

aşeza un corp de trupe într’un anumit loc spre a 
se lupta, spre a se apăra sau spre a observa pe 
inimic.

2. vb. refl. A se aşeza într’un loc oare-care [fr.].
O POSTAIE, Băn. postaioA s/.'♦ = pAstaie.
•POSTAmŞNT (pi.-te) sr\. ^ f‘ Baza unui 

monument, unei statui sau unui şir dc coloane 
([H| 3923) [germ.].

POŞTAŞ wm- POŞTAŞ.
POSTÂTA (pi.-ata,

-ăţl), Mold. postata (pl.-ăţi),
Trans.POSTATE sf. © y Bu
cată de loc pe nare o pră
şesc sau o seceră unul sauv 
mai mulţi prăşitori sau se- 
cerători: Oare ou dreapta tră- , 
seaţ Postata ml-oşlgătea(MAR.); ^ T — 
dup& ce secerară o postate bună, Fig-. 3923. Postament, 
adunară snopii la un loc (RET.)^
© Pr. ext. Bucată de loc, de cîmp, etc.: vara trecu 
şi nici o postaţă de pămlnt nu tu ridicată din v^le .(tsp.i: 
mal merglnd el o postată (CRG.) ; după.ce a mers o postată 
de drum, ajunse la cuptorlul de pine (cAt.) [vsl. po
sta t î].

POSTAV fpl.-avuri) sn. ^ Materie de lină, mai 
adesea păroasă [vsl.].'

POSTAVĂ (pî.-ăvij sf. ® (?//e/7. Copaie, covată;
Şi-o creştea, Ş'o plămădea, Cnm creşte ou 'n găină... Alua- 
tu'n Pita ’n ooptoriu (6R.*n.) Lada în caro
cade făina măcinată la moară: caută să ia din coş 
grăunţe şi din mălalu (pann) [vsl. podustava, 
srb. p o s t a V a].

POSTĂVAR S!U., POSTAvAREASA (pl.-aae) Sf.
Care fabrică sau vinde postavuri.

POSTAvARIE sf. V Ţesătorie, prăvălie, ne
gustorie de p o s t a v u r i.

POSTAVIŢA (pl.-ţe) sf. Băn. Trana. % = po- 
stava®.

"POST-DATA i-aua) vb.tr. A pune pe un act, 
pe o scrisoare, etc. o dată posterioară celei ade
vărate [fr.].
•poST-DILtrviAN adj. Posterior potopului 

universal [fr.l.
t POSTELNIC sm.. t ® Unul din marii boieri 

de divan, un fel de mareşal al Curţii, oare îngrijea 
de camera de dormit a Domnului, primea solii şi 
introducea la audienţe; numit şi marele» sau » 
mare: cică venea la noi s& se Imbogăţeascft şi ş’-aiungă » mare 
(ALECS.) t ® Ministru al afacerilor străine, sub Fana
rioţi : Domnii aveau fle-care un » pentru relaţlunlle cu con
sulii (i.-GH.) ţ[ ® Rang de boierie [ysl. poşte- 
11 n i k u ].
îPOSTELNICEASA (pl.-ese) Sf: t Soţia urmi 
post e l n 1 C: din ietacul postelnlceeel se deschise o ga
lerie (NEGR.).
tPOSTELNIGEL sm. t Slujbaş al Curţii sub 

ordinele Marelui postelnic, 
tPOSTELNICIE sf. t ® Rangul, dcmnila- 

toa de postelnic H ® Ministerul Afacerilor 
străine.

"POSTERIOR ţ. adj. ® Care vine în urmă, 
după ceva; dată poEFerloara ţ| ® Care se află în par
tea dindărăt; partea posterioară a capului.

2. (pl.-ioare) sn. (Ţ) Partea dindărăt, dosul ţ] ® 
£1 Şezutul [fr. < lat.].:

•POSTERIORITATE sf. Starea unui luciu 
posterior altuia [fr.]'.

"POSTERITATE sf. ® Şirul celor ce se co-. 
boară din aceiaşi părinţi, urmaşi, descendenţi: se
minţie •[ © Toţi oamenii dări se vor naşte după 
o anumită generaţiune, generaţiile viitoare [fr. 
lat.]. : •

posteuca (pl.-ce, -ci) Sf. Scurtătură de 
lemn pe care se1 sprijineşte osia carului cînd se
unge: de inima căraţii attrnau păcornlţa cn laleştlocul şl 
posteuca (crg. [cbmp. rut. p 0 s t a V k a, bg. p n li
sta vka].

"POST-GLACLAR adj. Se zţcc despre for
maţiunile care an urmat după perioada glaciară 
[fi’-]..

POSTI (-tesc) î.ră. tr. ® Aţinea post, a nu 
mlnca do dulce ® A nu inînca nimic, a se aP-
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ţine de la ori-ce hrană; ţţf: soste;te robul lui Dumne
zeu, c4 n’are ce minoa, se zice despre cei ce, de nevoie, 
face un lucru bun, folositor, pe care, nefiind silit 
do împrejurări, nu l-ar fi făcut.

2, vb. TCjl. t A posti: ce-ti toceşti genunchii ruglndu-te 
ei tig uencl poatindu-te ? (Isp.) [vsl. p O s t i t i]. 
OPOSTipcA = POSTţucA. '

POSTITOR adj. verb. şi sm. postj; nj Care 
posteşte.
•POST-MERIDIAN adj. şi adi). După amiazi 

[lat.]. v
jppSTNlG, PQSNIC adj. şisrit. nii Care posteşte, 

care ţine postul: acestea pun lege şi legătură şi hotar:-., 
celor posnlci si celor ce nu se postesc (prv.-mu.) [vsl. po
st In ikil].
O POSTOMOL sbsl. OJten. Grămadă do lucruri 
ivîRc.i;—adv. ~ sau de-a postomoiu, îngi’ămădin- 
du-se unul peste altul în neorînduială: Tătarii... au 
Început să răcnească, duolndu-se —- spre Dîmboviţa (R.-COD.). 
O POSTORp(A)NGĂ (pl.-onci) s/. Mold. ® 
Ştreangul sau lanţul cu care s,e leagă leuca de ca- 
rimbul carului t @ © Lichea, pungaş, om bun 
de ştreang; postoronca de dascălul Slmlon Frosa... cere 
clte trei husăşl pe lună (CRO.i [rut. postol’ono Ic].

* POST-PALAT AL adj. 0> = VBL4R [fr.]. 
•pOST-POZITIV adj. ca Care se post-pune, 

care se pune in urmă: particulă »-ă [fr.]. 
'POST-PUNE (-pun)ab. Jr. o? A pune In urmă: 

articolul [pune, după fr, postposer]. 
POST-PUS adj. p. POST-PţINE: articol 

'POST-RESTANT sbst. E ® Formulă ce se 
scrie pe adresa unei scrisori spre a arăta că destina
tarul va veni s'o ia singur de la poştă ţj ® Sec
ţiune in localul poştei unde sînt depuse aceste 
scrisori [fr.].
tPOSTRIG sbst. ® ajJ Călugărie; călugărire t 

® Stare, situaţiunc, rang [vsl.].
POSTRy(N)GA sf. i = PAStrtjoA. 

'POST-SGRIPTUM sbst. Ceea ce se adaugă 
la o scrisoare, după ce a fost isprăvită şi iscălită; 
se scrie în mod abreviat P.-S. [fr. < lat.].
'POST-TQNIGadj. s ^>7 Se zice despre O'sila- 

bă atonă care urmează Intram cuvînt după silaba 
tonică [fr.].
'POSTULA (-ulez) vb. tr. A cerc un post, o 

slujbă [fr.].
'POSTULANT sm., POSTDLAMtA (pl.-te) Sf. Cel 

CC, aceea oare cere un post, o slujbă: e un lumicar 
de lume de toată mina:... postulanţl de eluibe şl studenţi şl 
elevl de licee (br.-vn.) [fr.].

'POSTULAT (pl.-ate) s?t. ® Ar Ceea ce se cerc 
adversarului să fie admis ca adevărat ia începutul 
unei discuţiuni filosofice ţ[ ® A Propoziţiune de 
geometrie care pare evidentă, dar care nu poate 
fi demonstrată [fr.].
'POSTUM adj. ® Născut după moartea tatălui 

său ţ| @ Apărut,. întîmplat după moartea per
soanei de care e vorba: operă-~a [lat.].

‘POSTURA (pî.-turi) sf. Atitudine, situaţiune 
a corpului: streinul se repede la uşă... şl la In (ata mea 
o ~ înţepată (i.-gh.) [fr.].

POŞ (pî.-şe) sn., Băn. ppşA (jjl.-şe) sf. Să Basma 
de mătase neagră brodată cu fir (pentru legat la 
cap sau la gît) [to. > srb. p o s a].
OPOŞERGA »•- POSJRCA.

POŞIDIG, POŞÎNDţc sm. şi [pi. -icuri) sn. (g) ® 
Gloată, droaie, spuză,de copii mici ţ| ® Copil 
mic, broscoii!: hai să ne întoarcem acasă, să dăm poşln- 
dloul 'ăsta pe mina unei femei (CAR.); poşidlcuri, strluse in 
Jurul meselor, mici, rotunde, aşteptind măclnlcll mult do
riţi (LUNG.) ţ| ® Om mic şi urît, prichindel: un po-. 
şldlo de nici nu te-al 11 uitat la el (R.-cod.) ţ] ® Mulţime 
dc animale mărunte: nu băga In seamă poşldlcul de 
vlnat ce-1 tot Ieşea Înainte nsp.).

POŞIRGA, Often. tciAuş.) PoşţiRcA sf. 2 ® Terciul 
rămas din prunele fierte şi din care s’a scos ţuica ţ[ 
© Pr. ext. Rachiu sau vin prost: giigii pe git la vale 
coşlrcă trezită şl drojdiile 'năorite (jip.).
OPOŞMÎNDRI (-drese) iib. intr. Băn. A face glu
me; a povesti fleacuri: începu a cu fetele, oare nu-şl 
Incâpeau In piele de bucurie (cAt.).

POŞODIG = POŞIDţC.

O POŞQR = PORŞQR.
OPOŞOVAIGA s/. Băn. ® Glumă; Înşelătorie: 
nu umbla ou poşovalca 1| ® Un joc ce seamănă cu al 
căluşarilor: el au nişte loonrl a lor proprii, asemenea jo
cului numit poşovalca (Nov.).

POŞTA (pl.-te) sf. ® Stabiliment aşezat din di
stanţă în distanţă, dc-a lungul drumurilor, unde se 
ţineau cai la dispoziţia călătoriior ([®]3924, 3925): 
pe vremea mea nu era de cal, ulei telegraf, nici drum de

POS-
POŞ

.îik'î.'ihT

■iS£sSS.

Fig-. 3924. Poşta veche (dupft Doussaultj.

îier (GN.); te duceau într’o goan& de la o la alta (I.-gho; 
cel de am obosit ca un cal de ce nu-şi are tainul la 
vreme ialecs.); aci^ a II [sau a ajunge) oalul{de •*' al 
cuiva, a fi trimis să alerge încoace şi în colo, să

Schimbul de poştă în Moldova (după Demidoff'.

facă tot felul de drumuri pentru cineva t ® Că
lătorie cu cai de poştă li (I) Căruţa trasă de cai de 
poştă -([Şl 3926): cui nu-1 place să vadă alergind pe un şea 
Întina o romănească ou opt cal V (ALecs., ® Distanţă 
între două staţii dc poştă (circa 10 km.): am mas

mm

Fig. 3926. Poşta treeînd apa Buzăului (după Demidoff).

o noapte la FloreŞtl, două poşte de la BIrlad (vlah.) K ® 
i>3 Administraţiunc publică însărcinată cu trans
portul şl cu distribuirea scrisorilor la- domiciliu, 
reunită astăzi cu administraţiunea. telegrafelor şi 
telefoanelor ţ[ ® st Localul, biroul unde se depun 
scrisorile, spre a fi trimise la destinaţie ([®]3927)
® îa Curierul, factorul caro împarte scrisorile ţ] ® 
Motd. Bucov. ^ Glonte mijlociu pentru vînat: cu 
grijă a stiins dar puşca încărcată cu poşte tapene (grig.) * ®
r Bucată de hîrtie unsă cu său, care se pune între 
degetele picioarelor unui om adormit; aprinzînd 
cineva hîrtia, cel adormit sare din Joc şi aleargă 
ca un nebun: noaptea, cind vor dormi totl, să punem —• la 
taipo icrg.) [rus. p 0 6-t a].
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Fig-, 3937. Poşta.

‘POŞTAL adj. M IPrivitor la poştn ele scrisori:
— [fr. postai, refăcut după 

® Cal ce se înhamă îrn-

Fig. 3928. Poştalion.

serviciul tactor
poştă],

POŞTALION 1. .S)7i 
preună cu alţi trei, 
cinci sau chiar şapte 
la o trăsură de călăto
rie, cal de 
poştă: du-te 
de spune euru- 
glllor s& Înha
me .^11 la tră
sura oea gal
benă (ALECS.I
H ©Surugiu 
ce mînă o 
trăsură de 
căiătorie în
hămată cu poştalioni: şl-a cumpărat nn cal şl s’a prins 

la ollolul din Darabani (grig.) €[ @ i (p) Poştaş.
2, (pl.-Ioane) sn. Trăsură de călătorie înhămată 

cu poştaiioni, trăsură de poştă ([a] 3928): boierii 
noştri... aneaupoştalloane de olte şase sau opt cal (i.-gh.); Intră 
nn In chiuitul snrnglllor (grl.) ; auzi clopotele umil 
ce venea de la deal (O.-zamf.) [rus. p 0 6 t a 1 i 0 n fl].

POŞTAR sm. E-1 ® Dirigintele unui 
oficiu poştal la ţară H ® Poştaş [rus. 
poftari].

POŞTAŞ, ✓ POSTăs sm. ® SI Cel ce 
dlstribuc ia domiciliu scrisorile trimi
se jirin p o ş.t ă, factor, curier([l|3929)
II ® Surugiu„poştalion: poştaşul pocnea' 
din blclu necontenit (ALECS..,.

POŞTE, PPŞTIE s/. = PPŞTA : Dom
nul... ordonă să-l aşeze Intr'o căruţă de poştle 
(ALX.) ; caii de poştle, mici şl slabi oa nişte 
pisici, sburau cu trăsura după el (I.-gh.); aşa 
mă gonea poştli Întregi (dlvr.).

‘POTABIL adj. Bun dc băut, ce se 
poate bea: apă—ă [lat.].
►‘POTAGER ndj. întrebuinţat ca le
gumă: ţ plantă grădină —ă, grădină 
de zarzavaturi [fr.j.

POTAIE .s/. ® Ceată numeroasă de clini sau
de lupi, haită: dacă sare asupra oulva o de clnl, e bine 
a zice: ,,mut şl orb te-a tăcut mă-ta, mut şl orb să tlll’' 
şl el imediat se Împrăştie, care încotro (boR.); o » de olul 
sta Impiuiurul parilor (ALECs.) ; ca nn om gonit din urmă de 
o —. de lupi (GN.) ® Gîrd: In otţlva ani olu avea
potăl de pbtăl de glnştl, fără număr şl fără samă (SB.i ^
® Javră, cîine leneş (termen de dispreţ):
lorl-te-ar jigodia, potala dracului 1 (Car.) ; noi, trotil tăi, 
potaie p (ALX.) ţ! ® (f) F Om leneş, nesuferit', supă
rător.
OPOTANŢĂ (pf.-te) s/. Trans. Poznă, năzbîtie: 
am ştiut eu că sluga Iar ml-a tace o —- (vic.).

‘POTASA s/. fi' Compus alcătuit din potasiu, 
oxigen şî hidrogen, numit şi caustică, spre deose
bire de potasa din oomert care e un carbonat de po
tasiu extras din vegetale [fr:].

Fig. 3929.
Poştaş.

•POTASIC adj. fi Se zice despre sărurile de
rivate din potasiu: săruri .«e; Îngrăşăminte -~e [fr.].

‘POTASIU sbst. fi Metal alcalin alb şi străluci
tor ca argintul, foarte moale, care descompune apa 
în stare rece şi care se extrage din potasă; numit 
şi ,,kaliu” [fr.].
OPOTBAL = PODBEAL.

PQTGÂ fpî.-ce) s/. ® ^ ® Boală, cu durere 
de cap şl curgere de sînge din nas, care-i vine cuiva 
prin deochiu sau fără cauză aparentă, din chiar 
senin; pare a fi identică cu ,,întîlnitura”; poporul 
caută s’o vindece prin descîntecH ® © Pocită-
riie: du ţl-e ruşine, potca limli, să-mi vorbeşti mie aşa ?
(D.-zAMF.) H @ © Supărare, bocluc, belea; păcat ce 
paşte pe om: oe vom lace aouma, că ...dedei de P (T'ch.); 
Dar cu galautomul ăsta totl de o să 
dăm (PANN) II ® ţ Frunză de 
plantă CU tulpina ramificată la 
bază, cu flori verzui dispuse în 
ciorchine ( Chenopodium murale)
[vsl. p o t u k a „întîlnire”].

POTCAP (pt.-opuri), POT ca
pro (pi.-pli), tPOTOăPOC, OPOT- 
cAPic (pî.-ce) sn. ® ujj Acopere- 
mînt al capului, de formă cilin
drică, purtat de preoţi (.l|j3930): 
pe iarbă, la rădăcina unul copac... văzu 
un potcap de popă (vlah.) ; pe clnd el 
vorbea, se ivi In spatele lui potcaplul 
popii (D.-ZAMF.); cela oe va ieşi den mă-, 
năstlre... şi-şl va fl ascuns potcapocul 
şl oămllavha... a- 
cela se ohlamă bl- 
clean şl hain cinu
lui şl chipului că
lugăresc (PRV.-MB.);
Hogorogea, nădăj- 
dulndu-se !n pot- 
oaplcul tătlne-său, 
adormise Înaintea 
lui Pavel (CRO.)

Fig. 3930. 
Potcap.

Fig. 3931.
Potcapul-c^ugărului.

Fig. 3932.
Potcoavă.

Fiff. 3933- 
Potcoavă.

© ♦ POTCAPUL - călugărului,
plantă, cu frunze păroase, cu flori galbene; dispuse 
într’un capitul (Leontodon hispidus) ([^ 3931) 
[vsl. p o d ă k ap (o k) u],

POTGAPIER sm. V Cel ce fabrică sau vinde 
potcapuri’.

POTGAŞ adj. şism. Boclucaş, (om) supărător: 
un .«de logolăt, tnaă, 11 vani de hao (ise.i; «ul cel de hot... 
11 mtnoaae merlndea şl-1 Inrase boli (ret.) [p O t C ă]. 
t POTGI aw POCI.
potcoava

ipl.-n) sf. ® Pier 
încovoiat In formă 
de semicerc care se 
bate cu cuie sub co
pitele cailor, mă
garilor, catîrilor şi 
uneori a boilor (pi 
3932): fata, ca aă ss 
mărite, bagă o potcoavă 
de cal In foc, si uu o scoate piuă ce ss mărită (gor.) : ca să-tl 
cadă găinile la clo- 
ceală, caută o pot- pe.' ' : .i
coavă ce cade de 
la cal pe drumuri, 
şl o pune lu cui
bul găinilor (GOR.); 
r F e-şl lepăda 

potcoavele, a-1 pica 
potcoavele, a mu
ri : Blau aă-1 pice 
potcoavele şl -tot 
cere să mal tră- 
ească (pann) ; a um
bla după potcoave 
de cal morţi, a Fig. 3934. Potcovar.
umbla după treburi cari nu-i pot aduce nici un 
folos, a-şi pierde timpul de geaba; pentru uu cuiu 
pierzi potcoava (PANN) ţf ® Pier de aceeaşi formă care 
se prinde In cuie sub tocul cizmei ([a] 3933): sub
potcoava cizmei mele Joacă dracul şi-o muiere Şl mă ’nvaţă 
să Iac rele (toc.) [sl. p o d k o V a].
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POTCOVAR sm:_B Cei ce face potcoave 
şi potcoveşte'caii (iH] 3934).

POTCOVĂRIE «/. e ® Fierăria unde se fac 
potcoavei! ® Meşteşugul potcovarului.

POTCOVEALA (pl.-eii) sf. Faptul de a pot
covi.

POTCOVI (-oveso) 1. vb. Ir. ©Apune p o t c o a- 
V e ta cai sau la cizme H ® ® F A înşela prin vicle
nie, a amăgi: taci, C&-1 cu buche, l-am potcovit bine (CRG.) .

2. vb. refl. ,A-şi pune potcoave; iw fvrice©.
POTCOVIT 1. adj. V- POTCOVI nil © NţîPOTCO- 

VIT.
2. sbst. Faptul do a potcovi.
POTECĂ, Mold. POTţcA, Băn. POTEAOA (pl.-eei'jsf. 

Cărare îngustă prin pădure, pe deal sau pe cîmp: 
0 poteci strimtă, cit trece omul cu piciorul, străbătea de 
la poartă plnă Iu bătătura locuinţei stăplnului (odob.); 
lupul llămlnd Ieşise din pădure şl ţinea poteca cisp.i; 
Iese hoţul din potlcă, Sin^r, vesel, lără frică (alecs.) 
[comp. bg. p â t e k a, rut. p u t y k].
t POTECAŞ sm. a Soldat care păzea pote
cile din munţi: —'il pe cari 11 Însărcinase cu prinderea 
şoimilor se întorseseră cu mtlnlle goale (N.-ur.)-

POTECTJŢÂ, Mold. POTICUTA (pl.-te), OPOTE- 
CEA, POTICEÎA [pl. -cele) s/. dim. POTECA, POTJCA: 
atltea uliţl şl ulicioare, poteci şl poteouţe lăcu el de la o că
mară plnă la alta (isp.); Clte drumuri slnt mai rele. 
Le-al lăcut tot potecele (şez.); Părăsi cucu bu(n)aetu Şl 
turtureaua vălceaua Şl mlndruţa potlceaua (mar.).
'POTENTATsm. Domn, stăpînitoratotputernic 

care se face temut prin despotismul său: popoarele 
II aveau ca pe cel mal liberal dintre potentaţi (1.-gh.) [fr.].
'POTENŢIAL 1. adj. ® A cărui forţă este în 

stare latentă- lf ® a> Care exprimă numai putinţa 
de a lucra: particulă ~ă.

2. sbst. ca Mod verbal oare exprimă posibilitatea 
[fr.].
'POTENŢIALITATE sf. Caracterul a tot ce 

este potenţial [fr.]. ’
POTERĂ, Mold. PQTIRA (pl.-re, -rl) sf. H Ceată 

de soldaţi sau de oameni înarmaţi însărcinaţi cu 
urmărirea şi prinderea tîlharilor ascunşi prin pă
duri: l-olu Învăţa eu să ne alunge cu poţera ca pe nişte hoţi 
(ALECS.): tuşea de potiră şi de panduri cit putea (I.-gh.) [bg. ].

POTERAŞ, Mold. POTIRAŞ sm. © X Soldat sau 
om Înarmat care făcea parte dintr’o poteră:
scăpase din cursa Întinsă la capătul pădurii..., amlnteri pu
neau mina poteraşll şl pe el (Car.) f ® Arac,' beţişor CU 
crăcane la un cap ce se pune la viţă H @ ^ = oio- 
cAlAo ®. ,
O POTIGĂ1... poteca...
O POTIGĂ2 sf.- Tr.-Carp. Jk Spiţerie, fai’macie: în — 
cum se bagă. Ea de mmenele’ntreabă (IK.-brs.) [germ. A p 0- 
t h e k e].
tPOTIGALĂs/. ® Piedică; supărare, neajuns 1[ 
® Infrîngere, biruinţă [vsl. p o t y k a t i].

POTIGĂLI (-ăiesc) -vb. tr. A abate (de la calea 
dreaptă), a amăgi, a păcăli, a înşela: cind văzură 
cum l-a potlcăllt ciobănaşul, se luară cu mllnlle de păr 
(ISP.); Dumnezeu, clnd vrea pe cineva să-l poticăleasoă, mal 
Intllu II la mintea (voR.) [poticală].
O POTIGARĂŞ sm. Maram. A Spiţer, farmacist: 
Foticarăşu ml-o spus Că leacuri la urtt nu-s (BRL.) [p O-
tică2].
O POTIGEă m- potecuţa.

POTIGNEALĂ (pl.-ell) sf. Faptul de a se. po
ţi c n i.

POTIGNI, <f O POTIGNI (-nesc) 1. vb.tr. t®A 
lovi de ceva t ® A face să se poticnească.

2. vb. refl. (✓ intr.) ® A fi aproape să cadă lo- 
vindu-se de ceva cu picioarele sau împiedecîndu-se 
de ceva: tata... se poticnea lovlndn-se de copacii cei ră
sturnaţi (ISP.); popa... nevăzlnd bine Înaintea ochilor, se po
ticni apte moş Crăoinn (dlvr.) ; odată poticni şl se rostogoli 
los ou călăreţ ou tot (grl.) K ® A se scăpătă din genunchi 
la umblat: Murgul să se poticnească. De pămlnt să ie iz
bească (iKfBRS.); @ : calul, de e cu patru picioare, şl tot se 
poticneşte; eu slnt hătrln de aci Înainte şl ml-e să nu po
ticnesc (ISP.) H ® A se apleca într’o parte [vorb. 
de car) n ® 0 A li nesigur, a şovăi în mers, a da 
greş [vsl. potăkn^ti].
O POTILAT (pi.-ate) sn. Trans. S Văl; pînză fină.

F'P. 3935-
Potir.

foarte subţire: Ş’nm avut gl-un Şi ăla că 1 l-am'dat 
Pe pipă şi pa tăbac (ik..brs.) [ung. p O t y O I a t].
O POTINTEU sbst. Olten. Piedică, obstacol:—• 
adv. a sta â sta nemişcat (ca o stană de piatră) 
în drumul cuiva, fără a se lila ia o parte.

POTIR (pî.-iro) sn. ® Vasul de metal în 
forma uimi pali ar cu picior sau a unei 
cupe, în care se pune în timpul sfintei 
liturghii vinul amestecat cu apă, pen
tru a se preface în corpul şi sîngele 
Domnului (;■!] 3935): ss crsde oă sprs a 
scăpa de durere de cap, este bine a se uita In 
stintul •«' (GOR.) H ® Pr. exl. Cupă, pa
har : clnd ouparul 11 aduse »ul de aur din 
care beau Domnii (ODob.) K ® 'Caliciul
florii: Din ’n care tainic Işl deschide Ca 
de aur prăEulte-a ei petale, O gingaşă mieşu- 
nică... mă Uzează (vlah.) [vsl. p <1 t i r 1].

POTIRĂ... PQTERA...
POTIRAŞ (pj.-aşe) sn. A ® dim.

POTIR ® : Îşi desctaldean cu drag -'ele lor pli
ne de rouă dulce (mar.) H ® ~ DEGETARUT 
[p 0 t i r].

POTÎNG, / POTJNC sbst. y Legătura (dc gînj, 
de nuia sucită, dc piele sau de fier) care prinde co
tiga plugului de grindciu: potingul de va îl ţapân, e a 
vreme uscată; de va II vlnjos, e a vreme moale (grm.) [vsl. 
'p O t e gu].
O POTiNGOS adj. Mold. Noduros, cioturos, tare 
la pipăit (ŞEZ.) [p o t î n g].
O POTÎNJI (-lese) vb. Ir. Trans. \ cirpoci, a coase 
rău (pşG.).
O POTÎNJIŢĂ (pi.-te) Sf. Trans. I Gaura de 
dinapoi la opincă, prin care se leagă ou curea
ua de picior coc.).

POTCRNIGHE, o potîrnicA s/. Pasăre din 
ordinul galin'aceelor, de mă
rimea unui porumbiel, foar-. 
te căutată ca vînat pentru 
carnea ei gustoasă (Perdix ŞŞ 
cincrea) ([^3936); a se im- 
pr&ştia, a se ilsipl ca puii de
a se împrăştia în toate di
recţiunile : să vă risipiţi ca puii 
de —' care Încotro va vedea cu 
ochii (ISP.) [Corespunde unui 
prototip latin ’p e r t ul,- 
n î o u 1 a care pare a fi Fifî. 3936_ potîrniche. 
rezultatul unei fuziuni din 
p e r(d i x) -I- ' (c o) t u r n î o u 1 a].
O POTLAGINĂ = PATLAGINA.

POTLQG, O PLOT0G (pi.-oage) sn. ® Bucată 
de piele veche şi uscatăU ® Bucată de piele, petic 
cu care se cîrpeşte o încălţăminte: lucrul peticit... 
e clrpeală goală... clhd o dregi cu potloage bălţoşate (jip.) 
[srb. p o d 1 o gj.

POTLOGAR, O PLOTOGAR(iu) srn.® Trans. Cîr- 
paciu, cel ce pune potloage la încălţăminte:
Nu-s lată de potlogar, Să dau gură pe crelţarl ok..br6.) : nici la 
un plotogarlu nu poţi Intra, plnă nu 1 te-1 comănăcl de o sută 
de ori (ret.) K ® © Hoţ de lucruri mărunte, hoţ or
dinar. pungaş: săcuşorulmeu de voiai... mi-1 şterse potlo- 
gaml drept suvenir (aleos.) t ® ® înşelător; şarlatan.

POTLOGĂRI (-ăresc) vb. infr. F A fura lucruri 
mărunte; a pungăşi [p o 11 o g a rl.

POTLOGĂRIE sf. F I folie ordinară, pungă
şie; înşelătorie: cu potlogării să nu umbli, că te ’ngrop 
Intr'o movilă (s.-ald.) ; cu toate potlogăriile şi relele Iul... 
era straşnic de Irlcos (sad.) [potlogar].

POTMET = POD MET.
POTMQL sbst. Nămol, pămint sau nisip mărunt 

adus de ape [bg. p o d m o 1 ă].-
POTMOLI (-oIese) 1. vb. tr. A acoperi, a astupa 

cu potmol, cu nămol: nesiguranţa. In care simţeam că 
mă allu, poţmollse ca o glrlă leşllă din matcă toate Izvoarele 
cnrate ale sulletului (D.-zamf.).

2. vb. refl. A se nămoli [sw-Împotmoli].
POTMOLIT adj. p. POTMOLI. Astupat cu pot

mol, nămolit: Jiul... părăslndu-şl vechea albie —ă de nisip, 
Işl sapă alta,nonă (vlah.).

POTNQGI. OPONQOI sm. pl. Ig Icpele, tălpi- 
gele războiului de ţesut [srb. p o d n o i].

POT-
POT
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POT-
POT

POTNOJA s/., potnqj sbst. ® Perniţa rotunda 
ce se pune sub picioare cînd st a cineva In biserica H 
® Roată de papură împletită, pusă la uşa de in
trare a bisericii, pentru curăţitul încălţămintei 
[bg. p o d n o i i el.

POTOLI (-oleso) 1. vb. tr. ® A astîmpăra, ă 
alina, a linişti, a calma, a îmbllnzi: ~ loamea, aetes, 
durerea, mtnla, necazul, doml, etc.; nu vot a&-l votoIeaao& 
setea nlol Izvoarele pămlntulul (Crg.i ; astăzi cu oe să poto
lesc eu opt guri? (DLVR.) ţ[ ® A încetini: leşină la şes, 
Isl potoli pasul oătlnel (vlah.) : se aşeză jos să-şl potolească 
mişcările Inimii icar.i II ® â Iniiăbuşi, a Stinge, a 
face să înceteze: Insărclnlnău-l să trimită oştire ca să 
potolească cu orl-ce preţ revolta (I.-gh.).

2. vb. refl. A se astîmpăra, a se alina, a se li
nişti, a se calma [vsl. p o t ii 1 i t i].

POTOLIT adj. p. potoli. Astîmpărat, calm, 
lin, liniştit H1I © NţiPOTOUT.

POTOP (pi.-opuri, -oape)sh. ® © Innec foarte 
mare, revărsare mare de ape; 1n spec. înnecul în
tregii lumi care, după povestirea Bibliei, a prăpă
dit toată omenirea şi toate animalele, afară de 
acelea care au scăpat cu Noe şi familia sa în arca
lui: eu volu aduce '«'Ul apeel spre pămlnt, să plerz tot trupul 
(PAL.); s'au tăgăduit Dumnezeu aşa lui Noe, cum nu va mal 
oerta lumea cu -»■ (n. cost,’ ţf ® © Ploaie foarte mare, 
în stare să producă inundaţiuni: clnd e rumpere de 
nor, se zice că e » (grm.) ; ă venit peste noapte un * de 
ploaie (CAR.); peste clteva minute un adevărat ^ s'abate vi
jelios asupra noastră (vlah.) ţi ® ® Mulţime nenumă
rată, grămadă foarte mare: văzlnd el ce de oaste vine 
asupră-1 (vlah.) ; * de vorbe (vlah.) ; un de Impresii şl
amintiri (CAR.) ; Lupii suri Ies după pradă, Alergind, urllnd 
In urmă-i prin -»ul de zăpadă (ALECS.) ; au şl început oamenii 
să curgă * lâ taraba cea nouă (ORio.); clnd văzu atlta * de 
ban (RET.) II ® © Prăpăd, peire, nenorocire: mare foc 
şi * a căzut pe capul nostrul (CRO.) [vsl.].

POTOPENIE sf. F Prăj^d, peire, nimicire, 
pustiire [sl.'p-o t o p 1 j e n i,i e].

POTOPI (-opeac) 1. vb. tr. ® A inunda, a în- 
neca ca un potop: tu vremea rea, de credeai că o să poto
pească Dumnezeu pămlntul (isp.) ţ] ® ® A copleşi, a 
acoperi ca un potop : In toamna anului 1660 Tătarii po
topesc Moldova (VLAH.) ţ! ® © A prăpădi, a nimici, a 
pustii: aşa potopi tot ce era spre ţaţa pămlntulul, din oa
meni pină In dobitoc (pal.) ; să nu vadă sămlnţă de călu
găr pe la biserica lui, că-1 potopeşte (Crg.i ; tericlrea oamenilor 
le amăra viaţa. Ie rodea Inima şi-l potopea, nu alta (sb.).

2. Vb. refl. A se prăpădi, a se nimici, a pieri: aiaiţi 
Schllhl, cu de năprasnă ciumă potoplndu-se, aşa s'au Îm
prăştiat (CANT.) [vsl. potopiţi]. 
tPOTOR sm. (g) Veche monedă măruntă de 

aramă: Toată guriţa o vind... Şi pe bani şi pe *1, In ore- 
dluţă la teciorl (brl.) [vsl. polu'vutora; comp. 
ung. p o 11 o r a].
O POTOROANCĂ {pl. -oe) s f. Trans. Monedă de 
4 cruceri, dutcă [comp.POTOHşi pol. p o 11 o r a k].
•POTOU (pl.-ouxi) sn. \ Punctul de plecare şi 

de sosire la alergările de cai [fr. p o t e a u].
•pOTPURI (pî.-riuri) sn. ® J Bucată de mu

zică alcătuită din diferite arii cunoscute H ® ® 
Amestecătură: nu ştiu cit ţinu acest.*.' de 
vedenii, căci, clnd am deschis octali, era ziua 
mare (negr.) [fr. pot-pourri].

POTRIGALA (pl.-ia) sf. ® Unealtă 
de fier pentru făcut găuri la opinci, la 
ciur, la urocliile oilor, etc., preducea ([®1 
3937) H ® ţ;^ Gaură făcută la urechea 
oii, ca semn do recunoaştere [comp. rus. 
p r o t y k a 1 o -c sl. p r o t y k a t i ,,a 
găuri”].

POTRICAlI ( -ăleso) 1. vb. Ir. A găuri 
(cu p o t r i c a l a sau în'alt chip)': laoră- 
mlle Iul Laslău. .. atlta să tle fost de fierbinţi... 
cit stllpul aceliie marmore... eă-1 tle potricăllt 
(CANT.).

2. vb. refl. A se găuri: stupul cel de 
marmure cu picăturile lacrămllor s’au potri
căllt (CANT.).

potriva, t PROTivA Sf. ® Lucru, persoană 
la fel, asemenea, de aceeaşi stare, de aceeaşi virată, 
de aceeaşi putere, cu care să se potrivească, cu

Fig. 3937- 
Potricală.

care să formeze păreclic: dar unde aă-l găsesc potilva? 
şopti Împăratul In urechea Împărătesei (dlvr.) ; nu şl-a găsit 
In nimenea *, aşa de uşor La pus la pămlnt pe toţi clţl s'au 
cercat la trlntă ou dlnsul (vlah.) ^ ® DE O *, scris şi 
deopotrivă, la fel, asemenea, egal ţî ® In = 
Împotriva ţ[ ® din sau dimpotrivă, a) din con
tra; b) din ţaţă: Oătre ţărmul din se întind, se prelun
gesc (AL)(.) [vsl. p r O t i V fl].

potriveala (pj.-eil) sf. ® Faptul de a (se) 
potrivi II ’® Asemănare, conformitate, lucru 
potrivit, stare potrivită: cine ştie clnd se va mai po
meni o asemenea * (SLV.i; era o simplă de nume, dar 
nici o legătură de. rudenie Intre eroul grec şi bancherul ^e 
astăzi (D.-ZAMF.) ,,f| © NEPOTBIVEALA.

POTRIVI (-ivesc) 1. vb. tr. ® A pune o anumită 
măsură între (iouă lucruri, a cumpăni, a echilibra, 
a proporţiona : cheltiilelile cu venitul ţ| ® t A com
pară, a asemăna: potriveşte mirosul trandafirului cu pu
toarea porcului (ZNM.) ‘i ® A aduce un lucru în stare 
bună, a1! face aşa cum trebue să fie, a-1 aşeza la 
locul cuvenit, a drege, a a,justa: ceas(ornio)ui; — 
cafeaua dln-zahăr; » o haină; : surdul n’aude, dar le 
potriveşte; clnd... nu ştiai să potriveşti din glt pe moş Ni- 
ctalfor. nu-I prea vedeai In cheji buni (Cro.) ţi ® A punc în 
rînduială, a aşeza cu îngrijire la un loc, a aranja: a-şi 
— părul, cravata, eţc.ţl ® A îiitociniţl ® F iron. A i-0 
face cuiva: l-a potrivit cum se cade (Pann) ţi © A nemeri.

2. vb. refl. ® .4 fi de aceeaşi stare, vîrstă, pu
tere, etc. cu cineva sau cu ceva, a corespunde; a se 
asemăna, a ti la fol, deopotrivă: cei ce se potrivesc, 
lesne se Împrietenesc (ZNN.); : cinci degete slnt la o mi
nă şl unul cu altul nu se potriveşta^DEOET®'; so
coteala de acasă nu se potriveşte ce cea din ttrg ţi ® A se 
compara ţi ® A se nemeri: troncI se potriveşte ca nuca 
’n părete ialecs.i ® A-i şedea bine, a i se cuveni ţ| 
© .4 se lua după vorba cuiva, a-i da ascultare, a-i 
face pe voie, pe plac: Iţl vine olteodată să-l coseşti In 
bătaie, dac’al sta să te potriveşti lor (CRG.) ţj ® Ce se po
triveşte! ce-are a face! nu-ţi face grije pentru atita 
lucru (de nimic)! [p o t r i v ă],

POTRIvpiE sf. ® Faptul de a se potrivi 
ţi ® Asemănare ţiţl ©nepotrivire.

POTRIVIT adj. p. (şi adv.) POTRIVI. ® Care 
se potriveştiî cu ceva, corespunzător, convenabil, 
conform: pulnd asupra fle-cărul sătean o dara —ă cu starea 
I..sa (I.-GH.) ţi ® Ncmerit: cine te-a Învăţat pe tine să 
răspunzi aşa de—? (isp.i ţ[ ® Mijlociu, Dici ]'I'i.'a 
(într’un fel) nici prea (într’altul): — de caid, de rece, 
de dulce, de slab, etC. tţl ©NEPOTRIVIT.

POTRIVNIC iw PHOTIVNIC 1-2.
potroaca (pl.-ce) Sf. ® ♦ = PIBRBA-pA-

MJNTULUI ţi ® f = VENIN ajuta ţ| ® pl. X CiOI'bă 
acră din picioare, aripi, ficaţi, etc. de pasăre ţi 
® X Ori-ce mîncare prea sărată [rus. p o t r o h ă 
,,maţe, măruntaie”].
O POTROC sbst. Mold. X = POTROACA ® : borşul 
cti carne de glsoă... se mal numeşte şl (ŞEZ.). 
o POTROCEA sf. Oaş. ♦ = FIEREA-PAMţNTDLUl
[potroacă].’

POTROCUŢA (j)i.-ţe) sf. ţ = PIEBEA-PAMÎN- 
TTJLDi [potroacă].
OPOTROMOCI (-ocesc) vb. tr. Trans. (pşc ) A mu- 
şamaliza, a cocoloşi, a acoperi o afa
cere scandaloasă.
t POTRONIC Sî». ® Veche mo

nedă de aramă, identică ou „costanda”, 
a cărei valoare a variat între 9 şi 10 
bani (= i/l2 dintr’un leu) ţ[ ® Ve
che N monedă de argint care valora 
0 aspri: să plătească pre toată dzua cita 
12 aspri, carii lac 2—1 de argint (prv.-lp.)
[comp. POTQR].

POTROPpP = PROTOPOP: — ul de 
la Neamţ, de pe vremea aceea (Crg.) .
O PQTURA (pi.-turl) sf. Otten. ® (f)
= FOTQB ^ ® (j Oală de —, oală de 5-6 
litri [numită astfel după preţul cu care Fig. 3938, 
se vindea în vremea veche]. Poturi.

POTURI şm. pi. (J) Un fel de nădragi largi 
purtaţi odinioară de arnăuţi, de haiduci, de su
rugii, etc. pe cari îi poartă şi astăzi ţăranii din 
unele regiuni; sînt strînşi pe picior, se încheie
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cu copci .=i au marginile garnisite cu giUtane şi cu
sături (|Şj 3938): am să-ml dnrez o perecbe de * arnău
ţeşti lALECS.); paică-l văd... ou ^ sonrti piuă la genunchi 
(i.-GH.); Îmbrăcat cu... nişte dese 'mpledeca tu el (isp.i 
[tc. p O t u r].
O POT VAL = PdDVAL.
O POŢQG sm. Trans. (conv.) (şez.i = GUZGAN 
[ung. p a c z ă k].

POVAIALĂ, FOVOIALA, POHAIALA, PUHAIAIiA 
(pî.-ieii, -leie) sţ. f Boală de ochi, perdea, al
beaţă (Ia oameni şi la cai]. poholelele se iac la ochi; ocbli 
eeloi otipriDS de poholele slnt curaţi (şezo; ştiu o& n*ai pu- 
b&lele pe ochi csb.).

POVARĂ (pi.-veri), O POVOARA (pi.-re, -ră) s/. 
® Sarcină grea de transportat cu carul, cu cora
bia, etc.; încărcătură grea: acela pornise 12 cară cu 
povoară Ia moară (voR.i; cal de *■, cal ce se înhamă la 
car sau pe care se transportă poveri (spre deo
sebire de cal de călărie) H ® © -Ceea ce apasă greu 
asupra cuiva din punctul de vedere moral; ginduriie 
altora... Ii uşurau sutietnl de povara îndoielii (d.-zamf.); sub 
povara amintirilor... el părea întristat (ON.) '[ ® © în
sărcinare grea, obligaţie, sar'cină: ce grea a trebuit să 
lle In vremea aceea povara de dascăl şl povara de şcolar 
(VLAH.) ^ ® t Sumă de zece mii de bani, de aur 
[vsl. poduvora ,,targă“].

POVĂRAŞ 1. adj. Cal cal de povară: 
prin acele sălbătăcil, niol-vorbă nu putea să lie o potecă pen
tru caii poyăraşl (0RI6.).

2. sm. iSt = POHAB. i
POVARNĂ (pî.-verne) s/. Fabrica unde se face 

rachiu, spirt, etc. {Mold. „velniţă”) [vsl. p o v a- 
rln ja ,.bucătărie”]

POVARNAGIU sm. Cel ce are o povarnă 
(Afo/d. ,,velnicer”).
OPOVĂŢ (p2.-vete) sn. Mold. Povaţă: doar nu vin 
eu lutllaşi dată ia Iaşi, să-ml dee * unul ca diusul (Oro.).

POVAŢĂ (p2.-ve(e) s/. ® t Conducător, îndru
mător, călăuză: Eu stnt povaţa In iume către drumul le- 
rioirii (PANN) H ®t Conducere, îndrumare t ® Sfat, 
Slătuire, consiliu: poveţele ce ţl-am dat să nu le uiţi 
niciodată osp.); Altoia le dă Dar pe şine ou se 'nvată 
(PANN) [comp. pol. p o w o d c a „conducător"].

POVĂŢUI (-ueso) 1)6. tr. ® A conduce, a în
druma, a călăuzi: orb pe orb povătulnd, cad amlndoi tu 
groapă (PANN); Dumnezeu... m’a povăţuit de am nimerit la 
casa dnmltale (Crg.) ;' oştlle romăne Intlmplnară pe Turcii 
ce povătulau acel convoiu (BAlc.) K © A da povaţă, 
a sfătui: popa... a tnoepnt a-1 oa bllndeţe oum ar putea 
trăi bine (sa.); 11 povăţul pum lac& oa eă scape din robie 
(isp.i; Dumnezeu v'a dăruit cu mlntef ca s& ne povăţuiţi şl 
pe noi proetlmea (Crg.).n

POVĂŢUIRE sf. Faptul de a p o v ă ţ u i, în
drumare, conducere; stat, povaţă.

POVĂŢUITOR sm. ® t Conducător, îndru
mător, călăuză îl © Cel ce dă poveţe, sfătuitor:
se glndl mal Intlln pe care din boierii cel bătrlnl să ia de -v 
nsp.).

■ OPOVEDI, poviDi (-dese) 1)6. tr. A Stoarce (la
crimi), a face să curgă; a-1 podidi (sîngele, lacri
mile): Slngele mi-1 povidea $1 pe totl ml-1 ucidea (gr.-n.) 
[comp. vsl. p O d V e s t i, -v e d 4 ,,a duce”].

POVESTAŞ sm. Cel ce spune poveşti: re
cunoscui pe Moş Toma grădinarul, *ul de la gura sobei 
isN.>; dintre s^^l, am fost numai eu chemat (mera).

POVESTE sf. ® t Istorisire, istorie, povestire, 
naraţiune f © Basm, fabulă, povestire mincinoa
să: acest făli de istorie taste a babelor, oarele spun noaptea 
poveşti, pentru ca să-şi adoarmă copiii (CAnt.i f ® Povestea 
vorbei, —a ăluia, proverb, zicătoare H ® Faimă, 
veste: ll-se dusese vestea şl <*'a In lume că-s oameni hăr- 
tăgoşl (SB.); a II, a alunga de a fi, a ajunge vestit, 
a 1 se duce pomina, a ajunge In gura lumii: ei ajun
sese de din pricina atingăclel lui la vorbă şl Ia lucru 
(isp.) K ©• f Ce mai veste, ■«•f ce mai e nou? ce nou
tăţi mai aduci? aşa ti-e povestea ? aşa stau lucrurile ? 
aşa te porţi? aşa vorbeşti? dacă ti-i aşa—a... apoi
stal c’avem de turcă împreună (GN.) [vsl. p O V ă S 11].

POVESTI (-teeo) 1)6. tr. A istorisi, a nara, a ex
pune cu de-amănuntul întîmplări adevărate sau 
mincinoase: a spune o p o v e s t e.

POVESTpiE sf. ® Faptul de a povesti^

® Expunere cu de-amănuntul a unei întîmplări POT- 
adevărate sau mincinoase, istorisire, naraţiune. nr\~7

POVESTITOR sw. Cel ce ştie să povestească, rUZ. 
narator I p o v c s L i].
O POVIDI 1^ POVEDI.
OPOVIDLĂ (pi.-le) sf. Mold. X Magiun: dă-mi o 
bQcatăde ptne ou «^(ALECs.); la fiertul... povldlel... cine credeţi 
că avea cuvlntul cel mare 9 igrig.) [pol. p O W I d l o].

PPVÎRNI (-neac) vb. tr. şi refl. A (se) pleca, a 
(se) inclina tntr’O parte: trăsura... se povlrnl şl se răs
turnă (BOU [srb. p o V r n i t i].

POVÎRNIŞ (pl.-işuri) sn. iA. Drum inclina L, 
coastă repede şi lunecoasă: casele domneşti din Bucu
reşti se înălţau pe p^ul malului sting al Dîmboviţei (odob.) ; 
ne tot coborim cu mare greutate pe nişte -«'url primejdioase 
(CRG.); 0: cind nu este Înzestrat cu o mare doză de filosof le, 
aluneoă pe <^ul mîniel (i.-gh.) [povlrnl].

POVÎRNIT adj. p. POvtRNţ. Înclinat, aplecat 
Intr’oparle: case mici... ««fesub coperlşurl de olane (vlah.) *, 
olmpla vastă care se Întinde, uşor /^ă, ptnă departe In Du
năre (CAR.).
oPOVÎRTI (-lese) 1)6. tr. A înfăşură o funie sau 
o sfoară pe un lemn (rv.-crg.) [srb. p o v r t a t i].

POVOARĂ tm- povara.
POVOi), POHQD sbst. In—, dus de căpăstru (vorb. 

de un cal): duoeau caii — ce eran acum un obiect de lux—.
In pobod (NEGR.) [srb. p O V O d, rus. p o v o d u ,,că
păstru”].
fPOVQDNIG, POHQDNic sm. Cal ţinut de că-' 

păstru: Unde-s călăraşii gioznlcl. Ou fugarii lor pebodnlcl?
(STĂM.) [srb. p o V o d n i kl.

POVOIALĂ m- POVAialA.
POVpiU, POHOru, Mold. PUHpIU (-pi.-oala] sn. ®

Apă ce se năpusteşte în valuri furioase nimicind 
totul în drumul ei, torent: iar printre prăpăstii, po- 
voalele repezi. Prăvălind butuci (stam.); cerc In toate chir 
purlle să străbat acest povolu turbat (mera) ; chiotele a atltea 
gloate deodată slobozite se părea că Ieste' huetul a mari pu
hoaie după ploaie dlh dealuri tu văl răpezlle (cant.) ; o luăm 
oblu pe cărări de oodru sl pe scursuri de puhoaie (vlah.) ; 
cum se tlmplă de slrg şl adaoge pobolul apel şl Iarăşi de slrg 
scade..., aşa s’au adaos şl Moldova (gr.-ur.); peste vară au 
test ploi grele şi povoaie de ape, olt s’an tăcut multă' lune
care (GR.-UR.) K © © Ploaie torenţială: ploaie cădea In pu
hoaie, deasă... Împrăştiind un ropot trist şl prelung (Dlvr.) V 
© © Val de oameni, mulţime nenumărată ce se 
năpusteşte asupra unui loc: puhoiul noroadelor noou- 
noBcnte Începe vă Innece clmpllle Europei (vL-AH.) ţ[ ® © 
Mulţime, grămadă: puhoiul necurmat al şăglior (gn.) ; 
nişte bogeaguri din care tumegă pohoale mari de putori 
(toN.) [vsl. p o V o n I[.

■POZA (-zez) 1.1)6. intr. © A lua o atitudine spre 
a i se face portretul, spre a se fotografia ţ © ® A 
lua o atitudine afectată, spre a produce efect.

2. 1)6. refl. © A se fotografia [fr. p o s e r].
'POZĂ [pi.-za) sf. © Atitudine: ll opreşte trecerea, 

lulnd o — foarte marţială (Car,) •[ ® Atitudine afectată, 
menită să producă efect 1| © © Fotografie: in 
odaia In care etnt Icoanele, nu încap poze (GRL.) H ® © 
Ilustraţie, gravură: certe cu pere [tr. p o s e]. 
o POZĂNAR . = BUZUNAR.

POZDERIE am- PUZDERIE.
•POZITIV 1. adj. ® Sigur, real, netăgăduit: nu 

fapt — TI ©'întemeiat pe fapte, pe observaţiune şi 
experienţă: ştiinţele —e Şl © Care consideră mai 
ales partea materială a lucrurilor şi folosul ce poate 
trage din ele: un spirit - H ® ± cantitate—ă, aceea 
care e precedată (sau se subînţelege că e prece
dată) de semnul -f ţf ® .« Electricitate —ă, aceea 
care se desvoltă eînd se freacă sticla; sw pol ® H 
® +T+ Fiioeofie —ă, aceea care admite ca sigure nu
mai faptele Întemeiate pe observaţie şi experienţă ţ[
© Of Gradai —, aoela dintre cele trei grade de com
paraţie ale adjectivelor şi adverbelor care .c ex
primat prin adjectivul sau adverbul însuşi: biin şl 
bine exprimă gradul —, pe oind mal bun şl mal bine stnt la 
gradai comparativ.

2. (pî.-ive) sn. © Ceea ce este real, ce se înteme
iază pe fapte, pe observaţiune şi experienţă 
@ Oi Gradul pozitiv al unui adjectiv sau unui ad
verb t ® -Ml Imaginea obţinută pe hîrtie, pe sti
clă, etc. de pe un clişeu fotografic [fr. < lat.].
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POZ- .* POZITIVISM slsl. +♦+ SistemnI filosofici po- 
DD A creat de Auguste Cornte [fr. ].
rriA 'POZITIVIST l. adj. +++ Care tine de filosofia 

pozitivă.
2. am. Partizan al acestei filosofii [fr.]. 

■POZIŢIUNE, POZIŢIE af. ® Locul unde şl felul 
cum e aşezat un lucru, aşezare, situaţiune t ® ® 
Condiţiune socială 1[ ® Situaţiune (în oare se află 
cineva), stare, hal; e intr’o critica ţ ® Atitudiije K 
® a Teren ales pentru aşezat trupele 1[ ® ©în 
însărcinată, grea, gravidă [fr. p o s i t i o n < lat.]. 
O POZÎNAR =■ BUZUNAR.

pozna (pl.-ne) sf. (î) Kăzbîtic, năzdrăvăpie, 
faptă la care nu te aştepţi săvirşită de cineva din 
nepricepere, din prostie, dingreşală: prost cnme, aceia 
inoannpoateiaceo ~ (ret.) ţ[ ® Greşalămare, faptă gra- 
vă: Bă-nu cumva să faceţi pozna să deschideţi, că-i vai de noi 1 
(CRo.) îl ® Intîmplare ne mai auzită: pozna l e'a tn- 
tlmplat cam pe la anul Î807 (i.-oh.) 1 ® Bocluc, belea, 
pricină; de pădurea cea bătrlnă să nu tc -atingi, că-i * I (CRe.) 
" ® Neajuns, necaz, rău; iaca pozna, că eu ml-am ui
tat belteana pe foc (alecs.) U ® Farsă, festă, renghiu. 
O POZNAR =-- BUZUNAR.

POZNAŞ adj. şi sm. ® Care face pozne: 
Trlfon tsl lesl din răbdare, si era » olnd pierdea răbdarea 
(RET.) II ® Mucalit, glumeţ, hazliu, păcălioiu: era 
un scriitoraş... mucalit... . bun de gură sl mincinos, lucru 
mare ţvuAh.) 1 ®.< Ciudat; ce idei al clteodată, madam 
Franţ (ALECs.) 1) ® Boclucaş: mult mal bine era de nu 
vedeam un aşa —- de tron (isp.t.

POZUNAR = buzunar. 
tPOZVOLENIE s/. Mold. Permisiune, voie: avea 

Vasllie-Vodă pozvolenle de la Turci, Insă era acea pozvo- 
lenle din bani, nu din Inima Turcilor (m.-cost.) [rus.]. 
t POZVOLţ (-oleac) vh. ir. Mold. A permite, a în

gădui, a da voie (let.) irv.-crg.) Irus.j.
PRĂBUŞI (-uşeac) 1. vi>. ir. ® A doborî, 

trînti la pămînt l] ® A surpa, a dărîma, a nărui U 
® A scufunda: Sf. Ille... răpezl asupra mea o sttncă uriaşă 
oare mă prăbuşi In pămînt (GN.) " @ A sdruncina; aşa ’Il 
scutură odată de prăbuşeşte lumea (Ret.).

2. vb. refl. ® A .cădea grămadă la pămînt, a 
se asvirli jos: tinărul se moleşeşte din toate încheieturile 
şl se prăbuşeşte pe' prispă (Car.) ; Jiul... se prăbuşeşte urllnd 
In sărltoarea de la Zăval (vlah.j II ® A SC surpa, a Se 
dărîma, a se nărui: zidurile cetăţii, ca de un cutremur 
mare, se prăbuşiră peste leşurile apărătorilor el <vlah.) 1| ® A 
se scufunda: mintea l se clătină de spaima ce te cuprinde 
cind te prăbuşeşti Intr'c vuitoare (dlvr.) *j ® A SC sdrun
cina [srb. p r o b u § i t i].

PRAbUŞITURA (pî.-turi) sf. Grămadă, mor
man de lucruri prăbuşite, năruitură, dărămătură:
trecem anevoie peste prăbuşituri de stlncl (vlah.) [pră
buşi]. '
"PRAGRItA sf. co Graiul vulgar din India, 

în opoziţie cu sanscrita sau limba clasică [fr.].
'PRACTIC ndj. ® Care pune în execuţiune, 

care arată cum trebuc să se lucreze: ştiinţă «■ă: 
studii -~e, studii de apiicaţiune ţ ® Care liu se mul
ţumeşte numai cu teoria, care ştie să tragă folos 
din ceva: om-', care ştie cum să procedeze în 
viaţă şi să-şi ajungă scopul, care urmăreşte reali
tatea lucrurilor «j ® Comod, uşor de mînuit, de 
întrebuinţat: călăuză—ă mf © nepractic [lat.].

'PRACTICA (-Ic) vb. ir. ® A pune în practică, 
în aplicare: —'virtutea li © A exercita, a profesa, 
a se îndeletnici cu: — medicina, avocatura 1| @ A face; 
— o gaură Şl @ A ţinea strict ceremoniile cultului 
[fr. p [' a t i q u o r, refăcut după p r a c t i c].
'PRACTICA sf. ® Aplicarea teoriei, princi

piilor iinei ştiinţe, unei arte H ® Săvîrşire, înde
plinire, punere în lucrare; a pune in —, a pune în 
execuţiune II ® Metodă, procedeu pentru a face 
un lucru H ® Datină, obiceiu 1 ® Experienţă, 
obicinuinţă a lucrurilor H ® Profesare, exercita
rea unei profesiuni: a obţine libera — a medlcluel 1| 
® Săvîrşirea actelor exterioare privitoare la cult 
[fr. p r a t i q u e. refăcut după practic].
•PRACTICABIL adj. ® Care se poale pune in 

practică 1 © Pe unde se poate umbla, pe unde se 
poale trece; un dmm — pentru care ţlH ©ev IMPRAC
TICABIL [fr.]. ■

'PRACTICANT,-TĂ adj. şism. f. ® Cel ce obser
vă cu strioteţă'practicele cultului ii ® Care practică 
o meserie, o profesiune: medic — | ® Cel ce lu
crează ca Începător într’un birou, etc., care caută 
să înveţe din practică o profesiune: nu erau aici in 
oraş decit doi advocaţi, şl ăla practicanţi, fără titlu (Br.-vn.) 
[fr. Şi germ. P r ă k t i k a n t],
'PRACTICIAN sm., PRACTICIANA (pl.-lene) sf. 

,® / Medic experimentat: excelenta practlclană are tot 
singeie reoe cerut (cÂR.) •’ ® I4: Om foarte priceput în 
afacerile judiciare [fr,].
t PRACTieps adj. F Priceput, îndemînatec, 
rafinat [ngr. ].

PRAdA (pl. prăzi) sf. ® Animaiul pe care o fiară 
sălbatică îl prinde, pentru hrana lui: pasăre de-, 
pasăre mare, cu instincte de fiară sălbatică, care 
se hrăneşte cu alte păsări mai mici sau cu alte ani- 
inaie, pe care le prinde în ghiareil ® x Ceea ce iau. 
răpesc, jefhesc ostaşii în timp de războiu; a face —; 
— de războiu; prada acestei biruinţe fu mare pentru soldaţi
(BALc.) II ® Ori-ce lucru pe care-1 răpeşte sau şi-l 
însuşeşte cineva, cu sila H ® Lucru dat peirii: 
a cădea — focului, a fi nimicit de foc; tot slnt eu prost... 
să las eu boli—vulturilor, şl acasăn’am nimic (Ret.) i[ © 
t Prăpăd, devastare: după prada Troadel, Enla... se 
mută cu toată ruda Iul... In ţara Veneţiei (MX.) ii ® 
Rob, supus: fu prada ambiţiunii, lăcomiei sale [lat. 
p r a e d a].

PRADA (prăd) vb. Ir. ® A jefui, a răpi, a-şi în
suşi cu d(i-a sila; tllbarll l-au prădat In pădure; toată 
viaţa lor nu făceau alta decit furau şl prădau ISB.I; pră- 
dară cu mlnle ţara grecească piuă Ungă Ţarlgrad (MX.)
® ® A prăpădi, a nimici, a sărăci: Pe oiţi pradă focul, 
pe clţl apa 'nneacă (pann) [lat. p r a 6 d ar e].

PRADACIUNE sf. Jaf ; an Intrat fntre răsculaţi nu
mai pentru prădăclunl şl omoruri (vlah.) [lat. prae- 
d a t i o n e m).

PRADALNIC adj. Jefuitor, care pradă: 
Şl vulturi mari, —1, cu gblare înarmaţi (ALECS.i.

PRAdAtOR adj. verb. şi sm. prApa. Care
pradă: acel om laste rău, tălharlu şl prădătorlu (PRV.-MB.); 
Băutor şl — $1 la lucru n’are spor (ik.-brs.).

PRAF (pl.-furi) sn. ® Pămînt redus în păi'ti- 
cele aşa de mici, îneît cei rnai mic vînt-îi ridică in 
aer, pulbere, ţărînă, {Mold. „colb”); a nu se aiep 
nici —ui de ceva, a se nimici cu totul; —ui s'a ales plnă’n 
ziuă din oastea cea grozavă (vlah.) ; — şl pulbere să se aleagă 
de capul Iul! dsp.): ®; a arunca — In ochii cuiva, a-1 
amăgi, a-1 înşela cu vorba, a-1 face să creadăJucru- 
rile altfel de cum sînt în realitate; a face —, a sfă- 
rlma, a sparge în mici bucăţele: acăplnd ulciorul de 
pe colacul de piatră 11 făcu — şi lărlme (Dlvr.) ii ® Piatră
sau substanţă minerală pisată sau redusă de la 
sine în mici părticele asemenea prafului de pă- 
mîiit: — de cărbuni ii ® Substanţă oare-care pisată 
sau măcinată mărunt; medicament sub formă de 
praf; — de orez; — de chinină il ® — de puşcă, iarbă (
de puşcă, amestec de silitră, pucioasă şi cărbune 
pisat care se aprinde uşor şi face explozie: se opriră 
in pridvor ca să împartă şl plumbl la puşcaşi (alecs.) 
[vsl. p r a h Ql.

PRAfARIE sf. ® Praf mult grămădit iu- 
tr’un loc sau care se ridică în aer {Mold. = „colbă- 
rie”): Tlgenll păcătoşi umblă alene prin prăfărla secetei (irg.) 
il © iS Depozit de praf de puşcăşi de alt material 
de războiu explozibil, pulberărie; a preferit mai bine 
să puie foc prăfărlel, să sale In aer cu palat cu tot (1.-gh.).

PRAFOS a dj. ® Plin de praf: mahalalele, cu (:aso 
mici. pe laturile şoselei foarte prăfoase oro.) il ® Capraful.

PRAFTORIŢA (pl.-ţe), PRAFTURA, O PLţ(A)r-
turA (pl.-rl) sf. Unealtă a fie- ____
rarului, cu care stropeşte para 11^» ■
cărbunilor cînd înfierbîntă fie
rul în foc (i^ 3939): botozlnd c.u Fig. 3939. Praftoriţă. 
praftoriţa oărbnnll cari Işl aţlţau din
ce tn ce flăcările lor albăstrii (dlvr.) ; Şi cu praftoriţa udă 
mal adesea să-l loveşti (Pann) ; dacă n'ar II fost locul, foile, 
pleaftura... aţi fl rămas mult şl bine tn fundul pămtntulul 
ruginite (CRG.) ; Patru Implfntate, patru sptnzurate şl o plef- 
tură (gor.), ghicitoare despre „vacă”.

PRAfxJI (-uesc) vb. ir. şi refl. A (se) umplea, a 
(se) acoperi de praf.
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PRAFULEŢ (pj.-eţe) sn. diw. PRAF: nu mai g&- 
slr& din trupul Iul nici >*>' (isp.i.

PRĂFURIU adj. De coloarea prafului: 
muma, slab&, ofllitA, pr&furie, şl totuşi plăcută (br.-vn.).

PRAG (p/.-guri) sn. 0 aîă Grindă, sau bucată de 
lr;mn ori de piatră aşezată în partea de jos a unei 
uşi sau a unei porţi şi peste care se păşeşte cînd 
intră sau iese cineva (= -^ui 
de Jos); bucata de lemn sau 
de piatră aşezată în partea de 
sus a unei uşi sau a unei porţi, 
paralelă cu pragul de jos (=
^m\ de sus) (i^ 3940): sta aşa 

Încremenit Intre ^«'url (Sb.) ; tipicul 
se învaţă călclnd des •«'ul bisericii 
(ZNN.v; l-a poruncit să nu-i mai 
calce ^u^că-l rupe picioarele (Carj ; 
pe nu e bine a mlnca, căci se zloe 
că acela işl mănincă norocul (gor.); 
ciad cineva pleacă la drum, pre- 
sară-1 făină pe ca să-l meargă 
In plin (GOR.); ptnă nu dai cu capul 
de <*ul de sus, nu vezi pe cel de jos 
(tsp.); a dat omul cu capul de ^^ul Fig^. 3940.
de sua ibr..vn,i, a păţit-0 şi s’a în- p- p- praguri. 
văţat minte; wm- piciqr ® H © Treaptă, ridicătură, 
înălţătură peste care trebue trecut în mers, sau 
peste care curge o apă: sunlnd din unde, s'arnnc&plrăul 
pe —uri de etinci (vlah.) H ® f I.ocul unde 0 apă curgă
toare cade cu turie dintr'un punct mai Înalt: in
ameţitoarea Iuţeală cu care trecem colţii şl .gurile strtmtorll 
(VLAH.) ^ © î Soclu: Tralan... peste Dunărea au Zăcut 
pod... a căruia pod şl astăzi se cunosc .nurlie In apă(M.-coST.) *
® ® Preajmă, margine, hotar, intrare, început:
aici eintem In 1 Moldovii (vlah., ; In .^ul dealului dai de ca
sele boierului (d.-zamf.); au găsit pe bătrinul spovedit şl 
grljlt, gata să treacă *ul veclnlclel (CAr.) ; Ş'atunci pe »ul 
morţii la mine al glndlt (ALECS.) T[ ® ^ © Partea de 
jos a pîntecclui, în dreptul şoldurilor: i s’a lăsat 
vătămătnra In *, ca să nu te doară In să 
nu măninoi splină de porc (pamf.) ; Femela În
greunată să nu cumva să doarmă pe prâgul ca
sei, oăcl 1 se lasă copilul In *■, şl-l greu de ea
(GOR.) H ® J Bucăţică de fildeş sau de 
lemn (ie abanos aplicată 
la capătul de sus al lim- 
bii unei viori, şi pe care 
sint patru crestături ca
re susţin coardele, ca 
sănu atingăpuntea; nu
mit şi,,prăguş”(|H] 3941)
[vsl. pragul.
OPRAGAR (pl.-are) sn. Olfen. {Şa Grinda care for
mează pragul de sus al uşii (vîrc.).
'PRAGMATIC adj. t Sancţiune—ă, regulament 

emanat de la o adunare şi de la un suveran privitor 
mai adesea la materii eclesiastice; în spec. legea 
emanată de la Carol al vi-lea al Austriei în anul 
1713, prin care se îngădue succesiunea la tron a 
femeilor, în lipsă de moştenitori de parte bărbă
tească ffr. < gr.].

PRAGMATIE PRAMATIE.'
PRAGUŞ (pj.-uşe) sn. J m- PRAG®. 
PRAGUŢ (pL-uţe) sn. dirn. PRAG: Din ~ piuă ’n 

g&rduţ, Toată fata-1 c'un drăguţ (gr.-no*
4PRAH =' PRAF.
PRAHAl'ţ’A, Mold. pRAHAGHIŢA (pl.-te) sf. f Mi

că ciupercă, comestibilă cînd e tînăra, cu carnea al
bă, mai tîrziu măslinie şi brună-roşcată; după coa
cere, se deschidela vîrf, iăsînd săiasăun praf brun- 
roşcat sau gălbuiu-Sncbis, format din sporii ciuper
cii; poporul întrebuinţează acest praf ca leac împo
triva bubelor numite,,plescaiţă” (Bovistaplumbea).
OPRAJ iw- PRAZ.

PRAJI (-ăjesc) 1. vb. tr. ® 5< A frige, a coace în 
unt, în grăsime, in untdelemn: ~ peştele t ® A 
frige pe cărbuni, pe jar, etc.:" castane, alune K 
® .'V rumeni prin frigere 11 ® A încălzi tare, a In- 
fiorbinta H ® iţ) A chinui, a tortura: i-a dat in cap 
cocoanei... să-l prăjească şl pe altă parte (Car.).

2. vb. refl. A se încălzi tare la para focului sau la 
arşiţa soarelui: sta baba de se prăjea la foc (r.-cod.) [vsl.j.

Fig. 3941- 
Prag de vioai’ă.

PRAJINA fpJ.-ini) s/. ® Par lung, joardă, bel- PRÂ-
die: plntre <umea ce se Înghesuia... se zăreşte o blrtlefll- 
tllnd... In vtctul unei prăjini (CRg.) ; iv NAS (|); poporu1 PRA 
crede că, făcindu-so anumite vrăji, poate fi adus 
cineva prin văzduh, călare pe o acolo unde c 
d orit cu Înfocare: ulte-eşa am văzut eu cum an venit pe —■ 
coşcogeamite oameni cit monţll (sad.) 1f ® t'cchc măSUI'ă 
agrară de 3 stînjeni (=5">.. 899 în Muntenia,
6“'.. 69 în Moldova); prăjina pătrată avea 9 stîn
jeni pătraţi; ew fAlcesc, fogonesc H ® ® F Om 
foarte Înalt şi subţire; u’avea 17 ani împliniţi şl era 
coşcogemlte (vlah.) [bg.].

PRAJIT adj. p. prAjj. ® Copt, fript, rumenit 
la foc sau în grăsime: cafea—a; alune, castane *e; 
peşte 0 F a mlnca, a Înghiţi răbdări — e, a răbda, 
a înghiţi in sec 11 ® Ars dc soare.

PRAjlTTJRA (pl.-turi) sf. 5< ® Aluat (din 
făină amestecată ou zahăr şi unt), preparat uneori 
cu ciocolată, nuci, migdale, fructe, etc., copt în 
cuptor 11 © Un fol de mîncare ţărănească din mă- 
laiu prăjit în unt sau untură, în cârd s’a rumenit 
ceapă (c)Auş.) (şez.) [prăji].

'PRALINA (pi.-ne) sf. X Migdale prăjite în zahăr 
[fr.].

PRAMATIE, PRAGMATIE sf. F Făptură, soiu de 
om, poamă, sculă: nu trebue să ştiu eu ce pramatie de călă
tor primesc noaptea ’n gazdă F (Car.) ; pragmatia noastră... îşi 
urmeză calea apucăturilor din vechime, dlnd clştlg celor cari 
se scoală mal de dimineaţă (lung.) [ngr. Ttbv.Ţfjr/Tt ta]. 
fPRAMÎNDI (-dese) vh. Ir.şiinir. ® t A petrece, 
a locui: prămlndăşte prin codri ca pasărea (Ps.-scH.) H ©
Trans. A lăsa în rezervă, la o porte, la păşune (vic.)
[vsl. prebţd4 -|-premădli1i].
OPRANIC (pi.-ice! sn. Trans. Maram. (brl.) tpşc)
= HAni * ® [rut. p r a n ykj.

PRApAD sbsl. Nimicire, poire, risipă, pagubă
mare: s’a pornit un vint de sus... vine * (Car.) ; dacă vre-un 
* .. cădea peste semănăturile meglaşllor, apoi pe ale Iul le 
amesteca cu pămlntul (isp.); s’a făcut mare — de .oameni 
(isp.); după ce... a văzut el-«-ui şl risipa norodului Iul 
(VLAH.); a veni ~, a veni în număr mare, cu furie, să 
prăpădească tot; un călăreţ aduce vestea că vine — grei- 
mea cea de temelu a împăratului (vlah.) [prăpădi].

PRApADENIE sf. Nimicire, peire, prăpăd;
dar cum aă te cobori, căci jos era * I (CRo.); mlnla, grădina
rului trecu orl-ce hotare, clndvenl şl văzu acea mare » osp.)
[p r,ă p ă d i].

PRApADI (-ădesc) 1. vb. Ir. ® A nimici, a face 
să piară, a extermina: Turcii n’au de glnd să ml-l 
crească, cl să ml-l prăpădească (isp.) ; m’ar prăpădi pentru 
această Îndrăzneală (mera) l! ® A strica dc tot: ml-am 
prăpădit hainele pe ploaie * ® Afo/(/. A pierde: Ce se vaită 
şi nu-I doare şl caută şi nu prăpădeştep (OOR.), gllicitdinc 
despre ,,porc”; ~ din ochi pe cineva, a-1 iubi peste mă
sură; o prăpădea din ochi, de dragă ce-i era (CRO.).

2. vb. refl. ® A se nimici, a pieri, a muri: p'aci 
p’aci era să se prăpădească biata femele osp.); nu mă pră
pădesc de dragul meseriei mele (br.-vn.) ; a se de ris, a uu 
mai putea de atîta ris, a se strica de rîs, a tace un 
haz nespus: să-lvezl ce caraghios e cu ţigara.In gură, să 
te prăpădeşti de ris (CAr.) 1[ ©' A SC Strica de tOt *
® A se pierde; banul muncit nu se prăpădeşte (PANNI ; a 
se — cu firea, a se pierde cu firea: lăutarul se prăpădea 
cu firea, trlntlnd capul p’un umăr şl pe cellalt (DLVr.) [vsl.
p r 0 p a s t i, -p a d 4].

PRApADIT adj. p. prApAdj. ® Nimicit, pie
rit; stricat de’tot; pierdut li ® ® Decăzut, ticălos, 
păcătos, nenorocit; un.», de argat... chsleş şi dosădit, 
de n’are seamăn pe lume (isP.); un ăla, un — de amploiat, 
n’are chioară In pungă (Car.i.

PRApAdITQR (idj. verb. PRApADJ. Care pră
pădeşte.

PRApADOAMNA = FREAPODQBNă.
PRApaSTI’e sf.® H.-'^Rîpă foarte adbică, adîn- 

oătură rîpoasă de toate părţile, al cărei fund nu 
se poate vedea: merge ea olt merge... pină ce dă de o 
grozavă şl întunecoasă (CRO.) Ii ® ® Despărţiturădene- 
trecut, deosebire gi’ozav de mare: Dan râmase pe de
plin convins oă Intre el şi Ann e o » (vlah.) Ii ® 0 O ol, 
imensitate de nepătruns, fără margini: ce ~ trebue 
să fie In inima acestei femei! (ON.i; numai atunci a înţeles 
ce » de durere se ascundea sub Inlăţlşarea lui de linişte
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PRA-
PRÂ

(BR.'-vN.i 1 © pl. ® F Lucruri grozave, do neînchi
puit: n'auzi tu ce prăpăstii spun fraţii tă ? (ISP.I [vsl. 
propastl].

PBApASTIQS adj. ® .uV Plin dc pră
păstii, rtpos: ne scoborim in adincul al văii (vlah.) ; 
niol prin vis plcloral nu ml-a călcat prin asemenea prăpă
stioase locuri (ODOB.) II © ® F Fioros, oare te um- 
pie de groază T[ ® ® F Pe care o minte sănă
toasă n’o poate concepe; dc ncinoliipuit; no spune 
iuorurl prăpăstioase; peste ce-a făcut natura de numai ge
niul Bl prostia stăptnesc (dlvr.).

PRĂPĂstui (-uesc) l. vb. ir. a arunca într’o 
prăpastie.

2. vb. refl. ® A cădea, a se arunca într’o pră
pastie H © A se arunca, a năvăli asupra cuiva.

PRAPOR, PRAPUR Sm. şi (pi.-re)
S7.(. ® 'k t steag ostăşesc prins dc 
vlrtul linei lănci: do două laturi se 
întindea oastea pedestră cu prapurele ple- 

‘ cute, cu sănetlle tu jos (odob.) ; copiii 
din casă purtlnd prapurele Tării (rl.) "
® Băn. Bucov. nj Steag bisericesc 
care se poartă la procesiuni {[®]
3942) ',\ ® 7^ Membrana caro în
veleşte stomacul şi maţele ani
malului: de miel; se face Încurcă
tură ’n maţe, de se eparge praporul (Car.) ; 
din plămlile fierte şi tocate... tnvălln- 
du-se In prapur... se face plăcinta de 
cighir (VOR.) [vsl. p r a p O r Q].

PRAPtJRGIC sm. )i< Port
drapel în’armata rusească: pol- Fig. 3942.

' covnicil şl *ii bănănălau d’anoltelea Prapor de biserică.
. (DLVR.) [rus. p r a p o r s 6 i k u].

PRASEA rr PlASEA.
*PRASEOLţT sm. ® Silicat hidratat natural de 

aluminiu, magnezio şi fier, de coloare verde [Ir.].
PRASI (-ăsosc) vb. ir. refl. ® A (se) înmulţi 

prin naştere sau reproducere: tot in looul acesta ml-am 
prăsit oiţele (Ret.) ; dă-le focului de icoane 1 d’abia prăsesc 
cari şl păduchi de lemn (Car.) ; unde nu este lac, nu se pră
sesc broaşte (i.-gh.);- zeul vinului... umbla... tnvăţind şl pre 
bun şl pre rău cum să prăsească şl să lucreze viţa (Jip.); In- 
tr'lnsul trăeşc şl se prăsesc... cel mal frumoşi bărbaţi din 
tot plaiul (ODOB.); de atunci s’au prăsit In ţara aceea leneşii 
(R.-coD.); 0: nu mă slăbesc nevoile să prăsesc bani In pungă
uip.) [srb. prăsiţi].

PRASILA sf. Soiu, rasă, progenitură (de ani
male): am auzit că are o declini, de s’a dus vestea 
(D.-zAMF.); /ir. r'.it.(despre oameni): Tlrgovlşte... oraşul 
de descălecătoare, care a scos la maidan cea mal fină * de 
oameni mari (GN.) ; această * voinică şi vioaie umplea ma- 
balaiia de veselie şl năzdrăvănii (dlvr.) [sl. *prasila< 
prăsiţi).
O PRASILOS Olten. adj. Care face p r ă s i 1 ă 
numeroasă, prolific, puios (oauş.).

•PRASrU sbst. «•= PBASEOLJT [it.]. 
OPRÂSTAVAlA sf. Olten. numai în loc. adv. 
DE-A prAstAvala, rostogolindu-se peste cap, de-a 
berbeleacul [comp. tăvăli).

PRAŞA sf. / Praşîiă: orm ne vom mal apuca şi de 
lucrai oartollelor oe cer tot atita ^ olt 9I porumbul P (ion.)
[p r ă şi).
O PRAŞGĂ s/. Trans. = PL^CA©: căută mreaja şl 
praşoa socru-ao şl bal cu ele la Someş (ret.). 
OPRĂŞGĂU, PRAŞcAtr sm. Mofd. Băn. Trans. Hol- 
tciu (care umblă hoinărind pe uliţe); ştrengar; 
desipăţat, destrăbălaty stricat : cam ţirziu vii, piăş- 
căule, ce mă laşi să te aştept cu cina *n masă (rct.) ; un 
praşcău, un om de nimica ...poate Încă să le facă şi alte ne
plăceri (MAR.).
O PRAŞCHIE = PRAŞTIE.
OPRĂŞCHILA (pl.-Ie) sf. Băn. = PRAştjlA.

PRAşi (-ăşesc) vb. It. ^ A săpa ogorul de po
rumb, via sau straturile de legume, curăţindu-le 
de buruieni: Intr’o al poete după loo, de la patru plnă 
la opt prăjini (jon.) [vsl. prăsiţi).

PRAŞQiA, prAsilA sf. F Faptul de a prăşi, 
săparea porumbului, viei, etc.: trebne să la dăm (mor- 
oovilor) Intlla praşilă îndată ce-i putem deosebi dintre bu
ruieni (ION.); sculaţi, vere, o'a zis boleru să mergeţi azi 
la ptăşiiă (jip.) [sl. *p r a s i 1 O < p r a § i t i).

Fie. 3943- Prăsitoare.

Fi?. 3944- Prăştii.'

PRAşit 1. adj. p. prAşj HH ©neprAsjt.
2. sbsl. Faptul dc a prăşi: «oil bobului va fi răsplătit 

prin Îmbelşugata Iul rodire (ion.); nu tac nici moşlnoale 
cum tr^ue la >^ul lor (dragh.)

PRAŞITpR 1. sm. / Lucrător tocmit ca să p r ă- 
ş e a s c a ogorul;
mama mă trimite le 
nişte lingurari ce-1 
aveam tocmiţi <«'1 In 
Valea-saoă (CRO.) ;<^li 
11 tale Înadins... să 
nu aibă multă mun
că la cules (Draoh.).

2. PRAŞITOARB 
sf7 Maşină agri- 2
colă Întrebuinţată la prăşit (î®) 3943).

PRAşTIAŞ sm. © Cel ce aruncă cu p ra- 
ştiai! © Cetlăiaş, cal lăturaş, cal de praştie: ne-
zărlnd... nlol căruţa... niol *11 lui cari sforălan (Dlvr.).

PRAŞTIE sf. ® Instrument alcătuit dintr’o 
bucată de piele prinsă de două căpătîie de sfoară 
sau de elastic, cu caro se asvîrlă pietre sau pietri
cele la o mare depărtare (jH 3944): Voiulcelui invlrti 
repede praştia ca s'o izbească In tiară (odob.) ; Şl^ 
grludlDă din mll de prăştii Opreşte ceată după) 
ceată (D.-zAMF.); a da cu praştia, a) a arunca 
pietre sau pie
tricele cu pra
ştia; 61 a se I 
duce rar pe 
undeva; o) a 
căuta să fure:
nici pomeneală 
nu era... să dea 
cu praştia prin 
bucăţelele de frlp 1 
tură (rsp.); pă-( 
zeştloasa ou pra
ştia (PANN), nu
eşti mai niciodată acasă 1[ ® Curroeiu ce se Icngă 
de leucă ori de capătul osiei şi de care se prinde un 
cal lăturaş; cal de *, cal lăturaş, cetlăiaş f ® Frln- 
ghie, căpăstru de care se ţine calul spre a-1 dresa; 
a da un cal la *, a-l face Să alerge în cerc, ţinîndu-1 
de căpăstru: un geambaş da la * un cal neînvăţat (DLVR.) 
[vsl. p r a s t a).
OPRAştilA (pî.-le) s/. Olten. Mold. Trans. Şin
drilă [comp. bg. p r a ă t i 1 o).

PRAŞTINA sf. Boştină tescovină [bg.].
PRÂŞTmA (pl.-ini) sf. y Prăjină ce se Înfige 

în vîrful stogului sau clăii de fin, In stuful sau 
paiele de pe acoperişul casei.
O PRAU, PRAV = PRAF: palatul şl urieşul se prefăcură 
tu prav şl pulbere (CAT.).

PRAvaL (pi.-aluri) sn. ® Coastă repede 
dc munte,' povîrniş, repeziş H © Cascadă mică 1[ 
® Rostogolitură [prăvăli].

PRAv.^A sf. Olten. numai în loc. adv. de-a 
prAvaea, 'de-a rostogolul (vtrc.) [p r ă v Al i).

PRAvAIiAC (pi.-Bce) sn. (POL.) (STĂM.) yi. = prA- 
vAljş.

PRAvAlatec, prAvAlatic adj. Foarte 
povîrnit, cu repeziş mare la vale: Ele trec ou harnici 
nude şl suspină ’n flori molatic, Clud coboară ’n ropot dulce 
din tăpşanul prăvălatlc (vlah.) ; pe drumul prăvălatlc... Înainta 
calul In trupn-i domol (sad.) [prăvăli].

PRAvAlI (-văleac, -val) 1. vb. tr. ® A răsturna: 
Făt-frumos prăvăli peste piuă o bucată de atlncă (Emin.) ; 
te rog. Bă mll cu băgure de samă, ca să nu-mi prăvăli nora 
(CRG.) II © A rostogoli la vale: Hnejdul, rluleţ lin şl 
ticnit, se tuflă, prăvale orl-ce 11 ieee înainte (Neor.) .

2. vb. refl. ® A se răsturna, a cădea de la o înăl-, 
ţime: fieşie-oare dintre noi ee cumpănea In toate ohlpurile, 
pentru ou să nu se prăvale brişcă (ALecs.i ; luntrea urmărită se 
prăvăli in apă (GN.); Stluoa stă să se prăvale In prăpastia 
măreaţă (EMjn.i 1[ ® A se rostogoli la vale: aooştl copaci, 
prăvăllndu-se, tlrau după sine tot ce Intllneau în calea lor 
(Isp.) ; nu moment am crezut că are să se prăvale şl el ca 
pietrele asupra mea (ON.) [vsl. p r 0 V a 1 i t i].

PRAvAliaş sm. V Negustor ce are o pră
vălie.

PRAvAlie sf. V Local în care un negustor
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işl expune şi-ş.i vinde marfa, magazin (= Motd. 
..dugheană”):'cUrloul să n’albă de vlnzare de vin, caiea 
Ee cblamă prost circiumă (prv.-mb.); se tilta prin toate pră
văliile si se mira de toate cele ce vedea <isp.) [(‘Ollip. vsl. 
p r a.v 1 j e n 1 j n ,,atlministraţ.i(V j.' 

prăvălioară (pl.-re) s/. (Hm. PRAvA-
LJE: cum poate el să lucapă, lung cum e, In prăvălioara ala 
joasă ? (BR.-VN.).

PRĂVĂLIŞ (pî.-işuri) sî). Coastă repede
de munte, povîniiş, repeziş: la ~uri ii culc .de-a rin-
dul (ALECS.) [prăvăli],
tPRAVĂŢ1 shst. Mold. Olten. Ţel, ţintă, scop fi

nal [vsl. p r a V I c I],
O PRAVĂŢ2 sbst. Băn. 5ţ Puţul de intrare la o 
mină ce se coboară drept în jos [srb. p r a v a c], 
fPRĂVI = PRIVI: Şode mlndra şi-l prăyeşte. De lăcrlml 

abia-1 zăreşte ivoR.t.
PRAVILĂ (pi.-le, -11} sf. ffi r% t Lege; cod, 

codice*: el ll advocat, cuDoaşte toate pravilele şl-1 !n stare 
să lucreze cum secade loSenat (Alecs.) \ pravilele Împărăteşti^ 
pravila Iul Matei Basarab H © Rcgulă, regulament: şi 
o pus părintele şl a zis că tn toată SImbăta să se proci- 
teasc-ă băieţii şl fetele (crg.) 1î ® nai Carte care cu
prinde îndatoririle monahale şi preoţeşti, canoa
nele, etc.: pravila de la Govora; ca dlntr'un vis depărtat i 
se deştepta In cap crlmpele de pravlli şi glasuri bisericeşti 
(VLAH.) H ® fljJ Canon, pedeapsă [vsl. p r a v i I o], 
f PRAVILNIC adj. ît ® Legal, după pravilă; 

dobindă -~ă"® Major: o damă engleză, cu o temele ce o 
servea. In virstă de'două ori majoră, sau, după cum zic lo- 
BOteţll, (BOL.) [Sl.].
fPRAVILNICESC adj. rt Legal, p r a v i 1 n i c. 
îPRAVILNICEŞTE adv. rt In mod legal, con

form cu pravilele’ [p r a v i I n i c e s c]. 
tPRAVOSLAVIE s/. njJ Ortodoxie [vsl.]. 
fPRAVOStjAVNIC. adj. aâ Ortodox, dre^pt- 

oredincios: ■«■a mărturisire; —a credinţă; de va lua băr
batul mulare eretică, sau —'ă mulare să la bărbat eretic, 
Btuncl să se despartă (PRV.-mp.) ; gospodari cuprinşi şl cre
ştini —1. cu irica Iul Dumnezeu (vlah.) [vsl. pravo- 
s 1 a V î n u].

PRAXĂ sf. © = PRAXIS, 
tPRAXIS sbst. © Practică, experienţa vieţii, 

rutină: Măria Ta eşti luminat şl ou ■», şi ştii mai bine 
deolt mine prin clte primejdii am să trec (f)L.) [ngr.].

PRAXIU sbst. ^ oat Carte bisericească conţi- 
nlnd Faptele Apostolilor, Apostol :•»! luicoresi [gr.].

PRAZ, Mofd. PRAJ sbst. ♦ ® Plantă din familia 
liliaceelor, cu tulpina cilindrică şi cu 
frunze pînă în paţtea mijlocie; origi- 
nară din regiunea mediteraneană, e " 
cultivată la noi oa plantă culinară (Al- 
lium poTTUin) ([a] 3945) 1 ® prazul- 
IEPURELUI = ATOL-ŞAEPELUI [vsl.].
IPRAZDNIC... = PRAZNIC...
PRAZNIC (pî.-ice) sn. ® nj] Săr

bătoare mare bisericească; in ziua de 
oum e la Paşti şi Crăciun, nu (se) mă

tură In casă (gor.) H © Ospăţ, masă 
mare pentru pomenirea unui răposat: 
acuma trebuia să se gătească de comlndă şi 
să-1 Iacă bietei babe şl un — (Sb.) ; să dea 
Dumnezeu tot anul să lle sărbători şl numai 
o zl de lucru, şl atunci să lle — şl nuntă 
(CRG.); omul care este barnlc, totdeauna are —'
(PANN); ©: vrabia mălalu visează şl calicul 
■»Til m- MAlAIU ® ; şade la dracul In 
şade foarte departe, unde şi-a înţăr
cat dracul copiii [vsl. praz dini ku].

PRĂZNUI, ţ PRAZDNUI (-uesc) vb.
Ir. şi refl. ® A (se) sărbători, a (se) 
serba, a (se) ţinea ca o sărbătoare: să
11 văzut ce era alcl la SlIntnl Iile, dud se r1"• 3945' 
prăznuia hramul bisericii (vlah.) ; Joile după Praz.
Paşti se prăzDuesc piuă la înălţarea Domnului, ca să cu strice 
grindina ţarinei (gor.) H ® F A benchetui, a se os
păta: am cheltuit, dar barlm am prăznillt osp.) [vsl.
prazdinoyati].

PRĂZULIU adj. Verde ca p r,'a z u 1: işi ţinea 
soaiele Intr’o baams prăzulle ou vărgl roşii (bas.).

PRE M- PE.
PREA adv. ® Peste măsură, afară din oale, mai

mult decît trebue sau decît se cuvine (serveşte la PRÂ- 
fonnarea superlativului absolut la adjecUve şi ad- pp p 
verbe): e —■ mic; am —- mnlt; e departe; se întrebuin- r r\ C 
ţează adesea Ia titulaturi: <>' stimată Doamnă;.» mărite 
Doamne;»' înălţate împărate;» bunul Dumnezeu; In lo
cuţiuni: » de tot; » din cele afară; » »; omul nu tre- 
boe să fie.nici » », nici foarte foarte (pann) ; De n’am mă
tăsuri, am ce pot, Nici bun » », nici rău de tot (coşB.) r 
® Prea mult (dinaintea unui verb): volnice, » o lei 
repede, rărounse părintele Ştlubel (Dlvr.) ţ] ® Nu », IlU 
tocmai, nu de tot, nu atît ctt ar trebui, cit s’ar 
cuveni: moş Ion Roată nu » punea temelu pe vorbele.boie
reşti (CRG.); aduc legi d’afară ’n tură, căci pe la noi nu » 
ne tale capu cum să le croim (jip.); Împăratul cel pQftlt, 
adecă tatăl miresei, minca şl nu » (isp.) [vsi. p r ă]..

PREACURATA adj. f. ggi Neprihănită, epitet . 
al Sfintei Fecioai’e: » Fecioară, Maica Domnului 
[p r e a -f 0 u r a t ă, . traducere din si. p re
ci s t a].
tPREAGURVĂ (pl.-ve) sf. Femeie adulteră; cind 

va plrl bărbaţi pre mulare-ş la judecătorlu cum (aste »
(PRv.-MB.) [format după vsl. pr6(ljubodăjca)
-f o u r V ă].
tPREACURVAR adj. si sm. Adulter, care co

mite un adulter: aceia să cblamă hotru şl: să va certa 
ca un hotru şl ca un» (prv.-lp.) [format după VSl. 
p r ă (1 j u b 0 d ă j) -j-c u r V a rj. 
tPREAGURVI (-vase) vb. inlr. A comite un a-

dulter: clnd îndeamnă... pre mularee lul să preaciirvească 
(PRV.-MB.) [format după vsl. p r 6 (1 j u b o d 6 j t i)
-f d u r V i].
t PREACURVIE sf. Adulter; nu-şi va pierde nu

mai zestrele muierea ceea ce va fl făcut », ce Incă-şl va 
plarde şl darurile clte l-au fost dăruit bărbatul (prv.-mb.)
[format după vsl. pră(IjubodSjstvo)-t- 
c u r V i e].

PREAJMĂ, O PREJMA sf. ® Apropiere, veci
nătate: In », sub uişte vechi tulplne de nuci... erau arun
cate obezi de roate (odob.) ; alcl ne odihnim pe muşuroaiele 
de iarbă din preajma şlpotului (vlah.i ; prin preajma localul 
aceluia trăia un pustnic (isP.) *' ® Locui, ţinutul de 
jur împrejur, împrejurime: ctt ţine prejma caael, nu 
se găsea nimeni mal presus de Mărta (SLV.i; preajma e aşa 
de tăcută In oraş. Incit din ulltă se aude... planul (BR.-vn.i 
® Ajun, timpul apropiat de ceva: vorbind ou greaţă 
de mezatul de conştiinţe din preajma alegerilor (BR.-vn.).

‘PREALABIL adj. Care trebue zis,, făcut, cer
cetat înainte de a se ocupa de altceva; voaşte ca, 
mal 'nalnte de Intnmlrea plenlpotentllor, să ezlste o- În
ţelegere »ă asapta teritoriilor fn litigiu (i.-gh.>; chestiune 
»ă, hotărîre pe care o ia o adunare de a nu'voi 
să treacă la examinarea unei chestiuni [fr.].

PREAMĂRI (-ăresc) vb..tr. A ridica în slavă, 
a proslăvi, a glorifica: totl ll preamăreau cu strigăte 
voioase (vlah.) [prea -I- mări, după si. p ^o - 
s 1 a v i t ii.

■ PREAMBIIJL (pZ.-ule) sri. ® Cuvintare, scriere 
care serveşte ca introducere, oare se rosteşte sau 
se scrie înainte de a intra în fondul chestiunii ^
© Expunerea motivelor care precede un proiect 
de lege ffr.].

PREAPODpBNA, ® PRApABOAMNA adj. f.:
- Paraschiva, Sfiita Parascliiva [vsl. prăpodo- 
h In a].

PREASENĂ sf. Cureaua sau chinga de sub 
pieptul 'calului [srb. prsina].

PREASFINŢIE, PREAOSFINTIE Sţ. = SFINŢIE®
[format după vsL p r 6 o s v ţ s t e n u]..

PREASFINŢIT adj. = sfintIT 1 ® [format 
după vsl. p r ă o'.s V ş s t i s 1 V o].

PREA-SFÎNTA adj. f. nt Maica Domnului, 
t PREASTOL wm- PRESTQL.

PREATCĂ (pl. protce) sf. Fie-care din beţi- 
şoarele ce sc pun în stup şi pe care albinele îşi 
construesc fagurii [comp. srb. p r i t k a].
‘PBEBENDĂ (pl.-ăe) sf. Venitul unui cano

nic [fr.].
PRECĂDERE sf. Prioritate, întîietate, pre

ferinţă [formaţiune modernă din lat. prae-t- 
cădere].

‘PRECAR adj. Care depinde de voinţa altuia 
sau a unor împrejurări nestatornice, nesigur; nu

Q91



PRE- ni -1 loame de literatură, pentru că altă foame bate Ia poarta 
existentei noastre -»e ivlah.i [fr. pr^caire], 

rKt 'PRECAVT fidj. Băgător do seamă, cu luare 
amiute, atent lîU © NţiPRECApi [lat.].

" PRE CAUŢIUNE, PRECAUŢIE sf. Băgare (le 
seamă, pază, fereală; se scoală Inoetlnel si cu cea mal 
mare precauţie lese (Car.) [fr.].
'PRECEDA sau PRECEDE ( ced] 1. vb. tT. CD A 

merge Înainte: — pe cineva ţ ® A fi, a se întlmpla 
Înainte: războiul balcanic a precedat războiul mqndlal.

2. vb. intr. A se afla, a fi, a veni imediat Înainte: 
leoţlnnea oe precede [fr. 1.
'PRECEDENT 1. adj. Care este sau a fost ime

diat înainte:' anul--».
2, (pl.-ente) sn. Obiceiu, uz, exemplu stabilit 

priiitr'un fapt identic petrecut odată, şi care în
găduie să se poată face iar aşa; (un fapt) fără —e, 
cum nu s’a mai Intîmplat [fr.].

■PRECţîPT (pî.-te) sn. învăţătură, povaţă, re
gulă [fr. < lat.).
'PRECEPTOR sm. T* Cel ce e însărcinat cu 

instrucţiunea ş'i educaţiunea unui copil, în parti
cular [fr.].

precestA = PREOISTA.
PRECESTANIE = PRICESTANIE. 

'PRECIPITA (-plt) 1. vb. tT. ® A arunca din- 
tr’un loc ridicat într’o adîncime, într’o prăpastie, 
a da de rîpă, a prăvăli H ® A face vînt, a da brînci, 
a repezi ţ[ ® A grăbi, a zori, a pripi: el aducea maşini 
electrice pentru a * fecundarea seminţelor (vlah.) 1l ® ^
A determina precipitarea unui corp într’un lichid.

2. vb. refl. ® A se arunca dintr’un loc înalt în
tr’o adîncime, a se da de rîpă, a se repezi, a-şi face 
vînt 11 ® A se năpusti, a năpădi, a năvăli, a da 
năvală 11 ® A se grăbi, a se zori, a se pripi 1[ 
® a- A se depune la fundul unei solutiuni [Ir. 
< lat.].

PRECIPITARE Sf. ® Faptul de a (se) pre
cipitai! ® 'Grabă, zor, pripă T @ a Forma
rea unui corp solid Jn sinul unui lichid sub in
fluenţa unui fenomen fizic sau chimic (răcire, 
descompunere dublă, etc.l.
'PRECIPITAT 1. adj. p. -PRECIPITA.

2. (pj.-ate) sti. a Corp solid obţinut Intr’un li- 
’chid prin precipitare; roşu, oxidul roşu de mercur. 

'PRECIPI’TIU (pi.-tii) sn. -lSl. Prăpastie, rîpă 
[lat.].
'PRECIS adj. ® Lămurit; limpede, e.xprirnat 

clar: ordin —© NEPRECţB H ® Carp cuprinde 
tot ce trebuc, fără nimic de prisos, aisonrs ~ f ® 
Hotărît, fix, bine determinat:- in ora -*-ă [fr.].

PRECISTA adj. f. Preacurată: Maica—, 
Maica Domnului [vsl.].

'PRECIZA f -izezl vb. tr. ® A botărî limpede, lă
murit, scurt şi cuprinzător: — un ordin H ® A arăta 
•întocmai, a hotărî, a fixa: — o dată [fr.].
'PRECIZIUNE, PRECIZIE sf. ® Mare exacti

tate t ® Regularitate 1[1[ © nepreceziune [fr.].
'PRECOCE adj. ® Copt înainte de vreme, tim

puriu II ® Desvoltat înainte de vreme, înainte
de vîl’Stă; copil —; minte —; copiii erau gravi, de o se
riozitate — (VLAH.) [fr. < lat.].
'PRECOCITATE sf. Calitatea a tot ce este 

precoce, desvoltarca prea timpurie, înainte de 
vîrstă [fr.].
[PRECONCEPUT adj Conceput, fixat în 

minte, adoptat fără a fi cercetat mai de aproape, 
fără a fi pătruns mai adine: idee —ă [după fr. 
p r 6 c o n g u].
'PRECONIZA (-izBz) vb. tr. A lăuda, a reco

manda peste măsură: demagogii găsesc un mijloc de a 
se face populari preconlzlnd libertăţi stravagante (I.-gh.) [fr.].

PRECOVIRŞI (-seso) vb. <r. A C 0 v îr ş i: nu
mai răbdarea si bunătatea Iul Dumnezeu cea fără de margini 
poate să precovlrsească fărădelegile si Indărătniola la (CRe.). 

'PRECUGETA (-etl vb. tr. A premedita [lat.]. 
PRECUGETÂRE sf. Faptul de a p r e c u - 

geta, premeditare.
PRECUM conj. ® Aşa cum, după cum: fie 

voia ta, — In cer, asa si pe pămint H ® Pe CÎt, după Cit; 
— bag de seamă; — se nude [p r e -F C u m].

precumpăni (-ănesc) vb. intr. şi refl. ® A

Fip-. 3946. Precupeji.

prepondera, a avea mai multă greutate, mai multă 
trecere, a Întrece, a covlrşi; părerea lui Ailuţă dea ne 
opune ou arma... precumpăni asupra Ideii de supimere (ON.) 1[ 
® A ţinea cumpăna, asta in curnpănă: după sase 
ani de Inplă crlncenă. In care victoriile re precumpăneau 
((.-OH.) [cumpăni, format după lat. praep on
dera r el.

PRECUMPANIRE sf. Faptul de a (se) pre
cumpăni, preponderenţă.

precumpănitor adj. verb. precumpAni. 
Preponderent.
O PRECyP = PROCQP ®.

PRECUPEŢ, sm.. PRE CD- 
peatA [pi -eţe) sf. V ® Ne
gustor care cumpără de la 
ţărani legume, păsări, ouă, ( 
etc. şi le vinde apoi, spe- 
culîndu-le mai adesea, în 
piaţă H ® Vînzător ambu
lant de zarzavaturi ([®] 3946)
[bg. p r ălc u p e c].

PRECUPEŢI (-etesc) vh. 
tr. şi refl. ® t A (se) vinde 
cu mărunţişul: postiulle se precupeţesc, se hareclluesc 
In plată (ALEcs,) H ® A (se) vinde cu preţ de spe
culă, a (se) vinde scump, a (se) specula, a (se) trafica: 
MUial lua Înţelegere cu Aron-Vodă si cu Slglsmimd.care-sl 
precupeţea ajutorul (vi_ah.) H ® A SC tOCml pînă la o 
para, a nu lăsa din preţ: greaţa nevoii... de a re — pentru 
onorariu ibr.-vn.) [precupeţ].
t PRECUPI (-upesc) vb. tr. ® V A vinde cu mă

runţişul: a face negoţ de precupeţ 1[ ® A specula 
cinstea unei temei; tlcălos)ill să-sl precupească soţia pen
tru ca să albă ou oe-sl Îndestula patimile I (ALECs.) [srb. 
p r e k u p i t i].

PRECURMA ţ-curm) vb. tr. şi refl. A (se) în
trerupe, a (se) curma: această tntlmplare precurmă 
plăcerea poetului de a mal declama (BOL.); melodioasa cln- 
tare a crestoasel cloolrlll... pre care o precurmă din clnd In 
clnd cristeiul (NEOr.) ; Speranţa mea din lume de moarle se 
preenrmă (ALX.) .

'PRECURSOR adj. şi sm. Premergător, îna- 
inte-mergător [tr.].

PRECUVÎNTARE sf. ^ Prefaţă, cuvint îna
inte [format după sl. p r ă d u s 1 o v i j e].

PREDA (-dau) 1. vb. Ir. ® A da în primire, în 
mîna cuiva, a remite, a transmite: — o scriscare; — 
complimente 1[ ® A da în puterea, pe mîna cuiva: — 
pe vinovat In mina politiei 1[ ® A da în inîinile vrăj - 
maşilor: — ooetate K ® f- A da lecţii despre o ma
terie oare'-care, a învăţa pe şcolari: preda iimbn la- 
tin& la liceu.

2. vb. refl. Jii A se închina, a se supune, a se da pe 
mina duşmanului (după o luptă): oraşul s’a predat 
asediatorilor; Osmau Pasa s’a predat Romănllor [vsl.
prădaţi].

PREDARE s/. Faptul dea (se) preda; limba 
de —, limba în care se învaţă diferitele materii în
tr’o şcoală.
'PREDECESOR sm., PREDECESOARE s/. ® Acela, 

aceea care a precedat pe cineva într’un post, în
tr’o demnitate H ® pl. Cei ce au trăit înaintea 
noastră Intr’o ţară [fr.].

'PREDESTINA (-Inez, -in) vb. tr. ® A hoîărî, 
a destina dinainte la fericirea, la mîntuirea veci- 
nică K ® A destina pe vecii vecilor să săvîrşcaecă 
lucruri mari [vorb. de Dumnezeu) H ® A meni, a 
ursi, a sorti H ® A rezerva pentru un anumit 
scop, pentru ceva inevitabil [fr.].
'PREDESTINARE, PREDESTINATIUNE, PREDE

STINAŢII sf. ® Faptul de a predestina 11 
®(*(J Doctrină în virtutea căreia unii oameni sînţ 
destinaţi pierzării sau mîntuiţi printr’o tiotărîre a 
lui Dumnezeu H ® Desfăşurare, înlănţuire fatală 
a evenimentelor; ursită, menire, soartă, scrisă [ir.].
'PREDICA (-dlo) vh. tr. ® njJ A ţinea o predică, 

a vorbi din amvon, a învăţa de pe amvon pe popor 
cuvîntul lui Dumnezeu, a propovădui H ® A sfă
tui, a îndemna, a recomanda; — in pristlu, a nu avea 
cine să-l asculte, a nu fi ascultat, a bate toba la 
urechea surzilor [fr.].
'PRŞDICA (pl.-loi) sf. ® ggt Cuvîntare rostită
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de pe amvon credincioşilor, propovedanie, caza
nie t ® ® Mustrare, dojană [predic a]..
■PREDICAT (pi.-ate) sn. O? Ceea ce se zice, ce 

se afirmă saii se neagă despre subiectul unei pro- 
poziţiuni [lat.].

■PREDICATIV' adj. Qj Care stă în raport cu 
predicatul; verb »■, verb oare poate forma sin
gur predicatul, spre deosebire de verbele ajută
toare [fr.].
■PREDICATOR sm. ® Gel ce predică li ® Cel 

ce propovădueşte o doctrină oare-care, propovă
duitor [fr.].

■PREDICAŢIITNE, PREDICATIE s/. gj} Faptul de 
a predica, predică, cuvintare bisericească; preotul... 
BMlnoeşte... In biserică... ou predlca(la mal tare dectt 100 
de lumini (TiCH.) [lat.].

■PREDICŢIUNE s/. Prezicere, prorocie [fr.]. 
■PREDILECT adj. Gel mai iubit, cel mai plă

cut, mai preferit [lat.].
■PREDILECŢIUNE, PREDILECŢIE s/. Prefe

rinţă, aplecare, dragoste deosebită pentru cineva 
sau ceva: oamenii din popor executan nora, dantnl lor de 
predllectlune (fil.) ; predlleoflnnea Ini Nlcn B&loeson era 
mal cu deosebire pentru studiile istorice (i.-gk.) [fr.], 
■PREDISPOZIŢIXJNE, PREDISPOZIŢIE s/. ®

Înclinare, aplecare’firească, dispoziţie naturală de 
a face unele lucruri li ® f Dispoziţie naturală de 
a căpăta anumite boalo [fr.].

• PREDISPUNE (-pun) 1)6. fr. A pregăti pe cineva 
pentru o anuniită stare, pentru a căpăta cu.timpul 
o anumită boală: coperlsurlle caselor slnt albe, de nn 
aspect moale, vaporos, ce predispune la visuri (Vlah.) [re
făcut după fr. p r 6 d i s p o s e r]. 
tPREDMET (pî.-eturi) sn. © Privinţă: eu vreau 

si-(l scriu tocmai Iu —ui acesta (d.-zamf.) [rus.].
■PREDOMINA (rmln) vh. inlr. A sta mai pre

sus, a stăpini, a'avea un rol mai însemnat, o in
fluentă de căpetenie: politica predomlnlnd, literatura 
amuţi (NEGR.i [fr.].

■PREDOMINANT adj. Care predomină [fr.].
■ PRED OMINÂŢ lUNE, PREDOMINAŢIE S/. Fap

tul de a predomina, de a fi predominant 
[fr.].
■PREDOMNI (-nesc) 1)6. wtr. A predomina: 

Ideea care predomnsa In acel partid... (i.-gh.) ; Libertatea pre- 
domneşte In tot ce-1 vieţuitor (don.) [domni, după fr. 
p r ă d 0 m i n e r]. 
t PREDOSLOVIE*/, Pre- 

cuvîntare [vsl. prăduslo- 
vije].

PREDUCEA, PREDirciCA */.
® Ki Gaură Zăcută cu potricala 
în urechea oii (H) 3947): tur- 
cullţA ’n dreapta şl preducea ’n 
stingă, (e) semnul nostru de clnd 
lumea (lung.) H ® I Uneaită 
cu care se fac găurile la opinci
[comp. PRED UI']. fip. 3947. Preducea.

PREDUF (pi.-uluri) sn. Mi- 
că gaură cc se face lingă vrana unei buţi; tm- pro- 
nţiF [comp. slov. p r e d u h].

‘PREEMINENT adj. Care e mai presus decît 
alţii, superior în rang, în merit [fr.].
'PREEMINENŢĂ sf. Superioritate prin rangul, 

prin demnitatea ce ocupă cineva [fr.].
OPREER = PRIER.
•PREERIE sf. 9 Păşune vastă în apusul Ame- 

ricei de Nord [fr. prairie].
■PREEXISTA (-latl vb. intr. A exista mai ’nainte 

[Ir.]. • V •
'PREEXISTENT .adj. Care există înainte de 

altul [fr.].
'PREEXISTENTĂ s/. Existenţă anterioară 

alteia [fr.]. ' .
'PREFĂ •»- preferanţA. 
prefăcătorie, o pripAcAtorie s/. ® Fap

tul de a se preface U ® Mod de a Şe înfăţişa, 
de a vorbi, de a lucra, contrariu adevărului, spre 
a înşela buna credinţă a cuiva, făţărnicie, ipo-
cnzic: lata de Împărat ştiu să se arate şl să. vorbească din 
Inimă curată} lără prefăcătorie (Isp.) ; femela era zugrăvită 
ca.un monstru de minolunl şl de prefăcătorie (D.-zamf.) ; ele nu

se luptă voiniceşte, ou puterea, cl mulereşte, ou prllăoătorla PRE-
teB.). DDC

PREFĂCĂTTJRĂ (pî.-tnri) sf. Prefacere, schim- r r\C
bare: sărmana 1 o ajuns de claod de clnd cu prefăcâtarile 
eeste nouă (Alecs.) [preface].

PREFACE (-lao) 1. vb. tr. ® A f a c e, a schim
ba în alt fel, a preschimba, a transforma: Tnioii an 
Drefăcut Sflnta Sofle Jn moschee; — coţii In metri ţ[ ® A 
reînoi: si-a pcetdcnt oasele H (|) A schimba în aşa fel 
Incît să nu se cunoască ce este sau ce a fost în rea
litate: sl-a prefăcut glasul f ® A falsifica: — vinul.

2. vb. refl. ® A se face, a se schimba în altfel, 
a se preschimba, a se transforma; fata împăratului be 
preface Intr'o păsărică si sboară nevăzută (Crg.i H ® A-şi 
schimba firea, înfăţişarea, graiul, felul de a lucra, 
etc. în aşa fel înclt să se arate cu totul contrariu 
realităţii, a simula: se preface că doarme, că nu ştie nimic, 
că nu mă pricepe [format după vsl. prătvoriti< 
t V o r i t i ,,a face”].

PREFACERE sf. Faptul de a (se) preface: 
schimbare, preschimbare, transformare; reînoire; 
simulare; falsificare.

PREFĂCUT adj. p. PREFACE. ® Schimbat în- 
tr’alt fei, preschimbat, transformat t ® Reînoit 
ţi ® Care-şi dă o înfăţişare, care vorbeşte sau 
lucrează altfel de cum este în realitate, făţarnic, 
ipocrit; dtnsa este fată, şl încă din cele mal —g (isp.i ţ|
® Falsificat: vin
'PREFAŢĂ (pî.-feţo) sf. y Cuvînţare a autorului 

la începutul unui cărţi, în care dă cititorului anu
mite lămuriri, precuvîntare [fr.].

'PREFECT sm. ® Persoana pusă în capul 
unei prefecturi, la Romani H ® © înalt funcţio
nar pus în capul administraţiunii unui judeţ şi ca 
reprezentant al puterii centrale (numit odinioară 
„ispravnic”) ţ[ d) © — de politie, şeful poliţiei din 
cele mai însemnate capitale de judeţe (Bucureşti,
Brăila, Craiova, Galaţi, Iaşi, Cluj, etc.) [lat.].

'PREFECTORAL adj. © ® Ce emană de la 
un prefect H ® Ce'ţine de o prefectură [fr.].

'PREFECTURĂ (pî.-turi) sf. ® ^ Numele mai 
multor funcţiuni publice la Romanif ® ^ Fie
care din cele patru împărţiri ale imperiului ro
man sub Constantin cel Mare: Prefectura Orien
tului, Iliriei, Italiei si a Gahei ţ[ ® © Astăzi; 
funcţiunea de prefect şi durata ei ţ[ ® © Localul, 
birourile prefectului ţ[ d) © întindere teritorială ad
ministrată de un prefect ţ[ ® © <~ de poliţie, funcţiu
nea de prefect de poiiţie; localul unde se află in
stalat acesta împreună cu birourile lui [fr.].

'PREFERA, PREFERI (-fer) vb. tr. A-i plăcea 
mai mult, a preţui mai pre sus, a ţinea mai mult 
la ceva [fr.].

'PREFERABIL adj. Care trebue iubit, ales 
mai mult decît altul sau decît altceva, care me
rită a fi preferat [fr.].

■PREFERAJVŢĂ (pî.-ţe), PREFERANSA (pi.-se) Sf., 
t PREFERANŢ (pî.-ţe), PREFERANS (pi.-Se) *71., PREPA 
(pi.-fe) sf. ^ Numele unui joc (le cărţi: ei mergea 
deseori să joace prefersnţă la alt boier (br.-vn.) ; nn Joc nlol 
stos, nici vist, nici preferanţ <negr.) ; avea trei prieteni ou 
cari făcea de oblcein partida de preferans (ON.); aici este 
masă de prefă unde Joacă Cpnn Costache (gr.-vn.) [fr.; COmp.
şi bg. p r e f a].

'PREFERI •»- PREFERA.
'PREFERINŢĂ (pi.-to) Sf. ® Faptul de a pre

fera o persoa’nă sau un lucru ori-cării alte persoane 
sau ori-cărui alt lucru, precădere; a da—, a pre
fera, a da pasul, precăderea; de—, cu deosebire, 
mai curînd decît ori-cărui altuia t © pl- Semne 
de dragoste sau de cinste mai deosebite ce se dau 
unei persoane [fr.].

PREFIRA (-firi 1. vb. tr. ® A întinde, a des
făşura rînd pe rînd înaintea ochilor, mintii, etc.:
această măiastră melopee... piellră In Inima omului... şl do- 
ml şl veselia (odob.) H (D A trece prin mîini, a lua la 
cercetare rînd pe rînd: multe a văzut, multe a pietirat 
el prin ăl Bucureşti (Dlvr.) ; Prefira foaie cu foaie şi mormăia 
lielcl călind (pann).
■ 2. vb. refl. ® A se întinde, a se desfăşura rînd 
pe rînd, a defila: In otteva momente se prefira pe di
naintea ooclietel toate boarfele... Ingenlosulnl bogasier (FIL.) 1|
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PRE- CD A se strecura : arltul In inima copilei se prefira şl pe 
pop fle-ce zl mal adtno. o p&tmndea (ODob.) [f i r]. 
rlAt PREFIRAT adj. p. PREFIRA. Întins, desfă

şurat, Înşirat: oasele sint albe, *e pe tăpşanele cnprlnse 
de livezi (vlah.).

•PREFIX (pi.-ize) sn. a> Particulă care se adaugă 
la Începutul unui cuyînt spre a-i scbimba înţele
sul : In cuvintele d e e clnt. Intre drese, p r e gătesc, 
refac, particulele des-. Intre-, pre- şl re- slnt preftae 
[fr. < lat.].

PREGATI (-ătesc) vb. ir. şl refl. A (se) găti, 
a (se) prevedea cu cele necesare sau în vederea 
unui lucru ce trebue să-l facă, a (se) prepara:
marlnde pentm drum; a se ^ de pleoare; eram Teolnl... pre
găteam lecţiile noastre Împreună o-’GH.); onm văzu ce plă
cintă 1 se pregăteşte^ Înfipse sabla In pămint usp.i ;
DU e pentru cine se pregăteşte^ cl pentru cine se nimereşte 
[format după lat. praeparare< parare 
„a găti”].,

PREGÂTpiE s/. Faptul de a (se) pregăti, 
proparaţiune tH © nepregAtjre.

pregătitor adj. verb. preqAtj. Care (se) 
pregăteşte, preparator.

PREGET sbst. Lăsare alene, trîndăvie, lipsă 
de voinţă, de energie, de activitate, zăbavă: şteien 
era la osteneală lără » osp.i; toate vieţuitoarele... se luptă 
lără ca să-şl clştlge un loc mol prielnic la masa vieţii 
(BR.-vN.) [pregeta].

PREGETA (-et) vh. Ir. şi intT. ® A se lăsa lenei, 
a se lenevi, a fi lipsit de voinţă, de energie, de ac
tivitate, a se codi să facă ceva: nenea auţă nn pregetă 
niciodată să vie In ajutorul oulva (BR.-VN.); de l-ar II spus bru
tarul oă-i dă o pline, dacă-1 va sluji un an, el n'ar tl prege
tat să primească (s.-ald.i H ® A Zăbovi, a Intîrzia: nici 
n’an pregetat mult, cl s'au grljlt şi de unele şl de altele, şl 
apoi an venit acasă isb.) [lat. vulg. *p r I g 11 a r e <;' 
p I g r 11 a r e].

PREGUSTA (-gust) vb. tr. şi refl. A gusta, 
a mînca sau a bea prea puţin din ceva: oodănaceie 
numa-l pun pe limbă (rachiul), abla-1 pregustă (jip.i; an 
împărţit pe şoarece, dar nlol nu s au pregustat (R.-cod.).

•preistoric adj. ® Dinainte de timpurile 
istorice: timpuri -e ţi © Privitor la preistorie [fr.].

•preistorie sf. Studiul epocelor care au 
precedat timpurile despre care avem ştiri istorice 
lir.]. 9

PREINNOI, prenoi (-oeso) vb. tr. A înnoi, 
a reînnoi.

PREÎNTÎMPINA (-pin) vh. tr. A preveni, a 
întîmpina: ea veni la postelnlonl ca să prelntlm- 
pine furtuna oe bănuia oă poate să se ridice asupra capului el 
WL.).

PREJMETE sf. pl. Împrejurimi: leul răcni de se 
cutremurară toate osp.i [p r e a j m ă],

PREJOS adv. Mal inferior, mai coborît, de 
o însuşire, de o stare mai puţin bună, ridicată, 
etc.: boierilor de dincoace nu le plăcea a fl mal » (odob.) ; 
dragostea ce am pentm tine este, dacă na mai presus declt 
a surorilor mele, dar nici mal deolt mierea şl zahărul 
(I8P.); m- JOS 2 [p r e 4- j O s].

•PREJUDECA (-eo) vb. tr. ® A da, asupra unui 
punct secundar, o judecată care influenţează asu
pra hotărîrii ce urmează a se da în chestiunea 
principală Ti © A judeca, a hotărî asupra unui 
lucru înainte de a-I fi cercetat de ajuns f ® A 
prevedea prin conjectură [judeca, format după 
fr. p r 6 j u g e r],

•prejudecata (pl.-căţl) sf Prejudiţiu: ni
meni nu ridica glasnl, fiindcă prejudecăţile societăţii erau 
cu sllnţenle păzite (D.-zamf.); prejudecăţile din veacul de mij
loc au pierit (bol.) [judecată, format după fr. 
p r ă j u gă],

•PREJUDEŢ (pl.-eţe) sn. Prejudiţiu: mult am 
luptat noi tinerii de pe atnnol ou ^ele şl cu obiceiurile cele 
rele (i.-oh.) [lat. p r a 6 j u d i 01 u iTî, refăcut după 
judeţ].

•PREJUDICIA... = FREJTJDITIA...
•PREJUDIŢIÂ (-ţiezl vb. intr. A cauza preju- 

diţii [fr.].
•PREJUDIŢIU (p/.-ţii) sn. ® Părere adoptată
u uşurinţă, fără temem, fără a cerceta mai de
proape lucruriie: nu pot nici llngnşl patimile si hrăni

nrlle, nici Inonraja eresurile şl prejudlţllle mulţimii (i.-oh.) 11 
® rt Pagubă, daună, vătămare [fr. < iat.].

PRE JUR 1. adv. împrejur: trăgea ou coada ochiului 
spre a vedea dacă o bagă In seamă cel de prin osp.i.

2. PREJVRUL prep. (construită ou genit.): Moş ni. 
ohllor stătuse tu loc şl nn ştiu ce blchlrea şl olslula prin pre- 
JUTul căruţei (crg.) [pre + j U r; comp. ÎMPREJUR], 

PRELARG 1. adj. şi adv. Desvoltat, vast: a 
scrie, a vorbi mal ^ (comp. LARQ jl).

2. sbst. întindere vastă, întins: trecui bariera... şi 
mă văzul in .»nl cimplel (GN.I [pre -|- 1 a r g], 
ţPRELASTI m- PRILESTJ.
■PRELAT sin.. ^ înalt denmitar Jiisericesc, ar

hiereu, episcop, vlădică: In cea dlntllu noapte oe noul 
petrece In palatul vicariatului (I.-gh.) [fr.].

•PRELEGERE sf. JP Curs, lecţie ce face un 
profesor într’o şcoală superioară, într’o universi
tate [lat.].

PRELESNE = LESNE, 
ţ PRELESTI tw PRILESTţ.
•PRELEVA (-evez. -ev) vb. tr. A lua, a ridica 

înainte de împărţeală o parte oare-care dintr'im 
total [fr.].

•PRELIMINAR 1.- adj. Care precede subiectul 
principal şi serveşte să dea anumite desluşiri, pre
gătitor: discurs».

2. sn., mai adesea »e sau »ii, pl. Ceea ce ser
veşte ca bază Ia o înţelegere, la o învoială: »iiie 
de pace [fr.].

PRELINGE (-ling) 1. ? tr. A linge de-a lungul: 
vezi tu... trupul acestaF să ml-I lingi, prelingi, ca să nn se 
cunoască că au fost bucăţi (SB.i.

2. vb. refl. ® A se scurge încet de-a lungul unui 
vas, printre doage, etc., a pişti: boabele de apă pre- 
lingfndu-se de pe streşini şl ploind In clipe ritmate pe fondul 
unul bntoln icar.) ; satul e... străbătut de apa Slănlculul 
fn care se preling Izvoraşale ce mijesc de sub dealuri (vlah.i ; 
sudoarea... 1 se prelingea In şiroaie pe obraji (s.-ald.) 1[ 
© ® A se Strecura, a se furişa: trupuri pitice şi inimi 
goale se prelingeau pe sub umbra palatelor (D.-ZAMF.); o adiere 
de vint se prelinge pe ramurile fără de frunze (lung.) [pre 
-f linge].

PRELINS adj. p. PRELINGE. Neted şi luci
tor [vorb. de păr, de pene): Rănioă intră in cercul 
luptei cu părul de pre dlnsul lins şl » (odob.) ; calul se scu
tură de trei ori şl îndată rămfne ou părul Uns » şl tinăr ca 
an tretln (CRG.).

•PRELUA (preiau) vb.tr. A preleva [refăcut 
după 1 u a].

PRELVCA (pî.-cl) sf. Tr.-Carp. ^ Poiană mică 
Intr'o pădure [bg. proluka],
'PRELUCRA (-orez) vb. tr. ® A reface o lu

crare, făcînd unele schimbări sau îndreptări % 
® ® F A vorbi pe cineva de rău, pe ascuns, spre 
a-i aduce neajunsuri [lucra].

•PRELUD m- PRELţlDIU.
•PRELUDA (-udez, -ud) vb. intr. ® J A-şi în

cerca vocea, instrumentul, înainte de a executa o 
bucată de muzică H © J A tace o improvizaţie mu
zicală H © ® A face un lucru de puţină impor
tanţă spre a se pregăti în vederea unei alte lucrări, 
unei alte acţiuni mai importante [fr.].
’PRELyDIU (pl.-dll), / PRELUD (pl. -de) sn. ®

J .Sunete clntate sau scoase dintr’un instrument 
spre a-şi încerca glasul sau spre a se pregăti la exe
cutarea unei bucăţi muzicale: Şl pe crengile uscate Se 
încearcă nn prelnd(aleos.) H © Jlmprovizaţiemuzicală 1[ 
© ® Ceea ce se pregătesc în vederea executării 
unei acţiuni: asta era nnmal nn preludiu de vlnătoars 
(I.-gh.) [fr.].

PRELyNG adj. ® Lungăreţ: e»ă la chip, co- 
daibă, cu ochii viorii (dlvr.) H © Care ţine mult, care 
nu se sfîrşeşte curînd, durabil, continuu: tunete »i 
se and bnbnlnd In depărtare (vlah.) : boala o sărăcie »ă 
IJiP.i: —adv.: clinele urla » şl dureros (BR.-VN.): Anna plln- 
gea, Încet,— (d.-zamf.) [lat. perlongus].

PRELUNGI (-geao) vh. tr. şi refl. ® A (se) face 
mai lung, a (se) lungi: a prelimglt strada plnă la ba
rieră li ® A face să dureze mai mult: — viaţa li 
© A pune un termen mai lung, a amîna: — o po
liţă [p r e 1 u n g].

PRELUNGIRE sf. ® Faptul de a (se) p r e -
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lungi H ® Continuarea unei porţiuni de întin
dere: <~B unei străzi H ® Timpul oe se mai acordă, 
peste un termen dat; unui tennen. 
OPREMAK... = PRIM4R...
•PREMATUR adj. ® Ce vine, ce se întlmplă 

sau se face înainte de vreme, prea de vreme, prea 
de timpuriu: iruote -~e; moarte f ® Prea precoce, 
prea desvoltat în raport cu vîrsta; minte-*ă [fr. 
p r ă m a t u r ă].

‘PREMEDITA (-itez) vb. Ir. A se glndi la lin 
lucru, a chibzui asupră-i Înainte de a-1 pune in 
lucrare [Ir.].
•PREMEDITARE, FREHEDITAŢIPNE, PREMEDI- 

taTIE s/. Faptul' de a premedita, chibzuire 
asupra unui fapt înainte de a-1 săvîrşi, precuge- 
tare; orlmă cn [fr.].

PREMENI wm- PRIMENţ.
•premergător adj. şi sm. ® Cel ce vine 

înainte de altul spre a vesti sosirea II ® Om ce
lebru care pregăteşte calea altuia mai mare decît 
dînsul, care prepară spiritele pentru o idee nouă Şf 
® Prevestitor, care anunţă dinainte: vlnturi pre
mergătoare de înrtună [mergător, format dupăfr. 
prăcurscur].
•PREMIA (-miez) vb. tr. A da un p r e m i u.
•PREMIANT sm., premianta (pi.-te) sf. 

Elev(ă) care a obţinut cu premiu :Oan tşi punea la in- 
oercare tot talentul Iul de la deeen (vlah.) [p r e m i a].
•PREMIAT adj. p. PREMIA. Care a căpătat un 

premiu: lucrare ăe Academie V1Î © NEPREMIAT.
•PREMIER sm..0 Primui ministru [fr.].
•premierA (pi.-re) sf. ® O Prima reprezen

taţie a unei piese T; ® 0 Aceea care conduce ate
lierul şi comandă diferiteior lucrătoare şi ucenice 
într’o casă de croitorie sau de mode [fr.].
•PREMISE sf. pl. +'+ Cele două dintiiu propo- 

ziţiuni ale unui silogism, din care se deduce a treia 
sau conciuziunea [fr.].
•PREMIU (pi.-mii) sn. Sumă, recompensă dată 

pentru încurajarea sîrguinţei, capacităţii, meritu
lui [lat.].
O PREMţNDA (pi.-de) sf. Trans. ® Hrană dată 
gratuit un timp determinat: 11 dădu o casă pe vecie 
5i pe viaţă (RET.) H ® uat Partea cuvenită cîntăre- 
ţilor bisericeşti din prinoase (fr.-cdr.).

PRENOI wm- PEEÎNNOI.
•PRENUMARA (pi.-ăr) vb. tr. si refl. ® A (se) 

număra, a (se) so'coti printre alţii: aceste cuvinte au 
lăcut pe mulţi să prennmere pe principele Blsmark Intre 
adepţii Iul Lassaiie (i.-gh.) K ® A subscrie, a (se) abona 
[germ.].
•PRENUME (pi.-me) sn. © Numele care preceda 

numele de familie la Romani: lui cezar era calus
K ® Numele de botez [lat.].
'PRENUMERANT sm. Subscriitor, abonat 

[germ.].
PREOBRAJEINIE sf. gg] Sărbătoarea numită 

de obîceiu „Schimbarea la faţă” (6 August) [vsl.].
•PREOCUPA (-up) 1. vb. Ir. A absorbi cu totul 

mintea.
2. vb. refl. ® A se ocupa în deosebi de ceva, a 

se adînci cu cugetarea la ceva, a avea mintea cu 
totul absorbită de ceva D ® A fi îngrijorat, a se 
îngrija [Ir.].
•PREOCUPARE, PREOCUPA TICNE, PREOCUPAŢII 

Sf. © Faptul d’e a (se) preocupat ® Starea 
unei minţi absorbite in aşa fel de o idee, încît nu 
se mai poate ocupa de altele: ele cer... o concentrare 
91 o asternere de muncă neîntreruptă 9I neturburată de alte
preocupări (vlah.) t ® îngrijare pricinuită de ceea 
ce absoarbe mintea [fr.].
"PREOPINENT sm. Cel ce emite o părere, 

care vorbeşte într’o adunare înaintea altuia 
[Ir.l.

PREOT şm. © Cel ce prezidează ceremo
niile cultului, cel ce oficiază după ritualul unei re- 
ligii t ® tti In Biserica creştină, persoana care are 
darul, prin hirotonie, să săvîrşească toate tainele 
cultului, popă (Hj 3948) t ® © Gel ce-si închină 
viaţa pentru înfăptuirea unui ideal: acolo a trăit 
bllndul .V al Unirii (vlah.) ; olte visuri uu-ţl întuneci tu, 
cinstit ^ al artei (vlah.) V ® Mare-preot, şeful religiu-

nii la vechii Evrei ([S) 3949) [lat. p r e (s) b y- 
16 r u m].

preoteasa (pi.-ase) sf. ^ © Femeie consa
crată serviciuiui cultului într’un tem
plu păgîn H ® Soţia unui preot;
•w pqpA ©.

PREOTEŞICAs/. dim. PREOTEASA.
Preoteasă tînără: viitoarea * nu mal lua 
oohll de la ştrand (lung.).

PREOŢESC adj. oai De 
preot; popesc: veşminte 
preoţeşti; moş Nlcl)ifor se mai 
temea să nu oadă snb blăstămul

(CRO.).
PREOŢEŞTE adv. ggi 

Ca un preot, popeşte.
PREOŢI (-teso)l. vb. tr. 

fsi A face, a sfinţi preot, 
a popi.

2. vb. intr.. A fi preot.
3. vb. refl. A se face 

preot: văzlnd că se Îngroaşe 
gluma, B*a fost hotărlt el să se 
preoţească (lung.).

PREOŢIE Sf. fljJ ©

PRE-
PRE

Fifr. 3948-
Preot 

ortodox. 
!n odăjdii.

Fig. 3949- Mare*preot.

_ starea, caracterul de 
preot: toata aoeate ne măguleau pe noi, cel ce ne pre
găteam pentm (slv.) 1 ® Darul preoţesc; popie: 
de va alia vină celula ce va să la darul... preoţiei..., atunci 
aă nn-l hirotonească (prv.-mb.) .

PREOŢIME sf. col. PREOT, mţ Mulţime de 
preoţi, toţi' preoţii.

•PREPALAT.^L 1. adj. <27 Se zice despre u- 
nele consonante (d. e. 9. 1) al căror punct de 
articulaţie e partea dinainte a cerului gurii.

2. prepalatalA (pî.-ie) sf. Consonantă prepa- 
latală [fr.l.
OPREPANAŢIE sf. Trans. © Licenţă, permis de 
a fabrica şi, de 'a vinde băuturi spirtoase H ® PT- 
ext. Depozit de băuturi spirtoase, circiumă: işi 91 
clnta el cinteca, colo printre cel beţivi, la —' (RLT.) [germ. 
Propination].
•PREPARA (-par) vb. Ir. şi refl. © A (se) pre

găti, a (se) prevedea cu cele necesare sau in vede
rea unui lucru ce trebue să-l facă 1[ ® A face lu
crarea necesară pentru a căpăta anumite cuno
ştinţe: — un eiamen *[ ® I- A da lecţii, a medita.

2. vb. refl. © A se pregăti © A studia, a căuta 
să'capete cunoştinţe pentru un anumit scop [fr.]. 
©PREPARANDIE sf. Trans. # Şcoală normală 
de Învăţători: d-ta al zis că trebue să mă duo la ca aă 
mă fac învăţător (ss.); olnd eram an la 'v, de învăţam me- 
etezngul dăscăliei, a venit al el acolo (RET.) [germ.].
O PREPARANDIST sm. Trans. ■> Elevul unei 
preparandii.'
•PREPARAT1 1. adj. p. PREPARA 111 © nepre- 

parat.
2. sbst. Faptul de a prepara.

■PREPARAT2 (pi.-ate) STt. & A Substanţă chi
mică preparată [germ.].
•PREPARATIVE sf. pl. Pregătiri: — de plecare 

[fr.].
"PREPARATOR sm. © Cel ce prepară ceva 1 

© (1 Persoana care prepară experienţele pe care un 
profesor trebue să le facă la un curs, care pregă
teşte obiectele pe care profesorul trebue să le 
arate auditorilor [fr.].
•PREPARATORIU adj. f- Pregătitor: scoală pre- 

parstorle [fr.].
•PREPARAŢIUNE, FREPARATIE sf. Făptui de 

a (se) prepara, pregătire [fr.].
PREPELEAC (p!.-lece), PREPELEAQ (pî.-lege) sn. 

© Par gros cu'mai multe crăci retezate plnă la o 
palmă de tulpină, Înfipt în pămint, pe care se a- 
tîmă oale ca să se usuce sau pale de fin ca să se 
svinte 1 © = sAroineb 1 ® Scară formată din- 
tr’un stllp prin care sînt petrecute cuie lungi de 
lemn, ca să se poată urca cineva In vîrf: căutau 
loltca si prepoleca, ca aă dea năvală la Cetăţnle, aă sale 
peste zid (NEC.) 1 © Băn. / Par cu crengi pe oare 
se clădeşte stogul de fin.

PREPELICAR sm. tC, V Cline de vînat bun 
mai ales pentru'adulmecarea prepeliţelor, potirni-
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PRE

»•

Fig-. 3951. Prepeliţă,''

PRE- chilor, etc. ([9] 3950): pragupunem deocamdată că a- 
dnlmeca vinatul oa *nl lON.).
OPREPELICIU sm. Trana. (vio.) = pbepeleaq
® ®.

PREPELIŢA (pî.-te) s/.i Pasăre călătoare din, 
fam. galina' 
ceelor, deco- 'V 
loare galbe- ^ 
nă-calenie, 

cu dungi pe 
spinare, foar
te sprintenă 
şi cu glas 

plăcut; se vî- . 
nează pentru
carnea-ifoar- Fie- 395°' Prepeiicar.

te gustoa
să; numită şi ,,pitpalac” (Cotumix comwunis) 
([Bl 3951); F '■ a prinde prepeliţa de coadă, a se Îm
băta; F propeiita ’n otni, se zice în glumă ace
luia căruia i s’a prins în barbă o fărîmă de pli
ne sau ceva din bucate.
OPREPENAŢIE = PREPANATIE. 
OPREPESTENIE sf. Olten. Trana.® = PBApastie: 
l-an tăiat mlinlle gl l-au dat drumul Intr’o (r.-cod.) f| 
® 0 Prăpăd: prepeatenla ce a trecut pesta el (GflM). 
OPREPINGE (-plug) vb. refl. Olten. A.se com
pensa ; a se cumpăni iciauş.) (rv..crg.). - 

•PREPONDERA (-erez) vb. ivit. A li prepon
derent [lat.].
•preponderent, preponderent adj. Care 

are mai multă greutate, mai multă autoritate, 
influenţă sau importanţă [fr.]. 

•preponderenţa, preponderenta (pî.-te) 
s/. Superioritate de greutate, de autoritate, de 
vază, de importanţă: Englltera... temindu-se... să nu-sl 
piardă preponderanta ce dobtndlse In Tnrcla (I.-gh.) [fr.].

•PREPpZIT sm. ® Căpetenie, mai marele 
pestei! © nai Cel pus în fruntea administraţiei unei 
biserici catolice [lat. praepositus].

•PREPOZITIV adj. co ® Care se întrebuin
ţează ca prepoziţie: particulă —ă i[ © Care se pune 
la începutul unui cuvlnt, protetic: articol ~ [fr.].

•PREPOZIŢIVNE, PREPOZIŢIE s/. a? Cuvlnt 
invariabil care serveşte să exprime raportul între 
doi termeni: o a, de, tn, la, pe, prin, sub sint 
prepoziţii [lat.].

PREPUţLNIC adj. Bănuitor [p r e p u n e]. 
t PREPUITOR sm. Cel ce p r e p u n e, ce face 
să se nască bănuieli nedrepte asupra cuiva: ~ se 
oblamă oel oe porneşte ptră de Învinovăţire asupra unul ne
vinovat (LEG.-CAR.).
+ PREPţTNE (-pun) vb. iT. ® A pune înaintea 
cuiva t © A bănui, a avea bănuieU: să oeroe pren 
toate oasele pre nnde-şl va san va cunoaşte nlsoaie semne 
de fnrtueag (prv.-mb.) If ® ^ ţ A traduce: a iul Matei evan* 
ghelle... de pre ovieleşte o an prepus loan greceşte (prv.-mb.)
[lat. p r a e p o n ă r e].
t PREPyNERE sf. Faptul de a prepune; 
bănuială, prepus: să nu orează lesne, lătă de întrebare, 
prepunerlle si pirăle si bănnellle tPRV.-MB.I; laoe * de tnr- 
tusag si aoela om oe lace pre altul că laste vrălltorlu
(PRV.-MB.l.
OPREPURTE (-port) vb. refl. Băn. A se plimba 
[purta].

PREPTJS 1. adj. p. prepune. © Pus înain
tea cuiva "îl © Pus peste, mai mare peste cmeva, în 
fruntea cuiva: tllh'ărllle oamenilor... prepusl Ia serviciul 
ciumaţilor au lost nepomenite (I.-gh.) H © Bănuit: prepnl- 
torll Bă se OBlndească la pedeapsa ce era să pătimească cel 

oind s'ar II găsit vinovat (leg.-car.) ^ ^ Tradus.
2. (pl.-uauri)S71. Bănuială; îndoială; presupune

re : oare slugă... vafngl den casă... dă 'voare-cum onm să lle 
lăout el acel lurtusag (prv..mb.) ; sl-an deschis Inimile unul 
altuia lără nici un —gl lără nlol o grijă ivlah.i ; Iml vljle 
tel de fel de .vnri prin cap (alecs.i ; cugettnd că a putut să 
albă »url nedrepte, el se simţi ruşinat (GN.i .

• PREROGATţvA (pl.-ve) sf. © Avantagiu, 
drept deosebit, excepţional de care se bucură po- 
sesonil unei demnităţi, titularul unei funcţiuni, 
etc.: urmaşii Domnilor şl boierilor vechi ...nu aveau alte 
prerogative sau prlvlleglurl (I.-gh.) ţ © Facultate de

Fig-. 3952' 
Presă de copiat.

care o fiinţă se: bucură în mod excluziv: omul are 
prerogativa raţlnnll [fr.].

•PRERTJMPE- (-mmp), PRERPPE (-iup) vb. tr. A 
tăia vorbă cuiva, a întrerupe [lat,]. •
•PRESE (-sez) vb. Ir. A apăsa, a îndesa, a înghe

sui, a tescui [fr. p r e s s e r].
• presa (pi.-eo) sf. ® Maşină care serveşte-ca

să preseze; Bhidraulică ••"HI
DRAULIC ţ ©; -»de copiat, maşină 
care serveşte la copiatul scriso
rilor, facturilor, etc. într’un re
gistru special cu foi subţiri de 
hlrtie de mătase ([®] 3952) T 
© # Maşină de tipărit; a pune 
sub —a da Ia tipar K © Ti-1 
par, imprimerie; libertatea presei, 
dreptul de a tipări o carte, un 
ziar, etc., fără a avea nevoie 
de o autorizaţie specială; presa 
periodică, ziarele, revistele 11 ® Ziariştii; ga
zetăria : toată presa era reprezentată la această festivitate
[fr. p r 6 s s g]. •

PRESADI (-adese) vb. tr. / A răsădi: după ce a' 
ciescut sadul, se presădeşte şl de loc se începe şi udatul 
(toN.); bătrînul are Icl de plivit o buruiană... ori de presă- 
dlt o floare (BR.-vn.) [vsl. prăsaditi].

•PRESANT adj. Grabnic, urgent [fr.]. 
PRESĂRA, ✓ PRESERA (-sar), Mold. Bucov. PRE

SURA {-sor, -sur) vb. tT. ® A împrăştia peste ceva 
sare măruntă, făină, mălaiu, cenuşă, nisip, etc.:
a presărat mălaiu prin locul unde văzuse vrăbiile (BR.-vn.) ; 
letiţa-şl umplu şurţul de cenuşă şi tot presără pe cale, pină’n 
pădure (RET.); băiatul a mers clţlva paşi piuă unde prese- 
laseră negustorii cenuşă pe dinaintea prăvăliilor (CAR.);'se 
presoară mao în jurul vacilor, ca să. nu le la strigoaicele 
mana (voro ; Făt-Frumos presură cîteva Hori albastre, apoi 
şezu alături cu ea (emin.) ; zilele se mal Îndulcesc dacă le 
presuri cu ceva ohel şi voie bonă (GN.) ^ (D A împrăştis, 
a risipi [s ă r a].

PRESARAT adj. p-.presAra. ® Pus împră
ştiat {voTb. d*e sare, de făină, de nisip, eto.) ^ d) 
Aşezat împrăştiat, risipit: boita *^ă de stele; în toate 
părţile vezi oîmpla verde ««^ă ou case (I.-gh.); casele albe 
printre copaci te’nveseleşo (VLAH.).

PRESARĂTURA (pl.-ţnri) sf. Ceea ce s'a 
presărat: zăpada izbea ba o măruntă în feţele !lă- 
Căllor 0.-ALD ).

•PRESET 1. adj. p. PRESA. Apăsat, îndesat, în
ghesuit, tescuit.

2. s6s(. Faptul de a presa, îndesare, tesouire. 
•PRESBIT adj. şi sm. / Care vede mai bine 

de departe ’deolt de aproape: ei tgi fisa privirea tn pai- 
ma-l desohlsA, oii aerul nnni —- care citeşte ivlah.i [fr.
p r e s b -y t e].

•PRESBITER (pî.-ere), PRESBITERIU (pî.-rii) sn. 
cat Casa în care locueşte preotul unei parohii (la 
catolici) [fr.].

•PRESBITERIEN sm. gg) Membru alunei secte 
religioase în Angjia care nu admite episcop!, ci 
numai preoţi [fr.].

• PRESBITERIANISM sbsi. ggi Doctrină anti- 
episcopală introdusă îh Scoţia de către Knox, dis
cipol al lui Calvin [Ir.].

•PRESBITERIU s^- PRESBITER.
•PRESBITÎE sf. f Vederea presbitului, de

fectul presbltiilui, starea de presbit [fr.].
PRESCHIMBE (-schimb) vb. tr. şirefl. © A (se) 

schimba, a (se) transforma K © A-şi transmite 
reciproc: cerul şl pămtutul preschimbă sărutări (alecsii 
[p r e - -I- schimba).
OPRESCORNIG = PISTQRNIC [pistornic 
+ p r e s c u r ă).

PRESCRIE1 {-scrin) vb. tr. A scrie ceva pe cu
răţ sau de pe un model,'a copia [s crie, refăcut 
după sl. p r e p i s a t ij.

•PRESCRIE* (-sorin) 1. vb. tr. © A ordona: In- 
straoţlunlle trimise liil 0. A. Rosettl de către Lamartlne pre- 
Borlan oa să un laoem ulei o mlgcare (l.-GH.) H © / £ A da 
O reţetă: ~ un medicament| ® rt A dobîndi prin pre- 
scripţiune.

2. vb. refl. ® A fi ordonat H © rt A se pierde 
prin prescripţiune [fr.].
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•PRESCRIPTIBIL, adi. rt Care poate fi pre
scris Ut © IMPRESCRIPTIBIL [fr.].

•PRESGRIPŢIUNE, PRESCRIPŢIE s/. ® Ordo
nanţă, obligaţiune impusă: trabne s& se respecte pre- 
soriptlonlle sutorltăţll, adicft ele legii (I.-gh.) t ® ^ A Re
ţetă, ordonanţa unui medio t ® rt Mijloc legal 
de a dobîndi un drept, sau de a se libera de o obli
gaţiune după trecerea unui anumit timp şi sub 
anumite condiţiuni [fr.].

prescura, PRESOţTRE (pl.-curl) Sf. Pîini- 
şoară rotundă din aluat dospit deasupra căreia se 
imprimă, înainte de coacere, abreviaţiunile IG. 
XC. HI. Kll.; din prescură se scoate „agneţul” 
care serveşte la liturghie şi ,,anafora” care se îm
parte credincioşilor (|ă| 3953): din mina popii, multă 
vnmo n’a luat ulei colac nici 
prescură nici artos (dlvr.) ; Tre
mură popa să moară Cu prescura

Fie- 3953* Prescuri.
subsuoară (ik.-brs.) ; Sflnta Miercuri... a dat drumeţe! un 
corn de prescure şl un păhăruţ vin (CRG.) ; Sus pădure, 
Jos presoure (isp.i, uhicitoare despre ,,ceapă” [vsl. 
proskura].

PRESCURĂREASA (pl.-ese), PRESCURARITA
ipl.-ie) sf. Femeie b'ătrînă care face prescuri 
pentru biserică.

PRESCURTA (-tez) vb. tr. A face mai scurt, 
a scurta, a abrevia [p r e -H scurt].

PRESCURTARE sf. ® Faptul de a pre
scurta 1f ®' Scriere, lucrare prescurtată; cuvînt 
scris în mod prescurtat, abreviaţiune.

PRESEARA (pi.-seri) sf. Seara dinainte, din 
ajun [lat. p r a e -f s e a r ă].

PRESEN,PRESIN (pi.-ne), ✓ PRE- 
senA, presinA (pi.-ne) sf. Cureaua 
hamului ce trece pe sub pieptul ca
lului (1^ 3954) [comp. srb. p r s i n a 
< vsl. p r a s i „piept”].
•PRESENTIMENT (pi.-te) sn.i 

Presimţire [fr.].
PRESERA rr PRESARA.

•PRESIMŢI (-simt) vb. ir. A pre
vedea instinctiv şl confuz un lucru 
cetrebue să se întlmple [fr. pres- 
s e n t i r, refăcut după simţi].

•PRESIMŢERE sf. ® Faptul de 
apresimţiţl® Prevedere instinctivă şi con
fuză a unui lucru ce trebue să se Întlmple.
•PRESIUNE sf. ® Acţiunea de a presa, apă

sare, strlngere K © ®, Gonstrlngere [fr.].
tPRESPRE prep: Peste: de nn va da bani ^ doo 

trei dzlle, să-l Iacă moarte 9I acestuia (PRV.*lp.) [lat. per-
super].
•PRESTA (-tez) vb. tr. rt A depune; Jnrămlnt 

[lat.].
•prestanţa (pi.-te) sf. înfăţişare, atitudine 

pUnă de demnitate şl de gravitate [fr.].
•PRESTARE sf. rt Faptul de a presta, de- 

punere: snb de jnrămlnt.
•PRESTAŢIUNE, PRESTAŢIE sf. O rt Prestare, 

depunere: ~ de jnrămlnt.ţf © CP Impozit ce constă 
în zile de lucru pentru repararea căilor vicinale 
şi comunale care poate li redat şi In bani [fr.].
t PREST Avi = pristavi.
t PRESTE = TESTE.
•PRESTIDIGITATOR sm. Scamator [fr.].
•PRESTIDIGITAŢÎUNE, PRESTIDIGITAŢIE' S/.

Arta prestidigitatorului," scamatorie [fr.].
•PRESTIGIOS adj. Care te farmecă, uimitor 

[Ir.].
•PRESTIGIU (pl.-gii) sn. ® Iluzie atribuită 

magiei, vra'jei, farmecului ţ[ © Iluzie produsă de 
un mijloc naturalH ® Vază, autoritate morală:

Fig- 3954-Presen.

slmţlndu-se micşorată In ^l el de soţie de preşedinte (BR.-vn.)
[fr.].

PRESTQL, PRISTOL, t PREASTOL (pl.-olnrl) sn. 
oui Slînta masă din mijlocul altarului pe care se 
pune Crucea şi Evanghelia {**• (®| 80): preotni la copi
lul... n cuminecă şl-1 pune la pzeastol Jos (r.-cod.) ; I3I rea' mă 
capul ?ol de eintul preasţol (odob.^ ; ocoliră .alintul pristol de 
trei ori (isp.); Şl au tăcut o mănăstire mare Cn nouă prl- 
stoale Cu nouă altare (vor.) [vsl. pr^stolîl]. 
o PRESTURA (pl.-tnrl) sf. Băn. # = PASTţTRA.
•PRESUPUNE (-pun) vb. tr. ® A admite pro

vizoriu ca fiind adevărat, a Închipui ca adevăr, a 
lua de adevărat H © A crede, a admite fără probe H 
® A fi nevoit să admită: orl-ce efect presupune o cauză 
[fr. prăsuppos e r, refăcut după supune].
•PRESUPUNERE sf. ® Faptul de a pre

supune K © Lucru admis provizoriu ca ade
vărat. '
O PRESURA IV presAra.

PRESURA (pî.-ri) sf. ® 3e 
Familie de păsărele cu ciocul 
tare şi scurt, de coloare ro
şiatică, cu pete cafenii sau 
negre: Deasupra noastră două 
presuri Pe-o ramură sse giugiulesc
(VLAH.); varietăţile cunoscute la 
noi sint: presura -galbena 
sau PRESURA-DE-OÎMP/ (Em- 
beriza citrinella) ([®] 3955), 
presuba-de-vabA (Emberiza hortulana) (i®j 3956) 
şi fresura-surA (Emberiza miliaria) (,]g) 3957) ţ[

PRE-
PRE

Fis- 3955- Presurâ-galbenă.

3^

Fiff. 3956-Presurâ-de-vară. Fig. 3957- Presură-sura.
® 3e PRESURA-DE-TRESTIE = VRABIE-DE-TRESTIE f © ,
Olten. / Fie-care din prăjinile ce se pun pe claie, 
ca să n'o sboare vlntul (ciauş.i.

PRESys adv. Mal superior, mai ridicat, mai 
sus pus {voTb. de o lnsuşire,tde o stare mai bună, 
mai Înălţată, etc.): dragostea ce am către tine este, dacă 
nu mal ^ deott a surorilor mele, dar oloi mal prejos deolt 
mierea şi zahărul (isp.) ; mal ^ de toate, mai mult dectt 
ori-ce [p r e -I- s u s].
tPRESySTVIE sf. tfi Pretoriu [rus.].
PREŞ (pî.-surl) sn. ■ ® Covor lung şi îngust 

care se întinde într'o sală sau pe treptele unei scări: 
a intrat cn galoşii In sală, ml-a murdărit/vnl (bas.) ţ[ 
© Făşie (cam de 50-80 cm. lăţime) lungă de 
pînză care se aşterne peste un covor, spre a-1 apăra 
de murdărie sau de a se roade.

•PREŞEDINTE iw PREZIDENT.
•PREŞTIINŢA:'(pî.-te) Sf. ed Cunoştinţă pe care 

o posedă Dumnezeu despre lucrurile viitoare [fr. 
prescience].

PRET.CA (pl.-ca) sf. % Fie-care din beţişoarele 
dinăuntrul stupului pe care albinele îşi clădesc 
fagurii [srb. p r 11 k a].

PRETCAR (pl. -ars) sn. Tfm‘ Un felc 
de sfredel ăl dulgherului (Isj 3958).
OPRETEN... = prieten...
•PRETENDENT sm. ® Cel ce rîv- 

neşte, ce aspiră la ceva 1[ © 0 Prin
cipe care pretinde a avea drepturi la 
un tron ocupat de altul U ® Cel cş as
piră la mina unei femei, peţitor [fr.].
•PRETENŢIOS adj. ® Plin de 

pretenţiuhi; năzuros: noi stăpinii sintem 
mult inal pretenţioşi deolt stăpthll .de altă
dată (BR.-vN.) H © Care se crede, înfumurat 1H[ 
pretenţios [fr.].
•PRETENŢLUNE, PRETENŢIE's/. ® Dreptul 

ce are sau pe care-şi închipuie cineva că-1 are

Fig. 3958.
Pretcar.

, Nţ:-
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PRE- de a obţine ceva; cerinţa t ® Reclamaţiune, ce-
PRE rinţă nelndreptăţita 1[ ® Idee exagerata despre 

sine însuşi, Înfumurare, îngimlare [tr.].
•PRETERIT (pî.-ite) sn. co Timpul verbului care 

exprima trecutul (perfectul simplu, perfectul com
pus) ffr.].
•PRETERIŢIVNE sf. cx> Figura de retorica 

prin care se declara că nu se va vorbi de ceva 
în momentul tocmai cind se insista asupra acelei 
chestiuni [fr.].
•PRETEXT (pi.-te) sn. Motiv neadevarat scor

nit pentru a ascunde adevărata pricină: Polonii nu 
cftntan deolt »e spre a intra tn Moldova (neor.) ; Dan se sco- 
borl sd cumpere dond sticle de şampanie: mal mult un ^ ca 
sd-1 vptbeasod ivlah.) ; nub —sub cuvlnt [fr'. ]. 
•PRETEXTA (-tez) vb. tr. A lua de pretext [fr.]. 

OPRETI, PRITJ vb. ir. şi inlr. Trans. A atrage 
atenţia, a preveni; a ameninţa: ii pietepte sd spnnd 
tdtlne-adu od el a omorlt balaurul (merai; l-am prltlt eU sd 
Btee acaad, ad nu-1 pilndd Jdndarll (pşc.) [srh. p r e t i t i]. 
OPRETIN... = PRIETEN...
•PRETINDE (-tind) vb. tr. Şi intr. ® A reclama 

ca un drept, a cere ca şi cum i s’ar cuveni t ® A 
aspira, a rlvni la ceva; a peţi t ® A susţine, a 
afirma: pretinde cd 1 s’a lurat cartea ^ ® A vrea, a 
cere cu stăruinţă: pretinde sd i vd supuneţi [fr. pră- 
t e n d r e < lat.].
•PRETINS adj. p. PRETINDE. Care trece sau 

vrea să treacă drept ceea ce nu este: pretinsa stiinţd.
PRETQG... = PRITOO...

•PRETOR sm. ® ^ Magistrat care judeca la 
Koma’ sau care guverna o provincie romană K 
® Trans. O Administrator de plasă, subordonat 
prefectului de judeţ K ® iis Persoană numită de 
ministerul de războiu pe lingă marile comanda
mente, cu însărcinarea de a îndeplini toate atri- 
buţiunile de poliţie administrativă şi judiciară; 
funcţionează numai în timp de mobilizare şi de 
războiu [lat.].

• PRETORIAN 1. 
adj. A Care aparţine 
pretorului sau gărzii 
împăraţilor romani.

2. sm. ® ^ Soldat din 
garda împăraţilor ro
mani (m 3959) ţ ®

Soldat dintr’o miUţio 
care dispune de guver-^ 
nul unei ţări [lat.].
•PRETORIU (pl.

-orii) sn. ® ^ Partea 
unei tabere romane 

unde era aşezat cortul 
generalului ţ ® ^ Tri
bunal, locuinţa preto- F. 
rului «I ® rt Astăzi: Io- F,g- 3959' Pretonenl- 
calul, incinta tribunalului sau judecătoriei [lat.].

PRETUTINDENI, HRETUTţNDENE(A) adv. Peste 
tot, în toate părţile, în tot locul: pretatlndeni erau 
conoscute multele mlşelll oe el tftease (odob.) ; dao* ar ii pie- 
tntlndene tot asemene Jndecfttorl... cel oe n*an dreptate n*ar 
mal năzul tn veci şl'Dpnrarea la jndeoată (CRG.) [lat. per 
t o t i n d e].

PREŢ (pi.-turi) sn. ® Valoarea unui lucru: in- 
oru de ~; de nici un —'; cela ce vor Iurs carul altuia sau de-1 
vor arde, acela sd plSteascd doao preţuri (prv.-mb.) "j © tgd 
Suma ce se cere pentru un lucru de vînzare: .~uriie au 
softznt, s’au urcat; a vinde cu a, fix;.cu orl-oe—, neapărat, 
fără doar şi poate, ori-cît ar costa; cu scump; 
iăr& ~, ieftin II ® Merit, excelenţă, importanţă: ~ul 
timpului ® ® Ceea ce se cheltueşte, ce se face 
cu oare-care sacrificiu spre a obţine ceva: a pi&tit 
victoria cu .«ui a zece nşll de soldaţi cdzuţl In InptA ® © 
Interval: plndlnd el aşa — de o ord, latd cd vine o pa'sdre 
toarte fmmoasd isb.i ; a mers aşa de vre-o zece Innl de 
zii (CAR.) [lat. p r 6 t i u m].
O PREŢALUI, PRETELUI (-uesc) vb. tr. Mold. A pre
ţui, a evalua [p r e ţ].
O PREŢAluire, pheteldibe sf. Mold. Preţuire,
evaluare: dupd dond ceasuri de preţdluiri şl operaţii arit
metice (VLAH.).
O PREŢALUITQR, preteluitqr sm. Mold. Cel

ce pieţălueşte, ce evaluează valoarea unuii 
obiect: Nae Peruzescu... lusese preţelultor la vama din Bnr- 
dnlenl (ON.).
•PREŢIOS 1. adj. ® De mare preţ, scump: 

stold preţloasd; pietre preţioase, pietre scumpe,-neste
mate (diamantul, rubinul, smaragdul, safirul, to
pazul, etc.) H ® ® La care se ţine foarte mult,, 
scump, nepreţuit: o amlolţle preţloasd.

2. preţioasa (pl.-se) s/. Femeie pedantă, afec
tată în vorbirea şi manierele ei: Astdzi rizi de o pe
dantă, mi Ine de o preţioasă (ALX.) [fr. p r ă C i e U x].

PREŢUI (-uesc) 1. vb. tr. ® A arăta cît face, 
cît valorează ceva, a evalua, a stabili p r e ţ u 11(, 
® A stima, a aprecia, a judeca pe cineva după 
adevărata-i valoare: d-ta, In ioc sd ştii n — un odor ca 
Adeluţa, Iţl baţi joodedlnsa (ALECs.); ml-e teamă cd soţia ta 
nu va şti sd te preţueased (vlah ).

2. vb. intr. A avea preţ, a valora, a face: lucrul 
la timp dăruit preţueşte îndoit.

PREŢUIT adj. p. preţui ţ[ţ[ © sw nepreţuit.
PREŢUITQR sm. Cel ce preţueşte, oe- 

evaluează preţul unui lucru.
PREUMBLA... tw PLIMBA...
PREURSI (-eeso) vb. tr. A predestina, a ursi- 

[p r e -f u r 3 i].
PREUT... = PREOT...

•PREVALA (-alez) 1. vb. intr. A avea mai multă 
putere, mai multă valoare, mai multă greutate.

2. vb. refl. A trage folos [fr. p r 6 v a 1 o i r],
•PREVARICATOR sm. ® Cel ce trădează, 

cauza, interesele ce i s'au încredinţat ® Cel oe, 
ca slujbaş, a comis delicte în exerciţiul funcţiunii
sale: Judecătorul —' (neor.) [fr.].
•PREVARICAŢIUNE sf. ® Trădarea cauzei, 

intereselor aceluia pe oare are cineva datoria să-l 
susţină t ® DeUot comis de un slujbaş în exerci
ţiul funcţiunii sale: Sluzeml Tndor. vrăjmaş aprig al 
abuzurilor şl al prevarloaţinnilor (I.-gh.) [fr.].

•PREVAzAtor adj. verb. PREVEDEA. Care pre
vede cele ce au să se întîmple şi ia măsuri dinainte 
1111 • © neprevăzător.

•PREVEDEA (-văd) 1. vb. tr. ® A-şi da Seama, 
a vedea dinainte ceea ce are sâ se întîmple 1f ® A 
lua dinainte măsurile necesare în vederea unui lu
cru ce poate să se întîmple H ® A îngriji ou, a 
lua precauţiuni ca să aibă cele necesare.

2. vb. intr. A străvedea, a vedea prin.
a. vb. refl. A se străvedea, a se vedea prin: soarei»

rotund şl palid se prevede printre nori (ALECS.) [fr. p r C-
voirşipourvoir, refăcut după vedea].

•PREVEDERE sf. ® Faptul de a (se) pre
vedea 1f ® Facultatea de a prevedea K ® Pre- 
oauţiunile luate în vederea unui lucru oe poate 
să se întîmple HH © nepbevedere.

•PREVENI (-vin, -viu) vb. tr. ® A O lua înainte, 
a apuca înainte; a face dinainte şi în mod spontan 
ceea ce e de folos sau plăcut cuiva f ® A preîntîm- 
pina, a înlătura: —- o nenorocire •[ @ A influenţa, 
a dispune în mod favorabil sau nefavorabil: i-au 
prevenit Împotriva mea 1f ® A înştiinţa, a da de Ştire, 
a da de veste, a prevesti: l-am prevenit de sosirea ta
[fr.].
•PREVENINŢA (pl.-ţe) sf. îndeplinirea dorin

ţelor cuiva înainte ca acesta să şi le fi exprimat-
l-a Idcut sd uite toate prevenlnţele de cari era Înconjurat
(i.-GH.) [fr. prăvenance].
•PREVENIT 1. adj. p. PREVENI. Preîntlm- 

pinat; influenţat; care are prevenţiuni; înştiinţat, 
informat, prevestit.

2. sm. tk împricinat, persoană adusă înaintea ju
decăţii pentru o crimă sau un delict.
•PREVENTIV adj. ® Care are de scop să în-- 

lăture, să preîntîmpine, să împiedice un rău: me
dicament ~ t ® rt Arest arestul în care e ţinut 
un prevenit pînă să fie judecat [fr.].
•PREVjENŢiyNE, PREVENŢIE sf. ® Faptul de 

a preveni, preîntîmpinare 1f ® Opiniune nemoti
vată pe care şi-o formează cineva despre o per
soană sau despre un lucru 1 ® rt Ţinerea unui 
împricinat în stare de arest pînă să'fie judecat [Ir.].

PREVESTI (-lese) nb. tr. ® A vesti dinainte, a 
anunţa cele ce au să se întîmple în viitor, a prezice-
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viitorul 11 ® A preveni, a înştiinţa: prevestit de 
tetă-eo... a loglt la Braşov (l.-OH.) [p r e + V e S t i].

PHE VESTIRE sf. Faptul de a prevesti: 
prezicere, anunţare dinainte a celor ce au să se în- 
tlmple; prevenire.

PREVESTITOR 1. adj.tieră.PREVESTI- Carepre- 
vesteşte: in mii local nnul Iream&t surd, —- de hirtană ion.).

g. sm. Cel ce prevesteşte: E cocoatlrciil tainic, In lume 
«autor. Al primăverii dulce iubit * (ALECS.).
O PREVEŞTEALA sf. ® Trans. (PAc.)Pieliţă sub
ţire deasupraiap'telui fiert t ® Trans. Băn. Ceaţă ce 
se pune pe ochi [p r e v e ş t i],
OPREVEŞTI (-tesc) 1. vl). tr. Bucor.A acoperi pu
ţin [vorb. de apa ce trece peste ceva): in vasul in caro 
s’an pus gălbluelele, se pun sculele. Insă in aşa chip, ca acestea 
să prevestească sculele (PAMF.).

2. vb. refl. Trans. (dens.) A se usca, a se oiili, a se 
îngălbeni [lat. *perviescire<vieso6re]. 
'PREZAJ (pZ.-aje) sn. Prevestire, semn prevesti

tor ffr. p'r 6 s a g e].
'PREZENT 1. adj. ® Care se află în locul des

pre care se vorbeşte, de faţă, de aci H ® Care 
există în momentul de faţă, de acum: inmomentul 

2. sbsi. ® Momentul, timpul de faţă, de acum H 
®~a? Timpul verbului care arată că acţiunea se 
petrece în momentul de faţă. 

ji. sm. Cel prezenţi, cei de faţă, cei ce se află aci.
4. (p!.-turl) sn. Dar, cadou: nai avut galantomle 

să-ml (aci uncit de mlo (ALECs.) [fr. ].
'PREZENTA (-zent) 1. vb. tr. ® A apropia un 

lucru de cineva'pentru a se servi de el: nn scaun H 
® A oferi: un buchet U ® A adresa: o petiţie 1[ 
® A introduce: ~ pe oineva Intr’o societate H ® A ex
pune, a arăta: greutăţile unei elacerl H ® A înfă
ţişa: nn aspect Irumos li ® A avea: acest cnvint pre
zentă două înţelesuri 1l ® A întoarce spre, către: <*■ 
llancul inimicului 1! ® armele, a pune puşca la 
piept în semn de apărare sau de cinste.

2. vb. refl ® A apărea în faţa cuiva H ® A se 
înfăţişa n ® A se arăta: această atacere se prezentă 
bine 11 ® A se ivi, a apăi’ea înaintea ochilor: satul 
se prezentă privirilor noastre [fr.].
'PREZENTABIL adj. Care se poate prezenta, 

care poate fi prezentat fH © neprezentabil [fr.].
'PREZENTAŢIUNE sf. ® Faptul de' a (se) 

prezenta '' ® Introducerea cuiva într’o societate 
[fr.].
'PREZENŢA (pi.-te) s/. ® Starea unei persoane 

care se află, care se arată sau locueşte Intr'un anu
mit loc, starea de faţă; in în faţa cuiva t © În
făţişare li ® Existenţă, fiinţă H ® ® — de spirit, 
facultatea ce o posedă cineva de a fi totdeauna 
stăpîn pe sine însuşi, de a nu se pierde cu firea şi 
a lucra pe dată fără a-şi pierde capul sau vioi
ciunea minţii [fr.].

'PREZERVA (-zerv) vb. tr. şi refl. A (se) feri, 
a (se) păzi, a (se) apăra de un rău, de un accident 
de care cineva e ameninţat [fr.].
'PREZERVATIV 1. adj. f Care are puterea de 

a prezerva, de a feri, de a apăra: Leno contra iri- 
gnrllor.

2. (pl.-ive) sn. Leac ce prezervă: ei purta vin de 
şampanie In tot locnl cu dlnsul ca * Împotriva (rlgulul ibol.)
[fr.].
'PREZICE (-zic) vb. tr. A vesti dinainte, a pro

roci [refăcut după fr. p r ă d i r e].
'PREZICERE sf. Faptul de a p r c z i e o, pro

rocire.
]PREZIDA (-idez) 1. vb. tr. A ocupa locul cel 

dintîiii într'o adunare spre a păzi buna orindu- 
ială şi a dirija desbaterile: venise ca să prezideze curtea 
oa juri (vlah.i ; O tu ce prezidezi senatul cllnesc. Te rog să 
mă asculţi (ALX.).

2. Vb. intr. A avea direcţiune, a supraveghia: 
Dumnezeu prezldă la destinele noastre [fr.]. 

‘PREZIDENT, O PREŞEDINTE sm., PBBZIDENTA 
(pî.-te) sf. ® Persoana din fruntea unei adunări, 
anei întruniri, etc. care dirijează desbaterile H 
® A Magistratul care prezidează un tribunal, o 
Curte K ® Persoana pusă în capul unei comisiuni 
de examen, de concurs, etc. H (Ş 0 Şeful eligibil al 
puterii executive într’o republică [fr.].

Funcţiunea de p r e - P R I 
Diviziune administra-

'PREZIDENŢIAL adj. 0 Privitor la prezi- PRE- 
dentul unei republici [fr.
'PREZIDENŢIE Sf. ® 

z 1 d e n t şi durata ei ® 
tivă In India.

'PREZINTĂ = PREZENTA.
preziua sf. Ziua din ajun, ajunul zilei: el Işl 

spunean mulţumiţi gheşelturlle din (Dlvr.) [lat. P I‘ a G 
+ ziuă; comp. pbeseabA].
'PREZUMA (-zum) vb.tr. A presupune, a sbcoti 

ca probabil diipă unele indicii [fr. p r 6 s u m e r.]
'PREZUMPT adj. A Presupus [lat.].
'PREZljM(P)Trv adj. Se zice despre ori-ce moş

tenitor firesc al unei persoane, şi mai ales despre , 
principele care urmează să moştenească tronul:
principele Mlrcea este moştenltonil » al tionnlnl [fr. ].

*PREZUM(P)Ţips adj-. Care se crede, înfu
murat, care are o părere prea bună despre sine:
DU slnt nici destul de Dalv, nlol atlt de prezumţios... oa să-mi 
permit a-ml tace lluzlunl (i.-gh.) [fr. pr^somptu- 
eux].
'PREZUM(P)ŢiyNE, PREZţiM(P)TiE sf. ® Pre

supunere, părere întemeiată pe fapte aparente, pe 
începuturi de dovadă H ® A Ceea ce, în justiţie, 
e presupus ca adevărat, cît timp contrariul n’a 
fost probat II ® Părere prea bună despre sine, 
înfumurare, înglmfare [fr.].

PRIAN adj. Cu una sau mai multe pete albe 
(despre vitele mari): bonl... de departe se părea că este *
(SB.); Am o vacă .^ă. Toată noaptea paşte ’n poiană (OOR.),
ghicitoare despre ,,lună” [p r i u].

PRIAR ww PRIER.
PRIBEAG, Mold. PRIBAQ 1. adj. ® Care umblă 

rătăcind din loc în loc departe de ţara luiH ® Rătă
citor: Să mă duo In lumea ’ntreagă Ca o pasăre pribeagă 
(ALECS.); olte o prlvlghitoareprlbasă... sloboade nişte sonori 
tlnlitoare şi regulate (NEGR.) ; gindul meu pribeag... Îşi luă 
zborul !n lumea cea ne^rmurltă (ON.).

2. sm. Gel ce rătăceşte prin ţări străine: pribegii 
se ’ntorc pe la vetrele lor (vlah.) [vsl. p r ă b § g ă].

PRIBEGI (-egesc) vb. intr. © A fugi din ţara 
lui şi a umbla sau a sc stabili în alte ţări, a se ex- 
patria: se luaseră vecinii de ginduri şl se găteau să pribe
gească prin a lume mare şl necunoscută (isp.) ^ ® A fugi 
departe de casa lui şi a umbla prin alte locuri; a 
umbla rătăcind din loc In loc: toţi locuitorii şi-o pă
răsit casele de-o pribegit prin fundul codrilor (alecs.) ; şapte 
ani a pribegit prin păduri şl prin munţi (i.-oh.); Halde, 
mindro, să fugim, Amtndol să pribegim (IK.-brs.) [p r i - 
beag],

PRIBEGIE sf. ® Starea de pribeagK 
® Plecare departe de ţara, de oraşul lui, etc. spre 
a umbla pribeag prin alte locuri; exil; işi înă zina 
bună de Ib părinţi şl 
de la Iraţl şi o pomi 
In * (ISP.).

PRIBOIU* (pl.
-oaip) sn. ® U- 
nealtă a şelarului, 
ă dogarului, a fie
rarului, etc. cu ca
re se găuresc cu
relele, cercurDe de 
fier, etc. H ® Trans.
(DENS.) -G-fe- Deal ti- 
nos 11 ® Olten. A- 
Loc unde stînca 
muntelui dă de-a dreptul 
în apa rîului, fără a ră- 
mînea loc măcar de o po- K, 
tecă (coNv.) t ® ♦ Plantă jii 
cu frunze plăcut mirosi- 
toare, adesea pătate cu n’i 
roşu, ou flori mari, de co
loarea sîngelui; creşte pe 
stînci şi locuri pietroase; 
numită şi „floarea-vinu- 
lui",„muşcaţă”,,,poala- 
Sîntei-Mării”, etc. (Ge- 
ranium macTorrhizum)
ODL-COCQRULUI t ® ♦

Fiff. 3960. Priboiu.

Fig. 3961.. Priboiu,

;[1 3960) n ® A = PI.JS- 
PAliARţA-CPCULUI H ® A 

.~-cAphesc = nAfrabnicA [srb. priboj].
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PRI- , PRIBOIU2 (pl.-oaie) sn.' Un fel de ciur de 
QPI slrmă împletită, întrebuinţat de pescari la freca- 
rl'l tul icrelor de morun (|®]3961) [srb. preboj].

OPRIG adj., Olten. (pşc.) Bălţat, pestriţ [vorb. 
de vite cornute) [comp. PRţu].

PRICĂJI (-alese) 1. vb. tr. A spurca, a plngări, 
a mlnji ceva prin fapte ruşinoase.

2. vb. refl. ® A se spurca printr’o faptă de ru
şine t ® A căpăta o boală spurcată, ruşinoasă 
[vsl. p r i k a 2 a t i].

PRICAJIT adj. ® p. phioAjj H ® Supărat, 
necăjit, amârît de pe urma unei nenorociri sau a 
unei pagube suferite: nu mai eia -»nl de altadata... oă-l 
mersese... bine (flor.) ţ| ® Trans. Afurisit: Inciul asta 

' glndestl ca-1 (vic.).
O PRICAZ sbst. Molcl. Bucov. Trans. Lucru, înthn- 
plare ce atrage asupră-ţi un necaz, o pagubă, o 
nenorocire; pr. earf. pagubă mare (în spec. la oi 
sau la vite), stricăciune, nenorocire ce dă peste 
cineva: o slngă de ţl-a Inia o bucăţica de mamailgd, fără 
ea stil, e » (VOR.); nn-1 bine sa lori sarea de la ol, odei se 
Intlmpia * (OOR.); daca vre-nn cioban Inra ceva de la stlnd, 
da <~ui Intre ol (PAc.) [Comp. pol. p r e k a z].

PRICE s/. Ceartă, gîlceavă; discuţiune aprinsă; 
lemela ştia toanele Inl şl nu s'a mal pns ou dlnsul la 
(SB.i; Saşii au » Intre sine cu Nem(ll... şl zio ca Nemţii 
au luat limba de la dlnşll, din Saosonla (m.-cost.) ; acuma şl 
bieţii oameni nu se mal pimeau de se dedeau jos şl Între
bau pe batrin de sanatate (SAo.) [vsl. p r i t U ă a].

pricepător, t precepATQR adj. verb. PRI- 
CRPE. Care pricepe, priceput, înţelegător: şi-i aarui 
minte sloboda şi precepătoare pre chipul obrazului adu (MX.)
© NRFRICEFATQR. .

PRICEPE, t FRECRFE (-cep) ţ. Vb. tr. ® t A-şi 
da seamă, a lua cunoştinţă, a recunoaşte li © A 
Înţelege; bate şaua, sa prloeapaLlapa.

2. vb. refl. ® A şti, a avea cunoştinţa, iscusinţa 
necesară: vorbeşte şl scrie cate cum se pricepe şi cum II 
vine (i.-OH.); nu te pricepi să Împărţi un palu -la doi bol
(PANN) li ® (E) A trage folos, a se simţi mai bine 
de pe urma unui lucru: m’am priceput din doltorla ala 
iciAuş.) [lat. pSrcIpăre].

PRICEPERE, î FRECRFEHB sf. ® Faptul de a 
(se) p r i‘c e p e II © Înţelegere, facultatea de a 
pricepe; cunoştinţa lucrurilor: mal puţină pricepere de- 
olt tine n’are doară nici o glsoă (Rct.)) sft ne deschizi 
ochii cel Bufleteeti ca Înţelepciune şi ou pricepere, ca să 
facem Judecată dreaptă (oast.) © ^PRIOţlPERE.

PRICEPUT, t PRECEPţFT adj. p. PRicţiPE. Care 
are pricepere; inteligent; iscusit ft ©NţsPRiCEPţiT.

PRIGESTANIE, t PRICEŞT^IE, ţ PRICEŞTENIE 
sf. oai împ&rtăşanie (cu sfintele taine), grijanie: po
runcim arhiereilor să nu desparţă pe nimea de sflnţa prlce- 
ştenie fără vină (prv.-mr.^ [vsl. p r i 5 J a s t a n i j e]. 
t PRIGESTUI, t PRiCEŞTirr (-ueac) vb. ir. şi refl 

ffl} A (se) împărtăşi (cu sfintele taine): care episcop 
... nu se va prlceştui dumnd^eeştllor taine, acela să-şl spue 

.vina, căci nu s'an prlceştult (prv.-mb.^; să-l prlcestuească 
cu sfintele talnl (oast.) [vsl. .pri6ţStvovati; 
p r i 6 j a s t a t i].
O PRICHţ PRiPţ.
O PRICHÎCIU (p/.-ice) sn. Afo/flf. Ciubucul, mar
ginea ieşită In afară la vatră sau la sobă: pune tal
gerul pe ^1 cnptorlulul sau la un alt loc cald (ion.) ; <^1 ve- 

, trei cel humult de care mă ţineam oind Începusem a merge 
(CR6.); lumina slabă a unul opaiţ ce stlrfla pe <«' (vlah.) ; pr. 
ext. şi despre ieşitura ferestrei: se suie, sprintenă, pe ^i 
ferestrei (grl.) [rut. prykydka „adaus”].

PRICHINDEL sni. f ® Om foarte scund, 
pific: fata se pomeneşte că-1 lese Înainte un de om (Car.) ; 
e un scurt, ou nişte picioare subţiri (vlah.) H ® Copil 
mic şi Zglobiu: m’aş mulţumi eu şl pe un ^ de băiat 
(DLVR.); un de copil l-a adus şi omului de mlncare (grl.) ; 
cu-toate că eram uu^.', colindam. ziua întreagă pădurea 
(FLOR.).

PRICI (-cesc) vb. refl A se certa; a avea, a.căuta 
price: clnd se vor prici doi oameni şl va zice unul altnla 
nlscare cuvinte rele asupra1 luL.. atunce ca un sndultorln se 
VB certa (prv.-mb.) ; vnlpea şl crocodilul au Început a se 
pentru nobllltate, care va 11 mal de bun neam (ŢIch.).

PRICINĂ ipl-ni) sf. ® Totneea ce poate pro
duce im efect oare-care, cauză: poamele s’an stricat1

din pricina omizilor; turburata stăplnlre a Papei laste dej- 
ghinării beserioiior (oast.) ^ ® Ceea ce determină să 
se facă. ceva, care împinge sau îndeamnă la ceva, 
motiv: a trelă ^ ce Îndeamnă pre gladeţ să mal micşoreze 
certarea celui vinovat, laste ^Ista (prv.-lp.) ^ ® Vină: din 
pricina Iul ml-am prăpădit toată averea; acel cu şade In 
odihnă, şl cel fără vină pllnge şl şusplnă (ZNN.) ^ ® Pre
text: clnd era la adăpatul vacilor, fetele care de care se În
trecea să-l dea de vorbă (isp.) ^ ® Ceartă: a pus Îna
dins pe leciorU boiereşti să-mi caute (crg.); arme nu 
purta niciodată cu sine, căci nu era om să se puie de 
(GN.); a căuta'*' ou luminarea (aprinsă) H Proces:
slnt Judecători... fără pricini, ^precum slnt şl medici şl avo
caţi fără clientelă (ir-oH.) 11 ® Afacere, chestie; cu pri
cina, în chestie, de care e vorba: faţa, oare ochise cutia 
cu pricina,... puse mina şl o luă (Isp.) [bg. srb. p r 1 - 
ăinaj.

PRIGINAŞ sm. ® Cel ce caută pricină 
(de gîlceavă) If © împricinat If © rt Cel ce se. înfă- 
ţişază cu o pricină la judecată: *'ii au trebuit să se 
simună la Judecata Împărătesei (ret.). 
fPRIGINI (-Ineso) 1. vb. tr. A pretexta: Adrian.... 

prlclnla că ou greu laste a să stăpinl.şl a să păzi ţări attta de 
depărtate (cant.).

2. vb. refl A se prici; a se pune de pricină; a se
împotrivi: băiatul Începu a-1 spune... cum a venit ma- 
monul, şi cum, priclnlndu-se, l-a emorlt (ret.) [pricină].

PRIGINUI (-uesc) 1. vb. tr. ® A fi p r i c i n a, 
a cauza, a da naştere: poate vedea aicea un casnic bun 
ctte necazuri şl ctte primejdii prlcinulaşte zarva (gast.); au 
supuşii Mărfel Tale eint răi şi arţăgoşl de-ţl prlclnuesc atlta 
mîhnire p ,cisp.» II © t A invoca, a căuta pretexte,

2. vb. refl ţ A. se certa, a se'lua la ceartă, a se
gîlccvi: vărul Cui Iţă şl cumătrul Pahon prlclnuindu-se la 
birt, am volt.să-1 despart (ret.).

PRICINUITOR 1. adj. vei-b. PRicmui. Care 
pricinueşte.

2. sm. Gel ce pricinueşte.
OPRIGpIŢĂ (pî.-ţe, -ţi) Sf. Băn. Trans. = PRpcQ- 
VIŢA.

PRIGOLIGIU sm. ® Mort, ieşit din groapă, în 
chip de lup sau de cîine, vîrcolac: Să tacă, că-i mă- 
nlncă vlroolaoi sau pricolici (pann) ; acolo au' văzut strl- 
goale prefăofndu-se In găini şl strigoi, In pricolici (pcH.);

se zice că se face dacă sfnt nonă fraţi năsonţl tot Intr’o 
lună: fratele al nouălea e *' (oor.) ^ ^ = Piş1 ţ
© ♦ COADA-PRICOLICILOR = BARBA-PQPn [COmp.
şi forma tricolicid].

PRiepP 9W PROCQP.
PRICOPSI... PROCOPSI...

OPRIGOVIŢĂ = PROCQVITA.
O PRICULIGIU = PRICOLICIU.

prididi (-ideec) vb. tr. ® A copleşi, a da nă
vală peste cineva fără ca acesta să se poată îm
potrivi: ea nu putu să-şl ţie lacrămlle care o prididiseră 
(ISP.); 11 pridideşte vre-un somn !n căruţă şt 1 se risipesc
gologanii (br.-vn.) ; In faţă-1 năvăleşte poporul, In spate-1 pri
dideau Jandarmii călări (Car;) ; Goţii bintue laturile Împă
răţiei romane, ale cărei oşti nu mai pot *< atlta sodom de 
barbari (vlah.i H © A stăpîni, a opri: apropllndu-se de 
oaeă, Marla Sandului nu-şl mai putu pllnsul (dlvr.) V 
© A răzbi, a dovedi, a birui, a fi îh stare să ajungă, 
să ducă la capăt: olnd o pedepsi soarta ou spurcatul de 
Moscal, nu mal putu (dlvr.) ; patru mllnl tinere şi zdravene 
n’ar fl putut atlta lucru olt dovedea el ou o mină şi Jumă
tate (BR..VN.); orl-clt de mult se silea dlnsul ca să-i apuce 
înainte, lazma iadului prididea cu fuga (odob.) ; postelnlcnl 
de abia a prididit eă citească numele celor din protipendadă 
(i.-GH.) [vsl. prădaţi].

PRIDIDIT adj. p. PRIDIDI. Copleşit, în ne-, 
putinţă de a se mişca, de a merge mai departe, 
din pricina îmbulzelii, mulţimii, etc. care-1 în
ghesuie de toate părţile: In sobă trosnesc.lemnele<*e 
de para unul foc (vlah.) ; clrdurl de corbi, <*'e de vlnt, cronoăe 
căutlnd spre păduri (DLvr.) .'

PRIDVOR (pl.-voare) sn. ® t efia gjj Galerie de 
jur împrejurul unei biserici ([^ 3962) ^ d) tai 
Tinda unei biserici: aitami, -^ui, clopotniţa fură cerce
tai» (GN.) H ® aîb Galerie acoperita sprijintă pe 
stîlpi in partea dinainte sau de jur împrejurul 
unei case de la ţară; ceardac; verandă (^ 3963);
era- m4nunată priveliştea- dm *,nl casei peste curtea plină
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Fig. 3962. Pridvor 
(al Mănăstirii din Rîmnicul-Sărat).

de lume (BR.-vnj ; din se vedea pe fereastră foarte bine 
In odaia clucerului (i.-OH.) [vsl. pritvorCi].

PRIELNIC aăj.
Priincios, favora
bil: primăvara e vre
mea cea mal pentru 
o aşa călătorie (BR.-vn.)

© NţlPRIţiLNIO 
[prii].

PRIER,<i!'PBI4S 
Sin. ® Numeie po
pular al lunii A- 
pril: Prier1 prieşte, 
dara şl jupeşte imar.i ;

Prier tara ploaie 
Cheful Romanului moa
ie; tnooltlse Iarba, sa 
II zis că a ao3lt Prlar
(OLVR.) [lat. Aprîlis],

PRIETEN, PRIE
TIN sm., PRIETENĂ, 
prietina (pl.-ne) sf.
Acela, aceea pentru 
care, fără să ne fie 
rudă, avem multă 
dragoste şi care are 
pentru noi aceeaşi a- 
fecţiune; amic(ă):

/w (a) din oopilărle; F 
la cataramă SaU la 

toartă, foarte bun prie
ten; declt o rudă Iu de
părtare, mal bine un —'
In apropiere (ZNN.i; ©: .^ul

Fig. 3963. Pridvor, 
la nevoie se cunoaşte;

fereşte-mă. Doamne, de »1, căci de duşmani mă volu feri 
singur, un prieten Iţi poate face uneori un rău 
mai mare decît un duşman.

Ş. adj. Favorabil, binevoitor © neprieten, 
DUŞMAN [vsl. prij ateii].

PRIETENESC adj. De prieten, amical; 
binevoitor: itl dau un sfat.-.

PRIETENEŞTE adv. Ca un prieten; cu 
bunăvoinţă:. tata 11 primeşte vesel şl —' (I.-gh.). 

PRIETENIE sf. Prieteşug [prieten]. 
PRIETENOS adj. Afabil: eră părtaş la toate, şl la pa

gubă şi la ciştig, şi —. cu fle-care (CRO.i [p r i e t e n].
PRIETEŞUG (pl.-uguri) sf. Legătura dintre 

prr i e t o n i, dragostea ce are un prieten pentru 
celălalt, prietenie, amiciţie; aşa ţin Turcii—ui pentru 
voia banilor (nec.).
O PRIFONT (pl.-turi) stl. Trans. Bucov. ÎN Pîine ca
zonă: De clnd plugşorul am lăsat. Pine dulce n’am mlncat. 
Numai—uri nesărate. Cu picioarele călcate (Vor.> [ung. 
pr6font< germ. P r o v i a n t]. 
OPRIGITOARE sf. Olten. Trans. Bucov. (p Fotă 
ce acopere de jur Împrejur partea de la mijloc în 
jos a trupului: acum au Început a cunoaşte că cu zevelclle 
şl cu prlgltorlle ele nu slut destul de bine Îmbrăcate (ion.) ; 
femeile cele bătrtne... se Încing cu catrinte şl prlgltori (mar.) ; 
—a ... era o prostire albă pe care o purtau Imprefurlndu-se 
ca şl cu catrlnţa (vor.i.
OPRIGOADA sf. Băn. (nov.) Intîmplare [srb. 
prigoda']. ,

PRIGOANĂ (pi.-ne) sf. (D t Ceartă '! © Per- 
secuţiune, prigonire [prigoni].

PRIGOARE, PRIGORIE sf. i ® Pasăre cu cio
cul lung şi ascuţit, cu, 
coada de IJ cm., 
fruntea albă, spina

rea roşie-castanie, 
guşa galbenă-porto- 
calie, pîntecele verde; 
se hrăneşte mai ales 
cu insecte; numită şi 
„furnicar”, „vies

par” sau „albinărel”
(Merops apiaster)

(Ui 3964): prigorii ou 
pene albastre chluesc merea In zborul lor neastlmp&rat (odod.) j 
din clnd tn clnd prigoriile te î&ceau s&-ţl mal aduci aminte c& 
trfteştl pe lumd (ispj 1T ® ~ MASALE^lNDRU [comp.
P r i g o r i].

Fig. 3964* Prigoare.

' PRIGONI (-oneso) 1. vb.-tr. ©JA urmâri cu duş- PRI- 
mănie, a persecuta: Joe... prinse a mal —- lumea o toană npi 
(ISP.) ; 11 spunea mereu femeii oă rău face de-1 prigoneşte ■ r\l
pe prietenul Iul cel mal Iubit (CAr.) 1 © ® A nu da pace, 
a urmări într’una: pe el ll prigonea gtndnl că In casa 
asta trebue să se tl petrecut o crimă ivlah.i.

2. vb. refl. rt A se judeca, a fi în proces unul 
cu altul [vsl. .prigoniţi].

PRIGONIRE sf. © Faptul de a (se) pri
gonit© Urmărire du duşmănie, persecuţiune: 
ce lipsă de noroc, ce — de soartă (vlah.) *1 @ lfI -Judecată, 
proces: —.a cea pentru oăloare de pămint şl de hotare Intre 
vecini nu are soroc (leo.-car.) ; el se găsesc In pentru un 
pogon do pămint (br.-vn.) t ® Neînţelegere, diferend, 
ceartă duşmănoasă; era intre dlnşli o veche.— (ALX.).

prigonit adj. p. .PRIOONţ: tot Insă mal rămă
sese o şooală pre oare aceşti buni bătrlnl o priveau oa sin
gur azilul prigonitei limbi i'jegr.) tt © NEFRIGONţT.

PRIGONITOR 1. adj. verb. prigoni. Care pri
goneşte; Hedea, oa să scape de corabia prigonitoare... ucide 
pe Abslrt (VLAH.).

2. sm. Cel ce prigoneşte, persecutor: Dumnezeu 
...a lzbIudit-0, prefăclnd In urs pe —.ui el (isp.i.

PRIGORI (-oreeo) vb. tr. şi refl. ® A (se) do
gori, a (se) arde, a (se) frige (la soare, la un foc . 
mare): toată noaptea visează că se prlgoreşte la un foc mare 
(OLVR.) t ® A se usca de sete: se prlgoreă do sete (BASJ 
[vsl. p r i g o r ă t i].

PRIGORIE m- PRIGOARE.
PRIGORIT adj. p. PRIGORI. Dogorit, ars (de 

arşiţa soarelui, de un foc mare): oiţiva noruioţi, 
prlgorlţl de razele soarelui, se frlng Încet In bulgări de rubin 
(VLAH.); in insula cea pustie şl —'ă de soarele african, abia 
se zăreau otţlva copaci (odob.).
OPRIGORUIE Sf. Băn. 3t = PRIGOARE ®.

PRIHANĂ (pî.-ăni,-ano) sf. ® t Faptă neper- 
misă, păcătoasă, spurcată 1] ® Intinăciune, necu- 
răţie ce Iasă păcatul în suflet, pată sufletească; ea 
nu se ştiu la sufletul el cu nici o — dsp.i; fără —, fără pată, 
curat (lasuflet), neîntinat [comp. ceh prihana].

PRIHĂNI (-ăuosc) vb. tr. ® t A dojeni, a 
mustra U ®’A păta cinstea, sufletul; a minji, a 
spurca [prihană].'

PRIHĂNIT adj. p. prihAni. Pătat, mînjit, 
întinat, spurcat HK © neprihănit : rămas-a ceva —' In
tară ? (ALECS.).

PRIHOR(IU) sm. i = mAcAlbandru [comp. 
prigoare] .

PRir(priosc) vb. inlr. © t A se arăta binevoitor, 
a avea'gînduri prieteneşti 1[ © A-i fi favorabil, 
a-i merge bine, a-i conveni; o să tinjească ca o floare 
scoasă din locul ce-i prlea (HEGR.) ; nu ştiu nici doctorii ce 
să-l mal dea, că nimic nn-1 prieşte (vlah.) ; nu ştiu, zău, 
dacă-1 prieşte laptele (ALEcs.) ; ce-alfăout P de te-a Învăţat ci
neva, rău ţl-B priit icRG.); April şl' prieşte Şl pirleşte (VOR.)
[vsl. p r i j a t i],
tPRIIATEL, PRUATEN = PRIETEN.
PRIIMI... = PRIMI...
PRIINCIOS adj. © t Motd. Binevoitor, prie

tenos t © Care prieşte, favorabil: viutui fiind--, 
mergea ca gindnl (isP.) !]([ © NlppRnNCIOS [p r i - 
i n ţ ă].

PRIINŢĂ (pi.-ţe) sf. ® tMotd. Bucov. Bunăvoinţă, 
gînd binevoitor, purtare. prietenoasă; credinţă: 
el nn se prea Incredea In prllnţa fărtaţllor săi (SB.)
© Fdlos; prosperitate; faptul de a fi priincios:
am văzut multa şl pot să-ţl dan sfaturi de — (GN.)
©nepRIINTA, necredinţă; astfel s’a vădit neprilnţa lor 
cătră Telu-legănat (SB.) [prii].

PRHTQR adj. verb. prii. Care prieşte;' priin- .
CiOS, favorabil: mămăliga... dă o mincare săţloasă, uşor 
de. mistuit şl priita^ sănătăţii (ION.).
OPRIJI (-leac) vD. tr. Trans. A cerceta deS, a vizită, 
a frecuenta (fr..cdr.).
O PRIJINI... = SPRIJINI...
OPRIJITOARE = PRIGITOARE: femeile au aşternut 
clte un tulpan, olte o cătrlnţă, clte o — (so.).

PRILÂSTI m- PRICEŞTI.
PRILiAZ nr PiRLEAZ.
PRILEJ (pi.-ejuri) sn. ® Intîmplare, faptă, si- 

luaţiune’de oare te poţi folosi spre a săvlrşi ceva, 
moment priincios, ocaziune.; duşmanii aăi cari pin-
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PRI- dean /«'ni s&-l poată laoe rău (Neor.) ; Taicll o&atau vreme 
Qn I ou oa să-şl scoată din capete usR.i; omn a dobtndlt vreme 
rl\l ou‘V, se dnse In grădina bătrtnninl (Tich.); aceasta s'a In- 

tlmplatcn •-^ul încoronării ^ ® f Pretext, pricină: cântă 
^ de vorbă [p r i i e j i],

PRILEJţ (-lese) 1. vb. tT. A da prilej, a ocaziona: 
prlleiea nişte scene de tot comice ialecs.) ; nn concurs de Im - 
ptejnrări tataie... prilejise scăpa'ea Inl Slnan (bAlc.).

2. vb. refl. ® A se Intlmpla: de să va să dea lupii 
In ol... atnnoe să plătească toată paguba (prv.-mra *'® A se 
afla undeva din intîmplare, a se Intlmpla cindva:
a mers prin lume şl-a poltlt (la nuntă) pe cine a văzut, şl, 
lllndoă odată pe olnd poltea el, se prilejise şl Împăratul, l-a 
poltlt şl pe el (VOR.); vedea prllejlndu-se prin zidurile mă
năstirii oameni pripăşiţi din toate colturile lumii (orio.i 
[vsl. p r i 1 e 2 a t i].

PRILESTţ, PRILASTJ, PRILOSTţ, ţ PRELASTI,
t PRELE6TJ (-tesc) vb. ir. A amăgi, a înşela, a ade

meni, a scoate din minţi: Că e lume ’nşelătoare... 91 
pre totl 11 prllosteşte (teod.) ; un om bogat a fost avlnd numai 
o fată şl s'a Intlmplat că a prllostlt-o zmeul (R.-COD.); de vom 
zice că păcat Intru noi nu e, înşine ne prelăstlm (prv.-mb.:
[vsl. p r S11 s t i t i].

PRILESTpiE, prilAstire, PRiLOSTţRE sf. Fap
tul de a p r i 1 e s 11, amăgire, înşeiăoiune, ademe
nire, scoatere din minţi: lepădlnd de la sine prllostlrea 
In care căzuse, fugi de aoolo (lep.).

PRH.EST1T, prilAstjt, prilostjt adj. p. pri- 
LESTj. Amăgit, înşelat, ademenit, scos din minţi, 
zăpăcit: a alergat să Îngrijească de prllostltul său prieten 
(CAR.); prllostlt de nurii Evel şl pierdut de dragoste, deşerta 
mereu la cane ou vin (Car.) .

PRILOG (pl.-oage) sn., PRILOAQA (pi.-ge) sf. = 
P Ir LOG: de s’ar prllejl să cumpere neştlne un loc sau un prl- 
log... şl de vagăslooomoară... cprv.-mp.); Inul să samănă ori 
In toloacă, son In prlloagă toioeltă (DRAgh.).

PRELOSTI... m- PRILESTI...
PRIM1 i.'adj. num. ® întîiu, cel dintîiu: 

»a oară; ~ul venit; —ele Încercări *[ ® ± Număr —
număr care nu se poate împărţi declt cu el în
suşi sau cu unitatea;—©. ne PRIM,

2. adv. © De întîia calitate.
. ţţ. sbst. ± Semnui' Întrebuinţat în algebră spre 

a deosebi două cantităţi corelative reprezentate 
prin aceeaşi literă: a şi a' [lat. primus].
O PRIM* sbst. Trans. Făşie de pielcică de miel ne
gru, cusută la marginea cojocelului sau altor haine: 
(pieptarul) pe margini avea » negrn (şez.) [ung. pre m].
"PRIMA (-imez) vb. intr. A avea întiietatea, a 

oovîrşi, a’întrece [fr.].
•PRIMA1 (pî.-mo) sf. ® Sumă ce se plăteşte 

anual sau odată pentru totdeauna unei societăţi 
de asigurare K ® Sumă acordată de Stat, de o au
toritate sau de o societate particulară pentru în
curajarea agriculturii, creşterii vitelor, exportării 
produselor indigene, etC.: a acorda o de încurajare ţ 
® Cărţi, obiecte, etc. date de administraţia unui 
ziar pentru a spori numărul abonaţilor [fr.]. 
OPRIMA3 (pî.-me)s/. Tr.-Carp. Panglică (de mă
tase sau de catifea) [comp. prim3 şi primurA].

"PRIMADONA (pi.-ne) sf. C Gîntăreaţă care 
clntă rolul cei mai de seamă Intr’o operă: ii vorbeşte 
de nona trupă a operei, de o celebră care vine Intr’adlns, 
numai de dragul nostru (dlvr.) ; iron.: nu te poţi arăta la o 
fereastră fără să nu înceapă să-ţl urle un mlnavet sau o *- 
de doi, trei anişori (i.-SH.) [it. ].

PRIMAR1, ţ PREMAR 1. adj. întrebuinţat nu
mai în expresiuniie: a) vărvară -~ă, fiul, fiiea 
unchiului sau mătuşii: copiii oare se nasc dintru cel 
doi fraţi se ohlamă veri premarl (prv.-mb.); bj cale .vă (la 
socri) sv-OAIiE®.

2. sni. 0 Căpetenia unei comune (urbane sau ru
rale) care o administrează împreună cu consilierii 
municipali [lat. prîmarius; în înţelesul 2 
după fr. m a i r e].

"PRIMAR* adj. ® De primul grad, începător: 
şcoală v.ă ţi ® De gradul cel mai înalt: medic 
medic şef al unui spital, al unul oraş sau al unui 
judeţ ţ| ® Terenuri ~e, cele mai vechi terenuri 
de sediment (laurenţian, cambrian, silurian, de- 
vonian, carbonifer, permian) [fr. p r i m a i r e].

PRIMAREASA (pi.-ese)s/. Soţia unui primar.

* PRIMARI AT (pi.-a te) sn. ® Funcţiunea, cali
tate de p r i m’ a r ţ| ® Timpul cît se ocupă acea
stă funcţiune.

PRImArIE.s/. 0 Clădirea unde e instalat pri
marul şi administraţia comunei.
O PREMARţU adj. ♦ Pere primării, soiu de pere: 
bătrinul venea cu clte o traistă de cireşe, de pere primării 
(6LV.).

"PRIMAT sm. aiii ® Primul arhiereu într’o ţară 
t ® Hltropciltol V, titlul dat pînă mal deunăzi Mi
tropolitului Munteniei, astăzi şeful hisericii române, 
patriarhul [fr. < lat.].

"PRIMATE 1. sf. pl-, PRIMAŢI sm. pi. Ordinul 
mamiferelor care cuprindş omul şi maimuţele.

2, primat sm. Cel ce face parte din ordinul pri
matelor (omul, maimuţa) [fr.].

PRIMAVARA (pi..-verl) sf. ® ©Cel dintîiu din 
cele patru anotimpuri ale anului, care începe pe Ia 
20 Martie şi sflrşeşte pe la 21 Iunie; ®: cu o rindu- 
nlcă nu se face — ţj © poet. An (al tinereţii): oa numără 
16 primăveri K ® © Vîrsta tinereţii: tinereţe ic slnt 
primăvara vieţii (znn.) [lat. vulg. prlmavera],

PRIM A V Ar ATIC, primAvAratec adj. De 
primăvar ă;’care se desvoltă, care se coace pri
măvara : porumblştlle prlmăvăratlce erau o podoabă (dlvr.) ; 
sub adierea Încropită a zellmlul prlmăvăratlc (odob.) ; bol
navul... olnd vede clmpul primăvăratec... 1 se pare că n’a 
mal văzut niciodată această minunată frumuseţe (vlah.,.

primavAriţA (pi.-ţe) sf. A ■= ghiocel3® 
[primăvară].

PRIMAvAroS adj. poet Primăvăratio: Eşti
dulce ca seninul de zl prlmăvăroasă (ALECS.) [primă-
va r ă].

PRIMBLA... tw PLIMBA...
O PRBVIBLA (pî.-ie) sf. Trans. ® Balustradă la o 
scară,'la un pod, etc. (fr..cdr.) H ® inr Fie-care 
din scîndurelcle de la spătarul unui scaun (pac.) 
[comp. PLlMB],
OPRIMBURA m- PRJMURA,

PRIMEJDIE sf. Situaţiune, întimplare de oare 
trebue să’ se teamă cineva, care poate să-i facă 
mult rău, oare poate să-l coste viaţa, pericol: a ii,
& pase, a cădea !n «v; a-şi pune viaţa In ; a fi In de 
moarte p^zA ©; F degrozav de bine, de mi
nune: sint toţi de părere oă-1 şade (costumul) de <«'(BR.-vn.> 
[vsl. p r $ m ă 2 d i j e],

PRIMEJDIOS adj. Care pune în p r i m e j - 
d i e, care poate face mult rău, periculos.

PRIMEJDUI (-ueso) 1. vb. tr. A pune în p r i- 
m e j d i e, a periclita: au nu ştii că copilul ţi i-ai lăsat 
Blnfurel in casă, şl ea ţi i-a primejdui P (6B.).

2. vb. refl. (î) A fi în primejdie: şoarecii clnd au pace 
ou pisica, se prlmejdueso bucatele (pann) ^ © A-şi risca 
viaţa; a cădea în primejdie: cunoşteam cutare stincă, 
cotare potloă, unde se primejduise lama vr’un călător (Gn.).

PRIMENEALĂ, PRIMINEALĂ, PREMENEALA {pl. 
*aii) sf. © t Schimb(are); înnoire: cu vreme, cu vea
curile, cu prlmlnele am doblndlt şl alt nume... carele este... 
Romăni(M..co8T.); haine de haine curate de schimbat: 
luă haine de prlmlneală şl bani de cheltuială... şl... porni la 
drum (tsp.» H © pi. 0 Albituri, rufe de schimbat: 
una-l anina Hori In pălărie, alta-1 aşeza primlnellle şi me
rindele In desage (vlah.j [primeni].

PRIMENţ, PRmiNI, PREUENI (-neso) 1. Vb. tr.- 
® A schimba, a preschimba; a înlocui: ea ştia să 
umble binişor, olnd 11 primenea ranele (isp.) © A re
înnoi, a curăţa, a împrospăta: aerul curat, plin de 
miros de sulfină... primeneşte slnffele (BR.-vn.) ; se apucă Îndată 
de curăţl şl primeni apa din lintină usp.) t © A îm
brăca CU rufe sau haine curate: patul, a schimba 
rufele patului, punînd altele curate; călugărul luă 
copilul... şl-1 primeni cu nişte rapturi de haine usp.).

2. vb. refl. © A se (pre)schimba; a se reînnoi, 
a se împrospăta: de acest turn, cum 1 s’au primenit nu
mele laste de mirat, de-lelo Severln (m.-cost.); e o privelişte 
frumoasă, de paroă ţl se primeneşte sufletul uitlndu-te la sa 
(BR.-vN.); primăvara se primeneşte slngelef ® A se îmbrăca 
CU rufe sau cu haine curate: preotul ce va vrea să siu- 
jască.liturghie... eă se Îmbrace In cămaşă noă. adecă să se 
primenească (prv.*mb.) ; nu mal aveam vreme nici să mă prl- 
minesc (vlah.) [vsl. prămănitij.

PRIMENIT adj. p. PRIMENI IU © NBPRIMENîT.
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PRIMETI, PRIMIŢI (-t63o) 1)6. tr. ^ A mătura 
ţpleava) [bg’. prSmStati],
O PRIMEZ (pî.-ezurl) sn. ® Băn. Prăjină, drug 
de lemn ce se pune tn grajd între doi cai, ca să nu 
se bată If ® Olfen. Băn. Trans. Zid sau perete despăr
ţitor [lat. per mSdium; comp. şi ÎMPRIMţz].

PR’IMI (-mese) 1)6. Ir. ® A lua ce se oferă, ce se 
predă, ce se trimite: ~ o scrisoare, o veste; Diminezea 
să primească! bogdaproste. Dumnezeu să-ţi răsplă
tească (binele) ! H ® A lua ce i se datoreşte: leata, 
restul datoriei; de la un rău plătitor primeşte şl nu sac de 
pale (ZNN.) H ® A accepta, a admite, a consimţi:
un primesc această condlţlnne ţ[ ® A căpăta: ajutor,
o palmă, o lovitură straşnică îf ® A-i veni: odaia pri
meşte lumina de sns ţţ ® A lăsa, a admite să intre: 
* o vizită, musafiri; nu-1 prlmsso In sat şl el Întreabă de 

casa vornicului (ZNN.); ministrul primeşte Intre orele 1 şl 2 ţf 
® A intimpina: slnt trimis de împărat ca să te tntlmpln 
şl să te primesc cu cinste (panni ţ| ® A admite într'un 
corp, într’o societate, la un grad [vsl. p r i j ş t i, 
priim^; srb. primiţi].
•PRIMIGER sm. ® Căpetenia căluşarilor ţf 

® ad Superiorul cîntăi’eţilor bisericeşti [lat. prî- 
micerius].

PRIMpiE s/. Faptul de a primi (în toate 
accepţiunile lui): a da, a Ina In Ia —a scrisorii; 1 s'a 
lăcnt o frumoasă.

PRIMIŢI rr PRIălETI.
•PRIMITIV 1. adj. ® Care este dintru Intîiu, 

de la început, mai vechiu: starea ~ă a omenirii; lu
mea .«ă ţ[ ® Terenuri «■e,terenuri de cristalizaţie ţf
® Oj Cuvint ciivînt din care, cu ajutorul su
fixelor sau prefixelor, se formează alte cuvinte, 
numite „derivate” II ® colori -~e, cele şapte colori 
principale ale curcubeului.

2. sm. pl. & Pictorii vechi din fie-care şcoală.
3. adv. La origine, la început [lat.]. 
PRIMITOR 1. adj. verb. primi. Care primeşte:

era bun la lniină} şl totdeauna glumeţ (gn.).
2. sjn.j PBiuiTOAiUB sf. Acela (aceea) care pri

meşte: acestei scrisori; prilmltorlul de furi ca şl turul
să se canonească (prv.-mb.)-

‘PRIMIŢII s/. pl. ® Plrgă, primele roade ale 
pâmîntului aduse ca prinos; cea dintîiu prâsilă 
ce se dobîndeşte din vite ţţ® ® Intîiele produc- 
ţiuni ale minţii; începuturi [lat.].
'PRIMO adv. Întîiu, în primul rînd [lat.]. 
•PRIMOGENITURĂ (pî.-uri) sf. Intîietate de 

naştere; dreptul de 'dreptul de întîiul născut [fr.]. 
'PRIMORDlAIi adj. Cel mai vechiu, care este 

la obîrşie, c.are ‘este mai întîiu la rînd: itbertutea, 
egalitatea şi autoritatea slut elementele ale vieţii sociale 
<i.-GH.) [ir.].
OPRIMURA, PRIMBUrA (pl.-rl) sf. Trans. (fr.-cor.)
<DENS.) = prima*.

PRIN prep. Exprimă diverse raporturi. ® Ideea 
de trecere: an trecut Bucureşti; olud ul zile, treci loc 
şl * apă şl n’al habar (dlvr.) ; a’a plimbat » grădină; s'a 
uitat » fereastră; .'«r miflooul drumului ţi ® Interme
diarul prin care un lucru e făcut: vru să se încredin
ţeze r*' sine Însuşi; mljloolrea Iul ţţ ® Cauza, mij
locul, chipul; voiau să-l plarză viclenie; Îndemnul 
fratelui său; ~ urmare ţf ® Prin devine prlntr’ înainte 
de un(ni), una, o şi adesea dinaintea adjectivelor 
demonstrative care Încep cu a : printr'o fericită tntim- 
plare; printr’acest mijloc [lat. p e r -t- in].

•PRINGEPS adj. # Edifle întîia ediţie a unui 
autor vechiu [lat.].
'PRINGLAR adj. ® Privi

tor la un principe, ce apar
ţine unui principe, unei prin
cipese: coroană -ră (p 3965) 
ţi ® Vrednic de un prinţ, mă
reţ: Inx ; un palat,*,' [fr.].

■ PRINGIPAi 1. adj. ® De 
căpetenie, de frunte, cel mai însemnat ţ[ ® C7 
ProDozitio~4, propoziţia care stă mai adesea în ca
pul frazei, are un înţeles de sine stătător şi de 
care depind celelalte propoziţiuni secundare.

2. sbst. Ceea ce e mai însemnat, lucrul de căpe
tenie [fr.].
'PRINGIPAT (p(.-ate) sn. ® Ţară guvernată

Fig. 3965. 
Coroană princiară.

de un principe; ,*,ul de Monaco; -*ele dunărene, Ro- Pf^|. 
mânia (înainte de ridicarea ei Ia rangul de regat) —p. 
I ® Demnitatea de principe [fr.]. r iaI

•PRINGIPE sm. ® Cel ce posedă o suveranitate 
sau face parte dintr'o familie domnitoare ţţ ® ®
Inţiiul In merit, in talent: Demostene este —le orato
rilor ţ| ® Frinoipii Biaerioii, cardinalii [lat. prin
cipe m].

'PRINGIPESĂ (pf.-eso) sf. ® Aceea care po
sedă o suverajiitate sau face parte dintr’o familie 
domnitoare, prinţesă, domniţă ţj ® Soţia unui 
principe.
’PRINGIPIAIi adj. De principiu, ce pri

veşte un principiu.
* PRINGIPIU (pl.-pil) sn. ® Cauza primă ţ|

® început, obîrşie, origine: Dumnezeu este ~1 tuturor 
inoruriior ţf ® Ceea ce alcătueşte lucrurile materiale: 
atomii slut principiile corpurilor ţ[ ® Ori-ce forţă na
turală care lucrează asupra corpurilor: căldura este 
nu ţ[ ® Fie-care din legile fundamentale ale 
unei arte, ale unei ştiinţe; principiile meoanicii ţ[
® Carte care cuprinde noţiunile elementare ale 
unei ştiinţe ţ] ® Propoziţie privită ca adevărată 
şi pe care se sprijineşte cineva spre a stabili alte 
propoziţiuni ţţ ® Maximă, regulă de morală, de 
purtare ţf ® pl. Idei sănătoase In morală, în re
ligie: vine o zl clnd simţul moral se revoltă văztnd... priu- 
clpille morulei şi jnstltlel nesocotite şl călcate In picioare 
(i.-GH.) [lat.].

PRINDE (prind) 1. vb. fr. ® A pune mina pe ci- 
nâva; aleargă aşa de Iute, că nu-1 poţi ,; @: prinde 
orbul, scoate-1 ochii; cu mina Închisă, muşte nu
poţi ~; m- ifjPURE® ţf ® A apuca CU un instrument: 
l-a prins cu cleştele; ©: cu rima mică se prinde peştele 
maro ţf ® A apuca CU ghiarele, cu gura, cu dinţii ţ[
® A apuca de o parte a corpului; i-a prins domină; 
să faci ce te-al lăudat pe olmp, oă de nu, te prind de urechi 
(RET.) ţi ® A ocupa: au prins toate scaunele din faţă ţ]
® A pune mina pe un vinovat: prinde hoţul, pină nu 
te prinde el pe tine (ZNN.) ţ[ ® A surprinde, a apuca fă
ră veste asupra faptului: l-a prins cu mlnolnnl; te-am 
prins cu ocaua mică, cu miţa ’n sac ţ| ® A lua CU sila, 
a răpi ţf ® A găsi pe cineva pe neaşteptate In- 
tr’un Ioc; m'a prins noaptea tn pădure ţ| ® A ajunge la 
timp pentru a găsi pe cineva sau ceva ţ[ ® A, 
ajunge să ia, a se folosi de un lucru, a fi de folos la 
ceva; cu banii citi s’an dat pe lol pe oolea, Işl prindea tata 
altă nevoie (crg.) ţ[ ® V A lua un preţ oare-care pe 
un lucru (vînzîndU-1): ou parte din banii oo-oln prinde 
pedlnşll ( =peboi) INEGR.I; ou ce va pe dineul ( =pe OU), 
ia niţel mălaln USP.l ţf ® A Căpăta, a dob îndi: * 
minte; —■ miros greu; rădăcină; o utere, a se întări;
— inimă, a Căpăta Curaj; •*- do veste, a afla; — limbă, 
a căpăta ştiri, a spiona; am încercat să m’aproptn de 
lagărul leşesc, ca să prind limbă şl să alin ceva (alecs.i ţ[
@ A cuprinde: clmpllle se întindeau mal mult declt poate

ochiul (BAlc.) ; mă prinde mirarea ţ[ ® A cuprinde CU 
mintea, a prlcepe,a Înţelege; a auzi: n’am prins nioi 
o vorbă din cite a spus ţ] @ A începe a simţi, a-1 cu
prinde, a-i veni deodată un sentiment oare-care:

dragoste de cineva;-*- ură, pizmă pe cineva ţ] ©. A-I
cuprinde, a-1 ajunge, a-i veni pe neaşteptate:
tllnd obosită de şedere Îndelungată, o prinse somnul (leP.) ţ[
® A fi apucat de o boală; l-au prins Irlgurlle ţf ® A 
începe: mă bursucai ca un urs şl prind a taoe gură mare 
(RET.); Ileana... prinse a certa pe neguţător oă o Înşelase 
(ISP.I; aşa spaimă grozavă băgă el In Inimile vrăjmaşului, 
lucit prinseră a fugi (isp.) ţ] @ A agăţa, a lega, a 
înnădi, a drege ceva rupt, a coase: -*- haina de un 
oulu; -*- viţa de araol; zl-1 să prlnză caii la căruţă (isp.);
-*- ou un uc on gămălie; — mlneca ruptă ţ) @ A potoli, 
a astîmpăra: dă-ml şl mie nişte ouă, ca să-ml prind polta 
măcar (crg.) ţi @ A se consolida prin frig, a se. în
chega : bălţile prindeau o pojghiţă subţire de ghlaţă (D.-zamf.) ; 
laptele n prins; tm- coAdA ® f @ A-i şedea, a 1 se potrivi: 
toată fiinţa el avea un aer ştrengăreso care-o prindea de mi
nune (VLAH.); vă Întreb, surioare, cure haină poate să ne 
prindă mal bine pe noi P (ALEce.i; oăolnla tnroănească, trtn- 
tltă pe-o ureche, 11 prindea ca pe-un haldno (olvr.) ; an face 
pe nebnnul, că nn te prinde.

2. vb. inlr. ® A izbuti, a i se trece: stratagema mea 
aŢprlna (Car.) ţ[ ® A aduce folos, a-i fi de folos: iasă
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PRN c& 9i noi ţi-om bine odată (Ret.) ; mal bine dă-mi drumul 
DPI In apă, că mult bine ţl-olu cind cu gtndul n'el glndl
ri\l (jsp.) «; (3) A primi, a accepta: prinse buouros sâ-1

Iacă această slulbă ^ (7) A căpăta: la sullet, la Inimă.
•1- vb, refl. ® A se apuca cu mîha de ceva; a sc

agăţa: Ea se prinde de grumozu-i cu mlnuţele-amlndouă 
cEMtN.» ^ @ A se opri, a rămînea agăţat, lipit: se 
nlta lă totl caii din grajduri şl nici de unul nu 1 se prindeau 
ochii (isp.i ^1 ® A începe, a se apuca să facă ceva: 
s'ar II putut ^ şl el la'Vr’o muncă undeva (VLAH.) H ® A lUQ 
asupră-şi, a se obliga, a se, îndatora: oiiricui ca
rele vrea să se Iacă preot... să se prinsă cu zapis mal mult 
lucru lără de lege ca acela să nu Iacă (prv.-mp.> ; mă prind eu 
să ţl-1 secer (Crg.) ; hai să ne prindem ca să nu purtăm altă 
Îmbrăcăminte cit om şedea la/ţară (Alecs.) ^ ® A pune ră
măşag, a face prinsoare: eu mă prinz oă nioi nu visaţi 
ce blzdiganle mal este si ala (isp.) ; pe ce te prinzi P ® A 
se lega, a sc întovărăşi: el din copilărie se prinseseră 
Iraţl de cruce (sb.) ; odată, 1b un Sîlntul-Vaslle, ne prin
dem noi vr’o clţlva băieţi din sat, să ne ducem cu plugul 
(CRG.) n © A intra: lata cea Inimoasă se prinsese In horă 
Ungă leclonil împăratului (i$p.); |§): cine se prinde In 
horă trebue să Joace ^ ® A se trece, a fi valabil: nu 
umbla ou molturl, că nu se prinde (vlah.) ; văzlnd oă 1 s’au 
prins minciunile (CRG.) ® A-i prii: nlol mlncarea nu se 
mal prindea de dineul (CRG.) ^ ® A izbuti ® A se 
potrivi, a se nemeri t ® A se lega, a se lipi: voi
nicul ...l-a pus ochii la locul lor şl l-a uns... cu iapă 
moartă şl s’au prins (sb.) ^ ® A se lega, a deveni, 
consistent, a se închega: gină s’a prins [lat. pre- 
(h e) n d ă r e].

PRU^DE-MUŞT^î sm. f Căscăund, gură-cască 
[p r i n d e -H m u ş t e].
OPRINDOARE s/. rrj/?®. Bună-stare (pşco; con- 
diţiune socială, stare bună sau rea (bănească): au 

. Ificut oBp&ţul vesel, dar o am sărăodoios, dup& cum 11 era omu
lui •«-a (MERA) [prinde].

PRINOS (pZ.-oaae) sn. © Dar oferit divinităţii, 
unui sanctuar, ofrandă ţ[ © Jertfă: -~ui de laoiămi
oe se aduo mormintelor (VLAH.) * © Oinagiu:. ea s’a In-
oblnat respectuoa dinaintea lor, le-a dat .«.ul cuvenit de ad
mirare (ALECS.) [vsl.].

PRINŞI, adj. p. PRPJDE (în toate accepţiu
nile lui) ţ|ţ| © NEFBINS.

2. sm. Captiv, prizonier, 
a. sbst. Faptul de. a (se) prinde.
PRINSOARE Sf. © t închisoare: tu vel oddea 

In — ea şl Irotii tăi (pet.) 1) ® Convenţie prin care 
două persoane care susţin lucruri contrare, se în
datorează a plăti o sumă anumită aceluia care va 
şvea dreptate, rămăşag: a faoe ^; orl-ce ll propu
neai, d primea şl era multnmlt (car.) H ® Suma hotă- 

' rîtă a fi plătită aceluia care cîştigă prinsoarea 
[prins].

PRINTRE prep. Arată situaţia In mijlocul mai 
multor phiecte sau persoane: am lăsat-o cărţi; 
ml-a scăpat degete; a.' cel buni se allă şl clte unul rău;
~ prietenii săi [lat. p e r -f i n t e r].
'PRINŢ sm. Principe [fr. p r i n c e]. 
'PRINŢESA (pl.-ese) sf. Principesă [fr. p r i n- 

oesse].
'PRINŢIŞQR sm. dim. prinţ.

O PRINZARE sf. Prindere: Da la masă ce mă- 
nlnoă P Noma... nlsătru de-1 mărunt... Că e lesne do ^ 91 
uşurel le purtare Şl e dnloe la minoare (OR.-N.).

PRINZATQR 1. adj. verb. şi sm. prinde. Care 
prinde.

2. prinzAtoarn sf. ® Unealtă de prins, cursă 1|
® Nişte lemne ce prind stativele (oez.).
OPRIQD sbst. Băn. ® ^ Locul de unde se în
cepe drumul stlncos peste un deal (uua.) K © V 
Drumul pe unde trece vînatul (nov.) [srb. p r e - 
h o d].
'PRIORITATE sf. Intîietate, precădere (în ce 

priveşte timpul) [fr.].
OPKIOT1 sbst. Ugerul vacii cînd depune (r.-cod.).
OPRIOT*... = PREOT...

PRÎPA sf. Grabă mare,' Iuţeală, zor: in pripa de 
a părăsi casa, II rămăsese Jurnalul agăţat de oăptuşala sur
tucului (i.-GH.); Q: căţeaua de Işl naşte căţeii lăr' de 
ochi, cine se grăbeşte prea mult, nu face nici o is
pravă bună; In .în grabă: mă mleram eu să 11 mlncat ;
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lupul Iarna asta aşa da In (Crg.) ; Mlhal lăcu oe putu In 
MSP.) [pripi], 
tPRIPAC = PRJPEC.

O PRÎPALA sf. Băn. © Dogoare, arşiţă, căldură 
nâbuşitoăre fsrb. pripaliti ,,a aprinde11].

PRIPAS (pl.-aouri)sn. ® © Progenitura unui ani
mal domestic: am de la Iapa asta două -~uri(TKT.) ® Vită 
rătăcită, fără stăpin, găsită prin holde, pe drumuri 
sau amestecată cu vitele cuiva: vită do~; li plăcu 
şl Inl un aşa dobitoc... mal cu seamă că era şl de osp.) ţ[ 
® Copil do —, copil găsit, străin, pe care-1 creşte ci
neva împreună cu ai Iui: se lipeau unul de altul orlana 
Călina şl Sandu Fuior, copil de ^ acesta, acuma flăcău de 
douăzeci de ani (de)R.) [vsl. p f i p a s ă ,,făt”]. 
OPRIPAŞ sm. Băn. Trans. ® Miel mic abia fă
tat ® Miel de Ia o oaie bătrînă [pripas].

PRIPAşi (-ăşesc) 1. vb. tr. A prinde de p r i- 
p a s, a lua pe lingă sine un animal sau un copil
găsit: de unde l-ai mal pripăşit şl pe stricatul ăsta? (BAS).

2. vb. refl. © A veni de aiurea şi a se aşeza un
deva, pe lingă alţii, a se oploşi: odată, de hramul bi
sericii, nu ştiu de unde, se pripăşeşte pe acolo un calic 
(CRG.); Baltag -şTa pripăşit numai de cinci ani In satul Vll- 
şoarel (s.-ald.) H ® A se încuiba; de la străini, obiceiul 
acesta a început a se — şl pe Ia Romăni (Isp.).

PRIPAşIT adj. p. prifAşi. © De pripas: 
vită -«ă K ® Venit de -aiurea şi aşezat, alipit pe 
Ungă cineva, pe undeva, oploşit: aci in oraş e ~ de 
vt’o şase luni (CAr.) ; să las pe un venetic •«i' din toată lumea 
să vie şl să-ml calce toate drepturile ? (Crg.).

PRIPEALA1 (pî.-oll) sf. ® Pripă, grabă mare; 
el, ori. din lenevie, ori din . s'apucă de fele IJIP.); cine 
n'a văzut cu cită... nu caută să-şi încheie nasturele de le
piept? (DLVR.) II ® Băn. © Dogoreală, arşiţă [p r i p i].

PRIPEALA1 (pî.-eio) Sf. J Vers caro se cîntă 
la urma unui psalm [vsl. p r i p ă 1 o]. 
tPRţPEC sbst. © Dogoare, arşiţă [bg.].
PRIPI (-pese), Mold. Bucor. PRICHI (-cheso) 1. vb. Ir. 

© A zori, a grăbi, a face în grabă mare: ea pripi 
pasul spre uşa eaonaslulul (odob.); oind... acest blajin sfint 
este supărat cu oeva... el prlchsşte grinele, adecă Ie grăbeşte 
uscarea Înainte de maturitatea lor (pAmf.) ^ © X A COace 
sau a frige la un foc repede; a coace prea în pripă 
{vorb. de căldura soarelui) H ® A surprinde, a 
prinSe asupra faptului; se temea... să n'o pripească ci
neva lingă: patul Împăratului (SB.i; ue-aprlchlt un afurisit 
de.căprar (gr)g,).

2. vb. intr. © A se grăbi, a da zor: Mihai-Vodâ... 
pripeşte de le lese Înainte la hotarul Tării (bAlc.) H ® © A 
dogori; a arde prea tare (vorb. de soare): Soarele 
luoălzeşte şl desfată, lard nu pripeşte niciodată (bd.-del.); 
dacă frige sau prlpsşte tare soarele, ploaia e ca aloi (grm.).

«ţ. vb. refl. A se grăbi, a se zori; cine se 
pripeşte se plrleşte; nu te pripi oa neghioaba la argea (Znn.) ; 
des ne pripim să oslndlm pe Rumăh, fără ’nlătlşare-l la ju
decată (SB.) [vsl. *p r i p r 61 i].
O PRIPIGIU = PRICHJoro; au uitat de ceaşca lăsată 
sub hornului (orig.) .

PRIPIT, OPRICHIT adj. p. PRIPI, PRICHI. © 
Grăbit, zorit, făcut în grabă: mergem o bucată, bimă 
pe marginea Metrului, ale cărui unde verzui, se sparg 
de bolovani (vlah.) t ® © Dogorit, ars [vorb. de 
soare): drăgatca stufoasă răspfndea, -*■& de soare, un miros 
ca floarea de telu (Dlvr.) T| ® X Fiert sau copt în grabă, 
la un foc prea iute: mămăliga prlchltă e.numai pentru 
leac (ŞEZ.).

PRIPON (pî.-oana) sn. © Funie, ştreang CU care 
se leagă calul sau vita'de un ţăruş, cInd paşte: 
cell... scot pripoanele şl o croesc la fugă (lung.) *I © lJr. 
exl. Ţăruşul de care se leagă funia sau ştreangul; 
pr. ext. ţăruş de care se leagă o luntre: cînd porniră 
el tu vasul lor uşor, se desprlnseră de la prlpoaue şl alte lotci' 
(SAD.) t ® Şir- de olrlige prinse de o sfoară, în 
care se pune nadă, spre a ademeni şi prinde peştele 
>sl. p r ă p o n ă, srb. p r,i p o n].

priponi (-oneso) vb. ir. © A lega un cal sau 
o vită cu p r i p o n u 1 de un ţăruş: ciobănaşul ştia 
oă-şl'priponise calul bine osp.); Cosiţa ml-olu despleti Şl 
murgul ţl-oln(vor.) K © Pr. ext. Alegă O luntre 
de un ţăruş: ajimss ou luntrea la mal, o priponi (sad.) *f 
® A înţepeni; după oe-şl prlpoul ochelarii pe nas (d.-zamf.j.

■ PRIPpR (pl.-oare) sn. ^ Suiş saii coborîş



Fig. 3966. Prisacă.

foai*te povîrnit, coâstii repede, povîniiş: !iindc& ~ul 
era toarte repede, veneau copacii la vale mai Iute dectt vlr- 
lejul (I5P.I; pftdurea-1 deasd şl prlpoarele ripoase (vlah.i ; la 
arcuşul-^ulul, toată lumea'se cobori din trăaurl (D.-zamfo 
[comp. rus. p r i p.o r ii, rut. prypir, -poru].

PRIPORQS adj. ^ Poai’ti; povîrnit, cu p ri- 
poare: muntele Babelor... nu-i aşa nalt, da-1 » grozav
(VLAH.).
OPRIPTICIU (pî.-iclurl) sn. Maram. Laviţă de 
dormit aşezată lingă vatră cbrl.) [comp. PBlCHlciir, 
PBiPicia].
OPRIPUNE = PREPUNE.
OPRISĂGA (pZ.-âci) s/. Mold. Bucov. % Stupină, 
locul unde sînt aşezaţi stupii 
cu albine (jg 3966): stupii se ^
lerne’avă In âlară, ţâră ca să de- /'A 
gere. (ion.); prin apropiere este 6 
pădure şi !n mijiocul pădurii celeia 
O'^'cuştiubee (flor.) ; dacăhuescalbl- 
nele ziua şi noaptea la Însem
nează cum că timpul cel Irumos 
se va schimba In posomorit (mar.)
[vsl. "p răsăka].
OPRISAGAR sm. Mold. Bucov. % Stupar, cel ce 
îngrijeşte de stupi, de prisăci: acolo, pre acelaşi 
loc, au gâalt o prisacă ou stupi şlun moşneag bătrin prlsa- 
CBrlU(M..cosT.); plugurile rămln singurele... prisăclletără 
şl nlme nu se atinge de ele (CRo.).
OPRISAgArie's/. Mold. Bucov. % Stupărie, ocu- 
paţiunea p r i s’ă c a r u l'u i, creşterea albinelor, 
t PRISAgArIT (pi.-ituri) sn. t Mold. Dare ce 

se plătea odinioară pentru stupi [p r i s a c ă]. 
OPRISGORNIG = PISTPRNIC [comp. PRESCORtJIO]. 
o PRISLOP sbst. Bucov. Băn. ^ Poiană înţre 
munţi: poieni verzi şi irumoase ...despărţlnd ou -^ul lor valea 
Suoevltei de cea a Moldoviţel (GRie.) [vsl. “p r 5 S 1 O p u]. 
'PRISMA (pl.-me) sf. ® A Corp solid ale cărui 

baze sînt 
două poli
goane ega
le şi para
lele şi ale 
cărui feţe 

laterale 
sînt para
lelograme; 
o prismă
este dreaptă 3967) sau oblică ([®| 3968), după cum 
muchiile oi laterale sînt perpendiculare sau oblice
la baze: se numeşte •*' trunchiată _____
sau trunchlu do ~ corpul Obţinut 
prin retezarea tuturor muchiilor 
unei prisme pe un plan nepa
ralel ou bazele ei (i®|3969) H ©
15 Prismă triunghiulară, (iintr’o 
materie transparentă, care are 
proprietatea de a descompune 
lumina naturală în cele şapte co- Fle' 397°' Prismă- 
lori fundamentale ([®j 3970) II ® © a vedea tncruriio 
printr'o anumită a le judeca după prejudecăţile 
sau după pasiunile sale [fr.].
‘PRISMATIG adj. Care are forma, figura unei 

prisme; care cristalizează în formă de prismă; 
suit '»•; colori —s, cele şapte colori'fundamentale în 
oare se descompune lumina albă a soarelui treoînd 
printr’o prismă de sticlă [fr.]. 
tPRISNE adj. şi adv. Mold. Bucov. Curat, neame

stecat: măcar de-a're face neştine bani cit de buni,' galbeni * 
de aur curat... tot o certare va să albă (PRv.-lp.i ; o căsuţă cu 
şindrilă nouă care steclea 'In asfinţitul soarelui ca argint 
(oRio.i [vsl. prislnu], _

PRiSNEL, PHISNEL 
(pl. -ele), Trans. PRI- 
STBN, PRţSTIN (pi.-no) 
sn. ® ^ Capătul de 
jos al fusului care se 
învlrteşte foarte repe
de la tors (ăj 3971) t __
© ^ Partea de jos a
tuşului morii. înţeper Fis- 3971- Pnsnel Fig. 3972. 
nită în piatra alergă-derus(T^ilnsilvanla,• prlsnel- 
toare, caro o pusă in mişcare de roata cu măsele;

Fig. 3967. 
Prismă 

dreaptă.
Prismă Prismă
oblică. trunchiată.

numită şi „crlng” tab. xxxvii, b. 5) H © PRI- 
Mold: Trans. Sfirlează, titirez (Ji] 3972): a început să ppi 
ne spună că pămlntul se Invlrte ca prisnelnl şi-dă mereu o- • t' 1 
coaie împrejurul soarelui (SLV.); moşneagul, Inte ca un 
ptisnel, aşterne ţolul (Crg.) ; aşa de iute 11 umbla pristenul, 
incit mania lui. Petru n’avea timp să se mire.Îndestul (rzt.)
[bg. p u r s t e n]. -

PRISOS (pL-oaso) sn. ® Ceea ce e mai mult 
decit trebue, ceea ce trece peste cantitatea nece
sară: daţi săracilor din >..01 vostru: ■»ul veniturilor peste 
cheltuieli; bani, argintării, mătăsuri erau 'cu'«r in mllnlle 
fie-căruia (isp.); de a) mai mult decît trebue: 
avem bani destui, odoare de (SB.); bj In zadar, zadar
nic. nefolositor: Hlndrla ce arăţi ou noi e de *^(ALX.); 
nu mal stărui, totul e de '«r; cheltuieli ds ^ ® Belşug: 
din vreme veohe nu se pomenise atlla * (Dlvr.) [ngr. 
Tceptoooi;].
t PRISOSEALA (pi.-elil sf. (bud.) = PRISOSINŢA 

[p ris O si].. ■
FRISOSELNIG adj. De prisos, nefolositor:

Eliad... ne-a scăpat de atltea litere '—e (negr.) [p r i S O - 
s e a 1 ă].

PRISOSI (-osesc) vb. intr. ® A fi cu p r i s o s, 
a rămlnea de prisos: adesea ieşea Aleodor'la vinătoare, oa 
să-şi petreacă ceasurile ce-1 prisoseau de la treblle împără
ţiei (IBP.) H ® A fi, a avea în belşug. 

prisosinţa (pl.-ţe) s/. Prisos, Imbelşugare:
ou cită bunătate şl-V nu mă servea cal (OLVR.) ; cu —, In 
belşug: natura le dădea cu mijloacele de vieţuire (GN.) 
[prisosi].

PRISOSITOR adj. verb. prisosi. Care pri
soseşte, oare rămîne de prisos.

prispa (pl.-pe) sf. ® aîs Un'ifel de terasă de 
pămîrit bătătorit 
ce se întinde de-a 
lungulpereteluidin 
faţă şi uneori de 
jur împrejurul ca
sei ţărăneşti (p"
3973) ; uneori pris
pa eînchisă cu o ba-; 
lustradă (IU 3974)
Stanca vede zilele se
nine $1 nopţile petre
cute pe afară (dlvr.) ;
Mancltorllpe-a lor 
prispe dres uneltele 
de mancă (alecs.) ; 
de-a lunsui pris

pelor etlină pe 
culmi vellnţl văr
gate (VLAH.) V, _ ©
Pr. ext- Plâţ- 
formă.: malul din 
dreapta se pleacă 
desvăllnd prispe 

largi de pajişte 
(VLAH.) [vsl].

*p r i s u p a] .j 
PRISPU- 

ŞOARA (pi.
-re) sf. j£a difn.
PRISPA: Sub pris-
puşoara din jos, Să-ţl petreacă os prin os (VOr.).
OPRISTAN PRISNEL.

PRÎSTANDA sf. Un dans ţărănesc ce seamănă 
cu ,,brîur'.
ţ PRIST.AJN'IŞTE sf. ^ Port: ies cu corabia afară 

din (PRV.-MB.) [vsl.].
PRJSTAV sm. (© î Ispravnic, administrator: 

mularea văduvă... plarde-şl-va dzestrele toate şl le vor lua 
(«i'll pre carii au lăsat bărbatul să fie socotitori casel-şi 
(prv.-lp.) ^ © Trans. <bud.) rt Portărel ^ © Odăiaş: 
acum clte un bolnav plroteşte, şIai'uI fle-cărei odăi pri
meşte pe vizitatori (irg.) ^ © Trans. Slugă, argat: 
arlndaşul şi slugile Iul, prlstavil, se Ingrljeso de ploşte şi 
pahare (pAc.) ® Crainic, Strigător public: un 
cu o chivără mare de hlrtie, striga din fundul bojocilor ca 
să vie diseară orl-clue pofteşte in grădina împărătească (car.)
[vsl.].
t PRISTAVI (-ăvesc) vb. refl. A muri: dacă se va 

episcopul, In locul Iul nu vor vrea să pue altul (prv.-mb.) ; olnd

Fig. 3973-

lllill

P. P, Prispă.

3974- Prispă.
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PRI- In aproape a se obem& la dtnsal pe Mitropolitul ţării 
QPI (I8P.) [vsl. prăstaviti sţ^. 
rr\l PRISTAVOAIE sf. Nevasta unui p r i s t a v: 

oare din voi vrea să Ile ? <alecs<i.
PRfSTEN PRISNţlL.

o PHISTINÎ (-ineac) vb. tr. Olten. A tolera, a în- 
gftdui, a permite [srb. p r i s t a t i, -tanem],

PRISTOL w PRESTQL.
PRISTOLNIG, PRI8T0RNIC (pi. -Ice) sn. ® aj 

wm- pisTQRNic t © ♦ Plantă cu tulpina pînă la un 
metru şi jumătate înălţime; face flori galbene iar 
fructul, In formă de capsulă, poartă numeroase 
seminţe; cu fructele plantei se însemnează pres
curile; numită şi ,,crucea-pîinii" sau ,,floarea-cru- 
oli” (Abutilon avicennae).

PRISTQS... = PBISQS...: l-a mai rimag o ţlilşoară 
de pămlnt de prletog (mar.) .
O PRţTGÂ (pî.-ltohe) sf.Băn. Spiţă (de scară)[srb.; 
comp. prptoA].
O PHITI wm- PRETJ.

PRITOACA sf. Vas de lemn, în formă de cadă. 
In care se pun strugurii mustuiţi la vie, spre a-i 
căra acasă [pritoci].

PRITOC sbsţ. Faptul de a pritoci, trans- 
vazare.

PRITOCI (-ooeac) vb. tr. A turna dlntr’un bu- 
tolu Intr’altill, a transvaza: mll şl eute de braţe nn 
blrutau sd pritocească şampaiillle şl vlnarlle (car.) ; la 7-8' 
zile dupd oe s’a pag (cuiechlnl) la marat, ge pritoceşte (ŞEZ.)
[srb. p r e t o 6 i t i].

PRITOCIT 1. adj. p. PRITOCI: vin ~ HH © Nţ- 
FRITOO|T.

2. sbst. Faptul de a pritoci: —ni vinului.
O PRIU = PRiăN.
•PRiVA (-vez) 1. vb. Ir. A lua cuiva ceea ce po

sedă; a opri pe cineva de a se bucura de ceva, a-1 
lipsi de ceva.

2. vb. refl. A se lipsi: a munoltoa un hamal... şl de cite 
pl&cerl nu g'a privaţi (vlah.) [fr. p r i V e r].

PRIVAL (pl.-aluri) sn. jA. Drum mîncat, mln- 
cătură de şiroaie, de pîraie: o lunod mare, gorij&iatd 
de —uri şl gpartd de bălti, g'aşterne Intr’aoeate braţe ivlah.) ; 
gtrăbătnră pădurea de săloll şl dădură de im — (b.-ald.) 
[vsl. 'prăvală; comp slov. privai, srij. pre
vala].
O PRIVAL A »•- PRIVEAI A.

. OPRIVÂRIU (pî.-are) sn. Trans. jfis = PRIDVQR: Ia 
lata deepre curte a casei, lipit de aceasta, se allă prlvarlul 
(PAC.).

'PRIVAT adj. ® Care nu exercită nici o func
ţiune publică: un om — f ® Particular, excluziv 
unei persoane şi de care publicul n’are a se ocupa: 
viata —ă [fr. p r i v 6].

'PRIVATĂ (pi.-văti) s/. Umblătoare [fr. privă].
'PRIVATIV adj. 03 Care exprimă lipsa, pri

vaţiunea de un lucru: particulă —ă; „ne” e o particulă 
—'ă In ouvlntele ,,ueavut”, ,,nesimţire", etc. [fr.].
'PRIVAŢIUNE sf. ® Lipsire de ceva necesar, 

abţinere ţ[ ©'Lipsă de cele trebuincioase vieţii:
duceau o viată sdruncinată, plină de privaţiuni o.-gh.) [fr.]. 
O PRIVAZ gw PERVAZ.

PRIVEALA, Mofd. privalA (pl.-veli) sf. ® Fap
tul de a privi, privire, vedere: crudul Turc... po- 
nmcl să-l ducă să Ie tale capul In prlveala tuturor ibAlc.»; 
VUortta, mal jos de Oolgota, e terltă de prlyala lumii (vlah.) ^ 
® Privelişte.
. PRIVEGHERE, PRlviciHERE sf. ® Faptul de a 
priveghia; neciormire; pază, luare amuite: ei 
Be duse cu cărticica Iul tn mină şl stătu In priveghere (isp.t ^ 
® 0^ Slujbă de noapte ce se face la biserică în aju- 
nuiunei sărbători: de la biserica din vale s’aude tocind 
de privighere (vlah.) 1 ® bb] Slujbă de noapte ce se 
face la mănăstiri.

PRIVEGHETOR, PRiviOHETOR 1. adj. verb. 
PRivEQHiA- ® Care priveghiază TI ® Care veghiază, 
care nu doarme: tace pte om de ţine răotatea şl (e) om 
amar şi privighetor, adecă iără somn (prv.-mb.).

2. sm. ® Cel ce priveghiază f ® Supraveghe
tor, paznic: beciul privighetorului Plrvn... pulsa să tăi 
nneasoă la nevoie o domnită (Crg.) ţ| ® ^ Bărbătuşul 
privighetoarei H ® t Motd. Sub-prefect: după dtnşii 
veni catihetul, apoi privighetorul de ocol (GN.).

3. priveghetoare, privighetoare, FRIVIOHITOA- 
rb”s/. ® Femeie care priveghiază; nevasta unui 
priveghetor f ® Trans. Luminare de ceară care arde 
la căpătîiul unui mdrt, toiag, stat U ® i Gen 
de păsărele de coloare brună-roşcată, cu pîntecele 
şi guşa alb-roşcate, care cintă foarte frumos 
(Erithacus luscinia) (|B| 3975): ce ştie măgarul ce e 
cintarea privighetoarei P (ZMN.) r ® —-DE-STOF, păsă
rică de 14 cm., de coloare cafenie-măslinie, care 
trăeşte mai ales prin stuf, hrănindu-Se cu insecte

Fig. 3975- 
Privighetoare.

Fig- 3976.
Pnvighetoare.de-stuf.

(Locustella luscinioides) (p 3976) H® —cbnoşie, 
păsărică de coloare cafenie-roşcatâ, cu capul ce
nuşiu, care trăeşte prin livezi şi grădini; are obi
ceiul de a se Înălţa în văzduh clntînd şi de a se 
întoarce în stufişul ei fără a-şi întrerupe cîntarea 
( Sylvia cinerea).

PRIVEGHIA, PRIVIOHIA (-ghlez) vb. tr. ® A 
sta deştept şi a păzi în timpul nopţii: noptlie le tăcea 
priveghlndn-l la boală (iei,.i ^ ® A Sta de pâză, a 
păzi, a supraveghia, a observa:, voju priveghia nu
rorile... şi no le-olu lăsa nlol pas a Ieşi din casă (CRG.) [lat. 
p e r V I g (I) 1 a r e].

PRIVEGHIU (pî.-ghinri) sn. ® Faptul de a ră- 
mlnea treaz noaptea stind de pază: cine spre ziua de 
Bobotează' stă de — noaptea vede cerurile deschlzlndu-se 
(GOR.) f ® Veghere funebră făcută în cele trei seri

Fig. 3977. Petrecere curioasă de priveghiu 
(după T. Papahagi).

după moartea cuiva la casa celui mort; bărbaţii 
şi femeile, în spec. flăcăii şi fetele îşi petrec vremea 
cu tot felul de jocuri şi glume, cu povestiri, etc. 
(]r' 3977): $1 s'au adunat cu toatele la — şl... s’au aşternut 
pe mtncate şl pe băute, veselindu-se împreună (CRG.i r 
® bbJ = PRIVEGHERE ® [priveghia].

PRIVELIŞTE sf. ® Tot ceea ce atrage privi
rile, băgarea de seamă, spectacol: din toate părţile te 
chlamă privelişti, oare de oare mal fantastice (vlah.; K 
® =. PRIVEALA: erau mnltl... veniţi aşa de — (GRIg.i.
O PRIVEŞTI, PRIVIŞTI j-tesc) vh. tr. şi intr. Mofd. 
® A trece peste, a întrece; a se revărsa peste un 
vas prea plin ţ ® A întoarce o tivitură, făcînd-o 
dublă, spre a fi mai trainică itkt.) [comp. prbvbştj].

PRIVI (-vesc) vb. Ir. şi intr. Q A-şi arunca ocări 
într’o parte oare-care, spre a vedea, spre a exa
mina pe cineva sau ceva, a se uita, a că(u)ta: smă-
răndlta 11 privi tintă ’n ochi (vlah.) ; Pe car un copilandru 
priveşte ’n depărtare ialecs.); (©— cu ochi buni sau răi, a 
aproba, a dezaproba, a-i fi, a nu-i fi pe plac ce face 
cineva: el nu putea — cu ochi biml bimă starea cea fericită 
a băiatului (se.); volnicul Începuse a-1 — cu ochi bun 
(ISP.) 11 ® A socoti, a considera: lumea 11 priveşte ca 
smintit; tot Insă mal rămăsese o.şcoală pre oare aceşti buni 
bătrtnl o priveau ca singur azilul prigonitei limbi (Negr.) H
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® A se raporta la, a se atinge de, a interesa: asta 
mi priveşte pe mine, cit despre mine, intru cit 
mă interesează pe mine; ce te priveşte nnde am test p 
[vsl. p r a V i t i ,,a Îndrepta, a aţinti”]. 

PRIVIGH... tm- FRIVEOH...
'PRIVILEGIA (-glez) vb. tr. A acorda un privi

legiu; a părtini'[fr.].
'PRIVILEGIAT adj. şi sm. ® Care se bucură de 

un privilegiu: ciasă —a; creditor creditor care are 
dreptul de a li plătit înaintea celorlalţi; datorie 
H ® © Care a primit, care e Înzestrat de la natură 
cu un dar particular Klf © NţpRlviLEQlăT [fr.].

'PRIVILEGIU (pl.-gll, f-giurl) sn. ® Drept sau 
folos particular de care se bucură unul sau mai 
mulţi indivizi şi care e interzis celorlalţi: bolerănaşll 
...erau scutiţi de d&rl cfttre Stat, dar, nu aveau alte preroga
tive sau priviiegiuri (i.-gh.) * @ Actul, înscrisul ce
conţine acest drept f ® Dar particular cu care 
natura a înzestrat pe cineva II ® rt Drept de care 
se bucură unii creditori [fr.].

privinţa (pl.-ţe) sf. ® Consideraţiune, ra
port; In această *; tn toate privinţele, din toate punc
tele de vedere | ® Glnd, intenţie; primeşte dat. 
Iubite cetltorlule, această a noastră osteneală cate o In- 
ohln ou bună ^ şl voie plecată (n..cost.) [privi].

PRIVIRE s/. ® Faptul de a p r i V i H ® t Spec
tacol: Duminecile şl pre la praznice să nu se stringă Ia pri
viri (PRV..MF.11f ® Aruncătură de ochi, uitătură, cău
tătură: a arunca o o ~ încruntată H ® t Privinţă: 
In toate privirile.

PRTVIŞTI ev* PRIVEŞTI.
O PRIVITA' (pl.-to) sf. ® 0/fen.Nuia de alun su
cită ou care se leagă lemnele t ® Olten. Sarcină 
de fin ce duce omul în spinare 1 ® Trans. (dens.i ff” 
Fierul ce îmbracă partea de jos a leucei cdrului 
[comp. srb. p r e v i j a t i ,,a lega, a suci”]. 

PRIVITOR 1. adj. verb. privi. Care priveşte. 
2. sm., PRIVITOARE sf. Cel ce, aceea care pri

veşte: dintre toţi privitorii, o babă bătrlnă... aduse cu 
dtnsa o turcă şl un tolegel (isp.i.

a. adv. Relativ la, în privinţa: ~ la ceea ce ţi-am 
spus.
'PRIZA (-zez) vb. Ir. A trage (pe 

nas); bătrlna... purta ochelari şl priza 
tabac (NEGR.) [fr. p r i s e r].
‘PRIZA (pl.-ze) sf: ® —' de tabac, 

cantitatea de tabac ce se ia odată 
cu degetele spre a trage pe nas:
Bogonos, lulud o mare ^ de tabac, mă privi 
ou un aer Inglmlat ineor.i Ş[ © /Ş Dis
pozitiv (la un perete, o masă, etc. 
pentru a face legătura cu curentul 
electric (p 3978) [fr. p r i s e].
O PRIZARI (-ăreso), PRIZÂB| (-ărăsc ) 
vb. refl. Mold. Bucov. A se pipernici, a se chirci 
[comp. vsl. p r ă z r ă t i].
O PRIZĂRIT, prizArJt adj. p. prizAri, prizAr}. 
Pipernicit, chircit: ştiu că eram atunci un băiet strljlt, 
prizărit şi fricos şl de umbra mea icrg.i ; ţlnţarul... e tot
deodată şl toarte piţigăiat, prizărit şi mie, că mal nn-1 vezi 
IMAR.).
‘PRIZMA... = PRISBIA...
'PRIZONIER sm., PRIZONIERA (pl.-re) sf. ® în

chis, întemniţat, arestant(ă); ttrzln am atlat că mama 
trăia ca o prizonieră tn oasa asta (vlah.) li ® Dă Om, mili
tar prins în războiu, captiv [fr. p r i s o n n i e r, 
-i 6 r e].
O PRJNGA = PE LtNOA.

PRÎNZ (pl.-zori) sn. ® Mînoarea de la amiazi: 
a minoa do ~ 1f ® Timpul de la amiazi, amiaza: 
înainte de după înainte, după amiazi H ® în 
graiul ţăranilor: .wui cei mic sau „prînzişorul”, tim
pul şi mîncarea de pe la orele 9 dimineaţa; —ui cei 
maro, Trans.cel bun, timpul şi mîncarea de pe la 
orele 10-11 dimineaţa: după şase ceasuri de umblet... 
sosim pe la —ul cel mare In Clmpnlung (vlah.); lepele fiind 
hrănite şl odihnite bine, pe la —ul oel mare i-au pus In Piatra 
(CRG.); dlte că-1 soarele pe la —ul cel bun şl eu numai acum 
mă ridic (RET.) r ® Băn. — do pămlnt, bucată de 
pămint cît o poate lucra un om pînă la prînz şj 
® A — sw APRjNz [lat. p r a n d i u m]. 
ÎPRINZAREs/. Prînz [prînzi].

tonond®

Fig. 3978.
Pnză.

O PRÎNZGIOR sbst. = PRINZIŞPR @ : a adormit, 
OU faţa spre rfts&rlt... pe la ăl mic (luno.).

PRÎNZI (-zeso) vb. tr. şi intr. A mlnca de prînz,, 
la amiazi: trebuia să prlnzească ades la tulpina brazilor 
(ON.); cum 9l~a ffătlt, aşaaprlnzlt (pann) [lat. #p r a 
dîre = clas. prandere].

PRÎNZIŞOR (pl.-oare) sn. ® dim. PRÎNZ ^ 
® Prînzul cel mic prînz®): In iaşi, oamenii... 
dorm piuă la (neor.) ;-ulte oă-1 soarele la şl eu numai 
acum mă scol (Ret.); Înjugă boli, zice un Doamne-ajută, şl 
pe Ia ^ porneşte spre casă ccro.). 
o PRÎNZŞOR = PRiNZIşpR.

PRÎNZULEŢ (pl.-oţe) sn. dim. PRInz : Aşa el de 
la lemele <^ul clştlglnd (pann).
o PRÎNZUŢ sbst. ® dim. PRINZ ; Pasă, Văllano, In 
casă, Că-i prlnznţu cald pe masă (gr.-n.) ^ ® =PRÎNZI-
ŞOR®.

PRÎSLEA sm. Cel din urmă. copil nâscut, cel 
mai nîic dintre copii: ăi mai mare (copil) să ti avut 
şapte anişori, ăl mijlociu vre-o şase şi vre-o patru (CArj ; 
de sigur cere ceva mămlcbll şi căpitanul 11 dojeneşte ou 
degetul arătător In sus (br.-vn.) ; —^ pl. PR{SLE: bunicile şl 
mumele Îşi luau... prlslele in poală (dlvr.). 
o PRÎSLUG ( pl.-uce) sn. Băn. (uua.) Fieptor 
[srb. p r s î u kj.

PRISNEL ew PRISNEL.
*PROl pirep. Pentru; în favoarea [lat.].

O PROs- pref. Băn. Se compune cu verbe cărora 
le dă înţelesul unei acţiuni repetate, făcute din 
nou: procos „COS din nou”, protlorb ,,fierb încă o- 
dată”, prostring ,,strîng la loc”, etc. [sl.].

PROASPAt adj. ® (Făcut, pregătit, adus, 
venit, etc.) de curînd, de puţină vreme: pline —ă; 
ouă proaspete; apă —ă, apă adusă de puţină vreme 
de la fîntînă, care n'a avut timp să se încălzească 
sau să se strice; peşte —, peşte prins de curînd, care 
nu s’a alterat încă; prin zăpada ce solrţlla sub picioa
rele sale... se vedeau urme proaspete de Iepuri (GN.); Adrlau... 
trecind oareşl-ce vreme piuă a-şl tocmi altele a Împărăţiei, 
Ilind — împărat (n..cost.) 1j © © Aflat, apărut de 
curînd, recent: ştiri proaspete; o oarle —ă 1] ® Gare 
n’a suferit nici o preparaţiune spre a fi conser
vat: unt—; carne—ă ţ[ ® Care nu e obosit: trupe 
proaspete; Tuxoll tot adăoglndu-se cu oaste —ă (OR.-Ufl.) 1] 
® Din — loc. adv. De curînd: el venise In gazdă la noi 
din — (CRG.) [gr.-biz. icpoaipaxoc;].

PROAŞGA (pl.-şte) Sf. ® t Ţintă 
(în care se trage) t ® Ţeavă de cu
cută sau de lemn de soc înfundată la 
un capăt şi din care, cu ajutorul unui 
piston făcut din lemn tare, se îm
proaşcă cu apă, puşcociu (i®| 3979) 
îf ® A tace-, a risipi, a decima: li vezi 
tăclnd — tn această comoară naţională (ALECS.) ; 
fac — In cel mal scumpi viteji al iul (vlah.) ;
Ia acum mă dnc la masă Şl lac — printre el.
Ca un lup printre cel miel (SEV.).
•PROB adj. Cinstit, integru [fr. < 

lat.].
•PROBA (-bez) vb. ir. ® A dovedi H ©

A arăta, a manifesta f ® A pune la în
cercare, a cerca [lat.].
'PROBA (pf.-be) sf. ® Dovadă, ceea 

ce dovedeşte adevărul unui fapt, unei 
afirmări: a face — cu martori; a aduce probe Ş| ® Măr
turie: ml-a dat destule probe de prietenie * ® încer
care: calul se urcă, făcu— sl lutr’un minut fu aproape 
de pădure (isp.) ţj ® Mostră: — de mărfuri ’f ® ± 
Operaţiune de aritmetică pentru a verifica exac
titatea unei operaţiuni prealabile [lat.].
'PROBABIL 1. adj. Care pare a fi, care poate 

fi adevărat.
2. adv. Pe semne: —ela simţitcă-lobserv (vlah.) [fr.]. 

'PROBABILITATE sf. ® Aparenţă de ade
văr, putinţa de a fi adevărat “l © ± caicului proba
bilităţilor, partea matematicilor care se ocupă cu 
calcularea numărului de şanse ce există pentru ca 
un lucru să se întîmple [fr.].
O PROBAJ(E) sbst., O PROBAJENI sf. pl. = PREO- 
BRAJţiNIE: şl vreme Irumoasă de Frobaj nlol cft se mal poale 
(ORiG.); In ziua de Probajeni, se probăjenesc frunzele copa
cilor (ŞEZ.U

P R I- 
PRO

Fig. 3979- 
Proaşcă.
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PRO- OPROBAJENI (-eneac) vb. refl. A-şi schimba
PRO faţa, a Începe să se ofilească, să se Îngălbenească

[•*- probajeni].
tPHOBÂLUI (-ueao) vb. Ir. A proba, a Încerca, 
a verifica; a examina de aproape: şaz& ;1 probaiueasca, 
Numnl aă nu-al banuengci (ik.-brs.) [ung. p r 6 b ă 1 n 1]. 

•PROBANT adj. Care probează [fr.]. 
•PROBATORIU adj. să Propriu a dovedi: act — 

[fr.l.
•PROBITATE sf. Cinste, onestitate, curăţie de 

inimă şi de suflet: Manca eia nn om de mare * şi dla- 
cietiune (I.-oh.> [fr.].

•problema (’pî.-me) sf. ® Chestiune, Între
bare ce-şi propune cineva s’o rezolve, s’o deslege 
după principiile ştiinţei:de aritmetică, de geometrie, 
de fizică H ® ® Tot' ce e greu de Înţeles, de expli
cat, de deslegat: ce are să fie peste un ceas, ce poate să se 
Intlmpie mline, slut probleme pe cari... nu prea-ml bat oapul 
să Ie descurc cvlah.i [fr.].

•PROBLEMATIC adj. ® Despre care nu poţi 
spune ceva pozitiv, din lipsă de dovezi suficiente, 
despre care nu se ştie nimic pozitiv: dincoace de apă 
e un cioban care păşunează o turmă de o speţă destul de »ă
(CAR.) 1f ® îndoios ţ] ® Suspect [fr.].
O PROBOJENIE sf. Trans. (dens.) = PREOBRAjşiNlE. 
•PROBOSCIDA (pl.-de) sf. ® Trompa ele

fantului: profesorul romăn avea nnnas... mare... oirligat, 
Incit semăna mai mult a ^ declt a nas (Negr.) ţf ® lj|i
Trompa diferitelor insecte [fr.].
O PROBOTEAZA sf. Băn. ugţ Molitva ce se ci
teşte pruncului şi mamei, la şase săptămlni de la 
naştere (NOV.) [p r o-2-p b o t e z].

PROBOZ(E)ALA(pi.-ell)s/. Mold. Trans. Ocară; 
mustrare aspră: supărare şi ruşine, Probozeală ’n t(>ate 
zile (iK.'BRS.); Mult răbd scirbă şl ruşine, Probozală ’n toate 
zile (oR.-N.) [probozi],
O PROBOZI (-ozeso) vb. tr. Mold. Tr.-Carp. A ocări, 
ă Înfrunta, a'mustra aspru; a face de,ruşine:Toma
grădinarul a trebuit să-l probozească de prea ueoumpătatul 
său prieteşug (ON.); vornicul o tot probozoa pe lelea Prohlra 
(BRIO.); Începu s-l * şi a-1 face troacă de porci (ret.) ; 
de Probajlne, să te fereşti să nu te probozască nime, căci eşti 
probozit... tot anul (VOR.).
OPROCATAr, procator sm. Trans. Advocat: 
dintre cel trei dieol foarte Învăţaţi, al doilea era procaţăr, 
adecă încărcător de trebi (ret.) [ung. p r 6 k â t o r].

'PROCEDA (-edez) vb. intr. ® A purcede, a 
proveni, a-şi trage Începutul, a izvori ţi ® A În
cepe să se ocupe de: la cercetarea unei afaceri ţ|

1 ® A lucra Intr’un fel oare-care ţ] ® rt A face acte, 
cercetări, etc. Intr’o afacere judiciară [fr.].

•PROCEDARESf. ® Faptul de a proceda 
t ® Chip de a lucra, de a se purta.

•PROCEDEU (pJ.-dee) sn. ® Metodă ce se ur
mează pentru a face oare-care operaţie in arte 
sau In ştiinţe H ® 9 Bucăţică rotundă de piele prin
să In vlrful unui tac de biliard [fr. p r o c 6 d ă]. 

•procedura (pi.-uri) sf. rt ® Rîiiduială ju
decătorească, chip de a urma într’o pricină dc ju
decată: am'amlnat pentru un clenolu de ^ procesul unuia
(BR.-vN.) t ® Cercetarea .judecătorească a unui pro
ces I (1) Toate actele făcute intr’o instanţă [fr.].

'PROCENT (pl.-to)sn. ® Dobînda la sută: ml-a 
Împrumutat banii cu un * de zece la sută * ® Proporţia 
la sută: avem In ţară nn — de peste 50°/,, de analfabeţi 
[germ.].
'PROCES (pl.-ese)sn. ® rt Ori-ce pricină adusă 

Înaintea judecăţii: a intenta un -v; a ctştlga, a pierde '«ui 
f ® Toate hirtiile produse de o parte şi de alta in
tr’un proces H ® ® Chestiune de aplanat ţ! ® Lu
crare, înaintare, desvoltare a unei acţiuni: zital 
priveşte fără să clipească '«.'Ul de descompunere a mllnll (Car.) 
[fr. p r O O ă s].
•PROCESiyNE, PROcţsiE sf. ® ggţ Alaiu bise

ricesc, ceremonie religioasă în care poporul, con
dus de preoţi, şi purtlnd icoane, cruci şi steaguri, 
merge în ordine, citind rugăciuni sau cîntînd, li
tanie (' 3980): unii tn trăsuri, alţii pe jos, semănăm cu
o. procesie (bol,i ţj ® Pr. ext. Şir lung de persoane 
care merg în ordine [fr.].

'PHOCEST (pl.-te) sn. ® ® = PROCRS ţj ® = 
PROCţlS-VERBAL.

'PROCES-VERBAL (pl. prcceşe-verbale) sn. ®
Act prin căre un funcţionar publicTconstată ce a 
făcut sau ceea ce s’a făcut In prezenţa sa ,1 ® Dare 
de seamă asupra discuţiilor şi Jiotărîrilor luate în-

1 j if)

Fig. 3980. Procesiune,

tr’o şedinţă a unei adunări publice, a unei societăţi 
savante, etc. [fr.].
t PROGETI... iw PROCITJ.

PROGHpilEN (pl.-ene) sn. ® F Obiectul con
vorbirii: să venim la (NEGr.) ; Să o lăsăm Încurcată şl să 
venim iar la (pann) H ® m} Verset dintr’un' psalpi 
care se cîntâ înainte de a se citi un pasagiu din 
Sfînta Scriptură: sfinţia sa... clnta pe ~ glasul al op
tulea (gn.) [ngr. itpoxet(i3VGv]. 
t PROGiTANIE s/. |l Repetiţie (afecţiunilor): bă

ieţii schimbau tabla In toate zilele-şi Slmbăta * (CRG l (l'l 1S. | 
t PROGITEALA, procetbalA (pî.-eli) sf. Faptul 
de a proci’ti.
t PROGITI, PROCETJ (-tesc) vb. ir. ® A citi din 
nou, de mai multe ori, a repeta o lectură: cind avea 
clte o leacă de timp, preotul lua octolhul şl mai procitea 
glasurile ,(isp.) ţi ® A repeta: Fiind muiţ plnă la ziuă, 
am avut timp de prisos Ca să procetesc In minte mii de spu
neri de folos (PANN) H ® f. A spune lecţia, a asculta pe 
cineva lecţia: părintele a zis că In toată Slmbăta să se pro- 
cltească băieţii si fetele, adică să-asculte dascălul pe fle
care de tot ce a învăţat peste săptămină (CRG.) ţ| ® Iţ) F
A certa, a (lojeni, a cicăli; a face zile fripte [vsl. 
p r o 6 i t a t i].

'PROGLAMA (-am) 1. vb. tr. ® A publica, a 
declara în public cu glas tare şi în mod solemn:

un rege ţj ® ® A vesti, a încuiioştinţa, a face 
cunoscut.

2. vb. refl. A se declara sus şi tare: a se ~ împă
rat [fr.].

'PROGLAMAŢIUNE, PROCLAMAŢIEs/. ® Fap
tul de a, (se) proclama f ® Publicaţie solemnă, in- 
cunoştinţare publică ţ] ® Scriere care’cuprinde 
ceea ce se face cunoscut publicului [fr.].

PROGLET, procleta adj. şi sm'. f. ® Afuri-
Sit(ă): *a de cioară, cum văzu fata, li puse glnd rău (isP.);

' dă-te jos d’aColo, — e. că dă tat-tu peste tine si-ţl moale oa
sele (BR.-VN.) © Grozav: II cuprinse un somn aşa de *.
de adormi ca mort («et.) : ;— adv.: am fost proclet de be- 
teagă (RET.) [vsl. proklştti].
t PROGLEŢENIE sf. Afurisanie, blestem (Tich.i 
[proclet].
i PROGLE’ţ'I (-eţeso) vb. Ir. A afurisi, a blestema: 

cei sătul... dă multă beţie, Încep a sudul, apOmana (TICH.)
[proci e,t]. .

'PROGLITIG. adj. co Se zice despre , un ouvînt 
lipsit de accentul tonic şi care se razimă pe cu- 
Vintui următor: pronumele mi, ţi, i, 1, etc. slnt••e 
(:mi-a spus, ţi-am luat, i-oiu vorbi, i-arerede) [fr.].
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OPROCOASE (-cos) vb'tr. Băn. A coase din nou, 
a coase la loc [p r o-2 -i- o o a s e].
O PROCOAVA POCEOAVA.
OPROCOJOR (pl.-oare) sn. ^ dîm. PHOCOV. Pă
tură mică; ml-a aşternnt de la şa (lung.).
•PROCONSUL- sm. ^ Magistrat roman care 

guverna 6 provincie ou autoritatea de consul 
[lat.].
•PROCONSULAR adj. ^ De proconsul, pri

vitor la proconsul; provincie ~a, provincie guver
nată de un proconsul [Ir.].
•PROGONSULAT (pi.-ate) sn. ^ (T) Demnita

tea, însărcinarea de proconsul H (D Timpul cit dura 
această demnitate [lat.].

PROCpp, FROCQF(i)E, PRICOP ® npr. m. I ® 
® (g Ziua mucenicului Procopie serbată la 8 
Iunie şi păzită de popor cu nelucrare, pentru ca 
sfîntul să ferească semănăturile de grindină. 
PROCOPSEALA, pricopseala ' (pi.-ell) s). ® 

Folos, treabă, scofală: dac& este aşa, iota UI dau şi ţie 
voie, sa vedem ce piocopseaia al sa-ml faci osp.); procop- 
seaia mare nu ma aşteaptă pe-acasa (grig.); te-au făcut co
pist, mare I •[ ® Ştiinţă, învăţătură: procopseala nu 
se cumpăra cu bani, cl se clştiga cu ani <paNn) ; toate sint 
trecătoare pe pamlnt, tinereţe, pricopseala, frumuseţe, etc. 
(ODOB.); dascălul moţaie cu nasu ’n gramatică şl crede c'a- 
colo-1 toata pricopseala (vic.) ţ[ ® A lua pe do;
a lua pe un băiat ca slugă, ca ucenic, a-1 creşte, 
a-i da învăţătură, spre a-1 căpătui mai tîrziu; şi-a 
făcut pomană căpitanul de mTa luat pe procopseala Intllu 
sluga, pe urmă ajutor (Car.i ; slnteţl proşti ca nişte băieţi 
luaţi Şe pricopseală (fil.) © NE PROCOPSEALA, ^PRI
COPSEALA [p r o cops i].' _

PROCOPSI, PRICOPSI (-sesc) 1. vb. Ir. ® A lace 
pe cineva să se îmbogăţească, s'â ajungă Ia o si- 
tuaţiune bună. Să tragă foloase, să înainteze în în
văţătură, etc., a-1 căpătui: el se întorceau acasă cu 
gind să procopsească pe toată lumea (tsp.) ; ce mai pă(esc 
cu el de cind mi l-a pus pe cap tatăl meu ca să mă procop
sească (ALEcs.); Deci 11 luă omul ca să-1 ‘ procopsească, 
Şi plecă cu dinsul ca ^ ttrguească (pann) ^ ® F A 
aduce într’o stare de plîns, a face un mai'c ne
ajuns, a da gata : ni’a procopsit cu lelul cum mi-a ad
ministrat averea.

2. vb. refl. ® A ajunge la o situaţiune bună, a 
ajunge departe, a se îmbogăţi, a se căpătui; a a- 
junge învăţat.: m'am săturat, să mă cblnuesc atltea cea
suri pe zi $i să nu mă procopsesc toată viaţa (CArj ; s'a bo- 
tăilt să ia In arendă moşia... la care s’au pricopsit clţi au 
tlnut-o,(BR.-VN.); a sosit vremea să te procopseşti şi tu după 
urma mea. (i.-Gţ-t.): ei veniseră la Foltlceni să se pricopsească 
de învăţătură (cr6.) H © F A ajunge în stare de plîns, 
a ii dat gata, a se duce pe copcă: dacă mă prinde acolo, 
m’am procopsit! '[ngr. TCpov.oţţiţo <; icpoxoTcxto].

PROCOPSIT, PRICOPSJT adj. p. şi sm. PRO- 
copsţ. © Ajuns bine, cu stare, într’o situaţiune 
bună, căpătuit: are un frate la Bucureşti, Învăţat, însu
rat, procopsit (VLAH.) ^ © învăţat, care ştie multă 
carte: unul din egumeni care va Ii mai procopsit la tnvă- 
t&tură (LFT.); toată Împărăţia re fălea că o să aibă.un împărat 
înţelept şl prl<;opslt ca Solomon împărat (isp.) ; Toţi te vor
besc de bine, toţi zic că eşti pricopsit (pann) *] ® F Pră
pădit, netrebnicul © neprocopsjt, nepricopsit-, co
pilul nepedepsit rămlne neprocopsit (pann).

PROCOV ww POCROV.
PROCOVAŢ tm- POCROVAT.

OPHOCOVÎţA (pî.-ţe) sf. Trans. Băn. Olfen. Ţol 
gros de învelit: aci se pun, pe-un fus cu cule, plocadele şl 
procoviţele (lung.) [vsl. pokrovlcl].

'PROCREA (-creez) vb. tr. A naşte, a zămisli [fr.]. 
•PROCREAŢIUNE, PROCREATIE S/. Faptul de

a procrea, naştere, zămislire [fr.]. _____
’PRpCURA (-ur) vb. tr. ® A face să capete, a 

mijloci ca să aibă, a înlesni cuiva să dobtndească 
ceva: — un post | (|) A fi cauza; pricina, a produce: 
aceas'ă băutură 11 prccură 0 mare alinare a durerilor [fr.]. 
‘PROCURA (pl.rri) sf. ® împuternicire, pu

tere dată de cineva cuiva de a lucra în numele său | 
® Act prin care se dă această împuternicire [fr. 
proc.urat.ion]. .

'PROCURANT sni. V Cel ce lucrează^în baza

unei procuri, cel împuternicit prin procură de a. PRO- 
trata anumite afaceri [it.]. PRO

•PROCURATOR sm. ® Magistrat oare admi- ' 1
nistra bunurile imul împărat roman într'o pro
vincie şi strîngea birurile destinate fiscului | ® Fie
care din cei 9 magistraţi ai Veneţiei cari admini
strau bunurile bisericii San-Marco | ® Cel ce pro
cură I ® rt Cel ce e împuternicit dea lucra în nu
mele altuia; sc căsători ca al stăplunlul său (BAlc.) [fr. ].

■PROGURAŢIUNE, PROCURATIE s/. lă Procu
ră [fr.].
•PPOGURIST .s?n. V Cel ce are o procură şi 

poate semna în locul şefului unei case de comerţ 
[germ.l. . ■
•PROCUROR sm. să Magistrat alipit pe lingă 

curţi şi tribunale spre a cere, in numele societăţii, 
pedepsirea celor ce calcă legile ţării: prim-procuror; 

general [fr. ].
•PRODIGALITATE s/. Risipă, cheltuială peste 

măsură [fr.]. .
•PRODIGIOS adj. Uimitor, minunat, extraor

dinar: In plata oraşului este un platan, a căruia mărime 
este prodigioasă (Bol.) [fr.].

'PRODIGIU (pl.-gii) sn. ® Minune, lucru ui
mitor, extraordinar | ® Persoană care excelează 
in felul ei, în bine sau în rău [lat.].
OPRODOG = PRODţlF.
•PRO DQMO(SUA) loc. lat. Pentru casa sa, in 

favoarea propriei sale cauze: pledează pro domo (sua).- 
•PRODROM (pi.-omuri) sn. Introducere în stu

diul unei ştiinţe: ~ul florei romăne [fr.].
■producător 1. adj. verb. PRODţrcE. Care ' • 

produce || © ne’producAtob.
2. sm. Cel ce, prin munca sa, crează produse in

dustriale.
•PRODUCE (-duc) vb. Ir. ® A da naştere: Grecia 

a produs artişti fără seamăn | ® A face Să crească, a 
rodi: Romănia produce mult grlu | ® A fabrica, a 
crea prin muncă I ®,A aduce un venit, un folos |
® A pricihui, a cauză, a face | ® A arăta, a în
făţişă: acte I ® A aduce: martpri [lat.].

•PRODUCT (pi.-le) sn. ® Tot ce produce agri
cultura sau industria, rod, produs |,® Folos, ve-' 
nit, recoltă I ® Ceea ce rezultă dintr’o operaţiune 
naturală sau artificială: chimic [lat.]. -

•PRODUCTIV adj. Care produce; rodnic, ro
ditor II © NEraopucTjv [fr.].

•PRODUCŢIUNE, PRODţrcTiE sf. ® Faptul de 
a produce | ® Ori-ce lucru produs de natură, de 
artă, de spirit | ® Cele ce produc, solul şi indu
stria unei ţări [fr.].

PRODUF (pi.-ufurl), PRODUH (pi.-uhuri), PRODIJV 
(pi.-uvuri) sn. Mold. Bucov. Gaură, spărtură făcută în 
ghiaţă, copcă: el deschidea prodnfuri peştilor pe sticla 
iazului (SAD.); văzlud strigoiul că ghlaţa de pe lac 11 destul 
de groasă, a tăiat Intr'tnsa nu produb (sb.) ; pre alţii II 
băgau In produb şi-l scoteau pre alt produh (must.) [vsl. 
p r 0 d u h u].
•PRODUS 1. adj. p. PRODUCE.
2. (pi.-se) sn. ® Tot ce produce agricultura sau 

industria I @ Folos, venit, recoltă | ® Ceea ce 
rezultă dinir’o operaţiune naturală sau artificială:

chimic I ® ± Rezultatul unei înmulţiri; 16 e 
.^ul lui 3 prin 6.

PRODUŞCA sf. Mold. (RV..ORG.) = PRODUF.
PRODUV e«- PRODUF.

•PROEMINENT adj. Care e mai ridicat, mai 
ieşit decît părţile dimprejur [fr.].

■proeminenţa (pi.-(e) sf. ® Starea a tot 
ce este proeminent II ® Partea proeminentă, ri- 
dicătură, ieşitură [fr.].
fPROERES sb.sl. Bună voie; bună intenţlUne: 

mai adaug... de bun <^ul meu, zece sullete de Ţigani (Alecs.i 
[ngr. Tcpoaipsaiţ].

PROESTpS tm- FROISTQS.
O PROPAGE (-fac) 1. vb. Ir. Băn. A face din nou, 
a reface, a face la loc.

2. vb. refl. ® A se schimba | ® A se trudi, a se 
chinui [p r o-2 -i-f a c e], .

•PROFAN ţ. adj. ® Ce nu priveşte religia |
® Ce e împotriva respectului cuvenit celor sfinte;
acţiune ^ă.
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PRO- 2. sm. ® Cel ce nu respectă, ce pingăreşte, ce 
ppn necinsteşte lucrurile sfinte H ® ^ Acela care, la cei 
r r\»J vechi, nu era iniliat în mistere t ® © Cel ce n’are 

nici o cunoştinţa despre o artă, despre o' ştiinţă, 
neştiutor, necunoscător, ageamiu. 

sbst. Lucru profan [fr.].
'PROFANA (-anez) vh. Ir. ® A pingări, a ne

cinsti, a spurca cele sfinte; a nu da respectul cu
venit celor sfinte 1f ® ® A Întrebuinţa rău lucruri 
rare şi preţioase [fr.].

'PROFANATOR sm. Cel ce profanează, pîn- 
găritor [fr.].

'PROFANAŢIUNE, PROFANAŢI® sf. ® Faptul 
de.a profana cele sfinte, pîngărire 11 ® ® între
buinţare rea, abuz ce se face cu lucrurile rare şi 
preţioase [fr.].

'PROFERA( -erez, -ar) vb. tv. A rosti: nenorocitul... 
a putut de-abla-V numele aoelul care-I lovise (I.-gh.) [fr.].

'PROFESA (-esez) vb. Ir. ® A mărturisi, a decla
ra în public: ^ creştinismul K ® A exercita o meserie:

medicina; arta minţitului... pe care o profesează omeni
rea întreagă cu atltapasiune (Car.i *| @ i' A preda (In ca
litate de profesor): ~ dreptul [fr. professer], 

'PROFESIE m- PBOFESIPNE.
'PROFESIONAL adj. Privitor la o profesiune: 

secret ~; şcoală-~ă, în care se învaţă diferite me
serii [fr.].

'PROFESIUNE, PROFţsiE sf. (Ş Mărturisire, 
‘ declaraţie publică şi solemnă privitoare la cre

dinţă, la sentimentul obicinuit: «■ de oredluiă H ® 
Meserie, ocupaţiune [fr.].

'PROFESOR srti.j profesoara (pi.-re) sf. ^ Cel 
ce, aceea care predă lecţiuni într'o şcoală sau în 
particular: — universitar; * de liceu; * de geogralle [fr.].

'PROFESORAL adj. fi (Ce ţine) de profesor; 
corpul[fr. ].

'PROFESORAT (pj.-ate) sn. # ® Ocupaţiunea, 
cariera de profesor '11 ® Timpul cît se exercită 
această ocupaţiune [fr.].
'PROFESORIME s(. col. PROFESOR f. Toţi pro

fesorii. corpul p’rofesoral.
'PROFESURĂ sf. Trans. Profesorat: încet Încet 

Isprăvi şl copilul... al treilea medicina, al patruleaprolesura 
(HET.) [germ. P r o 1 c s s u r].
.'PROFEIT sm. ® Proroc ^ ® Titlu dat de mu

sulmani lui Mahomet: mormiutul Profetului [fr. p rp- 
p h â t e].

'PROFETEASA (pi.-ţese) sf. Aceea care pre
zice viitorul printr’o inspiraţiune divină [fr.].

'PROFEITIG adj. ® Ce face pe cineva profet: 
Inspiraţiune ~ă H ® De profet, ce ţine de profet: 
vorbele baciului aveau o gravitate »ă (d.-zamf.) ; mă simţeam 
mişcat In fundul Inimii de acest glas oare-cnm —' (GN.I [fr. ].

'PROFETIZA (-Izez) vb. Ir. ® A proroci H ® A 
prezice [fr.].

'PROFEŢIE sf. ® Prorocie K ® Prezicere fă
cută de oameni cari pretind că pot cunoaşte vii
torul [fr.].
OPROFIERBE (-Herb) vh. tr. Băn. A fierbe din 
nou [p r o-’a -I- f i e r b e].
'PROFIL (pi.-luri) sn. ® Contu

rul şi trăsăturile feţei privite de o 
parte (i^ 3981): fi privea ■«ui osos şl 
desluşit, lumi
nat de bătaia 
lunii (BR.-VN.) ^

- ® Vederea,
înfăţişarea 

unui oraş sau 
a altui lucru 
privit dintr'o 
parte ® (fia 
Reprezentarea 

unei clădiri, u- 
nui detaliu de 
arhitectură, u- 
nui corp geome- 
trie, ca şi cînd ^ 
ar fi tăiate dep ■' 
un plan perpen- 
diCUlar(i®|3982) Fie- 3983- Profil geologic.
H ® Secţiune a unui teren geologic în care

Fig. 3981.
Profiluri.

Fig. 3982.
Profil

se poate vedea aşezarea straturilor ([ş) 3983) 
[fr.].
'PROFILA (-iiez) vb. tr. Şi refl. A (se) înfăţişa 

în profil, a(-’şi) arăta conturul: îndepărtare... se pro
filează, ca moşoroale de clrtlţe nrlaşe. movilele ivlah.i [fr. ].

•PROFILACTIC adj. ® / Ce lereşte de o boală: 
erau in contact... cu tot ce era molipsit, fără a se lua nici o 
măsură —ă (i.-GH.) H ® ® Care prezervă de ceva su
părător [tr. prophylactique].

'PROFILAXIE sf. f Măsurile medicale ce se iau 
spre a se feri de o boală molipsitoare [fr. pro- 
p h y 1 a X i e]. ,

PROFIR1 (pî.-iruri) sn. ® Tivitură, tăşie tivită 
la marginea unei haine, bprdură [it. p r o f i l o, 
refăcut după fir].

'PROFIR1 (pl.-lre) sn. = PORFIR.
PROFIR3 adj. Vin •«■, vin de un roşu-deschis, 

obţinut dintr’un amestec de struguri albi cu negri; 
MUinea mergea şl gusta... pellnurlle stlfoase şl —'6 (odob.) ; 
Işl drege gltleiul cunnpăhar de vin y iiro.i [ngr. npot^upa 
,,purpură”].

PROFIRIU, PORFIRIU adj. = PROFIR3: sorbind 
eu lăcomie din vinul proflrlu ilung.i 

•PROFIT (pJ.-turi) sn. Folos, olştig, beneficiu: 
a nu avea, a nu trage nici un —' [fr.].

•PROFITA (-fit) vb. intr. ® A trage folos, a 
cîştiga, a se folosi 1 ® A fi de folos, a aduce folos 1[ 
® A face progrese, a spori, a înainta în ceva [fr.]. 
'PROFITABIL adj. De care te poţi folosi, ce 

poate aduce’folos [fr.].
O PROFQNT sm. Trans. (bud.) = PRIFONT. . 
t PROFORAs/. Pronunţare, rostire: dasoaiiid-taie 

...ţl-au stricat proforaoa, nu poţi rosti pe ,,1” inegr.) [ngr. 
npoifoptz].

•PRO FORMA loc. adv. lat. Pentru formă, ca 
simplă formalitate.
•PROFyM == PARFţlM [it.].
'PROFUND adj. şi adv. Adine: acolo se petrece o 

dramă de o —-â, sflşletoare trlsteţă (vlah.) [lat:].
'PROFUNDITATE, PROFUNZIME sf. Adîncimo: 

brodea uneori adevăruri de-o profundltate înmărmuritoare 
(DLVR.) ; oare In ce profunzimi Întunecate se retrăgea atunci 
bitndeţea ...Iul p (vlah.) [profund].

'PROFUZIUNE sf. Risipă, prea multîi dărni
cie, exces de cheltuieli; belşug [fr.]. 
OPROGADIE sf. Olten. Băn. Trans. Cimitir, 
ţintirim.

•PROGENITVRA (pl.-turl) sf. ® Urmaşii imUi 
om, seminţie, odraslă ţ ® Prăsilă [fr.].

'PROGNAT adj. Care are fălcile ieşite şi aduse 
înainte {varb. de Negrii [fr.].
•PROGNATISM sbst. Carac

terul, înfăţişarea celor prognaţi 
(H 3984) [fr.].
'PROGNOSTIC (pl.-Icuri) sn.

® Părere, dare cu socoteala des
pre , cele ce au să se întîmple: 
ochii publicului caută ...in această a- 
renă... —urllo zilei de mllne (vlah.) H 
® Semn după care se poate da 
cu socoteala cam ce are să se întîmple H ® Z1 Ceea 
ce prevede medicul cu privire la mersul şi urmă
rile unei boale 1| ® Prevestire [fr.].

'PROGNOSTICA (-ichez) vb. tr. A face un prog
nostic, a-şi da cu părerea, a prevesti după anu
mite semne ceea ce are să se întîmple [fr.l. 
OPROGRAD(I)E = PROGADIE.
'PROGRAM (pl.-nme) sn. ® Scriere afişată sau 

distribuită în care sînt însemnate amănuntele unei 
ceremonii, unui spectacol, condiţiunile unui con
curs, etc. II ® ® Expunere sumară a conduitei 
politice ce o persoană sau un partid îşi propune să- 
urmeze [fr. programme].
©programa (pl.-mc) sf. = program.

'PROGRES (pl.-ese) sn. ® înaintare, mers 
înainte •] ® Creştere, sporire, extensiune: •«'ui unui 
Incendiu H ® înaintare spre bine, perfecţionare in
telectuală sau morală, propăşire ‘j ® Desvol ta
rea treptată a civilizaţiunii, a ştiinţelor, a artelor, 
etc. [fr.].
•PROGRESA (-esez) vb. intr. A face progre.se. 

a înainta, a propăşi [fr.].

Fig- 3984-
Prog-natism.
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•PROGRESIST sm. Partizan al progresului 
bine prioeput [Ir.].
•PROGRESIUNE, PROGRESIE s/. ® înaintare, 

mers înainte 1| ® Şir neîntrerupt H ® ± ~ arit- 
metlcă, şir de numere aşezate astfel încît fie-care 
din ele e egal cu numărul precedent mărit cu o 
cantitate constantă. Astfel, de pildă, numerele 
5, 10, 15, 20, etc. formează o ^ aritmetică; ~ geo- 
metricâ, şir de numere aşezate astfel ca fie-care din 
ele să fie egal cu numărul precedent înmulţit cu 
o cantitate constantă. Ex.: 4, 16, 64, 256, etc. 
Fie-care număr al unei progresiuni se numeşte 
termenul acestei progresiuni [fr.].
'PROGRESIV adj. ® Care se face înaintînd 

mereu: mişcare ^ H ® Treptat, care se face puţin 
cîte puţin [fr.].

PROHAB (pl.-be, -buri) S77.. 0 ® Despică tura, 
deschizătura dinapoi a unei fuste K ® Despicătura 
dinainte a pantalonilor: nişte pantaloni largi cu in
erenţi la mijlocul trnpnlnl (6N.I H ® Trans. Fie-care 
din cele două petece ce astupă deschizăturile di
nainte ale cioarecilor,. ca să nu se vadă cămaşa
(FR.-CDR.) (VIC.).
•PRO(H)IBI (-besc) vh. tr. A opri, a interzice [fr. 

p r o h i b e r][
•PRO(H)IBIT adj. p. PBO(H)lBi. Oprit, inter

zis: Import — ; arme ~c, arme oprite de poliţie de a fi 
purtate.
*PRO(H)IBITIV adj. ® Care opreşte, care in

terzice iî ® V Care opreşte sau interzice importul 
unor mărfuri: sistem[fr.]. 
•PRO(H)IBIŢiyNE, PBOffDiBiTiE sf. ® Oprire, 

interzicere ţf ® V Oprire de a importa o marfă 
streină: d&rlie vamale şl prolblţlanUe au oreat industria 
In Statele oele mari (I.-gh.) [fr. ].

PROHOD (pî.-oade) sn. ® Slujba îngropă
ciunii; a citi, a etnta, a alull, â (ace *ul; un arhiereu In- 
onnglurat de un numeros cler slujea *ul (neor.) ţ[ ® Slujba 
(Inmormîntării Mîntuitoruhii) şi cîntările ce se 
tac la biserică în Vinerea Paştilor la priveghere:
olnd s’a Întors Înapoi, Ieşeau tocmai preoţii ou —ol din bi
serica (oRiG.i [vsl. p r O h 0 d u].

PROHODI (-odeso] vb. tT. şi intr. A cînta pro
hodul: pune preoţi sd-l protaodeascd şl iemel sd-l bocească
tvuH.) [vsl. provoditi]. 
tPROHORISI (-isesc) vb. intr. A progresa, a 

face progrese [ngr. jrpo'/iup-fiaoi < Tcpo-/u)p(B]. 
ţ PROHORISIRE sf. Progres: am avut cinste a In- 

latoşa d-voastre proborlslrlle ucenicilor mei In Istorie (NEGR.) 
[prohorisi].
•PROIBI... wr PROHIBI...
‘PROIECT ipl.-te) sn. ® Ceea ce-şi propune 

cineva să facă, plan, întreprindere 1f ® Prima 
gîndire, prima redacţiune a unei scrieri ţ] ® {ga De
sen oare reprezintă planul unei clădiri ce urmează 
a se construi [fr. p r o j e t].
•PROIECTA (-tez) 1. vb.tr. ® A arunca înainte 

Ti ® A plănui, â avea de gînd TI ® A A desena, a re
prezenta un corp pe un plan sau pe o suprafaţă 
oare-care după anumite regule geometrice.

2. vb. refl. A se arăta înainte,.a se întinde; la 
amiezi umbra se prolecteazH Ia nord [fr. p r O j e t e r], 
•PROIECTIL (p/..-lle) sn.

® Ori-ee corp greu aruncat 
în spaţiu de o forţă oare
care TI ® ^ Glonţ, ghiulea, 
obuz, etc. [fr.].
‘PROIECTOR (pl.-toare)

«ţ. Jg# Aparat cu care se 
proiectează cu mare inten
sitate lumina dintr’un focar 
(1 3985) [fr.].
■PROIECŢIUNE, PRO- 

mcTiE sf. ® fî!aptul de a 
(se) proiecta T[ ® A Repre
zentarea geometrică a unui 
corp pe un plan, tăcută du
pă anumite regule Tf ® Re
prezentarea pe hîrtie a su
prafeţei pămîntului sau a 
unei părţi din suprafaţa lui f

Fig. 3985. 
Proiector electric.

- . , . „ ® 15 Razele pro
iectate de un focar luminos; imaginea proiectată

prin acest mijloc pe un ecran; lanterna de —, apa- PRO.
nnA rtşv r>n-r,r\ 0a a04-Ta1 a «-> ti a« a a4-;m t OAO/-J\ * I

Fig. 3986. 
Lanternă, de 
proiecţiune.

ură de retorică

rat cu care se fac astfel de proiecţiuni (i®) 3986) 
[fr.].

PROISTQS, PROESTQS sm.
gşl Mai marele în rang peste 
preoţii unei biserici, peste că
lugării unei mănăstiri [ngr.
npoEGTui;].

•PROJECTIL = PROIECTIL.
OFROLEcA = porecla.
•PROLEGOMENE sf. pi. ^

Precuvîntare, introducere lun
gă pusă la începutul unei cărţi 
[fr. < gr.].
•PROLEPSĂ (pi.-se) sf. 03 Pi^ 

prin care se preîntîmpină obiecţiunile posibile ale 
adversarului [fr.].

•PROLETAR sm. ® 4A Cetăţean roman din cla
sa cea mai de jos şi mai săracă Tf ©Cetăţean sărac ca
re trăeştenumai din produsul muncii braţelor sale; 
încet deschlas uşa, cu ellalâ. Era un — (vlah.i; — adj.’. 
Copil săraci şl sceptici al plebei —re (Emin.i [fr. < lat.].

•PROLETARIAT şbst. ® Condiţiunea de pro
letar TI ® Clasa p’roletarilor [fr.].

•PROLP'IG adj. Care are puterea, însuşirea de 
a naşte, de a zămisli, de a face prăsilă [fr.].

•PROLIX adj. Prea lung (la vorbă, la scris), vor
băreţ: discurs.— [fr. ].

•PROLIXITATE sf. Defectul oratorului, scrii
torului, discursului prolix, prea lung, cu multe a- 
mănunte ce nu se mai sfîrşesc [fr.].

•PROLOG1 (pî.-oguri) sn. ® O Poezie sau muzică 
ce servă de introducere unei piese de teatru *f 
® Prefaţă, precuvîntare [fr.]. 
t PROLOG2 (pî.-ionge) sn. Povestire a vieţilor 

sfinţilor [vsl.].
•PROMENOAR Ipl. aO3r0] sîz. dmti o

sală de spectacol unde nu sînt scaune sau bănci 
şi unde publicul stă în picioare sau se plimbă [fr.]. 

•PROMIS adj. p. PROMITE. Făgăduit [fr.]. 
•PROMISCUITATEs/. Amestecătură, amestec 

confuz şi făi'ă rînduială [fr.].
•PROMISIUNE, PBOMISIE sf. Făgăduială [fr.]. 
•PROMITE (-mit) 1. vb. tr. ® A făgădui Ti ® A 

prezice, a vesti, a anunţa: calendarul ne promite o 
vreme frumoasă.

2. vb. intr. A da speranţe: acest şcolar promite mult 
[lat.].
•PROMONTORIU (pi.-orll) sn. • Limbă de 

pămînt înălţat, 'înaintată în mare, cap: acest — se 
coboară In valuri ca un zid de stlncă (ALECS.i [lat.].
O PROMOROACA s/. Mo/d. Bucov. © ® Chiciură: 
pe pragul uşii se Intăţlşă Cozma... cu barba albă de — (ON.i f
® Brumă [vsl. p r i m r a k fi; comp. şi rut. p 0- 
moroi].

•PROMOTOR sm. ® Cel care-şi dă toată si
linţa, care pune totul în mişcare ca o întreprin
dere să izbutească TI ® Cel ce dă primul- îndemn, 
care pune o afacere în mişcare [fr.].
•PROMOŢIUNE, PROMOŢIE sf. ® Ridicarea 

la o demnitate,' la un grad Ti ® Toate persoanele 
ridicate laolaltă la acelaşi grad, la aceeaşi demni
tate TI ® ® Toţi şcolarii cari au terminat în acelaşi 
timp o clasă sau cursurile unei şcoli: din cea dintiiu 
promoţie este neobositul şi entuziastul muncitor loan Hellade 
Rădnlescu (vlah.) [fr.].

•PROMOVA,(-ovăz) Vb. tr. ® A ridica la o dem
nitate, a înainta în grad TI ® f A trece pe un elev 
într’o clasă superioară [lat.].
•PROMOVAT 1. adj. p. PROMOVA TITI ©NEpro

movat.
2. sm. gi Şcolar trecut într’o clasă superioară. 

•PROMPT adj. Repede, iute, grabnic: serviciu— 
[fr. < lat.].
•PROMPTITUDINE sf. Repeziciune, iuţeală, 

grabă (In executarea unui lucru): 11 descria—a şi cu
răţenia serviciului (BR.-VN.) [fr.].

•PROMULGA (-mulg) vb. tr. rt A publica în 
mod oficial o lege nouă [lat.].

•PROMULGARE, FROMULOAŢipNE sf. rt Fap
tul de a p r O ni u 1 g a, publicarea în mod oficial 
a unei le^ nouă [fr.].

PRO
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PRO- PRONAOS shsL ^ enf Tinda bisericii, partea , 
_D_ dinspre uşa bisericii unde stau l'emoile: in — se afi& 
r r\U -piatra ecrlBă ce acopere r&mftşiţele Iul Sţroe Buzescu urg.) 

[gf.;. ,
PRONIE sf. Providenţă.: nronla cereasca; a'a In

durat pronia şl nu l-a lăsat să pUnţă prea mult pe robul Iu
bitorului de oameni (CAR.i [ngr. irpovoia].

■PRONOMINAX adj. co Ce ţine de pronume; 
ce ăre unele caractere ale pronumelui [fr.].
tPRONQMION (pl.-onit) sn. Privilegiu [ngr.].

1 ‘PRONOSTIC = FROQNQSTţC.
"PRONUME [pl.-me) sn. Q Co Guvint care ţine 

Incul unui substantiv: eu, tu, cine, acesta, eto. slnt 
personal, posesiv, relativ. Interogativ, nehotăritţ] ® Nu

me de larnilie [lat.].
*PRONUNCIAMENT(0)(pl.-te).sn. isl Răscoa

lă a trupelor împotriva guvernului (în spec. în Spa
nia şi în republicele spaniole din America): impâ-
raţii, baroqll, toate revoluţiunlle şl toate... pronunclamen- 
tele... au lurat şi Jură tn numelo sacru al libertăţii (i.-gh.)

' . [sp.]-
■PRONUNŢA (-nunţ) 1. vb. tr. ® A rosti, a reda 

literele, silabele,' cuvintele prin sunete: pronunţă rău 
po I *1 © A recita, a spune: — uu discurs H ® A de- 

' clara ceva în virtutea autorităţii cu care e inve
stit: o sentinţă.

2. i’i). re/î. A se rosti, a-şi da părerea [lat.]'.
*PRONUNŢAJIE sf. Faptul de a p r b n u n - 

ţa, rostire: —a nnui cuvint, unui dlscnrs, unei sentinţe.
-PRONUNŢAT adj. p. pronunţa. ® Rostit H 

® Foarţe maro’at, însemnat,' înfăţişat cu tărie: 
trăsături .~e 11 ® © Ferm şi decis, hotărît cu ne
clintire:.'are un caracter *.

PRO OR, PRQUR VW ÎMPROOR.
t PROOROC.v s^ PROROO...
■PROPAGA (-pag) vb. tr. şi refl. © A (se) în

mulţi priu reproducere, a (se) prăsi II ® ® A (se)
■ răspîndi, a (se) împrăştia, a (se) lăţi; a propovă
duiidei revolnţlonare [lat.l.
"PROPAGANDA (pî.-de) sf. © ujJ Gongregaţiu- 

ne stabilită l'a Roma pentru propagarea credin
ţei ( = Colegiul de propaganda llde) 1 ® Străduirea 
unei persoajie, unei societăţi, etc. de a răspîndi 
anumite idei, păreri politice, credinţe; tăcea o ~ 
toarte activă printre muncitorii din fabrici (I.-gh.) [fr. ].

•PROPAGANDIST sm. ® ggl Membru al Pro
pagandei din Roma ţ| ® Gel ce face propagandă 

.ffr-l.
"PROPAGATOR adj. şi sm. Care propagă (o 

credinţa, o părere) [fr.].
■ PROPAGAŢIUNE Sf. © Faptul de a (se) 

propaga, înmulţire prin reproducere, prăsire: ~a 
şoarecilor li ® ® Răspîndire, împrăşticre, lăţire, 
întindere; propovăduire: -«aunor idei *1 ® 15 Modul 
cum se. transmit diferitele forme ale energiei (căl
dura, lumina, electricitatea) de ia un punct la 
altul [fr.].
"PR’OPAşi (-păşesc) vb. intr. A progresa [păşi, 

format după lat. p r o g r e d i].
"PROPĂŞIRE sf. Faptul de a pro păşi; 

progres : era o fierbere de mnocA, o dragoste de . (DLvr.) ■
•PROPAşitQR adj. verb. fropAşi. Progresiv; 

de progres.
OPROPEA iw PROPTEA.
"PROPENSIUNE sf. © Aplecare, pornire, incli- 

naret © Tendinţa de a se apropia de [fr.< lat.l. 
O PROPI1... tm- POPRI...
O PROPŢ mr PROPTI.

V "PROPICE adj. Prielnic, priincios, favorabil; 
nimerit: In momentnl.v; na vint»’ [fr. < lat.].
'PROPILţJE sf. pl. ^ ^ ® Vestibul cu coloane 

la temple şi la alte clădiri din antichitate 1! ® Ce
lebru vestibul al Acropolei din Atena [fr. < gr.]. 
OPROPOADA (pî.-de) sf. Băn. Trans. (li'lib.) (dens.) 
es. broboada.
OPROPODELNIC (pî.-ce) sn. Trans. & înveli- 
toare de cap, năframă cu care se imbrobodeşte fe
meia: mireasa poartă pe cap 1 <pAc.) [propOadă].
"PROPORŢIE iw PRO PORŢIUNE.
• PROPORŢIONA (-onez) vh. tr. şi re/î. A (sc) 

face proporţional; a potrivi [fr.].
"PROPORŢIONAL adj. © Privitor la o pro

porţie, care c in propM'ţie cu cantităţi de acelaşi 
tel .il® ± Medie--'â, nuinăr caro formează cele două 
medii ale uuei proporţii: in tracţiunile f = D“-
mărul 4 e media .^ă.[fr.].
•PROPORŢIONALITATE sf. Condiţiunea 

cantităţilor proporţionale între ele.[fr.].
"PROPORŢIONAT adj. © p. PROPORŢIONA 5 

® Cu părţile bine potrivite între ele; corp jjine ~ 
© neproporţionat ţ[ ® Care se cuvine, care 

se potriveşte bine: averea lui e .»ă cu rangul ce ocupă.
•PROPOftŢIUNE, PROPORŢIE Sf. ® Raportul 

exact între dimensiunile părţilor unui întreg sau 
între fio-care din aeeste părţi şi acest întreg: bise
rica Curţii de Argeş... lutăţlşază o desăvlrşltă'armonie'de 
linii şl de proporţii (vlah.) H © Potrivire, raport .just 
intre lucruri: tace cbeltuloli In » cu veniturile sale 5 
® ± Egalitate între două raporturi. Ex.: ■§■ = |, 
care se enunţă ,,2 se are către ,S, precum 4 către G”; 
cei doi termeni, 2'şiG, se numesc termenii extremi ai 
proporţiei, iar Ceilalţi Sînţ numiţi tormenll de mii loc; 
produsul termenilor extremi e egal cu produsul 
termenilor de mijloc 1 © A Scară de'--.', linie im-- 
părţită în părţi egale, pentru a măsura distanţele 
pe o hartă, sau pentru a'raporta in mic şi înlrio 
justa proporţie planurile ridicate pe teren 5 ® pl. 
Dimensiuni, extensiuni: incendiul ă luat proporţii 
vast* H © în — cu Inc. adv. îiv raport, potrivit cu, 
proporţional cu [fr.].

propovădui... PROPOVEDUI..' 
t PROPOVEDANIE s/. ajJ Faptul de a propo- 

vedui; ouvintare de propoveduire, predică [vsl.].
PROPOVEDUI, propovădui (-uesc) vb. Ir. şi 

intr. ® A revela, U desvălui: aice se vede că au propo
văduit Dumnezeu l€i Noe de zioa judeţului şi de Învierea 
morţilor (n.-cost.) H ® njJ A propaga în norod cuvîntul 
Iui Dumnezeu 1! ® nd A vorbi din amvon; a predi- 
ca: biserica oatollcft,de susdup& sttntul Soaun, propovăduia 
toleranţe (i.-gh.) *1 ® Pr. ext. A răspîndi, a împrăştia, 
a lăţi, a propaga [vsJ. propovfidovati].
•PROPOZIŢIUNE, PROPOZIŢIE sf: ® Pro

punere, lucru propus spre examinare, spre deli
berare 1f ® Gi Exprimarea unei cugetări sau unei 
acţiuni, care cuprinde subiectul şi predicatul sau 
subiectul, verbul şi atributul. Ex.: soarele a răsărit; 
pămlntul e rotund; se numeşteindependentă aceea 
care nu depinde de alta, ci are un.înţeles desă- 
vlrşit prin ea însăşi; ~ principală se numeşte pro- 
poziţiunea dlntr’o frază oare are un înţeles.de la 
sine, dar care e completată de o altă propnziţiune, 
numită secundară sau subordonată, al Cărei înţeles de
pinde de acela al propoziţiunii principale H © + 
A Adevăr care poate fi demonstrat, enunţarea 
unei ~teoremc: teoremele de geometrie slnt propoziţii [fr. ].

PROPREA (pî.-rele) sf. = PROPTEA: la proptele 
l-a legat (gr.-n.) [i»" POPREA]. ' ,

PROPREALA p»- POPREALA.
•PROPRETOR sm. O Locţiitor de pretor. 
'PROPRIETAR sm., proprietara (pî.-re), pro- 

prietAbeasA (pî.-eee)s/. Gare e stăpîn(ă) pe unlu- 
-cru; stăptnul, stăpîna unei case, unei moşii, eto.; 
mare—, stăpînul unei moşii întinse, moşier ifr.]. 

"PROPRIETAREASA peoprietab. 
"PROPRIETATE sf. ® însuşire firească şi e- 

senţialâ a unui lucru, fără de care n’ar exista: 
Impenetrabilitatea este -~a materiei H ® Acţiune parti
culară pe care un corp o exercită asupra organelor 
noastre: proprietăţile nutritive ale cărnii ţj ® Caracter, 
distinctiv; ceea ce^ face ca uii lucru să se deose
bească de un altul de aceiaşi fel: apa mării are de 
a H sărată *1 ® G7 întrebuinţarea termenului pr@- 
.priu, limbagiului, stilului care convine anume, 
pentru ceea ce treime exprimat: cuvintelor, ter-1
ineniior II ® rt Dreptul -ce are cineva'de,a se bu
cura şi a dispune de un lucru tn mod excluziv şi 
absolut (coD.-civ.i, stăpinire ţ] ®' Lucrul însuşi pe 
care-1 stăpîneşte cineva H ® Gasă, moşie; proprie
tăţile Iul l-adno venituri mari ţ| ® literară, drepLul
de care se bucură un autor de a dispune după 
voie de operele sale, de editarea lor, de venitul. 
ee aduc, etc., şi pe eare-I transmite moştenito
rilor săi pentru un timp limitat de lege ifr. p r u- 
p ri ă t 0 <lat.].
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•PROPRIO MQTU sau MOTU FRQPBio Inc. adu. 
lat. De la sine, lă’ră a Ii îndemnat sau silit de ci
neva. lără a consulta pe altul.
•PROPRIU i. adj. ® Care aparţine excluziv 

unei persoane sau unui lucru, care este numai al 
outăruia, numai al lui însuşi; s’a instalat in nroptia 
mea casă; a scrie cu propria sa mină; cailtăţlle iui proprii; 
i se părea câ-şi vede propriile lui gloduri (vlah.) ■ ® A-
mor AMOR-PRQPRIU ţ| (a) Nume nume ce se 
dâ individual unei singure persoane sau unui sin
gur lucru, spre deosebire de numele comun 

Mişcarea proprie a unui astru, mişcarea reală a 
astrului, în opoziţie cu mişcarea-i aparentă ţ! 
® Exact, cu totui asemenea, chiar, tocmai; ti-™ 
repetat propriile lui cuvinte *1 ® Particular; poezia şl, 
proza au lie-care o armonie care le e proprie ţj © Care' 
poate servi la; e un remediu contra frigurilor; e un 
teren * pentru cultura legumelor V ® OJ Sena semnificare 
proprie, însemnare reală, înţeles adevărat al unui 
Guvînt. spre deosebire de înţelesul figurat, rneta- 
loric ţi ® Cuvlnt termen -»•, acela Care singur redă 
exact ideea ce trebue exprimată.

2. slist. Calitate distinctivă; ceea ce aparţine 
In particular cuiva; —'l libertăţii este de a nu sa închina 
la prezumptlunile nedrepte (i.-OH.) ţlH © sw IMPROPRIU
[lat., in parte cu înţelesuriie Ir. p r o p r e]. 
OPROPTĂ (pi.-te) sf. Mold. Bucov. Olten. Trans. ® 
Par, lemn, proptea ce se pune oblic la un gard, 
la un stîlp, etc., ca să-l şprijineasoă, ca să-l îm
piedece de a cădea; gardul cu nu cade la Vremuri 
giele (TUT.)j l-a dus pe ctmp şl l-a proplt In patru propte, 
ca să nu cadă (voR.) Ii ® ® Sprijin, reazăm *,[ ® ® 
împotrivire, opunere, rezistenţă; cine să stea in propta 
valului acestuia P (vlah.) ; a se pune a se împotrivi, 
a opune rezistenţă; eram singurul care m’am pus plă
cerilor lui (LUNG.) [comp. PROPTE^].

PROPTEA (pi.-tele), OPROPEA (pi.-pele), OPO- 
PRE4 (pi.-rele) s/. ® Par, lemn ce se pune 
ca să sprijinească un gard, un stîlp 
proptă ([®] 3987); proptele şl mă
nunchi de tnfiş, legaţi cu frtnghll, 
sprijină şl Întăresc taracii (odob.) ; 
lasă, mamă, că merg eu la pădure 
s'aduc pari şl-i volu pune propele 
(VOR.); gardurile vechi se întăresc 
cu poprele sau proptele (pamf.) ; 
gardul cu proptele nu cade .de vln- 
turl rele (znn.) ţ[ ® ® Sprijin, 
reazăin, protecţie ; parohiile mai 
bune slnt ale oamenilor cu proptele .
(RET.); feolorul boierului îşi trecea y,>«,f, 
clasele cu proptei! (br.-vn;) ţ| ® Pie- 
dică, opritoare; venea... ou un Fig. 3987. Proptea, 
cer nou... pe care-1 trăgea cu minele,
la vale cu propele şl la deal cu opintele icrq i ţ[ ® ® p 
Pumn dat în falcă; Itl toarnă nişte] propele la fălci 
de-ti strămută căpriorii (ALEC3.) [propti].

PROPTI (-tesc), O PROPt (-pese) 1. vb. tr. ® A 
pune o proptea unui gard, unui zid, ca să-l spri- 
jiiiească, ca să-l împiedece de a cădea; mă duc s’o 
proptesc (oasa) cu un lemn (ret.) ţ[ ® A sprijini, a ră- 
zima; rădlcă-te şl stăl drept, proptludu-tl picioarele cele 
dinainte pre părete (T(Ch.) ; caii... proptiră capetele In latele 
lor piepturi (dlvr,).

2. vb. refl. A se sprijini, a se răzima; înfipse sabia 
In pămlnt, se propti Intr’lnsa şl rămase neclintit osp.)
[vsl. podăprăti].

PROPTIŞ (pî.-işuri) 1. sn. Proptea; tot ce slu
jeşte spre a (se) propti; dincolo de cruce este uu 
tăcut din clteva lemne, pentru ca să nu cază vitele In plrăn 
(SLV.).

S. adv. Sprijinit, răzimîndu-se.
PROPTIT adj. p. PROPTI nil © neproptit .s 

'PROPULSrUNE sf. TTm Mişcare înainte, î m- 
pmgere [fr.].
'PROPULSIV adj. Care produce propul- 

siunea; elice ~ă [fr.].
"PROPULSOR adj. şi (pl.-oare) sn. fT" Se zice 

despre ori-ce organ mecanic care imprimă o miş-. 
care înainte [fr.].
'PROPyNE (-pun) 1. vb. tr. ® A supune cer

cetării, deliberării, hotârîrii: o modificare a unul

articol din lege'ţ] ® A pune înaintea ochilor;.» un PRO- 
ezemplu ţ| @ A da să SC; trateze un subiect, sa se pp/'> 
deslege o problemă, etc.; » un subiect, o problemă ţ[
® A oferi; » pacea; 1 s’a propus un milion pentru casă ţ|
© A prezenta, a recomanda pe cineva ca mai ca
pabil decît alţii pentru o slujbă, pentru înaintare, 
etc. II ® A-şi pune în minte, a avea de gînd ţ|
® A lua o botărtre; omul propune şl Dumnezeu dispune ţ[
® r- A preda, a face lecţii ţ[ ® ^ în jocul de 
,,ecart6”; a cere să i se mai dea cărţi. ,

2. vb. refl. A se oferi; s’a propus martor; se propune 
pentru acest post [lat. p r o p O n 6 r e, în parte cu în
ţelesurile fr. pr o p o s e r].
"PROPUNERE sf. ® Faptul de a (se) pro- 

p u n e *1 ® Lucrul propus; ofertă.
'PROPUS adj. p. propune ţiţi © NEPROPUS.
'PRORĂ (pl.-re) sf. Partea dinainte a unei 

corăbii’, a unui vapor [it.]. ,
PROROG, ţ PROORQCsm. ® njJ La vechii-Evrei; " 

persoană, 'inspirată de Dumnezeu, care prezicea 
viitorul; »ui Daniii ţi ® ® Acela care prezice vii-: . ' ■
torul ca şi prorocii din Sf iiita Scriptură; ®; fă-mă
Doamne, prooroc, s& te fac năzdrăvan (ZNN.); mincinos
acela care proroceşte lucruri ce nu se realizează;

nimeni nu e » In tara iul saU nici un » nu-1 cin
stit In ţara sa (ZNN.), cineva are mal puţină influ
enţă, găseşte mai puţină crezare în ţara lui decît 
aiurea [vsl. p r o r o k u].
O PROROCEA, PROOROCEA (pl.-oele) sf. Olfen.
(PAMF.) (pşc.) Ultima recitare pe care o fac colindă
torii la Crăciun, după ce au terminat la o casă 
colindele [proroci]. ,

PROROCESC, PROOROCESC adj. De p r o r o c,; 
profetic; acei glas proorocesc ce vestea moartea vecină a 
fiicei sale (ODOB.).

PROROCI, PROOROCI (-ocesc) vb. tr. şi intr. ®
A prezice viitorui printr’di inspiraţie divină, a pro
fetiza; Şl caii lui Achll care prooroceau Negreşit că au fost, 
de vreme ce-1 trăgeau (Alx.) • ® Pr. ext. A_ prezioe;
Iţi proorocesc că ai să clştlgi mult In astă sară (ALECe.) ţ]
® A prevesti; dacă soarele, clnd răsare, .ni se pare mal 
mare decit de obicelu, proroceşte ploaie (GRM.) [p r o r o C].

PROROCIE, PROOROCiE sf. ® Prezicere a vii
torului făcută prin inspiraţiune divină, profeţie; 
prorocllle lui Daniii; pr. ext.: vorbele malcă-sl... aveau far
mecul unei prorocii (GN.) [p r o r 0 c]. 

tPROROGI'ţ'A (pl.-ţs) s/. Femeie care, la vechii 
Evrei, prezicea viitorul printr’o inspiraţiune di
vină, proteteasă; şl luă Mariam prorocită, sora Iul Aarou, 
timpăna In mina el (bibl.) [vsi. proroăic a].

'PROROGA (-og) vb. tr. ® rt A ainîna, a pre
lungi un ternien ţ[ ® O A decreta’ prorogarea 
Camerelor legiuitoare [fr. < lat.].
'PROROGARE, PROR(DOATIUNE sf. ® Faptul 

de a pro r o’g a, ainînare (|) 0 Act prin care 
puterea executivă suspendă şedinţele Camerei şi 
Senatului şi amînă pentru mai tîrziu redeschid(jrea ■ 
lor [fr.].
t PROSCALISI (-isesc) vb. tr. A invita, a pofti;

Iţi cer de o mie de ori iertăciune că nu te-am proscallălt la 
masă (RL.) [ngr. Ttp03itaXT|0(o < itpooxaXdi].

'PR OS GENIU sbst. ^ O Partea teatrului antic, 
corespunzătoare scenei şi avant-soenei de astăzi, 
pe care jucau actorii şi unde sc aşezau decorurile 
[lat.].
t PROSGHINITAR(IU) sbst. ajJ Măsuţă înaltă 

cu placa deasupra inclinată puţin Înainte, pe care 
stă icoana învierii, a hramului sau a vre-unei săr
bători, pentru a o săruta poporul; analoghion, 
iconostas; Mitropolitul... stă Ungă icoana proschinita- 
rlnlni... şl mlrueşte pre Domn (let.) [ngr. itpoa*uVr]X(ipl ].

PROSCOMIDI, ✓ PROSCOMEDI (-dese) vb. tr.
(jşi A Sfinţi pîinea ’şi vinul de la liturghie; preotul de 
va avea prescuri proscomldite... să nu Intre tnlăuntru besericll 
clini să le mănlnce (prv.-mb.) p r O S C O m i d i c].

PROSCQMţDIE, <f PROSOOMEDIE sf. oji ®
Prima parte a liturghiei în care preotul sfinţeşte 
pîinea şi vinul ce urmează a fi prefăcute în corpul 
şi Singele Domnului; şi dăde dentm avuţia lui preoţilor 
ca să se pomenească de dlnşli... la dumnezeeasca proscomidie
(PRV.-MB.) t ® Masă scobită în peretele despre miază
noapte a sfîntului altar, pe care stau pregătite sfin-
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PRO- tele daruri (vinul, apa, prescurile) pentru jertfa 
euharistlcă; numita şi „jertfelnic”: i'a adaos,.. o 

* r\t-l vasmlnt&rle de-o parte şl o proscomldle de alta (mo.) [vsi. 
pro3komidija< gr.].
•PROSCRIE (-scriu) vb. ir. ® ^ A osîndi la 

moarte fără forme de judecată, înscriind numai 
numeie celui condamnat pe un afiş ţ ® Pt. ext. 
A lua măsuri violente împotriva persoanelor, în 
timpurile de turburări civile ® A alunga, a iz
goni 1) ® A desfiinţa, a opri, a condamna: ~ in-
trebulnţarea anat ouvlnt; oavlntal progres eia proscris (i.-oh.)
[fr. p r o s c r i r e].
■PROSGRIPŢIUNE, PROSCRJPTIE sf. ® ^

Osîndire la moarte’ fără judecată şi care putea fi 
executată de cel dintîiu venit: proscripţiuniie iui syiia 
şl Marius i| ® Măsură ilegală şi violentă luată îm
potriva unor persoane în timpurile de turburări 
civile: se preafiteşte pentru voi o lista de proscrlpţluue si de 
oonllscare a averilor (I.-OH.) ţ{ ® Desfiinţare, oprire, con
damnare: —a unul obloein, unor ouvlnte [fr.].
•PROSCRIS adj. p. proscrie şi sm.: Beizadea 

GrlKore Sturza avea zialet de zlna Iul si nepoitlse pe totl Ro- 
m&ull proscris! (i.-OH.).

•PROSECTOR sm. V Persoana însărcinată să 
prepare piesele’de anatomie necesare pentru cursu
rile unui profesor [fr.].
O PRQSIE sf. Mofd. ^ Pămînt arat pentru întîia 
oară, după ce a fost lăsat nearat timp de 2-3 ani:
această este pămlntul cel dlntllu şl cel mal bun pentru 
griul de toamnă hon.].

PROSLiAVI (-ăvesc) 1. vb. Ir. A ridica în slăvi, 
a preamări, a glorifica: duşmanii tăi Inslsl te proslăveau 
(BAuc.); Dumnezeu proslăveşte pe sllnţl.

2. vb. refl. Mofd. F ® A se întinde în voie, fără 
să-l pese de nimic, a se lăfăi: gazda, robotind zi si 
noapte, se proslăvea pe cnptior icro.) '' ® = LĂUDA 2 ® : 
noi slntem bine, dar d-ta onm te mal proslăveşti cu slujba 
dlcanlcească ? ialecs.) [vsl. proslăviţi].

PROSOMIE sf. bbI Cintare bisericească din 
mineiu ori octoili [ngr.'upooo|j.îa].
O PROSOP (pî.-oapel sn. Mofd. Ştergar, peşchir: 
o adiere de seară... făon să llllle... <^ul alb, curat, aninat sus 
la usa bărbleriel (Car.i [ngr. icp6oo)ito)v ,,faţă” > 
Tcpootutţt ,,ştergar”].
•PROSOPOPEE sf. 03 Figură de retorică prin 

caro oratorul face să vorbească, în discursul său, 
o fiinţă imaginară, o persoană moartă sau absentă, 
un lucru neînsufleţit [fr. < gr.].

prospătură (pl.-turl) sf. F Mîncare gă
tită de curînd', alimente proaspete; marfă 
proaspătă: II înşiră, toarte volubil, toată lista prospătu
rilor sosite de dimineaţă (CAr.i.
•PROSPECT (pî.-te) sn. ® Foaie sau broşură 

în care se expune în mod sumar planul unei lu
crări ce urmează a se publica arătlndu-se formatul, 
caracterele întrebuinţate, gravurile, condiţiunile 
de punere în vînzare, etc. 1f ® Se zice şi despre 
anunţurile privitoare la deschiderea unui stabili
ment destinat publicului, despre întreprinderile 
comerciale, etc. [fr. prospectus].

. ' •PROSPECTOR sm. Individ care se duce prin 
. ' ţări depărtate, abia explorate, ca să descopere pro-

ducţiunile ei şi în special minele de aur [fr.].
■PROSPER adj. ® Favorabil, norocit: o soartă 

-~ă ţ| ® Înfloritor: o stare —ă [fr. < lat.].
•PROSPERA ţ-orez) vb. intr. ® A fi‘favorizat 

de soartă ţi ®’ A-i prii (vorb. de animale sau de 
plante) ţi ® A-fi într’o stare înfloritoare, a înflori 
(vorb. de lucruri): atacerlle lor prosperează [fr. < lat.].
•PROSPERITATE sf. Stare prosperă, înflori

toare [fr. < lat.].'
PROST 1. adj. ® Simplu, de rînd: soldat 

soldat de rînd, care n’are nici un grad ţ[ ® De 
jos, din popor, (lintr'o treaptă socială inferioară, 
mojic: ea bănui că ajntoarea de ctaelăreasă nu poate să (le 
de neam (isp.); milostive Doamne, nu-1 asonlta pre nişte 
proşti, pre nişte molid inegr.) ţi ® Dc Calitate ordi
nară, de soiu rău: Caln... din roada ţarinei sale ce era 
mal proastă... Jertfea Iul Dumnezeu (n.-cost.) ; haine proaste; 
mfneare proastă; marfă proastă ţi ® Vulgar, trivial, de 
mojic: o glumă proastă; 11 apnoase pe bietul cuconăşel o 
tuse de cele cu urechile lungi, ca să nu zic vorbă proastă

(ALECGitţ[ ® Comun, obicinuit (de toţi): să le^prefac 
de pe ellneşte pre ouvlnte proaste mmăneştl cprv.-mb.) ţ[ ® Fără 
minte, neghiob, stupid: oamenii pe atunci dedeau In 
gropi, de proşti ce erau (isp.i; — . dnpă ce e —II
chiamă şl viad, se zice despre acela care, după ce face 
o prostie, se mai supără sau se încăpăţîhează în 
prostia lui; —' se naşte, * creşte, * moare (znn.).

2. sm., proasta (pî.-te) Sf. Om, femeie fără 
mmle, Stupid(ă); — Q: deeft cu un ~ la ofştlg, mal 
bine cn un şiret la pagubă; fum fără foo şl — fără noroc, 
asta nn se poate;prostn-l prost şl In zlna de Paşti; /^ul rtde 
singur de prostia Iul; *ul crede pe orl-clne mal prost declt 
dlnsnl; -«ui Intlln vorbeşte şl apoi se glndeşte; *ul se cu
noaşte dnpă rfs; ee ml-e *nl, ce ml-e nebunul; deşteptai 
[sau şiretul sau nebunul) făgădneşte sl ,«uil trage nădejde; 
/«iRilul zl-1 prost, oă se supără; din gura -'-alni afli adevărul 
[vsi. prostă].
ţPROSTAC adj. şi sm. (Om) sirriplu, de rînd 

(DOS.) (CANT.) Jsl. p r o s t a k Q].
O PROSTĂlAU adj. şi sm. (Om) prost, ne
ghiob.

PROST ANAC, Mofd. PROST AN adj. Mărginit la 
minte, prostuţ: fiind la fire foarte prostan, l-au scos din 
Imp&răţle (M.-cosT.); Hftrica, mlnanată femelf^, groasă gl fru
moasă, dar oam prostană (negrj ; Hldas Împărat... cam pro
stănac din născare, tot ce făoea 11 Ieşea d’andoasele nep.t. 
[prost].

PROSTĂNAU adj. = PHOSTAnac: N’a fost Pă
cală... CI nn prea mare, vită vorbitoare chiar (panni.

•prostata Sf. Glandă situată ia locul de 
întîlnire a băşicei udului cu uretrul [fr.]. 
t PROSTATIC adj. ® t Simplu, naiv, lipsit 
de experienţă: Vomlcnl... pre care-l ţineau el mai » 
dintre alţii de stat (m.-cost.) ţ| ® Prostesc, neghiob: 
eşal aşal adăugă hatmanul Cărăbuş cu un ila înghesuit şl 

(HL.); are un obraz pe care se citeşte o /vă ilvnlre la 
mărimi (ODOB.i [p r 0 S t].
•PROSTATITA sf. f Inflamaţiunea prostatei 

Ifr.].
prosteala (pl.-eii) sf. ®, f Faptul de a 

prostiţi ® a Sustragerea de la diferite obli
gaţiuni impuse de serviciul militar H ® (p) Cer
şit: baba mergea mereu tn ■*'. cum învăţase ea (isp.i. 
■PROSTERNA (-ern) Vb. refl. A Cădea cu faţa 
la pămînt, a cădea tn genunchi înaintea cuiva, cu 
capui piecat, în semn de rugăciune, de închină
ciune [fr.].

PROSTESC adj. ® De p r o s t, ce dovedeşte 
prostie: un ris ţ| ® Simplu, ordinar: un talger ru- 
dăreso, cu donă feţe, — (panni.

PROSTEŞTE adv. ® t In mod simplu, cu nai
vitate ţ( ® Ca un prost, în mod prostesc: 
n ride »■.

•PROSTETIC =- PROTETIC.
PROSTţ1 (-teso) 1. vb. tr. Q A face p r o s t, a 

îndobitoci t ® F A căuta să înşeie pe cineva, 
tratîndu-1 cape un prost 1 ® F A se sustrage 
de la anumite obligaţiuni impuse de serviciui mi
litar: ■V armata, miliţia.

2. vb. refl. A deveni prost, a se năuci: intre ain- 
sele se zăpăcea, se prostea ca cel mal nemernic copil (GN.) ; 
Dan slmtes că se prosteşte (VLAH.i. 
t PROSTI' (-tesc) 1. vb. ir. tA permite, a da 

voie, a îngădui; de-l vor ^ pre dlnanl... el să măolooe 
(peşte) (PR.-oov.).

2. vb. intr. © A cerşi.
ji. vb. refl. t A se demite, a-şi da demisiunoa, 

a abdica [si. p ro s t i t i „a ierta”].
PROSTICEL, /. prostioioA adj. Cam prost, 

prostuţ. I
PROSTIE sf. ® X Simplicitate, naivitate ţ| 

® Lipsă de minte, neghiobie, nerozie, dobitocie: 
Prdstla şl nerozia se rudeso ou nebunia (pann) ; @: fudulia 
e soră bună cu prostia (ZNN.) ţ! ® Faptă Sau vorbă 
prostească: începe să mă roage să-l Iert, racunosoled oă 
a făcut o de care-l pare foarte răn (vlah., ; nn vorbi prostii 
[prost].
•PROSTIL (pî.-liutl) sn. aîa Edificiu antic care 

are coloane numai pe faţada principală [fr. p r o- 
s t y 1 g].

PROSTPAE sf. ® Poporul de jos, gloata: cită 
ţară aa şl rămas pe loc, >^a, ţăranii, toată aa scos-o Tralan
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de vte aceste locuil peste munţi (m..cost.) : Împrejurai mesei 
Impărâteştl. o mulţime de alte mese erau puse, peutru boierime, 
pentru negustorime şl pentru * (isp.i; Iml vine să porun
cesc s& dea cu tunurile In aceea'(NEGR.) @ Î Sim
plicitate, naivitate: s& nu tle avut cap... a tocmi min
ciună ca aceasta, —'a voroavei II arată icant.) [prost]. 
OPROSTraE sf. Mold. Cearşaf: duduca Işl Întinse 
felurile şaluri şl prostiri (GN.i [rut. p r O S t y r a].
'PROSTITUA (-tuez) 1. vb. Ir. (î) A pîngări, a 

spurca prin clesfrîu ® A necinsti printr’o în
trebuinţare nedemnă.

2. 1)6. refl. ® A duce o viaţă ruşinoasă, a trăi în 
desfrîu,a-şi vinde trupul f® ® Asenecinsti vînzîn- 
du-se, făcînd lucruri înjositoare pentru bani [fr.].

•prostituata (pi.-te) sf. Femeie desfrlnată 
ce-şi vinde trupul pentru bani [fr.].
•PROSTITUŢIUNE, PROSTITUŢIE s/. ® Me

seria, condiţiunea josnică a prostituatei ţj ® Co- 
rupţiune adînoă, desfriu fără margini [fr.]. 
OPROSTOLAN, PROSTOVAN adj. şi sm. = pro
stănac.
OPROSTOVATIC adj. şi sm. Băn. = prostă
nac [p r o s t o‘v (a n) + (p r o s t) a t i c].

PROSTOVOL (pi.-oluri, -oals) 
sn. Un fel de plasă de pescuit, 
de formă conică, cu plumbi de jur 
împrejur la marginea de jos, care 
permit scufundarea Iui în 
cînd e tras afară de funia le
gată la celălalt capăt, plum- 
bii fac ca marginea de jos să 
se strîngă în formă de sac, Im- 
piedecînd astfel peştiî prinşi 
de a ieşi din plasă ((®13988):
de şl-ar atlrna de glt un —^ şl
s’ar arunoa In Dunăre, ar putea Fig. 3988. Prostovol.
să pescuească... pe Impăratn Ipeştilor
iisp.) [comp. srb. prostrica „un feide plasă”].
•PROSTRAŢIUNE, PROSTRAŢIE Sf. ® Stare 

de oboseală peste’ măsură a nervilor, de abatere 
extremă morală ţf ® Sleire, istovire totală a pu
terii ffr.].
OPROSTRţNGE (-ing) vb. tr. Băn. A s t r î n -
gelaloc.

PROSTULEŢ, prostvT adj. d1m. prost. Cam 
prost, prostănac: verişorul era... destul de nostim, dar 
cam prostut din lire şl cam obraznic din creştere (Alecs.) ; ştiu 
că mă priveşti ca pe-un negustoraş, ca pe-un prostulet 
(ALECS.).
OPROŞCA = PROA9CĂ.
‘PROT sm. # Şeful lucrărilor într’o tipografic; 

cel ce se ocupă cu corecturile tipografice [fr.].
OPROTA sm. Tr.-Carp. ^ = PROTOPpp [srb.].
O PROTAg (pl.-ce) sn. Băn. (uub.) y Un fel de 
ciur, făcut din piele, cu găuri mari, pentru cer
nut griul [srb. protak].

•PROTAGONŢST sm. O Actor care joacă rolul 
principal într’o piesă de teatru [fr.].

'PROTAXi (pî.-aie) sn. ♦ Lamă verde ca o 
frunză, întinsă pe pămînt, rezultată din încolţirca 
unui spor [fr. p r o t h a 11 e].

* jPROT AR GOL sbst. A Sare de argint obţinută 
prin acţiunea azotatului de argint asupra unei so- 
luţiuni amnniacale de albumină: întrebuinţată ca 
antiseptic [fr.].
’PROTAZA [pl.-ze] sf. ® .tf" Prima parte a unui 

poem dramatic (în literatura antică), expoziţie •] 
® Of Prima parte a unui period [fr.].
•PROTţJCTQR 1. sm. ® Gel ce ocroteşte, ocro

titor, apărător H ® t Titlu sub care Gromwell 
a guvernat Anglia de la 1653 pînă la 1658.

2. adj. Care protejează, ocrotitor: 11 salută cu un 
ton măreţ şt ~ (I.-gh.)", Vecinie fetele senine. Drepţi, In- 
Inmnratl, c’un zimbet * privesc la tine (vlah.) [fr.].
‘PROTECTORAT (pî.-nte) sn. ® t Demni

tatea, guvernarea iui Gromwell în Anglia (de Ia 
1653 pînă la 1658) t ® Rolul de ocrotitor pe care-1 
exercită un Stat intr’o ţară mai mică, pe caro n'a 
incorporat-o şi în care continuă să funcţioneze 
autorităţile proprii ale popoarelor autohtone: «-ui 
franţei asupra Tunisiei f ® Teritoriu, tară în care se 
exercită acest rol [fr,].

‘PROTECŢIE 1^ protectiUNE.
‘PROTECflONISM sbst. Doctrină economică 

după care se ocroteşte agricultura şl industria unei 
ţări, puntnd taxe mari de impozit peste produsele 
străine şi favorizînd prin alte mijloace pe cele na
ţionale [fr.].
‘PROTECŢIONIST 1. adj. Privitor la pro- 

tecţionism: slstep —.
2. .sm. Partizan al protecţionismului: a? întreba 

pe protectlonlştl san pe partizanii sistemului vamal dacăt 
...stabillndu-se liberul-schimb... Rom&nla a păgubit ceva 
(I.-GH.) [fr.].

•PROTECŢIUNE, PROTECŢIE sf. ® Faptul de 
a protege, ocrotire, apărare a intereselor cuiva t 
® Sistemul protecţionist al producţiunii naţio
nale, în opoziţie cu iiberul-schimb ffr.].
‘PROTEGE (-eg), PROTEJA (-ejez"), f PROTEGUţ 

(-uesc) 1. Vb. tr. ® A ocroti, a apăra, a lua sub 
scutul său <1 © A feri, a păzi.

2. vb. refl. A se apăra; a se feri, a se păzi [fr. 
p r o t 6 g e r],
tPROTEGUrrOR adj. şi sm. Protector, ocro

titor: marea umbră a Iul Ştefan va pluti peste noi In adlnoa 
viitorime oa un spirit ^ (GN.) [p r O t 6 g U i].

‘PROTEJA wr PROTEGE.
‘PROTEJAT, -ATĂ adj. şi sm. /. Gare are un 

protector, care e ocrotit(ă) de cineva UH © nşipro- 
tejat [fr. p r o t 6 g ă].
‘PROTEST (pi.-testa) sn. ® Faptul de a pro

testa, protestare ţ| ® rt Actul prin care pur
tătorul unei poliţe face să se constate că debitorul 
a refuzat plata ei la scadenţă: ~ni pentru nepiată tre- 
bue să fie făcut In zlun ce urmează după aceea a scadentei
(COD.-COM.).
‘PROTESTA (-est, -estez) 1. vb. tr. ® A încre

dinţa, a adeveri, a declara în mod public: a pro
testat că e nevinovat 1] ® A A face protestul unei po
liţe; nu ml-a plătit poliţa la soadentă şl l-am protestat-o.

2. vb. intr. A declara în mod solemn că nu admite 
un fapt, că nu acceptă o hotărîre, că nu se uneşte 
cu o niăsurâ luată, considerînd-o ca nelegală: 
protestă sus şl tare In contra Intentlunllor ce 1 se atribuiau 
(I.-GH.) [fr.].

‘PROTESTABILa(ij. Gepoate fiprotestat ffr.].
•PROTESTANT 1. sm., PROTESTATĂ (pi.-te) Sf. 

ggt Nume dat îhtliu luteranilor cari, în anul 1529, 
protestară împotriva dietei de laSpira, şi care apoi 
s’a întins la calvinişti şi la celelalte secte creştine 
născute de pe urma Reformei.

2. adj. Ce ţine de protestanţi, propriu prote
stanţilor; rellgiunca .vă [fr.].

‘PROTESTANTISM sbst. ® Credinţa re
ligioasă a protestanţilor ţ[ ® Totalitatea popoa
relor sau ţârilor protestante [fr.].
‘PROTESTARE sf. Faptul deaprotesta.
‘PROTESTATAR sm. Cel ce protestează [fr.].
‘PROTESTA’Î’IUNE, PROTESTAŢIE Sf. Faptul 

de a protesta, protestare, protest: găsirăm mijlocul 
de a redlja o protestaţie .si a o trimite la Constantluopol, In 
favorul Tării ibol.) [fr.].

‘PROTETIC adj. Ca Ce ţine do proteză; a din 
,,astlmpăr”, a din ,,scobor” slnt —e ffr.’

'PROTEU sm. Persoană 
nestatornică, care-şi schim
bă uşor caracterul şi păre
rile (comp. P. IST.) ffr.].
‘PROTEZA (pi.'-ze) sf.

© t Operaţiune chirur
gicală prin care se înlocu- 
eşte un organ sau o parte 
a corpului printr’o imita- 
ţiune artificială: proteza u- 
nnl braţ (!®j 3989), unul pi- 
clor; dentarÂ, punerea U- 
nor clinti artificiali [fr. 
p,r o t h 6 s c].

PROTIE s/. © Intîie- 
tate, rangul rtefrunte: nea
mul acesta a Elinilor... slava 
neamului şl lauda armelor nu le-au t&aftdult, ce cu toţlt 
aceastft <^... lor au dat (CANT.) ^ ^ Calitatea de pro-
tos în jocul dc cărţi [ngr. icptotş'a].

PRO-
PRO

Fig- 3989-
Proteza unui braţ.
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PRO- ţPROTIMIE sf. Zel, bunăvoinţă [ngr. icpo9o- 
PRn l1^01]-r ţPROTIMISI (-isesc) vh. Ir. şi refl. A (se) pre

feri, a da (a avea) precădere; a (se) privilegia;
ob^teştile şl domneştile datorii se protlînisesc a se plăti 
mal Intlludeoltcele particulare (leo.-car.) [Jl^r> npoxtp.'fjou) 
< irpoTijiU)].
t PROTIMISIS sf. invar. Precădere, preferinţă:

in vtnzările oe se (ac cu me2at, ^ nu se dă (leo.-car.) [ngr.

t protipendada (pZ.-de), PROTIPENDA Sf. ® 
Raiig de frunte în cJasa boierilor: postelnicul de abia 
a prididit să citească numele oslor din protipendadă şi clteva 
din starea a dpua (i.-gh.); clasa I, poreclită greceşte proti- 
penda, (iindoă era compusă din olncl ranguri Înalte (ALEcs.) ^ 
® Calitatea de boier de primul rang: mtndria lui 

V merge plnă la protipendadă (fil.) [ngr. 4] icpu)XY| nsvxai^f
-xdBoţ],
tPROTIPENDIST sm. Boier din protipen-

d a (d ă): noi boierii cei mari, Stllpenll, Htrzobenll, pro- 
tlpendlşti slntem lăsaţi )a o parte oa nişte netrebnici (ALECS.) ; 
protipendiştli se coronan ca oboroace atlt de colosale. Incit 

' nu se găsea In Iaşi rădvan destul de încăpător ca să contie 
doi logoteţi mari In costumul lor de paradă (alecs.).
tPROTIVA •»- potriva.
PROTÎVNIG1, ✓ POTRIVNIC adj. şi sm. Care 

stă împotrivă, adversar, opozant, rival, duşman: 
oastea protlvnlcă se Însufleţeşte şl se încleştează la o luptă 
de cum nu s'a mai văzut (isp.) ; dacă judecătorul ţl-e pro- 

' tlvnic. cu cine o'să te judeci ? (zrn.); cel ce n'are dreptate 
plăteşte mult mal bine deolt protivnlcul său (Br.-vn.) ; Evan- 
ghella iaste sabla oară blruleşte toate armele protlvnlculnl 
(OA8T.) [vsl. pjotivlnikă]. 
iPROTIVNIC4, mai adesea potr^ic adj. De 

o seamă, egal, la fel cu: in veci nu va mai naşte nlme 
dintni oameni potrivnic ţie (oast.); Potrivnică n’am găsit 
Orl-şi-olt m'am ostenit (mar.) [p 0 t r 1 V ă]. 
t PROTIVNICIE sf. Calitatea de p r o t i v - 

n i c; opunere, rivalitate, duşmănie: tot lucrul carele 
se (ace cu de sila sau-de Irlcă sau de altă acela n’are 
nici o putere (prv.-mb.).

, *PROTO- pvef. Intră în compunerea cuvintelor, 
adăugind'înţelesul de ,,întîiu” la sensul primitiv 
[gr.]. '
O PROTOANIE sf. Băn. Soţia unul protopop 
[p r o t a].

•PROTOBROMURĂ {pl.-te) sf. Combina- 
ţiune a unui corp sunplu cu bromul, care conţine 
cea mai mică cantitate de brom din toţi compuşii 
acestuia [fr.]. .
*PROTOCARBONAT adj. & Care este com

binat cu cea mai mică"proporţie de carbon; hidro- 
nen [fr.].

•PROTOCARBURA (pl.-re, -rl) sf. fi- Com- 
binaţiunea cea mai săracă, în carbon pe care un 
corp simplu o poate forma cu carbonul [fr.].

'PROTOCARBURAT adj. S> Care formează o 
ţlrotocarbură [fr.l.

*»,ţî 'PROTOCLORUBA [pl.-ie, -••<) ^ Combi-
tmaţiunea cea mai săracă in clor din toţi compuşii 
unui corp simplu cu clorul [fr.].

•PROTOCLORURAT adj. fit Care formează 
p protoclorură ffr.].

■PROTOCOL (pi.-oale,’ -olari) sil. ® Formular 
după care se' redactează actele publice, tipic t 
® Proces-verbal ai unei conferenţe diplomatice 
H ® Hotărîrea luată într'o astfel de conferenţă 
asupra chesUunilor de politică internaţională *1 
® Regulă dc ceremonialul ce trebue observat în 
afacerile de diplomaţie, in scrisorile şi actele de 
tot felul întrebuinţate în-relaţiunile oliciale între 
State şi între împuterniciţii acestora, Intre şefii’ 
de Stat şi reprezentanţii lor [fr.].

‘PROTOCOLAR adj. Conform cu protocolul, 
după tipic.[fr.l. ' i
t PROTOCOLI (-oiesc) vb. tr. tfi A încheia un 
proces-verbal de constatare; a colaţiona; protoco-
llnda-Be (copiile) de judecătorie din cuvint In cnvint cn orl-
Rinaieie lor oKT.i [germ. protokolliere n]. 

PROŢODI^GON sm. = ahhidiacon [ngr.].
■ PROTOPOP [ngr.].PROTOIEEEtJ sm.

'■PROTOIOnURĂ (pî.-ie,-rl) sf. fi- Coinbina- 
ţiunea cea mai săracă în iod din toţi compuşii 
unui corp siuiplu cu iodul [fr.].

■PROTOISTOHIG adj. Ce tine de preistorie 
[fr.]. - .

■PROTOISTQRIE sf. Epoca din istoria ome
nirii cuprinsă Intre perioada preistorică şi cea isto
rică [fr.].

■ PROTQNIC adj. Ca Care se află înaintea ac
centului tonic; vocalii-«â; silabă[fr.].
■PROTONOTAR sm. gşi Titlu dat fie-căruia 

din cei doisprezece prelaţi de la curtea papală 
superiori notarilor apostolici; ei sînt însărcinaţi să 
înregistreze actele pontiHcale şi să supraveghieze 
expedierea lor; această demnitate exista pe vre
muri şi in Biserica răsăriteană;—ni teste uşă calo* 
de afară si pre pitaoure, .1 mal mare notarilor, adică cărtu- 
larllor (PRV.-MB.) [gr.-biz. ].

•protoplasma (pl.-ms) sf. Substanţă al- 
buminoidă copţinută în celulele vii ale-animalelor 
şi vegetalelor şi din care se formează materiile ce 
apar ulterior în celulă; ea este purtătoarea feno
menelor vitale [fr.].

■PROTOPLASMIG .adj. Ce e de natura proto- 
plasmei [fr.].

PROTOPOP sm. cd Preot învestit ou demni
tatea de inspector al bisericilor şi preoţime! din- 
tr’un judeţ (In vechiul regat) sau unui teritoriu 
numit „protopopiat” (în ţinuturile de dincolo de 
Carpaţl); semnul distinctiv al protopopului e briul 
roşu (în vechiul regat şi potcapul roşu) [vsl.].

PROTOPOPEÂSA (pî.-ese) s/. Soţia unul 
protopop: el avea... o —, un fecior ca de douăzeci de 
ani... şl două (ate mari (SLvj.

PROTOPOPESG adj. cd De p r o t o p o p. 
PROTOPOPIAT (pi.-ate) sn. „4 m- PROTOPOP. 
PROTOPOPIE sf. nj} ® Demnitatea, rangul, 

calitatea de protopop: ulei eu însumi, cu toată 
protopop la mea, n'am mal auzit evanghelie... ca cea d? azi 
(isp.i ţ! © Teritoriul pus sub jurisdioţiunea unul 
protopop. '
î PROTOPREZVITERsm. oj =PROTOPQP[ngr.].

PROTOPSALT ,sm. Cel dintîiu psalt la bise
rică; avea odinif ară conducerea generală a învăţă- 
mintului şi nîntăiii bisericeşti, a 'rînduleJii din tim
pul serviciului divin ; »ul si cu altclntăreţ... încep a sla- 
voslovi pre Dumnezeu cu obicinuite clutări (let.) [ngr.<].

■PROTQRAX sbst. # Inelul to
racelui' insectelor care e cel mai a- 
propiat de cap ('J] 3990) [ir.].

PRQTOS sm. invar. ^ Cel ce 
are dreptul să se pronunţe si să joa
ce cel dintîiu (în jocurile de cărţi)
[ngr. irptuToţ]. I 

PROTOSINGHEL sm. oi Grad 
monahal inferior arhimandritului 
[ngr. Ttportoau-fxsXXoi;].

■PROTOSULFURA (pl.-ro, -li) Sf. Cel mai puţin 
bogat în sulf dintre derivaţii sulfuraţi ai unui 
corp [fr.].

■PROTOTIP (pl.-ipuri) sji. ® Tipul original, 
primitiv ’J ® ® Modelul desăvir.şit, pilda perfectă 
a virtuţii, viţiului sau a unei calităţi oare-care: 
Căci femela-l —ui Irgerllor din senin (EMin.) [fr.].

■PROTOXID sm. fi Primul grad de oxidaţiune 
al unui corp simplu sau compus combinat cu oxi
genul [fr.].

■PROTOZOAR(pî.-a-e)sn.4|i® Animal.rudimen- 
tar, microscopic, care tră- 
eşte In grupe numeroase în 
ape, în pămînt umed sau ca 
parazit; astfel sînt: infuzo- 
riile, amibele, rizopodele, ’sgr /A?.» 
etc. (Ijşg 3991);—adj.: ani- . /r\.'
mal — i ® pl. Diviziune a Fl&- 3591' Protozoare' 
regnului animal care cuprinde fiinţele cele mai 
elementare şi constilue trecerea între regnul ve
getal şi regnul animal [fr.].

■protuberant adj. Care formează o ieşi
tură, o crescătură'[fr. ].

■protuberanta Ipi.-ţe) ® Sf. £) leşitwă,

--

Fig-. 399°- 
■Protorax.
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crescătură, umflătură : protuberantele oraniulnl ; Cg. 
munţii slnt protuberantele acoartel pâmtntesti Pro
tuberantele soarelui, lim
bile de foc, de formă 
conică şi neregulată, 
lungi unele de 400.000 
de km., care încon
joară discul solar 
(13992) [fr.].

PROŢAP [pi.
•apnrl, -ape) Sil. ®
Drug gros care se lea
gă In partea dinainte 
acarului sau a săniei, 
prinzîndu-se de pisc 
cu un cuiu ce trece 
prin urechile proţa
pului; de capătul li
beral ~-ului este prins 
jugul (i®) 3993,3994);
voind să acoaţâ carul afară, trăgeade -^cu.toată puterea (Crg.) ;

Fig. 3992.
Protuberanţele soarelui.

pp.
Fif- 3993. Proţap de car. 
Proţapul.—J. Japiţa.—C. Cuiul1 

apiţei, ciocâlteu.

Fig.. 3994. Proţap de sanie.

căruţele stau mai cit 
colo cu ,«'sie strtm- 
bate de trasul boilor 
iLUNO.) 1 © Pră
jină: cu Jalba In ~ 
iw lăliBĂ ® 1[ ®
|[ Drug întrebu
inţat la moara de 
vînt,‘ numit şi ,,o_işte”, „olrmă”’ ,,pîrghia’’ sau 
,,drugul morii” (ewTAB. xxxvii. A, 20) ţ| ® Băn.
(uuB.i Lenrn cră-: ^pat ptnă la mij
loc în două între
buinţat la meli- 
ţatul cînepei H ®
Ohen. (ciAuş.), In
strument de tortură, întrebuinţat înainte de 
unii învăţători, spre a sili pe copii să se tundă; 
era format dintr’un băţ crăpat la unul din capete 
care se vîra în părul şcolarului netuns şi se răsu
cea K ® Bucăţică de lemn întrebuinţată spre a 
ţinea îndepărtate fălcile sau buzele [In spcc. ale 
cailor) ori marginile unei deschizături: dup& qe ador
miră, se scoală si clobănaşnl... (sl) le pnne (armăsarilor) 
oiţe un —' In gură, oa să stea cu dinţii rlnUtl (jsp.i [bg.
p r o c e p u, srb. p r b c e p 1.

PROŢĂPEL (pî.-ele) sn. TT’' ® dim. PROŢAP ţf 
® = japiţA.'

PROţApi (-ăpesb) 1. vb. tf. ®' A înţepeni, a 
face să stea ţeapăn, nemişcat (ca şi cînd i s’ar fi 
pus un proţap®); mai bine ml-aş II proţăplt gura, 
declt să vorbesc nsp.); Isl proţăpesc greu carăle prin hopurl 
u.uNo.1 ţ! © Mold. (ŞEz.) A sili pe cineva să facă un 
lucru de frică.

2. vb. refl. A sta drept, ţeapăn ca un par (de în- 
gîmfare): se protăpjste grav sl solemn In vaza tuturora 
(VLAH.).

PROţApit adj. p. prptApj. Ţeapăn, înţepe
nit, drept şi nemişcat: puse toţi sacii, (dar) cumpăna 
pare oă era acolo sus osp.); lată la Drăgan, zise mo- 
răreasB, ce » e (dlvr.)

PROUR rr ÎMPRQUB.
•PROVA, (pl.-ve) Sf. ^ = PRQRA [it.].
t PROVALISI (-IsBsc) vb. tr. A propune: o pBrte 

din cele prigonitoare... nu poate —' celeilalte să Iacă Jnră- 
mlnt (leg.-cah.) [ngr. îipo^uXX-fiao) < itpo^âXXu) ].

"PROVENI (-vin, -viu) vb. intr. A se trage, a lua 
naştere, a rezulta: unele boale provin adesea din necum- 
pătarea la mlncare şl băutură [fr. ].
"PROVENIENŢA (pî.-ţe) sf. Origine, se zice 

■fn spec. de mărfurile şi produsele duse dinţr’o ţară 
într’alta: mărfuri de —• străină; pr. ext.'. cuvint de,» 
latină [germ. P r o v e h i e n zj.
"PROVENŢ.^ 1. sm., PROVBNŢAI-A (pl.-le) sf. 

o Locuitor (locuitoare) sau persoană originară 
diii Provenţa (veche provincie din sudul Franţei).

2. ădj. Din Provenţa, relativ la Provenţa: limba 
■~s [fr. provenşal).
"PROVENŢALISM (pl.-me) sn. O? ^ Vorbă, 

expresie împ’rumutată sau imitată din limba 
pro V e n ţ a l ă.

"PROVERB (pî.-be) sn, ® ^ Zicală, zicătpare, PRO- 
vorbă adincă, maximă exprimată în puţine cu- npr> 
vinte, de origine populară sau devenită populară r 
şi citată adesea în vorbire, t parimie t ® O 
Mică comedie care este desvol tarea unui proverb ţ[
® pl. Proverbele lui soiomon, culegere de regule pri
vitoare la viaţa practică sub formă de maxime şi 
carefaceparte din cărţile Vechiului Testament [fr: j.

"PROVERBIAX, adj. ® Ge ţine de proverb, în 
felul proverbelor ® Ajuns de pomină, despre 
care s'a dus vestea, ce a trecut ca proverb; in Tir- 

' gul-Ocnel S6 păstreBză vechea ospitalitate romănă ce era odi
nioară »ă (NEUR.) [fr.],

PROVIANT (pl.-tnri) sn. Previziuni (dehrană), 
merinde [in spec. pentru armată): boierii.cei mal 
mnltl erau trimişi pe-afară,'Unll după coasa finului... alţii 
după » (i.-GH.): S'avintă trupele pe poduri. De huruie a gol 
pămlntul. Şl trec ostaşi şl »url (D.-ZAMF.); (F}: cind oare vom 
înceta de a gava pe copil ca pe glşte c’un » pe care el nu-1 
pot mistni p (VLAH.) [pol. p r 0 w i a n t].

"PROVIDENŢA (pl.-ta)s/. ® înalta înţelepciu
ne cu care Dumnezeu ocîrmueşte lumea, pronia ce
rească:... glasul Providenţei te-a rechemat In ceruri (Alecs.i 
I ® Pr. ext. Dumnezeu însuşi, considerat qa ocîr- 
mliitor al universului ţ ® © Acela care contribue,, 
prin sprijinul său, prin îngrijirea sa, la fericirea 
cuiva: săracii 11 binecuvlntează ca pe o » a lor Ifr.].

•PROVIDENŢIAL (nlj. ® Al Providenţei, al 
proniei cereşti II d) Ce se poate atribui Provi
denţei: o Intîmplaro »ă [fr.].
t PROVIDEŢ adj. Prevăzător, care are multă 

prevedere: Şolmul, In multa isteţ şl » ..hntr’aceăsta... 
lesne orezător se arăta (CANT.) [ vsl. providîCl].
•PROVINCIAL 1. adj. ® De provincie, pri

vitor la o provincie 11 © Al locuitorilor din pro
vincie, din orăşele, din tîrguşoare: moravurile.

2. sm., provinciala [pl.-ie] sf. Locuitor, locui
toare din provincie [fr.].

"PROVINCIALISM [pl.-me) sn. Q3 Vorbă, lo
cuţiune întrebuinţată numai intr’o anumită pro
vincie, precum sînt, la noi, termenii şi expresiu- 
nile ce se aud în Moldova (moldovenisme), în Olte
nia (oiteiiisme), in Ardeal (ardelenisme), etc.: In acest 
dicţionar »ele slnt precedate de semnul O [fr.],

"PROVINCIE Sf. ® ^ Ori-ce ţară'cucerită de 
Romani afară din Italia, supusă legilor romane .şi 
administrată de un guvernator roman f ® • 
împărţire teritorială în unele State; ţinut K ® Ori
ce parte a teritoriului unei ţări în afară de capi
tală: locueşte In»; şl-a păstrat. apucăturile ş.l felul de 
viaţă din » [lat. provincia, cu înţelesurile fr. 
p r o V i n c e].
t PROVInŢiAL adj. şi sm. = provincial: tlrgul

fierbe plnft seara« clnd toU •*'11 se adxină şl se aşaz& la preSe- 
lanţ (NEGR.) [provincial -(-provinţ ie].
t PROVINŢIE sf. = PROVINCIE: Traian... daşer- 

tlnd Dachia de toate puterile... an lăcnt-o » (Caht.i [pol.
p r O w i n cy a].

"PROVIZIE w PROVIZIPNE. A
"PROViziON (pî.-oane) sn. V Plată (de atîţaf"*---^ \ 

la sută) pentru mijlocirea sau încheierea unei afă^-!^ 
ceri Fgerm.]. ' . t

" PRO VIZIUNE, PROVIZIE sf. ® Tot ce se ’ 
strînge ca merinde sau altele pentru trebuinţele *
casei: a face provlzluDl pentru Iarnă; •*' de lemne; provizii r \
de drum, merinde de drum; in lunca aceasta a fost vechiul1 
oraş Turris, de unde se oărau In sus pe apa Oltului proviziile 
armatei (vlah.) 1| © ® Grămadă, cantitate măre [fr.].

"PROVIZOR sm. ® Directorul unui liceu (în 
Franţa) [fr.]'.
"PROVIZORAT (pl.-ate)sn. ® f-Demnitaiea) func

ţiunea de provizbr; durata ei 1[ © Starea a tot ce e 
provizoriu; durata unei funcţiuni provizorii [fr.].

"PROVIZORIU adj. ® Ce se face pînă una alta, 
pînă să se ia’o hotărîre definitivă, vremelnic: instă- 
laţiiue provizorie *1 © Ales, Stabilit temporar, plnă 
a fi înlocuit cu ceva definitiv: guvern » ţ © ii Pro
fesor », care nu e încă numit definitiv la cal edra 
ce ocupă [fr.].
t PRQVLIMA (pl.-me) s/. rt Cauză, pricină: pl-

rlşul nu poate să silească pe pfrtt ăă dovedească provllma 
pentru care el lelueste (leg.~car.) [ngr. icpo^?/r]^o:].
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pf^Qu 'PROVOCA (-oo) vb. iT. ® A aţî^a, a stîrni, a In- 
Q_l I lărlta; a Îndemna: la rftsoaau H ® A căuta ceartă 
r KU cuiva, a se purta în aşa fel cu cineva Incit acesta 

să-i ceară socoteală, să caute să se răzbune: la 
duel t ® A prioinui, a cauza: — eomnnl [fr.].

'PROVOCARE, PBOVOCATiţUB sf. Faptul de a 
provoca, aţlţare, Intărltare; îndemnare [fr.].

'PROVOCATOR adj. şi sm. Care provoacă, 
aţlţător [fr.].

'PROVOCAŢIUNE tm- PROVOCASE. 
PROVQD... = PROHOD...

'PROXENET sm., proxeneta (pi.-te) s/. = PE- 
ZEVENOHrU [fr.].
'PROXIM adj. Gel mai de aproape, foarte apro

piat [lat.].
■'PROXIMITATE Sf. Apropiere, vecinătate [fr.]. 
'PRQZA (pî.-ie) sf. © Felul de a vorbi şi a 

scrie obicinuit, firesc, fără ca fraza să fie supusă, 
ca în versuri, măsurii sau cadenţei: a acrie mai multe 
tragedii tn t ® Limbă prozaică în poezie 1[ ® ® 
F Aspect al lucrurilor care se opune laturii ideale
[fr.].
'PROZAIC adj. © Ce ţine de proză, propriu 

prozei, scris în proză: eapreslune ţi ® z#’ Se zice 
despre o lucrare poetică în oare unele părţi păcă- 

, tuesc prin prozaismul lor ţ| ® ® Lipsit de ideal 
şi de înălţare sufletească; vulgar, comun: omul, 
copleşit de preocupări »e. ae almţl ridicat deodată Intr’o at- 
moateră aenluă, almpatloă (O.-zamf.) ; el a'ar lăsa buouroa la o 
dulce reverie, dacă pcouelele biclugtel poatlllonulul şl .^ele 
Iul răcnete nu l-ar turbura (NEOR.) [fr.].
'PROZAISM sbsl. © Lipsă de avînt poetic, 

de armonie şi de celelalte calităţi cerute unei 
scrieri în versuri şi care apropie lucrarea de o 
compunere în proză H ® ® Vulgaritate, banali
tate [fr.].
'PROZATOR sm., PROZATOARE s/. Scriitor, 

scriitoare în proză [fr.].
'PROZELIT sm., prozel(TA (pî.-te) sf. © Odi

nioară: păgîn convertit la religiunea iudaică ţ[ ® cqj 
Astăzi: persoană care a trecut de la o religiune la 
alta ţt ® Persoană cîştigată de curînd pentru un 
partid, care a aderat de puţină vreme la o doctrină 
[fr.].
'PROZELITISM sbsl. Zel, rîvnă de a face cit 

mai mulţi prozeliţi [fr.].
'PROZODIC adj. 9 Ce ţine de prozodie, pri

vitor la prozodie: accent-- [fr.].
'PROZODIE sf. Q} 9 ® Pronunţarea corectă 

a cuvintelor conform cu accentul şi cantitatea fie
cărei vocale II ® Totalitatea regulelor privitoare 
la cantitatea silabelor şi la compunerea versurilor 
în limbile greacă, latina, etc. H ® Carte care cu
prinde aceste regule [fr.].
'PRVA (pi.-ne) sf. ^ = PRQRA: vaporul bătea ban- 

dleia franceză In — şl la pupă (i.-oH.) [fr. p r O U e]. 
PRTJBA m- PRQbA.

tPRTjBULUI (-uesc) vb. (r. © © A proba, a do
vedi: boierul... le spuse clte ’n lume şl In soare... ca să le 
prubnluească lor cit e de bună şl scump lucru unirea (jip.i * 
© A pune la probă, la încercare: amu nu mai rămă
sese nlme, pin’ şl pe slugi le-a prubulult (vor.i H ® A 
socoti, a-şi da cu socoteala: se vede lucru că lul ionică 
11 trăsni prin cap altă drăcie, cum prnbuluesc eu (FLOR.) 
[ung. p r 6 b ă 1 n i].
'PRUDENT adj. Băgător de seamă, chibzuit, 

care ştie să se păzească, care se fereşte de vorbe sau 
de fapte ce ar putea să-i aducă vre-un neajuns sau 
să-l pună in primejdie Iţl © jmprddent [fr.].

'PRUDEN'ţ'A sf. Băgare de seamă, chibzuială, 
cuminţenie care ne face să ne ferim de vorbe sau 
de fapte care ne-ar aduce ■vre-un neajuns sau care 
ne-ar pune în primejdie Hţl © jmprddentA [fr.]. 
OPRUJI (-lese) vb. intr. Mold. A glumi, a face 
glume: umbla de oolo-oolo, rlndulnd ulcelele şl prujlnd 
cu muierile (sad.) ; şl ca să nu crezi că pmjesc, să ştii că 
peste trei zile... te aştept (flor.j ; Moş Vaslle... prujlnd a 
rls, clătină din cap (vlah.) [rut. p r u 2 y t'y]. 
OPRUJITURA (pl.-turl) sf. Mo/d. Glumă, şagă: 
ou prujltnxl de-a tale, la acuşi ae duce noaptea, şl val de 
odihna noastră! icrg.)', (Ilăcăll) spun poveşti, cimilituri, 
prujlturl şl tac tetele de rid (Sev.) [p r u j i].

PRUN sm. 9 © Pom, originar din Asia, nu 
prea înalt, ce face flori albe-verzui, acoperite cu 
peri moi, şi nişte fructe gu
stoase, numite „prune”; In 
Mo/d. i se zice „perj” CPrutius 
domestica) (g 3995) ţ[ ®
Trans. —-sAlbatic=mAljn ©
[lat. p r u n u s].
PRUNA(pî.-ne) Sf. 9 Fruc

tul comestibil, de forma unei 
drupe lungăreţc, foarte gu
stos al prunului; numită în 
Mo/d. „perjă”; prin cultură, 
s au obţinut numeroase va
rietăţi, ce se deosebesc prin 
forma, mărimea, coloarea şi 
gustul lor, dintre care men- 
ţ^ionăm: prunele albe, brumărll, 
gogonele SaU goldane, popeşti, ru
mene sau roşii, văratice, vl- „
nete, rlnglote, etc.; ® a II 3995. Prun. ,
cu pmua ’ii gură, a bîlbîi, a vorbi nedesluşit, ca şi 
cînd ar avea gura plină; F: nu e nici de zeama 
prunelor (znn.), nu e bun ele nici.o treabă, de nimic; 
tw glvmA [lat. pruna].

PRUNAR sm. © Cel ce 
creşte pruni: Vai, săracul 
—ul, Dacă-l tură cioara pruna. El 
o Jeleşte cu luna (bib.) H ® 4I>
Insectă mititică, de coloare 
cafenie, acoperită cu puţini 
peri suri, care atacă pru
nele (Rhynchites cupreus)
([®] 3996). V. Tj

PRUNC sm., PRTJNCA [pi. t'S-3990. Prunar.
-ca) sf. © Copil(ă) de ţîţă, sugaciu: adunaţi pruncii 
ce sug la tită (ooe.); cela oe va ucide prunc micşor să va 
certa mal cu rea moarta declt oela ce are II ncls bărbat de
plin (PRV.-LP.) n ® Trans. Oaş, Copil(ă): Eu slnt prunc 
de nouă al. Tu măsele ’n gură n’al (ik.-brs.) ; aceştl 'dol, ca 
pruncii, Jucindn-se pre Ungă o oglindă, an început a ea uita 
Intr’lnsa (t)oh.) K ® Trans. Oaş. Flăcău, fată tlnără: 
Halde, bade, de mă la. Pin' ce-s pnmcă tinerea ok.-brs.).

PRUNCESC adj. De prunc, copilăresc:min
tea cea prnncească nu e vrednică să ^ndească la cele din 
urmă (T)CH.).
O PRUNCI (-oeso) vb. inlr. Trans. (bud.) A-şi petrece 
pruncia, a copilări [prunc].

PR'UNCIE sf. © Vlrsta de copil de ţîţă, de 
prunc: sărmana bătrlnă... oare-1 crescuse din a sa * .. 
11 săruta mllnlle (OOOB.); Sanda... o hrănise ou sinul său 
In — şl o orescuse In copilărie (Negr.) f ® Copilărie 
vlrsta fragedă: ou ce m’am dedat şl am Invătat din— 
aceea aşa vom să lle şl să rămlle (Ticn.).
O PRUNCOTE AN sm. Trans. Oaş. (bud.) Copilaş 
băieţaş mărişor [prunc].
'PRUNCUCpDERE Sf. rt Ucidere a unui 

prunc, a unul copil născut de curînd, infanticicl,
'PRUNCUCIGAŞ sm., FRUNCUCIOASA (pl.-şe) sf 

Cel ce comite o pruncucidere.
PRUNCULEŢ, PRUNCUŞQR, PRUNCPT Sm., PRTIN- 

OPTA (pi.-te) Sf. (BUD.) dim. PRpNC(A): Ea la brlu-1 
poartă turcă şl la sin un primouşor. Cu guriţa lul lipită de a) 
laptelui izvor (alecs.) ; un om au avut un pruncuţ toarte 
frumos şi o letlşoară oam urltă (T)Ch.).

PRUND (pi.-duri) sn. © Pietriş mărunt (în 
spec. pe fundul sau pe malul apelor): aceleaşi ape 
Iuţi şl neastlmpărate ale Trotnşului care curg fără repaus 
pe aşternutul lor de —. (gn.) ; Vino ’n codru la Izvorul Care 
tremură pe — (eis)n.) 1I © Pietriş aşternut (pe drum, 
pe aleele unei grădini, etc.): sub picioruşele (copli)ior 
sună —.ul de pe aleele dispuse In amfiteatru (VLAH) [vsl.
p r q d ă].

PRUNDAR sm. i = PESOARTJS ®: --11 saltă 
ntr un picior (lurg.); stete In loc să privească sbegulrile 
—uini (N..UR.) [prund].

PRUND ARAŞ sm. i © dim. prund AR H ® = 
FLUIER AR ®.

PRUNDAREL sm. i dim. fbundaR.
PRUNDAŞ sm. i Pasăre cu pene ruginii, cu 

ciocul lung şi puţin subţiat la mijloc, cu coada 
mai lungă decît aripile, cu pîntecele şi marginile
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A aşterne cu pietriş, a

penelor de coloare albă; se hrăneşte cu insecte şi 
trăcşte pe iîngă ape; numită şi ,,purcăraş’’ (Cali- 
dris armaTia) ([®) 3997).

PRUNDI( -fleac) vb 
prundui [p’r u n d].

PBUNDIŞ ipl.
-isnrl) sn. O Îngrămă
dire de pie triş mărunt:
cum mergea, iat& c& In 
mljlocnl Dunării dădu de 
un ^gol,oaun ostrov mic 
(RET.) H (D = PRUND ® : 
un rlnle( limpede ce luge 
pe patul său de mărunt 
ne Indreeptâ către Rişca Fig. 3997- Prundaşi,
(IRG.I; mal Încolo, pe un pestriţ ee leagănă trlnflava 
Moldovă (NEOR.) H ® Pietriş aşternut pe drum: tropo
tul cailor pe * produse larma ce de două ore ţinea In ui
mire pe apărătorii schitului (ALEcs.) [p r U n d].

PRUNDQS adj. Nisipos, acoperit cu pietriş, 
cu p r U n d: toloaca aceasta era prundoasă şi uscată (sb.).

PRUNDUI (-uesc) vb. tr. A aşterne cu pietriş, 
cu prund: spunea vătavul de la Fepelenl c'an să prun- 
dnească cu el şoselele cele nouă ialecs.i.

PRUNDUIT adj. p. PRUNDUI. Aşternut cu pie
triş, cu prund: prin mijlocul satului se Întinde uliţa 
(CRL.i; un tlrguşor mic... cu sţrade drepte, largi, bine (gn.) .

PRUNDULEŢ (pi.-eţe) sn. dim. PRUND: Colea 
Jos in A crescut un nuonleţ (IK.-brs.) .

PRUNDUNEL sm. (gr.-n.) (şez.j i = PRUND AS- 
PRUNDUREL (pi.-ele) l.'sn. dim. PRUND: Colea 

’n vale ’n îmi slnt două looşorele (R.-cod.) ; Colo ’n Jos 
pe — e. Florile dalbe! (mar.) .

2. sm. (ŞEZ.) (vîRc.) i = PRUNDA5 
O PRUNDUŢ sbsi. dim. prund : Şi tu să-mt spriJonl 
Cest » mărunt. Să nu-ţl cadă greu Pe trupşoml tău (or.-n.) .

PRUNET (pi.-eturi) sn. A+ Livadă sau grădină 
de p r u n i, loc unde cresc mulţi pruni: dunga vi- 
nătă a drumului ce tăia In curmeziş dealul —ulnlJ(VLAH.1. 

PRUNIŞOARĂ (pl.-re) s/. * dim. PRUNA. 
PRUNIŞOR sm.'# d%m. PRUN: Mă ctaiamă sub —1, 

Să mă scoaţă din fiori (ik.-brs.).
PRUNIŞTE sf. #A = PRUNRT: atlt ţarinile, cit şl 

prunlştile erau date cu Învoială la săteni (slv.) [prun]. 
O PRUNTĂRAŞ, PRUNTARRL sm. i = PRUNDARAS, 
PRUNDARRL.
t PRUS sm. ® ® t Prusian: s’au aşezat deasupra 

mării Pruşilor (N..cost.) t ® Bucov. % = RUS1! © [vsl.
p rusină].

PRUSAC sm. 0 Prusian [rus.].
'PRUSIAN 1. adj. 0 Din Prusia, ai locuitori

lor din Prusia.”
2. sm., prusiancA (pl.-ience) s/. Locuitor, locui

toare din Prusia [fr. prussien].
•PRUSIAT sbst. Sare formată de acidul pru

sie [Ir.]. ' i
‘PRUSIC adj. Acid m- CIANHIDRIC [fr.]. 

O PRUSIi(I)UG (pi.-ce) sn. Ban. 0 Laibăr de 
lină albă de oaie, lung pînă mai jos de brîu,des
chis la piept (NOV.) [ung. p r u s z 1 i k < germ. 
B r u s t f 1 e c k].
O PRUŢife (pl.-ee) sn. Maram. (brl.) Traistă de 
pînză ce poartă soldaţii [germ. Brodsack].

PSALM sm. az" Cîntare sacră la vechii Evrei; 
'>'11 lui pavid, cei o sută cincizeci de psalmi com
puşi de regeie David sau cari i seatribue [vsl.].

’PSALMIST sm. © Autor de psalmi 1] © 
PsaimiBtui, regele David [lat. med. p s a 1 m i s t a].
'PSALMODIA (-diez) vb. intr. © A cintapsalmi 

fără a ridica sau cobori vocea,mereupe acceaşinotă 
H © ® A recita în chip monoton; a bogonisi [fr.l. 

'PSALMODIE atij.Privitor lao psalmodie [fr.]. 
'PSALMODIE sf. © Mod de a cinta sau de a 

recita in biserică psalmi sau alte rugăciuni 11® ® 
Declamaţiune sau recitare monotonă [fr.]. 
t PSALMUI (-uesc) vb. intr. A cinta cintări .de 

slavă: Psălmniţl Domnului in ceteră (dos.) [p S a 1 m]. 
tPSALQM sm. = PSALM [vsl. p s a 1 O m u].
PSALT sm. Gîntăreţ la biserică: împăratul... 

au stătut ptnă ce an etntat psalţll, axion şl ectenla (n.-cost.) ; 
acu învăţ pşaltlchla, ca să mă lac la biserică la stintn Ono- 
*isi (ALECS.) [ngr. (jjoLxv)?].

Fig. 3998. 
Psalterion

'PSALTERION (pL-oane) sn. J Instrument 
vechiu de muzică, de formă triun
ghiulară, cu coarde, întrebuinţat pînă 
în evul mediu ([®| 3998) (•»■ şi tar.
VW 1 v\ 1 f p 1

PSALTÎCHIE sf. J oat Mu
zică vocală bisericească: acu în
văţ psalţlcbia, ca să mă lac psalt la bise
rică (ALECS.); Anton Pann a lost dascăl 
do ~ [ngr.. (paXTtx-r)].

PSALTIRE s/. © as» al Car
tea care cuprinde psalmii lui Da
vid: -»a Iul Coreal (;ăl4002); --o Scholană ([|J 4003)‘e 
un manuscils oare coprinde una din cele mal vechi tradu
ceri ale psalmilor H ® J = PSALTţlRXON: lapovedlţl-v& 
Domnului In ceterl, In ca zece maţe clntaţl lui (ps.-scH.) 
[ngr. (j)a'Af(]p(ov, vsl. psaltyrl].
•PSEUDO- pref. Adaugă înţelesul de „fals” no

ţiunii cuvîntului cu care se compune [fr. < gr.].
'PSEUDONIM 1. adj. a^ © Se zice despre un 

autor care scrie subt un nume ifais, plăsmuit de 
dînsul sau împrumutat de la altul 1[ © carte —ă, 
ai cărei autor a luat un nume fals.

2. (pL-ime) sn. Nume fals pe care-1 ia un au
tor. [fr.].

■PSIsm. © Numele literei greceşti.
® Numele slovei cirilice vi',

([• care se pronunţa ,,ps” şi avea, 
ca număr, valoarea de 700 [gr.; 
vsi.].

•PSIHE sf. n Oglindă mare mo
bilă în care se poate vedea cineva 
din cap pînă ’n picioare 3999)
[fr. p s y c h 6].
'PSIHIATRIE sf. / Ştiinţa me

dicală care studiază boalele men
tale [Ir.].
'PSIHIATRU sm. f Medio care 

tratează b'oalele mentale [fr.].
■psmiG adj. Sufletesc, privitor 

la suflet şi la facultăţile sale: lomeia asta are toate 
calităţile de inimă, cam ar zice un autor de novele, Iu
bitor de amănunte (CAr.) [fr, psy Chique].

'PSmOFIZIG 1. adj. +'+ Care priveşte fizica 
sufletului.

2. psmoFjzicA sf. Studiul manifestaţiunilor 
exterioare care însoţesc exercitarea facultăţilor 
noastre spirituale [fr.].

'PSIHOFIZIOLOGIE sf. +++ Partea lilosofiei 
care studiază raporturile între suflet şi corp; in 
spec. studiul fenomenelor psihologice în raporturile 
lor cu fenomenele fiziologice [fr.]. 

'PSIHOLOGsm. Gel ce se ocupă de psihologie [fr.]. 
■PSmOLOGIG adj. © Privitor la psihologie 11 

© Momentmoment de aşteptare cu îngrijorare 
a unui eveniment [fr.].

'PSIHOLOGIE sf. +'+ Partea filosofiei care tra
tează despre suflet, (lespre facultăţile şi operaţiu
nile sale [fr.].
'PSmoMOTQR adj. gi Centru—, regiune a scoar

ţei cerebrale care se presupune că intră în acţiune 
sub influenţa unei excitaţiuni cerebrale fizice [fr.].

'PSIHOZĂ sf. f Termen general pentru ori-ce 
boală me’ntală.

PST! interj. întrebuinţată pentru a reclama 
tăcerea.

PRU-
PTE

3999 Psihe.

Fif. 4000. 
Pterodactil (fosil).

Fig. 4001.
Pterodactil reconstituit.

, 'PTERODAGTIL sm. Gen de reptile sbură- 
toare, prevăzute cu două membrane ca ale lilia-
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PUC
PŢL cuLui şi ale căror fosile se găsesc în terenurile lias 

şi jurasic (i®] 4000, 4001) [fr.j.
•PTIALINA sf. Ferment solubil oare exfsTk 

In salivă şi care are proprietatea de a transforma 
in glucoză, in materii amilacee [fr. p t y a i i n e], 

PTIU: interj. Imită gestul sau sgomotul soui-

rX mhah AÎ^AoyMN€3€X eX 
KWHkKWpecH ♦

„ |k2M14H TOd TEAHMEHACÂXkX 
C^HT^AL aH AOlfMHtSeX AAH/y\Ed 
AtCi pXMiftHÎH H4BZML*
UlHXC 3HC€ * M4>tH • f ^ » 1HH6 
‘lETtiţje * luH n<iECAL
4^Ak/^K/?kCKpH6A41£OpHH.^L * pNE 

. KX tlvNTpJ^ KGCtp€KA\ M4H Bpll WCk 
1HN‘lHKXBHHT£KXAM€AtC0lfAL MÎ 
cX CZrp^k6CKLK4 ujHÂAA AqHCZABl 
qLAEKXTL OlfHTÎfHtpCKt A^'kXiHH 
TE N£rM)£AtCE /MiTp^ATE AHMEHv 

AoCCKpHt^ltCTCOCţ) 
HTCyXATHpH * AA01/H4AXcţ)£BpX 
dpie,s ♦ 3HAG * ujHctXccţjZmH 
Ti AA01/H4 A^ M4H ♦ K3 ♦ 3HAE * A 
*ltT4TC/iEp4U10BL'-*^SZAtTO ♦ lOH

mai mare sau mai mic de persoane care, asistă la 
un spectacol, la o întrunire, etc.: sala era ocupaţi de 
un » uumeroB şl ales Şf (5) în *, în vileag, înaintea tu
turor, de faţă cu toţi [fr. p ii b 1 i q u e].

"PUBLICA (-10) vb. ir. ® A face cunoscut tu
turor, a aduce la cunoştinţa obştii: o lege H ® A

CJj^n'ryAnM^AM’t.
n^A irrfCf ^^y/» - ji f

^ f rr^l4 y,
rtiif aÎcE r/l^cyo'y rlt/apiVir 

Sf y7'tfrty
AA7ko,\ţ^A^^Mirk* mtxMttî 

CA^Mfjf ifŞî^tţ^rf 

^a/ALjc\(^6lirK .^i

nf4cnpfrrtortTuiK/v^YAjLUf

-- f >- / ^ ^ L- *' T
my I^yitnTH • ^tiTTTaA^rnţA n
jr«cmfrtM»ÎT4 - Cf HCrroKf

Fig. 4002. Epilogul Psa/ZiriV lui Coresi din a. 1570. Fig. 4003. Fragment dintiJo pagină a Psallîrii Scheiene.

da ini vileag, a Împrăştia cu sgomot (o veste, un 
svon) H @ A da la lumină, a tipări şi a pune în 
vlnzare: o carte, o gazeta [lat. publicare].
t PUBLICĂ sl. Republică (cani.i [lat. (r e s) pu

blica; comp. şi pol. p u b 11 k a]. 
tPUBLICAHISI (-Iseso), t PUBLICnţ (-ueso) vb. 

tr. = PUBLIC* [lat! publicare; rus. publi- 
kovatl].
•PUBLICAŢIUNE, PUBLICAŢIE sf. ® Faptul 

de a face cunoscut tuturor, de a aduce la cunoş
tinţa publicului: —a unei legi ţ| @ x’ Tipărirea şi 
punerea în vlnzare a unei scrieri: ■—a operelor Iul 
Vlahuţă H ® Fnblloatlunl de căsătorie, anunţuri puSe la 
uşa primăriei. In care se arată numele persoanelor 
care au de glnd să se căsătorească; strigări [fr.].

*PUBLICţST sm. X" Persoană care publică 
scrieri său articole prin ziare, reviste. In genere 
despre diferite materii [fr.].
"PUBLICISTICĂ sf. ^ îndeletnicirea pu

blicistului.
"PUBLICITATE Sf. ® CaUtâtea sau starea a 

tot ce este public sau de notorietate publică H 
® Anunţ, reclamă şi ori-ce mijloc întrebuinţat 
pentru a face cunoscut, spre a răsplndi cît mai 
mult un obiect de comerţ sau altele [fr.]. 
t PUBLICUţ ww PUBLICABISţ.

O PUCHINĂ (pî.-lnl) sf. Mold. / = ubdoabe: 
dacă te uiţi nespălat In oglindă, faci pnchlnl (GOR.). 
OPUCHINpS, PUOHiQS adj. Mold. ^ = tjhdurOS: 
Lnmea-ml zice pnchlnos, Mlndra-ml zice oă-s frumos (pamf.)> 
OPUCHIŢEL sm., mai adesea PUOHITEI pl. B 
~ picăţea : tlrgul uncheşnl... ba un bariz undelemnlu, 
mal o baschlnă cu puchlţel (FLOR.j; fetele .mari... cu fuste 
de stambă ctt pucbltel... stau mal mult In picioare (d.-zamf.)
[comp. picatei;].

PUCIOAGNĂ PUCIQCNĂ.

pării (în semn de dispreţ sau pentru alungarea 
diavolului, pentru evitarea deochiului, etc.): ptiui
mâl zise trate-aău... se vede că Dumnezen a Implnt lumea 
asta ou ce-a putut (Crg.)) ptlul bată-te norocul de copiii 
(D>-ZAMF.)f ptlul piei draceI de-1 asta păcatele mele (8EV.).
"PTOMADîĂ (pî.-ne) sf. Q- Nume generic a di

feriţi alcaloizi, foarte otrăvitori, care se formează în 
timpul putrezirii cadavrelor [fr.].

PTRU! PTBUAi interj. întrebuinţată pentru 
a opri calul în loc: oind I1 vedea că vine Iapa, atunci să-l 
Ieşi înainte şl să strigi pe ea: ptnil ptrul Iapa babei I şl ea 
va sta pe loc isa.); la trlul ăsta tn mină şl te dn la margi
nea cailor şl strigă: ptmal calul tatii din tlnerle 1 (r.-coo.).

"PUBER adj. ® Vîrstnic, care a ajuns Ia vîrsta 
pubertăţii t © rt Care a ajuns la vîrsta cînd se 
poate căsători [iat.]. — -

"PUBERTATE sf. ® Vîrsta la care încetează 
cineva de a fi copil 1f ® rt vîrsta pubertăţii, vîrsta 
îngăduită de lege pentru a se putea căsători (18 ani 
pentru bărbat, 15 ani pentru femeie) [fr.].

"PUBLIC 1. adj. ® Obştesc, care este al unui 
popor întreg: bunuri -~e; veniturile *e © Care pri
veşte pe tot poporul: Interesul ~ H ® Datorie 
toate datoriile pe care le are un Stat H ® Autori
tatea ~ă, toţi funcţionarii şi magistraţii K ® Drept ~, 
ştiinţa politicei şi organizaţiunii Statului H ® 
viaţa .~a, lucrările făcute de un deregător, de un 
funcţionar în exerciţiul slujbei sale ţi ® Minister — 
wm- ministeb ® H ® în folosul tuturor, de care ori
cine se poate folosi: grădină ~ă ţ[ ® Cunoscut de 
toată lumea, văzut şi ştiut de toţi: acest svon a de
venit — ţi @ Unde ori-cine are dreptul să asiste: 
curs şedluţă la şcoala ^ se InvAţa numai greceşte
(NE'vR.l.

2, ® Obşte, norod, poporul în genere:
această nouă dispoziţie n nemulţumit <^\i\ ^ ® Număr
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Fiff. 4004.
Cristal de
pucioasă

PUCIOASĂ mm- PUCÎpS 2,
PUGIOCNĂ (POL.), PUCIQQNA cbud.), PUCIOAGNA 

sf. <9' = IARBA-PUTUROASA: aerul e plin de miros de 
arsură său de puclognă (grm.) [p U C i O.s].

PUCIOS 1. adj. ® Puturos: (ni pteîace, după 
cum o apuca-o toanele, Iu buruiană pucioasă sau In floare 
ihirosltoare (Dlvr.) r © ^ BDBţTE-PnCIQS»»-BURETE
® H ® ^ buruiana-pucioasa = iarba-puturoasa H
® * LBMN-PUCIOS1 = SCORVS-DB-MVNTE; — lEMN- 
PUCIQS2 = SţNQER H ® i CIOARA-PUCIOASA = 
DUHBBAVEANcA h ® •» t iarba pucioasa, t pia
tra pucioasa =- pucioasa 2 ©: muştele.,. In Q(ţonl- 
elta altora ca tocul In paie 9I ca aclntela In Iarbă pucioasă 
Intrară (Cant.i ; atunci Domnul Iu chip de ploaie trimese din 
ceriu piatră pucioasă şl loc pre Sodoma şl Gomora (pal.).

2. pucioasa ('/li.-se)' sf. ® ® Metaloid solid, de 
coloare galbenă ca lămîia, fără miros şi fără gust; 
se poate electriza lesne prin frecare, se topeşte uşor 
la foc, dar e insolubil în apă; se găseşte liber, în 
mare cantitate, în stare de pulbere 
amestecată cu substanţe pămîntoase, 
mai cu seamă în regiunile vulcanice, 
sau, mai rar, în stare de cristale gal- 
bene-verzui (®1 4004); se mai gă
seşte, combinat. In stare de sullure 
metalice (de plumb, de zinc, etc.) 
sau în stare de sulfat (de calciu, 
etc.); are o mare întrebuinţare In^ 
industrie la fabricarea prafului de 
puşcă, a chibriturilor, a acidului sul
furic, a obiectelor de cauciuc vulcaniz.at, etc. ţ[-® 

Floare de /»■ iw FLOARB® II ® Trans. CVIC.) = CHlBRţT 
[lat. *pu tiosus< p u t î re].
OPUGULI (-uleac) vb. inlr. Trans. (vic.) ipşc.) A do
vedi, a răzbi, a birui [ung. pa- 
k o 1 n ij.
■PUDEL sm. ^ Rasă de clini cu 

părul lăţos şi creţ (|H 4005): iţi amin
teşti pe nedespărţita! nostru tovarăş de lo- 
oulnţă, Immosul —' Caro P (ALECS.) [germ.].
'PUDIBUND adj. Foarte ruşinos, 

care arată o pudoare extremă [fr.].
'PUDIC adj. Care are sau arată 

pudicitate, curat, nevinovat, ruşinos 
IfH © sw impudic [fr. p'u d i q u e]. 
'PUDICITATE sf. Curăţie, nevinovăţie In fapte 

sau in vorbe fK © jmpudioitate [fr.]. 
■PUDING sbst. K Un fel de budincă englezească, 

în care, pe lingă ingredientele obicinuite,se adaugă 
şi măduvă de vacă, prune şi rom [engl. p u d - 
ding].
'PUDOARE sf. ® Ruşinea de a zice sau de a 

face ceva împotriva bunei-cuviinţe, a modestiei 
sau a cinstei t ® Sfială, modestie oare împie
decă pe cineva de a spune, de a auzi sau de a face 
unele lucruri [lat.].
'PUDRA (-dran) 1'. vb. tf. A da, a acoperi cu pu

dră: a-şl —' obrazol, păral.
2. vb. refl. A da cu pudră pe obraz [fr. p o u - 

d^r e r].
'pudra (pî.-re) sf. Praf de orez sau de scro- 

beală cu care-şi albesc femeile părul, sau 11 dau 
pe faţ^ şi care se mai întrebuinţează pentru a fră
gezi sau răcori pielea, inflamaţiunile, etc. [fr. 
p o u d r e].
,'PUDRIERA (pl.-re) sf. Cu

tioară sau mic vas în_care se 
ine pudra de obraz (1^ 4006) 
fr.].
'PUDRUIT adj. Acoperit cu 

p u d r ă, ca şi cum ar li pre- 
sărat cu pudra: iar In lunca cu 
m&nunt mârgftrltar, Salt’, o veveriţă 
mloă pe o creangă de stejar (ALEC6<).
'puericultura (pl.-uri) sf. Ştiinţa care se 

ocupă, cu creşterea pruncilor [fr.].
PUERpCj adj. ® Copilăresc: virata /^ă % ® Co

pilăros, care e la nivelul minţii copilului: naivi 
tate.v&; pieteste -^e [fr.].

“PUP1 (pZ.-furi) sn. if^T Scaun rotund, fără spătar, 
de formă cilindrică, îmbrăcat cu stofă capitonată 
(14007) [fr. po u f]. .

Fig. 4005.
Pudel.

Fig. 4006. 
Pudrierâ,

Fig. 4007. Puf.

Fig. 4008. 
Puf de pudră.

PUFIa interj. = BUFI1: dracul lăcu pull cu capul de 
părete (Ret.) . * ^

PUFI3 interj. Imită pufăitul celui ce fumează 
sau bufnetul celui ce iz
bucneşte în rîs.

PUF4 (pi.-furi) sn. ®
Fulgi moi şi uşori de gîscă 
(şi de la unele specii de 
raţe) cu cari se umplu 
pernele: coana Marghlollţa 
umplea un coş de pernă cu ^
(D.-zAMF.) i împărăteasa porunci 
ca '«'Ul de la glşte... să fie 
întrebuinţat la aşternutul el 
(isp.); Vin* la mine... Să te 
cnlo pe de pene (pamf.); a creşte un (copil) In sau 
pe a-1 creşte cu multă îngrijire, nelăsîndu-1 
să ducă lipsă de nimic, cocoloşindu-1 şi înconju- 
rîndu-1 cu toate bunătăţile: nu pot zice;că loviturile 
lui mă dureau, căci crescut pe cum fusese, neatins de 
vlnt şl de soare, avea sărmanul oasele mol (gn.) ^ ® Pri
mii fulgi ai puilor: după trei săptămlnl l-au ieşit uişte 
pui drăguţi:.. Îmbrăcaţi cu ^ galben, ca puii de găină
(BR.-VN.) H ^ Perişori mici şi moi ce acoper unele 
frunze sau fructe: <^1 frunzelor de muşcată; <^ul pier
sicii ® Perişori mici, abia vi
zibili, ce cresc pe obraz şi pe 
alte părţi ale corpului t f 
Un fel de scamă ce se desprinde 
din inflorescenţele unora din' 
plante: de păpădie, de salcie H
® Pămătuf cu care se pudrea
ză ([^ 4008): de pudră* [sl. 
p u h uj.

PUF5 sm. # = gogoaşa ®
[comp. srb. puhara].

PUF5 =BUF2: el mă îndemna să ne jucăm In (ALECS:).
PUFAII interj. Imită pufăitul din lulea: scoate 

o lulea, o Înfundă cu tutun şl pufăit pufaiI pufai 1 (ORL.) 
[pufăi].

PUFĂI (-ăeso, -aiu) vh. intr. ® A trage fumul din- 
tr’o lulea ’sau ţigară şi a-l da afară cu sgomot: amln- 
dol steteau la gura sobei, adlnolţiclte Intr’un jllţ şl pnlăian 
din lulele (GN.) ; pufăia dlntr'o havană şl regula politica 
exterioară (vlah.) ; Işl răsuci o ţigară groasă, o aprinse şl 
începu a^ (grl.) © Asuflacusgomotaburi pe nări 
{vorb. de cai şi de vite): oall... pufălau cu nările mfrun
zele uscate de pe jos cvlah.) [p U f3; COmp. şi srb. p U -
h a t i].

PUFĂIU sbst. = GOGOăSA ® [puf5].
PUF ARIE sf. (g) Mulţime de puf; aşternut 

de puf: cocoana oraşului se tolăneşte In mătăsuri, poartă 
nestemate, se onlcă pe (jip.).

PUFNI (-neso) vb. infr. ® = PUFAj® : nenea Gaţă, 
pufnind dlntr’un cogeamite ţlgaret de chlllmbar, Îşi rotea 
ochii peste mulţime (br.-vn.) ^ ® = PTJFA|®: Dnlful... 
pre gaura ce deasupra capului are atlta pufnea, cit stropii apei 
In corabie... sărea (CANT.) ; O dihanie pestriţă Ce mergea şl tot 
pufnea (sper.) ^ ® = BUFNI ® • ziclnd acestea, ne-am 
uitat unul la altul şl am pufnit amlndol de rls (Negr.) ; boierul 
11 asculta ou mare luare aminte şl se tot silea ca să nn puf
nească de rls <8B.) [comp. srb. p u h n u t i].

PUFOS adj. Moale ca puful: muntele, ou ier- 
bnţa Iul pufoasă... te ’nsufleţeşte, te curăţă parcă de rele , 
UIP.). ___

PUFUI (-USSC, -uiu) vb. intr. — PUFAi ® ® : mă mir 
ce gust poţi găsi să pufneşti din gură ca un Neamţ? (alecSx) ; 
şl-a aprins laleaua la plecare şi putuia rar (lung.) ; săracii 
bouleni au Început a rumega şl a <«>' şl s'an culcat alături 
(PAMF.); In curte, Plăvlţa pufue pe nări a foame (DLVR.).

PUFULETE sm. ^ = gogoaşa ® [p u f5].
PUFULEŢ (pZ.-eţe) sn. dim. puf4: ţine acest 

din aripioara mea, şl clnd vel glndl la mine, eu volu 11 la 
tine (tsp.): are... buza de sus cu o umbră de şl un în
ceput de guşullţă (BR.-VN.). *

PUFULIŢE sf. pl. ♦ Mare $i frumoasă plantă 
ierboasă, cu tulpina acoperită cu peri, cu flori 
mari roşii-purpurii; numită şi „Ui^ricaş*’ sau 
„sburătoare (-de-apă)” (Epilobium hirsuium) 
(m 4009).

PUFUŞOR (pl.-oare) sn. ® dim'. PUP4: Eu cam 
ades vedeam Că tu pe botlşor Aveai şl <«>' (oon.); el pretind

PUC-
PUF
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PU6- 
P UI

totodată a cunoaşte, de pe mulţimea... pufuşorului cu care 
(cărăbuşul) e... acoperit pe ptntece şl picioare, cum va 11 vara 
ce urmează (mar.).
o PU GHIBAXiÂ == FOOHIBALA.
'PUGILAT (pi.-aturi) $n. ® \

/S Luptă CU pumnii care se obici- 
nuia In exerciţiile gimnastice ale 
celor vechi H ® Bătaie cu pum
nii, inoăierare [fr.],

■PUGILIST sm. Cel ce se luptă 
cu pumnii [fr.].
O PUGN sm. Trans. £3 = pumn.
O PUHA (pl.-he) s/. Mold. Biciu 
lung: punea pe oalău de-i batea ou puha 
(NEC.); Că-i broasca ca scafa, Pul de şerpi 
ca puba Şl şerpoaica cit grinda (gr.-n.) ;
Surugiu ager. alerg pămintul, Din puba 
lungă mereu pocnind (ALEcs.) [pol. p U- Fig. 4009. PufuHţe.
ha, rut. p u g a].
OPUHAB, FţTHAV adj, © = BTJHAV: Slab e, pubab, 
o tlgoare, Să-l lovesc odată, moare ($per.); chipuri puhabe 
sau costelive de bătrlne, cu ocbll morţi, Inlăcrămaţl (irg.) ; 
Cum se strlmbă, se suceşte, Percă-1 puhavă la gură (don.) ^ 
© Pt. exi. Umflat, înfoiat: cu cit pămlntul arat este 
mai mănunt, mai lufolat şl mal puhav, cu atlt holdele se fac 
mal rodite (ion.) ; picioarele 11 se afundau plnă la glezne 
tn lutul galben şl puhav (GRL.) .
tPUHACE sf. (CANT.) i = bufnita [comp. tc. 

b u h a ci.
PUHAIALĂ n- FOVAIALA.

O puhav’ wm- FţTHAB.
PUHAVI (-ivesc) vb. ir. A face puhav, a 

umfla, a Infoia: munca asta... pnbieste mintea'şl-1 slfi- 
beşte arcurile pentru totdeauna (vlah.) [comp. BUHAVI],

puhoialA = FOVAIALA.
PUHOIER sm. 3f = OAIE ® [căci poporul 

crede că ea'bea apă numai de pe stînci sau din cea 
adunată de pe urma puhoaielor].

PUHoru tw povpiu.
PUI1 (-uesc) 1. vb. Ir. / A rupe copileţii de la ră

dăcina porumbului.
2. vb. Teii. ® A se împreuna [vmb. de cîini sau 

de lupi) H ® A se propaga: locul se pueşte de la un 
lucra la altul (pamf.) [p U i u].

PUII2 mai adesea repetat PUI! PUH interj. Stri
găt cu care se chiamă puii sau găinile: oare unde-i 
cloşca cu giluUe P puii mamei! pul! pul! pul! (ALECS.).

PUP ind. pr. a 2-a pers. sini/, de la pune.
PUIA (-lez) vb. tr. ® A face căţei; a scoate pui 

liorb. d’e păsări, pisici, şoareci, etc.) (ciaum: oiteaua 
pulase luci de mult şase căţel (ret.) ; muma (snlptoroaloi) 
puiazi aci de uoui aul şl lese un şarpe ou 9 capete şl m&ninci 
puii clnd se lac mari (r.-cod.) ţ ® Băn. Trans. A se în
mulţi, a creşte ca număr 1 ® Olten. Trans. = ÎM- 
PUIA: mi-a pnlat urechile cu... (ciAuş.); De aceste Iul In 
ndlnte pniază Flerbln(a)a (bo.-oel.).
OPUIAG (pl.-ieci) sm. Băn. A Gepşoară măruntă 
ce se să'deşte ca să crească [p u i u].
OPUIAG sbsl. Trans. (vic.) (dens.) Podul grajdu
lui.

PyiA-GAIA sf. De-a I»--QA1E®. 
OPUIAND'rA (pi.-iendte) sf. Băn. Olten. i Puică, 
puicuţă’; căţeluşă [p u i u].
O PUIANDRU (pi.-iendrl) sm. Băn. Olten. ® 
i P u i ’u, puişor (de cline, de fiară sau de pasăre) 11 
® f * Pom tînăr, copăcel abia răsărit din pă-
mint (R.-COD.) (vîRc.).

PUIAT sbsl. ® Faptul de a p u i a 1| ® Timpul 
cind pu’iază animalele sau păsările (ciauş.).

PUICA (pZ.-ce) sj. ® i Puiu de găină (de 
parte femeiască): do pui sare in gunoiul de după nş&, itl 
scoate cloşoa pnlce oncnlele (gor.) ; @: puica pe creastă se 
cunoaşte ce neam o să lasă (panni H ® Mold. Olten. 3c 
Găină de un an: se la oui cei dlntlln de 1q o » neagră 
care se’ ouă pentru prima oară (Rv.-cro.) 1[ ® A Iaca mina 
sau piciorul ~, a strînge, a împreuna vlrfurile de
getelor: inoăiţă nişte ctpici, de-i lăcea piciorul (ISP.) II 
® © Fală dragă, iubită, ibovnică (termen de des- 
mierdare, de gingăşie): trage dnşcă din cana nesecată şl 
lă cu ochiul pulcelor din horă (mera) ; Cit ml ţl-1 lumea de 
largă, Nn-1 ca puica mea cea dragă, Ctt e lumea de întoarsă, 
Nu-1 că puica mal Inimoasă (pamp.) 11 ® pl. Mold. X

Boabe de porumb rămase neînflorite printre cele 
făcute floricele sau cocoşei.
O PUICHIŢĂ (pi.-ţe) sf. Băn. ® dim. PţncA H 
® pl. X = PUICA®.

PUICULEANA sf. dim. PUICA ®: Puică, pnlcu- 
leana mea, Vlră mina ’n sinul meu. Să vezi tu de ce mor eu
(VOR.). •

PUICULIŢA (pi.-te) sf. ® dim. puioA ® t 
® = PyicA ® : Şl m’aşteapt’o Ca un crin, ca o crăiţă, 
Cu gura de lămllţă (pamf.).

puicuţa (pi.-te) sf. ® dim. PUICA ® @ : Trei
puicuţe onculeto Stan la lelea sub părete (gor.), ghicitoare 
despre ,,fereastră" H ® = puicA® 1[ ® pi. Mold.
(ŞEZ.) X = PUICA®.

PUrŞDE, PUIEDip, POIED(I)E, t POIADE, ✓ t PO- 
iadA sf. ® Mulţime nenumărată de animale (cai, 
vite, păsări, insecte) sau de oameni: a ieşit din corn 
puiedea pămintulul: cal, herghelii multe (ret.) ; 11 arătă un 
copaclu mare... unde (gărgăunii) se prăsiseră puledle orar.) ; 
să rădica In sus de la om o bucată mare de acea poladă (de lă
custe) (M..COST.); era o vreme clnd nu era lume... ulclpoiedla 
asta aşa de rea şi şugubată de oameni ca azi (ŞEZ.) II ® Pr. 
ext. i Năvălire, incursiune, invaziune: arata-sa do- 
ladea varvarllor dlnttlu (Cart.).

PUIETE, PUIET sm. ® ♦ ♦ Vlăstar; copăcel 
tinăr abia răsărit din pămlnt: sute de copăcel tineri, 
puletl de brad şl molid... Împestriţau ou lulele lor cetlnoase... 
covorul verde şl neted dimprejur (grig.) K ® Trans. (bud.) 
col. i Pui abia ieşiţi din ghioace [p u i u[.

PUIEZI, poiEzţ (-ezesc) vb. tr. şi refl. A (se) lăţi 
peste tot, a năpădi, a potopi, a (se) înmulţi fără 
număr, a se spuzi: cInd ducea pe oele ( = vitele) Ieşite, 
a polezlt pămlntul ou altele (R.-cod.) ; Ruşii din această lavră 
romănească s'au pulezlt ca şi holera, adusă In Moldova pe 
cozile cailor ruseşti, la I8S8 (Crg.) [p U i e d (i) e, p 0-
i e d (i) e].
O PUIOG sm. © ^ Puiu de animal, căţel de
fiară: Işl prinse un » de iirs şi mai prinse unul de lup (MERA).

PUips adj. ® Care face mulţi pui; ®; vii
torul e are ’n pintece azi mulţi pui (jip.) H ® Pt. 
ext. Care face mulţi copii, prolific: nu e nici ca 
Ovreii, c& n'are copil (br.-vn.).

PUIŞOARA (pi.-re) sf. Fetiţă drăguţă: trei 
zmei... au pus mina pe puişoarele Imp&rahilnişl le-au dus 
In lumea lor depărtată (mera) ; noa, pulşoaia mamei, acum 
poţi umbla toată lumea, că eşti gata, du-te cu Dumnezeu 
(RET.) [p U i U], '

PUIŞOR1 sm. © dim. PVIU1 ©-©; cind moare 
vara cineva din familie, aă acoperi cloşca, că de nu, atunci 
mor toţi din ouă (gor.) ; Şl să sbor din nuc In nuc Ga 
un ^ de cuc (PAMF.) ^ © Fată drăguţă: oum ajung acolo, 
Ipate se şl prinde In joc lingă un de fată (CRG.) ^ ® Co
pil drăguţ, iubit: mam’-mare se hotărăşte... să păzească 
pe Goe, să nu se mal Intlmple ceva <i^lal (Car.) % © Per- 
niţă mică (i*- PUiu1®) t ® Mold. X Muşchiuleţ 
fraged de porc H ® pi. Trans. Mold. Cusături cu 
flori, alesături ce se fac pe diferite ţesături, pe 
cămăşi, cojooele, etc.: cloareoii... la glezne slnt... tivltl 
ou —'1 de arnlclu roşu (fh..cor.).

PUIŞOR2 sm. ({) ® Veche monedă de argint 
austriacă care valora In Mold. 15 parale, iar In 
Trans. şi Bucov. 10 creiţari :'De-orl-ce păcat mal mare să-l 
plătească-im Irmlllc, Iar lelţa, »nl olte-un iiăcăţol mal mie 
(SPER.); drumeţul plăti ^ul, luă Icoana, o şterse bine... Isşl 
şl se duse (pamf.) ; de 12 ori tot ctte S lao odată 80 de '>'1, 
apel 16 ,^1, adecăB tl(orlDl) şl 80de grlţarl (RET.) [p U iu2].

PUIT sbst. ® Faptul de a se p u iţf ® Tim
pul anului cind se împerechiază cîinii cu căţelele.

PUITOR 1. sm. ® Care puneU ©p' '*'4e 
pornmh, cel ce Seamănă boabele în cuiburile fă
cute H ® $ Cel ce pune coaiele de tipărit la ma
şină.

2. (pi.-toare) sn. automat, aparat oare pune coa
iele la maşină în mod mecanic.
O PUITURĂ sf. (R.-COD.) ® Timpul cînd se sea
mănă porumbul sau fasolea H ® ® Cusătură cu 
fluturi sau cu fir pe o cămaşă [pune].

PUIŢA (pi.-ţe) s/. Mold. rr*. Haită de cîini ce' 
aleargă după o căţea în timpul p u i t u 1 u i.

PUIU1 sm. ® i Păsărică pînă a nu ieşi sau abia 
ieşită din gbioacea unui ou de găină ([B] 4010): să nu 
Invăleştl locul cit timp al cloşcă, că-ţl Innăduşăpdll (ooR.)i
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Fig1. 4010. Pui.

8& nu B&ruţi puii, cit Is mici, la plisc, cA-1 mfinlncft uliul 
(OOR.); — cloşca cu pui w CLQŞCĂ ® (D 1 (D i Piliul
(le găină pînă la un an; carnea acestei păsări: 
iriptură de ^ ^ ® > Puiu de ori-ce altă pasăre: 
deodatft se făcu o pădure Înaltă şi deasă, de nu se putea stre
cura nici de pasăre (Isp.> ; vrabia tot rămlne, nU
te uita la el că e mic, căci e mult mai în vîrstă 
decît pare: apoi dar blne-a zis olne-a zis că vrabia-1 tot «v, 
dar numai dracul o ştie de clnd 11 (CRG.) ; ev* POTlBNţCHE ^
(5 Ori-ce animal, 
şarpe, etc. abia născut 
sau în prima fază a des-
voltării: Îndată se Zăcu o 
pădure mare şl deasă, de nu 
putea să treacă prin ea nici 
de fiară nsp.); Un lup pe pulul 
său voind să-l Ispitească...
L-au fost trimes odată La 
margine, să vadă Pe unde-3 
oileP (OON.);^ de năplrcă 
ww NAP|RCA ® ; ce-am suferit eu, nici pulul de şerpe 
să nu sufere (pamf.) ţ ® # Ou, larvă de albină, de 
furnică sau de ori-ce altă insectă: în unii din aceşti 
saci... se zice că au furnicile pul. Iar In altele demlncare 
(MAR.) t' ® © f de Iele, a) copll din flori, ba
stard; b) hoţoman, pişicher t ® d® om» fiinţă 
omenească; ţipenie de om, cineva: să buzunăreşti şi 
pe drăcni, fără să te vadă nici de om sau de altă gadlnă 
(isp.); arar se vede de om treolnd prin sat (dlvr.) ; i«- ® ; 
^ de drac, fecior rău din oameni răi (pamf.) îf ® de, 
urmat de un substantiv: a) înlocueşte forma di
minutivală a cuvîntului; de mămăligă, mămă- 
liguţă (ŞEZ.): făcusem un •«>' de mămăligă, că eram flămlnd, 
nevoie mare <s.-ald.); ^ de per(l)nă, perniţă; de ceapă 
(ctAuş.), cepşoară; ^ de vint, vîntişor, adiere: un de 
vlnt trecea şuerlnd peste clmp (s.-ald.) ; b) adaugă înţele
sului substantivului calificativul de ,,voinic”, 
.„sdravâji”, ,,straşnic”, ,,în toată puterea cuvîn
tului”: Havroghenl era un •*' de om, măi (I.-gh.) ; 11 plăcea 
lui moş Panclu să se uite la dlnsul, căci şl el fusese un de 
Bomănaş (isp.); Vaalle era un cărpănos şl un de sgfrle- 
brlnză (CRG.); am pornit pe un de ger (orig.) ; şl era un 
de ger tn dimineaţa aceea, de crăpau lemnele (CRG.) ; In loc 
de bani, se pomenea bletnl om ou ctte un de bătaie bună 
(ISP.); wm- BATE2; trăsei de bucurie şl chiuind un de dant 
romăneso (odob.) ; ciobanul adormi şl trase un de somn 
plnă a doua zi, de să se ducă vestea usp.) /[ ® Drăguţ, 
iubit (termen de desmierdare pentru copii sau 
tineri): puiul mamei; bucuros ţi le dau, pulul moşului,... şl 
alte Jaoărel şl bunătăţi Iţi mal dau (ret.) ; împăratul Verde 
l-a dat pulul său de fată (mera) 1[ ® A = COFILET® H 
® A ♦ Copăcel tînăr, în spec. abia răsărit din 
pămînt: de brad; acolo vel găsi doi pul de dafini, unul
olreşln şl altul teandatlrlu (isp.) ; în Martie se face şl tăiatul 
pallor de dud, cu scop... de a Îndrepta creşterea^ crengilor 
(ION.); Foaie verde de nuc, (Haba beau, geaba mănlnc, Că 
n’am cu clp* să mă culc (pamf.) ^ ® Trans. (bud.) Grăunte, 
boabă (de fasole, debob, etc.) H (gi Trans. Băn. Cutie, 
lădiţă: pulul mesei, sertar; In interiorul lălţllor se află 
uneori şl ctte o cutioară... pulul lăzii (pAc.) 1) ® pl. ~ 
PUIŞQB1 ®: (pe cotrluţe) se Împietresc nişte llgurl, imlta- 
ţlunl de flori, frnnze, etc., ce se zio pnl (Ltub.) : snbt cămaşa 
cusută cu pul (ORIG.) f ® pl. Picăţele, punctuleţe: un 
Insect Împestriţat cu pete negreşl pul albi <mar.) H ® (P Bu
cată de pînză adausă la turii izmenelor spre a-i 
mai lărgi (şez.) (pamf.) 1î ® ^ Barcă mică ^ ® V 
Acţiune dintr’o a doua sau din ultima emisiune H 
® 0 GiQL [lat. *p u 11 e u s < p u 11 u s].

PyiU2 sm. (D = PUiŞQR2 [srb. p u 1 j a < tc. 
p u i .(trecut şi în rus. bg. p u 1 ă)].
OPUiyC sm. dim. Pţriu®: bucuros ţi le dau... de 
mă vel slobozi tu afară din temniţă, că vall răn e aicea, pu- 
lUCUlel (RET.).
OPUiyŢ sm. dim. Pţrnj: cloştile şi-^ii gălbui iri- 
fundă burnlenlle iLung.) ; se puseră să tragă un ^ de somn 
plnă ana alta (CAT.).

pulberărie sf. K = FRAfArTE ®: In stingă 
(o) o fabrică mare, pulberăria Statului <vlah.) [pul
bere].

PyLBERE sf. ® = PRAF®: se ţinea, vezi, no
rocul după dlnşll oa ^a după ollnl, cum se zice (isp.) ; 
departe, de arte, se zărea, sub un nor de ^ aurie, ceva ca

nn sat (vlah.) ; a nu se alege nici <«^a de ceve sau de cineva, 
a se nimici cu totul: 11 bătn, de nu se alese nici /«a 
de ei, tn donă bătălii ce le dete (ISP.); 0: Suruglnl ohlneşte, 
caii sboară ca doi zmei Prin o de raze, prin un nour de 
sclntel (ALEcs.); 0: rare-orl 11 se provoacă curiozitatea $1 
nevoia de a... căuta In ««'a de vorbe un grăunte de înţeles 
(VLAH.) u ® -~de pască, praf de pu^că [lat. p u 1- 
văreml.
OPULMĂ (pl.-me) sf. Băn. Minge [comp. ung. 
p u m a^.bombâ.’’].

•PULMONAR adj. g) ® Ce ţine de plăinîni: ar
teră 11 ® Ce atinge plămînii: catar—; ftizie—ă, 
oftică [fr.].
'PULMONIG adj. şi sm. f Bolnav de plămîni 

[fr.].
•PXJLMONIE sf. f ® Pneumonie K ® Ftizie pul

monară, oflică [fr.].
PULPĂ1 (pî.-pe, -pl) sf. ® g) Partea cărnoasă 

dindărătui piciorului, de la Indoitura 
genunchiului pînă mai sus de gleznă 
(la) 4011] : cositele ei (erau) luaţi şl stnfoaae 
de-i băteaii pulpele (isp.) ; De-al fl văzut cum 
am jucat... Cu rochii scurte plnă’n pulpi, Cu 
păr buclat (coşb.) 1[ ® Mold. Ban. 7^ =
VGER: vacilor tinere, clnd fată pentru prima 
oară. Ii se umflă pulpa (şez.) ; cu această untură 
se ung oile şi vacile Intre coarne şl la tn 
forma crucii (cat.) 1f ® X Carne moale, 
fără oase şi fărâ grăsime (de la piciorul 
vacii, porcului, etc.) [lat. p-u 1 p a].

•pyLPA2 (pl.-pe) sf. ® ♦ Carnea 
moal*e de la unele fructe sau rădăcini: 
pulpa cireşii, sfeclei 1î ® ^ Partea moale, 
alcătuită clin vase sanguine şi nervi, ce 
intră în golul din mijlocul dintelui (■
[fr. pulpe].

pulpana (pî.-ne) .s/. ® ® Poala sau poalele 
unei haine bărbăteşti (glicroc, redingotă, anteriu, 
etc.) (b** 3843): căzu la picioarele directorului, sflşiin-
du-1 pulpanele hainei de sus plnă jos (olvr') ; se dan jos, 
scuturindn-şl pantalonii şi pulpanele redingotelor (Car.) ; era 
foarte curios lucru a vedea pe ciocoii noştri cn pnlpanele 
anterlelor ridicate In brlu (hl.) ; el Işl mototolea o a suc- 
manuiui (d.-zamf.) If © Mold. Clapa care acopere gluga 
mocanilor şi păzitorilor de vite (pamf.) [p u 1 p ă1].

PULPAR (pi.-are) sn. ® I Ciorap ce acopere 
numai pulpa piciorului; fâşie lungă de postav 
ce se înfăşoară în jurul pulpei piciorului.

PULPIŞOARĂ (pl.-re) Sf. g) dim. PTJLPA ®.
PULPps adj. ® g) Cu pulpe groase *1 ® Mold. 

Băn. ^ Cu ugerul mare.
•PULS (pi.-sari) sn. £) Bătaia arterelor produsă 

de fie-care contracţiune a ventriculului sting al 
inimii; 0 : dintr'o schimbare de In congestionata noastră 
capitală, o adincă desordlne...* se revarsă peste toată ţara 
(VLAH.): 0: a pipăi/-ni cuiva, a căuta să-i pătrundă 
cugetul, să-i afle dispoziţiile [lat. p u 1 su mj.

* PULS AŢiy NE, PULSAŢIE sf. ® Bătaia, 
svîcnirea inimii; 0: condeiul său original şi plin de 
spirit şl de graţie nu s*a inspirat declt de pulsaţiunlle mari şi 
patriotice ale sufletului său (I.-gh.) ^ ® pl. Svîcniri ale 
sîngelui care corespund pulsaţiilor arteriale şi care 
se simt într’o pârte bolnavă a trupului.

PUI-
PUL

Pulpă.
• H 1829)

Fig1. 4012.
Pulverizator pentru viţă.

Fif. 4013. 
Pulverizatoare.

•PULVERIZA (-Izez) vb. ir. ® A pisa mărunt, a 
preface In praf ’t ® ® A spulbera [fr.].
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PUN

Fig. 4014. Pumn. 
raînâ jstrînsă:

PUI - ‘PULVERIZABIL adj. Care se poate preface 
In praf [fr.].

•pULVEIţlZATQR (pî.-toare) sw. ® Instru
ment Întrebuinţat pentru a preface o substanţa In 
praf (lD 4012) H ® Flacon sau tub cu care se stro
peşte sub forma de picaturi mărunte şi dese un 
lichid conţinut Intr’însul ([ă)4013) [fr.].
•pyMA s/. ^ = cnouan,
PUMN sm. ® £> Mina închisă (iH 4014): a

Btrlnge ; a se bate on »li In piept; odat& Încep ele a se 
boci InnAduşlt şl a se bate cn *'11 peste cap icrg.i ; a bate 
cu *ul In mas&; din *1 str&lnl nu te saturi clnd bel apft 
(PANNi; a pllnge In *1, a plinge amar: eu cu Dumitru 
mergeam sgrlbnlltl si plingeam In *1 de Irig (Crg.i ; cit -*ul. 
cit grosimea pumnului: ml-l strlnse In braţe asa de 
tare, Incit II Ieşise bcbll din cap cit *ul (isp.); 0: cu^la- 
crlmlle clt—nl ţi ® 0 Lovitură 
cu pumnul, ghiont: l-a tras un *

.H ® 0 Lovitură brutală: Sub 
A.nl grosolan al torţei, Dreptatea ce
lui slab se slarmd (vlah.) ţţ ® De-a 
■*11, lupta CU pumnii, box: li 
zise numai să se la cn dlnsul la lup
tă de-a *11, şl cine va birul, al lui să 
ne dobitocul (ISP.) ţţ ® Atita cit 
poate cineva lua sau ţinea cu
veniţi lingă mine, porunci el, scoţlnd din buzunar un * de 
Irmlllcl (GN.); vărsă In mina starlţulul un * de bani de aur 
(ODOB.); luă In şorţ vr’o doi *1 de mălalu şl presără pe drum 
pină In pădure (isp.); pr. (txl. cantitate cit pot conţine 
amîndouă mîinile împreunate şi slrînse în formă 
de căuş 11 ® 0 Mic număr de oameni, o mînă de 
oameni, o cantitate mică: numai noi, Romănii, un * 
de oameni, am ţinut plnă ^ venit generalul Pangratlon cu o- 
ştlre nouă din Rusia (i.-OH.); un * de vieţi aruncate Intr'o 
margine de codru şl lăsate acolo. In plata Iul Dumnezeu
(VLAH.).
•PUMNAL (pî.-ale) sn. ^ Armă în 

formă de cuţit ascuţit şi tăios ([®| 4015)
[p u m 11, după fr. p o i g n a r d].

PUMNAŞ sm. Trans. Băn. 0 Mar
ginea încreţită de la mlneca unei Că-, 
măşi ţărăneşti, împodobită adesea cu 
cusături de arniciu, manşetă: in zile de 
lucru, bărbaţii poartă *11 de la mlnecl întorşi, 
enluloaţl (Nov.) [p u m nl.

PUMNÂŞEL sm. (J) dim. PUMNăş. 
PUMNEALÂ (pl.-ell)s/. Faptul de a 

pumni, lovituri cu pumnii.
Pumni (-neso), PUMNTJJ (-nesc) vb.

tr. şi refl. A (se) bate cu pumnii, a 
(se) ghionti: zării printre dlnşll-pe Mihălţă, 
oei oare mă pnmnise In grădina noastră de la 
ţară (ON.); acolo se certan şl se pumneau trei 
copil negri de drac (ret.).

PUMNICEL, PDbWişQRsm. ® dim. pumn: Mă- 
lalu nu lăsase nlol un pnmnlcel (pann) ; dă-ml măcar un 
pumnlşor (vor.) f © 0 (WG.) (fr..cdr.) ipşc.) = PUMNAŞ. 

PUMNUI m- PUMNţ.
PUMNUŞEL sm. Trans. (vic.) 0 = PUMNAŞ. 
PUNATOH ,sm. Care pune, puitor. 

•PUNCIU tm- PONCIU.
•PUNCT (pl.-te) sn. ® Cea maj mică întindere 

ce se poate închipui, cît o împunsătură de ac: in
zarea indspărtată, unele stele apar ca un * abia vizibil ţţ
® A Cea mai mică părticică ce se poate concepe, 
considerată prin abstracţiune ca fără întindere: 
prlntr'nn * putem duce orl-clte linii drepte voim; * de In- 
terseoţie sw INTERSECŢIE f ® Loc fix şi determinat: 
* oentral; * de plecare II ® Loc: In dCerlte *e ale ors- 
şnini 1[ ® aj © * do spriiin, punct fix pe care se spri- 
jineşte o pîrghie (i^ pţRaHiE ®]\b) aţa proptea; 
c) 0 sprijin,' ajutor H ® ☆ *o cardinale sw CARDI
NAL1 ® 1ţ ® 15 In optică: * do Incidenţă, punctul de 
pe o suprafaţă unde cade o rază luminoasă 1[ ® * 
de vedere, a) punctul Către care se îndreptează pri
virea sau unde se opreşte; din acest* de vedere, din 

. această privinţă; b) gradul de lungime ce trebue 
dat unui ochian pentru ca vederea să fie clară ţţ 
® 15 4!* A pa»® la *, a da unui ochian, unui aparat 
fotografic gradul de lungime necesar pentru ca 
imaginea să fie clară H ® a. Locul presupus sau

Fig. 4015. 
Pumnal.

calculat unde se găseşte o corabie la un moment 
dat.pe mare 1 ® 15 Gradul de temperatură la care 
un corp îşi schimbă starea: -vul de Ingbeţ ai apei; *nl 
de fierbere, de topire ţţ @ Pată mititică: avea un * roşu 
pe ochini drept ţţ ® © * negru, nor gros şi ameninţă
tor care se iveşte pe cer;. 0: e un * negrn pe orizont, 
e ceva ameninţător'care se pregăteşte, care e de 
temut H ® Mic semn ce se pune po litera i; 0: 
a pnne punctele pe 1, (i) a da toate lămuririle, a nu 
omite rţlmic; b) a fi foarte exact, a lua toate'pre- 
cauţiunile ţţ @ Mic semn ce se pune la sfîrşitul 
propoziţiunilor sau frazelor spre a arăta că se sfîr- 
şesc acolo două *0 («), semn întrebuinţat diiain- 
tea unei citaţiuni, unei enumeraţiuni, etc.; * şi vir
gulă (»), semn care se pune între două fraze care au 
o legătură între ele; * de întrebare (7), sepin între
buinţat după propoziţiunile sau frazele întrebă
toare; * de ezclameţl(un)e (I) sw EXCLAHATIUNE ® 1 
@ J Punct pus la dreapta unei note spre a-i pre- 
iungi intonarea cu încă o jumătate din valoarea ei 
1f @ ^ Număr atribuit fie-cărei cărţi de joc: in 
unele Jocuri, lle-oare figură valorează zece Iar asul un-
sprezeco *e;W QCHiu 1 ©U ® g Fie-care din punc
tele însemnate pe cele şăse feţe ale unui zar; m- 
poHiu 1 © t © 4 în unele jocuri de cărţi; număr 
ce se însemnează după fie-care lovitură sau par
tidă, iar suma mai mare a numerelor adunate 
arată la urmă cine a cîştlgat partida K © © 0- 
biect; articol; materie; lucru de căpetenie: *)il 
principal al conversaţlnnli noastre 1[ @ Che.Stiune, greu
tate mai însemnată: a lămnrl un * din Istorie ţţ @ 
Parte esenţială, de căpetenie, care interesează 
mai mult: a veni Ia *ulesenţial 1J @ Stare, Situaţiu- 
ne, hai: lată la ce * am ajuns ţţ @ Grad: nu ştii plnă Ia 
ce* mă Interesează acest lucru ţţ @ Moment, Clipă: e 
pe *ul de plecare 1[ @ La *, la momentul oportun: 
al sosit la*; comp. PONT ® ,11 @ F *ul Iul Iuda, nu
mărul 13 II @ ^ Unitatea de măsură pe caresînt 
turnate toate caracterele şi întreg materialul tipo
grafic; unui metru îi corespund 2660 depuncte tipo
grafice : acest dicţionar e tipărit cu caractere de 7 *e 1( 
® / pl. *e de Ioc, operaţiune chirurgicală care 
consistă în aplicarea, pe o rană sau pe o parte bol
navă a corpului, a vîrfului incandescent al unul 
aparat anume construit [lat. p u n o t u m, cu în
ţelesurile fr. p o in t],

•PUNCT8 adv. TPemai, precis, exact', fix: trenul 
pleaeă la zece*; * la anul a murit şl trate-său [gerin. 
Punkt].

•PITOGTA (-tez), PUNCTDA (-tnez) vb. tr. A pune 
semnele de punctuaţiune la locul unde se cuvine 
[fr. p o n c t u e r],
•P'UNGTAT adj. ® p. puncta K ® Cu puncte, 

cu picăţele H ® J Notă *ă, care are un punct ală
turi, ceea ce-i măreşte valoarea cu un semiton.

•PUNCTUAL adj. Care lucrează cu exactitate, 
care face ceva la vremea hotărîtă, care vine la mo
mentul făgăduit: să 111* ia intllnlro [fr. p o n c- 
t u e 1].

•PUNCTUALITATE sf. Exactitate, regulari
tate în execuţiunea unui lucru făgăduit [fr.],

•PTJNGTUAŢiyNE, PUNCTUAŢIE sf. Ca ® -Arta 
de a separa frazele aau membrele unei fraze prin 
semne convenţionale, numite semne de * (punctul, 
virgula, punctul şi virgula, două puncte, semnul 
de întrebare, etc.) H ® Totalitatea acestor semne 
şi felul de a le întrebuinţa: *a e greşită In acest text 
[fr.].
•PUNGŢiyNE sf. f Operaţiune chirurgicală 

care constă în- străpungerea unei răni sau unei 
părţi bolnave a corpului spre a tace să se scurgă 
puroiul sau lichidul îngrămădit acolo [fr. p o n c- 
t i o n].

PyNE (pnn, F pulu; pf. pusei; part. pus) 1. vb. tr.
A. ® A aşeza ceva sau pe cineva într’un loc:

* ceaunul la foc; * la Ioc; * lemne In căruţă; * o roată 
la car; * prima piatră la o temelie; carele va să zidească ceva 
...Intlin pune temelie vlrtoasă (gast.); l-au p.us' In capul 
measl; * faţă In faţă; * cloşca pe ouă H ® A aşeza în
tr’un anumit fel, într'o anumită ordine: * la rlnd;
* In linie H ® A face pe cineva să stea, a-1 stabili 
undeva pentru un tiirip bare-care:* un soldat de
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paz&; o santinelă la poartă; călngărlţa ce să va răpi.de la 
mănăstire o vor pune de ya lăoul la altă mănăstire (prv.-lp.) ^ 
0 ^ Domn, pe scaun(nl domnesc), pe tron, a aşeza 
pe tron, a face, a ridica domn: au trimis boierii... 
să-l aducă mal in grabă, să-l puie domn (odob.) ; se rădicară 
ostaşii şl puseră pre Flllp la Împărăţie (n.-cost.v^ (D A face 
să ocupe o anumită demnitate, a orîndui pe cineva 
Intr’o anumită slujbă: pe cineva ispravnlo, logofăt, 
ludeoător; scos-au atunce şl pe Vellclco din hătmănie şl l-au 
pus vornic mare de Ţara-de-sus şl hatman an pus pre glnere- 
său Bogdan (nec.) 1[ ® A face să Stea undeva {vorb. 
în spec. de o parte a corpului) : miiniie in şolduri; 
•«' coatele pe masăbraţele pe piept, a muri; capul pe 
pernă; 0:<«' capul, a aţipi; CAP1® mina pe ceva, a 
apuca, alua înstăpînire; tw mînA® Tî ®^piciomi,a 
călca: bagă de seamă unde pul piciorul; ^ piciorul In prag 
TI ® A sili să stea într’un loc, a face să intre cu 
sila: la arest, la Închisoare ^ ® A sUi Să Stea Intr'O
poziţie oare-care, drept pedeapsă: ^ pe cineva inge
nunchi; pe Bădiţa Vasile... 11 cetlulau aoum sdravăn şl-lpu- 
neau In cătuşl, să-l trimeată la Piatră (Crg.) 1T ® A băga, 
a Vîrî: dop la o sticlă; ^ beţe In roate; un căluş tn 
gară; un cep la un butoiu; sula in coaste (S) A in
stala, a întinde: o cursă, o piedică ^ © A acoperi 
cu ceva: un capac ^ ® A COase: o blană la o
haină; o oăptuşală ^ ® A lipi: mărci pe o scri
soare; ^ ^ afiş ^ © A aplica: tocuri şl pingele lă
cizme; şl am pas pecetea oraşului, ca să-l fie de credinţă 
(OAST,)^ ® A ţinti, a fixa:'^oohll pe ceva QCHIUI® H 
® A scrie, a însemna, a nota: un accent ascuţit; 
A' un punct, o virgulă; punctele pe 1; data, adresa;

o iscălitură; viza pe paşaport; pe curat, a pre
scrie, a recopia; pe hirtie f ® A insera, a intro
duce: o clauză © A trece: In cont; ^ la soco
teală I @ t A întocmi, a rîndui, a stabili (o 
lege, o măsură administrativă, etc.); ^ lege: a pus 
părintele pravilă... In toată Slmbăta să se procltească băieţii 
şl fetele (crg.) f. @ A cere să se [ie seamă de ceva: 
^ o condiţie ^ @ A impune, a sili să plătească: 
>«' dări, biruri grele; la patentă; ^ o taxă pe spirt ^ 
@ A admite, a presupune: pune cazul că nu vrea să-ţi 
plătească, ce te faci atunci? 1T 0 (P îmbrăca:'^ cămaşa, 
haina, cojocul, căciula 1 @ I A încălţa: ciorapii,
cizmele, opincile ^ @ A purta: iarna pune blană şl şo
şoni © A acăţa, a atîrna: haina, pălăria In oulu; 
®: a-şi ^ pofta ’n cuiu 1[ @ A amesteca, a adăuga: 
<«>’ zahăr la cafea; sare, piper, ardei In bucate ^ ® A 
turna: cerneală In călimări: apă In vin II ® pe
cale, a îndruma; ^ la cale ww CALE © II ^ capăt, 
asfîrşi, a încheia H @ A face să umble, a întoarce, 
a regula: ceasul ii © A'sili să facă ceva: m’a pus 
Ia cheltuială ^I © A tocmi să facă ceva: lăutari 
să-l ciute H @ A însărcina să facă ceva, a stărui să 
lucreze, a porunci să facă ceva: i-am pus să-mi facă 
haine; m’a pus la coasă, la furcă; dud 11 pul Ia treabă, zice 
că e bolnav; după ce se mări, !1 puse de Învăţă oarte csp.) *I 
® A împinge să facă ceva, a-1 îndemna: i-a pus 
păcatul să se Întoarcă In satul Iul, să se facă om aşezat 
(6LV.) H © A întrebuinţa: se leagă că ea-şi va pune 
toate puterile... să-şl sftrşască slujba usp.) ^ In
glnd ev* GIND ® ^ © A fixa, ă hotărî: Pun soroc, hotărăsc 
ziua, Intre el s’alcătueso (Lft.) ; oel Împrumutat fără a 
soroc otnd să-şl plătească datoria este dator a o plăti clnd 1 
se va cere cleg.-car.) A păstra, a ascunde: '*• bine;

de o parte; Ieremla-Vodă au fost pus multă avere la mă
năstire la Sucevlţă, Intr’un beclu (odob.).

B. ® A pregăti cu cele necesare: masa, a aşeza 
pe masă farfurii, tacîmuri şi cîte trebuesc pentru 
mlncare © A da drumul: In comerţ, tn vlnzare. 
In consumaţie, a începe să vîndă un lucru f ® A de
pune, a da, a plasa: ^ bani la doblndă; a-şi^ banii 
la bancă, la casa de economie H ® Înainte, Q.) a aşeza 
dinaintea cuiva: Atunci Inlnd moşnl copălle date. Le puse 
Înainte pline şî bucate (pann); b) a invoca ca motiv, a 
pretexta ^ ® A socoti: dacă pun şl banii ce l-am dat 
de cheltuială, Iml datoreşte o sumă bunicică <[j ® A-şl ^ 
mintea m- MJNTE ® ^ © A-şi întemeia, a se bizui: 
a-şl nădejdea !n oineva H ® A risca, a jertfi: a-şl 
cinstea In joc; pentr’lnsa sfinţii şl-au pns, nu numai avuţia, 
ce şl sănătatea şl viaţa şl mal apoi şi capul şl-au pus (varl.) ; 
c&~şl puie oineva obrazul pentru unul ca tine... mare ml- 
nune-1 şl asta 1 <crg.) H ® A spuhe: ^ nn cuvint bun pe

Ungă cineva H la Index, a interzice (o carte) H PMM. 
® A ţinea; ^ parte, a ţinea parte, a părtini: baba L. .|.| 
punea parte fetei sale şlplra la unoblaşpe fiica Ini şl o tot nUIM 
ocăra (isp.i ^ ®A se prinde, a paria: eu pun rămăşag 
pe oe vrei că sluga mea are să-ml aducă pielea cerbului ace
luia (CRG.); Îmi pun capul dacă nu-1 aşa, mă prind pe ca
pul meu H ® A atinge: ^ degetul pe rană t ® A face 
să ajungă, a aduce într’o anumită stare: pe dru
muri pe cineva, a-1 sărăci, a-1 aduce la sapă de lemn H 
© A face să apară, să iasă: in evidenţă t ® A ză
bovi, a lăsa să treacă un timp oare-care: a pus două 
ceasuri piuă să se lutparcă de-acol6 ^ ® A adUCe, a '
prezenta: martori f ® A sădi, a răsădi, a planta :
^ viţă; o floare in pămlnt ^ ® A sernăna: ^ grlu f 

@ Urmat de prep. in, la care însoţesc un substan
tiv, are înţelesul de ,,a face să...” (urmat de ver
bul coresţ)unzător substantivului): in circuiaţiune, 
a face să circule; in comuuicaţie, a face să comu
nice; la coutribuţie, a face să contribue; <«>' la vot, 
a face să voteze; alteori, întreaga locuţiune are 
înţelesul verbului simplu: ^ in cumpănă, a cumpăni;

!n libertate, a libera; tn Încurcătură, aîncurca; 
la Încercare, a încerca; in primejdie, a primejdui; 

tot astfel, cînd e urmat de prep. pe care înso
ţeşte un substantiv: pe fugă, a fugări; •«' pe goaqă, 
a goni H @ Urmat imediat de un substantiv sau 
de un adverb, are înţelesul verbului derivat din 
acestea: 'v amanet, a amaneta; ^ zălog, a zălogi;

friu, a înfrîna; grabă, a grăbi; nume, a 
numi;-^ vină, a învinui;^ împreună, a împreuna.

2. vb. refl. ® A se aşeza undeva sau pe ceva: 
a se la masă, pe scaun; aleseră un loc aproape de groapă 
şi se puseră la ptndă (Isp.) ; a se călare, a îngcnun- 
cbia K © A se apuca să facă ceva cu toată stă
ruinţa, a începe ceva şi a nu mai conteni: a se>^ 
pe treabă, pe lucru, pe carte; se pune cu cei doi colţi oe-1 
avea a roade la zid (Ret.) ; Împăratul şl Împărăteasa se pu
seră pe post şl pe rugăciune usp.); copilul se puse pe pllus, 
de n’a putut nici un vracln să-l Împace (isp.); a se pe 
fugă ^ ® A se pe giudurl ev GlND © ^ ® A S6 băga, 
a se vîrî: a se ^ In primejdie ^I ® A se cu oineva, 
a se măsura cu cineva, a se lua Ia ceartă, la luptă , 
cu cineva: ou mine te pul P cu mal marii tăi nu te pune, 
c'o păţeşti; a se de pricină (ţ In price) cu cineva, a S6 
lua la ceartă cu cineva, a căuta pricină: sfinţia sa, 
ne mal pulndu-se de pricină, incruolşază minile dnpă obi- 
celu (CRO.); nu va putea nlmenlle să se puie Iu price sau să 
stea Împotriva judecătoriulul (prv.-mb.) ^ ® A se Împo
trivă, a se împotrivi ^ © A se ^ pe lingă cineva, a 
stărui pe lingă cineva: femeia se pune pe lingă bărbat 
fel şl chipuri, că doar ar afla taina (BEV.) ; a se ^ pe capul 
cuiva, a Stărui din răsputeri pe lîngă cineva, fără 
a-i mai da pace: peste lamă, mama iar s’a pus pe capul 4
tatii, să mă dee undeva la şcoală (CRg.) ^ (D A se 
pentru cineva, a interveni în favoarea cuiva, a în
trebuinţa toată influenţa, toată puterea în folosul 
cuiva: măcar că erau Greci,' dar se puneau tare pentru 
ţară (NEC.) ^ © A se ^ bine, rău cu cineva, a şi-l face 
prietin, duşman: văzlnd că m’am pus rău cu mama, 11 
glumesc eu că ce-am tăcut n’olu mal face iCRG.) H © A
se tocmi la cineva, a se năimi, a intra în slujbă: 
s’a pus oioban la ol îl © A se Icga prin cuvînt, a 
făgădui, a se îndatora că va face ceva: a se 
ohezaş H © 0 A se lăsa (frig, ger, iarnă, ceaţă, 
etc.): se pusese prin locurile acele, tntr'un an, o Iarnă 
grea (grig.) [lat. p o n ă r e].

PUNERE sf. Faptul de a (se) pune. 
punga (pl.-gi) sf. © Săculeţ (mai adesea de 

piele*), de diferite forme, uneori cu mai multe des
părţituri, în care se ţin bani; săculeţ de pînză sau 
de piele de oaie ce se strînge sau se leagă cu baieri 
la gură ([^ 4016): nn e mal grea boală deolt punga goală 
(PANN); dă glnsaoul pe o de oele pe talger şl cu balerlle / 
lungi, depus In glt (CRG.) ; n’are nici o para Ino*^'; In 
nădejdea slugii, dai de fundul pungii; cine nu deschide 
ochii, deschide punga; Cine e cn mina lungă Pierde şl 
ce are ’n z*' (znn.), se zice despre cei prea darnici sau 
risipitori; Te pnpă ’n bot şi-ţi la din tot, despre 
cei ce linguşesc pe alţii spre a le stoarce bauii; ®:
Şl sătul şl cu punga plină nu se poate, despre cei ce vor 
să aibă de toate fără să cheltuească; ® ba că-i 
teacă, ba oă-1 ba una, ba alta, fie-care susţine

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1025 65



PUP
PUN- sau pretextează cite ceva, fără a putea cădea la

Învoială: unul zloea c&-l teacA, altul cA-1 ^ (RET.); la 
urma urmelor, o& teacA, cA *, pIuA oe Hltrea se rlAloA vesel 
Sl grAl (SLV.i; umblA ou doi bani In trei pungi, des
pre săracul mindru sau ruşinos care caută să-şi 
ascundă sărăcia; e gros la e (putred de) bogat); 
a lega baterile pungii wm- BancR ®; mie nici nn-ml IhtrA 
In nici nn-ml lese (panni, mie nu-mi pasă, pe mine 
nu mă atinge aceasta, nu-mi aduce nici folos nici 
pagubă; ®: a laoe gura.»', a stringe gura, buzele H 
® Cantitatea de bani care încape într’o pungă: 
Şl-0 de galbeni lao&-ţl d&rueao, 8& faci cum vei face să nu 
mă vădeşti (PANN) ^ ® ţ (de bani), monedă tur
cească, în valoare de 500 de piaştri (= 1781 lei 
aur), care circula în veacurile trecute prin ţară:

F A I N As

Fig. 4016. Pungi. Fig. 4017. 
Pungă de birtie.

au dat oa la 30 de pungi de bani şl aşa au scăpat fără 
de nici o pricină (Let.); Vasllle Lupa... aduse moaştele 
sfintei Parasoheva de la Bplvata, pentru oare dete trei sute 
pungi de bani (Neor.) ; mulţumi pe fiul vlnătorului ou olteva 
pungi de bani dsp.» t Săculeţ în care se păstrează 
tutunul: fşi puse punga de tutun In buzunar (isp.) 1[ 
® ^(de htrtie), săculeţ de hîrtie ([H 4017) H ® ♦ 
PPNaA-BABEI1 TţTRTA ® ; — PPNOA-BABEI8 = TA- 
TA{ŞA ® H ® ^ PPNQA-FQPn = TRAISTA - CIOBANU
LUI (ev cioban ®) [comp. gr.-biz. Tiou-cŢ-rj, lat. 
med. p u n g a. şi vsl. p a ^ v a].
O PXrNGALEAliA {pl.-ell) sf. O/ten. (ciauş.) Faptul 
de a p u n g ă l i şl rezultatul acestei acţiuni.
O PUNGALI (-ăleso) vb. It. şi intf. O/ten. (ciauş.) A 
coase rău, făcînd creţuri în pinză (ca gura p u n-

OPUNGALITUHĂ (pl.-turl) sf. Olten. (ciauş.) = 
pungAlealA.

PUNGAŞ sm. Hoţ ordinar, borfaş, cel ce fură 
punga cu bani: In fundul curţii se vedeau diferite 
grupe de masâlagli şl <«^1 (fil.).

PUNGAşealA (pî.-şeii) sf. ® Faptul de a 
pungăşlf ® = pungăşie : oameni pe cari uneori 
11 vezi noaptea la plndă gata Ia pnngăşeli uip.i.

PUNGÂŞI (-ăşeso) vb. ir. ® A fura: ăsta e vr'nn 
pungaş, a aflat oă nu-1 dumnealui acasă şi nmblă să ne pnn- 
găşeasoă (câr.j H ® A face O pungăşie.

PUNGĂŞIE sf. ® Meseria de pungaşi 
® Faptă de pungaş: să facă bine şl cinstit, să nn-ml 
umble cn pungăşii (vlah.>.

PUNGĂŞOAICA (pi.-ce) sf. Hoaţă ordinară 
[pungaş].
O PUNGHIŢĂ (pi.-te) Sf. Trana. Olten. dim. 
PPNOA: băgind mina In b ozon aria, scoase două punghlte 
de bani şl 1 le dete Iul Fetru (CAT.I ■

PUNGI (-geso) yb. tr. ^ A pungăşi (in spec. 
la jocul de cărţi): petrecea o mare parte a zilei... 
Iscodind fel de tel de teşmeoherll ...spre a ^ pepontatorl 
(ALECs.); slnjlndu-se, clnd ou oărtlle cele blagoslovite, dud cu 
celelalte, a hotărlt să-şl răzbune... punglndprecei mal mari 
boieri (NEGR.) [p U n g ă].

PUNGIT adj. Strins ca o pungă, încreţit, 
sblrcit: pe gura el >~ă reveni pentru o clipă nu ztmbet lin 
de neîncredere (D.-zamf.).

PUNGOCIU (pi.-oace) sn. - PUNOpiU: negusto
rul se Boulă In picioare, sootlnd din buzunar un .^unsuros, 
destul de greu, pliu ou mărunţiş (Car.i.

PUNGQIU (pi.-oale) sn. augm. ptjnqA. Pungă 
mare: nn e neler In oştirea noastră oare Bă un albă olte un 
plin ou mahmudele şl dodecarl (fu-i.
OPUNGUI (-uesc) vb. refl. A se încreţi (oa o 
p u n g ă), a' se sbîrci {vorb. de fructele ce cad îna
inte de a se coace) ipamf.).

PUNGUIT adj. ® p. pdnquî ţf ® ® Olten. 
(CIAUŞ.) Sglrcit, avar. -

PUNGULIŢA, o PUNGPTA (pi.-te), PDNGDŞOăHA 
(pi.-re)s/. ® dini. PUNOA; aplecat... c’opnngulltăplină 
de poli (GRio.i; Scoate cotea pungnllta, Fă-o să-şl caşte gu
riţa (PANN); doamna scoate pnngnta şi plăteşte socoteala 
toată (CAR.); Şl oum mergea el pe-im driun, numa iaca găseşte 
o punguţă ou doi bani (CRO.); Clnd ml-1 pungnşoara plină, 
Olă onlc cn mlndra pe mină (flor.) "I 
® ♦ PtmanLjTA, plantă cu miros 
neplăcut, cu flori mici albe; nu
mită şi ,,tăşculiţă’,. „tăşouţa-cib- 
banului’ ’, „buruiana - viermelui11, 
etc. (Thlaspi arvense) ((H 4018)
t ® ♦ Ptniaui4TA-PAST0BULUI i =
TRAISTA- OIOBăNULtn. ij

PUNOIU... wr PimpiIJ...
•PUNT = PUNOT.SIţ St
•PUNTA1 = PONTA: tot meşteşngn-1 

de-a juca gros, de-a ^ bine şl de-a nu 
pierde (Alecs.).

•PUNTA* (-tez) vb. tr. A
îndrepta spre ţintă (o armă de foc.
In spec. un tun): se duse Plooolomlnl 
să vadă cetatea şl apoi puntară tonurile spre dlnsa (bAlc.) [fr. 
p O i n t e r, refăcut după punt].

PUNTE sf. ® Pod de lemn, îngust, aruncat 
peste o apă sau peste o rîpă şi care serveşte numai 
pietonilor (j^ 4019); ®.: a se laoe luntre şl /- •»■ 
LUNTRE ; ®: tă-te (rate cu dracnl, ptnă treci '-'a, tole
rează tovărăşia ori-cui, pînă scapi de greutate;

Fig. 4018. 
Pungulită.

Fig. 4019. Punte.

dracu nn lace nici pomeni nici punţi nici uşi de biserică 
(JIP.I K ® -'(a lerestrănlul), lemnul cel lung de
la mijlocul ferestrăului, în d^tuiturile de la capă
tul căruia sînt vlrîte braţele (iw 2076) 1I @ 
Stinghia pusă de-a curmezişul unui fund (le bu- 
toiu [m- [E] 2229) 1) ® Parte a morii .(1^ tab. 
XXXVII, B, 17) II ® Pluta în care se vîră fitilul 
candelei ^ ® = pod® : de la un datornic răn nu vel 
lua nimic declt la -~a ralulnl (znn.) 1! ® 3, Podeală 
de-a lungul unei corăbii sau unui vapor, întîiu la 
oare-care Înălţime de fund şi apoi lafie-carectaj; 
covertă [lat. ponte m],

PUNTIGICA (pl.-Icele) s/. dim. PţTNTE. 
tPUNTTJRA (pl.-turi) sf. înţepătură, împunsă

tură (BiBL.) [lat. p u n c t u r a].
O PUP 1. sm. ® Trana. Băn. 4 Bobocel de floare: 
era... Immos ca un do trandafir (cAt.) H ® Olten. PunC- 
tuleţ, pată mică (oa o stropitură): »'Je tină 1| ® 
Trana. (dens.) X Mălaiu copt în cenuşă, turtă II ® 
Mold. A = CIUCIULETE ® H ® Mold. A = sbIrcioq ©.

2. (pl.-puri) sn. ® Trana. (bud.) = PUP 1 © ţj @ pl. 
Desenuri rotunde In broderie (dens.) [srb. pupa).

PUPA (pup) vb. tr. ® F (P) '= sAruta ®: In-
tr acea zl să nu se apropie... cătră trupul oare-cărui sllnt... 
nlce să-l sărute nice să-1 pupe, ce departe să stea şl să 1 se În
chine (PR..00V.); I-o rădicat pe bătrin, l-o pupat mina şl 
1-0 pus pe divan (va6.) ; Ohltă, Ghită, pupă-I In bot şl-1 papă 
tot, că sătulul nn crede la ăl Ilămtnd (Car.) ; sw- BOT ® ’i 
® (P) A căpăta, a pune mina pe ceva; a face cu
noştinţă mai de aproape cu ceva: Tu dp la vizirul 
tot nu pupai banii (pann) ; clţl s’au prins cu mina ’n sac... 
toţi an pupat duba (Jip.) [lat. vulg. •p fi p p a r e < 
•p fi p p a ,,sfîrc"; înţelesul primitiv de „a suge" 
s’a păstrat în it. p o p p a r e, vfr. p o u p e r, 
etc.].

•PŢJPA (pl.-pe) sf. a. Partea dindărăt a unei co
răbii, a unei luntri, etc., în opoziţie cu „prora":
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Fig. 4020. Pupăză.

vaporul bătoa bandlera franceză In pruă şl la (l.•OH.) [fr.
poupe],

PUPĂCIOS adj. F Căruia-i place să p u p e. 
0PUPAGI6.^A (pi.-re) s/. ® i dim. pypA- 
ZA ® t ® ♦ = PyPAzA ®.
o PUPAI (-Sesc, -alo) vb. intr. ® A striga ca pu
păza (p u I p UI): ce al, pnpăza, cn mine? ...ctnd ti >v, 
Toata Inmea te-a ori $1 co bolgarl or a viril (VOR.) f ® 0 
Trans. A vorbi (pşc.); a flecări (l..m.>; au-te ’n trea- 
ba-tl el nu mal — atita (VAe.).

PUPAJOARA (pi.-re) sf. dim. pypAzA.
PUPAT sb'si. Faptul de a pupa, sărutat: Do.~, 

de samtat, Popa nu ne da pacat (znn.) ; tu a’o pooneetl cn 
.maolnca al lasă, dacă l-a mal trebui (vas.).

PUpAtqr adj. verb. şi sm. pupa. Care pupă, 
căruia-i place să pupe, pupăcios.

PUPATURA (pi.-turl) s/. ® Sărut: CU pupăturile 
voastre supăraţi copilul (l.-m.) H ® = PUPAT: clnd In^ 
cetă Martac, Iu o universală, o spargere de sticle pe toată 
Haia (D.-ZAMF.) [pup a].

PUPAzA (pi.-peze) sf. ® i Pasăre insectivoră, 
cu ciocul lung, roşcată, 
de mărimea unei mierle, 
şi care are un moţ de 
pene pe creştet, ca un 
evantaiu; e nesuferită, 
din cauza mirosului urît 
ce răspîndeşte şi a stri
gătului ei monoton (p ul 
pul); numită iran. şi 
„cuc armenesc” (Upupa 
epopsj ([11 4020): de 00,
In acest ameţitor vălmăşag de 
doare şl de pupeze, n’auzj 
niciodată puternicele bătăi de 
aripi ale unul vultur ? ivlah.) ; 
dacă auzi pnpăza, dimineaţa, 
şi eşti pe nemincate, atnncl te spurcă şl-ţl pute gura toată 
vara (gor.) ; ca pupăza Işl umple cuibul (pann) ; 0: taci, 
pupăzo, se zice cuiva ce vorbeşte mult (vor.)'; Spinului 11 
mergea gura ca pnpăza, de-a ameţit 
pe împăratul (crg.) ; dc aci, F: ta- 
că-ţi pupăza (ZNN.), tacă-ţi gura lf 
© K Un fel de cozonac lung, 
ce seamănă cu cuibul unei pu
peze; se face la botezuri, nunţi, 
înmormîntări, etc. (P 4021): şl
n eln ţl-olu pune Şl "n poală co

laci: Şl cu oiţl 11 rldc, Pupeze li-i 
Întinde, Cu clţl II sta, Colaci 11-1 da 
(ORL.); @: colac peste ~ ew COLAC ®
H ® Băn. Un fel de ciocan, 
ascuţit la un capăt, cu care se 
cioplesc pietre sau se scobesc

lemne 
(vic.)lf ®
Olfen. Ci
catrice, 

semn lă
sat de o 
rană sau
de o sgîrietură, după ce s’a vindecat iciauş.) 
H ® Olten. Semn convenţional, Întrebuinţat de 
dogari, ce se pune pe fundurile vaselor (ciauş.) 
TI ® A Plantă ierboasă din fam. leguminoaselor, 
cu flori roşii-pui'purii, mai apoi albastre şi la 
urmă verzui; creşte prin pădurile umbroase, mai 
ou seamă la munte; numită şi „pupăgioară”, 
„pupezele”, „orăstică”, etc. (Orobusvemus) (jU 
4022) [*p u p ă < lat. upupa + suf. alb. -z e].

PUPĂZpru sm. i Bărbătuşul p u p e z e i
(MAR.) (VOR.).
OPUPEGIOIU sm., PnPEQIOARA (pt.-re) sf. A = 
PyPAZA®.

^PUPEZELE sf. pl. A = PţrpAzA ®.
■PUPlxA (pi.-le) sf. ® Deschizătura rotundă 

sau ovală din ochiu, în mijlocul irisului, şi prin 
care se zăreşte fundul negru al ochiului; lumina 
ochiului {m- [a) 2679) 1f ® rt Fată minoră, căreia 
l-au murit părinţii, şi care se află subt Îngrijirea 
unui epitrop [fr. pupil l e].
•PUPITRU (pl..-tre) sn. im ® Măsuţă, cu su-

Fig. 4021. Pupăză. Fig. 4022. Pupăză.

Fig. 4023. 
^Pupitru de 

muzică.

prafaţa inclinată şi cu o stmgMe la margine, pe 
care se pun cărţi, caiete, note de muzică, etc. 
4023) îl © Cutie In care se ţin hlrtii sau cărţi şi a 
cărei faţă de sus e Înclinată; se a- 
şază pe o masă, pe un birou, pe o 
bancă, spre a se putea scrie sau 
citi mai cu înlesnire ([1| 4024) [fr.].

PUPOrU (pî.-oale) sn. f Sărut 
grosolan, răsunător: la urma urmelor, 
unde nn-1 dă şl Trăsnea cel urlclos nn ^ 
fără veste (CRO.) [p U p a].
OPUPUI (-neso) vb. refl. Olten, 
cciAuş.) A vorbi in taină, gură în gu
ră; a conspira [comp. p u p ă i].
OPUPyiCĂ adj. f. Mold. Dră
guţă, gingaşă: da ştii, zău, că-1 ^ de 
toii (ALEC&); paroă-1 scoasă din ontle, 
zăn, aşa-1 de (neor.) ; — adv.: daţi 
braţul şl mergeţi tot pe vlrful soar- 
Pllor (ALEC8.). ^
OPUPUIU sbst. Trans. Cocoaşă, 
gheb: o babă carabă, şchioapă, ou In 
spate (coNV.) [comp. ung. pup 
sau ngr. wouîcy] ncocoaşăM].
‘PUR1 1. adj. ® Curat, nea

mestecat: aur ^; vln-^; rasă <*4; 
wm- FUR-StNGE H © Nestricat, ne- Fig.4024. Pupitru, 
alterat: aer^ H ® Senin, limpede, 
fără nori: cer-^ 1f © Neturburat de nimic: o bu
curie ^ H © Nepătat, neprihănit, neîntinat: o 
conştiinţa <^a 1[ ® Corect, fără vre-un amestec 
străin sau rău: un stil 1| © Gol, deşert: vorbe 

-^e Invenţluni Ut © IMPţFR.
2. PUR ŞI sţuPLU loc. adv: Numai Şi numai, fără 

rezervă sau condiţie [lat. p u r u s, cu înţelesurile 
fr. pur].
O PUR* sm. ♦ © Plantă bulhoasă, cu flori pur
purii dispuse în umbelă globu- 
loasă ; numită şi „aiuV* (Allium 
Totundum) '((®1 402.5) t (D = AIUL- 
Ş^PEIiUIt © = LUMINARE © [COmp. 
lat. p o r r u m].

PURADEL, PURDŞjL sm. Copil 
de Ţigan: pe olnd eram un puradel mal 
mititel deolt barosul tătucăl, am apucat eu 
pe bunicul Iul tata al meu (sad.); Qannl 
Ţiganul... avea şl-o muiere ou care căpă
tase vre-o şase puradel, va eă zică pul de 
Ţigan (RET.); Intră apoi In casă şl spuse 
purdellor şl horbunel lor cum a inoelult 
pe Bomăn (mar.) [ung. purdă].
OPURAV adj. Trans. Iute la ml- 
nie, arţăgos, rău la fire (conv.) (pşc.); 
pr. ext. despre animale: mare nevoie Fig. 4025. Pur. 
am de un slujitor volnic care să-ml păzească o Iapă ^ă ce 
am (MERA) [comp. PQRAV]..
OPUBGAR... ev* PORCăB...

PURCÂREAŢĂ (pZ.-eţe) sf. Locul unde zac, 
unde se odihnesc porcii: clnd a ajuns pe grindul puroă- 
reţll, şl-a zărit porcarul dormind on faţa ’n sas (s.-ald.) [lat. 
vulg. porcăriei a].

PURCEA (pî.-oeie) sf. rp®. Scroafă tînără; F: 
a luat parceaua de oooU, s’a îmbătat [lat. por-
călla].

PURCEDE (-ced, t-oeg; pf. -cesel; part. -ces) 1. 
vb. intr. ® A porni, a pleca dintr’un loc, a pleca 
la drum: Dumltraşoo-Vodă avea poroncă de la Hehmet- 
Paşa... să purceagă mal de slrg la oaste (N.-cost.) ; aşa s’aii 
strlns ou totU şi au purcea asupra Saşilor (nec.) ; bare ar
hiereu...' va purcede de la scannnl lui, de sa va duce In- 
tr’alt Ioc, ca să se tămăduească, ...nu se pedepseşte (prv.-mb.) ; 
şl Intndu-ml răinas bun de la părinţi, am pnToes ou bunicul 
spre Pipirig (Cro.) ; Furcesel sara d'acasă, Purcese! prin bă
tătură Cu Inleaua-aprlnsă ’n gură (mar.) t ® ln'
greunată, a rămînea însărcinată: s'andesmlerdat ou un 
Ibovnic al el şl an purces greacoAST.)’, din motuentul acela ea 
purcese Îngreunată (EMIN.) ; ootelouţa, cum numai a mtncat 
oscioarele, a şl purces pe loc Îngreunată oe.) H ® A 
izvorî, a-şi lua naştere: au luat !n glosde laPodul-Inalt 
prin pădure şl au Ieşit unde purcede apa Smllel, In ţinutul 
Tutbvel (GR.'UR.); urleşli munţi, ou vlrfurlle ascunse In nonrl, 
de unde pnreed Izvoarele şl se revarsă piralele cn răpejune

PUP-
PUR
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p^D_ (CRo.); toate scorniturile... care purced 9I curg din neştlinţe, 
Dl ID le8ne le iftp&da (TicH.) ^ ® A emana: Duhul cel
rUK adevărat oare de la Părintele purcede (ooa.).

2. vb. tr. A porni .pe cineva, a-1 trimite undeva: 
au purces Nlcolal-Vodâ pre frate-său ...ia Ţarlgrad (lft.) 
[lat. p ro c cd6 re],
t PURGEGATOR(nj) adj. verb. şi sm. PURCEDE. 

Care purcede (n.-cost.i.
PURCEL sm.zft, Porc tillăr: purceii leştea or creşte 

mari şl Iar... şi-or face purcel tee.); de lapte, purcel 
care suge încă; oAt?!l ® [lat. p o r c 6 11 u sj. 
OPURCELAŞ sm. ® 7^ dim. PURCEL: Măi bă
diţă, du-te acum, Că te-aşteaplâ hlda ’n drum, Tot cu vin 
roşu ’ndulclt Şl cu ^^ul fript (1K..BR8.) * © -- SOAIETELE-
PQpn.
OPURCELI (-elesc) vb. refl. 7*, A so Jraperechia 
{vOTb. de porci): tot aşa a'or şl-or face purcel şl-om 
avea o turmă mare mare de porci [SB.l [p u r C 6 I]. 
OPURGELUGAs/. Trans.7<; dim. PURCEA: un măs- 
ouxaş şl o şl-a oprit lelea Nastaala: purcelaşul să-l albă' 
de Crăciun şl purcelu'ca s’o ţină de sămlnţă (ret.).

PURCELUŞ sm. 7<: dim. purcel: Furceluşl cu 
ooada sfredel şl ou beţe 'n loc de labă. Cum mal bine 1 ee şede 
unul * de treabă (EMtN.); am un * cu maţele de oţel (Gor.) , 
ghiciioaTe despre ,,lacăt”.

PURCELUŞA (pi.-şe) sf. ® yt, dim. PURCEA ‘1 
© i = PITULICE ®.

PURCES sbst. Faptul de a purcede, por
nire, plecare: scăpase din robie In beciurile curţii la *ul 
din laşi a Moscalilor (N.-cost.).
t PURGEZAtqr adj. verb. PURCEDE. Care pur

cede (VARL.)'.
PURCICA (pî.-cele) sf. tC, = PURCEA: pnrolca a 

creşte mare... şl a face purcel (sa.i; Am o * mică Şl nu 
’ncBpe ’n poieţică (ooR.), (jhicUoare despre „lingură”.

PURGIGUŢA (pJ.-ţe) sf. 7*: dim. PURCICA: Am 
o * vljneaţă, cind o prinzi de urechi. Face ftştl I In coştl- 
reaţă (bb.), ghicitoare despre ,,cheie”.

PURCpiU wm- PORCQIU 2.
PURDÂXNIG = PÎRD^LNIC: apoi s’au Intlmplst 

şl nişte de friguri (Car.) .
PURDEL PURADEL.

O PVREC wm- PURICE.
PURECA PURICA.

O PURECE I»- PURICE.
•PURGA (-gez) 1. vb. tr. / A da o curăţenie; a 

deşerta pîntecele cu ajutorul unei curăţenii.
2. vb. refl. A lua o curăţenie [ir. p u r g e r]. 

•PURGATIV 1. adj. A Care purgează, care are 
proprietatea de a provoca deşertarea plntecelui.

2. (pl.-ive) sn. Medicament care slujeşte de cu
răţenie [ir.].
•PURGATORIU (pl.-orii) sn. ggţ Locul unde, 

după învăţătura bisericii catolice, se duc sufle
tele morţilor mai întîiu, spre a se curăţi prin foc 
de păcatele pe care nu le-au ispăşit*în viaţă; ®:
nerod (e) aoel ce landă holteia, *1 acest mlrşav, unde-şl 
riscă cineva punga, cinstea şl viaţa (NEGR.) [fr. purga- 
t O i r e].

PURICA (-ic), PURECA (-ec) 1. vb. tr. ® A căuta 
să prindă şi să ucidă puricii, a curăţa de purici: — 
cămaşa, cojocul, aşternutul H ® ® F A Căuta CU 
de-amănuntul; a scotoci: de cumperi lucrul, II purici 

.- ş’apol tocmeşti (jip.); chlvnţele... clnd oumpără haine veohl, 
le pnrloă prin toate îndoiturile (Car.i t © A bate, a 
trage o bătaie (ca şi clnd ar scutura puricii de pe 
cineva): Trlfon... porunci bttel să le lasă Înainte: aceea nu 
glnml, ol ml-l purecă olt se poate de bine (ret.).

2. vb. refl. A se curăţa de purici [lat. •p u 11 - 
care< pullce m].
O PURICALE m- FORICALE.

PURICArIE sf. % Mulţime de purici: noi, 
ca nişte călători înţelepţi, nn Inarăm In seamă această ^
(BOL.).

PURIGARIŢA (pi.-te) Sf. A Mică plantă cu 
miros neplăcut, care face flori galbene, dispuse In 
mici capitule la vîrful ramurilor; numită şi „pu- 
ricică”, „puricioasă”, „iarba-puricelui”, etc. (Pu- 
liearia mlgaris) ([g] 4026) [purice].
O PURICAŞ sm. % ® dim. purice ţ[ ® Insectă 
mititică, ce’ seamănă cupurioelede casă; e (le 
coloare neagră - verzuie şi trăeşte prin păduri şi

Fig. 4026. 
Puricarijă.

dumbrăvi, sărind încolo şi încoace pe zăpada de 
sub tufişe sau stînd pe sub lemnele putregăioase 
de sub omăt; numit şi ,,purice-de-omăt” (Podura 
nivalis). ...
' purIgAtuRA, pdrEcAturA
(pi.-turi) sf: F 'Faptul de a pu
rica; bătaie sdravănă.

PURICE, O PURECE, flăn. Trans. 
pURe'c sm. ® 4( Insectă mititică, 
fără aripi, de coloare cafenie, c^re 
trăeşte ca parazit, pe corpul 0- 
inului şi al animalelor, hrânin- 
du-se cu sîngele lor (Pulex irri- 
tans) ((B]4027) : dacă vrei şă nu te 
mănlnoe purecii peste an, să nu le zici 
pe nume, nici să-l omori In luna Iul 
Mart (GOR.); clnd vezi Intlla oară (pri
măvara)... miel negri, al să faci pureci 
(GOR.); elefantul ţl se părea purece pe 
Ungă acest cucoş (crg.) ; ®: cit un »•, toarte mic; ®: a 
1 se face Inima cit un a nu 
mai putea de frică; de clnd se 
potcovea -»ie, în vremurile de 
demult (formulă întrebuinţa
tă în basme, spre a se arăta 
timpul clnd s’au întîraplat _ .
cele ce se povestesc); F: a nu F,e' 4027' Purlce- 
face (mulţi) purici înţr’un Ioc. a nu tace ispravă în- 
tr’un loc, a nu se ţinea de ceva, a nu fi statornic: 
vara nu făceam purici mulţi pe la şcoală (crg.); Frunză nu 
făcea mulţi purici pe-acosă <vas.): eplln de parale ca cli
nele de purici (znn.), e foarte bogat; iron. a scutura de pu
rici, a trage o bătaie; min()a-te-ar puricii I un'fel de 
blestem ironic; — puricble-de-cîmp, mică insectă, 
de coloare neagră, foarte stricăcioasă, care mă- 
nîncă inul, trifoiul şi varza; numit şi „purice- 
de-in”, „purice- negru” sau ,,purice-(ie-pămînt” 
(Haltica nemorum) '
(H 4028); — PURI- (

CELE -DE -ORAD JNA,
mic glndăcel, de co
loarea oţelului sau 
verde, care mănîncă 
legumele şi In special, 
varza; numit şi ,,p'u- 
rice-de-varză”, „pu
rice - de - curechiu”,
„purice - de - răsad” 
sau ,,purice-Verde”
(Haltica oier ace a) (g]
4029) K ® A IARBA- 
PURICELUI = FURlOARfTA f ® Ţintă mică, cuişor 
de lemn sau de fier [lat. pullce m]. 
OPURICEASA sf. (POL.) (L.-M.) A = PURICARITA 
[purice].

PURICEL sm. ® 4 dim. purice ® t ® =
PURICE ® (PAMF.).

PURICI (-icesc) vb. tr. A bate cuişoarele numite 
p u r i c i, a prinde cu cuişoare, a ţin tui: pereţii casei, 
tnalute de a se lipi... se purlcesc cu ulşte penlşoare mici nu
mite puricei (PAMF.).

PURIGICA, PDRICIOASA sf. A = PURICARITA
[puric e].
•PURIFICA (-llc) vb. tr. şi refl. A (se) face pur, 

a (se) curăţa, a (se) scoate toate substanţele ne
curate sau străine din ceva: — aerul, haluele; aurul; 
nimic nu Intra In curte declt după ce se purifica la fum (I.-gh.) ; 
®; moravurile [lat. ].

•PURIFICARE, PURIFICATIUNE, PURIFICATIE Sf. 
® Faptul de a (se) purifica: ~a aerului, auru
lui H ® Datină religioasă prin care omul se cu- 
răţeşte în anuriiite împrejurări : ~a muierii ce a năs
cut se face după patmzeol de zile (l.-m.) [fr.].

•PURIFICATOR adj. şi sm.. Caro purifică [fr.].
•PURISM s6si. Sistemul aceluia care exage

rează căuttnd să vorbească sau să scrie In limba 
cea mai pură, cea mai corectă din punctul gra
matical, şi oare evită toţ ce e străin-geniului şi 
originii acestei limbi [fr.].

•PURIST sm. Partizan al purismului, cel ce se 
ţine de purism [fr.].
•PURITAN sm. ® Membru al unei secte

Fig1. 4026. 
Purice- 

de-cîrap.

Fig. 4039.’ 
Purice- 

- de-gradină.
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Fiff. 4030.
Puritan

presbiteriene engleze care pretinde că practică sin
gură xeligiunea cea mai pură; persecutaţi în An
glia, puritanii emigrară apoi în America([B| 4030); 
— adj.: UD ministru ~ H ® ® Persoană care, în lite
ratură, în politică, în viaţa de toate 
zilele afectează principii din cale 
afară de austere [fr.].

•PURITANISM sbst. ® bj} Doc
trina, secta puriţanilor f ® ® Rigo
rism împins la exces [fr.].
•PURITATE s/, © însuşirea a tot 

ce e pur, curăţenie perfectă: —a aeru
lui, apei; limbii, a atiiului ^ © Ne
vinovăţie, castitate, curăţie:-«•a mo- 
ravuriior, aufietuiui t ® Gorecţiune, ele
ganţă; delicateţă: —a desenului; ^■a gu- 
3tainiH11©iw IMPURITATE [fr. puretâj.

PUROIA (-oioz) vb. intr. f A 
scoate p u r o i u, a coace.

PUROINIG = PORANICI.
PUROipS adj. f Plin de p u r o i u.
PURpIU, o PUNQiu (pî.-oaie, t-oi) sn. f Ma

terie cenuşie sau gălbuie ce se formează în răni sau 
în bubele coapte, coptură: clinii... puiolle «i raneie 
mişelului lingea-1 şl nu>1 vătăma (cor.>; mergea la cel bol- 
na^ de-1 spăla... şi-l ştergea pre acel betegl, strlcafl do 
rane şl stricaşi de punoale (ooe.) [iQt. 'puronium 
< pus, puris; forma punoiu e refăcută după 
gunoiu].

•PURPURĂ (pi.-re, -ri) ş/. ® Materie colo
rantă de un roşu închis, foarte preţuită în vechime, 
care se scotea înainte dintr’un molusc, iar acum se 
extrage din coşenilă H © Coloare purpurie'H @ 
Porfiră, stofă văpsită ou purpură, purtată înainte 
vreme numai de suverani sau de cei mai înalţi 
demnitari ai Statului: mantie de —de aci, ®: dem
nitatea consulilor, împăraţilor şi înalţilor funcţio
nari, la Romani; mai tîrziu, demnitatea regală; 
purpura roman!!, demnitatea de cardinal [lat. p u r- 
p u r a, cu sensurile fr. p o u r p r e].
•PURPURIU adj. De coloarea (roşie - închisă 

a) purpurei : ceaiul vărsat prin pahare lua o văp- 
«ea1 purpurie, amesteclndu-se cu rumul de Jamaica (negr.).

•PUR-SŞMGE sm. Gal de rasă nobilă, de 
origine arabă sau engleză [fr. pur-sang],

PURTA (port) 1. vb. tr. ® A duce, a ţinea în 
mîini sau pe o părte a corpului, a fi încărcat cu 
oeva: uu copil in braţe; o povară; un sac In spi
nare; ©: ^ juguiţ a fi supus cuiva, a fi stăpînit de 
cineva H ® A căra, a transporta, a duce dintr’un 
loc într’altul: sacii cu grlu la moară; veni un lup den 
pădure şl purta gătejll de băga In Ioc (mx.); pre unii ca 
aceştia carii Iau doaă muieri, poartă-1 pre uliţe cu pielea 
goală, şezlnd călare pre măgarlu (prv.-mb.) ; Işl povestesc... 
cum l-a amăgit pasărea vicleană, cum i-a purtat din loc In 
loc (ODOB.); F: ^ pe la icoana ICOANA ® ^ ® A
conduce, a mîna, a face să meargă după sine, a 
duce de mină: de mină; orb pre alt orb poartă şl amln- 
doi cad In groapă (pr.-gov.) ; leagă cinele de grumaz, apoi 11 
poartă după tine (ŢIch.) ; ^ pe cineva de nas iv* NAS @ ^
<î) A conduce, a avea priveghere peste ceva, a fi 
căpetenia, a fi în capul unei lucrări, unei âdmi- 
nistraţiuni, etc.: ^ treblle; dedonăzecl şl mal bine de ani 
de cind port vornlcla In Pipirig, am adns-o cam anevoie nn- 
mai cu răbuşul (crg.) ; danţui, a conduce danţui, a 
fi în capul danţului: un vomlc mare purta un cap de 
danţ şl alt vornic mare purta alt cap de danţ (NEC.) ; Intr’o 
boră trebne să fie unul să o poarte... uneori poartă danţui 
şl un om prost (gast.); Oad, Intrarmlndu-se, va purta oştlle 
Înaintea Iul (pal.) Ii ® tn ptntece, a fi grea, însăr
cinată (despre femei şi despre animale) H ^ cu 
vorba, a amîna, a tărăgăna, a face făgădueli de
şerte: tot l-au purtat cu voroave şl nu l-au mai dat oaste, 
piuă ce 1 s’au tlmplat de au murit acolo (nec.) ; cu. min- 
tîiuni, a nu se ţinea de vorbă, amăgind cu nunciuni % 
® A avea pe corp o îmbrăcăminte, o podoabă, 
etc., a fi îmbrăcat sau încălţat cu ceva: haine 
Inimoase; ^ doliu, a fi îmbrăcat în haine negre; 
mănuşi, ghete de lac; ^ un Inel, ochelari, o floare la buto
nieră H ® A îmbrăca pe cineva: o purta cu săibi de 
galbeni si cu haine de şahmarand şi cu şllc de sobol al cu 
multe odoare Împodobită (nec.) ; De olnd m’a luat, Bine

m’a purtat, Cu cămeşi de In, Cu guler de llr (bur.) 1f ® A PUR- 
păstra neatins:^ barbă, plete lungi H ® A ţinea qi ip 
{voTb, despre atitudinea corpului): capul sns; r Ui\ 
nasul In vint ^ ® A avea la sine, asupră-şi: carele 
va ţinea dnimarlle şl căile oamenilor de va fura, insă arme 
nn va cu sine, pre acesta... să-l gonească dentr'aoel loo 
(PRV.-LP.); cine poartă la sine otravă face prepus o’an otrăvit 
el pre neştlne (prv.-mp.> ; oelace poartă şl Imblă cu bani răi, 
acela face prepus cum să fie şl el soţie on calpuzanii cprv.-mb.) 
n © A avea: ^ numele, a se numi ® A avea anu
mite sentimente: frică de cineva; dragoste pentru
cineva; grlje de cineva; ^ respect cnlva; N’am dat In 
viaţă nimănui Prilej să-ml poarte duşmănie (coşb.>; dacă 
vel avea vecin rău... nu purta contra-1 ură (pann) ^ ® A 
întreprinde, a face: >*- războiu H ® A îndemna, a 
împinge la ceva: de atltea orlm’aulnşălat şl m’an purtat 
la laptele cele de ruşine (oast.) If ® A suporta: toate
cheltuielile casei; venlt-am... Intooma on acela ce an purtat 
zădnhul zilei (gast.) f ® ^ In gură pe cineva, a-1 cleveti, 
a-1 vorbi de rău ® A aduce: ^ noroc; preiu- 
dlţlu.

2. vb. refl. ® A fi dus, susţinut ca o povară:
!n unele părţi, doniţa cu apă se poartă pe cap ^ ® A S6
transporta, a umbla, a se duce dintr’un loc în- 
tr’altul: clţlva nespălaţi de mazili se purtau printre oameni 
de colo plnă colo (CRG.) H® A plana, a pluti: dnhul lai 
Dumnezeu se purta deasupra apel (bibl.) ^ ® A se îmbrăca, 
a fi îmbrăcat sau4 încălţat cu ceva: împăratul... o 
au urgisit să nu mai fie volnică a să mal !n portul Îm
părătesc (GAST.); căciula nu se poartă vara; Ia vezi cheala 
cum se poartă Cu papuci de iapă moartă, Cu oeroei numai 
d’o toartă, Cu panglica ceadlrll, Atlmate de chelii (teod.) ^
® A se păstra neatins: nu se mai poartă plete lungi ^
® A se conduce, a avea purtări bune sau rele:
Dacă ştii cum să te porţi, Bnoăţloa chiar din gura lupului 
poţi să o scoţi (PANN); ori te poartă oum ţl-e vorba, 
ori vorbeşte cum ţl-e portul 1| ® A trata bine sau rău 
pe cineva: se poartă aspra cu slugile; s'apurtat rău cu 
mine [lat. portare].

PURTARE s/. ® Faptul de a p u r t a: unei
poveri; <^a jognlul; ^a trebllor; -^a pălăriei de pale ^
© Faptul şi felul dea se purta, conduită;-^
bună, rea; certificat de bună -^a dumltale lasă de dorit.

PURTAreţ adj. ® Uşordepurtat, portativ H 
® Care se poartă în toate zilele, care se poate 
purta, mai multă vreme fără să se strice [vorb. 
de îmbrăcăminte sau de încălţăminte): scurteica 
asta e bună s’o al şi pentru biserică şl la horă şl să fie şi 
pnrtăreaţă (jip.) f ® ţ Mobil, mişcător: lucruri <*'e 
(DOS.).

PURTAT 1. adj. ® p. PURTA H ® Care s’a 
purtat multă vreme (vorb. de o îmbrăcăminte sau 
de o încălţăminte), care nu mai e nou, învechit, 
uzat: haine, cizme -^e f ® întrei)uinţat multă vreme, 
prelucrat adesea: cu cit locui va fi mai vechiu şl mai 
cu atlta este mal bun pentru hrişcă (ion.) ^ ® Umblat 
prin lume, cu experienţă, care a văzut multe: d-ta,
moş Nlchlfqr, eşti om ştii mal bine declt mine (Crg.)
Băiat şi fercheş, Ştie traiul pe la băl (vlah.) © NŞIFUR- 
TAT.

2. sbst. ® Faptul de a purta H ® Fel de a se 
purta, de a se îl^răca; porL: nu e deosebire intre dln- 
sele nici la stat nici la (Crg ).

purtător adj. verb. şi sm. purta- ® Care
poartă: episcopul laste şl să cblamă... purtătorlu de grijă 
tuturor creştinilor (prv.-mp.) U ® ^ Persoana Căreia 
trebue să i se plătească acţiunea sau lozul la 
prezentare; acţiune la acţiune care trebue plătită 
ori-cui la prezentare, spre deosebire de „acţiunile 
nominative”: proprietatea acţiunilor la ^ se transferă 
prin simpla tradlţlune a titlului (COD.-com.).

•purulent adj. / Puroios, în care se pro
duce puroiu: oîtalmle [fr.].

PURUREA, pţJRURE, pţFRURi, adesea precedat 
de de-(a): DE-(A) FITRURE(A), DE-A PţlRURI adl).
Mereu, ori-eînd, totdeauna, în veci: bradul este sim
bolul generaţiei... pentru că e pururea verde, lama ca şl vara 
(isp.>; ei tşl rădică In slăvi bogata lor podoabă de oetlnl 
pururea verzi (vlah.) ; apoi zl că nu-ţl venea să porneşti la 
drum... ou asemenea om vrednlo şide-a-pumrea vesel (Crg.i ; 
daml este de la Dumnezeu şl rămlne de-a-pururl, iar omul 
e lut şl. piere (vlah.) ; de-pururea se va certa cela ce Învaţă
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pMC.' pre altul să tacăvre-ogreşală (prv.-mb.) ; râdloata-B*aa o samă 
Dl IO de oa oUIb lupi învăţaţi de-purarea la pradă (OR.«UR.)
PUŞ [comp. lat. porro].

PUS 1. adj. p. PPNE ti ©t^NţlPVS.
2. sbst. Faptul de a pune. 

ţ PUSĂTURA (pl.-turi) sf. ® t Poziţie, aşezare, 
situaţiei aoele trei părţi... de pe pasătnra loonlnl ...le-an 
nnmlt... mălnroasă, montoasă 9! din mUloo (cant.) t (!) / © 
Boală pusă prin vre-un farmec: Ta 9tii de toate 
adasătnrlle, De toate tăcătnrlle, De toate pnsătnrlle (p.prvj. 
O PUSGEA wm- PUSOEA.

PySNIC... PVSTNIC... 
t PUSOARE sf. (D t Aşezare, poziţie, situaţiu- 

nci loonl adnce de le caută lăonltorllor a-9llace haine... 
cam este firea oeralnl şl <^a vre-onel părţi de loo (N -coer. 1 
(D % Sad: acela ce va tăia vie roditoare saa 9I pusorl 
( — saa şl saduri (prv.*mb.) ), acestuia să-l tale mlnule (prv.*lp.)
ţ ® Trans. Băn. V Curmătură pe unde trec 

fiarele sălbatice şi unde stau Ia pîndă vînătorii 
(PAC.) [p u s].
•pySTA (pl.-te) sf. ® Cîrnpie întinsă cu pămînt 

nisipos, Stepă 
(în Ungaria)
(fBl 4031): este 
tot o vină de pă- 
mlnt !n toată 
lungimea Unga
riei, pe oare le 
numesc romăne- 
şte ctmparlle Un
gariei, şl ungu
reşte ^ (c.-RAD.);

P. IST. 1 © Fi&- 4031- Pustă.
Maram, Loc pustiu: Mtndra mea de mult mă mustră 
Ce-om lăcut drama prin ^ (Brl.) [ung. p U S Z t a].

PUSTIE sf. © • Ţinut întins, neroditor şi ne
locuit, de'şert, pustietate, pustiu: pustia Saharei; toţi 
căzură şl muriră In carii Ieşise den Eghipet (pal.) ; nu se 
va chema oăbicleneşte mănăstirea... olnd se va face călugă
rul schimnic sau sihastru in pustii <prv.>mb.) ; ev* DţrcA-SE- 
PB-PUSTU 1 © Pustia, naiba, dracul: Gătat-ai, iiică, 
holda? — Gătatu-o pustia (brl.); o ştiu eu olt e de dulce 
şl de amară, bat*o pustia 8*0 bătăi (Cro.); de oe nu l-am 
rugat 8*0 lase la pustia de puşcă! (CAr.) ; COmţ); PUSTţU 1 ©
[ tpustinle< vsl. pustyni, bg. p u- 
stin j al-

PUSTIETATE sf. ® Loc pustiu, nelocuit 
de nimeni; singurătate: a stat aceastamâniatlisa- 
proape două veacuri pitită In <^a codrului (vlah.) ; ar !1 cu
treierat toată noaptea, daoă tăcerea şl stradelor nu l-ar 11 
obosit (DLVR.); <^a goală sub arşiţa de soare în patru părţi 
a lumii se ’ntlnde ’ngrozltoare (alecs.i 1 © Ţinut sălba
tic, neroditor: dmmeaţa... a mers Iarăşi un an de zile 
prin nişte pustietăţi şl mal grozave deolt cele de piuă aloi 
(CRG.) 1 © Pustiu, deşert: glasul nenorooltulul se pier
dea In (I.-OH.).

PUSTII (-tieso), ✓ PUSTIA (-Mez) 1. vb. tr. © A 
lăsa p u s t i u, a face să rămîie pustiu: bieţii oameni 
şl babele şl uită sărăolme pustlau oasele şl fugeau tu lume 
pitngind (N.-cosT.) 1 © A nimici, a distruge tot în 
cale, a devasta: noroadele sălbatice ale Asiei se năpusteau... 
jefuind oraşele şl pustllnd pămlutul pe unde treceau (vlah.) ; 
astfel şl lupul ou puii săi pustlază codrii, fără de-a bănui 
laţul oe-1 va lustruna Intr*o zi pe toţi (odob.).

2, vb. refl. A rămînea pustiu, a se goli (de oa-. 
meni, de vite): s*au pustiit locurile aceste nude se ohlamă 
Dada, oe era aşezată ou Rlmlenl de Tralan, Împăratul Rl- 
mulnl (N.-COST.); oa prin farmec ograda se pustii (grl.).

PUSTIIRE sf. Faptul de a (se) pustii, ni
micire, devastare: pe orl-unde treoeau, '«'a rămlnea tu 
urma lor (isp.).

PUSTIITOR adj. verb. pubtij. Care pustieşte: 
sute de ani au bătut In părţile acestea vijeliile noroadelor 
ttămlnde şl pustiitoare (vlah.i.

PUSTIU 1. adj. © Deşert, gol, nelocuit, ne
umblat: sorlu alte Istorii pentru ţara noastră, Moldova, 
cum au stătut pustie peste QOO de aul (or.-ur.) ; de atunoe au 
rămas tara pustie din Prut pină !n Nistru piuă astăzi (must.) ; 
de-abia inserase, uliţlle erau Insă pustii (neor.) ; casa omului 
fără oopll e oasă pustie (olvr.) ; aşa dar şcoala a rămas pustie 
pentru o bucată de vreme (cro.) 1 © Singuratec: de le 
va uolde (dobitoacele) şi le va beli In pădure sau fie In oe loo

atunce stăplnul aceluia să plătească , toată paguba (prv.-mb.) 1
© Lipsit cu desăvîrşire; lăsat în părăsire, părăsit 
de toţi: părăsind vatra părintească, pustie de tarmeolle de 
odinioară (OLVr.) ; multă vreme a trecut... declnd slntem pustii 
fără de dlnsa (mera); Tu, Inimă pustie, Stal tot la vatră 
'noet pllngtnd (coşa.) 1 © © Desnădăjduit: Toată jalea 
mea pustie Hi-olu preface-o ’n rugăciune la ploloarele Frea- 
Sflntel (VLAH.) 1 © © Afurisit, păcătos: aşa de m’a săgetat 

de ghimpe, Incit am ţipat şl m’am deşteptat (isp.); trageţi 
mal bine tot Înainte, oe mai atita grijă pentru astă pustie de 
gură p (CRG.); o pustie de tuse... 11 înteţise şl mal tare (D.>zamf.>; 
ce să am p ale pustii de bătrlneţl! (dlvr.)I ® A ««i*, plin de 
jale, ce înfioară; cobind, prevestind ceva rău, a 
moarte: aud... un glas femeiesc clntlnd, a o doină (ur.); 
olnd latră olnele a treo-dnhurl rele pe lingă casă (gor.).

2. (p?.-luri) sn. ® = PUSTIE © : şl se ridică Avram 
şl merglnd, tăbărî in pustllu (bibl.) ; •*'1 Saharei; şi mei- 
glnd aşa prin nişte pustiuri, au dat de-un om bătrin (sb.) ; 
trecu pustiuri, dumbrăvi, munţi şl vălcele (isp.) 1 © Sin
gurătate, pustietate: fata din piatră, sătulă şl de <«'1 
munţilor şl de Iubirea singuratecă ...se glndea zluliţa în
treagă Ia locuri desfătate şl pline de lume (Odog.) ; 0: 
se afundă mal mult Iu <^1 uitării şi al nepăsării (i.-oh.) : <^1 
amintirilor (OLVr.) [vsl. 
pustyni].

PySTNIG, PPSNIC 
.sm. Om, mirean sau 
călugăr, care s’a retras 
de lume şi trăeşte sin
gur într’un loc pustiu, 
petrecînd în rugăciuni 
şi ducînd o viaţă foarte 
severă, sihastru, schim
nic ([^ 4032): a fost 0- 
dată Intr'o pustie mare un 
pustnic şl petrecea singur, 
singurel (isp.); olt era de 
puBuio Dănllă, tot mal 
mult se bizuia In drughl- 
neaţă deolt In sfluta cruce 
(CRG.); 11 văd palid, bllnd, 
visător, Intr’o odăiţă retra
să, trăind oa nn pnsnlo ou 
oărţlie, cu glndurlle lui 
(VLAH.) [vsl. pustyninikil].

PUSTNICESC adj. De p u s t n i c: îşi încheie 
firul vieţii In rugăciune şl smerenie pustnicească (GRIG.).

PUSTNIGI, PUSNICI (-icesc) i. vb. intr, A trăi 
retras ca un pustnic:un singur sohltuleţ era ascuns 
intr’un luminiş pe brlul muntelui, unde pusulceau clţlva că
lugări (CRO.).

2. vb. refl. © A se face pustnic: Hotărî să meargă 
la o mănăstire Să se pustnicească şl a şl plecat (sper.); te-1 
face popă oa tată-tăn olnd s’or pnsnlcl toţi bivolii din mănă
stirea Neamţului (crg.) 1 © A-şi face un sălaş de 
pustnic: In fundul Izvorulul-Alb se pustnicise Intr’o vreme 
un sihastru (grio.) .

PUSTNICIE, PUSNicjB sf. ® Viaţă, traiu de 
pustnic; condiţiunea de pustnic; aveţi noroc... 
că-ml slut mal dragi banii deolt pusnlola, că v’aş arăta en 
vouă (CRO.); acolo, In sălbătăola şl pustietatea aceea, trăeso 
patru schimnici In adevărata pusnlcle, ca pe vremea sfinţilor 
(VLAH.) 1 © Sălaş, aşezare de pustnic.
•PUSTULA (pi.-Ie) sf. f Băşicuţă pe piele, bu- 

buliţă [fr.].
•PUSTULQS adj. f Plin de pustule, băşicos, 

bubos [fr.].
O PUŞCA (pnşo) 1. vb. tr. şi intr. ^ A trage cu 
puşca, a împuşca: nu-l putem nici ^ nici aplnzura 
şi nici Închide, oă-1 slnge Împărătesc (RCT.) ; olnd trăsneşte, 
puşcă sf. Iile după dracul, pe oare-1 urmăreşte (şez.).

2. vb. TCfl. A se Împuşca: dud se puşcă, se splnzură 
sau se Inneacă cineva de bună voie, atunol trebue să se schimbe 
vremea (mar.).

PUŞCĂ (pi. nnştl, ţ pnţte) sf. ® t Tun: cind 
dau puştile Iul Matel-Vodă Intr’lnşll, toţi cădeau Ia pămînt 
(M..COST.); oaste turcească este multă, patru sute de mii şl 
puşte mari patru sute, tot tunuri mari (nec.) ; praf de 
PRAF® 1 ® tde apă, pompă de incendiu: nvind 
puşte de apă aoei Cazaci... au stins fooul (NEC.) 1 © Armă 
de foc modernă, cu ţeavă lungă şi cu care se îm
puşcă cu gloanţe, alice, etc. ([14033) (i^ carabînA,

Fiff. 4032. Pustnicul 
de pe muntele Pionul 

(după o gravură veche).
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VLpITA, nnjSCHţlTA, etC.]; cn cremene wm- CRţlUENE 2 
®; la o b&tale de ^ BAtaIB ®; cit bate puşca 
B^TE 2 @ ; 0: (a se duce) ca l&sat din puşcă,(atv.i; (vorba 
rea se duce) ca din a" (znn.)y ca şl cind ar fl scăpat din 
ca glonţul de iute; de aci^ adv. a se duce iute ca 
săgeata, ca fulgerul.: iar en, nebâgător de seamă cum 
eram, tml puneam pălăria pe ceafă, şl mă duceam <«' la 
moară (gn.) *, ©: ou puşca goală la vtnaţ să nu pleci (znn.) ; 
1^: băiatul cere ^ şl fata furcă (znn.), fie-căruia ce i 
se, cuvi-

trei lucruri
nu ae
prumută:

Fig. 4033. Puşti
puşoa (ZNN.)
1i ® adv. Gol în pielea goală, despuiaţi ® Mold.
— de soo = PUgcOCIU® 1 ® ~ cu apâ = PROAŞcA ©
[sl. p u ă k a, ung. p u s k a], 
îPUŞCAR sfn. X Tunar: ca acele prah se fdcuaB... 

că nlce '«'11 nu mai ştiau unde mal da (gr.-ur.) [p U Ş C &]. 
tPUŞCĂRI (-ăresc) vb. tr. şi intr. X Atrage cu 
puşca sau cu tunul: începură din nou tunurile a bubnl 
«I puecăţiră cetatea (bAlc.) ; Dnţurii or puecărlt In toate păr
ţile (GR.-N.).

PUŞCĂRIAŞ sm. Cel osîndit la puşcărie; 
cel ce a stat la puşcărie.

PUŞCĂRIE s/. © X t Artilerie: izvodul de oil- 
ţeri al puşcăriei (N.-cosT.)t © închisoare, temniţă pen
tru criminali: eu te povătuesc prieteneşte aă-tl cantl de 
treabă, că altlel al să putrezeşti In ~ (d.-zamf.) ; trăesc sdra- 
veni şl ies derbedei ca să Înfunde puşcăriile (BR.*vn.) [p U Ş- 
car].

PUŞCAŞ sm. © X î = PUŞCAR: nlce mal ştiau -.11 
In cine dau cu puştile (n.-cost.) 1 © t Odinioară: corp 
de 500 de soldaţi, sub comanda marelui Armaş, 
cari păzeau la puşcării 1 ® ţ Soldat înarmat cu 
puşcă: In vremea asta, lată că soseşte In tabăra Româ
nilor o beată de trei sute de —'i Ardeleni (vlah.) 1 ® V 
Vînător înarmat cu puşcă: se mal văd încă astăzi ti
purile şl costumele acelor slujitori, —'1... cari compuneau 
personalul vlnătorllor din secolul trecut (ODOB.).

PUŞCĂTURĂ {pl.-Uai)sf. ^ ® împuşcătură: 
en o — 11 şl dobori la pămlnt (RET.) 1 © Bătaie de puşCă: 
după ee se depărtară de o —’ bimă (Rei.) [puşca]. 
OPUŞCEA, FUSCEA (pî.-cele) S/. f = PtJŞCHEA: 
clnd al puscea sau puşohea pe limbă, svlrle-tl o călugărită 
peste cap, că-ţi va trece «mar.) [lat. *pustella< 
p u s t Q 1 a].

PUŞCHEA (pî.-chele) s/. f Bubuliţă dureroasă 
ce se face pe limbă: clnd hueşte focul, te vorbesc duşmanii 
de rău: presură atunci Iute sare pe foo şl el vor face —' 
(VOR.); puşchelele ee trec dacă le arzi cu piatră acră (pamf.) ;
— pe iimbă-tii exclamă acela căruia i se spune un 
lucru neplăcut, pe care n’ar dori să-l vază împli
nit: Dare-ar Dumnezeu să ţi se usuce gltull — Puşcbea pe 
llmbă-ţl: (D.-ZAMF.); Adeluţa mea face manevre P —’pe llmbă-ţl, 
«ncoană (alecs.) [dfm. din *p u ş c h e < lat. p u s- 
t ă 1 a].
oPUŞGHINEAŢĂ (pl.-ete) s/. dim. PUŞCHEA: şi 
l-au crescut 70 de puşcblneţe pe limbă (Alecs.) . 
pPUŞCHIŢĂ (pl.-te) sf. Ban. dim. PţrşoA®: 
Împărate, nn te bate, Că-s cătane ne’nvătate, Cătane din 
păurie. La <«' el nu ştie (nov.).

PUŞCHIU sm. F Ştrengar tînăr: măi puşchiuiel
la să vedem oe al f&out tu mal mnlt deott noi p 
(CR6.); auzi, să vie nn din lame ca să fure 
minţile copilei I (ALECS.) [tc. p U § t}.

PUŞCOCIU, Olten. PIŞCOCIU (pî. -oace) 
sn-, Mold. PUŞCOACE (FAMF.), Bon. pişcoanie 
s/. Jucărie făcută de copii dintr’o ţeavă 
de lemn de soc sau dintr’o tulpină de 
cucută şi dintr’un beţişor de grosimea 
goUilui din ţeavă, numit „arbiu” sau 
„cliinpuş” [Trans.), cu ajutorul căruia 
şe împuşcă ou gloanţe făcute din cîlţi 
(IM 4034): el tăia tu linişte cu briceagul... t 

■nu pnşcoclu Intr'un lemn de soo (BAS.) 1 ® —■ 4°34-
de apă, — cu apă = PROASCA ®. Puşcociu.

PUŞCULIŢĂ (pl.-te)s/. © dim. PVSCA ® 1 
® Ulcică, sau cutiuţă închisă, cu o crăpătură în

Fig- 4P35- 
Puşculiţă.

partea de sus, pe unde se bagă banii, de care se PlIS- 
slujesc în special copiii oînd vor să strîngă încetul 0ri¥ 
cu încetul o mică sumă (|â] 4035): „ r U I
plnă şi banii copiilor adunaţi In puşcu
liţe !1 scosesem rlnd pe rlnd ou cuţitul
(BR.-VN.).
OPUŞCUŢĂ (pl.-te) Sf. ® 
dim. PţrşcA © : pe cit creştea copilul, 
şl hainele pe dtnsul creşteau şl puşcuţa 
şl sabia tot aşa (voR.) H © Cutioară, 
colivioară: Aicea pun oanaraşul In 
aurita (stam.).

PUŞLAMA (pf.-male), O FVŞ'
lA (pl.-ie) sf.m Secătură, lichea:
bine, mă, puşlama, oă n’am să-ţl zic mal 
fnunos 1 (CAR.); toată mnlţlmea asta de pnşlamale e aşa 
crescută (d.-zamf.); nil potaie, In casă ţl-al găsit să stal, 
pnşlă ? (R.-coo.).
OPUŞLĂU sm. Dezertor (stam.) [comp. FyşLĂ].. 
OPUŞTEA (pZ.-tele) sf. Trans. ^ = FU5CEA: puştea 
pe llmbă-ţl! răspundea lelea Solomla repede (ret.);.Stea, <«',
Dn-te de pe limba meal (pac.).

PUTEA (pot, t poolu) 1. vb. (t. ® a fi In stare să 
facă ceva: nu putea In grabă încăleca Stefan-Vodft, fiind 
om mic (nec.) ; nu pot descuia lacătul; daoă n’au putut fraţii 
tăi să facă Ispravă, cum, păcatele tale, vel putea tu Izbuti 
(MERA); puteai prinde iepuri ou ea de voioasă oe era (ret.) ; 
abs. leneşul la toate zloe oă nu poate (pann); an plecat stea
gurile Iul Vasille-Vodă înapoi fuga... oarll încotro au putut 
(M.-cosT.) t ® A avea destulă minte, dreptul, auto
ritatea necesară, putinţa, mijloacele de a face ceva:
al ajuns tntr o virstă olnd să poţi cunoaşte şl deosebi albul 
de negru (pann) ; nn vor putea să zică nemlca oelalalţl meglaşi 
căce au făcut moara (prv.-mb.î ; abS. voi nu puteţi nimic faţă 
de mal-marll voştri; unde nu va Dumnezeu, omul nu poate 
(GR.-im.); olne poate oase roade, cine nn, nici oame
moale c^RNE ® H ® A-i fi îngăduit, a avea voie 
să facă ceva: puteţi pleoa; nu va putea nlme să oeroe pre 
loc strein pentru să găsească comoară (prv.-lp.) ^ ® A nu 
mai a) a nu mai avea putere, a nu mai fi în 
stare s'o ducă, a fl sleit, gata să cadă: nu mal pot de 
căldură, de frig, de foame, de sete, de somn, de frloă, de 
nrlt; b) iron. a nu-i păsa: Să ştii că mă supăr. — Bll nu 
mal pot I ^ ® A nu mal (de bucurie, de necaz, etC.), a 
nu mai şti cum să-şi manifesteze bucuria, necazul, 
etc., a simţi o bucurie nespusă, a avea un necaz 
mare: otnd auzi fata că tată-său ti dă voie aă meargă, nu 
mal putea de bucurie usp.) % ® Cînd verbul cere ur
mează după >«' e reflexiv, pronumele acestui verb 
se pune mai adesea înainte de'«': după acei săbor, 
sitlta urlclune stătu Intre amindonă beserlcele, de nu se pot 
vedeare cn dragoste (gr.*ljr.) ; cu toată măiestria mea, nu te 
putui pune bine (mera) ; II apucase o plroteală de nn sa mal 
putea ţinea pe ploloare osp.); aceste donăsprezece-ml sint 
de dat... de ne-om putea ajunge din preţ (ret.>; ot>S. trei 
Inorurl nu se pot: soară la cer, măduvă la fler şi punte pe 
mare (znn.) ^ ® Poate (că)..., poate să..., ţ poate-fl, C 
CU putinţă, e posibil (arătlnd îndoiala): vă mulţu
mesc... de îngrijirea oea bonă ce ml-aţl dat: fără voi poate 
aş tl pierit (isp.); poate oă şl acnm a mal fl trăind, daoă 
n’a fl mnrlt (CRo.) ; poate fl că avea' şi prepns despre o samă 
de svetnicl (or. ur.); poate tl au fost şl alte pricini (n.-cost.) ; 
poate fi n’au vrut Dumnezeu să-l mal lase să se verse atlta 
slnge (NEC.); abs.: Cu poate şl cu dacă, Nimeni nu se îm
bracă (Rv.-cRG.); fără doar şl poate w* DOAB ® ^ ® E peste, 
poate, e CU neputinţă, e imposibil: să stea aoolo era. 
peste poate nap.); dacă aducea la gură o bărdacă de apă, 
peste poate să nn se facă leoarcă de sus plnă jos (CArj .

2. vb. refl. A îi cu putinţă, a fi posibil (Intrebuin'- 
ţat numai unipersonal, se poate, se putea, etc.):mln- 
gllere pe olt se poate şl ocrotire să-i arătăm (mar.) ; nn ştia 
dacă aşa ceva se poate; declt să porţi peom ou vorba, spnne-l 
mal bine că nn se poate (znn.) ; Cum se poate una oa asta P 
laoă, se poate şl se prea poate (isp.) [lat. vulg. * p 0 t e- 
r e = clas. p o s s e].

PUTERE sf. ® Tărie trupească, forţă fizică, 
vigoare, t virtute: a-i slăbi puterile; el vrea mal tntllu 
să ne cercăm puterile şl apoi să lei banii (CRG.) ; flăcăul mlnoă 
şl băn şl prlnzlnd răsturnă pe scroafă... şl-i tăie capul 
(ISP.); Unde-i unul nu-1««', La nevoi şl la durere (alecs.i ; 
a se iupta, a se Împotrivi din toate puterile; In (toată) pu
terea virstsi, la virsta clnd omul îşi păstrează încă
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PUT- toată tăria trupului: erau... oameni la toat& puterea 
PI |_' vlrstei (saoj; (001, bărbat, temele) In >*', în cei mai fru- 

moşi ani al vlrstei; puterile omului, omeneşti, ceea ce 
omul în genere e în stare să facă sau să îndure:
asta e peote puterile omeneşti, Intreoe puterile unul om oa 
mine; 0 In (toată) ^a ouvintuini, In Înţelesul deplin al 
cuvîntului; pe deplin, desăvîrşit: erou in toată larva ^ 
a cuvîntului. Mlhal rămine una din oele malv strălucitoare 
llffurl In Istoria omenirii (vlah.) ; Oblţă... era om cu Inima 
la loc şl bărbat In ^a ouvintuini (6LV.) ; (era) sat veoblu, 
răzăşeso, întemeiat In toată <^a ouvintuini (CRg.) 1| ® Tăria 
unui Stat, unei naţiuni, unui guvern: acest pod... 
aievea semn e de nespusa-1 ce au avut acea Împărăţie 
(LET.) IId) ^ t Oştire, oaste, armată: împăratul mos- 
oulul... au şl purces cu toată ^a Iul tocma la Perşi (nec.i ; 
soullndu-se Tralan cu toată/^a-1... mare şl tare războlu cu 
Decebal... s’au făcut (let.) ; astăzi: >«'a armată (a unei 
ţări), armata de care dispune, pe care e în stare s’o 
pună pe picior de războiu ^ ® t Mulţime: intr’o 
biserică bătrină lăcula mare de vrăbeti (Tich.i 1] (D Silă, 
violenţă, constrîngere: ferească-mă Dumnezeu să-l lac 
ou -»a să se ducă (ret.) ® Pricepere de a concepe, 
de a născoci, de a imagina, tărie intelectuală: are o 
mare de imaginaţie f ® Energie morală: ^a aufle> 
tulul; ^ sufletească ® Trăinicie, soliditate 1f ® Pu
tinţa de a face un lucru, facultatea de a putea face 
ceva: de la om nece o ^ nu laste, de la Dumnezeu totul se 
poate (COR.); şl noi deolt ne laste <va spunem cu adevăr 
(MX.); ou oe faci acestea? şl cine ţl-au dat ţie/*'a aŢ 
ceasta P (oast.); a-şl pune toate pnterlle. a întrebuinţa 
toate mijloacele posibile; se leagă oă ea işi va pune toate 
puterile cum s^-şl sllrşeaacă slujba ce lua asnpră-şi (isp.) H 
® p2. $ Minuni, fapte minunate: cine va putea spune 
toate puterile tale. Doamne p (oast.) ; cu numele tău multe 
puteri am tăcut (bibl.) H (0> Stăpînire, posesiune: a 
avea pe cineva sau ceva In <*'a sa, a fi Stăpîn pe cineva 
sau pe ceva H © Dominaţiune, imperiu; stăpî- 
nire: Grecia trecu sub <<*'a Romanilor; de bolarl şl de cela 
oe slnt supt lor... lnvăţămu-1 după Învăţătura Iul Dum
nezeu (PR.-Gov.) 11 ® Ascendent, influenţă, înrîurire, 
mijloc de a lucra asupra gîndirii sau simţirii cuiva: 
dracii ău 0*^’ mare tn cel oameni ce imblă tn păcate (coR.) H 
@ Dreptul de a stăpîni, de a porunci, de a-şi im
pune voinţa, autoritate: a ta e împărăţia şl şl slava 
In vecie, amlnl (cor.); suverană; absolută; nu ştii oă 
am a te răstigni şl ^ am a te lăsa P (cor.) ; oela ce-şl va tri
mite pre tiu-său cel bolnav la casa unde zac calicii şl o a 
menii bolnavi, acela-şl va plarde ««■a cea părintească carea 
are asupra fiilor (prv.-mb.) H ® împuternicire, mandat, 
dreptul de a face ceva în numele altuia şi actul ce 
dă acest drept: a avea depline puteri; acesta dă şl tri
mite pra acel om să facă acea ucidere, drept aceea ca un ucl- 
gătorlu să va certa (prv.-lp.) H © t(s Drept legal, destoi
nicie f ® Voie, învoire, permisiune, autorizaţie; 
tot omul are să se bată ou vrăjmaşul cela ce vine asupra 
Iul să-l uolgă (PRV.-LP.); cela ce face bani să albă -v sl voie 
de la Împărăţie san de la domnul locului aceluia (prv.-mp.) H 
© Voinţă: cu de la eine mularea poate să se desparţă 
de bărbatul el ou ^a ei, olnd o va bate des sl tără vină (prv. mb.) 
H ® Guvern, cîrmuîre: a ajunge la a lua <^a: a că
dea de la ^ @ Acela sau aceia ce guvernează Sta-

' tul, cîrmuitor, cîrmuire, stăpînire 1f <g) Stat suve
ran: marile puteri ale Europei ^ @ Autoritate ce gu
vernează un Stat; cele trei puteri ale Statului sînt; 
•^a legislativă sau legiuitoare, care face legile; <^a exe
cutivă {ww executiv) şi <^a judecătorească sau judiciară, 
cjcercitate de Curţi şi tribunale' li @ cb| spiri
tuală, autoritate ecleziastică 1f 015 Forţă mecanică:

aburului *f 0 Toiu, nlijloc; In '«^a nopţii scoaseră 
copiii afară şl dădură foc casei de toate părţile (ret.) ; mă 
mir oă nu vă topiţi voi, ţărani, de ger, otnd văz in ^a iernii 
că pe pieptul vostru desfăcut se răsfaţă ninsoarea (Jip.) U
© ± Produsul ce obţinem înmulţind un număr de 
două sau mal multe ori cu el însuşi: 6X6 se numeşte 

a dona a Iul 6 şl se scrie 61; 6X6X6X6 e puterea 
a patra a Iul 6 şl se scrie 64 1| © Puterile cereşti, cetele ce
reşti, îngerii; puterile Iadului, internului, demonii H 
@t DE-A-PUTEREA-FI loc. adv. Mofd. Bucov. Cum se 
cade, de-a binele, în toată puterea cuvîntului; cu 
drept CUVÎnt: am secerat eu de-a-puterea-fi din copilărie 
şl n*am păţit oa ’n ziua aceea (or.-n.); a Început... a-1 mu
stra... cum de el, om bătrln şl de-a-puterea-fl, şl eă-1 cu

prindă aşa jocul olnd aude o turlultură de fluier (SB.); aşa 
cred bl eu, zise Păsărllă, doar de-a-puterea-hl am căzut la 
casă Împărătească (CRG.) ; eşti feciorul cuconului Petrache 
Volnea... şl de-a-puterea-fl rudenie de pe o nepoată de vară 
al doilea (GN.) [pute a].

PUTERINŢĂ (pl.-ţe) sf. ® iron. Putere, pu
tinţă: dacă nenai la oe mal oblchlrezl gllceavă P (pann) 
[p u t e r e + (p u t)i n ţ ă].

PUTERNIC 1. adj. şi sm. ® Care are multâ 
putere, tare, voinic, sdravăn, vînjos, robust, 
viguros: om z*'; cal ^ H © Care deţine puterea, au
toritatea, care stăpîncşte pe alţii, (orn) însemnat: 
tiraniile acelor mal <^1 spre cei slabi, spre cel mal săraci şl 
neputernici (n,.cost.) ; mare şlt<^ om va ti şi In el blagoalo- 
vl-se-vor toţi oamenii spre pămlnt (pal.) ; -în Stilul sfintei 
Scripturi: ^ii pămlntuiui, cei bogaţi, cei ce stâpî- 
nesc norodul; atotputernic nu © t neputer-
NlC, SLAB.

2. puternicele sf. ^ © Una din numeroasele 
numiri ale ielelor.

•1. adu. Tare, grozav de tare: cucoşui... scutură^ 
din aripi şl Îndată se umple ograda... de cirezi de vite (cro.). 
t PUTERNICI (-loeao) ub. intr. A fi puternic: 

celor oe putemlceso ou nevrednica omortre (bibl.). 
t PUTERNICIE s/. ® Putere, atotputernicie: 

toţi... au greşit, fiind fără ştiinţa pu
terniciei lui Dumnezeu, cela ce toate 
de nemioa le-au făcut (n.-cost.) ;

ATOTPUTERNICIE If © Faptă 
brutală, violenţă: vre-o clţlva din 
ţinutul nostru Încep a face puternicii 
(fr.-cdr.) [puternic].

putina, (pl.-nl) s/. O Vas 
de lemn, făcut din doage, mai 
strimt )a tund declt în partea de 
sus, şi în care se ţine apă, 
brlnză, varză, untură, etc. ([®|
4036): Bă nn clnti va vrana da la 
ori de la poloboc, că-ţl bueşte capul 
(GOR.); Mofd. f a spăla putina, a Fig. 4036. PutinA.
0 şterge, a o lua la sănătoasa; care vrea să zică nu-i 
oblp de spălat putina (ALECS.) [lat. VUlg. *p U 11 n a).

PUTINCips adj. ® t Puternic, cu autoritate: 
era pe atuncea Devlet Oberel Hanul mara şi (Let.) K 
® t Destoinic, vrednic, în stare să facă ceva: te-ai
grăbit să-l mazileşti pre acest Domn harnic şi (nec.) ; 
acei domni ce an făcut curţile aceste... au fost şi mal putlo- 
cloşi din avuţie şl vreme au avut mal pe yole (Uust.) ; muo- 
clndu-i (pe bieţii oameni)... In tot chipul care nu 
este omul a le spune (n.-cost.) U ®
tinţă, posibil, ce se poate face, 
ce se poate întîmpla: el întrebuin
ţase toate mijloacele putlnoloase (fil.) 
illî © NEPUTINCIOS [puţin-
ţ ă].

PUTINEIU (pî.-eie) sn. O 
Putină înaltă şi strimtă, în 
care se bate laptele ca să se a- 
leagă untul ([®] 4037)’: ea ofta, 
clnd mal avea vreme, şl smlntlnea 
putinele le, olntlnd cn rlereul al 
piţigăiat (D.-zAMF.); Am nn ~ plin 
cu lei (GOR.), ghicitoare despre ;v 
„bostan”.

PUTINICA (pl.-nele, -nici) Fiff* 4P37- Putineie. 
Sf. O dim.. putina : la tlada lacăpătoare'stau de-a Iud- 
gul pereţilor putlnlcl cu briază (d.-zamf.).

PUŢP^ţA (pi.-te) sf. ® Puterile, mijloacele de 
care dispune cineva ca să poată săvlrşi un lucru:
carii au avut şl prieteni, mal curlnd au dat (banii) 
(NEC.) H © Chip, mijloc: văzlndu-l că du laste-»' sa-şi 
Izbăvească viaţa latr’alt chip sl-1 va ucide... să du se pe
depsească (PRV.-MB.) H © însuşirea, facultatea de a (se) 
putea face-ceva, posibilitate: să nu să facă nunte in 
zilele cele oe slnt oprite de beserloă, ...ce dhpă cit va fi <»', 
să se ferească de acestea (ant.-iv.) ; mai adşseaprecedat de 
J)Tcp. cu, prin, peste.: fără credinţă nu e ou 'v a plăcea lai 
Dumnezeu (gast.) ; la Dumnezeu şl tn Ţara-Romăneasoă slnt 
toate ou (VLAH.); Dar Incltu-i prin- <»', mă voiu sili şi 8H 
Oslnda ţării a scrie, brl-oltu-ml va li de greu (let.) ; şUl 
oă am făcut tot oe ml-a stat prin •»'... oa să ne dea Dumnezeu 
şl nonă un oopUaş hsp.) ; peste ce nu se poate nicl-

Gu pu
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4ec um, mai pre sus de puterile omeneşti, imposibil;
la oameni aceasta peste -*>' este/ larft la Domnezea toate să 
pot (BiBL.); se jeluiau... pentro strlmbătăţl şl nevoi ca dările 
preste ^ ce le face lor (let.) [lat. p O t 6 n t î a]. ^ 

PUTOARE sf. (D Miros foarte urît: aerul se Im
puţi de o mare (balc.') ; a apucat-o la fugă... $1 s*a oam mal 
^us, lăstnd In urma sa o a bm mort ob.) ; potriveşte 
mirosul trandafirului cu porcului (znn.) H <D ® F 
Fiinţă, puturoasă, trîndavă, leneşă din cale afară:
aă mă duc la şezăţoare, Să nu zică ‘că-s (BIB.) [lat. 
p u t 6 r e m].

PUTRED, adj. Descompus, stricat sub in
fluenţa aerului, umezelii, căldurii şi a unui fer
ment {yoTb. de vegetale şi de mortăciuni): picioarele 
şl le pusese pe nişte ramuri uscate şl ^e (gast.) ; pr. ext. 
stricat: am văzut... lipscani şl bogasieri cari împodobesc 
magazinele cu marlă <«^ă (fil.) ; ® e ^ de bogat, are O 
bogăţie imensă: un boier aşa de mare, ^ de bogat şl ou 
Învăţătură, să-şl puie mintea cu unul ca mine! (CRG.) 1[^ 

ţ NţSPyTRED: va suna trlmblţa şl morţii să vor scula 
neputrezi (gast.) [lat. p U t r I d U s]. 
t PUTREDI PUTREZţ.
•PUTREFÂGŢIUNE, PUTREFACŢIE sf. Faptul 

de a putrezi, putreziciune: a intra Jn ^ ffr.].
PUTREGĂIOS, Băn. putregAjt adj. Plin de 

putregai u, intrat în putrefacţie: Harap-Aib... 
găseşte un buştlban putregăios, II scobeşte cu ce poate şl-i 
face urdiniş (CRg.) ; parul legat e ciotoros, fără coajă, si pu
tregăios (MAR.); Instituţiile făcute de mina omului sub acest 
sistem de guvernaţle slnt putregăite (jip,).

PUTREGAIU, PUTRIGAIU (pî.-aluri) sn. (î) 
Lemn p u t r‘e d, plantă intrată în putrefacţie: 

•dacă vede cineva cucul şezlnd pe un putregalu, se crede că acela 
sa muri sigur In acel an (gor.) ; Gară de cele mooănlte... Cu 
butucii de Bcaiu, Cu spiţele de putregalu (oast.) ; putregaiuri 
de plante şl frunze (ur.) ^ © Putreziciune, putre- 
june: la o sntă de ani, un alt mesteaoăn se puse In locul 
aceluia (pe) care putregaiul Începuse a-1 roade usp.) 1Î 
® Pt. ext. Ori-ce lucru putregăit, învechit, stri
cat : I s’a rupt In bucăţele şl putregaiul de friu (pann) ; 
na, porumbacule, pentru putregaiul tău de durăitoare I (gn.) ; 
ID F despre oamenii prăpădiţi de bătrîneţe, că
zătură : cum P şl el umblă după Însurat ? putregalu dracului 1
<ALECS.).

PUTREJUNE, t PUTREGiţiNE sf. Putreziciune: 
din ce să nasc lucrurile toate, din ouă au din pntrejnnea altnl 
lucru p (CArn.); slnteţl putrejunea şl mucegaiul ce sapă din te
melii şl. răstoarnă Împărăţiile şl domniile (fil.) ; 0: ce 
vremuri de ticăloşie I ce moravuri ruşinoase 1 ce putielune so
cială! (CAR.) [putred].

PUTREZI (-ezesc), t PUTRED| (-edesc) 1. vb. inif. 
® A deveni p u t r e d, a intra în putrefacţie [vorb. 
de plante sau de mortăciuni): ghinda..., jimi... şi alte 
seminţe... să se păstreze In loourl uscate, spre a nu putrezi 
<iON.); In şase zile să grljim de hrana trupului ce va muri 
şl va putred! (coR.); de eram eu om rău, aici Iţi putrezea 
hoitul (FLOR.)*, 0 : datoria, cea veche nu putrezeşte (Znn.) ^ 
® A zăcea închis pînă la moarte:^ in puşcărie; 
o şa te lase să putrezeşti In ocna părăsită, ca să slujeşti de 
pildă şl altor hoţomani oa tine (rl.) 1f ® 0 F A trîn- 
dăvi: unii dlntr’lnşli putrezesc toată ziua pe laviţele cafe
nelelor (IBP.).

2. vh. tr. A face să putrezească: (intrind apa in ţe- 
vle) o putrezeşte (şez.).

PUTREZICIUNE sf. Faptul de a p u t r e z i 
şi rezultatul acestei acţiuni; lucru putrezit.

PUTREZIT adj. p. PUTREZI: plante© 
NţSPUTRBZlT.

PUTREZITOR adj verb. PUTREZI. Care pu
trezeşte: toate şl cu toţii tot dlntr’un neam, dlntr’o Înce
pătură de ţămâ, toţi dlntr’un părinte slnt (cant.)
© NCPUTREZITQR.

PUTRIGAIU 1^ PUTREGAIU.
PUTUROS 1. adj: ® Ce răspîndeşte' p u- 

t o a re, care miroase foarte urît: izvor de apă piitu- 
toaaă; f IARBA-PUTUROASA tm- IARBA © H © 0 F 
Trîndav, leneş din cale afară: mincinoşi, puturoşi şl 
boţi, astfel de oameni erau Obălenli (s.-ald.) : Badea dete 
peste o muiere a dracului, ledeşă, puturoasă şi guralivă (Isp.) .

2. sm. © Fiinţă puturoasă, trîndavă H ^ 
■Animal mamifer care răspîndeşte din corpu-i o 
duhoare foarte nrîtă şi care persistă luni întregi;

se hrăneşte cu,insecte, cu mici vertebrate şi cu ră- PMT- 
dăcini; trăeşte în America de Nord (Mepltitis D. |T 
chinga). r U j

PUTUROŞIE sf. © Starea lucrului sau fiinţei 
puturoase:'ne Inneacă sufletul cu puturoşla purtării 
şl a trupului lor (jip.) H ® 0 f Trîndăvie.

PUŢ (pî.-ţuri)şTi. © Groapăadîncă săpată înpă- 
mînt spre a scoate apă, fîntină:

cu roată ([^ 4038), cu cumpănă 
([b] 4039), cu Borlpete ([^ 4040); 
ou funia altuia nu te lăsa In (pann) ;
^ APA ® ; LAC1; ^ artezlan pv- AR-

rured

P'âflnâ. Rudă

loartâ DBie

Găleată. Ciutura

•■Stobor-

Fig. 4038. Puţ cu roată.

TEZIAN © Săpă
tură adîncă fă
cută în pămîntCumo«: 
pentru a extrage 
păcură, etc.: —de 
petrol [lat. p u - 
t e u s].

PUŢ AR sm.
© Gel ce sapăo„,u,ugşj 
puţuri, fîntî- 
nar [puţ].

PUŢI (puţ) 
vb. intr. ® A 
mirosi urît, a 
răspîndi o du
hoare împu
ţită: — aceap&, 
a ouă clocite; :Q): 
lauda de sine pu- ' Fig:. 4039. Puţ cu cumpănă, 
te; ffuia caiea
eluKură pre eine se laudă, pute icaht.) 1] ® Pt. ext. A mi
rosi : mle-ml pute a om pămlntean (SB.i 
[lat. ‘p u 11 r e = p u t § r e].

PUŢIN 1. adj. ® In mică 
cantitate, în mic număr (în 0- 
poz. cu „mult”): —vin;—ă Bare;
/«'l oameni; zile; In ^ cuvinte;
/«'ll bani ce l-an mal rămas f ©
Scurt, de o scurtă durată:-^ă 
vreme ţ © Insuficient, care nu 
e de ajuns: e nu ajunge t ®
Mult ^ s^ MULT 1 © 1f © (B 
la minte, CU mintea necoaptă, 
naiv.

2. PUTINI sm. pi., PUŢINE sf. 
pl7 ® Puţini oameni, puţine 
femei: mulţi chemaţi, <*rl aleşi; la faptă bonă <^1 s’adună;

numai, favorizaţi de noapte, putură scăpa prin păduri 
(balc.) H © Puţine, puţine lucruri: cine începe multe, 
/«>e stlrşeşte.,

9. sbst. ® Mică cantitate, număr mic: mal bine dw 
cu dreptate declt mult cu strlmbătate (pann) ; cine nu poate 
avea mult e bucuros şl de (znn.) ; a se mulţumi ou ; lu
crează pe mult şl pe (PANN) ; de Ia mine de la Dum
nezeu mult, se zice cîiid, dîndu-se cuiva de pomană, 
se exprimă regretul că nu i se poate da mal mult,; 
pentru I se răspunde cuiva care mulţumeşte pentru 
un lucru oare-care H © Scurt timp, puţină vreme:

a lipsit de acasă; mai stal peste în SCUrt timp, 
peste puţină vreme, în curînd; de^^, de scurt timp; 
ou ^ Înainte © Cel măcar, barem t © cit de 
cituşi de ori-cît de mică cantitate, cît se poate de 
puţin: cela ce va fura den casa stăplnu-său macar olt de ^ 
...se va certa mal cumplit (prv.-lp.) ; copiii se supaseră fără a 
clrti cituşi de .^usp.) ^ © ( -^jclte olte încetul 
cu încetul, încet încet; cîte o mică cantitate la fie
care dată: cite -«^a băut toată sticla; clte dramul 
făclndu-se mal greu, am Început a simţi oboslrea (^egr...

Fig. 4040. 
Puţ cu scripete.
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PUT- i. adv. ® în mică cantitate, în mic număr; a
^1 1*1 mlnoS'v; mal •»': pre oaoonll oe nn*8 de vlratăt pre acela 
W ^ • mal pntlna-1 oeart& pravila (prv.-mb.) If (D ^ de nu, mai 

mai, aproape s&, puţin a lipsit: de inlm& rea, >-*' de 
nfau murit (OR.-im.); aloi, pe prispa unul rotarlu, <*’ de nu 
era să rămlnem ohlorl (CRO.) ^ ® Ceva, CÎtva: poate 
soră-mea să ştie, oare şade ^ mal departe de aloi (isp.i. 
t PUŢINA (-Inez) vb. ir. = ÎMPUŢINA.
PUŢINĂTATE s/. Mică cantitate, mic număr, 

puţinime: Badn-Vodă, cum văzu <^a Moldovenilor, căzu 
ou tot greul asupra lor (isp.i [puţi n]. 
tPUŢiNEL, PUTINÎOA ww PUŢINTţlL.

PUŢINIME s/. Puţinătate: ll mătură ourlnd din 
viaţă... slngelul şl puterilor uip.i [puţin].

PUŢINTEL, /. PUŢINTBA, PUTINTJCA (pl.-tele), 
fPUŢINBL, /: PUŢINE4, PUŢINICA (pl.-Inele) adj, şi 
adv, dim. putjn. ® In foarte mică cantitate, în 
foarte mic număr, niţel: tml veni puţintel sullet, dar 
tăoeam şl ascultam (pann) ; erau ou al noştri şl puţintel Tă
tari (M..COST.); onm s'au Intlmplnat, au dat puţinei războlu 
Intr’aceazl (n.-cost.) ; Steton-Vodă tocmise puţinei oameni des
pre lunoa Blrladulul, oa să-l amăgească cu buclune şl cu 
trlmblţe (or.-ur.) ; cugeta oă mal bine să odihnească puţinei 
pină dimineaţa (ret.) 1[ ® (la trup), mititel, slă
buţ, subţirel: au ours mereu pe drum Olteni puţintei la 
trup şl sărăcuţi la îmbrăcăminte (luno.) ; era aşa de puţintică 
la trup. Incit ar fl băut-o Intr’un pahar de apă fisp.i; 
cam puţintică, dar oe să-l taci P oind omul e nurliu, 
duce ziua după el (olvr.) [puţin, influenţat de (m i- 
ti) tel].

PTJŢINTELTJŞ, t PUTINELţtS adv. dim. PU-

TIN(Df!L: Igl mal scoase capul (dlngaurA), s& mal vazA 
puţlnteluş Încă şl mal bine (TICH.).

PUŢINTIME Sf. = PUTENAt^TE: pretind... a cu
noaşte de pe mulţimea sau perişorilor ...ou oare e ...(cără
buşul] acoperit pe plnteoe si ploloare, cum va fl vara ce 
urmează (mar.) [puţin, influenţat de puţin
tel].

PUŢOIU sm. F ® Băieţaş mic, piciu H ® Olten. 
(ciAuş.) Sticluţă mică şi lungăreaţă (pentru ţuică, 
etc.), ţoiu, ciocănel [p u ţ ă „organul genital al 
copiilor”].

PUŢULEŢ (pl.-ete) sn. dim. PUT- 
o PUŢULUI (-uesc) vb. tr. şi refl. Trans. (rv.-crg.> 
(DENS.) A (se) împodobi, a (se)găti [germ. pu t zcri). 
OPUVpIU (pl.-oale) sn. = PUHOIALA: parcă misa 
pusese un pe ochi <s.-alo.)>

PUZDERIE, opozdbrie s/. ® Partea lem
noasă a ’cînepei ce cade jos cînd se meliţă; e 
întrebuinţată de ţărani ca să aţîţe focul: Dar tot 
mal bine să 'nserăm Pe la bordeiele noastre, Oă-s ou baligă 
lipite, Cu pozderle-acoperlte (mar.) ; Tu In cap nu al grăunţe, 
nnmal pleavă şl puzderii (EMIN.) ; Am o sucnă mierle. Plină 
de pozderie (pamf.), ghicitoare despre „cer şi stele”
® © Pleavă şi tot ce cade sau se împrăştie ca 
pleava: de pe genele Iul albe şl lungi se scutură puzderie do 
ninsoare (dlvr.) H ® ©Mulţime nenumărată: stringc 
împăratul Galben oameni puzderie şl .ţinute după fugari cu 
oaste multă (r.-cod.) ; din pozderla de peşti de toate neamurile, 
nici unul nu putea spune oă... a văznt aşa minune (pac.); 
era o nuntă aleasă, boierească şi nuntaşi pozderie (ss.y 
[vsl. p o zd e ri j e].

Q sm. A şaptcsprezccca literă a alfabetului, a 
treisprezecea din seria consonantelor; se între
buinţează numai în cuvinte străine; iniţial, e ur
mat totdeauna de u.

•QUADR... = CUADB...
*QTJADRIENAL adj. ® Ce ţine patru ani ţ| 

® Ce se repetă la fie-care patru ani, oe se întimplă 
odată la patru ani: uremln ~ [fr.].
‘QUAKER sm. ggi Membru al unei secte reli

gioase (Întemeiate pe la mijlocul secolului al 
xvii-lea), care e răspîndită mai ales In Anglia şi 
Statele-Unite [engl.J.
‘QUANTUM (pf.-umori] sn. Cantitate, sumă, 

total [germ. < lat.].
‘QUAlRT... = OUABT...
‘QUArTO adv. lat. ® Al patrulea, în al patru

lea rlnd ir ® IN-QUARTO n- IN-QUARTO.
‘QUARŢ = CUART.

‘QU.^1 adv. lat. Aproape, mai mai, puţin lip
seşte.
‘QUATERNAR = CUATERNAR.
‘ QUAT(U)OR = OUAT[U)OR.
‘QUIDAM sm. Un »•, oare-cine, O persoană oarc-oa- 

re (pe care nu putem sau nu voim s’o numim) [lat.].
‘QUIETISM sbst. ajJ Doctrină mistică după 

care perfecţiunea creştină consistă în adîncirea 
spiritului într’6 rugăciune mută, pentru ca sufletul 
să se absoarbă în Dumnezeu, Intr’o inerţie a tu
turor facultăţilor şi într’o nepăsare (iesăvîrşită 
faţă de ori-ce i s'ar putea Intîmpla [fr.].
‘QUIETIST 1. sm. Adept al quietismului.
2. adj. Privitor la quietism: doctrina—ă [fr.].

‘QUINT... = OHINT... 3
‘QUIPROQUQ sbst. Neînţelegere, greşală pro

venită din confundarea unui lucru cu altul, unei 
persoane cu alta [fr< lat.].

HIN CAZANIA LUI VARLAU (lAŞI, 1G42).
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Sec. XV

f
Sec. XV

Sec XVI

rXzboiui* db ţesot

R sm. A nouăsprezecea literă a alfabetului, a 
patrusprezecea din seria consonantelor.

‘RABAT (pL-atnrl) sn. V Mic scăzămlnt din 
preţul de vlnzare: mi-a (ăont zooe la sută.*' [germ. 
R a b a 11].

RĂBDA (raM) vb. tr. ® A Suferi, a îndura în 
tăcere şi cu resemnare: Bfibdam poveri, răMăm nevoi, 
91 ham de oal şl jug de hol. Dar vrem p&mlntl (coşB.i; 
a răbdat olt a răbdat ptnă n’a mal pntnt (car.i ; @: să na dea 
Domnezen omnlnl olt poate *; 11 darea de dorat, dar răbda 
In piele ca nn drao iisp.i H ® A suporta intemperiile: 
vitele de aoest sola... rabdă la Irig şi la ploaie (i.-OH.) 1 ® 
A lăsa, a îngădui, a tolera: nn-l mal răbdaa paterlle 
să-şi loaoe copila pe genachi (DLVR.) ; na mă rabdă Inima să 
plec lără să-l văd; să nn te rabde pămtntall blestem
popular.

RĂBDARE sf. ® Faptul de a răbda 1 
® Dispoziţiune firească de a îndura cu resemnare 
durerile, ocările, necazurile: a avea a ealerl oa 
a-şl pierde .«a; Trllon Işl Ieşi din şl era poznaş olnd pier
dea (RET.); procnroml, jnoător şiret, eare are an dar 
deosebit de a-1 scoate din răbdări (BR.-vn.) ; F a mlnca răb
dări prăjite, a aştepta zadarnic, fără a se alege cu 
ceva: de acu Înainte n’or mal trebui să ducă nevoi şl să 
mănince răbdări prăiite (SB.) ® Stăruinţă într’o lu
crare grea şi de lungă durată: a lacra co —: @: ou — 
şl cu tăcere se lace agurida miere ţflf © NţlRĂBDARE.

RĂBDĂTOR adj. verb. bAbda. Care rabdă: 
lilnţa aoeea bună, răbdătoare, evlavioasă, 
oare a fost pentru ea mal mult ca o mamă
(VLAH,) HK © nşirAbdAtor. 
tRĂBDURIU adj. Care rab- 

d ă, răbdător.
RĂBEGI, RABIOI m- REBEGI.
RABIN sm. ® învăţătorul le

gii la Evrei ([a] 4041) U ® Şeful spi
ritual şi predicatorul unei comu
nităţi israelite; mare/»', şeful unei 
şinagoge sau al unui consistoriu 
israelit [pol.].

‘RABINAT sbst. Demnitatea5*3
de rabin [fr.]. Fi „411

Rabinic adj. gat Particular Rabin, 
rabinilor [ir.].

Rablă (pî.-le) sf. ® F Lucru vechiu, uzat, 
de lepădat, vechitură: nişte rable do mănuşi (MAR.): 
o '»■ do cuţit f ® ^ Mîrţoagă, gloabă, căzătură (de

cal): după ce Inoăroă oămţa, Inhămă la dinsa rabla Iul de 
cal (isp.l.

RĂBEĂRţT adj. F Uzat, prăpădit, învechit: 
la minister e Îmbrăcat In hainele cele mal —'6 (vlah.).

RĂBOJ (pl.-boaje), rAbqş (pl.-oaşe), Mold.Trans, 
rAbşiş, Băn. BABOş (pl.-şe) sn. Lemnişor despicat în 
două pe care se lac diferite crestături (i, v, x) ce 
arată cantităţile sau sumele primite ori predate 
In daraverile de cumpărare şi de vînzare, de furni
turi de materiale, etc.; o jumătate de răboj rămîne 
la primitor, iar cea
laltă jumătate o ia 
cel ce predă sumele 
sau furniturile, aşa 
înclt să poată servi 
şi unuia şi altuia ca 
mijloc de control la 
încheierea socotelilor 
(pi 4042): şl ca să nu 
pierdeţi şlrulţ luaţi In 
mină clte un răboj, $1 să 
tăiaţi de clte ori vă voiul 
zice eu, plnă s'o Împlini 
numărul usp.) ; Badea Ni* 
cnlae... Îşi ia răboajele 
şl pleacă să-l găsească ca să<:şl Încheie socotelile (■.•oho ; 
ştiu că la răbuş tragi o orestătniă şi asta vrea să zloă 
o zi de lucru ori o oale (SLVj; a-şi ieşi din (afară), a-ŞÎ 
pierde sărita; a crede după a crede tot ce i se spune: 
mama..- orezlndu-le toate lăptoase, după răbuş, cum 1 le epu- 
sesom ou (crg.) [comp. srb. raboS, rabuă, bg. 
r a b o ă].

RĂBONIT rr rABONIT.
RĂBUFNEALA (pî.-eli) sf. Izbitură Sgomo- 

toasă: deasupra acestui Invălmăşag de strigăte şl de lăbuf- 
neli, cerul se 'ntuneoă deodată (VLAH.t; numai din olnd In 
clnd răbufnellle viforniţei aduceau ţipetele portiţei (sad.) 
[răbufni].

RABUFNI (-nesc) 1. vb. tr. ® A izbî, a trînti cu 
Sgomot: InXigludu-l ouţitul pin* la miner, 11 răbnfnl la 
pămlnt (DLVR.); Ercule... 11 căra mereu lachiloml...plnăoe 
mi-1 răbufni şl mi-1 culcă binişor la pămlnt (isp.i ^ ®
A izbucni cu sgomot.

2. vb. intr. A se izbi cu sgomot: slănina răbufni de 
nişte străchini şl ceaoone pe care le sparse (olvr.) | pumni În
fundaţi răbufniră In şelele cailor (dem.) [bufni; conip. 
RAZBUFNţ].

Fig. 4042. Răboaje.
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RAB- răbufnit adj. p. rAbutoj. © izbit,? trîn- 
Ut cu sgomot' t ® Izbucnit cu sgomot; o stana alba 

RAC ^ ■an, *a âln sinul pamlntulnl (vlah.i-
RÂBUţ (-uesc) vb. tr. A unge cu răbuiaiâ: gaseam 

pe moş Chloipeo rabulnd olnbotele ou dohot de oel bun (Crg.)
[comp. germ. re i b e n „a Ireca“].

RABUI.P.A (pi.-leii) sf. © Faptul de a r ă- 
b U i: Iml trăgea un pnlu de *... pe la bot (CRO.i ^ ® Un
soare, extrasă, din păcură, ou care se ung curelele. 
Încălţămintea, etc., ca să se moaie (rv..crg.>: moş- 
Pieon Işl purta trupul mare de lol oolo, tropăind ou olubotele 
grele, unse ou ^ (sad.).
ORAbunIT, rAbonjt, Băn. RAbunat (rov.) adj.
Culcat, trintit: ooporlla rtde o’a soapat de ger, stlnd din 
olnd In oind rabunlta pe verdeaţa (Jip.i; Sub umbra de agu
rida, Doarme Leana rabonlta (R.-cod.).

RABUŞ m- RABQJ.
RAC 1. sm. © Gen de crustacee decapode, 

cu corpul acoperit de o coajă negricioasă sau ver
zuie, care devine roşie prin 
fierbere; trăeştetn apele pie
troase. şi e căutat pentru 
carnea lui cea gustoasă (A- 
staâus fluviatilis) (|H 4043): 
maoar de te-ar arde o zamd buna, 
dar o sama de -«■11 (RET.); a se Fig. 4043. Rac. 
laoe (roşu) oa «*ul, a se roşi
la faţă; F: a da tot Înapoi ou--ui, a merge oa -^ul, 
a-i spori oa la a nu progresa de loc, a da îndărăt,

I a regresa, a-i merge__________________________
rău; ®; cu un *■, tot sa- 
rao, se zice de omul ne
voiaş pe care un mic fo
los, un mic ajutor, nu-i 
poate scoate din ne
voie; de mare, Stacoj 
11 ® ☆ hacul, unul din 
cele 12 semne ale zodia
cului, numit şi ,,can- 
cer”; numele unei con
stelaţii (dl 4044) H ®
Tf” Furcă de oprit că- 

. ruţa pe un suiş, ca să 
nu dea înapoi H © /■
,,cancer”.

2. (pl.-aonri) sn. © Trăgător de dopuri de la sticle 
astupate H ® t Ancoră: vaporul stete la adăpost el arunca 

(BOL.); nu fi ca anghlrasau —'Ul corăbiei care uşor sea- 
mnoa tn apa şi cu anevoie se ardioa (pann) [vsl. r a k ă]. 
O RACACHICIU sm. Fpa/7S.(FR.-cDR.)>fl^ — rAcAnfl, 
O RAgADUÎ (-uesc) vb. refl. Mold. A năvăli asupra 
cuiva cu puninul, cu ciomagul, cu o armă, gata să 
lovească: Ivan... se raoadneşte el cu puşca, dar an prins 
el aoum dracii la minte (Cro.) [comp. RAgADUŢj.

RACAN sm. a Soldat nou, recrut: aşa e, mai ? 
(BAS.); eşti boboc, >~el [DEM.) (in op O z. CU ,,deşcă”) 
[comp. rAtan],

RACĂNEL sm. Broatec, brotăcel: cind... 
rdoanell oel vervl se suie sus pre lemne, atunci are sa vie 

^ ploaie (ION.) [lat. vulg. 'racanus; comp. it. 
r a g a n el 1 a].

rACAR sm. Cel ce se îndeletniceşte cu prin
sul racilor: pesoarl, —'1 ...şi dlrvarl (pil.). 
ORAGATEŢ, rAcAthT sm. = RAcANPL : raca- 
tetnl e bnn prevestitor de ploaie, vara, pe olnd e seoeta) (mar.) . 
O RACE w RFCE.

RAGEALA (pi.-ell) sf. © Făptui 
de a răci; însuşirea de a fi rece f 
® Frig li ® / Boală căpătată din 
pricina frigului li ® ® Lipsă de în
sufleţire; indiferenţă, nepăsare ; i-a pri
mit ou »; el statn de faţa şl privi cu —' a- 
ceasta tragedie (bAlc.).

•RAGHETA (pi.-te) Sf. © N, Instru
ment întrebuinţat în unele jocuri cu 
mingea (dl 4045) ^ ® Ţeavă de car
ton umplută cu materii explozibile 
care, cînd se aprinde, se înalţă foarte 
sus tn văzduh producînd efecte speciale 
mină [fr. raijuette].

RAGHIAŞ (pî.-Bşe) sn. 2 dim. RACHIU: şi-~ul 
rece şl tare aluneca pe glt oa untdelemnul (s.-ald.).

Fig. 4044. Racul.

Boala numită de obiceiu

Fig. 4045
Rachetă

■RAGHIDIAN = EAHIDIAN.
©RAGHIE sf. Băn. 2 Rachiu [srb. rakije].

RAGHiERsm. Cel ce fabrică rachiu, po- 
Varnagiu: toţi ştiau pe dinafară satira... adresata unul 
fin de — Inglmfat (i.-OH.).

RAGHIERIE sf. V Fabrică de rachiu; de
pozit de rachiu. w

RAGHIŞOARA (pi.-re) sf. Bucov. ♦ = CăTDlA- 
de-oabuuri.

rAGHITA, eichitA (pi.-iţi) sf. ♦ © Numele 
mai multor varietăţi de salcie ce cresc pe maluriie 
rîurilor şi prin locurile umede: a) (Salix fragilis) 
(II 4046, 4047); b) = MLAJ^ ®\ — c) —ALBA1 (Sa

lix incana)\ — d) 
<~-AlbA2 sau ~-MA- 
re = SALCIE ©; — e) 
«--ALBA3 - mlajA

Fig. 4047. Răchită.

Fig. 4048. Răchitan.

Fig. 4046. Răchită.
©; — f) '—MOALE sau — -Puturoasa = ipv; — 
g) '«-roşie (Salix purpurea) ; răchită, ca şl salcia slu
jesc... gospodinelor noastre pentru 
doblndlrea colorii galbene (pamf.) ;
Şl rachlUle se ’ndoale, lovlndu-se 
de pdmlnt (ALECS., ; înfăşor aţa pe 
nula şl o bag Intr’un tufiş de rl- 
chltă (BR.-VN.); locul ales e o mla
ştină cu stuf şl cu riohlta (odob.).

RAGHITAN sm. A © Ma
re plantă cu tulpina dreap
tă, vîrtoasă şi ramificată, cu 
fiori roşii-purpurii, aşezate 
Intr’un spic mare şi dens la 
vîrful tulpinii şi al ramuri
lor; creşte prin locuri ume
de, fineţe mlăştinoase, pe, 
lingă bălţi şi tufişuri umede; 
numităşi„lemnie” sau „lem- 
nuşcă" (Lythrum salicaria)
(dl 4048) îl ® Varietate a 
plantei precedente, cu flo
rile aşezate în vîrful tul
pinii şi al ramurilor în spice lungi şi subţiri (Ly- 
thrum virgalum) [răchită].

RAGHITAR sm.
Fluture de noapte, do 
coloare brumărie, a că
rui larvă, numită „sfre- 
deluş” sau „sfrede- 
I(uş)ul-lemnului” e lun
gă pînă la 9 cm., goa
lă şi de coloare tranda
firie; o foarte strioăcioa- 
să, căci găureşte tul
pinile pomilor, plopi
lor, stejarilor, teilor şi 
mai cu seamă ale ră
chitelor celor bătrîne 
(Cossus ligniperda) ([^ 4049) [răchită],

RAgBITIŞ, rAchiţjş (pl.-işuil) sn. ♦ Loc unde 
cresc multe r ă C h i ţ i; tot prin raohltişnrl şi stohuri de 
b&lţl (LUNG.); rftchltlgml ce umbrea sărăc&cloasa clădire (grig.) .

RAGHIŢEA sf.,mai adesea rAohitele pl. AMifc 
arbust, totdeauna verde, cu tulpina tîrîtoare, cu 
frunze ovale, ascuţite şi cu marginea răsucită, 
verzi, pe partea superioară şi albe-cenuşii,pe partea

Fig^. 4049. Răchitar.
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inferioară; face flori trandafirii, plecate în jos; 
fructele, comestibile, sînt nişte boabe roşii, cu uri 
gust acrişor; creşte prin văile umede şi umbroase 
de la munte (Vaccinium oxycoccos) (|®) 4050) 
[răchită], •
b RAcHIŢEL sm. Oaş. = RAoAllţiL. 

RACHIŢELE m- RAcHITEă,
RACHIŢICA (pi.-ţele) sf. 4 (D dim. rAchitA. 

Răchită sau salcie ttnără: se fierb cam patrii litri de apa 
ou tot atitea kilograme de vlrfurl de şalele tlnără, numită ^ 
(PAMF.); d’apol vara. In zilele de sărbătoare... după oules » 

de făcut gălbenele... cine umbla? (CRG.)

Fig. 4050. Răchiţea. Fig. 4051. Răchipcă.

11 (D Mic arbore, originar din Europa meridională, 
ou frunze ascuţite, acoperite pe o parte şi pe 
alta cu mici solzi stelaţi ce le dau un aspect ar
gintiu; face flori mici, mirositoare, galbene pe di
năuntru, şi- alburii pe dinafară; se cultivă ca 
plantă ornamentală; numitâ şi ,,ăălcioară" (E- 
laeagnus mviuslifolia) (|ă| 4051) II ® = rAscoa- 
QE K ® —-ALBA = mlajA ®. 

rAchiţiş -r RACHITJŞ.
RACHIU (pl.-luri) sn. S Băutură spirtoasă, 

îmbătătoare, fabricată din alcoolul ce se extrage 
din vin sau din porumb, prune, cireşe, etc. şi, ame
stecată cu apă, uneori şi cu alte esenţe, Mold. Bucov. 
,,horelcă”, Tnans. ,,vinars”: şl după ce ca tot omul un 
ciocan de — tiag, O lan pe Jos la drum... (pann) ; de droj
die [tc. r a k y ].

RACI (-cose) 1. vb. tr. ® A face rece; © F 
B-şi -V gura de geaba, de surda, de. pomadă, a vorbi în za
dar, a nu fi asculţat: dacă nu ţl se trece vorba, nu-ţi mal 

gura (PANN); - Întrebările, 9l 'rugăclxmlle mele le făceam 
In sec, căci Iml răceam gura de surda (lep.).

2. vb. intr. A prinde răceală; se vede c’au răcit pe 
drum, olnd s’au Întors de la tură (ALecs.i.

ii- vb. refl. ® A deveni rece: s’a răcit ciorba, ca
feaua, mlncarea, bala t ® ® A deveni indiferent; 
a-şi pierde însufleţirea.

racila, bahilA (pî.-ie) .s/. / © Boală lă
untrică, veche, cronică, care nu se măi vindecă:
fel de fel de doftori 1 s,arătară..., da mal nici unu nu putu 
afla ce rahllă să aibă (jip.); m’am tămăduit de vătămătură, 
dar tot simt o racilă aici sub plntece (pamf.) ; ®: acolo s’a dat 
bătălia, ...o bătălie crincenă, Înveninată de racilele trecu
tului (VLAH.); era o racilă vecbe Intre Stoica Blvolaru şl 
Năstase Eeldiu (S.-ALD.). , .
. RAcilA (pi.-le) Sf. Unealtă de pescuit 
racii (d 4052) [srb. raCilo], '
O RACINA sf. Trans. (pAc.j = RACILA.

RAcit 1. adj. p. RAcţ. ® Făcut rece H ® 
/ Care a prins răceală H ® Care a devenit

Fig. 4052. Răcilă. Fig. 4053. Răcitoare.
2. sbst. Faptul de a răci.
RACITOARE sf. mr <5 Vas, dulăpior, etc. 

în care se piine ghiaţă, pentru a r ă c i băuturile

Fig. 4054. Raclă.

sau a păstra mîncările, ca să nu se strice de căl
dură (]■(] 4053);. pelinul on sifon tluut la (Br.-vn.).

RAgiturA (pl.-turi) sf. 5< ® Mîncare rece II
® pl. Mold. Piftie: In locul acestor lături, vel face... nişte 
răcltnrl cu usturoln şl un curcan fript (alecs.) ; toate căr
nurile de pe dlnsa tremurau Întocmai ca nişte răcltnrl «3N.I
[răci],

rAciuinA, rAcipnA (pşc.) Sf. A Mică plantă 
ierboasă, cu flori albe, dispuse în panicule; creşte 
prin pădurile umbroase de la munte; poporul o 
întrebuinţează la oblojeli (Ga- 
lium angusHfolium).

RACLA (pt.-le) sf. ® m- LA
CRA il ® Mold. Bucov. Cutioară 
de lemn cilindrică ce se Închide 
ermetic cu un capac şi în care 
se păstrează brînză, unt, etc.
(ŞEz.i {[®j 4054).

RACLIŢA (pl.-te) sf. dim.
RACLA ; oare-olne fură de la un bo- 
laren o — cu bani (prv.-mb.j.

RĂCNET (pî.-ete), Mold. rAcnit (pl.-ite) sn. ® 
^ Strigătul leului H ® F Sbieret, strigăt puternic, 
furios: sa pornit cocoana pe răcnete, să ridice mahalaua 'n 
picioare (Car.) ; atunci se aude un răcnit spăimlntător. (Cro.)
[r ă O n i].

RĂCNI (-nesc) vb. intr. ® ^ A striga tare (vorb. 
de leu şi de tigru); lenl... răcnea de credeai că se luptă 
cu toate lighioanele pădurilor (isp.) 1| ® F A sbiera, 
a striga tare, turbat, că o fiară; oind i-ă ajuns arsura 
la os, a sărit din somn răcnind ca un taur (CRO.) ; popa a 
răcnit aşa de -tare, ca cum l-ar fl fost pus pe Irigare (Sb.)
[vsl. r y k n ţ t i].

RĂCOARE sf. ® © Vreme rece, frig plăcut 
care temperează o prea mare căldură: e —; noaptea, 
pe —'; .va se schimbă In frig (Dlvr.) ; Balule, grădină dulce. 
Nu mă ’ndnr a mă mal Auoe... De clnteonl cucilor. De —a 
apelor (pamf.) 1[ ® F închisoare, arest: Tătarii au 
dus pe Romănl departe... In cetatea Căpcăunilor (şl) acolo 
l-au pus la -V (R.-cod.) ; de multe ori Jandarmii 11 scoteau din
tre capete aparte şi coaste rupte şl-1 duceau legat la v. (sad.) H 
® pi. Fiori de groază: a băga In răcori pe cineva, a-1 
umplea de spaimă: a-i apuca răcoriie, a-1 apuca groa
za : numai glndlndu-se cineva, 11 apucă .răcorlle morţii (isp.i.

RĂCOţNĂ sf. ® ♦ = RAoovjnA H ® Often. 
El PÎDză rară, proastă, rău ţesută (ciauş.).

RAcorealA (pl.-eii) sf. ® © Răcoare, boare
răcoroasă: Vlnătoml soarbe ’n oaIe-1 răcoreala dimineţii 
(ALECS.) n @ F închisoare, arest: puşcăriaşii... după ce 
scapă de Ia ~ )j|Pi) [r ă C O r i].

RAcorele sf. pl. Often. f = zobrle-pitjce 
[răcoare].

RĂCORI (-oresc) 1. vb. tr. ® A produce ră
coare: ploaia a mal răcorit vremea H © ® A pro
duce O sensaţiune plăcută, de uşurare; bietul călu
găr Întindea tremnrlnd paraua care-1 răcorise şl Iul palma 
'o clipă'(VLAH.); V inima, sufletul, a uşura inima (de 0 
suferinţă, de 0 supărare): o! lăsaţi-mă să piing, ca 
să-ml mai răcoresc sufletul (ALEcs.). ;

2. vb. refl. ® A deverii răcoros: s’a răcorit vremea H 
® A se face răcoros, a se răci: şi toarnă el toată 
apa cea din ftntină pe jăratec, ptnă ce stinge focul de tot[şl se 
răcoreşte cnptiorui (crg.) *I ® ® A se uşura (de p Su
părare, etc.): nu ştiu cum scoase el vorbele astea din gură, 
că parcă ml se răcori Inima, mă li
nişti (ISP.).

RĂCORITOR adj. verb. 
rAcori. Care răcoreşte: băuturi 
răcoritoare.

RĂCOROS adj. ® Ce ră
coreşte, ce aduce răcoare:
un vlnt V; după ce intră In bale, 
porunci să-l aducă armăsarul, ca să-l 
sufle aer dsp.) H ® Cam rece : 
vreme răcoroasă, 
î RACOŞI m- ROCOŞI.

RACOVÎNA, ROCOţNA, Băn.
RACDIHA (pî.-ne) sf. ♦ ® Mică 
plantă cu tulpinile cilindrice, 
întinse pe pămînt, ou flori mi
ci albe, cu fructul constînd dintr’o capsulă lungă
reaţă, ale cărei seminţe sînt mult căutate de

RĂC-
RAC

Fig-. 4055. Răcovinft.
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RÂC- găini (Stellăria media) ((ă| 4055) U ® =MiERLţrTĂ* 
PAn ® = flo1NTEiţrTA ® [comp. sl. rakovina]. • 

RĂGUIiEŢ sm. ® dim. rac H ® ♦ Plantă cu
rizomul gros, ttrltor şi răsucit, cu flori albe-ro- 
şietice, dispuse într’un spic terminal; creşte prin 
păşunile umede din munţi; nu
mită şi „clrligat”, ,,clrligătică”,
„Iarbă - roşie”, „rădăcina - şerpi- ( 
lor”, eto. (Poly- 
gonum bistorta)

(1) 4057).
rAcuşqr 

«m. ® dim.
BAO: 1(1 adno vre-o 
doi Mfi... ohlrclţl, ol- 
tlgoşl, oa val de el I
(ALEca.) ţ[ ® # In
sectă, cuplniecele 
roşu, cu picioarele 
dinainte aseme
nea deştelor de 
rac, ce trăeşte 

printre pietrele a- 
pelor stătătoare 
şi pe la izvoarele reci, unde se hrăneşte cu vier- 
mişori (Nepa cinerea) (H) 4056).

•RACUT sm. (P) a = RECBţTT.
‘RACUTA (-utez) vb. (t. © (si A recruta 

(ciAuş.) (oR.-N>) (vmc.).
*RA1)A (pl.-de) sf. a. Porţiune de mare lingă 

ţărm unde corăbiile pot ancora la adăpost de unele 
vlnturi [fr.].
t RAdAcINA - InrAdAoina.

RAdACInA (pl.-ini) «/.©♦♦ Partea plan
telor şi arborilor, de oblceiu ascunsă in pămînt, 
care le serveşte ca să sugă din sol elementele ou 
care se hrănesc: rădăcinile nnui oopao; după forma 
lor, rădăcinile se numesc iiiUorme, pivotante, napi- 
lorme, ramlllcate, faaoloQlate, etc. ([^ 4058); a se usca 
de ia~;®: aprinde»', a se aşeza bine şi pentru 
mai multă vreme Intr’un loc, întărindu-se şi des- 
voltîndu-se acolo ţ ® ® Principiul unui lucru; a

Fig. 4056. 
Răcuşor. Fig. 4057-

Răculeţ.

Fig. 405B. Rădăcini:
A. filiformă ; — B. pivotantă ; — C. napiformă,; —

D. ramificată ; — E, fasciculată. 
tăia răni de Ia »; rădăcina Invătătnrll este amară, dulci slnt 
Insă rodnriie el (negr.) H ® Pr exf. Partea dc jos a 
unui lucru fixat în pămînt, unde se iveşte la su
prafaţă: coliba babei Illnca... are un brin ca de-o palmă, 
lăout ou boia roele, (os la » (tsp.i r ® 
f Partea plantei, ascunsă in pă- 
mlnt, întrebuinţată In alimenta- 
ţiune, In medicină, etc.: ceapa, mor
covul, slecla, napul, etc. slnt rădăcini co
mestibile f ® ♦ Numiri de plante: 
RAdAoJNA-OHJMEI =CAPTALAN® ; — 
»-DE-LtNdOARE1 tw- LINGOARE® ; — 
»-DE-LtNOOAKE‘ = QAlBAJOARA ; —
»-DPLCB = LBMN-DţTLCE;— »-SAl/-
batioA = hrean ; — rAdAcwa-şer
pilor = RAOULET ® ; — »-DE-MIC- 
şdnea, rizomul cărnos, plăcut mi
rositor al unei specii de stînjini 
(Iris floTcrUina), întrebuinţat în ţig.4059. Răda- 
medicină, la fabricarea pudrelor şi clna-de-mlc5UIlea- 
a săpunurilor parfumate, etc. (H) 4059) H ® ® 0- 
rigine: din ce » pl Izvod slnt numele (neamurilor) care au 
şl Înde sine el Ia alte (ărl străine (m..cost.> ţ| @ g) Par
tea prin care unele organe ţin de restul corpului; 
rădăcina unul dinte, a părului, a unghiilor ţ| ® Cu-

vlnt primitiv din care cu ajutorul sufixelor şi pre
fixelor, derivă alte cuvinte: rădăcina Inl „îmbunătăţi” 
e „bun’1 f ® ± Număr care, înmulţit odată sau de 
mai multe ori prin el însuşi, reproduce un număr 
dat: 4 e rădă4na pătrată a Iul 16; » oubloă, numărul 
care, înmulţit succesiv de două ori prin el însuşi, 
reproduce un număr dat; 6 este rădăcina cubică a 
Iul 126, pentruaăSXSX6 =1S6; a «trage rădăcina pătrată 
sau cnbloă a nnnl număr [lat. r a d i C i n a].

RAdACINOS adj. ♦ Care are r ă d â c i n i 
mari sau numeroase.

RAdACIOARA (pl.-re) sf. 4 dim.
RAdAOINA.

•rAdan (pi.-ane) sn. X Lucrare de 
fortificaţiune cu unghiuri ieşite în a- 
fară spre clmpie: Şolmn’n » cade răc
nind (ALEcs.) (Ji1] 4060) [fr. reda n].

RADAŞCA (pZ.-aete, -llştl) sf. 4|i 
GIndac mare, negru-castanîu, ale că
rui fălci seamănă cu coamele unui 
cerb; numit şi „răgaoe”, „rodaşcă”, ,,rudaşcă”, 
„cornac”, „boul-lui-Dumnezeu", „boul-Domnu- 
lui”, „vaca-Domnului”, etc. (Lucanus cervus) (d] 
4061): de vrei să al păr mare, pune totdeauna coarne de

Rădan.

Fig. 4061. Rădaşte.
^ In apa ou oare te speli pe cap imar.) [COmp. RAOACEJ.

rAdAşgat adj. Ge seamănâ cu coarnele de 
r â d a ş c ă {vorb. de coamele vitelor mari).

RADE (rad) vb. tr. ® A tăia părul pînă la 
piele cu briciul: a-şl barba} muatftţllee capul; cînd au 
ras barbele Împăratul Moscalilor, atunce clnd şl-aU schimbat 
portul, atunce singur împăratul i-an ras barba ou mina lui 
(NEC.); popo, ce nu gludeoi drept, otnd Iţi vin cărţile meleP ţi* 
oiu rade pletele I (n.-cost.) ; coasa in mtinile lui rădea ca briciul 
(DLVR.) H ® A reteza: clnd a dat zmeul să lasă, i-a şi ras 
capul (8B.) ® A răzui, a scoate, a îndepărta cu un
cuţit, cu o unealtă tăioasă, părul (depexm animal), 
pojghiţa, coaja sau un mic strat de deasupra:
clnd tăia tata porcul si-1 plrlea... oa eă se poată mai fru
mos, eu Incăleoam pe porc deasupra palelor (CRG.); coaja 
de pe ridiche; ^ văpseaua de pe zid ® A şterge (ceva 
scris): ou guma; Dumnezeu l-a rae din cartea viilor
(LET.) H ® F A face să piardă (un proces), a 
trînti Ja un examen, a scoate dintr’o slujbă: tribu
nalul l-a ras; se zice că dascălii noştri au de gtnd să-1 radă 
(VLAH.); F fără săpun, a face cuiva neajunsuri, 
fără a-1 menaja H ® A dărîma din temelie, a tăia
pină la pămînt: el rădeau totul de pe faţa pămlntului 
(isp.) f ®^ A cîştiga cuiva în jocul de cărţi to^ 
banii ce-i avea: Toderlcă l-a ras pre toţi şi peste noapte 
s'a lăont nevăzut cn anrul şi cn javaemrlle (negr.) ® A
trece cu o sclmlurică peste baniţa sau-altă măsură 
plină cu grîu, porumb, etc. H ® A trage: a-l» o 
palmă H ® A o ~, a o şterge, a o lua Ia fugă; o rase 
Ia lugă (SB.) H ® A atinge uşor o suprafaţă: în
tocmai ca pasărea oare iade apa cu aripile ...aşa de iute lu
necam şl eu deasupra apel (gn.) ; rlndunlclle zburau, răzind 
pămintnl, de-a lungul nll(li (br..vn.>.

2. vb. refl. A-şi tăia pînă la piele, ou briciul, 
barba, mustăţile sau părul de pe cap; spinul se rade 
lesne (znn.) [lat. radă re; înţelesurile 5 şi 10, 
după fr. r a s e r].
'RADIA (-diez) 1. vb. Ir. A şterge (de pe o listă,1 

dintr’un registru): ^ nn nume.
2. vb. intr. A făspîndi raze lummoase (fr. ra

dier].
'RADIANT adj. Care trimite raze în toate di

recţiunile [fr.].
'RADIAR 1. adj. Dispus în raze.
2. BASiARE sf. pi. % Veche diviziune a regnului 

animal care cuprindea echinodermele, etc. [fr.].
'RADIAT 1. adj. ® Ale cărei părţi slnt aşezate 

oa spiţele unei roţi H ® ♦ Se zice despre florile
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Fif. 4063.
Radiatoare.

ale căror petale formează o coroană, ca d.'e. 
floarea soarelui, ochiul-boului, etc. (ÎU 4062).4' -

2. radiate sf. pl. ® f Tip de plante din 
fain. compozeelor, cum 
e ochiul-boulUi, etc. f 
® « Animale neverte
brate care prezintă o
dispoziţiune radiată, 

precum sint stelele de 
mare, polipii, etc. [fr. 
radi 6].
•RADIATOR (pl.-toa- ^ . j.

re) sn. ®.Aparat între- Fle- 4062- Florl radlate- 
buinţat la motoarele automobilelor 
pentru a răci cilindrul H ® Apa
rat destinat să mărească suprafaţa 
de radiare la încălzirea cu calo
riferul ((H 4063) H ® Aparat 
Întrebuinţat în telegrafia fără fir 1 
[fr.]. y
•RADIAŢIUNE, RADIAŢIE sf. ®

Radiarea luminii sau a căldurii f 
® Intensitatea razelor prea arză
toare ale soarelui [fr.].

RĂDICA... IV RIDICA...
•RADICÂE 1. adj. ® Ce ţine 

de rădăcină, ce aparţine rădăcinii: 
iibre—B H © Depiin, desăvîrşit: 
vindecare »■& H ® Care este la teme
lia unui lucru, ce este inerent la un 
lucru: principiuII ® Care carac
terizează democraţia înaintată, 
care vrea să desăvîrşească o trans
formare completă a organizaţiunii politice şi so- 
ciaie; opiniunea ; poiitioA '«'â H ® Care aparţine 
rădăcinii imui cuvînt: litere -'e f ® + semn sem
nul y care se pune înaintea cantităţilor a că
ror rădăcină trebue extrasă; cantitate—a, aceea 
care e scrisă sub semnul radical.

2. adv. ® Cu desăvîrşire, cu totul 1f ® (g în 
termeni tehnici, cu neologisme: a vorbii'.

3. sm. 0 Partizan al ideilor radicale în poli
tică.

4. (pl.-ale) sn. ® Ol Rădăcina unui cuvînt H 
® + Semnul radical (y—) t ® a- Grup de atomi 
care subsistă fără a se altera într’o serie de reac- 
ţiuni şi se comportă ca şi un corp simplu: clorul 
eete —ul cloruiel de sodiu [fr.].

•RADICALISM sbst. O Opiniunea politică a ra
dicalilor [fr.].
•RADICAXi-SOGIALIST sm. ©Membru al unui 

partid politic intermediar între radicalism şi so
cialism [fr.].
•RADICELA (pl.-ie) sf. ♦ Rădăcioară, fie-care 

din firicelele secundare ale unei rădăcini [fr.].
RÂDICHE = RIDICHE.

•RADiciFORM adj. # Care are forma unei 
rădăcini [fr.].
•RADICULĂ (pl.-le) sf. ţ, Partea 

inferioară a axei embrionului unei 
plante, care va forma mai tîrziu ră
dăcina (ID 4064) [fr.l.

RADINĂ (pl. rSdlni) sf. Olten. Ră
dăcini sau crengi de copaci cari se 
rup din malul apei şi se înfig în nisi
pul din albie, ori rămin aninate cu 
un cap în mal şi pe celălalt îl bate 
mereu apa: O'V■ poio& eşti prins pe ift- 
dini, se zice celui udat leoarcă cciauş.).

■sLADIO sbst. 15 Cuvînt prescurtat 
din radio fonie şi r a’d i o telegra
fie [fr.].

•RADIO-ACTIV adj. 15 Capabil de radioacti
vitate: ladlule un corp [fr.].
•RADIO-ACTIVITATE sf. 15 Proprietate ce 

au unele corpuri de a emite radiaţiuni de căldură, 
de lumină, de electricitate, precum radiul, polo- 
nium, thorium, etc. [fr.].
•RADIO-GONDUGTQR sm. 15 Aparat desti

nat să primească undele’hertziene şi care e între
buinţat în telegrafia fără fir [fr.].

•RADIOFQN (pl.-oane) sn. 15 Instrument de

Fig. 4064. 
Radiculă.

fizică servind la transmiterea sunetelor prin razele 
luminoase [fr.].

•RADIOFONIC adj. 15 Privitor la radiofonie
[fr.].•radiofonie sf. 15 Transmiterea sunetelor 
prin ajutorul undelor hertziene ([ă|4065. 4066)[fr.].

RAD-
RAD

DIWTir
1 /jbII

Fig. 4065. Radiofonie.
A. Post de emisiune. — B. Post de recepţie.

Fig. 4066. Instaiatiunea unui post receptor de radiofonie. 
A. Antenă. — P. Legătura antenei cu pămiiltul.—A'. Acu
mulator. — B. Baterie anodicâ. —; R. Aparat de recepţie 

L. Lămpi. — C. Cască,

•RADIOGRAFIA (-llez) vb. tr. .M A fotografia 
cu ajutorul razelor Roentgen [fr.]. 
•RADIOGRAFIE adj. 'fi Privitor la radiografie

se.ooo

fiind pe mare | ®
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Fîg. 4068. Radiolare. Fig. 4069. 
Radiometru.

O An. sa măsoare intensitatea radiaţiunilor luminoase 
. prin iuţeala cu care se Invîrteşte ([®) 4069) [ir.]. 

RAG *RADIQS adj. ® Care emite raze de 
lumina In toate sensurile, strălucitor:

Te-al dna 
Hpre-a atln- 
ge-o stea ra- 

, dloaaă (Emin.)
' t ® Incîn- 
tat, cu faţa 
străiuci- 
toare de 

bucurie :oe 
rldlonll Blnt
lanţll spilcuiţi, radios 1 şl impertinenţi (vlah.) [ir. ra
di e U xj.
•RADIOSCpPIG adj. "fi Ce ţine de radiosco- 

pie [ir.].
•RADIOSCOPIE s/. ® ■fl Studiul razelor so

larei ® Aplicaţiunea acestui studiu f ® Exami
nare cu ajutorul razelor Roentgen 4067) [ir.].

•RADIOTELEGRAFIA (-liez) vb. tr. ^ A te
legrafia prin telegrafia fără fir [fr.].

•RADIOTELEGRAFIC adj. Privitor la ra- 
diotelegrafie [fr.].

* RADIOTELEGRAFIE sf. sf Telegrafie fără 
fir [fr.].

*R ADIOTELEGR AMA {pl.-me) sf. ^ Tele
gramă trimisă prin telegrafia fără fir [fr.].

•RADIOTERAPIE Sf. f Tratament medicai cu 
razeie x sau N [fr.].
•RADIU sau RADiUM sbst. ® Metal foarte rar (des

coperit In 1898 de soţii Curie) care emite fără în
trerupere radiaţiuni de o natură nu de ajuns cunos
cută [fr.].
ORAditj, rediu (pî.-diuri) sn. Mofd. * Pădurice:
culmile asta tmbrdcate In lădluri umbroase (negr.i ; am putea 
lua păducell crescuţi gata din rddlurl, lunci, splnlşurl (qr.-n.) : 
la marginea unul rediu de mollvl prin oare trecea drumul 
(ALECS.) ; ww REDIE.

•RADIUS sbst: £y Cei mai mic din cele 
două oase lungi ale antebraţului ([^
4070) [fr.].

RÂDITCE = ARAdVOE : arhiereul, clnd 
blagosloveşte oamenii... atunce răduce chipul 
marelui arhiereului s&u, Domuul nostru Is. Hs.
(PRV..MB.).

RADVAN (pî.-aue) sn. Odinioară, tră
sură mare de lux, acoperită: ea o&iătorea 
Intr’un oare, pe atuuol, era o lanrft outle de 
lemn v&pslt, scobită rotund şl aşezată,' lără ar
curi, pe uu dric ou patru roate (ODob.) ; o ju- Fig. 4070. 
plueasă s'au aruncat Înaintea *ulul meu şl Radius, 
m’au oprit arătlndu-ml un oap ţintuit In poarta 
onrţiij (NEOR.) [rus. rydvanu< germ. Reit- 
wagen]. ,
O RAF (pl.-turi) sn. Trans. Cerc, şină de fier în ju
rul roatei: cătră prlnzul cel bun... sare nn * de pe roată 
(RET.); rădaştele slnt Îngerii cari n'au vrut să-l ajute lui 
SI. Iile ca să-şl lege —urile la căruţa cea de toc (mar.) [ung. 
dial. răf, rut. raf< germ. Reif]. 
ţ RAFENEA ev- REFENEft.
•RAFINA (’-iuez) 1. vb. tr. ® A face mai fin, mai 

curat: — zahărul 1] ® © A face mai delicat, mai sub
til: minunata eleganţă a sălii de mincare pătee că Îndrep
te ază glodurile. Ie ascute şl Ie rallnează (D.-zamf.).

2. vb. refl. A deveni mai fin, mai deiicat, mai 
experimentat [fr. r a f f i n e r],
•RAPINARIE s/. ® Stabiliment industriai unde 

se rafinează zahărul H ® ® Flneţă extremă^ sub
tilitate [fr.].

•RAFINAT tidj. p. RAFINA. ® Făcut mai curat, 
purificat: zahăr — II ® ® ,De o fineţă extremă, 
foarte delicat: Te păzeşte, să nu vatămi a lor gusturi—e 
(VLAH.) ini © nerafinat.
•RAFINOR sm. Cel ce rafinează zahărul, [fr. 

r a f [ i n e îl r].
RAFT1 (pi.-turl) sn. ® isj!! Poliţă pe care se aşază 

mărfurile dintr’o prăvălie H ® Poliţă într’un du
lap, la d etajeră [tc.].

RAFT* {mai adesea pl. rafturi) sn. Tacîm(uri) 
(Ic cal; tmpiutu's'au Căzacll de boarle, de săbii, de

şi de corturi (OR.-UR.); aă nu saznene ou ud oal rău, Împodobii 
cu f^uri scumpe (stam.) [tC. r a h t].
OHAFT8 (pl.-turi) sn. Băn. Oltens (vtrc.) = RAF.

RĂFTULEŢ (pl.-eţe) sn. dim. RAFT1; golind în
cetul ou Încetul un ^ după altul, lată c*a dat... la urmă şi de 
oiteva sărtăraşe mai mici, tloBlte ou scrisori (grioj.

rAfuî (-ueşc) vb. iT. şi refl. ® A regula o soco
teală, a plăti o datorie: măcelarul... cu mine se rătueşle 
treptat (i.-6H.)| porunca domnească ca totl Turcii... să se 
adune la casa vistierului Dan, spre a li se... răiui datoriile 
(BALc.) H © 0 A,regula un diferend, o neînţelegere, 
a-i da ce i se cuvine: şi-a lost o straşnică răfuială... aşa 
cum ştie «V norodul, clnd 11 ajunge cnţltul la os (vlah.i*, şl 
după ce-1 răfuia bine, 11 da drumul, ou tocmală să nu ma! vie 
acolo altădată (CRG.); acuma, tată socrule, să ne răfulm a-
mlndol (D.-ZAMF.).

rAFUIALA (pi.-leii) sf. (p Faptul de a (se) 
r ă f u i, regularea unei socoteli: bieţii oameni, speriaţi 
de .ruina ce ar fi urmat uuel asemenea răfuieli pripite, se 
adunau, făceau olslă şl astfel mal doblndeau o amlnare 
(i.-GH.) 1f © Regularea unui diferend, unei neînţe
legeri: o’am mintult Încă răfuiala cu cinstita faţa dnmi- 
tale (ON.); Lalotă... se ’nchlnă Sultanului care... pregătea 
răfuiala ou voivodul Muntenilor (vlah.) H © Socoteală: 
noaptea, olnd dormi, draonl face de toate păcatele cite Ie-al 
făcut peste zi (vor.i ; aşteptase... pentru ca să-1 la la z** 
pentru purtările Iul (6LV.).

RAGACE sf. % = rAdaşcA [srh. r o ga fi]. 
O RAgÂDUÎ (-uosc) vb. tr. .şi intr. Often. ® A a- 
puca, a pune mina pe ceva 1f ® A da nâvală 
sâ apuce, a da busna [ung. r a g a d n i].

RAgAlie &f. A (î) Rădâcină de copac scoasâ 
din pămint cu ramificaţiunile ei H ®= RADINA: 
mulţimea răsloacelor şl a r&g&llllor oferă ascunzători snll- 
olente pentm păstrăvi (PAc.) ; şl s'a pomenit Intr’o roplnă, 
cu cioturi şi cu răgălll peste ea (luno.i.

RAGAT tw RÂSET.
RAGAŢINA, RAgAtInA (pi.-ni) sf. A = RAgAlJE.
RAGAZ sbsi. ® Timp ce se îngădue cuiva ca să 

facă, ca să isprăvească un lucru: împăratul nu-l da — 
să puie In luorare o faptă aşa de nelegiuită (ISP.I.; neaflind 
mlnută de —, am fugit la ţară (neor.) K ® Amînare, pă- 
suială n ® Odihnă, repaus: de faci casa pe furnicar, 
nu mal al — de oaspeţi (OOR.).

RAGE, ✓ rAgi (răg) vb. intr. A sbiera {vorb. do 
vitele cornute, pr. ext. şi despre oameni): văzindboui 
oel năzdrăvan aceasta, a prins a rage şl a ras aşa de tarş, 
cit văile s'au turburat (SB.); Boli rag, caii rtncbează, cinll - 
latră la un loc (ALEca.); se prăbuşi ca un taur, scrtşulnd şt ră
gind (CAR.), In mljlncul satului. Rage buhaiul împăratului
(OOR.), ghicitoare despre ,,clopot” [lat] vulg. r a- 
g 6 r e].

RAGEA >*- REOEA.
O RAGELA = RAOILA.

RĂGET; / rAset, d* RASAT (pi.-ete) sn. Sbio- 
retul’vitelor cornute (pr. ext. şi despre oameni); 
Shleret, răget, ţipăt,-vast, mll de glasurl spălmlntate. Se ri
dică de prin codri, de pe deelurl, de prin sate (ALecs.-) ; parcă 
auzise prin somn nişte răgete Îngrozitoare (Car.) ; argaţii mină 
...vitele ce se Întorc la adăpost,, ou un prelung ragăt de che
mare uRo.) [rage].

RAGHILA... m- 
RASILA...

RAGI tm- RASE.
ragîlA, ORA- 

shilX, ravilA (pi.
-Io) sf. E5 Instru
ment format din
tr’o seîndură în ca
re e Înfipt un mă- 
nunchiu de ţepi de 
fier ascuţite, prin care 
se trage cînepa sau i- 
nul meliţat, ca să se 
cureţe de puzderie ([®j 
4071, 4072): ravlla pen
tru in este mal deasă deott aceea pentru cinepă (ion.) ; ®: (Ceah
lăul) Boărmăutnd norii Iu ’tagbila de stlncl Înfipte 'pe frun- 
tea-1 pleşuvă ivlah.) [comp. germ. dial. Raffel].

RAGILA (ragll), RASHILA (raghll), RAVILA (ravll) 
Vb. tr. ^ A pieptăna cu r a g i 1 a, a trage clnepa sau 
inul .prin ragilă: femeile apoi ts-au răgllat, te-au periei.

l'ig. 4071. Racilă.

Fig. 4072. Ra^lă.
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Fig. 4073. 
Rag*lan.

Fig. 4074. Rahagiu,

9I fe-aa fftoot fuior frumos (CRG.î; baba... Ii da şi trei chite 
de olnep& să le raghile cvor.i.

rAGILAT, rAghilat, bAvilat sbst: Faptul 
de a r ă g’i 1 a. ..

RĂGILtTICĂ (pl.-oe) s/. ® (Hm. raoilA. 
•RAGLAN (pî.-ane) sn.' 0 Palton 

sau pardesiu, de o croială specială 
şi foarte larg .(|@] 4073) [ir. < lat.].

RÂGNI — bAcnj : o pocnitura de pugoă .
|1 boierul. âe răstoarnă răgnlnd ca un bou
(R.-COD.).

RÂGOZ tm- ROGOZ.
•RÂGtTLA .(-ulezj.aft. ir. ® = RE

GULA- i ' ';;
RĂG'UŞ(E)ALA (pl.-seii) sf. Sta

rea celui răguşit: dacă eşti doltor, vin’ 
de mă tămădueşte de o1 (ALECS.-i [răguşi].

R A GUŞI (-uşesc) vb ■ intr. A i se 
strica, a i se stinge glasul din pricina 
răcelii, a prea multei strigări, etc.:
olnd... te vede lupul, fără ca tu să-l vezi pe el. a doua 
zi vei răguşi (gor.).

rAGUŞIT adj. p. RAquşj. Gu glasul stins (din 
pricina răcelii, etc.).
ORAgUtA s/. Tr.-Carp.^ =
HECBOT.''

RAHAGIU sm. V Vînză- 
tor de r a h a t [.jf] 4074).

RAHAT’ (pl.-oturi) sn. X Pa
stă consistentă şi elastică făcută 
din zahăr şi făină. In care se 
adaugă uneori şi migdale, a- 
lune, fisticuri, vanilie, etc. [r a- 
h a 11 o c u m].

RAHATLO CUM shsl. X =
RAHAT: bătrlnul derviş nt se Infăto- 
sază cu o cutie de (ALECS.) [tc.].
•RAHIDIAN adj. Ce ţine 

de coloana vertebrală: nervi m- 
hldlenl [fr. ].

rahilA racila.
•RÂHITiC .adj.-y: Care. sufere de rahitism: nu 

mal un biet copil priveşte către desfăşurarea trăsurilor 
ima.) [fr.].
•RAHITISM sbst. f Boală a copiilor, caracteri

zată mai ales prin încovoierea şirii spinării [fr.]. 
ORAHNA (pJ.-ne) s/. Mold. f © Epilepsie, boala
copiilor IŞEZ.) (RV.-CRG.).
ORAhneT (pl.-eto) sn. Oaş, = rAcnet. 
t RĂHTIVAN sm. Cămăraş de rafturi la caii 

domneşti: după aceştia veneau comlşll, 'vil şl postelnicii 
călări (HL.) [tc. r a h t e V a n (a g a s y)].

RĂI = înrAj.
t RAIA {pl. ratele, -laie) s/. © Creştin supus Porţii 

{In spec. poporul din Ţara-românească şi din Mol
dova) care plătea tribut Turcilor ţ] ® Cetate sau 
ţinut sub stăpinirea sau sub suzeranitatea Tur
cilor: l-au făcut de plăteau toată paguba ce făcuse raialei 
la Tlghluea şl la Reni (nec.) ; biruitul s’a strecurat noaptea 
’u taină şl a scăpat la Giurgiu, In raiaua Turcilor (vlah.) ; 
satele de prin prejunil acestor cetăţi se numeau raiale usp.)
[tc. ray â].
ORAINA (pi.-ne) s/. Olten. Băn. Trans. O Gratiţă 
cu trei picioare.
•RAION (pl.-oane) sn. © Cuprins, spaţiul cir

cular pî’nă unde se întind direcţiunile, raza unui 
loc: In ~.ul oraşului ţi ® V Grup do mărfuri de 
aceeaşi categorie într’o prăvălie, secţie:—ui matâ- 
an^lior [fr. r a y O n].
ORAIPELŢ (jii.-ţe) sn. Trans. (vic.) Chibrit [germ. 
Reibheizcheh]. ,
tR'AI'rAliinftirj. ©diiiioarăţ strigare a paznicilor 

dc noapte;hi inspecţiile ce făceau pe lingă casele 
oamenilor: nici lin pedestru nu Ura pe ulifl, afară de fa- 
naragll cere strigau regulat — 1 (neor.) [ung: r a j t al].

RAITA (pî.-te) sf. ® Vizită scurtă, abatere pe 
la. un , loc: voluloul din dud fu dud mergea la vlnătoare 
şi da şi otte o pe la zlue osp.) ; Scatiu se sculă de dimi
neaţă, dete o * pe la grald (D.-zamf.) r @ Ocol, tîrcol: dlud 
mereu raite şi tlrcoale In jurul butoiului (ODob.)', mă folo- 
aasc de vremea bună şl dau o <*( prin Împrejurimi (vlah.)
[raita!].

.F>e- 4°75- 
Rajflh.

RAlU (pl. raluri) sn. ® ubJGrădină în care a aşe
zat Dumnezeu pe Adam şi pe Eva, paradis: ~iii pă- 
mtntesc; tw ADAM®; IARBA® ; PARADJS ® t ® ® Doc 
încîntător,-de toată frumuseţea: se făcea că el era 
tntr'o grădină frumoasă, frumoasă ea iin * (isp.i; pe valea 
Lotrului, tntr’un Adevărat colţ de *'i e aşezat satul Brezoiu
(VLAH.) t ® fluj Locul unde sufletele celor drepţi vor 
merge după moarte şi se vor desfăta în mijlocul 
cetelor îngereşti: sufletul bucurosu-i să intre In 
numai păcatele nu-1 lasă (n.-cost.) ; due moare ta >săpţămlna 
laminată, merge In 'v, oăol -^l n’are porţi atunol (gor.) ; ©: 
a se, grămădi, a sa Îndesa ca baba Ia a SC itţghesui 
să apuce ceva de pomană; casa omului e şi iad 
şi femeia poate face bărbatului casa fericită sau 
nesuferită;©: răbdarea e din cu răbdarea omul 
poate să-şi îndulcească viaţa: bAtaie®. fricA 
® H ® tu} Pomeni ce se dau la o în- 
mormlntare [vsl. raj].

•RAJAH sm. Prinţ indian ([@]!4075)
[fr.]. ■
O RAJGHINA, RASQHINA (-in) vb.
Ir. şi refl. A (se) desface) a (se) des
prinde, a (se) deslipi din încheie
turi: Nuieluşă de cătină. Arar voinic o 
răjghină {GOR.), ghicitoare despre „viţă"; 
nu te dau de rlpă să te speteşti ori să te 
răjghiul (j)p.); Eu m’am întrecut cu cin
cizeci de cai... Ei s’au răsgblnat,.Toscămi-au 
picat (TEOD.) [d e j g h i n a, prin schim
bare de prefix],

•RALIA (-liez) 1. vb. Ir. ® A a- 
duna, a strînge (pe cei ce sint împrăştiaţi): 
oastea fugărită t ® A întruni.

2b vb. refl. ® A se aduna, a se strînge, a se în
truni H ® A adera la un partid, la o părere [fr. 
r a 111 e r].

RALIŢA = RARII A.
RAM [pl.-muri; sn. ® $ Ramură: Toiul vecblu un 

~ intlns-a (emin.) ţi © Diviziune, parte a unei şti
inţe, a unei industrii: un singur da produoţiune, pic
tura, dă Parisului patruzeci de milioane pe an’(i.-GH.) [lat. 
r a m u sj.

RAMÂ (pl.
-mo) sf. Pervaz, 
cadru (de ta
blou, de foto
grafie) (|e]4076):
portretul Iul Gblţă 
Coşoodan In po
leită (ALECS.); .vds
copiat, cadru In 
care se expune 
la soare clişeul 
fotografic spre 
a se copia pe 
hirtie sau pe' o placă de 
sticlă (m 4077) [germ. R a h- 
men].

rAMAHAN sbsfA noua 
lună a anului musulman 
Sn timpul căreia credin
cioşii nu mânlncă nimic 
toată ziua de cînd răsare 
soarele pînă apune [ar.].

RAMAS 1. adj. p. rAmInea (în toate accepţiu
nile acestuia): t a de bărbat, văduvă: Mulorllo ou 
copil In spate, Văztndu-se de bărbaţi *0 (BD.-del.).

2. (pf.-asurl) sn. ® Rămăşiţă, ceea ce rămîrie ţ] 
®_A-şi lua-., bun, a se saluta la plecare, a se des
părţi urlndu-şi sănătate: după ce-şl luă buiu fată 
Împăratului îşi cătă de drum osp.) ţl ® Rămăşag, prin
soare ţ| ® î rt Arbitraj, hotărîrea arbiţriilui.[Iiil. 
r e rh a n s u s]. [V ,
ORAMAŞ (pl.-Qşurl) .sn. = RAmAşAQ: de nu crezi, 
hal I prlodem ^ că de azi In un an să ne Intllnlm iară \
chemară 9I neşte vecini ca martori şl să le tale ^ul (CAto'

RAMAŞAG (pî.-agurl) sn. Prinsoare: a pune, B 
lace^ a se apuca ; să vezi doi Innotătorl vestiţi cari au pus 
să se ducă In maret cale de doi kilometri (r.>OH0; un flăcău 
s’a apucat pentru un lucru mare ivor.i ; şl aşa au pierdut 
privighetoarea --^ul (TlCH.j [r â m a S + SUf. -ş a g].

HAmAşi (-ăşesc) vb. refl. ® A se prinde, a face

RÂ6-
RÂM

Fig. 4076. Rame.

Fig. 4077. Ramă de copiat.
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RÂM-
RAN

prinsoare :~dao& nu m& oiezl, bal s& Ds r&mSşlinl (CAT.); 
vial Bă ne rămăşlm oă eu olnt mal frumos dectt tine ? (TiCH.i; 
Treburile tale, eu mă rămăsese Oă Intr’un ceas toate (1 le Is- 
prăveBo (PANN) II © t rt A se supune judecăţii unui 
arbitru [r ă m a sj.

rAMÂŞIŢA (pi.-te, t-iţuri) s/r © Ceea ce ră- 
mlne dintr’un tot, rest: tăgădneste cum vaiahii... nu 
pot II rămăşiţe din Romanii ce au adus Tralan de l-an aşezat 
In Dacia ILET.); ' mllnlle si rămăşiţa de trup 11 Ingbetară 
(DLVR.); rana aceea l-au scurtat răinăslta zilelor (m.-cost.) H
© pl. Ceea ce rămîne de la un ospăţ H ® Parte 
dintr’o datorie rămasă neplătită: apoi peste o lună 
de zile să trimite mnmbaslml după rămăslturl (c.-rad.) *[
® t Averea şi toate clte lasă cineva după moarte:
daoă moare omul şl nu va avea feciori sau alte mde, Iau Rlu- 
decătorll rămăşiţa toată a mortului (let.) *| © i Hezul- 
tatul unei scăderi; suma care trebue adăugată la 
produsul dintre cit şi Impărţitor pentru a avea pe 
delmpărţit U © pl- eaj Trupul unui mort: peste trei 
zile aveam durerea a-1 Întovărăşi rămăşiţele la ultimul 
locaş e-OH.); rămăşiţele pămlntestl [r ă m a s].

RAJVTAT, reamAt sbst. Gălăgie, larmă, sgomot 
mare, tărăboiu, hreamăt: ce ramăt s'aude ’n co
dru P (şEz.i; ou ramăt lung... trece furtuna năvalnică prin
tre ramurile ’nvlrtejlte ale stejarilor (luno.) ; se făcea ramăt 
mare, ca să nu se lase (lăcustele] pe bucate (or.-n.).

RAM.AZAN sbst. = RAHADăN: postul sa face In 
timpul *-nlul pentru sărbătoarea Baleramnlnl (Bol.) [tc.].

*RAMBLE:u (pl.-euri) sn. Pămînt adus din altă 
parte pentru a astupa o groapă sau spre a ridica 
un teren: era să se facă undeva un pod, nn podeţ, un deblen, 
un -V sau o Împietrire (i.-oh.) [fr. r e m b 1 a i].

'RAMBURS (pZ.-suri) sn. ® Faptul de a ram
bursa H ©' Plata de către destinatar a unui obiect, 
trimis prin poştă sau cu drumul de lier, la primirea 
lui [Ir. rembourse(men t)].

‘RAMBURS.A (-sez) 1)6. tr. A plăti, a da înapoi 
banii cheltuiţi de altul [fr. 
rembourser].

RAMGA (pl. -ce) sf.« Ra
ma de fier in care se închi
de forma pentru maşina de 
tipar (d 4078) [germ. Rah- 
me; comp. şi bg. ram- 
Ic £l] .

•RAMIFICA (-fio) 1)6. refl.
A se împărţi in mai multe Fig. '4078. Ramca, 
ramuri [fr. ramlficr].
•RAMIFICAŢIUNE, ramificaţie sf. ©A Tota

litatea ramurilor în care se împarte tulpina unui 
vegetalii © Dlspoziţiunea acestor ramuri li® g) To
talitatea arterelor, vinişoarelor, fibrelor nervoase 
în care se subdivide o arteră, o vînă mai groasă sau 
un nerv H © Ori-ce mod de diviziune analog ace
luia al ramurilor unei plante H © © Numeroasele 
subdiviziuni ale unei secte, ale unei ştiinţe, etc. 
[fr.].

RAMÎNBA (-min, -mtlu) 1. 1)6. intr. © A sta 
locului şi a nu pleca: pe ioc, acasă; rămll sănătos! 
rămii oa bine I rămll cu Dumnezen I formule de despăr
ţire, adio I rămll cn Dumnezeu, tată, si să te găsesc sănă
tos! (isp.i H © A păstra aceeaşi stare: a învăţat 
carte, dar tot prost a rămas ţ[ © A ajunge intr’o anu
mită stare: sărao, dator, pe drumuri; — mulţumit, în
cremenit, ou gura căscată; —' pe jos, de rls (si de ocară), de 
ruşine; —- pe glndnrl; — de poveste; la atita rămăsese lucrul, 
de se domnea ţara Moldovei fn trei părţi (N.-C03T.1 f ® A
dura, a persista, a stărui; a trăi în amintirea oa
menilor: omul moare, dar laptele Iul de seamă rămin H 
® A mai avea ceva, o parte, un prisos din cît a 
avut, ă mai exista încă o parte din tot ce a fost; 
a se alege cu ceva, cu puţin: Sl-a pierdut averea tn cărţi, 
esta-1 tot ce-1 mal rămtne; mult a fost, puţin a rămas; am 

. oltlt cincizeci de pagini, ml-au mal rămas zece; a rămas sin
gur din toată familia; ^ AJţTNS 2 ®; alţi boieri ce trăgeau 
nădejde de domnie au rămas numai ou nădejdea (NEC.) K © A 
fi lăsat in urmă-i după moarte: n'a rămas nici un ban 
de pe urma Iul; Illaş-Vodă... după ce s'au turcit, zic să-l fie 
rămas o fată creştină după moartea Iul (nec.) H @ — de, 
a fi lipsii de, a nu mai avea, a pierde; t de ludsoată, 
a pierde procesul: ceia ce va»- de judeoatâ, după Isprăvlrea 
judeoătll, aoela nu se mal' prllmeste la alta a se mal judeca

(PRV.-MB.1; t de bărbat, a rămînca văduvă: toate pra
vilele împărăteşti dau voie muierii să-şi la al doile bărbat, 
olnd va de bărbat o samă de vreme (prv.-lp.) ; lelea Nastasla 
rămăsese de bărbat cu olncl oopll (ret.).

2. vb. tr. © A întrece, a birui, a dovedi: luindu-se 
la întrecere, Eroule II rămase pe toţi cisp.i ; Iul paroă-l spu
nea Inima oă pe Rolbuleţnl lui nn-l va nici un cal (S.-ALD.) H 
© A cîştiga-0 prinsoare, un rămăşag II © rt t ^ 
(cu judeţul), a ciştiga procesul: de se plrau- Iul oameni 
la dinsul la divan, şi rămlnlnd cu gludeţ unul pe altul... 
(N..COST.) [lat. rămânere].

•RAMOLI (-olesc) vb. tr. şi refl. A (se) muia, a 
(se) tîmpi, â (Se) matofi [fr.].
•RAMOLISMENT (pl.-to) sn. Starea celui ra

molit [fr. ramcilissement].
•RAMOLIT 1. adj. p. RAMOLI. Tîmpit, matufiL.
2. sm. Tîrnpit; baccea.

■RAMPA (pZ.-pe) sf. ©
(Şă Balustradă de lemn, de 
fier sau de piatră de-a lun- 
^i unei scări sau unui pod 
(j@ 4079): rezemaţi de —, pri
veam amlndoi In jos (vlah.i H
© Loc povîrnit pe unde se 
poate urca cineva ca pe 0 
scară; de vinuri, loc unde 
sînt (iepozitate, la descăr
carea lor într’o gară, bu
toaiele ou vinuri de vîn- 
zare H © O Şir de lumini 
aşezate de-a lungul în 
partea dinainte a scenei 
unui teatru [fr.].

•RAMS (pl.-Burl) sn. ^
Un joc de cărţi [germ.].

RAMURĂ (pl.-ri) Sf. ©
9 Creangă, cracă, fie-oare 
(lin subdiviziunile trun-

Fig. 4079. Rampe.

chiului unui arbore: mierlele şi plţlgoll şueră şi ciri- 
pese, săltind din —' In *. (oooB.); frunze galbene cădeau 
Încet de pe ramuri (vlah.) : de va sta un pom Intr.'o mar
gine de vie... şl ou ramurile Iul va face umbră alţii vil... 
stăplnul cela cu pomul să-şl tale ramurile pomului (prv.-mb.) ; 
®: ramura de măslin, propunerea dc pace li © Pr. 
ext. Tot ce, prin asemănare, poate fi comparat cu 
ramurile unui copac: ramurile unui sleşnlo, unul can- 
delabm; ramurile unul corn de cerb H © Subdiviziune 
a unui curs de apă principal, a unui masiv mun
tos: ramurile Carpaţilor t ® ^ Subdiviziune a unei 
artere, a unei vine, a unui nerv li © Fic-care din 
famiUiie ieşite clin acelaşi trunchiu, spiţă 1 ® 
Parte, diviziune, împărţire: deosebitele ramuri ale ac
tivităţii omeneşti: diferitele ramuri ale ştiinţelor naturale
[refăcut din ramuri, pl. din r a m].

RAMURA (-urez), RAMURI (-uresc) vb. refl. \ se 
ramifica: vlrful muntelui... se rămurează In mal multe 
oulmullţe (jip.); fac din olrpe un cap din oare se 'rămuresc 
două coame făcute din lemn (PAmp.) [r a m u r ă].

RAMURAT adj. p. ramura. Ramificat, aco
perit cu ramuri, despărţit în mai muite ramuri.

RAMUREA, rAMDRIOA (pl.-rele) Sf. ♦ © clim. 
ramura : rupse ou ciocul o rămurică din acel pom (isp.i II 
© rAmdrele pl. Ciupercă comestibilă cu tul
pina groasă, cărnoasă, foarte ramificată, cu aspeo- 
tui unei conopide; are car
nea albă şi e foarte gu
stoasă; numită şi ,.barba-11 
caprei”, ,,burete - creţ”,
„creasta-cocoşului”, „me- 
ioşei”, ,,opintici”, etc.

(Clavaria botrytis) (|a|
4080).

RAMURIŞ (pl.-Işurl) 
sn. A col. RAMURA: de după 
nişte — străbătu o lumină tur
bure, roşie (DEM.).

RAMURQS adj. Cu 
ramuri numeroase: perii au fost mari, înalţi şt ră
muros! şl plini de pere frumoase (RET.); Cerbii ou coarne 
rămnroase (Emin.i ; lală craiul codrului, ţintat In frunte, en 
coarnele rămuroase ca crengile unul stejar (ON.).

RANA1 (pl. răni) sf. © f Ruptură exterioară

Fig. 4080. Rămiirele.
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sau internă Însoţită de desorganizarea ţesuturilor 
Intr’o parte a corpului, produsă de o tăietură, de 
un glonţ sau de o boală oarc-care: o adincft; a des
chide, a vindeca o ; f e bun de pus Ia are O inimă 
foarte bună: Ştetan Domnul era aşa de bun. Incit să ml-1 
pul la * el să se vindece <isp.); 0: a piue degetul pe a 
arăta In mod lămurit pricina unei stări de lucruri 
supărătoare, a unei primejdii HO® Supărare, 
mîhnire, suferinţă: raua de cuţit se vindeca lesne, dai 
cea de la Inimă niciodată (znn.) H @ ^ Cicatricea, sem
nul ce rămlne de pe urma unei răni II®* i*rba- 
BaNEI= VATAMATO^BE; I*RBA-DE-R4NE= VINDECEA 
[vsl.].
o BANĂ” = HB*nA.
OHÂNCOTE sf. pl. Olten. Trans. Crăci tăiate şi a- 
runcâte grămadă la un loc; vreascuri (fr.-cdr.) (pac,).

•RANG (pl.-gurl) sn. ® Rlnd: loja do ■«'ul Intllu r 
® Loc ce ocupă cineva sau ceva, după meritul său, 
după stima In care c ţinut TI ® lai Grad militar ţ® 
Treaptă, clasă a societăţii: persoană de un~ Înalt [ir.].

RANGĂ (pl. răngi) s/. Druggros de fier ce serT 
veşte ca plrghie, etc.: îndemna oamenii săi, cu rănglle 
In mină, la Împingerea... a buştenilor CURO-

RĂNI (-nesc) Ir. ® A produce o rană: ceia ce 
...se va scula de va ucide pre cela ce l-au rănit, sl-l va omori, 
acela nu va avea nlce o certare (prv.-mb.i f ® A vătăma; a 
stlşia ţ[ ® ® A jigni adine: m'a răult plnă In adincul 
snlletulul [vsl. răniţi].

RĂNIT. adj. p. rAni. ® Care a căpătat o rană: 
— In bătaie, soldatul căzuse ialx.i a| ® Vătămat; SfIşiat 
H ® © Jignit UI © nebAnjt. 
tRĂNITţrRĂ (pl.-tuli) s/. Faptul de a răni 

şi rezultatul acestei acţiuni: de i se va priieji moarte 
denti’aoea atance vor vedea toţi oum au murit de acea ran&
(PRV.-MB.).

RANIŢĂ (pî.-ţe) sf. a Sa
cul, ghiozdanul de piele pe ca- 
re-1 poartă soldatul pe spate (jH 
4081): In spate aveam raniţa cu 
schimburile şl pe umărt puşca (GN.) ; 
l9i descingea raniţa da piele de viţel 
(GRI6.) [rus. r a n ,e c G < germ.
R a n z e n].
ORANTIE sf. Mofd. ® ® Un 
fel de manta lungă: tn sat la Broş- 
teni mai era un preot... cu o barbă cit 
un m&turolu, un fel de haiduc tn ^
(SAC.); Şl-i aruncă peste şale Rantlele 4°8I« Raniţă.
lorducalecALEcs.) ^ © Maram. Scutec: Nu v’aduc nici un 
rău, Ce v’aduc pre Dumnezău... Un Dumnezău nou născut, 
în răntll e tnvăscut (brl.).
îRAntuna (-tun) vb. tr. A rostogoli, a răsturna 

[prefixul r e-4-î n t u r n a].
RĂNUNGHIOARĂ (pl.-ro) sf. * = SţLNICA. 
RĂNUNGHIU1'2 tm- RARVNCHIU1'”.

'Rapace adj. Răpareţ, răpitor [fr.j. 
'RAPACITATE sf. ® Lăcomia cu care o fiară 

se aruncă asupra prăzii ei | ® © Lăcomia de a 
răpi avutul altuia [fr.].
ORAPĂG, rApAguş (pl.-uşuri) sn. Ban. Gheţuş, 
loc unde se poate da cineva pc ghiaţă [r ă p ă g a; 
comp. REPEOţrş].
O RĂPĂGA (rapăg) vb. refl. Ban. A se da pe ghiaţă. 
ORĂPĂGUŞ Bw- rapAg.

RĂPĂI (-păiu), rApîj (-pliu) vb. intr. ® A izbi 
ou sgomot în ceva, a lovi In cadenţă {vorb. de stro
pii dc ploaie, de grindină, etc.): ploaia răpăie pe aco
peritele de şindrilă şl plrte pe cele de tinichea (DLVr.) ; cizmele 
lor răpălan In cadenţă pe pămintul Îngheţat (s.-ald.i ; pT. ext.: 
bătaia cadenţată a vorbelor care-mi răptiau regulat pe timpan 
(VLAH.i I ® A trosni: venea, nene, ursul, de duduia pădu
rea... şl răpilau ramurile pe unde trecea (Isp.) [onom.j.

RĂPĂIALĂ (pl.-ăioil) Sf., rApAit sbst. Faptul 
de a r ă p ă i; izbitură sgomotoasă (a stropilor de 
ploaie, etc.): un şuer ca de vlielle şi-o răpăială de grin
dină cutremură valea (vlah.) ; clrdurl întregi de păsări se scu
lau tn drumul lor, umpllnd văzduhul cu răpăiala aripelor 
(o-ZAMf.); caii aleargă,., speriaţi de răpăitul stropilor cari 
cad, repezi şi grei (vlan.i.

RĂpAitor adj. verb. rApAî. Care râpăie: şi
Dloalu cade, cade vijelioasă, neostoită, răpăitoare ca o... 
grindină (vlah.) .

RĂFĂITURĂ [pl. -tari) sf. Răpăit: se deslu
şesc acum răpăituri dese (luno.).

RAPĂN1 sbst. ® ^ Rîia cailor, porcilor şi 
clinilor ^ © ./ Boală de piele provenită din mur
ii ărie; poate copilul aă capete piele oa de broască, aşa ca 
pe trup (VOR.) [comp. it. rappa; şi rapubi].
O RAPĂN2 adj. Olten. Plin, încărcat (cu flori sau 
fructe): prunii slnt rapenl de prune (ciauş.).

RAPANGHELE sf. pl. (g numai în loc.: a lua 
la a trage o bătaie straşnică.
ORĂPĂNI (-ănesc) vb. intr. Olten. = rApAî.

RĂPĂNOS adj. © Plin de rapăn: pur
celul cel oglrllt, răpciugos şi (crg.) ; cailor răpănoşl 11 se 
lac cataplasme ou apă rece sau cu glie (Păc.) H © / Bol
nav de rapăn: <^ul tşl face scăldătorl cu leşie şl se unge 
ou untură (PAc.). v

RĂPAOS M- REPAUS.
RĂFCIGOS IV BAFCinaOB.
RĂPCIUGĂ sf. 1* Boală a cailor, aproape fără 

leac, caracterizată prin curgerea nasului; e molip
sitoare şi poate fi transmisă omului: toate bubele şi 
răpciugă odznr& de pe dlnsul şl rămase... nu cal gras (isp.i; 
pr. ext.: o ~ de oai, un cal răpciugos, prăpădit de 
boale.

RĂPCIUGOS, RApaoQS adj. 1* Bolnav de 
răpciugă ş'i plin de bube (despre cai, porci, 
etc.): scroala... preface peFăt-tiumos futr'un puiceluş oglr
llt, răpciugos şi răpănos (R.-cod.) ; cumpără o mliţoagă de cal, 
răpoigoB şl bubos şl slab (ISP.I.

RĂFCIUNE sm. ® Numele popular al lunii 
Septembre."

RĂFEDE... IV REPEDE.
RÂPI, Motd.mikPi (-pese) vb. Ir. ® A lua, a a- 

puca, a smulge cu sila: a răpit copilul din braţele mamei; 
cela ce vor merge să răpească vre-o fată, pre acela se cade pre 
toţi să-i omoară (prv.-hb.i | ® A lua pe nedrept, a jefui: 
ml-a răpit toată averea | ® A smulge dintre cei vii: 
sărmanul băiat a lost răpit in floarea vtrstel | ® 'A in
cinta, a umplea de bucurie, de plăcere, de adml- 
raţiune: frumuseţea el m’a răpit [lat. vulg. răpire; 
înţelesul ® după fr. r a v i r].

RĂPIRE sf., t rAfit sbst. ® Faptul de a r ă p i, 
apucare cu sila; jefuire: răpirea Sabinelor; la vremea 
răpltulul, n’au strigat să-l vie cineva aglutorlu (PRV.*lp.) |
® Incîntare, extaz, starea celui transportat de bu
curie, de plăcere, de admiraţiune.

RĂPITOR 1. adj. verb. rApj. ® Care răpeşte: 
răpareţ, lacom de pradă: pasăre răpitoare | ® ® în- 
eîntător, fermecător.

2. sm. Cel ce răpeşte: 
cela ce va răpi copil, acela 
ca un răpltorlu se va certa y 
(prv.-mb.); mă-sa crăpase de* 
necaz, pentru că nu putuse 
să-i scape.de la ^ pe iubita 
Iul (tSP.).

3. răpitoarele sf. pl. 
i Păsările de pradă 
4082).
t RĂPITtTRĂ (pl.-turl) sf. = RAPÎRE: mai mare 
laste răpitura, cind va fi ou soţii multe şl cu multe feluri de 
arme (prv.-lp.) \ nu-1 face şi pre dinsul p&rtaş furtişagului 
şl răplturllor lui (pcH.).

RAPIŢĂ (pl.-ţo) sf. * Gen'; 
de pl’ante crucifere, cu rădăcina ( 
lungă şi subţire, cu flori galbene, 
din ale căror seminţe se extrage 
un uleiu întrebuinţat tn indu
strie şi ia luminat (Brassica na- 
pus) (m 4083), (Brassica rapa) ;
' ,v-4I1bA = MUŞTAR; —-SALBATICA1 
= BRÎNCUTA2® ; ^-sAlbaticA2 =

napi-sAlbatioi [bg. r a p i c a].
•RAPORT (pl.-poarte şi -por

turi) sn. ’® Dare de seamă des
pre o misiune sau o lucrare, 
despre o chestiune politică, 
judloiară, etc.: i-a lăcut un fa
vorabil; a face un ... despre xm proleot de lege | ® Spusă,
zisă, afirmaţiune, mărturie | ® Conformitate, po
trivire, asemănare: oheltnlellle ce face nn slnt In ... cn 
averea se | ® Legătură, relaţiune (firească sau lo-

RAN-
RAP

Fig. 4083.
Cioc gi ghiară de pasăre 

răpitoare.

Fig. 4083. 
Rapiţă.
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gica.) Intre lucruri: această plecare precipitata o’are nţcl 
R Ă R 1111 on Te»1™» ta U © Legătură între persoane: '■'dt’l
r\Ml\ de prietenia, de mdenle; a pune o persoană In * cu alta

t ® a? Relaţ.iunea cuvintelor între ele In construc- 
ţiune; *ul adjectivului cu BUbetantlvnl său *I © ± Re- 
laţlunea Intre două mărimi sau cantităţi faţă de 
alta; *ul aritmetic a doua cantltatl, diferenţa lor; -^ul 
geometric a doua oantltaţl, citul lor f ® Venit: moşie 
Iu plin — ^ ® In — ou loc. prep. Cit priveşte, In 
comparaţiune cu; eub ~ui, din punctul de vedere 
al... [fr. r a p p o r t].

*R,i^ORTA (-tez) 1. vb. Ir. ® A aduce (un venit), 
a produce 1| d) A povesti coca ce a văzut, a auzit 
sau a aflat H ® A face un raport (ştiinţific, poli
tic, judiciar, etc,) t ® A lua ca termen de compa
raţie: * măsurile străine Ia metru H ® A atribui: — un 
etect la cauza care l-a dat naştere.

2. vb. Tc.fl. A fi în conformitate cu, a se asemăna 
[fr. rapporter].
•RAPORTOR 1. sm.

Cel ce face raportul asu
pra unui proiect de lege, 
asupra unei scrieri, etc.

2. (pL-toan) sn. A Se
micerc de corn sau de _. „ „' .
celuloid, Irripărţit în 180 Fle' 4084-Raportor, 
de grade, cu care se măsoară unghiurile pe hîrLie 
(H 4084) [fr. r a p p o r t e u r]., 
tRÂPOSA, BĂPAosi^ (-osez) 1. vh. tr. şi inlr. ® 

A (se) odihni: s& rftpaoBO Domnul Dumnezeu sufletul şer
bului său (6AST.) ^ (D A muri: In al patrule an al dom
niei lui, răposa,t-au şl NlcoUl-Vodă... şl l-au Îngropat In 
mftn&stlrea ...Văcăreşti (nec.) ; lntr,'Oare-căre oraş petre- 
olnd TT*o şapte luni, ou pace au răpăosat (dos.).

2. vb. refl. A se odihni [Jat. r e p a u s a r e].
RĂPOSAT, t RApAosat, -4TA (pi.-te) adj. p. 

rAP(A)OSA ş'i sm. f. Mort: •«^l frate-meu; o amintire 
de la răposata; mama era foarte bună, dar o femeie de 
modă veobe (CAR.) [răposa].

rApqtin (I), ROPOTiN(i) sm., rApotenh sm.pl. 
® ® Sărbătoare băbească ce cade în a treia Marţi 
du]^ Paşti: Nouă Marti şl Răpotlnll l-am ţinut cum am 
putut (PANNi; a treia zl de Răpotenll femela are deelegoie 
Bă-şl bată: bărbatul (rv..crg.).

•RAPSOD sm. 9 Nume dat la vechii Greci 
aceluia care colinda oraşele cîntînd fragmente din 
poemele lui Homer [fr. < gr.].

•RAPSODIE sf. ^ 9 Episod din poemele lui 
Homer cîntate de rapsozi [fr. < gr.]. 
tRĂPŞTI (-teao) 1. vb. intr. t A murmura, a 
cîrti: Şl tocma ca neşte fieri aurepe Răpştlnd merg (aD.-DEL.).

2. vb. refl. Mold. Bucov. A se răsti: Pepelea, mintos, 
se răpştl oătră dlnsa (SB.i [vsl. răpătati > V u -
p a § t 4].-

•RAPT (pi.-turi) sn. Răpire , [fr. < lat.].
RĂPUITOR sm. Cel ce răpune: era in- 

zestrat ou tot ce trebue unul om, pentru a fi un adevărat 
^ de temei (GN.).

RApvNE (-pun, -pulul 1. vb. tr. ® A dobori, a 
. da gata, a învinge, a dovedi: văzu el că nn poate' alt- 

tel Bă răpule pe .volnic declt prin viclenie (i3P.); şi cu această 
tocmeală a oştilor sale, Rtmlenli au răpus toată lumea (m.-cobt.) ; 
vorba era Vorbă, la locul el, şl nu-1 putea te miri cine 

1 (CRG.); la eromen, de asemenea, l-am răpus In toate mate
riile (GN.) 1[. (D A prăpădi, a omorî: stati, creştini, 
nu mă răpunep, şi-ascultaţl al meu cuvlnt ipann); hml 
dihănllle naibii... să ne răpuie, şl mai multe nu! (vlah.); 
^ capul, viaţa, a oniorî: nu ştia oe treabă grea să-l mal 
dea, numai şi numai să-l răpuie capul (Isp.) ; Ipsil^nt credea 
pe Tddoi Înţeles cu Turcii şl căuta să-1 răpuie viaţa (I.-gh.).

2. vb. refl. A SC prăpădi, a-şi pierde viaţa, a 
muri: muncea să se răpuie şl-şi ţluea casa cu rostul ei 
(DLVR.); împăratului 1 se făcu milă de tlnereţele lui şl-1 sfătui 
să-şl caute mai blne^de treabă declt să se răpuie (ISP.) [lat.
r e p o n 6 r e].
OR^lPURI, rApuri, RAPDRţlI sm. pl. Băn. Trans. f
Băşicuţe ce se fac pe piele de pe urma fierbinţelii.

rApUS adj. p. bApune. Doborît; prăpădit; o- 
morît. -

RAR 1. adj. ® Care nu e sLrîns, Îngrămădit:
o barbă »ă; Plopii *1 vljle ’n vlnt(coşB.): pieptene <«', ai 
cărui dinţi nu sint lipiţi unul de altul ^ ® Care

se întimplă'numai din cind în ctud; la intervale
mari; vizitele cele mal plăcute slnt cels mai —-e; *a vedere 
e mal cn plăcere (ZNN.i; momentele de fericire slnt .^e tn 
viaţa omului H ® Care SC găseste cu greu, care nu se 
vede ori-unde sau ori-şi-eînd: o pasăre —ă; o frumu
seţe la noi, miniştrii buni etnt ca burlana de, leac 
(Jip.i n ® Superior, de un'merit deosebit, excep
ţional: e nn om — II ® E4RE-QRI loc. adv. Nu ade
sea, numai clteodată (comp. AftaHE-OEi).

2, adv. ® Lăsînd să treacă oarc-care timp do la 
unul la altul, făcînd oîte o pauză intre una'şi alta, 
fără a se grăbi : vorbeşte şi răspicat i ®' Nu adesea, 
numai clteodată, la mari intervale: vine «• pe la noi; 
(p mal la •«, rarc-ori: flăcău1 ca Mătăbuz împărat, ba, ba, 
ba, (se găseşte) mal la «• (isP.) IjU (J) DES [lat. Ţ a r u s].

RARA adv. Agale, încet, cu paşi'.mărunţi; a 
pornlt-o Intr'o bnnă dimineaţă,'aşa •«, pe uliţa mare '(vlah.) ; 
Ţiganul pune scroafa ’n car şl foile şl-o la — la dmin (gr.-n.) ; 
dese ori repetat: numai ce o vezi, la revărsatul zorilor, 
că o la «•, «•, prin flneaţă (Dlvr.) ; apoi ier o lua —pe 
nisip (D.-ZAMF.); o luă «•, «-, către o pădure ce era p’acolo 
p’eproBpe (isp.i [rar].

•RAREFAGŢI'UNE, eaeefactie sf. Rărire, sta
rea a tot ce e rărit: •«■a aernlui [fr.].

RAREORI iw RAE 1 ®. ,
RÂRI (-resc) ţ. vb. Ir. ® A face (mai) rar: ~ co

pacii ; «• paşii; Zlna scade, noaptea creşte Şl frunzlşnl ml-1 
răreşte (emin.) II ® A veni, a se duce mai rar: dnd 
era de făont ceva treabă, o cam răream de pe-acasă (CRG.).

2. vb. refl. A se face (mai) rar: mi e’a'rărit părul 
[lat. vulg. •rărire .= clas. r:a r e s C;S r e].

RARICEL, /. -ICEA, iCţcA adj. dini. EAE. Cam 
rar.
O RĂRIME s/. ® Însuşirea a tot ce e rar; --a lă-
cultorllor... să prlcinueşte din străina, nesuferita şi vrăjmă- 
şeasca otetrmuire (c. rad.) •' ® Băn. Rarişte, răriturîi. 

•RARISIM adj. şi adv. Foarte rar [fr. < lat.].
RĂRIŞ (pi.-işnrl) sn. ♦ Rarişte: Tace cucul la —, 

La •r. Ie oărpenlş (Âlecs.) [r a r].
RARIŞTE sf. ♦ Loc în pădure unde copacii 

sint foarte r a r i :■ rlul curge repede şl sgomotos prlutr'o 
«•de anini subţiri şl svelţi (Vlah.) ; Fa cInd lese dulcea lună 
DIntr'o «• de fag (emin.) ; rarlştl de sălcii rotunde cuprind 
zările (jtp.i,

•RARITATE sf. (® .Însuşirea a tot 'ce e rar, ce 
nu e obicinuit 1] ® Lucru ce nu se întimplă adesea 
t. ® Lucru rar, ce nu se găseşte ori-cind sau ori
unde 1f ® Densitate slabă, wrb. de aer [lat.].

RĂRITURA (p/.-turi) sf. ® Faptul de a r ă r i, 
rărit: la a doua'praşllă se va săvlrşl răriture maoulâl (ion.) *1 
® A Rarişte: Cucuie, cn pana sură, Nu-ml clnta la «• (VOR.) 
[rări].

RARIŢĂ, eautA (pl.-ţe, răriţi) s/. ® / Plug pri
mitiv, mic, care 
n’are fier lung, ci ' 
numai un brăz- 
dar mic şi două 
cormane; se în
trebuinţează ca 
să uşureze prăşi- 
tul de al doilea 
al porumbului ‘ 

sau al cartofilor, 
afînînd pămîntul (j®j .i085): ,. pluguri, rariţe, brăzdau 
pămintul, parcă 
□ 'ar fl fost zdra- I 
văn (ISP.) •[ © I
•ir EAKITA sau \
EAEITELE pl.
Parte din con- | 
stelaţiuneaO- 
rionului ([®]
4086): găinuşa-1 I 
spre asfinţit, ra- 
rlţlle de-asemlne j 
şl luceafărul de 
ziuă de -acum tre

bue să răsară
(CRG.); rariţe le străluceau In cerul limpede ca seninul albastru 
al unei pietre scumpe (s.-ald.) [bg. Sl’b. r altca].

RĂRIŢA (-Iţez) vb. tr. ^ A afina' pămîntul cu 
rari ţa.

Fig. 4085. Rariţă.

Fig. 4086. Rariţele 
(R. Rigel. —' B. Betelgeuse).
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RĂHIŢAT sbst. / Faptul dea r ă r i ţ a.
RĂRUNCHIU1, rAnijnchid1 sm. © ^ Rini- 

Chiu: au mal aflat şl la r&runohll Iul, de c&tre stingă, alte 
două pietre (n.-cost.) K ® ^ Măruntaie, maţe, organele 
interne ale omului: Prometeu, pe carele pe nedrept tl oeln- 
dlse Joe ca să-l chlnuească un vultur, rozlndu-1 rărunchii 
II3P.I H ® ® Adîncul sufletului: oplntlndu-se din fun
dul rărunchilor, aulmalul s'avlnta orbeşte tn faţa lovituri
lor (CAR.); Începu a se boci de (1 se rupea rărunchii de milă 
(isp.i (lat. r e n u n c u 1 u s].

RĂRUNCHIU2,, RANţlNCHIU2 Sbst. f © = BO- 
QLăBI H® = TTNTIŞQB © [lat. r a II u n c u 1 u s].

RĂRUŢ adj. dim. RAB. Cam rar: ...să ne cumpă
răm CIte-o măntăluţă. Fie cit de '-'Ă (vor.).

RAS1" 1. adj. p. BADE. © Tăiat cu briciul, 
tuns pînă la piele, bărbierit: cu barba şt mustăţile —e; 
cu cepul II © Răzuit (cu cuţitul, cu un obiect 
tăios): dlntr’o ridiche patru feluri de mfncare se fac: —ă 
şl norasă, cute şl felii (pann) f ® Şters (vOTb. de ceva 
scris): unouvfnt, uu nume de pe listă f| ® F Trîntit, 
scos din slujbă f ® Dărlmat din temelie, tăiat 
pînă la pămînt, cosit K ® Plin pînă la margine: 
plin ; m’am dus la putina cu apă şl l-am trfntlt pe oămaşe 
două căni pline '-'0 (dlvr.) "iţi © NEBAS.

2. adv. Atihgînd uşor o suprafaţă (ew BADE 1 ®): 
după clteva clipe, prepeliţa zboară —cu pămlntnl (br.-vn.) .

3. sbst. Faptul de a rade: -~ni bărbii.
RAS2 part. ir. bage.
RÂS... sw bAz...
RASĂ1 (pl.-se) sf. <X) eot Veşmînt larg;de postav, 

lung pînă la călcîie, ce poartă călu- — 
gării şi maicile (jB) 4087): (un călugăr) 
de frică, luă rasa in cap, se făcu ghem şi se 
culcă In zăpadă osp.) ; îmbrobodite peste co
manac, In lungi rase de şaiac, lin păşesc măi
cuţele spre biserică (vu(H.) [vsl. rasa].

‘RASĂ2 (pl.-se) sf. © Toţi cei ce se 
trag'din acelaşi strămoş, seminţie, 
neam, viţă, ginte: S’ar zice că fn tine
urăşte-o ’ntreagă —• (VLAH.) ; de » nobilă, de
viţă boierească, de neam bun H ©
Varietate a unei speţe animale sau 
vegetale ale cărei caractere distinc
tive se transmit dintr’o generaţie la 
alta, soiu: rasa bovină; rasa clinilor; un 
cal de un cal de soiu (bun) t ®
Varietate a speţei umane; rasa umană,,3 
neamui omenesc; rasa aibă, totalita
tea oamenilor cu pielea albă; rasa gal
benă, neagră, etc. [fr. rac-e].

RĂSAD (pl.-adurl) sn. <f- Plantă 
Lînără ce se scoate (fin pămînt spre a fi răsădită 
aiurea: *uri de flori, de ceapă, de varză; Iau luminarea 
şl-o Înfig Intr’o oală ou (orl.) ; 0: un nou din viţa 
romană prinde rădăcină ’n munţii şl ’n văile Dunării (vlah.)
[srb. bg. r a z s a d (ti)].

RĂSĂDI (-ădesc) vb. tr. ♦ A scoate un răsad 
din pămînt'şi a-1 sădi în altă parte, a transplanta: 
Joe alese această grădină In care-şl răsădi el pomii Iul ce fă
ceau mere de aur (tsp.); ludată s au apucat Noe a lucra pă
mlntnl... şl au răsădit vie (N.-cost.) ; l-a găsit In grădină răsă
dind nişte verbine (BR.-vn.) ; IF : pe-alcl au curs... legiunile ro - 
mane, menite a un popor nou tu clmpille pustiite ale Da-
eiei (VLAH.) [srb. ra- 
zs a d i t i].

RĂSADNIŢĂ (pl.
-te) sf. © ţ Strat, 
de pămînt în care se 
seamănă plante ce ur
mează a fi răsădite şi 
care se acopere ou ro
gojini, cu geamuri, 
etc., spre a fi ferite 
de răcoarea nopţii ([®|
4088): sfeclele, cure- 
chlnl şl alte r&dâclnl din

tiebnesc plivite Îndată 
ce se pot cunoaşte din du-

(ION.); tml tac In odaia asta (ALEcs.)
nierâ [srb. razsadnica].

răsări (-sar, -saln) vh. intr. ® A ieşi din 
pămînt (vOTb. de plante): griul, iarba a răsărit; F

Fig-, 4007.
Rasă

Fig. 4088. Răsadniţă.
© © Pepir

răsare unde nu-1 semeni (Pann), !1 găseşti în tot.îOOUÎ; 
fără să te aştepţi ^ © A creşte; tmi răsărise mâstaaţa . w 
şl eram acum om In tot local (Gn.) ; ptnea pentru ooUcl^e RAS 
plămădeşte... se Irămlntă şi se lasă ca să răsa^ră, adică să În
ceapă a creşte (PAMF.) ^ © F A creşte .i'nare: cum a 
răsărit fetiţa 1 H ® A se ivi, a se arăta pe neaştep
tate: la o răsplntle, 11 răsare In cale'iiD bileţel (r.-cod.) ; 
de unde a răsărit omul acestaP (car.) ; coiiach s’au abătut... 
şl un oraş a răsărit, ca In basme, pe coastele mimtelui Furnlpa
(VLAh.) H ® A apărea la orizont (vorb. de.soare, 
lună, stele): soarele răsare 'ncet de după dealurile ^cinor-’ .
Iul (VLAh); a răsărit luna, luceafărul de aeaiÂ ^ © AfieSÎ 
în evidenţă, a apărea mai ridicat, maţ vizibil dec^t,,

' cele dimprejur: dintre ochii el stinşi...'păsărea un nşs \ 
coroiet (GN.) ^ © A apărea, a se naş.te: oameni aâ 
Emlnescu răsar la depărtări de veacuri in ezlştenţa unul po
por (VLAH.) H © A tresări, a sări în sus. speriat: hu 
trecu mult şl Împărăteasa dete un ţipăt, răsărind din somn 
(isp.); m’ai făcut din om neom, oă răsalu .noaptea din somii
(R.-coD.) [lat. re-salîre].

RĂSĂRIT 1. adj. p. bAsAbi. © Ieşit din 
pămînt: griul ~ 1[ © Crescut ceva mai mare) mă- 
ricel: numai pe-aloourl, o fetiţă mai se necăleape că- 
răruşiie alburii (sad.) © Ieşit mai Jn evidenţă, mai 
ridicat, mai înalt, mai desvoltat : laţa unui mai
dan, îngrădit cu laţe, o casă mal <^ă declt' celelalte (DLvr,) ’,
In mijloc era o luminare mal mare, din celelalte (R.-;C0D.) ^
® Deştept, isteţ.

2. (pî.-ituri) sn. © -^Momentul cînd soarele, luna, 
etc. apare la orizont: de la <^ul soarelui plnă la apus i|[
© ® Partea cerului unde răsare soarele, est, oricriţ 
jm' [Bl 904): copilul ctndu-1 botezi, trebue să caute ou.faţa 
cătră ...şl spre ^ noi creştinii ne Închinăm, şl-ralnl 
spre ^ s’au sădit (prv.-mb.); să nu dai gunoiul spre că e
păcat (GOR.). 9

f RĂSAKţTĂ sf. Râsârita soarelul = rAsArjT 2 © :
Slmbătă, in răsărita soarelui... au Intrat F^tru-Vodă In ce
tatea Ciceulul şi an Închis porţile (OR.-Ufi.).

RĂSĂRITEAN 1. adj. • De lalr^ s ă r i t, o- 
riental. ' '■ { .

2. sm., rAsAbiteamcA (pi,-ence) sf. Locuitor jlo,1- 
cuRoare) de la răsărit, oriental(ă).

RĂSĂRITURĂ (pl.-turi) sf. © Tresărire: o ^1 
a Inimii 11 avlntase spre locul unde oobll săi /utean să zărea- 
scb pe ziua (odob.) H © Ieşire în evidenţă (r ă s ă r. i'?.

RĂSĂTURĂ (pl.-turi) sf. © Ras, faptul de a 
rade: le aşa bărbi, aşa —' (pann) t ® Ceea ce se scoate 
prin radere cu cuţitul, cu un obiect tăios,'Tăză- 
tură, răzuitură: mănlncă tot oe rftmlne de la ospeţele 
noastre; co]l şl răs&tnrl de legume o.-ch.):

RĂSB... bAzb...
O RASG = VBB4SC.

RĂSCĂCĂRA (-cac&r), bASOBAcANA (-craoin) vh.
Ir. şi refl. A desface olt mai mult picioarele, a le 
îndepărta unul de altul; tocmai venea o birja :on caii 
rascăciraţl de teama alnnecuşnlnl (Car.) [r ăs- -f-'. C r ă-
c ă n a]. : . '

RĂSCH... BAşCR...
•RASCHETĂ (pl.-te) sf. Daltă de fier.biGO- 

voiată cu care se rade văpseaua şi se curăţă- ru1- 
gina de pe corpul vasului [it. r a s c 11 i e 11 o],

RĂSCITI (-Iţesc) vb. It. A citi de măi multe ori,'; 
nu mă puteam -opri... de a-ml citi şl numele (gni>
[r ă s - -1- c i t i],

RĂSCOACE (-coc) vb. Ir. şi refl. 
prea mult (pref. răs--t-ooacel,

RĂSGOAGE sf. A Plantă cu 
flori mari, fruoioase, ro^ii-purpu- 
rii, rar albe, ce creşte prin păduri; 
numităşi „iarba - sfîntului-Ioan”,
„răchiţică” sau ,,sburâtoare (-de-.( 
pădure)” (Epilobium angustifo- 
lium) (D 4089),

RĂSCOALĂ (pl- -le) sf. © Ri
dicarea, răscularea poporului îni- 
potriva stăpînirii, revoltă, rebeliu
ne: răscoala nu mal aştepta declt , un 
semn, ca să izbucnească (vlah,) ţi © Tur- 
burare, neorînduială; şl se făcu o ’ Fig. 4089. 
tulburare şi o ... între dlnşll, de nu-1 Răscoage, 
puica da nlmCnl de căpăttlu (iSP.) [vsl. r a S k o 1 a],

RĂSCQL (pl.-coaie) sn. © 1^ Drug de lemn eu
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RÂS- cito o ureche la fie-care cap&t în care intră ca- 
p AC rlmhii de sus ai loitrelor carului ([B) 4090): 0 a 
rxMo tnoe pesta rftsoonie, a împinge prea departe lucrurile, 

a se trece cu : Eplmeteu... vedea oft prea trece peste rfts- 
coale Pandora on atitea latrebftri (isp.) 1[ ® Lopăţica 
cu care se scoate apa din luntre, numită şi „căuş” 
sa,u „scăfiţă” II ® i Coteţ pentru păsări: sft-iţii la 
pftstm şl nu oanţl In el, plnft nn
ţl-1 laoe rftseoale, magazii, graj- _____ _______
duri şl eotete (R.-coD.) U ® Gi ' ' 11
Separaţiunea oilor dintr’o 
turmă, după proprietarii lor, Fig. 4090. Rftscol. 
cînd încep să coboare de la munte, pe la mijlocul 
lui Septembrie : de cu toamnft, cina este *ul. cu nşn- 
rlntft se pot despftrţl oile de cfttre olaltft (BRL.) [vsl.
r a s k O 1 uj.

RASCOLI (-oleso) vb. ir. ® A răsturna din locul 
lor, a pune în neorinduială lucrurile, cău tind ceva:
dnpft oe rftsooll trei zile şi trei nopţi, gftsl In sllrşlt, In lundnl 
unul tron vsohiu, armele şi hainele tfttlne-sftu (isp.i "I 
® 0 A scormoni, a zgîndări: n’aş 11 rftscolit de sub 
vftlul trecutului aceste amintiri (GR.); răscolind cenuşa sa
tului mistuit (DLVR.) H ® G4 A separa oile dintr’o tur
mă, luîndu-şl fie-care stăpîn pe ale lui: haideţi de- 
om — ollis, halde eft Imprftştlem turma, sft ne alegem fle
care oile noastre (şez.i [vsI. r a s k o 1 i 11 „a desface, 
a spinteca”].

RĂSCOLIT sbsl. Faptul de a răscoli.
RASCQLNIC, <f rascolnic sm. mj Adept al unei 

secte de schismatici ruşi: rftsoolnlcul slrlmannl tare 
crede oă oare I9I rade barba^ ou totul pierde chipul el asem&- 
narea Iul Dumnezeu <T>ch.) [ruS.].

RASCQPT adj. p. rAscoace. ® a Prea copt: 
Spicele răsooepte 9I ţepoase, Inoftrcate ou bob mare şi greu 
(DLVR.) H ® X Întărit prin fierbere, tare: era vara, 
pe la lullu, o var& de aoele unde găinile lao ouă răscoapte
(ALECSi).

RASCOTE sf. pl. Crengi uscate, vreascuri:
oălătornl adunase nişte •*', suroele şl aşchii de lemne (isp.) ; 
ttşlltul frunzelor şl trosnetul gătelelor, al >«'ior uscate, mă 
Înflorau (Lung.) [comp. VSl. h (v) r a s t u ].

rAscrAcAna w RASCAcARA.
R&SCROI (-oeso) vb. ir. ® A croi într’alt fel ţ: 

® .\ tăia, a scobi (o cămaşă, o bluză, clc.l la gît 
sau la mîneci.

RASCROIT arii. p. rAbcroj. ® Croit într’alt 
fel ţ[ ® Scobit la gît sau la mîneci: decoltat.

răscruce sf. ® Locul unde se încrucişază 
două sau mai multe drumuri, răsplntie: oum li a- 
juDge In răscruolle drumului, ai, să dai de grădina ursului 
(CRO.); Nărula... aşternută sub măguri de sare, la ^a apelor, 
unde a’aruncă pirăul Năruja in matoa Zăballi (vlah.) %
®Tţi“ Partea carului de care se prind şleaurile II 
® {fiS încrucişarea stinghiilor de la ferestre H ® 
pl.BSSpetezele (aşezate cruciş al e)vîrtelniţei [răs- 
-t- c r u c. e].

rASCULA (-3001) 1. vb. ir. A face să se ridice cu 
■ toţii împotriva stăpînirii.

2.1)6. refl. A se ridica ou toţii împotriva stăpîni- 
rii7a se revolta, a face o răscoală [r ă s- +s c u 1 a].

răscumpără (-pftr) vb. ir. ® A cumpăra un 
lucru vîndut înainte de el însuşi: am rftsonmp&rat mo- 
şla; de va ţinea cineva nişte ocine zălog pentru datorie... şi nu 
le va-x... (PRV..MB.) ţi ® A libera în schimbul unei 
sumo anumite: nn rob. un oaptiv ţi ® A scăpa, a 
mîntui, a izbăvi T! ® .4. despăgubi, a compensa:
limbile se desmorţeso prin glume, prin rlsurl cu hohote, ele 
răscumpăra lungile ore de tăcere (odob.) H ® $ A răz
bună, E-şi izbîncli: Bogdan-Vodă an socotit că are vreme 
să-şi răscumpere ruşinea sa despre craiul leşesc (GR.«ur.) 
[r ti s - -f- c u m p ă r a].

RĂSCUMPĂRARE sf. ® Faptul de a răs- 
c u m p ă r a K ® î Răzljiinare.

RĂSFĂŢ (pt.-aţnri)sri. ® Faptul dea (se) răs
făţa, alintare, alintătură: dnpft ce-i spunea on nn 
oopllftnso oft-1 era somn, oa adormea (BR..vn.) ţi ® t Sbe- 
guiniă: te pomeneai eft se amnoau pe » (Dlvr.).

RĂSFĂŢA (-iftt) 1. vb. Ir. ® A mtiigîia, a a- 
tinge uşor cu inlna (pe obraji, pe păr, etc.), în semn 
de dragoste: copilul pe obraji; calai po coamă; 0:
nn vlnt lin şl dulce răcorea şi răsfăţa frunţile noastre arse 
de soare ibol.i ţl ® A desmierda, a drăgosti, a giu

giuli ţi @ A alinta, a răzgîia: mft-sa li rftslftţa şl nu-i 
lisa niciodată sft se Joace ou băieţi de seama Inl (vlah., ţ( 
® l A înveseli, a desfăta: ea nn mai era ooplla zbur
dalnică ce răsfaţă lumea prin neastlmpărul vssoliel (blv.).

2. vb. refl. ® A se alinta ţ ® A se desfăta, a 
duce o viaţă plină de plăceri, lipsită de griji, de 
supărări, a se lăfăi: perechea Iubitoare putea să se resfeţo 
In braţele Ierloirll iftră leao de grlje (GN.i ; se răstăţă In 
atitea priviri drăgăstoase (Dlvr.) ; a se ca peştele Iu baltă
(ZUR.) [r ă s- -f- f a ţ ă, propriu „a desmierda pe f a- 
t ăv].

rASFAtare sf. Faptul de a (se) răsfăţa, 
răsfăţ.

RĂSFĂŢAT adj. p. RfCsFATă. ® Mîngliat, des- 
mierdat ţ( ® Alintat, răzgîiat: oe vor deveni acegti 
oopll răsfăţaţi, ale căror simţuri se blazează aşa de timpuriu 1 
(VLAH.) n ® Desfătat, înveselit: niciodată n'eu văzutei 
locuri aşa deschise şl *e de soare (vlah.,.

RĂSFĂŢATURA (pî.-turl) s/, Alintătură: răsW 
tătuTlle el de copil drăgălaş (vlah.) [răsfăţa].

RĂSFIRA (-Ilr), © RASHIR* (-hlr) 1. Vb. tr. ® 
A desface, a desfăşura, a depărta unul de altul: 
răsflttndn-şl părul pe spinare, ele sa nltan ou Jind Ia dtnsul 
iisp.); păunul tşl răstiră on mtndrle coada ţ[ ® A îm
prăştia, a risipi.

2. vb. refl. ® A se desface, a se desfăşura: nişte
coame oastanll undoloase se răsfirară peste umerii şl piep
tarul Iul iniirat (regr.i ţ| ® A se împrăştia, a se ri
sipi: oştirile otomane se răsfirară pe lungul unul şaut la 
poalele dealului ibol.) ; stolurile de ciori se lăsllră, se ame
stecă, se gonesc, oronofte (dlvr.) ; In zorile zilei a doua, negura 
se răsfira de tot (slv.) [r ă s- 4- f i r, propriu „a des
face firele unul de altul (Ia ţesut)”].

RĂSFIRAT adj. p. răsfira. ® Desfăcut, des
făşurat, depărtat unul de altul: ti le virft sub nas cu 
cele zece degete ■«« (olvr.) ţ[ ® împrăştiat, risipit: satul 
este o adunătură de case <ve (Bol.i .
ORĂSFLOGI (-ocesc) vb. refl. A se răsfăţa, a se 
răzgîia [răs-'+f I o c].

RĂSFOI (-loese) 1)6. tr. A întoarce foile unei 
cărţi, unui'registru, etc., căutînd ceva sau citind 
in treacăt: răsloesc un carnet In oare treceam note aproape 
zilnice (BR..VR.); Dan răşfoeşte dosareie pe oare 1 le adusese 
de cu seară ajutorul (vlah.i [r ă S- -H f O a i e].

RĂSFRţNGE (-frlng) 1.1)6. tr. ® A îndoi, a ri
dica In sus: moş Oavrll Işi rftsiringe buzele on dlsprsţ 
(SAD.) ţ[ ® A sufleca, a sumete: mineoile ţf ® A 
retrimite lumina, imaginea, a reflecta, a oglindi: 
ostroavele — grădini plutitoare — Işl tftsfrlng In valuri ră
chitele argintii (vlah.).

2. vb. refl. ® A se îndoi în sus: (buza) oea de dea
supra se răsfrlngea In sus peste soăllrlla capului (Cro.) ţ| 
® A SC reflecta, a se oglindi: Se rftsfrlnge'ea ’n oglindă 
a copilei ))unbră (EMîH ) ; 0: gloria Ini se lăsfrlnge asupra ur
maşilor săi ţ[ ® 'A se refracta: ehlotele lor răzbătean 
plnă ’n adtnoul bătrlnelor păduri... lăsfrtnglndu-se de două, 
trei ori (sad.) [r ă s- -h f r Î n g e].

RĂSFRţNT adj. )>. RĂSFRÂNGE ® îndoit în 
sus; SUTii6Sy SufleCEb: pisoiul... dormea cu picioarele îm
pletite şi cu gttul in sus (OLVR.); CD mtnecile <^e T[ ® O*
glinditş reflectat.

RĂSFUG, RĂSFţiLO sbsl. ® ÎA Boală de care 
pătimesc oile, caracterizată prin umflarea uge
rului: Inoearoă unii să tămăduească de răslulg Iraolnd oala 
bolnavă cu lapte sau ou un ban de argint (PAc.) ţ[ ® A
a) Plantă cu tulpina ramificată, cu ramurile lungi 
şi aproape fără frunze, cu flori galbene dispuse în 
mici capitule lungăreţe (Chondrilla juncea): —
b) = DALăC ®.

RĂSFUGI, RAsfulqj (-gesc) vb. refl. Bş A se 
bolnăvi de răsfu(l)g.

RĂSG... = RAZO..,
RĂSHIRA IV rABFIRA.
RĂSL... = rAzl...
RĂSM... = rAzh...
RASNA... = RAZNA...
RASOL (pl.-oluri) sn. X ® Carnea fiartă din 

care s’a făcut ciorbă sau supă: la amiază, prinz ţapăn 
cu ciorbă si cu ~ (i.-gh.) ţ[ ® Peşte fiert ţ[ ® Legu
me fierte: fasolea verde In păstăi... o consumă sătenii..■ 
dată-i-(MAN.) ţj ® F Rasoleală: a da.»-, a face ceva 
in grabă şi fără îngrijire [srb. bg. r a z s o 1 (ni j.
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RAS OLE ALÂ (pî.-eii)s/. ® A Tencuială groasă 
aruncată pe "zid şi netezită prost cu mistria f 
© ® f Lucrare făcută în grabă şi fără îngrijire 
[ra solii.

RASOLI (-olesc) vb. Ir. ® â. A tencui gros, a a- 
runca tencuiala pe un perete şi a o netezi prost cu 
mistria f © ® F A face o lucrare in pripă şi 
fără îngrijire: nn nmnar de lux, Ingrlllt, nu rasollt oa 
nnmerlle cotldlane (Car.) [rasol].

rAspăR l.sm.
Varietate de 

ghiborţ, cu aripioa
rele şi spinarea 

foarte spinoase; a- 
re carnea albă şi e 
foarte bun de mîn- 
care (Acerina Sch- 
raetser) (|® 4091). Fif- 4091. Răspăr.

2. sbst. tn în direcţia opusă aşezării sau 
creşterii părului: oind cu mina Iiecăm In blana unei 
pisici <ODOB.>; Incepn... a-1 netezi pre spate şi pre coaste, 
In păr «1 In (TicH.i; ® aspru; în bătaie de joc: cele 
donă temei răspund In ~ (luno.) ; a Ina în —, a lua la trei 
parale, a trata aspru: eăzlndu-se luat In — de babele sa
tului ...se apăra In dulcea limbă a poeziei (ODOBi frăs-
+ pâr].

RASPAS1 sbsl. Răgaz; interval de timp: co
toşmanul nu-l dădu să se mal glndească (lep.i; veniţi s’a- 
prindem ţigările, olt om face şl noi niţel ^ (rv..cro.) ; unde 
am eu pas şl —' să măninc o bucăţică de trestie P (R.-cod.)
[r ă s- 4- p a s].
ORĂSPAS2 = SP4S.
■RASPEL (pî.-eie) sn. fP" Pilă groasă pentru 

lemn, raşpă [germ.].
t RĂSPICĂ, RESPica (-ic)l. vb. tr. ® t A despicau 
® A rosti, a glăsui, a cu.vînta: cind să-i puie (pabarul 
de rachiu) la gură, răspică...: să ile de sănătatea dumltalel 
(VAS.); moşneagal... nn pntnnn cnvint (SEV.).

2. vb. refl. A se desluşi, a se lămuri; istorioara cea 
de la tară... ml se resplca din ce In ce mal limpede Înaintea 
ochilor (ON.) [despica, prin înlocuirea prefixului 
d e s- cu r ă s-].

RĂSPICAT 1. adj. p. Răspica.
2. adv. Desluşit, lămurit: a lost ou desăvlrşlre de 

prisos să vorbească ministrului cum se hotărlse In ajun 
IBR.-VN.); şl, /V le-a spus că Florică al el nn poate lua pe 
ori-olne (Car.i .

RĂSPÎNDI (-dese) vb. tr. şi refl. ® A (se) îm
prăştia, a (se) risipi H ® A (se) duce departe, în 
toate părţile: Ilorlle răsplndean nn miros de te îmbăta 
(isp.i f ® A (se) lăţi, a (se) propaga; ~ o ştire, 
o doctrină [vsl. raspţditi].

RASPÎNTIE, Mo/d. RăsppiTENE sf. Locul unde 
se încrucişază drumurile, răscruce: aici la han, in
dram. Ia răsplntle, trebne un băiat inte, spirt (BR.-vn.) ; dracul 
...nu tace biserici ori puţuri pe la râsplntli nsp.i; ca să 
scapi de friguri, tale unghiile, bagă-le Intr’nn ou şl pnne-le 
la răsplntle (OOR.); la toate răspintenile, clic un zapclu al 
agiel oprea oarele... pină după trecerea alaiului (NEGR.); dar 
sufletul el cine ştie pe Ia cite răspinteni stă (emin.i ; ®: 
Kumănu, flludcă e pus la răscruce, în răsplntle popoarelor 
sălbatice ijip.) [vsl. raspqtije].

RASPLATA (pl.-ato, -ăţl) Sf.
® Ceea ce se dă cuiva drept 
mulţumită pen
tru o faptă fru
moasă sau pen
tru o slujbă, re
compensă;
dnpă faptă, şl răs- 
p!ată; O: nici o 
«aptă lătă~;Răş-j 
plata Muncii (pen- 
tru Invăţămint, pen
tru Biserică), nu
mele a două de
coraţii romă- Fie. 4092. 

n^ti ([ă| 4092, Răsplata muncii 
4093) ^ (D Pe- A pentru
deapsă: răsplata Invăţămint.
unei crime; cine fură Işl la răsplata [răsplăti]. 

RASPLATI (-ătesc) vb. tr. ® A da o răsplată:

Fig. 4093. 
Răsplata muncii 

pentru 
Biserică.

Dumnezeu să-tl răsplătească ou bine mila ce al arătat către RĂS
UCI tFlL.) n ® A pedepsi: Dunmezeu nu răsplăteşte ca _ y _ 
dnşmanul, ol goneşte cu anul (PanN) ; fără milă 11 răsplătiră RAS 
nelegiuirea ce făcuse, (isp.i H ® t A răzbuna [srb. 
r a zp 1 a t i t i, bg. r a s p i a t a m].

RÂSPLATJRE sf. ® Faptul de a răsplăti, 
răsplată H ® Pedeapsă: singele cei nevinovat ce atita 
mare de timp al vărsat cere — (isp.l 1| ® t Răzbunare.

RĂSPOPI (-popesc) 1. vb. Ir. ai A scoate din 
popie, a lua darul preoţiei.'

2. tb. refl. A Înceta dea fi preot [r ă s--(- p o p i].
RĂSPUNDE (-pund, -punz) vb. tr. şi intr. ® A 

da un răspuns la o întrebare: mai mare nebunie laste 
a —fără de a te întreba cineva (ANT.-IV.) 1j ® A repeta su
netele, cuvintele: ecoul răspunde singur Ia aceste stri
găte n ® A vorbi acelora cari chiamă, cari se pre
zintă; am bătut la uşă, dar nu ml-a răspuns nimeni ţ|
® A scrie unei persoane de la care s’a primit o 
scrisoare; nu ml-al răspuns Ia ultima mea scrisoare ,r 
® £ A da examen: a răspuns bine Ia geografie ţ[ ® A Se 
apăra opunind alte argumente acelora aduse de 
adversar, a Intîmpina, a obiecta H ® A opune o 
acţiune alteia: l-a răspnns prlntr’o lovitură de picior ^
® A se arăta obraznic: nu mal răspunde, că te dau 
afară ţf ® A arăta că împărtăşeşte aceleaşi senti
mente: copilul meu nu răspunde la dragostea ce am pentru 
el *1 @ A garanta pentru cineva, pentru ceva ţ[
® A da seamă, a fi răspunzător: fie-caie răspunde 
de faptele sale f ® A plăti, a achita; vistieria ţării Iţi 
va răspunde cheltnlellle Însutit (GN.) H ® A duce la, a 
ieşi, a se întinde plnă Ia: (peştera) sparge ps dsdesnbt 
două şiruri de munţi şl răspunde tocmai tn Transilvania 
(VLAH./ H ® A pătrunde; oului a răspuns dincolo de pe
rete II ® A se Simţi prin comunicaţiune într’o parte 
oare-care a corpului: simţea intre Umple o durere... cn 
svlcnltnrl care-1 răspundeau tn ceată (vlaho ţ| ® A da 
spre, a comunica: terestrele răspund spre stradă f ®
A realiza speranţele puse: snccesnl nn răspunde aştep
tărilor [lat. respondăre].

RĂSPUNDERE Sf. ® Faptul de a răs- 
p u n d e îl ® Garanţie t ® îndatorirea de a răs
punde de un fapt şi de a repara paguba eventuală, 
responsabilitate.

RĂSPUNS (pl.-suri) sn. ® Ceea ce se spune 
aceluia care întreabă ceva: a da un ~ afirmativ, ne
gativ; şi tăcerea e un * t ® Scrisoare prin oare se răs
punde la o altă scrisoare t ® Intîmpinare, obiec- 
ţiune [lat. responsus].

RĂSPUNZĂTOR adj. ® Care ia asupră-şi să 
răspunzădc altul sau de datoriile acestuia, ga
rant H ® Care e dator să dea seamă de un fapt, 
să dea socoteală de o pagubă şi s’o repare, respon
sabil : miniştrii constituţionali slut de admlnlstraţiimea 
>01 liH © nerAsptoizAtqr.
QRĂSPUTEA (-pot) vb. intr. A face ceva din 
toate putorUe, cit îl iartă puterile: calul fugea cit ce 
răsputea el, dar.zmeul mal mal să-1 ajungă (vas.); să iei 
apă Intr’o clipă şl să fugi olt 11 răsputea şl să nu ts uiţi Înapoi
(SB.) Jră s- -1- p u t e a).

RĂSPUTERE sf. numai în loc. din mai des 
din răsputeri, din toate puterile: a strigat şl sfinte Dumi
necă odată din răsputeri şl îndată s’au adimat toate vietăţile 
(CRG.i; l-a lovit... din toată .«/a, chitind că nu s’a scula 
mal mult de jos (sb.) [r ă s p u t e a].

RAST sbst. f (£) Umflătură cronică a splinei 
la cei ce pătimesc de friguri: eu postesc Miercurea şl vi
nerea şi metahlrlseso sărăturl de olud pătimesc de ^ (ALECs.) ; 
clnd tal plnza din războlu, pul copiii bolnavi (de *) pe sulul 
de dinapoi şl, olt tal urulocul, zici de trei ori: nn tain pluza, 
ol tain ~ui luiN. (pamf.) [vsl. r a s t fi. Ung. r â s z t].

RĂSTAGOL tm- ROSTOGOL.
RĂSTĂLMĂCI (-ăcesc) Vb. tr. A tălmăci tn alt 

chip, a interpreta ’tntr’alt fel, a întortochia înţe
lesul ; căpătasem convingerea că f le-care lege se poate In 
mai multe sensuri (alecs.) ; sdoua zl, cădeam tn vecinloa În
doială, ...tălmăcind şl răstălmăcind.V. tle-care cuvlnt alei 
(GN.) Jr ă s- -f t ă 1 m ă c i].
ORĂSTĂU = RESTRlf.

RĂSTÂV1 (pi.-evuri) sn. ş Şină de fier dinţată 
care serveşte la închisul formelor cind se pun In 
maşină (P 4094).

RĂSTAV2 (pi.-evuri) sn. Otten. A Distanţa din-
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RÂS
RÂS

pţorunib [comp. srb. r a s t a v i t i.'•tre cJiburile 
1',a separa”},':/
O R ASTEU 1 BESTEU.

RĂSTI (rtescjiiiŢ. re/î. A se adresa cuiva cu glas 
tare şi aspru; a; sări cu 
gura la cineva : se răsti u grr
lemBla sa, zlcIndu-1 că nu 
t'ngrileşte să (le luoruille puse 

. :la locul lor .«ri; cuiu o să F,g' Răstav- 
ştie el răbda, ctod l>qr lua cu răul, cind a’or răsti şl s’or 
tfluţl la dlnsul P (vlah.>.
: răstigni (-nesc) vb. tr. (T) A pune pe cruce,
â crucifica: că doar ,DuniDeaeu cel mare şl puternic nu s'a 
Hstlgnit numai pentr’un singur om (Crg.) 1 (D A tintui 
de ceya inernbrele depărtate unul de altul ale unui 
adinial: e toarte bine de a Împuşca un uliu şl a-1 pe 

' poarta'curţii (mar.).H ® A face pe cineva să stea cu 
braţele şi picioarele întinse: pinăsă se ridice hangiul 
intr'un cot, II răstigniră Jos <carj [vsI. rastşg- 
n ^ t 1]. : .

RĂSTIGNIT adj. p. RĂSTioNţ. (î) Pus pe cruce, 
crucificat T (2) Ţintuit de ceva, cu membrele de
părtate unul de altul {vorb. de un animal) H ® Cu 
braţele întinse: bllml se pusese tn dreptul uşU, cu bra
ţele •*'6 (D.-ZAMF.)*

'( iRĂSTIMP, t RAstImp (pl.-puri) s?i. Interval (de 
timp); distanţa de la un timp la altul: Făt-îrumos se 
ivintă -pe el ştj'n răstimpul cltorva glndurl fericite, ajunse 

: la castelol Încolţit al Genarulul (EMin.) ; de departe s'aude In 
.răstimpuri ţipătul ascuţit şl răsunător al unul herăstrăn 
'(VLAH.); nu se mal auzea declt... nechezatul cailor şl, prin 
Tăsttmpurl, stiH^tul ostaşilor (isp.) ; Pe la porci veni boierul, 
Ca să-l vadă vr>un răstimp (sper.) [vsl. P a S t 4 p ă, re
făcut după 'timp].

RĂSTIT o-ţ/?. p. rAsti. Cu glas tare şi aspru:
l;bnuiaproape .dispreţuitor cu care-ml, aruncă acest răs
puns, iml ridică slngele ’n obraz (vlah.); — adv. : D-na 
Moroi... 11 răapnnse nevoind să-şl trtdeze mulţumirea 

• (DLVR.). . ^
RĂSTITyRĂ (pî.-turi) sf. Vorbire răstită, 

8L^pră: la mlitia lui, tot ou cinste grăia şl cu Ingădueală, nu 
ou râ^tituri, proştatlc (NEC.).

;. v: RĂSTÎlVţP RAST|MP.
1 O RĂSTÎNDţ răstigni.

• V RĂSTOACĂ (pl.-ce) s/. Braţ de rîu, abătut
din matca lui şi secat, spre a putea prinde peştii din 
el: muţlmea răstoacelor şl a răgăllllor oleră ascunzători su
ficiente pentru păstrăvi (PAc.>; Clnd a fost pe la răstoace, 
OchlU'I sting a p'^lns să joace (coşB.) [r ă S t 0 C i; COmp. 
rus. r a s t o k ă].

RĂSTOARCE (-torc) vb. tr. A întoarce înapoi; a 
răscumpăra: cu asta am vrut să-ml răstoro cele trei lo
vituri (CRO.); (armele) din mlnule lor răstorolndu-le, ...pre 
neprllatlnl cu ale lor arme a bate şl a birul vor putea (Cant.)

, fr u s- + (î n) i O a r c e].
RĂSTOCI ( -oceso) vb. tr. A abate cursul

■ unei, ape, spre a putea prinde peştii rămaşi în 
Hiat ca secată a rîului cvie.) (pac.> [vst. srb. r a s t o-

: IT RABTOOOL...: = rostogol...
> , RASTOf'ÂScA = ROSTOP^SCA.

o RASTORNIŞ ;= RASTURNIŞ.
RASTRIŞTE, restrişte sf. Soartă nenorocită, 

cruda, nemiloasă, trişte: in zadar se otărea Împotriva 
r&strlştll si oăta in capul său... uu mijloc de Împotrivire 
ioDOB.); piuă In cer sa înălţa răsunetul restriştii ds pe pă- 
mlnt (GN.) [răs- + trişte].

RASTURNA (-torn) 1. vb. tr. ® A întoarce cu 
capul, cu susul în jos: o luntre; ou (ata In los f 
]@> A da jos, a trînti jos (pe o lăture): am răaturnat

■ ipasa omului cu bucate ou tot In mijlocul casei (CRG.) ; oa- 
1^1 cU lemne; W BUTURUGA A ® A doborî, a culca 
îb painînt: oam pe la amiezi, deodată s'a schimbat vre- 
mea,., Intr’o vijelie cumplită, ei răstoarne brazii la pămlnt, 
UQ altă. ceva <crgj ; Sullă, Doamne, un vlnt, Su(lă-1 pe pă- 
mlnt . . Munţii să răstoarne, Mtndra să-ml Intoarne (alecs..p.) 
f' Ci A rostogoli, a prăvăli: acolo puseră trupul lui 
Isus sl răsturnă p piatră mare spre uşa proapel (gast.) * © 
© A întoarcebrazda cu plugul *. @ A produce o 
mare desordifle: a răztiirnat toată odaia, dar n’a găsit 
nimic ’j ® A vărsa (căzînd jos): a răsturnat paharul 
cu apăj. sticla ŞI, ® ® A înlătura de la putere:

guvernul; de pe tron 1f ® ® A nimici, a distruge: 
o teorie, o doctrină.

2. vb. refl. ® A se întoarce cu capul, cu susul 
In jos: (de) răpegluuea apel... (oaicul) poate să sa răstoarne 
cu (nudul In sos (oant.i H ® A se da jos, a se trînti jos, 
a se prăvăli: carul a'a răsturnat t ® A se vărsa (că
zînd jos) 1f ® A'se aşeza răzimat pe spate şi In- 
tr'o poziţiune comodă: s’a răsturnat tu trăsură [răs- 

t u r n a].
rASTURNAT adj. ® p. rAsturn^ lf ® Trîn- 

tit, aşezat comod, cu spatele răzimat de ceva: se 
aşezară la ghlordnm, cu clucerul In mijloc, » pe sola (i.-OH.).

RASTURNATOR adj. p. şi sm. rAsturna. 
Care răstoarnă, cel ce răstoarnă: al ordinii so
ciale; pre ivul şl risipitorul monarhiei... aşa II numeşte
(N.-COST.).

RASTURNIŞ (pl.-işurl) sn. ^ Povîrniş, loc 
aplecat, cu gropi, cu bolovani, unde uşor se poale 
răsturna carul. •
ORASIJcA. rAsdcAtoare Trans. (dens.), rAsocea 
Ottan. (ciAuş.) sf. Unealtă de lemn, ca un fus mare, 
avînd jos un oîrlig de care se leagă aţa, lina sau 
mosorul ou borangic pentru a se putea răsuci 
[răsuci].

RASUCEALA (pî.-eli) Sf. ® Faptul de a ră
suci: Duduia mal dă prin topitura de zahăr cite o cu.po
lonicul (GRiG.) 11 © Hi Firul răsucit din două fire, 
care slujeşte la împletit (pamf.):

rASUCI ţ-uceso) 1. vb. tr. ® A întoarce un fir, 
o nuia sau 6ri-ce corp lung şi flexibil de cele două 
capete în sens contrar, sau la un singur (japăt, celă
lalt fiind.fix, a suci: bătrlua răsucea uu (Ir de boranglo 
(DLVR.); apuoă cocoşul de glt şl 1-1 răsuci,de uu mal zise ulol 
plsl (ISP.); a-şlmu a ta ia; * braţul cuiva H @ A 
scrinti: ml-am răsucit uu picior venind cu carul de la pă
dure (GN.) H ® A face sul: ~ o ţigară, a-şi face o ţi
gară: Işl răsuci o ţigară, (ără a zice nlmlo, şl Intră s'o a- 
prlndă (d.-zamf.)H ® A invlrti: lemeia, dusă pe glndurl, şe
dea pe pat cu căciula mea In mină, o tot tnvlrtea şl-o răsu
cea (CAR.); ~ cheia In broască f ® A mînui: numai un 
viteaz mă poate mintul, oare să ştie să răsucească buzduganul 
(ISP.) 11 ® A întoarce In toate chipurile: începură 
a-l * şl a-1 buchisi Intundat, de -ţl-era mal mare milă de 
dlnsul (ISP.).

2. vb: refl. A se suci, a se învîfti, a se îndoi: cu-
curbăta se întinde de-a lungul... şl pe aloourea se răsuceşte 
piuă tn virtul parilor (8LV.); eu atunci iute mă răsucesc 
Intr’un picior (Crg.) ; eu mă răsuceam In toate părţile ca ’n 
şurub, privind tn lie-care.copac clte un duşman (GN.) [răs-
■f s u c i].

RASUCITOR 1. adj. verb. rAsucj. Care răsu
ceşte.

2. (pî.-oare) sn. Cheia şurubului de la tej
gheaua tîmplarului.

2. BAsnciTOABE sf. Pana, întinzătorul, cor- 
darul ferestrăului de mină (ew- [®] 2076).

RASUFLA (-llu) 1. vb. intr. ® A introduce ae
rul în plămini prin aspiraţiune, şi a scoate apoi 
afară aerul modificat ce conţin, a respira: nu pu
team să adorm, pentru că nu găseam In ce poziţie să stau ca să 
răsudu mal slobod (BR.-vn.) ; ^ pe nas, pe gurăU © (£) A se 
odihni puţin după o osteneală mare: pe culmea Coli- 
başllor oprim, să r&suîle caii (vlah.i ; venisem ca s& mal ră
suflu ctteva zile la moşloara mea (negr.) ^ ® 'Asufla: 11 
veni pofta să bea: Întinse mina, Ină sticla şi 11 răsuflă In 
fund ( =0 goli) (ISP.) H 0 © A-şi uşura inima, 
destăinuind altuia ce are pe suflet: oind era aproape 
de a Împlini băiatul doisprezece ani, nu mal putu unchlaşal, 
trebui să răsufle (isp.) ^ ® © A transpira, a ajunge 
să fie cunoscut (voî’^. de o tailiă): secretul dellberatln- 
niior a răsuflat H ® © A-şi vărsa focul,.mînia 1f ® 
/ A ieşi la suprafaţă, a izbucni, a se ivi pe piele 
[vorb. de bube): bubele au răsuflat In'alt loc 1f ® A lăsa 
să pătrundă în afară aerul sau lichidul: sticla asta 
răsuflă.

2. vb. Tefl.,QMofd. Bucoy.i®: II cetluiră din 
^u aşa de cumplit, Ihclt abia se mal răsufla (GN.) ^1 ® 
Mold. Bucov, --= 1 (D: ajungind Ţiganul gUlind la curtea 
împăratului, a stătut pnţln de. s'a mal răsuflat (SB.)5 muk 
au stătut Vaslle-Vodă sfătulndu-1 să rămlie acea zl ca sA 
se răsufle oastea (m.-C08T.) H ® = 1 ®: Budulea era
amărlt şi trebuia să se răsufle şi el clteodată (slv.) ^ (j)
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0 = 1 ® f d) (J) A-şi pierde importanţa, a de
veni comun, banal, a nu se mai trece: irazeie gi 
pariRoillle a'au lăsotlat şl cad (vlah.) ţ[ ® A se trezi, a 
Iermenta: vlniil s’a răenîlat: moarea de varza... dacă 
nn-l păstrată la răcoare, începe să se răsufle (PAMF.) fră.S- 
-1- s u f 1 a], ' '.

răsuflări: s/. Faptul de a răsufla (In 
toate accepţiunile lui), respiraţiune; a-şi ţinea, a-şi 
pierde ; dintr'o

RĂSUFLAT adj. ® ,p. RĂSUFLA (!n toate ac
cepţiunile lui) H ® Trecut, trezit, învechit: de 
mnlto ori omul Înseşi cele ce vede cu ocbil s&l nu poate să 
le puie pe rînd,... dar cele de demult şl de attta vreme de 
anii (QR.'UR.) Pe ner&sutlate, fără. a răsufla: a golit 
paharul pe nerăsuflate; se desctntă In apă neîncepută, pe ne
răsuflate (PAMF.).

RĂSUFLĂTOARE sf. ® Deschizătură, fe
restruică, pe unde intră aerul într’o pivniţă, într’o 
peşteră, etc.; gura, intrarea unei ocne, unei gropi 
foarte adinei: din canalnrl, de prin răsuflătorl de plvnlţl 
...lese In răstimpuri o duhoare grea (vlah.) ; fraţii săi de 
cruce trebuiau să aştepte la plnă clnd vor căpăta semn 
ca să-l tragă (Crg.) ; tustrele an sosit la Lumli-negre 
(BB.) Ii ® 4 rAsuflAtoarea-pAmîîjtului = 00- 
OOĂŞA ® [răsufla].

RĂSUFLĂTURĂ (pl.-turi) sf. Fie-care răsu
flare, fie-care trăsătură a aerului în plămîni: Scoase 
o lung din inimă oltlnd (Pann) [răsufia]. ,

RĂSUFLET sbsl. ® Răsuflare, respiraţiune:
Şi vorba-l e tunet, .-.ui ger, far barda din stInga-1 ajunge la 
cer (coşB.); ...clnd sorb al tău » In suflarea vieţii mele(EMiN.) ,* 
Mltrea porni In greu (SLv.); Işl trăgea plapoma peste 
ochi şl-şi ţinea cald (s.-ald.) Ii ® 0 Puţină Odihnă 
după O muncă nea: un răstimp de —' şl valurile reîncep 
(VLAH.) [răsufla, format după suflet], 
ţ RĂSUFLU (pl.-fiuri) sn. Răsuflare, respira

ţiune: din această ameţeală, a ieşit... un năduf care-1 astupă 
.vi şi-i mănlncă zilele iJiP.); a da —a da răgaz să mai 
respire, să se mai odihnească: da acolo le-au dat mai 
văztnd că nu l-au putut sparge (N..cosr.) [r ă S U f 1 a].

RĂSUNA (-sun) vb. intr. ® A reda, a retrimite 
sunetul: sala aceasta răsună bine 1[ ® A Suna tare, a 
produce un sunet puternic, a vui: codrii începură a 
de nişte urlete bizare (ALECS.) ; ecouri lungi auesc prin co
ridoare... şl toată mănăstirea răsună ca o vioară (vlah.i [lat. 
r e s O n a r e].

RĂSUNĂTOR adj. verb. rAsonă. Care răsună: 
un muget lung, dă ecou dumbrăvilor depe ostroave (vlah.) ; 
clnta... din gură şl din scrlpca sa răsunătoare (CRG.); cu un 
ropot de copite, toată ceata mănlncă pajiştea fugind (Irg.).

RĂSUNET (pi.-ete) sn. ® Sgomot în care se 
transformă un sunet care se prelungeşte, sunet 
prelung: tncet .«.ui de clopot Se risipeşte tremurlnd (v(-ah.) ; 
plnă In cer se Înălţa *ul restrişte!'de pe pămint (GN.) ^ ®
0 Vîlvă [răsuna].
ORĂSUNOIU (pl.-oale) sn. Trans. Băn. X Alua
tul ce se rade de pe copaia în care s’a frămîntat 
plinea; pîinişoara ce se face din acest aluat: lăsă
corfa cu pita jos şl merge tot Intr’un suflet acasă după răsu- 
noale (Rei.) [răsură1].

RĂSUR tm- RĂSURĂ2.
RĂSTOĂ1 (-suri) sf. ® = RĂSĂTURĂ © li ® X 

Răsunoiu f ® pl. Băn. fS. Boţurile de brinză ce se 
formează în zăr H ® / © Dureri ce simte lăuza 
după ce a născut: muierea care are » tn trup după naş
tere (ŞEz.) f ® t Dare suplimentară ce. se plătea 
pentru lefile slujbaşilor şi boierilor: au găsit toţi ou 
cale ea să scoată văcărltul clte pol leu de vită, bani vechi. 
Şl —' patru parale de vită (LET.); casa răsurilor, admini-
straţiune care incasa aceste dări şi plătea lefile 
[r a s1].

RĂSURĂ2 (pl.-rl, -re)s/., ✓ RĂSUR sm. ♦ Mă
ceş, trandafir sălbatic: pă^rica se opri pe o răsură Im- 
bobooltă (ODOB.); Fentr’o mură şl-o răsură. De trei ori se 
Şterg la gură (dlvr.).

RĂSV... = RĂZV...
RĂŞCHIA, RIŞCHIA (-chiu) vb. tr. ® Băn. A 

scurma cu picioarele (vorb. de găini) H ® B A de
păna tortul pe răşchitor: a împrumutat de la o veolnă 
un răşchitor şl a răşchlat Insul de tort (vor.) [lat. *r a S-
clare].

Răşchira, răschiră (-Ir) vb. tr. şi refl. ® A

RĂT
(se) împrăştia, a (se) risipi: aiţ liscAirat oastea toată' RÂS- 
pre la sate cm.-cost.); InmuUlndu-se neşliţigrile In clmpll.Cv 
cit na Inc&pea In locurile acele, e’ail (n.>cost.)
d) A se infiltra, a se desfăşura, ă S(^:fcţinde îţi toate 
direcţiunile: izvorăsc şi ies toate apele di^n mare şi, Impăr- 
(indu-Bă, să lăşchlră prin toate vinele păiillntulul (prv.-mb.V^
6 acoperită de crlnguri şi păduri... deVfagV oare-şi răşchlră 
plnă departe ramurile cu frunze lucioase fÎRG.) [lat. *r e- 
exclarare< claru s- (comip. it. r i s c h i a- 
r a r e), în înţelesul primitiv de ^,0: .face să .treacă 
lumina prin ceva, a rări (ramurile, etc., .spre a face 
un luminiş)].

răşchirat, ,rAschirat p. rAşchirâ-
împrăştiat, risipit: fiind Cazacii, In pradă răşchiraţi şi, 
lovlndu-l noaptea fără veste, rămaeeră.bl^lţi Cazacii (gr.-ur.) ; 
de-alcl pornesc şl se desfac In zare Bojilăjlie răşchirate ale 
munţilor (vlah.».

RĂŞCHITOR, O RÎ9CHI- 
TQR (pZ.-toare) STi. ^ Unealtă 
CU care se deapănă tortul 
(făl 4095): In picioare, Ia um
bra duzilor, femei vtnalte... Întind 
pe rlşchltor firele galbene de bo- 
rangio (vlah.) ; nevăstuica fuge nu
mai clnd pul răşchltorul de-a cur
mezişul la gura ooteneţel (gor.) ;
La cap pieptene. La mijloc pepene,
La coadă secere Şl la picioare,
Rtşchitoarc tispAj ghicitoare de
spre „cocoş” [râşchiaj.

RĂŞGHINA =rAJGHINA-
RĂŞINĂ, Mold. RÎS(NĂ(j3Î.

-Ini) sf. ♦ Materie Inflama
bilă, grasă, unsuroasă, de co
loare gălbuie,-ce curge din 
unii copaci (brazi, pini, mo- b's' 4<595- Răşchitor. 
lifţi, etc.): rlşlna se topea pe coaja brazilor şi răsplndea 
tn aer nu miros plăcut de tămlle (vlah.) dacă va tl răşină 
multă pe brazi, va tl Iarnă grea şl zăpadă mare (grm.) ; ră
şina picură mirositoare din trunchiurile dogorite ale brazilor 
(IRG.) [lat. r e s î n a].

RĂŞINOS adj. ® Ce produce răşină: arbori ră- 
şiuoşi li ® Ce aduce cu răşina: inirps[lat. re- 
s î n o s u s], i :
ORĂŞLUI (-ueso) vb. ir. Mold. A ţupe, a tăia, a 
despărţi o parte dintr’un lucru, lăsîhdu-1 micşorat, 
scurtat, ciuntit: a ciunti; a şterpeli: inrcll îşirăşiulau
tot clinul dinspre Dunăre... plnă tn gurlle NlatniIui (vlah.) ; 
biunlenile... rămllnd nestlrplte... creac, răŞlulnd din pămint 
hrana ce ar fl slujit la crescutul porumbului
(ION).

RAŞPĂ (pi,-pe), RA5PILĂ (pi,-le) sf. 
fŞ” Pilă groasă (Întrebuinţată de fie
rari, rotari, cizmari, etc.) (@) 4.096) [srb. 
r a § p a, germ. R a s p e 1; comp. ras-
PEL],

RĂT rIt2.
•RATA i-tez) vb.tr. Anunemeri; 0 a 

nu ajunge, a nu izbuti [fr.].
‘RATĂ (pi.-te) sf. Parte proporţio

nală’dintr’o sumă, dintr’o datorie bare 
trebuc plătită Ia un anumit termen,,cişt;
a plăti In rate; datoreşte o ^ .la Creditul funciar 
[germ.].
ORĂTĂCANIE, RĂTĂCANĂ (pi,-ăni) sf.
Mold. ^ .SCufundătură, groapă, prăim- 
şitură de teren; drum Întortochiat: mer- 
glnd noi In pasul cailor, din hop In hop, tot 
Înainte prin rătăcănile de pe uliţele Iaşilor (CRg.) ; 
după o cale acrobatică prin tot soiul de rătăcănli, ne-am 
găsit deodată Ungă V.ulcan (ALECS.) [ră.tâci].

RĂTĂCI (-ăcesc) i. vb. tr. şi intr. ® A greşi dru
mul şi a umbla Încoace şi Încolo, neştiind încotro 
s’apuce: fata împăratului le spuse că este'un negustor care 
a rătăcit drumul pe mar» (isp.) ; multă v,reme el rătăciră 
pe poteci (odob.) ; mal bine să te Întorci declt să rătăceşti 
(znn.) H ® a pierde, a nu şti unde âpus un lucru: 
ml-a rătăcit cărţile H d) © A turbura, & face să piar
dă: aoeastă nenorocire l-a rătăcit minţile H ® 0 A 
greşi.

2. vb. refl. ® A pierde drumul drept şi a nu şti 
încotro s’apuce; s’an rătăolt prin pădure K ® 0 A

Fig. 4096. 
Raşpă.
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RAT- umbla pe cărăji greşite [derivat dintr'un adj. dis-
RAU părut *(a)ratec< lat. crratlcus].

RAtACIRE s/. ® Faptul de a (se) rătăci, 
de a greşi drumul 1l ® ® Abatere de la calea 
dreapta, căderea in greşeli: laus chriatos... vizind~a
ce' orbise pe oameni, binevoi a se poRorl din ceruri (I3P.) @
® ~ a min(ii, turburare a minţii.

RAtACIT adj. p. bAtAci. ® Care a greşit dru
mul şi nu ştie încotro s’apuceH ® ® Care s’a abătut 
de la calea dreaptă, care a câzut în greşeli; amăgit, 
înşelat In părerile sale 1| ® Turburat, aiurit. 

RAtACITOR adj. t)erb. bAtAcj. Care rătăceşte. 
RATAN iw-' RtTAN.

•RATÂT adj. p. BATA. Neajuns la scop, neiz
butit': un poet neizbutit, — ...s’apucd de critică (vlah.,. 
ORATEŞ ew RATOŞ.

RATEZ... ww RETEZ...
•RATIFICA (-tic) vb. tr. A întări, a aproba şi a 

confirma ceea’ce a făcut sau a făgăduit un manda
tar [fr. ratifier].
ORATINA (pî. rătini) sf. Olten. Bucată de lemn 
rotundă (Rv.-cRO.): rup clte o cracă mare de brad, Rrămă- 
dese rătinl deasapra-i şi... o Urăsc de vale (pamf.).
O RATOŞ, RATUS, RATEŞ (pî.-şe) sn. Mofd. Bucov. 
Han la drumul mare: a Mont multă vreme ratoşul de la 
Rodeşti (CRG.); avem cale de jumătate oeas lualnte de ratuş, 
oblar In drum, unde ne putem toarte bine odihni <gn.) ; 
Intr’o zi soseşte un negustor... şl se opreşte de ceea parte la 
rateş (vlah.i [rut. r a l U s].
tRATUI (-ueac) vb. tr. A SCăpa, a salva: pravoslav

nicii au Îndemnat pe Vitallan oa ou arme să rătueaacă ortho- 
doxia (CAfiT.); iară Moscali, călări cu toc denapola Moldove
nilor să-i rătuească nu erau (NEC.) [pol. ratowad]. 

RATUND... iw ROTţIND...
RATUŞ RATOŞ.

ORĂTUTI (-utesc) Vb. refl. A-şi pierde cumpătul: 
a SC zăpăci cu firea (r.-cod.).
ORATUTIT adj. p. bAtdti. Zăpăcit irv.-crg.): se 
ducea acasă ca sculat după boală grea (Lung.).

RAŢA (pi. raţa, Mold. râte) s/. ® i Familie de pă
sări tnnotătoare-, palmipede, din care unele speţe 
se cresc In curţile 

oamenilor pentru j- jt 
carnea, ouăle şi pu- Vjl 
ful Iot (Atlas). Din-i.(W/' 
tre varietăţile mai SV 
răsplndite în ţară, 
menţionăm: raTA- 

BAşmoASA (Anus 
merquedula şi Fu- 
ligula nyroga), ra

ta - fluikkAtoare Fig. 4097. Rale.

Fig. 4096. Raţe.
A. Raţă-cu-oglindă. — B. Raţă-sunătoarc. — C Raţâ-fere- 
strău. — D. Raţă-lTuierătoare. — E. /'. Raţă-cu-frigare. — 
O. H. Raţft-sălbatică. — /. Râţă-băşinoasă. — J. Raţă-lo- 

pătar. — L. Raţă-moţată.

(A. pmelope); raTA-ctt-frigare (A. acuta); rata- 
-LEŞEASCA; baTA-pestritA (A. sltcpera); RATA- 
sAlbaticA sau RATA-uare (A. boschas); rata-FE-

RESTRAn (Mergus albellus); rata-sdnAtoabe ( Clan- 
gula glaucion), rata-otj-coad a-lunoA (Erismatura 
leucocephala), rata-motatA (Fuligula cristaia), 
rata - 00-OQ14NDA (Oedemia fusca), rata-neaorA 
(Oedetnia nigra), rata-lopAtab (Spatula clypea- 
ta), eto. (H 4097, 4098); .—BIndunioA s^bIndu- 
NEA ®; boboc.de : onă de ; ttnăml are... pantaloni de 
coloarea oului de — leeeescă (Car.i ; F ba e ba e răţola, se
zice despre cei ce se ceartă şi nu vor să cedeze unul 
altuia nici in ruptul capului; ®: n măntncă ratele din 
traistă, e prost, zevzec; ®: a-l intra rata tn traistă, a O 
sfecli, a-i intra frica tn oase f ® Dans popular ce 
se joacă la ţară [comp. sl. raca, alb. rose].

•RAŢIONA (-onaz) vb. tr‘. A se Servi de raţiune 
spre a cunoaşte său judeca ceva [it.].,
'RAŢIONABIL adj. ® înzestrat cu raţiune; 

înţelegător, care înţelege 1| ® Conform cu raţiu
nea, cu dreapta judecată, cu minte 1f ® Gu cale, 
potrivit; convenabil, suficient [lat.].

•RAŢIONAL adj. ® Ce nu se poate concepe 
decît prin raţiune 1| ® întemeiat pe raţiune sau 
pe raţionament K ® Conform cu raţiunea HH © 
wm- IRAŢIONAL [fr. rationnel< lat.].

•RAŢIONALISM sbst. +l+ Sistem filosofic care 
nu admite ca adevărate decît faptele probate 
prin raţiune [fr.].

•RAŢIONALIST adj. şi sm. +++ Ce ţine de ra
ţionalism; partizan al raţionalismului [fr.].
•RAŢIONAMENT (pJ.-te)sn. ® însuşirea, fap

tul de a raţionaţi ® Operaţiune a minţii, prin care 
luarea în scamă a unuia sau mai multor adevăruri 
ne duce la afirmarea unui alt adevăr; judecată, 
cugetare, socoteală H ® Deinonstraţiune [fr. rai- 
s o n n e m e n t, refăcut după 
raţiona].

•RAŢIONAT adj. p. RA
ŢIONA. ® Conform cu regulele 
raţionamentului | ® Metodic, 
tratat în aşa fel incit să dea 
seamă de regulele pe care le 
enunţă: aritmetică —'ă ; grama- 
tloă <^4.

RAŢIŞOARA (pî.-re) Sf. 
dim. rata. ® 3t Raţă mică;
două răţlşoare, călugărlcloaia, pa 
unde mergea, malul se surpa (isp.i, 
ghicitoare despre „foarfeci” II 
® pî. ♦ Mică şi frumoasă plan
tă ierboasă, cu tulpina foarte 
scurtă, cu flori violacee, de un 
albastru deschis sau galbene 
(Iris pumila) ([1] 4099).

•RAŢIUNE s/. ® însuşirea 
prin care omul cunoaşte sau judecă; minte, jude
cată : mulţimea Judecă mal mult oululma dectt ou —a 
(1.-6H.) II ® Dreaptă judecată, bun simţ: expresia 
lor e un ciudat amestec de vis pi rece (emin.) ţi ® 
Cauză, pricină, motiv; ~ de stat, de lamllle, consi- 
deraţiuni de interese care dictează conduita unui 
Stat, unei familii [lat.].

RAţoi (-oesc) vb. refl. A-şi da ifos, a face pe 
grozavul; a lua o atitudine ameninţătoare, a se 
răsti: a doua zl II vezi răţoindu-se pe trei coloane şl lorle- 
clnd In dreapta şi tn stingă nopţile de osteneală ale vre-unul 
nenorocit de scriitor (vlah.); el! nu te mal aşa, c& nu-tl 
şede bine (Alecs.) ; cind o vede zmeul cu mătura dinainte, se 
lătoeşte la ea: ce stai cu m&tura P (R.-cod.) ; odatft mă încrun
tai şl mă rătoil la dtnşll (pLOR.j [r ă ţ O i u].

RAŢ0I.^A (pi.-oieli) sf. Faptul de a se răţoi: 
rătolell rldlcule şl nesocotite de orltlcastrl Ignoranţi (vlah.i*

RĂŢOIAŞ sm. i dim. RATQin.
RAŢQIU sm. i Bărbătuşul r a ţ e i.
RAŢUŞCA (pî.-uşte) sf. i dim. BATA: se Ivi din 

lăuntrul tnllşulul uii clrd de lăţuşte (d.-zamf.)« i
RĂU (/. rea; pl. m. răi, f. rele) 1. adj. ® Care 

n’are însuşirile pe care ar trebui să"ie aibă; prost;
vin *; apă rea de băut; purtare rea; uu tată ; un şcolar ; 
nici nu meşteşug nu e , oi oamenii slut răi; decît 
multe şl tot rele, mal bine una şl bună ţ[ ® Fals, calp: 
cela ce va ţinea la dinsul bani răi, ştllndu-t oă slut răi, acela 
să se pedepsească (prv.-mb.) ţi ® Defavorabil: prezicere rea; 
semn *; un nu .»'; vreme rea. CU vint. CU ploaie, CU

Fig. 4099. Răţişoare.
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ninsoare, eto. 1| ® Pornit să comită fapte neîn
găduite de legile morale, care fac rău, în paguba 
altora; vătămător: un om »'; e ~ la inimă. Ia sullet, 
la Tire; un ollne »•, care muşcă U ® Aspru, fără milă, 
lipsit de indulgenţă: învăţătorul e Toarte ■» cu noi t ® 
Nedrept: un judecător f ® BţIBA ®, CEAS 1 © ®, 
OţlRĂ ®, JNIMA ®, MplA ® IK © BUN, ✓ NERAU: 
cell cel buni, ca al cel nebuni, cel răi ca şl cel netăl, totl 
llerbean Intr’o oală (ISP.).

2. sm. Gel ce e rău, ce c pornit să comită fapte 
neTngăduite de morală, vătămătoare altora: cum 
cad perele, aşa cad răii (ZNN.); a da (tuturor) răilor, a da 
dracului: botul, dacă văzu că nu o nimic in cring, dete tn- 
tnror răilor şl Iepure şl tot (isp.i.

M. adv. ® Altfel de cum s’ar cuveni: a vorbi, a se 
purta *; a trăi ou cineva; a-i venia-i veni ame
ţeală, leşin, a da semne de îmbolnăvire; ®: e cu 
rău, dar mal Tără rău; 10: greu la deal, * la vale, ori
cum ai vrea să faci, tot rău e; iron. unde găseşte pus 
el pune bine, se zice despre cel deprins a fura;

FACE 1 ®, PABEA ®, PENE 2 ®, ŞEDEA, UITA U 
® Poarte (tare), grozav: m’am lovit i-a bătut,» 
DII © BINE.

4. (pl. role) sn. ® Ceea ce nu e Îngăduit de le
gile morale,’ ceea ce aduce vătămare altora; @: 
»1 se Învaţă lesne f ® Faptă rea: »ul nu trebuo răs
plătit ouH @ Lucru care aduce vătămare, stri
căciune, supărare: lăeuslele an Tăout mult» bucatelor; 
tuge de un » şl dă de altul; mulţumim Iul Dumnezeu şl de 
bine şi de »; de a TI auzit ceva, ori de bine ori de »,-.să le 
Iacă ştire (NEC.); » Taol, » găseşti; Tăcător de rele î| ® 
Asprime; silă, forţă: cu »1 nu faci nimic; Doamne, şl 
oom o să ştie el răbda, cind l-or lua cu »11 (vlah.) ® 
Răutate; supărare; vătămare: nici o lighioaie nu se 
poate aciua pe lingă casă de »1 vostru (CRO.) 1 ® / Boală: 
»1 copiilor; ew AT{T 1 ®, BINE, FACE 1 ®, LUA i ®, 
NUME ®, ŢINEA, VOEBI © BpiB [lat. reus 
„acuzat”].

RAUFĂCATOR adj. şi sm. Care face rău, fă
cător de rele: semnul aoell tunsuri... au fost semn tălbă- 
resc cu care însemna Blmlenll pre oamenii cel »l (M.-cost.)
[r ă 11 4- f ă c ă t o r].

RAURUŞCĂ s«- LAURUŞOĂ.
RAutAciqs adj. Plin de răutate, rău

din fire: nu ştii tu cit e de » împăratul npstrn (mera) ; 
era un om plcllşit şl ^ la culme (Cro.).

RAutate sf. ® Caracterul celui r ă u, celui 
pornit a face rele: toţi oamenii locului se tlngulau de »a 
şl de frica balaurului (isp.) 1f © Vorbă sau faptă rea: 
răutăţile voastre au Întrecut orl-ce măsură; el ecapul tuturor 
răutăţilor; lernlnd Leşll In Iaşi, multe răutăţi au făcut oa
menilor (N..C0ST.)ţ ® t Pacoste, nenorocire: toate sem
nele (întunecarea soarelui, lăcustele) bătrinll şl astronomii... 
a mari răutăti că stnt acestor tărl menla CM.-COST.) *1 ® î Bir: 
plăti dajdea şl toate răotătlle cfte-s preste an (PRV.-MB.)-

HAuvoITOR adj. şi sm. Care voeşte răul 
cuiva, care caută să-i facă rău [rău + voitor].

RAvac, ravac sbst. ® # Partea cea mai curată 
a mierii 'ce se scurge din fagurii' expuşi la soare 11 
® Must scurs din struguri (fără a-i strivi anume): 
vinul făcut din acest must: voia să dea ml- „ 
nistralal un banchet de 50 de persoane, on vi
nuri ravac (d.-zamf.) [tc. r a V a k].
ORAvACI... I»- rAvAşi...

RAVAN, reavAn, oraven adj. y’ U- 
mcd, jilav {vorb. depămînt): din pămtn- 
tul reavăn se ridică mlreazma dulce a Incol- 
tlrll (vi_AH.); im miros de pămlnt reavăn şl proas
păt plutea In urma plugului (s.-ald.) ; Cit zici 
doi Se rldlcă-un moşlnolu De tărină ravenă (RET.)
[comp. vsl. r a V I n a „şes”].

RAv.^ (pZ.-are) sn. g) O X Oală de 
ut cu fundul găurit pentru strecurat 
mazărea, fasolea, cartofii, etc. (vic.) (pac.) 
î ® U Băţ crestat cu care se freacă 
brînza, numit şi „orestălău11 (Hj 4100)
II ® Trans. Ghiveciu, oală de flori: Dra
gostea de lată mare Ca garoafa din l»e ok.-brs.) F'g. 4IO°. 
[srb. rovar]. Răvar.

RAvArsa, retArsa (-vâra) 1. vb. tr. ® A vărsa 
afară, peste margini, împrăştiind, în belşug, în 
toate direcţiunile; a inunda: riui iese din albie si-şi

revarsă apele peste ţarini 11 ® ® A răspîndi, a îm
prăştia : Inna revarsă cita o dungă lungă şl Îngustă in um
bra ullţll (EMIN.); D)imuezeu să-şl reverse mila asupra noa
stră; ...al lor cintec să reverse Peste inimile noastre mln- 
gllere şi Iubire (vlah.).

2. vb. refl. ® A ieşi din albie şi a se vărsa peste 
ţărmuri, a se împră^ia, vărsîndu-se, în toate di
recţiunile: rlurlle s’au umllat tn urma ploilor şl s au ră- 
vărsat pesta ctmp H ® (J) A veni grămadă şi a se îm
prăştia în toate părţile, a năpădi peste cineva : ne
legiuiţii Agorenl se revărsau ca im potop peste ţinuturile 
creştinilor ((sp.) H ® spec. A se » de zori, de ziuă, a se 
crăpa de ziuă: noaptea, pe la clntătorl, piuă a nu se re
vărsa bine de zori, el era purces la vlnătoare (ODob.) ; a doua 
zl, clud se revărsau zorile, el se pregăteau să treacă pădurea
(ISP.) [lat. revărsare].

HAvArsat, revArsat 1. adj. p. RAVARSA- 
® Vărsat peste margini, ieşit din albie f ® Îm
prăştiat, risipit: satels de la munte In genere slut răvărsate 
pa suprafaţa mari (vlah.); griu (semănat) »; morcovii... cel 
dlntllu se seamănă mal deşi, iar cel de pe armă mal răvăr- 
saţl (ION).

2. sbsl. ® Faptul de a (se)răvărsaţ ® * »ni zo
rilor, —ui de zori, » de zlnă, »ul zilei imar.), zorii zilei, 
cind SC răvarsă de zori: a doua zl, pe la revărsatul zo
rilor, eram cu toţii călări (GN.) ; pe la revărsat de zori, sa 
auzi im uşor fişllt prin grădină (isp.);' visurile... Încep... 
să se lumineze oa un pslzaj frumos Intr au tăvărsat (te ziuă 
(VLAHI).

RAVAŞ [pl.-Bşe) sn. ® t Bilet, blrtie scrisă (act, 
chitanţă, etc.): nu m’a lăsat piuă nu l-am dat » că-1 slut 
dator . treizeci de lei (RL.) ; » de dnun, paşaport: am 
venit tăr’ a li întrebat de » de drum, că n’am Intllnlt ulei 
ţipenie de om pe margine (ALECS.) : F a da » de drum cuiva, 
a-1 face să se care, a-i da paşaportui: poate mă mai 
aşteaptă şl altll să le dau » de drum (Crg.) K ® © Scri
soare: cela ce va da vre-im răvaş la mina Domniei şl va 
scrie intr'tnsul hulă... (prv.-mb.i; abia de trei zile mă intur- 
nasem din Rusia... dud am primit un » de la el (NEGR.) K 
® t Petiţie: vre-o olnol, şase logofeţi de taină... stau şl 
ceteau răvaşele şl le făceau oamenilor răspunaurl de Jalobe 
(NEC.) t ® Trans. Maram. Crestătură, dungă: (laptele) 
se măsoară cu o bltă cioplită tu dimgi... făclnd ou cuţitul 
uu » pa locul piuă unde a ajuns leptela (brl.) K ® Trans, 
(pşc.)= rAvar [comp. srb. rovas, ung. rovăs],

rAvAş(e)alA, orAvAcealA (pl.-cii) sf. Neo- 
rlnduială, deso’rdine produsă prin răscolirea şi Im- 
prăştierea lucrurilor prin casă: in tot timpul acesta 
era acelaşi şgomot şl răvăceală prio odăi (VLAH.i [răvăşi],

RAvAşel (pJ.-şaie) sn. dim. rAva?. ® Bile
ţel ; scrisorică: tl scria »e franţuzeşte ca In ziua de as
tăzi ? (ALECS,); ea, oum ajunse sus, arătă im » ce-1 dase Prls- 
lea (ISP.) K ® rt t Codicil: aceea ce an scris mal pe urmă 
(In testament) se ouiamă catastişel sau » (prv.-mb.).

RAvAŞI (-ăşeac), ORAvAcI (-ăoesc) 1. Vb. Ir. A 
împrăştia în desordine, scotocind lucrurile (spre 
a căuta ceva): înşfacă de grabă nu maldăr de cărţi şi prinde 
a le deschide şi a le răvăşi pe scaune (vla'h.i .

2. ub. re/Z. A lc împrăştia [comp. srb. rovasiti].
RAvAŞIT adj. p. rAvAsi. Împrăştiat In neo- 

rlnduială: înaintea Iui erau »o ziare din provincie şi din 
Transilvania (vlah.).

rAvenealA = REVENEALA.
R A VILĂ.,.' I»- RAOILA...
RÂZ (pZ.-zuri) sn. ® Drug rotund de 

fier, ascuţit la capătul de jos, întrebuin
ţat la săpături, la urnirea bolovanilor, 
la scoaterea rădăcinilor, etc. H ® R5" U- 
nealtăde fier a dogarului, do aceeaşifor- 
mă, dar foarte scurta ([^ 4101) [sl.].

RAz-, rAs-, prefix care intră în com
punerea multor cuvinte, şi în special 
verbe, pentru a arăta în special o re- 
peţire deasă a acţiunii: slut bucuros şl 
răzbucuroB de ceea ce-am aflat;- am oltlt 4101. 
şl răscitit scrisoarea; acum cred o'aţl In- Raz. 
te Ies şl răs tuta Ies icrg.i ; uneori arată O acţiu
ne repetată, dar făcută în alt chip: 1»- rAzgîn- 
DI, rAstAlhAci, etc. [vsl. r a z-, r a s-].

R.^A (pZ.-ze) Sf. ® Fie-care din trăsăturile de 
lumină ce pornesc de la un astru sau de la un aii 
corp luminos: o — de lumină; an început a se batere prea

RAU-
RAZ
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RAZ- vrâlmag, cit nu_BeJ vedeau razele soarelui gl se Intnaeoase lo- 
Q _ mea, de nu ge vedea om cu om (nec.i V ® Raze X sau raze
RAZ R'oeDt^n, raze obscure care im- 

: jresionează plăcile fotografice
şi'nu.străbat anumite corpuri 

, (metale, stiQlâ, etc.) II ® ®
'blc&rire, emajlaţiuhe : o — ae 
ajerenţa t ®i Linia dreaptă 
dusă, din fentrut unui cerc 
sau unei sfere ’ţiină la un punct 
oare-care al circonfcrenţei sau 
al suprafeţei sferei (D 4102) K R a
®. pl- ■ Fofezele vlrtelniţei •
sau ale urzitoarei [lat. vulg. [radia = clas. 
ţ a d i u sl. ■
' RAZAGHIE s/.' ♦ Varietate de struguri cu 

tibabele mariVlungăreţe, albe sau roşii [tc. r a - 
zakjijl. .i
qrAzAi = bAzuj.

I 6 RAzAÎTOARE s/. Trans. cpac.) —RAzATOARE ®
■ , ; ® [r ă z ă ii;?

ORAzAlAU sbst. Bân. = rAzAtoare ® ® [ră-
OR'izALţji- (-ueso) vf). tT. Mold. - (1
RAzni. I {

RAZ Am ... RAZ IM...
. RÂZAŞ rAzES. J
rAzÂTQaRe s/. ® 5< Unealtă de 

bucătărie, din tinichea, pe care se 
r a d e hreanul, ridichea, cartofii, 
coaja de. lăinîie, etc. (l®) 4103) H ®
Unealtă de fier sau de lemn, bătută 
în faţa unei uşi de intrare, de care se 
rade noroiul de. pe talpa încălţămin- 

:.t«i; II ® Băţ. cu care se netezeşte o 
baniţă plină âe cereale, ca să nu 
tîeacă pestej, măsură H ® X Cuţit de

Fie;. 4I03* 
Râzătoare.

Ifernp cu cate ,se rade aluatul de pe covată.
! RĂZATOR să.si. /• . OTIC [r a d ej.

RAzATţJRA(pI.-url)s/. = RAsATţTRA® [rade],
RAZBATE I -bat) vb. tT- şi intr. ® A pătrunde: 

calai răzbate plnA dincolo de perete; frigul răzbate plnă la 
oase; un pocllt de rogof Inl oprea şl soarele şl ploaia de a tn 
căniţa Iul moş Mlc^Uor (CRG.) ; nici un sgomot nn mal răzbă- 
tea dinspre oraş (v^ah.) 1 (D A răzbi, a-şi face loc spre 
^ttre'ce undava: de aloi inoolo nu mai poţi deolt cn 
|)lcloi^l (vLAHi); acolo mare Înghesuială şl tămbălăn, de 
nu puteai răzbate ou saMetul (gn.) ; 0 a ajunge, a izbuti: 
^ s4 muncesc şl am să ^bat (vlah.) 1 (D A Străbate 
fde.rfe un câp^ăt pînă la celălalt), a cutreiera": vestea 
despre moartea <lul ştefan se drse oa talgerul şl răzbătu toate 
ţările (IBP.) ^ ® :r = RĂZBţ 0: acuma U oam răzbătuse 
loimea csb.) .^(^ ă z- + bate, format după vsl. 
i* ^ z b i t i < Ţ ă z - + b i t i „a bate” ].

RĂZBI (-tbbso) vb. it. $i inir. © A pătrunde din- 
oalo, a răzbate; cuiul a răzbit dincolo de perete tT ® 
A-^i face loc spre a trece, spre a ajunge un
deva, a găsi.loeJpe unde să pătrundă undeva:
nici cu tunul nu puteai*^ la dlnsul (i.-gh.); nici pasăre 
măiastră nu poate “Air plnă unde slntem noi aonm asp.i; m'a 
răzbit umezeala (cau.) H (2) A învinge, a birui, a do
vedi:, după o luptă1, orlncenă, Ştefan Vodă dovedi pe Radn 
şl-1 răzbi (isp.); pe tine e aproape să te răzbesc eu, dar 
nenea Murgilă, cind a răzbit el alţii mal mari şl mal ţapeni 1
^.-cop.) tî 0 0 A n’p mai putea duce,anumaiputea 
lupta .împomvă: ii ^cnl tu aoasă, coropcanile, dacă 
ţera >K;foamea. jUb.) [vsl. T a Z b i t i], 
ORA^BIGI'Picesc) vb ir. Oiten. © A sfredeli, a 
găuri un m răzblclt lemnul cu siredelul (pşc.) ti
© A scoate ntăduva dintr’un lemn de soc [srb. 
razbu6it
OBĂZBIGIU O/ten. © Beţişor sau cuiu cu 
care se destupă ^ăduva din soc, cu care se scoate 
un lemn înţepenrt undeva, etc. ctuţ.i <rv.-cro.) f ® 
Beţişorul de lai p-uşcociu [r ă z b i c i].

. RÂZBOţ {-oeBc) vb. refl. X A purta războiu, 
iX se lupta, a se bate: împăratul se lăzbolse In patm părţi 
4le li^lt <DLVţ.); şase ani se războeşte cu Polonii (vlah.) ; 
<^^lli^... care avea darul de a se moştenit de la tatăl său, 
Invia^Jpe Tătari (GN.).

.R'AzBptNIG 1. sm. M Oştean ce se luptă In 
războiu, liipjiăţot.

2. adj. ® Care se luptă în războiu; care poartă 
războiu ‘I ® Privitor la războiu, de războiu: viaţă 
.«ă H ® Căruia-i place să se lupte, să poarte răz
boiu: popor — [vsl. razbojnikii]. 

rAzbOITQR adj: verb. rAzboi. Care se răz-
boeşte; beligerant: se numită epre aceststlrşlt parlamen- 
tari din ambele părţi războitoare (balc.).

rAzBOIU1 (pl.-oale)sn..® M t Bătălie, luptăţl 
® MLuptă cu armele intre oştirile a, două naţiuni: 
pe urma Iul au Început Macedonenii a bate ^ cn Rlmlenll 
(M.-C06T.); Stefan-Vodă... se găti să dee Radnlnl-Vodă 
(GR.vUR.); a purta ; a Intra In ^; a declara ; •*'ul de 
trelzeol de ani; <^1 mondial; ministrul de după
mulţi viteii s'amtă; oivii, acela care izbucneşte în
tre cetăţenii aceleiaşi ţărî;afint, acela pe care-I 
propovăduesc fanaticii musulmani împotriva cre
ştinilor; consiliu de tribunal care judecă diipă co
dul militar; tNAţNTE i© H 0 X Arta militară: 
Ştefan cel Mare era meşter In ale '^Ini; Napoleon avea geniul 
-mIuMI ® Ori-ce luptă, atac, ceartă: e vecinie in 
ou vecinii t @ Atacul fiarelor sălbatice asupra ani
malelor cu oare se hrănesc [vsl. r a z b o j]. 

RĂZBOIU2 (pî.-oaie) sn. © @ Unealtă cu care se

Fig*. 4104. Războiu

r. I. Patul, stratul, trupul războiului (alcătuit din butuci, 
craci, drugi, fofezeţ ^ndeie, tălpi, etc.).— 2. 2. Picio^ele 
dinaintCă — 3. 3. Picioarele dinapoi. 4. 4- Blăni, chingi, 
scinduri, speteze, stinghii.—5. 5. Picioare de sul, braţele, 
furcile sulului. — 6. 6. Suluri. -77. 7. Furci, mîini, stîlpi. 
8. 8. Carafte, cioace. — 9. Vatale, brîglar, brîglă, jug. 
10. IO. Fuscei, joarde, vergele,— ii. Ite. —12. 12. Iepe, 
călcători, tăîpite,'tălpigi, po(d)nogi. — 13. Zăvor, slobozi- 
tor, întorcător, zatcă. — 14. Scaun, tocălie, piedică, scara, 

răzuş, cordenciu.

ţese, Mold. „stative” (H 4104, 4105) f ® Carul joa- 
gărului H ® £
Căluşeii morii 
de vînt t ® If”
Puntea fere- 

străului [proba
bil acelaş cuvînt 
ca şi cel prece
dent; comp. bg.' 
srb. r a z b o 
„stative"]. 
fRĂZBOLI

yb0A3Cădoa bol- Fi^- +I05- RazboiU moldovenesc, 
nav, a se îmbolnăvi deodată: e’nn lăzboiit marei» 
Împărat .Petro Alezlevicl al Moscului şl aujnurlt Io anul 
7238 (NEC.) [vsl. r a z b O 1 ă t i].

RAzBXJBUI (-ulu) vb. intr. A bubui puternic: 
cele olnol tonuri tăzbubulră Intr'un slnşui tonet (s.-Aio.l; <a 
tăcerea neclintită, răzbubue... nn tnnet (grl.) ; pocnetul bnbnl 
şi răzbnbni In poalele ou multe cute ale Pielei (dem.) [r ă Z- 
-H b u b u i].

RAZBUCUROS adj. şi adv. Foarte bucuros: 
biata băbuşca Iul era bucuroasă, uneori şl răzbucuroasă, ţa 
sufletul el să-l vadă... urnit de-acasă (CRG.) [r ăz- + 
bucuros],

RAzbxjfni (-neso) 1. vb. tr. A bufni de mai 
multe ori, a izbi puternic de pămînt: ţăranul intră 
cn amindonă In mină... bnlnlnd şl lăzbulnlnd pe Sărăcie 
(ISP.). / '

2. vb. refl. A se trînti cu sgomot la pămînt: s'aa
luat iar la părneală şl... s'an tot sucit şlrăzbutnlt In biserică 
(R.-coD.) irăz-+bufni; cOmp. RABUFNţ]. 
fRAZBUN sbst. ® Mold.Mâram. Odihnă, răgaz:
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duşmanii na-1 mal da ^ niciodată (NEC.); băletnl cern de
«ral alte I6EV.I f © Maţamy'o\t bună,-voioşie: La
Paste al la Ocăoiun, Toată lnmea-1 cu » (BRL.) *[ ® Maram.
Vreme bună, bimp .frumos, senin [riăzb u n;a].

RĂZBX^A (!-bun) 1: vb. tr. şi inli\ ® 0 A, face 
iar bun ® A-şli^oH inima, a-şi vărsa focul, a-şi 
scoattî din CapcteT al-a răzbtmat pe zilele de nemlncace 
Indoplndn-se cit şapte: ofnd al vr'omlnle, e’o. laşi pe mine 
şl să n'o lăzbnnl astăzi (SB.i H © A-şi face Singur drep
tate, pedepsind pe cel ce i-a făcut un rău, a 
întoarce răul cu rău: a răzbunat moartea fratelui aăn 
Impuşctnd pe nclgaş; Ileana,... se hotărî să-şi răzbune asu
pra împăratului (isp.i.

2. vb. refl. ® = 1 ® H ® © A se îndrepta {vorb. 
de'vrerne), a se însenina: vremea s’a răzbunat; ocrul 
nu s'a mal răzbunat de o săptămină; peste vr’un ceas se răz
bună, bolta se limpezeşte, pădurile Încropite de soare Încep 
să at)uraască (vlam.) ; Norii s’au mal răzbunat Spre apus, dar 
stau şrămadă Feste sat (ooşb.) [lat. *reexbonare 
<bonus]. .

RĂZBUNARE sf. © Faptul de a (se) răz
buna: îşi ascunde setea de * * ® Dorul de a sc l'tiz- 
bUlia: Eivln călări. In grabă, aprinşi de (ALecs.) ®Răul
comis, fapta săvîrşită de acela care vrea să-şi răz
bune pe duşman de ceea ce a suferit din pricina 
acestuia: crudă II ® Pedeapsă; ~a cerului; sin-
gele nevinovat cere (znn.i.

RĂZBUNĂTOR adj. verb. şism. rAzbona-Care 
se răzbună.

RĂZBUNIC sm. Străbunic: acuma cu greu se cred 
poveştile cele veobl, Inttmplărlle bunicilor şi ale —'ilor (sad.) ; 
se vede că Ispăşim păcatele bunicilor şi *ilor (flor.j [r ă Z- 
-I- b u n i c].

RĂZDA (-dau) vb. tr. A (fa mereu, de mai multe 
ori: Buştel... şl Uariiicăi.I.. găseşti să le dai şl să le răzdal y 
(CRG.) [r ă z - -1- h a]. ■

RAZEM... tm- RAZIM...
O RĂZEŞ, REZţş, REZAS, t RAzaS sm. Mqld. Bucov. 
Moşnean; Intr’apel sat vor fl toţi răzeşi (PRV.-lp.) ; răzeşii 
din ziua de ast&zl aa fost cele mai mari îamilil In vremea 
veche (ALecs.i; moenenl sau rezaşi, adică proprietari mici, 
şezători la ţară !n pămlntiirile lor (i.-gh.) r 6 S z e s].
ORĂZEŞESC, RAzAşesc adj. Mold.Bucov. De ră- 
zeş (i): Humuleştli... erau... sat vecbiu, răzăşesc (CRg.); 
ee deosebea tn multe de ceilalţi locuitori de baştină răză- 
Şească de pe acolo (grig.).
O HĂZEŞIE, BÂzAşpBs/. Mold. Bucov. Proprietatea 
unui răzeş, moşioarâ: ca să-şi scape răzeşia, pierde 
tot şi,^ln Rospoăar de frunte... se vede la sapă de lemn 
(VLAH.i; o răzeşie destul de mare ... vite şl multe păsări alcă
tuiau gospodăria babei (Crg.)*, Iu răzăşia lui văzuse lumina 
înmii aceştlla (sad.). t

RĂZEŞţME, rAzA$phe $/. Mold. Bucov. col. RA- 
Toţi răzeşii: boierit cn răzeşimea şi cn ţăranii de prin 

prejur an Început să se Împrietenească (grig.).
O RĂZEŞIŢĂ, RAzAşitA (pî.-ţe) sf. Mold. Bucov. 
Nevasta urnii răzeş: de clnd o ştiau totl atlt de bol- 
navă, Intrase ?rUa de biata răzeşită In toate sufletele (grig.).

RĂZCrîIA, BlZGliA (-glia) vb. ir. A răsiăţa, a 
alinta peste măsură: vinovată era şi mă-sa, că prea l-a 
răzgllat de mlo (vlahj; It iată şl d-ta... Iar 11 răzgtl, o să 
ţi se sule In cap I (dlvr.) ; Creşteţi pe copiii voştri Intru bune 

. onvili^i,lfu-lTlzgtlaţlnloiodată. tot sămtlndu-i mereu (pann).
HAZGÎIAEÂ, bIzgIialA (pl.-lell) sf. Faptul 

de a r ă z g 1 i a, răsfăţ(are): Părinţiidn rbsfăţare şi ’n 
rlzgllell l-au: crescut ;(PANN),

RĂZGÎIAT, bIzoIiat adj. p. RAzatiA- Răsfăţat, 
alintat peste măsură: pisica rlzgllată nu prinde şoaceoi 
niciodată (pann) .

RĂZGÎNDI (-dese) vb. refl. ® A se glndi matur 
Înainte de ă lua o hotărîre: Prometeu se gtndl, se raz- 
glndi, ca ce ai face el să vie şl aci In ajutorul flintelor lăp- 
tulte de dineul (isp.) ţ ® A-şi schimba părerea, a 
reveni asupra hotărîrii luate înainte: stâpinu-mon
6 â răzglndit: el vrea mal Intllu sd ne cercăm puterile şl apoi 
8& lei banii (crg.) [r ă Z- -|- g Î n d i].

RAZIM, RAZ.EM, RAZAM, REAZAH, REAZEM {pl.
-ms) sn. ® Sprijin, proptea t. © © .Ocrotire, pro- 
tecţiune •,( ® 0 Sprijinitor, ocrotitor: ştefan... era
razimul cel mul credipcloB... al legii'noastre celei sfinte
iiw.) [r ă z i m aj.'

RĂZIM.A, BAzEHA, RAzAMA (razim, - om, -dm).

REZIMA, REZEMA, REZAMA (reezlm, - em, - dm) vb. Ir. RAZ- 
Şl refl. CD A (se) sprijini, a (se) propti:.-^ scara de 0 
Eld; Îşi răzlmă ceafa de perete (vlah.) ; baba Ilioica izâ re- RAZ 
zema scaune, de frică să nu cad (gn.) ; Işl alese .uui^oo... 
depărtat de orl-ce pom şi de ziduri, astfel ca să ja’albăfde ce 
se rezema (isp.) ; pe dtnsa se rozămă tot edihoiiil social . 
al responsabilităţii omului (i.-gh.) % (D 0 A (se) înte
meia, a se bizui: Ulbal... se răzemă pe credinţa nobililor 
unguri (vlah.) ; nevrlud să dee acel bani, rezemlndurse şl 
Intr’acea nădejde căci se afla la slujba cetăţii (Let.).

RĂZIMĂTOARE, RAzEM-, RAzAM-, REZIH-,
REZEM-, rezAm- sf. Lucru care r a z i m ă, pe care 
sau de care se razimă cineva sau ceva; — de scaun, 
partea scaunului de care se razimă spinarea, spă
tar; partea unui fotoliu, unei strane pe care se raT 
zimă braţul: Berta era aşezată la plano, pe nn sodnnei 
fdrd idzemdtoare (D.-zamp.); scaunele cran de nuc,,ca-spă
tare Înalte şl cu rezemdtorl pentru mini (GN.).

RĂZIŞOARĂ (pl.-re) sf. dim. RAZA. Răsări, soare, 
frdtioere. Cu nouă lăzlşoarel (mar.).

RĂZJUDECA, t RAzoIUDEOA (-ec) vb. tr. ® A 
judeca din nou, cu multă băgare de seamă: gin-
decă-ml. Dumnezeule, şl răzgiudecă plra mea (N.-coST.i *1 @ .V 
judeca altfel: ceia ce va răzludeca şl se va Imponcluşa tntn- 
ror Incnirilor ce s'an făcut la săboml de la Efeş... (PRV.-MR.l
[r ă z- -)- j u d e c a).

RĂZLÂŢA... »•- rAzletI...
RĂZLE'ţ',' REZLET adj. Care se separă de cei

lalţi şi stă singur, izolat; singuratic: şi cum stăm şi 
priveam Ia lupta flăcărilor, răzleţ, străin Intre ai mei, îmi 
venea să rtd (GN.) ; Frumoasă ca un gind răzleţ, Cu trupul 
nalt, cu părul creţ (coşb.); — Sm.: Amare de rezleţul oe ’n 
urma lor rămine (Alecs.) [razna].

RĂZLEŢI, RAZlATI, HEZLETI, REZLATI (-iţesc),
✓ bAzlAta ’(-tcz) vb. tr. şi refl. ;® A (se) depărta 
de un grup, a (se) izola; pentru a nu rezletl footorlf de pe 
lingă sine, .mal dură Încă două oase alăturea (Crg.); ni&l 
drag li era să se lăzleţească de o parte şi să se uite cu băgare 
de seamă la ierburi şl Ia llghloni (BR.-vn.) ; mal Ia deal ajun
seră pe Ana care se răzleţise şi-l aştepta sub un fag bătrln
(VLAH.) 11 © Ase separa apucînd diferite direcţiuni:
apele ei se răzleţesc şl se ’mprăştie ca viţele unei funii des
pletite (VLAH.); ea Îşi răzleţeşte ramurlle/. abnros Înfrunzite 
(UR.); el s’au răzleţit de Duca-Vodă, de Ia Braşov, şl s’au 
coborlt In Ţara-muntenească (nec.) ^ (D A (se)1 îm
prăştia, a (se) risipi: ostaşii Leahului rozlăţlndn-se prin 
sate, spărgeau şl strioau tot oe lutilneau (tsp.); neafltndu-1 
pre Dablja-Vodă, 1 s’au răzleţit şi oastea sa (nec.) [.răzlşţ]. 
ORĂZLQGSm. Mold. Bucov. Scîndură despicată cu 
toporul di'ntr’un trunchi u: c&aute albe, şlndlllte şl îm
prejmuite cn —'1 (SAD.); —II cu cart era îngrădită goşpodă- 
rla (GRIG.); cel doi fraţi mai cuminţi şi-au făcut nişte ocoale 
frumoase de <^1 (SB.) ; ne suim pe munte la deal de casa ei. 
cite cu o bucată de <«>' In mină (CRG.) [vsl. r a Z 1 0 g li ].
ORĂZMA... = bAzimA-.- 

RĂZMÎRIŢĂ, rAzmeriţA (pf.-ţe) sf. Răscoală, 
revoltă, revoluţiune: etnt nişte calici cari s'au sculat 
cu răzmlrlţS Împotriva împărăţiei (pil.); Orecli... vroiau s& 
ne la cu de-a sila In răzmlrlţa lor (I.-gh.) [vsl. r a Z m i- 
r i c a].

RAZNA ndv. ® La o parte (de alţii), despărţit, 
singuratec, izolat: clasele şi generatluulle se apropiau.
In loc de a sta — unele de altele (I.-gh.) ţ| © . A « apuca, 
a o lua, a umbla —, a O apuca, etc. într’o doară, drept 
înainte, singuratec şi fără nici o ţintă: mocanii... 
o apucaseră — prin mabalale (Car.) ; am lăsat drumul cel 
bun şl cunoscut ş'am luat-o — peste clmp (vlah.) ; tata 
umbla mal adesea — prin păduri si prlu llveşl (ODob.) [vsl. 
r a z I n u).
O RAZNĂ (pî.-ne) sf. Felie (de măr, de pară, etc.)
(ŞEZ.) (CONV.).

RĂZNEŢ = RAZLET.
RĂZNÎ (-rescl 1. vb. Ir. ® A despărţi, a separa, 

a lăsa izolat, a răzleţi K © A împrăştia: desunirea 
ne-a răzuit ca pe Ţigani... pe toate potecile (JiP.) r © Mold.
A răşlui (In spec. pămtnt) (pamp.) t ® -A lua cu 
sila, a răpi: lupul ml-a răznlt nu.miel (pamf.). ,

- 2, vb. refl. (i) A se despărţi, a se separa, a ră- 
mbiea singur, izolat, a se răzleţi: unui din taurii ci
rezii s’a răznlt de turmă (isp.i ţ( ® A Se împrăştia
[razna].

RĂZOR (pl . —zoaro) STX. X..OC lă'Saî* 110aitatr
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RÂZ
REA

.Spre a servi de potecă sau de hotar între două 
holde, între două rînduri de vii, etc.: ochii iul... i-au 
urmărit cum se ducea tnoet la mal pe ptn& a pierit 
(BR..VN.>; bfttrloil... ţin r&zoarele si se îndeasă la drumul 
mare oare duoe la vatra satului (olvr.) ^ (D Strat de 

> flori, brazdă de pămînt semnată cu flori: nu se 
aude deolt suetul... apei, ce pare că stă s’adoarmă, culcată 
Intre răzoare de Hori (vlah.) [srb. r a Z 0 r].

RAZORAŞ (pl.-aee) sn. dim. rAzqr: tsl Întindea 
crengile sate peste o tlntlnlţă înconjurată de un de Iarbă 
verde (orio.) .

RĂZORI {-oresc) 1. vb. tT. A mărgini, a incadra: 
cerouleţele Chlrel răzorlte cu amiolu şl cu beteală (dlvr.) .

2. vb, refl. A se mărgini, a forma hotar: de pe 
culmea Tătarului, unde se răzoresc hotarele noastre ouăle 
Ardealului, ne luăm xămas bun (vlah.) [r ă Z O r].

RÂZUţ (-uesc) vb. tr. A rade cu o râzătoare, cu 
un instrument tăios sau cu ceva analog; geamurile 
11 slnt Îngheţate... de nu Ie>al nici cu custură (DLVR.) ţ 
apoi, jnpulnd pielea de pe aceste capete, o răzuia cu o coastă 
de bou (VLAH.) [vsl. răza til.

RĂZUIT OARE sf. ® Răzătoarn :i ® Unealtă 
de lemn sau de fier cu care se curăţă sau se răzu- 
esc diferite obiecte, scinduri, piei, aluatul de pe 
covată, etc. [r ă z u i].

RAZUITURA (pî.-turl) sf. Răzătură [răzui].
RAZUŞ (’pî.-uşuri) sn. ® t Răzătoare f © 

Daltă (în spec. a dogarului) ([®) 4106) ţi ® Mold. 
K Sctndurică cu cre
stături In care se o-
preşte slobozitorul 

(Intorcătorul, zatca)
, războiului de ţesut, 
pentru ca sulurile să Fig;. 4106. Răzu§.
nu se dea înapoi; nu
mită şi ,,scaun”, „tocălie”, ,,scară”, ,,cordenciu”, 
etc. (w 1^ 4104) ii ® Trans. y Otic li © Mold.

R a z, drug de fier de caro se serveşte mora
rul în loc de pîrghie.
O RĂZyşA (pi.-nşl) s/. Trans. Maram. (brl.) (vic.) 
(DEM3.) Lopăţică sau un fol de lingură de fier cu 
care se rade aluatul de pe covată.
ORAzvalA s/. O/te/7. Răsturnare [bg.]. 
ORAZVEDI, rAzvidj (-dese) vb. tr. A lămuri, a 
face să priceapă: 11 roag& să-l lăzvldească el oe In- 
semneezi ivor.) ; chlpal Iul 11 vdd rdzvedlt înaintea ochilor 
(LURo.) [srb. razvideti].

RĂZVOT (pi.-turi) sn. Votarea din nou a unei 
propuneri', a unei legi, etc., care a fost respinsă 
printr’un vot anterior [r ă z - + v o t].

rAzVRATI (-dteso) vb. tr. şi refl. A (se) răs- 
ciila, a (se) revolta [vsl. răzvrătiţi].

RAzVRĂTpiE sf. Faptul de a (se) răz
vrăti, răscoală, revoltă, rebeliune..

rAzvrATIT 1. adj. p. rAzvrAtj. Răsculat, 
revoltat; rebel.

2. srn. Cel ce s’a răsculat; rebel.
RAZVRATITQR adj. verb. şi sm. rAzvrAti. 

Qare răzvrăteşte,'care aţlţă la răscoală: mişeii de 
Oraol l-eu bdnult de —

‘RAZZIE sf. ® Năvălire Intr'un teritoriu duş
man,' spre a răpi turme, producte, etc. H ® Nă
vală neaşteptată a unui grup numeros de poliţişti 
spre a prinde pe răufăcători sau pe cei bănuiţi a 
fi comis vre-o infracţiune [fr. r a z z i a].
•RE1-, prefix care intră în compunerea verbelor 

spre a exprima o repetiţie, o restabilire a stării de 
mai ’nainte, etc.: mai toate aceste verbe slnt for
mate spre a reda în româneşte verbele franceze 
compuse cu re- sau td-. Ex.: a realege, are oltl, a 
r e laoe, are pune, are vedea, etc., formate după fr. 
rid lire, r e lire, r e latre, r e mettre, r e voir, etc.

*RE" sm. J © A doua notă a gamei lui do 
t ® A treia coardă a vioarei [fr.].

REA m- RAU.
•REABILITA (-tez) 1. vb. tr. rt A restabili pe 

cineva în drepturile, în prerogativele pe care le 
pierduse înainte printr’o condamnare: ~ memoria 
unei persoane, a recunoaşte, a declara, după moartea 
acesteia, că a fost oslndită pe nedrept. '

2. vb. refl. A-şi recăpăta drepturile pierdute, a 
redobîndi stima pierdută [tr. răiiabititer].

•REABILITARE Sf. rt Faptul de a (se) rea
bilita, restabilirea unei persoane în toate drep
turile şi prerogativele de care a fost lipsită prin- 
tr'o hotărlre judecătorească.
•REACTIV 1. adj. Care produce o reacţiune.
2. (pi.-ive) sn. & Corp care serveşte să se recu

noască prezenţa unei substanţe, fie în sţare liberă, 
fie in stare de-amestec [tr.].

•REACŢIONjftR 1. adj. Care caracterizează
reacţiunea: răposata mamd era... nn spirit — icar.i.

2. sm. o Partizan al reacţiunii în politică ffr.].
•REACŢIUNE sf. © Acţiunea exercitată de 

un corp asupra altuia oare a lucrat asupra lui: —a 
nnul zid asupra nnei mingi elasflce ţ| © ^ Manifestarea 
caracterelor distinctive ale unui corp provocată 
prin acţiunea unui alţ corp asupra lui ţ[ ® g) Re
zistenţa unui organ la acţiunea unui remediu sau 
din pricina unei boale, sau din cauza acţiunii unui 
organ asupra altuia ţf ® îngrămădirea sîngelui la 
piele, care se produce în urma unei băi reci H ® O 
Tot ce face un partid politic care din asuprit 
devine asupritor; actele unui partid politic care 
se sileşte să reviela starea de lucruri de mai’na
inte [fr.].

READORMţ (-dorm) vb. tr. şl intr. A adormi 
din nou [r e- a d o r m ij.

READUCE (-duc) vb. tr. A aduce iar la locul, 
la starea dinainte [re- -f a d u c e].

•REAL1!, adj. © Care există într’adevăr, aie
vea nil © ;rb4l 11 ® ± Număr se zlce în opoziţie 
cu un număr imaginar 1 ® # Cu aplicaţiune 
practică: lioeu în care se dă o atenţie deosebită 
matematicilor.

2. sbst. Ceea ce este aievea, de fapt, în opoziţie 
cu „idealul” [lat.].
•RE.^* sm. (D Mică monedă spaniolă de argint 

în valoare de 25 de centime [sp.].
REALEGE (-leg) vb. Ir. şi refl. A (se) alege din 

nou [re - -falege].
REALIFţ (-ipeso) vb. tr. A alipi din nou, a alipi 

la loc [r e - -f a 1 i p i],
•REALISM sbst. © +1+ Doctrina filosofică a rea

liştilor n © AS- Fel de a lucra, de a scrie, al ar
tiştilor şi literaţilor contemporani cari vor să 
reprezinte natura aşa cum o văd şi fără a intro
duce nimic ideal [fr.].
•REALIST 1. sm. © +++ Nume dat unor filo

sofi scolastici cari susţineau realitatea ideilor 
universale | ® x" Partizan al realismului în li
teratură şi in arte.

2. adj. +1+ Ce ţine de realism: daotrină o-a [Ir.].
•REALITATE sf. © Existenţă aievea, reală, 

efectivă 1[ ® Lucru real; a lua o imagine drept o * 
® în într’adevăr [fr.].
•REALIZA (-teez) 1. vb. tr. © A împlini; a face 

real: a-şl —- lăgddnlellle; e-şl vedea visul realizat, a-şi 
vedea visul cu ochii lf ® A-şi schimba toată ave
rea in bani peşin.

2. vb. refl. ® A deveni real H ® A se Împlini 
[fr.].

•REALIZABIL adj. Ce se poate realiza ţH © 
m- irealizabil [fr.].

REAMĂT IV RAMAT.
REAMINTI (-teso) vb. tr. A(-şi) aduce iar a- 

minte [re - -1- a m i n t i].
•REANIMA (-mez) vb. Ir. A reînsufleţi [ir.].
•REAPARE, reapArea (-par) vb. intr. A apare 

din nou [r e - -f a p a r e].
• RE AP ARIŢiy NE, REAPARIŢIE Sf. Apariţiu- 

ne din nou, faptul de ace ivi iar [fr.].
•REAPUGA (-pne) vb. tr. şi refl. A (se) apuca iar 

[r c - -(- a p u c a]. 
oreasA = rasa.
•REAsiGURA (-gnr) vb. tr. şi refl. A (se) asi

gura din nou [r e - -h a s i g u r a].
•REAŞEZA (-şez) vb. ir. A aşeza din nou [re- 

■f aşeza].
O reaţA = rata.

re.^'VAn w RAVAN.
REAVOINŢA (pî.-ţe) sf. Răutate, dispoziţie, 

intenţie rea faţă de cineva; voinţă de a face rău 
[r e a -)- V o 1 n ţ ă].
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REAZĂM, reazem, REAZIM w RAZIM.
‘REBARBATIV adj. Respingător (la înfăţişa

re): aspru; ursuz [fr.].
’BEBEC sbst. J Vechiu instrument de muzică 

cu trei coarde, în formă de lăută; e strămoşul 
viorii de astăzi; s>a introdus de Araţi în Europa, 
cam prin veacul al vm-lea ([®1 4107) [fr.]. 

REBEDENIE •«- RUDENIE. 
rebegi, o RABEGI, RABIGI (-geac) 

vb. inlr. A înţepeni de1 frig: o îi rebegit 
de ploaie, că e gol ca un deşt (dlvr.) [comp. 
ung. r e b e g n i ,,a tremura”].

REBEGIT, O BABBQIT, BABIOIT 
adj. p- REBEGI. înţepenit de frig: um- 
bllnd baba, de colo colo, rebegită de Irig 
<VLAH.): ne-am despărţit unul de altul, răbi- 
gitl de Irig si hămlaltl de toarne (cRO.).
•REBEL 1. adj. ® Care se răz

vrăteşte Împotriva autorităţii legi
time; trupe -~e K ® ® Care nu e uşor 
de mînuit, de tratat: un subiect .«■; o 
materie f ® ^ Care nu cedează remediilor, 
greu de vindecat: o tuse -»ă.

2. sm. ® Răzvrătit, cel ce s’a răsculat cu ar
mele împotriva guvernului legitim al ţării sale t 
® Cel ce se revoltă împotriva unei autorităţi oare
care [fr. r e b e 11 e].
•REBELIUNE, nrebet.ţtc (şez.i (dens.i sf. Răs

coală, răzvrătire [fr.].
•REBUS (pl.-usuri) sn. ® Reprezentarea unei 

silabe, unui cu- ^

Fie. 4107
Kebec.

vint sau a unei 
fraze prin fi
guri sau semne 
ale căror nume 
corespund, în 
ce priveşte su
netul, silabei, 
cuvîntului sau 
frazei (H|4108)

Fig. 4108. Rebus.
(Lenea e cucoană ntarCj care ti'arc 

de mtncare).
H @ (g-Echivoc, prost joc de cuvinte [fr.].

RECAdea (-cad) vb. intr. A cădea la loc [r e- 
+ c ă d e a]. '
ORECĂL (pl.-aie) sn. Trans. 0 Haină scurtă de 
postav ce poartă femeile iarna în locul cojocului;
lecălele şl cheptarele le poartă astăzi bogatul oa şl săracul 
(PAC.) [ung. r e k 1 i].
'RECALCITRANT adj. îndărătnic, dîrz, care 

rezistă cu încăpă’ţlnare [fr.].
RECĂPĂTA (-capăt) vb. tr. A căpăta din nou, 

a redobîndi [r'e - -t- c ă p ă t a].
'RECAPITULA (-ulez) vb. tr. A spune încă 0- 

dată mai pe scurt ceea ce s’a spus sau s’a descris 
odată pe larg, a rezuma [fr.].

’RECAPrrULA’ţ’IUNE, RECapitulatJE ş/. Re
petiţie sumară, pe scurt, a celor spuse saii des
crise mai ’nainte pe larg; rezumat scurt [fr.]. 

RECE, ORăCB 1. adj. ® Lipsit de căldură:
apă —; * ca ghlats, ca sloiul de ghlată; mllnl reci; climă *; 
vreme ~ K ® Care-ţi dă sensaţia de frig: 11 trecu un 
Hor —' prin eln ca un serpe (Ret.) H ® Care aduce 
frig, friguros, îngheţat: un vint ~ ţ) ® Care nu s’a 
încălzit, care nu e destul de cald: o baie H ® Ceea 
ce şi-a pierdut căldura după ce a fost supus ac
ţiunii focului: supa, oaleaua e —'; mtncărl reci; cărnuri 
teci, cărnuri gătite spre a fi mînoate fără a fi în
călzite H ® Care nu apără de frig: o taină»' t 
® Care nu e proaspăt: pline » 1f ® ® Care se emo
ţionează greu, flegmatic, nepăsător: om»; carac
ter »;a^s^GE ® t ® Lipsit de însufleţire, de 
strălucire: stil» t ® ® Plin de rezervă: i-a lăcut 
o primire » H ® ^ Fămlnt », păniint uşor, nisipos, 
Chişaiu: hrişcă este o holdă loarte preţioasă, mal cu samă 
pentru pămtnturlle cele sărace, muntoase şl răci (sr.-n.) 1f 
@ ® Olten. Sărac lipit (ciauş.) tH © cald.

g. RECI sf. pl. Trans. Bucov. X = RAcirţiBi [lat. 
re c e n s).
’RECENSEMÎNT (pî.-minte) m. ® Numără

toarea locuitorilor unei ţări f ® Numărătoarea 
cailor, iţelor, etc. dintr’o ţară*11 ® Catagrafie [fr.]. 
r ’REGENSENT sm. Autorul unei recensiuni 
Igerm. R e z e n s e n t].

Fig. 4rro. 
Receptor^ 
telefonic.

'RECENSIUNE, BECENSiE s/. ot ® Compararea 
ediţiunii unui autor vechiu cu manuscrisele f 
® Text fixat de o critică t[ ® Pr. ext. Dare de 
seamă critică asupra unei scrieri [fr.].

'RECENSQR sm. Cel însărcinat să facă un re- 
censemhit [fr.].

'RECENT adj. Făcut, petrecut, sosit de urînd, 
proaspăt, nou: o Intlmplaie »ă; toată istoria, încă »ă, 
11 reveni In minte (vlah.) [fr.].

'REGEPISĂ (pi.-se) sf. Adeverinţă de primire 
a unui act,’ a unei scrisori sau telegrame, etc. [fr. 
r ă c 6 p i s s 6].

'RECEPTACUL (pl.-io) Sf. ® Loc, cavitate 
unde se strîrig lucruri venite din diferite părţi f 
® A Fundul potirului unei 
flori (H 4109) [fr. <lat.].

'RECEPTIVITATE sf.
Aptitudinea pe ca’re o au 
unele organe de a primi 
impresiunea, contagiunea 
agenţilor interni sau ex
terni [fr.].

'RECEPTORI, adj. Ca
re primeşte (o acţiune me
canică, un curent, un sem
nal, etc.): post».

2. (pl.-toare) sn. ® Apa- Fig. 4109. 
rat care primeşte o acţiu- R‘1ReSel2a' 
ne, o impresiune oare-care cu1.--b. Bo- 
(H 4110) : » telclonic f @ oc"
Partea unei maşini căreia i se aplică direct forţa 
motrice 1f ® vf Aparat care, în telegrafia electrică, 
primeşte semnalele transmise de manipulator [fr. 
răcepteur].

•RECEP’ţ'IONA (-orez) vb. tr. A verifica o fur
nitură spre a vedea dacă corespunde comiiţiunilor 
cerute [fr.].
'REGEPŢIUNE, RECEPŢIE sf. ® Faptul de a 

primi, primire’ H •© Felul, în care e primită o per
soană 1f ® Primirea, într’o zi fixă, a mai multor 
persoane deodată, cu oare-care ceremonial 1f ® 
Ceremonia prin care o persoană este instalată în- 
tr’o funcţiune înaltă sau este primită într’o socie
tate 1 ® Verificarea şi acceptarea unei lucrări 
executate în urma unei licita
ţii [fr.].

RECHEMA (-chem) vb. tr.
® A cherna îndărăt; a chema 
din nou f ® 0 A ordona să se 
întoarcă de la postul său (un 
ambasador) [r e--t-c h e m a]..

RECHEMARE Sf. Faptul M 
de a rechema: chemare 
îndărăt sau din nou; ordin dat 
să se întoarcă de la postul său: - 
Afa mml ambasador.

RECHIE Sf. ţ Plantă cu 
flori' mici galbene-verzui, nu
mită şi ,,rezedă-sălbatică” (Re- 
seda Iuţea) (|a) 4111).

•RECHIN sm. vs^ Peşte de mare, foarte vorace, 
cu scheletul cartilaginos, care trăeşte în mai toate 
mările, cu deosebire însă în ma-

REA-
REC

Fig-. 4111. Rechie.

Fig. 411a. Rechin. Fig. ,4113. 
Fălcile rechinului.

rea Mediterană şi în oceanul Atlantic (Carcharias 
glaucus) ([a|4112, 4113) [fi1, requin].

'RECHIZITQRIU (pl.-torii) sn. rt Scriere sau 
discurs prin care organul ministerului public cere 
unui tribunal osîndirea unui acuzat [fr. răqui- 
s i t o i r e].

■RECHIZIŢIUNE, RECHiziŢiE sf. ® Cerere de 
oameni, de cai, ’de trăsuri, de alimente, etc. fă-
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ppp.culă do autoritatea publică T. ® Cerere de aceeaşi 
natură făcută de autorităţile militare sau civile 

REC Intr'o ţară duşmană [fr. r 6 q u i s i t i o n].
■ ‘RECIDIVA (pl.-ive] s/. ® / Reapariţia unei 
boale II ©'rt Recăderea in aceeaşi greşală, ceea 
ce atrage după sine o pedeapsă mai mare [fr.].

*RECIDIVIET ştii . Cel ce a comis din nou ace
laşi delict, aceeaşi crimă pentru care mai fusese 
odată osîndiţ [fr,].

•RECrPIENDAR s?)i. Cel ce e primit cu oare
care solemnitate'intr’o societate [fr.].

■RECIPIENT (pl.-te) sn. ® •Q Vas destinat 
să primească produsul unei distilări sau volatili
zări ţi ® Ţ5 Clopot de sticlă aşezat la o maşină pneu
matică şi in care se face. vidul [fr.]. 
tRECIPOSPOLITA sf. t stat, regat; suită:

coborltu-s’an cralnl leşesc, Sobleţkl... cu toţi hatraunli ţâill 
leşeşti şl ou toată reolpospollta iNEc.) [pol.J.
‘RECIPROC ţ. adj. '© Care merge într’un 

sens, apoi într’altul: mişcare •~ă a unul piston *| © Mu
tual, care se face de la unul la altul: o prietenie ţj 
© Termeni ~i, termeni cari pot fi întrebuinţaţi 
unui in locul altuia: o m şl b l m a n slnt termeni <^1.

2. reciprqcA (.pl.-oe) s/. Propoziţie inversă al
teia: reciproca e adevărată [fr. răciproque].

‘RECIPROCITATE sf. Caracterul a tot ce 
este reciproc [fr.].'

‘RECITA (olt, -citez) vb. tr. co A pronunţa ou glas 
tare o poezie sau o bucată în proză învăţată pe de 
rost [fr.].

■RECITATIV (pl.-ive] sn. J Un fel de cinlec ce 
nu e supus măsurii: dintre prunii din grădină porneşte 
deodată <«idrl ameţitor al privighetorii (CAR.) [fr.].
‘RECITATOR sm. Cel ce recită [fr.].
RECÎNTARI (-ăresc) vb. tr. şi refl. A (se) cln- 

tări din nou [re - + eîntăn].
RECÎŞTIOA (-ig) vb. tr. A cîştiga la loc ceea 

CC s’a pierdu mai ’nainle ^e - -t-cîştiga]. 
OHECLA (pt.-le) sf. Băn. 0 = RţioAL.

RECLAdI (-ădesc) vb. tr. A clădi la loc, din nou; 
a reolădlt biserica dărlmată de cutremur; 0 unii luraţl...

' ştiu aă-şl reclădească cu Închipuirea toate Împrejurările In 
care s’a săvlrşlt lapte (BR.-vn.) [re - -i C 1 ă d i].

‘RECLAMA, ©LAORAma (-am) 1. vb. tr. ® A 
cere cu stăruinţă: a reclama Indulgenţa ţ[ © A cere 
un lucru la care are drept: a reclama banii ce l se da
torează II ® A avea trebuinţă de: bolnavul reclamă 
multe Îngrijiri.

2. vb. intr. A se plînge, a se jelui împotriva 
unui lucru sau unei persoane; a protesta; a reolamat 
Împotriva nedreptăţii; dacă nici acu n’o Înţelege, lăcrămaţi 
la judeţ up.i [fr. ].
‘RECLAMA (pl.-me) sf. ® Mic articol publicat 

iutr’un ziar şi prin care se face elogiul unei cărţi, 
unui produs industrial, etc. ^ © Ori-ce alt mijloc 
întrebuinţat pentru a tace cunoscut şi a lăuda o 
carte, o marfă, etc.: a lăont multă —- pentru preparatul 
său [fr.].

, ‘RECLAMAGIU sm. F Cel ce face multă r e- 
clamă în jurul numelui său, pentru o scriere a 
sa, pentru un preparat al său, etc.

‘RECLAMANT sm., RECLăJHăNTA (pl.-te) sf. l*j 
Acela, aceea care reclamă înaintea justiţiei [fr.].

‘RECLAMATOR sm. Cel ce reclamă [fr.].
‘RECLAMAŢIUNE, RECLAUATIE, © lAcrA- 

UAŢIE Sf. Faptul de a reclama; cerere;.plingere, 
jeluire; înţeleg să dai clţlva gologănei pentru scrierea 
lăcrămaţlel tjip.t; să tl poltlt la mine, la despărţire, cu 
lăcrămaţle, că-i Împlineam eu cit 11 mal lipsea (Car.) [fr.].

‘RECLUZIUNE sf. rt Pedeapsă atllctivă şi in- 
farnantă de o durată de cinci pînă la zece ani, care 
consistă în închiderea cuiva Intr’un penitenciar 
şi supunerea lui acolo la anumite munci [fr. ră
ci u s i o n].

RECOASE (-cos) vb. tr. A coase la loc [r e - + . 
coase].'

‘RECOLTA (-tez) vb. tr. ® p A face O recoltă 1] 
© ® A adună, a culege, a Strînge: In cariera lul a re
coltat mulţi lauri [fr.].

‘RECOLTA ipl.-t») sf. ® p Adunatul, culesul, 
strînsul 'bucatelor de pe oîmp, seceriş f ® Pro
dusele astfel adunate, bucatele strînse de pe oîmp;

fructele culese dintr'o grădină 1| ® ® Culegere, 
lucruri de tot soiul adunate: a laout o mare «>’ de ob- 
servaţlunl interesante; slnt... tipuri de şarlatani cari... ei- 
trag... cea mal îmbelşugată » de toloase şl de mnlţumirl 
personale (vlah.i [fr.].

‘RECOI^ANDA (-mand) i. vb. tt. ® Alrugapc ci
neva să fia binevoitor cu cineva, să-i acorde spri
jinul sau favoarea sa, a vorbi de bjne pe cineva:
Iţl recomand pe acest tlnăr care merită toată atenţiunea ţ|
® A ruga pc cineva să aibă grije de cineva sau de 
ceva: Iţl recomand această afacere ţ[ © A prezenta pe 
cineva altuia: vă recomand pe domnul X ţ| ® A sfătui 
energic: Iţl recomand să te porţi bine cu el ţ| © A face 
demn de stimă: meritele sţle ll recomandă ţ @ 'V; —' o 
scrisoare, a asigura remiterea ei plătmd o taxă su
plimentară.

2. vb. refl. ® A se prezenta cuiva, a-şi spune 
nu'melc spre a face cunoştinţă cu cineva H ©'A fi 
demn de sţimă [fr.].
‘RECOMANDABIL adj. Care merită a ti re

comandat; stimabil [fr.].
‘RECOMANDAT adj. ® p. RECOMANDA TI © H 

Scrisbare ~ă, scrisoare pentru care s’a plătit o taxă 
suplimentară spre a fi sigur de remiterea ei.

‘REC OM AND AŢiy NE, RECOMANDATIE sf. ® 
Faptul de a (se) reco’manda | ® Sfat stăruitor
[tr-].
‘RECOMPENSA (-sez) vb. tr. A răsplăti,'a da o 

recompensă, a mulţumi [tr.].
‘RECOMPENSA (pt.-se) sf. Răsplată, mulţu

mită [fr.].
‘RECOMPUNE (-pun) vb. tr. A compune la loc, 

din nou [re --(-compune].
‘RECONCILIA (-iiez) vb. tr. şi refl. A (se) îm

păca [fr.j. ' - I-,
‘RECONDUCE (-duo) vb. tr. A petrece, .a însoţi, 

a întovărăşi pe ciiieva, dm politeţă, pînă la uşă 
sau pînă la poartă [r e - -(- c o n d u c e].
‘RECONFORTA (-tez) vb. tr. A întări, a da 

(mai multă) putere [fr.].
‘RECONFORTANT adj. Care dă putere, În

tăritor [fr.].
‘RECONSTITUANT adj. şi {pl.-te] sn. f (Me

dicament) care redă puterile, sănătatea [fr.].
‘RECONSTITUI (-sţiţuiu) vb. tr. ® A constitui, 

a întocmi, a Înjgheba din nou 1 © A reda pute
rile, sănătatea [tr.].

‘RECONSTRUCŢIUNE, RECONSTRUCŢIE sf.
Faptul de a reconstrui,' reciădire,- rezidire [fr.l.
‘RECONSTRUI (-ueso) vb. tr. A reclădi, a re

zidi, a construi la loc, din nou; [fr.].
‘RECOPIA (-piez) vb. tr. A prescrie, a scrie din 

nou, a copia’iar [fr.].
‘RECpRU (pi.-duri) sn. ® Constatarea timpului 

pus de cineva ca să străbată o distanţă oare-care 
sau însăşi distanţa percursă într’un timp dat, vorb. 
de un alergător, de un ciclist, etc. K ® Pr. exl. 
Timpul- cel mal scurt întrebumţat de cineva ca să 
străbată o anumită distanţă sau distanţa cea mai 
lungă percursă într’un timp dat U © ® Punctul, 
gradul cel mai ridicat al unei însuşiri sau al unui
defect, culme: noi ţineam-^nl gazelelor bine inîormate 
CCAR.) [fr.].
‘RECREA (-creez) 1. vb. tr. ® A reînsufleţi 1| ® 

A înveseli i © A odihni.
2. vb. refl. ® A se odihni (după o osteneală 

mare), a răsuflaK © A petrece [fr.].
‘RECREATIV adj. Care recreează, care te face 

să petreci [fr.j.
‘RECREA'fiyNE, RECREAŢIE Sf. ® Odihnă 

după o muncă încordată: olnd erau felele la recrea
ţie, ţl se p&rea că eşll la nunta (isp.i r ® Timpul în care 
se odihneşte cineva după o muncă încordată [fr.].
‘RECRIMINA (-inez) vb. intr. A răspunde unor 

acuzaţiuni, unor mustrări prin alte acuzaţiuhi, 
prm alte mustrări [fr.].

‘RECRUT sm. ® (K Soldat de curind incorpo
rat, răcan H © ® Persoană intrată de ourmd In- 
tr’un partid, într’o societate [fr.].. ;
‘RECRUTA (-tez) vb. tr. ® -X A face recruţi, a 

înscrie, a mcbrpora soldaţi noi t ® ® A atrage 
alţi partizani, sau membri Intr’un partid, într’o a-
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suciaţiune, etc.: Domnii greci Iei recrutan In caaele lor 
ginerii şl nurorile pentru domnite şl beizadele (I.-gh.) [fr. ].
•RECRUTARE sf. X Faptul de a recruta, 

tragere la sorţi.
■RECRUTOR sm. a Cel ce face recrutări [fr.l.
•RECTANGULAR adj. A Dreptunghiular [fr.].
•RECTIFICA (-Ho) vb. tr. ® A Îndrepta H ® A 

purifica printr’b nouă distilare [fr.].
•RECTITUDINE s/. ® însuşirea a tot ce este 

în linie dreaptă H © © Calitatea a tot ce este con
form ou judecata dreaptă, cu morala [lat.].
•RŞCTO sbst. Prima pagină, pagina din faţă a 

unei foi, in opoziţie cu „verso", pagina din dos 
[fr. < lat.].
•RECTOR sm. B Unul din profesorii unei uni

versităţi ales ca şef al tuturor facultăţilor acelei 
universităţi [fr.].
•RECTORAT (pl.-ate) sn. B ® Demnitatea, 

funcţiunea de rector 1J © Timpui cit ocupă a- 
ceastă demnitate ţi © Biroul rectorului [fr.].
•RECTUM sbst. g) Partea intestinului gros care 

SC termină la anus [lat.].
•RECUCERI (-eresc) vb. tr. A cuceri la loc [re- . 

+ cu c e r i].
•RECULCA (-culc) Vb. tr. şi refl. A (se) culca iar 

[r e - + o u l'c a].
•RECULEGE (-leg) vb. refl. A-şi concentra a- 

tenţiunea spre a se gîndi numai la un singur lu
cru, a-şi aduna gîndurile: maiorul se opreşte o c11p&, 
oa şl cum ar vrea s&. ee reculeagd, lllbd surprins de Inamic 
(CAR.) [re - -f culege, format după fr. recue- 
i I I i r].

•RECULEGERE sf. Faptul de a se recu- 
i D g e, concentrarea gîndurilor asupra unui sin
gur lucru: pe figura Iul se vede —a, grija omului care va 
st stea in fe(a unei primejdii mari (vlah.).
•RECUNOAŞTE (-nosc) 1. vb. tr. ® A constata, 

a-şi aduce animte că o persoană sau un lucru e 
chiar persoana sau lucrul ce cunoaşte: dac& i-ai ve
dea, nu l-al mal atlt de mult s’a schimbat ţ[ © A con
stata după oare-care semne identitatea unei per
soane sau unui lucru; l-am recunoscut dupd glas ţ[
® A ajunge să descopere adevărul despre ceva:
* nevinovăţia unul acuzat ţ| © A admite ca adevărat, 
ca netăgăduit: * nemurirea sufletului ţ] ® jbi A face 
o recunoaştere militară ţj ® un copii, a declara 
prin act autentic că e tatăl sau mama copilului f 
® A mărturisi; a-şl ~ gresala Ş| ® A se arăta recu
noscător: numai cel ce merită o binefacere ştie s’o recu
noască.

2. vb. refl. ® A-şi vedea chipul, a-şi găsi ase
mănarea într’o oglindă, într’un portret li © ® 
A-şi regăsi sentimentele, părerile într'altă per
soană: se lecimoaşte tn fiul său ^ ® A Se declara, a 
mărturisi: a se — vinovat [re - -1- cunoaşte].
‘RECUNOAŞTERE sf. ® Faptul de a (se) r e- 

cunoaşte'f © Examinarea amănunţită a 
oare-care obiecte spre a constata felul sau numă
rul lor: a face -~a locurilor K © iiă Operaţiune mili
tară care are de scop examinarea terenului, si- 
tuaţiunii inimicului, etc. H ® Jă Soldaţii cari fac 
această recunoaştere li ® Călătorie de explora- 
ţiune li ® Mărturisire: ~a unei greşeli H ® O Acor
darea drepturilor politice, prlntr’un vot al Cor
purilor legiuitoare. Românilor din alte State, după 
renunţarea lor la supuşenia străină.
‘RECUNOSCĂTOR adj. verb. recunoaşte. ® 

Care recunoaşte H © Care poartă recunoştinţă: 
a se arăta ţiţi © NERECUNOSCĂTOR.
‘RECUNOŞTINŢA (pl.-te) sf. Aducerea aminte 

cu mulţumire, cii dragoste, ou devotament a bi
nefacerilor primite fH © nehbcunoştjntA [r e- 
c u n o a ş t e].

■recurba (-bez) vb. tr. A încovoia, a îndoi ca
pătul, marginea unui obiect [fr.].
[RECURENT sm. sfi Cel ce face recurs [fr.].
■recurge (-curg) vb. intr. ® A cere ajutorul 

cuiva: ^ la un protector ţ| © A se servi, a face uz:
Ţ la mijloace energice [re--fcurge, format după 
fr; r e c.o u r i r].

■RECURS (pi.-suri) sn. ® Cerere de ajutor ţi 
© ® Scăpare, refugiu: Dumnezeu e singurul său ţ

© rt Adresarea la o instanţă superioară spre a re- RFC- 
vedea şi a judeca din nou un proces de a cărui de- 
ciziune e nemulţumită una din părţi: pierztnd pro- KLD 
cesul, a făcut — la tribunal [fr. r e c O u r s].

‘RECURSQRIU adj. rt Care deschide un re
curs: acţiune recnrsorle [fr.].

•RECUZA (-ouzl 1. vb. tr. rt A refuza de a primi 
pe cineva că judecător, jurat, martor, expert, etc., 
pentru că se suspectează nepărtinirea acestuia.

2. vb. refl. rt A refuza de a judeca o pricină, de 
a da o hotărîre într’o chestiune [fr.].
‘RECUZABIL adj. ® Care poate fi recuzat: 

martor ~ f © Căruia nu i te poţi încrede: scriitor ; 
autoritate-~ă Hţl © JRECUZABIL [fr.].
‘RECUZARE, RECuzATlţiNE Sf. rt Faptul de a 

recuza [fr.].
‘RECVJZITE sf. pl. Cele necesare într’un bi

rou, într’o 'cancelarie (hîrtie, cerneală, condeie, 
etc.) [germ.].
‘REDA (-dau) vb. tr. ® A da din nou acelaşi lu

cru Şl ©' A da cuiva un lucru pe care l-a mai avut 
odată; a face să recapete: aerul curat II redete sănă
tatea; vederea unul orb ţ| © A reprezenta, a expri
ma, a reproduce: această copie redă bine originalul [r e- 
-I- d a, format după fr. r e d o n n e r].
‘REDACTA (-tez) Vb. tr. A rezuma în scris, 

a aşterne în scris în mod clar şi în cea mai bună 
ordine, a redija: intra In tipografie, nnde rlndula materia, 
redacta In ormatll, făcea corecturi (vlah.i : — un jurnal, a
compune articolele de fond într’o gazetă, a fi re- 
dactorul-şef al jurnalului [lat. r e d a c t u m].
‘REDACTOR sm. Cel ce redactează o ga

zetă [fr.].
‘REDACŢIUNE, REDACŢIE s/. ® Faptul de a 

redacta t © Felul cum e redactat ceva H © Cu
prinsul unui lucru redactat ^ @ Totalitatea re
dactorilor unei gazete ^ ® Sala, biroul unde 
lucrează redactorii [fr.].
‘REDESCHIDE (-id) vb. tr. şi refl. A (se) des

chide din nou [re - -i- deschide).
‘REDEŞTEPTA (-tept) vb. tr. şi refl. A (se) de

ştepta iar [r e - -p d e ş t e p t a],
•REDEVENI (-vin) vb. tr. A deveni din nou, a se 

face iar [fr.].
•REDEVENŢĂ (pl.-tc)s/. Rentă sau ori-ce sumă 

datorită care trebue plătită la epoci fixe [fr.].
•REDIBITORIU adj. A Privitor la redibiţiune; 

care poate anula o vînzare: caz [fr. redhibi- 
t o i r e].

‘REDIBIŢIUNE sf. rt Anularea unei vînzări 
cînd lucrul cumpărat e defectuos [fr. r ă d bi
bi t i o n].
OREDIE sf., REDjg (pî.-işuri) sn. 4 Partea unei 29.600 
păduri care e mai deasă, mai încurcată şi mai grea 
de străbătut: făcnră oamenii poteră, o încolţiră Intr’o 
redle şl o prinseră (r.-cod.) ; se mal ascunde el prin redlş, prin 
bntnrlş, prin nişte scorburi, da ascunde-te dacă poţi (Ret.)
[s^ rAdid].
•REDIJA (-Ijez) Vb. tr. A redacta; găsirăm mij

locul a o protestaţie şl a o trimite la Gonstantlnopol (BOL.)
(fr. r e d i g e r].
•REDINGOTĂ [pl.-te) sf. q)

Haină de bârbat, cu două rîn- 
duri. de nasturi, cu poalele lungi 
([şl 4114); ttnărul institutor poartă o

neagift foarte lungft ’n poale (CArj
[fr.].

REDIŞ RţîDIE.
REDIU R^DIU.

•REDOBÎNDI (-dese) vb. tr.
A dobîndi iar, a recăpăta [r e - 
-H d O b î n d il.
•REDUCE '(-duc) 1. vb. tr. ®

A micşora, a împuţina, a scădea:
cheltuielile ţi © A reproduce, a 

copia o figură geometrică, un desen, etc. dîndu-i 
dimensiuni mai mici: un desen, o statuă ţ[ © A con- 
strînge; la tăcere ţj © A aduce într’o stare mai 
mult sau mal puţin supărătoare: l-a redus la mizerie ţi 
® A preface, a transforma: griul in făină; ~ stin- 
jenii In metri f © ^ A scoate dintr’un oxid tot 
oxigenul sau numai o parte din el ţ[ © ± A schimba

Fig-. 4TI4. 
Redingotă.
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RPQ_ prin calcul; o liacţlune la cea mal simpli ezpraslane, a 
P p p O exprima prin numărătorul şi numitorul cei mai 
l\t r mici posLbiJi; o expmslnne algebrici.

2. vb. refl. ® A se pune însuşi într’o stare mic
şorată, inferioară li ® A se preface; apa s'a redus 
In vapori H ® A fi descompvjş n ® A se micşora 
[lat.].
•REDţrCERE sf. Faptul de a (se) reduce.
* REDUCTIBIL adj. Ce se poate reduce, ce 

poate fi micşorat Uf © jheductjbil [fr,].
•REDUCTIBILITATE s/. Caracterul sau sta

rea a tot ce e reductibil [fr.].
■REDUCTOR 1. adj. ^ Corpuri reductoare, acelea 

care iau oxigenul altor corpuri spre a forma com
puşi noi.

2. (pf.-toare) STl. Corp reductor: cirbonele este/vnl 
industrial prin excelenţi [fr. ].
"REDUCŢiyNE s/. Faptul de a reduce, redu

cere [fr.].
'REDUPLIGA (-Ic) vb. iT. A repeta (într’un cu- 

vînt) o silabă său o literă [lat.].
* REDUPLICARE, BEDUPLICAŢIPNE, REDUPLICA- 

TEE s/. Repetarea unei silabe sau a unei litere [fr.].
•REDUPLIGATIV adj. Of Care exprimă repe

tarea unei acţiuni: ,,re-” este o particulă ~ă [fr.].
•REDUS adj. p. REDbCE. Micşorat, împuţinat, 

scăzut: s'au vlndut cu preţuri *e.
ţREDUTA (pi.-te) s/. ® Mic fort stabilit pe 

un punct important de apărat 
flBl 4115): Rusii ridicaseră o ca si 
serve de retragere la intlmplare de nevoie 
(BOL.) t ® Mare serbare, cu dans, 
cu persoane mascate, făcută In a- 
fară de epoca carnavalului [fr.].

•REEDIFICA (-tic) vb. tr. A re
clădi [r e --i-c d'i f i c a].

•REEDITA (-Itez) vb. tr. ®
A scoate o "nouă ediţie a unei Fig. 4115. Redută.
cărţi f © 0 A repune în circulaţie; un svon, o 
calomnie [fr.].

•REELIGŢBIT. adj. Care poate fi reales [fr.]. 
•REELIGÎBILITATE sf. Calitatea de a putea 

fi reales [fr.].
•REFACE (-Iac) 1. vb. tr. ® A face din nou, a 

prelucra' f ® A Îndrepta, a Îmbunătăţi; a între
ma.

2. vb. refl. ® A se face din nou f ® A se In- 
trema f ® A-şi îndrepta starea f ® A-şi schim
ba firea [r e - -t- f a ce].

REFEC sbst. ® Tiv, cusătură făcută pe mar
ginea ră’şucită a unei stofe, spre a nu se destrăma f 
® (P Indoitura pentru brînişor la izmene cciauş.) f ® 
0 F A lua la a mustra aspru : Furios se ’nctalde ’n 
oas& 91-1 la cartea la '>■ (vlah.) [refeca],

REFECA (-leo) vb. tr. A coase marginea răsu
cită a unei 'stofe, spre a nu se destrăma; a tivi; fe
meia toarce, urzeşte... şl refeacă oblelele (Jip.); cămaşa de 
boranglc subţire şl refecată cu blbllnrl (nL.) [lat. •o r I- 
flcare< orlflcMum].

REFECÂTURÂ (pJ.-turi) sf. Faptul de a r e- 
feca; rezultatul acestei lucrări.

•REFECTORIU (pl.-orii) sn. Sală unde se ia 
masa în comun într’o mănăstire, în internate, etc. 
[fr.].
t REFENEA, RAFBNEA (pl.-anele) sf. ® t Partea, 
contribuţia, cotizaţia plătită de fie-care (lin aceia 
ce iau parte la o masă în comun, la o petrecere f 
® 0 Petrecere în comun, cu mîncare şi băutură:
răfenea să nu faoă nici mireanul nici cllrloul [prv.-mq.) ; Intru 
In olrclnmă, unde tac relenea oameni mulţi (Cah.) [tC. r e- 
f e n ă].

•REFERA rm- REFERI.
■REFERAT (pl.-ate) sn. ® rt Recurs la prezi

dentul tribunalului de primă instanţă, în caz de 
urgenţă f ® Raport depus, scris, asupra unei 
chestiuni [fr. r ă f ă r 6].

• REFERENDAR sm. rt Magistrat Ia Curtea de 
Conturi însărcinat să facă rapoartele asupra pie
selor de contabilitate pe care le-a verificat [fr.].

•REFERENDUM sbst. Q ® Recurgere la votul 
popular pentru legile votate de parlament sau 
chiar pentru proiectele de lege ce urmează a fi

Fig-. 4116. 
Lampă cu 
reflector.

supuse parlamentului f ® Depeşă expediată de 
un agent diplomatic guvernului său spre a cere 
alte instrucţiuni [fr.].
•REFERENŢE sf. pl. Informaţiuni scrise asu

pra capacităţii, onorabilităţii sau solvabilităţii 
unei persoane [fr.].

•REFERI, REFERA (-f«r) i- vb. intr. A face un ra
port, a raporta.

2. vb. refl. A se raporta, a sta în legătură cu, a 
prfvi [fr.].

•REFERITOR adj. verb. referi. Care se referă 
la, privitor la,' relativ la.

•REFLECS = REFLEX.
•REFLECT (pî.-te) srj. Reflexiunea slăbită a 

luminii sau a colorii: candela cn .—ui el roz-alb (emin ) 
[fr. r e f1 e t].
■REFLECTA (-toz, -fleot) 1. vb. tr. ® A retri

mite lumina sau coloarea pe un corp vecin ® A 
se gîndi lung şi serios, a chibzui.

2. vb. refl. ® A se resfrînge ţ[ ® A se oglindi 
[fr-! r e f 1 (51 e rj.

■REFLECTOR 1. adj. Care reflectează (lumina 
sau coloarea).'

2. (pî.-toQie) sn. Oglindă metalică 
destinată să reflecte lumina (|®|4116)
Ifr.]. I
•REFLECţryNE, REFLECŢIE iw.RE- I 

FLEXIUNE.
•REFLEX 1. adj. ® Care se face 

prin reflexiune: viziune ~ă ţ| ® gi Care 
se face fără a ne da seama, în mod 
involuntar [vorb. de mişcările ner
voase ale corpului): o mişcare —’ă.

2. [pl. -eie) sn. Reflect, reflexiunea 
slăbită a luminii sau a colorii; oobii
acela mici şl întunecaţi, cu —e de oţel, dedeau 
nu ştiu ce fior de primejdie a30ims& (vlah.) ; 
un lan de porumb Işl mişca vlrful foilor ner
voase, dlnd vărduiinlul un.—de coloare verde (D.-zawf.) [fr.].

•REFLEXIBIT. adj. ]5 Care are proprietatea de 
a se reflecta [fr.].

•REFLEXIBILITATE Sf. 15 Proprietate pe care 
o posedă lumina, căldura, sunetul, corpurile ela
stice de a se reflecta [fr.].

•REFLEXIUNE, REFLEXIE, REFLECŢIQNE, RE
FLECŢIE sf. ® 15 Schimbarea direcţiunii unei raze 
luminoase, calorice sau sonore, produsă prin în- 
tîlnirea unui obstacol ţ ® © Operaţiune a minţii 
care meditează adine şi examinează cu atenţiune 
propriile gîndirl: a rămas olteva momente glndltor od 
oobll tn jos Intr’o stare de refleoţlune melancolică (i.-gh.) ,t 
® Pr. ext. Gîndire, cugetare adîncă: reflecţii insi
pide de ale celor cari nu pot cugeta încet (vlah.) [fr. ră-
f 1 e X i 0 n],

•REFLEXIV adj. ® 07 Pronume —, pronuineic 
se, Işl, Bine; verb —, acela care exprimă o acţiune fă
cută şi primită de subiect: mă bucur, se glndeşte, te 
superi, eto. sint verbe —e 1[ ® Făcut sau zis cu re
flexiune [fr.]'.

•REFLUX (pl.-uzuri) sn. ® 9 Mişcare a apelor 
mării care se retrag după flux H d) © întoarcere 
în sens contrar â unei mari mulţimi [fr.].
•REFORMA (-mez) vb. tr. ® A readuce Ia forma 

primitivă t ® A da o formă mai bună; — calen
darul ® A îndrepta, a îmbunătăţi: moravurile H
® Ji A scoate (pe un soldat, pe un ofiţer) din ca
drele armatei pentru infirmităţi sau din cauză de 
boală ® — caii, a-i scoate din serviciu (ne mai 
fiind buni), a brăcui [fr.].

•reforma ipl.-me) sf. ® Restabilire în ve
chea formă sau într'o formă mai bună: reiorma ca
lendarului r ® Reforma abuzurilor, suprimarea lor ® 
ggţ Religiunea protestantă; schimbările aduse doc
trinei catolice de către protestanţii din veacul al 
xvi-lea ţi ® Modificare, schimbare; reforma elec- 
toraiă Ti ® îndreptarea, îmbunătăţirea moravii; 
rilor ţ| ® Jă Starea unui militar, unui cal, unui 
obiect aparţinînd armatei şi socotit incapabil de 
a mai servi; reforma unul ofiţer, scoaterea lui din ca
drele armatei pentru infirmităţi sau ca măsură 
disciplinară: a fost silit... să ceară punerea sa la — peclre 
Infirmităţi incurabile o.-oh.) [fr.].
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•REFOBMÂT 1. adj. p. reforma. ® Pus de o 
parte, scos diri întrebuinţare, brăcuit 1| ® ii Scos 
din serviciu, din cadrele armatei: oiiţer 1| ® oj 
Religiaprotestantismul.

2. reformaţi sm. pl. oii Protestanţi. 
•REFORMATOR SUL. Cel ce aduce reforme; re- 

ioimatoiii, promotorii protestantismului [fr.].
•REFRACTA (-Iract, -taz) 1. vb. tr. B A face ca 

o rază să aibă relracţiune, a produce refracţiunea.
2. vb. refl. A devia trecînd dintr’un mediu în- 

tr’aitul [fr.].
•REFRACTAR adj. ® Care refuză să se su

pună, rebel 1[ @ fi- Care suportă, fără a se topi, 
temperaturi ridicate; p&mtnt cu care se fac cără
mizi pentru construirea sobelor, etc. [fr.].

•REFR ACŢIUNE, HE- 
FRAtiiE sţ. if Schimbarea 
direcţiunii pe care o sufere 
o rază luminoasă, calorifică 
sau sonoră, cînd pătrunde 
oblic intr'un me
diu transparent 
de densitate di
ferită, de ex. din 
aer în apă sau in 
sticlă (HI 4117)
[tr.].
•REFREN (pi.

-enurl) STl. ®
V Cuvintele care 
se repetă la stîr- 
şitul fie-cărui cu
plet sau fie-cărei 
strofe dintr’un 

cîntec, dintr’o baladă, etc. II ® ® Ceea ce repetă 
cineva intr'una: începea să-i lle sll& de Întrebarea asta, 
oare mereu li revenea ca nn —- al glndurilor lui chinuite
(VLAH.) [fr. r e f r a i n].
•REFRINGENT adj. ţ Care deviază, care re

fractă razele luminoase: mediu *; puterea-«-a a unul 
corp [fr.].

•REFUGIA (-glez) vb. refl. ® A se retrage într’iin 
lac sau pe lingă o persoană spre a se pune la adă
post do o urmărire, spre a căuta siguranţă, a se 
acida, a se oploşi H © ® A recurge ftr.]. 
•REFUGIAT 1. adj. p. REFUGIA.
2. sm. ® 0 Cel CC şira părăsit ţara spre a scăpa 

de persecuţiuni politice f ® pi. tal Protestanţii 
cari au părăsit Franţa după revocarea edictului 
de Nantes, în 1685 [fr.].
•REFUGIU (pi.-gll) STi. ® Loc unde se retrage 

cineva spre a scăpa de o urmărire, spre a li in 
siguranţă H ® ® Sprijin, ocrotitor: d-tn eşti sip- 
gurul meu — ţ| ® ® Mijloc de scăpare; pretext 
[lat.].
•REFUTA (-utez) vb. tr. ® A combate, a nimici 

prin argumente solide ceea ce a susţinut altul ţ] 
® A demonstra netemeinicia, falsitatea unui si
stem, unei maxime [Ir.].

•REFUZ (pi.-uzuri) sn. Faptul de a refuza; ne- 
primire [fr.].

•REFUZA (-£nz) vb. ir. ® A nu primi ceea ce se 
oferă H ® Â nu da ceea ce cere cineva H ® A nu 
da voie 1 ® A nu asculta, a nu se supune, a nu 
voi să facă ceea ce s’a poruncit [fr. ].

Fig. 4117. Refracţiune.
BA. Raza incidenţa.—BA7. Raza 

refractată.

Wlfc.. __£î

Fif. 4118. Regal. Fig. 4119.
, Coroană regală română.

•REGAL1 adj. ® 0 De rege, regesc, crăiesc: 
lamllia —ă; altelă -«--A; coroană română ([_■'] 4119] 
II ® fi- Apă -ă, amestec de acid azotic şi de acid

clorhidric care dizolvă aurul şi platina in stare de 
cloruri [lat.].

REGAL2 (pi.-aluri) sn. # Un fel de scrin cu 
mai multe sertare în care se păstrează casele cu li
tere ([b] 4118) [germ.].
•regala (pi.-io) s/. ® § Pahar de bere, mai 

mic decî't un ţap H ® O specie de ţigarete de ca
litate superioară [regal].

•REGALIST adj. şi sm. {ţt Care e partizan al 
regelui, devotat regalităţii [regal, format după 
fr. r o y a 1 i s t e].

•regalitate s/. o Demnitatea do rege [lat. ].
•REGASI (-ăsesc) 1. vb. tr. ® A găsi iar *I ® A 

găsi ceea ce a pierdut, ceea ce a uitat H ® A în- 
tîlni iar pe cineva.

2. vb. refl. ® A se afla iar, a se găsi din nou H 
©"a recunoaşte unde se află, după ce s’a rătăcit 
[r e - -p g ă s ii.
•REGAT (pt.-ate) sn. O © Stat guvernat de un 

rege 1 ® vechiul — sau simplu România dina
inte de războiul de Întregire, în ce priveşte hotarele 
ei [r e g e]

REF-
RE6

•regatA
(pi. -te) sj. ©0

Fig. 4120. Regate.

Formă de era- t
vată care se \ - 
înnoadă şi ca
de vertical 
de-a lungul 
plastronului 

cămăşii: totdeu-1 
uuB tu jachetă 
neagră, pnrttnd 
la .glt regate de
colori nesigure (bas.) H ® a. Cursă de bărci, de luntri 
de diferite forme şi mărimi ([H 4120) [fr.].

•REGAţEAN 1. adj. Din vechiul regat, din 
România dinainte de războiul de întregire.

2. sm., reqAtean(c)A sf. Locuitor, locuitoare din 
vechiul regat.

•REGE Sm. © O Suveranul unui Stat care are 
titlul de regat, craiu: —ie României; — absolut; — con- 
stituţionsl H © ® Cel dintîiu, cel mai bun in felul 
său: —le poeziei H ® Animal privit ca cel mai no
bil din toate; leul o —le animalelor; vulturul e —le pă
sărilor t ® poet. —le zilei, soarele; —le 
creatlunll, omul II ® ♦ Figură în jocul 
de cărţi, rigă, popăH'®g Figura cea mai 
de seamă în jocul de şah ([a] 4121):
Cade ’n şahul de pe masă şl răstoarnă pe co
vor Doi nebuni peste un — şl un turn peste 
regină (alecs.) II ® pi. Regii sau
Cartea Regilor, Cele patru Cărţi din Ve- pjg 4IaI 
chiul Testament care cuprind istoria Rege. 
poporului evreu de la Samuel pînă la 
captivitatea Babilonului [lat. rege m]. 
ţ REGEA sf. Rugăminte: cuconaşnle I Iaca bina d-tale 

care vrea să-şl tacă o — (ALEcs.) [tc. r e § â]. 
t REGEAL (pi.-ala, -aluri) sn. Mare demnitar al 

Porţii: diavolii cel de elcll... aleargă... pe la toate regealele 
(l.-OH.): peţitorii de domnie aţlţaseră asupră-1 nra regealu- / 
rllor (rl.) [tc. r i f a 1].
ţREGEALiC sbst. Rugăminte; intervenţie: prin 

—ui Iul Beizadea Costakl ...dobtndl de aci Înainte mult mal 
mare Influenţă la Caragea (FIL.) [rege a].

•REGENERA (-erez) Vb. tr. © A da O nouă na
ştere, o nouă viaţă H ® A reforma, a îmbunătăţi; 
a preînnoi: — moravurile [fr.].

■REGENERARE Sf. © Faptul de a rege
nerai)® Reproducerea unei părţi distruse din
tr’un animal sau dintr’un vegetal H ® ® Refor
mare, preînnoire: —a unul popor.

•REGENT sm. © O Persoana care guvernează 
un Stat' în timpul minorităţii sau absenţei suve
ranului H ® Numele unui diamant celebru cum
părat de regentul Franţei Philippe de Orleans şi 
care aparţinea Coroanei (iw pl. ix) [fr.].

•regenţa (pL-ţe) sf. o © Demnitatea de re
gent t © Timpul cit durează această demni
tate % ® Timpul în care ducele Philippe de Or
leans guvernă Franţa in numele lui Ludovic al 
xv-lea minor (1715-1723) H © Nume dat State-
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RE0- lor din nordul Africei, Tripolitania, Algeria şlTu-
RE6

rege.
sn. ® = REGIMţîNT

nisul, înainte de stabilirea protectoratului francez 
[fr.].
*REGţ!SC adj. O De r e g e, regal. 
‘REGţSTE sf. pl. Nume dat în evul-mediu re

gistrului în care erau trecute, în ordine cronolo- 
mcft, actele, documentele, izvoadele, etc. emanate 
de la o aceeaşi cancelarie şi de la acelaşi perso
naj, însoţite de note explicative şi de extrase din 
cronici [fr.].
•REGipŞTE adv. Ca un 
•REGHIMţlNT (pî.-te)

[germ.].
*REGlCţD 1. adj. şi sm. Care asasinează pe un 

rege, omorîtorul unui rege.
2. sbst. Asasinatul unui rege [fr.].

‘REGIE sf. ® Administrarea unor bunuri ale 
altuia cii obligaţiunea de a da socoteală de felul 
administrării ţf ® 0 Lnor&rl publioe in lucrări pe 
care Statul, judeţul sau comuna le fac pe soco
teala proprie sub privegherea agenţilor săi H 
® 0 Administraţiuiie Însărcinată să perceapă im
pozitele indirecte (tutun, cărţi de joc, etc.): regia 
monopolulnl tutunurilor H ® 0 Birourile, personalul 
acestei administraţiuni [fr.].

•REGEVI (pl.-Imuri) sn. ® 0 Formă de guvernă- 
mînt: absolut, despotic, constituţional, feudal, monarhic,
republican H ® Mod de a administra unele stabili
mente publioe; -~ulpenitenciar J ~nl Închisorilor, spita
lelor H ® rt Regule privitoare la bunurile soţilor In 
timpul căsătoriei: -»ui dotai; <~ui comunităţii 1 ® Mod 
de a trăi, de a se hrăni, de a se îngriji din punctul 
de vedere al alimentaţiunii şi al higienei: a urma 
un »: alimentar; cumpfttat V © GJ Guvînt care 
depinde de altul şi formează complementul lui: 
» direct. Indirect, circumstanţial [fr. ].
•REGIMŞNT (pl.-te) sn. ® a Corp de trupe 

compus din mai multe companii de cavalerie sau 
de infanterie şi comandat de un colonel t ® © 
Mulţime: un ~ de slugi [fr.].

‘REGIMENTAR adj. n Care aparţine unui 
regiment [fr.].

‘REGţNA (pl.-ne) s/. ® 0 Soţia unui 
rege, crăiasă t ® 0 Suverana unui regat 
f ® Persoana cea mai de seamă, cea 
mai distinsă, etc.: regina balului; regina 
model H ® Lucrul cel mai bun, cel mai 
de seamă, cel mai frumos Ui felul lui: 
regina oet&tllor; regina florilor ţ ® Regina p; 122 
albinelor, matcă, împărăteasă 1f ® 0 Regina. 
Piesa cea mai însemnată în jocul de 
şah, după rege (Hj 4122) ţi ® # ploarea-reoinei 
. PLOăREA-DOAMNEI (ev FLOARE®) [lat.]. 
‘REGIONAXj adj. • Privitor la o regiune, care 

se întinde la'o regiune teritorială [fr.].
‘REGIONALISM sbst. Spirit regional; doctrină 

care tinde să creeze în diferitele provincii ale unei 
ţări o activitate cu totul independentă de ca
pitală [fr.].
‘REGISOR sm. O Cel ce administrează o trupă 

de teatru ffr.l.
‘REGISTRATOR sm. Cel ce înregistrează hîr- 

tiile intr’o administraţie: —ui ...trece tacticos In re
gistrul de Intrare hlrtllle sosite (aR.-VN.i [fr.].

‘REGISTRATURA (pl.-turi) sf. Birou, într’o 
administraţie publică,unde se înregistrează hîrtiile 
sosite: In biroul registraturii generale a unei mari adml- 
nlstraţlonl. Impiegatul Işl pregăteşte registrul icar.) [germ. 
Registrator].

‘REGISTRU (pl.-tre) sn. ® Carte în care se în
scriu actele intrate sau afacerile zilnice, condică, 
catastif: ~ de stare oiviiă f ® J întinderea pînă 
unde ajunge vocea fără a schimba timbrul H ® # 
Semnele care regulează călcătura exactă a tipa
rului [fr.].
‘REGiyNE sf. ® • Mare întindere de ţară, 

ţinut: regiunile polare temperată, tropicală f ® Grad, 
punct la care se ridică cineva într'o ştiinţă: cele 
mal înalte regiuni ale matematicilor r ® Poziţiune 
socială 1f ® Parte determinată a corpului sau 
a unui organ: lombară; —a Inimii [fr.].

‘REGLEMENT (pl.-te) sn. Regulament [fr.].

‘REGLEMENTA (-tez) vb. tr. ® A supune unor 
regulamente I ®' Â face reglemente [fr.].

‘REGLEMENTAR adj. ® Ce priveşte regula
mentul: legi-»e H ® Conform cu regulamentul:
trenul a plecat din Sinaia la ora regulată şl a ţinut strict mer
sul ^ ptnă la Ploeştl (car.) [fr.].

‘REGLETA (pl.-te) Sf., REGLET Sin. # Bucată 
de plumb,’ de o lungime ce 
variază de la 3 milimetri 
pînă la 20 de centimetri, 
care serveşte, în impri
merie, să completeze gar
niturile ([a] 4123) [fr. ră
gi e 11 e] Fig. 4103. Regletâ.

‘REGN (pl.-nuri) sn. ® 0 Domnie t ® Pie-care 
din cele trei mari diviziuni în care sînt clasate 
toate corpurile: <«'U1 mineral, '-'ul vegetai şl .^ul animal 
[fr. r ă g n e].
‘REGRES (pl.-ese) sn. Dare înapoi, mergere în

dărăt; In loo să progreseze, face ~e [lat.].
‘REGRESA (-esBz) vb. intr. A face regrese, 

a da înapoi, k merge îndărăt.
‘REGRET (pl.-ete) sn. Părere de rău [fr.].
‘REGRETA (-gret) vb. Ir. ® A-i părea rău: a se 

căi ŞI ® A duce dorul' [fr.].
‘REGRETABIL adj. De care poate să-ţi pară 

rău, care merită a fi regretat: o pierdere ~ă [fr.j.
‘REGULA (-ulez)P' r. ® A conduce după anu

mite regule,' a supune unor anumite regule: a-şi « 
viata, purtarea ŞI ® A pune în ordine, a rîndui: ~ a- 
laoerlle; a-şl hlrtllle ŞI ® A potrivi, a pune în Stare 

,Să meargă bine: ^ o maşină, nn ceasornic Ş[ ® A orîn- 
dui, a hotărî dinainte: — ordinea unei ceremonii; a-şi 
întrebuinţarea timpului ŞI ® A răfui O SOCOteală, a 
plăti, a achita: o socoteală 1 ® ® F A pune la 
locul său, a-i da pedeapsa meritată. a-l învăţa 
minte: las’ oă te-olu enl [lat.].
‘REGULA (pl.-ie, -11) Sf. ® Tot ce servă să con

ducă', să dirijeze, principiu, maximă, lege, învăţă
tură ; —^ ds oondnltă; a păzi regulele datoriei Ş[ ® Ordine, 
orînduială: a pune In ~ hlrtllle Ş[ ® Pildă, exem
plu, model: purtarea Iul Iml serveşte de — Ş| ® Ceea ce 
prescrie legea,' obiceiul: regnieie poiiteţei ŞI ® Prin
cipii, metode, precepte ce trebuesc urmate în ştiin
ţe, in arte, în jocuri, etc.: de gramatică; regulele
jocului de cărţi; ®:nn e-^ fără excepţie Ş[ ® ± Opera
ţiune de aritmetică: cele patru regule, adunarea, scă
derea, înmulţirea şi împărţirea ; regula de trei (simplă, 
compusă), problemă de aritmetică prin care, fiind 
date trei cantităţi cunoscute, trebue să se găsească 
o a patra cantitate necunoscută ŞI ® pl. / Men
struaţie ŞI ® De ~ loc. adv. De obiceiu; in aşa 
cum se cere, cum trebue să fie; in generală, de 
obiceiu, în genere ŞIŞI ©neregula Hat.].

■REGULAMENT (pl.-te) sn. ® Ordonanţă, 
statut care hotărăşte şi prescrie ce trebue să se 
facă: ~ de politie Ş( ® Statutele unei adunări le
gislative ŞI ® Indicaţiune a ordinii, a exerciţiilor, 
a lucrărilor .ce se fac într’o şcoală, într’o manufac
tură, într’o comunitate religioasă, etc.; ~'ui şcoa- 
lelor secundare ŞI ® .«'Ul organic w* P. IST. [lat.].
‘REGULARISI (-Isesc) vb. ir. F ® A regula, a 

învăţa minte pe cineva ŞI ® A pune la cale [fr. r e- 
g u 1 a r i s e r, cu sufixul de origine greacă -i s i].

‘REGULARITATE sf. ® Calitatea a ceea ce se 
face totdeauna în acelaşi fel ŞI ® Uniformitate ŞI ® 
Simetrie ŞI ® Proporţiune exactă ŞI ® Păzirea legi
lor moralei: ~a conduiteişj^©neregularitate [fr.].

‘REGULAT adj. p. REGULa. ® Supus regulei, 
potrivit regulelor; o viată ~ă Ş[ ® Unde domneşte 
buna orînduială: casă bine .»ă Şi ® Po
trivit ca să meargă bine; care merge 
bine, normal: un ceas bine un puls^
ŞI ® Hotărît, terminat, încheiat; o afacere 
-4 ŞI ® a? Care urmează regula gene
rală, care nu se abate de la regulă: nn 
verb ~ ŞIŞI © NERBGULaT.

‘REGULA’rOR 1. adj. Care regu
lează, care serveşte de regulă, de normă.

2. (pl.-toare) sn. Aparat adaptat la pig. 4124. 
o maşină ca să facă mişcarea ei uni- Regulator, 
formă şi regulată (H'4124) [fr.].
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Fig. 4125, Reis-efendi.

•REIEŞI (-ies) vb. inlr. A rezulta [r e - -F i e - 
5 i, format după fr. r e s s o r - 
tir].
ţ REIMENT AR sm. ia;
mandant al urmi regiment 
Poloni): Moise S&idarul ca
rele era.*' la cetatea Neamtn- 
iiii (N.-cosT.) [pol. regi- 
in e n t a r zj.
•REIMPRIMA (-Im) 

th. It. $ A retipări [fr.].
•REINSTALA (-alez) 

vb. Ir. A instala din nou 
[fr.].
•REINTEGRA (-grez) 

vb. Ir. © A întregi din 
nou H © A pune la loc: 
a restabili pe cineva într’o funcţiune: am avat ne- 
Bpaea mulţumire de a-1 * Iarăşi Iu postul său de pitar al 
cssel (i.-GH.) [ir.].

•REINTRA (-trn) vb. inlr. A intra iar, a intra 
la loc [re - + i n t r a].
•REINTRODUCE (-duc) vb. Ir. A introduce iar 

[r e - -I- i n t r o d n c e].
t REIS-EFENDI sm. t Mare Logofăt al Impe

riului turcesc, mai tlrziu ministru de externe 
413.1?): trlmls-au pe.*, la craiul şvezesc, de l-au che

mat (LET.I [tc.].
•REÎMPRIETENI (-tenesc) vb. Ir. şi refl. A (se) 

Împrieteni iar: ue-au relmprletenlt astă dată de-a binele 
<GN.) [re--t-împrieteni]. 

•reîmprospăta (-âtez) vb. tr. şi refl. A (se) 
împrospăta iar [r e -’ -p î m p r o s p ă t a]. 

•reîncălzi (-călzesc) Vb. Ir. şi refl. A, (se) în
călzi iar [re- -1- 1 n c ă Iz i].
•REÎNCEPE (-cep) vb. tr. şi inlr. A începe iar 

[re - + începe].
•REÎNCHEGA (-cheg) vb. tr. şi refl. A (se) în

chega iar: îmbărbătat se ’ntoarce Ştetan să-şl reincbege 
oastea-1 sfărlmată (vlah.) [re - -f încheg a]. 

•REÎNFAţIŞA (-işez) vb. tr. şi refl. A (se) Infă-
Iişa iar: ml se relnlătlşă deodată Întreg trecutul meu (ON.) 
re - -f înfăţişa].
•REÎNFIINŢA (-ţez) vb. tr. A înfiinţa din nou 

(r o - -p î n f i i ri ţ a].
•REÎNFLORI (-oresc) vb. inlr. A înflori din nou 

(re - -p î n f 1 o'r i].
•REÎNNOI, RENOJ (-oeec) vb. tr. © A înnoi iar, 

a înlocui un lucru vechiu prin altul nou de acelaşi 
fel: a-şl *. mobila ţ| © A înlocui O persoană prin 
alta nouă: a-şl.*. personalul, slugile ţ @ A face Să 
simtă din nou: — durerea I ® A face să reapară: 
.* o modă II ® A reîncepe: .*. o ceartă ţ] ® A resta

bili: *. o alianţă; cunoştinţa, prietenia cu cineva r © A
da o nouă vigoare, o nouă viaţă [r e - -p î n n o i].

•REÎNSUFLEŢI (-eţesc) vb. tr. A însufleţi iar: 
chipul el... avu darul de a-1 .*. (D.-zamf.) [re —p însu
fleţi].

’REÎNTEMEIA (-melez) vb. tr. A întemeia iar 
[r e - -p î n t e m e i a].
•REÎNTINERI (-eresc) vb. tr. A întineri iar 

[re - -p întineri].
•REÎNTOARCE (-torc) vb. tr. şi re/î. A (se) în

toarce iar: e şl mai trist să te relntorcl, după mal mulţi 
uni, ...In mahalaua In care al născut (Dlvr.) [re - -p în
toarce].
•REÎNTREGI (-egesc) vb. tr. şi refl. A (se) în

tregi iar [ r e - ’-p î n t r e g i].
•REÎNTURNA (-torn) vb.tr. şi refl. A (se) în- 

turna iar, a (se) intoarce la loc: anul l82i...reinturnă 
Mo 1(1 a viei drepturile şl privilegiile vechi (NEOR.) [re - -P
î n t u r n a]. .
"REÎNVERZI (-zesc) vb. tr. şi intr. A înverzi iar 

[r e - + î n V e r z'i].
“REÎNVIA (-viez, -viu) vb. tr. şi intr. A învia din 

nou, a reînsufleţi [re - -p învia]. 
[REÎNVIETQR adj. verb. reînvia. Care reîn

vie, care reînsufleţeşte: numele acestui preot mare la su
net... a rămas legat de retnvletoarea mişcare de la 48 (VLAH.i.

■RELATA (-atez) vb. tr. © A povesti, a istorisi, 
«^expune n’ © A pomeni, a menţiona [fr.]. 

“RELATIV 1. adj. © Care are raport cu, privi

tor la ţi © Care depinde de împrejurări | © a? 
Pronume acela care leagă o propoziţiune subor
donată de un substantiv sau un pronume prece
dent pe care îl înlocueşte: ,,care”, ,,ce" slut pronume 
*.e; propoziţiune ~ă, aceea care depinde de o pro

poziţiune absolută şi formează împreună cu aceasta 
o propoziţiune compusă.

2. sbst. Ceea ce există numai sub anumite con- 
diţiuni: absolutul e opus *.ulul.

3. adv. © Intr’un mod relativ H © Privitor la, 
cu privire Ia [fr.].

“RELATIVITATE sf. Calitatea a tot ce este 
relativ: *-a cunoştinţelor noastre; teoria Iul Elnsteln asu
pra relativităţii [fr.].

1 “RELAŢiyNE, relaţie sf. © . Dependinţă de 
o persoană, de un lucru, în raport cu alta, cu altul ţ[ 
© Legătură, corespondenţă între două persoane: 
.*. de prietenie; relaţiile Intre oameni ţ[ ® Povestire, 
istorisire, expunere: -.a unei călătorii [fr.].

“RELEVA (-evez) vb. tr. © A scoate la iveală, a 
da mai multă strălucire! © A observa, a însemna 
[fr.].
•RELICVIE sf. Moaşte: bisericuţa... tăcută de Alex

andro cel Bun... stă pe lingă ele ca o sllntă .*. (NEGR.) [lat.].
“RELIEF (pî.-lurl) sn. © Ieşituri, parte răsărită 

pe o suprafaţă netedă; a pune in a scoate la 
iveală;0: versul Iul Emlnescn răsare Intr'un *. Izbitor 
(VLAH.) Ii © ^ Sculptură ou părţi mai mult sau mai 
puţin ridicate, scoase în afară ! © ® Strălucire, 
consideraţiune: urîţenia dă-, frumuseţii [fr.].

’RELIGIONAR adj. ^ Bisericesc, care apar
ţine bisericii: fondul ~ [fr.Ţ

“RELIGIOS adj. © fljJ Ce ţine de religie, bi
sericesc: slujbă religioasă ; — © m- JRELiaiQS ţ[ © 
Cuvios, evlavios, pios: om viaţă religioasă ţ] © ® 
Exact, scrupulos; plin de sfinţenie: o linişte reli
gioasă domnea peste Întinderea Imensă de şesurl (vlah.) ; 
auditoriul se alcătuia... din dame bătrine... oare ascultau 
Intr'o religioasă tăcere-(Negr.) [fr.].

•RELIGIOZITATE Sf. Sentiment, instinct 
religios: cu .*., cu sfinţenie: urmam cu *. miile de obser- 
vaţinnl şl experienţe... fale Inll Humboldt (i.-oH.) !!©•*• 
JRELIQIOZITATE [fr.].

“RELIGIUNE, RELIGIE sf al © Totalitatea Cre
dinţelor privitoare la divinitate, modul de a i se 
închina şi de a o cinsti, cult, lege: *.a creştină, mo
zaică, mahomedană, brahmană, budistă, etc. ţ[ © Doctrină 
religioasă [fr.].

’RELIPI (-neao)Db. fr. A lipi la loc [r e - -F 1 i p i].
“RELOGAŢIUNE Sf. A închiriere din nou, 

subînchiriere [fr.].
“RELUA (reiau) vb. tr. ® A lua din nou, a lua 

înapoi ! '© A urma, a începe iar: ~ convorbirea 
[r e - -b 1 u a].
•REMANIA (-aniez) vb. ir. A prelucra, a preface, 

a aduce schimbări (unei opere literare, în consti
tuirea unui guvern, etc.) [fr.].

•REMANIERE Sf. Faptul de a remania, 
modificare, schimbare în parte: ~a guvernului.

•REMARCA (-marc) vb. tr. ® A băga de seamă, 
a observa; a însemna! © A distinge, a deosebi [fr.].

•REMARCABIL adj. Demi) de a fi remarcat; 
deosebit, ales,' însemnat [fr.].
•REMEDIA (-edlez) vb. intr. f A în

drepta: a vindeca, a lecui [fr.].
•REMEDIABIL adj. f Caresepoate 

îndrepta, ce’se poate lecui !!©■»• 
IREMEDIABIL [fr.].

•REMEDIU (pî.-edil) 
mijloc de vindecare,
[lat.].
•REMEMORA (-orez) vb. tr. A(-şi) 

aduce aminte, â(-şi) aminti: găsesc o 
mulţumire nespusă a-ml *. faptele şl cuvintele 
lor (I.-gh.) [fr.].

REMF sbst. Trans. 4> Plantă cu flori 
galbene, de o formă curioasă, dispuse în 
fascicule la subţioara frunzelor; fructul 
ei e o capsulă în formă de pară, care 
atîrnă în jos; e întrebuinţată de popor pentru 
oblojeli (la brîncă, răni, tăieturi, etc.); numită 
şt ,,cucurbeţea”, „fasolea-cioarei”, ,,lepădătoare”.

RE I- 
REM

sn. / Leac, 
de îndreptare

Fig. 4126,
Remf.
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RFM- .,lingura-popii”; „marul-lupului”, etc. (Aristolo- 
Q r o clemalitis) ((^ 4126).
Ktr ‘REMINISCENŢA (pJ.-te) sf. Amintire vagă.; 

lucru de care-şi aduce cineva aminte In mod vag: 
era o zl câldlcial 9I ’n aer ceva neînţeles, aţa ca o ea nn 
dor de prlmăvarâ (vlah.) [Ir.].

'REMţS adj. p. REMITE. ® Pus la loc | ® Pre
dat H ® Amlnat f,® S Fără rezultat, neclşti- 
gat nici de unul nici de altul {vorb. de anumite par
tide de .joc): cind Incătorll slnt totl de talie, se ’ntlmplă 
adesea să se joace o contra sl adesea partida să lle ■'dl icar.).

•REMITE (-mit) vb. tr. ® A pune la loc H ® A 
preda, a Inmîna: — o scrisoare H ® A amina [lat. 
r e m i 11 6 r e].
. ‘REMIZA (pl.-ze)*s/. V ® Rabat t ® Comision 
[fr.].

•remonta (pî.-te) sf. Hă ® Caii cumpăraţi 
pentru cavalerie: cal de 1[ ® Administraţiunea 
militară care se ocupă cu procurarea acestor cai 
[fr.].
•REMONTOAR (pî.-oare) sn. Mecanism cu aju

torul căi'uia se Întoarce un ceasornic fără cheie 
[ir. r e m o n t o i r].

•REMORCA (-oro, -orchez) vb. tr. A trage
după sine [vorb. de o corabie, de un vapor care trage 
altele, de o locomotivă care trage vagoanele, etc.): 
dorinţa... agcntalul era să ne remorcheze de pe malul stlna 
al Banatului (bol.) [ir. remorcţuer].

•remorca (pl.-ce) Sf. ® a, Otgon ce leagă un 
vapor, o’ corabie de vasul pe care-1 trage diipă 
sine H © Vagon de ~ (sau simplu ~), vagon de 
tramvaiu ataşat de altul care-1 trage după dînsul 
(d 4127) [ir. rerporque].
•REMORCHER (pl.-ere) sn. 3s, Vapor ce trage

după sine o cora
bie, un şlep, etc.

Fig-. 4128.
Remorcher.

Fig. 4127.
Vagon de remorca.

pentru a merge în susul apei, pentru a ieşi din- 
tr’un port, etc. (d 4128) [ir. r e m o r q u e u r],

•REMUNERA (-eres) vb. tr. A răsplăti [ir.].
•REMUNERATOR adj. Care răsplăteşte, care 

aduce iolos, cîştig [ir.].
•remuneraŢivne, remuneraţie sf. Plată,

răsplată: remuneraţia titularului era lăsată In seama vred
niciei sale (i.-GH.) [ir.].

•REMUŞCARE sf. Mustrare de cuget, mustra
rea ce-şi face cineva de a Ii iăcut ceva rău şi mîh- 
nirea ce simte din această pricină [r e - -t- m u ş- 
c a r e, format după Ir. r e m o r d s].

‘REN srrt. Animal rumegător, ce 
seamănă cu cerbul, care 
trăeşte prin Europa de 
miază-noapte, în Asia şi 
America, dincolo de cer
cul polar (Rangifer taran- 
dus) (d^l-9) [Ir- renne].

•RENAX adj. Q Care 
aparţine rinichilor, privi
tor la rinichi: nerv». [Ir.].

‘RENAN adj. • De pe malurile Rinului: Pru
sia -~â [Ir. r h ă n a n].

•RENAscATOR adj. verb. RENAŞTE. Care re
naşte, care lace să renască: Tu n’al iubit, nu stil ce va 
fift zlc& Puterea asta ’n veol renftsoătoare (vlah.).

* RENAŞTE (-naso) 1. vb. intr. CD Ase naşte din 
nou; a învia: secolul al zix-lea... a văsuţ renăsclnd ca din 
oenu^ State noi, ca Giucla, Belgia, România, Serbia şl Bul* 
garia (i.-gh.) H ® A creşte din nou; a se ivi iar: îrunze- 
le renasc.

2. vb. tr. A face sâ se nască din nou; a învia; 
a înviora: glndul acesta ll tutlnerea. tl renăştea (vlah.)
[r e - n a ş t e].

Fig. 4129. Ren.

‘RENAŞTERE sf. ® Faptul de a renaşte; 
preînnoire; ivire din nou: ziie din ce In ce mai gnle 
cnrgpentrusărmanaDacle, aşade fericită In zorii renaşterii el
(VLAH.) f © renaşte.
REA, perioada cu
prinsă între căde
rea Constantinopo-' 
lului (j.453)şislîrşi- 
tul veacului al xvi 
-lea, cîniseprodu-
se, în arte şl în 
ştiinţe, o preînnoi
re inspirată de an
tichitate (114130).
•RENEGA (-neg) 

vb. tr. ® A deda-
ra că nu cunoaşte Fl&' 4I3°' ®tllul Renajtem. 
pe cineva sau ceva, cu toate că persoana sau lu
crul li sînt cunoscute t ® A renunţa laf © ggj A 
se lepăda de; a deveni renegat: pe Dumnezeu [lat.].

‘RENEGAT sm., RENEGATA (pl.-te) s/. ® Cel 
ce, aceea caire s’a lepădat de religia creştină spre 
a trece la altă lege, în spec. mahomedană Ti ® 
® Gel ce, din interes, îşi schimbă opiniile sau 
trece la alt partid [fr.].

RENGHIU (pî.-ghiuri) sn. Festă, poznă, păcă
leală : clnd auziră boierii de una ca asta, se temură să nn le 
tl jucat Iarăşi vr'nn — (isp.i; aşa n’a apucat să alle de »1 
jucat amicului său (I.-gh.) ; încă de pe clnd era copil i-a jucat
»Ti (BR.-VN.) [tc. rengj].
‘RENIFQRM adj. A în lor- 

mă de ririichiu: imnză -«a ([®|
4131) [Ir.].

‘RENOVA f-vez) vb. ir. A re
înnoi [lat.].’

•RENOVATOR sm. Cel ce re
novează, înnoitor, cel ce preface F;g 4I3I 
în sensul progresului [Ir.]. Frunză 'reniforma.

•RENOVAŢIUNE, RENOVAIIB
sf. Faptul de a renova, reînnoire, prefacere în 
mai bine [fr.].

‘RENTA (-tez) Vb. tr. A da 0 rentă, a aduce un 
venit [fr.].
‘RENTĂ (pl.-te) sf. Q Venit anual: a trăi din 

rente:’— viageră, rentă oe se plăteşte cît timp e in 
viaţă persoana în favoarea căreia se dă venitul 
anual H © Dobîndă anuală ce se plăteşte cuiva 
pentru un capital plasat; iw tjtlu® [fr. rente].
‘RENTIER sm., RENTIERA (pi.-re) sf. Persoană 

ce trăeşte din venit, din rentele ce are: se instalează 
In acareturi mari la moale.... şl lace pe —ul (vlah.) [fr.].

•RENUME _ (pi.-me) sn. Nume bun, reputaţie, 
celebritate, faimă: Noi am schimbat lingă Balcani Po
recla In — (ALEcs.) [r e - + n u m e, format după fr. 
r e n o m].

‘RENUMIT adj. Vestit, cu r e n u m e, faimos. 
‘RENUNŢA (-nunţ) vb. intr. ® A se lăsa de, a 

părăsi (de bună voie): — la plăceri, la o moştenire, la 
tron ţf ® A se lepăda de [lat.].

‘REOCUPA (-onp) Vb. tr. A ocupa din nou [fr.]. 
‘REORGANIZA (-izez) vb. tr. A organiza, a În

tocmi din nou [fr.’].
‘REORGANIZATOR sm. Cel ce reorganizează

[fr.]-
‘REORGANIZAŢIUNE,

REORGANIZATIE, reorganizare 
sf. Faptul de a reorgani- 
z a [fr.].
‘REOSTAT (pi.-ate) sn. Jf 

Aparat care, mărind sau mic- 
şorînd lungimea unui circuit, 
micşorează sau măreşte inten
sitatea unui curent electric ([H) Fig. 4132. Reostat.
4132) [fr. rhăbstate].

‘REOSTATIC adj. fi Privitor la reostat [fr.]. 
REPAOS, REPAUS, ţ rApaos (pl.-suri)sn. Odihnă:

In repausul nopţii se auzea numai clătlrea undelor ce se Iz
beau încetişor de mal iodob.) [lat. ‘repausum<re-
p a u s a r e].

‘REPARA (-par) vb. tr. ® A drege, a îndrepta îl 
® Afacesăseuite,aşterge amintirea: —ogresaia [fr.]. 
‘REPARAŢIUNE, REPARAŢIE sf. ® Faptul de
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a repara, dregere, îndreptare H ® Lucrările ce se 
lac pentru a readuce în bună stare o clădire, o co
rabie, etc., meremet | ® Ori-ce procedeu la care 
recurge cineva pentru ca să ierte sau să uite in
sulta ce i s’a făcut: a cere ~ piln arme [Ir.]. 
•REPAHTIŢIE sf. Distribuire, împărţire [Ir.]. 
•REPARTIZA (-izez) vh. tr. A distribui, a îm

părţi [fr. r e p a'r t i r].
•REPAUZA (-aazez) vb. tr. şi refl. A (se) odibni 

[lat.].
REPEDE, orApede, o rapide 1. adj. ® Care 

are o mare iuţeală, iute: unde cură apa răplde, anevoie 
este Împotriva repealunll el a Inoota (N.-COST.1 ţ| © Care se 
face iute: In llnll repezi schiţa tlzurlle acrlltorilor mal în
semnat! (VLAH.i t ® Care are o coastă foarte 
innlinată, povîrnit: un ooborle 

2. adv. Iute, în mare grabă: vinb calul se 
urcdca săceata (isp.i; adesea repetat: Setllă, dlnd 
fundurile afară la clte o bute... răpede, răpede ml ţi le-a supt 
pe toate de-e rtndul (CRG.).

j). Sf. % GJndăcel, de coloare arămie, pe dea
supra verde-deschis, cu 
clte cinci picăţele albe pe 
laturea fie-cărei elitre, ca
re aleargă foarte repede 
încoace şi încolo, căutîn- 
du-şi branaţnumitşi ,,dra- 
gobete“, pentru că, în u- Fig. 4133. Repede, 
nelc părţi, fetele îşi fac
de dragoste cu dînsul (Cicindela campestris) 
(H] dl.33) [lat. rapidus].

REPEG... REFEJ...
OREPEGUŞ ţpi.-usurl) sn. Olten. (ciaus.) Loc 
Înclinat muit, coastă rea, povîrniş repede [comp. 
bAfAovş].

REPEJOR, ObApeoiqe, rApejqr adj. şi adv.
dim. REPEDE: cu tustuta scurtă, albastră, venea răpeglor 
(SAD.): bal mal răpajor, că ml-1 de grabă (Rv.-cro.).

REPEJUNE, REPEQIPNE, O RAPEOlpNE sf. ® 
tRepeziciune, iuţeală: cobori astfel scările cu o repejune 
miraculoasă (i.-OH.); unde cură apa răplde, anevoie este îm
potriva-repeglnnll el a fnnota (N.-cost.) ; El Întrec tn răpeglune 
rindunica speriată (alecs.) ţ[ ® Starea unei coaste re
pede, povîrniş: luptl, nrctndu-te nu numai ou răpeglunea 
coastei, cl si cu Innecnsnl cleiului negru 11R0.1 [r e- 
pcde].

'REPERCUSIUNE Sf. ® 15 Resfrîngerea, re
trimiterea sunetului 1! © © Urmările unei fapte, 
unei întîmplări prin contra-lovitură: grevele miniere 
au o — asupra Industriei metalurgice [fr.].

•REPERCUTA (-tez) 1, vb. tr. (Ţ) 15 A retrimite, 
a reflecta sunetul, lumina ţj © A face să intre 
în corp umorile care tindeau să iasă.

2. vb. refl. A fi retrimis, a se resfrînge (sunetul, 
lumina, etc.): un sunet de corn, grav, prelung, se reper- 
cntsnză pe văl (D.-zamf.) [fr.].

'REPERTORIU (pl.-orli), ✓ REPERTpR (pl. 
-toare) sn. ® Inventar, listă, tablă, catalog, în care 
materiile sînt aşezate în aşa fel încît să. poată fi 
găsite cu uşurinţă: aUabetic H © ® Persoană
foarte bine informată care poate da lămuriri des
pre tot felui de subiecte H ® Titlul unor culegeri 
~ de jurisprudenţă ţ] ® O Lista pieselor ce urmează 

să se joace clin cînd în cînd Intr’un teatru [fr.].
■REPETA, REPEŢI (-pet) 1. vb. tr. ® A mai spune 

odată sau de mai multe ori ceea ce a mai spus ţ] 
® A spune ceea ce a spus altul H © A face din 
nou, a reîncepe: * o experienţă, un semnai ţi ® 15 A 
reda sunetul: ecoul repetă sunetele 1| © A face exer
ciţii în particular la ceea ce urmează a fi spus sau 
făcut apoi în public: -»■ lecţia, roiul, un dans, etC. H 
©SA mai urma un an în aceeaşi clasă.

2. vh. refl. ® A fi spus din nou i © A tot spune 
acelaşi lucru: se repetă mereu H © A se întîmpla din 
nou, a avea loc adesea: istoria se repetă [fr.]. 
'REPETENT Sm., REPETENTA (pl. -te) Sf. V 

Elev(ă) ce repetă clasa: a rămas — [germ.]. 
'REPETITOR sm. H» Cel ce explică elevilor 

lecţia dată de’profesor în clasă [fr.]. 
'REPETIŢIUNE, REPETIŢIE sf. ® Faptul de 

a (se) repeta t '© Repetarea aceluiaşi cuvînt, ace
loraşi vorbe, aceleiaşi acţiuni 1 © ^ Figură de

retorică ce consistă în întrebuinţarea de mai multe REP- 
ori a aceluiaşi cuvint sau aceleiaşi întorsături de ppn 
frază H ® * Lecţie particulară dată pentru a des- rătr 
volta ceea ce s’a predat într’o lecţie comună K 
® Exerciţiu făcut în particular despre ceea ce 
urmează a fi spus sau făcut apoi în public; repetiţia 
unei piese, unor dansuri ţ] © Qg Reproducere, copie: 
repetiţia unul tablou ţ[ ® Arme cu —, arme de fOC 
CU cari se pot trage mai multe gloanţe fără a fi 
nevoie să se încarce la fie-care dată arma [fr.].

•REPEŢI ew REPETA-
. REPEZEAXĂ (pî.-ell) sf. ® Iuţeală; grabă; la 
—, iute, în fugă H © împinsătură, brînci t ® Re- 
pezitură [repezi],

REPEZI, ORApeZI (-pod, Orăpăd)!. vb. tr. ® A 
arunca cu'putere, a asvlrll: i-am înfipt pumnii in 
ceafă şl l-am repezit pe uşă afară (DLVr.) ; — o săgeată ţ[
© A lovi CU putere, a trlnti: repezlnd uşa de părete 
(VLAH.) ţ[ © A trimite în grabă: au repezit arlgorle- 
Vodă oamenii săi... de an prins pre glnplneasa Iul Şerban 
(NEC.) K © A lua la goană: de să va prilell... să afle In 
vila Iul vre-un dobitoc, făcind pagubă, şl...-l va răpezl de să 
va Impăra In gard, atnnce acela să plătească boul deplin 
(prv.-mb.) .

2. vb. refl. ® A merge repede, a da fuga: mă
puteam repezi din clnd In clnd... la clăcl In Humuleştl (CR6.) ; 
nu s’ar putea răpezl careva... să-l spule împărătesei să vie 
pină la dlnsnl P (vAs.); s’a repezit odată şl la Iaşi (vI-AH.i ţl 
® A da năvală, a se năpusti: cu paloşul In dreapta, se 
repezi asupra acelui balaur (Isp.i ; numai Iaca ce vede că se 
răped etnii să rupă ternul, nu altceva (CRg.) ; Mlbaln-Vi- 
teazu... aştepta... să se repeadă ca o vijelie In bştile turceşti 
(VLAH.) [repede].

REPEZICIOS adj. aA. Foarte repede {vorb. 
de o coastă), fo'arte povîrnit: era cogemlte deal şl încă 
cu suiş destul de — (grig.) .

REPEZICIUNE Sf. Grabă foarte mare, iu
ţeală, repejune: totul se petrecu cn—a fulgerului (D.-ZAMF.); 
se urcau cu — plnă In vlrful cel mal Înalt al caselor (I.-gh.)
[repede].

REPEZIŞ (pL-işuri) sn. aA, ® Coastă re
pede, povîrniş foarte inclinat D © Loc unde apa 
curge cu mare repeziciune.

REPEZITURÂ (pi.-turi) sf. ® Faptul de a se 
repezit © Năvală, năpustire: el insă dste o —
Înainte (isp.i.

'REPLICA (-ic) vb. tr. ® A răspunde la ceea ce 
a răspuns acela cu care se vorbeşte t ® A răs
punde puţin respectuos, a face obiecţiuni în loc 
de a se supune [fr.].

•replica (pl.-lcl) sf. ® Răspuns la răspunsul 
dat de partea adversă t ® O Ultimile cuvinte ro
stite de un actor înainte de a începe să vorbească 
interlocutorul său [fr.].

•REPORT (pL-tnri) sn. ® Trecerea unei sume, 
unui total la pagina următoare, într’o socoteală t 
© Suma reportată t ® V Operaţiune de bursă 
oare constă în faptul de a-şi procura bani prin 
vînzarea cu bani gata a unor titluri pe care vîn- 
zătorul Ie răscumpără apoi la termen cu un be
neficiu convenit [fr.].

•REPORTAJ (pl.-aje) sn. ^ ® Meseria de re
porter t © informaţiunea dată de un reporter 
[fr.].
'REPORTER sm. ^ Acela care Intr o gazetă 

aduce ştiri despre fapte diverse, despre procesele 
de la tribunale, despre şedinţele academiei, despre 
serbări, etc.: p’atnnol nu erau jurnale, nici —1, oa să 
poată lumea afla cine se bete şl cum se bate (i.-GH.) [fr.].

•REPORTERAŞ sm. ^ dim. REPORTER. Re
porter de puţină'importanţă: are etrlnse legături de 
prietenie cu ^ul unei maxi gazete buoureştene ccarj.

'REPOVESTI (-tesc) vb. tr. A povesti din nou: 
parcă-1 and repovestlndu-ml groaznica Intlmplare (vlah.)
[re - -t- p o V e s t i].
'REPREHENSIBIL adj. Vrednic de mustrare:

DU v&d pentru oe m’aş apăra de o pretenţlune care nu ar avea 
nimic ăe ^ (i.>gh.) [ir.].

•REPRESIUNE sf. Faptul de a reprima, repri
mare; înfrînafe, înnăbuşire [fr.].

•REPRESIV adj. Care are de scop să reprime: a
măsuri <ve [fr.].
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REP- -REPREZALII s/. pi. ® «stricăciuni, rele fă- 
Dcc cute inimicului ca răzbunare pentru cruzimile să- 
Kco vîrşite de acesta H ® © Tot răul ce face cineva 

unei persoane ca răzbunare pentru răul făcut de
&C6EStCL ]•
•REPREZENTA (-ent, -int) 1. vb. ir. ® A în

făţişa din nou H © A pune înaintea ochilor, a în
făţişa H ® A arăta, a, reproduce imaginea unei 
persoane, unui obiect: această oţllndă nprezlntă Imatiliii 
Udele H ® >» o» A figura prin sculptură, prin pic
tură, prin desen, etc. H ® O A juca o piesă de 
teatru înaintea spectatorilor H ® A ţinea locul 
de, a vorbi sau a lucra în numele cuiva, a fi 
mandatarul cuiva; un ambasador reprezUită ţara sa In 
străinătate; o casă de comerţ ® A-şi înfăţişa in 
minte: a-şl o scenă de vinătoare.

2. vb. intr. ® A face cheltuielile convenabile po- 
ziţîunil sale; a primi cum se cuvine situaţiunii sale: 
nn ministru e ţinut să reprezinte V © A avea O înfăţi
şare nobilă şi care inspiră respect: acest ministru re
prezintă bine.

3. vb. refl. A se înfăţişa (din nou) [fr.].
•REPREZENTANT sm. ® Cel ce reprezintă o

persoană, o casă comercială, o naţiune, etc. şi pri
meşte de la dînsa puterile de a lucra în numele 
ei: ~ de comerţ; ~ul naţiunii H ® © Cetăţean numit 
prin alegere într’o adunare legislativă, deputat, 
senator: /~ul poporului; —ui iirovuiui H ® rt Moşte
nitorul sau legatarul universal care reprezintă pe 
defunct [fr.].
•REPREZENTATIV adj. ® 'Care are proprie

tatea, menirea, misiunea de a reprezenta li ® © 
Guveru —, acela în care reprezentanţii naţiunii vo
tează impozitele şi iau parte la alcătuirea legilor 
[fr.].
•REPREZENTAŢIUNE, REPREZENTAŢIE S/. ®

Faptul de a reprezenta, înfăţişare H ® Ima^ne, 
figuraţiune, desen ® O Reprezentarea, jucarea 
unei piese de teatru H ® Luxul ia care e obligat 
cineva prin poziţiunea ce ocupă: cheltuieli de — Şj 
® Obiecţiune, mustrare făcută cuiva cu blîndeţe, 
cu măsură H ® © — naţională, totalitatea depu
taţilor şi senatorilor aleşi de naţiune [fr.].
•REPRIMA (-Im) vb. tr. ® A împiedeca întin

derea, desvol'tarea unui lucru; a înfrîna; a înnă- 
buşi t ® A opri prin pedepse sau ameninţări: gu
vernul este holărlt să reprime cu toată energia mişcarea popu
lară (CAR.) [fr.].
•REPRIMI (-mese) vb. tr. A primi iar [re - + 

primi].
■REPRIZA (pl.-ze) sf. ® C Reluarea unei piese 

de teatru K ® J R ^ ,
Partea unei bu- jL ii iul ih 1 fi iţ iţiS
căţi de muzică ce •' 11 1 a s ~
trebue executată 
de două ori în şir 
(d4134)1I®\Fie-

ţ Fig. 4134.
însemnări pentru repriză.

care din părţile unui asalt de scrimă sau ale unui 
duel [fr.].
•REPROBA (-ob) vb. tr. A dezaproba, a res

pinge, a OSÎndi: o politică reprobată de naţiune (I.-GH.) 
[lat.].
•REPROBARE, REPROBATiPRE sf. Faptul de a 

reproba, (îezaprobare, osindire: purtarea Rusiei 
In Principate merită reprobarea Înmii întregi (I.-gh.) [fr.].

•REPROBATOR adj. Care exprimă reproba
rea [fr.l.

•REPRODUGATQR adj. verb. reproduce. Care 
reproduce.

•REPRODUCE (-duo) 1. vb. tr. ® A produce din 
nou ® A imita fidel; a repeta 1 ® /p A tipări, a 
publica un fragment, un articol extras din altă 
scriere H ® A plodi, a prăsi, a produce alte fiinţe 
de aceeaşi speţă.

2. vb. refl. ® A fi produs din nou ţf ® A se plo
di, a se prăsi [lat.].
•REPRODUCTIBIL adj. Ce poate fi reprodus 

[fr.].
•REPRODUCTIV adj. Care poate da o nouă 

producţiune: torţă —ă [fr.].
•REPRODUCŢIONE, REPRODUCŢIE sf. ® Fap

tul de a (se) reproduce, reproducere H ® Produc

ţiune nouă ŞI ® Imitaţie fidelă H ® Acţiune prin 
care animalele sau vegetalele dau naştere altora 
de aceeaşi speţă şi asemănătoare cu acestea, pră
sire, prăsilă [fr.].
•REPROŞ (pl.-osuri) sn. Imputare, mustrare: a 

tace -uri [fr. r e p r O c h e].
•REPROŞA (-osez) vb. tr. A imputa, a face cuiva 

imputări, F a-i scoate pe nas [fr. repro- 
0 h e r].
•REPROŞABIL adj. Care merită reproşuri: 

laptă, purtare—a UŞI © sw IREPROŞABIL [fr.].
•REPTIL (pl.-ele) sn., REPTILA (pl.-le) sf. ® 

Tîrltoare,' animal vertebrat ou sînge rece, ou 
respiraţiunea numai pulnţonară, dar Incompletă, 
pentru că sîngele roşu se amestecă cu cel negru; 
constitue o clasă din care fac parte broaştele, 
crocodilii, şopîrlele şi şerpii Şf ® © Om oare 
întrebuinţează toate mijloacele josnice ca să-şi 
ajungă- scopul, ca să se înalţe sau să aducă vătă
mare cuiva [fr.].

•REPUBLICĂ '(pl.-ioi) sf. ® © Stat în oare pu
terea executivă e încredinţată unuia sau mai mul
tor magistraţi aleşi şi nu ereditari, şi în care toţi 
cetăţenii sau o clasă de cetăţeni numesc membrii 
temporari ai adunărilor legislative: republica iran- 
ceză n ® © 4^ Republica literelor, clasa scriitorilor
[fr-].
•REPUBLICAN 1. adj. © Care aparţine unei 

republici: guvern —.
2. sm. ® Cetăţean al unei republici ŞI ® Parti

zan al unui guvern republican [fr.].
•REPUBLICANISM sbst. © ® Calitate, opinie 

de republican ŞI ® Afectarea de opinii republicane 
[fr.].
•REPUDIA (-diez) vb. tr. ® A SC lepăda de, a 

părăsi ceva; a renunţa la: — o opinie, o moştenire Ş[ 
® ^ A se despărţi de soţia sa, a divorţa. (în Roma 
veche) [fr.].

•REPUGNA (-pngn) vb. intr. ® A fi opus, con
trar, a nu se potrivi cu Şl ® A-i fi scîrbă, greaţă, 
de ceva, a-1 scîrbi Ş[ ® A produce greaţă, scîrbă 
[fr.].
•REPUGNANT adj. ® Contrar, opus, nepotri

vit ou ŞI ® Greţos, soîrbos [fr.].
•REPUGNANTĂ (pl.-ţe) sf. Scîrbă, greaţă, des- 

gust, aversiune [fr.].
•REPULSIVNE s/. ® 15 Forţă în virtutea că

reia două corpuri sau două molecule se resping 
mutual; rezultatul acestei forţe ŞI ® Respingere, 
desgust, aversiune instinctivă pentru cineva [fr.].
•REPULSIV adj. Care respinge, respingător 

[fr.].
•REPVNE (-pun) vb. tr. A pune la loc [re--l- 

p u n e].
•REPURTA (-tez) 1. vb. tr. ® A transporta în 

altă parte ŞI ® A cîştiga: — o victorie.
2. vb. refl. A se transporta cu mintea în alte 

vremuri; spre a gdel In italia ploturi vln&toreştl... trebue 
să ne repnrtdm In timpii antici (odob.i [fr. repor
ter].
•reputat adj. ® Considerat ca, privit ca Ş[ 

® Cu nume bun, preţuit, renumit [fr.].
•REPUTAŢiyNE, REPUTAŢIE Sf. ® Părerea 

(bună sau rea) pe care o are publicul despre cineva: 
11 onnosc din —; se bnoncA de o buni — Ş[ ® Nume bun; 
vază: om ou— [fr.l.

■REQUIEM sbst. a(J Parastas, rugăciune pentru 
cei morţi [lat.].
ORESBEL (pl.-ele) STi. «Războiu [cuvînt di
format de şcoala latinistă, spre a-1 apropia de lat. 
b e 11 u m].

■RESCIZiyNE sf. rt Anularea unui contract, 
unei împărţiri, în urma unei erori, unei fraude, 
etc. [fr.].
•RESCRIPT {pi.-te) sn. ® Răspuns al îm

păraţilor romani la chestiunile de drept ce le erau 
adresate de guvernatorii provinciilor, de judecători 
sau de particulari ŞI ® ajJ Deciziune a papei ca 
răspuns la chestiuni privitoare la teologie ŞI ® O 
Lege, ordonanţă (în unele ţări), ucaz: un — ai ta
rului [lat.].
•RESEMNA (-noz) vb. refl. A răbda (neavind
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Încotro), a se supune fără a cîrti [r e - + s e m- 
n a, format după. fr. r e s i g n e r].

•RESEMNAJIE sf. Faptul de a se r esemna, 
răbdare, supunere: e o vădita -»■ de stlntă şl de martltă
IVLAH.I.
•RESENTIMENT. (pî.-te) sn. Amintirea unei 

ofense, unei nedreptăţi cu dorinţa de a o răzbuna, 
ură, pică [fr.].

RESFRţNGE... = RAsFRJnQE...
•RESIMŢI (-simt, -simt) 1. i.'b. tr. ® A simţi: o 

durele, o Insultă 1) ® A fi însufleţit de: ~ aîeoţlone 
pentru cineva.

2. vb. refl. ® A simţi încă urmările unui rău 
de'care a suferit cineva ţ[ © A suferi urmările, in
fluenţa urnii iucru bun sau rău:. tara s’a resimţit multă 
vreme de urmările acelui războlu [re--|-simţi, format 
după fr. r e s s e n t i r].
•RESIMŢIMÎNT (p!.-minte) sn. Resentiment. 
•RESORT1 (pi.-turl) sn. ® Fir sau lamă, mai 

adesea de metal, care revine de la sine la poziţia 
primitivă cînd încetează de 4 fi scos din această 
poziţie printr’o apăsare, arc, coardă: ~ de trăsură, 
de ceasornic 1f © Mijioc de acţiune^ resurse de ener
gie fizică sau morală, bold. Imbold: interesul este 
unul din prlnolpalele <^url ale actelor noastre; se simţi ou- 
prlDB& de Irig şl oare-cum al&blt& tn •^urlle ei sufleteşti
(D.-zAMF.) t ® Activitate, forţă, energie: a da<^ spi
ritului [fr.].

•RESORT2 (pî.-turi) sn. rt ® întinderea unei ju- 
risdicţiu’ni: ~ul unei curţi de apel H © Competenţă: 
această atacare e de ■«ml curţii cu juraţi [fr.].
•RESPECT (jjl.-te) sn. ® Stimă, cinste, vene- 

raţiune pentru cineva sau ceva care impune prin 
situaţiunea sa, prin caracterul său, prin calităţile 
sale: a avea » pentru bătrtneţe; ne.uităm cu » la zidurile 
acelea albe (vlah.) ţi © a ţinea In a impune, a in
spira teamă H © pl. Omagii de politeţă: primiţi ~eie 
mele [fr.].
•RESPECTA {-pect) vb. tr. ® A avea respect 

pentru cineva, a cinsti: respectat! bătrlneţea n © A 
avea consideraţiune pentru: durerea cuiva "I ® A 
cruţa; a nu vătăma, a nu strica: moartea nu respectă 
nici pe bogat nici pe sărac [fr.].
•RESPECTABIL adj. De cinstit, care merită a 

fi respectat: bătrlnetea e ~ă ini © NE RESPECT ABIL 
[fr.].
•RESPECTABILITATE sf. Calitatea unei per

soane respectabile, a unui lucru vrednic de res
pect [fr.].
•RESPECTIV adj. Privitor la fie-care în parte: 

ocupaţi Ile-care locurile *e [fr.].
•RESPECTUOS 1. adj. Care arată respect, 

plin de respect: copii —^; serlsoare respectuoasă; truntaşll 
satului stau In picioare dinaintea Iul, smeriţi şl respectuos! 
(I.-GH.) Iii © NERESPECTUQS.

2. adv. Cu respect: l-a salutat/^ [fr.]. 
•respingător adj. Care inspiră aversiune, 

desgust, scîrbă [respinge].
•RESPINGE, t RAspjnge (-plng) vb. tr. ® A îm

pinge înapoi, departe de la sine | © A înijepărta, 
a alunga, a goni: pe vrăjmaşi; l-au bătut Nemţii si l-au 
răsplns, că 11 se supărase Turcilor a mal osU (nec.) | © 
A nu primi, a nu da urmare, a refuza: — o cerere 
I ® A rezista cu succes: — un atac | © A combate 
cu energie: o calomnie I ® A inspira aversiune, 
desgust, scîrbă [neoiogism din it. respingere, 
întrebuinţat întîiu de cronicari pe la începutul 
veacului al xvm-lea].
'RESPIRA (-Ir) vb. tr. şi intr. ® = rAsupla ® © : 

trezeşte In mine o nouă viaţă, o respir... ca un parfum de pri
măvară (VLAH.) I © A apărea, a străluci în: patriotismul 
respiră In toate acţiunile sale | © A răspîndi un mi
ros: trandallrul respiră un miros suav | ® A anunţa, 
a manifesta, a arăta: totul aci respiră bucuria | ®'A 
dori din suflet: respiră numai răzbunarea [fr.]. . 
'RESPIRABIL adj. Care poate fi respirat: aer 

1!11 ©NERESPraABIL [fr.].
'RESPIRARE, RESPIRATItJNE, RESPIRAŢIE $/. ® 

Faptul de a respira, răsuflare | © Funcţiunea or
ganismului caracterizată prin absorbirea oxige
nului din aer şi prin eliminarea acidului carbonic, 
care are drept rezultat prefacerea sîngelui negru

în Singe roşu; 0: nu se mal aude deoltrespirarea puter
nică a maşlnel (vlah.) [fr.].

'RESPIRATpR(IU) adj. £) Care slujeşte la 
respiraţiune, care are raport cu respiraţiunea: 
aparate respiratorii, plămlnii, brancbiile, tracheele 
[fr. respiratoire].
'RESPONSABIL adj. Răspunzător || © •»■ 

{RESPONSABIL; NERESPONSABIL [frl].
'RESPONSABILITATE sf. = RĂSPUNDERE ®

[fr.].
'REST (pl.-tnrl) sn. = RAMAşiTA [fr.]..
'RESTABILI (-llesc) 1. vb. tr. ® A stabili din 

nou, a reaşeza î © A pune iar o persoană sau un 
lucru în starea dinainte, într’o stare mai bună f 
© A reda sănătatea, a întrema, a însănătoşi | ® 
0 A face să renască: -x disoipiina.

2. vb. refl. ® A se statornici din nou, a reveni la 
o stare mai bună: creditul său s’a restabilit | © A se 
întrema’, a prinde putere, a se însănătoşi [re--t- 
stabili, format după fr. r 6 t a b 1 i r].

'RESTATORNICI (-Icesc) vb. tr. şi refl. A (se) 
restabili [re - -(- s t a t o r n i o i].

'RESTAURA (-rez) 1. vb. tr. ® A pune iar în 
bună stare, a r’eda puterea de mai ’nainte: pute
rile, sănătatea | © A repara, a reconstrui: ~ o bi
serică I ® 0 A face să renască, să prospereze din 
nou: ~ artele I ® 0 A reaşeza pe tron: — o dinastie.

2. vb. refl. A-şi recăpăta forţele, a prinde iar 
putere printr’o hrană îndestulătoare [fr.].
'RESTAURANT (pî.-te) sn. Local unde se mă- 

nîncă cu plată,' birt, ospătărie [fr.].
'RESTAURARE Sf. Faptul de a (se) r e s t au- 

r a.
'RESTAURATOR sm. © Cel ce restaurează; 

cel ce face să renască, ce dă o nouă strălucire: — al 
arteicr; x, de tablouri | © Cel ce ţine un restaurant, 
birtaş [fr.].

RESTEU, orAsted (pî.-tee) sn. Fie-care din 
cele două’beţe lungi (adesea şi de fier) ce trec, la 
dreapta şi la stînga, prin ceata juguiui şi prin po
licioară; ele opresc gîtul boului de a ieşi din jug 
(sv "T 274H): 11 trăsei una In cap cu restenl (s.-âld.) ; cum r 
ziseră bărbaţii Inspălmlntatl, scăplnd resteele din mină 
(CRG.); .patru restee duc nu car de Iln cpamf.), ghicitoare 
despre ,.berbece”.
'RESTITUI (-tuiu) vb. tr. ® A înapoia, a da 

înapoi, a întoarce: l-am restituit banii I © A resta
bili, a reface în starea dinainte [fr.].

'RESTITUŢIUNE,REBTITVTIE sf. ® înapoiere, 
întoarcere | © Restabilirea unui lucru în starea 
lui dinainte [fr.].

■RESTRIGŢIUNE, RESTRICŢIE sf. ® Condi- 
ţiune ce restrîng’e, rezervă: a primi îără ~ | © — 
mentală, rezervă pe care o face cineva în minte, dar 
pe care n’o exprimă, cu scopui de a înşela pe acela 
cu care vorbeşte [fr.].

•RESTRţNGE (-strlng) 1. vb. tr. A mărgini; a 
micşora: * autoritatea unul şei.

2. vb. refl. ® A se mărgini | © A-şi micşora 
cheltuielile [re - -i-strînge, format după fr. 
r e s t r e i n d r e].
'RESURSĂ (pl.-se) sf. ® Mijloc de a ieşi din 

încurcătură | ® pl. Mijloace băneşti, bani: are 
resurse modeste | © pl. Forţe, mijloace de care se 
poate dispune: bogatele resurse ale Statului [fr. res- 
s o u r c e].

'REŞEDEMŢĂ = REZIDENTA.
RETEVEIU (pl.-vele) sn. Bîtă groasă şi scurtă:

Luă şl asTlrli unul asupra-1 c'un 
Şl tocmai In cap loviudu-l la 

pămlnt l-a doborit (pann) ; de 
teiu, limbă de balaur, (isp.i, ffhi- 
citoare despre „sabie”; inuăţă 
UD şl se repezi pe scară In sus
(OLVR.).

RETEZ1, RĂTţiZ (pl.-eze, /
-ezuri) sh. Limbă de fier sau1 
bucată de lemn fixată la o uşă 
şi care, răzîm!ndu-se pe un 
clempuş înţepenit în uşor, serveşte să închidă uşa 
([B] 4135): au Intrat doi Turci drept Ia odaie, unde este 
închis lordakl Vornicul, de au slărtmat rătezele şl au In-

RES-
RET

Fig. 4135. Retez.
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RET
RET- trat Inlăuntro (n.-C08T.) Sfărmlnd porţi de Bohlj& şl răte- 

aarl groaBef Intră oa un straşnlo (stam.); Titirez, rez, 
Calcă pe retez (ooro, ghicitoare despre ,tclntar" [rut. 
retjazj].

RETţZ1, RATţiZ Q) Partea rasă a capului; 
La lete^nl părolal, Pe din dosal feaulni (alecs.) ^ (D Dia
metru: drugul (de pomml)) nn are declt un palznac In ră- 
tez la coadă uon.) [reteza].

reteza, rAteza (-tez) vb. tr. (I) A tăia vîrful, 
coada, capătul: ll reteză capul şl-1 lăsă acolo corbilor 
Bă-1 mănlnce (ibp.> ; Vino capul să-tl rătez, Aşa cum am 
rătezat Fe-a tătlne-tău cap (btam.); s’o cam ţii din frlu şl 
să-i rătezl unghiile din olnd In clnd (cue.) (|) A tăia de la 
rădăcină: ^ un oopaoiu 1| (D A tăia de-a curmezişul: 
trenul l-a retezat picioarele; II dete o pală, de să pul firul de 
păr pe tăişul el şl sufllnd, să se răteze (isp.) H (D © A 
curma: vorba, rlaul T[ ® #A scoate o parte din fa
gurii stupului: ca să le meargă bine stupilor preste an, 
trebue să-l retezi la Slnt-Ille (mar.) ^ ® A o a tăia 
drumul de-a curmezişul, spre a scurta din oale:
de la Brebu o retezăm călări peste culmea Negraşulul (vlah.) H 
® A OAi* de (sau la) fugă, a O lua la fugă: din vale de Făr- 
oaşa... Bistriţa o rătează de fugă (vlah.)*, o retează Ia fugă 
la deal, de-abla mă ţineam de dlnsul (I.-oh.) [lat. *r e - 
tundiare (din *retundus „rotund”) > 
*retîza >reteza].

RETEZAT, rAtezat 1. adj. p. RETEZA Ut © 
neretezat.

2. sbst. Faptul de a reteza: <*'ui se face tăindu-se 
vlrfurlle fagurilor oa de-o palmă In adlnclme sau şl mal 
puţin (ION.).

RETEZATURĂ, RATEzATURA (pî.-turl) sf. ® 
Faptul de a reteza odată f ® Loc unde s'a 
retezat ceva t ® Tăietură la urechile oilor, 
ca semn de recunoaştere.

•reticenţa (pi.-ţe) sf. ® Omitere volun
tară a urnii lucru ce trebuia spus H ® Lucrul o- 
mis II ® a? Figură de retorică prin care acela care 
vorbeşte Întrerupe deodată şirul ideii, pentru a 
trece ia alta, lăslnd însă să se înţeleagă lămurit 
ceea ce suprimă [fr. < lat.].

•RETICULAR adj. în formă de reţea [fr.]. 
•RETmA (pl. -ne) sf. Q)

Membrană sensibilă formată 
in fundul ochiului printr’o 
expansiune a nervului optic 
şi pe care imaginile obiecte
lor se formează răsturnate 
® 4136) [fr.].
■RETIPARI (-âreec) vb. tr.

^ A tipări din nou [re--f 
tipări].

■RETOR sin. 03 ® Profe
sor de elocuenţă ia cei vechi ţf 
® Astăzi: orator siab care-şi ascunde lipsa idei
lor printr'un stil declamator şi plin de emfază 
[Ir.].
•RETORIC adj. Ca ® Ce ţine de retor H ® 

Privitor la retorică.
•retorica (pl.-ici) sf. ca ® Arta de a vorbi 

bine H ® Discurs pompos, dar gol, lipsit de idei H 
® Plijari de —., forme ale vorbirii întrebuinţate spre 
a înfrumuseţa discursul şi a-i da mai multă vi
goare [fr.].

•RETO-ROMAN adj. • Ce ţine de locuitorii 
unei părţi din sudul Elveţiei, a căror 
origine e romană: gralnl[fr.l.

•retorta (pî.-te) sf. 
a- Vas de sticlă sau de pă- 
mînt, în formă de balon, 
cu o ţeavâ recurbată, în
trebuinţat în chimie pen 
tru a încălzi unele corpuri 
sau amestecuri, ori pentru 
a distila mici cantităţi de 
lichide (IU 4137); în indu- „ „ _ .
strie, se întrebuinţează R' Ketorta.—B. Balon, 
retorte mari de tuciu, de plumb, etc. [germ. < 
fr.].

•RETRACTA (-tez) 1. vb. ir. A retrage o părere, 
a se lepăda de ceva zis sau scris înainte.

2. vb. refl. A-şi lua vorba înapoi [fr.].

Fig. 4136. Retină.

Fig. 4137.

•RETRAGE (-ag) 1. vb. ir. ® A trage la sine, a 
trage înapoi: — mina 1f ® A scoate o persoană, un 
lucru de unde era: —' un elev din şcoală; cheie din 
bioasoft; ... o sumă de la bancă * ® A-şl vorba, a-şi lua 
vorba înapoi f ® A extrage: ae retrage zabăr din sle- 
clă.

2. vb. refl. ® A se duce, a pleca, a se depărta 
dintr'un loc: a’a retras In odaia Iul 1| ® A Se lăsa de O 
meserie, de o ocupaţiune, de o slujbă: s’a retras din 
serviciu, din alacerl ţf ® A părăsi un loc Spre a se 
duce să locuiască în altă parte : a se la moşie, in 
străinătate ţ| ® X A 36 da înapoi dinaintea năvaîei 
duşmanului, a bate în retragere: armata s’a retras 
mal spre nord H ® A intra ial1 în albie după ce s’a re
vărsat : riui s’a retras [re - -|-trage, format după 
fr. r e 11 r e r].

•RETRAGERE sf. ® Faptul de a (se) re
trage f® Mişcare de înapoiere a unei armate 
dinaintea duşmanului; a bate in a) a se trage în
apoi dinaintea duşmanului; b) a ceda | ® jn In
trarea obligatorie a militarilor- în Cazarma lor, 
seara, la un ceas anumit; semnalul acestei intrări: 
a bate, a suna ~a K ® Starea unei persoane care se 
retrage din lume, din afaceri, dintr'o slujbă: a trăi 
In oSiter In lf ® Locul unde se retrage cineva.

•RETRANŞAMENT (pi.-te) sn. H Lucrare de 
fortificaţiune făcută spre a se apăra de atacurile 
inimicului [fr.].
•RETRAS adj. p. RETRăGE. ® Care s’a tras 

înapoi t © Care s’a scos de unde era H ® Dos
nic, singuratec, care stă mai la o parte: o stradă ~.ă;
olnd vine la biserică, se aşeză In strana cea mal (vlah.,.

•RETRIBUI (-buiu) vb. tr. A plăti, a-i da leafa, 
a-i da răsplata cuvenită [fr.].
•RETRIBUŢiyNE, RETRIBTJTIE sf. Plată, leafă, 

răsplata ce i se cuvine [fr.].
•retroactiv adj. Care se aplică la lucrurile

trecute: leglle n’au putere —a [fr.].
•RETROACTIVITATE sf. Caracterul a tot ce 

este retroactiv [fr.].
•RETROCEDA (-cedez) vb. tr. rt A da îndărăt, 

a reda cuiva un drept ce i-a fost cedat [fr.].
•RETROCESIUNE sf. A Act prin care se re

trocedează ceva [fr.].
■RETROGRAD adj. ® Care merge dandarateie 

H © ☆ Se zice despre o cometă care înaintează 
de la apus la răsărit ţ ® Care merge în contra 
progresului: politică ~ă H ® Care tinde să readucă 
starea de lucruri, credinţeie, etc. din trecut: spi
rit —.; Işl bat joc de părinţii lor, numlndu-1 retrograzi (stam.) 
[fr.].
•RETROGRADA (-adez) vb. intr. ® A se în

toarce înapoi; a dă înapoi H ® A da cu un grad 
înapoi, a da unui militar, unui funcţionar un grad, 
un post inferior celuia pe care-1 are t © ☆ A se 
mişca în sens invers faţa de mersul soarelui, 
vorb. de astre t ® A reveni ia vechea ■ stare de 
lucruri [fr.].

•RETROGRADARE sf. Faptul de a retro- 
g r a d a: trecerea... din tribunal la o judecătorie de plasă, 
e o adevărată — (br.-vn.) .

•RETROSPECTIV adj. Care priveşte înapoi; 
care are raport cu evenimente trecute: a arunca o 
privire .^ă; printr’un lei de conştiinţă »ă văzu că ea era de 
mult acolo (vlah.) [fr. ].

•RETUŞA (-uşez) vb. tr. A face unele îndreptări 
[fr. r e t o u c h e r].

REŢEA, ✓ rAtea (pl.-ţeie) Sf. ® Ţesătură de 
aţă, de mătase, de sfoară, etc., cu ochiuri, in for
mă de plasă: rellezul copacilor, treclnd prin perdelulele 
de răţea, dădea şl mal mult farmec acestui Interior (Car.) ; 
aveam simţirea stranie a unul om prins Intr’o .reţea din care 
nn ştie cum să scape (GN.) ; Ieşi In drum cu răţeaua plină de 
peşte (SAD.) t ® g) împletitură de vine, de artere, 
de fibre, de nervi, etc.ţl ® lăfeiA, Totalitatea dru
murilor, căilor ferate care pun în comunicaţie 
diferitele localităţi dintr’o ţară [iat. •rătella 
< r e t i s].

reţeta (pî.-te) sf. ® / Jfe Formula unui me
dicament, ordonanţă H ® X Mod de a prepara un 
fel de bucate 1[ ® Procedeu pentru a face un 
amestec, o preparaţiune [ngr. ^sTostra < it.j.
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'REŢINE {-ţin, -ţin) 1. vb. tr. ® A opri la sine, a 
nu lăsa din mină, a păstra ce e al altuia: isaia 
umil servitor H ® A scădea dintr’o sumă: — do- 
binds H ® A rezerva dinainte: un ioc la teatru K 
(7) A opri in loc: un zdgaz care retine apa 9 ® A face 
să stea, a nu lăsa să meargă: boala li reţine In pat; 
m’a reţinnt si nu plec H ® A înfrîna, a modera: a-şl 
retine minia t ® A păstra în minte, a ţinea minte: 
am retinnt cltera versuri din acea poezie.

2. vb. retl. ® A se opri, a se ţinea cu oare-care 
sforţare: s’a retinnt să nu cadă " © A se* înfrîna, a se 
modera ţ ® A se întipări în minte [r e - + ţ i - 
nea, format după fr. r e t e n i r].
•REUMATICadj. f De reumatism, privitor la 

reumatism: durerile [fr. r h u m a t i q u e].
'REUMATISM (pi.-me) sn. f Boală caracteri

zată mai ales-prin dureri la încheieturi: bolnav de 
petrecea ceasuri Întregi singur (O.-zamf.) [lat. ]. 
'REUMATISM.^ adj. f Pricinuit de reuma

tism: dureri *-e [fr.J.
•REUNI (-neec) vb. tr. şi refl. A (se) aduna, a (se) 

strînge, a (se) întruni, a (se) împreuna [fr.j. 
•REUNIRE sf. ® Faptul de a (se) reuni 1[ 

@ Adunare, întrunire.
•REUNIUNE sf. = REUNIRE [fr.].
•REURCA vb. tr. şi refl. A (se) urca din nou 

[r e - -f u r c a].
•REUŞI (-eesc) vb. tr. şi intr. A izbuti, a o scoate 

Ia căpătîiu [it. r i u s c i r e].
•reuşita (pî.-te) sf Ispravă, sfirşit bun, iz- 

bîndă m © NEREUŞITA [it. r i u s c i t a].
•REVANŞA (-şaz) vb. refl. A-şi lua revanşa, a 

se răzbuna, a întoarce cuiva răul ce i-a făcut 
acesta [fr. revancher].
•REVANŞĂ (pl.-şe) Sf. ® Faptul de a întoarce 

altuia binele sau răul, ca răsplată sau ca răzbu
nare : a da revanşa, a-şl lua revanşa î[ ® 3 Partida a dOUa 
ce joacă pierzătorul spre a recîştiga ceea ce a pier
dut în prima partidă [fr. r e v a n c h e]. 

REVĂRSA tr rAvArsa.
•REVĂZUT adj. p. REVEDEA. Văzut din nou, 

examinat din nou; îndreptat, îmbunătăţit. 
•REVEDEA (-văd) 1. vb. tr. ® A vedea din nou ţ 

® ® A examina din nou; a supune unei reviziuni.
2. vb. refl. ® A se vedea iar aşa cum a fost odi

nioară, în starea în care a foşt altădată: mă revă- 
znl atnncl, caprin vis, copil vesel şl tără grilă (ON.) ţ[ ® A 
se vedea unul cu altul, a se întîlni iar după cîtăva 
vreme de despărţire [re--t-vedea]. 
'REVEDERE Sf. Faptul de a (se) revedea; 

Io»! formulă de despărţire între două persoane: 
să ne vedem sănătoşi!
•REVELA (-lez) 1. vb. tr. ® A desvălui, a de

stăinui: » nn secret 'l ® ajJ A face cunoscut oame
nilor [vorb. de Dumnezeu).

2. vb. refl. A se face cunoscut, a se ivi, a apă
rea, a ieşi la lumină: un genin s’a revelat [fr.]. 
•REVELATOR ţ. sm. ® Cel ce revelează un 

complot, o asociaţie secretă K ® M Substanţă chi
mică ce face să iasă la iveală pe o placă imaginea 
obţinută prin fotografie.

2. adj. Care revelează: indiciu»- [fr.]. 
•REVELAŢIUNE, REVELAŢIE sf. ® Faptul de 

a (se) revela; desvăluire, destăinuire: »-o unui se- 
oret H © nj{ Ori-ce inspiraţiune prin oare Dumnezeu 
face ceva cunoscut omului t ® Lucru revelat [fr.]. 
•REVELION (pî.-Ioane) sn. Petrecere în noaptea 

de 31 Decenibre spre 1 lanuare: vreasăzioă oin inca 
şl eu la.» p (AUEcs.) [fr. răveillon]. 
•REVENDICA (-dlo) vb. tr. ® A reclama un lu

cru ce ne aparţine şi care se afiă în mîinile altuia H 
® A cere pentru sine: » onoarea, meritul unei desco
periri [fr.].
•REVENDICARE, REVENDICAŢIUNE Sf. ® Fap

tul de a r e V e n d i c a f © Reclamaţiunea 
unui lucru socotit ca un drept: oăutau să se aiirme 
şl si... prin revendicarea drepturilor autonomlce ale Tran
silvaniei (i.-GH.) [fr.].

BEVENEALĂ (pî.-eli) sf. ® Umezeală (a pă- 
mlntului): apa din drenurl, streonrindn-seprin porii ola- 
nsiot, tine »- (i.-gh.) ţf ® Olten. (TUî.> © Adiere uşoară 
[reavăn].

Fig. 4138. Revent.

•REVENI (-vin, -viu) vb. intr. ® A mai veni, a 
veni iar H ® ® A stărui di)a nou: »• asupra unui su
biect t ® A se întoarce (unde a mai fost): -» in 
tară ţ[ ® A se ivi iar: a revenit primăvara; au revenit zi
lele frumoase ţ[ ® A veni iar în minte: ne revin adesea 
In impresii aduceri aminte din vieţile noastre anterioare 
(VLAH.) 1f ® A-şi», a-şi veni în fire, a se deştepta 
dintr’un leşin ţ[ ® » asupra unei hotăriri, a-şi schim
ba hotărîrea K ® A costa: ohlrla iml revine la 100.000 
de lei pe an [fr.].

REVENT sbst. ® A Plantă, 
originară din Tibet, cu rădăcina 
groasă, cu frunzele mari ce pot 
ajunge plnă la 1 m. diametru,cu 
flori mici, verzui; rădăcina ei e 
întrebuinţată în medicină ca 
purgativ (Rheum officinale) (P 
4138): rodeşte aoea ţară... 
scoarţă duloe, piper, -», zabar 
(LET.) K ® 5) Purgativul 
extras din această pian- 
tă: acum II dai o linguriţă^ 
de — şi mline... o să vedem
(VLAH.) [tc. r a V e n t].
•REVER (pî.-emri) SN. 

d) Indoitura unei haine 
de ia guler în jos, de o 
parte şi de alta a pieptului: »-de mătase; paltonul 
are an ţalerde imitaţie de astrahan şl la marginea mlniol- 
lor, ‘«'uride aceeaşi stofă (BR.-vnj [fr. r 6V e r s].
•REVERBER (pi.-ore) sn. Oglindă de metal ce 

serveşte să reflecteze lumina sau căldura [fr'.].
•REVERBERA (-orez) vb. tr. 15 A retrimite, a 

reflecta lumina sau căldura [fr.].
•REVERBERAŢIUNE, REVERBERAŢIE Sf. 15 

Reflectarea luminii sau căldurii de un corp care 
nu le absoarbe [fr.].

•REVEREND adj. Cucernic [fr.].
O REVERENDĂ (pî.-do) sf. Tr.-Carp. 0 gjJ Haină 
lungă preoţească, antereu: Freacucemlcla sa părintele 
Avesalom... îmbrăcat !n de mătase, căptuşită on roşu (slv.) 
[germ.].
•REVERENŢĂ(pl.-to) Sf. ® Respect adînc, ve- 

neraţiune H ® Temenea, plecăciune: 11 lăon o — adin-
că, trlmiţlndu-l o sărutare pe virful degetelor (D.-ZAMF.) [fr.].

•REVERENŢIOS adj. Care exagerează dove
zile de respect: compliment-»- [fr.].

•REVERIE sf. ® Starea spiritului care dă curs 
liber imaginaţiunii şi se gîndeşte la lucruri vagi, 
plăcute sau triste; visare: clnd se deşteptă din reveria 
sa, fereastra de sus a palatului era desohisă (EMIn.) ; el s’ar 
lăsa bucuros la o dulce -»-, dacă pocnelele bicluştel postilio- 
nuiui... nu l-ar turbura (negr.) ţf ® Idee himerică, ex
travagantă [fr.j.

•REVERS (pl.-suri) sn. Dosul unei monede sau 
medalii,’partea opusă efigiei; ® »ui medaliei, par
tea rea a unui lucru, defectele unei persoane [fr.].

•REVERSIBIL adj. ® lă Se zice (iespre bunu
rile care trebue să se întoarcă proprietarului sau 
moştenitorilor săi: rentă-»a f ® 15 fi' Se zice des
pre o transformare fizică, chimică, etc. capabilă 
de a-şi modifica sensul, la un moment dat, sub in
fluenţa unei schimbări infinitezimale în condlţiu- 
nile fenomenului [fr.].

•REVERSIBILITATE sf. ţ Sr însuşirea a tot 
ce este reversibil: -»u nnel mişcări; »a dinamurilor 
[fr.].
•REVERSIUNE, REVERSIE sf. rt Dreptul prin 

care bunurile’de care a dispus o persoană în fa
voarea alteia îi revin în cazul cînd aceasta moare 
fără copii [fr.].
•REVpiDE (-vind) vb. tr. A vinde ceea ce s'a 

cumpărat [re - + v i n d e, format după fr. r e- 
V e n d r e].

•REVIRIMENT (pî.-te) SN. ® Schimbare totală, 
fără veste, a părerilor, a purtării: s’a produs un -» in 
oplninnea publică ţ[ ® tgil » de fonduri, modul de a se 
achita de o datorie către cineva cedîndu-i o cre
anţă echivalentă cu suma datorită [fr.].

•REVISTĂ (pî.-te) st. ® X Inspecţîune a tru
pelor care trec defilînd în linie de bătaie, spre a 
se vedea dacă sînt în ordine; ® a trece in »-, a cer-

RET-
RE^
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REZ
REV- ceta p6 rtnd: treoe In altuatlunea diferitelor state tata 

on r&zbolaloe Izbaonea (i.-OH.) ^ ©^Titlul unOT publica- 
ţiuai periodice: BSTlsta literara, polltloa, saptamlnaia t 
® o Piesa de teatru in care defilează,,personificate, 
evenimentele la ordinea zilei sau cele petrecute in 
cursul anului [it. rivista].
'REVIZIONIST sm. O Partizan al reviziunii 

Constituţlunil ţării sale [fr.].
•REyiZIţfNE, REVIZIE s/. ® Cercetare din nou, 

revizuire: unui text, unei constituţiiţ[ ® j1!iKConsilia
de revizie, a) tribunal militar permanent Însărcinat 
să revizuească judecăţile consiliilor de războiu din 
punctul de vedere al regularităţii procedurii; b) 
consiliu chemat să se pronunţe asupra cazurilor de 
scutire a tinerilor recrutaţi de curind [fr.].

•REVIZOR sm. ® Gel ce revizueşte (o lege, un 
regulament, etc. 1|) ® n Inspector al şcoalelor pri
mare dintr’un judeţ [fr. r e v i s e u r].

■REVIZORAT (pî.-ate) sn. f. ® Funcţiunea de 
revizorii® Timpul cit se ocupă această func
ţiune H ® Localul unde slnt instalate birourile re
vizorului.

•REVIZUI (-noso) vb. tr. A cerceta din nou [fr. 
r e V i s e r].

•REVIZUIRE sf. Faptul de a revizui; re- 
viziune.

•REVOCA (-Too) vb. It. ® A scoate din slujbă, a 
rechema dintr’un post, a destitui t ® A desfiinţa, 
a anula: ^ o lege, nn testament [lat.].

•REVOC^lBIL adj. Ce poate fi revocat, care 
poate fi scos din slujbă H1I © s^ irevocabil [fr.].

•REVOCARE sf. Faptul de a revoca, scoa
tere din slujbă, destituire; desfiinţare, anulare.
•REVOLT.^ (-volt) 1. vb. tr. ® A răscula, a răz

vrăti H @ A indigna, a scoate din fire: soaoiă-sa o 
revolta prin simpla el lllnţăţ bnhavă si trlvlalA (d.-zamf.).

2. vb. refl. A se răscula, a se răzvrăti [fr.]. 
•REVQLTA (pî.-te) sf. ® Răscoală, răzvrătire 1I 

® ® Mare turburarc morală: primele ini poezii sint 
un stilgftt de nelinişte, de * artlstloA (vlah.) [fr.].

•REVOLTANT adj. Care revoltă, revoltător, 
care indignează, care te scoate din fire, prea din 
cale afară: unele ouvlnte oieate dedlnsll... poartă semnele 
trivialităţii oelel mal *e (alecs.) [fr.].

•REVOLTĂTOR adj. verb. REVOLTA. Care re
voltă, revoltant.’

•REVOLUŢIONA (-onez) vb. tr. ® A agita pro- 
pagtnd ideile revoluţlunii: ~ ţara H ® ® A schimba 
din temelii: ~ stiinta, industria H ® ® A turbura 
grozav [fr.].

•REVOLUŢIONAR 1. adj. ® Care acceptă şi 
propagă principiile revoluţlunii.

2. sm. Partizan al ideii de revoluţiune [fr.]. 
•REVOLUŢIUNE, REVOLUŢIE sf. ® ☆ întoar

cerea unei planete, unui astru la punctul de ple
care H ® A Mişcarea unei linii care se învîrteşte 
In jurul unei axe şi dă naştere !n acelaşi timp unei 
suprafeţe şi unui solid 1] ® Fie-care din învîrtitu- 
rile unei roţi H ® ® Sguduire morală, puternică 
şi neaşteptată II ® O Schimbarea formei de guvern 
Intr’o ţară printr’o răscoală triumfătoare, răzmi- 
riţă, zaveră: ~a de la 1S21, de la 1848 ® .jjgâ Bevolnţlu- 
niie globalul, seria de schimbări care au modificat, 
de Ia origine, relieful şi suprafaţa pămintului [fr.].

•REVOLVŞR (pf.-ete)sn. ^
Pistol cu o singură ţeavă, în
cărcat cu mai multe gloanţe 
care se pot descărca uşor şi 
repede unul după altul (|1|
4139) [fr.].
OREZA (pl.-ze) sf. Bân. Ză
vor [srb. 
r e z a].
O REZBEL 
= resbel.
•rezşdA

(pî.-de), ®
rozetA (p(.
-te) sf. ♦ ® Fig-. 4139. Revolver. Fig. 4140. Rezedâ.
Plantă origi
nară din nordul Africei, cu flori mici, galbene-ver- 
zui, foarte mirositoare; numită şi „smeurică” sau

,,smeuri.ţă” (ResedaodorataJi^ HAO): aerul, plin de 
miroase de rozetA si de magnolia, prindea orl-oe sgomot 
(D.-ZAMF.); clnd si clnd rozeta, care-sl soutnra sămlnţa 
coaptA, ImprAstla mireazma el (ORL.) 1] ® =RECHIE [fr.].

REZEMA... sw- EAZIMA...
•REZERVA (-zerv) vb. tr. ® A pune la o parte, 

a opri, a reţine ceva dintr’un tot H ® A păstra, a 
lăsa pentru altădată, pentru altă întrebuinţare H 
® A destina [fr. răserver].
•REZERVĂ (pî.-ve) Sf. ® Faptul de a rezerva, 

păstrare’, oprire H ® ® Evitarea cu băgare de 
seamă de a spune sau face ceva ce ar putea com
promite; cumpătare, discreţiune: a luora ou ~ 1[ ® 
® Restricţiune: a primi lAtA rezerve 1j ® rt Lucru re
zervat; —' lega IA, parte din avere de care testatorul 
nu poate lipsi pe unii moştenitori H ® K Partea 
armatei active care e chemată în activitate nu
mai in caz de războiu sau, în timp de pace, pentru 
perioada de exerciţiu: ofiţer de — 1f ® Trupe pe 
care comandamentul le păstrează disponibile în 
caz de mare nevoie t ® 2ub toate rezervele, loc. adv., 
a) rezervîndu-şi toate drepturile asupra lucrurilor 
nespecificate; b) fără garanţie: ziarul pubiioA aceastA 
ştire sub toate rezervele [fr. r ă S e r V e].

•REZERVAT adj. p.REZERVA- ® Pus la o parte, 
oprit, păstrat: loo H ® Discret, circumspect.
•REZERVIST sm. ii Gel ce face parte din ar

mată de rezervă [fr. ].
•REZERVQRIU (pî.-oril), RE

ZERVOR (pl.-oare) sn. Cavitate, 
basin, etc. unde se strînge apa 
destinată a fi distribuită pentru 
diferite întrebuinţări (i®) 4141) : 
o sA poţi vedea oe rezervoare mari a , 
aşezat llngA sosea fabrica Aurora 
(BR.-VN.) [fr. ].

•REZIDA (-zid) vb. intr. ®
A locui, a fi aşezat, a sta în- 
tr’o localitate H ® A consta; 
a se afla, a exista în [fr. r ă- 
s i d e r].

REZIDţlNT sm. O ® Tri- Fig. 4141. Rezervoriu. 
mis al unei ţăripelîngă gu
vernul unei ţări străine cu un grad inferior am
basadorului ^ ®; Funcţionar care, într’un propeo- 
torat, administrează ţinutul în numele puterii tro - 
tectoare: .«Ul general (al Franţei) din Tunis, din Maroc
[fr.].•rezidenţa
(pl.-ţe) Sf. ® Lo
cuinţa obişnuită 
a cuiva: rezl- 
denţa metropoUtand 
din CerDăuţl 
4142) H ® 0 Lo
calitatea în care 

locueşte şeful 
Statului [fr.].
•REZPJUU 

(pi.-duuri) sn. Ori
ce produs rămas 
de pe urma unei 
operaţiuni indu
striale sau unui 
preparat de la
borator, şi care 
nu se poate utiliza direct [fr. r ă s i d u]. 

•REZIGNA... = RESEMNA...
•REZIL, r'izil (pî.-iiuri) sn. Un fel de reţea cu 

care se înfăşură părul (!®)4143): rouă se 
Întinde, ca un rlzll presărat de diamante (dlvr )
[fr. r ă s i 11 e].
•REZILIA (-iiez) vb. tr. A strica o ' 

învoială, un contract [fr. r e s i 1 i c r].
•REZISTA (-zlst) vb. intr. ® A nu 

ceda la acţiunea unui alt corp 1f ® A 
se împotrivi, a ţmea piept U ® A su- ' 
porta lipsurile, necazurile, munca, etc.;
F a o duce la tăvăleală [fr.].
•REZISTENT adj. ® Care rezistă la acţiunea 

unui alt corp i[ ® Trainic; care o duce la tăvăleală 
[fr, r 6 s 1 s t a n t].

m

Fig. 4142.
Rezidenta metropolitană din Cernftuji.

Fig. 4N3
Rezil.
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Cutie de rezistentă.

'REZISTENŢA s/. ® Proprietatea ce
are un corp de a nu ceda la acţiunea altui corp U 
® M Obstacol pe care un conductor electric îl 
opune unui curent; 
uni tatea practică cu 
care se măsoară re
zistenta electrică se 
numeşte „ohm“; cu
tie de —, aparat com
pus dintr’o serie de 
rezistenţe constan
te care se pot în
trebuinţa împreună ori separat (iU 41441 11 ®Iig 
m- PtROHiE © H ® Piedică, obstacol, greutate H 
® împotrivire; ew pasivi © [fr. răsi stane e],
'REZOLUTORIU adj. A Care produce anu

larea unui act;'clauză nzolutorle [Ir.].
*R3ZOLUŢItJNE, REZOLUŢIE sf. ® Hotărîre H 

© Tărie de caracter, bărbăţie, curaj [Ir.].
•REZOLVA, REZOLVI (-zolv) 1. Vb. tr. ® & A 

descompune im corp în elementele sale; a disolva H 
© A preface, a schimba: căldura rezolvă apa In vapori 1] 
© A A anula un acţ H ® A se pronunţa asupra 
unei chestiuni, asupra unui caz îndoielnic, a aduce 
o hptărîre: ~ o diîicuitate H ® ± A deslega (o pro
blemă) 1f ® A micşora treptat şi a face să dis
pară: » o tumoare;

2. vb. rejl. ® fi- A SC descompune în elementele 
sale, a se disolva f © A se preface, a se schimba 
[lat. r e s o 1 V S r e].
•REZON (pl.-oane) sn. ® Dreptate: are H ® 

. Motiv [fr. r a i s o n].
•REZONABIL adj. ® Drept H © Cu minte, 

cu judecată’; cu cale; potrivit [fr. ra'isonna- 
b le].
•REZONANŢĂ (pl.-te) s/. ® Sgomot în care se 

transformă im sunet care se prelungeşte, răsunet ţ 
© Proprietate ce au unele corpuri, unele încăperi 
de a prelungi sunetele resfringîndu-le [fr.].
•REZtJLTA (-zult) vb. intr. A fi produs de, a 

urma, a reieşi, a izvorî [fr.].
•REZULTANTĂ (pl.-te) sf. 15 Forţă care re

zultă din compunerea mai multor forţe aplicate 
la un punct dat [fr.].
•REZULTAT (pî.-ate) sn. ® Efectul unei ac

ţiuni sau une’i cauze; urmare li © + Numărul ce 
se obţine la urmă după facerea unei operaţiuni de 
aritmetică [fr.].

•REZUMA (-um) vb. tr. A spune pe scurt, a 
prescurta, a expune in puţine cuvinte ceea ce e 
esenţial într’o cuvîntare sau într’o scriere [fr.].
•REZUMAT (pî.-ate) sn. ® Expunere pe scurt, 

în puţine cuvinte K © Prescurtare [fr. r ă s u m 6].
RIBIGI = REBEGI.

O RICĂi interj, i Cuvînt cu care se chiamă raţele
(CONV.).

RICHITĂ ww rAchita
•RICIN sbst. ® f = cApţrşA© 1[ © •»■ ricInA 

[lat.].
RICINA sf. © Uleiul purgativ extras din r i - 

c i n, numit şi ,,unt de ricină” sau ,,unt de ricin” 
(w cApţrşA ©).
‘RICOŞA (-oşez) vb. intr. A sări, a sălta înapoi, 

vorbind de o piatră aruncată pieziş pe suprafaţa 
apei sau de un proiectil cînd atinge pămîntul sau 
se loveşte de un obstacol [fr. r i c o c h e r].

RIDICA,RAdICA, O AR(I)DIC4(-Ic) 1. vb. tr. ® A 
lua de jos, a lua ceva căzut jos: ridică-mi batista 
A îndrepta în sus: o greutate.; rocbla; ochii spre 
cer; mlinlle (D 0, mîna asupra cuiva, a se pre
găti să-l lovească) a-1 lovi: cine va rădica mina pre pă
rinţii lui 9i<i va bate... să-l.omoară (prv.-mr.> ^ © A duce: 
Domnul otnd rădică paharnl la gură, Îndată se face... slobo
zirea a toate tunurile (LET.) H ® 0) capul, fruntea, a se 
arăta dîrz, plin de curaj, îngîmfat: sa nn-şi mai poată 
a-şi rădica cap Dacii Împotriva Rlmlenilor (n.-cost.) na
sul NAS ©; 0 în slăvi, In slava cerului, a lăuda 
peste măsură: Alfred povesteşte isprăvile mele din llcen, 
mă ridica în slăvi (vlah.) H © A scula în picioare: Fă 
bine şi mă ardlcă, mină de-ajutor să-ml pal... Ca să vie să-mi 
ainte ou lemnele să mă scol (pann) ; 0; Dumnezeu nimic 
altă nn pofteşte, numai asupriţii şl oăzuţli să-l rădice (LET.) ^

© A strînge de jos şi a duce în altă parte: gu- 
nolnl 1[ ® A trage sus: ^ cortina, perdelele, stomrlle ^ 
© A înălţa: o statuă, un monument f ® A zidi din 
temelii, a clădi, a face din nou: o oasă, o biserică, 
nn gard t ® A înainta în rang, In grad: la rangul 
de boier; domn, a alege, a numi, a proclama domn: 
boierii şl lăoultorll ţării se sfătuiseră şl şl-an rădloat domn 
pre $tefan-Vodă (gr.«ur.) ; au strigat ou toţii In gura mare oă, 
olt va trece hotarnl, or rădica alt oraln (m..cost.)^ @ A urca, 
a mări, a spori: ^ preţui, chiria ® A creşte: 
pui ^ ® A rosti mai tare: glasul © A scoate, a 
lua de unde a fost depus: ^ bani de la bancă U © A 
lua cu sila (spre a duce la închisoare sau aiurea):
au trlmlş fără veste vr’o clnol sute de spahii de l-au rădicat 
din Iaşi şl l-au pornit cu toată casa lui (n.*cosi.) ; să rădice 
muiarea dentr’un loc, să o ducă Intr’alt loo (prv.*lp.) ^ ® A 
răpi: viaţa cuiva, a-i lua viaţa, a-1 omorî H ® ^ 
^ ancora tw ANCORA © ^ © 0 masca, a S6 da pe 
faţă, a nu mai lucra pe ascuns ^ @ A face să în- 
cetezeL-*’’ o pedeapsă; ^ nn asediu; şedinţa, a O de
clara terminată ^ (g) A înrola: trupe, oaste H 

arme, a se pregăti de războiu, a face războiu: 
ah răspuns că la oameni ce nu rădică arme asupra lor, nici el 
n’or rădloa arme (LET.) ^ @ A răscula: poporul, ţă
rănimea Împotriva asupritorilor ^ 0 A desena: un
plan; odată, ml-aduc aminte că ridicam planul unui petic 
de moşie (I.-gh.) 0 ± ^ un număr la pătrat, a-1 înmulţi
CU el însuşi; ^ un număr la cub, a înmulţi pătratul 
unui număr prin numărul simplu.

2. vb. refl. © A se scula în picioare: a se de pe 
scaun; a se In două picioare ^ © A se înălţa, a şe în
drepta în sus: slnt acolo munţi cari se ridică plnălaSOOO 
de metri Înălţime; soarele s’a ridicat de două suliţe H © A 
înainta în rang, în grad: s’a ridicat pinâ la rangul de 
paharnic; eu dau cu părerea oă cinste Împărătească să se dea 
lui Ţagulea... să se ridice la rangul de boier din doisprezece 
(tsp.i © A se urca, a se mări, a spori: preţurile 
s'au ridicat ^ © A creştc: Începusem şl eu... a mă •«>' băie
ţaş la casa părinţilor mei (CRG.) ^ © A se răscula; a ri
dica mîna asupra cuiva: s’a rldloattot satul împotriva 
lui; de-1 va fi prea treolnd cu bătaia..* atnnoe poate fiul să să 
rădice asupra tătlne-său (prv.*lp.) Ii ©iMt A.porni războiu: 
Papa de Rlm, dacă ar auzi că... le faceţi acest lucru, toată 
creştinătatea ar sili asupra voastră să se rădloe (nec.) ; cu un 
an mai ’na^te s'au rădicat Hmil, hatmanul căzăoeso, aşupra 
Leşiior (m.-cost.) A se termina, a lua sfîrşit: vezi 
cel boier bătrîn Moldovan... să-l lei şi să-l duci la odaia 
ta, piuă s’a rădica divanul(nec.) [lat. eradicare].

RIDICAT, rAdicat 1. adj. p. RIDICA. © Luat 
de jos ^ ©’ îndreptat în sus t ® Sculat în picioare 
!î © Strîns de jos şi dus în altă. parte H © înăl
ţat ^ © Zidit din temelii, clădit li © Urcat, mărit, 
sporit, crescut: temperatură ^â; preţuri .^-e ^ ® Răs
culat © NţîRiDiCAT.

2. sbst. © Faptul de a (se) ridica © t Ple
care dintr’un loc: la rădicatul lor, nici aujrănias Iapă, 
nici cai, nici bol, şi de-atuncl au rămas ţara la mare slăbi
ciune (N.-COST.).

' RIDICATĂ sf. CU ridicata, CU ghiotura, cu 
toptanul: ku Intr'lnsele mărfuri şl stau plnă le ylnd, unii 
ou ridicata şl alţii cu mărunţişul (C.*RAD.) [ridicat].

RIDICĂTITRĂ, rAdICAtPRA (pl.-turi) sf. © 
Faptul de a (se) ridica: Jel se ferea de rădlcături, 
pentru că se temea de surpătură 
(CHS.) t ® Ceva ridicat, 
înălţat, înălţătură: ~ de pl- 
mlnt 1 ® t Plecare dintr’un 
loc: aşa au chinuit bieţii oa
meni dou& luni. Iară la rădlcă- 
tura lor au robit şl oameni pre 
uno locuri [N.-coST.i 1j ® t înăl
ţare in rang: Domnul şl boierii 
tl vor căuta cu rădlcături, cu. 
scutiri şl alte mlll (Let.).

RIDICHE, ORAdJCHE.S/. 
f ® P’lantă originară din 
Asia, a cărei rădăcină căr
noasă şi foarte umflată se 
mănîncă crudă (Baphanus 4145. Ridiche.
sativus) ([®] 4145); varietăţile obţinute prin cul
tură sînt: ..«.A-neagra, cu rădăcina foarte mare 
şi cu coaja neagră (H]4146) şi —a-de-lwA, cu râ-

REZ-
RID
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RIS
RID- dâclna mică, rotundă sau lungăreaţă, cu coaja albă, 

roşie, violeta sau negricioasă (i@]4147); ® ©: a ire- 
oa '-'a cuiva, a trage o bătaie sdravănă: cnm ajunse, frecă 
rldlohea oelor 6000 de Ardeleni oe veniseră cn sare şl cu 
piper, şl-1 opinti peste munţi (isp.i ; F a tunde a tunde 
mărunt de tot: pe olne dintre Isnall ori oupeţl or prinde, 
eă-1 tuDză rldlohe (CAR.) 0 ‘«^'-sAlbaticA, planta ier-

Fip. 4146. 
Ridichi-negie.

Fig. 4147. 
Ridichi-dc-lunâ.

Fig. 4148. 
Ridiche-sălbatică.-

boasă, cu rădăcina pivotantă, lungă şi subţire, cu 
tulpina acoperită cu peri rigizi; face flori galbene 
sau albe, cu vinişoare violete, dispuse în ciorchină 
(Raplianus raphanistmm) ([B) 4148) [ngr. faStxi].

RIDICHIOAHÂ (pi.-ie) sf. # = CERENTŞJL [r i- 
diche].
•RIDIGUL, RIDICOL 1. adj. (Vrednic) de, rîs, 

ce merită a fi luat In rlS: na văd oamenii aceştia cit 
alnt de uctcloşl el de rldlonll, aşa Unşi, Intrlznratl şl lu- 
Btmltl ea păpuşile de porţelan IVLAH.).

2. sbst. ® Ceea ce e ridicul, ce e de rlsul lu
mii: elnt oara-care nume care poartă ridicolul In sine 
(NEGR.) H ® Faptele, vorbele cu care luăm în rîs 
pe cineva [lat.].

RIERUNCA = ierunca. 
o RIF sm. Mold. Tr.-Carp. Măsură de lungime ana
logă cotului ( = 0 m., 777): ce la 8-10 rlfl de plnză 
tină (MAR.) [tc.;,oomp. şi ung. rof].

RţGA sm. ® t Rege; rlghll... toc
mea cetăţenii, avlnd putere a dona după Îm
părat (prv.-mb.) ; Leul de multă vreme ri
dicase oştire. Să se bată eu riga ce se nu
mea Fardos (alx.) H © ^ In Cărţile do 
joc: rege, popă (iU 4149): CIndeuam 
dat pe riga, batl cu alta mal mare P (ALX.)
[ngr. f-nfaţ].
O rigAţ = rIgAI. _.
'RIGID adj. ® Ţeapăn: Sub prl- Rif‘&de4I«-llă. 

vlrea lui duioasă, tu stal '—a şl mută 
(VLAH ) ; se Inoordă In lungul trupului şl Îngheţă —ca o 
plrghle (DLVR.) H © ® Dîrz, straşnic: morală *ă [fr.
< lat.].

'RIGIDITATE sf. ® Starea a tot ce e rigid, 
ţeapăn; înţepeneală: unul drug de fler; —a mem
brelor, trupului II © ® Străşnicie, severitate neîndu
plecată [fr. < lat.].

RIGlA (pî.-ie) sf. © Linie 1| ® Unealtă de 
tras linii drepte [ngr. fii^Xa]. 
t RIGLAT adj. Liniat: hirtie—a [fr. regie, refăcut 
după r i g 1 ăj.

'RIGOARE sf. ® Străşnicie, severitate H ® As
prime : —a Iernii ţ ® Severitate minuţioasă în a- 
plicarea unei legi, unei regule; fracul a de se cere 
neapărat ca persoana să poarte frac; îoc. adv. la 
la adică, la o nevoie absolută [lat.]. 

'RIGORţSM sbst. Morală prea aspră [fr.]. 
'RIGORŢST sm. Cel ce'împinge prea departe 

străşnicia în observarea anumitor prineipii de 
morală [fr.].

'RIGUROS adj. ® Straşnic, prea sever în pur
tare, în principii, care nu îngădue nici o abatere 
de Ia regulă: nu funcţionar, un magistrat —' ® Dlrz, 
sever, auster: maximă riguroasă 1 ® Aspru, greu de 
suportat: pedeapsă riguroasă; ger ~ ^ ® Evident, vă
dit, neîndoios: demonstratlnne riguroasă [fr. < lat.].

RŢLA (pl.-le)s/. ©Liră (turcească): acolo a ho
dinit oall şl ne-a dat la lotl elte-o — (or.-n.); te pomeneşti 
că se ioacă eu rllele, eu louşarl (J)p.>.

*RIM.i^ (-mez) 1. vb. intr. ® A forma o rimă, a 
avea aceeaşi rimă: noroc rimează cn soroc *i ® ap1 
A face, a compune versuri: s’a apucat să rimeze.

2. vb. tr. ^ A pune în versuri: poate că Şl eu am ri
mat In viata mea o atrolă (br.-vn.) [fr.].
'RpoA (pl.-me) sf. ^ Potrivirea întocmai a su

netelor la sfîrşitul a două sau mm multe versuri: 
rima de obleeln nu-1 preocupa, era si
gur eă ea va răsări la sllrşltul versu
lui (VLAH.) [fr.].
'RIMESA (pl.-se) Sf. V Poli

ţă dată drept plată [it.]. 
orincreza... = rInoheza...
'RINGLQTA (pî-te) sf. 4 Va

rietate excelentă de prune, sfe
rice, cu carnea verzuie (Hj 4150) Fjg. 4150. Ringiote. 
[fr. Reine-Glaude].

RINICHIU sm. ® £) Numele fie-căreia din 
cele doiiă glande, de un 
roşu-închis, aşezate a- 
dînc în abdomen, de o 
parte şi de alta a verte
brelor lombare, şi care 
secretează urina (|®1 
4151) H © X Aceleaşi 
glande de la animale,3.'
Întrebuinţate ca aii-

rlnlohl de vaoăf de 
[lat. renîcu-

ment : 
purcel 
1 u s].

■RINOCER sm.
Mare mamifer sălbatec 
din ordinul pachider
melor, caracterizat prin 
unul sau două cornuri 
de materie fibroasă pe 
nas; trăeşte prin ţinu
turile calde ale Asiei şi 
ale Africei (Rhinoceros 
indicus) ((aj 4152) [fr.].

sf.

Fig. 4151. Rinichii.
S. Secţiunea unui rinichiu. 
R. Rinichiu.—A. Artera re
nală.—V. Vină renala.—U. 
U.Uretere.—B.Băşica udu

lui.

Fig. 4152. Rinocer.

se face

■RINOPLASTIE
f Operaţiune chi
rurgicală care are 
de scop refacerea 
nasului, cînd a fost 
distrus, ou ajutorul 
unei bucăţi de piele 
.luată de la frunte, 
delabraţ, etc. [fr.].

RIPIDA (pi.-do) 
sf. ni Apărătoare 
de metal, în forma 
unui serafim, ou j care 
vînt spre a alunga muştele de pe 
sfintele daruri (g 4153) [vsl.].

■RIPOSTA {-toz) vb. intr.S A 
răspunde îndată şi cu vioiciune; 
a răspunde pe loc unei insulte

X ,RIPOSTA (pi.-te) sf. Răspuns 
pe loc Şl cu tărie (unei zeflemele, 
unui atac) [fr.].

RIPS (pl.-sorl) sn. Bg Stofă 
de mătase, de lină, etc. ou mici 
şănţuleţe formate de ţesătură 
[germ.].

RIPSAT adj. HI Cu şănţuleţe Fig. 4153. Ripid.i. 
ca la r i p s.

'RISC (pl.-cnri) sn. Primejdie posibilă: cu-al 
vieţii [fr. r i s q u e].

'RISCA (risc) 1. vb. tr. ® A primejdui, a pune 
In primejdie, a expune unui pericol posibil: a-si - 
viaţa H ® A încerca la noroc.

2. vb. refl. ® A se pune în primejdie 1f ® A-şi 
încerca norocul, a se încumete [fr. r i s q u e rj.

RISIPA, ORlslPA, t HAbIPA (pl.-pe, -pl) Sf. ® 
Faptul de a risipi, risipire Ş[ ® Dărămare: 
Omer filosoful. In dond sute şi oiuclzecl de ani au scris după 
risipa Troadel, războaiele ce au fost (N.-COST.) *’ ® Desor- 
dine, neorlndueală: Turoii... au plecat in risipă, unii... 
pro podul oe era preste Nistru, alţii pe dinaintea cetăţii (must.) 1f 
® Desorganizare; obloelele oele nouă fao rlelpa ţărilor
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9i peirea Domnilor <NEC.) ^ (D Cheltuială fără SOCO* 
teală, peste măsură: risipa banilor publici; clnd lei adu* 
cea ea aminte... de răslpa oe s*a tăont ou munca el... or&pa 
de ciudă (CRG.) H ® pl. Risipuri, risipnri, ruine, dărămă- 
tiiri: tlpctele spăiloase. a unelbutniţe ascunse fn r Islpurl 
(ALECS.); potlogarii, de oare gemea oraşul,şezlnd ascunşi plntre 
rlslpurl, plndean pe nesoootltul pedestru oare zăbovise a se în
toarce acasă (MEGR.t.

RISIPI, ORiSiPI, t RAstpI (-ipesc) 1. vb. ÎT. ® A 
împrăştia pe jos: ou aoul le strlnge şl ou lopata le rldl* 
peşte (ZNN.) ^ © A împrăştia în toate părţile; a ră
văşi: ciobanul năzdrăvan oile sale risipeşte (gol.) ® 
A pune pe fugă: Petru-Vodă... au Intrat la Săcul... şl 
l-au spart şi l-au risipit şl oraşele le-au lăcuit (gr.*ur.) ^ 
@ t A nimici, a distruge, a prăpădi H ® A dărâma, 
a ruina: nu s’a putut pllnge că... l-am răslpltoasa (CRG.)’, 
cela ce vor răslpl oasele altora fără de voia judecătorlulul... 
acelora să 11 se tale mlnlle (prv.-mr.> ; pămlntenl muHl şi-au 
stricat căscioarele de le-au risipit din temelie, altll risi
peau hornurile de pen căscioare (n.-cost.) ^ ® A sparge, 
a sfărîma: s’an pomlt on toţii şl, Intr'nn foişor sns fn 
cetate, unde odihnea, au răslplt uşa (gr.-l»r.) ^ 0 A Chel' 
tui fără socoteală, peste măsură: mare stare trebue 
să ai tn, tloore, de o risipeşti aşa (isp.i H ® A întrebuinţa, 
a consuma mult, peste măsură: al risipii atita văpsea 
pentm un singur perete.

2. vb.refl. ® Ase împrăştia; a fugi care încotro:
norii s’an risipit; fără zăbavă au Început a se răslplre gloata 
boierilor (M.-cosT.;; să vă risipiţi ca puii de potlrnlche care 
Încotro va vedea cn oohll (isp.) ^ © A se nimici, a se 
distruge, a se prăpădi: clnd începu a tnvlrtl olrla In 
dreapta şi In stingă, credeai oă serăslpeşte pămintnl (CRG.) ^
® A se dărâma, a se ruina, a se nărui; a se strica, 
a se distruge: oleacă numai de nu s’a răslplt bolta ceriu
lui (CRG.); se risipea acoperemlntul şi tumul se ridica in 
vlrtejurl turbate (GN.) [vsl. rasypati].

RISIPIT, ORÎSIPir, t RAsiFţT adj. p. BISiPţ. 
® împrăştiat; răvăşit: rWăşlţele frunzelor risipite In 
orăclle oopacllor din InncaVltannlal (DLvr.) H © f Nimicit, 
distrus, prăpădit t © Dărâmat, ruinat, năruit; 
văzlnd mănăstirea aşa de risipită şl veobe, m’am Întors In- 
dărăpt (RET.) H ® Cheltuit peste măsură: o avere ^ă.

RISIPITOR, ORÎSIPiTpR, f rAsipitqr 1. adj. 
vrrb. risipi. Care 
risipeşte: să te fe
rească Dumnezeu de 
femelă leneşă, mlr- 
ŞBvă şl răslpitoare
(CRG.).

2. $m. Cel ce 
risipeşte; risipitori 
slut clţl !şl prăpă
desc fără ouvint ave
rea lor (LEG.-CAR.) ; 
fiul ^din Evanghelie 
(g| 4154); ba
nii strlngătonilul pe 
mtoa ...ului.

RISTIG, ORÎ- 
STjo, t RAsTţo sbst. ® Suliman de înnegrit sprîn- 
oenele, format dintr’un ame.stec de antimoniu şi 
de gogoşi de stejar: Haighloala... pl&m&doa pe prispa, 
la umbră, gogoşi de ristic pentru eullman [CArj " @ Gogoaşă
do ~ gogoaşa ® [tc. r a s t y k],
o RIŞGĂ1 - - HRtScA: porumbul să împuţinează şl rişca 
Iarăşi începe a să Înmulţi (C.-rad.).

RIŞCA2 sf. g Joo de noroc cu o monedă arun
cată în sus; cîştigătorul e acela care ghiceşte cum 
va cădea piesa, adică cu pajura sau cu inscripţia 
în sus.
'RIT (pl.-tnri) sn. ® eaJRînduiaia prescrisă pentru 
ceremoniile unei religii II ® pl. Ceremoniile unui 
cult [lat.]. '
[RITM (pl.-muri) sn. ¥ Armonie care rezultă 

din distribuirea simetricăaaccentelortonice într’o 
frază muzicală sau într’un vers, cadenţa tn bătăile 
unei tobe, ctc.: parcă-l apnoase dorul... do un vers cald, 
puternic şl sonor, tn ..ml căruia să simtă bătălie propriei 
laj Inimi (vlah.i [lat.].
‘RITMIC adj. K .rf’ Ce ţine de ritm, produs de

ritm: armonie .ă; vers.;—(idv.: Ritmic valurile cad, 
Cum se sbate ’n dulce ropot Apa 'n vad (coşB.) [fr.].

Fiff. 4154- Fiul risipitor 
(după Triodul-Penticostar din a. 1550).

Fig. 4155. Rizeafeă.

(VLAH.) [ngr. < it.].

t RIT OR sm. a> Retor; orator [ngr.].
*RÎTORNRLA, RlTTTRNţilA (pi.-Ie) sf. J Mică 

bucată de muzică instrumentală Care începe sau 
termină un cîntec [fr.].
t RITOS adv. f Categoric, hotărlt: mi-a spus-o . 

că o să te lase să putrezeşti tu ocna părăsită (fil.) [ngr.]. 
•RITUAL 1. adj. Privitor Ia rituri.
2. (pi.-ale) sn. Tipic, trebnic, carte care conţine, 

rugăciunile şi rinduiala ceremoniilor în exerciţiul 
unui cult religios [lat.].

•riturnelA ritornflA.
•RIVAL ad j. şi sm. Care aspiră la aceleaşi foloase, 

la aceleaşi succese ca altul, protivnic: două popoare 
.e; tără . fără seamăn, fără pereche [fr.]. 
•RIVALITATE Sf. ® întrecere, concurenţă ţ] 

® Luptă pentru supremaţie: a tăcut să inaugureze o 
politică de . şl ostilitate Intre Engllteta şl Rusia (i.-gh.) 
[fr.].
•RIVALIZA (-izez) vb. inlr'. A se lua la Întrecere 

cu cineva în ce priveşte talentul, meritul, puterea, 
vaza, etc. [fr.].

•RIVERAN 1. adj. Care loeueşte sau e aşezat 
la marginea unui rlu, unuiîac, unei străzi, unei 
păduri; ţărmurean; mărginean.

2. sm. ® Gel ce loeueşte la marginea unui rlu, 
unui lac 1ţ © Gel ce are o proprietate de-a lungul 
unei străzi, unei şosele, unei păduri [fr.]. 

•riviera (pl.-re) sf. Colan de diamante [fr.]. 
RIZEÂPCA sf. Un fel de scrumbie’mică de 

Dunăre (Alosd Nordmanni) (H] 4155).
•RIZIBIL adj. ®

Ce ne face să ridem 
ŢI ® De rls, de bat
jocură [fr.].

RIZIC (pl.-Icuri) 
sn. Risc: mă hotărăsc 
să-ţl răspund, cn .«ml 
de a-ml tace şl dlu tine un vrăjmaş 

•RIZIL REZJL.
RIZÎLIC sbst. Dispreţ; 

înfruntare; ocară [to. r e - 
. z i 111 k ].

•RIZOM sm. A Tulpină ce 
creşte sub pămînt, întocmai 
ca o rădăcină ([®| 4156) [fr. 
r h i z o m e].

RicA sf. Ceartă, gllceavă: ce, umbli să taci«' p 
(R.-coD.); să răpul pe toţi oiţl 11 Intllnl In cale şl caii e’or 
pune In «' cu tine (flor.j.
ORÎcAlUI (-nesc) vb. tr. şi intr. csez.) = rIcîJ.

RÎCÎI (-llu), rIcAI (-ăiu) vb. tr. şi intr. ® A 
răzui, a scurma (ţărîna, etc.) cu unghiile, cu ghia- 
rele, cu labele: găina, clnd se vede In grămadă, ilotle on 
picioarele ipann) ; ciuli neintiempt se pienmblan In Jurul 
stoborulnl Ilntlnll rtcilud cn picioarele tu pămint (ret.) r 
® A scurma pămîntul, a scobi în pămînt cu un 
lemn, etc.: nn-şl mai tnvtrteşte oăclnla şl nu mal ilclle 
cu bătu ’n pămint (JiP.); un om... cn... un băt lung... rt- 
cllnd printre pietre, sparle peştii şl-1 tace să laşă din ascim- 
zători (PAC.) f ® A produce un sgomot ca şi clnd 
s’ar sgîria, s’ar răzui ceva sau s’ar produce o fre
cătură pe ceva aspru : la vezi cine rlclle la uşă (d.-zamf.) ; 
ricll de mal multe ori nişte oblbrlte pe păreţll odăii (Dlvr.) 
II ® A roade: 11 rlclle la Inimă.

RÎCÎIT sbst., rIcIitprA (pî.-turi) sf. Faptul de 
a r î C î 1: o rlclltură de chibrit se auzi (Dlvr.) .

RÎDE (rid, rlz) vb. tr. şi intr., Olten. Băn. vb. refl. 
® A-şi exprima veselia sau bucuria printr’o con- 
tracţiune caracteristică a muşchilor feţei, scoţînd 
în acelaşi timp, din gura larg deschisă, unele su
nete sgomotoase nearticulate; ~ cu poltă, ou hohote. 
In gura mare, cu lacrimi; cu un ochin rlde şl cu altnl pllnge, 
bucuria lui e amestecată cu tristeţe; cine rlde 
la urmă rlde mal bine, urma alege, .nu trebue să ne 
bucurăm prea de vreme, căci lucrurile mai pot lua 
altă întorsătură; 1^inima®, mustatA®, NAS®, Q- 
cHiui ®, PUMN©t® A-şi bate jos. a batjocori, a lua 
în ris; taci, că te rid şi copiii, de te-oranzl (jip.); a-1 rlde 
şl clinii, a-1 batjocori toată lumea; rlde om de om 
şi dracul de toţi sau noi ridem de nnnl, de doi, şl patruzeci 
rid de nbi, fie-caro are oiţe un cusur de care pot să-şi 
bată joc alţii; @: rlde dracni de porumbe negre şl pe

RIS-
RÎD

Fig. 4156. Rizom.
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Fig. 4157-
Riie.

RI6 - Bine nu se vede sau ride Tande de Hende. se zice unuia 
DiM care:?i ^ate j°c <^e a*t'u* pentru un cusur pe care-i 
RIN are şi el; F: ride dracul de noi, a) ajungem de ocarâ, 

ne lacem de rîsul lumii; b) ni se tntlmpiă ceva 
foarte neplăcut: tldloă-te si te cai&, oă azi ride dracul 
de noi (RET.) r @ A giumi: vrei ed rlzl, ori vorbeşti so' 
rloa p n @ A-şl de o femele, a 0 necinsti: ca nişte pâ- 
glni, mulU răutate au tăcut oamenilor... şl de femei şl de 
fete rlzlndu-şi aievea (n.-cost.) [lat. r I d ă r e].

RÎGÎI (-giiu) vb. intr. A da afară prin gură, cu 
sgomot, gaze din stoniac [vsl. r y g a t i].

RÎGllALÂ (pl.-iell) sf. Faptul de a rjgîi; 
rezultatul acestei acţiuni.

RÎIA (-laz) vb. infr. / A căpăta rîie: ia 
tinereţe olne nu Inorează, Ia b&trlneţe rllQz& (pann).

RţIE sf. ® ^ Boală de piele, foarte molip
sitoare (la om şi la animale) ca
racterizată prin nişte bubuliţe ce 
se formează mai ales între de
gete şi pe la încheieturi şi care pro
duc o mîncărlme nesuferită (ia)
4157); F F se ţine ca rlla de om (Crg.), 
nu-1 slăbeşte de fel, se ţine scaiu' 
după el: dacă taci lăutoare ori speli 
cămeşi Lunea, al să te Îmbolnăveşti de 
şl de rapăn (OOR.) 1) ® ® F Capră 
nărăvaşă cr.-cod.) : de-aş alunge mal 

, de grabă In tirg, zise Prepeleac, să soăp 
de rlla asta (Crg.) [lat. vulg. a r a- 
n e a).

RÎIOS adj. ® / W Plin de rîie: o oaie 1- 
loasă molipseşte turma ’ntraagă (Znn.) ; calul găseşte oopa- 
clul scorţos (NEC.); capră rlloasă; broască rlloasă iv BROA
SCA ® ; iemn~ wm- LEMN ® f ® Murdar, scîrbos, 
respingător ţf @ F Care se ţine mare, fudul, în
fumurat. el

RIJNICA sf. A Plantă ier- 
boas'f cu flori mici, albe, ce 
creşte prin pădurile umede şi 
umbroase, pe Ungă izvoare şi 
plraie (Cardamine impatims)
(H 4158).

RÎJNITA RtSNITA.
RILA s«- BţNA.
RÎMA (rlm) vb. ir. şi intr. ®

A scurma pămîntul cu rîtul 
(vorb. mai ales de porci): porcii 
rlm& pftmtntuly scot răd&olnlle buru
ienilor şl B& hr&nesc ou dlnsele (ion.); 
oe rlmft prin pămlnt şl nu se vede ?
(PAMF.), ghicitoare despre ,,fur
nică” n ® ® A roade: pe mine Fig. 4158- Rîjnică. 
mă rima la inimă să ştiu oeva des
pre istoria aoelel blserlol usp.); de la o vreme, Începu a-1 
-»• pe Pădureţ, ceva prln'^lnlmă (mera) [lat. vulg. ,*r î - 
mare].

RţMA (pl.-me) sf.
% Vierme lung, roş
cat, ce trăeşte în pă- 
mînt, pe sub pietre 
şi apare la suprafaţă 
dupăploaie;se între
buinţează la pescui
tul cu undiţa ()^
4159): se tirise ca o 

dinaintea Iul Andrei 
(BR.-VN.); iw PEŞTE ® [rîma].

RÎMATOR sra. rri: Porc: tlrg de ■*■1; luarăm cu noi 
o spată grasă de '«^ afumat... şl ne pornirăm veseli către mal 
(ODOB.); năemltnl unul om, de va strica dobitocul cuiva, 
bon... sau rlmătorln... stăplnul aceluia să plătească toată 
paguba (pRV.'MB.) [rîma].

RÎMATURA (pl.-tnri) sf. Pămînt care a fost 
r î m a t, grămadă de pămînt scoasă prin rîmarea 
lui de porci.

- o RÎMBIŢA sw RINCHITA. 
t RÎMLEAN adj. şism. t Roman [vsl. rym- 

1 j a n i n ă).
tRÎMLENESG adj. t Roman: au apucat o samă 

de Daci limba rlmlaneasoă (m.-cost.) [r Î m 1 e a n]. 
OHîMNĂ sf. ® ••• rIvnA ^ © Băn. Deochlu.

rIMNI m- RlVNl.

Fig. 4159. Rime.

O RţMNIG (pî.-ice) sn. xţf Iaz cu peşte [vsl. 
ry b înik u].-

RînA, Mold. BţiiA sf. numai in expresiunea 
intr’o ^ sau pe o a) pe coaste, pe o lăture a tru
pului: el nu mănlnoă niciodată culcat sau Intr’o rină, ci in 
capul oaselor, ,,oa oamenilM (vlah.i ; el se ţinea pe cal cu 
mare Indemlnare, călărind pe o rină, In mod ştrengăresc 
(D.-ZAMF.): Mal mult şedea pe-o rină Deolt lucra 'n săptămlnă 
(PANN); moş NichUor... aşterne cojocul şl se pune tntr'o rllă 
Jos, Ungă Ioc (CRG.); b) înclinat într’o parte (îiorb. de 
lucruri): şoproane se apleacă Intr’o rină, adăpostind porci 
slabi (IRO.); o bucătărie povjrnită pe o rină (o.-zamf.) [lat. 
*r e n a (în loc de r e n e s), pl. din r e n].

RÎNC s^ EiNOACnj.
RţNCA (pl.-ol] sf. Funia sau lanţul ce leagă 

leuca de carîmbul carului; numită şi ,,postoroan- 
că” sau „postorlncă” (iw iH 878).

RÎNCACrU, t RÎNC Au, Olten. Băn. RlNO (ciauş.) 
adj. şi sm. (Bou sau cai) rău castrat: un armă
sar rincaciu o ducea numai Intr’un nechezat (lung.) [lat. 
ramIcosus> *rîncos, în care S’a produs 
apoi o schimbare de sufix].

RÎNCAI (-ălu), rîncAluI, (-uesc) vb. intr. A rage, 
a sbiera ca' r î n c ă i i (vorb. de vitele cornute).

RiNCED adj. Cu miros urît şi acru (vorb. de 
unt,'de slănină sau untură stătută): Tutuienii veniţi 
din Ardeal, cari măntnoă slănina <«'ă, se ţin de ooada oilor 
(CRG.); F: s’a strlns —■ lingă muoed (pann) ; —ui cu mu-
oodui (CIAUŞ.), ce mi-e unul, ce mi-e altul (se zice cînd 
e vorba de doi inşi de aceeaşi teapă, cu aceleaşi 
cusururi) [lat. r a n c I d u s].

RÎNCEZEALA (pl.-eii) sf. Starea a tot ce e 
rînced; slănină rîncedă: ceru... şl o ţlr de— (ret.) 
[rîncezi].

RÎNCEZI (-ozoso) vb. refl. A deveni r î n c c d.
RÎNCHEZ (pl.-ezuri) sn. Mold. Nechez.
RÎNCHEZA (-ohez)rb. intr. A necheza :Bollrag, 

oali rinchează, oinll latrălannloc (ALEC8.); o herghelie de cal 
trupeşi şl sburdalnloi venea In fuga mm rlnohezlnd şl svlr- 
iind din pioioare (mera) [lat. *r h o n c h I z a r e, in
fluenţat în fonetism de necheza].

RÎNCHEZAT sbst., rIncHEZAtURA (pl.-tnri) sf. 
Nechez(at); faptul de a rîncheza: rinchezatai 
vre-unnl mlnz venea ascuţit despre pădure (D.-zamf.) ; se auzi 
un rlnchezat oa de armăsarlu (PAc.); Dete o rlnohezătură 
după mumă-sa strlglnd (pann).
O RÎNCHIŢA, RJMBITA (pl.-ţe) s/.xiji» = behlIţA.

RÎND (pl.-duri) sn. ® Totalitatea persoanelor, 
lucrurilor aşezate pe aceeaşi linie, şir: un — de fote, 
de copaci, de case; nu mă duo laSooole-»* ziceam eu, pllnglnd 
cu zece <«>ut1 de lacrimi (crg.) ; a pune In i*1; ă sta la ; a 11 
In cu cineva, 0. fi pe aceeaşi treaptă; pe ^ sau ^ 
pe unul după altul, succesiv: stelele ochioase pe 

se sting de pe bolta albăstrie (ON.); MO^RA© ; de-a- 
rindui, unul după altul fără întrerupere, în şir: de 
bucurie, ţinu masa trei zile de-a <^1 (isp.) ; să moară trei 
ani de-a numai oameni bătrlnl (CRG.) H ® jB! Linie 
de soldaţi aşezaţi unul Ungă altul: a stringe ^riie H 
© Totalitatea persoanelor care se prezintă în ace
laşi timp, grup succesiv: trei de tlăcăl şl de fete 
primi cralnl Hlnos de la cel din Atena (isp.); încep vederat 
Bă fugă, rlndurl-rlnduri se pornesc (LFT.) \ © Timpul, 
momentul în care trebue să se prezinte cineva, să 
facă ceva, etc., în urma altora: e meu; mi-a venit 
«ml; Ile-care la^ml său; a fi de^*', a fi de serviciu; a-şl 
face a-şi face datoria, cele cuvenite la momen
tul hotărît: 11 veni vremea de Însurătoare şl,oatot creşti
nul, îşi făcu şi ei-*^i (ISP.) ^ © Şir scris sau tipărit: 
scrie-ml olteva <^url; a citi printre ^ri, a ghici, (lin cele 
scrise, ceea ce nu se exprimă lămurit © Ordine 
socială, clasă de indivizi: mergeţi de vă căutaţi ursitele, 
oa să intraţi şl voi in <«nil oamenilor (isp.) ^ © (PUn ^ de 
haine, de mfe, de schimbări, etc., toate hainele, rufele 
care trebuesc pentru a se schimba odată, costum 
de haine, etc.: se uită la cufăr, acolo era tot oe-avea el: 
un rtnd de haine, schimburi, şl cărţi de literatură şl de filo- 
Bofle (VLAH.I; 1-0 adus slujitorii un de straie Împărăteşti 
(VAS.) f © Mold. Cat, etaj: curtea lui Talpan era ou 
două <*url, pe temelii Înalte (on.) ^ © Dată, oară: In 
multe <^rl; In alt ; tntr'un ^; nu Înşfăca aşa de mult 
odată, adă-1 In două '*oirl (şez.); clnd dete In amurg, ca şl 
de alt ea perl (Isp.) ; pin’ a Implea Nemţii slneţele de-al
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dolle •«>', an Intrat ceştl-altl ou săbiile smulte In pedestrime 
(M.-cosT.) n® © Fel, fire, obiceiu; rînduială: aşa e -*ti1 
fetelor; Ci horesc, mă ttngneao, Aşa-1 rlndn nevestesc (BRl.) f 
® / © Menstruaţie: femeia care nu e curată... să nu 
meargă la ffnttnă, că seacă Izvorul; tot astfel şl femela oare 
are .«urile ivoR.i 1[ © Trans. Ordine, regulă ŢI ® De «,
a) obicinuit, comun, vulgar, din clasa de jos: un om 
de «; ea era o biată fată săracă, din oameni de « (sad.);
b) de obiceiu [vsl. r ş d Q].

RÎNDAŞ sm. Slugă pentru lucrările de r î n d, 
servitor pentru curte, la bucătărie, la grajd: oio- 
colul tşi Inoepe uneori oarlera de la postul de (fil.). 

RÎNDEÂ (-deie)s/. W”Unealtăa dulgherului şi a

Fig1. 4160. Rindele.
tîmplarului cu care netezeşte lemnele sau scîndu- 
rile (ÎD 4160): a da la « [tc, r e n d ă].

RÎNDUI1 (-uesc) 1. vb. tr. ® A aşeza în r I n d, 
cu ordine:'« cărţile in rafturi H © A hotărî, a pre
scrie; a fixa: rfndueşte-ml canon să mă mfntuesc (Panni r 
® A destina, a hotărî prin soartă: mamă, ce-a rfndui 
Dumnezeu, aceea să fie cu mine (ret.) ţ| ® A arăta, a 
porunci ce trebue să facă II (I) A pune, a aşeza 
într'o slujbă, a da o anumită însărcinare, a orîn-
dui: Bă rlndneşti oameni ca să nu scape din ochi pe Ftrru 
(ODOB.l.

2. vb. refl. ® A se aşeza în rînd, cu ordine |
® A se fixa, a se hotărî H © A se schimba cu 
rîndul.

RÎNDUI2 (-uesc) vb. tr. A da la r î n d e a.
RÎNDUÎALA (pJ.-ieii) sf. ® Ordine, aşezare la 

rînd. Ia locul cuvenit: ea Începu să deretice... şl să puie 
fle-care lucmşor la « (isp.); după ce s’a Însurat, ficiorul 
şl-a pus toate tn rfndulala oea mal bună (Sb.) *I © Intoo 
mire, orînduială; regulă; disciplinăH © Destinaţie, 

‘menire: băgă de seamă oă fle-care lucru Işl are rfndulala sa 
(isp.) H ® t Poruncă, ordin t © întocmire, hotă-
rîre: după rfndulala vremii, cel nare vine tale . capul celui 
oare trebue să plece (vlah.) TI ® Purtare, săvîrşirea u- 
nui i)icru după o normă stabilită: siinta Duminecă 
a prlmlt-o cu aceeaşi « şi tot aşa de bine ca şl surorile 
sale (CRG.) u © Ceremonial, ritual: prin slrguinţa lul 
Intru a Învăţa rlndulala bisericii, ajunsese să se facă şl popă 
(ISP.); pe urmă a făcut toată rlndulala morţilor, după da
tină (SAD.) [r î n d u i].

RÎNDUIT 1. adj. p. RÎNDDJ: aci erau «o cu meşte
şug tot felul de arme osp.) " " © Nţ: RÎND UIT.

2. sbst. Faptul de a rîndui.
ORÎNDULUI (-uesc) vb. tr. Maram. A orîndui, a 
meni, a ursi, a sorti: Bată-to focu urtt, Mult ml-al fost 
rlndulult Tot să mlncăin dlntr’un 'blid. Să lucrăm dlntr'nn 
pămint (BRL.) [ung. r c n d e 1 n i].

RÎNDUNEA, RÎNDDNICA (pî.-nele), EÎNDDBEA, 
RÎNDURIcA (pi.
-relei sf. ® i 
Pasăre călătoa
re, din ord. pă
sărelelor, care 

Soseşte odată cu 
venirea primă
verii, îşiface cui
bul pe sub stre
şini sau pe lîngă coşurile de pe case şi ne pără- 
S(gte toamna spre a emigra în ţinuturile calde 
(Hirundo rustica) ([®) 4161) f © i r1nddnicA-de- 
PL04IE = lAstpn-DE-APA H ® Trans. h BÎNDUBEA- 
DB-PADţlKE (PAC.) = DREPNEA li ® V RÎNDDNICA-
domnului = codobatura H ® i RATA-RÎNDUNJOA,

I.-A. Candrea. —'Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1073

9'"
Fiff.. 4161. Rîndunea.

pasăre de mare, cu ciocul mai scurt decit capul, RÎN. 
cu aripile terminate prmtr’un vîrf lung şi ascu- 
ţit; trăeşte în regiunile boreale (Harelda glacialis) RIP
(i®]4162)11® iRÎN- 
= pescăruş ®c H 

de-mare2, peşte de 
cm., cu .spinarea 
tecele alb-tranda- 
firiu şi aripioarele 
roşii ; are nişte 

plăci osoase foarte 
desvoltate care a- 
coper creştetul şi 
laturile capului, 

care e foarte mare

ddnicA-de -mare1
© KJjB RINDUNIoA-
mare, de 40-80 de 
roşie-închisă,pln-

i
Fig. 4162. Raţă-rindunicfl..

(Tri{)la hirundo) ţ ® ♦ rochiţa-RîNDUNţîLEi, poa
la-rIndunjcii = VpLBURA ®: 1d poiană mal vin Încă 
elegante floricele, Unele-’n condurll-Doamnel şl ’n rochlţl- 
de-rfnduhele (alecs.) ; u'n fir de rochlţa-rlndunlcll 11 atrase 
băgarea de seamă (s.-ald.) Ii ® âr Prima pînză din VÎr- 
ful catartului i] ® W = maia2 [lat. h i r u n d I- 
nălla].

RÎNDUNEL adj. Sprinten, uşor ca o rîn
dunea: Sboară calul «, Costea tot cu jalea ’n eli(COŞB ).

RÎNDUNIGA I»- RÎNDUNEA- 
ORÎNDUNiŢĂ (pl.-ţe) sf. i = RÎNDUNEA.

RÎNDUREA, RÎNDURJoA (pi.-rele) sf. wm- RÎN
DUNEA.

RÎNI (-nesc) vb. tr. A curăţi (murdăria, noroiul, 
gunoiul, balega, zăpada): fata rlneşte ffntlna şl o gri- 
Jeşte toarte bine (crg.) ; una a apuoat o lopată şl se făcea că 
rlneşte tot In prag (sad.).

RÎNJ(E)ALÂ (pl.-jeli) Sf. Faptul de a r î n j i, 
rînjet: mult a suferit !n ochi rlnjeala acelei fiare (Carj.

RÎNJET (pl.-ete) sn. Faptul de a r î n j i: Trufaş 
împăratul călare, cu prlvlndn-şl Isprava, Prin rlurl de 
lăcrlml şl slnge, pe punte de leşuri trecea (vlah,) ; şl tn Jalea 
guşatnlul se amesteca mlnla cu un tel de (dlvr.) .

RÎNJţ (-Jesc) vb. tr. şi intr., ✓ refl. © A-şi arăta 
dinţii, colţii {vorb. în special de cîini sau de fiare 
sălbatice): tiara răcnea cu turbare; rlnjea şl-şl arăta oolţil 
(ODOB.>; lupul... clănţănind din colţi, tşl arăta dinţii rlnjlnd 
către curtenii Impăratnlul usp.); 0: prldvornl el, de sclndurl 
noi, rlnjea In Intunerec, ca un şir de dinţi uriaşi (dlvr.) ; 
ursul... se rlnjl la dtnsa (GN.) ® A rîde CU răutate
{arătîndu-şi dinţii): mă simţii atins tn onoare de această 
Ironie a TlffaQnlul oare-ş! rtnjea dinţii şl se uita ţintă la 
mine (gn.) ; zlna Învrăjbirii rlnjea, sălta şl bătea In palme 
de bncurle (isp.) ; Inoă se rlnjea la mlne-clteodată şl*ml tăcea 
cn măseana <crg.) [comp. bg. r Q m Ă ă < vsl. r ş g- 
n a t i].

RÎNJIT sbst., rînjiturA (pî.-turi) sf. Faptul de 
a r î 11 j i. rînjet: rfnjl ea şl de astă dată, dară tl data rfn- 
jitul prlu piele osp.); Ea elătl cu capul şi ’ntre rtnjltură 
îi arătă colţii cal pociţi din gură (pann).
ORÎNSĂ (pî.-se) sf. Olten. Băn. Trans, © A Fruc
tul âninului; mugurul lung de mesteacăn, de sal
cie, de carpen, etc., mîţişor (iw ®j 135,137, 3137) li 
® Pr. ext. Bucov. Fie-care din (fureluşele ce atîrnă 
de la gura pungii de tutun: cine trece prin grădinăp 
Vasalle rujă plină. Ca jaşcău cu rinsa multe. Cu păruţucreţ 
pe frunte (BRl.) [vsl. r ţ S a].

RÎNTAŞ (pl.-aşuri, -aşa) sn. X Făină prăjită în 
untură său în unt, care se amestecă în bucate 
[ung. r ă n t ă s].

RÎNZA1 (pl.-za) S/. © >S5e> Pipotă: l-am doftorlt... 
cu « de dropie arsă (Alecs.i ţ ® © Stomac: ti plesneşte 
rlnza de necaz, de oboseală şi de atlta apă ce băuse (RET.); 
Auzind nevasta-l, se porni să rtză. Cit o apucase s’o doară 
le « (PANN); nesăturată rloză el tu, să poţi ficaţii din pln- 
tecele meu a-i mloca (Tich.) [comp. alb. r e n d eS.]

RÎNZĂ2 (pl.-ze) Sf. A = RînsA.
RÎNZIŞOARA (pl.-re) sf.^®= GALBENELE® 

li ® = CRETUŞOA.
RiNZps adj. Rău la inimă, răutăcios, arţăgos:

rlnza de la păsări nu-1 bine a’o mănlnol, nici inima, căci 
eşti inimos, rău (vor.) ; soacră-sa... o aştepta să sosea
scă, să-şi mai descarce veninul, că era rlnzoasă rău (grm.) 
[r î n z ă].
ORÎP sbst. Oiten.Băn. Trans. Muriiărie pe corp, jeg, 
lip, slim (la oameni şi animale).

RţPĂ {pl.-pe) sf. Coastă de munte deasu-
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fţîp.pra unei prăpăstii; prăpastie: era... tras zidul den
RK/ rlpa unui mante pin& In rtpa altul munte (m.-cost.) ; sd reze-. 

IV m&şl e(ete privind oum apa cade şl ee izbeşte !d^(6LV.) ; deo
dată ee văd grămădiţi cu toţii Intr’o ^ adlnoă şl mlăştlnoaşă 
(VLAH.); 0 : a da de a prăpădi : dacă fratele nostru... nu 
intră pe altă oale^ o aă>şl dea Împărăţia de (CAr.) ; a se 
da de ^ (✓ pet la) a se prăpădi, a-şi lua viaţa: 
dacă nu le vel tăia, eu mă duc şl mă dau ike (isp.) [lat. 
r î p a]. . •
ORÎPANA (pî.-ne) s/. Mold. nugru. r|pA: cam 
pe la Jumătatea'pădurii, dă de-o ^ mare şl adlncă (vas.)> 
ORÎPCĂ (pl.-ce) sf. Mold. # Viţa de vie uscată.

RIPpS1 adj. Plin de r î pe, prăpăstios, ab
rupt: malul se Înalţă •«i' şl acoperit cu păduri vechi şl stu
foase (ODOB.).
ORÎPPS2 adj. Olten.
Băn. Trans. Plin de r 1 p, 
jegos, răpanos.

RÎS1 sm. © Ani
mal carnivor, un fel de 
pisică sălbatică, cu ochii 
foarte pătrunzători (Fe- Fig1. 4163. Rîs.
lis lynx) ([^ 4163): o glnbea de postav albastru blănultă 
ou blană de ^ (rl.) % © Blană de rîs: el poartă^., malo- 
tea Îmblănită cu (alx.) [vsl. ryst].

RÎS21. part. trec. RtDE.
2. (pl.-suri) sn. © Faptul de a r î d e: după ^ cu

noşti pe nebunul; amestecat cu pllns; @: .<*^111 aduce
pline sau după pllns; a leşina de a se.atrlmba de 
a-şl atăplnl<*^l; a-1 umfla'^l; scump la serios ^ 
© Batjocură, bătaie de joc: a fl de-^; a lua In^; 
a (se) face de <^, de <^1 lumii; a ajunge de <^, de <^1 lumii; 
aşa rămlne de ^ şl de batjocură şl neamurilor din urmă
(TicH.) [lat. r i s u s].

RţSET (pl.-ete) sn. R î S pre
lungit, hohot de rîs: i se păm că 
aude de-a binele şoapte şl Înfun
date (D.-ZAMF.).
t Rîsrpi... tm- Rism...

RÎŞCHIA... •*- RASCHIA...
RţŞGOV, RQŞcov sm. A Ciu

percă comestibiiă; de coioare 
portocalie sau găibuie, numită 
şi ,,opintici”, „burete-duice", 
,,pita-iui-Dumnezeu”, etc. (Lac- Fig. 4164. Rîşcov. 
tarius deliciosus) (i®) 4164): o 
friptură de găinuşă sălbatecă cu rlşoovi trecea In ochii Igu- 
menulul... ca mtncarea cea mal faimoasă In lume (grig,)
[rut. ryiok, ryzka „rîşcov”].

rIşNI, o rîJNI (-neso) vb. tr. A măcina cu rîş- 
uiţa, cu morişca (calea, piper, etc.) [rlşniţă].

RÎŞNICIOARĂ (pi.-re) s/. dim. RJŞNITA: am 
o toată zlna rtşnoşte ,1 noaptea s'opreşte tGORj, ghici
toare despre ,,gură”.

Fig. 4165. 
Rişnijă 

de cafea.

Fig. 4166. 
Rişniţă de sare 

(Răşinari- 
Transilvania).

Fig. 4167. 
Rişnifâ de grăunţe 

(Fălticeni — după 
T. Papohagi).

RÎŞNIŢĂ, O rJjnitA (pi.-te) sf. ® Morişcă de 
măcinat cafea, piper, etc. (®| 4165) H ® Morişcă 
de măcinat sare sau grăunţe (i®] 4166-4168); 0 
F a ajnnge de la moară Ia.», a scăpata, a ajunge 
din mare mic, dintr’o situaţiune înaltă într’alta 
cu mult inferioară: Flo-l moara rlşniţă Şl hodlna’n tem
niţă (IK.-BRS.); ®: armăsaml, olnd Imbătrtneşte, alunge la 
rlşniţă tPANN) [comp. vsl. 4 r u n fi V I n i c a].

RÎŞNIŢAR sm. V Gel ce vinde r î ş n i ţ c de 
cafea ([^ 4169).

RÎT1 (p!.-tnri) sn. ^ ® Botul porcului (;.[ 
4170): purcelul... mal răstoarnă 
olteva oale ou *ul (CRG.) ; Am iln 
purcel ou »4ii de iier looR.i, ghi
citoare despre „sfredel” H 
® Pr. ext. Trompă de ele
fant: un şlreag de eletanţt... cu 
»iirlle Întinse, cu coltU ascu
ţiţi... dau năvală prin leasă şl 
prin moolrlă (odob.; [vsI. rfi - 
tfi].
O RÎT2, RAT (pi.-turl) sn. © ‘
Trans. / Livadă, luncă; loc 
şes, cîmp neted pentru pă- 
şiinatul vitelor sau de unde 
se coseşte iarba pentru fin:
Mă dasel ou coasa ’n rit, Cosii 
Iarbă şl uilt (ik.-br8.) K © Ban.
A Loc mocirlos: au Inoepat 
stlrcol... a spune ce ape, ce bălţi, 
ce ^il in India şi In Eghlpet se 
află (ŢtcH.) [ung. r 6 t]. 
o RÎT AN, RA-

Fig. 4168.
Rîşniţă de grăunţe 

(Pădureni-Transilvania 
după T. Papahagi).

Fig. 4169. 
Rişniţar.

Fig. 4170. 
Rituri :

A. de porc; 
B. de mistreţ.

TAN sm. Mold. (p)
Porc, mojic, mi- 
tocan: In casă te 
caliceşti pină la le- 

scale, .«'el (CAR.)
[r î t1].

RÎTOSodj.®
Obraznic, îndrăz
neţ (PAMF.) [rit1].
t RÎţA sf. Nu

mele’ slovei ciri- 
lice P, j [vsl. 

rl ci].
RţU ipl. rlnrl)

® e sn. Apă ma
re curgătoare ce
se varsă Intr’un fluviu, într’alt rîu sau înf.r’un lac: 
»nl Olt se varsă In Dunăre; peşte de »■ ţj ® 0 Ori-cC li
chid ce curge In belşug; şiroiu
Iar la ospăţ, un de 
vin 1 (cpşB.); un de la- 
orăml 11 Inneoă faţa (ON.)
H ® pi. (p Flori cu
sute în linii şerpui
toare pemtnecileiilor 
(U 4171, 4172): ştie 
să Impnleze la rlurl pe 
II Si pe oămăşl iluns.i ; 
tăbliţe sau cusături 
roşii şi albe pe man
tia arhierească: nu
rlie osrlle slut la mantie 
albe şl roşii (prv.-mb.) Fig. 4171 
[lat. r î V U s]. Riuri.,,

RÎULEŢ (pî.-eţe) sn. 9 dim. BţD: In fle-care zl 
lăoeam cite o bale In <»nl rece şl limpede (Gn.i.

RÎURA (-rez) 1. vb. tr. 0 A împodobi cu cusă
turile numite ,,r I u r i”: Cu iile rlurato iroc.).

2. vb. intr. A cădea in unde, a unduia: a zinelor 
crăiasă Venea cu părul rlurlnd icoşB.).

RÎURI (-nresc) vb. intr. ® A cui’ge ca un rîu t ® 
= ElDBA 2 [r i u].

RţVNA, RJmnA (p.-ne) sf. © Dor aprins, do
rinţă vie; poftă nesăturată: imi zise să mă Întorc, oăol 
rlvna noastră a ascultat-o Dumnezeu (isp.); Intlerblntaţl... 
de frica pierderii şi de rlvna clştlgulul <dlvr.) ; cela ce va să
ruta copil ou ilmnă, acela să se certe după voia Judecătorlulnl* 
(PRV.-MB.) ^ © Osîrdie, tragere de inimă, ardoare, zel: 
femela, biet, se puse cu mal mare rlvnă să facă bucatele care 
să placă bărbatului (isp.) ; nu numai spre binele lui H Im- 
brtnceşte pe om rlvna ştiinţei (br..vn.) [Vsl. r I V I n îj.

RtVNI, RAVNJ, rImnI, RAMNI (-nesc) vb. tr. şi intr. 
© A dori, a pofti cu înfocare (să aibă ccvn, să 
ajungă Ia ceva), a năzui, a i se scurge ochii după 
ceva: cel ce rlvneşte la milă moare flămlnd (znn.); orbul 
rlvneşte la oeea ce-1 lipseşte (gol.) ; desişul frunzelor sale 
făcea o umbră, de parcă rlmneal la ea (isp.) Tf © A jindui,

417a. Rîuri.
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a 36 uita cu jind, a invidia: cel de la bucoavnă rlvneau la 
dlnsil cnm vorbeau păeăreşte (i.-OH.) [vsl. 'riviniti].

rIVNITOR, rîmnitor adj. verb. şi sm. rîvnj. 
Care' rlvneşt’e; cel ce rlvneşte: au iest rlvnitori el ber- 
blnţl nu numai ale sale să scrie, ce şl cele străine (OR.-UR.).
O RţzA (pî.-ze) sf. Trans. Băn. Şdreanţă, haină ve
che şi ruptă: a vtndut muierea o găină el vre-o 4-6 pul 
el a dat banii pe o ,v*(ret.)
[vsl. r i z a].

ROABĂ (pl.-be) Sf.
® iw ROB U © Căru
cioară cu o singură 
roată dinainte şi pe 
care o împinge cineva ţi- 
nînd-o de cele două minere 
asemănătoare cu coarnele 
plugului: se întrebuinţea
ză pentru cărat pămlnt, 
gunoiu, nisip, materiale de 
construcţie, etc. (i®] 4173).

ROADĂ (pl.-de) sf. ’ Fig. 4173. Roabe.
Rod, fruct: tot Bătut ieşise
Ia clac&, ca să-l strlngă roadă de pe clmp (se.); sîngele 
imala mal mult u’ar spori Intru nimic roada p&mlntulul 
nostm (6N.); Caln.;. din roada ţarinei sale ce era mai 
proastă pine şl pleve aprindea şl jertlea lui Dumnezeu (n.>cost.) ; 
oe se prinde de grabă şi nu lace ««'P (Gor.), ghicitoare de^ 
spre ,,salcie”. .

ROADE (rod, roz) 1. vb. tr. şiiniT. ® A căuta să 
taie, să rupă din ceva tare, muşcînd de repetate ori 
cu dinţii: n’are dinţi să roază pline şl-1 cere inima mere 
acre (pann) ; Moartea... Începe a la copaci bătrlnl, de-1 
pocueau fălcile (CRg ): ^ OS 0; ® F a-1 la ficaţi, la 
Inimă, a-1 chinui, a nu da pace, a umplea de supă
rare, de nelinişte: bărbate, ce vierme te roade la Inimă, 
de tot oftezi P (isp.); 0 urechile cuiva, a chinui CU 
vorba, a nu da pace împuind urechile cuiva: muierea 
tot nu Înceta să-l roadă urechile ca.să-i prăpădească <se.) 
t ® 0 A chinui: ce glndnrl negre 11 rodeau, de umbla cu 
etita neastlmpăr (vlah.) ; Indignarea şl necazul oare-I rodeau 
(BR.-VN.) 1f @ A uza încetul cu încetulfrecînd de ceva. 
a toci: şl-a ros coatele de masă; şl-a ros tălpile alerglnd ^ 
® A mtncă din ceva, a măcina, a găuri: apa roade 
stlnolle; rugina roade flerul.

2. vi. refl. © A fi ros ^1 © A se toci prin frecare t 
® 0 A se ciopli: tl trimet la domnia-taca să se mal roadă, 
să poată Ieşi şl el... la obraze (fil.) : am hotărit să Introdnn 
In provinţie obiceiurile de la Ieşi, doar ne-om mal roade 
puţintel şl noi (alecs.> [lat. rodire].

ROATA1 (pZ. roate, roţi) s/. © Oorc de lemn sau 
dc metal oare se învîrteşte în jurul unei osii sau unui 
fus ce trece prin cen
trul lui: roata carului 
(1 4174, 4175);
BAţ ®, CAB1 © ; bătrl- 
na plecă cu doniţele spre 

poţul cu două roate 
(DLVR.); roata morii; 0 
roata norocului, schim
bările, în bine sau în 
rău, în soarta omului; 
a'a Întors roata, s'a

nit
_ _ ___ _ o ^ Fig. 4174.
schimbat norocul : a |pi°b!:
Iaca a-şi răsfira 3. cipătina, 
penele ca o apără- butuc, bute, 
toare [vorb. în spec- bucium, 
de păuni, de curci, 
ele.): ® taoe roata, a se Iaca *, a se da peste cap, a se 
învîrti, sprijinindu-se pe rind 
cu mîinile sau cu picioarele de 
pămlnt: copiii alergaift tn gloate, unii 
sfl se dea peste cap, alt 11 să se tac& 
irsp.) © Tortură întrebuinţată 
odinioară care consta în legarea 
oşînditului pe o roată înţepe
nită pe un par, după ce i s’au 
sdrobit braţele, picioarele şi şol
durile ([Hj 4176) II ® Pr. anal.
Ceva rotund ca o roată: olteo».
de tum.-. se ridică pln& In plnza depftrtărll (d.-zamf.) Şi ®
Cerc format de oameni ce stau de jur împrejur: 
oamenii se fâcuseră .... tn jnml Iul Tolpa şl-1 Îmbulzeau

Fig. 4176. 
Supliciul roatei.

ROB

Fig. 4175.
Roată.

I. Roata. — 2.3. 
Căpăţînă, butuc, 
bute, bucium.—
4. Podul osiei.—
5. Cuiu, cocoşel.

Fig. 4177. 
Roata olarului.

Fusul. — R. Ro
tiţa. ”T. Tigaie.

(I6P.I; oanienl buni, faceţi roata mal mare şl lăsaţl-no In R IV- 
mUloo mal mult loc de joc osp.): dC aci} ndV(jrhial, (a 
sta, a se aşeza) dc jiir împrejur: tn onrte... stau o 
mulţime de masalale Înfipte In pămlnt, ou masalagil 
pe lingă dlnsele (I.-gh.) ; ceilalţi, In juml popii, ce făcea 
popa făceau şl el (dlvr.) ; a se uita a-şl tace oobll 
a se uita de jur împrejur: Megoiţă s’a suit intr’uo 
dud mare şl s’a uitat pretutindeni să se 'neredlnţeze 
dacă s*au depărtat bine (Carj ; cit coprlndeal cu ochii 
roata Împrejur (GN.) ^ © învîrtiLură, rotOCOl: paloşul 
Radului sbură un minut, făolnd lmprejuru-1 (ODOB.»;
In llmpezişul cerului, se tnvlrtea Încet, In roate largi... nn 
vultur cu aripele întinse (vlah.i ^ ©
Vîrtelniţă II © Disc care se învlr- 
teşte orizontal în jurul unui fus şi 
pe care olarul rotunjeşte lutul _şi 
dă forma oalelor ce fabrică 
4177) H ® ^ t Unealtă întrebuin
ţată la tors: trebuia s'ajut acasă... 
la făcut ţevi cu sucala şi la tors cu roata 
(CR6.); aceste maşlue, atlt de utile, au 
ajuns cum era odinioară roata de tors 
(I.-GH.) t ® Trans. (pac.) oaJ Luminare, 
de lungimea mortului, ce se în
colăceşte pe sicriu, ca o roată, îna
inte de a porni cu mortul la cimi
tir 1 ® De-a roata Zoc. adv. De-a ro- s- Străgălic. — 
StOgolul: păcătoşii dedean drumul la ^asa* F. 
clte o sttncă de-a roata la vale (GN.) : se 
da de-a roata peste cap (se.) [lat. rota]. 
t ROATĂ2 ţpZ.-te) sf. ^ Companie de soldaţi: au 

dat... cu toate oştlle năvală asupra Leşilor şl tnfrlnsese o 
^ de Leşl (M.-cosT.); regele,dtndu-1 pe seama ei o de ostaşi, 
ea plecă călare pe un armăsar negru (OOob.» [pol. T 0 t aj.

' ROB S771., ROABA (pî.-be) sf. © Bărbat, femeie 
ajuns(ă) în stăpînireacuivaprin cucerire, prin cum
părare sau prin moştenire, pe care stăpînul îl (o) 
punea la muncă, putea dispune de el (ea) în mod 
absolut, avîhd dreptul de viaţă şi de moarte asu
pra lui (ei), sclav(ă): clţl numai din mamă roabă se 
vor naşte slnt robi (leg.-car.) ; plnă pe la jumătatea veacului 
al zu-Iea, Tlsanil erau robi In Tara-românească; In urma 
năvălirii barbarilor, robii romani se transformară pretutin
deni In robi ai pămlntnlni (BR.-vn.) ; In cale se Inttlniră cu trei 
roabe de ale zmeului, care păzeau pe Ileana Slmzlana (jip.i ; 
w POSTI 1 © 1 © 0 înlănţuit de, supus: '^l datoriei, 
pasinniloT 1[ © iV Calea sau drumul robilor, calea lactce: 
calea robilor ce se află pe cer, de atunci se numeşte astfel, 
de clnd luau Tătarii oameni robi şi cel ce scăpau, numai pe 
stelele acestea se uitau şl puteau nimeri Înapoi In ţara Jor 
(VOR.); o povăţnl să se la după dmmul robilor care se vede 
noaptea pe cer (isP) [vsl. r O b uj.

#R0BA (pZ.-be) sf. 0 rt Haină 
lungă, cu mîneci largi, ce poartă 
magistraţii ([â| 4178) [fr.j.
CROBAGIU adj. Mofd. Bucov.
Muncitor, harnic: noroo de la Dumne
zeu că era o fată robace şl răbdătoare (CRGj ; 
noroc că dăduse peste o temele robace la 
treabă şi gospodină (furt.) [r O b].

*ROBANG sbst. = gealAu 
[germ. Rauhbankj.
'RQBER (pZ.-ere) sn. Cele 

două* jocuri ce trebuesc cîştigate 
la fie-care partidă de whist sau de 
bridge: după clteva <^e de vist, m’am 
culcat (NEGR.) [cngl. rubberj.

ROBI (-besc) 1. vb. ir. ® A face 
rnb (ro'abă) H © A lua captiv(ă^: 
o mulţime de oaste tătărească a năvălit 
tn ţară... robind temelie şl copiii (GN.) ^ © 0 A cap
tiva, a cuceri, a răpi: zina... vorbi astfel Incit robi 
toate inimile (isp.i ; de la primele acorduri, a robit toată 
sala (BR.-VN.» II © 0 A pune stăpînire pe, a subjuga, 
a încătuşa: o patimă care robeşte şl umple toată viaţa 
acestui om (vlah.).

2. vb. intr. A'fi rob, a munci din greu, ca un rob.
jj. vb. refl. A se face rob: el începură a se supune 

şi a se unii pe alţii (sb.) ; s’ar Ţuicilor, numai s’o 
ştie bine (OLVR.) ; 0: te robeştiplntecelâl şl nu-ţl dai cUuşl 
de pnţlnă osteneală minţii (CRG.).

ROBIE sf. © Starea, condiţiunea de rob,

Fig. 4178.
Robă
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ROD

Kig. 4179. Robinet.

ROB- sclavie: Alţii, deprinşi ou robia, de ea greu se despărţesc 
(ALX.) V ® Captivitate: totl nelegiuiţii oe-ml oaIo& ho
tarul oad In robia mea use.).
•ROBINET (p(.-ete) sn.

Canaua de metai de ia o 
fîntină sau de la o insta- 
iaţie de apa; ©; nare deolt 
eă Intoaroft '^1, el vorbele cnrg Ifli 
cu nemiluita (vlah.) {V' 4179)
[fr.].
O robota (pi.-te) sf. 0 
Trons. Clacă II ® F 
Muncă neîntrerupta, 
activitate asiduă; ca- 
zaoul se apucă de prin j 
curte (B.-ALD.) [vsl.].

ROBOTEALA(pî.
-eii) Sf. Faptul de a 0 j
roboti: muncă ne- Fls- 4l8°- Rocîldă- 
Întreruptă, activitate: moş Talpoe, omn 1 de al iul, 
sare ’n sus, se pune stană ’n lată (LUno.).

ROBOTI (-otesc) vb. inlr. A se afia în treabă, a 
se ocupa cu diferite lucrări, a munci: gospodarii ro
botesc pe Ungă casă. In aşteptarea mămăligii (vlah.) ; nu 
ştln oe roboteam prin grădină (Car.) ; tn vreme de Iarnă, ţă
ranii robotesc prin prelurul casei, mal dreg cite ceva (D.-zamf.) 
[si. robotiţi].
OROBŞAG (pî.-aguTi) sn. Maram. (brl.) Robie, 
sclavie; captivitate [ung. r a b s ă gj.
•ROByST adj. Tare, sdravăn, voinic, vîrtos, 

viguros: nn om»'; o sănătate »ă [lat.].
O ROG sbst. Băn. Termen, soroc: slugile işl tocineso 
»ul la SI. Oheorghe (nov.) [srb. ro k].
•RQGA (pî.-ce) sf. © Masă de piatră, stană de 

piatră, stîncă H ©j^JMasă minerală vîrtoasă sau 
fărămicioasă, care face parte din scoarţa pămîn- 
tească [fr. r o c].

•ROGADA (pl.-de) sf. gîn jocul de şah: schim
barea simultană a regelui şi unuia din turnuri, in 
locuri anume indicate (Ş] 41R0) [germ. Rockade].

ROCHIE sf. 0 O Haina femeiior de la oraş care 
acopere tot corpul sau e alcătuită separat din 
bluză (corsaj, talie, laibăr, etc.) şi fustă: » de mi
reasă; a-şi ridica rochia; Am o» mlrie, Plină de pozderis, 
iGOR.),ghicitoare despre „cerşi stele" K © Fustă, foi 
[srb. r o k 1 j a].

ROGHIOARA (pl.-re) sf. 0 dim. ROCHIE: In-ţl 
papnol şl », şl te du tn chilioară (vor.).

ROGHIŢA (pl.-ţe) sf. © 0 dim. RQCHIE U © 
0 Hăinuţă de copilă, de fetiţă; avea o » de toată 
Immnseţea şl o pălă
rioară de toată nosti
mada (BR.-VN.) •' ® ^ 
rochiţa-RiNDURE LEI
= volbura ®. _

ROGIU (pî.-oluri) 
sn. »«}e> Un fel de 
plasă în formă de 
sac pentru prins pe
şte [j^ 4181): peştii cel mal mulţi se prind ou ro
dul (PAC.) [comp. ung. râcsa „plasă de prins 
raci”].

•ROGOGQ adj. invar, şi sbst. © sfia Stildeorna- 
mentaţiune din 
timpul lui Lu
dovic al xv-lea, 

caracterizat 
prin profuziu
nea liniilor În
covoiate, a ghir-i 
landelor împle
tite, etc. (13 

4188)11 ® ©Lu
cru învechit, ie
şit din modă,
de prost gust: olteva conlerluţl la Ateneu, ou subiecte 
», vor fl Indispensabile (vlah.) [fr.].

ROGODţlLEs/. pi. Lucruri de mină (horbote, 
etc.) [comp. ROOODELE].

ROCOINA wm- RACOVţNA. 
ţROGOŞ(E)AN sm. Răzvrătit, răsculat, rebel:

Fig. 4181. Rociu.

Fig. 4182. Stil rococo.

Fig. 4183. 
Rocojea.

an treoat asupra Gbetllor... oarllsă ?ăcusft rocoseaul a:inpra 
Imp&rfttlel (CAnt.) ; dup& aşezare şl potolitul acelor rocoşanl, 
se bolnăveşte In oraş In Sas-Sebeş (Let.) [pol. r O k o- 
s z a n i nl.
tROGOŞELNIC Sin. şi adj. = ROCOŞ(e)^ : l-auluat 

ou toţi mlizacll carii mal rămăsese cu dlnsul <^1 (n.-cost.).
t ROGOŞI, RAcoşţ (-oşeso) vb. refl. A sc râscuia, a 

se răzvrăti: In zilele iul Dometlan împărat s'au rocoşlt 
Dacii asupra Împărăţiei Rlmulul (N.-cost.) ; Parthil gonise 
pre Împăratul şl Iarăşi s!l lăcoşlse (Cant.) [pol.].
ţROGOŞpiE, rAccşjre sf. Faptul de a se ro- 

C o ş i; răscoală. rri?:vrătire: aşa au (ost rocoşlreaun
gurilor cuRacoţl împotriva Nemţilor (must.).
t ROGOŞITURA, rAcoşiturA (pî.-turi) sj. Răs

coală, răzvrătire, rebeliune: rădlolndn-se asupra Nem- 
ţllor pentru rocoşlturlle lor... l-au ucis... 
împreună ou mumă-sa (n.-cost.) ; carele 
din boieri se afla in n^soal lapte rele, cu 
rocoşlturl asupra domule! şl-1 prindea,*
Intr'acel turn 11 închidea (must.) [r o - 
coşi].

ROGOTEL sbst. ♦ ® = cuişo- 
RJTA lf ® = rAcovînA.

ROCOŢEA (pl.-ţele) Sf. ţ Mică 
plantă, cu flori albe, dispuse tn ci- 
me multiflore; creşte prin fineţe, 
tufişuri şi grădini; numită şi ,,ro- 
covină”, ,,steluţă” (Stellaria gra- 
minea) (11) 4183).

ROGOŢEL sbst. ţ = RACOVJNA.
ROGOVINA (pl.-ue) Sf. * © = 

mierlutA2 Îi © = rocotba 1[ ® = 
bAcovinA.

ROD (pl.-duri) sn. © 1 Genera
ţie, neam: din » in »; »nl omenesc; 
de va fl om de <» bun, sA-1 scoaţA den locul Iul o samd de 
vreme (prv.-lp.) ţ] @ [pi. 
roede, rodnrl) ţ Poa
mă, fruct, roadă: no- 
mmbul Înalt aşteaptă lno& 
blneonvlntarea unei ploi, 
ce sA lege »ul oro.) ; pro
stul taie copacnl, oa sA-l 
mAnlnce »nl (Znn.) ; pri
veliştea oAanţelor albe ce 
se Ivesc dintre pomii tn- 
oArcaţl do » (vlah.) ; hrA- 
nlndn-se... on roadele unor 
oopaol osp.); rAdAclna InvA- 
tAtnrll este amarA, dulol

stnt tnsA »hrlle sale 
(NEGR.) t ® RQDUL-PA- Fig. 4184.,Rodul-pămîntului.
MjNTULui, plantă veninoasă, cu frunze lucitoare, a- 
coperite adesea cu pete brune; creşte prin pă
duri şi dumbrăvi; numită şi,,cocoşoaică“ ,„barba- 
lui-Aron“, „mărceţ”, ,,piciorul-viţelului“,.,ponim- 
bul-cucului“, ,,ungureancă‘‘, etc. (Aram macrda- 
tum) ([U 4184) lf ® (pi.-duri, roadej Ceea co sc- 
produoe, ce se naşte; ® urmare, rezultat, folos:
»nl plntecelul; mal tltzlu Începu a prinde dragoste de dln- 
sol, clnd simţi —'urile cAsAtorlel osp.) ; 
toamna avea a'aducA roadele atttor IrA- 
mlntArl (vlah.)H® £) Testicul [vsl.]

RODAN (pi.-ano) sn. ^ = SU-j 
CALA: Irlna lAsA »nlşl Ieşi dupA mA-g 
sa oare robotea tAontA (Dlvr.) .

RODAŞGA = rAdaşcA.
ROD-DE-ZAHAR wm- RODOZA-

HAR.
RODI (-dese) 1. vb. tr. ® A na

şte, a produce, a da rod f © A 
face, să dea rod, să fie roditor:/
e ar zloe cA slngele vArsat de mine ro
deşte pAmIntnl (ON.).

2'. vb. intr. A da rod, a produce: 
rodeşte acea tarAgrIn, orz şl de altA pine 
(LET.); furca nn se lesA goalA, oA nn 
rodeşte cfnepa (vor.) [vsl. rodiţi). FiE- 4185. Rodie.

RODIE s/. A Fructul rodiului, de forma şi mă
rimea unui măr, plin cu seminţe roşii, zemoase şi 
10â.rt6 gustoase ([®J 4185): feţele noastre se roşiseră oa 
nişte rodii coapte (alecs.) [ngr. ^ooi].

1076



RODIKR, RODIU sm. ♦ Frumos arbore, originar 
din sudul Europei, al cărui fruct este rodia 
(Pumica granatum) (Vj 4186): şirurile de lauri in- 
llorltl şi de rodlerl crescuţi pe malurile Iul (ALECS.). 
tRQDINI s/. pl. ® t Naştere, ziua naşterii 1) 
® t Creaţiune II ® t Sfinţire, afierosire, tîrno- 
sire H ® Daruri aduse lăuzei: pine se duce — la te
melie ce-au născut (şEz.i; a se duce, 
a merge, a veni in —a face vizi
tă lăuzei (de la naştere ptnă la 
botezul pruncului) aducîndu-i 
daruri: la ea s’an cobori! soarele, 
luna şi stelele şl an venit la » (voR.i
[vsl. ].

RODITOR adj. verb. RODJ.
Care rodeşte, care face roade:
pămint; pom ; acela ce va tăia 
vie roditoare... acestuia să-i tale mt- 
nule (PRV.-LP.).tlI © NEBODITQR.

RODIU sm- RODIflR.
RODNIC adj. Roditor, care I 

aduce mult rod, fecund, mă
nos: culmea Comarnicului... Işl In- Tr- ,,
tinde spinarea... Intre cele două văl Fle- 4l86- Rodler' 
Irumoase gl —e ale acestui judeţ (vlah.).

RODNICI (-iceso) vb. tr. A face rodnic, a 
fecunda, a fertiliza.

RODNICIE sf. Calitatea de a fi rodnic, 
fertilitate, fecunditate: vorbesc undele Argeşnlul... de 
rodnicia păşunilor şl holdelor pe cari le scaldă <vlah.) .
•RODODENDRU sm. ♦ = OLEANDRU: văd aici 

grădini In care Intloreşte mirtul şi cresc... cedri şi rododendri 
(i.-oH.) [fr.].

RODOS adj. Roditor, mănos: clnd plouă la zile 
mari e anul (gor.) [r o d].

RODOZAHAR, © rod-db-zahAr sbst. X Dul
ceaţă de trandafiri: tei de fel de dulceţuri: rodozahar, 
şerbeturi de trandallr şl de vişine (r.-6H.); Iml găsi pricină 
de la te mlerl ce, de la nn rod de zahăr care se zăhărlslse 
(gnI) [ngr. fioBoCâ^api)].
OROFI (-fese) vb. tr. Olten. X A fierbe (prea) pu
ţin o legumă, a liu o fierbe de ajuns cciauş.).

RQFII, ROBII, RQHiNi sf. pl. f ® Bube CC se 
tac uneori pe capul şi faţa copiiior, îndată după 
naştere;se întind şi se prefac în răni umede şi gre
ţoase [comp. srb. rohav „ciupit de vărsat"].
•ROGATORIEadj. f. rt Comisl(un)e cerere pe 

care un tribiinai o adresează aituia spre a-1 invita 
să tacă, înjudeţui său, o anchetă sau oare-care acte 
de procedură pe care nu le poate face însuşi [fr.].

ROGOADE rr ROQODELE.
ROGODELE, ROGOAUE sf. pl. © Tot felul do 

poame; oasele văruite se afundau In grădini cu rogodele 
(DLVR.); de Slnt-Ille nuri bine să Incre omu, că bate piatra 
logoadele (or.-n.) [comp.
ROCODţJLE].

rogojina (pî.-lnl)
sf. împletitură de pa-1 
pură ce se aşterne pe 
jos, pe scîndurile unui ( 
pat, etc. (m 4187); un 
Car ooperlt cu o ...dete să 
lasă In uliţa mare (negr.) ;
în vremea veche, cînd 
poporul voia să atragă 
atenţiunea Domnului asupra unei nedreptăţi, 
aprindea unul sau mai mulţi cîte o rogojină fă
cută sul şi o, aşeza pe cap, cu partea aprinsă 
In sus: nelllnd vezlrul, dat-an boierii mgâ la singur Împă
ratul, aprlhztndn-şl şi o » In cap (N.-cost.); Tlrgovlştenll... 
an venit la divan la Bucnreştl cn rogojini aprinse In cap 
Şl cn jalba tn proţap (I.-oh.) [srb.].

ROGOJINAB sm. 0 V Cel ce face sau vinde 
rogojini.

ROGOZ, orAoqz sbst ♦ ® Plantă ierboasă cu 
tulpina dreaptă,în trei muchi ascuţite;creşte prin 
mlaştini şi bălţi, pe malul lacurilor şi al rîurilor 
(Carex riparia 1®|4188); (C. vulpina i®j 4189):
făcu să crească din acea gropiţă nişte trestie şl nişte rogoz 
mal Immosdeolt pretutindeni risp.); Ulclcuţă unsă, tn ro
goz ascunsă (gor.), ghicitoare despre ,,iepure”; iese 
moşul din rogoz. Cp cojocn ’ntors pe dos CPAWF.), ghicitoare

Fig. 4187. Rogojină.

despre „popuşoiu” t ® Plantă cu tulpina ţeapănă 
şi înaltă de peste un metru, cu numeroasetuber- 
cule globuloase de mărimea alunelor sau a nucilor, 
care constitue un excelent nutriment pentru porci; 
creşte prin mlaştini şi pe.malul apelor, formînd 
adevărate stu- . fării; numită şi

,,paşă” (SciT- 
pus maritimus) 
(H 4190) H ® =

ROD- 
RO I

Fig-. 4188. 
Rog'oz.

Fig. 4189. 
Rogoz.

Fig. 4190. 
Rogoz.

PIR-RQŞU H ® = CIPIRJG % ®= PIPIRIG [vsl. T 0* 
goză].
OROHATGA (pl.-atci) sf. Motd. Bucov. Barieră 
(Ia marginea unui oraş): tocmai cind am intrat In Iaşi, 
pe rohatca Păcurari (CRg.) ; clnd s’a văzut la s’a aşezat 
jos pe troscot (vlah.); pataşca venea să poarte... pe conul 
lordache spre —' (grl.) [rus.].

RpHII, RQHINI ev RQFII.
ROHMANII sm. pl. Bucov. ^ ©= BLAjpm 

[rut. Rochmannyj].
t ROHMISTRU, BQTMISTRU sm. H Căpitan de 

cavalerie (la Poloni): leşlt-au îndată la harţ polcov
nicul Qllgoraş Ivanenco cu rohmlstrll lui şl cn tovarăşi de 
la steagul Ini (N.cost.) [pol. rotmistrz].

ROI (roesc) vb. intr. ® A se înmulţi şi a ieşi 
din stupi, sburînd în roiuri, spre a căuta un nou, 
locaş [corb. de ălbine): pentru ca să roească stupii bine, 
să se semene aproape deprlsacă... hrişcă (Dragh.) r © A 
sbura, a alerga în număr mare, de colo pînă colo; 
a furnica; a se revărsa: florile erau In straturi verzi... 
iar printre ele roiau fluturi roşii (EM(N.) ; Iarăşi Izvorăsc din 
codri cete de ţărani ce roesc spre tabără (vlah.) [srb. roiţi].

RpIB 1. adj. Cu părul de coloare roşatică 
[corb. de cai), roşcat: cei doi-cai mărunţi, '*'1, şedeau 
cuminţi In drum, cu capetele plecate (SAO.),

2. sm. Cal roib [lat. r u b e u s].
ROIBA (pl.-be), Olten. ROIBIE (ciauş.) sf. ■A Plantă 

cu tulpina aspră şi acăţătoare, cu flori albe-gălbui, 
grupate în ciorchini, cu fructele alcătuite din nişte 
boabe roşatice, ce devin mai tîrziu negre; e în
trebuinţată ca plantă tinctorială: numită şi ,,bro- 
ciu”, ,,paţachină” sau ,,rumenele” (Rubia tinetn- 
rum) (ip 4191) [lat. rubia].

RQINIC adj. Care sboară de colo pină colo, 
ca un r o i u de albine fără stup: Domnind sumeţ şl 
tinăr pe —ile stoluri (EMin.).

ROINIŢA1 (pi.-ţe) sf. ^ Plantă cu miros plă
cut, cu flori albe, mult căuta
tă de albine; e întrebuinţată 

în medicină pentru

Fig. 4191. Roibă. Fig. 4192. Roiniţă.

proprietăţile ci stimulante şi digestive: numită şi 
,,iarba-stufiului”,,,mătăcină”, ,,melisă”, ,,roiştc”, 
etc. (Melissa officinalis) ([^ 4192) [ro iu].
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Fig. 4193- Roiu.

ROI- RpINIŢĂ2 (pl.-tB).s/. ^ Mic stup purljăreţ, în 
Dr\hÂ care’se prinde noul rniu [srb.]. ’ 
iaUIVI RpIŞTE sf. ©# Faptul de a roi (vorb. de 

albine): (hrişcă) p« vremea rolştll sft tie totdeauna Inflo- 
rlt& (DRAOH.); brişcă s& se seamine de timpuria, oa aşa pa tim
pul rolştilsd fie Înflorită şi să oglute albinelor (ion.)x ^ 
® ^ RQINIŢA1.

ROţT % Faptul de a roi: după ce a roit stu
pul odată sau de două ori..- trebue a se opri ^ul reteztndn-se

, (ION.).
ROIU (pl.-iuri) sn.. ✓ sm. © Mulţime de al- 

bine,* ieşite din stup, ce sboarâ in grup compact, 
împreună cu matca lor, spn> a-şi căuta un alt lo
caş ([^ 4193): un de albine se Invlrtea In sbor pe
deasupra oapulul său şi um- __ ___
blau bezmetice de colo plnă 
colo, neavlnd loo unde să se ' 
aşeze (Croj ; ce tocmală să 
hle la o oaste ce era ca un 
fără matcă (m.-cost.) ; băţul pe 
oare s’a aşezat roiul Intllu 
e tare bun să-l porţi, olnd 
mergi undeva (vor.) ^ © Pr.
anal. MuUiine mare de 
insecte, ele păsări, etc. 
sburînd în grup com
pact: un de fluturi albi 
(ALECSi); mii de licurici... 
trec In rolnrl (vlah.) ; roiuri 
de rlndunele (GN.); un de grauri (d.-zamf.)*. Pe crengile 
pădurii, un de păsărele, Cu-o lungă oirlplre, la soare se 
’no&iaeso ialecs.i ; tot astfel, despre o mulţime mare 
de oameni sau de alte fiinţe: venit-au roluri de 
’mpăratl (CoşB.i; o mişcare generală se tace In rolul de oa
meni (D.-ZAMF.); aici e * de cloool (alecs.) ; curgeau plăleşli 
roluri de pe sub poalele codrilor (vlah.) ; adesea repetat: 
oolo, după olna oea bună, prind a veni roluri, roluri de draol 
el zmei (ret.); de asemenea, despre o mulţime mare 
de lucruri de acelaşi fel: nu * puternic de sctntel (GN.> ; 
roluri de unde (EMIN ); ivi; roluri de gloduri şl amintiri din 
tinereţe (ORi&i [vsl. ro j]. ' '
O ROJiMALIN = ROSMARIN: Tot cu In şl cu pelin 
Q1 o'un tir de ...< .ok.-brs.).

*ROL (pl.-luri) sn. ® Listă, însemnare, catalog H 
© 0 Listă de contribuabili H © rt Tablou pe 
care stnt înscrise, la tribunal, procesele în ordinea 
In oare urmează a fi judecate 11 ® O Ceea ce un 
actor are de învăţat dintr’o piesă de teatru spre 
a recita pe scenă: nu-şl ştie ~ui li © O Persona
jul reprezentat de actor li ® 0 Ciiipul cum se 
poartă cineva în anumite ocaziuni; partea ce ia 
cineva într'n afacere: a juoat nu mare In această ata- 
oere H © ® Atribuţiune specială: nu-şl pricepe de 
ajuns .«ml de Învăţător [fr. râie].

‘RQLA (pi.-le) sf. = ROL: a Juoat o ^ Însemnată In pa
tria sa (NEGR.); pare nnpalazzo Intr’o*de intrigant (emin.) ; ai
cea vulpoiul nu Joacă rola persoanei vrednice de oalndlre (TICH.).
'ROM1 (pf.-murl) sn. g Rachiu foarte tareobţiriut 

prin fermentarea melasei sau sucurilor trestiei de
zahăr: ar fl fost un om preţios, dacă nu era atlt de devotat 
.«.ului de Jamaica o.-gh.); 11 frecă pe mllnl, pe ploloare şl 

pe coaste cu amestecat cu vin (DLvr.) [fr. rhu m, pron.
„rom”].

ROM*, mai adesea romuri pl. Trans. X Nisip 
care conţine aur (vic.) (psc.) [comp. ung. rom 
„dărămătmi11].

•ROMAN1 i.adj. ® ^ Care aparţinea Romei din 
vechime: dreptul».; poporul».; ootătoan »., cel ce se 
bucura do aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi 
cei născuţi la Roma; cifre »e, literele cu care Ro
manii scriau numerele: 1(1), 11(2), m (3), IV (4), 
V (5), VI (6), vn (7), vin (8), nc (9), x (lO), xl 
(40), L (50), XC (90), C (100), D (500), M (1000) K 
© Care aparţine Romei moderne; Biserica».ă. Bi
serica catolică K © a? Limbă ».ă, limbă modernă de
rivată din limba latină vulgară: limba romănă e o 
limbă ~ă li © ^ Caractere ».o, litere de text obici
nuite, cu trăsăturile perpendiculare, spre deose
bire de ,,cursive” sau ,,italice”, ale căror tră
sături sînt oblice.

2. sm. Locuitor al Romei vechi sau moderne 
[lai.].

Fi^. 4194. Stil romanic.

parte

'ROMAN1 (pl.-ano) sn. ^ ® Povestire închi
puită, scrisă în proză, în care autorul caută .să 
excite interesul, fie prin jocul pasiunilor, fie'prin 
descrierea moravurilor, fie prin ciudăţenia aven
turilor: ». filosofic, social, Istoric, de aventuri, elc. 1| ® 
® Povestire în care faptele relatate nu par a fi 
ou putinţă; serie de aventuri extraordinare [fr.].

ROMAN3 sbsl. ♦ © = RQMONITA-PDTUROASA "j 
© =' auratA.
•ROMANCIER sm. ^ Autor care scrie romane

[rr.j.
'ROMANESC adj. © Ce ţine de roman: 

stil ~ K © ip' Aşa cum există numai în romane, 
nu insă in viaţa reală: avepturl romaneşti; idei roma
neşti [fr.].

■ROMANIC adj. ®Q?
Limbile ».e, limbile deri
vate din latina vulgară 
(româna, sarda, italiana, 
reto-romana, franceza, 
provensala, catalana, 

spaniola şi portugheza); 
popoarele ».o, popoarele Ca
re se trag din Rornani K 
© ŞîB Arhitectură ».â. Stil
arhitectonic care a pre
dominat în sec. al xi-lea, al xii-lea şi o 
din al xiii-lea, inspirat de stilul basiliceldr la
tine şi In care se găsesc amestecuri de elemente 
orientale şi bizantine ,((^4194) [roman1].

■ROMANIST sm. Of învăţat care se Îndeletni
ceşte cu studiul limbilor romanice [fr.].

•romanistica sf. Ca Filologie romanică 
[romanist].
•ROMANITATE Sf. ® Calitatea, caracterul 

de Roman sau de descendent al Romanilor:
aceste ueamurl... s’au opintit să şteargă din faţa pămlntului 
ori-ce urmă de(isp.» ^ © col. Popoarele romanice.

ROMANIŢÂ, RQMANIŢA (pL-ţe) Sf. f = EQMO- 
NITA: Eu pe-un fir de romoniţă Volu cerca de mă iubeşti 
(EMIN.); şanţuri Înflorite cu romănlţe Înstelate (iro.).
•ROMANIZA (-izez) rb. (r. şi re/i. 0 A (se) face 

Roman [fr.].
•ROMANTIC 1. adj. © Pitoresc, care-ţi amin

teşte frumuseţea locurilor descrise în poeme şi ro- 
mane: trecurăm şl Valea Putnel, oea mai vale oe e dat 
ochilor să vază (gn.) ^ © Romanesc ^ © .^ Gen de 
literatură oare, renunţînd de a imita îri mod servil 
literaturile greacă şi latină, işi întinde privirile şi 
cercetările la toate timpurile, căutînd emoţiunea 
în toate subiectele şi sub toate formele, fără a-i 
păsa de regulele ,şj tradiţiunile consacrate de au
torii clasici: şooaiă».ă; poet»..

2. sm. ^ Partizan al şcoalei romantice, scriitor 
în genul romantic [fr.].
•ROMANTISM sbst. ^ Şcoala literară a scrii

torilor romantici care luă naştere pe la începutul 
veacului al xix-lea [fr.].
•ROMANŢ (pl.-turi) sn. Roman: nu slnt 

nişte »Tirl In caii să se desfăşuie peripeţiile unei Intrigi 
(i.-GH.); fata nu-şl strică mintea şl sufletnl ou ».url (sad.) 
[it. r O m a n z oj.
•romanţa (pl.-te) sf. ® Cîntec duios sau me- 

lancolicj am să-tl ciut o ». pe care am scris-o Iert noapte 
(DLVR.) T © J Bucată de muzică scurtă, naivă şi 
graţioasă, compusă mai adesea pentru cuvintele 
dintr’o romanţă [fr. românce].
•ROMANŢIOS adj. (p) Cu un spirit visător, cu 

idei ee nu cadrează cu viaţa reală, doritor de aven
turi ca cele descrise în romane: foarte rînnantioaBă, 
ea ţinea mult la societatea tinerilor studenţi (Car.) ; —sm.: 
pe Icl pe colo trecea clte un»- fluierlnd (Emin.) [ro-< 
manţj.

ROMAN 1. sm., romAncA (pl.-ce) sf. © Locuitor 
(locuitoare) sau originar(ă) din România:! © Năs- 
cut(ă) din părinţi români ! ® F ® Opi: fă-te 
om dacă potl, »- verde In fata prigonirii (Alecs.) II ® F ® 
Ţăran: » e ţăranul, en slnt boier Moldovan, declamau ou 
mindrie elevii Iul Cuoull şl Chiilac (ALecs.i ; pentr’o gură de 
iarbă, lua vita »ulul din bătătură (vlah.i ; boierul, clnd II e 
foame, sa^ plimbă, »-nl fluieră, Iar Ţiganul ciută (Znn.) 1 
® Bw RUMÂN.
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2. adj. Românesc: poporal'»'; limba ; literatura 
-ă" [lat. r o m a n u s].

ROMÂNAŞ sm. dim. ROMAN : cind voim să arătăm 
vitejia oulva, zicem... puia de ^ sau volnic, nu glumă (ISP.i.

românca sw BOMAN.
românesc adj. 9 ® Originar din România 

ţ © Privitor la România, la locuitorii ei sau la
limba vorbită de aceştia: oblceiu ŢaraRomănească, 
România; limba romănească; carte românească [Ro
mân]. ,

ROMÂNEŞTE adv. 9 ® Ca Românii ^ © In 
limba românească: vorbea.»; F a spune» In oohl, 
a spune verde, fără îneunjur [r o m â n e s c].

ROMÂNICA sm. dim. romAn. Cuvînt pus mai 
ales în gura ŢiganUor, în snoave.
tROMÂNIE sf. Linibaromânească: pe », româ

neşte [r o m â n[.
ROMÂNIME sf. col. ROMAN. Toţ.i Românii.

•ROMÂNISM sbst. ® Spiritul românesc, sen
timentul naţional al Românilor: » deşteptat in lupta 
contra Domnilor fanarioţi a Început a ciuta slava strămo
şească (i.-GH.) 1 © i» Particularitate a limbii române 
[Rom â’n].
•ROMÂNIZA (-Izaz) 1. vb. tr. ® O? A da 0 formă 

românească unui cuvînt împrumutat dintr’o limbă 
străină H © A deprinde cu obiceiurile româneşti, 
cu felul de viaţă şi de gîndire al Românilor.

2. vb. refl. A se face Român, a adopta firea, 
felul de viaţă, obiceiurile Românilor [R o m â n].
•ROMB (pî.-buri) sn. A Figură geo

metrică compusă din patru laturi e- 
gale, un fel de paralelogram cu două 
unghiuri ascuţite şi două unghiuri ob- 
tuse (111 4195) [fr.].
•ROMBIC adj. A Care are forma 

unui"romb [fr.].
•ROMBOEDRIC adj. A Care are 

forma unui romboedru [fr.].
•ROMBOEDRU sm. A Paralelipi

ped ale cărui toate feţele sînt nişte 
romburi ([^ 4196) [fr.].

•ROMBOID sm. A Vechiul nu
me al paralelogramului [fr.].
•ROMBpiDAL adj. A în formă 

de romboid : prismă »ă! Irnnză »a 
(1>_[ 4197); ţin In mină lănci Înalte, 
ca ascnţlş » la vlr! (ODOB.) [fr. ].
O ROMON sm. Băn. Oaş. # = HO"
MONITA. __

RQMONIŢ A [pl.-ie) 
sf. i ® = mdşAtEL:
prin cnrte acum prindea a* 
creşte » şl troscoţel (ret.) "I 
® »-DE-clMP sau »- 
PROASTA, plantă CU fiori Fig. 4196. 
ca ale muşăţelului, ce Romboedru. 
creşte prin iocuri nisi
poase şi prin fîneţclc sterile (Anlhemis arvcnsis) 
(H 4198)V © »-putu
roasa, plantă, cu miros 
neplăcut, cu flori ca ale

Fig. 4195. 
Romb.(

Fip. 4197.
Frunză

romboidală.

Fig. 4198. 
Romoniţa-de.cîmp.

Fig. 4199.
Romoniţă-puturoasă.

muşăţelului; numită şi ,,mărarui-cîinclui’:, ,,fiili- 
că”, „roman”, etc. (Anthemis colula) (^4199) 
[roman3].
•ROND (pl.-duri) sn. ® Figură circulară, cerc, 

rotocol H ® Piaţă circulară de la care pornesc mai

multe bulevarde sau alee: »nl al doilea de la şosea H 
® Porţiune de pămînt, în formă circulară, se
mănată cu flori, într'o grădină sau într'un parc: 
S'au scutnrat rozele toate In .»ul parcului ducal (D.-zamf.); 
»urlle de flori aşezate şl alese după colori (BR..vn.) r © Pas
de dans în care unul din picioare descrie un semi
cerc, înainte sau înapoi 1| ® K Vizită dc noapte 
făcută ia diferite posturi spre a vedea dacă sen
tinelele vegliiazâ, de se execută regulamentele de 
poliţie, etc.: a face »ni. a fi de », a avea însărcina
rea de a face rondul [fr. r o n d, r o n d e].
•RpNDÂ (pl.-de) sf. ® fi Fel de scriere cu trăsă-

ROM-
ROS

acte 'cRowbe

Fig. 4200. Ronde. Fig. 4201. Ronde.
turi groase şi aproape perpendiculare (H] 4200, 
4201) t © (3) Manta lungă femeească, fără mîneci, 
mai adesea îmblănită [fr.].

'RONDEL (pl.-ele,-eluri) sn. aP" Poezioară de 13 
versuri cu două rime, ale cărei prime cuvinte se 
repetă după al optulea şi după cel din urmă vers 
[fr. r o n d e a u].
•RONŢ (pl.-turl) sn. = ROND: »url de flori In toate 

feţele, cascade de clematltă... se adunaseră aici ca să facă un 
raln (BR.-VN.).
O RONŢ sbst. Olten. Băn. Os moale, care se poate 
roade; sgîrciu, cartilagiu [comp. rontAI].

RONŢĂI (-ţăiu, -ţăeso) vb. tr. şl intr. A mînca 
rozînd cu dinţii şi producînd un fel de scîrţîit; a 
căuta să sfărîme cu dinţii ceva tare şi uscat: do-
banul Începu a la floricele prin Intunerec usp.); porcii... 
ronţ&lau ghinda, t&clnd clăbncl la gură (dlvr.) ; pT. anal. : 
o limbă Îngustă de herăstrău... Începe să ronţăie In mişcări 
dese şl regulate (Carj [onoiu.].

RONŢĂIALÂ (pl.-leii) S/., RONTAIT sbsl., BON- 
TAitubA (pl.-turl) s/. Faptul de a r o n ţ ă i:s’auzea 
numai, prin răcoarea nopţii, ronţălala calului (CAr.) ; 1 se 
păru că aude ronţăitul unul cal care paşte (d.-zamf.).

ROORA = ROUBA-
ROPAI (-păiu) vb. tr. şi intr. = bopoti: Tot stri- 

glnd Şl ropălnd (mar.) [Comp. rAPAI].
ROPÂIT sbst. Faptul de a r o p ă i, ropot: se 

auzea ^nil cailor pe întinderea clmpului (d.-zamf.). 
ORQPINA [pl.-Ini) sf. Groapă, şanţ făciit de 
ape; rovină: şl s’a pomenit tntr’o'^', cu cioturi (lung.) 
[srb. r o p a 4- r o V i n ă].

ROPOT (p{.-ote) sn. © Trap ;sgomotul copitelor 
lovite de pămînt, cînd aleargă caii în trap, tropot:
un de cal şl un zăngănit de arme (dlvr.) ; tresare de un 
venit de pe deal (vlah.) 1Î © PT. ext. Ori-ce sgomot ana
log, cadenţat, repetat; răpăit: in ^ipioiice cădea... 
nemllult(DLVR.); Ca ««^1 de grindini, ...vin săgeţi de pretu
tindeni (EMiN.); s'ande viind un vuet ca un^^^ de ploaie (vlah.) ; 
Ritmic valurile cad. Cum se sbate 'n dulce Apa 'n vad 
(CoşB.); un de aplauze cutremură sala ca o explozie (vlah.i^ 
® Goană In trap: apoi dă blcln iepelor şl Iar mal tra«e 
un (CRG.) 1[ ® Săltătură, joc, danţ (cu bătaia ca
denţată a picioarelor): tragem un ^ şl două şl trei, de 
era olt pe ce să scoatem sufletul din popă (CRG.) 4|| © SgO-
motul produs de una sau mai multe persoane ce 
lucrează în grabă, alergînd de colo pînă colo; dîr-
doră: toate treburile casei le făcea fără nici un (^(BR.-vn.) ; de 
dimineaţă pfnă seara era In •«^'ele pregătirii (vlah.) ; urlă 
tlrgul de <«^1 alegerilor ibr.-vn.) [corhp. vsl. P ă p ă t u, 
rus. r o p o t Q].

ROPOTI (-otesc) vb. intr. A tropăi, a răpăi, 
a răsuna sgbmotos de lovituri cadenţate: Pămintui 
ropoteşte sub tropot de copite (Alecs.).

ROPQTIN(I) m- rAPQTIN(I).
ROPOTITOR adj. verb. ROPOTi. Care ropo

teşte : ca un tunet trecură prin mulţimea ce se adunase 
In jurul palatelor Împărăteşti (mera) ; BOTOPITQB.

ROS 1. adj. © p. ROABE H © Uzat, tocit © 
NERQS.

2. sbst. Faptul de a roade, roadere.
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Fig. 4202.
Rosmarin

ROS- ROSATţTRA (pl.-turi) s/. Faptul de a roade;
POC PclftC roasă: turnlcarlul Inrnloll de pddure... ee Intrebuln- 

teazd la roB&turl de picioare imar.i [r O s]'.
•ROSBIF (pî.-ifnri) sn. X Bucată de carne de 

vacă coaptă In cuptor, în aşa fel Inctt să rămlie 
roşie la mijloc [fr. < engl.].

■ROSBRAT, RpsTBRAT (pl.-ate) sn. X Carne 
friptă în tigaie (mai adesea cu ceapă) [germ. 
Rostbrate n].
OROSGOL = rAscOL.
•ROSMARIN, RozidABjN sm. ♦ Mic arbust piă- 

cul mirositor, totdeauna verde, cu 
flori albastre, rar albe, dispuse la sub
ţioara frunzelor (Rosmarinus offi- 
cinalis) 4202) [lat.].
O ROSQLIE sf. Trans. § Un fel de ra
chiu îndulcit cu zahăr sau cu miere 
[it. r o s o g 1 i o].

ROST (pî.-turi) sn. ® t Gură: Ahl 
oe frumoase vorbe dla *ul Iul rdear 1 (coşB.); 
stint să-ti fie —nl. moş Ioane, cd al vorbit din 
durem (CRG.) ; (a învăţa, a stl, a spune) pe de 
(pe) de-a ~ul, pe din afară: ştia pe Arghlr 
pe de —din scoarţă plnă In scoarţă (i.-OH.),
H ® sit Golul dintre firele încrucişate, 
a le urzelii în care se aruncă suveica, 
cînd se ţese H ® A Golul rămas între 
cărămizile aşezate una Ungă alta, la 
zidit, între seîndurile puse alături, la o 
duşumea, la acoperiş,etc.: o mită... face 
să curgă printre —'urlle bagdadlel sămlntă de 
oinepă (SAD.); a umplea şurile ţ| ® Des
chizătură în unghiu formată (ie nuielele 
împletite ale gardului f ® 0 Sens, înţeles, noimă, 
raţiune, scop : nu înţeleg »ul acestor vorbe; nu ştiu ou ce

a venit aici; toate lucrurile fsl aveau —ui lor; măi, ou ce 
— tulburi tu apa, de nu poj să bee vitele? 'vas.i ; îndoielile 
neliniştitoare despre —ml lumii (br.-vn.) ; a-l dade — H ®0 
Ordine, regulă, rinduială, aşezare, dispoziţiune; 
socoteală: om oule face toate ou — ţi © 0 Pregă
tiri, preparative: a face — de plecare, de mlnoare; a face-, 
(debani, deunbl|et,etC.), acălitasă-şiprocure: ţăranii... 
se duc să mal facă — şl de alte parale (vlah.) K ® 0 Mij
loc, plan, metodă: s’a dus să cerceteze denuevr'un—' 
de scăpare H ® 0 Căpătuială; folos: să te mal ajut şl 
eu... să-tl Iaci şl tu — aici ca toti megieşii osf.) ; rămase 
slugă la casa popii, ca să albă şl el — In lume (Slv.) "" ® 
© Mers, felul alcătuirii, modul de a se folosi, me
canism: nu-l ştie —ui H ® 0 Urmă: nu-1 ştia de — de 
vre-o trei zile MSP.) [lat. rostrum].

ROSTA vb. intr. A forma r o s t u 1 cu firele 
urzelii.
•ROSTBRAT »*- RQSBRAT.
RbSTţ (-teso) 1. vb. tr. ® A scoate din gură, a 

exprima, a pronunţa: — un ouvfnt, o silabă ^ © A 
spune, a cuvînta: — un discurs ţ[ ® A pune ordine, 
a face cu bună rînduială.

2. vb. intr. ® H A schimba iţele la ţesut: la sul 
stnt dOuă femei oare rostesc şl au bună grijă ca să nu se strice 
sau Inclloească rostul (liub.) a © A lărgi o gaură CU 
sfredelul H ® A face rost de ceva, a pregăti: vezi de 
rosteşte de masă, sămlncăm şl să ne veselim (isp.); să mergem, 
o'am rostit şl o tlră de mlncare şl-1 păcat să rămlie (LUno.).

2. vb. refl. ® A se pronunţa: ou ce mlndrle trebue 
Bă se tl rostit a doua zl printre ctunarazll lor (vlah.) T[ ® 
A se înjgheba, a se alcătui: s'afost rostit, pe vremea 
ocupării ruseşti, o şcoală aci (lung.) [r 0 S tj.

ROSTIRE sf. Faptul de a (se) rosti, pro
nunţare.

ROSTOGOL, O RAStoqoLj ORASTAoql sbst. 
® Dare peste cap; cădere de-a dura, învîrtindu-se 
ca o roată: olnd l-am tras un pumn... o căzut de-a rosto
golul In celalalt colt al vagonnlul(ALECs.); olnd puse, măre, 
ursul umărul Iul, se dete bolovanul de-a rostogolul şl ursul 
peste el osp.) ; caii lunecau şl se duceau de-a răstăgolul 
(CRG.); S’au dus Iute răstăgol După trupul.ee fugea (stani.) ; 
Rostogol după ocol, giscă albă ’ntr'un picior (gor.), ghici
toare despre ,,curcubeu” H ® ♦ Plantă cu flori 
alburii, cu antere albastre, dispuse într’un capitul 
globulos; numită şi ,,măoiuca-ciobanului", ,.sca- 
iu”, etc. (Echinops sphaerocephalus) ţ ® ♦ = 
tatarnica.

Fig. 4203. 
Rostopască.

ROSTOGOLI, O RASTOOOLI, O RASTAaOLI( -olesc) 
vb. tr. şi refl. A (se) răsturna peste cap, ca o roată, 
a (se) da de-a rostogoiul: stlnclle începură a se 
rostogoli din înălţimi şl toată falnica Iul oaste... pieri In 
fundul acelei rlpl (vlah.) ; lăcrămlle 1 se rostogoliră pe obrajii 
săi albl-galbenl (Dlvr.) ; pandurii se tmbrluceau şl se rosto
goleau pe scară iodob.); ®: banul e făcut rotund, lesne sa 
rostogoleşte; piatra oare se răstogoleştc din loc In loc nn 
prinde muşcblu (panni ; ©: Irinturlle de glndnrl ce se rosto
goleau In capul său (Car.).

ROSTOPASC A, ROSTOFASTA s /.
A Piantă care conţine un lapte gal- 
ben-portocaiiu, acru şi foarte ve- 1 
ninos, cu tulpina dreaptă, acope
rită cu peri lungi şi rari, cu flori 
galbene; e întrebuinţată în medi
cina populară pentru vindecarea ' 
tăieturilor, contra tusei şi contra 
negilor; numită şi ,,calce-mare”
,,crucea-voinicului”, „iarba-rln-" 
dunelei”, ,,iarbă-de-negi”, ,,nege- 
lariţă”, etc. (Chelidoniummajus)
(i@| 4203): Frunză verderostopască. L-om 
mina In cimp să pască (BRL.) ; bube (le) 
dulci... uneori se ung cu suc de rostopastă (PAc.) [rut.
r O s t O p a s t].
•ROSTRAL adj. Coloană—ă, îm

podobită cu ciocuri de corabie, em
bleme ale unei victorii navale (I®|
4204) [fr.].

ROSURA (pl.-suri) sf. Rosătură: 
furnicarele se întrebuinţează... şl ca leac 
contra mal multor boale,. precum rosuri sau 1 
rosăturl de picioare... şl pentru multe altele 
(MAR.); împăratul... ne mal puţind răbda ro- , 
snraurechllordlnpartea Ţigăncii (SB.) [r O S].

ROŞ iw ROŞU.
ROŞALA, ROŞBALA (pi.-şeii, -şele)

Sf. ® t Roşaţă, rumeneală Ţ] ® Văp- 
sea roşie, în spec. aceea obţinută prin 
fierberea băcanului, cu care se roşesc 
ouăle de Paşti: (ouăle) In roşele se fierb 
In clocot, după care se scot (pAmf.) [roşi].

ROŞATIG ROŞIETIO.
ROŞĂţA, roşeatA (pî.-şeti) Sf. ® Coloare r 0- 

Ş i e H ® Coloraţiune roşie a feţei sub efectui unei 
emoţiuni vii, rumeneală: roşata obrazului t ® Pată 
roşie pe trup ţ[ ® ^ (^ Rofii: boala numită — sau rofli
(MAR.).

ROŞAţea sf. ^ Plantă ierboasă, cu flori fru
moase, trandafirii; numită şi ,,crin-de-baltă”, „fî- 
nul-cămilei”, „mieşuneaua-apei”, „păpurică”, etc. 
(Bulomus umbel- 
latusj (iH 420.5)
[roşaţă].

roşgA sTO.(g)
Cel ce are obrajii 
roşii din fire, 
roşcovan.

ROŞGAT adj.
Cam roşii, de o 
coloare ce bate în 
roşu,roşietic;stfnol 1 

care se numeso'
Pietrele Fetei (odob.) ; 
oăituraill vremllor 
acelora nl-l aratA 
roşcaţi la faţă, greoi 
şl mAt&b&loşl (VLAH.);
vorb. de păr: dap& 
ce-şl netezi favoritele «^e (OLvr.) [r O ş C ă].

ROŞGOB.AJ^, ROŞCOD^ ROŞCOV^.
ROŞCOV1 sm. ^ Mic arbore, originar din Ara- 

bia, ce produce nişte fructe foarte, (iulci, numite 
„roşcove”, de forma unor teci negricioase, cu nu
meroase seminţe (Ceratonia siliqua) ([1| 420G) [vsl. 
Toilk o V G].

ROŞCOV2 IV- RIŞCOV.
R6ŞG0VĂ (p7.-ve) sf. ^ RQŞCOV1.
ROŞCOVAN, ROşcOB^N, roşcodan adj. Roşu 

la faţă, cu obrajii roşii (din fire): nn roşcodan grâsuiin, 
cu faţa vioaie (Car.) :n’apacă să plece fata şl roşcovanul

Fig. 4204
Coloană.
rostrală

Fig. 4205. 
Roşăţea.

Fig. 4206. 
Roşcov.
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Fig. 4207. 
Roşior.

Jntr& ’napol (Car.) ; despre coloarca părului: mustaţă 
roşooTanăf tausă puţin pe buze (vlah.) ; cu o baibă roşcovană, 
Imblosltă de pral şl de turn ie tutun (d.-zamf.) [r O Ş C ă].

ROŞE^A wm- R054LA.
ROŞI f-şeso) i. vb. tr. A face r o ş u, a văpsi în 

roşu, a înroşi: oaăle de Paşti.
2. vb. intr. A se face roşu la faţă, a i se urca ro- 

şaţa în obraji: Nn nlta o’acl se oete s& roşeşti de modestie 
(VLAH.); m& taci să rosesc de mslne.

H. vb. refl. ® A se face roşu 1 © A i se colora 
obrajii în roşu prin efectul unei e- 
moţiuni vii, de ruşine, de plăcere, 
etc.: o vedea stllcloasă... loslodn-se de 
oele dlntllu vorbe de dragoste ale Iul (vlah.) ;
80 rosi plnă In albul ocbllor (isp.).

ROŞIATIC, ROŞIăTEC, R0Ş4TIC,
BOSăTEO, RoşqiTic adj. Care bate în 
roşu, cam roşu.

ROŞIOR 1. adj. dim. ROŞU. Cam' 
roşu.

2. sm. a Soldat din cavalerie îm
brăcat în tunică roşie ([®|4207): In 
arma lor veneau si verzlsorll călări
(ODOB.).

3. ROŞIOARA (pl.-re) sf. ® # = FI-
limicA H © wjj» Peşte de 15-25 de 
cm., cu corpul lătăreţ şi turtit, capul 
scurt, gura mică; e de coloare ver- 
zie-albăstrie pe spate, argintie pe 
coaste şi albă pe pîntece; aripioarele 
sînt roşii, iar ochii, aurii, au cîte 
un mic cearcăn roşu; trăeşte mai 
ales prin bălţi şi în a- 
pele curgătoare line; nu
mit şi „babuşcă-roşie”,
„ochiană” sau ,,ocheni- 

(Scardinius erithrof- 
talmusj (iU 4208) H ©

= BEHLITA.
P,It”1 n8.

O ROŞMALIN = ROSIdARÎN; Tle clontat. Că estl 
copil blăstămat ok.-brs.).
OHOŞTEIU (pi.-ele) sn. Trans. ® Uşă de scîndu- 
rele sau de lemne cioplite (conv.i H © Gratie de fier 
la fereastră (dens.) [ung. r o s t 6 1 y]. 
OROŞTINE sf. pl. Trans. Nuiele de îngrădit, din 
care se mai fac coşuri şi funduri de car mc.) [comp. 
BOŞTEIU].

ROŞU {/. roşie), ROŞ (/. -şă) 1. adj. ® De co
loarea Sîngelui: vin»';»’ ca steola; marea Roşie; 
m- işrbA© f © Roşit în foc: iier »• © De un gal
ben bătînd în roşu [vorb. de coloarea părului): 
păr »; să te ferească Dnmnezeu de omul spin şl »' (znn.) ţ| 
® • Rasa roşie sau arămie, rasa alcătuită de indi
genii din America de Nord, numiţi şi Piei rosii 
(i^ PIELE®) t (Ş De aramă: ban »■ ţi © 0 Ge 
ţine de partidul liberal: ziarele, nnele sint albe, şl altele 
roşii (I.-gh.).

2. sm. ® o Membru al partidului liberal, în 
opoziţie cu ,,alb” (= „conservator”) 1f © pl. x 
t Corp de călăreţi îmbrăcaţi în haine roşii U © pl.
♦ = MIRUTA.

3. sbst. ® Coloare roşie H © Suliman roşu; ru- 
meneală K © <> Cupă (în jocul de cărţi): tontele 
de» [lat. r o s e u sj.

ROŞULIŢĂ (pî.-te) sf. # = FILIHţcA [roş u].
■ROTACISM sbst. a? ® Schimbarea unei con

sonante în r II © în spec. în filologia română, 
schimbarea lui n, aşezat între două vocale, în r, 
cum se întîlneşte în cîteva texte din veacul al 
xvi-Iea, şi astăzi în graiul Moţilor bătrîni şi în dia
lectul istro-român [fr.].
'ROTACIZA (-izez) 1. vb. tr. O? A schimba pe 

n intervocalic'în r.
2. vb. refl. A se schimba în r [vorb. de n intervo- 

calic) [r o t a ci s m],
'.ROTAGIZANT adj. Qj Care rotacizea- 

ză, care prezintă particularitatea de a preface pe 
n intervocalic în r: text»; graiu ».
OROTAXiIE sf. Olten. ■ Vîrful mai gros al fu
sului (virco [r o a t ăj.

Fig. 4209. Rotari.

OROTAN sbst. B Rotiţa de la sucală, în formă 
de cerc cr.-cod.) [r o a t ăl.

ROTAR sm. ® © Cel ce face căruţe, roţi, etc. 
(ţV1 4209): pe la lumătatea drnmnlnl, venea »ul poştlel 
călare, adnolnd un 
dmg de lemn la spi
nare (I.-GH.) H © #
Omul care odini
oară învlrtea roa
ta unei maşini ti
pografice; astăzi: 
cel ce bagă şi 
scoate formele, 

spală şi îngrijeşte 
maşina [roată], 

rotArea-
SA (pl.-rese), RO- 
TABITA [pl.-te] sf.
Nevasta unui r 0- 
t a r: născu rotărlta 
şl făurită Împăratului (isp.i. .

ROTARIE Sf. ® ® Meseria rotarului H 
© Atelierul rotaruluiţ|® Obiecte fabricate de rotar.

ROTARIŢA IV- ROTAREASA.
ROTAŞ sm. Galul de la r o a t e, de lîngă oişte: 

dădu ghles »llor şl uml din loc căruţa (dlvr.) ; biciul învă
luia dlntr'odată şl pe »1 şl' 
pe înaintaşi (d.-zamf.) ; F (Pj : 
sărl-tl-ar »11, să-tl rămlle : 
înaintaşii I (RV.-crg.), se zi
ce în glumă celor ce 
poartă ochelari.

ROTAT adj. ® Ro
tund (că un disc): Sade 
tată-tău umflat Fe-uu deal
mare şi » (gor.), d
ţoare despre „bostan”; F Ca] rota;
Un cort mare şl » (Alecs.) ; 
mă sparlu de 
creasta el (= 
a pupezei) 

cea »ă de pene 
(CRG.)H©f^CU
pete rotunde 
de coloare 

mai închisă 
[vorb. de cai)
{[H 4210) ;u- 
neori şi des
pre ţesături 
(DENS.) [r o a- 
t ă]. M 
•ROTA

TIV adj. ®
Care (se) în-

ROŞ-
ROt

Maşină rotativă.

vîrteşte: pompă » H © IV" Maşină »ă, maşină în 
care mişcarea rectilinie a pistonului e transfor
mată în mişcare de rotaţiune; # presă »ă sau ma
şină »ă, maşină tipografică la care zaţul e turnat 
pe un cilindru, iar hîrtia de tipărit se desfăşoară 
din suluri şi se învtrteşte în jurul acestui cilin
dru (iU 4211) [fr.].
•ROTATQRIU adj. Care alcătueşte o rotaţie: 

mişcare rotatorle [fr. ].
•ROTAŢIUNE, R0T4TIE sf. ® .Mişcarea unui 

corp care se Invîrteşte în jurul unei linii drepte 
numite axă de », învîrtire: »a zilnică a pămlntnlul Ş| 
© Invîrtirea unui organ, unui corp în jurul axei 
sale: »n proiectilelor t ® v' Succesiunea semănătu
rilor pe acelaşi cîmp i| ® I» Trecerea institutorului 
sau profesorului împreună cu elevii săi în clasa su
perioară, în fie-care an, pînă la terminarea tuturor 
claselor [fr.].

ROTI, ✓ INROTJ (-tesc), / ÎNROTA (-otez) vb. tr. 
şi refl. ® A (se) învîrti ca o r o a t ă: un vultur co- 
losal se roteşte deasupra noastră (ALECS.); bltlanll, ou catali
gele lor Întinse, se roteau In cerourl mari deasupra apel 
(GN.); se rotea pe lingă dlnsa şl- se Învlrtea ca un curcan 
(ISP.); păunul răsări In vlrlul acoperişului şl-şl Inroti pe
nele (GRL.); tot se primbla pe sub fereşti, rotlndu-şl coada 
cea lungă şl frumoasă (sb.) ; ochii 1 se rotiră In orbite 
(OLVR.) TI © A-şl ^ ochii, a privi de jur împrejur: De-ţi
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ROT- roteai se lanal vieţii oohll mari ei vls&torl, Nu ’ntlUieai declt 
ROI I l|odoBt>ei Hotatl, palişte el ilorl (vlah.i ; Oobleorli-el Inrota, 
r\UU Dinei lacrimi cft-1 curgea tşEZ.).

ROTICEA,B0TI0l0A(pt.-tlcele)s/. dim. ROATA. Ro- 
. tiţă: o maeln&rle complicată ou atltea roate el rotlcele(D.-ZAMF.).

rotila (pl.-le) s/. dim. roata. ® Rotiţă; ee
plimba prin orae călare p’o eclndură, pneă pe patru rotile 
(i.-oH.) II ® ^'Fie-care din ceie două roţi aie cotiugii, 
legate Intre ele printr'o osie, şi pe care se razimă 
grindeiul (e^ m i535).

ROTILAT adj. Rotund (ca o rotilă): în 
dreptul stlntalnl Soare Eate-o mas& De lugerl Impre- 
jurată (BRL.); Băn. A mere —e, varietate de mere. 

ROTILIŢA (pl.-te) sf. dim. ROTJLA.
ROTJŞ adv. In cerc (ca o r o a t ă), de jur im- 

prejur: vulturi şl coooare... se ’nvlrtesc In sborSub cerul 
06 se ’ntoaroe «v deasupra lor (alecSii ; băieţii Jucători se pun 
^ pe scaune (marj .

ROTITQK adj.vei'b. ROTI. Care se roteşte: sub 
rotitoarele stoluri de corbi, se văd olmpille albite de oase
(VLAH.).

ROTITURA (pl.-turi) sf. Învîrtitură, ocol:
(lata) lăclnd o ou rădvanul pe lingă lac (sb.) [roti]- 

ROTIŢĂ (pl.*ţe) sf. dim. ROATA, 
t RQTMISTRU ■«* RQHMISTRXJ.

ROTOCOL, ROTOGQL (pl.-oale) 1. sn. ® Cerc, 
disc mic: ceilalţi ll trimeteau rotocoale de fum care~l fă
ceau... să-l vie ameţeli (BR.-vn.) ; din coşurile ’nşlte ale fa- 
brloelor gllgle rotogoale negre de lom (vlah.) ; fn juru-1 se 
desface un rotocdl de lumină alburie (vlah.i 1 (D Hîrtie 
tăiata în cercuri^ spre a împodobi ceva (un zmeu,
etc.): se albise luna oa un rotocol de blrtie (dlvr.) ; rotooolnl, 
colţurile şi celelalte podoabe (ale zmeului) se fac din blrtie 
feţe (isp.) H (D Felie rotundă: rotocolul de lămlle ce 
pluteşte In fle-care pabar (dlvr.) H 0 Obiect rotund, de 
formă cilindrică: Rotogol rotund Strlnge'păru *d fund 
(I8P.I, ghicitoare rfespre,,căciulă” ^ 0 învîrtitură, 
trăsătură rotundă; cerc descris de ceva: şl-a pus is
călitura complicată cu fel de fel de rotocoale şl de puncte 
(BR.-VN.); un vultur, aluneolnd In largi rotocoale pe aripele 
Întinse (OLVR.).

2. adj. Rotllnd: Satul mlo şl rotocol, ll dau şl curind 
oool <PANN) [roată
vsl. kolo „roată14].

ROTOCOLI, RO- 
TOGOLI (-oleso) 'vb. tf. 
şi refl. A (se) roti:
stolurf de berze se roto- 
ooleauprln văzduh (s.-al3.)> 
ape limpezi... se răsfirau 
şl se rotoooleau pe după 
dealuri (dlvr.) ; tigrului 1 
se urlse cu această goană 
rotocolltă Întocmai oa a- 
lergătura cailor clnd tre
ieră la arie (odob.) ; Mir-
cea 1,1 rotocolea privirea, Fi Rotonda,
căol nu vedea nici pulu de 
capră neagră (ur.) [ro t 0 C 0 1].
O ROTOFEIU 
adj.Mold. FRo
tund, bondoc, 
dolofan: cn tru
pul şl Stoica,
<^şl Îndesat răma
se locului cu gura 

căscată (GRL.)
[r 0 a t ă].

^ ROTOGOL 
ROTOCQL.

•rotonda
(pl.-de) s/. (£b ®
Ciădire rotun
da ou acoperi- 
şui în formă de 
cupolă([®]4212) 
t ® Sală mare 
circulară {[ă)

4213) [fr.].
ROTOPITOR adj. Greşit in ioc de ropotitor.

. Care ropoteşte: Un tropot de copite, potop * (alecs.). 
ROTOŢELEs/. p!. ♦ ROTOT?LE-ALBE, plantă cu

Fig. 4213.
Rotonda Ateneului din Bucureşti.

Fig. 4215. 
Rototele-albe.

Fig. 4216. Dovada rotunjimii pămîntului.

flori albe-gălbui, numită şi ,,iarbă-de-strănutat", 
pentru că, uscată şi pisată în praf fin, se Întrebu
inţa cîteodată la tras pe nas, ca să provoace stră
nutul (Achilleaptarmica) ((a] 4215)
[rota t].
OROTUGEAJ[pî.-ceIe) sf. işez.i =
ROTIOEA*

•ROTULA (pl.-la) sf. Oul ge
nunchiului, osul scurt şi rotunjit 
de la încheietura genunchiului (jg]
4214) [fr.].

ROTUND, t RATTJND 
adj. Care are forma unui 
cerc sau unei mingi: p&- f'../
mintale omaaft 
banul e făcut rotund, lesne 
B6 rostogoleşte (Pann) ‘| ®
Număr socoteală >^ă, su
mă ~ă, în care nu intră 
fracţiuni sau subdivizi
uni [lat. vulg. *r e t u n- Fig. 4214. 
d u s = clas. r o t u n - R. Rotulă. 
dus].

ROTUNJI, t RATUNJI (-lese), t RATDNZI (rătnud) 
vb. Ir. şi refl. ® A (se) face rotund: la miază 
noapte, munţii Călimonulul Işl rotunjesc spinările goale 
(VLAH.) n ® A tăia rotund: 11 ţin ca pre nişte eretici, 
pentm ee-şl rătnnd barbete şl le rad pe din jos (rum.) *' 
® ® A (se) lăţi, a (se) întinde, a (se) mări: a-şi^ 
moşiile H ® © A tăia, a scădea, a micşora: ~ lein- 
rlle; o parte din cheltuieli.

ROTUNJpiE Sf. Calitatea a tot ce este r o - 
tund, sfe
ric sau cilin
dric : -'a pă- 
mlntulnl ([-"Jj 
4216); Boa- 
mănă la toa
te : la gură,
la <^a feţei, dar mal ales la ocbll negri (Br.-vn.) .

ROTUNJOR 1. adj. dim. RO- 
TţTND. Cam rotund: în pirăui ~
Şade-o ţarcă ’ntr'un picior (OOR.)', ghi
citoare despre ,,varză”.

2. rotunjoare sf. pi.ţA ® Mică 
plantă, cu flori roşii-purpurii, ce 
creşte prin părţile muntoase (Ho- 
mogyne alpina) ([®| 4218) 
t ® = sjLinc.

ROTUNZI... = RO
TUNJI...

ROUAs/. ® © Picături 
de apă ce se condensează, 
după nopţile liniştite şi 
senine, pe plante şi pe 
obiectele lăsate descope
rite pe suprafaţa solului:
Sorbind rona dimineţii de pa 
clmpul Înverzit (Alecs.) ; cade 
»; ©: ridică senini, drăgă
laşii el ochi albaştri, mulaţi 
Intr’o —' de lacrimi (odob.) "i 
® ♦ RQUA-CERULUI1, plan
tă insectivoră ale cărei 
frunze secretează o sub
stanţă vîscoasă care ră- 
mîne ca nişte picături lu
citoare de rouă de care 
se lipesc micile insecte pe 
care apoi io suge spre a 
se hrăni (Drosera rolundifolia) (|®) 4217); ROUA- 
ceRului1 = mana -de-ape [comp. lat., r o r e m]..

ROURA (-urez) ui). Ir. şi intr. ® © A cădea rouă, 
a acoperFcu rouă: a ronratazl noapte ® ® A pica, a 
picura ca rouă, a acoperi cu picături ca de rouă; 
fac uneori ca o lacrimă de dor... să-i roureze geana (odob.) : 
sudoarea ronra melancolica lui frunte (NEGR.) [comp. lat. 
rorare].

ROURAT adj.p. ROURA. ® ©Acoperit cu rouă: 
Pe oimpla —5, pasul lasă nrmă verde. Ce ’n ciirtnd sub raza 
caldă se nsnoă şl se pierde (alecs.)•[ ® (p) Umed; S’apncase 
de arat pămlntul ce era Încă de al său slnge w (NEGR.).

Fig. 4217 
Roua-ceruliii.

Fig. 4218. Rotunjoaie.
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ROURICA (pi.-urela) sf. ♦ Plantă icrbfjasă ce 
creşte prin ape şi ale cărei fructe dulci sînt co
mestibile; numită şi „firuţă", „iarbă-dulce” sau 
„plutitoare” (Glyceria fluitans)
(i). 4219) [rou ă]. -

ROTJŞOARA sf. Q dim. BO
ITA: an... ochi ca şl nevasta unui Im- 
pftrat şl trup ca şl rouşoara de pe flori
<SLV.).

rovina (pl.-Inl, -Ine) sf. eiSfc.
Loc mîncat, şenţuit de ape sau 
de ploi şi plin mai adesea de mo
cirlă: o In&m... prin meleaguri pustii, 
scrijelate de rovine (vlah.) ; tdbărltl pe 
o seaod, al c&rsi mal despre Turci 
era 'nalt (D.-zamf.) ; tn rovina unui 
pirâu, gdsll satul (saB.) [COmp. VSl. 
rovu „groapă”].

ROVINOS adj. Plin de 
r o V i n i, mocirlos.

*ROZ adj. Trandafiriu: pe o 
sofa'vd (EMiN.) [fr. rose].

*RQZA (pî.-ze) sf. ® ♦
Trandafir TI ® Gen special 
de şlefuire ce se dă diaman
tului, cind nu e prea gros: 
diamant tn —' K ® 5^ Ferea
stră circulară, la catedrale, 
mai adesea de dimensiuni 
colosale, formată dintr’un 
ochiu central, în jurul că
ruia se întind nişte lobi, ca 
petalele unei flori (!®1 4220)
H ® Roza vlnturiior, tota- Flg' +220' Roza-
litatea celor treizeci şi două de raze în care se

Fig. 4219. 
Rourieft.

Fig-. 4221. Roza vînturilor.

împarte circonferenţa orizontului, spre a se pu
tea stabili pe mare direcţiunea vîntului ([®] 4221) 
[fr. rose].
■ROZAGEE sf. pl. ♦ Grup de vegetale dicoti- 

ledoane al căror tip e trandafirul [fr.].
'ROZASA (pl.-so) sf. = ROzştA ® [fr. ro- 

sace].
'ROZATIC adj. Trandafiriu: Loviţi ca ds lumina 

■~4 din zori (alecs.) [fr. rose -!- roşiatic].
ROZAtqr 1. adj. verb. roade. Care roade.
3. rozătoarele sf.^pî. ^ ordin de mamifere 

prevăzute cu dinţi incisivi foarte lungi cari le per
mit uşor să roadă: iepurii, otrtlţele, şoarecii, veveriţele, 
etc. slnt rozătoare.

ROzAtURA (pl.-tnrl) sf. = BOSATVRA.
“ROZIÎTÂ1 (pl.-te) sf. ® Nod do panglică în 

fprmăderoză f © & Nod de panglică, de formă 
cilindrică, ce se pune la butonieră sau de care 
atîmă unele decoraţiuni' cu gradul de ofiţer, de 
comandor, etc. 1[ ® Ornament de alamă, de bronz.

Fig. 4222. Rozetă.

etc. în formă de roză, ce se pune la fereastră Ş| ® 
id Nasture de alamă, în formă de roză, la tunica şi 
la cizmele roşiorilor şi călăraşilor ţ ® Săpătură 
ornamentală în piatră, de formă circulară, ce 
seamănă cu un trandafir cu 
petalele răsfrînte (|^ 4222): o 
splendidă sală cu bolţi gotice pe care X' ' 
le pecetlnlan la încheieturi dell- 
caterozetede piatră (IRG.) [fr. r o- 
S 6 t t 6 ].

•ROZETA2 (pi.-te) sf. A 
REZEDA.

'ROZEU adj. Trandafiriu 
[fr. roşă].
'ROZMARIN, O ROZUALIN 

= ROSMAEIN."
OROZQLIE, ROZQLE sf. Trans. Băn.= ROSOLIE: 
Şi dă-1 vin ca rozolle, Ca S&.-1 trog& la beţie (CAt.>; •••oe-o 
s& se ’mbete Matei De rozole de cea roea<>. (Ret.). /
O HOZOR = bAzqr : La Ilntlna ’ntre rozoare, S'a'nnecat 
o latd maie (IK.*br6o*

rozovA sf. # = PDBIOABITA.
RUBEDENIE i«- RUDENIE, 

t RUBIA (pî.-biele) sf. ® Mică monedă turcească 
(a patra parte dintr’un irmilic): li aducea saci cu ru
blele şl cu Icoşarl ((.-gh.) ; numără cele cincizeci pungi de 
bani cu mahmudele, dodecarl, funduci şl rublele (fil.) [tc. 
r u b i j e].

■RUBn3IU(M) sbst. Qy Metal ,alcalin, analog cu 
potasiur[fr.].

RUBIN (pl.-ine, -inuri) su. «• Piatră preţioasă, 
foarte transparentă, de coloare roşie, mai tare declt 
toate celelalte pietre scumpe, afară de diamant:
păreţi!... ca dungi de aur, Împodobite ca zamfimrl şicuri 
osp.); 11 sticleau In lumină penele bătute parcă In <^uri .şl 
smarandurl (sad.) [it. r u b 1 n 0 sau germ. R u b i n], 

RUBINIU adj. Roşu-în- 
chis, ca rubinul: mun- 
ţii... Işi ondulează coama pe poa
lele rubinii ale oemlul (vlah.), 

rubla (pl.-le) Sf. ® (»
Monedă rusească de argint 
(în valoare de 4 lei; mai 
tîrziu, mai mică, în valoare 
de 2,70 lei; înlocuită astăzi 
prin rubla sovietică (^4223); 
nu slăbeşte din ochi rubla arun- 
oată pe masă (Dlvr.) ; F 
ştearsă, lucru de puţină va
loare, de nici un preţ: m’am 
plictisit să mai trăesc cu o ştearsă ca dmnneatale (car.)
H ® ® F Rît de porc [rus. r u b 1 j].

•rubrica (pl.-lcl) sf. ® Un fel de pămînt 
roşu de care se serveau odinioară chirurgii pentru 
a opri sîngele H ® Un fel de cretă roşie de care se 
servesc dulgherii t ® $ Titlul paginii sau capito
lului care se scria cu litere roşii în manuscrise şi 
în cărţile de drept H ® Ori-ce fel de indicaţiune 
servind la clasarea materiilor într’o scriere, în- 
tr'un dicţionar, etc.; altui muuceşte la un tablou ou 
rubrici încurcate (BR.-VN.) f] ® Titlul, data Care, 
într’un jurnal, indică locul de unde a venit o ..ştire 
[fr.].
tRUGA (pl.-caie) sf. Petiţie, jalbă, suplică adre

sată Sultanului: venind împăratul de la Scadarl... 1-aa 
ţinut calea boierii şl... au dat racana aer.) [tc.j.

RUCAVIŢA s/., viai adesea rucaviţe pi. 
0 oui Miriecare, naracliţe, mînecuţe de stofă, cu
sute cu fir ce poartă preotul sau diaconul, cînd ofi
ciază: racaviţelo slnt legăturile cu carele-1 legară de mllnl, 
clnd 11 duseră la arhiereul Caiafa (prv.-mb.), [ruş. srb.].

RUDĂ1 (pî.-de) sf. ® ţ Neam, seminţie, gene
raţie, familie: de va fi om de^ bună, atunce să-1 scoaţă 
den locul lui o seamă de vreme (prv.>mb.) ; A fost odată... Din 
rude mari împărăteşti, O prea frumoasă lată (Emin.) ; — 

ol de oi fătătoare, care au miei H © f Pe pe 
săminţă, a) fără milă, fără cruţare; b) pe toţi, cu 
mic cu mare: eu vă voia bate pe pe săminţă, ca să prin
deţi la minte (CRG.) ; l-an scos plnă 'n capul satului din sus 
şl l-au tăiat pe Muscali, pe pe săminţă (R.-cod.) ®
Care e de acelaşi sînge, din aceeaşi familie; se îm
part rudele In mde de sns, din jos şl de alăturea (leg.-car.) ;

ROU-
RUD

Fig. 4^23. 
IRubla sovietică.
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Fig. 4334. Rudar.

RUD- ml-e ^; e ca mine; ^ &e aproape; cu bogatul lle^care 
PI \r* voe9t6 sft lle (ZNM.) ; ruda omului este punga ou banii 

(PANN) li ® Soiu, neam bun: berbecele ăsta, bagă samă, 
oă'l de (LUNO.) [comp. rod].
O'RV'DA1 [pl.-a») sf. Mo/d. Tr.-Carp. ® Prăjină:

lungi lAiă umblă (ooR.), ghicitoare despre „vale" H 
® in spec. Prăjină de întins hainele (In caseie ţă
răneşti), culme n ® Oişte; Dragă, hai de mă aărută, 
Oă-ţl dau boli de la ^ (ik.-brs.)
[srh. ruda].

RUDAR sm. ® Ţigan 
aurar K © @ Ţigan no
mad care face linguri, co- 
păi, albii, etc., lingurar 
(tŞ] 4224): ,^11... fac o mul- 
ţlme de luorurl de lemn, de 
la cele mal groase plnă la cele 
mal line (ion.) [r u d S.2].

RUDARESG adj. ®
©De rudar, făcut de 
un rudar II ® © Groso- 
lan, lucrat din topor: Tal
ger —Cu două fete, prostesc
(PANNI.

RUDARIE sf. ® ©
Meseria rudarului l 
® fP*” Scule de rudar.11 
® X Groapă de unde se scot metale.

rudaşcA = radaşoa.
RUDENIE, RUBEDENIE, F REBEDENIE sf. ® 

înrudire', legătura între persoane din aceeaşi fa
milie, de acelaşi Slnge: rudenia de slnge se împarte In 
trei, In cel ce merg In sus, In cel ce merg In Jos şl In cel de 
laturi (PRv.-MB.) H ® ® Legătură strlnsă între două lu
cruri asemănătoare: o să pricepi ce grozav de strlnsă ru
denie e intre ocupaţiile ooooanel Leonorel şl trămlntărlle celui 
mal mare geniu (br.-vn.) H ® = RUDA1 ® : totl slnt rudă, 
rudenie, rubedenie, cuscri, lini, naşi, că pe nume curat no-şl 
zic (DLVR.); nn-1 vezi cum stau, parcă şl-an Îngropat rubede
niile (SN.); un toptangln din Călăraşi se găsise ceva rebe- 
denle, după o soră vitregă a neveste-sel, ou un moşier din 
Ilfov (VLAH.) [r U d ă1].
t RUDI (-dese) ÎNRUDI; Italienii tlizlu şl-au scornit 
limba din latinească... şi Intru unele peste samă Işlrudeşte 
cu a noastră cn.-cost.) .

'RUDIMENT (pi.-te) sn. ® Primele noţiuni 
dintr’o ştiinţă, dintr'o artă: slnt sigur că nlol--ele 
Umbli latine... nu le cunoştea (ODOB.) ; —ele geometriei, pic
turii K ® Ceea ce constitue un organ în momentul 
cind începe abia să să formeze şi să devie vizibil:
avea un — de coadă; ®: o un — do om (CAR.) [fr.].

'RUDIMENTAR adj. Ce abia începe să se for
meze, să se nască, care e încă la începutul desvol-
tării: vieţuitoarele Încep să capete sim
ţuri —e (BR.-VN) [fr. ].
O RUEN, Rumsbst. Băn. A Plantă 
cu tulpina acoperită cu peri ri
gizi, cu flori albastre, rar albe; 
numită şi ,,floarea-văduvilor”
(Succisa pratensis) (i^îf4225)
[comp. srb. r u j a n ,,galben-în
chis” ]. '

RUFA (pi.-fe) sf. ţp ® Tot ce 
c făcijt din pînză pentru îmbră
cămintea corpului (cămaşă, iz
mene, etc.) sau a aşternutului 
(cearşaf, faţă de pernă, etc.); mai 
adesea pl. rufe, albituri, schim
buri: rufe curate, murdare; a spăla, a 
usca rutele; rute de pat; preotul, la Bo
botează, aă-ţl boteze rulele, ca să ou ţi 
le roadă moliile (Oor.) ; spală-ţl rufele 
tu ograda-ţl şl le lutlude pe funia ta 4aa5* Ruen. 
<ZNN.) H (gi Cămaşă ^ ® Mofd, Bucov. Sdreanţă: 
8*a dus la o vecină, să tacă din două rute o cămeşă bună 
(SB.) [vsl. r u li o].

RUT Arie s/. 0 coi. RţrFA. Toate rufele de îm
brăcat, de aşternut, albituri, schimburi: copilul are 
rutărla Întreagă făcută de mina Elenei (br.-vn.).

RUFE RVFA.
ţRUFţîT (pl.-eturi) sn. © Breaslă, corporaţie 

mai mică de meseriaşi: împart celelalte luminări...

Fig. 4326. Rug.

Fig. 4327. Rug.

boierilor mazili, la '«'url, oum şl norodului celui ce se allă 
In biserică (Let.) [tc.j.
t RUFETAŞ sm. ® ©ÎBreslaş, membru al unei 

corporaţii de meseriaşi H ® K Ţăran care lucra Ia 
ocnele de sare: curteni, şavgăl, tlrgoveţl, >«>'1, In crlşmă 
slnt toţi egali dinaintea Iul Baous (neor.) [r U i 6 t]. 
ORUFQS adj‘ Mofd. Buoov. Sdrenţăros: Am o babă 
rutoasă, Şade ou Vodă la masă (Gor.), QhicitoQTC dCSpTC 
„varză” [rufă].

RUFUŞOARÂ ipl.
-re) sf. 0 dirh. RţrPA: Să 
ţl-o mllueso şl eu C’o le
pădată (VOR.); lao O ştrln- 
ge grămăgloară Şl lute-o a- 
runcă ’n toc (SEV.).

RUG1 sm. ^ ® Ar
bust spinos, cu tulpina 
culcată, cu flori albe sau 
trandafirii, care produ
ce un fruct comestibil 
numit „mură” (Rubus 
eaesius) ([®] 4226): suia 
către culmea dealului, fără 
să-l pese de ciulinii şl rugii 
ce-1 tăiau picioarele (Dlvr.) ; 
un de mure şItb Întins ramurile (grl.) ; vulpea... s’au 
prlus cu ghlarăle de un şl aci toate labele şl-a sgt- 
riat (tich.) K ®= MAcIEŞ [lat. rubus].

RUG" (pî.-gurl) 
sn. ® ^ Grămadă 
de lemn c p e care cei 
vechi ardeau mor
ţii (H 4227) K ®
Grămadă de lemne 
pe care se ardeau

cei osîndiţi la 
moarte: gldeis puse 
foo lemnelor de la —
(ODOB.) [lat.rogusl.

RUGA (-rog) «6. 
tr. şi refl. ® (aJ A 
se adresa lui Dumnezeu cerîndu-i să-şi reverse ha
rul, să aibă îndurare, a-şi face rugăciunea: —pe Dum- 
nezeu; a se la Dumnezeu; Domnului să ne rugăm; Clnd 
rogi pre Domnul, munceşte, că atunci te mllueşte ^pann) 1| 
© A cere cu respect, cu umilinţă, cu lacrămi în ochi, 
a implora: l-am rugat să mă scape dlu încurcătură; cine 
se rugase cu cerul şl cu pămintul de mă-sa s’o lase să culce 
viţelul plăplnd ou ea Iu casă P (carj ; se rugă cu lacrămi fier
binţi să nu plece; al suferit atltea necazuri de pe urma ace
stui pom, mal lasă-1, rogu-te, şl anul aoesta, să-ml Încerc 
şi eu norocul (isp.) H ® F Mă rog, propoziţiune 
inciză, fără înţeles special, întrebuinţată în cursul 
unei povestiri, cam cu sensul de „vezi dumneata”, 
,,auzi dumneata”, „într’un cuvînt”, „scurtă vor
bă”, etc.: se Încuibase (tuoea), mă rog, In el ca In casa el 
(ALECS.) 1î ® A pofti, a invita: I-a rugat la masă [lat. 
r o g a r e].

RUGA (pl.-gl)s/. ® flaJRugăciune: poronclndDom
nul la toate mănăstirile ca să se facă ^ şl să tragă toate clo
potele cele mari <let.) ; casa mea, casa rugii se va cbema, 
iară voi o faceţi peşterea tllharllor (must.i U © Rugă
minte: Decebal... atuncea au trimis soli de pace la Tralan 
cu multă ^ (LET.) ; A mea <^-1 ascultată şl durerea mea-1 
crezută (VLAH.) © O/ten. Băn. Trans. Serbarea hra
mului bisericii: hramul bisericii este Tăierea capului 
Slntului-Ioan, o zi In care se face aloi sau nedele, adică 
Întrunire de oamenii din mal multe sate dlu munţi (ion.) ^ 
© Trans. Troiţă: lingă Rlplţa este o lingă este o 
flatină, Iar Ungă tlntlnă slut opt paltini frumoşi (SLV.)
[ruga].
O RUGACE s/., RUGACIU sm. % = RADAŞCA.

RUGĂCIUNE sf. © flj} Cerere umilă adresată 
lui Dumnezeu, Maicii Domnului, sfinţilor, ca să-şi 
reverse harul, să aibă îndurare, etc.: bărbaţi, femei
şi copii, împreună cu moş popa, se adunară la biserică pen
tru (ISP.); <^a omului beat Dumnezeu nu o primeşte 
(PANN); a face H © Cerere făcută cu respect, cu 
umilinţă, cu lacrimi în ochi, rugăminte: toate rugă
ciunile celor trei femei... n'au fost In stare să-l potolească 
dorul părinţilor (isp.) [lat. r ogatione ih].

rugăminte Sf. Cerere făcută cu respect, cu

1084



umilinţă, cu lacrimi în ochi, rugare, rugăciune:
n'o vrat să asculte de »a mea; căzut-au cu * la hatmanul 
şl multe daruri l-au dăruit (nec.) ; Domullor laste ca 
|I clnd ai Îngrozi pre neştine (prv.-mb.) [ruga].

RUGARE sf. Faptul de a (se) rugă; rugă- 
minle: am, înălţate Împărate, ...două rugărl (Ret.).

RUGĂTOR adj. verb. ruga. Care (se) roagă;
cu glas ■». ^
•RUGBY sbst. o
\ Una din cele ,
două forme ale 
jocului de foot- 
ball, jucat după 
regulele practi
cate la şcoala din Fis- 4^^. Rugby.
Rugby (H) 4228) [engl.].

RUGET (pl.-ete,-oturi) sn. 4> Loc unde cresc mulţi 
rugi (GR.-N.).

RUGI (-geso) vb. inlr. A sbiera ca leul [lat. 
r u g î r e].

RUGINĂ (pî.-lni) sf. © Materie prăfoasă de un 
roşu-gălbuiu (hidrat de sesquioxid de fier) care se 
formează pe suprafaţa fierului sub influenţa oxi
genului şi umezelii din aer: scoase... un palo; şl un 
buzdugan, toate pline de» (CRg.) ; pe glt simţi un gust de ». 
amăriu şl coclit (dlvr.) ; a prinde », a rugini: 
mă tem să nu-ml prlnză gltul —' (isp.i ţ[ ® 
f Obiect ruginit; o » de puşcă pe care orl-ce 
vtnător ar Ei asvlrllt-o In gunoiu (ODob.) 1 ®
® F Om cu idei învechite, din alte 
vremuri, tombateră: vin In sflrşlt con
servatorii, astă. veche care strigă... că se 
strică limba (NEGR.) ; Intre cel poftiţi se afla 
şl o » de moşnean (isp.); 
din această pricină... nu
meau pe cel bătrlnl: rugi
ni învechite, Işllcarl, stri
ge! (CRG.1 H ® © F
Concepţiune învechi
tă, din alte vremuri, 
idei retrograde: multă 
» am curăţat de pe mulţi 
(i.-GH.) H ® ♦ Plantă 
ce creşte prin mla
ştini, pe malul apelor 
sau pe lingă bălţi, cu 
flori galbene-ruginii; 
numită şi ,,ţipirig”,
„pipirig”, ,,spetează’

Fig. 4230. 
Rugina- 
grîuluî.

Fig. 4229. Rugină. 
,,iarba-mlaşti- 

nii”, etc. (Juncus ef/usus) ([ăj 4229) t 
® ♦ Boală a cerealelor(în spec. a griului, secarei 
şi orzuiui) cauzată de ciuperca Puccinia grami- 
nis; numită şi „rugina- 
grîului” (H 4230) [lat. 
aerugîna ].
RUGINARE s/. ♦ Mic 

arbust de 30 de cm. înăl
ţime, cu Hori albe sau 
roşictice (Andromeda po- 
Ufolia) (H 4231) [ru
gină].

RUGINI (-inesc) vb. 
intr. şi refl. © A se aco
peri de un strat de r u- 
gi n ă, a prinde rugină:
Herul oare nu se Întrebuin
ţează rugineşte ipann) ; plugul Fie- 423i- Ruginare. 
se rugineşte, dacă nu lucrezi ou el (znn.) f ® ® F A al
tera, a strica, a slăbi din lipsă de exerciţiu: vechiie-i 
lnstltntll.se şterg, s’au ruginit (ALX.) a\ ® ® A căpăta
rugină {vorb. de grîu, orz, etc.).

RUGINIT adj. p. RUGINI. © Acoperit cu ru- 
gmă, ros de rugină 1 ® ® Alterat, stricat, slăbit 
dm lipsă de exerciţiu 1f @ Cu idei învechite, din 
alte vremuri, retrograd: citiva boieri ruginiţi in ro- 
mănism (negr.i Şf ® ^ Atacat de rugina griului.

RUGINITURĂ, (pî.-turi) sf. F Obiect ruginit, 
augină: o» de sabie.

RUGINIU adj. De coloarea ruginii, ro-
QD păr aBpm şl dea de coloare castanie, bătlnd In 

roşcat (CAR.i; Jderii pădureţi ou blana ruginie (ODOB.ţ; — 
SOStr verdele şi s»'! frunzelor (dehj.

RUGINQS adjt AcpperU cu rugină, ru
ginit: cere... puşca care ar fl mai mglnoaaă tn tot magazi
nul de puşti (RET.).

RUGULEŢ sm. (Hm. rug1.
O RUGUMA (-um) vb. tr. Motd. Bucov. A r u m e - 
g â: să Iii oa vita, să tot ruguml şl saţ să nu mal al (VOr.) 
[comp. şi it. ru guma re], 
oRUGUMĂTURĂ (pl.-turi) sf. Mold. Bucor. = 
rumegAturA [r u g u m a].

RUGUŞOR, O RUGUT sm. dim. rug1: Rngnşorul 
s’a Întins, Lozloara ml-a cuprins (VOR.).

RUIN rr RţTEN.
•RUINA (-nez) 1. vb. tr. © A dărăpăna; a nărui, 

adărăma: » un palat H ® A prăpădi sănătatea, pu
terile, averea, creditul, cinstea, etc.; a sărăci: a-şi»
sănătatea; jocul de cărţi l-a ruluat.

2. vb. refl. © A se dărăpăna, a cădea în ruine ţ[ 
® A-şi pierde sănătatea, puterile, creditul, cinstea, 
etc., a-şi prăpădi.averea, a sărăci, a ajunge sărac: 
s’a ruinat la bursă [fr. ].

•RUINĂ (pi.-ne) sf. © Dărăpănare, năruire, dă
râmare U ® Rămăşiţele dintr’o clădire care s’a dă
râmat, năruituri, dărămături (sw tab. lv) : minele 
unui palat, unei cetăti ţ] ® Prăpădire, risipire: mina 
unul imperiu, unei institutiuni " ® Pierderea averii, 
a puterii, a sănătăţii: locui l-a dus la » ţj ® Ceea 
ce cere o mare cheltuială de bani, o mare ri
sipă, care e prea costisitor: luxul e o adevărată »
[fr.].
•RUINAT adj. p. RUINA. © Dărăpănat, năruit, 

dărâmat H ® ® Prăpădit: o sănătate »a t ® Ale 
cărui puteri sînt sleite ţj © Care şi-a pierdut ave
rea, sărăcit: un bancher ».
•RUINĂTOR adj. verb. RUINA. © Care ruinează 

TI ® Prea costisitor.
RUJĂ, RUJE (pl.-ji) Sf. ♦ © Plantă ierboasă, 

grasă, cu flori galbene-purpurii, gru
pate într’un buchet; creşte pe s'tîn- 
cile din regiunea alpină (Rhodiola 
roşea) ( @j 4232); » sau rvja-soare-
LUI1 = MALAOAIE © RUJA-SOABE- 
LUI2 Oaş. = floarea-SOARELUI I @ =
MACIEŞ K ® = IARBA-OSULUI H ®
»-DE - RUSALII = BUJOR H ® RUJA-,
MUNŢILOR = SMIRDARţ[ ® Trandafir;
® roşaţă pe obraji, rumeneală; le mal 
olnpesc, le mal sărntd, de le scot ruji In o- 
braz (DLVR.) ; atimol rnjlle femeii ti veniră 
iar !n obraji (sad.) [srb. bg. r U Z a].

RUJALINĂ (pl.-ne) sf. # = NAL
BA-DE-ORAdInA [ru j ă].

RUJAN, RUJANA {pl.-ne) adj. şi 
sm. f. ^ Se zice despre un bou, o 
vacă cu părul roşcat: Am un bou rujau, unde se culcă, 
nu mai creşte Iarbă un an iGOR.i, ghicitoare despre 
„foc” [ruj ă].
ORUJDĂ (pî.-de) Olten., RUJDULA (pî.-le) Trans. 
(pşc.) sf. Cuţit stricat, rău ascuţit, oioarsă.

RUJE ww ruja.
RUJIOARĂ (pl.-re) sf. A © dim. RUJA H ® = 

BUJOR, BUJQR-ROMANESC.
RUJNICĂ Maram. upl.i (brl.j, rujnIOEA {pl.-cele) 

sf. ♦ = galbenele ®[ru j ă].
RUJULI’ţ’Ă (pî.-te)s/. A © dim. rujA H ® = 

gAlbenele ®.
o RUJU’ţ’Ă (pî.-te) sf. dim. RUJA.
•RULA (-lez) vb. intr. JiiS. A (se) desfăşura, a (se) 

proiecta pe pînză {vorb. de un film cinematografic) 
[fr. r o u 1 e r].
•RULADĂ (pl.-dej sf. J Mai multe note ce exe

cută vocea cu repeziciune pe aceeaşi silabă: imi-
tlnd ruladele unei demoazele vădane ce are obloeln a clnta 
prin adunări (ALECS.) [fr, r O U 1 a d e].

•RULANT adj. dftM. Material ». locomotivele şi 
vagoanele unei căi ferate [fr.].

•RULETĂ (pl.-te) sf. © 0 Joc de noroc care con
sistă în Invîrtirea unei bile mici în jurul unei roţi 
împărţite în mai multe (de obiceiu 36) comparti
mente numerotate şi de colori diferite (roşu alter- 
nînd cu negru); compartimentul în care se opreşte 
bila arată numărul cîştigător ([®1 4233) ® Cutia
circulară In care e înfăşurată, în jurul unui fus.

RU6-
RUL

Fig. 4232. 
Ruja.
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RUL-
RUM

TABELA LV. RUINE

:fYr- J'r'
»-r_ -

mcm
A. Ruinele de la Tirgovişte.— B. Ruinele Curţii lui Const. Brincoveanu din PoHogi —C. Ruinele din Suceava.-

D. Ruinele Cetajii Neamţului.

o panglică pe care slnt Însemnate diviziunile 
metrului; această panglică, lungă de 10-20 de 

m. serveşte la măsurători
le terenurilor, etc. (dl 4234) 
[Ir. r o u I c 11 o].

Fig. 4233. Ruletă. Fig. 4234. Ruleta.

•RULIU sbsl. 3, Clătinarea, balansarea alterna
tivă a vasului de la dreapta la stingă şi de la stingă 
la c^reapta [Ir. r o u 1 i s].

•RULOU (pî.-ouri) sn. Ceva In lormă de sul [Ir. 
r o u 1 e a u].

•RUM = ROM: Ian mal toarnă dară vc'un pahar de — 
(TiCH.i; am cernt nn ceai llerblnte cu mult(i.-oH.). 
ORUMAGA... = RUMEGA...
ORUMAGUŞ sbsl. Motd. Rumegătură de ferc- 
strău [r u m’ă g a].

RUMAN RUMEN.
RUMÂN sm. ® Forma tradiţională şi populară 

pentru Român II © Ţăran neliber [Mold. ,,vecin”, 
Tr.-Carp. ,,iobag”), moşnean sau mic proprietar de 
pănilnt care, spre a scăpa de biruri şi angarale, se 
vindea Domnilor, boierilor sau mănăstirilor, şi era 
obligat să rămîio vecinie pe moşia stăplnului, lără 
a se putea mutavre-odată, să-i muncească un anu
mit număr de zile, să-i dea dijmă din produsele 
pămintului, etc.: mal In laturi era o colibă, învelită cu 
şovar. In care trăiau doi, trei >^1 scăpătaţi (ODob.) [lat. 
R O m a n u s].

RUMÂNţE s/. Starea, condiţiunea de r u m â n, 
de ţăran neliber (Afo/rf.,,vecinătate", Tr.-Car/).,,io
băgie”).

RUMEGA (-eg) vb. tr. şi intr. © ^ A mesteca 
şi a înghiţi din nou alimentele ce au lost odată 
mestecate şi înghiţite (aorb. de bou şi de alte ani-

Esofagul

Bărdăhanul

Maţul

raale): Am un bon: cu gura rumegă şl cu coarnele Unturi 
(SB.), ghicitoare despre ,,slredel” ţ ® ® A me
dita asupra unui lucru suoindu-1 şi învîrtindu-l In
minte: Jianglul, posomorit, se puse şă rumege In minte tot 
ce aazlse icar.) ; m’am Întors acasă Încet, romeglnd In mine 
provizia Impreallloi de peste zl (VLAH.) [lat. ruiîiTgarc].

rumegători, adj. verb. rumega. Care ru
megă.

2. Rumegătoarele 
sf~ pl. ^ Ordin 
de mamifere, ca
racterizat prin con-f 
formaţiunea din ţi-ţ 
lor şi a stomacuiui 
lor, împărţit în pa

tru despărţituri, 
astfel că le permi
te să rume^ ali

mentele (@
4235): boul, blvo- 
Iul, cerbul, căprl- / 
oara, oala, capra, 
etc. lac parte din 
ordinul rumegătoarelor.

RUMEGAtURA (pî.-turl) sf. © Hrana rume
gată ţl © Pulberea de lemn, asemănătoare tărîţe- 
lor, ce cade cînd se taie cu ferestrăul [r u m[e g a].

RUMEIQR 1. adj. dim. RUMEN. Cam rumen: 
buzele el Iragede şl rumeioare (ODob.).

2. RUMEIOARA (pî.-re) sf. A = ciRMiZ. 
ORUMEJI (-elssc) vb. refl. Olten. (cjauş.) © A se 
umezi, a fi burat de ploaie.
ORUMEJINA sf. Olten. © Burăde ploaie [ru- 
m o j i].

RUMEN, Kold. humAn adj. © Roşu-închis 
{vorb. in spec. de coloarea feţei): era un bătrin bine 
conservat, grăscean şl rumen la obraz (1.-gh.) ’, e rumân Îs 
laţă, cu ocbll mari, albaştri (vlah.) H © Roşit prin pră- 
jire, prin coacere (vorb. de pline, de fripturi, eto.), 
colorat puţin în roşu (vorb. de poamele coapte): 
pline —'ă; olnd a scos-o, ea era drept o turtă de grlu, rumănt 
şl Irumoesă (vas.) ; nişte merlşoare mici... rumene de păresu 
că erau prăjite (Isp.) [vsl. r u m ă n u].

RUMENEALĂ' (pî.-neli) sf. © Coloare rumenă,

' Fig. +235.Stomac de rumegător.
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de 11 h roşu-închis: rumeneau din obraji se Ştersese de 
mult. eram slab si ealben (Dlvr.) ‘ © SuUman, văpsea 
roşie pentru obraji: sullmanul si rumeneau cu care se 
T&psea ...au tras largi si adinei brazde pe obrajii ei (I.-gh.) ^
® ♦ Plantă ou tulpina întinsă pe pămint, cu 
flori galbene (PolmHUa procumbens) H ® rume
nele pl. ^ = rqibA [r u m e n i].

RUMENI (-enesc) vb. tr. şi fejl. © A (se) face 
rumen, a (se) colora în roşii-închis; un zimbet de 
surprizd rumeneşte puţin faţa ei distraad (vlah.) ; vara, toată 
pajiştea se rumenea de fragi (sad.) ■ @ A (se) văpsi CU 
rumeneală, cu suliman K ® X A se coace bine, a se 
prăji (căpătlnd o coloare roşie-înebisă); plinea, frip
tura s’a rumenit.
'RUMOARE s/. Vuet; svon [fr. rumen r].
RUMPE tw RPPE.
RUNC (pl.-cnri) sn. ♦ Parte de loc unde s'a 

tăiat pădurea, spre a sluji ca loc de păşune, în spec.
pentru oi: acest scblt nou a fost aşezat la loc mal ferit... 
adică chiar pe »'ul verde (grig.) [lat. vulg. r u n C u S 
< r u n c a r e].

RUNGULEŢ (pl.-eţe) Sn. 4> dim. RUNO: biserica... 
a fost făcută... sus pe -*'ul ce se prelungeşte din muntele 
Ceahlău (GRIG.).
c^v’/ohfcE 1 '1
ractere de scriere de utarksw.hni j
care se serveau ve- 'T MM O Mchii Scandinavi şi JE I? | bem l^ o d 
care au fost între
buinţate în inscrip- Fig. 4336. Rune.
pile ce se văd pe
unele stînci din Scandiiiavia ([Ş] 4236) [germ.].

RUPE, t RUMPE (rup,frump; pf. rupsei, trupe, 
t rmn’psel, t rumsei; part. rupt, f rumpt, t rumt) 1. vb.
tr. © A curma, a separa prin violenţă continuitatea, 
unitatea, legătura strînsă ce există între 'părţile 
unui tot, a frînge în două sau mai multe bucăţi:
^ un baston pe spinarea cuiva; !1 ziceau şl Potcoavă, pentru 
oă au lost rumplnd potcoavele (gr.«ur.) ; vorb. d.6 dif6Pit6l6 
părţi sau organe ale corpului:-^ oasele, picioarele 
cuiva; 0: arşi picioarele, a obosi de mult umblet; 
a-şl'v gltul, capul; trăgeau ou Ioc la ulşte borl... de puteai 
s6-ţi nipi boiocii lucind dsp.) 1[ © A desface, a des- 
lipi, a desprinde ceea ce forma un tot, ce era strîns 
unit: urechile cuiva, a) a le deslipi trăgînd de ele;
h) © a trage o bătaie; c) ©' a supăra cu cereri, cu 
vorbe, cu cîntece nesuferite: de-atunci îmbuc trimbiţa 
şl rup ureoblle celor oe mă asoultă (alecs.) ; ^ dinţii cuiva; 
bălatnl... rupse o rămurlcă din copacii cel cu frunzele de aur 
(I3P.); Vreau de ■‘aici să rump o floare... 91 ciooare vreau 
să rump, Mal ştiu eu oe>aş vrea să rnmpl (coşe.); iv M{- 
NEoA II © A face din ceva două sau mai multe bu
căţi, trăgînd cu mîinile: a mpţ scrisoarea, după ce a 
cltlt-o; a rupt plnza In două ^ © A face bucăţi, a sfî- 
şia: Intrlnd tn beserică, !şi rumpsără veşmintele şl-şl pnsără 
ţărlnă in capete (dos.); ghetele; bietul popă... unde n’a 
Început a ţupăl şi el şl a se sfărma juclnd, cit şl-a rupt co
jocul bucăţele (sb.) ^ © A sfîşia CU dinţii, a muşca: 
Ercule... cum zări pasărea ruplnd cu lăcomie ficaţii bietului 
Frometeu, Inoordă arcul (tsp.); Pentru tine, rujă 'nvoaltă, 
Uă rup clinii şi mă latră ok.-brs.) H ® A sfărlma, a des
face cu violenţă: se rumpem legăturile lor şl se lepădăm 
de la noi glngul lor (ps.-scho ; lanţurile (robiei), a SCăpa 
din robie H © A smulge, a scoate trăgînd cu pu
tere: catanele sosise In Iaşi fără de veste, şl cit al rumpe un 
păr din cap, de n’an luat pre Mlbai-Vodă de grumaz din curţile 
domneşti (nec.) ; ll rump plete, 11 rump barbă, 11 bat Incit 
le-au plăcut (LET.) ^ ® A răpi: pe mireasă o inbăţă zmeul 
de mijloc, o rupse dintre ai săi... şl se făcu nevăzut cu fată 
ca tot (isK); Cum oare din noianul de neguri să te rump, 
Bă te ridic la pleptu-ml, iubite înger scump P (emin.) U © ^
A strica ordinea, şirul; rinduriie, a nu mai fi aşe
zaţi în linie, în ordine (vorb. de soldaţi): oamenii rup- 
seră rlndurlle, stricară cadenţa şl se strlnseră din mers, cete, 
ce^ (s.'ALD.); Oastea la pradă acum Invitată Să desface, rin-
dntiie rumpe (bd.-del.) 1 ® A curma, a întrerupe con
tinuitatea, vorb. de lucruri nemateriale:tăcerea, 
a începe să vorbească; firul discursului; cu tra- 
^4ia H ® A face o.spărtură în mijloc, a separa în 
două, pătrunzînd cu violenţă: incaieclnd pre alt cai, 
au mai dat năvală şl au rupt tabăra Nemţilor tn două (must.) ^

® A sparge; s^ ghiatA® 3î ® A deschide, a croi RUM-
un drum: Printre cetele păglne trec ruplndu-şl large ullţl n i i n 
(EMIN.) ^ ® A înfrînge, a pune pe fugă în desor- K U r 
dine, a împrăştia o oştire 1f © A doborî, a prididi:
In armă Insă, mplnd-o foamea pe Ilenuca, se deşteptă (ret.) H 
© ©. A nimici, a distruge: farmecul, «vraja, a face 
să înceteze efectul farmecului, vrăjii H © A se 
lipsi de o parte din ceva: tşl rupe totdeauna din somn, 
numai să vadă cam răsare soarele (grl.) ; a-şl bucăţica 
de la gură ^ © A mai micşorar preţul, a face să mai 
scadă din preţ: l-am mai rupt clteva sute de lei din preţul 
ce mi-a cerut intiiu ^ © A strica O învoială, 0 toc
meală, o înţelegere, a desface: logodna; ^ pacea 
@ A strica prietenia: am s’o rup cu tine odată (pamp.) ^
@ A începe, a face un început: vida mpse de-a cinta.
Codrii mari se legăna, Izvoare se turbară (dens.) ; rupe a 
ninge pe la munte (pşc.) f @ A începe Să vorbească 
puţin o limbă străină, a se exprima bine-rău în 
altă limbă abia învăţată: Vorbeşte Incal franţuzeşteF—
Nicu? a fi răpind şl elvr’odouă vorbe, ca toată lumea ( alecs.) ;
Căci 11 văd că ’ncepe-a puţintel pe romăneşte (sper.) H 
@ A cădea la învoială, a se înţelege: şl aşa mpseră 
sfat ca să trimită să le jure Tomşa să fie el slobozi (OR.-UR.) ^
@ A se învoi din preţ: hai să rupem tlrgul, aă-ţl dau 
bani pe loo (pşco ; m’a mgat ca să Intru In vorbă cn d-ta, 
să rupem tlrgul (ALecs.) ; după ce o rupt tocmala, s’o apucat, 
băietul de treabă (vas.) ^ @ ^ preţul, a stabili pre
ţul de vînzare al alimentelor, in spec. al cerealelor 
(după primele învoiri între vînzători şi cumpărători 
\\ © A o A' la fugă, de fugă, de-a fuga, a O lua la fugă: 
vizitiul... sări de pe capră şi o rupse la fngă (D.-zamf.); 
scroafa... Începe agrohăi, o rupe de fugă, şl purceii după dlnea 
(CR6.); Tătarii In cele din urmă o mpseră de-a fuga usp.).

2. vb. refl. © A se curma, a se separa de legă
tura strînsă ce există între părţile unui tot: s’a rupt 
bastonul In două; s’ampt cracaşi a căzut din pom; s’a rupt 
aţa; ® ^ ATA © ; FţNZA ©; ®: nu te ’ntlnde, oă te
nipii nu-ţi lua prea multe libertăţi, nu te ’ntrece 
cu măsura; vorb. de diferitele părţi sau organe ale 
trupului: ml se mpea Inima de milă şl ml-era groază şl 
sclrbă de mine (vlah.) ; JNImA© H © A se face
bucăţi, a se sfîşia: 1 s’au rupt hainele, ghetele U © A se 
separa, a se desface în două sau mai multe bucăţi; 
a se face o spărtură la mijloc: cind se mpe mămăliga 
In două sau In trei, vel face drumuri Încotro Iţl arată mptura 
el (60R.) II © A se Sparge: fiind ghlaţa slabă, s'au rumpt, 
şl clţl nn s’au Inuecat, l-au luat Căzacll pre toţi de grumazi 
(NEC.) ^ © A se prăbuşi: mptn-s’au şi podul pre Nistru 
de năvală... Iară mal mulţi s’au lunecat (must.) ^ ©■ A se 
strica o învoială, o înţelegere: tocma atuncea au văzut 
şl Moscul cum s’au rumpt despre Turci pacea (n. cost.) ^ © A
se separa dueîndu-se care încotro, a părăsi pe ci
neva cu care a fost strîns unit, a se lepăda de ci
neva: am Început a ne mpe nnnl clte-unnl şl a ne aşeza 
fie-ca re unde credeam mal nemerlt <s.-ald.) ; Nemeşii de Ar
deal se mpsese de la Bacoţl (m..cosi.) [lat. r u m p ^ r c].

RUPERE sf. Faptul de a (se) r u p e; ^ de nori, • 
ploaie torenţială.

RUPT, t rumpt, ţ RUMT 1. adj. © p. BţTPR,
ŞVMPE (în toate înţelesurile): un băţ^; oase rapte;
Ahl da-n-ar Domnul să-ml Îndrept Această mină ruptă!
(ALECS.); argatul... ascunse cn meşteşug rămurlcă ruptă In mă- (
nnnchlnl ' fetei celei mici (isp.> ; © w BUCATTCA © ;
SOABE ® 1 ® Sfîşiat, făcut bucăţi, sdrenţuit: an 
aflat, In loc de peşte mare, un buciume, de care mreja era 
toată rumptă (TiCH.); Vă văd aşa de mpţl şl gol, De latră 
clnil după voi (coşb.); Şl bietul om, slab, palid, avlnd su
manul rupt, Şl o cămeaşă mptă bucăţi pe dedesubt (alecs.) ^
© Prăpădit, istovit: pleca dimineaţa şl... se Întorcea 
acasă... de oblcelu foarte tljzlu şl mpt de oboseală (vlah.i ;

COŞ ®.
2. RUPT sbst. © Faptul de’ a rupe H © î închi

dere, disolvare: după^^'ul selmulnl Leşllor, Îndată au 
purces hatmanul... la tabără (m.-cost.) ® In ^^ul capului, 
a) CU nici un preţ, pentru nimic în lume: nu, asta 
nu se poate In '«^nl capului! (car.) ; satul, văzlud că acest om 
nu se dă la muncă nici In <^nl capnlnl, hotărî să-I splnzure 
(CRG.); b) morţiş: ţinea In (^ml capului oă Moş Crăciun l-a 
Învăţat Bă nn doarmă toată noaptea (olvr.) ; c) In fuga mare, 
într’un suflet: obosit şi nu prea tare, că n’om mal venit 
eu In capului, am mal şl păşit, m’am mal şl odihnit 
(RET.); tot astfel de-a <*^1 capnlnl: mişcă, băiete! să mi
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DM p. te 4aol de a niptu oapululI (alecs ) ^ (D Trans. Ca cu 
Dl IO cu bate 11 toatez^le laorn
KUy CQ <^1 Şl mlnoare cu pumnul (ik.-brs.) ; nu se prea Îndesau 

cosaşii sft-şl batft coasele: erau cu ruptu(l) o.-alo.).
2- JRVPtA ipl. te) sf. Dare personală (In sec. al 

xviii-lea) ce trebuia să plătească ^ie-care, în patru 
sferturi, şi care varia după starea omului: scoase 
9l^ pe ţară de-1 aşeza pre oameni pe putinţă ou pecetluituri 
roşii domneşti pe feţe, de tot omul anume şl ou glurămlnt 
mare că vor da de patru ori Intr’nn an (nec.). 
t RUPT AŞ sm. Contribuabil (în sec. al xviii-lea) 

oare, plătind darea numită ru p t ă, era scutit de 
ori-ce alt bir.

RUPTOARE, t rumptoarb s/. ® Rupere,sfî- 
şiere: oartea-l numai o ruptoare de Inimă (CAT.) H (D ţ-^a 
păcii, stricarea păcii, ruperea tratatului de pace în
cheiat: nevinovaţi vom !1 Intru rumptoareadepace(N..co8T.) lî 
(D început, primul pas făcut: de olnd boierul Manola- 
che Moldoveana a Hout ruptoarea, s’au stins unul olte unul 
(BR.-VN.); de atunci s’a şllăout niptoare ca berbecii şl oile să lle 
Jeluite de lupi (ooob.) H 0 ^ (preţului). Stabilirea 
preţului de vînzare al alimentelor, în spec. a ce
realelor: la ziuă, a Început a lurnlca negustorii printre care 
şl a lace ruptoarea preţului (s.-ald.) ; şl de-al zăloglt porum
bul, ţl-1 la plnă nu se face ruptoarea <luno.) ^ t Insti
tuirea dării numite ,,ruptă” (în sec. al xvni-lea):
ori bogat ori scăpătat, le-au făcut (preoţilor) niptoare ca să 
dea pe an numai doi ug. la bir (n. cost.) ^ ©Afara/n, ^ Rup- 
toare de apă, hidropisie: ou apa din vas să speli tot trupul 
aceluia ce sufere In ruptoare de apă (brl.) [ru p t].

ruptura, tRUM(p)TţrRA (pî.-turi) s/. ©Ru
pere; sfîşietură: a făcut o In postavul biliardului H 
© 0 de nor(i), ploaie torenţială: săgeţile Începură 
a curge ca dlntr'o ruptură de nor <vlah.) H © Stricarea 
păcii, ruperea prieteniei: in cestiunea vizenuiui... duse 
lucrurile plnă la o ruptură Intre Rusia şl Englltera (I.-oh.) f 
0 Spărtură, crăpătură: clnd se rupe mămăliga In două... 
vel lace drumuri Încotro Iţi arată mptura (OOR.) ^ © Sur- 
pătură de pămînt, de mal, loc surpat: dincolo de riu, 
de sub o ruptură de tnal, ţlşnesc binefăcătoarele izvoare de 
pucioasă şi de apă (vlah.) îj ® Bucată ruptă din ceva, 
fragment, frîntură: acuşi găsea o ruptură de potcoavă, 
acuşi nişte aşchii de lemn (mera); a Schlthll Îngheţate 
rumpturl... pre singură Italia... au cuprlns-o (CAnt.) ^ © Loc 
unde s’a rupt o bucată: generalul... luă petecul de po
stav... (şl) 11 fixă pe ruptura de la tunica harapului (D.-zamf.)

© 0 Lucru (de îmbrăcăminte) rupt, sdrenţuit, • 
sdreanţă: tu al chiar nebunit de tot, de porţi ruptura aceea 
de pălărie pe cap (Ret.) ; primeşte olt face Intr’adevăr ruptura 
ta de antereu şl nu te obrăznici mal mult (on.) ^ ® ® 
Femeie stricată, tlrfă cpamf.) [rup t].

•RURAL adj. Sătesc, de sat: şcoală lootor ~ 
[Ir.].

RUS1 1. sm., RUSOAICA, 0 RţiacA (pZ.-oe) Sf. ®
• Locuitor, locuitoare din Rusia t ® ♦ RUS, gîn- 
dac, de coloare gălbuie-roşiatică, ce trăeşte, ca şi 

• şvainil, prin bucătării; numit şi „libarcă (-gal
benă)” sau ,,prus” (Blatta germanica).

. 2. adj. O Rusesc: poporul limba [rus. rusă].
RUS2 adj. Roşcat (vorb. de părul animalelor 

sau de lîna oilor) [vsl. rusă].
RUSALII, O RUSALE sf. pl. ® ol Una dintre 

cele mai vechi şi mai mari sărbători creştine, prăz- 
nuită a cincizecea zi după înviere, întru amintirea 
pogorîrii sfîntului Duh; numită şi „Duminica- 
mare” sau ,,Duminica-Rusaliilor”; In această zi se 
Împart In biserică de către preot foi de nuc, de 
teiu ori de alte plante şi se Împodobesc bisericile 
şi casele cu această verdeaţă; poporul serbează de 
obiceiu întreaga săptămînă a Rusaliilor; în ziua 
care precedă Dumineca Rusaliilor, se pomenesc şi 
se cinstesc morţii, împărţindu-se pomeni pentru 
sufletele răposaţilor (vin şi mlnoări în vase nouă); 
această zi se numeşte simbftta Rusaliilor sau ,,3im- 
băta-moşilor”, ,,Slrribăta-morţilor”, etc.: tn ziua de 
Rusalii, se puue la briu pelin şl-1 poartă toată ziua. Iar noap
tea se pune la cap şl In aşternut (OOR.) * ® Stiat-de-Ru-
salll. Stratul-Rusaliilor, fp;; strada-Rusallllor sau Todoru- 
aaie, Sărbătoare ce cade 24 de zile înainte de Ru
salii, in Joia a patra după Paşti, şi pe care femeile 
de la ţară o ţin cu sfinţenie şi nu lucrează nimic, 
de teamă să nu le doară mlinile şi picioarele, să nu

înnebunească sau să li se Intimple vre-o altă neno
rocire (MAR.); In această zi se leagă cu jurămlht că
luşarii (R.-coo.), feciorii se prind fraţi de cruce, iar 
fetele se prind surate (pamf.): in stratui-Rusaiiiior, 
stropeşto-ti vacile ou usturolu, oa să nu Ie piară laptele 
(OOR.) t ® Ss ® Zîne, asemenea Ielelor, cu care 
adesea sint confundate, care, cînd se supără, olo- 
gesc oamenii. Ie iau graiul, deslănţuesc furtuni 
groaznice, etc.: In spre Rusalii, seara, trebne să pul 
pelin sub oap, altfel Ruealllle descopăr oesa şl te Iau (gor.) ; 
olnd oopllul e luat din Rusalii, joacă căluşarii de nouă ori 
ou el In braţe şl-1 trece (gor.) ; omul oare e bun vede olnd Ies 
Rusaliile, oum eboară şl cum chlueac pe sus (ooR.) ţ| ® Pr.
ext. F Femeie rea, îndrăcită [vsl. r u s a 1 i j a 
< lat. r o s a 1 i a].

RUSGA1 wm- RUS1 1 ®.
RyscA2 (pî.-ce) sf. ţît Nume dat unei oi i u 

lîna roşcată [r u s2].
RUSCEA, RUS CEA (pZ.-cele) sf. A ® = BRÎN- 

DUŞA ® n © -DE-poiana = brInduşA ® [r u s2].
RUSCUŢA (pZ.-ţe) s/. ♦ ® Plantă ierboasă, cu 

flori solitare la vîrlul ramurilor 
lungi, cu sepalele galbene-verzui 
şi păroase lipite de corola, for
mată din 3-5 petale ascuţite, 
de coloarea foou- 
lui; numită şi,,co- 

ooşel” (Adonis 
flammea) ţi ® 
frimAvAraticA, .> 

mică plantă, ouj 
flori frumoase, do; 
un galben-des- 

chis, de 4-5 cm.în 
diametru; numită 
şi „spinţ” (Ado
nis vernalis) (j^
4237) ^ ® —tom
natica, plantă cu 
flori solitare la 

vîrful ramurilor, Fi 
caliciul cu 5 se- RLcuti- 
pale roşil-gălbui, primăvăratică. 
iar corola formată 
din 5 petale, roşii ca sîngele şi pătate cu negru 
la bază (Adonis autumnalis){\^ 4238) U ® .»-vA- 
RATICA = COOOSEI-DE-ClMP [r u S C ă2].

RUSESC adj. 9 Al Ruşilor, privitor la Ru$i: 
alfabetul (ev TAfi. LVI); F aghlasmă rusească ev
aohiashA ® [r u s1].

•RUSIFICA (-fie) 1. vb. tr. O A face pe cineav 
să-şi piardă naţionalitatea şi să devie Rus.

2. vb. refl. A-şi pierde naţionalitatea şi a deveni 
Rus.
O RUSNAG, rusNEac sm. Motd. Bucov. 0 Rutean; 
Rus [rut. Rusnjak].

•RUSOFIL adj. şi sm. Care are simpatii exage
rate pentru Ruşi [fr.].

•RUSTIC adj. ® De cimp, ţărănesc: viată ~ă ţ[ ® 
Sălbatic,incult,nemeşteşugit:loc locuinţă ~ă; obi
ceiuri ~e II ® Grosolan, necioplit, mojic: om — [fr.]. 
t RUSUMAT (pl.-aturi) sn. Contribuţie indirectă 
[tc. r u s u m a t].
ORUSURONIU (pl.-oanle) sn. Băn. Trans. K = 
rAsunqiu.

RUşA = RUJA.
O RUŞALA = roşalA.
ORUŞAŢA = roşata.

RUŞgA1 (pl.-şte) sf.
Băn. O IMio vas (ie lut
în care se pune jar şi „. __ „ ■
tămîie pentru afumat, Flg' 4239'. R“scă-
căţuie, afumătoare (g 4239) [srb. ruăka]. 

RuşcA2 = druşoa:
RUŞCEA IV RUSCEA.

t RUŞFET (pî.-eturi) sn. Bacşiş dat unui slujbaş 
pentru a se arăta binevoitor, mită, sfănţuială: si ei
ciştigan cit puteau şl mincan ~url destule, căzlnd Ia boierii 
(Let.) ; am zis oă Japrăvnlcllle se dau ou ai înţeles ori ba P 
(FiL.); noi nu ştim ce-s dâijdllle şl ««şurile (lung.) [tC. 
r Q s V e t].

RUŞI = ROŞţ.

Fig. 4338. 
Ruscuţă- 

tomnatică.
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tabela LVI. ALFABETUL RUSESC

Tipar Scris Numele Valoarea

A a .A a a

B 6 .55 be b

B B ve V

r r s- ghe g. gh

A Â de d

E e ie e, ie

JK ]k 7/0 JfC je j
3 3 ze z

d ţf U' i i

I i ^7 i i

K k Â,fC ka (ke) • k

JI JI Ji> ■ le (el) 1

M M .Jb me (em); m

H H jb.yy' tv ne (en) n

0 6' 0 <7 0 0

n n ' 71 pe p
P P A re (er) r

C c & c se (es) s

T T m- te t

y y V K u u

0 4» .Sb P fe (ef) f

X X 55 ac ha (he) h

u U ţe ţ
M M ■z. ce c(e)
UI UI 575 ■uo şa (şe) • Şm IU 575 ■a^ şcea şc(e)
b ■b 2£> -& ier ii
bl bl ieri t
b b ■tr ieri I

b iati ie, e
3 3 S e e
K) H) J57 HT iu iu
fl fl JI ia ia
0 e & fita- f
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RUŞINA {-inez) 1. vb. tr. ® A lace de ru
şi n e, a da de ruşine; a dojeni pe cineva In aşa fel 
încît să-i fie ruşine de toţi, a face de ocară: pina nu-i 
vor<v Înaintea jadec&torinlnl, nu stnt volnici ou avuţia br 
la moaitea lor b& o dea oul vor vrea (prv.-mb.) ; ou versul său 
aspru, dar vlrtes, ruşina sglrcenla şl deslrlnarea (ODob.) % 
© ţ A necinsti, a, răpi cinstea (unei fete, unei fe
mei): pie călugăriţă ...cine o va veri cu voie, veri fără 
voia al, acela ruşineadză cu adevărat pre soru-sa (prv.-lp.) ; 
prC gluplnesele boierilor săi, de la masa Doamnei sale, le sco- 
ba şl le ruşina (gr.-ur.).

Ş. Vb. refl. A-i fi ruşine; era Împodobită de firească 
oaiăţenle, ou ochii aplecaţi, de parcă se ruşina de oeva (isp.) ; 
De oameni cine ou se ruşinează, Nici de Dumnezeu nu se 
’nlrlcoşază (PANN).

RUŞIN^E sf. Faptul de a (se) ruşina; 
ruşine: cine are adunare cu cel fără e tot Intr'o defăi
mare (PANN) -Ifîl © IV NBRtTŞmABE.

ruşinat adj. p. RUŞINA' Cuprins de ruşine;
I&CUt de ruşine: (vraoll) rămaseră Insă ruşinaţi, căci n'a- 
voră ce-1 face (isp.) © iv NBRUŞINAT.

RUŞpJE sf. Q) Sfială de a zice sau de a face 
ceva mpotriva bunei-cuviinţe, modestiei sau cin
stei şi care se manifestă uneori prin roşirea obra
jilor, pudoare: clnd slnt fetele şl unii flăcăi, le ede 
tot... Bă ia sticluţa (de rachiu) (jip.i; minte, de stă soarele 

I> loc, iar luna se bagă- după nor de •«>' (Ret.) ; ^: omul

cupiere (pann) ; vorbă de vorbă necuviinciqţisă,' RMS- 
trivială; a-i crăpa obrazul de iv OBRAZ © © Sen- , »
timent penibil de care e cuprins cineva de teamă RUT 
să nu se facă de rls sau de ocară: nu ţi-ar fi chiar ^ 
să nu vrei tu a merge *n pădure fără mine, tu, un ometeu olt 
un urs şi eu, o muiere slabă p (Ret.>; nu cumva să-ml lee 
tata ciubotele şl să rămln de Înaintea tovarăşilor (Crg.) ; 
vezi să mă dai iar de ca mai deunăzi, de ai lăsat bunătatea 
de lup să treacă pe Ungă tine şi să se ducă sănătos (I.-gh.);
om fără care nu se ruşinează de nimic, căruia nu-i 
pasă de ocările, de necuviinţele, etc. ce i se adre
sează H © Necinste, ocară: clnd rămlne fără de cinste, 
ce să zice de ocară şl de <^a ceştii lumi, şl de adia n’are nlme 
nlce o credinţă nioe Intr'un loc (prV-mb.) ; este cu Împărăţiei 
să dea zăloage (m.-cost.) ; Mateiaş, Înghiţind <^a ce păţise şi 
văzlnd că n'are Încotro, căzu la pace (isp.i; Prea tăcurăţi 
neamul nostru de şl ocară 1 (EMIn.); a fi'«^a neamului său, 
a aduce necinste neamului său; iv bAşî; a da cinstea 
pe ^ IV CINSTE © 1[ © ^ Organul genital (al băr
batului sau al femeii) H © A ruşjnba-fetei, plantă 
cu tulpina acoperită de peri rigizi, cu flori albe sau 
trandafirii, dispuse în mici umbele; în mijlocul 
fie-căreia (iin acestea se găseşte cîte o floricică 
de un roşu închis; umbela, după înflorire, se 
strînge, prezentînd astfel- aspectul unui cuib de 
pasăre; nufnită şi .jmorcov-sălbatic” (Daucus 
carotaj [ $ruşune< lat. 'rosionem < 
r o s e u s + suf. - 6 n e m].

RUŞINOS adj. ® Sfiicios, plin de ruşine, 
care se ruşinează de a face, de a zice sau de a auzi 
lucruri necuviincioase sau împotriva modestiei, 
cinstei, etc.: n'a mai găsit nn bădiţă Vaslle, cuminte, har
nic şl ^ ca o fată mare (Crg.) ; femeile Insă nu-s Indemtna- 
tloe la băut... Is ruşinoase şl le e teamă să nu le lasă nume 
’n sat că le place picuşui (Jtp.) ^ © De ocară, care face 
de ruşine: beţia e o patimă ruşinoasă; fuga e ruşi-, 
noasă, dar e sănătoasă.

BUŞIO^A (pl.-re) S/. ♦ = BUJQR © [r O Ş u].
O RUŞMALIN, BUŞMABTN = BOS- 
MAMN.

RUŞNICA S/. ♦ - oAliBENţlLE ®.
O RUŞULICA, BUŞULITA sf. ♦
Planta ierboasă, cu tulpina acope
rită In partea de jos,'CU peri lungi 
şi orizontali; face flori roşii-porto
calii, dispuse în capitule, 
grupate Intr’o umbelă în vlr- 
ful tulpinii; numită şi „sîn- 
geroasă” sau ,,stru^raş”
(Hieracium aurantiacum)

(U 4240) [roş u].
RTJTA1 (pî.-te) Sf. ţ Plan

tă aromatică, cu miros pă
trunzător, cu flori galbene, 
dispuse în corimbe termi
nale; originară din sudul Eu
ropei, e mult cultivată şi 
vulgarizată prin părţile noa- Fi Ruşuiicâ.
stre, pentru uzul ei medici- 1 
nai; se întrebuinţează de po
por In contra absceselor la mă
sele şi a mirosului greu In gură; 
se mai fac cu ea oblojeli la pîn- 
tece, clnd e bolnav omul de 
vătămătură; e considerată şi 
ca leac bun pentru creşterea 
părului, ba chiar pentru lim
pezirea creierilor (sez.) ; numită 
şi ,,virnanţ” (Ruta graveolms)
(m 4241) [lat. ruta].

■RUTA* (pl.-te) sf. Drum, 
cale [fr. r o u t e]. 
t RUTEA sf. ♦ Moment clnd 

te favorizează norocul (în jo
cul de cărţi): tot me,teşngul II s& 
pontarlsegtl la vreme şl b& găseşti 
ruteaua noiocnlul ialecso [tC. r U-
t ă].

RUTEAN i. sm., BnTB4N0A(pl.-ence)s/. «Lo
cuitor, locuitoare din Ucraina, Galiţia de SE., nor
dul Bucovinei şi al Basarabiei, care vorbesc o lirn- 
bă apropiată de cea polonă.

Fig. 4241. Rută.

Î--A. Candrea..— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1089



RUT-J 2- adh Al Rutenilor: limba~a [germ.].
Dl IX it RţTTES(E) adv. Din nou, iarăşi. 
r\U I ( 'RUTHŞNIUM sbst. « Mineral, asemănător cu 

platina, pe care o Însoţeşte în natură; e foarte 
refractar şi se topeşte la 
1900°. [fr,]. fym

•RUTILANT adj. ® De 
un roşu aprins ca focul f 
® â-' Qaz peroxidul de 
azot [fr.].

•RUTINĂ (pl.-ne) sf. ®
Dibăcie, pricepere dobln- 
dită printr'o practică în
delungată U ® Obiceiu în
rădăcinat ; deprindere de a 
face, de a lucra mereu în 
acelaşi fel [fr. r o u t i n e].

- I 'RUTINAT- adj. Care 
are rutină, care face 
toate din rutină.

RUTIŞOR sbst. ♦ ®
Plantă cu tulpina înaltă 
plnă la 1. m., cu flori gal
bene, numeroase, dispuse 

• în panicule la vlrful ramurilor; creşte prin păşuni 
şi livezi- umede (Thalictmm angustifolium) (i®) 
4242) H® Plantă cu flori gălbui, mici şi plecate în 
jos, reunite îtfpanicule piramidale la vîrful ramu-

Fig. 4242. Rutişor.

rilor (Tha'lictrum minus) ([B|4243) 1 ® Plantă cu 
flori trandafirii, purpurii sau albe, ale căror cali- 
ciuri au cîte 4—5 sepale verzi sau liliachii şi nu- 

.meroase stamine, liliachii sau 
purpurii, inai rar albe; nu

mită şi ,,cl0coţei”, 
,,mărgea” sau;, vol- 
tinel” ( Thalictrum

Fig;. 4243. Rutişor.
Fie. 4244*
. Rutişor- 

galben. Fig. 4245. Rutişor.

aquilegifplium) 4245) f ® plantă
cu rizomul gaJben, tîrîtor, cu flori galbefle dis
puse în mici umbele; creşte prin livezile umede 
(Thalictmm flavuml (iă| 4244) [rută].

DIN CHEIA ÎN'^BLBBDIiUI i(t678).
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Sec. XV

% Sec. XVII

Sec. XV
Sec. XVII

Sec XVI
Bec. XVIII

C
S sm. A douăzecea literă a alfabetului, â cinci

sprezecea din seria consonantelor. Abreviaţiuni: 
B. — Sud;s. s. = Sfinţia Sa.

S’1 = SA.
S's = SE.
SA IV sAn.
SA1 conj. (Ţ) ţ Dacă; s& veri lace bine, lua-veri plata 

(PAL.); se păstrează încă cu acest înţeles în anu
mite construcţiuni: ~ vreau, aş lace-o (= dacă aş 
vrea...); ~ li ştiut (= dacă aş fi ştiut); desohiza 
cutia, se temea s& nu o certe (isp.) 1f © Serveşte la for
marea subjonctivului: !ao; 11 venit; poţi ~ pleci; 
~ ştii că te-a văzut \cu verbul la pers. a 2-asau a3-a 
Sff. şi pl. poate forma propoziţiuni imperative in
dependente : .«' nu pled Ipiei din ochii mei I lereaacă 
Dumnezeul ţ| ® Să nu (care) cumva ew- CUMVA ®. 
tSAa = SE.

SAbArel(UL) sbst. Numele unui danţ popu
lar [rîul S â b a r].
OSABAŞ {pl.-şe) sn. Mo/d. Bucov. Bacşiş ce se dă 
lăutarilor; o mulţime de «.0 ne-an plătit (VOR.) [tc.]. 
OSAbAŞ sbst. Often. Cbip, făptură; 
port; 11 cunosc după ~ (eiAuş.) (psc.) [ung.
s z ab ă s].
OSAbAşag (pl.-agurl) sn. Maram.
(brl.) Libertate; vacanţă [ung. sza- 
b a d s ă g].

* SABAT (pî.-turl) sn. ® A şaptea zi 
a săptămînii la Evrei, consacrată o- 
dihnei şi ceremoniilor cultului; coin
cide cu Sîmbătanoastră H © Aduna-, 
re a vrăjitorilor care, după credinţele 
din evul mediu, avea .loc într’un loc 
singuratec de la miezul nopţii pînăla 
clntarea cocoşuluiţl © Tărăboiu, gălă
gie, Sgomot mare; toate acestea lormau 
«n A.. Infernal (rl.) [fr. S a b b a t].
OSAbăU sm. Trans. Băn. (P Croitor 
[ung. s z a b 6 1.
‘SABEÎSM sbst. Reiigiune care 

adora ca zei corpurile cereşti [fr;].
O sabia (-blez) pb. «r. A tăia CB. şi Fseâb1f.‘0' 
cu sabia sau în formă de sabie jn. Miner.—G.

' Gardă. — L.
SABICIOAHĂ (pl.-re) sf. «S» - Limbă.—T.

a&MOAKA ®. ‘ Teacă.
SABIE sf. Armă tăioasă alcătuită dintr’o

L—

lamă lungă de metal şi dintr'un. mîner; vî- 
rîtă într’o teacă, se poartă atîrnată de cingătoare, 
în partea stîngă a corpului ((^ 4246); a scoate sabia 
(din teacă); a Încinge sabla; a băga sabla In teaoă; ch două 
ascntlşe, cu două tăişuri; ou sabla goală In mină (ISP.i ; 
numai pentru un cnvlnt, cu sabla smultă da ca lutr’un olnO 
Intr’lnsul (M..COST.); a trece (ţ a pune) subt a trece pe sub 
ascuţişul săbiei, a omorî pe cineva străpungîndu-1 cu 
sabia; trecu sub sabie tot ce-1 Ieşi Înainte (balc.) ; l-au pus 
pre acel Tătari pre toţi subtoii copil, cu temei ou tot 
(NEC.); Romănll 11 trecură pe sub ascuţişul sablai, şl nici 
picior de Tnro nu scăpă cu viată dsp.); ©; limba tale mal 
mult decit sabla (pann) ; @; cel ce se Inneacă şl de sabie 
goală se prinde (M..COST.); ::(]);: cine scoate sabla, de va pieri; 
®: nu Încap două săbii Intr’o teacă, nu Se poate Să stă- 
pînească, să poruncească doi inşi într’un loc; 
iw CAP1 (g) [vsl. s a b 1 j a].

- sAbier sm. @ Fabricant de săbii.
O SABII (-blesc) vb. refl. Often. (ciauş.) A se îngusta, 
a sefaceca o sabie.

SABIIŢA {pl. -te) «enammWMHi.KillL 
sf. *&> =sAbioabA ©.'

SABIOARA (pl.
-re) sf. ® dim.
SABIE U ® Peşte L'?' 42+7- Sâbioară.
caracteristic prin forma-i îngustă, lun- 
gueaţă, tescuită; are capul mic şi o- 
chii mari, aproape de bot; solzii 
sînt mici şi cad uşor; 'e de coloare 
verde-aJbăstrie pe spate şi argintie, 
cu reflexe roşii-trandafirii pe laturi; 
creşte cel mult pînă la 40-50 cm. lun
gime, şi greutatea lui rare ori ajun
ge pînă la un kg.; trăeşte mai mult în 
Dunăre sau în apa sălcie a mării din 
faţa gurilor fiuviului; numit şi ,,sabi- 
ţă'1, ,,săbicioară”, ,,săbiiţă” (Pelecus 
cultratus) ((H| 4247) ţi © ♦ = SAbi- 
UTA ®.

sAbioiu (pl.-oale) sn. augm. sa
bie. Sabie mare şi grea; alese un 

ce de abia oamenii cellalt! II tlueau In 
mină (ISP).

SABIŢA ww SABIOARA ©.
săbiuţa (pî.-te) Sf. ® dim. SABIE; o văzut 

In culu aproape de uşă o (vas.) H © A Plantă bul- 
boasâ, cu frunzele în formă de sabie, cu fiori pur-

Fig. 4248. 
SăbiuţA.
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SĂB
SAC

.purii dispuse într’un spic terminal; numită şi „să- 
bioară”, „spătează”, „seceruie”, „săgeţea", "crin- 
vlnăt”, etc. (Gladiolus imbricatus) {[a) 4248): telna 
ge s&vltşl !n Kradina noastiă, printre maci şl aăblate (un.)-
ţ SAblaznA (pl.-ne) sf. Supărare, necaz [vsl. 
silblaz’nO].
ţ SABLAZNţ (-noso) vb. tr. şi refl. A (se) supăra, 

a (se) necăji [vsl. s O b 1 a z n i t i].
S.$lBOR = S4BUB.
SABOR... •«- SOBQR...

’SABQRD (pl.-duri) sn. a. Deschizătură pă
trată sau rotundă In flancul unui vapor de răz- 
■boiu, prin oare se trage cu tunul 
(d 4249)Jfr.].
*SABRBTAŞ (pt.-aşe) sn. Ut Un 

fel de taşcă de piele, turtită, pe 
care o purtau atîrnată de cen
tiron unele uniforme de cavalerie 
[fr. sabretaohe].

SABUR sbst. Sucul solid,foarte 
amar, extras din diferitele specii 
dealoe; e întrebuinţat în medi
cină şi in leacurile băbeşti [tc. 
sabr].

SAC sm. ® Obiect de pînză, de piele, etc., de 
formă cilindrică, cusut de toate părţile, cu o gură 
numai la capătul de sus prin oare se toarnă grîu, 
porumb, făină, mălaiu, etc. (d 4250); lărA lund, 
a) om foarte lacom, nesăturat, nesăţios: burta popii, 
—■ Ură lund; b) foarte risipitor; F «■ui ou minciunile, 
provizia de minciuni; a-i intra vnipea In.», a nu 
mai şti ce să facă, a nu se 
mai putea dumeri; n'an in
trat zilele In —' [CARJ, iiu S’au
sfîrşit toate fără nădejde de 
îndreptare;®: -~ulgol nn stă 
In pioioare, cel cen’aupus ni
mic de o parte, cei săraci 
nu pot lupta cu nevoile;!

Fig;. 4349.
Sabord.

Flg."4350 Sac..

Fig. 4351. Sac de pescuit.

>vni de la aură se leagă, trebue să facemţeconomie cind 
avem mult,iar nu cînd cantitatea e pe Isprăvite;
m- FUND ©, QţmA ®, LAUDA, MţNA ®, MJtA ®, PETEC ® 
t ® Conţinutul unui sac: un -- de lălnă; la im ~ de învă
ţătură, trebne un oarde minte (znn.) al (|) Pînză groasă 
din care se fac saci: Lele ou trei rujl la cap Şl ou poa
lele de sao uk.-brs.) ţ[ ® Un fel de geantă de pînză sau 
de piele în care se 
pun obiecte nece
sare în călătorie:
repede-ml lan ^^il de 
drum şl mă dno la cel 
mal apropiat vagon de 
olasa a dona (CAn.) ’|
® Geantă mică pe 
care o poartă cu
coanele în mină şi 
în care ţin batista, 
punga, etc. II ®
Un fel de sac cu 
ochiuri ca de plasă, 
cu care se prinde 
peşte (oij] 4251): s’a desbrăoat In pielea goală şl, Inlăşn- 
rlDdn-86 OQ QD ^ de peşte, s’a pas oa an picior oălaie pe an
tap (SB.) t ® Mold. Bucov. (MAR.) a tw nimfa® [lat. 
s a c c u s].

SACA (pl.-oale) sf. Butoiu aşezat pe douăfroate 
şi tras de un cal, 
cucaresecarăiapă 
([^ 4252): Hos- 
oalU... n'an obloela, 
oa Turcii, s& le cere 
ap& ou saoalele (nec.) ; 
peste drum s'a oprit 
o la care era În
hămat un oal Înalt*
(6R.-VN.); 0 f dop de

om scurt şi 
Îndesat, bondoc:
era... graeşi gros oa
nn butoiu, adioă, oum i-am aloe noi astăzi, dop de
[tc. sakâ ,,sacagiu*’].
OSAC;Şl... = SECA...

Fig. 4253. Sacagiu.

'S ACAD A (pî.-de) Sf. Smucltură; mişcare bruscă 
[fr.]. ■
'SACADAT adj. ® Cu smucituri; brusc şi ne

regulaţi ®X' stil cu fraze scurte, tăiate, fără le
gătură [fr. sacca.dă].

SACAGIU sm. Gel ce cară apa cu sacaua 
([şl 4252): argatnl se lăon —.1 onrtll (isp.i ; sacagii mină 
la deal oal atlrşlţide zile (IRG.i. 
t SAcAliVŞ, SACALVS (pî.-u5e,-uşuri)s7l. Bucov. ® 

Un fel de tun foarte mic care se umplea cu praf 
şi i se da foc; se întrebuinţa mai adesea la parade 
şi serbări: an slobozit tlrgoystll... nn saoalnş, den oaie 
saoalnş glonţul foarte pe aproape de Vasllle-Vodă' an lovit 
(M.-coST.); intr’o zl de... Jole perde, olnd Işl fao Leşll... oele 
patru prohoduri, Impuşclnd din săoăluşe <0R|6.); pun pe alţi 
oameni... să aşeze mal multe sacaluşnrl in rind, anume oa să 
albă din oe împuşca In decursul sfinţirii (MAr.) 1 ® Mold. 
Bucată groasă (de lemn, de mămăligă, etc.): tace 
olte-nn saoalnş, de te sperii cum II înghite (rv.-cro.) [ung. 
s z a k a 11 ă s]. 
osAcarA... = SECAkA...

SACÂT, SAcaT adj. Vătămat: Boul fiind saoat, la 
un plolor rănit (ALX.i [tC. S ak a t].
OS Ac Ateu •»- sacoteiu. 

sAcAtui sw- secătui.
O SACEAIjÂ (pî.-oele) Sf. Mo/d. = ţesalA: n'a cn- 
nosent săceala şl ovăsnl pină la Intrarea Iul In oaste (sad.). 
O SACELA (-cel) vb. tr. Mo/d, = TESAlA: dacă nn
v’am săcelat astăzi,...daţi la om oa olnll prin hăţ (CRG.).

'SACERDOTAL adj. gal Preoţesc, popesc, pri
vitor la sacerdoţiu [fr, < lat.].

'SACERDQŢIU (pl.-ţii) sn. ^ ® Darul preo
ţiei, popie 1 ® Preoţime, corpul eclesiastic [lat.]. 
O SACFIU sm. Trans. ♦ = OARoafA [ung. 
s z e g f o'].

SACHELAR(IU) sm. gat Grad onorific preo
ţesc: sachelarlnl laste de ţine toate mănăstirile de călugări 
şl călugăriţe, laste Ispravnic şl prelncepătoml mănăstirilor
(PRv.-MB.) [gr.-biz.].

SACţZ sbst. ® Răşina ce se scurge din trun
chiul uiiui arbore ce creşte în Orient şi care se în
trebuinţează la fabricarea mastioii şi a altor bău
turi spirtoase: Mlhnea mergea şl gusta... rachiurile de 
şl de anason (ODOB.) 1 © —. (de vioară), răşină SOlidă, 
galbenă, transparentă, care rămîne după distila
rea terebentinei, colofoniu: tşi frecă arcuşul cu » 
(DLVR.) [tc. s a k y z].
OSACNA (pl.-ne) sf. fp = SA<3NA; ©: lasă-1,'că 
creşte el mare şl-1 mai roade sacna, de mal cap&tămlnte (pşc-). 
t SACNASIU, 8AQNASIU (pl.-sle) sn. Un fel de 

balcon, scos la uliţă, închis cu geamuri şi cu per- 
siene (la casele domneşti sau boifereşti) de unde se 
putea privi în stradă, fără a fi văzut: casa unde se- 
deam... avea un saonaslu scos la uliţă (I.-oho; fiicele ChlaJ- 
nei... treceau... In odaia oa sacnaslu, unde se adunau Ia lucra 
toate femeile Doamnei (odob.) ; Vodă l-a Implns^ pe Negol(ă 
plnă ’n sagnasiul din fundul sălii (Car.) [tC. S a k n î S 1 llj.

SACQIU sm. augm. sac. Sac mare: văzindu-se... 
OU un de galblnl, nu mai ştia ce să facă de bucurie (sb.).

SACOS (pl.-so) sn. (D eot Veşmînt arhieresc, de 
mătase, lung pînă 
la genunchi, cu mî- L " 
neci largi, ou ga
loane şi ou broderii 
de aur; se poartă 

peste stihar (j®)
4253): -vnl Insts 

pleaşoa cu oarea purtară 
pe Hrlstos la groazneoile 
patime ale luişl-şi bătea 
ioc de dlnsul (prv.-mr.)
[gr-]-
O SAGOTEIU, sA- 
cĂTţnj sm. dim. sac.
Săculeţ; traistă:

(şolomonarli) umblă ou 
o ţundrăalbă şl ou să- 
căteu de grumazi, In 
care e un topor (orm.).

*SACOU (pi.-ouri) sn. 0 Haină bărbătească, 
gheroc croit drept, fără pulpane: buzunarele sacouioi 
erau Înţesate cu franzeluţe şl mere (BAb.) [germ. Sakko].

Fig. 4353. Sacosul Mitropoliluliii 
Varlaam (a. 1643), conservat la 

mănăstirea Secul.
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*SACR^ adj. Regiune -~ă, partea inferioară 
a şirii spinării, în care vertebrele sînt unite, for- 
mînd un sin^r os [sacrum].
•SACRAMENT (pî.-te) sn. gjt Taină bisericească, 

in spec. sfînta cuminecătură jfr. < lat.].
•SACRAMENTAL adj. ® ajt Ce ţine de sacra

ment H ® ® Solemn; hotărîtor, deciziv: amoral de 
patrie, libertatea, egalitatea şl devotamentul alnt vorbele —e 
ale clooolnlul (fiu.) [fr. ].
O SACRET 1. adj. Trans. ® Neumblat, singuratec, 
pustiu: ane In cel mnntl săcreţl trăia odată... nn Blhaatra 
<RET.) H © ® Blestemat, afurisit, ticălos; nn biet de 
om rămase văduv... oum rămin mulţi in astă săoreată de 
lume mare (ret.).

2. sAcRţiTUL sm. ^ ® Necuratul, dracul [lat. se- 
cr’etjUS ,,secret”].
•SACRIFICA (-tio) 

vb. tr. şi refl. A (se) 
jertfi [lat.].
•SACRIFICATOR 

sm. Cel ce sacrifici, ce 
jertfeşte [fr.].
•SACRIFICIU (pl.

-oii) sn. Jertfă (|E| 4254,
4255) [lat.].

•SACRILEG 1. adj.
Nelegiuit: lapta—â.

2. sm. Cel ce co
mite o nelegiuire, un 
sacrilegiu [lat.].

•SACRILEGIU 
(pl.-gii) sn. ® Nele
giuire, fără-de-lege, 
faptă care plngăreşte 
cele sfinte; mare pă
cat D © Vătămarea, 
hulirea unei persoane 
venerabile şi respec
tate [lat.].
•SACRISTIE Sf

Fig. 4254. Sacrificiu] omenesc 
(după o pictură etruscă). .

Fig. 4255.
Sacrificiu în vechea Grecie.

__ Clădirea de lingă biserică
sau încăperea’ din’biserică unde se ţin odoarele şi 
vasele sfinte: sacristia era adică căsuţa cea lipită de bise
rică, unde Intr'o odăiţă se atlă eantălărloara (grig.) [fr.].
•SACRO-SANCT adj. Prea-sfînt [lat.].
•SACRU 1. adj. ® ggt Sflnt: biserica se umplu de 

CTsdluclosl, veniţi oa’să asiste la '^l mister al Învierii Dom
nului (ALEcs.) t ® Destinat In special cultului di
vin: vase sacre t ® al Privitor la religie; ordine sa- 
orell®® Poc —, zel, entusiasm, inspiraţie, geniu t 
® Ce trebue să fie venerat, care inspiră un senti
ment oare-cum religios; o datorie do-familie, sacră şl 
dureroasă, mă chema la Bucureşti (I.-gh.) *I ® De care 
nu trebue să te atingi: un depozit ,'' "I ® Inviolabil.

2. sbsl. Ceea ce e sacru: a deosebi —'l de profan [lat. 
sacru m].
'SACRUM sbst. £) Os sime

tric şi triunghiular compus dini 
cinci vertebre lipite între ele, a- 
şezat la partea posterioară a ba
smului şi formînd o prelungire 
a şirii spinării, crucea şalelor 
(1 4256) .[fr.< lat.].

SACSIE sf. Ghiveciu de flori 
(smălţuit), glastră [tc. s a k s y].

SACŞQR sm. dim. BAO:, dea- 
sopra acelor inimi sint scrise slove...
Pre nişte cânafe sau -^1 de lastră 
tLCT.); albi sub stieaşnă roşie (sb.), P'ig. 4256. Sacrum.
ghicitoare despre ndinţi”.

SAcuesc, secursc adj. Ce ţine de S ă c u i.-
SÂGXJIEŢ sm. dim. SACţTIU8: l-a dăruit nu numai 

viaţa, dar şi un ou galblnl (sb.>; Irunzele... se păstrează 
pentru nevoie intr’un ^ des la ţesătură, ca să nu-1 străbată 
pralul (PAMF,).

ŞAcupVIE, SEoniUE sf. cel. sAoţiin1. ® Toţi Să- 
cuii; neamul, populaţia Săcuilor H © Locurile po
pulate cu Săcui.

S Ac VIU1, sEcpin sm. p. IST.
SACUIU2 (pî.-uie)sn. Săculeţ; trăistuţă: mierea 

w stoarce, puindu-se In săoule şl acestea lntrtun teasc, lăcut 
tetradins, pentru a stoarce mierea şl ceara (ion.) [lat.
sacouleus< sacculus].

OSĂGUIiETE sm. O/ten. Ki (D Săcuşor mic, de 
cel mult 40 de cm. înălţime şi de 15-20 de cm. în 
diametru, făcut din pînză groasă şi rară; se între
buinţează mai ales pentru caş; sădilă = flA-
CULţlT: avea !n mină un de^bani (R.-cod.). .

SAGUXjEŢ (pî.-eţe) sn. dim. SAO: ou un ^ de gal- 
blnl 86 sul pe o trăsură (şez.) ; Ie punea prin buzunărl cu 
boabe db piper şl tutun (grl.). .
OSĂGULTEAŢÂ (pî.-teţe) Sf. Bucov. Mold. ® 
Sac înalt şi îngust: intr’o Săptămină (tpitlţele) sint 
gata, le pul In săcultete şl le păstrezi la loo uscat <vor.) ^ ® 
Pungă, mare [comp. sAcuLTţiT].

SĂGULTEŢ sm. dim. sac [comp. s&oaLTE.(^TA].
SÂGUŞOR sm. ® dim. sac; oamenii n'aveau ce 

mlnCB, că era •^Ide tălnă oiţe cincisprezece lei, şi Încă nu se 
niol găsea (nec.) ; baronu... o dispărut..., Împreună ou 
meu de volagln (alecsş) ^ ® Larvă de furnică: larvele 
de fnrnlod se-nomeao... —i-.■ pentra o& ele, oind elnt deplin 
desvoltate an forma nnor aăonşorl (mar.) .

SAD (pl.-dnri) sn. ^ © Plantă tlnără (de ar
bore, de floare, de legumă) crescută din sămînţa 
semănată şi care urmează a fi răsădită: etnd >'ti1 (de 
sfecla) a cresout plnd ce a ajuns sd albd şase tranzişoare, 
atunoe se scoate (lON.) ţ[ © Vie Sădită de curînd: 
acela ce va tăia vie roditoare .sen şi 'Giri, acelui Bă-l taie 
minlle (prv.-mb.) H © Tot ce e Sădit: soarele... înviorează 
plnă şl bnralenlle şi toate ''urile (isp.i * ® Livadă CU
pomi sădiţi: toţi moşnenii şl clăcaşll au ''url Întinse de 
pomi şl de vil' (ion.) [vsl.].
O SADA (pl.-de) sf. Trans. Băn. ^ = SAD ®: oooll şi 
coasta cea mare şl starpă cn sade de aaică (ret.).

SADEA adj. invar, şi adv. Fără amestec, fără 
podoabă, curat, simplu: apă-', neamestecată cu 
vin sau cu altceva; oafea neamestecată cu lapte 
sau cu zahăr; oi albe fără amestecul unei alte co
lori; nnplug''numai de otel (r.-cod.) ; o calfă pisa... oovrlgl 
nscaţl pentra bogeoln, proaspăt (car.) ; din » Isala, s’a 
pomenit deodată goşgogea Isallof (i.-gh.) ; daoă n'apuoam să-ţl 
plătesc aonm, Iml ziceai,,Alecule” şl
nu-mi place (br.-vn.) ; Cine iml zice,

' iar nn domnla-voaatră (ALX.) [tC. S a-
dă].
O sAdelcA, sedelcA, sroELcA 
(pl.-oi) Sf. Mold. Perniţă prinsă cu 
chinga la spinarea calului înhă
mat la o trăsură ([aj 4257) [rus. 
s ă d e 1 k a]. Fie-4257- sadeică.

SADI (-dese) vh. tr. ® A băga partea inferioară 
a unei plante în pămînt, pentru ca să prindă rădă
cină şi să crească, a planta; © : olne ce teme de 
brumă să nu sădească vie (znn.) H © ® A semăna, a în
cuiba: toate astea sădesc Încet In 
aalletnl jndecătoralnl Tm dispreţ şl 
un desguat de oameni (BR.-vn.) [vsl.
S a d i t 1]. •

SĂDILĂ, SEDţliA, sinjLA(pl.
-le) Sf. Sac, de formă co
nică, ţesut din oînepă, şi în 
care ciobanii pun caşul ca să 
se scurgă zărul (|®|4258) [srb. 
cedilo]. k

SA.UINA sf. ® ♦ Frumoa- ^
să plantă, cu frunzele acope- i
rite cu peri lungi şi albi; e . *
foarte abundentă prin locurile Fik- 4250. Sădilă, 
aride, pe Bărăgan, etc., unde formează masa pre
ponderentă a vegetaţiunii (Andropogon gryllus) 1[ 
© ♦ = bArboasA I ® .'Pepinieră [bg. sa di na].

sAdiT 1. adj. p. sAdî,
2. sbst. Faptul de a sădi.

O SADNIŢÂ (pl.-te) Sf. Băn. f Pomuşor de cu
rînd'sădit [srb. s a d n i c a], 
ţ SAEGIU, SAiGlu sm. Funcţionar care cumpăra 

oile destinate a fi trimise Porţii [tc. s a j i g y ,,cel 
ce numără”].
•SAFIR [pl.-te, -rari) sn. « Piatră scumpă, de 

coloare’albastră, numită de popor, „zanfir” [fr. 
s a p h i r].

SAFTEA, OSEFTEA s/. © V Cea dintîiu vîn- 
zare făcută’ de un comerciant, cînd deschide pră
vălia ; cea dintîiu vînzare dintr'o marfă nouă adusă 
de negustor; a face-', a) a primi cei dintîiu bani

SAC-
SAF
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S A I
SAF- de pe o marfă vlndută In acea zi; n'am tăcnt tnc& 

~ astăzi, n’arn vînzut Încă nimic astăzi; b) a cum
păra cel dintliu de la un negustor: haiti s'au dos tără 
a-mi laoe saltea calecs.i H © (j) F început, prima În
trebuinţare: l-am pas (blolnlal) sllrcul non de Ibilsim, 
să nn-l lao saltea pe spinarea ta (CAR) [tc. S G f t 6 ].

SATTEREA, SAFTEREA, SEFTEREA sf. A = FU- 
mAritA [ngr. iaiftepi? < tc. s a h t e r ă];

SAFTIAN, O sAfTIAN (pî.-annrl) sn., © SAF- 
TIELE sf.'pl. Marochin: saltlannl se laoe din piei de ca
pră şl de oale (loN ); Inoăltat on meşl şi papncl de saltlan 
galben (filo ; laţa-1 strălnoea ca o piele de săltlan (GN.) ; 
el avea obraz de săltlan, dnpă vorbaRom&nulul (Alecso ; şl să 
mă îmbraci Cu oămeşă de drăgostelo, Cn clobote de săltlele 
(p.pRv.) [tc. s a h t i a n].

'SAGACITATE sf. Agerime a minţii, pătrun
dere, iscusinţă’ [lat.].

sAgEATA (pl.-geţi) sf. © Mică vargă de lemn 
terminată' printr’un vlrf ascuţit de fier care con- 
stitue o armă ce se asvlrle cu ajutorul arcului în
cordat ([Şl 4359); scoase o » din tolbă, o 
aşeză la arc şl, trac I trase o » (ISPO; Inte ca 
săgeata; ...Îndeamnă calul meu Să mă pcarte 
ca săgeata, unde el ştie şl eu ialecs.i ; — adv.
(iute) ca o săgeată; pluta... trecea prin 
cotul arcuit spre stingă (vlaho *1 © 00: săge
ţile dragostei. Invidiei, satirei ţ] ® Obiect 
ce seamănă cu o săgeată: a) semn In 
formă de săgeată Care indică direcţiu
nea drumului, mai ales la răspîntii:
cătunul Vuia tot nu se arăta, ou casa Iul Tolea 
din săgeata potecii (dem.); b) pana, sucitorul, 
cordarul ferestrăului (•»• l®] 2076); c) r
fie-care din boldurile sau ţepuşele de pe i<
coama oaselor ţărăneşti (i^ @ 935, C, Fi_
1.2); d) fie-care din pîrghiile scrîncio- ŞăgeatlV 
bului, de care slnt atirnate scaunele; 
ej brad tînăr cu ramurile reţezate plnă 
sus, lâsîndu-se numai clteva lâ 
vlrf, ceea ce-i dă o Înfăţişare 
de săgeată; se Înfige pe 
mormlnt la capul mor tulul 
şi anume lă. flăcăul mort, 
in puterea vîrstiî şi la fe
tele şi nevestele care au 

/murit în floarea tinereţii; 
numit şi,,suliţă” (laug.) t 
© A Perpendiculara trasă 
din mijlocul unui arc pe 
coarda acestuia (»w [U
1213) USA Plantă acuatică cu frunzele în 
formă (le săgeată, ou flori mari, albe, cu centrul 
purpuriu; numită şi ,,săgeata-apei" (Sagittaria 
sagittifolia) (IU 4260) 1 © ♦ sAqeata-lpi-dumne- 
ZEU = VERidEL [lat. s a g 111 a].

SAGETA (-got, <f -gstoz) vb. tr. şi intr. © A a- 
runca săgeţi cu arcul; a răni, a ucide ou săgeata: 
acum Incspu Q *■ la ciăprloars şl la ciute (Jsp.i ; 0; după 
oe o săgetai bine cu pilvlille (GN.) ; se uita cn nişte ochi 
din cari parcă Ieşean nişte săgeţi de mă săgetau la Inimă
iisp.) H © © Ajunghia, a produce nişte dureri în 
ţepătoare (în spec. în cap sau în inimă): ii săgetează 

.prin'creieri (Vlaho ; zări merele cele de aur la prunc şl numai 
decit 11 săgetă ca cu un cuţit tn Inimă (ret.) r © © A 
Străbate ca o săgeată: un şuer a săgetat cuprinsul (VLAH.) 
[laţi s a gl 11 a r e].

SAGETAR, sAqetas sm. Arcaş, săgetător; puş-
oaşl... lăncerl şl s&getarl 
(balc.) ; ▼In&torli celmal ves** 
tlţl de săgetaşi dlbaol (isp.)
[săgeată].

SĂGETAT sbsl. Fap
tul dea săgeta: loarte 
erau Iscusiţi In meşteşugul
-vnlnt (LET.).

SAGETATORI. adj 
verb. sAoeta. Care să
geată: Apolon, zeul soare
lui, 11 dete un arc mal .v
decit razele soarelui (isp.); o- Fig. 4061. Săgetătorul, 
obli .vi al Immoasel Zomtlrlţe (ON.).

2. sm. ® Arcaş, cel ce aruncă săgeţi cu arcul ţ[

Fig. 4260. Săgeata-apei.

© ☆ sAqetAtoRUL, ai nouălea semn al zodiacului; 
numele unei constelaţiuni (Ş] 4261).

SAGETAnţlRA (pl.-turi) sf. © Faptul de a 
săgetau © -Lovitură cu săgeata H ® © Du
rere năprasnică cu înţepături, cu junghiuri H © / 
© Boală ce loveşte tără veste pe omul sănătos, 
clnd lucrează: pe unii îi lasă damhlam de o mină 
ori de un picior; buruienile de săgetatură, strlnse 
de babe în Ziua-Cruciişi desoîntecele sînt leacurile 
contra acestei boale năprasnice: nu aste alt leac spn 
a soăpa de şl de jnnghlu decit sau sapa şltilrleţul/Bau să-şl 
tacă Îndată q scălduşoă din buruiana ce-1 zic nsbnrătoare" 
I8B.).

SAGEŢEA (pî.-ţcle) Sf. © dim. SAGEATAH © A = 
sAbIUTA ®-

SAGEŢIGA (pî.-tele) Sf. © dim. SAOE4TA: 
pierdu o de care punea el In arcnleţul Iul (isP.) 11 © 4, — 
OREGHETIN.

'SAGITAT adj. ♦ Care are forma 
unei săgeţi'; Irunză ~ă ([âj 4262) [fr.].

SAGNA (pi.-ne) sf. W Rosătură, 
rană’ făcută pe spinarea calului de 
şaua de,lemn: oel cu sagna ’n spate vede 
musca ’n cer (ZNN.) [srb. S a d n o].

SAGNASITJ ir SACNASŢU...
'SAGO ev SAQOTIER. ,
'SAGOTIER sm. ♦ Gen de pal

mieri ce cresc în Asia, Africa şi A- Fig. 4262. 
merica tropicala, al căror trunchiu Fnmză s.Tgiiati 
are o măduvă moale, plină cu materie' făinoasă 
care, uscată şl frecată pe 
sită, dă„sago-ul”, substan
ţă făinoasă foarte hrăni
toare şi uşoară de mistuit,; 
care se întrebuinţează la' 
supă şi mai ales pentru 
hrâna copiilor (Melroxylon)
(d 4263) .[fr.].

SAHAIDAC, SAhAidac 
(pi.-ace)sn. Tolbă [pol.].
O SĂHAIDAN (pi.-ane) sn.
Trans. Leagăn de copii oe 
poartă ţărancele în spate
(PŞC.).

SAHAN, SAhaN {pl.-ani] 
sn. 'Vas mare de metal, ro
tund şi cu margini, între
buinţat Inspec. pentru plă
cintă : aduseră pe mes& In sahane de argint im morman de 
pila! (ODOB.); au adus pe masă... eahauele cn cele două 
feluri de carne (orig.).; Unu ’n munte s’a suit. Cu slugels 
lutr’uu sAhau, Cu matele ’ntr’un pahar (gor.) [tC.].

SAhANEL (pi.-ele) sn. dim. SAHAN: Şl Ie vaist 
’n —Şl le strlnge ’n p&bărele (voR.).

SATTASTRTJ... ir SIHASTRU...
O SAHNA = SAUNA.
O SAl11^ siţ.

SĂI3>«- SAU. ■
SAIA1 (pi,-lele) Sf. Cusătură provizorie cu îm- 

punsătuTi rare, şular: au nişte scurteici intuite cu iio& 
şl trase ou şalele (Vor.i [comp. tKSAlL^].

SAIA2 (pi.-lele) Sf. (P Un fel de haină pur
tată de ţărani [tc.].

SAIA? (pi.-lele) s/. îngrăditură de nuiele, ou 
acoperemînt, care serveşte ca adăpost pentru 
boi, vaci, oi, capre, etc.; d’a-lungul zidului... se adă
posteau salelele ea vite (Odob.) ; Mă dusei In —, Luai de-s- 
colo o nula. Ocolii lumea cu ea; Mal rămase uu crlmpelu, 
Făcui ou ol ţarc Ia miel (pamf.), ghicitoare despre „0- 
pincă” [tc. s a j 6 „umbră”].
OSAIÂLA cw siiala. 
t SAIGIU ir SAEQIU.

SĂIN, SBJN adj. Gţ Cenuşiu, sur1 (aorb. de lina 
oilor): îndată le tunde piuă la piele,Neoăutind de-1 bălele, 
sălnă (BO.'DEL.); Oălnă, seină. Moţul de făină... (PAMF.),
ghicitoare despre ,,moară‘‘.

SAITOC (pi.-ocuri) sn. Săritură: eburdă... rolul de 
fete şt băieţi Băltind tot In —uri (lung.). 
t SAIVAN, saivan (pi.-ane),SAIVANT sn. © ţ Cort 
deschis: dacă an descălecat împăratul supt saivan, buca- 
Vodă l-au Închinat multe daruri. (nec.) ; l-au .Ieşit Grlgorlş- 
Vodă Înainte la Şorogarl, aşteptlndu-1 cu saîvant, şl vUad

^năW

Fig. 4263. Sagotier.
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4264. Salahori.

Pa9a, s'an Împreunat subt aalvant (lftjH (D ^ Adăpost de 
iarnă pentru oi s^u vite: scotea apâ cu burduful pentru 
vite el dormea In saivanul lor (s.-ald.) Ii ® Dobr. Ma* 
gazie de adăpostit tutunul pe timpul umed [tc.]. 
'SjUjA (pi. B&ii> s/. ,s£b ® Gang, 'coridor ^ © 

Antreu, vestibul t ® încăpere mare într’un apar
tament : de aşteptare; de mtncare, sofragerie
® — de arme, locuinţă, încăpere în care se dau lec- 
ţiuni de scrimă ţf ® încăpere spaţioasă în care se 
adună publicul pentru un anumit scop;-*' de şe
dinţă; —' de audienţă; * de epeetacol * ® încăpere în- 
tr’o şcoală avînd o anumită destinaţie: — de claeă; 
~ de desen; — de gimnastică [ngr. GCtXl.a şi fr. S a 11 e]. 
‘SAliADÂ = salata.
SĂLĂGEA Sf. ♦ = UNTISQR ® [salată]. 
SALAHOR sm. ® t Demnitar al Curţii dom

neşti, probabil comis: sacagiu domneşti şi .*'11 cu beţele 
In mllnl (fil.) H © t Să
tean scutit de dări, în
sărcinat cu. repararea 
cetăţilor turceşti şt cu 
întreţinerea drumurilor: 
nelllud *'1, au pus slujitorii 
la săpat (N.'COST.); cetatea 
lai Vlad Ţepeş, la zidurile că
reia se zico c’au muuclt ca *,1 
boierii Tlrgoviştenl (vlah.) *Î
® A Muncitor, munci
toare cu ziua care, cară 
var şi cărămizi la o clă
dire (H] 4264) [tc.].

SALAHORI (-oresc) 
vh- intr. A munci ca s a- 
1 a h o r; 0 a munci din greu: nu eraţi deprinşi deolt să 
salahorlţl prin tlrguri şl să scurmaţi pămlntul pe la ţară (GN.) .

SALAHORIE Sf. Muncă de salahor; 0 
muncă din greu: s'an mai orlndult şl la alte ţinuturi care 
pentru*' (must.) ; armaşnl cel mare... protlta de salaborla 
lor ca să-şl tacă pe lettln o căscioară (I.-gh.).

SALAM (pl.-amurl) sn. X Cîi'nat lung şi gros, ou 
carnea afumată şi uscată [germ. S a 1 a m i < it.].

SALAMALEC, sELAMALic (pl.-curi) sn. For
mulă de salutare turcească ( = pace vouă!); teme
nea, ploconeală, plecăciune [tc. s e 1 a m a 1 e - 
k i m].

‘SALAMANDRĂ, © SAlAMJZDRA, SOLOMţZDRA 
(pl.-dre) Sf. 'paţ‘> Gen de batracieni, cu coada lun
gă, ce trăeşte prin locurile umede; cei vechi aveau 
credinţa că acest animalnu arde In foc/Salaman
dra maculosa) ([®]
4265); Morunu*u apă-şl 
lace casă Şl sălămlzdra 
trăeşte ’n toc (Alecs.) ;
1-adat duşmanca cenu
şă desolomlzdră In ra
chiu (sAo.) [gr.].

SALAMURĂ,
SARAMţmA Sf. ® X 
Apă sărată, apă In care s’a pus sare, spre a con
serva sau prepara pentru mtncare came, peşte, 
ctc. : ce este oceanul uita deolt un vas lm6nst nn pahar plin 
de salamură P (ALECS.); pescarii le dădură o saramnift de peşte 
Proaspăt (S.-ALD.); © F: a-şl pune pielea In ^ PIţllJS (?)
H ® Un fel de sos ţărănesc preparat din ustu
roii) şi ceapă tocată, peste care se presară sare 
şi se toarnă oţet (pac.) K © Caşul din lapte 
de vacă sau de oaie, tăiat felii şi sărat bine, 
pus îhtr’un vas ca să se păstreze 1f ® ^ Solu
ţie de piatră vînătă, amestecată cu apă de var, 
cu care SC stropeşte viţa sau grînelc, spre a Ie 
Ieri de mană sau de mălură [ngr. oaXajiGupa]. 
OSALAQR... = SAIiAHQB...
‘SALARIA (-liez) vb. tr. A plăti b leafă, a da 

simbrie [fr.].
‘SALARIAT, adj. p. SALABIA şi sm. Care pri- 

moşte un salariu, lefegiu, simbriaş.
OSĂLĂÎtlŢĂ (pî.-ţe) sf. Bucov. Maram. = sArA- 
RITA: şl le pune ’n sălărlţa cu sare (p.prv.).
[SALARIU (pî.-rll) sn. Plată dată pentru ser

viciu, pentru muncă, leafă, simbrie [fr. s a 1 a i r c, 
refăcut după lat.'s al a'r i u m].

SĂLAŞ, Mold. Bucov. SALAŞ (pl.-aşo, -aşuri) sn.

Salam andră.

® Loc de adăpost,gazdă) locuinţă: Trase... laooasăf 
femeii sălaş cerlnd (pann) ; o roagă să-l dee sălaş pe citeva 
zile (MERA); în spec. locuinţa ciobanilor la munte: 
bnnă-l brlnza, bnnn-i caşu, amarn-1 sălaşn'(ZNN.) ^ (D 
Un număr de 10-15 familii de Ţigani robi: s’adangi 
Încă două sălaşe In foaia de zestre (ALecSi) ^ (D Trans. 
Maram. Coşciug, sicriu: dacă moare flnnl, năna- 
şnl trebue să-l ducă sălaşul la moiinlnt <mar.) [UDg. S z ă 1- 
lâsl.

SĂLĂŞITOAHE s/. Trans. # = QSUL-lţ!PURE- 
LtJl.

Sălăşlui (-lueso), ^sAlAşuI (-şuesc) i.vb. tr. 
A da adăpost,'s ă 1 a ş, locuinţă; a primi în gazdă, 
a găzdui: Dumnezeu... (pre Adam şl pre Eva) l-au sălăş
luit !n ralu pre amlndol (n.-cost.).

2. vh. intr. A^şi avea sălaşul, locuinţa, a locni: 
sălăşlula Intr’o casă mal mică, alăturea de curte (sad.i; 
lată Sihla păduratică unde şl astăzi sălăşlueşte un bătrln sl- 
hastm (ON.).

3. vb. refl. 0. A trage în gazdă: dmmarii mei se să- 
lăşlulră In casa văduvei (mera) 1 ® A se a^eza, a S6 
Stabili într’un sălaş, într’o locuinţă, într’un loc:
n’am glndit niciodată oă sfinte poezie va veni să se sălăş- 
Inească In casa mea (NEGR.) ; s’a sălăşluit cu dlnsa In pustie, 
la moşiile sale (se.).

SĂLAŞLUINTĂ (pî,-ţe) Sf. Locuinţă, sălaş:
ce să vază ? nişte palaturi ca de domn: era sălăşlulnţa unnl 
zmeu (tsp.) [sălăşlui].

SĂLĂŞLUIRE sf. © Faptul de a (se) sălăş
lui^ © Sălaş, adăpost, găzduire: am nlmeilt lasasa 
d-tale şl te rog s&-ml dai (Crg.) * © Lăcaş, locuinţă: 
Romanii lltoaşurlle şl săUşlnlrlle Troadenllor... an o pottd 
şi dragoste nesăţioasă oeroeta şl Ie privea (CANT.I.

SALATĂ (pl. Băiăţi) s/. ® X Mîncare. alcătuită 
din unul sau mai multe feluri 
de ierburi sau legume, în care 
s’a pus sare, piper, untdelemn, 
oţet, şi uneori şi muştar:
*'de lăptncl, de castraveţi, 

de pătlăgele (roşit sau vi
nete), de ardei, etc.'l ©
Numele a diferite ierburi 
din ca!re se prepară sala
tă: a)~ LAPTţroi; b) ■*■- 
DE-ClMP = DNTIŞQR © ;
c) *.-creata = lAptqci;
d) —-DE-iarna = barba- 
CAPREI ® ; e) salata-MIE
LULUI = fetica ©; f) 
salata-iefurelui, plan
tă cu tulpina lungă şi 
subţire, cu flori roşii-

purpurii; numită şi 
„crestăţea” sau ,,tilhă- 
rea” (Prenan,thes purpurea) (il|4266) [ngr. < it.].

‘SALATIERA (pl.-re) sf. <J Vas, castron în 
care se prepară salata [după fr. s a 1 a d i e r].

SALATRĂ sf. ® = salata.
SALBĂ (pl.-be şi săibi) sf. © Şireag, colanTde 

monede (de medalii, de măr
gele, etc.) ce femeile [în spec.

SAL-
SAL

Fig. 4266. Salata-iepurelui.

Fig. 4368
Salbă-moale.

Fig. 4367. Salbe.

tărăncile) atîrnă de gît ca podoabă, sgardâ 
(fBl 4267): la glt avea o nnmal de bani vechi de aur 
(I3P.); la glt pnrta o de galbeni pe care a dat-o tetei ca mnl- 
t&mlt& (CR6.); ©: In mijlocul acestei salbe de stlnci se InaUft 
Panaghia (vlah.) H ® Trans. (vic.j Bucată de catifea, îm
podobită cu cusături de flori şi mărgele pe care o 
pun felele ca găteală pe cap H ® F saiba dracului.
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SAL
SAL- nepot H ® 0 Arşic de capră H ® ♦ salba-moale1, 

arbust înalt de 2-5 metri, cu frunze mari, dinţate, 
cu flori verzui, cu marginile roşii; fructul e o cap
sulă de coloare roşie-purpurie plină cu seminţe 
roşii; din lemnul acestui arbust se face un cărbune 
întrebuinţat pentru desenat (Evonymus latifoUus) 
(II] 4268);—salba-MOALE* = VERIOAR ®; — SAL
BA-MOALE* = TONioţuini [lat. s u b a 1 b a].
O SALBAN sm., sAlbanA s/. Olten. (ciaus.) ipsc.) W 
Nume de bou, de vacă [salbă]. 

•SAliBÂTÂC... = SĂLBATIC...
SÂLBATIC, sAlbatec 1. adj. ® Care nu e do

mesticit,’nelmbllnzit, vorb. de animale: rată '-a; 
Ilară <~ă f ® Nelucrat, necultivat, părăginit, ne
locuit, pustiu: locurile H ® Care n’a părăsit Încă 
starea primitivă a omenirii, lipsit cu totul de ci
vilizaţie: popor »■ t ® ® Căruia-i place să trăească 
singur, retras, departe de ceilalţi oameni H ® 
Crunt: o privire —ă t ® Neomenos, crud, barbar: o 
purtare -«'ă t ® Necioplit, grosolan: portari, apucă
turi <*■0 H ® A Care a crescut de la sine, neîn
grijit, nealtoit, pădureţ: măr cireş ~;iwAnr®, 
BUSUIQOl ®, CASTAN ®, IN1 ®, LINTE ®, MAC2 ®, 
MAZARE ®, MORCOV ®, MUŞTAR®, NAP®, OVAS®, 
PRUN ®, RAPITA, SPANAC®, TRANDAFIR, TRIFQIU, 
VANILIE, VIOREA, VISDJ, VŢpA.

2. sni. ® Cel ce aparţine unui popor sălbatic, 
necivilizat: -vil din Atrica centrală ţ[ ® Cel ce se fe
reşte de societatea celorlalţi oameni, căruia-i place 
să trăească singuratec, retras [lat. vulg. salva- 
11 c u s = clas. s 11V a t i c u s].

SÂLBÂTICţ, OSAlbAtAcI (-ăcesc) 1. vb. tr. A 
face sălbatec: sălbătăol şl înrăutăţi pe taurul ieşit din 
mare piuă Intr’atlt, Înalt nu se mal putea apropia nimeni de 
dlnsnl iisp.).

2. vb. refl. A deveni sălbatec: lepeie se sălbăticiseră 
şl se tăcuseră rele, nevoie de cap iisp.i; de la mănăstirea Ho
rea In SUB, locurile se sălbătăoese (vlah.).

SAIjBAticie, o sAlbAtAcie sf: ® stare, 
fire sălbatică, apucături sălbatice: sălbăticia 
tigrului, popoarelor din Africa oentrală ^ ® Stare de pă- 
răginire, de pustietate a unor locuri necultivate, 
neîngrijite de mina omenească: pustietatea, săibătă- 
ola acesfcor locnrl nenmblate... fao Bă te crezi departe de pă- 
mint, intr’o planetă neioonită (VLAH.) H ® Cruzime) bru
talitate» purtare de sălbatic :j)ăiatai, văzind săibătăcia» 
dete nn ţipăt de alarmă (car.) ^ (î) Firea persoanei că- 
reia-i place să trăească singuratecă» departe de so
cietatea oamenilor: Be tăcea că nu ’n^lese sălbătăcla el 
de a Be Încuia In odaie şl a tugl aşa de toată lumea (vlah.i ^ 
(D Trans. = bAlbAticipne : mergea la vl- 
nat şl aducea... căprioare... şl alte aălbătăcll 
bune de mlnoare (ret.). ^

sAlbAticiime, sAlbAtAcime sf.
® Motd. Bucov. = sălbăticiune : s’a fost 
Împuţinat... sălbătăolmea Intr’atlta» cit arare 
ori... mal da ei peste yr*o tiară (sb.) ^ =
SAliBATlOţE 0 © : se minună clnd văzu aşa 
casă Intr'o astfel de ‘sălbătăclme (isp.) ; (lata) 
avea... un aer de şălbătăclme Inolntătoare 
(ALEC84 [sălbatic].

SALBATIGITINE, sAlbAtAoiUNE s/.
Fiară sălbatică; vlnat (de fiară 
sălbatică): o mulţime de oameni şl de sil- 
bătăclnnl zac fără sutlaie In păduna Iul (CRG.); 
aş vrea să am sălbătăclxmea In bătaia puştii 
isAD.i; clnd sălbătăcinnlle Inttă In sat ziua, 
nu-I a bine (gor.).

SALBĂŢţCA adj. f. Cam sălba
tică: Să n'al nici o frică. FatăCă te-olu 
lua ’n braţă. Să mal prind la viaţă usp.).

SAIjBAţie sf. A Plantă din fam. 
gramineelor cu tulpina vlrtoasă, cu flo
rile reunite într’un spic lung şi îngust; 
fructele ei, eliptice,, sînt un narcotic 
veninos; numită şi ,,obsiga" sau „ziza- 
mt" (Lolium temuleniurn) ([®| 4269).

SAX.BIOARĂ (pl.-re), SAlBULITA (pZ.-ţe) s/. ăim . 
salba® : C'am să plec mine la ţară. Să vind griul şi secară, 
Să-ţl oumpăr o eălbloară ivor.).
O SAi.CA ev- SALCIE.

S.^liCE1 sw- SALCIE.

Fif. 4269. 
Sălbaţie.

SALCE2 = SALTA.
SÂliCE* sf. A Rădăcina mai multor specii de 

plante exotice (Smi- 
lax), de un gust a- 
mar-acrişor, ‘ între

buinţată în medici
nă, sub numirea de 
„Radix sarsaparil- 
lae”, ca sudorificăşi 
depurativă; e folo
sită şi de popor ca 
leac împotriva sîn- 
gelui stricat şi a al
tor boale (H 4270)
[germ. S a 1 s a (p a- 
r i 11 a)].

SAIjCIE (pl. săl
cii), ' t SALCE, Trans.
Băn. SALCA (pi. sălol)

Fig. 4370.^Salce.

Fig. 4271. Salcie.

sf. A ® Mic arbore cu ramurile mlădioase, cu 
frunze Înguste şi lungăreţe, mătăsoase şi păroase 
pe partea inferioară, cu T 
flori galbene-verzui; creşte' 
pe Ungă ape. 
şi In locurile 
umede; nu
mit şi ,,ră
chită-albă” 
sau „răchi- 

tă-mare”
(Salixalba)
(III 4271): Le-1 
lea ’ naltă oa o 
saloă, Dao’o 

pul la sao» o
Oaloă (IK.-BR6.);
m- UOJţO 1,
POM © f © Fig. 4273. Salcie.Fig. 427a. Salcie.
Arbust cu ramuri lungi şi-mlădioase, cu frunzele 
lungăreţe şi dinţate, de un verde închis, lucitor pe 
partea superioară, 
cu flori galbene- 
verzui (Salix tri- 
andra) ([Sj 4272) t 
® Mic arbore, cu 
scoarţa brun-închi
să,cu frunzele elip
tice, mirositoare, 

vlscoase şi lucitoa
re, cu flori galbene- 
verzui (Salix pen- 
tandra) (^ 4273) K 
® = RA chita ®a ii
® — -MIROSITOARE 
= RACHITICA ® 7 
® —moale = IOV 
7 ® ~ -pletoasa, I 
numită şi -jal
nica, —punoatoa-
RE, >v-MOARTA, va- "o , • , . «
Pietate de salcie cu Flg’ 4271' Saicie-pictoas.i.
ramurile foarte lungi, mlădioase şi plecate la 
pămînt; originară din Orient, se cultivă mult 
prin parcuri şi cimitire (Salix babylonica) m 
4274): vnltural l-a clădit ud cuib de pul In vlilul cnâi 
saloll pletoase (plvr.j | ® Ramură de salcie cu mlţi-
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Salcim.’

şori: De olte ori la blserlo*am merst Popa salcie ml~a dat 
<PANN); dac& In ziua de Florii mobil încins cu salcie dusă 
la bi68rlc&, nu te mal doare mijlocul (Oor.) [lat. S a 11- 
cern].
OSALCIN adj. Băn. Trans. = SAICIU.
O SĂLCINER = sARCINţiR.

SALCIOARĂ (pî.-re) sf. ♦ ® dim. SALCIE © 
= RAOHITIOA ®.

SÂLCIŞ (pi.-Uuii) şn. col. SALCIE. A Sălcii multe 
crescute intr’un loc: pe llng& balţl oieeo răchite gl se 
îmbuibi «ul (SLv.i.

sAlCIU adj. Care n'are gust bun (vorh. de apa 
de puţ, etc.), de un gust acru-amărîu (ca frunza de 
salcie): ap& sălcie; Nici e dulce, ulei sălcie. Fără oum 
tml place mie (IK.-brs.) [lat.'
*s a 1 (I)c I n e u s].

SALCţM sm. ® Fru
mos arbore, originar din A- 
merica de Nord, care poate 
ajunge pînă la 25 de metri.
Înălţime; are ramurile pre-^ 
văzute cu spini puternici şi^^ 
florile albe; cu miros foartev(J^' 
plăcut, dispuse în ciorchini 
ce atîrnă în jos; numit şi „a- 
caţ” Trans., ,,băgrin” Băn. 
sau ,,dafin” Olten. (Bobinia 
pseudacacia) ([1] 4275) f ©
~-galben, frumos arbust, o- 
riginar din regiunea medite
raneană, cu flori galbene- 
aurii dispuse în ciorchine ce atîrnă în jos; e cul
tivat adesea prin parcuri ca plan
tă decorativă (Cytisus labumum)
(g4276)Ţ ®»-Mio, arbust originar 
dm America de Nord, cu flori pur- 
purii-violacee dispuse în ciorchinei 
(Amorpha fructicosa) H ® RQşn, 
două varietăţi de arbori (Bobinia 
hispida, Bob. viscosaj, originari din 
America, cu flori mari, roşii sau 
trandafirii, dispuse în ciorchine; 
se cultivă ca plante ornanientale 
[tc.j.
OSALCUŢA (pî.-te) s/. dim. SAL- 
CA: Ctnd o tace plopul nuci Şt sălcuta mere dulci ok.-brs.).

‘SAliDO s6sf..V Restul unei socoteli încheiate 
[it.].-
O SALEAC adj. Mo/d. Bucov.= SARAO:acuma-lpier
dut ^ul pin’ Ia a doua venire! (ee.i.

SALEP sbst. ® Feculă extrasă din 
tuberculele uscate ale mai multor spe
cii de orchidee, care, preparată cu 
lapte sau cu bulion de carne, consti- 
tue o mîncare foarţe bună pen
tru convalescenţi (I®| 4277) 1[ ©
§ Băutură gustoasă preparată 
din salep, miere şi apă’[tc. sa-
1’ebl- / I (

SALEPGIU, SALEPGJU, SA- ' '/
LiPGtn sm. V Vînzător de bău- 
tura numită salep: Işl petrecea F,S‘ 4277- Salep, 
timpul mai mult la poarta şcoalel. Intre plăolntarl şi sa- 
tepcll (I.-6H.); bragagiii şl sallpglll Amăutltăcean contrast ou 
alunarli şl cu vinzătorll de şerbet din Fanar (rl.) [tc.
oalobgl].

SALHANA tm- ZALHANA.
’SALIC adj. O Legea-~a, lege prin care femeile 

erau excluse de la succesiunea la tronul Franţei 
Ifr.]
’SALIGILAT sbst. & Ori-ce sare rezultată din 

combinarea acidului saliciUc cu o bază [fr.].
‘SALIGILIC adj. & Acid compus organic 

întrebuinţat în industrie şi în medicină ca anti
septic [fr.].
OSAlie s/. Trans. Băn. ® Văl subţire; voaletă t 
©Giulgiu [comp. ung. szâl ,,fir“].'

SALIN adj. ® Ce conţine sare | © Ce are În
suşirea sau gustul sării: gust — ţf © Care creşte 
într’un pămînt ce conţine sare: planta—a [fr.].
*SAL^A (pî.-ne) sf. ® Ocnă de sare: aln- 

Icm la ana sin cele mal bogate saline. din lume (VLAH.I

Fig. 4376. 
Salcini’g^albeD.

1[ ® Lac sărat din care se scoate sare prin eva- SĂL-
SĂLporarea apei

SALINDAR m- sArINDAR

Fie. 427a- 
Salt.

SALţP = SALEP..
SALIPGIU m- SALEPCţn.
sAlişte IV silişte.

*SÂLiTRU sbst. Q: Sulfat de magneziu (adus 
din Bol’ivia) [fr.].

SALIŢA (pi. —te) sf. dim. SALA: tot norodul acesta 
se lev&rsă In unica de aşteptare ce se găsea (D.>zamp.).

•saliva (pJ.-ve) Sf. Scuipat [lat.].
'SALIVAR adj. Glandele—e, toate glandele

situate în gură (parotide, sub-linguale, sub-maxi- 
lare) care secretă saliva (ev [H 2407) [fr.].

’SALIVAŢiyNE, 3ALIVATIE sf. f Curgerea 
scuipatului sau a balelor [fr.].

•SALMIAG sbst. & "Clorhidrat de amoniac na
tural [fr.].’

'SALOL sbst. & Salicilat de fenol, corp solid an
tiseptic,’ întrebuinţat la boalele infecţioase [fr.].
•SALON (pî.-oane) sn. ® încăperea cea mai mare 

şi mai luxos mobilată dintr’un apartament, în 
care se primesc oaspeţii H © Societatea bună: ştie 
să se poarte prin saloane ţf ® A Expoziţie anuală 
de pictură şi de sculptură la Paris 
[fr.].
•SALONAŞ (pl.-aşe) sn. dim. SA

LON®.
•SALPETRU sbst. a- Silitră [fr.].
SALT (pl.-turi) Sn. ® Săritură,

Săltătură: voinicii cai spumau tn —' (coşB.)
II ® \ Săritură făcută, în exerciţiile 
de gimnastică, de la un trapez la 
altul, depefus,etc. (i®14278);—mortal, 
săriturăfoarteprimejdioasă [sălta].

SAlta (salt) 1. vb. tr. ® A urni din loc ridlclnd 
puţin în sus (ceva greu): dă parul, Toadere, să săltăm 
grinzile (vlah.i ; apoi săltlndn-le (lemnele) şl abnrotndn-le 
cam anevoie, le umilă 'n spate şl la gazdă ou dlnsele I (CRO.) ţ| 
® A face să sară uşor, a mişca în sus şi în jos: — 
copiii pe genunchi. In braţe; Duduca... nu simţea declt edmn- 
olnnl calului ce o. sălta cu neoontenlre pe şa (GN.) îf ® ® 
A ajuta pe cineva să mai scape puţin de nevoi, să 
se ridice puţin dintr'o stare decăzută: o eă mă rog de 
el... să m’ajnte a mă — din starea nenorocită In oare om căzut
(CAR.).

2. vb. intr. ® A sări în sus; a se ridica în sus şi 
a se lăsa iar jos (de mai multe ori): mieii se joacă şi 
saltă pe pajişte; Racul înapoi se da. Broasca tot In sus sălta 
(ooN.); nu era chip să stea la un loc, fără a — oind olnta mu
zica ala osp.); — pe cal; an visat un vis preonm dealul... 
cu dumbrăvi ou totul... tot săltau, gineau şl se plecau, se în
chinau Iul Rareş (nec.) ; Luntrea Ini ca palul săltind pesta 
valuri (PANNi; a-1 — pieptul; Pe sinul tău oe saltă aprins 
de dulce dor ialecs.) ; a-1 — Inima de bucurie, a fi cuprins de 
O mare bucurie: 11 sălta inima de bucurie, pentru oă acuma 
era grljltă pentru totdeauna şi n’avea grijă că nu s’a mărita 
(sb.) H ® ® A se mai ridica puţin dintr'o stare 
decăzută, a mai scăpa puţin de nevoie, a mai pro
gresa puţin, a-i merge ceva mai bine: destui am ar- 
găţlt şl plnă acuma nu văz nici un semn ca să pot şl eu — 
ceva (ISP.I; negoţul a mers bine... flăcăul a săltat, văztnd cu 
ochii (luno.).

îl. vb. refl. ® A se ridica puţin în sus: albe, cu
rate, se saltă căsuţele dintre livezi (vlah.) U ® A Sări pu
ţin în sus H ® A creşte puţin, a se face ceva mai 
mare : şl aşa, cu cit mă săltăm, mal mal să-l ajung umărul 
cu capul, cu atit ne împrieteneam mal tare (sad.) ; cfnd m'am 
săltat şi puteam alerga tn grădină (dlvr.) •[ ® = 2 @: 
vreau să te ’nvăţ ceva cu oare, la prilej, să te salţl bine din 
lipsă (CAR.) [lat. saltare], 
t SALT ANAT sbst. F Alaiu; pompă: —ul ieşi 

din circiumă şl se îndreptă, pe uliţa mate, spre poliţie 
(D.-ZAMF.); Căci fiind clocolu de onrte, făcea haz de — (let.)
[tc.].

SALT.AJI SERTAR.
SĂLTĂREŢ adj. ® Care face salturi, care 

saltă. într’una: Oapra 8ftlt&reaţ& Na sc&pa ou viaţă 
(oooB.) 1 ® ® Cu un ritm uşor: mozloă Băltăreaţă; ver- 
aarl

SĂLTAT 1. adj. ® p. sALTA H © Puţin ridi
cat : prispa, ca de hao boieresc, era^^'ă nomal de-o palmă dea



sAl-
SAM

Fig. 4279. Saltea.

•npta coitll (DEM.) Tf ® Crescut, măricel: letlte '~e cari 
lorlcaz& oiţe o ochire pe cine mai ştie ce tlăoăa voinic (Olvr.) .

2. sbst. Faptul de a sălta.
SAIjTAtQR adj. verb. sAlta. Care saltă: ii- 

ghloiie Urltoare şi sălt&toare ale pădurii s’au ascuns (iro.) .
SAIiTATURA (pî.-turi)s/. Faptul de a Sălta; 

săritură uşoară; ridicare în sus şi lăsare In jos în 
mod repetat; intră In cnrtlle domneşti in s&it&tnriie... 
nnnl arm&s&mş arăbesc (odob.); pe dmmui prăvdlatic... 
Înainta calnl In trapn-i domol, In s&lt&turlle-l regulate
(6AD.),

SALTEA (pl.
-teta) sf: ® Aşter
nut format din- 
tr'un sac rnare de 
pînză, de forma 
unui paralelipi

ped dreptunghiu
lar, umplut cu 

paie, -CU îîn, cu 
păr de cal, cu lină, etc. ([®] 4279): ~ de paie, de lină; 
nu l-a lăsat nici salteaua pe care să poată dormi (grl.) ; 0 
F a sta, a şedea pe <*■, a Sta pe moale, a duce o viaţă 
uşoară, fără muncă, fără griji 1) ® Pr. ext. Aşter
nut : noaptea să dormim pe de mnşcblu IGN.) [ngr. < tc. ]. 

SALTELUŢA (pî.-te) s/. dim. SALTEA. 
•SALTIMBANC sm. ® Comedian de circ, pan

glicar, pehlivan t © © Şarlatan politic, orator 
bufon: cine vrei să te ’ntetaagă, —■ nenorocit p (vlah.i \ fr. 
< it.].

salţA1 {pl.-ţe\ sf. X Sos: II ungea (mielul) c'un 
Iei de <^... lăoută cu vin amestecat cu usturolu pisat şl cu 
băcănii (i.-GH.) [ngr. aâi.xoa].
•SALŢA2 (pi.-te) Sf. .M: Mic con care din cînd 

In cînd svîrle afară un noroiu argilos printr’o des
chizătură, ce seamănă cu craterul unul vulcan, 
sub acţiunea gazelor; aceste gaze, mai adesea de 
metan, se aprind uneori, dîndu-le astfel înfăţişarea 
unor erupţiuni vulcanice; asemenea salţe, vul
cani glodoşi sau pîcle, se găsesc la noi mai ailes în 
judeţul Buzău, în Rlmnicul-Vllcii, 
precum şi în alte locuri petrolifere 
[it. s a 1 s a]. (
. ‘SALUBRITATE s/. Însuşirea a tot 
ce este favorabil sănătăţii;-» publică, 
rezultatul măsurilor luate pentru a 
conserva sănătatea publică [fr.< iat.].
•SALUBRU adj. Sănătos, favora

bil sănătăţii: aer-»; apă salubră [fr. < 
lat.].
O SALTJP (pî.-purl) sn. Mofd. Bucov.
0 Un fel de scurteică fără mîneci 
[comp. rus. salopil].
•SALUT (pî.-turi) sn. Faptul de a 

saluta, salutare, cuvintele ce se ro
stesc sau gestul ce se face salutînd 
pe cineva:-» milităresc (|a) 4280); —ui

Fig. 4280
Salut

milităresc.

. c'A Yţyi ,A>fîL-

Fig*. 4281. Salutul'in epoca fanariotă (după Ad. Midy).
se deosebeşte mult de al nostru la unele popoare şl a variat 
după timpuri (aŞ 4281) [fr. ].

•SALUTA (-lut) vb. ir. ® A da cuiva, întîluin- 
du-se cu el sau adresîndu-i în scris, dovezi de 
politeţă sau de respect, prin scoaterea pălăriei, 
prin înclinarea capului, etc. H ® A da semne de 
respect faţă de unele lucruri: -» mormintui unui erou; 
— pămlntul patriei f ® A complimenta prin scris: 

salută din parte-mi pe părinţii tăi [lat.].
•SALUT.$lR adj. Folositor pentru păstrarea să

nătăţii, vieţii, averii, cinstei, etc.: o oomunitata de 
idei politice bazate pe principii adevărat—e (I.-gh.) [fr.
< lat.]. ■

• •SALUT.^E sf. ® Faptul de a salutaK 
® interj.. Exclamaţiune de politeţă, de respect, de 
admiraţiune, plecăciune! te saluţi 

•SALVA (-vez) vb. tr. şi refl. A (se) scăpa', a (se) 
mîntui [lat.].

•SALVA (pi.-ve) sf. ® Descărcare de tunuri 
sau de puşti în semn de bucurie sau in onoarea cui
va: o -» de revolvere făcu să răsune munţii (GN.) ^ ® -» de 
apiause, aplaus ^Simultan al unui mare număr de 
persoane într’o adunare: o-» de apiause 11 intimpină
(VLAH.) [fr. ].

■SALVARE sf. ® Faptul de a salvă, scă
pare, mîrituire 1( © Societatea de -» sau Salvarea, in- 
stituţiune particulară (ajutată de Stat) cu scopul 
de a da ajutoare grabnice răniţilor în cazuri de 
accidente.

■SALVATOR adj. şi sm. Care salvează, mîn- 
tuitor [lat.].' . ' .

•SALV-GONDUCT (pl.-te) sn. ® Permis acor
dat cuiva de a se duce într’un loc şi de a se putea 
întoarce de acolo nesupărat de nimeni H © Per
mis de a trece, în timp de războiu, pe ţinutul ocu
pat de duşman, fără a li supărat de trupe [fr. 
saul-conduit].

• SALVE 1 interj. Salutare! [lat.].
SALVIE, Mold. sAlvIE, O SAL- 

VIE, ŞAlVIE Sf. ♦ ® = JALE2 ® 
n ® -» -DE-clMPDBi, plantă ier
boasă, ou miros tare, ou frunze 

. ovale, acoperite ou peri moi pe 
partea inferioară; face flori al
bastre, roşii său albe, aşezate în 
spice întrerupte la vîrlul tulpi- 
nei; numită şi „jale“ sau ,,ja-' 
leş-de-cîmp“ (SaXvia pratensis)
(i®| 4282) [comp. srb. salvac].
O SAMA m- seama.
O SAMACBUŞA, SAmACHJSA sf.
® Mold. Bucov. Maram: X 
Un fel' de lapte de vacă,' 
după ce a fost smîntînit, şi 
care s’a acrit tare, chişleag: 
brlnză cu Bmlntlnă sau samachl- 
şă, unt, ouă... (MAR.)ţl ® Trans.
X Brînză ■ de vacă (dens.)
(coNv.) K ® SAMAchjşA, sAmA- 
CHIŞTE Trans. ♦ = CORONIŞ- 
TE [srb. s a m o k i s].
OSAmAdAu sm. Trans. V Cel ce ţine socotelile, 
contabil; casier [ung. szâmoddj.
O SAMAPUŞAG (pî.-aguri) sn. Trans. (gr. n.) V 
Ţinerea socotelilor, contabilitate [ung. s z a ni a- 
ddsăg]. L.
OSAJÎĂALţC (pl.-Icuri) sn. Mold. (Pamf.) (rv.-crg.) Şo
pron; şură de păstrat paie.
t SAmALUI (-uesc) vb. tr. şi refl. ® Trans. Maram. 
A (se) socoti, a calcula, a face socoteală: cursul ani
lor, nu numai istoriceşte, ce încă şi astroibghiceşte foarte 
Durat sămăiuind (cant.) ; Daoă ne-am — bine, Da-s mai gazdă 
eu ca tine, Nu-s gazdă de avuţie. Ci-a gazdă de omenie (BH)..), 
f ® A (se) compara; a (se) asemui: şi noi adeseori 
pe patimi ne silim Cu ale celor mari să ie sămăluim (don.) 
[ung. s z ă m o 1 n i].
t SAmAluţre sf. Faptul de a s ă m ă 1 u i, so
cotire, calcul (are) : greşala ce fac istoriile noastre In—a 
anilor (Cant.).
t SAmAluitqr(IU) adj. verb. şi sm. Care s ă- 
mălueşte; socotitor, calculator: urmat-am trei 
vestiţi (scriitori) şl a vremllor Iscusiţi sămăluitori (Cant.).

SAMANA... m- SEMANA...
ŞAMANI adj. Galben deschis (ca paiul): o

, Fig. 4282. 
SalviC-de-cîmpuri.
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Fig. 4:283. Samai*.
0.0.' Oblîncuri,,— F.F. Făl- 

cele.—P.P. Ploscari.

® <5 Culmea ca,sei

Fig. 4284. Samare : 
a) de arţar;—u) de ulm; — p) de 

pallin.

leoloaift albă ca laptele, ca părul ca an abur » (dlvr.)
[tc. şamani).

SAMAR (pî.-are) s?i. ® Un fel de sa mare ce 
se pune pe mâgari şi pe eatîri (ig| 4283): Se acoaiă, 
Iţi la măgarul,. li pupe p 
’n spate *ul (panni ; Are. 
coarne şi bou nu e, * aiie şl 
măgar nu e (gor.), ghici
toare despre „melc”;'®: 
bate :«ul, să priceapă mă- 
garui,-bate şaua, să, pri
ceapă iapa H (I) O pe
reche de traiste oare 
se pun pe spinaşeaunui 
cal sau măgar şi în care 
se vîră greutăţi, pentru 
ca să-şi păstreze echilibrul 
ţărăneşti [bg. srb.].
‘SAMARA (pl.-re) sf. 4 Fructul uscat, turtit şi 

lăţit ca nişte aripi, 
al ulmului, arţarului, 
paltinului, etc. ([Şi'
4284) [fr.].

SAMAVOLNIC,
8AM0VQLNIC adj. Ar
bitrar, cu de la sine 
putere: Nu se găsea co
pac tn drum. In ‘care să 
nu 11 rămas de amintire 
oile un ştreang pe. urma 
samaTolnlcllor splnzuraţl 
lORiG.) [rus. samo- 
vollnyl).

SAMAVOLNI- 
OEŞTE, SAHOVOL- 
NicţjşTE adv. în chip arbitrar [samavolnic].

SAMAVOLNICIE, SAMOVOLNiciE sf. Permi
siunea de a face fie-'care ce vrea, cu de la sine pu
tere, act arbitrar, purtare samavolnică: 
guvern 11 aista... In care domneşte Interesul şl'samavolnicia P
(ALECSr).
O SAMCA npr. f. Bucov. ® ^ ® Fiinţă mito- 
iogică care omoară sau vatămă lăuzele şi copiii 
lor 1Î ® ♦ samca = scaiu-vJnAt [c6mp. samodiva).

SĂMCUŢA (pî.-ţe)s/. Bucov. A ® =BRÎNCţTTA2 ® 
H ® = cucutA-de-pAdube [s a m c ă).
O SAMEDRU, sumedRv sbsf. ® Sărbătoarea Sf. 
Dumitru; s^ sînt1 © c.
tSAMEŞ sm. Casier; administrator financiar: 

lari dimineaţă o venit la Roman, la uvn 'n gazdă (Alecs.) ; 
Val clnd ainnge lupul ~ la oll ipann) [samă]. 
ţâAMEŞIE, şAhişje $/. ® Casierie; administra

ţie financiară: ne sfătuiau sâ luăm oeala, pentru ca să un 
putem da de urma tllharllor care o lurat banii sămlşlel (ALECS,, 
’i ® Funcţiunea de S a m e ş: trăiau... lără... să aspire 
la slujbe mal Înalte declt... o vătăşle de plalu sau o sămeşle 
(l.-GH.).
t SAmeşoaIE sf. Soţia unui s a m e ş: eu eram

acolo de tăceam dnlcetl sămeşoall (ALECS.).
SAMFIR = ZAMFţR.
SAMÎNCER ev- SEMINCER.
SAMÎNCIOARA (pl.-re) sf. A dim. sAmînţA: 

Busuioace, nu te coace. Că din sămlncloara ta S’a născocit 
dragostea (şez.).

SAmINŢA (pl. seminţe) 1. sf. ® A Ori-ce fir, 
grăunte,' bob, sîmbure ce se seamănă spre a se 
reproduce: de In, de clnepă, de pătlăgele, de Hori; grlu,
porumb, etc. de —, grîu, etc. păstrat anume pentru 
a fi semănat; sv rudA1 © ‘; © A Sînnbure: seminţe de 
dovleac H ® Materia diil oare se reproduc animalele; 
tauri, găini, etc. de -*■, tauri, etc., destinaţi pentru re
producere; h’al nlmerlt-o, că nu-1 giscă, cl-1 ginsac, l-am 
cumpărat de — icrg.) ; 0: nişte oameni tot unul şl unul, 
ds volnic, nu glumă nsp.i 1 ® © Seminţie: pro' obi
ceiul tării, nu se cădea altuia să' dea Domnia, tără'de căruia 
au vrea II —' de Domn (or.-ur.) 1ţ®0 Soiu; do toată sămtnta, 
dc tot soiul: citi ciocoi... şl Ruşi şl Nemţi şl Turci, de 
tcată_ sămtnta ialecsr 1f ® ® Urmă, cantitate cit de 
nucă: să nu vadă de călugăr pe la biserica Iul, că-1 poto- 
Peşte t (CRG.); nu mai rămase prin părţile astea măcar ^ de 
Turc (ISF.I ii ® 0 Pricină, pretext; a avea,» de 
vorbă, ta avea mlncărime de iimbă, a avea poftă

Fig. 4285. Samovar.

să tot vorbească: călăuzul meu carele..', aveamultă 
de vorbă, mă deşteptă (odob.) H ® © Ori-ce pricină care 
poate da naştere Ia efecte mari: lucrului pentru care 
se .învrăjbesc oamenii,1 noi II-zicem sămintă de gllceavă 
(ISP.); au rămas nedumeriri, de gllceavă cums’ar zice (I.-gh.).

2. SEMJNTDRI, O sAMţNŢURi pl. A Tot fclul de se
minţe de semănat: atunci le-a dat Dumnezeu sămlnturi 
şl l-a Invătat cum să-şl Increzapămlntul (vor.) [lat. villg. 
sementia].
O SAMOCHIŞ = sAmAohIş(A).

SAAţODIVA Sf. a © Un fel de zînă răută
cioasă, (ie o frumuseţe rară, care .ademeneşte fe
tele şi tinerii şi le stoarce ori-ce putere de viaţă; 
răpeşte şi copiii şi le soarbe singele pînă mor; 
numită ^ sila

SAMOVAR (pl.-are) sn. Aparat în care se 
fierbe apa 'pentru ceaiu ([âj 
4285) [rus.].

SAMOVOLNIC... m- SA
MAVOLNIC... '

SAMSAR sm. Mijloci
tor între vinzător şi cumpă
rător, misit: să stai să ta cerţi cu 
—li care lorfotesc de cofo piuă colo 

şl întind clienţii de mtnlcă (BR.-vn.)
[tc. s im sar; comp. srb.
c Q ITl C £1 7» 1

sAmSABESG adj. ^ De'
samsar: solal acesta are cre
şterea lui aftmsăreasc&ş şcoala şl 
dascălul Iul (JiP.i.

SAMSARLÎC (pl. - Icuri) 
sn. V ® Mese'ria de samsar 

H ® Plata, comisionul sam
sarului [tc. simsarlyk],
' SAMSAROAICA (pl.-ce) Sf. Femeie care mij
loceşte plasarea slugilor la stăplni [s a m s a r].

SAMUI m- SEMUJ.
SAMULASTRA sw SAMDHASLA.
SAMUR sm. ® Specie de jder din Siberia 

(Mustela zibellina), cu părul foarte fin, a cărui 
blană este foarte cău
tată ([a] 4286) t ®'
Blană de samur: şllcul\ 
de pus cam Intr’o parte, ' 
era Împodobit cu un sur- 
ffuclu alb (NE6R.); [pl.
-uri) sn.: sanglacul NI- 
copolel... trămlse atunci.
Domnului stofe ţesute cu 
aur'şl argint, fru
moase (bAlc.) [tc.].

SAMURASLA (pl.
-le), SAMULĂSTRA (pl.
-re) Sf. y ® Plantă de 
cîmp,răsărită de la sine din boabele sau seminţele 
scuturate înainte de recoltă: dacă să va intimpia... 
să se scuture malalul, atunce această samulastră de malalul 
de toamnă poate aă rămlle pe la anul, căci malalul nu de
geră peste iarnă (ion.) ţf ® Fir de Ceapă sau de ustu- 
roiu crescut din ce a rămas in pămînt de cu toam
nă [vsl. samoraslO ,,crescut de la sine”].

sAnAtate sf. ® Starea aceluia care nu pă
timeşte de nici o boală şi ale cărui organe execută 
regulat toate funcţiunile; ©: nu e nimic ca —■a şl 
banii;—— goală, jumătate de boală (jip.i, pe lingă Să
nătate, îi trebueşte omului şi ceva stare; boala 
lui.e>va mea {sau noastră, etC.), CU Cit ii merge lui 
mai rău, cu atît e mai bine pentru mine (pentru 
noi, etc.); oasă de ospiciu, spital în care se îngri
jesc bolnavii în schimbul plăţii ÎI ® © Bună stare: 
~a minţii, buna stare a minţii, a spiritului ale cărui 
toate facultăţile sînt bine echilibrate H ® Urare 
de a fi sănătos, de a avea noroc: a bea, a închina tn -~a 
cuiva, a ridica paharul şi a ura cuiva, înainte de'a-1 
goli, multă sănătate şi noroc; pe la mlllocnl mesei în
cepură Eăuătăţiie (= urările de sănătate, toasturile) 
(GN.) II ® Salut, salutare, compliment: să spui cu- 
mătmlnl multă şl să auzim de bine I iisp.i; de aci: 
..•i sau — bunăI să ne vedem sănătoşii la revedere i 
salutarei © F (bnnă)i a) pace bună! bine şi 
aşa! b) s’a sfîrşit! nimic de făcut! de geaba toată

SAM-
SĂN

Fig. 4286. Samur.
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SÂN-
SÂN

truda: ▼oln taoârca norconl, de voia l2bnti...; laift de out 
^ bnnăl (lep.i; bietul tată-său a umblat tn cheltuieli b’o !n~ 
dlreptese: tft-l} drege-l, <*'1 (r.-cod.) ; mă duo să-ml cer drep
tul meu el pe urmă, ^ I (pamp.) [lat. sanitate m]. 

SANÂTOARE = POJARNITA.
'SANATQRIU (pi.-torit) sn. Casă. de sănătate, 

spital particular în care se Îngrijesc bolnavii cu 
plată [fr. s a n a t o r i u m].

SÂNAtQS 1. adj. ® Care e in deplină sănă
tate, al cărui corp nu pătimeşte de nici o boală:

tun, oa piatra, oa Herul, deplin sănătos, de O să
nătate robustă; ®: olue-l * e destul de bogat; mergi I 
rămll ^ 1 Bă te găseso'^l să ne vedem sănătos! I urări la' 
plecare, la despărţire, adiol la revedereI ■*■1 urare 
celui ce strănută î| ® Care e tn bună stare, care 
nu e vătămat sau stricat, vorb. de o parte a cor
pului, de plante, de lucruri nelnsuileţite: are numai 
un plolor/v, oelălalt e paralizat; In pragul dealului, dai de 
oasele boierului Dinu Hnrgulet, oase bătrlnestl si sănătoase 
(D.-zAMF.) H ® Ale cărui facultăţi intelectuale sînt in
tacte: o minte sănătoasă f ® Care nu e corupt, mo
ralizator: oărţi sănătoase ţ ® Bun pentru sănătate, 
prilncios: un aerffi; ce-l prea mult, nu-l ■«' ţ) ® Fo
lositor, profitabil; lnga-1 ruşinoasă, dare sănătoasă 
111 © n®sAnAtob.

2. sm. Cel ce e sănătos; bolnavul multe zice, <>ul
lace oe stle.

3. sAnATOASA sf. In loc. a o lua (a o rupe) Ia să
nătoasa, a O lua la fugă: începură a se da Îndărăt si se gă
teau a o lua la sănătoasa (isp.i [lat. vulg. *s a n 11 0- 
sus< *sanItatosus< sanitatem, În
tocmai ca lat. vulg. *vIrtosus< *vlrtu- 
tosus< virtute m"].
t sAnătoşa = însănătoşi.

SAnATOŞŞL adj. F dim. sAnAtos: cind te-l
Întoarce ' ...pune de oblamă pe popă... să ţl-o citească 
(jip.i; stil o’o să te laol bine, volnic, — (duvr.) ; să-ml 111 
tu Sănătoşică, lata mea, onm erai odată, stil (orig.).

SANCHE, sanchi adv. F Aşa ziclnd, cum s’ar 
zice, chip (urile): nişte patrioţi lără posturi se încercaseră 
a laoe, sanghe, o revoluţie (Alecs.) ; m’am dus pe coclauri 
eă-ţl aduc, sanchi, copil de sntlet (Crg.i [tC. -S a n k i].

SANCHţU adj. F ® Arţăgos, morocănos, în
căpăţînat, posac, ursuz: asa muiere leneşă, risipitoare 
Si sanohle, nici c'am mal văzut (BR.-vn.) ; — adv.: tocmai 
ăştia tml plac, tăcu dricarul, tălndn-sl un zlmbet pe buze 
(DEM.) H ® Olten. Leneş, trindav (vtrc.) iciauş.).
‘SANCTIFICA (-Hc) vb. tr. şi refl. A (se) face 

sfint [lat.].
•SANCTITATE s/. Sfinţenie [lat.]. 
‘SANCTUAR (pl.-are) sn. ® Locaş Sfint, clă

dire sau loc consacrat divinităţii H ® uşt Sfînta sfin
telor, partea templului din Ierusalim unde era aşe
zat chivotul legii H ® ajJ Altar H ® © Loc consa
crat pentru un anumit lucrii: <»ti1 legilor, judecăto
ria, tribunalul H ® ® Azil inviolabil [lat.].

‘SANCŢIONA (-onez) vb. tr. A consfinţi, a da 
sancţiune, a aproba, a confirma [fr.].

‘SANCŢIUNE sf. ® O Aprobarea dată de şeful 
unui Stat unei legi votate de Cameră şi Senat, 
pentru a o lace executo
rie t ® Pedeapsă sau 
răsplată prevăzută de o 
lege pentru a asigura 

executarea ei H ® Apro
bare [fr. < lat.].

SAND.^1 (pi.-ale) sn. 
a. Un fel de luntre lun
gă (la Turci) [tc.].

SANDAL", santal sm.
♦ Arbore din India şi 
din insula Java cu lem
nul aromatic, din care 
se extrage o esenţă În
trebuinţată în medicină 
(Santalum album) ((®]
4287): Inti’o loncă aurită... Cu vlntrell de rogojină si cu 
vis le de sandal (Alecs) [tC. ].

SAND.^9 sbst. ■ Un fel de stofă de mătase: ză- 
bnn de * de Veneţia (odob.) [tc.].

‘SANDALA (pl.-ie) sf. 1. ® Un fel de opincă a 
celor vechi, alcătuită dintr’o talpă de piele şi cu

Fig. 4287. Sandal.

Fig. 4288. Sandale.

Fig. 4283. Sangeac.
haină de mătase cusută cu aur (bAlc.) [tC.

cureluşe ce o legau de gleznă (|H 4288) 1f ® Un fel 
de opincă ce poartă unii călugări [fr.].

SANDOMpiCĂ sf. ♦ Varietate de grtu mol
dovenesc, foarte alb [S a n d o m i r, oraş in Po
lonia].

‘SANDWICH (pron. 
sandvici) (pi. -Iche)

sn. S< Două felioare de 
pline unse ou unt, în
tre care s’a pus o felie . 
de şuncă, de sălairi, de 
friptură rece sau icre, 
etc. [engl.]. 

sAneaţâ, SANPT
m- BINEATA.

SANECA = SINE CA*
SANGEAC, SANGIAC 

(pi.-eacuri) £. sn. ® Steag 
verde cu semiluna (@ <
4289): cgplll din casă purtau 1 
*«nil si două tuluri date de la%|i| 
împărăţie (odob.) K ® Di- * 
viziune administrativă a i 
vechiului ifnperiu oto
man, subîmpărţire a u- 
nui paşallc sau a unui j 
vilaiet.

2. sm. Guvernatorul 
unui sangeac, mai mic în 
rang decît beiul: Zamoisky
dărui —ului
s a n g a k].
‘SANGUIN adj. ® ^ Ce ţine de sînge; sistemul 

—tot aparatul oirculaţiunii H ® Sîngeros, ce are 
mult sînge 1f ® De coloarea sîngelui [fr.]. 
‘SANGUINA (pi.-ne) sf. (Ş ® Un fel de pămînt 

încărcat cu oxid de fier, numit astfel din cauza co
lorii sale roşii ca sîngele; întrebuinţat pentru fa
cerea unor creioane de desenat, etc. H ® Creion 
făcut din acest pămînt K ® Desen 
făcut ou un astfel de creion H ®

, Litografie ce imită desenul cu san
guina [fr.].

SANGULIE sf. ţp Maramă văr
gată cusută cu mătase şi fir: pe cap 
avea un fes alb de Tripoli, legat 
Împrejur ou o — albă (fil.) ; le 
învăţa cusături de vapeluH, de 
gevreid si de sanguin (i.-gh.) ; 
tata Işl OUBU' povestea pe două 
sanguin (isp.).

‘ SANHEDRţN sbst. Tri
bunal de 70 de meriibri oare, 
la vechii Iudei, judeca pri
cinile importante, interpre
ta legea şi delibera asupra 
afacerilor publice; îşi avea 
reşedinţa la Ierusalim şi se 
aduna In templu [fr.].

SANICIOARA sf. A Plantă din fam. umbeli 
ferelor, cu 

frunze mari, 
dinţate, ou 

flori mici, al- 
be-roşietice, 

reunite în 
mici capitule 
globuloase; 
numită şi 

„cinci-foi 
(-mari)” (Sa- 
nicula europaea) 
m 4290*) [pro
babil formaţiune 
savantă din lat. 
s a n i c u 1 a].

S.ANIES/. Un 
fel de trăsură sau 
căruţă, fără roa
te, aşezată pe

Sănicioarft.

j.WV

Fig1. 4291. Sănii.
. - nişte tălpi de. lemn sau şine de 

fier, ca să poată alunecă uşor pe zăpadă sau pe 
ghiaţă (@.4291); în unele locuri (în Vrancea, de
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Fie. . .
OV, Ofiţer veterinar. —01. 
Ofiţer infirmier.—S. Soldat.

pildă.), din pricina drumurilor rele, se Întrebuin
ţează şi vara sania pentru căratul lemnelor, etc.
de aoest Domn zio c& Îmbla vara on ^ de os (GR.-uft.); omul 
Înţelept I9I oump&r& vara 9I lama oar ipann) ; ă se plimba 
oa sania [bg. S a n j a].

sAnIIŞ, sANipş sbsf. ® Loc lunecos pe o coastă 
de deal, unde se dau copiii cu săniuţele iarnă: tn
spatele caselor părinteşti era un deal minunat pentm sănlnş
(BR.-vN.i H ® Alunecarea pe zăpadă cu săniuţa; da
rea pe ghiaţă cu picioarele sau cu patinele; in zile
geroase de Iarnă, mă deslătam pe ghiaţă şi la sănluş (CRG.); 
blne-1 de dat de-a sănllşnl ialecso [sanie].
O SANINA s/., mai adesea sAnINURI pl. = sA- 
RPNE [lat. salina].

•SANITAR 1- adj.
® Care are de scop, ca
re priveşte păstrarea 
sănătăţii: măsură .vă; 
politie vă; serviciu —; 
agent * V © Cordon v,
cordon de agenţi aşe
zaţi la hotarele unei 
ţări unde bintue o 
boală molipsitoare, 

spre a împiedeca tre
cerea persoanelor, vi
telor sau produselor 
din acea ţară în ţinu
turile neb intuite de 
boală t ® Care 
aparţine serviciului de 
sănătate al armatei, 
care serveşte la trans
portarea soldaţilor ră
niţi : tren V; trăsură vă.

2. sm. n Militar care face parte din serviciul 
de"îngrijire a sănătăţii armatei 4292) [Ir.].

sAnITOARE ■«- SUNAToabe.
SANIUŞ 'sv SANIţŞ.
SAnIUŢA (pî.-te) sf. ® dim. SANIE: Săniuţa, 

onlb de iarnă, e cam strimtă pentrâ doi (ALEC6.) ; 11 Inhămai la 
Băniaţa cea sprintenă care sta atară (GN.) ^ ® Sanie mi
titică. ce se trage de copii sau de oameni, ori cu 
care se fac sporturi, de iarnă: nişe gată lemnele şi nu
mai In spate ori cu săniuţa de-a mină ou greu e de adus (ret.).
*SANSGRIT 1. adj. Cff Se zice despre limba sacră 

a brahmanilor care a încetat de a mai fi vorbită

V
PTT
ţf

3a
Sk

Fig. 4293. Alfabetul sanscrit.

prin veacul al m-lea in. de Ghr. şi despre operele 
scrise în această limbă: aUabotui v (g 4293); lim
ba vă.

2. SANSCRITA Sf. Limba sanscrită [fr.].
O SANSIU sm. Maram. (brl.) # = oaboafA [ung., 
szegfti].

* SÂNT AX. wm- SANDAL3.
‘SANTINELA iar SENTINELA.

O SANTXRpVTB (pl.-be) sn. Trans.
<FR..CDR.) = TDJTIBJM.
o SANUNE i»- SABŢJNE,

S.^A1 (pl.-pe) sf. ® Unealtă al
cătuită dintr’o coadă de lemn şi dintr'o 
placă semicirculară de fier înfiptă a- 
proape perpendicular la capătul acestei 
ooade; serveşte la tăiatul, la sfărîmatul 
şi scosul pămîntului (m 4294): Romănil 
nu cunosc altă unealtă de prăşit declt numai 
Bapa (ION.); lopada grămădeşte şi sapa risipeşte 4^94- 
(ZNN.); 0 F la (Saw In) ^ de lemn, sărac SaPa* 
lipit pămîntului; a ajunge, a aduce, a rămlnea, a se vedea 
la {sau In) ^ de lemn, a sărăcî de tOt; sapa şl lopata, 
moartea, sfîrşitul: d’alcl înainte sapa şi lopata (pann); 
Iwţla o vindecă numai sapa şl lopata (znn.) 1 ® Săpat, 
Săpătură, prăşit(ură): intr'o zi, la sapa porumbului, 
olne ştie ce i-a năzărit <dlvr.) ; tată-ao mnrlse cam pe la
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sapa de-a doilea (RET.); vremea sapei; ou grapa nn mergi 
la V (ZNN.); 0 0 apă de v, vin: pe la... sărbători 
mari, eăruta mal multe pahare pline on apă de v nsp., ţ[ 
® aÎB Fie-oare din cei patru căpriori de la colţu
rile casei ţărăneşti [lat. vulg. s a p p a].

SAJ»Aj (pl.-pe) sf.fţ Partea corpului de Ungă 
crucile şalelor (la cai şi la boi) (i^ [â| 728,1608) 
[comp. srb. sapi].

SApa (sap) vi. tr. şi intr. ® «.“Alucra (a tăia, a 
sfărîma,’ a scoate) pămlntul cu sapa: v o grădină;
V porumbul, cartofii, via; v o groapă, un puţ, un şanţ; 
groapa au săpat şl au căzut Intr’Insa (n..cost.) ; ev GROA
PA ® f ® A scoate pămlntul dimprejurul şi 
dedesubtul temeUei unei case, rădăcinii unui copac, 
etc., pentru ca să se surpe, să se doboare; de aci, 0 
a căuta să doboare pe cineva prin intrigi, a unelti 
împotriva cuiva: invidioşii intriganţi oăntară eă-l sape 
(CAR.); Constantin Brlncoveanu... şl Constantin Cantemlr al 
Moldovei... se pirăso şl se sapă mereu unul pe altul (vlah.) ; 
o aeamă de boieri, după vechiul obiceiu, săpa pe Domn lingă 
Sultan (balo.) H ®>A scobi, a grava, a sculpta, în, 
lemn, in metal, în piatră, etc. anumite slove sau 
desenuri; 0: a-şlv numele, amintirea In Inimile tu
turor [lat. vulg. s a p p a r e].

SApACIOS adi. / © Care sapă, care roade, 
care lasă urme adinei [vorb. de o boală) (gr..n.) (pamf.).

SApALIGA, sApAluqA {pl.-gl, -ge) s/. S a p â 
lungueâţă cu doi sau trei - colţi: alături cu dtnşii vei 
găsi o săpălngă de aur (isp.).

SAPAT 1. adj. ® p. SĂPA Tf ® Sculptat: pereţii 
erau Împodobiţi cu chipuri şl florlve (isP.) ţ[ţ[ ©NESAPAT.

2. sbst. Faptul de a săpa: deacava trece vremea vnlhl
IPRV..MB.).

SăpATQR sm. ® Cel ce s a p ă pămlntul, 
cel ce lucrează cu sapa; cel ce se hrăneşte din lu
crul cu sapa : erau odată doi vj cari, orl-unde se duceau, 
lucrau Împreună (r.-cod.) H ® A* Cel ce sapă în lemn, 
în metal. In piatră, etc., gravor.

SApAttjrA (pl.-turi) sf. ® Faptul de a 
săpa, dă â lucra cu sapa; prăşitură: şl aşa au hă- 
lăduft şl bieţii boieri şl slulitorll de săpătura şanţului 
(N..COST.); stăplnul viei are... să-l dea o v ţapănă, căci prea 
s’a tnţelenit pămlntul (isp.) * ® Scobitură,. m!n- 
căturâ In pămînt făcută de ape: săpăturile tăcute 
de ape In maluri ţţ ® >» Ceea ce e Săpat in lemn, 
în metal, în piatră, etc., gravură; sculptură: an tri
mis pre un nemlş din ţinutul Hotlnului... oe era toarte meşter 
de scrisori şl de săpătnrl la pietre (nec.).

SAPFIR = ZAMFIR.
OSApie sf. Băn. O Ciubăr, ou gura mai largă 
declt fundul, în care tăbăcarul pune pieile să se 
moaie (uus.) [srb. s e p i J a].
OSAPIN IW TAPJNA.
D SAPLAIC (pl.-Icuri) sn. Olten. O Vas de lemn 
(oauc, cupă), cu găvan mare, cu care se ia mustul 
din deja (în care curge storsura,din teasc) (ciauş.) 
(vîRc.) [srb. s ap 1 ak].

SAPpiU (pl.-poale) sn. augm. sapa. Un fel de 
sapă măre sau cazma cu oare se scot rădăcinile 
din pămînt.
'SAPONXFICA (-fio) vb. iT. şi refl. ® A (se) pre

face In săpun ' ® ît A preface eterii salini în 
acizi şi alcooli [fr. saponifier], 
•SAPONIFICARE, saponipicatiune sf. ® Fap

tul de a (se) sapoiiifica 1f ® ^ Prefacerea eterilorsa- 
lini în acizi şi alcooli ţţ @ va grăsimilor, descom
punerea grăsimilor în acizi graşi şi glicerină[fr.].

SAptĂMÎnA (pl.-ni) Sf. © Spaţiu de şapte zUe 
(de Luni dimineaţa pînă Duminică seara, la or- 
toiiocşi, de Duminică dimineaţa pină SImbătă 
seara, la catolici): zilele săptămlnll slnt: Luni, Marţi, 
eto.; a plecat de două săptămlnl; de azi Intr'o v - eăptămlna 
mare, săptămina patimilor •«- PATIMA® ; săptămina albă, 
etc. M- ALB i ®, BRINZA ®, CARNE®, LUMINAT 1 ® 
[lat. s ă p 11 m a n a].

SAptAMÎNAL adj. ® Pe s ă p t ă m 1 n ă, 
dintr’o săptămîriă ţţ ® Ce apare odată pe săptă- 
mînă: revistă vă.

SAPUN, Mold. Băn. soppN (pl.-nuri) sn. ® Com
poziţie din acide grase insolubile în apă şi din po- 
tasă sau sodă, care servă la spălarea rufelor şi a 
corpului; săpunurile tari conţin sodă, iar cele moi,

SĂN-
SÂP
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SAP- potasâ: de rnle; de Iesle; de toaletă; a da cn a 
V (ae) spăla ou 11 ® ♦ SAPIJNUL-PQPH = 0DAG4CIU ®

SAR [ngr. oaTcouvi < it.; ung. szappan].
SĂPUNAJR sm. V Cel ce fabrică sau vinde 

săpun.’
SAPUNARIE sf. © Fabrică de s ă p u n H 

® V Prăvălie unde se vinde săpun H @ Tot fe
lul de săpunuri.

SAPUNARIŢA (pl.-ie) sf. ♦ = ODAQACrU ®.
SAPTJNEALA (pt.-ell, -ele) sf. © Apă cu să

pun, spumă de săpun: feredulalâ ou aburi şl cu»1 (grig.) 
H ® © F Frecuş: ai să vezi ce » am să-ţl trag! ilung.) 
[săpuni].

sApUNEL, o sAPONţlL (pi.-ele) sn. © dim. SA-
ppN H © 4 = ODAGAcnr ® : oalul era tot alb de spume, 
gindeal că-1 săpunit cu săpunele, aşa era de asudat (ret.).

sAÎPUNI, o 30P0NI (-neso) vb. tT. şire/l. © A (se) 
curăţi, a (se) albi cu săpun topit în apă H ® A(-şi) 
unge obrazul cu spumă de săpun înainte de a 
(-şi) rade barba.

SARA (-săr, sar, Trans. sărez) vb. tr. ® Apune'sare, 
a presăra cu sare: carnea, peştele, bucatele 1f ® ©
F a-şl Inima, sufletul, a-şi răcori inima (răzbu- 
nîndu-se sau de mulţurnire că duşmanul a pă- 
ţit-o): după ce-şl sără Inima cu ruşinea pe pătl Ştefan 
(isp.i; local ml-am sărat sufletul; 1-am dat eu dumneaei 
oe 1 se cuvenea (car.) [lat. sal a r e].

SARAC 1. adj. © Care n’are nici o avere sau 
care abia are cu ce să-şi ţie viaţa, care n’are cu ce 
trăi; — şl bogat, şi tlnăr şl bătrln, tot omul să albă pecete 
In sin (LFT.); declt bogat şl bolnav, mal,blne<«' şlsăn&tos;

la omul nlol boli nu trag; omului 1 se 
tlnge luminarea In blserlcd*,'^ lipit (p&mlntulul), foarte 

sărac; ei curat, sărac şi cinstit, fără pată; ww bo
gat 2, CHEF ©Ud) Care dovedeşte sărăcie: 
o haină, o casă i[ ® Care nu produce nimic 
sau foarte puţin: o ţară <^a 1[ ® Care rodeşte 
puţin: pămint-^ % ® Slab, neîndestulător: o lumi
nare de oeară... Împrăştie o lumină <^ă (vlah.i % ® Vred
nic de milă, biet, sărman: tlne-te, ţară Moldovă, d© 
acum Înainte de jaourlle şi mlncătuille a totl (nec.) ; plln- 
gea^^l băiat, de-ţl era mai mare mila; <«ail de elt '«"a 
de minei 0 săraoan de mlnel<^ele mlinl multe Mf- 
NA ® t ® Orfan: e de tată, de mamă, do părinţi; nu 
e cel oe n'are tată şl mamă, ol cel oe n’are Învăţătură bu
nă (znn.); acesta-1 bărbatul meu, tatăl copiilor acestora oa- 
t1 au rămas -^1 (negr.)^ ® 0 Care n’are amploare, 
lipsit de nobleţă: stil

2. srn. © Om sărac: ®-. cind n’are cu ce >^1, răb
darea-! este leacul; ©): <^ul, olnd capătă, atunol mănlncă; 
Oi:<^lou glhdul se Îmbogăţeşte; bogatul.a greşit şl 
A^il 11 oere Iertăciune: la uşa «vulul nu vine nici un
oiino; tw BLESTţiM © 1[ ® Orfan [vsl. s i r a k a].

SArAcACIOS adj. şi adv. Ga.ie pare sărac, 
cu înfăţişare săracă, de om sărac: haine s&racăcloase; 
oslnda 11 duse... Înaintea unei cocioabe de bordelu ^ (isPv); 
la 'vul ist de raiu (Crg.) ; stlnd de vorbă cu doi băieţi mur
dari şl Îmbrăcaţi (vlah.>.

SARAGAN M- sArAC 1 ®.
SArăGAN adj. 0 S ă r a c, sărman: nevasta şl 

băieţii, <*’'ll, ce bruma ajutor Iţi dau P tjip.); ^ de minei 
săracul de minei ctuţ.).

s Ar Acei tm- saragea.
SARAceşte adv. Ca un sărac, ca să-

racii: leclorll I-au Îngropat •«i', cum au putut (mera); Îm
păratul... se Îndrăgosti de1 cea mal mică, cu toate că erau 
Îmbrăcate (Ret.).
■ sArAGI (-ăceso) 1. vb. tr. © A aduce în stare 
de sărăcie, a face sărac: ii vom uoide acolo in odaie, 
că ne-au mlnoat şi ne-au sărăcit el cu fraţii lui (n.-cost.) ; 
aduce şl pagubă şl te sărăceşte de te lasă pe drumuri (vlah.) H
® A lipsi pe cineva de ceva, a-1 lăsa lipsit, sărac 
de un lucru ^ ® Often. (ciauş.) A compătimi.

2. vb. intr. © A ajunge sărac, a-şi pierde tot 
avutul: mulţi din pricina foametei an sărăcit şl de foame 
au murit (LET.) ; cel ce dă de milă nu sărăceşte (znn.) ^ ®
A ajunge orfan.

SArAGIE sf. © Starea celui sărac; puţina 
avere ce posedă cel sărac: de fugeau prin munţi şi 
prin codrii <let.) ; lucie, lipsă desăvirşită de toate 
cele necesare traiului; a-şi vedea, a-şi căuta d© a-şi 
vedea de treabă; cei ce mănlncă din mină,.trage a

(GOR.); să nu fluieri In casă, că taol a (gor.); 
‘eărăola nu-1 ruşine; sărăcia ’nvaţă pe om; vorba 
multă (sau lungă) sărăcia omului; boala şi sărăcia nu 
o poţi ascunde; ®: averea e gard de nulele, săiăcia-l zid de 
piatră; : la omul harnic se uită sărăcia pe fereastră, dar 
nu Îndrăzneşte să Intre; ev* MESERJE © H ® © Lipsă 
desăvirşită: ^ de idei; aşa de-lemne nu s'a văzut nici 
la bordeiul cel mal sărăcăcios (CRO.).

SArAgILA sm. Poreclă dată unui om s ă r a c:
ce pofteşti, nea P (dlvr.) ; aud ăl doi fraţi de belşugul ce 
găsise pe '«i' al lor (r.-cod.).

SArAgime sf. colrSAităc. Toţi săracii, mulţime
de săraci: era iarna, iară bieţii oameni şl babele şi altă 
pustian casele şl fugeau In lun^ pllnglnd (n.-cost.^ ; Mlhal 
porunci ca toate prăzlle... să se Împartă Ia soldaţi şl la<i*' usp.i.

sArAGUSTA (pl.-te) sf. © ţ Interval de 40 
de zile: să postească două sărăcuste... şl deaca ae vor Im- 
plea cele două sărăcuste, atunci să-1 citească molitvele de 
curăţie (pRv.-MB.) 1[ ® Trans. ' Bucov. ggi = SĂRIND^; 
Deolt tot cu gologanul: ţira, ţlra să-l plătească Liturghii şl 
sărăcuste pentru partea sufletească (sper.) [vsl. Sara k- 
u s t i < gr.-biz.];

SArAgvţ adj. ® dim. sArac f © Sărăcă
cios: Îmbrăcat cu straie <«'6 (Crg.) ; şl îndată a fost acasă 
la el, acolo Io căsuţa pesoarlulul cea ^ (Ret.).

SARAB sbst. (p © Şiret de lînă cii care se cos 
diferite înflorituri pe sumanele ţăranilor ^ © în
floriturile cusute cu acest şiret.

SArAdui (’-dueao) vb. tr. 0 A coase diverse 
înflorituri pe sumanele ţărăneşti [sărad].

SĂRADUIT sbsL 0 Faptul de a s ă r ă d u i; la 
cusut şi sumane... mă Întreceam cu tetele cele mari (Crg.i. 
i SARAGEA (pL-gele )s/., 0 sARACţl sm. pl. 
Corp de călăreţi neregulaţi (la Turci şi la Români): ■
sărăoel, sontelnicl, ageri călăreţi (bol.) [tc. sarygâ
,,galbeni”, probabil după coloarea steagului şi a 
uniformei lor].

SARAILIE sf. X Un fel de plăcintă turcească, 
cu miere şi zahăr, umplută cu nuci: li trata cu 
făcută de mina el (bas.) [tC. S a r a i 1 
o SArAIMAN = SĂRMAN: Ca tot văduva,
streinul Să fie primit (sper.); Si cel mai la foc se !n- 

^călzeşte (don.).
SARAIU (pî.-aiuri-,aio) sn. © Palatul Sultanului 

sau al uiiui paşă: l-an dus la .V de l-au Imbr&cat împă
ratul ou caftan de domnie (nec.) ; aici ne duseră la —'1 guver- 
nornlul'militar (bol.) K @ Palatul Doitliiului: olnd se 
trezea Măria sa, el striga prin cit II ţinea gura (ALEds.-j
[tc. saraj].

saramura m- SALAMţTRA.
SARANTOC iw SABÎNTOC.

O SARAOL,’flân. bAbAgr = SALAQR.
sARAR 1. sm. V Vtnzător de sare.
2. (pî.-are) sn. (g o Solniţă.
SAhARIE s/. Depozit de sare; loc unde se

vinde sare: cămara este cantora sărărlllor (NEGR.).
qsArARIţA (pl.-to) sf. O Solniţă [sare].

SARASCHER — SERASCHRR.'
SARAT 1. adj. p. sAba. ® Presărat cu sare, In 

oare s'a pus sare: bucate -.e 1 ® Ce conţine sare: 
apă-.'ă; Iarbă ~ă sv- sAricicAcŢ) k ® Care se con
servă dîndu-i-se sare multă: peste — ; came ~ă li ® 
© De un spirit lin, foarte-spiritual: vorbă .«ă II 
® © F Scump: preturi -^o tH © »»■ NESArAT.

2. sbst. Faptul (ie a săra.
sArATURA (pl.-tuTi) sf. © X Lucru să ral. 

In spec: lucru de mîncare conservat în .sare (peşte, 
icre, carne, etc.): eu metahirisesc sărăţnri de olnd păti
mesc de raat (alecsu if ® Locul CU pămînt sec, 
care nu se poate cultiva; loc sărat: pină să-tidea lo- 
cntl In vr’nn lac san iti vine să te lipseşti (or -n ): Rvom

si păsnnat mult si bun (ret.).
SARBA... = SERBA...
SARBÂD tm- SARBED.
SArbATOARE s/. © ggţ Zi consacrată servi

ciului divin spre comemorarea unui niister sau în 
onoarea unui sfînt, praznic: zi do —; —a paştilor, 
Crăclnnnlnl; mare, mloă, bisericească, băbească; sărbători 
mobile, acelea care nu cad în toţi anii la aceeaşi 
dată, cum sînt: Paştile, înălţarea. Rusaliile, etc.; 
®: iq casa leneşului, totdeauna e ; iv BABA ©, BUBA ®,
IhfArAtesc © li @ Petrecere publică în amin-
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tirea unui eveninfient însemnat: naţionali; zina de 
24 Ianuarie e/^ naţională a Rom&nilor, ctnd se comemorează 
anina Principatelor [s 6 r b a].

SĂRBĂTORESC adj. De sărbătoare; 
solemn: e In cuprins ceva aşa de măreţ şl de>^, că uiţi deo
dată şl osteneală şl loame şl sete (vlah.)*

SĂÎîbAtoreşte adv. Ca In fei de sărbă
toare* coti sint îmbrăcat! ^ (mar.).

SĂRBĂTORI (-oreso) vb. tr. ® A ţinea, a ce
lebra o sărbătoare, a serba, a prăznui t ® ® 
A primi bine, cu cinste, cu bucurie.

SARBATORICA (pi.'-rele) s/. F dim. sAbbA- 
TOARE: Ile şl ’ntr’o şan fn zi de clacă (jip.).

SARBED1, sabbAd, SEARBED, seabbAd adj. 0 
Palid, veşted, galben la faţă: apare In salon un tlnăr 
mic... sarbăd Ia tată (I.-gh.) ; tot! erau serbez! de băutură 
(RET,); lumina cea sarbedă a lampe! (negr.) H ® ® Fără 
gust, insipid, nesărat, neplăcut, anost: ori-oe înşiram 
pe hlrtle Iml părea sarbăd, prost. Incit na era chip să alcă- 
tuesc o îroză oare să-ml placă (GN.) ; llnceda şl searbădă mo
notonie a unora din cintecele nemţeşti (odob.) [lat. e X a 1 -
bldus >*salbed >sarbed prin ameste
cul lui s^bbed2 ], ■
O SARBED2, sarbAd adj. Olten. Băn. Trans. Acri
şor (voTb. de lapte) [comp. alb. 6 a r p e d].

SARBEZR, serbezi, t SBLBEZJ (-ezeso) Vb. intr. 
şi refl. A deveni veşted la faţă; îngrozit do vorba 
nesocotită... s’a serbezlt la obraz (grig.) ; cela ce e selbezlt 
de boală cade-i-se să mănlhce şl unt şi vin să bea (prv.-mb.) 
[sârb ed1].
OSARBEZI2, serbezi, (-ezeso) vb. refl. Olten. Băn. 
Trans. A se acri {vorb. de lapte), a'se corăsli: dacă 
laptele se sărbezeşte se dă pe rtu cel ce se mulge In trei 
Vineri.consecutive (PAc.) [sarbed2]. ''
O SARBUŞGA (pi.-uşte) sf. Mold. X Mîncare pre
parată diri'zăr, chişleag şi mălaiu sau făină: deott
meşnlţa din alt sat,- mai bine sărbnşcadln satul tău (Znn.).
OSÂRCĂ. = tabcA [ung. szarka]. 
‘SÂRCASM ipl.-me) sn. Batjocură, ironie foarte 

muşcătoare: rănit de <vul oontratllor (Car.); cum mă re
cunoscu, mă Impovără cu o mulţime de <ve (bol.) [fr.]. 

•SARCASTIC adj. Piua de sarcasm, batjoco
ritor: un ton [fr. ].

SARGE1 = SALCE3.
sArce2 sf. i = lişitA [ung. s z â r c s a]. 

0SARC(I)ER = sAROfNER.
SARCINĂ (pî.-nl) sf. © Legătură de lemne, de 

nuiele, de fin, etc. ce se poartă în spinare: o ~ de 
lemne, de pale ţ[ © încărcătură, greu
tate, povară ce duce un animal pe 
spinare 1f ® /• Maldăr (de fin, de 
paie, etc.); Işl dejugă boli... le aşternu 
o de îln 'dinainte (GN.) 1| © ® Greu,
greutate, ceea ce apasă asupra cui
va, grijă; am toată lamilla In sarcina 
mea ^ ® © Impozit, bir, dare că
tre Stat: proprietate fără nici o »: clasa 
ţăranilor... plătea dări şi ducea toate' sarci
nile Statului (I.-GH.) H ® ® Funcţiune, 
slujbă: ~ onorifică K © ® Misiune, 
însărcinare:, odelicată f ® ®

.Semn, dovadă de vinovăţie: acest 
fapt e o nouă —' împotriva acuzatului *j
® .Starea unei femei gravide:
mase convins că acele friguri ale Ahei- 
erau slmptomele sarclnll(VLAH.) [lat. Sar
cina].'
O SĂRGINER(pl.-ere) sn. Mold. Trans. Olten. Kt Par 
cu mai multe crengi 
scurtate, înfipt In pă- 
mînt, care serveşte 
de cuier pentru atîr- 
nat ţoale sau vase. 
prepeleac (j®) 4295)
[s a r c i n ă]Ţ - 
•SARCOFAG {pi 

-sge) sn. © Sicriu de 
piatră ([1 4296) 1f ©
^Mormint întrebuin
ţat de cei vechi pentru

Fie. 4295
SJirciner.

Fig. 4296. Sarcofag egiptean 
(mormînt de rege).

corpurile ce nu se ardeau ( 
cu caracter monumental.

1 4297) U ® Mormînt 
cu o statuă îngenun-

chiată sau. culcată ('H] 4298) 
nu conţine corpul unui 
mort (i) 4299) [fr. s ar
co p h ajg e < gr.].

Mormînt care SAR-
SĂR

Fig. 4298. Sarcofag etrusc.

Fie- 4297-Sarcofag 
de mumie.

Fig. 4299. Sarcofag creştin* 
(din primele veacuri).

’SARCpPT sm. % Foarte mic animal, un fel de 
păianjen, care pătrunde în pielea omului sau ani
malelor şi produce rlia [fr.].

*SARD 1. adj. 9 Ce ţine de Sardinia sau de lo
cuitorii ei; limba ~ă.

2. sin. Locuitor din Sardinia [fr.].
O sARDAC (pî.-ace) sn. Mold. ® Un fel de suman 
scurt pînă ia brîu : sumane maii, genonchere şl .^0 (crg.) 
[rut. s e r d a k].

S Ard AR tm- SEEDAR.
SARDEA (pl.-dele) sf. Peştişor mic ce se 

conservă sărat în butoaie, 
sau închis în cutii, ou un-

delemn, aromate, etc. ’^^&imgfSSSiSSIISSSSSIlSM. 
(Sardina) (f®) 4300); — 
de cntle; musafirii slnt gră
mădit! ca sardelele ’n putină pig. 4360. Sardea. 
(ALEcs.) [ngr. caposXXa]. *

SARDELUŢÂ (pi.-te) sf. >4» dim. SARDE*.
•SARDONIC i. adj. Ris rîs convulsiv, batjo

coritor şi răutăcios.
2. adv. In mo(l sardonic: după o sgudnltnră teribilă, 

incepn să zlmbească — (Car.) [fr. ].
SARE sf. © Substanţă tare, fărîmicioasă, so

lubilă în apă, care se pune în bucate spre a le da 
gust, care se presară pe cărnuri, pe peşte, etc., spre 
ale conserva:aibă; — vlnătă; bnlgăre de —; .«-a da 
bucătărie e formată din clorurăde Bodlu: de mare, acCCa
care se scoate prin evaporare din apa mării; gemă, 
aceea care se găseşte în mase mari in sinul sau pe 
suprafaţă pămîntului şi se extrage în ocne; a pune ~ 
In bucate,- glumele să-tl fie ca .—a In bncate (pann) ; nu te 
amesteca In toate ca -va In bucate (znn.) ; O ; —a-1 bnnă 
la fiertură. Insă nu peste măsură; @; a nu avea nici de 
mămăligă, a fi foarte sărac; din de ti ac fură, nn-ţl 
merge bine (gor.) ; se crede că dacă se varsă — pe masă, va 
fl ceartă in oasă (Oor.) ; nn-1 bine să umbli cn după ce 
Ieşi de la înviere, că asndă mtinlle peste an (gor.) ; •«- IVIA- 
LAIU®, PAgADUII ®,pCHIUl®, PlDJE ©f ®® Cecă 
ce e fin, spiritual, plin de haz într’un (discurs sau 
într'o scriere H ® Compus format din combi
narea unui acid ou o bază: ~ amară, sulfat de 
magnezie 1] © -~ de lămiie, materie organică extrasă 
mai ales din zeama de lămîie, acid tartrio H ©

' —a pisicii, antimoniu [lat. vulg. s a 1 e = clas. s a 1].
SARECA = SARICA.
SARE-GARDURI sm. Cel ce Umblă după fe

mei spre a Ie cuceri; nn ţ'i-l ruşine ca să te porţi oa un —
(ALECS.) [iwOARD1 ©].

sARI (sar şi satn) 1. vb. intr. © A face 0 mişcare 
repede In sus ridicînd în acelaşi timp amîndouă 
picioarele de la pămint: —- de bucurie; copiii se Joacă 
sărind pe frlnghle; despre animale: broaştele sar, nu 
umblă; mieii sar, olnd se Joacă; calul Iul an şl Început a 
cit n’au mal putut să-l tle comisul tn mină (nec.) ; mer- 
glnd la vlnătoare, văzu -o turturică care tot sărea Înaintea 
lui (isp.); —intr’im picior, ă ţinea un picior ridi-
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SAR- cat şi Îndoit de la genunchi, şi a înainta ridicîn- 
- du-1 din cînd în cînd de la pămînt pe celălalt H 

SAR © A se repezi şi a trece dincolo de un obstacol:
peste UQ ganţ, peste o poartă; Bem... vrlnd să laoă geţă, 
au sărit peste aldul frăţlne-său (n.-cost.) ; n'am sărit peste 
garduri niciodată de olnd stnt (CRG.) ; QABD1 © ^ © A
sev arunca jos de pe un loc înalt sau într’o adîn- 
cime: din pom, de pe oasă; In groapă, In put. In apă
% ® A se ridica repede din pat, de pe scaun, etc.:
nurorile atunol sar arse In picioare (CRoj ^ © A se re
pezi la cineva (cu dragoste, cu duşmănie): de
gltul altuia; clinele a sărit Ia mine să mă muşte; Moscalii 
n’au vrnt să sale după dlnşll... ziolnd că n’au ucaz (n.-cost.) ; 
^ ou gura, a interveni brusc în discuţie; a a- 
postrofa: bogatul, văzlndu-şi vita moartă, sări ou gura 
mare asupra, săracului cisp.) ^ © A alerga în ajuto
rul cuiva: tăcu legătură tare ou Vladlslav... oa la ori-oe 
primejdie să sară unul pentru altul şi să se ajutoreze (isp.) ; 
săriţii săriţii că ne-au jefuit hoţii (isp.) U A se 
desface deodată din locul unde e prins, unde e 
aşezat şi a cădea cît colo: a sărit roata din butuc; i-au 
sărit măselele; mi-a sărit perna de sub cap (Cro.) ; de-acolo, 
de la Munteni... au sărit solnteia şl la noi In Moldova, de 
s’au aprins acest pojar (nec.) ; F a-1 inima (din loc), 
a SC speria grozav, a se îngrozi: cum le-am văzut, 
ml-o sărit Inima din loc ş'am Încremenit (ALECS.); 11 să
rise Inima de frică şl-i tremurau toate cărnurile (ISP.) ; să 
nu mal văd capete tălete, că sare inima din mine (negr.) ^ 
® A ţîşni: i-a sărit slngele din nas ^ © A se ridica 
în sus sau a porni departe In lături, după ce s’a 
lovit de ceva, prin efectul elasticităţii: a sărit mingea 
ptnă 'n tavan; aşchia nu sare departe de tmnohlu ^ ® A f i 
aruncat în sus, a fi răsturnat, nimicit de o explozie: 
pulberăria a sărit In aer ^ © A răsări, a se ivi: nu ştii 
de unde sare iepurele t © ® A trece repede de la un 
lucru la altul: sare de la o idee la alta t ® A trece mal 

^departe, omiţînd o parte din lectură sau din scris: 
a sărit de la pagina nouă la pagina unsprezece ^ © A înne
buni: din minţi ^ © A-1 ochii, a ieşi din orbite;
a plesni; mai ales în blesteme şi jurtointe: sări-
i-ar ochiiI să-1 sară ochii cui a văzut! ^ In ochi, a fi
evident H © A fecunda (vorb. mai ales de armăsari 
şi de tauri).

2. vb. tr. © A se repezi şi a trece dincolo de un 
obstacol: Era eă-i olnte popa. Dar a sărit groapa (pann) ; aşa 
să petreacă toţi carii ar vrea să saie zidurile aceste (n.-cost.^ : 
de abia Însurat, al Început a garduri prin grădinile veci
nilor (ALEC6.); ■«‘OABD1©, OBO^PA ©
TI © A lăsa afară, a omite, a trece cu 
vederea (citind sau scriind ceva):
^ un ouvlnt, un rlnd, o pagină; a sărit 
mal multe nume sorise pe listă [lat. S a- 
11 r e].
t SABţG (pl.-ice) sn. 0 Turban 

[tc. s a r y kl.
SARICĂ (pl.-lcl, ✓ sărlci) sf. 0 

^ Manta lungă şi lăţoasă, ţesută 
din fire groase de lînă, pe care o 
poartă mai ales ciobanii ,([®| 4301):
Invălit Intr’o ^ gbiţoasă (CRG.) ; iarna pur
tau sărlci largi şl lungi plnă ’n oălclie
(VLAH.) [lat. vulg. s a r I o al.

SĂRICICĂ s/.Q a’SArsenic; nu- Fi^. 4301. Sarică, 
mit şi „şorioioaică” Munt., „şori- 
ceasâ” Afo/(/. H © Munt.

Sublimat coroziv 1f 
® Mold. & Acid tartrio 
H ® f Plantă cărnoasă, 
cu frunzele spinoase, 
cu flori verzui, alburii 
sau roşietice; numită 
şi „iarbă-sărată” (Sal- 
sola kali) (IU 4302)
[sare],
*SARţGA = OPOSţTM 

[fr.].
SARÎLA tm- SERJLA. Fig. 43m. Săricică. 

OSARIMAN = SABMăN.
O SARţN = SENJN: Acolo vezi tot zile *6 Şi oerlu llm- 
pede fără nuorl (bd.-oel.).

SĂRINDAR, ® SAlINDAR (pî.-are) sn. aj ® 
Rugăciuni ce se fac de către preot timp de 40 de

ziie In şir, In spec. pentru odihna sufletului unui 
mort în cele 40'de zile ce.urmează dupăînmormîn- 
tare; a da —e, a plăti popii pentru a face aceste ru
găciuni : multe sărindare mal dăduse el plnă atunci pe la 
popi... ca să-l poată Izgoni draoll de la casă (CRG.); altll plă
tesc cite una sau mal multe Ilturgbll si săllndaie (famf.)
K ® Ceea ce se plăteşte popii pentru aceste ru
găciuni: sărindarele, acatistele... Îmbogăţesc epltropla bise
ricii sl pe popa (i.-GH.) [gr.-biz. oapavrap’.].

SĂRIT adj. O p. sAbi ® 0 Smintit, nebun.
SĂRITĂ {pl.-t») sf. © Săritură ţ ® © Cum

păt: a-sl'pierde sărita; vulpoiul... nu-si pierdu sărita 
intr’o primejdie aşa. de mare (ODOS I; a ecoate din sărite; ar 
tl scos diu sărite şl pe cel mal răbdător (bas.) ; apoi nu spun 
eu oă femela ludărăpnlcă te scoate din eărlteP (GN.) [să
rit).

SĂRITOR i. adj. p. SABI. ® Care sare: capra mea 
nu-I de cele săritoare, şl-1 bună de lapte (Crg.) ® Care 
sare !n ajutorul cuiva: Ercule, săritor precum firea II lă
sase pre el, olnd an»a de nedreptăţi, n'aştepta să-l zică de 
două ori (ISP.). '

2. sAbitoare sf. Loc unde cade apa dintr’o înăl
ţime, cascadă: JInl... se prăbuşeşte urltnd Iu .«'a de la 
Zăval (VLAH.); o straşnică ^ II opri din mersul lor îndrăzneţ
(UR.).

SĂRITVRĂ (pl.-turi) sf. ® Faptul de a sări 
şi rezultatul acestei acţiuni: numai o făcui piuă la 
dlnsa şl o apucai de mină (ON.i ţ[ ® Distanţă mică: se 
prinse să fie slugă la popa, fiind oasa lui numai la o * de 
aici (SLV.).
O SĂRÎNDIC adj. şi sm. Oaş. Orfan [comp. sAeîN-
TQC].
o SĂRÎNTpC, SABANTQC STO., -toaca (pl.-ce) Sf. 
Băn. Trans. Sărac; cerşetor: avea slugi multe şl slujnice, 
oa gazdele oolea, nu ca sărlntooll (ret.); să lee el o sărln- 
toacă, olnd poate lua .o fată bogată (ret.) ; Sărintocul Îm
brăcat In cojoc de brad Stă tu mijloc de sat Şl clinii nu-1 
bat (GOR.), ghicitoare despre „cuptor" [comp. vsl. 
sirotăkă].

SARMA (pl.-male), Băn. baBUA (pl.-me) sf. K 
Cocoloş de carne tocată, amestecată uneori cu 
orez, învelit intr’o foaie de varză său de viţă: 
răstoarnă apoi sarmalele In strachină şl 1 le pune dinainte
(CRG.) [tc. sârmă, srb. sârma].

SĂRMĂLVŢĂ. (pl.-te) sf. X dim. SARMA: abia 
ezpns le dogoreala jarationlnl, el se preface tntr’o * de 
grăsime profumată (odob.).

SĂRMAN, sfBM^ adj. şism. ® Sărac (termen 
de compătimire), biet: —ui fără nădejde, oa o candelă 
fără nndslemn (GOL.) "1 ® Orfan: Cănnfă a rămas sirman 
de părinţi tocmai olnd ee făcuse copil de ’nvătătură <car.) ; 
a fost odată nn flăcăiandru sărman de părinţi (isp.) ; pall al 
rămăsese sărmani In cnlbnşor I (don.) [vsl. Siromahă,
cu schimbare de sufix].

SĂRMĂNEL, f. -AnIoA adj. dim. sărman: s&ţ-
mănlca val de ea, Sade ’ntr’nn vlrf de nula (gor.), ghi
citoare despre „alună".
‘SARMENTOS adj. A Ga,re are ramuri lungi, 

mlădioase şl acăţătoare [fr.].
SARNI'ţ’Ă (pl.-te) sf. O Solniţă: oblar sarniţa de 

dinaintea Iul era plină cu zabăr pisat (isP.) [S a r e].
SĂRFUN, SARFUNRL sbst. A = OIMBRIŞQR: zosma 

de cimbru şl eărpun, amestecate cu tămlle... alină durerea 
de măsele (PAc.) [lat. S e r p U 11 U m].

SARSAILĂ, ✓ sArsAIlA npr. m. ^ © Unul 
din numele date, de popor (iiavolului: Sarsailă spurcat 
ce eşti I (CRG.); Ina-v'ar Sărsăllă să vă lee 1 (ret.).

SARSAM = TARTAM.
*SART'(pl.-te, -turi) sn. Pa- 

rîmele de sîrmă ce susţin trans
versal oatarturile şi pe care slnt 
Instalate treptele care duc la ga
bie şi cruoetă (U 4303) [it. 
s a r t a].
O SĂRUNE sf., mai adesea sA- 
RITNl pl. Oas., sAnqne sf., mai a- 
desea sAntjni pl. Băn. Trans. ÎSt 
Locul unde se pune sarea ca 
S’O lingă oile [lat. vulg. *sa- Fig. 4303. Şarturi.
1 o n a e].

SĂRUT (pl.-turl) .sn. Sărutare: s’au trezit copile 
dragă sub .«al arzător (Alecs.) [sărut a].
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sABUTA (-rut) vb. (t. ® t A saluta 1J ® A-şi 
lipi buzele pe gura, pe fruntea, pe obrajii, pe mîi- 
nile cuiva sau pe un obiect oare-care, din dragoste, 
din prietenie, din respect sau din venerafiune, a 
pupa: sft nu se apropie... cătr& trupul oare-c&rul 
nlce sftrute nice să-1 pup6} ce departe să stea şl s& 1 se 
iDchlne numai (PR.-gov.) ; baba cn b&trînul 11 luară In braţe 
şl-1 sărutau cu foc de dragoste părintească (ret.) ; sărută 
mina pe care n’o poţi muşoa;<«' icoana, crucea, pămlntul 
[lat. s a 1 u t a r e].

SĂRUTARE sf. Faptul de a sdruta: a)' 
ţ salut; b) pupat: sărutarea de făţarnic, ca muşcătura 
le ţlntai (ool.).

SĂRUTAT (pî.-aturi) sn., SARUTATUBA (pl.-tnrl) 
Sf. ® t Salut(are) t ® Faptul de a săruta cu 
buzele, sărut (are): eu larlndul meu nu-1 Intoreei s&ru- 
tatul (GN.).

SAS 1. sm., SASOAICA, SASCA (pL-ce) sf. Golo- 
nlst german, originar din Saxonia, şi stabilit In 
unele regiuni ale Transilvaniei şi Banatului, cu 
Începere din sec. al xu-lea.

2. BAS adj. Săsesc.
SASCHIU sbst. Trans. A = bArbAnqc (ii 4304) 

[ung. s z â s z f ti].
SĂSiESCadj. Al Saşi

lor, ce ţine de Saşi.
SĂSIAC = SistlAC.
SĂSIME sf. col. SAS. ®

Mulţime de Saşi; toţi Saşii; 
neamul, populaţia Saşilor 
H ® Locurile populate cu 
Saşi: tiecea prin setul nostru cu 
căruţa, să meargă la Ardeal tu

(RET.).
SASTISI (-Isesc) vb. Vr. şi 

refl. F A (se’) uiui, a (se) ză
păci: blallna... stăplnlre ne-a 
îngăduit să trăim ca In sinul Iul 
Avram, tără de-a ne mal * cn sta
tistice Iscodiri lODOB.); ce vă sa
stisit! Pparc’as tl caua I (ALECS.)
[ngr. oaotiCa), viit.-TÎo(u]. c >,•

SASTISIT adj. V SA- F,(?- 43°4- Saschlu- 
STISJ. Uluit, zăpăcit: copila, *ă de attta lume străină, 
la apucat de pulpana jachetei (vlah.).

SAT (pl.-te) sn. ® Mică localitate populată de 
ţărani, cei mai mulţi plugari; ®: nu e lâră cilul; 
»lăiă clini sau '~,ni lui Cremene, ţară, localitate, casă. 
In oare nimeni nu ascultă de legi, unde fie-care e 
Ştăpln şi face ce vrea: o tara de Jac, ■»'U lul Cremlne, 
tără cinl şl tără jltarl (ALEC5.); ®: a găsit .v tără clini şi 
umblă tără băt [sau se plimbă tără ciomag); ®: mal 
bine cap la decit ooadă. la oraş; ®: la ..'Ul ce se vede,- 
călăuză nu trebne; ®: -.-ui arde şl baba se piaptănă; ®: 
cita —'6, atttea bordeie; ®: a tace * undeva, asta mai
multa vreme undeva 1f ® Toţi locuitorii satului, 
oamenii, lumea; ce ştie ţ^nl nu ştie bărbatul; 
unde scuipă un merge o moară {sau se face un lac), 
cind mulţi muncesc laolaltă, lucrul sporeşte, se 
pot face lucruri mari H'® t Ogor [tfsat< lat. fos- 
saturn „şanţ”, satul primitiv fiind o îngrămă
dire de case înconjurate de un şanţ că mijloc de 
apărare împotriva duşmanilor sau fiarelor sălba
tice].

SATANA, satan npT. m. uaJ Numele biblic 
dat căpeteniei demonilor care se strădueşte să is
pitească pe oameni şi să-i îndemne la rele; diavol, 
drac: piei de dlualntea mea, Satauo, că te trimet la mumă-ta 
ledul, care te-a vărsat pe fata pămlutulull osp.i ; a şe le
păda ca de Satana; ®; fuge de dracu şl dă peste Satana 
[vsl. < gr.].

SATANESC, SAtAN^SC, SATANIC, SATANICRSC 
adj. De S a t a n a; diavolesc, drăcesc; caoamenl... 
Pizmaşi, t&ceau toate chipurile aatanloeştl... cum eă dele vi- 
tişoarele mele... pe moşia boierească (CRG.). 
ţ SATARA sf. (g) ® Dare grea impusă samavol- 

niccşte asupra cuiva: sooasa orlnduele multe şl satarale 
şi hlrtli şl tumărlt, olte un zlot de toată casa (nec.) ^ (D 
^ DEŞUQUBţNĂ (|): a pus cinovnloul sataraua pe oamenii 
din satul despre soare apune (r.-cod.) % ® 0 Povară, 
u6l(^a: a cădeai In spinarea cuiva [probabil tC./(m O)-
saderă ,,confiscare”].

SĂTCEL (pl.-ele) sn. dim. SAT.
O SĂTEAC (pî.-ece) sn. Olten. (vîrc.) dim. SAT.

SĂTEAN sm., sAteancA (pî.-tence) sf. Locuitor, 
locuitoare’ dintr’un sat.

•SATELIT sm. ® Om înarmat tocmit de cineva 
oa să execute orbeşte poruncile acestuia: mi-e tea-
mă In tot minutul să n'aud umbletul sateliţilor lui Duca
(ALx.) H ® Planetă secundară care se învîrteşte 
in jurul unei planete principale: luna este—ni pămin- 
tuiui [fr. <lat.].

SĂTESC adj. A(l) satului, de sat: şcoală să
tească .

SĂTICEL (pZ.-cele) sn. dim. SAT.
•SATpi "sbst. ■ Stofă de bumbac sau de lină, cu 

lustru, ce seamănă cu mătasea: pietrişul scrişnea sub 
pantotii de» (sad.) [fr.].

•SATINA (-nez) vb. tr. A da lustru: » hlrtia [tr.].
•SATINETĂ [pi.-te) sf. ■ Stofă subţire de bum- 

bac ce are’lustru ca satinul [fr.]..
•SATpi sm. ® ^ Numele semi 

zeilor celor vechi, tovarăşi ai lui 
Bacchus, cari erau geniile pădurilor 
si imaginaţi cu o faţă 
bestială, cu picioare?^ 
de ţap, cu trupul pă-*- 
ros, capul acoperit cu 
un păr sbîrlit şi ca-, 
repurtau coarne de ca
pră (|B]4305) 1] ®© Om 
foarte desfrînat: cei' ' 4 
doi boieri tăeeau nn haz
neapns, nltlndn-seunul le ■ 43°5* Satir.,
altul, nritl şl llbldlnoşl ca dol»l (d.-zamf.) [fr.<lat.].

•SATpiĂ şi satira (pl.-ie) sf. © O Piesă de tea
tru la vechii Greci în genul farselor şi ale cărei per
sonagii reprezentau mai toate pe nişte satiri ® x' 
Scriere în versuri în care se critică sau se ridiculi
zează anumite viţii sau apucături ciudate: satirele 
erau toarte mult gustate, căol ele corespundeau cn natura 
spiritului rizător alBomănlIor(ALEC3.) 1 ® Ori-Ce scriere 
saudiscurs cu caracter batjocoritor şi muşcător
[fr-]- u >

SATIRIC 1. adj. De satiră; batjocoritor, 
muşcător: spirit».

2. adj. şi sm. /^’Care compune satire: poot»[fr.].
•SATIRIZA (-izez) vb. Ir. A critica In mod sa

tiric, batjocoritor, pişcător [fr.].
•SATISFĂCĂTOR adj. p. SATISFACE: Care sa

tisface, mulţumito’r, îndestulător: a da un răs
puns » HH I© nebatisfAcAtqr.

•SATISFACE (-lac) vb. tr. ® A mulţumi, a îm
păca, a îndestula,, a intra în voie: ».po anperiorii 
săl;-a-şl» onrlozltatea; » pe creditori, a le plăti ceea ce 
li se datoreşte U ® A repara o ofensă U ® A plă
cea ; (această privelişte) satisface vederea, plaCe ochilor 
[lat.].
•SATISFACERE, SATISFACŢIVNE, satisfacţie 

sf. ® Faptul de a s a t i s f a c.e; mulţumire, pă
rere de bine, îndestulare ţ ® Reparaţiunea unei 
ofense făcute cuiva [fr. < lat.].

SĂTIŞQR (pî.-şoate) sn. dim. SAT; Intr’aceat să- 
tişor a sosit oam de cătr& 
sară (SB.).

■SATţR1 (pZ.-trs) sn.
® Cuţit mare şi lat de 
bucătărie cu care se 
toacă carne, etc. ([â]
4306): se aruncă cn »ul 
de la bucătărie şi-l tăie ca
petele (PSP.) n ® Secure de călău; In toate noptlle, ve- 
oblnl calăn... face sgomot ascuţlndu-şl »ul (i.-oH.); să-l ve
dem tn minutul morţii... Intlnztnd cepul la »ul geala-
tUlUl (ALX.) .
t SATţR2, ŞATtR, satIras sm. Un fel de lacheu la 

Turci; slujitor, în epoca fanariotă, înarmat cu se
cure, ce făcea parte din garda domnească: dina- 
pola acestora stau satirii şl clohodarll cu zapclll lor (let.) ; 
amănţll şl satlraşil Işl ourăţau armele şnlerlnd printre 
dinţi olte o arie (rl.) [tc. s a ty r].
ţ SATÎRGI-BAŞA sm. Căpetenia satiraşilor: 

Idlcllll sub oomenda marelui» al cămărăşlel (rl.) [tc.].
•SATRAP sm. ® ^Titlul guvernatorilor de pro-

SAR-
SAT

Fig1. 4306. Satir.
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SAX
SAT- vjncii la vechii Perşi T © ® Om despotic, arogant;

marii electori (eran), rlnd pe rtnd, >^1 atotputerhlol Io ju
deţ (BR.-VN.) [fr.].

'SATRAPIE sf, ^ Provincie guvernată de un 
satrap [rr.]:.*

SÂTUG (pZ.-uce), SATUCE^N (p/.-oene), SATUCEL 
(p2;-cele) sn. dwi. SAT: se vede deasupra-1 s&tncnl risipit 
pe poalele Palmeşulul (vlah.> ; tn dreapta mănăstirii se ri
dicau... sătucene ou căsuţele albe presărate prin dungile văi
lor (EMiN.); la jos se revarsă o mahala, cu casele mici şl rare 
ca ale unul sătucean uro.) ; preotul Muşat, dlntr'un sătuoel, 
se dusese la o moară (isp.) .

SAtUL 1. adj. ® Care a mîncat destul, că
ruia nu-i măi este foame, care s:a săturat: Dacă eati
pottlt la vra-o masă, Pleacă de-aoaaă IPANN); ce lo- 
loanşte calul o maaă plină de bucate P . (ZNN.); ţăranul 
nostru... zice că lără de mămăligă nu ac poate ţine (ion.) 
li ® © Cel ce nu mai vrea, ce nu mai poate .să 
îndure; desgustat, scîrbit, îngreţoşat: lu cele mai 
de pe uimă. de osteneală, alnnee la nlete pelaturl iisp.); 
aă plece, că slnt de el.

2. sni. Om sătul: .^Ul la tlămlnd nu crede [lat.
s a t u 1 1 u s].

SĂTULEAN (pl.-lene) sn. tiini. SAT: trecurăm... 
două sătulone mistuite lu pustiul Carpatllor (GN.).

•SATURA (-urez) vb. ir. ® & A prepara o solu- 
ţiune punînd în lichid cantitatea maximă de ma
terie pe care o poate disolva H ® ® A sătura [fr.J.

SATURA (satur) 1. vb. tr. ® A da cuiva să mă- 
nlnce pînă nu mai i-e foame, plnă ce-i sătul: cu
cinci plini şl doi peşti, Isns a săturat 6000 de oameni; pe 
semne o’alsta-l Flămluzllă... de nu-1 mal poate * nici pă- 
mlntnl (Crg.) H ® A potoli foamea cuiva: orl-ce mln- 
oare eatnră pe oin (gol.) 1 ® Pr. ext..A potoli setea, a 
da cuiva să bea pînă nu mai i-e sete t ® ® A în
destula, a da cuiva atlt de mult incit să-şi mul
ţumească pofta, Incit să-l 'desguste, să-l îngreţg- 
şeze: apucăturile lor m’au săturat de joc.

, 2. yb. refl. ® A mînca pînă ce nu mai i-e foame:
mănlncă toată ziua şl nu se mal satură; ca lupul ce uu ee sa
tură c’o mică ’mbucătnră (ooL.) *: ® Pr. ext. A-şi potoli 
setea, a bea pînă nn mai i-e sete: ca beţivul, ce nici
odată se satură (gol.) ţj ® ® A se îndestula, a-şi 
mulţumi pofta: a se desgusta, a se. îngreţoşa, a i 
SC urî cu ceva; nu se mai sătura cineva de dlnsul as- 
culttndu-l (ISP.); scumpul nn se mal satură de bani (ZNN.); 
m’am săturat plnă ’n glt de viaţa pe care o duc aici (vlah.) ; 
nu s'au săturat de bine şl de cinstea lut Stefăniţă-Vodă, ce 

. au şezut şl uu scris nişte cărţi viclene (nec.) [lat. Satu
rare].

'SATURAT adj. p. SATHB4. & Se zice despre 
un lichid" în stare de saturaţie sau despre un corp 
compus căruia nu i se mai poate incorpora o nouă 
doză din unul din elementele sale.

SATURAT adj. p. sAtdba. ® Care a mîncat 
sau băut de ajuns, plnă a fi sătul H ® ® Desgu
stat, îngreţoşat, căruia i s’a urît cu ceva •jţ[ © uţ- 
sAturat.

sAturAtQR adj. verb. sAtura. Care satură, 
săţios.

•SATURAŢIUNE, SATURAŢIE nj. Starea unui 
lichid sau unui compiis chimic saturat; ®: saturaţie 
anlleteaecă era atlt de desăvlrşltă. Incit simplul fapt de a se 
găsi laţă lu laţă trebuia să-i aducă aici (d.-zamf.) [fr. ].

“SATURN sbst. it Planetă din sistemul solar, 
mai micădecît Jupiter, dar 
de 718 ori mai mare în vo
lum decît Pămîntul; situată 
la o distanţă mijlocie de 
soare de 1425 de miUoaniî1 
de km., îşi faoerevoluţiuneâ 
siderală în 29 de ani şi 107 
de zile: se învirteşte în ju
rul ei însăşi în 10 ore şi 14 
minute; străluceşte ca o stea 
de mărimea Intîiu, iar la telescop se poate ve
dea particularitatea ei caracteristică, anume ine
lul care o înconjoară; are nouă sateliţi (Hj 4307)

’SÂTURN.^E sf. pi. ® ^ Sărbătoarea lui Sa
turn care se celebra, la Romani, in luna Decem
bre şi în timpul căreia domnea o mare destrăbă-.

P'k* -t3°7. Saturn.

lare: aceste sărbători egomotoase, tn care se petreceau Ici 
de tel de necuviinţe, se numeau — (isp.) ^ ® © Petrecere 
desfrînată [fr. < lat.].

SAŢ s^ SAŢIU.
•SAŢIETATE Sf. ® Săturare, saţiu; îndopare 

cu alimente pînă a produce desgust, Îmbuibare II 
® © Desgust produs de excesul unui lucru [lat,]] 

SAţIOS adj. Care satură bine şi’curtnd: plinea 
de oasăe mal săţloasă *|*| (C) sv NţlSATKgs, care nu Se mai 
satură; lacom [saţiu].

SAŢIU, SAT sbsl. ® Săturare, îndestulare: ecsi 
toamna şlţ nu ştlo cum, cu dlnsa veni şl saţdul lu casa lui 
(NE6R.); F&găduinţa li buuă, Numai nu aduce saţ (don.) ; bal, 
lume făr& saţ 1 cum nu se ioturi îndestula Cantaouzlneştll 
cu atîta cinste ce aveau... şl-1 vicleniră şl-1 luară domnia 
(MUST.) II ® Stare în carş se află omul sătul, care 
a mîncat de ajuns: clnd fierbe oaia la foc, să nu mă- 
nlnci, că nu vel avea saţ In nouă zile după olaltă (gor.) ; 
sămlnţa de linte este din toate legumele cea mal hrănitoare, 
oare ţine saţ'Ca şl carnea (ion.) © pv^NESATIU, NES^Ţ, 
nesăturare, neîndestulare; cu cu lăcomie, fără 
a se puteasătura [comp. laţ. s a t i a r ej.

SAU conj. ® Exprimă o alternativă, ori: Doam
ne, clnd tc-am văzut tlămlnd, aan- Însetat aan nemernic sau 
gol san bolnav In temniţă şl n'am slnjlt ţie P (VARL.); da — 
nn; va Izbuti — va muri; rapelat —... —' .., ori... ori...: 
» una — alta; se temea că * a putea să scape plnă la Nlstm, 
de ţară, «.ba (neo.) H ® Altfel, cu alte cuvinte: Oat- 
Baţii —' Alpll Transilvaniei [s ă1 ■ t au].

SAu1 tm- SEU.
SAU21. adj. pos. m., f. sA; pl. m. aji," /. sale. 

Arată posesiunea: prietenul său, tată-săn, trate-său; 
prietena sa, malbă-sa; traţll săi; surorile sale.

2. Al său, pron. pos. m., f. ase; pl.m. al săi; /.ale , 
sale.

a. săUL sbst. Ceea ce-i al său, ceea ce-i aparţine, 
avutul: numai negustorul... trăeşte dlu săul său şl pe sa
ma Iul (CRG.) [lat. vulg. *s o u s, “s a, 's oijm =clas, 
suus, sua, suum].

SAULA (pi.-le) sf, 3, Parîmă subţire cu care 
se ridică pavilioanele şi se fac legăturile mici la 
bord.
ţsAVA, sAVAi, SEVAi conj. Fie, măcar, chiar:

pentr’aceea şi noi, săval lu cale, clnd mergem, aceasta să 
o avem soţie (varl.) [să1 -t- va ,,vrea”].

“SAVAnA (pi.-ne) sf. • Cîmpie întinsă, acope
rită de ierburi mari, în America: Pe cea — ’nţinsă 
şl ou sălbatlo nume, Lung ocean de Iarbă... (ALEcs.) [fr.].

•SAVANT 1. adj. ® Foarte învăţat, cp cuno
ştinţe Întinse şi adinei, erudit H ® a? în care e 
multă ştiinţă şi erudiţiune: o lucrare ~a.

2. sm. Mare învăţat, om foarte erudit [fr.]. 
'SAVARţNA (pi.-ne) Sf. X 

Prăjitură făcută din făină şi 
zahăr şi îmbibată cu rom ([®|
4308) [fr. s a v a r i n).

SAvÎRŞI (-şese) 1. vb. tr.
® t A sfîrşi.’a isprăvi"; a înde
plini, a duce ia bun sflrşit:sintt,. - c
gata B-ţl da lata, dacă-ml vei ~ cu F,&" «°8" Savarină. 
bJne slujbele ca care am s& te însărcinez :(isp.); cine Începe 
cu rău, cu rău săvlrşeşte (SLV.) ^ ® A făptui, a CO- 
mitO: o crimă, o faptă-rea.

2. vb. refl. t A muri, "a-şi da sfîrşitul: pe la nişte 
Paşti, s’a săvlrşit din viată cucoana Ana, DnnmeMU s’o Ierte I 
(GN.) [vsl. suvur§itî].

SAVÎRŞIT 1. adj. p. SAVÎRŞJ ff © nesAvîRŞJT.
■ 2. sbst. ® Faptul de a săvîrşi *[[ © t Sfirşit. 
“SAVOARE sf. ® însuşirea ori-cărei substanţe 

care face impresiune asupra simţului gustului H 
@ Gust plăcut [fr. saveur).

SAVON SOVQN.
"SAVURA (-urez) vb. tr. ® A gusta CU plăcere ţ 

® © A se bucura de uri lucru încet şi cu deliciu:, 
mie-mi trebue... parfumul iubirii ei nevinovate, şi-l aoi! 
şl-1 savurez (vlah.) [fr. s a V O u r e rj."

savura (pi.-te) sf. a. Povară formală mal 
adesea de saci de nisip, drugi de plumb, etc. care 
se-pun într’o corabie spre a se putea afunda în 
apă atît cit cere stabilitatea ei: lingă mai erau anco
rate... corăbii'cu — (s.-ald.) [ngr. aaŞoupa < it.]. 

SAXANA sf. (£) Sarcină, povară: so hotărî şl el
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t se dnce acasă cu »na (n spinare (jsp.) [tc. sek- 
sanu].
'SAXHQRN (pî. -nuri),sn. J Un fel de trompetă, 

cu piston,’ de dimensiuni mari, ou rol de bariton, 
puţind emite de la sunetele cele mai grave pînă. 
la cele mai acute posibile unui instrument de 
alamă 4309) [germ.].

SAXlE = SACSJE.
•SAXOFON (pt.-oane) 

sn. J Instrument muzi
cal de aramă, ce seamă
nă întru cttva cu un 
flaut ([@] 4310) (■

Fig-- 4309-
Saxilorn.

Fig. 4310. 
Saxofon.

TAB. XXXIX) [fr.
■SAXON 1. ddj. 9 

Din Sax’onia, Ce ţine de 
Saxonia: limba—ă; rasa 
Mi.

2. sm. Locuitor, ori
ginar din Saxonia [fr.].
O SAZAN sm. Mold. wje>
Crap [tc.]. 
t sAZDANIE sf. Creatiune [vsl.].
SBALŢ (pl.-ţurl) sti. © OchiU de'fier la capătul 

unei funii 1 ® = sbant [b a 1 ţ]. 
tSBANCA (pi. sbănol) sf. Mold. Ventuză [comp. 
pol. rus. b a n k a].

SBANGHIU, SPaNCHITI adj. şi adv. f Şaşiu, 
Chioriş; Tăndse 11 prlrl spancbln (d.-zamf.).

SBANŢ1 (pî.-turi) sn. Bantă de fier sau verigă 
cu care se strîng laolaltă două bucăţi de lemn la 
car, etC.: caleaşca e gata: mai are nevoie numai... de cl- 
teva '■mrl el de mal multe şuruburi (Alecs.i ; parcă-ml bate 
două —un In tlmple, de mă prăpădesc (D.-ZAMF.) [b â n t ă].

SBANŢ2 (pl.-turi) sn. Ventuză, sbancă [sl. 
banei, pl. din banka].
O SBANŢUI (-ţuin, -tuesc) vb. refl. 0 Mold. © A 
se căţăra de ceva spre a se legăna cu picioarele în 
vînt ţ[ © A face nebunii, ştrengării: mă mir că nu 
s'c săturat de sbăntult (ALces.) [comp. SBANT1'2].
OSBANŢUIT 1. adj. p. sbAntuj.

2. srn. Copil sbiirdalnic, ştrengar: de —ui ista ai 
dnmitale, nimica nu scapă (CRG.).
OSBANŢUITURA (pî.-turi) sf. ® Mold. Faptul 
de a se sbănţui; .sburdălnicie, ştrengărie: nu-
mai la abănţultorl ţl-1 glndxi (Alecs.i.

SBAtaie sf. Faptul de a se sbate: nu au putut-o 
scoate din sbătălle dintre viată şi moarte (br.-vn.i ; cum 11 
apar toate de limpezi: sbătălle, agătăriledegitul Iul... (BR.-vn.i
[sb a t e 4- b ă t a i e].

SBATE (sbat) 1. vb. iT. © A face să iasă, a scoate 
prui bătaie, prin scuturare, prin strîngere: — bine 
ciurul, sita T® — ouă, a amesteca prin bătaie al
buşul cu gălbenuşul ŢI ® V A căuta să rupă, să 
scadă din preţ, toomindu-se la cumpărat.

g. vb. refl. © A se mişca îiicoace şi încolo cu 
furie, cu disperare, a se svîrcoli: se sbăteau ca peştii
In virşă (Crg.i ; se sbătea In pat de nesomn (D.-ZAMF.) ţi ®
A se sbu'ciuma, a se frămînta, a se agita: se sbă
tea, bietul om, cu mintea şl cu trupul (isp.): e un suflet 
stingher, care se sbate şi se frămintă ibr.-vn.) ; se sbăteau 
după treburi din zori pină 'n noapte (s.-ald.) [lat. vulg.
e X b a 11 S r e].

SbAtugi (-ncesc) vb. tr. A sbate bine; a bătuci 
[sbate -t- b ă t u c i].

SBATUT adj. p. SBATE: borşul cn carne se drege 
cu smintind ori cn ud ou (şez.).
■iSBEA (sbeau) vb. tr. A suge. a scoate sugînd 
[lat. o X b I b S re].

SBEG1, SBENG, ZBE(N)G sbsl. Sbcguială: de multe 
ori n’au chel de sbeng ijip.) [Srb. Z b j e g].

SBEG2, ZBEG sbst. * Pădure tînără, deasă, cu 
' mărăcini mulţi: Intllneşte o căprioară, care era Impilnsă 

Intr’nn sbeg (mera).
SBEGUI, SBENQUJ, ZBE(N)GUţ ( -guesc, -guiu) ,vb. 

f^fl. A se juca In mod.sburdalnic (vorb. de copii), 
ă Sburda: se jucau copiii şl se sbegnlau, de-tl era dragă 
lumea să priveşti la dlnşli nsp.i ; unele muieri, ca copiii ăi 
tutei... ^^se sbengnio (jip.); se sbengniau ca mieluşeii (isp.i;. 
ciripeau şl se sbengulan pe gardurile de nuiele (lung.)
[sbegi].

SBEGUIALA, zbegdialA (pl.-uieii) sf. Faptul

de ase s b e g u i, joc sburdalnio: copiii, aprinşi la 
fată de —, se adunau uuul cite unul (dlvr.>.

SBENG tw SBEG1.
SBENGHtU ev BENGHIU.
SBENGUI tw SBEGUI.
SBICEALA, zbicealA sf. Faptul de a (se) 

s b i c i. '
SBICI, ZBICI (-cesc) vb. tr. şi refl. A (se) svînta, 

a (se) usca în parte (la soare sau la vînt): soarele 
şl un vlntuleţ sblceau văile (Olvr.) ; le-au Înşirat după aceea 
prin cule ca să se sblcească (sb.) ; de vre-o clteva zile se' 
îndreptase vremea, se sbicise bine (Car.i [srb. z b j e 6 i 
s e ,,a intra la spălat, a se strînge"]. • •
O SBIGIU, ZBICIU (pî.-ce) sn. Băn. Trans. = BIOIU: 
se Intllnl cu alt om purtlnd un sblclu pe umăr (RET.) ; Eu-1 
fac zeamă pipărată. El la sbiclul să mă bată (ik.-brs.) ; şl 
tu m’al ameţit pre mine clnd mi-ai tras trei sblce pre circă 
de ml-or sărit stele verzi din ochi (cAr.).
O SBIGIUI, ZBICIŢII = BICIUI.
O SBIGIULA (-ciul) vb. ir. ® A biciui, a bate cu 
biciul H ® A sdrobi cînepa 1 @ A sgudui, a scu
tura cu putere . [s b i r i u].
OSBIGIUŞGA, ZBiciţrSCA (pl.-ştl) sf. = biciuşca.

SBIERA, ZBIERA (-ier) vb. intf. © A striga 
ca măgarii,' vacile, oile, etc. H ® Pr. exi. A striga 
în gura mare, a răcni: sblară ca un măgar; nu — la 
mine, c& nu slnt surd; strigă, sbiară şl răcneşte, că ud leu
clnd se răneşte (GOL.) [lat. *exv6rrare < verr es].

SBIERĂT tw SBIERATURA.
SBIERAtQR, zbiebAtpr adj. verb. sbieba 

şi sm. Care sbiară; cel ce sbiară: meritul şl gloria 
vor fl de partea —Hor şl dibacilor (I.-GG.).

SBIERATURÂ, zbiebAturA (pl. -tun) sf., 
SBIEBET, SBIERAT, zbieret, zbierat, (pl.-rete) sn. © 

Faptul de a s b i e r a, strigătul măgarului, 
vacii, oii, etc.: nu găti bine vorba, clnd auziră o sblerătură 
In pădure (Ret.); se auzi... sblerătul oilor Întrerupt de 
lătratul a vr’o doisprezece dulăi (gn.); Sbleret, răget, ţipet, 
vaet, mll de glasuri spălmtntate Se ridică de prin codri...
(ALEcs.-j 1 © Strigăt puternic (de mînie, de durere, 
de spaimă), răcnet: răguşit de atlta sblerăt, proto
popul de-abla mai clrfla (d.-zamp.) ; şl-i vorbă multă şl 
chiote şi sbierătrurl de inimi stlşiate (lung.). .
O SBIHUI, SQHiHUj vb. ir. Mold. A sgudui tare, a 
Sgîlţîi, a scutura: aşa tremura de tare, de parcă-1 sghihu- 
la dracul (CRG.) ; a purces sbihuftă aşa mal departe Isb.). 
o SBIHUIALĂ, SGHnHHAnA (pl.-lell) sf. Sgudui- 
tură, Sgîlţtitură: Numai vezi că te trezeşti Că te-apncă 
o sghlhnlală de te sfarmă (sper.) [s b i b u i] .

SBILŢ - OHILT.
*SBIR sm.' ® Nume pe care-1 purtau arcaşii po

liţiei romane sub Papi H ® Pr. ext. iron. Agent 
poliţienesc:-%'il Însărcinaţi cu corecţlunea cutezătorului 
au.Iăcut exces de zel (car.) [fr. < it.j.

SBÎRI - SBRRI
SBÎRGEALA, ZBIRCEAlA (pî.-eli. -ele) sf. Sbir- 

Citură: adă părul mal pe frunte, ca să se mal ascundă 
sblrcelele (Alecs.) [st) î r C ij.

SBÎRGI, ZBÎRCi 1. Vb. tr. şi refl. A (se) încreţi, 
a (se) strînge formînd creţi: M’am albit de griii, ne- 
cazuri, şl faţa ml s’a sbliplt (pann) : ea Işl clătină umerii şl 
sblrcl gura ca de rls (D.-zamp.) ; A ei piele pe obraz Chiar ca 
punga s'a sbticlt (stam.).

2. vb. intr. — din nas, a strîmba din nas, a face 
o mutră de ne
mulţumire: băiatul 
mestecă vre-o două 
porumbe si dblrci din 
nas (D.-ZAMF.) [comp.
bg. b r ii 6 a]. :
O SBÎRGIOG sni. |
Mold. A © Ciuper
că comestibilă, cu 
pălăria brună sau 
negricioasă, ou 

coastele sbîrcite, ; 
formînd o reţea cu 
alveole adinei, în- «i1- 
guste şi lunguieţe, Sblrcl0k- 
cu piciorul alburiu, gol înăuntru (Murchella co
nica) (d 4311): spiritul Ilngezeste Intr’o atmosferă u- 
rlcioasă ce usucă inima ca un — (alecs.) r ® CIUOIU-

SAX-
SBÎ

Fig-.-43l2.
Sbîrciogi-graşi.
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SBU
S B î- L®TE ® H ® «-ORAŞ, ciupercă comestibilă, cu pălăria 

brun-roşcată sau negricioasă, umilată, cărnoasă, 
cu aspect de ceară, cu coastele sbircite, cu Îndoi
turi dese, cari seamănă cu circumvoluţiunile creie
rului (Helvella esculenta) ([®1 4312) [s b î r c i].

SBÎRCţT adj. p. aBlRcj. Cu pielea, cu faţa în
creţită: Ieşi înaintea lor o babă (ISP.); earbezl la faţă 
şl ablrclţl, de paioă ee hrănesc nnmal ou oluperci Iripte
|CR6.).

SBÎRCITyBĂ (pl.-tari) sf. (î) încreţitură a 
pielii, a feţei: bătrin verde, rumen Ia lăţă, fără sblrclturl 
pe obraz (i.-gh.) 1f © iTon. Persoană bătrînâ,' plină 
de sbîrcituri pe obraz ® Pr. anal. încreţitură 
formată pe suprafaţa unui obiect, pe o pînză, etc. 
[s b î r c i].

SBÎRLI, Mold. SBtJKLJ (-lese) vb. tr. şi refl. ® A 
(se) ridica’păjul în sus (de spaimă sau de mînie):
lenl Isl sblrleste coama; salllnd In pleptn-1 o spaimă copilă
rească oare-i sbarleşte părul pe cap (alecs.); simţea părul 
Bburllnda*i'se pe cap şl dinţii săi clănţălnd (odob.) ; 1 se 
sblrlean perii In cap la auzlrea unor asemenea grozăvii (isp.) 
H (D i Despre penele păsărilor: cocoşul tşi sbirieşte 
penele de la gttH (|) 0 f A se ă se indigna, a se 
mînia: notaml e om deprins să se minle, să se sbtrleasoă 
şl să bată din picior (SAD.); Intr'o seară, boierul... s'a sblillt 
de gelozie (i.-gh ); Şl se sblrliră’de groaza acestui măritiş
<PANN).

SBÎRLIT adj. p. SBIBLI. Cu părul ridicat în 
sus, în desordine; ciufulit.

SBÎRNI interj. © 4; Imită sborul şi bîzlitul 
albinelor, muştelor, etc.: Tugulea... se tăcu o albină şi 

1 In BUS, * 1 In jos. Intră In casa zmeoalcel (rsp.i; albinei 
atita l-alost, şl A>Idnpă ooş drept la Dumnezeu imar.) ®
Imită vibraţiunea unei coarde, sfîrlezei, zmeuiui 
Înălţat, săgeţii asvîrlite, etc. [onom.].

SBÎRNÎI (-nllu) vb. tr. ® 4 A produce un sgo- 
mot surd cii aripile [vorb. de albine, muşte şi alte 
insecte), a bîzîi: se putea auzi musca sblrnllnd, atita li
nişte şt tăcere se tăcu (jsp.) r ® A vibra: Sblrnlle coarda 
din aron-1, tnlgeiă săgeata ’n vint (alecs.) ; s'ande soneria 
sblrnllnd ou Insistenţă (Car.) ; fusele sblmlle alene Intr'un 
rls cu hohote (dlvr.) ; o detunătură puternică lăcu să sblr
nlle geamurile cofetăriei (Br..vn.) ; 0: Eterla greoească şl 
revoluţia de la IBSl făcuseră să sblmlle In tinerii Romănl 
coarda vitejiei p.-oH.) 1| ® © A SC agita, a fi in nc- 
astimpăr: mamele de familii... Începuseră să cam sblr
nlle... împotriva blrtaşulul (d.-zamf.) [s b î r n].

SBÎRNÎIALA (pi.-leii) s/. Faptul de a s b î r - 
n î i; rezultatul acestei acţiuni.

SBIRNÎIT sbşt. Faptul de a s b î r n î i, bîzîit; 
vUdraţiune: ~ul albinelor; s’and olocnell de pahare... şl 
»ul otova al cobzarului (olvr.) ; zăngănit de paveze şl —- de 

săgeţi (VLAH.).
SBÎRNÎITQR 1. adj. verb. SBiBNiţ. Care sblr- 

nîie; vibrător: auzul lul păstra încă acea Impresie de sgo- 
motsurd şl * oe Ieşea din gura deschisă a hara
pului (d.-zamp.) ; al atins coarda cea mal sblr- 
nlltoare a Inimii mele (ALECs.).

2. SBiRNiiTOARE s/. ® Făşie de hîr- 
tie" ce se lipeşte pe o sfoară întinsă 
bine la capul zmeului, ca să vibreze, 
cînd se înalţă, vîjîitoare, pîrîitoare:
Un zmeu cu-o ooadă lungă şl cu .v. De tot răsu
nătoare , (DON.) H ® Sfîriează ce sbîrnîie 
H ® Jucărie de copii făcută dintr’o 
soînduricâ subţire, de-o palmă de lungă 
şi de două, trei degete de lată; se lea
gă la un capăt cu o sfoară şi, învîrtin- 
du-se în cerc, produce o sbîmîitură cu 
atît mai puternică, cu cît se învîrteşte 
mai repede (pamf.) ([g 4313).
- SBÎRNÎITURA (pi.-turl) sf. Sbir- 

niit: Clnd sblrnlltura diblei, care abia se 
auzea, La loo, la trop&lturft, pe fete le îmbulzea (pann).

SBOR1 (pi.-orari) sn. ® Faptul de a s b u r a, 
ridicarea şi mişcarea în văzduh (a pasărilor, in
sectelor, etc. )'cu ajutorul aripilor: —ui păsărilor, albi
nelor; a-şl lua <>'Ul, a sbura; a se avinta: Şl sboară fără 
spaţiu, lulndu-şl Iute *ul. Ca vlntul şl ca glndul, ea spaima 
şl ca doml (ALECS.) ; a prinde (mingea) din ». a prinde
(mingea) pînă nu ajunge la locul de destinaţie Ş[ 
® Pr. ext. Alergătură în fuga mare ţi ® 0 Avînt:

Fig. 4313. 
Sbîrnîitori.

va vani vremea otnd Iţi vel da inimii şl vel 11 vultur intre 
oameni (ON.).
t SBOR2 (pl.-oruri) sn. (î) t Sobor, adunare, 

sfat: obştea ee aduna Dumlnloa In ^ la uşa blserloll (i.-gh.) 
H ® Băn. Adunătură, strînsură H ® ® BUciu: 
alăutarlul carele zicea vioaia şl al&ntapre la tlrguii şl pre la 
-vurl (PRV.-MB.); naţia mm&nească azi e un'un bllclu, 

un tirg wip.i [srb. bg.].
O SBORţ (-orâac) vb. intr, Băn. A sta la .sfat, 
la vorbă [s b o r2). . • • '

SBORNIG (pZ.-ice) sn. <S) ^ Golecţiunc de 
scrieri'ale părinţilor bisericii sau de descrieri ale 
vieţilor sfinţilor II © (£) Golecţiune de diferite
producţiuni ale literatunii populare [bg.].

SBORŞ sm. — fAlAmp>A-de-baltA [sb orşi]. 
O SBORŞI (-şeac) 1. vb. tr. Mold. Bucov. A sbîrli.

g. vb. refl (D A se sbîrli t © © A se iuţi, a se 
mlnia, a se indigna: are se cam sboişasoa Juplnn 
Arvlnte, d’apol n^am ce-1 tace (ALecs.).
OSBORŞIT adj. p. SBORŞţ. Sbîrlit: un cap ca de 
arlcin (ON.).
O SBREHUD,SBREHUiAT (şez.) adj. Mold. Nebuna
tic, svăpăiat: am nişte vecini... sbiehnzi şizlnatlcl (flor.).

SBRRI interj. © i Imită sborul păsărilor: pu- 
p&za, <^I pe-o dugheand şl.!. îşi le apoi dmmul spre Humn- 
leşti (CRG.) TI © Imită un Vîjîit: iar l se piru orbului 
c’ande ceva vlllind In aer şl, 1 (ret.) [onum.].

SBUCrUM (pl'.-me) sn. Prămîntare, neastîm- 
păr, tu'rburare, fierbere, sguduire sufletească; e un ^ 
şi-un clocot de valuri dintr’un mal Intr’altul cvlah.» ; şl 
de-aş muri mal de grabA, să scap odată de ^ (CRg.) ; omul 
tără de noroc e numai de şl de necaz pe Inmea asta (vas.i; 
Albă casa racului Şl brana gtndaculul. Şl sbuclumul via
tului Pe faţa pămlutulul ivor.) [s b U C i U m a].

SBUCruiviA (-olum) 1. vb. tr. A pune CU vio
lenţă în mişcare, a pune în fierbere, a sgudui, n 
răscoli.

g. vb. refl. © A se sbate, a se niişca cu neastîrn- 
păr, cu violenţă, a se agita, a se frămînta; se sbu-
olumă In zadar să se scoale (Car.i ; văzu... un om ttnăr... 
care se sbuoluma ca vrăjmăşie spre a scăpa din mfnile lul 
Petru (6N.); scriitorul dramatic... care se sbnclumă de atlţla 
ani In Întreprinderi comerciale (vlah.> [buciuma].

SBUGIUMARE sf. Faptul de a se s b u c i u- 
m a, sbucium, ’frămîntare: in zădar an fost toate sbu- 
olumărlle tlrgoveţllor (8b.).

SBUGIUMAT adj. p. sbuciuma. Frămîntat, 
turburat; trecut prin multe nevoi: glasul apelor 
răsună CB un bocet.In tăcerea... atltor înlnl (vlah.i; urgisi
ta şl •*'B Iul soţie (CRG.) ■

SBUGNI ww IZBUCNI.
SBUGHil1 interj, f Arată o fugă repede, o 

precipitare: Neghlnlţă, cum le allă gindul, In urechea 
Împăratului (dlvr.); tale deştul şi-l aruncă unde i-a zis; 
pe urmă, ! in pădure (r.-cod.) [s b U g h Î].

SBUGHI2 (-ghesc) vb. intr. F A o lua repede 
la fugă, a se repezi deodată, a se precipita; a o 
şterge: temlndu-se... de vătulul ce sbughla din Iarbă (odob.) 
clnd Işl adnse aminte oă el plecase să aducă mume-si mere 
de la mărul roşu, voi să o sbughească (isp.); ciocănltoarea 
vroi s’o sbughească afară (grl.) ; unul o sbugbl In zăvolu, 
unul se opri (sad.).

SBURA (sbor) 1. vb. intr. cp A se ridica şi a 
pluti în văzduh cu ajutorul aripilor {vorb. de pă
sări, de insecte, etc.): fata împăratului se preface Intr’o 
păsărică şl sboară nevăzută (CRg.) ; nu tot oe sboară se 
mănîncă; în basme, despre cei cu aripi: călare pe 
calul lul cel cu aripi, cu care sbura ca vlntul (isp.i; despPB 
alte animale: clnd or sbura bivolii, niciodată H © Des
pre aeroplane: a sburat lu trei ore de la Bucureşti la Iaşi H 
© Pr. ext. şi ® A alerga în fuga mare, a străbate 
cu iuţeală distanţe mari: sboară s^ţlle, pietrele arno- 
oate ou mare Iuţeală; sboară fulgii in aer; sufletul lui a sbn- 
ratlncer; cu glndul sboară poate către alte doruri (odob.i; 
Ştefan găsi cu cale să răpule mal Intllu pe Tătari şl aşa sbară 
înaintea Tătarilor (isp.) ; o trăsură trasă de doi cal mori, nO’ 
gri, sbură pe lingă dlnsul (grl.) t ® A se duco p’aci ID- 
colo, a se prăpădi, a se pierde: casa ta, boii tăi, muie
rea ta... toate au sburat ijip.); a sburat odată de la mină, 
s’a dus H © A trece repede: timpul sboară.

g. vb. tr. © A reteza dintr’odată: in cinci minute, 
Iataganul gealatulul !1 sbură capul (i.-gh.) ; Unuia li sboară
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mina, pe altul In cap lovesc (Let.) r @ A(-şl) ^ creierii,
a(-şi) trage un glonţ !n cap. In tîmplă | ® — lap
tele, a turna înă.creală în lapte dulce fiert [lat. 
vulg. e X V o 1 a r e].

SBURAT 1. adj. ® p. SBUKA n ® Lapte lapte 
corăslit, care s’a prefăcut în brînză; brinz& ~a, lapte 
(de oaie sau de vacă) fiert amestecat cu zăr sau cu 
lapte acru : mămailga nn-l, nici brinză *ăp (alecs.i.

2. sbst. Faptul de a sbura.
SBURÂTÂCI (-âcesc), SBDRAtAI (-taesc), SBU- 

bAtiti (-tuoeo) vb. tr. şi refl. ® A (se) deprinde 
să sboare K ® A creşte mare, a nu mai avea ne
voie de îngrijirea părinţilor; trebiie sa cantam a-i 
sbnratad, cad nu ee ştiu zilele omului (Crg.) ; care cum se 
sbnratacea, se prindea de slujit (ret.) ; el se sbnratula In- 
tr'nn an cit creşte un copil de-al noştri In trei (flor.) ţ ® 
A (se) alunga în sbor: stoluri de grauri se sburatdcean 
prin stuh (ON.) 1f ® A lovi sau a speria păsările, ca 
să sboare de undeva: orii astea, zise dorobanţul, sbu- 
ratnlnd un stol de lari (= pescari) albi (vlah.i 11 ® A 
arunca cu sburături, cu pietre, etc. în cineva sau 
în ceva: ambiţia noastră era de a chiti şl a sbur&tăl cu 
pietricele late pe palamarul bisericii (i.-gh.) ; nimeni nu 
Bburătneşte In pomul neroditor, toata lumea dă in pomul ou 
roade (Znn.) [S b U r a].

SBURATEC, SBDBATIO, sdurAtAit adj. Vîn- 
turatec, uşuratic, fluturaţie: cei ce se sileşte la In- 
vdţătură şl-1 cu gindurlle sbnratlc, aceluia poţi sd-l zid 
came cu ochi, Iar nu om (fil.i; aşa-1 că o să mă lei drept 
un cap răsuflat, drept o minte sbnrătăltă care se Întoarce 
după toate viaturile t (GR.) [s b U r a].

SBURAtQR 1. adj. verb. sbuea. Care sboară: 
pasăre sburătoare; Insecte sburătoare.

2. sm. ® Animal ce sboară; cel ce sboară: de-aioi 
se despart două hrube... una ,,a liliecilor", unde Intr’adevăr 
huzuresc aceşti al nopţii (vlah.) ; Împrăştia, pe măsuţa 
anume aşezată, săminţa de clnepă pentru mnsallrll sbnră- 
tori tcRiG.) K ® & ® Spirit răufăcător care, sub 
chipul unui flăcău frumos, intră noaptea, pe fe
reastră sau pe coş, în casele oamenilor, chinuind 
fetele şi nevestele în somn, muşcîndu-le, săru- 
tlndu-le şi frămîntlndu-le corpul, aşa că acestea, 
cînd se scoală, sînt pline de vînăţăi şi prăpădite 
de oboseală: Sbhrător cu negre plete, vin’ la noapte de 
mătură (EMIR.)-; moroii clnd sboară prin aer se numesc şl
isB.) K ® if ® Boala provocată de sburător, nu
mită şi „lipitură” | ® 3, A doua vergă din vîr- 
ful catargului.

3. sburAtoabe sf. ® Animal care sboară; pa
săre : de cu seară Iml făcui atltea patroane că aşi 11 avut 
de unde să stlrpesc toate sbnrătoarele pin' la una... (GR.) 1[ 
® * = PUFULJTE; RACHITăN ®; RASCOAGE.

SBURĂTORI (-oresc) vb. tr. = SBDIIAtACI ®.
SBURĂTUI wm- SBURAtACJ.
SBURATURĂ (pl.-tnrl) sf. ® Sbor; sburat K 

© Bucată ruptă dintr’un lemn, scurtătură cu care 
se aruncă în cineva sau în ceva (în spec. înt.r’un 
pom); văzu o lumină la o curte, departe d’acl cit al arunca 
cu o w lISP.l; clnd s’a apropiat mal tărişor de mine, m'a 
lovit cu o de lemn (ret.) ; clnd vorbeşti cu nebunul, lle-ţl 
sbnrătnra la Indemlnă (zrh.) H ® spec. Fie-care din 
bucăţile de metal (de plumb sau de fier) cu care 
se încărcau armele de foc: curgeau gloanţele şi şbu- 
lăturlle de ghiulele din tunurile protlvnlcllor ca grindina
(isp.) [sbura].

SBURATXJRJ (-uresc) vb. tr. = SBUrAtAcI ®.
SBURAţel adj. ® dini. sburat | © Mări- 

şor: eram copil (or<-n.)f
. SBXJHDA {shuTi) vb, intr. © A alerga şi a se 
juca plin de vioiciune, în mod nebunatic (despre 
oameni şi animale): mergeam tot sburdtnd şl blrjonln* 
dn-ne (cae.); pare o'am Întinerit cu 20 de ani... Iml vine tot 
B& Bburd (ALECS.) ; alerga prin casă'dup& un plsolu care 
Bburda şl-o tăcea să rldă (vlah.); un păstor mină.un otrd 
dB viţel sperloşl. cari sburdă nebunatici tn jurul trăsurii 
(IRG.); oind sburdă vitele, e semn că vremea se va strica 

H © F A-i a avea poftă de a face nebu- 
QU, Ştrengării: cum păcatele mele ş’ale tale, la bătrlneţe 
11 mal sburdăP (alecs.); doară va putea tace pe copil... să 
nu-1 mal sburde mlhtoa pe la fete de Împărat (ret.).

SSURdACIUNE sf. © Petrecere sburdalnică, 
nebunatică, sburdălnicie: le-a trece lor-^a, clnd or fi

mai mari (CRg.) ; petrec tot tn sburdăclunl plnă spre clntă- 
tori (SB.) II ® Desfrînare, desfrîu: naşte păcatnl şt
pre păcat 11 urmează mlnla Iul Dumnezeu (m.-cost.) ; acela oe 
va răpi copil pentru tropului, aceia să paţă ca şl cela ce 
scrie mal sus (prv.-mb.) [s b u r d a].

SBUHD.^NIG adj. Uşuratic,, nebunatic, ne- 
astîmpărat, Sglobiu: copiii aleargă de pretutindeni, se 
urcă pe garduri, <^1, veseli, gălăgioşi (vlah.)-; Iml ztmbean 
zorile In >^a vlrstă a tinereţii (CRg.) [sburda].

SBURDAlnicie sf. Fire sburdalnică, 
petrecere sburdalnică: dacă s’au lăsat >«'1. lor, şi s'au 
văznt la olmp, nu s*au mal glndlt tn urmă (isr.) *, el poartă 
steagurile ţării tn sburdălnlcille tinereţii Iul hoinare (vlah.).

SBURDARE sf. © Faptul de a sburdaU 
© 0 Avînt: etnd trupul... s’avlntă mal lesne după sbur- 
dărlle Inimii (odob.).

SBUBDAT adj. © p. SBUBDA ^ ® t Sburdal- 
nic: acest Oavrll era^ copilandru (Let.) H © ţ Desfrl- 
nat; exagerat: (tăcea) potcoave de argint la o seamă de 
cai... şl alte ^ cheltuele (m.-cost.) ^ ® Trans. Vesel, 
bine dispus: dar pe tine ce te>a apucat de eşti aşa de
aziP (RET.).

SBURDATIG, SBURDATEC adj. Sburdalnic: Cu 
aullţl lungi, cu ochi de ciur, Alerg pe cal ^1 (Alecso ; 
mintea omului la această vlrstă este sbordatlcă (stam.> 
[sburda].'
O SBURIjI... wm- SBiRLI...
‘SCABROS adj. ® Anevoios, plin de greutăţi, 

de primejdii: întreprindere scabroasa lf ® Necuviin
cios, greu de spus din punctul de vedere ai de
cenţei: anecdota scabroasa [fr. < lat.]. 
OSCAdarcA sf. Băn. ţ> Soiu de viţă oare face 
struguri negri [srb. s k a d a r k a].

SCADEA (scad, scaz) 1. Vb. tr. ® A micşora, a 
împuţina, a reduce: porţiile de mlnoare; leala; 
preţul; .V din preţ; cheltuielile; * daraua; ®meri
tele cuiva K ® A slăbi, a coborî: ^ glasul; * tempe- 
ratnra 1| @ ± A scoate un număr mai mic din altul 
mai mare: — is din 23.

2. vb. intr. ® A se lăsa mai jos, a cădea mai jos, 
a se scqborî, a-şi scoborî nivelul, a descreşte, a da 
înapoi: apele au ecăznt mult de pe urma secetei; meritul Iul 
a seSzut mult H © A se micşora, a se împuţina, a se 
reduce, a slăbi: zllele au început s& scadă; a scăzut tempe
ratura; au mal scăzut preţurile; zahărul a scăzut din preţ; 
li scad puterile ; cu cit Insă lumina scădea,..-, umbrele serii se 
întindeau pe văl (ALECg.) [lat. vulg. e X c a d e r e].
‘SCADENŢA (pJ.-ţe) sf. © V Timpul, ziua cînd 

trebue să se plătească o datorie, termen de plată, 
soroc, vadea: a plătit poliţa înainte do~ K © ® Ter
menul cînd trebue să se împlinească ceva: noaptea 
care venea era noaptea Faştelul: scadenţa lăgădnielli Iul 
Oheorghe (car.) [it. scadenza].

‘SCADENŢAR (pi.-are) sn. ^ Registru în care 
se înscriu termenele de plată ale poliţelor [sca
denţă].

SC Adere sf. © Faptul de a scădea: a) 
micşorare’ împuţinare, reducere:-^a preţurilor; b) 
descreştere: »a apelor; c) slăbire: —a puterilor; i-au 
spus că el nn pentm ce mal mult pentru adăogire şl creş
tere Intre creştini an venit (let.i; luminii; d) SCObO- 
rîre: ~a glasului; *a temperaturii ţ[ © ± Operaţiune 
prin care se scoate un număr mai mic din altul 
mai mare f ® ® Lipsă, defect; neajuns: scăderile 
şl neajunsurile Iul să nu 1 le spui drept In faţă (sa.); enl-' 
tan Snlelman... cu oastea sa... multă pradă şl făcind ţării 
(GR..UR.).
‘SCAdRQN - ESCADRQN : Puternica armată, Cn-a 

sale lungi aoadroane In larg cnadrat formată (ALecs.). 
SCAE... = SOAIE...
SCAFA (pi.-le) sf.

© t Ceaşcă; cupă 1[ ©
Mofd. Bucov. Strachină 
mare de lemnt ® Mold.
Un fel de căuş de lemn 
SM de metal cu care se ia făină din sac, etc, 

4314): clnd apa din ceaun începe a se umfla,

SBU-
SCA

Fig. 4314. Scafă.
făină din sac,

pune ţălna on pumnul sau cu scala (şez.) ^ © Băn. Blid 
de lemn t ® învelişul osos al broaştei ţes
toase, carapace: broască cu ~ U ® £3 Ţeasta capu
lui, SCăfîrlie: Plrlesc ciolane ş'a morţilor scale (stam.) 
[gr.-biz. CKif-r,].

1109



SCĂ
SfcÂ- o SCAfALIE = SCAFtRLjil: nn era altă pre drumnl 

acelei gănrl dectţ numai o mulţime de oase şl şodiălll de oa
meni (CAT.).

*SGAFANDRIER sm. Om care se scufundă în 
adîncimea apei îmbrăcat cu un scafandru [fr.].

•SCAFANDRU (pî.-dre) 1. 
sn. îmbrăcăminte impermea
bilă, prevăzută cut o pompă 
de aer, cu ajutonuJ căreia un 
om poate să respire sub apă şi 
să lucreze la o oare-care adîn- 
cime ([h) 4315).

2. sm. = SOAPANDBIţlB [fr. 
s c“a p h a nd r e].
O SCAfAU sbsl. Mold. (ŞEz.) O 
Scafă rfiare.
O SGAFÎŢA (pl.-ţe) sf. dim. _
SCAFA. Mold. Bucov. Strachină 
mică de lemn: ...sl-a luat... o)J^,

de t&rltd (VOR.). __
SCAfÎRLIE sf. £) ® Mold.

Bucov. Băn. Ţeasta capului: il 
luai apa de la moară, poonlndu-1 ou Kip. 4315. Scafandru, 
patul puştii peste .V (QN.); deodată
etăptnul se ridică de Jos, aprins la faţă şl rlnjlnd ca o » de 
mort (D.-zAMF.) K ® Partea superioară -a craniului 

® Băn. Rotiţa genunchiului, oul genunchiului 
[scafă].

SCAIECIQR sm. ® A dim. scAişte Ij ® 
Trans. Bucov. i = sticletb.
O SCAlER.sm. > Bucov. = sticlete [sc. alu].

SCAl^iTE, SCAIETE sm. A ® = SCATO ; acea co
diţă s’a agăţat ca scaletele de numele său (i.-oh.) 'I ® 
Plahtă cu frunze aspre, de un verde cenuşiu, cu 
flori verzi, dispuse în capitule avînd nişte spini 
recurbaţi la vîrf; numită şi ,,scăietele-popii”, 
,,cornuţi” sau ,,purcelaş'’ (Xanfhium strumaritim). 
O SCAIŞQR sm. Băn. ® ♦ dim. scaiu T[ ® i =
STICLE TE.

SCAIU sm. ♦ o Nume generic dat plantelor 
cu frunze ghimpoase şi cu florile globulare încon 
jurate de spinişori îndoiţi la vîrf, ce se agaţă de 
haine, de lîna oilor,, etc. ([Sj 4316): Burlanul creşte
şl /^1 se ’odeaBă Unde -au tost satjsTAM.);

43x6. Scai

0 a se ţinea, a se lega de cineva, 
de cineva ca <^1 de oale, 0, nu-1 slă.- 
bi, a nu-i da pace, a-1 urmări 
pretutindeni: începe a se ţine de 
fată ca -*'1 de oaie 
(CRo.i; pacostea... 
de păroălab... mi 
s’a puş .ca '-«.l 'In 
cap iisP.lT ©Plan
tă :cu frunzele 
.acoperite cu spi- 
inişori culcaţi, 
cu flori roşii, 
raralbe, dispuse 
în capitule o- 
vale sau lun- 
găreţe, înconju
rate de spini; 
numită şi ,,scă-, 
iete”, „ghimpe” 
sau ,,crăpuşnic”

® = CIULIN ®

Scaiu.

a se ţinea, a se lega

Fig. 4318. 
Scaiu.

Fig. 4319. 
Scaiu-vînăt.

(Cirsium lanceolalum) (g 4'317) 
II ® = BOSTOOPL ® II ® = SPIN

® ţi ® Plantă Cu tulpina şi frunzele spinoase, ou

flori purpurii dispuse-în capitule mari terminate 
printr’un spin robust; numită şi ,,scăiete (-mu
ced)”, ,,scaiu-măgăresc”, ,,ciulin”, ,,ghimpe-ma- 

re”, ,,sita-zînelor” sau „pălămi- 
dă” f OnopoTdon'ficanthium) (g 
4318) H ® ~ -GALBEN, plantă cu 
flori galbene ca lămîia dispuse

Fig. 4330. 
Scaiu-galben.

Fig. 43aI-
Scaiul-dracului.

Fig. 4322. 
Scaiul-popii.

în capitule ovale, însoţite de un involucru spinos; 
numită şi „pălămidă” (Centaurea solstUialis) 
4320) t ® -«-QHIMPQS = GHIMPE ® H ® ■~-MARUNT =
tubita ® t ® '~-botunjob = rostogol ® II ® — 
BOBESC = holera ® t @ —vInAt, plantă umbeli- 
feră, cu ramurile de coloarea ametistului, cu frun
zele dinţate, cu flori violacee, dispuse în capitule 
ovale, însoţite de un involucru spinos; numită şi 
,-,spiri-vînăt” (Eryngium planum) ([ă] 4319) ţl ® 
-^-VOINICESC sau — L-VOINICULUI = VABGA-CIOBANU- 
LUI1: treceam prin deslşari de acai voiniceşti (eAo.i "[ ® —L- 
dbacului, '•'L-vJntului, plantă umbeUferă, cu frun
zele spinoase, ou flori albă
strii-verzui, însoţite de un in
volucru spinos;numităşi„ spi- 
nul-dracului” sau „spinul- 
vîntului” (Eryngium cam- 
pestre) (g 4321) f ® scaiul- 
PQPn, plantă cu frunze aspre; 
de un verde cenuşiu, cu flori 
verzi, dispuse în capitule cor- 
diforme; numită şi ,,scăietele- 
popii”, ,,cornăţel“, ,,cor-■ 
nuţi“, ,,purcelaş‘‘, etc. (Xan- 
thium strumarium) (!aj 4322)
[srb. 6kalj],

SCAiyş sm. A Plantă cu 
tulpina acoperită cu peri şi 
cu ţepi; are fldri alburii sau 
albe-gălbui, dispuse în capi
tule globuloase; numită şi 
,,varga-ciobanului” (Dipsa- 
cus pilosus) (g 4323) [scaiu]. 
t SC.^A1 ipl.-le) sf. Port, schelă: făclnd Tirul, an 

aşezat limanurile, scalele mării, şl an aşezat pre Traci 
(N.-coST.v; or-oare vameş va tl pricină, ca să nn treacă nego- 
ţătorll cu negoţ pre la vre-o .«• (prv..lp.) [it;].

*SCALAs Ipl.-lb] sf. J Scară [it.J.
SC.^A3 sf. tE Boală de unghii la oi, provenită 

din necurăţenie.
SGALGE = fcALCE. .
SCAliGIA m- SCiLCIA. ' '

'SCALD -sm. X" E Nume dat vechilor poeţi 
scandinavi ale căror versuri au inspirat pe redac
torii epopeeior naţionale Edda şi Saga: Bacla ce 
încap In ele epopeea unul ~ (Emin.) [fr. < scand.].
O SCALDĂ (pl.-de) sf. Mold. Tr.-Carp. ® Baie (în 
spcc. pentru prunci): apa pentm scalda pruncului se 
adu.ce de la rlu (PAc.) ţ] ® Cadă (de făcut baie): 
pllDse lntrlo <*•' de aur... laorlmi curate ca diamaotal (EMIN.)
[scălda].

SCAlda (scald) 1. vb. ir. ® A îmbăia, a spăla 
în baie: ~ copilul t © (fe A muia, a uda, a .stropi: 
Iml vine a& scald tot p&mlntai cu lacrimile mele (OLvr.) \ o 
andoare-i şcăldă trupul (dlvr.) ; valurile rialul •fioaldd pl~ 
olorni muntelui; 0 a-şi sabla In alnge, a O. umplea de 
sînge omorînd cu ea pe cineva 1f ® ® F a o 
a (ia răspunsuri evaziv.e, în doi peri, contrazicâ-

Fig. 4323. ' Scăiuş.
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Fig. 4324. 
Tnunghiu scalen.

tOăT6: nu v& spuneam eu c& lordul... n’o să răspundă la in
terpelarea baronului... şi c'o s*o scalde ? (i.-gk.).

2. vb. refl. ® A se îmbăia, a face baie (rece 
sau caldă, într’o cadă sau într’o apă mare):.era... 
aga de inimos el de cald alard, oă-ţl venea e& te scalzi pe
naoat (crg.) U © ® A se muia, a se uda, a se stropi; 
sse-~ In stnge, a vărsa sînge (omorînd) [lat. e x- 
caldare].

SCĂLDARE sf. ® Faptul de a (se) scălda 
H (î) Trans. Oaş. Baie, albie de scăldat 1f ® Trans. 
(vic.) Apa în care s’a scăldat pruncul.

SCĂLDAT 1. adj. p. SCALDA DU © NESCAldat. 
2. sbsf. Faptul de a (se) scălda: 
SCĂLDĂTOAREs/; ® Apă pregătită pentru a 

face baie: tace de grabă Iesle, pregăteşte de (crg.) H 
® Bale (făcută de cineva); cind lesl din»', păsărică văzu 
pe spinarea Ini Qeorge lipită o trunză de copaclu (isp.i ■; © 
Locul unde se scaldă cineva: ar 11 creznt cineva 
că vede o >» a nlmtelor din mitologie ibol.) f ® Vasul, 
cada în care se scaldă cineva: 'cind botezi copilul, 
trebue eă albi » sau alt vas deosebi cprV.-mb.).

SCĂLDĂTTJRĂ (pl.-turl) s/. ® Faptul de a se 
scălda t © Apa în care s'a scăldat cineva: 
moaşa... la scăldătura s'o aruncă la răspintll (mar.).
O SCĂLDUŞCĂ, Mardm. (brl.) scAldtjşA sf. dim. 
SCALDĂ: te rog ca. să dătuestl ceva copilului In scălduşcă 
ISB.I.
‘SCALEN adj. A Se zice des

pre un triunghiu ale cărui la
turi nu sînt egale între ele (ia)
4324) [fr.]. .

SCĂLţMB adj. Cumernbrelc 
strlmbei sucite.

SCĂLÎMBA (-limb, -limbez), 
scAlImbAia (-ăiez) vb. tr. şi refl 
® A (se) strîmba, a (se) suci f 
® A (se) schimonosi, a (se) poci: portul vi i-aţl 
plstrlfat si Ti I-atl scăllmbat, de păreţi brezăl (jip.i [s C ă-
1 îmb]. •

SCĂLÎMRAT, SCAlIhbAiat adj. p. scAlIh- 
b(Ai)a. © Strîmbat, sucit f © Schimonosit,pocit:
să trecem Înainte, ultind miniaturile scăltmbate (odob.i.

SCĂLÎMBĂ(IE)TyRĂ (pî.-turi), soAlîMBA- 
l?RE sf. StrîmbătUră; schimonositură: singur nu stle 
pentru ce nu-l plac scălimbăturlle (actorilor) (hl.) ; ceata... 
se depărta, cu sblerăte şl scăllmbălerl de sălbatici (vlah.)
[s c ă 1 î'ih b (ăi) a].' '

SCALOIAN = calo IAN.
‘SCALPa’ (-pez) vb. tr. A jupui .pielea de pe 

ţeasta capului unui vrăjmaş învins, cum fac In
dienii din America de Nord [fr.].
‘SCALPEL (pl.-ele) sn. Guţin între

buinţat ia'disecat; cuţit întrebuinţat 
de (îhirurgi ([>’ 4325): înţelegem ca un doc- 
tor B&-Ş1 ucld& fără răspundere bolnavii cu cil- 
Btlrul şl cu •r’ul (CAR.); ®: văd că Iar al să 
’noepl a bă?a '«'Ul In sărmana omenire (alecs.)
Ur.].
OSCĂLUŞ1 sm. Băn. # ® = COSA5 
® H © ~-DE-AP A = calul - DRACULUI
[căluş].

SCĂLUŞ2 (pî.-nse) sn. ® = CALUS1
2 ® © H © Cuiul din lopăţica tînjeiei.

SGAiaĂ (pî.-me) sf. 1® Fire destră
mate (lintr’o pînză întrebuinţate la pan- __
sarea rănilor (în loc de vată): iingusito- Fi„, ,32-
ral te destramă, ca cel ce scoate ■», lirele Scalpele! 
cile una (gol.) ; Dunărea se Învăluia Intr’un 
nor străvezia de » subţire (S.-ald.i 1[ © Aţişoară sau 
destrămătură de pînză ce se depune pe o stofă: 
balna tl-e plină do» [lat. squama]. 

'SCAMATOR sm. Cel ce face scamatorii; bos- 
car, panglicar; ® potlogar, pungaş: mărturisesc că 
nu m’aştoptam să llu poreclit » (alecs.) [fr. e s O a m 0- 
teur]. - .
'SCAMATORIE sf. ® Arta de a face lucruri” 

ce par miraculoa'se (dispariţiuni şi apariţiuni de 
obiecte, înlocuirea unora cu aitele, etc.), datorite 
dibăciei şi iuţelii, boscărie, panglicărie ţ[ © ©Pot
logărie, şterpelire: inima ta de cetăţean te lasă să comiţi 
o asemenea » In banii Statului! (alecs.) [scamator]. 
OSCAMN [pi.-tu) sn. Băn. rPT = scaun.

OSCĂMNEL (pî.-elo) sn. Băn. ăTi dim. soamn. SCĂ- 
OSCĂMNIE Sf. Băn. tnt Bancă [srb. sk amij a]. -

SCĂMQS adj. Fibros; ca scama: floarea scă- SC A 
moaşă şl roşie a mărăcinelui de pe drum (se pare) tran
dafir (DEM.). . .

SGĂMOŞA (-oşez) Vb. tr. şi re/î. A (se) destrăma, 
a (se) face ca scama:, se ung natrele... ca să nu se scă- 
moseze firele de tort si să se rupă '(Sez.) [s C ă m O S].

SCĂMOŞAT adj. p. soAmoşa. Destrămat; ce 
seamănă ou scama: nori albi, scămosaţl, plutesc In al
bastrul eerulul (VU^H.i.
‘SCAMOTA (-otez) vb. tr. ® A face să dispară 

un lucru, prin'iuţeala şi dibăcia mîinii, fără ca ci
neva să bage de seamă cînd şi cum II ® ® A şter
peli [fr. escamoter].
OSGAND (pl.-do) sn. Trans; (conv.) m Scaun.
‘SCANDA (-doz) vb. tr. ş ® A împărţi un vers 

grec sau latin în picioare, însemnînd silabeie lungi 
şi cele scurte spre a vedea dacă are măsura U © A 
urca şi a coborî tonul pe anumite silabfe, recitind 
un vers grec sau latin [fr.].
‘SCANDAL (pî.-aluri) sn. © gg) Ocaziune de a 

cădea în pă'cat t © Faptă rea, discurs corupător 
care'îndeamnă pe alţii să săvîrşească ceva rău 1[.
© Indignarea produsă de o faptă rea, de un dis-' 
curs corupător H ® Tărăboiu, sgomot mare, gă
lăgie [fr.].
t SCANDALĂ, t SCANDELA, SCANDAlA (pl.-le) Sf. 

gg) Prilej de a cădea în păcat, de scandal, de supă- 
rare: s& nu d&m vlnft şl scandalft oamenllol', pentru Dum~ 
nezeu, fraţilor! (prv.-mb.) ; au aflat mijloc ca acela carlle să 
nu dea prepus şl scandald In n&rod (CAnt.) ; pace multă 
celora ce iubesc legea ta şi nu ieste lor scandălă (oos.); 1
piatra soandeieiY pîedecă. neprevăzuta, prilej de a 
greşi [vsl. < gr.]. , "

SCANDALAGIU sm. F Cel ce face scan
dal.
‘SCANDALIZA (-izez) 1. vb. tr. A fi CaUza u- 

nui scandal, a indigna lumea prin faptele sau 
vorbele sale. '

2. vb. refl. A se indigna, a se ofensa [fr.]. 
‘SCANDALOS adj. Care provoacă scandal; ru

şinos: are o purtare scandaloasa-[fr.].
‘SCANDINAV 1. adj. • Ce ţine de rasa de oa- • 

meni care populează Suedia şi Norvegia, Dane
marca şi Islanda: limba»a. '

2. sm. Cel ce face parte din aceasţă rasă [fr.].
SCĂPA (scap) 1. vb. tr. ® A libera, a salva, ă mîn- 

tui, a apăra, a păzi, a feri; a scoate din nevoie, din 
greu viaţa ouiva; ^ de închisoare; de primejdie,'de 
Innec, de nevoie, de belea; ceva din loc; de datorii; 
din miiniie cuiva^ (D A lăsa să se ducă, să treacă, să 
•fugă, să se piar(lă, să cadă; a da drumul fără voie, 
din greşală: /v trenul; •«' o vorbă (din gură); un prilej;

frlnele din mlinl; ^ căciula pe apă; oamenii se înghe
suiau, să nu poţl^ un ao (grig.) ; pe cineva din ochi; 
din vedere, a lăsa afară din nebăgare de seamă, a 
nu pomeni din greşală, a omite.

2. vb. intr. ® A se libera, a s.c salva, a se mîiitui; 
a s"e apăra, a se păzi, a se feri; a ieşi din nevoie, din 
primejdie: nlce acei puţinei Leşi... nu vrea fl scăpat, de 
nu s’are fl Încurcat al noştri In carele crăleştl şi boiereşti 
(GR.-UR.); sărace Purice, de oiu scăpa eu, şi.tu atuncea ţl-el 
schimba numele, din Purice, Movilă (Nec.); teafăr, cu faţa 
curată, cu obrazul curat, scurt de coadă, printre picături; ' 
din gura lupului; <«>' de închisoare; ^ de datorii;'•«>' de sără
cie, de frică, de dureri; de ce î(o teme omul, nu. scapă %
© A se duce, a fugi, a cădea: vorba ce-scapă nu se mal 
Întoarce;.a lăsat să scape pasărea din colivie; hoţii au scăpat 
(din închisoare); l-au scăpat desagii de pe cal; a-1 scăpa din 
minte; numele lui Îmi scapă, nu-mi pot aduce aminte 
cum şe ebiarnă.

-^vb. refl. © A se salva, a se mîntiii, a se li
bera:, a se de o datorie ^ © A se desbăra: nu mă pot 

■ de'ei ^ © (p) A,nu se putea reţine, a da drumul 
udului, etc.: copilul s’a scăpat In-pat .[lat. 0 X c a p - 

'•p ar.'e].
; ^ SG Apăr A (scapăr) l.>ub. intr. ©A scoate soîn- 

tei lovind cremenea cu amnarul (spre a aprinde 
'.focul, ţigara, luleaua, etc.): p’atuncl hu ştiau cum să-şi 
^aţlţe locul, nefllnd născocit meşteşugul de a (isp.i; 
Harap-Alb... scapără şl-1 dă foc cu O bncăţţcăde iască aprinsă

lin



SCÂ- iCRG.); f olt al (din amnar], 0 Clipă H (D A SCOate SCÎn- 
QP A P‘e^re lovindu-le cu potcoava: sub copita plnte-

noffulul, pietrele so^păran (odob.) ; minau de olao, de sc&- 
p&rao copitele cailor (ON.i; 0 a-1 ^ picioarele, a fugi re
pede : unde. DU Încep a lugi de-mi scăpftrau picioarele tCRO.); 
0 din picioare, Q bate din picior de neastîmpăr, a 
fi plin de nerăbdare t (D A fulgera, a lumina re
pede ca fulgerul: către mlază-noapte âcăpăra tremurător 
clte un tulger liliachiu (DLVr.) ; lutre noi acuma, zise Petru 
Rareş, a cărui eable scăpăra In aer (CN.); 0 a-l**^' ochii 
(de mlnie, de durere, de foame, etc.): îţi scapără ochii 
de ură, Eşti Ilară, In Iratele tău cind loveşti (vlah.) ; l-a ara 
o palmă de l-a scăpărat ochii lui Negolţă (Car.) ; lupului 11 
scăpărau ochii şl-1 sllrlla gltlejul de Elămtnd ce era (CRO.) H 
® 0 A-1 prin cap, prin creieri, prin minte, a-i trece re
pede prin gînd, a-i veni o. idee fugitivă: aştepta ca 
să-l mai scapere prin oăp vre-un cuget bun (sb.) ; atunci 
11 scapără prin minte o idee (vlah.) f ® 0 F A-1 
măselele, dinţii, a) a nu mai putea răbda de foame;

> b; a nu mai putea de durere: începură... a sejhiontni, 
de le scăpărau măselele (isp.i ; a-1 buza (de parale), a 
avea mare nevoie de bani: oind le scapără buza de 
parale, se duc la el acasă... şl Iau arvună uip.i.

2. vb, tr. A produce scîntel, lumini ca de fulger 
(prin ciocnire): armele scăpărau fulgere *n beznă (vlah.) ; 
ochii Iul... scăpărau sclntel (odob.i.

SGÂPĂRĂMţNT sn., mai adesea soApArAminte 
pl. Cele trebuincioase pentru scăpărat (cremene, 
amnar, iască, etc.): soăpărămtnt avea ou dineul (vor.) ;
11 apucă noaptea... lără foc şl lără scăpărămlnte (R.-cod.)
[scăpăra].

SCAP Arat sbst. Faptul de a scăpăra.
SCĂPArÂTOR 1. adj, verb. soAfAba. Care 

scapără: se uită In ochit ei umezi, ^1 de bucurie (vlah.»; 
ochii să H fost mari şi <^1 (SB.).

2. soApArAtoare s/., mai adesea soApArAtqri 
pl. =3 80ApArAM|NT: am stins tocul şl am uitat să-ml 
aprind luleaua: dar las* că am scăpărători (CRO.) ; se pipăi la 
brlu şl scoase scăpărătorlle <s.-ald.).

SCĂPARE sţ. ® Faptul de a scăpa, mîn- 
tuire, salvare, liberare î[ ® Mijloc de a scăpa 
® Loc unde scapă cineva, adăpost, refugiu 
0 ^ din vedere, lăsare afară (din greşală, din nebă
gare de seamă), omisiune.

SCAPAt sbsi. ©Asfinţit, apunere, apus: soarele 
era pe olnd un biet unchlaş bătrin se apropie tnoetlnel 
de porţile cetăţii (odob.) [s c ăp ă t a].

SCĂPAT adj. p.soAPA; a-i laoe a-1 lăsa să 
scape, să fugă, să evadeze.

SCApATA (soBpăt) 1. vb. intr. © A se lăsa jos, 
a se cobori, ă aluneca in jos, a cădea: de pe culmea 
Frumoasei... sodpăUm In valea largă şl luminoasă a Tisma- 
nel (VLAH.); roatele carului slut pline de cule, ca să nu sca- • 
pete Ia vale (pamf.) ; Drăgan, săracul, de cap amete, Scapătă 
din creanga In care şede (bd.-del.>; ochii părintelui soăpătan 
peste păreţi pe acoperiş (slv.) t ® © A apune, a asfinţi: 
soarele soăpătase şl el după coasta de la apus (CAr.) ; luna 
scapătă colo, peste crestele prunilor boiereşti (br.-vn.) ; wmm 

. SOARE 1[ ® A sărăci, a-şi pierde averea: a scăpătat 
din pricina cheltuielilor nemăsurate cu atltea petreceri şl zla- 
feţuri (CAR.) ® A decădea.

2. vb, tr. A lăsa să cadă, să alunece jos: in răs
timpuri tşi Boăpăta capul spre genunchi (SAO.).

3. vb. refl. Mold. © A se poticni 1f ® A cădea 
In greşală [lat. excapltarej.

SGĂPAtACIUNE sf. starea celui ce a scă
pătat, ce şi-a pierdut averea.

s c Ap Atât i. adj. p. soApata.
2. sbsl. © Asfinţit, apus: olnd fu ps la »ul soaielni, 

auziră nin. sgomot şl un urlet mare usp.) ; trecu soarele pe 
lunecuşul său cătră<v (mera); şl aşa. Intr’o zi, pe la<^ul 
soarelui... s’au dus la plimbare tntr’o pădure (Car.).

SCAPEŢ sm. Partizan al unei secte de Ruşi 
cari se castrează [rus. s k o p e c u].

SCARA (pl. aoăti) sf. © Obiect alcătuit din doi 
drugi de lemn sau de fier uniţi Intre ci prin mai 
multe spiţe paralele şi de care ne servim, ca de' 
nişte trepte, spre a ne urca într’un loc aşezat mai 
sus [[p 4326): >»' de lemn, de lier; elmplă, dublă; e 
ţinea scara; @la car şl pod peste mare nu se poate; 
Dumnezeu are două scări ou care sule şl coboară (znn.) ţ[ 
© Totalitatea treptelor care duc de Ia un cat la

Fig. 4326. Scări.
xxm, A)

altul : -v principală; de eervlolu; de lemn, de piatră, 
de marmoră; In capul scării ţ[ © Cele Citeva trepte 
largi, de piatră sau de marmoră, la intrarea unei 
case mari, peron: zlna porunci si trase la... o căruţă le- 
reoată In aur (isp.i; a întinde 
pe cineva la a-i întinde 
la pămînt In faţa casei şi 
a-1 bate sdravăn cu biciul, 
cu bita, etc.: (boierul) m’a şi 
ameninţat că... are să porun
cească să mă Întindă la şl | 
să mă batăcu biciul (CRO.i f ® ' 

de tringbie, un fel de Sca
ră făcută în întregime dîn 
frînghie şi care se acaţă cu cirlige (iw-tab.
K ® ţ © Treaptă ţ ® nJ Golăcel 
de forma unei scări ce se dă de 
pomană la înmormlntări f ® ♦
SCARA-DOMNULUI, plantă cu flori al
bastre sau albe dispuse tn buchete 
multiflore şi al cărei fruct e o cap
sulă cu numeroase seminţe; numi-< 
tă şi „scăricea” (Polemonium cac-;
Tuleum) (i®) 4327) H ® Treaptă la! 
o trăsură sau căruţă pe care pune^ 
cineva piciorul la urcat sau Ia co-" 
horit (p 4328) Ţ[ ® Crucea' 
dinapoi a carului f ® B = cor- 
Dţaiciu Ţ ® Fie-oare din cele două 
belciuge, de formă specială, atîr- 
nate de o parte şi de alta a şeii, ■
în care călăreţul îşi sprijineşte pi- Scara-Domnuiui. 
Cioarele (p 4329): Cu scările ’n coapse tugaru-şl loveşte 
(coşB.)-; a da scări, a da pinteni ţ[ @
J Gamă T ® t Tablă de materii ţ[
@ Diferitele grade însemnate de-a 
lungul tubului unui termometru sau 
barometru spre a arăta pină unde 
se ridică sau se coboară lichidul 
dinăuntru ţ[ ® Linie împărţită în 
diviziuni egale şi desenată in josul 
unei hărţi sau 
unui plan care 
serveşte la mă
surarea distan
ţelor t ® Grad, 
proporţie: pe o.^
Întinsă ţ[ ® © 
socială, ierarhie 

socială, diferitele 
trepte sau con- 
diţiuni ale socie-

Fig. 4328. 
S. Scară.

Fig. 4329. S. Scară.
T. Trăgătoare

tăţii considerate în suprapunerea lor respectivă:
nnnl se ridică pe scara socială... mal sus declt an lost pă
rinţii săi (i.-oH.) K ® © Scara tllntelor, scara vleţnltoaie- 
lor, şirul neîntrerupt al fiinţelor organizate, în
cep Ind de la cele mai de jos pînă la cele mai 
perfecte [lat. scala].

'SCARABEU sm. ® %
Gen de insecte coleop- 
tere, cu corpul turtit şi 
acoperit de1 o coajă cor
noasă de coloare neagră, 
ca la unii gln- 
daci; un soiu ( 
de scarabeu 

(sacru) era a-Ş 
dorat de ve-T 
chii Egipteni 
ca simbol al 
bărbăţiei _
4331) K ® Pe
cete egipteană 
înfăţişlnd un scarabeu (H) 4330) [lat.].
O SGARANT)rv, soARANDţu adj. Uold. Gingaş la 
mlnoăre, năzuros, care se Ingreţoşază uşor: tnre-i 
scBiandin la mlncaie (rv.-cro.).
t SCARANDIVI, SCARtNDIVţ, SCArANDITI (-vesc) 

Vb. refl. A-i fi greaţă, scîrbă de ceva, aseingreţoşa: 
onm nn ţl-t mşlne a chema de carele Înainte te-el scarln- 
dlvltp rvARL.); de neşte Irlmsetl ca acestea ee soarandlveşte
(GAST.) [vsl. skarşdovatisş).

Fm- 4330-
Scarabeu. Fig- 4331- 

Scarabeu-sa'cru.
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Fig. 4332■

OSCArABUŞ = cARABţig.
SCARAOŢCHI, SCASAQSCHI npr.m. Mold. Bucov. 

^ 0 Căpetenia dracilor, tartorul, Satana: in mijlocui 
iadului, stă... Scaraoţchi, împăratul tntunereoulul (mar.); 
un Ţlffan negru ca un fund de ceaun... şl slut ca Scaraoschl 
(GN.); după bucluc umbli, peste bucluc ai dat, măi juplne 
Scaraoschl (crg.) [vsl. (I u d a) I s k a r i O t s k y I],

■ SCARAR sm. @ Meşteşugar care face scări.
SCARCALEŢ sm. % = CAROALETE ®. 

OSCARICA sf. dim. SCARA ©: m’am urcat In pod. 
Şl de acolo, pe b strimtă, In turnuleţul ou clopotul cel cu 
sunet dulce (grig.).

SCARICEA (pl.-lcele) s/.,® dim. SCARA t ® A 
= scara-DQMNTJLni.

SCARICICA {pl.-lcele) sf. dim. SCARA: am Intrat 
pe scăriclca din dos (CAR.).
•SCARIFICA (-fie) vb. tr. t A hărăxi [lat.].
‘SCARIFICÂTQR (pi.-toare) sn. f 

Cutiuţă de aramă sau de argint a că
reia una din feţe prezintă un număr, 
oare-care de crăpături'longitudinale, 
de unde ies, cînd se apasă pe un resort, 
vîrfuri de lanţete care intră în piele şi 
fac să curgă sîngele sau puroiul ([S)
4332) Jfr.].

ScArilA (pî.-ie) sf. = codirlA ® [scară].
SCARÎŞOARA (pî.-re) sf. dim. SCARA.
SCARIŢA'(pî.-te) sf. Tr.-Carp. ® dim. scarA: 

l(a)n îâ-ţi * de ceară Şl te sule ’n sus spre soare (VOr.) ; 
La ţa scăriţe din fler lucrate Cari sclipeau de pe departe (ret.)
H ® P Unul din cele trei oscioare ale urechii mij
locii care seamănă cu o scară de şa (i»- (^ureche).
'sqARLATmA (pl.-ne) sf. f Boală gravă, mo

lipsitoare, adesea epidemică, caracterizată prin 
nişte pete mici, de un roşu aprins, care acopăr tot 
corpul [fr.].

SCARMANA (scarmăn) 1. vb. tr. ® A smulge, 
a răsfira lina spre a o descurca, spre a o curăţi sau 
spre a o înfoia: degetele el albe el subţiri scărmănan In 
neştire miţele de lină (vlah.i H ® pene, a CUrăţi 
pene, fulgi, spre a face put: Să trăească tetele, C’au. 
scărmănat penele (mar.) ; Sflnta Duminecă şedea înaintea ca
sei Ia umbră pe un pomnol şl soărmăna pene (mera) 1] ® ® 
f A smulge părul din cap, a trage de păr, a părui,' 
abate, ahărţui H ® A rupe bucăţi din cineva, a-1 
sdrenţui: te dan pe mina Dollel... să te scarmene cum e 
mai bine (R.-con.); cind an prins olnll a-I era să-l tacă 
capătul (SB.).

2. vb. refl. a se ~ (de cap), a-şi smulge părul din 
cap: începe a sc * de oap şl a pllnge ou amar după frăţiorii 
săi (CRo.) [lat. e X c a r m I n a r e].

SCARMANATsbsî. Faptul de ascărmăna: 
mă faci să te apuc Iar la moşule baros (CRG.).

SCArmAnAtOARE sf. Unealtă de s c ă r - 
mânat lîria.

SCĂRMĂNĂTpR-sm. Cel ce seamănă 
lînă, pene: abia apucă să se vadă şl ea la masă ou <^11 de 
pene (slv.i.

SCARMAnAtURA (pZ.-ţurl) sf. ® Faptul de 
a scărmăna, scărmănat ţ] ® © F Păruială, 
trînteală, bătaie: Ţiganul a âpucat-o la fugă, bucuros 
că a scăpat de scărmănătura babelor (6B.); căci nu pot eu 
s’o ajung, să-1 dau o ^ bună iCRg.).

SCARP sm., ✓ SOARPA (pi.-pe) sf. Mold. Bucov. 
lUn fel de pantof femeiesc, condur: mortul nu se 
Incalţă In botine, cl In scarpl (VOR.); daţi braţul şl mergeţi 
pupnlcă , tot pe vlrtul scarpllor (ALEcs.) [it. S C a r p a].

SCĂRPINA (scarpin) 1. vb. tr. ® A rîcîi pielea 
cu unghiile spre a scăpa de mîncărime: li măninoă
Intr’o parte Şl scarpină 'n altă parte (pann) ; mina altuia nu 
te scarpină cum tţl place (Znn.) *[ ® f ÎTOTl. A trage O 
bătaie: pe semne te mănlncă spinarea... şl ia acuş te scar
pin, dacă vrei (Crg.) ; Începură In lung şl ’n lat a-1 măsura, 
a-1 croi şl a-I scărpina (ţiCH.).

2. vb. refl. ® A-şi freca pielea cu unghiilo unde 
simte mîncărime K ® A se freca de ceva (de un 
copac, de un lemn, de un zid, etc.) spre a scăpa de 
mîncărime [vorb. de animale)-: calul riios se scarpină 
de copacul scorboros (panni ® © A B0 » (in oap, după 
ureche), a face gestul scă,rpmării, în semn de încur
cătură, de nedumerire: omul se uită lung, se scărpină 
In oap... şl plecă (dlvr.) [lat. scărpinare].

scărpinat sbsl., SCARPraATţmA (pZ.-tnri) sf. 
Faptul de a (se) scărpina.

SCATIAŞ sm. i dim. scatju.
SCATIU sm. i Păsărică de vre-o 12 cm., cu 

capul negru mărginit cu galben 
pe de lături, cu aripile negre 
brăzdate cu două făşil verzi-găl
bui jcîntecul lui plăcut aduce 
puţin cu al canarului (Frin-t 
gilla spinus) (|®| 4333): auz... ol- 
rlplnd pe’ntrecute, ca doi scatii, două 
glasuri de cucoDiţe (Car.i [ngr.
oxa0t]‘

SCATOLCA, SCATţTLCA (pl. _.
-cl) sf. ® Lădiţăcu despărţituri ^ 's' 4333' Scatlu- 
în care se pun sticle gi merinde pentru drum sau 
alte obiecte mărunte : Implu şi clteca clondire ou vin 
şl rachiu şl le puse la scatolcă (fil.) ; mitropolitul acela, 
luind acea scatulcă cu odoarele lui lordachi vornicul o 
duse la Nicoiai-vodă (n..cost.i ţ[ ® (0 Lovitură CU 
pumnul sau cu palma, 
calcavură H ® F Băbor- 
niţă [rus. skatulka].
O SGAUEL (pZ.-elo),SOA- 
UES (pZ.-oşo) stl. Mold. irr 
Scăunaş: pune-te pe cel 
scăueş lingă vatră, ptnă ce va 
veni (NEGR.i; singur Vaşllle- 
Vodă au fost şezlnd In acea 
parte de Nistru pre un scăueş 
CM..COST.) [scaun].

SCAUN (pZ.-no)sn.® 
miMobilă de lemn, de tre
stie, de'fier, etc. (cu sau 
fără spătar) pe oare se a- 
şază o singură persoană 
(m 4335; !»• şi TAR.
XXXVIII); ©: nepoftitul n'are ® lift 
-V lung, bancă ([@| 4336) ţf ® Ma
sa dogarului; numită şi de doa
ge” sau ,,scăunoaie” (|1) 4337) 'l ®

~ de cioplit, bedreagul rotarului 
ţ| © fF”de Insplţat, «■do spiţe = CQ-
bjlA ® U ® şv™ Unealtă a rotarului 
pe care aşază obezile, cînd vrea să 
le găurească ([a] 4338) 1| ® rP° Pc- 
rinocul carului ^ ® Opleanul să
niei H ® Trunchiul pe care se taie 
cărnurile la măcelărie t.® « de lu-

SCÂ-
SCA

F'g- 4334-
ScaunuI-liii-Dumnezeu.

m

„Fig- 4335- 
Scaun (din Ră- 
şirtari-Transil- 

vania).
d

• Fig1. 4337. Scaun de doa
ge. cleştej —măsuţa, 
pod, punte; — nr. scaun;— 

călcător, tălpigă).

Fig.*‘4336. Scaune lungi 
(din Răşinari-Transilvania).

Fig. 4338. Scaun 
de găurit obezile.-

minări, un fel de masă alcătuită din două scinduri 
aşezate orizontal pe două picioare; scîndurile au 
numeroase găuri prin care trec nişte ţevi de sticlă, 
în care se toarnă seu, pentru facerea luminărilor 
([ă] 4339) ţ ® J Suportul, răzămătoarea coardelor 
la vioară (»•• [®] vioarA) K ® Tron (d 4340): îm
păratul se cobori din « şl se urcă fiul oel mic cu soţia sa 
(isr.) ţ[ @ Reşedinţă, capitală: «uiepiscopal; an eşezat 
legături de pace de Imbe părţile, şl s’an Întors Fetru-Vodă la 
«nl său (GR.-UR.); aici a fost odată capitala Olteniei, «ul 
vestlţllorBanl al Severlnnlnl (vlah i ; Sflntul Scaun, Scaunul
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SCH
SCĂ .apostolic sau pontifical, reşedinţa papei; papalitatea 

1[ ® rt t Instanţă judecătorească, jurisdicţiune, 
ocol n © Sediu, centru: ~nl ştiinţelor, artelor H ® 
a BOăuinTL-Lui-DnHNEZEiu, constela- 
ţiunea CaSiopea,din emisfera borea
lă, nulnităşi ,,Mănăstirea“ ([a] 4334)
Ţ[ © Raţiune, judecată sănătoasă, _
inteligenţă: mai rar om de Isprava si cn 
— la judecata ca Conn Costachl ibr -vn );

Fig:. 4340. Scaunul 
, lui Petru-Rareş,

Fig. 4339- Scaun de luminări. Domnul Moldovei.
le-a dat la toate dpslegare potrivita,., după cum II povaţuia 
mintea lui cu sănătos (carj ţ[ © Ieşire afară (Ia 
privată): n'a avut * de doua zile; are * regulat [lat. 
s c a mnn m]., '

, 'SCĂUNAŞ (pl.-ase) 1, sn. ® tm = SCAUNţL H ® 
J= SCAUN ®. '

2. sm. y Negustor de vite pentru măcelărie:
Badea Nlculae... fusese *, adică comisionarul unul Turc din 
Vldln (i.-OH.).
OSCAUNECIU (pţ.-ece) sn. O/ten. Trans, -mi = 
SCAONBU : clcbanll... ti puseră * sa şada, ca la om strein 
(RET.); Ie vezi ghemosate pe cite un* lung, tn patru pi
cioare (LUNS.).

SCĂUNEL (pî.-eie) sn. tni Scaun mic cu 
trei sau patru picioare, mai adesea fără spătar.

SCAUNOAIE sf. = SCAUN ®,
O SCAUNUŢ {pl.-U>) sn. rr dini. scaun: vrăjitoarea 
şedea pe *ul ei cel mic si lutirel picioare (cAt.>.

ScAzAjvIÎNT (pî.-minte) sn. ® Efectul, rezul
tatul scăderii'u © y Scădere din preţ', rabat [s c ă- 
d e a].

SCAzATOR sbsl. ± In operaţiunea scăderii: 
numărul ce trebue scăzut din altul [s c ă d e a).

SCAzyT adj. p. soAdea. Micşorat, Împuţinat, 
redus: descrescut.

'SCELERAT 1. adj. ® Vinovat sau capabil de' 
oCle mai mari crime 1) © Nelegiuit, mîrşav, mişel.

■ 2. sn?.. Om scelerat: ajunge a se.convinge ...că este un 
boţ, un un ucigaş (I.-gh.) [lat.].
’SCELERATEŢA (pz.-ţe) sf. Faptă de scelerat, 

nelegiuire, mîrşăvie, mişelie [fr.].
•scena (pl.

-ne) Sf. © O Par
tea teatrului unde 
joacă actorii (js)
4341); a pune un 
personagiu pe *, a-1 
face să figureze 
într’o piesă de tea
tru; © a apare pe 
*, a Începe să ia 
0 parte însemnată 
la afacerile publi
ce, a Începe să ca
pete vază t © O 
Locul unde se,pe
trec cele reprezen
tate în piesa de 
teatru: scena se pe
trece la ţară ţf © LoCul unde se petrece un eveni
ment: scena lumii 1| © D Decoraţiunea teatru
lui : scena Infaţlsază o pădure '1 ® ® O Literatura 
dramatică: Alecsandrl si Caraglale au Ilustrat scena ro
manească ţţ ® D Partea din actul unei piese de teatru 
în timpul căreia numărul actorilor rămîne acelaş: 
actul I, scena a patra H © Ori-ce acţiune capabilă 
de a produce o impresiune vie asupra sufletului:
1 se desfăşurau ca dlutr'o carte frumoasă scene ‘de Iubire 
(VLAH.); O * tragică H ® Eveniment scandalos ţ) ® 
Oeartă, imputări violente: i-a făcut o * de gelozie 
[fr. < lat.].

'SCENARIU (pJ.-rii) sn. O ®' Punerea în scenă

Fig. 4341. Scenă.

a unei piese, arătarea personagiilor şi indicarea fe
lului cum trebue jucată H © Ţesătura unei piese 
de teatru [it. s c e n a r i o],

'SCENEtA (pi.-te) sf. O Mică comedie într’un 
act cu puţine personagii [scenă].

'SCţlNIC adj. O De scenă, privitor Ia scenă, la 
teatru [fr.].

'SCEPTIC adj. şi sm. Care se îndoeşte de toate:. 
părea onm slnt toţi ţăranii (d.-zamf.) o zlmblre rece, 
li desolestă puţin buzele (emin.) ; '*»'Ul ridica din, umeri (dlvr.) 
[fr. < gr.].
'SCEPTICISM sbst. ® +++ Doctrină a filosofilor 

cari se îndoes'c de toate, pretinzînd că omul nu e 
în stare să ajungă să cunoască adevă
rul H © Sistemul aceluia căre afectează 
de a se îndoi de toate; *ui nu a ou- 
piluB Inima Bomăunlui (i.-gh.) [fr. ].

'SCEPTRU (pî.-re) sn. © Toiagul de 
comandă, frumos împodobit, purtat 
(mat ales odinioară) de suverani, ca 
semn al autorităţii regale ([h] 4342):
Tapăn, drept, cu ’n mină, şede ’n perine de 
pul (EMIN.) U d).(D Puterea suverană, au
toritatea regală: Mlbal... Implnzea un tIb 
măreţ: ...toată suflarea romănească sub un 
singur (vLAH.i; Craiul acestora... ceru co
roana el <^1 acestei ţări (odot.j ; 0 nn de 
fler, O autoritate despotică H © © Su- Fig. 4342. 
perioritate: Anglia ţine/^l mărilor [fr. Sceptru.
< lat.].

.schela (pî.-le) 
sf. ® Port nuc (mai 
ales la un fluviu): 
ulei... e ttrgusorul Olte
niţa, * de grlne a jude
ţului Ilfov (VLAH.); Rusia 
vroia s& alb& o * pe 
coasta maritimi pentru 
transportul de muulţlunl- 
(I -OH.) H © * de pluto,
loc unde se Înjghe
bează plutele: pe ma
luri slut schele de plute
(VLAH.) H © Podiş de 
setnduri sprijinite pe stîlpi pe care stau meşterii 
(zidari, vâpsitori, etc.) la 
construirea unei case înalte 

4348): acea zidire, înfăşurată 
tncă In feşele schelelor pe cari Iu* 
cran meşteri pietrari (i.-oh.) ; a oă- 
zut de pe ; • 0 : Te văd ca o 
nmbră..., Snind, palid suflet, 
norilor schele (emin.) 1[ @ Po- 
deală ridicată făcută din 
scinduri aşezate pe capre F'e‘ 4344’ Schelă- 
m 4344); găsiră... cu cale a-pune trupul cel fără cap... 
pe o * cu trei trepte (isp.) [srb. s k e 1 a, bg. s k e- 
1 j a, to. iskel e< it. scala).

SCHELAlAI, SCHILAlAI, SCHIOLAlAI (-Aesc) =- 
CHELAlAI; urlau si schelălăiau ca Intr’o menajerie 
(D.-ZAMF.); O ’ncepnt şl el săracn a scbelăIăl,(vAs>)s săracul 
ollne... întinse fuga Tăitlndn-se şl schilălălnd (T<ch.); an 
fngit sohiolălăind, cit an putut ivor.).

SCHELALAIALA, SCHILAlAIALA (pZ.-dleli) s/. 
= CHELALAIALA; lătrăturile dese si schllălăiellle clinilor 
au d^teptat văile din somn (lung.).

'SCHELET (pî.-ete) sn. © Totalitatea oase
lor încheiate laolaltă ale unui animal vertebrat 
î>j 4345): *e Inmormlntate... au să se scoale spre a se 
săi In lună Ia benotaetele lor (emin.) ; copacii desfrunziţi an' 
aerul do *e plrllie In foc (I.-gh.) 1] ® ® Om foarte 
slab, numai piele şi oase, căruia-i poţi număra 
coastele 1) ® ® Scriere sau subiect cu totul lip- 
sit(ă) de viaţă, înfăţişat(ă) sub o formă seacă: un
dicţionar fără citate, e un * după cum zice Voltaire î|
© # Gen de caractere tipografice, lungi şi sub
ţiri (i^ 'TAB. xn) ^ © Partea fundamentală şi cea 
mai rezistentă a. unui lucru, caro formează, cum 
s’ar zice, cheresteaua lui; *ui unei corăbii [fr. 
s q u e I <> 11 e],
OSCHELMA (-mez) vb. inlr. Mofd. A O *, a o 
şterge, a o lua la sănătoasa: Turcii o soUelmase, parcă

Fig- 4343- Schelă.
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na mai fnsese de clnd lumea pe la noi (oR.-NOt Îmi-veni 
dor de casft şl-ml abătu s'o schelmez (florj.

•schema (pî.-me) s/. Figura care dă numai 
o parte din obiectele ce voeşte să reprezmtetpen-

Osul parielal' ' 
‘Osul temporal 
Osul occipital 
Osul malar 
Verleb'elA 

Qilului

Carpul.

Osul frontal

Osul nasal
Maiţlarul superior 
Maxilarul interior

Clavicula

Omoplatul
Sleinum

Toracele Coaste

vertebre
lombare

Radius

itubilus

Coceyx
Melacarpul

Falanoe

Femurul

^eroneui
Maleola interni

Maleola externi 
Tarsul 
Palanfie

Calcaneum

Fig. 4345. Scheletul omului.
tru ca să servească la o demonstraţie, figură teo- 
rică: schema olconlatlunll slngelnl Ia.reptile [fr. < gr.]. 
'SCHEMATIC adj. Care reprezintă un lucru 

In trăsături generale, fără' a-i da forma exactă: 
iieurâ [fr. ,s ch 6 m a t i q u e]. 
'SCHEMATISM sbst. Formă schematică [germ-]. 
SCHEMBEA = schimbe^.
SCHEPSIS sbst. F Noimă, pricepere; cu —, 

cu noimă; cu şiretenie; cu haz [ngr. oiie'ţtţj.
SCHEUNA (echlauii) vb. intr. A (s)chelălâi: cl- 

oeU... se bătea ou botul de trunchiurile copacilor şl scheuna 
Innăbuşlt (sadj; schlaună ca nişte oăţei aruncaţi urg.); 
sărea nebun... urllnd şl sohennlhd oa bezmetic (grig.).

SGHEUNÂTUHÂ (pt.-turi) sf. Faptul de a 
s.c h e u n a, chelălăit.
OSGHIAMÂTÂ sf. Trans. Fărîmă, urmă cît de 
mică: zlclnd acestea, aşa a aruncat-o, o!t nici ^ nu s’a ales 
de ea (ret.).

SGHIAUNA.,. = SCHEUNA-*.: colbăind ou coada şi 
Bchlannlnd, se tirle cinele plnă in apropierea el (slv.i.

SGHIDQL... sv- SCHILOD...
OSGHIJÂ, SPIJA (pl.-Je) sf. Mold. Tuciu; In loc de 
paşti de soc, detunau tunuri de schijă (GN.) ; Viermii nu te mal 
totreabă de-al fost aur, de-ai fost schijă (vCah.); In poarta 
de schijă stau stlncl rezămate (stam.) [pol. ă pi 2 a], 
o SCHILĂ (pî.-le) sf. Olten. (VIRC.) (OR.-N.) = schela© . 

schilAlAi... w SCHELAlAi...
SCHILAV lidj. Ologit, schilod: Eşti — totl Un 

cerşetor Te întorci acum acash (coşa.) [chilav +
schil o dl.

schilavi (-âveso) vb. ir. A ologi, a schilodi,
a stllci în bătaie: acum te-am adus, acum s& te scbl- 
Idveşc (RET.); dacă mă-tl bate de mă-ţl ’schllăTl, o să spui de
irică (GR..R.) [s chilav].

SCHILAVOS adj. = SCHţLAV: vă petreceţl nu- 
«tal vremea a lăta nişte stihuri sehilăvoase (NEGR.]. 
OSCHILI (-lleso) vb. ir. şi refl. Băn. A (se) găti 
frumos, a (se) dichisi.

SCHILOD, Olten. Băn. Trans. schidol adj. ® Gu 
nalinUe sau picioarele diforme, strîmbe; olog,

ciung: numai clte yn biloci le da aceştia, şl se duceau 
peste cap, de se sculau schilozi nsp.) ^ © DiXorm, schi
monosit, urît: acele case mari, greoaie... şl .schlloade 
cari Impotlcează albastrul ceruiul (dlvr.) ; doară' n’a pune-o 
la tors.., să se facă, din frumoasă cum,e, o schidoală ca 
mine'P (RET.).

SCHILODI (-odesc), ^ SCHXLOOţ (-ogeso), Olten. 
Băn. Trans. scHiDOLţ (-oiesc) vb. tr. şi refl. A (se) 
ologi, a (se) ciunti, a (se) mutila, a (se) face 

s c'h i 1 o d; pr. exf. a diforma, a schimonosi: să-l 
schilogească vre-un bou (CRg.) ; .duceau In Franţa bolnav/ - 
răniţi şl schlloglţl (i.-GH.); clne-şi schilodeşte limba şl 
vorba e sec (jip.i. .

SCHIMA, tJSHlMA (pi.-mej sf. © Gest; grimasă, 
strîmbătură: tace oare -care sblmă de smerenie către toţi 
(LET.); Ana rldea mal mult de' echlmele Iul, declt de oe 
spunea (vlah.) H ® Formă, figură, înfăţişare, fizio
nomie : scblma cuvintelor 1 ee pierdu In minte (GN.) ©
{mai adesea ştjmA) Mold. Bucov. ^ (p) Duh rău, 
fiinţă mitologică in chip de femeie: Eomănii autn- 
locnlt pe zeiţa aceasta cu scblma casei (mar.) ; ştima pă
durii = MVMA pAdveii 11 ©Mp îmbrăcăminte, co
stum: ■ monahală, călugărească [ngr. lj.a ].

SCHIMB (pî.-buri) sn. © Faptul de a s c h i m- 
b a (în toate înţelesurile): cfua,invoindu-ne, dăm lucm 
pentru lucm, sau lucru şi bani mal paţlnldecltpreţnilncTU- 
lul ce se dă, atunci aceaata *■ se numeşte (leg.-car.); nu 

' vrei să facem să-ţi dau capra asta şl.să-mi dai gtsca 9 
(CRG.); In ~ui unui lucru; In în locul lui, una pen
tru alta; — de cuvinte, convorbire scurtă; de idei, 

. discuţiune, tratative, înţelegere; cu—ul, pe rînd, 
Inlocuindu-se unul cu altul II © V Gomerţ eu mo
nede de aur, de argint, de hîrtie, etc.: casă de — iw 
AQENT@ n @ — ui (cailor), înlocuirea prin alţi cai 
odihniţi a celor Înhămaţi la trăsură 11 ® înlo- 

, cuirea la anumită oră a sentinelelor; pr. ext. sen
tinelele ce vin să ia locul altora: —ui treen cn paşi 
Îndesaţi pe dinaintea uşii (sad.) H © Dt Soldat (călăraş, 
dorobanţ) cu —ui, soldat ce servea numai o şăptă- 

. mină din lună la cazarmă, iar restul timpului era 
lăsat la vatră: un băiat au avut şi el, era călăraş cu—ul 
(VLAH.) II ® pi. (D Haine sau rufe curate,' de pri- 
meneală: să lăsăm 'unii să se gătească cu —nrl de veş
minte, să se podobească (varl.) ; dlndu-ne —uri şi clte două 
părechl de oblele (Crg.).

SCHIMBA (schimb) 1. vb. tr. © A da un lucru 
spre a lua altiil în locu-i: a-şl — boii cu caii altuia; — 0 
moşie cu alta H © A da uti fel de bani, spre a lua 
alţii de aceeaşi valoare în schimb: — un napoleon, o 
hlrtle de 600 de lei f ® A înlocui un lucru CU altul, 
o persoană cu alta, a pune, a face un lucru în 
locul altuia: copiii Îşi schimbă dinţii la o virstă fragedă; 
— mfele de la pat; mal pe urmă, 3chim*blndn-l din bănie, 

l-an făcnt staroste de Cernăuţi (LET.); -vagonul, trenul,
a se coborî dintr'un vagon, dintr’un tren, spre a 
se sui în altul; — vorba, a începe vorba despre alt
ceva H ® A tace ca un lucru să fip deosebit de ce 
a fost înainte, a da altă formă sau înfăţişare unui 
lucru, a mpdifica: sărace Purice, de olu scăpa eu, si tn 
atuncea ţl-el schimba numele din Purice, Movilă (NEC.); 
a-sl — pieptănătura; lupul Işl schimbă părul, dar năra
vul ba; a-şl — firea; — faţa lumii, faţa lucrurilor H ® 
A preface: — apa Invln 1] ® — nota, tonul, clntecul, a 
vorbi sau a lucra în tr’altfel H © — feţe e^ fatA ® K 
® — ofteva vorbe, a Sta puţin dc vorbă.

2. vb. refl. © Ase înlocui, a se pune unul Iu lo
cul altuia 11 ® A lua altă formă sau înfăţişare, ase 
modifica' (în bine sau în rău): vremea s’a schimbat; 
greu se schimbă firea omului la aşa virată; a’a schimbat, 
de nu-1 mal cunoşti; F s'a schimbat boierul, nu .mai O a- 
celaşi cum a fost li ® A se preface; se schimbă in- 
tr’o stană de piatră asp.) Ii © A se — la faţă, a se îngăl
beni, a se înroşi (de frică, de ruşine, etc.jn ® (P A-şi 
pune alte rufe, a se primeni [lat. excambiarej.

SCHIMBACIOS 1. adj. Gare se schimbă 
adesea, supus schimbării, variabil,' nestatornic: 
vreme sohlmb&cioasă; fire schlmbăcloâsă. .

2. SCHIMBACIOASE sf. pl. ■= ZORELE.
SCHIMBARE s/. Faptul de a (se) schimba; 

i»- pata©.
SCHIMBAŞ sm. Soldat (călăraş, dorobanţ; 

cu schimbul.

SCH-
SCH

31.000
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SCHZMBATQR 1. adj. verb. schimba. Care se 
schimba adesea, care se poate schimba, schimbă- 
cios, variabil, nestatornic: norocni

2. sm. Cel ce schimbă; cel ce face un schimb:
schimbul 6Ste oa 9I o vlnzare şl cumpăraref şl unul şl altul 
din ^1 se socoteşte Însuşi vlnzător şl oumpăr&toi (leg.-car.).

SCHIMBRA sf. ® 7*, Burtă de vită: seul este 
pus In burdule mari... şl In schlmbele, adecă burte-(ion.) 
H ® 5< Droburi de miel; ciorbă de a) ciorbă în 
care se pune prapurele mielului; h) ciorbă de 
burtă; (?) a minoat ^ua, s’a păcălit [tc. i §k e mb ă].

SGHţMNICf scHţVNic sm. Călugăr care 
duce o viaţă foarte retrasă şi cumpătată, ascet; 
pustnic : aoolo... trăeso patru sohipmloi In adevărată 
pusnlole, oa pe vremea sllnţllor (vlah.) ; an după an a trăit 
o viaţă de oslndă, oa un sohlvnlo (sao.); e un moşneag înalt, 
spătos şl usoat oa un schivnic (orl.) [vsl. skimini- 
k u].,

S GHIMXIGÂ, SGHţVNlcA (p2.>ce]s/. Călugăriţă 
care duce o viaţă foarte severă; pustnică: Maică 
schimnică, suspină, nu mai este liul tău I (bol.) [s C h i m- 
nic].

SGHIMNIGI, SCHIVNICI (-loesc) vb.Tefl. g^ A 
SC face schimnic, pustnic: ieromonahul, de se va 
schlmnlol, nU se părăseşte de preoţia Iul, cl Iară slujaşte 
liturghie (pRV.-MB.).

SGHIMNIGIE, SCHIVNICIE sf. g^ Viaţă, stare 
de schimnic; pustnicie: ieromonahul... deacă va 
lua dumnezeeasca şl Îngereasca schlmnicle, nu se ' apără 
a nu sluji liturghie (prv.-mb.) ; auzii adlncul murmur melo
dios al clopotului de Ia achit... din schlvnlcla ...unde ră- 
măBeae.^singuT isad.).

SCHIMONOSI, Afo/(/, Bucov. fiâ/7.SCHlMOS|(-osesc) 
1. vh. tr. A da o înfăţişare ciudată, pocită, a poci, a 
SCllcia, ă Stîlci, a diforma: schimonosind cuvintele şi 
indruglndu-le lără nlol o noimă (CRG.); ol draga mătuşli, 
torsul cel mult... m'a schimonosit (ret.): m’o schlmosit 
şl m’o tuns ohllug de-ar rlde chiar babele acum de mine 
(Alecs.); poate şl de pre această istorie să ile schlmosit 
basna sa Simlon, In locul CruţlaţUor de Rodos, pe Romanii 
din temniţele Rtmulul pulnd (CANT.i.

2. vb. refl. (D A lua o înfăţişare ciudată, a se 
poci, a se diforma: oamenii se. schimbă, oîntloele se 
sohlmonoşeso şi lăutarii mor de toarne (alecs<) ; schlmbln- 
dn-se şl sohimoâlndu-se numele, din Flakla l-au zis Vlahla 
(NEC.) H (D A, se strîmba, a face grimase [ngr. 
viit. i3co)^k/)|xoviua(j) <

SGHIMO(NO)SţT adj. p: schimo(NO)Si. Pocit, 
diform, desfigurat: tel de tei de glasuri schimonosite se 
aureau (CRg.) ; Işl atlă copiii slabi, Imbătrlnlţi şl schimo
nosiţi (RET.).

SCHIMONOSITVRĂ, Mold. Bucov. schimo- 
siTţTRA (pJ.-turi)-s/. ® înfăţişare pooită, lucru di
form, pocitură: o achimonoBitnră de om Qvea In Irnnte 
numai un oohlu (crg.) ; socotească şl aicea cltltorlnl şl cii- 
nossoă sohlmosltura basnll, caiea pentru Copnlh pune pe 
Beţie (CANT.) II © Strîmbătură, grimasă: do ce catl
s'o scoţi din mlnfb ou sohlmonosltnrlle d-tale P (ALECs.)
[s c h i m O (n o) s i],
O SGHTMOSI... BW SCHIMONOSI .
OSCHINCI ■= SCiNCI. tLWM

Fig. 4346. Schinel. Fig.'4347. Schinduc.
O SCHINDUC sbsl. Mold. A Plantă rară ce creşte 
pe stlncile din virful munţilor, cu flori albe, dis
puse în umbele mari; din fructele ei aromatice, că

lugării din Schitul Durău prepară un fel de rachiu 
(Conioselinum tataricumj (||] 4347).

SCHINDUF sbst. = CIMBRIŞOR.
O SCHINEL sbst. Trans. A Plantă linoasă şi spi
noasă, cu flori galbene dispuse în rpâri capitule, 
cu fructele cilindrice; e întrebuinţată în medicină 
ca tonică şi febrifugă (Cnicus benedictus) ([â] 4346) 
[spin].

SCHINGIU STi., mai adesea schingiuri pl. 
Chinuri, cozne, torturi: pentru ca să nu uite dorul 
Iul cel tiranic de a vedea sulerirl omeneşti, născoci feluri 
de schingiuri (NEGR.) [tC. iskengă].

SGHINGIUI (-ginesc) vb. tf. Q A chinui, a 
căzni, a munci, a tortura: au tăbărit ou toţii pe dinsui 
şi l-au schingiuit după placul lui Dănllă (Crg.) ; o bătea şl 
o sohlnglula, olnd se Întorcea beat (sad.) ® © .A Stîlci, 
a scîlcia, a poci: a mortoll şl-a '«i' nişte biete vorbe nevi
novate (VLAH.) [s c h i n g i u].

SGHINGIuraE sf. Faptul de a s c h i n g i u i, 
tortură, chin, caznă: m’am glndlt la schingiuirile apos
tolilor şl m'am simţit mal întărit (vlah.) ; chinurile, jafu
rile şl Bohingiulrlie Intrecuseră ori-oe măsură (isp.i.

SGHINGIUBI SOIJNOin.
O SCHINTEIE... = SCiNTţiIE...
OSCHINUŢA sf. A •*- bAnicA.

SCHIOLALAI b«- SCHELAlAi. 
o SCHIFI... = SCUIPA--.
t SGHIPTRU (pî.-trurl) sn. Sceptru: llii lui ss 

arată şl mal nevrednici de-a purta .^1 slăvltnlul lor bunlo 
(VLAH.) [vsl. s k i p t r ă < gr.], 
t SCHIRLET sbst. B Un fel de stofă stacojie [Ic. 
iskerlet'< it. s cariat o].
•schisma {pl. -ms) sf. qş) Despărţirea unei 

părţi din credincioşi (le Biserica mamă, păstrînd 
însă dogmele ei de căpetenie H ® ® Desbinare, 
neînţelegere cu privire la opiniuni politice, lite
rare, ştiinţifice, etc. [fr. < gr.].

•SCHISMATIC adj. şi sm. mi Se zice despre 
creştinii cari,’ cu toate că admit dogmele esenţiale 
ale Bisericii,' nu recunosc autoritatea Sfîntului 
Scaun: hotărau c& eram Orecl, de vreme ce eram -vi şl ue 
închinam la răsftrlt ((.-gh.) [fr.].

•SCHIST (pl.-turi) sn. Rocă ce se poate des
părţi în pături mai griţase sau mai subţiri, cum e, 
de pildă, ardezia [fr.].

•SCHISTOS adj. Compus din schist, ce sea- 
mănăcu schistul [fr.].

SCHIT (pl.-turl) 
sn. mi Mănăstire mi
că şiretrasă, de obi-’ 
ceiu ascunsă în munţi 
([Şl 4348): se făgădui 
să laeă un .v de călugări 
In locul acelui copac scor- 
buroB ((sp.) [vsl.].
O S CHIT ACrU adj.
Băn. Trans. Dichisit, 
curat, chitit [chiti2].

SCHITULiîŢ (pl.
-cţe) sn.fljifllm. SGHIT: 
nu singur — era ascuns 

' tntr’un luminiş, pe brtul 
muntelui (vlah.)»

•SCHIŢA (-te*) vb. 
tr. .A. face 6 schiţă: a- fj
cest episod a Iest sohltat 
de penelul energic al Ini 
Rnbens (odob ); merglnd,
Işl achita planul In Unii mari (vlah.) [it. SChizzare].

•SCHIŢA1 (pl.-ţe) sf. ® Primele linii, generale 
şî sumare, ale unui desen: pe păreţi... erau amneete ou 
oreionul Iei de (el de schite ciudate (emin.) H ® ® Plan 
sumar. In trăsături generale, al unei lucrări lite
rare sau artistice [it. schizzo].
O SCHIŢA* = SPJTA: strnjea cu cuţltoala lemne pen
tru sohlţe de roate (grio,) . 
ţSGHIUPţ... = SCUIPA... 
o SCHIVERNIS(E)^A (pl.-sell) . s/. Mold. = 
CHIVERNISEALĂ: avea oblceln să-şl lege vaca dlnapo a 
oăruţel, pentru schlvernlsală, oa să albă lăptişor la drum
(CRG.).
O SGHIVERNISI (-iseso) vb. ir. şi refl. Mold. B&n.

Fig. 4348. Schit.
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= CHIVERNISI; s&-ţi spun... de ce Învăţătură mal mare 
are copilul trebuinţă, ca să se poată schlvernlsl (stam.).

SCHIVNIC... W SCHIMNIC...
•SCIfÎDA (-dez) vb. tr. A despărţi, a divide [fr.]. 
'SCISIIINE sf. Despărţire în două sau mai 

multe grupuri, cu vederi deosebite, ce se produce 
In sinul unei adunări, unui partid, etc. [fr.]. 

’SGIT ww P. IST.
■SCITIC adj. Privitor la Sciţi [fr.].
'SCIZIUNE = SCISIPNE.
SCÎLCEA, SOAlCEA. SClLCEAZA, SOALOEAzA Sf. 

® Unealtă, alcătuită din scîndurele, între
buinţată de pescari pentru a mîna peştii spre sacul 
de pescuit cvio.) (r.-cod.) ţ[ ® H soIloeazA,- lopă- 
ţică cu care se bat betele cînd se ţes (rv..crg.> 1] @ 
soIloeazA, un fel de cociorvă cu care se rîneşte 
noroiul la stînă işez.i.

ŞCÎLCIA, scAlcia (-diu) vb. tr. ® A strîmba to
curile sau călcîiele încălţămintei: cind l se eclloie to
curile, le bate el singur clteva lleacurl (dlvr.) H ® 0 A 
schimonosi (cuvintele, frazele) H ® Trans. (conv.) 
Ascutura tare [calce „călcUu11 (Înţeles dlspărdt)].

SCÎLCIAT, scAlciat adj. p. scîLciA. • ® Cu to
curile sau călcîiele strîmbate: cu ghetele sciiciate... 
Atghlr păşeşte hotărit şl mlndru (vlah.) H ® 0 Schimo
nosit, pocit: are fraze mari tntortochlate şl scăldate (Negr.) ; 
— adv.: Budnlea vorbea foarte sdlclat ungureşte (slV).

SCÎNCET (pJ.-ete) sn. Faptul de a scînci; 
rezultatul acestei acţiuni: începu să răsune un ^ de 
cobză (GRL.); nu se mal auzea acum declt un '*■ surd. (grig.) .

SCiNCI (-cesc) vb. intr. şi refl. ® A scheuna, a 
(s)chelălăi’li ® Aplînge înnăbuşit, cum fac copiii, 
a se boci încet: băiatul, mai mic fiind, Începu să scln- 
cească de osteneală şl de foame (isp.); nu te mal că eşti 
slut ca păcatul, clnd te boceşti (ALECs.).

SC^DUrA (pl.-duri) Sf. ® Bucată de lemn 
mai lungă decît lată, groasă cel mult pînă la 4-5 
cm., tăiată de-a lungul din trunchiul unui copac:

de brad, de fag, de stejar; 0 a fl (uscat) ca o /•', a fi 
foarte slab: De ml-l lăsa dumneata. Să te uscl ca sclndura 
(IK..BR6.) t ® pl. Duşumea de seînduri, podeală: a 
Ireca sclndurlle cu moloz [lat. s C a n d U 1 a].

SetNDUREA (pj.-rele) Sf. ® dim. SCţNDUBA ţ[ 
@ Trans. = bulped.

SCÎNXIURICĂ (pl.-rolo) sf. dim. SCtNDtniA.
SClNDURÎCE sf. ® dim. SCINDUrA : Mă dusei In 

pădurice Şl tăiai o * (gor.) ţi ® Trans. HI Lopăţica 
războiului de ţesut.
OSCÎNDURIŢA (pl.-ţe) sf. dim. scINDUBA: ră- 
man Ţlgannl pe aclnduriţa goală (mera).

SGÎNTEIA (-teiez) vh. intr. ® A da, a scoate 
S C î n t e i II A da o luminâ vie, a străluci; a 
licări, a sclipi: soarele... solntela pe cerul fără pic de nori 
(OLVR.); 0: ochii ei frumoşi sclnteiau de fericire (vlah.).

SGÎNTEIE sf. d) Părticică incandescentă ce 
sare din foc, ce se desprinde din ceva aprins, din- 
tr’un corp tare ce s’a ciocnit de altul sau dintr’un 
corp electric: a da, a scoate sclntei; din sclntela 
mică, focul mare se aprinde; n’au de foc In vatră, sărmanii 1 
(CRo.); otnd sar sclntei din 
loo, o să-ţi vie oaspeţi 
(Gort.); electrică, des~ 
cârcătură care se pro
duce între două cor
puri, sub iorma unei 
trăsături luminoase 

drepte sau alcătuită 
din linii frînte ([U 

4349), 0: a fost de ajuns p-* 4349. Seînteie electrică,
ca să aprindă răabo-

ioi civil ^ (D Pr. ext. Licărire, lumină ce apare 
şi dispare: cimpla 1 se înfăţişează luminată de sclntelle 
strălucitoare ale llouriollor (odob.) 1Î (D 0 Întîia lică
rire care se poate transforma în lumină: este ştiut
^ din discuţie răsare sclntela adevărului (car.) H ® 0
Părticică neînsemnată care apare şi dispare ca o 
seînteie de foc: o /v de bun simţ, de curaj, de geniu 
[comp, lat. scintllla, cii fonetism nelămurit].

SGÎNTEIETpR adj. verb. scînteia. Ce seîn-
teiază: încet se saltă soarele, rotund şi (VLAH.i ; cu octali 
mari, negri ca murele, şl ca fulgerul (CRG.).

SGÎNTEI0.^A (pZ.-re) sf. (D dim. SCÎNTEIE:

Fig. 4330- 
Seînteiuţă. Fig. 4351' 

Scinteiută.

două sclnteioare se strecurară pe coş şi picară !n grădină 
(ISP.) ^ (D «Ş- = SCÎNTEiyŢĂ (D: solnteloarele se ridicau 
ou vlrful roşu (olvr.).

SCÎNTEipS adj. Seînteietor: Cu coamele In vln- 
turi, ou octali sotnteloşl (Alecsu 
[seînteie].

SCÎNTEIUŢA (pl.-te) sf. ®
dim. SCÎNTEIE ţ|
® A Micâ plan
tă cu flori ra- 
şîi, rar albe sau 
albastre, cu 

fructul format 
dintr’o capsulă 
cu numeroase 
seminţe; numi
tă şi,,seînteioa- 
ră”, ,,sclipeţ”,
,,rocoină”, ,,o- 
chişor”sau,,in- 
tiţă” (Anagal- 
lis arvenis)

([^ 4350): era 
mindră Florlca... 
ca o .V de oimp (ret.) H ® A= BANţfT ® K ® ♦ Mică 
plantă cu flori galbene, dispuse în umbele (Ga~ 
gea arvensis) ([®| 4351) H ® * = ceafa-cioarei
ţi ® A — -de-FRIGURI = PIEREA-PAMJNTDIiDI ţf ® 
A ~ - galbena = IJNTIŞQB. ■

SCÎRBA (pJ.-be) sf. ® t Mold. Tr.-Carp. Mlhnire, 
întristare ţ[ ® Mold. Bucov. Supărare, necaz: i'-au
dus la Tarlgiad cu toata casa lui... fără de nici o sau 
urgie de la Turci (let.) U ® MunT. Desgust, greaţă: 
ml-e *: fata, clnd văzu pe acea iasmă. sc cutremură de
(isp.) [vsl. skrubî].
OSCÎRBEIjNIC adj. Scîrbos, oare produce sc îr- 
b ă: Deasupra Iul aburind Buhne, cucuvelei şl corbi Şi ~ 
lilieci (6TAM.).

SCÎRBI (-besc) 1. vb. Ir. QţA mîhni, a întristaţi 
® A îngreţoşa, a produce s c î rb ă, a desgusta.

2. vb. refl. ® t Mold. Tr.-Carp. A' se mîhni, a se 
întrista; a se supăra: văzlud-o vălerlndu-se lu pat, a'a 
Bclrbit foarte (SB.) ^ @ A-i fi scîrbă, a se îngreţoşa, 
a se desgusta.

SGÎRBIT adj. p. SCÎRBI. ® t Mold. Tr.-Carp. 
Mîhnit, întristat, amărît, necăjit ţi ® Munl. In- 
greţoşat, desgustat.

SGÎRBOS adj. Munl. Ce produce scîrbă, 
desgustător, greţos: bagă argaţi tot ce este mal urlclos 
şl mal * In omenire osp.).
O SGÎRBOŞENIE ^f. însuşirea lucrului scîr
bos; ceea ce produce scîrbă.
ţ SCÎRGICA ww SCÎRŞCA.

O SCÎRCIOM, scjBClUM sbst. ® Leagăn (vic.): Aide 
lu sclrcium să ne dăm (Tamf.) ţ[ ® Dulap, scrlnciob 
(COST.) [comp. SCRţNCIOB].

SGwnA (pZ.-ne) sf. Excremente (de om, de 
clini, de pisică, etc.): sclrna nu pute piuă n'o scormoneşti 
(ZNN.); ca muştele la ~ s’adnnă (gol.) [vsl. S k r u V n a].

SCÎRNAV adj. ® întinat de scîrnă, murdar: 
să nu prinzi lucruri *e... tn mini, că ţl-t feşteli... minu
tele (SB.) ţi ® 0 Scîrbos, greţos, desgustător, urî- 
cios: pentru fapta aceea, au fugit la Franţuzi (m.-cost.) 
[vsl. skvrîinavă].

SGÎRNAVI (-ăvesc) 1. vb. tr. A întina cu scîrnă, 
a murdări.

2. vb. refl. ©Ase întina cu scîrnă, a se murdări ţ| 
® A-şi lepăda excrementele: se sclrnăveau Intr'un ciu
băr (NEC.) [s c ! r n a v].

SCÎRNAvie sf. ® Scîrnă; murdărie: Intrară şl 
Leşll cel mari In Cameulţă şi o curăţlră de toată scîr- 
năvia (NEC.) ţi ® 0 Lucru s o î r n a v, faptă scîr- 
navă ţi ® 0 ® Fiinţă scîrnavă, de nimic: do ce... 
să hărgăţesc eu, om bfttrln, pe-o de copil ca acesta P (bb.). 
t SCÎRŞGA, SCÎRCICA (eclrşo, solrclc) Vb. inlr. A 

sorîşnl: ţsra eolrşca... după atlta răutate oe făcuse (or.-ur.) 
[bg. k r fl ă k a m u].

SCÎRŞNET, scRtşNET (pl.-te) sn. ® Faptul de 
a s c‘î r ş n i; rezultatul acestei acţiuni t © Scîr- 
ţlit.

SCÎRŞNI, SCRÎŞNI (-nosc) vb. intr. (<T tr.) ® A 
produce un fel de sclrţlit frecînd apăsat rîndul de

SCH- 
SC I
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SCO

şi refl. 
tare, a

Fig. 4356.
Scoabe.

I
Fig- 4357- 

Scoaba broaştei.

gPQ. (_'■ 4356, 4357): e îndoita ca o -»■ 9I creată ca o coală 
de- nacă oao.) H Unealtă a dogarului cu care se
curăţă muchiile la vasele mici, sgîrciu H ® U- 
nealtă cu care se răzuesc fagurii 
H ® Scobitură, firidă: intr’o 
In părete, ardea o oandelă de argint, 
dinaintea stntelor Icoane (ODOB.) 1 ®
Trans. Loc mai aşezat. In pădure.
In jur cu dealuri, ca şi cum ar fi 
fost scobit (vic.); flnaţ Intr’o pă
dure, aşezat pe o coastă (dens.) H 
® ir- IJn fel de daltă scobită a 
rotarului (uub.) t ® ♦ Fructul mă
ceşului (pşc.) [vsl. s k o b a şi s k 0- 
b 11],

SCOACE (scoc) vb. Ir.
Mold. A'(se) Încălzi prea 
(sb) Infierblnta; a se usca 
prea mult şi a crăpa de 
căldură: nnele lemel, ce să se 
aleagă antul mal repede, scoo 
(Ilerb) amlntlna la foc (şez.); 
malalol se poate şl aprinde 
(ION.); pielea se scoace clnd stă 
lingă toc [lat. excoquăre].
O SCOABE sf. Trans.
(FH.-cDR.) 5( Rămăşiţa de l'a fierul bătut [lat. sco
ria].

SCOARŢĂ (pî.-te) sf. ® învelişul trunchiului 
unui copac sau tulpinei unei plante lemnoase, 
coajă: rodeşte acea tară... .... dulce, piper, revent, zahar 
[LET.);— adv. Întărit ca o scoarţă: ou cămaşa-.' 
de alnge (vlah.) ; cu un guler nalt pină la nreolil, cusut.. 
(i.-GH.):0 F obraz de om grosolan, fără ruşine; 
soră de ... soră vitregă: dar această lată bună era borop- 
sltă şl de sora cea de ^ şl de mama cea rltrlgă (Crg.i H 
® # Pie-care din cele două Învelişuri de carton 
(sau t de lemn) cu care e legată o 
carte (v»'’ 4358): clnd ajungeai la 
scoarţa din -urmă a oărtll, te trecea 
la Terpslteu (I.-gh.) ; din .. (pInă) In ..,
de la Început pină la sfirşit, ln 
Întregime! cartea, cită a foşt, al In'vă- 
tat-o toată din piuă ’n . (odob.) U 
® {pl. scoarţe şi scorturl). SH Covor 
de lină, lucrat de femeile de la 
ţară, cu fel de fel de flori şi dese- 
nuri şi cu mult simţ artistic; se 
aşterne pe pat, pe lăiţi etc. sau se 
atîrnă pe perete (sw tab. lvii şi
PLANŞA XI, XII): pe pat, 
o ^ aleasă in fel de fel de 
migăllturl (DLVR.); se mira 
cum o să calce el pe... 
scoarţele alea scumpele ce 
erau aşternute pe jos usp.) ;
In capetele patului se a- 
şezau .scorţoil, perne şl

Fig. 4358. 
S.S. Scoarţe.

Fig- 4359- Scoarţă de car. 
aşternutul (vor.) H ® pl. Pe

reţi de sclnduri, Încheiate cu chingi sau stinghii, 
ce se pun de o parte şi de alta a carului. In 
locul loitrelor, clnd se cară lucruri ce ar putea 
să alunece printre spetezele loitrelor ([b| 4359):
mă rezema! de o a carului şl mă ţineam să n'adorm
(b.-ald.) ţî ® ® Portofel [lat. vulg. s o o r t e a].

SCOATE (scot, scot) vb. Ir. ® A lua afară, a 
trage afară, a face să iasă un lucru sau o persoană 
din locul In care se află: o măsea, un ochln;pre îm
păratul Perşilor l-au prins viu şl l-au scos ochii (nec.); * 
limba; sabla din teacă; » calul din grajd; mlnla Iul Dum
nezeu, oe era afară: să nu scoţi un cine din oasă, dar tnoă 
om I (CRG.); —' apă din pat; — pe olneva din apă, din inohl- 
soare; al să ta duci In fundul iadului şl n’are să albă cine 
te .. (CRG.); capul pe fereastră; ww OCHTD 1 ®; — 
0 cuiva gărgăunii din cap; a-1.. ceva din minte, din 
oap;.. pe cineva din fire, din răbdări, din sărite; a-1.. sufle
tul, a necăji tare, a-i face viaţa amară H ® © 
A face să iasă, a scăpa dintr’o situaţie grea, ne
plăcută: — din nevoie, din tncnrcătnră; i«- CAPAT (D v 
® A alunga, a goni, a da afară: boala din trup; 
ne scot oamenii din sat afară oa pe nişte lăletl (CRg.) ; din 
slujbă, a destitui; — din scaun, din domnie, a detrona 
t ® 0 I A desbrăca, a descălţa: a-şi— pălăria.

haina, ciorapii, ghetele H ® A extragezahăr dio 
sfecle;., apă din piatră ® A-prodUCe, a facc Să 
crească, a-i creşte:., pui;, dlntl;. cparne; a-i. 
perl albi Ş] ® A da afară: . aburi; . fum ţ ® A rosti, 
a pronunţa: . o vorbă, nu tipăt t ® A da la iveală, 
la lumină,'a face să apară: . 0 gazetă, o carte H ® A 
răsplndi In public: . vorba despre ceva f ® A năs
coci, a scorni, a inventa: . o modă; . minciuni; . 
vorbe pe seama cuiva; . nume rău cuiva; . alte dări; 
măcar că toate dăjdllle tot ou spor le-au luat, au scos şl 
goştina olte 11 parale de oale (Let.) V © A trage un fo
los, a încasa: scoate 300 de mll de lei pe an din chiria 
oaselor ţ| ® A clstiga: abia Işl scoate plinea ţ[ @ A 
recăpăta, a redoblndi: a-şi. din oapeteW cap1 @ 
1f ® A-şi descărca, a-şi vărsa: a-şi. necazul, focul r 
® ± A scădea: din zece, dacă scoţi patru, rămin şase ţ 
© A duce, a conduce, a Îndrepta: potooa-i scoase 
drept la eleşteu; Că ţl-o spun cinstit că ’n oale Ml te-a scos 
ohlar Dumnezeu (sper.) ; . oamenii la lucru; . o fată la 
Joc; . la lume, a duce In lume, In societate 1 ® A 
ajunge: a o . la căpătllu, la Uman ţ[ ® A deduce, a 
trage o învăţătură: din aceasta se pot scoate multe în
văţăminte H @ A dovedi; a găsi după socotelile 
făcute: . de minciună; Constentln-Vodă l-an scos mln- 
olnoşl Înaintea Paşii (LET.); pe Gheorghlţă Mitre vlsternloul... 
l-au scos cu clţlva bani dator (nec.) @ . pe olneva din 
minte, a zăpăci (mintea), a seiluce H @ A face să 
dispară: . petele de pe haină f @ F A nu . pe cineva 
din..., a-i repeta mereu (o vorbă de ocară, o pore
clă, etc.): din mojici, din ghlorlanl şl din dobitoci nu na 
mal scoateţi (crg.) [lat. vulg. * exo6t6re= clas. 
e X c u t ăr e].

SCOB sbst. Sclndurică de brad pe care 
curge făina de sub piatră în postavă,piscoaie (conv.)
(ŞEZ.).

SCOBAR, Mofd. scoBAin $m. ©Peşte de apă 
dulce, de 25-35 cm. 
lungime, de coloare 
verde-cenuşie, cu 
corpul lungareţ şi 
botul conic, ieşit 
mult lij afară; are 
carnea gustoasă, 

deşi cu oase . cam 
multe (Chondrostoma nasus) (|®| 4360): după cina 
gustoasă ou scobal şl ou eleni pescuiţi In Slrât isad.i *! ® 
O varietate de nisetru [comp.bg. skobari, 
srb. s k o b al j].

SCOBţ (-beso) 1. vb. ir. ® A săpa,, a ciopli, cu 
dalta sau cu altă unealtă ascuţită, in lemn. In 
piatră. In metal;, linguri; in tulpina bătrlnulul cc- 
pacln el scobiră bisericuţa cea vechea mănăstirii zisă ,,dln- 
tr’nn lemn” (odob.) ; puse de soobl Intr’un munte de cremene 
ce era acolo, un sălaş numai bun pentru o astfel de... fiară 
sălbatică (isp.i; pr. ext. Corbii ochii să-l scobească (vor.) r 
® A-şi curăţa dinţii cu o aşchie, cu o scobitoare, 
etc.: a-şl . dinţii.

2. vb. refl. A se . fn nas. In nări. In nreohl, a-şi cu
răţa nasul, nările, urechile, cu degetele sau cu alt 
ceva; a se . in dinţi. In măsele, a-şi curăţi dinţii, mă
selele, cu o scobitoare, etc,; 0 ® oft te-ai. intr'nn 
dinte, intr’o măsea, într’o Clipă [S C O a b ă].
O SCOBICEA (pl.-lcele) sf. Băn. ♦ dim. SCOABA ®.

SCOBIT 1. adj. p. SCOBţ UTf © NţlScpBjT.
2. sbst. Faptul (le a scobi.
SGOBITOAREs/.K Ţepuşă delemn, de os, de 

metal sau de pană de gîscă cu care-şi curăţă cineva 
rămăşiţele de alimente dintre dinţi: strică pe toată 
ziua zece scobitori şl dă bacşiş un flrfirlg (alecs.) [s C 0 b ij.

SCOBITURĂ (pL-turi) sf. ® Faptul de a 
scobi; rezultatul acestei acţiuni K ® Găunoşi- 
tură t ® Loc săpat, scobit, săpătură, cioplitură:
ne oprim olteva mlnnte la Cernavoda^ port aşezat !n scobltdra 
malului drept (vlah.i ; aoestel scobituri In plntecele zisului 
munte li dete numele de Labirint (isp.i.

SCOBORÎ... m- COBOR}...
SCOC (pî.-oonri) sn. ® ^Mic canal alcătuit din 

sclnduri pe unde curge apa Ia roata morii spre a o 
pune în mişcare, Mofd. „lă(p)toc” ([H 4,361): pa«» 
Tueşte apa la ^ul morii (dlvr.) ; Ploaia se aruncă rlurl ca pe 
gura unul . (Negr.) ; 0: glndnrlle. Insă, gllgllan. In -.ni 
vieţii, mal evidente ca ori-cind (d.-zamf.) H ® Adîncătura

Fig. 436op Scobar.
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SCOA RŢA BrtNAŢKANĂ
(Reproducc-iv aulcrizati după Ar/a romanească din Banat de Lucreţia Brancovici, din colecţia autoare.)

I.»A. Candrea. — Dic|ionar enciclopedic ilustrat.



PLANŞA XI
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SCOARŢĂ OLTENEASCĂ
(Reproducere autorizată de colecţionar Dr. Georgcs Olszewskj*).

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat.



4361* S. Scoc.

ce face apa din jos de moară, vuitoare, bulboacă 
[vsl.l.

SCOCIORÎ (-or&flc,-or),^ SCOCIORJ (-oresc) Vb. (r., 
intT. şi refl. Mo/d. Bucov. Trans. A (se) scotoci; a co
trobăi; a scormoni: ■
B găsit el, scoclorlnd 
prin tiindnl stodoalei,
...şi Ieresteu şl gealău 
şl sfredel (orig.) ; În
dată Începură boltell 
a scociorî şl a scor

moni prin şerpare 
(RET.); el se scociorăsc 
iDchlmlrşl dau (sad.);
0 rare ori- li se pro
voacă curiozitatea şf 
nevoia de a scociorî cu mintea.. . un grăunte de Înţeles (vlah.).
OSCOFAINA sf. Băn. ^ Vale rotundă între 
munţi-

scofala sf. F Mold. Ceva mai de seamă, 
mai de preţ, procopseală: pe lingă toate aeeatea, nici 
vre-0 ^ mare nu era de dlnşll (CRG.) ; nu vreau să-mi pră
pădesc mămăliga de geaba, că nu mai face nici o (flor.) ; 
mare ^ I (d.-zamf.).

SCOFELI (-eleac) vb. tr. (2) A scotoci, a cotro
băi: a Bcolellt pe supt vatră şl i-a scos omului numai gal
beni (R.-cod.) ^ © O/fe/7. (ciÂuş.) A sclipui, a cîştiga, 
a agonisi: Şl mult puţin ce scofelea, Trei catirl că ’mpovăra
(GR-N.).

SCOFÎLGI (-cesc) vb. tr. şi refl. A (se) produce 
scufundături şi ridicături pe o suprafaţă oare-care.

SCOFÎLGIT adj. p. scoFÎLcj. Cu şcufundături 
şi ridicături pe suprafaţă: obrajii soofiiciţi atirnau in 
Jos (DLVR.); Ieşi o mătuşă slhastră, şl mal bătrlnă, şl mal 
(isp.); pe păreţll umezi şl soofllolţl al hrâbel se Înşiră tot 
telnl de vedenii urlte (vlah.).

SGOFÎLGITURĂ, mai adesea scoFlLCiTţmi.s/. 
pi. Scufundări ş{ ridicături pe o suprafaţă: citeva 
laorăml, cotind dnpă soofllclturlle feţei, 11 alunecară la vale 
(DLVR.); nici o tufă nu se zăreşte pe sooflloiturlle văroase şi 
crăpate ale acestui os
trov (VLAH.) [scof îlci].
o SCOFÎRLIE =
SOAFlRLţE.
o SGOFLE,AJA(pi.
-iieji) sf. Bucată (de 
dovleac, etc.): luati
dlD scoflejl, cum Iţi brodi 
(LUNG.).

SCOICA (pi.-ol) 
sf. ® Ori-ce mo- 
lusc care trăeşte în
chis în pişte capace 
ealcaroase, castridia, 
midia, etc. (d) 4362); 
se formează' 
mărgăritarul 

(1 4363) 1f ®
W Excrescenţă 
osoasăcăsefor- 
mează pe chi- 
Şiţa sau pe co
roana copitei 

calului, care-1 
face să şchioa
pele U ® Trans.
Ţintă cu cap 
de metal luci
tor care se bate 
pe şerpar ca or
nament (VIC.) 

ipşc.) [vsl.sk o 1- 
jk a],

•ŞCOLAR 
adj.* De şcoa
lă, privitor la 
şcoală, şcolă

resc: an oirfi 
—o;sertare [fr. scolaire]. 
‘Şcolaritate sf. 0 Timpul cit trebue să 

urmeze cineva la o anumită şcoală [fr.]. 
‘SCOLASTIC adj. ® ® Ce ţine ce şcoală, sep-

Fig. 4362. Scoici, 
de mărgăritar. Stridie în Care

Fiff* 43631 Pescuitul scoicilor 
cu mărgăritare (S. Scoică).

evul mediu: sco-
sco

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat.

iar TI ® +++ Privitor la şcoalele din
tllosotla —ii.

2. SCOLASTICA Sf. +t. i'ilosofia care se preda in 
şcoalele din evul mediu [fr. < lat.].
‘SCOLIAST sm. Qj Cel ce a făcut scolii la un 

autor vechili [fr.].
‘SCOLIE sf. ® co Notă făcută dih punctul de 

vedere’ al gramaticii, al criticii, ai înţelesului la un 
pasagiu dintr’un autor,clasic ^ ® A Ohservaţiun'e 
cuprinzînd explicaţiuni cu privire la una sau mai 
multe propoziţiuni de geometrie [ir.].
‘SCOLIOZA (pl.-ze) sf. > Incovoietură late

rală a şirei spinărei [fr. ].
‘SGOLOPENDRÂ (pl.-re) sf. # Gen de miria

pode veninoase caro se hrănesc cu larvele de in
secte {wm- TAB. XLIV) [fr.],
O SGOMJRlA (pl.-ld) sf. Trans. (fr.-cdr.) Individ 
sau animal siab de tot.

‘SCOMPT... = SCONT... [fr. es comp te]. 
‘SCONT (pl.-turi) sn. y ® Scăzămînt din suma 

unei poliţe sau unei datorii plătite Înainte de sca
denţă 1| ® Operaţiune de bancă prin care se plă
teşte cuiva suma prevăzută într’o poliţă, scăzln- 
du-se o anumită primă, iar banca ia asupră-şi s’o 
încaseze ia scadenţă t ® Pt. ext. Doblnda ce se 
plăteşte unei bănci pentru bani luaţi cu poliţă 
[It. S C o n t o].
•SCONTA (-tez) vb. (r. ® V A plăti cuiva o po

liţă saii o datorie înainte de scadenţă, reţinînd 
scontul II ® V A incasa o sumă înainte de ter
menul de plată, în schimbul unul scont: am scontat 
leaEa, nnmal ca să-ţl fac 200 de lei (dlvr.) H ® A cheltui 
dinainte b sumă ce are de primit mai tlrziu: şi-a
scontat moştenirea [it.].

■SCOP (pi.-pnri) sn. Ceea ce-şi propune cineva 
să izbîndeaseă, ţintă: iar do n’are viaţa, Fâ sA alba 
clipa * (cosB ); — nl final; a-şi ajunge —ui [ngr. axoirof], 

SCOPI (-pese) vb. tr. A castra: tl scopeau şl... 11 vin
deau la Turci (i.-gh.) [vsl. S k O p 11 i]; 
t SCOPOS (pi.-osnrl) Sil. Scop, intenţiune: colace 

va ucide pre altul, ce au fost ţllnd moşiile cuiva, cu acesta 
cum sa cadza pre mina Iul (prv.-lp.i ; Prin Ţigani vru 

el sa doblndească Doao *uri (bd.-oel.) [ngr. axoicot;].
O SGQPOT (pî.-ote) Sil. Trans. ©' Distanţă, depăr
tare: si paloşul s’a dus iot In sus uu-»- .bun; apoi s’a În
dreptat Iu jos ca fulgerul de Iute (ret.) ţ[ ® înghiţitură; 
duşcă: bea un — de vinars (pşc.).

SCOPT adj. p. scoACE. ® încălzit tare, înfier-
bintat la foc; dan dintru Început lapte pntln şl — (MAR.)
K ® Prea uscat de căldură {vorb. In spec. de piele):
ml-al pus piele scospta, clrpaclule (CRO.) [lat. e X C O C-
tus].
o SCORBELI (-elosc) vb. tr. şi intr. Băn. Olten. A 
scotoci, a scociorî, a scormoni; ă răscoli, a răvăşi. 

SCORborA IV- scorbura.
SCORBORpS, scoRBURQS adj. ® Cu trun

chiul găunos, care are o scorbură: eaioii tunse 
şl scorboroase (dlvr.) ; pupăză... Işl facea cuib de'mulţi ani 
Intr’un telu foarte batrfn şl scorbnros (CRO.) H ® Cu exca- 
vaţiuni, cu găunoşituri: trecu prin nişte munţi nalţi, 
colţuroşl şl scorboroşl (isP.).

SCORBOROŞIT adj. Găunos, cu scorburi; 
toţi munţii de prin părţile acestea slut sparţi şl scorboroşlţl 
de ape (vlah.) [s c O r b o r O s].

scorbura, scqrborA (pl.-rl) sj. ® Gău- 
noşitu’ră mare In trunchiul unui copac putrezit:
Iu mijlocul pădurii puse pe bietul copilaş Iu scorbura unul 
lemn bortos' (ret.) ; Intr'p scorbura uscată. Urla o caţea tui- 
bată (GOR.), ghicUoaTe despre ,,scripcă” H ® ^ Ex- 
cavaţiune, găunoşitură într’un munte: ajunserăm la 
poalele unei ripe, sub care se afla o scorboră (bol.) [lat.
s c r 0 b i s, metatezat în ‘soorb.is, de unde 
dim. ts corb ui a].

SCORBUROS wm- SCORBORQS.
‘SGORBTiJT sbst. f Boală caracterizată prin-, 

tr’o mare slăbire a forţelor musculare, şi dare face 
să se umfle şi să sîngereze gingiile; e datorită in 
spec. hranei proaste şi neîndestulătoare [fr.].

•SCORBUTIC adj. / ® De natura scorbutului 
II ® Bolna-v de scorbut [fr.].

SCORDOLEA sf. X Sos preparat din miez de 
nucă pisat, pesm'et şi usturoiu care se pune peste

1121 71



SCO- felioare de sfeclă fiartă sau coaptă,peste racii fierţi, 
QPO e*'0' tn®r' o*opSa).i3].

'SCORIE sf. © Un fel de sgură sticloaşă care se 
găseşte la suprafaţa metalelor topite 1[ ® Lava 
vulcanilor clnd este in masă puţin voluminoasă, 
neregulată, fărîmicioasă şi cu suprafaţa sticloasă, 
cînd-se sparge [fr. < lat.].

SGORMOLI tw SCORMONI.
SCORMONI (-oaesc), Mold. SCORMOLJ (-olesc, vb. 

iT. şi inlr. © A răscoli cenuşa, cărbunii din foc: 
se iuţeşte domnişorul, glndl lemela, soormollnd tocul tn 
vatră spre a-1 aţlţa (GN.) 1f ® A rîcâî, a scurma ţă- 
rîna, pămîntul, nisipul, ctc.: cerbul... scormoni cu 
coarnele plnă dădu de soru-sa (ret.) ; 0: spunea omului verde 
In ochi, lle olne-a tl, clnd II scormolea la Inimă (Crg.) ; 
scormonind şl deagroplnd In memoria mea cele petrecute 
(i.-gh.) ® A scotoci, a răscoli cdulîiicl ceva: s’a suit
In căruţă şi a Început a scormoll In toate părţile (CRg.>; 0: 
clnd oamenii nu au ce face, el scormonesc o vorbă şl-şi pe
trec vremea cu ea (SLv.j [probabil din sciirtna -\- 
(r.ă s c) o 1 i].

SCORNI {-nesc) 1. vb. ir. ® t AStîrni, a provoca, 
a excita,«a trezi, a deştepta: cuvintui aspru scorneşte 
urgia (DOS.); auzind el de fata cea frumoasă... l-a scornit 
nuşce la inimă (ss.); numai pizmaşii zavls(t)nlcl scorneau 
asupra mea ocară (nec.) ® A născoci, a inventa: scor
niră minciuna că lelea Nastasla ar cam netezi din clnd In 
clnd pe Ileana (Ret,); o să-ţl scornească lumea o poreclă 
(BR..VN:); Cine a scornit doina, Arsă l-a fost inima Ca şl mie 
acuma! (iK.-BRs.) ® t A souate O dare nouă: au scor
nit şl el acest oblcelu rău de vil, de pogonul de vie clte un 
leu să dee (NEC.).

2. vb. refl. ® t A se isca, a se stîrni: s’au scornit 
o ciumă mare In toată ţara (nec.); clnd s'au scornit fortuna 
aceea, s’au aprins o casă a unul popă din sus de biserica 
sflntulul Dlmltrie (MI)st.) ; o ceartă mare se scornise Intre 
Zevs şl oameni (oooa.) ^ ® A se născoci, a se inventa 
[comp. bg. skornuvamu ,,trezesc”; rut. 
skornjaty ,,a deştepta”].

. scornitura (pl.-turi) şf. Neadevăr scor
nit, născocire: nu mal umbla şi sfinţia ta ou scornituri 
de-aceste (Crg.) ; ău scris Alezlndrla cea adevărată, nu... plină 
de basne şi scornituri (m.-C08T.k

SCORNOGI (-ocesc), vb. ir. A s c o r n i, a năs
coci: Basta... scornocl că Bomănll lui (Mlbal) stnt de pri
cină, că viu atltea plingeri de jafuri (isp.). 
o SC0R0A(M)BA (pl.-be) sf: Olten. Băn. ♦ = 
F0RD1IIBE4 © [comp. lat. columba].

SCOROCI ( -oceBo] vb. tr. A scociorî.
SCOROGQI sbst. ^ Plantă, ierboasă clin fam. 

labiatelor, cu flori violete-purpurii; numită şi ,,so- 
' lovîrviţă” (Phlomis pungens).

SCOROJI (-ojeac) vb. refl. A se sbîrci ca o piele 
uscată; a se coji, a-şi pierde în 
parte coaja: slăbănogul, (Ilptl de 

' dări, acoroJUl de nevoi (Jip.t; un 
lavoar veohlu scorojit 
(D.-zAMf.) [-comp. o 0- 
r o gi].

SCOROMBAR
sm. ţ Arbustul ca
re face scoroam- 
be, porumbar.

'SCQRPENAs/.
= PORC-DE-H4RE

[ngr.].
SCORPIE sf. ©

jlţ Gen de arahnide 
! din ţările calde, cu 

zece picioare, din ca
re cele două din faţă 
mai mari şi aduse ca 
ale racului şi cu o 
coadă încovoiată în 
vîrful căreia arc o bă
şică cu venin prevă
zută cu un cîrlig; în
ţepătura ei e foarte 

dureroasă, dar nu 
mortală ([®] 43G4): acolo 
orl-olne mergea In aoea pădure usp.i ţj © 0 Femeie foarte 
rea; eă taci din gură, —- nebună (CAn.); clnd a Indlrjit Rumă-

Fig. 4364. .Scorpion.

Fiff- '4365- Scorpia.
se iscodise o ^ care omora pe

nul pe femela Iul li zice... lazmă (jip.) ^ ® = PORC-
DE-M^E 1[ ® ☆ SCORPIA, uiiul din cele douăspreece 
semne alo zodiacului; numele unei constelaţiuiii 
aşezate între Cumpănă şi Arcaş fţ®] 43G.^) [vsl. 
s k o r p i j a].

'SCORPION sm. = SCORPIE ©. ® ® [fr. < lat.].
SCORŢAR 1. s/ii. i ®. Păsărică de 17 cm., rii 

spinarea cenuşie şi pînţeoelc ruginiu, care nu stă 
o clipă în loc, căţărîndu-se pe trunchiul unui cojim:, 
coborîndu-se, ocolindu-1, ureîndu-se iar şi-acăţîii- 
du-se de crengi cu,capul în jos; numită şi ,,cio- 
cîrlcţ”, „ciocănitoarc-mică’’, ,',Căţărătoare" sau 
,,ţoih" (Silta caesia) [i®]
4366) H ® ~-MIC= SCOR- ,
TAraş.

2. (p(.-ara)sn.^Scoarţă, 
covor [scoarţă].

scorţAraş, SCOR-

Fig. 4368. 
ScorţişoarA.

^ Fig. 4366. Scorţar. Fig. 4367. Scorţarel.
TArel sm. '% Păsărică de 14 cm., cu spiinarea ce
nuşie împestriţată cu alb, cu pîntecele alb, cu 
ciocul lung, foarte ascuţit şi jşuţin încovoiat; se 
caţără intr’una pe copaci, în' linie dreaptă sau în 
spirală şi scurmă prin coajă sau prin muşchiu;' 
numită şi ,,scorţar-mio“, ,,oojoaică” (Certhiu fa- 
miliaris) (1^ 4367) [scorţar].-

scorţişoara (pi.-re)s/.
Scoarţa aromatică a scorţişo- 
rului, întrebuinţată la bucate 
şi in medicină: le prinse bine 
clte-0 can& de vin bun, {Iert ou piper 
el cu -V isAD.i; 1 se vărsă pe gtt... 
două b.ărdece de teică {Iartă cu 
(DEM.i [scoarţă].

SGORŢIŞOR svi. ţ Fru
mos arbore, totdeauna verde, 
care creşte în Geylan şi în In- j 
dia, a cărui scoarţă aromatică I 
e cunoscută la'noi suh numele * 
de ,,scorţişoară” YCinna- 
momum zeylanicum)4368).

SCORŢOS adj. Tare şi cu 
suprafaţa uscată şi aspră ca s o o a r ţ a unui co
pac : calul rlioB găeeşte copaclul... (nec.) ; mina scorţoasă 
a baciului (GN.i; birjarul Invlrti un leu alb In mina Iul udă 
el scorţoasă (Dlvr.) .

SGORŢOŞA (-oşez) vb. refl. A se face s c o r -
ţ o S (CIAUŞ.).

SGORŢOTINA [pi.-ne) s/. (stam.) Femeie desfil- 
nată [comp. lat. s c o r t u m].

SCORUMNIG sbst. ţ Varietate de puiiimb, 
cultivată'mai aids în Mun- 
tenia, cu druga groasă şi cu 
boabele galbene-aurii sau 
portocalii, mai late decît 
lungi, înşirate în patru pe- 
rechi de rînduri drepte (• 
d 3916).

SCORUŞ, / scoRţrj sin. l 
♦ © Specie de sorb, al cărui *

. lemn e întrebuinţat la fa- 
bricaţiunea sculelor de tîm- 
p\ă.ric(Sorbusdomestica) (iU 
4369): seavintăcn gltul gol prin 
omătul sclrţtltor, colo, sub sco- q ■
ruelldlnmarglueagrădinii (grig.i ; lk- 43°9* cniu^. 
Intr’un rlnd Impuşcase in scorului de lingă casă un cocoşat 

' (BR.-vN.i li ® ».-DE-MţlNTE, mic arbore cu ramurile 
plecate, cu flori albe, cu fructe globuloasc. roşii,
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Fig. 4370- 
Scoruşrde-raunte.

Scoţi.

): tdată

do .mărimea unui bob'de mazăfe'şi foarte acre Ia 
gust; numit.şi .(lertiri-puoios”, ,',mcrişor’,’, „scoruş- 
sălbatic”, ,,scoruş-pă-' ' ■ • •

sărcsc” sau ,,sorb” .fŞor- 
bus ancuparia) ([®|4370)

© —-NEMTOSC = M0eiaQN 
[scor uşă]..

SCORUŞA (pl.-şe) s/V
4 ® Fruot’ul gloiuilos sa ti 
în .formă de pară al sco.-' 
ruşului, de coloare roşie 
sau galbenă, de mărimea 
unei cireşe 1| .(D Fructul 
scoruşului de nţunte: veve-
•rlţele.,. ronţăind alnne, ghin
dă 9I scoruşe (ODOB.);' Clteva 
sconişe'c&zar& tn tr&surd (Ub.)
[bg. -s k o r u s a].' , /

SCOS .1. adj', p. SCOA
TE Hn-© liEsops.

2. sbst. Faptul de a 
soeate. - .

SCOSĂTURA (pl.-ţurl} s/. Ceva. s cos afară, 
ieşitură.' \ ' .
*SCQTA-(pl.-te) s/. a. Fic-care din fu^ 

niilc'legate de colţurile inferioare-ale pîn- 
zelur unei corăbii şi care servesc să Io în
tindă Ia bătaia 'vîntuilior -([BI.4371) [it.
5 C O t't'al.' '

SCOTOCI (-ooesc) vb.~tr., intr.
şi refl:A căuta ceva răscolind toa
te lucrurile dintr'un-lo.o, a cotro
băi;- a cerceta cu de-arnănuhtul:
femela... scotocind prin coteţe şl prin 
cuibare, aduse patru ouă; (ISP.I: începe 
a-ml'V prin trăsură si geamantan (i.-oH.); Fig. 4371 
acotbclndu-se prin toate buzunărlle. s’a 
convine că nu l-a mai rămas nimic (vlah.) ; (_ 
viata Inl Veronescu tu scotocită si scoasă Ia Iveală (vlah.).:

SCOTOCITOR adj. verb. SCOTOCI. Care scoto
ceşte: mina...'scotocitoare a omului a spart In stlrslt si 
Incţiletorlle acestor tainlţi (vlah.) . '. -
'SCOŢIAN 1. adj; • Dm S c o ţ i a, privitor la 

.Scoţia. ’ -
2. sm. Locuitor, originar din Scoţia. 
SCOVARDA (pi.-verzi, -verze] S./. Un fel de 

clătite; Pe păriul cu spini verzi Mere Ana cu scovetzi 
(IK..BRS.); scoverzele ce se făceau de demult slut clătitele de 
astăzi (VOR.) ■[ysl. s k O V'r a d a ,,tigaie’•]...
■ ScpvîRDA (-dez) vb'.irefl. A'se face concav ca 
o covată, ca o" tigaie,- ă se scufunda; pămintui, din 
lat slşes, cum erasă tle, s’a scovlrdat (JIP.); se zice şi des
pre doagele care.s’au stricat şi care. an inti’at mai 
inăuntru sau au ieşit mai în afară de nivelul ce
lorlalte (ciauş.) [s c o.v ă r d ă].

SCOVÎRIiIE s/. Găunoşitura ţeste! capului în 
care se află ochiul, orbită: o sfrijită de lighioaie... cu 
ochii numai scovlrllile (jsp.i [comp. S C ă f 1 r 11 e].
O SGRAB sbst. Motd. 4 = SOB-OU-FBATE.
O SCRABAl scroabA, SCROAMBA (pl.-be) s/. Mold. 
l Incălţăndnte veche şi grosolană: scroambeie ieste 
a voastre Is pocite (cn(s.) [rut. ■ s k r a b].

SCRABA2 s/. * = GRîn-NţGRU.
SCRADAs/. Mpid. Mararn. Ban. A Un fel do iar-1 

bă înaltă de 20-25 cm. care create prin munţi şi 
păduri, mai ales în locurile umbroase, şi pe care o 
pasc cu plăcere oile şi vitele; s.’o dat-la mincat ~ şi la 

_ băut lapte dulce (vas.) .
SCREME (şcrem) vb. tr. şi refl. (î) A se opinti 

spre a evacua excrementele; am să-i înghit de viu şi
■ .după aceea am să-l screm (SB.) 1] © © A face Sfor
ţări zadarnice [lat. expr,Imăre, influenţat de 
e X c r c m e.n'.t u m]. . .' ,

SCREMEŢ, scrrmAt (pl.-meto) sn. Faptul de a 
se ser e m e . ' -
'SCRIB sm. ® Copist', grămătic © iron.' 

Scriitoraş ţj ® Învăţat, cărturar (la vechii Evrei) 
care tălmăcea poporului legea lui Moise [fr. <. 
lat.]. , '

SCRIE (scriu; pf. kcrlsoi; part. scris) Vb. tr. ® 
A reda graiul cu'litere, cu slove, însemnate pe hîr- 
tic sau pe altcevafrumos, cainmllc;cu utere mari;

>® A 
[lat.

O scrisoare; mina care nu ştie să scrie dă vina pe seo- 
condelu (Znn.) ; oamenilor răi... jnrămfntni lor pre apă să-l 
scrii (pRv.-MB.i; ewAPA ® K ® A înscrie; pe o lletă; a oL>K 
~ia oaste li ® 4^ A compune 0 lucrare literară sau 

ştiinţifică: ~ o carte H ® A corespunde prin scris:
11 Borln.de donă ori pe lună ţ| ® s«-SCBIS ;1 ® ţi © ( 
zugrăvi, a desena; ~ ouă, a.încondeia oiiă 
ş c r î I) 6 r e].

Scriere s/. ® Faptul de a s c r î e; rezultatul 
acestei acţiuni: are o frnmoasă /f” Lucrare li
terară sau ştiinţifică: oainenl âlesl cari se dedeabesc prln 
laptele sen. prin scrierile lor cele frumoase (isp.) .

Scriitor l. adj. verb. scrie, care scrie.
2. sm., SCBIITOABE ,9/. ® Cel ce scrie, aceea care 

scrie: -v-ul aceetor rlnduri ţ| © Gel ce scrie, CU plată, 
scrisori, petiţiuni, etc. pentru aceia ce nu ştiu ■ 
carte: erau silita a danţa-numal cu —ui satului (negr.) ţ|

Cel ce, aceea care scrie lucrări literare sau / 
ştiinţifice, autor, autoare: e un — ou vază.

SCRIITORAŞ sm. dim. iron. scriitqr. ®
Scriitor prost, fără talent : cu chipul acesta tinerii 
noştri —1 ajung la cele măi absurde. Ia cele mal monstru
oase elucubraţlnnl (VLAH.) ţ[ ® Copist ; jălbar: nu era
— pe acolo, care să nu-i 11.făcut ofte o jalbă (GRIG.). -

scriitura (pl.-turi) sf. Felul de a scrie, 
de â face literele, scris, scrisoare: gisesc pe mesă un 
bilet cu scriitura mărunţică (vlah.).
O SCRIJEA (pl.-leio)s/. Mararn. Mold. © Folie tăia
tă dintr’o pline, dintr’o poamă, etc. H © 
pl. Jumări [refăcut dintr’un sg. 'scrijală; 
comp. srli. (s)k r i ă k a, rut: k r u i a 1 o].
- SCRIJELA, SCBIJIbA, SCBIJAla (-Joi, -jir, -jăl),
Motd. SCRIJELI, SOBIJILI (-jel, -lil) vb. ir. (ţ> A face 
dungi, tăieturi, crestături, sgîrieturi neregulate pe 
ceva, cu un quţit sau ou alt obiect tăios, a cresta;
începu a scrijlla cu briceagul stofa din tunică (D.-zamf.); 
dbl flăcăi voinici scrijeliră coarJa bătrlnă (orl.) 1[ © Pt. 
ext. A brăzda, a scobi, a face săpături adinei:
se ridică... un turn puternic,.pe care anii l-an scrijelat adine 
cu 'dnngi.de mină (IRG.) ; o luncă mare, scrljălată de prlvaiuri . 
şi spartă de bălţi (vlah.) [pl. S C r i J e 1 e]. , ' ' ,

S CRIJEL ATVR A, scbijilatubA, scri jAlAtpbA ,
SCBIJELITPBA, SCRIJALITPBA, SCRUrLITţTRA (pl.-turl)
sf. © Crestătură, tăietură, sgîrietură adîncă făcu
tă cu cuţitul sau cu alt obiect tăios: un piiugde'iemn 
rotund la capăt şl cu 
scrljălltuTl pe el 

(ŞEZ.); Uh baier de 
matostaţ Cu multe 
scrlJălUurl (stam.) 1f 
(D Pr. ext. Braz
dă, scobitură, să
pătură [seri- 
j ela].

•SCREVLA (pl.
-me) sf. KArta de 
a se lupta cu-ar
mele : a face exerblţll 
de - (^ 43,72) [fr. 
c s c r 1 m e]. ‘

SCRIN (pl.-ne, -nuri) sn. im 
Mobilă CU mai multe sertare în 
care se ţin rufe, haine, etc.,
COfnodă (!^ 4373); mi-am Incn- 
lat ghetele şl pălăria In <*’ (CARj ; 
nerozia omenească- desparte sufletul 
!n saltare, cann (o.-zamf.) [rus.].
O SGRTOTE sf. Trans. ^ =
LILIAC1.*

SCRINTEALA, SCRlNTEA- 
LA, SCLINTEALÂ (pl.-teii)
sf. ® / Faptul de a-şi 
s c r i n t i un os din în
cheietura lui; rezultatul 
acestei acţiuni ţj )© © F 

' Greşală (boacănă) cu 
vorba sau cu fapta. '

ŞGRINTI, SCRÎNTI,
SCLINTI (-ţese) 1. vb. tr. ®
A face să lasă-un os din
încheietura lui :iăsindn-mă F g' 4373' Scnne- 
lat In mijlocul drumului lingă bietul cal ce-şJ solintise pl-

Fig. 4372. Scrima.
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'FiK.'4374.
Scrintitoare.

Fig. 4375. 
Scrintitoare.

SCR- oiorni (ALEC8.1 T ®©FAo~, a greşi cu vorba sau 
cu fapta, a o face boacănă.

2. vb. refl. A sc sminti (Ic la locul lor, a se pro
duce o perturbare în facultăţile intelectuale ale 
cuiva, a i sc zăpăci mintea, a devdni smintit: Dum
nezeu ştie cum s’oT tl aorlntlt toate cetea In capul bietului 
om (EMIN.); dacă 1 s'au ecrlntit minţile, am eu pe cine mina 
B& 1 le pună la loc <car.) [vsl. 'S fl k r 4 t i t i].

SCRINTITOAJtE, SCRINTITOARE. SCLINTITOARE 
s/. A ® Plantă." cu flori mici. 
galbene, solitare, ce. Creşte pe 

■ locurile umede, nisipoase, pe lin
gă garduri şi prin pietriş ; nu
mită şi ,,găl- 
benuşă” (Po- 
tentilla suni- 
na) ([®1 4374)
H ® Plantă cu 
tulpina Întinsă 
pe pămint, cu 
flori mici, gal - 
bene, dispuse 
In ciorchini la 
vlrful tulpinei 
(Potentilla ar- 

gentea) (j®}
4375) H ® =
BURUIANĂ-DE- 
CINCI-DEGETE ţ 
® = CIUMĂREA 
n ® = 8CLJ-
PET ® 1F ® = DRETE [s c r i n t i|. •

SCHINTITURÂ, SCRINTITURĂ, SCLINTITţlRA (pi. 
-tuci) sf. f Scrinteală: luxaţla ee tratează de un meşter 
oare ea pricepe a& tragă de scrlnitltară (lauo.) ; era doftor, mal 
ales pentru scllntltnrl şl oase rupte (saoj [s C r 1 n t i].

SGRIPGA (pi.-oi, -oe) 5/. MoM. Bucov. J Vioară: 
clte şl mal clte nn olnta Mlhai lăutarlul din gură şl din 
Borlpoa sa ccrg.); in picioare, doi ţărani tineri, Novăcenl, 
Blo unnl din ^ şi altul din cobză (vlah.) ; ev* ZţiPURB [rus.].

SGRIPGAR sm. ® Mold: J Lăutar, cel ce cîntă 
cu S C r i p C a: oa din pămint Ieşiră 
trei lăutari: un un cobzar şl un 
nalngln (GN.); Zamfira... fngl cu Dl* 
dlcă, ’<*ml de la oare am adunat mal 
multe clntece poporale (i.-gh.) ^ ® a 
Un fel de gîntlac negru, cu mus
tăţi lungi, care produce un fel 
de biziit, cînd e pus la ureche, 
ce se aseamănă cu vibratul coar- Fig. 4376. Scripcar. 
delor unei viori; numit şi ,,ţi- 
gănaş” sau „piopar” (Saperda carckariasj (la|
4376) ..

’ SCRIPCAR AŞ sm. a Greiere de clmp, de co
loare neagră, cu'capul mare, bolocănos şi ou corpul 
scurt (Gryllus campestris) [scripcar].

SCRIPETE, SCRJPET, a'SCBIF(E)Tam., OSCRIPT 
(pi.-turi) sn. Rotiţă de iemn sau de metal a 
cărei circumferenţă e prevăzu
tă cu un şanţ în care se învlr- 
teşte o sfoară sau o funie şi 
slujeşte la ridicarea de greu
tăţi sau face parte din meca
nismul a diferite unelte sau 
maşini 4377): o podlşcăoare, 1 
prin mijlocul unul aorlpete, ae lăaa * 
pe deaanpre şanţului (odob.) ; acrlpaţll 
războiului de ţeaut; au început a 
ţeaa... cu ajutorul tălplgllor, al ecrlp- 
ţllor şl al Iţelor tcRe.); am mera cit 
am mere, luneclnd lin oa pe acrlp-
tnri (6RI6.1 [vsl. 'skripicl > 
sloy. s k r i p e c, etc.j.

SGRIPEŢ1 m- SCRJPETE.
SCRIPEŢ' sm. ♦ = SO14PBT ®.
SCRIPI = SOLIPţ: ochii II aorlpeao, (aullarea-l aoada

(BD.'DEL.).
OSCRIPT e^ SCRJPETE.
•SCRIPTE sbst. f. pl. însemnări în condici, în 

registre de contabilitate [lat s c r i p t aj.
•SCRIPTIC adj. t Examen examen (şcolar) 

făcut prmtr’o lucrare scrisă [germ. Skriptum].

F'k- 4377- Scripeţi.

Scrisoare de
valoare

. SGRIPTURA [pl.-tuTi] Sf. ® Scriere, scris;.in
scripţie: banii cel răi... să chlamă mincinoşi, pentru.căce 
că chipul şl scriptura carea pune pre dlnşil laste mincinoasă 
(PRV.-MB.) 1; ® ad Sftnta Scriptură sau Scriptura, căr» 
ţiie sfinte cuprinse în Vechiul şi Noul Testament:
bine-o mal plesnişi dlnloare ou cuvinte din •«>' (CRg.) [lat. 
scriptura].

SCRIS 1. adj. p. scRjE. ® Care sau pe care s a 
scris: nn ilnd de mină; o foaie sorlsă (g) N^SCRţs 
% ® Ursit, hotărlt de soartă, predestinat; ce ţi-0
fi de la ursitoare, ala al să paţl (jip.); ceea ce-1 omu
lui, In frunte-1 este pus (Crg.) 1Î ® Zugrăvit, pictat, 
desenat: aice locuia ileana Coslnţana, o iată«« de fru
moasă (se.); avea nişte sprlncene bine arcuite de pare că erau 

osp.) li 0 încondeiat:} ouăle oare no slnt frumos 
se zioe In glumă că le-a scris, numai să ha le cunoască găina
IVOR.I.

2. sm.., scRţsA (pl.-se) sf. Ursit(ă), care e pre
destinat să-i fie soţ sau soţie: simţi că parcă fata Îm
păratului să tie scrisa lui usp.).

3. sbst., SCRISA (pl.-se) sf. Ursită, orlndă, soartă:
poate c’aşa ne-o ajuta-^ul să trecem şl de astă primejdie 
(DLVR.); Nu pllnge, iubita mea, că scrisa noastră-1 aşa
(1K.-BR6.).

.. 4. (7)l.-se) sn.- ® Faptul de a scrie t (D Felul de 
a scrie; scriere, scrisoare: are un frumos; -^-ui ii nu
meau icoană (1.-6H.) 1 ® Ceea ce e scris: nu-i pot 
citi '^ul ^ ® Ordin scris: bătlndu-şl joo de (^ele Împă
ratului (isp.jH.® vl. Scrisuri, efe.cte, acţiuni emise 
de o societate de credit: funciare, rurale, urbane.

SGRISOARE Sf. ® Scriere, scris; felul de q 
forma literele, de a scrie H © S)
Veste, ştire trimisă cuiva în 
scris cu poşta sau prin mijloci
rea cuiva, carte, răvaş (iş|4378 şi 
4381) H ® 0 înscris; s’au
luat amlndol şl au făcut şi au În
tărit rămăşagul ou knartorl (sb.) ^ ® 
t Descriere; naraţiune scrisă: nu 
se poate nici cu nici cu limba a
povesti caznele şl uolgăturile lor de 
Tătari (uust.) [scris].

SCRISORICA (pi.-rele) sf dim. SCRISOARE ®. 
O SCRIVI (-Ivesc) vb. intr. şi refl. Trdns. MoM. A 
plînge încet, a seinei teec.); a se 
fasoli (PAMF.) [rut. skryvy ty]. 
t SCRÎCICA tm- SOlRCICA. 
o SCRÎMBIE, SCRImbjtA sf.

= SCRUMBJE: scrlmbllle se prind 
numai In luna Iul Aprilie (lON,,).

SCRţNCIOB(pi.-be) sn. Mold. ^
Bân. ® Leagăn (format dintr’o “ 
sclndură atîrnată defrînghii, în 
care se leagănă cineva) : 11 pi&- 
cea... să se legene tn Intre copacii 
cel mari din fandnl, grădinii (GN.); 
olnd era mică a căzut din şi de atunci 
e cam şchioapă (negr.) K ® = DU
LAP® ([^ 4879): Şl •«'Ul se ’ntoarce, 
pnrtlnd In legănare Făreohl Îmbrăţişate 
ou dulce Înfocare (ALecs.) ; la Paşti, 
el singur purtă ^ul cu şase.pollţl În
cărcate (VLAH.); Cnza spătarul era spln- 
zurat de Iureş <«'nlal ce era Înaintea 
cnrţll donlneşti (Muer.).

SCRÎNCIOBAR sm. Motd. 
un scrin ciob (pamf.).

SCRÎNTI..-. awSORlNTI..
SCRiŞNI... Bv SClR- 

SNJ....
O SCROAB A B«-SCRA
BĂ1.

ŞCROAPÂ (pi.-îe)
«/• ® ^ Femela porcului (ÎS) 4380); r ~
s*a suit scroafa In oopac. 
s’a obrăznicit, şi-a luat 
nasul la purtare ®
® © Femeie neruşi
nată K ® g în jocul de biliard: lovitură jucată 
rău, dar Izbutită din Intîmplare f ® i ~-de- 
BALTĂ = bItlAnaş ® [lat. ser o fa].

Fig. 4379
Scrînciol

Cel CC învîrteşte

Fig. 4380. Scroafă cn purcei.
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Pîg. 4381. Scrisoarea boienihii Ncacşu către jupan Hanăş Begner din Braşov (Cîmpulung, 1521).
Cea mai veche scrisoare românească.

OSCROAJVIBA •«- SCRABA1.
0 SCROB (pf.-buri) sn. ® A/o/rf. X Jurnări (de ouă) 
T ® Băn. X Mîncare făcută din făină de griu, 
stropită cu apă Întocmai ca mămăliga cuba.); Trans. 
terciu oare se prepară din făină de griu amestecată 
cu lapte şi din care se lac scoverzile (fr. cdr.) Ii @ 
Wfe/r.'© Zăpada peste care a plouat şi care a În
gheţat la suprafaţă (ciauş.) (r.-cod.) ţ[ ® Olten, = CRQtr 
[comp. srB. slov. s k r o b, bg. skrobu].

SCROBEAliÂ (pl.-beii) sf. ® Substanţă prepa
rată din amidon cu care se scrobesc rufele, croh- 
mală: ■»- de orez 1f ® ~ albastră, substanţă CU care se 
albăstresc rufele la spălat (Mold. ,,sineală”) [bg. 
s k r o b 6 1 a].

SCROBI (-beso) vb. tr. A muia rufele in scro- 
bealâ, spre a le face scorţoase, a crohmăli [sl. 
s k r o b 1 t i].
OSGROBQŞI sm. pl., SCROBOAŞE sf. pl. Olten. I 
® Un fel de încălţăminte făcută din piei de oaie 
şi cu care ţăranul îşi înfăşură piciorul, ou lina 
înăuntru, pînă a nu pune opinca (ciauş.) (conv.) ţ| © 
încălţăminte ruptă, prăpădită.

SCROCIOB1 sbst. © = scaioB®.
SCROCIpB2 sbst. Trans. ipac.) Bîrlogul ur

sului; culcuşul clinelui in fin.
SCROFIŢĂ (pl.-ţe) sf. Băn. i = PITULICE ® 

[scroafă].
'SCROFULE s/. pi. t Boală caracterizată prin 

umflarea glandelor gîtului şi.printr'o alterare ge
nerală a constituţiunii [Ir.].
_'SGROFULOS adj. Mold. f ® Privitor la scro- 
fule: tumoare scrofuloasă ţ[ @ Bolnav de scrolule (şi 
sm.)[fr.|.
OSGROMBAI (-băesc) vb. tr. Mold. 1. A strica rău ' 
încălţămintea: după ce al purtat ciubotele... şl le-al 
scrombălt pe la locuri (Crg.) [s C r O a m b ă].

SGRUM (pi.-muri) sn. Cenuşă care păstrează 
Încă forma lucrului ars: Omenlrea-l o tlgard Care se 
preface n (Alecs.) ; la gura sobei era un morman de » 
de blrtle (dlvr.) ; a se tace ~, a arde a arde de tot: 
clnd se deşteptă şl sluga Împăratului, friptura se făcuse *

Fig. 4382. Scrumbie-de-Dunâre.
lun- 
solzi'

(ISP.I; au aruncat pielea de şerpe In cuptor de a ars w (mera) 
[comp. alb. s k r u m b, bg. s k r u m u]. '

SGRUMA (-mez) vb. tr. A arde pînă să se facă 
scrum, a preface în scrum.

SCRUMBIE sf. ® Peşte de 25-30 cm., 
cu corpul rotund, de coloare albastră-verzuie pe 
spinare, cu plntecele argintiu; trăeşte în cete nu
meroase în apele mării; numită şi ,,scrunobie-aI- 
bastră” sau ,,scrum- 
bie-de-mare”; se con
sumă proaspăt, sărat' 
sau afumat (Scomber 
scombrus) {^ 4383):

s&ratft; afumată
® Peşte cu corpul 
găreţ şi turtit, ou 
măricei ce se desprind u- 
şor, de coloare albastră- 
verzuie pe spate, argin
tie pe laturi şi albă pe 
pintece; trăeşte pe coas
tele mării Negre, de unde, pe la sfîrşitul lui Februa
rie, trece în apele Dunării; carnea ei e foarte 
gustoasă şi se consumă proaspătă (friptă la grătar 
sau fiartă), sărată sau afumată; numită de obiceiu 
,,Scrumbie-de-Dunărc” (Alosa pontica) ([a| 4332) 
[ngr. oxou|jL7i:pi].

SCRUMBIOARA [pl.-re] sf. *ă^ ® dim. 
SCRUMBIE K ® Varietate de scrumbie de Dunăre, 
de cel mult 10 cm. lungime (Ciupea cultriven- 

■tris).
SGRUMBIŢA [pl.-ţe] sf. ® dim. SCRUMBIE 

1f ® Varietate de scrumbie de Dunăre, de cel mult 
20 cm. lungime; numită şi ,,rizeafcă’YAÎosaNord- 
manni).

SCRUMELNIŢA (pl.-ţe), SCRUMIERA (pl.-ie) 
Sf. Farfurioară în care se depune scrumul ţigă
rilor: sciumelDlţl şl cristaluri mărunte (sao:>; trfntlnd 
ţigareta tu scrumieră (Car.).

SGRUMUI (-muiu) vb. tr. A preface în s c r u m.
SCRUNTAR sbst. ® Mold. Loc nisipos, pie-

Fig- 4383-
Scrumbie-de-mare.

1125



SCRseu
. tros, la marginea mării sau a unui rîu U ® Pădu
rice, pilc de pădure ivas.). ,

SCRUPQS aci). Mold. Fărimicios, care se rupe 
uşor; uBca(ţ plesnit In toate părţile (vlah.)
[comp. CRppE. şi rut. s k r u p i t-y].

■SCHVPUL (pi.-le, -lurl) sn. © Nelinişte, în
grijorare ce cuprinde pe cineva cu privire la legiti
mitatea, la moralitatea unui lucru-ce a făcut sau e- 
pe calc să facă: lertă-mă, am .nurlie,mele de oonşUmtâ 
ecAR.) K ® Marc exactitate In împlinirea datoiiiior 
sale K ® Mare băgare de seamă şi delicateţă în 
procedeuri, in moravuri [fr.].

•SCRUPULOS adj. ® Care are scrupule: puţin 
Bcrupuloşi In Intrabnlnţaiea mliloacelor (I.-gh.) *' ® Migă
los, CU marş băgare de seamă la cele ce face şi în 
toate amănunteie: toate părticelele acestei compuneri 
slnt lucrate... cu o scrupuloasă acurateţă (ODOB.).[fr.j.

•SCRUPULOZITATE sf. Firea celui scrupu
los; mare băgare de seamă în toate âmănuntele, 
migăloşie, exactitate minuţioasă: tăcea pretutindeni 
chipul animalelor ce Inttlnea, Insemnlnd cu * provenienţă 
lor lODOB.i [fr. ]. '

•SCRUTA (-tez) vb. tr. A cerceta cu de-amăpun- 
tul, a căuta’să. pătrundă bine cu mintea: in vremea 
aceasta, 11 scruta mereu cu privirea (slv.) [fr. < lat.].

•scrutător 1. adj. verb. SCRUTA. Care scru
tează: privire scrutătoarei

2. (şi SCRUTĂTOR) snt. Persoană care, înlr’o adu
nare sau la alegeri, e însărcinată să adune buleti
nele de vot şi să constate rezultatul scrutinului 
[după fr. sărutat eur].

■ŞCRUTpj (pJ.-lne) sn. ® Fel de a vota prin 
punerea unui buletin sau unei bile într’o urnă ţ[ 
® Totalitatea buletinelor sau bilelor depuse în 
urnă: a despuia —ul, a număra voturile şi a con
stata rezultatul [fr.].

•scuadrA = escadra.
'SCUD sm. m Veche monedă de argint, care cir

cula in părţUc apusene ale Europei, în valoare 
de 5 lei (^ 4384) [it. seu do].
. SCUFA (pJ.-ie)s/..a® = scuFjE^î® Oăciuliţa ro
tundă pe care o poartă călu
găriţele [ngr. oxoucpoţ].

SCUFIE, Mold. SCUFIE s/.

Fig. 4384. Scud din veacul al 
xii-Iea (al regelui Ludovic'at ■

vil-led al Franţei). Fig. 4385. Scufie.
.a Căciuliţă de pînză, de mătase, de stofă, etc., 
cu care se culcă unele persoane, noaptea (^ 4385):
forme omeneşti Invălite In halatnrl şi încoronate cu scutii 
de noapte (ALEcs.i; purtind pe cap o — rotundă... Năstase 
părea venit din alte locuri aci [LurjG.) [ngr. cxoutLta <r it 1

scufiţa (pl.-ţe) s/. T ■J'
a ® dim. SCUFA V ® Scu
fie mică ou care se aco
pere capul, copiilor mici, 
boneţică (U 438l>): Măria 
văzu că scufiţa e udă 
de lacrimi (grL;).'

SCUFUNDA 
(-fund) vb. tr.'şi refl.
A (se) cufunda:
să dea ploi să se lu
nece semănăturile şl să 
se scufunde pămlntuU 
(R.-coD.); apa se scufun
dă bolborosind, oa suptă 
de ffura unei viitori 
(VLAH.»; : stnt convinşi că.,
scufunda (i.>gh.).

SGUFUNDAGIU sm. 
funda].

SGUFUNDĂTQR 1. nd}m verb. SCUFUNDA^ Care 
se scufundă.

.2. sm. Gel ce se scufundă (în mare)', scafandrieT.

Fig.- 4366. Scufiţe.
. dacă ar lipsi el, ţara s’ar

= B0D1RL4U [S C U -

Fig. 4387.. Scuipătoare.

Fig. 4388. Scul.

SCUFUNDATURA- (pi.-turi) sf. Faptul de a 
(so) scufunda; rezultatul acestei acţiuni.

SCUIPA (scuip) vb. ir. şi intr. (Ş A da afară din 
gură, din ’gîtlej, din plămîni, diverse secreţiuni 
(salivă, flegmă), sînge, etc. [Olten. ,,a scuipi’’-, Băn. 
„a schipi”, ,,a şebipi”, Mold. ,,a stupi", etc.):... 
flegmă; singe; pe ]os; 0 de sus, a se arăta min- 
dru, dispreţuitor; 0:: cine scuipă In sus, II cade pe 
obraz; ţj);; nu In puţ, că se poate Intlippla să bel din el; 
a-şl ln(stn, a alunga sperieciunea, duhurile necu- 
.rote, deochiul (scuipîndu-şi în şln), după o stră
veche credinţă populară: sătenii Începură să-şl facă 
cruce şl să-şl scuipe In sin de frică (ispj Ş] ® Pr. exl. 
A da afară prin gură, ca şi cînd ar scuipa: aduseră 
mina lă gură şl-şl scuipară pă tipsii dinţii lor, Împreună cu 
boabe.de mărgăritar loDoB.i; ©: mănincă sfinţi şl scuipă draci,
se zice despre un ipocrit 1| ® 0 A vărsa ca 
din gură; a da afară printr’o desqhizătură: tunu^ 
riie scuipau foc H ® 0 A rosti ocări, vorbe urîlc^ 
p’alde astea şl-alte clte rele ’n lume Le scuipa nevasta dla 
gură cn spume ipann) [lat. vulg. 's o u p i 0,-p i r c].

SCUIPAT (pj.-aturi) 4. sn. Secreţiunea glan
delor salivare,'care se adună în gură şi se s c u i p ă 
afară, salivă; tr cuc ®.

2. sbst. Faptul de a scuipa. 
scuipătoare s/. o Vas 

în care se scuipă (|®]4387).
scuipătură ()jJ. -turl)

Sf. ® Faptul de a scuipa 
H ® Scuipat aruncat jos.
O SCUIPI (-pe Bc) SCUIPA...

SCUL (pi.-lurl) sn. tu 
Colacul de fire de bum
bac, de lină, de mătase, ţ 
etc. răşchiat pe răşchi-' 
tor care apoi se dapănă 
pe ghem [Mold. ,,călea- 
pă)’’ (j^ 4388): dlntr’un

se fac mal multe jurublţe [ngr. oy.buXt]. ,
SCULA (spol) 1. vb. tr. ® A deştepta din somn: 

m’a sculat cu noaptea ’n cap K ® A ridica în picioare: 
am sculat toată casa (şl) am trimis după doctor inecr.i.

2. Vb. refl. ® A se deştepta, a se da jos din pat: 
cine se scoală mal ăe dimineaţă, acela e mal mare In sat la 
el (CRG.); ; cine se scoală mai de dimineaţă, alunge mal
departe;.olne se culcă uemincat, se scoală fără vreme;

cine se culcă ou clinii, se scoală cu purici; a se din 
morţi, a învia t ® A se ridica în picioare: se sculă 
drept in picioare (i.-gh.) H ® A se ridica spre a porni 
undeva: s’an sculat deci împăratul şi împărăteasa şl s’au 
dus la unchlaş acaşă (isp.i; s’au sculat Ohe'brghe Btelsn 
logofătul cu oaste asupra iui şi l-au scos- din domule (NEC.) 
K ' ® t A se răscula: toate popoarele creştine din Turcia 
s’au sculat sau slnt gata a se * Împotriva Turcilor (BAlc.)
[lat. 'e X c u b u i a r e].

SCULA ipt.-le) sf. Cp Obiect mic şi de mare preţ 
(făcut din aur sau argint şi împodobit ade.sea cu 
pietre scumpe), giuvaer, odor: in mijloc.e biserica,

' plină de scule şl de odoare veobl (VUAH.) î[ ® 0 iroTl.
Lucru de preţ sau de nimic, soiubun sau rău, poa
mă (bună,sau rea): aşa îşi lăuda bietul creştin scula de 
nevastă (R.-cob.) U ® © fţ= Unealtă (dc meşteşugar): 
nu-l vorbă, tot atlta se toarce şl c’o turcă mal aşa, dar par- 
că-ţl umblă mina mal uşor pe-o * frumoasă (vlah.) ; lasă, 
tată, o’o să rămll ou sculele mele de pescărie şl n’al să te 
prăpădeşti tul (r.-cod.) ; nu era trebuincioasă vlnătorulul 
(BR.-VN.) ; 0: un asemenea argat e de aur la o gospodărie 
(s.-ALD.) 11 ® pi. Ţesăturile şi cusăturile cc ale.ăluesc 
zestrea casei: au ieşit din nucă numai scule de aur. aşa 
de frumoase, că ale ălorlalte parcă erau trenţe pe Ungă ale 
el (R.-COD.).

SCULAT 1. adj. p. SCULA HH © NESCULAT.
2. sbst. Faptul dc a (se) scula. 
SCULATOARE sf. A ® = OEmANARITA ® 1 

® = UNTUL-VACll [scula].
SCUlAţel adj. F Care ţe face să te scoli

şi să salţi, să joci: alte clntece .«.e ca ăceste..'. luoam plnă 
ce asudau podelele (crg) [sculat].

'SCULPTA (-tez) vb. tr. f‘ A ci op U cu dolla în 
piatră, în marmoră, în Cs, în lemn, etc. spre a face 
figuri, ornamente, etc.: un bust, o poartă, un stllp 
[fr. < laf..].
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•SCULPTOR sm. ^ Cel ce se îndeletniceştetu 
sculptura [Ir. < Jat.].

•sculptura (pj.-tnri) sf. ® Arta (le a 
sculpta ÎI © 'Luorarţ sculptată [fr. < lat.].
•SCULPTURAL adj. fi Ce ţine de sculptură 

sau se poate compara, prin'frumuseţe, cu o lucrare 
(lesculptură: vorbind ou oprleteneasoă admiraţie, despre..; 
t&ieturaa versuriior lui Dan (vlah.) [fr.]. 

SCUMBRIR = SCRUMBIE.
SCUMP 1.’ adj. ® Care costă mult (© ,,ief

tin'’); cind n’ai, cămila de un ban e (pann) ; e dar 
iace, se zice, ironic, aceluia care se plînge că a 
plătit prea mult pentru un lucru U ® V Care oere 
preţuri mari, care nu vinde ieftin: nu cumpăr la d-ta, 
că p;ea eşti — ţi © De mare preţ, preţios: piatră ~ă; 
daruri *6; tăcut-au două mănăstiri mari... şi ie-au În
zestrat cu multe sate... şi cu veşminte *e înăuntru şi cu 
odoare (GR.-ua.) f ® Drag: -"ă mamă; *e amintiri; e 
tot oe am- mui pe lume; ...,, pe viaţa mea, pe ce am 
mai scump, că nu i-am ascuns-o eu!" (BR.-vn.i ; Ochii unui 
înger Din albastrul de cicoare (coşe.) ® Sgîr- 
cit, avar: o la tărlte şi ieftin la făină; la'stă- 
plnul sluga'hoaţă;—0 e la vorbă, la ris, vorbeşte, 
rîde rar; e ~ la vedere, se arată rar.

2. ndv. Plătind bani mulţi, pe un preţ mare: 
plăTeşte —'; joacă

j). .sm. Om sgîrcit: @): ~ul mai mult păgubeşte şl le
neşul mai mult aleargă [vsl. S k ^ p ă]. 
t SCUMPĂRA (-păr) vb. tr. A răscumpăra.
SCUMPĂTÂTE s/. ® V = SODMPţlTE ®: o 

masă... lucrată cu peruzele In argint, a cărlla nu este atlt /«.'a 
cit este frumuseţea (c.-rad.) *[ © Pază minuţioasă, 
scrupulozitate: Dreptatea o păzeso cu mare ~ (DON.) II 
® t Sgîrcenie.

SCUMPţNIE sf. Sgîrcenie [scump]. 
SCUMPETE sf. ® V Pret foarte ridicat la lu

crurile de v'înzare; timp în care toate se vînd cu 
preţ foarte ridicat: făclndu-se mare»' de pine In Bim 
(N.-cosT.); mămăligă cu barabule... se face mult In vreme 
de» (şEz.): ţi ® Lucru scump, preţios ţ] ® stum- 
petnri pl. Luoruri de mare preţ, odoare scumpe: 
carele Încărcate cu tot felul de scumpeturl (vlah.) ; deşi era 
fecior de Împărat, nu mai văzuse asemenea scumpeturl (rşp.); 
avea o bibliotecă mărlclcă, ...covoare pe jos, şl multe alte 
scumpeturl (SLV.) @ t Sgîrcenie: Duca-Vodă, pentru 
»a lui, ca să nucheituească bani cu oaste, n'au primit sfa

tul lui Bacoţl (MUST.).
. SCUMPI (-pese) 1. vb. tr. V A ridica preţul, a 
face mai S C U m P : a scumpit marfa; războiul a scumpit 
viaţa.

2. vb. refl. ® Cjd-A se urca preţul, a se face mai 
scump: plinea s’a scumpit; traiul se scumpeşte din zi In 
zi II ®, A se arăta sglroit, a se sgîrci: fiindcă te scum
peşti pentru două sălaşe de ţigani, pune-ţl pofta ’n cnlu des
pre cuscrie cu mine (alecs.) ; de te vei scumpi la sămănat 
grlu, te vel căi la săcerat (draoh.). J 

SCUMPIE sf. f Arbust,, 
cu flori verzi-gălbui, a că
rui scoarţă e întrebuinţată 
la tăbăci tul pieilor; numit 
.şi „scumpină” (Rkus coti- 
nus) ([§ 4389): capra face 
stricăciune scumpiel Şi scumpla 
Işl răzbună cu pielea el (pann) ; 
tJn bondar se căina, Stlnd pe-o 
creangă de. — Ce la vlnt se le
găna (ooN.) [pol. s k ^ p i a].

SCUND adj. ® Jos, nu 
prea înalt: citevachilii »-e. In-
tunecoase, adăpostesc vre-o doi, pig. 4389. Scumpie. 
trei călugări'(VLAH4 ; Pe bănci
de lemn In -••a tavernă mohorttă (eminj H © MiC la Stat: 
iemeia e >^ă ca putinelul, Insă are doruri Întinse ca bolta 
seninului uip.i [vsl. Sk^du].'

SGUNDAC adj. dirn. scund : clnd eşti mlo, 
vizut-ai că te hărtăpălesc toţi (JtP.t. 
o SCUPI, JODP14 = SCUIPA, 
t SCURA (scut) vb. tr. A curăţi [lat. excu- 
raro]. • , -
t SCURE, SCURA w. SCţTRQE.
SCURGAtor 1. adj. verb. scurge. Care (se) 

scurge. ■ ” .

.2. scuroAtoabe sf. Canal de scurgere. seu-
SCURGE (scurg; pf. scursei; scurs), ţ SCURE, q/i>| i 

i SCURA (scur) i.'pb. Ir. ® A l^sa să curgă afară, a OVU 
da drumul să curgă, să iasă Lot lichidul: ^ toată apa 
din heleşteu, tot vinul din bute, tot slngele din trup; 
buretele de apă; 0 a-şi^^ ochii, a vărsa foarte multe 
lacrimi, a plînge mult: Nu-ţi mai ^ ochii tineri (emin.) ; 
cine pltngepe altul, ochii Iul işl scurge (pann) .l, © 0 A 
seca, a stoarce de'bani: după ce m’a scurs bine de bani 
ţrln Vlena şi prin Paris (alecs.).

2. vb. refl. ® A cur^e afară (Lot Jichidul): s’a 
scurs tot vinul din bute; averea (e) ca o baltă, cum Ii faci 
un şănţuleţ, toată se scurge (gol.) ; atlta a plins el după soţie, 
pină ce mal 1 s’o scurs ochii (vas.>; din ochii lui Făt-Fru- 
moB se scurgeau şiroaie de lacrimi (CRQ.) ; 0 a 1 se ochii 
(după ceva), a rîvni, a dori din răsputeri (sădobîn- 
dească ceva): cum văzură ele condurii, 11 se scurgeau 
ochii după dinşii usp.» ^ ® A'se vărsa (uo?6. do un 
rîu): Alexandru Machedon... au făcut... acel vestit oraş 
Alexandria,- unde se scură, apa Nilului !n marea (m.-cqst.) ^
© A (se) trece (încet, pe nesimţite): s’au scurs trei 
ani. de-atunci; multe mal face şl desface vremea sourgln- 
du-se Incetinel (br.-vn:) [lat. exCUrrOre > t. 
s c u r e, modificat în conjugare după'curge].

SCURGERE sf. © Faptul de a (se) scurge: 
o «V de singe % © Trecere: după de mal mulţi ani.

SCURMA (scurm) vb. tr. şi intr. © A răscoli ţă- 
rlna cu ciocul, cu botul, cu unghiile, cu ghiarele, 
cu labele, etc., ă rîcti: iac au scurmat şl an săpat şi va 
cădea In groapa ce au făcut (nec.) ; clnd scurmă cinele in 
prispă, al să al sclrbă (Gor.) ; In fle-care toamnă, bătrlnil 
scurmau ţărlna la piciorul cireşului (dem.) ; se opri In faţa 
mea cu ochi fioroşl şl . prinse să scurme pămlntul (GN.); Am 
o căţeluşă, Scurmă In cenuşă <gor.), ghicitoare despre 

* „lulea“ ; 0: rare-orl 11 provoacă curiozitatea... de a ^ şi-a 
căuta,- In pulberea de vorbe, un grăunte de Înţeles (vlah.)
[ts curi ma<lat. vulg. *excorrimare].

SCUHMĂTpR adj.verb. SCURMA. Garescurmă:
0: apoi ochii Iul '*.'1 desluşiră limpede o namilă mal Înaltă 
că stejarii (dem.).

SGURMĂTURA (pl.-turi) sf. Faptul de a 
scurma; rezultatul acestei acţiuni: ne mai au
zind... nici o ^ de găină (CRG.).

SCURS 1. adj. p. SCURGE © NESCURS.
2. sbst. Faptul de a (se) scurge.
SCURSĂTURA {pl.-tuTi) sf. = SCURSOARE ®: 

păstorul trebue să o ferească ca să nu se . adape (oaia) din 
bălţi, din soursături, din mlăştini (ion.),

SCURSOARE sf. © Faptul de a se scurge, 
scurgere T[ ©*Loc pe unde sc scurge: pe guri căsoate, 
prin tot ocolul acelei văl fără de ţlşneşte tina In sus 
(OOOB.) U © Ap'a, lichidul ce se scurge: valea, mai 
strtmtlndn-se, aduna, ca Intr’o pllnle, scursorile prlpoarelor
(VLAH.) [scurs].

SCURSTJRA (jJÎ.-surl) sf. ® Loc pe unde se 
scurge, merglnd el pe scursure plr&iilul, tot In eusul apei 
(CRG.); Geţii, mai adeee treclnd scursurile Dunării. In Do- 
brozea făcea mari prăzi (n.-cost.) * © Parte din lichi
dul ce se scurge încetul cu încetul diutr’un.vas 
cu doage [scurs].

SCURT 1. adj. ® De o lungime mică (©
„lung”): păr —; băţ rochie ~ă; mlneci —e; CflNE 
i® ; COADA ® ’i © A avea vedere -»ă. a fi ». la vedere,
a hu vedea decît ia o mică distanţă, a fi miop ţ] ®
Puţin; peste —e zile eoslţ-au veste că Tlmuş... Intră pie 
la. Soroca fn ţară (m.-cost.) ; —ă vorbă, ă socoteală, în 
puţine cuvinte, ca să nu lungim vorba: şi, ■«ă vorba, 
unde erau trei, eu eram al patrule (Crg.) ; minte puţină 
pricepere; Q: fSmeia-i poale lungi şi minte ~ă ţi ® De 
puţină durată, care nu ţine mult: zilele slnt mai »-e 
Iarnadeoltvara; viaţă .^ă; In <^ă vreme; termen convor- 
bire-~ă; respiraţie -»ă, gîiîială ţi © Alcătuit din pu
ţine, sunete, cuvinte sau rînduri: o vorbă ~ă; o frază 
—ă; o scrisoare »'ă II ® Scuild, miC la Stat; un om 

nalt luă o nevastă foarte —ă osF.) f © ©? Care SC rosteşte 
în grabă, fără a apăsa tonul prea mult: o vocală »-ă.

2. adv. Intr’un cuvînt, ca să nu mai lungim 
vorba; »■ şi cuprinzător, fără multă vorbă; pe fără 
a întrebuinţa prea multe fraze, fără a da prea 
multe amănunte, în.rezumat; a lua, a apuca de a 
sili să se justifice să spună ce ştie; a ţinea de a 
observa de aproape, a ţinea în frîu [lat. vulg.
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CQM. *0 X c u r t u s,. format sub influenţa lui excur- 
^^,*tare< clas. c u r t u s].
oLU SCURTA (-tez) 1. vb. ir. şi inlr. A face mai scurt 

(© lungi“): mtneolle; luorol lungeşte viaţa, iar 
lenea o sourteaz& (znn.)î oa s& scncteZe din oale, de cu seară 
a plecat 9I In tindă s'a onloat (znn.) ; © zilele cuiva,
â) a-1 amărî, a-i face zile fripte; b) a lua viaţa:
judeţul lui Dumnezeu n’au răbdat păcatul Iul, ce curlnd l-au 
scurtat zilele, 9I totuşi au murit cu moarte bună (LET.).

2. vb. refl. A se face mai scurt: zilele s’au scurtat;
1 B,aâ Bourtat viaţa; noroc că 1 se scurtase calea şl ajunse acasă
(rsp.i [lat. vuJg. excur tare].

SCURTA1 (pl.-te)s/. f Inflamarea glandelor de 
la subsuoară: clnd al o bubă la mină ori la picior şi obrln* 
teşte, ori nu se trece curlnd, taci (pamf.) ; dacă se pune pe

otet, ea nu mal coace (PAc.)>
SCyHTA1 (pl.-te) s/. Trans. A trage scurta, a trage 

paiul cel scurt, amestecat printre altele mai 
lungi (ca mijloc de dovedire a celui vinovat).

SGUHTATURA (pl.-turl) sf. Bîtă scurtă şi 
groasă: lao <»' de a nula verde Şl o oam oioeşte tărişor 
pe sale (Pann) j lata ou o * de lemn şl femela cu un tlrn...

■ dă-i tava pfu norolu (CAR.) ; Şl ’ncepu deodată cu nepus In 
masă Şl cu-o '*■, stil cam cloturoasă Să-l măsoaro’n voie
(SPER.) [scurt a].

SGURTEIGA (pî.-ol) sf. ţp Haină lungă, făcută 
din stofă de lină colorată şi căptuşită cu blană 
rnai adesea cu piele de vulpe), cu mîneciJe scurte 

şi neîmblănite, purtată iarna de femeile din popor, 
mai rar de bărbaţi (Mold.,,caţaveică”) ([H] 4390): 
scurtelolle erau piuă din sus de genunchi (VOR.t: un Iei de 
logofăt In lungă de pambrlu verde se arată Înaintea cailor 
(I.-6H.) [scurt].

SGURTEIGVŢA (pl.-te) sf. <J}® 
clim. şototeicA t ® Mintean feme
iesc, făcut din stambă sau din ma- 
dipolon, rar din stofă de lină, cu 
căptuşală de americă; e numită şi 
„oiupag", ,,zoavă", „capoţel" sau 
,,camizol”, iar în Mold. „polcă” sau 
„polcuţă".

SGURTIGEL adj. dim. scubt.
Cam scurt; un om iute la vorb&, cu 
mustaţa sroasft şl ou Bprtncenele dese (slv.) ; 
era un moşneag slab, cu-plete c&nmte
(LUNG.)»

SCURTIME sf. © Lungime mi
că, dimensiune scurtă: «*^a hainei, 
mineollor TI ® Durată scurtă: «^azi
lelor, vieţii.

SGUT (pl.-turl) şn.. ® Ve
che armă defensivă, de metal 
sau de răchită îmbrăcată cu 
piele, ce se purtalabraţul stîng 
spre a apăra pieptul de săgeţile 
sau de împunsăturile de sabie 
ale adversarului, pavăză ((^
4391): eu aceestă piele de leu se Îm
brăcă el... şl o purtă In toată viaţa Iul,
Blujlndu-I drept (jsp.) II ® © 0- 
crotire, apărare, protecţiune: a 
se pune sub «^nl legii [iăt. S G U - 
t U ml.

. SGUTAR1 sm. Bl Un fel de 
vătaf al ciobanilor, sub îngriji- 
rea şi răspunderea căruia stau Fl&- 4391 ■ Scut- 
turmele de oi călătoare; el e însărcinat cu ducerea 
socotelilor şi cu îngrijirea ciobanilor, în lipsa stă- 
pInilor: ciobanii zic că toată socoteala unei stlne cade pe 
seama .«mini (ur.) ; m’au trezit glasurile »llor In fundul 
depărtai al pădurii ,(BR.-vn.) [VSI. Skotari ,,păzitor 
de vite”].

•SGUTAR1 sm. n = ScnTQiB [lat.].
SGUTEAIiA (pl.-toll) sf. ® Trans. Adăpost:

cnşDiţele se pun la şi se aoopăr ou fin (toN.); sft fie la 
...şl să aib& barem ceva ogrlnjl dinainte (ret.) ^ © f 
Scutire, dispensă: preoţii... au avut^ pre obiceiul ca
rele au fost legat de le Domnii cel bfttrini (n.-cost.) ; veniţi' 
dup& mine, sft vft fac cftrţl de <^, sft nu daţi nimica In zilele 
mele (NEC.) [s C U t i].

SCyTEG, scVTic (pl.-oe) sn. © ţp Bucată drept
unghiulară de flanelă sau de pichet ele înfăşat

Fig- 4399- 
Scurteică.

pruncii ([p 4392): copilul clndu-l desfaşft den scutecele 
lui... Incbipuesc desbr&carea de omul cel vecblu.şl de viaţa 
cea denttiu (prv.-mb.); scutecele copilloi nu trebue Iftsate 
noaptea afarft (gor.) 1Î ©® Fază pri
mitivă, început: sub zidurile acestea| 
zac scutlcile poporului rom&n de aziţ 
(VLAH.) [bg. s k U t a k u ,,şorţ“] 
t SGUTELNIG sm. ® Om scu
tit de ori'-ce bir către stăpînire, 
prin faptul că se afla In sei'viciuj 
Domnului sau al unui boieţ: bo- 
ieril erau bogaţi.k., dar averile lor e- 
rau in moşii, In-*'!, poslujnici şl Ţi
gani (I.-6H.); — şi adj. : ceia ce ve 11 
<■*'sft nu pl&teascft vamft... poate sft să 
bucure şi sft sft veseleascft ou acest bine 
plnft clnd sft vor Implea doodzeci de ai 
(PRV.-LP.); nu avea şi el de la cine lua 
bani, oft ţara era glum&tate <^ă'(NEC.) pig. 4392. Scutec.
^ © ii Ostaş, miliţian care slu
jea fără nici o leafă, fiind scutit pentru aceasta 
de ori-ce bir către stăpînire [s c u t e a 1 ă].
. SCUTI (-tesb) 1. vb. Ir. © t A ocroti, a păzi, a 
feri,a apăra: <«''de vlnt, de ploaie, de duşmani, de moarle 
Tf ® A ţinea în păstrare, a păstra: oine va crede... 
un incru ca acela şl i-1 va da sft 1-1 ţie şi sft 1-lscuteascft, larft 
el s& va sluji cu dins... sft sft certe ca un fur (prv.-lp.) ^ 
© A cruţ.a; moartea nu scuteşte pe nimeni; volu sft-1 scu
tesc şi pe dlnsul, sărmanul, c& e bfttrtn (isp.) ; f sen- 
teşte-mft, te rogi dă-mi pace, nu mă plictisi cu aşa 
ceva II © A scăpa, a salva: au început... a fugi... unii 
Innot cu cal ou toi, alţii cu luntri, carii cum putea, sft-şl 
scutească viaţa (n.-cost.) t ® ^ nu supunc la, a apăra 
de anumite sarcini sau dări, a dispensa: de ar-
matft, de bir, de vamft; pe latlrguri au fost scutind boierii 
cei mari şl mici circiume, aşijderea şi arbierell şl in^A- 
stlrile (N.-COST.)..

2. vb. refl. A se apăra, a se feri; a se adăposti:
pe timp de ,,vreme mare", nu e bine sft te scuteşti sub.cftpiţe 
de fiu, pale sau sub arbori (grm.) ; 11 slngeraserft pe bietul 
iepuraş.şl el nu se putea.scuti nlc&lri (mera) fs C U t; COmp. 
vsl. stitu ,,scut” > s t i t i t i-,,a apăra”].

SGUTIG 1^ SCUTEC.
‘SGUTIER sm. Tînăr nobil, ostaş care purta 

(în Occident) scutul domnului său: in tot păstorul 
astăzi există un (alecs.) [s c u t, format după fr. 
6 c u y e rj.
t SGUTJNŢA (pl.-ţe) sf. Scutire, scuteală [s c u*» 
ti].

SGUTţRE sf. Faptul de a ş c u t i, de a apăra 
(de anumite sarcini, de dări, etc.), dispensă: ^ de
armată, de bir, de vamă.

SGUTITOR i. adj. verb. SCUTJ. Cărei scuteşte, 
oare ocroteşte.

2. sm. Ocrotitor, apărător, protector: Dumnazea 
este apărătorul oeloi dreptl el—'bl celor năpăstuiţi (isp.i.

SGUTUR sbst. © Faptul de a scutura; 
bătaia" vîntului, adiere: cina... fioriie-ei pierd ren» 
la-bl zefirului—, (alecs.i 1] ® Scuturătură, tremură- 
tură, tremuriciu.

SCUTURA (-tur) 1. vb. ir. inlr. ® A mişca 
cu putere încoace şi încolo, a sgudui, a clătina, a 
agita: —' un pom; —. capul, pletele, coama; —. din cap II 
® A face să tremure: o s&pt&mină m’au tot scuturat 
frigurile (reţ.) H ® A curăţa (le praf, a scoate 
praful: —. hainele, covoarele, mobilele, cărţile; —' de praf; 
II spuse să scuture şl să deretice . piu casă (isp.i * ® 0 
F A bate, a stîlci în bătăi: cojocul cuiva, a-i 
trage o bătaie sdravănă; $i îndată se porneşte să-i son- 
turo vrăjmăşeşte (pann) ’I ® A da jos frunzele, a des
puia de frunze: vlntul scutură frunzele copacilor ® 0
A alunga, a (se) desbăra, a (se) scăpa de ceva: 
Mamă, zl să vie nenea. Ca să-mi mal scuture lenea (pann) H 
® A Sdruncina: căruţa n’avea arcuri şl mă scutura rău H 
® ® F A-i lua toţi banii, a-1 lăsa fără un ban;- 
punga cuiva, a O goli de tot.

2. vb. refl. (p A se mişca cu putere incoace şi 
încolo, a se agita spre a se.desbăra de ceva netre- 
buincios sau supărător: a se de praf; clnd svirll apa 
desolntată pe un cine şl el se scutură, atunci să ştii că bdl- 
navul are leao (gor.) II ® A tremura, a tresări, a-1 
cuprinde fiori: se făcu un noroln cleios şl PUUI.'.'S, de ti
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se scutura carnea de pe tine (isp.); dud ’ se scutură corpul 
TTe-unelperaoaue fărft voie, .. .□ pomeneşte diavolul (Gor.) ; (P) 
mise scutură carnea (ciAUş.l, mă Cutremur (de groază) U 
O ♦ A cădea jos {vorb. de frunze, de flori, de poa
mele de pc arbori): s'au scuturat .Imnzele, florile; 
Ce*afost verde a'a uscat. Ce-a ’uflorlt s’a scuturat ®
A se lepăda, a fugi cu groază de ceva [lat. vulg. 
excutulăre].

SCUTURAT 1. adj. p. SCUTURAKlî © NţSCU- 
TTTRAT.

2. sbst. Faptul de a (se) scutura. 
SGUTURAtOARE sf. ® ^ Teica morii ^ ® 

Măturică de pene cu care se scutură praful: li
palueşte^ pentru colb, cu făcută din pene (Grl.).

SGUTURĂTURA (pl.-turi) sf. ® Faptul de a 
(se) scutura; clătinătură, sgîlţlitură, sdrunci- 
nătură; tremurătură: cu o — svirll din spate cojocul pe 
o lalţă (SAD.); o puternică 11 apucă dintre spete (Car.) ‘
® Ceea 6e se scutură, ceea ce cade jos in urma scu
turării: ghiulelele plrliau, pocneau, de păreau din nuci 
(jip,);-»' de lin, floare de fin scuturată, căzută din 
iesle.

SGUŢ(pl.-turi) sn. ® ©Vargă ascuţită dtîghiaţâ 
ce se formează iarna pe la streşini sau pe cren
gile copacilor, ţurţur: s’a făcut pe urmă acolo tot-v 
Sl babe si oile el (r.-cod.) ; semnele ne-arată greşalele, ca 

urile ce ne-arată gerul (ool.) ţ[ ® (gol.) Murdărie 
formată pe pîntecele dobitoacelor, din amesteca
rea părului cu balegă (ciaus.i itut.).
’SGUZA (scuz) 1. vb. tr. ® A aduce scuze, a cere 

iertăciune U ® A primi scuzele cuiva H ® A ierta.
2. vb. refl. A cere scuze, a-şi cere iertăciune 

[fr. e X c u s e r].
*SGUZA (pl.-ze) sf. ® Cuvlnt, motiv propus de 

cineva spre a se desvinovăţi sau spre a justifica 
pe altul 1f ® Pretext de a nu face ceva H ® Cerere 
de iertare, iertăciune: a-s.i care scuze [fr. e x c u s e]. 

‘SGUZABIL adj. De. scuzat, oare poate fi ier
tat Klf ©nrscuzabil [fr. e x c u s a b 1 e]. 
t SDELCA, zdplcA (pl.-ci) sf. V Contract (de
vinzare): dac'as găsi vr’un tertip ca să schimb zdelca 
(ALECs.); .11 Intllneam In toate zdelclle. In toate otnoşenllle. 
In toate pisaniile (I.-gh.) [rus. S d ă 1 k a].
O SDRAGON, SDBAHQN, ZDRAHQN sm. F Mold. 
Om nalt, sdravăn şl chipeş (ca un dragon): avem 
două fete mari... coşcogea, cit nişte sdragonl (ALECS.) ; sdra- 
honulcel nalt... le vlrl In chimir (sad.) [rut. drago n].

SDRANC!, SDRANQ(A)I, SDRÎNGI, ZDR-interj. 
Imită sunetul produs de izbirea unui vas sau unui 
obiect de metal, de zăngănitul armelor, etc.: cind 
stringea gunolnl la uşă, zdrlng! scapă fără de veste'inelul
<MERA) [onom.J.

SDRANCANI... wm- SDRANGANI...
SDRANG(A)1 tm- SDRANC!
SDRANGANI, sdrîngAnj, sdrAncAni, strAn- 

cAnj, zdb-(-ăneso,’-ăn) vb. tr. şi înlr. o Aproduce un 
zăngănit, a lovi un obiect de metal făcîndu-1 să ră
sune; a zăngăni: s’a suit In fugă pe scară, sdrăngănlnd 
sabla de toate treptele (i.-OH.); Muzică făcea cu drlmboale, 
Sdrăncăulnd clopote! de oloaie (bd.-del.): Asta-1 fată de 
eblnez. Auzi banii sdrăncănesc (cat.) H ® A sbîrnîi, a 
face să vibreze coardele unui instrument muzical:
era silit adesea să-şi sdrlngănească mandolina mai tare
(o.-zamf.) [s d ran ci etc.].

SDrAngAnit, sdrînqAnit, sdrAncAnjt, 
stbAncAnjt, zDR-'sbsf. Faptul de a sdrăngăni; 
rezultatul acestei acţiuni: pornesc apoi In huruituri de 
roate şi ’n zdrăimănitui fierăriei (lung.).

SDRANŢA... m- SDREANTA...
SDRA'VJĂN, zdravAn 1. adj. ® t Sănăto.0, 

teafăr, fkră meteahnă, fără” cusur: la olari, oal& 
nn găseşti (ZNNo 1î (D (J) Cu mintea Întreagă, în toate 
minţile, în toată firea: da oe, mă, na eşti ce să-ţi 

ea să mănlocl acain la miezul nopţii ? (isp.) (D 
Puternic, tare, vînjos, viguros, robust: se pomeni 
co mină <^ă care-1 cade greu pe umăr (vlah.); dascălul 
ţlaerlcll, un holteia fnimos şl volnic (CRG.) H © Solid, 
trainic: legăturile pirllau, parcă n’ar 11 fost sdravene, şl 
căzură jos de pedinsul trap.».

2. adv. Cu putere, tare; bine de tot: căciula oea 
de oale Pe ureohl am tras-o ^ (Emin.) ; a Încărcat carul 
şl l-a cetluit bine (crg.» [vsl. siidravln Ci],

OSDRAvANA, ZDRAvANA (-avăn) vb. înlT. Bân. scu- 
A Strănuta [s d r a v ă n, de la urarea ,,sdravănj , ortR 
făcută celui ce strănută]. oUrv

SDRAVĂŢ, SDRAvAT, zdr- sm. ♦ = MLAJA ®
[hg.- z d'r a V e c u, srb. z d r a v a c].

SDRÂIfENI, SDREVENI, ZDR- (-ouesc) Vb. refl. A 
se face (iar) sdravăn, a se însdrăveni. .
O SDRAV(N)I, ZDRAV(N)1 = SDRAvAnA.

SDREAN'ţ'Ă, DREANTA, (S)TBEANTA [pi. -enţe),
Trans. sdrantA (pl.-ie) sf. ® Păşie veche; ruptă 
dintr’o stofă, dintr’o haină, cîrpă ruptă: ca po-o 
ţreantă veche Intr’un coif l-a aruncat (pann) ; Ţiganul nu 
poate trăi fără strenţe (ALecs.) 1[ © Cj} Haină sau rufă 
uzată şi ruptă: copilandri, ou picioarele goale, cu clte 
o sdreanţă pe dtuşli osp.); barba Iul, albă şl deasă, ascun
dea treuţele' de pe dlnaul (ODOB.) * @ X pl. Frecăţei de 
aluat (din făină, apă şi ouă) ce se pun în supă 
[comp. vsl. sfldranfi „rupt“ <sildrati].

SDREA'ţ'A sf. şi sdreţe pl. = lintiţa.
SDREÎ.I (-elesc) vb. tr. A jupui puţin pielea, â 

sgiria uşor: pietrarul care-şl va degetele Intre dalta şi 
ciocauul ou cari o va olopll (dlvr.) ; poliţia... lovind, adro- 
blnd, sdrellud orbeşte, şl-a făcut loc piuă la statua eroului
(CAR.) ■ . , ,

SDRELITURĂ (pl.-ţurl) sf. Jupuitură, sgirie- 
tură uşoară a.pielii [sd’reli]. ___

SDRENŢARQS, SDRENŢERQS, SDRENŢURQS, '
(S)TRENŢARQS, (S)TBENŢERQS, (SjŢRENŢURQS, (B)TREH- 
ŢARQS, (S)TREMŢERQS, (S)TREMŢURQS 1. adj. Rupt 
şi învechit ca o s d r e a n ţ ă; cu hainele numai 
Stlrenţe: intră tn casă un drumeţ edrenţăros, prăpădit, a că
ruia Înfăţişare l-a Inspăimlntaţ (br.vn.) ; urmlnd la pas după 
un Ţigan desculţ şl adreuţeros, cu o maşala mare pe spinare 
(I.-GH.); Îşi ţlrlră.rămăşiţa zilelor ea argaţi flămlnzl şl sdren- 
ţuroşl (RET.); Am o fată trenţăroaaă. Sade cu Vodă la masă 
(GOR.), nhicitoare despre ,,varză”; mojloul işi întinde 
rufele cele strenţeroase pe spini, sub ochii mei (ALecs.) ; nu 
căută că mă vezi girbovă şl stremţuroaaă (CRG ).

2. sm. Cel'îmbrăcat în sdrenţe: tocmai un trenţeros 
ca tine să o facă? (isp.).

SDRENŢQS, (SjTRBNŢQS, BTREMŢQS, Trans. 
SDRANŢQS adj. Sdrenţăros: adrenţoa, murdar... Zoble 
Işl deapănă alene picioarele (Dlvr.)i ; trebuiră să plece la 
drum flămlnzl şi adrănţoşl (Ret.) ; n’are deott o haină strein- 
ţoasă oe abia 11 oopere gollolnnea (NEGR.I [s d r e a n ţ ă].

SDRENŢUI, (S)TRENŢUI, (SjTREMŢUI (-uese) vb. 
tr. şi refl. A (se) rupe ca nişte sdrenţe, a (se) 
face ca o sdreanţă: la numai priveşte opincile mele, Că se 
trenţulră In mici peticele (pann) ; sta să-1 crape sucmanul 
cel sdrenţuit de pe dlnsnl (isp.).

SDRENŢUROS IV SDRENŢARQS.
SDREVENI IV SDRAVENI.

O SDRJMbA sf. Trans. (pac.), Olten. sdrîmbqiu (pl.
-oale) sn. Fluier ce-şi fac copiii dintr’un duduloiu 
(lujer)de ceapă [comp.' drJmbA1]. '
O SDRÎNCĂ sf. Trans. (pamf.) = scRţNclOB.

SDRÎNG I sv SDRANC 1
SDRÎNGÂNEI sm. pl. Clopoţei, zurgălăi: Fe

ciori... Cn sdrlngănell le oplnol (coşB) [sdrlngăni].
SDRÎNGÂNI... IV SDRANGANI...

O SDROB1, DROB srii. Bucov. i Bărbătuşul dropiei.
SDROB2 = DROB.
SDROBI (-obesc) vb. tr. şi refl. ® A (se) strivi, 

a ţse) turti, a (se) fărîma căloînd, pisînd sau lo
vind cu ceva tare : le sdrobesc capetele cu tulanul (IBP.); 
clnd cineva pică dlntr’uu pom ori e bătut rău-de altul, sa 
fărlmă, se sdrobeşte In coş (pam.f.) ; alţii, pe dinaintea oetăţil, 
au căzut din sttocă de s'au sdrobit cu cal cu tot (must.) 1 
® ® A (se) nimici: tnohlpuesto-ţl... să-lsdrobeascăbăia
tului cariera I (car.) ţ ® (J) A (se) sfîşia, a (se) pră
pădi de durere, (le mihnire: a cuiva inima; cn su
fletul sdrobit de mlhnlre (rsp.) [vsl. sădrobiti].

SDROBITOR 1. adj. verb. SDROBI. ® Care 
sdrobeşte ţ ® 0 Apăsător, copleşitor: dovezi sdto- 
bitoare.

2. (pî.-toare) sn, Trans. (vio.) HI = heliţA.
SDROBIT'UrA (pl.-turi) sf. ® Faptul de a 

s d r o b i; rezultatul acestei acţiuni; strivitură H 
®pl. tSţ Caşul fărîmicios care se scoate din zăripşc ). 
OSDRUCI. ZDRUCI (-ucesc) vb. tr. Băn. Trans. A 
sdrobi, a stîlci, a stropşi.
O SDRUHAi (-ăesc, -ăin) vb. tr. Mold. A sgudui, a
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SOR. sdruncina [comp. rut. d r o li a t y „a vibra, a 
oscila”].

SDRUMICA, ZDRUMIC* (-mic) vb. Ir. şi re/i. ® 
A (se) fărîiria In mici bucatele, a (se) face fărlme:
sdrumloQse nigte brlnză a&rat& In taler (D.-zamf.); ea lutul' 
de pre ltn?& dramuri... In prav şl pulbere zdrumlclnda-se
(CANT.) H ® A (se) sdrobi, a (se) strivi, a (se) ni
mici: II sd nimici cape lurnicl (jsp.i; aşa urs oştirea în
treagă este In stare să 6 sdrumlce icrg.) I(1 U ni i O a, re
făcut sub influenţa lui s d r o b i].

SDRUNCIN, SDRţTNCEN, ZDR- sbsl. © Sdrunci- 
nătură: nu simţea declt sdrunclnul pe şa (Gn'i ; se rostogo-, 
lise de pe locu-1 Înalt In sdrunclnul opririi scurte a dlligenţel
(DEM.) H © Oboseală mare de pe urma unei călă
torii sau alergături: cu mare greutate şl sdruncin au tre
cut peste nenumărate ţări şl măH (CRO.) 1f ® '.F: Sguduire 

- morală, sbuoium, turburare sufletească: un rău şl 
mal mare este zdruncinul moral (VLAh.) [sdruncin a]

SDRUNCINA, ZDRUNCINA, t STRDNCI(n)NA (-cin) 
vb. ir. şi refl. © ’t A (se) sdrobi, a (se) strivij a (se) 
snopi: Inhăţlnd parii... l-a sdrimclnat mal toate' oasele 
(SB.); veneau Turcii yal-vlrtej, iar Românii 11 zdruncinau 
fără cruţare (isp.); şl dind de o rlpă mare. S au sdnmcluat 
de tot (DON.) 1 © A (se) sgudui, a se scutura rău tfu- 
pul [vorb. de un car sau de o' trăsi^ră care dă în 
gropi sau se loveşte de pietre), a (se) hurduca: 
m'a sdrimclnat rău- trăsura 1| ® ® A (se) turbura 
rău, a (se) produce o mare perturbare, a (se) pră
pădi: spectacolul acesta II sdruncina mintea (vlah.) ; nopţile 
pierdute l-au zdruncinat sănătatea i @ .'V face ca 
Cineva să nu anai fie aşa de statornic în părerile,' în 
hotărîrile sale, a-1 faOe să se'îndoeasoă, să şovăea-
SCă: slut aşa Intlmplărl absurde care-ţl turbură mintea. Iţi 
zdruncină credinţa (BR.-VN.) [ t Strunciuna <
tsturciuna< lat. *e x t o r t i o n a r e].

SDRUNCINATQR, ZDR-, ţ STRUN0INAŢ(?R adj. 
verb. SDRUNCINA. Care sdruncină.

SDRUNCINĂT'URA, ZDR-, t struncinAtijrA 
sf. Faptul (le a sdruncina şi rezultatul a- 
cestei acţiuni, sguduiturâ, hurducătură: despre 
sdrnnclnăturl im vă malvorbeso: şl le poate închipui ori-clne 
a căl&torlt CU eeemenea trăsuri ctsp.i. 
o SDUCNI, SDUQNl, ZD- (-nesc) vb. Ir. Bău. A 
sdruncina, a sgudui.

SDUPi sau ZDUP! interj. Imită sgomotul unei 
căderi sau aruncături precipitate: luă maţele şl cu 
im sgomot mare, zdup! cu ele In foc (cAt.) ; numai ce-aud 
aşa, ca OB vtnt greu, tn văzduh afară, şi, deodată,, zdup I 
pe prispă... (SAD.) [onom.].

’ SE 1. pron: refl. Se întrebuinţează dinaintea sau 
în urma verbului: culcă; rade; strică vremea;
nu-*' ppate; ducă^se; lipsească-âe.

2. Pron. nedef. (cu înţelesul de ,,ciineva,^ „oa
menii”, ,,lumea”, etc.):-^ vorbeşte;-*- aude; între
buinţat rar şi în urma verbului: zice-se [lat. s §•].

SEAMÂ, ţ Moid. Trans. SAMĂ [pi. semi) sf. ® t 
Număr, cantitate, sumă: primi şi de la Battaori o seamă 
de oşti ajutor (bAlc.) ; avem... o avuţie eft nu-1 mal ştim 
sama.(SB.); de o de vreme; cela ce va fura oale sau 
bou... aoela să se certe pu ocna plnă la o seamă de vreme 
(PRv.-MB.); fără (de) <*-, nenumărat; peste-*- (de-mulţi), 
peste măsură (de mulţi); din-*> afară, t îărâ
-*-, din cale alară: Indată'au şl scos dări multe fără 
pre boieri şl pre ţară (n.-coşt.) ; Împărăteasa noastră-i isteaţă 
din alară (ret.); ml-am făcut seama, m’arn să
turat (de mîncarie, de băutură; etc.) ^ © Soco
teală, cont: a cere cuiva sbama; a-şl cere seama (de 
la stăpin), a-şi cere plata, a cere ce i se cuvine (pen
tru slujba făcută) : Işl ceru seama de la stăpin şi voi... 
să-şl iazluabunăde laelcoDoe.); a da a) a da soco
teală, a da cont (despre ceva): pe care-i va simţi că 
au făcut cit de puţin batir, cu capul va da-*- (let.) : b) 
ţa declara; a-şl da ^ (despre ceva), a se dumeri, a 
pricepe, a sc lămuri; a da de -r, a socoti, a.calcula, 
a număra: tăie... o mare mulţime de copaci... de nu-1 putea 
da nimeni de seamă (isp.); a-şl lua seama, a SC răsgindi; bv-
bAoa 1 ®, BAG;ăRE@,BAOSEAJUA^ © Gunoştiiiţă, rost, 
rînd: a şti seama unul lucru, a-i şti rindul, rostul, a 
se pricepe la un lucru: Mlclăuş, cine ’nvăţat, ştia seama 
la ylnat codob.); l-a Întrebat despre bărbatul el, şi flu-său 
II răspunse că nu ştie de seama lol nimic (isp.) ^ 0 A 
face ^ cuiva, a-1 omori; a-şi face seama (singur), a-şi

lua viaţa, a se sinucide: parcă-ml vine sa-ml iac seama 
singură de necaz şl de amărăciune (capj U © Păză, grije; 
atenţiune, COnsi(Ieraţiunc; a da, a lăsa in seama cuiva, 
a încredinţa, a preda: împăratul... ii primi bucuros 
şl-1 dete ingrajdiul, ca să grljeasoă de cal (cat.I; e lua 
In.seama sa, a prelua; a lua In -*-, a băga In a da a- 
tenţiunc; a ţinea -*- de ceva, a nu trece cu vederea, a 
nu uita de ceva, a lua în consid.eraţiune; pe-*, 
pe seama cuiva, în sarcina, în puter(3a) în stăpînirca, 
sub îngrijirea epiva; Transilvania şl ţările ce se ţin de 
dinaa vor răminea pe seama Împăratului (bAlc.) ® Vază, 
trecere; de-*-, însemnat, important, deosebit, de 
preţ; mal cu-*-, cu deosebire, mai ales ® Po
trivă, fel, soiu: nu e de seama mea; nu-1 lăsa niciodată 
să 36 joace cu băieţi de seama lui (vlah.) ^ ® Trans. De 
bunăa bună-*-, (de) Sigur, negreşit, fără doar şi 
poate [ung. s z â m].

SEAMĂN 1. sbst. Asemănare, potrivire, înfă- 
ţişare de acelaşi fel;.fără fără potrivă (pe lume), 
cum nu mai e altui, alta: dacă trăia el, pusese In gind 
a‘face din tine un vinător fără •«-(tsP.); n’are<*-.(pe lume), 
nu mai există altui la feb.

2. se^biAnul, semenul sfn. ® Aproapele, do-a-
proâpele: a tl liber va să zică... să nu aducem supărare 
semenului nostru (I.-gh.) ®^ Get de O seamă, la fel
(cu mine, cu tine, etc.): nici unui din semenii săi nu era 
destoinic să-l stea Înainte (isp.> [s e m ă n a]. 

‘SEANŢĂ (pî.-ţe) s/. .Şedinţă [fr. s,eanccj.
SEARĂ,-o SARA {pl. seri) 1. sf. ® ^ Partea de 

către sfîrşit a zilei, cînd începe să se întunece: in- 
tr'o frumoasă '*- de primăvară; mline (*-; Slmbătă seara SdU 
simbăta pe spre aproape de timpul cînd în- 
serează; ie cu~, odată cu venirea serii: au purces 
Dumltraşco-Vodă de cu * cu loan Neculce hatman... la 
m&năstlrea Iul Aion-Vodă (n..cost.) ; ^: oasă scurteze din 
cale, de cu » a pleoat şl In tindă s'a culcat ^ .© DESEA
RĂ sau disearA, (IN) asta Mo/d. F ÎN iasearA, 
în seara zilei de astăzi If ® Iude »■, spre seară; 
cînd va 11 înde să aştearnă pe drum smoală (isp.) ; s’an 
dat Înapoi cu steagurile pie după casele Tătăraşllor... şl 
au stătut pin’ iude * (M..C05T.) ţ © Bună seara! seara
hună! urări la sosire sau la despărţire în timpul 
serii H © Timpul de cînd începe să se Intuilenc 

- pînă'lri momentul culcării: unde ţi-al petrecut seara P 
1! ® ® Seara vieţii, bătrîneţea.

2. adv: SEARA, în timpul serii: nu lucrez niciodată 
seara; cine n’are noroc dimineaţa, nici seara (ZNN.)'[lat.
sera],

SEARBĂD n- SABBAD.
-SEBACEU adj. g) Care e de natura scului; 

glande sebacee, glande, în formă de struguri, Ja ră
dăcina pârului şi care secretează o substanţă grasă 
[fr.].

SEC I. adj. © Uscat, lipsit de apă; plrâui ce el-e 
făcut cale pe miilocul văii este aproape Întregul an (slv.) ’ 
© Gol, deşert, în care nn se află nimic; o nucă seacă; 
văzlnd doniţa seacă, a Grecoteiului... mă uşteptem la cine 
ştie ce ursuzlucuri usp.) ; tot două oale-ml fierb, ans 
seacă şl-alta ţoală (paKin),; ^^puşcă seacă, pl.işcă ncinCrir- 
c:atâ: cu puşca seacă, la viilat nu pleci (pann); pl^trft 
seacă tm- PIATRA 1 © U ® ® Prost, fără minte; fără 

' noimă, fără înţeles, fără rost: din capul tău ăia.-u, 
nu crez să fl ieşit cuvinte aşa Înţelepte (isp.); nici eu n’am 
fost aşa de-*- Intre cel de-o samă cu mine (CRG.) ; vorbe 
seci ^00 Lipsit de:-se dete jos cu sufletul plin de O' 
bldă... socotind că este -*- de noroc (isp.> ; <*- de minte, prost; 
Trans. mi-ede foame (dens.) , mi-c foame’(^ © 0 fli 
Vinerea seacă, Vinerea Paştilor.

2. .sm., seacA sf. Om prost, femeie proasta, lip- 
SÎL(â) de rninte: secul de Mltu ml-a ascuns blana (br.-vn.). 

- y. sbsl. ® în -*-, a) fără folos, în zadar, do geapa: 
a munci In -*-; Întrebările şl rugăciunile mele le făceam Io 
căci Iml răoeăm gura de surda (tsp.); bj în gpl: a da In -*'i 
a călca In*-; Cia gitul uscat; Îşi opreşte caii, tuşeşU 
In şl prefăcut şl dă să vorbească (dlvr.) ; popa înghiţi In <* 
şi, slmţlndu-şl gltnl uscat, bău .două pahare linul după altul 

.. (CAR.); ÎNGHIT} © n © Cu -*-, CU Un vaS gol: cînd o 
persoană pleacă lauh drum şl-i lese Înainte cineva cu vre-uo 
vas seo, nu-i va merge bine leşlndu-1 cu -*- (gor.) 4; © 

de post; a mlnca (de) '*>; bucate, mlncări de ■*-; 
de <*-; clnd turta se face numai cu apă, tocmagii slnt de* 
(ŞEZ.); slnt o mulţime de ţăranf cari... trăesc mai toate oiş*
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legile DQmai cn^ (ion.);.trei ani să na se cuminece şi peste 
toate zilele'S& mftnlnce adecă Lunea, Miercurea şl Vine
rea (PRV.'MP.i II d) Lăsat de y*', lăsatul sau lăsata <«>^lui,
ziua înainte de intrarea într’un post, ajunul unui 
post mare: mă-sl i-a abătnt să nască tocmai despre ziuă 
la lăsata '«^ulul de posto mare (CAR.) ; curlnd. după ce 8tsu 
Isprăvit nunta, care s’au timplat la lăsatul/«mlul de postul 
81m-Fletnilui... l-au mazilit pre Antlohie din hă^tmănle
(N.-C08T.1 [lat. s I c o u s],

SECA (sec) 1. vb. Ir. ® A usca, a sedate toată 
apa: un puţ, o baltft f © A (ţoii, a deşerta, a
despuia: varsă t>ani pină le seacă.şl punga şi capul şi mă- 
duTB oaselor uip.i 1f ® A slel, a Istovl, a lua toată, 
vlaga: plrdalnicele de'b&trineţe.ml-au secat toată virtutea 
(ISP.): slnt. bolnav, vecine, de-o boală ascunsă, care mă seacă 
pe picioare (SLV.); [F;: * Inima, lloaţll cnlvs, a-1 » la Ini
mă, la ficaţi, a prlcinui ori a simţi o durere pătrun
zătoare, sfişietoare: Să nu-ţi sece inima, cum al secat tn 
pe-a mea! (IK.-brs.) f ® A ologi: de ciudă... II aacă o mină 
cri un picior, ca să-I pedepsească (SE2.).

2. vb. intr. ® A se usca;'a rămînea fără apă: in 
zilele Inl Petru-Vodă, mare secetă s’au făcut !n ţară, ctt au 
secat toate Izvoarele (gr.-ur.) ; plralele secase de o secetă gro
zavă (ISP.) II ® A se goli, a se deşerta ţ[’ ® A se slei; 
a se istpvi, a-şi pierde toată vlaga: i-au secat pute-, 
rlle * ® /\ se.ologi: De ţl-ar fl secat mina, CInd mlrăi 
pus tu cununa (Dţ.-BRS.) [lat. S I C G 8 r ej.
OSEGACIU adj. Olten. Cam sec (vorb. de grlu 
şi de alte cereale) (ciauş.i.

SECACIUNE Sf. Uscăciune: mare secetă s'an făcnt 
In ţară, olt... copacii an secat de * (eR.-UR.); prin mentale 
se zăreau oasele albite de aecăclune-(EMin.) : C0 ■ lucrările... cele 
dlntlln slut de o banalitate, de o ce nu se poate pricepe 
(br.-vn;) [lat. s I c c a 11 o n e m].

•secanta (pi.-te) sf. A Ori-ce linie sau su
prafaţă care taie o curbă sau o su
prafaţă; secanta unul cerc, linia dreap
tă care taie o circumferehţă în două 
puncte. [jH] 4593)^1 linia AB este secanta 
circnmterentel O [fr.].

secara, OSAcABA, Afo/(/. SACARA
s/. A ® Plantă din fam. gramineelor, 
care se deosebeşte de grlu prin co
loarea şi forma boabelor, carci slntl 
cenuşii, îungăreţe şi' cu pojghiţa! 
sbîrcită; înfrăţeşte maî mult decîtl 
griul şi tulpina ei trece adesea dei 
2 metri înălţime; din făina ei sei 
tace o pîine mai puţin hrănitoarei 
decît cea de grîu (Se- 
caln cereale) ((®| 4394)
H ® «--alba = ALAO 
[lat. s e o a 1 e].

SECAREA sf. A ® .\
= OBSţOA ® lf @ = OHJ- 
MEN ® 1[ ® = MOLliniA 
[s e c a r â].
OSECAREŢ adj..
Trans.. = SECACfTJ: cumpărătorlul acesta se mal nită o 
lescă la grlu şl părindu-l-ae cam ba şl cam tăclunoa, 
merse la. aite cară (Ret.).

SEGĂRIGĂ, O SAcARJCA S/. (D # = CHţMEN ©
t ® 2 Rachiu fabricat din s e c a r ă.

SEGARIŢĂ sf. f © = CHIMEN © H © = PERI- 
5PB2 © [s C C a r ă].

SEGAT 1. adj. p. SECA- © Uscat, rămas fără 
apă: apă na avea nici pic, căci iinttna eia <^ă (CAt.) U 
® Golit, deşertat, despuiat: a ^sit ţara<^ă cn totul 
Iu belşugul ei (i.-gh.) \\ © Sleit, istovit, rămas fără 
vlagă: de puteri H ® © Sfîşiat, îndurerat: âră- 
Wtnl se duse cu Inima •^ă (dlvr.) Iflî © p»* NESECAT.

2. sbsl. Faptul de a seca: bălţilor.
SEGAŢUI, o SAcAtuj (-ueso) vb. ir. © A usca,

^ slei, a istovi, a slăbi: ruplnd-o odată cu arendaşii ce 
Mb&tuiau pămintul (s.*ald.); pe- laţa lui sa văd urmele pati
milor ce l-au secătuit fără vreme (dN.) ^ © A stîrpj, a 
nimici o livadă, o pădure, a lăzui: (livezile) in ioc 

le Înmulţească, le secătueşto din an !n an (ion.). 
f SEGĂTURA (pZ.-turi) sf. © Luoru de nimic, 
iară valoare, de nici un folos, de lepădat: femeile 
DU mai visau dectt diamantlcale, stofe de mătase şi alte secă- 
^ti de acestea (fil.) ^ © Om dc nimic, netrebnic:

Secantă.
4394*

Secară.

maibblne... Îmi frtng pana declt să laud... virtuţile unul om 
care n’atost declt o (I.-gh.) ; darnu emeserle 9are, dacă nu 
eşti lipsită de ori-ce .pătrundere, să-ţl aducă o silă de 
tine Însuţi, ca meseria .de avocat (br.-vn.)'^ © pl. Flea
curi, mofturi, prostii: o să m’apuc acuşi să citesc toate 
secăturile, că altă grijă n’am (vlah.) ; te gjnde^ti la seoăturl 
şl nu vezi că eşti cu un picior In groapă (dlvr.) [s e C a].

SEGAŢIV adj. Uscat, uscăţiv: cine se hărăneşte 
bine... nu e bolnăvicio's, şubred şl uip.) [s Q C -|- (u s] C ă-
tiv]. l

SECERA, O HAcerA (-cer) vb. Ir. ® ^ A tăia 
(grînele-) cu’sccerea: — griul: 0: Fit-frumos insă ll go
nea.şl-l secera ou palma ca pe buruienile cele rele (iSF-.r *'
® V' A aduna griul, bucatele de pe cimp, a recol
ta: cum vei semăna, aşa vel şl secera (gol.) @ 0 A 
omorî, a răpune, a cosi: pe ţinuturile lui, moartea se
ceră jumătate din locuitori (car.i ; pe lingă aceste pierderi, 
b foamete grozavă II mai seceră ln aceeaşi iarnă (BAirc.)ho
lera începuse a săcera... cu o iuţeală grozavă (NEGR.) [lat.
vulg. -s T c 11 a r e]. 

secera IV* SECERE.
SECERAT i. adj. p. SECERA. '
2. săs/*. ^ Faptul de a secera: -^-ui griului. 
SECERAtqr 1. adj. verb. secera. Care se-

C;eră: Nevastă secerătoaro, Ce seceri vara la soare. Şi mij
locul nu te doare.? (ik.-brs.) ; Leliţă şecerătoăre; Ce eşti pir- , 
liiă de soare, Pune secera ’n pămint, Sule-te la deal cu vtnt
(VOR.).

2. sm.y secerAtoare .$/. ^ Om. femeie care se
ceră: cădeau Turcii sub paloşele Românilor, cum cade Iarba 
sub coasele secerătorilor (isp.).

3. secerAtoares/. Ma
şină'de secerat ([®| 439.t>):
carul, după oe . descărca snopii, 
se Întorcea iar la urma seceră- 
toarei (I.-GH.).

ŞEGERATyRĂ(pî.-turi) 
sf. / ® Faptul de a se
cera, secerat: Ruven ieşi 
la » la viămea secerătnilel şl 
află In cImp mandragoia (pal.) f;
pe care s.’a secerat plinea albă.

SECERE, srcerA (pi.-n) sf. / ®
Unealtă agricolă alcătuită dintr’o lamă 
de oţel semicirculară, cu tăişul dinţat, 
şi un miner de lemn, cu ajutorul căreia 
se seceră pe cimp grînele, porumbul, 
etc. (1^ 4399): spre' răsărit, In llmpezişul 
cerului, se vede luna ca o secere de argint 
(VLAH.); La cap pieptene, La trup pepene. La 
coadă'— (GOR.), ghicitoare despre ,,cocoş"
II ® Faptul de. a secera, secerat: no-a 
pus' Ia — ţ[ ® Timpul cînd se seceră: 
colace va fură snopi... la vremea de secere, 
pe acela, de-I vor prinde, să-l bată şl să-i ia hainele toate 
(PRV..MB.); Duca-Vodă... cum s'au aşezat Ia domnie, au lăsat 
tara In odihnă ptnă la vremea săcerll ,(N..cost.) f @ lV 
Fază a Junii cînd apare pe cer în formă ile sece
re [lat.,'s f c 11 e ml.

SECEREA,
SECERţcA {pl. „
-role) sf. ® dini.
SECERE H ® SE- 
CERELE pl. A 
SABIPTA ®.

SECERIŞ f.;,
(pl.-işurl) sn. /
® Culesul bu- ■■ 
catelor de pe 
cîmp, secerat, 
recoltă ([®]

4397); ®: Se-
culi, cînd au văzut .
ce de vieţi se ’ncinge, au rupt-o de fugă (vlah.) ^ ©

' Timp.ul cînd se culeg bucatele de pe cimp', epoca 
recoltei [s e o ,e r a]. ■
O SECERUICA, sAoerpioA [pl. -oe,-ci) s/. Tr.-Carp. 
dini. secere.
OSEGERUIE sf. Băn. * = sAbiptA ®.
"SEGESI'ON sbsl. Tendinţă în artă de a se di.'- 

părta de căile idealismului şi de a se apropia rît 
mai mult de realism şi naturalism [germ.].

SEC-
SEC

Fig-. 4395- Secerătoare.

© Gîmpul

Fiff. 4396*
Secere.

Fig:. 4397- Seceriş.
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3£Q. ‘SECESIONţST 1. adj. Privitor Ia seoesion:
dan forme pe'oare nona artă *ă a Apnanldl se căzneşte a 
la desooperl astăzi uno.i.

2. s7n. Partizan al tendinţelor secesioniste In 
artă [germ.].
'SECESiyNE sf. O Act prin care un Stat care 

face parte dintr’o federaţie se separă de aceasta; 
r&eboini de »•, încercarea de secesiune făcută, în 
1861, de Statele de Sud ale Uniunii americane [fr.].

SţJCETA [pi.-te) sf. Uscăciune mare din cauza 
lipsei de ploaie: tn annl 1860 e o apa şl uscdclnne In 
toată Moldova, oă nn se găseşte trimz& pe oopao (vlah.) ; 
nlol apA nn era on Indestniare, fllndoA piraiele secase tie o * 
grozavă (isp.i [iât. vulg. *s I c c 11 a = Clas. s i c c i- 
tas].

SECETOS adj. Prea uscat dini lipsă de ploaie, 
cu s e C e t ă; vor tl de pururea tnsătati si lipsiţi, ea si 

^ onm are II Intrlun loc lAră de apă (prv.:mb.) ; primăvara, 
oine audetnttlu brotăcel cintind, să se dea de trei ori peste 
cap, ca să nn lle anul (gor.i.

'SECHESTRA (-trez) 1. vb. tr. (D ifi A pune sub 
sechestru f ® A ţinea închis pe cineva în inod ne- 
legai, a nu lăsa să iasă dintr’un loc ţ] ® A dosi.

2. vb. refl. A trăi singuratec, departe de socie
tatea oamenilor [fr. < lat.].

'SECHESTRU (pî.-tre) 1. sn. rt ® Darea în 
păstrare, încredinţarea unei a treia persoane a 
unei sume sau a unui lucru litigios, printr’o hotă- 
rîre a justiţiei sau prin învoirea părţilor, ptnâ se va 
judeca sau se va hotărî cui aparţine de drept:
putea interesată... va putea, de odată ou intentarea acţiunii, 
să ceară a se pune asigurător asupra averii mobile a 
debltoiulul său (cod.-com.i *1 ® Lucrul sechestrat.

2. sm. Depozitarul unui lucru pus sub sechestru 
[fr. < lat.].

'SECHIN sm. (D Veche monedă italiană de aur 
avînd valoarea unui galben, care circula şi în 
Orient [it. z e c c h i n o].

SţlCIU (pî.-oluri) sn. ® Păşune pe un loc unde 
s’a tăiat pădurea: seolnrlpline de brusturi (lung.) ; la 
munte e locul Înverzit de pe nnde s’a tăiat pădurea şl au 
rămas butuci neoărati uip.) 1] ® Loc îngrădit CU crengi, 
spini, bolovani, etc., unde stau oile noaptea, [srb.]. 
ţSECIUI (-ueso) vb. tr. i A tăia pădurea: pro la 

codrul Gosmlnulul să treacă, se temeau de .ţărani... să nu 
secluească pădurea asupra lor (OR.-UR.) [S e C i u].

'SECOL (pL-ie) sn., ✓ sţcTJL m. ® Veac, răs
timp de 100 de ani: *nl al xz-lea a Început tn anul 1600 
şl se va termina tn annl 2000; secnlll din Istoria acestei 
lumi... ar II clipite (emin.) ; —ele viitoare, posteritatea H 
® Epocă: un de lumini ţ] ® A11 din «-ni său, a avea 
ideile, cunoştinţele, obiceiurile, credinţele, preju
decăţile timpului în care trăeşte 1] ® Epocă în
semnată prin evenimentele istorice ce s’au desfă- 
şjirat sau prin lucrările de seamă, literare sau ar
tistice, ce s’au produs în acea vreme: ~ui lui Pe
rlele, al Iul August, al Iul Leo al x-lea şl al Iul Ludovic al 

. ziv-lea stnt cele patru mari »e literare ale Europei ^ ®
■ Spaţiu de timp care ni se pare foarte lung: nu te-am 

văzut de un -»• [lat. s a e o u 1 u nil. '
•SECOND... 1^ SECţlNS...

O SECHţlT1 = sAoreT.
'SECRET1 1. adj. ® Ascuns, cunoscut numai 

de unul singur sau de puţini inşi, tainic: o alianţă 
■~ă; un plan a păstra -»ul; nşă -~ă, uşă ascuhsă, ne

văzută, cunoscută numai de cei ce locuesc tn acea 
casăH ® O Fonduri -~e, fonduri de care dispune un 
guvern fără a fi nevoit să dea socoteală de între
buinţarea lor H ® Care lucrează pe ascuns: poli
tie '*^ă. ■

2. (pî.-ete) sn. ® Ceea ce trebue ţinut ascuns, ce 
nu trebue spus nimănui, taină: ginduriie taie ii ur
măresc, vor să străbată In ‘«'ele Ini (vlah.) 1] ® Ceea ce 
nimeni nu ştie, nu poate să pătrundă cu mintea: 
■«ele naturii f ® Loc , separat, ceiulă izolată unde 

se închide un arestat spre a nu putea comunica cu 
nimeni: i-aupus la.» t ® Mijioc cunoscut de o sin
gură persoană sau de prea puţini inşi de a face a- 
numite iucruri în ştiinţe sau in arte *! ® © Mijloc, 
procedeu de a izbuti într’o anumită întreprindere: 
-~ui de a se îmbogăţi *! ® Partea cea mai de seamă şi 

mai grea a unei arte: ~ui politicei •; © Mecanism

Fig. 4398. Secretar.

ascuns care permite numai celor ce-1 cunosc să se 
servească de obiectul din. care face parte: un ser
tar cu ■« SI ® In loc. adv. într’ascuns, în taină 
[lat.].
'SECRETA (-efez) vb. tr. A produce secreţiuni:

llcatnl secretează llerea [fi1.].
'SECRETAR 1. sm. ® Gel însărcinat să scrie 

scrisorile pentru o persoană în serviciul căreia se 
află: -~ de ambasadă, persoană numită de guvern cu 
însărcinarea de a redacta depeşile unei 
ambasade ţ ® Persoana' care redac- 
tează procesele-verbale ale unei adu
nări: «ui Academiei romăpe 
t ® O de Stat, ministru 
t ®0 ■«general (al unul mi
nister, al unei prefecturi, etc.), 
funcţionar superior care 
este şeful birourilor între
gii administraţluni, ţine 
corespondenţaşi expediază 
ordinele emanate de lardi- 
nistru, de la prefect, etc. f 
® O «ui unei primării, Cel 
însărcinat să ţie registrele 
■unei primării şi să.libereze 
extracte.

2. (pi.-are) sn. rm Birou 
de scris sau în care se pă
strează hîrtii (iH 4398) [fr. secrătaire], 

'SECRETARIAT (pi.-ate) sn. ® Funcţiunea 
de secretar lf ® Timpul cît se exercită această 
funcţiune H ® Localul, biroul unde secretarul 
unei administraţii îşi păstrează registrele şi unde 
expediază afacerile ce privesc administraţia sa 
[fr.].
'SECRETORIU adj. £1 Privitor la secreţiune: 

glande secretarii [fr. ].
'SECREŢIUNE sf. f Proprietate ce au unele 

glande de a forma din materiile împrumutate de la 
sînge substanţe lichide, .umezeli normale ale cor
pului: fierea este.c « allcătulnl [fr. < lat.].
O SECRIU = SICRţU.
'SECTA (pî.-te)s/. ® Totalitatea adepţilor ace

leiaşi doctrine: secta filosofilor, stciciicr. ţf 1® Totali
tatea persoanelor care împărtăşesc o dogmă sau 
o opiniuno privită ca eretică sau eronată [fr.].

'SECTAR sm. ® Membru al unei secte', în 
spec. al unei secte religioase 1[ ® Partizan aprig, 
membru fanatic al unei doctrine [fr.].

'SECTATOR sm. Gel ce profesează principiile 
unui filosof, unui învăţat, doctrinele unui eretic, 
etc. [fr.].

'SECTOR (pî.-toara) sn. 
din suprafaţa unui cerc 
Între un arc şi cele două 
raze care ating extre- ,. 
mităţile acestuia (gj ''

4400) H © A ■« sferic,: 
solid format de un sec- •, 
tor de cerc care se în-
vîrt.eşte în jurul unui Fi Fi .
diametru care nu trece sect0r s^ic. Sector circular, 
prin el; volumul Im este
egal cu a treia parte a produsului dintre zona 
care-i serveşte de bază prin raza lui (|^ 4399) H 
® tV Instrument de astronomie pentru a măsura 
unghiurile f ® Porţiune dintr’un oraş- ^ ® X Por
ţiune dintr’un loc fortificat pusă sub orclinelo u- 
nui comandant militar [fr.].

SECŢIE1 sf: jU ® Despărţire dintr’un oraş pusă
sub supravegherea unui comîsariat de iioliţie.H 
® Comisariat de poliţie, localul unde funcţionează 
un comisar de poliţie: am ieşit pe dincolo, pe fereastră, 
ca să dau de ştire la « (car.) [rus. s ek C-i j a < fr.]. 

'SECŢIE1 ew SEOTIVNE.
'SECfriONA (-onez) vb. tr. A împărţi în sec

ţiuni; a îmbucătăţi [fr.],
'SECŢIUNE, SECŢIE sf. ® Despărţire, despi

care, tăiere: unui nerv H ® A Linie după care
două solide se taie; — plană, aceea pe care o for
mează un plan care taie un solid; secţiuni conice, 
elipsa, cercul, parabola şi iperbola ce se pot ob-

® A Ori-ce porţiune 
cuprinsă

1132



Fig. 4401. 
Secţiunea unei clădiri.

ţine tăind un con; drept circular printr’un plan 1I 
® Desen geometric infăţişînd.o clădire presupusă 
că ar n tăiată printr’un plan oare-care. mai adesea 
orizontal sau vertical ([®|
4401) 1 ® Diviziunea sau 
subdiviziunea unei cărţi, u- 
nei opere, unei socoteli, u- 
nui catalog, unei colecţiuni 
r ® Fie-care din diviziunile 
unui tribunal, unui consi
liu, unei administraţiuni,, 
unui corp constituit H ® a 
Jumătatea unui pluton sau 
unei companii de infanterie.

, [fr. < lat.].
•SEGUţISTRU... = SECHE

STRU...
•SECULAR adj. ® Care 

se face din 100 In 100 de ani 
ţ ® © poet. Care există, 
cari! trăeşte de veacuri, de foarte multă vreme, 
vechiu cit lumea: intrăm Intr’o pădure mare şl trumoaeă 
de Btejari/«■i (VLAH.) 1| ® Laic, mirean, care trăeşte 
In lume; temporal: 0leral.v; jurisdlctiunea *ă, justi
ţia civila 1[ ® © Braţul puterea justiţiei civile 
[lat., cu sensurile fr; săcnlaire şi să.culier].
‘SECULARIZA (-Izez) vb. tr. A face secular; a 

face să reintre în’domehiul puterii civile un avut, 
un privilegiu eclesiastic: Cnza-Vodă a secularizat In 
1863 averile mănăstireşti [fr.].
•SECULARIZARE sf. Faptul de a se C U la

ri z a: ,^a averilor mănăstireşti.
•SECUND, ✓ SECQNDi. sm. ^ Ofiţerul care co

mandă pe un vas, după căpitan: Ibcotenentele de vasel 
Lanreot era secondul corvetei (i.-gh.)>

2. sm., SECUNDA (pl.-de) s/. J Vocea a doua, în 
clntarea cu vocea sau cu instrumentul: Răsună im- 
mos din cortţe Ale tale dulci acorde. Şl scoate acele glasuri. 
Soprani, secunde şi basuri (pann) [fr. S e C O n d].
•SECUNDA, ✓ SECONDA (-dez) vb. tr. şi refl. A 

(se) ajuta {unul pe altul); a favoriza, a sprijini [fr.].
•secunda (pl.-de) sf. ® A şaizecea parte djn- 

tr’o minută de ceas sau de grad (însemnată pre
scurtat:") t ® J Interval care urmează după 
unison şi precedă terţa; ~ majoră, interval format 
de două semitonuri; ~ minoră, interval format de un 
singur semiton [fr. s e c o n d e].
•SECUNDAN'T, ✓ SECONDANT sm. ® Martur în- 

tr’un duel: locul duelului se hotărî de secundanţi (ALEce.); 
mlnldlmlneaţă, secondanţii melse vor Înţelege ou d-ta(ALECS.)
1! ® Ajutor, sprijinitor [germ. Sekundant].

‘SECUNDAR adj. ® Care vine în al doilea 
rînd, lăturalnic, accesoriu U ® Terenuri ~e, tota - 
litatea terenurilor triasic, liasic, jurasic şi cretaceu 
K® fi Invăţămint —, învăţămîntul intermediar între 
cel primar şi cel superior; şcoală —ă, liceu (de băieţi 
sau de fete), gimnaziu, şcoală în care se predă în- 
văţămîritul secundar; profesor-»', profesor de liceu, 
de gimnaziu, de şcoală secundară T[ ® Care se 
produce în al doilea rînd în ordinea timpului: acci
dentele f»e ale unei boale [ fr. < lat. ].

•SECUNDO adv. Al doilea, în al 
doilea rînd [lat.].

SECURE, + sAcuRE sf. tr” Topor 
CC slujeşte la doborîtul copacilor din 
pădure, la scurtatul lemnelor şi une
ori Ia cioplit ([^ 4402): la lemnul tare, 
trebne — ascşnţltă (znn.) ; şl coada securii a 
Mont rău pădurii (Znn ) [lat. securi s]:

SECURICE, secdbjcA, t sAcurjca 
(pî.-rele) sf. fT10 dim. SECURE: Astă să- 
cnrloă Poate pe .drum Iţl va prinde bine 
(00..DEL.); Ş’a făcut nouăzeci şl nonă. de secu- 
rete Cu mănunchi de floricele (VOR.>.

SECURITATE sf. Siguranţă': se bucura de' cea 
.mai mare linişte şl -»- (i.-oH.) [îr. < lat.].

‘SEDATIV adj. şi (pl.-ive) sn. f (Medicament) 
care alină durerea ; apă —ă, medicament compus din 
camfor, amoniac şi apă sărată [fr.].
.ŞEDELCA 1»- sAdelcA.
SEDENTAR adj. t® Care mai adesea şade pe 

■oc H © Care nu prea iese din casă, care stă mai

Fig. 4402.
Secure.

mult acasă, casnic li (D Care se face, care se exer- SEC- 
cită fără a pleca de-acasă: viaţă, muncă-»-ă ţ] ® c c 1 
Trupe -~e, care nu-şi schimbă garnizoana, care nu O C I 
se pun în campanie [fr.].-
‘SEDIlA1 (pl.-ie) Sf. Mică virgulă care se pune 

subt anumite consonante spre a le da un sunet 
şuierător; în limba românăse pune sub s şi t (ş, ţ); 
în limbile franceză, spaniolă şi portugheză se pune 
sub o (p) [fr. c 6 d i 11 e < sp.].

SEDILA2 m- sAdilA.
•SEDIMENT (pi.-te) sn. ® Depozit ce se for

mează pe fundul unui vas în care se află un lichid; 
drojdii 1| ® Depozit format de apele mării, ale 
unui lac, unui fluviu, etc. şi alcătuind straturi suc
cesive în care se găsesc îngropate rămăşiţe de ani
male, de plante, etc. [fr. < lat.].

'SEDIMENTAR adj. Constituit dintr’un se
diment; terenurile sedimenţare sînt aşezate sub 
formă de straturi în scoarţa sau pe suprafaţa 
pămîntului; numai în acestea se pot găsi-fosile 
[fr.].
'SEDIŢipS adj. ® Care ia parte la o răzvră

tire H ® Ră’z-vrătit: spirit H ® Răzvrătitor, care 
împinge la răzvrătire: ştrlgăţe sediţioase [fr. < lat.].
'SEDIŢIUNE sf. Răzvrătire, răscoală [fr. < 

lat.].
•SEDIU (pl.-dii)sn. Reşedinţă, locul unde e sta

bilită o administraţie, unde domină un lucru [it. 
s e d i o]. ]

•seducător 1. adj. verb. seduce. Care se
duce, ademenitor; amăgitor, înşelător: era băiat 
truiqos, violu şl la vorb& (vlah.).

2. sm. Cel ce seduce, care amăgeşte, care scoate 
din minte pe cineva’prin vorbele, prin purtarea 
sa; amăgitor.

•SEDUCE (-dac) vh. tr. ® A face Să cadă în gre- 
şală, a abate de la datorie, din calea cea dreaptă; 
a scoate' din minte prin ademeniri, prin vorbe a- 
măgitoare H @ A incinta, a fermeca, a cîştiga de 
partea sa (prin farmecul vorbei, prin purtarea sa, 
etc.) [lat.].

•SEDUCŢIUNE s/. ® Faptul de a seduce; ade
menire; amăgire t ® Farmec, atracţiune: aedno- 
ţlunlle artei [fr. < lat.].

SEFERTAS (pî.-asuri) sn. .Serviciu 
de mai multe orătiţi şi farfurii de me
tal, aşezate una peste alta, alcătuind o 
coloană cilindrică, în care se trans
portă bucate de Ia birt, de la cazarmă, 
etc. ([ăj 4403) [tc. sefer tasy].

SEFTEA •»- ŞAPTEA.
SEFTEREA tm- SAFTEREA.

'SEGMENT (pl.-te) sn. ® Porţiune 
determinată dar nu izolată dintr’un 
tot: fle-care inel dlo corpul unei Insecte este 
uniî ® A Porţiune de cerc cuprinsă-p. 
între un arc şi coarda lui ([^ 4405); ~i! | Sefertas3' 
sferic, volumul cuprins între suprafaţa . 
unei sfere şi două planuri secante 
paralele (g) 4404) [fr.‘

SEHASTRU... 1^
SIHASTRU... 
t SEIME AN, Siai- 

MEAN, mai adesea SEi- 
MENI, SKDMRNI pl: X ®
La Turci: o diviziune 
a corpului ienicefilor 
I ® în Muntenia: corp 
de. armată alcătuit 
din lefegii străini, sub
comanda unui polcovnic (întocmit de Mateiu Ba- 
sarab): seimenii călări Înarmaţi şi Îmbrăcaţi In haine 
roşii şl mdţurl galbene (fil.) ® în M'oldova; COrp 
analog care servea de gardă Curţii domneşti (îm
părţiţi in seimeni bătmăneşti şi seimeni ageştl): abia se 
terminase povestirea aceasta şl deodatA IntrA un selmean 
sp&t&resc (RL.); In zadar Îmbiau atreji de amAuţl şl de 
simeni (nesr.) [tc. s e y ni.e n ,,păzitor de ogari”, 
şefii lor fiind totdeodată căpitani' de vînătoare]. 
t SEIMENESC adj. Ce ţine de s e i m e n i: ca- 

zarma seimenilor era lingă zidul curţii şl se numea odăile 
aelmeneştl (BAlc.) .

-Fig. 4404- 
Segment 

sferic.

Fig. ^05. , 
AMB. Segment 

de cerc.
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S E l- SEţN SAJN,
Cp»/| t SEţS = SBJZ.
OCIVI SEIVAN = SAIVAN. >

t SEţZ sm. Rîndaş la grajdurile domneşti: opt seizi 
' doceau de îrlu opt cal acoperiţi ou şele preţioase (bAlc.i [tc. 

s c j i s ]. ■
t SELAMLIc (pi.-Icuri) sn. O Salul, (după pbi- 

ceiurturcesc’)'t © încăperile dinţr’o casă tur- 
. ceaşcă destinate bărbaţilor şi unde se primeau vi
zitatorii : eu plecai şl mi dusei In *• sau apartamentul bdr- 

'băţului (BOL.) ^ ® Alaiul care însoţea pe Sultan cînd 
se ducea Vinerea la moscheiî [to.]. ■

‘SţjLBÂ (pl.-be) sf. -pont. ♦ Pădure: Visul selbelor 
. bătrtne de pe umerii de deal [EMiN.) [form'aţiune savantă 

din iat. stiva], 
t SELBEZI sw- SARBEZJ1.

O SELEAC’iidj. Sărac, sărman: măicuţa—a ivorc).
SELEÂF,‘SlIiEAF (pi.-lurl), SILE AH (pi.-buri) sn. 

Brlu.cu care se încin'g Turcii, Albanezii, etc. şi în 
care se înlig diferite arme: am cu ce să te culc lapă- 

■ mint, plnă a nu pune mina pe seleal (i.-OH.); Amăutnl, sco- 
ţtnd un cuţit din seleal... făcu o saură tn pămlntam.)-era... 

y Încins ou un sileai In care erau Înfipte două sau trei plstoale- 
şl un Iatagan (isp.); cuconaşii nu lăsau să le scape nici un 
prilej de... a-sl Încărca slleabul de la brlu'cu pistoale şl cu 
Iatagan (i.-gh.) ,[tc. siîah ,,armă”]. 
t ŞELEAM-GEA'UŞ sm. Reprezentantul Dom

nului, căre-1 preceda şi-i anunţa sosirea: ~ul Curţii 
domneşti Intră In teatru sl anunţă venirea Domnitorului 
(FIL.) [tc.].
'SELECT adj. Ales, de elită: oreunlune —ă [engl.]. 
'SELECŢIUNE, SELECŢIE sf. ® Alegerea celor 

mai bune animale de prăsilă cu scopul d(3 a îmbu
nătăţi rasa lor: este soiul ln(llgen, îmbunătăţit prin ~ 
(i.-.oHo'li ® — naturală, supravieţuirea unei specii 
animale sau vegetale, mai bine adaptate mediului 

' în care trăeşte, în paguba celor mai puţin potrivite 
acestui mediu şi care slăbesc încetul cu încetul şi 
pier cu timpul [fr. < lat.].

SELEMET, SELIMET, SILEHET, SILIHET sbst. © 
t Scăpare, salvare II ® A scoate la a ruina cu de- 
săvîrşire, a aduce la şapă de lemn: yăzindu-sc scos la 
selemet, l-a apnoat pe kir lanulea uu lei de groază (CAR.) ; 
eu, ca ţlltoare, sl tu, ca vătaf de curte, putem In scurt timp 
să-l scoatem la slllmet (fil.) [tC. S e I a m 6 t]’- 

*SELENIU(M) .shst. & Metaloid din familia sul
fului, a’nalog acestuia, de coloare cînd roşie, cînd 
neagră [fr. s ă I 6 n i u m].
OSELER sm. ♦ = telinA2 [germ. Sellerie]. 
•SELF-INDUCŢIUNE sf, 15 IndUcţiune pro- 

dusă de un curent electric în propriul său circuit 
• [fr. < engl.]. -

t ŞELIMIE sf. m Un fel de stofă de mătase [tc. 
s elinii].'.
O SELINA (pl.-nel sf. # = TELINA2.

SELIŞTE m- SILJŞTE.
OSEJLNIG (pl.-ice) sn. Olten. Prosop ; cîrpă mur
dară’ otreapă (ciaus.) [comp. SE- 
NIC].

•SEMAFOR (pî.-re) sn. Un fol 
de telegraf’ aerian aşezat pe 
coaste sau pe liniile drumurilor 
de fier spre a semnala sosirea, 
ori manevrarea vapoarelor sau 
trenurilor (]|] 4406) [fr.].

SEMĂNA1 [ seamăn;. O SAmANA 
(samăn) vh. inlr. ® .\ avea a-'

' proape acelaşi chip, aceeaşi în
făţişare, a fi aproape la fel, ase
menea cu ceva sau cU'Clneva, a 
aduce: 'seamănă cu mine, seamănă ca 
două picături de apă; el semănau atlt 
de mult. Incit nu cunoştea nimeni cere 
este tiu de Împărat sloare de rob (Isp.) ; 
are oul să semene, se zice despre Fig. 4406. Semafor, 
cineva care are aceleaşi apucă
turi cu cei din neamul lui H © A arăta, a părea: 
băletuLnn e aşa prost olt seamănă (NEGR.) ; semeni a ti ştiind 
de unde să lei lucrul şl unde să-l pul (CRg.) ; precum se .văd, 
seamănă să tle nişte tălplzl, de vreme ce au aprins rogojina 
Încap (Let.) ; In. şase săptămlni abia putut tace ceva care să 
mal semene a grădină hsp.i [lat. similar e].

Fig. 4407-
Semănătoare in rinduri.

. SEB/LĂNA2 (seamăn), 'OfiATOANA (samăn) vb.-ir: ©. 
/- A pune sămînţa In pămîiit ca âă răsară: ~ gria,
orz, porumb, âeâpă; că doaivnli samăn eu grlii de Ieri,- de 
alaltăieri, să nu mal t j avut atace cu secerători (Crg.i ; au şl 
arat cu dlnşll de au sămănat ghindă, de au tăcut dumbrăvj 
(NEC.);' pe tinde se p'uneau'ţlăcustele],: răinlnea lociil negrn, 
ca cînd n'ar tl'fost'semănat nlinlcă niciodată'(LET.).; sămăna 
mazăre dld poalele 'cămeşll-(SB.)'; aer rAsArj Ci); (F: o 
cine seamănă vlnt culege furtună 51'®'® A presăra, .a- 
împrăştia: tlorl In calea cuiva îf.® (J) A.răspîndi,
a propaga: acei ce nu tace alta decit .să semene ura şl' 
vrajba... nu este bun Romăn (I.-GH.); se repezi asupra unei 
cete... semăntnd spaima cu ocăi.ll şl moartea cu braţul (GN.i 
an sămănaţ moartea Inclmpllle dulgarlel (vlah 1 [lat. S e- 
mî n ar fe]. .

SEMĂNAT, O sAmAnat 1. • adj: p. semAna2..
2. sbst. ®’ Faptul, de a semăna; semănătură «i 

©Timpul-cînd se seamănă. , ■
SEMĂNĂTOR1 adj. verb. semAN^1. Care sea

mănă, asemănător: Italia... (e) semănătoare toarte cu 
ţările Greciei (m.-cost.). ' -

SEMĂNĂTpR2, OsAmAhAtqr 1. qdj. verb: SE-
mAna2.

2. sm. Cel ce seamănă: Semănătorii harnici, cu sacul 
subsuoară. Păşesc In lungul brazdei pa fragedul, pămint
(ALEC34.

a. semAnAtoare sf.
/ Maşină de semănat;

In rinduri, maşină a-. 
gricolă care, trasă de 

animale', formează 
şenţuleţe în pămînt în 
oare cade sămînţa (^
4407).

SEMĂNĂTURĂ,
O sAHANATţmA(pl.-ţarl)
Sf. © Faptul de a s e-
m ă n a, semănat K © Cîrnp semănat: de toamnă; 
— do primăvară 51 ® Plantă semănată; grăunţe 
semănate: unctmp..-. acoperit cu flori şl cu sămănăturl 
(GN.); păsările mănlncă semănăturile.

SEMANDIGpS = SIRLANDICOS.
•SEMANTIG ’l. adj. Or Ce ţine de semantică, 

privitor’la schimbarea înţelesului cuvîntului.
2. semantica sf. Ştiinţa care se ocupă de schim

barea în decursul timpului a înţelesului cuvintelor
■ [fr-]" '

*SEMASIOLpGIG adj. = semantic [germ.]. 
‘SEMASIOLOGIE sf. Q? Semantică [germ.]. - 
•SEMEIOLOGIE sf. f Partea medicinei care. 

se ocupă cu semnele după care se pot recunoaşte 
boalele [fr.].

■ SEMEN wr SEAMAN. , .
OSEMElSriG sbst. Ban. Trans. A = SIMDJgc: Pe 
coasţe ou —, Sule-o mtndră şl-nn voinic (NOV.).

■ SEMESTRIAL ndj. © Care se face, care se 
întîmplă la sfîrşitul fie-oărui sernestru 1] © Care 
ţine şase luni: concediu — [fr.].

•SEMESTRU {pl.-tie). sn. © Răstimp de şase 
luni con’secu’tive f © Rentă sau, pensiune plăti- 

s bilă la fic-care şase luni 51 © iP Slujbă de şase luni,
' frecuentarea unei şcoli timp de o jumătate de ăii 

[fr. < lat.].
SEMEŢ, t SIMET', Motd. Bucov: Trans. SUMETI a<l). 

îndrăzneţ, cutezător; trufaş; arogant, obraznic: 
unul din el, care era şl mai semeţ, se hotărî să se ţie de capul 
ciobănaşului (isp.T ; uu departe de dlnsul, un plop străbun 
Işl Înălţase spre nori creştetul semeţ (ODOB.): din zl In zl 
lumea se tace mal semeaţă (alecs.) ; Măi bădlţ, cu părul 
oreţ, Ce ţe ţll aşa sumeţ p -bk.-.brs.) .

2. adv. Cu semeţie, cu îndrăzneală, cu Irufte:-
Işl dă căciula pe ceată şl-ţl răspunde —ejnt VIleean (VLAH.)■ 

SEMEŢI, ţ SIMETl, Mold. Bucov. Trans. SUMETI 
(-eţesc) vb. li. şi refl. ® A ţse) face semeţ: boierii, 
pre earil bogăţia li'sumeţlse, începură a ambiţiona domnia 
(NEGR.) îl ® 'A lua îndrăzneală, a îndrăzni cu înnre- 
dere în sine, cu trufie: vru să-şi,riză de dinşii. pentru 

' că se semeţea In puterea lul.nsp.); cln'e s'a tras cu el lu 
deget... a doua oară nu sTa mai sumeţlt (vlah.).

SEMEŢIE, ÎSIMETIE, Mold. Bucov. Trans. auJlE.- 
TJE sf: In4răzneală prea mare, cutezanţă peste 
măsură; aroganţă, obrăznicie:, al noştri izbiră cu
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l‘lg- 44°P*
Semicerc.

semeţle pe Tarei şl Tătari (bAlc.) ; nn ştia ce...' copilărească 
semeţle te tace să-ţi ridici Iruntea şl să cadţilalnic'ln jurul 
tău (VLAH.i; irebue pedepsit aspru asemlue sumetie.' ca să 
rămlle pildă la Moldoveni '(alecs.) ; nebuneasca lui sumeţie 
se stărmă Iu stlrşlt de statorulca oumpănire a lut Petru I, 
împăratul Rusiei inegr.) [s e m C ţ].
■SEMI-,prefix ce se ptine înaintea unor subst an- 

tivc’sau adjective, spre a le da înţelesul de',,(pe) 
jumătate)” [latj.
•SEMIGĂRTURAR sm. O.th ce se dă drept căr

turar, drept învăţat,’dar care are numai cunoştinţe 
superficiaie, semisavant [s e m i -i- c ă r t u r a r].

• SEMI CĂRTURĂRESC adj.'.De s e m i c ă r- ' 
l II r a r.
‘SEMICERC (pî.-cercuri) sn.

® A Jumătatea unui cerc (iH -
4408) K © Şir do oameni, de clă
diri, de obiecte,, etc. aşezate în 
forma unei jumătăţi de cerc: de 
jur Impiejnr lumea pestrlţ& de toate 
treptele stă In (CAr.) ; de la <^ul por
tului porneşte In sus la deal...o mul
ţime de strade (I.-gh.) [s 3 TU i' +
C C r e].'
■SEMICIRCU1..^R adj. £) In Jorniă de semi

cerc-; cBusie -~e, canale în număr de trei oare al- 
oătuesc partea superioară a urechii interne [fr.].

‘SEMICIVILIZAT adj. Pe jurnătate ciyiiizat: 
e Încurcat In trebi ce nu-1 lasă a cultiva cunoştinţa loculto- 
rilorsemicivllizaţi din care se alcătueşte populaţia acestei ca- 
pitsle (NEGR.) [s e m i -H civilizat], 

’SEMICIVILIZAŢIE s/. Civilizaţie nedeplină, 
jumătate de civilizaţie [s o m i -i- civilizaţie].
•SEMIGONSONANTĂ (pfi-te) s/. CO = SBMI- 

vocăiiA [s e m i -t- c'o n s O n a n t ă]. 
‘SEMIDIRECT adj. Pe jumătate direct: treu

[tL]- 'x •
•Semilună (pî.-ne) s/. ® tV\Ju-

mătatea discului luminat al lunii ([®j
4409) li © Cornul lunii care figurează 
pe steaguri, pe clădiri, eto: ca emble
mă a popoarelor muşulmane ţ] © ®
Turcia: nu lăsau'puterea semilunii să-şl 
Întindă mal departe valuiile-i cotropitoare 
(VLAH.)*, această oaste... e aceea ce o Înjosit 
de-at'lte ori trufia semilunii (NEGR.) [S C 111 i
-Iun ă]. '
"SEMlLUNAR adj. Care are forma unei semi- 

lune [fr.].
'SEMINAR -{.pl.-aţe) S1I. t- © Şcoală secundară 

pentru tinerii'cari vor să se facă preoţi ţf © Elevii 
unui seminar ţf '©' Şcoală practică; lucrări prac
tice făcute la o universitate: — pedagogic; —ni de fi
lologie romanică [fr.].
•.SEMINARIST sm. Elevul upui seminar. 
SEMINCER ,sm. Arbore ce se lasă în pă- 

mînt, eînd se taie o pădur.0, ca din seminţele lui să 
crească alţi copaci 1[ © V Ciocălău de porumb ne- 
desghlocat. păstrat.pentru sărnînţă: se duce 
noaptea şi la din trei coşere clte doi^l (Vor.) ; tot destăcind 
amlndoi pănuşlle de pe ml-a povestit. omul pe rlnd toate

SEMINŢIE sf. © Trib ţ] © Generaţie: din Enea 
şl din faţa Iul Latin oralul, slut din— In— născuţi doi fraţi, 
anume Romul şi Rem (n.-gost.) *l © Neam, popor: Tă
tarii, seminţia ca trăia, mal'numai din jafuri şi prăzi, nă
văliră lu Moldova tisp.i [s ă m" î n ţ ă].

■ ‘SEMIOLOGIE = SEHEIOLOGIB. 
'SEMISAVANT l. .sm. Semicărtu- /' 

rar. 1 1 "
adj. Semîcărturăresc [s e m i + 

sava'nt].
’SEMISFERĂ (pî.-re) Sf. A Jumă- 

ta.^ de sferă (faj 4410) [semi'--i-sferă].
'SEMISON adj. a?Sezlccdcsprc,vo- _ 

calele caro şd pronunţă 'uneori ca se- 
mivocale: 1 din',,vol”,şl u din .,bou” slnt —e [s e nl'i- 
+ sonJ. ■ , ' , .

- 'Semit sm. (P Nuniclc popoarelor din Asia şi 
Africa (Evreii, Arabii,, etc.) care erau socotite că. 
se trag din Sem, fiul cei mai hiare al Iui Noc ţ] 
® ft'. exl. Evreu [fr.]. ' ,

Fig. 4409.
Semilună.

Fig. 4410
Semisferă.

■ "SEMITIC adj. Ce ţine de Semiţi, privitor la SEM- 
■Semiţi: tip—; limbă—ă [fr.]. QPMI

'SEMITISM s6s<. ® Caracter propriu limbilor otIVI 
sau popoarelor semitice t © Rasa semitică [fr. ].

•SEMIŢpN (pf:-tonnri) sn. J Valoarea unei ju
mătăţi de ton [fr.]. s

• 'SEMIV.OCAXĂ (pi.-le] sf. Qj Vocală.caro nu 
' are im subet (îeplin, ca vocalele obioinuite, şi ilu 
se' poăte rosti decit însoţită de o altă vocală, cu ■
Care forţnează un diftong: e, 1, o şi u din cuvintelb 
,,ceas”, ,,doi”, ,,noapte” şl ,,sau.” slnt —e [s e in i d- 
V O c a t ă]. ,

"SEMIZEU sm. ^ Erou mitologic născut din- 
tr’un zeu şi o muritoare: persoanele dramei satirice eli- 
neştl... erau'alese printre semizeii şl eroii poemelor ciclice 

’ (ODOB.) [s.e m i -f- z e u].
SEMN (pi.-ne) s?i. (f) Ceea cc se face sau se pune 

într’un loc, spre a se recunoaşte, spre a se regăsi' 
mai uşor: se apucă să mute din loc —ele de hotar (PAC.) *|
©' Ceea ce serveşte ca să se cunoască, ca să se 
priceapă un lucru; a nu mai da semn(e) de viaţă, a) 
a nu mai da veşti despre sine {vorh. de cineva 
care e dus departe); b) a nu mai părea că trăeşte:
(erau) leşinaţi de foame... abia mal dlnd —e de viaţă (isp.) “j 
© î Urină: pină astăzi se cunosc nne —e de. acelui zid,

• făcut de Anastasie, Împăratul Tarlgradului (N. cost.i * © 
Prezicere, prevestire: dacă la masă se varsă vin, e — 
bun; iar dacă se varsă rachiu, e pagubă (gor.) ; cind rludu- 
nelele sboară mereu aproape de casă, e —, de ploaie * ©
Ceea ce serveşte să reprezinte un lucru: cuvintele 
slnt — ele Ideilor;—ele punctuaţlunil; -f este semnal adu
nării; —e algebrice f © Gest, mişcare ce se faee spre . 
a da să se înţeleagă ceva: a face — din cap; miiţll vor
besc prin—e II @ (ăl — u! crneii, reprezentarea crucii 
făcută prin punerea, pe rînd a degetelor la frunte, 
pe piept, la încheietura umărului drept şi la în
cheietura .'umărului stingi © Urmă, pată, etc. 
ce se vede pe piele, rămasă din naştere sau (le pe 
urma unei boale; ars—e de vărsat ţj © Ţintă unde 
se ocheşte cu o armă dc foc: a dă la— ţ] © Minune, : 
manifestare a unei puteri supranaturale t ® Fe-, 
nomen ce se arată uneori pe cer şi care e socotit 
ca o prevestire: In IB Octombre de dimineaţă, un— ce
resc veni ă mal Îmbărbăta pe creştini (BAlc.) ; nu a’au po- _ 
menit pentru —ele ceriului carele s’au timplat. mal ’nalhtă 
de aceste toate răutăţi (m.-cost.) 1f © şi* Fie-care din 
cele douăsprezece cbnstelaţiuni ale zodiacului: —ui

' taurului ® Pe —e adv. După cît so pare, probabil:
* pe — Inima le spunea că Spinul nu le este văr, - şl de aceea 
nu-1 puteau mistui (CRG.) [lat. S I g n U m].

SEMNA1 (-nez) vb. tr. A însemna t a face im 
semn, tăind cu cuţitul: pre Joidea... dacă au sosit 
Alexandru-Vodă, l-au semnat la nas şi 1-uu dat 'lă călugărie.
(GR.-ufl.); de vă fura şi a doua oară, atunce să-l semneze la 

. nas de o parte' (prv.-mb.).
•SEMNA2 (-nez) vb.' tv. A iscăli, a-Şi pune iscăli

tura [fr. s'i g n c r, refăcut după s e m n].
' "SEMNAL (pi.-alo) sv. © Ori-ce snmn ce se face 

, între două sau mai multe persoane, înţelese între : 
ele, spre a-şi da de ştire ceva -ui aceia însemna , in. 
oştire porunca stingerii tutnror focurilor (BR..vn.) : —o mari
time (^ 4411); »•- alarma © K © ® a da —ul, a da

Fig. -4411. Semnale maritime (după codul internaţional).

întîia pildă K © Ceea ce provoacă un lucru sau 
vesteşte un lucru caro trcbuc să înceapă: sosirea 
-aceatni Doma In Bucureşti, a fost <«'Ul a mari calamităţi 
pentru ţară . (I.-gh.); cintarea cuculuieste<*nil primăverii [fr.
signal, refăcut după s em n].

'SEMNALA (-lez) 1. vb. tT. ® A drt seninalmen-
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SEM- tul unei persoane: — pe oioeva poliţiei I7 S) A atrage 
QPM luarea aminte: ■~ im lapt lemeroebll 1f d) A vesti, a 
OCIM da de veste printr’un semnal: inimicul.

2. vb. refl. A se distinge, a se face vestit [fr. 
8 Tg n a 1 e r, rcfâcut după semn],
‘SEMNALMENT, BIONALHŞNT (pl.-te) sn. Des

crierea arriănunţită a înfăţişării unei persoane, spre 
a putea fi recunoscută: de Irlcă s& nu mor necunoscut 
de nlmeul, ml-am dat slitualmentele (d.-zamf.) [fr. s i g ri a
le m e n t, refăcut după semn].

*SEMNATVRĂ (pî.-turl) sn. Iscălitură [semna2].
•SEMNIFICA (-tic) vh. tr. ® A însemna, a 

avea ca înţeles ’lf © rt A notifica, a aducg la cu
noştinţă prin portărei [lat. s i g n i f i c a r e, re
făcut după semn].

* SEMNIFICARE sf. ® Faptul de a semni
ficat ® Înţeles, însemnare, sens.

‘SEMNIFICATIV adj. ® Care are un înţeles 
precis, caro dă bine să se înţeleagă, ceea ce vrea 
cineva t ® Care exprimă gîndirea fără a fi nevoie 
de vorbe, plin de înţeles: un gest~; — adv.: din 
ctnd tn cind tuşeşte * (vlah.) [fr. Significatlf, 
.refăcut după semn].

‘SEMNIFICAŢIUNE, SEMNIFIOATIE s/. înţeles, 
însemnare; sens [fr. s i g n i f i c a t i o n; refăcut 
după semn].

SEMtTI, osAmui (-ueao) vb-. ir. A asemăna, a lua 
pe unul drept altul din pricina asemănării: tonta 
oastea vorbea de Îngerul Domnului... şi-l semula ou străinul 
oare venise la biserici (isp.) [seamă; 
comp. ASEMUţ].

SENAMECHIE, SENAMICHţE, 
siHnncHţE sf. ♦ Frunzele şi pă- 
stăile uscate ale unui arbust din 
Orient (Cassia aeutifolia,
C. angustifoUa) care se în
trebuinţează, fierte, ca pur
ga l,iv (1^ 4412) [tc. s e nri- 
rn e k i].
‘SENAT (7JÎ.-aturi) sri.

. ® ^ Consiliu perpetuu ca
re, investit cu puteri foarte 
întinse, era în capul gu
vernului în Roma cea ve
che t ® O Primul corp po
litic al unui Stat: -~ul state
lor Unite ^ ® O îu România,
(în Franţa, etc.): adunare 
legislativă, constituită din 
membrii aleşi de colegiile F!s- 44ia- Senamechîe.. 
electorale şi din senatori de drept, care consti- 
tue, împreună cu. Camera deputaţilor, reprezen
tanţa naţională şi votează legile, budgetul, etc.
® O Localul în care senatorii ţin şedinţele [fr.
< lat.].

‘SENATOR sm. Membru al Senatului [fr.
< lat.].

‘SENATORIAL adj. 0 (Ce ţine) de senator:
demnitate ^6. [fr.].

‘SENATUS-CONSULT (-turt) sn. Hotărîre 
decret aî senatului roman [lat.]. ’

SENEMECHIE = SEINAMECHJE.
OSENIG (pî.-ce) sn. Olten. ® Prosop, ştergar K 
® Pînză de tort în care se pune cenuşă şi apoi se 
toarnă apă fiartă, pentru a face leşia (cjaus.) 
[comp. SELNIC].
‘SENţL adj. Bătrînesc, de bătrin, ce ţine de bă- 

trîneţe: boai&-«-ă [fr. < lat.].
‘SENILITATE sf. Slăbire a corpului şi a minţii 

de pe urma b’ătrîneţii [fr.].
SENIN 1. adj. ® © Limpede, curat, fără nori 

{vorb. de cer): cInd oerul e ~ spre mlazAzl, are să ilevreme 
bonă (GoR.); vreme -~ă, timp frumos, cu un cer se
nin 1f ® © Care dovedeşte o mare linişte sufle
tească; (11) răspunse... on lata —zlmblnd cn dragoste 
llească (rsp.) f ® Neturburat de nimfe, pacinic; 
fericit:.el privea de sus. In linişte'^, splendoarea odevă- 
minl şl frumosnlul (I.-Gh.)’, acolo l-am cunoscut cea mal

şl nul Irumoasă parte a vletll Iul (vlah.).
2. sbst. ® Seninătate; cer senin, vreme senină: 

s’uu ivit primăvara, cu caldul şl cu .^-nl (varl.) ; Şi *n zori
paţe mai vesel, mal curat (alecs.) ; ctnd asllnteşte soa

rele In >v, va II vreme bonă (gor.) ; luceafărul clipea... in 
toată nemărginirea -vnlnl albastra (Dlvr.) ; (ca) din -v, din
chiar aşa din »■, fără veste, deodată, pe neaştep
tate; Începuse a fulgul ca din » (vlah.) ; mal dlndu-mlşl 
părintele Isala lu pnln de bate, aşa din ^ (Crg.) ; oamenii se 
mirară cum de, aşa din chiar. 11 chlamă popa Ia biserică
(ISP.) f ® © Linişte neturburaţă de nimic; pace 
sufletească; fericire [lat. s e r e n u s].

SENINA = Însenina.
SENINAre sf. ® Trans. Stîncă înaltă (vic.i '| 

® Lespede'netedă ca sticla: la dreapta, ziduri numai 
din senlnărl (ur.) [S enin].

SENINATAlTE Sf. ® © Starea cerului senin, a 
vremii senine, limpezimi a cerului; soarele re ridice 
încet In *a adinc-albastră a cerului (EMIN.) i ® Linişte 
sufletească, neturburată de nimic: la un scaun şi se 
aşază... cu liniştea şl •va bătrlnllor ibr.-vn.i [lat. S e r e- 
nltatem].
‘SENIOR 1. sm. ® Aceia care, In evul mediu, 

avea autoritatea feudală asupra imui domeniu şi 
locuitorilor de acolo ŢI ® Pr. ext. Stăpîn, stăpîiii- 
torul unei ţări, domnitor ţi ® Persoană din înalta 
nobleţă, boier, mare domn: ~ii curtii.

2. adj. Mai bătrîn, cel bătrin [In opoz. cu ju
nior ,,cel (mai) tînăr”) [lat. senior, în parte cu 
înţelesurile fr. s e i g n e u r].
‘SENIORIAL adj. (Ce ţine) de senior, boieresc, 

domnesc: pregătirile de vlnătoare In curtea castelului» 
(odob.) [fr. s e i g n e u r i a 1].
‘SENIORIE Sf. ® Autoritatea, drepturile se

niorului în cuprinsul domeniului său H ® Titlu 
de onoare: senioria Voastră [fr. s e i g n e u r i e]:
‘SENS (pi.-suri) sn. ® înţeles, însemnare:» 

propriu; » figurat ţl,® Noimă, rost: n'are nlol un »
® Direcţiune, lăture: in toate»urile [fr.].
‘ŞENSAŢIONAL adj. Care fa!ce (mare) sen- 

saţie, care produce o mare impresie [fr.].
‘SENSAŢIUNE, sensaTIE sf. (Ş Impresiune fă

cută asupra minţii de un obiect din! afară care lu
crează asupra unuia din organele,simţurilor: » dk 
Irig, de căldură 1[ ® © A face (mare) »', a produCB 0 
mare impresie (în mintea publicului, a unei adu
nări, etc.), a face svon; zidurile capitalei slnt pline le 
allşe cari antinţft apailţiunea unui nou roman de mare sen- 
satie (VLAH.) [fr. sensation],

‘SENSIBIL l: adj. ® înzestrat cu sensibilitate: 
flintele »e ţj ® Care poate fi uşor impresionat: a 
II» la Irig II ® Care poate fi mişcat, care se în
duioşează, uşor, simţitor ţf ® Care'pOate fi per
ceput prin simţuri: toate obiectele materiale slnt »e H 
® Care produce o impresiune dureroasă asupra 
simţurilor: un irig» ţ ® Care bucură sau raîh- 
neşte adine: o plăcere.^; o.supărare» ţi @ Care se • 
poate uşor constata, apreciabil: o urcare»! a pre
turilor K ® 15 Care indică cele mai mici diferenţe: 
termometru»; balanţă»! ţlH © ev ţNSBNSţBIL.

2. adv. în mod simţitor, apreciabil: preturile en 
scăzut» [fr.].

‘SENSIBILITATE s/. ® însuşire a creierului 
de a primi, prin mijlocirea nervilor, impresiunea 
unui obiect din afară ţi ® Aptitudinea de a fi emo
ţionat de o cauză morală: a II de o mare » la dojeni 5 
® Sentimente de omenie, dc compătimire, do 
duioşie 1| ® 15 Calitate în virtutea căreia un in
strument dă o indicaţiune foarte precisă, chiar 
cînd e influenţat de forţe abia simţite HH © 
ev insensibilitate [fr. ].

^SENSIBILIZA (-izez) vb. tr. 15 A face sensi: 
bilă acţiunii luminii suprafaţa unei plăci sau unei 
hîrtii fotografice [fr.].
‘SENSITIV adj. ® Ce priveşte simţurile: la- 

onitatea»ăţl © Care are facultatea de a siniţi: 
iiinţă »ă; ()rgan » ţ ®- Foarte simţitor, foarte uşor 
de impresionat, de înduioşat, ciare are prea multa 
sensibilitate [fr.].

ŢSENSITţVĂ (pl.-ve) sf. A Plantă leguminoasă 
din America tropicală, ale cărei frunze se strlng, 
aplecîndu-se unele peste altele, la dea mai unică 
atingere (Mitnosa pudica) (Ia) 4413) [fr.].
‘SENSUAL adj. ® Care e aplecat la plăcerile 

trupeşti: nn om » f ® Care măguleşte simţurile: 
plăceri »e [fr. < lat.].
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’SENSUALISM sbsţ. ® +++ Sistem filosolic în 
care se admite că toate ideile şi cunoştinţele noa
stre pornesc de la simţurile noastre ţ[ ® Felul 
de a fi al celor' aplecaţi la 
plăcerile trupeşti [fr.],
•SENSUALIST 1. adj.

Ce ţine de sensualism: şcoa
la, doctrina —'ă.

2. sm. +■'•+ Filosof care pro- 
fes’ează sensuallsmul [fr.].
•SENSUALITATEs/. ®

Aplecare la . plăcerile tru
peşti K ® pî. Plăcerile sim
ţurilor [fr.].
'SENTENŢĂ (pf.-to) sf.

Frază scurtă şi energică ca
ro cuprinde o învăţătură Fi A Sensitiva 
folositoare, o regulă de mo- g' 44 3' 
rală; vorbă adîncă, pildă, maximă [fr.].
"SENTENŢIOS 1. adj. ® Care cuprinde multe 

sentenţe, multe'maxime: nn stil»’ Ux© Ton—, ton 
de o gravitate afectată 1f ® Care se' exprimă tnăi 
adesea prin maxime, prin sentenţe: un scriitor —.

2. adv.' Cu un ton sentenţios: Perulann vorbea —, 
Uslnd tonal dnp& (le-care pTopozlţiune (vlah.) [fr.]. '
"SENTIMENT (pî.-te) sn., ® Facultatea de a 

primi o inipresiune prin mijlocirea simţurilor ţj 
® Impresiunea însăşi primită cu ajutorul simţuri
lor: nn — de bucurie, de durere;-de clte ori 11 vedeam, aveam 
un — de nelinişte (VLAH.) ® Sensibilitate fizică, sim
ţire : un braţ lipsit de — t ® Facultatea de a pricepe, 
de a aprecia instinctiv anumite lucruri: are —ui fru
mosului TI ® Ori-ce afecţiune, ori-ce pasiune, ori-oe 
mişcare a sufletului ti ® natural, dispoziţie de a 
iubi sau de a urî t ® pl. Dispoziţiuni binevoit 
toare, afectuoase H ® în literatură, în arte: in
terpretarea inteligentă a naturii: acest tablou e pHu 
de — tf ® +++ Facultatea de a judeca'.lucrurile mo
rale [fr. < lat.].
"SENTIMENTAL adj. ® Unde e sentiment, 

care denotă sentiinent: un ton —; versuri —e; Doamna 
iul stă şl citeşte Un roman — (vlah.) t[ ® Care afec
tează o mare sensibilitate: un autor - [fr.].
"SENTIMENTALITATE sf. ® Caracterul a 

tot ce este sentimental 1f ® Afectare de sentiment: 
domnul... nu găsea plăcere tu sentlmentalltăţlle el (ON.) [fr. ].

"SENTINELA, SANTINţlLA (pl.-le) sf. H Soldat 
pus să păze'ască o tabără, un post, o clădire; 
streajă; 0: In dreptul acestei Insule, se ’ntlnde... aiurglul, 
sentinela capitalei la Dunăre (Vlah.) [fr. ].
"SENTINŢA (pi.-ţe) sf. ® = SENTţiNTA: 11 pore

clise Zlataua, pentru că vorbea tot In sentinţe ().-gh.) "
® rt Hotărîre judecătorească, deciziunea unui tri
bunal [fr.].
OSENZ... = SENS...
"ŞEPALA (pl.-le) sf. f- Fie

care din frunzişoarele care 
alcătuesc caliciul unei flori 
(1 4414) [fr.].
"SEPARA (-par) 7>b. tr. şi 

Tc.fl: A (se)' despărţi [fr. < 
lat.].
"SEPARABIL adj. Ce se 

poate separa, ce poate fi 
despărţit TIU © iw- inseparabil [fr.].
"SEPARAT 1. adj. p. SEPARA. Despărţit; deo

sebit nil © neseparat.
^2. adv. Deosebit.
"SEPARATISM sbst. 0 ® Părerea separatiştilor 

H © Tendinţă ce au unele popoare sau unele 
provincii ale unui Stat de a-şi da o existenţă auto
nomă [fr.].
"SEPARATIST 1. svi. O Cel ce propagă ideea 

separaţiunii de un Stat, de o confederaţiune: a
tcuşlta tace o cameră după pofta Inimii separatiştilor ().-gh.).

2. adj. Care are de scop separaţiunea de un 
Stat, de o confederaţiune: tendinţe—o [fr.].

SEPARAŢIUNE, SEPARAŢIE sf. ® Despărţire 
il.© Despărţitură [fr.<lat.].

SEPIE sf. ® # Gen de moluşte cefalopode cu 
capul prevăzut cu o mulţime de braţe şi cu corpul 
vlrît Intr’un sac, numit manta; cînd animalul eîn

Fig. 4414. Sepale.

pericol de a fi prins, dă drumul uiiui lichid negri
cios, pe care-1 ţine într’o pungă din lăunlrul cor
pului, şi turbură apa pe o mare în
tindere: trăeşte în mările Europei 
aproape de coaste (Sepia offici- 
nalis) ([®] 44i5)'1I ® Lichidul cel 
negru pe care-1 dă afară sepia şi care 
serveşte la fabricarea tuşului de de
senat li ® Desen făcut cu această] 
materie [lat.].

"SEPTEMVIR sm. ^ Fie-care 
din cei şapte preoţi cari, în Rdma 
cea veche, erau însărcinaţi să su- 
praveghioze celebrarea jocurilor pu
blice, etc. [lat.].

SEPTEMVRIE, SEPTEMVRE, SEPTEMBEE SUI. © 
A noua lună a anului, numită de popor şi ,,Răp- 
ciune” [ngr. aeTtTŞfiPptoţ].
"SEPTENAL adj. Oare se întîmplă sau care se 

reînnocşte la fie-care şapte ani [fr. <.lat.].
"SEPTENTRIONAL adj 9 De miazănoapte, 

care e'aşezat la nord [fr.< lat.].
"SEPTUAGENAR adj. şi sm. Care e în vîrstă 

de 70 de ani [lat.].
"SEPULCRAL adj.' ® Care serveşte ca mor- 

mînt: peşteră—ă 1f ® De mormînt, privitor la mor- 
mînt: lampă —ă; piatră —ă H ® Care pare a veni din 
adîncul mormîntului: un glas — li ® © Ca de mort: 
a avea o figură —ă [fr.].

"SER M- SERUM.
"SERA (pî.-re) sf. 

încăpere ai cărei pe
reţi sînt, în total sau 
în parte, alcătuiţi din 
geamuri şi unde se pă
strează iarna anumite] 
plante, spre a le apă- 
ra de frig (D 4416): Fig. 4416. Seră.
apoi trecu !n unde ră-
sturn&7re>odouft trei glastre cu(lori(0.-ZAMF.) [fr. serre].

"SERAFIC adj. caJ De se
rafim, îngeresc [fr.].

SERAFIM sm. şj înger 
din prima ordine a ierarhiei 
opreşti ([B)'4417): Parcă-il In 
arte sunară .Şl l^url clnttnd...
(STĂM.) [vsl. < gr.].

SERAIU = SABAIU: Poarta 
—Iul ([^ 4418); cadtuele -Iul sa 
mlădie Înaintea Iul ca nişte trestii 
de baltă (DLVR.) .

"SERAL adj. De seară, 
care se face seara: curs —.

SERALIE = SARAILţE: a- 
llvencl. Iaurt, seralii... se Ingropau 
tu stomahul Iul ca Intr'un abis 
fără fund (Negr.).

SERASCH(I)ERsn). ® a 
t Generalul comandant al u- 
nei armate sau comandantul 
militar al unei provincii în

SEN-
SER

Fig- 4417- Serafim 
(Mănăstirea Sccu).

Fig. 4418. Poarta Seraiului din Constantinopol 
(după o stampă vechie).

vechiul imperiu turcesc 1î (D O Ministru de râz- 
boiu în Turcia [tc.j: -

1"*A. Căndrea. — -Dicţionar, enciclopedic ilustrat. 1137



g^p^_ t SERASpi sbst. Brocat du aur: In csp p'nrta naltul 
calpac de blrşle Inmuile, cn fund deiodob.) [tc. S e - 
raser];
*SERATA (pî.-te) s/. Adunare do persoane, or

ganizată mai ales în serile de iarnă, cu scop de a

SER

....... .....................iji, ' rf'/.-'A '

I

<

Fig. 4419. Serate la Domnul Moldovei (după Doussault).

petrece, de a tace mUzică, do a dansa (|®| 4419): 
literară, muzicală, dansantă [it.].

SERBA,fsARBA {-hez)vb. Lr. A sărbători; a prăz- 
nui: a-el/^ ziua naşterii [lat. sărvarc],

SERBARE, fsARBABE s/. ® Faptul de a ■ s e r- 
b a, sărbătorire H ® Petrecere publică sau cea 
organizată de o societate, de o familie, etc. spre a 
sărbători amintirea unui avenirnent:-~e de la 10 
Mal; nu era par adie ori vr'un alalu sau ca să nu flc şl 
el acolo (13P.).

SERBEZI1'2 I»- sARBEZţ1'2.
ţ SERDAR', Mo/d. sABDAKsm. ® isi Comandant mi

litar, un fel de gciieral de cavalerie H ® Bang de 
boierie; mareleboier de divan, al cărui rang era 
între marele^clucer şi marele sluger [tc.].
‘SERENADA (pl.-de) s/. Concert de voci, în

soţite de inst-rumonte, dat seara sau noaptea pb sub 
ferestrele cuiva (]■:] 4420): cum.răsărea'luna,-plecau 
cu gbltore si cu flaute la serenade pe sub ferestrele fetelor 
(i.-OH.); tinărul calemgiu Incepu'să treacă noaptea pe la te
restrele femeii ce-1 Inclntase si să-l facă serenade (fil.) 
[fr.!-
'SERENISIM adj. Prea lumi

nat, mărit '(titlu de onoare dat 
principilor din unolo 
State din Occident);
Altetă '<'|l [fr. j:

•SERGENT sm.® 
a Grad inferior în 
armată, mai 'marc 
decît caporalul (®j 
4421) ; instructor, 
sergent însărcinat cu 
instrucţia, soldaţilor 
(iH| 4422); ~ major =
PLUTONlţlR H ® O - 
(de oraş), gardist, a- 
gent de poliţie pen
tru paza oraşului [ fr. ].
tSERHAT (pi.-te,

-turt) sn. Fortăreaţă 
turcească la graniţă: 
le-au murit vi
tele cărtnd la za- 
bareie pe la —uri 

• (1.-6H.) [tc. s e'r- 
h a d d[.

'SERI(Gţ)- 
GULTORsî».
# Crescător 
de gindaci de 
mătase [fr.].

*SERI(GI}- 
GULTURA

Fig. 44AO. Serenadă 
(după. o miniatură din sec. 

al xviii-lea).

Fig. 4431.
Sergent.

(pi.-turi) sf. ilţ Creşterea gîndacilor de mătase [fr.].
. Fig. 443a. 

Sergent instructor.

Fig. 4433. 
'Scringe.

'SERIE sf. ® ± Şir de cantităţi în care fie-carc 
e formată din cele precedente într’un mod uni
form: progreslunlle aritmetice si geometrice slut serii r 
® Şir, succesiune, rind treptat, urmare : o de în
trebări, de Idei ţf ® Diviziuno, împărţire a unor Ju- 
cruri clasate In grupuri după anumite asemănări ţ| 
® Gategorle.de lucruri, de fiinţe, aşezate după afi
nităţile lor naturale: — animală [fr. < lat.].

serixA, o sArilA sm. (g) Nume dat înlDastm;
copilului năSQUt scara: baba... a .născut seara un 
pnino şl l-a pus numele Serllă (Ret.) ; cel mai'mare..., pentru 
că se născuse de cu sară, se numea şl 
Sărilă (6B.).
o SERIN, SABÎN = SENIN.1
‘SERINGA (pf.-ge)s/. f Mic in- ■ 

strument medical, în formă de 
pompă sau de clistir mic, cu care 
se fac injecţiuni, etc.. ([^ 4.423)
[fr. s c r, i n g u e].

"SERIOS 1. adj. ® Care-face 
sau vorbeşte ou importanţa ce 
se Cuvine fie-Cărui lucru, nu in 
mod iişuratec, aşezat Ia vorbe şi 
la fapte; un om'~ ţ] ® însemnat, 
important: un îapt —; un interes'—; 
s tace cercetări serioase ţf ® Care
poate avea iirinări grave: o boală serioaeâ ţj ® Me- 
prefăout, sincer:^ o afecţiune, ..o datorie serioasă ' ® 
Căruia nu-i place să glumească Hlj © neserios.

2. adv. în mod serios; fără a glumi.
2. sbsU Seriozitate, gravitate în înfăţişare, îri 

apucături; a'lua In—, a-i da importanţă, a iiu lua 
in glumă, a se formaliza [fr. < Jat.].
•SERIOZITATE sf. ® Mină serioasă,.' gravi

tate: —a contrastează totdeauna .plăcut cu faţa de copil 
(EMiN.); ooplll erau gravi, do o — precoce (vlah.) 1|1[ © NE
SERIOZITATE ţ[ ® Parte gravă, importantă a-unui 
•lucru [serios].

‘SERJA s/. ■ Stofă uşoară de lină sau de mă
tase [fr. s e r g e]. ,^ •',
t SERMAIA, SIRMAIA,- SERMEA sf. V Capital: 

slujba mare şl seacă, ca o pungă turcească şi sermsla 
nemţească (ool.) ; In mină pungă turcească Şl .In' ea ser- 
mes nemţească (PAHN) [to. S e r m a j ă].,
■'SEROS adj.. ® .Apos: lichid—. *1 ® £> Care se-' 
cretează un lichid apos: plevra.este o membrană şeroasă . 
[fr. săr-cu x], '•
'SEROTERAPIE sf. f Tralărea boalclor prin 

introducerea in slnge a unui ser(uin) artificial sau 
a unui lichid preparat'prin'Cultura'unor anumiţi 
microbi [fr.]. ' - .

'SEROZITATEs/. ® g)Lichid secrctat.de mem
branele seroaso 1] ® Partea şîngelui, a laptelui, 
eţc. compusă in mare parte din apă [fi-.].

Antrax

şar-seamăna cu

Fig. 4434.
Serpentin.

SERPENGEA sf. f
p e n 6 e].

'SERPENTIN'1. adf. ® 
pelc, şerpcisc U ® Gcscamănă 
cu încolăciturilo şaipelui: 
dans — ' ® Marmură —ă, mar
mură cu fondul verde şi cu 
pete roşii sau albe. '

2. (p/,.-ine) sa. Ţeava îrir 
eolăcită a alambicului f[®|
4424').

2. serpentina (pi.-Ine) S/,
® «> Un fel do piatră.fină, 
împestriţată ca pielea de şar
pe, ofit f ® Făşic îngustă de. 
hîrtio colorată oare se descolăceşte cliid ei 
cată în depărtare: se întrebuin
ţează la baluri, petreceri de'sea-1 
ră, etc. [ir. s o r p e n t i n, -t i- i 
ne]. - ' :

SERTA-PERTA aăv.' F De 
colo piuă colo; , Încoace.şl în
colo: se aşezase... mai la o parte, ca I 
să nu stea în drumul corăblerllor car.l 
umblau de colo piuă colo.- (bAg.) '
[ngr. cuptce-ipepTo];. ' r ... . ' F‘e" '■ţ4**" Sl'I'l?T' .

SERTAR, (g saltar, flto/d. SALTAR (pi.-arej sn. 
n Cutie de masă, de scrin, de dulap, ce se imato
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trage afară,:([®] 4'425): Inculaae banii in sertarul bi
roului, cade oblcelu (vlah.j ; memoriile Tieţil mele le vel 
K&sl th saltarul acestei mese jEMiN.)'; 0: nerozia-omeneascd 
desparte sufletul tu saltare, ca im scrin (D.-zamf.) [ngr. 
ouptiiptj.

SERTĂRAŞ, ® sAtTAltAS (pJ.-aşe) sn. rn! dhn. 
SEBTAIt: Intr’nn sălt&rai, lire aurii de .tutun, pe care-1 
fumez tntr’o pipd scurtă cur.). ' '

’S.ERUM sbsi., SER (pi. seruri) sri. ® Lichid găl- 
buiu şi transparent «are se separă''din chiag cînd 
se Iasă sîngele'tn contact.cu aerul Tf @ / — artificial, 
soluţiune medicamentdaşă ce se introduce în sînge 
.prin injecţiuni sub piele spre a vindeca sau a pre
veni anumite.boale [fr. săru m]...

‘SERV şm.. ® Şerb; rob H ® <rermcn de poli
teţă ; slugă: —ul dumltale, slu
ga dumitale [lat. 1. .
•SERVANTĂ(pI.-te)s/.ini 

Micbufet,tărăuşi, 
pe care se pun 
îarfuriile şi 
taclmurile 

ce servesc la- 
măsă ([^

4426) [fr,].'
•SERVI 

(-vesc,'serv)d.. 
aft. tr. ® A fi Fig. 4426. Servante.
slugă, a sluji pe cineva H © A fu misa, a vinde 
cele trebuincioase: măcelarul acesta nă serveşte de i|iuU 
ţ ® X A da, a aduce (bucatele) la masăt ® ujJ A 
tace slujba bisericească; a da închinăciunea cuve
nită; — pe Dumnezeu H ® — Statul, ă exercita 0
funcţie publică ^ ® IK A,!inplinio îndatorfre: — 
patria, ă-şi face serviciul militar ® A îndatora, a 
ajuta, a face sărvicii: a-şl — prietenii H ® V — o rentă, 
a plăti dobînda unei sume constituite în rentă.

2.- rb. inir. ® A fi slugă la cineva, a sluji cuiva ^ 
®5tA face serviciul militarii ® A ţinea loc de: fra
tele mal mare-1-a servit de tată 1Ţ ® A fi bun la, a fi de 
folos, a folosi la.

.3. vb. refl. ® A face singur ceea ce s’ar putea 
face printr’o Slugă, a se slOji t ® A lua din buca
tele sau din băuturile puse pe masă H ® A se fo
losi; a trage folos; a întrebuinţa H ®' .A se furnisa, 
'a-şi face cumpărăturile, tîrguelile dintr’un loc 
[fr. < lat.]. ■ ■

‘SERVIABIL adj. îndatoritor [fr.]. 
‘SERVICIU (pl.-oii) sn. ® Starea, slujba unui 

servitor;'a intra In —, a se băga slugă, a intra In 
slujbă II @ Felul cum un servitor îşi îndeplineşte 
slujba: — prost H ® Soaţă de —, scară pe unde se 
urcă servitorii sau furnisdriiH 
® O Slujbă de - funcţionar al 
Statului II ® a Stare, îndato
riremilitară: a-şl face — 1 mlll: 
tar, a-şl îndeplini îndatorirea 
de soldat; a îi de —, a fi de rînd, 
a fi-de gardă, etc. H ® aaj Sluj
bă bisericească; sfînta litur
ghie: — divin H ® pl. Felul 
cuiji cineva şi-a împlinit da-

0 v Fig, 4427; 
Serviciu- de ceaiu.

Fig. 4428.
Crucea „Serviciul 

eredincios41.

toria făcînclu-şi slujba; tirnpul'cîta servit cinova: 
ia'au răsplătit serviciile H îndatorire; ajutor,
sprijin: a face servicii pEdeteniior săi H ®. Toate lucră
rile, operaţiunile dintr’o administraţie:—1 telegra
felor; spitalelor, apelor H Serviciul sanitar, serviciul
care îngrijeşte de sănătatea publicăT ® Taolm, di
ferite ceşti, vase, ele. pentru a servi ceva la masă; 
an — deceain ( >ll 4427-) II © .^ Serviciul credincios, me
dalie şi cruce, instituit prin regulamentul din 11 
Octom\Tic 1906, spre a răsplăti serviciile aduse

. Fig. 4429. 
Medalia „.Serviciul 

c^edincios‘,.,

statului, de către civili şi militari, în toate ramu- SER- 
rile activităţii publice ([a] 4428, c PT
4429) [fr. servico< îal.]. oti '

•SERVIETĂ, (pî.-te) sf.
Ghiozdan: cu servieta la sub- 
suoară, venea dinspre tribunal' (vlah.)

. [fr.].
‘SERVIL adj. ® Ce ţine 

de starea’ sclavului, slugii; ’o- 
cnpatlune —ă H ® <Jj Slugarnic, 
tîrîtor, înjositor:- iinguţiri —e 
H ® ® .Care imită prea de 
aproape un model sau,litera, 
unui text: Imitatortraducător i 
■»' [fr. < lat.].

•SERVILISM sbst. Slugăr
nicie, stare de supunere jos
nică, de jertfire a demnităţii, 
ă tuturor voinţelor sale,-spre 
a li pe placul cuiva ifr.],

'SERVITOR sm., SERVITOA
RE sf. Slugă.' acela, aceea care 
slujeşte pe altul cu leafă [fr. < lat.].

•SERVITUDINE sf. Robie [lat.].
•SERVITUTE sf, ® Starea de rob, de şerb, ro

bie, şorbicH ’® O, Starea unei naţiuni caro este sub 
dominaţiunea alteia II ® rt Obligaţiuni impuse 
proprietarului' unui imobil faţă de proprietarul 
unui alt imobil.vecin: dreptul dc trecere, de a primi 
lumină prin ferestre, de canalizaţie, etc. [Ir.
< lat.].

•SERVUS sm. Sluga dumitale! (ca 
formulă de politeţă) [lat.].

‘SESIL adj. A Lipsit dc peţiol sauj 
depedu’ncui (iă]4430) [fr. sessilc].
•SESIUNE sf. 0)0 Timpul cit o 

adunare legiuitoare ţine şedinţei! ®
A Timpul cit judecă un tribunal ne
permanent: —a Curţii cu Juraţi [fr.].

•SESIZA (-izez) vb. Ir. şi refl. A A 
se adresa' justiţiei; a lua în. cerce
tare o afacere judiciară: s’a sesizat Fis 4430. 
parchetul şl s’a reclamat ministerului de Frunze sesile. ' 
războlu (CAR.) [fr. s a 1 s i r ], -

•SESQUI-, â- -prefix Întrebuinţat în nom'epcla- 
tura chimică, cu sensul de,,o' dată şi jumătate’ ’ [fr. ].

‘SESQUIQXID sm. 3) Compus intermediar, 
prin bogăţia sa de oxigen, între protoxid şi bioxid:
— de fier [fr. 1.

‘SESTERŢţIU) sm. ^ (g) Monedă de argint la 
Romani, care valo
ra doi aşi şi jumă
tate sau sfertul unul 
dinar, adică aproa
pe 21 de centime 
(val. aur) (^ 4431 
riat.].

SET CĂ sf.
Plasă de pescuit 
cega şi scrumbia de 
4432) [rus. s ă t k a].

, SETE sf. ®-Sensaţiunea tre
buinţei de a bea: a-i fi —; a se,usca, 
a crăpa, a muri de a îl fript, mort de 

deodată dete peste el o căldură, Incit 
leşinau de sete (RET.) ; nu pot aă-1 poto
lească '^anlcl Izvoarele pămlntului (CRG.) ;
Să-ţl arză plămlnll de-o ^ adlncă, SI apă, 
tirane, să nu poţi să bei (BOL.) îl d) 0 
Poftă necumpătată, lăcomie: a 
de aur, de bani; ţara fiind bogată.... 
deştepta >^a tuturor vecinilor (6N.) ^ (1)
0 f cu'^, CU putere, cu afdoire, 
cu nesaţ • a a cu ; cu in- 
flge-l cuţitul In piept (vlah.) dedel odată 
cu tuclt dlntr’o lovitură tl tălâl clte trele capetele 
(isp.) ;.mi-l de-alnnş .să ştiu... că ochii el mă caută cu 
(VLAH.) [lat s I t i s 1.
O SETEQS IV SETQS.

SETILĂ sm. Personaj din basme care
ori-cît ar bea, se plînge mereu că moare de. s e L e.

Striga şl el... că crapă de sete (CRG.).

Frg. 4431- Sesterţii!.
Dunăre (H)i

etcă.
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SET-
SFA

•SETLEVA sbst. 0 Termen de joc: de şapte ori 
prima mizâ: en am nltat şl paroli şl (NEGR.) [fr. 
septet 1 e Vje r],

SETpS, OSETEps 1. adj. © Cui i-e sete, 
Însetat: m& vei sătura măcar odată de beutură, să no mor 
seteos (RET.) H ® ® Lacom, care pofteşte cu ne
saţ: de bani; setos de răzbunare tGN.): eram setos ...să
cunosc inal de-aproape pe aceşti orăşeni (isr.i.

2. sm. Cel Însetat: »ul bea apă din orl-ce Iac (znn.). 
SEU, sAn (.pi.-uri) m. Grăsimea solidă a anima

lelor ertivore domestice, cu care se fac luminări 
şi din care se extrage stearina: de oale; luminare de 

; ® © are ^ la rărunchi, are stare, e chiabur [lat. 
s e b u m].

*SI3VA (pi.-ve) sf. © f Lichid pe care rădăcinile 
11 Sug din pămlnt şi care serveşte la nutriţiunea 
vegetalului, mizgă 1| ® ® Putere, vlagă, vigoare:
...aceasta e O modă care soarbe seva tinereţii noastre (vlah.) 
[fr.]. • •

SţîVAI m- SAVA.
t SE.VÂIU sbst. ■ Stofă de mătase şi dc fir: banul, 

îmbrăcat tn anteriu de subţire... şedea In pridvorul casei 
(ni_); antlrllle erau de gbermeslt, de cltarle... sau * (i.-OH.)
[tc. sevaj'i].'
t SEVAS sbst. Evlavie, veneraţiune, cinste: n'au 

mal rămas Iu ţară nici nici brlstoltle (alecs.) ; cu v mare 
l-au petrecut toţi plnă jos tn capătul scării (CAr.) [ngr. ].

•SEVER 1. adj. © Straşnic, care execută cu 
rigoare,’fără indulgenţă, legea, regula: un magistrat 
* ^ @ Aspru : o lege -~ă; o pedeapsă *ă; climă —ă r 
® Foarte regulat, care nu se abate cîtuşi de puţin 
de la regule: o morală —ă t ® Nobil şi regulat, fără 
eleganţă afectată, fără podoabe de prisos: do ce era 
oare attta trlsteţă In Interiorul * al acelui castelP (vlah.).

2. sbst. Ceea ce e sever [fr. < lat.]. 
•SEVERITATE sf. © Străşnicie ţ| ® Asprime 

[fr. < lat.]. ’ ■
*SEX (pl.-xurl, ✓ -*e) sn. © Totalitatea carac

terelor care deosebesc pe bărbat de femeie ia oa
meni, la animale şi la plante ţ[, ® Totalitatea băr
baţilor sau totalitatea fe
meilor; ■—ni inimos, femeile;
—ui tare, bărbaţii [fr. < lat.].
•SEXAGENAR ddj.şism.

Care e In vlrstă de 60 de ani 
[fr. < lat.].
•SEXTĂ sf. ®J Interval cuprins Intre şase note 

(nx. "do-Ia, sl-re) (|® 4433) 1| © = SJXTA [fr.].
•SEXTANT [pi.-te) sn. a. Instrument nautic 

format di'ntr’un cerc gradat şi din două oglinzi 
plane, ou care se mă
soară distanţa unghiulară 
Intre două puncte şi Înăl
ţimea asţrelor deasupra 
orizontului (m 4434) [fr.].Oi 

•SEXTOLETsm. J Re-' 
uniune de diii trioleţi ([®]
4435) [fr.].

'SEXUAL adj. © Care 
arată sexul: caracter — *j 
® Care rezultă din 
sex [fr.].

•SEXUALITAl'E
sf. Totalitatea însu
şirilor anatomice şi 
fiziologice care carac
terizează fie-care sex

Fie- 4433- ISextâ.

4434- Sextant.

Fig. 4435- Sextolet.
—a plantelor [fr.].

•SEZON [pL-oane, .^-onuri) sWt Anotimp; tim
pul anului cind se fac anumite lucrări agricole, 
cînd apar anumite fructe, clnd se poartă anumite 
veşminte, cînd se fac băi, etc.:—ni de vară; in 
plin—:—ui băilor; - mort, timpul cînd comerţul 
stagnează, cînd industria lucrează mai puţin [fr. 
s a i s o n].

SF. Abreviaţiune pentru ,,sfint, sfîntul”.
O SFADA {pi. siezi) sf. Mold. Bucov. Trans. Ceartă, 
gîlceavă, price: slujitorii s’au luat la—, dar s’au llnl- 

. ştlt (NEOR.); clnd te apucau la — sau la bătaie, 'atunci el 
fugea, căci nu putea suferi larma (GN.) ; sfada grabnică aprin
de foc, vrajba grabnică varsă singe (Znn.) [vsL. S ă V a- 
d a].
OSFAdALIE sf. Bucov. Mold. Ceartă, gîlceavă.

Fig. 4436. Sfanţ.

price, sfadă: măi băiete, trebue să ştii că din sfădălla 
noastră al Ieşit (CRG.); o gălăgie şl o — ca aceea, mai rar 
(FLOR.) [s f a d ă + (b ăt ă) 1 i e].
O SfAdALNIC, ţ SFADNlo adj. Mold. Bucov. Trans. 
Certăreţ, ’gllcevitor [sfădălie H vsi. s ă y a d- 
n i k Q].
O SfAdAUŞ adj. Mold. Bucov. Sfădâlnlc, certăreţ, 
gîlcevitor [s f a d ă + (b ă t ă) u ş].
O SFADI (-dese) vb. tr. şi refl. Mold. Bucov. Trans. A 
(se) certa: nu efa nici o mirare dacă mulerea-1 cam sfădea 
(RET.); Qrecll,.. au început a se sfădiră el înde el şl s'an fă
cut două cete (NEC.); noi nu ne certăm, cl numai ne sfă
dim (ise.i [vsi. Să vădiţi].
OSFADICIQS adj. Mold. Bucov. Sfădainic, certă
reţ, gîlcevitor: pentru că era femele sfădlcloasă, a înce
put cu gura la dinsul (SB.) [sfădi], 
t SFADNIC i«- SFAdALNIC. 
t SFANŢ, SFANTIO, SFANTIH sm. 9 © Ban de argint 

austriac. In valoare de 20 de 
creiţari, care circula In Princi
pate In prima jumătate a vea
cului ai xix-lea (|®| 4436): rl-
dlcă planuri de moşii pe un sfanţ 
stlnjenul (i.-oho; am găsit... galbinl * 
olandezi şi nemţeşti, Irmillci... plnă 1 
şl stanţlgl (ALECs.i; acel bani 11 avea 
cu dinsul In trăsură, In două traiste 
cu stanţibi (i.-oh.) Tf © Pr.'ext. Mo
nedă de puţină valoare, golo
gan: nu dă un sfanţ la cutia bisericii (dlvr.) ; n'am nici 
sfanţ, nene Ouţă, zio eu tare (CAr.) ; dar lasă, nene Manolache, 
că dacă n’ar avea nici un sfanţ, şl tot aş lua-o (br.-vn.> 
[germ. Zw an zi ger]. . ’
ISFAnţoaicA ipl.-ce) s/. ® Monedă.de jumă

tate de Sfanţ: paza de vită era ctte-o : sfanţu era 
nouăzeci şl olucl de parale, apoi mai peurmăs*amal scum
pit (OR.'N.); oamenii stnt învoiţi... clte... 8 afanţl părechea 
de vaci şl o de vita mică (ion.) a vărsat pe masă un pumn 
de mărunţiş: lousari... sfanţi, sfănţoalce, llrflrlcl şl golo
gani (CAR.I.

SFAnŢUI {-uesc), vb. tr. F A lua milă, a 
stoarce bani pentru servicii nepermise de lege 
(voTb. de slujbaşi al Statului): tiind prins intr’un rind 
oă sfănţnla Impriolnaţll (BR.-vn.) [sfanţ].

SFÂNŢUIALA {pl.-Mieii) sf. Faptul de a 
s f ă n ţ u i, luare de mită. 
t SFARA sf. ® t Fumul, mirosul iirît ce sc îm

prăştie de la grăsimea sau carnea arsă, de la Jii- 
mînări de seu, etc.: Să le dee foc şi pară, Să margă şl 
mtndrei (brl.) ; Avei... din ce era mai bune şl mal grase 
dobitoace Jungbla şl aprindea pre jerttelnio şl se Înălţa sfara 
drept la ceriu şi primea Dumnezeu jertfa lui Avei (N.-cost.) 
1Î © © Veste, svon: din om In om se dete In ţară 
(= se lăţi vestea) de cusurul ce avea Împăratul nsp.i 
[vsl. s k V a r a].

SFArAMA (-răib), SFArIMA (-rim), SFĂRMA 
(sfarm, sfflrm) ift). ir. şi re/î. A fărîma: punea de 
lua frllle din capetele cailor boierilor şl le da ghiont cailor 
de cădeau boierii de-şl sfărmau capetele (nec.) ; d’apoi, măi 
flăcăule, aşa-B lăsat eu să sfărm pietre (vas.) ; să nu cnmva 
să mâi bleşteştl ceva din gură, o’acuş te sfărm şi pe tlnel 
(CRe.).

SFArAmATURA, SFABlMATţTEA, SFAbmAtitrA, 
SFABIMITTJRA (pi.-tari) sf. = FABfMATţTRA: mulţimea 
de leşuri turceşti, de cal şl de sfărlmăturl de arme şi altele, 
Închise calea Turcilor (isp.) ; aici se găsesc in pămlnt urne 
de lot pline ou oenuşă şi slărmăturl de oase, scule şl ,rămă
şiţi de podoabe femeieşti (vlah.); a scăpat la sfiptele Paşti o 
sfărimltnră de paScă Jos şl aceea a apucat-o o broască şl s a 
ascuns cu ea sub pristol (ret.).

SFARÎMA... SFAbhA... n-SFArAMA-
SFARMA-PIATRA sm. /tr © L’riaş (în po

veştile şi legendele populare) care s f a r m â slIn
die şi pietrele, ca să turbure pîraielo:— on 
largi păsuri calcă munte dnpă munte (ALecs.) | tatăl meu 
era nepot viteazului ineor.).

SFARpG sbsl. Carne, peşte, pline, poame, piele, 
etc. -ce s’a Ifişat prea hiult Ia foc sau la (jălrtiiră şi
s’a uscat de tot: s'a făcut plnea — (pamf.) ; femeile... au 
uitat să scoată pestele dlu vieme: clnd l-sudat la masă— — 
(CAR.); smulg dlu pămlnt, ou dinţii lor ca cleştele. Iarba tocită 
şl uscată- (LUNo.) [rus. s v a r 0 k 0, rut. z v a r o k].
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SFAROGI (>ogeso), SFABOJt (-ojesc) vb. refl. A 
se usca. de tot de c&ldurâ: s&l, c& se sfarojesc prunele de 
toti (CAR.); se sule In pod şl oobbar& de-aoolo un oftpăstru, 
nn Irtu, un blolu şl o şea» toate colbăite» slaroglte şl Teobl 
ca pămlntul (Crg.) ; el se Înalţă deodată din pămlntul gol» 
sfarogltde oăldurlle unul funie lără ploaie <iro.) [sfaPOg].

SFABTICA'iw SFIRTICA.
OSFAŞCĂ (pL-aşte) sf. Bucor. = VATAJJTA: Ilorlle 
mlnsel... le apuca şl sfaştele şl vatajell şl le pun la p&l&rle 
(VOR.) [rut. s V a ă k a].

SFÂŞIA... tm- SFlŞIA...
SFAT (pf.-turi) sn. ® Ceea oe se spune cuiva 

spre a-1 îndruma în viaţă, spre a-1 învăţa, spre a-1 
îndemna cum să se poarte sau ce să facă Intr’o a- 
numîtă împrejurare, povăţâ, consiliu: a da, a cere, 
B primi un ^ SdU <«>'url; a lua un ^ de la cineva; un 
bon; '•nirl sănătoase; se pielăou a le 11 prieten şi a le da 
vvurl bune (isp.) ; prieten bun e acela ce dă /«^'uri bune. iar nu 
acela caie-ţl laudă toate nebuniile (znn.).; iQ): >^ui muierii 
muierilor foloseşte; mlo Ia stat. mare la S6 zice 
despre oamenii al căror, fizic nu e impunător, cari 
sînt încă tineri» dar cari ştiu să dea sfaturi în
ţelepte t (D Sfătuire, COnsfătuirei împăratul Moscu
lui, văzlnd că Tătarii au prădat In ^rlle Iul, chematn- 
şl-au pre toţi sletnicll săi de au stătut la ce. vor lace
(NEC.); după mult <^» chlbzulră să-l arunce In Dunăre (SLv.);

Fiff. 4437*
Sfatul boierilor la Bucureşti, în a. 1837 (după Raffet).

asta la^: se adunau la *«’ Intr’un munte usp.) H (D 0 
Adunare în care se deliberează, în care se iau ho- 
tărîri cu privire la trebile obşteşti sau particulare, 
consiliu, divan ([^ 4437): statui ţării; a aduna boierii 
Ia 1 (5) î Plan, intenţiune H (D f Convorbire, 
taifas: a sta ia <^, a sta de vorbă, a sta la taifas:
oamenii... ziua Întreagă stau grămezi... la *^(SLV.); un chipeş 
ollţer blond înnoadă nn '--'Cu o fetiţă din sat (iro.i [t S f e 8 t 
< vsl. suvătă].

SFĂTOS adj. Q) Vorbăreţ, bun de gură; care 
ştie să dea S f a t uri: oamenii ajunseseră ...slătoşl şl 
...batjocoritori (SLV.) ; Poveştile uhcbiaşulnl ^ de Ts- 
pirescu © Care vorbeşte CU înţelepciune, deştept: 
lumea toată sta grămadă cu gura căscată Împrejurul (tetei) 
celei sfătoase (CAr.) ; Împăiatul... vorbea ou fiul gazdei, un 
copilandru desgheţat şl«^ (jip.).

SFAtoşENIE, SFATOŞţE sf. Starea, firea celui
sfătos: nu se poate spune... fala şl sfătoşla Ţiganului
(RET.).

SFĂTUţ (-uesc) 1. vb. fr. A da s f a t (u r i), a 
povăţui, a consilia: l-am sfătuit să înveţe carte; aceşti 
doi Domni sfătuia spre bine pre Troadenl (n.-cost.).

2. vb. inţr. ® A sta la sfat, a scîhimb.a-sfaturi, 
păreri (Într’o adunare): sfătuind cei doisprezece boieri, 
socotiră... că tllharll trebue să fie cel puţlu doi (isp.) ^ 
(D A sta de vorbă, la taifas: bătrtnii siătuian la lu
mina fumegată a opaleţulul despre munca de vară şl grijile 
gospodăriei (grig.) ; doi creştini stătoiau aproape de mine, tn 
laţa crlşmel (sad.).

2- vb. refl. d) A sta la sfat, a schimba sfaturi, 
păreri (într’o adunare) 1î © A cere sfaturi, a lua 
sfat: fata a mers la o babă vecină ca aă-se sfătuească cu 
dlnsa (6B.); ptnă a se sfătuire Btefan-Vodă ou Craiul leşesc... 
venise Hroet cu Turcii piuă la Suceava şl au ara tlrgul (Gm«UR.).

SFATUIRE sf. ® Faptul de a sfătui: se
Şfătelră şl dnpă multă » mal ohlbznlră să-l bage pe Păcală 
Intr’nn sac (SLV.i ^ © Sfat, povaţă: slătulrlle ce ţl-am 
ăet iPANN).

SFE
SFĂTUITOR sm. Cel ce s f ă t u e ş t e, ce dă SFA-

sfaturi, povăţuitor: clnd va zice neştlne altuia, oe va vrea 
să* uolgă pre cineva: ,,de veri vrea să-l nclzl, 
uolde-lM, ac^ela nu să chlamă sEătultorlu rău, 
nlce să va pedepsi (prv.*mb.).

SFECLĂ (pî--ie) sl. f Plantă cu 
rădăcina cărnoasă, de coloare roşie, 
gălbuie sau albă, cu frunzele lucitoa 
re; se cultivă pe cîmp şi prin grădini 
ca plantă de nutreţ şi pentru scoate
rea zahărului dintr’insa (Beta vulga-- 
ris) ('^ 4438]: Smărăndlta 
se făcea roşie ca sfecla (vlah.) ; 
argatul se roşeşte ca o -v, clnd 
vine Înaintea lor usp.) ; de 
zabăr [vsl. sveklu, srlD. 
c Vek 1 a, rus. s vek 1 a].

SFECLI (-Iese) vb. ti'.
F A-şi pierde cumpătul, 
a se fistici, a o băga pe 
mlnecă, a se'speria: ştiind Fls- 4438. Sfecla, 
că ziua plecării a căzut intr’o Marţi, o cam sfeclisem şl mă 
aşteptam la clue ştie ce urenzlucurl (jsp.) ; la citirea acestei 
povestiri, omul... o sfecleşte, tugălbeneşte, II apucă floride 
moarte, tremură ce varga (I.-gh.) [probabil (a S6 face 
roşu ca) s f e c 1 a].

’SFENOID adj. şi sm. £) Se zice despre unul 
din oasele craniului, în formă de şa (s^ (H 1553)
[fr.]. -

'SFENOIDAX adj. gb Care aparţine sfenoi- 
dului [fr.].

•SFERĂ (pi.-re) sf. ® A Solid geome,tric for
mat prin învîrtirea unui semicerc în 
jurul diametrului său; toate punc
tele suprafeţei sale sînt egal (îepăr- 
tate de un punct interior numit 
„centru” (|®j 4439) t ® • Glob ca
re înfăţişază pămlntul ţ ® oe- 
rească, sferă imaginară şi cu o rază ar
bitrară de care astronomul se soco
teşte înconjurat, şi care are drept 
centru punctul de unde priveşte, 
oînd face observaţiuni H ® -A- ~ atmllară m- ABHI- 
larA © lir Spaţiu în care se socoteşte că o planetă
străbate cursul ei: Saturn Işl străbate sfera tn treizeci de 
ani 1f © -ic Diferitele regiuni sferice în care cei vechi 
împărţeau spaţiul ceresc: sfera stelelor 1f ® poet. Pla
netă ; regiune cerească: te socoţl transportat Intr’un 
raln san Intr’o ^ locuită de sirene (NEGR.) ţ| © 0 întin
dere de putere, de autoritate, de cunoştinţe, de ta
lent, de geniu: * de activitate; fle-care Inptlnd in sfera 
Ini de acţlnne, să realizăm ou totll... o societate mal cioplită 
(CAR.); aceasta lese din sfera atrlbutlnnllor mele H © 0 
Cuprins, limite, margini, hotare: a întinde sfera cunoş
tinţelor omeboştl H ® 0 Stare, condiţiune: a Ieşi din 
sfera sa; mă pime tn curent cn tot ce se petrece tn sferele 
Înalte (CAR.) [fr. s p h ă r e < lat.].

•SFERIC adj. © Care are forma unei 
sfere, rotund ca o sferă: o boită ~ă, ou o so- 
mllună aurită, o Încunună (BOL.) ; forma a 
pămtiStuiui 4[ © A Ce ţine de o sferă; care 
este o parte din suprafaţa volumului sfe-: 
rei: zonă —ă [fr.].

•SFERIGITATE sf . Starea a tot ce are 
forma unei sfere:—a pămintuiui [fr.]. Fie.4440.

•SFEROID [pl.-ie) sn. A Solid geome- Sferoid. 
trie a cărui formă seamănă cu 
aceea a sferei dar ale cărui raze 
nu sînt riguros egale (I®] 4440):
pămlntul este un [fr.].

'SFEROIDAL adj. Care are 
forma unui sferoid [fr.].

•SFEROMETRU (pi.-tre) sn. 'B 
Aparat întrebuinţat pentru măsu
rarea razelor sferelor sau a grosi
milor mici (iP 4441) [fr.].

SFERT, Mold. SFERT (pl.-tnrl) -- 
sn. © A.patra parte dintr’im' tot:' Fig. 4441. 
nn de coală; un de pline; un Sferotnetni.
de litru; un — de an; un de ceas; trei fără un 
un cot şl trei -.uri t © V Dare plătită trime
strial; plata pe un trimestru a unei sume cla-

Fig. 4439- 
. Sferă.
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Fig. 444a. 
Sfeşnic.

Fig. 4443.
- Sfeşnic 
de şezătoare 

(Transilvania).

SFE- toritc, a unei chirii, a unei arende pc un an, [t c I- 
fert< vsl. 6c t vru tu],

SFERTICA wm- SFiRTICA.
■ SFEŞNIC,'ţ SFCeraiC, © F?ŞNI0 (pî.-ice) sn. ® 

Unealta în oare SC Înfige luminarea 
([Şl 4442, 4443): le-abia poate ei dprin- 
dă luminarea lungă şl supţlre de ceaţăt lO' 
ifptă tntr'un sleşnlo de alamă/(vlah.) : Vodă 
şedea la masă. şl 1 se vedea laţa la lumina 
unul feşnlo (R.-cop.); lmpă> 
râtul... avea la cap dooă 
teşnlde mari de argint (dlvr.)
H ® Olteni Ramură., ră
dăcină: măseaua are patru 
steşnloeiCiAUS.) [ vsl. SV6- 
S t Tn ik u|.

SFEŞNICAR sm. 4 
Arbore care are for
ma unui. sfeşnic, 
sau unui candolabru.

SFEŞTANIE, ţSFE- 
ŞTRNIE, © FEŞTANIE sf.
® fld Sfinţirea mică a 

■ apei la anumite oca- 
ziuni (in odaia unui
bolnav, la inaugurarea unei caso, la deschiderea 
unei şcoli, Otc.): de se va tlmpla vre Intr’o beserică să nu 
se tacă slujbă.40 de zile, nu poate preotul să tacă liturghie, 
să slujască IntrMnsa, de ou va tace Intllu o steştenle 
(PRV..MR.^; sărindarele, acatistele, stestanllle... Îmbogăţesc e- 
pltropia bisericii şl pe popa (I.-gh.)', dls de dimineaţă... era 
la popa satului, ruglndn-1 să vie negreşit piuă seara să-l 
tacă steştahle acasă icar.) ; a chemat popa să-l tacă teştanle 
(S.-ALD,» H ® (B înjurătură: sergenţii, cu ghlonturl şl 
cu steştănll, II pregăteau pentru inapecţle (vlah.i [vsI. (o)- 
s V ş'ă t en ij c]. 
t SFEŞTNIC wm- SFEŞNIC.

SFEŞTOC wm- SFIŞTOC.
t SFETE,’sfeti, /. SFETA adj. Sfînt(ă) (dinaintea 

unui liume propriu) : Sfetl-Ille; a doua zl pică şiStetl- 
Petre din călătoriile sale (mar.) [srb. S V e.t i, -t a].

SFETERISI (-iseso) vl). Ir. J \ şterpeli, a fura, 
a diiapida bani' pubiici [ngr. o^exep:.Co|i(zi]. 
t SFETI1 wm- SFETE.

SFETI2 (-t^sc) vil. Ir. şi refl. A (se) arăta, a (se) 
da ia iveală, a (se) da pe faţă: începuse a suna cuvin- 
tul cum era sft vie uu paşă la Moldova, cd de domnie nu se 
atetea nlme (N;-cost.) ; s’au stetit treaba că pojitla l-au tras 
la răspundere (or.*n.)^ să se mal amine arestările, plnă se va 
vedea Cum se sletesc lucrurile (I.-gh.) [vsl. S V § t i t i]. 
t SFETITEL sm. Ierarh [v.sl. s v ş t i t e 1 î].

SFETNIC, ţ SFEŞTNIC, t sv?CA)TNic sm. CD Sfă
tuitor, povăţllitor: cela ce va lăuda vre-un lucru rău şl 
cu greşală... să cblamă sveatnlc rău şl se va pedepsi (prv.-mb.) 
H © O t Consilier, cel ce face parte din sfatul, din 
divanul ţării: împăratul Moscului... l-au luat Iar tn dra
goste şl In milă şl l-au pus iar sletnlc (nec.) ; ^ al tronu
lui,1 ministru [vsl. s ă V 6 11 n ik &].

SFIÂXjA (pk-ieii) sf. Lipsă de incredorb în sine, 
de îndrăzneală, timiditate: a vorbi, a răspunde, a se 
apropia, etb. cu, fără <*'; te Infăţişază cu şl răspunde cu 
socoteală (pann) ; vom' şti, cucoane, dacă nl-ţl spune, răs
punse cu un ţăran mal bătrluţ scărpinlndu-se In cap (CRo.) ; 
Frlslea... se uită cu Ib toate părţile (isp.) [s f li].

SFICHIU, ŞFJCHIU (pL-iuri) sîi. Motd. Vîrful bi
ciului' (adăugat dinlr’u bucată deosebită care- face 
să plesnească' biciul), pleasnă: hi: breazule, nu te le
nevi, că te strlcnesc ou slichiu de toc (alecs.) ; avea o bl- 

^ cluşcă de cele de clnepă, Împletită de mina Iul, şi cu ştlchlul 
de mătasă .(CRG.).

SFICHIUţ, ŞFiCHiuţ (-nesc) vb. iv. Mold. © A 
plesni cu biciul, făcîndii-1 să pocnească: şi aşa o 
sllchlula Preate cap, preste obraz (stam.) ;• ţăranul ştl- 
ohiuţa cu linişte omătul (sad.) ^ ® 0 A biciui (cu 
mustrări, cu vorbe batjocoritoare, ironice): ţăranii 
noştri, glumeţi, cum slnt ei, ne tot şticlilolau tn treacăt 
(CRG.) [s f i c h i u].

SFIGHITJITXJRĂ, ŞFICHIUTTVRA {pl. -tnrl) sf. 
® Faptul do a sfi chiui; plesnitură cu biciul^

. © 0 Biciuitură (cu mustrări, cu vorbe batjoco
ritoare, ironice).

*SFIDA (-dea) vh. tr. A desfide [it.l.

‘SFIDARE sf. Faptul de a sfida, desficlnro. 
provocare. . '

SFIELNIC adj. Sfiiclos: strînse la un loc, ca o 
turmă de ol (IRG.) [s f i a 1 ă].

SFIEŢ adj. Sfiicios, plin de sfială; raza cea mai 
tlrzle a. soarelui se. prelungea sîleâţă pe Xoiţele ierbii Înflo
rite (oooe.) [s f i-i]. . ■ ■ >

SFII.'(silesc) Vb. refl. A nu avea îndrăzneală, în
credere în sine.,: a fi sfios; a nu îndrăzni,, a nu cu
teza: Altred nu ml-a spus niciodată nimic şi eu m'am silit 
eă ’ntreb (vlah.) . [vsl. s v cn j 4âv ăn i t is ?].

SFIICIOS adj. Plin de sfială, care se sfieşte, 
timid: adormi cu glndul la oţbll el negri, bllnzl şi mari 
şi stlicioşi ca de căprioară (vlah.i ; era... smerită... şi sfii
cioasă ca o-fată mare ((sp.) \ 0... printre gratii, luna moale, 
Sllloioasă şl sfnerită, şl-a vărsat razele sale (EM(n.) [s f i il.

SFIICIUNE $/. Sfială: Şi atunci de '«'-ml lese sln- 
gele’n obraz (EMiN.) [sfli].

‘SFINCTER stn. ^ Ori-ce muşchiu circular 
carp; contractîndu-se,.formează orificiul’unora din 
organe: Vui băşicii [fr. sphincter].,

SFINEAC sm. Băh. Often. ♦ Vari(3tate de car
pen; numit şl ,,cărpeniţă” (Carpinus orienlalis) 
[comp. srb. svînje6i, rut. svynjaCyj 
..porcesc’’]. . .

SFINŢENIE sf. © însuşirea celui sfînt, a 
lucrurilor sfinte: sfinţenia nu stă In port şl balne lungi 
(ZNN.); sfinţenia locului ® Evlavie, cucernicie; cu

, scrupulos, ■ exact: fle^care lucruşor e scuturat, şters 
şi frecat cu cea mal mare >«' (Br.-vn.) ; ascultă-1 şl-1 Îndepli
neşte cu toate poruncile (Car.) H © ţ Tîrnosire: Ale
xandru-Vodă... au zidit mănăstirea Slatina ...la'ră la zic 
să hl fost preoţi cn diaconi 117 (or.-ur.).

SFINŢI (-ţese) 1. vb. tr. tsA A face sfînt, a da 
calitatea de sfînt;.a consacra; a închina', a tlriujsi
(o biS(T.ică): '«' ap'a; o-biserică; Alexandru-Vodă... au 
zidit mănăstirea Slatina cu multă cheltuială şl oslrdie şi o' 
au sfinţit Grlgorle Mitropolitul (gr.-ur.) ; omul sfinţeşte locul, 
Iar nu locul pe om (pann) .

2. vb. irUr. © A' asfinţi, a apune: pină se in-
calţă, soarele se ’nalţăj Şi plnă se găteşte, soarele sfinţeşte 
(PANN); IV ASFINŢţ.

ii- vb. refl. ® ci A se face sfînt,' a se sanctifica:
stlnţeaspă-se numele tău; a spus lăutarilor oum horesc În
gerii cind şe sfinţeşte un sftnt (EMIN.) © 0 © A 
triumfa, a ieşi.biruitor: (hoţul) adună unde n’a risi
pit, dar nu se sfinţeşte (pann); unul din ei... se hotărî să 
se ţie de capul ciobănaşului, să nu-1 lase să se sfinţească (isp.) ; 
lasă-1 că nu se sfinţeşte el .cu mine, luplne, tl pocăesc ea
(CAR.).

SFINŢIE sf. © t Sfinţenie: fără de preoţie, nu 
iaste., nemlrea creştin, nici are 'V, nici se împreună Iul 
Dumnezeu (prv.-mi^.) ^ © ai Titlu dc onoare dat preo
ţilor:-sfinţia ta; Sfinţia sa; fy preasfinţie) [sf. îiltj.

SFINŢIŞpR sm. coi © ăim. SFÎNT: auzindu-vă ci: 
neva, ar glndi că slnteţl nişte abia ieşiţi din ralu (NEGR.) ^ 
© pJ. ATişte colăcei în forniă de 8 sau de S, muce
nici: de Crăciun., Intliii tace femela... un colăcei Îngemănat, 
ca <«'11, In formă de 8 (vor.).

SFINŢIT 1. adj. gjJ p. sfinţi. © Făcut sfint; 
consacrat, închinat; tîrnosit ^ © Titlu de onoare 
dat preoţilor: .^ul părinte; '«-e părinte-(f preasllnţit).

2. sbst. ^ Asfinţit', apus:.unul mergeacătră răsărit şl 
celălalt cătră •«>' (ret.); cam după <vul soarelui... ieşi ba- 
laurnl din groapă (isp.i ; cInd fulgeră seara spre de bună 
seamă plouă pjuă dimineaţa (grm.) : ASFINŢIT.

sfinţituri sf. pl. Mîncări sfinţite de 
Paşti: stropesc sămlnţa cu aghlasmă şi pun In sac <«' de Ia' 
Paşti (VOR.).
‘SFINX sm. © ^ Monstru din mitologia greacă.

cu capul şi pieptul defe-. 
meie, cu aripi de pasăre, 
cu trupul şi coada diMcu;

, Fig. 4444. Sfinx. . « Fig. 4445. Sfinx.

aşezat pe O stîncă, propunea trecătorilor o laiigmă
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Fig. 4446. Sfinxul de la Gizeh.

şi prăpădea pe aceia ce nu puteau s’o ghicească; 
Erlip singur află 
rostul erilginci, 
iar sfinxul se as- 
vlrli jos de pe- 
stîncă şi muri 
(§4444) H.(D®
Om ale cărui pă
reri nu le poţi 
ghiiîi,' ale cărui 
gînduri intime 
sînt de nepă

truns 1f ® Nume 
dat de Greci statuelor înfăţişînd cîte un len cu 
cap de om, aşezate de vechii Egipteni la intrarea 
palatelor şi templelor lor. (iH| 4445); de o mărime 
colosală sînt sfinxii de; Ungă piramide, Iu spt’c. 
ccl de la Gizeh ([®| 4446) [fr. < gr,].

SFIOS adj. SfUcios, plin de sfială [sfii])
SFIŞTOC, SFEŞTQC (pZ.-oace) sn. Mold. iUănun- 

chiu de crenguţe de busuioc, .cu oare preotul stro
peşte cu aghiasmă, mătăuz: ea la toată zi intliu a Iu- 

.nil, da cuviosalui ud steştoc de busuioc proaspăt (NEGR.) j 
pi’. Cji. mănunchiu: lol 9I colo, cltc un des-1 sflştoc do 
Hori poşli, liDbroboDlte (iRo.i [cornp. rus. svitoku].

SFţTĂ (pZ.-te) sf. 0 aaJ Veşmînt preoţesc, 
odăjdii: mitropolitul, In de aur... apropie de bugele el 
trlpto linguriţa ou grijanie (CArj [vsl. S vi ta].

SFÎNT 1. adj - ® ffli Ge ţine de religie, de.Dumhe- 
zeiroj.de biserică, de ciilţul divin:.sfintele taine; ~a 
litarghie; sfintele Icoane; vase sfinte; cele sfinte, cele ee 
ţin de cult, care privesc credinţa, biserica sau divi
nitatea; nu te atinge de cele sfinte, oă-tl sfărm capul cu 
ghioaga (ALECS.-); Sf fnta Scriptură w SCRIPTURA (D ; Sf Intui 
Părinte, papa; Sfintul Scaun iar SCAUN @ ; locurile sfinte, 
locurile pe care a trăit şi unde a propovăduit Mîn- 
luitorul; —ui Mormlnt, morraîntul în care a fost 
depus Mîntuitorul 1| © Care duoc 0 viaţă cu
rată, păzind cu evlavie poruncile lui Dumnezeu: 
un om — f ® Se zice despre sufletele celor prea- 

' fericil.i, -binecuvîntaţi de Dumnezeu, ale celor 
drcptcredincioşi caro s’au, jerţfit pentru legea cre
ştinaşi bare trăesc în raiu; sfinţii mucenici 1f ® njJ Cu- 
rat şi fără prihană (se zice despre îngeri, despre 
creaturile cereşti sau do'esenţă divină): —a Treime; 
—ni Duh; siinta Fecioară, Maica Precistă, Născătoa

rea de Dumnezeu *11 © Epitet dat soarelui, şi unora 
din zilele săptămînii personificate;—ui soare;-a 
Miercuri; —a Vineri; —a Duminecă ® Vrednic de cel 
mai marercspect, de o veneraţiune particulară: —a 
dreptate ţ[ ® Foarte adevărat, ce nu poate fi pus 
la îndoială, indiscutabil:'- e ce ai vorbit dumneata 
(jip.) H ® ' r ® Straşnic, grozav, sdravăn: a mincat
Ode bătaie sor CU moartea (DLVR.).'

2. sm., sfJntA (pî. sfinte) sf. ® Acela, aceea, care 
duce b viaţă curată, păzind cu evlavie poruncile 
lui Dumnezeu: e un —, o —ă f ® Om, femeie care 
şi-a puss credinţa deplină in Dumnezeu, care s’a 
jertfit pentru legea creştină şi care a fost eanoni- 
zat(ă) de biserică: —ul Ghebrghe; —uiDumitru; —a Pa- 
raschlva; poporul IngenUchlase, pe cind călugăriţele ştorgeau 
chipul sfintei de praf (d.-zamf.); — ul Neculai, F biciul: 
bietul Porojan făcu pentru prima oară cunoştinţă cu —ul Ne
culai din culu (ALECs.i; — ;|5';: a ptirta pe cineva In gură 
ca pe-un —, a-1 diviniza, a-1 venera ca pe un sfînt; 
parcă ţl-a Ieşit un — din gură (crg.i, ai vorbit cit se 
poate de drept, ai spus un adevăr neţăgăfluit, ai 
nimerit-o întocmai; a se ruga de toţi stinţli, a se adresa 
cu rugăminte, cu solicitări la toţi cci mari; măntncă 
■llnţl şl scuipă [sau scoate) draci, e un lăţarnio; in —u 
Aşteaptă » AŞTEAPTA; —; Ip ' cum a —ul, şl 'tămlia 
(sau colacul), fie-oaro om e tratat după meritul său, 
după cinstea care 1 se cuvine; plnă la Dumnezeu, te 
omoară atlntll (sau Minţii Iţi iau sufletul), pîrîă Să te 
poţi adresa celui care deţine.puterea, subalternii 
lui te despoaie sau îţi fac toate mizeriile; ®: etnd 
Dumnezeu nu-l acasă, sfinţii îşi fac do cap, cînd.cei mari 
lipsesc, subalternii fac ce vorţl ® ® sfintui (în lo.c de 
—ul Duninzeu), Dumnezeu: fetească ştiutul eă fl pus el 
mina Intr’Insele (ON.); forit-a Sfintul! apoi să li dns Sflntni 
Pe vre-unnl să hn ştie lecţia (I.-gh.); b-1 lăsa In plata Sfln- 
tulul; a-l fnis Sfintul, a adormi ţ[ ® Sfinţi pl. = SFIN-

TIŞQR © *1 ® Sfinţi pl. F înjurături: după patru ore de 
răcnete şl Ininrătnrl... sfinţi şl evanghelii, pe la opt seara 
intram In curtea poştei (I.-gh.).

3. SfJNTA (pl. sfinte) sf. ® iw- 2 ® © ţ] ® Stinta 
sfintelor, partea cea mai dinăuntru şi mai sfîntă din 
templul iui Solomon, unde ora depus chivotul 
legii ^ ® Sfinte pl: ^ ® Fiinţe mitologice, închi
puite ca nişte femei foarte rele care caută să facă 
tot felul de răutăţi oamenilor, să le îa puterile, 
să-i ologească, etc., probabil identice cu ,,ielele”, 
,,dînsele”, ,,frumoasele”, ,,vîntoaselc”, etc. [vsl.
S V I! l ă]. . '

SFÎNTUIiEŢ sm. gjj ® dim. sfînt fj ® Sflntn- 
loţul F (I’; Dumnezbu: ferit-a —nl (isp.i; eu unul nu te 
crez, crează-te —ul (jip.i. N

SFÎRI sau SFÎRRR !■ Imită sgomotui şuierător 
produs în aer de un obiect aruncat cu putere, sau 
caro se învîrteşte cu iuţeată, dc filflitul aripilor, 
de un lichid.ee fierbe, etc.: a apucat o piatră vlrtoaeă, 
mare, şR a făcut sflrrr! In copaciu cu dtnea isb.) ;' bu
nica spunea... înainte şl fusul sflrl sflrl.pe la urechi, ca un 
bondar (dlvr.) ; o vlrtelnlţă care face.sflrrr! şi alt nimic . 
lALECS.); Ii făcu inima etlr! (ISR.I, începu să-1 bată 
inima cu putere [onom.]. ;

SFÎRAI... = SFÎRÎJ...
SFÎRC (pZ.-curi) sn. ® Vîrf, capăt moale, cârti- 

laginos, elastic: nasululT urechii, ţiţei; (ftvea) nasul
numai o f&r!miţ& de ^ (i.-gh.) ; •«'’urlle urechilor 11 ard' 
(DLVR.); Îşi r&sucea pe glndurl <*'urlle mustăţilor (sad.) ^ 
© VirfiiI biciului, sfichiu: are un biclu care arde ca 
focul... dacă te ajunge cu p^nl (car.).
O SFÎRGEL sm. Băn. ^ HtrpuupT ©[fure el].

SFÎRGIOG ww SFRANCIQC.
SFÎRGÎI ( -cioac) Db. tr. şi inlr. -A smîrcîi, a asr 

pira ou Sgomot pe nas: dascălul... sfircîeşte toată ziua 
ia tabac (crg ). [bg. svirkamu].

SFÎRÎI {-rllu, <f -rîesc) vb. inir. ® iA produce 
un sgomol şuierător, ca un ţîşnet, vorb. de un obiect 
aruncat cu putere sau care se învîrteşte cu iuţeală', 
de un lichid care fierbe, de cevu. care arde pîrîind 
la foc, etc.: Fubu-1 repede se ’ntoarce. Iute 'n aer sflrllnd 
(ALECS.); la conac, tingirile şl căldările clocotesc, grătarele 
sflrlle (CAR.); perii de pe dlasa au Început a plrli şl pielea 
a — (CRG.); candela sflrlle sub icoana Muicii 
Domnului (vlah:) H © ® f A-1 — călol-£ 
iele, a alerga într’o fugă nebună: oi 
luară, nene, la fugă, de le sflrllau călclielei 
(isp.i ^ ® ® A-i — Inima, a-i bate tare| 
inima (aprinsă de dragoste după ci
neva) : şl cum sflrlla fusul rotii, aşa-ml 
sflrlla Inima ’n mine de dragostea Mariucăi 
(CRG.) ■ [s f î r!].

SFÎRÎIAC c«- SFÎRÎITOABE.
SFÎRÎIÂLĂ (pl.-leii) sf., SFlRÎJŢ| 

sbst. Faptul de a s f î r î i.
SFÎRÎITOARE s/., Mofd. SFlRl-

lAC (pi.-ce) sn. Jucărie de copii fă
cută clintr’o nucă golită de miez, 
prin care trece un fus înfăşurat cu 
aţă, al cărui capăt de sus c înfipt 
într’un măr sau într’un tulciu de 
cucuruz; trăgînd de 
capătul de aţă, oare 
e scos printr'o 'gaură 
practicată la mijlocul 
nucii, fusul se Invîr- 
teşte şi face ca mărul 
sau tuleiul să s f î- 
r îie,iar găoacea de 
nucă să răsune; nu 
mită si ,,bîzîitoare”
(d 4447).

. SFÎRLA (pi.-Ie) sf.
Bobîrnac: Işl mingile 
mustăţile... şi-şl repezi cti 
o y*' p&Iăria tare pe ceafă 
tsAD.); ...poţi pe loc c’o ^ 
mort să-lpui (DON.) [comp.
SFlRLE^ZAj.

SFÎRLEAZÂ (pi. -:

SFI-
SFI

F)g. 4447-
Sfiriiac.

Fig. 4446. Sfîrlează.

) s/. ® Jucărie alcătuită 
dmtr’o bucată de lemn, de metal sau de os, străbă
tută de un beţişor care, înv.lrtindu-se,-produce un
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S F I- Iel (^e sffrîiti pilsnel,' titirez ([®] 4448); iute ca o 
Qpp ca sllrleazu, foarte iute: trebue un b&lat Iute, spirt, eă 

umble oa sllrleaaa (BR.-vN.j f (D Juciirie de OOpii, alcă
tuita dintr'o scindurice flexibilă. In jurul căreia 
e răsucită o aţă lungă In care c vlrît un beţi
şor; acestuia, după ce a fost învîrtit de mai mul
te ori în jurul aţei, ctţ un cea Hău, i se dă drumul 
în barba sau părul cuiva, unde se încîlceşte: Tec-, 
doroş li aruncase sflrleaza in barbă (i,-gh.) [format CU ŞUf. 
-z ă din s fî r 1 ă, pentru care comp. ngr. cyoupXa, 
opoopXoc, oPoupa ,1sflrlează“].

SFÎRLOAGÂ, SFAbloagA (pl.-ge) sf. F iron. 1., 
Încălţăminte urîtă, opincă veche: nu tl-e destul că 

. m'ai ameţit pulndu-ţl stărloagele pe cfllup (CRg.). 
OSFÎRNAR(IU) sin. Trans. Om de afaceri, om cu 
daraveri: se cunoştea din toţi oamenii că el e sltruarlu, om 
umblat In lume, om bănos (ret.).
O SFÎRNAHIE sf. Trans. Afacere, daravere, ne- 
gustorie: Favel îmbla In sllrnărll, bătea cele drumuri şl 
cele tirguri (RET.) [s f î r n a r).

SFÎRŞALĂ ţpî.-şeli) s/. Slăbiciune care cu
prinde deodată pe cineva, ca un fel de leşin: nn-şi 
dă'blne seama de ce, dar simte o şl cade (Car.) ; aşa ca un 
fel de — simţea tn stomah (vlah., ; cu o nespusă Ia. inimă, 
.porni Încet Ungă tată-săn spre casă (D.-zamf.) [sfîrşi],

SFÎRŞAJM’IE ţ BFiRŞCNIE sf. ® t Sflrşit: clntarea 
vecerniei taste de mulţămlrea o&tr& Dumnezeu pentrn c& am 
sosit cătră 8!trşenia zilei (prv.<mb.) ® Prăpâd.enic, pier
zare ^ ®=SF1B9ALA: (de }nlmă rea) simţi o llncezeaU, 
o o slăbiciune, o pirotealfi (pamf.) [s i 1 r ş i].

SFÎRŞI (-şese; 1. vh. Ir. ® A da gata, a isprăvi, 
a termina, a găti; a pune capăt, a înceta, a curma:
se rugă Iul Dumnezeu cu credinţă ca s’o alute să afirşească 
cu bine şl slujba aceasta osp.) li ® A nu mai avea, a nu 

' mai rămtnea nimic: arcarll stlrşlse arcele, săgeţile şl 
săbăidacele oe au avut In dugbenlle lor (mu0T.) H ® A 
curma viaţa, a pune capăt vieţii, a omorî: şl-a 
Bllrşit calul cu o lovitură de ouţlt (sad.).

2. vb. rejl. ® A se isprăvi, a se termina; a în
ceta: Doamne, să se sllrşeasoă odată cu viaţa aeta (vlah.) H 
® A simţi deodată o slăbiciune mare, a-i veni le
şin: sflrşludu-sa de la Inimă, se moale din balamale .şl cade 
pe un scaun (Car.) ; a .1 se puterile H ® A pieri, a se 
prăpădi, a-şi pierde viaţa [ysl. sOvurăiti; 
comp. sAvIrşj].

SFÎRŞIT 1. adj. p. SFiBşi. ® Isprăvit, termi
nat, dat gata; încetat H ® Istovit: de puteri; cu 
glasul cu glasul stins, care nu mai poate da nici 
un sunet lin © NţiSFlRŞţT, fără sflrşii; «■demara,

( nemărginit.
2. (pi.-itnri) sJi. ® Isprăvit, capăt, punct unde, 

moment îmcare se sfîrşeşte ceva:- am citit cartea plnă 
la «; începutul şl «nl; Arlstotel... socotea lumea a ti vecl- 
nică. fără Început şl fără « (n.-cost.) ; «nl reprezentaţiei; 
opovoBte fără «; In ~, în Cele din urmă, la urma ur
melor t ® Moarte: 1 s’a apropiat «ul HI! © NţSFlBşţir, 
nemărginire, nemărginit.

3. Pe «o loc. adv. Aproape de a se sfîrşi, pe'punc- 
tu] de a se isprăvi: previziunile slut pe «e.

SFÎRTICA, SFARTICA, ✓ SFERTICA (-tic) vb. 
tr. A rupe în bucăţi, a sfîşia: au venit dihănlilo... şl 
pe loc l-au sffitlcat (vor.) ; uoide pe Abslrt şl., slerticln- 
du-1 trapul, 1-aruncft bucăţile pe valuri (vlah.) ; mă bătură 
şl-ml sflrtlcară oămeaşa (Ret.); ml-au Blirtlcat toate hai
nele (MAR.); a căzut şl el cu umărul sîtrtlcat de baltagul unul
comişel (ORtc.) flat. *e X f r a c 11 c a r e < frac- 
tus „frînt”: forma sierticaa fost influenţată de 
sfert].

SFÎŞIA, spAjjia(-şiu)l,'ră. tr. ® Arupe înbucăţi; 
a rupe (cu dinţii, cu ghiarele, etc.) f ă ş i i de carne, 
de piele de pe ciăicva: ce să tacă ea acuma, să n’o stlşle 
Ilerele şl să n’o alle lotrii ^ (SB.) ;. porunci Joe unul vultur 

.ca să stlşle pieptul Iul Prometou şi... să-i roază din ficaţi 
(isp.); © inima cuiva, ă-i produce O marc durere, 
o inihnire adîncă: aerul desperat al nenorocitului foto
graf Iml face rău, Iml sfişle Inima (vlah.) *| ® © A de
făima CU răutate 11 ® ® A turbura, a produce
vrajbă:'^ ţara.

Z. vb. Tefl. A se rupe în bucăţi (unul pe altul'.:
se stlşle şl se mănlncă Intre dinsele, spre cumplita urgie şl 
palie a neamului omenesc.(CRo.) ; © a 1 se ^ Inima, a simţi 
O mare durere, o inîhnire adîncă.

SFÎŞIEBE, sfâşiere s/. ® Faptul'de a (se) 
sfîşia if ®® Mare durere fizică sau sufletească 
t ® pl. Turburări mari, învrăjbiri.

SFÎŞIETOH, sfâşietor adj. verb. srîşiA. ® 
(^are Sfîşie: clnd să înfigă (lupul) gblarele sale cele sll- 
şletoare, lata dede călclle calului (isp.) K ® © Carc-ţi 
sfîşie inima, cară-ţi produce o durere mare, o mîli- 
nire adîncă: niciodată o*am auzit bocet aşa de ^ (vlah.) ; 
simţeam !n pleptu-ml o durere attt de sflşletoare,... tnclt mă 
credeam cel mal nenorocit om din lume (GN.); !şl acopere 
faţa cu mllnile... cu un strigăt de sfăşletoare desnădejde 
(BR.'VN.) g un glas un strigăt, un ţipăt

SFÎŞIETyRÂ', SFAşiETORA fpZ.-turi) sf. niip- 
tură, loc uncie s’a s f î ş i’a t ceva:, pulpele-i uscate, 
care se văd prin stăşletura nădragilor, sint pline de lupul- 
turi (CAR).
OSFLEGĂ ^ sfecla.
O SFLEDER = SFREDEL: furişorul e .«'Ul dracului, 
că umblă tot !n calea omului (MAr.) .

SFOARĂ1 (pl. sfori), Mold. SFARA (pl. şfori) sf. 
® Fririghiuţă subţire din fire de cînepă răsucite 
sau împletite; a lega eu «; a Întinde o «; a întinde pe 
o «; un ghem, un păpnşoln de «; 0 a trage pe «, a în
şela [loc. împrumutată din jocul păpuşilor); n’a 
fost om mal ualv, mal lesne crezător şl mai uşor de tras pe 
sfoară ca el (gn.) h ® w0 Siruna, coarda ferestrău- 
lui (••• 2076) 1î ® Lucruri înşirate pe o sfoară:
o ..«'deceapă, de ardei H ® de moşie, moşioară, făşie 
îngustă de moşie: se duce la oraş să plătească boierului 
clştiul Intlizlat... pentru sfoara de moşie din Poieniţa (CArj ; 
pr. CXL : un clmp lung pe care-1 tale o sloară de apă ce gllglie 
pe pietriş (iro.) [ngr. ocpopaj.

SFOARĂ2 = SFABA® ; se dete In ţară că Măria 
Sa a mai doblndlt un fiu ((sp.) ; se grăbeşte, păgfnul, a da 
In ţară că te-a prins cu.mina In sao (odob.).
O SFOIAG1 sm. O/ten. # = SURDOMAŞ ® [bg. s v o- 
jakă].
O SFOIAG2 sbst. Olten. .Miros (de mucegaiu) ce 
prind vasele-goale.
OSFOIEGJT fld;. Olten. Cu miros de mucegaiu, 
stricat. împuţit [s f o i a g2].
O SFOR sbst. Olten. Mijlocul apei curgătoare, unde 
e mai repede (conv.) : be Bistriţa se întinse o punte mişcă
toare de solzi de aur, care luneca la deal, pe Intre dlnsa şl 
lună (SAD.) [srb. s V O r].

SFORĂI (-răln, -răesc) vb. inlT. ® A produce 
în somn un sgomot* caracteristic, respirînd greu 
prin nas sau prin gîtlej, a horăi, a borcăi: (un) 
mitocan... sforăia oa o batoză de treierat grlu (vlah.) ; picioare 
Ia picioare cu căpităneasa. dormeau sforălnd doi bieţi călă
tori (i.-gh.) H ® A .forâi, a sufla cu. sgomot pe 
nări {voTb. d.e cai): au început să sforăie caii şi să-şl 
ciulească urechile (carj ; Dar pe loc calul s'opreşte, In pă- 
mint ochii ţinteşte Şl cu groază sforăeşte (ALECSi) [ODom.].

SFORÂIALĂ (pL-lell) sf.t SF0RA|T sbst., SFO- 
RAiTţTRA (pl.-turi) sf. Paptul de a sforăi; rezul
tatul acestei acţiuni: fiul împăratului adormise şl-1 da 
nişte şforăleli, de părea că mină poroll ((bp.) ; auzeam o 
respirare greoaie ca de om adormit şl după aceea o sforăltură J
(D.-ZAMF.).

SFORĂIT... w- SFORAiaIjA...
SFORĂITOR adj. verb. sforAj. Care sforăie.
SFORICICĂ (pl.-lcoie) Sf. dim. SFOARA.

"SFORŢA (-ţez) vb. refl. A se sili dui răspuieri, 
a se opinti, a se strădui [it. sforzare]1.

"SFORŢARE Sf. Paptul de a se sforţa, opin
tire, străduinţă.

SFRANCipC, SFiRClQC sm. i
sări de pradă, cu ciocul Încovoiat 
şi ou ghiare puternice, de coloare 
cenuşie, cafenie -sau roşiatică, cu 
coada neagră sau albă; 
se hrăneşte cu insecte 
şi cu păsărele pe care Ie 
atrage imitînd cîntecul 
lor; varietăţile mai cu
noscute la noi sînt:«uii- 
HflŞD, numit şi ,,codăl- 
biţă” sau •„şofran” (La- 
nius coUurio) ([®] 4449); «ul-mare, numit şi 
,,şoimuţ”, „lupul-vrăbiilor”, ,)berbecel-mai'c”, 
„berbecuţ”, ,,capra-dracului”, etc. (Lanius cx-.

Gen (ic pă-

Fi^. 4449,-Sfrancloc-roşu.
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Fig. 4450. 
Sfredel.

■ M.M. Miner.

cubitOT); «iUL-Mlc (Lanius minor) F O' = ciocA- 
nitoabe (-pestrjtA) [srb. s vraCak].
O SFRANŢUZ... = FRANTbZ...

SFREDEL (p!.-ele) sn. ©|ţ=> Unealtă de oţel de 
fftcut găuri în lenm, burghiu, spiţelnie ([a] 4450); 
cela oe va ajuta turului... de-1 va da ulscare 
lucruri, carele slut de treaba Iul, cumu-1 eiid- 
del sau topor... pre acela cape un fur să-1 
certe (PRV.-mb ) ; Ţiganul... se Invlrtea Împrejur 
ca un -r toN.)- ţ! ® Pr. final. Spirală, 
invîrtitură, colac: Purcelusl cu coada ~ 
şl cu beţe ’□ loc de labă (EMIn.) ; pletele Inl 
cădeau lu /^e dese pe umeri (sad.) H ® ®
»Til dracului, intrigant, ccl ce seamănă 
vrajba între oameni ţ[ ® Mold. ® -»ui 
Bnsăllllor ~ STBAT DE RUSALII *| ® ☆ ©
8FREDELUL sau SPIŢELNICUL, conste- 
lajiune formată din ..Trisfetitele” ( =
Cingătoarcă Orionuliii), considerate -E. Drug.— 
ca miner şi din steaua ,,Betelgeuse”, F- Floare, 
socotită ca vîrf al sfredelului (sw @ 4086) ŞI ® 
41 Omida răchitarului, numită şi ,,sfredeluş” sau 
„sfredeluşul-iemnului” [bg. s v r e d e 1 0].

SFREDELEAC (pl.-eoe) sn. clim. SFREDEL: nu- 
mai lată oă dă de secure, de o Iunie şi de un pe pomoştina 
căruţei (CRG.).

SFREDELI (-eiesc) 1. vb..tr. ® A găuri cu 
sfrecLelul; a slredelit uşa cu un burghiu (Car.) ; 0: 
ochii vioi parcă slredeleau pe cel asupra căruia se ţinteau 
(SAD.) *\\ ® Pr. ext. A găuri; streşinile picură sfrede
lind Încet şl adine zăpada (dlvr,), : 0: ţlriitul lăcustelor !1 
sfredelea urechile (s.-ald.) Tf ® 0 A pătrunde, a Stră- 
liaLe, a-şi face loc cu sila: numele lul... ajunge 
Încetul on Încetul indiferenţa publicului (vlah.).

2. vb. refl. ® A se găuri cu sfredelul; 0: oiteva 
clipe stătură aşa imul Ungă altul, sfredelludu-se din ochi-
(S.-ald.)^ ® A se învîrti în spirală, a se învîrteji:
apele se ’nvrăjbesc şl se sfredelesc In adinei vlrtejurl 
(ODOB.).

SFREDELITOR adj. verb-, sfredeli. ® Care 
sfredeleşte li ® Care se înyîrteşte în spirală.
. ŞFREDELITURĂ (pZ.-turl) s/. Gaură făcută 
cu sfredelul [sfredeli].'

SFREDELUŞ (pZ.-uşe) 1. sn. dim. SFREDEL.
2. sm. ® = PITTJLţCE ® : de se preumbla uumai prin

codri şl prin livezi, mierlele şl privighetorile,... pletroşell şl 
•^11... 11 Intlmplnau peste tot’looul cu dulcile lor du- 

ţări (ODOB.) Ii®. 4^ SFREE^LDŞTTL-LEUNULni — SFRE
DEL®.

SFRIJIT, / SFREJ^T adj. F Slal», uscat şi pi
pernicit: un spin ou trei fire de barbă, slab şl sfrijit, numai 
pielea şl osul de dlnsul (i.-oH.); Un că^luş sfrijit Asupra lor 
s’au repezit (don.) ; vrei să-mi pui flori după urechi ou slrijitu 
cel de aăluşcă )' (alecs.) ; este un mititel măsoăriolu toarte 
destrăbălat^ jigărit, sfrejlt şl galten (Car.).

* SFRUNTAT adj. Ndruşinat, fără ruşine, neo 
brăzat [după'fr. e f f r o n t 6].
O SFULGER... = FDLGER...

SGÂIBA1, zgaibA (pl.-be) sf. ® / Rană uşoară, 
superficială: untul de sunătoare nu e aşa de bun pentru... 
Bgaibe, OB pătlagina (DLVR.) 1[ ® O/ten. ^ Goaja care se 
facepeo rană(ciAuş.)TI® ♦ iarbĂ-de- iarba-sgai- 
BEi = sqrAbunticA [lat. vulg. scabia = clas. 
■scabies].

SGAIBA2 = oaiba.
■SGÂIBOS arij./Plin de sgaibe, de bubuliţe. 
SGĂIBULIŢA,ZG- (pJ.-ţe) sf. dim. SOAIBA1; Din 

sgăibullţa cea mică, Bubă mare se ariică (pann). 
o SGAIDE, zoaide s/. pl. FOlten. (ciauş.) = oaidA® . 
O SGÂIŢA = QAITA.
OSGANCA, zqancA (pL-ănci) sf. Mold. f Coaja 
ce se formează pe o bubă, pe o rană: bubele treo, 
uaclndu-se şl piclndu-le coaija saU sgauca (PAMF.) ; zganca 
liece, dar alnuica râm Ine (pamf.).
.OSGANCUŞQARA (pi.-re) sf. Mold. f dim.
SGANCA : Chemat-am toate bubuşoarele, .Cbemat-am toate 
şgftucuşoarele. Le-am chemat. Le-am ospătat. Numai bubele 
dulci nu le-ăm chemat (dintr’un deSOÎntcc) (PAMF.). 
t SG.^BURA, zgabbdrA (pi.-re) sf. I încălţă

minte: spre Idumel tlndzu zgarbura mea (PS.-SCH.) [COmp.
it. scarpola şi tirol. s g â 1 b e r a]. 

SGARDA, zgarda (pî.-ăizl, o -arde) sf. ® Curea

sau cerc dc metai CC se pune în jurul gîtuliii-cline- SFR- 
lui {[^4451): aajuns lacăte- ■ o r* t
lele acelea... şl le-a aflat cu IO0 I
nişte sgarde de aur (Sb.) ; 0 
a punealega oua ţi
nea în frîu, a răpi liberta
tea; o gazetă fără patron po
litic, fără (VLAH.) H ® 0
Lănţişor, şirag de măr
gele, etc. ce se pune la gît, 
gherdan; salbă de bani: 
gh iordane le se numesc, ca şl la 
noi, sgăml (VOR.); Hei, tu m!n- 
drulica mea. Dă zgarda de la > 
grumaz Şl mă scoate din robşag Sgăizi.
(BRL.) 11 ® ® Guler [comp. alb. s k a r ă e].

SGARDIŢA, ZGArdjtA (pi.-ţe) sf. dim. sgar-
DA: m’am întors la clmp, on zgărdlţa de la gltul copilei 
(ORC.); Şi să nu uiţi, bădiţă Illeş, Ia Piatra, de-o zgărdiţă'de 
mărgele (sad.).

SGAria... = SGÎRIA...
t SGAu, zoAu (pi.-ăuri) ■ sn. ® £) t Pîntecele 
mamei: oela ce-şi va omori muiarea avlnd prunc tn zgău 
tPHv.-LP.) 1f ® ® Deschizătură; gaură t ® Băn. P.îpă 
într’un pîrîu adine, unde sînt tufişuri dese T ®
OHen. Golul carului, atît cit poate cuprinde carul; 
nici zgăul carului nu-1 umpluse (conv.).
OSGĂTJRA (agăur) vb. ir. Trans. A holba, a se 
uita lung la cineva sau ceva, a sgîi ochii [lat.
*e X c a V u 1 a r e].
OSGHIAB = JGHEAB: oorge... apă In p^rl de mar
moră (C.-RAD.).
O SGHIGINA,. SGtciNA, ZG- (-in) vb. ir. şi refl.
Olten. SGiLilj.
O SGHIHUI IV- SBiHUţ.
O SGÎGINA , ZGlCINA SGHICINA.

SGÎI, ZGÎi (sgiesc) 1. vb. ir. A holba, a casca tare 
ochii: agllră ochii şi cu mare mirare hăgară de seamă că 
capetele balaurului lipsesc (Isp.) : au sgllt din ochi, neştiind 
dacă-i vis sau e aievea (mera).

2. vb. refl. A se uita la cineva cu ochii holbaţi:
Işl turteau nasul de geamuri, sgllndu-se la mine (sad.^; În
ţepenise Impellţata, sglindu-se cu ochii acolo (isP.) [s g ă uj.

SGÎIT, ZGljT adj. p. SGîj. Holbat, tare căscaţi 
(vorb.de ochi): avea nişte ochi sgllţl, de lovea pe om ful
gerătura, clnd se uita asupră-1 usp.)..

SGÎLŢÎI, SGlTlI, ZG- (-ţliu) vb. tr.^ intr. şi refl.
A (se) sgudui, a (se) scutura tare; bătea un vint de 
sgllţlia ferestrele (vlah.) ; vintul sgllţ!l, frămlntă, frlnse şi 
smulsepomii de prin curţile Întinse (dem.) ; a Început a sglţll 
de fringhla aceea (sb.) ; preotul se sgiţlla cu pletele de borta 
lalţel (8B.).

SGÎLŢÎITURA, SGlTlITţTRA, ZG- (pî.-turl) sf.
Faptul de a s g 11 ţ î i, sguduitură, scuturătură.

SGÎLŢÎNA, ZGlLTÎNA (-fin) = SGÎLTÎf: sglUInă , 
copălcul, să cadă boabele din el (lung.).
O SGÎmAI (-ăiu), SGiMUj (-ulu) vb.^r. şi refl. Olten. A 
(se) rîcîi, a (se) scărpina; a (se) sgîndări: se sgimue 
In ureche (ClAUş.).
OSGÎMBOIA, ZGÎHBOIA (-olu) vb. refl. Băn. A 
holba ochii, a’se .sgîi.
O SGÎMUI iw- SOlMAţ.
OSGÎNCILI (-ileso), SOlNCIOR| (-prese) Vb. Ir. A 
rîcîi (o rană), a căuta să înd(;părteze coaja de pe' 
o bubă (ŞEz.) (RV..CR6.) [sgahcă].

SGÎNDABI (-ăresc,-ftr) vb. fr. (î)A răscoli, a scor
moni jarul, cărbunii (cu cleştele, cu vătraiul), ca 
să se aprindă mai bine focul: focul, cu cit mal mult il 
Bglnd&ri, cu atit mai mult se şi aprinde (gol.) K © © A 
aţiţa, a întărită, a irita: cu lirmitura aste de carne, 
numai 1 s’a sglDd&rlt foamea (Sb.) 1[ ® A SCOtOCi dede
subt: ce tot UI sgtnd&reştl buba şl n’o laşi si sa usuce P 
(PAMF.); © o chestiune ţf ® A rade puţin deasupra: 
sglnd&reşte... o leacd de teucueald de pe părete (mar.). 

SGÎBBACIU = QÎRBACro.
SGÎBC 'tm- SOtRCIU1.
SGÎBCENIE Sf. Firea celui sgîrcit, scumpenie, 

avariţie: se ’mplnzlse pomina ’n lume despre grozava lui 
(VLAH.) [s g î r c i].

SGmci (-cesc) vb. tr. şi refl. ® A face să se 
strîngă, să se ghemuească, să se contracte, refl. 
a se strînge, a se ghemui, a se contracta (din pri-

1145



S 6 I 
S6R-

cina durerii, crampeior, frigului, etCi): peste noapte 
a 9I dat holera peste mine şl... m’a sglrclt olrcel (CRO.); se 
svlrcolesc şl se sslroeso tn dureri de moarte (CAr.) ; degetele 
Iul subţiri şl albe. se sglrcesc de durere (vlah.) ; sft se sglr- 
ceasoă mina celui care au luat banii p (ALECs.) ^ ® 0 A se 
arăta sgîrcit, a se scumpi: se sglrceşte pentru ciţlva 
gologani [vsl. s a g r ii C i L i].

SGÎRCIT adj. p. 8GÎR01. ® Strins, ghemuit, 
contractat’(din pricina durerilor, crampelor, etc.):

de clrosil de prin toate Încheieturile, se ghemul sub pla- 
pom& (vu^H.) H © © Gel ce ţiuo atîta la bani, încît 

.se lipseşte de cele necesare, numai pentru astrînge 
CÎt mai mulţi, scump, avar: mal bine trfteşteun sărac 
lipit declt UQ bogat (Pann) ; de la cela^, plnă nu-1 lei 
cu silă, de bună voie nimic vezi (oou.); — STTl.: >^1 nici 
pe el nu se procopseşte, .nici pe altul nu foloseşte (ZNN.).

SGiRCIU1 (pi.-ciurl), OSOlBC (pi. ga 
-curi) sn. ® g) Ţeşut eiastic, Ilexibii şi ui® 
lucios care precedă mai totdeauna ţesu
tul osos şi persista In unele organe, car- 
tiiaj : ■»! naanlul li albea pe sub pielea aub- 
•ţlre (DLVR.): nu mal r&măsaae declt oasele şi 
sglrclurlle de el (lung.) " © SFiBC ® *[

Uncaltăadogaruiuieu carecurăţă Fig. 445a. 
muchiile la vasele mici; numiiăşi ,,scoa- Sgirciu. 
bă“ (p [s g î r c i].

SGIRCIUl2' intt^rj. Să nu izbuteşti! să n’ai 
parte! ureazâ ca la arşice, clud le zice: ,,sglrciul" (gol.) 
[sig î roi'].
O SGÎRFACIU, zolRPAOUrsl)si. Mold. O Căuş ma
re de lemn în care se punejintija de 
rnlncat (şez.>.

SGiRIA (-riu),f SOiRlIA (-tiu), ZQ- 
vb. tr., mlr. şire/i. ® A(-şi) produce 
o tăietură superficială, o rosătură u- 
şoară cu unghia sau eu un vîrf ascu
ţit : cind st&ptnul casei se juca ou dinsul 
(= cu pisoiul), torit-a alintul sStI sglilo, 
pare c&-şl pilise gbiarele (isp.i ; şl du puteau 
scăpa bietele mite din mtnlle noastre, plnă 
ce nu ne sglrlau şl ne stupeau (CRo.); an 
văzut pro cocoşi unde să sgăera, zmnlgea şl 
se bătea Intre sine (TICh.); ®: miţa bllndă Fig. 4453. 
sgirle rău K ® Pr. ext. A produce o Sgîrieciu. 
sensaţiune de acreală neplăcută [vorb'. de unele 
băuturi): rinul oe ml-a dat de băut mă sglrla pe gtt 
[lat. 's e a b e r â r e < s c ah e r].

SGÎRIAC IV solRiţcrn.
ŞGÎRIE-BRÎNZA sm. Sgîrcit, ciufut, cărpă- 

nOS: Moş Vaslie era un cărpănos şl-uii putu de (CRG.).
SGÎRIECIU, solBlAC sm. Unealtă a dulghe

rului, cu care trage linii pe seînduri (P 4453) 
[sgîria].

SGÎRIE-NQRI sm. Clădire Înaltă cu
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Fig. 4454. Sgîrie-nori.

foarte multe caturi. In s-pec. In Statele-Unite ale 
Amcricei (p 4454).'

SGÎRIETURA (pi.-tari) sf. Tăieturi superfi
cială, rosătură uşoară, dungă, urmă lăsată de un
ghie sau de un vîrf ascuţit; i-a legat rana care era nu
mai o » do nimic (CAr.) ; pprtolelul... era negru, cu o 
la un colt (BR.-VN.) [s g i r i a].

SGÎRipS aclj. Care s g i r i e.
O SGÎRLÂUNTE, SoIRLAQNT, zo- sm. Trans. (ciauş.) 
(TUT.) = ClBLÎQNT.

F'g- 4455- Sglăvoc.

b SţJÎTIE Sf. Mold. Ştrengăriţă, diavol(oaică), 
şerpoaică: o «. do copilă, ageră la minte (CRg.); a dra- 
culni « de iată, s’a prelăcut In păsărică (CRg.i .

SGÎŢÎI SOlLTU.
SGLAVOACA, SQLAvOACE, ZQL- Si. Wja tm- 

SGLAVQC ®. '
sglAvqc, zlAvoc

sm.® Peşte de for
mă unui mormoloc de 
broască, cu capul bul- 
bdoat, fruntea lată, 
gura largă şi ochii mari: 
trăeşte prin pîraiele şi 
rîuleţele de munte; numit şi ,,sglăvoacă”, ,,moacă” 
sau ,,babă” (CoUus gobio) (P 4455) ţj © a = 
albAstrjtA ,f ®' ♦ = DiQc ® [ bg. g 1 a V o 6 I, 
srb. g 1 a V o I- ]. ,

SGLOBIU, ZGLOBIU, ✓ ZLOBIU, t Z(G)LOBIV adj. 
® Răutăcios, arţăgos: oomenii cei domneşti... do să vor 
prllejl Bă ile zlobil şl vor lace asuprăle şl vor' Împresura să
racii (PRV.-LP.) ; de să vor prllejl să lie zglobivl... (PNV MB)
H © Sburdalnic, yioiu, nebunatec, svăpăiat: copiii, 
din firea lor, slut sglobll, neastlmpăraţi, Înclinaţi spre ju
cării (BR.-VN); clteva vrăbii zglobii se coborau din sălciile 
singuratice (D.-zamf.); priveşte in tăcere... spre ooplla care 
se joacă zloble prin odaie (BR.-vn.) [vsl. zlobivu].
O SGOAdA, ' zgoadA sf. Băn. tntîmplare, nime
reală: am spus-o şi ou aşa pe [srb. z g o d a], 
OSGOANDA, ZGOANDA ij)l. -de) sf. Olfen. (conv.) 
(TUT.) Glun)ă [ s g 0 a d ă].
OSGODI, zdODi (-odesc) vb. Ir. şireţi: Băn. A (se) 
nimeri [sfb. z g o ci i t (].

SGOMOT, ZGQMOŢ (pl.-ie) sn. ® Amestec do 
sunete', de glasuri confuze, fără armonie, vuet,
larmă, gălăgie: a tace«.; cum se topeşte lumina pe psr, 
aşa şi —ele pe pămint (BR.-vn.) H © ® Vllvă, sensaţic: 
Bceastă Intlmplare făcu mare «. [bg.].

SGOMOTA, ZGOMOTA (-otez) vb. i.iitr. A face 
S g o m o t: cătuşe de cătiişe lovite : zor I zor: sgomotau tn 
tăcere (dem.).

SGOMOTOS, ZGOMOTOS adj. Care face mult 
s g o m o t, gălăgios: o sală sgomotoasă^ Ispita plăce
rilor sgomotoase ale lumii... o gonea din ceea asta (vlah.). 
O SGONDI, ZGONDi (-deec) vb. intr. Olfen. (conv.) 
A glumi, a face glume [s g o a n d ă],
O SGONDOS, ZGONDOS adj. Olten. (conv.) Glumeţ, 
bun de gluirie [s g o a n d ăl.
OSGONI, ZGOţfl (-oneso) vb. tr. = IZGONI.

SGORNI, zg'orni (-nasc) vb. tr. Q V A scoatc 
din culcuş (vînatul), a stîrni din locul lui K © A 
izgoni, a aluţlga : clne-şl sgorneşte sluga oea credincioasă, 
că cel ce-şi sgorneşte clinele din casa sa (gol.) [scorni, 
influenţat de goni].
OSGRAbALA, zgrAbAla {-Ml) vb. tr. şi refl
Băn. A (se) sgîria: noi să-l dăm bnnă pace să se zgrabele 
cit vrea (oAr.) [comp. srb'. grăbi j e ,.grapă, greblă”].

SGRAbUNŢ sm., (pl.-ţe) sn., SGRAbuntA (pl. 
-te) sf., ZOB- ® Grâuncior, de unt, de brînză, de 
zahăr, etc. ce pluteşte într’un licliid H © Coş, 
bubuliţă [comp. lat. c a r b u n-t 
c u i u s ].

SGBAbUNŢICA sf. ^ Plan
tă'-op frunzele d'inţate, cu flori 
galbene dispuse în mici capitule; 
numită şi ,,iarbă-de-sgaibă”,
„iarba-sgaibei” sau ,,salata-cîi- 
iielui” (Lampsana communls) (jăj 
4456) [s g r ă b u n ţ ă].

SGRABUNŢOS adj. Plin de 
s g r ă b u n t i, granulos.
O SGBEBENI, ZQREBENI sm. 
pl, Olten. Buci de lină; lină de 
proastă calitate, rămăşiţă de lină 
(CIAUŞ.); resturile din cîlţi după oe 
se dărăccsc ir.-coo.) [srb.' g r e b e- 
nac].
. S GREBURI, SGRIBUBI (-nresc)
BOLI (-ulesc), z'gr- 1. vb. refl. © 
se ghemui (le frig: a se «. de irig; răcoarea b tăcu să se 
sgrlbulcascâ (grl.) f © A se ghemui de frică: s’a 
sgribnrit cu el, de frică, Intr’nn nngherin (SB.i.

2. vb. intr. A tremura de frig: îmbla agribulind pe

Fig. 4156. 
Sgrăbuniicft.

SGREBULI. SQBI"
A se sti'inge, i
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la poart& (CRG.) ; b&tea un vlntuleţ subţire, de tăcea pe clo- 
rolu să sgrlburească (ret.).

SGREBURIT, SGRIBUBţT; BGREBULţT, SORIBU- 
LJT adj. p. SGREBTJRţ,.. Ghcmuit d.c frig; tremurînd 
do frig: trecători... sgreburiţi, cu gulerele paltoauelor rldl< 
cate <sAO.); Sgrlburît de frig spre mine tinde mllnlle lui 
sfinte (VLAH.); vitele par chircite, păsările sgrebullte şi oa
menii vineţi la faţă (L-GH.)i magistraţii se deteră jos, sgri-. 
bulld de frig (o.-zamf.).

SGREMŢUHOS adj.. G r u n ţ u r o s.
SGREPŢĂNA, ZQREPTANA (-apt&n) vb. refl. A 

se căfăra [comp.- qrAptAn* 1.
SGRIBULI, SGRIBUBJ, Băn. SGRIBORţ, ZGR- tm- 

SGREBuHf...
S,GRIBURICIU sm. # Un fel de ţînţar mic 

care trcmurâ'clin picioare cînd stă locului; numit 
şi ,,bî(n)ţan” (Cliironomus leucopogon) [sgri-' 
buri].

SGRIPSOR, SQRJPTOR, t GRJPSOjl sîn. ® it© 
Un fel.de vultur mare, probabil vulturul imperial 
(Aquila imperialis) : un balaur... se Încolăcise pe un co- 
paciu ^i se urca să mănlnce nişte pul se sgripsor (isp.i ^
(D © t Pajură, vultur cu două capete pe stema
unei ţâri : chiar semnul austrlacesc, sgripsorul cu doao ca
pete, pe un tavan'de sală mai^e, Întocmai parcă ar ti zugrăvit 
(c..RAD.) /I-d) (f) t;Veche rnonedă de argint austri
acă (cu vulturul cu două-capete pe stemă) care 
circula în ţările noasţre şi a cărei valoare era de 
12 lei (vechi) şi jumătate t ® Olten. (f) Piesă de 
argint de cinci lei cciauş.) 1f ® t f Om îndrăcit şi 
hrăpăreţ: crezi tu oare că acest sgripsor se va mulţămi cu 
aceea ce-i vom da noi P (fil.) [comp. gr.

SGRIFSOROAIGĂ, SORIPTOROAICA, SGRIFTU- 
boaicA, ZGR-, ooripsoroaicA ipl.-ce) sf. ® Femela 
sgripsorului: clnd veni sgripsoroaica ...IntiebA pe 
pui cine le-a făcut ăst bine (isp.); c.ind s’aultat In copaciu..., 
ce să-i vază ochii P nişte pui de sgripţuroalcă (r.-cod.) ; peste 
puţin timp a sosit şi gripsoroalca bătrlnă, mama puilor (gr.-n.) 
II ® F © Femeie bătrînă, urîtă şi- îndrăcită: era baba 
aşa o Bgrlpţoroalcă urltă şi bătăioasă şl rea de mama focului 
(VLAH.) [sgripsor].
OSGRÎIVEBOIA = SGlfilBOIA: se sgrlmboaie druma- 
rul, olt se sgrlmboaie la acea şozănle şl dacă se satură, pleacă 
Inălnte (mera).

SGRUNŢ = GRUNZ.
SGRUNŢOS, SGRUNTURQS = GRUNJUBQS: urca

sem din greu, pe rlpl sgrunţoase (lung.) ; şi văzui pe bunic 
stlnd In Jilţul lui, ...cu pana de glscă oare sclrţlle pe hirtia , 
Bgrunţuroasă (sad.)..

SGUDXJI, ZQUDUţ (-duiu) 1. vb. tr. A scutura cu 
putere, a face să sq cutremure, să. se clatine^dih te
melie, asgîlţîi, a sdruncina: apucasepedlrectordegulerul 
redingotei... sguduindu-l cu-cea din urmă sforţare a vieţii lui 
(OLVR.); 11 sgudul, 11 soutură, ca de clnd începui să vă po
vestesc şl abia, abia se deşteptă usp.) ; un pumn sdravăn 11 
sgudul creierii (VLah.) ; ©: gelozia, mirarea, ruşinea 11 sgn- 
dnise prea adine (GN.).

2. vb. refl. A se scutura cu putere, a se cutre
mura, a se sdruncina, a se clătina din temelie:
bărbaţii... îl strigau aferim, de se sgudulau păreţi! (negr.) ; 
s’a cufundat In fundul pămlntulul, de s’au sgudult temeliile 
lumii (CRG.); muntele s’a zguduit din ţlţlni de svircolirea di- 
hanlei (vlah.).

SGUDUIAXĂ, ZG- (pî.-leli), SGUDUITţTRA, ZG- 
(pi.-turi) sf. Faptul de a (sej s g u d u i; rezultatul 
acestei acţiuni ; sdruncinătură: ai trebuinţă de-o sgu- 
duială din creştet1 plnă ’n tălpi (jip.) ; trenul se opreşte pe 
loc, produclnd o sgudultură puternică (Car.) .

SGŢJDUITOR, ZGUDUITOR adj. vei'b. SGUDUJ. 
Care Sgudue: toată uriaşa' Împletitură de fler, pe care 
aleargă zguduitoarele trenuri, pare că pluteşte In aer, uşoară 
ca o dantelă (vlah.>.

SGUDUIT.URA wm- SGUDUIALA.
O SGULI, ZGU14 (-lese) vb. refl. Olten. Ban. Trans. A 
se ghemui,, a se.stringe (ca un) ghem: mirtaimi 
mergea sgulit şi tremurînd (Ret.) ; puişorii se zgulesc săr
manii şi Încep a pllnge şl mai amarnic declt plnă acuma
(meha) [comp. srb. zguri ti se].

SGŢJRA, zqtjrA sf. ® «Materia sticloasă oare' 
se ridică la suprafaţa unui metal topit H © Fu- 
iiingine arsă şi sticloasă care se formează pe coş, 
stirigie ţ[ ® Lucru ars, prefăcut în cărbune: plinea

Fig:- 4457- Şibilă.

s’a făcut ^: turta de clisă ce o pune (Tlgauut) la lemnul 
foii, clnd s’apucă de lucru, prin foc se preface tu ’ saură
(PAMF.) [comp. alb. z^dre, bg. sgurija].

SGURpS, ZGUROS adj. Ca s g u r a-; prefăcut 
In cărbune, ars: Mai bine mălalu Şl să-l minei c'nn 
om frumos (IK.-brs.).

•SHF.RIF = ŞERIF2.
«SHILLING = ŞILING.
SHIMA wm- SCHIMA.

*Sr«m. J A şaptea şi cea din urmă no.tă a gamei; 
somnul ce reprezintă această notă [fr.].
O sialA = SHALA.
•SIAMEZI, adj. O Din Si am, privitor la Siam. 
2. sm., siameza (pZ.-ze) sf. Locuitor, locuitoare 

din Siam.
•SIBARIT sm. ® Locuitor din Sybaris'ţ © © 

Om care duce u viaţă leneşă şi de voluptăţi ca lo
cuitorii din Sybaris: Petronlu... ne descrie viaţa unul 
din vremile Imperiului (odob.) [fr. S y- 
b a r i t el.

•SIBIIjA (pi.-le) sf. ^ Femeie 
căreia cei vechi îi atribuiau darul 
de a fi inspirată de zei şi de a pu-| 
tea prezice viitorul ([®| J 
4457-): Cu glas adine, cu graiul^ 
de sibile, Rosteşte lin. In clipe 
cadenţate (EMIn.) [lat. S i b y 1-
1 a]. '

•sibilantA (pl.-U,) sf.
427. Consonantă şuierătoare, 
care produce un sunet şuie
rător (1, ş. s, t) [fr.].
•SIBILia adj. ^ Cc ţine 

de sibile [fr. ].
•SIBILIN adj. ^ Ce vine de Ia o sibilâ: oracol 

cărţi —e, culegere de oracole pe cârc un colegiu de 
preoţi o păstra în Roma, la Capitol, şi pe oaţe Se
natul roman punea s’o consulte de cîte ori repu
blica se afla în priniejdie [lat.]..

SIC!1 sau sici interj. F Cuvînt cu care faci cui
va în necaz: bine ţi-a făcuţi aşa-ţi trebuel (sc ro
steşte adesea lovind pumnii unul dc altul): preoţea- 
sa... făcu mlinile pumni şl le lovi una pe alta:.>«’'I că^’a 
ascultat la clevetirile dumltale (BAs.); .,se strlmba la om... 
(şl) !i da cu sic! (R.-cod.).
*SIC2 adv. Aşa (se pune între parenteze, într’un 

text citat, spre a arăta că e întocmai aşa.în origi
nal, iar nu vre-o invenţiune sau o eroare-de tipar) 
[lat.].

ŞICA sf. ♦ Plantă ou frunzele de.un verde-în- 
ebis, cu flori- albăstrui; numită şi ,,garofiţă-de- 
mare”, ,,limba-boului” sau „limba-peştelui” (Sta
tice Gmelini).

•SIGATIV 1. adj. Care usucă repede colorile cu 
care e amestecat: uieiu 

2. (pî.-ive) sn. Uleiu sicativ [fr.].
SIGIU sbsL g) Partea ovală şi fără adîncături 'a 

arşicului: clnd arşicul stă ridicat pe muche, cu partea 
scobită tu sus, partea aceasta se numeşte belu; iară partea 
dimpotrivă, care stă pe pămint se numeşte * (ISP.) (c«-. 4:'
229).
t SICLET sbst. Povară pe suflet, nelinişte, îngri

jorare [tc.].
•SIGOMOR sm. ♦ Un fel de smochin din al 

cărîii lemn vechii Egipteni făceau sicrie: —ui ce sea
mănă cu dudul'sau agudul la frunze şl dă un rod de smochină 
(BOL.) [fr. < gr.].

SIGRIAŞ {pi.-se; sn. dini. SICRIU: văzn că vine 
pe spă un — smolit şi inclelt bine osp.) .

SIGRINEL (pi.-ele) sil. Lădiţă: văzu un—, În
cheiat şl smolit bine, că vine pe apă (isp.i [ung. S Z e- 
k r e 11 y I.

SIGRIU,tSECRIU, ţSACHIu (pi.-rle) sn. ® t Scrin; 
ladă: au descuiat săcrllle, sipetele şl au luat multe ar- 
ginturi şl odoare ce au găsit (uusr.l.; sărmană bibliotecă I ui
tată In secrlul el la bejenia anului 1821, toată a slujit de 
fultuială lanlcerllprl ineor.) ; ^ —I legii, Chivotul legii 
H © Motd. Trans. ojJ Cosciug [ung. s z e k r ă n y ].

SIGTIRl inte:rj Expresiune de înjurătură vul
gară [tc.’].

SIGTIRl (-iresc)) 1. vb. ir., vulg. A alunga cu în
jurături.

S6R-
SI'C
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SIL
SID- 2- vl3- refl- A se c^ra' a se [s i c t i r],

SIDEF sbst.
Materie albă, 

vîrtoasă şi lu
cioasă, cu ape 
de diferite colori, 
care căptuşeşte 
interiorul mul
tor scoici; din ea 
se fac nasturi, 
minere de cu
ţite, diferite or-

Fip. 4458. Marchetărie de sidei 
(lucrare indiană).

namente pe mo- 
bile sau cutii, 
etC. 4458); aa
nlta... Inlăşurlnd ou 
privirea coltarele de 
lemn de' trandafir. Incrustate de (Orl.) ; nn şir de 
munţi... lainic Işl înalţă KreCenll oolţuroşl, albi ca '-^1
(VLAH.) [tc. s e d e !].

SIDEFIU adj. Gu reflexe, cu ape ca ale s i d e- 
fulul: felinarele ardeau In cearcăne sidefii (sad.).

SIDELCÂ w SAOţlLcA.
'SIDERAL adj. it Privitor la astre: astronomie,^;

; foiletonul ...apare c’o regularitate *ă odată sau de două 
ori pe săptămină (vlah.) ; an AN 1 ® ; zl .»ă, in
tervalul de timp Intre două treceri consecutive ale 
aceleiaşi stele la meridianul unui loc [fr.].

SIDPjA m- sAdjlA.
*SIENIT sbsl., sienitA sf. Rocăgranitică în 

care domină feldspatul şi a cărei coloare e un a- 
ihestec de roşu şi verde [fr. s y ă n i t e].

•siesta (pl.-to) sf. Odihnă, somn după amiazi 
în ortilc călduroase ale zilei: tatăl Anei, in odaia de la 
otel, ...făcea o penibilă (vlah.) [fr.].

SIEŞI iw ŞIEŞI.
•SIFILIS sbsi. f Boală molipsitoare, ereditară, 

foarte primejdioasă,, datorită unei otrăviri a sîn-
gelui- [fr. s V p h i 1 i s],

•SIFILITIC 1. adj. / 
şifiiis; bolnav de sifilis.

2. sm. Cel bolnav'de 
sifilis [fr. sy p h i 1 i t i- 
q u e],

•SIFLANTA (pî.-to) 
sf. a? Si'bilantă [fr.].

•SIFON (pl.-Ioane) sn.
® Tub' îndoit, cu două 
braţe inegale, care ser
veşte la trecerea unui li-

Ce ţine de

Sifon.
Fif. 4459- 

Sifon.
chid dintr’un vas într’altul (iH 44.')9) li ® Sticlă ce 
conţine apă gazoasă care se pompează cu aju
torul unui tub închis cu o supapă (^4460) [fr.].

SIGA sf.« Piatră moale, roşiatică, asemenea tu
fului; ţăranii o întrebuinţează Ia trasul brîielor pe 
la ferestre, la văruitul cpastelor vetrelor, cuptoa
relor, etC.; urcăm...maluri de sparte de puhoaie (vLah.) 
[srb.].

SIGHIR =. CIQHJR.
•SIGIL = SIOILin.
•SIGILA (-llez) vb. tr. A pecetlui [lat.];
•SIGILIU (pl.-lll) sn. Pecete; ®; figuri ce poartă

-A,! caracteristic al epocii lor (i.-OH.) [lat.].
•SIGLU (pl.-le) sn., SJQLA (pî.-le) sf. Literă ini

ţială întrebuinţată ca semn de prescurtare pe" in
scripţii, în manuscrisele vechi sau pe medalii [fr.].

•SIGMA sf. a> A 18-a literă a alfabetului gre
cesc, corespunzătoare lui S (S, o, c) [gr.].

•SIGMOţD adj. ® Care are forma unui sigma 1f 
® ^ Vaivuie ~e, cute membranoase situate la ori
ginea aortei şi a arterei pulmonare [fr.].

•SIGNAL (pi.-ale) sn. ® Semnal 11 ® Fluier mic 
de metal, ® ,,ţignal” [fr.].

•SIGNALMENT m- SEMNALMENT.
SţGUR 1. adj. ® Neîndoios, de care nu se 

poate îndoi nimeni; e ~ de lzblndă; ®: boală Inngă, 
moarte —4 li ® în Care poţi avea toată încrederea, 
pe care te poţi bizui: un prieten-A-H ®Care nu gre
şeşte, care nu dă greş; o judecată^ă *1 ® Unde nu 
e nici o primejdie de temut: nn adăpost ~; nn port -a- 1[ 
® Prielnic, eficace, care-şi produce totdeauna efec
tul : nn leac tH (© NESţODB f ® La -a loc. adv.

Cu siguranţă, fără a da greş; a lua la —, a nu avea 
nici o îndoială despre izbîndă, despre cîştigul unui 
joc sau unei cauze.

2. adv. Gu siguranţă,' negreşit, fără nici o în
doială; vine -A; etin <»■ [gr.-biz. ot^oipoţ].

siguranţa [pl.-le) sf. ® Caracterul unei 
persoane, unui lucru pe care te poţi bizui, în care 
poţi avea deplină încredere H ® Lipsă de ori-ce 
primejdie pentru persoana sau pentru avutul său; 
0 poliţia de -a, sau Simplu siguranţa, poliţia - căreia-i 
e încredinţată paza cetăţenilor şi a avutului lor Hlj 
(g) nesioubantA li ® rCu loc. adv. In mod sigur, 
neîndoios [sigur].
t SIGURIPSI (-ipsesc) vb. tr. A asigura [sigur, 

cu SM/. gr.]. ’
t SIGURITATE sf. Siguranţă: a făgăduit... -a In 
case şl pe drumuri (I.-gh.) [s i g U r].

sihastri (-trosc) 1. vb. intr. A trăi ca un si
hastru;’

2. vb. refl. A se tace sihastru: de aceea... te-am 
crescut, ca acuma... să ne părăseşti şl .să te slliăstreştlP
(RET.).

SIHĂSTRIE, SEHAs^TRţE, sAhAstrie sf. 0 Sta
rea, viaţa de sihastru: vezi că .văzuse el că tot 
nu e nimic de lumea asta oarbă şl â^ala se Jlusese In sihăs
trie (isp.i H ® Locuinţa unui sihastru: in sihăstria in 
care v'ascundeţl fericirea (vlah.) ; m'aş duce In vre-o sehă- 
strie din Ceahlău (negr.) ; aş vrea ca cineva să-ml la locul 
In această săhăstrle (emin.).

SIHASTRU, seh^stru, Mold. sAhastru, ba- 
HASTRU sm. Pustnic: au nimerit la im sihastru duhov
nic, unde esle acum mănăstirea Blserloenl,'şl l-au arătat 
cale spre Ţara-ungurească (m.-cost.) ; crucea laste hrană si
hastrilor (varl.)J Danlll sihastrul; şl merglnd sehastrul Ia 
Alexandru-Vodă, s’au îndemnat Alezandru-Vodă de sehastru 
de au făcut mănăstirea Slatina (nec.) ; auzisem că te-al făcut 
sehastru (NEGR.) ; aveau... să dee ochii ou sahastrul Carpa- 
ţllor (6N.) [gr.-biz.,*^oD/ap,r*i]c].

SIHLĂ, O stHliA, TIHLA (pl.-le), Trans.S{LHA, sIl- 
hA (pl.-he) sf. ♦ Pădure deasă de copaci tineri, 
drepţi, cu prea puţine crengi şi foarte subţiri: 
Iml vine aşa să mă fac 6 sălbătăolune, să te Iau şl să te duo 
In sihlă (8AD.); treclnd prin mai multe sllhe sau sihle... 
dau deodată peste o altă poiană (mar.)c; ...a dona zl purced 
Din zori centurionii spre silhele barbare (coşb.) [vsl. 
Sft.hll],
OSII, slţ (sleso, slesc) vh. refl. Motd. = SFiţ. 
OSIIALA, SÎIALA (pl.-ieli) sf. Mold. = SFiEArA: 
avea. şl sllalA.de dlnsul, pe>itru o& era mal om dectt toţi 
(NEC.); a ţipat odată, de mare sllală (sad.).

SIIMEAN m- BEIMEăN.
SILA [pl.-le) sf. ® Putere de care se slujeşte 

cineva spre a sili pe altul>să facă ceva împotriva 
voinţei, violenţă.; ®; milă de ~ şl dor de zor nn as 
poate; on Bila, cn de-a sila, silind pe cineva; pte mnlte 
locarl lAoea de laa fetele oamenilor ca sila (n.-cost.) ; 
®: cn sila poţi laa oraulnt, dar on sila nn-1 poţi da; trl- 
mls-aa oaste asapra Raşoovalal să-l bată şl să lee pre soră 
-sa, pre Doamna Raaanda ou de-a sila (M.-COST.); 11 luam on 
de-a sila la culcare (dlvr.) ;®: dragoste on sila nu se laoe; In 
—silit, fără voie: conu Manole răspunde In ca unnls 
caro nu e vlnăţor 10R.-VN.); de de milă, vrînd, Iievrînd; 
de voie, de nevoie: de de milă, 11 primi să locusăsaă 
In curtea palatului osp.) H ® t Putere (dfe cal c dis
pune cineva) H ® t Faptă miraculoasă, minu
ne (bibl.i H ® Jă t® Putere armată: pomipd la răz
boia cu o A. aşa de mare şl de grozavă, sparse Împărăţia ve
cinului OSP.) H ® Greaţă, desgust, neplăcere: mă 
simţeam năpădit de o nemărginită (BR.-VN.); s -1 li 
a 1 se face * de ceva Sau de cineva; li e de trecători şl de 
agomotnl tovarăşilor şăl (DLvr.) ; dar aşa 1-e de ^ şl de 
urit, de clnd a rămae elngnră (VLAH.) [vsl. sila].
•silaba (pj.-be) sf. (27.Parte dihtr’un cuvlnt 

alcătuită din;unul sau mai multe sunete care se 
rostesc dintr’o dată: cnvlntnla-e-rl-sesc. o alcătuit din 
patm,silabe [fr. < lat.].

•SH1ARIC adj. -eo Privitor la silabe; alcătuit 
din silabe Fiat.].
■ SILABISI ( -iaeac) vb. tr. A împreuna sonetele 

:unul cuvlnt în silabe; a rosti silabă cu silabă: ella-
blslnd încă odată onvtntul „Imediat”, procnroml reintră In 
cabinetnl sdu (BR.-VN.); silabisind Încet onvlntele slavoneştl
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descurcate, mNa 2I9 el mie din cnvtnt In ouvtnt tllcnl slo
velor şterse (grig.) [ngr. at>XXa^i(cu, influenţat de 
silabă].

SUiEAF, BILE AH w BELEAI'.
SILEMET rr SELEMET.

‘SILEPSA ipl.-m] sf. Of Figură de gramatică 
ce face să se acorde cuvintele, nu după regulele 
de sintaxă, ci după ideea ca'fC predomină în minte: 
am tost la Excelenta sa şl el ml-a aprobat cererea 
[Ir. < gr.].
‘SILEX (pi.-exuri) sn. <8> Creme, 

ne (:i 4461) [Ir. < mlat.].
‘SILF sm. SS Fiinţă mitologică, 

geniu care se presupunea că 
trăe.Şte în aer: .^Ulce n'adoarme 
In pace (emin.) [Ir. s y I p h e].

‘SILFEDA (pi.-ae) sf. “
Geniu feminin care se presu
punea că trăeşte în aer şi care| 
e înfăţişat cu un corp svelt şi 
cu aripi străvezii: ai spirit,
...al nn glas de Înger, ...ai o 
talie de — (ALECso [fr. syl- 
p h i d e]. fie. 4461. Silex cioplit.

silbA •«- sihla.
OSiLHUIU, slLHijnJ adj. 4 ® Trans. Acoperit cu 
sihle: Şl Bardeş cel ou adăpost Prin inunţi stihul (coşB.) H 
O Des, de nepătruns {vorb. de codri), secular: sat 
mare şl bogat, tăinuit tn mijlocul codrilor silhul ivlah.) 
[sHhă].

SILI (-lese) 1. vb. tr. ® A pune pe cineva să facă 
un lucru pe care nu l-ar face de bună voie, a nevoi, 
a obliga, a forţa: l-am silit să plătească; ne-a silit să 
muncim toată ziua; papa de Rlm dacă ar auzi... acest lucru, 
toată creştinătatea ar sili asupra voastră să se rădice (nec.) 
ţ ® A zori, a da zor: nu caii, să nu se poticnească 
t @ t A silui, a necinsti: pre boieri pentru avere 11 
omora, gluplnesele lor silea (GR.;Ua.).

2, lift. ţnfr. A Stărui, a (se) zori, a da zor, a se stră
dui; a se grăbi: N’am vre-un alt zor Deott silesc Iute 
s’ajnng la obor (pann) ; Orlgorle-Vodă... silea să meargă mai 
cntlnd la Obluol(ă,să-şltocmeascălucrulde la vezlml (must.).

a. vb. refl. A-şi da toată osteneala, a lucra din 
răsputeri, a se nevoi, a se strădui, a se slrgui [vsl. 
siliţi ].
‘SILIGAT sm. & Ori-ce sare formată prin com

binarea acidului silicic cu o bază: ~ de potasiu [fr.].
'SILICE şf. «> Corp compus din siliciu şi din 

oxigenj foarte răspîndit In natură sub mai multe 
forme (cuarţ, cremene, nisip, etc.) [fr.].
‘SILICIC adj. & Acid sinonim cu „silice” [fr.]. 
‘SILicips adj. ® ® Format (lin silice f © Ce 

conţine silice: pămint[fr. siliceux].
‘SILICIU sbst. «■ Metaloid din fam. carbonului 

şi care'are unele proprietăţi ale acestuia; e foarte 
răspîndit înnatură, înstarede corn- 
binaţiune: In cuarţ, nisip, granit, 
argilă, etc. [fr.]. 
tSILIGTAR 1»- aiLIHTAB.
•SILIGuA (pi.-oue) sf. ♦ Fruct al 

oruciferelor în formă de păstaie 
lungă împărţită în două printr’un 
perete vertical (Js] 4463) [lat. s l- 
liqua].
‘SILIGULA (pl.-le) sf. ţr Fruc

tul unora din plante (mieşu- 
neaua, mixandra,-ra- 
piţa, etc.), în formă 
de păstaie lungueaţă

’ Fig. 446a. 
Siliciilă.

Fig. 4463. 
Silicuă.

Fig. 4464.
Sihhtar,

C^n(^ se roace. se desface în trei ((®j 4462) [fr.]. 
t SILIHTAR, siLicTAR sm. ® Mare demnitar ia 
iurci, care purta sabia Sultanului atîrnată de u-

mărul sting şi la masă îi tăia bucatele (jaj 4464) 
K ® Spătarul marelui vizir [to.].

SILIMET w SELEMET.
silinţa (pl.-t«) sf. Osteneală dijtă pentru a 

izbuti, zel depus spre a-şi ajunge scopul, sîrguin- 
ţă, străduinţă: a-şi da ^ [sili], 
t SILIŞTE, SELJŞTE, sAlişte sf: ® Locul pe care 
e aşezat satul sau unde a fost odinioară un sat, 
vatra satului: pe-alcl auatrăbătutHuoil... lăsind siliştile 
albite de oase (vlah i ; sărăcimea cită era In ţară se nvăţase 
de-şl tăceau ogoare cu sapa, pin păduri şl pin silişti (N.-cost.) 
1f © Olten. Locul semănat împrejurul satului sau 
pe Ungă casă [vsl. s e 1 i s t e],

SILIT adj: p. silj. ® Făcut cu de-a sila, nu 
de bună voie; nevoit 1f © Zorit: după o călătorie ~ă, 
ajunse la locul cu pricina (isp.i ,:‘l © NESILIT.

SILITOR adj. verb. sili. Care se sileşte (în spec. 
la învăţătură), care depune mult zel, care-şi dă 
multă osteneală, harnic; sîrguincios: era aşa de,-»’. 
Incit se mirau de dlnsul cum de Învaţă aşa repede usr.) Kt 
© NESILITQR.

SILITRĂ s/. Azotat de potasiu, întrebuinţat 
la fabricarea prafului negru de puşcă: o groapă... 
din care ieşea un mlros'de şl pucioasă (GN.) ; popa aruncă 
jos puşca, a cărei ^ri tot fumegă' mirosul necăcios de 
(CAR.) [rus. s e 1 i t r a < lat. med. sal n i t r i].

SILNIC1 adj. ® t Puternic K © Ce se face cu 
de-a’sila. silit: muncă -«ă K © Care se lasă a fi silit, 
care face ceva în silă, fără plăcere: era ... blind ca 
şl ’nalnte, dar — la vorbă (vlah.) K ® Neplăcut; pe
nibil: muzica ...11 părea pe cind literatura... 11 In
cinta (D.-zAMF.) [vsl. s i li
ni k u]. .

silnica sf., SILNIC2sm.
♦ Plantă din fam. labiate- 
lor, cu tulpina tîrîtoare, cu 
flori albastre sau violete; 
numită şi ..poluhgoasă",
,, rotunjoară ”. ..orbalţ”,
,,coarda-ielelor”, etc. (Gle- 
ehoma hederacea) (j^ 4465)
[probabil < s i 1 n i c1].

SILNICEŞTE adv. Cu 
de-a sila: nimeni nu te poate 
despuiade avutul tău (jip.i
[s i 1 n i c].
t SILNICI (-Icesc) vb. tr.

A sili, a pline să facă ceva 
cu de-a sila [s i l,n ic].

silnicie sf. Violenţă: toate neleglnlrlle, silni
ciile şl omornrlle ce ţl-om povestit (fil.) [s lini c]. ' 

"SILOGISM (pl.-me) sn. +++ Raţionament de
ductiv, alcătuit (iin trei propoziţiuni, din care una, 
numită ,,consecuenţă” sau ,,concluziune’’’, rezultă 
neapărat din celelalte două (una ,;majoră”, cea
laltă ,,minoră”), numite,,premise”. Ex.: Toate plan
tele respiră (majora) —- garoafa e o plantă (minora) — 
deci garoafa respiră (concluziunea) [fr. s y I 1 o g i s- 
m e < gr.].
‘SILOGISTIC adj. +++ Ce ţine de silogism [fr.]. 
‘SUiOS, SILOZ (pi.-osuri, -ozuri) sn. Clădire mare în 

vecinătatea unui port, servind ca hambar de grîne, 
prevăzută cu tot felul de macarale care înlesnesc 
încărcarea pe vapoare sau descărcarea acestor 
grîne (^ 4466) [it.].

SIL-
SIL

Fig. 4465. Silnică.

Fig. 4466. Silozurile din Galaţi. Fig. 4467. Siluetă.

‘SILUETA (pi.-te) sf. Profilul feţei aşa cum re
iese din umbra pe care o proiectează pe o supra
faţă ([gj 4467): treptat, treptat, amănunţimile lucm-
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SIL-
SIM

Fiff. 4468. Silur.

rllor pier şl r&mlii numai siluete (BR.-vn.) [Ir. S i 1 
h 0 u O t t c]. . '

SILUI (-uesc) vb. tr. A viola; a răpi cinstea unei 
femei, a'necinsti [vsl. s i 1 u ,j 8 < siidvati].

SILUR, sbsl. ♦ Mica plantă ierboasă,, cu frun-, 
zele prevăzute pe amJjelc părţi cu- cîte 3-5 dinţi, 
cu flori albastre brăzdatc-cu violet,şi cu o pată 
galbenă la'mijloc; numită şi ,,bur(i-)eniţă”, etc. 
(Euphrasia stricta} (i®)
441)8).

•SILUHiC adj. ^ Se 
zice despre una din cele 
patru perioade ale erei pri
mare sau ţialeozoice [germ. 
s i i u r i s c h].

•silva (pf.-ve) sf. ♦Pă
dure' (neologism neuzitat);
6tlnca pare.de silve ’Dteununatft 
(BOL.) [Iat.1.

•SjLVIC adj. ♦' Fores
tier; privitor la păduri; in
giner»-: agent -» [s.ilvă].-

•SILVICOL adj.- ♦ Ce 
ţine de silvicultură .[fr.].

■SILVICULTOR sm. ♦
Cel ce se ocupă de silvi
cultură [fr.j.

•silvicultura [pi.
-turi) sf. ♦© Cultură pădu
rilor H CD. Partea agriculturii care'se ocupă, de 
îngrijirile ce tnibucse date pădurilor, de -sădirea, 
de tăierea lor, otc.-[fr.]. ,

. SIMANDICOS adj.- (D t însemnat: 11 eşti dator 
cu o 8um& sImaudicoasfi (alecs.) *' CD F Cu vază, dis
tins, respcctaljii: ordoni si ne duci Intr’o cameri ce se 
piatra pentru persoane slipandlcoaae (BOL.) ; marţi aduai alţi 
daţi numai pentru teta simandicoase (GRL.) [ngr. orjpdv- 
xixoţ].-
. •SţMBQL (pJ.-oluri, -oale) sn. (D Figură, ima
gine’, emblemă întrebuinţată ca semn al unui lu
cru: laurul este »ul biruinţei; balanţa este »ul dreptiţll; 
pe pristol... străluceau orucea'şl evangbella, — de jertti şl de 
mintuire (VLAH.) •' CD1 ^ chimic, însemnarea, cu care 
se arată natura unui corp'simplu şi greutatea sa 
atomică 1f ® ± »urlalgebrice, notati,uue prin care se 
(irată.operaţiunile ce In realitate e cu neputinţă 
să se efectueze asupra unor' cantităţi algebrice, 
dar care au totuşi o proprietate rcmarcabiiă H ® 
kJ Deeiaraţiune caro cuprinde principalele arti
cole ale orezului; »ul credinţei; -«-ui apostolilor [lat.].

•SIMBOLIC adj. Cq servă de simbol [fr.].
•SIMBOLISM sbst. ® (xj Reprezentarea dog

melor,-preceptelor prin simbole U ® Şcoală li
terară care tinde să exprime ideile prin simbole 
[fr.]. •
•SIMBOLIST ţ. sm. ^ Partizan al simbolis

mului, literat, poe"t care scrie In acest,gen.
2. adj. Ce ţine de simbolism: poezie »a [fr.].

•SIMBOLIZA (-izez) vb. Ir. A înfăţişa printr'un 
simbol: picturi... slmboilzlnd cele patru timpuri ale anului 
(ODOB.) [fr.].
O SIMBRAŞ 1^ SiMBRAS.

SIMBRÎAŞ, OSiMBRiAŞ 1. adj. Care slujeşte 
cu plată, cu simbrie: Radul-Vodă strinseae multa 
oaste slmbrlaşa (Isp.).

2. sm. Cel ce slujeşte cu simbrie; lefegiu: ser
vitorii stabilimentului... sint nişte slmbrlaşl şl nimic mal 
mult (i.-OH.). ’ , '

SIMBRIE, O SIMBRIE sf. ffl Plata, leafa cc se 
plăteşte unei slugi, unui argat, unui lucrător cu 
ziua, cu săptămîiia sau cu luna; simbria mea de zece 
ori al'aohimbat ;pal.) : timp de nn an şl jnmatate..'. a 
slujit cn simbrie In pravaila domnului Nlţa (BR.-vn.i ; eu te-aş 
naiml.pe un an, dara apnne-ml cofei de simbrie ml-al cere P 
(SAD.) K ® Soldă, leafa ostaşului [-comp. sImbrA], 

SIMBURE... = SlMBURE...
•SIMETRIC adj. Care are simetrie [fr.].
•SIMETRIE sf. © Raport, conformitate, în ce 

priveşte mărimea, înfăţişarea părţilor unui corp 
între ele sau cu întregimea lui; simetria aripilor unei 
oiadlrl; In spiritul model de azi, uniformitatea şl simetria 
denota un gnat ordinar (vlah.) 1T ® A Aza de », linie

care împarte o figură-în, tiouă'părţi simetrice H ® 
Aşczai’o după o anumită ordine, după o anumită 
proporţiuno: arborl-plantaţl cu-» H Plan -bine
ordonat ai unei' opere litefare;-eimetria unui discurs 
[fr. < iat.]; ' - ■ 1

SIiyiţîT... e»-SEIţET...
•SIMFONIC ndj. J Care ţine de sinilonie, ţarc 

arc însuşirile acesteia ; concert »[fr.].
•SIMFONIE sf: ® împreunare -armonioasă de 

sunete, plăcute urechii; Din demon lacni o sflnţa; din- 
ţr’un ohioţ, » (E(hjn.i *i ® J Compoziţie' ihstrumeh- 
tală pentru orchestră care cuprinde trei sau patru 
bucăţi cu mişcări şi caractere deosebiţi?.-simfoniile 
lui Beethoven H ® J Instrumentele cu coarde într’o 
orchestră [fr. s y m p-h 0 n i-e < lat.]. ; .

SIMIGERIE s/. V Prăvălia s i 'm i g i u 1 u k 
al.la o trebue să sooaţă covrigi oalzl (Car,).

SIMIGIU sm. V Gpl'06-face sau vinde sinii ţi, 
covrigi, etc.: sUnlglll... cu tablalele lor sferice puse pe 
cap:.: făceau contrasţ.cu alunarll. (fi'l.) [tc. tsimigi].

'SIMILAR adj. Care e de aceeaşi natură, de ace
iaşi fel': substanţe »e; părţi *e [fr.].,

•SIMILIT'UDINE s/. © Asetnănare; potrivire f 
® A Starea figurilor gdometrice care.au ungliiuri 
egale şi laturi proporţionale; »aţriunghiuriIor [lat.].
'SIMILQR sbst.,Aliaj de, aramă Şj de zinc 

care are aparenţa auruluffîr.]. —
SIMINIC Kv SIMINQC:
SIMINICHIE pv- SENAMBCHJE.
SIMINOG, SIMINIC sbst, Mică plantă pă

roasă, alo cărei flori mici, care 
riu vestejesc niciodată, sînt dis
puse în capitule, însoţitc;de un 
involucru frumos, galben-.dcs- 
chis sau galben-portocaliu; ere-, 
şte pe dealuri şi 6oaste nisipoa- 
se (QrcapTialium armarium) ([®)
4409): toate cele sfinie sInt Incon- - 
jurate cu mănunchi de busuioc şl sjmp 
noc (OLVR.) [comp. srb. bg. s e 
in c nj a k].-

-SIM'IT sm. X Un fel de'pes- 
met moale, adesea de forma 00- 
vriguiui: dlndii-î olteva parale tur
ceşti ca să cumpere halvlţă şl — (I.-gh.)
[tc.].
t SIMIZET ţpî.-eturi) sn. (P 
Un fel de bluză de damă, cu 
gîţul decoltat în,formă de că- 
măşuţă: o; codllă ca de patruspre
zece ani... cosea la ciur un (fil.) [fr. C h e m i S (! t-.
te, împrumutat prin intermediul Grecilor, îne- 
poca fanariotă].

•SIMONIAC adj. şi sm. „şţ Care face trafic cu 
oelb sfinte [fr.]. . ' .
•ălMONIE $f. Trafic ou cele sfinte [fr.]. 
•SIMPATIC 1. adj. ® gO Care depinde de sim

patie •- ® tt1 Nervul mare -» iw 2 ţ] ® Cerneală —-ă, cer
neală invizibilă caro devine colorată numai prin 
eRctul căldurii sau al unui reactiv ţ] ® Care in
spiră simpatic, plăcut: un om -»; o figură »â; el simte 
In sa.lă un curent » care-l aţlţă Verva (VLAH ).

2. sbst. gb Marele » sau nervulmare —, partea siste
mului nervos care consistă, dintr’un dublu cordon 
00 prezintă din, distanţă' în distanţă ganglioni 
nervoşi, situaţi ta gît şi de-a lungul trunchiului-, la 
dreapta şi la stînga şirei spinării.[fr.], 
•SIMPATIE bf. © gb Dependenţă ce există bi- 

tre nervii a două organe,' care face ca, atunci cînd 
unul "din acestea sufere, să pătimească şi celălalt 11 
® Pornire, aplecare instinctivă care atrage două 
persoane una către cealaltă t ® Facultatea pe care 
0 avem de a împărtăşi durerile sau bucuriile rfi- 

. cippoce H ® Raport, potrivire ce au Unele lucruri 
între ele [fr.]. • .
•SIMPATIZA (-izez) vb. intr. A avea simpatie 

unul pentru altul :fnnll din boieri simpatizau cu polltioa 
propagată de Etprla grecească (I.-gh.) [fr,]. 

rSIMPLICITATE = SIMPLITATE. • 
•SIMPLIFICA (-Iile) 1. Vb. tr. © -A face mai 

simplu:» un procedeu ţ] © ± » o î rac ţie, a 0 înlocui
prin alta egală, dar ai cărei termeni să fie mai mici.

Fig. 4469. 
Siminoc.
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2. î*. refl. A deveRi,mai simplu, mai uşor de 
prFccput [lat.].
•SIMPLIFIGAŢItlNE, SIHPLIFICAŢIE sf. Fap

tul de a simplifica; rezultatul acestei acţiuni [fr.].
•SIMPLIST adj: şt sm. Care ţine seama numai 

(le 0. lăture a unei chestiuni, care judecă un lucru 
numai sub un singur asjlcct: spirit./^; fiiosoiia dumi- 
tale... e cam (d.-zamf.) [fr.].
•SIMPLITATE s/. ® însuşirea a tot ce c sihi- 

plu: -'B sndetuiui ţ ® însuşirea a tot ce nu e com
plicat; ~a unui plan ţ ® Galitateă a tot c(? e uşor 
(le înţeles sau de executat: ~a unei metode H ® Lipsă 
(le ornament.' de podoabe căutate, de afectaţiune ţ] 
(!) însuşirea unei persoane ale cărei 
apucături şi gusturi sînt simple 1[ ®
Naivitate, prea mare credulitate 
[s i mp 1 uj. ' ■ ' :
•SIMPLU 1. adj. O Care mi e.com- 

pus,'.care nu e alcătuit din mai multej 
părţi, care nu se poate împărţi: su
netul e —K ® Carenu poatefidescom- 
pus în mai multe substanţe de na
turi diferite; chimia admite aproape 80 
de corpuri .simple @ CU Cuvint care 
nu e format din compunerea a două 
sau mai multe cuvinte H ® # Floare Fig. 4470. 
simplă, a cărei corolă e compusă nii- Frunză simpla, 
tiiai dintr’un rîhd de petale; frunză simplă, aceea 
care coprinde numai’un singur limb (iH 4470) H 
® Care e atîta numai şi nimic mai mult, sadea: 
un - meşteşugar ti ® Care e pe Ultima treaptă ă ie
rarhiei; un ~ soldat, un soldat prost, negradatH ® 
Fără podoabă sau afectaţiune, fără prefacere său 
răutate: gusturi simple;.un om ti ® Prostuţ, bo- 
ble.ţ, nătăfleţ, care se lasă uşor a fi prostit,, pe 
carc-1 atnăgesc Uşor ceilalţi.

2. ddi'. într'un mod simplu; sadea;- pur şl ~ 
m- pnRl2.

•ţ. sbst. ® Ceea ce mi e compus tî ® Ceea ce e 
fără podoabă, fără afectaţiune [fr.].'

‘SIMPTOMĂ (pi,-mo) s/., SIMPTQM (pl.-mo.) sn. 
® / Manifestarea locală sau generală a unei bpale, 
a unei sţări anumite a organismului: acele trigiiri ale 
Anei erau slmptomele sarclnei (VLAH.i tl ® © Semn, in
diciu, prevestire [fr.].

‘SIMPTOMATIC adj. f Care e efectul sau 
simptomul unei afecţiuni a organismului, al unei 
boale: friguri <^e [fr.J. • ,

SIMŢ (pl.-ţuri) sn. ® Facultatea prin care omu 
şi celelalte vieţuitoare primesc impresia obiectelor 
din afară tl ® © Fie-care din organele corpului care 
primesc direct impresiunea obiectelor din afară:
cele cinci *url ale omului sfnt văzul, auzul, mirosul,gustul 
Şl pipăitul tl ® +C ~ intim adu intern, facultatea pe 
care 0 posedă omul de a Observa şi de a cunoaşte 
diferitele stări, diferitele modificări ale sufletului 
său, şi ceea ce se mai numeşte percepţiune in
ternă sau conştiinţă tl ® ~ comun sau bun dreapta 
judecată, judecată sănătoasă, pricepere de a ju
deca lucrurile drept, cu o minte sănătoasă H ® ~ 
moral, facultatea de a deosebi instinctiv binele de 
rău t[ ® Facultatea de a pricepe, de a judeca despre 
ceva {vorb. de lucruri moral®: ~ui frumosului tl ® 
Plăcere trupească, poftă josnică: a sclavul -murilor 
sale neinfrinate [s i m ţ ij.

SIMŢI (simt, simţ, if simţesc) 1. Vb. ir. ® A primi 
CU ajutorul simţurilor o impresie din afară (vorb. 
in spec: de gust, de pipăit şi de miros): gustul încă 
ioste aşa, că multe ne par că slnt dulci, apoi simţim amar 
iM.cosT.); căldura şl frl'gul; nu-ml simt picioarele de 
Irig; Fin’ ce-olu simţi oă ochlu-ml de lacrlme e sec (Emin.) ; 
dobitocul simte, 11 doare... şl vorbeşte In limba lui, da n o 
emoaştem noi (jjp.) ® A fi cuprins- de o sensa- 
ţiunc plăcută sau neplăcută; a fi mişcat, impresiti- 
nat de ceva: *- o mare bucurie, o durere grozavă; mal 
muţtă mustrare am simţit In. cugetul meu declt ori-clnd 

• icRo.) ti ® A-şi da seama de ceva, a pricepe:, 
(llăcăul) simţi că de aci înainte fără dlpsa nu va putea trăi 
IISP.); bietul căluţ, slmţlndp-l glndul, l-a dus... -tocmai
la dinsa iss.) tf ® A prinde de veste, a băga de 
seamă: Pătru-Vodfă),... simţind că îmbla văru-său Roman- 
Vod(i) să'-l omoară cu vicleşug, nu au putut îngădui (OAST.);

să-l dai In mina nepotu-meu Tache, ispravnloul, fără să te. SIM- 
simtă nici pasărea • măiastră (i.-gh.) (D A lua urma q ■ ■
după.miros, a adulmecade ciini): venea tiptti ^ 
prin fundul grădinii, ca să nu-1 slmţă ctlnil (vlah.).

2. v/j. refl. (î) A sta bînc'sau rău cu săiiătatea: 
nu se simte bine d%da o vreme Încoace; mă simt cam bol
nav ^ CD A ti mişcat, turburat, cuprins de o puter
nică emoţiune, de q şensâţie plăcută sau neplă
cută: mă simt neliniştit; se simte ferlcit> ® A avea 
conştiinţă de starea^ de dispoziţia în care se află:
nu mă simt In stare, tn putere de a face acest lucru; se simte 
cu musca pe căciulă.

3. vb. inir. t A-şi da seama, a pricppe, a prinde 
de veste: Leşii, dacă au simţit de Tătari, s’au întors, nea- 
vlnd oaste (mustj [lat. săntîre].

SIMŢIG^INE sf. Sensibilitate; sentiment
(bun): pe omul Înţelept şi scăpătat sau sărac ajută-1 mal 
cu^ (PANN) [simţi].
‘SIMŢIMÎNT (pî.-minte) sn. = SENTIMENT 

[sentiment, refăcut după simţi].
SIMŢIRE s/1. CD Faptul de a simţi % ® Fa

cultatea de a primi o impresiune prin ajutorul sim- 
ţ.urilor, sentiment: cuvintele cele bune şl Înţelepte ale 
fetei... deştept(ar)ă tn inima bolnavului o ce nu o avusese 
pină atunci (tsp.); mai puţin se vor certa cel bătrlnl, nu 
pentru altă, ce pentru căce 11 se Împuţinează singele şl puterea ' 
simţirilor şl 11 se împuţinează şi mintea (prv.-mb.) ; de va îl 
bărbat şl bun şl Întreg la simţiri şl la minte, atunce, de va 
greşi,,să va certa ca şi un ilnăr'(PRV.-LP;) ^ ® = SIMŢ (D : 
din cinci simţiri ce are omul, vederea, auzirea, mlroslrea, 
gustul şi pipăitul, mai adevărată de toate slmţlriţe-este ve
derea, (m.-cost.) (D Sensibilitate fizică: e-şi pierde 
elmţlrile; îmi adube copilul, Învelit Într’un tartan, pe braţe, 
fără (BR.-VN.); el, vilndu-şi niţel în almţlri... a Început 
a geme de durere şl urgie (Isp.) IHi © ev NţîSIMŢJRE.

SIMŢITOR adj. verb. SIMŢI. ® Care simte, 
înzestrat cu’sensibiiitatc: fiinţă simţitoare ^ ® Care 
poate fi uşor impresionat: ~ "ia frig,, la durere ţ[
® Care poate fi mişcat, care se înduioşază uşor, 
sensibil: inima simţitoare f'® înserimat, apreciabil, 
care se poate uşor constata: a făcut progrese elmţltoare; 
a’a produs o urcare elmţltoare a preţurilor © sv- Nţ:- 
SIMtiTpR.
O SIMŢIVARĂ sf. i = PIŢIGQin-HARE.
•SnvrULA (-ulez) vb. Ir. ® A căuta Să arate ca un 

lucru, real ceea ce nu eH ® A arăta contrariul d,e 
ceea ce simte sau este in .realitate, a face să pară ce 

■nu e; a SC preface : * întristarea, bucuria, nebunla[fr,].
•SIMULACRU (pf.-cre) sn. I® Idol, Chip prin 

care se înfâţişază o divinitate mincinoasă ® A- 
parenţă deşartă-T] ® Lucru care imită ceva nu
mai în aparenţă, cu prefăcătorie, cu gîndul de a 
înşela buna credinţă: apoi se întorc de iau parte la acest 

de războlu (Alecs.) [fr.].
•SIMULARE sf. Faptul de a simula, prefă

cătorie. . ’ ;
•SIMULATOR adj: şi sm. Care simulează; col 

ce simulează; prefăcut [fr.]. , ,
•SIMULAŢIUNE sf. = SIMULARE [fr.].
•SIMULTAN 1. adj. Care se întîmpiă, care se 

face !n acelaşi timp : ■ acţiuni ~e; mişcări ~e.
2. adv. în acelaşi timp, tot într’o vreme: toate 

aceste chipuri li apăreau ~ (vlah.) [lat. S i m U i t a- 
neus].

•SIMULTANEITATE sf. Existenţa a două 
sau mai multe lucruri îp acelaşi timp: acestor
două evenimente [fr.].

•SIMUN' sbst: ® Vint fierbinte ce suflă In pu
stiurile Arablei, Siriei şi Saliarei [fr. ].
O SIMZAR = SAMSAR.
O SIMZÎENE = SÎNZIţNE.
fSIN1, sbr sm. Fip (întrebuinţat dinaintea nu

melui de botez al tatălui, servind ca nume dp fa- . 
milie): Gheorghe —- Vaslle; pns-au... pre Lupul Costakl 
sin Oavilllţă. vornic de ţara deglos (nec.) [vsl. synC].
O SINa ew SiN1.
•spiAGOGÂ (pi.-ogi) sf. nii Casă de rugăciune 

a Evreilor,.’templu (j®) 4471) [fr.].
•SINALAGMATIC adj. rt Se zice despre un 

contract care conţine o obligaţiune reciprocă între 
părţi [fr.].
OSINĂlAU sn. Trans. Băn. W33 Cuţitoaie, mez-
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SIN-
SIN

drea(lii), unealta c’ii caro tăbăcarul curft^â pieile 
[ung. s z i n e 1 0).
’SINALEFA (pJ.-fe) s/. 0} Conlracţiunoa a două 

silabe în una sin- (s y n agură [fr.
1 ă p h e].
O SINALUI, sdie- 
LUi (-U08O! vb. tr. 
Trans. Băn. tP*3 A 
inezdţi, a cărnosi, 
a curăţi pieile cu 
sinălăul [ung. szi- 
n e 1 n i].

SINAMECHIE 
= 8ENAMECHJE.
■SINAPISM (pi. 

-me) sn. Â Gata- 
- plasiii din făinii de 

nuiştai’, muiată în

Fig. 4471. Sinagogă.

apă rece, şi caro se aplică pe 
o parte a ooi'pului spre a provoca un aflux al sîn- 
gelui [fr.].

smAXAR (pî.-are) sn. ^ gA tlarle în care se 
cuprind, descrise în mod prescurtat, vieţile sfin
ţilor [ngr. ouva^âptov].

•SINCER 1. adj. ® Curat la inimă, fără vicleşug, 
care’vorbeşte şi lucrează fără prefăcătorie, fără a-şi 
ascunde gindul: un prieten — ^ © Adevărat, ne- 
prcfăcut; o căinţă —ă.

2. adv. în mod sincer: airectoml zlmbi, regretlhd 
foarte — că bietul om nu are o leafă mal inare (DLVR.) © 
NESpfCER [fr. < lat.].

SINCERICA sf. ♦ ® Mică plantă ierboasă, cu 
flori albe-verzui, ce creşte 
pe locuri stîncoaso şi nisi
poase (Scleranthus peren- 
nis) (11 4472) ţ[ © = bu
ruiana-suRPATVRn.

•SINCERITATE s/. Car 
litatea aceluiacare n’arc 
vicleşug, care nu se pre
face, care spune curat ceea 
ce gîndeşte, neprefăoătorie 

© NESmCERITATE [fr.].
SINCHISEALA (pî.-ell) 

sj. Faptul de a se s i n- 
o 'b i s i.,

SINCHISI (-Isesc) vb. 
re/l. F. A-i păsa, a se inte
resa de i.'.eva: pomii, florile, 
ierburile nu se slncblseac unde le va pioa sămlnta (Bit-VN.); 
Începu 8& mănlnceY tărft a se de veolnli cari rldeau cu 
bbhote (DLVR.); dar el nu s’a sinchisit depandolllle el şl l>a 
vorbit încet (Car,). [ngr. viit. oo*f)^ioo) < 

•SINCIPITAli adj. £) Ce ţine de sinciput [fr.]. 
•SINCIPUT sbst. Q Creştetul capului; osul cra

niului care corespunde acestei părţi a capului [fr.].
‘SINCOPA (-opez) 1. vb. tr. 03 A face o sincopă, 

a elimina o literă sap o silabă în interiorul unui cu- 
vînt.

2. vb. intr. J A forma o sincopă: aoeste două note 
sincopează [fr.].

•SINCOPA (pî.-pe) s/. ® / încetarea momen
tană a bătăilor inimii.
Însoţită de suspendarea 
sensibilităţii şi de miş
cările respiratorii, leşin:
II © a? Eliminarea unei 
litere, sau unei silabe în 
interiorul unui cuvint H

Fig. 4472. Sincerică.

Fig. 4473. Sincopă.

© J Legătura ultimei note a unei măsuri cu pri
ma notă a măsurii următoare ([®] 4473) [fr.].
•SINCRETISM sbst. +++ ® încercare de a con

cilia diferite d’ocţrine contradictorii H © Amestec 
de opiniuni ce nu se împacă între ele [Ir.].

•SINCRETIŞT sm. +■'+ Partizan al sincretis
mului [fr.].

•SINCRQN adj. Care se Intîniplă In acelaşi 
timp: două pendule slut —e, etnd Igi fa6 osollaţlunlle fn 
acelaşi tlinp. Iu orl-ce parte a pămfntnlnl [fr. syn- 
c h r 0 n e].

•SINCRONIC adj. © Care s’a petrecut, care 
a trăit în acelaşi timp: evenimente—e; istoriei—1 t

© Tablou —, tablou în care se arată’evenimentele 
petrecute în acelaşi timp în diferite locuri [fr.].
‘SINCRONISM sbst. .Simultaneitate, întîm- 

plarea a două fapte în acelaşi timp: —ui a două eve
nimente, a două mişoărl [fr.].

'SINBETICON sbst. Un fel de cleiu lichid pen
tru lipit bucăţi de lemne, de porţelan, etc. [germ.].
‘SINDIC sm. isg:! ® Persoană aleasă spre a su- 

praveghla interesele unui corp, unei asociaţiuni, 
unei adunări de creditori; — al bursei © —ni unui 
faliment, persoană însăremată de tribunalul de co
merţ să administreze averea unui falit, să lichideze 
activul şi pasivul debitorului şi să îngrijească de 
interesele creditorilor [fr.].

‘SINDICA (-dlo) 1. vb. tr. A uni diferite persoane 
do aceeaşi profesiune sau care au interese comune, 
pentru a forma un smdicat.

2. vb. refl. A se uni spre a forma un sindicat [fr. 
s y”n d i q u e r].

•SINDICAL adj. V ® Privitor la sindic: tuno- 
ţînni —o H ©’ Ce priveşte un sindicat ţi ® cameră 
—ă, tribunal disciplinar care judecă infracţiunile 

la regulainentele unei corporaţiuhi şi ia apărarea 
intereselor corporative [fr.]. . •
‘SINDICALISM sbst. Sistem de organizaţie so

cialistă a muncitorilor prin mijlocul sindicatelor 
[fr,].
‘SINDICALIST 1. adj. Privitor la smdicalism. 
2. sm. ® Partizan al sindicalismului ţf © Afi

liat la un sindicat [fr.]:
‘SINDICAT (pî.-ato) sn. V ® Funcţiunea de 

sindic 11 © Durata acestei funcţiuni f © Asocia-, 
ţiune de persoane, muncitori sau patroni, consti
tuită legal pentru a apăra interesele comune ale 
tuturor asociaţilor Ifr.].

SINDROFIE sf. F Adunare de mvitaţi într’o 
casă, spre' a petrece '(în spec. seara): lumea vine la - 
să rlză, să vorbească. Iar nu să stea smirna, ca să asculte 
muzica (BFt.-vN.); a ’nceput să meargă pe', la el şi să-l pef- 
tească pe Ia el, Ia — (Car.) [ngr. auvTpocpia].
‘SINDROM (pl.-ome) sn. f Totalitatea siriip- 

tornelor oare caracterizează o boală'[fr.].
SINE prm. pers. ® El (ea) Însuşi, dinsul, dlnsa; 

e forma tonică a pronumelui reflexiv,1 Ia cazul acu
zativ, corespunzătoare formei atone, se; nu se în
trebuinţează declt precedat de prepoziţie; adunot-an 
c ă t r ă— p're Valahi şl au Intrat fu tară lamoşia sa (N.-coST.); 
carele va ţinea drumurile... şl Insă arme nu va .purta cu—, 
pre acela... să-l gonească dentr’acel loc (prv..mb.i; pină la 
vremea asta, nici el de 1 ă —, nici prietenii, .nici babele... 
nu l-au putut face să se Însoare [CRG.); ml se rupe inima 
din mine clnd văz pe buna mea stăpfnă cum 1 se stinge viata 
din — (isp.i; pe cit an Îmbiat Constantln-Vodă cn bani 
să-l tragă 1 a —, dară nlmlcă n’an Isprăvit (LET.); cine se 
laudă singur se ocăreşte pe— ipanni II © Ei înşişi (cle 
înseşi), dînşii (dinsele); pentru aceea au dat Dumnezeu 
Împăraţii, craii şl domnii clrmnltorl ţărilor să albă sfetnici 
pre lingă — (m..cost.); înde—, între ei: Sllmenll... şl-an 
dat cuvtnt înde — şl au purces bulucuri pre tirg (M.-cosT.) H 
© ţ Noi înşine: Incal aemu să nevolm să ne Indlreptăm 
pre — ca să prăznulm pre voia Iul Dumnezeu (vARi.) H 
© A-şi Ieşi din —, a-şi pierde cumpătul, a se pierde 
cu firea; a-şl veni in—, a-şi veni în fire: atunci ele, 
vllndu-şl puţin In —, începură a-şl şterge lacrămlle (CRG.) ; 
fără —, ca scos din fire, ca un nebun, ca un turbat: 
Bobul Polcovnicul, cu mina legată de rană de sabie, făcută 
de Tlmuş, hnbla ca fără — (m.-cost.) ; m’am'asvlrllt fără— 
pe părul unul cal, am alergat acasă şl... am găsit copila tea- 
fără (CRG.) 1f © Urmat adesea de însuşi, însăşi: in- 
chlpueşte-tl starea spiritului unui negustor cinstit... oare 
ajunge a se convinge el pe — Însuşi că este un hoţ, un scele
rat (i.-oH.);, uneori, mai ales în limba veche, i»«i 
e pus înainte: omul ce au mlnlat pre Dnmnezeu, singur 
pre sine se minie, şl Însuşi pre — se ceartă (varl.) 1 
© Urmat de -mi, -ţi, -şi, cu funcţiunea lui ,,in- 
sumi”,,,însuţi”,,,însuşi”, are înţelesul lui eu (res
pectiv mine) Însumi, tu [resp. tine) Însuţi, el (resp.j 
sine) Însuşi: rămăsei uimit şi mă Întrebam In slne-ml: 
,,dară unde mă aflu eu, frate ?” (isp.i; cel leneşi, ca cel ne- 
socotltorl, nici de slneşi Îngrijesc (gol.) ; dacă cumva vrei 
să dormi şl nu-ţl vine de slneşi somnul (onbu.) [lat. S ă, 
format ca şi m i n e, t i n e < lat. m e, s e.......... )■
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OSINEAIjA (pî.-eii, -ele) sf. Mo/d. Scrobeală al
bastră: In vainl stins... mal pretntlndenl se foloseşte 
spre a li peretele puţin albastra (pamf.) ; nn oer limpede, al
bastru ca slneala, pe sub oare se strecoară Tulturll din vreme 
In vreme (sad.) [bg. S i D i 1 O]. 
tSINEAŢA, SANEATA (pî.-eţe) sf., ţ SINET, SANET 
(pî.-eţe) .sft. ^ Puşcă CU cremene: un alt urs a smucit 
slneata din mina vlnAtorulul (NEGR.) ; o salvă puternică de 
glneţe. Împrăştiind vestea morţii lui, lăcnCră) să salte apele 
Trotusnlnl (GN.); aşa spun că pre 3vezi dimineaţa 11 găseau 
Îngheţaţi ţepeni cu slnetele amină (n.-cost.) ; l-an lovit pre 
Hatmanul dlntr'un sinet de l-au rupt zaoa de pe lingă gru
maz (NEC.) [tsvineaţă ozust.) < vsl. s v i n I c I 
,,plumb”].

SINECA (-eo) vb. refl. (p) Verb cu înţeles ne- 
precis, întrebuinţat numai în descîntece: Am minecat 
şl m'am sinecat (p.prv.), m’am sculat dimineaţa şi 
in’am Închinat (7) [dacă înţelesul acesta e cel ade
vărat, atunci originea lui ar putea fi lat. *s I g n I- 
care< signu m].
'SINECDOCA (pl.-ce) sf. Qj Figură de retorică 

prin care se dă unui cuvînt un înţeles mai larg 
sau mai restrîns dcoît sensul obicinuit, luîndu-sc: 
a) partea pentru tot (cincizeci de a u l l e t e, pentru 
cincizeci de oameni; plinea de toate zilele, pentru 
hrana de toate zilele); b) totul pentru parte (o 
V n 1 p e, pentru o blană de v n 1 p e); c) genul pentru 
speţă şi speţa pentru gen (nu e om fără cusur, pentru 
flintă omenească, bărbat sau femeie); d) singularul 
pentru plural sau viceversa (bogatul nu crede nici
odată celui sărac, nici sătulul celui 11 ă- 
m I n d, pentru bogaţi 1... celor săraci... să
tuli celor flămlnzl; ochiul stăplniilul în
graşă vita, pentru ochii...); e.1 materia pentru obiec
tul însuşi (o p I n z ă, pentru Q n tablou plotat pe 
pInză;unbronz, pentru un obiect lăcnt din bronz), 
etc. [fr. s y n e c d O q u e].
'SINECURA (pl.-uri) sf. Post retribuit pentru 

care cel plătit nu e îndatorat la nici o muncă sau 
la care-şi dă prea puţină osteneală [fr.].
'SINECURIST sm. Cel ce beneficiază de o si

necură, cel ce âre o însărcinare retribuită, dar pen
tru oare nu muneeşţe de loc sau prea puţin [fr.], 
O SINELI, SDliLj (-lese) vb. ir. Mold. A albăstri ru
fele cu s i n e a 1 ă.
O SINELIU, siNiLiD adj. Mold. Albăstriu, de co
loarea S i n e 1 i i: spre soare-răsare, o pădure Însemna In 
Innd o dungă sinelle (s.-ald.) ; luna svicneşte deodată In cerul 
slnlllu (IRQ.); ti venise gustul să splnzure deasupra uşii o 
vedere cu marea, corăbii şl nişte mimti BinipI In fund
(ORL.).
O SINELUI (-uesc) vb. ir. = SINELI.
'SINE QUA NON expr. lat. Fără de care nu 

se poate (face nimic), inilispensabil; lunctiuniie sta
tului.;. nu slnt o condltlune sine qua non de bun tralu şfde 
oonsideratlune, ca să lie aşa de rlvnltă (I.-gh.).

'SINEREZA (pî.-ze) sf. Or 9 Contracţiunea a 
două silabe într’una singură în acelaşi cuvînt. 
Ex. deo-da-tă, în loc de de-o-da-tă [fr. synărăsc].

SINEŞI ww SINE ®.
tSlNŞ’r (pi.-eturi) sn. (î) t Document, act, în
scris, zapis: conul Gheorghieş dă la o parte, de pe braţe, 
blaacteaua cu -^url igrl.) ; mama Elenca Dudeasca... avea 
alpeturl pline ou ~uri (I.-gh.) K ©Vt Poliţă, chitanţă: 
'«'Urile mele trebue să fie achitate fără nici o scădere (ALECS.) ; 

era llerbere şl... tremur de mtlni ce se ridicau, lluturtnd in 
cer .«■uri şl socoteli nerălulte de ani îndelungaţi (vlah.i [tc.
s e n e d].
tSINEŢ tm- SINEATA.
t SINE'ţ'ARIU sm. © Cel ce fabrică s i n e ţ c, 

armurier: au loat odată un •«' bun carele, pentru uciderea 
ce tăcuse, nu l-au omortt, ce l-au Izgonit den locul lui şl den 
■Boşia Iul, şl iarăşi la vremea de oaste l-au adus (prv.-lp.).
* siNEŢAŞ sm. a Soldat înarmat cu sinea- 

ţ ă, puşcaş: ori pedestraşul ori călăreţul vel socoti, şl nu 
să hle de potriva -«ului căzăcesc (m.-cost.). 

fSINGEAP, slNGEAF sbsl. Blană cenuşie, uşoară 
Şl caldă de jder: Domnul, Imbrăclnd... pe vlsternlcul şi 
caimacamii cel mari cu blană de singeap (LET.) ; boierii cei 
mari se Imbrăcau cu... scurtelcă Îmblănită ou pacea de sa- 
nur, singeap sau cacom (I.-gh.) [tC. S i n & a b].

SINGEAPA = SINQEAPA.

SINGHEL sm. cei Grad în ierarhia călugărească, SIN- 
inferior protosinghclului [ngr. ouyxeXXoi;]. q.. .
tSINGIPIU adj. Cenuşiu, de coloarea sin - 

g e a p u 1 u i.
t SINGIR, slNGiE (pî.-iruri) sn. Lanţ cu un cerc 
de fier la unul din capete, în care se prindea gîtul 
robiior ce urmau să fie expuşi, ca pedeapsă infa
mantă [tc. z i n t i r, srb. s i n g i r].

'SINGULAR 1. adj. ® Ciudat, neobicinuit, 
extraordinar ţf ® a? Număr -»■ = singular 2.

2. (pi.-are) sn. ca Numărul care arată. In gra
matică, că e vorba de o singură fiinţă sau de un 
singur lucru HI © ■»- plural [lat.].

SINGUR, t SINGUR adj. şi adv. ® Neînsoţit de 
altul sau de alţii: se vede lacru(I) că aşa e făcut omul, 
să nn tle (CRg.) ; dnce'mă-Toiu.<^, cftcl trebue s& fl ştiut 
tata ce zice, etnd ne-a poruncit să păzim clte unul usp.) ;
pentru a da mai multă tărie ideii de singurătate, 
se întrebuinţează loc. ainsurei, singur de tot 
pv smouRţ;L(DT[© Unde nu mai trăesc alţii, departe 
de amestecul cu lumea, solitar, retras, singuratic: 
a trăi In lume, a nu frecuenta societatea, a trăi 
retras; a ii in {sau pe) lume, a nu avea nici părinţi, 
nici rude. nici prieteni (â) Numai unul, unic:
e la părinţi; a mai rămas un exemplar; monotelştll se 
închină unul Dumnezeu; Tu poţi să dai o’un zimbet, c’un 

sărutat, O patrie iubită la tristul exilat (ALecs^) H ®
Fără ajutorul altuia sau altora: ce iac Domnii din 
fflndurile sale sau din şopte, rar lucru este de folos <m.-C09T.) ; 
ce poţi lace nu aştepta să-ţi facă alţii (Znn.) ^ © Fără 
amestecul altuia, din propria vină; @: cine cade 
nu piinge ^ ® De la Sine, de bună voie, fără a fi 
silit sau solicitat; fără a fi autorizat,cu de la sine 
putere: mularea poate să se desparţă de bărbatul său sin
gură cu puterea el, clnd o va bate des şl fără de vină (prv.-lp.) ^
© însuşi; în persoană: trebue de aemu să şţim că Dum
nezeu urăşte lucrul furtişagului (prv.-mp.>; s'adusc*" la 
faţa locului ^ ® Numai, nimeni.altul: cimpia la-
lomlţel s’aşterne tăcută, netedă, uscată (vlah.i ; adesca pre
cedat de numai: numai'*’' cela ce va fi făcut uciderea 
se va certa ca un uclgătorlu (prv.-mb.) [lat. S 111 g li I U s].

singurătate sf. © Starea aceluia care 
trăeşte singur sau retras de oameni: Aşa ’n 
pe clnd afară ninge, Glndlrea mea se primblă pe mlndrl cur- 
cubei (ALECS.) ^ © Loc retras, pe unde oamenii nu 
umblă de loc sau arareori.

SINGURATIC, SINGURATEC adj. © Care trăe
şte singur, căruia-i place să trăească retras, 
departe de ceilalţi oameni: Dar nu vinei singuratic In 
zadar suspin şl sufăr (emin.) ; Bătrinul Dan trăeşte ca şoimul 
singuratic (alecs.) ; de clte ori nu te plndeam eu, clnd... te 
plimbai singuratic prin aleele umbroase (GN.) ^ ® Re
tras, izolat, care e aşezat singur de-o parte: ciori 
multe croncăneau pe sus şl s’abăteau pe clte un copac singu
ratic (VLAH.); soarele cădea la vale şi părea pe vlrful bradu
lui singuratic ca o frunte tn raze pe umeri negri (emin.) ; 
loo pe unde nu sînt alte locuinţe sau pe unde nu 
umblă adesea oamenii: Işi alese un ioc singuratic şi de
părtat de ori-ce pom şl de ziduri (isp.).

SINGUREL, f. SDîGUBţcA adj. © dim. SIN
GUR: dlntr’o parte venea cu carul, In alta se ducea, iar tre- 
bile şi le punea la oale singurel (CRG.) © Singur singurel,
/. singură singurică, Trans. singură singurlţă, Băn. singură 
slnguiloară, singur(ă) de tot: a fost odată Intr'o pustie 
mare un pustnic şl petrecea singur singurel (Isp.) ; el află 
pe mumă-sa singură singurlţă, aşteptlndu-1 cu dor şl drag 
(RET.); In aceste palate işl petreceau fetele viaţa lor singure 
slngurloare (cAt.).
o SINGURIOARA, SINGURITA m- SINGUREL ®.

SINIE sf. ®' Tabla mare, rotundă, de cositor 
sau de aramă, întrebuinţată 
mai ales pentru plăcinte, 
prăjituri, colivă, etc 
4474): toată acea lată şl oablă
clmple sa arăta... ca faţa unei uri- pjg. Sinie.
eşe sinii de aur (OOOB.); luna, rece
ca o o- de argint, revărsa lamina el obicinuită (DLvr.) "
® Băn. Fund (le lemn, rotund, de peste un me
tru în diametru, cu două toarte, ca să se poată 
duce ca o tavă; serveşte în unele locuri, la 
ţară, ca masă sau ca tabla: olnetea o duce moaşa... pe 
un fnnd rotund de lemn, ce şe numeşte ■« (Nov.) ; după ce
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SIN--’ au copt turtlţele, 8» pan pe O ^ <mar.) [tC. Sini; srb. 1 
C|_ sinija],
OlR O SINrLI «V SINELţ.

O SINIL.ÎU m- SDJELIU,
•SINISTRAT adj. şi sm. Care a suferit un si

nistru [fr. s i n i s t r 6].
'SINISTRU 1. adj. © Care prevesteşte sau 

prieinu'eştc o nenorocire H ® Care inspiră groază, 
care face să te gtndeşti la o nenorocire apropiată;
Aid galbene llaoărl şl Tn zare de toc, Vezi chlparl sinistre 
grămada 'ntr'nn loo (COŞB.); glasul păsărilor de noapte, 
nnlt on Ireamătul al copacilor, făoean o armonie inter' 
nală (FIL.); — adv.: poate şl vlntul mă enerva... urla 
aşa de «I (VLAH.) "I ® Foarte nenorocit: o intlmplaie 
sinistră t ® Primejdios, funest, criminal: proiecte 
sinistre.

2. (pl.-tre) sn. Pagube cauzate de un incendiu, 
sau de un naufragiu şi de care o societate de asi
gurări e răspunzătoare: (vedeai acolo) toată lumea aler
gată de la balul Cmcll-roşll la locul /^lul (br.-vn.) [fr.].

SINOD (pl.-oade) sn. oşt ® înaltă autoritate 
eclesiastică, alcătuită din mitropoliţi, episcopi şi 
arhierei care se adună la anumite epoci, spre a se 
ocupa de administraţiuneă superioară a bisericii 
ortodoxe H ® = sobqr [vsI.].

•SINODAL adj. gi Ce ţine de sinod, privitor la 
sinod, sobornicesc: adunare^ [fr.l.

•SINODIC adj. ® Qji Sobornicesc 1 ® ☆ Be- 
voiutiuneo-ă a lunii, intervalul de timp cuprins intre 
două luni pline consecutive, sau în genere între 
două faze identice [fr. s y n o d i q u e]. 

'SINODICESC adj. ăl Sinodal [s i n o d i c]. 
•SINOLOG sm. a? învăţat care se ocupă cu stu

diul limbii’ şi literaturii chineze, cu obiceiurile, 
Instituţiunile şi istoria poporului chinez [fr.].

'SINOLOGIE sf. co Studiul limbii şi literaturii 
chineze, al obiceiurilor, instituţiunilor şi istoriei 
poporului chinez [fr.].

•SINONIM adj. şi (pl.-ime) sn. Qi Se zice despre 
o vorbă saii despre o expresiune care are aproape 
acelaşi înţeles cu alta: ,,a isprăvi" sl,,a sttrşl”, „iu
bire" şl ,,dragoate", ,,cIteodată" şl ,,uneori" şlnt cuvinte 
~e; ,,de vreme" şl ,,timpuriu", ,,a o lua la sănătoasa" 

şl ,,a-şl lua tălpăşiţa" stnt expreslnnl ; ,,timp" e‘vul 
Iul ,,vreme" ; dicţionar de-»e ţlţ © ANTONţH [fr. sy- 
n O n y m e < gr.].

•sinonimica s/. ar Ştiinţa sinonimelor [grm.]. 
'SINONIMIE sf. 03 ® Calitatea cuvintelor sau 

expresiunilor sinonime H ® Figură de retorică ce 
consistă în întrebuinţarea pe rînd a unor cuvinte 
sau expresiuni sinonime spre a da mai multă tărie 
celor spuse [fr. synonymie< gr.], 

se.ooo 'SINOPTIC adj. Care permite să se vadă lămu
rit, dint'r’o singură privire, diferitele părţi aie unui 
tot: tablou/V al slstemnlnl metrlo [fr. synopti- 
que].
tSINORISI (-isesc) vb. refl. A se împerechia, a 

se împreuna; a se întovărăşi: nu vă slnorlslţl lut Bo
roboaţă, căci este nebun, sărmanul (fil.) [gr. viit. auvtoptsu) 
< auvuipt(ui].

•SINTACTIC adj. 03 De sintaxă, ce ţine de sin
taxă: regulă '~ă [gr.].

•sintaxa (pl.-ase) sf. 03 ® Partea gramaticii 
care se ocupă cu aşezarea cuvintelor în propozi- 
ţiune şi cu diferite reguli de construcţiune a cu
vintelor şi propoziţiunilor: după trei sau patru ani, a- 
jnngeal la Xenolon sau la Flntarh, cu care te deprlndea la 
(i.-GH.) H ® Felul de a aşeza cuvintele în propozi- 
ţiune şi propoziţiunile în frază: Ile-care limbă are sin
taxa ei.[fr. s y n t a X e].
•SINTETIC adj. ® Ce ţine de sinteză, privitor 

la sinteză: metodă >~ă; eipnnere ~ă H ® Care proce
dează prin sinteză, a cărui minte operează mai 
mult prin sinteză decît prin analiză: spirit ~ H ® 
chimie-~ă, parte a chimiei care studiază compunerea 
artificială a corpurilor chimice prin sinteză [fr. 
synthătique].

•SINTETIZA (-izaz) vb. tr. ® A reuni într’un 
concept sintetic mai multe idei f ® A face sin
teză [fr. s y n t h ă t i s e r].
•SINTŞZA (pl.-ae) Sf. ® Metodă de raţiona

ment care consistă în a descinde de la un principiu

general la consecuenţe, de la cauze la efecte, de la 
simplu la compus H ® Formarea unui tot reunind 
şi aşezînd într’o ordine convenabilă părţile care 
trebue să-l alcătuească: sinteza este contrariul analizei 
® Sr Operaţiune de chimie prin care se pun In 
prezenţă elementele din care e format un corp 
compus şi se provoacă combinarea lor; sinteza apei 
se face căntlnd să se combine hidrogenul cu oxigenul [fr.].

•SINTOISM sbst. gi Religiunea de Stat a Ja
ponezilor [fr.].

’SINTONIZA (-izez) vb. fr. în telegrafia fără 
fir: a face ca uri aparat receptor să vibreze la uni
son cu cel de transmisiune [fr.].
'SINTONIZATOR (pî.-toore) sn. ^ Sistem 

care permite să se augmenteze sau să se micşoreze 
lungimea de undă proprie aparatului receptor, a- 
daptînd-o la lungimea undelor care trebuesc re
cepţionate [fr.].

SINTRON (pi.-onnrl) sn. (ă Scaunul arhieresc 
din faţa altarului; el serveşte ierarhului numai clnd 
liturghiseşte [gr. oovftpovoţ].

•SINUCnJE (-cid) vb. refl. A-şi lua viaţa, a se 
omorî sin^r, a-şi face seama [sine -t- ucide, 
după tr. s u i c i d e r].
•SINUCIDERE s/.Faptul de a se s i n ucide. 
'SINUCiGAŞ sm. Cel ce-şi ia viaţa singur, cel 

ce se sinucide [s i n e-p u c i g a ş].
•SINUOS adj. Cotit, plin de cotituri: emani~ ol 

nnul rin [fr. < lat.]. '
•SINUOZITATE sf. ® Cotitură, întortochiere, 

şir de linii curbe îndreptate în sens contrar: sinoo- 
zitătiie Intestinului ţ| ® Starea a tot ce e sinuos [fr.].

'SINUS1 (pl.-usuri) sn. A Perpendiculara duşi 
de lă extremitatea unui arc pe raza care trece prin 
cealaltă extremitate (s^[ăl 1511 unde oneste sinu
sul arcului eb). [fr.]

* SINUS* (pl.-usuri) sn. ® Nume dat diverse
lor cavităţi neregulate care există la unele părţi 
ale corpului, in spec. la oasele feţei omului şi ani
malelor 11 ® ♦ Crestătură adîncă la frunzele di
feritelor vegetale [fr.].
O SINZAR = SAMSAR: tocmai atunci soseşte, din no- 
roclreY un alt Grec cu o brişcă hlrbnită, vre-un posciorai 
sau vre-un ^ (alecs.>.
O SIOS = SFIOS.

SIPET (pl.-ete, -eturi) sn. Cufăraş de piele, de 
lemn său de-papură împletită: au descuiat sâorlile, 
<*ele şi au luat multe argintari şl odoare ce au găsit (muw.) ; 
oonu Costacbe... avea In «^ul lui cu hrisoave... oct In reşuli 
In care se pomenea de neamul lui (BIl-vn.) ; In urmă-le venea 
un chervan mare mocăneao, plin ptnă In coviltir de ««'UTi 
(ODOB.); banul 11 arătă lingă uşă un acoperit cu un covor 
şl-1 făcu semn să şază (I.-oh.) [tC. S 6[p 6 t].

SIPETAŞ (pl.-aşe), SIPETUL (pî.-ele) sn. dim. 
sipet : deasupra Iul era un alt slpetoş mal 
mic, de lemn de nuc, ou flori de sidef (rl.) *, 
tn cellalt slpeţel vel găsi o piele de urs 
(ISP.I.

SIPICA (pl.-ici) sn. ţ Plantă ier
boasă cu flori gălbui, rar roşietice, 
dispuse în capitule; creşte prin li
vezi şi locurile nisipoase de pe dea
luri şi munţi (Scabiosa ochroleuca)
(U 4475).
'SIR (oft. s6r) sm. Titlu de onoare 

la Englezi, corespunzător lui ,,dom- ■ 
nul" sau ,,domnule" [engl.].
'SpiE sm. Titlu cu care se adre

sează cineva împăraţilor şi regilor 
(= Măria Ta) [fr.].
O SIREAC adj. F Sărman, biet 
[săra cj.
t SIREAP adj. ® î Barbar, crud, 
iute la fire: Împotriva slieapelor nea
muri tatăiiştl (CAHT.i; piuă si va mal 
lăsa şl să va mai domoli firea bărbatulu 
cea slieapă şl vrăjmaşe (PRv.*lp.) ^ d) 7^
Sălbatic (rorb.de animale, în spec. de cai): pw ««rs- 
tarlul l-au aruncat la fieri slreape de l-au lărmat (CANT.); 
Căpitani, ostaşi ou zale şl ou platoşe de fier, Pe-allorosl 
Blrepl stau mtndrl... ialecso ; şl-a ales ...dintre toţi oall pe 
cel mal slrepl şl l-a Înhămat la oăruţa zmeului (sb.) ; aP°*

Fig. 4475* 
Sipică.
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mal poranceşte sft>l aducă o iapă şi un sac plin cu 
nuci (CRG.) fvsl. svergpu, bg. s v i r 6 p fi].
•SIRENA (pi.-ne) sf. © Monstru fabulos, ju

mătate’femeie şi jumătate peşte, care prin vier- 
su-i dulce ademenea pe corăbieri şi-i prăpădea de
stlncile din strlrntoarea Siciliei 
caprini, tremuri, pllngl, ţipi, eseul- 
tlnd-0, şl te socoţl transportat tntr’un 
raiu sau Intr’o sferă locuită de sirene
iNEGR.) K ® ® Femeie foarte fru
moasă care amăgeşte pe băr
baţi şl-i face să-şi piardă capul 
prm linguşirile şi seducţiunile ei; 
Fostelnlcul, tllni robit ie aceistă —' 
amigltoare, nu putu ai reziste Ia te
ribilul asalt (RL.) ® Un glas ie
0 voce foarte dulce şi armoni
oasă II ® Mic batracian care 
trăeşLe în apele dulci ale Aine- 
ricei de Nord 1 ® 15 Instru
ment care serveşte să arate nu
mărul vibraţiunllor care cores
pund mior sunete de înălţimi di
ferite II ® Aparat, acţionat 
de aburi sau do aer comprimat, 
care scoate o şuierătură puter
nică şi se întrebuinţează pe coa
ste sau pe bordul vapoarelor 
spre a atrage atenţia navigato
rilor pe timp de ceaţă; e între
buinţat şi la locomotive, la fa
brici, etc. ca semnal de alarmă 
sau spre a da diferite avertis
mente (j^ 4477): astăzi... sirenele 
vapoarelor româneşti chlamâ vijelioasele 
trenuri din depărtările Apusului (vlah.)
[fr.j.
t SIREPIE sf. Sălbăticie, fire 

S i r e a p ă: din cea veche şl de fire 
a lor măcar o picătură nu 11-au ră
mas (CANT.).

•SIRIAN 1. sm., siriana (pl. 
-lene) Sf 9 Locuitor, locuitoare 
din Siria.

2. adj. Al Sirienilor, ce ţine 
de Sirieni [fr.].
fSIRIMAN adj. şi sm. Săr
man, sărac; /^ul,care nuareni
mica... alta nn glndeşte, fără numai 
cum Îşi va stlmpăra foamea (T(Ch.).

SIRINDERICÂ sf. ^ Ar
bust, originar din Europa 
meridională, cu flori albe, 
foarte mirositoare, cultivat 
in grădini şi parcuri ca plan
tă ornamentală; numit şi 
„lămtlţă” (Philadelphus co~ 
rmarius) (i®] 4478) [comp. 
ngr. oopavtap'.xoţ ,,de vre-o 
patruzeci” sau poate fr. se
ri n g a t, din care pare a fi 
deformat prin etimologie po
pulară].
•SIRIUS sm.
Steaua cea mai 

strălucitoare do pe 
cer; face parte din 
consţelaţiunea Cîi- 
nelui-Mare; e numi
tă de popor „Zori- 
lă“ sau „Luceafărul 
din zoii“ {[îl 4479)
[fr.].

SIRMAIA 
SER MAIA.
O SIRMAN = sAH-
MAN.

SIRMEA = SER- 
MâlA.

4476): flori te

menilor şi plantelor: Pentru nol~ tace Pe-a Iul Lido SIR- 
verde mal (Alecs.) [fr.]. CIO
.•SIROP (pî.-opuri) sn. § Băutură preparată din 

apă fiartă cu zahăr pînă Ia îngroşare, la care s’a 
adăugat zeamă de fructe sau substanţe medici
nale: —^ de coacăze, de lămtle [fr.].

•SIRUP = siRpP [germ.].
•SIRUPOS adj. Se zice despre un lichid groş- 

cior ca siropul [fr. s i r u p e u x].
O SIS HAC SÎSlIAC. ,

SISINEI sm. pl. ♦ ® = DEDIŢEI ţi ® Plantă 
ierboasă, păroasă, cu floarea violetă, la interior 

1 purpuriu-închisă, în formă 
de clopot; numită şi „de- 
diţei-de-livedo” (Pulsatilla 
pratensis) (ig) 4480) f ®

Fig-. 4476. Sirenă 
^dupâ o marmoră 

din Atena).

Fig. 4477. Sirenă.

Fig. 4478. Sirigderică.

■/ OMOtJ’

SIRIUS

Fig. 4479. Sirius.

SIROCO sbsl. Qji Vînt arzător şi foarte uscat 
care suflă de la S.E. pe marea Mediterană şi exer
cită în Italia, o influenţă vătămătoare asupra oa-

mMi
Fig. 4480. Sisinei. Fig. 4481. Sisinei-de-munte,

DE-MUNTE, mică plantă ierboasă, cu frunzele aco 
perite cu,peri lungi, mătăsoşi, cu 
o singură floare albă sau tranda
firie pe din afară; creşte prin pă
şunile alpine şi pe 
stlncile din vîrful 
munţilor (Anemone 
alpina) ([®] 4481).
O SISIOARÂ = 
subsuoară.

•SISMIC adj. AiM 
Privitor la cutremur 
[fr.].
•SISMOGRAF

(pî.-afe) sn. ,AÂ In
strument care mă
soară intensitatea 

sguduiturilor produ
se de cutremurele do 
pămînt şi arată di
recţiunea oscilaţiu- 
nilor (Igj 4482) [fr.].

•SISMOLOGIC adj 
[fr.].

Fig. 4482.] Sismogr.af.
yi Privitor la sismologie

•SISMOLOGIE sf. Partea geologiei care se 
ocupă cu oscilaţiunile produse de cutremurele de 
pămînt [fr.].

•SISTEM sn., sistema (pl.-ma) sf. © Totali
tatea corpurilor 

între care există 
oare-care solidari
tate, anumite le
gături sau depen
denţe mutuale t 
® £) Totalul or
ganelor de aceeaşi 
natură şi care lu
crează toate în a- 
celaşi scop: ~ui

nervos ţf ® .»ul me
tric, toate măsuri
le şi greutăţile care 
au la baza lor me
trul ţi © Regim 
politic sau social 
al unui Stat :

\
o-—Urmus

'yw Comtla Ti

\/ ^SSss. \

/ /

•» \
.0 Neptbo

Fig. 4483. Sistemul solar.

feudal ţ[ ® Clasificaţiune metodică a animalelor, 
plantelor sau mineralelor făcută cu. scopul de a 
înlesni studierea lor : -~ni iul Lînnd ţi ® Adunare 
de regule, de principii, adevărate sau greşite, 
cu ajutorul cărora se explică toate faptele parti-
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Fig, 4484-

SIS- culare de acelaşi ordin; —ul ini Ftoiemeu; —ui iul co- 
oaruic if ® Plan pe care şi-l face cineva şi mijlocul 

OlU ce-şi propune să Întrebuinţeze ca să izbutească In 
anumite împrejurări li ® -ir — solar, — planetar, to
talitatea planetelor (Pămlntul, Mercur, Venus, 
Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi plane
tele telescopice) care se învîrtesc in jurul soarelui 
(iU 4483) [fr. s y s t ă m e],
‘SISTEMATIC adj. ® Conform cu un sistem, 

ce ţine de un sistem; făcut cu sistem: ordine —&;am 
organizat Întrunirile noastre Intr’un mod mal — (i.-gh.) ; 
se duo... sd vadă gheţ&rla —ă, Învelită ou stuf, de e o frumu
seţe ,(BR,vN.) lf ® Care face sisteme, care urmează 
orbeşte şi în modpedant un sistem pe care şi-l fău
reşte singur sau îl aplică ori-eînd şi ori-unde fără 
nici un rost: nu om — [fr.].
‘SISTEMATIZA (-izez) vb. tr. A reuni faptele, 

opiniunile într'un singur corp de doctrină, într’un 
singur sistem [fr.].
ţ SISTISEALA (pl.-ell) sf. (pol.)' Faptul de a 

s i s t i s i, re’comandaţie.
ţ SISTISţ (-isesc) vb. tr. A recomanda; elolul care 

te-a slstlslt la mine n'a ennosent darurile oe al (pil.) [ngr. 
viit. auoffjati) < ouofijvio].

‘SISTQLA (pî.-ie) Sf. £> Mişcare de contrac- 
ţiune a inimii şi a arterelor, în opoziţie cu „dia- 
stola” [fr,].

‘SISTRTJ (pl.-tre)sn. J Vechiu instrument mu
zical de oţel, de o formă triun
ghiulară, oare se băteă cu o 
vergea de fier spre a produce 
sunete; era întrebuinţat de 
vechii Egipteni {[ă| 4485) [fr.].

SITA, t sîtA 
(pî.-te) sf. ® U- 
nealtă alcătuită 
dintr’un cerc de I 
lemn, numit 

,,veşcă”,pefun- 
dul căruia e în
tinsă o ţesătură 
deasă depăr (de 
cal) sau de sîr- 
mă; serveşte la cernerea făinii sau altor materii 
pulverizate (|^ 4484): de Id trabuc... o doagă, o sită, încă 
aleargă la Moldova (N.-cost.) ; a ploua ca prin —, a ploua 
cu picături mărunte şi dese: plouă ca ptiu sită şl 
bate vint race (Car.) ; a trace, a cerne prin—; 0; trecut 
prin ciur şl prin — sw- OIVB®; a vedea ca prin —, a vedea 
nelămurit, ca printr'o pînză; cum puse la ooiil lapte 
de acesta, băgă de seamă oă vede oa prin sită iisp.i; oum 
dete ou rouă pe la ochi Intlla oară, Inoepu a vedea oa prin
tr'o altă deasă (Ret.) ; @1 CţîRNE ®, CIINE ® ; să nu pul 
sita pe oap, oă faci chelbe (oor.) ; să nu te uiţi prin sită, că 
faol bube (oor.) ; cind scoate cloşca puii, să-l pol In sită 
ori In ciurel şl să-l cerni pe vatra cu foc, dacă vrei să-ţl 
trăească şl să nu-1 fura gălle (oor.) ; pe Sită se aşază 
bobii ou care ghicesc bobăresele (sw-J!ă| 514) ; de aci, 
a da cu sita, a căuta cu sita, a da în bobi, a ghici, a pre
zice Viitorui; caută, maică, cu alta. Doar’ m’olu putea mă
rita (iK.-BRs.) H ® Un fel de ţesătură ca 
de sită, de formă conică, imbibată cu 
o soluţie de corpuri oare nu se topesc 
ia căldură, ci devin incandescente; se 
întrebuinţează mai ales la 
becurile de gaz, ca să dea lu
mină mai 
inultăU®,
♦ SJTA- 
ZINELOR1 
= TţTRTA:
SITA-ZlNE- 

L0B! =
SCAIb ®: 

t In Moldo
va se afumă 
(de spărlet) 
cu slta-zl- 
nelor (vor.) [vsl. s i t o].

SITAR1 sm. ffi V Cel ce face sau vinde' site.
Sitar9 sm. i ® Pasăre din ordinul picioroan- 

gelor, cil ciocul lung, aripile ascuţite şi coada foarte

Fig. 4485. 
Sistru egiptean.

Fig. 44S6. Sitar. * Fig. 4487. Sitar-negru.

scurtă ascunsă aproape subt aripi; constituc un 
vînat foarte căutat pentru carnea-i gustoasă; nu
mită şi_,,ciocănea” sau ,,beoaţă” (Scolopax rusii- 
cola) (;■) 4486); —li vineţi şi beoatele cu cioc alb şl sub
ţire se plimbă fără frică pe lingă vapor (vlah.) ţi ® —- 
NŞiQBU, pasăre din ordinul picioroangelor, cu ciocul 
lung şi încovoiat ca o secere; capul e castaniu în
chis, spinarea roşcată sau verde bronzată, aripile 
brune; numită şi ,,ţigănuş” (Falcinellus ignms) 
(p 4487) [probabil din sitar1, din pricina gău
rilor dese pe care le face cu ciocul în pămînt, clnd 
îşi caută hrana].

SITARUŞ sm. i dim. SITAB9; lată-ne, primăvara, 
dup& In p&purlşul de la Lazuri (BR.-vn.).

SITA'V adj. Răguşit, cu glasul stins: glasul lor-
de ris şi de băutură (DLVR.) .
f SITIcA sf. dim. SITA.

SITIŞCA (pî.-şi», -şti) sf. ® dim. sjtA ţf © \ as 
de forma unui trunchiu de con 
neregulat, cu pereţii de tinichea, 
de coaje de teiu, ctc. şi al cărui 
fund are o mulţime de găurele sau 
e făcut dintr’o pînză de sită; se 
întrehuinţează Ia strecurarea lap
telui, la trecerea mazărei frecate, 
etc. (P 4488): toate lucrurile ml se 
par găurite ca sitlşca şl străvezii ca apa 
cea limpede (Cro.i ; căpătăm un lapte dul
ce care se strecură prlu — işEZ.i; ma
zărea... se flecueşte, se trace prin sită 
ori — şl peste ea se pune ololu prăjit cu 
ceapă (ŞEZ.). r; ■ pj_ 4400 Sitiscâ
‘SITUA (-uez) vb. ir. A aşeza, a 1

expune într’un anumit loc, în anumit mod [fr ]
‘SITU.fl(T adj. p. SITUA. Aşezat într’un anumit 

loc, expus în anumit mod: ţară —ă spre nord; casă 
bine i^ă.

‘SITUAŢIUNE, SITUAŢIE sf. ® Aşezarea, po
ziţia unui lucru în anumit loc, într’un. anumit 
mod: —a unul oraş ţf ® © Dispoziţie, stare sufle
tească II ® Condiţie socială, economică: are o ini
moasă- II ® Stare, împrejurări în care se află 
cineva: de Slgiîr oă in rlndurlle de vieţi prin care am mal 
trecut, am mal Intllnlt odată... aoeleaşl situaţii (vlah.i; 
mă glndeam la situaţia grea In oare rămlnea soţia cu trei co
pilaşi mărunţi (BR.-VN.) ţ[ ® O Punct, moment plin 
de interes Intr’o dramă, într’un roman t ® Starea 
în care se află finanţele, aprovizionarea, etc. unei 
adminlstraţiuni,
etSIV adj. Ce
nuşiu : oale —ă 
[bg. srb.l.

‘SIXTĂ 
(pl.-te) sf.
^ Nume
le uneia din 
cele opt pa
rade simple, 
lasorimă([Ş]
4489) [fr.].

Sic I s^ SIO1.
SÎClI (-oiiu, -oiiesc) 1. vb. tr. ® A necăji pe ci

neva, a-1 supăra, a-i face în ciudă, a-1 plictisi cu 
vorba: dă-l ’nalnte, babo, şl nu mă mal sleit (Car.i ; Îs 
vremea cit povestea el, trebuia să fie o tăcere desăvlrşltă, sf 
nu-1 sicile cineva (br.-vn.) ţ) ® A suci încoace şi în
colo, a mişca dintr’un loc întf’altul; adunări şl dac- 
ţurl unde-şl sicile omul carnea, oasele şi trupul, ca să se În
tărească UIP.I.

2. vb. refl. A se suci încoace şi încolo, a nu sla 
liniştit, mişeîndu-se mereu cu neastîmpăr: pe semne 
că se tot slclla pe scaun de neastîmpăr şl de frică pentru ml- 
şella ce făcu (isp.); de aceea se sicile pe soaun, Işl scoate 
şl viră oeasoruioul... orl-lşl scarpină cu furie chelia (8R.-VŞ ): 
Să te sloteştl Cit te-ai Sicii, Fără el nu poţi trăi (PAMC.),
ghiciloare despre ,,suflet”.

SÎCÎIALA (pî.-ieii) sf. Faptul de a (se) si
cii: soldaţii, plictisiţi de atlta —... atrlngeau folie bodogă
nind şl fugind mereu de oolo, colo (lung.).

SÎCÎIT adj. p. sicll. Necăjit, supărat; plictisit: 
mal bine moartea, deolt aşa tigoare de bărbat — şl mămăllgoe

Fig. 4489. Su(tă.
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(VLAH.); Stclita, val de ea, Şade ’ntr’un vir! de nula (GOR.), 
(ihicitoare despre ,,alună”.
O SÎCRET = SAcEţiT.
OSÎGAs/. ® 01 ten. Pămînt ars, cărămidă 1f ® 
Uold. (ŞEz.) Soiu de humă vînătă [comp. srb.

SţHLA •»- SIHLĂ.
sig’a]-
OSÎI... sil...
o SÎIALĂ m- SIIALA.
O SÎLHA •»- SIHLĂ.
O SÎLHUIU wm- SILHţriU.
tSÎLŢÂ (pl.-ţe) sf. Motd. Bucov. Cursă, laţ: Vezi, 

Doamne, cum Iml întinseră sllfe picioarelor (DOS.) [rut.
syllce].

SÎM- SÎNT1©.
SÎMBAtA (pl.-bete) s/. ® ® A şasea [la ca

tolici a şaptea) zi a săptămlnii; simbăta, ziua de 
Sîinhătă: simbăta să nu începi nici un lucru, că nu ajungi 
să-l Isprăveşti (GOR.) ; cine se îmbolnăveşte Simbăta, greu 
scapă (RV.-CRG.) H ® spec. Simbăta morţilor sau Simbăta 
In praguri, Simbăta dinaintea Duminicii lăsatului 
de carne; simbăta ursului (pamf.), Simbăta care cade 
cu o săptămină inainte de Florii; simbăta lui Lazăr 
sau simbăta Floriilor LĂZĂB, FLORII ®; Simbăta 
Paştilor, Simbăta dinaintea săptăminii Paştilor; 
Simbăta Tomil, Simbăta din săptămină Paştilor; 
simbăta moşilor sau Simbăta morţilor, Simbăta dinain
tea Rusaliilor; mqşi 2 ® t ® © F a nu ll In 
toate SImbetele, a nu avea toate Slmbetele, a-i lipsi o Slm-
bătă, a nu fi in toate minţile, a fi cam smintit, a-i 
lipsi o doagă: e o fudulă, o luată din Iele, n'are toate Slm
betele (OLVR.); boierul nu-1 In toate apele, II lipseşte o Slm- 
bătă (ALECS.); a purta cuiva SImbetele, a-i purta gind 
rău, a căuta să-i facă neajunsuri, să-l vateme, 
să-l prăpădească: curtenii ceilalţi, cum slut curtenii, 11 
pizmuiau şl-i purtau SImbetele ca să ml-1 răpule (ISP.i ; 
D’acel neoaz şl eui dară SImbetele l-am pnrtat, .Şl tocmai In 
astă seară cum am vrut ml-am răzbunat (PAMF.) " ® Apa
simbetei, apă, riu care, după credinţa poporului, se 
varsă in iad: apa simbetei fierbe toată săptămină, numai 
Simbăta stă (VOR.I; clnd nu se poate da cuiva un lucru de 
pomană, se aruncă acel lucru pe... apa Simbetei, care-1 va 
duce... la locul cuvenit (pamf.); duce-te-al pe apa Slm- 
betell du-te dracului! s'a dus pe apa Simbetei; s'd pier
dut, s’a prăpădit II ® t Săptămină: postesc do două 
ori In — (COR.) [vsl. sabota], 
t SÎMBĂTAŞ sm. Care face parte dintr'o sectă 

creştină care'păzeşte Simbăta, în loc de Du
minecă : altll se chiamă ~1, carii cred legea Jidovească (let.). 
OSÎMBOLEA s/. Trans. Băn. ^ Nume dat unei 
vaci născute Simbăta.

SÎMBOTEIU, SÎMBOTIN SV1., SÎMBOTIOA, SÎMBO-
TpjA sf. 'Nume dat unui 
bou sau unei vaci care s’a năs
cut într’o S î m b ă t ă..

SÎMBOVIN sm.. slMBOViNĂ 
sf. $ Mic arbore, (ie 5-10 m. 
înălţime, cu flori verzui, care 
produce nişte drupe negre, pu
ţin cărnoase; creşte pe stînoi- 
Ic abrupte de la Vîrciorova şi 
în Dobrogea (Cellis australis)
(1 4490).
tSÎMBRA (pl.-bro) Sf. Motd.
Trans. Băn. Tovărăşie, asociaţie 
(în spec. la arat, la paşterea 
vitelor, etC.) : clnd vor avea 
Împreună sau de vor merge amlndol 
bre o cale (prv.-lp.) ; Spusu-v'am să 
nu vă prindeţi voi In » cu călugă
rul acelaP creţ.); (sflnta) purta hai
ne mijlocii şl prostace şl pururea 
lăcea ou femei lipsite (DOS.) [comp. 
ung. c i m b O r a], 
p SIMBRALXJI (-uesc) vb. refl. A se întovărăşi, a 
face s i m b r ă cu cineva. 
pSiMBRAŞ, snHBBAş srn. ® Cel ce tace s î m- 
bră (tovărăşie) cu altul *1 ® Băn. Kt Cel ce are 
puţine oi şi le dă altuia să le păzească şi să le pă- 
şuneze împreună cu altele (uus.) (nov.): li spuse că urda 
şl oaşul e tăcut pentru slmbraşl, adecă rentru stăplnll oilor 
(MAR.).

Fie. 449°-
Sînibovin.

O SÎMBRIE... m- SIMBRţE.
SÎMBURAR sm. i = BOTORQS.
SÎMBXJRE sm. ® f Partea, unică sau multiplă, 

din mijlocul unora din fructe, cu învelişul mai ade
sea tare şi lemnos, in interiorul căreia se află mie
zul sau săinlnţn {’vj 4491): —^de cireaşă, de caisă, de ple> 
sică, de prună, de măslină; simbnri de mere, de pere, de stru
guri; nu mlnca cu domnii cireşe dlntr’nn blid,căci Itl aruncă 
^Imburll In ochi (ZNN.) 1 ®
Mic grup de persoane
în jurul cărora vin să se .\......C
grupeze altele, spreafor- s —■
rna în cele din urmă un e__ V —m
corp numeros: noi tinerii 
devenisem Împrejurul efi- 
rula se grupau Ideile viitoru
lui (i.-gh.) (a) Partea cea 4491* S. Sîmbure;—w.
mai tare din centrul u- miezulî — «'• embnonui;— 
nor pietre, unui munte c' carne ’
sau al ori-cărui corp considerabil H @ = MiţîZ@: 
această tradiţie nu este... lipsită de un de adevăr (omo.) %
® tV Partea cea mai deasă, şi mai luminoasă din- 
tr’o cometă [comp. alb. sumbul].

SÎMCEA, ţSIMCEA (pl.-cele) sf. ® Vîrful cuţi
tului : Şl dealul Garaleulul Era Înalt şl ascuţit Ca o stmcea 
de cuţit (MAR.); o, frumoasă, Întreagă şi declt simeeaoa 
briciului mai ascuţită şi mal iute minte I (CAnt.) % ® Pt. 
cxt. Vîrf de munte, muche ascuţită: i se pare că pre 
o stincă Înaltă, In simeeaoa muntelui şade (Cant.) H ® ® 
Vîrf, culme: cunoscu pre ucenici dascălul că sosiră la ca
pătul şl simeeaoa învăţăturii (Dos.) 1[ ® Olten. Băn. Trans, 
Cuţitaş mic şi ascuţit, cu plăsele de lemn; în spec. 
cuţitaşulcu care se sîngereazăcaii sau vitele, stric- 
nea H ® pl. Olten. 0 Zori: se cunosc slmcele de ziuă, 
se arată zorile (vîrc.) [lat. *summic611a < 
s u m m a].
O SÎMCELA (-elez) vh.. refl. şi intr. 0 A se arăta 
zorile, a se crăpa de ziuă: se simceiează de ziuă (ciAuş.); 
slmcelează zorile imar.) [s Î m C e a® ], 
t SÎMGELAT, SIMCEL4T 1. adj. ® p. SiMCELA 1î 
® Ascuţit: Împăratul... au făcut tot paloşe slmoelate In 
vîrf (NEC.); De cuţite simcelate (toc.).

^.sbst. Olten. (ciauş.) © Crăpatul zilei, zorile. 
tSÎMGELpS. SIHCELQS adj. Ascuţit: oşteanul... 

cu capul In jos... asupra... simceloase pietrl... căzu (CANT.)
[pl. s î m c e 1 e < sîmcea].
O SIMGI (-esc) vb. refl. Olten. © = SlM(3ELA: se slm- 
ceşte de ziuă (vîrc.).

SÎMEDRU, SUMpDRU, ţ BĂMRTRU rw SiNT1®.
SÎM-MICOARA tw SiNT1®.
SÎM-PIETR'U r- SÎNT1®.
SÎMZJENE, SÎMZţOTI R- SÎNZIRNE.
SÎN1 m- sm1.
SÎN3, t sm (pi.-nuri) 1. sn. ® g) Partea pieptului 

unde sfiit ţîţele H ® Spaţiul cuprins între cele 
două braţe H ® Pr. ext. Piept: a stringo pe cineva 
la 4f ® © Inimă, suflet: b&trina, cu frica Domnnlnl 
In sin, crezu (dlvr.) 1[ ® Spaţiul dintre piept şi că- 
maşă: se apucă şi umplu sinul de roşcove (isP.i; procop- 
seala nu e clrpă ş*o mototoleşti şl s*o bagi In sin (panN) ; 
a-şl scuipa In de spaimă; iv CRlţcE0, MtNA®B,.a^ t 
® tn stil biblic: in ^^ul iui Dumnezeu, în locul de 0- 
dihnă unde stau sufletele celor drepţi, în raiu şi, 
pr. ext. într’o stare fericită: am sărit... in grădină la 
noi şi atunci ml s’a părut că mă aflu In sinul Iul Dumnezeu 
(CRG.)’, tot astfcîl Io de raiu: aidem, nevastă, acasă, şl 
să trăim ca In sin de raiu (Isp.) ; In <^ul lui Avram 
m' AVR4M1 1[ ® ® <^ui patriei, patria considerată ca 
o mamă ^ (1) Mijloc-: in -*'ui familiei Tf ® Interior: 
In ««'’ul pămintulul.

2. sm. Ţîţă, mamelă: Părui ei cei galben... cădea pe 
sinii ei albi şl rotunzi (emin.) ; ia-1 pe copil, desfaşă-l, 
...aleargă de-1 cailtă sin (ca să-l alăpteze) (CAr.); vrea- să 
grăească de un om bun ? el zice : e bnn ca sinul mamei (Âlecs.) 
[lat. sinus].

SÎN3 m- SÎNT.
O SÎNFEREI sm. pl. Băn. ♦ = GABOFJTE-DE-
GRĂDINĂ.

SÎNGE (pl.-giuri) sn. ® g) Lichidul roşu, uşor 
alnaiiii, vîscos, opac, ce ourge în arterele şi vinele 
animalelor vertebrate; -»■ roşu, ~ arterial, sîngele din 
artere, încărcat de oxigen; ~ negru,-.- vlnoa, sîn-

SIC-
SÎN
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SIN- gele din vine, încărcat cu acid carbonic,' care se 
. transformă in sînge roşu In plămîni, în contact cu 

SIN oxigenul din aer; ~ aib, sîngele moluştclor, crusţa- 
ceelor şi insectelor, limfa; animale cn caid, mami
ferele şi păsările; animale cn rece, reptilele, batra
cienii, peştii şi toate animalele cu sînge alb; circu
laţia '«'Iul wm- cmcULATIE (D ; a suge *le; Q lua, a lăsa ; 
a-1 curge —' din nas; a umplea do *; a bate pln& la —; a 
scuipa cu ; a vftrsa lacrimi de *; tot *le 1 se urcă In obraz 
(VLAH.); Îngheţase /vie In ea de Irloft (isp.); SC zice
despre diferite stări ale sufletului datorite în parte 
unei anumite stări a sîngelui: a-si tace/v r&a, a se 
necăji, n se amărî; llerbe /vie In mine ca tntr'o coala de 
rac (ZNN.); /v rece, calm, linişte sufletească, se zice 
despre starea aceluia care nu se turbură sau se 
aprinde lesne, care se stăpîneşle; se zice noră. de 
omor, de măcel, de moarte şi de toate efectele 
cruzimii: a vărsa /v nevinovat; a se scălda In /v, a omorî 
multă lume din cruzime; In luptă, clnd l-e sete, cu /v 
se adapă (ALECS.i ; w ăPA® ; BALIGA © ; CURGE ® f ® 
0 Viaţă: a-sl vărsa /vie pentru patrie; ml-aş da /vie pentru 
al moli ® Rasă (t’orb. de încrucişarea diferitelor 
rase omeneşti; pr. ext. despre cai: cai do v arab; 
m- PUR-SINOE t ® O Principi de/v, cei cari fac 
parte din casa suverană 1 ® Dreptul .viui, acela 
pe care-1 dă naşterea f ® oiasui /vini, sentimentele 
care vorbesc în favoarea membrilor familiei noa
stre şi uneori pentru o persoană de acelaşi sînge 
cu noi, cu toate că n’o cunoaştem H f® Rudenie 
de /V CV RUDENIE® H ® Legături de .v, unirea, dra
gostea care trebue să existe între persoanele de a- 
celaşi sînge li ® F /vie Domnului, vinul: eu dnn pe 
glt totdeaune paharul plin, şl voi abia de vă mulaţi buzele 
In /vie Domnului (6N.) ■ ® pl. EfNOiURi, sîngelc văr
sat prin cruzime, prin omor: pre bărbatul singlurllor 
şl viclean urăşte Domnul (bibl.) ; Iml pare că mă a!lu In 
loculnţ’ adincă A unei groaznici lezme ce stnglurl o hrănesc 
(ALXi; omul singlurllor, călăul, gîd ea: tlorl de groază 
cuprlnseră atunci pe omul singlurllor şl... aruncă los se
curea (ISP.) 1] ® SlNQE-DE-NQUA-FRATI, product 
vegetal răşinos recoltat de pe fructele unui arbore 
(CalamuB draco) ce creşte în insulele Borneo şi 
Sumatra; substanţa aceasta răşinoasă, de coloare 
roşie, fără gust şi fără miros, e uşor infiamabilă 
şi arde, răspîndind un mi
ros balsamicplăcut;plămă- 
dltă în rachiu de drojdii, sri 
bea de femei ca leac pentru’ 
vătămătură H ® ♦ sJhoele- 
voDficuLDi, plantă acăţă- 
toare, din fam. leguminoa
selor, cu flori mari, roşii, 
violete sau albe, ale cărei 
fructe sînt nişte legume pă
roase; originară din Asia, 
tivă prin parcuri şi grădini, pen
tru fiorile ci frumoase şi cu mi
ros plăcut (Lathyrus odoraius) ([H 
4492}: stngele-volnloulul, roşu-loc, se 
amestecă cu sulllna înaltă (Dlvr.) [lat.
vulg. s a n g u c n*= Clas. san- 
guis]. 
ţ SÎNGE AP1 IV SDfOEAF.

O SINGEj^Ă (pl.-gepo) S/., sniGEAP1 (pi.-oapurl) 
sn. Motd.Bucov. — cinzeaca : lao, nu te mai fasoli pen- 
tr’o slngeap& de Ţacbln de cel pref&cat 
(ALEC8.); noi mal at&m, mal bem o sln- 
geap& de rachiu oad.) ; l-a şl cinstit cn 
citeva Blngeapurl de holercă tare (Grio.)
[cinzeacă^ modificat, prin c- 
limologie populară, după s î n- 
ge + apă].

SţNGER sm. ♦ Arbust, ale că
rui ramuri sînt toamna şi iarna' 
roşii ca sîngele; face flori albe, iar 
fructele, globuloase, sînt negri-, 
cioase, cu puncte albe; numit şi '
.,lemn-pucios” sau,,sîngerel,YCor- 
nMS sanijuincn) ([g 4493): acolc Fig. 4493. S'mger. 
salcia pletoasă, socul mirositor... cresc 
amestecaţi... cu ulmi alblcioşl, ou <«'1 pestriţi, cu corul su
ciţi şl Virtoşi (ODOB.); să nu dai cu nuiaua de ^ In vită, că

se cui

Fig. /H92.
Sîngele-

voinicului.

se Îmbolnăveşte şi varsă sînge (pamf.) [rcfăcut din Sin- 
ge r e 1].

SÎNGERA, ✓ INSÎNOERA (-erez) 1. vb. ir. ® A 
umplea de sînge, a face să curgă singe: işi singsiă ar
măsarul, lucind ps SI) In crea Ini ca un stilp negm (Dlvr.) ; 
11 slngeraseră ps hiatul lepnraş si el nn se putea scntl nlcăirt 
(MERA); oamenii... Işl slngeiară fugarii cn pintenii şl por
niră (SAD.) t ® A lua singe unei vite: oala este In pri
mejdie de singe, dacă nn o va v ciobanul In pripă (drAoh.).

2. vb. refl. A se umplea de sînge, a-i curge sin- 
gele (dintr’o rană, etc.j: uitaţi(-vă) la gurile ciniior, 
cum s’an slngeiat (RET.); 0 a se roşi ca Sîngele: zarea 
se Insingera de flăcări (sad.).

3. vb. inir. ® A-i curge sîngele: i a’ar fl rupt inima 
de durere, să-şl vadă pruncul stngerlnd (mera) H ® ® 
A-1 eingera Inima, a i se rupe, a i se frînge inima (de 
durere, de întristare, de milă): singera inima lui şte
fan, clnd vedea pe fraţi cum se jungblau unii pe alţii osp.) 
[lat. sanguinare].

SÎNGERAT 1. adj. p. sInoera. ® Plin de 
sînge, din care curge singe: virindu-şi deştele ve îs 
gură, Işl muşcă pielea uscată de pe ele (DLVR.) ; dud le vede 
(ceasloavele) aşa .ve cum erau, Işl pune mlnile In cap de 
necaz (CRG.) ; 0: adine .v de nedreptăţile şi suferinţele al
tora (VLAH.) K ® Bolnav de sîngerat: poate nu-i 
adapă la vreme şl poate că-i /v (sb.).

2. sh.Bt. w Boală de care pătimesc caii, vitele şi 
oile, pricinuită din stricarea sîngelui.

SÎN GER ATIC adj. Sîngeros: nn războln,,, mal 
ca războaiele cu armele uip.) [sîngerat].

SÎN GER Atu RĂ (pl.-tnrl) sf.1t = SÎNGERAT 2.
SÎNGEREL = siNGER [lat. *s a n g u I n 611 u’s 

<sangulneus].
SÎNGERETE sm. X Cîrnat umplut cu singe 

de porc: era cnrechlu cn clisă şl slnpcreţl, era carne.friptă 
de purcel, erau plăcinte (ret.) ; slngonţl uscaţi, păstraţi ta 
imsosre, ca să ţină mal mult (UUB.I [l^t. *sangul-
n ac e u s].

SÎNGERIU adj. De coloarea sîngelui: acei ohioşs 
...pardosit cu lespezi de marmoră alngerle... era aşezat pe o 
coastă surpată (ODOB.) [sînge; creat de Odobescuj.

SÎNGEROS 1. adj. ® Care are mult sînge:
Îngreuiat şi moleşit ca toţi slngeroşll după masă, ştă cufundat 
In fotolln (VLAH.) II © Unde s'a vărsat mult sînge 
omenesc, plin de cruzime: războaie grele şl bătăi sts- 
geroase făcuse Intre dlnşil (LET.) r ® Care nU se poale 
spăla decit cu singe, foarte grav: o insultă singerossă.

2. sINGEROASA (pl.-se) sf. # = RUŞULJŢA [lat.
sanguinosus].

SÎNGEROŞIE sf. Fire sînge roasă, crudă, 
căreia-i place să verse sîngele: vinatomie, instnmea- 
ză-ţl singerosla ta (UR.).
O SÎNGINEL sm. Oaş. # = SINGEREL, S|nOER.
O SÎNGIQRZ IV SINT1©.
O SÎNGipS adj. Motri. Bucov. ® Plin de sînge, 
sîngerat,: moaşa In cealaltă Inme e toată pină ’n coate elo
gioasă ORAR.) H ® 0 Care se mînie uşor, căruia i 
se înfierbîntă sîngele de grabă: Deci.» cum ştii oă 
slut. Sar la el să-I fac păinlnt (ePER.:.

SlNGIR sv smojR.
OSÎNGUR... = SINGUR.,.

SÎNICOARĂ IV SiNT1©.
SÎNIŞQR sm. Q dim. SiN2: clnd ml-arată <~nl. Mă 

plrleşte ’n suflet dorul (şez.).
SÎN-JORZ IV SINT1®.
SÎNT1 adj. © Sfînt; se întrebuinţează, în 

graiul poporului, numai în numele de sărbători şi 
dinaintea numelui unui sfînt prăznuit de biserică; 
s’a căutat, în literatură, să se înlocuească cuvlnţul 
de origine slavă cu eint, dar încercarea n’a izbutit:
se puseră pe ţărm să-l tragă o slntă de mlnoare şl apoi să 
plece (ISP.); astă noapte ml s’a arătat sluta Vlnere InVls
(SB.) f © In compunere cu numele unui silnl, 
pentru a designa o sărbătoare, cuvîntul a suferit 
diferite modificări: a) slnt, simt, dinaintea numelor 
care încep cu o vocală: sInt-ilie, sInt-ilii, o sImt- 
iLps sau slMT-iLii, sărbătoare prăznuită în ziua de 
20 Iulie: de Slnt-Ille nn se svlrle cu mere In sus, că bale 
piatra olt merele (ŞE2.I; ca nume -al Sf întului: dracul 
umblă mal ales vara, şl de-aceea SInt-Illl tot dă cu tunurile 
Iul Dumnezeu din cer, doar l-a nemerl, să-1 trăsnească 
CRV.-CRG.); — SlNT-I0(A)N, O SIMT-ION, numclc sfîn-
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tului loan şi ✓ ziua de 24 Iunie, cînd se serbează 
de biserică Naşterea Sf. loan Botezătorul; — tot 
astfel, dinaintea numelui Sfintei-Fecioare, sjuta- 
(sau sţMTA-) MABjEi şi, ca zile de sărbători, sJntA- 
MAKtA-MAKE, ziua de 15 August, cînd se prăz- 
nucşte Adormirea Maicii-Domnului, sţNTA-MAHţA- 
mjcA, ziua de 8 Septemvrie, cînd biserica serbează 
Naşterea Maicii-Preciste; m- poalA® ; — b) sin sau 
sim, dinaintea unui nume care începe cu o conso
nantă: sîN-eiOR(D)z, slH-QiQR(D)z, ziua de 23 A- 
iu'il, cînd se prăznucşte Sf. Gheorghe; — slM- 
piţiTBU, numele sfîntului Apostol şi ziua de 29 Iu
nie, cînd se prăznueşte de biserică; aceasta e nu
mită şi sîM-PiţiTBU-DE-VABA, spre deosebire de 
ziua de 16 lanuar, cînd se serbează de popor slM- 
PUSTRU-DE-iarna ; — siN-TOAOEB, numele sfîntului 
Teodor şi zilele cînd se serbează, anume, prima 
oară la 17 Februar, cînd îl prăznueşte biserica, 
şi a doua oară, în Sîmbăta din săptă[mîna-mare, 
cînd se face şi slujbă la biserică şi se duc oamenii cu 
prinoase; — sîn-vAsii, numele sfîntului Vasile şi 
ziua de 1 lanuar, cînd se serbează; — c) redus la
sl, sa, BU, în SÎMEDRU (dinSlm-Uedru), SUMEDRU,
i sAmetru, ziua de 26 Octomvrie, cînd se serbează 
ziua Sfîntului Dumitru: se şl supărase Turcilor a mal 
o$tl, 1 llud vreme de toamnă, pe la. Sămetru (NEC.); —
sînicoarA (O sîmicoarA), ziua sfîntului Nicolae, 
serbată la 6 Decemvrie 1f ® pl. sImti, ziua de 9 
Martie, cînd se serbează de popor cei 40 de Muce
nici: la Simţi se Împart cei 44 de b rado şl ce se fac cu o zi 
înainte şi 44 pabare de vin (OOR.) [lat. S a n C t U S].

SÎNT2 FI.
SÎNTA-MĂRIA IV SÎNT1®.
SÎNT-ILIE IV SÎNT1®.

O SÎNT-IL(I)ESG adj. Olten. Mere sînt-ileşti, 
care se coc do S î n t - 11 i i <vtrc.).

SÎNT-ION, SIN-TOADER, SÎN-VASţl iv SlNT1®.
SÎNUŢ ’sm. dim. Bîs.
SÎNZIENE, SÎMZIENE, o SÎMZDIENE, O SlMZENII, 

siNZENii sf. pl. ® |j) Unul din numele popu
lare ale sărbătorii din 24 Iunie (Naşterea Sfîntului 
loan Botezătorul), Drăgaica; în această zi, foarte 
importantă în calendarul poporului, se culeg tot 
soiul de flori şi de buruieni de leac, din care şe face 
o cunună, numită ,,cununa de sînziene” ® f = 
drAoaicA 1 ® H
® A SlNZIENE- 
ALBE, plantă cu 
tulpina robustă, 
cu flori albe, dis
puse în,paniculci 
terminale; creşte 
prin tufişuri, li-i 
vezi, păşuni şi 
margini de pă
duri; numită şi 
„drăgaică" (Ga- 
lium înnllugo) ((B)
4494) K ® A slN- 
ziene-de-grAdj- f.
NA sau SINZIANA- Sînzfenttalbe.

DE-ORADPIA.
plantă ierboasă, cu tulpina dreaptă, acoperită cu 
peri aspri; face flori galbene, dispuse în mici şi 
numeroase capitule de un galben-auriu; originară 
din Canada, e cultivată la noi ca plantă ornamen
tală (Snlidago canadensis) {1®) 4495) K ® A = 
viNwiTA [lat. sanctus dies Johannis

SIRB 1. sm., sIrboaicA 
(pi.-ce) sf. • Locuitor,locui- 
toare din Serbia.

2. 8ÎRB adj. ® Al Sîrbi- 
■°r, al locuitorilor din Ser
bia : limba ~ă H ® ţîţ Oale ~ă, 
varietate de oi, înrudite cu 
cele blrsane, de care se deo
sebesc prin aceea că berbecii 
nu coarnele lungi, ridicate în 
®us ca ţepele sau întinse în FiE' 4496- Berbec sîrb. 
1.ât,ur‘ şi răsucite ca o şurupelniţă; se găsesc cu 
deosebire în Serbia, în Ungaria, în Bănat şi prea 
puţme în Transilvania (JB] 4496).

Fig. 4495.
Sînziene-de-grâdină.

3, sjebA (pll-be) sf. Numele unui dans popular, 
foarte vioiu; muzica după care se joacă (iv tab. 
xxvm) [srb. s r b].

SÎRBESG adj. = StRB2 ®; ponl slrbeştl (ion.),
varietate de porci, scurţi în picioare şi ou urechile 
aplecate înainte, cari se îngraşă uşor; alfabetul 
(iv TAB. Lvm).

SIN-
SÎR

TABELA. LVm. ALFABETUL SIRBESC

Tipar Scris Valoarea Tipar Scris Valoarea

A a (Sj/^ .....a Hh .... n

E 6 ...... b Hin> .... nî

B e ........ V Oo (0 . .... 0

r r ....s Bn rM. .... p

Aa ......d Pp .... r

nţ ......dl C c .... s

Ee
^ -e ......e Tt .... L

Wm ...... j nt d?/ ....tl

3a S . ......z vy .... u

Ho ...... i $ID jy ....I

J j
C^/ ...... I Xx .... h

Kh G» ...... k Hn .... ţ

ili .4 ...... 1 Hh .... c(e)

. tbih ...... 11 U V •••• g(e)

Mm .....m IU UI .... ş

SÎBBEŞTE adv. ® Ca S î r b i i, în felul Sîr- 
bilor ţ ® în limba sîrbă.

SÎRBOAIGA sv SIRB 1. 
t SÎRG sbst. Grabă, numai In loc. adv. iv DESfRO. 
t SiRGUI (-nese) 1. vb. tr. t A zori, a grăbi; alo- 

taşli nu vindeau vitele din ţlnnt, c& nu-1 stignlan cn zapcll 
pentrn IstoTUl banilor (nec.).

2. vb. intr. ţ A se gr^it a da zor: făr& veste an 
strgult de l-an lovit pre Duca-Vod4... la vremea ce an şeznt 
la mas& (n.-costo.

vb. refl. A-şi da toată osteneala spre a face 
un lucru cum trebue: ll d&dn de srljft ca s& se strgneasoft 
şl s& caute de Impărftteasft, cînd i-aloce acel doi Feţi-logoleţl 
cn părnl de anr (sb.) ; a se la lnvăţătnr& [s î r g]. 
t SÎRGUIAJjĂ (pZ.-lell) sf. Grabă, zor: onmaie<«i' 

l-au şl pornit de a dona zl (n.-cost.) [s ! r g U Î].
SÎRGUINGIpS adj. Harnic, străduitor, sili

tor la muncă: el avean o casă de copil, dară se ţineau hăt 
binişor, pentrn că cn toţii erau harhlol şl şligulncloşl ob.)
[s ! r g u i n ţ ă].

SÎRGUINŢĂ (pî.-ţe) sf. Străduinţă, silinţă, 
hărnicie: văzlnd slrgulnţa ce punea părintele lor oa să le 
crească... se sileau şl ele... să-l facă să-şl nlte mlbnl- 
rea nsp.); şl aice a slujit Ion Săracul cu credinţă şl ou 

neleşlnd niciodată din voia stăptnulul săn (Sb.) [s Î r-
SU1J-

SÎRGUITQR adj. verb. slRaui. Care se slr- 
gueşte, străduitor, silitor.

SţRJIŢÂ, slRJOAcA sf. ^ Amestec de boabe de 
grlu Şl de secară ce se seamănă pe alocuri; pe la 
mnlte locuri se vede griul ameeteost ou sAcarA, care ameste-
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3 î p^- oSturâ se numeşte sIr]0BC& (loh.) [comp. srb. S U r 2 i C a, 
. rut. sur4y6a, rus. surJanka].

SLA SţRMA [pl.-me) sf. ® t Fir de aur sau de ar
gint : era pllnA ograda de ghenerali al de Ofiţeri, tot îm
podobiţi ou haine de * (NEC.); mijlocul 11 avea încins cu 

. un colan ţesut In Ilr de ^ (fil.) ’f © Bân. Ţesătură În
creţită (din fir de aur sau de argint) Împrejurul 
opregului (uiie.i f ® Olten. H Pirişoarele de bo- 
rangic care, la trasul gogoşilor, se lipesc unele de 
altele, pentru a da firul ce se răsuceşte (cuus.) H 
® Pir de fier, de aramă, etc., tras prin filieră:

de ller, de aramă; —' împletită f ® = PLEVUŞCĂ ®
[tc. s y r m a].
t SÎRMACIU sm. J - - SURLAK: după aceştia venea 

breasla spătăreasoă, alcătuită din lelegll... toboşarul şi —.1 
Bău (FIL.) [comp. tc. s u r n a „surlă”].

SÎRMAiţ sm. © ® Gel ce face s 1 r m ă H 
® Cel ce'face obiecte de slrmă (curse, grătare, 
etc.); cel ce repară, leglnd cu slrmă, vasele stri
cate.
ţSiRMEA sf. « Antimoniu: pentru durere de gură 

Ift porci... B& se laoă prav de «v, adecă antlmonlum (drAoh.)
[tc. s 11 r m ă].

SIBMULIŢA (pl.-ţe) sf. ® dim. SfBHĂ ţf ® 
MSŞ» = PLEVUŞCĂ ®.

SÎRNIG (pi.-lce) sn.
Uri fel de sac de 
pescuit (1® 4497).

SÎSÎI (-silu,
-alese) vb. intr. ®
A produpe un su
net ce seamănă cu 
şuieratul şerpilor: 
se iviră In calea el o 
mulţime de eerpi... şl'l 
slslian In urechi de te 
treceau Horii (SLv.) ; 
despre glşte: o să 
poţi vedea cum stsile

s
Fig. 4497- Sîrnic.

-vil

glscanll, clnd trece trăsura IBR.-VN.); despre lemnele u- 
mede sau putregăioase ce ard in loc: un lemn mare, 
putregăios, rămas printre tăciunii din vatră, slslle (lung.) r 
® A rosti s In loc de s [onom.].
O SÎSÎIAC.SISHac (pl.-lece) sn., a' SlSliaoA (pl.-lece) 
Sf. ® Mold. Băn. Trans. Un fel de pătul pentru po
rumb, de formă circulară, făcut 
din nuiele Împletite ((®| 4498):
ce euri şl ocoale pentru bol şl vaci...
Blsliaopentrupopuşolu, hambare pen
tru srlu şl c!te alte lucruri de gospodă 1 
(CRG.); pe semne că nu i-al dat de ur
mă, pe-aoolo,p6 lasisilaculcel veohlu 
(GRio.) t ® Oaş. ^ Lada în care 
morarul strînge vama morii 
[rut. susîk, rus. susăku, 
ung. szuszăk].

SiSlIT 1. adj.p. slslj. Care 
pronunţă s in loc de s: toate ca
lităţile de inimă Ie are coconul lorgn, 
şi numai un defect: vorbeşte cepeleag 
şl ^ (CAR.).

2. sbst. Faptul de a sisîi, sîsîitură.
SÎSÎITTJîLA (pl.-turi) sf. Şuieratul şerpilor, gîşte- 

lor, etc.: ou cit insă ea înainta... cu atltslslitnrlle (şerpi)lor 
erau mal ascuţite (SLv.) [s 1 S 1 i].

’SKATING {cit. skeltlng) sbst. \ ® Patinaj cu 
patine pe rotiţe ţ[
® Loc pardosit cu 
ciment unde se pa
tinează în acest fel 
[engl.].
*SKI (pî.-luri) sn.
\ Patină lungă de

F)g. 4498. Sîsliac.

:.ţ-, .
■N

Fig- 4499- Ski.
lemn, ca o talpă de sanie, cu care se alunecă ne 
zăpadă (d 4499) [fr.].

*SKIpM sm. \ Cel ce se serveşte de skiuri spre 
a aluneca pe zăpadă (jş| 4500) [fr.].

*SKUNK {cit. skonk) sbst. Blana toarte căutată 
a unul fel de dihor din America de Nord [engl.].

SLAB adj. ® Fără putere, lipsit de virtute, 
de tărie {© TĂSE, FUTEBNIO): cei cu cel tare, ca 
boul ou bivolul, anevoie trag Ia jug (gol.) ; de va avea ne-

Fig. 4500. Skior.

Stlne nn cline tare si dlrz... sl'de se va apuca de un cline 
mai — si-1 va birui... stăpinu-său... să plătească toată pa
guba (prv.-mb.); © F sexul 
sexul feminin, femeile 1[ ® ©)
De puţină eficacitate: argu
mente «^e; remediu ţ[ ® No- 
trainic, lipsit de soliditate, 
puţin întărit: ziduri ^■e; nu vă 
urcaţi pe schelă, oă e prea 4[
® Lipsit de talent sau de cu
noştinţe, fără merit, fără va
loare : un scriitor —; o operă .vă 
IF ® Fără forţă morală,{lipsit 
de energie, de autoritate: pă
rinţi vi; un guvern v; v de Înger 
iv-ţNOER ® 11 ® Care are cu
noştinţe neîndestulătoare: e 
V la istorie, la geogralie r ®
Care nu luţiinează de ajuns: o lumină va H ® Puţin 
vă nădejde 1 iw NĂDEJDE (Ş 1[ ® Se zice despre un or
gan al corpiilui carenu-şi îndeplineşte funcţiunea in 
mod normal: are o vedere vă, un stomac v 1| @ Care 
uită uşor, care nu ţine minte (uorft. de memorie): 
are o memorie vă H ® încet, UŞOr, care se mişcă ou 
multă Încetineală: mişcarea vă a pendulei; pulsul Ini 
e V n ® Care n'are destul alcool, care nu e destul 
de spirtos: ţuică vă 1f ® Care n’are de loc grăsime 
{vorb. de carne): carne vă (©oraş) H ® Care 
nu e destul de roditor: se umplură de moşii bune la şss, 
că la el, la Leleşti, e locul v, delos şi puţin (ret.) 1 
® Uscăţiv la faţă sau la trup : e v ca un ţlr; e v de-l 
bate vlntui; e v de-l numeri coastele [vsl. S 1 a b u].
O SLAbAgIUNE sf. Mold. m- SLĂBIciţiNE.

SLAbAnQG 1. adj. ® f t Paralitic, olog li 
® Infirm, neputincios: omul cel bătrln... nu avea dsclt 
o babă slăbănoagă (iuera) ; un v bun de dus... Intr'un spital 
de neputincioşi (jip.i 1| ® Uscăţiv, cam slab (la 
trup): ca pe nişte beţe 11 jucau pantalonii largi pe plcloarels 
lui slăbănoage (vlah.); subt coastă... se-lălăeşte islazal, 
tocit şl surpat, cu vite slăbănoage (Lung.).

2. sbst., SLĂBĂNOAQĂ 
sf. ♦ Plantă ierboasă, cu 
aspect cristalin, cu flori 
galbene ca lămlia, înnă- 
untru cu puncte roşii şi 
cu cite un pinten recur
bat la vîrf; fructele sint 
nişte capsule care aruncă 
seminţele la distanţă; 
numită şi „slobonov” 

sau ,,brie” (Impatiens 
noii tangere) ([a| 4501):
slăbănogul ori pătrlnjelnl, 
fiert !n lapte dulce, alină durerea cauzată de ori-ce babă 
(PAC.) [comp. rus. slabonogij; planta enu
mită şi bg. s 1 a b o n o g a].

SLAbANOGEALA, SLĂBĂNoajE sf. Starea ce
lui slăbănog, infirmitate.

SlAbAnOGI (-ogesc) vb. intr. şi refl. A deveni 
slăbănog, a slăbi de boală sau (ie bătrlneţe, 
a-şl pierde puterile, a ajunge infirm: iată picioaisis 
şl milnile Îmi slăbănogesc usp.); văz eu ăl de la roatt 
...trăglnd la car din răsputere, plnădau pe brlnci şl se slft- 
bănogesc (jip.i.

SLABANOGIE IV SLAbANOQEALA,
SLABANOGIT adj. p. SLĂBĂNOGI: nu cer adă

post declt pentru o noapte, ca să-mi odihnesc «’^ele ploloaia 
(GN.) I Intllneşte odată o muiere bătrină ca Iarna, ««"ă Şl 
glrbovltă de mulţimea anilor (mcra).
o SLAbAtt^A sf. Mold. Fiinţă slabă, pră
pădită, uscăţivă, căzătură: slăbătnra cea de cal Iar» 
răpede şl apucă o gură de Jaratic (Crg:) [slab].

SLAbi (-ăbeso) 1. vb. tr. ® A tace să devie 
slab, să piairdă din puteri, din grăsime: boala 1-» 
slăbit mult; ...nu-ml mal aduce Nici lapte acru nici dulce 
Care pe om nu-1 hrăneşte, Ci mai vIrtoB 11 slăbeşte (PANN) H 
d) A face să nu mai fie trainic, să piardă din soli
ditate: ploile au slăbit malul ^ (D A face Să uite uşor: 
inuncaprea Inoordată, nopţile fără somn şl lumatnl peste dB' 
sură l-au slăbit memoria ® A face să nu mai func
ţioneze normal {voTb. (ie un organ al corpului), o1*
tltu] manuscriselor Inoîlclte l-a slăbit vederea, ochii; mto-

Fig. 4501. Slăbănog.
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«ana la restaurante l-a slăbit stomacul •' © A face să. lu
mineze mai puţin: sl&beşte puţin lumina lămpii ţ[ ® A 
iace să fie mai puţin tare, mai puţin spirtos: ~ 
tulea ţj ® A destinde: ^ funia; începem a * sfoara si a 
face din mllnl, ca rotiţa de tinichea ori de plutnb să se Invlr- 
teaacă (isp.) ţ| ® A ţinea mai puţin strîns, mai 
slab,încleştat; a lăsa din mină, a da drumul: ii 
Inhăţase drăcoalca cu ghlarele, ca o gaiţă spurcată şl nu-1 
slăbea nici cit al da In cremene (isp.i; de la Măcln, şl pe 
boieri încă l-au slăbit din pază (N.-cost.) *' @ A pierde 
din vedere: din ochi t ® ® f A lăsa în pace: 
mal slăbeşte-mă, te rog; a nu a nu da pace, a con
tinua intr’una: muierea, ca o mellţă, nu-1 mal slăbea din: 
blăstămatule, afurlsltule şl clte-1 veneau la gură (ret.).

2. î)b. intr. ® A deveni slab, fără tărie, a pierde 
din puteri: a slăbit grozav după boală ţf ® A pierde din 
grăsime ŢI ® A pierde din puterea de rezistenţă, 
din soiiditate: Ungurii, văzlnd perlrea pedestrlmll sale, 
an început a slăbire (m.-cost.) Ţj ® A se destinde: de 
această opritoare trage repede... şl îndată slăbeşte atlşoara 
lisp.) H ® A nu mai funcţiona normal (voTb. de 
un organ al corpului, de anumite facuităţi): l-a slă
bit memoria; La un neguţător mare. Cărui vederea-1 slăbise. 
Fără nici o invitare. Un doctor vestit venise lALX.) ® A 
lumina mai puţin: a slăbit lumina lămpii.

3. vb. refl. A (deveni mai slab, a pierde din putere.
slăbiciune, Mold. slAbAciune sf. ® Starea

a tot ce e siab, lipsă de putere (© tAbie): văztnd la 
slăbiciune Împărăţia sosită (m.-cost.) t| ® Starea a tot ce 
c lipsit de grăsime (© obAbjme) ţj ® Lipsă de efi
cacitate: -~a argumentelor sale ţ[ ® Lipsă de solidi
tate, de trăinicie: ^a zidurilor t ® Lipsă de talent, 
de cunoştinţe, de merit, de vaioare: ~a acestui au
tor;-«•a unei opere Ţf ® Lipsă de forţă morală, de 
energie, de autoritate: -~a părinţilor ţ[ ® Funcţio
nare anormală a unui organ ai corpului, a unei fa
cultăţi, etc.: -va stomacului, memoriei ® Lipsă de 
tărie în alcool: --■a rachiului H ® Un fel de vanitate 
de a se crede priceput în anumite lucruri, pornire 
pentru anumite lucruri pentru care nu e apt: are 

de a se crede un mare poet ţ| ® Inclinaţiune, por
nire, dragoste: are o —• pentru copil; 11 plăcea moşnea
gului să albă tot Iepe tinere: asta era slăbăclunea Iul (Crg.i Ti 
® Defect, greşală, păcat în care cade cineva fără 
a-i putea rezista: slăbiciunile omeneşti [s 1 ăbi].
O SlAbie1, slAbjnA sf. Băn: 0 Partea moale a 
corpului între pîntece şi şold [srb. s 1 a b i n a].
O SLAbie2 sf. Tr.-Carp. Slăbiciune: de -aceea te-am 
87ut şl te-am cresont, ca acuma, la să ne părăseşti P
(RET.) [s 1 a b].
O slAbonog = slAbAnqo.
OSLABOTEAN adj. Oâş. Slăbuţ [slab],
OSlAbulEÂN, slAbuşqb adj. dim. slab. Slă
buţ ; slnt slăbulenl ortacii mei, işl glndea ei, dar tăcu plnă 
să-i vină rindul (ret.) ; fini men e slăbuşor de duh (stam.).

SLAbijţ adj. dim. slab. Cam slab, slăbănog;
— aăv. : şl a zărit el undeva, departe, o leacă de lumină, 
licărind ■*' (het.).
fSLAD sbst. Malţ, orzul fermentat din care s’a 

scos berea [srb. bg. slad]. 
tSLADNIŢA (pl.-te) sf. Locul, pivniţa unde se 

păstrează sau se usucă siadui: olne va merge la -~ 
seu In pivniţă fără vreme (pr.-oov.) [sl a d].

SLÂDTJN, ŞLAnUN, ŞLEDţTN sm. f ® = GORUN Ţ[ 
® = tufÂn [srb. s 1 a d u n].
OSLAINA = SLAUţNA.

SLAiu (pî.-aluri) sn. ® Oplean de sanie H 
® 5b. Usna luntrii f ® Un fel de poliţă făcută in zi
dul coşului casei; pe ei se pun multe lucrupi nece
sare gospodăriei (r.-cod.).

SlAndiA (pi.-ini) sf. X Grăsimea de pe car
nea porcului; (ţţ).; miţa, dacă nu ajunge la zice că 
Pnte sau cind pisica nu ajunge la —zice că e Miercuri, CÎnd 
lăudărosul nu poate căpăta un lucru la care rîv- 
neşte, zice că nu-i place; @: şi cu porcul gras in bă
tătură şl cu slănina ’n pod nu se poate saU vrei să fll şl cn 
siănina*’n pod şl ou onrechiui uns, se zice despre cei ce 
ar vrea de toate şi bune, dar fără să facă cel mai 
mic sacrificiu spre a le căpăta; tw pAjnA® [srb. 
ng. s 1 a n i n a].

SLANIŢA (pi.-ţe) sf. Locul, leasa pe care se 
usucă prunele (r.-coo.) (v)c.) [s 1 a d n i ţ I].

TABELA LIX. ALFABETUL SLAVOH
Forma Numele

slavon
Valoarea
fonetică

' Valoarea 
numerică

ti d azu a 1
lî E bukî b
K K vădă V 2
1' r glagoli g(h) 3
A A , dobro d 4
6 1 jesti e 5
X m iivăte j
rJ S dzălo clz 6
3 3 zemlja z 7
H H iie i 8
1 i i i 10
K K kako c(a), k 20
A A Ijudije 1 30
Aă Al mîslite m 40
H H nasi n 50
U 0 onă 0 70
n n pokoj p ■ 80
P ? rloi r 100
G c slovo s 200
1' T tvrildo t 300
Ov oy uku u
(D i|i frQta f 500
X X hără h 600
CO IV ota 0 800
41 .M şti şt
4 n ci ţ 000
4 H ărQvI a, c(e) 90
UI m sa ş
T> s jere Q
U hi jeri Î I, a
h h jerl I
■fi -fc ătl ea
H) IO jus Iu
Jtl U jako Ia
16 îl Je ie
A A en ş
^ x; on

IA jen le
bti (A jon
ă ă ksi CS 604' psi ps 700
H A, fita f, th, ft 9
V V iiica i 400

SLA-
SLA

o SLASTĂ sf. Băn. X Mîncare de dulce (în opoz. 
ou mîncare de post) [srb. s 1 a s t].

slatina (pi.-ini) sf. ® t Apă ce conţine sare, 
apă minerală sărată: trecea cu luntrea pe oameni, să-şl 
aducă că slatlna-1 dincolo de Someş (ret.) V ® Sără- 
tură excesivă, lucru prea sărat; saramură: la carne 
eran. puse ’n apropiere şl străohlnaţe cu usturola pisat In <^t 
ce-1 spune mujdein (grig.) [vsl. slatina].

‘SLAV 1. adj. 9 GaUficaţiune aplicată în mo<i 
colectiv marei rase europene care cuprinde pe 
Ruşi, Ruteni, Polonezi, Cehi, Slovaci, Sloveni, 
Sîrbo-Croaţi şi Bulgari: popor «■; limbile -~e, lim
bile vorbite (le fie-care din aceste popoare, deri
vate toate din iimba paleoslavă, de origine indo- 
europeană.

2. sm. Cel ce face parte din unul din popoarele 
de”mai sus [fr.].

SLAVA1 (pl.-ăvi) sf. ® Glorie, mărire; măreţie; 
aduceţi Domnului —. in numele Iul, Inchlnatl-vă Domnului 
In curtea sflntă a Iul (PS. scH.); cerluille spun slava Iul Dum- 
nădzău (Dos.); * ţie. Doamnei îţi mulţumesc. Doamne; 
slava {sau ~.) Domnului, mulţumesc lui Dumnezeu: 
Te afli sdravăn, jnpln Plrvule P— Slava Domnului, Măria Ta, 
ne ţinem şl noi cum putem (ODob.) ® înălţimea ceru
lui, văzduh: (brazii) Işl ridică In slăvi bogata lor podoabă 
de cetini, pururea verzi (vlah.) ; mai adesea slava cerului: 
vulturii... mă suiau in slava cerului pe aripele lor (I.-gh.) ; 
F: clnd mama no mal putea de obosită... tocmai atunci ri
dicam caya In » (CRo.); ((F) a ridica In slăvi, a iăuda peste
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SLA- măsură: mi rldloft ’n sl&vl, sotma cit sint ou de grozav la 
Ql p. limba latini şl la compoziţii (VLAH.) [vsl. slava].

SLAVA1 sf. Qj Limba, slava, în spec. limba 
slavoiia sau paleoslava.

SLAVI (-ivoBo) vb. tr. ® A preamări, a lăuda 
peste măsură, a proslăvi, a glorifica: toate iim'biie 
o!te feoeşl venl-vor şl Inchlna-se-vor Înaintea te, Doamne, 
|1 alăvl-Tor nnmele tăn (dos.) ; 11 sl&veşte toată ţara in 
alinta Mitropolie In Suceava, undo-1 zac allntele moştll 
(OR.'UR.) ^ ® A adora: am slăvit totdeauna pe neneacă-ta 
(ALEca,) [vsl. slăviţi].

•SLAVIC adj. = SLAVI.
O SLÂVţNA (pl.-lnl)s/. Olten.Băn. Cana; cep [srb.]. 
•SLAVţSM (pî.-me) sn. ® 0 Politică ce tinde 

gruparea tuturor Slavilor într’o singură naţiune,
Îian slavism H ® Influenţă slavă asupra limbii, 
iteraturii sau culturii unui popor H ® a? Vorbă, 

expresiune sau construcţiune particulară limbii 
paleoslave sau uneia din limbile slave f ® Pr. ext. 
03 Cuvlnt de origine slavă [fr.].

•SLAVIST sm. ^ învăţat care se ocupă cu 
studiul limbilor şi literaturilor slave.

SLAVIT adj. ® p. slAvj f ® Glorios H ® 
Vestit.

SLAvitQR adj. verb. slAvj şi sm. ® Care slă
veşte II ® Adorator; (Zoe) depSrtă pe toţi ceilalţi al săi
-~l (NEOR.).
OSLAviţA (pl.-te) sj. ♦ Varietate de struguri 
cu bobul’mare şi dulce ca mierea (vtrc.) (jip.) [comp. 
srb. s 1 a V i n a ,,soiu de struguri”].
•SLAVIZA (-izez)ab. tr. şire/I. A (se) face Slav [fr.]. 
•SLAVON 1. adj. ® Ce ţine de Slavonia sau de 

locuitorii'din Slavonia: limba-~ă 1f ® Ce ţine de 
vechea limbă bisericească a Slavilor meridionali:
allabetnl (sv-TAB. LIX).

2. sm., slavqnA (pi.-ne) sf. Originar(ă), sau lo- 
cuUor (locuitoare) din Slavonia.

3. slavona s/. fljJVechea limbă bisericească a Sla
vilor meridionali din veacul al ix-lea, numită şi 
„paleoslavă” sau ,,paleoslovenică” [fr.].

•SLAVONESG adj., SLAVONŞŞTE adu. a? In limba 
slavonă; 'scris cu caractere slavone, 
t SLAVOSLOVI (-oveso) vb. tr. A proslăvi [vsl.]. 
t SLAVOSLO VIE sf. aJ ® = docsologje H 
® = TE-DEDM [vsl.].
•SLEEPING-CAR {cit. sllplng-car) (p2.-an) SU.

Vagon de dormit, vagon-pat [engl.].
SLEI (aleeao) 1. vb. tr. ® A scoate toată apa din- 

tr’o fîn'tlnă spre a o curăţi: tata alei puţul şi plecă 
înainte tisp.i H © 3,A goli apa intrată într’o luntre: 
băiatul alela luntrea, trăgea la opăclnl şl la edec (s.-ald.) *I 
® A isprăvi cu totul, a nu mai lăsa nimic: după ce 
şl-a alelt repertoriul Iul de miorlăituri... recurge la a doua 
aerle de mijloace (vlah., H ® ® A istovi, a seca (de 
puteri): simţind mirosul de stnge curat, deteră năvală asu
pra Llel, ca s’o sleească Intr’o clipă (SLV.) 1 ® f A topi Un 
metal, a turna o formă din metalcositor, a turna 
cositor topit Intr'un vas cu apă (pamf.) ţ[ ® X A fre
ca, a făcălui mazărea sau fasolea.

2. vb. refl. ® A seca, a scădea de tot apa [vorb. 
de'o fîntînă, de un izvor, etc.) 1] ® © A se istovi, 
a seca (puterile) ţ| ® A se isprăvi, a nu mai răminea 
nimic f ® A se închega [vorb. de seu, de ceară, 
etc.): o picătură tlerblnte destearlnă se varsă din luminare 
şl 1 se sleeşte pe mină (vlah.) [vsl. S b 1 i j a t i].

SLEIT adj. p. SLEţ. ® Curăţit de toată apa, 
secat n'® Gol, lipsit de conţinut, unde n'a mai 
rămas nimic: vistieria lllnd cu totul, In slut a lua 
din oasa sa bani, spre a mulţumi oştlle (BAlc.i ţ[ ® © Isto
vit, secat de puteri: — de puteri H ® f Topit, turnat: 
cositor — t ® închegat [vorb. de seu, de ceară, etc.): 
untură --ă H ® J< Fasole ~ă, mincare preparată din 
fasole albe fierte mult, apoi frecate bine şi ameste
cate cu puţin usturoib, ceapă priită şi grăsime sau 
untdelemn (Mold.„ fasole făcăluită”); dar apoi, oozo- 
naoll şl plftolnta de drob... după opt săptămlnl de fasole 
şl de Taiză acră 1 (CAR.).

SLţîMNA, sljmnA (pl.-ne) sf. ® t£ci Culmea unei 
case ţărăneşti H © A Linia de despărţire a apelor 
pe coama unui deal [srb. s 1 e m e, -m e n a].

SLIM1 (pj.-Imuri), SLIN (pî.-lnurl) Sn. © Jeg, lip, 
necurăţenie, murdărie (ciAuş.) *| ® Ceara din urechi,

cerumen (hv..cr(s.) [comp. srb. slin a ,,muci; bale”), 
t SLIM9 (pî.-Imuri) sn. Adunare Obştească ()a 

Tătari).
SLIMNA bw SLEMNA.
SLÎMps, SLINQS adj. Soios, murdar de un- 

soare: nn om... intră Încet, păatrlndn-şl pe ceafă o pălă
riuţă silnoaşă (D.-ZAMF.) [s 1 i m, s 1 i n].

SLIMUI1 (-neac) vb. ir. A mur(iări cu unsoare, a 
face soios.
t SLIMUI2 (-neac) vh. tr. Moid. ® A întocmi, a 

făuri, a urzi: 91 oarele auzise tot planul acel cumplit Ce 
asupra ţării sale Ungurii au sllmult (negr.) ^ ® A în
truchipa, a alcătui ceva din lucruri de nimic (pamf.).

SLIN... tm- SLIM...
t SLOAGĂ sf. Băn. Concordie: fericita şi înţele

gerea II Înalţă şl premăreşte (TiCH.) [srb. S 1 O g a].
SLOATĂ, zloata (pi.-te) sf. Ploaie ameste

cată cu ninsoare, însoţită de viscol; lapoviţă, fleş- 
Căraie: seceta In luna Iul Martie şl sloata In Aprilie alnt 
bune pentru toate solurile de pămlnt şl pentru toate grinele 
(ION.); 8*a pus, nene, p’un vifor şi p’o eloetă, de nu mal
ştiai Încotro s'o mai lei (r.-cod.) ; Dar şl mal blne-1, clnd 
afară-i zloată, Să staivlslnd la foc, de somn şă picuri (emin ); 
oe-ar fl făcut copilul ăsta, fără adăpost nici milă, clnd ar 
fl Început zloata şl gerulP (CAr.); llourlolnl... se arată... a 
vreme bună, nlol-olnd Insă a sloată (mar.) [vsl. S 1 0 t a].

SLOBOD ® = LţBER®-@; slobozi elntacela 
cari nuslnt doblnda altuia (leg.-car.); Intr’acelaceas ne aflăm 
veseli şl slobozi de toată sclrba şl de toată frica (varl.); 
nu slnteţl la inohlsoare, oa nişte proaste roabe, ci slnteţi 
poruncitoare (HCh.); F a fl ^ la gură <dlvr.) sau la 
limbă, a avea gura a nu-şi măsura cuvintele, a île- 
Cări fără socoteală; Foaie verde lobodă, Gura lumii 
-^ă, lumea are obiceiul să vorbească pe socoteala 
unora şi altora ir ® rt Achitat: toţi să îie slobozi şi 
numai cu bani să se oerte (prv.-mb.) 1| ® Slal> legat H 
® Lăsat încet, în voie [vsl. s v o b o d ti, bg. s lo
bode n u].

SLOBONOG, 6L0B0N<?7 = SLAbANQG 2. 
ţ SLOBOZENIE s/. ® = LIBERTATE % ® Auto

rizaţie, permisiune: popa călugăr şl călugărul prost de Ia 
mănăstirea lor... să n'albă nici o să lasă şi să msargă in 
Inme (prv.-mb!) ; părlndn-l-se că pădurarul ar fl dat cuiva lemne 
fără ^ domnească, atlta. l-a bătut, piuă ce I-a lăsat mort 
(RET.) H ® Iertare de păcate: le-a şl dat/«> de păcate 
(orio.) [s r o b o d].

SLOBOZI (-ozesc, -bod) 1. vb. tr. ® A libera, a 
pune în libertate: să nu poată nimeni să slobozească Ţi
ganul său Înaintea vtrstel sale de douăzeci de ani (leo.'CAR.); 
de va fl rob, să nu-1 dea alt dar, numai să-l slobozească, să 
nu mal fie rob (prv.-lp.) ^ ® A lăsa să Umble liber, a 
da drumul: cei nebun... nu se cade să-l slobozească de tot, 
să imble pe drumuri slobod (prv.-mb.); nlce noaptea la păşune 
nu cutezau Turcii aă-şl sloboază caii, că-1 furau Tătarii 
(LET.); mă leagă de grumazi presto zl cu lanţul, Iară noap
tea mă sloboade (ŢiCH.t t ® Z1! A achita: de va slobozi 
jndecătorlul pre cel vinovat carele au făcut greşala, atunce 
nu se va chema pentru aceea slobod şi cela ce l-au trimis să 
facă greşala (prv.-mb.) ^ ® >ip‘Adescărca, a da foc: o 
puşcă, tunul; Strlglnd, sblerind, răcnind tare, slobozind şl 
un pistol (pann) H ® a da drumul să cadă jos, a 
arunca: au slobozit cartea pre o fereastră gios din cetate 
(NEC.) H ® A lăsa, a face să curgă: slnge; ^ vin 
din bntoiu H ® A ierta de păcate ^ ® A autoriza, a 
da autorizaţie,

2. vb. refl, ® A se libera ^ ® A se descărca:
nn toate clte se slobod glonţnrlle nimeresc (m.-cost.) ^ ® A-şi 
da drumul să cadă, a se coborî într’o groapă, în- 
tr’un puţ. etc.: se slobozi Inlănntm şl Intră tn(tr')o casă 
foarte frumoasă (ret.) Tf ® A cădea în VOic: părul el 
castaniu ce se slobozea In unde demătase pe albii ei grumazi 
(NEGR.) ^ ® A se repezi: Decusară căpitanul s’au slobozit 
asupra Hatmanului şl s’au apucat Hatmonul de coada calului 
lui Decusară, şl l-au depărtat de năvala Nemţilor (MUst.)
[slobod].
t SLOBOZIAN sm. Locuitorul unei s 1 o b o - 

z i i; cel ce se bucura de scutirea de ori-ce fel dc
dări: lua oameni de ţară şl ou bir şl-i tăcea slobozlanl. şl 
nn-i lăsa să dea ajutor la nevoile ţării (Let.).

SLOBOZIE sf. ® t Libertate: ceeo ce iaste mal 
mare sămnul vredniciei şl sloboziei: puterea monarhlcească 
nlcl-cum puternicei monarhii turceşti plnă astăzi nu şl-an
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pleoit'O (OANT.); prÂ tine din robia de vecite*au r&scump&rat 
şl slobozia Imp&răţlel ceriului ţ-au dăruit (varl.) If ® f' 
Voie, autorizaţie, permisiune: ciiricii... soooteso lucrul 
Aoela de carele ^or să facă afurlsaule şl aşa dau să se facă
(PHV. MB.) 1[ t @ Scutire de ori-ce dări acordată lo
cuitorilor unei slobozii: făcuse multe oărţl de ^ ce le 
41dese la mina boierilor (nec.) H ® ţ Golonie de ţă
rani adunaţi din diferite locuri, in spec. fugari, şi 
care au fost scutiţi de dări: au însufleţit iar ţara, 
adonlnd pe fugari, dindu-le pămlnturl şl uizlnd slobozii, 
sate scutite de bir şl de slujbe (vlah.) [s 1 0 b 0 d].

SLOBOZITOR 1. adj. şi sm. Care s 1 o b o a- 
d e, liberator.

2. (pt.-toare) sn. H Băţ lung care propteşte sau 
sloboade sulul dinapoi al războiului de ţesut; nu
mit şi „zatcă”, „întorcător41, etc. m 4104): cu 
ajatorul •«'Ulul, al zăvorului şl al lopăţelel, te-au Întins In 
stative, leglndu-te de sulul de dinainte (Cro.).
OSLOG (pi.-guri) sn. Olten. Băn. Linie de des
părţire între două moşii, mejdină, hotar [srb. 
slog].
OSLOGNI (-neso) vb. tr. Trans. (bud.)= slomni®.

SLOI (-oesc) 1. vb. tr. A turna ceara în calupuri 
spre a face din ea turte.

2. vb. refl. A se face s 1 o i u (de ghiaţă): caii... 
neputlnd să se despovereze de chiciura ce 11 ae’nflpsese pe 
coame şl care se sloia (de)iA.).
OSLOIETE, SLOQIT sm. O/ten. Băn. dim. SLpin. 
Ţurţur: acesta de frig era Îngheţat aşa de tare. Incit la nas 
1 se tăcuse un slolete lung şl gros (NOV.); ăla... de mult 
îngheţase d*a binele, ba făcuse şl slolete la gură (r.-cod.).

SLOru (pî.-oluri) sn., f (pl. sloi) sm. ® Masă 
(de ceară, de seu) închegată prin sleire; turtă de 
ceară: ceara... turnată In vase, se răceşte şi se prinde 
In «v (ION.); ceara aleasă se mal topeşte... şf... răclndu-se, 
se scoate apoi sub formă de sloi de ceară (mar.) ^ ® Fie
care din bolovanii de ghiaţă ce plutesc pe o apă 
înainte de a îngheţa cu totul sau după ce începe 
să se desgheţe: rml Inchlpuesc că slnt Intr’o corabie prinsă 
de sloiurile mării Baltice (i.-gh.); Şl nici un n’a mal 
rămas pe glrlă (vlah.) ; lovise un ger mare... Iară din loc 
au Început a veni sloi, şl aşa prlnzlndu-i pe unii sloll, aşa 
lămlneau (n.-cost.) ® Ţurţur de ghiaţă: dacă slnt 
sloi la streşini, primăvara va fl timpurie (grm.) H ® Pt. 
ext. Ghiaţă: vă topiţi cu-al lemel^(GN.); —adv.: 
el o văzuseră Îngheţată şl cu picioarele roşii ca coaja de 
rac fiert (R.-coo.) Trans. O mîncare pregătită
din carnea de oaie fiartă în seul ei, la care se adaugă 
multă ceapă (pşc.) [sl. s 1 o j].

SLOMNI {-neso) tr. şi inlr. ® = sloveni: 
nnma d’ar slomni, ţl-ar citi d’a-n fuga mare răvaşele şi hlr- 
tiiie (jip.) f ® A rosti abia îngînînd: dar cind vroi 
să slomnească un nu ştiu ce cuvlnt de mulţumire, faţa 1 se 
albi din nou (dlvr.) H ® A începe să priceapă; la tă
ceţi. că am Început să slomnesc (R.-cod.) ^ ® © A se ivi, 
a apărea, a se arăta: n'ai vrea tu să vezi ciădăria de 
trandafiri cari se rumenesc oind slomnesc zorile? (dlvr.) ; 
departe, din spre curmătura Olteţulul, slomneşte pe poalele 
cerului lumina albă a zorilor (vlah.) [vsl. sălognj a 
„silabă”; comp. SLoaNj].

SLON (pl.-onuri, -oane) sn. ® oA Tinda bise
ricii prevăzută cu bănci; pridvor © O/ten. Şo
pron: şl-a tăcut casă, slonurl, acareturi, tot ce trebue la o 
eaeă de Român (r.-cod.) ; ce mal sloane, magazii, moşii În
tinse, vitişoare! (r.-cod.) ^ ® Prăjina de la bariera ora
şului [comp. srb. s 1 o m].

SLOTOS adj. Ploios, umed: verile cele slotoase 
(ION.); In unele părţi de ctmp, unde pămlntul este (MAN.)
[sloata]. '

slova (pZ.-ve)sf. ® Literă (în alfabetul cirilic): 
9he ce 6 1d carte : slove negre pe hîrtle albă (pann) ; Din cărţi 
cn~ veche şl cu llgnrl frumoase (VLAH.) 1 ® Scris, scri
soare: i-am cunoscut slova, e slova din biletul către Bl- 
blcnl (CAR.); ere o .V lungăreaţă şl (luă care-ţl da lutru cltvs 
Icoana degetelor subţiri şl albe (vlah.) [vsI. S 1 O v o].

SLOVAC 1. sm. • Slav din Moravia, din N. Un
gariei, răspîndit pe alocuri şi în Transilvania, care 
vorbeşte o limbă asemănătoare cu ceha.

2. adj. Privitor la Slovaci, ce ţine de Slovaci: 
poporul ^; limbară [sl.].

SLOVEAN adj. şi sm. ® t = SLAVON K ® = SLO- 
[vsl. slovăninfi].

ţSLOVEDNIC ev SLOVţHNIC. SLO-
•SLOVEN 1. adj. Privitor la Sloveni, ce ţine de q. ■ ■ 

Sloveni: limba-~ă. OLU
2. SLOVţiNl sm. pl. Popor slav (sş. siovoan) ce lo- 

cueşte în Carniolia, în S.-E. Garlntiei, in Stiria me
ridională, nordul Istriei, în regiunea dintre Udinc 
şi Friul (Italia) şi într’o mică parte din răsăritul 
Ungariei (comitatele Vas şi Zalad). •

SLOVENESC adj., SLOVENţşTE adv. = slavo- 
NţlSC, SLAVONEŞTE: cu limba cea lătlnească au stricat cea 
slovenească, cu carea Romănll şl piuă astăzi săsluleso (CANT.i ; 
nu biet călugăr bogonlsea pe sloveneşte... rugile agonisi 
(ODOB.) [vsl. slovănisku].

SLOVENI, SLOVNţ (-neso) vb. tr. ® A Silabisi, a 
citi silabă cu silabă, a slomni: Am tmdit de-om învă
ţat A ceti şl-a sloveni (pamf.) K ® A illglna: sllnţla sa 
dormea slovnlnd (LUnq.) [s 1 0 m 11 i, refăcut după 
slovă].
t SLOVENIE s/. Limba veche slavonă: molltăvnlo 

Izvodit din pre limba rnmănească (TKT.) (slovenescj. 
ţ SLOVESNIC, slovednic adj. înzestrat cu da

rul vorbirii, elocuent: căci că este om slovesnlo vestit 
(VARL.).; transcris greşit slovednic: Dumitiaşco-Vodă au 
făcut voroavă singur Ia toţi de obşte, că era slovednic la aceste 
(N..COST.) [vsl. slovesinikil].

SLOVNI tr SLOVENI.
SLOVUŞOARĂ (pl.-ie) sf. dim. SLQVA.
SLTJGÂ (pl.-gi) .im. ® Aceia care slujeşte pe 

altul cu leafă, servitor: aşa tiebne şl acum să se afle 
slugi să slujească stăplnului, şl stăptuul să mlluească pre 

aşal (NEC.) *I @ ÎŞ: deolt slugă mare, mal bine stăpin 
mic; sluga bună nu-şl schimbă stăplnll; decît» la ciocoi, 
mal bine cioban la ol; cite slugi el, atlţla duşmani hră
neşti; s«-DÎBLOădA, HOŢ®, ÎUBATRINI 2, MASCARA®,
NAdeJDE ® ^ ® Sluga dumltalel sau numai sluga I 
formulă de salutare sau de răspuns la un salut; 
un popă... răspnuzind Îndesat.,,sluga dumltalel", oul nu-1 
trecea cu vederea (CRG.) 1 ® l = TRĂGĂTOARE ® [vsl.
sluga].

slugăresc adj. De slugă.
SLUGÂRET sbst. col. SLţlQA: n’am nevoie de ~

(gr.-n.).
SLUGARI (-ăresc) Vb. tr. şi inlr. A f i slugă 

la cineva, a servi ca slugă: mai slugăreşte la mine doi, 
trei ani, plnă-ţl vel agoDiel şl tn o brumă de părăluţe (sad.) ; 
să nu cerem laudă... că vavenlea singură,de ovom fl slugărit 
(TIch.).

SLUGARIE s/. ® Gondiţiunea de slugă; 
timpul servit ca slugă; nonă... ne tiebue hani mnltl.
Stări mari, ca să scăpăm de ^ (fil.) ; (ciobanul) avea 
olteva oiţe ce agonisise după o ^ de nu ştiu olţl ani (isp.)
^ ® = SLUQAsnICIE: ultlnd vechea fală a strămoşilor şl 
rlvnlnd, prin <«>', la ocrotirea vizirilor, clştlgară, cu aoest 
chip, bogăţii Însemnate (odob.).

SLUG.ARNIC adj. ® Ce ţine clc starea slu
gii; servil: In loc să-mi dea pace, că l-am fost aşa 
acum ml-a dat cincizeci de nuiele (ret.) H ® ® Ce slu
jeşte CU umilinţă; tîrîtor, înjositor, de o linguşire 
josnică: pe cel^l, mlndri şl luxoşi 11 arăta cu degetul 
(CRG.); cu o viclenie, făcea mare haz de gluma Înrău
tăţită a stăplnului său (ODob.).

slugarnici (-icesc) vb. inlr. şi tr. A slugări, a 
fi slugă (cu un înţeles peiorativ): ou, siugămioind too 
mal clnd viaţa are mal mult amor-proprlu (dlvr.) ; e vorba... 
de sărăcia care te alungă să-ţl slugămlceşti viaţa In casele 
bogate ale parveniţilor (dlvr.) [slugarnic].

SLUgArnICIE sf. stare de supunere umilă, 
josnică, de jertfire a demnităţii sale, spre a fi pe 
placul altuia, servilism: vlutul puterulo a.I liberalis
mului... a curăţit atmosfera de miasmele lufecte ale slugăr- 
ulclel reactlouare (Car.) [slugarnic], 
t SLUGER, suLGER sm. t ® Marele boier de 

rangul întîiu însărcinat cu aprovizionarea Curţii 
şi a armatei cu carne şi luminări; el îngrijea şi de 
hrana oaspeţilor Turci şi Tătari ce veneau In Prin
cipate cu vre-o misiune oficială; după ierarhie, 
venea între marele clucer şi marele jitnicer t 
® Boier de rangul al doilea (vtori -~) sau al treilea 
(tretl-.), care slujea la Curte: ll rugă pe Cacagea do-l 
ouoiă cu rangul de sluger (FtL.); caftanele la cari le era 
Iertat să se urce cu gludul erau mult, mult acele de şătrar sau 
de sluger (i.-gh.) [comp. srb. s 1 u 2 a r].
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SLU- t SLUGERIE, suLOERţE sf. Demnitatea de slu- 
SMA t SLUGQIU sm. ® t Slugă de rînd : âe va li

fost vie-an om de jos, oam s& zice (&ran sau vie-un 
...să nu ajungă la cinste (prv.-mr.); Floilcloă dintre Iot, 
Nu-ţi da gura la slugoi (Ik.-brs.) ^ (D OlTi slugamio, 
dc 0 supunere josnied: In (ărlle coapte la minte... 
ca să ajungă cineva ales, nu se Întrebuinţează sistemele 
noastre, adică să fie... uşamic, lingău, proptit de 
vr'un ministru uip.).

SLUGULIŢA,Tr.-Carp. SLUOdlA (pi.-te) sf. dim.
SLţiOA: împărăteasa ,1 lata împăratului părtineau pe Blufrntă 
(RET.).

SLUJI interj. Se zice oîinelui dresat ca să stea 
aşezat, drept, cu picioarele dinainte în sus; a ata, 
a lace a sta !n această poziţie: Samurache atetea -r,
OU o ohivără de htrtle In cap (CAr.) ; un... cline dresat la.circ... 
tace ţinlnd donă gbete In gură (Carj [pol. Slu^l].

slujba (pî.-be) sf. ® Starea, serviciul unei 
slugi: (baba zicea) s’o alunge de la casă. s’o trimeată le 
unde ştie, că nu-1 de chip s'o mal ţie (Cro.) ; a intra In a
se băga slugă, a intra în serviciu ^ (D Post de func« 
ţionar al Statului, funcţiune: cine aleargă după două 
slujbe, CB cel oe aleargă după doi iepuri, nici unul nu prinde 

' (ooL.) ^ (5) Felul cum un servitor sau un funcţionar 
îşi indeplineşte serviciul; îndatorire, obligaţiune: 
Ile-oare . pentru slujba sa răspunde,... ca cizmarul pentru 
olzme, iar nu si pentru nădragi (ool.) ^ ® Serviciu 
în nrmată f (D Ceea ce face cineva, din însărci
narea stăpînului sau de bună voie, pentru a înda- 
tori pe cineva, îndatorire, ajutor, sprijin, serviciu: 
l-am tăont dlterite slujbe ca prieten; dorea ca, vrlnd ne- 
vrlnd, să Împlinească slnjba ce şl-o luase asupră-şl (isp.): 
oela ce va sudul... pe vre-o slugă a judecătorlulul, pre carele 
va li trimis judeoătoriul să Iacă vre-o laste ca şl
olnd ar 11 suduit pre domnie (prv.-mb.) K (D esi Celebrarea 
solemnă de către preot a sfintei liturghii, serviciu
divin: se lac ziua şl noaptea slujbe peste slujbe... la toate 
bisericile pentru uşurarea tinerel soţii a Caimacamului 
(CAR.>; spune-ne, mă rog, ce sllnt eşti? să-ţi lac biserică 
şi să plătesc slujbe (vas.) [vsI. slu^Iba].

SLUJBAŞ sm. Funcţionar {înspec. al Statului): 
boierii erau ^11 ţării (balc.) ; Împăratul se alia la masă cu 
toţi boierii şl ^11 Împărăţiei şl se chelulau (isp.) [COmp..bg. 
Slujbaşă].

SLUJBULIŢĂ (pî.-ţe), SLTTJBUŞO^^RA (pî.-re) Sf. 
dim. SLVJBA : d’atuncl mă cunoştea unul şi altul, ml-a dat 
aşa ctte o slujbullţă (br.-vn.) ; lăsăm pe toţi apelplslţll, cari 
ard săpule iar mina pe slujbuşoare, ca să-şl Iacă de cap (CAr.) .

SLUJI (-ujesc) 1. vb. ir. ® A fi slugă la un stă- 
pîn, a servi, a se afla !n slujbă: Feciorul... ii slujea ou 
Iubire ca şl bogat clnd era (pann) ^ (D A da, a aduce, 
(bucatele) la masă t d) oi A face slujba biseri
cească, a oficia serviciul divin ţ ® caJ A face slujba 
pentru morţi, a citi rugăciunile obicinuite la în- 
mormîntare: pe Susana am pllns-o şl-am Ingropat-o, dar 
n’am putut s’o slujesc de frica polcovniciei (dlvr.) H (D^ 
Statul, a exercita o funcţie publică (!) A împlini 
o îndatorire; ^ patria, a-şi face serviciul militar ^ 
® A ajuta: pe dlnsul l-a slujit norocul, a Ieşit la oameni 
(ALECSo; eu trebue să vă duc la locul hotărlt, şl de-aol In- 
oolo, cum v’a sluji capul (cro.) H (D A îndatora, a face 
servicii: a-şl>«' prietenii.

2. vh. intr. (D A fi slugă Ia cineva, a servi cuiva: 
ooplll toţi 11 slnt aonm mărişori şl slujesc pe la oel creştini 
(RET.); omnl plnă nu slujeşte, stăpln nu ajunge (pann)
1 (i) A face serviciul militar ^ ® A ţinea loc de,
a fi ca un...: lllnd orlan, bătrlnul i-a slujit de tată ^ 
® A ajuta: Văzlndoă na le slujeşte norocul, nu s’au apucat 
de scaun, nici au aşteptat de al dolle rlnd războiul (OR.^ur.) 
t ® A fi bun la ceva, a fi de folos, a folosi: arata lur- 
tlşagnl... clnd se vor găsi scări, pre unde s'au suit sau alte 
meşteşugure carele slujesc la descuiat (prv.-mb.) ^ ® A 
se întrebuinţa: nu e bună coada care a mal slujit la un 
topor (ZNN.)«

3. vb. refl. ® A face singur ceea ce s’ar putea 
face printr'o slugă, a se servi: cei ce nu se siujaşte 
singur l'ale sale, ca clnd s’ar scărpina cu unghii străine (gol.) 
T[ ® A se folosi, a trage folos; a întrebuinţa: nu 
s’a slujit de recomandaţla ce l-am dat; nu mă pot sluji cu 
condeiul acesta [vsI. S 1 U 2 i t i].

SLUJţT i. adj. p. SLUJT ©NţîSLUJţT.

2. sl)St. Faptul de a sluji: vreau să-ml agonlseao 
vre-o doi bănlşorl de pe ^ şl să-ml cumpăr moşloară (ret.).

SLUJITOARE sf. Slujnică, servitoare: dacă^a 
lui va veni mal 'nainte, să ştie că pe toţi meglaşil Iul li pune 
In ţeapă (Isp.) [s 1 U J i].

SLUJITOR sm. ® Slugă, servitor T[ @ AaJ ^ui 
altarniui, preot H ® ţ Soldat, ostaş: de 1 se va 11 
dus bărbatul la oaste, ce să zice să lle slujltorlu (prv.-mb.) ^
® t t Călăraş, dorobanţ (•»• tab. unifobme).

SLUJITORESG adj. ® De slujitorul 
® ţ Soldăţesc, ostăşesc: din tinereţile lui au arătat vi
tejie şi vrednicie in ceatp slujltorească (must.) ; au scos Traian 
mesele, şervetele şl nălrămlle şl le-au dat să lle pentru legă
turile ranelor slujltoreştl (Cant.) ^ ® iB* {De Călăraş, 
de dorobanţ.
tSLUJITORIE s/. X ® Gondiţiunea de soldai; 

meseria armelor: pre acela slujitori pre toţi l-au scos 
din şl au pus pre alţii In locul lor (CA^fT.); slujitorul se bu
cură să-şl vază de ^ pre leclorul său harnic (m.-cost.) ^ ®
Gondiţiunea de călăraş, de dorobanţ [sluji- 
tor].

SLUJITORIME sf. col. slujitor. Toţi sluji
torii, ceata slujitorilor: scrise la toată boierimea ;1 .«a, 
toţi să Încalece să vie Ia oaste (nec.) ; purceglnd Nlcolal- 
Vodă din Iaşi cu toată /va şl boierimea, au mers ou toţii plnă 
la nu loc (LET.).

SLUJNIC 1. sni. t Servitor, slugii: -vul san ro
bul lără de ştirea stăplnu-său nu poate fl cllrlc (prv.-mb,i

2. slujnica (pl.-co, -ci) sf. Femeie care slujeşte 
la cineva cu leală, servitoare, slujitoare: şl avea 
Avraam ol, vaci, asini, slugi şl slujnice, măclcoanle şl că
mile (PAL.); ea nu sta la tallas cu slugile ori cu slnjnlcile 
curţii (ISP.) [vsl. sluilnikă].

SLUJNICAR sm. ® imn. Cel ce are rclaţiuni 
cu s 1 u j n i (î i 1 e.

SLUJNIGVŢA (pi.-ţe) sf. dim. SLUJNICA. Fe
tiţă care slujeşte la cineva.

SLUT adj. ® Schilod, infirm: să nu rizl de oameni 
sluţi. De orbi, de şchiopi şl de muţi (pann) * ® Pocit, 
diform: vul se dete pe lingă Iată şl Începu s’o llnguşcesoii 
(isp.i ; după ce că-1 slut, 11 mal chlamă şl Vlad .sau 
după ce e mută, apoi e şl slută (pann), SC zice despre CCl 
cari, destul de neplăcuţi fiind prin defectele lor, 
se arată încă năzuroşi | ® Mold. Urît: fata baboi 
era /vă, leneşă, ţlfuoasă şl rea la Inimă (CRG.) ; F cu slu
ta’n vatră, CU nevastă urită; © zestrea şăde ’n Iadă 
Şl el cu sluta ’n vatră, se zice despre cei ce se însoară 
cu fete urite de dragul zestrei; ®: sutele mărită 
slutele, fetele urite se mărită şi ele, dacă au bani 
mulţi.

SLUTENIE m- SLUŢ^NIE.
SLUTI tw SLUTI.
SLUTIŞOR adj. dim. SLUT: galeria era ticsită de 

dame frumoase, frumuşele şl mal slutlşoare (Neor.).
SLUŢENIE, ✓ SLUTţiNiE sf. ® Urîţenie, urt- 

Ciune: nu l-a mal luat seama... şl la sluţenla chipului (CAr.) ; 
bietul Urdllă, care avea conştiinţă despre sluţenla lui, le su
ferea toate (ON.); slutenll şl hlzeull In gură la tine ivoR.t ţ 
® Fiinţă urită, pocită; pocitanie: sluţenla de neom 
se topea de dragostea fetei (isP.); a tras deci-de o sluţenle do 
maimuţă ce ata tu vtrful unul par (GN.) [sluti.

SLUŢI (-uţeoo), SLUTI (-teao) 1. vb. tr.'S) A schi
lodi, a ciunti, a mutila: Alexandru-vodă au fost aooţtnd 
ochii oamenilor şl pre mulţi au sluţit In domnia sa (LET.i; 
Aşa ţăranul nostru... începu să sluţească pădurea cea bă- 
trină (ALx.) ţi ® A diforma, a poci; a urîţi: am tuoepnt 
a pllnge cu zece rlnduri de lacrimi şl a ne ruga de toţi Dum
nezeii să nu ne sluţească (CRG.).

2. vb. refl. ® A se schilodi, a se ciunti, a se mu
tila: ...să n’ajnug să mă sluţesc. Să plerz vr’un ocblu ori 
vr’o mluă şi să mă ticăloşesc (panni ’ @ A SC pOCi, a 36 
diforma, a face grimase urite: chiar catrina imi zicea 
că nu mă prlude clnd mă sluţesc (GN.); pe olnd se sluteea 
ele..., numai Iaca şl tatăl copilului Intră pe uşă, flămlud şl 
necăjit (CRG.) H (I) A se uita urît şi cu mînie la ci
neva : Doamne, şl cum o să ştie el răbda, clnd l-or lua cu 
râul, clnd a’or răatl şl s’or sluti la dlnsul I (vlah.) [slut].

SLUŢIT adj. p. SLUTI. ® Schilodit, ciuntit 1! 
© Diform, pocit.

SLUŢITIJRĂ (pi.-tari) sf. = SLUŢţlNIE®.
O SMAC sbst. ® m- ŞMAH ţi ® Olten. (vic.) Muce- 
zeală la băuturi.
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OSMÂCI, ZMACţ = SMUCţ.
SMĂciNA; zmAcina (-aoin) vh. Ir. şi re/î. ® A 

SI' Sfîşia, a (se) sdrobi: lâcnia... viaţă, cu adevftr Inga- 
reasc&, cu postul şl privlghlerea trupul sm&clnlnd (oos.)ţ 1 să 
smăclua carnea şl să potrlcălea şl cădea bucăţi de pre trupul 
siinţlel sale (dos.) ^ © 0 A (se) agita, a (se) sbu- 
ciuma, a (se) sgudui: ţipetele trlmblţllor şi cloootltura 
norului llerblnte care se smaclnă captiv In plntecele maşinii 
slnt acoperite de uiale sgudultoare (CAR.) [lat. e X - m
cărare].

SMĂCINARE fw SMAcINAtITBÂ.
SM A CIN ÂT, zmAcinat adj. p. smAcina. Sfî- 

şiaL, sdrobit; sbuclumat: un s^omot se auzi... la Intli- 
nirea celor două titve una pe alta (CArj ; Doamna mumă 
Ii ajunse acolo, purtlnd In sutIetu-1 o Iniprljată presimţire 
(ODoe.).

SMACINATtJRA,ZMAciNATUIlA (pî.-turi), SMA- 
CIN4BE, zmAcinake sf. Paptul de a (se) s m ă. o i - 
11 a; stişietură, sdrobitură,; sbueium, sgudui tură: 
prea au căzut pe capul nostru nevoi peste nevoi şl smăcln&rl 
peste smftclnărl (vlah.i.
OSMAD tw SUE4D.
OSMAG m- ŞMAH.

SMALŢ, ZHALT (pî.-turi), SMALŢ, ZMALT (pî. 
-turi) sn.® Materie sticloasă, de diferite colori, care 
se aplică sub formă de praf pe vase, pe metale, etc. 
şi se fixează pe acestea prin topire şi coacere în 
cuptor: ioonlţa portativă a banului Preda, de stil bizantin, 
eullată ou aur şl cu smalţ (ODob.) ; In foc, smalţul se to
peşte, lăoindu-se ca un fel de lac, care ţine acoperită gblleala
(PAMF.) H ® g) Substanţa albă-albăstrie şi lucioasă 
ce acopere coroana dinţilor [tw 1829) f ® Pr. 
cxt. Varietate de colori (vorb. In spec. de flori) [ngr. 
o|id).Tov < germ. Schmalte, Smalţ e].

SmAlta, zmAlta (-tez) vb. ir. A împodobi, a 
împestriţa, â înfrumuseţa cu diferite colori {vorb. 
in spec. de flori) [s m a 11].

’SMALTINA sf. «• Mineral constituit dintr’o 
arsenio-sulfură de cobalt şi care serveşte la prepa
rarea smalţului [fr.].

SMALTUI m- SMAlTUJ.
SMALŢ Hr SMALŢ.
SMALŢUI, MALTUţ,✓ SMALTUI, ZMALTUŢ (-nesc) 

vb. tr. ® A acoperi cu un strat de s m a 1 ţ U ® = 
SUAlta: (stelele) ce smălţnlan seninul cereştilor clmpll 
(ALX).

SMALŢUIT, ZMALTUIT l. adj. p. SMAlTUI: Ca 
un borcan dinafară Şl dinlăuntru mlnjlt (pann) ; adunase 
ele o mulţime de roze, de şofrănel, de viorele, de .crini şl de 
zambile de pre pajiştea cea -"ă (odob.).

2. sbsl. Faptul de a smălţui. 
SMALŢUITOR,ZMALTDiTQRsm. Cel CC smăl- 

t u e ş t o oale, diferite vase, etc.
OSMANŢUI, ZMANTUI = SMAlTTJJ.

SMARĂGD, ZMABAQD. SMARAND, ZMARAND (pî. 
-de, -dnri) sn. ■8> Piatră preţioasă, transparentă sau 
translucidă, de o frumoasă coloare verde: smaragdui
carele laste verde... puterea Iul taste de a sttmpărare setea 
şl de-a>şl vedeare faţa Intr'iusa ca Intr’o oglindă (prv.*mb.) ; 
Începu să rlcUe ţărlna cu labele şl scoase dinaintea volnicu
lui o piatră de smarsnd, mare şl frumoasă (odob.) ; odată 
Ieşiră ca din pămlnt nişte palaturl, Împodobite numai ou 
snr, cu rublnurl şl cu smarandurl (isp.i [ngr. Ojiapa^^0^].

'SMARALD, ZMARALD =i SMAB^GD: O şoplrlă de 
^ Cată ţintă lung la mine, părăsind năsipul cald (ALecs.)
[it. s m a r a 1 d o].
'SmArăLDÎU adj. De coloarea verde a sma-

ragdului: de-o parte şl de alta dealurile smărăldti se In- 
covoaie (dlvr.) [smarald].

SMARAND IV SMARAGD.
OSMĂU.*.. = ZMţîU...

SMEAD, OSMAD ady. Palid, nici bălaiu nici 
oacheş: (avea) o faţă smeadă, cu nasul coroiat, cu mustaţă 
de pandur (Br..vn.) ; (e) uite leit, poleit, cum e conu Dinu: 
ualt, uscăţiv la cbip, aşa smead ca dumnealui (O.-zamp.); 
Împăratul era om mare... rătnnd la faţă, şl cam smad, oacheş 
(GR.'UR.) [vsi. R m e d d].

SMEDIŞpR adj. dim. SME^: (sflntul era) 
ialben, (cu) fălcile trase Înăuntru de adlncul postului (Dos.).

Smerenie sţ. ® t înjosire, micşorare ^ ® 
Umilinţei: se Incblnă cu smerenia unui făt de Domn cur 
TloB (ODOB.); cel mal mulţi... stau drepţi, ascultind slulba

cu^ (O.-ZAMF.); Şl cu smerenie toată 'nalnte-1 se ploconi SMA- 
(PANN) % © Supunere: să arătăm smerenia şl supunerea q .. ■ 
cerea slntem datori cătră părinţi (oast.) ^ © Modestie: O IVI 1 
smerenia, nevinovăţia şl sfiala ce băgă de samă împărătea
sa la gălnăreasă 11 plăcu (tsp.) [vsl. S d m â r j e n i- 
j e].

SMERI (-eresc) vb. tr. şi refl. ® t A (se) în- 
.josi, A (se) micşora: mbseru-s en şl muncit de tlnerdţele 
mâle, lAdlcaln-mă şl Gmeriln-mi şl nu putui (PS..5CH.) ţ 
pentru tine, oreştlne, e'an emerit tmp&rstal ceriului şl an 
luat ohlp de şerb (varl.) 1f ® A (se) umili, a (se) ple
ca: cicl Dumnezeu, pe cel ce vrea să-l înalţe, II smereşte 
(RBT.); cela ce să va înălţa smerl-să-va. Iară cela ce să va 
smeri Inălţa-să-va (VARL.l ; pentru ca să le plece oerblcea 
(boierilor) şl să le smerească trufia. Ie trimitea cerul oolr- 
mnltorl... Insemneţl cu pecetea păcatului (Negr.) [vsl. su
mă r 11 1].
t SMERIN adj. Smerit, supus : Aceştia Iau comanda, 

dar mult 1 şl supuşi. In pretenţii cu bllndeţe, eterlştl păreau 
că nn-s (Let.) [vsl. .sQmărliiu].

SMERIRE sf. ® Faptul de a (se) smerii 
® Smerenie.

SMERIT adj. p. SMERţ. ® Umil, plecat: Dum
nezeu celor mludrl cu toate le stă In ponclş, lată celor smeriţi 
le dă dar bun (varl.>; — adv.: Smerit Ingenunohe, te roegă 
să-l Ierţi (VLAH.) "| ® Modest: el era de treabă, sfll- 
clos ca o fată mare (lep.i.

SMERNIC adj. Evlavios, cucernic: Lelea ’naltă 
-vă, Meritlnd la biserică. De poale se ’mpledeoă (IK.-brb.)
[vsl. samărînikii].

SMEU... = ZMŞjTT. ..
SMEUR, ZMRTJR sm. ♦ Arbust 

spinos ce creşte prin pădurile u- ( 
mede de la munte, sau cultivatprin 
grădini, pentru fructele sale co
mestibile, parfumate, de coloare 
roşie, asemănătoare cu mura; 
numit şi ,,smeurar” sau 
,,mana-Jidovului” (Bubus i- 
daeus) ([U 4502 [ngr. ofJtăou- 
pov].

SMEURA, ZMPURA (pî.
-re) Sf. Fructul comestibil
al S m e U r U 1 U i: dulceaţă Fig. 450a. Smeur. 
de
o SMEUR AR, ZMEURAR sm. ♦ = SMEUR. 
o SMEURÎCA, SMEDRItA, ZM- sf. Bucov. Trans. A 
= rezedA®’ [s m e u r],

SMEURIŞ, ZMEURIS, OSMBURUS (pî.-şurl) sn. 
i Loc unde cresc mulţi sm euri: i-am intiinit 
odată prin zmenrlş (CRG.) r smenrlşnrl nmplu secluille dese
(LUNG.).
O SMEURţŢA tw SMEURJCA.
O SMIAN sbst. Olten. Gunoiu.
O SMIGARAIE Olten. (ciauş.), SMICAruie Trans.
(DENS.), zimo- sf.. Bucăţică, fărîmă [s m i c u r].

SMICEA, zmicea (pî.-iceio) sf. ♦ Vlăstar, mlă- 
diţă, nuieluşă, vărguţă subţire şi flexibilă dtntr'un 
arbore: cuvintele şl gralurlle lătlneştl... ca nişte zmlcele 
dintr’o rădăcină dlntr’acea ellnească tăsar (CArtr.); să-l spui 
că te-1 Insănătoşa, dacă-ţl va aduce o smlcee, adecă un ră- 
mniel crescut... dlntr’nn măr-dulnmăr (SB.) ; alţi trei ani 
de zile (să măninol) nnmel vlăstărl fragede, ...zmlcele, nu
lele şl altele de sama acestora (CRG.) .
O SMICURA, zmicURA (-ur) vh. tr.-Olfen.Băn.Trans.
® A sdrumica, a fărîma în mici bucăţele: ploua şl 
fulgera şl bătea piatră de zmloura toate ţarinile (dens.) *' ®

A scoate boabele de pe porumb, a desghioca 
[lat. *e X m I o u 1 a r e < mica].
O smicurAturA, ZMICURATURA (pî.-tnil) sf.
Băn. Fărîmă [s m i c u r a].
ţ SMIDA1 sf. © Grindină: şi Domnnl au aruncat 

preste ei pletrl mari de ^ den ceriu (bibl.) ; pre multe locuri 
au câZUt >-«p- (GR.-IIR.).

SMIDA2 (pî.-izi, -Ido) sf. ♦ ® Pădure tînâră şi 
foarte deasă (de molift, de jnepeni şi de alte tufe):
trecind prin mai multe sllhe... şl smlde, dau deodată peste o 
altă poiană (mar.) *[ ® Pădure cu copacii doborîţi, 
de vin t unul peste altul şi printre cari au crescut 
mărăci'ni, smeuri, aluni, muri, corni, etc., şi prin 
care cu greu se poate străbate.
OSMEDARIE sf. Trans. (vic.) 4 = SMţDA ©.
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SMI- OSMIDOS adi. Cu tufişuri dese de mărăcini, 
A smeuri, muri, etc. crescute printre copacii doborîţi

SMI de Vlnb: oerbol... Intrlnd Intr'o p&dare deasă 9I smldoasă, 
1 B& Inoaroară coarnele In orăngile p&dnrll (Ţich.) [s m i-
d ă*].
OSMINTA Băn. Trans.y t SMjNTĂ sf. = SMIN
TEALA: Haiţi pftglni am dat de smlntft (coşb.) ; Te epnn 
pieate lume Domn fără de smlntă (oos.) [sminti].

sminteala, zmintealA (pi.-eii) Sf. ® Stri
căciune, defect: pentra amlntellle oele învederate (oom 
ooblol stricat al unul cal şl altele asemenea) nu se Învinovă
ţeşte vlnzătoml (LEG.-cAR.); (plntaşul) cearcă toate legăturile 
grinzilor, pentru ca să se Încredinţeze dacă nu e vre-o 
(ON<) ^ © Pagubă: stăplnul cela cu pomul să-şi tale ra
murile pomului celea ce lac ^ vecinului (prv.-mb.); nu tre- 
bueşte la această vreme lăsat să fie domn, că poate să se hal- 
nească şl a face 0*^' oştii Împărăteşti (nec.) ; a da pe olneva 
de t a-1 lăsa In [sau la) a-I face să aştepte în 
zadar (o făgăduială, etc.), a înşela în aşteptările 
lui, a lăsa păgubaş: Guiiţă, să nu mădaide<«'i (alec6<); 
să ferească Dumnezeu să-l fi dat vre-unul de ^ sara, la ora 
hotărltă (GN.) ; norocul cel prost Iar l-au lăsat In ^ de 
pierdu războiul (gr.-ur.) Tf (3) Piedică, obstacol, îm
potrivire: cu multă doblndă şl robi s’au Inturnat Înapoi, 
fără de nici o^ (n.-cost.) ; au Ieşit Tătarii ou mare plean din 
ţara leşască, fără de nice (m.-cost.) ; Jidovul, daca să va 
botedza... poate să tle şl preot fără nlce de o <«' (prv.-lpj ^ 
® Greşală: cela ce va fi suduit pre olneva... din smin
teala llmbel (PRV.-MB.); aoela... oe-şl va cunoaşte sminteala de 
să va despărţi numai deolt, atnnoe nu să ve certa nlcl-oum 
(PRV.-MB.) Turburare: multe şl mari smlntele am apu
cat den zilele celor mal bătrlnl (m.-cost.) ^ ® Turburare 
a minţii, nebunie: vai de cei ce se sminteşte, dar mal val 
de cel prin care vine sminteala (CRo.) [sminti].

SMINTI, ZMiNTţ 4. vb. tr. ® A turbura, a stin
gheri, a deranja: vai de şcolarii oare-l sminteau de la 
învăţătură I (cho.) Tf © A urni, a clinti, a mişca din 
loc: nici un fir de păr să nu fie smintit de la locul său 
(ON.); olnd era zina mal In focul jocului, atunci volnicul 
a smintit Iarăşi ou limba dopul (fluierului) (sb.) ^ © 
A scoate: Şerban-Vodă, temtndu-se că va Ieşi şl-l va 
sminti din domnie <nec.) t ® A strica, a prăpădi:

ceasornicul ^ © A păgubi: clnd aş da odată peste un 
stăpln cum gindeso eu, n’aş şti ce să-l lac să nn-1 smintesc
(CRO.) 1f ® A aduce pagubă mare, a face mari stri
căciuni, a prăpădi: tmpreonlnd oastea cea străină ou a 
ea, pre multe locuri au smintit pre Turci (gr.-ur.) ; se Învăţase 
lupii de apuca şl oameni vil... şl... dlnd năvală şi asupra a 
oameni mari de-1 sminteau (N.-cost.) ; ^ tu bătaie, a Stîlci, 
a prăpădi în bătaieH ® ^ (din cale), a opri: cela ce va 
emlotl solii de pre cale viind, sau de le va lua cărţile ce aduc, 
laste adevărat sudultorlu de domule (prv.-lp.) ; cu sfatul Iul 
au smintit pre Moscali din calea lor de pe Nistru (mubt.) ^ 
© A împiedeca, a se împotrivi: nu laste datorlu ne- 
ştlne să smintească să nu se facă greşala (prv.-mbj © f A
face să greşască, a duce pe căi greşite, a duce în 
ispită ® $ A zăpăci H ® A zăpăci mintea, a 
scoate din minţi, a înnebuni.

2. vb. refl. ® A se urni, a se clinti 1[ © A se 
strica, a se prăpădi: copacii să răsădesc... primăvara... 
şl toamna..., căci In altă vreme răsădlndu-să, să vor sminti
(ORAoH.)t ©rrflffs. (coNv.) A greşilî © A-şi pierde min
ţile, a înnebuni: vai de cei ce 86 sminteşte, dar mal val 
de cel prin care vine sminteala! <cro.) ; de la moartea mă- 
tuşl-săl, s'a smintit rău biata Olaflra (vlah.) [vsl. su- 
mştQ< sămQSti].

SMINTIT 1. adj. ® p. SMiNTj (în toate accep
ţiunile lui) Tf © Scos din minţi, care nu-i cu min
tea întreagă, ţicnit, nebun: daţi-i afară oă e un şi 
no ştie ce vorbeşte (isp.j TI (D Stricat, prăpădit: Două 
tunuri ce-avea curtea, din care unul Aşa 11 legase bine, 
olt nu credeai că-1 clrplt (Let.) Iflf © «^ NţJSMINTJT.

2. sbs/.7>a/7s.KTcrciufăcut din făină de porumb 
amestecată cu apă, care se dă la puii de găină
(PŞC.) (PAC,).
O SMIORAR, ZHIORAB sm. Băn. # = SUEURAB. 
O SMIOROAIGA, zmioroaicA sf. Băn. f = sMEu- 
B(CA.

SMIRDAR sm. ^ © Mic arbust ce face flori 
roşii-trandafirii, bătînd puţin în albăstriu-; creşte 
pe coastele munţilor şi pe locurile stîncoasc dbi 
regiunea alpină; numit şi „bujor(-de-munte)”,

Fig. 4503. 
Smirdar.

,,ruja-munţilorM, ,,trandafir-de-munteM, ,,cocă 
zar”, Qic.(RhododendTonKotschyi) ([®]4503)T| © = 
MEBIŞQR(i) [comp.srb. smrdelj].

SMHINA adv. Drept şi nemiş
cat înaintea cuiva (ca soldatul în 
faţa superiorului): feciorul sta înain
tea Iul'*' (D.-ZAMF.); stal^ înaintea Ini 
şl nici olro nu zlol (vlah.) ; droaia de 
copil din mahala, adunaţi să admire co
coşii, se puseră deodată la rind /«i’ (Car.),
[rus. smirno],

smirna, zmjbnA s/. Răşină 
extrasă prin inciziuni din scoarţa 
unui arbore (Slyrax bmzoin) ce 
creşte pe malurile nurilor din insulele Borneo, 
Sumatra şi Java; se prezintă ca un suc alburiu 
foarte compact, are un gust dulce şi balsamic şi 
arde răspîndind un miros plăcut; se întrebuinţează 
în medicină şi in ceremoniile bisericeşti, aprinzîn- 
du-se în cădelniţă ca şi tămîia: Aprindea candeii, 
smirnă pe oltamrl (stăm.) ; şl fmnzele moarte de pe jos Ies 
neau Ia căderea lor, cnm sllrlle smirna la atingerea de căr 
bnnl (LUNG.); Dar poate acolo să Ile castele... Ca rlnrl de Ioc.. 
Cu ţărmuri de zmlrnă, cu flori care clnt ? (EMIN.) [gr 
ofiupva, vsl. smirna].

SMÎCI sau ZMîci 1. interj. Imită sgomotul pro 
dus dc sburarea repede dintr’un loc a unei păsări 
sau de fuga precipitată a unui animal: trimite Mama 
pădurii un Tlntnleţ căldicel asupra slujnicei şl o adoarme 
şl cloşca ou puii, smlcl (mera); zmlcl Îmi sbură vrabia 
din mină (pamf.) ; şl noi Iepurii, cum auzim cllull lătrlnd. 
ne speriem, apoi zmlcl (T(CH.).

2. (]}l.-Icuri) sn.- (D = CĂLUŞ1® : costlcă la zlmblnd 
corteliil, 11 desface, rupe bucata de are şl Începe a făuri smteni 
(SAD.) II ® Laţ de prins păsări (şez.) [comp. pol. 
rut. smyk! şi smyk „arcuş”, rus. smykQ 
,.arcuş” şi smygfii].

SMÎCI, ZMlCI •*- şunci, 
o SMÎN'CEA, ZMlNCEA (pl.-oelo) sf. Trans. (dens.) = 
SMICEA.

SMÎN CEAI.A, ZMÎNCEALA sw SMDCITURA.
SMÎNCI, ZMINCI IV SMUCI.
SMÎNGĂLI, zmîNGAli (-ăleso) vb. tr. şi refl. = 

mIzoAli.
t SMÎNTA ev SMINTA.

SMINTÎnA, zmIntinA sf. ® K) Materie grasă, 
unsuroasă,’albă-găibuie, care se găseşte în lapte 
şi din care se extrage untul; sc ridică la suprafaţă, 
cînd se lasă cltva timp laptele să stea Ia un loc:
laptele plnă hutI baţi, zmtntln& nu poţi să scoţi (Pann); 
clnd ţl-e brlnza mal proaspătă, n'al>v (znn.); la sl. Obeor- 
ehe ...se scot budălle Ia plrău, oa să se prindă multă peste
an (GOR.); wm^ OALA® t (D Ceea ce este mai bun, 
mai de seamă, mai preţuit într’un lucru (floarea, 
caimacul): aceea ce constituia smlnttna ştiinţei sale era 
trasă din observarea naturii (dem.) [probabil VSl. *smş- 
t a n a > bg. slov. rut., etc. s in e t a n a]. '

SMINTÎNI, ZMÎNTÎNŢ (-inosc) vb. tr. A lua 
s m î n t î n a formată deasupra laptelui: clnd căuta 
mama să smlntlnească oalele, zmlntlneşte, ^
Smărandă, dacă al cel (CRg.); zmlntluea pu- 
tlneele, clntlnd ou viersul el piţigăiat 
(D.-ZAMP.); cblşleag se numeşte laptele Înă
crit 06 rămlne In oale, după ce s’au zmln- 
tlnlt (ŞEZ.).

SMÎNTÎNIGA sf. 4. ® Plantă 
ierboasă, cu tulpina acoperită cu peri 
lungi, întinşi şi aspri-; face fiori gal
bene cu miros plăcut (Galium cru- 
ciaium) (HJ 4504) f ® = creţuşoA 
fs m 1 n t î n ă],

SMÎNTÎNIT, ZHlNTlNIT 1. adj. 
p. SMIHTINI: ISDto ~ © NESMÎNTÎ-
NIT.

2. sbst. Faptul de a smîntlni: d’a-
pol ou smlntlultul oalelor, ce calamandros făceam I (CR0.)>

SMÎNTÎNOS, ZMlNTtNQS adj. Care dă multă 
S m 1 n t î n ă: laptele nu mal era aşa smlntlnos (ret.).

SMÎRC (pl.-curl) sn. ® Tipons. (coNv.) Curcubătăcu 
coada lungă, care s’a golit şi s’a uscat bine, în
trebuinţată la scoaterea lichidelor din butoaie, 
prin aspirarea aerului, tîlv, Băn. trăgulă H ® Băn.

Fig. 4504-
Smîntînică.
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Pompa unei fîntîni H ® t Locul unde se învîr- 
tcşte apa, volbură, vîrtej (dos.) H ® ^ Baltă mo
cirloasă, mlaştină: taurul o rupse de-a fuga prin orlnparl 
şl prlu (I8P.); prin <^urlle mocirloase ale uliţelor... 
mergeau Încet... asoultlndu-şl fleşcăitul clobotelor (vlah.) ^ 
® ® -^rHe mării sau mărilor, scursurile mărilor, 
locul unde se scurg mările: după o călătorie de oiteva 
B&ptămlnl,ajunseră la <^rlle mărilor ((8P.i[vsI. smruku]. 
OSMÎRGI1 (-oeso) vb. tr. Olten, ® A soarbe, a bea 
apa dintr’un lac {voTb. de vite): vacile au smiroit toată 
apa din lac şl nu a'au mai săturat ^ ® A ieşi apă din
tr’un loc (vîRco [s m î r c].
OSMÎRGI2 (-cesc) vb. inir. A scînci: nlol oă plinge, 
oloi că tace, cl numai smlrceşte (RV.-CRG.)^COmp. SUlRCÎţ].

SMÎRCÎI (-cliu, -oieac) vb. inir. A trage mereu 
aerul pe nas, ca şi cînd şi-ar trage mucii: nnmesou, 
om cu ochii şterşl... şl smlrcllnd intr’una din nas, era de mult 
notar In Broştenl (sad.) [vsl. S m r u k a t i; comp. şi 
SUORCAţ].
ţ SMÎRD adj. (X) t Murdar; deaca ciescn MUiail şl 

veni In virată, el lipi pre lingă el nişte blapl şl smitzî 
(MX.) 1f ® Trans. (conv.) Urlt; mînjit [vsl. s m rud u]. 
t SMÎRDÂ sf. Murdărie, necurăţenie: destui cu 

m'al mulat şl m’al urlt pre mine (bibl.) [s m i r d].
SMÎRDOARE, ZMlRDOABE sf. Mold. © Fiinţă 

murdară, lucru spurcat, sclrbă: el bine, zmlrdoete uri- 
cloasă ce eşti l al mlucat boţul oel de mămăligă (CRO.)
Fsmîrd].

SMÎRŢQG S7n., SMlRţO^Q’A (pL-ge) sf. Mold. = 
MlRTOăOA: dud al avea Încaltea un cal bnn, calea-valea, 
dar on smlrţogul Ista Iţl duo vergile (CRg.) ; smlrţoagele Iul 
de oel erau vlăguiţi, din cale alară (CRo.).

SMOALĂ, zhoalA, Mold. cpamf.) şmoalA sf. Sub
stanţă răşinoasă şi lipicioasă, de coloare neagră, 
rămasă de pe urma purificării terebinei, şi care se 
Întrebuinţează la astuparea interstiţillor dintre 
scindurUe corăbiilor, dintre doage, etc.: porunci la 
nişte oredlncloşl al săi ca să albă pregătit Ia Indemlnă clteva 
cnnane ea smoală (isp.i. [vsl. smola].

SMOG,^moc (pt.-oouri) sn. ® Cantitate care se 
poate apuca dintr’odată ou mîna, spre a se smulge 
de undeva; un ^ de iarbă; nmulglud nu smoc de IU Uele 
...Ie aruncă la picioarele Mnndel (Negr.i ; nu /v de păr, \ 
de păr smulse, mină de păr smuls: un smoc de păr 
adus acasă din barba Iul Qhloagă... clud s'a legat de ea 
(VLAH.) U ® Mănunchiu, buchet: Gbitb... ţinind un 
smoc de Hori In mini, a Îmbrăţişat pe nncblul său (GR)o.) ; 
era negreşit mirele el, căol avea nu smoc mare de beteală la 
piept ION.); (F): un smoc de raze, pornit din luminile as- 
llntltnlnl, se strecură In odaia el (GN.) ® Grămadă,
teanc; povara anul zmoo sdravăn de piei de miel (orig.) ; 
dlntr'nn smoc de tărfăloage de moşie... secase o btrtle afu
mată, pe caro ml-a dat-o (NEGR.) ţ[ ® Legătură: eraglr- 
bovă şl uscată, cu o pestelcă dinainte, c’un smoc de obel la 
bria lON.i; lata a Intrat Inlăuntru, a găsit nn smoc de 
cbsl şi a mers din casă In casă (Vor.) [srb. S m O t a k].

SMOCHIN sm. Arbore sau arbust cu ra
muri cenuşii sau puţin verzui: creşte sălbatic în 
Dobrogea şi pe stîncile de Ia Vîrciorova şi se cul
tivă uneori prin alte localităţi din-ţară'pentru fruc
tele sale comestibile 
(Ficus carica); in- .l1! 1 
dată răsări, ca din pă- S"Oi,! 1' 
mint, din Iarbă verde, 
n“'»,more iisp.i [smo- '' 11 
chină].

SMOGHnsrÂ(pi.
■Zi) sf. ţ Fructul 
cărnos, dulce şi su
culent al smoohi-' 
nulul, de forma u- 
nei pere verzui, ro- 
Şietlce sau violete 
(i^ 4505): dete copl- 
laiul zeama stoarsă din 
0 « (isp.) [comp. vsl. 
s m o k V i n a, bg. 
s m o k i n a].
'SMQKING (pf.-gnri) sn. 0 Veston de postav 

negru, căptuşit cu mătase, foarte deschis -în faţă, 
ce se poartă ca haină de semi-ceremonie, în locul 
fracului (H 4506) [engl.].

Fig. 4505. 
Smochine.

Fig. 4506. 
Smoking.

SMOLI, ZMOLţ (-olesc] vh. tr. şi refl. ® A (se) S M I- 
unge, a (se) mîn,ji cu smoală: şi-i voi zmeii şi pe dini Qb/i| 1 
lăuntm şi pe din afa^ on zmoal& (bibl.) ; Împăratul poranci... ^IViU 
de se aduse un boloboc mare, pase de-1 smoli... şi 11 dete pe 
Dunăre (isp.) t ® A (se) înnegri la faţă ivsl. smo
liţi].

SMOLIT, ZMOLţT adj. p. SMOLţ. ® Uns, mîn- 
jît cu smoală: văzn că vine pe apă an sicriaş smolit şi 
incieit bine dsp.» H © Negricios la faţă, oacheş: nu 
iubea pe una san pe două, cl pe toate fără osebire... bălAi 
sau smolite, tinere sau tomnatice (GN.): Dumnezeu şedea 
pe scaunul său, cu o faţăgalbenă şl smolită, că era cam bolnav
(SS.).

SMOMI (-omeso) vb. ir. Mold. Bucov. A m om i, a 
ademeni, a*amăgi, a scoate din minţi cu făgădueli:
o privea pieziş ca pe una ce-1 smomise şi-i scosese din minţi 
feciorul (sad.); cela ce va răpi vre-o mulare călugăriţă,
...cu voia el sau... să-1 fie dăruit ceva să o smomască... să 
va oerta cu moarte (prv.-lp.) ; mă duc să văd, n’olu putea smomi 
pe frate-meu să-ml Împrumute şl iapa, să fug apoi cu ea In 
lumeP (CRG.); au Început a-1 smomi ca să-l Întoarcă să fie 
cu dlnşil Intr’o minte (cant.).

SMORGĂI, ZMORoAj (-âln) vb. inir. = SMIRcIJ: 
ce mal zmorcăl atlta (şez.) ; un ditai ursul aplecat asupra 
babei, smoroăind şl scniplnd-o (ur.) [s m Î r C 1 Lj.

SMORpDIN sm. Bucov. = STRţTGURl-NţlGRi 
[rut, s m 6 r o d i n a].
O SMOTRI, ŞMOTRţ (-tresei vb. tr. Mo!d. Hi = BIU- 
STRULXTţ; 0: noi scoteam miţele de prin ocniţe şl ootroţe şi 
le flocăiam şl le şmotreom... de le mergea oolbnl (CRO.) [ruS.
s m 0 t r S tl].
O SMpTRU, Mold. gMOTRU sbst. H Inspecţie, tre
cere tn revistă; mustră: după ce ne-a lăcut smotm, ne-a 
orlndult Ia Tatarglc, o bătaie de tun de Vldln (i.-gh.); Vin 
toţi strănepoţii de Bani ungureşti, Pe-o rină călări, ca la 
şmotru »D.-zAMF.) [rus. s m O t r ăj. 
fSMREDUi (-uesc) vb. tr. şi refl. A (se) molipsi, 
a (se) contamina: de va vinde neştlne tnrma smredultă 
şi se vor şl alte ol (leg.-car.); olne cu cel proşti vleţneşte 
de el se smredueşte (Gol.) ; Smredueso lumea mai toată prin 
apostoli inadinşi (LET.) [comp. rus. smerdătl „a 
puţi”].
fSMREDUIT adj. p. SMREDUi. Molipsit, conta- 

I minat: spital pentru cel smredulţl de boala ciumei (LFT.).
SMUCI, ZMUCI, SUtJNCţ, ZMUNCţ, SUl(N)Cţ, ZMl(N)- 

ci (-cesc) vb. ÎT. şi inir. A trage deodată cu putere 
spre a smulge, a scoate sau a urni ceva dintr’im 
loc: George... smuci odată sabla din pămlnt şl, mal iute 
declt al glndl, o aduse şt tăie In două scorpia (isp.) ; II 
smuci cartea din mini (GN.); odată se trezeşte că-1 zmun- 
ceşte cineva perna de sub cap (CRG.); l7am văzut... smunclnd 
steagul Ista din mlnlle unul căpitan Leah pe care I-o ucis 
(ALECs.); trăanra lui Scatiu era la scară, ou caii neastlmpă- 
raţi ce o smuceau din loc la Ile-care moment (D.-zamf.) ; au şi 
smlnolt armăsarii şi trăsura a pierit din vederea mnlţlmil 
(MERA): Destul că se repezi, Pipa din dinţi l-o smlci {ret.).

2. vb.rcll. A trage brusc şi cu putere, a face miş
cări precipitate încoace şi încolo, ca să scape de 
unde e înţepenit, prins, legat, etc.: înjura cit ii ţinea 
gura şl se smucea să scape din braţele mă-si (br.*vn.) ; m’am 
zmucit In sus cu putere, scăplnd din strlnsoarea Iul (s.-ald.) ; 
dară ţapul, pe care-1 strlngea acuma şl mai tare, a Început a 
se smunci şl a sblera (sb.); boli... se tot zmuncean din 
funie, văzlnd troscotul cel fraged (CRG.) ; m’am smuncit 
voiniceşte din gbiarele ce mă prinseseră de git (ALECGzi; 
mă zmloil din mflnile ml (OLVr.) ; se smlci tsuiul, o rupse 
de-a Taga prin ortngari şl prin smlrcurl (isp.) ; se Impulpă 
Ion şl se smlnci din pămlnt (ret.) [vsl. S m U 6 E t j, 
.smykati sş>smyc4 sşj.

SMUGITURĂ, ZMUCITţTRA, SMUNClTţTRA (ZM-), 
SHt(N)ClTţTRA ’(ZM-) (pZ.-turl), SMiNCEALÂ (pL-ell) S/.
Faptul de a (se) smuci; rezultatul acestei ac
ţiuni: cu o smucltură supremă, trase înăuntru braţul În
treg (CAR.); şlnil de vagoane porneşte ou o bruscă smucltură 
(S.-ALD.); o smuncltură a dlrlogulul din dreapta, 11 Îndemnă 
să ocolească lără Intlizlere (grl.) ; din zmlncitură s’a legă
nat şl părintele (lung.) ; o nouă smlnceală de haină 11 făcu 
s’o mal scurteze ou un stlnjen (ODob.).
OSMUGĂ sf. Olten. început, începătură: a face»- 
la fin (ciAuş.), a începe claia cu fin; ai i&cut la paie,
0 să la şl alţii şl n’o sămai cunoşti de nnde au luat (RV.-crg.).

SMULGE, ZHyLGE (-nlg; pf. -ulsel; — part.
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SMU- -ttis, f-nit) 1. vb. ir. ® A trage CU putere, a scoate 
A din rădăcină, din locui unde se află crescut, prins, 

înţepenit, din iire: uriaşul aoela smulgea copacii dlu rft- 
dăolnft 0l-i pQDea pe loo (ss.); vlntul... Irinse şl snmlse po
mii de prin curţile Întinse (dem.i; stăplnul... are sft puie 

. 8& smulsă cu mllnlle buruianul din vie (isp.i; Trandafirul 
rău ttnleşte, Deacă-1 smulgi de unde creşte (ik.-brs.) ; se apucă 
de el, 11 trase, 11 smuci, 11 răsuci, plnă ce, mplnd vina, o 
smulse şl o luă la spinare usp.); alţii... şl-ar fl smuls 
părul din cap, eu insă eram ca de ghlaţă (6N.);<^ penele, 
a jumuli (D A rupe, a apuca cu putere clin mina 
cuiva: smulglnd o secure din mina unul soldat, Işl face 
cruce (VLAH.) ^ (D A trage de-o parte cu violenţă: 
au trebuit să-l zmulgă de pe trupul el pe care se Încleştase
(BR.-VN.).

2. vb. rrfl. A se despărţi, a se desUpi, a se de
părta, a so trage dc-o parte de cineva sau de ceva:
au' Început mulţi a se smulgere din gloata boierilor şl a ve
nire la Ştetan-Vodă (m.-cost.); de clteva ori voi să se smulgă 
de la dlnsul, der... rămase neclintită In loo (isp.i [lat. 
e X m u I g 6 r e].

SMULS, ZMULS, t SSCT7LT, ZBfULT adj. (D p. 
SMţTLOE: soBlnd la looul acela, a aflat copaolul smult şl o 
dlră prin pădure ob.) H t Cu sabla smultă, CU saî)îa 
goală în mînă, cu sabia scoasă din teacă: de-i va ii 
Îngrozit ou sabla zmuUă şl de să va spămlnta celalalt şl-1 va 
ucide, acela nu să va certa nemlcă (prv.-mb.); LeşJi... îmbiau 
cu săbiile amulte, răneau, băteau pre mulţi şl omorau pen 
tirg (N.-cosT.); ou flerul zmnlt asupra lui Gheta s’an slobo
zit (CANT.).

SMULTTJHĂ, Zmultora (pi.-turl) s/.® Kt Lină 
smulsă de pe o oaie moartă sau smoc de lină 
prins în spinii pe unde au trecut oile t ® / Fe
meie cu părul ciufulit, de pare că nu s’ar fi piep
tănat niciodată (şez.i (os.-n.) [s m uit]. 
OSMUNGEA, ZMUNOEă (pi.-cele) sf. Mold. (şez.i 

= 8 MICEA.
O SMUNTţTRA, zmunturAs/. Trans. Kt Lînătunsă 
de pe mioare (pac.> [s m u 11 u r ă].
OSNAGA, znaqA sf. Olten. Bân. Putere, vlagă;
ml-a scurs snsga din mine (CIAUŞ.); Oasele II tărlmaid. Car
nea 11 dumlcarft, Snaga l-o Inard (ŞEZ.) [,srb. S n a g a]. 
O SNAmA, snamenA, snaminA, zn- sf. Olten. (vmc.) 
(LUNG.) (R.-coD.) ® Om slab t ® lazmă K ® Om ieşit 
din minţi [comp. srb. znameiie ,,semn”].
O SNOABĂ, znoabA (pi.-ba) sf. Băn. Boroboaţă, 
poznă, drăcie: diarolnl adeod n’are altd slujbă, fără numai 
să Izatle şl Bă născocească la snoabe (mar.).

SNOAVĂ, znoavA (pi.-ea) sf. Scurtă povestire 
glumeaţă, anecdotă: cu lei de lel de glnme şl snoave II 
fura glodurile şl-1 înveselea (ISP.); spune basmele şl snoa
vele bătrlneştl ou atita llmbntle, oă paro'ar oltl pe slove 
(DLVR.) ; n’am mal Intllnlt In viuţa om oare sd ştie atltea 
clntece, atltea anoave, atltea basme (BR.-VN.) [probabil de 
aceeaşi origine ca i z n o a v ăj.

“SNOB sm. Cel ce admiră prosteşte tot ce e nou
tate, ori-care ar.fi meritul -acesteia; cel ce se îm
bracă după ultima modă, ori-clt ar fi de exagerată 
[engl.].
‘SNOBISM sbst. Afectaţiunf-a prostească a sno

bului [tr.].
SNOP, ZNOP sm. ^ Mănunchiii, legătură mare 

de grlu, de secară, de 
orz secerat (®] 4507):
laoă-tă legam znopl In eimp 
şl snopul meu ae rădică şl 
sta IndeiGpt şl snopii voştri 
Impreglur pleoară-se Înain
tea snopului meu (pal.) ; o 
parte din bucate erau sece- 
r.ate, legate In -*-1 şl movi
lite In clăi (DLVR.); nnll secerau.

Fig- 45°7- Snop.
altll legau •.>11, nitll lă- 

oean olăl icrg.) ; tmpnrlle volnicilor zac ca >~11 in vremea 
sscerll (VLAH.); cădeau păginll de-a dreapta şl de-a stingă 
Iul, ca ~li (isp.i; — adv.: a lega a lega strîns, ţea
păn, incit să nu se poată mişca; pr. de
rue sie soarelui străbăteau norii (UR.) [vsl. S n O {) U].

SNOPEALĂ {pl.-ell) sf. F Faptul dea s n o- 
p i; bătaie straşnică: onm ml-l văzu viteazul, unde 
ml se apucă şl ml le dote o plnă ziseră că on slnt ei 
(ISP.).

SNOPI, ZNOFf (-opesc) Vb. tr. ®/' A face snopi.

a lega în snopi 1[ ® Pr. exl. A tăia In bucăţi: sin- 
Jitorll... ca nişte lupi... an Intrat tntr’lnşil de- snepean 
şl-1 jnngblan (gr.-ur.); an prins a tăia şl a snDpi pre Turci, 
cit nu ş'an mal pntnt Îndrepta Turcii, ce an pleost In risipă 
(Musr.) *1 ® F bate straşnic, a da o bătaie sdra- 
vănă: pe cei mal mărişori.. II snopea harharnl cu o nula 
de alun, de mame focului (grio.) ; avea mare olndă pe mine... 
şl... m’ar II znopit tn bătaie (Crg.).

SNOPITURĂ, ZNOPlTţJBA sf. Umflătură pro
venită din bătaie (gr.-n:) [snopi].

SNOPŞOR, SNOFUŞQB, SNOFŞOREL sm. dim. 
SNOP.

SNOVOS, Olten. SNOVELNio (ciauş.) ndj. Bun de 
glume, gliimcţ, poznaş, rrtucalit: tu eşti... mal snovos 
... şl mal sglobin ea rumănu de oraş (jjp. [s n O a V ă].
O SO = sAtr.

SOACRĂ (pî.-re) sf. ® Mama bărbatului sau 
a nevestei: soacra cu nora trăeşte ca pisica cu şoarecele 
(GOL.); Iţi trăeşte soacra, se zice. In glumă, cuiva care 
soseşte într’un loc cînd cei de-ai casei stau la 
masă; nu-ml sta ~ pe cep, nu mă mai oicăli atît; 
tw POAMA ® Tj ® — mare, mama ginerelui (în ziua 
nunţii); mică, mama miresei [lat. vulg. s o c r a 
= clas. s o c r u s].
O SOAGE (sog) vb. tr. Trans. (vic.) A pune aluat diii 
covată pe cîrpător şi a-i da, frămînt!ndu-l, o 
formă rotundă [lat, s u b I g 6 r e].

SOAIE sf. Murdărie de grăsinie; Numai decit se 
despoaie De treanţa ei cea cu (pann).

SOARBĂ [pi.-ie) sf. A Fructul sorbului, 
de mărimea unei cireşe, cu gust acrişor.

SOARE sm. a ® Corp ceresc, luminos prin el 
însuşi, care încălzeşte şi luminează Pămîntul şi ce
lelalte planete şi în jurul căruia gravitează siste
mul nostru planetar; e situat la o depărtare mij
locie de 150 de milioane de kilometri de Pămînt; 
raza lui e de 700. de mii de kilometri, adică de 109 
ori mai mare decit aceea a Pămîntului, iar volu
mul lui e de aproape 1.310.000 de ori mai mare 
decit al globului nostru; lumina soarelui ajunge la 
noi in 8 minute şi 18 secunde, pe cînd aceea a stelei 
celei mai apropiate de Pămînt, a din constelaţiu- 
nea Centaurului, pune patru ani şi jumătate pînă 
să ajungă la noi; —lo răsare dimlneaţe şl apune seara; 
-«-le dacă apune, merge şl luminează pe cea lume, unde-1 Iadul 
şl ralul (VOR.); răsăritul, apusul -»lui; eclipsă, întune
cime de — ; 0 a 11 ruptă din —, a fi foarte frumoasă, de 
o frumuseţe ideală: cea mai mică aşa era da Irumoasă, 
de gindeal că-l ruptă din (ret.) ; şl erau Irumoşi amindol, 
rupţi din soare, şl anume meniţi unul pentru altul (GR.); 
a se uita la cineva ca Ia a-i fi drag ca oohii din cap, 
a avea o admiraţiune nemărginită pentru cineva: 
tată-său şl mumă-sa se uitau la dlnsul ca Ia — osf.); 
la te puteai uita, dar Ia dtnsa {sau la dlnsul) ba, cia de 
O frumuseţe uimitoare (locuţiune întrebuinţată în 
basme); tm- pjuiA®, InAlta ®, încAlzj ®, lunA ®, 
patA®, pJine® if ® Lumina sau căldura care 
.vine de la soare; ghlaţa se topeşte la *; a întinde rutele 
la ; deschide fereastra, să mal Intre -»le; e se arată 
soarele pe cer, fără a fi ascuns de nori; aub pe pă- 
mînt, pe lume; tm- burtA ®, dinte ® t ® l'r- ('xt- 
Nume dat tuturor astrelor care, ca şi soarele, au o 
lumină proprie: mă uitam acum la —lără să clipesc,'şl 
Clţl alţi aorl ca dineul, de o mie de ori mal mari şl mal fru
moşi vedeam rotlndu-ee Iu spaţiu (GN.) ; dud vor II trei 
sori pe cer, e a sfadă Intre Împăraţi (gor.)' ^ 0 Soarele 
dreptăţii. Dumnezeu H ® J Regele-soare, Ludovic 
ai xiv-lea •,[ ® Piesă de artificii, în formă de roată 
care, cînd e aprinsă, se învîrteşte în jurul unei axe 
şi aruncă focuri ce seamănă cu razele solare H ® 
A FLOAREA-SOARELUI, SQRA-SOARELUI tm- FLOARE ® 
[lat. sole m].
•SOAREA (pi.-rele) sf. Serată: cuconiţă, deseară 

dan Inadina o * (alecs.) ; Acolo slut baluri, cluburi, e tea
tru, e picnic. Slut aoaiele... (pann) [fr. s O i r 6 e].

SOARE-APyNE s6si. -ir Apus, occident: a 
chiuit odată atu da puternic, lucit de la aoaro-răsare s’e au
zit plnă la (MERA); grădina as tor late era la poalele unor 
munţi despre osp.) [soare -|- a p u n ej.

SOAREA-SOARELUI sf. A = FLOAREA-SOA- 
BELUI; turtele de ololu... de - ş] pitele... Îngraşă foarte de 
grabă pe vite (ion.).
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SOARE-HASARE sbst. -ir Răsărit, orient: ?i-au 
pQB tab&ra Împotriva cet&ţll... despre^ (n.-cost.); spre o 
pâdare Însemna In lund o dong& alnelle (s.-ald.) fs 0 a r 6
+ răsare].

SOARE-SG.^AtA sbst. -ii-Apus, occident: o 
apacA Iarăşi spre . plnă ce dete peste nişte o&pAţlnl si oase 
de oameni (isp.) ; apoi merge şi merge mereu spre 
(R.-coo.i [soare + scapătăj.

SOARE-SEC sbst. f (p) Insolaţiune; cetalal-
gie: in QorJ, se desclntft dimineaţa de * cu 9 pietre Intr’o 
strachină cu apă In care se vede lucind soarele, clhd e aproape 
de chindie (laug.).

SOARTE, SOARTA {pl. sorţi) sf. ® Cauza care 
orîndueşte toate ctte trebue să i se Intîmple omu
lui !n viaţă, ursită, scrisă, dată, destin: soartea insă 
vm altmintrelea (se.) j nu stil cum se Întoarce soarta 
care umblă ca o roată (PANN) ţ[ (D Ceea ce-i e ortnduit, 
ce-i e scris omului, norocul sau nenorocul ce-i e 
dat omului să i se întlmple; $1 iac ce vreau! Si n’am 
eă mor De grila sorţii mele I (coşB.); Soarta noastră luse omdă 
astă dată. Mica mea oştire fuge slărlmată (BOL.) ţ[ @ Stare 
bună sau rea în care se află cineva: nu stia sărmanul 
ce să Iacă si cum să-şi Îmbunătăţească soartea, măcar ceva, 
ceva isB.) Ii ® Operaţiune de magie, vrăjito
rească, prin care se caută a se afla scrisa omului, 
ceea ce-i rezervă viitorul {adesea şi sub forma 
SORT m.): Ades bătrlnll... Trăgeau cu sorţii noaptea la lună 
Si vesteau fetei mare noroc (ALECs.) 1 ® SORŢ TU., ţ SOAR
TE /. Fel de a decide, prin aruncarea unor zaruri, 
prin tragerea unor răvaşe, unor bilete de loterie, 
etc., persoana pe care urmează s’o favorizeze no
rocul sau care e destinată să facă ceva, partea care 
se cuvine fie-căruia la o împărţeală, etc.: dimineaţa 
an aruncat sorţi oare din el să rămlnă mal Intllu acasă şl 
sorţnl a picat pe Strlmbă-lemne tSB.); Ci s’aruncăm sorţii 
mai bine şl pe cine va cădea, Atnncea toţi să se tragă şl nu
mai unul să dea (pann) ; Impărţlră vesmintele mele sie şl 
de imbrăcămlntnl mlen aruncară sorţi (oos.); după soarte 
Împărţi lor pămlntul (ps..sch i; X h trage la sorţi, a se pre
zenta la recrutare (mai de mult se trăgeau de către 
recruţi nişte numere care indicau în ce ordine vor 
ti chemaţi să-şi tacă serviciul militar şi arma la 
care vor fi repartizaţi): eram abia de donăzecl şl unn de 
ani, cind Îmi veni rlndul să trag Ia sorţi (GN.i ţ| ® SORT 
m. Şansă, noroc, parte: toţi sorţii de izblndă slut pen- 
tm cartea lui Dan ivlah.) V © -va armelor, războiului, ne
siguranţa în care se află cei interesaţi cu privire 
la rezultatul unei bătălii, unui războiu II ® (p = 
CASA1®; Olten. Băn. Trans. m'a lăout — (de ploaie), m'a 
udat leoarcă [lat. s o r t e m].

soaţa (pî.-ţe) sf. ® Tovarăşă: slujnicele, soa
ţele el (DOS.) II ® Soţie, nevastă: a lăcut nn cerc de ller 
şl, venind cu el acasă, l-a pus pe plntecele soaţei sale (sb.) ; 
am o mie şi unu de feciori, şi ml-o ieşit părul prin căciulă 
de clnd umblu să le găsesc la fleşte-care (VAS.I [lat.
s 0 c i a],

SOBA (pî.-be) sf. ® Cuptor zidit din cărămizi, 
. jjjk de faianţă, etc., adesea pre-

-şjţtk, văzut cu coloane de olane,

Fig. 4508. 
bobă de zid. Fie- 45°0- 

Soba de iainnţa.
Fig. 4510. 

Soba de fier.

stan glrbovl cz itiitŢjicjHi hiino (HHHSfîîti. rialfiS)
In toate părţile, ce j[AlHrfi<isiifiirţn^'sÎAssHK(A.s(Vnic^f)lsn;isH,Ţji

pentru încălzit odaia (]g| 450S, 4510): ;a se încălzi 
!o ; a şedea la gura sobei; De la pin’ la foc. Pentru 
leneş e mult loc (znn.i; oarbă,’ sobă al cărei spate nu
mai e în cameră, şi a cărei gură e în odaia de ală
turi sau în tindă; de fier, de tuciu, maşină de

diferite forme, construită din metal, care serveşte SOA- 
la încălzit H © Olten. Tr.-Carp. Odaie de locuit: ortP
aonm Intră Intr o In care era nn dulap (CAT.) [tc. bg.' o U O
soba; ung. s z o b a].

SOBAR sm. @ Cel ce construeşte sobe de zid.
SOBOL sm. 0 = C{RTIŢA0 : căţeaua a găsU-o 

culcată pe un mlndlr de pale, şl avlnd Împrejurul el o gră
madă de căţeluşi mici cit pumnul şl drbl ca •*'11 (odob.i ; 
rămtne moşorolu fără •*'1 (dlvr.) ^ © Olten. Băn. — ŞO- 
BOL^ © Mold. = SAMUR: au trimis la Poartă po- 
clon... blane de spinări de •*'1 (NEC.) ^ 0 Mold. Blană. d6 
samur: (era) om sprinten, ou zea Îmbrăcat şl ou cojoc de *•'1 
preste zea (m..cost.) [rus. srl). s 0 b 0 11 .„samurM; 
înţelesurile 0 şi © rămîn neexplicate).

SOBOR, t SAbqr {pl. - oare, ţ-oară) sn. 0 f 
Adunare: mun- _____________ ___ _______
ţii..
In tc
un sobor de mqş 
negi (IR6.); în 

spec. adunare 
de preoţi: şl ctte 
soboare de feţe bi

sericeşti... n’au 
trecut prin satul 
nostru spre mănă
stiri t (CRG.) H ®
^ = SINOD 0 
([@14511): sfin
tele posturi ce stat 
date de sfinţii apos
toli şl de sfintele a L 
toată lumea soboa*
re (MUST.) ECU- jrjg.> 4511. Întîiul sobor de la Niceea 
MENIC [vsl. S U- (după o xilog^rafie din îndreptarea legii). 
bord].
t SOBORNIC, t SARQRNIC, t SOBORNICESC, ţ SA- 

BORNICESC adf. (jjJ Ecumenic; sinodal [vsl. s ii b o- 
r T n u].

•SOBRIETATE sf. Cumpătare: el se deosebise, 
de clnd eia In scoală, pilntr'o neoblolnultă * şl pieciziune 
de stil (VLAH.) [ fj.

•SOBRU adj. Cumpătat: m'am pomenit on glndnl 
la Grecii din timpul republicilor,... lamlnearea lor sobră şl la 
îmbrăcămintea lor simplă (vlah.) [fr.].

SOC sm. ♦ ® Arbust, cu scoarţa cenuşie, cu 
ramurile pline cu măduvă 
albă; face flori albe, dis
puse în corimbe ramificate 
şi nişte boabe negre, luci
toare, aşezate în ciorchine; 
florile desocslnt Întrebuin
ţate în medicină pentru 
proprietăţile lor sudorifice, 
iar fructele, scoarţa şi ră-. 
dăcina au proprietăţi pur-1 
gative; poporul bea ceaiu 
de floare de soc în contra 
răcelii, că să transpire, iar 
zeama stoarsă din coaja şi 
rădăcina socului o crede 
bună ca leac contra rastu- 
lui (Sambucus nigra) (Hj]
4512): era o casă albă... In 
mijlocul unei cnrţl largi, on tufe 
mari de » (vlah.) ; oind pni lemne de —- 
pe loc, te dor măselele (gor.) Ii ® »■- ,
RQŞTT, -DE-MUNTE, varietate de/(^3î 
soc, ale cărui ramuri au măduva 
galbenă şi ale cărui fructe sînt 
nişte boabe roşii (Sambucus race- 
mosa) (îl 4513) [lat. vulg. s a b u- Fig. 4513. 
c u s = clas. sambucus], Soc-roşu.
O SOCAG (pl.-aoe) sn. Băn. Uliţă [srb.].
OSOGĂGEL (pl.-eie) sn. Băn. dim. socAC. Uli
cioară: Plecai pe-nn Mă.'ntllnll c’nn şcolărel (NOv.). 
QSOGAGI (-ăceso) vb. inlr. Trans. 'X A găti bu
cate, a face pe bucătarul: mal In nrmă, II veni rlndul 
...să rămlnă acasă să socăcească (RET.).
O SOGAGIU sm., SOCAcitA (pl.-ţe) s/. Tr.-Carp. K 
Bucătar, bucătăreasă: Socăolţă lungă ’n nas, came ’n 
oală n’o rămas (Gbl.) [ung. S Z a k 4 C s].

Fig. 4512. Soc.

I.-A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1169 74



soc
SOC- ° SOC^A - SUCALA.
- - - *SOCiABIIi adj. ® Care este făcut, creat să 

trăească In societatea altora: omul e an animal ^ f 
® Cu care poate cineva să trăească şi să se înţe
leagă uşor: e nc om [fr.].

'SOCIABILITATE s/. ® Instinct care face pe 
om şi unele animale de a trăi in societate cu se
menii lor f ® Pricepere; destoinicie de a se con
duce tn lume [tr.].

‘SOCIAL adj. ® Privitor la societate, la rîn- 
duiala societăţii H ® Care se ocupă de condiţiu- 
nile în care trăeşte şi se desvoltă societatea: ştiinţa 
-~a ţ ® V Privitor la o societate comercială, la 
asociaţii unei case de comerţ, etc.: capital^; socie
tatea In nume ooleotlv, societatea tn comandită simplă si so
cietatea In comandită prin acţiuni există sub o Urmă '-'ă 
(COD^COM.I [fr.|.
‘SOCIALISM sbsl. 0 Doctrină politică care are 

de scop să reformeze societatea puntnd bogăţiile 
în comun şi căutînd să niveiezo straturile sociale
[fr.].
‘SOCIALţST 1. adj. Privitor la socialism: doc

trinele
2. sm., SOCIALISTĂ (pî.-te) sf. Persoană care a 

îmbrăţişat doctrineie socialismului [fr.].
‘SOCIALIZA (-izez) vb. Ir. A acapara bogăţiile, 

pămlnturile, etc. în sistemul colectivist [fr.].
‘SOCIETAR sm., societara (pl.-re) s/. Persoană 

care face parte dintr’o societate, în spec. literară, 
ştiinţifică sau artistică [fr.].
‘SOCIETATE s/. ® Reunire de oameni oari au 

aceleaşi legii aceleaşi datini şi obiceiuri, aceeaşi 
limbă şi care trăesc în raport uri zilnice unii cu alţii: 
~a romană ţ| ® Număr de animale ce trăesc lao
laltă: albinele tiăeac In ~ ţ] ® Kelaţiunile oamenilor 
între ei: <va cere de la Ile-care din noi anumita jertie ţ| 
® 'Asociaţiune de persoane în vederea unui inte
res comun: * de ajutor reblproo; Illantroploă ţ| ® tgiţ 
Tovărăşie de comercianţi făcută în vederea unui 
cîştig ce urmează a şi-l împărţi între ei: ~ anonimă 
w ANONIM 1 © ; ~ de asigurare wm- ASIGURARE® ; ~ In 
oomandltă s*. COMANDITA® ; * cooperativă COOPERA
TIVA; —' In nnine colectiv, asociaţie de două sau mai 
multe persoane cu scopul de a face comerţ sub 
o filmă socială în care pot figura numai numele 
asociaţilor (d. e. Petresen, lonescn el C-la) 1| ® ASO- 
ciaţie-ile persoane care se adună spre a discuta îm
preună chestiuni literare, ştiinţifice sau de artă: 
* academică; —' literară 1[ ® <-< secretă, asociaţie de oa- 
măni cari se întrunesc în taină spre a conspira, 
spre a pune la cale acte pedepsite de lege) H ® ~a 
bană, înalta lumea bună, persoanele care se disting 
prin poziţiunea lor socială sau prin cultura lor .şi 
oare se Intîlnesc In saloane, la sindrofii, la sera
tele ce-şi dau, etc. t ® Tovărăşie, frecuentarea 
cuiva: Iml place să lin In Iul [fr.].
‘SOCINIAN 1. adj. rtS Privitor la socinianism. 
2. sm. Partizan al socinianismului [ir.]. 

’SOGINIANISM sbst. ojI Erezia lui Socin care 
tăgăduia Sfînta Treime-şi divinitatea Mîntuito- 
ruTui [fr.l.
‘SOCIOLOG sm. învăţat care se ocupă cu so

ciologia [fr.J.
‘SOCIOLOGIC adj. Privitor la sociologie [fr.]. 
‘SOCIOLOGIE sf. Ştiinţa 

care are de obiect studierea 
condiţiuni- 
lor de exis
tenţă şi de 
desvoltare 
ale societă
ţilor ome
neşti [fr.].
‘SOCLU 

(pZ.-iuri)sn.
® Baza 
dreptun
ghiulară, 

mai mult
Fig. 4514. Socluri.

etc.; postament H ® Partea de jos a păretelui 
casei, puţin mai ieşită în afară ([®] 4515): la colţul 
nllţel... Inorează nişte zidari la .-.1 ,
casei (BR.-VN.> [tr.]. I Ini..* llt'îi
OSOCOATA (pî.-ţa) sf. Trans.
Socoteală: de ce nu plătesc socoata P 
întrebă Împăratul (ret.>;®: tace so
coata lără blrtes (znn.) ; Dumne - 
zeu nu bate oa boata, anina cu ao- 
ooata (ZNN.) [s O C O t î].
OSOCOTE, SQHOTE sf. pl. 
t (£) Tuberculoză, oftică, 
istovire a corpului (copiilor 
mici): dacă nn copil a picat’ In 
socote, numite... şl sohote... se 
usucă, de numai pielea şl oasele 
rămln pe dlnsnl (mar.) [srb. bg. 
rus. s u h o t a, pol. su- 
c h o ty].

■ Fig. 4515. Socluri.

lată decît înaltă, care serveşte de bază unei co
loane sau unui piedestal (d) 4514) ţ] ® Mic piede
stal pe care se aşază un vas, un bust, o pendulă.

t SOCOTEA (pL-tele) sf. ® 0 Fisă, jetont ©.Nu
mărul 7 în jocul copiilor (r.-cod.) [socoti].

SOCOTEALĂ (p(.-ell) sf. ® ± Operaţiune
prin eare se combina numerele, sau diferite canti
tăţi Intre ele, făcînd adunări, scăderi, etc.; calcul: 
a Iaca şocotell, a greşi socoteala; cele patru socoteli, cele 
patru operaţiuni (adunarea, scăderea, înmulţirea 
şi Împărţirea): Irate-meu mă învăţase cele patru socoteli 
şl tracţiiie (dlvr.) 1 ® Adunarea sumei sau sumelor 
ce are cineva de plătit; răfuiala unei plăţi: lă-mi 
socotealaI ® Suma, nota de plată: doamna scoate 
pnngnţa şi plăteşte socoteala toată (CAR.) ţ| ® Calcularea 
sumei ce are de gînd să cheltuească sau să nsce 
cineva într’o întreprindere; ®: socoteala de-aoasănu 
se potriveşte on cea din' tlrg, suma de plată întrece tot
deauna pe aceea pe care-şi propune cineva s o 
cheltuească; rezultatul nu se potriveşte cu proiec
tele făcute K ® Glnd, plan, proiect: voiu cerca să-i 
omor... — Ba lasă-te flo aoea căci nn vel pntea (ret.) || 
H ® Chibzuinţă.; Radn-Vodă... giudeţele oa mare drep
tate şl (le făcea) (m.-cost.) ; a-şi face socoteala, a cercela 
cu de-amănuntul în minte, a lua rînd pe rînd, n se 
C.hibzui: la să stau şl aă-ml fac cu ce m’am ales eu cit 
am trăit pe lumea asta (CRG.) t ® Rost: toată treaba cu 
socoteala el (ZNN.) ; şl moartea are socoteala el, nu-i lăsată 
asa de geabu, cum crezi tu (Crg.i 1 ® Treahă.: cind nu 
este socotinţă, socoteala merge rău <pann) t ® in ICgă- 
tură CU anumite verbe: a d a a da seama, a ii 
răspunzător: cine se sule pe grumazul poporulul-oale, 
n’are cui da de puitama sa uip.) ;a iesl la-»', ao 
scoate la capăt: văzlnd insă Turcul că nu lese la cu aver
tismentele (PIL.); a pune la a adăuga la sumQ
de plată; h) a lua în seamă, în consideraţie, a pune 
femeiu: nu să cade să pul la cuvintele unul om supă- 
rainio (amt.-iv.) ; a ţ 1 n o a a ţinea seamă, a avea in 
vedere: ea nu ţinea-»' de asta, cl-1 da ’nainte cu vorba 
(VLAH.ţ; a-1 veni (a nu-1 veni) la <»', a-i (anu-i) COil-
veni, a-i fi (a nu-i fi) pe plac, a-i plăcea (a nu-i 
plăcea): egalitatea... o înţeleg ca tinerii noştri de la Raijco, 
cum le vine mal bine la '»' (1.-gh.); Prepeleac, văzlnd atlta 
putere din partea dracului, nu-i prea veni la -»' (CRO.) II 
® Pe socoteala mea, ta, etc., pe Cheltuiala, pe scama, 
pe spinarea mea, ta, etc.: arde luminarea noastră ^ 
socoteala voastră <pann) ; o vorbă rea spusă pe socoteala 
altuia îmi luce rău (dlvr.) ; fetele de la ghlllt... ohl-0^aU ^ 
socoteala mea de răsuna prundul (CRG.) K ® MaSUta, 
cumpăt: a bea, a cheltui cuH ® Folos, profit: cei 
b^at fără tocmeală lese fără -»' (pann) ^ t RâţlUUC,
minte, Judecată TI® t Părere, opinie, aviz [so
coti]. IR

SOCOTI (-otesc, -ot) 1. vb. ir. Q A face socoteala, 
a calcula: cine socoteşte olte fol intră ’n plăcintă, nlc1'' 
Odată nu măntncă plăcintă (gol.); cela ce vor furaplog--^ 
atunce să socotească den ce zl s’au furat... (şl) să Pi&teQB® 
pre zl otte 12 aspri (prv. mb.); arde luminarea săracului ca » 
socotească banii bogatului (znn.) 1Î ® A lua anunt<^ 
a băga de seamă: socotiţi crinul satelor cum creşte 
neustenlndo-se, nece toarce (cor.) ^ ® A ţinca scam 
de ceva, a considera, a lua în consideraţie: 
cetate, orl-clne va vrea să socotească, va afla că a fost a 
sipol casei Iul Vasllle-Vodă pricină (m.-cost.) ; ferlco 
ce nu-i socoti Domnul păcatele (coR.) H ® A SC 
matur, a chibzui: socotiţi ce faceţi, că nu faceţi gludeţ
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«menesc, ce dumnedzâesc (varl.) 11 © A li do părere, a 
gîndi; a găsi de cuviinţă: aceia... leelnd la locuri liu- 
moAse şl deschise, au socotit cn totll că e loc bun de hrană 

f <GR.-UR.); Domnnl socoti de folos a trămite In cercetare preste 
Olt pe fiul său Mircea (odob.) ; să va certa bărbatul, Insă nu 
cn moarte, ce cum va socoti gludeţul (prv.-lp.) © A avca 
de gînd: iară pre Bucloc au socotit să-l otrăvească(m.-cost.) ^ 
0 A-şi închipui, a crede, a presupune: cind socoteşti 
c& te vel odihni pre averile tale, atunce (Dumnezeu) le ră- 
slpeşte şl Ie dă In mlnlle altora (Must.) ; dao'ar fi să lasă 
toţi Învăţaţi, după cum socoţl tu, n’ar mal avea cine să ne 
trasă ciuboteie.(CRc.) ^ ® A lua drept cineva, a plivi 
CA: Tu vreai un om să te socoţl, cu ei să te asameulP (emin.) ; 
fle-care, tle cit de mic, socoteşte pe slneşl de om mare 
ooL.) H ® i A îngriji, a căuta de cineva: nemămic 
am lost şl m'aţi dus !n casă... bolnav, şl m’aţi socotit 
<vARL): mnlarea, de nu va chema vraci la boala bărbatului 
sau de nu-1 va nlce socoti, aceea nu va pierde nemică den 
venitul ei ce va avea de Ia bărbat (prv.-mb.) ^ ® î A păzi, 
a avea grijă de ceva: de vor da nescul nişte avuţie oa să 
o ţie şl să o socotească şl de o va 11 furat cineva... să să certe
(PRV. LP.).

2. vb. refl. ® A se răfui, a face socoteala cu 
cineva spre a vedea ce are-de dat sau de luat ţ 
iD A se chibzui, a se gindî matur: scoase oscioarele 
din legătura ce o avea, se socoti niţel, mal cugetă şi... le puse 
viri In vîrf usp.» i[ ® A se considera, a se privi ca: 
nu lasă pre cei nedostolnlcl să se ouminece, carii se socotesc 
oapăglnll (PR.-GOv.) ^ ® ţ A se păzi, a se feri: să le hle 
cele bune de Învăţătură, iară cele rele ca să să poată feri şl 
să să socotească (or.*UR.) lîlf © ■^ NţîSOCOTţ fung. SZO-
k 0 t â 1 n il.

SOCOTINŢĂ (pî.-ţe) sf. ® GMbzuinţă: nude 
nu e •«>’, socoteala merge rău (pann) ; glasul celui fără ca 
nrletol de cline (gol.) H ® f Părere: socotinţa mea este 
că prietenul dumneavoastră ar fi figurat In iarmoioo cu 
ştreangul de gU (Alecs.i ^ ® Intenţîune: minciunile... 
nnele se fac şl se zio ou bună Iar altele cu rea (TICh.) t 
@ t Vază, stimă . © tm- NţisocoTjNTA [socoti].

SOCOTIT adj. ® p. SOCOTI f ® Chibzuit liH© 
•v- MBSOCOTIT.

SOCOTITOR adj. verb. socoTţ. şi sm. Care so
coteşte (In toate accepţiunile verbului) 1ÎV©nb-
80C0TITQR.

SOCRIE sf. Băn. Trans. Părinţii nevestei sau ai 
bărbatului: Aşa-l ia Să te scoli de noapte. Şl să le faci 
toate (NOV.); Tineră mă măritai, Bea-ml căpătai (hod.)
[socru].

SOCRIţA (pL-ţe) Sf. ® dim. soacrA f ® Fe
meie ce face pe bucătăreasa la nunţi (r.-cod.). 

SOCRU1 sm. ©Tatăl nevestei sau al bărbatului:
Tlmnş, cu oastea... n’au mal aşteptat să se adune cu socru- 
săn, Vasllie-Vodă (m.-cost.) 1î ® mare, tatăl ginerelui 
(în. ziua nunţii);^ mic, tatăl miresei; socri mari, 
socri mici, părinţii mirelui, miresei: Văzutu-s’a crescînd 
In zări Rădvan ou mire, cu nănaşl, Cu socri mari şl cu non-
faşi (coşB.) [lat. vulg. s 0 c r u s = clas. s o c e r].
O SOCRU2 sm. (g) A = 600.
*SODĂ sf. ^ ® Carbonatul neutru de sodiu 

(C03Na2)î întrebuinţat în gospodărie pentru cu
răţit vasele, etc. H ® ^ caustică, hidrat de sodiu 
(VaOi^), întrebuinţat la fabricarea săpunurilor şi 
ca reactiv @ Apă gazoasă [germ.], 
t SQDAŞ sm. sh Ghezaş, garant: ceia ce-l vor prinde 

...cheltuind bani răi... şl de nn-şl va putea pune .^tiI, să-i 
dea glorămlnt (prv.-lp.>.

'SODIU sbst. Metal alcalin, moale ca ceara, 
alb ca argintul, foarte alterabil la aer şl care des
compune apa la temperatura obicinuită; numit şi 
„natriu” (Na) [fr.].

SODOM, BUDQM sbst. (Pj ® Mulţime nenumă
rată, potop (de oameni): de la Mlicea n’a mal văzut 
Dunărea ettta sodom de oaste ivlah.i; In maiglnee pădurii, 
a sosit de tiel zile cn sodom de oaste, ca să mă răpească, Îm
păratul oaiben (r.-cod.) © Prăpăd, nimicire, pustiire:
In tara noastră... era mare plelşte şl nn sodom de nn mal 
eroa pereche (r.-cod ) ţ © Olten. (vîrc.) Sodom de ploaie, 
ploaie mare, potop 1) © Olten. Namilă (de om); 
on-ce obiect peste măsură de mare: nn sndom de 
“M (ciAuş.) [vsl. S o d o m 0, oraşul pustiit de foc 
Şl pucioasă, de care vorbeşte Biblia; comp. şi rus. 
Sodom fl ,,mulţime sgomotoasă”].

SODOMI, SODOMI (-omesc, -om), SODOMI (-nmeso, 
-dom) vb. tr. Şl refl. (p) ® A (se) nimici, a (sc) pră
pădi, a (se) potopi: Bate ta marginile. Eu oln bate mij
loacele, I-om bate, l-om sodomi. Şl de Tnrcl nemic n’e II 
(6RL.); să mă sodomesc e păcat de moarte, tiebue să trăesc si 
necăjită (RET.); In blesteme: sodomi-te-ar Dumnezeul "i ©
Olten. Maram. Oaş. A (se) Surpa, a (se) nărui, a (se) 
prăbuşi f ® A se scufunda, a se lăsa în jos (pă- 
mlntul) [sodom],

SOFA ipl.-ta.Te) Sf. =
DIVăN (i) (ţ^ 4516): pe nn 
pat-sofa... dormea de-a Inngnl 
căpltăneasa cu un copil la sin 
(i.-GH ); (boierii) l-an aflat jos 
Intr’o odaie... avlnd solale 
(LET.) [tc.].
'SOFISM ipl.-ma) sn.

soc-
SOI

bjg-. 4510. boia.

Fif- 4517- 
S. Sofît.

Raţionament fals care 
are aparenţa adevărului şi cu care caută cineva, 
de rea credinţă, să apere un neadevăr: zamoisky 
scrise si el Papii... Indreptă(lndu-sl faptele sale ou mnlte e 
Si neadevăruri (balc.) [fr. 1.

'SOFIST sm. ® In Grecia veche, în epoca lui 
Socratei se numea astfel ori-ce filosof, înzestrat 
cu darul vorbirii, care discuta cu frivolitate despre 
toate t ® Astăzi: cel ce se serveşte de sofisme 
[fr.].
'SOFISTIC 1. adj. ® Care are caracterul so

fismului: ratiouMnent— f ® Care face uz de so
fisme : autor —

2. SOFISTICĂ Sf. ® /s Arta sofiştilor greci H ® 
+++"Partea logicei care tratează despre sofisme [fr.].
'SOFISTICĂRIE sf. © întrebuinţarea deasă 

a sofismelor ţf © Raţionament sofistic, subtil [fr. 
sophistiquerie].

SOFIT, SDFiT (pî.-lto) sn. sîa Ta
van împodobit cu stucaturi: chiar el 
enfltnl sl păreţil eran acoperit! cn mătaeă 
tesntă de casă (vor.) ([H] 4517) [it. sof- 
f i 11 a].

SOFRA (pi.-lrale) sf. Mescioară 
rotundă, foarte joasă la care se mtOT 
ca şezînd pe divan (după obiceiul 
turcesc): la 11 ceasnrl le-an pus masa,

' turcească poleită cn aur (lei.); oine păzeşte solrana mă- 
nlncă ciorbena (pann) [tC.].

SOFRAGERIE, SUFRAGERIE Sf. ® Sală de 
mincare: serata s’a încheiat, după onm se oblolnula pe 
atnhcl. In sotragerle, on nn cnrcan fript (I.-gh.); era... masă 
întinsă de la un capăt ar sufrageriei la celălalt (br.-vn.) *r 
© Mobila unei sofragerii: şi-a cumpărat o -' do nuc 
[s o f r a g i u].

SOFRAGIU, SUFRAGIU sm. Cel ce îngrijeşte de 
masă şi tacîmuri, într’o casă boierească: ca aofragin, 
se obiclnueşte atlt de mnlt cn mlncărlle delicate. Incit nn mal 
poate să trăeaacă fără friptură de fazan (fil.); bato In 
ciocoi, nnde mănlncă sudoarea poporalul saveran, stil: masă, 
sniragln... (Car.) [tC. S O f r a ^ 1].

SOFTA (pl.-tsio) sf. £• Student la o universi
tate turcească [tc.].
O SOGA, SOGI (sog) vb. tr. Trans. ® = SOAOE t ® A 
frlnge, arupe aluatul din care se tace pîinea (ciaus.).

SOHARICIU sm. X = SUHAB: mlncsm nnmal so- 
harlcl, nn fel de pesmet negrn ca noroiul sl ture ca piatra
(I.^GH).

SOHAT = SUHAT: prin —uri pică de bolesne olto o 
vită din cirezi (odob ).

5011 Vb. tr. şi refl. A (se) 
împerechia spre a (-şi) înno
bila soiul, rasa ivorb. de 
vite): [bnball nngnrestl) decă 
se soeao on vad bnne moldovene
şti, să lac din vlţăit lor acel mal 
grei şl mal frumoşi bol (draoh.).

5012 vb. tr. şi refl. A (se) 
murdări cu ceva soios: capul 
Iul mare, afundat tntr’o pernă gal - 
benă şi soită de nădnşală (Dlvr.)
[s O a i e].

spiE, SQiA sf. Plan
tă din familia leguminoa
selor, ce seamănă cu fasolea; se cultivă, ca 
plantă alimentară, in China şi Japonia; numită şi

Fig. 4518. Soia.
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SOI- „fasole-japoneză” (Soja hispida) 4518) [îv.
3 O i a].

SOIQS adj. Murdar, mînjit cu pete de grăsime: 
cămăşile lor... slnt neffre şl soioase de vrăslmea zămlol 
iLUNO.i; desoblde merea oodal pe la locurile însemnate ou 
otte nn peticei de hlrtle pas Intre tllele soioase, aşa de soioase 
că se Inolelau pe degete (vlah.) ; scoase din bozanaml unei 
Jlletce cn mineol un pilc (d.-zamf.) [s O a 1 e]. 
ţSOITARIU, sniTABŢU sin. ® t Măscăriciul dom- 

nitorului care-1 însoţea, împreună cu alţi trei, îm
brăcaţi la fel, la parade şi alaiuri: înainte mergeau sul
tani călări ou 'nalte căciuli llocoase, la care ettrna clte o 
lungă coadă de vulpe (neor.) ^ ® Bufon, caraghios: 
(O. A. Rosettl) de alţii a fost considerat ca un mare soltarlu 
şl ridicai ^şl pernicios, care merita pe rlnd dispreţ şi uiă
(CAR.) [tc. s O j tari].
OSQIŢA (pl,-ţe) sf. Băn. h = GAlTA1® [srb. 
bg, s o j k aj.

spui1 (pL-iuri) sn. ® ^ Rasă {in spec. de cai, 
de vite): alergări de cal se lac... ca... să se Îmbunătăţească 

hergheliilor (negr.) ; nu toate vitele, chiar de slnt de 
acelaşi <^, nu slnt deopotrivă de bune (ret.) ; avlnd un cocoş 
de ^... a cumpărat şl o găină aşljderea de (isp.)li (D Viţă 
(de oameni), seminţie, neam (bun); (e) de ^ ţărănesc 
şl ou gărgăuni de cocoană In cap (GN.); de ales, de 
seamă, de viţă bună, de neam bun: in tinereţeie ei 
fusese avută şi trăise In lumea cea de (ON.l ^ (a)
Varietate, speţă, gen: locui cei mai cu noroc este acela 
oare produce tot -^1 de bucate şl ierburi (ret.) H (7) Fire, 
calitate: vall oslndl-v'ar Dumnezeu să vă oslndească, ^^rl 
ticăloase ce slnteţll (CRG.); gura babei umbla, cum umblă 
mellţa: că lata lui nu ascultă, că-1 uşemlcă, că-1 leneşă, 
oă-1 rău (CRG.); pungaşului nn-l ardea de lucru, ^ răul 
(CAR.) ^ ® Fel: prin străini, Dumnezeu ştie peste ce 
de sămlnţă de oameni 11 da, şl nu ţl-or putea răbda clte ţl-am 
răbdat noi (CRO.); tot <«^'1, tot felul: ne vom da tot <«»'l de 
ajutor la tot de Intlmplărl (ALecs.) [tC. S O j ].

SpIU2 (pl. soaie) 571. ^ SO^IB: de harnică ce era... 
o umpluseră lighlonlle $i era... şi <«>' pe ea (r.-cod.).

SOL1 sm. ® Persoană trimisă de un guvern pe 
1 îngă altul, de un suveran la alt suveran, spre a-1 
reprezenta sau spre a îndeplini o misiime oare
care, trimis, ambasador, mesager: ceia ce va sudul 
solii carii mera de la o domnie la alta... să se afurisească după 
pravila besârlcll (prv.-mb.> ; repezea Stetan-Vodă soli după soli 
la craiul leşesc pentru ajutor (n.-cost.) ; Curtea este plină, ţara 
In mişcare: Soli trimişi de Poartă vin la adunare isou; 
capul solului nu se tale (gol.) H ® 0 Vestitor: Un 
glonte, al morţii crude (alecs.) [vsl. S u 1 U, rus. 
(vechiu) s o 1 ii].
*SOL- sm. J ® A cincea notă a gamei lui do H ® 

Semnul care reprezintă această notă [fr.].
*SOL3 (pî.-iuri) sn. ® Pămtntul privit din

punctul de vedere al naturii sale sau al calităţi
lor sale productive: calcaros, dIbIdob; umed, mo
cirlos; fertil, arabil @ Teren pe care se clădeşte; 
suprafaţa pămîntului: a cl&dlt pe un S&nătoa; la ni
velul '-'nlul; Ia IBOO metri deasupra >«oi]ul ffr. •< lat.].
•SpLA(pt.-le) ____

Sf. Peşte
de marc caro '

" trăeşte mai ales 
pe lîngă coa
stele Franţei,. 
din aceeaşi fa
milie cu limba- 
de-mare (Solea 
vulgaris) ([®)

4519) [fr-solej.
‘SOLANţlE 

s/. pl. ♦ PamiUe de plante dicoLiledoane din caro 
fac parte cartoful, pătlăgelele roşii şi vinete, tu
tunul, etc. [fr.].

•SOLAR1 adj. ☆ O Ce ţine de soare; ce vine de 
la soare: razsle ; căldura ~ă *i ® Sistemul... sw SI- 
STţiM ®; timpul ~ iw TIMP ® [fr. s o 1 a i r e]. 
t SOLAR- sm. Cărăuş de sare, negustor ce vinde 

sare [srb.].
ţ SOLÂRţT sbsi. t Dare pe sarea transportată 

[vsl. solă ,,sare” + suf. - ă r i t]. 
OSOLARIţA (pi.-ţe) sf, Băn. \j Vas în care se 
păstrează sarea [srb. s o 1 i r].

FiR- 45I9* Sole.

Fie. 4320. 
Soldat romăn din scc. 

al xvii-lea.

SOLBA, hoalbA (pî.-be) s/. g Arşic tare şi alb 
de capră: arşicele scoase de la ţapi şl de la oapre, care slnt 
mal albe la os, sa numesc solbe (isp.i ; soalbele slnt tot, 
nişte gioale... mal mari; ...ele s'an albit din pricina tim
pului (Pamf.); Ingălblnlse, apoi se albise SOlbă (DLVR.) [lat.
3 u b a 1 b a].

'SOLD (pi.-duri) sn. ® Suma ce trebue plă
tită pentru a achita restul unei socoteli t © în 
contabilitate, suma care constitue diferenţa Intre 
debitul şi creditul unui cont K ® Marfă demodată 
sau cu oare-care defecte ce se vinde cu un preţ moi 
ieftin [fr.].

•SOLDA (-dea) vb. Ir. ® V A plăti tot restul da
torat spre a încheia o socoteală: ~ un cont, o lac- 
tură H ® ji A da o soldă trupelor, a le avea in 
soldă H ® A plăti pe cineva spre a săvirşi o faptă: 
•«.uolgaşl [fr.].

•SOLDA (pi.-de) Sf. Q X Leafa militarilor ţf 
® Pt. ext. A fl In solda cuiva, a fi plătit de cineva
[Ir.].
•SOLDAT sm. ® Dă Cel ce 

serveşte in armată fără a avea 
vre-un grad, ostaş, oştean (i^
4520): Ş’apol ml-an zis; Şoldane,
Stăl smirna, toplrlane I Căci de-acum 
eşti * (ALECS.)! »■ prqst s»- PROST
i ® ? ® ® Cel ce se pune in 
serviciul unei cauze: ~ al liber
tăţii [fr.].

•SOLDĂŢESC adj. X De 
soldat, ostăşesc: manta sol - 
dăţească.

•SOLDAţie sf. X starea, 
calitatea, viaţa de sol dat; 
militărie: ar 11 zis.. cineva că-s 
croit pe (GN.); Atunce ou mlndrle 
Mă văd la Cu coiful ista ’n cap
(ALECS.).

•soldAţevie s/. X ® = 
ostAşjme lf ® Ceată de soldaţi nedisciplinaţi.

•SOLECISM (pi.-me) sn. co Greşală de sintaxă; 
greşală comisă împotriva firii sau purităţii unei 
limhi: slnt sigur că petiţia ce y’a (ăcut-o era plluă de bar
barisme şl de *0 şl scrisă ou slove clrlllane (Odob.) [fr.].

•SOLEMN adj. ® Care se celebrează In fie-care 
an cu o deosebită pompă religioasă: eărbătoare ~ă H 
® Pompos, Însoţit de mari ceremonii publice: ser
bare ~ă; procesiune ţ[ ® însoţit de toate cerinţele 
şi formalităţile de rigoare: deciaraţinue, lăgădnisU, 
hoţărite ~a U ® Emfatic, afectat: ton [lat.].

•SOLEMNITATE sf. ffi Sărbătoare care se ce- 
I ebrează în fie-care an cu pompă H ® Pompă deo
sebită în anumite serbări şi ceremonii publice H 
® Totalitatea formalităţilor care însoţesc înde
plinirea unui act solemn. ~-b unul tostamenţ, unul lu- 
rămint [Ir. s 0 1 e n n i t e.].
•SOLENOID sm. şi (pi.-ide) sn. Ji Sistem de cu

renţi electrici circulari, pa
raleli, de aceeaşi mărime _^)P99a<mQ09999r 
şideacelaşisens,şialecăror 
planuri sînt perpendiculare Fig. 4521. Soienoid. 
pe linia care trece prin cen
trele lor; această linie se numeşte axa solenoidului 
(H4521) [fr.].
•SOLFATARA (pl.-rsl sf. Crater de vuP 

can stins care aproape într’una dă afară vapori 
de hidrogen sulfurat şi de apă [it.].

•SOLFEGIA (-giez) vb. iT. J A descifra un oln- 
tec, intonind înlUu fie-care notă cu numirea ei. 
înainte de a-I cînta ou vorbe [it.].
•SOLFEGIU (p(.-ogli) sn. J ® Exerciţiu de mu

zică vocală 1 @ Carte care cuprinde exerciţii gra
date de clnt [it.].
OSOLGAbirAU sm. Trans. Băn. Judecător; 11 
luă *1 la el In cancelărle (ret.) : Domnule Prlude-ml 
bine pin’ ml-e lău. Că de ml-o fl mie bine, Dracu e'o ruga 
de tine (nov.) [ung. s z'o 1 g a b i r 6]. 
t SOLI (-lese) vb. ir. A trimite vorbă printr'un 

sol: Matelaş soleşte marelui ştefan Oa să-1 leounoască drept 
(m suzeran (bol.).

•SOLICITA (-it) vb. It. ® A cere cu stăruinţă, a 
se ruga In mod stăruitor: nu-mf refuza ajutorul pe oeio-1
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TABELA LX. SOLIDE

POLIEDRE REGULATE

TETRAEDRU EXAEDRU (CUB) OCTAEDRU DODECAEDRU

POLIEDRE NEREGULATE
PIRAMIDE

ICOSAEDRUH

PIRAMIDĂ PIRAMIDĂ ,
TRIUNGHIULARĂ TETRA0ONALĂ

PIRAMIDĂ
OBLICĂ

PIRAMIDĂ
POLIGONALĂ

PIRAMIDA
TRUNCHIATĂ

PARALELIPIPEDE

PARAL. CUB PARAL. DREPTUNGHIULAR

PRISME

PARAL. OBLIC ROMBOEDRU

l± I
TRIUNGHIULARĂ TETRAGONALĂ POLIGONALA OBUCA DREAPTĂ TRUNCHIATĂ

PRISMĂ PRISMĂ PRISMĂ PRISMA

CORPURI ROTUNDE
CONURI CILINDRI

CON DREPT CON OBLIC CON TRUNCHIAT CIL. DREPT CIL. OBLIC CIL. TRUNCHIAT

SFERE, etc.

SFERĂ SECTOR SFERIC SEGMENT SFERIC INEL SFERIC

mwm

BUTO U
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SOL .solicit n © A cere s6 i se acorde, a face demersuri 
Qp,. spre a căpiţa (un post, o favoare, etc.) 1 ® 15 A 

determina o mişcare, a exercita o acţiune {voTb. de 
o forţă): gravitatea salioltft aonmrlle să cada [fr.].
‘SOLICITARE, SOLICITAŢipNE sf. Făptui de a 

solicita; cerere cu stăruinţă, rugăminte stă
ruitoare; demers pentru a obţine ceva (un post, 
o favoare, etc.) [fr.].
‘SOLICITATOR sm. Cel ce solicită, cel ce cere 

cu stăruinţă, care tace demersuri pentru a ob
ţine un post, o favoare, etc. [fr.].
‘SOLICITUDINE sf. Grijă plină de atenţie. 

Inspirată de afecţiunea pe care o are cineva pen
tru altul; vgduva sa mama l-a crescut ou cea mal mare iu
bire si »■ (i.-GH.) [fr.].
‘SOLID 1. adj. ffi Tare, vîrtos, care nu e nici 

lichid nici gazos, ale cărui părţi constitutive nu pot 
fi schimbate din loc sau separate fără sforţare; 
corpuri r>’e 51 © X Alimente ~e, plinea, camea, legu
mele, etc., spre deosebire de băuturi t ® Trainic, 
ţeapăn, care nu e fragil, care poate dura mult şi să 
reziste loviturii or, greutăţii proprii, intemperiilor, 
etc.: o bolta, o clădire.^; terenpămlnt sănătos, 
pe ceire se poate clădi fără nici o teamă că edifi
ciul se va surpa t ® Durabil, rezistent, care ţine 
mult: o stoiât © Care nu-şi pierde coloarea, 
care nu iese: o coloare ~a ţf ® Statornic, temeinic: 
o prietenie

2. (pî.-do) sn. ® 15 Corp solid: ■»ele eu un volum 
el o lormă care le slut proprii f © A Ori-ce corp geo
metric care are cele trei dimensiuni (lungime, lă
ţime, înălţime), cum slnt poliedrele, corpurile ro
tunde, etc. TAB. LX) [fr.].
‘SOLIDAR 1. adj. rt ffi Care face ca, între mai 

mulţi debitori, fie-care să fie obligat la plata to
tală a datoriei: ceutinne © Care sînt obligaţi 
să plătească unii pentru alţii: debitori—i ţ ® Pr. 
ext. Se zice despre persoanele care sînt răspunză
toare unele pentru altele.

2. adv. în mod solidar [fr.].
‘SOLIDARICEŞTE adv. în mod solidar: 

In obligaţiunile comerciale, codebltoril sînt ţinuţi alarfi 
de stlpulatlune contrarie (cod.-com.i.

‘SOLIDARITATE sj. ffi rt îndatorire de a 
• plăti unii pentru' alţii f © Răspundere mutuală 

care sc stabileşte între două sau mai multe per
soane [fr.].
‘SOLIDIFICA (-Ho) vb. iT. şi refl. A (se) face 

solid, a (se) întări (vorb. de ceea ce a fost lichid sau 
fluid) [fr. s o 1 i d i f i e r].
‘SOLIDITATE sf. ffi Starea corpurilor solide K 

@ Mfisuri de ~, acelea care slujesc la măsurarea so
lidelor ® Calitatea a tot ce e solid, cu greu de 
distrus, tărie, trăinicie: ~a unei ciadlri [fr.].

SOLIE sf. ffi = ambasada® : abia de se allA In 
vre-o Istorie... * ca aceea la vr'o Impftrdţle prllejltS, cu 300 
de oameni oâiâri (m.-cost.) 1| © însărcinarea, misiunea 
solului: Respectaţi solia, cdpltanll meii (BOL) •[ ffi Mi
siune, însărcinare: dar sA nu uit solia ce ml-a Încredin
ţat tata' (UR.) n ffi Mesaj: un smoc de raze pornit din lumi
nile asllntltnlul se strecura In odaia mea ca o ^ cerească
(GN.) [soi1].
t SOLINAR(IU) wm- SULINAIKni)1.
‘SOLIPED 1. adj. 7*; Se zice despre ori-ce ani

mal mamifer care are la fie-care picior numai cîte 
un deget a cărui extremitate o constitue copita, 
cum sînt d. e. calul, măgarul, zebra, etc.

2. sm. Animal soliped [fr.].
‘SOLIST sm.- J Cîntăreţ sau muzicant care 

execută un solo: era nn afurisit de cu cornul, cere pu
sese mina pe o doină... (d.-zamf.) [fr.].
‘SOLITAR 1. adj. Singuratec: In castelul de pe 

stincă, la fereastra —ă, Stă pe glndurl o temele Şl priveşte ’n 
noapte-afarăceoşB.); Lucesc zidiri, ruine pe ctmpul (EMIN.).

2. sm. Diamant mare, montat singur (în spec. 
la un cercel) (s^ pl. ix) [fr.].

■ t SOLITOR(nj) sm. Parlamentar;-delegat; mij
locitor: trimitind la dlnşll pe nn solltor al său... le-an zis 
să se închine (N,-cost.i ; Iar Gavrlll solltorlu Îndată Merse 
tllnd poruncile aminte (bd..del.) [s O I i].

* SOLITUDINE sf. Singurătate [lat.].
solniţa (pî.-te) sf. 0 Mic vas de sticlă, de por

ţelan, etc., in care se pune sarea ce serveşte la masă 
(';H| 4522, 4523): cela ce Întinge mina cu 
mine In acela mă vlndn (coR.i; piperul şl 
sarea din * de şe varsă, te vel slădl cu casnicii 
(GOR.) [bg. srb! s o 1 n i c a].

‘SOLO sbst. J Bucată de muzică pen
tru 6 singură voce sau pentru un singur 
instrument, cu sau fără acompaniament : Fig. 4533. 
altul face să răsune sala de cea mal fantastică Solniţă 
suflare de nas, asemănată unul din trlmbltă <^e masă- 
(GN.) [it.].

SOLOMÎZDRAs»-salaman
dră.

SOLOMONAR, SOLOMONAR
sm. (p) ffi Vrăjitor care, după 
credinţa poporului, are puterea 
de a lega ploile şi de a face să 

cadă grindina un
de -vrea; el umblă

Fig. 4523. Solnije din diferite regiuni ale ţăi'ii.

de obiceiu prin văzduh, călare pe un balaur: solo-
monarli... merg de dau piatră ca să pedepsească pe cel oe 
nu ţlD sărbătorile (vor.) ; In ajunul Boboteael, solomo* 
narii nu mănlocă nici nu beau nlmlo, plnă ce nu Inse
rează cum se • cade (mar.) ^ (D Astronomy ce) CC ştie 
să prevestească -vremea şi să facă calendare: ai 
treilea era solomonar^ care ,face căllndare, adecă hastronom 
(RET.); olnd omul caută, ca şolomonarli, stelele pe cer (suv.)
[după numele regelui S o 1 o m o n, care trecea 
încă din vechime ca foarte versat în arta ma
giei].

SOLOMONI (-onesc) vb. tr. © A vrăji, a fer- 
meca: nu se poate apropia nimenea de cerb, oăol este'solo- 
monlt si nici im fel de armă nu-1 prinde (Crg.) [S 0 1 0 * 
mon\ m- SOLOMONiăB].

SOLOMONIE &f. © Vrăjitorie; vrajă: Vestitul 
Domn, tatăl tău, Credea In solomonli (stam.); era o babă 
oare ştia solomonli olte In lumea asta (PLOR.) ; noroc oă 
en nnul ştiu solomonli şl nu mă prea tem nici de balauri
(CRG.) [S 0 1 0 m 0 n; sv* solomonar]. 
o SOLOVţR, SOLOVţBF, SOLOVţRV Sm. ♦ = BO- 
VţRF:-singură m’olu sptnzura într’im 7trl de solovlrf, In* 
tr'nn mljlocerde tlrg (hod.).

SOLOVÎRFIŢA, SOLOVIBVITA (pî.-te) sf. A ffi 
Plantă din fam. labiatelor, cu tulpina şi florile pur
purii (Phlomis tuberosa) 1[ © = sooRoaoi [s o - 
lovlrf].
‘SOLSTIŢIAL adj. ® Privitor la solstiţiu [fr.].
‘SOLSTIŢIU (pî.-tii) sn. ® Momentul cînd 

soarele ajunge la cea mai mare depărtare de ecua
tor; pare atunci că se opreşte cîteva zile înainte 
de a-şi continua drumul înapoi pe marele cerc; 
sînt peste an două solstiţii: soistitini ac vară (21 Iu
nie) şi Boistitini de iarnă (21 Decemvrie) [lat.].

‘SOLUBIL adj. ffi Ce se poate deslega, care se 
poate rezolva: problemă »ă 1] © Care poate să se 
disolve, să se topească într’un lichid 5IH © P,;
SOLUBIL [fr.].

‘SOLUBILITATE sf. Proprietate în virtutea 
căreia un corp poate să se disolve într’un behid Hţ 
© «»- INSOLUBILITATE [fr.].
‘SOLTJŢIE ww SOLUŢIţlNE.
‘SOLU'ţ'IONA (-ohez) «6. tr. A da 0 soluţiune, o 

deslegare [fr.]. '
‘SOLUŢIUNE, soluţie sf. ffi i2- Fenomen prin 

care un corp se disolvă, se topeşte Intr’un lichid 
© ffi- Lichidul împreună cu corpul care s’a topit în
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el: o de Dotasin f ® Deslegarea, desnodămlntul 
unei probleme, unei chestiuni: <~a anei probleme H 
® Ceea ce termină o afacere oare-care, ceea ce 
pune capăt unei afaceri de oontinaitate. •••
CONTINUITATE @ [fr.].
‘SOIiVAB^j adj. Care are cu ce plăti, care e In 

stare să plătească, bun de plată, bun platnic tH 
© p*-insolvabil [fr.].
•SOLVABILITATE sf. Starea unei persoane 

bune de plată: partea protlvnlcd va putea s& conteate 
garantulal (pn.-ctv.) Ut © «^ INSOLVABILITATE [fr.].

•SOLVENT sm., SOLVENTA (pl.-te) sf. £> Elev(ă) 
care plăteşte taxa de frecuentare sau de pensiune 
Intr’o şcoală sau într’un internat [germ.].
•SOLVENŢĂ (pl.-te) Sf. = SOLVABILITATE 

[germ.].
SOLZ sm. ® Fie-care din piăcile lătăreţe şi 

subţiri care acoper pielea peş
tilor şi a unora din reptiie 
(i^14524): Ist adnee aminte de 
din nrmâ ce mal avea de la ştlucă 
(MERA); ee tăcuse un şarpe aşa de Ini
mos cum nu mal văzuseră el: ^11 
Iul erau ea de aur nsp.i; tot astfel 
despre balauri şi zmei: Biui Fig. 4524. s. Solzi, 
luolu se ’ncovoale sub copaci ca un
balaur Ce In raza dimineţii mişcă -*-11 Iul de aur (alecs.i ; Au 
venit ca să serbeze nunta gingaşei mirese Feti Irmnoşl ou 
păr de aur, zmei ou —ii de oţele (emin.i ; ®: rozele soarelui 
bat pieziş, împrăştiind de aur pe ’noretltnrile apel (vlah.) 
t ® ~li unei armare, plăcile suprapuse ca nişte solzi 
la unele armure t ® pî- Mici plăci.comoase la pi
cioarele păsărilor şi la coada unor mamifere, ca d. 
e. la castor t ® # pî- Lame subţirele, foliole mici 
care apără unele părţi ale plantelor sau ale flori
lor t ® # Pulbere răspîndită pe aripile fluturilor 
[comp. vsl. s 1 u z u].

SOLZţ (-zesc) vb. ir. A acoperi cu solzi sau 
In felul cum sint aşezaţi solzii pe peşti: n’ai deoit 
Bă-ml solzeşti o cămaşa ou galbini (gr.-n.).

SOLZIŞQR sm. dim. solz: ţine acest —şl olnd 
val gtndl la mine, eu voia II la tine tisp.i.

SOLZOS adj. Care pare a fi aicătuit din solzi; 
care se desface, se desUpeşte sub formă de tăbliţe, 
ca şi clnd ar fi format din solzi.
•SOMA (-mez) vb. ir. A încunoştinţa pe cineva. 

In formele stabilite de lege, că trebue să facă cu
tare sau cutare lucru: l-am somat să-mi plătească da
toria [fr. s o m m e r].
tSQMĂ. (pî.-me) sf. Sumă; număr mare, mul
ţime : l-an dat pricină că nu dă seamă de o » de bani a 
vistieriei (m.-cost.i; se va rădica oltâ-va —- de oaste... de vor 
prăda In tara turcească (must.) ; şl era Împrejurul Iul — ca Bă 
ne prlnză ...şl noi ne apăram cu cuţitele (or.-n.>; iv SUmA 
[it. somma].
‘SOMAŢIUNE, somaţie sf. rt Faptul de a 

soma; actul scris care cuprinde somaţimiea fă
cută : cu cel puţin o zl înainte de orl-ce execntlune, agentul 
ce are să eiecnte va tace o somaţie datornicului (pr.-civ.); 
era la masă. clnd teolorul 11 aduse somaţia (vlah.) [fr.].
'SpMBRU adj. întunecos; întunecat, posomo

rit: mobila, păreţll, uşile, toate aveau un aspect —- (vlah.)
[fr.].
OSOMENÂ = SQMINA.

SOMEŞANA sf. Numele unui joc ţărănesc 
[Someş].'
•somiera (pl.-re) sf. 

n Saltea elastică din 
păr de cal şi arcuri sau 
numai din inele de me
tal a căror elasticitate e 
datorită unui sistem de 
resorturi (p 4525) [fr. sommier]. 
p SQMINA (pl.-inl) sf. ® Băn. Trans. Par, pră- 
jmă ce se pune orizontal pe furci, spre a forma pă- 
tulul H © oUen. Scobitură, văgăună în mal subt 
npă, uhde stau peştii; gaură de şobolan, de cîrtiţă, 
etc.; tainiţă făcută de porci (CONV.) (CIAUŞ.ţ [srb. s 0- 
min].
'SOMITATE sf. Persoană care, prin meritele 

CI, ocupă un loc de frunte printre oamenii de ştiinţă 
9au literaţi; somităţile Ştimtel, literaturii [fr.].

Somieră.

SOMN1 [pl.-nnri) sn. ® Starea în care se află SOL- 
cineva clnd doarme şi în timpul căreia corpu e ca q_. . . 
şi amorţit, iar activitatea organelor simţurilor în- oUM 
cetează pentru moment: nu se pot ţine pe ploloare de 
plroteala ce-1 apucă şl cad Intr’un —' adlno şl nu mal ştiu 
nlmlo (isp.) ; greu, de plumb; — liniştit, binefăcător, 
turburat, uşor; ~ uşori urare cuiva,care se duce să 
se culce; magnetic, produs de fluidul magnetic; 
a-l prinde, a-1 tura ^ul; a trage un —'; a-şl laoe, a nu-şl 
face <^1; a sa deştepta, a se trezi din —; cu oobll umllaţl 
de In în timpul SOmnuIui; etnd copiii rid prin 
văd pe Dumnezeu şl pe Maica Domnului (gor.) ; ml s'a spe
riat somnul şl nu mai pot dormi; a pierde ^ail, a nu mai 
putea dormi, a căpăta insomnie; © a ina, a tura 
~ui, a face să nu mai poată dormi, a-l face să ca

pete insomnie: nu se sărută copiii olnd dorm, oă le lei 
-~ui (GOR.) t ® Nevoie, dorinţă pe care o simte 
cineva de-a dormi; a-l ti, a-l veni-»; a pica de-»; a 
nu mal putea de —; somnul 11 oopleşi şl căzu ca un mort 
(ISP.) ® ® -»ul cel luug, —ul cel de pe urmă, -»ul de 
veci, moartea; a adormi -» de veci, etc., a muri 1f 
® ® stare de neactivitate, de inerţie: —ul natu
rii K © —ul Iernii, amorţire ce cuprinde pe unele 
animale clnd vine iama ©A —ui plantelor, pozi- 
ţiune particuiară pe care o iau unele organe ale 
plantelor, în special frunzele şi florile, clnd se 
apropie noaptea 1f ® # = mAbgioa-opodldi (sw 
cuo©) [lat. s o m n u s].

SOMN2 sm. topeşte, originar din basinul Du
nării şi al Volgei, şi care se mai găseşte în restul 
Europei numai in cîteva lacuri din Eiveţia; e, îm
preună cu morunul, unul din cei măi mari peşti 
comestibili din lume şi totdeodată cel mai mare 
din peştii apelor Europei, căci poate ajunge pină 
la 5 m. lungime şi la o greutate de 500 de kgr.; are 
capul mare, bulbucat, lătăreţ, turtit, de aceeaşi 
grosime cu corpul; gura, largă cît capul, 
e osoasă şi garnisită cu perii a sute de 
dinţi; faica de 
jos e mai lun
gă, mai ieşită; 
din aceasta ies ( 
patru mustăţi 
mici, iar din
falca de sus Fig. 4526. Somn.

două mustăţi B
foarte lungi; se
hrăneşte cu viermi, insecte, etc., clnd e mic, şi 
mai numai cu peşti, cînd e mare; poartă diferite 
numiri după vlrsta şi mărimea lui: moacă, cînd e 
mărunt; somoteiu, cînd e de 1-2 kgr.; laprac, cînd e 
mai măricei; somn pană, cînd e mare de tot (Silurus 
Olanis) (pi 4526); primăvara, olnd se duce ghlata, atunci 
se bat —II şl poduţll (ret.) [rus. S 0 m u]. 
ţSOMNA (-nez) vb. Ir. © A dormi: Puţin somn 

somnal. Frumos vis visai (pamf.); (hameleonul) ou ochii 
deschişi somua şl cu toată tantazla deşteptată visa (CAm.)
[somn].
O SOMNA = BţTMNA.
•SOMNAMBUL, SOMNAMBULĂ (pl.-le) adj. şi 

sm. /. ® Acela, aceea care se scoală în somn, 
unnblă, face cîte ceva, vorbeşte fără a se trezi şi se 
culcă iar, neadueîndu-şi aminte de nimic, cînd se 
deşteaptă; iunatec: Işl duse mina la pălărie... cu acea 
privire liză de somnambul a omului aiurit de durere (vlah.) 1[
© Persoană pe care un magnetizator o adoarme 
şi-i pune întrebări cu privire la starea unui bolnav.
Ia remediile care l-ar putea lecui, etc. [fr.].

•SOMNAMBULISM sbst. ® / Afecţiune a 
funcţiunilor cerebrale care face pe cineva să devie 
somnambul; t lunătăcie II ® — magnetio, somn a- 
normal care poate li provocat, la persoanele ex
trem de nervoase, prin influenţa fluidului mag
netic [fr.].

•SOMNIFER 1. adj. Care provoacă somnul, 
care adoarme: macul o o plantă —ă.

2. (pi.-ere) sn. S: Substanţă ■ care provoacă . 
somnul [fr.].

SOMNIŞOR1 sm. dim. SOMN2.
SOMNIŞQR2 sm. ® ♦ = MAC2 tD 1[ © ♦ = 

APARATOAHE © ţ| ® ^ = TALPA-QţşTEI1 U ® #
= mAboica-oucdlui (i^ cuc®) [somn1].
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Fie- 45a7- Somnoroasă.

SOM- ‘SOMNOLENŢA s/. = FIROIEAlA: cellalt! r&-
Cl~l măieaerft oltva timp tntr'on tel de nemişcare, amestecată ou 

■' o nsoară (fil.) [fr.].
OSOMNQRE(A) sm. Trans. Poreclă dată. unuia 
care e vecinie somnoros, care nu se mai sa- 
turft de somn; dar scoală, somnore, ce zaci ca o vită f vazl 
de gată carul si mergi Ia pădure (Ret.i.

SOMNOROS, O SOMNUKOS 1. adj. ® Căruia-i 
e somn: dacă dormi In sărbători mari, somnoros cel II 
peste tot anul (oor.) ; ce porunceşti, cocoane F ziseră el, Intrlnd 
In oasă somnnrosl si zăpăciţi (fil.i ; 0: Copacii somnoros! ne 
ohlamă S’acopere Inblrea noastră ivlah.) : stete multă vreme 
ginditor la opaetnl ce arunca lumină somnoroasă (slv.) f 
® C&ruia-i place să doarmă mult, căruia vecinie 
i-e soiiin: bursucii somnoros!, cari Ies numai noaptea din 
vizunii ioDOB.i; tlrgusoml Vlădenll era de-a pururea som
noros (D.-zAMF.)t ® Pt. ext. Leneş, trlndav; care abia 
se mişcă: la omul Immos 11 stă bine sl cam somnnros
(RET.).

2. soMNORoasĂ sf. ţ. ® Plantă 
cu'frunzele acoperite cuperias
pri; face flori albe, dispuse In 
umbele, şi nişte fructe ovale, 
păroase Intre armi (Laserpitium 
prutenicum) ([®) 4527): de nu 
doarme oopllnl, scaIdă-1 ou strob sau 
ou /V sl-1 lă de pltnsorl (ooR.); să nu 
mal mănlnol din bucatele ce tl-a llerbe 
baba, pentru că-s tăcute cu — (emin.) ; 
culege o poală de —, pe care o llerbe 
la un loo cu o vadră de lapte dulce 
(CRG.) 1F ® = pmpsNio 2 f ® =
ZMEOălOÂ ® 1 ® = CAPTALAN- 
NBORU.

SOMNOROŞIE sf. Starea 
celui somnoros, piroteală, 
sonmoienţă: dulcea si voluptoasa
—■ a lunii (EMIN.).

SOMNXTLEŢ (pl.-eto) Sn. dim. SOMN1: plnă atunci, 
pune capul Icl In poala dadei sl trage un * bun usp.) .
O SOMNURQS m- SOMNOROS.
‘SOMQN sm.

Peşte de mare, de 
unde se urcă în rluri, 
şi a cărui carne, de 
coloare roşie, e grasă, 
hrănitoare şi foarte 
gustoasă (Salmo sa
lar) (dl 4528) [fr. 
s a u m o n].
O SOMOTsbsf. Trans. Sân.Hl Catifea [germ. S a m- 
m e t. cu pronunţare dialectală].

SOMOTEIU sm. BW SOMN2.
*SON (pl.-nuri) sn. Sunet [fr.].
•SONATA (pi.-te) sf. J Compoziţie de muzică 

instrumentală, alcătuită din trei sau patru bucăţi 
de un caracter şi de o mişcare diferite: ~ de Beetbo- 
ven, de Mozart; Mărloara tml cintă la plan sonata care-tl 
place dnmltale (BR-vn.) [fr. < it.].
‘SONDA (-dea) 1..U6. fr. ® A căuta să afle cu 

ajutorul sondei adlncimea unei ape al cărei fund 
nu se vede: — un riu, coasta mării ■; ® ..Mfl A cerceta 
diferitele straturi ale unui teren cu ajutorul sondei; 
®: ~ tannni, a cerceta de aproape, cu băgare de 
seamă o afacere, înainte de a o Întreprinde f 
® A introduce un instrument anume. în interiorul 
unui lucru, spre a constata ce se află înăuntru sau 
de ce calitate este dincolo de suprafaţă H ®
In chirurgie, a căuta să-şi dea seama de starea 
unei răni, cu ajutorul unei sonde introduse înă
untru H ® ® A căuta să afle, să ispitească gîndu- 
rile, intenţiunile cuiva.

2. vb. refl. A căuta să-şi dea seama de starea de 
spirit, de dispoziţia în care se află [fr.].

‘SONDA (pl.-de) sf. ® Instrument alcătuit din- 
tr’o sfoară lungă, de capătul căreia e atîmată o 
greutate de plumb, cu care se măsoară adlncimea 
mării, a unui rlu, etc. ([s] 4529) ; eînd se măsoară 
adîncimile mqri, sfoara e înlocuită printr'o slrmă 
solidă (iş) 4530) t © Sfredel mare cu care se 
găureşte pămîntul spre a se recunoaşte natura 
straturilor terenului sau cu care se fac puţuri ar-

Fig. 4528. Somon.

teziene t ® Ad Puţ de petrol cu toată instala- 
ţiunea lui deasupra pămîntului; ^ put® t ® 
Instrument de chirurgie cu care se sondează rănile 
şi cu care se fac anumite operaţiuni 
[fr.].
‘SONDAJ (pl.-aje) sji. Faptul de % 

sonda [fr.]. -
‘SONERIE sf. ® Sunetul mai mul

tor clopote'puse în mişcare în acelaşi 
timp 11 ® Totalitatea pieselor, roti
ţelor, etc. 
dintr'un 
ceasornic 

care fac ca 
să sune 

ceasurile T 1 
® elsotrl- 
cs, clopoţel 

electric
(iw- CLOPOTRL ®) (®j 4531) [fr. son- 
n e r i ej.

‘SONET (pl.-eto) sn. ^ S Poezie de 
14 versuri compusă din două strofe de 
cîte 4 versuri şi urmate de alte două 
de cîte 3 versuri, supuse unor regule 
speciale, în ce priveşte rima [fr. s o n - 
n e tj.

•SONOMETRU (pî.-tre) sn. 13 In
strument de fizică cu ajutorui căruia Fig. 4531. 
se studiază legile vibra [lunilor coarde- Sonerie

Fig. 4529.- Sonda.
' Fig. 4530. 
Sondă marină.

se măsoară intensitatea electrica.lor sonore ^ 
unui sunet ([[iî|
4532) [fr.]

•SONOR 
adj. ® Care 
produce un 

sunet prin vi
brare : corj ~;
15 tuburi ~e,
CUpereţilu" Fig' 4532' Sonometru-
şi care dau sunete, cînd vibrează aerul Intr’în- 
sele H ® Câre sună tare, cu putere şi armonie, 
răsunător: un glas»-; o fanfară -'-a 1[ ® Din care 
rezultă un sunet: vibratiuni —e 1) ® Se zice des
pre timbrul unei voci sau unui instrument, foarte 
pătrunzător sau care se aude de la distanţă t ® ,tol 
Film film cinematografic in care personagiile 
vorbesc şi cintă t ® 22? Consonante —e, consonantele 
b, V, d, z, g, j, care se rostesc închizîndu-se aproape 
cu totul gura [fr.].
‘SONORITATE Sf. ® însuşirea a tot ce e so

nor: —a unul plano; —a aurului; sufletul Iul găsea un far
mec In... glasul el curat, ou sonorităţi de orlstal (vlah.) H 
® Proprietate ce au unele corpuri de a reda mai 
puternice sunetele reperoutîndu-le [fr.].

SppA (pl.-pe) sf. Bîtă scurtă şi groasă, mă
ciucă garnisită la cap cu fier ce purtau odinioară 
ienicerii în locul puştii: ce te-aş măsura eu cu sopa, oa'n 
vremea Ienicerilor I (ALECs.) [tc. S O p a].
OSOPQN... m- SAPPN...
‘SOPORIFIC 1. adj. Care are însuşirea de a 

provoca somnul: macul e •»-.
2. (pl.-ice) sn. dk Substanţă, medicament care 

provoacă sormiul [fr.].
‘SOPRANO sf. J ® Voce obicinuită, subţire 

şi înaltă, de copii sau de femeie 1] ® Voce stu
diată, capabilă de a executa arii mari şi grele ca 
factură t ® ■*' lejeră, voce mlădioasă, volum mic, 
dar dulce, cu întindere lesnicioasă în registrele de 
sus, pînă la do şi chiar re f ® ~ iirioă, de asemenea 
plăcută, mlădioasă, dar de un volum mai măricel1; 
este vocea preferată pentru arii şi romanţe II 
® dramatică, voce CU volum mare, viguros în re
gistrul centri, mai totdeauna lipsit de acute su
perioare f ® Mezzo m- MRZZO-SOPRANO [it.].
O SOR1 sbst. Trans. Mnram. (BUD.) (vic.) (conv.) (Brl.) = 
ŞORJonj1: Ttnăra mănlncă Bătrlna de ce 1-e dor (Bf'L) [lat.
s u b e r ,,plută“].
t SOR2 iw- SORA.

sora, t SOR {pl. surori) sf. ® Fata născută din 
aceeaşi părinţi sau numai din acelaşi tată ori din

1176



aceeaşi marnă ^ unchiul şi ginerele de pre nepoata cea dln- 
tllu vor putea lua pie două surori (prv.-mb.) ; luase Tralan fecior 
de suflet... pe Adrian, nepot de sor al său (N.-cost.) ; bună, 
care e născută din aceeaşi părinţi; ~ vitrega, năs
cută din acelaşi tată şi dintr’o mamă deosebită 
sau din aceeaşi mamă şi din alt tată; enrori ae lapte, 
care au supt de la aceeaşi doică ţi © ~ de mire, de 
ginere, de mireasa = DRţrşoA ţ| ® Soro, termen CU care 
ne adresăm unei fete sau femei, în semn de prie
tenie sau de dragoste frăţească; adesea întrebuin
ţat şi de bărbat către nevastă: intr’o zi... zise tar- 
bătui către lemelct soro, de la mila Iul Dumnezeu noi 
n'avem oopll; să mergem pe dmp, şl ce vom găsi, aceea 
sa ne lle copil (ise.i t ® Titlu ce se dă călugăriţelor 
sau pe care şi-l dau maicile între ele ţ| ® ~ de cari
tate m- CARITATE® 11 ® F cu, la fel cu, înrudit 
cu: avocatul Panaltescu a mlncat o sllnta de batale sor cu 
mcsrtes, din care jm se ştie de-o scape (DLVr.) ; 11 făgădui o 
sllnta de batale, sora cu moartea (jsp.i H ® 0 Se zice 
despre unele lucruri cari au aceeaşi origine: limba 
romana e cu limba Italiana; toate limbile romanice slnt 
llmbl-surorl; de sute de enl, dona ţari surori... Moldova 
ncastra şl Valah la... se sllşle şl se maninoa Intre dinsele 
icRG I H ® 0 Se zice şi despre unele lucruri aşa de 
strins legate între ele, înclt se pot asimila cu nişte 
surori: pictura şl sculptura slnt 
doua arte surori H ® In legă
tură CU adj. pos. mea, ta,s a, 
se întrebuinţează mai adesea 
forma soru: sbru-mea, soru-ta, 
aom-sa; la yen.-dat.: surorll- 
m(e)l, surorll-t(e)l, suroril-s(e)l, 
alături de aoru-m(e)l, soru-t(e)l,
Boru-s(e)l: craiul Şvedulul, clnd au 
murit, au lasat diata de craie soiii- 
sel, care este acum vie (nec.) 1 ®
A SQRA-SOAKEnm = FLOAEEA- 
SOARELTTI t ® A SOR-CU-FRA- 
TE, plantă cu flori galbene- c,, _ c
aurii, despre • care poporul Flf‘ 4:‘33' Sor’cu'frate- 
crede că o poartă hoţii în sîn, cînd se duc să fure, 
spre a-1 feri de a fi prinşi; numită şi„ciormoiag”, 
„carpenă”, „scrab", „miază-noapte”, etc. (Melam- 
pyrum nemorosum) (i^ 4533) [lat. s o r o r, -o r i s, 
pl. sorores],

SORB1 sm. A ® Mic ar
bore din fam. rozaceelor, 
cu flori albe, numeroase,, 
dispuse în corlmbe mari; 
fructul cărnos, oval sau a- 
proape gldbulos, e brun-găl- 
buiu cu puncte albe; creşte 
prin pădurile din regiunea 
deluroasă (Pirus termina- 
lis) (lU 4534) H © = SCORUŞ- 
DE-MţINTE [lat. s o r b u s]

SORB2 (pî.-burl) sn. ®'
Vîltoâre, vîrtej ca o pUnie, 
unde apa se duce la fund şl 
de acolo revine la suprafa
ţă: odată a mers o femeie şl o 
copilă să spele lină la un laz In 
coşarcă, şl cum spălau, *ul le-a 
sorbit [VOR.); m'am cufundat ' pentru totdeauna Intr'un 
cumplit (SAD.); -~ui mărilor, a) locul unde se adună 
toate apele din lume işez.) ; 
b) fiinţă mitologică care 
soarbe marea: -~ui mărilor'
0 acela care soibeşte marea, 
oftei din clte ape se varsă In mare 
s’ar Inneoa lumea (vor.) ^ (D 
-^1 pâmtntuiui, a) mijlocul 
pămîntului, buricul pă- 
mîntului, pe unde te sco- 
bori pe ceea lume (vas.) ; b) 
marea care, după credinţa 
poporului, desparte lumea 
noastră de tărîmul celălalt[sorb i], F,f;- 4535- Sorbeslrea.
O SORBEAIjÂ (pî.-ell) sf. Maram. K = SORBI- 
TORA @ : In aceste nouă zile... * nn-1 Iertat să mănlnce 
<bhl.) [sorbi].

F‘g- 4534- Sorb.

SORBESTREA sf. A Plantă ierboasă cu ri- CQR. 
zomul gros, lemnos şi tulpina vlrtoasă, ramificată 
în partea superioară; florile, de coloare purpurie, oUK 
sînt dispuse în capitule ovale-lunguieţe (Sangui- 
soTba officinalis) ('ii^ 4535) [comp. it. s o r b a s- 
t r e 1 l a].
'SORBET (pî.-ote) sn. 2 Băutură răcoritoare, 

aproape îngheţată, preparată din zeamă de fructe 
ŞÎ llcheururi alcoolice: Ahl tolbuie-l, Doamne, Impu
sul $1 llmpede-l vinul oprit de profet (coşa.) [fr.].

SORBI (sorb) vb. tr. ® A bea ceva trăgînd puţin 
Cîte puţin din lichid: sorbea dintr’o ceaşcă pe care o ţinea 
cu amlndouă mllnlle (vlah.) ; toţi sorbeau astă Iscusită bău
tură (NEGR.); bunico, zise domniţa, să sorb şl eu o gură de apă 
pe gurguiul ulciorului (dlvr.) 1[ ® A bea pînă nu mai 
rămîne nimic: Setllă sorbea apa de prin bălţi şl lazuri, 
de se sbăteau peştii pe uscat (Crg.) ; — un ou ţ @ .'V în
ghiţi: pămlntul s’au desfăcut... şl l-au sorbit de viu (dos.); 
şl apa se repezi năprasnic să-l soarbă, şl mal multe nu (Dlvr.) ;
0: se uita la dineul parcă să-l soarbă cu privirea dsp.) 1[
® 0 A bea dintr’o înghiţitură: eram frumuşică In pe
linci, de-ţl venea să mă sorbi Intr’o lingură de apă (6N.)
(sw lingura®) H ® a trage în sine, a absorbi:
Dunărea... soarbe 120 de rlurl (vlah.i ; In curlnd şl el apare 
pe-orlzontul aurit; Sorbind rouă dimineţii de pe clmpul În
verzit (ALECs.); tlnăra Elena şedea acum la fereastră şl sorbea 

'cele dlntllu raze ale soarelui (Gn.) ţj ® vorbele, cuvin
tele cuiva, a asculta cu multă luare aminte, cu mult 
interes spusele cuiva, ca şi cînd ar voi să le ab
soarbă: sorbeau vorbele cu atita sete, ...ca mai uşor să cu
leagă din ele Învăţătura (SLV.); o fetiţă Iml sorbea cuvin
tele (DLVR.) ‘I ® t A slei, a seca (de locuitori): Dacia, 
după aţitea războaie... sorbită şl stinsă an fost (let.) [lat. 
vulg. *s 0 r b î r e = clas. sorb ore].

SORBITOR adj. verb. sorbi şi sm. Care soarbe: 
era un păgln rău, turbat şl mare ^ de slnge asupra creştinilor
(NEC.).

SORBITURĂ (pî.-turi) sf. ® Faptul de a 
s o r b i; cit se soarbe dintr'odată: simţi că... un fel 
de 11 trăgea şl-l tot mişca din loc osp.) ; după prima — 
de vin, slngele se urcă uşor In obrazul doamnelor (d.-za .)^ ■; 
am să... beau tot vinul dintr’o * (dlvr.) 1| ® Trans. X 
Zeamă, mîncare lichidă, udătură: oaspeţilor ...ii se 
dă... numai pine şl sare... rar unde şl puţină * (mar.).

SORCOVĂ (pî.-ve) sf. Beţişor sau rămurică 
verde de măr, de păr, de cireş sau 
de prun, Împodobită cu fiori de hîr- 
tie colorată, cu beteală, etc., cu care 
umblă copiii, pe la casele oamenilor, 
în dimineaţa de Sf. Vasile, urlndu- 
le ani mulţi şi fericiţi; în^timp 'ce

F)g. 4536.
Sorcovă. Fig- 4537-

Copii uoiblînd cu sorcova.
rostesc urarea, 1 ovesc uşor cu sorcova spinarea a- 
celuia pe care-1 felicită; datina aceasta e răspîn- 
dită numai în Muntenia (jg) 4535, 4537): le e ruşine 
să-şl lase copilaşii... să umble ou Icoana Naşterii şl cu sor
cova la Anul-non osp.) [S 0 r C O V i].

SORGOVĂŢ m- SOROCOVAT.
SORCOVEALĂ, SORCOVAEALA (pl.-ell) sf., SOR- 

cov(A)it sbst. Faptul de a sorcov (ă)i; urare cu 
sorcova.

SORCOVI (-ovesc), SOROOVAl (-ăesc) vb. tr. ® 
A ura cu sorcova: rostind cuvintele acestea şl lovind 
Încetişor cu sorcova pe cel de dasă, zio oă-1 sorcovesc sau II 
sorcovăesc (mar.) H ® F A bate, a lOVi CU un băţ: une
ori întorcea biciui şl o sorcovea cu codlrlştea de corn (s.-ald.) 
[bg. survakamO].
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SOR- SORCOVŢT I»- S0RC0VE4UI. 
cnT SOR-CU-FBATE wm- SQRA®.
OU I SOREAN sm., SOREATA (pî.-eţe) sf. = OBLET 

[s 0 a r e],
'SORGpJTEsf. Izvor; oblrşie[it. s orge n t e]. 
SORI (-raso) 1. vb. tr. A expune la s o a r e, la 

acţiunea razelor solare: olnd paieşte soarele, le mal 
scoate niţel (alnnele) de le soreşte (sev.i .

.2. vb. refl. A se Încălzi la soare; a se expune ac
ţiunii razelor solare: mos Mllial sta pe prispa oasel, so- 
rlndn-se ca o soplrld (s.-ald.i ; vdd Intr’nn taro, aiatnrea de 
grajd, doi miel oarl se soresc (SAD ); apa se strecoară, Iar 
Ilorlle se pun ca să se sorească la soare Încă două, trei cea
suri (PAMFO.

iŞ. vb. intr. A luci, a lumina ca soarele: ...un scut 
de tler săpat Ce ca soarele sorea t ALECS.).
O SORIC fr SORICID.
O SORICĂ sf. Maram. Oaş. Bucov. dim. sqrA. Su
rioară: ,,Slinte Soare, alinte Soare, clne-l mal InimoasăP” 
Da soareIe-1 răspundea: ,,sorloa tal” cse.i.
O SORICţîL sm. Băn. numai In ♦ ooada-sorioe-
LTTLUI = coada-ŞORICELULUI.
O SORIOARA — surioara.
'SORITĂ (pi.-te) sf. +'■+ Raţionament alcătuit 

dintr’un şir de propoziţiuni, aşezate astfel ca atri
butul fie-căreia din ele să devie subiectul celei ur
mătoare [fr.j.

SQRLIŢĂ (pi.-te) Sf. i = ŞQRLITA. 
t SOROACĂ (pi.-ce) sf. ® t Punct (semn de in- 

terpuncţiiine) H ® t Pauză (în psaltichie) 1 ® t 
Verset (în Biblie, în,Psalmi) f ® Trans. (dens.) rt 
Citaţie (la judecată) [vsl. s r o k a].

SORQC (pi.-oaoe) sn. ® Termen fixat dinainte, 
cind urmează să se facă sau să se întîmple ceva:
Aşa dar viind >«nil ursul examen să dea. Se rindnl ziua, locul 
si toti adunat! şedea (panni ; a pune a fixa un termen: 
Pun botărăsc ziua. Intre el s’alcătueso (let.) ; @ ■ dru
mul — n'are, clnd pleacă cineva la dhim, nu poate 
şti mai adesea cînd ajunge la locul destinat ţ 
® Termen de plată, zi hotărltă pentru plata unei 
sume: cel ou o1 împrumutat e dator a plăti la — (leg.-car.) ; 
la moşul se duce cu doblnda, oom am vorbit (R.-cod.) ; 
iau condeiul şl-1 dau o cbltantă pecnm că am primit de la el 
4000 de lei cu >«' peste cinci zile (BR.-vn.) '[ ® Răgaz: 
Ui dan piuă mllne să gindeşti dacă te Încumeţi ori ba 
<isp.); mal ai » plnă Duminecă (R.-coo.) ţ| ® Răstimp, 
interval: Adevărat, se ’ntlmplă să zici, pe la soroace, CIte-o 
vorbă, două, oare la unii 11 place (alx.) ; poveţele, blindetea, 
o vorbă aspid la soroace... an gonit... pornirile şl deprinderile 
rele (Car.) f ® = MENSTRUAŢIE H ® pi. jat Epocile 
prescrise pentru pomenirea răposaţilor: şapte ani 
de-a rlndul 11 lăouse toate soroacele, cu colivă şl ou colaci, 
ca la mort! (i.-OH.); ştiu că, dacă m'ar omori pe mine, ml-al 
luca bora la soroece. In loc să-mi .Iaci pomană (Car.) [vsl. 
s u r o k u].

SOROCEAlJţ. (pi.-eii) sf. ® Faptul de a s o- 
r o c 1 II ® Trans. (bud.) rt Citaţie.

SOROCI (-ocesc) vb. tr. şi refl. ® A (se) fixa un 
termen; a (se) hotărî ziua de plată: —1 ziua judecăţii ţ| 
® A (se) hotărî (într’un fel): nu mai tiu minte cum s’a 
sorocit căsătoria tinerel lete (qris.) ţ| ® ţ Trans. A cita 
înaintea j udecăţii, a da un termen de înfăţişare 
H ® A ursi; a meni ce trebue să se întîmple cuiva 
.[soro c].
O SOROCINĂ (pi.-ne) Sf. Băn. ♦ = COADA-ŞOA- 
RECELUi [lat. (c a u d a) s 0 r I c 1 n a].

SOROCpiE sf. ® Faptul de a sorocit 
® rt înfăţişare (la proces): slnt silit.să merg la o ~ 
şl-s bătrin şl nite-l calea grea (R.-cod.).

SOROCIT adj. p. soroci. ® Hotărlt, fixat:
sosind ziua <«'ă, duseră pe bietul cioban la splnzurătoare 
(R.-coo.); a scris Intr'o carte, din care nu sa poate şterge 
nici o literă, că azi e sllrşltnl (BR.-VN.) t ® Ursit, 
menit.
t SOROCOVĂŢ, sorcovAt sm. = SPANT: ou 

florocovăţ nemţesc pl&tea tata pe lună dascălalnl, ca s& mă 
Înveţe (CRG.»; cânta eâ-1 scoată tncâpăţlnatnlnl bătrtn... găr
găunii din caPf arătlndn-1 Intr’o sară un ciorap plin de so- 
Toooveţl (GRI6.); olnd te duceai cu un sorcovăţ In piaţă, 
cumpăra! olt puteai aduce In spate (sad.) [rut. S 0 r 0 - 
k o V e 6 ].
O.SOROREA (pl.-tele) sf. dim. SORA.

SORTI (-teoo)i. vb. tr. A-i hotărî soarta, a-i 
ursi, a-i meni: se vede că l-a lost sortit să-şl tragă păcatul 
(GN.); se vedeoă aşa l-a lost sortit şl n'am ce tace (Cro.).

2. vb. refl. A se urina în pat şi a se murd&ri {vorb- 
de copii) (r.-cod.) {comp. so^te®).

SORŢ ■«’ SO^BTE® ®.
■f SORŢj&R sm. Cel ce a tras la s o r ţ i (pentru 
serviciul militar).

SORŢAŞ sm. Care e predestinat de soarte, că
ruia i-e sortit ceva: pe robii aceştia, <^11 morţii, după c-el 
stropeau ou vin pe cap, II ucideau (vlah.i [s 0 r ţ].

SORŢI (-ţese) vb. tr. şi intr. A meni, a ursi: (ur
sitoarele) Încep pe rlnd... a sosrtea noului născut, spu- 
nlnd din fir !n păr toate cele U an să 1 se Întîmple (mar.) ; 
dacă copilul s’a născut Intr’un ceas bun, (ursitoarele) prind 
...a-i ^ de bine (mar.) [s O a r t e].
O SORTJICA (pî.-oe) s/. Băn. dim. bqhA: o so- 
rloarăl vlno-ml-ţl la moşn, că aci nu a prea bine de tlnel 
(TiCH.).
O SORUREA (pî.-rele) Sf. dim. S0R4.
*SOS (pl.-Buri) sn. X Zeamă preparată cu sare 

şi piper (uneori şi cu lămtie, untdelemn, muştar sau 
alte ingrediente), care serveşte să dea mai mult gust 
bucatelor: Pentm un peşte mare cu ce să-l gătească (alx.) 
[fr. s a u c e].

SOSI (-oseso) 1. vb. tr. A ajunge pe cineva din 
urmă: bodiulţl, că vă sosim şl noi (vîrco; Înainte, copil, 
Înainte ou Dumnezeu, că-1 sosim pe Moş Crăciun (dlvr.).

2. vb. intr. ®A ajunge lalocul de destinaţie, a a- 
tinge ţinta călătoriei: dă Dnmnezeu de vine şl drăguţa 
de noapte şl el tot nu mal soseşte acasă, ba nici de sat nu le 
apropia (ret.) ; plnă a sosire hatmanul... Bogdan-Vodă an 
trecut Nistrul In ceasta parte (gr.-ur.) ; trenul a sosit cu lu- 
tlnlere; ml-an sosit banii de-acasă ^ ® A veni timpul, 
momentul: clnd ll sosi ceasul, abia apucă să nască şl În
trebă pe Împărat... (dlvr.) ; Mie timpul ml-a sosit, Timpul 
de căsătorit (alecs.-p.i 1f ® A deveni dupăoare-care tre
cere de timp, a ajunge într’o stare oare-care: înţe- 
l^lud la ce slăbiciune an sosit, biruit Illnd de Leşl (m.-cost.); 
aşa... au sosit Despot-Vodă la mal mare»perlie (n.-cost.) ^ 
® t A-i ajunge, a-i fi de ajuns: nu sosea ini stefan- 
Vodă ale sale să le ţină... ce, de lăcomie, cele ce nu era a lui, 
Încă vreasă le cuprindă (gr.-ur.) [ngr. Viit. au>oo) < ou)v(u], 

*SOSIERÂ (pi.-re) sf. <} Vas în care se pune so
sul [fr. s a u o i ^ r c].

SOSIRE sf. ® Faptul de a s o s i: căruţei ou
pipe neagră, sunetul goarnei... slnt primite ou o mare bu
curie (iRG.) H © Momentul, timpul cînd soseşte: voin 
tl acol(y la -^a trenului; la <^a primăverii.

SOSţT 1. adj. p. SOSI. Ajuns: văztndn-se Ba tor 
Jlgmond, Domnul de Ardeal, >«' Ia bătrloeţe (m.-cost.).

2. sbsi. Faptul de a sosi; bun .^i urare făcută ce
luia ce soseşte din drum: Bun^, liate Ohemlşl Bine 
făcuşi că venlşl :alecs.-p.).
tSQTNIG sm. ® ^ Căpitan (la Cazaci): Duoa- 

Vodă... au ales din capete dintre dlnşll şl au pus gludeoătorl 
şl polcovnici şl (NEC.) ^ © Mo/d. Străjer: stăteam to 
preajma clrllgelor ori a lesei toată noaptea, ^ n^esllplt, 
ascultlnd poveşti Încete la focnl de găteje (sad.) [rus.].

SpTNIE sf. ^ Escadron de Cazaci [rus.]. 
SOŢ sm. ® Tovarăş; însoţitor: In spaima ce stă- 

plnea pe toţi, nimeni nu voia să ajute pe său (balc.); ^11 
mei rlnjeau pe sub mustaţă..., Iar mie Iml cam căzu naiul 
(isp.) II © t Prieten: 61 miel şi ucenicii miel... vă 
pare că nu veţi putea acestea să le tocmiţi (varl.) ^ © Băr
bat (însurat): Stefanlda atlindu-să atunce rămasă săracă 
de el (DOS.) H @ t Unul din cei doi căsătoriţi 
(bărbatul sau nevasta): mularea oaiea al dat mie <^dăde 
mie den lemn şl mlnoal (pal.) ; să va înţelege cum... au băr
batul au mularea va să hlolsuească pre soţu-său cu otravă 
(PRV.-LP.) ® s= PABECBE® : numai deolt să mergi să aduoli 
^1 păpuculul ăstuia (Ret.) ^ © (Număr) ou '«'t care 
se poate împărţi exact cu 2, număr pereche; (nu
măr) fără care nu se poate împărţi exact cu 2, 
număr nepăreche: să nu faci paşti, nici ouă roşii lără 
că nu-i bine (gor.) ; olnd pune ouăle sub cloşcă, nu le pune 
cu ci fără B& lasă din toate pul (Oor.) ; ori lâr’ 
do (~) I joc în care unul trebue să ghicească dacă 
numărul obiectelor ţinute In pumn de către celă
lalt slnt cu soţ sau fără soţ [lat. s o c i u s].

SOŢIE sf. ® t Tovărăşie: el 'mblaiA amlndol In ■*' 
(DOS.) H ® t Tovarăş, tovarăşă: asociat: Ellogabal...
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Plantă ier-

ş'an alea * Ia Impirăţle pre Alexandru, Uni znal mlo a Tfim- 
afla (N.-cosT.); cela ce va da altala arme... acela ee va pedepsi 
ca an uclgătorlu.. pentm o& se chlamă * cn dlnşll (prv.-mb.) ; 
Aşa tinărul se ’nBoară, după cnm şl trebuia, Şi o nevratA bună 
» In casă-şi la (panni H (D t Pereche căsătorită 
[bărbatul şi nevasta): Ileşl-ca ce se zice bărbatnl 
şl muierea (pr.-gov.) H ® Femeie în raport cu bărba
tul, cu soţul ei, nevastă; ei cind vrea sA-şi la Nu 
cautA bonAtle, C1 de vrednicie ’ntreabA (Pann) ; @: cautA » 
sA-tl clacA (le, laiA nu altora H ® t Soţ, bărbat [s 0 ţ]. 
tSOŢiptE sf. Tovărăşie; societate [soţie]. 

soţioara ipl.-ie) s/. dim. sotie. Nevestică:
otnd 11 vAzurA... cu o '*■ de-1 rldeau şl stelele de frumoasA, 
II prlmlrA cu mare bucurie (jsp.>.

SOŢIQR sm. dim,. bot. Bărbăţel: tmpAiAteasa rA- 
mase InciamenltA cind' Işl vAzu *ul (isp.i .

•SOVIET (pi.-ete) sn. O Comite
tul executiv, reprezentant al pro
letariatului şi soldaţilor ruşi, în 
urma revoluţiuiiii din 1917 [rus.].
•SOVIETIC adj. O Privitor la 

soviet: regimul 
SOVÎRF, sovjBV sm. f ® Plan

tă ierboasă, aromatică, din fam. 
labiatelor, cu tulpina păroasă şi 
cu flori roşii-purpurii, rar albe, 
reunite în mici spice oblonge sau 
cdindrioe; numită şi „solovîrf”,
„solovîrv”, etc.; e foarte între
buinţată la ţară pentru boitul 
linei şi ouălor (Origanum vulgare) .Fj 8 s j f 
(14.^38) H ® = pAlArja-cvcului 453 
[srb. suhovrh].

S0VÎRV.^IŢA (pi.-te) sf. 
boasă, cu flori 
galbene dispuse 
în panicule ter
minale; creşte 

prin păduri şi pă
şuni umede (Hy- 
pericum qua- 

drangulum) ([®|
4539) 1f ® Plantă 
ierboasă, cu flori 
galbene-aurii, a- 
şezale în capitule 
la vîrful tulpinii; 
cu aceste flori se 
face ceaiu care, 
după credinţa po
porului, e bun 
pentru durere de pîntece (Inula brilannica) ţg]
4540) H @ = vindecea [s o V 1 r v].

SOVON, SAVQN, ZOVQN, ZAVQN (pî.-oane) sn. ® 
Văl (în spec. de mireasă);' ta(a mlnsel e acoperltA cu 
un Bovon alb transparent iSev.; ; ttnAra lecloarA se arAtA... 
cu aburosul zovon de Illallu (odob.) ; Minerva, cum o vAzu, 
Udele nnzovon... peste oare-i puse o cunună deauritsp.i ţf 
® Trans.Bucov. Giulgiu (mar.i [comp. gr. aâpavov 
> bg. savană, rut. savan ,,giulgiu“].

SOVONIT, SAyONţT, ZOVONÎT, ZAVONJT adj. = 
ÎNSOVONŢT: Pe o valecotltA, Vine vulpea zovonltA (PAMF.j,
ghicitoare despre „ceaţă”.
O SOVTJLCA = SUFULCA.
OSPACEL (pî.-ela) sn. Băn. Trans. ® ® = IE2 f 
® Bluză: Vlnde-o vacA ş'un vl(el Şi-şi la poale şl ^ 
iMAR.) f ® Corset CBUD.) [s p ă t c e 1].
‘spada (p!.-de, spede) sf. ® Sabie (în spec. 

lată, cu douăV tăişuri): Scoateţi spada şl juraţi. Din a 
uoaştrA dulce ţarA Duşmanul străin bA plarAI (ALECS i aI
® peşte-cu-spada ww peşte ®.

. "SPADASIN sm. ® Cel ce caută pricină ca să 
se poată bate în duel ţ[ ® Cel plătit de cineva ca 
să omoare pe altul în duel [fr.].
OSPAHIE M- spAje.

SPAHIU1 sm. X Cavalerist Turc: cum an Inserat, 
au şl trlmlB vr'o 100 de spahii de l-an strejnlt impreglnr peste 
noapteţa..co5T.i; epablll tnalntarA spre a sprijini nAvAllrea 
cAIArlmli române (bAuc.i ; Spahiii din oortnri se ’ndeasA grA- 
b“ S&-1 dee scApate(coşB.) [tc. s i p a h i; comp. şi srb. 
spahija].
•SPAHIU" sm. DA Soldat dintr’un corp de cava-

Fig. 4539- 
Sovîrvanţă.

Fig. 4540. 
Sovîrvariţă.

Ierie indigenă format în Algeria 4541) [fr. SOT- 
spabi]. __ X
O SPAţF, / spahje sm. Băn. Moşier: an auzit oA la oPA
M&idan ar li un spăle bogat^ ca nu
mele Dalea (uua.); acolo trtoec mai 
bine unde nu se teme cel slab de cel 
tare^ nici săteanul... nu se sparie de... 
spabie (TicH.) [srb. spahija].

(pl.-me) s/. 0 Frică 
grozavăt uneori neîntemeiată, 
ce cuprinde deodată pe cineva: 
intrase spaima In păglni şi nu mal 
putea nimeni sd-i oprească din fugă 
(isp.); glasul meu trezi Intre pereţii 
odăii un ecou atlt de ciudat, Incit 
spaima năvăli iarăşi !n inima mea (GN.) 
intr'o noapte, făclndu-se In tabăra | 
lor. eu dat toţi oa oile la podul ce
tăţii (M..COST.); eu glndesc oă numai 
ţl-al lăcut 1- de geaba (Car.) ; amlndol Fi„ Spahiu.
Îşi făceau cruce, ca de spaima unul 
trăsnet (vlah.) H © Pr. exl. Cel ce produce spaimă 
clţiva alţii... se ţineau de ştrengării şl ajunseseră a fi spaima 
mahalalelor (I.-gh.); pe-alcl şl-a Întins pod peste Dunăre... 
bătrtnul şl neblmltnl Slnan-Paşa, spaima creştinătăţii (vlah.)
[lat. s p a s m a < gr.].
t SPAIMA (-mez) 1. vb. tr. Băn. A băga s p a i - 

m a în cineva, a spăimînta: cei îndrăcit... sAnuzicA 
cnvint rău şl sclrnav Ia beserlcA, sA spAlmeze şi sA smintească 
gloata oamenilor (prv.-mb.).

2. vb. refl. A se spăimînta, a intra spaima în ci
neva: cnm au Intrat Sărdarlul In vlsterie şi au văzut pază 
de slimenl, s'au spălmat ştiutoarea de vină a sa fire (m.-cost.)
[comp. şi ÎNSPAiMă].
t SPÂIMAT adj. p. SPAlUă- Spăimlntat: nu aveau 

nice o putere Căzacii, numai ce erau de perire spălmaţi
(M.-COST.).

SPAIMÎNTA... ÎNSPAIMINTA...
SPAIMÎNTQS adj. Care Lnspăimîntă: vremea 

InchisA zAmlsleşte visuri spAlmlntosse (ISP.i [spăimos
-H s p ă i m î n t a].

SPAiMQS adj. ® Care bagă spaima în ci
neva, care înspăimîntă, înspăimîntător: acei craiu 
Atlla... (avea) graiul grozn<c şi — (lei.>; rotea o pereche 
de ochi spălmoşl, de al fl zis oă era treaba pe moarte de om 
(D.-zAMF.) t ® Gare-şi face spaimă, sperios: cei

SpAla (spAi) 1. vb. Ir. ® A curăţa de murdărie 
cu apă, oii leşie, etc.: rolele, vasele, Bolnduille; a-şi ~ 
capul, mllnlle, obrazul; ® a-şl mllulle de ceva w 
UInA ® ci ; ©: o mluA spalA pe alta ^ UfNA ®; F — 
putina •»-PpTDlA 1[ ®® A purifica: botezul ne epalA 
depAcateU ® ® A pedepsi, a răzbuna: ruşinea, ocara.
Insulta u ® ® # A trece alături {vorb. de o apă), a 
scălda, a uda: pe dmmu-l lung... DunArea spală trei Îm
părăţii, şaee regate şl două principate (vlah.) .

2. vb. refl. ® A se curăţa de murdărie ou apă 
şi săpun, etc.: a se pe mllnl, pe cap, pe obraz; Domnul, 
după ce Intră In spătărie, eă se spele, boierii răinln de se 
spală In divanul cel mic (let.)*, ®: e se * db mllnl de ceva 
tm- mJnA ® C) U ® ® A se curăţa de o vină, de un 
păcat: nu mă spăl de el niol cu apele Oltului (znh.) ; nu se 
spală nici ou apa Dunării (Znn.) îl ® F A se * pe buze
(de ceva), a se şterge pe bot, a-şi lua nădejdea de a 
(re)căpăta un lucru: tn te spală pe bnze 
despre avere! (alecs.) *| ® A-şi pierde 
coloarea (la spălat sau alt-cum), a se 
decolora [lat. *exp ellavare < e x- 
per-lavare].
OSPAlACANIE iw SPOLOCANIB.

SPAXiACI (-ăcesc) î. vb. Ir. A s p ă- 
1 a rău, a strica prin spălare: —■ cămă- 
elle.

2. vb. refl. ® A ieşi la spălat, a-şi 
piărde coloarea t ® Pr. ext. A se ofili, 
a se veşteji; a căpăta o faţă searbădă.

SPALĂCIOASA (pî.-se) Sf. A ®
Mică plantă, cu tulpina şi frunzele pă
roase, cu flori galbene, dispuse în mici 
capitule;creştepeloourinisipoase şi ar- 
giloase;numită şi „cel-perit”, „cruciu
liţă” sau „petimbroasă” (Seneciovemalis) (p4542)
K ® =crdcidi4TA® [comp. it. s p e 11 i c c i o s a].

Fig. 4542- 
Spălăcioasă.
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SPA- SPAIiACIT adj. p. sfAlAcj. 0 Ieşit la spălat, 
on i decolorat H © Pt. ext. Searbăd, 
or A SPAlAcITURA (pl.-turi) sf. © Lucru spă

lăcit H © Apă In care s’a spălat cineva sau ceva: 
ele văznrft... sp&lăoltura oe mal rămăsese tn baia nude se Im- 
bălase argatul <isp.) ^ (D F Vin prost.

SPALAT 1. adj. p. SPALA 111 © NţSPALAT.
2. sbsl. Faptul de a (se) spăla: ~nl vaselor, role

lor; dop& merg ou totll tn spfttărle gl, gezind la rlndneală, 
le dd cafea (let.i.

SPAXiATQR 1. adj. verb. spAla şism. Care spa
lă; cel ce spală.

2. (pl.-toare) sn. Bucată de plnză, cîrpă cu care 
se "spală vasele.

2. t bpAlAtoaee sf. Vas, lighean In care se spală 
ceva: după spălare, fereşte să no cază sao să pice alară 
den ^ (pRv.'MB.).

SPALATOREASA(pî.-ese), OSPAlATOBJTA {pl. 
-te) Sf. Femeie ca
re spală rufele 

[spălător].
spAlAtorie 

sf. © încăpere 
dintr’o clădire, 

unde se spală ru
fele (H 4543) t 
© Stabiliment un
de se spală rufe 
[spălător],

spAlAturA;
(pî.-turi) sf. ®

Spălatul ru
felor H © Lături; 
tcoNv.) — de ploscă, . , . . ,
rachiu prost 1! ® Loc cu pietre şi pietncele aduse
de apă: olte pericole tnirunt... pe spălători, părţi... unde n’are 
de oe să se prindă piciorul (UR.) îl ® pl. Rufe spălate.

SPAlAţEL adj. F dim. spAlat. Curăţel: îm
păratul, dacă văzu pe cioban, dichisit, ou ţoale curate 
pe dineul şl cu mustăcioara mlllndă, 11 plăcu şl Iul tisp.i.

SP.^A-VARZA sm. F Golan: El de-noum n’o 
să mol orează C’un golan, un spală-varză. Do Busale-adus

Fig. 4543. Spălătorie.

(ON.l.
•SPALEf (pi.-ele) sn. H 

Epoletă : erau numai boieri ou 
decoraţii şl ofiţeri cu (NEOr.) 
[fr. e p a II 1 c 11 e].
•SPALIER, SPALIB (pl. 

-re) sn. © Unul sau itiai 
mulţi pomi cu rartiurile 
întinse pe un zid, unde 
sînt fixate sau alt-cum 
(m 4344) t © Şireag; a 
lorma a forma un şireag, 
a se înşirui de o parte şi

Li
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J
j

■
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Fig. 4544- Spalier.

de alta a unui drum [germ. Spăl ier]. 
tSPAMÎNTA ÎNSPAIMINTA.

SPANAC sbst. ® Plantă alimentară, cu 
frunze mări, cărnoase, de 
un verde-deschis; origi
nară din Asiâ, e mult culţi-

Fig. 4545. Spanac. Fig. 4546. Spanacul-ciobanilor. ■
vată la noi pentru trebuinţele culinare (Spinacia 
oleracea) ( aj 4545) H © —englezesc=stevie-de- 
qbAdinA f ® SPANAOUL-OIOBANILOB, plantă cu frun

zele triunghiulare, cu flori verzi, dispuse în ghemu- 
leţe, ce creşte pe dărămături, pe gunoaie, pe lingă 
stlne, eto.; numită şi ,,spanaculrstînelor" sau „iar- 
bă-Intăinată" (Chenopodium bonus tieriTicus) (:h| 

434<i) t ®—POBCESC, plantă, 
cu flori verzi, ce creşte prin 
dărămături, pe Ungă ziduri, 
etc., numită şi „buruiană-de- 
bubă-rea” sau ,,talpa-gîştei’' 
(Chenopodium hibridum) ( h) 
4347) K- ® —sAlbatic, plafi- 
,tă cu frunzele romboidal-o- 
'vale, cu flori alburii dispuse 
în ghemuleţe; numită şi ,,pi-

Fig. 4547- 
Spanac'porcesc.

Fig. 4548.
Oaie şi berbec spancă.

ciorul-caprei” (Chenopodium album) [ngr. citovâxi, 
srb. bg. spanak].

SPANCA (pl.-ce) Sf. tA Varietate de oi, rezul
tată din încrucişarea oilor ţigăi cu cele de rasa me- 
rlnos, importate pe la începutul secolului trecut în 
nordul Moldovei şi în Basarabia; lina lor e albă, 
subţire şi îndesată pe corp; această varietate de oi 
e cunoscută sub numele de „spanioală” (ORioH.), 
,,pol-spancă" sau „poloşă” (i®] 4548) [rus. s p a n - 
k a].

SPÂN CHIU M- SBANOHIU.
SPÂNGA (pl.răngi). Mo/d. ŞPAQA (pl.-egi, t-ege, 

-ăgl) s'f. © Spadă; ne băteam sabie on sabie, spangă 
ou spangă, piept cu piept, dar cine ne-a mal ştiut p (I.-gh.); 
acel general... l-au şl junghiat on şpaga sa (nec.i ; au intrat 
in Iaşi cn mare alaiu şl cu multă oaste, ou şpegele scoase din 
teacă (um.) 1 ® Tesac; baionetă: in lund, răzematăde 
lereastră, o puşcă de gardist cu spanga attmată lingă ea icar.) ; 
in laţa chiliei... aşezară dorobanţ op puşca şl cu spangă
(SAD.) [comp. rus. spaga].

SPANGHIU = SBANOHin.
'SPANIOL 1. adj. • ® Al locuitorilor din Spa

nia: limba—a f ® ţft Oaie —ă (® spanioală), oaie 
spancă: avem In ţară cinci soiuri de oi: ţuşte, oltence, căr- 
năl, ţigăi şl spanloale (ion.).

2. sm., sfabiqlA (pl.-1b) sf.
O Locuitor, locuitoare din Spa
nia [sp. e s p a n o 1 o].

•SPANIOLESC arlj; = SPA
NIOL 1.

•SP'aNIOLEŞTE adv. © în 
felul Spaniolilor f © în limba 
spaniolă: vorbeşte — [spanio
le s c],
O SPANŢ sbst. Hi = SPAT.

SPARANGHEL sbst., Mold. 
spabangA's/. a Plantă, a cărei 
tulpină, cilindrică, foarte ra
mificată, e comestibilă, con
stituind un aliment uşor şi să
nătos; se cultivă în grădini 
pentru trebuinţele culinare; Fig. 4549.. Sp.iiang 
numita şi „spargă”, „şpargă”,
„umbra-cucului" şi ,,umbra-ie- 
purelui" (Asparagus offici- 
nalis). >]]4/ \9) [ngr. oitapaTfvi].

•SPARGETA (pl.-te) sf. A 
Plantă din fam. leguminoase-1 
lor, cu tulpina ascendentă, 
simplă sau ramificată, cu flori
roşii-trandafirii, dispuse în 

ciorchini la subţioara frunzelor; Fie- 455°. Spaicetă. 
are ca fructe nişte păstăi tari cu cîte o singură să- 
mînţă; e adesea cultivată ca plantă de nutreţ (0- 
nobrychis sativa) (JJ 4550) [fr. e s p a r c e 11 e].

SPARCUI = SPÎBCUI.
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} SPAREA = SPERIA.
O SPARGĂ, şpAEQA s/. Trans. ♦ = SPARANGHEL 
[ung.’s p ă r g a, germ. S par gel].

SPARGAgiQS adj. Care se sparge uşor, 
fragil - oalele de fier a’an Ieftinit şl an prins a Inlncal pe cele 
de lat, Bpftrsăcloase (rzt.).
OSPARGALUI (-uoac) vb. refl.
Olten. Ase sparge, a se împrăştia, 
a SC risipi: norii s'au spărgAlult, bora 
a'a spArg&lult (CIAUŞ.).

SPĂRGAtOR 1. adj. verb.spar- 
OE. Care sparge.

2. sm. © Cel ce sparge: i-au pirit 
la Imp&ratal de mlncător şl <^ de (ară (let.)
ţ® Cel ce comite un furt prin spar
gere.

3. (pi.-toare) sn. Unealtă cu [care1 
se sparg nuci, aluno, migdale, etc.
(ii ăHăi, 4552).

SPARGE (sparg; p/.spArsel, tsparş; 
pari. spart) 1. vb. Ir. © A risipi, a îm
prăştia: Domnul sparge stAtul ( = adu-

rig. 4551-SpArgâtor de
nuci

(de metal).

narea) limbilor şl leap&d& cugetele oamenilor ;coR.)j

Fig-. 4552. Spăritâtoare de alune .şi de nuci 
(de lemn sculptat).

an spart pe Daol de pre aceste locuri (m.-cost.) ]i ^ casa 
cuiva, a semâna discordia între soţi, a face să. aii)ă 
traiu râ.U sau să se desparţă: se ţine după nevestele 
negnstoillor, să le spargă casele, domnule I (CArj ; ^: n’a 
spart Dumnezeu donă case, se zice Clnd S’au însoţit un 
bărbat şi o femeie potriviţi la gînduri şi la apucă.- 
turi (I) A învinge, a răzbi, a pune pe fugă (o ar
mată): Moldovenii, odihniţi, dlnd războlu vitejeşte, s prea 
lesne l-au spart (or.-ur.) 5 nimic n’au isprăvit hlcecu a doua 
năvală, ca să poată sparge tabăra leşească (m.-cost.) ^ 0 A 
sfîşia, a rupe: otndu-şl va sparge neştlne hainele de mlnie 
şl va sudai pre altul, atonce să chiamă că acela face sudalmă 
mare (prv.'Lp.i; de va fl apucat neştlne o scrisoare... şi o va 
11 ars san o va fl spart... atunce să dea jnrămlnt celuia cu 
cartea, iară nu celula ce o au spart (prv.*mb.> ; vulturul, cu un
ghiile sale, foalele le spărgea, cu clonţul ochii le scotea (Ţich.) ;
w opinca© H ® A face o spărtură, o deschizătură, 
o gaură lovind cu ceva, a găuri: ^ capul cuiva; inima 
Începu să-l tloăească de părea că o să-l spargă pieptul usp.i; 
®: ^ urechile cuiva, a-1 asurzi H ® A Strica, prin 
lovire, învelişul tare al unui obiect:'^ ou§, nuci, 
alune, migdale, stmburl; l^; cine vrea să mănlnce mieznl, 
trebne să spargă nuca H ® A face fărîme, a sfărîma în 
bucăţi {vorb. de un obiect fragil): un geam, o sticlă, 
o oală K ® A intra într’o casă străină, strieînd uşa 
sau fereastra, ori descuind cu chei potrivite, cu 
gîndul de a fura: era înhăitat cu o ceată de hoţi şl spăr
gea, azi la unii, mllne la alţii ir.-cod.) H ® A dărăma, a 
nărui, a doborî la pămînt: sparge-vo iu besăreca aceasta 
şl In trei zile rădlca-vol ea (coR.); (Neagoe-Vodă) sparse 
mitropolia din Argeş din temelia el şl zidi In locul el altă 
sllntă biserică (oast.) ; <£): gura omului sparge cetăţi (znn.) 
II © 0 A întrerupe: numai ea Îndrăznea să spargă 
obicinuita tăcere a familiei (vlah.i.

p. vb, intr. A coace şi a se deschide: buba a spart.
2- vb. refl, ® A se risipi, a se împrăştia: cind să 

M spargă adunarea, Împăratul veni la mijloc şl zise cu gralu 
oem poruncitor (tsp.); fuge lumea peste Dunăre, s’au spart 
o mulţime de sate (i.-oh.) ; hora se sparge: tn pllcnrljmulţi- 
mea 86 ’mparte pe cărări (vlah.) ; abia aproape de ziuă se

Fi&. 455.3• Sparos. ' 
© Sfîşiat, rupt: a fost

sparse petrecerea de Ia Dinu Păturică (fil.); nunta se spar- SPĂ- 
se şi Îndată fruntaşii zeilor se adunară la stat (isp.) ^
A se sfîşia, a se rupe: podoaba besereclel aparse-sa Id Or A 
doao, de marginea de sus plnb jos (coR.j; mersa şl prin Im- 
păiâţllle'vecine, ptnA 1 a’au apart opincile (Ret.) ^ ® A se 
fărîma în bucăţi: s'au spart toate oalele © A plesni, 
a se crăpa: şi să băgă In căldare, şl spărglndu-să căl
darea, laşi alintul sănătos (oos.); s'a spart buba, buba S'a 
copt şi s’a deschis * ®. a se » In capul cuiva 
•wCAP1® [lat. spargere].

SPARGERE sf. Faptul de a (se) sparge; 
rezultatul acestei acţiuni: -.a geamurilor, oalelor, un. 
oilor, zidurilor; furt prio 
O SPĂRIA wm- SPERIA.

SPAROS sm. Mţ» Peş
tişor de mare, de 12-15 ; 
cm., numit şi ,,caras-de- 
mare’Y Sargus annularis)
(Jăj 4553) [gr. oitâpoţ].

SPARTi. adj.p.SFAK- 
OE. © împrăştiat, risipit H
la mure odată ş'a venit cu rocbla *ă (pann) ; Intr'adlns 
poartă baine şl imoase iţich.) ; Oplnca-1 era —'ă, căciula 
desfundată. Dar fruntea lui de raze părea Încoronată (Alecs.) ; 
wm- CIZMAR H ® Fărîmat în bucăţi: sticle n- 
oalA® 1f © Risipitor: mină—ă i»- MţNA® .4J.

2. sbst. © Faptul de a sparge: ~ul geamurilor, 
oalelor ţ[ ® Risipire, împrăştiere; (a veni) la 
tirguiui, prea tîrziu, la urmă de tot (clnd n'a mai 
rămas nimic, cînd nu mai are ce căuta acolo).

'SPARTA (pi.-te) sf. A = ALFA- [fr.].
O SpArTIGA (-tic) vb. Ir. Oaş. = SFÎRTICA.

SPARTURA (pî.-tnri) sf. © Locul unde e 
spart ceva, gaura, deschizătura produsă prin 
spargere: un vtnt viforos, venit de afară prin spărtura 
anei ferestre, trecu şuerfnd peste capetele lor (GN.) ; ca
pete mirate de copil Ieşeau prin spărturile gardurilor ' (sad.) ; 
unii păreţi nalţi de pe delăţurl se desfac, descblzfnd deodată 
OG o » largă In orizont ivlah.) ; ®: prlntr’o de nor, 
o geană de Innă II privea (s.-ald.) ; G: spărtura, piuă e 
mică, trebua olrpltă (pann) ^ ® Î Sfîşietură, ruptură.

SPAS, SPAT sbsl. ® H Spaţiul dintre iţe şi spată 
pînă la sulul pe care stă cu pieptul femeia, cînd 
ţese: locul de la anlul dinainte pină la brigle se zice apaţ 
(u'ua.) U © A ^pASUL-DRACULUI, varietate de fe- 
regă, numită şi ,,spata-dracului” (PolysHchum 
filix mas) [lat. spaţiu m]. 
t SPASENIE sf. Ispăşenie, ispăşire, izbăvire:

Domnul nostru Isua Hrlstos s’au tăcut* şl Izbăvire a tot rodul 
omenesc (VARL.); oare de unde eă ne vie atita *P (ALECS.)
[vsl. supaseni] e].
t SPÂSI (-ăseso) = ISPAşi : eă nu tragem nădejde că 

fără de lucruri bune ne vom spăşi (varl.) ; a fost... trimis 
la Ocnă, unde şl-a spăsit păcatele şapte ani (I.-gh.) ; lăsa 
glumele şl-şl spăeea, parcă. Doamne, să Intre la călugărie 
şl mai multe nu I (d.-zamf.) [vsl. sQpasiti]. 
ţ SPAsire Sf. Faptul de a (se) spăsi, ispă

şire, expiaţiune.
t SPASITOR adj. şi sm. Care spăşeşte, is

păşitor.
'SPASM (pl.-me, -muri) sn. f Contracţiune, 

sgîrcire involuntară şi convulsivă a muşchilor: 
nenorocitul Domn se Bvlrcolea !n -*^le agoniei (neor.) ;
<«^lle li descleşton fălcile (grl.) ; tisul nostru adesea are 
ceva din •^rlle şl crispaţla unei dureri (vlah.) [fr.].

* SPASMODIC adj. ® Ce ţine de spasm; cau
zat de un spasm: se pomi deodată la ud rls care II sbu- 
clufflă tot trupul (ALECS.); degetele se prindeau de coarde cu 
Încleştare-^ă (o.-zamf.)^ © ^ întrebuinţat contra 
spasmurilor: medi
cament [fr.].

•SPASMQTIG
= SPASMODIC.

SPĂŞI... = _ e
ISPAŞJ... JJl
'SPAT ipl.

-atnrl) STl. « Nu
me dat mai mul-

sut lamelos; calcar sau de islanda, carbonat de 
calciu cristalizat în romboedri, transparent şi în
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SPA-
SPA

zestrat cu o relracţiune dublă; din această cauză 
obiectele văzute prin acest spat apar, duble (j®) 
4554) [fr. s p a t h < germ.].

SPATA (pJ.-te) ţ. s/. ® £> Lopăţica umărului, 
omoplat: la acest taart cn T&tarll, râu s'aui ost rânlt GIl- 
goraş Ivanenco In spata din a-stlnga k
(N.'COST.); Inolt a glonghlulul vlrt 
an palmac an Ieşit Prin epata de di
napoi (STĂM.) ^ (I) 71^ Coapsa di
nainte a boului, calului, porcului, 
oii, etc., arm: luarăm cu noi 0^ 
gras& de rlm&tor olnmat (odob.) ^ ®
SpUtarul unui scaun: un dniap ou 
Q&rţl bisericeşti, un scaun on spata Inaltăt^
(EMiN.) H @ H Partea războiului

fi

iii

Fijr. 4S55. 
Spata şi vătalele.

:

de ţesut prin care trec firele de 
urzeală. ([^ 4555): după ce e'a împle- 
tu un tir de băteaUt, se bate cu spata... 
prin care elnt trecute toate lirele nr- 
zelll (ION); spata si Itale alnt temelia războiu
lui (SLv.); Printre Ite, printre Faşte-o Iapă 
’mpledeoată (ik -brs.) 1[ ® Sabie lată, 
cu două ascuţişuri, paloş ([®1 4555): — 
deamludouă părţile ascuţită bagi lutru Inima Iul. 
de-1 tale si sunetul si trupul (prv.-mb.) ; si sedase 
pre Adam si puse... heruvim... cu ^ aceasă, ca 
nu foc tăind, să păzească calea la pomul vleţiel 
(PAL.) 1F ® ♦ BPATA-DRACULUI = SPASDL- 
DRACULUI.

2. SPATE (pl. -ato, -ete) sn. ® £> Par
tea corpului omenesc sau a animalelor,
Incepînd de la umeri ptnă aproape de 
şale, spinare, dos ([®] 4557): a purta 
pe ; a căra lu •«'; a Împinge pe iQ ; a- 
dus de CU spinarea încovoiată: un 
tlnăr splnatlc, luugărsţ la otalp si cam a- 
dna de * (vlah.) ; Davidioă... nalt la stat, 
lat In spete, subţire la mijloc (Cro ); a ala 
ou mllnlle la a luneta pe ^In * 
a atrlnge din spete; :iţjl: ca -•'Io nu poţi 
îndrepta lumea; tu, eline fără de lege, 
dlutr’atlta cimp, pre *le mele ţl-al aflat 
tle caleP (T)cn>; parcă mă atrlnge In —, 
oind 11 văd ase (CRG.) ; boierul... dud a 
vilzut toata gata, pusa 'nrinduaală, l-a trecut 
numai rece prin — (sb.) : (F; F a uu şti 
nici cn ~ie, a nu avea nici o cunoştinţă despre 
ceva: Începu si mal tare să sc Inie... că nu stls nici cu 
—le cum de-au venit ele In buzunar la dfnsul (sb.) ; acolo 
am găsit pe tovarăşii mei minoind, cu liniştea sufle
tească a unor bărbaţi cari nici cu >^le nu ştiu despre cele pe- 
treoute (ON.); IW OHIATA®, OBJJA®, ÎNTOARCE 1 ® 1|
® 0 Partea cămăşii, surtucului, etc. care aco
pere spatele 1f ® La~lo cuiva, îndărătul lui: spătar 
al dolle...,dvoreste la mese... ou buzdugan la mină, la •vie 
bonmnlui (or.-ur.); Sluan... trecu Dunărea pe le Cal:Jat, apie 
a lua pe Ulbal de pa la V osp.i ® Partea dindărăt 
a unui lucru, In opoziţie cu ,,Iaţa”: lavie caael; 
m’am adăpostit la vie trăsurii, dlnd din mllnl si din pl- 
oloare (I.-gr.) ; nu a privelişte mal plăcută, Intr’o' călătorie 
ou drumul de fler, declt la fereastra din vie trenului (Car.) ; 
oastea moldoveană... ata asounsă fu păduri si fu vie dealn- 
rlldr (balc.) f ® tm Spătarul unui scaun: isl răsturnă 
oapul pe vie fotoliului st se zări, ca fu vis, Intr'o oglindă 
(D.-ZAMF.) n ® pl. © Protecţie, sprijin: e greu să ajungi 
In ziua de astăzi, dacă n'al spete [lat. S p a t h a].

SPAtar1 sm. © Cel ce fabrică s p a t e de răz- 
boiu.
t SPAtaR2 sm. t ® Unul din marii boieri de 

divan, al doilea după marele logofăt, în Muntenia, 
iar în Moldova, cu rangul între marele postelnic 
şi marele paharnic; numit şi marele v sau v mare; 
era şeful armatei, avînd sub comanda sa trupele de 
lefegii şi cele de scuteală; semnul demnităţii sale 
era un buzdugan suflat cu aur, pe care-1 ţineă in 
mina dreaptă; iar la zile mari, purta spata Dom
nului pe umărul sting; avea sub dlnsul pe un al 
doilea spătar şi un al treilea spătar, un logofăt, 
precum şi alţi mulţi subalterni, numiţi „spălărci”: 
V mare si staroste de Cernăuţi... este obioaln ^ sa Îmbrace 

la zile mari ou haină scumpă domneaacă, dvorbltor, on arma 
domneşti Inclus, on spata Domnului intr'aoele sila (or.-ur.) ;

V al dolle... dvoraste la masa, ofnd nu dvoreşte cel maia. 
Si el îmbrăcat si on spata Inolna si cn buzdugan la mină 
la spatele Domunlnl; Iară al treile dvoreşte peste toată vre
mea (gr.-ur.)D @ Rang de boierie [gr.-biz. aitcifjiiptoţ].

SPATAR3 (pi.-ara) sn. ® mi Partea ridicată din- 
dărătul scaunului de care se razimă spatele ((a) 
4558): scaunele erau de nuc, ou va Înalte si cu rezemater

Fig. 4558. Spătare.

pentru mini (GN.) ; fuma, stind călare pe scaunul Iui, on spa- 
tain ’n laţă, cn braţele ’ncraolsate pe spatar şl cu bărbia pe 
braţe isad.) ţ] ® Partea hamului ce acopere spatele 
calului (s^ [U 2507) 1! ® Kt mai adesea spAtAbi pl. 
Bîrnele înfipte în pămlnt, Înalte de 50-50 cin., 
de care se razimă cu spatele ciobanii mulgători ce 
şed pe „scaune”, cîte unul In dreapta şi In stingă 
fie-cărei „uşi”, prin care ies oile din strungă 
[spate].
t SPAtăREASA (pl.-ese) sf. ® Soţia marelui 
spătar f © 'Nevasta unui spătar, 
t SPAtArEL sm. »»- spAtae3®. 
t SPAtARESC ad]. ® Ce ţine de (marele-) 

spătar^ ® Al spătăriei: patru arnăuţl spătăresti 
Intrară In temniţă si scoaseră pe neferlcltal falit (f)l.). 
t SPAtARJ (-ăreso) vb. intr. A exercita funcţiu

nea de (mare-) spătar: h’an spătărlt multă vranu 
si an murit lordachl spătarul (NEC.).
t SPAtArie sf. ® Demnitatea, rangul de 

(mare-) spătar ţ] ® Localul unde se afla ad
ministraţia de sub conducerea marelui-spătar H 
® Sala tronului din palatul domnesc: Domnul... ie
şind la V, sade In domnescul scaun, lilnd toţi boierii curţii 
împodobiţi după cam sa cuvine (LET.); această sală... 
slujea In totdeauna ca Ioc de adăstare pentm cel ce voiau să 
Intre... In sala spătăriei, nude era scannnl Iul Vodă [NEGRI ţ
® închisoare unde se întemniţau cei osbidiţi de 
marele spătar: ca mllne o să vedeţi si pe nenea Damltraobs 
Inobla Ia v si bătnt la tălpi (fil.).

SPATE spata 2.
SPATIE Sf. ♦ Treflă (H 

4559) [ngr. aicaŞi].
SPATOPTER sm. mŞ»

Specie de chefal, numit şi 
„vastranos” (Mugii chelo)
[ngr.]

4 * JU

b- +
* + 1+ +

Fig. 4559- Sp.!!)).

SPATQS adj. Cu spete late: Ercnle, cind rjanse 
In virată, crescu si se lăon nn om gras si volnic, v şl vlnlcs, 
cum nu era altul osp.) ; mal s’ajnngă on umărul mijlccal 
surugiului oălare, atltia ars de v si de lainic (GRU
[spat e].

'SPATUXiAT adj. A Care are 
forma unei ’lopăţele: frunză vă (P 
4550) [fr.].

SPAŢ IV BFAS.
-SPAŢIONA ( -onez) vb. tT. ^ A 

rări cuvintele sau rîndurile cu aju
torul spaţiilor [germ. spationie- 
r e n].
-SPAŢIOS adj. încăpător, larg, 

cu mult spaţiu: el intră Intr’o cameră 
'naltă, Bpaţloaaă şl goală (emin.) ; de ce era 
oare atlla trlsteţă In interloml sever al ace
lui castel cn odăi spaţioase si bogat mo
bilate f (VLAH.) [fr. spaoieux].
O SPAŢIR, 5PATJR sbst. Trans. Plimbare; a meiga, 
a sa dnce la v, a se plimba; n'al destul loo, hali al pla
cat-o la spaţlrl ibr..vn.) [germ. Spazier (gang)]- 
O SPAŢIRI, SFAŢIRţ (-lieao), SPAţfBTTţ (-ueao)tlb. Ir. 
şi re/z. Trans. A (se) plimba: En lea si mă apaţiicBc, oa 
trai, patra ta găjeso (ik.-brs.) [germ.].

Fig. 4580.
Frunza

spatulată.
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•SPAŢIU ipl.-tii) sn. © întindere superficială 
şi limitată H ® încăpere, loc t ® ☆ întindere ne
mărginită pe care se află corpurile cereşti; văz
duh: B pluti tn ~ H ® A Geometrie In —, partea geo
metriei care se ocupă cu poziţiile relative ale drep
telor şi planurilor, co proprietăţile cilindrului, 
conului şi sferei H ® întindere de timp, vreme: 
In «■1 unul au II ® J Intervalul alb care se află 
Intre liniile portativului 1 ® # Albitură subţire 
ce serveşte la despărţirea cuvintelor intre ele; al
bitură mai groasă, cu ajutorul căreia zeţarul spa- 
ţionează rindurile, regulînd intervalele între cu
vinte [lat. s p a t i u m, cu sensurile Ir. e s p a c e t 
@ < germ. Spaţiu m].

SPAVAD... = SPOVED...
•SPEAKER [cU. Epikăr) sm. Persoana care, în- 

tr’o staţiune de radiofonie, anunţă publicului or
dinea programului sau face diverse comunicări 
[engl.].
•sp'F.nTAT. ţ. adj. © Care se aplică numai unei 

singure persoane, unui singur lucru, unei singure 
categorii; deosebit t ® Arme—e, artileria şi 
geniul.

2. adv. Deosebit, cu deosebire [fr.]. 
‘SPECIALIST adj. şi sm. © (Persoană) care 

se ocupă nuitiai cu ,o anumită ştiinţă, care se În
deletniceşte numai cu o anumită specialitate H 
® / (Medic) care tratează numai boalele unui 
anumit organ: (medic) — de boale nervoase [fr.]. 
•SPECIALITATE sf. ® însuşirea a tot ce e 

special H ® Ramură specială de îndeletnicire, de 
studii căreia i se consacră cineva în mod excluziv f 

. ® V Ramură de fabricaţiune în comerţ: ~a tea&- 
tarllor Imprimate ţ[ ® Specialist: a se adresa nnel spe- 
olsUt&ţl [fr.].
•SPECIALIZA, (rlzez) 1. vb. tr. A indica într’un 

mod special.
2. vb. refl. A se consacra unei anumite specia

lităţi [fr.].
•SPţlCIE sf. © Fel, soiu, categorie K ® Sub

diviziune a unui gen, care prezintă, în afară de 
caracterele acestuia din urmă, una sau mai multe 
alte caractere deosebite II ® Reunire de mai multe 
fiinţe sau de mai,multe lucruri pe care un caracter 
comun le deosebeşte de altele de acelaşi gen ţ 
® Spsoia umană, neamul omenesc, totalitatea oa
menilor cari au existat, există sau vor exista H 
® n Caz special asupra căruia un tribunal tre- 
bue să dea o hotărîre [lat. s p e c i e s, cu sensu
rile fr. e s p e c e].
•SPECP'IC 1. adj. © Care aparţine excluziv 

unui singur lucru H ® Care servă să deosebească 
o specie de alta K ® fi orsuiata ~ă, greutatea uni
tăţii unui volum dintr’un corp f ® fi căldura —ă 
(s unul corp), cantitatea de căldură pe care o ab
soarbe un kilogr. din acel corp spre a-şi mări 
temperatura cu 1 grad.

2. adv. © în special. In deosebi f ® Prin deo
sebirea speciei: secara se doosebeşte de srlu K ® în 
raport cu greutatea specifică: anrui este.*' msi greu 
dsclt Herul.

iţ. (pi.-lce) sn. f Leac, medicament care vin
decă sigur o anumită boaiă [fr.].
•SPECIFICA (-Ho) vb. tr. © A înşira caracte

rele esenţiale âle unui lucru 1 ® A arăta, a ex
pune în cele mai mici amănunte [fr. s p e c i - 
fier].
•SPECIFICATIV adj. Care specifică [fr.]. 
^SPECIMEN (pî.-ene) sn. Model, mostră [fr.]. 
•SPECips adj. Care pare a fi exact, adevărat, 

drept: un raţionament.* [fr. spăcieux]. 
oSPECMA, (-mea) vb. intr. Mofd. A o *, a se duce 
undeva întins şi repede, ca pe aţă: cum s’o dns Mucea 
de-Bcasă, lata o specmat-o la bărbatu-săn (vas.) [s p e C-
m ă].
OSPECMA (pi.-mo) sf. Mofd. Aţă de cînepă, 
toarsă bine, apoi răsucită şi pusă in două; cu ea 
se cos cămăşi sau izmene de cînepă ori de fuior, 
Merite lucruri la gospodăria omului, etc.; ©: s’o 
«IU tntins şl lepede... ca pe specznA (vas.).

SPECTACOL (pi.-ole) sn. (D Privelişte, tot 
ce atrage privirile, atenţiunea: nn * măreţ ţ] ® ^

Jocuri şi lupte ce se dedeau în Roma veche pentru SPA- 
petrecerea poporului H ® o Reprezentaţie tea- cpp
trală: *ul va începe cu o piesă Intr’nn act; sală de *, sală Or C 
de teatru, sală unde se dau reprezentaţiimi tea
trale f ® O Piesă de mare *, piesă CU decoruri, ba
lete, etc. [fr. s p e c t a c 1 e].

•SPECTATOR sm., SPECTATOARE (pi.-toare) sf.
® Privitor, persoană care a fost martură, care a 
văzut cu ochii o întîmplare, un lucru oare-care; 
a II simplu spectator, a Sta de a privi numai n acţiune, 
fără a lua parte la ca: Românii... nu puteau să ră- 
mile simpli spectatori la cele ce se petreceau In Ungaria,
In Austria şi In tot Occidentul (i.-Gti.) ^ (D , O Per- 
soană care asistă la o reprezentaţie teatrală [fr. 
spectateur].
•SPECTR.^ adj. © De spectru, de stafie: 

o faţă *ă t ® fi Privitor la spectrul format de 
un mănunchiu de raze luminoase ce au trecut 
printr'o prismă t ® fi Analiză *-ă, analiza chimică 
făcută unei substanţe care arde, examinlndu-se 
dungile luminoase sau întunecoase şi acelea colo
rate în mod diferit ce se găsesc în spectrul pe 
care-1 produce lumina sa descompusă cu ajutorul 
unei prisme [fr.].

•SPEGTROMETRIC adj. fi Privitor la ana
liza spectrală [fr.].
•SPECTROMETRIE sf. fi Analiza spectrală 

[fr.].
•SPECŢROMETRU (pl.-tre) sn. fi Aparat de 

fizică cu care se face analiza spectrală a unei sub
stanţe [fr.].
•SPECTROSCPP (pî.-oape) sn. fi 

Instrument de optică cu care se face
spectroscopia (@ 45(il) . _____.ss
[fr.].

• SPEGTROSCPPIG
adj. Privitor la spectro
scopie [fr.].

•SPEGTROSGOPIE sf. fi Ra
mură a opticei care se ocupă cu 
analizarea luminilor de surse di
ferite, refractate de una sau mai 
multe prisme [fr.].

•SPEGTRU sm. © Nălucă, stafie, vedenie, ară
tare, fantomă t ® © Persoană înaltă, uscăţivă şi 
searbădă la faţă: ...ce slnt acesta vaete, Oe-1 acest popor 
de spectrl, ca priviri Întunecat» r (vlah.) -| @ fi Imagine 
ce formează, pe ptretele unei caniere obscure, ra
zele luminoase ce pornesc dintr’un corp incan
descent, după ce au trecut printr’o prismă H 
® fi * solar, imagine colorată pe care o formează, 
într’o cameră obscură, un mănunchiu de raze so
lare; colorile sînt în număr de şapte: roşu, porto-

Fig. 4561. 
Spectroscop.

1 Roşu •Porloc.1 Galben* Verde * Albastru Indigo 1 Violei 
Fig. 4562. Spectru solar.

caliu, galben, verde, albastru,. indigo şi violet; 
imaginea este tăiată, din distanţă în distanţă, de 
dungi negre verticale, avînd fio-care cîte o pozi
ţie fixă (llj 4502) [fr.].

•SPEGULA (-uiez) vb. intr. ® A medita adine 
asupra unei materii: * esupra matematicilor H ® tgii 
A face proiecte, întreprinderi, operaţiuni de bancă, 
de finanţe, de comerţ, etc. 1| 1) Pr. ext. V A ex
ploata, a lua preţuri mari, nepermise [fr. spă- 
cuier). x

•SPEGULĂ (pl.-ie) sf. V Operaţiune de bancă, 
de finanţe, de comerţ, etc.; in spec. exploatare a 
cumpărătorului prin preţuri de vlnzare urcate 
peste măsură: a I&cut o * nepermlsâ cn alimentele tn 
timpul tdzbololnl [s p e C U 1 a].

•speculant sm., SPECULANTĂ (pl.-te) Sf. V 
Care face speculă [germ.].
•SPECULATIV adj. © Care observă cu bă

gare de seamă ţi © Care se ocupă numai de teo
rie, fără a urmări şi partea practică: etiinţi *a [fr.].
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SPE- * SPECULATOR Sm., SPECULATOARE s/. = SFE-
SQ I CULANT (A) [fr.].

r I * SPECUL AŢIVNE, SPECU
LAŢIE s/. ® Faptul de a spe
cula H ® Observare cu luare 
aminte 1[ ® Teoria pură; a 
tnoe de la speonlatliue la praotloA 
H ® Meditaţiunl metafizice, 
teoretice H ® V = specula 
[fr.].

•SPECULUM sbst. f In
strument de care se serveşte 
chirurgui spre a lărgi unele ca
vităţi ale corpului (nasul, u- 
rechea, vaginul, etc.), cu sco- 

' pul de a le putea examina mai Fig. 4,63. Speculum, 
bine (in 45C3) [fr.].

'SPEECH {cil. epici) sbst. Cuvintare de oca- 
ziune [engi.l.
OSPEGMA (pl.-me) ,?/. Trans. (FR.-cdr.) ipşc.) =
SPECMÂ.
O SPEIE Olten. MoW. Bucov., se^ssE Băn. Trans. 
sf. uri fel de coş făcut din coajă de teiu, cu fun
dul din nuiele împletite: şi cergurAde le-au datclreteie 
Şl potlrnlchl de c&rau ou spee (dos.) ; pSs&iarlul umplu spe- 
nea, o rase bine gl o goli, o umplu el a doua caid şl acuma 
Ieşi cu virv (cAt.) .
OSPELCĂ (pl.-cl, -ce) Sf. Mold. AC de cap: ielele 
ee bucurd cind găsesc spelcl, cd le creşte pdrul (gor.) ; clnd 
cad spelclle din capul unei femei eau fete, e semn cd o doreşte 

-cineva (Gor.) ; fetele pun repede sub prag ofte o , ca sd 
tieaod preotul peste dlnsa (PAMF.) [rut. S p y 1' iv a; comp. 
spjlcA].

•spelunca (pl.-ce, -ci) sf. Peşteră, cavernă:
figurile... de urşi al speluncelor şl de alte animale dlspdmte, 
ce s’au gdslt pe unelte de corn (oooe.); hanurile... samdnd cu 
nişte spelunce neloculte urg.) ; Ingropau In grdmezl de 
arcuri Înalte, de spelunci adihol... lumina cerescului Im- 
pdrat (EMiN.) [lat.], 
c SPENE wm- SPEIE.
O SPENŢ, sprenţ (pi.-te), SPENTAL,şPENTAL(pi.-lo), 
SPENTER, spentAb, SP(R)ENTUK (pl.-re) sn. Olten. Mold. 
Băn. Trans. © Surtuc fără pulpane, purtat de ţă-
răni: toţi... îmbrăcaţi cu spenţere de postav roşu (c.-rad.); 
plecase sprinten, numai Intr'un eprenţăr de-acasă (flor.j 
[germ. S p e n z e r].
•SPERA (sper) vJ). tr. şi intr. A nâdăjdui, a trage 

nădejde [lat.].
•SPERANŢĂ ipl-tfi) sf. = NADţlJDE®©: omul 

trăeşte cn speranţa [it.].
•SPERARE sf. ® Faptul de a sperai© Spe

ranţă, nădejde: In lume-l veselie, amor, viaţă, Şl cerul 
şl ptolntul preschimbă sărutări (alecs.).

SPERIA (sperlu]lt SPArI(1)4 (sparlu, ^ărlu), ţ SFA- 
REA (epar, spaiu) 1. vb. ÎT. A băga pe cineva într’o 
spaimă trecătoare, a face să-l cuprindă deodată 
frica: Petrecerea Ipl (Fan) cea mal plăcută era să sperie lu
mea prin păduri (Isp.) ; l-au Închis pre amlndol fraţii... 
şl acolo multă groază le făcea, şl Îmbla noaptea cu liintre, 
pre apa Bistriţei, de-1 speria că-1 vor răsturna In Bistriţă 
(NEC.); $1 luă un par de dale, Ca pe mine să mă spale
(RET.); te afumi cu păr de la cinele oare, repezlndu-se la 
tine să te muşte, te-a speriat (pamp.) ; s’a jurat pe părul său 
că no ml-a spărla copilaşii niciodată (CRg.).

2. vh. refl. A-1 cuprinde o spaimă trecătoare:
văzură IsuB Imbllnd pre mare şl aproape de corabie fu şl se 
spăreară (coR.); clnd te sperii, să-ţl scuipi In sin, ca să nu te 
bolnăveşti de frică (Znn.) ; se sperie şl de umbra Iul, se 
zice despre cel fricos; de ’ngrozltura ta fugl-vor, de glasul 
tunetului tău să vor spărlla (dos.) ; nu te speria de acela 
care face gură, ol de acela oare tace şl face (znn.); a 1 se 

somnul, a nu mai putea adormi, după ce a fost 
trezit pe neaşteptate din somn: după oeoăzude vr’o 
două ori, i se sperie somnul şl rămase treaz usp.) ; aw* BU
RUIANA ®, LUP ®, musca © [lat. *expavorere 
< p a V o r].

SPERIAT, O SPAmet, t SPAbi(I)at 1. adj. p. 
SPERIA) SPABI(I)A: flăcăi... pocnesc din bice, gonind 
Înaintea lor vitele speriate (DLVR.) © NE6PER1AT.

2. sm. şi ✓ (pZ.-iete) sn. F Sperietură, spaimă:
a vlrl, a băga tn sperleţl {sau tn toţi speriaţii), a umplea 
de sperleţl, a umplea de groază, a îngrozi: ml-a ieşit

Înainte un urs grozav, care m’a vlrlt in toţi spărleţll (Crg.) ; 
nici dracu nu mă prindea, aşa mă umplusem de spărlet 
(ALECs.i; de-able l-a mal trece băietului latnla de spărlet, 
că mult păr tml trebuia de la tine ca să-l afum (crg.i; 
cine vorbeşte pe Întuneric, sufeie de spărlete: fă-1 cu pir 
de urs ori cu liliac, că scapă (gor.).

SPERIETOARE, O SPABIETOARE Sf. ® = MO- 
HfiE ® 1( © Arătanie ce sperie pe cineva [s p e- 
ria].

SPERIETyRĂ, o SPArieturA (pZ.-turi) sf. 
Spaimă năprasnică, trecătoare: Doamna Lambrino 
rfdea de sperietura el (vlah.) ; ee speriase şl din sperieturi 
putea să Înnebunească (d.-zamf.) [speri a].

SFERIOS, O spAbiqs adj. Care se sperie 
lesne, de cel mai mic lucru; tot mat domol, copile, 
că nu slntem nlol noi aşa de sperloşl (GN.) ; un păstor mlnft 
un cird de viţei sperloşl urg.) ; Şl cnm eram epărios, Era 
p’acl să cad fos (Ret.) ; — adv.: trebue să vis aonma, zise 
copila, ultlndu-se sperlos la cel trei domol (Car.>.

SPERLA, Mold. şpeblA sf. Cenuşă de cărbuni 
aprinşi: sburau pe sns fesuri tnrceştl, mllni, picioare... 
oum sboeră speria de la maşină (s.-ald.) ; cită şperlă In va
tră, atitea ouă să curgă din găina noastră (gor.) ; musca 
s’a băgat in cuptlor peste şperla din vatra focului (vas.) ; 
® F a da prin a) a da de gol, a trăda; b) a lăsa 
încurcat : cred că nu mă vel da prin şperlă şl nn-1 vel 
lăsa să mă bătăi (CRG).

SPERMA(N)ŢET sbst., </ SPEBMA(N)TÎ)TA sf. 
= STEABJNA: Vodă, care ţinea foarte mult aă-şl lumi
neze norodul, adusese, cn mari cheltuell, de la'Braşov, vre-o 
douăzeci de lăzi cn luminări de spermanţet (CAr.) ; o adevă
rată lomlnaţle: la şase perechi de geamuri, şase feşnloe oe 
Inmlnărl de spermanţet <dlvr.) [rus. spermacetiî 
< lat. med. sperma coeti].

•SPESE, speze sf. pl. Cheltueli [it. s p e s e].
SPETE sw SPATA 2.
SPETEALA {pl.-eii) sf. înţepenirea mem

brelor anterioare ale unui cal sau unei vite, de pe 
urma unei prea mari oboseli [speti].

speteaza (pZ.-oze) sf. ® Pie-care din be(i- 
şoarele flexibile ce se lipesc pe zmeul cu care sc 
joacă copiii: spetezele trebue să fie bine cumpănite dlo 
ochi şl din cuţit, ca să nn fie nns mal grea decit alta iisp.i ; 
nimeni nu ştia să dea pnl de glol ea dlnsnl, nici să potri
vească spetezele la zmeu (I.-gh.) ţf ® Fie-care din spi
ţele verticale ce leagă carîinbul de sus cu cel dc 
jos, la loitra carului {tm- 2945): de-acum numai să 
te ţii bine de carlmbl şi de speteze, că am să mln lepele Ieslea, 
do an să scapere fugind (crg.) f ® Pie-care din stin
ghiile transversale de la codîrla carului (••■ j-)]13G0) 
^ ® Stinghia din mijloc ce leagă între ele făloelele 
sau fofezele tînjelei, numită şi „lopăţică”, „ji- 
glă”, etc. H © Fie-care din braţele ferestrăului 
(•m- 2076) 1 ® n Scindurică, lungă de 1 metru
şi lată de 10-20 de cm., pe care se fac iţele (vic.i 
(LIU3.) t ® dT Spătar de scaun; se rezema do spe
teaza acaunulul şl închise binişor ochii (s.-ald.i ; a adormit 
cn capul pe speteaza jilţului (grl.) ; ee lăsase pe speteaza 
scaunului şl se uita cn admiraţie la eoţla Iul (sad.) r
® ♦ sau ~-pestbjtA sau —'-tABoatA = obli- 
oe4nA 11®), = papubA® 11®), = EuapiA® 1! 
® ♦ = sAbiutA © [dintr’un diminutiv "s p fi ■ 
t e a< s p a t ă-f sm/. -z ă].

SPETI (-otesc) vb. tr. şi refl. ® A(-şi) curma mij
locul, a (se) deşela, a(-şi) frînge şelele: la vale, iar 
ee da pe jos, ca aă nn se spetească lepele (CRG.l; mal zl şi oa 
mine, că nu te dau de rlpă, să te speteşti ori să te rălghlnl 
(jip.) K ,® A (se) obosi din cale afară muncind: 
drept şl mal drept, că nici nn ee spetise prea tare cu Inoml 
(pET.); se spetise bietul om muncind osp.) ; pr. exl.: 
şl eu, Dănllă, am plătit de m’am spetit (ALecs.) ( = ptnă
n’am mai putut) t ® ® A snopi în bătăi: olnd a
văzut Iapa adusă acasă, s’a repezit la ea de a spetlt-o In bătăi 
(R.-coD.) [s p e t e].

'SPEZE iw SPESE.
SPIC (pi.-ico, ✓ -icuri) sn. ® # Inflorescenţa 

cerealelor, capătul de sus al paiului grînclor oare 
conţine grăunţele; fie-care spic se compune dintr’o 
axă centrală, numită ,,fusul spicului” şi mai multe 
spicuşoare aşezate In jurul lui: de griu: mergea 
Isns Intru Stinbătă pren lănntrul seihănăturllor şl rnpea 
ncanioii Inl şl mlnoa (cor.j f ® ♦ Mănunchiu de
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flori sau de seminţe, dispuse în virful tulpinei ca 
spicul de grîu ([Şl 4504): '^ul porumbului *' ® Olten.

VIrf de munte, stană de piatră: in 
Bproplere se allă un alt de munte, unde se 
deschide o mici cimpie (pamf.) 11 @ [F) înţe
pătură, asprime a gerului: (ger, vint) cu 
(ger, vînt aspru, tăios, înţepător; peste 
noapte, Începe, nene, crivăţ cu -v, de l-a lest 
tăind la spate (R.-cod.) [lăt. S p î C U m].
O SPIGHINAT. şPicHiNăT sbst. Trans.
(POL.) (BUD.) '= LEV4NT [ung. s p i k i- 
nărd, germ. dial. S p i ek an ar d< 
lat. s p i c a n a r d i].
•SPICLFORM adj. ţ, In lormă de 

spic [fr.].
SPICUI (-uesc) 1. vb. tT. (Ţ) y A aduna Fi, .-6. 

s p i c e i e rămase după faperea snopilor spic 
•i @ ® A culege de ici de colo.

2. vb. intT. a' a da în spic.
SPICUITOR adj. verb. spicnj şi sm. ® y Care 

spicueşte 1[ ® ® Care culege de ici de colo.
'SPICUL (pî.-uie) sn. 4’ Spicuşor [fr.].
SPiCULEŢ (pi.-eţo), SPICnŞQR (pî.-şoare), O SPI- 

CimŞiL (pî.-ele) sn. 4 dim. spic: tle-care splcnleţ are 
la baza sa două fol aspre <mai.) ; A luat bădiţa trei spicurele 
Ş'a dus acasă şl-a arătat gazdei (vor.).

SPIJA iw schija.
SPILCA ipl.-oi, -ce) sf. Ac CU gămălie mare, cu 

care se prinde broboada, năframa, etc., şi slujeşte 
şi ca podoabă: unora le la ori betele, ori spllca, ori nă- 
trauia (Dlvr.) ; ca să nu se verse vinul, pune spllca ’u pahar 
(R.-COD.); ® F a (se) găti ~, a (se) dichisi, a (se) găti 
frumos [ev SPfiLCA].

SPILGUI (-ueso) vb. Iţ. şi refl. F A (se) di
chisi, a (se)' găti frumos [s p i 1 c ă].

SPILCUIT adj. p. SPILCITI. Dichisit, gătit fru
mos: gangului strins si In haina penelor (GRL.) ; oe rl- 
dloull slut Xanţll spilcuiţi, radlosl şl Impertinenţi, cari mă 
prigonesc cu zlmbetele lor Idloate (vlah.).

SPILCUţA (pi.-ţo) sf. ® dim. spilcA ţf ® pl. 
♦ Plantă aromatică, cu tulpina dreaptă, ramifi
cată ; are frunzele acoperite cu peri moi şi face flori 
albe şi galbene, dispuse în capitule şi în corimbe 
la vîrful tulpinii; frunzele sînt nişte achene colţu
roase; creşte prin tufişuri, la poalele munţilor, 
pe lingă locuinţe şi gar
duri; cultivată uneori şi ca 
plantă decorativă; numită 
si „bumbişor”, ,,granat”,
,,iarbă-amară”, ,,mătrioea", 
etc. (CKrysanthemum par- 
thenium).

SPIN, o sppiE sm. ^ ®
Ţepuşă care creşte pe tulpi
na sau pe ramurile unor 
plante,ghimpe: (contrafriguri
lor) bel zeamă de rădăcină şl spini 
verzi de holeră, stoarsă In apă 
(PAMF.); @_): nu e trandafir fără 
epiul; 0: a sta ca pe spini, a sta 
ca pe ghimpi, a nu mai putea 
de nerăbdare H ® Ţepuşă, 
aşchiuţă de lemn intrată 
sub piele: dacă-(ţl dă un splne

® Plantă spinoasă, cu " ’ 
irunzele păroase şi înconjurate cu .
spini puternici; face flori rOşii-pur- 
puni, galbene sau albe, aşezate 
in capitule rotunde; numită şi 
„scaiu” sau ,,scăiete” f’Carditus.,. 
acanlhoidps) (i] 4565)H ® Plantă v ' "
cu frunz'ţle dinţate şi spinoase; 
lace flori purpurii, aşezate în ca
pitule singuratice la vîrful ramu
rilor; numită şi ,,scăiete“ sau 
j^aiu ‘ (Carduus Kemeri) f ® =

® = H ® Trans. = PORUMBAB 
® II ® ~-mdscAlbso = holrrA ®

Fig. 4565. Spin.

l i" ■ ------ ---------------iD picior, scoate-1 şl locul Iul 
6copere-l cu clelu din uroche,. 
ca s& nu mal crească (pamf.) ^'

Fig. 4566. 
Spinarea- 
lupului.

II (!) ~-VJNAT = SOAIU-VJNAT ţ[ ® BPţNUL-CRRBULUI 

l-A. Candrea.— Dicţionar enciclopedic ilustrat, 1185

= VERIGARIU® f <g SPINUL-DRACULUI, SPIMUL-VjN- Cpl 
TULDI = SCAIhL-DRACULUI [lat. S p î n U s], c_|

SPINARE sf. ® (5) Partea corpului omenesc ori 
sau a animalelor de-a lungul coloanei vertebrale; 
în spec. partea corpului, începînd de la umeri 
pînă la şale, spate, dos: a duce, a muta un sac In 
ca .va Încovoiată; şira spinării av ŞIRA ® ; cămaşa 1 a'a li
pit pe V; ce umblă cu casa In —P (gor.), ghicitoare despre 
,,melc“ ; ® a avea pe cineva In v, a-1 sta cniva tn v, a nu 
mai scăpa de cineva care se ţine scaiu, care nu mai 
vrea să plece: nu pot să sufăr să-ml stea un chelner In v, 
tot te Îndeamnă să lei, ba una, ba alta (alecs.) ; a cădea 
In va cuiva, a Cădea în sarcina cuiva; a ptme in va 
cuiva, aj a arunca în socoteala, pe seama cuiva; 
bj a lăsa în sarcina cuiva; a pune va la ceva, a da 
ajutor, ă pune umărul la ceva; a trăi pe va cuiva, 
a trăi pe cheltuiala, în sarcina cuiva; m- abunoaî 
® ; MELC 1 O ; MÎNCA 1 (!3); PICIQR ® ; TOBĂ ţf ® De-a 
v(a) loc. adv. In spinare, în circă: s’ar fi dus el mult 
aşa... cu ciubotele de-a va... dacă o Intlmplare, destul de 
neînsemnată In sine, nu l-ar fl luminat de-odată... calea 
(VLAH.); luă cele două poloboace de-a v şl pe fierar dea
supra (FLOR.); 11 legară cot la cot, apoi ' 11 legară de-a va
pe şaua calului (gn.) t ® Partea blănii de pe spi
narea unui animal: au trimis la Poartă... şl altor Turci 
mari. blane de spinări de soboli, pentru binele ce au făcut 
de eu aşteptat ţara (NEC.) ţ[ ® (p Partea scurteicii, 
cojocului, etc. care acopere spinarea H ® ^ Cul
mea, muchea unui munte, unui deal: rupte şi pră
păstioase se Înalţă In zări spinările munţilor (vlah.) ; ză
padă multă... se grămădise după o lamă fără sflrşlt pe va 
uriaşă a mimtelul (gr(G.) V ® (F va imei Utere, partea 
din corpul unui caracter care nu apare la tipar, 
spre deosebire de „floarea ” Literei (•»• iH 892) t 
® A SPINABEA-LUPULUI. O varietate de ferigă 
(Athyrium filix femina) ([B] 4566) [lat. spina
li s].

SPIN Arie s/. ♦ Tufişuri de spini, spiniş:
plţlgol clndoşl ţlulau In spinării (sad.).
O SPINE IV SPIN.

SPINIŞ (pî.-işnri) sn. ♦ Tufiş de spini, de 
arbuşti spinoşi: In multe iocurl sint curăturl de llneaţă 
In vurl, cari nu aduc nici un folos (ion.) ; In dosul vulul 
îndesat, Pasou vede o femele venind grăbită In sus (SLV.).

SPINIŞQR sm. ^ dim. spin: podurile lerbato...co- 
prindeau ronduri cerculte cu stullşurl de măceşi ori de <^1 (ije.).

SPINOS adj. O ♦ Plin de spini, ghimpos:
curăţeşte-niă, dră^ţă, de crengile lestea spinoase şl uscate
(SB.) t © f Plin de arbuşti spinoşi, înărăcinos:
de să va apuca neştlne de vre-un laz strein părăsit, să lle ^ 
şl plin de pădure (prv.-lp.) ; Căzacll pre *ncet tot de apropiau 
de oastea muntenească pre hirlş, că este locul acela toarte ^ 
(M..COST.) H (D 0 Plin de greutăţi: se dete dar tto partea 
el, cu hotărlre statornică de a merge pe calea cea spinoasă 
şl ostenitoare (Isp.).

SPINTECA (-ec), OSPINTICA (-Ic), Băn. SPIN
TECA (-ec) vb. tr. CD A despica pîntecele: ii spinte
cară plntecele cu ostie (dos.) ; Tătaroele cele burduhoase le1 
spinteca şl punea copiii prin pari (nec.) ; Ţiganul s’au 
apucat Itttllu de copil, l-au luat din leagăn, l-au aplntlcat, 
l-au pus Intr’un olubăraş şl l-au spălat frumuşel (sb.) ^
(D A despica, a crăpa, a tăia, a sparge în două, a 
despărţi în lungime:lemne; capul cuiva; 0: va
porul spintecă netezlşul apei, aurită de cele din urmă raze 
ale soarelui (vlah.) H ® 0 A trece priii, a străbate, 
a răzbate: Polatlştea vine limpede dinspre răsărit, splh- 
teoînd făgetul nnel văl, şl se asvirle In Jiu (vlah.) H ® 0 
^ aerul, vintui, a alerga în fuga mare, a sbura re
pede : a Încălecat boierul pe căluţ şl a început a splntica 
aerul, duotndu-se repede ca glndul (Sbj [lat. *6 X- 
pantîca.re< pantîce m]. 

spintecător sm. Gel ce spintecă.
SPINTECATURĂ (pl.-turi) sf. CD Despică- 

tură, crăpătură, tăietură; loc pe unde-şi croeşte 
calea un rîu între munţi: prin splnteoătura aceasta a 
munţilor, drumul, şerpuind pe marginea rlulul Tismana, se 
adlnceşte Intr’un desiş de castani seculari (vlah.) ; In fund, 
la mlază-noapte, cel din urmă colţi al lanţului Bucegilor 
stăvileau splnteoătura Prahovei (ur.) 1 ® ^ Una din 
crestăturile ce fac ciobanii la urechile oilor [spin- 
te ca].

SPINUI (-nasc) vb. tr. A înconjura (un îoc) cu

75



SPI-LPi.nA- CU arbuşti spinoşi: Măi bfiiete^ băieţele, Ho-
QQI t&răşte-ţl grădina, Bplnueste-ţl ograda, Că trec pe la poarta 

ta Şl mă vede muierea (şez.].
SPINVţA, saenivTA (pi.-te) s/. ♦ ® Mică

El antă ierboasă, cu flori al- 
astre închise, rar albe, dis

puse In capitule globuloa- 
se; creşte prin păşunile pie
troase şi prin poienile de la 
munte; numită şi „bănică”
(Phyteumă orliculare) (iH|
4567)U ® Mică plantă cu Ho
ri negre-violete, dispuse în- 
tr'un capitul globulos în tim
pul înfloririi, care devine ci
lindric după înflorire; creşte 
prin păşunilepietroasc de la 
munte; numită şi „vătăjel”
(Phyteumă Wagneri) [pro
babil din spin],

•SPION sm., SPIONA (pl.-ne] s/. 0 iBţ Persoană 
care pătrunde in rîndurile vrăjmaşilor ca să isco
dească planurile lor de luptă, pregătirile ce lac, 
etc. t © Individ din rîndurile poliţiei care spio
nează pe oamenii suspecţi f ® Individ care caută 
să spioneze pe cineva, spre a se folosi de cele ce 
află [fr. e s p i o n]. '
•SPIONA (-onoz) vb. ir. Q a A iscodi, a căuta 

să afle planurile de luptă ale vrăjmaşilor, pregăti
rile ce fac, etc. ţ| ® A pîndi ca să afle ceea ce face 
sau spune cineva, a trage cu urechea spre a auzi 
ce se vorbeşte: nn vreau să am In oaaă persoane care m& 
sploneazA (d.-zamf.) ; de sigur au băgat de seamă că mă ’nvlr- 
teso pe-aoolo ca să-l spicnez (vlah.) [Ir. espionner].

•SPIONAJ (pl.-aje) S7t. ® Faptul de a spiona 1f 
® Meseria,’ încieletnicirea splomilul [fr. e s p i o n-

Fig. 4567. Spinuţă.

ţigaretei ce sboară In spirale, Văd eroi prinşi la luptă pe olm- 
pul de onor calecs.) ; arc In (s«- 180) [fr.].

•SPIRANT adj., spnwraA (pl.-te) sf. ar Se zice 
despre co'nsonantele în timpul emisiunii cărora or
ganele vorbirii slnt parţial deschise şi lasă să 
treacă aerul expirat: sunetele t, v, 1, z, ş şi c(e) slnt 
sp Iran te sau consonante sp Iran te [fr.].

SPmiDVŞ, Mold. Bucov. Trans. SPlRlTpş sni. ® 
(Pi Drăouşor mic pe care-1 au unele babe şi unii 

vrăjitori şi de care se servesc la farmecele lor; -~ul 
e un fel de slugă a unui drac ce are în stăpînirea 
lui pe baba ori vrăjitoarea care face farmecele; cu 
ajutorul lui se aduce călare pe prăjină ibovnicul 
la drăguţa lui, se ia mana vacilor, se mulge lapte 
din inima carului, se tămăduesc boalele, etc. ; ba
bele îl ţin de obiceiu în ulcioraşe de marmoră ori 
depămîntalb şi-l hrănesc cu miez de nucă: acela, 
nlol ou splrltuş să lle şl n’ar putea 11 mai al dracului (ret.) ; 
se crede că dacă poartă olneva un ou al unei pnlce negre nouă 
zile Înainte de Paşti subsuoară şl zice, pe timpul oind se lesa 
ou Învierea... ,,Hrlstos a Înviat, şl al meu a Înviaţi", atunci 
lese din aoel ou un splrltuş, cere apoi 11 dă celui oe l-a oloolt 
averea de pe lume, dar după moarte 11 la sulletul (gor.) ; 
s’alungl bătaia de ]oo a dracilor şl veselia splrlduşllor (flor.j
H ® Copii sprinten, sburdalnic (şi f. spramţişA):
cucoana Frosa, subţire, Irumuşlcă şl Iute ca un splrlduş
(SAD.) [cuvlnt semi-cărturăreso din lat. s p i r i - 
tus; comp. şi pol. spirytusek, cu acelaşi 
sens ca în rom.].

•SPIRIIi sm. f Gen de vibrioni cari se mişcă 
învîrtindu-se în jurul unei axe; o specie a acestora

se găseşte în slngele indivizilor atinşi de friguri 
infecţioase [fr;].

SPmp^GE s/. ♦ = BATBINB.
•SPDRIT (pj.-ite) sn. ® Substanţă nemateriala 

şi intelectuala: ■«iii omului ţ ® Fiinţă neîntrupată, 
duh: siintui-spirit, Sf Intui Duh 11 ® »ele cereşti, în
gerii; <vele Intunereculul, dracii If ® Suflet, duh u 
® Totalitatea facultăţilor intelectuale 1 ® Prezenţă 
de w prezenta® H ® Minte, deşteptăciune, in
teligenţă, isteţime; trăsătură de —; om de ~, om spi
ritual, isteţ, om plin de duh: mle-ml spunea verde Io 
ochi că sint un prost, parcă eu aş 11 pretins să llu om de 
(i.-GH.) f ® A lace a căuta să facă pe deşteptul, 
a voi să arate că e om de spirit: vai i ce tip aiectat, şi 
cum ţine să Iacă ^ cu orl-ce preţ (vlah.) If ® Părerile 
împărtăşite de un grup de oameni: '*■ de partid, ds 
familie f @ ~ni pubiio, părerile care predomină în- 
tr’o ţară t ® Principiile, motivele, impulsiunile, 
tendinţele după care se călăuzeşte cineva H Ap
titudine, pricepere: are~ul alocerllor, comerţului]] 
® Sensul adevărat, precis:-«tiI legii t ® Apari- 
ţiune, vedenie, arătanie, nălucă t © 42? Mic semn 
de aspiraţiune, întrebuinţat în scrierea greacă: ~ 
lin oepru(') [lat., CU înţelesurile fr. esprit].
•SPIRITISM sbst. Doctrina acelora care cred că, 

prin mijlocirea unui „medium”, pot evoca spiri
tele morţilor sau să primească comunicaţiuni din 
lumea în care acestea continuă să trăească [fr.].

•SPIRITţST 1. adj. Ce ţine de spiritism: doc-
ţplTlft.

2. sm., spiritjstA (pl.-te) sf. Persoană care crede 
în spiritism [fr.].
•SPIRITUAL adj. ® Care e spirit, de natura 

spiritului, nernateriai: îngerii slnt iiinţe '-0 t ® Care 
aparţine sufletului, iar nu corpului f ® Care 
tinde la perfecţiunea creştină: exerciţii ^ f 0 Con
cert concert pubUc în care se execută bucăţi de 
muzică religioasă 1f ® ajl Ce ţine de religiune, ce 
priveşte Biserica: ee deosebeşte puterea .vă de puterea 
temporală ţ[ ® Care are spirit, minte isteaţă: uo 
om V f ® Care porneşte de la un om de spirit, 
care denotă spirit; plin de spirit: o vorbă vă; o epi
gramă vă [fr. s p i r i t u e 1].

•SPIRITUALISM sbst. A- Doctrină filosofică, 
opusă materialis'mulul, care admite existenţa lui 
Dumnezeu, a îngerilor, etc. şi crede că sufletul e 
nematerial şi nemuritor [fr.].

•SPIRITUALIST ţ. sm., spntirnALiSTA (pl.-te) 
sf. Persoană care admite spiritualismul.

2. adj. Privitor la spiritualism: dootrină vă [fr.].
•SPIRITUALITATE Sf. +++ ® însuşirea a tot 

ce este nernateriai:‘va suiietuiui f ® Grad de de
voţiune caracterizat printr’un (iispreţ împins la 
exces faţă de toate cefinţele corpului H ® Cali
tatea aceluia care s’a liberat de legăturile mate
riei [fr.].

•SPIRITUALIZA (-izez) vb. tr. ® A interpreta 
un pasaj din Vechi’ul Testament în aşa fel ca să 
apară ca un sinibol al unui fapt raportat de Noul 
Testament li ® A face independent de materie, 
de simţuri; a da o tendinţă spiritualistă [fr.].
O spmiTţrş1 iv spniiDţrs.
o SPJRITUŞ2 sbst., Băn. = SPntT [germ. S p i -
ritus].

SPIRT (pl.-tuii) sn. ® Lichid fără coloare, cu 
miros caracteristic şi cu gust arzător; disolvă un 
mare număr de substanţe minerale şi organice şi 
arde cu flacără albăstruie, dînd vapori de apă şi 
bioxid de carbon; se întrebuinţează la fabricarea 
diferitelor băuturi alcoolice, a' parfumurilor, văp- 
selelor, preparatelor farmaceutice, etc.; alcoolul 
ordinar; vechii chimişti numeau spiituri ori-ce sub
stanţă uşor volatilă, d. e. v de vin, alcool de vin; 
V da ţipiiig, amoniac lichid; v din lemne, alcool me- 
tiUc, et0.;v denaturat DENATURAT © ; <B- ““ 
turna v peste loc (pann), nu Căuta Să întăriţi mai mult 
pe cei ce se ceartă ][ ® F Harnic; iute la treabă, 
foarte vioiu: aloi la han In drum, la răaplntle, trebue M 
băiat Iute, v (br.-vn.) ; Dinu era un flăcăiandru Isteţ, deştept, 
Inllpt şl V, nu glumă nsp.) [rus. S p i r t u].

SPIRTQS 1. adj. g Ce conţine spirt, al
coolic: băutori eplrtoaee.
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2. SPIRTOASE sf. Tpl. Băuturi ce conţin spirt, bău
turi alcooiice: tată-sSa a lost ani mnlţl olnovnlo la spli- 
toaaa ti vorbea româneşte ca apa (I.-gh.).

SPITAL, (g) ŞPITAL (pi.-ale, t-alurl), Trans. ŞPI- 
T4in (pi.-aluri) STi. Oasă unde se primesc şi se în
grijesc fără plată bolnavii, săraci (ia) 4569) [germ. 
Spital; pol. s z p i t a'l; ung. i s p i t â 1 y]. 
t SPITALAGIUtsm., spitalaqioaioA (pi.-oe) sf. 

Îngrijitor, în
grijitoare de 
bolnavi la un 
spital; nu 
cumva eştldom' 
nea ta baba lana 
spltalagloalca P 

(FIU.
SPIŢĂ(pi.

-te) sj. ® Fie
care din raze
le ce unesc că- 
păţîna unei 

roţi cu obe- 
ziie (» ^

4174): butncul
Bate gros pentrn 
s se putea Im- 
bnoa In el spi
ţele (loN.i; de la c&ruta s4 nu pul pe loc... spiţele, cb te dor
dinţii (GOR.) II ® Fie-care din treptele unei scări por- 
tative: oum a scara de se sule pie Bl se pofroarft aBUderaa 
laift pre spiţe, aşa slnt şl rudeniile .(prv.-mb.) ®, Grad. de
rudenie: toate rudele moştenesc pină la a şasea a rudeniei 
(LEG.-cAR.) î spiţa neamului, toate rudele de sus, de jos şi 
d(i alături ale cuiva, arborele genealogic: iţi cunosc 
spiţa neamului şl soiul boieriei, de pe spusa tatei (alecs.) \ 
vssl, aol nu prea ştiu bine cum vine spiţa neamului, dar 
ştiu de bună fif>RTţia oft ne rndlm (i.>oh ) [bg. srb. rus. 
spic a].
OSPITĂRIE SPIŢERIE.

SPIŢŞLNIG [pl.-ioe) sn. ® Sfredelmare de 
care se serveşte rotarul pen-

Fig. 4569* Spital.

Fig. 4570. Spiţelnice. Fig. 4571. Spiţelnicul.
ţru a face în căpăţîna roţii găurile in care se vîră 
spiţele ((U 4570) H ® ☆ spitelnicitl tm- sfre- 
del® ([E|, 4571).- ■

SPIŢŞR sm., spitereasA, o spitAreasA (pi. 
-Gse) sf. = FARMACIST (A): după npl veni splteml si spl- 
ţereasa... două llinte ciudate prin neasemănarea lor (GN.i ; oum 
ara conu Costaohe judecătorul satului, asa era coana Luzlta 
doltaieasa si spltăraasa satului ibr.-vm ] [ngr. sits<r(iepY](;
< it. s p e z i a 1 e].

SPIŢERţţî, OSPITAHIE sf. = FARMACIE: lată 
acnm o spltărle nemţească lipită de o tlutlnngerle armănească 
lALECs.); anul trecut, oind l-a durut In glt, l-a dus măsa la 
spltărle (BR.-VN.) [ngr. ottsxCwpîot].
'SPţŢUHI, SPiTURi Sf. pl. Horbote lucrate cu 

igliţa [germ. S p i t z e n].
O SPÎCNA, SFIBnA (pi.-no) sf. Mold. (rv..crg.) (pamf.) 
= SPE0MA.

SPÎN adj. şi sm. Căruia din fire nu-i creşte 
barbă: In călătorie... să te lerestl de omul ros, der mal ales 
de cel cit 11 putea (Crg.) ; Ielele care torc, să toarcă tot 
oalerul, ca să n’aibă bărbaţi *■1 cgor.) ; cine e a mtncaC 
din pomana dracului uip.); Dragn ml-e bădiţa Câ-1 şl 
tlnăr si bătrln (Znn.) ; e^ BARBA® [lat. VUlg. *S p a- 
n U s < gr. aitovoţ].

SPÎNATIG, SPÎNATEC adj. Cam s p î n; un tlnăr 
mlnatlc, Inngăreţ la chip şl cam adns de spate, lăcea corec- 
tari (VLAH.); mă privea ou octal buni... şl c'un zlmbet de ne- 
tncredere pe bnzele-1 aplnatlce (sad.i; văcarul... era... nn 
°ni oam splnateo, cu păml roşcat şl ca pistrui la faţă (lung.) ; 
nel totl oamenii splnatlol Is plstrltl la mate (Rgr.).

Fig. 4572. Spinz..

O SPÎNTEGA im-, SPINTEOA.
SPÎNZ, D SPÎNT, <f SPÎNS sm. A ® Plantă cu ri- 

zomul gros, ramificat, negricios, cu numeroase 
fibre radicale, lungi şi puternice; face flori roşii- 
purpurii, plecate în jos; 
creşte prin păduri, pe lo- 
curipietroase şi în poienile 
de la munte; e întrebuin
ţat în chirurgia veterina
ră populară, vîrîndu-se 
un fir de rădăcină sub 
pielea animalului bolnav; 
numită şi „bojoţei”, „iar- 
ba-nebunilor”, ,,ouăle-po- 
pii”, ,,barba-lupului”, etc.
(Helleborus purpurascens)
(>( 4572): veniră apoi babe şi 
o slătnlră tn toete lelnrlle: să 
la şalele cn racblu, ori rădăcină 
de splnt cu racblu (sad.) ^ ®
= cuouRia I ® = Husenj- 
tA-pbimAvAbaticA.
o SPÎNZUI (-U0S0) vb. tr. ff = ÎNIERBA® [spin zj.

SPÎNZUBA (-ur) 1. vb. tr. ® A atîma, a prinde, 
a acăţa de ceva ridicat, de un cuiu, etc. capătul de 
sus al unui lucru, sau sfoara de care e legat un 
obiect: Ah I de cita ori volt-am Ca să splnznr lira ’n oală 
Şl un capăt poeziei Şl pnetlnlnl eă pnln (em(n.i ; cela ce va 
spinzura la aşa onlva nlsoare coame sau alt-oeva sttrv Îm
puţit, acela să se certe (prv..mb.) ţ] © A omori pe Cineva 
atîrnlndu-1 cu un ştreang în jurul gîtului: pre tine 
te va Bpluzura In Inrol şl carnea ta o vor mlnca pasările 
de pre tine (pal.1 : carele va ţinea dmmnrlle oamenilor de va 
tura... să-l sptnzure In Inrol (Prv.-mr.); Ţiganul, otnd 
s’a văzut Împărat, Intlln pe tat'-săn l-a splnznrat, se zice 
despre cei parveniţi cari nu numai că nu vor să 
mai ştie de neamuri sau prieteni, dar încă caută 
să le facă rău; ®; tale şi epinznră, face tot ce vrea, 
abuzlnd cu străşnicie de autoritatea sa.

2. vb. intr. ® - ATÎRNA 2 ®; lampa splnznră de
tavan 1j ® ® A depinde, a fî supus unor anumite 
împrejurări, a sta în mina, in puterea cuiva: de la 
dlnsa spinzura soarta bătăliei (bAlc i ; ml-1 pricepe prea mnlt, 
neferloltule, olnd ţl-olu Împărtăşi taina Înfricoşată de la oare 
splnznră viata noastră (Alecs.).

a.' vb. refl. ® A se atîma, a se prinde, a se apuca 
de ceya ţinlndu-se vîrtos cu mîinile sau trăginii 
tare in jos: s'a splnzmat ou mllnlle de o cracă 1] ® A-şi 
lua viaţa attrnîndu-se cu un ştreang în jurul gl- 
tului: Mal bine m’aş splnznră De olncnml brlnlnl, In mlj- 
looni ttrgniui (ik..brs.) [lat. ‘expendiolarej.

SPÎNZURAT 1. adj. p. SFlNZURA: balne călugă
reşti spinznrate tntr’nn onin (emin.).

2. sm. ® Cel ce a murit spinzurat;®: nu vorbi 
de Iunie In oase (^Inl ^ FpMIE®; ® F: II apără ca 
tnnia pe sub pretext că-1 apără, îl înfundă şi mal 
rău ^ ® F iron. Ştrengar, bun de atlraat cu 
ştreangul de glt; de-amn să stil că tl-al mÎncât Illterla 
de la mine, *ule 1 (Crg.); doi, trei splnznrati de advocaţi... 
luan pe telegrallet ou asalt (D.-zamf.) .

3. sbst. Faptul de a spinzura.
SPÎNZURÂTOAREs/. Stîlp

înfipt in pămînt cu o grindă o- 
rizontală îmbucată la capătul de 
sus, de care atlmă o funie, ser
vind ca instrument de supliciu 
pentru cei oslndiţi să moară spln- 
zuraţi ([®] 4573); 11 pun (pe leneş) 
intr'un car cu bol} ca pe un butuc 
nesimţitorţ şl bal cu dinsul la locul de 
F- (CRG.) [spinzura].

SPÎRG (pl.-cuii) 1. sn. Bucov.
® Bucată mică de carne de pe 
lingă oase sau dintr’o parte a 
vitei, de unde nu se poate tăia 
o bucată mai mare: si-a oprit pen
tru sine carnea o ea mal grasă şl mal Inimoasă, iar celuialalt 
l-a dat mal mult ciolane, .«mil şl macră (SB.) *1 ® Bu
cată mică (de piele, etc.): oInd m’ar vedea ai mol că Îm
bin cu nn de piele ca acesta, n'aş şti unde să mă ascund 
de ruşine (sb.).

2. sm. Piciu, prichindel, mucos: —l cu caşni la

SPIi-
SPÎ

Fig. 4573- Spînzurătoare.
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3 P I. Kurft, cari tac pe deslluzlonaţll şl pe săturaţii de viaţă (vlah.)
cor» [comP- s p y r k a, [Jul. s z p e r k a, s z p y r- 
orU k a „bucată de slănină”].

SPÎRCACIU sm. i = sPTJRCAcnj [s p ! r c 1 ij.
SPÎRCÎI, SPIROAţ (-Iln, -aiu, -ăesc] vb. refl. A-şi 

depune sctrna: unde ea cnrăţea, acolo se splroălau, oa s& 
le ample toate de alte mnrdărll (SLV.).

SPÎRCÎITQR adj. verb. splRcIj. Care se splr-
Clie: o doară splrclltoaie (Pamf.).

SPÎRCUI, ✓ ŞFiRCUI (-neso, -ulu) 1. vb. tr. ® 
A sflşia in bucăţi, a face fărime: lupul ml-a eplroult 
un bou (PAMF.); Cd dineul Iarăşi slut smintit, Pentru o’adese 
Iul ol am splrcult (don.); Şl iG-au alungat apoi Peste ripl şl 
peste stlncl, Pin1 le-an splnnlt bucăţi (stam.) ; clţl au rămas, 
au Început a-1 tăia si a-1 splronl (let.) TI © t A Îm
prăştia, a risipi, a pune pe fugă: singur Mihai-vodă, 
văzlnd oă sta războiul neales, au dat năvală In Ardeleni de 
l-au splrcnlt (n.-cost.) Ii © Trans. A şterpeli, a iua pe 
furiş (psc.).

2. vb. refl. t A se împrăştia, a se risipi: toată 
oastea asa greu s'an tulburat, olt,., toţi amesteoaţl, unii de 
alţii tnglnd, s'an sptronlt toată tabăra (m..cost.) [s p I r c]. 
OSPÎRLI = SBÎRLţ.
O SPÎRNEli = PRISNţL.

SPLAIU (pi.-aluri) sn. = CHŞ!D®:/»1 Dîmboviţei.
*SPLEEN [cit. spiin) sbsl. Boală Închipuită care 

constă Intr’o plictiseală fără motiv care face pe om 
să i se urască cu viaţa şi-l împinge uneori la sinu
cidere; foarte răspindită In Angiia: uiltnl începuse 
şl .-.ul nu era departe (NEGR.); »nl, această boală engleză, 
ounoscută la noi sub numele de ,,urlta pătruns In sn- 
lletnl Iul oa un vierme ascuns (Alecs.i [engl.].

•SPLENDHJ adj. Strălucitor, fainic, mlndru, 
măreţ [fr. <’ iat.].

*SPLENDOARE s/. ® Strălucire: -~a soarelui; 
Luna galeşă ’n văzduhuri... In aşa sllntă — S’arăta vederii 
mele, oă mă ’nlloral deodată (vlah.) ţ| ® © Cinste Şi 

. glorie în gradul cel mai înalt f ® Măreţie, mîn- 
dreţe, fală, frumuseţe fără seamăn [fr. s p 1 e n- 
d e u r].

SPLINA (-inez) vb. refl. A i se umfla s p 1 i - 
n a [unei vite): oind sa spltnează o vită, adecă dud mă- 
nlncă prea mult şl 1 se umilă splina, se Ilerbe un lurnlcar şl 
1 86 pune OBld pe spinare (mar.).

SPLmA (pl.-ne) s/. ® £) Organ moale, spon
gios, de un roşu-vio- 
let, aşezat pe la jumă
tatea stingă a pîntece- 
lui, şi in care se for
mează sau se distrug 
globulele roşii ale sln- 
gelui (!®| 4o 7 -i): llerea plă- 
vlţă este despre partea stin
gă deasupra splinei (frv.-mb.) ; 
bărbaţii să nu mănlnce » de 
porc, oă-1 doare splina laoălă-
rio (PAMF.); se crede în po
por că sînt oameni şi ani
male care n’au splină, din 
care pricină sînt foarte iuţi 
şi nu ostenesc curind (ciauş.): 
vino de mă scapă pe mine de 1- 
dolul ăsta de vrălmaş, şl-ţl voln 
da un telegar lără .V (isP.i H'® /
Boală de splină: a murit de 
H ® T7” = brAcinar © t ®
flF" = PISC ® H ® ♦ Mică 
plantă cu flori galbene-aurii, 
numită şi „spliniiţă” (Chry- 
sosplenium altemifolium)
[ngr. aicX^iva].

SPLINUŢĂ (pl.-ţe) sf. ®
£) iiim. splina II ® ♦ Plan 
tă cu tulpina păroasă, cu 
fiori galbene, dispuse în mici 
capitule, reunite in ciorchini; 
numită şi „splinuţă-de-aur”,
,,zmeoaică”, etc. (Solidago 
virga aurea) (i®] 4575) f ®
4 = splina®.
t SPODOBI (-obeso) vb. tr. şi refl. A (se) învred

nici, a (se) arăta vrednic de ceva: acesta să nevoim să-l

Fig. 4574. Splina.

Fiii. 4575- Splinuţa.

Implem 9I aft-I facem, pentru ca să ne spodobeasoă Dumnezeu 
(VARL.); cine Bă va spodobl veacul acela să doblndească (cor.) 
[vsl. supodobiti].

SPOI (-oesc) 1. vb. tr. ® A vărul: pereţii *' 
® A m'înji: a-şl ţaţa cu cilrbuul H ® f A acoperi 
un obiect de metal cu un strat subţire de aur sau 
de argint, a auri, a arginta: ceia ce va spoi vre-uu lei 
de bani, llind de aramă, să arate că laste de aur sau de argint, 
sau de va spoi argintul, să arate că laste aur, pre acela 
să-l omoară (prv.-mr.) t ® în spec. A acoperi vasele de 
aramă cu un strat de cositor, ca să nu coclească: 
~ tingirile t © A sulimeni.

2. vb. refl. ® F A se sulimeni: lemeia se spoia 
cu dres, oa să dea pielitei o ţoloere mal albă (fil.) 1 © 0 
A se ciopli: ml-am pus de gind să lug otalar astăzi In cs- 
pltală, ca să mă mal spoeso In lumea cea mare (ALECs.) [vsi.
s a p o i t i, srb. s p o i t i, bg. s p o j v a m u].

SPOI.^A (pi.-leii) sf. © Văruirea pereţilor; 
laptele de var, amestecat cu humă, cu care se 
spoesc pereţii: din timpuri mai nonă, vine tencuiala 
groasă, spoiala trandallrle oare s’a aşternut peste veobea că
rămidă HRG.i ţ| ® © Strat superficial: Alexandru Hcl- 
neson, om ou — de Invăţătnrăj de proteste gazetar ibr.-vn.) 
f © ® Lustru superficial (pus peste ceva fără va
loare): In noi totul e tot e lustru lără bază (EMIn.i; Al 
nu-ţl tăvăli talentul prin saloanele bogate... Unde omu-1 o 
păpuşă, şl viaţa o (vlah.) [s p O i].

SPOIT 1. adj. p. SPOI. ® Văruit: pereţii spoiţi 
ou var n’® Acoperit cu un strat de cositor {vorb. de 
vase de aramă): tingiri o^e 1| © Mînjit: * pe obras 
cu cărbune f © F Sulimenit: cealaltă muiere era 
grasă şl moleşită, sulemenită şl *ă (ISP.).

2. Faptul de a spoi: ~nl pereţilor, tin
girilor. -

SPOITQR 1. sm.
® © Ţigan ce spoeşte 
vasele de bucătăriei 
(i®] 4576) f ® pl.
Plantă cu flori vio-^ 
lete-purpurii sau al-' 
be, cu miros plăcut 
de mosc, dispuse în 
capitule ovoide; ori
ginară din Persia, e cultivată adesea ca plantă or
namentală; numită şi „pejmă” (Centaurea ho- 
schata).

2. SPOITOREASA (pf.-ese) sf. = CHXVţTTA [s p oi].
*SPOLIA (-iiez) vb. tr. A despuia cu sila sau prin 

înşelăciune, a jefui, a prăda [fr.].
•SPOLIATOR sm. Cel ce spoUază, prădător, 

jefuitor [fr.].
*SPOLIAŢIUNE Sf. Faptul de a spolia, pră

dare, jefuire, jaf [fr.].
SPOLOGAN(I)E, SPAlAoanie sf. ® © Prima 

zi a postului’ Paştilor, după Dumineca lăsatului 
de brînză. numită şi „Lunea curată” sau „Ziua 
forfecărilor”; în această zl, femeile de la ţară au 
obiceiul de a spăla toate vasele, ca să fie curate 
pentru postul care începe; in ziua de spolocene, in postul 
mare, se spală lopata şl coolorva, ca să treacă de grabă postul 
(VOR.); In ziua de spolocane... temelie toată ziua beau şl 
Joacă, ca să 11 se Iacă clnepa (voR.); ' a apuoat-o spre orlş- 
muţa satului, lăoind el singur Juplnulul Davld poclaoo Is 
spoiocanie (gr(g.) [rus. spoloskanie'„spălarea 
vaselor, clătire”, rut. spolokaty ,,a spăla, a 
clăti vasele”; forma spăiăcanie e refăcută după 
spălă].
O SPONCĂ (pl.-cl) sf. Mold. ® = COPCA': Ici si 
colea a el balnă s'a desprins din sponol şl-arată Trupul slb 
In gollclnnea-l, curăţia el de lată (EMIn.i ^ ® ® F Ps 
sponci, cam puţin, cam restrîns, cu economie: ou 
mlncărlle nu prea mă impăoam, căol erau pe sponci şl un 
tocmai gustoase (GN.) ; uite, eu acasă mănlnc pe sponol, 
mal nlmlo (BR.-vn.) ; cum treci Slretlnl, apă-1 rea şl lemnele pe 
sponol (CRG.); dicţionarul unul copil este loarte pe sponol 
la început (vlah.) [rut. s p O h k a ,,nasture de că
maşă”, rus. âponka, sponka „stinghie"; 
srb. s p o n k a „copcă”].

•SPOND.MC adj. 9 Se zice despre un vers hexa
metru grec "sau latin, al cărui al cincilea picior e 
format dlntr’un spondeu, în loc de a fi un dactil 
[fr.].

Fig. 4576. Spoitori.
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’SPONDţJU (pi.-dee) sn. ş Picior, în versurile 
greceşti şi latine, compus din două silaie lungi 
[lat.].
•SPONDDli sm. ® Gen de moluşte marine, 

comestibile’ înrudite cu stridia K ® Gen de cole- 
optere cu coarne lungi [fr.].
'SPONGIARE sf. pl. Diviziune de animale 

nevertebrate’avînd ca tip buretele [fr.].
•SPONGILA (pl.-ie) sf. Gen de bureţi de apă 

dulce [fr. s p o n g i 11 e].
'SPONGIOS adj. ® Al cărui ţesut se poate 

compara cu acela al buretelui 1] © Poros şi ca
re se imbibă uşor [fr.].
'SPONGIOZITATE sf. însuşirea a tot ce este 

spongios [fr.].
'SPONGITĂ (pi.-te) sf. Piatră plină de găuri 

care imită ’buretele [fr.].
‘SPONTAN adj. ® Ce se face de bună'voie, 

nesilit de nimeni f © Ce se face de la sine, fără 
ca să intervie vre-o cauză exterioară aparentă: 
bat&lle Inimii aint —.e @ Generatlnne formarea
de la sine a fiinţelor vii, animale sau vegetale, 
fără ca naşterea lor să fie datorită unui individ 
de aceeaşi speţă [fr. s p o n t a n 6 e].
'SPONTANEITATE sf. însuşirea a tot ce este 

spontan: el Işl oheltueac o bnnă parte din energia şl 
mintii lor crode pe tlplourlle pedante (vlah.) [fr.].

'SPONTANEI! adj. = SPONTAN; aucceanl coloaal 
ş|/» n’a alectat oltnşl de puţlo pe omul nostm (Car.j .

SPOR1 (pi.-oruri) sn. ® Prosperitate, propă
şire, progres; folos, profit: ne rugăm la alinţi şl ne in- 
ohlnăm Iul Dumuezeu, ca aă ne dărueasoă sănătate, viată' 
lungă şl In toate treblle noastre (Sb.) ; munceşte lărd 

ca cel ce oară apă cu ciurul (gol.) ; la tofl muncea şl Ia totl 
sporea lucrul Iul; clnd Insă muncea şl pentru dineul, munca 
nn-l da In (isp.i; Marţea, Joia şl Slmbăta nu se Începe 
nimic, căol nu-tl lese cu * (gor.i ; el nu vede nici un Bă 
se-aleagă din toată vrednicia iul (vlah.) ; era drept să se 
odihnească, căci muncise din greu şl on * (GN.); : a-1
lua Avram *ui !•- AVRAM1 ţ| © Creştere, adaus: se 
prevede un mare la venituri; am primit .^nl la leală 
[vsl s p o r u],
'SPOR2 sm. ♦ Corpuscul reproductor' 

al plantelor criptogame, care se găseşte 
în sporangi ([ă] 4577) [fr.].
‘SPORADIC adj. CD j? .Se zice des

pre ori-ce boală care atacă numai ici 
■colo clte un individ din masa popula- 
ţiunii, şi care e independentă de ori-ce 
iniluenţă epidemică ÎI © f împrăştiat, 
răspindit; plantele, care cresc în ţări 
foarte depărtate una de alta [fr.].
'SPORADIGITATE Sf. însuşirea aS. Spori'.' 

tot ce e sporadic [l'r.]. F. Frunza.
'SPORANGE sm. # Un fel de săculeţ, ca o 

gămălie de ac, în care sînt închişi sporii la plan
tele criptogame ([al 4578) [fr.].

SPORAvAI ww sforovAj.
SPORI (-oroac) 1. vb. Ir. ® A face 

să crească numărul,să se mărească, 
să se înmulţească: plnă atunol era ur
gent să se sporească veniturile prlntr'o ad- 
mlnlstratlune mal îngrijită (I.-gh.) *[ ®
A face mai îmbelşugat: slngeie nuula 
mal mult n'ar spori lutru nimic roada 
pămlotnlul nostru (GN.) 1] © ® A fle- 
Cări (PAC.): ZI orl-oum ţl-o 11 plăcerea 
Şl sporeşte cit de multe Cui o vrea să te 
asculte (PAHN); să nu mal apuc măcar o 
zi lerloltă ou tine... dacă ştiu eu ceva... 
din clte ţl le-a sporit dumnealui (CAr.).

2. vb. intr. ® A creşte (numărul, cantitatea), a 
se mări, a se înmulţi; Unde-s doi, puterea creşte Şl duş
manul nu sporeşte (alecs.) ; grămada de lume sporeşte ne- 
aontenlt (Car.) ; averile flăcăilor şl zestrele fetelor sporesc prin 
moşteniri (i.-gh.) ţ] © A progresa, a fi cu spor: la totl 
muncea şl la totl sporea lucrul Iul osp.) ; cine vorbeşte, lu
crul nu-1 sporeşte (panni ; cel ce se Imbulbează cu mlncare 
multă, se face greolu, leneş şl lucrul nu-1 sporeşte osp.) H 
® A-i folosi, a-i prii; se pusese el oam dlntllu Împotrivă 
cn ^boinj ce nIl ie_au aporit (n..cost.) [sl. sporiţii.

SPORIFER adj. A Care poartă spori [fr.J. .

Fig. 4578- 
Sporange.

Fig. 4579. Sporiş.

şl limpede a ţăranilor

SPORIŞ, 8PORICI sm. ♦ ® Plantă cu tulpina în 
patru muchi şi vlrtoasă, ramificată în partea su
perioară; face flori mici, liliachii, dispuse în spice 
lungi, grupate-în panicule la^vtrtul tulpinii; nu
mită şi ,,măturiţa" sau „ver- 
bină(-de-ctmp)" (Verbena of- 
ficinalis) (ig) 4579) t ® =
TROSCOT [srb. nslov. s p o r i s; 
rus. s p o r y s I].

SPORITOR adj. verb.
SPORI. Care sporeşte.

SPORNIC adj. ® Care a- 
duce s’por, profitabil: bauul rău 
nu-1 ~ uip.) H © Cu spor, har
nic : e om priceput şi * Iu treabă 
(GN.) I © îmbelşugat, bogat: 
laiba <*'ă, care surldea ochilor... In 
loc S&-1 mingile, 11 Int&rta 9I mal 
tare (GN.>; Tn, fluid de viaţă} cald 
şl Tresari In flrlşoarele de larbăţ 
Clnţl cu privighetoarea (vlah.) ; el 
o rostea In acea limb& ylrtoasd 
noştri (odob.) [vsl. S p O r I n ti].

SPOROVAI, V SFORAvAI (-ăesc), SFOROVOI (-o- 
esc), Olten. (psc.) (r.-cod.) SFOROJI (-oJbso) vb. intr. F A 
flecări, a îndruga multe şi mărunte: elevii... steteau 
strlnşl In curtea şcolii şl sporovăiau sgomotos Intre dlnşil 
(VLAH.); sporăvâla, la cazarmă, Negoţol vlstavoiul, şl de co
coana d-lul Maior (dlvr.) ; nu sporovol mal mult, II răspunse 
volnicul, eu nu ştiu ce este primejdie de frică (isp.); vor
beşte In toate limbile, fără să le fl Învăţat, şl sporovoeşte şl-1 
turue mereu gura (Car.) [s p O r i 1 (3) + (C i O r) 0 V ă i].

SPOROVAialA (pl.-ieii) sf. / Faptul de a 
sporovăi; flecărire: a vlntura mereu din revistă In 
revistă .acelaşi borş de platitudini şl de sporovălell răsuflate
(VLAH.).
‘SPORT (pi.-turi) sn. \ Ori-ce exerciţiu mai 

adesea în plin aer, cu scopul de a întări corpul, de 
a-i da mlădiere şi frumuseţe: ~nri atletice (boxul, 
luptele corp la corp, etc.); — nautic, canotajul; .»uri 
da lamă (bobsleigh, ski, etc.); eonestm-, călăria; ~nrl 
de origine engleză (foot-ball, cricket, polo, terinis, golf, 
hockey, etc.); vînătoarea şi pescuitul cu undiţa sînt 
de asemenea sporturi [engl.].
‘SPORTIV adj. \ Ce ţine de sport, privitor la 

sport [fr.].
‘SPORTSMAN (pl. sportsmenl) sm. \ Amator 

de sport, persoană care se îndeletniceşte cu exer
ciţiile de sport [engl.].

SPOVADA sf. Mărturisirea păcatelor, spo
vedanie: Nu mal pot de supărată, C’am venit de la .. .Ia 
popa canon ml-a dat Să nu mal ti» drăguţ Io sat (mar.)
[spovedi].

SPOVADANIE s«- SFOVEDANIE.
SPOVADUI m- BFOTEDI.
SPOVEDANIE, OSFOVADăNIE, t ISFOVEDăNIB 

Sf. fljJ Mărturisirea păcatelor (în faţa duhovnicului); 
Glaflra se aşeză încet pe scaun şl, oa şi cum ar fl con
tinuat prima el spovedanie, începu... (vlah.) de spovădanle 
fugi ca dracul de tămiie (Crg.); (duhovnicul) de va lua da
ruri la ispovedanle, acela să fie oprit de slujba duhovnlclel 
cltă-va vreme (prv..mb.) [vsl. ispovfedanije].

SPOVEDI, t ISPOVEDI (-edeso), SPOVEDTJl, Q SFO- 
vAnuţ, ţispo’vEDUi (-uesc) ţ. vb. tr. A asculta, a 
primi spovedania cuiva: popii mlrănl prllmsso glndn- 
rlle, adecă Ispovedneso şl Iartă păcatele, cu Isprava şl puterea 
arhiereului (prv.-mo.).

2. vb. refl. A-şi mărturisi păcatele (înaintea du
hovnicului): Ctnd te spovedeşti, tu spui Tot ce ştii preo
tului (RET.); eu, sfinţia ta, vreau să mă spovedesc (vlah.) ; 
s’au dus la biserică şl s’au spovăduit (alx.); om cu frica lui 
Dumnezeu, care se spăvădueşte şl se ’mpărtăşeşte de olnol ori 
pe an (Alecs.); hu se spovedulse de otnd.era (Negr.) ; dnhov- 
nlcul de va spune păcatele celora ce 1 se Ispovedesc, acela să 
albă canon cu oprirea de preoţia lui trei ani (prv. mb.); Ispove- 
dulţl-vă unul altuia greşelile şl vă rugaţi unul pentni altul,, 
ca să vă tămăduiţi (prv.-mr.) [vsl. ÎSpOV^dăti, 
ispovSdovatij.

S. P. Q. R. Abreviaţiune a cu-vintelor latine; 
Senatus populusque romanus (= Senatul şi poporul ro
man).
t SPRAFGA s/. ® 1*1 t Cercetare judecăto-

SPO-
SPR
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SPR- reasc&, anchetă.: de la deacâllcarea Iul Dragoş, Inpll au 
trăit tn bună paoe tn ţară, că n’au mal făont nlme ca să 

wi IV vadă olte ol a’au mlnoat (NEgrj ^ (D Mo!d. F A (se) lace •«' 
(din satt de ceva), a nu mai lăsa nLmîcf a nu mai ră> 
mînea nimic, a nu se mai alege nimic din ceva [rus. 
s p r a V k a].

SPRAT sm. Specie de sardeluţă ce trăeşte 
în mare şi se pescueşte tn apropiere de gurile Du
nării (Ciupea Sulinae) [it. spratto].
O SFRÂVALţ = FRAvALI : deodată sania mea se spră-
Văll (GN.).

SPRE prep. ® t Arată situaţiunea (=pe, 
peste): w potopi tot ce era ^ faţa pămlntulnl, din oameni 
plnă la dobltoo (pal.) ; Intoarae-ae durerea Iul ^ capul Iul 
9I ^ creştetul Iul nedereptatea lui deştlnse (coR.); atunce să 
va arăta Domnul îs. Hr. «v nuori (varl.) ^ ® Direcţiu
nea (= către): pnroeseră oraş; Îşi Îndreptară paşii<«>’ 
oasă; ţara Italiei de aice de la noi drept apnsul soarelui 
este (M.-cosT.): ®; deaoa se va întoarce bărbatul credinţa oea 
adevărată (prv.-mb.)H ® Proximitatea în timp (= aproa
pe de, pe la): tata împăratului, după povaţa calului, s’a 
sculat peste noapte, cam ziuă (isp.) ^ ® Direcţiunea 
în timp: Stelan-Vodă... sosind Miercuri ^ joi la miază
noapte, au Inoonglurat cetatea (gr.-ur.i ; de aceste... a vorbit 
bunicul Davld ou mama şl ou tata mal toată noaptea, Dumi
necă Lnnl şl Luni •«i' Marţi (Crg.) 1l ® Scopul: taUl şl 
moşul şl alţi ca aceştia l-au suduit şl l-au bătut Învăţă
tură, iară nu răutate (prv.-lp.) ; o spun ^ binele tău, 
folosul vostru; acelaşi lucru ce se face la noi numai la morţi, 
la alţii se facesemn de veselie (isp.); ^ bucuria mea; 
^ nenorocirea, ^ ruşinea Iul; CU acelaşi înţeles, di

naintea unui infinitiv (= ca să...): Mlntuitomi nostru 
...binevoi a se pogor! din ceruri, a mintal neamul omenesc 
din robia păcatului nep.) H ® De: ^ pltdă, de exem
plu ^ ® ţ In: a nădăjdui ^ Domnul H ® ţ Faţă de, 
către: Mila aă-şl arate Cea de bunătate Spre noi ticăloşii 
(DOS.) H ® t împotriva, contra: Doamne, ce să în
mulţiră carii mă supără P mulţi să scoală ^ mine (oos.); 
soula-ee-vor limbi limbi şl Împăraţi Împăraţi (cor.) ^ 
(M) ţ La: eă facă aceasta mal ’nalnte de oe-1 va oslndi ju- 
decătoriui moarte (prv.-mb.) ^ @ Intră în compunerea 
numerelor 11-19 (= peste): un-^«ce, oinoi-^^ce, 
nooă^*«eoe 11 @ în compunere cu de, din, tn, pre, for
mează prepoziţiunile compuse ww ddspre, djnspkb, 
JNSPRE, t PR^SPRE [lat. S U p 6 r].

SPREJINţ... ev SPRIJINI...
O SPRENŢ, BPRENŢAR ww SFENT.

SPRENŢAR sprinţar.
SPRţîNŢUR IV SPRENŢ.
SPRţJlN (pl.-Ine) sn., Bân. Trans. Maram, SPRI- 

joanA (pl.-ne) 5/. Ceea ce serveşte ca să spriji- 
nească, razim, proptea: Nu vreau alta mindmlui. Fără 
masa cucuiul Şl sprljoana vlntulul (brl.) ; el nimica nu pri
meşte, numai lăduţa de pe sprljoana ferestrei (Ret.); punct 
de^; mai adesea (f) (= ajutor, o(;rotire, protec
ţie) : n’avea nici nn .v de nicăieri [sprijini].
t SPRIJINEAI.A, SPREJINEALA (pl.-eli) sf. Spiî- 

jin, apărare, ajutor: spun ce acei şanţ... Tralan Împă
ratul să-l 11 săpat pentru sprijlneala despre Tătari, tnohlalnd 
locul despre otmp de năvala prăzilor tătăreşti (m.-cost.); matele 
9l putemlonl Împărat ne-au trimis... să ţinem local şl ce
tatea aceasta, de unde să purtăm grijă şl eă fim de sprljlneală 
şl cetăţii Camenlţel (mu6t.>; Remus... de sprejlneala frăţlne- 
Bău rămas... cade tu mina tllharllor (cant.) ; ferice de omul 
oămla laste sprejlneala Inl la tine (dos.) [sprijini].

SPRWXNI, t SPREJENI, t SPRIJENI, t SPRUAN| 
(-nesc),fâ/i. Maram. SPRIJONT (-jon, -oneso) i. vb. tr. ® 
A pune o proptea unui gar(l, unui zid, etc. ca să-l 
împiedice de a cădea,' a propti, a răzima H © A 
susţine: sprljeneşte Domnul pre toţi ce gios cad şl scoală 
pre toţi cei oborlţl (oos); Atlas tn vechime sprijinea cerni 
pe umeri (emin.) Tf ® A apăra, a ajuta, a veni în 
sprijinul cuiva: doaă Incrurl sprljeneso pre bărbat sănnse 
pedepsească, olndn-şl va bate mularea (prv.-mb.) ^ ® ţ A 
împiedeca, a regine: ceia ce va sprljănl pre doi vrăjmaşi 
pentm să-l Imparţă, olnd se vor bate amtndol, şl... de va 
ucide pie cela ce l-au rănit... nu va avea nlce o certare (prv.-mb.> ; 
căpeteniile Înfăşară (trupul) in prostirile acele... de spri
jiniră slngele sfinţiei sale (dos.) H ® t A Opri, a opune 
rezistenţă, a rezista: Inceptnd războiul, mergeau Turcii 
asupra polcurilor leşeşti, iară Leşll, Inoeplnd Înainte, spri
jineau năvala Turcilor cmusu.

2. vb. refl. ® A se răzima, a se propti: a sein 
coate; două iepe albe ca zăpada se sprijineau mal totdeauna 
de oiştea căraţii (crg.i t © A-şi da ajutor unul altuia, 
a se susţine, a se ajuta K ® t A se apăra: mai mult 
de douăzeci şl şepte de pungi de bani In casa lui n’an avut... 
şl nn avea ou ce să se sprljlneasoă de neprieteni (nec.) [vsI. 
supr^Ăenii, part. lui s p r q s t i „a împreuna, 
a lega împreună”].

SPRIJINITOR, t ŞPRIJENITQR(IU) sm. Cel ce 
s p r i j i n e ş t e; cel ce sare în ajutor; ocrotitor, 
protector: Dumnezeu e părintele şl sprijinitorul celor Uri 
de patere (Ret.) ; sprljenltorlnl poate să nclgă fără de cer
tare pre cela ce an Început svada (Prv.-lp.).
OSPRINGLĂ (pi.-ie) âf. Un fel de cursă între
buinţată de copii pentru prins pasări (r.-cod.) [germ. 
Sprenkel].

SPRINTEIQR, SPRINTKPR, SPRINTEQR adj. dim. 
SPRINTEN: Iaca, măi flăcăi, căprioare sprlntioare, păsărele 
ctotătoare (ALECS.); Sborl pe luciul viu al mării, Barcă mloă, 
sprlnteloară (Alecs.); O luntre sprinteoară, cu plnzl subţiri 
şl albe, Mludru se legăna (stam.).

SPRpJTEN, î SPRÎNTIN ady. ® Iute la mişcări, 
uşurel, vioiu, a^l: frigul ll făcu ou mult mal hamlo şl 
mai sprinten de cum credea el că este (Ret.) ; la a zecea zl, 
unde se scutură odată calul şl se făcu frumos, gras ca un pe
pene şl sprinten ca o căprioară (isp.) lî ® Uşor îmbră
cat II ® t jSt Uşor înarmat: an fost trimis Petrloeloo- 
Vodă oaste sprintenă, Leşi şl Moldoveni şi Căzaol (n.-cost.) 
[vsl. *s u p r t î n u].

SPRINTENAŞ sm. X Soldat uşor înarmai: 
Domnnl nostru... şi-a luat o mină de <^1 şi... s’a lăsat... ca o 
vijelie tn lagărul Ungurilor (vlah.) [sprinten].

SPRINTENEAXA, SPRINTENŢE, ţ SFRINTINIE sf. 
însuşirea celui sprinten, agilitate, vioiciune, 
iuţeală în mişcări: dumnealui, cu mare sprinteneală, oa 
nn pellvan, au sărit peste poartă In ogradă (stam.) : mişcările 
el aduceau aminte sprinteneala nesgomotoasă a unei furnlol 
(BR..VN.); vedem acum la Cerchezi că acest port de Încălţă
minte pentm sprlntenle 11 ţin (m.-cost.) ; inţimea picioarelor 
şl sprintlnla oarea lenl In trupul său purta (Cant).

SPRINTENEL, /. SPRINTENICA adj. dim. SPRIN
TEN: Trapuşoral Parcă-1 tras prlntr'un inel (IK.-br3>); 
avea un băiat... frumuşel şl dar şl fără obrăzel (REt.i; 
pe lingă grupul Anton Pan... se lipise un copilandru nalt, 
rumen, cu pletele de ţtrcovnlc (i.-gh.) ; Iar sub codru, pe 
potlcă, Stă UD urs la vtnătoare, Plndlnd olnta sprintenică 
91 rlvnlnd a«l picioare (alecs.i.

SPRINTENţE IV SPRINTENEALA.
SPRINTEOR IV SPRINTEIOR.
SPRINŢAft, O SPRENT4B, t 8PRÎNTAB adj. Ne- 

astîmpărat, uşuratic, fluturateo, nestatornic: o»oi 
sprinţar şl înşelător este glodul omulnl pe ale căruia aripi 
te poartă doral necontenit şi nu te lasă !n pace (CRg.i; m 
'nalţă codrii s’o privească, sprlnţare-1 sar plralele ’n oale, 
plutaşii 11 dotă doine (vlah.) ; sus, deasupra acestor muşi- 
roale e clădit tu Înălţime dealul singuratec, pe potecile căruia 
se caţără capre sprenţare (irg.) ; Rugină sulgerul, lllnă om 
mal sprinţar, nu s’au mal Întors In ţară, ce s’su tras spn 
Moscali (N.-COST.).
o SPRINŢARQIU adj. augm. sprinţar: mSl
da sprinten şl ^ copil mal aii (Crg.i.

SPRINCEANĂ, ©sprinceana (pî.-ene) S/. ® 
£) Arcul de păr deasupra ochiului: 91-0 dat ca ochii 
de nn zmen aşa de bătrln, oă-1 era harba pin’ la bria şi-ţl 
rădica sprlncenele cu otrja (vas.) ; olnd te mănlncă sprin
ceana, atunci te doresc cel ce te Iubesc (gor.) ; a Inoroota 
sprinceana [sau sprlncenele); a tnoreţl din sprlncene, ase 
posomorî: olnd văzu el oameni asemenea loruşl, Inonintă 
sprinceana şi se oţăr! de supărare osp.); pe subt sprlnceoB, 
pG ascuns, p6 furiş; cine te opreşte ca să-l deschizi? nml 
zise Pandora, ultlnda-se la dlnsnl pe snbt sprlncene (ISPi î 
(£): (a alege, ales) pe (sau după) tot unul şi unOl: 
toţi Îngrijitorii săi de pe la moşii erau aleşi pe sprinceană 
(D.-zAMF.); scoase pe sofraglu şl pe stolnic... şl puse In Iconl 
lor pe alţii, aleşi de dtnsul dnpă sprinceană (fil.); ^ 
Q(mu 1. ® ® ^ © Pr. anal. Margine n»ai râsarilH 
deasupra unui munte sau unui întins neted, râdi* 
Cătură In zare: pe sub poalele munţilor, dăm de Is ibă- 
năstliea Rişca, pusă sub o sprinceană de branişte, la nînr- 
ginea şesului (vlah.i ; rldlclnd capul, zări pe sprinceana dea
lului Inălţlndu-se trufaşă dinaintea lui oetăţula Neamţn 
(negr.) ti ® 0 = geana ® : şl era un ger de mama focnlol
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ll o sprinceană roşie încolo peste dealuri (br.-vn.) ; olnd ee 
vede la apaş o sprinceană^ se aşteaptă să vie o vreme fmmoasă 
(GOL.) H ® 1 Jumătatea despre vîrf a căputei 
unei încălţăminte [lat. pl. s u p e r c 11 i a, mo
dificat sub influenţa lui g e a n ă].

SPRÎNGENAT adj, ® Gu sprîncene 
mari şi dese; Sollana, tată numai de şasesprezeoe ani,oa
cheşă, A'ă şl Inunoasă (i.-gh ); nltlndu^se olnd la una, clnd 
la cealaltă, şl răzlndu-le In faţă, pentru oă toate erau... 
şl oacheşe (mera) H ® F itOTl. Călătorie ^ă 1 Călătorie 
bunăl mergi sănătos (şi să ai vreme frumoasă) I 
călătorie ^ă, 11 zise boierul, de rămlneai, Iml erai oa un trate. 
Iară de nu, Îmi eşti oa doi (CRG.).

SPRÎNGENVŢĂ, O SPRINCENIJTA (pl.-ţe) sf. 
^ dim. SPRINCEANA: se uita la cuviosul episcop, Încre
ţind din sprlncenuţe şi strlnglnd guriţa (negr.). 
o SPRÎNGipC, SFBiNCipa sm. Băn. % = SFRAN- 
0190.
OSPRÎNJI (-leao) vb. tr. O/ten. Băn. A împrăştia, 
a risipi.
t SPRÎNŢAR tm- SPRINTAB, 
i SPUDAXI (-axeso) vb. tr. A studia, a învăţa; 

Am lost la Paris. — 81 ce-al spadazlt acolo t — Am studiat 
legile (ALEcs.) [ngr. otiouSo^u) < oitouSâCcu].

SPULBER sbst. Faptul de a spulbera; 
spulberătură; înteţit, om&ta ’n bate zurulnd In gea
muri (VLAH.).

SPULBERA (-or), O SPITLBARA (-&r) 1. vb. tr. 
® A ridica pulberea, cenuşa, zăpada, etc. şi a le 
duce aiurea, împrăştiindu-le {vorb. în spec. de 
vini): Crivăţul din miaza-noapto vljle prin vijelie, Spnlbe- 
rlnd zăpada ’n oemrl, de pe deal, de pe oimple (alecs.) ; sem
nalul 11 dan cetele jătnltorilor oarl spulberă şl oennsa din 
vatră, pe unde trec (vlah.) H d) (J) A risipi; multe Idei 
greşite de-ale bătrinllor şl de-ale boierilor am spniberat şl 
multe Idei moderne am Impllntat In spirite (I.-gh.) ţ[ ® ® 
A'prăpădi, ănimici, a stinge de pe faţa pămintului; 
vijelii după vijelii an blntnlt şl an spniberat aşeeările lor 
dlu temelie (vlah.).

2. oft. refl. ® A se Împrăştia !n toate părţile la 
suflarea vîntului {vorb. de praf, de cenuşă, de ni
sip, de zăpadă, etc.); Să-l spulberăm dară, preonm se 
spnlbetă preţul înaintea teţel vlntnlnl (ISP.I; ...oa pleava 
se spniberă ’n vlnt (vlah.) f © © A se prăpădi, a se 
nimici, a se stinge de pe faţa pămintului K © © 
Trans. A se iuţi, a se mlnia, a se sborşi, a se indigna; 
olnd an văzut pe lata de Împărat In casă, s’an spulberat oa 
aricii de ciudă şl minte (mera) [lat. *e X p U 1 V 6 -
rare).

SPULBERAT ad). p. SPULBERA. împrăştiat; 
nimicit; oiţl alţii pe lume Işl văd, ea dineul, virtutea şl no
rocul *e prin nesocotinţa lori (odob.).

SPULBERATIG, spulbera’TEo adj. Uşuratec, 
tluturatec; nestatornic [spulber a].

SPULBERĂTURĂ (pl.-turl) sf. ® Zăpadă, 
ţărînă, pleavă, etc. spulberată de vînt; in 
răstimpuri, era atlta —' de zăpadă Incit ţi se păiee că se dă- 
tlmă cerni pe pămlnt (G.-ald.) t ® A (şi SPULBURATURA
sau buruiana-de-spulburAturi) = dumbet ®.

SPXJMA (-mez) 1. vb. intr. ® A face spumă, a 
clăbuci; voinicii oal spumau In salt (coşb.) ; In jnral olă- 
dlrll negre, Iterbeau apele spnmlnd (sad.) ţ[ ® © A turba 
de mlnie; d. căpitan pleacă, epnmlnd şl Injnrlnd oa un grad 
lulerlor (car.).

2. vb. tr. A lua spuma de pe suprafaţa unui li
chid [lat. s p u m a r e].

SPUMĂ (pî.-me) sf. ® Mulţime de băşiouţe 
albe ce se formează la suprafaţa unui lichid oare 
fierbe sau care e amestecat repede; a ina spuma de po 
bucatele oe Herb la loc; împărăteasa lăon un Isclor alb oa 
spuma laptelui (Em)n.) ; spuma de pe deasupra laptelui, de mă- 
blucl, te jlpol (ZNN.); ca vinul de şampanie ce umple pa- 
bsrui de ~ (gol.) t ® Băşicuţele albe făcute de va
lurile apei sau clnd apa se loveşte în cursul ei 
de bolovani; oa spuma ce sa face pe ţărmurile mării, clnd 
valurile bat In ele (gol.); trecu peste opnstul care şurola 
vino de apă pe snbt o horbotă de spumă (sad.) ţj ® Băşl- 
^ţcle albe formate de apa amestecată cu săpun, 
Clăbuc; săpunul acesta nu a bun, nn Iaca ■— 1f ® de 
“aă, spuma făcută de albuşul de ou bătut 1f ® Ori
ce pieliţă sau strat subţire ce se formează pe supra- 
laţa unui lichid 1) ® Sudoare albă ce se face pe

corpul calului care a alergat multă vreme In fuga SPR-
mare; oalnl era numai .V... şl aburi groşi teşeau din el qqi ■ 
(NEGR.) H ® Bale albicioase la colţurile gurii (la orU 
om şi la animale); şl oăzn la pămint, tăvălla-se, oura-l 
spumele (coR.); oa teul, clnd se minte, gura de ^ 1 ee umple 
(GOL.); ©; a tace spume la gură, a turba de mlnie f 
® Partea cea mai de dispreţuit, cea mai coruptă 
şi mai depravată a unei societăţi; drojdie U ®
~ de mare, silicat de magnezie hidratat, alb, foarte 
moale şi uşor, întrebuinţat la fabricarea pipelor 
şi altor obiecte de lux; Erlob Isl aprinse pipa sa da .V 
(sLv.) [lat. spuma].
O SPUMAR sbst. Trans. Grămadă de spumă 
la gură; băbiroa lăoeala gură In mlnla el (MERA).

SPUMAT adj. p. SPUMA. Plin de spumă; clnd 
caii... Cu nările aprinse, ou gnxlte (ALK.) [comp.
înspumat].

SPUMĂTOARE Sf. Un fel de lingură Întinsă 
şi cu multe găuri, cu care se ia spuma de pe buca
tele care fierb [s p u m a].

SPUMEGA (-og) vb. intr. ® A faoe spumă, a 
spuma; Naltă e aţinea, marea-1 adlnoă. Spumegă valul jos 
clocotind (ALECS.); Mnstnl spnmsgă ’n nlclcă. Plin de dnh 
ca o tăptură (d.-zamf.) ţ1 © A face spume la gură, a clă
buci; a se acoperi de spumă; Nebnn se dnce calnl da 
spaimă spnmeglnd. Cu nările deschise, ou oohil plini de foo 
(ALECS.) ţi ® ® do minte, a turba de mlnie, a face 
clăbuci ia gură de furie; hanul spumegă de mlnle şl tnr- 
bare, olnd anzl de una oa aceasta osp.) 1 ® © A clo
coti ; Ctitorii de-aşezămlnte. Unde spumegă deslrlnl In miş
cări şl In cuvinte (emin.i [spuma -I- (fu m)e g a].

SPUMEGĂTOR 1. adj. verb. spumega. Care
spumegă; olnd plaîn-ţl clocoteşte In munţi *1, văzduhul 
se ’negreşte. Pătruns de real Hori ialeca).

2. .»■ do mare sm. Pirat (după fr. 6 c u m e u r);
Îndată oe va ajunge Ia Plren, va trimite la dispoziţia mea nn 
vapor pentru urmărirea *iIor de mare (I.-gh.).

SPUMEGOS adj. Plin de spumă, spumos; spu- 
megător; clteva rlnrl spumegoase şl repezi... şerpneso prln- 
tr’lnse (obob.)', Mlhal se aruncă călare In valnrlle spnme- 
goase ale Mureşului irsp.i.
O SPUMIŢĂ (pî.-ţo) sf. Trans. (pac.) Nasture mic 
de porţelan [spumă].

SPUMOS adj. Plin de spumă, spumegos;
Pe nn plso sălbatlo el ▼Iţellos, Unde urlă *n poale Argeşul <«>'
(BOL.)a

SPUTTE (spun, epuia: pf. Qpnselt ţspnş; part. 
spus) 1. vb. tr. ® t arata, a indica; spnse oflrariie 
sale la Moysl, lillor la Israll vierile sale (Ps.-sch;) ; spasa-ml- 
al cale de vlaţ& 9I Imploşl-me In veselie oa ţaţa ta (ps.-sch;) ;
Chlpa-1 Ingeieso, ...mersa-1 plin de farmec, oa pas legănător,
O spun pial mult că-1 fată deolt că e fecior (alecso H ® A 
arăta prin vorbe, a zice, a exprima o părere: ade
vărul; ml-a spus ceva la ureche; a-şl părerea; spune-
ml oa cine te aduni şl-ţl voia spnne olne eşti; iv'ORB 1 ® ;
F: nu mal spune 1 exprimă mirarea, îndoiala, neîn
crederea cu privire la cele relatate de cineva t ® A 
vorbi:prostii Ţj (?) A istorisi, a povesti:-^ un 
basm t ® A recita: o poezie; lecţia ® A de
clara: de nu 1-oiu faoe, mi-a spus oaizln că-mi tale capul 
oa la un pulu de găină (ret.) ^ ® A mărturisi: a-şl ^ 
păcatele f ® A sta scrîs; a glăsui: spune la cărţile pă- 
gluilor oă acel eline, ce se numea Cerber, speria... şl sufle
tele morţilor care erau In Iad dsp.» ^ ® A pomeni nu
mele cuiva, a numi: olnd s’au făcut termanul... s*au fost 
uitat să spue şi pre Masat postelnicul ce era Închis <let.) ^
® A descoperi, a da pe faţă, a denunţa; De la noi 
a treia casă Tot suspin* o preoteasă, C’a bătut-o preotul,
Să-şl spună Ibovnicul (ik.-brs.) ; tot omul taste datoria să spue 
judeoătorlulul pre cela ce nu va să asculte de dlnsnl şi de În
văţătura lui (pRv. MB.) ^ ® A acuza, a reclama: să nu 
mă spui Invăţătoralal că ml-am pierdut cartea (l.-m.)-

2. vb. re/l. ® A se da pe faţă, a se arăta cine 
este, a se face cunoscut: atunoe vezlrul Eluprullul s’an 
spus şl au zis: ,,tll minte ce am vorbit, clnd veneam amto- 
doi pre calep” (NEC.) 1[ © A se declara, a se denunţa: 
nu să tăgădui, ce se spuse Însuşi pre sine (varl.) [lat. 
e X p O n 6 r e].

SPURC sfesf. ® / (£) Durere la mîini. la pi
cioare, la încheieturi; în spec. reumatism (articu
lar) K ® 0/fe/r. / Gen de bube; un fel de rîie 
(vîRc.) 1î ® ffâ/7. w Bube la ugerul vacilor ® O/tev.
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SPU
SPU- Una din denumirile lupului cînd nu vrea cineva 

să-i pomeneascâ numele în casă. [lat. s p u r c u s].
SPURCA (epure) 1. vb. ir. (î) A necură.ţi, a 

murdări (în spec. cu excremente, cu urină), a în
tina, a mînji: buboiul eft-l epurei cu uriuft..., c& eparge 9i 
nu se mal Înmulţeşte (pamfo; 91 plopul e Înalt, dar 11 
spurca ciorile (znn.) ŢI © î A Strica curăţenia au
rului sau argintului, prin amestecul cu alte metale; 
cela oe lac bani domneşti şl de vor Îndrăzni să spurce aurul 
sau srglntul, pentru dobtnda lor, ou altă nemică nu vor plăti, 
numai ou capetele (prv.-lp.) H © A necurăţi O mîncare, 
un vas, etc. cu ceva murdar sau oprit de biserică: 
olnd s’a Inllerblntat broasca... dracul... a Început s’o tot li
pească de slănina Iul Pepelea şl să l-o spurce (se.); dacă 
o mortăciune cade Intr’un vas, spurcă vasul şl mincatea ce 
conţine; Ţiganul, după credinţa Romănulnl, spurcă orl-ce 
mlnoare de care se atinge; In zilele de post, orl-ce mlncare de 
dulce vine In atingere cu vasele sau alimentele de post, le 
spurcă H © A călca prescripţiunile religioase, a 
nu observa postul, etc.: pasă-ml-te oă eşti letln, de 
spurci Vinerea şl Miercurea ijip.t; iw SPyBCA-MIţlRCURI 
© A viola cele sfinte, a prihăni, a pîngări: e păcat... 
să spurce sllnta masă cu vorbe urlte şl cti măscări, pentru oă 
!n timpul cit mănlncă el. Maica Domnului tn cer stă in ge- 
nunobl şl se roagă pentm sufletul Iul (vlah.) ^ © A ne
cinsti, a silui (o femeie): să neştlne va lua o fată oe va II 
logodită...'şl o va spurca (pr.-gov.) ^ © A face să-i mi
roasă urli gura: dacă auzi clntlnd pupăza dimineaţa şl 
eşti pe nemlncate, atunci te spurcă şl-ţl pute gura toată vara 
(OCR.) n ® a în jocurile copiilor: a da'o lovitură 
greşita, după care trebue să cedeze rîndul de a 
juca altuia.

2. vb. refl. ® A se necurăţi, a se murdări (cu 
excremente, etc.), a se întina, a se mînji: eu te tu- 
treb: soarele că trece prin locuri Împuţite şl sclmave, spur- 
oă-se eu bap (varl.) H © A se necurăţi prin atingere 
de ceva murdar sau oprit de biserică: ce se va spurca 
măcară ce de mina Ovrăllor, ori vin, ori unt, sau alt-ceva, 
dentru acestea nu se cade creştinul să le guste (pr.-gov.) Ţ[

' ® tul A mînca dc dulce în zilele oprite de biserică:
oaie-clne se va spurca In Lunea brinzel cu cârpe şl In Lunea 
denttlu de brlnză, 4 el să se pocăească (pr..qov.) ; dacă s’a 
spurcat copilul mlhclnd de frupt tn postul cel mare, mama să 
nu măninoe de frupt tn ziua de Paşti (gor.) H © A-şi de
pune excrementele, a se scîrnăvi: jugul boilor nu-i 
bine a-I lăsa peste noapte afară, ca să nu se spurce clnll pe el 
(ooR.) H © A căpăta miros urît în gură, a-i puţi
gura: dacă aude cineva pupăza clntlnd, apoi trebue să se spele 
Indsită pe faţă, oă la din contra s’ar spurca (gor.) H © A S6 
dedulci, a se deprinde, a se învăţa cu nărav, a 
prinde gust (în spec. de ceva rău sau nepermis):
lepele... se spurcaseră la stnge de om şl asta fu de ajuns ca să 
le facă a nu se mal putea apropia nimeni de ele tisp.) [lat.
spurcare).

SPURGAGIU sm. i 
Specie de dropie mică,1 
cu gltul negru şi guler 
alb de jur împrejur, pe
nele galbene-roşcate, 

brăzdate cu negru şi 
pintecele aib; numită 
şi „splrcaciu” sau„dro- 
pie-mică" ( Olis tetrax)

4580) (spîrcaciu).
SPURGAGIUNEs/.

® Necurăţenie, murdă
rie, lucru spurcat^
© Animal necurat, spurcat, jiganie, jivină: de va 
cădea tn grlu sau In făină vre-o ^ şl se va neca acolo şl se 
va sllrşi, atunoe griul să-l spele bine şl să-1 sfinţească' 
(PRV.'MB.); Împărăteasa... era fireşte destul de amărltâ, că 
adusese pe lume aşa de brosoolu ccar.) ^ © Fiinţă 
înfiorătoare, scîrboasă, spurcată, necurată, u-
rîtă: capul spurcăciunii (de balaur), In loc să piară, cum 
pier capetele tăiate de la trup, odată a’a vtrlt Intr'un stelu 
de piatră (R.-coo.); (de Minotaur) se brănea ou came 
de om (S8P.1 H © — XţTFA ©: el opri năvala spurcăciu
nilor de Turci peste treizeci de zile usp.); tată, vorbi 
Albuia, <^a de om a pus caraule. să ne păzească (lung.) ^
© Una din numirile date lupului, cînd nu vrea ci
neva să-i pomenească numele în casă: au venit 
spurcăciunile la vite (r.-cod.) ^ © Faptă spurcată: ne-

Fig. 4580. Spurcaciu.

răbdlnd norodul spurcăciunile lui Comod, fu sugrumat, după 
ce au Impărăţlt ani 12 (n.-cost.> Ţf © (mai adesea spurcă
ciuni pl.) ^ ® = RQrn.

SPURGA-MIJERGURI sm. iron. Gel ce s p u r - 
c ă postul de M i e r c u r i; cel ce nu păzeşte po
sturile: dacă ştie că este de-ai Papei de la Roma, li zice 
paplstaş; iar dacă vede oă nu ţine posturile, 11 zice ^ ori 
letln (I8P.).

SPURGAT, t spurcat, o SPURCăT 1. adj. p. 
SPURCA. © Necurat, murdar; scîrbos, scîrnav: cind 
s’a Inflerblntat broasca, a Început a curge dlntr’lnsa nişte 
zoi Bpuroăte (sb.) ; o femele, cit este lăuză, este spurcată 
(GOR.); acest cralu avea o jlganle spurcată, ce se chema Mi
notaur... şl. era atlt de răutăcioasă şl de groaznică, lucit oa
menii de pe acolo se luaseră de glndurl usp.) Ţ| © Ame
stecat cu alte metale {vorb. de aur şi (le argint): 
să fie certat... că are fi făcut bani răi, dentru aur şl dentm 
argint spurcat (prv.-lp.) t @ Necurăţit prin atingere 
cu ceva murdar sau oprit de biserică: tot ce intri 
prin mina Ţiganului devine spurcat (şez.) ^ © Contrar 
prescripţiunilor bisericii: Armenii, ceia ce-s de trei ori 
procldţl, spurcat post se postesc (pr.-gov.) H © Pîngărit, 
prihănit II © Destrăbălat, desfrînat; acea poghibaiă
spurcată Spaudonl, sfetnicul lui Nlcolal-Vodă, s’au Îmbră
cat mulereşte... şl au Intrat Intr’un rădvan ou Doamna 
(MUST.); acest Comod spurcat era In toate, care pentru spur
cata viaţa sa fu urlt tuturor (n.-cost.) ^ (?) Pâgîn; eretic: 
liftă <^ă LIFTĂ©; cum ne-au simţit ^urcaţii de Turci, 
au Început să dea năvală (i.-gh :; oare-clne va veni din limbă 
spurcată şl se va boteza... se cade şl preot să fie (pr.-oov.)*, 
pre toţi pre olţl au fost cu acel spurcat de Arie... l-au det 
anathemei (prv.-mh.). 1

2. sm. ^ (p) spurcatul, una din numeroasele 
numiri ale diavolului.

3. sbsL © Scîrnă, excrement: pind te doare viriai
Umbli, al mlnoat oeva cu spurcat de şoarece (gor.) ; olnd faci. 
mămăligă cu făină necernută şl In ea se află spurcat de şoa
rece, de mănlnol asemenea mămăligă, taci bube pe limbă 
(ŞEZ.) H ® (P)= RQFII: de spurcat, copilului mic 1 se
face soăldătoare... ca să se facă curat ca argintul (pac.).

SPURGOAIGA (pi.-ce) sf. i = SPUBC40IU.
SPUS adj', p. SPţlNB NESPUS.
SPysA (pi.-se) Sf: Ceea ce sra s p u s, zisa, 

vorba: după apusele Iul, s’ar crede că n’are nici o vină; 
Şl de-aceea spuea voastră era alintă şl Irnmoasă (Emin.>.

SPyzA (pi.-ze) sf. ® Cenuşă fierbinte: Prome- 
ten... mal apoi 11 luvătă şi cum să şl-1 păstreze (locul), In- 
vellndu-1 ou » (isp.); fcrlndu-se locul de pe vatră, se pune 
turta acolo, acopcrlndu-se cu işez.i ; y lle-core treia 
gpnza pe turta lui, se zice Cînd într'o tovărăşie sau 
Intr’o lucrare In comun, fie-care caută să tragă tot 
folosul pentru sine: şi Nemţii şi Muscalii, dacă bătenu pe 
Turci, tot pe turta lor trăgeau spuza (i.-gh.) H ® ® Mare 
mulţime, droaie, grămadă {în spec. de copii, de 
oameni, de animale): şi tot găzduind adese la un ţăran, 
prin clmpll Care era sărac loarte şl c'o * de copii (panr) ; 
era odată un oin năcăjit... şl mai avea şl-o * de băieţi 
(VAS.); Mlhal-Vlteazul nimici sila Inl Zerhat-Paşa, csrele 
venea cn o altă de Turci şl de Tătari osp.); cocoana 
Cloşcă... scosese o *... de puişori (oooa.i; pr. exl. (despre 
diverse lucruri): o — de copaci, In zarea albă, Işl lescblrau 
crengile (dem.) ; Drumul Bobilor se deelnşea ca o plrtle al- 
bnie prin spuza stelelor (s.-ALD.); înţelesul acesta figu
rat pare a fi.luat naştere din expresiuni ca mulţi 
ca spuza şl ca Iarba (=ca frunza şi ca iarba) sau iaca 
au şl început a curge furnicile cu droaia, oltă pulbere şl 
cită frunză şl Iarbă icrg.) [comp. alb. § p U Z s < lat. 
s p 0 d i u m).

SPUZEAlA (pi.-eii) sf. ® /■ © Bubuliţe multe 
Şl mărunte ce apar pe piele, eczemă: i-a ieşit o»' 
pe obraz; dintr’un descintec de „şoimane”: şi luat1 
junghlnrlle, Cuţitele, Umflăturile, Spnzellle Şl toată boela 
De Ia (cutare) iToc.i 1) ® (J) Mulţime nenumărată, 
droaie, spuză: nici noaptea, cn spnzeala de stele... nlol 
curcubeele n’ar fl Întrecut acest palat, minunea mlnuDllor
(DLVR.) [spuzi].'

SPUZI (-zeso) vb. refl. © A se umplea de spu- 
zeală, a-i ieşi pe piele o mulţime de bubuliţe mă
runte : In foc să nu stupeştl niciodată, că-1 păcat şl te spu-
ZOŞll (GOR.) [spuză].
t SPUZIME sf. = SPUZA®: bieţii creştini... văzlni 

atlta oăzlnd asupra lor, s'an fnehlnat (n.-cost.)*
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SPUZIT, adj. p. SPUZI. / © Plin de spu- 
zeală: pb-o l&dăţnle, Ungă sobă, un băietei oa de vre-o 9aşe 
«ni se BVircolea de pojar (vlaho ; 0: Cerni I-albastm tot, 

de stele (vlah.).
’SQUARE {cit. aouer) shst. Grădină, înconjurată 

cu un grilaj, în mijlocul unei pieţe publice [engl.].
ST 1 interj. Sunet prin care se reclamă tăcerea: 

stl taoe lang... dascălul, Inchiondorlndu-se la ele (lung.).
STA (stau; p/. stătul, stetel; part. stat, ţ stătut) vh. 

inlr. A. © A fi într’o poziţiune oare-care: aj a fi în 
picioare: tn picioare; ^ lotr’un picior; Domnul, aglun-
glod tn mUlocnl bisericii, stlnd pe piatra cea din mijloc, se 
Închină către icoana Mlntultorulul (let.); Doi stau, doi 
dau, doi se miră, doi se ’nchină (sb.), ghicitoare despre 
„îiTiblătitori’>; b) a şedea: jos; pe pămint; pe 
scaun; călare; bătrlna ti aştepta, stlnd greceşte In Cundul 
patului (D.-ZAMF.); sta greceşte pe tron olt e ziulica şi noptl- 
elca de mare nsp.); Am o fată sdrenturoasă $1 stă cu dada 
la masă (gor.), ghicitoare despre ,,varză”; c) a fi 
culcat sau întins, a zăcea: In pat; mărgăritarul stă 
In landul mării şl mortăciunea pluteşte pe deasupra apel 
(ZNN.); d) a fi atîmat, a attrna: ce stă in cuin fără 
toartăp (GOR.), ghicitoare despre ,,ou”; e) a fi pus, 
situat, aşezat undeva : oştlle stau faţă ’n faţă; unde-ţl 
stau picioarele, Iţl va sta'şl capul, îţi voiu tăia capul; 
Cuculâta, val de ea, Stă ’ntr'un vlrî de nuia (gor.), ghici
toare despre „alună”; a-l pe limbă gm- limba®; 
căsuţa groparului le sta Ia toţi In cale (grig.) ; porcul său din 
ogradă este mal gras, de oare ce stă slănina pe dinsul de o 
palmă (tsp.) II © A se afla într’o stare oare-care: 
asa stau lucrurile; cum stă.treaba? ^ ® A nu se mişca, 
a rămînea pe loc, a nu pleca: ca un buştean stă şl 
nlol-oum se mişcă (gol.) ; clnd o văzu, stătu locului, temln- 
dn-se să nu fie vre-o nălucă osp.) ; Dobitocul Insă, dacă a 
băut, îşi rădică capul şl ’n loc a stătut (pann) ; la unii stau 
servitorii cu anii, de la alţii fug pe toată ziua (l.-m.) ; Patru 
merg, patru stau, patru vamă dau (gor.), ghicitoare des
pre „vacă” t ® A fi liniştit, a se astîmpăra: stăi 
la un lool stăi binişor 1 f ® A se opri de a mai lucra, 
de a mai face ceva, a înceta, a nu mai merge îna
inte, a nu mai înainta: a stat ceasul; a stat din lucru; 
pllngea tot una, Incit nu-1 mal sta gura (sb.) ; ca moara, 
clnd 11 lei apa, stă din măolnat (gol.) ; a stat ploaia, vlntul; 
8 nu-1 ^ picioarele, a Umbla, a alerga într’una ^ 
® A nu face nimic, a nu lucra: in loc să munceşti, 
stal de geaba; ce staţi de geaba şl nu vă apucaţi de lucru P 
a ou mllnlle In sin bv MÎNA® ; iv Dţ!QET(l) H ® A 
se odihni: Ce faci P ll întreabă. — El: stau după muncă.— 
la Bcoal’ de mănincă, şl-apol iar te culcă I (pann) ^ ® A 
se aşeza: stat jos i ^ ® A se opri: stăi puţin cu carul, 
c’am să-ţl spun ceva.—Eu aş sta, dar nu prea vrea el să stee 
(CRG.); orb norocul la suiş şl lunecos de-a stare pe loc, grab
nic şl de slrg pomltor la pogorlş (m.-cost.) ; mihte de stă 
soarele ’n loc. Iar luna se bagă după nor de ruşine (ret.) 1 
® A rămînea: acasă; neclintit; baltă; Tara noa
stră Moldova... au stătut pustie peste 600 de ani (lei.) H 
® A rămînea deasupra, a pluti: ca undeiemnui pe 
deasupra apei stă (g(5l.) t © A locui, a şedea într’un 
loc, într’o casă: ou chirie; am stat mal ’nalnte In altă 
odaie; stau aproape de voi; stă In calea Victoriei; acum stă 
la ţară ® A petrece, a rămînea mai mult timp 
undeva: a stat mal mulţi ani tn străinătate ^ (Q) A a- 
Ştepta: o I oi stăi, că prea te pripeşti, volnlcule, ti răspunse 
Sărăcia, rtnjlnd la dtnsul ou batjocură (isp.) ; Incepuşi să-mi 
flpul Istoria. — Stal, s’o lan de la oap (car.) t © A zăbovi, 
6 întîrzia: du-te, dar nu sta mult; unde-ai stat attta 
timpp Tf © A dura, a ţinea: şl au stătut harţul aceia 
mal bine de un oeas (m.-cost.) U ® Împotrivă ÎMPO
TRIVA 1 ® t © A exista, a fi pe lume: nici un neam, 
nici o limbă In lume niciodată ca ei n’au stătut (let.) ^ 
® A fi; toată armia au stătut gata de războiu (n.-cost.); 
l-au nimerit intr’un picior glonţul, după care lovitură ptnă a 
treia zi au stătut mort (m. cost.) ; In voia şl putârea gludeţulul 
Btă acest lucru (prv.-lp.) ; a-1 tn putinţă, a-i fi posibil: 
ştii că am făcut tot ce ml-a stat prin putinţă ca să ne dea 
Dumnezeu şi nouă un copilaş osp.) ; aşa stă scris In cărţi ^ 

Ari ^ viaţa, a-i depin(ie viaţa: văzu ăia că nu e 
glumă, că-1 sta viaţa numai intr’un fir de aţă osp.) ^ 
® A consta: fericirea unul popor stă In libertatea tutu- 

(i-GH.); fericirea nu stă In bogăţie; In timp de pace, 
oştirea sta din darabanii cu căpitănia lor... (tsP.) H 0 Â 
n obosit din cale afară, a fi doborît de oboseală:

de nu erai d-ta, mă minca lupul, căci stătusem de osteneală SPU- 
(ISP.); le stătuse oail, de mergeau pe glos oiţl rămăsese pre qţX 
urmă (NEC.) @ A O duce, a-i merge bine, rău: Ol A 
stă bine, rău cu noua Iul slujbă; nu ştiu cum stă bolnavul; 
cum stal ou sănătatea? ^ @ A-i şedea, a i se potrivi, 
a-1 prinde bine, rău: Blne-l stă mlndrel gătată Cu veş
minte de la şatră. Dar mal bine l-ar şedea De-ar fi ţesute de 
ea (iK.-BRs.); la omul frumos 11 stă bine şl cam somnuros 
(RET.) 1f @ în construcţiunile — de, ~ şl, ai, 
arată o acţiune care continuă, de oare-care du
rată; limtl uimit clnd stal si cugeti ce de noroade e'au 
vlnturat pe malnrlle Dunării (vlah.) ; Aşa, cinstite părinte, 
stan şl mă mir ce să tao (pann) ; stau de mă mir de unde voia 
Începe a povesti pricina evangheliei (Ant.-iv.) ; tugld’acolo, ne
vastă, 11 răspunse el, ce stal tu de vorbeşti? (isp.).

B. ® A-şi petrsece vremea făcînd ceva: călugării şi 
preuţll... stătură In trei zile şl In trei nopţi spre rugă (hasd.) ; 
z*' de vorbă VORBA © A lucra de zor: Leşll la 
clmp n’au ieşit, ce au stătut toată oastea la Întărirea şanţu
rilor (M.-COST.)TI @ A fi pe cale de a..., a fi aproape să..: 
stă să plece; sta să apună soarele după orizont clnd vestea oă 
ajutorul aşteptat a sosit (bAlc.) ; afară stă să plouă (bas.) ; 
ce să vazăP o sfrijită de lighioaie... cu barba adusă de părea 
oă stă s’o apuce de nas osp.) ; săracul, umilit şi strlns la 
piept, de sta să-l crape sucmanul osp.) ^ © A StăTUi, 
a insista, a nu-i da pace: (muierea) uu-ml da pace, 
tot sta de mine să merg... la Împăratul să cer slujba (Ret.);
Tu stal să-l luvaţi de bine $1 el te ’nvaţă pe tine (pann);
Todiraşco logofătul şi Ureche vornicul stau asupra acestei 
nunte să se facă (m.-cost.) ; ww CAP1 *1 ® = PUNE 2 © ® : 
sta tare Nlcolae-Vodă pentru pămlntenl (n.>cost.) ^ ® A S6 
face, a se forma, a lua naştere, a se isca: stătu un 
războiu mare şl nu cu puţină vărsare de slnge (n.-cost.) ; atlta 
urâciune stătu Intre smlndouă beserlclle, de nu se pot veddre 
cu dragoste (gr.-ur.) ; Bogdan-Vodă, dacă au stătut Domn, au 
socotit Inttlu Bă-şl Întărească lucrurile şl să-şl arate nume 
bun (GR.-UR.) t (i A se preface, a deveni: şi curtea şl 
oraşul Belgradul Intr’o mică de ceas au stătut cenuşe (m.-cost.)
^ ® la chlbzurl iv CHIBZ; ^ In cumpănă CUM- 
PAnA© ; pe slndurl, ^ la gloduri m- QÎND © ®; la 
Îndoială bv ÎNDOIALA © H ® ^ A nu mai primi, 
a nu mai cere altâ carte (în anumite jocuri de cărţi)
[lat. stare].

* STABIL adj. © Trainic, bine aşezat, bine în
temeiat, solid: un edificiu 1î © □ Echilibru al 
unul corp, acela care, după ce a fost .puţin deranjat, 
se restabileşte de la sine după o serie de oscila- 
ţiuni (ş) Asigurat, statornic: o poziţie -^ă 1| ® Du
rabil, (lăinuitor, permanent Hlj © nestabil [lat.].

*STABILI (-iiesc) 1. vb. tr. © A aşeza un lucru 
astfel înclt să nu se poată mişca din loc Ti © A 
statornici 1f © A întemeia, a întocmi, a înfiinţa, 
a orîndui t ® A căpătui; a-şi ^ copiii, rudele T|
® A arăta, a dovedi, a demonstra: un fapt; a-şi 
drepturile.

2. vh. refl. ® A se aşeza, a se statornici undeva: 
s’a'stabilit In străinătate ţ[ © A se tntocmi, a se În
temeia, a se înfiinţa t ® A se câpătui [lat.].

'STABILIMENT (pî.-te) Sn. ® = AŞEZĂMfMT ® 
f © Aşezămlnt pentru întinderea unei ramuri de 
industrie, de comerţ, eto. (Jo comerţ, de Mi [it.].

'STABILITATE sf. ® însuşirea lucrurilor 
stabile, trăinicie, statornicie, soliditate: nnei
bolţi, unul gnvem; ml-am Inat o casă In chirie, oa nani ce 
credeam In si m'am pus pe treabă (Alecs.) ţf © Pro
prietatea unui corp care, după ce şi-a pierdut sta
rea de echilibru, revine iarăşi la poziţiunea lui de 
mai ’nainte: «-a braţului nnel balanţe 1111 © NţiSŢA- 
bilitate [fr.]. ' ■ '
o stacana (pi.-ne) sf., STAC4N (pl.-ane) sn.
Mold. O Pahar (de vin, de bere, etc.); n’ar ii mai 
nimerit să ne 'nţelegem ca doi oameni de treabă, incălsln- 
du-ne c’o stacană de vinP (Alecs.) [rus. S t a k a n u],

'STAGCATO ţ. adj: J Se zice cînd e vorba 
de a se executa o notă scurt. In mod izolat de ce
lelalte (se indică printr'un punct pus deasupra 
sau dedesubtul notei ’J sau J.).

2. sbsl. Pasaj întreg în care lie-care notă trebue 
executată în felul acesta [it.].
O ST Aci (-ăceso) vb. tr. Băn. A agonisi: trecuse prin 
bune şl rele, plnă ce-şl stăcise averea [CÂT ] (srb. 5 t a- 
Citi].
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STA- STAGQJ, Mold. BTAcos sm. Rac de mare (Asta- 
Qy • cus marinus) ([Ş] 4581): p«;telapioam&t glsărat, stacojii 

si crabii Slot un mare a- 
lutor Ia hrana locnltorl- 
Icr (i.-GH.); (era) rosn la 
la(ă CB staioojnl, să-l vie 
apoplezle (BR.-vn.); Iar 
m’oln II tăont roşie la 
latăcanustacoşcALECs.i 
[ngr. araxoţ].

STACOJIU, pj 4581. Stacoj.
Mold. STAcoşţn ad].
Roşu castacojul fiert: Illesonl se îmbrăcă cndn- 
lama Inl stacojie (Neor.i ; aceaeta, roşie deja, se tăcu staco
jie, pe olnd to(l cel de faţă rldeau (d.-zamf.); poartă... tocă 
de oatllea neagră on Hori, pene şl cordele staooşll (Alecs.). 

STACQŞ... sw STAOQJ...
•STADIU (pl.-dii) sn. ® Măsură itinerara la 

vechii' Greci (=184m-, 97) 1 ® Locul pe care 
atleţii din vechia Grecie făceau exerciţii de aler
gare t ® / Pie-care faza a unei boale intermi
tente ţ[ ® Pr. ext. Perioada, stare; grad [lat. ].

STAFETA, ştafeta (pl.-te) S/. ® = OTJHIEB ® ; 
Trimise Domnnl lume Să-l răscolească totul, Btalete, cal In 
spume. Să-l caute nepotul (d.-zamf.) ; apoi Îndată porniră stă- 
tetele pe la boierii din ţară (negr.) ® Scrisoare, veste 
adusa de un curier special: ciocoiul deschise uşa şi luă 
ştateta din mina Iul Năstase Amăutnl (fiu; tot Ion era 
purtătorul nostru de ştalete (GN.) ; ofiţerul dăduse ştafetă la 
guvernul provizoriu (Car.i [pol. SZtafeta < it. 
s t a f e 11 al.

STAFţDÂ, Mold. STRAFţnA (pi.-de) $/. f Boahă 
de strugure uscat: scumpul cumpără stafide şl cere să-l 
adaoge piper (panni ; băcălllle stau vărsate pre uliţe, de erau 
sătul şl copiii: strallde, smochine, alune erau destule pre la 
toate babele (nec.i ; de-abla dacă zăreşti... vie-nn băcal pier
dut pIntre panerele de măsline şl de straflde din dugheana Iul 
(ALECS.I [ngr. orâipiSa].

STAFIDţ ( ideso) vb. refl. F A se usca şi a se 
SbU'Ci ca o stafidă: toată fiinţa (babei) stafldltă, 
suptă, scheletlzată (vlah.i [comp. şi ngr. 0X!zţn5i(zC(u].

STAFţE, Mold. STAFIE, STAHIE sf. ® (p) Du
hul unui mort care rămîne legat de locul unde şi-a 
săvlrşit viaţa, nălucă, vedenie, fantomă: pietrarii 
au obloelu a fura umbra cuiva, adică a-l lua măsura umbrei 
ou o trestie şl a zidi apoi acea treetle In talpa zidirii; omul 
on umbra furată moare plnă In 40 de zile şl devine stafie ne
văzută şl geniul Întăritor al casei (alecs.) ; oare nn-s stafii 
in casa asta aşa mare şl veche f (vlah.i ; ml-a recomandat ou 
stăruinţă să nu cumva să Închiriez casă, fără să-1 consult, 
ca să nu dan şl eu peste vre-o stafie sau atrlgolu, cum ău 
păţit-o mulţi (i.-GH.) t ® © F Femeie bătrînă şi u- 
rîtă: Vezi tu astă alifie el acel clondir lucios f Oel mal nrlte 
stafie II dă aer drăgăstos ipanni ; hal să fugim împreună, 
plnă nu se trezeşte stahla ialecs.i [ngr. axoi'/Etov; comp. 
BTIHP!].

‘STAFIliOCpc sm. / Microbul Sferic care pro
duce buboaiele, abcesele, sugiul şi alte boale cu 
supuraţie; se prezintă sub înfăţişarea de grămezi 
neregulate sau in formă de ciorchine [fr. s t a - 
phylocoque].
O STAG tw STEAG.
‘STAGIAR 1. adj. ® Gare-şi face stagiul: avo

cat ~ ţ) ® Privitor la stagiu.
2. sm. Cel ce-şi face stagiul [fr. s t a g 1 a i r e]. 

•STAGIU (pi.-gii) sn. ® Timpul de practică pe 
care trebue să-l facă cineva înainte de a fi admis 
să.exercite anumite funcţiuni sau să fie admis a 
ocupa unele posturi ţ[ © Timpul cît trebue să 
treacă de la stabilirea în ţară a cuiva care cere să 
fie împămîntenit [fr. stage].

•STAGIţTNE sf. O Perioadă de timp determi
nată în care se dau în şir reprezentaţiunile tea
trale [it. s t a gi o n e].
•STAGNA (-”“) vb. intr. ® A sta pe loc, a nu 

curge H @ © A nu înainta, a sta nemişcat, a zăcea 
baltă; a llncezi: afacerile stagnează [fr. s t a g n e r].

•STAGNANT adj. ® Stătător, care nu curge 
[vorb. de ape) t ® © Care stă pe loc, care nu 
înaintează, care lincezeşte: comerţul e<~ [fr.].
‘STAGNARE, stagnathjne sj. ® Starea apei 

oare nu curge, a sîngelui, etc. care nu circulă ţ[

Fig. 4582.
Stalactite şi stalagmite.

® © starea lucrurilor care nu înaintează, care 
stau pe loc fără să progreseze, care lîncezesc: --a 
afacerilor [stagna; fr. stagnation].
O STAHIE •»- STAFIE.
O STAJARi stajer = stejar.

STAJŢ w STEJl.
‘STAL (pl.-aiuri, «• -ale) sn. O Ori-ce loc sepa

rat şi numerotat în parterul unei săli de teatru:
nn teatru In toată forma, ca parter, cu *e, cu scenă şl ou 
mal multe rlndurl de loje (I.-gh.) [fr.t S t a 11 e].
•stalactita (pl.-te) Sf., tf BTALACTIT sm. 

.Affl Ţurţur cristalizat, de formă conică, ce atîrnă 
de bolta unei peşteri şi pţovine (lin picurarea prin 
tavanul peşterii a apei încărcate cu diferite săruri, 
în spre. de calciu; după evaporarea apei, calcarul 
se depune acolo unde l-a prins vremea şi formează, 
cu timpul, aceste podoabe care dau o înfăţişare 
măreaţă şi fantastică u- 
nora din peşteri; frumoa-1 
se stalactite se văd înpeş- [ 
tera de la Dîmbovicioa- 
ra, în cele din munţii cal- 
caroşi ai Bihorului, din- ţ. 
ţre Crişul-negTU şi izvoa- ^ 
rele Someşului-mic, etc.
(,;■]] 4582): do-abla fad vre-o 
douăzeci de paşi In glrllolul 
peşterii, şl te găseşti Inlăun- 
tml unei bolţi uriaşe, din ta
vanul şl de pe păreţll căreia a- 
tlrnă mll de stalactite lucii şl străvezii (vlah.) ; frumcasa 
peşteră de stalactlţl ce se află aeolo o lac vrednică de băgate 
de seamă (alx.) [fr.].

•stalagmita (pl.-te) sf. Concreţiune cal- 
caroasă, la fel ou stalactita, dar care. In loc să 
atirne de la tavanul peşterii, se înalţă de pe solul
ei: la slaba lumină ce Joacă pe păreţll umezi şl Intunsccşl 
el peşterii, vedem o bcgăţle uimitoare de stalactite şl stalag
mite (VLAH.) [fr.].

STÂLP ABE = STÎLPARE.
stamba (pl.-be) Sf. ® ■! Ţesătură de bum

bac iniprimată cu diferite desenuri în colori {Mold. 
„cit"):- oarele ou ou zeghii, eu cioareci... descăroau In 
pripă (OLVR.) H ® H stămburi pl. Diferite feluri de 
stambă: pe-alol n’au putut răzbate nici dresurile, nlol 
stămburlle oraşelor (vlah.) ţ[. ® 4 t TeaSC dc lipo- 
gralie; tipar f ® © F a da ina da în vileag 
(în spec. cusururile cuiva): Era vestită şi in dată 
De văduvă grasă, putredă bogată (pann) H ® © Fel, lire, 
teapă: feciorii oel mal'sărăcuţi... aleg pe doi Inşi de pănnra 
şl stamba Ier imar.i [ngr. axâp.na < it. S t a m p aj.

STAmbARIE sf. V ® PrăvăUe unde se vinde 
stambăt®" Marfă de stămburi.
O STAMBOALA (pi.-le) sf., <f STAMBQL' (pi. 
-oale) sn. Mold. Baniţă, dimerUe: trălan pe-alol nişte 
lifte spurcate, care ou capul cit o stamboală, oare cu nişte 
colţi ca la lupi (sad.) ; o lăudat pe moşueag că s’o purtat cum 
trebue şl l-o dat ş’im stambol de galbeni (vas.) [s t a iu- 
b O 1 - C h i 1 ă]. ,
t STAMBQL- sw- STAMBţIL. 
î STAMBQL-CHILA (pi.-ie) Sf. Chilă constanli- 

nopolitană[to. istam- 
bol-kilă].
t STAMBQL, STAM- 

BQL sm. 9) Galben de 
Constantinopol [tc.
Istambol „Con

stantinopol” L 
•STAMINA (pi.-no) 

sf. Organul repro-, 
ducător bărbătesc alţ 
plantelor fanerogameN 
(11 4583) [fr.].
^ŢAMINIFER adj.

A Care poartă s’tamine 
[fr.].

STAmInA (pi.-nl) 
sf. © = sAptAmInA :
ce... pul d'o parte tn ştergrr pri In chimir p’o lună, bel 
la ^ (Jip.i \ amn o treoat posta ca o două, 9I numai co 
a’auda o’o murit Imparatol ţ&rll aceleia (vaso> 

•stampa (pi.-pe) Sf. 4 Tiparul unei imagini

Fig. 4583. Staminc.
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I&cut de pe o placă (de oţel sau de aramă) gra
vată: In biblioteca tatii era o carte veche, cu stampa bine 
executate cvlah.i [it.].
‘STAMPILA (-iiez) vb. tr. Apune stampila [fr. 

e s t a m p 1 ll'e r].
‘STAMPPjA (pî.-ie) s/. (î) Urma lăsată de o 

pecete H ® Marcă care arată provenienţa unei 
mărfi, proprietarul unei cărţi, etc. ţ ® Instru
mentul, pecetea cu care se face o stampilă [fr. 
e s t a m p i 11 e],

STAN1 (pi.-anurl) sn. ® ® Partea cămăşii 
care acopere pieptul şi spatele (fn opoz. cu „poa
lele") H ® Maram. Partea de jos a cămăşii feme
ieşti (BRL.) (PAP.) [srb. stan; ,bg. stan fl].

STAN2 •»- STăNA.
STAN3 npr. m. ® E întrebuinţat foarte adesea 

în locuţiuni şi proverbe, spre a indica pe un om 
oare-care, de rlnd, care nu- se deosebeşte intru 
nimic de semenii săi, mai adesea însă cu o nuanţă 
ironică: a ncmerlt-b ca naica Stan, ou oiştea ’n gard 
(ZNN i; e de neam mare şl are mde In plată: pe Stan l&n- 
taml şl pe Dobie olmpoleml (Znn.) ; Stan sau Bcan, cutare 
sau cutare, unul ori altul; ori stan, ori căpitan iw CĂ
PITAN® n ® stan-Făţitui, tipul Omului care a păţit 
multe, care a trecut prin toate, care are o expe
rienţă îndelungată: a fl Stan-Păţitul; La orl-ce treabă 
Pe Stan-Pătltnl Întreabă (panni [sl. Stan (i S 1 a v)].

STANA (pî.-ne) s/., STAN (pî.-anurl) sn. Bolo
van enorm de piatră de înălţimea unui stat de om: 
se dete de trei ori peste cap şl se schimbă tntr’o stană de 
piatră (isp.)aşa au Îngheţat slolu şl baba şl oile şl s’au 
prefăcut toate In stane de piatră (vlah.) ; părea o stană tăiată 
ID marmură curată şl lucie (dlvr.) ; dacă vel lua pălăria din 
cap Înaintea cuiva, acela se lace stan de piatră (Ret.) [vsl. 
st a n u „stat", part. lui s t a t i ,,a sta"].
O stanca (pi, stanei, stance), STĂNCPTĂ (pi.-te) 
sf. ® i — CIOACĂ: Schimbă pe Înger Intr'o Ţigancă, 
Pe pcmmblţă In trup de stâncă (ALecs.>; cind umblă oloa- 
rele şl stănclle clrllnd, se va strica vremea (Gor.) ; clnd 
clntă... stănouţa pe lingă casă, prevesteşte venirea unor mu- 
■allrl (oor.) ; un şoim (Ipa Intr'una... de spaima Iul, olteva 
Btănoute croncăneau (luno.i ţ] ® Poreclă dată Ţiganu
lui sau Ţigăncii: tot Boniănnl să vă poată bate şl porecli 
oloaie şl stance, fără să aveţi voie a-1 răspunde (NEGr.) [din 
npr. Stanca, Stăncuţa, foarte răspîndit 
la Ţigănci]..
‘STAND (pi.-duri) sn. \ Loc amenajat pentru 

tragere la ţintă, pentru exerciţii gimnastice sau 
velocipedice [engl.].
tSTANDART (pi.-te, -turl) sn. Steguleţ [germ. 
Standar’te].
OSTANDOALA, t STODO(A)lA (pi.-le) sf. Mold. 
Bucor. Hambair, coşar primitiv (unde se păstrează 
grlnele şi se treieră citeodată): in fundul livezii 
boiereşti. In partea standoalelor, era şi bnjdenoa mea (şez.i ; 
Işl aveau el bucluourile lor, ascunse In dosul stodoalel mănă
stireşti (GRiG.); In Ianuarie se bate plnea şl la arie şl aubt 
stcdolă (ION.); o temele teşea In stodoală şl toată noaptea al 
hodorogea (vor.) [rut. S t O d O 1 a].
‘STANIC adj. & ® Care priveşte staniul ţ[ 

(D Care conţine cositor [fr. stannique] 
'STANIFER adj. 5? Care conţine staniu [fr.]. 
‘STANIOL sbst. Cositor transformat în foi ca 

hîrtia [germ.].
C STANIŞTE sf. Mold. frans. ® Locul umbrit sau 
expus la bătaia vîntului, unde se odihnesc vitele 
la amiazi, în timpul căldurilor de vară: dacă vitele 
•a vor bate In ea ploaie cu vlnt sau a furtună (grm.) ; 
Du-le ’n şl ragl Ca o vacă... (sper.); (vitele) le ţinea la 
vale, In moarte de foame (ret.) ţ] '® © iTon. Po- 
pas, loc (le oprire, de întîinire: şi unde nu se adimă o 
mulţime de dăscălime la noi, căci aici era ■«■a lor (Crg.) K 
® Pr. exl. Lagăr, tabără: din zori plnă ’n noapte curg 
spre «-a oştilor darabani şl glotaşl din Tara-de-sus (vlah.)
[ysl. s t a n i s t e].
‘STANIU sbst. « = cosiTpR [it. s t a g n o]. 

OSTANQG, STĂNOQ (pl.-oage) sn. Parul, bariera 
rare desparte caii în grajd [rus. s t a n o k u]. 
‘STANŢA (pi.-te) sf. « ® Număr determinat 

de versuri care formează un înţeles complet şi a 
dăror aşezare, măsură şi rimă sînt supuse unei re
guli ce se păzeşte în toată bucata 1] © pi. Poezie

compusă din stanţe: a recita stante [fr. s t a n c e < STA- 
it. st an za]. -

, STApîN sm., STĂFINĂ (pi.-ne) sf. © Aceia, aceea O I A 
care plăteşte pe altul ca să-l (ca s’o) slujească 
[în opoz. cu slugă): aşa trebue şl acum să se afle slugi 
B& 8lajeasc& Bt&plnulu!, şl stăplnul să mllnească pre slugă 
aşa (NEC.); st&plna olnd lipseşte, slugile Joaoă In măr&cinl, 
ca pisica olnd lipseşte, şoarecii joacă prin casă (gol.) ] stă* 
pinul, stăplna casei; olnd stăplna casei făcea la ciorap, pi
soiul se juca cu ghemul iisp.); a-şl găsi a g&si UB loc 
unde sâ slujească; a se băga la Stăpln, a intra la stăpln, 
a intra ca slugă la o casă; e ti la stăpln, a servi că 
slugă Intr’o casă; declt stăpln calic, mei bine slugă 
bogată; mal bine e să fii stăpln mic deolt slugă mare (pann) ;
— deolt stăpln păcătos, mai bine slugă vrednică (famf.); — 
cum e stăplnul, aşa e şl sluga; la stăplnul scump, sluga 
hoaţă; — cine schimbă stăplnll, slugă Imbătrlneşte; — 
val de casa ou mulţi stăplnl; — am plecat să caut stăpln, 
dă, Doamne, să nu găsesc, se zice despre acela care, 
vrînd să se bage slugă, pune multe condiţiuni in
acceptabile, sau nu se mulţumeşte cu leafa bună 
ce i se oferă; — unde nu e stăpln, nu e nlol Dumnezeu, 
în casa în care lipseşte autoritatea unui stăpln, 
toate merg anapoda; — s^ căciulă®, înorăşă® 1f 
® Gel ce stăpîneşte, conduce, ocîrmueşţe, stă- 
pînitor, domnitor, suveran {in opoz. cu supus): re
gele, stăplnul nostru; de mine zl ce vel pofti, boierule, dară să 
nu cazi In Ispită să te atingi de Împăratul, stăplnul meu 
(isp.); 0: Scris In cartea vieţii este...-Eu să fiu a ta stă- 
plnă, tu stăpln vieţii mele (emin.) H ® Gel ce Stăpîneşte 
un lucru, care are ca avere a lui un lucru, proprie
tar; posesor: m’am dus să plătesc chiria stăplnulul (sau 
stăplnel) casei; acea pagubă să o plătească stăplnul dobi
tocului celula ce au Început sfada (prv.-mb.) ; ««ul unei turme 
de oi; a se face pe ceva, a cuprîn(le ceva, a punenlîna 
pe ceva, a lua în stăpînirea sa ® 0 Gare are 
putinţa, care are toată libertatea de a face ce vrea:
Bint stăpln pe faptele mele, pot face ce vreau, fără a 
da socoteală cuiva de faptele mele; sint/*' pe trupul 
meu, pot face cu persoana mea, cu viaţa mea tot 
ce-mi place; a fi stăpln pe situaţie, a fi în măsură 
să conducă după voie mersul unei afaceri grele, 
să iasă biruitor dintr’o situaţie încurcată f ® Gel 
ce e în capul unui atelier, unei întreprinderi in
dustriale, etc. la care lucrează mai multe calfe, 
lucrători, etc. [vsl. s t o p a n u].

STĂPÎNESG adj. Ge ţine de s t ă p î n, al 
stăpinului; âl stăpînitorului: să trimeaţă oărţi cătră 
■^ail sau domnescul soaun (prv.-mb.') ; toată dragostea Iul se 

’nţelenlse In luoml şi orl-ce altă simţire părea străină de 
inima Iul (GN.).

STAPÎNÎ (-ineso) i. vb. It. ® A fi sau a se face 
s t ă p î n peste ceva sau peste cineva, a avea în 
posesia sa, a fi proprietarul unui lucru: Toma vorni
cul şi cu frate-său lordakl vlsteruioul, de voia lor... le-au 
dat Iar la neamurile Iul moşiile... să le stăpineasoă (NEc.i; 
avem bani destnl, odoare de prisos..., de-am fl nnmsl sănă
toşi să le putem stăplnl pe toate (sb.) ; Iară Tracla an ră
mas ou Odrlul fără apărare, care o au stăplnlt Bolgarll 
(N.-cosT.) H ® A guverna, a clrmui, a domni peste 
cineva: acolo stăplneeu fetele şl toţi oclrmuitorll, de la cel 
mai mare plnă la cel mal mlo (mera) 1 ® 0 A avea O 
putere mare asupra cuiva, a supune, fără împo
trivire, influenţei sale acţiunile cuiva, a domina: 
numai patima vinătoaiel, ce-1 stăplnea de copil, 11 scotea 
citeodată de acasă (GN.) ^ ® 0 A reţine, a Opri, a 
înfrîna: el ascultă, stăplnlndu-şl respirarea, Îngheţaţi de 
groaza, de aşteptarea necunoscutului (vlah.) ; se silea, săr
mana, pe cit putea, ca să-şl stăpineasoă pllnsnl (odob.>; 
privea... clnd la nnul, olnd la altul dintre noi şl părea foarte 
vesel, de oare ce Işl stăplnea rlsnl (slv.>; el nu m,al putură 
să-şl stăplneaBcă mirarea şl fericeau pe mireasă că a dat peste 
un bărbat aşa de... bogat (isp.); picioare de găini să nn mă- 
nlncl, căci nu poţi să stăplneştl vorba (gor.) ^ © A potoli: 
tot satul era adunat, cu topoare, ou scări, ou cofe de apă, 
căutind să stăpineasoă focul, dar munca era zadarnică (GN.).

2. vb. inir. A domni: de viaţa a prea luminaţilor 
Domni ce au stăplnlt Intru aceste 2 ţări (gast.).

ţj. vb. refl. A se reţine, a se opri, a se înfrîna, a 
se domina: nu mă pot stăplnl de rls, olnd mă nit la el 
(ALECs.); atunci Vodă nu a’a putut stăplnl de mirare (CRG.) ; 
se mtnle plnă Intr’atlta, Inolt nu se mal putu stăplnl (isp.).
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3Ţ^. t STAPÎNţE sf. St6pînire, dominaţiune: ain rea 
Q-p A olrmA a Iul Galla Imp&rat... multa ţâri a’au desbătut de ajibt 
O I Btăplnla Rtmulul (n.-cost.i [s t ă p I n].

STAPÎNptE Sf. ® Faptul de a stăpînilF 
® Calitatea, autoritatea de stăplniţor, domina- 
ţiune: Romanii, dup& Învingerea Iul Decebal, el-au Întins 
~a asupra Daolel H ® Ascultarea de un stăplnitor, 
supunere H ® a pune pe oeva, â cuprinde, a se face 
Stăpln; 0: alungind In acest Ioc singuratic, pe care moar
tea pusese acum » (alecs.) 1 ® Guvern, (o)cîrmuire; 
administraţie; autorităţile: se piing o&r-a ii nedrep
tăţeşte (ALX.); crez cA nu ne vel da pe mina stAplnlcll osP.i; 
tstd-sdu şl mft-sa st trate-sAu erau dusl de * la gros 
(VAS.) H ® Posesiune, calitate de stăpîn; ,a pune 
pe cineva In '»a unul lucru, a-1 face stăpln pe un lucru, 
a-i da tn posesie un lucru.

STAPINITOR, -toare adj. verb. stApInj şi 
sm. f. ® Care st&pîneşte ceva, care are calitatea 
de stăpln al unui lucru; posesor, proprietar ţ[ ® 
Gel ce stăptneşte o ţară, domnitor, suveran.

STARE sf. ® Faptul de a s t a: ^a In plclbare;
pa loc; —a iul la Paris m’a costat o sumA de bani ţ[ 

® Astlmpăr: n'are ~ işez.), n’are astîmpăr, nu 
se linişteşte f ® Odihnă, repaus H ® Oprire, po
pas făcutei! mortul, oînd 11 duce la groapă: prima ~
se laoe de comun IndatA ce s’a scos mortul din casA alarA 
(MAR.); a lost scoasA alarA, prohodltA si dnsA cu stArl, 
ou olntAretl si ou tbatA rlndusala (Gric.) ® Situaţiune, 
poziţiune, modul cum e aşezat un lucru H ® Chi
pul, felul, modul cum se prezintă unele lucruri:
~a semAnAturilor; oorpurile pot 11 In * solldA, llchldA sau 
gazoasA; ^ cerului; comerţul e In prosperă; l-am predat 
casa In bnnA f ® Dispoziţie în care se află cineva, 
voie bună sau rea: » snlleteascA; cSznsem de la o vreme 
Intr’o’^ de... dobitocie (vlah.) 1f ® Modul CUm 0 duce 
cineva, cum Ii merge cu săinătatea: in co ~ se aiiA 
bolnavul p ® Facultate, putinţă, capacitate: e in 
* eâ sa batA ou toatA lumea; ar II In * să ne omoare ^ 
® ~ oiviiA mf CIVJI.1® H ® t Clasă, categorie, 
COndiţiune socială: un cosooge yornlc, un boier de *a 
intlln, trebue sA-ml dee cel puţin o păreche de straie... ca la 
o slngA credlncloasA oe-1 slnt (alecs.) *I © Avere, mijloace 
de traiu: si nu trebue sA se uite c’avea si ceva de la 
părinţi, otnd s’a însurat (vlam.) ; Nu potl zice cA n’al 
oAol stim oA sArao nu estl (panni.

STAREŢ, STABIT sm., STABBTA, STABITA {pl. 
-te) Sf. Superiorul (superioara) unei mănăstiri 
de călugări (de călugăriţe), egumen: TremurA BA- 
trlnul staret $1, ou teta la pAmlnt, StA In rngA si cerşeşte 
Indurarea belul ştiut (vlah.) ; merserA sA se odllineascA In 
obllla stareţului ce slujea de arhontArle (odob.); In stingă... 
se InşirA... încăperile starltel si cbllllle cu douA rindiul. In 
tund (VLAH.) [vsl. staricl, starica].

STAreţie sf. cnj ® Locuinţa stareţu
lui (stariţei) Intr’o mănăstire: clădirea cu cerdace 
de lemD, In oare e stăreţla şl arhondarlonl... toate acestea 
slnt lapta şl ffrlja acestui bătrln hro.) ; de la scara stăreţlel 
pln& *n tinda bisericii s’aşterneau covoare scumpe pentru tăi* 
pile prea Sllnţlel sale stareţul Nil (vlah.) H (D Dcmnlta* 
tea de stareţ(ă.).

STÂRICţcA sf. dim. STARE ©.Avere: traiul 
fără necazuri pe cere l-a dasf stărlclca tromoasă... l-au pă
strat voinlOf sprinten la mişcări (br.>vn.); bine zici... şl are ^ 
bună tată-său (alecs.).

ST.AJIIŢ... IV STABET...
STARNUTA = STRAnuta.
STAROSTE 5m. © t Capul unei bresle, unei 

corporaţii de meseriaşi sau de negustori: popuia- 
ţlunea oraşelor se compunea din meseriaşi şl neţnstorl, îm
părţiţi In lanalnri sau corporaţii... Ile-care coiporaţie cu 
său (i.-GH.).j in momentul acesta, îmi trece pe dinainte liguia 
simpatică a- meştemlnl Urime /^le boiangiilor (vlah.>; 
aice-1 adunare mare, şi adunare lărăBarbn, <vle de lăutari, 
nu se poate I (alecs.) ; — 0: acest Bacus era un beţiv de 
cel mari, aşa cum l-am zice noi astăzi ^al beţivilor (isp.); 
culmea lutlnsă a Peuteleulul, («^le munţilor din Ruzău (odob.) 
t © Mofd. t t Guvernator al unei cet&ţi, al unui 
oraş Întărit: spatar mare şl ^ de Cernăuţi (6R.>ur.) ; strlm- 
bătăţlle oe s’are tace la margine de Imbe părţile să le certe sta
rostii de Camenlţă, de Botln şl de Cernăuţi (n.-cost.) H © Gel 
ce face pe mijlocitorul la înjghebarea unei căsă
torii, peţitor: starostii, Imbrăctndu-se sărbătoreşte, Iau

plosca şl, tntr'o zi sau seară aoumltă... se pornesc şl se dne 
la părinţii fetei pe care feciorul oe l-a minat şl-a pus ochiul 
şl doreşte ca să-l fie soţie (mar.) [vsl. S t a r O S t ă].

STAROSTESC adj. De staroste.
STAROSTI (-tesc) vb. tr. A mijloci o Căsătorie: 

olnd se duo să qeară pre outare fată pentru cutare fecior sa 
zice oă... o Btărosteso (mar.); Iar olud alaiul s’a oprit 91 
Paltin cralu a stărostit (coşb.).

STArOSTIE, starostie sf. ® t Calitatea, 
demnitatea de's taroste-al unei bresle; adiui- 
nistraţia starostelui: dacă stArostla voia sA-l dea patentă 
de bogaslerle, el nu o primea, ziclnd că este ceaprazar (fil.); 
starostea de neguţători venise foarte de dimineaţă la stărostle- 
(FtL.) ^ © Mold. I t Demnitatea de staroste al 
unei cetăţi, al unui oraş întărit; la toate marginile ale
sese boieri de olnsţe, capete, de le dldese In seama lor ţinutu- 
ille, părcălăbllle şl stărostllle (must.) ^ © Calitatea de 
staroste pentru mijlocirea unei căsătorii şi sar- 
cinape care o îndeplineşte, peţit, peţitorie: feciorul 
care vrea să se Însoare dă starostilor, mal ’nalnte de a se duce- 
aceştia In stărostle, o ploscă sau un şip cu vin sau cu rachiu 
(MAR.); se face starostla, se fac pregătiri, se hotărăşte nunta, 
se pofteşte lume (vor.).

STÂROSTIT sbst. Faptul de a stărosti; 
stărostie: clnd vor merge... In sA ştie ce vorbi şl cam. 
a-1 lua cu ouvlntul pre părinţii fetei (mar.).
OSTARP iw sterp.
•STARTER sm. Persoana care, la o aler-

Iri&‘-4584* Starter.
garede cai, dă, prin aplecarea unui steguleţ, sem
nalul de plecare (|®] 4584) [engl.].

STArUI (-naşe, -niu) 1. vb. intr. ® A sta ne
clintit, a rămînea pe, loc, a ţinea un timp oare
care, a dura, a dăinui, a persista: (Doamna) stărniad 
toată ziua la InrcA şl la războln, la cămară şl la jicnită 
(ODoa.); (babele) o desclntară, dar boala stAmla (sad.) *.
© A petrece multă vreme -Intr’un loc: a otăruit p'a-
oolo na Turc mare şl, după ce s’a trac d'acolo, an făcut satul 
după numele Iul (gr..n.) H ® A rămînea statornic, 
neclintit în sentimentul său, în hotărîrea sa: 
alArueşte Intru a 11 om cinstit şl barnlc, şl odată, odată, tic- 
bue şA-şl spargă dracul opincile osp.)'; * In Vrerea sa f 
® ţA consta: pofala veveriţei In coada cea lungă o» 
purta stăruia (caht.) H ® t A tinde, a năzui: inimile 
onrate a marilor Împăraţi spre cea adevărată linişte şi curată 
dragoste stăruesc (Cant.) H ® A sta pe lingă cineva, 
căutind prin cereri sau rugăminţi repetate să-l 
Înduplece a-i face pe voie, a insista: iiui cei mie ai 
Împăratului nu se lăsă numai pe aceea, ci etărul piuă ce Îm
păratul 11 dete vele să meargă a căuta şl pe hoţ osp).

2. vb. refl. t A se baza, a se întemeia: cuvtntai 
acela pre carlle toată legea evangbellil obiceinlcă se stă- 
meşte (cant.) [formaţiune savantă din stare].

stăruinţă (pî.-te) sf. ® Faptul de a stă- 
r u i, de a continua ceva cu răbdare, de a rămînea 
neclintit In hotărîrile sau sentimentele sale, per
sistenţă, perseveranţă 1f ® Cereri repetate, ru
găminţi făcute mereu spre a îndupleca pe cineva 
să-i facă pe voie; insistenţă: după multe rugăciuni 
şl *. împăratul se Înduplecă şl-1 dete voie osp.).

stăruitor adj. verb. stAruj. Care stărueşte; 
persistent, perseverant, insistent: din balcoane, copii 
şl bone ealută trenai on stărnitoare flntnxArl de batistă
(VLAH.).

STAT1 (pî.-atnri) sn. ® Faptul de a sta: 
în picioare m’a oboeit mult ţ| ® Înălţimea corpului, 
statură, talie, boiu: acesta Nleolal Aleiandru-Vodă era 
Ia de mijloo (N.-cost.i ; tnvltlnd pre toţi să lasă la luptă ou 
dtnaul, oă-i trecea pre toţi cu ^ul de mare (ops.); (e™) 
nalt la lat tn 'spete, subţire la mijloc, mlădios ce un 
mesteacăn (Crg.); fjj;: mie la mare la.slat w-SFAT®;
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nn de om, înălţimea trupului unui om; la tlndnl 
oopeolloi, In tleşl-care mljloo, cite o viţă sădită, groasă ca 
mina, naltă ca un * de om (c.-rad.i ; se căslplse plola dimineţii 
şl soarele sa Înălţase vesel ca d’nn de om pe cer (odob.) ; 
ne dăm alnnd In mare la douăzeci şl la treizeci de -^nrl da 
om (i.-GH.) H ®= TOIAG® t ® t Stare, condiţiune: 
lăsat-au Dnmnezen... scrisoarea, dintru carea, dacă va nevoi 
omnl... va putea oblici... lucrurile lumii, '■urile şl înce
puturile, ţărilor (M.-cosT.) 1[ ® t Situaţiune, aşezare, 
poziţiune: Veneţia este pre pămlntnl Italiei, care In'ml 
său este Intre mări, ca şl Grecia (m.-cost.) ţ| ® t Clasă 
socială, treaptă, rang: rădlcat-an Stelan-Vodă atunce 
pre mulţi din prostime la 'ul de nemeşi (n.-cost.) [lat. 
s t a t u s].
•STAT2 [pi.-te) sn. ® Listă, tablou, inventar: 

«01 cbeltuelllor; a face 'ul de plată ® t State ge
nerale, adunarea celor trei ordine sau stări sociale; 
clerul, nobleţea şi burghezimea, care existau odi
nioară in Franţa t ® O 'Formă de guvernămlnt; 
' democratic, monarhic ţ[ ® Naţiunea întreagă, re
prezentată prin guvernul ei: a servi statui; funcţionar 
la Stat; şeful Statului; moşiile Statalul ţ[ ® Tara în
treagă supusă aceleiaşi cîrmuiri, sub sceptrul ace
luiaşi suveran H ® Lovitură de stat, măsură violentă, 
arbitrară şi criminală prin care un guvern sau 
un partid suspendă domnia legilor pentru a pune 
mina pe putere H ® om de stat, persoană ce con
duce sau e capabilă de a conduce afacerile pu- 
bllcev [lat. s t a t u s, cu înţelesurile fr. etat].

STĂTĂTOR adj. verb. sta. ® Care stă pe loc, 
care nu se rriişcă, care nu curge: apă stătătoare 
piatră stătătoare, piatra' morii care nu se mişcă, aşe
zată dedesubtul pietrei alergătoare H @ Stator
nic; durabil, stabil, neschimbat; portul stătătorluoa 
numele şl ca limba nu este (M.-cost.) ; de la Dumnezeu slnt 
toate tocmite ca nemică să nu hle In lume, ce toate de ri
sipă şl trecătoare (gr.*ur.) ; nici lelnille de limbi In mll de ani 
tot acelea neschimbate şl nemntate pot sta, că nimic sub 
soare este ' <let.) *I ® De sine ■', care poate exista, 
care se poate menţine de la sine, fără a avea ne
voie de o intervenţie 
străină.
•STATER sm. (||

® Monedă de argint 
la vechii Greci care 
valora 4 drahme (iU 
4585) 1f @ de aur, 
monedă de aur care 
valora 20 de drahme 
[lat.].
*STATH(0)UDER

blici â Provinciilor-Unite foianda) [oland.].' 
•STATIC 1. adj. ® Care priveşte echilibrul: 

teoremă —ă ţ[ © ,sj Electricitate —ă, aceea care se des- 
voltă prin frecarea într’o maşină electrică. In 
opoz. cu electricitatea dinamică, produsă prin pile.

2: statica sf. 15 Partea mecanicei care tratează 
despre condiţiunile de echilibru ale unui corp su
pus unui sistem de forţe [fr. s t a t i q u e].

STATICQT, stătu-palma-bakbA-oot sm. tm- 
TABTAOOT.
tSTATIR sm. d) =-STATER [vsl. < gr.]. 
•STATIST sm., statjstA [pi.-te) s/. O Figu- 

rant(ă) Ia operă [germ.].
•STATISTIC 1. adj. De statistică, privitor la 

statistică.
2. statistica (pl.-ce, -ci) sf. ® Ştiinţă oare în

vaţă cum şe pot trage concluziuni din numărătoa
rea populaţiunii, din socoteala exactă făcută asu
pra faptelor de aceeaşi natură, din domeniul agri- 
culturei, industriei, comerţului, etc. H © Numă
rătoare, socoteală exactă a faptelor de aceeaşi 
natură: statistica naşterilor, căsătoriilor, sinuciderilor [fr. 
s t a t i s t i q u e].
'STATISTICIAN sm. Gel ce se ocupă cu sta

tistica [fr.].
O STATIVE sf. pl. Mold. Bucov. Maram. R Războiu 
de ţesut: calerul de burunglc din furcă şl suveica '■lor, unde 
ss teşea tllallnl, stan părăsite şl neatinse (negr.) ; aice a 
căpătat ca dar nişte ■» carlle se aşezan singure şl singure ţe- 
“cau (SB.) [comp. srb. stative, rut. s t a t y v a].

STAT-MAJOR sbst. H 3, ® Totalitatea ge-

Fig. 4585.
Stater macedonian.

sm. t Şeful vechii repu-

neralllor, ofiţerilor şi funcţionarilor care ajută pe STA- 
un general sau pe un amiral în amănuntele servi- . 
ciulul II © Pr. ext. Stat-majornI unul regiment, per- STA 
sonalul care nu face parte din compăniile, esca
droanele sau bateriile acelui regiment 5 ® Pt. 
ext. Escortă: era urmat de un numeros '■ ţ[ ® Loca
lul unde slnt instalate birourile unui stat-major 
[fr. , 6 t a t - m a j o r].

STATORNIC adj. ® Şezător neclintit în- 
tr’un loc, stabil: toţi Turcii cari se aflau '■1 sau Intlm- 
plător veniţi In Bucnreştl fură ucişi (vlah.) ţ[ ® Ne
clintit (în hotărîrile, în părerile, în sentimentele 
sale; neschimbat: n’u fost putinţă să-l Întoarcă din ho- 
tărlrea sa, rămlnlnd '■ ca o piatră In vorbele Iul (jsp.i ţi 
® Trainic, temeinic, durabil, dăiiiuitor; perma
nent ; abia acnm începe să s'eşeze o viaţă mal '■ă de-a lungul 
acestui ţărm al Dunării (vlah.) tH © NESTATORNIC [for
mat din sta, sub influenţa lui datornic].

STATORNICI (-loeso) 1. vb. tr. ® A hotărî, a 
regula, a stabili: acum, la să statornicim rindulala ur
mătoare, ca să se poată şti hotărlt care cită pine a mlncat
(CRG.) t © Ă înţepeni, a face să stea neclintit:
(jnepenul) se agaţă de piatra goală, o Invălue ...şi o sta
torniceşte (UR.).

2. vb. refl. ® A se aşeza pentru mai mult timp 
Intr'un Ioc, a se stabili: mai pe urmă şl-a înjghebat şl o 
căsuţă şl apoi s’a statornicit In satul acela pentru totdeauna 
(CRG.); umblau cu tărăbuţale de colo pină colo şl oa să se 
statornicească şl ei la un loc, nu găsean (isp.i ţ[ ® A se 
hot-ărl, a se fixa: clnd se deşteptă a dona zl, o hotărire 
nonă se statornicise In glndul el (D.-ZAMF.)ţl ® A se înte
meia, a se întocmi, ase înfiinţa; părea că o înfrăţire 
se statornicise Intre mine şl munţi şi văl şl ape (GN.) [s t a- 
t O r n i c].

STATORNICIE sf. însuşirea a tot ce e s t a- 
t ornic, neciintire; stabilitate; constanţă: sfiala 
Iul o luă drept dovada statorniciei (NEGR.) ţlţj © NESTATOR
NICIE.

•STATUA (-uez) vb. ir. A ordona, a decide, a 
hotărî: tribunalul a statuat asupra acestui fapt [fr.].

•STATUĂ (pî.-tue), STA- 
TVE sf'. Figură de piatră, de 
metal sau de lemn care 
înfăţişază în întregime şi 
în plin relief corpul unui 
om, unui zeu sau unui ani
mal ([B] 4586): la stingă este 
o statuă oare In mină ţine 
o ghlrlentă de dafin (c.-rad.) ;
In faţa pichetului llinova, 
grănicerul noatm, ou arma 
la umăr, pare o statue de 
bronz (vlah.) [fr.].

•STATUAR 1. adj.
Privitor la statui, ce 

ţine de sculptura 
statuelor.

2. sm. Sculptor 
care face statui

[fr. stătu- 
a i r e].
•STATUETĂ

ipl.-te) sf. Sta
tuă mică, mai a- 
desea portativă;
—■ de bronz [fr. ].

STATU-PAIiMĂ •»- TABTACQT.
•STÂTU-QUO sbst. Starea în care se află lu

crurile în momentul de faţă [lat.].
•STATURĂ (pl.-url) Sf. = STAT1 @: nu ştiu cui 

1-0 fl semănat, că popa Neculal era mărunţel la '■ (vlah.) ; 
împărăteasa se ridică In toată măreaţa el '■ (EM(n.) [lat.].

•STATUT (pl.-ute) sn. ® Lege, aşezămînt, or
donanţă, 'regulă U © t Legea fundamentală a 
Ţării-româneşti, proclamată de Cuza în anul 
1864 t @ Regulament în care se prevăd normele 
privitoare ia organizarea şi conducerea unei so
cietăţi, unei asociaţiuni, unei comunităţi [fr.]. 
te STĂTUT adj. © t P- STA f ® Stricat din 
pricină că'a stat prea mult pe loc; stricat de ve
chime: apă '■ă; e cald, un aer'' şl Imblcslt (vlah.) ; 
ouă —o, ouă clocite 11 ® Flăcău '■, holteiu trecut de

W/4

Fig. 4586.
.Statua lui Miiiai-Viteazul 

(Bucureşti).
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STA- vîrsta tinereţii: ara odată an Ilăcăa ^ pe care-1 obema
Q—_ Stan (CRG.>; băietul alonsese băletan (vas.) ; tată 
O I t fată bătrtnă; tata oare nu ştie a tace mămăliga bună, tle 

olt de nn-1 de măritat (şez.) f ® Obosit din cale 
afară, rupt de oboseală: de greutatea lemll, mulţi Legi 
au perlt... el ou mare pagubă e'au întors la tara lor ou caii 
atătutl (MUST.); paioă-B eu de Tină dacă-S caii stătutl de 
drum (D.-ZAMF.); sudori de singe ourgeaude pe tetele Români
lor, atlt mnnolsetă In onrsul zilei el ettt erau da stătutl de 
oboseală seara tisp.i.

STAŢIE1 sf. Loc de oprire, popas; l-au dat etire 
să se găteze să meargă cu dlnsul... şl să-l găteze etatll şl 
brană de oaste (gr.-ur.) [pol. S t a C y a].

“STAŢIE2 STATIţTNE.
“STAŢIONA (-onez) vb. intr. A Sta, a se opri 

intr'un loc: locul unde staţionează trăsurile [fr.].
“STAŢIONAR ţ. adj. ® Care nu se mişcă din 

loc, stătător Ţi'© Care bintue într’o ţară unul sau 
mai mulţi ani de-a rîndul: boală~ă t ® @ Care 
rămlne In aceeaşi stare, care nu face nici un pro
gres.

2. (pl.-are) sn. 3, Mic vas de războiu al cărui 
echipagiu e însărcinat să supraveghieze intrarea 
şi ieşirea vaselor Intr'un port: ml s’a trimis la Ssmos, 
tot timpul cit am şezut acolo,' olte un /*,.■ trancez sau englez 
(i.-GH.) [fr. stationnaire].

“STAŢiyNE, STATTE sf. ® Oprire intr'un loc, 
haltă, popas; toIu tace o mică » aci, că prea slnt obo
sit t ® Locul unde se opreşte cineva, pentru a se 
mai odihni, etc. | ® ţie Locul unde stau trăsurile 
sau automobilele în aşteptarea clienţilor f ® lăSiti 
Totalitatea clădirilor de-a lungul unei linii de 
drum de fier unde se opresc trenurile spre a se sui 
sau coborî călătorii H ® lăşa Localitate unde se 
află o staţie de drum de fier ţ[ ® statinni termalei 
localităţi de băi [fr. s t a t i o n].

STAU1 wm- STA.
O STAU2 (pl.-aurl) sn. = STAUL.

STAUL (pî.-io) sn. ® Locul acoperit şi In- 
grădit'unde stau oile (/ şi 'vitele), ocol: năomitui 
de va vrea s& fure uoaptea şl se va soula de va sooate oile 
den atunol acelasâ-lsplmaiecapeuntllliarln <prv.-mr.>; 
Pepelea a Imbr&oat un oojoo pe dos şl» tntrlnd la s’au spă- 
riat toate oile (se.); se întrebuinţează adesea, cind 
e vorba de locul de naştere a Mîntuitorului: Moş 
Orăolnn era slăplnnl păstorilor şl <vnlnl nnds s'a născut 
Hlntnltoml (r.-cod.) ţi ® ^ Staulsle-Florlllor = FLORII: 
an venit veste de la Tarlgiad şl oărţl la boieri, In ziua de 
Stanietle)-Floriilor, Aprilie8 (n..cost.) [lat. Stab(u)-
lum].
OSTAUR (pi.-re) sn. Olten. Băn. Trans. = STAUL: 
eonm se pase Stan la nindă In av In mljloonl oilor (ret.) 
[refăcut din pi. s t a u r i < stau2].
O ST Aura (stanr) vb. tr. Trans. (bud.) A privi pe ci
neva cu ochii holbaţi de mirare, de groază [comp. 
astAura].
O STAVA (pl.-ăTl) sf. Olten, Băn. Trans. Maram. Her
ghelie; copilul... pomi cătră să-şl oaute un oal potrivit 
pentru o oale atlt de longă (ret.>; vede... o de cal răp- 
olugoşl (mera) ; Dar eu, zău, nu l-am tarat, Făr' cu etava 
l-am minat De la nemeşul bogat (IK.-brs.) [sl. s t a V a], 
î STAVAr sbst. Mold. ® Tărie, neclintire: deaca

văzu Împăratul .«ui şl tăria glndulul (oos.) ţ[ © Om de 
om Statornic, aşezat, stabil; cind va il bărbatul om 
rău, sprinţar şl va Îmbla den loc In loc şl nlce la un luom nu 
vă 11 om de să-1 gonească şl să-l scoată dentr'acel loc 
tPRv.-LP.) [comp. STAvij.
O STAvAR sm. Olten. Băn. Trans. Maram. Hergheli- 
giu; vara... comuna Işl togmeşte un păstor la cal, oare se nu
meşte (BRS.); Petru plecă deol pe calea arătată de şarpe şl 
nu mult merse plnă oe se şl lutllnl ou «'Ul <ret.) [s t a V ă].

STAvi (-ăveso) vb. refl. © A se ţinea Intr'un loc, 
a putea sta undeva: de mirat lucru laste cum Ungurii 
şl Ruşii, oameni streini tllnd, s'au putut stăvl şl a'să ţinea 
pre acele locuri. Iară cel de moşie. nlcl-oum (Cant.) ; turmele 
de ol nu se mal stăveau prin preajmă, de răul Iul (ISP.1 ţ|
© A se putea alege cu ceva, a putea păstra ceva:'
nu se mal stăvea ulmeue cu păsări pe lingă casă, de răul Iul 
(CRG.) J nu mă slăvesc o'un ban la casă, din pricina beţivului 
Istula (PAMF.) [vsl. s t a V i t i ; comp. şi astAvi].

STAVIlA (pi.-le, -11) sf. ® Ori-ce lucrare de 
lemnărie sau zidărie, ori-ce îngrămădire de pietre

sau de pâmint cu scopui de a opri o apă curgă
toare, zăgaz H ® â Opritoare făcută din seîn- 
duri şi care, ridicindu-se sau lăsîndu-se, dă dru
mul apei sau îi opreşte 
cursul; ridicarea şi lăsa
rea stavilelor se face cu 
ajutorul unor lanţuri, pu
se în mişcare de vlrtejuri 
ce slnt aşezate pe un po- 
duleţ; ridicIndu-se stavi
lele, apa curge în scocul 
morii (ip 4587,4588) H ®
® Oprire, piedică, îm 
potrmre, barieră: dar ea 
pornise, şl oloi o putere ome
nească na mai era In stare 
să-l pale (VLAH.); hrăneau 
Ideea de a se fo - 
losl de cea din- 
tlln Împrejurare, 
pentni a pane o 
Inllnenţel ruseşti 
(i.-GH.) [vsl. s tă
vi 1 oL

STAVILAB 
(pZ.-are) Sn. ®
= STAVILĂ CD:
Cum se repede de 
la munte Şi rupe 
apa '«ni... Aşa 
s'aruncă ungurl-

Fig1* 4587* Stăvilar. 
S.S. Stavile.

V Y 1 V V 1 V V R

L L L L lL
31 5

V V 1/ V
Fig-. .4588. Stavilar. 

i.i. B.B. Bogdani. —P.F. Puntea bog^* 
danilor, amnar. — S.S.S. Stavile. — 

L.L. Lanţuri.—V.V. Vîrtejuri.
mea Şlcătre poduri dă năvală (D.-ZAMF.>;Dunărea se aruncă fu
rioasă, mplnd cu sgomot oele din urmă <«'e ce 1 se mal ridică 
’n oale (vlah.) 1f ® ,1. Stîlpii groşi bătuţi în fundul 
apei de-a lungul cărora se ridică sau se coboară 
stavila 1f ® ^ Pt. ext. = STăVILA ©: morarul... 
ridică «'ul, căol venise la măcinat un hătrln ou porumb 
(DLVR.) II®®23 STĂVILĂ©: S'au veselit neoredin- 
oloşll O'au pus luminii (vlah.) [stavilă]. .

STĂVILI (-iieso) vb, tr. A pune stavilă 
cursului unei ape; 
a opri, a pune pie
dică: încercară nnml- ^ 
nnt a se apăra sub o - 
orotlrea unei barica
de... pe care o făonse 
Sinan la oapnl podu- 
Inl, spre a ^ năvă- Fig. 4389. Stavridă.
llrea oălărimll creştine
(BĂLC.); tot avutul lor se va duce pe apa Slmbetel, de no 
va ea urloloasa patimă de cărţi a soţului ei (s.-ald.)«

STAVRPîA (pî.-lde, -Izl), 8TAVRIDIE sf. MiC 
peşte de mare, foarte gustos, ce seamănă cu o 
scrumbie mică (Trachurus trachurus) ([Wj 4589) 
[ngr. GTauplSi].

STAVROFOR sm. ai Preot sau arhimandrit 
ce poartă o cruce, ca distincţie eclesiastică [ngr.].

STAVROPIG(HION) sbst. ai Cruce, trimisă 
de Patriarh, ca’re se înfige pe locul unde se va olădi
o biserică: neştlne, de va vrea să zldeaaod o biserică diu te
melie... s& tnllngd cruce, oe laste stavroplg, şl s& cădeesad ar
hiereul şl B& lBo& rug&clune şl sd Înceapă a zidi (pr. gov.) 
[gr.-biz. oT(zupo7fJ)Yiov].

STEA, O STA (pî.-stele) sf. ® ☆ Fie-care din 
nenumăratele corpuri ce clipesc noaptea pe bolta 
cerească ca nişte schiţei fixe; astronomii io desig; 
nează după anumite grupări, zise oonstelaţiuni şi 
tot astfel a făcut şi poporul, la noi şi aiurea, din 
timpurile cele mai vechi şi pînă astăzi, oxpiicîn- 
du-le prin diferite legende create de imaginaţia 
lui fertilă (w ]|] 1435, 1436); depărtarea stelelor 
de Pămlnt e imensă şi s'a calculat că cea mai a-* 
propiată stea de noi, d din constelaţiunea Cen
taurului, e la o depărtare de 33 078 694 560 000 de 
km. dc Pămînt; lumuia ei ajunge Ia noi abia după 
trecere de aproape 3 ani şi jumătate: La atenua care-s 
rds&rit E-o cale-atlt de lungă, Că mll de ani l-nu trebuii 
Luminii să ne-ajungă (Emin.) ; blagoslovl-te-volu şl Inmulţl- 
volu Bămlnţa ta ca stă lele ceriului şl ca năslpul ce leale pre 
tărmurele măriei (pal.) ; ® F a şedea, a sta cu dinţii la stele, 
a nu avea ce mînca: ziulica de vară ca aceea şedeau el In 
clmp cu dlntll la stele (SEV.i ţ] ® -JV Stele tUe iv FIX ţ ®;
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Fig. 4590. Stea de colind.

Fig. 4591. Colindători cu steaua 
tdupă Doussault—'1848).

stele căzătoare *«* oAzATQB® f (D <*' qu coadă, CO- 
metă: lvlta-s*an pre cer o stea ou coadă, căreia II alo La
tinii ,loometaM, adecă ,, mă tură” cn.-cost.) ; de vre-o doi ani 
se arătase pe cer, despre mlază-noapte, o stea ou coadă si o 
gabie de loc (i.-oh.>; s’au 
arătat o stea pe oer on coa
dă, de s’an văzut multe zile 
(NEC.) H @ STB^UA-
cioB^NULUi, luceafărul
de seară, planeta Ve-
QUS: otnd răsare Luceată- 
ral-de-seară sau Steaua-olo -, 
banului, atunci se începe" 
seara <măr.) ; tocmai sara, 
după ce a răsărit Steaua- 
ciobanului, ...atunci se În
fruptă (VOR.) (D Popo
rul atribue stelelor o 
influenţă imensă asu
pra (lestinului omului:
poporul crede că tle-oare om are o stea care, la moartea Iul, 
cade de pe cer 
(60R.); 11 părea rău 
olnd vedea cltevr'o 
stea că cade, fiind
că ştia că atunci 
trebue aă 11 mu
rit acela a cărui 
stea cădea (isp.) ; 

lie-oare îşi are 
steaua sa şl oe-1 
e scris 1 se Împli
neşte (D.-ZAMF.);

Steaua Bomănulul 
se Întunecă, olnd 
11 ameninţă vre-o 
nenorocire, şl cadă 
din oer,clnd el Se 
apropie de gura morţii (ALECS.) ; d6 dci ŞÎ înţolcsul de de
stin, soartă, viaţă, pe care-1 are 
cuvîntul ^ In anuioite expresi- 
uni: fără ea să nu te Întorci, oă ral de 
steaua ta 1 (plor.) ; acest destin 11 
Qaută cei pricepuţi, examinînd 
poziţia stelelor; a căuta la (sau in) 
stele, a umbla să ghicească noro
cul cuiva, să afle soarta ce-1 a- 
şteaptă, prin cercetarea stelelor; 
căutător la stele, oltltor de stele, astro - 
log; vrăjitorii şi vrăjitoarele fac 
farmece sau desciîntă uneori cu apă sau cu alte 
obiecte expuse noaptea la lumina stelelor: vrăji- 
toatele pnseră apă la stele şl-1 edneeiă şl-1 desclDter& 
iisp.i; 91 oraolţ din părn-1 tale patru lire Şl mai către 
netă lirele aoele Ml le vel da mie, să le pal la stele 
(PANN) f ® ® F Stele veizi, scîntei ce pare vedea 
cineva înaintea lui, cînd capătă o palmă sau lovi
tură straşnică în regiunea ochilor: imi aer stele verai 
din oobl; am văznt stele verzi Înaintea oohllor * © O Ar
tistă sau clntăreaţă de un talent excepţional H 
® Stea de hîrtie, cu 4 - 8 colţuri sau „cornurl”, pe 
care se află zugrăvite Adam şi Eva în raiu, soarele 
şi luna, îngeri, etc., iar îh cercul de mijloc, scena na
şterii Mlntuitorului; cu aceasta, copii, numiţi „ste
lari” sau „colindători”, uniblă, din prima seară de 
Crăciun şi pînă la Bobotează, din casă în casă, 
vestind, prin „cîntece de stea” şi colinde, naşterea 
Mlntuitorului (^ij 4590, 4591): de sărbătorile Ciăiolnnn- 
Inl, aşa se pornesc băieţii, on stoana, spre satele mal bogate 
(SAD.) ţ| ® Ornament sau desen liniar in formă de 
stea (@] 4592) (i^ TAB. XXXIII) 1f (® 1* Pată albă pe 
frunţea unul cal; ® a II on stea(ua) In Imnte m- FRţTNTB 
® II ® Pată mai deschisă pe unul din dinţii 
incisivi ai calului ® tPistruiu: on pnţlnele stele 
stropit pe obraz (Dos.) ţ| ® ^ ASTERISC ’[ (^' Dc-
C9raţlune: steans-Romăniei, ordin instituit prin legea 
din 10 Maiu 1877, cu scopul (ie a recompensa ser
viciile civile şi militare aduse Statului; coprinde 
următoarele grade: Cavaler, Ofiţer, Comandor, 
Mare-ofiţer şi Mare-cruce ([a| 4593, 4594) H ® #
STEŞ.-DE-MŞBE = ASTţiRIE 1 @ ♦ = OORNACI t ® 
♦ STEAUA-PETEI = STELUŢA ® H ® ♦ STBAUA-PĂ-

Fig. 4592. Stea.

MţNTULDi, ciupercă, de coloare brună, care nu iese STE- 
din pămint declt după maturitate; Invebşul ei ex- qtp 

tem se crapă in mal mul- ° 1 ^

Fig-. 4593-
Steaua-României cu spade 

(Cavaler militar).
Fig- 4594- 

Steaua-României 
(Ofiţer).

te făşii .întinse, cari formează un fel de stea la 
baza învelişului intern (Geaster hygromdTicus) 
[lat. s t e 11 a].

STEAG, O STAQ (pi.-guri) sn. ® Bucată de 
plnză, de mătase, etc., de obiceiu dreptunghiulară, 
ţintuită de o prăjină 
de lemn, care serveşte _ 
de emblemă unei na
ţiuni, unui partid sau 
se poartă ca semn de 
raliare şi de Îmbărbă
tare in fruntea unui 
regiment; poate fi de 
o singură coloare sau 
să fie alcătuit din fă
şii de diferite colori; 
drapel, stindard (H)
4595, 4597; ww şi pl.
VI, vn): —ul Bomănlel e 
tricolor, şl anume: roşu.

1
Fig- 4595-

Steagul lui Ştefan-cel-Mare.
galben şl albastru; Stefan- 
Vod&... au împărţit oastal 
sale steagnrlşlaupus hot- 
nogl şl căpitani (OR. ufi.); 
0 a Închina <«ail w- ÎN- 
CHiNAT 1 ® 1f (D Trans.

^ r. Maram. Bucov. SteasF)g. 4596- Steag roman. făcut din năfrămi ^
mătase, Împodobite cu panglici şi prinse de capătul 
de sus al unei pră
jini, uneori îm
podobit cu buz
duganul de spice 
de grîu, făcut Ia 
sfîrşitul secerişu
lui (•w(a]698); se 
poartă de obiceiu 
de un călăreţ în 
fruntea, nuntaşi
lor, cari se duc să 
aducă mireasa la 
mire (Hj) 4598)
® t Banii steagnlnl,
0 dare veche: pns-
an atunci, pe mazi
li $1 pe ţară, banii Fig. 4397.
eteagnlnl, grei bani Steagul lui Tudor Vladimirescu.

m ItŞUUŞgMK*. IKTBUC 
TlnBUlDUViU 
■■ fpIMlTi'iŞ'lK

itii ru «"fUM'owi
wunirtnutoft
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STE
STE

33.000

(NEC.) U ® iK t Companie de soldaţi, batalion 
sau escadron, Împreună, cu steagul lor: an sosit... 
annaşal al dolle, RaoovlţA, ou un steag de lete- 
oll, ea sd-1 dnoft la Iaşi (N.-cost.) ; două stea
guri din pedestrlmea Domnului Moldavlel... 
sa răpazlră pe acest pod (balc.) (D ţ STE4- 
QDL-ZtNBLOB = TORTţlL [vsi. S t 6 g u].

STEAJER, STfSJER, STE4- 
jAs (pi.-re) sn. ® ^ Par 
Înfipt In mijlocul ariei; de 
acesta e iegată o funie lungă, 
la capătul căreia slnt prinşi 
caii Întrebuinţaţi la treierat; 
funia se tot Invîrteşte In ju
rul parului, pînă se apropie 
caii de el; apoi caii, goniţi în 
direcţiune contrarie, desvlr- 
tesc funia şi se urmează tot 
astfel, pînă ce s'a treierat tot 
griul aşternut pe faţa ariei:
dud svlrle piugarul cu lopata In Fig. 4398. Steag de mire 
BUS bucatele gnihulte, strlnse* la (Driguş.-Transilvania). 
Bteaj&r, svlrle şl boabe şi pleavă
<s.-ALD.); de aci a l se apropia {sau a 1 se strlnge) 
funia de steajăr w FţFNlE® ^ © Pt. ext. Ori-ce par 
dc care se leagă o funie: leagă un virzob cu un cap 
d’un steajăr şi cu un cap leagă pe rlnd pe lie-care, spre a 11 
cobortt de oeilaiţl (r.-coo.) t © ţ Centru, mijloc: toate 
la un Bteajer se adună şl se strlog In cea de apoi (let.) [vsl. 
s t e 4 e r fi].

*STEAMER [cil. stlmăr) (pl.-re) sn. ^ Vapor 
[engl.]. ■
OŞTEAN (pl.-nurl) sn. Trans. =STăNA: cum a su
nat, toate cătanele Iul s'au preiăcnt In staannrl de piatră
(MERA).

STE AP = ŞTEAP.
•STEÂRIG adj. St ® Acid acid solid oare se 

găseşte combinat cu glicerina în grăsiniile animale 
şi vegetale; e Întrebuinţat la fabricarea luminări
lor K ® Luminări —e, luminări fabricate din acid 
steario cu puţin acid margaric [fr.].

'STEAHEMĂ sf. S: ® Corp solid, alb, cu luciu 
de sidef, care se găseşte In mai toate grăsimile ani
male, şi care oonstitue cea mal mare parte a scu
lul de oaie K © Nume dat, In comerţ, acidului 
stearic [fr.].
OSTEARŢ = ŞTEART.
•STEÂTITA (pi.-te) s/. ® Varietate de talc 

hidratat, de un alb verzuiu, unsuros la pipăit, ca şi 
seul; pulberea ei se întrebuinţează, sub numele de 
„federvais”, spre a înlesni alunecarea mănuşilor 
şi ghetelor nouă; creta croitorilor este tot un fel 
de steatită şi se Întrebuinţează de aceştia spre a 
face Însemnări pe stofă [fr.].

STEBLÂ (pî.-le) sj. A f Rămurică, ramură:
olnd amn Bteblele el vor tl tinerele şl Ironaa Inlrunzeşteţ eă 
ştltl oă aproape laste de secerat (coR.); astăzi numai 0 
in •«' de busuioc, tulpină, fir întreg de busuioc, cum 
iese din pămînt, cu mai multe rămurcle: in locui 
unde căzură aceste sclntel, răsăriră Îndată două steble de 
buBuioo (I8P.); l-a pus şl steble de busuioc la brtu şl Ia 
frunte (k.-cod.) [vsl. Ş 11 b 1 !]•
OSTECLA... stjola...

*STEEPLE-GHASE (cit. stipl-oeiz) sbst. \ Aler
gare de cai 
cu sărituri 

peste obsta
cole, Intr’un 
hipodrom (,'h)
4599) [engl.'].

STEGAR'
sm. ® Pur-11.
tătorul stea- 'jj: 
gului, port- (<f/, 

drapel (i®|
4600) : PE b(b-
gsrlQl tal... ou '««••SiiajjtRdăl» '''"'U't' 
steag on tot l-an 
luat şl vr’o sută FiS- 4399- Stccple-diase.
de tovarăşi de la steagul lui (n.-cost.i " ® Trans. Maram, 
Bucov. Cel ce poartă steagul cu care se duc nun
taşii la casa miresei [steag].

m

O STEGE, STEOHIE = ŞTŞtVIE.
STEGUIiEŢ (pl.-ete) sn. dim. STEAO.
STEIU (pi.-iuri) sn., ✓ sm. ® Stîncă; colţ de 

piatră: Lotrul... Izvorlnd din depărtatele 
stelari ale Fărlngnlnl, tale de-a curmezi
şul partea de. mlază-noapte a Vllcil (vlah.) ; 
treceau acum pe lingă bolovani şi- staluri 
de piatră (UR.); trei zile şl trei jioptl umblă... 
prin aceşti munţi, căţărlndu-se de stell de pia
tră, ca pisicile (IBP.) U ® Stană de pia
tră: Intr'im munte... este o femele de pia
tră, un făcută (ilntr'im tot şi, Impreju-' 
m-1, tot de piatră, o .turmă de ol (R.-coo.). |j 

STEJAR, t STAjab, STAjebkd),,
O STREJAB, strAjab sm. ® A Arbore 
mare şi frumos, al cărui fruct este 
ghinda; constitue, împreună cu alţi 
copaci, păduri sau dumbrăvi în re
giunea şesurilor şi a dealurilor; e 
foarte răspîndit la noi în ţară, şi 
diferitele lui specii poartă numele 
do cer, gîmiţă, gorun_ sau tufan 
(Quercus sessiliflora) (isj 4u01): sta-
jaril ce fao ghinda de o măutncă porcii (oos.); 
verde ca stejarul ţ[ ® Pr. ext. Lemn (le 
stejar: mobilă de stejar [bg. steĂertl].

STEJArel, stejerel sm. A dim.
STEJAR.

STEJARIŞ, STEJERIş](pl.-i,nrl) sn.
♦ col. STEJAB. Dumbravă sau pădure 
unde cresc aproape nu
mai stejari: Omul tsl In- 
dreaptă pasul către desul ste- 
jăriş. Unde umbra cu lumina 
66 alungă sub frunziş (alecso*

STEJER STEAJER.

li

Fig-. 4600. 
Stegai- infante

rist 11853).

M.

Fig. 460T. Stejar.

STEJEREL... wtr stEjArel... 
t STEJI, stAji (-jeso) 1. vb. tT. şi intr. A grăbi, a 
iuţi: nu stăjl vitele (şez.); stejlţl cu lucrul (vic.).

2. vb. refl. A se grăbi: atuuce stejlră-se vlădicii de 
Edem şl gludecll de Moav (PS.-scho [vsl. s u t ş i U < să- 
i ţ Z â f ii

•STELĂ (pi.-le) Sf. ® aSs La ve
chii Greci: ori-ce monument din- 
tr’o singură piatră, de formă lun- 
gueaţă, pe care se să
pau inscripţii sau 

simbole ([a] 4602) 1[
© Piatră (le mormînt 
aşezată vertical [fr.].

STELAR* sm. Cei 
ce umblă cu steaua: 
primiţi -«'1, întrebă Va- 
sile t (RAo.) [stele].

•STELAR2 adj. ®
☆ Privitor la stele, 
ce ţine de stele: lu
mina .~ă ţ[ ® în for
mă dcstca [fr. s t e 1 - 
lai re].

Fig. 4603, 
Stelă.

Fig. 4603. 
Sicii;.’).

STELI (-elesc) vb. intr. A arunca o lumină trecă
toare ca o stea, a clipi, a scinteia (vorb. dc ochi) 
[stele]. '

STELIŞOARA (pl.-re) sf. ® -ti dim. STEA K
® A = STELITA : lata frageda sulciuă, stellşoare, bllnde 
nalbe. Urmărind pe busuiocul Iubitor de slnurl slbo (alecs.).

STELIŢĂ (pl. ţe) sf. A Plantă cu flori fru
moase, albastre, rar albe, dispuse în capitule;
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tabela. LXI. STENOGRAFIE

A. TACHIGRAFIE ANTICĂ, sistem vechiu grecesc

f.'l. ..ls>../ ,J !. \. y.. .3
) ki il â i 6 e u ă o e ăi au ei eu ou

SISTEM ACROPOLIS I ~| -I I r I- I ^ ?
CIRCA 350 A. CHR. ' ' 1 -> 1 1 *— J

/ ti di ni it id inSISTEM BIZANTIN '

_T.‘|.niT.f I .V ix.\
aS e i o oi 6 ou bt gi di mi ni pi ri li me me mb moma ka laon dnar erer ir or ds ol

NOTE TIRONIENE
AA<b 3 Q \jLh Sa/ 32 L K VSl

d b c d e f g h i k l m n o p Q

1A/~LV 0\d\i /( )^X/) X"\11T U U V W-,
r s i u o X z ch ph ma me mi mo mu sa se si so su si^-mi^a

B. STENOGRAFIA MODERNĂ (stenografie geometrica)
SISTEME FRANCEZE

ALFABETE P b l^d s z
PREVOST — oăLAUNAY: f h

DUPLOYE:

PARIS - SUENIN I...+ J±

c . g n gn l HI ) ch f om i

pO C/c/:)C

w.^,/r\.bs

Tv'v», >\
DI

ăei ou dn in er er ur ol oi y 
ăi oi ou eu on un ir jj our eur ui =ds

. o.. O... /r... M-. i JL. V. .5. >. o /H'V.. Q . P. iP
d O OU e e i u eu dn in on un oi

STENOGRAFIA ENGLEZA sistem pitman

y b. idtschdsch g f (n) thdhss ssch sch m n ng I r (fD)i(y) h ^ 5 u ă $ i 5 ă'~u di ou ot ju
legaturile CONSONANTICE FORMAREA CUVINTELOR Şl ÎNTREBUINŢAREA SEMNELOR VOCALg\ r r ^ Ec V iT) \x xixixixi/i/ixi
sp st sr ps sl=l p=5ti pr pi mp Ir ml pn pfpnspibd pdlm Idd dpe pdy lead Ud mrought roi mrote rut rud

m6STENOGRAFIA CURSIVĂ sistem german
Însemnarea , , _

CONSONANTELOR r ^ f1 n ng h q k t sh w o f b y s ss sen d I nd^şt sy z

QABELSBER0ER (1902) 
STOLZE-SCHREY O-pg^

STENOGRAFIE NAŢIONALA: .Ar. ..r.
Z___ _ .Jf. 7..X.1.

lA

H- J.. "..../

ZSSy/.
jx/.r.

VOCALELOR a e i o u a d u ei au eu au dam USD dam sm denn usrv Addm Anna

GABELSBERSER (1902)

STOLZE-SCHREY;

STENOGRAFIE NATIONAL^; l

f»''. .W

...î.L 1. L.^._

SH.&m.ezi.el &L.e/lpfl ZM..-!t6« VS-.Tbvr

d<L-

ALFABET

» „ o

STENOGRAFIE (sistem stahl) ,
C)v^p-N Cî------s\ _e|f °j£

ti dd fc oc °'u'd
o / t/ I j i cu

l r s mntdpb ce f k gh ge o x h cere fere

TAYLOR -TONDEUR 
PR^VOST-DELAUNAY cr~d'

emil DUPLOYfe O
GABELSBERSER

STOLZE-SCHREY

henri stahl 'O '
îl iz'.rc'iw
A ;> 2

OMUL CÎT TRÂEŞTE 
> ÎNVAŢĂ Şl TOT MOARE 

NEÎNVĂŢAT

T.-A. Candrea.— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1201 75



SIE
STE

creşte pe coline neroditoare, pe coaste, prin mără- 
cinişuri şi pe locuri pietroase; numită, şi „steliţă- 
vlnată” sau ..ochiul-boului” (Aster amellus) (IU 
4(i04) [s t e a].
O STELNIG.^IŢA (pî.-ţe) sf. Olten. ♦ = PAdU- 
rnTKRKTŢA 0: o Ine are etelnlte Io oasAt fierbe ap& oo 
...el se opăreşte cn aoeastă apă fierbinte (lauo.) [S t e 1 ' 
nU&].
o STŞLNIŢA (pi.-te) sf. ® # Olten. Tr.-Carp. =
PlDpCHE-DE-LBMN 1) ® 4 MO^BTEA-STELNITECOR =
pADnoHşaiNiTA ® [srb. s t j e n i c a].

STEIiOS adj. O înstelat: oer ~ K ® Lumi
nos, scinteietor; Dor ca lune nn-1 nloiiina, SteloaB& şi vă- 
z&roaa& (meşa) [s t e 1 el.

STELVŢA (pi.-ţe) sf. ® ☆ dim. STEA: Ol bltndă, 
mult duioasă şl tainică lumină. In veci printre atelnfe te cată 
al mau dor (alecs j -f ® ^ Asterisc ŢI @ şal Obiect 
bisericesc alcătuit din două semicercuri de aur, 
argint sau alt metal, prinse la mijloc printr'un 
cuiu, aşa ca să se poată închide şi deschide după 
voie; iar In locul unde se Îm
preună aceste semicercuri e 
fixată o cruce mică; steluţa se 
pune pe disc, pentru a acoperi 
sflntul agneţ (iH 4604) Ţ| ® X.
Ochiu de grăsime la suprafaţa 
supei ŢI ® K Mică pastă de fă
ină, In formă de stea, ce se pune 
In supă. In loc de tăieţei: făina 
plolultă, macaroanele, arpăoaşnl, ste
luţele vin din Austria (ion.) Ţ| ®.
« = BATRÎNIS 1 ® ♦ = BO- 
COTEA 11 ® ♦
Plantă cu flori 
albe ce creşte 
prin pădurile 

umbroase şi u- 
mede; numită 
şi „steaua-fe- 
tei” (SiellaTia Fi ,6o. sieiujă. Fig. 4605. Steluţă. 
nemorum) (Hj 6
4605) ŢI ® A = BUMBIŞQR ® Ţ[ ® #■ Plantă cu tul
pina şi frunzele acoperite cu peri aspri; face flori 
gălbui şi roşii deschise sau purpurii; numită şi 
,,ochiul-boului” (Erigeron alpinus, Er. racemo-
sus) ^ <0) # STELUTE-DE-blţlNTE = S^^BEA>DOAH> 
NEI: Caralmanol cu ţancorl asouţlte, pe brilele o&rora oieso 
friguroasele steluţe-de-munte (vlah.) ^ @ jjj^ = LICU- 
RICI0.

stema (pl.-me]s/.
® t Coroană: Venlt-au 
roluri de ’mp&raţi Cu 
*n frunte şl ’mbrăcaţi Cum 
astăzi nu-B(coşB.); Domnul 
Işl luă stema din cap şl_se

Fig. 4606.
Stema lui Cu2a-Vodft.

Fig. 4607. Stema Mitropoliţilpr 
Ungro-Vlahiei 

(după Îndreptarea legii).

Închină lâ sfintele icoane (isp.) : © a fl ou stema tu frunte, a se 
deosebi prin calităţi extraordinare de alţii, a li cu 
şapte palme In frunte: doar nn eşti on stema ’n frunte, să te 
asouit 1 (PAMF.) Ţ[ ® S Armoriile, semnele distinctive 
şi simbolice care alcătuesc blazonul unui Domn, 
unui Mitropolit, etc. sau marca unei ţări (im 4606, 
4607): vom arăta şl oe ^ au avut ţara Inoă de mal 'nalnte 
de venirea Iul Tralan (n.-cost.) ŢI ® ✓ Piatră SCUmpă, 
nestemată: stema din'cununa Împărătească (dlvr.) [gr. 
-biz. aTcţiţia].
t StenAHORIE sf. ® t Încurcătură, strîm-

torare, nevoie: văzlnd Oreoll atttea amestecă tort In Turci

şl Domnul In mare de a banilor (LET.) ŢI ® f Ne
linişte aci In că, turburare sufletească: piiotiseaia şi 
stenahoria erau adevăraţii duşmani al sooletăţll. aceştlla
(D.-ZAI4F.) 1 ® Greutate de a respira, pierderea respi- 
raţiunii: leoă-te mal slobod, ooro, că iar o aă-ţl vie — 
ea la palat (vlah.i [ngr. Gxevo'/mpia].

•STENOGRAF sm., stenoobabA (pl.-îe) sf 
Acela,' aceea care practică stenografia [fr.].

•STENOGRAFIA (-fiez) vb. tr. A scrie servin- 
du-se de stenografie: de-ar putea cineva să stenogratlea 
toate glndnrile oare treo prin mintea omuluiI (Alecs.) [fr.]

•STENOGRAFIC adj. Ce ţine de stenografie 
privitor la stenografie [fr.].

•STENOGRAFIE sf. Arta de a scrie cu pre 
scurtări. In aşa fel Incit să se poată aşterne pe 
hirtie cuvint cu cuvint, spusele cuiva, ori-cît ar 
vorbi de repede (••- tab. lxi) [fr.]. 
fSTENOS sbsl. f Greutate de a respira; astm 

[ngr. oTEvmatţ].
■ •STţlPA (pi.-pe) sf. 9 Clmpie întinsă, lipsită 
de copaci şi acoperită numai cu ierburi mari; ast
fel de eîmpii slnt numeroase In Asia şi In Rusia 
de miază-zi şi de răsărit: Rldlcatu-s’an din stepe hoardele 
de căpoănnl (D.-zamf.) [fr. S t e p p e]. 
tSTEPENA (pl.-ne) sf. ® Treaptă, rang: limba 

ceastă de astăzi latinească... Intre toete limbile Înmii... 
ţine stepena a dona după cea ellnească (cant.) ; ©: numără 
stepenele pe oarl le-a snlt omenirea, de la eălbătlcia şl Întu
necimea acestor vlzalnl, plnă la pnterea şl strălucirea el de 
azi (VLAH.) Ţ[ ® t Spiţă: rămine moşia să fie domnenscă, 
de vreme oe nn vor fl alţi moşneni dentr’aoea * oe au lest 
nclgătorlnl (PRV.-lp.) [vsl. S t e - 
peni].

•STER sm. Unitate de mă
sură a sistemului metric, e- 
gală ou un metru cub; se În
trebuinţează la măsurarea 
lemnelor de foc şi de con
strucţie (d 4608) [fr. st ăre]. ^ o c
O STEREGHIAŢA= strA- Fie- 4608. ster. 
QTTTAŢĂ ♦ laptele din putină se făouse acum (lung.).

STEREGIE, STERIOJE, STIRIGIE sf. ® Ţuiţur 
de funingine’ ce rămine pe coşul prin care iese 
fumul; pr. exl. funingine: ciobanul poartă vara oămasl 
unse cu unt de oale şl ou ate- 
rlgle, şl o moa.le In dzăr (or.-n.)
ŢI ® Trans. Apă de ploaie 

neagră ce curge din 
streaşină tvio.) [lat. vulg.
*s t i 11 gln e a< s t i - 
(r i a -I- f u) 11 gin e a].

STEREGO.OE, STE- 
BIQO4IE, STIRIGOAfE,

O ŞTEREGOălE, ŞTIRIGOA- 
lE, STBIG041E sf. 4 Plan
tă veninoasă din fam. 
liliaceelor, cu frunze 

mari, eliptice, acoperite 
ou peri moi şi cu nervu- 
re evidente; face flori 
albe, aşezate în ciorchini 
In vîrful tulpinii; creşte 
prin fineţe şi păşuni, în 
regiunea muntoasaţl^era- 
trum album); o altă varie
tate are flori purpuriu-în- 
chise (Veratrum nigrum)
(d 4610); poporul nostru 
Întrebuinţează această 

plantă pentru stlrpirea in
sectelor şi Ia vinde
carea rîli): onmu e Intru 
bnienl de-s unele mal iele 
declt oele bune, aea soco
tim a fl şl In oărnure, tn- 
tru burenl sterlgoala şl In 
cărnure carnea de... oorb>

Fig. 4609. Steregoîiie.

(PRV.-MB.).
•STEREOMETRIC 

adj. A( Privitor la ste- 
reometrie [fr#]. 

*STEREOMETRIE

Fig. 4610. Stercoscop.

sf. h Partea geometriei
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care se ocupă cu măsurarea volumului solidelor 
[Ir-]-
•STEREOMETRU (pî.-tie) sn. Instrument care 

serveşte la măsurarea solidelor [Ir.].
•STEREOSGOP (pl.-oav») sn. 15 jM# Instru

ment de optică care face să apară în relief imagi
nile plane ([1] 4611) [fr.].
•STEREOSCOPIC adj. B Privitor la ste- 

reoscop [fr.].
'STEREOSTATICĂ Sf. B Partea fizicei care 

tratează despre echilibrul corpurilor solide [fr.].
•STEREOTIP adj. © ^ Se zice despre cărţile 

tipărite după planşele turnate prin stereotipie, şi 
care se păstrează pentru o nouă ediţiune: eaiţiune 
•4 1f © Pr. ext. Care se repetă neschimbat, me
reu aceeaşi; o frază -~ă.
•STEREOTIPA (-ipez) vb. tT. $ © A obţine, CU 

ajutorul unui aliaj metalic turnat într'o matriţă 
luată de pe o formă cu caractere mobile sau de pe 
un clişeu, o planşă Şolidă care va servi pentru ti
părirea unei cărţi t ® A tipări o carte cu ajutorul 
unor astfel de planşe [fr.].
•STEREOTIPIE sf. | © Arta de a stereo

tipa; procedeul întrebuinţat pentru a stereotipa t 
® Atelierul unde se toarnă planşele ou care se ste- 
reotipează [fr.l.

STERIGIE •«- STEREOJE.
STERIGOAIE m- STEREQOălE.

•STERIL adj. © ♦ Neroditor, sterp: clmple ~â; 
floare »<ă, al Cărei ovar nu conţine seminţe U ® Care 
nu face copii sau pui: o oaie ~ă H ® © De nici un 
folos, oare nu duce la nici un rezultat: o mancă —4; 
astă2l prevăd c'are să fie oeartă la masă, o ceartă stupidă, '«'ă

enervantă (vlah.) ffr.].
•STERILITATE sf. © însuşirea a tot ce este 

sterp, neroditor, neproductiv ţ © Starea femeii 
sau femelei care nu naşte, sterpiciunell® © Starea 
unui lucru care nu e susceptibil de o desvoltare 
literară: «■a nnni sabiect ® ® Starea a tot ce nu 
aduce nici un folos, care nu produce nici un efect:
zilele treceau de o monotonie el de o esasperantă (vlah.)
[Ir.].
•STERILIZA (-izez) vb. tr. ® A face steril, a 

stlrpi 1f ® fi. A distruge, după metodele lui Pas- 
teur, microbii ce există undeva sau a-i împiedeca 
de a se produce [fr.].
•STERILIZARE sf. Faptul de a steriliza. 

O STERIŢĂ sf. ©
Direcţiunea din ca
re bate vlntul: şi 
linei mari că durară 
la capul pămlntulul. In 
itorita vlntulul (mar.) .
' STţRLIN G sm.

®wiijRA2®[engl.].
•STERN(UM) 

sbst. Q Osul lung 
din mijlocul piep
tului (ie oare slnt 
legate coastele (Ib)
4611) [fr.].

STERP', o stArp adj. © Care nu poate avea 
ropii; care nu fată: şl era Sara stearpă el nu făcea feciori 
(BiBL.); oile (ale şl caprele tale n’an fost sterpe (pal.) ; cind 
caca are hrană, ea nu rămine stearpă (suv.) U ® ^ Oale 
clcarpă, care li’a fătat în acel an n ® căsătorie steerpă, 
se zice eînd casnicii n’au putut avea copii: pe lingă 
toată Bărăcla Iul, l-a fost Încă el căsătoria stearpă (sb.) ţf 
® ^ Neroditor, care nu produce nimic: si ogorul 
meu a Ieşit ~ (Duvr.) H © Băn. ♦ I4RBA-STARPA = 
wiNZ TI © ,^ Porumb CU boabele rare 51 ® ® 
bec, arid: Azi abia vedem ce stearpă şl ce aspră cale 
Bste Cea ce poate să couvle unei Inlme oneste (EM(n.) [lat.
vulg. *s t e r (I) p (h) u s < gr. oTspupoţ].

STERP- sbst. © j[ Scocul prin care curge apa, 
eind stă inoara sau dîrsta (dam.i: afară, dincolo do 
■cocul roatei, e ~ul, pe unde curge apa, clnd nu umblă 
° cLILUNG') ^ ® "^Jbia apei (r.-coo.).

STERP AR sm. Ciobanul care păzeşte oile
s t e r p e.

STERPĂTURA (pî.-turl) sf. F = STIRPITURA © : 
“>bs mea e o ~ (crg,).

Fig. 4611. Sternum.

STERPŞT sbst. Mold. U Totalitatea oilor STE- 
sterpe. o t 1

STERPI... = STiRPI... o I I
tSTERPpS adj. / Sterp, neroditor: apele-s 

rele şl pămintnl » (bibl.).
STERŢ = ŞTERT.
STţîVIE = ŞTţrVIE.

•STIBINÂ sf. © Sullură de antimoniu, care se 
găseşte naturaiă, 
şi constitue un 
minereu foarte 

important pentru 
extragerea anti- 
moniuiui([®|4612)

•STIBIU sbst.
« = ANTIMONIU

[lat. stibium]. =' '
O STIBLĂ =STE- 
BIA.

STICLĂ, Bucov.
Mold. steclA (pî.-le) r ■ . , . .... ,

Sf. © Substanţă F,g- 4612' Cnsta,e de stlblnă- 
transparentă, amorfă, dură, sfărîmicioasă, cu un 
luciu particular, numit „luciu sticlos”; se obţme 
prin topirea unor silicaţi de sodiu sau de pota
siu, topiţi împreună cu silicaţi de calciu sau de 
plumb; aplicaţiunlle ei sînt extrem de nume
roase: pahar, farfurioară de ora... ohelca sticla (br..vn.) 5f 
® Bucată de sticlă, geam: zeci de mll de steclsrl o 
steclă trlntă a tocmi nu pot (Cant.i ; împăratul Moscului, 
cita gephana au avut, şl carete cu steole... toate In Prut le-an 
aruncat, de s'au cufundat (n..cost.) ; do ceasornic; -*-deo- 
cheiari, lentilă întrebuinţată la ochelari; de aci,
© (E) cu înţelesul de ochelari: hagabontui... cu sticlele 
’n ochi, cu glubenul In cap şl cu basmaua iQc'aşa scoasă
(CAR.) 51 ® ~ de lampă, cilindru de lampă, de dife
rite forme, făcut din sticlă 
(|B{ 4613]: s’a afumat sticla de 
lampă 51 © Vas de băut, 
făcut din sticlă, şip, clon-

Fig*. 4613, Sticle de lampă. Fig. 4614. Sticle.

dir, etc. ([^ 4614) r curăţiţi malnte deolăuntru sticlele 
şl blidele, oa s& lle şl denafara lor curat (cor.); ştiutul, 
lulnd stecla cu untdelemnul, au avtrllt Într’o piatră (oos.) % 
© Conţinutul unei sticle: o ^ d» vin, de bere, de ra
chiu [vsl. s t I k 1 o].

STICLAR, Mold. Bucov. STECL^B sm. © 0 ^ 
Cel ce face sau vinde vase de sticlă: o mie de 
olari o oală spartă a clrpi şl zeol de mll de ateolarl o steolă 
frlntă a tooml ou pot (CAnt.) H ® = GEAMQţU.

STICLĂRIE, Mold. Bucov. steclArje sf. © Fa
brică de s 11 ’c 1 ă 5f © Meşteşugul de a face sticlă 
51 ® Obiecte, vase, mărfuri de sticlă: soarele scoate 
sclipiri din sticlăria de pe pall(l (GRL.) 5[ ® V Prăvălia 
unde se vlnd obiecte de sticlă.

STICLETE, S ŢIGLE TE, stiolET, Trans. ŞTJQLIT 
sm. ® i Păsărică de 14 cm., cu faţa roşie, încon
jurată cu alb, spinarea brună, aripile negre, brăz
date cu galben şi coada neagră, împestriţată ou 
alb; e una din păsărelele cele mai frumoase ale 
ţinuturilor noastre; se obicinueşte uşor cu capti
vitatea şi e foarte apreciată pentru vocea ei melo
dioasă; numită, după regiuni, şi „scăiecior”, ,.lo- 
găcel” sau ,,turculeţ” (Carduelis elegans](iŢH 46i.r)): 
stlgleţul s'au fost prins In lat cum e mal greu (don.) 51 ® © 
Sergent de straiiă, gardist 5f © f a avea sticioti încap,
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OŢi a avea gărgăuni [vsl. *s t e g 0 11 c I > srt). s t e g- 
^ * î 1 i 6, bg. 3 t i g 1 i că , etc.; ş t i g 1 iţ,< germ.
STI S t i e g I i t z].

STICLI, Mold. Bucov.
■ STEOLÎ (-lese) 1. vb. tf, A 
privi cu ocliii ţintă la 
cineva sau la ceva, a 
pironi ochii: aoea groaz- 
nlo& dihanie sticlea privirea 
el Inonintată asupra noastră
lODOB.).

2. vb. irUr. A scînleia, 
a sclipi, a licări, a luci:
ochii el prinseră să sticlea
scă de o veselie nespusă 
(GN.); iţl stecleso ochii !n cap 
(CRo.); zăpada sticlea de-ţi 
lua vederile (s.-ald.)*, razele Fig-, 4615. Sticlele.
ef sticleau ca pietre scumpe pe valurile pripite şj colco- 
toase ale micului plrău (odob.) ^ steoleau stelele şl tremurau 
parcă prin frigul noptli (grig.) [probabil din (a luci 
ca Sticla].

STIGLIRE sf. ® Faptul de a s t i c 1 i © Li
cărire: cu stlcllrl sclnteletoaie din ochii Iul vil iBR..vn.).

STICLIŞOARA (pl.-re) sf. dim. STICLĂ.
STICLIT adj. p. STICLI. © Aţintit, pironit, cu 

privirea fixă: stăm cu ochii stlclltl pe cer, doar olu vedea 
vr’un semn de ploaie (i.-gh.)^ stind cu ochii sticliţi la stele, 
ml-am adus aminte de bietul tata, oind ne arăta pe cer CamL 
Fecioara-cu-donlţele şl multe de toate (isp.). R

STICLOS, Mold. Bucov. STECLQS adj. © Lucios 
ca sticla: izbesc ciocanele Înteţit in sticloasele ziduri 
(ODOB.)I bătrlnul Inalntă In fund: ochii lui sticloşi căutau 
un loc (VLAH.) 1f © ^ Umoarea sticloasă UMOARE.

STICLUŢĂ, Mold. Bucov. STEOLţfŢA (pi.-te) sf. 
dim. stjolA.
t STIDEALĂ sf. Frica [s t i d i]. 
ţSTIDI (’-ideao) vb. refl. A se teme; a se sfii: cor

bul, dlu solntelB atltatA... poleml pieste tot e apilude nici 
a’au atidit, nici a'au lenevit (caht.) [comp. vsl. S t y - 
(lăţi S ş].
tSTIDIRE sf. Faptul de a se s ti di; teamâ; 

SfialA: evghenia Romanilor din neamhl Elinilor a 11, lără 
nici o * tdgftduesc (cant.).

STIFOS adj. Aspru, astringent, înţepător la 
gust: Hlhnea mergea şl gnata din bute In bnte... pell- 

'nurlie atlloaae şl prollre (odob.) ; (F;: ăat om bun ca plinea... 
devine acru şl * de cile ori a'o Intlmpla să-l meargă rău la 
preleiantă (br.-vn.) [ngr. otu'foc].

STIGLETE, STIOLET a** STICLE TE.
•STIGMAT (pJ.-ate) sn. S / Seimud lăsat de 

o rană vindecată t © Semn cu fierul 
roşu făcut pe umărul unui hoţ HO®
Senrn de infamie, urmă ruşinoasă ne- 
ştearsă Ţ| ® Partea superioară a 
pistilului pe care se depun grăunţele 
polenului ([h] 4616)11 ® # Nume dat 
micilor deschizături de pe amîndouă 
părţile corpului unei insecte şi prin 
care aerul pătrunde în trahee [fr.].
•STIGMATIZA (-Izez) vb. Ir. =

Înfiera [fr.].
STIH (pi.-ihuri) sn. ® s tVers:

-vurlle lui Ovldle Nason... oarele este foarte, 
bătrfn poet (lbt.) ; Al ajuns să-ţi legi In a^nrl vr*o durere, 
sau vr’un vis, Nu-ţl Întemeia o lu
me de iluzii pe ce-al scris (vlah.)
H ©^cai Ver
set (din Bi
blie, din Psal- ^ ţ 
mi)K®pi. (✓ 
sg.) 8 Versuri; 
poezie: mi-a 

ointat vr'o trei 
Innl de-a rlndul 
pe aub fereastră 
an făcut Îna
dins pentm nurii 
mei (Alecb:) [gr.
-biz. CT(;(0(;].

STIHAR
(pi.-are) sn. (P toi -Veşrnîntbisericesc, ca o tunică

Fig. 4616
tigmat.

Fig. 4617. Stihare.

lungă, pe care o poartă diaconii, preoţii şi opis- 
cdpii ortodocşi, clnd slujesc; peste el se pune' 
felonul, sau sacosul (de către arhierei); se făcea 
mai ’năinte din stofă de coloare albă, dar astăzi 
poate li de coloare roşie, neagră, verde, etc. 
([Şl 4617): stiharlal, carelo este alb, tnchlpnlaşte străluolrea 
domnezeeştll lumini. Iară rlnrile carele are, ieste slngele şl 
apei care cuiserădlndumnezeeasca coastă a Donmiilul (prv .mb.) 
[gr.-biz. oT'.Xâpiov].

STIHIE, t STIHIE sf. ® t © = element ® : de
patra stihii so ţine Inmea: a soarelni, a aemlnl, a pămlntulnl 
şl a apel, şl de-ar lipsi dentr'aceste stihii numai una, olcl 
un lucru al creşterii nu s’ar face, nici ar creşte (prv.-mb.); 
se războiesc stihiile ca In Zilele-babel cvlah.) 1| ® ©= STA
FIE : ziua ca ziua, mă mal lan cu caprele, dar noaptea, toate 
stihiile năpădesc pe mine (ALECs.) [VSl. S t i h i j a < gr. 
-biz. oxoLj^etov].

STIHOAVNĂ (pi.-ne) sf. nd Chitare biseri
cească obicinuită la sfîrşitul vecerniei, cînd se îm
parte artosul [vsl. s t i h o v I n a].' 
t STIHOI (-nasc) vb. intr. 8 A scrie versuri, a 
face poezii’ [stih].
t STIHUIRE sf. 8 Faptul de a stihul; arta 

de a versifica, de a face versuri: Tn imi vei răspunde 
că e bine ca In lume Prin frumoasă ^ să pătrunză al meu 
nume (Emin ) .

•STIL (pi.-iiuti) sn. ® ^ Un fel de condeiu de 
metal sau de os, cu un vlrî ascuţit la un ^ 
capăt şi turtit la celălalt, cu care cei 
vechi scriau pe tăbliţele de ceară U ®
® //v Fel de a vorbi şi mai ales de a 
scrie, particular fie-cărui individ sau 
adoptat în fie-Care gen literar t ® ifiis 
Mod caracteristic de a executa o lucra
re de arhitectură, de decoraţiune, etc., 
special fie-cărui artist sau fie-cărei e- 
poce: egiptean, grecesc, roman, mauresc,
modern, etc.H ® ® Mod de a inilica tim
pul, după calendarul iulian (= voohiu) 
sau gregorian ( = * nou): după -«.ui veobiu.
Întrebuinţat piuă mal deunăzi In toate ţările or- 1 '
todoze, data e cu 13 zile In urma aceleia Indicate 
de oalendarul gregorian. H ® 4' Partea pistilului care 
se află deasupra ovarului şi poartă stigmatul (g 
4618) [fr. s t y 1 e].

•STILA (-iiez) vb. tr. ® A dresa, a forma H ©’A 
învăţa pe cineva ce trebue să vorbească sau să 
facă; a dăscăli [tr. s t y 1 e r],

•STILAT adj. p. STILA: In lumea mare, 
slnglle trebne să tacă din gnră, şl vrem slngl

(BR.-VN.).
•STILET (pl.-ete) sn. ^ Mic pumnal 

cu lama triunghiulară, foarte subţire şi 
cu vîrful ascuţit ([â| 46i 9j: ~ul său căuta 
Îndată răzbunate In vărsate de slnge (ALecs.) [fr. 
stylct].

•STILEŢEL (pi.-ele) sn. (Alecs.) dim..
STIL®.

•STILIST sm. /F’ Scriitor care se îngri
jeşte mult de forma expunerii, de sti
lul în care se exprimă [fr.].

•STILISTICĂ sf. co Parte a retoricei 
care tratează despre regulele de stil [fr.].

•STILIZA (-izez) vb. tr. ® A redacta Fig. 46l9- 
in forma şi'cu expresiunile potrivite su- stilet, 
biectului K ® A rnodifica, prin interpre
tare, un obiect natural, spre.a putea fi întrebuin
ţat ca motiv de lecoraţiune: ■~o floare [fr.].

•STIMA (-imez) vb. ir. A cinsti, a aven stimă 
pentru cineva sau ceva, a avea respect, o bună 
părere despre cineva sau ceva [fr. e s t i m e r].

•STEMĂ1 (pl.-me) sf. Bună opinie despre clnevă 
pentru meritele, pentru însuşirile sale cele bune, 
consideraţiune, cinste [fr. estime].

STIMĂ2 = stema.
•STIMABIL adj. Care merită a fi stimat, vred

nic de stimă [fr. e s t i m a b 1 e].
OSTIMPI (-pese), STlMFI, STINCHI (-oheso) ţ. vb.lT. 
A face să înceteze, a opri.

2. vb. intr. ® î A se toci, a slăbi (bibl.) II ® A 
înceta, a conteni (stam.) : cncnl olntă plnă la Slm-Pletm 
şl apoi stimpeşte de a mal clnta (gor.) ; Urletul Btlmpegte,
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SUSP luarea taoe (stam.); acaşl se tace Ziuă el tu nu mal stln- 
cheetl cu braeoave de-ale tale (CRG.) [comp. OSTlMFl], 
•STIMULA (-ulez) vb. tr. ® A îmboldi, a În

demna: un alt bine caie ar rezulta din acele asoclaţlunl ar 
II oS s'ar stimula amoml-proprlu al lle-c&rula la lucru 
ci.-oH ) t © A aţîţa, a deştepta, a activa funcţiu
nile organismului [fr.].
•STIMULANT adj. Care stimulează [fr.]. 
•STIMULENT (pl.-te) sn. ® Ori-ce medica

ment care măreşte activitatea unui organ, ai unui 
ţesut anatomic Ori-ce materie care, adău
gată solului, activează vegetaţiunea K © 0 Tot 
ce îmboldeşte, excită mintea, îmboldire, bold 
[stimulant].
OSTINCHI ww STIMPJ.
•STINDARD {j)l.-ăe) sn. n Steag de războiu. 

In spec'. al cavaleriei, drapel: ura i măreţ se ’naltă ’n 
Tint Stindardul Bomănlel (ALecs.) ; —e ciuruite de gloanţe 
Ilutură ’n vlnt (vlah.i; 0 a urma -»ele cuiva, a trece de 
partea cuiva; a ridica --ui revoltei, a se răscula [it. 
s t e n d a r d o].

STINGĂTOR1. adj. verb. STJNOB.
Care stinge.

2. STIN0AT04RE sf. ~ de luminări, 
un’tel de căpăcel de metal, în formă 
de con, ce slujeşte la stinsul luminări
lor (I®] 4620).

STINGE, t STfKQE (sting, f sting; 
p/. stinsei, tstinsel, fstlnş; part. stins, 
t stins) 1. vb. tr. ® A năbuşi focul, a 
face să nu mai ardă (© aprinde) : ~
focul, Inmlnarea; baba fntr'o noapte tuin& apă 
pe vatră şl stinse focul ce-1 tnvăllse lata 
unchlaşulul (isp.); 0: Copiii aduceţi un —^ 
ulcior De apă, de sub stlncă, Bă stins po> p. 6 
jarul meu de dor Şl jalea mea adlncă (alecs.) StinVătoare 
11® ^ cărbuni, a-i arunca In apă, de kimînări. 
cînd sînt aprinşi ţ © varul, a a- 
mesteca pietrele de var cu apă, spre a le trans
forma într’o pastă moale t ® A astîmpăra, a po
toli: setea ® o datorie, a O plăti în întregime, 
spre a nu mai fi dator t ® A nimici, a prăpădi, 
a distruge, a şterge de pe faţa pămîntului: ei ar fi 
silit nn numai a surpa de tot împărăţia romană, ci şl numele 
Roman să-l stingă şl să-l plarză de pre faţa pămfntulul 
(LET.); cu sabia şl cu foc l-au stins, (let.); Fără nici o 
grijă de negrul păcat, A stins zile multe şi legea-a călcat 
(ALEC6.); '«i' In bătaie, a bate de a a stîlci în bătaie: 
la ce dar le batjocorim, le omorlm şl le stingem din bătaie P 
(Jip.t; MUial-Vlteazul... băta oastea protlvnlcă de o stinse 

de pe lume, de pe faţa pămîntului, a ucide, 
a omorî: stlnge-volu pre om oare l-am făcut de pre faţa 
pămîntului (bibl.) f ® ^ A nu mai lăsa nimic din 
ce a fost într’un loc, a lua, a prăpădi tot: Nedeicu... 
fura de stingea, clnd intra Intr'o băcănie (vlah.i ; şl, fiindcă 
lanuloala era mulţumită cu astfel de slugi, apoi ele-şl făceau 
de cap: furau de stingeau (CArj; caprele au tăbărlt pe gardul 
popii de l-au stins ca lăcustele (slv.).

_ 2. vb. refl. CD A se năbuşi focul, a nu mai arde: 
9 6 stins locul In sobă; se stinge lampa, că na mal are pe
trol; 1 s’a stins ţigara H © 0 A slăbi de tot, a înceta 
ou botul: am milogit plnăml s’a stins glasul (dlvr.) ; trep
tei, Bgomotale oraşului se depărtează, se sting (vlah.) ^ 
® A-i slăbi puterile văzînd cu ochii, a se topi 
d a’n-picioarele, a i se apropia moartea încetul cu 
încetul; a muri: ml se rupe inima din mine, clnd văz pe 
bona mea stăplnă cum 1 se stinge viaţa .din sine (isp.) ; 
a văzat !n jum-i stlnglndu-se unul oiţe unul toţi tovarăşii 
lai de muncă (vlah.» ; S'a stins viaţa falnicei Veneţii (Emin.)^ 
® A se prăpădi, a se nimici, a se distruge, a pieri:
°ui tlizlD, casa boierului care a iscălit, In adevăr că s’a stins 
(i.-GH.); s’an stins rind pe rlnd toate noroadele barbare care 
60 pustiit Europa In veacul de mijloc ^ © A se ruina, 
a sărăci, a nu-i mai rămînea nimic din ce a avut: 
scotea pe mazili dăjdll grele şi pe breslaşi greutate, de 
B eu stins de atnnce, oă erau breslaşi mnlţl !n ţară atunce, 
su fflll de stupi (NEC.); se jeluia că s’a stins cu cheltuellle
<I8P;*Jlat. exstînguSre].

stingere sf. © Faptul de a (se) stinge ţ 
® Stingerea (luminărilor, focnriior], semnalul de 
culcare dat într’o cazarmă sau într’o tabără, etc.:
CQIn şedeam aşa, !n liniştea serii, se auzea goarna din fol-

şoml.pompierilor, snnlnd prelung»*^ (br..vn.) t © Pră
păd : văzlnd ienicerii glndnl Împăratului lor, aşezat spre 
lor, Intllu la muftiul... au mers (m.-cost.); să nu care cumva 
să te muşte şarpele de inimă să te duci acolo, că e de tine
(ISP.).

STINGHE m- STţNOHIE.
STÎNGHEÎR adj. ® Desperechiat, căruia-i lip

seşte perechea: o mănuşă, o gbeată ^^ă; numai eu şl ou 
doamna Rădeanu eram <^1 In această adunare de Impărechleţi 
şi hotărlţi a rămlnea (Gn') ^ © Singuratec, izolat', 
fără tovarăş: Biet suflet făii Oăpătllu, Atlt de triat şl 
de>*'I (VLAH.); In vremea asta, alături, la casierie, e nn 
suflet^ cate se abate şl se Irămlntă (br..vn.); fetiţa... ră- 
mtne cu ochii ps nn covrig uitat pe tarabă (car.) ; icl şl 
colo, pe un podeag mltlteluţ, sta înfipt un molift (s.-alo.).

stinghereala, STINOHIREALA (pZ.-ell) sf. 
Faptul de a stingheri, împiediceire.zăticneală; 
turburăre, deranjare: se ivise o stinghereală ia maşina 
de treierat (grig,); nu te teme... noi ne ghemulm Intr’an 
colţişor, fără să adneem nici o stinghereală (isp.).
. STINGHERI (-eresc), STlNOHIRţ (-Iresc) i. vb. tf. 
A împiedeca de a face, de a executa ceva în li
nişte, a stînjeni, a zăticni, a opri în mişcările lui, 
a turbura, a deranja: toată învăţătura mea era numai 
o şagă, căci puţin mă stingherea de la jocul mljoarcel, al 
zmeilor şl al olnel (GN.); se tingue puţin de oonoentiărl, 
care-i încurcă toate treburile şl-1 stingheresc de la afacerile 
prăvălioarei Iul <sad.); al tllharlule, vii sus de stlnghlreştl 
fata de la gherghef P (alecs.).

2. vb. refl. A fi împiedecat, oprit, zăticnit, de
ranjat în mişcările, în lucrarea lui: dară de ce vă 
stlnghlriţl din lucru P lucraţi, nu vă opriţi pentra mine (isp.i
[comp. stingher].

STINGHIE, t STINGHE sf. ® Bucată de lemn, 
rotundă sau în muchi, cu care se leagă de-a curme
zişul nişte seînduri, se împreună sau se spriji- 
neşte ceva: taplţerul bătea zorit in stinghiile de brad 
(VLAH.); se Întoarse nnmal dectt... adnolnd nişte scinduri, 
stinghii, drugi (isp.) U ® ^ 7^ Partea inferioară a 
abdomenului (la om şi la animale), unde începe 
coapsa; vintre: ranele unele... să vindecă mal pre lesne, 
cnmu-8 la stlnghi şl la pulpele picioarelor (prv.-mb.) ; (adma) 
este o umflătnră oe se face la glt, subsloară sau la stinghii
(pAMF.) [comp. vsl. sutşgliti „a împreuna” 
sau s t î g no „partea de sus a coapsei”].

STINGHIEI... tm- STINGHERI...
STINGHIUŢA (pî.-ţe) sf. dim. STINGHIE © ;'un 

băţ lung, In capătul de jos cu o lată (luno.).
STINS 1. adj. p. STINGE. © Care nu mai arde: 

foc<^; cărbuni stinşi; luminare <^ă ^ ® Var var 
amestecat cu apă şi transformat într’o pastă 
moale H © Glas •«, care abia se aude: apoi cu graiu ^ 
ceru niţică apă (isP.) 1î © Prăpădit, nimicit, distrus, 
exterminat: dacă vrs-un prăpăd... cădea peste semănătu
rile meglaşllor, alo Iul erau ou desăvlrşlre (isp.) H © 
Ruinat, sărăcit:.Striglnd: vai de minei slnt sărăcit, 
Că-ml ai^ tn casă cartea de ghicit (pann) HH © NE
STINS.

2. sbst. Faptul de a stinge, stingere; ^^ui focului, 
luminărilor.

•STIPENDIA (-diez) 
vb. Ir. © A ţinea cu lea
fă, a avea în solda sa t 
© f* A da un ajutor bă
nesc, un stipendiu [fr.].

•STIPENDIST sm. t» w'/Xj 
Şcolarsaustu(ientcepri-,, 
meşte un stipendiu, bur- 
sier [germ.].

•STIPENDIU, Trans.
STIPENDIU (p/.-dii) sn. !•
Ajutor bănesc pentru stu
dii, bursă [germ. <lat.j.
•STIPULA (-ulez) vb. 

tr. A introduce o clauză, 
o conven(iune, o condi- 
ţiune într’un contract: T,. ^ ^ o • .
intre altele s’a stipulat să se F,&' +621- S-S- StlPulc' 
dea Principatelor o organlzatiune regalată (i.-gh.) [fr.].
•stipula (pl.-ie).sf. ^ Fie-care din cele două 
fruiizişoare oare cresc uneori la baza unei frun
ze, menite să acopere şi să apere în contra fri-

STI-
STI
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STI
STI- guluişi vlntului mugurii ce se vor desvolta acolo 

-(1) 4621) [Ir.].
■ STIPULAŢIţTNE, STIPULAŢIE sf. Clauză, con- 

diţiune, convenţiune introdusă Intr’un contract: 
BozeiaDol oăta 8& eludeze de domule pe şapte ani (i.-sH.) 
[ir.].

STIREGIE, BTIRiaiB IW- STEREOIE. 
STIRIGO^E STEREO OAIE.

•stiva (pl.-ve) sf. ® Grămadă de lemne (bu
şteni, scînduri, grinzi, etc.) sau de cărămizi, aşe
zate regulat unele peste altele H ® 3, Grămadă 
de mărfuri aşezate unele peste altele in magazia 
vaporului [it.].

•STIVAJ sbst. a. Aşezarea mărfurilor în vapor 
[it. s ti vaggi o]. 
fSTÎBLĂ = BTEBLA.
O STÎLG sm. Băn. i = cocostIro [s t î r c].

STÎLCEALA (pZ.-eii) sf. Faptul de a s 111 c i; 
bătaie straşnică: de mlo copii văzuse oum Indura md-sa 
■ttloellle Iul tat’-s&u (Luns.).

STÎLCI (-ceso) vb. ir. ® A sdrobi prin lovituri t 
® A bate rău, a ucide In bătăi: olod-i volutele bole- 
nnecd să etilcească un biet om de surugiu, ostenit ea val de 
el (ALECs.); II bătuse uu alnrlalt de sergent de-1 stllelse
(VLAH.) II ® A schilodi, a schimonosi, a poci (cu
vintele, limba): dascălii stilcese grozav onvlntele oro.) 
[vsl. sut]uka<3titlusti].

STiLCIT adj. p. STILOJ. ® Sdrobit de lovituri, 
bătut rău: olnd se Întorc... de la vinat, găsesc si Pe 
Slarmă-platră * ca val de el (Cro.) Ti ® Schimonosit, 
pocit (voTb. de cuvinte, de o limbă): vorbeşte intr’o 
Irantnzească
y- STÎLP sm. ® Sprijin solid, rotund sau poligonal, 
de lemn ori de fier, de piatră sau 
de zidărie pe oare se razimă o par- 
te dlntr’o construc
ţie, un tavan, un 
pod, etc.; serveşte 
uneori numai ca or
nament ([U 4622,
4623): stllpll casei; 
măilnspodnlnl an fost...
60 stllpl de piatră.

Fig. 463a. Stîlpi'. 
C. circular; — 
P. poligonal.

Fig, 4623. Stîlpi de casă. 
ţărănească (Gorj).

nalţi alte de 160 de coti (N.-cost.i ; si oăntă muierea Iul În
dărăt si se lăou de sare (bibl.) ; 0: nu te răzlma de ^ 
putred (ZNN.), nu căuta 
să te sprijineşti de ci
neva slab, gata să se 
prăbuşească f ® t =
COLPMNA : ~ Înalt si mi - 
nnnat 1-an rădicat In lo- 
oul carele si astăzi să 
oh lamă tirgni Iul Tralan,
In mllloonl Romei (CANT ) 
t ® + de telegial,
fie-care din stîlpii, de 
lemn sau de fier, aşe
zaţi labare-care di
stanţă unul de altul, şi de care sînt prinse, pe nişte 
izolatoare, firele telegrafice (Hj 4624) HO© Spri
jin, razim: bărbatni e —ui casei (znn.) ţj ® Monument 
funerar, făcut din lemn ori din piatră cioplită, în 
formă de cruce, sau ou o cruce în vîrf, care se 
pune, mai adesea la ţară, la mormîntul cuiva 

H ® ® Fruntaş, personalitate: ~ii partidnini; 
este... omul cel mal influent si mal ou greutate din tot Ju
deţul si ^-011 orl-eăml guvern (car.) ; bătrinnl —' al tării vă
zuse si păţise In viata Iul loarte multe (fil.) ţ| ® 0 tron. 
Cel ce stă vecinie într’un loc, care e nedeslipit

Fig. 4624. 
Stilpi de telegraf.

de undeva: Nici visezi oă inalnte-tl stă un de cale- 
neie (emin.) H ® njj pl. Fie-care din cele patru evan
ghelii pe care le citeşte preotul la priveghiu: citeşte, 
părinte, stllpllI grăi cărtnraml (dem.) [vsl. stlăpu].
t STÎLPAB sm. 0 = DIRECLfE: să virl mina ’n bn- 

zimar. Să sooti vr’o doi, trei —'1 isev.) [s t Î 1 p].
STÎLP ARE, stAlpare sf. ® ♦ Ramură verde, 

crenguţă înfrunzită: Am un copacln cu 12 stllparl. In 
toată stiiparea 4 crengi... (gor.), ghicitoare despre 
,,an”; altll Irlngea stllpărl den copaci si astemea pte cala 
(BIBL.); Ieşiră înaintea Ini Hrlstos de-1 tlmplnară cu stllpărl 
de llnlo In minule sale (varl.) ţ| ® gjJ Ramură verde. 
In spec. de salcie, ce se simţeşte de preot în ziua 
de Fiorii şi se împarte tuturor acelora cari vin 
la biserică: la Florii, clnd aduci atllpările cele stinţlte 
de la biserică, să nu le bagi In oasă, el să le lasl afară sub 
Streşina casai (mar.) ; Dnmlneca stllpărllor sw DUMJNEOA ©
[lat. *stlrparia< stirps, influenţat în 
fonetism de s t î 1 p].

STÎLPţ (-pese) vb. tr. ® t A aşeza ca un 
S t î 1 p: si au stupit presta el grămsU de pletrl mare loarte 
(BIBL.) îl ® ~ ochii, a pironi ochii, a-şi aţinti privi
rile: stllplndn-sl vederea Ia gtămăjnia adunată din timpul 
ăl mănos (Jip.).

STÎLPIT adj. ® p. STÎLPI. H ® ® încremenit: 
împăratul rămase de mirare (isp.).

STÎLPNIC sm. cui Slintul Slmlon Stllpnlonl, sflnt 
a cărui zi se prăznueşte la 1 Septemvrie: simion 
stllpnlonl e zl de mare primejdie, pentru că Slmlon Stllp- 
nlcul tine cerul si păinlntul, tine stllpll pe oare stă pămln- 
tul;,.. cum e In ziua Iul, asa e tot anul (Vor.i [vsI. 
s t i ti p I n i k Q).

STÎLP(U)ŞOR sm. dim. STILP: ... patul cel ds 
brad. De septe meşteri lucrat Pe patru atllpsorl da tag ivor.i ; 
plata se Întinde... însemnată ou stllpuşorl da lemn de 3-4 
stlnjlnl departe unul de altul (Negr.).

STÎMPAR... = ASTţMPAR...
STÎMPI sw- STIMPl.
STţRA (pi.-ni) sf. tîA Construcţie de lemn de 

forma unei simple case ţărăneşti, făcută, la munte.

Fig. 4625. Stină.

Fig. 4626. Stîfiă în Ţ.'ira-Oagului (după T. Papahagi).

din bîme de brad sau de fag şi acoperită cu soîn- 
duri, şindrilă sau scoarţe de brad ori de fag; iar 
la şes, din nuiele împletite, ou un acoperemînt de
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stuf; ea serveşte ca adăpost pentru baciu şi ca loc 
de fabricaţiune a brînzeturilor; are în genere două 
despărţituri; una, In care se fabrică brînza şi ce
lelalte produse ale laptelui şi In care se păstrează 
toate uneltele; cealaltă, o Încăpere mai mică şi 
mai Întunecoasă, numită „celar”, în care sînt 
aşezate nişte poliţe pe care sîht puse troacele 
ou lapte şi caşii; fie-care munte îşi are stlna lui 
care nu se strică niciodată; primăvara, cînd se 
întorc păstorii de la şes unde au iernat, o găsesc 
gata; iar toamna, o lasă In părăsire, după ce, 
bine înţeles, au luat cu ei mai toate uneltele şi 
vasele de care pot avea nevoie pentru prepara
rea brînzeturilor (fg 4625,' 4627) ţ © Pt. exl.

yrtif:ăL

Fig-. 4637. Interior de stinfl.

întreg,locul pe care e instalată stîna şi dependin
ţele ei (strunga, comarnicul, ţarcurile, bordeiele, 
etc.), unde vin oile la mulsoare şi se odihnesc 
noaptea, împreună cu ciobanii lor: prinse obicein, că 
de oile ori trecea peste dealul Steglalnl, să se abată pe la 
stlna Iul Stan (grig.) ; '0;: a nlmerlt-o ca Ţiganul Vinerea 
{sau Miercurea) Ia se zice despre cineva care, 
după multă ezitare,s’a hotărît să facă ceva, dar 
la tinvp nepotrivit.
OSTINAŞ sm. Maram. Kt Stăpînul unei turme de 
oi care-şi instalează o s t î n ă; mai ’nainte iieşte- 
oare <«' oampăra mantele de la atăptn (BRl.).

STţNCA (pl.-ol) sf. ^
Masă enormă de piatră, 
mai adesea ascuţită, ce se 
ridică pe un munte (g .
4628) : ne pane dracul de urnim ^ 
o ^ din locul el, oare era nu- tS* 
mal Inţlnată (crg.); alţii, pe 
dinaintea cetăţii, au căzut din 

de e’au edroblt ou cai cu tot 
(MUST.); căprioara sărea de pe 

pe căutlnd prin toate In- 
tandăturile cloşca (mera).

STÎNCARIE sf. Fig.. 4628. Stînci.
Mulţime de S t 1 n C î: vremurile rele an olopllt ele In- 
ttşl In stlnoărllle astea cele mal frumoase cetăţi (ufi.). Q 

STINGpS adj. ^ Plin de stînci; vezi cele 
pAsuţe grămădite sub poalele stlncoşllor munţi P (NEGR.) ; de 
nicăieri nu se văd aşa de bine... sttncoşll Jepl, oe stau ca 
două străji la meterezele Buoegllor (vlah ).

STINGI, ad;.® Ce e în partea de către inimă:
partea -^ă; ochiul urechea -^ă; mina >^ă; plcloml ; 
aă nu primeşti de la nimeni, cînd îţi dă cu mina '«^ă, oă-1 a 
pagnbă (GoR.); să nu porneşti la drum ou piciorul că-ţl 
va merge rău (gor.j t ® Care se allă la mîna stingă, 
stind cu faţa în direcţiunea curgerii unei ape: Ro- 
mănla e situată pe ţărmul al Dunării, 

â* sbst. Piciorul Stîng: a pornit cu -^ul.
STţNQA s/. ® Mîna stingă: cine mănlncă ou stingă, 

I^nmnezen nu-1 va primi crucea cu dreapta (gor.) ; să nu 
tăcem cruce cu stingă (vlaho; @: ce face dreapta să nu 
|tle stingă; — sglrcitul numai stingă are (znn.j t ©Par
tea din direcţiunea mîinii stingi: a o lua la stingă; 
a apuca spre stingă; din stingă, de subt curmătura unul deal, 
Vine rlnl Bahna (vlah.) ; păli pe unul la dreapta, pe altul la 
«înga (I8P.I; la {sau In, d’a) dreapta şl la {sau In, d’a) 
«inge, în toate părţile, de o parte şi de alta: mun

cea In dreapta şl In stingă, oa doar doar a Încăleca pe nevoie STI- 
(CRG.>; In tot d a lungul ulltal, m& allam Intre două grfldlnl, ţ 
d’a dreapta el d'a stingă (i.-GH.);— F a taoe stingă Im- Sil 
prejnx, a 6 COti Spre Stingă; a o şterge: ba blne .oănnl 
zise Ivan, lăclnd stingă Împrejur (Crg.i; de le Catrina l&onl 
stingă Împrejur si niă dusei drept la căpitanul (GN.i; F a 
trage la stingă, a şterpeli, a fura; t de-a-stlnga, ţ dln- 
a-stlnga loc. adv. în Stingă, la Stingă: vel-oluoerul, vel- 
logolătnl... sed Ia oblolnulte stranele lor din a-stlnga boie
rilor oelor mari (let.) K ® X Aripa Stingă a unei 
armate 1 ® 0 Grupul dintr’o adunare legislativă 
aşezat la stingă prezidentului, şi care reprezintă 
partidul cu idei foarte Înaintate [lat. vulg. s t a n- 
cus „obosit”; comp. it. mano stanca şi 
alb. s t E n k].

STÎNGAGIE sf. ® Starea celui ce se slujeşte 
totdeauna de mina stingă t © ® Nelndemînare, 
faptă, purtare nelndemlnatică, s t î n g a c e: îmi
tac mustrări de stlngăcln Şl Irloa mea fără cnvint (vlah.i ; 
el ajunsese de poveste din pricina ştlngăclei Iul la vorbă şl la 
lucm (isp.); avea chipul blajin şl oare-oare In mişcări
(6N.).

STÎNGACIU adj. ® Cel ce se serveşte mai tot
deauna de mina stingă, în loc de cea dreaptă:
rătează dintr'o lovitură de oapul Iul Caralman Paşa (vlah.) ; 
mama, olnd dă Inttlu ţtţă copilului, să nn-1 ţie pe mina 
stingă, nici să-l dea din ţi ţa stingă, ca să nn fie (mar.) %
® 0 Neîndemînatic: el dădu din cap, mulţumit şi cam 

lulndu-1 mina (D.-zamf.). 
o STÎNGE sw STPJQE.

STÎNJEN, STINJIN sm. ® Măsură de lungime, 
întrebuinţată înainte de introducerea sistemului 
metric, păstrată Încă, pe alocuri, la măsurarea 
lemnelor de foc, etc.; se deosebea: de Muntenia
{sau ~Til Iul Şerban-Vodă) = Im, 9665, împărţit în 
8 ,,palme” de cîte 10 ,,degete” şi acestea fie-care 
de cîte 10 „linii”, şi •~ui de Moldova, împărţit în 8 
„palme” de clte 8 ,,palmace”, 
fie-care din acestea de clte 10
„linii” pătrat; cub; un do 
lemne, un Stlnjen 
cub de lemne K 
® (mai adesea 
pl.) ♦ Plantă cu 
rizomul gros, 

cărnos şi arti
culat, cu frun
ze lungi, de for
ma tăişului unei 
săbii; face flori 
mari, violete, 

puţin mirositoa
re ; originară din 
sudul Germani
ei, se cultivă a- Fîg. 4629. Fîg. 4630.
desea prin gră- Stînjeni. stinjcni-de-balta.
dini pentru flo
rile ei frumoase; numită şi ,,stlnjeni-vincţi”, 
,,stlnjinei”, „stlnjeniţă”, ,,crin(-vînăt)”, „lilie(-vî- 
nătă)”, „floare-vlnătă" (Iris germanica) ([H] 4629)
H ® (mai adesea pi.) ♦ = orin-galbbjn | ®
STÎNJEN(p-DE-balta sau STîNJEN®-aALBEN(D, plan
tă ierboase acuatică, cu tulpina solidă, cilindrică, 
cu frunzele de forma tăişului unei săbii; face flori 
mari, frumoase, de un galben-deschis; numită şi 
{Trans.) ,,Iilie-gaJbenă”; creşte prin mlaştini, bălţi 
şi pe malul apelor (Iris pseudacorus) (îs] 4630) ţ[
® 4 STţNJENK-DE-PADţTRE) saU STţNJENI-PESTRţTI;
plantă cu frunzele lungi, ca nişte săbii, cu flori 
galbene, puţin mirositoare; creşte prin tufişuri şi 
păduri; numită şi ,,stînjenel” (Iris variegdta)
[vsl. s e i î n I, influenţat în fonetism de part. vsl.- 
sutşi!;enu<sutf‘gn4ti ,,a Întinde, a în- 
struna”; comp. şi bg. stâienfl].

STÎNJENEALA, stînjinealA (pi.-oii) sf. Fap
tul de a stînjeni, stinghereală, zăticneală, îm
piedecare : aie grijă oa şl muşteriii Ini să Ile mnlţămltl şl 
eă-şl găsească toata Înlesnirile, fără stlnjeneală (isP.).

STÎNJENEL, STÎNJINEL sm. (mai adesea pl.)
4 ® = STÎNJEN ® ţ[ ® = STÎNJEN(I) -DE-PADţTRE ţf
® = rAţişoabA ©[stlnjen].

STÎNJENI. STÎNJINÎ (-neso) t)6. Ir. şi refl. = STIN-
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Fig-. 4631. Stîrc-alb.

2 Ţ I . OBERJ: olteva oete de Turci se lucero (1 ) a stlujenl năvft- 
Uns Românilor (balc.) ; îmi osut un loo bon, unde să nu mă 

O I L/ stlnjlneasoă ramurile (br.-vn.); nus’arllsttnienltolt de puţin 
a InWăbla pa neleffiuUul ce o adusese In stana aceasta
(NEGH.) [vsl. sfitşienCi< sutşgntiti].
O STÎNJENIŢA (pi.-ţe) Sf. Băn. ♦ = STJNJEN®.

STÎNJENIU, STîNjmrn adj De coloare viole
tă ca florile s t î n j e n u 1 u i.
O STÎNJIE sf. Trans. (vic.) w» Veriga cu care se 
Îmbracă capătul osiei carului, ca să nu se roadă 
frecîndu-se mereu de butucul roatei.

STÎRG sm. i ® Băn. Olten. = BABZA. au înce
put .vul a întinde povestea şl 
multe n spune ce ape, ce bălţi...
In India şi Eghlpet se află (Tich.)
H © = BlTLAN ® II ® STÎRC- 
ALB sau stîrc-bAlan, fru
moasă pasăre, înaltă de 1 
metru, de coloare albă cai 
zăpada, ale cărui pene, ' 
lungi şi subţirele, numite 
„egrete', se înlrebuinţ.ează 
ca podoabă (Ardea alba)
(H 4631) 1 ® STÎRC-CENDSIU-
MIO,= CORB-DE-noapte II ®
STlRC-DE-NOAPTE =B(JU-DE- 
BALTA’ U ® STÎRC-ALB-MIC,
STÎRC-BALAN-MIC = BÎTLAN- 
MIC *I ® STÎBC - MIC, STÎRC- 
PITJC = BÎTLANAS © H ®
STÎRC-RQŞn = BÎTLAN-ROSU [vsl. S t I U k u].

STÎRCI (-ceso) vb. refl. A se strînge, a se lace 
ghem, a se’ghemui (ca s t î r c u 1); se stlrciseră de se 
făcuseră covrls de ger (tsP.>; de tialu rău te~al stirolt (jip.i.

STÎRCIOG sm. ® Olten. i S t 1 r c mic şi alb 
(TUŢ.) n © n Fusul vlrtelniţei, clociumb, pop, po-
Ciurflb (DAM.).

STÎRCIT adj. p. STÎRCI. Ghemuit, strîns ca un 
ghemr pitulat; ctnd veniră ursltoanle, el nu dormea, şl 
sta ^ Intr’un colţ (isp.).

STÎRLIGIU1 sm. / ® Pată galbenă, ruginie 
sau verzuie ce se arată pe piele la, aceia cari zac 
greu bolnavi, şi care dovedeşte descompunerea
SÎngelui: cind zaci Şl-ţi iese stlrlloi pe tmp, e semn de 
moarte (gor.) [vsl. străia „săgeată41].

STÎRLICIXJ2 TlRLlcnr. 
t STÎRMINA (pZ.-inl) sf. Olten. Trans. Băn. 
Rîpă; ‘loc' stîncos [vsl. strumlnina, srb. 
s t r m i n aj.
t STÎRMINOS adj. Olten. Băn. Trans. A Rîpos; 
stîncos [s t î r m i n ăj.

STÎRNEALĂ (pl.-eii) sf. Faptul de a stîrni.
STÎRNI f-neso) 1. vb. tr. CD V A scoate din cul

cuş (vînatyl), a sgorni: Fătul-babel a hăltalt încolo şl 
’nooace prin buci şi a stlmit un iepon (Sb.); a cui e vina 
dacă stlmeşti clinii cu olnteoele tale? (ON.) ^ ® A trezi: 
am vrut să trec pragul clrşmel, fără ca să stimase pe moşneag 
din somnul său (grig.) ; a Început numai a pllnge, necutezlnd 
să sttrneasoă pe volnic carele dormea atlt de dulce (sb.) f
® A face să sară din locul lui, a face să se ridice 
de jos: aşa fugeam de tare pe prund, de săreau pietrele pe 
oare le stlrneam ou picioarele, olt mine de sus (Crg.>; Şl tra
pul cailor stlTueşte Un nor de praf (vlah.) t ® A excîta, 
a aţlţa, a deştepta: ispititoarele bogăţii ale oraşelor stlr- 
nesc polta de pradă a neamurilor fără căpătllu (vlah.) ^ 
® A provoca: păţania doamnei Lungeanu... a stlmit un 
rls general, cu hohote (br.-vn.) U ® A deslănţui: o vedea 
tristă şl amina din zi In zi o destăinuire caie, sub orl-ce 
formă cugeta s'o facă, trebuia să sttmească furtuna (vlah.) % 
® A născoci, a iscodi.

2. vb. refl. ® A se trezi: şl Nemţii, sllmindn-se oa 
din somn, s’au gătit de grabă (n. cost.) ^ ® A se isca, a se 
porni, a se deslănţui: cum a pornit el din pădure, pe loo 
s’a şi stlmit un vifor cumplit (CRO.) ; auzi un clopot la uşă, 
lutrempt de vuetul ploii ce sa etlrnise (gn.>; lată oă se atlr- 
neşte pe maro o furtună ca aceea olt rădica corabia pe valuri 
In sus (SB.1; după o bucată de vreme s'a stlmit un războlu 
cumplit In Împărăţia ei (Sb.) [ţstlrgni < vsl. să- 
trfignîiti].

STÎRPI, STARPI, t sterpi {-pbsc) 1. vb. tr. şi 
intr. ® V A face neroditor H © A face să devie 
stearpă (o femeie, o vită); a face să avorteze, să

lepede; aolgfttoaisa moarte eterpla malcele de prancl, omo- 
rindu-ie pnmcii (oos.) H ® A avorta, a lepăda, a 
pierde (pruncul în pîntece): vaca a stirpit; ns-mi şi 
mie o leacă de ordâ. — Da 03, ţl-1 teamă să nu etlrpeştlp 
(PAMF.j 11 ® A face să-i piară laptele t ® A-i pieri 
laptele, a nu mai da lapte; a-r seca (iţele sau uge
rul : cine omoară broasca, 11 stlrpeşte vaca (GOR.) H ® A 
seca: să trlmeţl oameni d'al Mărlel-Tale să stlrpeasoă balta 
din pădurea fildeşilor osp.); Apa ’n Tisă eă etărpeaaoă, 
Pietrele eă putrezească (BRL.) H ® A nimici, a distruge, 
a extermina, a face să (lispară cu desăvîrşirc; a 
smulge, a desrădăcina: stlrpeşte răul, ca să nu te stlr- 
pească el pe Măria Ta (ALECs.^ ; clte' llghlonl sălbatice, cate 
făceau rău omenirii, n’k stlrplt el de pe faţa pămintulul! 
(isp.); Îndată ce ve vedea buruiene şl dudău pe straturi, să 
le stârpească, căci acestea cuprind locul şl Innăduşă pe cele 
semănate oon >; abuzurile.

2, vb.refl. ® A avorta, a lepăda, a pierde (prun
cul in pîntece): A poftit l’ardeln prăjit Şl, neguatlnd, 
s'a stirpit (PANN) H ® A înceta de a mai rodi (vorb. 
de pomi), de a mai naşte, de a mai făta [ster p],

STÎRPIGIUNE, O stîrpAcipne sf. ® / Sta
rea pămîntului sterp : pe pămintul Brăilei... stlrplclunea 
se desfăşură stăptnă iirg.) H © Starea unei femei 
sterpe: cercetară... să afle nlecal-va leacuri care să le des
facă făcutul stlrplclimllor (isP.) H ® Pămlnt sterp, 
neroditor: din holda cea frumoasă de mal ’nalnte se lă- 
ense o Btirpiciune (cAT.) [S t î r p i; COmp. STERPICHJHE]. 
t STÎRPIE, STARPIE Sf. = STÎRPIonjNE® ©: pen- 

tru stlrpie şl pentra a zâmisliril leao a cerca, lucru mal pre 
urmâ trebuitor este (Cant.) [sterp].

STÎRPITTJRA, STArPITUrA (pî.-turl) sf. ® 
Rod al pîntecelui, venit înaiiite de vreme, mic, 
slah, pipernicit; (ouă de) ouă mici de tot şi moi 
pe care le fac unele puice întîiu: nu e bine să adnoi 
In casă ouăle mici de găină, numite stlrpltură, cl să le aruool 
peste casă (şez.) ^ ® Fiinţă mică şi pocită, ca şi 
eînd ar fi venit pe lume înainte de vreme şi n’a 
avut timp să se desvolte, pocitură: acest Tartaoot 
era o stlrpltură de pm oa barba de un cot, ou trup ou toi 
(ISP.); aici galonnl te smereşte: poate fl o stlrpltură oel 
care-1 poartă şl tu, cruce de volnic... stal smirna Înaintea 
lui (VLAH.) H ® © Vită sau femeie stearpă [s 11 r- 
P i]-

STÎRV (pZ.-vuri) sn. Mortăciune, leş, hoit (de 
animal ; ✓, în mod dispreţuitor, despre cadavrul 
unui omj: se zice oă vulpile s’ar apropia numai de 
acelor ciul cari au fost i*ăl (gor.) ; slugile, In loo să arunoe 
afară ^urlle celor doi tineri, ...aruncase <«^urlle şarpelnl 
(R.-coD.); nu se mal ^rea Împrejur nici o viaţă, osebit nn- 
mal de vulturii cari da roată pe cer, piuă ce se repezeeu la 
<«>iirl (opoB.); de-olo Învinge pe acesta, v’olu da xm <*' da 
om pămtntean (sa.) [vsl. s t r u V o].

STOARCE (storc; pf. storsel, f storş; part. stori) 
vb. tr. ®* A scoate lichidul .din ceva prin strivire: 
^ strugurii; 11 stoarce ca (pe) o lămlle. plnă-1 curge zeama 
toată (GOL.); ca pe-un burete; piuă nu-1 storci, ba* 
reţele nu dă apă (znn.) ; ian ultă-te numai cum storc ea apft 
şl din piatră vlrtoasă (sa.); ^ rufele de apă H ® 0 
^ bani de lâ cineva, a-i scoate, a-i smulge, bani, prin 
diferite mijloace, prin ameninţări, prin impozite 
grele, etc.; abs. : boierii şl călugării storceau asemenea 
clasele muncitoare, clnd le venea bine uip.); boierii făcean 
totul In ţara aceasta şl o storceau după plac (Crg.) H (D 0

de puteri, a slei, a seca de puteri, a istovi 1f ® A 
goli pîhă la cea din urmă picătură (un pahar, 
ţîţa, ugerul, etc.) [lat. vulg. *extorquSre 
= claSî e X t o r (i u e r e].

STOBOR1, OST0B(?L sm. ® îngrăditură de 
seînduri, împrejmuire: A cui slut aceste curţi Aşa 'nanlCi 
minunate, Cu atobol Împrejurate p (vor.) ; ciuli nelntreropt 
se preumblau In glurul stobomlnl flntlnii (REt.); La 
tina stoborltă Cu stobori de mălin verde (pamf.) © Olten- 
Trans. Seîndură de gard, ascuţită la vîrf; par de 
gard: au legat vaca... de un stobor al gardului (mera) [hg*
srb.}.

STOBOR2 sbst. ® Olten. Sobor, adunare de 
oameni la* uşa bisericii: am eă-l spuiu in ^ (r.-cod.); 
bătrlnll chemau pe prlgonltoil In faţa *nlul (oR--N-) li 
® ID mt —vi Blagoveşteniel wr BLAOOVEŞNIO; —»l 
sim-Pieţruini, a doua zi de Sîm-Pietru, cind nu se 
lucrează, fiind rău de lupi şi de pagubă (n.-cob.); —111
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sintâ-M&riei-mici, ziua care urmează după Slntă- 
Măria-mică, cînd oamenii nu lucrează, de teama 
loviturilor (r.-c6d.).

STOBORÎ (-orăso) vb. intr. A îpiprejmui cu 
st o b o r; stobqb1®.

'STOG STOCK.
OSTOCI (-oceac) vb. ir. şi re/i. A (se) desumila, a 
(se) goli de lichidul ce conţine (un organ al cor
pului, o umflătură, etc.): boii şl vacile... se iau apoi 
la goana, căci astlel matele vitelor ee stbcesc şl Încep s& se 
cnlureascâ (pamf.) ; 1 s’a stoclt buba, ptnteoele; dar şl de pln- 
tecele meu cel stoclt de apă Încă Iml era milă (CRg.i. 
'STOCK (pî.-ockurl), ✓ STOC (pi.-ocurl) sn. V ® 

Cantitate de mărfuri disponibilă pe o piaţă sau 
într’un magazin 1I ® Depozit în general H @ Tot 
ce există in numerar în casa unei întreprinderi 
comerciale [engl.J. 
t STODO(A)LĂ STAND oala.
'STOFĂ ipl.-te) sf. ® M Ţesătură (fn spec. de 

lină), materie; postav 1[ ® ® Capacitate, valoare, 
merit, însuşire: are -»■ intr'insul [germ. S t o f f].

STOG (pi.-ogurl)sn. y Gră
madă mare de fîn sau de 
snopi de grîu, alcătuită din 
mai multe clăi; are forma u- 
nei colibe cilindrice şi se ter
mină In vîrf printr’un acope
riş conic ((Şl 4632): Unii brazdele 
răstoarnă; In căplfl alţii le-adnnă.
Le clădesc apoi In <«nrl şl ou Btnh' 
le Încunună (alecs.) ; *urlle ou 
pine... ce avea Duca-Vodă pre mar
ginea Nistrului... toate Inrăslpăau 
purces, de n’au avut nici o parte 
din ecele bucate (N.-coST.i; Ungurul 
tăgădui şl păstră pe seamă-1 vistla- pj g
Pis şl turmele şl evurile de bucate 4 J ' ®’
ele boierului romăn (odob.i ; sllrşlse oamenii nntretele, de 
sglnnsese de fin zece lei înec.) ; — adv.: un munte 
se 'nalţă — In tata noastră (vlah.i [vsl. S t O g u],

STOGOMAN, STQOOŞ, Băn. STOOOŞAN adj. Rţ 
Se zice despre' o varietate de oi rezultate din în
crucişarea rasei ţuroane cu rasa ţigaie; oile ~c se 
deosebesc de ţurcane şi ţigăi mai ales prin lina 
lor care e mai mare şi mai groasă doctt a ţigăii, 
dar mai subţire şi mai moale decît a ţurcanei; de 
obioeiu, în toate tirlele şi turmele mari nu se gă
seşte detît un număr restrîns de <*e, care, în a 
d^ua sau a treia generaţie, devin ţigăi sau ţurcane 
(Şj 4633); lină -«■ă, lîna de pe astfel de oi: da Una sto- 
goşă, ţureană, seină,,., miţele şi codlna... nu-ţl aduc nici un 
clştlgp (jip.i [stog].

STOGOŞAT adj. ® Rt =
STOBOMAN: oile Iul Dobrlşan Nu 
sint ol ca oile, CI sint ol .^e. Cu 
burlele lăsate iTOC.i K ® ® Ţu
guiat: Cu căciuli tot nalte. Nalte,

Lăsate pe spate (toc.>; Căciuli 
nalte, —'C, Căciuli cu moţuri lăsate 
(R.-COD.) [s t O g O Şj.

STOGUŞQR (pi.-oare) Sfl.
/ dim. STOG.
'STOIC 1. adj. +++ ® Care are lipsa de simţire şi 

tăria sufletească a filosofilor stoici K © Ce ţine 
Q6 stoicism: doctrinele '^e.

2. sm. ® Partizan al stoicismului H ® ® Per
soană cu un caracter ferm. sever, neclintită şi 
nesimţitoare: ei a murit cum a trăit, ca un » [fr. 
s t o î tj u e].

STOICEŢ sm. wS» = OBLET [npr. S t o i c u, 
poreclă dată Bulgarilor; ţiescarii fac o asemănare 
intre capul acestui peşte şi capul de Bulgar].
'STOICISM sbst. A. ® Sistem filosofic al lui 

*enon (sec. al iv-lea în. de Chr.) care susţinea 
că durerea nu e un rău şi punea fericirea în împli
nirea datoriei şi In practicarea virtuţii T[ © ® 
Ptirie sufletească care face pe om să rabde ori-ce 
durere şi să ducă o viaţă cit se poate de austeră: 
alnt dator Insă a mărturisi că amicul meu ştia aă rabde su- 
terlnţele cu un antic (I.-oh.) [fr.].

STOL (pi.-oluri) sn. ® t Coloană de soldaţi 
(in marş): toată aripa ceea, ce sta din dlrespta, —'Url după

Fig. 4633.
Oaie stogo.şă.

Fig-, 4634. Stol de rîndunele. 
u un pulu de corb şl-1 vlrl Intr'

Fig. 4635. Stol de cocori.

'«'url au pornit la vad (M.-cosr.); oştilor turceşti aoum se 
pornise spre ţară (balc.) ; pT. ext.: se stlmlse on v!nt aspru 
cere mina ca inţeală .«'iirl de nouri negri pe cer (qrig.) \ 
un (de lăcuste) ţinea 
un ceas bun şl, dacă 
trecea scest Ia al 
dolle ceas sosea altul; 
şl aşa, după .■«i' ţi
neau cit ţineau din 

prlnz plnă In seară 
(M..COST.) ^ © Pr.
anal. Gîrd de pă
sări ce şboară pe 
sus într’b anumită 
ordine: •^de rlndu- 
nele ([^ 4634); .^de 
cocori (i^ 4635); 11 tăcu un pulu de corb şl-1 vlrl Intr’un 
^ de corbi ce se urcase 
plnă la vlntul turbat 
(isp.); Peste vlrl de ră- 
murele, Trec fn '^url 

rîndunele (EMin.) ; 
de grauri sbu- 

rau ameţite, olrlplnd 
ca de spaima şoimilor 
(DLVR.) II ® ® Gîrd, 
grămadă, mulţime: un de copii ne arată cu degetul 
(IR6.); Si cu poala prinsă ’n brlu, Vin clntlnd tn .'^uri lete 
De la grtu (coşb.>; pe dealul din faţA se plimbă un de Iu-. 
mini mici şl vioaie (Carj: Iml apar icoane din copilărie, 
.^oiri de amintiri vechi, nechemate, tresar deodată In scăpă
rarea unei clipe (VLAH.) [gr.-biz. ctoXo^ ipnotă’"].

•STOLA (pl.-ie) Sf. 0 Bjt Un fel de orar pe 
care-1 poartă preoţii catolici cînd slujesc [it.].
O STOLER sm. Maram. Bucov. ® = TÎMPLAR [rut. 
s t o 1 j a r].
O STOLERIE sf:Maram. Bucov. ® = TIMPlAbje : şl 
tot muncind, ba colea lemnăria, ba dincolo stolerla... ajunsei 
aproape de bătrlneţe (grig.) [stoler], 
t STOLI (-oiesc) vb. tr. şi refl. X A (sc) aşeza în 

coloane, în ordine de bătaie: Husarii s'au atolit şl au 
purces asupra oştii IUI Mihai-Voiă (m.-cost.) [s t O L].

STOLIŞQR (pl.-oare) sn. dim. STOL: au aşezat 
pe Chimera In cer, dind numele ci la un de stele (isP.). 
t STQLIŢĂ (pl.-ţe) sf. ® î Reşedinţă, capitală: 
s’au bătut acolo doi ani şl au luat şl cetatea Abovul, care 
este »■ Finilor (nec.) H ® Bucov. Scaun, tron: s’au suit 
la oer să-l dee pe Dumnezeu jos din — ivor.i [rut. S t 0- 
1 y 6 a].
t STOLNIC sm. ® î Rang de boierie: Marele- 

boier care avea sub supraveghierea sa bucătăria 
domnească şi servea. Ia zile mari, bucatele la masa 
Domnului; ocupa, în Muntenia ca şi în Moldova, 
rangul înaintea Marelui-comis: -~-maro... la zile mari 
şl la veselii domneşti, Îmbrăcat In haină domnească, ...vine 
Înaintea bucatelor domneşti, le tocmeşte pre masă înaintea 
Domnnini cu tipsiile (gr.-ur.) ; dc el depindeau bucătarii, 
numiţi şi ei ,,stolnici” : dlnd vina —nor că au lăout bu
catele cotiite (M..COST.) H ® Maram. Bucov. Colăcer care 
serveşte bucatele Ia ospăţul de Ia nuntă: (ooiăcorii) 
in cele mal multe părţi servesc la masă, de unde apoi şl (nu
mele do) stolnici (MAR.) 1; ® OHen. Gel ce poartă plosca 
şi bradul de nuntă 1f ® Olten. Trans. = cApe- 
TEL ® [vsl. s t o 11 n i k u].

STOLNICEASĂ (pl.-ese) sf. ® t Nevasta unui 
stolnic H © Maram. Bucov. Femeie sau fată care 
serveşte bucatele Ia ospăţul de la nuntă: (la nuntă) 
mal etnt Încă... stolnlcese, călţunăresele şl trepădătoarele
SEV.Î.

t STOLNICEL sm. Boier de rang inferior ce ser
vea bucatele l'a masa domnească; erau mai mulţi 
stolnicoi. puşi sub comanda unui vătal de stolnloel icant.) 
[stolnic].
t STOLNICIE sf. Slujba, demnitatea de s t b 1- 

n i c.
OSTOLOHAN, STOLOVAN sbst. Maram. (stm.-«b.) 
(SE2.) Boţ rotund, bulz.
QSTOLOHĂNI (-ănesc) vb. tr. şi refl. A (se) face 
boţuri, bolovani: pămintul... totuşi să nu lle aşa de 
tuned, cit să se stolohănească la boronlre (lON.i [s t O 1 0-
h a n].

STOMAC (pl.-acnri), f STOMAH (pl.-ahnrl) sn

STO-
STO
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STO- £> Organul, în lormă de pungă sau cimpoiu, aşe- 
Q-pn zat vertical în partea de sus a cavităţii abdomi- 

I r\ nale, sub diafragmă; în el se secretează sucul gas
tric şi se operează digestiunea alimentelor, © 
rînză ([Ş] 4636): aga oa o stlrşealA simţea Ia stomata 
(VLAH.); Btomabnl, oa moara, olnd n’aie 
oe măolaa, atunol se strlod (gol.) ; sto- 
mahal oel tare şl pietre mlstneşte (znn );
0: a nu avea pe olneva la a nu-1 
putea suferi [vsl. s t o m a b u 
< gr. oToixa^oţ; forma stomac 
refăcuta după fr. e s t o m a c].

‘STOMACAL adj. g) Ce ţine 
de stomac.

STOMAH m- STOMAC.
•STOMÂHIC adj. g) ţD Ce 

ţine de stomac t © Ce e bun 
pentru stomac [fr.].

•STOMAT (pl.-ate) sn. A Ori
ficiu microscopic, în formă de 
butonieră, la epiderma părţilor 
ierboase ale plantelor şi pe unde 
se introduce aerul ([®| 4637) [fr.].

Fig. 4636.
S. stomacul.—E. 
Esofagul. —I. In
testinul subţire. 
P. Pancreasul.

Fig. 4637. Stomate. Fig. 4638. Stor.

‘STOPl interj. Opreştel stail [engl.].
‘STOPA (-opez) vb iintr. firA se opri 

(vorb. in spec. de un automobil, de un tren sau de 
un vapor [fr.Js t o p p e r < engl.].

‘STOR (pî.-orari) sn. Un'’fel de perdea ce se 
poate ridica şi coborî, mai adesea cu ajutorul unui 
resort ([Ş] 4638): ...Tn’nost P&slnd pe Bolndnrl, Laşi sto- 
mrlle groase... (vlah.) ; oohll urmăriră in neştire fdşla de 
lumlnd aurie care se scobora de snbt — (orl.) [fr.].
O STORGOŞI (-oşeso) vb. iT. Olten. A strivi, a 
sdrobi, a fieciu’i, a terciui (vorb. de fructe) (ciauş.):
m& Btorooşeşte ou ştirea, mă bagă ’n butle... şl stan... Inlun- 
dat şl rabd (R.-coo.) [stoarce].
O STpRIŞTE s/. ® Kt Tlrla oilor, locul unde stau 
oile: a rămas In i^a oilor una gălbejită, slabă, prăpădită 
(R.-COD.) f © Pr. ext. Culcuş; pllmblndu-se prin vie, a dat 
peste nn stol de pottmlchl oare-şl an acolo ibr..vn.i [bg. 
t 0 r 1 s t e].
O STORÎ (-răso) vb. refl. Băn. Ase prăpădi, a pieri, 
a se istovi: din viemlle oele de demult s’an storit şlplnă 
astăzi să pătimesc (ţich.) [lat. ‘e X t t O r r e r e].

‘STORNO sbst. Trecerea de la un cont la 
altul; rectificarea unui articol de contabilitate prin- 
tr'un adaus ulterior [it.].
OSTORONI (-oneso), t STOROHAnI (-ăneso) vb. tT. 
Mold. A bate îndesat, a stîlci în bătaie (pamf.) (rv..crg.) ; 
(Btlntal) ta splnzarat 9I storoh&nlt Xăr& mll&; de acia ta tri
mis la Ţarlgrad şl larftşi storohănlt (oos.).

STORS 1. adj. p. STOICE: Iftmlle stoarsA; 0 «v de 
patere, Sleit, istovit.

2. sbst. Faptul de a stoarce: stroguriior; zis-a
badea să na joo Pin’ la '«'al vlnalul, Clnd voia 11 mireasa lai 
(IK.-BRS.).
tSTORSURĂ (pl.-sari) sf. Storsul struguri

lor (HASD.).
fSTOS sbst. ^ Un joc de cărţi: trei ani eraa acum 

de clnd trftla In aln^or&tate, ziua umbllnd la vlnat 9I sara lu
cind (NEOR.); oatlhetal, oare t&cea zlaa noapte şl noaptea 
zl, lucind /«•, rar venea pe la şcoală (Cro.) [pol. S Z t 0 S, 
rus. s t O s ti < germ. S t o s s].
tSTOSlŞQR (p2.-oare) sn. ^ dim. STOS: aldeţl 

mal bine să tăcem un •«' (piu); şl-şl tăceau <«'ul obicinuit, 
oare ţinea ptnă tn zlaă (vlah.).

STUÂ-prefix ©Dă cuvîntului cu care se com
bină un înţeles care exprimă un grad superior 
al unei calităţi sau o intensitate a unei acţiuni: 
3 t r ă bun, 8 t r ă vechia, a s t r ă luci, etc. Adaugă 
cuvîntului cu care se compune înţelesul de „din

colo”, ,,peste”: a străpunge, a strămuta, etc. 
[lat. e X t r a].

STRĂBATE 1. vb. ir. ® A trece, a se duce 
de la un capăt la altul, a umbla peste tot locul, a 
cutreiera: străbătu clmpllle şl codrii, merse, merse, plnă 
oe ajunse la o căsuţă (isp.) H ® A/trece prin, a răzbi 
pînă dincolo, a pătrunde: oului a străbătut peretele; 
ploaia l-a străbătut toate hainele (cost.) ; străbătlnd desişu
rile pădurii, ajunse la cetatea In care se atla acea pasăre 
(ISP.); 0: un dulce fior ne străbate (vlah.).

2. vb. intr. A trece prin. a răzbi pînă dincolo, a pă
trunde : vederea iul nu poate prin toate oolţurile şl afundă- 
tnrlle (isp.i; s’au asouns In. fundul munţilor, nnda nu străbă- 
tea(u) nici păsările ceriuluţ (ss.) [s t r ă- -|- b a t e].

STRĂBUN 1. sm., STRAbvnA (pl.-ne) sf. ® = 
STRAHQŞ, STBAM0A9A: străbuna... sto mal la o parte, 
pe pămlnt, ou faţă sblroltă (SAD.) ^ ® pl. » STRAmqŞI: 
tl răspunseră că bunii lor auziseră de la străbunii lor pove- 
stlndu-se de asemenea fleacuri usp.).

2. adj. = STBAMOSESO : Gloria străbună pe strămoşi 
cinsteşte (alx.); se adunară deci toţi... cel mari, In Clmpul 
Dreptăţii, oa să aleagă, după datinile stiăbone, pe Domnul 
lor (ISP.) [s t r ă - -h b u n 3].

străbunic sm., STRABUNţcA(pZ.-lol)s/. ©Ta
tăl, mama străbunului H © strtbnnici sm. pl. = strA- 
MQ9I: străbunioll noştri dao’or ştj ceva de dtnsul, dar noi 
de unde să ştlmP (or.-n.) [s t r ă - -{- b U n i c]. 
OSTRACATOARE s«- STREOATOABE. 
o STRACHIA iw- STBEGHlă.

strachina (pl. str&obini) s/. O Vas de pă- 
mînt pentru bucate, de forma u- 
nei farfurii adînci, blid ((Dj 4639):
Să nu dumJol In <«' goală, înainte de a> 
pune tn ea ce al de gind să pul, oflol e rău 
de foamete (oor.) ; toate străchinile nu 
stnt pentru ciorbă (pann); 0: a călca Fig. 4639.
tn străchini wm- oALCA 2 ® [gr.-biZ. Strachina.
DOTpcixtVtz].

STRĂGHINOAIE sf. O augm. strachina. 
Strachina mare: nu trece nlol un ceas la mijloc şl... 
o •«' de brlnză ou smlntlnă şl mămăllguţa erau gata (Crg.i.

STRACHIOARA (pl.-a), STRACHOiyTA (pl.-ts) 
sf. O dim. stbachinA. Strachină mică; a găsit ps
un colţ de masă... o străchinuţă de brlnză şl olteva hiinol de 
mămăligă (grig.) ; Am o străchinuţă verde. Umbra 1 se vede 
(GOR.), ghicitoare despre „oglindâ”. 
OSTRAGURA... m- STBECUR4...
‘STRAI)A (pi.-ăzi, -ada). sf. Uliţă într’un oraş 

(’.]| 4640): oonslllnl comunal botezase bietele nllţl on pom
posul nune de strada (d.-zamf.) [it.].

|i;S ■

Fig. 4640. O stradă în Bucureşti la’începutul veacului 
trecut (după Doussault).

STRĂDALNIG adj. Străduitor, sîrguitor: si
cum era moş Nlchlfor •«' şl Iute la treblle Iul, răpede svlrle 
nişte coşollnă In căruţă... şl, tlva băiete 1 (crg.) [vsl. 
*s t r a d a n î n i k u].

STRĂDANIE sf. ® Străduinţăi se află subt p6- 
glnescul şl tirănesoul Jug al Turcilor, onm nloi biserică lără 
de multă ^ şl cheltuială uu pot face (let.) ] cu alergătură, 
ou cbeltueală, cu<«' şl cu stăruinţă, găsise fel de lei de lucruri 
folositoare (br..vn.) ; tot oe s’a agonisit ou atlta grijă din stră
dania atttor sute de ani... toate se fao pulbere şl scrum Inoltovs
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ceasuri de e&ibdtăcie (vlah.) 1 (D t Suferinţă, patimă, 
chin, martiriu [vsi. stradanije].
O STBAdANUI (-nesc) vb. refl. Mold. A se strădui: 
cit s'o Qtrâdânuit dr&^ţul ou învăţătura prin aioademllle 
din Sadagural (ALecs.); poate să te faci şl popă aici..., oă en 
pentru yol mă strădănneso (CRG.) [s t r & d a n (i e) + 
(străd)ui],

•stradela (pi.-io) sf. Ulicioară într’un oraş 
[il.]. ■
O STRADOMAŞ sm. Băn. (nov.) ^ = SDBDOMAŞ.

STRADUI (-ueso, -nlu) 1. vb. inlr. t A pătimi, 
a se chinui, a suferi martiriul: un lecior al mieu zace 
slab foarte, cumplit strădneşte (cor.).

2. vb. refl. A-şi da o silinţă continuă, a se osteni 
intr’una spre a îndeplini ceva, spre a duce Ia ca
păt un lucru: Mlbal ea străduia să-sl îngrădească psntm 
viemllo viitoare rodul blrulnţll şi agonisita trudelor lui 
(VLAH.); Strădneşte-te, bărbate, Ş'adună multe bucate. Că 
şi eu m’oin strădui. Fină ce le-olu risipi (ik.-brs.).

STRAdUINţA (pi.-te) sf. Faptul de a se 
strădui, silinţă continuă, osteneală ce-şi dă 
cineva ca să ducă ceva la bun capăt: zădărnioia stră
duinţelor omeneşti (br.-vn.).

STRAdUITOR adj. verb. strAdui. Care se 
strădueşte.
O STRAFIDA tm- STAFIDA.
O STRAFÎGA (-ig) vb. inlr. Olten. Băn. = strA- 
NUTA.

STRAPULGERA (-er) vb. inlr. © A fulgera, 
a arunca fulgere [s't ră - -i-fulgera].

STRAgALIE sf. 7^ ® Cerculeţ de fier ce se 
pune pe lîngă capătul osiei, spre a împiedeca fre
carea căpăţînu roţii de opor 1f © Disouleţ de lemn, 
la roata olarului, pe care se dă forma lutului (sw [a] 
4i77).

STRAgANI... = TArAoAi...
STRAGHIÂŢA, OST(E)REOHIATA, Băn. STRA- 

ohiatA sf. tS) Caşul abia închegat şi nestors încă 
de zăr [lat. (lac) strangulatum „lapte 
prins”].

STRAţN, tSTREIN, tSTRIIN, O STRIN 1. adj. © 
Care e de alt neam, din altă ţară; Ministrul, Mini- 
Btsmi Aiuceriior străine, care regulează raporturile 
Statului cu ţările străine, ministrul, ministerul de 
externe t © Care (pro)vine din alte ţări; care 
aparţine altui neam, altei ţări, altui ţinut: vinuri 
^; limbă .vă; să nn tis tio Dnmnedzăn proaspăt, nlco să te 

tnohlnl a Dnmnedzăn strein (oos.); onm otnta-vrem olntarea 
Domnnini In ţară strllnăp (coR.); cu multă nevolntă am 
cetit cărţile şl izvoadele, şl ale noastre şi celor streine (LET.) ţ[
© Care aparţine altuia, care nu e al lui: să-şi piaiză
şi sămlnta şl arătura şl toată roada... ce-au sămănat pre 
loc striln (PRV..MB.); lucrul străin [sau haina străină) 
nu tine de cald f ® Care nu e rudă, care nu e din 
aceeaşi familie, din aceeaşi casă K ® Care nu pri
veşte pe cineva sau ceva, care nu se raportează 
la cineva sau la ceva: o chestiune vă ţf © Neştiu
tor, care nu ştie: e cu totul v de medicină •; © Care 
nu e de aceeaşi natură, cu totul deosebit: materii ~e.

2. sm. © Om din altă ţară, de alt neam 1j © Om 
care nu e rudă, care nu e din aceeaşi famiiie sau 
din aceeaşi casă cu cineva; (g;: mila de la străin e ca 
umbra de la spin [sau ca gardul de mărăcini); -— unde dă 
părintele, creşte, dar unde dă străinul, se usucă (znn.).

strAina = înstrăina.
străinătate, t STREINATATE, t striina- 

tate, o strinAtate sf. ® Ţară străină: săra
că străinătate. Mult eşti plină de păcate (ik.-brs.) ; împăratul, 
tlnlnd la el toarte mult, l-a fost trimis cu cheltuială In străi
nătăţi să se desăvlrşeasoă In şcolile înalte (car.) * © t
Exil: am venit la pămintnl meu, zăbovind tu străinătate 
nonă ani, cn1 multe valuri şl supărări (let.) H © Neam 
Străin: De la Nistru pin' la Tisa Tot Romănul pllnsu-ml-s’a 
Că nu mal poate străbate be-atita străinătate (Emin.).

STRAINEL adj. dim. STRApi: Numai nnu-l v, 
Nu ţine nime ou el (şez.).

STRĂINEŞ'TE adj. Ca s t r ă i n u 1, în felul 
străinilor; în limba străinilor: Moscalii, Ruşii, boi- 
ăarll... tot un neam sint, fără alte numiri ce au strălneşte, 
adecă la străini (m..cost.).
tSTRAINIC sm. Călător; pelerin [vsl. s t r a

ri Ini ku]. '. •

t STRAINICI (-iceso) vb. inlr. A călători, a cu- STR- 
treiera ţările [s t r a i n i c]. qtr"

STRAINIME sf. = strAinAtate®© [stră- ^ ‘ 
in].

•STRAiniSM (pl.-me) sn. Ca Vorbă, expre- 
siune împrumutată dintr’o limbă străină. .
O STR.MSTA... »•- traista...
OSTRÂIŢA (pî.-te) sf. Olten. Băn. Trans. © =
TRAISTA: pe vremea aceea, olnd Dumnezeu umbla prin 
poiene cu stralţa ’n botă (mar.) ; vlnătoml alergă şl o prinse 
(mierla) şl, îndată junghlndu-o, o aruncă !n v (Ţ(Ch.) *[
© f STRAITA-PpPn = TRAISTA-CIOBANULUI [cOmp.
alb. s t r a i c e].
O STRĂI'ŢE sf. pl. dim. straiu. Hăinuţe: au venit 
căsenll fetei acasă şl an aflat-o In el railte şl lerfenl- 
toase (SB.).

STRAIU (pi.-'ale) sn. ® Pătură, ţol (tkt.» %
© Mofd. Bucov. (D Haină: s'aa umplut Leşil şl Nemţii 
de avuţie şl de cal turceşti şl de straie bune (must.)'; să-ml 
dai bani de cheltuială, straie de prlmeneală şi cal de călărie, 
ca să şi pornesc fără zăbavă (CRG.) ; straiele nemţeşti, costumul 
european al bărbaţilor, s'a început a se purta pe la anul 
1845 (VOR.) 1î © Mold. Bucov. (p Suman: lulndu-şl Petrea 
un •«i’ pe sine, au purces tustrei la tir? (ss.) H © '$> STR^ItTL- 
BR049TEI = MĂTASEA-BROAŞTEI.

straja (pi.-ăji), STREAJA (pi.-eji) sf. © )ii 
Sentinelă, gardă: a pune a pune de a fl, a sta 
de a ţinea e*»; a doua zl c!nd a înnoptat, a Ieşit căprarlul 
afară de şl cele trei cătane an rămas Inlăuntni (sb.) ;
Chemaţi sutaşil oel mal ageri 81 străjl do noapte rlndulţl 
(vlah.m Sus, Io codrii de pe dealuri, Luna bllndă ţine 
strajă (EMIN.); 0: a-şl pune ^ gurii, a-şî stăpînî vorba, 
a-Şi pune frlu limbii: el nu zise nici un ouvlnţel de In- 
fnmtare pentru Tătarul cel ce nu ştia să-şi pună strajă gnrll 
(isp.) 1f © X Patrulă: In zadar Îmbiau streji de ar- 
năuţl şl de simeni; nu puteau... descoperi bandele vagabon
zilor (NEGR.) H © ii t Avangardă, avanpost: che- 
mat-an pre Grlgorle-Vodă la stat, să stătueasoă pre cine vor 
orlndnl. să trămită Înainte de strajă (must.) ; Ştefan porunci 
a se trage străjlle mal spre tabără (isp.) H t Una 
din cele patru părţi în care era divizată noaptea: 
să ară fl ştiind domnul caseel de cătiă oare straje furci va 
veni, prevagblar’ară amu (cor.) 1[ ® = BARIERA ©: la 
Btreajă, un fel de logofăt... se arată înaintea cailor (I.-gh.) ^
© Balustradă, parmaclîc, rampă; apărătoare: straja 
podului; nişte trepte ou strajă conduc din partea da jos a 
morii !n... podul pietrelor (PAc.); plasa are de jur Împrejur 
straja de funie groasă olt degetul, ca să dea tărie plăşll 
(PAMF.) ^ s= gabdA ® [vsl. s t r a z a].
OSTRAJAG (pî.-ce) sn. Trans. Saltea [germ.
S t r o h s a c k].
O STRAJAMEŞTER sm. Trans. ii = VAGMISTRU 
[ung.]. ■

STRĂ JAR, t STREJAR, O strAjer sm. Paznic, 
păzitor, gardian, sentinelă: Dar stiăjemi lor ş’a toate 
purtător de grijă clne-lf (vlah.i; străjerii atunci se nltă 
unni la altul şl atrlng din umere (Crg.i ; an trecut pe’n streajă, 
pe poarta cea mare şl nime din străjer! nu l-au ounosont
(N.-cosT.î [strajă; comp. şi srb. strazar]. 
-tSTRAJNIG1 sm. Paznic [vsl. s t r a'2 î n i k ă].
O STRÂJNIGJ... = STRAŞNIC... 
tSTRÂJNIŢĂ (pî.-ţe) $f. Turn de strajă [comp.

V. rus. straşnica].
STRĂJUI, STREjui (-uesc) vb. ir. şi inir. A sta 

de S t r a j â, de pază, a păzi: această ceată era de-a 
purure Împrejurul Domnului lor şl-1 străjuiau cu neador- 
mlre In vreme de războin usp.); patm turnuri Înalte, cu 
ferestre Înguste, străjneso din cele patru colţuri ale curţii 
(VLAH.); d-ta te-1 oulca In căruţă şl eu te-olu străjui toată 
noaptea (CRg.); Stefan-Vodă... ca un păstor bun ce strejueşte 
turma sa, aşa In toate părţile strejnla şl prlvegbia (gr.-ur.). 
o STRALIBAT tw STURLUIBAT.

STRALUC sm. % Insectă de coloare verde 
sau roşie că bronzul, cu luciu metalic, cu aripile 
albastre sau verzi, acoperite cu puncte mici; băr- 
bătuşul arc coarne mai lungi decît corpul, ca 
nişte peri vîrtoşi; cînd e prins, răspîndeşte un 
miros ca de taosc (Cerambyx moschalusj (IŞj 4041)
[s t r ă 1 u c i].

STRĂLUCI (-ucesc) 1. vb. inlr. A luci foarte 
tare, cu o lumină vie: vletiele cele scumpe strălucesc eşc 
de tare, olt luminează... ca şl o făclie (sb.i; se uita dreptis
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Fig. 4641,'^Straluc.

STR .dlnsa m nişte oohl cari atrălncean ca două lăclll osp.>; ca 
laceaf&rnl de noapte atrăloceşte (gol.).

a, vb. tr. A face pe cineva sfi lucească.: Soarele ’n 
laţa pone-'tl'Oln, Lipl-ţl-l-ola,
Str&lQol'te-oln (p.prv.) [lat.
•tralucire = clas. 
i r a 1 u c e r e].

strălucire S/.
Faptul de a străluci; 
rezultatul acestei acţiuni. 

strălucit adj. ®
p. STRĂ.LDOJ 11 ® © Vestit, 
ilustru, splendid: dn-te liră 
grijă şl Dnmnezea să'ţl dea o 
izblndă ««4 (tsp.).

strălucitor adj.
verb. stbAluoj. Care 
străluceşte: o piatră atră- 
lucltoaie; oohl <^1 11 © ®
Ilustru, vestit: Ulhal rămlne una din cele mal strălu
citoare tlgurl In Istoria omenirii (vlah.i. 
t STRÂLUMINA (-inezl vb. tr. şi intr. A lumina 

tare, a (ia o lumină foarte puternică: immuseţeie 
tale 2lua luminează, noaptea străluminează (Cantj [s t r ă* 
+1 u m i n a].
t STRĂLUMINAT adj. © p. STRĂLUMINA H 
© (F) Prea ilustru: au pomlt toate puterile sale asupra 
<^lui şl adevărat nebiruitului Leopoldos, Împăratul nem
ţesc (N.'COST.).
ostramA {pl. -me, străml) sf. S © Pil1 destră- 
mat dlntr'o ţesătură: clnd bei apă din plrale d’al d’astea, 
ziua, să pul un semn de la tine... un păr din cap, ori o ^ din 
bete, din cămaşă, brlu, etc. (şez.) ; F : tşl şterge ochii som
noroşi o’o <^de nor (lung.) H © Trans. = STRAmAtVRA ® 
[destrăma].

STRAMAtVRA (pî.-tori) sf. as ® Fir deş
iră m a t dintr'o ţesătură (numit şi destrAmA- 
TVrA) : se lBBg& cuodestrdmător&de lapoala c&măşll işez.)D 
® Lină coiorată toarsă, întrebuinţată ia ţesut şi 
ia cusături: nnll trimet pe la oase el nlcele de api, Împo
dobite cu... Iloil, care se leagd Împrejurul gurii ou strămd- 
turft roşie (pamf.); lata moşneagului... a dat eă-1 oumpere 
lei de Iei de etrămUturd şl un oot de pInzA .vas.) [d e stră
in ă t U r ăl.
tSTRAMINARE = STRĂMURARE.

STRAMIQR sm. Kt Berbec în al treilea an, (în)- 
terţiu. — strXmioarA (pl.-re) sf. Oaie în al treilea 
an, care a fătat un miel: că, zău. bine zice str&mlaara, 
bade ursei (PAc.) [s t r ă - + m i O r, mioară].

strAmoş svn.y strAmoaşA (pZ.-şe)‘S/. ® Ta
tăl, mama bunicului sau bunicii: mol unui nu e... al 
cărora, au tată-său, au moşu-său, au strămoşu-său, au tatăl 
strămoşu-său, au cevaşl mal in sus, caiale să nu Ile fost 
au Slrb, au Oreo, au alt-cevaşl neam-străin, (let.); Constan- 
tln-Vodă, oarele an fost Domn aice la noi In Moldova... se 
trage de pre strămoaşă-sa neam din Domnii cei vechi moldo
veneşti (NEC.) H © Strămoşi pl. Generaţiunile trecute, 
pînă la cele mai îndepărtate timpuri, ale unei fa
milii, ale unui neam, străbuni: ştii din'ce neam mă 
trag şl că strămoşii mei SInt fll de dumnezei P (Alx.) ; din 
moşi strămoşi, din timpurile cele mai vechi, din ge- 
neraţiune în generaţiune: cei de pe urmă nrmaş ai nnul 
mare neam de boieri romănl, pomenit din moşi strămoşi şl 
scris in pisaniile a vre-o trei biserici din oraş cbr.-vn.) 
[stră-+moş,moaşă].

. STRĂMOŞESC adj. Al strămoşului, ce ţine 
de strămoşi, străbun: şl-au plătit şi el datorie 
acestei lumi cea strămoşească şl s’au dus cătră părinţii 
săi (NEC.); <^ul săn palat luă o nouă formă (negr.) ; păcate 
strămoşeşti.
t STRĂMOŞIE sf. Calitatea de strămoş; acea 

,,he^edia,, latineşte se zice ,,heredltasM, adecă (m.-cost.). 
O stramţA... = SDREANTA...

STRĂMURARE sf. ©'Nuia lungă cu care se 
îmboldesc boii, ca să tragă {in spec. la plug): vor
besc oamenii că, clnd au fost arlnd cu dlnşli, cu Leşil, l-au 
fost Impunglnd cu stiămui4rile ca pre bol, să tragă (nec.) : 
plugarul Împunge neîncetat on <^a pe boul ce munceşte de 
dimineaţă p!nă In seară (ion.) ; 0 F nn-1 ajnngl cu 
la nas m- NAS © f © Smicea sau creangă subţire 
şi mlădioasă: ^ de alun [lat. *sttmularia< 
s t T m u 1 u s].

STRĂMURARIŢĂ (pî.-ţe) Sf. = STRĂMURA
RE ©.

STRĂMUTA (-mut) Vb. tr. şi refl. © A (se) 
muta din loc: abia acuma s’an Indupllcat părinţii Împă
ratului oa să se strămute la curtea Iul (m.-cost.) ; toate acests 
suspinăfi mă lao să casc plnă-ml strămut fălcile (alecso;

cuiva fălcile, a-i strîmba fălcile, a-i da o palmft 
sdravănă: sflntul... lovi pre Arie ou palma preste obras 
atlta de taie, ctt 1 să strămutară fălcile (varl.) 1[ © A (se) 
preschimba: ascuns glndeţul lul Dumnezeu toate glndu- 
rlle omeneşti le strămută(m.-cost.) ; Pumnezeu... aşaau vrut 
şl au orlndult lucrurile lumaştl, ca să se mute şl să se stră
mute (LET.); de atunci nn le-a mal-trecut prin cap să stră
mute Înţeleaptă Împărţire a aoorulul lor (mera); dacă la 
vie-o nevastă ii mor copiii unul după altul, le strămută nu
mele (GOR.) [lat. vulg. *extramutare = clas. 
transmutare].

STrAmutat adj. p. strAmuta IU © ne
strămutat, neschimbat; neclintit: prietenie-.4.

strana {pl. strane, / etrânl) Sf. ® gj) Fie-Care 
din jeţurile din biserica ortodoxă, aşezate la 
dreapta şi la stînga iconostasului, de-a lungul pe
reţilor naosului şi pe care stau demnitarii Bisericii, 
ctitorii, citeţii, etc. (|Ş|4642,4643): 11 duseră (pe Domn) 
de subţiori pină In sorana poleită oa 
sa Înălţa pe trei trepte, le dreapta, 11 
In biserică (onoB.); nu mal ieşea nl- I1.

Fig. 4642. Strane.

Fig. 4643. 
Strană domnească 

(Mănăstirea Horezul).
călări, alară de Joia si Vinerea Pastelul, clnd seducea Ia bi
serică In strana strămoşească (BR.-VN.); Stal dreaptă 'n 
etrana VBOhii biserici de la ţară (vlah.) ; călugării stetean 
înlemnit! In stranele lor (Car.) 1[ ® (hJ LOCUl din biserică 
destinat pentru etntăreţi şi aşezat de ambele la
turi ale corului H @ pa) Corul unei biserici, împăr
ţit in două grupuri: atrana dreaptă şi etrana stingă ţ @ 
Kt Locul unde înnoptează vitele tpşe.): vitele lo-o dat, 
că era o prea proastă de vite (RLT.) fvsl. strana 
,,parte, lăture”).

STRANCANI IV SDRANGANţ.
strănepot, ţ STRENEFQT Sm., STRANEPOA- 

tA, t strenepo'atA (pi.-te) sf. ® Copilul, copila ne
potului sau nepoatei (de fiu sau de fiică): cel de 
Jos... se chlamă coconii miel, nepoţii miel sl strănepoţii miel 
(PRV..MB.); rude din Joe sInt copiii, nepoţii, strănepoţii sl cei
lalţi (leg.-car.) : Nemrot... fecior Ini Hus, din neamul uria
şilor, strănepot lui Noo (N.:cosr.) II ® Strănepot! pl. Urmaşi 
îndepărtaţi din tată in fiu, posteritatea cea mai 
depărtată: poate.că strănepotll.noştrl vor vedea Inlăptuin- 
dn-se Idealul păcii veclnlce Intre popoare [S t r ă - -f
nepot, nepoată).

•STRANGULA (-ulez) Vb. tr. şi refl. A (se) stringe 
de glt (cu o funie, cu o curea, etc.), a (se) sugru
ma [lat.].

•STRANGULARE, STRANGULAŢiyME, STRAN- 
gulatib sf. Faptul de a (se) strangula, strln- 
gere de gît, sugrumare, gîtuire [fr. < lat.].

•STRANIU adj. Ciudat, neobicinuit, bizar: 
acel echipaj purta un lei de boier cu .claoşlrl şl cizme roşii 
(1.-6H.); ce limpede ml se Inlâtlşează acum toată scena aceea 
Inliorătoare, stranie, pe care niciodată n’am s’o nit (VLAH.i
[it. stranie).

STRANŢA... = SDREANTA...
STRAnut fpi.-utnri) 1. sn. ® Faptul de a 

strănuta; rezultatul acestei acţiuni; strănu
tat : nn ^ tntricoşat prinsese pe bietul bătrln; prin acest ^ 
pierdu şl dinţii ce mal avea f ® W Pata albă p6.
nasul sau pe botul calului.

2. adj.iV Cu o pată albă pe nas sau pe bot («orb.
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<i.e cai): cu dungi negre pe spinare, Strănute olte de^o nare
(TOC.>.

STRĂNUTA (-ut) vb.'iniT. A emite cu violenţă 
şi convulsiv, prin nas, aerul conţinut în plămîni:
ea Început a <*' Barnovackl-Vodă des şl tare; iară boierii 
cerii erau la masă cu Barnovsckl-Vodă, l-au zle, după obl 
celu: ,,sănătos, Doamne, şl pre voia Măriei TBle,.,’ (nec.) 
clnd strănuţi, e a bine, şl ceea ce glndeştl atunci, ee va Iz
bind! (GORj; cine strănută de trei ori In şir, 9... semn de 
mare chel (gor.) ; dacă strănută caii pe, timpul clnd slnt pe 
dram, este oblcelu a zice: ,,sănătoslM (gor.) [lat. S ter
nul a r el.

STRANUTAT shst., STRANTJTATTJRA (pî.-turi) 
if. (T) Faptul de a strănuta; rezultatul acestei 
acţiuni; strănut H ® lansA-de-strănutat =
ROTOTPLE-iLBE.

STRAPAZAN (pi.-ane) sn. Fie-care din 
■cuiele de lemn sau de fier înfipte intr’o barcă, de 
care se razimă lopeţiie, cînd se vîsleşte: lâsai lopo-
ţlle in -^ele lor (s.-aldj.
ostrApezi... = strepezi...
’STRAPONTIN (pi.-Ine)sn.

© O Scaun fără spătar care se 
poate ridica şi lăsa în .jos, după 
•voie (într’o saiă de spectacol)
(@4644) H © ţa» Scaun, într’o 
trăsură, într’un automobil, etc., 
care se poate ridica sau co
borî, după voie (fr.].

străpungător adj.
verb, STRAFţmaE. Care Stră- Fig. 4644. Strapontîn. 
pupge.

STRĂPUNGE (-pnng; p/. -pnneel, ţ-pnne; part. 
-pnnB) rft. tr". A împunge cu un ac, cu un cuţit, cu 
o sabie, etc., astfel incit vîrfui să iasă de partea 
cealaltă; a pătrunde adine: 11 scoate limba aiarâ, 1-0 
stripange cn acul. si i-o presură on sare si cn piperln (crg.i ; 
Ps dasmanl 11 străpunge ou baioneta ’n piept calecs.i ; 0: 
ea, on viers duloe temeleso... mal lesne deolt săgeata etră- 
pange Inima volnlonlnl (odob.i [iat. VUig. ‘e X t r a -
păngfire = cias. transpungSre]. 

străpuns 1. adj. p. strAppnoe kk 0 ne-
STRAPţTNS.

2. sbst. Faptul de a străpunge: ~ni urechilor, 
‘STRAS sbst. Sticlă foarte limpede, foarte tare, 

întrebuinţată pentru a imita diamantul şi pie
trele preţioase, din cauza proprietăţilor ce are de 
a refracta puternic lumina [fr.]. 
tSTRASTE sf. Durere, suferinţă, patimi: să 

ptăsnnim pre voia Iui Dnmnezeu sfintele straste (varl.) [vsl.
s t r a s 11].

STRAŞNIC1, osTRAJNio adj. şi adv. ® în
grozitor, spăimîntător; grozav (de mare, de tare, 
de iute, etc.): mnlţl (tlliiarl),.. e’an făont oameni bnni, 
vtslnd acele cazne si munci straşnice ce le tăcea Cantemlr- 
Vodă fără de nlol o milă (N.-COST.); copilnl, Încălecat pe bătnl 
sin, gindeste că sa află călare pe nn cal de 
cei mal Straşnici (Cro.); de clnd... împăratul 
Bdau pe strejnlcnl păsoălltor la curte, da 
Btnnol... parcă nn-i mal tigneau mtncărlle 
(RET.); chlmlţă urăşte straşnic pe oamenii 
de valoare (vlah.) 1 © Aspru, sever: 
le Impunea însărcinări grele, si le vorbea tot 
eapni, voind, prin astfel de purtări Straş
nice. Bă întemeieze domnia lui fără onmpăt 
peste top (ODOB.); straşnică pomncă date 
Împăratul ca să puie oaste împreluxul lln- 
tinii (isp.) [vsl. s t r a s I n Q].

STRAŞNIC2 sbst. $ O specie de 
ferigă, numită şi „acul-pămîntului” 
sau „părul-Maicii-Domnului” (As- 
Plenium trichomanes) ([®| 4645) [bg. 
strasni k Q].

STRAŞNICI. (-Icesc) vb. trt A 
trata aspru, cu severitate, fără mi-
ia. să ne răsoulăm Împotriva Iul Zeus şl 
■4-1 arătăm că el n’are nici un drept de 
s ne pe noi (odob.j; loan-Vodă... pune Fig‘* 4645- 
nnduiala ’n biserică şl ’n toate treblle Straşnic.

pe oel laooml şl asupritori (vlah.)ţ4*1*1» străşnlolnd 
ls t p a ş n i c1]. 

STRĂŞNICIE sf. ® Mo/d. Grozăvie, faptă,

purtare grozavă: aşa cu mare ^ petrecea această domnie 
(LET.); vorbesc undele Argeşului de străşnicie sttncllor de Ia 
Chel (VLAH.) 1 ® Asprime, severitate: a hotărtt... să-şi 
destoarcă răbdările suferite sub străşulcia In care-1 ţlnnse 
tată-săn (CANT.); era vestit !n toată Rusia pentru violenţa şl 
străşnioia sa (i.-gh.) [straşnic1].

STRAT (pX.-aturi) sn. ® t Aşternut, ori-ce se 
aşterne spre a şe putea culca cineva, pe care poate 
sta cineva întins; pat: voin spăla in toată noaptea <*’ui 
mlen, ou leorămile mele aşternutul mlen volu uda (oos.)
© Aşternutul, culcuşul porcilor, iepurilor, etc.: 
să la.o poală de paie... din .«’Ul.porcllor şl să le aducă In casă 
(GOR.); era o lepnroaică: In mărăcinii de unde sărise l-am 
găsit >«011 şl patru pul (br.-vn.) t © Ori-ce S6 aşază, 
se, aşterne, se întinde peste o suprafaţă, spre a o 
acoperi; pătură: un ^ de gunolu, de nisip, de văpsea; o 
sudoare-1 âcăldă trupul şi-l îngheţă ca un «« de zăpadă, din 
creştet plnă la tălpi (dlvr.) t ® •«'url geologice, di
feritele îngrămădiri de materii ce s’au aşezat unele 
peste altele, de-a lungul veacurilor, şi care alcă- 
tuesc diferitele terenuri geologice; 0: spiritul de na
ţionalitate şl de libertate se deşteptase In toate -«'urlle so- 
oietăţii noastre (i.-oh.) ^ ® ✓ Locul mai ridicat, în
tr’o grădină sau livadă, unde sînt semănate flori 
sau legume: llorlle erau In «»url verzi şl luminau al
bastre (EMiN.>; olnd 11 zări oă vine boierul. ...să te faci că 
tocmeşti >«oirlle şi oă Îndrepţi cărările (sb.) ; eu aş glndl 
că ar fl bine să Iac citeva «-'uri colo de-a lungul gardului 
(SLV.); «oirl de ceapă, de ustorolu ^ ® Partea de jos 
a o mulţime de obiecte sau unelte, lemnele pe care 
se razimă războiul de ţesut, sucala, etc.; grinzile 
pe care e aşezat podul morii (w tab. xîixvii, b, 3) H © 
^ Partea de jos a puştii, patul puştii (s^ [ă| 4033): 
11 luai apa de la moară, pocnlndu-1 cu >«'Ul puştii peste 
scăftrlle <6N.); mă Izbesc Intre el ca un leu turbat şl fac 
proaşcă cu >«oii puştii (ALEcs.) t t Afetul tu
nului: la puşti au apucat Căzacil de eu stricat roatele şl 
«oiriie (M.-cosT.) © Băn. Organul genital al 
vacii t ® 3!) (S) Rusalii, Stratui-Rusallllor wm- RU
SALII i) [lat-, s t r a t u m].

* STRATAGEMĂ (pZ.-me) sf. © X Vicleşug de 
războiu, întrebuinţat pentru a surprinde şi înşela 
pe inimic: Clapanoglu, crezlnd oă stutem putere mere şl că 
fuga Muscalilor era numai o •«', s’a speriat şl a luat-o la 
fugă spre Calafat (i.-oh.) H © 0 Vicleşug, tertip ce se 
întrebuinţează la ori-ce împrejurare: s’ar îl siirşit 
rău pentm musafiri Înfiorătoarea tăvăleală, dacă nu-1 dedea 
fratelui meu prin minte o >«■, (Carj ; stratagemele la care re
curgea pentm a-şl împăca simpatiile politice (ur.-vn.) [fr.].

*STRĂTÂIA (-taiu) vb. tr. A întretăia; cărări is- 
pltltoaie strătale cărările (vlah.) [s t r ă - -{- t ăia, 
după fr. e n t r e c o u p e r].
‘STRATEG sm. ^ General priceput, la vechii 

Greci [fr. s t r a t e g e].
‘STRATEGIC adj. ii Ce ţine de strategie: ase

diul stlncll se făcu după toate formele (i.-gh.) [fr.].
‘STRATEGIE sf. © n Arta de a combina miş

cările unei armate pe hartă şi de a aşeza trupele 
într’un fel foarte avantajos în vederea operaţiu
nilor militare: Mehmed-Aga fu însărcinat... să puie In 
practică toate cunoştinţele sale de ^ (Alecs.) ; una din stra
tegiile acestor bravi era să plodească la Podul Caravanelor, 
lingă Smirna (i.-gh.) ^ @ Pr. exi. Toate mijloacele în
trebuinţate spre a-şi asigura izbînda într’o luptă: 
strategia parlamentară [fr.].
‘STRATEGIST sm. © Cel ce se pricepe bine 

în ale strategiei 1f © Cel ce scrie (iespre strategie' 
[Ir.].

STRATENIE, STRATENIE ww STRETENIE.
‘STRATIFICA (-fie) vb. tr. ® A aşeza substanţe

în straturi într’un ___
vas H ® A de- ------
termina stratifica-
rea terenurilor se-' •** i - r__
dimentare [fr.stra-
t ili er ]. _. .. ..
‘STRATIFICA- Flg' 4°4°- Stratificaţiuni.

RE, STRATIFICAŢÎţlNE, STRATIFICATIE Sf. ® Faptul 
de a stratifica; aşezarea unele peste altele, 
într’un vas, a mai multor substanţe deosebite K 
© Aşezarea in straturi a terenurilor sedimen
tare ((^ 4646) [fr.].

STR.
STR
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STR
otR ■ STRATIGRAFIG adj. Privitor la strati

grafie [fr.].
* STR ATIGRAFţE s/. ^ Partea geologiei care 

tratează despre ordinea în care s’au aşezat uneie 
peste altele diferitele straturi ale terenurilor sedi
mentare [fr.l.

strAtorigA
Sf. ♦ = VBNTRILI-
CA ®.

* STR ATUS sbsl.
© Grămadă de nori 
aproape orizontali 
şi de formă lungu- 
eaţă (ID4G47) [fr.].

*STRAŢA(pJ.-te)
s/. V Jurnal, re- Fj 6 Stratus.
gistru în care un
comerciant înscrie provizoriu toate operaţ-iunile 
fie peste zi [germ. S t r az z e].

STRĂVAzAtQR adj. verb. strAvedea. Stră
veziu.

ŞTRĂVECHIXJ adj. Foarte vechiu, din tim
purile cele mai Îndepărtate: llgurlle... de reni... şi de 
alte animale dlspănite... gravate ou sula de către oamenii stră
vechi... in timpii perioadei glaciare a Europei roooB.>; e 
plin looul acesta de amintiri străvechi (vlah*.) [stră- +
V e c hi u].

STRÂVEDEA (-văd) vb. re/l. A se vedea prin, 
a prevedea: strlmtoratnl... e încovrigat de Slăbnţ; prin 
faţa lui... te străvezi uip.) [stră - -{-vede a].

STRĂVEZIU adj. Prin care se străvede, 
transparent: toate Inomrlle ml se par găurite ca sliişca 
Si străvezii ca apa cea limpede (CRG.); cerul e de un albas
tru limpede, (vlah.) ; 91 laţa străvezia ca faţa albei ceri 
Slăbită e de umbra duioaselor dureri (Emin.).

STREAJA tm- straja.
O STREÂMŢA, STREAMTA m- SDREANţA.

streaşină, o streşina (pl.-eşlnl), O STRA-
ŞINA (pl.-âelni,-ăşlnl), 0STR(E)A9NA (pl.-ne) S/. 0 
^ Prelungirea acoperişului peste marginea de sus 
a pereţilor casei, care acopere prispa şi pe care 
se scurge apa de ploaie: !n mijlocul unei grădini 
pustii... se Înălţau ochii de fereastră spartă a unei oase vechi, 
a cărei streşină de şindrilă era putredă (emin.) ; rlndunelele 
oe-şi pregăteau cuibul sub streaşină casei (ON.); dacă la 
Bobotează'curg streşinile, se face vin mult (grm.); să nu 
smulgi trestie din stuhnl din streşina casei, oă faci a pustiu 
(GOR.) ; Un liliac orbit de lună, In sbor de străşlnl se loveşte 

. (VLAH.); calul... Începu a sări ou picioarele cele de dinainte
tot In sus şl a se aoăţa ___
ou dlnsele pe stieaşna casei 
(SB.); Intr'acest oraş slnt 
oase... avtnd straşna scoa
să afară din zidiri peste 
douăsprezece palme (c.-rad.)
^ ® Acoperemintul in- 
clinat al unei porţi (|®]
4048): tn mijlocul îngră
dirii era o poartă ou două 
canaturi, învelită ou strea
şină de uluol mămuţele
(FiL.) TI ® Pr. ext. Aco- 
peremînt, acoperiş:

Ouloaţl sub străşlnl largi de 
ramuri, In adlnclml intn- 
neoate. Vom asculta orga 
pădurii (VLAH.); unul din el
Işl duse palma streaşină Ia ocbl (s.-ald.) ; lamela... II aştepta 
In prag, ou mina streaşină deasupra oohllor (grl.) f ® 
Pr. anal. s. Bordui pălăriei; cozoroc; penelurile 
cad resfirate ’n jos pină pe streşina ohlplulul (s.-ald.) [vsi. 
*străsina< străhO; comp. siov. stre
şina],
OSTREAZ (pî.-zurl) sn. Olten. Bucov. Cadă mare 
în care se'pun prunele, la fabricarea ţuicii sau ra
chiului fsrb. s r a z].

STRECATOARE m- STBECmtĂTOARE. 
STRECHE. BTHECHiE sf. % ® Insectă, de mă

rimea unei albine, cu corpul păros, negru şi lu
citor, capul lătăreţ, spinarea vărgată şi aripile 
castanii; e foarte lacomă de slnge, aşa că vitele, 
caii şi oile, înţepate şi sîngerate de ea, o iau la fugă.

Fig. 4648. S. Streaşină.

nebune de durere şi usturime, frîngîndu-^i uneori 
capul sau picioarele (Hypoderma bovis) (i®j 4(i49); 
o varietate a acesteia, cu corpul mai mic, mohorlt, 
mai peste tot gol, numai la vîrful abdomenului aco
perită cu unpufuşor moale, e strechea-qilor(Oe- 
SfnisouisJ '([®] 4650) :deBSUpraCondrenllor...so silă vestita 
Cetate a Keamţnlnl... loonltă vara de vitele Ingăclte de stie- 
cble (CRO); Jnnona... trimise asupra Iul CErcnlo) o streche 
d’alea năbădăioasele şl-1 risipi cireada de vaci osp.) ; a dat

Fig. 4649.
.Strecile cu larva ei.

Fig. 4650. 
Strechea-oilor.

straohea In vite; a fagi ca de ; o la la goan& pe clmp oa d« 
Btnohe şi piere ’n Intuneieo (Car.) ; de aci F a fl I07II 
de a fi nehun, smintit, ieşit din minţi: verişoarft 
dragă, nu cumva l-a lovit strcchla pe grădinarul d-talel 
(ALEC8.) H © PT. ext. Nebunie: ştii cum m’a apucat 
strechea de bucurie şl te-am strlna de glt, de era să te omor 
(VLAH.); juplneasa lldesclută (boierului) de Btreohle (Alecs;) 
^ (D STRECHEA-CALULUI = Mţrsca-caicului ţi @ =» 
TĂUN [vsi. *s t r ă k I j a< străkati „a înţepa”].

STREGHIA, OSTRĂCHlă (-oblu) vb. intr. ® A 
o lua la fugă ca nebun de răul strechiilor (despre 
vite): oum a rostit Domuezsn auvlntele acestea, a şl dst 
strechia In vite şl vitele au şl Început a streohla şl a fugi ca 
nişte turbate fu toate părţile imar.) ţ] ® A 0 lua Ia fugă 
ca un turbat {vorb. de oameni): bargatni... a început 
Iarăşi a străohla şl a ţinut tot o fugă piuă acasă (se.) ţ| ® 
0 F A Înnebuni: vroi oă-ţl spun una şlbnnă? al sta»- 
ohlet la bătrtneţel (alecs.) [s t r e C h (i) e].

STREGHIAT adj. ® p. STRECH14 1 ® )' f 
Nebun, smintit.

STREGURA, O STRACUR* (-oor, -ur) 1. vb. tr. 
® A face să curgă picătură cu picătură printr’o ţe
sătură, printr’o sită sau strecurătoare: -~iapteie; oind 
avem otita zamă (de pmne) de se umple căldarea, o streoarăm 
prlntr un olur ori altă rară... oa să rămlle slmburll şl coţlls
isEz.) 1f ® A curăţi de impurităţi, a lămuri (au
rul, argintul, etc.) 1f ® A lăsa să treacă printr’un 
Ioc strimt; tnohlde ocbll şl strecoară, printre dinţii albi, 
olta-nn abl oare-1 mişcă repede pieptul (dlvr.) H @ A lăsa 
Să treacă pe ascuns, a vîrl pe furiş, a furişa: — maru 
oprită In ţară.

2. vb. refl. ® A trece, a se scurge picătură cu 
picătură printr’o ţesătură, printr’o sită sau stre
curătoare: m fierbe bobul, se flecueşte, se strecură prln- 
tr'o sită şl se pune In strachină (ŞEZ.i 1 ® ® A trece,
a pătrunde încetul cu încetul, pe nesimţite, a so
infiltra: In inima el se atrecufă o bucurie ascunsă (isp.) ; Is- 
dolala bătrlnnlnl se strecurase Iu sufletul tlnămlul (D.-zamf.) I 
® A-şi găsi trecere, a răzbate printr’un loc strimt, 
a scăpa printr’un loc păzit de o parte şi de alta:
folosul doblndlt prin viclenie ţi se strecoară printre degşta 
(J.-gh.); dlbanla... se streonră prin gaura broaştei (Dlvr.); 
o potecuţă cu trepte scobite tn piatră te duce... la gura unei 
vizuini înguste, prin oare de-abla te etrecorl (vlah.) ; nn 
smoc de raze, pornit din luminile asfinţitului, se strecură In 
odaia el ca o solie cerească (GN.) ^ ® A se băga
pe ascuns, a se vîrî pe furiş, a se furişa; odată cu ne
vasta, se strecură In casa lui şl Sărăcia (tsP.) H. ® ^ 
trece pe nesimţite (vorb. de timp): mult timp e’a stre
curat de atunoi [lat. stărcorare, influenţat in 
fonetism de s t r ă -].

STREGURAT, O STRACDRAT 1. adj. ©p.STBE- 
CUBă. H ® Curăţit, lămurit: aur, argint — 1î‘i (E) N®' 
STRECDB4T.

2. s/isl. Faptul de a strecura. ,
STREGURATOARE, STEECATOABE, OSTBA- 

c(UB)ĂTOăBE s/. ® Kt'Ţesătură de pînză sau dc lina 
rară prin care se strecoară laptele sau în care se 
pune caşul, ca să se scurgă de zăr (H) 4651): ce
strecurătoarea de brlrrză nu se trece pragul, nici găinile se 
bee din zăr, că pe nrmă se Întinde laptele şl se face albă
striu (GOR.); strecătoarea e făcută din plnză de cllt ori ne
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Fig. 4651. 
Strecurătoare.

lină tesaU tai (şez.i; oaie cum umiilea şl;taial, ...II taina, 
priatr’o atreoai&toaie. de ptnză laiA, In‘putină (lung.) 1j © 
0 K Unealtă de bucătărie care 
serveşte la strecurat ([s) 4652)
[strecura].
tSTREDE sf. Mierea ce se 

scurge de la sine din faguri: Ju- 
deţele Donmalal mai dijlol de mle~^ 
rea ţi(P6.-sch.) [vsl. *StrI(iI].

STREGHIAŢA IV STRA 
QHLăTA.

STREIN... IV STRAJN...
STREJAR IV strAjab.
STREJER... = STRĂJER...
STRELIGIU sm. © % Flu- 

turaş mititel, cu mustăţile în- 
vlrtite, plin de puf, de coloare 
albastră, care, 
cum vede că e 
lumină într’o 

casă, intră şi în
cepe a sbura ca 
unvîrtej împre- 
jurui luminii; 

dacă e prins, la
să pe degete un 
fel de pulbere Fiff- 4632- strecurători,
care, după credinţa poporului, produce pe piele 
nişte pete roşii, ca biînda t ® = STîRLjcin1 •[[ ® 
Trans. Pistruiu: e cu sterllol pe obiaz (pşc.) [vsl. 
s trăi a „săgeată"], 
t STRELIŢ sm. X. ©

Soldat dintr’un corp de 
infanterie rusă, organiza
tă de Ivan iv (1545), ca
re forma garda ţariior şi-i 
domina adesea; fură dis
truşi de Petru cel Mare (în 
1698 şi 1705) (D 4653) f 
® Vînător: atunoe an Ieşit 
Hlhal-Vodă cu sllmenll şl cu 
itielltu, adecă on vInătoilltNEc.)
[vsl. străllcl, rus. 

strfiiecăl.
STRENŢĂROS ev 

sdbentArqs.
STRENTOSIV SDREN- 

TOS.
STRENŢUIIV 6DREN- 

TDl.
STREPEDEsm. #IVoI$itA [comp. aU). strep,

strep].
STREPEZţ (-ezesc) vb. tT., intr. şl refl. A (se) 

produce o iritaţiune a gingiilor, un fel de amorţire 
a dinţilor, prin mîncarea unor lucruri acre, ăstrin- 
gente (lămîie, struguri acri, poame verzi, etc.): 
strugur 11... elnt încă aoil şl nu aint buni de minoaie, că-ml 
■tnpezeao dinţii de dlnşll (Tich.i ; Părinţii an mlnoat agn- 
rUă şl dinţii lecioillor a’au atrepezlt (bibl.) ; cine va mlnoa 
agurida, aceluia vor atrepezl şl dinţii (prv.-mb.i ; De care (în
gheţată) poltlţl P de alămlle P — Ba nu, că-ml atiepezeac 
dintii (ALEos.) [lat. *extorpIdîre < torpl- 
d u s].
■STREPTOGQG sm. / Gen de bacterii care 

se aşază în formă de şiraguri şi care produc brînca, 
anghina, flegmonul, etc. [fr.].
O STREŞINĂ IV streaşină.

STREŞINţ (-inaac) vb. tr. A acoperi {In spec. 
gardul) cu o streaşină de scîndurele.

STREŞINIT 1. adj. p. streşini: piln îndemnai 
lău, ce mal de pomi a’an pna In tlntertm, care era îngrădit 
cn aăplaz de birne, ^ cn şlndllă (Crg.) fU (to NESTREŞINIT.

2. sbst. Faptul de a streşini.
STRETŞNIE, OSTRATENIE, STRA TENIE S/. «J 

Numele popular al sărbătorii Întîmpinarea Dom
nului (2 Februarie): la Stietenle... e ziua Urenlnl; 
atunci lese ursnl din vizuina Iul, ca eă alle primăvara 
(NOV.); ursul dacă Işl vede In ziua de Strotenle umbra, 
dacă e cald, Işl aduce cioate şl Ie pune In vizunie şl se vliă 
înapoi; dar dacă e Irig, posomorit, atunci umblă prin pă
dure, nu se mai ascunda In onloaşnl Ini (vor.i [vsl. sără-
1-6 n i j e, s t r e t e n i j e].

Fig. 4653. Streliji.

STRIGA (-Ic) 1. vb. ir. © A sparge, a fărîma: 
o larlnile, o oală, un ou; Oilgoraş... s’o dat la stricat 

alune şl la băut vin... să-şl mal prindă Inima (VAs.); 
pentru dureri de măsele... să lei slmbnrl de piersică şl să-l 
strici cu măseaua cea rea (alecs.) ; ^ broasca, .uşa ţ[ (D A 
distruge, a dărâma: ceia ce... vor strlda saidarl de Ia 
vil, pentru 6&-Ş1 dreag& ale lor vil, acelora sft 11 se talemlnlle 
(PRV.-MB.); p&mlntenl iquUI şl-au stricat o&aoloarele de le<au 
răsipit din temelie (N. cosT.)t ® A prăpădi uniucrubun, 
a*l face să nu mai fie de nici un folos; a schimba 
din bun în rău: mi-a stricat ceasnl şl nn mal umbl&; 
croitorul ml-a stricat haina; ml-am stricat ochii citind mereu 
la lumina lămpii; merele putrede strică şl pe cele bune; 
meşterul strică şi drege de Irlcă ev* MAŞTER 1 0 ^ ® A 
face pagubă: de va... aduce nlscare dobitoc de-1 va băga 
!n ţarină şL va strica cuiva plinea, spicele sau snopii, pre 
acela să-l bată ou 30 de tolage (prv.-mb.) H ® A prăda, 
a jefui: neprietenii pradă şl strică ţara (nec.); Baatarnll 
...adese ţările Romanilor de pre Dunăre strica şl multe tăi* 
hnşagnil şl răutăţi făcea (cant.) t ® A Vătăma: orl-oine 
de va strica dobitocul altuia... să plătească paguba celula on 
dobitocul (pRv.-ilp.); se feresc oamenii de lucru... !n ziua a 
opta după Rusalii căci atunci Ielele sau frumuşelele ar strloa 
pe om (GOR.>; 0 : •«i’ Inima oulva, a-i face inimă rea, 
a mîhni, a descuraja: cum găseşte fiinţa asta In tot
deauna prilej să-mi strice Inlnm P (vlah.) ; cheful, bucu
ria cuiva, a-1 face să-şi piardă buna dispoziţie: vine 
să strice petrecerea şl mnlţnmliea şl cheful la o lume În
treagă (CAR.); şl-au cani stricat cheful şl nunta, auzind de 
mazilie (let.) ; ca să strice bucuria mamei ş’a Iul bietu tata. 
Începu să rldă (vlah.) ; hatlml tw HATpt ® 1T 0 A 
ucide, a omorî: asonnde-te, frăţloare... că îndată va sosi 
bărbatu-men şl mă tem să nu te strice de bucurie! (sb.) ; 
dlnd piste nişte Moscali ce erau rlndnlţi la nişte ttrguri pe 
Iernatic, l-an lovit fără de veste şl pe mulţi au stricat (let.) ; 
să nu stricaţi pe nimeni I strigă el In gura mare şl cartea se 
umplu de oaste (odob.) ^ ® A răpi Cinstea unei fete K 
® A semăna discordia, a desbina, a face să nu 
mai fie prieteni: cine ne-a stricat pre noi..., Albă casa 
cncnlnl $1 odihna vlntnlnl (mar.) ; ^ casa oulva, asemăna 
discordia între s^i, a face să aibă traiu rău sau 
să se desparţă; ®: n’a stricat Dumnezeu donă oase, 
se zice cind soţii sînt deopotrivă de răi 1f ® A 
rupe legăturile de pace sau de prietenie, a nu mai 
ţinea seama de o tocmeală, de o învoială: n'an ză
bovit lucrurile aceste... oă au stelcat pacea intre Mosoal ou 
Turcul (MUST.) logodna; ^ o tocmeală (0) A desfiinţa, 
a abroga: tntr’acestaşl an... an şl stricat Mlbal-Vodă obl- 
oeini desetinii (n-cost.) H @ A risipi, a Cheltui, a în
trebuinţa fără folos: ticălosul... nn plăteşte să strloe 
cineva un glonţ intr'lnsnl (negr.) ; ori te ouă, ori dn-te de 
la casa mea, ca să nu mal strlol mîncarea de geaba (Crg.) ; 
ml-am stricat gura In zadar on sfaturile mele; oreulf o ~
pe gişte GiscA ® H A avea un defect, un|; a ^ 
păcat: mlnnnat om ar fl părintele Trandafir, dacă nn l-at|l 
strloa un Inom (slv.). %

2. vb. intr. ® A aduce pagubă, a păgubi, a vă-V? 
tăma, a face un rău: gtndeşte că Măria Ta eşti prea pu- 
temio şl că nişte săraci boieri nn-ţl poţi strica (Negr.) ; de 
nn poate strloa altuia, Işl strică Iul (znn.) ; două bătăi 
strică, dar două mlncări nu (strică) wm- BĂTAIE® H ® A 
fi de Vină: ajunseserăbătrlnele Ia cuţite, dar ce stricau oo- 
pili (OLVR.); olne strică, dacă eşti prost (pamf.) ; nu strică olne 
mănlnoă şapte pite, ol acela care 1 le dă (znn.).

3. vb. refl. ® A se sparge, a se fărîma: s’a stricat 
o farfurie, o oală ^ (|) A se prăpădi un iucru bun, a 
ajunge să nu mai fie de nici un folos: s*a strioat cea- 
Bul şl nu mal umblă; clnd vrei să te dregi mal lăn te strici 
(ZNN.) ^ ® A se vătăma: la boi nelnvăţaţl Ga Jug), 
li se strică gttul, adică se roade şl se face rană (pamf.) ; 0: 
a 1 se Inima, a se mîhni, a se descuraja; a i se 
z*' cheful, a-şi pierde buna dispoziţie: atunci deodată 
tuturor mesenilor pe loo 11 s^a stricat cheful şl au luceput 
a vorbi, care ce ştla şl cum II ducea capul (CRg.) ^ ® A se 
desbina, a se duşmăni, a se certa: s'a stricat ou toată 
Itunea, s'a apucat de fel de fel de maşteşugurl (vlah.i %
® A se rupe legăturile de pace sau de prietenie, a 
nu se mai ţinea seama de o tocmeală, de o învoială : 
Btrlca-se-vor acele toomăle şl se vor sparge acele zaplse 
(PRV.-MB.)*, se strică logodna clnd se va face Împotriva pravl- 
Iilor căsătoriei (leo.-car.)^® A se desfiinţa, a se abro- \ 
ga H ® A se face rău, a se schimba din bine în rău: v \
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STR-b’b Btrioat vremea TI ® A nu mai avea purtări bune, 
Q>^p a se demoraliza: de olod l<an murit părinţii s’a apucat 
O I r\ de ştrengării şl s’a stricat de tot ^ ® A se descompune, 

a se împuţi: varza, ptnă nu se strică, nu se.acreşte (gol.) ; 
dacă oul de la Paşti 11 păstrezi 40 de zile, şl In acest timp 
nu se strică, e semn că eşti om on noroc (oor.) K ® A 
SC de ris, a nu mai putea de rîs, a face un haz 
nespus, a se prăpădi de ris: răsturna tărăbl şl toate 
cele In toate părţile, de>ţl venea să te strici de ris dă iznoa- 
vele Iul Ivan (CROj.

STRIGĂGips adj. ® Care se poate strica, 
care se strică uşor H ® Care aduce stricăciune, 
vătămător: prea multă umiditate e strlcăcloasă plantelor
(L..M.).

STRIGÂGIUNE sf. ® Pagubă, vătămare: au
oerşut zapls de la Dlmltraşco-Vodă cum că de or face vr’o 
Leşll In ţară, el să dea samă la Împărăţie (must.) ; •«"a se lă> 
oase şl vinovatul trebuia să plătească (CRG.) ^ ® Starea a 
tot cee stricat;® corupţiune, depravare.

STRIGAT 1. adj. Q) p. STRICA 1î d) Care nu 
mai funcţionează bine, care are un defect, o me
teahnă, o boală: ceasul meu e moară /vă MOA
RA© ; are stomacul /v ^ © Descompus, putred, care 
nu SC mai poate mlnca: carne/V&; ouă<ve; peşte <v; 
mere ^e t ® ® Depravat, corupt, cu apucături 
foarte rele: un băiat eu nu vreau, nu pot să te cred 
aşa de... uşnrel, vezi, nu zic/v) cum ţll. tu să te arăţi
(VLAH.) t ® Certat, desbinat, care nu'mai e prieten 
cu cineva: Şl ce nădejde ai aice pentru tine, Clnd tu cu toţii 
eşti/V p (DON.) H ® Bîntuit, prădat, jefuit: !n zilele 
acestui Domn, fiind ţara <vă de tllharl... şl neavlnd domnia 
putinţa de aiurea cu ce plini poruncile Împărăteşti, s'auscornlt 
unoblcelu pe vite (n.-cost.) 1{ ©<vde vărsat, ciupit de vărsat: 
înalt şl spătos, ou faţa «vă de vărsat şl cu sprinoenele groase 
(S0.) 1 ® Vacă /vă, vacă care nu mai dă lapte, 
căreia i s’a luat mana (prin vrăji]: ctnd untul e gaibăn 
şl frumos, vace e mănoasă; dacă e alb şl fără spor, Vaca e /«'ă 

Hlf © NţISTRICAT.
2. sbst. Faptul de a strica.
STRIGĂTOR, o strIcAtqr adj. verb. strica. 

Care strică, care face pagubă; vătămător: vechile
încăperi... şl biserica din mijlocul ouiţll an înfruntat pu
terea stricătoare a vremii (vlah.) ; poate al vite stricătoare, 
că livada ta cu păpiişolu e plină de nişte haramurl (ss.).

STRICĂŢEL, /. -AtJOA (pi.-iţele) adj. dim. 
stricat. ® Puţin ciupit de vărsat: o&ci lelica-are o
tată... Strlcăţlcă de vărsat imar.).

STRICNEA, STRICNEALA, OSTRICNEALA {pl. 
-neie) sf. Cuţitaş CU O Singură limbă (rar cu mai 
multe), de care se servesc ciobanii sau văcarii ca să 
ia sînge dc la vite, mai ales cînd sînt bolnave de 
Singerătură: numai ciobanii ori văosrll sau bonatll au 
onţlte cu etrlcnele, pentru luat elnge de la vita, ctnd se bol
năvesc (SEZ.); gllca... să se Împungă cu lanţeta sau stric- 
neala (dragh.) [stricni].

STRICNI, O STRlCNJ (-ueac) vb. ir. (Ţ) A lua 
sînge cu stricneaua (cailor, vitelor sau oilor), a 
Slngera vitele: oile, dălăclndu-să, să pot tămădui apu- 
olndu-să In pripă să se strloneasoă (Dragh.) "j © A produce 
junghiuri, a Junghia, a înţepa; ®: hi! breazuie, nu 
te lenevi, oă te strloneşo cu ştloblu de Ioc (ALecs.) [vsl. 
struknAti „a Înţepa”].

‘STRICNINA sf. â’ Alcaloid natural care se 
află în nuca vomica şi din care se prepară; e una 
din otrăvurile cele mai puternice [fr. s t r y c h - 
n 1 n e].

STRIGNITURA, o STRlCNITţTRA (pl.-tnrl) sf. ® 
f ® Jungbiu 1[ ® înţepătură cu stricneaua 
[stricni].
‘STRICT 1. adj. ® Riguros, care nu admite 

nici o îndoială: datorie ; obllgaţlnne ; Austria ex
prima dorinţa de a păstra In tot timpul războiului cea mal .^ă 
neutralitate (i.-gh.) H © Exact, sever, serios: persoană 

In alacerl.
2. adv. în mod strict, riguros: turnatul e Interzis 

[fr.].
‘STRICTEŢA sf. Rigoare extremă [strict]. 

O STRICURA... = STRECURA...
‘STRIDENT adj. Ascuţit, care-ţi sparge ure

chile: nu ţipăt», [fr.].
STRIDIE sf. % Gen de moluşte, cu două scoici, 

care trăesc prinse de fundul mării; carnea lor este

foarte gustoasă şi hrănitoare (Ostrea) (jH| 40.54): 
el oel dlntlln In oraş stla eind sosesc stridiile sau Icre
le proaspete (GN.) [ngr. ^ 
arprîoi]-

STRIGA (-Ig).
O STRIGA (-Ig) vb. tr. 
şi inlT. ® A scoate
strigăte: glasul alngelul 
tratelnl tău strigă la mi
ne den pămlnt (pal.);
strigă, Bblară şl răcneşte, 4654- Stridii.
OB un leu olnd se răneşte (gol.) ; Atunci viteazul căpitan Cu-o 
largă brazdă ’n Irunte, Strigă voios: ,,Clne-lcuccan,Sătleşolm 
de muntel” (alecs.) H © A Vorbi CU glas tare, răsu
nător: nu striga aşa, că doară nu slut surd; cine mai puţin 
Ştie, acela strigă mal tare, şl roata de la car, oare s mal 
proaată, aceea aclrţle mal tare (gol.) ţ[ d) A Chema CU 
glas tare pe cineva ca să vie: atrlgă-l să vie mal ourind, 
că trece vremea; »■ .(după) alutor "i ® pe nume, a Chema 
cu glas tare numele cuiva: Dănllă... a început s-l striga 

■ pe nume, şl el, cunosclnd glasul Iul, s’au oprit (Crg.) ; IP » 
catalogul, a face apelul nominal al şcolarilor in 
clasă; » la lecţie, a chema pe şcolar ca să-şi spuie 
lecţia II ® î ~ oaste, a da ordin, a vesti să se adune 
oastea: împăratul... Îndată an şl pna de an strigat oaste 
(NEC.) 1|® ţ A invoca: strlgatl Zeului tot pămlntul, lucraţi 
Domnului In veselie (ps.-scH;) ţ[ © A se răsti la Cineva: 
II prindeau friguri, clnd striga. Conatantln-Vodă ' Ia dlnşll
(LET.) Ţf ® A sbiera, a scoate diverse strigăte pro
prii fie-cărui animal: strigă ca un măgar; broscoiul clnd 
începe, toate broaştele după el strigă (znn.) ţj ® A rosti 
strigături de Joc: cine joacă şl nn strigă, Face-l-s’ar 
gura Etrimbă (ik.-brs.) [lat. ‘strigare „a striga ca 
o bufniţă” < s t r i X, -î g i s ,,bufniţă”].

striga, ostrîgA {pl.-gi) sf. ® i Bufniţă 
cu spinarea cenuşie, pîntecele galben-roşcat, tot 
astfel capul şi gîtul, împestriţat cu pete longitudi
nale albe şi negre, foarte mici; faţa e In formă de 
inimă; trăeşte ascunsă prin locuri întunecoase şi 
sboară numai noaptea căutîndu-şi. hrana, care se 
alcătueşte din şoareci, oîrtiţe, păsărele şi insecte 
(Slrix flammea) (|H 4655) K '© ^ ® = stbi- 

GOAICA: Deci tu, Illnd prigonit. 
De clnd mă-ta te-a lăont. De lăr- 
măcătorl şl strigi (stam.); Ileana

f'E- dfişş- striga. Fig. 4656. Strigă.

Coslnzeane A tăcnt un copil Şi l-a mlncat striga (PAMF); 
strlglle Ia mai rele şl mal primejdioase dectt strigoii E0) 
4! ® 4(ţ Cel mai mare din toţi fluturii din Eu
ropa, caracteristic prin desenul ce-1 are pe spate, 
care seamănă cu o scăfirlie de mort. cu (ioiiă oase 
încrucişate deasupra; de aci şi numirile de „oap- 
de-mort”, ,,capul-morţilor“, ,,capul-lui-Adam“, 
,,fluturul-morţii”, eto. pe lingă celelalte, mai răs- 
pîndite, de ,,striga-nopţii” sau ,;strigă-de-noapte“ 
şi „buha-ciumii”; omilia acestui fluture se nu
meşte ,-,fapt” (Acherontia a(ropos) (ÎBI4C56) [lat. 
striga ,,vrăjitoare”].

STRIGARE sf. ffi Faptul de a strigai 
© Publicaţiune oficială: atrlgărlle de căsătorie.

STRIgAt (pî.-ate) sn. ® Glas scos cu tărie, 
ţipăt, sbieret, chiot: a scoate un *; de bncurle, da 
durere, de războiu; — de ajutor 1 © GlăSUl particular 
fie-cărui animal' [striga].

strigător 1. adj. verb. striga. ® Care
strigă: glas *; dreptatea mea e strigătoare la oer (Vlah.) 1 
® ® Bătător la ochi (vnrb. în special de colori):
tln&rul are... cravatfl strigătoareT pantaloni de culoarsa 
oului de raţă leşească şi pălărie cilindru (CArj,

sm. Gel ce strigâ, vesteşte ceva; vestitor: 
au pus de au strigat pre obloelu /«U, dind ştire de gătlres 
paroesalui Împărăţiei (m.-cost.). n
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Fig- 4657- Slrigoiaş.

STRIGATURĂ (pJ.-tnri) s/.Versuri, mai adesea 
siiiirice, ce se strigă de către flăcăi îii timp ce 
joacă hora, chiuitură [striga],
OSTRIGHIE W TIREOHţE.

STRIGOĂICÂ ipl.-oe), O STRIQ04IE1 s/. ® ^ 
f|i tw sTRiooro ® II ® ® Babă urîtă şi rea de 
mama focului: mal trecu ce mal trecu, şl strlgoalca de 
vltregd Iară ce (Inu de ctra bărbatului său, ca să-şl prăpă
dească copiii (jsp.i; Lasă, Iasă, Cblrltoale, Babă-oloantă, 
rea strlgoale I (ALECS.) [S t r i - 
S ăj.

STRIGOAIE2 ew- STERE- 
OOălE,

STRIGOI AŞ, OSTRICHJ- 
lES s'/n. ® ^ ’® dim. stri- 
ooin® H © #^luturaş mic 
de noapte oare, cum vede o 
luminare sau lampă aprin
să, sboară în casă şi se în- 
virteştc necontenit în jurul 
luminii; numit şi ,,fluture- 
de-lumină” (Botysmarijari- 
ialis) (D 4057).

STRIGOII! sm., STRI- 
OOŞICA (pi.-ce), O STRIGOAIE
s/- ® & © Fiinţă omenea
scă (bărbat sau femeie) oa
re vine pe lume cu o tichie sau căiţă pe cap şi 
cu şira spinării prelungită în formă de coadă, nu 
prea lungă, acoperită cu păr; toată ziua îşi văd 
de trebilc lor, ca ceilalţi oameni, dar noaptea, în
dată ce au adormit, le iese sufletul, care se duce 
să se întîlnească ou alţi strigoi, iar trupul rămîne 
ca mort pe pat; sufletele acestor strigoi se întîl- 
ncsc în locuri anumite, pe Ia răspîntii, şi joacă îm
preună; strigoii, şi în special strigoaicele, sînt de 
o răutate neînchipuită, ucid copiii şi le sug sîn- 
gcle, strică căsătoriile, sărăcesc pe oameni, iau 
mana de la vaci şi de la semănături, etc.; cînd 
moare una din aceste fiinţe, despre care se crede 
că a fost strigoiu sau strigoaică, i se vîră prin 
inimă o frigare înroşită în foc sau un par, pentru 
ca sufletul ci,să nu mai poată ieşi din mormînt 
şi să chinuiască pe oameni noaptea; se crede încă 
că se pot preface în diferite animale, lupi, cîini, 
etc.: cutare, treclnd noaptea pre lingă morminte, llind lună 
de ae vedea foarte bine, acolo au văzut strlgoale, prelăcln- 
du-aa In găini, şl strigoi. In pricolici, apoi aşa ae duc noap
tea şl mincă inimile oamenilor celor adormit! (TtCH.); grăesc 
unii oamenf nepricepuţi, cum de multe ori, clnd mor oamenii, 
mulţi dentr’acel morţi, zice, se scoală de să Iac strigoi şl 
omoară pre cel vii ;prv..mb.) ; 11 venea a crede că baba asta 
e o strlgoale şl vrea s’o omoare (ret.) H © Sin. ® F Po- 
redă dată pe la jumătatea secolului trecut boie
rilor retrograzi: puşchii... ne chem (= chianiă) pe 
noi... rugini, strigoi (alecs.) ^ (D ^ Praful-strigoilor 
^ piEDicyŢA [strigă.] 

o STRIIN m- STRAJN.
O STRilpR adj. dim. stri(J)n.
OSTRIN... m- STRAjn...

STRIŞTE TRţŞTE.
STRIVI (-ivesc) vb. tr. © A turti călcînd cu pi

ciorul, apăsînd tare sau dînd o lovitură puternică, 
a Sdrobi: o insectă, capul unui şarpe; unii din soţi gă
siră cn cale să strivească vre-o două cepe, ca să mănlnce 
»9P.î; ml-am strivit degetul cu ciocanul ^[©(,£) A copleşi
[vsl. s u t r y V a t î]. v 
OSTRÎCA... STRICA...
OSTRÎGNEA... wm- STRICNEA* • •
OSTRÎGA... m- STRIGA...

STRÎJNIG sm. ^ Mînz în al doilea an: mor
covii sint tare buni... pentru cai. minzi, <^1 şi tretinl (ion.) 
[vsl. îs t r u ^ în ik u].

STRiMB 1. adj. © Care nu e în linie dreaptă; 
Încovoiat, înturtochiat, curb ((g) drept): linie-^ă;
do eşti tu aşa de voinic, Îndreaptă copacii cel <^1, dar nu 
strlmba Încă şl pe cei drepţi (sb.) ; nu poate să lle umbra 
direaptă, de va 11 lemnul ce aruncă umbra (n.-cost.) ; pe 
calea ,^ă in veci te rătăceşti (gol.); gură <^4, gură în
toarsă într’o parte: cine joacă şi nu strigă, Eace-i-s’ar 
nra (iK.-BRs.);,— adv.: dacă am sta ca să judecăm 
drept, am vedea că ceştla ar avea o leacă de dreptate usp.) ^

© Nedrept, injust, fals: devafl Judecata aceluia şi-^ă, 31"R_ 
atunce acela ce l-au tăiat capul pu se va certa nlce-com qxd 
(PRV..MB.); să nu lil mărturie <^ă vecinului tău (coR.); olK
decU o judecată dreaptă, mal bine o Învoială .^ă; — adv.: 
a măsurat ^ ogorul (gor.) ; cine se jură de Dumnezeu se 
leapădă (prv.-mb.) ; legea te pedepseşte dacă s’o dovedi c'al jurat

(BR.-VN.).
2. sbst. Strîmbătate, nedreptate: pas’ de plăteşte 

celuilalt, că 1-al luatcu>^l (n.-cost.) ; clnd se naşte un copil 
şl pică pe mina stingă, va trăi numai cu <^ul (Gor.) [lat.
vulg. strambus = clas. s t r a b u s].

STRÎMBA (strlmb) 1. vb. tr. şi intr. © A face 
S t r î ni b: de eşti tu aşa de volnic, Îndreaptă copacii cel 
strlmbl, dar nu strlmba Încă pe cel drepţi (ss.); allă un 
om, cit un deal de mare, care nu făcea alta decit strlmba 
toate lemnele (Ret.); a-şl gltul, gura; din nas, a face 
o mutră nemulţumită, a arăta scîrbă şi dispreţ:
şi dlnsa strlmbă niţel din nas: pasă-mL-te 11 venise şl el mi
ros de pirieaia pieilor osp.) ^{ © f A imita în batjocură 
pe cineva. . ,

2. vb. refl. © A se face strîmb: s’au uscat prea muU 
sclndurlle şl s’au strlmbat; 11 se strlmbase glturjle uitlndu-se 
după dlnsa (isp.) ; F a se de rls, a face un. haz 
nespus, a se prăpădi de rls: rtse Ercule plnă se strlmbă 
de moliciunea Iul Euristeu usp.) *[ © A face Strîmbă- 
turi, grimase, mutre; a se schimonosi; afarăi afarăl 
paşol! ce te strlmbl la mine P (I.-gh.) ; s’a strlmbat, parc’ar 
fi băut otravă (vlah.j.

STRÎMBĂ-LEMNE sm. .^ © Un fel de uriaş 
de oare se povesteşte în basme că strlmba 

.1 e m n C 1 C ( = copacii): trebue s& ştiţi, feţii mei, c& eu 
slnt fecior vestitului/«>’ care lua stejarul cit de gros, 11 În
doia cu mlnile şl-1 făcea obadă de roată (NEGr.).

STRÎMBĂTATE sf. Nedreptate: viind Duca- 
Vodă In scaunul domniei, In Iaşi, le era tuturor cu bine... 
cit nu se pllngea nime nici de o (nec.) ; Mal bine puţin 
cu dreptate, Decit mult cu (Pann) ; cu pe nedrept: 
tocmai acolo l-au adeverit atuncea şi s’au aflat că au plrlt 
cu (N.-COST.) [strîmb],

STRÎMBATTJRĂ (pl. -turi) . sf. © Lucru 
strîmb; lemn strîmbat, încovoiat: s’a dus Chi- 
rlac la luncă... Ş’a adus o ^ (mar.) ; aţi tăiat din pădure 
numai strimbături (l.-m.) t © Schimonoseală a feţei, 
grimasă: prinse să olnte şl djn gură cu nişte strimbături 
aşa de ciudate, Incit nu mă putui opri de a ztmbl (GN.) ;
Urania făcu o comică din nas (d.-zamf.) [s t r 1 m b a].

STRÎMBET (pî.-ete) sn. = STRÎMbAtVRA® : 
aceea nu e treaba d-tale, Îmi răspunse cu un zlmbet ce semăna 
a/*' (negr.) [s t r î m b (a -f z î m b) e t).

STRÎMT, t STRIMT, t STRiMPT i. adj © Care 
nu e (destul,de) 1 a r-g^ care n'are destulă lărgime:
pantaloni, Iţarl strimţi; haine, ghete strimte; sticlă cu gltul 
strimt; mergea tabăra... cu greu pren locuri strimte şi ti- 
noase (m.-cost.) ; nevoiţl-vă a intra pren poarta cea strimtă 
(bibl.) © în care nu poate încăpea mult, neîiică- 
pător: Mătuşică, nu mă-i primi peste noapte să mln aice?
— Ba da, bucuroasă, ...numai la mine e cam strlmpt !n 
căsuţă (SB.); mal puţine ţări le da, carile... mal mici şi 
mal strimpteera (Cant.);0: e strimt in casă (RV.-crg.), nU 
pot vorbi aici (căci slnt şi alţii cari n’ar trebui să 
audă ce spun) U © ® Mărginit, care nu o destul 
de desvoltat, care n’are amploare: eu nu mi-am făcut 
din guvernare un Ideal strimt şl tiranic, pe care să-l Impun 
vre-unel secte sau vre-unel coterii (i.-gh.).

2. sbst. Strîmtoare: este la largul iui şl la strimtul 
altiţia (ZNN.); pre neprietenul obştii la strlmptul Iul şl la 
largul nostru aă-1 aducem (Cant.) [lat. VUlg. *S t 11 Q C-
tus< strictus, influenţat dc s t r I n g o].

STRÎMTA, t STRIMTA, t STRÎMPT4 (-tez) vb.tr. 
şi refl. ® A (se) face (mai) s t r î m t; a îngusta:
Romanii... mal strlmptlnd hotarăle ei, toată Daohla In trei 
ţări au despărţlt-o (CA^^'.); de-alcl valea Începe să se mal 
strlmteze, codrii se lasă din Înălţimi plnă ’n matca Oltului
(VLAH.) nil © largi 1[ © a se împuţina: locurile
s'au strlmtaţ şl nu se mal pot ţinea vite (lON.i.

STRÎMT AŞ sm. Ochiu de funie ia hamuri prin 
care trece şleau} [strimt].

STRÎMTICEL, f. -lOicA adj. dim. strImt.
Cam strimt: Ml-apuca pe-un colnlcel, Pe-un colnlcel 
strlmtlcel, Cu troscot verde pe el (gr.-n-).

STRÎMTOARE, t STEIMPT04RE sf. ® Loc 
Strimt sau înfundat între doi munţi, pe unde

i**A. Candrea. —Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1217 77



Fig". 4658. Strimtoare.

CŢD ai)la SC poate trece: al noştri lncepnr& a se trage Înapoi 
Q-pn mal la strimtoare (balc.) ^ ® O Braţ de mare între 
w I K două. uscaturi ([^ 4658): strim- 

toarea Dardanelelor ^ ® 0 Incur* 
cătură din care greu poate 
scăpa cineva, nevoie, lipsă (de 
bani), strîmtorare: in strimtoa- 
rea de bani In p 
oare se aflan, 
trlmlser& să a- 
dnoă pe Bălţă- 
reţu o.-GHo; îl- 
Ind Căzaoll la 
strimtoare ma
re, oăntatn-le- 
an a se Închi
nare (GR.-W.) ;
Daohll... la a- 
tlta strlmptoare 
Jmpărăţia adu
sese, olt şl dare 
de bani orlndiţl- 
tă pe an le da (cant.).

STRÎMTORA (-orez) vb. tr. A aduce pe cineva 
Ja s t r ! m t o a r e, la ananghe, a-1 vîrl Intr’o în
curcătură din care abia poate ieşi; a-i face să nu 
mai aibă încotro.

STRÎMTOR.^E sf. ® Faptul de a s tr î m- 
t o r a K © Ananghe, nevoie, lipsă mare (de bani), 
strimtoare; Oim t»-l mei atla la vino de-ml spune mie, 
oă te scap (i.’GH.); de al poţi să ml-1 vinzi mie (jip.) ; 
le-a arătat In ce mare ^ se alia şl l-a rugat să-şl deslege 
pungile ca să-l ajute (Carj.

STRÎMTORAT adj. p. STRlMTORA. Ajuns 
la ananghe, la nevoie; adus la strimtoare: ei, dacă 
s*a văzut s’a Înhăitat cu vre-o olţlva flăcăi, ou oarl co
pilărise (l.-OH.).

STRÎMTOREALA, t STRÎMPTOREALA (pi.-ell) 
sf. = STBtMTOR^BE®: negustorul, văztndu-se la mare 
strlmptoieală, se ’mpaoă aşa cum a zis necuratul rvAs.) 
[s t r î m t O r i].
t STRÎMTORI, t STRIMTORJ (-oiesc) vb. tr. = 
STRÎMTOR4: atlta II strlmtorlse pte Laşi, cit nlce den 
tabără nu cutezeu să lasă (n:-cost.) ; această oaste... oprea pe 
Mosoall să nu lee apa din Prut; şi mult l-au strlmtorlt pre 
HoSOall (LET.).
t STRÎMTORIRE, t STRIMTORpiE sf. Faptul 
de a strimtori; strîmtorare: la ce si&bioînne şl 
strimtoTlre au fost agluns (let.).

SŢRÎMTURA, t STRIMTţTRA (pi. -tari) sf. © 
• = STRIMTOARE © : strlmtuMIe mării Negre, unde oade 
Iezerul Meotldulul Intr'lnsa (n.-cost.) 1 ® = STRIMTOA
RE® : fără drum, fără povaţă, au dat la strlmturl ca acele, 
de nu era ulce de cal, nice de pedestru (gr.^ur.) ® $ He-
strliigere, reslricţiune, abstinenţă: să se pedepsească 
ou posture şl cu alte strlmturl (prv.-mb.) [strimt].

STRÎNGAtor 1. adj. verb. strInqe. Care
strînge; econom: — de averi; el nu-1 pentru c& a strlns 
de mll de ori şi de mii de ori a fost jefuit (vlah.i ; zicea tot 
una că femelle-s răslpltoaie şl tare uşurele şl că nlcl-uua nu-1 
strlngătoare (SB.i.

2. sm. Cel ce strînge (bani, etc.); econom;
banii In mina oheltaltomlui (pann).

STRţNGE, t STRJNGE (strlng, t strlng; p/. strln- 
sel, ţ stilDsel, t strlnş; part. strlns, ţ strlns) 1. vb. iT. 
® A trage tare de capetele unei sfori, unei funii, 
unei curele, etc., spre a sta bine lipite în jurul 0- 
biectului de care au fost legate: strînge bine sforile 
pachetului; am strlns prea mult şireturile de la ghete; 
înşelă şl Inlrlnă calul şl chinga o strlnse mal mult deolt altă 
dată nsp.) 0: pe cineva in ohlngl m- CHJNGA ®; ®:
—' legătnrlla de prietenie H ® A cuprinde cu mîinile, 
cu braţele, apăsînd tare de jur împrejur, lipind 
tare de trupul său; oele ce să ve etlnge de tmpnl onlve 
cn minle, de-1 ve... strînge, eceee Încă se chlemă oă 1-en sn- 
dnlt sndelmă mere (prv.-mb > ; de glt, a înnăbuşi CUprin- 
zînd gîtul cuiva cu mîinile şi apăsînd tare, a su
gruma; ~ In brete, le piept, le sin pe clneve; ~ onlve 
mine, a cuprinde cu mîna pe aceea a altuia, în 
semn de prietenie 1f ® A apăsa, a fi prea lipit de 
o parte a trupului; ll strlng ghetele, hainele; mă strînge 
Inelnl; I le-care ştie nnde-I strînge opinca iw 0-

PJNoA© H ® A îndoi, a înfăşură: aripile, pin- 
zele; ~ oţa pe ghem, pe mosor 1 ® A apropia: mal 
strlnge-ţl picioarele, şl nu te mal Întinde atlta, oă nu e loc 
şl pentru altul ^ ® A înghesui: ^ cu uşa pe cineva, a-I 
pune Ia strimtoare, a-1 strîmtora, a-1 constrînge, 
a-1 sili să. facă. ceva: m’o strlns cu uşa Grecul, dar ola 
să mă fac surd (alecs.) If ® A apropia tare unul clc 
altul, apăsînd cu putere, a încleşta:'^ pumnul, 
dinţii (de durere, de frică, de minle); ochii (spre a nu 
vedea) H ® A face să stea laolaltă, a pune îm
preună, a grămădi Ia un loc, a culege; a înliuai, 
a aduna: bucatele de pe clmp; ^ finul; -v birurile; 
Bator Jlgmond... ouprlnzlnd ţara Ardealului iar cătră sine, 
eu Început a ştrlngere oşti Împotriva lui Başta George (m.-cost.)

©"A agonisi, a economisi, a pune de-o parte: ce
folos laste că s’al şi strînge aur şl argint mult, moartea vine 
şi avuţia rămlne (vard; strînge bani albi pentru zile 
negre (pann) ; oe a strlns Intr'o vară, a cheltuit Intr'o seară
(ZNN.) ® A pune bine, a aşeza în ordine, Ia locul 
destinat; a deretica: a-şl cărţile; patul, aşternu
tul, masa; lucrurile tu odaie.

2. vb. intr. ® A face o mişcare ca şi cînd ar vrea 
să"apropie ceva, să înghesue laolaltă: din umeri;

din buze, a face un gest de nemulţumire, de dis
preţ; din sprîncene, a încreţi din sprîncene, a se 
posomori H ® Prln ca0ft» a deretica.

3. vb. refl. ® A se apropia tare unul de altul 
membrele corpului, înghesuindu-se, făcîndu-se 
ghem: a se de duieio H © A se grămădi la un loc, 
a se întruni, a veni mulţi laolaltă, a se aduna: 
şl zise Dumnezeu: etringă-se apele de s pt ceriu Intr’un loc, 
să se vază uscatul (pal.) ; ne-om strînge aice numai sars 
la mlnoure (sb.) ; zăbovind Stefăn-Vodă acolo plnă a se strln- 
gere oştlle toate (GR.-ur.) ; ca să scapi de pureci, pune bojll 
sau pelin In casă, că toţi purecii se vor strînge pe ei (oor.) ; 
ca albine la rolu se strlng (gol.) [lat. strlngărcj.

STRÎNGEREs/.Faptul de a strînge: o'* 
de mină; cu de Inimă Intrai la tatăl meu (gn.).

STRÎNS, ţSTRINS 1: adj. p. STRţNGE (în toate 
înţeiesurile): halnft —.a pe trup; un pumn pat, aşter
nut odele ~â, odaie dereticată; ®: »• cu uşo, con- 
strîns, strîmtorat, siiit să facă ceva neavînd în
cotro; avere .—a; oameni strlnşl la stat ţ|ţ| © NESTRţNB; 
— adv.: a lega

2. sbst. Făptui de a strînge: ~ul lunlel, pinzelor; 
—•ni linului; ardeau căpiţele de Iln, clălle şl şirele de grio, 
că ere tocmai In strtnsul bucatelor (I.-gh.).

3. sbst. f (g) Boală a copiilor, caracterizată prin 
colici cari îi fac să se ghemuească, să ţipe, să plingă 
şi să nu poată dorini; tatăl eă nu tle copilul In braţe 
ou mllnlle Încleştate, oă se Îmbolnăveşte de (pamf.).
'STRÎNSAtVRA (pî.-turl) sf. ® Ştrlngere: 

O ^ de mină ^ © Trans. = STRÎMTORARE® : pe servi
toarea Impăratnlnl Ţiganca o an fost trimes, căci In toate 
strlnsătdrlle trimetea Ţiganca pe clte-clneva (Ret.) * © / (P) 
(MAR.) = STRlNS 3 [strlns].

STRÎNSOARE, t STRINSOARB sf. ® Strîngere, 
încleştare, apăsare: de mină; a simţit o ciudată strlD- 
soare de Inimă (s.-ald.) ^ © t Rccoltă; agonisită: In 
anul acesta... omul a făcut mai multă strinsoare decitavea 
In toţi anii de mal ’na^nte (sb.) ; şl de nu se mal setară, 
plnă ce-şl vinde tocma şl sufletul său (varl.); Leşll n'aa 
nevolnţă să strlngă avuţii, că avuţia şi strinsoaree o dau 
şl o risipeao (let.) t d) t Ananghe, strîmtorare, 
strimtoare: unii... cind văd pre vre-uu om de omenia, 
sau mai bun declt dlnşll, In vre-o primejdie hau In vre-o 
strinsoare, şi el sar asupra lui (tich.) ^ © t Supăr&re, 
nelinişte: Tătarii slut lupi apnoătorl, pradă, robeso, bat şl 
oăzneso pre creştini, neavînd grijă nlol strinsoare de mănscil 
lor (NEC.) n © t Caznă, tortură: strinsoare mare pentru 
bani făcea tutulor, şl boierilor şl neguţătorilor şl a ţoală 
ţara, munolndu-i şl oăznlndu-1 pre»toţi In toate chipurile 
(N.-cosT.) [s t r î n s].

STRÎNStJRĂ (pî.-uri) sf. © Strîngere: pe piu»1 
l-au găsit... legat butoo, cu muşchii curmaţi de strlnsnra 
tringhiiior (car.) © Agonisită, avere sirinsăinna 
avuţie trainică din banul furat şi... strlnsura rea nu ţlue 
mult Iu punga tllhamlnl (jip.) ® Recoltîî. tot CC 
Strînge omul de pe cîmp, provizie de bucate: i-a 
ars strlnsura (pamf.); Am un sac Plin de mac, Şade ’n Jos 
ou gura, Nu-şi varsă strlnsura (oor.), ghicitooTe dCSpTC 
„coşul (de fum)M © Adunare de oameni: petre-
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Fig. 4659. 
Strobil.

ctDd toată strlnsura In veselie, cu joc si cu băuturi, ...lată 
câ 86 repeziră trei zmei (sb.) ; în spec. mulţime de oa- 
meni, de ostaşi, adunaţi fără alegere, din diferite 
locuri şi de tot soiul: au dat dos cu catanele şl cu strln- 
lora lui, Intrlnd prin locuri grele, prin munţi; (must.) mai 
adesea (oameni, oaste) de slugile boiereşti lăsau pre 
atăpioli săi şl alergau de se scriau la steaguri, oaste de 
dlD tlrg, mal mulţi lără de arme declt ou arme (nec.) ; In oa
stea lui de sint mulţi Bulgari şl Slrbl (vlah.) [s t r i n s].
C STRÎNŞTE, BTRţŞT(I)E sf, = TRJŞTE: Şi noi vom 
Întoarce In strinşte bună Lu dăruite nouă hotară (oo.-oel.)’; se 
Ificu stăpln şl pe tolba In care-şl ţinea el lucruşoarele lui 
Bcumpe, pentru vremuri de grea strlştie
(FLOR.;.
•STROBIL sm # Con sau fruct 

compus al coniferelor, cucuruz (de 
brad, de pin, etc.) (ia) 4ti59) [fr.].
O STROBOLI m- STROPOLl.
OSTROCŞI (-ocşeac) vb. tr. Trans.
A stropşii a turti, a strivi:
Fă-mi o mămăligă mare... Că de foame 
mă Btrooşeşte (ret.).
O STROD = STRAT ® : -^’Ul Rusa
liilor (PAMF.) (LAUG.).
•STROFĂ (pi.-re) Sf. ® ^ O In teatrul grec: 

partea c’întaiă de cor !n timp ce trecea de la stingă 
la dreapta, în opoziţie cu „antistrofa” D © ® 
Număr oare-care de versuri, într’o poezie, care 
constitue adesea un tot complet [Ir. s t r o p h e]. 
O STROHsbsi. Mold. Bucov. Maram. (î) Scuturătură 
de fin uscat: In ziua de SIn-Toader... tetele se leu ca * 
de le vite, ca s& le crească pătai meie si frumos (cor.) ; voi, 
muoKoslţilor si fectasltllor, de olte ori UI fi dormit In * 
el pe tirnomată I (crg.) t ® Stratul, culcuşul de paie 
al porcilor (pamf.) fvsl. *satrohu<sfltrăti]. 
O STROIU sbst. Mold. Bucov. A bata la -»•, a purta tn 
a face să treacă cel vinovat printr’un şir de sol
daţi înarmaţi cu vergi, cu cari aceştia trebue să-l 
bată (pedeapsă disciplinară uzitată în vechea 
oştire rusească): porooceste să-ml educă nişte paloe, că 
am aă-1 bat le *', să pomenească ei cit or. trăi (CRG.) j 11 
ledecară să-l poarta pe-c uliţă de-atltea si de-atltea ori In ^
(SB.) [rus. s t r o )].
OSTROLIMBAT = STURLUIBAT.

STROP sm. ’® Picătură: din cind In oind auzi 
olte unplourind din tavanul sonnd cvlah.) ; bălăcea ou 
Dulaaa prin apă şl făcea haz cum sar *1 de apă (tsP.); 
E-atIt de tlnără şl nouă... Că parc'ar îl un * de rouă 
(D.-ZAMF.); ea muri lluistită, fără » de lacrimă (Dlvr.) ; Ce 
cade 'a apă si un tace/wip (pamf.), ghicitoare despre 
„frunză” U © Pr, ext. Cantitate cît se poate de 
mică: să nu ta ’noumeţl a bea un ^ de apă (mera); clţi 
drumeţi treceau prin ţară, toţi... gustau un ^ de vin (SLV.); 
0: va Bă zică am dus un de fericire Ia caaa lor (BR.-vn.) ; 
^ de viaţă, •»'l de lumină (vlah.) H ® ® Lacrimă: ...tu 
ramura s’o ’ugropl. Asupra el să cadă a ochilor tăi .^1 
(EMIR.) [stropi].
O STROPELNIŢĂ (pî.-ţe) sf. Băn. (uua.) = PRAF- 
toritA [strop i].

STROPI (-ppeso) vb. tr.,® A uda pe deasupra, 
aruneînd puţin cîte puţin apă sau alt lichid peste
ceva: * florile, straturile de legume; ^ cu aghlasmă, * 
strada © -» cu noroin, a murdări OU stropi de no- 
roiu II ® F A-şi măseaua, a bea o cantitate buni
cică de vin, de rachiu, etc., a se chercheli: după ce- 
sl stropi Dlţel măseaua, boierul simţi oă-1 mănlacă limba 
:isp.).

STROPIT 1. adj. ® p. STROPI 1F © d) îm
pestriţat, înflorat: £a haină albastră >*'ă ou aur (Emin.i; 
trtaele 'erau ouaute In Ilr şi <^6 ou 
pietre scumpe (mera).

2. Faptul de a stro
pi: <^ul florilor.

STROPITO.^RE Ş/. ©
Vas de grădinărie cu care se 
stropesc florile ([®1 4660): la
GQe«pa apă din putina cea mare...
9i stropeşte rlnd pe rlnd toate braz- 
dfiie de tloTl (BR.-VN.) ^ © Bucov.
— PRAFTORitA : llerarlul l-a 
primit bneuroB şl l-a pus... apoi cu cleştele şl cu <«'a la vatra 
^ Ioc (SB.) [stropi].

Fig. 4660. Stropitoare.*

STROPITURA (pî.-turi) Sf. ® Faptul de a 
stropi; rezultatul acestei acţiuni: cu de ploaie, 
pămintui nu se mole (znn.) ^ © Strop de var, denoroiu, 
ctc.: cositorii, in Întinderi, păreau nişte stroplturl de var 
(SAD.); •^denoroiu; (^: Intre fle-oare de lumină din oalea 
laotee stat milioane de poşte de slngurătale (D.-zamf.).

STHOPOLEALA {pl. -oii) sf. Faptul de a s t r 0- 
p o 1 i.

STROPOLl, O STROBOLI (-oiesc) vb. tr. şi intT. 
A face lucrări mărunte prin casă, în gospodărie: 
muncea să se răpule şl-şi ţinea casa cu rostul el, stropollnd 
şl dereteclnd prin veolni (DLVr.) ; am mal stiopollt şl p’acasă 
clte ceva (jip.) ; clnd o vedeai strobolind după treburile casei... 
Du-ţl venea aă-ţl mal lei ochii de la ea (s.-ald.) [comp. 
bg. t r o p o 1 j a ,,a umbla încoace şi încolo tro
păind cu picioarele”].

STROPŞAlA (pl.-şeii) sf. © Faptul de a 
stropşi, bătaie cruntă H © / (gi «mar.) (brl.) = 
EPILEPSIE.

STROPŞI (-şese) 1. vb. tr. Mold. Tr.~Carp. © A căl
ca cu picioarele: cindu-l va stropşi cu picioarele sau-l va 
ucide cu pumnii ponclş In Inimă, plnă-1 va omori (prv.-mb.) ;' 
(calul) pre neprilatin ou gura au lost apuclnd şl, d!ndu-l gios, 
ou picioarele l-au fost stropşind (Cant.) ; 0: Sultan Mebmet... 
au socotit singur aă meargă să stropşească ţara Moldovei 
(gr.-ur.) H © a strivi, a sdrobi: vlrforlle ramurilor ti
nere de salole... se stropşesc Intr'unvas de lut, astfel Incit să 
se facă din toate un aluat verde-gălbulu (pamf.) ; 0: Tralao 
...după ce au stropşit pe Dachl, au adus In Dacbia slobozii 
de Romani (CArfT.) H ® FA stîlci în bătaie, a bate 
crunt: unul m’a stropşi şl altul mya omori de-olu zice 
vr’un ouvlnt (alecs.)’; nu-ţl fugi voi cu mine P ...că lată 
cum vă chinuesc şl vă stropşesc In toate zilele (Sb.) H © 
A ciunti, a schilodi: da olne ţl-o stropşit aripaP (flor.) 
T © A poci, a scîlcia, a schimonosi: socrul meu a 
găsit de cuviinţă a-şi stropşi numele, pentru da să-şl Înles
nească cariera (alecs.).

2. vb. refl. ® jF A c&pă,ta epilepsia ţf ©' A
Bs — la cineva, a se răsti: Preotesei II răcneşte $1 la dlnsa 
se stropşeşte’.SEV.); Ivan, ...văzind că Moartea dă chioară 
peste dineul, se stropşeşte la ea (cnc.) [*S t r o V ş i, me- 
tatezat din *stroşvi<bg. strosvamii„a 
fărîma”; comp. şi rut. strostiti].

STROPŞIT adj. p. stropşi. ® Călcat cu pi
cioarele: pilcuri Intragl sa abătean .—'e ’n picioarele cailor 
(VLAH.) ţi ® Strivit, sdrohit: sa pun ca legătură la Inimă 
mera pădureţe cojite şi —a (pamf.) ţ[ ® Epileptic, năbă
dăios; smintit: iar a-u1 de loan... face o bodorogeală şl 
nu tărăbolu, de-ţl la auzul (crg ) ţ[® F Pocit, Slut: ba-1 
drege tn pe cine ai mal dres, —ule 1 (alecs.).

STROPŞITURĂ (pL-turl) sf. Faptul de a 
stropşi; călcare cu picioarele; strivire: înfiat 
presta tot de stropşlturlle ce-1 stropşise ostenii (oos.v

STROPULEŢ sm. dim. strop.
•STRUCTURĂ (pL-turi) sf. ® Modul cum 

e clădit un edificiu ţ[ ® ® Ordonarea, alcătui
rea părţilor unui discurs, unei poeme, unei opere 
literare II © ® Modul de grupare a moleculelor 
într’o substanţă minerală: etructura unui corp orista- 
iin, unei roca ţj ® Modul de aşezare între ele a 
părţUor corpului unui animal sau unui vegetal 
[fr.].
O STRUG ev- STRUNS.

STRUGI = STRUJl.
STRUGUR VW STRUGURE.
STRUGURAŞ sm. f ® dim.

STRUGURE ®. ® : Nici o poamă un-1 
dnlcle Ca -.ui din vie (IK.-brs.) ; mălinii 
din jurul curţii boiereşti erau albi, încăr
caţi de .—1 Înfloriţi (SAO.) H © = RUSU- 
LICA ţ[ © STRUGURASI-ROSn = COA- 
0AzA(î).

STRţrGURE, t strugur sm. ♦
© Roada viţei de vie( Mold. Bucov.
,,poamă”) (|®|4661): struguri albi, 
negri, verzi; o clorcbluă de struguri vs 
spăla cu viu Îmbrăcămintea as şl cu slugele strngnmlul Invăl - 
tura sa (bibl.) ; Daci acestea toate, oum se adunară, Pe musto- 
Bul strugur 11 Înfăţişară (Pann) ; ţţ); vulpea, etnd n’sjnuge la 
struguTl, zice că slut acri ţ[ © Mold. Bucov. = CIOROBPIA: 
... s'o scrie, Cu cerneală vişinie SI ou oondeleş da pană, 
Gura el, stnigur de poamă (Vor.) ; trebne aă fie cineva un

STR-
STR

Fig. 4661. 
Struguri.
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Fig. 4662.
Struguri-negri.

STR- Irlge-llnte... pentru ca să Iacă pură pentru un strugur 
(ALEcso; !— adv. a sta a sta îndesat (unul lingă 
altul): steteau babele pe el strugur (PAmf.) (Ş) STRUGU- 
RUL-LţrPULUI =DAL4C © H ® STRţT- 
ouRi-NRQRi, arbust cu Hori ver
zui, pe dinăuntru roşiatice, ale 
cărui fructe, nişte boabe negre, cu 
miros caracteristic, sînt comesti
bile; numiţi şi „coacăz-negru”
(Ribes nigrum) (ill4G62) t 
® aTRţTGURI-BPINOŞI = 4- 
QRţŞ® t ® STRţTGtmn-ţTR- 
suLUi, arbust totdeauna 
verde, cu flori trandafirii, 
plecate în jos şi aşezate 
In ciorchine scurte la vîr- 
ful ramurilor; fructul lui, 
comestibil, e o drupâ mică, globu- 
loasă, roşie, cu 5 sîmburi; creşte 
prin pădurile de brad, prin tufi
şuri şi pe ştînci (Arctoslaphylos uva 
ursi) (@

STRUGXJREL sm. ♦ ® dim.
STRUGURE ® © t ® = Qonn-ŞOHI- 
CRLULUI li © pl. Trans. STRUGUREI 
i-RQşn) = coaoAzA®. ,
o STRUJAN, STRUJEAR sm. Mold.
Bucov. Trans. ♦ = cocean ® : s& se 
lucreze bloe... î&oindu-se moşlnoaia bu-, 
oe la rădăcina Ileşte-oărula stmjan 
(DRACH.); strajenll uscaţi slnt mult mal. 
hrănitori declt Unul cel mal bun (ion.) ; 
flăcău şl fetele făcură roată printre glu
gile ou strujenl (sad.T; era sec... ca un 
atmjan despola^ da fol (ret.) [s tT U J i].

. STRUJţ (-ujeso) vh. tT. CD t A 
rizui: o spin^urară de o strujea ou 
brtnol de fler (oos.) ^ (D A ciopli (cu 
cuţitul, cu dalta, etc.): etruiind cu 
Iscusinţă fer de fel de lucruri din lemn 
de tisă (6RIG.); nu e dat tuturor a crea 
aloeri şi a băga soalpelul tn biata limbă, 
pentru a oum 11 se pare (neorj 11 (D 
A da la strung: 91 deasupra, peste 
toate, Gbloaga Domnului strujeşte (D.-zamf.) H 0 A SCOate
frunzele de pe o creangâ, fulgii de pe cotoarele 
penelor, boabele de pe o ciorchină, etc.: se culege 
droghlţa şl se strujeşte de flori şi de frunze (pamp.) [vsl. 
s t r u i t i].

STRUJţT 1. adj. p. STRUJţ HH (g) NţSTEUJţT. 
2. sbst. Faptul de a struji: blajina noră mlgăla prin 

oasă, aouşlla ^ pene, acuşi'Îmbăia tortnl (CRG.).
STRtTJITT^A (pl.-tmi) sf. Talaşi, aşchii scoase 

din scîndyră cu rindeaua [struji].
STRUJNIŢA (pî.-ţe) sf. «==> ® 

t Răzuş, răzuitoa- 
re li © Unealtă a 
rotarului cu care 
strujeşte că^ 
păţînile de la 
roţi; numită 
şi „strung” 

sau ,,st^ug,, '
([U-4664) [srb. 
struinica].
O STRULUI- 
BAT wm- STURLUIBAT.
(3 STRUMĂN.ŞJIE, STRUMUNARE = STRĂMURARE.

STRUNA (pi.-ne] s/. ® J = COARDA1® : tetele 
fură strune de la. scrlpoă şl le leagă de mină, ca să fie aşa 
iubite cum e Iubit tonul strunelor (oor.) ; 0: toate strunele 
inimii sale vibrau ointeoe de dragoste (GN.) ; a zice din 
a cînta din vioară, din cobză: zi, cobzar, mereu din -v 
(D.-ZAMF.) ; F â-şi drege strune, a-şi drege glasul: 
Pisoiul Işl drese struna şl răsnnă glasul, bas (pann) ; a bate, 
a ointa In struna cuiva, a ţinea partea cuiva, a-1 apro- 
ba, a-1 face pe plac (pe voie), a-1 ţinea hangul: 
el trăeso ca un fel de paraziţi Intelectuali, bătlnd In struna 
tnturora (vlah.i ; tf otnt In că n’azn ce face (pamf.) H
© Sfoara răsucită care întinde ferestrăul, coardă; 
de aci, 0 linie dreaptă; cu care *n dreaptă prin ştefan 
(-Vodă) mă oobor din Cezari (alecs.i; 0: a merge a

Fig. 4663. 
Strugurii-ursului.

Fig. 4664. Slrujniţe.

Fig. 4665. Struna.

Fig. 4666. Strung.

merge bine, fără piedici, cu spor; mergea treaba 
şl ou spor In toate ^vas.); toate cu măsură slut clădite şl 
pentru aia merg şl neted uip.»; Învăţătura mergea,-mi 
mergea, dar nebuniile mergeau 
(GN.) 1[ 0 Lănţişor ce sd 
prinde de partea de sus a ză
balei şi Înconjoară bărbia ca
lului, acăţîndu-se în partea 
stingă de cirligul zăbalei ([^
46C5); 0 a ţinea In a ţinea 
în frîu, a înfrîna, a ppri:
nona curte domnească din Bucu
reşti... era plină de o gloată poso
morită pe oare abia o ţinea ,ln 
un şireag Îndesat de dorobanţi şl 
de aprozi (odob.) H 0 # 6TRUNA- 
COCQ9ULUI IV COCP9 0 [vsl.
s t r u n a], 
t STRUNCINA...
IV SDRUNC1N4...

strunealA
(pî.-ell) Sf. rp® =
CORDAR® [struni].

STRUNG, Mold.
Tr.-Carp. strug [pl.
-guri) sn. ® U- 
nealtă a strungaru
lui, a rotarului, ’a 
mecanicului, etc. cu 
care se rotunjeşte şi 
se fasoneazS lemnul 
sau fierul ([®]
46G6, 4667):
i-au trlmla ade- 
c& o bltă tălat&
In atrag, oare era 
pe o lorm& de 
groaad la amln- 
donă capetele 

(HET.j; ©: oum 
de nu-1 v&zu- 
aem... plolom- 
aele cele înlcl, 
tăcute Ia atrang, 
pe cari Ie dea- 
mlerda epal (GN.) K ® =
STRţrJNiŢA [vsl.strugu].

STRVNGA (pl.-gl) 
sf. ® U îngrăditura de 
crengi, de seînduri sau 
de b îrne in formă de semi- 
elipsă, ce se face pe lingă 
o stină, spre a se băga 
oile ce trebue să fie mul
se; ele intră printr'o des
chizătură îngustă, făcută 
la spatele acestei îngră
dituri, un fel de portiţă, 
numită,, coada strungii’ ’; 
la muls, oile ies una cîte 
una prin „spătărOe” sau 
,,uşile” strungii, tăiate înpăreteledeblrne al aces
teia (ew TAB. XLDC, C, O): Strigă, atrlgă, aă ae atringă Fetele 
din valea lungă, ca oiţele la —' (ik.-brs.) ; după oe-al ducea oile 
la ourte şl le da pe mina baciului, ca să le treacă prin —, Foior 
era alobod o vreme (sad.) ; teolorul ee pnee ’n — aă-şl mulat 
oile (RET.) f ® Trecătoare îngustă* spintecătură 
între doi munţi; vale pe unde se poate trece: 
pe-aoolo trece none oala lerată, care desfundă mantii Ş> 'ta- 
bate prin atrunga de la Tamu-roşu In Tranellvanla (VLA)(.); 
prin atrunga Prahovei, Iţl Închipui malurile Dunării, merele 
tlnvlu romănesc (ur.) ; La oapătn-i din- dreapta se prelnn- 
geşte-o Prin ca're oatăşlmea ourge ca un şlvoiu (alecs.) Î 
® Deschizătură, spărtură (într'un gard. etc.), Pe 
unde se poate' trece: zmeoalca... dădu un ocol lur Im- 
prelnrul grădinii, doară va atla ceva .^undeva, ceva epărtură, 
dar pace! (RET.) t ® Răritură între dinţi [In şpec. 
între cei doi (linţi incizivi din faţă, sus sau jos): 
.olnd ztmbea, se arătau, sub mnetaţa tunsă sonrt, nişte dlotl 
Inngl, cu —' mare Ia mijloc (sad.); dacă are cineva — Inh* 
dinţii cel de deasupra-, dinainte..-, se zice că este lumeţ (gos-) 
[cuvînt străvecliiu, de origine necunoscută, care

Fig. '4667. strung.

Fig. 4668. .Strungar.
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Fig. 4669. 
Strungăreaţă.

B pătruns,.din graiul ciobanilor români, tn limbile 
tuturor popoarelor (Slavi,' Unguri, Greci, Alba
nezi, etc.) cu cari aceştia au venit'în atingere].

STRUNGAK V, OUen. Mold. Tr.-Carp. STRUGAR 
sm. © Meşteşugar oare lucrează lemnul sau meta
lele la strung {_!■"' 4B6S) : omul viclean se Întoarce 
ca suini la atrugerl, clnd într o parte, olnd Intr’alta 
Işl arată tata (gol.) ; lemnul de dracllă este Întrebuinţat 
de strungari, fiindcă se lucrează uşor şi prinde lesne lustru 
(ION.) [comp. şi srb. s t r u g a r, b«?. s t r u g a r I].

STRUNGAR5, Bân. srRUNa^S sm. Ciobă
naşul care mînă oile una cîte una în s t r u n g ă, 
spre a fi mulse, mînător: era la sttn& 9I un strnngar, un 
băiet... ca de paisprezece, cincisprezece ani (vas.) ; despre 
2luă... strungarul nostru... s’a dus 
tn Hnmnleştl, cale de două ceasuri cu 
piciorul, şl a îne^tlinţat pe tata (CRg.).

STRUNGĂREAŢĂ (pt.-eţe)
S/. Q) = STRVNOAC5 : dinţi laţi şl 
petrecuţi pe din două o'o largă *
(DLVR.) H © fSţ O Găleată în ca
re se mulg oile (ia) 4B69: am şl
en o oiţă, mă duo s'o mulg tn ca 
Bă nu mergeţi chiar nelntmptaţl de la 
sttnă (RET.) [strungă].

STRUNGĂRI, Mold. Tr.-Carp. STRUGArj (-ărosc) 
vh. Ir. şi inlT. w^'A lucra,.a fasona (lemnele, me
talele, ele.) la strung [strungar1].

STRUNGĂRIE, Mold. Tr.-Carp. STRDQArje s/. 
® © Atelierul strungaruluiK ® © Meseria strun
garului: pe lingă lucrul cimpulul, el mai ştia şl multe me
şteşuguri : strugărla, butnărla, grădlnărla (GN.) V ©
Prăvălie în care se vtnd obiecte lucrate la strung 
[strungar1, s t r-u g a r].
OSTRUNGAŞ iw STRUNGAR2.

STRUNGULIŢĂ, STRUNOţlTA(pl.-ţe)s/. Kt dim. 
STBPNOA© ; să mă Îngropi In strunguţa (iilor (şez.),

STRUNI (-unesc) vb. tf. ©1^=° A întinde s t r u- 
n a lerestră'ului, învîrtind pana 1f ® A ştrînge 
tare calijl din frîu, spre ari îndemna Ia fugâ: caim
merge, eu-1 sthinesc, Duşmanii văd şl plesnesc- (VOR.i ; 
lasă, moşule, nu struni aşa gnra murgului,(că l-o singeru 
(ord; bătilnul dădu două bice tari cailor, apoi... 11 struul 
OQ putere, lăslndu-se pe spate (sad.) ^ (D (î) A ţinea ÎD 
frîu, a înfrîna, a înstruna: le-oiu struni şi nu le-oiu 
lăsa nici pas a ieşi din casă (CRg.) ; de geaba l-a stmnit şl 
l-a mustrat şi l-a Închis şi l-a surotaldit (vlah.> ; F: a-şl<*' 
limba, a-şi pune frîu la gură.

STRUP ^bat. W O parte a hamurilor, crucea ha
mutului, cureaua vinarii (i^ [®] 2507) [lat. st rup- 
pus].

STRUŢ1 sm. i Cea 
mai mare din păsări, din 
clasa alergătoarelor, cu 
picioarele foarte lungi şi

puternice, întreoînd în 
lugă şi calul cel mai iute; 
e vînat mult pentru pe
nele sale de la vîrful ari
pilor şi al cozii, albe, în
creţite şl moi ca mătasea; 
ouăle Iui sînt aşa de mari.
Incit ar încăpea în ele 
peste 30 de ouă de găină; 
trăeşte în Africa unde, 
spre a nu fi nimicit de de
sele vînători, s’au făcut 
crescătorii de struţi, cărora li se taie penele cele 
Iniinoase, pe măsură ce cresc (Stmthio camelus) 
(4670): O onmpănă se 'nalţă aproape de un paţ, Şl ’n 
orizon se ’ndoale ea gltnl unul —' (Alecs., [cuvînt cărtu
răresc din lat. s t r u t h i o].
O STRUŢ2 (pi.-uţurl) sn. Trqns.Bân. © Buchet de 
flori naturale sau făcute din strămături de lină, 
pe care-1 poartă fetele în mînă, iar flăcăii la pălă
rie: M'or jeli şl mindrele. In trei Innl, cn trei cnnnnl... Cn 
stmţnrl de strămături. Şl numai prin şezători, Cn struţuri 
verde de flori (brl.) K ® Ş, STRUŢUL-MIRELUI =BATR1-
NW [germ. S t r a u s s].
0 STRUŢIŞOR (pî.-oare) Sn. dim. 6TRUT2: ~ de 
viorele, Dulce ţl-i guriţa, lele (IK.-brs.).
OSTRUŢUŞQR (pî.-oare) 1. STl. dim. STRUŢ2.

Fig. 4670. Struţ.

Fig. 4671. 
Studeniţa.

2. sm. # = brAdişor®.
‘STUC sbst. A Un fel de mortar compus din 

var, ghips şi praf de marmoră, care, uscat şi lu
struit, imită marmora; e întrebuinţat la tencuitul 
zidurilor, la facerea ornamentelor de arhitectură, 
etc. [fr.].
‘STUCATURĂ (pî.-turi) s/.'A Ornament de zi

dărie, de arhitectură, făcut din stuc [it. stuc- 
c a t u r a].
OSTUGHI... = STUPI...
OSTUCNÎ (-neso) vb. ir. Băn. A împinge înapoi 
(în spec. boii cu carul) [srb. 
s t u 1( n u t i].

STUDENIŢĂ, STUDINITA (pl.
-te) Sţ. ® j? (^ = SCORBUT H ®
A Plantă cu tulpina foarte rami
ficată, cu flori albe, solitare, la 
subţioara frunzelor; creşte prin 
locuri sterpe, nisipoase şi pie
troase; numită şi ,,năsiparniţă” 
(Arenariaserpyllifolia) ([®|4671)11 

, ® A Plantă cu tulpina întinsă pe 
pămînt, cu flori verzui reunite la 
vîrful tulpinii; creşte prin locuri 
pietroase, pe Ungă pîraie şi în 
păşunile stîncoaşe din regiunea 
munţilor (Sclerdnthus uncinatus)
H ® A = tAmIitA ® [srb. stu- 
d e n i c a ,,frig”; bg. s t u d e- 
n i c a ,,numele unei plante”].
‘STUDENT sm., studenta (pî.

-te) s/. I1 Cel ce, aceea care ur
mează cursurile unei universităţi sau unei şcoale 
superioare: —' In utere, in medicină; — la Şcoala de at- 
hltectnră, la Academia oomerolală [it. Studente].

‘STUDENŢESC adj. f- Privitor la studenţi, 
ce ţine de studenţi; viată stndenteasoă. '
‘STUDENŢIMEs/. col. STUDENT, fi Toţi stu

denţii, corporaţiunea studenţilor.
‘STIJDIA (-diez) vb. tr. ® f> A se ocupa cu ■stu

diul : — matematlclle U ® J A învăţa să cînte din 
gură sau diritr’un instrument de muzică: — ointui, 
vioaraK ® ® A Observa cu băgare de seamă:— 
nn fenomen [it. S t u d i a r e].
‘STUDIAT adj. p. STUDIA. ® Care ă format 

obiectul unui studiu H ® Lucrat cu îngrijire, cu 
multă osteneală; un tablon bine *; nn discaref 
® ® Afectat, care nu e natural; o atitudine —ă nif 
© nestudiat.

STUDlNlŢĂ 1^ STUDENITA.
‘STUDIO -sbst. ® cjf > Atelier de artist ţ[ 

© Jii' Local unde se fotografiază scenele cinema
tografice [engl.].
‘STUDIOS adj. Căruia-i place să înveţe, 

Sîrguitor la studiu; tinerimea studioasă [fr. stu
die u x].
‘STUDIU (pî.-dii) sn. ® gi Aplicarea minţii 

pentru a învăţa adînc o ştiinţă sau o artă K © pî. 
fi Diferitele grade de instrucţiune; a-şi fsce, a-şi 
termina studiile t ® O învăţarea unui rol pe din 
afară ŢI ® O a pune o piesă In —, a începe repeti
ţiile piesei ţf ® Lucrare pregătitoare: a pune in-< 
un proiect de drum de fier ţ[ ® ^ De
sen, sculptură ce se face ca exerci
ţiu ţj ® J Compoziţie muzicală cu 
care se fac exerciţii [lat. s tu diurn, 
ou Înţelesurile fr. 6 t u d e].

’ STUF (pî.-furi), STUH (pî.-hurl) 
sn. ® A Mare plantă ierboasă din 
fam. gramineelor, cu tulpina dreap
tă şi vîrtoasă, cu frunze verzi-al- 
băstrii şi fiori ce bat în violet sau 
gălbuie; creşte prin mlaştini şi ape 
line sau stătătoare, pe malurile lacu
rilor şi rîurilor, formînd stuhării în
tinse; se întrebuinţează la facerea 
măturilor şi la acoperirea caselor; 
numită şi „stuh-de-baltă” sau „tre- 
stie(-de-baltă”) (PUragmiles com- 
munis) (.J^ 4672): Ieşitele eperlete... se asoundesn In 
stnfnl şi In papara de pe mal toboB.); am Ieşit Innotlnd... 
şi m’am ascuns In nişte* careera Ungă baltă ialecs.) ; tăra-

STR-
STU

Fig. 4672. 
Stuf.
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STU
CŢMs nai se malţăme^te ca doaă od&l, acoperite ca stah <irg.) % 

“ ® f ^ (-DE-CtMP) = TEESTIE-DE-CiMPURI H ® ® f 
PăJ foarte dest ciuf: ui petreca mina prin stalul de p&r 
din Irante (Vor.) ; oobll In cap II eraa numai cit alica, Iar ca
pul, ou stat ou tot... olt baniţa (R-'COD.)lf ® Tufă., tufiş; se 
Întoarse Înapoi şi asonnse copilul dup& llntlnA, Intr’un stal 
de Hori (isp.) [lat. vulg. *s t y p h u s, rezultat din 
contaminarea lui typhe „plantă, de apă” ■+■ 
s t y p a ,,stuf de acoperit.casa'1; comp. şi tvfA].

STUFĂRIE, STUHĂBJE s/. Loc unde creşte mult 
stuf: vedeam... o stalărie Intr’o baltă Îngheţată (sadj; 
am lacxat o pepinieră Inounjurată ou stnfăile (iro.) ; porcii... 
vara să se lase la păscut prin păduri el prin stuhăril (ion.) ; 
se opri tocmai tn stoh^rla iazalal (grl,).

STUTABIŞ, STDHABIŞ, o STUFIRIŞ (pl.-lşnil) sn. 
0 = BTUFAB^: an colb de argint dă strălaclre stalărl- 
ealui (GRL.); marele iezer Suhala... porneşte din stubărlşul 
satalui Vlnătoril el ţine mal bine de o poetă (vlah.> H ® 
Crînguleţ, stufiş (r.-cod.).

STUFAT- (pl.-atori) sn. X (D Carne sau legume 
fierte înriăbuşit într’un vas bine astupat H ® 
Mîncare de carne, preparată în felul acesta, cu 
ceapă şi usturoiu [ngr. a-cooif-âTov < it.].

STUFţŞ (pl.-iearl) sn. ® = STUFABJE: .^url de 
papară Înaltă, deasă ca perla, astupă viroagele (vlah.) H 
® = TUFIŞ: Ercule... se pitală cit colea Intr’nn asp.); 
(rial) mai In jos scapă din albie, prin de sălcii (vlah.) 
[S t U f -H t U f i ş].

STUFOS, TUFQS adj. © Gu frunze multe şi 
dese: in dreapta ei In stingă... slnt nlete nuci staloei, la cari 
omul priveşte cu drag (SLV.); pe zldal de ’mpreimulre... se 
Întinsese lungi ramuri de iederă stofoasă (odob.) ; mai călă
torind el o bucată bună, ajunseră le o pădure deasă el stu
foasă (ISP.) t ® Pr. anal. Gu păr mult şi des: barba 
sa surie ei stofoasă 11 acoperea jumătate de obraz (gn.) ; In- 
cruntlnd stufoasele lui sprlnoene, strlngea pumnii ou con- 
vulslnne (fil.); cosiţele ei, lungi el stufoase... 11 băteau 
pulpele (ISP.); vulpoiul Începu Îndată să-ei Invlrtească ooada 
cea stufoasă, ca o apărătoare (odob.) [tufă, influenţat 
de s t u f],

STUFULEŢ (pj.-eţe) sn. dim. STUP®; cant 
văz de ande vine glasul, şl ml se păiea că lesa din mlllocul 
unul .V da pomlşorl (lep.i.

STUH... tw STUP...
STUHUI (-neac) vb. Ir. A acoperi (o casă) cu 

s t u h.
STUHUIT adj. p. STUHUI. Acoperit ou stuh: 

grăldlpoare lăonte... de nulele, gl lipite şl bine, ca să le 
(ie cald (viţeilor) (lOM iHH (g) NpSTDHUJT: grăjdişomlvltei- 

-lor... eă tle nellplt şl nestuhult vara, pentm ou să tregă vln-
tul (DRAOH.).

STUP sm. ® a Locul unde se adăpostesc al
binele şi In care fabrică mierea şi ceara; trunchiul 
scorburos care Ie-a servit dintru ’ntîiu de locuinţă, 
a fost Înlocuit de mina omului printr’un butuc 
găurit, printr’o împletitură de 
nuiele şi mai apoi prin nişte 
căsuţe sistematice; e numit, 
după regiuni, şi „şt(i)ubeiu”,
,,uleiu" sau„coşniţă” (i®14673.

Fig. 4673. stupi.

F'g. .4674- Slup primi- 
|F^tiv dintFun butuc gău

rit. S. Stup.-C. Capta- 
lan, căptar. - U. Urdiniş.

4074): Ies din gaura aceea la copil ea albinele dlntr’nn 
» csB.i; slnt altl trlntorl de oare tiebne onrătlt ...ul 
iNEGR.i; dacă al *1, e bine să dămeştl nnnl şl linului tău, 
olnd 11 tnnzl motnl (mar.i ; miere de (ret.), miere de 
albine; ® o ca un ~ neratezat imar.i, se zice despre 
im om bogat care are de toate în belşug; de aci, 
a 11de bogat, a 11 — do bani, a fi foarte bogat, putred 
de bogat: păcat numai că n’are vr’o momită san vr'un ura 
oă s’ar tace — de bani (alecs.) H ® Toate albinele din:

tr'un stup (matca, albinele lucrătoare, trîntorii):
dnpă ea au Inllorlt merii, .«'11 nn mal mor imar.i ® ţ 
lABBA-STUPULUl = BQINITA1 [lat. VUlg. *S t y - 
p u s < gr. oTOTtoţ ,,trunchlu’’].

STyPĂ sf. H Firele de cînepă rămase între 
dinţii daracului, după ce s’a scos fuiorul; acestea 
se piaptănă din nou, şi rămîn intre dinţi numai 
cîlţii [lat. s t u p p a].

STUP AI interj. înainte! iară acel gheneral... an şl 
trecut Înainte... şl an început a striga: atupall (nec.) [rus.j.

STUPAU sm. a (3el ce îngrijeşte de stupi, 
păzitorul albinelor [Mold. ,,prisăcar”).

STUPĂRIE Sf. a Ocupaţiunea s t u p a r u- 
1 u i, creşterea albinelor^ (Mold. „prisăcărie”): ata- 
părla e părăsită, taaătiira amorţită, munca Îngălată uip.i,

*STUPEFAGŢIUNE, STUPEFACŢIE sf. încre
menire, Inmărmurire, înlemnire [fr.].
O STUPI (-upeşc), STUCHI (-uoheso,-nchln) vb. tr. 
Mold. Bucov. = SCUIPA; no puteau soăpa bietele mite din 
mlnlle noastre, piuă ce nu ne sglrlau şi ne etnpeau (cro.) ; 
olnd 11 văd, Iml vine să stnpeso şl să lug (sAO.i; să nu atn- 
peştl tn loc, că-tl stnpeşti sulletul (Gor.) ; să mă stuohl Ia 
ochi, dacă olu mol vorbi cu el (pamf.) ; eă nn stuohl, olnd vise 
vlrtelul spre tine, căci cu asta tace semn dracului şl vine da
te la (GOR.) [lat. vulg. *s c u p p ir e-f-sp u tare). 

'STUPUD adj. Tîmpit, nătlng, greoiu la minte:
niciodată nn m’am slmtlt atlt de şl de rldlcnl, ca ’n seara 
aceea (vlah.) [fr.].

'STUPIDITATE sf. ® Tîmpenie, nătîngie 1| 
® Vorbă sau faptă prostească, de om tîmpit [fr.].

STUPINĂ (pî.-lni) sf. a Locui unde se ţin 
stupii vara {Mold. „prisacă”).

STUPINIŢĂ (pî.-ţe) sf. f Plantă din fam, or- 
chideelor, cu flori 
mari, albe, mirosi
toare, numităşi„po- 
roinic”; creşte prin 

păduri şi poieni 
(Flatanthera bifo- 

lia) IU 4675) şi 
(Platanthera chlo- 
rantlia) (U 4676).
O STUPJT, STU- 
OHIT (pi.-lturl) sn.
Mold. Bucov. ® =
SCUIPAT: dac dacă, 
din Intlmplaieş ar s&rl 
stupltul Înspre Qolla, 
cum ţls’arpăieaP (crg.) ; 
stupltul cade tot pe 
obrezele lor (I.-gh.) ^ ®
% STUPţTUL-CţrcULXn wm- CUC ® II ® ♦ STUPÎTUL-Oţr- 
CULUI m- CUC ® [stupi].
O STUPITURA, STUCHITVRA (pl.-turl) sf. Mold. 
Bucov. = SCUIPAturA: mal citeva scărmăn&turl de oap, 
mal stuplturl, el liniştea e gata (vor.) ; cu poticneli al oa 
fel de fel de sperieturi, o&-şl tăou sinul numai stuobltail, 
dft'Dumnezeu şl ajunge la lumina zilei (flor.) [i: t U p ij.

*STUPOARE s/. încremenire, înmărmurire [fr. 
s t u p e u r].
O STUPyŞ (pî.-uşupl, -uşe) sn. = ASTUPV9: astnpâ 
gaura cu degetul, plnă volu afla un -*>’ ca să astup hnda 
(RET.) ^ se astupă cornul cu un de lemn (gor.).
t STUH sm. ® t Ţurţur de ghiaţă (ps.-sch.) f ® 

MoTd. Trans. (dens.) Ţurţur de funingine li @ Trans, 
(vic.) Sgură [lat. Stylus).
O STURICHţŞ (pl.-işuri) sn. ♦ Pădiiro tlnără, 
deasă, compusă dintr’o amestecătură Uo specii: 
se desoulţă repede ’ntr’un şl dă năvală *n lao )a oale (luno.i. 
OSTURÎ = STOR{.
O STURLUIBA vb. intr. Mold. A înnebuni; iaca. 
pozna, că au sturiuibat amtndoll (alecs.) [rcfiicut din
sturluibat].
O STURLUIBAT, STRULU|BAT, STURLU(I)BATIC, 
8TBULU1BATEC, âân. btrAlibat adj. şi sm. Cam 
smintit, spulberat, nebunatic: el e un sturluibat, 
o vlrtelniţă care faoe sflrri I şi altă nlmlo (aleos.) ; se duca 
vechea noastră Moldovă, şl In curlnd n’o să mal rămlle Io 
ea declt nişte strululbaţl ou mintea stricată (Nf.GR.); 9l 60 
eram vesel oa vremea cea bună şl storlubatio si copilăros oa 
vlntul In turbarea sa (crg.)î gtndlnd la apucăturile el 
lubatlce, Îmi veni in minte vorba ceea (plor.) ; eşti aşa do

Fig- 4675-
Stupiniţâ.

Fip. 4676. 
Stupinită.
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■trnlolbateo, tnoltslnt sigur c’al uitat tot ce ţl-am spus (NEGRJ
[lat. *astrolabiatus< lat. medievală a s- 
trolabium (=gr. âoTpoXiptov) ].

STURZ sm. i ® Pasăre brună-roşcată, de 20-23 
de cm., cu pieptul pestriţ şi cu penele parc’ar 
[i prăluite, căutată de vînători pentru carnea-i 
ioarte gustoasă; vine la noi din ţări depărtate, 
îndată ce începe să se topească zăpada şi trăeşte 
prin vii şi prin tufişurile din apropierea cîmpii- 
lor; se hrăneşte cu struguri şi cu scoruşe, de care 
e foarte lacomă; numită şi ,,sturzişor’’, „sturz- 
niic", „sturzul-viilor” sau ,,brebeneac” (Turdus 
musicus) ([U 4677); — o varietate a acestei păsări, 
cu corpui ceva mai

Fig. 4677. Sturzişor. F i y. 4678. Sturz.

maro, cu spinarea măslinie şi aripiie împestriţate 
cu alb, şi care se hrăneşte cu insecte, viermi, fruc
te şi seminţe, e numită „sturz-mare” sau „sturz- 
de-vîsc” (Turdus viscivorus) (i®14678) ţ[ ® sturz- 
de-lşenA, sturz-de-munte = cocoşab [refăcut 
din pir *t u r z i, sp. *t u r d < lat. t u r d u s; cu 
s- iniţial, probabil sub influenţa lui s t u r n u s].

STVHZA, bturzoaie, sturzoaicA sf. i Feme
la sturzului [sturz].

STURZIŞOR sm. m- STDBZ©.
STURZULEŢ sm. i dim. STDBZ.
su = SUB [iat. sub].

‘SUA.V adj. Care produce 0 sensaţiune din cele 
mai plăcute auzului sau mirosului: o muzică -»a; 
UD parlum ~ [fr.].
'SUAVITATE sf. însuşirea a tot ce e suav:

0^ HB8paB& se r&splndea In odele din nişte cr&cl de snlfină 
aruncate in firida sobei (D.-zamf.) [fr.].

SUB, suBT, SUPT prep. ® Arată situaţiunea unui 
lucru peste care se afiă alt lucru: şi zise Dumnezeu: 
slrlngă-se apele de supt ceriu Intr’un loo, să se vază usostul 
IPAL); părul e mototolit supt marama ce cade pe spate 
<DLVR.); cartea a căzut sub masă; pisica e sub pat; ev* SUPAT; 
a tlaea cevabraţ; lucrurile s’au petrecut —^ ocbll mei; a II 
drapel IV DRAPEL; pe mină ev MţNA ® B) i) ^ ® t A- 
proape de, pe lingă: lucuulurat-au... creştinii Aucona 
ca mare putere, un an Întreg sttnd aubt cetate (n.-cost.) ţ| 
® Arată o subordinaţiune, o dependenţă: a 11— 
ităptnliea, protecţia cuiva; cela ce nu se va pleca supt Învă
ţătura ludecătorlnlul, acela face greşală (PRV.-MB.I ţ| @ A- 
rată timpul clnd a trăit cineva, momentul cind 
ş a Intimplat ceva: * domnia Iul Cuza ii ® Spre 
(temporal), pe la: La nu han din drumul mare Intr'un 
Ungur, cam sub sară (sper.>; SDB(T)-AMIAZAiv AMIAZI 
1II ® SUB- se alipeşte adesea de adjective, sub
stantive sau verbe, spre a forma cuvinte compuse, 
spre a arăta un grad inferior, o situaţiune mai joasă, 
oto.: e u b alpin, s u b-Infeles, sub marin; e n b-dlreotor, 
eub-prelect; a s n b Înţelege, etc. [lat. S U b t U s].

SUB ALPIN adj. Care e situat dedesubtul Al- 
Pddjsau mai jos de munţii înalţi [fr.].

SUBALTERN, SUBALTERNA (pl.-ne) adj. şi sm. 
/. Care ascultă de altul, care este siibt ordinele 
unuia sau mai multora: un îuncţlonar *; directorul... 
cete braţul d-nel Moroi, lăslnd In urmă pe subalternul său 
wlvr.) [fr.].
tSUBAŞA (pl.-Bşi) sm. Primar de sat; agent 

U6 poliţie (In Turcia) (|®) 4679): an pus Turcii prin 
'".'■Mi- 4up& obiceiul lor (NEC.i [tc. S U b a S y]. 
psSUB-BIBLIOTECAR sm. Funcţionar care 
estesub ordinele imediate ale unui bibliotecar. 

SUB-CHIRIAŞ sm. Cel ce ia cu chirie o parte 
,'I 'fflebilul Închiriat de altul de la proprietar. 
“^-COMISAR sm. Ajutor al comisarului şi 

care-i Inlocueşte la nevoie.

Fig. 4679. Subaşă.

*SUB-GOMISIUNE, SDB-cOMţsiE sf. Totali
tatea persoanelor însărcinate de o comisiune să 
examineze o lăture particulară a unei chestiuni.
•SUB-GOMITET (pl.-ete) sn. Co

mitet cu un număr mai restrîns de 
persoane numit de un alt comitet 
pentru a pregăti anumite lucrări.

“SUBGUTANEU adj. ©Aşezat 
sub piele 1f ® Care pătrunde 
sub piele: injecţie subentanee [fr. 
snus-cutane].

* SUB -DIRECTOR sm.,SDB- 
DiRECTOABE sf. Persoana care 
vine imediat după director sau 
după directoare, în conducerea 
unei administraţiuni, unei in- 
stituţiuni, unei case de co
merţ, unui stabiliment de in
dustrie, etc. şi care-i ţine lo
cul la nevoie.

*SUBDIVIDE vb. If. şi re/l.
= sdbîmpArtj [sub - -l-di
vide].

•SUBDIVIZIBIL adj. Care 
se poate subîmpărţi [fr.].
'SUBDIVIZIUNE, SUBDI- 

vfziE sf. Sublmpărţire [fr.].
'SUBIECT (pî.-te) sn. ® Pricină, motiv: sora 

noastră era un veolnlo de mustrări şl de tortură pentru 
biata mama ivlah.i f ® Materie despre care se vor
beşte sau se scrie: —-e, dragul meu, clnd ştii să sorii, Itl 
răsar In cale la fle-oare pas ivlah.) ; »ul unei oomedll *|
® Obiectul unei ştiinţe H ® O persoană, din punc
tul de vedere al capacităţii sale, al caracterului 
sau purtării sale f ® /■ Bolnav pe care-1 caută un 
doctor, pacient 11®^“ Cadavru căruia i se face 
disecţia t ® 41? —ui propozitinnii, cuvîntul care a- 
rată fiinţa sau lucrul despre care se vorbeşte în 
propoziţiune ţf ® +++ Fiinţa conştientă de ea în
săşi, în opoziţie cu ,,obiectul” [lat.].

'SUBIECTIV 1. adj. © Care se raportează la 
subiect H ® A- Care se petrece, care e conceput 
în mintea noastră, în opoziţie cu ,-,obiectiv”, 
care este sau se petrece în afară de noi f ® Se 
zice de scriitorii şi de artiştii cari se preocupă 
mai mult de iinpresiunea ce face un obiect decît 
de obiectul însuşi.

2. sbst. Al. Tot ce se petrece în mintea noastră, 
tot ce aceasta concepe şi elaborează prin ea însăşi
[fr-]-

SUBIECTIVITATE sf. însuşirea a tot ce este 
subiectiv: am pus cestluuea pe tărlmnl subleotlvltăţll, n’am 
volt s’o tratez dlu punctul de vedere obiectiv (i.-gh.) [fr. ].

'SUB-INTENDENT sm. ©Al doilea intendent 
t ® JH — militar, funcţionar cu rangul unui ofiţer 
superior, însărcinat cu chestiunile administrative 
ale armatei într’o parte a teritoriului unei ţări [fr.].

'SUB-INTENDENŢĂ (pî.-te) sf. Funcţiunea 
de sub-intendent; localul unde funcţionează şi te
ritoriul pe care-şl exe/jită autoritatea [fr.].
'SUBIT 1. adj. Neaşteptat, ce vine pe neaştep

tate, năprasnic: moarte ~ă.
2. adv. Deodată, fără veste, pe neaşteptate [fr.].
'SUBÎMPARŢÎ (-part) vb. tr. şi refl. A (se) îm

părţi în mai multe părţi ceea ce a mai fost divizat, 
a (se) subdivide [sub- + împărţi].
'SUBÎMFÂRŢpiE sf. Faptul de a (se) sub

împărţi; rezultatul acestei acţiuni, subdivi
ziune.
'SUBInchiria (-riez) vb. tr. © A da cu chirie 

totul sau o parte din imobilul închiriat pe seama 
sa H ® A lua cu chirie de la chiriaşul principal 
tot imobilul sau numai o parte din el[sub--|- 
închiria].
' SUBÎNCHZRIERE sf. Faptul dc a s u b în

chiria.
'SUBÎNŢELEGE (-eg) Vb. tr. © A nu exprima, 

în vorbire sau scriere, un lucru pe care-1 avem în 
minte H ® 42? A lăsa afară, într’o propoziţiune, 
unele cuvinte a căror lipsă nu împiedecă înţele
gerea sensului ce voim să exprimăm: verbul in- 
tr'o propoziţiune [sub - -ţ înţelege].

STU-
SUB
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SUB
CMR. ‘SUBÎNŢELES 1. adj. p. STJBîNTELţiOE. Care se 
OVJlJ subinţelege, care nu e exprimat in vorbire sau 

scriere; In provozlţlnnna „taci din gntăl” BUbleotnl ,,tu” 
este

2. (pl.-esuri) sn. Ceea ce'are cineva in minte, dar 
nu"exprima in vorbire sau scriere, iăsînd pe ascul
tător sau pe cititor să intregească in mintea lor 
ceea ce s’a omis.

•SUBJONCTIV (pl.-ive) sn. Ca Mod ai vcrbuiui 
care ne arată luci'area ca ceva nesigur, îndoios, 
numai cu putinţa de a se face; numit şi „con
junctiv” [fr.].

'SUBJUGA (-ing) t'b. iT. ® A supune prin pu
terea armeior 1| ® ® A domina, a stăpini prin 
forţa morală [fr. subjugue r],

•SUBLpvi 1. adj. ® Foarte ridicai, foarte inait 
(din punctul"de vedere moral sau intelectual); o 
poElţtnne H @ '.F; Care e. la o Înălţime morală 
sau inteleatuală, la. un grad de desăvlrşire Ia care 
cu greu se poate ajunge; geniu —; glndlie -~ă; devota
ment li ® De o perfecţiune, de o frumuseţe ne
întrecută; un spectacol

2. sbst. © Ceea ce e mare, excelent In stil, i{i 
sentimente, In acţiuni H ® Perfecţiune, desă- 
vîrşire: a atins .«ni In genul adu [fr.].

•SUBLIMA (-im) 1. vb. tT. & A opera sublima- 
ţiuuea unui corp solid.

2. vb. refl. A fi trecut, prefăcut prin sublima
ţi une [fr.].
•SUBLIMAT 1. adj. Q- p. sublim*. Produs al 

sublimaţiunii; anii —floare de pucioasă.
2. sbsl. * ooroziv COROZJV 1. 

•SUBLIMAŢIVNE, sublimatie sf. Opera
ţiune chimică prin. care se Încălzeşte Intr’un vas 
Închis un corp solid, care se poate volatiliza fără a 
se topi, pentru ca să se depună In cristale pe păr
ţile superioare şi reci ale vasului [fr.].

■SUBLINGUAL adj. £) Care e aşezat subt 
limbă: glondft »'4 [fr.].

•SUBLINIA (-niez) vb. Ir. © A trage o linie subt 
unul sau mai multe cuvinte, spre a le scoate în evi
denţă, spre a atrage mai mult luarea aminte a 
cititorului 11 © A pronunţa unul sau mai multe 
cuvinte cu un ton particular spre a le semnala 
atenţiei aceluia care ascultă: directorul... vorbeşte ou 
d-nn Moroi ...de Inaint&rl şl primeniri In personalul său, 
ba tnCă subliniază cuvintele ori de cite ori se Invlrteşte ci
neva pe Ungă el (Dlvr.) [fr. souligner].- 

• SUB-LOGAT.^lR sm. Sub-cliiriaş [fr.]. 
•SUB-LOCAŢiyNE sf. Subînchiriere [fr.]. 
•SUB-LOCOTENENT sm. H 

Ofiţer de un grad inferior loco
tenentului; poartă la umăr un 
inel de metal alb sau de tresă de 
fir galbenă; la chipiu are o tresăo 
de fir galben (U 4(380).

•SUBMARţN 1. adj. © Care se 
află In fundul mării sau sub va
lurile mării; vulcan H © 3, Na- 
vlgatluna —ă, aceea în care vasele 
sînt scufundate şi plutesc subt 
apă.

2. (pî.-ine) sn. 'Vas care poate
Fig. 4680. 

Sub-Ioeotenent.

Fig. 4681. Submarin.

călători subt apă ([®1 4681) [fr.].
•SUBMERSIBIL 1. adj. Care poale li scufun

dat.
2. (pj.-iie) sn. 3b, Vas submarm care poate na

viga la suprafaţa apei,'sculundln(lu-se numai clnd 
vrea să se sustragă atacului duşmanului (Ţgj 4682) 
[fr.].

• SUBMULTIPLU 1. adj. ± Care este conţinut

de un număr exact de ori Intr’un număr întreg 
2. sm. Număr în

treg conţinut de un 
număr exact de ori în- 
Ir’un altnumăr întreg:
3 este submultiplul lui 9 
[fr.].
•SUBNITRAT sm.

Nitrat' sau azotat 
bazic: de bismut [fr.
sous - nitrat e].
•SUB-OFIŢER sm

Fig. 4682. Submersibil.
X Militar de un grad su

perior caporalului, dar Inferior sub-locotencnlului:
sergentul, seigentul-lurler, sergentul-major, adjutantul, pla- 
tonlerul slut sub-oflţerl [fr. SOUS-Officie 1'].

•SUBORDINA (-inez) 1. Vb. tr. © A stabili o 
ordine de dependenţă de la inferior la superior ţ 
© A face ca un lucru, să depindă de altul.

2. vb. refh © A li subordinat' f © A se pune in 
dependenţă altei persoane, a asculta de ca, a i se 
supune [fr. sub ordonner].

•SUBORDINAT adj. © p. subordin* H © =
SUBORDONAT; libertatea, cu citeşte mal necesară, cu atlt 
trebue să (le ..-ă raţiunii şi ştiinţei (l.-OH.).

•SUBORDONAT adj. © Care este sub ordi
nele, sub poruncă cuiva t © Dependent {vorb. 
de lucruri) tli © insubordonat K ® oj Proprai- 
ţînne -~ă, propoziţiune secundară [fr.J.

• SUBPAMÎNTEAN adj. Care este sub pămînt, 
suteran [sub- -t- p' ă m î n t e a n].

SUBPAT sw SUPAT.
•SUB-P*REFEGT, suprefbct sm. 0 Funcţionar 

însărcinat cu administrarea undi plăşi, sub direc
ţiunea imediată a prefectului. • .

•SUB-PREFECTURA, SUPREFECTVRA (pl.-tnrl) 
sf. 0 © Partea unui judeţ, plasa administrată de 
un sub-prefect H ® Funcţiunea de sub-prefect li 
© Oraşul în care-şi are reşedinţa sub-prefectul, 
reşedinţa plăşii H ® Localul, birourile sub-pre- 
fectului: Lelbn s mers la primărie, apoi la supreleotnii, 
4 demuţe pe ameninţător (CAr,).

•subreta (pî.-te) sf. © O Femeia care, într'o 
comedie, joacă rolul de servitoare, de lată in 
casă H ® Femeie subalternă şi intrigantă [fr.].
•SUBROGA (-rog) vb. tr. A A pune pc cineva 

sau ceva, unui în locul altuia, a substitui [fr.].
•SUBROGATORIU adj. rt Care subsUtue o 

persoană ou alta ţfr.].
•SUBROGAŢI'UNE, SUBROOATIE sf. rt Sub

stituirea unei persoane cu alta care sc bucură de 
toate drepturile celei dintîiu: subrogaţiunea la drep
turile oredltorulol, tăcută In folosul unei a treia pereoase 
ce-1 plăteşte, este sau convenţională sau legală (coo.-civ.) [fr. ].

•SUBSCRIE (-scriu) 1. vb. ir. A-şi pune iscă
litura în josul unui act spre a-1 aproba.

2. vb. inlr. © A-şi da aprobarea, învoirea: ent- 
scriu la tot ce spui ţ] © A lua asupră-şi, a se ln(lii- 
tora să dea o anumită sumă pentru u întreprin
dere, o cheltuială colectivă, un act de binefacere, 
etc'. II © A sc angaja să contribue cu o parte oare
care la un îrapruhiut public H ® A se îndatora 
să cumpere o publicaţiune de librărie, pusă sub 
tipar, achitînd costul în condiţiunile convenite [Ir. 
s o u s c r 1 r e, refăcut după scrie].
•SUBSCRIITOR sm. V © Cel ce ia parte la o 

subscripţie, şi măi ales acela care a subscris la o 
publicaţiime de librărie care trebue să apară la o 
epocă determinată sau în fascicule ‘I d) Cel ce 
subscrie o poliţă, etc. [subscrie].
•SUBSCRIPŢIUNE, SUBSCRIPŢIE sf. ® Iscă

litură, semnătură pusă în josul unui act II (S r4 
unoi scrisori, termenii (io politeţă cu caro se încheie 
o scrisoare, împreună cu semnătiira ‘I @ Angaja
ment pe caro-1 iau mai multe persoane de a da 
fie-oare o sumă oare-care pentru p inU’eprmdcre, 

'o cheltuială comună, o operă de binefacere, etc. I 
® Suma însăşi pe care se angajează fic-care s i) 
dea H © Angajament de a cumpăra unul sau niai 
multe exemplare dintr'o publicaţiune de librării;, 
Ih curs de tipărire, şi care trebue să apară la s 
epocă determinată, întreagă, în volume sau m 
fascicule [fr. s o u s c r i p ti o n].
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'SUBSCRIS 1. adj. p. STJBSCRJE. Care a sub
scris, care a'iscălit.

2. sm. Cel ce şi-n pus iscălitura în josul unui act.
'SUB-SEGRETAR sm. © Cel ce dă ajutor 

secretarului şi-l înl'ocueşte la nevoie ţ ® 0 de 
eiat, înalt funcţionar, de un rang imediat după mi
nistru, care-1 înlocueşte la nevoie, şi e responsabil 
împreună cu el [fr.j.
'SUB-SEGRETARIAT (pî.-ate) sn. ] Funcţiu

nea. biroul sub-secretarului [fr.].
•SUBSEMNA (-nez) vb. ir. A iscăli, a-şi pune 

semnătură în josul unui act [s u b - -|- s e m n a].
'SUBSEMNAT adj. p. subsemna şi sm. Cel is

călit In josul unui act.
•SUBSIDIAR 1. adj. Care slujeşte să întă

rească cele spuse măi ’nainte, spre a Ie face mai 
temeinice.

2. adv. Pentru mai multă siguranţă; în al doîlea 
riiîd [fr.].
•SUBSIDIU (pl.-dii) sn. © Ajutor bănesc pe 

care supuşii îl dau suveranului, în anumite împre
jurări 11 ® Ajutor bănesc pe care un Stat îl dă 
altui Stat aliat în baza tratatelor încheiate între 
ele H ® Impozit pe care-1 plătesc contribuabilii 
pentru a veni în ajutorul Statului în împrejurări 
grele [fr.j.
•ŞUBSISTA (-slst) vb. intr. ® A exista încă, 

a se afla încă în fiinţă | ® A rămînea în vigoare, 
a dăinui: cit timp o lege subsista, trebue respectata f 
@ A trăi şi a se întreţine: are cu ce sa subslste [fr.].
'SUBSIS'TENT adj. Care subsistă [fr. s u b - 

s i s t a n t]. '
•SUBSISTENŢA (pl.-te) sf. © Hrană şi între

ţinere 11 ® pl. a Hrana necesară unei armate, 
unei ţări [fr. s u b s i s t a n c e]. ’ 
OSUBSOARĂ rm- SUBŢIOARA.
'SUBSOL (pi:-aluri) sn. Q y Stratul de pămînt 

dedesubtul solului arabil şi care este în genere lipsit 
de materii organice | © (£a Totalitatea'încăperilor 
caro se găsesc dedesubtul parterului unei clădiri, 
precum beciurile, pivniţele, etc. [fr. sous-sol].
•SUBSTANTIV (pl.-ive) sn. 03 Vorba-cu care 

numim o fiinţă său un lucru [lat.].
•substanţa (pl.-te) sf. © +++ Tot ce sub

sistă prin sine însuşi, 'fără să-i cunoaştem natura 
intimă, ci numai proprietăţile cu care e înzestrat:
onml e lormat din două substanţe; sn!lotul şl corpul ^
© Ori-ce materie solidă, lichidă sau gazoasă: — mi
nerali H ® Tot ce constitue o hrană pentru corp 
sau pentru minte H © Tot ce este mai însemnat, 
maicutemeiu înţr’un discurs, într'un act H ® Tot 
ce este absolut necesar pentru a putea trăi H ® în 
«, pe scurt, într’un cuvînt [fr. ].
•SUBSTANŢIAL 1. adj. © Hrănitor, nutri

tiv, care poate să nutrească corpul sau mintea f 
® Esenţial.

2. adv. In substanţă, pe scurt, într’un cuvînt [fr. ].
'SUBSTITUI ţ-tnluVl. vb. ir. © A înlocui: man

datarul este rlapunzltor pentru acela pe care l-a substituit In 
gestiunea sa (coc.-civ.) 1f ® rt A chema altă persoană 
lasuccesiune în locul sau în lipsa moştenitorului.

2. vb. refl. A se pune unul în locul altuia [fr.]. 
_'SUBSTITUT sm. tis Magistrat însărcinat să 
înloouească la parchet pe procurorul general sau 
pe procuror [fr.].
’SUBSTITU’f lUNE, SUBSTITUŢIE, SUBSTITUIRE

St ® Faptul do a substitui, înlocuire H ® ± 
înlocuirea într’o ecuaţiuno a unei cantităţi alge
brice prin alta echivalentă t ® rt Dispoziţiune 
prin care se ohiamă succesiv unul sau mai mulţi 
moştenitori la o succesiune, pentru ca acela care 
a fost instituit întîiu ca moştenitor să nu poată 
înstrăina bunurile supuse substituţiunii [fr.].

SUBSTRAGE (-sg) tb. Ir. ± = scAdea 1 @
Vot-0 u s t r a i r e, refăcut după-t rage].
ŞyjŞSŢRAT [pl.-e.te. -aturi) sri. +•+ Ceea ce 

există în fiinţe. Independent de calităţile lor şi oare 
serveşte do razim acestora [fr. substratu m], 

subsuoara •»- subţioara.
. SUB-ŞEF sm. Funcţionar care ocupă rangul 
mediat după şef.

SUBT M- SUB.

•SUBTERAN... SUTERAN...
•SUBTERFUGIU (pl.-gii) sn. Mijloc şiret de 

a scăpa dintr’o încurcătură, tertip, clenciu [fr.l.
•SUB'TUj adj. © Foarte mărunt: nn pral f 

® Care pătrunde cu înlesnire, care se insinuează 
uşor: o otravs—âH ® ® Ager, pătrunzător: o. ve
dere clinele are mirosul —' 1 © ]■' Şiret, foarte di- 
baciu: nn hoţ ~ H ® 0 Foarte fin, foarte rafinat 
(vorb. de minte): o inteligenta -~aH ® Care nu poate 
fi înţeles cu uşurinţă din pricina prea multei fi
neţe: o doctrină —.A [fr. ].

•SUBTILITATE sf. © însuşirea â tot ce e 
subtil; agerime f © Şiretlic în afaceri t ® pi. Ra
ţionamente, distincţiuni prea rafinate, care nu se 
pot pricepe uşor: lucruri mistice, subtilităţi metafizice 
11 atrăgeau cugetarea ca un magnet iemin.i [fr. ].
'SUBTILIZA (-izaz) 1. vb. tr. ® A face subtil, 

pătrunzător; a'ageri 1[ © F A şterpeli. ,
2. vb. intr. A uza de prea mult rafinament, de 

prea multe subtilităţi.
3. vb. refl. A deveni mai subtil [fr.l.

'SUB-TI’i’LU (pî.-iuri) sn. % Titlul secundar al
unei cărţi, aşezat în urma titlului principal.
O SUBTOAIE, suptoaie sf. Trans. «£) Fie-care 
din bîrnele mari de brad pe care stă podul (vic.i 
[s u b tl.

SUBŢia. suftia (-iu, -iez) 1. vb. tr. © A face
(mai) subţire: -- o setndură, un tir; sucltorul... întinde 
el subţiază (aluatul) prelăolndu-1 Intr’o foaie rotondă (PAmf.i; 
—' virtul unul creion; (Cucoana Callopi) clnd vorbea... Işl 
umfla nările şl-şl subtia buzele (sado; a-şl -v glasul 
H © X A turna apă în zeama unei mîncări, spre 
a nu fi aşa de groasă: /^boreal, ciorba, dulceaţa Hlj 
© ÎNGROŞA H ® 0 F A scădea, a micşora: 
leafa, simbria cuiva 1 ® 0 A ascuţi, a ageri (mintea, 
etc.): mle-mi trebuesc cărţi care să-ml sobtleze mintea 
(FIL.) Ii ® 0 = CIOPLI i ©: societatea pe oare o fre- 
cuentează l-a mai subtlat.

2. vb. refl. © A se face (mai) subţire: fimi s'a 
subtlat prea mult ei mi-e teamă să nu se rupă; grumazii 11 
sint sulegezl el glugaei el... de ce merg spre cap, gltlelol 
1 se suptle (CAUT.) f © A se face mai apos: zeama s’a 
subtlat H ® 0 A se ascuţi, a se ageri (mintea); a 
se ciopli, a se rafina: acum no mai plac cintecele veohi, 
nu mal aint de modă, că s’e subţlet lumea (alecs.i; băia
tul... se ciopli el se subtle In putină vreme iisf.i [lat. 
s u b t î I i a r e].

SUBŢIETIG, SUPTIETIC m- SUBŢIRATIC.
'SUB'ţ'INE, SUPTINB (-ţiu) vb. refl. © A se în

treţine, a (avea cu ce) trăi: am cu ce să mă subtln el Io 
oraş (CiAUŞ.i; HIndra... mi-a dat-o soacră-mea, Să-ml sobtlu 
casa. cu ea itoc.i [susţine].

subţioara, subţioara, t SU(B)SI0ARA, sub- 
S(U)0ARA, o s'usuoarA, t SUPTSUOARA 
(pt.-re) 1. Sf. © ^ Golul de siibt 
braţ, la încheietura Iui cu umărul:
iDÎoclnd măclacl de lier, i>au arsu-i sâ- 
siorlle (oos.); cu mlaeolle snmese plnă la 
subţiori, aduce pe o tavă uscătură şl udă- 
tură (CAR.); Bag mina ’n sin după flori 91 
o prind de subsuori (nov.) ; cu celălalt ca
păt se legă de subsiorl şi se lăsă a-i bă- 
lălăl picioarele In vlnt (jsp.) H ® / Un- 
ghiu format cu tulpina de baza u- rig. 4683. 
nei crengi, unei frunze sau unei s.s. Subtioarc. 
bractee ([H| 4(iS3): mugurul ce răsare la 
subsuoara frunzelor (ion.).

2. adv. La subţioară, sub braţ: şl mergi doar, ou 
pieptu ’nainte... cu căciula luată de la poartă şl ou ploconul 
subţioară <luno.) ; auzind ficiorul aceasta, şl-a luat cărti
cica subsuoară şl s’a cam mai dus (sb.) ; Moşul suie şl 
coboară, Cu mătuşa subsuoară (gor.), ghicitoare despre 
,,COla ŞÎ Cirligul”; Fă-mă lumină de ceară Şl mă pune 
susuoară .(ik.-brs.); (iescori precedat de prep. la, de 
sau chiar sub(t); tata... luă miţele la subţiori, Incăleoă 
pe un ţap şi plecă la-curtea boierească (isp.î ; cu servieta la 
subsuoară, venea dinspre tribunal (vlah.)*,. Întreabă pe cu
coana sa, cu care se primbla de,subsuoară.(sb.) ; muştele... 
printre vine... şi pe supt suslori Intr!ndu-le (CAnt.) ; punlu- 
du-1 ca pe im băţ sub subsuoară, a plecat cu el acasă (SB.)
[s u b (t) -I- *s u o a r ă < lat. s u b - a 1 a].

SUBŢIRATIC, SUPŢIRATIC, O ŞUBŢIţîTIC, SUPT-

SUB.
SUB
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suc
SUB- adj. CD Cu trupul lung şi subţire; svelt: tnaită,

Bubţlratică, mlădioasă, oaobdşă, toarte elegant Imbrăoată 
(6.-ALD.); lăcustele subţiratice săltau In pulpanele resfrtnte ale 
popilor jo.'ZAMF.) ^ © Slab, uscat: slabi, jigăriţi... ou 
picioare şl mllnl subţiratice şl piţigăiate nsp.) U ® Sub
ţire, piţigăiat (despre glas): un nechezat subţletlc de 
cal slobod venea din partea taberei (grig.).

SUBŢIRE, suPTtRB adj. © De un diametru 
loarte mic, cu dimensiuni laterale foarte mici, care 
nu e gros [vorb. de trupul oamenilor sau animale
lor şl de lucruri); Dragul lelll, mult eşti, măi, Ca nloi 
unul din flăcăi, Nlolprea ’nalt, nloi prea subţire, Şl-al băgat 
dragostea ’n mine (pamf.); glt^; buze, mllnl, degete sub
ţiri; arbore, nula«v; ghlaţă'^; zid-^; Nădejdea de la mine E 
ca slrma de subţire ok.-brs.) ; 0: obraz-^iv* CHELTUIALĂ®, 
OBRAZ 1 © ^ © Despre materiile toarse sau ţe
sute : lir ; plnză, postav ; a 11 îmbrăcat 1[ © Puţin 
dens, care nu e des: tum zeamă, cerneală H © 0 
Fin, delicat, rafinat; cioplit: era şl puţină lume mai 
deosebită, mal supţlre, dar se pierdea In gloata de megieşi 
(VLAH.); d-ta, pe lingă bogatele d-tale cunoştinţe literare... 
trebue să 11 avlnd gust şl simţire adlncă <car.) ; olubotăria, 
care va să zică, să lie mal subţire meşteşug deolt povestirea î
(CAR.) H ® De calitate bună, superioară; lucrat cu 
fineţă: horbotă oojocar -^■•‘QROSi © ^ © Despre 
glas: glas 1111 © GROS [lat. subtile m].

SUBŢIRţîL, /. -mţcA (pi.-lreie) adj. dim. SUB- 
TţRE; Badea-1 lesne de a-1 cunoaşte, Că-i înalt şl subţirel, 
Parcă-1 ,^tras prlntr’nu Inel (IK.-brs.); stăptna era o zlnă 
’naltă, subţirică şl drăgălaşă şl frumoasă, nevoie marel 
(tsp.); Că-1 graiul subţirel, Moare neică după el (pamf.).

SUBŢIRIME, SUPTIRIME sf. însuşirea a tot ce 
e subţire: o iată de împărat... albă la faţă cum e crinul 
şl cu supţlrlme de-o puteai trece prlntr’un Inel (furt.).

*SUByRBI£ sf. Cartier, mahala [lat. s u b u r- 
bium].

* SUBVENŢIONA (-onez) vb. tr. A da o sub- 
venţiune [fr.].

‘SUBVENŢIUNE, SUBVENŢIE sf. © Ajutor bă
nesc, ajutor ce se dă în bani ^ ® Fonduri acor
date de guvern pentru a suspine o întreprindere 
[Ir.].
•SUBVERSIV adj. Care răstoarnă, care distru

ge ordinea stabilită, credinţele, morala: guvernul 
găsi opinia mea şl mă puse deocamdată In dlsponiblll- 
teto (ALEce.i [ir.].

*SUG {pl. sucuri] sn. © f Ori-ce lichid conţinut 
în celulele unui vegetal, zeamă, mîzgă K ® £) 
Nume dat diverselor lichide secretate de glandele 
corpului animalelor: — gaetrlo; pancreatio iw pan
creas t ® ® Ceea ce e mai instructiv, mai de 
scamă într’o carte, într’o ştiinţă, etc. [ir.].

sucala (pi.-ale,
-&ii) sf. © H Unealtă 
ce slujeşte la depăna- 
rea pe ţevi a sculurilor 
ce sînt aşezate pe vîr- 
telniţă; numită şi 

,,rodan” ([D 4684): c&- 
lepele lăsate pentru bâtă- 
tură le-au depănat pe ţevi 
ou sucale (Crg.) ; piuă se 
Întoarse, războiul lu gata... 
ou tlndeloă, cu de aur 
şi ţesea singur plnza de i.i 
aur (RET.) H © Pr. anal. Pa.i 
Frigare; sucala de carne

Fig1. 4684. Sucală.
Pat, scaun, picior, strat, tal 
butuc. — 2.2. Picioarele roa 

• 3. Roată, dură, tobă. -
,1 cernea de tler cPăM;.,, cftJ^nu:r-0?™5.5.°Kmî^armetenUfS 
ghicitoare despre „de- suiui._6.6. Ful.-7. Ţeavă.-s 
get Şl mei n ® r/*J = Scripeţ, rotiţa, dungă.—9.9. Ata 
COABBA2© : Biredellm cu curea,
sucale, săpăm cu cazmale 
iLUNG.i [srb. bg. s u k a I o],
OSUCAlete sm. Sul de hîrtie, val de pînză,
vălătuc (R.-coD.) [sucală].

SUCJiXţ (-ăieso) vb. Ir. A cicăli, a cihăi, a bate 
capul cuiva: una, două, mă duceam la om ,1-1 tot sucă- 
leăm să-ml dee curele, ca să-ml (ac blciu (CRG.i ; mă sncălsa 
In toată vremea sl-ml amăra snlletul (flor.j [sucală], 

"SUCCEDE (-ced; pf. -cesel; part. -ces) vb. intr. 
© A urma, a veni după cineva: Ne snocedem generaţii 
el na credem minunaţi iemin.) ţj ® rt A moşteni: pentru

a >v, trebue neapărat ca persoana ce succede să existe In mo
mentul deschiderii succesiunii [COD.-CIV.) [fr, ],

"SUCCES (pl.-ese) sn. Izbîndă, reuşită, rezultat 
norocos [ir.].

"SUCCESIUNE sf. ® Şir de persoane sau de 
lucruri care se'urmează fără întrerupere sau la In
tervale scurte n @ rt = moştenire©©: proprie
tatea bnnnrllor se dobtndeşte şl se transmite prin —, crin 
legate, prin oonventlune el prin tredltluue (Cod.-civ.) [fr.].

•SUCCESIV 1. adj. © Care se desvoltă fără 
întrerupere, neîntrerupt: progres-' t ® Se zice 
despre lucrurile care se Intîmplă la intervale scurte 
unul de altul: deşcopsrlrl —-e ţ] ® ib. Dreptnrl — 
drepturi de moştenire.

2. adv. Rind pe rînd,«de-a rîndul, unul dună 
altul [fr.].

"SUCCESOR sm. Urmaş, cel ce urmează după 
altul într’o 'demnitate, într'o funcţiune, într’o 
profesiune, etc. IfH © predecesor [fr.].

"SUCCESORAL adj.-ifi Privitor la moştenire 
[fr.].
•SUCCIN sbsl. s> Ghihlibar [fr;].
"SUCCINCT adj.® Exprimat în puţine cuvinte, 

scurt: nn reznmat ~ f ® Care se exprimă in puline 
cuvinte: nn orator-; [fr.].

SUCEALA (pi.-cell) Sf. Faptul de a (se) suci: 
dinmnltalesnoell si Invlrtell ala tlgmlnl... coada Iul... 
soăPă deodată pe gaura cepulnl (odob.i.

SUCI (-ceso) 1. vb. tr. © = Răsuci 1 ©runilzio 
oă vircolacll se aule la Innă sau la soare pe ata ce s’a suolt 
Într’o zl de Duminecă (gor.>; apoi... găbulnd păsărloa, ml 
ţl-o Insîacă de coadă şl cit pace să-l sucească gltul (CRo.i ’j 
® ® — mintea cuiva, a-1 scoate din minţi, a face să-şi 
piardă capul: Te ’ntraabă, te Ispiteşte, Plnă mintea il-o 
suceşte (IK.-BRS.) ţ[ ® A scrinti: a-şl —' ploiorul 1[ © A 
face sul, a răsuci: —' o ţigară ® A învirti: cum 
l-olu zări pe şatrarul, am să-l suceao ca pe-uu titirez ialecs.) (I
® ® A întoarce în toate chipurile, spre n afla 
ceva, spre a descoase pe cineva: onm intra, e inhitat 
de procuroml, care-1 auceşte ibr.-vn.) ţf © —' vorba, Q tn- 
curca vorba: el nu mei suceşte vorba, ol spune drept In latl, 
dacă 1 s’a pns ceva pe Inimă (slv.) ; abs.: Sfermă-Platră 
a enclt-o ba Încolo, be Încoace, şl a soăpat ca si Strlmbfl- 
Lemne, carele Insă ştia pricina prea bine ibb.}.

2. vb. refl. A se învirti, a se răsuci, a umbla sau 
a se mişca de colo pînă colo cu neastîmpăr: ml 
subli, mă ’nvtrtll şl mă Inel cu mllnlle de păr, de ce 0lm(ll 
şl-ml păţi sufletul uip.i; inculpatul sa suceşte de colo ploi 
colo (BR.-VN.); mal se saol, mal se învirti, să scape de pa
coste st no lu nici UD ohlp iisp.) [VSl. S U C 4 < 5LI- 
kati],

SUCIT adj. © p. SUCI: fir —; picior —■; părul s mo
totolit supt marama ce cade ..pe spate, rochia. —'ă pe trup 
(DLVR.) *1 © Cu firea, cu mintea deosebită do u ce
lorlalţi oameni, cari nu-i pot pricepe şi aproba apu
căturile sau faptele: a test odată nn om care toată viata 
Iul nn e'a putut potrivi ou lumea, un om —' icar.i ; nn ol 
n’are noroc, da-1 el un om aşa —ursuz (vlah.i.

SUCITOARE Sf. © = SUCITQR © II ® i = 
capIntqrturX [s U C i].

SUCITOR (pf.-toare) sn. © Băţ rotund şi nelctl 
du care se întinde aluatul spre a-1 subţia cit mal 
mult: se la aluatul, se taie hncătele, se tace boturi rotands 
şl apoi sa lăţesc cu —ml (şez.) ; se întindeau cu -'Ul lol 
foarte subţiri, rotunde ca tipsia pe care se coceau ivor.i; 
am văzut un om, cu spatele la pămlnt, pe care-1 Indopeu e|tl 
doi oameni "ou —ul (ret.) H © = CORD AR © [suci].

SUCITUrA (pî.-turi) sf. © Faptul de a se 
suci; învîrtitură, răsuceală: laoodeşie In mlnte-ţi BU- 
oitarlle da trap cale mal ciudate... şl aşa vai avea o Idee ^ 
balurile Boisecuiui (alecs.) K © Gînjţ legăLum de nuia 
pentru căruţă cr.-codo 1[ © pl. / © Vine încălecate
(LAUG.).
O SUGIU sm. Trans. Blănar [ung. s z U o sj.

SUGMAN, "SUUĂN (pl,-ane) sn. © 'l) Haina 
lungă purtată de ţăran (uneori şi de ţărancă), w* 
cută dm dimie, de felul zeghei, dulamei, şubei, etc. 
fiBi 4685): prlns-au atunce şl pre nn Grec... d& l-aa 
şl l-an Îmbrăcat on sncman negru (let!) ; săracul, umilit 9I 
strlns la piept,, da sta să-l crape suomauul cel sdrenţnlt ds 
pe dluBul (isp.); Şl bietul om, slab, palid, avlnd snmed^ 
rupt, Şl o oămeaşă ruptă bucăţi pe dedesubt (alecs.) H ® H
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Postav gros, dimie: dinda-ne... 9I otto dou& păiechi de 
oblele da şaman alb, ne-am Inc&lţat on opincile (CRG.i [bg. 
s u k m a n 0, srb. s u k m a A, rut.
sukmana].
0 SUCNA, sţroNA (pl.
-ne) sf. Tr.-Carp. ţj)
Fustă groasă (purta
tă de ţărance), an
dree: 91-0 găsii o’o sac- 
nă na, Pe cea bună gi-o 
cirpee <ik.-brs.) ; Am o 
meni mlrie PllnS de 
pozdecie (gor.), ghici
toare despre,,cerul şi 
stelele11; Aş putea ti 
domnişoară Si pe obraz cu 
păioaiă,<Ou BUgnă şi cu 
pfipncl, Mu zadie cu cia- 
bccl (BRL.) [vsl. SUk-

. / V Fik- 4685- Sumane.SUCOMBA (-omb)
vb. intr. ® A fi copleşit de o povară, a cădea, a 
pica H ® © A fi copleşit de o durere fizică sau 
morală H ® A nu se putea împotrivi, a nu putea 
rezista: — ispitei f ® A fi învins, a fi Infrînt, bi
ruit, a cădea in luptă t ® A muri [fr.]. 
‘SUCULENT adj. (D Care are mult suc f © 

Foarte hrănitor: bucate H ® Cămos si zemos: truct
o- [fr.].

‘SUCURSALĂ (pl.-ie) sf. Stabiliment ce de
pinde de altul identic, filială [fr.].

‘SUD sbst. • ® Partea cerului, opusă nordului, 
aflată spre dreapta aceluia care stă cu faţa în
toarsă către răsărit, miază-zi H ® Partea ţării care 
înaintează mai mult spre sud: ~ul Franţei 1[ ® Ţă
rile meridionale ale Europei: popoarele de la snd [fr.]. 
‘SUDA (-dez) vb. tr. rr5* A lipi metalele [fr. 

s o u d e r].
SUDAC sm. - şalAu [rus. s u ci a k u], 

t SUDALMĂ (pl.-aiml, -alme) sf. ® Ocară, 0- 
fensă: oind va gr&l neştjne cătră altul cuvinte de »... acela 
Bfi se certe ca un suduttorra (prv.-mb.) ; i-an gonit pro Pelcul 
aceia de lingă sine on Matel-Vodă (m.-cost.) “I ® înjură
tură: 11 alungau cu sudalma, II amnţan ou olnll, ori că-1 im- 
proţoao vorbe necălite (ret.) j Începură a-1 Improgca cu pie
tre, nrmlnda-1 ou endălml şl cn ocări plnă acasă (NEGR.)
[ung. s z i d a 1 o m].
} SUD AR (pf.-aro) sn: Giulgiulln care a fost

înfăşurat trupul Mîntuitorului, după ce a fost scos 
de pe cruce: sudarlnl, adecă măhrama cu carea era Invăllt 
capnlsfenţiolsale (VARL.) [vsl. Slldarî, gr. coo3dtpiov]. 

‘SUD-EST (prescurtat s.-e.) sbst. 9 Partea ce
rului aflată între sud şi est; porţiunea dintr’o 
ţară situată între sud şi est [fr.].
‘SUDIC adj. 9 De la s u d, meridional.

T SUDţT .vm. 0 Supus străin, care se bucura 
06 protecţia consulului său: era poruncă straşnică de 
I» împăratul să nu supere pe sudlţi (i.-gh.) [it. S U d d i tb].

SUDO.A^E sf. ® Umoare limpede, apoasă, să
rata, care iese prin porii pielei şi se condensează în 
picaturi; apare sub influenţa căldurii, a unei sfor
ţări musculare energice, a unei puternice emo- 
ţium morale sau a unei stări bolnăvicioase, nă- 
QUşală: In sudorile făţlel tale -veri mlnoa plinea ta (pal.) ; 
dud m am deşteptat, eram scăldat Intr'o ' rece (dlvr.) ; pe 
omul nostru II treceau sudorile de Irlcă (grig.) ; se trudiră, 
d» curgeau sudorile de pe el ca bobul (ret.) ; ©: sudori de 
slngs curgeau do pe tetele Româ- 
ollor (isp.) ţi @ 4- = cnSCBI- 
WR ®ţ[ ® ^ SUDOAREA-CA-,
IitriUI = OSUL-IEPURELUI 
(>•■ IEPURE ®) ţl ® A SU-,
D04HEA-LAPTELDI = CAP- 
TAi^(î)[]at, sudorem].
OSUDOM... I*-soDpM 
'SUDORIFIG adj. şi 

IPi.-ice) sn. f Se zice des
pre un medicament care 
provoacă sudoarea [fr.].

’SUDORIPAR adj. g) 
hare produce sudoarea: glande sau ghindurl 
46S6) [fr.]. 1

Olanda audoilparo

Fig:. 4686. 
Glande sudoripare.

O SUDUG sm. = SUD^C. suc-
t STJDUI (-daiu) vb. tr. A ocărî; a înjura: cola ce qi ip 

VB sudul sau va face vre-o nevoie oamenilor celor domneşti, OU r. 
acela face greşală ca şl oum ar sndnl pre Domnn-eăn <prv.-mb.> ;
Domnita Oblajna... sta Unsă dlnşll csrctnd a-1 Îmbărbăta, 
şl-1 sndnla cn aspre cuvinte (oooe.); s’a apneat de a bătut 
calnl onmpllt, tot sudolndu-l şl blăstămlndn-l onm 11 venea 
Ia snră (sb.) [ung. s z i d n i]. 
fSUDUITpR adj. verb. suduj şi sm. Care su

duie, care OCărăşte: ceia ce va grăi omnlnl cuvinte... cn 
hlolenşng, de-1 va batjocori... acela se va pelepsl ca un sn- 
dultorln (prv.-mb.).
tSUDUITtJRĂ (pi.-turl) sf. Ocară; Înjurătură; 

ocări... batjocuri... suduituri... acuzări de otrăvire prin vi
triol (CAR.) [s u d u i].
OSUDUM... »•- SODOM...
•SUDURĂ (pl.-ri) Sf. W” Lipirea metalelor: — 

cn oureut electric [fr. s O U d U r e].
•SUD-VEST (prescurtat s.-v.) sbst. • Partea 

cerului aflată între sud şi vest; porţiunea dintr’o. 
ţară aflată între sud şi vest [germ.].

•SUEDEZ 1. adj. • Din Suedia, originar din 
Suedia; a'locuitorilor din Suedia; popuiaţiouea —ă; 
limba —ă.

2. sm., SUEDEZA (pl.-zo) sf. Locuitor, locuitoare 
din Suedia.

SUFERI (-lăr, -ier) 1. vb. tr. ® A răbda, a în
dura (suferinţe, necazuri): ~ loamea, setea; olt eşti 
uăcovală, şuieră. Cit eşti ciocan, loveşte (panni ; pentru tine 
sm snlerlt ocară (bibl.); aulerăpin’ îs piele, ca cel ce-I rade 
lără apă (gol.) ; olnd se bat bivolii, şuieră broaştele
(ZNN.) H ® A îngădui, a tolera: nlmlo nu e mai bun 
pe lumea asta oa Dumnezeu, care ne suferă pe lume cu toate 
răutăţile noastre osp.i t ® A încerca 0 pierdere, o 
pagubă: ştiinţa a snlerlt o psgnbă Ireparabilă prin arderea 
acelei preţioase biblioteci f ® A nu putea pe olneva,
a nu-i fi de loc pe plac, a nu-1 avea la inimă, a-i 
fi antipatic.

2. vb. inlT. ® A încerca o durere fizică sau mo
rală, a pătimi de o boală: ~ de dnrerl de cap, de pi
cioare ţ[ ® A Încerca o pagubă, a li stricat, vătă
mat : pometurlle au anlerlt mult de pe arma grindinai [fat. 
vulg. s u f f e r i r e = Clas. su fler re].

SUFERIND adj. şi sm. Care suferă, care 
pătimeşte (de o boală), pătimaş [format după fr. 
soullrant].

SUFERIN'ŢĂ (pl.-ţe) sf. ® Durere fizică sau 
morală, ori'-ce sensaţie penibilă sau dureroasă; Eu 
ştiu că la povara-ml şl tu al luat parte. Eu ştiu că ’n snfe- 
rinţa-mi şl tu al suferit (alx.) ţ[ ® Starea aceluia care 
suferă [suferi, după Ir. s o u f f r a n c e].

SUFERIT adj. p. SUFERI: durerile »e fH © NE
SUFERIT. Care nu se poate suferi, greu de îndurat, 
insuportabil: ohlnuil —o; viaţa ml-e fără amorul tău 
(NEGR.); ©; un om

SUFERITOR adj. verb. suferi. Care sufere, 
care !n(lură, răbdător: Tătarii slut oameni războinici,
*1 la toate nevoile, nu grljesc de avuţie, ol de Izblndă (let.). 
•SUFICIENT adj.' ® De ajuns, destul, în

destulător: are provizii <ve pentru toată Iarna; — © 
insuficient 11 ® ® înfumurat prosteşte, care se 
crede: avea o atitudine proteotoare şl —-ă, căpătată din cel 
opt ani de raporturi on oameni Inferiori Inl (BR.-vn.) [fr.
suffisant, refăcut după lat. suffioien- 
t e m].

•SUFICIENŢĂ (pl.-ţe) sf. ® îndestulare, ceea 
ce e de ajuns U ® Nerozia de a se crede, de a avea 
o părere prea bună despre sine: suiicionţa şi dispreţul 
cn care-l vorbea Ana II deştepta o mulţime de refleoţll peni
bile (VLAH.) [fr. suffisance, refăcut după s u- 
f I c i e n t].

SUFIT wm- SOFIT.
•SUFIX (pl.-izo) sn. ar Terminaţiune ce se a- 

daugă lă un cuvînt spre a forma un alt cuvtnt, cu 
Înţeles deosebit: In cuvintele bătiln-e I, bătiIn-1 c ă, 
bătrln-e ţ e, bătrln-e a o, bătrln-e ş t e, termlnaţlanlle. -el,
-Ică, -eţe, -esc, -este sint [fr.].

SUFLA (-iiu) vb. iT. şi intr. ® ©Apune în miş
care aerui [vorb. de vînt), a bate: sufla un vint, cit 
şă nn scoţi nlol otnele alarft (Ret.) ; ca vtntarlle pe mare, 
olnd vin on vijelie, suflă, rup ptnzels şl valurile le umflă 
(GOL.); e slab de-1 suflă vlntnl K ® A produce vînt
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SUF
SUF- Inipingtnd aerul prin gurS. sau pe nări: şl Dpmnnl

Donmedzeu îdcu preomdeD bulg&r de pdmlnt şl suflă In 
el duh vin (Pal.) ; a-şl In degete de frig; armăsarul suflă 
ou o nară spre dfnsa răcoare, Iară ou altă noră In spre îm
păratul aer Înfocat (isp.i ; BORŞ (D I ®: e slab, să-l sufli 
şlaăoadă H ® A scoate un curent de aer pe gură spre 
a aţlţa locul sau spre a stinge ceva aprins; tnioo;
ca bnolle, clnd se umflă sufllnd In foc, ca să-l aprinsă (Gou.) i 

luminarea 1f ® t A răsufla, a respira U ® A-şl ~ 
nasul, a da afară mucozităţile din nas H ® -*■ sticla, 
a introduce capătul unei ţevi de fier tn sticla to
pită spre a scoate de acolo o părticică de materie ' 
lichidă şi a sufla apoi prin celălalt capăt al ţevii 
spre a face baloane, vase, butelii, etc. H ® ® F 
A nu a nu rosti nici un cuvînt 1f ® A şopti: — la 
ureche; cel din bancă suflau lecţia celor de Ia tablă (pamf.) "[ 
® F A şterpeli, a răpi, a apuca pentru sine ceea 
ce se aştepta altul să capete: r-am suflat moşloara pe 
sub nas (alecs.) 1 @ A acoperi cu un strat de aur, 
de argint, etn.: un inel de alamă... 11 dedese de-1 suflase 

■cu aur (i.-GH) [lat. s u f f 1 a r e].
SUFLARE sf. ® Faptul de a s u f 1 a: ~a via

tului t ® Respirăţiune, răsuflare: frica li făcea... 
să-şloprească <^aIPlnă-lvedeau depărtat! (NEOr.) II ©Fiinţă, 
suflet de om, vieţuitoare; am cutreierat Insula... fără de 
a Intllnl altă * declţ olobanll cu turme de capre (I.-gh.) ; 
se duse şl el, ca toată de pe pămint, de pare că n'a fost 
de clnd lumea şl pămfntul (isp.).

SUFLAT adj. ® p. SUFLA H ® Acoperit cu 
un strat subţire de aur, de argint, etc.: se încinse 
deasupra şalului cu o curea lată... tn cară băgă două pistoale 

cu aur (NEGR.); coala .acestor meri era >^ă cu aur, de 
lucea oa ziua (ISP.I. —^

SUFLĂTOR 1. adj. verb.
SUFLA. Care suflă.

2. (pl.-toare) sn. & Tub de 
metal prin care facem să treacă 
un curent de aer în spre o fla
cără, care ia atunci forma u- 
nei suliţe şi se ridică la o tem
peratură foarte mare {M 4587):
*ul cu oxigen şl acatllenă se între
buinţează la tăierea, plăcilor groase de 
fler.

ş. SUFLĂTOARE sf. J Ţeava 
cea mai scurtă a cimpoiului, 
prin care se suflă (s^ilieO]. Flg' 4687' Suflător- 

SUFLECA {-ec), OSUFLICA (-Ic), Băn. Trans. SU- 
FULCA (-fulo) vh. tr. A îndoi mînecile cămăşii sau 
hainei, poalele rochiei, etc., a răsfrînge, a sumete: 
şl aşa zlotnd, pune poalele ’n brlu, fşl suflecă mlneclle, atltă 
focul şl s'apucă de făcut bucate (Crg.i ; fşl suflecă mlneclle, 
lăstnd să se vază nişte muşchi sdravenl (GN.) ; Işl snfllcă 
mtnlolle la oămeşă şl-şl face treaba (vas.) ; Clprlan, suful- 
clndu-şl mlneclle plnă după coate, se puse Îndată la lucru 
(CAL) l Sflnta Maloă Mărie Un păhar de aur şl de argint lua. 
Rochia sufulca. La rlnl Iordan alerga (Nov.) [lat. S U b -
f o n I care].

'SUFLER sm. O Cel ce spune pe şoptite acto
rului de pe scenă cuvintele pe care trebue să le 
rostească şi pe care poate le-a uitat: actorul ii pro
pusese să-l la ~ ou şapte galbeni pe lună (Car.) [fr.].

SfJFLET (pl.-ete)sn. ® Respirăţiune,răsuflare:
nreohl au şl hu and, neoe laste — In rostul lor (coR.); o 
căldură amestecată cu duhoarea de oameni adormiţi, de nu-tl 
puteai trage ‘•ui (I.-gh.) ; de-abla Iml tlueam *ul de frică 
(SAD.); (a alerga) Intr’un (a alerga) în fuga mare, 
gîfîind, pierzîndu-şi respiraţiunea: fiul, oind văzu in 
bătătură un astfel de bou, alergă la tată-său Intr'un llsp.); 
a se umplea de a-şi pierde răsuflarea; am alergat de 
m’am umplut de-»■ (alecs.) | ® Viaţă; 11 se dă (oşte
nilor) olte puţintel tain, olt să-şl tle ~ul (let.) ; val de y»ul 
Iul onm trăeştel (pamf.); prădau... pe cine găseau In laturi 
de-obuz, de-1 lăsau numai cu —'ole (nec.) ; a lua —ui, a lua 
viaţa, a omorîj ww sfInt 2© H @ Principiul ne- 
maţerial al vieţii, în opoziţie cu „trupul”: nu vă 
tămeratl de cela ce ucig trupul, '—ul nu pot ucide (coR.); 
mortului trece prin 24 de vămi ale văzduhului, plnă oe ajunge 
tn Impflrătla cerului (oor.i ; a fl trup şl »y cu cineva, a fi 
strîhs unit prieteneşte cu cineva, a fi unghie şi 
carne: se cunosou ou Pan, un zeu pădnreau, şl se făcu trup 
şl ^ cu dlnsul (ISP.); cu trupul şl cu -^ul, cu trup şl

din toată inima, cu toată fiinţa; a-şl da—ul, a-şi 
da duhul, a muri; s’a făcut bolnavă, dar bolnavă, de cre
deai c’amu Işl dă <^ul (vas.); a-1 Ieşi *ul, a) a nmri;
n’a apucat să-l lasăwul şl-1 dă cu ,,Dumnezeu să-l IerteI”
(PANN); b) a părăsi trupul [vorb. de suflet); Qi; 
pe unde lese ouvlntul, lesa şl —ul (znn.), e păcat să-(i 
calci vorba dată; m- booat 2; cj a îndura chinuri, 
necazuri'multe; pină-l scoţi dintre llgănll. Iţi lese-«ui 
(ALECS.); ® a Booate -«-ui, a nu-î da.pace; a face zile 
amare; a-şi vinde-»ti1, a se închina diavolului;®: 
pentru bani, fşl vlnds —ui (pann) ; cu -«-ui la gură {sau le 
buze); a) aproape să! moară, cu un picior in groapă: 
nu odată l-a scos din fundul Bzateşulul ou -«ml la gură IGN I 
fetii mei, slnt cu -«ml la gură, precum mă vedeţi iiep.); 
b) intr'un suflet, într’O fugă: pe clnd el alerga In goană, 
cu —ul lagură, se Încurcă de Azor(D.-ZAMP.); a-şlcăutsde -«, 
a trăi creştineşte, făcînd pomeni, etc.; a da ceva 
de «ml cuiva, a da ceva de pomană în amintirea unui 
mort sau pentru ca răposatul să-l aibă pe lunira 
cealaltă; fie de «ml (outăruia), sâ-i răsplătească Dum
nezeu: (am avut) numai pine goală şl apă rece din fln- 
tlnă, fie de -«-ul cal a făcut-o acolo In calea trecătorilor I
(CRG.) 1f ® Totalitatea facultăţilor, intelecluale şi 
morale: un «y bun; om rău, negru Ia -«y; un — spurcat; 
numele acestui preot, mare la -«: şl Iubitor de neam, a rămas 
legat de relnvletoarea mişcare de la 48 o/lah.) ; a Iubi dlu «, 
din tot «-ui ţi ® Cuget,- conştiinţă: de ce nu vrea sâ-l 
spună el ce are pe -«-P (vlah.) ; el Insă se apăra înaintea ta
tălui său că nu ştie la -«-ul său nlm.lc (isp.); a-şl Încărca 
-«■ul de păcate ţ[ ® Omenie, milă: le unul fără «•, tre

bue unul fără de lege (Znn.) *1 © (luT'ilj : Grecii, cari, dopă 
luarea Ţarigradului, se dese afuud... cu olte pu(ln şl treptat 
prinseră la — (odob.) U ® Oopil de -«', copil adoptat, 
înfiat, copil străin luat de cineva ca să-l creascll 
şi care se bucură, după lege, de toate drepturile 
unui copil adevărat: copiii de -«-, ori rude de vor fl, ori 
străini, moşteneso pe părinţii lor cel sufleteşti (leg.-car.) ; luass 
Traiau fecior de -«-şl moştenitor Impărăţlelpe Adrian (n.-cost.); 
a lua de «-, a adopta, a înfia ţj ® -« de om, fiinţă: 
nu mai văzuse plnă atunci — de om pe la dlnsa (isp.i ; pe 
aici nu se afla nici un -«- de om (so.); nu văzul « de 
om afară de domnla-ta (ret.) ţi ® Dobitoc, animai: 
olnd va tăia om niscare lemne In pădure ,. şl va cădea asupra 
vre-unul dobitoc şl-1 va omori, acela să dea — drept« 
(PRV.-MB.) TI ® Locuitor: numărul... locuitorilor Insulei 
se sule, cu mlo cu mare, la 90.000 de -«-e (i.-gh.) II @ Ccl
ce însufleţeşte o întreprindere, motor principal: 
el era -«-ul mişcării, rsvoluţiuntl ţl (§) Termen de dra
goste, de (iesmierdare: «yul meul ţi (u) % •'-'de- 
STRIOOIU = STEJGA ® ; — SUFLETUL-MORTULUI, 80- 
PLBTUL-MQRTILOR = BOHQCIU [lat. '.suffll- 
tus< sufflare, format ca şi h a 111 u s < 
h a 1 a r el.

SUFLETESC adj. I® Ce ţine de suflet; 
care aparţine sufletului, iar riu corpului: faoultati 
sufleteşti ţ ® cni = spiritual ® : păstorul «■, care slu
jeşte altarului, dlu slujba sa, de pe altar, să- trăească (SLV.) ' 
® p2 Adoptiv: copiii de suflet... moştenesc pe părinţii lor 
coi sufleteşti (leg.-car.).

SUFLETEŞTE adv. Cu s u f 1 c t u I, din fol 
sufletul.

SUFLEŢEL (pî.-elo) sn. ® dim. SUFLET: ce să 
adormi un -«y de copil de olncl ani P (BR.-vn.i ; n’am Intllnlt eu, 
cale de-atltea zile de clnd viu, nloi un -«' de om p’alol 
(ISP.); -«ul meu 1 ţ] © pl. Băn. A = DBDETţH H ® 
pl. Trans. A = MĂRGĂRITARELE.
O SUFLETI (-eţesc) 1)6. intr. Olten. (ciauş.) (vîrc ) A 
trăi [suflet].
O SUFLQIU (pi.-oale) sn. ® = FOALB ® : oa «1- 
clnd suflă la cărbuni (gol.) ţf @ Trans. Beţişor dc soc 
găurit, prin care se suflă în focul din vatră, ca să;l
aţtţe: cu ajutorul -«Iul... se suflă fn jarul care, vara, nu se 
stinge nici pe un moment (PAc.) [sufla].

•SUFOCA (-oc) 1. 1)6. tr. A înnăbuşi, a înneca 
(prin lipsă de aer):-ll sufoca aerul stricat ai acestei so- 
Oletăţl (VLAH.).

2. 1)6. inlr. şi refl. A-şi pierde răsuflarea, a s.c 
înnăbuşi, a se înneca (din lipsă de aer) [fr. sul- 
f o'q u e r].

•SUFOCANT adj. înnăbuŞitor, înnecăcios
[fr-]- -
•SUFOCAŢIUNE, SUFOOATIE, SUFOCARE S/. Fap-
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tul de a (sol sufoca; înnăbuşirc, înnecăciune, 
năduf [fr.].

SUFRAGERIE = SOFBAOERIE.
•SUFRAGIU (pî.-Bli) sn. ® Declaraţiune, cu 

privire la'părerea sau la voinţa sa, făcută de ci
neva, într’o alegere sau intr’o adunare ţ[ ® ~ uni- 
lenai, dreptul de a vota acordat tuturor cetăţenilor 
majori ai unei ţări H ® Aprobare: actorul a obţinut 
Ml publicului [fr.],
OSUFUIiCA tw SUFLECA.

SUGAGIU adj. © Care suge Încă [vorb. de 
])runci sau de miei): La (Iu-b&u miel s’aducă, Miel angacl 
şl plecatei Şl berbeci d’ăl mArlcel (PAMF.) ţ[ ® ® F Be
ţiv IJIP.I.

SUGAR, -ARA (pl.-ărl) adj. şi sni. f. ® Se zice 
despre un prunc care suge încă: b&trini ;i tinerii el 
sugarii prunci (oos.) 1f ® tît Se zice despre un miel 
sau mia care suge incă (în spec. delaaltă oaie declt 
aceea care i-a dat naştere): ce urăşti piec&torile sugarii 
şi sugSrlle p (jip.i K ® sfia Căpriorul de mijloc, mai 
mic, la o casă ţărănească (r.-cod.).

SUGĂTOR 1. adj. verb. SUGE. ® Care suge 
încă [vorb. de prunci sau de miei), sugaciu, sugar: 
fte-care aluce numai ctte o oale, un berbece, ba altul numai 
cite un miel —' (Ret.) * ® Hlrtle sngătpare, hirtie care 
soarbe cerneala. '

2. sm. Prunc care suge incă: den rostui pruncilor 
şl ‘vllcr al întărit laudă (bibl.) ; Veniţi ou glas mingllos Să 
lăudăm pe Chrlstos, Cu glasul coconilor si
Bl —Hor (ŞEZ.i. -

3. sugAtoabb sf. ® Hirtie sugă
toare K ® Snopuşor de papură, le-'' 
gat la mijloc, care se pune pe perva
zul ferestrei, spre a suge apa care se 
scurge de pe geam (pamp.) ţ[ ® A Mică 
plantă cărnoasă, puţin mirositoare, 
care, în loc de frunze verzi, are nu
meroşi solzi gălbui; florile, albe-găl- 
bui, dispuse la vîrful tulpinii; creşte 
printre frunzele putrede in pădurile 
umbroase din regiunea muntoasă 
(Mmotropa hypopilys) (iă] 4G88).

SyGE (sug; perf. supsel, t sups; part. 
supt) vb. tr. ® A trage un liobid în gură, 
stringînd buzele şi aspirînd cuputere:
— măduva dlnti'un os: — o portocală, o 

cea din urmă înghiţitură de rachiu idlvr.) ; în spen. 
despre laptele din ţiţe: Dumnezeu ştie ce-1 lipseşte, 
căci acuma nici nu vrea să sugă ţiţă (sb.i ; a da să sugă, 
a alăpta, a apleca; ©): mielul bltnd suge la două 
mume înec.) ipann) H © Despre animalele care se 
hrănesc cu sînge sau cu sncurile plantelor: şerpii 
sug singele animalelor pe care le atacă; 0:.suge ca o llpl- 
toaie singele locuitorilor; albinele sug mierea şl ceara din 
Hori ţf ® A absorbi: buretele suge apa; plantele sug ame
ţeala din pămint ţ[ ® F-A bea (vorb. în spec. de 
beţivi): Sctllă,' dind fundurile afară la cite o bute... tl-o 
sugea dlntr'o singură sorbitură (CRg.-) ; nu ştiu, zău, dacă-1 
prieşte laptele, dar ştiu că suge vlrtos la vin de Cotnar 
iALE(:s.i; ew auGE-BUTE, suGE-CEF K ® ® A stoarce 
puţin cite puţin bani de la cineva, p1nă-l sleieşte 
de t ot: Domnii Fanarului sugeau po
porul, ca să se Îmbogăţească In scurtă 
vreme [lat. s u g e r e].

SUGE-BUTE, SUGE-CEF sm.
, Beţiv de frunte.

SUGEL [pi.-gel) sm., SU- 
oiu sm. şi [pi. -giuri) sn. © 
f Inflaraaţiune în jurul un
ghiei unui deget, care produce 
dureri foarte mari, panaris: 
de-al făcut sugel la un deget, bagă-1 
Intr’nn pepene murat sl-ţl trece (şez.) ; 
olnd le] ceva cu mina din vtrful mă- 
furii, al să faci sugel (gor.) ; să nu 
Pul fus pe fcc, căci faci suglurl la 
ăwte (GOR.) H ® * SUGEL, miCă
plantă ierboasă, cu miros ne- 
P'ocuţ, cu flori purpurii, tran- 
dafirii sau albe; numită şi ,,ţi- 

ă” son ,,urzică-moartă”

Fig. 4688. 
Sugătoare.

lămile; supse

Fig. 4689. Sugel.
garioft” sau (Lamium purpu-
reum) (jg] 4(589) ţ| @ 4 sugel-alb, plantă cu flori

Fig, 4690. Sugel-alb.
[fr. s u g g (3 r e r].

Fig-. 4601. 
Stigel-galben.

albe, numită şi ,,urzică-albă” sau „urzică-creaţă” 
(Lamium album) (U 4690) 1 ® f sugel-galbek, 
plantă din fam. labiatelor, 
cu flori galbene-aurii, numi
tă şi ,,gălbiniţă’ ’ (Galeobdolon 
Iuţeam). (i®| 4691) [lat. 
s I g 111 u m, influenţat 
in fonetism de suge'
(comp. şi it. s u g g e 1 - 
Io); forma sugiu e 
derivată din sugel, 
considerat că diminu
tivi].

•SUGERA (-erez) vb.
Ir. A băga' cuiva in 
cap, a face să-i vie în 
minte ceea ce-i inspiră1 
alt cineva: am să mă uit, 
pin’ l-oln sugera gindul 
să-ml facă o poezie (vlah.,

•SUGESTIONA (-onez) vb. tf.'A 
produce o sugesti'une asupra unei 
persoane, a-i inspira ceea ce trebue 
să facă sau să vorbească: Dan o privi 
ţintă’n ochi, ca şl cum ar fl vrut s’o su-. 
gestioneze (vlar.i [fr.].

•SUGESTI'UNE, SUGESTIE sf. ®
Faptul de a sugera;-îndemn II ®
/ Impulsiune irezistibilă dată min-' 
ţii unor persoane, ai căror nervi sînt 
slăbiţi, cu ajutorul unor anumite 
practice: mă simt ca subt puterea unei 
sugestii care-ml porunceşte să mă Închin 
dumltale (vlah.) [fr.].

•SUGESTIV adj. Care sugerează, 
care deşteaptă - în minte alte idei 
decît cele exprimate; — adv.: e o 
lume vie pe care poetul... ne-o descrie aşa 
de plastic şl de — (vlah.) [fr.].

SUGHIŢ (pl.-iţuri) sn. Mişcare convulsivă a 
diafragmei, însoţită de un Zgomot nearticulat: 
astfel hurducă şl gloaba asta, că m’a apucat de vre-o şapte 
ori —ul pin’ acu (ALecs.) [sughiţ a].

SUGHIŢA (-iţ) Vb. inlT. A avea sughiţ: cind 
sughiţi, te pomeneşte cineva (gor.) ; clnd sughiţi tare, ta vor
beşte cineva de rău. Iar clnd sughiţi uşor, te vorbeşte de bine 
(GOR.) [lat. vulg. s u b g 1 u ţ t i a r e = clas. sin- 
g u 11 a r e*].

S'UGIU pe- SUGEL.
S'UGI'UG1 (pî.-ucurl) sn. X ® Un fel de cîrnat 1[ 

® Nuci înşirate pe o sfoară şi muiate în magiun 
sau în must fiert cu-făină [te. s u g u k]. 
OSUGIUG2 sbst. Olten. (laug.) f = SUGEL ®.
O S'UGN'Ă I»- SUCNA.
O SUGNIŢA (pî.-ţe) sf. Trans. 0 dim. sugnA: — 
frumoasă, La mine pe masă (IK.-brs.).

SUGRUMA, OZUGRUMA (-um) vb. ir. ® A 0- 
morî Strîngînd ele gît: ucide unui pre altul... au cu ml' 
nlle-I sugrumă, sau-l năduşeşte Impresurlndu-l cu ceva ptnă 
crapă (pRv.-MR.>; ziigrumlndu-l noaptea, l-au aruncat In mare 
(CArfT.); ti Btrlnse atlt de tare, Incit li zugrumă pe amlndol 
(tsp.) t © 0 A înnăbuşi, a împiedeca de a respira: 
măzărichea, ...Îşi (ese păturile ei de flori asupra Întregii ve
getaţii pe care o zugrumă cu Incflciturile ramurilor (EMin.) ^ 
(3) 0 A face să nu se audă: Marla începu să pllngă 
pe ■’nfundate, Inneclndu-şi hohotul, sugrumlndu-şi oftatul 
(DLVR.) [s u (b) - + g r u m a z, format ca şi s u- 
guşa].

SUGRUMAT, zugrumat .adj. p. SUGRUMA. ® 
Strîns de gît (® ® înnăbuşit: suspinele ol sngm- 
mate şl repezi izbeau adine, ca nişte alice, tn inima lui Horol 
(DLVR.) t © Strîns: închis: privi lung la-mlllocnl ei sub
ţire, mlădios şl sugrumat In betelia rochiei edrenţăroase 
(DLVR.); apa plumburle a Şiretului, zugnimată Intre două 
maluri (vlah.».

SUGRUMĂTOR, ZUGRUMATQR 1. adj. verb. 
SUGRUMA. Care sugrumă; înnăbuşitor: s’a întors 
Irlnt de o durere sugrumătoare (s.-ald.).

2. sm., suGRUMATOăBB $/. Acelă, aceea care su
grumăm această femeie e o năpaste, un blclu asupra ome
nirii, un fel de sugrumătoare care merită toată pedeapsa 
(6N.).

SUF-
SU6
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SUL
SU6- tsuGUŞA (-nş) vb. ir. Trans. Mold. ® A sugru

ma : dnn-m robul acela, allă unul de meniaşl al Iul... sl-1 
Bugusd el, gr&la: ,,d&-ml oltu-ml egtl datoria 1” (coR.) ^ 
® ® A încolţi, a pune sula tn coaste: b& vel da bani 
împrumut... nu suguga pre el (pal.) [s U (b) - + guşă; 
comp. SUOETJM4].
O SXJHAC VW- BULHAO.
O SXJHÂBIU sbsl. X Pesmet negru şi tare pen
tru soldaţi '[rus. pl. s u h a r 1 < s u h a r I].

SUHAT (pl.-aturi) sn. Păşune {mai ales pe 
lingă ape, pe locuri mocirloase): n&ibeau dealurile de 
vite, dud le scotea la ^ (vlah.) ; slut vie-o cinci, şase zile, 
de clnd e fost să ducă viţeii le * (crg.) ; a mers piuă ce a 
alnns Intr’un vlrl de deal de pe moşia boierească, unde era 
de ol (VAS.) [comp. srb. s u v a t].

SUBL&ŢţE sf. ÎA Păşunat (pe un suhat):
Badea ei-a adus aminte Cum o& are-o herghelie La păscut, 
la (MAR.).

SUI (suin) 1. vb. Ir. ® A duce, a aşeza într’un 
loc măi ridicat, a urca: (moşneagul) ane pe copil In că
ruţă şl pleacă ou dlnşll (aoo.): prietenul Iul sula oile In 
munte (lep.); olnd să-1 sule la deal, sule-1 dacă poţi!... carul 
se da înapoi (CRO.) H © A se urca; un nou răvaş... aduse 
vestea că o armată numeroasă ...or II Început a sul Dealnl- 
Doamnel (ALECs)).

2. vb. inlr. şi refl. A merge de jos în sus, a se 
îndrepta spre un loc mai ridicat; a se aşeza pe ceva 
înălţat; a se urca: nu putea merge sltlel declt sulndu-se 
pe brlnol şl alutlndu-se cu toiagul <isp.) ; ca proorocul Iile 
ou căruţa de loo In cer se sule (ool.) ; Doamne, eu mă vblu 
tace o movlllţă şl vino de te sule pe mine şl Inoaleoă (nec.) ; 
olne va sul In muntele Domnului sau olne va sta pre locul 
cel stlnt a Iul P (oos.); dacă eşti aşa de Irlooasă, apoi sul In 
căruţă şl te-aşterne pe somai (Cro.) TjV © (S)COBOB{, 
POOOBI [lat. s u b i r e].

•SUICID (pi.-ldurl) sri. Sinucidere: lără table, viaţa 
la ţară duce la (D.-ZAMF.) [fr.].
•SUI GENERIS loc. lat. Special, particular; 

unic în felul său: un miros 
t SUINGţU = SUIULOţU.

SUIRE sf. Faptul de a (se) sui, urcare, 
suiş (pJ.-işuri) sn. Loc ce merge suind, ur

cuş; p’ovîrniş; suire: blne-a zis olne-a zis, că nn-1 w 
lără coborlş (mera) ; orb norocul la —' şl lunecos de a stare 
pe loc, grabnic şl de strg pornltor la pogorlş (m..cost.) KH 
© COBOEJS, FOQOEţŞ [sui].

SUIT sbst. Faptul de a (se) sui, suire: la wui 
dealului, pre Ungă Tătăraşl... era de a se rumpere tabăra la 
acel loc de al noştri (m. cost.) ; cu chipul acesta scăpă şl de 
drumul de toate zilele prin pădure şl de wiRil In oopao (ISP.).

•suita (pî.-te) Sf. Persoanele care însoţesc pe 
cineva spre a-1 face cinste, ălaiu: adese-ori Domnul, 
acompaniat de tllca sa şl de o * numeroasă... se urcau ps 
dealul Cătălinei (Negr.) [fr.],
+ SUITARIU iw sOITAEin.

SUITQR’ adj. verb. sni. ® Care se suie f © f 
Plantă suitoare, plantă acăţătoare: laţadele cele mal 
multe erau acoperite... cu plante suitoare (I.-gh.). 
tSUIULGIU sm. Fîntînar [tc. suyolgy].

*îSUJET (pJ.-te) sn. = SUBIECT [fr.].
SUL (pl.-luri) sn. ® Şl Fie-care din cele două 

Cilindre ( •«'Ul de dinainte şi -wul de dinapoi) pe care se 
învălătucesc urzeala şi pînza ţesută la 
războiu (ew 1^ 4104) 1l © Tot ce se în
făşoară în formă desul: un w de hlrtle
(^ 4693); hlrtle tăcută w.; unul dlntr'Inşll 
tăcu un — de rogojină şl, dlndu-1 Ioc la partea de 
sus, II puse In cap (fil.) 1 © Cutie de formă 
cilindrică: scotea(
<wnl de tinichea In-' 
văllt In piele roşie 
de marochin (GRL.) H
® Pernă lungă,;! 
în formă de sul, ]' 
ce se pune la că- 
pătîiul patului 

(H4692) H © =■
OEEBIGB © ^ ©
Pr. anal. Tot ce prezintă o formă cilindrică:
w.url mol de turn se ridicau Încet de pe case şl se risi
peau (VLAH.); Ieşean .wnrl de loo prin terestre oa nişte limbi 
de şerpi (GN.); soarele de toamnă aruncă prin tereastră un

Fig. 469a. Sul.

Fig. 4693. 
Sul de 
hîrtie.

Fig. 4694. Sule.

— de raze pe capul blond al copilului (vlah.) [lat. vulg.
s u b (u) 1 u m = clas. i n s u b u 1 u m].

SULA1 (pl.-ie) sf. ® Unealtă alcătuită din- 
tr’un ac de oţel, drept sau 
încovoiat, înfipt într'un mi
ner de lemn; serveşte în spec. 
cizmarului pentru a împunge 
pielea, spre a putea petrece 
acul sau aţa prin ea (i®| 4694): 
şl-l va găuri stăplnul Iul urechea 
ou sula şl-l va sluji Iul tn veci 
(BiBL.); ®: sula de aur zidul pă
trunde (M..C03T.), CU bani izbu
teşti să taci ori-ce; iw oAoiţr- 
lA®, coasta® U © # Uneai- ■ 
tă de aceeaşi formă, de care 
se serveşte zeţarul la scoate
rea corecturilor [lat. s u b u 1 a].

SULA2 (pl.-ie) sf. ® Varietate de crap, de 
formă lungueaţă, numit şi ,,sulac”, ,,suIoiu”, ,|su- 
linar”, „ulucar", etc. (Cyprinus carpio hungari- 
cus) t © = PiETEAE © [comp. rut. sulă ,,şalău”, 
srb. sul a 6 ,,mihalţ’’].

SULAC1 sbst. ® îndoitura pielii în oare e 
aşezat o'rganul genital al calului, taurului, berbe
cului, etc.; pr. ext. organul genital al acestora ţ 
© )^ = sţriiA2 ® [comp. ar. s u 1 a c h i, proba
bil de origine tc.].

SULAC- = STTT.HAr 
o SUL.^GIU sbst. = SULAC1 ®.

SULÂR sm. w$e. = fusae [sulă].
SULASTRU sm. = MIHALŢ [comp. BULA1 

şi srb. s’u 1 a 6 ,,mihalţ”].
SULATIC adj. Lunguieţ, în formă de sulă: 

dacă încă trltolul nu va 11 uscat bine, apoi se lac stoguri 
toarte şl trase la vlrv (ion.).

SULCINA sw- SULFJNA.
o SULEÂ npr. m. întrebuinţat In anumite locu
ţiuni: nu e nici /w, nu e nimeni; o să te măriţi, oind te-o 
laa
OSULEAGAn (pl.-egenl) sm. Mold. ® Vită sau 
om subţire la trup U © Se zice şi de lemnul sau 
copacul neted, care n’are crăci [comp. suleqet].

SULEDNIC adj. şi sm. (Crap) — = sţlLA 
t SULEGET, t SULŞlOED adj. Subţiratec: gruma

zii 11 slnt Bulegezl şl gingaşi (Cant.i ; (stilpil) la rădăcluă 
mal groşi. Iară tn sus, de ce mergea, mal supţiri şl mal su- 
legeţl era icant.i; Inelul... Pe degetul snleget Al zlael pus... 
(coşb.) [comp. suleaoAn]. 
t SULEMENDRIŢA sw- SULIHENDEITA

SULEMENI sw- SDLIMENţ.
SULETE sm. T9” (î) = OEEBICE © : —le este lem

nul deasupra In care slnt săpate două locuri pentru grumazul 
boilor (ION.) H © = CAEfMB® [s U 1].

SULETIG adj. Subţiratic, subţire la trup [sul; 
comp. SULATIC].

•SULF sbst. <3. = pucioasa [lat. s u 1 p h u r].
•SULFAT sm. Ori-ce sare formată din com

binarea acidului sulfuric cu o bază; principalii sul
faţi metalici sînt: —ui de calciu sau ghipsul, -ul de 
tier sau vitriolul verde, —ui de cupru sau piatra vl- 
năţă, —ni de zinc sau vitriolul alb [fr.].

•SULFATA (-atez) vb. tr. ® a- A înmuia o sub
stanţă într’o baie de sulfat, pentru a o conserva II 
© .^ A stropi cu un sulfat semănăturile sau viţa 
[fr.].

• SULFHIDRAT sm. Qc Ori-ce combinaţiune a 
acidului sulfuric’cu o bază [fr.].

• SULFHIDRIG adj. & Acidul — sau hidrogonol 
sniiurat, gaz" foarte otrăvicios, fără coloare şi cu 
miros foarte neplăcut ca de ouă stricate [fr.].

sulfura, o sulcpjA (pl.-no) sf. A ® Plantă 
ierboasă 'din familia leguminoaselor, cu flori gal
bene, plăcut mirositoare, aşezate în ciorchini lun
guieţe; florile ei se pun printre rufe jieiilru a le 
parfuma; numită şi ,,molotru (-galher.)” sau 
„trifoiu-mare” (Melilotus officinalisj : = 4695):
im viat do albituri se ildloa Ungă lampa strălucitoare, mi
rosind a Bulflnă (D.-ZAMF.); a o dimineaţă trumoasS de Iunie, 
plină de mlrezme de Hori do tel, do sultlnă şi ic levănţlc* 
(BR.-VN.); Ca să uit ce-am învăţat. Tu ml-al aşternut In pat, 
Troscot şl Bultlne (coşb.); Iată frageda sulei iui ştellşoaro.
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Fig. 4695. 
Sulfină.

bllade nalbe, Urmărind pe bnsalocul iubitor de slnuri albe 
lALECS.); 1q aerul căldicel e un miros dulce de llneaţă 9I de' 
luicini (VLAH.) H ® = MOLQTRU® H ® Varietate de 
sulfini, cu flori albe, mirositoare, numită, şi „sul- 
tinfi-aJbă” sau „molotru-alb” (Me- 
lilolus albuş) li ® sulfjnA-albastrA, 
plantă din fam. leguminoaselor, cu 
flori albastre aşezate în ciorchini În
desate; e o excelentă plantă meli- 
feru, ceea ce face să fie mult căuta
tă do albine; numită şi ,,molotru-al- 
tiastru” (TrigoncUa coerulea) [lat.
•sultîna ,, (galbenă) ca pucioasa”, 
care stă şi la baza it. s o 1 f i ri o<
*s u 1 f u s, formă vulgară pentru 
s u 1 f u r].

’SULFIT sni. & Ori-ce sare for-' 
mată prin combinarea acidului sul
furos cu o bază [fr.].
•SULFURA (-urez) vb. ir. ® fi- A 

combina sulful cu un alt corp: -»• me
talele II ® a' A trata viţa cu compuşii sulfului 
(fr.).
•SULFURA [pi.-te) sf. Ori-ce combinaţiune 

rezultată din combinarea sulfului cu un corp sim
plu sau cu un radical: de carbon, de plumb, de zinc, 
etc. [fr.].
•SULFURAT adj. ® p. sulfura: viţă H ® O-

Hidrogen ev SULFHţDRIC.
•SULFURIC adj. & Acid lichid uleios, fără 

coloare Iri stare curată, fără miros şi cu un gust 
foarte acru; e un acid energic, foarte toxic şi 
foarte coroziv, format din sulf, oxigen şi hidrogen; 
disolvat în apă, produce multă căldură; e foarte 
întrebuinţat In industrie la fabricarea sulfaţilor, a 
acizilor tartric şi carbonic, a pilelor electrice, etc.
[Jr-].
•SULFUROS adj. a- ® Care conţine sulf; ape 

snUuroase, ape'Care conţin In soluţiune o combina
ţiune sau combinaţii de sulf ® Acid gaz in
color, cu miros Innăbuşitor, Întrebuinţat ca deco- 
lorant [fr.]. .
t SULGER... iw SLUGţlB... 
tSULGIU sbsi. Veche dare pe vaci, un fel de 

văcărit.
O SULHAG, SUHAO, SUVAO (pî.-ace, -acnrl), sn. ® 
Bucoif. Tra'ns. Mold. Un fel de sulă lungă, cU sau fără 
miner, ce poartă ciobanii şi ţăranii la cingătoare, 
avlnd diverse Întrebuinţări (Ingurzirea opincilor, 
(lestuparea lulelei, etc.): astupindu-i-se pipa şi voind 
a o deatupa cu aulhacul... n’a putut-o de îel destupa (mar.) ; 
a scos repede luleaua cea stinsă din aură şl se făcea că o cu
răţă ou suhacul (GRiG.) U ® Trans. Lemnuş rotund cu 
care se Împinge afară măduva din ţeava de soc 
WC.) [comp. rut. s u h a k ,,par, prăjină”]. 
OSULHAR(IU) sm. Mold. Trans. (pşc ) Lemn sau 
trunchiu lung, subţire şi drept: moş Nlchifor... tale 
nu sniharlu de fag şl face un capăt minunat (Crg.) [comp. 
SUIiHAC].

SULIMA.N (pl.-anurl) sn.
® Unsoare, rumeneală, aibeli, 
spoieli, dresuri albe şi roşii, 
ce pun femeile pe obraz spre 
a părea mai frumoase sau pen
tru a ascunde sbîrciturile, pe
tele şi alte urme lăsate de pe
cetea vremii: era tlnără ş; fru
moasă şl plină de oa o fată de 
rachlerlţă (nec.) ; cucoana Margbloa- 
la... plămădea, pe prispă, la um- 
ără, gogoşi de rlstlc pentru ^ (Car.)
Ji ® A Plantă păroasă din fam. 
labiatelor, cu tulpina patrun- . -
gtiiulară, cu flori albastre, rar 
tranclafirii sau albe; numită F g- 4696‘ Sullman- 
Şi „vineţică” (Ajuga geneoensis) (!ă] 4696) [to. 
sa 1 ti m e n].
t SULIMENDRIŢĂ, t SULIMESDRIŢA, f SULE- 

BENDEIŢA (pî.-ţe) sf. = SALAMANDRA: sullmen- 
drlţa oarea tn jeratooul fooulul se p&ştea (CANT.> ; Bcorpllle, 
ttrpll, sullmeşdrlţlle, sabla, acestea toate s’au făcut pentru 
itbinda păcătoşilor (UET.); Sulemendrlţă plstrlţă Intră ’n

tnfullţă. Cum Intră, cum fătă, Pull-şl mincă... (dintr’un 
descîntec) cgr.-n.).

sulimenealA (pZ.-eii) sf. ® Faptul de a 
(se) sulimenif © Suliman: negustor de băcan, 
Imrl, ghlleală, *... şl alte otrăvuri (CRG ).

SULIMENI, SULEMENI, SULIMINl (-nesc) vb. tr. 
şi refl. A (se) drege cu s u 1 im a n, a(-şi) spoi o- 
brazul cu rumeneli.

SULEMENIT, SULEMENIT, SULIMRIIT adj. p. 
SULIMENI. ® Dres cu suliman : cealaltă muiere era grasă 
şl moleşită, sulemenită şl spoită (isp.i li ® ® Prefăcut, 
mincinos: făcură pace... numai pace sullmlnltă (nec.). 
t SULIMEŞDRIŢA m- SULIMENDRIŢĂ.

SULINÂR1 sm. nsţ» = SULA2, 
t SULINÂR(IU)2, SOLINARIU (pf.-are) sn. Burlan, 
canal, ţeavă pe unde se scurge apa: suiinariui pre 
unde mergea apa Încetate (mx.) [ngr. omXivdtpt; comp. şi 
srb. s u 1 u n d a r „burlan de sobă”., bg. sul i- 
naru ,,ţurţur"].

SULINAR(IU)3 sm. ® A Copac înalt, drept 
şi subţire î ® (£a Bold, ţeapă pe acoperişul casei 
ţărăneşti (sw- ]D 935, C) [probabil de aceeaşi ori- 
^ne cu cuvîntul precedent].

suliţa, (pi.-ţe, -ţi) sf. ®^Armă 
ofensivă alcătuită dintr’un fier ascuţit 
înţepenit la capătul unei pră,jini lungi 
de lemn, lance ([®j 4697): nu le da nici 
sabie, nici »,... ce numai sflnta şl cinstita 
oruce (vARL.i; sullţl de aur tremură pe pln- 
za lată, lucie, a rtulul (vlah.) K ® © Soarele 
e de o de două, de trei, eto. suliţe (pe cer),
arată, după socoteala poporului, poziţia 
soarelui pe cer, măsurată de la locul un
de răsare : soarele nu s’a ridicat nici de două 
suliţe (CAR.); soarele e de trei sullţl, spune moş 
Gbeorghe (vlah.) ; El se 'nalţă de trei sullţl pe 
cereasca mlndră scară Şl ou raze vil sărută June 
flori de primăvară (ALECS.( : pr. ext. despre
păsări sau insecte sburătoare ce se înal
ţă în văzduh: (lăcustele) ca de trei sau patru 
sullţl nu erau mal sus (m.-cost.) H ® Olten.
(LAUG.) = sAgeatA ® e [vsl. s u 1 i c a]. 
tSULIŢAŞ 5771. bi —LANcER [suliţă].
SULI’ţ’IcA sf. A Plantă din fam. le

guminoaselor, cu flori albe, al cărei fruct 
e o legumă mică, aproape globuloasă 
sau elipsoidă, de obiceiu cu o singură 
săminţă; numită şi ,,fălcată”, ,,sună
toare” sau ,,trifoiul-caprelor” (Doryc- 
nium herbaceum) [suliţă].

SULOIU sm. ® LŞSi» = SULA2 H ©Trans.
Lemn de brad subţire şi cioplit în două 
dungi (vic.).

SULTAN sm: O Titlul Împăraţilor 
Turciei şi'al principilor tătăreşti: după ce 
au pornit den Bugeag banul pre Tătari, au lăsat 
pre doi /vl, fraţi al săi, să vie cu dlnşll (m.-cost.)
[tc. sultan].

sultana (pi.-no) ,s/. Titlul princi
peselor otomane, soţia sau fiica unui 
sultan [tc. sultană].

sultanele sf. pi. A = CONDURUL-DOAMNEI.
SULTANESC adj. Asultanului, de sul- 

tan: puternicia sult&oească... le~an achlmoalt şl le-au mic- 
şurat (CANT.).

SULTAnICA sf. Numele unei hore, ce se joacă 
de ţărani mai ales în Muntenia şi Dobrogea.

SULTANIN adj. împărătesc; de cea mai bună 
calitate: stafide ~e [tc. sultani], 
ţ SULTAN-MEZAT sbsi. V Vînzare prin licita

ţie, mezat: moşiile, vllle şl casele dumltale s’au vlndnt 
la.»(FiL.).

SUMA (pi.-mo) sf. ® + Rezultatul ce se obţine 
adun'îndu-se Împreună mai multe cantităţi: suma 
Iul 6 plus 7 plus e este SI t ® Cantitate de bani: zio 
cum multă * şl mare bogăţie să se fie aflat acolo In cămările 
palatelor Iul (let.) K ® Mare număr, mulţime, su
medenie : dc cltăva — de ani Încoace (let.) ; o » de oa
meni [neologism din lat. s u m m a; cu începere din 
sec. al xvii-iea, cuvîntul apare în texte, ca îm
prumut din pol. suma; — comp. şi sqmA].

SUMAIAŞ, o sumAies (pi.-şo) sn. 0 dim. SU-

SUL-
SUM

Fig. 4697.
Suliţa.

1231



SUM-
SUP

HAN: s’aa Imbrftoat fn nişte sumftiaşe şl cu ţarcl pe oap şl 
ou olobotele In picioare <S6.); cămăşile albe..., sumăle- 
şele cu olucuil... toate slnt ţesute şl lucrate tn casă (vlah.).

SUMAN SUCUAN.
, *SUMÂH i. adj. d) Expus pe scurt, în puţine 
cuvinte: redacţlune, eipunere <^ă ^ (D Fără multă 
vorbă; fără a recurge la formele obicinuite: jude
cată <*4.

2. (pl.-are) m. Cuprinsul pe scurt al unei cărţi, 
reviste, cLc. [fr. s o m m a i r e]. 
i SUMABISţ (-iseso) vb. tr. A aduna mai multe 

cantităţi,- a face suma: se prefăcu că scrie şi sumari- 
eeşte (fiu.).

* SUMBRU adj. = SQMBRU: Clnd norii cel negri 
par sumbre palate, De luna regină pe rlnd vizitate (EMin.).

SUMEDENIE sf. Mulţime mare, grămadă: 
n’ave au destule grajduri, staule şl coşare unde să-şi adăpo
stească atlta de vite usp.) ; odată, Împăratul pleacă Ia 
vlnat după fiare, ou o ^ de curteni (Car.) ; am cheltuit ^ de 
bani pe şaluri, pe dantele, pe diamante (alecs.) [s U m ă: 
comp. FUMEDţINIE, RUBEDţlNIE].
' SUMEDRU SÎNT1 (DC.

SUMES adj. p. flUMETE. (D Răsfrînt, îndoit, 
suflecat: cu mlneolle^^^; ţăranii, desculţi, cu Iţarll su
meşi plnă deasupra genunchilor... privesc cu jale la ogoarele 
lunecate (vlah.) li iD întors, răsucit: Am plecat făr’ de 
mustaţă Şl-acu vin cu ea sumeasă (R.-cod.) ; o mişcare vie şi 
graţioasă a grumazului a Înălţat capu-1, cu peril sumeşi la 
oeafă In oorimb (odob.).

SUMETE (-et; pf. -esel; parf.-es) vb. ir. A su
fleca, a răsfrînge, a îndoi: Işl sumese mlneca stingă 
plnă In cot (DLVR.); şl-au sumes nădragii şl s’au dus ca s'o 
sooaţă din noroiu asP ); capetele bătelel se sumet la mar
ginea rogojlnel, ca să nu se dlstrame (ion.) [lat. âum-
m 111 & r e].

SUMEŢ... BEUET...
o SUMî'nA sf. şi adv. = stjbtioarA [s u (1)) + 
m 11} â].’
oSUMNA = sţrcNA.
•SUMPTUAR adj. Care regulează, şi restrînge 

chcltuelile în ce priveşte îmbrăcămintea, ospeţele, 
etc.: nn mai eitsta legi .«e [lat.].

*SUMPTUOS adj. ® Care cere cheltueli mari 1| 
@ Măreţ: un interior[Ir. somp tueux].

SUMULIŢA {pl.-ţo),sUMUŞ04RA (pi.-re) sf. dim. 
SVMA : poţi eă-l faci să trăeaacă bine şl aol, lăalndu-le o su- 
mnllţă bunicică de bani (ibp.>; avea aoum o sumuşoară 
bună de bani şl putea să-şi cumpere şl haine şl arme (SB.).

SUMUŢA (-mut) vb. ir. şî intr. ® = ASMUT*;■ 
vinovat e cel ce a stlrnlt de geaba huitul, ce a sumuţat, cel 
ce a Intărtat (voR.i; poporul... te măreşte, mllpe, de l-o su- 
mu^ altul pe tine... te Încarcă de Doamne-ajntă uip.) ^
© A scoate apropiind buzele, nişte sunete care 
imită întru cîtva săruturile sgomotoase: Fuga şi 
ciobanii, şueră, sumuţă, Chlue, şl etnii după lup amuţă 
(SPER.); sumuţă la cal şl sania lulgeră la vale (s.-ald.) %
© A scoate aceleaşi sunete, cu buzele apropiate 
dc faţa cuiva, fără să-l atingă, ca mijloc de alun
gare a dcochiului: se desclntă (de deochlu) de trei ori, 
sumuţlnd după fle-oare dată (pamf.); baba... la purcelul... 11 
strlnge de nas şl-1 sumuţă, ca să nu se deoachie, odorul! 
(CRG.i; (calul) eu l-am frecat la ochi, l-am tras de urechi, 
l-am sumu^t şl l-am pus frlul In cap (isp.) [lat. ^Sub- 
mo tiare <submo turn]. 
tSUN (pî.-nuri) sn. Sunet [lat. s o n u s].

SUNA (sun) 1. vb. intr. © A da un sunet: Ca un 
glas domol de clopot, Sună codrii mari de brad (coşb.) ; a 
spart, agol; butiagoală sună mal tare % © A scoato 
sunct(^ dintFun instrument, a cînta: din trim- 
blţă, din goarnă, din bucium; Ştefan se întoarce şi din cornu-1 
Bună. Oastea Iul sdrobltă de prin văi'adună (bol.) ^ 
© A anunţa ceasul, a bate: Un orloglu sună-noaptea 
jumătate ibol.); (F): a sunat ceasnl răzbunării; mă duc, 
dragul mamei... deseară, mllne, clnd ml-o suna ceasul 
(D.-ZAMF.) T © A spune, a glăsui: să vedem cum sună scri
soarea; aşa sună legea, hotărlrea ^ © A se SVOni: a doua 
Bl după purcesul Iul, au Început a sunare aleve de Unguri şl 
de Munteni (m.-cost.) ; a trecut de la astea o lună, au trecut 
trei, olnol, aproape nouă, suna a. pace, şi nici un semn (CAr.).

2. vb. ir. © A scoate un sunet dintr’un corp sonor:
•«' clopotul, clopoţelul; (apa) dă de-a dura pietricelele din 
matcă şl le sunăoa pe nişte zurgălăi (olvr.).; sunaţi oala, ca

Fig. 4698.
LI naioarc.

să vedeţi de e spartă (L.-m.) H © A vesti ceva trăglruj 
clopotul: a sunat intrarea In clasă ^ ® A anunţa ceva 
suflînd întc'un instrument (ie muzicĂ (goarnă, bu
cium, trîmbiţă, etc.): alarma, retragerea, zorile, stin
gerea, ctc. H © <^ cuiva ceva la ureche {sau la urechi), 
a-i aduce pe ascuns Ia cunoştinţă, a-i şopti ceva 
In taină; a-i VÎH In cap: sunase clţlva la urechile Iul 
VasilJe-VoU acestea (M.-COST.); De azi Inalnle, nu-ml suna '□ 
urechi Ca să-mi olştlg plinea din olrpiturl vechi (pa:jni r 
© A răspîndi unsvoil: lacov Vasllle... au început a su
nare cum este nepot Iul Despot (n.-cosţ.).

ii. vb. refl. A sc svoni, a se auzi vorbindu-se de 
ceva: dăoă 8'au_aproplet de oraş Ştefan Sărdârlul, să-l ii 
ttmplnat o slugă~ă luT?ă l-au spus' de toate ce se sunase In 
tlrg şl la curte (M.-cost.) ; s’au foa’fc sunat atunce de pelrea Îm
păratului Intr'ăcel războlu (n.-cost.) ; se sună prin sat că Sul
tănica merge rău cu sănătatea (DLVr.) ; s’a sunat de răzholu 
(ciAuş.) [lai- s I* n a r e].

SUNAT sbsl. Faptul de a s u- 
n a.

SUNĂTOARE1 $/. ţ, © =
FOJ^BNIţA : copilului mic 1 se dă să bea 
oealn de (pamf.) ; untul (ie nu e 
aşa de bun pentru bube, tăieturi şlzgalbe 
ca pătlagina (dlvr.) ^ ® Plantă ier
boasă, CU miros neplăcut; tul
pina, acoperită cu peri moi, este 
ramificată şi frunzoasă; face fiori 
galbene, dispuse în capitule mul- 
tiflore (Crepis foetidai (|a| 4698) K 
® =sulitjcA H ® =mAsblab= [lat. 
vulg. (herb a) 'sanatoria 
,,care vindecă” >s ă n ă t o a r e, 
schimbat in s u.n ă t q a r e, prin 
etimologiepopularăsubinfluenţa lui s u n ă t o rj. 

SUNATOARE2 iw- SUNATQB 2. 
sunători, adj. verb. SUN*. ® Care sună: 

pe fle-care pasăre era olte un clopote! de erglnt (meh-i * 
® Bani —I, monedă de aur şi de argint: ştiu că, după 
cheltuellle nebuneşti ce al făoni, nu-ţl mal rămln mulţi bani
<^1 (CAR.).

2. sunAtoabe sf. * = CLOcoTjcnj ® [comp. nu
mele germ. dial. K 1 a p p e r].

SUNET (pî.-ete) sn. ® Mişcarea vibraLnric pe 
oare o percepe auzul: ~ puternic, elab: Intensltales 

'—ului; ...ul clopotului, buciumului, trlmblţei, goarnei; 
(oile) au ţupălt toată ziua . la •«'Ul fluerulul (se.); in.» 
da fanfare trece oastea lui întreagă (emin.i ; căuta tn Întune
ricul creierului ceva care eă-1 răpească din mijlocul ..viei 
de bani (dlvr.) 1 ® Răsunet, sgomot: copacii... obla 
Inţlnaţl... cădeau cu * mare presta drumuri (n.-cost.) ; —al 
de topoare, clnd ciocănesc In pădure... de departe se aude 
(GOL.); 0: se stinse cu * pomenirea Bathoreştilor (BAlc.i *'
® co Ceea ce loveşte auzul cînd vocea omoncască 
rosteşte o vocală,sau o consonantă: ..«le unei limbi 
se Împart In vocale şl consonante; In graiul bănăţean şl to 
oel moldovenesc, c(e) are un sunet apropiat de ş [lat. S 0- 
n r t U s].

SUNT PI‘.
* SU OVET AURILIA 

sf. ^ Sacrificiul unei 
scroafe, unei oi şi a unui 
taur, care se lăcea la Ro
mani, în cîmpiil lui Măr
ie, la anumite împreju
rări (IU 4699) [lat ].

SUP... I-- SUB...
'SUPA (-pez) vb. intr.

A mînca tîrziu noaptea, ; 6 Suov,,,;lu,.iii,1.
a cina [ir. s o u p e r]. b 4 
*SyPĂ (p?.-pe) sf. 5< Zeamă preparata fierbîno 

în apă carne de vită sau 
de pasăre, cu legume, ctc., 
ciorbă: ^ de g&m&; cu tă- 
leţei; cu lingura cea mare de 
argint, scoate Domnului pe tal
ger cum şl dintr’alte bu
cate (LET.) [fr.].

‘SUPAPA (pJ.-pe)s/. ®
Un fel de capac potrivit 
deasupra unei deschizături în aşa fel im it să ce
deze! presiune unui Jiphid sau unui gaz, l.“isîiulu-le

Fig. 4703- 
Supîipa de .siLrui 

.(Sccpuiu).
înţa
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să treacă afară, cînd sînt împinse într’un anumit 
sens; capacui, dimpotrivă, astupă hermetio des- 
fliizătura, cînd presiunea se exercită în sens con
trar: supapa unei pompe • © * de siguranţă,' supapă
adaptată Ia peretele unui cazan cu aburi şi care se 
dnschide de Ia sine, cînd forţa elastică a aburilor 
Iri'ce do o anumită intensitate ([®] 4700) [fr. s o' u- 
pape]-
t SVPAR (pi.-ere) sn. Necaz, neajuns, supărare; 

aceştia aa murit de o boal& ce-1 zicea... Ducăl-Vod&, 
Iară alMl carii au mal fost rămas/ In mare nevoie şi şl 
strlDSoare de bani (n. cost.) ; pentru aceasta, mare jale şi şu-^^ 
pirare au căzut preste toţi. îăcîndu-li-se de-au pTăfffc- 
Btopll îndoiţi (MUST.); ştiind pre Vezirul că-I este^neprieten,- 
pentru multe supere ce le-au făcut Hlhai-Vodă înec.) ; 
Leşll oşteni... tăceau mult •«' oamenilor şl se lăndau că vor 
aprinde şl curţile Stolnicului Ştefan (let.); nu vezi că-ml 
crapă fierea *n mine de şl de ciudă P (jip.i [supăra].

SUPĂRA (-ăr) 1. vb. tr. ® t A face neajunsuri, 
a chinui, a'necăji,”a asupri, a împila; a bîntui: 
cel ce mnlt supără pe supuşii Inl, ca ciobanul ce pe ţapi 
mnlge. In loc de lapte, etnge ecoate (col.) ® A aduce 
neplăceri, a incomoda, a importuna; a stingheri: 
puleti aprinde o ţigară, na mă supără de loc tumul; mă su
pără grozav sgomotnl trăsurilor şl automobilelor; totdeauna 
sspăra pe altll, iară mal ales pe frate-său care avea de toate 
icRG.) H ® A vătăma cu vorba sau ou fapta; a face 
pe cineva să-şi piarză liniştea sufletească, întărl- 
lindu-l, a-1 face să aibă sentimente neprietenoase, 
ciudă, necaz pe cineva) a fnînia; m’a supărat grozav 
ca purtarea Iul; cpplll nu ttebue să supere pe părinţi.

2. vb. refl. ® A lua în nume de rău; a-şi pierde 
liiiîştea sufletească, fiind întărîtat de cineva,-a se 
inînia: cum l-a zărit preuteasa aşa de stlşlat şl cu cojocul 
nou, Douţ, rupt, e'a supărat toarte tse.); lată pentru ce 
slA încă ludllerentă această naţie pe care tu, fără cuvint, te 
raperl, ca văcarul pe sat ivlas.) ® A SC amărl, a se 
necăji: Supăra-m'aş supăra. Supărarea ce ml-o da? Ba eu 
DU m’olu supăra, CI năcazul volu uita. Că destul m’am su
părat Şl nlmio n’am căpătat, Făr’ viaţa ml-am scurtattiK.-BRS.)
ţi ® t A i se acri de ceva, a i se uri, a se plictisi:
Orlgorle-Vodă s au rugat Vezlrulul să-l lase... să-şl vază 
casa şl copiii, oă 1 se şl supărase cu oaste (nec.) ; aceasta an 
ţinut clteva zile, piuă s’au supărat şl lor, şl au luoeput a 
plăti (LET.) [lat. supărare; comp. pentru Înţe
les fr. o u t r e r ,,a ofensa, a supăra la culme” < 
o u L r o „peste, dincolo’’].

SUPĂRĂGIpS adj. ® Care (se) supără 
lesne: are o fire supărăcloaaă •] ® Care aduce supărare: 
Inimă supărăcloasă. Mor şl nu te văz voioasă (ik.-brs.) . 
t SUPARALNIC, Olten. (ciaus.iSUPArelnic adj. = 

sufArAcios [supăr].
SUPArare sf. ® Faptul de a (se) supăra 

şi rezultatul acestei acţiuni; neplăcere, neajuns, 
necaz, ciudă; Constantin-Vodă Mavrocordat trăgea mal 
mari şQpăr&il despre Turci (let.) j boala ce nu se vlndecd cu 
doctorii este c& te duce grabnic la mormint (znn.) ; 
ochiul sting de ţi se bate. e a(GOR.) ; Întrebarea
o are ttrgul n'are noi am cerut, d-voastr& ce daţi P 
(CARj; nu-ţl Csâ nu vd) fie cu n'o lua(ţi) în nume

ifui: oti Doamne! boieri d-voastr&, să nu v& fie vorba 
poftiţi de vedeţi, cap de Romăn 11 aista P (alecs.) H

® Trona. (DENS.) Epilepsie.
SUP Arat adj. p. supAna. ® Mînios: cindspui

eă vine cineva, fără să vie, e semn că va veni * (GOR.) ţi 
® Amărît, necăjit: Atlta-a de » Cumu-l ceriul Înnorat, 
Şl atita-s do sclrblt Cnmu-1 ceriul do cernit (IK.-brs.) , r © 
NţsupARAT, care nu e supărat, incompdat, stin- 

■ ghorit do cineva.
SUPĂRĂTOR adj. verb. supAba- Care supără, 

curo aduce supărare.: eram departe de clopotul cel 
ăe la şcoală şi de pedagogii cu ochii ptnditori (6N.).
C SUPARELNIC tm- STJPABALNIC. 
OSUPĂRETEsto. Trans. iconv.) Prispă [sub -i- 
Părete].

SUPAT [scris şi subpat) 1. adv. Sub pat:
latrlnd aupat, dădu peste despuiat iisp.); scoase de supat 
ea ulcior şl turnă untdelemn de umplu pină sus păhărelul 
candelei (Dlvr.).

I- (pi.-aturi) ST). Locul, spaţiul de sub pat: sita 
eonă-o ţine ’n culu. Iar de unde se ’nvecheşte Şl supatul ne-, 
laereşte igev.i ; uncblaşul. .. Indeaă In funduL aupatului

bnşteannl năstruşnic idem.) ; snpatnrlle erau pline de galbeni
(VAS.).

•SUPERB adj. ® Trufaş,- semeţ, mîndru •] 
@ Măreţ: un palat-v [fr.].
•SUPERFETAŢIUNE sf. Lucru de prisos, ne

folositor, din pricină că e prea mult, în prea mare 
cantitate [fr.].

•SUPERFICIAL adj. ® Privitor la suprafaţă: 
Întindere ~ă ţ[ ® Care e numai pe deasupra, numai 
la suprafaţă: o arsură -^ă—II ® © Care nu adînceşlc 
lucrurile cu temeiu. care nu ţejjăţruiwie^tKtara^ 
,amănun-tele: un spirit*?A ’ '

■SUPERFICIALITATE. sjŢ^g&şcţer superfi-' 
citii. însuşirea a tot ce este Sup^ffii;âl':Tenea, vltiiia:' 
şi —a din şooală se repercutează în câiiîmft^lhargi peste viata;. 
de mal tlrzln (vlah.) [fr. ].

•SUPERFIN adj. Cit se poate de fin, de cea 
mai bună calitate: bir tio ~ă [fr.].
■SUPERFLUITATE sf. ® Prisosinţă, ceea ce 

este mai mult decît trebue ŢI ® Ori-co lucru de 
lux de care s’ar putea lipsi cineva [fr.].
,• SUPERFLUU i.adj. ® De prisos, mai mult 

decît trebue: ornamente ~'e; cheltuieli *e ■' © Ne- 
trebuincios, nefolositor. , ^

2. sbsl. Prisos, ceea ce e mai mult decît trebue: 
ceea ce e prea mult şi deci nefolositor [fr.].

•SUPERIOR 1. adj. ® De sus, aşezat mai sus, 
deasupra; etajul ; membrele superioare, braţele ţ 
® S Care e mai aproape de izvorul unui fluviu: 
cursul ~ al Dunării ţ ® A căror organizaţie e mai 
desăvirşită: animalele superioare ţ ® Care are mai 
multă autoritate sau putere, care e mai ridicat in
grad: funcţionar'^; ofiţer ; şcoală superioară; Invăţă- 
mlntul rw, care se predă în universităţi sau în şcoalc 
similare Ţ] ® Caro se ridică deasupra celorjâlţi 
prin meritul, prin talentul său: un spirit, un geniu 
— ţŢI © e^ DJFEBBJR.

2. sm., sItfebioabA (pî.-re) s/. ® Acela, aceea 
care ocupă un rang mai mare, o funcţiune mai 
înaltă, care întrece pe altul prin condiţia, prin 
autoritatea, prin talentul şi meritele sale II © (şj* 
Persoana care are sub conducerea ei o mănăstire, 
stareţ(ă) [fr.}.

•SUPERIORITATE sf. însuşirea a tot ce este 
superior, a aceluia care este mai presus,decît alţii 
prin autoritatea sa, prin talentul, prin meritele ce 
are, etc.: recunoaşteţi ‘-"a meritului şl a virtuţii, apropia- 
ti-vă unii de alţii (i.-gh.) [fr.].

•SUPERLATIV 1. adj. co Care arată o cali
tate, bună sau rea, în gradul cel mai înalt; adjec
tivul în gradul ~ arată că o fiinţă sau un lucru 
posedă o Însuşire în gradul cel mai înalt faţă de 
alte fiinţe sau lucruri; acest grad se exprimă prin 
cel'mal (cea mal, etC.), foarte, prea, tare, etC. puse 
înaintea adjectivului. Ex.: leul este cei m a 1 pu
te r n l c, din toate animalele; e un şcolar foarte si
litor; vulpea epreaşireată.

2. (pi.-ive) s?i. Gradul superlativ; forma pe 
care o ia adjectivul spre a exprima gradul super
lativ [fr.].

* SUPERSTI’ţ'IE SUPERSTIŢiyME. .
•SUPEBSTi'ţ'ipS adj. Care e stăpînit de su

perstiţie, care crede în superstiţii, plin de super- 
stiţinne: un om-»' [fr.].

• SUPERSTIŢlUNE, SUPERSTIŢIE sf. ® Cre
dinţă deşartă, eres, teamă i'eligioasă, neînteme
iată pe nimic, care inspiră omiilui acte şi păreri 
împotriva bunului simţ şi a judecăţii sănătoase •] 
© Ori-ce datină sau practică izvorîtă din această 
teamă H ® Ori-ce prevestire mincinoasă caută să 
tragă cineva de pe urma unei 
întîmplări oare-cari [fr.].
•SUPEU (pl.-eurl) sn. X ®

Cină la’o oră foarte înaintată, 
mai adesea după miezul nopţii ţi 
® Mîneările pregătiie pentru 
supeu [fr.'s o u p e r].

•SUPIERA (pî.-re) sf. O Ca
stron în care şe serveşte supa la 
masă (;|!i 4701) [fr. s o up i 6 r e].

•SUPIN (pî.-ine) sn. 03 Formă a verbului care 
e un fel de substantiv verbal [lat.].

SUP-
SUP

SuQieră.

Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1233 78



SUP' * SUPLANTA (-tez) vb. ir. A lua locul cuiva, a 
Ql ip scbate pe cineva din postul In care se afla, dupâ 
OUr ce l-a ponegrit sau a blrfit pe socoteala lui [fr.]. 

•SUPLEANT sm. rt Locţiitor de judecător: 
proouroral şl jucau poker. Iar ou preşedintele nu prea 
era In dragoste mare (br.-vn.> [fr.].

•SUPLEANŢĂ (pî.-ţe) sf. rt Funcţiunea de su
pleant [fr.].
tSUPLEGA (-eo) vb. ir. A pleca, a Înclina, a 

smeri: ou umilit suflet şl ou Inlrîntă Inimă pleolndu-l şl 
supleoIndu-1, rogu-mă (cant.) [s U b + p 1 e C a]. 
t SUPLEGAT adj. p. sufleca. Plecat, smerit, 

supus: urgia pierde şl pre oel Inţălopţl. iară răspunsul —- 
vtrtejeşte mlnla (oos.).

•SUPLEMENT, SUPLIMENT (pl.-te) sn. ® AdaUs, 
ceea ce se dă spre a completa o plată, o Împărţeală:

de leafă Ţ| ® Ceea ce se adaugă la o carte spre 
a Împlini lipsurile dintr’lnsa H @ Foaie adăugată 
la un ziar, peste numărul obicinuit de pagini ţ[ 
® Ceea ce se plăteşte pe deasupra Intr'un teatru, 
la drumul de fier, spre a ocupa un loc mai bun declt 
cel ales Înainte H ® A -~ui unui unghiu, ceea ce 

, trebue adăugat unui unghiu spre a forma două un
ghiuri drepte [fr.].

•SUPLEMENTAR, SUPLIMENTAR adj. ® Ceea 
ce se adaugă pe deasupra, care serveşte să Împli
nească ceea ce lipseşte: credit H © A Unghiuri ~e, 
două unghiuri a căror sumă este egală cu două 
unghiuri drepte [fr.].
•SUPLETIV adj. Care completează [fr.]. 
•SUPLIGA (pJ.-ici) sf. Cerere scrisă ce se pre

zintă pentru a cere o favoare: să vă fac eu o ~ cu utere 
latine şl veţi vedea cum volu face capot pre ministrul cu tot 
departamentul său (odob.) [fr. Supplique].
'SUPLICANT sm. Cel ce adresează o suplică 

[germ.]. ' '
SUPLICIU (pî.-loe) sn. = cazna [lat. sup- 

plici u m].
•SUPLINI (-ineso) vb. ir. ® A adăuga ceea ce 

lipseşte, a Împlini o lipsă t © A ţinea locul cuiva 
care lipseşte, a Înlocui H ® A ţinea loc de [it. 
supplire -f- plin].
•SUPLINITOR adj. verb. suflin; şi sm. Care 

suplineşte pe altul, pe titularul unui post: profe- 
s Bor a plecat !n congedla ş! şl-a lăsat un

•SUPORT (pl.-turl) sn. ® = FBOFTEA® 11 
® ® Spnjin, reazăm, protecţie H © a- Ori-ce dis
pozitiv pe care se poate sprijini un aparat, un vas, 
un tub, etc. [fr.].
•SUPORTA (-port) vb. ir. ® A servi de sprijin, 

de razim, a propti, a sprijini t © A răbda, a în
dura, a suferi; ~ frigul H © A se arăta Îngăduitor: 

defectele altuia [fr.].
•SUPORTABIL adj. ® Ce se poate suporta, de 

suferit: o durere -~ă H ® Care nu e aşa de rău: o 
viaţă-~ă nil ©•»■ JNSUFORTABIL [fr.].

•JSUPOZA (-ozez) vb. ir. A presupune [fr.]. 
•SUPOZABIL adj. Ce se poate presupune, de 

presupus [fr.].
•SUPOZITOARE sf. gk Medicament solid, de 

formă conică, care se introduce în anus [fr.].
•SUPOZIŢIUNE, suFOZţTiE sf. Presupunere, 

lucru ce se admite provizoriu ca adevărat, spre a 
putea trage o concluziune [fr.]. 
tSyPRA1 prep. Peste, asupra: au înălţat capul 

mieu » vrăjmaşilor miel (oos.); mai adesea In construc
ţia ie deasupra: apele... oelea ce era do * tăriei 
(PAL.) [lat. su p r a].
•SUPRA-2, prefix, care se compune cusubstan- 

tive,-adjective sau verbe, spre a da naştere la alte. 
cuvinte cărora le adaugă Înţelesul de,,peste”, „mai 
mult”, ,,deasupra”. Ex.: supranume, snpra- 
omenese, s n p r a vieţui [lat. 1.

•SUPRAJVBUNDANŢA sf. Prea mare imbel- 
şugare is u p r a-2 -f fr. (s u r) a b o n d a n c e].

• SUPRAAGTIVITATE Sf. Activitate anor
mală, excesivă a unui organ [s u p r a-2 -+- fr. 
(s u r) a c t i V i t ăl.
•SUPRAALIMENTA (-tez) vb. ir. A da o hrană 

mai îmbelşugată declt se obicinueşte [supra-2-|- 
alimenta].

• SUPRA AT iIMENT ARE, SUPRAALIMENTA TIU-

NE, sufraalimentatie sf. Faptul de a supra- 
alimenta; hrană în cantitate mai mare declt 
e nevoie pentru întreţinere [s u p r a-2-t-fr. (s ur)- 
alimentation].

•SUPRA-ARBITRU sm. rt Arbitru ales pen
tru a hotărî într’o contestaţie în care arbitrii sînt 
de păreri deosebite [s'u p r a-2-l-fr. (sur-)ar- 
b i t r e].
•suprafaţa (pf.-foţe) sf. ® Partea dinafară, 

exterioară a unui corp; suprafaţa pămintuiui H ® ® 
Garanţiile pe care le poate oferi un individ; acest om 
e lipsit de-V f ® ® Aparenţă; a zări numai suprafaţa 
lucrurilor H ® Numărul metrilor sau stlnjenllor 
pătraţi, pogoanelor, etc. pe care le are un zid,.o 
întindere def pămînt, etc. H © - A Limita unui corp 
solid care-1 separă de restul spaţiului (sw tab. lxii) 
[supra-2 -I- fr. (s u r) f a c e].
•SUPRAFIN adj. = SUBFJN [s u p r a-2-1-fr. 

(s u r) f i n]. '
•SUPRALIGITA (-Itez) vb.-inir. A face O 

supralicitaţie [s u‘p r a-2 4- 1 i c i t a].
• SUPRALIGITAŢiyNE, SUFRALICITATIU Sf. V 

Licitaţie ce se face în urma alteia făcute Înainte 
(pentru acelaşi obiect) [s u p r a-2 -i- 1 i e i t a - 
ţ 1 (u n) e].

•SUPRANATURAL 1. adj. ® Peste lire, care 
este mai presus de le’gile naturii, care se face sau 
se întîmplă împotriva acestor legi U © Adevăruri 
adevăruri ce cunoaşte cineva luminat fiind nu
mai de credinţă H © Fiinţe -~e, îngerii, demonii, du
hurile, zlnele, stafiile, etc. t © Extraordinar, de 
neînchipuit, fără seamăn: o memorie —4.

2. sbsi. Ceea ce e peste lire, mai presus de legile 
naturii, în contrazicere ou acestea [supra-2-t- 
fr. (s u r) n a t u r e I].
•SUPRANyME [pl.-me) sn. (® Poreclă H © Ca

lificativ adăugat la numele unui individ pentru a-1 
onora sau a-1 batjocori, pentru a-1 deosebi de alţii 
cu acelaşi nume. Ex.: viod T e p e ş, Mlrcea o i o- 
b a n ul, ştefan Lăcustă, Fetru Şohlopnl, Ivan 
Turbincă, Stan Păpuşă [supr a-2 + nume].

• SUPRANUMERAR 1. adj. Adăugat peste 
numărul obicinuit: unii oameni au la mină un deget 
A- ; s'a numit un funcţionez

2. sm. Funcţionar supranumerar [supra-2-!- 
fr. (s u r) n u m ă r a i r e].
•SUPRANUMI (-urnesc) vb. ir. A da un supra

nume [s u p r a-2'-I-n u m i].
•SUPRAOM sm. +++ în filosofia lui Nietsche, 

tipul omului cu mult superior semenilor săi prin 
intensitatea vieţii, prin puterea de cugetare şi prin 
forţa voinţei şi a cărui realizare trebue să fie sco
pul omenirii [s u p r a-2 d- om, după germ. O b e r- 
mensch].

•SUPRAOMENESG adj. Care întrece tot ce 
e omenesc, care e mai presus de firea omenească 
[supra-2 + o m e n e s c].
•SUPRAOXIDA (-idaz) vb. ir. St A face O su- 

praoxidaţiune [supra-2 -f o x i d a].
•SUPRAOXIDAŢiyNE, SUPRAOXIDATIE sf. 

fi’ Operaţiune prin care se fixează pe un corp 
cantitatea cea mai mare de oxigen ce poate ab
sorbi [s u p r a-2 + o x i d a ţ 1 (u n) e].

•SUPRAOXIGENAT adj. fi Care a suferit o 
supraoxidaţiune [s u'p r a-2 + fr. (s u r) o x y- 
găne].
•SUPRAPyNE (-pun; pf. -pusei; part. -pus) vb. 

ir. A puneu linie, o suprafaţă, un solid geometric 
peste altul', sau un corp oare-care deasupra altuia 
[s u p r a-2 -I- p u n e].
•SUPRASATURA (-urez) vb. fr. fi ® A pro

duce suprasaturaţiuiiea unui lichid f © A adăuga 
unui corp un exces dintr’un alt corp care se com
bină sau se amestecă cu el [supr a-2d- fr. (s u r)- 
s a t u r e r].

• SUPRASATURAŢiyNE, SUFRASATUBATIE sf.
fi Fenomen pe care-1 prezintă unele lichide care, 
la o temperatură dată, conţin în soluţiune o can
titate dintr’un corp superioară aceleia care ar 
trebui să se disolve în mod normal [s u p r a-2-i 
fr. (s u r) s a t u r a t i o n].

• SUPRATAXA (-axez) vb. ir. ® A taxa prea
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TABELALXn. SUPRAFEŢE

POLIGOANE REGULATE

TRIUNGHIU PATRAT PENTAGON EXAGON EPTAGON OCTOGON
ECHILATERAL

POLIGOANE
REGULATE

POLIGOANE NEREGULATE
TRIUNGHIURI

ENEAGON DECAGON TRIUNGHIU
ISOSCEL

TRIUNGHIU TRIUNGHIU 
DREPTUNGHIU SCALEN

POLIGOANE NEREGULATE
PATRULATERE

DREPTUNGHIU PARALELOGRAM ROMB TRAPEZ

CERCURI Şl SUPRAFEŢE CURBILINII

CERC SEIMCERC SECTOR SEGMENT COROANĂ SEMILUNĂ

ELIPSĂ OVĂ SFERĂ CALOTĂ şl ZONĂ CON CILINDRU
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SUP- mult, a face să plătească o taxă prea mare U ® A 
Ql ip adăuga alte taxe [s U p r a-2+ Ir. (s u r) t a x e r], 
OU Ia ■ suprataxa (pl.-xe) şf. ® Taxă adăugată

peste alta 11 ® Taxă prea mare şl nelegală [s u - 
p r a-2 + Ir. (s u r) t a x e].

'SUPRAUMAN adj. = SUPRAOMENţMC [s U- 
p.r a-2 + u rn a n].

*SUPRAVE<jrHIA (-Khiez) vb. Ir. A privegliia 
cu multă băgare de seamă şi cu autoritate: ■«' pur
tarea unui eooiar [s u p r a-2 + v c g h i a, după Ir. 
s u r V e,i 11 e r].

'SUPRAVEGHIERE sf. Faptul deasupra- 
■ veghi a.

'SUPRAVEGHIETOR, -toare adj. verb. sn- 
bRAVEGHXA şi sm. /. Care o pus să supraveghieze.

'SUPRAVENI ( -vin) vb. intr. A veni pe neaş
teptate; a se întîmpla, a se isca [supra-2 + 
veni]. '

'SUPRAVIEŢUI (-uesc) vb. inlr. ® A mai trăi,
' a rămtnea în viaţă după ce moare altul H ® - 

A trăi după ce a pierdut ceva scump; — onoarei- 
sale, a trăi încă după ce şi-a pierdut cinstea [su
pra-2 4- v i e ţ u i].

'SUPRAVIEŢUIRE s/.'® Faptul de a s u- 
pravieţuill © Continuarea existenţei după 
moarte H @ Dreptul d,e a succede unui om în 
slujba sau demnitatea sa, după moartea acestuia.

'SUPRAVIEŢUITOR adj. verb. SUPRAVIEŢUI 
şi sm. Care rămîne în viaţă după ce moare aitul. 
O SUPRE prep. = SPRE.
'SUPREFEGT... IW- SUB-PREFECT...
'SUPREM adj. ® Care e mai presus de toate:

autoritatea —â 1| ® Flinta — ă. Judecătorul —Dumne
zeu 11 ® Care este la slîrşitul vieţii; momentul 
ceasul ceasul morţii, ceasul din urmă H ® voin
ţele ~e ale unul muribund, voinţa din urmă a unui om 
la ceasul morţii, ceea ce hotărăşte el ou limbă de 
moarte H © Onoruri ~e, luneralii, ceremoniile de 
înfnormîntare H .® In gradul în gradul cel mai 
înalt, cit se poate de mult [Ir.].
'SUPREMAŢIE sf. Superioritate mai preşus 

de toţi ceilalţi; supremaţia Patriarhului asupra mltropo- 
llţllor si eplscopllor [ Ir. ].
'SUPRESIUNE sf. Suprimare [Ir.].
'SUPRIMA (-im) vb. tr. ® A nu lăsa să apară, 

a împiedeca vînzarea: un ziar t © A laoe să 
dispară, a distruge H ® A tăia, a trece sub tăcere: 
» sltrsltul unul articol, unul discurs K ® A desliînţa: 
^ un post [Ir. s u p p r i m e rj.

'SUPRIMARE sf. Faptul de a suprima.
O SUPSIOARĂ = SUBŢIOAHA.

• SUPT1 tr SUB.
SUPT2 t. adj. ® p. SUGE H ® ® Sleit, istovit: 

(copiii) erau slabi, jigăriţi, nespălaţi şl nepleplănaţl, supţi 
de necazuri (isp.) ^ ® Uscat, SCOfllcit: cu părul şl ca 
mustăţile cărunte, cu obrajii supţi... pare de.şaptezeci de 
ani (BR..VN.).

2. sbst. ® Faptul de a suge li © 0 F Darul ^lui, 
darul beţiei: aoesta-l... ▼estitnl Setllă, fiul secetei... Îm
podobit cu darul >«'ului (Crg) [lat. S U C t U s].

SUPŢ... s^ SUBT...
tSUPUITORIU S7U., SUPU1T04RE sf. Pczevcn- 

Chiu, pezevenche; o seamă de pravile scriu să se tale 
capul supultorlulul (prv.-mb.); de se vaatla şi se va mărturisi 
călugăriţă că laste supultoare, Iptr'ăcela ceas să tle strllnă 
şl gonită de la besârlca lui Ha. (prv.-mb.) [s U p U n e].

SUPUNE (-pun, F-pulu; pf. -pusei; paft. -pus) 
1. vb. tr. © t A pune subt, a aşeza dedesubt: toate 
Bupus-ai suptu picioarele lui, oile şl boli toţi, şi Încă vita 
clmpllor (Ps.-scH.) ^ ©f Aascunde: (pasările) alta su
punea !n voroavă şl alta avea in. inimă să tacă (CAnt.) ; clnd 
te tunzi, strlnge-ţl părul şl-1 supune undeva (gor.) ^ © 
t A aşeza la pîndă într’un loc ascuns, apiti:ion- 
Vodă...cu toatăoasteasa s'an pornit şl au supus oastea supt 
Tighinea (gr.-ur.) ^ ® A aduce subt stăpînirea, sub 
puterea, subt ascultarea sa: Petru-Vodă... dacă au 
intrat la Săcul... oraşele le-au jăcult şl pre toţi l-au supus 
şi l-au plecat şle (GR.-ur.); Şlnan-Faşa... pentru să-l lie 
mal lesne a supunere Ardealul, luase toată Ţara-muntenească 
(M.-cosT.) © 0 A birui, a învinge, a răpune: de-o 
supunea Irămlntaiea... se'trlntea cu faţa la pămint şl sărata 
florile (OLVR.); de supus nu-1 supune nevoia, orl-olt de sărac

ar fi, el slugă nu se bagă (vlah.: ; durerea o supuse un minut
(ODOB.) H © A da să judece, să examineze un lucru:

Judecăţii, aprobării cuiva © t A face pe mijloci
torul că să-şi vindă (o f(3meic) trupul, a prostitua.

vb. refl. © t A se pune subt, a se aşeza de
desubt (b t A se ascunde, a se piti: mergind acoio^ 
unde eraNloolal-Vodă... s’au supus acolo aproape şi au aştep
tat plnă s’au deschis poarta (let.) ; (Nemţii) s'au supus supt 
cetatea Beligradulul de se apărau de Turci (nec.) ; ne-am 
supus unor şanţuri de vii părăsite (gr.-n.) ^ © A SC ploca 
subt stăpînirea, subt puterea cuiva, a se închina:
voi ştiţi că m'am supus celui mal mare şl mal tare Împărat 
de pe'faţa pămintuiui (rsp.) © A face fără împotri
vire ceea ce i se porunceşte, a asculta de poruncile 
cuiva n © A consimţi să i se facă: a se unei ope
raţiuni chirurgicale [lat. s u p p o n e r e].

SUPUNERE sf. Faptul de a (se) supune; 
ascultare; plecăciune © nesupunere.

SUPUS 1. adj. p. supţJNE. © t Pus subt, aşe
zat dedesubt ^ (© f Ascuns: prlnzlnd pre Dumitraşco 
Buimş şi cerclndu-1, au găsit pistol mic In mtnloă (n.-cost.) 
^ © Plecat subt stăpînirea, adus subt ascultarea 
cuiva: (cetăţile) din temelie sfărămlndu-le şl rlslplndu-le, 
pentru că fiind lor, ele se vlolenea şl ucidea pre Romani 
(LET.) © Ascultător, care face fără să se împo
trivească ceea ce i se porunceşte: te sfătuesc... să fii 
^ă, blajină şl harnică (CRg.) H © 0 Biruit,. învins, 
răpus; de nevoi ^ © Expus să sufere ceva: 
morţii ^ © Dator a suporta: ^ dărilor.

2. sm. Acela care este subt autoritatea unui su
veran, unui guvern: la dlnsul este obiceiul ca toţi su
puşii Împărăţiei să-l trimită ctte un fiu, să-i sluj'ească 
zece ani (tsp.); ^ romăn; străin.

3. sn. mai adesea supţrsuRipî. 0 Boale'provenite 
din farmece: Bine spălatu-o... De adusuri, De <^url
(P.PRV.).

SUPUŞENIE sf. © O Calitatea de supus 
al unui suveran, al unei ţări © Supunere: parei 
vedeam slujbaşii streini, ^rblnd plăieşllor... tăctndu-1 să 
jure şi credinţă (lung.).

SUPUŞIME sf. col. supţrs. Totalitatea supu
şilor: >^a tremura numai cit auzea pomenlndu-1-se numele
(FLOR.J.

SUR adj. d) Cu părul sau Una .amestecăt{ă) 
alb cu negru: căutaţi cum mal In grabă să ne repeziţi... 
patru telegari <^1 (let.); oaie <»'ă % © Cărunt: Matei 
Hurezan e un moşneag mărunt, slăbănog şi oă toţi moşnegii 
(LUNG.)' ^ © Cenuşiu: -ziua cea rece şl ploioasă de vară 
acoperise toate de-o ceaţă <^ă şl tulbure (gn.) t © 0 
Străvechiu: Rlul vechlu ne povesteşte... despre vremi a- 
puse, -^e (EMiN.) [bg. s u r u, srb. sur].

SURATA sf, dat unei vaci sure
(Lt'ua.).

SURAN sm. W Nume dat unui bou sau unui 
cal s u r.

SURATÂ (pi.-te) sf. © Soră de cruce {wm- CRjj- 
CE @) ^ © Titlu cu care se adresează una alteia 
fetele şi femeile de la ţară: unde te grăbeşti, surată...? 
(MERA) ^ © Tovarăşă, soaţă, camaradă; prietină: 
mă voiu pogorl preste munţi şl Volu plinge presta fecioriile 
mele eu şl suratele mele (bibl.) ; e prelungă la chip... şi se 
strecoară printre surate ca un prichindel (DLVr.) s[s 0 P ă,
cu sufixul participial -a t ă, după vsl. p o s e - 
strima< sestra ,,sorăM].

SURAŢICĂ (pi.-ţele) sf. dim. SURATA: nu lua 
măgar, că măgarul trebue să-l duci de nas (gr.-n.).

SURAŢIE sf. ® (de cruce), legătura între 
două surate.: adevărata amiciţie... mai puternică uneori 
ca... frăţia de cruce şl surăţia de cruce uip.) ^ XD. Tovără
şie, prietenie, camaraderie (între dpuă femei). /

SURCEA, suRCţcA (pî.-ceie) sf. © Aşchie mai 
mare ce sare dintr’un trunchiu sau dintr’un lemn, 
eînd se taie cu t(^Orul: banii nu se culeg de la trunchiu 
ca sureelelş (CRG.): pe unde tal tu lemne, eu adun sur
cele, se zice cuiva că, deşi lucrează pe ascuns, tot 
ştim ce face şi putem să ne păzim (r.-cod.); in postul 
Crăciunului, cum tncepe, să strlngi oUe o suicică 
In fie«care zl, dar să faci singură focul In toată dimi
neaţa (VOR.); suiclca nu sare departe de trunchiu
sau surceaua nu sare departe de butuc (znn.), copiii moşte- 
nesc calităţile şi deleotele părinţilor; (@: eu ll trl- 
miţ la surcele şl el ml-aduce viorele (pann), se Zice despre
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un prost, pe ajutorul căruia nu te poţi bizui H © 
pl. Mold. X = MiNcroNţLE [refăcut din pl. s ur- 
c e 1 e < s u r o e 1],

SURCEL (pi.-ele) sn. ® Beţişor: oeut& doua ~e 
el începe a bate Intr’o solndură (r.-cod.). 1f ® = SURCEA *1
® HI = hudulet © [lat. s u r 0 6 11 u s].

SURCELţ (-eleeo) vb. Ir. © A face surcele: 
OU spinarea aduoeam lemne de la p&dure şl le suroeleam In 

■ t'trlă (OR..N0 1[ ® A strînge surcele (r.-cod.).
SURGELVŢA (pi.-ţe) sf. dim. SURCEA: turnlca 

de p&dure... Işl tace cuibul... din dlterlte beţlşoare, ciengu- 
rele, rorcelu(e imar.i.

SURCHIDEALA (pi.-ell) s/. © 0 Faptul de 
a s u r c h 1 d i (arşicele) H © Aţtţare, Intcţire i
® K 0’,' Bătaie: le dete o şl lor de le acăpAră m&selele 
(lap.i.

SURCHIDI (-idesc) vb. ir. © 0 A arunca ar
şicul rotindu-se: dac& cade. ,,belulM olnd surchldeşte bă
iatul olştlg&tor, 11 la şl jocul Încetează (tsp.i U © ® 
A întărită, a înteţi, a aţlţa; a chinui: duhurile reie 
ce slut eurchldlte prin felurita deacintece, vrăji şl uraţii 
(PAMF.); de geaba l-a atrunlt şl l-a muatrat şl l-a Inchla şi I-a
BUrChldlt (VLAH.).

SURCICA SURCEA.
SURD 1. adj. © Care nu aude de loc sau foarte 

puţin: judecătorlul să Îndeamnă a mal micşora certarea... 
olnd cel vinovat taste aau mut (PRV.-MB.); Dar judeţul, ca şi 
dlnşll, ^ şl el s’a nimerit SI din ctte ae vorbiră, el nimic n’a 
auzit (SPER.): »•“ babă © ^ @ ® Care nu vrea să audă, 
neînduplecat: a rămas '*■ la rugămintea mea fj © în- 
năbuşit, care n’are sunet limpede: o voce-~ă; un 
sBomot *; vuet ■»' se Incovoaie după (lealurl (dlvr.).

'i. Sm. Cel lipsit de auz: ei ştia că de geaba bate toba 
la urechile osp.); '•'ului de geaba 11 clntl de jale
(ZNN.i; 0: «-ui n’aude, dar Ie potriveşte (pann), se zice de
spre cel ce răspunde cu totul altceva Ia o între
bare, fie că n'a auzit bine, fie că se preface a nu 
fi auzit; tw bate 1 @ [lat. surd u s].

SURDA adv. în zadar, de geaba: Surda osteneşti 
tu, babă, cu-ale tale albell (pann) ; nimeni nu ne credea... «' 
le ziceam că noi eram Valahi ((.-gh ); mai adesea de «- 
sau d’a«-: dară Întrebările şl rug&olunlle mele le făceam 
In sec, căci Iml răceam gura'de (tsp.); alerga ea cit o 
ţineau puterile, dar d’a «- alerga (Dlvr.) [s U r d].

•SVRDA (pi.-de) sf. i Specie de becaţină, cu 
capul negru, cu pete ruginii, spinarea neagră, cu 
dungi galbene,' coada neagră şi roşcată; numită 
şi „becaţinâ-mică” (Gallinazo gallinula) [fr. 
(becassine)sourde].
‘Surdina (pl.-ue) sf. © J Ori-ce aparat des

tinat să micşoreze intensi
tatea sunetelor unui in
strument 

de muzică; 
în spec. ac- 
cesoriu-de 
brad, în 
formă de 
pieptene, 
care se a-
plică pe Fig. 4702, Surdine.

coardele u-
nei viori, unui violoncel, etc. (OD ^ilO^) H © în «• 
loc. adv. Pe tăcute, fără sgomot; în taină: Bubico 
se uită la mine şi mirlle ’n «' (CAr.) [fr.].

SURDOMAŞ, suRDţTHAş sm. © j? (pj Boală a 
copiilor, caracterizată prin fierbinţeală, vărsături, 
urdinare şi uscarea mucoa
sei nasale; numită şi „mo- 
leţi” K ' ® # Barva mora
rului C Tenebrid molilor), nu
mită şi ,,vierme-de-tăină'’,
,,mol6te” sau ,,sfoiag”; e 
un vierme solzos, de coloare gălbuie sau cafenie, 
lunguieţ, şi cu solzii în formă do inele (p ă'iOS) 
[srb. s r d o m a s i].
•SURDO-MVT, -ta (pl.-tel-Uf//, şi sm. f. Cel 

care, fiind surd din na.ştere, nu poate toată viaţa 
să articuleze o vorbă: ei se folosesc, pentru a fi 
înţeleşi, do un alfabet special format din degetele 
niîinii (iw tab. lxiiiV [format după fr. s o u r d 
ni u e t].

Fip. 4703. Surdomas.

OSURDUC sbst. Mold. Bucov. Coastă rîpoasă SUR- 
şi foarte pietroasă (şez.) [tc. s u r d u k > srb.

tabela Lxm
alfabetul SURDO-MUŢILOR

U V X Y Z

s u r d u k' ung. SUR
s z u r d o k].
O SURDUGA (pl.
-ce) sf. Trans. Băn.
Minge.

SURDUMAŞ 
wm- SURDOMAŞ.

SURET (pl.
-eturi) sn. Copie (do 
pe o scrisoare, de 
pe un act): trimisese 
Nicolal-Vodă la Poartă 

acel cărţi ce-i 
trimisese banal (le'i.)
[tc.].-

* SUREXGIT A
(-it, -itezi vb. Ir. A 
cauza o surexcita- 
rc; a supăra foc 
[fr.].
‘SUREXGIT A-

BIL adj. Care poa
te fi surexcitat.

‘ SUREXGIT A- 
BILITATE sf. în
clinare spre surex- 
citare [fr.].
‘SUREXGITANT adj. Se zice despre o sub

stanţă caro produce surexcitarea [fr.].
‘SUREXGITARE, SUREXCITATIUNE, SUREXCI- 

TATiE sf. © Augmentarea energiei ordinare ,a unui 
organ, a ţesutului corpului 1| © Emoţie, iritaţiune 
morală care turbură mai muit sau mai puţin min
tea Ifr.].
t SURGHIUN, SURGUN 1. sm., SUR0(HI)UNA (pl.

-ne) sf. © Exilat, exilată: l-eu dus la cetate. Ia Vama, 
preste Dunăre, surgunl (nec.) ; - pe urmă Ie lăouiă pe jupt- 
nesele lor surgune la Focşenl (neo.) 1 © adV. în exil: 
pre Constantin Duca-Vodă l-au trimis Turcii surgun tocma 
la cetate la Cavala (n.*cost.) i acest domnesc cocon... fuse pas In 
lanţuri şl trămls surghiun la cetatea Conla din Anadol 
(ODOB.) i era dat afară din eparhia Iul şl dus surghlon In 
fundul Rusiei numai eu cu Zaharla. ghemuit! In
căruţa lui moş Luoa, ne duceam surgun dracului pomană!
(CRG.).

2. sbst. Exil: aici şl-a pllns amărăciunile surghiunului 
gingaşul poet al Romei (vlah.) ; doi fraţi al Iul mal marlţ 
lancu şl Neculal, trăiseră mult timp In surghiun (d.-zamf.)
[tc. s a r g u n].
t SURGHIUNI, SURGUNţ (-unesc) vb. ir. A exila,- 
a trimite (în) surghiun: pe Constantin Duca-Vodă... 
l-au surgunlt împărăţia la un oraş ce se chlamă Cavala (must.) ;
Zaltnkln asvtrlea pe boieri cu brtncl pe scară şl surghiunea 
mltropollţll (1.-6H.).
t SURGHIUNIE. SURGUNţE sf. Exil: Mlhal-Vodă, 
dnpă ce 1 s’au plinit un an, l-au scos din snrgunle şl şedea 
In Ţarlgrad, In casa Iul (nec.) ; dar surghlunllle, războiul,
Muscalii şl clte şl mal clte calamităţi au amtnat lucnil.plnă 
la 1838 (i.-GH.) [s u r g (h i) u n).

SURGUGIU (pZ.-uciurl) sn. ® J Egretă împo
dobită cu pietre scumpe ce puneau 
Domnii la căciulă, 
gugiuman sau iş- 
lic ([EJ 4704): Inoă- 
lecă singur Domnul, 
ca un mire Impodo- A 
bit, şl cu In oap//f 

(NEC.); Mihnea...
(purta) un guglnman 
de samur cu de 
pietre scumpe (ooob.) > 
sosiră... solii Sulta
nului, adnclnd pen
tru Mlhal-Vodă... un lucrat cu o mare măiestrie, Împo
dobit cu briliante, rubine şl mărgăritare (balc.) ; şlicul de 
samur, pus cam intr’o parte, era Impoddbit ou un alb
(NE6R.) ^ © .fi Plantă ierboasă, cu numeroase flori 
frumoase, de eoJoarealbastră, uneori trandafirii, 
albe sau pestriţe, aşezate în ciorchini; originară 
din Orient, se cultiva la noi ca plantă ornamenta-

^(7,

Surg'uciuri.
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SUR.15; numita şi ,:flori-domneşti”,. ,,nemţişori-de-gra- 
dina", ,,toporaşi“ saii „ţîţa-caprei" (Delphinium 

OUK Ajacis) (iH4705) [tc. s o r g u C]. 
tSTJRGVN... •«- SURGHIUN... 
t SURGUNIiţC sbst. Exil: mi- 

car oă Qrlgorl-Vodă era la dară avea 
mal(l prietini şi... au luat domnia (let.)
[tc. s (1 r g a n 1 i k].

SURI (-raso) vb. tr. A face sur; 
a colora sur lina (pamf.) : o oasi 
veobe al BUilti de timp (iro.i.

SURIGEL adj. dim. suR; şi-a 
vlnat olt a vinat Şl nimici n’a aflat,
Numai cit nn cerbnşor, Snilcel gl sptln- 
tlnlOT (MAR.).

SURILA sm. IU Nume dat 
unui bou sur (oua.i: mergea In 
urma Iul Snrlli gl Bourean, cn 
btta ’n mini, cu tralata ’n 
gpate (Ret.i.

surioara (pZ.-re) sf.
din. SQRA: copilul a avut o *
Irumoasi, mult mal trumoaei Fig. 4703. Surguciu. 
decit el (V1.AH.).

SURIU adj. Cam s u r, care bate ’n sur; Higi-
nirenll se Îmbraci... cu nlgte mineciri de plnzi sau de postav 
negru, vlnit, Inobls sau ^ (PAc.) ; Am o vaci surle. Vine 
din pustie «son.), ghicitoare despre „negură”; barba 
sa surle el stutoasi II acoperea jumătate de obraz (ON.).
'SURţDE (-rid; pf. -rlsel; part. -rls) vb. intr. (S 

A zîmbi IO© A-i fi favorabil: norocul 11 eu- 
ride f ® ® A apărea subt o înfăţişare plăcută: 
primivara ne surldea t ® ® A-i plăcea mult, a-1 
atrage: acest proiect tmi suitde [fr. s 0 u r i r e, re
făcut după r î d e].

SURţS sbsl. Faptul de a sur ide: 
ztmbet.

surla (pl.-lo) sf. ® J Vcchiu instrui 
ment muzical. In formă de fluier, cu 
multe găuri, terminat printr’o deschi
zătură mare, conică (a] 4708): constantin 
Dnoa-Vodă an mere plnă la Udriu, tot domneşte, 
din conac tn conac, tot ca surle şl cn dobe, Încă 
şi ou trtmblcerl leşeşti (n.-cost.) ; clnd an venit 
de la oaste la Iaşi, făontn-l-an mare cinste şl 
a la In... cn dobe, cn surle, ca unul batman... 
vestit (NEC.); plroălabnl care era In capnl Moldo
venilor pomnol să bată din tobe, să sune din 
buciume şl din surle osp.) H (D Rîtu) por- 
cului(numit astfel după forma-i conicâ): 
porcii cn surla ar strica păşunea (ion.); pr. ext.
0 porc: dai mlaoa-l-ar brînce să-l mănlnoe,
•V, oă mult'mă mal innăduş cu dineul! (CRG.)
t ® Lemne de construcţie sau de foc Fi|- 4706- 
aşezate în picioare, în formă de con (iş) Surla- 
4707) ţl ® Colibă, de formă conică, făcută din 
pari răzimaţi la vîrf unul de altul; uneori e încon
jurată cu stuf şi serveşte ca adăpost pentru cei 
ce păzesc vitele (,.;j 470S): au‘venit oameni de le-an

Fig. 4707. Surlă. Fig. 4708. Surlă.

dărlmat surlele şl au adus şi pe cel băjenart In sat (R.-cod.) 
ţî ® Adăpost de aceeaşi formă, în mijlocul 
ciăruia e făcut un cotlon, unde se fierbe urda (dam.i 
[comp. srb. surla „fluier; rit”, bg. zurla 
„rît" < tc. z u r n a „un fel de fluier”).

SURLAŞ, t suRLABCnn sm. J Cel ce cîntă din 
surlă: ^tnd masă maie şi veselindn-se cn toţi boierii, 
şi sleind snrlaril şt trlmbieerll (n.-cost.) ; bnchmmşil, fluie- 
tuiil şl EurlaşU răsunau ala iu maie (dlvrj.

SURLţŢA (pî.-le) sf. J dim. SţlRLA ®: unii fecior 
sufla In buciume, ointa In suillte, liniere, bat tobe, plus gl- 
alte obiecte sunătoare (mar.) . 
t SUBMAGIU = StRMAOIU.
‘SURMENA (.-enez) vb. tr. şi refl. A (-şi) obosi 

peste măsură corpul sau creierii [fr.].
‘SURMENAJ sbst. Faptul de a se surmena; obo

seală peste măsură a corpului sau mai ales a creieru
lui [fr.].

• SURNATURAL adj. (NEGr.) = SUPRANATURAL 
[fr.].
‘SUROGAT (pî.-ate) sn. Produs sau preparat 

care, avîndeaproape aceleaşi proprietăţi cu altul, 
mai rar sau mai scump, i se poate substitui: un — 
de cafea [germ. < it.].

SUROREA (pi.-rele) sf. dim. SORA.
SURORI sora.

O SURQTCA sf. Bin. (nov.) X Zeamă lungă [srb. 
s u r u t k a „zăr”l.

SURPA (surp), t SURUPA (-rup) 1. vb. tr. ® A do
borî, a dă’răma, a nărui, a prăbuşi, a prăvăli: mpt-u
oopacl In furia iul, surupat-a păduri Întregi, iar Păt-îrumoB 
şi cu Mlndra-lnmli rldean cu bobot (RET.); 0 : Acest noroc. 
Insă oare l-am avut Poate să mă surpe numa ’ntr’un minut 
(PANN); Matelaş, craiul unguresc, blzuindu-se puterii sale şl 
meşterşugulul său, ou care pre mulţi den vecinii săi l-au 
surpat şl l-au supus (or.-ur.); numai după căderea sa din 
domnie, Alexandra Gbica a înţeles cine-1 surpase (i.-oh.); 
toţi mă vrăjmăşean şi voiau să-ml surpe drepturile (se.) ^ 
® A prăpădi, a nimici, a distruge: banii răscolesc tn 
lume Împărăţiile şl mari cetăţi surpă (m.-cost.) ; plnâ alung la 
crlngnl pămtntulul, să-l Invfrt odată, să surup lumea (ret.) ; 
0: ulmlcă nu s’a alege din toţi acela carii tmblă cu ne
dreptate şl caută să surpe pe alţii (sb.).

2. vb. refl. (D A se nărui, a se prăbuşi, a se pră
văli : Dară Donmul sMnt va da Şl dealul s’o suropa Şl pă
durea s'o usca (IK.-BRS.); oaie de oe-1 aşa turbure apa asta, 
plouat-a mal la deal ori surupatn-s'a vr’un munte P (RET.); 
Am donă călugăriţe: ele merg, malul se surpă (teod.-), ifhi~ 
citoare despre „foarfeci’.*; zidul ridica, Dar ori-ce lucra, 
Noaptea se surpa (alecs.-p.) T| (D A SC prăbuşi dc pe trOD, 
a ieşi din domnie: otnd a venit Cnzes — se surpase 
Aleaandm (Oblca) — s’a tăcut lagăr la Floieştl (or.-n-) 1f 
(D A se prăpă(ii, a se nimici, a pieri: şi te voiu brăni 
acolo... ca să nu te surpi tu şl feciorii tăi <bibl.) If ® /
® A se boşorogi, a căpăta o hernie [iat. *s u b - 
rupare<rupes „stincă”].

SUBPACips adj. Care se poate surpa 
lesne; prăpăstios: aci nu e prea bine de tine, că e prlmel- 
dloa locul şl (TiCH.).

SURPAT, tsuBTTPAT adj. ® p. SURPA 1f © Pră
păstios, rîpos 1î © / ® Care sufere de hernie, vătă
mat, boşorogit.

SURPAT^RA, t SURUPAturA (7>7.-torl) sf. ® 
Dărămăturâ, năruitură (de pămînt, de zid, etc.):
se mal zărea In tund o groapă adtncă şl mare, astupată p'alo- 
oQiea ou surpă tari de zid (odob.>; In faţa căsuţei... verdeaţa 
bătucită se Ispiăven deodată prlulr’c surpă tură de pămlnt 
adincă (GRig.) ; un drumeao Îngust... urcă şerpuind printre 
surpăturl şl vtrtoape mlncate de şuvoaie (vlah.) U © / © 
Hernie, vătămătură, boşorogeală: el se ferea de lă- 
dicăturl, pentru că se temea de surpătură (CRG.); la surupătoiă 
se leagă cu maţe de arlolu pisate (pAc.) ^ © ♦ I^RBA-5UR- 
PATţTRn = FECIORfOA ® [s u r p a].

‘SURPRINDE (-prind; pf. -prinsei; part. -prins) 
vb. tr. © A prinde fără veste, a da pe neaşteptate 
peste cineva făcînd un lucru pe care socotea că 
nu-1 vede nimeni: a surprins pe boţi pe clnd scotoceau 
prin dulapuri 1î © A cuceri prin arme pe neaştep
tate: un oraş © A apuca pe neaşteptate, a sosi
fără veste: ne-a surprins noaptea pe drum ^ © A des
coperi prin (iibăcie, prin vicleşug sau din întîm- 
plare: o taină H © A mira foarte, a uimi: împă
carea lor m'a surprins H © A înşela, a amăgi: buna 
oredinţă a cuiva II © A dobîndi prin vicleşug, prin 
înşelăciune: ml-a surprins Iscălitura, lăgădulaU [fr. 
surprendre, refăcut după prinde].

‘SURFRp^ERE sf. ® Faptul dc a sur
prinde: prindere fără veste; amăgire, înşelă
ciune, vicleşug H © Mirare, uimire provocată de 
ceva neaşteptat t © Plăcere sau dar ce se face 
cuiva pe neaşteptate.
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•SURPRINZĂTOR adj. verb. surprjnde. ®
Care surprinde, care provoacă surprindere; ne- 
aţtepiat t ® Uimitor.

•SURPRIZĂ (p/.-ze) Sf. = SUBPRţNDERB: nn 
zlmbet de ^ rameneşte patln tata el distrasă (vlah ] ; apoi 
mă la de mină si mă dnce !n odaia mea, unde mă aştepta cea 
mal neaşteptată**' (sr..vn.) [fr. surp risc]. 
OSURPyş (pî.-uşuri) sn. Loc surpat, cu multe 
surpâturi de pâmînt: In jos, poieni multe cu <*4ri, cu 
plrălaşe, cu copaci răzleţi (lung.) [s U r p u].

SURTUC (pZ.-uce) sn. 0 Veston, haină de 
oră-şan: el pută** verde, cu guler roşu (i.-gh.); poetul era 
singur, tntr’un z* lung peste cămaşa.de noapte (vlah.); *111 
Iul pe Ungă acestea era mal mult urzeală decft bătătură (emin.) 
[rus. sjurtuku<lr. surtout].

SURTUG.i^ sm. Poreclă dată (ie ţărani celor 
de la oraş, îmbrăcaţi îh straie nemţeşti: prietenii el 
oel mai de seamă şl oei mal credincioşi erau... ^'li de la prl> 
mărie (sad.i; •*'1 de prin sate, ţărani, cari şl-aşteaptă In tă
cere rlndul (IRQ.) [surtuc].

SURTUCEL (pî.-ele) sn. 0 dim, SUflTţrC: neT 
avlnd pe el haine mal calde declt... un*' oare-i pocnea In 
spate (GN.).

SURUGIESG adj. De surugiu: ...cruzimea
snruglasoă N'are mărgini nici hotar (NEGR.) ; fojniăturl sn- 
ruglestl.

SURUGIEŞTE adv. Ga un surugiu: ivancin, 
vizitiul... pocnea,*' din biciul cu silclurl multe, (oem.).

SURUGIU sm. © Vizitiu ce mînă o trăsură de 
poştă, înhămată cu poştalioni, sau o trăsură de 
boier de ţară (H 4709,
4711): Pentra că-1 stătuse caii, 
pe * au tăiat 
(LET.); doi su
rugii llăcă- 

landrl, cu 
mlntcne nu
mai găitane, 

ou căciula 
moţată de oa
le p*o ureche, 
cu mtuecl al
be, largi şl 
sullecate, 11 
minau din că- \ 
lărle (ODOB.);

S^glul 
obluBşte, caii 
sboară ca doi 
zmei Prin o
pulbere de raze, prin un nour 
de scfntel (alecs.) ; crucile, dum
nezeii şl toţi slinţli părinţi 11 
trecnră prin gură, ca la un *
(D.-ZAMP.); şl pentmcalnl şchiop 
Bc găseşte * (pann) 1l © ☆
SUBUQIUL = VIZITIUL [tC.
s ti r u t a].
t SUBUMAN =sArman- 
o SURUPINĂ {pl. - ne)
Bân. 0lten.,^T}P]STE0lten.
(ciAuş.) sf. rfă. ® Coastă re
pede de munte, rîpă. 1f ®

Fig. 4710. Surugii 
IdupJ Raffet, a. 1837).

Fig. 4709. Surugii.

Fig. 4711. Surugii conduciud o cftra;,’l de poştă. .

Loc surpat, surpătură [s u r u p a].
SURZţlNIR sf. Starea celui surd, surzime:

unele lemel se reped eă la (muzele de teln de sub plolouiele SUR- 
popll, oăcl elnt bune pentru .. (r.-cod.). CI IC

SURZI (-zesc) 1. vb. inlr. A asurzi, a pierde au- ^LIO 
ZUl (Iu totul sau in parte): am strigat nevoii să-ml 
ajute, dar... ea surzise pe ziua de azi (furt.) .

2. vb. It. a face să-şi piardă auzul: Nici măsele să-i 
ehlorăstl, Nlol urechile să le surzeşti (dintr'un descintcc)
(GR.-N.) [lat. vulg. •s u r d î r e = clas. s u r d e s- 
cSre].

SURZŢT.Ă sm. F Poreclă dată unui om surd 
sau care n’aude bine.

SURZIME sf. = SURZENIE [s u r d].
SUS 1. adv. ® în partea deasupra sau cea mai 

ridicată: a ae urca, a se cocota ^; a trage, a ridica »;
Sus la munte ninge, plouă, La Cralova pică rouă ialecs.);

bat dobele, jos oad negurile (OOR.), ghicitoare despre 
„sită”; bute, jos bute, la mijloc coadă de vulpe (isp.i, 
ghicitoare desp/re ,,trestie”; cine oare camîndată 
cade jOB (znn ) ® în văzduh. In cer: pasările sboară

: bumuezen o * gl vede toate r ® într'un rang înalt: 
persoane ^ puse f ® — el tare, cu glas hotărît. In au
zul tuturor, cu semeţie: damele ambasadei mseştl... 
criticau şl tare politica prudentă .şl rezervată a contelui 
Nesolrode (i.-gh.) ; tm- TARE 2 © K ® Precedat de o prep.:
A) de.», a) din partea deasupra, rnai ridicată, aşe
zată in locul superior: de» In jos; stratul de »; etajul 
de »; Tara-de-sus; (F;: a se uita do » la cineva, cu O pri
vire trufaşă, cu un aer semeţ, dispreţuitor; b) din 
cer, dumnezeesc: blnecuvlntaroa de»; CEL-DE-SUS;
c) de la autorităţile superioare: a venit un ordin de »;
d) de la clasele sociale superioare: răul pomosto de »; 
cel de» nu ee gludear totdeunna la nevoile popomlul;
e) ascendent: sa împart mdele In mde de », din jos şl de 
alăturea (leo.-car.); — BJ d 1 n », (din)spre partea n& 
ridicată, mai înaltă, mai apropiată de oblrşia 
unui rîu: din»’ de Humnleşti vin VIuătorll-Neamtulnl 
(CRG.); le-an ieşit Înainte din » de Vaslui (gr.-ur.) ; Pe din » 
de bnzlşoaie Are negre mustăcioare (IK.-brs.); — C) In»,
a) în partea mai ridicată, la înălţime: şi ase apăriu- 
du-se Moscalii, s'an tras In», treclud podul peste Jljla 
(LET.); a sări Iu»; Iu » şl Iu jos, înCOacC .şi incolo, 
in toate direcţiunile: slugile oe vor îmbla şi tu » şi tu 
glos gătind trăbe ea acele rele... pre acela eă-l certe (prv.-lp.i ;
b) Înainte, mabmult: de la 21 de am In », omul e major; 
găseşti acolo jucării Immoase de la douăzeci de lei In »; —
D) pe », ridicat; pe deasupra; prin văzduh: Un cird 
de vulturi sboară Pe » c’nu repede avint (alecs.) ; 0: a 
umbla cu nasul pe », a se arăta semeţ, arogant, fudul; 
a aduce pe cineva pe », a-1 aduce cu sila, vrînd ne- 
vrînd II ® Mal», a) într’o parte mai ridicată, mai 
Înaltă: locnoşte mal», şade în etajul deasupra sau 
ceva mai departe în aceeaşi stradă; b) mai ’nainte, 
în alt loc care precede: acestea toate ce scrie mal» an 
lest Iu zilele cele vechi, laiă acum s’au părăsit acele obl- 
călnre (prv.-mb.) ; C) mai mul t, peste: de va Ii mal » do 14 
ani... se va bate prCn tlrg şl-1 vor trimite la ocnă (prv.-mb.) V 
® Hal pre » iw PRESUS ţ[ ® în legătură CU un sub
stantiv: sus-zisui, gus-numitni, cel pomenit mai'na- 
inte ini ©JOS.

2. interj, susi strigăt de 
comandă, de iiicurajare: »1
bălefl I » Inimile 1

3. sysuL sbst. Partea de
sus: ultatu-te-al vre-odată prin tr’un 
ocb|au de Inginer P să vezi cum 
lutr'lusnl toate ee arată întoarse 
eu suenl In jos (I.-oh.>; el Îşi tn- 
cordă arcul... şi plecă !n susul pl- 
rănlnl (ON.) [lat. VUig. SUSUm\.;
= clas. s u r s u m]. A

SUSAIU1 sbst. A ® Gen _7 
de plante din fam.compozec- 
lor, cu flori galbene dispuse 
în capitule la vîrful tulpi
nilor şi ramurilor; rupimlu- 
se frunzele sau tulpina, se 
scurge din ele un suc alb ca 
laptele; numite şi ,,iarba- 
iepurelui” sau ,,ttlhărea”
(Sonchus oleraceus [®1 4712;
S. palustris) : Işl aduna o mină de » şl o pornea spre han 
(D.-ZAMF.); Prin » Abia scăpai. Prin urzlol. Tot ou beşloi

Fig. 4712. Susaiu.

S. arvensis, S. asper,
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sus- (IK.-BR3-) ^ ® Sna^IU-PADURET, aUaâlU-DE-PADTJRE, 
QI iT planta ierboasă cu flori, galbene, dispuse oîte 5 în 
^I mici capitule numeroase; 

numită şi ,,susniu-sălba- 
tic”, „crestătca” sau „tîl- 
hărea” (Lactvca mura- 
lis) (i^ 47131 [comp. srb. 
sisalj 1< a „sflrcdeţlţă”].
O SUSAIU- (pl.-ăie, -ele) 
sn. Trans. ipşc.) Lădoiu, 
bambar pentru bucate: 
etnd vreau să-şi răzbune pe 

^ cineva... şolomonarii I9I des
chid Busălele, ca bucatele oa-' 
menilor ...să mearaă !n su- 
selelc lor (oaM.) [coinp. ung. 
s z n s z â k; wm- şi sîsî- 
I4C).

SUSAN1 sbst. ® ♦ Sc- 
mmtele uleioase, come
stibilei ale unei plante 
de 30-60 cm. înălţime Fig. 4713. Susaiu-padure];. 
(Sesamum indkmnj (lE]
4714), originare din India de răsărit şi care se cul
tivă în Egipt, Turcia a- 

, siatică şi Persia; din a- 
oeste seminţe se extrage 
un uleiu comestibil ca şi 
untdelemnul; din ele se 
mai prepară şi tahinul, 
întrebuinţat la fabrica
rea halvalei \ @ X Pastă 
vîrtoasă, fabricată din za
hăr sau miere, sare de 
lămiie şi seminţe de su
san [tc. s u s a m].
, SUSAN2, adj. şi sm.
• Originar din partea de 
.s u s a Unui ţinut, a unui 
sat' HH© JOSE4N, JOS AN.

•SUSCEPTIBIL adj.
® Care poate primi oare
care calitate, cai'e se poate modifica: ori-ce lucrare 
este —4 de perfectibilitate (i.-oh.) ţ| ® 0 Care se simte 
atins de un lucru de ninuc, care se ofensează lesne:
are o lire îoarte —ă [fr.].

•SUSCEPTIBILITATE-s/. ® Capacitate de a 
, primi oare-carl modil'icilri; <~a de meraetUare a oţe

lului ţi ® Aptitudine a corpului de a suferi mai 
mult sau mai puţin influenţa agenţilor exteriori 
sau interiori ,ţl ® Creştere bolnăvicioasă a sensi
bilităţii fizice sau morale H ® Dispoziţia unui om 
de a se ofensa lesne: b&nuellle ;1 susceptiblllt&ţlle lul de 
got oleneat ivlah.) [fr.].

•SUSCITA (-it) vb. tr. ® A face să se nască, să 
se ivească la’un moment dat T[ ® A stîrnl, a pro
voca; a întărită [fr.].

•SUSPECT adj. ® Care e-bănuit sau merită 
a fi bănuit ţ] ® De care trebue să te fereşti H @

. Care dă dc bănuit: i s’a pdrut că vede In ochii uşierului
- o căutături *ă de hoţ care pludeşte (vla:h.) [fr.].

•SUSPECTA (-toz) vb. tr. A considera ca sus
pect, a avea bănuială [Ir.].

•SUSPENDA (-pend) vb. Ir. ® A atîrna: — o 
lampă do tavan ţi ® © A înceta pentru cîtva timp, a 
întrerupe: parlamentul şl-a suspendat lucrările; şe
dinţa pentru citeva minute * ® plăţile, a înceta
plăţile, a nu mai putea satisface pe creditori {vorb. 
de o bancă sau de o casă de comerţ) H ® A inter
zice pentru cîtva timp exercitarea unei funcţiuni, 
apariţia unui ziar, etc.: — pe un judecător; guvernul a 
suspendat ziarul X care publica ştiri tendenţioase- [fr. ].

• SUSPENSIUNE, SUSPENSIE s/. ® .Faptul dc 
a suspenda, atirnare 1| ® Sţarea unui lucru atîr- 
nat H ® Starea unui corp care se menţine fără a 
cădea în sinul unei mase lichide sau gazoase: 
apa este turbure clnd conţine in - nisip lin, materii argl- 
loase, eto. ţ], ® Suport atîrnat de lin tavan şi în 
care se pune o lampă sau flori ţ[ ® încetare pentru 
cîtva timp. întrerupere: —a şedinţei »[ ® Scoaterea 
pentru cîtva timp a unui funcţionar public din 
exerciţiul slujbei sale ţ] @ Puncte de.~, punctele

Fig. 4714. Susan.

(. . .) ce se pun, în scris sau la tipar, spre a arăta 
că cititorul trebue să completeze înţelesul frazei, 
să ducă mai departe gîndirea autorului [fr.],

•SUSPENSJV adj. A Care opreşte, care sus
pendă punerea în execuţiune [fr.].
•SUSPIGIVNE s/. Prepus, bănuială [fr.].
SUSPIN (pJ.-lno, -Inurl) sn. ffi Oftat: sco

team olte-uu — udino din piepturile noastre icrg.) ; nu mal 
vedeai lete vesele, no mal vedeai bucurie, ci numai lacrimi, 
pllnsnrl şl —e 1 sa.); ©; Ce freamăt de/—uri, de glasuri 
năduşite S'aud In. sinul nopţii prin neagra ’ntuneclmeP 
(ALEce.); baciul otnta, clntâ mereu să-şi adoarmă oile şl. 
Încet, Încet, oile adormiră, şi-attmei —ul codrllor.se alină 
(GN.) ţ[ @ Astmă (a calului): suspin: calului ce 
sufere de această boală 1 se dă să mănlnce cit de mult bostan 
(PAC.)', inima (galt)el Vindecă ...pre cai de —- (mar.).[s U S- 
p i n aj.

SUSPINA (-in) vb. intr. ® A scoate un oftat, 
a ofta: după ce-şl luară ziua bună unul de la altul, porni, 
lăslndu-le susplnlnd şi' cu lacrimile In ochi usp.); De la noi 
a treia oasă Tot susplnă-o preoteasă C’a bătut-o preotul Să-şl 
spună ibovnicul (IK.-brs.) ; iară Duca-Vodă, dacă au auzit 
aşa, au lucepot a susplnare şl a pllngere ou amar (NEC.) ţ] ® 
® ~ după ceva, a dori ceva din adîncul sufletului 
[lat. s u s p I r a r e].

SUSPINATQR sm. Gel ce suspină după 
cineva (fn spec.’după o femeie iubită), curtezan, 
adorator: nlol nua no are In jum-i atlţia —1 ca dlnsa 
(GN.).

•SUSTRAGE (-trag; pf. -trăsei; part. -tras) 1. vb. 
tr. ® A fura, a şterpeli, a şterge: — un act dintr’un 
dosar H ® A SCOate, a scăpa: pe un vinovat de la
pedeapsă.

2. vb. refl. ® A se scăpa, a'se libera, a se pre
zerva ; a se — de la pedeapsă ţ] ® «v ochilor,' vederii, a se 
depărta, a se face nevăzut [fr. soustraire,i 
modificat după trage].

• SUSŢIITQR, SUSŢINĂTOR sm. ,Cel ce sus
ţine: ‘•'ul familiei.

•SUSŢINE (-ţin, -ţin) 1. vb. tr. ® A ţinea dede
subt ca să nu cadă: o scară 1 ® A nu lăsa să 
cadă: susţine-mă f ® A propti, apune o proptea fl 
® A sprijini: stiipii susţin bolta ţ] ® A întreţine 
viaţa, a (la putere: un pahar de vin vechlu susţine ţ[ 
® A da cele trebuincioase pentru traiu, a ajuta: 
susţine pe bătrinll ini părinţi ţ[ ® A îmbărbăta: nă
dejdea Izbtndel finale l-a snstlnnt ţ[ ® © A faCe Cinste, 
a menţine, a nu lăsa să se micşoreze: a-si rangul, 
reputaţia ţl ® A ţinea piept, a rezista: — un atac ţj 
® A apăra: ■»- o cauză, o părere f ® A lua partea 
cuiva: pe partizani 1! © A afirma cu tărie: susţin
că n'are dreptate.

2. vb. refl. ® A se ţinea în picioare, a nu cădea:' 
pasărea se susţine In aer ţj ® A se prelungi, a se men
ţine : timpul irumos se susţine ţ[ ® A nu fi în descre
ştere, a nu da înapoi: ameliorarea constatată la bolnav 
se susţine ţ] ® A avea mereu acelaşi succes: această co
medie se susţine la tsatm H ® A găsi apărători: această 
propunere poate să se sustie ţ] ® A se ajuta, a se spri
jini unul pe altul [lat. susţinere (refăcut după 
ţinea), cu înţelesurile fr. s o u t e n i r],

•STJSŢIN'UT adj. ® p. SUSŢJNE ţi ® © riz înăl
ţat şi nobil {vorb. de stil): li'povesteşte pe larg... dar 
Intr’un stil nobil şl toate cite le-a Intlmplnat (Car.).

SUSUOARA bw subţioara.
•STJSUR s&.sf. Murmur lin, .şoaptă: ~ti1 acestor iz

voare o făcea să se uite galeş la el şl-i plăcea să le auză curge
rea lor cea şerpultă usp.) ; numai plopii olntau din frunze 
un clntec ce semăna aidoma cu un dulce de început de 
ploaie (s.-ALD.); un — noptatic se 'tnalţă de pre faţa pămln- 
tului loDon.i [susura].

•SUSURA (-ur) vb. tr. A murmura lin, a şopti: 
streşinile, înflorate de aceste tresăriri, scuturau mărgele care 
susurau şi luceau Io mii de curcubee (sad.) [fr.].
•syşA (pl.-şe) sf. = matca ® [fr. sb u ch c].
SUTA [pi.-te) i. num. ® De zece ori zece: s'a

Împlinit de atunci o de anlj dintre animale, ■ măgarul, 
glsca ş| lebăda, cioara şl papagalul, crapul şi ştiuca, pot trăi 
plnă. la o de ani, elefantul pfnă la două sute, iar unele 
broaşte ţestoase plnă la trei sute de ani; mi-a împrumutat 
banii ou o dobtndă de zece la a clştlgat In această afacere

iB~ ţ[ © în mod nedeterininat, un mare număr:
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Fi?- 4715-
SutanA.

ţi-am mal.spus-o de'o * de ori; AllaliI AllahI Turcii răc
nesc, Sărind pe noi o * (ALECS ).

2. Sf. ® Numărul de o sută: le-am plătit treizeci de 
lei suta-; nu le vinde cu mărunţişul, cl numai cu suta; 
unde a mers mia, meargă şl suta, 'se ziCC Clnd cilieva 
nu se mai poate da înapoi de a cheltui ceva, 
pentru a termina un lucru care l-a costat toarte 
mult; @ sutele mărită slutele, zestrea bogată tace 
pe tetele urîte să se poată mărita 1J ® In mod 
nedeterminat, un mare număr; s’au strins acolo cu 
sutele; cu sutele de mll de case muta şl le Împărţea locuri 
(M.-cosT.) TI @ Al O sutălea, a o suta: am ajuns la nu
mărul o *: am citit plnă la pagina o ^ [vsl. S u t o].

StJTĂLEA,vsp,TBLEA num. ord.: m. al o ~, /. a o 
suta, bare ocupă locul, rangul arătat prin nnrnărul 
o sută; m. al două (trei, etc.) sutelea, f. a doua (trei, 
etc.) şutea.
, 'SUTANĂ (pî.-ne) s/. ® Haină lun
gă plnă la călcîie, încheiată cii nastuii 
de sus pîhă jos, pe care o poartă pre
oţii catolici; antereu (Ip 4715) [fr. 
s o u t a n e],

SUTAJl (pi.-are) sn. ® ® Hîrtic 
de o s li t ă de lei: m’a costat un ■». 
t SUTAŞ1 sm. a Mai-marele peste 

o s u t ă’ de soldaţi; căpitan: sluga unui 
* bolnav (llnd, vru să moară (bibl.) ; Chemaţi 
o'il cel mal ageri 31 străjl de ncapte rlndulţl
(VLAH.).
'SUTAŞ2 (pi.-uri) Sil. Găitan [Ir. 

s o u t a’c h e].
SUTELEA rm- SIJTALEA.

'SUTERAN, SUBTERAN 1. adj. ®
Care este sub pămînt II ® Care creşte, care tră- 
eşte sub pămînt.

2. suteranA, subterana (pi.-ne) Sf. Cavitate 
de" oăre-care întindere ce există sub pămînt [fr. 
s o u t e r r a i n e].

SUTIME sf. A o suta parte din ceva.
SUŢÎŞOARĂ (pi.-re) Sf. dim. SUTA: îl tăcu să 

strlngă, bietul, Irmlllcl vr’o * (sper.) I Toderaş, după ce 
căpătă sutişoarele. se duse le boltă şl-şi cumpără baine dot* 
toreşti (RET.).
'SUTURĂ (pi.-turi) s/.,® £) îmbucarea a două 

oase ale" craniului care se îmbină prin mărgini Ie 
lor zimţate 1| ® / Cusătura buzelor unei răni 
[fr.].

SUVAG SULAO2.
ţ SUVÂIU sbst. -H = SEVAIU: el era Inveşmtntat cu 

anteriu de ^ alb (fil.); cu auritul văl de beteală, răsfirat 
pe pn blnlş de alb (odob.).

SUVEICĂ (pi.-oi, -ce) sf. ® Ml Unealtă, în 
formă d'e luntricică, întrebuinţată la războiul de 
ţesut, cu ajutorul căreia, se vîră bătătura printre 
firele urzelii (>l| 47i6): ştiau a Invlrtl şl hora, dar şl 
suveica, de vuia satul de vătale din 
toate părţile (CRG.) ; caierui de burun- 
glc din furcă şl suveica stativelor, 
uude se ţeaea filallul, stau părăsite şl 
neatinse (NEgr.) ; luntrea, lungă ca 
o luneca Iute pe cărările de stuh 
(GN.); Mărita-m'aş, mărita, Cu suveica 
nu ştiu da 1 ok.-brs.) ; 0 ca o iu
te: ca o alunecă pluta pe sub bolţi 
de mesteacăn! (vlah.) H ® leliţă 
CU care se împletesc ochiurile năvodului (dam.j [bg. 
s o V a 1 k a, srb. s o v e 1 o, s o v i 1 j a].

SUVEIGUŢĂ (pî.-ţe) sf. ® ^ (Hm, SUVEICA: 
De s’ar ţese plnza ’n baltă, Fără Iţă, fără spată, Fără leac 
de Ar ţese ş’a mea mlndruţă ok.-brs.) ; Sucă-mirte, 
Dacă ştii că-ml eşti drăguţă (vlah.) (^e
pletit ochiurile năvodului: ochiurile iui se împletesc 
cu o de lemn, scobită la amlndouă capetele (şez.).

SUVELNIŢĂ (pi.-ţe) sf. E! = SUVEICA®. 
'SUVENIR (pî.-ire) sn., SUVENIRE sf. ,® Amin

tire : Aici, p*aste mine cu. mludre suvenire. Privesc cum ori
zonul se umple de f&clii (alx.) ; suvenirea el ar sili imaginaţia 
mea sd galopeze firi voie (Negr.i '1 ® F Oţ Mic daţspre 
aducere aminte [tr. souvenirj.
'SUVERAN 1. adj. ® Suprem, desăvîrşit: o 

lericire «■& 1l’© Extrem, extraordinar: nn dispreţ ~ H 
® Se zice despre autoritatea supremă şi de aceia

Fig. 4716. Suveică. 
Ţ. Ţeavă.—L. Lera* 
nuş, huduleţ, surcel.

cari sînt investiţi cu ea: putere ^^-ă, puterea cea mai SUT- 
maltă; Domn prinţ-.. Domn stăpîmtor t ® (hJ q »/î 
—ul pontifice, papa ţ| ® Oare aparţine lui Dumnezeu, ^ » I 
care emană de la Dumnezeu: justiţia —ă ţ) ® rt 
Curte —ă, tribunal care judecă fără drept de apel K 
® Care e de o eficacitate sigură, care nu dă groş 
niciodată: un remediu

2. sm., suverana (pt.-ne) sf. ® Persoana care 
posedă autoritatea .supremă, care o exercită fără 
control 11 ® Principe(să), Domnitor, monarh [fr.].

'SUVERANITATE sf. © Autoritate supremă, 
deplină stăplnire 11 ® Totalitatea.drepturil'r unui 
suveran H @ însuşirea, autoritatea unui suveran, 
unui monarh [fr.].
O SUVINTREAT, SUVINTRlT shsl. Kţ Faptul de a 
s u V i n t r i (pşc.) (fr.-cdr.>.
OSUVINTRI (-trese) vb. tr. (pşc.) Kţ A tunde oile 
pe sub pîntece, la coadă şi la picioare [s u (b) + 
vintre].
O SUVOALBE, SUVOLBI (-volb) vb. Ir. OHen. A co
pleşi, a cotropi, a supune, a învinge: mă suvoaibe lo- 
treţul (R.-coD.) [lat. s u h - V O 1 V e r o].
OSUVULGA = SUFULCA.
'SUZERAN adj. şi sm. Care posedă un feud, 

sau un ţinut, de care depind şi altele, socotite ca 
vasale [fr. ].

'SUZERANITATE sf. Calitatea de suzeran 
[fr.].

SV... tm- ZV... 
t SVADĂ = sfada.
t SVÂNŢIH = SFANŢ: de frica Uuscanllor a pimlat 

sub clocă !n cenuşă (or.-n.).
SVApAi.^ă, ZV- (pi.-leii) sf. Neastimpăr, sta

rea celui svăpăiat: curge lln, cuprinsă parcă de pl- 
roteală, după attta (lung.).

SVĂPAIAT, ZV- adj. Neastîinpărat, impetuos, 
furtunos, sv’înturat, sburdalnic: in firea lui aprigă 
şi svăpăiat... are ceva din popa Farcaş (vlah.); ca intr'o 
oglindă pAtultă, s’a oglindit Neapole şl fetele Iul zglobii şi 
zvăpăiate (DLVr.) [văpăi c].

SVĂRDAICĂ sf. i O •»- VARDABE IŢ © = 
ghionoaie-pestritA [v ă r d a i o ă].

'SVASTIGA sf. Ornament în for
mă de’ cruce gamată ([Şl 4717).care 
trece drept o străveche emblemă re
ligioasă; se găseşte săpată pe obiec
tele de bronz şi pe olăriile din epoca do 
bronz [fr.]. 
t SVAT = SFAT.
'SVELT adj. ® ^ Care se înal- f'F- fi1!- 

ţă graţios (vorb. de lucrări de arhi- ?nastIca' 
tectură şi de sculptură): ca dm vrăji
rea imor basme, răsare, uimitor de frumoasă, cu turlele el 
—-e. aurite... mlndra biserică a Curţll-de-Argeş'(vlah.) H
© (Cu talia) subţire, tras ca.prin inel [fr.]. 
t SVEŞTANIE = SFEŞTANIE, 
t SVEŞ(T)NIG = SFEŞNIC.

O SVIDUI, z VID UI (-uesc, -ulu)'ub. Ir. şi refl. Olten.
Sân. Trans. A (se) vindeca: se svidui de nie (rv.-crg-i; 
dacă se spală cu rouă, se svidue (GRM.) [srb. iz vida ti]. 
t SVINEAŢĂ IV- SBIEATA. 
t SVIREÂP = sntEAF. 
t SVIŞTÂNIE = sfeştanie.

SVÎGI interj. Arată o fugă precipitată, o miş
care repede ca săgeata: feciorul de împărat... găseşte 
cheile odăilor Împărăteşti, pe urmă, —'! cu ele la uşa cu pri
cina şi deschide (R.-cod.) ; porumbeiul năvăli asupra raiului,
—'1 şi intră înăuntru de se puse pe pomul din mljlocnl gră
dinii osp.) [oiiom.].

SVÎGNEALĂ, ZVÎCNEALA (pi.-eli), SVÎCNITUKA 
(pi.-turi) sf.'® Faptul de a svîcni; bătaie (a 
inimii, a tîinplclor), tîciiaiă: începe a lovi cu piciorul 
In nşd, lovltard dnp& lovltnră, In ritmul zvlcnelllor din 
tlmple (br.-vn.) ; simţea in svlcnitniile vinelor o pornire ne- 
bonateeft (luns.) \\ © Izbitură: o svtcniturăputernică lovi 
crengile de geamuri (grl.).

SVÎGNI, zvîon; (-neso) vb. intr. ® 'A palpita, a 
bate (vorb. (ieinimă sau de tlmple), a tîoîi: tlnăra fată 
...ţlntnd strins p’al său piept, oe svicnes cu Înfocare, ma
rama cea neagră (ooob.) ; Işl plecă oobil către pieliţa albă a 
slnulnl, sub care zvlonea erolo slngele (d.-zamf.) ; Nlculălţă 
stă pe prispa casei, ţinlndu-şl Intre palme tlmplele care-i
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S V I-BTlcnesc i0R-vN.) H CD A mişca convulsiv o parte a
Q. trupului; căzu mototol la pămlnt, bolborosind 9I zvtcnlnd 
O VU ain picioare (dlvr.) H CD A sări de undeva cu o iuţeală 

fulgerătoare, a o sbughia: zvicneşte In salt lare ure- 
cblatul dlntr'o tufă, la patru paşi de mine (sad.) [s V î cl].

SVÎGNITURA, ZVÎCNITVHA tm- SVIcNEALA.
SVÎNTA, ZVINTA (-lut, / -Intez) 1. vb. ir. CD A 

usca la vînt, la soare, a sbici: am avintat rufele la 
soare T[ CD Pr. ext. A goli pînă la ultima picătură, 
a deşerta, a seca; Trei zlle deplin a stat, Trei buţi de yJn 
o zTlntat (FR.-CDN.); strlngătorll dăjdillor svlntau ce bruma se 
mal s&sea pe la sate (vlah.); astea şi atltea altele... svlntă 
buzunarul orăşanllor (jip.); pllnse năbuşit, plnă ce svlntă 
Izvorul lacrămllor (dlvr.) % CD (£) A prăpădi, a da 
gata; bravele cele vlnjoase ale oastel Iul Ştefan... zvlntară 
pe trufaşii de Unguri usp.); aruncaţi pe drumuri de bln- 
tulrlle cumplite ale Turcilor şi Polonilor, ce svlntau ţara pe 
’ntreoutele (vlam.) ; (iepele) azvlrleau din copite, de svlntă 
unde loveau osp.) H ® ^ â prăpădi în bătaie, a 
snopi: l-am svtntat In bătaie (pamf.>; să te ferească Dum
nezeu de bătaia muierească, clnd se Indlrjesc ele; dau, nene, 
muierile, orbiş, de svlntau (isp.>; plecaţi pe cai, suliţele 
Înainte ca la bătăile... băteau de svlntau, căci Bărzof era 
pollţalu nacealnic (i.-gh.).

2. vb. refl. © A se usca la vînt, la soare, a se 
sbici: cămeşile se svlntă la soare (pamf.); (caşcavalul) să 
se puie pe poliţă la umbră, ca să se zvlnteze, pin' ce se va usca 
(DRAGH.) T] © Pr. ext. A seca, a nu mai rămînea 
nimic: pllnse(ră) George şl călugărul, olnd muri capra, 
de nu li se svlntă lacrimile de la ocbl multă vreme osp.) 
[lat. *exventare< ventus].

SVÎNTAT 1. adj. p. SVÎNTA. © Uscat la vînt, 
la soare., sbicît; vameşii de la hotar... dau peste o cutie 
cu ţlrl svlntaţl, ce-1 luasem la drum (alecs.) 1[ ® Se
cat.

2. sbsl. Faptul de a svînta; se scot în zilele senine 
şl cu soare albiturile şl soorţurlle la (pamf.).

SVÎNTURAT, zvîNTURAT adj. şi .sm.^Aventu- 
rier; svăpăiat: cei ce slnt de stat mal mici Slnt cuminţi 
şl slnt volnici, Iar cei ’nalţl şl deşiraţi şi zvlnturaţl (sper.) ; 
Alexandru ducea viaţă zvlnturată de boier tlnăr (sad.) [laL 
vulg. *exventu latus = clas. ventilatus].

SVÎNTURATEG, zviNTURATEC adj. Svăpăiat, 
sburdalnic; aventuros, nesocotit; nu de geaba aveam 
o fire svlnturatecă (ur.) [s v î n t U r a t].

SVÎR(R) I sau zvîR(R) I interj. Imită sgomotul 
unei aruncături, unei mişcări repezi: Pipăruş nu-i 
dă răgaz, 11 luă de toartă şl, svlrrl îndărăt cu el, dlncătrău a 
venit (RET.); şl, fără să mai aştepte, svlr! ou piatra 'n capul 
lui (PAMF.); eu dau cu secerea, svlrrrl şl lovesc iepurele 
(R.-coD.); iar el, zvlrr I cu o scurtătură In urma noastră (CRG.) 
[onom.].

SVÎRGOLAG, ZVÎRCOLAC = VÎRCpLAC.
SVÎHGOLE^Ă (pi.-ell) s/. = SViBCOLITţrRA.
SVÎRGOLI, ’zvîRCOLI, Bucov. Trans. SVÎRQOLJ 

(-oleac) vb. refl. © A se suci, a se sgîrci. a se întor- 
tocliia (sbâttndu-se de durere, ctc.): se mai svirooii ce 
se mal svlrooll dlliania şl rămase moartă bnmbenă (tsp.); şi 
viermele se svlrcoleşte şl el, clnd 11 calci (slv.); şl zvlrcolln- 
du-80 oa şerpele, se aruncă In laz (Crg.) | văzlndn-1 cum se 
evlrcoleşo şl se sglrcesc In dureri de moarte, a chemat de grabă 
pe un călugăr paplstaş (CAR.); se svlrgoliră el cit se mal svlr- 
goliră, Iar de le o vreme moşneagului... Începură a-1 slăbi pu
terile (RET.); caii se zvlrgoleau numai tn dureri jos (Sb.) ; (copi
lul) sesvlrgoleşte, ţipă, nu suge şl nu doarme (mar.) ; pr. anal.: 
toată casae cuprinsă... de flăcări mari care se zvlrcolesc şl 
finie ca nişte steaguri (br.-vh.) H © 0 A SC învîrti în- 
coacc şi încolo de neastîmpăr: el prinse să se zvirco- 
lească de neastîmpăr (GN.) ; după ce s’a svlroollt plnă la mie

zul nopţii In culcuşul Iul, s’a sculat (slv.) ^ © 0 A
se sbatc, a se sbuciuma, a se agita: lumea occidentală 
se svlrcoleşte de secuîe Intre autoritate şl libertate (I.-gh ) 
[svîrgoli < bg. vurgaljamu; forma 
s V î r c o 1 i a fost modificată după t î r c o 1; 
comp. şi bg. V u r Iv o 1 e s t ,,rotund”].

SVÎRGOLITURA, ZVÎRCOLITPRA (pi.-turi) sf. 
Faptul de a se s*v î r c o 1 i: să fi văzut svircoiituri... 
de la moşnegii acela: unul nu se da, altul nu se lăsa (rct.); 
vai de somnul care mă fură, căci lutr’o zvlicolltură o duo 
plnă la răsăritul soarelui (ur.).

SVÎRDA.IGÂ, ZVÎBO410A = SVAbdaicA.
SVÎRLI, zvîRLj (-irl) vb. tr. Şi refl. = asvIrli: 

svlrll fusul din mină şl furca din biln cit colo (Crg.); să nu 
svlrll dalta din tludă In gura podului, că te apucă dureri In 
creştetul capului (oor.).

SVÎHLIXyHĂ, ZVÎRLITVBA (pi.-tari) Sf. = AS- 
VÎRLITVRA: de-acolo şi plnă la poala pădurii moşiei nu eră 
declt o zvlrlltură de băţ (grig.) ; m’a dat să Învăţ psalticble, 
la un psalt... peste boltă, Ia vre-o donă zvlrlJtu.l de piatră 
departe de satul nostru (Crg.).

SVÎRLUGA (pi.-gi) sf. Peşte ce seamănă cu 
ţiparul, cu solzii mici şi lipioioşi, cu cîte un os mic, 
înţepător, (ie o parte şi de a) ta a ochilor, ascunşi sub 
piele ca nişte ghiare de pisică, şi cu care se apără, 
cînd e atacat;' e de co- 
loaregalbenă-ceniişie, cu 
pete mici, mai închise, 
pe spinare; numit şi 
,,vîrlugă”, ,,cîră”. ,,cu- 
ţitoaie”, ,,fîtă”, ,,nisi- Fig. 4718. Svîriugă. 
pariţă’\etc. (CobUistae-
nia) 4718): Şl ’n tot chipul de durere, ca svlrluga 
se ’ndola (sper.) ; Că mă duc sara la baltă, Să prind peşte şl-o 
(V, Desară să ne-ajungă (şez.) [comp. VÎRLAN]. 
OSVÎHNAIGA, zvIRNAIcA sf. Ban. = SBÎRNÎI- 
TOARE: băieţii din Banat... fac sblrnlltoarea, numită de 
dlnşil svlrnalcă (mar.).
OSVOAGA, ZVOAcA (pi.-ce)s/. Trans. (fr.-cdr.)^vic.) 
Nuia, srhicea.
O SVOANA, ZVOANA (pi.-ne) sf. Mold. © Sgomot 
dc glasuri, g^lâgie: clnd Inlrorăm la Moţea In codru, 
zvoana de glasuri din trăsură se potoli ca prlntr’un farmec 
(SAD.); tace In sflrşlt o svoană atit de mare, Incit cu toţii 
sărim din paturi (alecs.) H © Svon (ce Circulă): tot 
In acoa vreme, şl la împărăţie, straşnică zvoană s’a făcut 
(CRG.) [s V O n i ].

SVOGOTI (-oteac) vb. intr. A svîcni. .
SVON1, ZVON (pî.-onuri) sn. © Sgomot de gla

suri, gălăgie: Era un svon do glasuri ne'nţelese (vlah.); 
pr. exl.: Nu mă poolu apropia Fin uscat la boi a da De Zvo
nul albinelor (IK.-BR8.) ^ © Sgomot: pcrnlrăpe drum, prin
tre sălcii, plnă ce zvonul roţilor se atinse (SAD.) % © Ştire, 
veste CC ajunge la cunoştinţa oamenilor şi circulă 
de la unul la altul: circulă/*'ul că ministrul X şl-a 
Înaintat demisia; ei deteră svon că se va sparge satul (isp.) 
[vsl. z v o n ă ,,sunet”].
O SVON2, ZVON (pl.-oane) .sn. Ban. Clopot de bi
serică [srb. zvon o].

SVONţ1, ZVONI (-onesc) vb. refl. A se răspîndi 
S V o 11 u 1, a circula vestea: se zvonise că vine din urmă 
oaste rusească (vlah.).
O SVONI2, ZVONI (-onesc) vb. intr. Băn. A suna clo
potul: zvonişorul cu care zvoneşte el tn altar... In decursul 
sf. liturghii (mar.) [srb. zvoniţi].
O SVONIŢ, ZV- (pl.-lţe), SVONIŞQR, ZV- (pZ.-oare) 
sn. divi. 6VON2. Ban. Clopoţel: steagul are in cap un 
avoniţ şl o chită de bosioo(NOV.); zvonişorul cu care zvoneşte 
el In altar... In decursul sf. liturghii (mar.).

DIN CAZANIA LUI VARLAM (lAŞI, 1642).
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Sec. XVII Sec. XV

Sec. XVII Sec XVI

Sec. XVtil Sec. XVI

ŞEZATOAKE LA ŢAHA

Ş sm. A douăzeci şi una literă a alfabetului, a 
şaisprezecea din seria consonantelor.

ŞA1, ŞE4 {pl. eei) sf. ® Un fel de scaun ce se 
pune pe spinarea calului şi pe care şade călăreţul 
([^ 4719, 4720): a pune şanape cal; a lua şaua de pe cal; a 
Btrtngeşaua onchinga; Are 
coame şl nu-1 bou, Are 
şa şl nu-1 cal (gor.), ghi- 
citoare despre ,,melc“; 
lle-care pune bucuros şaua 
pe iapa vecinului (slv.) ;

Fig. 4719. Şa.
O. Oblînc.—CC. Ciochine. Fig1. 4720. Şa de lemn.
P. Pernă, pocladă, ibîncă. 0.0. Oblîncuri. —P. P. Pofile.—

T* Tarniţă. F. Fălcele.—T. T. Trăgători.—
S. S. Scări.

iftPA ® 1 (D Partea unei biciclete pe care şade 
ciclistul (■^m 468) H ® Os de la spinarea găinii:
spatele g&lnll se numesc şea şl se dau la nuntă Ţiganului 
(VOR.) f ® SALE, Mold. SELE •pi. ă) Partea de pe spi
narea calului unde se aşază şaua: b) £) partea de 
jos a şirii spinării(la om) unde sînt rinichii: la o 
scurtă tară de o nula verde Şl-o cam croeşte tărişor pe şale 
(PANNi; mă dor şalele; a-şl tndol şalele, a-şi pleca capul 
înainte: Malasplna Işl îndoi şelele piuă lapămînt(GN.) Mat.
săli a].

sm. Qj Numele slovei III, m din alfabetul 
ciriUc, coreymnzătoare lui şi [vsl.].
'O Ş ABAC A (pî.-oe) sf. Mold. ® Găurele de brode
rie (la cămăşi) [comp. it. s c i a b i k a ,,reţea”]. 
ţŞABANA, SAVANA, SABVANA S/.

Un fel de haină pe care o purtau o- 
dinioară aprozii şi copiii din casă ai 
Domnului: apoi urmau ooplll din casă... 
îmbrăcaţi cu şavanele (odob.>; .erau tot fe
ciori de boieri şl portul lor era... şarvanale 
ou cabanlţe (nec.) [tc. s e b an e].
■•ŞABLON (pî.-oane) sn. ® Model, _. 
tipar: a lucra după acelaşi —' *1 © Li- .l”21'
teră tăiată într’o placă subţire de Şablon.
metal (zinc, tinichea, etc.) şi care se poate repro

duce (pehlrtie, pe lemn, etc.) treclndou o pensulă 
cuvăpsea peste ea([®)4721)[germ. Schablone].

•ŞABBACÂ (pî.-ce) s/. = CIOLTAB ((!] 4722) [ir. 
chabraque< germ.].

•ŞACAL sm. Un fel de cline sălbatec ce urlă
noaptea prelung şi 

trist; trăeşte în Orient p .
(Caniş aureus) (iU Xli/f'.- 

4723): ^•ll... locuesc ou

Fig. 472a. Şăbracă. Fig. 4723. Şacali.

turmele In apropiere de sate şl mănineă leşurile (bol.) 
[fr. c h a c a i < tc.].
t ŞADÎRVAN (pl.-ane) sn. Fîntînă ţîşnitoate: 

toată curtea este o grădină foarte frumos întocmită evlnd la 
mllloc un havuz cu ^ (c.-rad.) [tC.].
O ŞAFER sm. Mold. Mijlocitor, samsar necinstit:
m'al Înşelat cu minciuni, pin* ce m’al pus la mină, » bă- 
trln CC eştll (ALecs.) [rut.].
O ŞAGĂ (pl. şăgl) sf. Mold. Bucov. Trans. Glumă: 
mai schimba din clnd In ctnd cHe o ^ cu tovarftşii s&l din 
sat (GN.); au osp&tat cu toţiii mpreună tot In şftgl şl poroga- 
nil (SB.); Foaie verde de pe cracă, Eu cu mlndra rid In ^ 
(IK.-BRS.); s'avem Iertare, cucoane, n’om putea, c& doar acolo-1 
greutate nu •«>’ (CRg.) [bg. s e g a], 
o ŞĂGALNIC, SAOALNIC. ŞEGALNIC, ţSAOAClU adj. 
Mold. Trans. Glumeţ: v’am spus c& era .şăgalnic moş 
Nlcbllor (CRGj; Au veult... Cititorii cel din zodii şl şăgal
nicul Pepele (Emin.) ; fetele se adunase... ca să-l asculte... 
vorbele şegalnlce (slv.): au început a pric^re boierimea 
că Mlhal-Vodă un este cum se arăta, bllnd şl săgaolu ou 
toţi (NEC.) [ş a g ă].
OŞĂGUI tm- ŞUQUJ.
•ŞAH 1. sm. Titlul suveranului Persiei ( Hj 4724). 
2. (pî.-huri) sn. g ® J(5c între două persoane pe o 

tăbliţă pătrată împărţită In 64 de despărţituri, 
jumătate albe, jumătate negre; fie-care jucător 
dispune de clte 16 figuri (1 „rege”; 1 ,,regină”, 
2 „turnuri”, 2 ,,cai”, 2 „nebuni” şi 8 „pioni”) 
de care le mişcă pe rind, după anumite regule
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ŞAH“(l® 4725); Joc 6,e partidă de Sesa, unul din el, des- 
OAM ooperl l°ouI-91-1 arâta regelui cBOL.i © Tâbliţa
yAN şi figurile cu care se joacă

şah; Cade ’n >^1 de pe masă şl 
4 răstoarnă pe covor Doi nebuni
:'f peste un rege şl un turn peste

regina (alecs.) H ® Termen 
întrebuinţ.at în jocul de şah

i i t i mliti

Fif. 4724. Şah. Fif. 4725. Şah.

exprimîncl că. regele sau regina, sînt în primejdie 
de a li luaţi: -»■ la rege; ~ (şi) mat, locuţiunearătind 
că partida de .şah e pierdută igerm. S c h a c h].

ŞASĂR -MAHĂR sbsl. A umbla cu ■*', a 
umbla cu şoald'a, cu Înşelăciuni [pol. s z a c h c r- 
ma.cher].
ţ ŞAHM-ARA s/., şahmarand sbsl. K Brdcat [tc. 

S a h - m e r a’m]. v,
ŞAIAC, ŞEIAC, 91AC sbsl. Mold. Bucov. ■ Un fel de 

postav lucrat de călugăriţe, din lină tigaie, şi care 
serveşte mai ales pentru haine monacale: toate aceste 
croite vecinie din acelaşi solu de şalac mănăstiresc (GN.); 
tn lungi rase de şelac... păşesc măicuţele spre biserică (vlah.) ; 
rasa tl e de şlac (emin.) ; era... Îmbrăcat Intr’un halat lung 
de şlac (grig.) [tC. S a i â k].

ŞAICA, Mold. SEICA (pi. s&icl, şeioi) sf. 3, Şalupă, 
vas mic cu plnzc cu care se făceau odinioară trans
porturi pe Dunăre şi pe rîurile navigabile: a doua 
zi o şalcd desbarca la Rusoluc Incd o îamllie de exilaţi (i.-gh.) ; 
înaltele oetarturl ale ş&lcllOT oe se vedeau albind In dep&rtare 
cu pinzele lor umtlate iodob.); Şerban-Vadd... tăcuse otteva 
vase, şeice, la Argeş, cu zaberea, de stau gata. să se scoboare 
pe Dunăre (nec.) [hg. < tC.].

ŞAISPREZECE ad,j. num. cârd. Zece plus şase 
[şase -i-spre( = peste) -i- z e c e], 
||^Ş.USPREZECELEA num. ord.: m. al~, /. a 
şaisprezecea, care ocupă locul, rangul, şirul indicat 
prin numărul şaisprezece.

ŞAIU sbsl. ■ Un fel de postav: Pantalon de to
cat, Cotul oluol galbeni luat <pAsc.) [COmp. ŞAIAC].

Şaizeci adj. num. cârd. De şase ori zece 
[şase -1- zeci].

ŞAIZECZLEA adj. num. ord.: m. alo. /. a şalze- 
cea, care ocupă locul, rangul, şirul 
indicat prin numărul şaizeci.

ŞAL (pi.-luri) sn. ® t Stofă de 
lină fină fabricată în Orient H ©

- Făşie lungă şi lată din această stofă 
pentru legat la cap sau pentru în- 
cins: tatâ-mea... se leagă In grabă cu 
la cap... şl Încalecă calai (i.-gh.); era gătit 
•o’on antereu de cutnle... avind peste mijloc 
un lat turcesc (gn.) ^ ® Boccea mare 
de purtat pe umeri ([Ş] 472(5) [tc.],
O ŞAJiA (pi. săli) sf. Mold. Bucov. =
SADA: Ş,a mers prin o » lungă Ş’a dat In- 
tr’o odaie mare <vor.).

ŞALAIAŞ son. dim. şalAu 1.
ŞALAU1 sm.

Peşte de apă 
dulce, de coloare 
cenuşie-verzuie, 

c.u carnea toarte 
gustoasă (Lucio- 
perca sandra) (j®j 
4727) [ung.solid], 
ţ ŞALAU- sm. 

m M ic ban (ie a- 
ramă: tu de ierţi greşala aitula, dai un iară Dumne
zeu de Iartă greşala ta, tţi Iartă o mlş de zloţi (varl.) ; era

Fig1. 4727. [Şalăuv 
P.

Fig. 4728. Şalupe.

bănărle In cetatea Sucevei... şl făcea şalăi de aramă 
(MU8T.) [pol. szalawa].

ŞALE ŞA1
şAlgAu, şauoAu, şavqAu sm. Mold. Trans. X 

Cel ce taie sare la ocnă [ung. s 6 v â g 6].
O ŞALţTRU sbst. Olten. Trans. (vîrc.) (bud.) = SI- 
litrA [srb. s a 1 i t r a].
O şAliţA (pi.-ţe) sf. dim. salA. Săliţă: au trecut 
printr e '»• mică aşternută cu rogojini de cele minunate pe jos
(LET.).
t ŞALIU (pi.-liiri) sn. Bucov. fl Stofă cu urzeala 
de bumbac şi bătătură de lină, ou dungi de mă
tase şi flori [tc. saly].

•ŞALUPA (pi.-pe) 
sf. 3b ® Mic vas (fără 
punte) cu pînze, cu 
vlsle sau ou motor, 
întrebuinţat In por
turi sau pentru ser
viciile vapoarelor (ja]
4728, 2): se apucă cu mt- 
DB dreaptă de funia unei 
şalupe (DLVB.) 1| ® Barca 
cea mai mare a unui 
vapor de războlu ([®| 4728, 1} [fr. c h a 1 o u p e].

ŞALUŢ (pi.-ţe) sn. dim. şal: vatăjell se leagă cru
ciş peste piept cu două —'0 roşii ivoR.i.

ŞALVARAGIU sm. ® © V Cel ce face sau 
vinde şalvari ţ; © Cel ce poartă şalvari; F iron. 
Turc; ll ciocănirăm şl-1 luarăm prinşi olteva mii de şalva- 
ragll urp.i.

ŞALVARI sm. -pi. 0 Nădragi foarte 
largi şi numai de la genunchi în jos 
strînşi pe picior (cum poartă Turcii, 
ţăranii din uncie părţi ale Munteniei 
şi odinioară boierii noştri) ([ă] 4729);
CU roşii şl creţi, găltănaţi şl strînşi pe 
fluierul piciorului (dlvr.) [tC sal var], 
t ŞALVIR sm. Mold. Bucov. înşelă
tor, şarlatan, pungaş: de propusul babei 
auziseră trei şl se sfătuiseră... să tuşele 
pe biata babă (SB.i [rut. S a 1 j V i r], 
t ŞAM sbsl. ■ Stofă groasă de bum

bac amestecat cu aţă: se purta... ro- 
oble de — ivor.) ; o tlohle de —' (stam.) [tC. . 
sam „Damasc”]. Fle:
t ŞAMALAGEA sf. ■ Alagea de 

Damasc, ţesută din buiiibac şi mătase; îmbrăcat 
ou un anteriu do <», rupt In spete (fil.) [tC. sam a 1 a- 
&asy],

•ŞAMANISM sbsl. Religiunea grosolană a'po
poarelor din siberia orientală, în care demonii sînt 
izgoniţi de preoţi, numiţi ,,şamani”, prin vrăji şi 
prin dansuri nebuneşti [fr.].

•ŞAMBELAN sm. Nobil, ofiţer ataşat cu ser
viciul pe lingă camera unui principe [fr- cham- 
b e 11 a nl.

•ŞAMPANIE sf. 2 Vin spumos, foarte renumit, 
fabricat In Champagne (Franţa! sau aiurea, 
după procedeul din Champagne [fr.]!

ŞAMŞURgA sf. Mod special de ă juca prefe-
ransul: vrea să zică o tnvtrtlm -»■ (d.-zamf.) [fr. S an S 
j O u e r, probabil printr’un intermediar rusesc].

ŞAN {pl.-nnii) sn. ® Calapod pe care cizma
rul întinde pielea carimbilor: se proslăvea pe ouptlor 
Intre —uri, oalupurl
(CRG.) U ® Calapod 
ce se pune in pan
tofi spre a-i ţinea 
întinşi (tm- [®] -734)
[ung. s a m].
•ŞANAL, şenal 

(pî.-ale) sn. Trecă
toare îngusta la in
trarea unui port 
([®)4730) [fr. c ll 0- 
n a 11.
O şAncAleţ,
ŞANCALăb, ŞANOA-

_ 4729-
Şalvari.

Fig. 4730. Şanal.

LQS adj. Trans. Glumeţ, poznaş ifşc.) cvic.) (pac.).
O ŞAnCALIE sf. Trans. (dens.i Glumă [comp. 
şAncAlet].
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ŞANDRAMA (pî.-malo) sf. © Streaşină înain
tată în afară, care serveşte de adăpost; m’asez eu 
pe un colţ de lavit& 'sub din poarta mănăstirii (vlah.) ^
® Construcţie primitivă de scîndiiri, magherniţă, 
baracă, gheretă; şopron; iu fle-care poarta era clte o —, 
un fel de gheretă. In care se adăpostea clte un servitor 
(i.-oH.) H ® Pr. cxt. iTon. Clădire veche, gata să se 
dărîme; ne mai avind declt -«'Iele îngropate la Credit şl 
pensia icarj ; tot telul de lichele şl de mofluzi din -^lole Fa
narului (VLAH.) H ® 0 F Căzătură (de om) [tc. 
s o n d u r m ă].
‘ŞANSĂ (pi.-se) s/. Noroc, parte, sorţi: n’am 

avut " la joc; n’are " de reuşită, n'are SOrţi de iz- 
bîndă [fr. c li a n c e].
‘ŞANSONETA (pi.-te) sţ. ® Cînticel, canţonetă 

1 © Pt. cxt. Cîntăreaţă la un şantan: să ieşi d’acl 
cu şoacăta şl ou şansoneta (SAs.) [fr. c h a n s O n- 
n e 11 e].

'ŞANTAJ (pi.-aje) sn. Stoarcere de bani de la 
cineva prin ameninţarea de a da pc faţă o faptă 
nepermisă, săvîrşită de acesta sau prin alte mij
loace necinstite: In ziaristică, "ul a luat locul contro
lului şi supravegherii morale (vlah.i [fr. C h a n t a g e]. 

' 'ŞANTAJIST sm. Cei ce recurge la şantaj, 
spre a stoarce bani cuiva.

■ŞANTAN ipi.-anuri) sn. Cafenea în care, pe o 
scenă improvizată, cîntăreţi sau clntăreţe, dansa
tori sau dansatoare, distrează publicul şi umblă 
apoi prin sală, făcînd chetă [fr. (c a f e) c h a n - 
t a n t].

•ŞANTEZĂ (pi.-ze) sf. © Cîntăreaţă de varie
teu [fr. c h a n t e u s e].
'ŞANTIER (pi.-iere) sn.. © Depozit de piatră, 

cărămizi, var, nisip, lemnării, et.c. necesare pen
tru o construcţie; bina T ® " (naval). Jocul unde
se cpnstruesc corăbii: de departe e’aud bocănind In "0 
ciocanele de fier (vlah.) [fr. c li a n t i C r].

'■ ŞANŢ* (pl.-turi) sn. © Săpătură făcută de jur 
împrejurul unui loc spre a-1 împrejmui, spre a 
apăra o cetate, o 
întărire, etc. (^
4731): Matei Vodă... 
anuoase prea
prejuml taberei sale 
(M.-COST.) ^ (D Să-
pătură lungueaţă 

făcuta pentru 
scurgerea apelor 
sau p entru al t e tre
buinţe: săpă un " 
adine pină ce alunse sub culcuşul scroafei (ISP.I "[ ® Mîn-
cătură lungă în păniînt făcută de scurgerea apei 1f 
® pl.^ Crestături în pietrele de moară 1 ® 4 
Dungă adîncă ce se face de legător la cotorul u- 
nor registre mari; numită şi ,,vargă” [pol. s z a n c 
< germ. S c h a n z e].
O ŞANŢ2 = desant.

ŞĂNŢUI m- ŞENThJ.
ŞĂNŢULŞŢ, ŞENŢULţiT (pi.-eţe) sn. (Hm. ŞANŢ: 

averea oa o baltă, cum 11 Iaci un şănţuleţ toată se scurge
(GOL.). . ____

ŞAFCA (pi. şepci) sf. .Q. Acope- 
remîht al capului de pînză, de po
stav, de piele, etc., prevăzut mai 
adesea cu un cozoroc (jD 4732)
(avea) in cap o " de pllsă neagră ou oozo- Fig. 4732. 
rod de piele (CAr.); Iu loc de a se pune la Şapcă.' 
masă. tşl la şapca'şl pleacă (I.-gh.) [rus.].

Şj^TE, Mold. SEPIE 1. num. cârd. Număr fără 
soţ, superior cu o unitate lui şase; w palmA* ®

2. şapte-deQETE sbsl. ♦ Plantă cu tulpina tîrî- 
toâre şi cu rădăcini adventive în partea inferi
oară:; face flori purpurii şi creşte prin locuri 
mlăştinoase (Potentilla pahistris) ([a] 4733) [lat. 
s ă p t e ml.

ŞAPTELEA, Mold. şeptele(A) num. mă.: m. 
al ", f. a şaptea, Mold. a şeptea, care ocupă locul, ran
gul, şirul arătat prin numărul şapte.

ŞAPTESPREZECE, Mold. ŞEPTESPREZECE num. 
Nuiriăr egal cu şapte plus zece [şapte -Fspre 
(= peste) 4- z e c e}.

ŞAPTESPREZECELEA, Mold. ŞEPTESPBEZECI-

Fi&* 4731* Şanţuri de tranşee.

Fig. 4733- 
Şapte-degete.

LEA num. ord.; m. al ", /. a şaptesprezecea, Mold. a 
şeptesprezecea, care ocupă locul, rangul, şirul arătat 
prin numărul şaptespreze-ce.

ŞAPTEZECI, Mold. SEP- 
TEZEOI num. Număr egal cu 
de ş a p t e ori z e c e.

ŞAPTEZECILEA, Mold. 
şeptezecilea num. ord.: m. 
al ", /. a şaptezecea, Mold, a 
şeptezeoea, care ocupă locul, 
rangul, şirul arătat prin nu
mărul şap tezeci.

ŞAR (pi.-rurl) sn. ©
Crestătură în piatra de moară 
li® Jghiabuiteascului [comp. 
ung. s â r j].
O ŞARABANA (pl.-ane) sf.
Mold. Căruţă, haraba: boni din 
brazdă se sparle... şl-ml rupe ca
pătul la " (GR..R.) [rut. sara- 
ban<fr. char ă banc].

'ŞARADĂ (pl.-de) sf. Un 
fel de ghicitoare în care un 
cuvînt se descompune în 
diferite părţi care au fie-care 
cîtcun înţeles deosebit. Ex.: 
carac-udă [fr. c h a r a d e].
O ŞARAMPOrU sm. Mold. Bucov., şARAMFAb Băn.
sbst. Stîlp, par marc,-ţăruş gros ce so bate în apă, 
seîndură ascuţită.la vîrf întrebuinţată la garduri,
etc.: mă credeam atunci timp, cu capul bun de bătut şaram- 
pol (6N.); toţi şarampoll de prin prejurul curţii avea amu 
clte un cap de voinic tn vliv (sb.) [ung. S a r a m p 6]. 
o ŞARAN, ŞERAN sm. Mold. Băn. = CRAP [srb. 
rut. s a r a n].

ŞARBA pw- şerb.
OŞÂRG 1. adj. Mold. Cu părul galben spălăcit 
[VOfb., de cai): Am o iapă "ă. Tot olmpul aleargă (gor ), 
Hhicitoare despre ,,coasă11.

2. sin. Cai şarg: "Ul meu sprinten şl spornic la mers 
alerga acum pe ctmpla albă (GN.) [ung. S ă r g a].

'ŞARJA (-lez) vb. tr. a .\ ataca cu vioiciune, a 
executa o şarjă de cavalerie [fr. chargerj.

'ŞARJĂ (pl.-Je) sf. © încărcătura unei 
puşti K © ui Năvală, atac al unei trupe: o " de
cavalerie; In timpul Ieşirii din sat, cavaleria otomană Ie dă 
o " (BOL.) Ş[ ® X Semnai dat cu toba sau din goarnă 
de a se începe atacul: a suna şarja [fr. c h a r g e].

ŞARLA (pî.-ie) s/. F © Javră, cîine prost care 
latră într'una: clte. o " slabă, de-l cnrgp'lotoagele... lese 
de sub porţi (lung.) t ® 0 Om Obraznic, flecar, su
părător [probabil fr. Charles, npr.].

'ŞARLATAN sm. înşelător, ccl ce abuzează de. 
credulitatea publicului spre a-i stoarce bani: a-
ceste cărţi tncăptnd pe mina unor şarlatani ignoranţi, al 
să auzi vorblndu-se că tac minuni ca sfinţii (Crg.) ; s’a lăsat 
dus de nas şi tras pe sfoară de toţi <^il (vlah.) politic,
panglicar [Ir. charlatan].

' ŞARLATAN IE, ţ ŞARLATANERţE sf. înşelătorie, 
pungăşie, faptă de şarlatan: vezi dumneata şar- 
latanla dracului 1 (BR.-vn.) ; A ta sbirnăitură e şarlatanerle
(DON.).

'ŞARLATANISM sbsl. Apucături de şarlatan, 
felul-de a proceda al şarlatanilor: astăzi, vere, trăim 
In timpul "Ului (ALECS.) [fr.].
O ŞĂRPAR = ŞERPAR.

ŞARPE, Mold. SERPE {pl. şerpi) sm. © M®» Rep
tilă, mai adesea veninoasă, cu corpul cilindric 
şi foarte lung, nare se tîrăşte pe pămlnt: sâr
bele,pină nu-I calci pe coadă, nu se ’ntoarce să te muşte 
(pann) ; (U: creşte pui de şarpe, ca să te muşte; a ţipa ca din 
gură de ", a se svtrcoll ca tn gură de
", a ţipa, a se svlrooli de' du
rere, (ie spaimă; parcă a intrat tn 
gaură {sau In bortă) de ", a dispă
rut deodată fără nici o urmă; a-t 
trece un " rece prin stn, a se înfiora, 
a-1 cuprinde fiori; a-l muşca "le de 
Inimă, a se încumete, a se lăsa a 
fi ademenit: să nu care cumva să te muşte şarpele de 
inimă să te duci acolo, că e stingere de tine (isp);
tr şopjrlA © H ® "-de-casA, şarpe ce trăeşte

ŞAN-
ŞAR

Fig. 4734- 
Şarpele-de-casft.
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QAR.pc Ungă case, prin gunoişte sau pe Ungă bălţi şi 
i” '’poate fi cîteodată lung de peste 1 m.; nu e peri- 
ŞCO culos, căci muşcătura lui nu e veninoasă; se hră- 
’ ncşte ou insecte, pe care le prinde cu limba lui 

despicată; dar se nutreşte mai ales cu broaşte, 
şoareci şi ouă de păsări (Tropidonolus natrix)
(>;’ 4734): şetvele de oas& e blind şl nu muşcă; el tră- 
65te In pereţii caeel; să nu-1 omori, ctnd II vezi, că nn e 
bine (ooR.j; să nu omori şer> 
pele de casă, că omori norocul
(ooR.) 1( ® ^-sunAtqr 
sau ~'-OU-OLOPOTţlI CRO- 
TAL H ® KSJ» ŞABPELE-On- 
OCHELARI = COBRA K ® ©
Om rău, perlid t ® ® |
Demon H ® © Ceva înco
lăcit ca un şarpe: şerpi de I 
Ioc H ® A FLOAREA-SARPE- 
LUI = MAUA-PADORH ; — I 
iarba-ŞARPELUI wr IARBA
©; I4MBA-ŞARPELUI w Fip, 4735. Şarpele. 
limba @ ; pCHinL-ŞARPE-
LUi wm- ocHiu 1 ® K ® -lir ŞARPELE, constclaţiune 
în emisfera boreală, numită şi ,,calea-rătăciţilor” 
([®] 4735) [lat. vulg. serpes, - em = clas. ser- 
p e n s,-e n t e m].

ŞART1 (pl.-tuTi) sn. © Cuviinţă, datină, obi- 
ceiu, regulă; rînduială: volrăm să lăsăm ceva aici, după 
cum este (bol.) ; va să-l spuln şl eu după cum este .«ni 
şl datina Iul (odob.) ; nu-1 plao bucatele clnd slnt făcute după 
tot «.ui lor, dar Incă-ml-te acum, cind'sint alnmate (isp.i; 
toate lucrurile tn această casă erau cu (isp.i r © Rînd, 
ordine: l le-a povestit toate pe * Klr lanulea Iul Negoiţă 
(CAR.) 1[ ® Rost, noimă: ce lără de mal era şl lumea 
asta I (D.-ZAMF.); nici o vorbă de a Iul nn era lără «■ osp.) ; 
tot vorbe cari de cari mal cu şl mal cu baz (CAr.) [tc.].

ŞART I2 sau ŞART-PARTl inUrj. Imit.ă plesnirea 
pe obraz cu palma: unde al stat plnă acuma, nemerni
cule P sblară Jupinnl... şl şarti parti o pereche de palme 
ilerblntl peste urechile degerate (CAr.) [onom.]. 
ţ ŞARVANA Pv- ŞABANA.

Ş.^SE, Moid. şese num. cârd. De două ori trei 
[lat. 3 S x].

ŞASELEA, Mold. şeselea num. ord.: m. al 
f. a şasea, Mold a şesea, care ocupă locul, rangul, 
şirul arătat prin numărul şase.

ŞASESPREZECE... = ŞAISPREZECE...
ŞASEZECI... = ŞAIZECI...

*ŞASIU (pî.-eiuri) sn. ©
Cadru'de oţel care suportă 
motorul şi diferitele organe 
ale unui automobil; pr. ext. 
toată partea mecanică a unui 
automobil H © Cutie bine 
închisă ca să nu pătrundă lu
mina într’însa şi în care se 
pun plăcile fotografice ce ur- Ki^. 4736. Şasiu. 
mează a fi impresionate H ®
Jfi* Ramă de copiat ([1] 4736) [fr. c b ă s s i s].
O ŞAŞ adv. Bucov. îndată, pe loc: ursul 11 apucă 
şl-l crompoteştg (Sb.) [a ş a ş i].

ŞAŞIU, ✓ SAŞIU adj. şi adv. Cu privirea încru
cişată, chiorîş: 1 se părea ochii Inl şaşll straşnic de stră
lucitori (CAR.); negustorul se uită şaşln la tată, se uită şaşln 
la băiat (CAR.) [tc. S a S 1]. 
î ŞATÎR tm- SATIR2.

ŞATRÂ {pl. şetre) sf. © ţ Cort: Dumbravă vornicul 
descăllcă In ţaţa şa
trei domneşti (odob.)
H © Cort al Ţiga
nilor nomazi ([®);
4737): lleşte care 
Ţigan are şatra Iul '4; 
tăcută din mal multe 
bucăţi de ţoluri afu
mate (ALEcs.); Ţigan

racă de scînduri (a unui negustor), magherniţă, 
şandrama: şetrele precupeţllor... erau închise In ziua aceea 
(ODOB.); Blne-1 stă mindiel gătată Ou veşminte de la — 
(iR.-BRs.) K © Maram. Pridvor, tlrnaţ ÎL ® © f Lo-

Fig. 4738. 
Şchioapă.

cuinţă proastă şi murdară [comp. vsl. sat î r Ci, 
bg. satură].
tŞATRANGE, şetrAngi sf. pl.©@ Jocul de şah;

erau table pentru locul de şatrange şl pentru tlntar (fil.) H 
© IJr. cxl. Pătrăţel; lu —cadrilat: brlu... semănat cu 
matostaturl In şatrange iodob.) ; 11 cu olte şase, şapte şetrăngi 
(LUNG.) [tc. s a t r a n g].
ţ şAtrar, şetrar sm. Q t Marele «■, înalt dem

nitar care avea sub îngrijirea lui corturile dom
neşti şi ocupa rangul între marele pitar şi marele 
arrnaş 1| © Rang de mare boier, scăzut cu tim
pul la acela de boierinaş: caftanele la cari le era 
Iertat să se urce cu glndul era, mult, mult, acele da şătrar 
sau de siuger (i.-G)(.) H © Ţigan de şatră. Ţigan nomad 
[ş a t r ă]. '
ţ şAtrArşl, şetrArel sm. dim. şAtraR. Mic 

rang de boierie.
t şATRARIE, şetrArie sf. Demnitatea, rangul 

de şătrar.
ŞAUA = ŞA1.
ŞÂUAŞ m- ŞEDAŞ.
ŞAUG.AU iw ŞALGAU.

t ŞGHIAU [pl. şchel) sm. Bulgar [mlat. Sla- 
V u s > B’c 1 a V u].

şchioapa (pi.-pe) sf. Măsură de lungime e- 
gală cu distanţa de la vîrful de
getului mare pînă la vîrful de
getului arătător, clnd sînt ţinu
te bine depărtate unul de altul 
( m 4738): aceşti oameni erau numai 
de o —. do Inaltl (isf.i ; Mal Ieri, erai 
numai de o Olnd te pierdeam prin- I 
tre păpuşi (VLAH.); clnd a dat cu topo
rul numai odată, a Intrat de-o tn co
pac (VA6.); şl turnlnd prin pahare, să
reau stropii de vin de o in sus (CRG.) ; 
se calcă bine gnnolul şi se pune deasupra Iul o pătură de pă- 
mlnt negru de o de groasă ooR.) [şchiop].

ŞCHIOP 1. adj. © Care are nurnai pn picior, 
caro are im singur picior sănătos sau e bolnav de 
amlndouă picioarele şi umblă apleclndu-se ori se 
sprijineşte de un băţ: declt orb şl călare, mal bine «' 
şl pe jos (PANN); fata II spuse că e şchioapă de un picior 
(VOR.); atunci numai Iaca un clocirlan se vede viind, cit 
ce putea (CRG.) H © ® Defectuos (din_punctul de ve
dere al ritmului): versuri şchioape.

2. sm., şchioapa (pi.-pe) sf. Om şchiop, femeie 
şchioapă: dacă plecind cineva Incotrova şl Intllneşte pe 
vre-un apoi nu-1 va merge bine (ooR.i; rlde orbul
de — [lat. vulg. *e X c 1 o p p u s].

ŞCHIOPA (-pez) 1. vb. intr. © A deveni şchiop: 
preotul... de va orbi sau va şchiopa... să se lase de dnmne- 
zeeasoa letnrghle (pr..oov.); împăratul l-a ’ntrebat: Cum de-1 
olnnt şl de-a şchiopat (sper.) t © A şchiopăta: Astă fată 
bine joacă, Numai pare că cam şchioapă (IK.-brs.) ; olocolnl, cu 
clroel la piciorul sting, pleacă jos eam şchloplnd (jip.).

2. vb. tr. A face şchiop, a cotonogi: copilul dnmi- 
tale ml-a şchiopat o glscă (ret.) [lat. vulg. *e X C 1 O p- 
pare].

ŞCHIOPATĂ (şchloapăt, şchiopătezi vb. intr. © 
A umbla ca un şchiop: şchiopătează mititica, că a căl
cat-o pisica (PANN); la cltlva paşi Înaintea Iul, şontlc 1 şon- 
tlc I merge şchlopătlnd Tache pantofarul (BR.-vn.) ; Din zi In 
zl mai taro te văd că şchiopătezi (Alx.) 1ţ © © A fi de
fectuos ; a nu funcţiona bine, normal, regulat [lat. 
vulg. *e X ci o p p 11 a r e].

ŞCHIOPATyRA (pî.-turi) sf. Faptul de a 
şchiopăta: şchlopătura oilor e bucuria lupilor (pann).

ŞCHIOPESC adj. De şchiop : Dumnezeu să te 
ferească De bătaia cea orbească şl plcloranga şchlopească
(PANN).
OŞGHIPA (-ip) vb._ tr. Băn. = SCUIPA.
'Şcoala (pi. şcoli, ✓ şcoalo)s/. © Aşezămlnt pu

blic sau privat unde se bivaţă carte, fie că e vorba de 
primele elemente ale scrisului şi cititului, fie că se 
capătă cunoştinţe mai înalte în domeniul ştiinţelor, 
literelor sau artelor ([^ 4739): «-primară; «-secunda
ră; «de bele-arte; « de agricultură; « politehnică; « da 
meserii; « normală; «• militară; «• de ştllnte de Stat U 
© Localul, clădirea în care e instalată şcoala 1[ 
® Pr. ext.t Toţi elevii unei şcoli t ® ® Tot ce în
vaţă pe om şi-l face mai priceput: şcoala lumii; şcoala
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suierinţelor; şcoala experienţei; q 11 la o ^ bnnă, a fi pe
lingă, cineva priceput, de la care poate să înveţe 
multe 11 ® Sectă sau doctrină a yre-unui fiiosof 
sau învăţat vestit: şcoala iul Pieton; şcoala Iul Hlpo- 
orat H ® Caracter comun al unor opere de artă, 
de literatură sau de ştiinţă, totalitatea principiilor 
adoptate do literaţi, de învăţaţi, de pictori: şcoala 
clasică; şcoala romantică; şcoala Ilamandă, şcoala Italiană, 
şcoala tranceză, şir de pictori celebri cari au lucrat

Fie-T4739- Şcoală în Bucureşti la 1853 (după L’IlMstration).

după gustul predominant în epoca lor în Flandra, 
în Italia, în Franţa H ® iă şcoala soldatului, totali
tatea cunoştinţelor pe care trebue să le capete 
un soldat; cărticica în care se cuprind aceste cu
noştinţe [ung. i s k o 1 a < lat. s c h o 1 a].

ŞCOLAR1 sm., şoolAbjtA (pî.-to) s/. » Cel ce, 
aceea care urmează la o şcoală primară sau 
secundară: şi cea dlntllu şcolăriţă a fost Însăşi Smărăndl- 
ţa popii (CRG.).
i - ŞCOLAR2 adj. = SC0L4B.

ŞCOLĂRESC adj. 3 De şcoală, de ş c o 1 a r.
ŞCOLĂREŞTE adv. .|i Ga un şcolar, în 

felul şcolarilor: comparaţiile iul. In genere... slnt... 
nefireşti şl căutate (dlvr.) .

ŞCOLĂRŞT sbal., şcolArime sf. col. şcolar. S- 
Toţi şcolarii, mulţime de şcolari.

ŞCOLĂRI (-ăresc) vb. inlr. fi A duce viaţa 
de şcolar (împreună cu alţii).

ŞCOLĂRţME IV şcolAret.
ŞCOLĂRIŢĂ IV ŞCOLAR.

O ŞCOLER(IU)sm., şcoLERlTA(pl.-ţe)s/. Tr.-Carp. 
= ŞCOLAR, ŞCOLAriţA : un şcolerlu care şedea la dlnsul 
(SB.l.

ŞEA IV ŞA1.
ŞEDEA (şed, şez) vb. inlr. ® A Sta jos (pe pă- 

mlnt, pe lin scaun, pe pat, etc.): ^ la masă, pe scauu, 
pe pat, Ia gura aobll; Qheorghle Stefan-Vodă, cind era lo
gofăt mare, au fost şezind odată In divan ou toiagul In gură 
(NEC.); greceşte, a şedea CU picioarele încrucişate;

mal bine (să)şezi strlmb şl să vorbeşti drept 1[ ® A 
se aşeza: poftim, şedeţii K ® A locui, a-şi avea lo
cuinţa: unde şezi i> şed In calea Victoriei f ® A petrece, 
a.rămînea mai mult timp undeva, asta: a şezut 
doi ani la Paris; Blem pe la mine o’lţl este şl Doamna la 
Brăila şl-l şedea cităva vreme acolo înec.) H ® A sta lini
ştit, a sta locului, a se astîmpăra: şade parcă e 
plouat; şezi binişor 1 astîmpără-te î[ ® A sta neocu
pat, fără lucru, a nu face nimic: stăm la vatră şi 
oloplrţlm şl noi, ba una, ba alta ca să nu şedem de geaba 
(VLAH.); piuă acuma n'a lucrat nimic şl acuma şade (znn.) ; 
nu şedea, că-ţl şade norocul (ZNN.) K ® A Sta nemărita
tă K ®' Ai se potrivi,a-1 prinde (bine sau rău): 
nu-ml şade (bine) pălăria asta; nu-ml şedea tocmai rău tn 
uniforma mea de dorobanţ ou opincile..', la picioare (GN.) 1| 
® Ase cădea, a se cuveni: nu şade frumos să vor
beşti aşa; şade rău să-l doleneşti In faţa tuturor; şade ru
şine, e ruşine, e lucru ruşinos: glndeşte-te oă şade mşlne 
să afle lumea că faci camătă (d.-zamf.) [lat. s ă d e r e].

ŞEDERE s/. ® Faptul de aşedeaH® Pe
trecere cîtva timp într'un loc: după o — de doi ani 
Ia Paris U ® Locuinţă: ou ■•o In Bucureşti.
•ŞEDINŢĂ (pî.-ţe) sf. ® Timpul cît o adunare 

constituită deliberează fără întrerupere H © în
trunirea membrilor unei adunări: miine nu se ţine t 
® Timpul cît o persoană pozează înaintea unui 
pictor: ml-a făcnt portretul In cinci şedinţe [şedea, 
format după fr. s 6 a n c e].

•ŞEF sm. ® Căpetenie, cap, conducător; ce cel

se află în fruntea unei administraţii, unei armate, SCO-
etc.: armatei;partidului liberal; de birou; r

de orchestră, cel ce dirijează 0 orchestră; de gară, SER 
funcţionarul care dirijează serviciile unei gări t '
® Bucătarul care, într’un restaurant, într’o casă 
mare, are alţi bucătari sub ordinele lui [tr. c h e I].

•ŞEFIE sf. Starea, calitatea, demnitatea de 
şef; căpetenie; direcţiune: 1 s'a oferit şefia partldulnl.
O ŞEGALNIC IV şAOALNlc.

ŞEGÎTI = şnani.
ŞEIAC IV ŞAIAO.
ŞEIC sm. Căpetenie de trib la [Arabi (|^ 4740):

Murat al m-lea trăia Inconiurat de tălmăcitori de rise, de 
astrologi, de »1, de poeţi (BAlc.) ; şelcul de la Sfinta Sofia 
împărţi balere pe la ostaşi cu 
vorbe scoase din Coran (ret.)
[ar.].

Fig. 4740. Şeic. Fig1. 4741* Şeic-ul-islam.

ŞEICĂ IV SAIOA.
•ŞEIC-UL-ISLAM sm. Şeful rcligiunil musul

mane ([şl 4741) [tc. < ar.].
ŞEIK, SEJK-UL-ISLAM = ŞEJC, ŞEIC-UL-ISLAM. 
ŞELAR sm. V Gel ce face sau vinde şei [ş a]. 
ŞELĂRIE sf. V ® Meseria de ş e 1 a r f ® Pră

vălia, ateli’erul şelarului K ® Mărfurile ce vinde 
şelarul (şei, hamuri, etc.).
O ŞELE IV ŞA.

• ŞENAL IV şaNAL.
t ŞEN'ţ'UI, şANTUi (-nesc) vb.tr. A înconjura cu 
şanţuri."

ŞENŢULEŢ iv şANTULţlT.
ŞEOAŞ IV ŞBUTAŞ.
ŞEPCAR sm. V Gel ce face sau vinde şepci. 

O ŞEFELEAG = CEPELEAd: era *ă la limbă (grig.) . 
O ŞEPELEÂV IV OEPELEAO.
O ŞEPTE IV şapte.

ŞEPTIME s/. A ş a p t e a parte dintr’un tot. 
O ŞERAN IV ŞARAN.
ţ ŞERB sm., şaRBA (pî. şarbe, şerbe) sf. ® (bibl.) Slu

gă K © Rob, roabă 11 ® în evul mediu, în Cicci- 
dent, şi la noi, pînă pe Ia jumătatea veacului tre
cut, acela care nu putea (iispune liber nici de per
soană, nici de munca sa, nu avea dreptul să stă- 
pînească o bucată de pămînt şi nu putea părăsi 
locul unde fusese aşezat; acest fel de oameni pur
tau în Muntenia numele de ,,rumâni”, tn Mold. 
„vecini”, In Tr.-Carp. „iobagi” [lat. sărvus; 
s 6 r V a].
t ŞERBEGI-BAŞĂ sm. Boiernaşul curţii fana

riote care oferea Domnului şerbetul şi îngrijea de 
dulceţuri [tc.].

ŞERBEGIU sm. V Gel ce prepară sau vinde şer
bet [tc. s e r"b e t gy].

ŞERBET (pJ.-Bturi) sn. ® S Băutură răcoritoare 
preparată" din apă de trandafir, zahăr şi miros de 
odagaciu H ® Un fel de dulceaţă preparată din 
zeamă de vişine sau de foi de trandafir, îngroşată 
ca o alifie: lăcnse toată Eliu de zabăr ars (bas.) ; şl fe
tele se dedean pe mina unei mame Sande, de le învăţa... 
fiertul de tel de tel de dnlceţul: rodozabar, şerbetul (i.-gh.) 
[tc.].
t ŞERBI (-besc) vb. Ir. şi refl. A (se) face şerb. 
i ŞERBÎE sf. ® Robie H ® Stare, cbndiţiune de 

şerb.
t ŞERBIBE sf. ® Faptul de a şerbiU ® rt 

Servitute."
•ŞERIF1 sm. ® Principe care se cobora din Ma-

1247



SER- homet prin fiica sa Fatiina H © Principe arab sau 
' maur:~ul din Heca [ar. sarif].
Ş EZ 'ŞERIF2 sm. Magistrat englez ale cărui funcţiuni 
r slnt anuale, obligatorii şi gratuite, şi care e pus în 

capul unei administraţii civile a unui cornitat 
[engl. s h e f i f f],
O ^RLAIU sm. Trans. ♦ ® Varietate de jale, cu 
flori albe VSnlria Aethiopis) ţ[ © = iftBBA-SFţN- 
tului-ioan1 [germ. S o h a r 1 e i].
O ŞERPAMA sf. Băn. col. ŞAKFE'. Mulţime de 
şerpi.

ŞERPAR 1. sm. ® - TIPAR
11 © i Spe’cie de vultur de coloare 
cafenie, cu fruntea şi guşa albi
cioase, pîntecele âlb, cu pete în
chise; trăeşteîn păduri şi se hră
neşte mai ales cu reptile (Circac- 
tus gallicus) 4742).

2. (pl.-uie) sn. .Cingătoare lată 
de piele, chimir: Hiron scotea din —' 
un flulerag pe care ctnta ctte o doină 
(SLV.); pune fluierul tn şl pleacă de 
cu seară la locul de plndă (mera) peste 
mijloc se tnclng, cel mal bătrtnl cu şer- 
pare de piele (PAc.) [ş a r p e].

ŞERPARIŢA (pi.-te) sf. A ®
= AStAREAlfÂ © 1[ © = MAMA-PA- 
DţiRn1 [şarpe].

ŞERPESC adj. De şarpe: Fig. 4742.
(avea) nişte ochi mici, şerpeşti, de ocău- Şerpar. 
tAtuiA glaciali (vlah.i ; In tara şer
pească erau neşte şerpi ca neşte grinzi (ret.) ; 0: cu limba 
lor cea şerpească rău ouvintează şl muşcă învăţătura şl lu
minarea norodului (tich>; melci şerpeşti (man.i, specie de 
melci mici şi cărăraţi pe care-i mănîncă ţăranul; 
— BURETE- — burete ©.

ŞERPEŞTE adv. Ca un ş a r p e; 0: se uită ~ 
(ciAuş.), priveşte cu ochii Crunţi, hoţeşte.

ŞERPIŞOR srn. dim, Ş^PE: hrănlndu*! el 
bine, s*a făcut din 'acela, In scurt timp, coşcogemlte 
balaur (voR.t.

ŞERPIU adj. De şarpe, şerpesc: Ochii săi şerpii 
Şl crunţi (ALECs.)-

ŞERPÎNŢA s/. a ® = GHJNTURA 11-® = 
IARBĂ-de-şoaldinA [ş a r p cj.

şerpoaica (pi.-ce), O SERPOAIE sf. ® 
Partea femeiască a şarpelui: o şerpoaică a fătat acolo
12 pui (VAS.) Ii © 0 Femeie rea, perfidă: şl oind 
această şerpoaică de văduvă... va uda picioarele cu lacrimi, 
am să-l despreţuesc iubirea şi âm să te chem să 111 martur 
la umilirea el (GN.) ; după sfatul acesta a şl urmat şer
poaica de maică (su.) [ş a r p e].
. ŞERPpiU sm. bejj» augm.. SARCE : cuprins de du
reri sffşletoaie, —'1 Începu să se Încolăcească (SLv.).

ŞERPUI (-uesc) vb. inlr. ® A avea un curs in- 
tortpchiat, o direcţiune încolăcită, în zigzag (ca 
încolăciturile şarpelui): in stingă. Prutul serpueşte 
In desişuri de trestie şl de lozll (vlah.) ; din vale, şerpueşte 
albă şl netedă calea Îngustă (suv.); un rlulet ce şerpueşte 
sub o coastă, despărţea amlndouă taberlle (odob.) ; Înaintam 

I mereu pe un drum cotit, care şerpuia printre semănă
turi (GN.) ■ ţî © 0 A brăzda în zigzag: ceriul se ooo- 
perlse de nori întunecaţi printre cari şerpuiau mll de fulgere
(ALECS.) ŢI © 0 A da o sensaţie de răceală ca şi cum 
ar fi atins (ie un şarpe sau de un sloiu de ghiaţă: 
frigul 11 şerpuia prin vine, dar parcă nu se simţea In atare 
să se şooale şl să cheme (D.-zamf.) ; un frig de gblaţă 11 
şerpuia prin şira spinării (dlvr.).

ŞERPUIT adj. p. ŞERPUj. întortochiat, înco
lăcit : liniile —'C ale drumurilor (oooG.).

ŞERPUITOR adj. %'erh. ŞERPnj. Care şerpueşte: 
cobori scările pe cărarea cea şerpuitoare (GN.); un drum 
—' apuca odată printre porumburl dese (irg.).

ŞERPUITUrA (pZ.-turi) sf. Cărare, potecă 
întortochiată, ş e r p u i t ă: iată cum ee fac şerpul- 
turlle cele mal frumoase şl mal roditoare pe lanuri (ion.).

ŞiaiPULEŢ, şerpuşor sm. dim. şarpe.
O ŞERTEAŢĂ (pi.-eţe) sf. Olten. £) Capătul de 
Jos al şirli spinării, noa(iă (ciauş.) (conv.).

, 'ŞERVET (pi.-ete) sii. H Bucată dreptunghiu
lară de p’înză care serveşte persoanei care stă la 

. masă ca să-şi şteargă gura [fr. s e r v i e 11 e].

'ŞERVEŢEL (pî.-ele) sn. gS dim. ŞERVET: — văr- . 
gat, peste mare arunoat iGOH.}.ghicitoGTC fie,spre,,curci 1 -
beu”.

ŞES, O şAs, o ŞET 1. adj. ® Neted, oblu, fără 
ridicături (dc terori); podiş, platou.: ocimplesoasă; pe 
limanul şeţ al Smirdel, llcura un foo de pale (ODob.) '[ © 
Pr. ext. Întins: nn fel de baroă, largă şl şCaţă... ne 
primi şl ne transportă la Cladova (BOL.).

2. (pi.-suri, O -ţuri) sn. Loc aşezat, neted, oblu, 
întindere de teren iără ridicături: nn şes neted, verde, 
răsare In mijlocul apel (vlah.) [lat. S S S S U s].
OŞŞSE ŞASE.

ŞESpUE sf. A ş a s e a parte dintr’un tot,
O ŞEST (pi.-turi) sn. Băn. Şes [lat. 'săsslturnj.
O ŞESTINA1, şeştdjA sf. Olten. Tr.-Carp. Şes, 
loc neted: ...aleargă Intr'un suflet la neagra adunare Ca 
era pe-o şeştină largă (bo.-del.) [şes t](

ŞESTINA2 (pi.-ni) sf. Lemn încovoiat şi lătă
reţ ce se aşază sub roata joagărului [comp. rus. 
s e s t i n a ,,par”].

şetrAngi w ŞATRANQE.
ŞETRÂR... *«- ŞATRAR...

OŞETRUŢA (pi.-te) sf. dim. şatrA.
O ŞEŢ tr ŞES.

ŞEUAŞ, şAoaş adj. şi sm. (Cal) de ş a, calul 
înhămat cu alţii la o trăsură, pe care călăreşte 
surugiul: unul debamă şăuaşul- şl porni pe fugă să caute 
ajutor (i.-oH.); apuc hăţurile In mina atingă şi m'amnc pe 
şăuaş dlntr'o săritură
(ALECS.).

ŞEULIŢA (pi.-ţe) 
sf. dim. ŞA.

'ŞEVALET (pi-ete) 
sn. & Suport de lemn 
pe care pictorii îşi a- 
şază tablourile, olnd 
lucrează (iH]474,ci) [fr. 
c h e v a l e tj.

'ŞEVIOT (pi.-turl) 
sn. Şi Stofă de lină [fr.' 
o h (3 v i o t ej.

'ŞEVRO sbsl. Pie
le dc căprioară: ghete de ~ [fr. c h e v r e a u].

ŞEZĂTOR, -O şAzAtqr 1. adj. verb. şedea. 
Care şado, ’carc locueşte: povestit de tata, şezător In 
Bucureşti, mahalaua Udrlcanl (isp.); trimise atunci să strlngă 
In curtea palatului puţină oştire ce se afla şezătoare la Argeş
(ODOB.).

2. şezătoare, o şAzAtoare Sf. Adunare la ţară, 
rnăi ales In serile dc iarnă, unde se lucrează şezînd 
şi se petrece cu poveşti, cu glume, cu ghicitori, 
etc. ( >) 4744): aşa ne duceam băieţii şi fetele unii la alţii

Fig. 4743- Şevalete.

Fig. 4744. Şezătoare.

cu lucrul; ca să ne luăm de urlt, ceea ce la ţară se chlamă 
şăzătoare (CRg.); tetele oreaonseră mari şl Îmbla, după obi
ceiul lor, pe la şezători ou furca de torcea (sb.) ; Cttu-1 
lumea pe sub soare Nu-1 bine oa ’n şezătoare ok.-brs-). 

ŞEZUT 1. yiart. ir. 9EDE4.
2. (pi.-uturi) sn. (D Partea dinapoi a trupului 

pc care se şade: oopiiul mic să nu se pupe la căci 
olnd ee va face mare, va Întoarce dosul la cel ce l-a pupat 
(GOR.) K ® Partea scaunului, băncii, etc. pe care
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4745)
Fig. 4745- Şlabi.
H ® Insectă care tră-

se şadet 'oail, o soindură mal lată înainte oa înapoi, e 
aşezat pe patra ploloare răşchirata [PAc.i.

ŞI*AB), ŞVAB sm. % ® Insectă lată, moale, de 
coloare neagră-calenie, care ziua stă ascunsă în 
crăpăturile şi găurile pereţilor sau uşilor, 
mai ales în apropierea 
vctrelor şi cuptoare
lor, iar seara 'începe 
să alerge încolo şi În
coace căiîtînd unde 
ar alia ceva demîn- 
care; numită şi'„gîp- 
dac-de-bucătărie",
„gîndac-de-casă”,

„gîndac-negru”, „li- 
barcă", etc. (Peri- 
planela orientalis) (j®] 
eşte tot prin bucătărie, dar mai mică şi do coloare 
gălbuie-roşatică; numită şi ,,prus”, „rus”, „col- 
tau”, ,,corhan(ă)”, ,,tărhan” (Blatta germanica) 
[germ. Schwabe].

ŞFAB2, ŞVAB sm., ŞFABOAICA, ŞVABOAICA [pi.-ce) 
sf. German(ă), origmar(ă) din Suăbia, caretrăeşte 
amestecat(ă) cu Românii, în .Bănat şi Transilva
nia : In tirg văd el o şTăboalcă cn o vacă de funie ce 
o adusese s’o vindă (cat.) [germ. S c h w a b e ]_.

ŞFAC sbst. Moid. Laţ de funie; arcan: după ce 
i-0 fost pns <^1 In glt... irainal ce vine ponuic& domnească 
pe cnm că s’o rădicat splnanrătoarea (vas.)«
OŞFARA (pl. şferl) s/. Mold. Bucov.. = SFOARA1; 
el avea un palus legat de dlnsul ci o ^ rvASO \ tn adevăr,

. trăglnd şfara Iul tnollcltă de aceea a zmeului, aceasta In 
ourind cădea tn mlnlle noastre (i.-OH.)ilmpăratul a poruncit 
să facă o de mătasă şi să lege pe Tlson de coada calului (se.).

*ŞFARŢ (p/.-ţuri) .sn.‘g Cafea neagră prepa
rată prin infuziune (termen de cafenea) [germ. 
schwarzfer, Kaffee)].

ŞFĂRUIT adj. Mold. Legat cu sfoară: nu-mi 
şedea tocmai rău In uniforma mea de dorobanţ cn opincile 
şfărulte la picioare (GN.) [ş f a r ă].

ŞFIGHIU... SPJCHIU.
ŞI 1 adv. ® De as'emenea: o ştiu şi eu; e şi slut 

şl prost; şl uni^l şl altul; cum e Turcul, şl pistolul M © Se
pune înaintea unui verb, spre a arăta că lucrarea 
c făcută, isprăvită în acel moment: o şi sosit; cind 
mă văzu, o şl şterse pe poartă; n’al apucat a porni bine şl al 
şl ajuns (ALECs.) ^ © Chiar: dacă n’au murit, trăesc şi 
In ziua de astăzi (mera) % © Ba chiar: nu numai că am 
citit poezia, o şl ştiu pe de rost ^ © încă: e şl mal în
văţat decltfrate-său; şi mal şi, într’o măsură mult mai 
mare, cu mult mai bun, mai rău, mai bine, mai 
tare, etc.: scprpla ospătă pe Făt-frumos şi mal şl declt 
gblonoala osp.); străluceau toate şi mal şl declt zarea soa
relui In zi de vară (mera) ; al să dai de altă stea care stră
luceşte parcă şi mal şl (d.-zamf.) U © CA ClTl ©, 
CUM ®, PRECUM ©.

2. conj. de coordinaţiune care serveşte să lege 
cuvintele sau propoziţiunile de aceeaşi natură: fra
tele şi sora; a mlnoat şi n băut [lat. S î C].

ŞIAC ŞAIAC.
ŞIBOI sm. pl. ^ = MICŞUNELE-RUGINITE [tC.

S e b o j],
'ŞIC1 sbst. ® Eieganţă, distincţiune: e imbr&oBt 

ou-v' U ® Haz, nostimadâ: glume pline de — [fr. 
c h i c].

ştca sbst. Lamele, foiţe de aur sau de argint; 
fluturi: La aceasta casă Naltă şl tramoaaă. Cu var văruita. 
Cu —' şloultă. Cu aur boltită (PAMF.) [ung. sik, srb. sile].
'ŞICANA (-anez) vb. Ir. A căuta pricină; a între

buinţa tertipuri, cîrcbte [fr. chicaner], 
'ŞICANA (pî.-ne) sf. ® Pricină, ceartă fără mo

tiv, pentru un lucru de nimic: să rabzi toate şicanele, 
toate arogantele şl toate lipsurile de educaţlune ale unul şef
(CAR.) f ® Tertip judecătoresc, cîrcotă [fr.], 

•ŞICANATQR ddj. şi sm. Care şicanează, că- 
ruia-i place să'şicaneze [şicana].
O ŞICOALÂ (pl.-le) sf. Trans. = ŞCOALA.

ŞlCUi1 (7uoso) vb. tr. A polei cu foiţe de aur: cu 
var văruită, Cn şlo şloultă. Cu aur boltită (pamf.) ; oblcbi- 
tele văruite şl pilulele şlcnlte slnt icArrr.i [ş i O2]. 
tŞIGUţ2 (-ueso) vb. ir. şi refl. H A (se) aşeza în 

ordine de bătaie: ou tobe şl ou surie alainrţle Şlonlnd

(CANT.); Împărţind oastea pe Ia hatmani şl şloulndu-să, an 
luat drept pe acea cale (Caht.) [pol. S z y k O vv a 6]. 

ŞIE pron. refl. dat. Lui (însuşi), pentru sine:
şl-au ales Adrian Împăratul fecior şl moştenitor Împără
ţiei sale pre Comod (n.-cost.) [lat. vulg. 's î b T = Clas. 
sibl].

ŞIEŞI. SJEŞI prim. refl. dat. Lui însuşi, pentru 
sine; oind fu de toamnă. Intru acel an a domniei Iul, se apucă 
de făcu nunta şleşl (nec.) [ş i e + Ş i].

ŞIF (pL-furi) sn. # = GALION [germ. S c h i f f]. 
ŞiFAN (pt.-ane) şn. 3, = OţCHIE,

'ŞIFQN (pl.-onuTi) sn. ■ Ţesătură de bumbac 
din care se fac albituri [fr. c h i f f o n].
'ŞIFONA (-onez) vb. ir. şi refl. A (se) mototoli 

[fr. chiffonner].
'ŞIFONIER {pl.-eie)sn. fiy Scrin 

(H 4747) [fr. 
c h i f f o n n i - 
e r].
OŞILBpG
sbst. Trans. Dă 
Santinelă: căta- 
na nu stă pe loo,
Făr’ numai oInd 
stă ^ (IK.-brs.)
[germ.Schild- 
w a c h e].

'ŞILD ipl.
-duri) sn. Placă 
de metal ce se bate la

ŞFĂ“
SIN

Fig. 4746. 
Şild. Fig. 4747.

Şifonier.

Fig. 4748. 
Şiling englezesc.

Fig. 4749- 
Şiling austriac.

o uşă pe locul unde e 
practicată gaura pentru cheie (.aj 4746) [germ. 
Schild].
'ŞILING sm. ® ® Monedă de argint engleză 

în vaîoa- 
re de 1,25 
lei aur; 20 
de '«'i = 1 
livră ster- 
ling (d 

4748)H ®
Unitate 

de mone
dă în Au
stria (dela 
1925 în
coace) în
valoare do aproape 74 de centime aur ([®) 4749) 
[engl. s h i 11 î n g; germ. S c h 111 i n gj.
'ŞIMPANZEU sm. ^4 

Maimuţă din fam. antropo
morfelor, mai mică decît go
rila şi orangutanul, cu care 
e confundată uneori; are o 
expresie mai puţin feroce 
decît goriîa, iar creierul ei 
seamănă cel mai mult cu al 
omului: trăeşte pe coasta oc
cidentală a Africei şi nu se 
poate aclimata în Europa, 
unde trăeşte un an sau doi, 
căci devine tristă, slăbeşte şi 
moare ftizică; în ţara lui de 
origine, suportă uşor capti
vitatea şi dă dovezi de o in
teligenţă extraordinară fSi- 
mia Iroglodytes) (,d 4750)
[fr. c h i m p a n z 5].

ŞIN (PE = FEŞţN.
ŞINĂ (pl.-ne) sf. ® Placă groasă de fier 

ce căptuşeşte pe din
afară obezile roţii, tăl
pile săniei, etc.: (sfintni
Işl) fereoase şl ceroulse tra- 
pnl cu şine de fler (oos.) ţ[

Bară de fier pe’ 
care se învîrtesc roţile] 
vagoanelor de drum de' 
fier, de tramvaiu, etc. pig. 4741. sine
(d 4751) [pol. s zy- 
n a < germ. S c h i e n e].

ŞINAR (pi.-are) sn. ff33 Fie-care din cuiele de 
fier cu care se înţepenesc şînele de obezile roţii:

Fig. 475°. 
Şimpanzeu.

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1249 ,79



CIM-laoa, oolo, la roata dinainte trebuesc nişte (plor.)
L.— [şină].
ŞIR şindrila, Mold. Bucov. Trans. şind^lA, şIndilA
T {pl--K -11), Băn. şpnjRA (pi.-dre) s/. Scîndurică sub

ţire de brad care serveşte la învelitul caselor: pe 
deasupra coperlşurllor de şindrilă »’ăsar1 mari şl rotunde^ tur
lele yeni ale bisericilor (vlah.j ; ploaia răpăie pe acoperişele 
de şindrilă (olvr.) ; ochii de lereasttă spartă a unei case vechi, 
a cărei streşină de şindllă era putredă (emin.) ; casele stnt 
In mare parte acoperite cu şindilă uro.) ; Frunză verde de 
pe şlndră, Caută-ţl, volnice, altă mlndră (^40v.) [ung. ZS i li' 
d e 1 y < germ. S chin d, el; srb. sindră].

ŞINDRILAR, Bucov. Mold. Trans. 91NDILAB, 9lN- 
DiL^ sm. © © Gel ce face şindrile: am la inde- 
mlnă lemnul şl uneltele ou oare mă dedau la meşteşugul şln- 
driiaruiui (ur.) t © Gel ce înveleşte casele cu şindrile.

ŞINDRILI, Mold. Ţr.~Carp. ŞINDILJ, ştNDlLţ (-llesc) 
’ vb. ir. A înveli o casă cu ş i n d r i 1 e: Drumul ţi i-aş 

şlndlli, Tot ou şlndile do fag, Pin’ la noi, bădiţă ’n prag 
(iK.-BRS.); pune geam la casă... şlndileşte-o şl găteşte-o eu 
inimă uip.); s’au apuoat de au tocmit şl au dres şl au şln- 
dlllt Mitropolia cea veche (nec.); Am o miţă potcovită, 
9ade pe casă şlndrllltâ (gor.), ghicitoare despre „lună”.

ŞINDRILUŢA, Tr.-Carp. şindilitA {pl.-te) s'. 
(Hm. ŞINDRILĂ: Bradul câtrA telu grftla: Că şl eu alnt 
lemn de treabă... Că pe mine mă cioplesc Şl şlndlllte croesc
(IK.'BRS.).
O ŞINEAG, ŞINE AU, ŞINIO, şlNlc sbsl. ® Băn. Trans. 
Măsură de capacitate de vre-o 10 oca, vadră; ba
niţă: Şl trămintă la colaci. Tot colacul dc-un şlneag, Şl-o 
prescură de-o măsură (cAt.i " CD Olten. Măsură pentru 
făină, la moară, mai mare decît merticul cvtrc.) 
[srb. sini k].
O ŞINpR, şiNQR {pl. -oare) sn. Tr.-Carp. Olten. Şiret, 
şnur, găitan: Aduceţi-mi vrăjitor, Pe la brtu cu cingători 
Şl pe cioareci cu şinor (IK.-BRS.); apol halue scumpe uu purta: 
cioareci albi ou şlnoare vinete (RET.) [ung. S i n 6 r <
germ. Schnur; comp.
ŞNUR].

*ŞINŞILA (pi.-le) sf.
Gen de mamifere rozătoare, 
de coloare cenuşie, care sea
mănă cu veveriţa; trăesc 
In regiunile muntoase din 
Peru şi Chili iar blana lor 
este foarte căutată (Cliin- 
chilla lanigera) (iăj 4752)
[fr. c h i n c h i 11 a].

ŞINUI (-uesc) vb. tr. A lega, a prinde, a 
căptuşi cu şine:'»' rotile, tălpile săniei.

ŞIOAIE, ŞIOIU •»- ŞIVQID.
O ŞIP1, şip (pl.-puri) m. <5 sticlă, carafă; flacon: 
prind... In luna Iul Mal mal mulţi cărăbuşi şl-1 pun Intr’un 
şip mare ou eplrt <mar.) ; gltul şipului începu eă clănţănească 
tare pe buzele paharului (CAr.) ; doar’ n’am băut eu de geaba 
un şip de viu, de cel cu dopu ’n pod (Alecs.) ; liniştea mor- 
mlntulul e mai de preferat deolt astă regulă, nude tltvele noa
stre llgurează ca şipurile Iu magazinul unul spiter (NECr.)
[ung. sip ,,lulea”].

ŞIP2 sm., şiPcA1 (pi.-ci) sf. Varietate de ni- 
setru de coloare gal- 
benă-cafeniepespi- ' 
nare, albă-gălbuie 
pe pîntece; ajunge 
pînă la 2 in. Iun- „.
gime şi la o greutate . 4753- ?,p'
de 80 de kgr.; numit şi ,,viză-galbenă” (Acipenser 
sturio) (i®].4753) [rus. sipu].

ŞIPCA2 (pi.-cl) sf. SCîndură lungă şi îngustă, 
întrebuinţată de jur împrejurul pereţilor spre a 
ascunde capetele duşumelelor, spre a astupa cră
păturile dintre sclnduri, etc. [srb. bg. s i p k a].

ŞţPOT, O ş|POT (pi.-ote) sn. ® .ii. Izvor a că
rui apă. ieşind dintr’un mal, curge pe o ulucă sau 
pe un jgbiab: ceva mol olt colo un ptrllaş, a cărui oblrple 
venea dlntr'un şipot de apă ce Ieşea din coasta unul deluleţ 
<isP.); la zăvoiul dlo marginea oraşului... e o llnttnă cu 
un şipot de apă rece ca gbiaţa (BR.-vn.) ; se adună din şipolele ce 
izvorăsc de sub dealuri nişte băltale adinei (Car.) ; şlpotele ţlş- 
neso şi-şi asvirlă enlul apelor reci. ca nişte arcuri de sticlă 
străvezie (olvr.) t ® UlucUl teascului de Struguri 
[comp. bg. sepotu „murmur”].

Fig. 4752. Şinşila.

ŞIPOŢEL (pl.-ele) sn. dim. 91P0T®. 
o ŞIPUŞpR (pi.-bare) sn. 0 dini. 9IP1: dă geaman
tanul jos, 11 deschide şl scoate un elegant (Carj : să-l pui 
Intr'un ^ ou aghlasmă şi să-l porţi In buzunar <vor.i ; slnt 
patru şipuşoare: stau cu gura ’n jos şl nu se varsă (gor.), 
ghicitoare despre ,.ţîţelc vacii”.

ŞIR (pî.-iruri, -re) sn. © Mai multe fiinţe sau lu
cruri aşezate pe aceeaşi linie sau unele în urma al
tora, rînd: venise primăvara şl cu ea Împreună venise /^url 
de oocoare şi roluri de rludunele (GN.); prin 'nălţimlle văz
duhului, sboară, clntlnd ale lor doine, lungi de cocori 
(oooB.); un lung ^ de căleşte, cu dame elegante... se Îndru
mau pe valea ce duce la Ceahlău (negr.) ; un •*' de munţi; 
a se ţinea a Urma unul după altul: copia se ţineau ^ 
după el (DLVR.) TI © Rînd de soldaţi aşezaţi în 
linie; unul lîngă altul sau unul în urma altuia:
ostaşii lui... Înaintează mereu, spărglnd după <^, Îm
prăştiind spaima şl neorlndulala In oastea păglnă (vlah.) ^ 
© Urmare, scrie, succesiune: N’âi uois in el un rege, 
al ucis un de legl (Coşb.); un de ani; un ap' de Intlm- 
plărl ciudate; In de-a rîndul: trei ani Iup*”; clnd 
strănuţi de trai ori In e... semn de mare chel (gor.) 1] 
© Mai multe lucruri {în spec. pietre scumpe, măr
găritare, mărgele, e,tc.) înşirate sau prinse unele 
lingă altele, şireag: un '*•' de mărgăritare, de mărgele ^ 
® Hang, rînd: n'au vrut Să-l primească tn <*’'urlle lor ^ 
© Linie scrisă sau tipărită, rînd H © Legătură lo
gică: 1 s'apărut că nu prea ţinea la vorbă (I.-gh.) [comp. 
bg. s i r u ,,lărgime”, na şira ,,de-a latul” * 
srb. s i r o m „care se întinde în toate di
recţiunile; în grup, grămadă”].

ŞIR A (pî.-re) sf. © ^ Claie mare, cu t 
baza dreptunghiulară, formată din 
snopi (de grîu, etc.) sau numai de paie, 
după ce s’a treierat; gireadă: ardeau 
căpiţele de lin, olălle şi şirele de grlu (I.-gh.); 
tllharll... dedese loc la şira de pale ce sburacu 
flăcări spulberate de vlnt (odob.) ; ceilalţi oare' 
venise s’o ceară In căsătorie se ascundeau prin 
plvnlţl, pre după oase, pre după clte o •«'depale 
(isp.); Am un bou: mănlncă o de pale şl nu 
&e satură (gor.), ghicitoare despre „cîrli- 
gul de smuls paie” H © £) şira spinării, 
şirul de oscioare, numite vertebre, care 
pornesc de la ceafă şi se ’ntind de-a lun
gul spinării p înă la osul numit,,sacrum’ ’, 
coloana vertebrală ([®j4754) [comp.şiR].

ŞIREAG, şmAG (pl.-gurl) sn. © =
ŞIR ©: un comisar de poliţie ne-a dus In şi
reag pe Fodul-Mogoşoalel (carj ; Mlhnea... trecu 
printre boierii rlndulţl In Îndoit şireag (odob.) ; 
un şirag Inng de oorbl se Înalţă de departe (sad.) ; ve
deai Ivlndu-se, oa nişte şerpi uriaşi, şiraguri nesflrşlte 
de trăsuri (grig.) 1f © Rînd de soldaţi aşezaţi 
în linie unul lingă altul sau unul în urma altuia; 
ceată de ostaşi: o seamă de catane... au Început harţul, 
Intrlnd beţi, ou săbiile smulte, piuă In şiragurile ungureşti 
(M.'CosT.); un şirag de lanloerl, cu săbiile tn dinţi, călări pe 
cal erăpeşti, apucară drumul prin strlmtori <isp.) ; E mort! 
Bl a căzut la Plevna In oel dlntllu şirag (coşb.) H © = 
ŞIR © ; primeşte din partea nunei tale acest şirag de măr
găritar, pentru ziua cununiei tale (alecsj ; la glt poartă şi
raguri de mărgele colorate (vlah.) ; Printre degetele-1 slabe, 
Ţăcănind cad somnoros. Din şiragul de mătănii, Boabele de 
chiparos (vlah.) ® Pr. ext. Gunună, legătură da 
smochine Inşirotc: mă duse In camera de merinde, unde 
şedeau grămădite pe poliţe, cutii cu rahat, şiraguri de smo
chine (GN.) [comp. ung. s e r e g. srb. s e r e g, pol.- 
szeregj.
O ŞIREGLţe IV* ŞIRETLIC.
O ŞIRŞGLA (p?.-le) Trans., şIreQHE Băn. sf. Lă- 
doiu; targă: Inhămă doi cal la o sanie mare cu <^, ca de 
adus nutreţ şi plecă Intr’o doară (ret.) [ung. Sara-
glya].

ŞIRET1 ad). şi sm. Isteţ, viclean: era, cum as 
Zice, ^ la chip, dar la suflet de bună ci«dlnţă (GN.); (el era) 
deştept la afaceri, fără să fie econom, fără să fie sglrclt, 
serios, fără să fie ursuz (br.-vn.); e ca vulpea; F e ca 
oala (cu jug), nu e deştept de loc, e prost de dă în 
gropi; vrei să faci pe^ulp (vlah.) ; dectt cu un prost la 
clştlg, mal bine cu un •«’' la pagubă (znn.) ; prostul se cu
noaşte după vorbă şl ^ul după ochi (znn.) [tc. sirret].

Fie. 4754- 
Şira 

spinării.
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ŞIRETJ (pi.-eturl) sn. 0 Panglică de bumbac, 
de lină, de mătase, cu care se strînge o haină, o 
încăiţăminte, etc.; şnur, găitan; carnaxU c& mi-o 
plesnit de la tocble (alecs.) ; El... Işl încheie haina
plina de -~nrl (Emin.) ; '^url de ghete [tc. s e r i t].

ŞIRETENIE1 sf. ® Fire ş i r e a t ă; (era) bat
jocoritor, olnlo, f&ră altă Însuşire declt o ^ fără margini 
(BR.-vN.) t © Faptă şireată, şiretlic, vicleşug: cu cit 
un om este mal slab, cu atit este silit să alerge la * 1BOL.); 
omul -nu e numai o fiinţă oaie cu caută să-şl cucerească 
un loc la ospăţul vieţii cbr.-vn.i.

ŞIRETENIE2, ŞIRITENIE s/. (g) Şir de intîm- 
piări, succesiunea evenirnentelor, firul povestei: 
cercetlnd noul Împărat In dreapta şl In şttnga, de cum s’a In- 
tlmplat pierderea Ini, află şiretenia pricinii din fir pină In 
aţă (isp.); aci Începu bătrlna o lungă şiretenie de . vorbă 
(D.-zAMF.) [ş i r, influenţat de şire t2].

ŞIRETLIC, Mold. © şmiCLţO, şntECLIC (pi.-icuri) 
sn. Faptă şireată, vicleşug, şiretenie: banul, fiind om 
ca minte toarte a9ca(lt&t -pătrunse numai Intr’o clipă şiretli
cul lanarlotulul (fil.); Polonii II săpau ou ştiutele lor şi
retlicuri, şi Movileşti! aşilderea (vlah.) ; prin şlrlcllc face ce 
vroeşte cu el <vor4 ; astfel, prin(tr’) un şlreolio femeiesc, 
fură tămăduite două nebunii (6N.) [tC. S i r r 6 11 i k].

ŞIREŢEL {pl.-eie) sn. dim'
ŞIREŢIE sf. = SniETţINIE1: părea că nu vede declt 

perdele albe şl de după fie-care se Ivea zlmblnd cu o speriată 
şl copilărească ^ (emin.) ; Începe să rldă de şireţla el (aie;^a}
[şire t1].
o ŞIRIGLÂ = şireqlA
OŞIRINCA (pl.-ce, -cl) s/. ® Maram. 0 Năframă, 
basma de cap: ou —' roşie lega-le-om (brl.) * © Mold. 
Făşie lungă şi îngustă de pămînt, numită şi „şu- 
rincă” (PAMF.) (VAS.) sau ,,şiringă”(BUD.) [rut. syryn- 
k a].

ŞIRITENIE rm- ŞIRETENIE2.
O ŞiRLpiu, t şntLăn m- şmpin. 
o ŞIROÂDĂ (pî.-de) s/. Trans. (bud.) (pac.) ® Un fel 
de scaun sau suport pe trei picioare pe care se aşază 
o albie, etc. ţi © Scaun de măcelar [germ. 3 ch ra
ge n].
OŞIRQF (pl.-oluri) sn. Trans. = şurpb [ung. 
s r 6 f].

ŞIROI (-oesc), şmui (-nesc) vb. intr. A curge in ’ 
şiroaie: fruntea călăreţului şlrola de sudoare (Negr.i ; 
sudoarea'-l şlrula pe frunte (s.-ald.) ', pe obrazul coanei Sa- 
vasta şlrulră două rfndurl de lacrimi (g'rl.) ; Lacrăml de po
căinţă din ochii el şlmlnd (pann) [COmp. şi ung. 
s i r n i ,,a vărsa iacrimi”].

ŞIROIU, osmioin, O ŞIRLOIU (pl.-oale), ţ ŞIR- 
lAu (pl.-aie) sn. ® Curs de apă ce se umflă de pioi 
şi dă năvală nu furie, puhoiu, torent: Dare-ar Dum
nezeu o ploaie Să se facă tot şiroaie (IK.-brs.) ; neamurile bar
bare an Inundat Romănla ca un repede şlrolu (negr.) * 
© Ploaie ce curge în abundenţă; începu cerul a turna 
şiroaie. Incit şl văi şl dealuri, totul pre pămlnt era Innecat 
(ODOB.); păreţll erau negri de şiroaiele de ploaie 
(EMIn.i; ca apa de ploaie ce şuroale de api varsă 
(GOL.); pr. anal.: curgeau sudorile de pe fiul 
Împăratului şiroaie usp.); deschldeţl-vă urechile şl 
pregătiţl-vă basmalele, căci o să vărsaţi şiroaie de 
lacrimi (A.lecs.); Înţepenise cu limba scoasă afară... 
şl cu două şiroaie de slnge de la nas pInă la poalele 
cămăşii (DLVR.) [ş i (v) o i u, influenţat de p 1- 
raie]. '

ŞIRUI rm- şmoţ.
ŞIRULEŢ (pl.-eţe) sn. dim. ŞIR: Mărlca, 

de rlde, ţl-arată două —-e de mărgăritar (Dlvr.) .
O ŞISA (pl.-se) sf. = sita : Invăllşul e de şln- 

' dlle şl, la dlstauţe mal mari, unde e de şlse (PAc.).
O ŞISAR sm. Trans. ffi Cel ce face ş i s e, 
şindrilar: —i slut 7-lQşl cioplesc pină la 30.000 
şlse pe an (PAc.).
t ŞISHANEA IV ŞIŞANKŞ.
•ŞIST (pl.-turi) sn. .Jeia Rocă care 1 

se poate despica în pături subţiri, şi 
al cărei tip este ardezia [fr. şchiste].
•ŞISTpS adj. ® Compus din 

şist l! ® Care seamănă cu şistul [l'r. 
s c h i s t e u x].

ŞIŞ (pl.-şuri) m. Baston găurit 
pe dinăuntru, in care intră, ca într’o teacă, o

Fie- 4755-
Ş's-

vargă de fier foarte ascuţită, prinsă de miner, şi 
care serveşte ca armă de apărare 4755); mitoca
nul scosese «vul de la baston (Car.) [tC. S i s]. 
t ŞIŞANEA, ŞIŞINEA, ŞUŞANEA, ţ ŞISHANEA (pl. 

-nele) s/. ^^Puşcă lungă amăuţeasciă; casa era o ade
vărată fortăreaţă şl odaia Inl un arsenal: trei, patru şlşanele 
Incăroate pină la gură... acopereau păreţll (I.-gh.); luă dru
mul oătre Cotrocenl, urmat de un arnănt armat de o şlşinea 
(ISP.); legendarii paznici cari trăgeau cu şnşanele de pe me
terezele cetăţii Neamţului (vlah.) ; mai ţinea cu mina dreaptă 
şl şuşaneaua cea de o prăjină (ALEce.); Amindol cu şiehanele, 
Greci, dar bine Îmbrăcaţi, Cit n’avean deosebire din ostaşii 
ceilalţi (LET.) [tc. s c s h a n e].
O ŞIŞCA1 s/. Mold. Tocătură de paie, paie tocate 
mărunt Irut. siSka].
OŞIŞCA2 s/. Trans. (bud.) Vrăjitoare [comp. srb. 
sis’ka ,,hîrcă”].
O ŞIŞCArie «/. Trans. Vrăjitorie [ş i ş c â2].
O ŞIŞGAV adj. Olten. Trans. Peltic, cepeleag [comp. 
srb. 's u s k a t i „a vorbi peltic”].
O ŞIŞCAvi (-ăvesc) vb. inlr. Olten.Trans. A vorbi 
peltic, a rosti defectuos anumite sunete (s, z, i în 
loc de s, 1, r, etc.) [ş i ş c a v].
OŞIŞCOIU sm. Trans. (buo.) Vrăjitor [ş i ş că2]. 

ŞIŞINEA. ev ŞIŞANEA.
O ŞIŞLŞTE, ŞDŞLETE, ŞDŞLET sm. Olten. = COD|R- 
IiA ®; şlşlete sau chllnă este fundul carului dinapoi
(ION.).

ŞIŞTAR, ŞVŞTAB (pl.-are) SM. E4 Găleată 
în care se mulg vacile (d] 4756);
Ileana trase siştarul de sub ugerul 
vacii (VLAH.); care cum umplea şiştaml, 
se ’ndrepta ou el spre stlnă (lung.) [vsI. 
sestaru < lat. sextari'usl.

şiştArel, ŞUŞTAREL (pi.
-ele) sn. tît dim. şiştab (şuştab) ;
Mlndra 'naltă olt o ealcă, Badlu şuştă- 
lel de-o vacă (Ik.-brs.).
O ŞIŞTAV adj. ® A Chircit, 
pipernicit (despre roade nedes- 
voltate bine) 1| ® Slab, ofilit, 
anemic (r.-cod.).
O ŞIŞTAVI (-ăvesc) vb. refl. ® A .A se chirci, a se 
pipernici [vorb. de roade), a nu se desvolta nor
mal II © A se îngălbeni la faţă, a se anemia (r.4:oo.) 
[şiştav].

ŞIŞTOACA (pl.-ce) sf. Văgăună; pe o-»- lătuial- 
nlcă, zăpada Ingrăniădită Incblpuise im pod (ur.) ; mă snil 
pe matoa pietroasă a uuei şiştoace (UR.).

ŞIŞTOARE, O ş1ştoab£, şitoabe. şdştoabe sf.
® m Făşia mai groasă de la marginea unei ţe
sături; se întrebuinţează ca betelie, faşă. ele. *1. 
® ^ Fie-care din cei şapte drugi de lemn, prinşi 
la capete în tîrcoaie, ce alcătuesc laolaltă prisnelul 
morii.
O ŞITOARE ev ŞIŞTOABE.

şiţA,o şITA (pl.-ţe) sf. Un fel de şindi'ilă, lungă 
pină la un metru şi jumătate, cu care se acopere 
casa la ţară: la munte, toate casele slut de lemn, învelita 
CU blane sau cu şiţă (ion.); casa mieft. Învelită cu sită înne
grită de fum (LUNG.); acolo erau... meliţe şl sculuri de in şi 
de borangic, agăţate de şiţele fnvelltorli (olvr.>.

ŞIŢUI (-nesc) vb. tr. A acoperi (o casă) cu 
şiţă: curţile le îngrădirăm, casele se şlţuiră (dlvr,).

ŞIVOIXJ, ŞUVQIU, Mo/d. Trans. şiQiu fpk-oaie) sn. 
0 ^'1%. = ŞIRQIU 0 : aleargă ţiplnd de-a lungul şanţului, pre
făcut In gtrlă, pe care plutesc împrăştiate copăl, ţoale şi pe
rine luate de şlvoln (vlah.) ; începem a Intra In munţii Ua- 
dras, pe nn dram presărat cn bolovani ca albia unul şlvotu 
de munte (alecs.) ; In amlndonă părţile sint rlpi mtncate de 
şivoiul năvalnic, ce curge pe aci etnd plouă (lung.); de ce 
mergea, de ce oştirea lui creştea, întocmai ca şuvoiul ce mereu 
sporeşte In rlurile şl pfraiele ce se varsă tn el (GN.); aici 
soarbe Trotuşnl... şlolnl sboolnmat al Taalăahil (vlah.i : 
acestea erau şioalele, perghelnrl de apă, Inconjniate de ghlatâ 
(S.-ALD.): 0: nn şnvoln de slnge cald II năvăli In creier 
(S.-ALD.) !I ® ® Val de oameni, mulţime nenumă
rată ce se năpusteşte asupra unui Ioc, povoiu: dar 
s'an pornit de la o vreme şuvoaiele de barbari (vlah.) [ung.
s i 6, influenţat clc povoiu].
OŞLĂDUN IV SLĂDTjJN.

ŞLAHTÂ tw şleahta.

Ş IR- 
ŞLA
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ŞLE- o ŞLE.AJI m- ŞLEAU
şleahta, şlahtA (pi.-to) s/. ® 4 Nobilimea 

Owr\ polonă sau rusească: loat-au ca JlcmoDt Cralu multă 
gleahtâ legascâ (n.-cost.) ; gl au scos Ceaiul slolita rusească, 
el de la Premisla... el de laPodolla (gr.-ur.) ; tu sitrşit venea 
duiumul castel, trăsuri, bagaje, pedestraşi, şleahtă pospolită 
(NEGR.) i are o leacă de răfuială cu şleahta cea tnglmfată a 
craiului Poloniei igrio.) H ®. tron. Clică, ceată, gloată, 
adunătură li ® iron. Tagmă, partid, grilpare [pol. 
s 7,1 a c.h t a].
t ŞLEAHTICIU, ŞLţamciu sm. Nobil polon:

Ispravnic au pus Laskl pre loan Peasovskl, om al său. Leav, 
Sleabtloiu (n.-cost.) ; pre un slebtlclu l-au detunat subt cort
şl 12 cal a-lut (GR.-uR.) [pol. szlaohcic, rut. 
s I j a c h t y 6].
OŞLEANCA s/. Băn. Trans. = SOţTRA [germ. 
S c h I a c k e].
4 ŞLEAPCA (pi.-epci), ŞLEAPA (pl.-epe) sf. S, 
Tricorn : iaca gblzdauul, cucoane, sleapca cea nouă si cra
vaşa (ALECs.): Isl trlnteste In oap o sleapă cu pene... şl o 
pleacă să facă vizită oficială locotenentului de Domn (I.-gh.) 
[rus. s 1 j a p k a, s 1 j a p a].

ŞLEAU1, Mold. Bucov. ŞLE AH, 4 ŞLEAV sbst. O 
Drum bătătorit de care şi de oameni, ce servea, 
înainte de facerea şoselelor, drept singura cale de 
comunicaţiune mai importantă, drumul mare: sute 
de trăsuri mergeau Un pe şleau, una după alta (I.-gh.) ; ca
rul din şleau cind lese, Îndată se sfărâmă (gol.) ; troienele 
de omăt se strtngeau la un loc şl eran vlrtoase ca piatra. Incit 
puteai umbla pe deasupra lor ca pe şleab igrig.i ; şl cum Ieşim 
In şleab, părerea noastră de bine (CRG.) :* in drumul
de-*ul oştilor, drumul obicinuit pe care trece o 
oştire: pe la Bobotează, (Turcii) au intrat In valea Blrla- 
dulul. Iu drumul de şleau ce ducea le Iaşi (vlah.) ; era şlea
hul oştilor Iul prin Tara-leşească (Cant.i ; mergind pre clmpl 
pustii ou olţlva slujitori, au dat'p'este nişte Căzacl ce ţineau 
şleobnl Turcilor din nişte stlncl de piatră (must.) : acel cimp 
este şleavul Tătarilor, cInd pradă de la Crlm (nec.) ; Împă
raţii turceşti şl vezlrll lor, pe unde merg cu oşti, fac movile 
In şleavul oştilor (m.-cost.) II ® Olten. Urma roţilor caru
lui, făgaş (vîrc.) H ® © F Pe •», neted, curat, fără În
conjur: spunea pe şleau, romăneşte, tot ce ştia (isp.>; l-a În
trebat Intr'o zl, pe şleau, dacă nu vrea să se Însoare (BR.-vn.) ; 
Iţi spun curat, pe şleab, că-ml eşti drăguţă şl că mă usuc 
de dorul tău (ALECs.) [rut. s 1 j a h; comp. pol.s z 1 a k].

ŞLEAU2 (pl.-eauri), Motd, Bucov. 5 LE AH (pi.-buri) 
sn. Curea sau funie lungă cu care se înhamă la 
căruţă sau la trăsură caii (cind sînt doi) (m- [ig 
2507, B): un argat tale şleaurile cailor (s.-ald.i; opt te
legari, înhămaţi ungureşte, d'a-lnngul, cu şleauri de curea, 
subţiri şl întinse, purtau trăsura mai uşor ca vlntul (odob.i 
[pol. s z 1 a, rut. s I y j a].
O ŞLEDUN, SLArţUN sm. Trans. A = GORUN [germ. 
Schlehdorn].

ŞLEFUţ, ŞLiFUţ (pi.-uesc) vb. (r. ® A A netezi 
peretele tencuit H ® Tţ30 A lustrui, a face lucios 
prin pilire, prin frecare (cu şmirgbei, cu glaspapir, 
cu spumă de mare, etc.) lemnul dat la rindea, sti
cla, pietrele preţioase, metalele H ® © A ciopli, 
a lustrui [germ. s c h 1 e i f e n]. 
î ŞLEHTICIE sf. Nobleţă, calitate de nobil': şl 

şlebtlola şi blagorodnicia, dud nu este cu lapte bune, nu cins
teşte, ci mal vlrtos ocărăşte pre om (let.) [şleahticiu]. 
ţ ŞLEHTICIU wm- şleahticiu.

ŞLEP (pi.-puri) sn. a. Vas plutitor, fără catar- 
turi, în care se încarcă cherestea sau alte mărfuri 
ce urmează a fi transportate pe apă, şi care înain
tează tras de im remorcher (,H) 4757): pe lingă mal 
se mlşc& Încet <«>'url mari, Încărcate ca lemne (vlah.) : lingă 
mal erau ancorate... corăbii cn savură,'«'uri ca bucate,
etc. (s.-ALD.) [germ. S c h 1 e p p (k a h n)].

şliboviţa (pi. -ţe) sf. g Rachiu tare de 
prune [pol. s 1 i w o w i c a].
' ŞLIC wm- IŞLţC.

ŞLIFUI m- ŞLEFUI.
O ŞLIGO'VIŢ sbst. g = ŞLIBOVIŢA: mere... de cum
pără o bute do — si o pune pe căruţă (Ret.).

ŞLIŢ (pi.-iţuii) sn. rr23 Scobitură făcută de tîm- 
plar într’o bucată de lemn, în care trebue să intre 
cepul unei alte bucăţi de lemn,^înd vrea să le 
îmbine; numită şi „ţine'' (i^ I@j 1061) [germ
5 c h 111 z].

Fig- 4757- Şlepuri.

ŞMAH, ŞMAC, ŞMEAC, SUAH, SMAO sbst. GUS- 
tul bucatelor sau 
băuturilor; miros 
caracteristic, ne
plăcut, pe care-li 
capătă o băutu
ră (vin, rachiu,; 
etc.) pusă într’un 
vas necurăţat bi- 
ne: care bacate avea 
un miros 9I un şmah 
bun 9i foarte scump 
(TKT.); vin ^cu smag '
(R.-coo.); ml-ai stri
cat şmahul, păcăto
sule! (OLVR.) [germ.
GeschmacU; 
comp. poJ. rut. smak].

*ŞMAL (pi.-aie) sn. # Caracter tipografic ele 
o formă foarte. îngustă ( xii) [germ.].

ŞMECHER adj. şi sm. F Pişicher, şiret: tre
bue să tu oa să te procopseşti In ţara noastră <vlah.) *, 
mal '*'1 declt cărturarii cel vechi, ăştia mai noii vor să fie 
şl cu acela, Insă vor să fie şl cu gloatele osp.i [germ. 
Schmeichler ,,linguşitor,’) refăcut după 
„S c h m e c k e rj.

ŞMECHERIE, Mold. ŞMICHiRţE sf. F Pişi- 
cherlîc, şiretlic: a descoperit şmecheria şi a găsit In sac 
pastramă de oala (CAr,); ne-atl luat cu şmlchirie pe marele 
mucenic Dlmitrie, Izvorltorul de mir (CRg.) [Şmecher]. 
OŞMOALĂ sv^ smoala.
‘ŞNAPAN sm. Pungaş, potlogar [fr. c h e n a- 

pan],
O ŞNEAP* sm. Trans. Băn. i = SITAR2 ® [germ. 
S c h n e p f e].
O ŞNEAP2 (pi.-puri) sn. Olten. (oauş.) Codru de 
mămăligă sau de ])tine; bucată de săpun.
O ŞNEAP An , = JNEAPAn.
•ŞNIT (pl.-ituri) sn. Jumătate dintr’o halbă de 

bere (termen de berărie) [germ. Schnitt].
•ŞNIŢEL (pi.-ele) sn. X Carne de viţel, de mici 

sau de porc, prăjită In unt sau în grăsime fier
binte, mai adesea după ce s’a muiat în făină sau 
posmagi [germ. S c h n i t z e 1].

ŞNUR (p(.-ururl) sn. Şiret, găitan: dar, dud se 
pleacd să-şl deslege —'Ul de la ghete, slmte-un fior prin spate 
(VLAH.); se lipi cu obrazul de pieptul lut, de -*-url şl aldmuri, 
de postavul tunioll (O.-ZAMr.) [germ. S chn u r; comp. 
şi rus. şnur u],

ŞNURUI (-ueec) vb. Ir.® A trece un ş n u r prin 
foile găurite ale unui registru, ale unui dosar: 
registru şnurult şl paralat ţf ® A împodobi CU şireturi, 
cu găitane: lese Cblva ’mpodobltd. Cu la tot şnurultă (bib.) 
[comp. şi rus. snurovati].,

ŞOACAţ sm.,Ş0ACATA (ţjl.-ţej s/. ® O/ten. Trans.
Şobolan H © F Poreclă dată Neamţuhii: eoa- 

căta de baron şi-o întins botul ca să mă sărute (alecs.) ; să 
ieşi d'acl ou şoacăta (bas.) ; de n'ar fi ea, n’am avea... cu 
ce să ne ducem, nici înăuntru, pe la şoacăţl şi pe la cine 
ştie unde (isp.) [srb. s O k a c „Sîrb catolic”].

ŞOALDA sf. înşelătorie, in spec.
în loc. (a umbla) cu şoalda : cugeta că, mai i 
ou marghlolll, mal cu şoalda, mal cu pre- < 
făcătorii, să înşele pe Făt-tnimos (isp.)^^ 
voi tinerii, la legi umblaţi cu şoalda, la 
scris cu şoalda şl la sfinţi, tot cu şoalda
(DLVR.) .

ŞOALDINA, SQLDINA sf. ®
Plantă grasă, cu frunzele mici, ovale, 
cu flori galbene, dispuse în corim- 
be; are de obicciu un gust acru; 
creşte pe locuri nisipoase şi pietroa
se, prin vii şi pe ziduri vechi; 
numită şi ,,iarbă-de-şoaIdmă”,
„buruiană - de - trînji”, „oloisă”,
„şerpariţa", etc. (Sedum. acre)
([®j 4758) H ® / (g) Durere de 
şolduri [ş o 1 d].
OŞOANCA, şqnoA (pî.-ce, -ci) 
sf. Trans. X = ?UNCA: sa-i lee unturile. Si sa-i scoată 
şoancele (Ret.) [ung. S O n k a]. '

ŞOANGHER sm., şoANGHINA sf. F- Poreclă

Fig. 4758. 
Şoaldinâ..
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dată Ungurului, Unguroaicei (uneori şl Ungurea
nului, Ungurencei): ţl-aducl' aminte, Anlcuţo, ura Iul 
Împotriva eoanghlnll P (br..vn i [comp. B04NQHEK, B04N- 
GHINA].

Ş O APT A, t sqftA (pi.-te) sf. Ceea ce se spune 
pe şoptite, murmur; ® frearhăt: el tugeau înainte ape- 
rilndu-se de ori-ce sffomot, de ori-ce şoaptă codob.) ; Duios 
Bulletu-ml te cere Şl cu dulci, cu bllnde şoapte, Te cbem veci
nie, zl şl noapte (aLecs.) ; Şl ascultă, dus din lume, a ei dulci 
şl timizi şoapte (emin.) ; B un murmur lun^ de şoapte, de mi
rare, de suspine (vlah.) [şopti].

ŞO.^ECE, ŞOARIOE, O90ABEC, ŞOARIC sm. ® 
Animal din fam. rozătoarelor, de coloare ce

nuşie, cu botul ascuţit, coada lungă, subţire şi soU 
zoasă; are picioarele subţiri şi lungi, cu care poate 
fugi repede, ascunzindu-se, îndată ce a auzit 
vre-un sgomot, îh gaura ce duce la locuinţa lui; 
e foarte stricător, pentru că roade ori-ce, liîrtii,

, rufe, haine, etc.; e numit uneori „şoarece-de-casă". 
spre. deosebire de alte specii înrudite, ca ,,şoare- 
cele-de-clmp, şobolanul, chiţcanul sau guzganul; 
clpţanul, chiţoranul, etc. (Musmusculus) (^4759); 
olne ai ti zis vie-odata că $1 ;oa- s
recele pcate Izbăvi pic fea de la
mcarteP (Tich.i; etnd aint sca- ^ ^,;(,| |
reci mulţi, are să (le belşug 
In acel an (gor.) ; Un soarle de 
la ţară pre altul tligevăţ. Ca 
pe-un vecin prieten, 11 chlamă 
la ospăţ (DON.); l-am scos Mă- 
rlucăl un şoarec din sId'icro.) ;
Intr’un hambar gol, şl şoa-

Fig. 4759. Şoarece.

ilcele să caaă, capnl o să-sl spargă [ZNN ); a trăi, a 
se Iubi ea pisica cn. şoarecele, a nu se putea suferi unul 
pe altul, a se duşmăni, a se certa într’una: ca şoa
recii cu pisica se Inbesc (gol.) ; l-an mas şoarecii tn ptntece, 
e tare flămind: ajunge la un ban sl-1 era o toarne, de zi
ceai că l-an mas şoarecii tn ptntece (R.-coo.); im- MOARA ©, 
ORBI i ®, PISICA ® H ® A coada-şoarecelui 
iw COADĂ®; — URECHEA-ŞOARECELUI1 = VULTU- 
RICA; URECHEA-ŞOAHECELUI2 = QCHn-FASARţricn1; 
URECHEA-ŞOABECELUI3 = nu-uA-uita ®; urechea- 
şoarecelui1 = încheietoabe H ® a Soiu de ca
stravecior mic, cu coada în spirală ‘i ® şoarece- 
DE-MABE1, peşte de mare, foarte osos, ce seamănă 
cu mihalţul, dar a cărui oarne nu e de loc gustoasă; 
numit şi ,,peşte-jidovesc” (Motella tricii-rhata):—
SOARECE-DE-MARE2 = LIMBA-DE-MABE Ţf ® 
Ferestiăn coadă-de-şoaiece, ferestrău întrebuinţat pen
tru tăiat găuri (sw [ă] 2077) [lat. s o r I o e m, cu 
ş < s neexplicat];
O ŞOBQL sm. Băn. tp*, = ŞOBOLAN [s o b o 1].

ŞOBOLAN sm. Animal din fam. rozătoare
lor, înrudit'cu şoarecele, dar mult mai mare, pu
ţind a.junge cît o pisică; e foarte respingător la ve
dere şi aşa de stricător, 
mai ales pe lingă ham
barele de grîne, incit 
trece drept cel mai ma
re duşman al , omului; 
poartă din loc !n loc 
germenii - unor boaie 
molipsitoare şi rele, cum 
este ciuma ori trichina, 
din care pricină e omo- 
rît fără milă; numit şi . _ .
(Mus ratlus-. Mus decumanus) (]U 470.0): dacă... nu 
veţi tngl pe sub pămint ca —il, aici veţi lămtnea cn toţii 
(VLAH.) [Băn. ş o b o 1 < s o b o 1; cu ş, în loc des, 
sub influenţa lui ş o a r c c e].

ŞOGĂŢESG adj. tron. Nemţesc: termlnaţlunea, 
dreptul Iul Dumnezeu, e cam şocăţească (ODOb.) [şOâCăţ®].

ŞOGÂŢIE Sf. iron. Calitatea de Neamţ; însu
şirea de a fi nemţesc: pocită * a vorbirii sale romaneşti 
(ODOB.)' [ş O a c ă ţ ® ].
OŞOGÎŢ, ŞOCÎTE sm. Băn. = şoacAţ®.
O ŞOD adj, Trans. Băn. Ciudat, poznaş: împăratului 
Insă... om bătiln şl înţelept, nu 1 se tmpăru de această treabă 
şoadă (MERA); era cam Incm cu el, că nu să prea Înţe
legeau nici chiar Iu ziua de Paşti (cAt.).
O ŞODENIE sv ŞOZENIE. . .

ŞODRQN sbst. \ .Ioc de copii care consistă In

Fig. 4760. Şobolan, 
^guzgan” sau „cloţan”

cr-
sărirea Intr’un picior şi Împingerea cu el a unei 
pietricele în interiorul unui dreptunghlu împărţit 
în mai multe clase, şi care e de
senat pe pămint ([H4761): (ooplll) 
ţipan, aq ebegulau, săreau Intr’nn picior 
la ~ (DLVR.) [comp. fr. chau- 
dron ,,căldare’’].
O ŞOFEIU (pJ.-eie)sn. Băn. Trans.
O Hîrdău, ciubăr: nu tl in tot ~l 
cano. In tot blidul lingură, tn toată tln- 
'tlna vadră (NOV.); stăplnnl oasel o In- 
tlmplnă (pe paparuda') la poartă cn un 
» plin on apă, pe care 1-o toarnă In cap 
(6RM.) [germ. Schaff].
'ŞOFEUR sm. Cel ce con

duce un automobil (i®] 4762) [fr. 
c h a u f f e u r]. ^ ,
OŞOFR^G Bucor., ŞOFRAO Băn. e' 4761’ Şodron- 
sm. i = PITULICE ® [comp. srb. 
s V r a k a „coţofană”].

ŞOA-
ŞOH

Fig. 4762. Şofeur.
ŞOFRAN1 sbst. f ® Plantă 

bulboasă,'cu bulbul de mări
mea nucilor, cu frunzele linea
re, foarte înguste; face flori 
violete, cu linii purpurii; ori
ginară din Asia, e cultivată de 
mult la noi, fiind întrebuinţată 
în medicină. In bucătărie şi , , _ ,
în industrie, la colorat (Crocus s' 47 3' volran- 
sativus) ()■] 4763): Eşti la piele ca cnroannl. Galben de 
gras, ea *^01 (pann); ce ştie Ţlgannl ce e —ui! SC zice 
despre cineva care, deprins cu lucruri proaste, nu 
ştie să preţuească ce e bun H ® = brInd'uşA ® ij 
® = ŞOFRANAS H ® «'-GALBEN = BRÎNDUŞA ® ţ 
® «--vArgat = brînduşA ® [sl. safran].

ŞOFRAN2 sm. Băn. i = 
cod Albita [comp. şofrac].

ŞOFRĂNA^ sm. ♦ Plantă 
din fam. conipozeelor, cu flori 
galbene-portocalii, întrebuinţa
te pentru a vopsi în galben şi 
pentru a falsifica şofranul; 0- 
riginară din Egipt, e cultivată 
la noi ca plantă tinotorială; 
numită şi „şofran” sau „şo- 
frănel” (Carlhamus tinctorius)
(D 4764) [şofraa].

ŞOFRANELsto. a ® Plan
tă bulboasă, cu bulbul puţin 
turtit, de mărimea alunelor, cu 
flori albastre-liliachii (Crocus 
banaticus) : adunase ele o mnlţlme 
de roze, de şotrănel... de pre pajiştea Fig. 4764. Şofrănaş. 
cea smălţuită (odob.) H ® = $0-
frAnas H ® = bbIndusA ® [şofran].

ŞOFRANIU adj. Galben ca şofranul.
O ŞOFRXJ sbst. Băn. Olten. Şopru, şopron.
O ŞQGOR sm. Băn. Trans. Maram. Cumnat: Însura- 
m’aş Însura Şi urttă nu mi-aş luat Dar nici framoaB& uu-ml 
place, Că prea mulţi tmi face (ik.-brb.) [ung. S 6 g o I']. 
OŞpGORIŢĂ (p?.-ţe) sţ. Maram. (brl.) Cumnaţii 
[ş o g o r].
bŞQHAN, şpH^ adv. Trans. Maram. Niciodată:
Mamă, prietenele mele... Batăr cit s'or soponi, Ca mine 
n’or II (BRL,) [ung. s O h aj.
O ŞOHĂNIT adv. Maram. —• ŞQHAN: De ne-om des
părţi ’ntr’o zl, Şobănit nu ne-om Iubi (BRl.).
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C Q |_ ŞOIM sm. ® ■ V Pasăre răpitoare, cenuşie pe 
■ spinare, cu pete triunghiulare de o-coloare maiSON închisă, fălcile negre şi nişte mustăţi lungi, negre; 
’ pîntecele e galben, împestriţat cu pete transver

sale, de coloare închisă; ciocul, încovoiat, e al
bastru, cu vîrful negru; e o pasăre puternică, cu
rajoasă şi sprintenă; se hrăneşte cu păsări pe 
care le prinde în sbor şi asupra 
cărora se năpusteşte ca o săgea
tă; dresată de oameni speciali, 
era odată întrebuinţată la vl- 
nat; în tributul ce-1 plăteam 
odinioară Turciei, intra şi un nu
măr de şoimi, dovadă că se gă
seau din belşug în Carpaţi; acum 
însă devin din ce în ce mai rari 
(Falco laniarius, F. pereyrinus)
(j^ 4765): Antioh-Vodă . Ia preom- 
blârl şl la vtnaturl cu şl cu OKari' 
pururea Îmbla (n.-cost.) ; S& şezi 'vqI 
de pe EtlDc& Cum se 'naltă, se Izbeşte 
Feste corbul ce zăreşte In prăpastia a- !■'iK■ 4765. Şoim. 
dlncă (ALECs.i; ©': declt o săptămlnă 
vrabie [sau declt un an cioară) mal bine o zi - (|) ^
ŞQIM-DE-VăSA, ŞQIMUL-CIOClRLJlLOB, ŞOIMDL-RÎN- 
DUNELELOR = ERţiTE® H ® © Cal ager, viteazţ 
plin de Ioc: Şolmul vesel necheza, Sborul lute-şl repezea 
(ALEcs.-p.) [ung. s 6 1 V o m].

ŞOIMAN1. sm. ® i auqm. şpiM. Şoim mare 
® © Viteaz: dragii mei •»! de munte ialecs.i.

2. adj. Sdravăn, voinic: Un-~'Mehedlnţel oare ştie 
să chitească, Rlndunloa s’o lovească (alecs.-p.) ; (in cuptor) 
a plesnit... vr'o *ă de pită (Dlvr.).

3. şoiMăNELE sf. pl. Ss © Una din numeroasele 
denumirile leieior: Şolmanelece umblă Oa Vljeiirtur
bate... Cu forma oa o turlă. Din munţi in văl călca
(BOL.).
OŞOIMANI (-ănesc) vb. Ir. OHen. A bate sdravăn 
[ş o i m a n].'

ŞOIM AR sm. Cel ce creşte şoimi şi-i dresează 
pentru Vînat: din ziua aceea, am fost <«oil curţii otomane 
(Or.).

ŞOIMEŞTE adv. Ca ş o i m i i: Cu ochii de slnge, 
cu barba vllvolu. El sboară » (COŞB ).

ŞOIMOAICĂ (pî.-ce)ţ O şoiHOAiE sf. i Fe
mela şoimului: prlDgesem de vil două şoimoaice fru
moase (im.) [ş O i ni].

ŞOIMULEŢ, ŞOIMULE^N, ŞOIMUŞQR, ŞOIMT7Ţ SVl. 0 
^ (Hm. ŞQIM: Sus, In ylrfde brăduleţ^ S’a oprit un şolmulet, 
El-se uită drept In soare, Totmlşclnddln aripioare (Alecs.-p.) ; 
prindeam şoimuletll In cuib (UR.)t Io porunci să se repe- 
zeasoă şolmuşorli cu iuţeală... şl să la In ffuşă apă vie şl apă 
moartă (se.); Şoimule, şolmuţ uşor, Fă-te roată sus In 
sbor: Ce se vede la hotare, De s’aude sgomot mare ? (alecs.-p.)1[ 
0 © Cal ager, plin de foc, viteaz: pe dmm se intiini 
cn Oeorge care venea, măre, ca nn len, şl călare pe nn şol- 
mnlean sireap de minca toc (isp.) ; şl avea an şolmnlean, 
nene, ou coama de fire de aur (mera).

ŞOLD (pZ.-duri) 1. sn. © g) Partea corpufui ome
nesc unde sc încheie trunchiul cu coapsa:-Peste 
<^url Iţi laşi părul ca o mantie să cadă (vlah.i ; mll de fur- 

Qloi parcă-1 alergau pe sub piele din călcliuplnă ’n (vlah.> ; 
la de-a -^ui, pus dupâ gît şi bătînd şoldul (drept 
sau stîng): cu ,puşca de-a ^ul (vas.); pune turbinca 
la Îşi la raniţa !n spate şl.l. se tot duce Înainte la Dum
nezeu (CRG.); desculţ, cu capul gol, Încins cn o funie şl cu 
traista In colinda toate bisericile (negr.) ; F;: a sta on 
miiniie In '^uri, a nu face nimic, a sta cu mîinile în 
brîu, a sta trîndav t © W Porţiunea dinapoi a 
corpului calului, situată la partea externă şi su
perioară a crupei (••*[B|728); partea corespunză
toare şoldului omenesc de la corpul animalelor: 
nrsnl... blrlla... oătră cătanele oare aveau Îndrăzneala să-l 
atingă cn patul puştii In <^nrl sau In călclle (mera) ^ 
0 Coapsă (de porc]: ll da un ^ de porc (Ret.).

2. adj. = şoLDţu [comp. pol. s z o 1 d r a < 
germ. S c li u 11 e r].

ŞOLDAN sm. Iepuraş care n'a împlinit încă 
un an: am ucis... cn sabla zece curcani şl cn pnşea opt 
(ALECs.i; Iar etnd d'odată s’arată <^1 cu urechile ciulite... 
intr’nn fulger el la păşea Ia cătare şl trage (odob.) [ung. 
S h 1 d 6].

Fig. 4765. Cal şoldit.

O ŞOLDEA sm. OHen. Poreclă dată unui om 
şchiop, care umblă şoldiş [ş o 1 d].

ŞOLDI (-dese) vb. tr. şi refl. ^ A(-şi) frînge şol
dul, a deveni şoldiu {vorb. de un cal); ©: din mij
locul nevestelor se detaşează pe rlnd cite una... şi, Intoroln- 
du-se In loc, se răţoeşte. se şoldeşte, tşl frlnge şelele.. V1 dă- 
ochii peste cap (ALEcs.) [ş 0 1 d]..

ŞQLDINA tm- ŞOALDINA.
ŞOLDIŞ adv. Care umblă ca şi cîncl ar ii şoldit:

acest cal nmblă călca biata vită şl abia se mai mişca 
de ici ptnă colo (slv.) ; ©: val de biata moşie, dac'o fl să-l 
meargă toată seama ca Făt-frumos ăl ghebos (odob.i.

ŞOLDIT ad/. p. şOLDî Se 
zice despre un cal, cînd un şold 
este mai mic decît celălalt, 
din naştere, fie 
în urma ur^i 
fracturi (^

4766): Un Ţigan 
avea o iapă Sohioa- 
pă şl iSEV.);^
© : o şandrama 
pornită Intr’o parte, -- - I 

ca un om afu
mat, care stă strlmb 
din şele (sad.).
fOLDIU adj- 

oldit [şold].
O ŞOLDÎGAî (-ăeso) vb. intr. Olten. A nierge şoldiş' 
[şold + (ş o n t) î c].

ŞOLDUROS adj. Cu şolduri mari (corv.). 
O ŞOLIMmbRIŢA, SOLOMţNDRIŢA (pl.-ţe) sf. 
Trans. )4^ = SALAMANDRA: e bine să laşi şă-ţl treacă peste 
mină şollmlndrlţa, că te Înveţi să coşi frumos (PAc.); clnd 
Ies şolomlndrlţele, o săptămlnă va ploua (grm.).

ŞOLOMONAR **- solomonab.
t ŞOLTUZ sm. t w PlRO^R: au bănt butea cea de 

vin toată, cu soţiile Iul cu cine au fost, şl au plătit'«^’Ul 
butea de vin (nec.) [pol. S z o 1 t y S, UDg. S O 1 t e S Z 
< germ. S c h u 11 h e i s s]. 
tŞOMţC sm. ^ © = (TATELUL-PAMJNTULUI : ne- 

văstulca şl şoplrla şl-nl (bibl.) % 0 Băn. = CfBTlŢA 0 
0 Trans. (vic.) Şoricel ^ @ Mofd. / (j^ şoMfLC = 
CJRTIŢA © : şomilcnl e o bubă care se face mai ales la ţiţn 
femeilor ou copii (şez.). 
o ŞOMlLDQC M- ŞOMOLDQC.

ŞOMOIAG, ŞDMDIAO (pî.-age), ŞOMOIQO, ŞU- 
MUIQO (pi.-oago) sn. ® O mînă de fîn sau (ic paie, 
cu care se freacă caii năduşiţi, se spală scindările, 
vasele, etc.: puninda-l In mină nn şomolag aprins (lung.) ; 
le-a poruncit la fle-care să ţie In mină, In sus, clte un şu- 
mniag de pale aprins (VOR.) ^^(^Pr.ext. Smoc de păr: 
uitam să vă spun că se născuse mititelul cu un şomolog de 
păr d’asupra capului (Car.); şomoiogul de păr smuls din 
cap (BR..VN.) [comp. ung. c s o in 6].

ŞOMOLDpG, ŞOMtLDQC, ŞOMOLTQC, ŞOUULTQC 
(p^-oace) SH. 0 = ŞOMOIAG: de spaimă, s’a apucat on 
mina de părul din frunte şl a smuls un şomultoc ivor.) ^ 
© Gocoloş, lucru făcut-ghem, ghemotoc: dacă da. 
de şomultocul de buci, crede că se va mărita după ţm om bă- 
trln (MAR.); 11 dă paie Înainte şl-1 mal bagă un şomoltoc- 
In gură (FLOR.) [ş o m 0 i a g + ghemotoc]. 
o ŞONCA şoancA.
o ŞONDOROI (-oeso) vb. tr. Olten. (ciauş.) A bodo
găni, a bombăni.
O ŞONEALA (pi.-eli) sf. OHen. Faptul de a şoni; 
şchiopătarc.
O ŞONI (-onesc) vb. tr. Olten. Astilcipe cineva în 
bătaie, făcîndu-1 să şchiopeze.
OŞONT adj. l/lold. Şchiop; care nu poate umbla 
de loc (ŞEZ.) [ung. sânta -i-ciont].

ŞONTÎGl {mai adesea repdal şoNTjci şontJo!) 
interj. F ' Imită mersul unui şchiop: la clţlva peşi 
Înaintea Iul, şontlc! şontlol merge şchlopătlnd Tacbe panto- 
faml (br.-vn.) ; tocmai Ia Isprăvit, şontlc I şontlc I veni şl un 
clntăreţ şchiop (dlvr.) ; a plecat băiatul, şontlc I şontlc' Îna
poi la deal către asfinţit (Car.) [ung. S â n.t i k a].

ŞONTÎGAI (-ăeac) vb. intr. A şchiopăta: II văzui 
pe strigolu care şontlcăla de la cap plnă la picioarele fetei 
ce zăcea Întinsă (Dlvr.) ; atunci maimuţoiul a sărit In sus de 
bucurie, aşa sontlcălnd (R.-coo.) [ş 0 n t. i c!].

ŞONTOROG adj. Olog: bietul taică, cum era ol.
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dar vorbea omului drept (jip.i; ooşcogea flftc&ut sdrav&n. 
In floarea vtretel tale, 8& te buourl la o blat& şontoroagă de 
bătrlod oa mine! (carj [comp. ung. dini. c s O n t O - 
rag],

ŞONŢ adj. şi sm. ® = şont 1j ® Poreclă dată 
Neamţului: toata ziua o nOcaieao Iei de fel de (ALECS.I. 
OŞONŢI (-ţese] vh. tr. Mold. A ologi, a schilodi, a 
face pc cineva să şchiopeze (lovindii-1 peste pi
cioare) (ŞEZ<). <

ŞONŢIŞOR sm, dim. şonţ®. Nemţişor:-'ul
era numai In mundlraşnl Iul oel alb şl tremura (ALECS.).
O ŞOP (pi.-puri) sn. ® Trans. = SOPRU 1| ® Olten. 
Umbrar de frunze: eeara, eram la gardă subt un de 
ţrunză (qr„n.)-

ŞOFACÂI, ŞOPAj (-Oase), ŞOPOJ (-oeso) vb. inlr. 
A şopti, a vorbi Încet: şop&călau una c&trealta la ureche 
femeile (luno.) ; unde mal pul oă veolnll şl vecinii vecinilor 
Incepuserft a şop&l (olvr.) ; Costloă Otopeanu şop&la prin toate 
coUurlle cu cămătarii (o.-zamf.);.oamenii casei Începură să 
şopoeasoă'şl să-şl dea coate nsp.).

ŞOPĂIALA (pî.-iell) sf. Faptul de a ş o p â i; 
şoaptă: apoi vooea îl scade din ce In ce, plnă la un lei 
de tainică (DLvr.).

ŞOPAIT, şoPOţT shst. Faptul de a şopăi; 
pe-^-eCle), şoptind, pe şoptite: începu a-1 vorbi pe şo- 
păltele (O.-ZAMF.); şl tot pe şopoltele spuse unchlaşulul că a 
făcut azlma (isp.)^
o ŞOPÎCAÎ = şopAoAj.
o ŞOPÎRCAIALA (p2.-ăiell) Sf. Mold. A umbla cu 
şoplrcălell, a umbla CU mofturi, cu minciuni: nu mal 
îmbiaţi amu cu şoplrcălell a mal spune minciuni (şez.); 
îşi mal făceau praştia umblind cu şoplrcălell (flor.).

ŞOFÎRLA (pi.-Ie) Sf. ® Reptilă de 13-16 
cm. lungime, cii corpul lung, aproape cilindric, ter
minat printf’o coadă ceva mai lungă decît trupul 
şi mai subţire spre vlrf; are 4 picioare scurte şi 
îndreptate în lături, care nu pot ridica corpul de la 
pămînt; pielea ei, de coloare cenuşie sau verzuie, 
e încreţită des, îneît pare acoperită cu solzi; lo- 
cueşte prin tufişuri, pe la marginea pădurilor, mai 
ales unde terenul e uscat şi bat mai tare razele 
soarelui; iarna sau cînd e vremea rea, stă ascunsă 
în pămtat (Lacerla 
viridis) (i^ 4767): 
etnd vezi se lingă tine 
o n’o ucide, că ea 
te vesteşte că vine şar
pele (CiOR,); O de sma
rald Cată ţintă lung la 
mine, părăsind nisipul 
cald (ALECS.); Ce are ţlţă 
91 nu-i miţă. Şi-l verde 
Şl nu-i —'P leos.), ghi
citoare despre ,,fructul măceşului”; ®,: 
de şarpe se teme şi de *, cel ce a suferit 0 
s’a păcălit odată, se fereşte şi de ccl 
mai mic lucru, chiar inofensiv D ® i 
I^LIUL-ŞOFIRLEILOR = şoRECAB ® [Pare 
a fi un derivat dintr’o formă dispă
rută 'ş o p ă (comp. alb. sapi) +
SM/. -îrlăl.

ŞOPÎRLAIŢA (pl.-ţe) sf. ® jp fP)
Anghină difterică: boala de şopirlalţăeste 
acea mal. primejdioasă pentru viţei, de care să 
tămădueso ou zamă de buruiana ce să numeşte 
şopirlalţă, (Iartă In apă, sau cu şoplrlă verde, 
oare să se omoare In apă şl scurgindu-se sln- 
gele acolo, să 11 să dee să bea (Drâgh.) ţ| ®
^ Plantă ierboasă, cu flori albastre,
(lispuse într’o ciorchină terminală; 
creşte prin livezi, fîneţe şi păşuni 
uscate, pe marginea pădurilor şi pe 
colina nisipoase (Veiwiica orchidea) 
li ® ♦ = BUSUIOC-SALBATIC 1 li ® şo- 
fIrlaitA (-ALbA), plantă cu flori mari, 
albe, CD creşte prin păşunile mlăşti
noase şi pc marginea piraiclor din re
giunile muntoase; numită şi ,,şopîr- 
liţa (-albă)”, ,,şopîrlic.ă” sau ,,ples- 
ealţă" (Parnnssia patustris) (i||] 4768)

. ŞOPIRLAR sm. i = ŞORECAR® [şoplrlă],
O ŞOPIRL^RIŢA şofîRLAITA®.

Fig-. 4767. Şopîrlă.
cine e muşcat
pagubă, sau

Fig. 4768. 
Şopirlait&- 

nlbă.

[şoplrlă].

ŞOPtRLICA sf. ţ = ŞOFIrlaiTA-ALBA. 
ŞOPÎRLIŢA (pî.-ţe) sf. A ® Plantă cu flori 

azurii, rar albe sau trandafirii, dispuse în ciorchini; 
creşte pe coastele munţilor pietroşi, prin crîngu- 
leţe şi tufişuri /Peron ic a Bachofeni)
II ® Plantă ierboasă, cu fructele 0- 
vale, dinţate, cu flori mari, albastre 
ca cerul şi cu vinişoare mai închise, 
dispuse în ciorchini la subţioara 

frunzelor 
(Veronica 
chdmae- 

drys) ([ă|
4769); o altă 
varietate a 
acestei plan
te, cu flori 
mari, alba
stre (Vero
nica teucri- ' 
um/dH 4770)
ţî ® = ŞOFlR- 
t.atţA-at.rA 

^ ® = amA- 
REAIA® t 
® = IARBA- 
ŞARPELUI3 H 
® SOFtRLJŢA - alba =
pîrlă],

ŞOPOI... 1^ şOFAţ...
ŞpPOT (pf.-ote) sn. Şoaptă, murmur, susur:

s'auzl'«nil 'Izvoarelor ascunse (vlah.i ; huetul satului a în
cetat, lămurlndu-se... jelania pădurii şl apel (lung.) 
[comp. bg. sepotu, rut. s o p o t].
OŞOPOTI (-otesc) vb. tr. şi inlr. = şoftj: piralele 
umflate cutg Iute şopotlnd (alecs.i ; rlul Tligulul şopotea In 
matca şl morile vuiau (Dlvr.) ; Şl s’ascultpe glndurl doina... 
Sau duiosul plina al apel, şopotlnd noaptea pe glrlă' (vlah.) 
[comp. bg. ăupotja, rut. 
sopotity ].

ŞOPRON {pl.-oam) sn. ^
Adăpost de seînduri sau de 
nuiele împletite, într’o cur
te, în care stă trăsura, carul, 
plugul şi unde se păstrează 
diferite unelte de-ale gospo
dăriei, nutreţ, etc.; şură (i^ 1 
4771): şoproanele Iul şi lăzile din 
plmnlţă gemeau de scule (I.-oh.>; 
trăgeau plugul sub (vlah.) ; d'ln 
faţă, se Înălţa un » Intre doi nuci

ŞON-
SOP

Fig. 4769. 
Şopirliţă.

Fig. 4770. 
Şopîrliţa.

ŞOPlRLAlTA-ALBA [ş o

Şopron.

bătrînl (SAD.); Rada. 
ta s’alergl de grabă, Că ,n'viţelul suge (coşe.) [germ. 
S c h o p p e n].
O ŞQPRU [pi. şoapre) sn. = ŞOFRQN: nltlndu-se Ia 
grămada de bnlumacl de sub o să se gîndească cu durere 
că zăbrelele nu sînt isprăvite (br.-vn.) ; toţ în rînd cu acestea 
veneau grajdurile, ambarele şl şoaprele cu toate taolmurlle de 
drum (oooB.).
OŞOPRUŢ (pl.-uţe) sn, Ţr.-Carp. dim. ŞQPRU: 
Du-te dară şl te culcă In fundul emulul (mar.).
t ŞQPTA sw şoapta.

ŞOPTEAXiA (pj.-ell) sf. Faptul de a şopti; 
şoaptă, murmur: ştirea... produclnd în toată adunarea 
o o murmnrare semnificativă de mirare şi desaprobare 
(CAR.); F cn şoptele, cumomele, cu vorbe ademenitoare, 
linguşitoare: unii, cu şoptele cu momele, te bagă fn 
circiumă (jip.i; se luă pe Ungă dlosul ou şoptele, ou mo
mele, vlcleulndn-1 ca să-l afle puterea (isp.); pv* şi MO- 
ME^^LA®.

ŞOPTI (-tesc) vb. ir. şi inir. A vorbi în taină, 
încet, îneît abia să poată fi auzit, a murmura:
cuiva la ureche; aceasta se va tace cînd va da stăpînulputere 
slugii-şlpre ascuns, ce să zice i va şopti Ia ureche (prv.-mb.); 
ţinură stat în ascuns... şoptind numai oa ’n biserică de tare 
(RET4; 91 mă mir eu, cum de vremea Să mal treacă se în
dură, Cînd eu stau şoptind cu draga. Mină ’n mină, gară 'n 
gură (emin.) ; 0: pirăiele... şoptind tainic In mersnl lor 
neîncetat (CRg.) ; izvorul, rămas singur, îşi şopteşte clntecul 
veşnic urg.) [comp. bg. septă],

ŞOPTIT sbst. Faptul de a şopti; şoaptă: aici, 
în x^^l izvoarelor şl în Ireamătul codrilor, a răsunat pentru 
întlla oară Inimoasa noastră doină (vlah.).
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ŞOP
şov

_ ŞOPTITQR adj. verb. şopTj şi sm. Care şop
teşte: Hald’ acum tuglDd la vale Printre *li brazi (COŞB ).

ŞORECAR sm. i © Pasăre răpitoare, cu;cio- 
cul scurt şi încovoiat; sboară 
la înălţimi mari şi se aşază cu 
deosebire în pădurile de pe Un
gă ogoare şi livezi; stă ceasuri 
întregi nemişcată, pîndindu-şi 
brana, care constă mai ales 
din şoareci; numită şi „şo- 
pîrlar” sau ,,uliul-şopîrlelor”
(Butea vulgnris) (Hj 4772) H ®
ŞOBEOaB(-ALB) = ţTLIU-VţNAT H 
® ŞORECAB-DE-BALTA = PLIU- F,f- 4772- Şorecar. 
DE-TRESTIE ^ ® ŞORECAB-DE-IAKNA, ŞORECAR-IN- 
OALTAT = vuiu-IncAltat.

ŞORECAŞ sm. Oaş. dim. şoarec. Şoricel.
ŞORECEL = ŞORICEL.
ŞORECESC ew- ŞORICESC.
ŞORECŢE •«- ŞORICIOAICA.
ŞORECţME wm- ŞORICJME.
ŞORECţU = şoRicţn2.

OŞOREGUŢ, ŞORICPT sm. dim. şoaREO(E). 
Şoricel: cu aceste glndlrl, sorecuţul alergi sub căpcani si 
mirosi slănina (CRG.) ; Muscalul pune sabla de-a curmealşul 
şl şorlcuţul trece (VOR.i; şorlcuţul, ce lăcu, ce drese, se fu
rişă In casa harapului (ŞEZ.i.

ŞORIC m- ŞORJCin.
şorîcArie, şoricArime, şoricihe, şorecihe 

s/., şoricArjt sbst. col. şoarece. Mulţime de şoa-
reci: la lumina beţlşornlnl, a Tenlt şoricărlme..., o& p!n' a 
doua zl totul a fost gata ivor.) ; Aie cuiburi din veohlme} 
Numeroasă şoreclme <alx.) ; şoriclmea, văzlndu-se fără mi
reasă... Începu a se ruga motanului să-l Ierte (şez.i; Mul
ţime de, şorlcărlt El a vlnat (don.).

ŞORICEASA m- ŞORICIOAICA.
ŞORICEL sm. © dim. ŞOARECE ^ ® a = 

BATRÎNJŞ ‘I' @ ♦ = CODITPCA i[ © ♦ COADA-ŞORI- 
CELULUI iw coada ® ţ[ ® a PCHII-ŞORICELULUI 
ev- QcHin 1 ® H ® pi. 1^-Un fel de umflături du
reroase ce se fac la gitul calului H © pl. Un fel 
de cîrcei (umflături) de mărimea şoarecilor, ce se 
fac primăvara pe subt pîntecele viţelului isez.i.

ŞORICESC, ŞORECESC adj. Ce ţine de şoa
reci, al şoarecilor: Odată neamul rlndunesc Avlnd o 
mate ură Pe neamul şorlcesc <don.>; ...şl 11 pofti a veni 
Cu neamul şorlcesc a se ’mprletenl (alx.) ; trecură prin ţara 
broştească şl prin ţara şorecească şl tot astfel făcură ca ’n 
ţara şerpească (ret.).

ŞORICIOAICA, şorecioaicA, şoriceasA, şori- 
C|CA, ŞOREOţE Sf. = SARICţCA: Dar ce faci cuşorecloalca? 
11 Întrebă olrclumarul. — Iml trebue pentru leao, i-a răspuns 
hoţul (RV.-CR6.); el, fără să ştie, murea otrăvit cu şorecle: 
nimerise toomal sticla ce 1 se pregătise din vreme <rv.<cr6.).

ŞORIGIU1, ŞORIC, OŞORLIC(IU), Băn. SORJC 
(pi.-ice) sn. Pielea vîrtoasă ce acopere slănina: fu
mul focurilor !n oarl 11 pirpăleau plnă la şorlclu acoperea 
cerul mahalalei (dlvr.) ; 1 se opri preotului un şorlclu In glt 
(PAC.); purcelul era frumos |1 rumen do-ţi poonea şorlcnl 
In dinţi (Slv.) ; Intr’o zl o prinde pe dtnsa oă mtnca un şorlc 
de slănină (VOR.i ; dacă se moale sorlcu... e semn de vreme 
moale (grm.) [comp. SOR = probabil lat. s u b e r 
„plută”].

ŞORICţU2 adj. fş Cenuşiu, de 
coloarea şoarecelui {vorb. de părul 
calului) [şoarece].

ŞQRLIŢA (pi.-ţe) sf. i © =
OAIE ® H ® = zAo^ [comp. rut. 
s u 1 i k a].
OŞORQP = ŞIRQF.

' ŞORŢ (pl.-ţurl) STi. (P © Bu
cată de plnză, de stofă sau d(î 
piele pe care femeile şl lucrătorii 
o poartă dinainte, de la piept bi 
jos, ca să nu-şi murdărească îm
brăcămintea II © Bucată de sto- Fig. 4773. .Şorj. 
fă sau de plnză, înfrumuseţată cu 
diferite cusături, pe care o poartă femeile ca po
doabă, de la brîu In jos {Tr.-Carp. „şurţ”, Mold. 
,,pestelcă") ([^ 4773): fata... luA ln~ vr’o doi pnmnl 
de milalu şl pnsAift pe drnm, plnA In p&dnre (i'sp.) [germ.
Schurz; comp. pol. s z o r c].

ŞORŢULEŢ (pi.-eţe)' sn. 0 dim. ŞORT.
‘ŞOSEA (pJ.-sele) sf. © Drum mare, nivelat şi 

bătut, ac(jperit cu pietriş, care serveşte de cate de 
comunicaţiune între 
localităţi (D 4774):
—' vlcinaia. comuniilă, Ju- v |t'V
deţeand, naţională; de ^ i ăsrfc
viemurlle acelea şl plnă 
mal Încoace, nn ezlsţauL;^ŢS 
In ţară nici şosele nici 
poduri peste girle (I.-gh.) 
ţj ® Şoseaua (Klsselefl), 
loc de plimbare la

Fig. 4774. Şosea.

marginea Bucureştilor, constînd dintr’o şosea bine 
pavată şl mărginită, de o parte şi de alta, de co
paci frumoşi [fr. chaussee].

•ŞOSELUI (-ueso) vb. tr. A transforma în şo
sele: drumuri şoselulte.

•ŞOSELUŢA (pl.-nţe) sf. dim. ŞOSEA: pe nisipul 
şoseluţel... paşii soldaţilor răsunau scurt (s.-ald.).1 
O ŞOŞAl IV- ŞOŞOJ.

ŞOŞELE Sf. pl. IV momeala ©.
ŞOŞET (pl.-ete) sn. Freamăt, murmur : De vlnat 

el n’a vlnat, Orl-şl-clt s’a sbuciumat... De vuetul văilor, 
De 'vul frunzelor imar.) [ş 0 Ş 0 1].

ŞOŞOI (-oesc), ŞOŞAj (-Sesc), ŞUŞUI (-uesc) Vb. 
inlr. A murmura, a şopti; a foşni: ele se numesc 
strige... pentru că şoşăesc noaptea Intr'un chip Înfiorător 
(MAR.)Qu trecu vreme de o clipeală plnă auzi şuşulnd priu 
Iarbă şoplrla (mera) [onom.].

ŞOŞOţT, şoşAjt, SU9UJT sbst Faptul de a .ş o- 
ş o i; şoaptă: n’avea aă scoată capul In lume Sultănica... 
că începeau şuşultul şl ponoasele (dlvr.).

ŞOŞOITQR, soşAiTţjR, şuşiTiTQR adj. verb. 
ŞOŞOţ. Care şoşocşte, şoptitor: un freamăt des, şoşoltor, 
de frunze, spunea c’o să 
vremuească (luno.).

‘ŞOŞON sm. I în
călţăminte de iarnă, 
din postav şi cauciuc 
(PI 4775]: In picioare tlile 
rămăşiţele unor foşti <^1 
(VLAH.); tot aşa de serios 
sta, cind l-a îndopat <^11 cu
htrtle, de nu putea aă-lmal 1^’ *
desfunde (br.-vn.) [fr. c h a u s S 0 n].

ŞOŞOTI (-oteso) vb. inlr. = ŞOŞOţ: nu e vorbă declt 
de noul venit: şoşotesc, vorbeso, născocesc, alcătueac (negr.) ; 
Clntec Începea, Clntec de-mi olnta... Codrul răsuna, Frunza 
şoşotea (PAMF.).
O ŞQTIE s/. Poznă, boroboaţă: Indată-l veni In 
minte Iul Făt-frumos oă Urlaşnl-zmellor trebue să-l fl făcut 
şotia (CRO.); dezertorul ăsta vrea să-mi facă vre-o (s.-ald.) ; 
mult mă tem să nu-ml facă vr’o cllronomll boleriului 
(ALECS.); nu era zl lăsată de Dumnezeu ca ele să nu ohlco- 
teasoă la spatele lui, să nu-1 facă fel de fel de şotii (GN.) 
[comp. rut. su l (k &) „glumă, batjocură”].
•ŞQTIŞ sbst. Un fel de dans de origine scoţiană 

[genii. Schottisch].
ŞOVAl, ţ ŞDVAj (-ăesc, -ăiu) vb. intr. CD A SG 

clătina pe picioare: merge Ivan şovăind, cInd la o mar
gine de drum, cind la alta, fără să ştie unde se duce (CRG.); 
Dlmltrlu Înaintează şovăind, galben, sperlos (vlah.).; ou pa
sul Încă şovăind, se Îndreptă oătre pasele domneşti (odob.) H
® A căuta pretexte, a se codi de a face ceva:
mularea 1 se cade să Îmbie după bărbat. Iară să nu poată şovăi 
cu alte tocmăle, oe vor fi avut Intr’alt chip (prv.-mb.); atunci 
oelalalţl, ne mal avlnd Încotro şovăi, diata rămase bună fă
cută (CRG.) Ii (!) A sta Ia îndoială, a fi nedumerit, a 
nu se putea hotărî într’un fel sau altul.

ŞOVAl,^Ă, t şttvAialA (pi.-leii) sf. Faptul de 
a şovăi; pretext: olnd nu va vrea mularea să Îmbie 
după bărbat, ce va Îmbla cu şovălale, una alta va găsi, să se 
poată scăpa (PRV.-MB.).

ŞOVĂIESLNIG adj. Care se codeşte, şovăitor, 
codelnic; nedumerit [şovăială].

ŞOVAlT adj. © p. şovAţ ^ © întortochiat.
ŞOVĂITOR, ţ şuvAitqr adj. verb. şovAj. Care 

şovăeşte, care se codeşte.
ŞOVAITURA, t şuvAitdrA (pi.-turl) sf. Mers 

şovăit; cotitură; întortochietură: atuncea a ieşit 
un Iepure spărlatşlarupt-olafugă... totfăclndşovăituri (SB.).
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Fig-. 4776. 
Şovar-de-munte.

ŞOVAR, SUV4K sbst. ♦ ® = PAPURA ®; alcătui 
In pripă o covergă,,. cu acoperişul de şovar verde (slv.) ; mal. 
încolo era o colibă Învelită ou şovar (OOOB.) H ® = BUZ
DUGAN® H ® 90VAR-DE-MUNTE,
plantă de nutreţ din lam. gra- 
mineelor, cu paiul subţire, puţin 
comprimat şi aspru, cu mici flori 
verzi, uneori bătlnd în violet; 
numită şi ,,fîn(-de-livezi)” sau 
„îimţk"(Pop.trivialis) (®)4776)
[comp. rut., s u V ă r, srb. s e - 
V a r].

•ŞOVINISM sbsl. Patriotism 
fanatic, exagerat, împins la ex
ces [fr. ohauvinismel.

•ŞOVINIST sm. Gel ce afec
tează un patriotismfanatic, exa
gerat [fr. c h a u V i n].
O ŞOVÎLG I {mai ădesea repr»- 
tat^ şovţLC 190VÎLCi) interj. Mold.
Imită mersul unui şchiop: un 
clocirlan şcblop... şovllcl şovllc! şo- 
Tllc I se !nfă(l9ază Înaintea sllntei Du
mineci (CRG.); iaca Intr’un tlizln şl un 
lup şchiop... şovllcl şovllc!... şi m&- 
nlncă iapa toată şl pe minz (şez.)J [comp. ŞOVA(]. 
OŞOVÎLGÎI (-leac) vb. intr. A şchiopăta: a dat-o 
pe sama cloclrlanulul (şchiop) 4 care Îndată a şl pornit şovll- 
oîlnd (CR6.1 [ş O V î 1 c!].
OŞOVÎRCÎI (-lese) vb. inlr. A se codi, a >şovăi, a
căuta pretexte: Văzlnd cerşetorul că nu-1 nici un chip 
să mal şovtrcleascăţ a pornit la drum (vas-)>
O ŞOVOIT adj. = ŞOVAţT: parada se Întindea ca un 
şerpe pe^a uliţă (negr.).
O ŞOZENIE, şozAnie, ^ $0Dţ3fiEv$/. Ciudăţenie; 
poznă; să vedem ce va Ieşi din această şozenle (mera); 
Îşi vor li pus de ^Ind să mal Iacă vre-o şozănle, de oare să 
rldă o bucată de vreme (mera) [ş 0 d].
o şpaga m- SPANGA.
•ŞPAIjIR = SPALIER.
ŞPALT (pi.-turi, -te) sn. $ Zaţul cules sub 

formă de coloană lungă pe un gallon şi pe copia că
ruia se fac corecturile tipografice, înainte de a se 
pune in pagini: toată prostia omenească alte aşa o văd 
pe -<1 (VLAH.) [germ. S p a 1 t e].
O ŞPAN sm. Tr.-Carp. Vice-comitele unui comitat 
(în Ungaria): Nu-ml dau mintea, olt o am, De binele unul 
—' (BRL.); II Inible zmeul să-l fie » In decursul vremii (MERA)
[ung. i s p â n].
OŞPANGA = SPANGA.
OŞS'ÂRGA1*/. Tr.-Carp. Sfoară: Fle-lfemele şparga 
Şl nănaşă temnlta (BRL.) [ung. sparg a].
O ŞPARGA2 spabgA.
O ŞPÂRLI (-lese) vb. intr. A o tuli, a o lua la fugă, 
a o şterge: văzlnd eu o vreme ca asta, am şparllt-o la baltă, 
ou gind rău asupra mamei (Crg.).

•ŞPAŢIR... m- SPATIR...
O ŞPENŢĂL SPENT.
O ŞPERLA iw SPERLA.

* ŞPl's (pZ.-lauri) sn. ^ Pată neagră O ce iese 
uneori între cuvinte, prin ridicarea albiturii dintre 
ele în cursul tiparului [germ. S p i e s s].

•ŞPIŢ (pZ.-lfurl) sn. # Linie simplă sau înflo
rată, ornament, etc. ce se pune la sfîrşitul unui ar
ticol sau capitol [germ. S p i t z e].

•ŞPRIŢ (pZ.-ituri) sn. 2 Pahar de vin amestecat 
cu sifon [germ. S p r i t z e r].

•ŞRAPNELE s/. pZ. Obuze încărcate cu 
gloanţe; Fierbea văzdubul ca un Iad, De boambe, de 
(ALECs.); '—'le sburau plulnd, ţiuind, oa nişte păsări nevă
zute (s.-ALD.) [fr. shrapnell< engl.]. 
ţ ŞTAB (pZ.-aburi) sn. X Stat-major: cerbii cu 

coarue lungi, urşii ou coade sourte, Alcătuia un ' vrednic a 
II privit (ALx.) [rus. < germ.], 
t ŞTAER sbst. Un dans de salon, originar din 
Stiria,'la modă în secolul trecut: să-mi găseşti vr'un 
Neamţ jucăuş bun, mal ales pentru —' şl mlnavet (stăm.) 
[germ. S t e i e r (m a r k), ung. s t .ă j e r].

ştafeta •»- btaieta.
t ŞTAFETAR sm. = STAFETA ®: vulturul se. va 

duce ca —să alle ce este pe la Iraţll tăi osp.i.
ŞTAIF. (pZ.-furi) sn. l Intăritura ce se pune

pe dinăuntrul călcliului (la încălţăminte): (ţăranii) 
86 tom de care se moale. Illnd de coajă de tolaY otnd e 
omăt (SEz.) [germ. S t e i f (Iede r)].
O ŞTALOG (pZ.-oage) sn. Bân, Grajd: taurul, tre- 
clnd... prin o'uşă scundă a unul cu coamele sale... au 
rupt pragul cel dedesubt (TICh.) [srb. stalog< germ. 
Stall].
O ŞTEAJAR = STEAJER.
O ŞTEÂMP (pZ.-purl) sn. Trans. Băn.'f^ ® Pilug, 
maiu, pociumb (fr.-cor.kvic.) H ® Presă pentru bă
tut monete (uua.) ţ| ® Piua în oare se macină pia
tra (PR.-CDR.) [germ. S t a m p f e].
O ŞTEAND (pZ.-duri) sn. 0 Putinică cu capac, 
in care se pune unt, smîntînă, brînză frămîntată, 
etc. (IŞI4777): un'—, cu smlntlnă 
de janţ In el şl puţin zarzavat In- 
tr'uD colţ (LUNG.) [germ. Stan- 
der].

ŞTEAPsni. Ghimpe, ţepuşă, 
mărăcine în care se poate în
ţepa cineva: Tugulea... se căzni 
p!nă ce-1 scoase (isP.); joacă şl
blehil popă cu barba prin noroaie şl 
prin ştepl, de-i pltngeai de milă 
(R.-coD.) [srb. stap < germ.
Ştab].

şov-
ŞTE

Fig. 4777. Şteand.

O ŞTEARŢ, ŞTERT (pZ.-ţuri) sn. (Ţ) Ţrans.Băn.Mold. 
Opaiţ: sesrB, după ce e aprins baba şterţnl, se pun el la i>o- 
veşti (MERA) ® Fitil(Rv.-cRG.) ® Trans. Lampă de 
miner (fr.-cdr.) H ® Băţ crăpat cu care se ame ■ 
steoă în căldare zărul pus la fiert, pentru a-i scoate 
urda (BRL.) (VIG.) (pşc.).
O ŞTEAZA sf. Trans. (fr.-cdr.) (vic.) Piuă. 
OŞTEMPAR sm. Trans. Jţ Cel ce macină (in 
ş t e a m p) piatra scoasă din mină (fr.-cdr.).
O şteqlnA ŞTIOALNA.
t ŞTERG (pZ.-curi) sn. Gunoiu; aşchiuţă: (Ion- 

Vodă) vedea '^ul In ochiul Turcilor^ iară blrna In ochii săi 
nu vedea (n.-cost.) [lat. S t § r C U s].

ŞTEREGOAIE STEREQOAIE.
ŞTERGAR (pi.-are) sn. (D Peşchir, prosop; Pe 

.cărarea Înflorită care duoe la tlnttnă, lâ '*>' şl In cătrlnţă 
merge-o sprintenă Română (ALECS.); Ştergar vărgat Feste 
dealuri {sau peste nori) aruncat {Gor.) , ghicitoare despre 
,,curciiheu” H © 0 Basma de j^înză cu care se 
leagă femeile măritate la cap, maramă (i^ [şl 3055) : 
femeile tşl Înfăşură capul cu un (NEGR.) [şterge].

ŞTERGÂREL (pf.-ele) sn. dim. ŞTERGAR: Şter- 
gărei vărgat Pe culme-aruncat (gor.), ghicitoare despre 
,,curcubeu”.

ŞTERGĂTORl. adj.verb. şterge. Care şterge.
2. sm. Gel ce* şterge: (fusese) de pete Intr'o uli

cioară tristă din Iaşi (Car.).
X 3. ştergAt04RE sf. (î)Maram. (brl) = ştergar®

11 © Cîrpă de şters: de praf.
ŞTERGE (şterg; pf. ştorsel; part. şters) 1. Vb. tr. 

® A scoate sudoarea, apa, praful, etc., treeînd 
pe deasupra cu un ştergar, cu o batistă, cu o cîrpă, 
cu buretele, etc.: a-şl mllnlle, obrazul, fruntea, nasul, 
ochii, lacrimile; o mulare den cetate... Începu a uda picioa
rele lui ou lacrăme şi ou părul capului el ştergea (coR.)*, va
sele ; Ai' tabla cu cirpa, cu buretele; ak praful de pe masă; a> 
cărţile de praf; vino de mă lipeşte şl mă şterge de cenuşă, 
şl clnd to-1 tntoaroe, Iţl volu da azlmă caldă osp.) ^
© A scoate, a face să dispară coloarea, scrisul, 
etc., a nu lăsa nici o urmă, a rade: a-şi a* roşul de 
pe buze; a' v^rul de pe pereţi; a.* o pată de cerneală ou guma; 
0: AK pata infamiei; du-to şi spune sătenilor dnmitale... 
că pe nnde to-a scuipat boierul, to-a sărutat Domnitorul ţării 
şi ţl-a şters ruşinea (CRG.) © A trece CU condeiul . 
peste ceva scris sau tipărit: a. xm cuvtnt, o frază; a^ 
an nnme de pe listă © A curăţa prin frecare: a» ta- 
cimuriie, argintăria © A face să dispară, a nimici, 
a prăpădi: acest schit a vroit Insă Dumnezeu să-l şteargă 
de pe faţa pămlntulul (grig.) ; să nu oumva te ’mplngă pă
catul să faci una ca asta... că te şterg de pe faţa pămlntulul 
(ALECS.) ^ ® 0 A face să se uite: ce aceia laste milos şl 
ştorge păcatele lor (oos.); vorbele Iul n’au putut şterge im- 
preslunea urltă ce ml-a tăcut ^ © A trage: se vtră... In 
odaie la I.van şl-i ştorge o palmă prin somn (CRG.) ^ © F 
A şterpeli, a fura: aşt^tă... fără să Inchlză ochii, tru- 
dlndu-se cn glndnl cum să şteargă slănlnele sptnzurate In
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STE .podul oase! (dlvr.) ; Nu ştiu cui plerlse-o puşo& 91 ziceau 
* o’ain 9ters'0 eu (6PER.) % ® f A o a o tuli, a O
Ş T I lua pe-aici Încolo, a fugi: inc&ieoă 91 o şterse, luiudu-şi 

rămas bun de la babă (olvr.) ; Jucaţl-1 o ll^ură, două, plnă 
uită de costum, şl pe urmă o ştergem (Car.).

2. vb. re/î. ©A-şiusca,a-şi scoate (cu ştergarul, cu 
batista, etc.) sudoarea, apa, cLc. de pe o parte a 
corpuiui: a se /V de sudoare; a se pe mtlnl, la ocbl; 
a se de singe pe obraz; ©: cit te~al şteţge la ochi, înLr’o 
clipă: olt te-ai şterge la ochi, ceata sosi In la(a mulţimii 
(DLVR.); se glndl la lup şl, cit te-al şterge la ochi, lupul fu aci 
(isp.i;. 9^ BOT ®, BţrzA© H © A se scoate dc un
deva, a se rade ceva scris, desenat, zugrăvit, ctc.:
şteargă-să den cartea celor vil şl cucei dlrepţi să nu să scrie 
(B|BL.) H © A se pierde, a nu se mai vedea, a 
dispare, a nu mai rămînea nici o urmă: casele fug, 
se şterg ca nişte năluci In urma noastră (vlah.) ; A lumii te
melie se mişcă, se clăteşte, Vechlle-1 instituţii se şterg, s’au 
ruginit (ALx.) [lat. extSrgărc].
OŞTERGURA (pi.-uri) sf. Trans. Peşcllir, pro
sop, ştergar: In pădure născnl, In pădure cresoul, Acas& 
de m’au adna, Ştergura casei m'au pus igor.), ghicitoare 
despre ,,mătură” [şterge; comp. mInAştergurA,].

ŞTERPELI (-elesc) vb. ir. F O A atinge uşor 
in treacăt: acest muncitor numai şterpeleşte pftmlntul 
(COST.); paharul şterpeli nasul d-lul şef, lnvlnet)ndu-l
(D.-zAMF.) K ® A O şterge, a o tuli, â se furişa do 
undeva, a pleca in fugă; am şterpellt-o d’aoasi numai 
cu beşlca cea de porc (CRG.i 1 ® A fura: afl& de caii Iul 
Sletl-Fetre şl-şl puse In gind sd-1 şterpelească imar.) ;. după 
ce a şterpelit paluşul, a Inat-o la papuc (VAS.); Începu a 
şterpeli ba o găină, ba o raţă, ba ouă de prin cuibare (sad.).

ŞTERS 1. adj. ® p. ŞTERGE: un ourlnt mal 
multe nume de pe liste 1| ® Fără lustru: coloare 
ştearsă; şepci ou oozoroacele de lac crăpate şl *e de lustru 
(D.-ZAMF.) H ® Ros prin frecare: monedă ştearsă; ®: 
rublă ştearsă fw rpblA ® H ® © Dispărut din minte: 
amintiri —e tH © NRŞTRRS.

2. Faptul de a şterge: <~ui prafului.
ştersătura (pf.-turi) sf. Ceea ce s’a şters, 

s'a ras de undeva: avea un vraf de hirtll pe maaă, pline 
de ştersături ((.-oh.) [şters]. 
n ŞTERŢ tm- ŞTEART.

ŞTEVIE sf. # CD Plantă ierboasă din fam. um- 
beliferelor, cu frunze lucitoare, cu flori albe sau 
trandafirii; creşte prin livezile şi păşunile umede, 
prin pădurile şi văile umbroase din regiu
nea muntoasă; numită şi ,,ştevie-de- 
munte” sau ,,faptul-mare”
(Aslranlia major) ((â]4778)1[
® Plantă ierboasă din fam.

Fi&- 4778- Ştevie. Fip. 4779. Ştevie.

poligonaceelor, cu flori verzui ce formează o pa- 
nicuia la vlrful tulpinii ;numită şl „ştevia-stîne- 
lor” sau ,,urzica-raţei”; creşte prin păşunile de 
pe lingă stlnele de oi, in regiunea muntoasă (Ru- 
mex alpinus) ([®] 4779) II ® = mAcrişul-caliiIiUI 
U ® = DRAGAVţl II ® ŞTEVIE-BţlNA, ŞTEVIE -DE- 
grAdinA, plantă ierboasă din fam. poligonaceelor, 
ou flori verzui; originară din Austria, e cultivată 
Ia noi ea plantă culinară; are proprietăţi astrin- 
gente şi depurative (Eumex patientia) (iă] 4780) 
*1 ® ŞTţviE (-de-baltA), plantă cu flori verzui sau 
gălbui, dispuse In verticile multiflore; creşte prin 
locuri mlăştinoase, pe marginea lacurilor şi a 
riurilor (Rumcx paluslris) [vsl. s t a v i j e|.

ŞTI (iUn\pf. ştlnl;part. ştiut) 1. vb. tr. şiintr. ® A

avea cunoştinţă de ceva: de unde şi cind Valabil au în
ceput a se chema aşa, nici ştiu, nici aflu (LET.) ; se apăra Înain
tea tatălui său că nu ştie la eufletul său nimic (ISP.); clnd 

scapimămăllgadlnmină, fără 
să ştii, al un neam flămind 
(ooR.); 'ţţ;: de-sr şti omul 
ce-ar păţi, dinainte s’ar păzi; 
nu ştie ce vrea. se zice des
pre omul nehotărlt; ştie 
multe, e foarte, iscusit, e 
plin de fineţă; ştii cine, 
stil ce, se zice cind nu 
voim să numim per
soana sau lucrul despre 

: care e vorba, dar pe
__ care-1 cunoaşte persoana

căreia ne adresăm: m’am 
— ■ Intllnlt cu omul pe care-1

Fig. 4780. Stevie-buna. «tli; ştii ce ţi-am spus Ia 
* plecare; ştiu eu ce ştiu, am

CU motivele mele, se zice cind cineva nu vrea 
să se explice lă murit: treaba se ’ngroaşă, boierid-voastră t 
ascultati-mă pe mine, că ştiu eu ce ştiu (Aleds.i ; se dete 
mal olt colo, ultindu-se la meseni şl rinjind; se vele oă 
ştia ea ce ştia (Alecs.) ; ŞOPRAN1 ® ; nu ştiu, n’am văzut, 
se zice de acela care se fereşte de a da mărturie 
despre cele văzute sau auzite; tu ştii una, eu ştiu mal 
multe, vei fi avind tu motivele tale sau punctul tău 
de vedere, dar am şi eu motive mai puternice; aă 
ştiu bine că..., chiar dacă s’ar intimpla; să ştiu bine 
că mă duo la mănăstire, pline şl sare cu el nu mal măninc 
(CAR.); nu mă mal duc la şcoală, măcar să ştiu bine că m’or 
omori (CRG.); — vb. intr.: ştia şi Vasllle-Vodă de toate 
ce se lucrează In Inşi (m.-cost.) ; cu toate că erau viteji, ştiau 
de frică (RET.); tatăl său nu mal voia aă ştie de hoţ, de oare ce 
l-a ajutat Dumnezeu să vază merele (isP.); a-i ^ de ştire, 
a se interesa de el, a-i păsa de el; nimeni, nimeni 
nu vine să mă vodă, nimeni nu-mi ştie de ştire (vlah.) ; ade
văratul sflnt Nloolal se vede că a ştiut de ştirea mea, că numai 
Iaca ce Intră aturleital de băiet In şcoală (crc.) ^ © A cu
noaşte : ştiu pe unul care nu se teme de tine ; cine nu te ştie 
te vinde. Iar cine te ştie te cumpără (ZNN.); ştiu eu o poiană 
In pUure, chiar aici p'aproape (CRO.) ; lini ştiu datoria; oile 
după el merg, oă ştiu glasul Iul (coR.); Poarta... pune Domn 
pre care nu-1 ştie ţara (nec.) ® Urmat de un predi
cativ: nu te ştiam bolnav, altfel veneam să te văd; 11 ştiu 
vinovat de multe abateri de la datorie; 11 ştie deprins cu fri
gul ţ[ ® Nn ştiu cine, nu ştiu cere, nu ştiu ce, nu ştiu unde, 
nu ştiu cum, ctc., arată persoana, Ipcrul, locul, mo
dul, etc. caro nu se poate defini mai de aproape: 
mă duc tn lume şl nu volu rămlnea pentru nu ştiu ce (isp.i; 
In toat’a el făptură E-nn nu ştiu cum şl-uu nu ştiu ce 
(EMiN.); ev NUŞCjNE, NtTŞCE, NTJŞCPM ţi © Dumnezeu 
ştie, numai unul Dumnezeu ştie, se ziCC Cind vrea ci
neva să den o idee mare despre ceva: şl cite a tras, 
piuă s’a văzut la oase Iul, numai unul Dumnezeu ştie (CRg.) ; 
in spcc. cind e vorba să se arate neputinţa in care 
SC află col ce vorbeşte de a-şi lămuri un lucru, de 
a da o explicaţie satisfăcătoare: Dumnezeu ştie ce 
faoe el cu atlţle bani; namai Dumnezeu ştie dacă va scăpa cu 
zile 11 ® A poseda o ştiinţă, o artă, o meserie: velicico... 
au loat zlclnd că omul oare nu ştie carte este un dobitoc, adecă 
unde nu ştia oarte Cantemlr-Vodă (must.) ; -sărmane omule, 
dacă nu ştii boabă de carte, cum al aă mă Înţelegi ? (CRG.) ; 
Despot... au loat ştiind multe limbi: Irlnceşte, nemţeşte, 
greceşte şl lătlneşte (GR.-ur.) ; Astăzi chiar şl copiii ştiu jo
curile toate (alx.) ; să Borle, să cinte, să joace; adGSGa 
urmat de v(!p1)u1 la infinitiv, cu sau fără prep. a:
noi ştim a Invlril sapa, ooasa şl seoerea, dar dumneavoastră... 
ştiţi a face din alb negm şl din negru alb (CRO.) ; Mărlta-m’aş, 
mărita, Cu suveica nu ştiu da, Cu badşa nu ştiu juca, Pita 
n’o ştiu Irămlnta (ik.-brs.) ; abs.: cel ce toate ştie, dar nici 
una bine ştie, oa cel ce nimic ştie (gol.) ; cine ştie 
carte are patru ocbl; ştie şl el cit au uitat alţii (pamf.) % 
© A avea în memorie: lecţia, o poezie, rolul; pe
de rost; Şl el olnta un cintec Şl-l ştiu de-atunci şl eu (coşb.) ^ 
® A putea, a fi în stare, a se pricepe: voin şti si mă 
apăr; ştie să sufere In tăcere; ştiu să păstrez o taină; acum, 
oum amarul volu şti Ieşi de-aciP (ret.) ; ar trebui să se În
demne să afle, oa să ştie şl el spune celor ce i-ar Întreba
(I8P.1 ^ ® A fi pus în cunoştinţă de ceva, a afla, 
a fi informat, a prinde de veste: să ştii că fata loi se
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mftrltă iD curlnd; cela ce va campăra Incru de furat şl daca 
Ta şti, 11 va Întoarce Înapoi... acesta nu va avea certare 
(PRV.-LP.); zicea că de ar şti haina de pre dineul glndul Iul, 
o ar băga In foc (or.-ur.) (g) Se întrebuinţează în di
verse locuţiuni care arată îndoiala, în spec. cu 
privire la ce ar putea să se întîmple: mai ştii păca
tul! poate eă-ţl lasă Înainte un Iepure (CR6.);ştlu şl eu p 
cine ştie P mal ştii! ^ ® Ştii colea •«* CQLEA.

2. vb. refl. 0 A fi ştiut: nu se ştie cine a întemeiat 
■acea biserică © A se cunoaşte pe sine, a şti în ce 
stare se află el însuşi: se ştie cu cuiul la inimă (panni; 
dacă te volu prinde cu oevaşl, nu-ţl va merge bine, pentru că 
■eu aşa-s dedată, de ctnd. mă ştiu p’aici (mera)*, nu se ştia 
la sufletul el cu nici o prihană (isp.i; nu mă ştiu vinovat % 
© A fi cunoscut cu cineva: l-au trimis la Tlghinea... 
ca să stea la sultanul şi la mlrzacl să aşeze acest lucru, ştlln- 
du-1 că se ştie cu dlnşil (nec.) [lat. S C î r e].

ŞTIFT (pl.-turi) sn. © Ţintă, cuişor II © Gui- 
şor de lemn ce se bate în tălpile şi tocurile încăl
ţămintei [germ. S t i f t].
OŞTIGLIŢA (pi.-ţe) s/. Bân. Trans. — STI- 

■CLŞITE.
ştiinţa {pZ.-ţe) sf. © Cunoştinţă, ştire: cel

fără nici o ca un orb se socoteşte, şl de are ochi (gol.) ; 
-aceasta s’a lăcut cu ştiinţa mea; -Doamne, nu stlu dacă 
al ori ba, dar eu slujesc la poarta ralului de multa vre
me (CR6.) *1' © NEŞTIJNTA: neştiinţa Ia om ca o noapte 
a minţii (gol.) ® Totalitatea cunoştinţelor pe care 
le posedă oamenii despre o materie: ştiinţa astro
nomiei; ştiinţele matematice; Facultatea de ştiinţe f] @

■ Cunoştinţe ce se dobîndesc prin studiu sau medi- 
taţiune; »•- exact®, fjzic ţ ® natural i ®, 
■OCULT 1® [lat. s c i e n t i a; sensurile ® şi ® după 
fr. s c i e n c e].

•ŞTIINŢIFIC adj. Privitor la ştiinţe, ce. ţine 
de ştiinţe: cercetări[fr. soientifique, mo
dificat după ştii n ţ ă].
•ŞTIINŢIFICEŞTE adv. în mod ştiin

ţific.
ŞTIM sm. ® ■ Firele de lină încîlcite rămase 

după ce s’a dărăcit şi periat: -»ui ieşit din piocade se 
toarce şl se face Iarăşi ţoale de purtat (lu|4G.) H ® ©
F Părul capului; strlnşe-ţl >^ul, că-ţi dă In ochi 
tRv.-cRG.) [srb. s t i m],
O ŞTIMA iw schjmA ®.
O ŞTÎOALNĂ, ŞTIQLNA, ŞTEQLNA (pi.-ue) s/. Mold. 
Bucov. Trans. ® = BULBOACA : după aceea svlrleam pie
trele pe rjnd In ştloalna unde mă scăldam (CRG.) ; femela se 
duce şi dă drumul ulciorului Ihtr’o ştloalnă şl hal Înaintai 
(VAS.); se uită tot tn apă, să nn calce cumva Intr'o şteolnă
(RET.),H © Baltă, băltoacă provenită din ploaie:
copiii negustorilor de nimica toată se Înfrăţesc cu porcii... 
In ştloalnele murdare urg.) ţf ® Trans. Băn. X Cori
dorul care conduce în interiorul minei (vic.) [germ.
S t o 11 e n; rut. s t o 1 n j a].
O ŞTIOB (pî.-oburi) sn. O Vas de lemn în care ' 
se varsă lăturile: după ce a dus-o (pupăza) In casă, a 
băgat-o Intr’un —- şl a udat-o (vas.) [rut. S t O V b,
s t u b „trunchiu scorburos”].

ŞTIOBÎLCI interj. Imită sgomotul produs de 
cufundarea bruscă a unui corp în apă, bîldîbîc! 
Bacii toţi ştlobllc! in baltă .sev.).

ŞTIOBÎLGĂI (-ăesc] vb. intr. A (se) bălăci în 
apă; a (se) cufuniia cu sgomot în apă [ş t i o- 
bîlc!].

ŞTIOLNĂ ew ŞTIOALNA.
ŞTIOMP sbst. Olten. Băn. Ţăruş, pociumb, par 

bătut In pămînt [comp. germ. S t u m p f].
+ ŞTIOPI (-opesc) vb. tr. = STUPJ.
O ŞTIOPÎLG! {mai adesea repetat ŞTiopţLC i ŞTIO- 
pţLC 1) interj. Imită mersul unui şchiop; nu ştiu cum 
11 nimeresc In şold, şl de atunoi Luca, ştioptlc I ştlopllo I 
oa cel mal scurt la un picior (mera) [COmp. ŞOVţLCl].
O ŞTIPENDIU ww STIPENDIU.

ŞTIR sm. A ® Plantă cu tulpina vîrtoasă, aco
perită cu peri scurţi; fiorile sînt verzi şi reunite 
Intr'un mare spic compus; numită şi ,,ştir-verde”, 
,,ştir-sălbatic” sau „ştir-porcesc” (Amarantus 
retrojlexus) H ® Mică plantă ierboasă, cu tuipina 
ramificată, întinsă pe pămînt sau ascendentă; 
face flori verzi, dispuse în ghemuleţe rotunde, re
unite Intr'un spic; numită şi „ştir-bun”, ,,ştir-mio”

sau ,,moţul-curcanului” (Amarantus blitum) (@ STI- 
4781); varietatea aceasta de ştir c comestibiiă, şi ^ 
la ţară se face din e! borş, piăcinte mici cu brînză STI 
de vacă, etc.; de-aş fi împărat, aş ’
trage 600 la talpe o&rul ar mal iQdr&znl 
B& mal samene (y pe faţa pftmlatulul

Fig. 4781. Ştir. Fig. 4782. Ştir-roşu.
(ALEcs.); w APROAPE 1 ® U ŞTIR-ROŞU, plantă cu 
tulpina păroasă şi ou frunzele roşii ca sîngele; face 
flori purpurii, aşezate în ghemuşoaro la subţioara 
frunzelor superioare sau în spice lungi şi subţiri, 
formînd o paniculă ramificată; originară din India 
orientală, e cultivată ca plantă ornamentală 
(Amarantus sanguineus) (i®] 4782) [bg. srb.].

ŞTERA adj. f. Stearpă (despre animale şi 
t despre femeii: cum observă el că cutarş juucă sau vacă 
e Îndată şl Întrebuinţează fel de fel de mijloace (mar.) 
[comp. alb. s t ,i e r r s, gr. otrtpoi;; comp. şi bg. 
stiru, stirica, srb. stirlca].

ŞTIRB 1. adj. ® Căruia-i lipsesc unul sau mai 
mulţi dinţi; — de un dinte, de mal mulţi dinţi; nn pri
chindel de băiat, * de doi dinţi din faţă, Işl făcu loc prin 
mulţime (s.-ald.) ; Pentr' o ţtr’ de Ioc de şură, Nn Iau fată 
ştirbă ’n gură (|K..brs.) ; ştlrba-baba-cloanţă ew CLOANŢA® Si 
® Cu tăişul tocit: ferăstrău/v; cuţit, topor»'.

2. sm., ŞTIRBA (pî.-be) Sf. Om ştirb, femeie ştirbă; 
Toată fata Sare balta. Numai ştirba Scoate limba (IK.-brs.) 
[vsl. s t r Q b u].

ŞTIRBI (-besc) 1. vb. tr. ® A face ştirb H 
® A rupe într’unul sau mai multe locuri cîte o 
bucată dintr’un obiect tăios: cuţitul, toporul t
@ ® A micşora, a împuţina, a răşlui, a ciunti:
Bogdan-Vodă... nu In beţii şl ospeţe petrecea... ca aă nu 
ştirbească ţara ce-1 rămăsese de la tată-săn (GR.-ur.) ; N'a- 
vea olnd coşarul să şl-1 Îngrădească, Zilele de lucru să nn le 
ştirbească (Pann) ; orl-ce Înclinare care ştirbeşte vitejia In 
lupta vieţii e o slăbiciune oare ta face să rămll In urmă
(BAS.) 1î ® A strica, a desfiinţa, a abroga: şi din'
bătrini e obicelu In cinstea sfinţilor să bol — Iar legea n’o 
ştirbesc părinţii (coşb.).

2. vb. refl. (b A rămînca ştirb ţf (® A se rupe 
una sau mai multe bucăţi dintr’un tăiş: s’a ştirbit 
cuţitul, toporul, ferestrănl ţi ® ® A se micşora, a se 
împuţina, a se ciunti.
O ŞTIRBIG (pj.-ice) sn. Trans. (vic.) (PAc.) Băţ 
lung cu care pescarul scociorăşte peştii printre 
pietre, spre a-1 face să iasă din ascunzători 
[comp. ŞTIULBIO].

ŞTIRBINÂ (pl.-ine) sf. Locul undc lipseşte o 
bucată de ’obadă, sau unde s’a rupt una sau mai 
multe din. măselele unei roţi de moară; ®: vine 
roata la », vine şi timpul meu, va veni vremea 
cînd îmi vei cere ajutor, cînd vei avea nevoie de 
mine [vsl. s t r u b i n a].

ŞTIRBIT adj. p. ŞTIRBI HI! © NEŞTIRBIT.
ŞTIRBITURA (pZ.-turi) sf. ® Locul unde lip

seşte un dinte’ unde s’a rupt o bucată din ceva, lă- 
SÎnd un gol: aceste dau Intlln prlntr’un fel de » de zid 
(GRiG.) t ® = ştibbinA H ® ® Micşorare, împu
ţinare, ciuntire, ciuntitură: nu admitea nici o »■ a 
dreptarilor sale H ® ® Om ştirb, femeie ştirbă 
[ştirbi].

ŞTIRGA ipl.-ci) sf. ® = MUSTDITOR H ® tSt 
= ŞTEARŢ ® H ® Olten. A Un fel de cociorvă cu 
care se amestecă varul într’o varniţă (ciauş.) Ii 
® Olten. Prăjină legată la un capăt cu cîrpe, cu 
care se spală ţevile cazanului de spirt (ciauş.).
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Ş T I- ŞTţRE sf. ® Faptul de a ş t i H ® Cunoştinţă,
^ ştiinţă: cu lâră mea; s’ave(l In d’am gialt a& 
oUD ^ o&sătoieso pe amlndouA (odob.) ; a nu şti de «va cuiva, a 

nu mai şti nimic despre cineva, a nu mai şti ce a 
devenit: pnţlul au rămas pe aici şl nu le mal ştim de 
din citi an Iest cu noi ivlah.i ; In '^a iul Dumnezeu {sau 
a Domnului), in voia iui Dumnezeu, încoţro-1 va în
drepta Dumnezeu: ll dese drumul pe glrlă, lăslndu-1 
In »a Iul Dumnezeu usp,); acum porniţi In'«'a Domnu
lui, că se zăreşte de ziuă (Ret.) ;' l-a avut Dumnezeu de 
i-a ştiut Dumnezeu de ~ (ciauş.), a avut Dumnezeu 
grijă de ei, a avut noroc In viaţă H (D Veste: craiul 
lără cale şl lără * au venit asupra Iul (GR.-ur.) ; nlmărul a- 
mlnte n’au fost să le' dea (must.i ; n’am nici ■ o ^ despre 
dineul; am primit ştiri bune, rele de la el.

ŞTIRI (-iresc) vb. refl. Mold. F A i se înăspri 
iaringele (de pe urma tusei, răcelei, etc.): jni s’a
ştirit gltul [ştir],
O ŞTIRICI (-iceac) vb. ir. Băn. Trans. ® A cerceta, 
a intreba pe unui şi pe aitui, a iscodi 1| ® A co
munica, a da de ştire.

ŞTIRIGOAIE tr STEREQOălE.
O ŞTIROS adj. Aoricios. aspru ca ştirui [ş t i rj.

ŞtiubeciU, ştdbeoiu sbst. Un fei de ceruză 
întrebuinţată ia prepararea suiimanului [tc. i s- 
t tt b e |]. ■

ŞTIUBEIAŞ, OSTIDBBIEŞ (pî.-şe) s/. dim. 
ŞTIUBEnr: Am două ştlnbeleşe, Zlna-s pline, noaptea-s 
goale (GOR.), ghicitoare despre ,,ciobote".

ŞTIUBEIU (pi.-ele) sn. ® Olten. Băn. Trans. 
Trunchiu găunos, aşezat peste un izvor, ca ghiz- 
diirile unui puţ, astfei ca apa să curgă printr’o 
deschizătură practicată în mijlocul trunchiului. 
(LAUG.) (uuB.i (DENS.) (i") 4783): Cl-aş sbura din telu In teln. 
Şi-aş bea apă din * (nov.) ţf ® OUen.
= buuuhQiu ® II ® Mold. Bucov.
Butuc gros şi scobit în care se 
păstrează măiaiul, cenuşa şi di- 

1 verse alte lucruri mărunte: Am 
QD ^ CU mao, Şade cu gura ’n jos şl 
DU se varsi (gorj, ghicitoare des
pre ,,coşul casei”; a pus ooruna 
’n tindă după uşă, Intr’un cu ce
nuşă (VAS.); peste ctţlva ani pot s’ajung 
dlcblu la vr’un mitoc şl să strlng un <^<.1 
plin de galbeni (CRG.) ; el a scos din 
Înfundături de stlncă... pe Mocanii cu 
căciula cit un (irg.) ^ ® Mold.
Bucov. %. Stup primitiv dintr’un Fig. 4783. Ştiubdu 
butuc găunos {în spec. de teiu); 
uleiu, COŞniţă: in ziua de SI. Alezl, să mişti toate ştlu- 
belele din loc tvoR.i; cu mierea şl ceara de la două ştiu
tele, săteanul Işl plăteşte toate dările sale (ion.) [comp. 
rut. stub ,,buştean scorburos”; m- şi ştiqb].
O ŞTIUG, STUC (pi.-ucuri) sn. Olfen.Trans.Bncâik:
Împăratul a stat In loc şl a luat un ştiuc de pămint şl l-a su
cit, 1-aînvlrtlt, şl a dat oala gata (gr.-no [germ. S t U ck].

ŞTiycA (pi.-ci) sf. ® Peşte de apă duice,
' cu corpul lung 

şi rotunjit, ca- 
pui mare, pre- 
1 ung, turtit, ter
minat în forma 
ciocuiui de ra
ţă; gura-i iargă Fie- 4784- ştiuca.
e despicată pînă subt ochi; făiciie tari, osoase, 
şi cerui gurii sînt garnisite ou o perie de dinţi, 
mari şi mici, recur
baţi înăuntru, în nu
măr de peste 700; e I 
de coioare’negricioa- 
să-verzuie pe spate, 
şi argin lie - afumată 
pe pîntece; e unul
din peştii cei mal la- Fig. 4785. ştiucâ-de -mare. 
corni, creşte foarte
repede şi ajunge pină la o greutate de 15-20 de. 

■ kgr. (Esox lucius) (IJ 4784) U ® ştiuoA-de-ma- 
RE, peşte de 50-80 cm., ou spinarea verzuie şi 
pîntecele alb; trăeşte în marea Neagră şi tn Mc- 
diterana; numit^ „ţipar-de-mare” sau ,,zargan”

. (Belone belone) ţ@] 4785) [bg. srb. s t u k a].

?TIUCULIŢÂ (pl.-ţe) sf. ySp> rfim. ŞTipcA. 
TIXJLBIC, ŞTrULBţro (pi.-ce, -curl) sn. Trans. 

(coNv.) = ŞTIBBţC.
P ŞTIULBICA (-Ic) vb. Ir. Trans. (conv.) A răs
coli printre pietre ou ştlulbicul, spre a 
scoale peştele din ascunzători.
O ŞTIULBINA (pi.-ne) sf. Trans. cconv.) = BUL
BOANA fş t i’o a 1 n ă -I- d u 1 b i n ăj.
O ŞTIUUDICI1 interj. Trans. = bIldIbIci dna a 
văzut că Întindem puştile cătră el eă-1 puşcăm, »1 In fundul 
llntlnll, el nu l-am mal văzut (reţ.).
OŞTIULDIG1 sn. (RV. CRG.) kŞ» = ŞTIULBJC.
C ŞTIULDiCA (-icj vb. ir. .şi refl. Trans. A (se) 
cufunda,' a (sc) da afund: se ştluldlcă in fundul flntlnli 
(RET.) [ş t i u I d i c!].

ŞTIULETE, ŞTULETB sm. / Giocălăul porum
bului, pînă ii’a fost curăţat de boabe, drugă: s'au 
aşezat lingă el cu copil şl cu neveste şl curăţă foile de pe ştu- 
leţl (LUNG.); tot bombănea mereu, ocărind pe un om ce-şl 
cocea un ştulete de porumb In spuză (d.-zamf.).

ŞTIVT adj. p. ŞTI. Cunoscut: e un lucru de toată 
lumea H'I © NEŞTIUT.

ŞTIUTOR adj. verb. şti şi sm. Care ştie: Dom
nul Chr. laste ştlutorlu glndurllor şl inimilor omeneşti 
(vARL.i; Ştlutorule de Inimi, Ia aminte spre cel rău (vlah.) ; 
m- atotştiutor 1)11 © NEŞTIUTOR, 
t ŞTIUTURA (pi.-uri) sf. Cunoaştere, cunoştin

ţă : Domnul Dumnedzeu lăsă a creşte... In mijlocul ralului... 
pomul ştluturlel binelui şl răului (pal.) • © ţ NEŞTIUTURA
[ştiut],

ştofa = stofa.
t ŞTRAF, ŞTBBAF(pJ.-furl) sn. Amendă, gloabă: zice 

că strică vitele... şl dacă le prinde, plătim ştral (gr.-n.); 
o cucoană oare plătise-ştral la Vlena, pentru că-şi bătea ser
vitoarea (i.-OH.); avem ştreafurl destule pentru vite ori dacă 
tal ceva de loc din pădnre (gr..n.) [ruS. S t r a f U < germ. 
Straie].

ŞTREANG (pl.-gnrl) sn. ® Funie, frînghie: 
roatele uneori slnt legate cu >^rl (tsp.); şl l~aii legat pre 
el ou două 4^url noao (cor.; H © Funie de spînzurat: 
ţl se înfăţoşează... splnzurătoarea: un grlndelu de stejar stă 
prins In zid de amlndouă laturile, Iar In mijloc este o ve
rigă ruginită de care se anină «^ul (NEGR.) ; se suie ’n cln- 
tlnd, paro’ar merge la bal (GN.); pentru o para, îşi pune •‘^ul 
de glt (PANN); la spune.-ml oum 11 chiamă pe acel hoţ de •«'P 
(PIL.) II ® Şleau, funie legată de hlubă şi de care 
trage calul înhămat la o căruţă (ew [i|] 2507. B, 4): 
Intr'o clipă murgul rupse ~ul (DLvr.) H ® ® Cravată 
[ung. i s t r ă n g < germ. Strâng].

ŞTRENGAR sm. Băiat destrăbălat, oare bate 
podurile fără nici un rost, făoînd tot felul de pozne; 
derbedeu : ou un gest de Işl turteşte pe ceafă pălăria 
spartă ’n fund (vlah.) ; avea o căutătură şi un [umblet de — 
(GN.); Teodoros era ceea ce Francezii numesc ,,un gamln*'. 
Iar pe romăneşte un ~ (I.-gh.) [ş t r e a n g; înţelesul 
actual s’a dcsvoltat din cel primitiv de „(om) bun 
de ştreang, bun de spînzurat”].

ştrengăresc adj. De ştrengar: se tl- 
nea pe cal ou mare Indemlnare, călărind pe o rină. In mod ^ 
(D.-zaMf.)I plivirea, gesturile, toată fiinţa el avea .un aer

(VLAH.).
ştrengăreşte adv. Ca urt ştrengar: 

nici nu Întreabă oare-1 e lucrul şl urcă scara la coş (lung.) ; 
zorelele... se acăţau plnă şi de ulucii streşlnelor (D>zamf.).

ŞTRENGAri (-ăresc) vb. intr. A umbla hai
mana ca un ştrengar; a avea purtări, apucă
turi de ştrengar: Işl trimeteau copiii la dascălul Chlosea, 
ca să nu ştrengărească pe nlltă (I.-gh.).

ŞTRENGARJE sf. Faptă, apucătură de
ştrengar: Don Fabrlzlo trebuia să se lase de ştren
gării (D.-ZAMP.).

ŞTRENGARJţA (pi.-te) sf. Fată CU apucături 
de ştrengar: al ştrengărlţo, de astea ml-al fost 
dunmeatal (D.-zamp.).
O ŞTRIMF, ŞTRIMP sm. Trans. I Ciorap: ştrlmpii 
se Impletdsc ou acele din lină tigaie (PAc.) [germ. pl.
S t r U m p f e].
• ŞTULETE em- ŞTIULETE.

ŞVBĂ'(pl.-be) sf. 0 ® 0/fen. Băn. Manta ţără
nească, lungă pînă la glesne, făcută din dimie albă 
sau colorată şi împodobită uneori cu găitane (jp 
4786): işl întoarce şuba după cum snflă vlntul (znn.) ;
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Fig. 4786. 
Şubă.

e mal aproape oămaşa deolt şuba (znn.), ne pasă. mai mult 
de noi decît de alţii, interesul nostru e mai aproape 
decît al altora H ® Manta lungă şi largă, căp
tuşită cu blană, ce poartă orăşenii 
iarna, bundă: provlnţialul Imblft Incotos- 
m&nat Intr’o grozavă de ura (NEGR.) ; el, cu 
o ^ piuă In pămlnt... uroă scările (d.>zamf.)
[srb. sub a, ung. s u b a].
OŞUBEIGĂ (pl.-cl) s/. Trans. ®
Şubă scurtă purtată de femei: Dar 
mlndra cu şubelca E oablă ca secerea ok.-br6.)
[comp. şi rut. 's u b e j k a].

ŞUBRED adj. (î) Plăpînd, Care nu 
e destul de robust, destul de rezistent, 
a cărui sănătate e mereu ameninţată, 
care sp poate îmbolnăvi dintr’un mo
ment într’altul: aş fi iost mulţumit să 
poată dormi prietenul meu, cai'e era mal 
şl mal trudit deolt mine (vlah.) ; l-au biruit 
necazurile:... boala nevestl-si şi sănătatea 
lui şi clte şi mal clte (BR.-vn.) ; ^a liinţă 
a lui Moroi, care nu trăia... decît pentru 
umilinţă şl decepţie (dlvr.) ; 0: ţara, de abia Înjghebată, 
e ^ă Încă In alcătuirile el din lăuntru(VLAH.) ^ ® Lipsit 
de soliditate, fragil, care stă să cadă: viîomi... se da 
tumba din deal In deal, gata aă turtească colibele ^e (oem.> ; să 
treacă, 11 era frică c’o El salcia -^ă şl s'o rupe cu ea (r.-cod.).

ŞUBREZENIE sf. Starea a tot ce e şubred, 
fragilitate: 11 răsăreaIn minte şubrezenia, smerenia şi dră
gălăşenia nevestei Iul (lung.) ;cazurl Intlmplatechlaratuncl... 
.dovedeau şubrezenia garanţiei inamovibilităţii (br.-vn.).

ŞUBULIŢĂ (pi.-te) Sf. (p dim. şţiBA. 
OŞTJBUŢA (pi.-te) sf. 0® dim. şţraA H ®Băn. 
Suman scurt: şubuţa... e o haină din lină albă, cu mlnecl, 
care alunge numai plnă la genunchi şi se poartă peste pieptar
(LIUS.). *
OŞUG Băn., ŞDH, ^XJF Trans. sm. Măsură de lun
gime egală cu a şasea parte dintr’un stinjen: un
băţ de un şuc de lung (mar.) ; Inima gorunului... De nouă 
şufi de lungă (bib.); -— ✓ sn. (pl. şuhuri): trimite Dum
nezeu la dlnsul să-l facă un lanţ gros tare, şl de 94 de şuhuri 
să-i fie amnai'ele (vor.i [germ. S C h u h]. 
OŞUGADA adj. F Mold. Mare de-tot, enorm, 
colosal: serdăreasa are nişte ochi ^ şl o guriţă numai atl- 
tica (ALECS.); fiindcă decoraţia ce-;ţl hărăzesc este mal <■*', 
ţi-o anin de nas (alecs.) [tc. S 0 1 k a d a r ,,atît CÎt 
asta”].
O ŞUGHIAT DBŞUCHIAT.

ŞUER...' = ŞţriEB...
ŞUET (pi.-ete) sn. Murmur, susur, freamăt;

cltva timp nu mai auzii nimic, afară de <^ul jalnic al riulul 
aluneclnd la vale (dlvr.) ; In t^erea acestei nopţi de vară, frea
mătul plopilor, <^1 Jiului par glasuri omeneşti (vlah.) ; 
prin vlrful bradului trecu un domol, ca o pllngere tre
murată (SAD.) [onom. -H mţ. -etj.

' O ŞUF wm- ştrc.
o ŞUFLA (pî.-ie) s/. Trans. = scafA d) [germ. 
dial.*Schufel = Schaufelj.
O ŞUGAR adj. Trans. Svelt, [ung. sugă r]. 
OŞUGÂREL 1. adj. Trans. dim. şuGAR.

2. shsL ♦’Plantă din fam. labiatelor, cu tulpina 
culcată la pămînt şi ramificată; face flori albe- 
gălbui, dispuse în verticile îngrămădite la vîrful 
tulpinei şi al ramurilor; creşte prin locurile stîn- 
coase din munţii calcaroşi (Teucrium montanum). 
t ŞUGUBAţ adj. CD t omorîtor: atita
cit eşti de amăgitoare, mincinoasă şl şugubeaţă, cum te Dum
nezeu rabdă P (CANT.) TJ CD Rău; boclucaş; primejdios: 
De ce sal aşa la mine, Curat parcă eşti un cine. Tare mal 
eşti <^, Dai la om chiar fără băţ .sev.) ; cea mal tlnără, 
fiind mai şugubaţă decît cele două, trinteşte baba In mijlocul 
casei şl o frămlntă cu picioarele (Crg.); la vlrsta noastră, 
catarolle sint foarte şugubeţe (ALecs.) ^ CD l’oznaş: ve
veriţele şugubeţe, cu coada vllvolu, care sar sglobil pe cră- 
cile copacilor, ronţălnd alune (ooob.) [vsi. (1 U s 0 g U -
bici ,,ucigaş”].

ŞUGUBINÂ DEŞUGUBINA.
ŞUGUI, şAGUţ (-uesc) vb. inlr. Mold. Bucov. Trans. 

A glumi: vrei să şugueştl, dar nu-1 vreme de şagă (Negr.) ; 
măi omilie, vorbeşti Înadins, ori vrei să şugueştl ? (CRG.) ; toţi 
flăcăii 11 săreau in cale, pentru ca să şuguească cu ea (alecs.) ; 
treceau zilele, săptămlnlle şl anii, căci vremea trece, nu şn-

gueşte (GN.); Eu cu mlndra şăgnesc, Ea glndeşta o’o Iubesc SUB- 
(iK.-BRS.); eu n olu şăgul, ol de bună samă am să te talu, de ’ 
nu ţl-1 ţinea cuvlntul (Sb.) [vsl. segujă< se - ŞUM 
g O V a t i]. T
o ŞUH 1^ SUC.
OŞUHAN IV SQHAN.
O ŞUHĂRIE sf. Mold. / Guturaiu: cine voeşte să 
scape de sărută pe cineva In spate, fără să ştie, şl scapă 
(gor.) [comp. rut. suhlja ,,friguri”].

ŞUIA (-lez) vb. rell. A se subţia la trup, a deveni 
şuiu: de traiu rău... te-al ofilit, te-al subţlrat, te-al 
şulat uip.).

ŞUIER (pî.-ere) sn. CD .Faptul de a şuiera; 
rezultatul acestei acţiuni: ştia să imiteze şerpilor 
şl să-l cheme astfel la el (1.-gh.); El dorm adine şl-al 
nopţii vlnt Cu viscoleşte (alecso ^ CD Fluierat, flu
ierătură: Numai eu nu pot dormi... De pocnitul biciului,
De <^ul volnicilor. De clntatul fetelor (nov.); Un vălmă
şag şl-un hnet de nşl deschise, şuiere de trenuri şl urlete de 
roţi Invlrlitosre (vlah.).

ŞUIERA (-ier) vb. inlr. şi Ir. © A face un sgo- 
mot ca acela pe care-1 produce aerul suflat pu
ternic cu buzele abia întredeschise, sau ca vîntul 
ce suflă vijelios: viscolul şuiera amarnic prin geamurile 
clrpite cu hlrtie (vlah.) ; mi se părea că vlntul, care acum 
şuiera In ferestre, pătrundea plnă In Inima mea, urllnd a 
pustiu (BR..VN.) îf © A produce un sunet, sau un 
ţipăt ascuţit {vorb. in spec. de şarpe, de gîşte, etc.), 
a fîsîi: şarpele şuieră ^ © A vîjîi, a ţiui {borb. de 
săgeţi, (ie gloanţe, etc.): Cad săgeţile ca valuri, care 
şuieră, se toarnă (EMIN.) ; şuierau gloanţele pe la ureche (GN.)
ÎI © A fluieră: lăsă Iu nrmă-l pe volnicul plăleş şulerlnd o 
doină (ALEC8.); nn e bine ca o fată să şuiere, căci atunci ar 
pllnge Maica Domnnlul (gor.) ; se Intllnlră ou cete de os
taşi ce mergeau şulerlnd din frunză către Olt (odob.) [lat.
s î b 11 a r e, influenţat în fonetism de f 1 u i e r a].

ŞUIERAT sbst. © Faptul de a şuierai!
© Sunetul prelung ce se scoate şuierînd; fluierat:
nn se auzi dectt un ^ surd şi prelungit (negr.).

ŞUIERĂTOR adj. verb. şuiera. Care şuieră:
răsuflarea Iui egală şl şuierătoare tml dovedea că adormise 
frumos (BR.-VN.).

ŞUIERĂTURĂ (pZ.-turi) s/. © Sunetul de du
rată scurtă ce scoate cineva şuierînd; fluierăturăH 
© Sgoinotul produs de vînt cînd şuieră, de 
gloanţele ce ţiue, etc., vîjîit: o de vint ce auzii...mă 
făcu să cred un moment că sInt in mijlocul unei stepe (ON.);
11 vel trimite o ghiulea, căuttnd ca proiectilul să-l treacă 
destul de aproape, lucit să-l audă şuierătura (I.-gh.).

ŞUIEŢ adj. — ŞVIU1: olnd te-1 duce acasă, n’al să 
mal găseşti nevastă, cl o dihanie Iu patru picioare, şulaţă şl 
frumoasă (r.-cod.).

ŞUIŢĂ (pi.-te) sf. Mamifer rozător înrudit 
cu marmota (Sperrnophilus cilillus) [comp. bg. 
s u e k u].

Ştim1 adj. Subţiratic, subţire şi inalt Ia trup,
svelt: cerbul, In tuga sa minunată, se avintă ca In sbor...
CU trupul şi elegant (ODob.); Am o pasăre şuie, Fe harag 
se sule (GOR.), ghicitoare despre ,,fasole”.
OŞUIUJ adj. F Mold. Smintit, ţicnit: m’al lăsat 
de risul unuica Ivan, nenorocita de mine! (Crg.) ; eu parcă-s 
şuie de cap, nu-ml mal viu In fire (vlah.).
O ŞUIU3 adj. Băn. ^ Astmatic, care răsuflă greu 
[ung. siily ,,greutate”].

ŞULARsbsf. ©Aţăde însăilat H © însăilătură. 
OŞULER adj. F Mold. ^ Gel ce înşală la jocul 
de cărţi [rus. s u 1 e r Q].
OŞULERIE s/. F Mold. înşelătorie, pungă
şie la jocul de cărţ.i: ştiu că la banc se Încap multe şn- 
lerll (NEGR.); Începu a lua seama pontatorllor săi şl-i văzu 
că umblau cu furat şl cu rNEGR.) [ş U 1 e r],

ŞULIMENDRIŢĂ, ŞULUMŞINDRITA, ŞULUM|N- 
DRIŢA {pl.-ţe) sf. = SALAMANDRA: bameleonul
aşa de cu dulce mlncarea şullmendrlţll văzlnd (cant.) ; o 
şulimendrlţă vine dinspre pădure (lung.) ; şulumlndrlţa este 
un fel de şopirlă foarte frumos împestriţată (gor.).
tŞUMA = suma.
o ŞtnVtĂN adj. Trans. Maram. Ameţit de băutură, 
cherchelit: poate că te-am şl mal bătut, dud eram cam 
clnd mă cam Îmbătăm (ret.); mal mare este meşterul Par- 
tenle, sau, cum se laudă el clnd e meşterul cel vestit 
(RET.) [vsl. s u m î n h].
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Fig. 4787. Şunca.

SUM-oşumar(iu) sm. Bân. Olten. ♦ Pădurar: acolo
* nimeri r&u, o&oi venind on Inima In circă, o află şamarlul
ŞVA oare păzea pădurea (cAt.) [srb. sumar],

OŞUMENI (-eneeo) vb. refl. Trans. Maram, Ase 
ame^ ele băutură, a se cam îmbăta, ase chercheJi: 
Toderlcă... ^stlnd din cele vinuri 
scumpe, s’a şumenit şl s’a culcat şl În
dată a adormit ca mort (r*t.) [ş U - 
m ă n],

ŞUMOIAG, ŞUUUIăU ev $0- 
UOIAG,

ŞUNCĂ (pî.-cl) s/,_ X 
Coapsă sau spată de porc 
sărată şi uneori afumată 

(i®l 4787) [germ. dial.
S c h u n k o, ung. s o n - 
k a. s u n k a, srb. s u n- 
k a].
O ŞUPURI (-uresc) vb. refl. Mo/d. A se furişa, a 
se strecura: ies din cas&, cu cblp c& mă duo la scăldat, 
mă sapoiasc pe unde pot, şl cind colo mă trezesc In cireşul 
lemell (Crs.).

ŞURĂ (pi.-rl) sf. ® Clădire în bătătura ţăra
nului, undo se adăpostesc vitele şi se păstrează 
diferite unelte ( >,1 4788): Păşesc încet, aud cum suflă 
Puternic vitele sub *
(VLAH.); vitele de aoest 
solu... clnd le răzbeşte 
vlntul sau ploaia, se 
duo singure de se adă
postesc sub ~ (l.-GH.);
Am o vacă moartă ’n 
—ţ Ii şade untul baltă 
’n gură (GOR.), ghici
toare despre ,,fîn- 
tînă”; o gură olt 
o o gură foarte 
mare (cit o poartă 
de şură): face o gură „„ •
olt o — (ALEcs.): Zoi- 4788- Şură.
ţlca oăsoă o gură olt o — (D.-zamf.) " ® Şopron: pe clnd 
trăgeau el carele In —iacă numa că lese afară zlna palatului 
(mera) [germ. dial. S oh d r].

ŞURINCĂ, ştoinA tw şrapjcA.
O ŞURÎiIGAR sm. Băn. i = OAIE®.
O ŞURLIGÂIE sf. Olten. i = VlNTURţlL [ş u r- 
1 i (t ă) + g a i e].
O ŞURLIŢA = ŞQRLITA.

ŞXJRQIU... tm- şrapitj,..
o ŞURŢ (pl.-ţo) sn., sţTRTA (pl.-ţ») sf. Trans. (J) = 
ŞORŢ: Fentrn badea, bădiţa, Bnearos ml-aş da şnrţa, Şi 
pleptarnl ml l-aş da, Nnmai de l-aş căpăta (Ik.-brs.) ; fetiţa-şl 
umplu şuiţul de cenuşă şl tot presără pe cale pină ’n pădure 
(RET.); şnrţa de dinapoi e totdeauna mal strimtă ca şurţade 
dinainte (PAc.) ; Dinainte lungă ’n şurţă, Dindărăt lungă 
’n oretlnţă (ik.-brs.).

ŞURUB.:. 1^ ŞURţrP...
OŞUBUBI (-ubeac) vb. Ir. (î) A înşurupa (D ® 
A suci şi a învîrti ca un ş u r u b, a înşela, a trage 
pe sfoară: acum tot tu o şurubeştl şl-o întorci, cum Iţl vine 
ţie la socoteală (CRO.) ; ardeiul dracului de contabil bine te 
mal şurubeşte (gr.-n.).

ŞURUI1 = ŞIROI: 86 luptă şl habar n’are că-1 şurule 
slngele pe sub tunică (vlah.).
O ŞURUI2 (-ueeo) vb. tr. Mo/d. A sgtr.la pielea cu un
ghiile sau cu alt corp ascuţit <şEz.) [ung. ,S U r o 1 n ij.

ŞURUP (pl.-upnri), Mo/d. ŞURVB (pl.-uburl, ✓ 
-ube) sn. (D W* Bucată de lemn sau de fier cilin
drică, CU suprafaţa săpată în spirală şi care se in
troduce, învîrtindu-se cu şurupelniţa, în lemn, în 
fier sau în altceva solid ([^ 4789): invirtind nişte şu- 
rnpurl... ce avea acest foişor, Începu a pluti In vlnt (isp.i; 
clrpeam saci, d re geam şurupurlle maşlnelor şl oftam mereu

după recoltă bună (i.-gh.) ; să trăiţi, domnule c&pltan 1 zisei 
eu, Intorolndu-mă pe oălcfle ca un şurub (GN.); 0 a În
toarce 4^ui {sau '^nriie), a) a întrebuinţa un mijloc 
şiret, diverse tertipuri, spre a-şi ajunge scopul: 
Ţiganul... se bătea ou glndul Ce şunip să ’ntoarcă, ce nm-
storle (0PER-) î rpi
de clnd m'am n **
tot frecat de pă- 
reţii Judecăto
riilor, doar am 
deprins eu să 
întorc şuruburi 
clrologănşţl Fi(?- 4789- Şurupuri.

(ALECS.); vftzlnd bietul popa cft s’a pus In cîrd cu nebunii. 
Începe s’o Întoarcă la şurub (Crg ); b) a trage pc sfoară, 
a înşela: aşa-l ca mi-a Intere şurubul, puşctalul cel de Pe
pelea f (ALECS.) n ® © f Tertip: umblaţi cu şurnbele, 
sd ne trageţi butucul (Crg.) H ® F A face un ^ sau 
-~url (In cap), a apuca,şuviţe de păr din capul cuiva 
şi a Ic trage, tot răsucindu-le (pamf.>: era nevoită biata 
mamă să ne facă musai clte un şurub (CRG.) [germ. dial. 
S c h r u b e; comp. şi rus. s 6 u r u p Q].

ŞURUP Arie, Mold. şurub Abje sf. ® w3 To
talitatea şurupurilor dintr’o maşină, eto. H ® © 
F Manopere: clte şnrubărll şi farmece n’au făcut ca să 
ne răpule zilele t isAO.) [ş U r U p].

şurupelniţa, Mold. ŞURUBţlLNIŢA (pi.-ţe) 
sf. fţ^0 ® Unealtă cu oare se înşurupează şurupu- 
rile (ţH 4790) t ® Trăgător de dopuri la sticle 
astupate, rac, tirbuşon H ® Partea teascului de 
vin în care se invîrtesc şurupurile [ş u r u p].

ŞUŞANEA m- ŞIŞ ANE A.
ŞUŞANIŢA, SUSENJTA
l.-ţe) Sf. ® Mold. Păşie 1==^iPl

(de piele, de loc, etc.): 
deschidea o prlsaoă prin care Fig. 4790. Şurupelniţâ. 
trecea cu larmă o şuşănlţă de
pirău spre laz (sad.) ţ] (|) Băn. 5< Făşic lungă de slă
nină sau de carne [comp. bg. s u s e n i c a ,,pa- 
s tramă”].
O ŞUŞCAl (-ăesc) vb. intr. şi refl. Băn. A sus
pina, a ofili din greu [comp. srb. suskati]. 
O ŞUŞLETE, ŞUŞLET sm. m- ŞIŞLţlTE.
O ŞUŞNiC {pl.-ae) sf. Mold. Trans. (SEZ.) (conv.) = 
L(?znitA [rut. s u s n y k. s u s n i (3 a, srb. s u s - 
njak].
O ŞUŞORGA [pl.-ci) sf. Mold. Trans. (Sez.) (psc.) ^ 
= pAnvsA [ung. s u s o r k a].

ŞUŞTAR I»- SISTAB.
O ŞUŞUGAIE s/. i = VÎNTUREL [comp. ŞUR- 
LIOAIE).
fUŞUI... iw- SOSOJ.

UT adj. = OfUT.
ŞUTILI (-llese), SUTULI (-ulesc) vb. tr. A ade

meni cu linguşiri, a rnlglisi: de vor trage spre 'dinşli 
oameni de la casa cuiva şl-1 vor şutlll cu Înşelăciune şi cu 
hltlenle (prv.mb.); am auzit şi prin alţi oameni că... l-a 
şutullt primarul d’acolo,... şl l-adus la tribunal de i-a făcut 
o hlrtie (BR..VN.).
tşuvAi... 1^ SOVAJ...

ŞUVAR IV- şov^.
ŞUVţŢA {pl.-ţe) sf. ® Făşie îngustă: Intr’acei 

loc unde au ucis pre tată-său... 11 taie şuviţe sau şl tntr'alt 
chip... iară nloe Intr’un chip nu se cade să-l Îngroape !n pă- 
mlnt (PRV.MB.); Trotuşul... e numai o Îngustă de apă nea
gră, atrecurlndu-se pe prund urg.) ; Dîmboviţa Îşi mină li
niştit apa turbure, galbenă şl p’alocurea pătată cu şuviţe de 
slnge Inobegat (Olvr.) ; slobozi pe nas două şuviţe de fum 
(SAD.) (2) Viţă ele păr: şuviţe bllnde-l cad pe frunte 
(VLAH.); era un om volnic, 'nalt... din creştetul căruia o sin
gură'*” dej)ăr atlrna In Jos (odgb.). .
fUVpIU ŞIVQIU.

VAB1'2... wm- ŞPAB1*2...

1262



1
e«c, XV

T
Oec XVI

!

S«e XVI

î

-J2S5^

&D. iii->

î
Gag. XVII

T

T
TDRMĂ

T sm. A douăzeci şi doua literă a alfabetului, a 
şaptesprezecea din seria consonantelor; purta în 
alfabetul cirilic numele de „tvirdo”, ,,tverdu” sau 
„ferdu”.

TA •*- TAU1. 
t TABAC1 TAbAoAB.

TABAC-, Trans. TABAC (pi.-aourl) sn. © Tutun 
măcinat'ca praful şi care se trage pe nas: işi buoşea
nările on tabacul roşiatic (grig.) ; Dragu ml-1 bădiţa, draff. 
Care nu trage tăbac (Ik.-ors.) ; a trage a priza a 
trage tabac pe nas: bătrtna... purta ochelari şl priza 
tabac (NEOR.) ; ew PRţzA® t ® Trans. Bucov. ţ, Tutun: 
am o buruiană ce se chlamă tabac sau tlutiun, tare minunată 
şi bună de multe leacuri (se.); Fetele din Arpătac Mereu 
pipă la tăbac (ik.-brs.) [comp. germ. TabaU, rut. 
t a b a k, pol. t a b a k a, etc.].

TâbACAR, t TABAC sm. © Cel ce tăbăceşte 
pieile, ar găsi tor {Mo/d. Bucov. Maram. ,,dubălar”): 
£a tabaci cine slujeşte. Pielea 1 se tăbăceşte ipann) [te. 
t a b b a k].

TAbĂCĂREASCA sf. Mo/d. ^ Un fel de joc
de cărţi: mai aveam noi ca ce trece vremea, clnd voiam, 
ţencuşBş ba ^ sau concina 
(CR6.) [t ă. b ă. c a r].

tAbAcArie sf. © ©
Loc unde se tăbăcesc piei
le, argăsitorie [Mo/d.Bucov.
Maram. ,,dubălăric”) (H)
4791) H ® Meseria t ă - 
băoarului.

TABACEALA(pl.-ell) 
sf. ® Faptul de a 
tăbăci, argăseală: de 
tăbăoeala puţin Iscusită a su
telor de opinci... s’a Imblcslt aerul (lung.) r ® Ameste
cul de substanţe cu care se 

tăbăcesc pieile, argăseală 
{Mo/d. Bucov. ,,dubală”): In a- 
ceastă stau pieile şase săptă- 
mlnl (PAMP.).

TABACHERE1, TABACHE
RA (pl.-re) sf. Cutioară (de 
lemn, de metal, etc.) în care 
se ţine tutunul, ţigaretele sau Fl?-. ■t792- Tabachere, 
tabacul (l®j 4792): Iml la de
pe mescloară tabacberea cu ţigarete regale, scoate una, 
o pune In gură şl mă salută mllltăreşte (CAR.) ; Impre-

>|LP

Tabacărie.

Fig. 4793. Tabachere.

ană cu basmaua şl tabacberea, am băgat şl oartea d-tale 
In sin (NEGR.) [ngr. Ta(L7caxtepa < it.].

'TABACHERE2 sf. (ga Ferestruică pe acoperişul 
unei case, pentru lumi
natul unei mansarde, 
şi care se deschide în 
felul capacului unei ta- 
bacheri (i®| 4793) [fr. 
t a b a t i e r e].

tAbAci (-âcesc)vb. 
tr. şi refl. A (se) ar- 
găsi [Mo/d. Bucov. ,,a 
dubi”); ® F pielea 
cuiva, a-i trage o bătaie 
straşnică, a snopi: lu
pii Îndată 11 tăbăciră pielea 
(caprei) (pann) ; La tabaci 
cine slujeşte. Pielea 1 se tă
băceşte (PANN) [tabac1].

TAbACIT 1. adj. p. TAbAcj: (opinca) se face din- 
tr’o bucată de piele —'ă. de formă dreptunghiulară (man.) Ut
© netAbAcjt.

2. sbst. Faptul de a tăbăci, tăbăoeală, argăsit, 
argăseală: —-ui pieilor.
'TABAGIE sf. Loc unde se fumează mult, 

unde aerul’e îmbîcsit de miros de tutun [fr.].
'TABAGISM sbst. f Intoxicare cronică cu 

tutunul [fr!].
OTABAIAŢA (pi.-ieţe) sf. = TABUIRT.

TABAN’1 sbst. Oţel fin de Damasc: de brlu atlmao 
pală de /V împodobită cu aur şl rubine (balc.) [tc. taban].

TABAN2 sbst. © I Partea dinăuntru a tălpii 
Incălţăniintelor t © = PIAZ [tc. taban
„talpă”].

TABARA (pl.-bere, / -beri) sf. ® ii Locul 
unde’ se aşază o armată şi-şl întinde corturile,
lagăr: Leşll, văzlnd atlta Tătărlme... şl-au Întărit tabăra 
cn şanţuri pen pregiur (n.-cost.) ; Moscalul acolo şi-au înte
meiat tabăra cu şanţuri şl cu tunuri pe de toate părţile 
(MUST.) ^ ® Ceată: In două taberl era despărţită ceata 
copiilor (GN.) ; Jocul se Începe aleglndu-se două tabere : 
una de trei copii, tabăra I, cealaltă de orl-clţl copil vor II 
la Joc, tabăra II osp.) H (|) Maram. ^ Oaste, oştire: 
Se bat două taberl grele, D’aşa trec plumbil prin ele Ca frun
zele prin nulele (BRl.) ® Convoiu (de Care): O de 
care mergea la tirg cu oale (Oon.); tabăra de cară a poposit 
In Poiana-Ţlganulni (sad.) ^ ® Grămadă; a lăsa
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TĂB- a lăsa grămadă, In neorinduială: v&zn el o& na eate 
TA (sici) toate cam le lăeaee asp.i [vsl. t a b o r Q]. 
IAD tAbAhaş S7n. X Soldat dintr'o tabără:

Pe oale ml-1 punea Ca vr’o cincizeci de nuntaşi, Totl aleşi
din <^1 (ALECS. P.).

tăbArgi = tAbîrcj.
TÂBÂRÎ (-ftrftsc), ţ TAbARI (-ftreac) 1. vb. intr. 

0 A aşeza t a b ă. r a: t&b&rlsem la Goleşti, unde am 
aflat că IpalJant prlnaeae cu vicleşug pe Slugeru şl-1 tălaae 
oapul (I.-6H.); pT. cxi.: aci, In cale, am dat peste mal multe 
cete de Ţigani ce tăbăriaeră cu corliirlle pe clmple (isp.i Ii
© A se năpusti, a se arunca (în spec. grămadă, 
în mare număr) asupra cuiva: au tasarit cu totii pe
dlnsul şl 1-QU achlnglalt după placul Iul Danlia (CRG ) : cum 
văzură pe Ercule dormind, tabdrlră pe dlnsul (isp.i ; un 
gailgan de şcolar, cit un bivol de mare, tăbarlse pe un bdlat 
slab şl pirpiriu (i.-gh.) ; caprele... an tabdrtt pe gardul popii, 
de l-au stins ca lăcustele (Slv.) ^ © A se ţinea de capul 
cuiva stăruind pentru ceva: ne trebuia o tlrlie şl am 
tăbarlt pe el sa ne faca una (BR.-VN.) " 0 Băn. A osteni: 
tlcaicsul măgar, fiind Împovărat presto măsură, au Început 
subt sarcină a tăbărî (Tich.i.

2. vb. refl. t A aşeza tabăra: au venit mulţime de 
Tătari de s'au tăbărlt Impreglnrul Tlghlnel (LET.); venit-au 
oastea leşească şl s'au tăbărlt apreape de Hotln (must.i. 
O TĂBEICA (pî.-cl) sf. Sac mai mic (r.-cod.j [comp. 
tAbuieT].
'TABEL [pi.-ele) sn. Tablou: Încingeau, ca cu un 

cerc plumburiu, acest curios * (odob.i ; negreşit că »ul 
ce s'a prezentat la ochii scriitorului a lost măreţ (ODoe.i 
[tabelă].

I 'TABELA (pj.-ele) sf. Tablă: Intr'un colţ, o-»
neagră, pe care erau nişte semne neînţelese, scrise cu crlda 
(GN.) [germ. < lat.].

‘TABELAR 1. adj. în formă dc tabelă.
2. (pi.-are) sn. ^ Zaţul special pentru registre 

[fr. t a b e I 1 a i r e].
'TABERNACOL (pj.-olo) sn. Cort (în stil bi

blic); In spec. cortul în caro era aşezat chivotul 
legii (la vechii Evrei) [lat.].
'TABES sbst. f = ATAXJE LOCOMOTBţCE [fr.].
TÂBiîT IW- tabiet.

‘TABETIC adj. şi sm. f = ATAXIC 2.
TABIE (pi. tăbil, t tabii) sf. X Redută; bas

tion : făcuse Leşll In cele trei zile o adecă o baştă den 
afară de şanţuri (m. cost.) ; Işl Întări tabăra cu valuri şl şan
ţuri adinei... făclnd tăbil de pămlnt ca nişte turnuri (BAlc.i ; 
vrălmaşli, năpădind toţi cu totul asupra Făgăraşului, pasară 
mina pe tabla lui Mlhal nsp.i; ei aduceau cu dlnşll, din 
tăbllle Orlvlţel şl ale Plevnel, cele mai mari şl mal scumpe 
trolee (vlah.i [tc. t ab i j â].

TABIET, <f TABET (pi.-eturi) sn. © Deprin
dere regulată, tel de viaţă, apucături cu care s’a 
deprins cineva şi în oare găseşte comodităţile
vieţii: nu l-a cam plăcut Iul Negolţă că l-au turburat ta
bietul (CAR.); nn-1 scoţi cu una ou-două de la tabietul Iul 
(GN.i; preşedintele era bărbat In vlrstă, Însurat, cu tabe- 
turl, fiu de oameni de rind, aluns prin munca Iul (d.-zamf.) ; 
de trei luni acum de clnd v'aţi Însurat, aţi dus-o cu benohetu- 
rlle, cu zaifeturile, ar fi vreme poate de a vă mal schimba 
tabietul (ALEcs.) ţi © Confort, comoditate: in faţă se 
aşezau cu tabiet respectabile mame de familii (d.-zamf.) ' 
® A-şi face ~ui, a bea cafea şi a fuma din ciubuc 
(după obiceiul turcesc): Işl făcea după prlnz tabietul 
boieresc, cu cafea şl ciubuc. In pridvorul lui de la ţară (Car.i : 
după ce-şl făcu tabietul, aruncă o privire severă şl observa
toare asnpra ţăranilor (FIL.) [tC. t a b i a t].

TABIETLIU adj. şi sm. Care e deprins cu t a- 
b i e t; căruia'-i plac comodităţile vieţii; căruia-i 
plac mîncările şi băuturile fine: se aduseseră cafelele 
şl nenea Antonache era grozav ăe la cafea (BR.-vn.i [tc.
t a b i a 11 y].
‘TABINET sbst. A Un joc de cărţi: joacă-» cu 

glnere-săn şl cu alţi splnzuraţl (CAr.) ; l-a luat boierul Ma
no laohe la un (BR.-VN.I [fr. table nette].
O TABÎLTOC, TABULTQO, TABOLTPC (pj.-oaoe) sn. 
Motd, Buoov. (Ţ) Sac mic; sac mare, umplut numai 

, pe jumătate (ca să-l poată duce omul în spinare):
Lasă-mă, bade, să joc, C’am rlşnlt un tăblltoc (Toc.i; a 
pus pe ea un tăbultoc de nuci (VAs.); lua la subsuoară un 
tăbultoc de grăunţe şl cobora la moara Zadolnel . (sad.) ; 
Şl-a dat moara ’napol la loc 9i-a măcinat un tăboltoc (Vor.i ţţ

Fig. 4794-. T. Tăbîrcea.

© ® F Om scurt şi îndesat (ca un sac) (şez.i 
[comp. vsl. t o b o 11 c I, rut. t o b o 1 e c I, srb. 
t o b o 1 a c, etc.].
O TABÎRCEA (pî.-cele) sf. Trans. Rţ Un par care 
SC fixează cu uri capăt în
tre bîrnele stînei, şi că
ruia i se atîrnă o greu
tate la celălalt capăt; 
serveşte la stoarcerea ză- 
rului din caşul pus pe 
crinla aşezată sub par 
(Vie.) ([D4794) [comp. TĂ- 
BlRCl].

tAbîrcealA (pi.
-e\\)sf. Faptul deatâ- 
b î r c i.

tAbIrCI (-oesc) 1. vb. Ir. Motd. © A ridica ceva 
de Jos cu multă greutate, a aburca: atunci femela iul 
Ipate şl ou argatul tătlne-săn tăblrcesc sacul, cum pot, (şl)
11 pun... pe cuptor (Crg.i; a Încărcat un sac cu popuşol din 
tindă (şi) l-a tăblrclt In spinare (PAMF.i H © A Căra O 
povară în spinare: ...In sac o bagă Şl atlta-l nănceşte. 
Pin’ la nuntă-o tăblroeşte .SEV.'.

2. vb. refl. © A se căra de colo pînă colo cu 
ceva greu în braţe sau în spinare: unii aveau su
rioare sau frăţiori mai mărişori, cari se ţăbirceau cu ei In 
braţe (b.'ALD.I ; toţi rămaseră Încremeniţi clnd... văzură pe 
Vlad, tăblrcindu-se ou uşile In spate (ŞEZ.i ţl ® A se 
aburca, a se urca, a se căţăra cu greu pe ceva: s’a 
suit pe umerele lut Vasile... şl după ce s’a mal tăblrclt, cit 
s’a mal tăblrclt, a ajuns pe gard deasupra (ŞEZ.i 1 © A 
se trudi: pe clnd negustorul se tăbîrcea... s’o scuture cu 
măturlţa, conul lordache se prefăcea că nu vede colbul (GRL.).

TABLA (pl.-laie) sf.
© Tavă i’nare sau masă 
rotundă pe care o poartă 
plăcintării şi rahagiii pe 
cap ( .■; 479.’)): ou 00 nerăb
dare aşteptam să-şi puie plă- 
clntarul jos tableua din cap 
(NEGR.); acolo se aşezau pe vi
ne, In şir, unul lingă altul, 
morarii, slmlgill şi bragagiii 
ou tablalele şi panerele lor 
(I.-GH.); almlglll cu tablalele 
lor sferice puse pe cap... fă
ceau contrast ou alunarll şl 
ou vlnzătorll de şerbet din 
Fanar (FIL.) ţ[ ® Mold. =
TAVA : după masă, intrarăm 
In salonul unde ne aşteptau două mari tablale ou vutci şl 
vlşlnapuri (ON); hal. Iute, mergeţi de gătiţi tablalele cu 
dulceţl (ALECS.I; să lei o — cu jăratic şl s’o pui In mijlocul 
grajdlulul (vas.) [tc. t a b 1 ă],

TABLA {pl.-le) sf. © Placă de piatră sau de 
metal, de diferite forme şi de dimensiuni variabile, 
pe caro se poate grava sau zugrăvi ceva; Tablele 
Legii, lespezile pe care erau săpate legile lui Moise; 
sul-te cătră mine In munte... şl-ţl volu da tablele cele de 
piatră, legea şl poruncile care le-am scris (bibl.) ; Legea celor
12 Table, legi romane promulgate (ie decemviri în 
a. 450 în. de Ghr., săpate pe
12 table de aramă, şi din ca
re s’au păstrat numai cîte- 
va fragmente ţi © f- Scin
dară dreptunghiulară, de 
coloare neagră, pe oare se 
scrie cu cretă ([s] 479(1): In 
clasă dascălul, la -», Măsoară ca
lea dintre stele (vlah.) ; a scrie pe 
—': a şterge tabla ou buretele; 
scoate la»», a chema pe un 
şcolar la lecţia de scriere, 
de gramatică, de aritmetică, 
etc. II © Placă de fier, In spec. tinichea cu care 
se învelesc casele: foaia (de aluat)... se pune... pe 
o -»... In foc, ca să se coacă* turta (pamf.i ; biserica e învelită 
ou -» de aramă H ® aa" Scară, cuprins, înşirarea ma
teriilor, capitolelor, etc. cuprinse într’o carte, cu 
indicarea paginii unde se află: tabla de materii ţi © 
Foaie, tablou în care sînt grupate metodic şi pe 
scurt, diverse materii didactice, istorice, etc., spre

Fig. 4795. T. Tabla.

4796. Tabla.
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PLANŞA XII
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r . -r;
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G. 1). MIREA.— Virful cu clor.

/W

OBKDKAMJ. — Santinela.

GRIGORL.SCU. — J‘ata eu zestre.

'r'

I/\ I ARl-.SCU. - NiMiusjs.

(.jRUjORl'.SCU. — O diinineală de vară

’f. .\MAN.— niipa culesul viei. LbCIlIAN. —-U lată care toarce.

I.-A. Candrea.— T^icJ;ionar enciclopedic ilii.sirat.



PLANŞA XIII

A. HAKŞU. — Plutaşi la lucru
ST. DUMITRESCU. — In circiumă.

C. ISACHIE. — Peisaj de iarnă.

A. vKRONA. — bourul la păscut

N. CiRANl. — Natură moartă.
OOOkESCU SION.— La fîntînă m poiană

T. PAI.LADV. Itoamna rn IrurUul 0V*r\+ n- STOICA. - Ştefan cel Mare pe patul de moarte.

Tablourile fac parte din colecţia „Cărjii Româneşti".



a fi cuprinse cu ochii dintr’o singurii privire: table 
oronologlce, aatronomlce, atatiatloe; » genealogica, spiţa 
neamului n ® ± Tabla înmulţirii sau tabla Iul Pita- 
gura e^ ÎNMULŢIRE © "i CZ) t’ Lecţie: băieţii eoblm- 
bau tabla tn toate zilele şl SImbata procltanle (CRO.) ţ 
® ţ Listă: l-au Bcrls (Hlbal-Voda) pre oameni el an 
dat tablele la Tlsteile înec.); Vidra... din tabla aminduror 
monarhiilor s& se rază (CANT.) " ® Mold. © Strat (de
legume) cpamf.) 1 ® J Scîndura de care se prind 
coardele la diferite instrumente de muzică 1j 
® (mai adesea pl.) 0 Joc ce se joacă cu zaruri 
şi cu dame pe fun
dul unei cutii cu 
două comparti

mente; pe margi
nile de sus şi de 
jos ale acestui fund 

sînt incrustate 
douăzeci şi patru 
de săgeţi albe al- 
ternînd cu altele 
negre, pe care se 
aşază damele (ia]
4797): clnd reni conu 
Dinu, II găsi lucind 
tablele, loarte liniştit!
(D.-ZAMF.) ;----ext.

rifîf
o

ej

fir) 1 ^ 1 ^
Fi^. 4797. Table.

O partidă de table: am jucat două table şl le-a)n clşti- 
gat pe amindouă; — cutia pe care se joacă tablele: 
băiete, adu tablele I [comp. vsl. t a b 1 a < lat. t a - 
bula; în parte cu accepţiunile fr. t a b 1 e]. 
t TABLA-BAŞA sm. ® t Cal de paradă, din 
grajdul împărătesc, pe care Sultanul îl trimetea 
în dar noului Domn: mai pe urmă de totl vine vel Comis 
pe calul cel Împărătesc, care se numeşte — [LET.); el şl-a 
tăcut Intrarea In, Bucureşti cu alalu domnesc, călare pe tabla- 
başa (1.-6H.) 11 @ adv. F Comod, fără să-i pese de 
nimeni şi de nimic: nu e nici un cuvint ca să llm, tlcsltl 
ca sardelele, şapte Inşi Intr’un compartiment. Iar In altul să 
doarmă tabla-başa un singur voiajor (vlah.) ; leneşa dormea 
tabla-başa. Iar călugărul cu al Iul nu se mal vedeau (R.-coD.) 
[tc. tabla-basa „întiiul din grajd”]. 
OTĂBLĂLIJŢA (pi.-te) sf. Mold. dim. tabla.
Tavă mică: se dau şl ospătează şi Îndată se lace o cu 
pahare şl garate (vas.).

'TABLATURA (pJ.-turl) sf. J ® Vechiul sis
tem de notaţiune muzicală cu ajutorul literelor al
fabetului şi altor semne aşezate pe linii paralele t 
® La începutul unei metode pentru învăţarea 
unui instrument, înşirarea părţilor din care e al
cătuit acel instrument [fr.].
'TABLE D'HOTE [cit. tabl-d'ot) sbsl. Masă luată 

în comun, la un ceas hotărit, de pasagerii din- 
tr’un hotel, de pe un vapor, etc; [fr.].
'TABLETA (pl.-to) sf. X Preparaţiunea ali

mentară uscată, în lormă de
tăbliţă: de ciocolată [fr. t a-
b 1 e 11 e].

TAblie sf. Ori-ce parte 
a unei lucrări de arhitectură, 
de tîmplărie, de fierărie, etc. 
închisă într’un pervaz şi îm
podobită de jur împrejur cu 
săpături, ciubucuri, etc.: tă- 
bllile unul perete, uimi tavan, 
nei uşi ([ş| 4798): în casele sft-^ 
tenllor celor mai avuţi, uşile slnt 
ou tăblii (MAN.i [ngr. Ta^ÂL, in
fluenţat de t a b 1 ă].

TABLIŢA (pl.-te) Sf. ® 
dim. tabla 1f ® Placă de scris H ® Mică placă 
de metal, cu inscripţie, bătută la poarta unei case 
sau pe o uşă.

'TABLOU (pl.-ouri) sn. (S & Pictură executată 
mai adesea pe pînză: —rlle ini Orlgonscu 1[ ® ® To
talitatea obiectelor, priveliştilor, scenelor care im
presionează vederea: Ilgurllo lor eipreslve, pletele lor 
Inngl, oostnmnl lor pitoresc... compuneau un * demn de 
penelul unul mare artist (ALECs.) H ® Reprezentare 
naturală şi izbitoare a unui lucru, prin acţiune, 
prin viul graiu sau prin scris 1 ® O Fie-care 
parte a unei drame caracterizată printr’o schim-

Fig-. 4798. 
T.T. Tăblii.

bare de decor: dramă in opt tablouri f ® Foaie, listă, TAB- 
registru în oare slnt trecute numele membrilor _ » _ 
unei societăţi, unei organizaţiuni, după ordinea TAC
înscrierii lor: a şterge pe un advocat din f ® Foaie 
sau tablă pe care sînt grupate, metodic şi pe scurt, 
diverse materii didactice, spre a li cuprinse ru 
ochii dintr’o singură privire: tabloul conjugărilor 
11 ® jtj ~ de distribuţie, placă aşezată în apropierea 
unui dinamo şi pe care se află inkrumentele de 
control şi do măsură necesare pentru a asigura re
gularitatea serviciului într’o inslalaţiune electri
că H ® de avansare, listă de militari aşezaţi 
în ordinea după care urinează a li înaintaţi la 
gradul superior [Ir. t a b 1 e a u].

TABLUI (-uesc) vb. Ir. ^3 A înveli (o casă) cu 
tablă, ou tinichea.
O TABOLTQC i»- tAbIltqc.
OTABON (}3l.-onurl) sn. ® Islaz, păşune (pentru 
cai), ceair (r.-cod.) (ciauş.)H @ Cîrd, turmuliţă (de oi): 
cum ai cutezat tu, c’un * de ol, să vărezl şl să Iernezi atlţa 
vreme tn pădurea mea? (furt.) [rut. t a b U n u].

'TABU sbst. Instituţiune în insulele Polinesiei 
care arată că o persoană sau un lucru are un 
caracter sacru şi de care nn-i e permis nimănui 
să se atingă [fr. t a b o u].
O TABUIEŢ (pl.-iete) sn. ® Mold. = TABÎLTQO® : 34.600 
lata moşneagului la deal, lata. moşneagului la vale... ea 
cu »ul In spate la moară, ea. In sllrşlt. In toate părţile 
după treabă (crg.) H ® ® F Om, femeie niic(ă) la ■ 
stat şi îndesat(ă): La crlşmuta cea de piatră. Stau le
ctorii să se bată Fentr'un —• de lată; Statl, leclorl, nu vă bă- 
tetl. Că mai viue-un ~ (ŞEz.) K @ Trans. Faţă de pernă 
(Fşc.) [comp. tAbIltqc],
'TABULA RASA loc. lat. A lace —, a se lepăda 

de părerile ce a avut înainte, a da cu buretele 
peste ce a fost, a distruge tot ce a fost înainte. 
'TABULATURA = TAB latura. 
t TABULHANA sf. J Muzică militară turcească 

în care predominau tobele, tîmpinele şi teasurile:
au şezut amindol Iu scaune şl au început... a zicere surlele, 
trlmblţele şl a batere dobele, pe obloelu, tabulhanaua (nec.); 
şl aşa într'acea zl s'au veselit In casa cea mare, cu toţii, 
cu tabulhanaua (n.-cost.) [tC. t a b 1 h a n e]. 
t TABULHANAGIU sm. J Muzicant (care 

făcea parte din tabulhana): strins-au mehterii 
şl tabulhanasll a ţării şi punea de băteau chindie în toate zi
lele în curte (n.-cost.).

tAbultoc wm- TAbIltqc.
'TABUREL (pl.-ele),

TABURUT (pl.-ete) sn. iHI 
® Scaun mic, pătrat 
sau ro
tund, fă
ră spătar 
(H4799):
taburetele 
sînt aco
perite cu 
adevărate 

mozaicuri 
din bucă-
ţeledeblăni _ . .'-t"«T Fier. 47QQ. Taburete.(ALECS.) TI b
@ Scăunel pe care o persoană ce ^î-ade 
îşi pune picioarele [fr. tabouret].

TAC1 (pi.-curi) sn. \ Baston lung cu 
care se împing bilele la biliard (p 4800) 
[ngr.xaxoţ;comp.şi srb. tak,,grindă“].

TACI2 TAC-TAC!
TÂCÂI (-ăesc, -ăla), Tlcl| (-dese, -clin) 

vb. intr. © A ciocăni, a tocăni, a ţăcă
ni (cu ciocul): pasărea aceasta uneori, clnd 
sboart, tăcăeşte cn docul, ca şl clnd s?ar lovi 
donă solndnrele de olaltă (mar.) ^ ® A face 
tic-tac {vorb. de ceasornic): un ceasornic Fj 8o3 
cn cno tăcăla cu glas familiar (oem.) ^ (D A de
svîcni {vorb. de inimă), a bate: ii ttctia biliard, 
inima, de sta să-1 sară din piept (isp.); fetei 
11 tlclia Inima, nn-l ttclla, dară Ini ştiu că-1 tlclla (isp.) ; 
această idee 11 ^rlngea de glt şi tăcea să-l tldească Inima 
cn putere (dem.) [t a C - t a cI sau t i C - t a cl].

TĂGĂIALA, TÎClIăLA (pl.-leii) S/., TiCÎlT sbst.

I.-A. Candrea. —Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1265 8o



TÂe
TAC

. Faptul de a 11 c 11; bătaia Inimii, svlcneal6, pal
pitaţie: ou toată tlollala Inimii, 11 veăeam lămurit In 
mintă (dlvh.) ; o ttollală do Inimă ara atunol In toată onllarea 
vie rumănoaioă ijip.i; Iml annll atunol tlolltul Inimii (olvrj.

TACAITOARE Sf. 3t = LPPUL-VRăBIILOR
ttaoăi].

TACEA (tao) i. vb. intr. © A nu vorbi, a nu 
zice nimic, a nu deschide gura: daoă vroi oă trăoşti 
llnlitlt, lă nu voal, aă n’auil, să taol ipann) ; olobănaanl tăon 
din (ură |l-al oăută do drum nop.l; lednl oel onmlnte tăoea 
moloum In horn, onm tane DOolale In bora la Io o (crg.i; 
a«-' MtLOOM g, PAH|NT® , PţlŞTB®, PIT|0®; tăon din 
(ură |l tnthlţl ruolnea oe-1 lăoură Iraţll iisp.i; de aci, 
a tăoea ol a Ingtaltl (noduri), a tngblţl ol a tăoea, a suferi 
eu răbdare, fără să cirtcască: nevasta ne mal avlnd 
Inootro, tăoea ol Inibltea noduri (CRo.); aleea tipa- - • numai 
dumneaei. Iar dumnealui aeonlta, înghiţea ol tăoea (car.i : 
înghite ol taol, oă n'al oo să laol (znn.) ; taol tu, să vorbeso 
ou, vorba celui mei tare, mai cu autoritate, care are 
tot dreptul să spună ce vrea, fără ca cel slab sau 
inferior să aibă di'eptul de a cîrti sau de a-şi spune 
si el păsul; taol, să taol dacă vrei să nu mai spun 
nimic, să nu mă mai cert, să nu mai înjur, înce
tează şl tu cu vorba sau cu cearta; la taoii nu mai 
spune! exprimă mirarea, îndoiala, neîncrederea cu 
privire in cele i'elatate de cineva; tao {sau taon-mă) 
mă ohiamă, nu spun nimic, nu pot sau nu vreau 
să scot o vorbă din gură n © l® Olns taoa, maigaln pace, 
cine nu vorbeşte unde nu trebue, n'are nici o su
părare de la ulmeui; mal bina taci, deolt să-tl paiă lăn 
oă at tis, tereşte-te de a vorbi fără socoteală, ca să 
nu le eăeşti pe urmă; oi» ttoonaiă ol) laoa, mai multă 
tmhă taoo; taoo ol lAoo, se Zice despre cel ce nu se lasă 
u ti influenţat de vorbele unora şi altora şi urmează 
înainte cele începute; o iad no taoo o gnră, an tw» o 
hi a» tatnagă. e de ajuns să seoaţă tuiul o vorbă rea 
despre cineva, că se lăţeşte cu iuţeală şi o repetă 
toată lumea i ® A nu vorbi de cineva sau de 
ceva, a nu pomeni: lattBipla-sa ea va vrea. Ba de badea 
vata tăooaoR-'OPa,); ol lallaai... raoltl oldaalto loltari malta 
dcoIt ItregU Moşeau stat; „.tae da Tarei, că-mi pare nici 
oDOl BosBQ Tare na o ilktj V @ A înceta (de a mai 
vorbi, de a mai face sgoinoU: vialnd că tot sM- 
naU fBaiBOVSkl-Tadă), oa hain să U sls: „viaml, Doam- 
aoî”1 ţi «ore l-«asts „vtami, Dosauis!” sa ţi lăeat ds sM- 
aatatncc,t; ţi ponăcl valhaill ţi atâta ta Italţls ţi lieniă 
votaiUs ol amsj,

2, eh- tr- A nu spune ceva, a nu pomeni numele 
cuiva: or-eta* va asnaots ţl va tăsta oeUarea ţi noaitaa 
ttttas-săa.., sosta taas prepus c«B «â Ha... sstis ea «esi «sl- 
sătart oneAoaBO; Ba Mat totaaMalseă'aaBaiăBt-aţa ml-« ăs 
aUă aă-1 Mat, Şl-I taie, ăst aevilai U etat taiâ rcoţaj; o 
■abale Itcattă a tălUa muma U vore Ucaa ăe triea poUţial 
«McsRi [lat- tăcere],

TACŞREs/. ® Starea cuiva care nu vorbeşte: 
eareta tal a ăe sistat,-n«a e ăc an (znoaji; Saa taci, aaazi 
«ava ml bea ăeelt ~s «■Msn; : a năaee pe ctaeva la »,
a-i tavlude giuu, a-1 iai-e sa tacă, a-l pune tn im- 
p<(»sibilitate de a lăspmide ţ ® Lipsa de infoniia- 
ţiuni scrise cm priviire-la cineva sau ceva: stareta 
aa găstntanptu aeestat talhspHil; a Imee ea-<>a sau 
rek a nu penieni: alee aa patan trece ea ăe ta- 
«noUa lOili-aasanţtl ee s'aa arUelit tain areata vnrel 
(AwsAji: «a Imi rtaăna, treelaă aaă ~ aoMi lh acostai ore 
«nm.li ţ ® Li{>isă de s^MueL linişte: Oa 'a ţtalUrtre ~a 
e «tata immiiiJi; <~a găteitar; ta-~a 00*111; ta-», bl 
Unilşte, lăiiă s^mtcilt: taoUi stap lîniştip! nu fa- 
eep ^iMuet.!!^ ari, lănm!! Merji,: Dar,»! sb pe-o» 
Iraaăa, ItiniiiiSli Im ut ifiiiH i''iMala Toii lăsata ta sţtaptsre; 
etatăiesta ’tamt «xfcla gaisisji- * 

“TACHlGRAFţK sţ, =iTnwnwănB [ir,].
- 'TACHIMţrrRU (iţiL-taa)) s», 1 Xunce dat n- 
ner irstmnniiiieiDite «testinate si măstiiaie In suMieial 
ÎMţellîlleX^.Î,

oaB))izăi, Ar.Asuiiiâia, a neiclip (In
omţlHiimtanBodtataaMlpid ătaitatf «daU

ite»K)i [Or, tâquiner]. 
Cane se face tlteiiiite, care nu se 

c-VţwinMă Jtanălţ, dar e smitoiiinţetes sau se fuDUte sub- 
awţeflcgc: ea aaaiiă «uiaitaltae —ă [Kr,'],
' TACtT'yRffff miiSjj- IScut diin Hiie, cane nu pica 

WJrtoeşUe [tr,].

TA
eIuiiiiiA))eu

'TACIT

Fig*. 4âoi. Tăciune. 
aj la meiu;—la griu;^f^ la 
, porumb.

TACIUNA (-unea) vb. refl. / A se ataca'dC 
tăciune \vorb. de grîne şi de porumb): uneori 
pornmbnl se .tăolnaa, ba lăoaste, ba potop, ba toate'relele 
nnmai'pe capul Iul oădea (lep.i.

tAciun,^Ş sm. dini. tAoitjnb ®.
TAGIVNE sm. © Rămăşiţă (stinsă sau aprin

să) dintr’o bucată de 
lemn, din care s’a ars 
o parte: Toderloă... în
dată puee pe tăciunii ce 
tumegan la vatră un braţ 
de vreaeourl (neor.) ; olud 
lei un — pentru loo de la 
un veoln, trebue eă laşi 
un cărbune, oa aemn 
(SOR.); otnd vuia In eobă 
tăciunele aprlue... eau 
olud tiuia tăciunele, dee- 
pre oare ea zloea oă te 
vorbeşte olneva de rău, 
mama 11 muetra acolo... 
şl-l bnobleea oo cleştele 
(CRO.); 0: 00-1 ord tăolnollln vatră (ciauş.), n’are 
oloi oa » In vatră (znn ), e foarte sărac; (2): 
a sta le un — (oo cineva) (r.-cod.) cpamf.). a
duce viaţa Împreună [vorb. de soţi); F: 
ml-e dreg *00 »le Ia nae '(ZNN.), nu-1 iubesc, 
nu-1 pot suferi de loc, mi-e drag ca sarea 
în ochi 1f ® Boală a porumbului, a grî- 
nelor, provocată de o ciupercă (Ustilagi' 
carbo) care atacă şi distruge toate boa 
bele de pe cocean sau din spic, lăslnd 
din el numai coceanul sau fusul golaş ([D 
488o, 4802): eă an mături cu mlnile de pine, 
oă taoa griul» (OOR.); să arunci cenuşă In grin, 
ntaii plaol la samăaat, ca aă nu tacă » (gor.)
[lat. t i t i 6 n e m],

TAdUNQS adj. ® Ars pe deasu- Fig. ţflao. 
pra, înnegrit de foc: ea nu slăbească solie- P“Tfmb cu 
tul lău da două lemne ttcloaoasa, atomlnda- cluoe. 
se(H.-cosr.) ^ ® ✓ Atacat de tăciune: cumpărăto- 
riul aocsta re "*«) uită oleacă la gria şl, părtadu-i-se cam se- 
căreţ, ba şl »"« », mai» la alte cară (Ret.).

TACpa (pI.-tmuTi) sn. ® Serviciu de masă 
(cuţit, lingură, furculiţă, farfurii, pahare, faţă de 
masă, şervet); porunci să rldlee masa şl să strtogă —orile 
UEGRJ: lănuaa Împăratul atllpit eind văau masa viind sin
gură, talerele, lingurile şl celelalte —nil ea vălăşaii lor 
ospj; du-te da mal odanga două —uri la masă, ca să Ha
14 lALEcs.) 1' ® Serviciu de tratat oaspeţii cu dul
ceaţă şi cafea: an pata o tavă ea —ol dulceţii ţl al ca - 
taiai ou f ® Taraf de lăutari, cu tot felul de 
iustrumente: aOnse» pa cai mal vestit — da liiitari, tot 
meşteri aleşi dlntzd cel mal bani il-gh.) ţ ® Toate ha
murile unui cal: Le-aa găsit toate supt pod, bgrepala In 
năxtp. CU a cătatul — (siAiA) ţ; ® Tot Complexul 
obiectelor tiebuincioase pentru diferite împreju
rări, dicllisuri: (la casa ama » alta) ca tntngtre a gos- 
ţeaartai tot—nl naal vină tor înverşunat, cum stat oa 
(uu; tot ta rtad ea aeastoa, 'vensaa grejdurlla, amtarela 
ţi şmprela cn toata —urile da dram (oooo.) 1| ® t Un 
număr oaie-caie: A taccea un — da pttaca către lapciii 
bătmăaaţtl da prin ludata tru 1! ® t Suită, alaiu, 
cortegiu: Dutaaal aa pare» ds la Framoasa ca tot —nl 
ţi oăietoattal ăoreawral săa alata. da aa venit la acsanal 
săa OEu; £' F: pa totala altare sa vedre cit da cala 
gatitvltă săiăcla, Itosa, aaavania, eu tot —ui lor da aoajua- 
aarl csrJ 1 ® F iran, Soiu (de om), sculă, poamă 
(bună sau iea;i: tocai ăotataţaral ăla care sa brla«şto 
ca oaă «aptol prea* — i «aucest; votau da algntaattaUta 
aă ţlto re — da Ota stat [tC- t » fc >' Ui],

TArr.AT.R |gl, MkM- Palavra: anapaw, aa I 
■nas Iu —, ptaă aa Una Mau «taă tes$6;i: uMtol 
tiuţiieuidi,, Pana>e«u bat taţin ta» «eau.

TACt4T -itarij sn, ^ Cingătaiiv do
stolă vătgată «v se lega peste imjloe sau la cap,
taieeşte: Daaiălal Cktasaa. bilita <« autanu da «utam- 

<u «toc ăa» văiaal «u eaaital ato, sa şatoa- 
UWIUar işt-tiM); Maaatt,, tuctaţl cu 

aottot tBRdt la aRuţaasu ptabasate ţl a gaito dto>lta*
aoa.)) [te, I a Ife I î d|,
t TÂGRpt ((pl,-kut<) m, A ® t Interagateiiia:
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am auzit ou nraobile mele pe logol&tal mitropolitului luind 
vizitiului (FiL.); In loo sft m& ’ntrebl... ,,tl-o II toarne p", 
dumneata Iml lei -^ul pe nemlncate ccar.i H (D ţ Ra
port : luBuml l-am vdzut a& scrie un » ladevlet (SAIN.) * ®
t Proces-verbal fto. t a k r i r],

TACSID... = TAXJD...
t TACSţM (pj.-Imuri) sn. J Cîntarc populară 
executată clin cobză sail din scripcă: nu voesti aă-ţi 
Iac un (SEz.) [tc. t a k s i m].

•TACT1 (pî.-turi) sn. © © Pipăit (unul din cele 
cinci simţuri) K ® ® Judecată fină şi sigură în ce 
priveşte gustul, felul de a se purta cu lumea, spre 
a nu Jigni P6 cineva: ajutat... de preţiosul sprijin al SO' 
tlel salo, femele deşteaptă şl plină de (br.>vn.) ; Doamna 
Ouvldl, deşi foarte tlnără... ascundea mal mult diplomatic 
(CAR.) [fr. ].
•TACT2 (pl.-tail) sn. J Măsură a timpului în 

cîntare şi în dans: a olnta, a juca dupd »; a bate '«ml, 
a arăta, prin mişcarea ordonată a mîinilor sau 
picioarelor, felul măsurii, indicînd fie-care timp 
în parte; cînd se cîntă dintr’un instrument mu
zical, tactul se bate cu piciorul, mîinile fiind ocu
pate; la piano, tactul se numără din gură, iar la 
soifegii, se bate cu mîna; şeful de orchestră bale 
tactul cu bagheta, după anumite figuri ([U 4803):
de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 timpi

Fig. 4803. Figuri de tact.
mişca braţele In '«ml unei doine (vlah.) ; la joc, se bate 
tare cu picioarele în pămînt; s’adunicero si iar ae’n- 
tlnd Şl bat p&mlntul tropotind In '«' uşor (coşB.) [germ. 
Takt].
t TACT3 sw TAHT.

TAC-TAC! into'j. Imită sgomotul produs de 
ciocnirea, bătaia regulată şi repetată a unui lu
cru; potcoavele calului rolb sunau rar şl dulca pe şosea; 
tac-taci tac-tac! (sad.) [onom.].

•TACTICĂ (pl.-ce, -ci) sf. © H Arta de a con
duce trupele sau vapoarele de războiu într’o 
luptă If ® Mijloacele întrebuinţate de cineva, 
calea pe care o urmează pentru a izbuti într’o afa
cere [fr.].

•TACTICIAN sm. © X Cel ce înţelege şi cu
noaşte bine tactica H ® ® Cel ce ştie să mane
vreze în treburile politice, etc. [fr.].

TACTICOS adj. şi adv. Cu mişcări regulate, 
cumpănite, domoale; respectabilii şl tactlcoşll boieri 
graşi... din vecinătate (sAO.t; colonelul... (e) şl moale 
(VLAH.); (avea) un condelu de plnmb, cu căpătllul căruia cio

cănea In tribună <car.); se zăreşte şl judecătorul... lutn- 
du-şl cafeaua la umbra brazilor (luno.); registratorul, cu 
ochelarii pe nas, trece !n registrul de Intrare hirtlile so
site (BR.-vN.); Işl scoate luleaua din gură, şl Întoarce capul 
(Grl.) [ngr. raxxixdc, -raxxiv.ioţ].

•TACTIL adj.g) © Care se poate percepe prin 
simţul pipăitului H ® Ce ţine de simţul pipăi
tului ; corpuscule -«e s»- COBPţrSCUL [ fr. ].

TĂCUT 1. adj. © p. TĂCEA H ® Căruia nu-i 
prea place să vorbească, taciturn; stan era om «< in 
felul său. dar şl clnd da olte o vorbă dlntr'tnsul, vorba era 
vorbă, la locul .ei (cr6.) ^ ® Care DU vorbeşte, care 
păstrează, tăcerea: seara se despărţeau de vreme; tăcuţi 
se Închideau amlndoi In odaie (vlah.) 0 Fără Sgomot, 
liniştit: Tu mă uimeşti, pădure. Clnd pe sub bolţi <^e şl 
pline de ’ntunerio. Las paşii să mă poarte şl glndul să mă 
fure (VLAH.).

2. sbst. Faptul de a tăcea; tăcere: sudalma se iartă 
unele ori ou cuvlntul, iară mai de multe ori se Iartă şl ou 
-^ul cpRv.*MB.); loc. adv. tăcute, în tăcere, fără să 

vorbească: se furişă printre bălării şl pe >^e se apropie de 
butoiul nostru (ooob.i.
*T.^EL sm. 0 Greutate chineză egală cu 37 gr., 50

(D d) Monedă dc argint în China în valoare de 
3 leii 81 (valuta aur) [fr.].
O TAfALVG, TAfALQG sv* TAvALPQ. 
o TAfARs^GA sf. Bân. Trans. Brîiiză de vacă 
[vsl. l V a r o g 0].

Fig. 4804. 
Taftur.

TAFT TAHT.
T.^TĂ {pl. tâlţl), TAFTA (pl.-tale) sf. ■ Mătase 

subţire şi lucioasă, fonrte moale la pipăit; adnoln- 
du-1 In tipsie acoperită cu taftă roşie cheile tlrgulul (nec.) ; 
Işl tnvălea capul slujitorii RImulul cu tafta subţire oa in 
chip de cunună (m.-co8T.); vel stolnic...îmbrăcat In caftan şl 
ou tafta legat peste umăr, este purtător de grijă ouhnlel şl 
bucatelor (let.) ; Vlră mina ’n buzunare, Pe sub poale de 
taftale Şl ne dărueşte parale (vor.) ; 0 ca tafta, cum e tafta 
adv. taftă, foarte curat, foarte neted: pe afară ora 
cum e tafta de curat: vacile mulse, grădina cum e o floare, 
ograda măturată (pamf.) ; ne-a uns de clte două, trei ori pe 
zi, cu noapte, pină ce In Vlnerea-sacă ne-am trezit vindecaţi 
taftă (de rlle) (cro.) [tC. taftă, pol. tafta].
O TAFTALUC, TAFTALţC sm. Mold. Buştean de 
făcut pilite (ŞEz.) [tc. t a h t â ,,scîndură”].

TAFTUR (pi.-ure) sf. Chingă de piele ce trece 
pe sub pîntecelc calului şi strînge 
şaua sau poclada de pe el ([114804):
In şapte chingi oă mi-1 (In)chlnga, Şapte 
chingi, şapte Care face paisprezece (toc.)
[tc. t a p k u rj.

TAGÂ sf. Tăgadă, tăgăduialâ; t 
a prinde^, a tăgădui, a contesta: de 
va iscăli preotul veri la fle-ce lucru ce va 
fi, şl apoi pre urmă va prinde de Iscăli
tură. .. aceluia să 1 se ia popia (prv.-mb.) ; fără

incontestabil, de netăgăduit: Bătri- 
nlmll, tinerimii fără sint dorită (pann)
[tăgadă].

TAGADA sf. © Faptul de a t ă
gădui, negaţiune: păgubaşul neştlind 
ce s’aleagă din arătările băiatului şl dia tăgada şefului, s’a 
pllns procurorului (BR.-vn.) ^ © = CONTESTAŢIţJNE © : 
gloaba... ajungea intllucu lungimea gltnlul... ca să nn mal 
Încapă vorbă ori (car.) ; de justiţie.

tAgAdUI (-uesc) 1. vb. tr. şi inlr. A nega: şl
zise Domnul Iu Avraam: ,,căce rlse aceasta Sara...i’M şi 
Sara tăgădui şl aşa zise: ,,n'am rlsl” că se temea (Pal.) ; 
el persista a tăgădui tot ce privea pe ceilalţi boieri (I.-oh.); 
nu tăgăduesc că asemenea opere trebue să existe prin mul
ţimea de picturi (odob.) ; Grlgorle-Vodă tăgădula, zlclnd că-1 
năpăstueşte Înaintea divanului Împărătesc (nec.); dacă-1 ce- 
mră Arapii inelul, el tăgădula ca un nemernic (isp.).

2. vb. refl. t A nega; a se lepăda: ceia ce va fi 
cumpărat otravă face prepus cum să fie otrăvit pre cel mort, 
mal virtos clnd să va tăgădui că nu o au cumpărat (prv -mb.); 
cela ce să va tăgădui de mene şl de cuvintele mele... şl fiul 
omenesc se va tăgădui dins (varl.) [ung. t a g a d n i.].

TĂGĂDUIALĂ (pî.-leli), TAgADDJNTA {pl.-te] 
sf. Faptul de a t ă g ă d u i, tagad.3!, negaţiune.

TĂGĂDUIT adj. p. tAgAduj. Negat; contes
tat tu © NETAgAdUJT : e un adev&r'«. 
OTAGÎRŢA (-ţez) vh. refl. A se sui şi atîrna de 
cineva ca o tăglrţâ: jlgănllle insă, cum I-au văzut, 
au Început să se tăglrţeze pe Ungă moş şl să-l Ungă (R.-cod.)
[comp. şi atAoIrta].

TĂGÎRŢA {pl.-ţe) sf. Traistă: mal are moşul la 
Încă o samă bună de felul acestora (isp.) ; ruptă te ’m- 
prumută şl cere la soroc să-i dai sac nou tn loc (PAnn) 
[comp. tc. tagar^yk, ngr. xayapTfîxaj.

TAGMA (pf.-me) sf. © Totalitatea persoane
lor care au aceeaşi ocupaţiune, aceeaşi meserie, 
clasă (socială), categorie: tagma preoţească; romă- 
nlsmnl avea un Înţeles Insultător pentru tagma evghenlstă 
(ALECS<); de nu va fi (hoţul) dintre boieri, apoi tot on terti
puri prin tagma prostime! să-l caut (isp.i; vrednic eşti să 
fii din tagma noastrăI (GN.) ^ © Breaslă: am găsit mul-1 
tă lume adunată, şl dlQ boierime şl din tagme şl prostime 
destulă (CAR.) ^ (|) iron. Clică: aoeastă âf de literaţi... 
de la Începutul lumii şl pInă In ziua de astăzi, a fost cam lln- 
goşltoare şl vanitoasă (pil.) [ngr. x4YfJ.ee].

TAHARĂU sm. = babtjşcA
TAHÎN sbst. K Un fel de făină preparată din 

seminţele de susan măcinate şi din care se găteşte 
supă de post şi altele; «'Ul se cnmpftră In borcane pe la 
băcălll şl snbţlindn-se cu apă caldă, serveşte oa lapte la cafea 
(VOR.) [tc. t a h y 11]. '
ţ TATTMIN sbst. Aproximaţie: sa vă lac o soooteală 

cu '«', ca sa vedeţi cit de mult va amaglţl (f)l.) [tc. t a ll- 
m i n ].
t TAHT, TAFT, ✓ TACT (pl.-turl) sn. © Reşe-

TAC-
TAH
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tAh .dinţa unei subprefecturi, subprefectură: in Necuie, 
se află, pe lingă tahtal subprefectnrll, Judecătoria de oool cu 

T M I un Judecător (DLvr ) ; ne tot trimit la taft cţte un cioflingar 
vtnăt şl rupt de foame (JIP.) ; tactul subprefeoturll era ceva 
mai Însufleţit deolt Înainte (D.-ZAMF.);e grăbit s’ejungă la 
tact, de aceea lasă bacşişuri bune (ALEcs.t % (D Pt. ext. 
Reşedinţa unei autori tă.ţi; sediul Unei administra- 
ţiuni: la tactul de mal sus al peştii, se Intlmplase peste 
noapte o călcare cu emor In banul unul Jidov (Carj ; Nar fi 
dus la tactul Jandarmeriei şl l-ar fl dat In mina şefului
(BR.-VN.) [tc. t a h t].
OTAHUţ... m: TEHUI...

TAIA (toln) 1. vb. ir. şi inlr. A. O A împărţi ceva 
în două sau mai multe bucăţi cu un obiăct tăios:

plinea cu cuţitul; cu topcrul, cu fcarfeclle, cu feră
străul; olnd va tăia un cm nlscare lemne In pădure... şl va 
cădea asupra vre-unul dobitoc şl^l va omori, acela să dea 
suflet drept suflet (prv. mb.); 0 F poţi tăia lemne pe dln- 
snl, doarme buştean: cuprins de ameţeală, pe loc cade 
Jos şl adoarme mort, de puteai tăia lemne pe dlnsul icrg.); 
să nu tal mămăliga cu aţa de Jos In sus, căci se scumpeşte 
păpuşoiul (oor.); 0 s’o tai cu cuţitul, se zice despre 
lucrurile dese, îngroşate, despre un lichid care c 
mai consistent decît ar trebui să fie: se ingroşase 
zeama, de puteai s’o tal ou cuţitul; se lăsase o c^aţă deasă, de 
puteai s’o tal cu cuţitul; 0: limba taie mai mult declt 
sabia, O.vorbă rea vatămă mai mult decît o armă 
(D abs. A fi tăios: briciul meu s’a tocit, nu mai tale blnă;

ca dinţii babei p»* d|N^ ® 1i (I) A scoate dintr’o 
materie, cu un obiect tăios sau alt-cum, ceea ce c 
de prisos, pentru a-i da o formă, pentru a putea fi 
întrebuinţat, a ciopli: piatra; diamantul; s’a dus 
Cblriac la luncă, Să taie Harlţei furcă, Şl-a tăiat o săptă- 
mlnă, Şl-a tăiat o strlmbătură; Mal bine şedea o lună Şi tăia 
o furcă bună (pamf.i !î @ A despărţi cu un obiect 
tăios o parte dintr’un tot: a-şl unghiile; o cracă 
uscată dintr’un pom; părul, a tunde: (bărbatul) să-l 
tale părul, că de va avea mularea păr tăiat sau tuns, ea 
să-şl acoapere capul (cor.> ^ (D Ca pedeapsă : capul, 
limba, mllnile, urechile cuiva: Roman-Vodă... neputlnd 
răbda păginătatea nncblulul său. Ştefan-Vodă... i-au tăiat 
capul şl s’au apucat de domnie (GR.-ur.); acela ce va tăia vie 
roditoare... aceluia să-l tale mtnlle (prv.-mb.) ; de... să va vădi 
şl şă va arăta cu doi sau trei marturl, oameni de credinţă, 
cum au glurat strimb... să 1 să tale limba (prv.*lp.) ; Senatul, 
Inţeleglnd că ea să fie otrăvit pe Constantin, au prlns-o 
şl tălndu-1 limba, au trlmls-o la .... icant.); <«>' nasul 
mr NAS ® li ® A omorî: au cunoscut pre Barnovskl- 
Vodă Turcii că au fost drept şl s'au căit pentru că l-an tăiat 
şl s’au glurat ca să nu mal tale de acum Domn de Moldova- 
(NEc.); IV* SPlNZURA i ®; F să mă tal, că..., chiar 
dacă m’ai omorî, n’am să...: să mă tai, că uu ţi-oiu 
spune (PAMF.); căpitanul... stă la noi la masă; In altă parte nu 
s’ar duce, să-l tal (sad.); zilele cuiva, a curma firul 
vieţii: ourlnd puternica mină a lui Dumnezeu l-au tăiat 
zilele (M.-COST.) H ® A junghia: o vită, o găină; la
Crăciun, olnd tăia tata porcul, şl-1 plrlea şl-1 opărea... eu 

'tncălecam pe porc (CRC.); găina trebue tăiată Slmbătă seara, 
că de o tal Duminecă dimineaţa, In timpul slujbei, mor de 

■ boală găinile (gor.) ^ ® 0 A stîrpi: ^ răul de la rădă
cină 1 ® A distruge efectul, a alunga: să-ţi dea mă- 
mullca leacuri cari să-i tale farmecele nsp.) 1j (S) A în
depărta, a înlătura: daca vre-un episcop oprit... ar În
drăzni a sluji sttnta liturghie... unul ca acela de Iznoavă 
să.se tale de la biserică (prv.-mb.) ^ (0) A scoatc, a rupe, a 
opri o parte din ceva; a suprima: leafa H (©• A 
răşlui: pluţarlul să na tale cu plugul den botarul altuia, 
să-şl mal lăţească pămintul său (prv.-mb.) ^ (îE1 / A tăia,
a înlătura o parte bolnavă a corpului, a amputa: 
'^piciorul, braţul; o bubă, a-i face O inciziune, o 
înţepătură, ca să se scurgă puroiul; 0 ^ în carne 
vie, a) a nu nimeri in gol, a nu greşi ţinta, lovind în 
cineva; b) a lua măsuri energice pentru a pune ca
păt unei situaţiuni rele ^ ® A despica, a spinteca;
cfi clrmaclnl clnd tale valurile mării tocma d'a curmezişul 
(GOL.) ^ ® 0 /L A ara: n’a mai mincat şl l-a ajutat 
Dumnezeu de a tăiat pină In a treia zl jumătatea de pogon 
(r.-cod.) •] ® drumulcniva, a trece pe dinaintea Iui; 
a-1 împiedică de a trece înainte: le iese înainte Or
fane cu trei sute de arnănţl, cari stau ascunşi, le tale dru
mul... (şl) se năpustesc asupra Iul Tudor (I.-gh.) ^ ® 
comnnioaţinniie, a împiedica pe cei asediaţi de a co-

muni(?a cu cei din afară 1[ ® A despărţi, a separa, 
a desface în două; cînd (iouă persoane cad la în
voială în urma unei tocmeli sau asupra ori-cărui 
lucru, e datina în popor ca să-şi dea mîna, iar o 
a treia persoană, în chip de consfinţire, desface 
cu palma întinsă vertical, ca şi cînd ar tăia, mîi- 
nile împreunate: ^ eldămaşui; Mă rog, primeşti p—Eu 
primesc, da să nu mă păcăleşti.— Ce-ţl pasă P adă mina; 
tale, domnişoară l Ana nu ştia cum şl. ce să tale, şl trebui 
să-l explice datina poporului (vlah.) H (S) A încrucişa: 
acest drum tale calea spre Mlzll ^ @ A faCC Să-i treacă, 
a-i lua, a-i ridica: ^ pofta de mlnoare; se cerca In tot 
felul sări tăie pofta de plecare (isp.); setea H © f A 
desfiinţa: din potonoa domnească s’au tăiat, ca nici de cum 
obiceiul acesta să nu mal fie (let.) @ A opri: fumul 
ml-a tăiat respiraţia @ vorba, cuvlutul cuiva, a-1 
curma vorba, a-I întrerupe, luînd înşuşi cuvîntul: 
blo^a lată... se Încercă să zică şi ea ceva, dară împăratul li 
tăie cuvlutul U6P.I; IV MIERE ® ® A-î producc o
sensaţic ca şi cînd l-ar tăia cu cuţitul [vorb. dc un 
vînt glacial, de un ger straşnic, de o apă rece 
ca ghiaţa, etc.): sufla un vint rece de te tăia la obraz; 
ne odihnim po muşuroaiele de Iarbă din preajma şlpotulul, 
a cărui apă te tale la dinţi (vlah.) ^ @ A simţi 0 durere 
ca şi cînd l-ar tăia cu cuţitul: La stomab deodată începe 
să-l frămlnte şl să-l tale (srâR.); cînd văzul pe tata răzemat 
de uşorul odăii... simţii... că mă tale la Inimă (GN.).

B. 0 A amesteca cu. apă (pentru a-i slăbi 
tăria): rachiul, vinul 1f ® '*• scurt, a curma, a
pune ‘capăt: scurt o convorbire Tf ‘® A lua, a
apuca drumul cel mai scurt spre a ajunge undeva:
au tăiat drept Ia Don, cale de patru ceasuri din mare înec.)
® © A o a O şterge: o talu pe poartă afară 1î ® A 
fixa; preţul, a rupe preţul (iv rxtpe l @): capaniiii 
an tăiat nartul griului la schelele Dunării pe şase lei (I.-gh.) 
11 ® ® î ^ bani, a bate monedă f (b ♦ A lua 
cu un atu o carte a adversarului ®^ A 
separa în două un pachet de cărţi, după ce a fost 
amestecat de alt jucător H ^ o bancă, a ţi
nea banca, a juca In calitate de bancher împotriva 
tuturor celorlalţi jucăţori: tăia el o bancă de stos şl 
Dlmcea... se Incăpăţlnează cu dama de caro şl pierde trei sute 
de leuşori (vlah.i (iv b^cÂ2 ®) ® Locuţiuni di
verse: ^ la palavre, a îndruga, a croi la minciuni: 
mă mustră cugetul... olnd începi a tăia la palavre vinătoreşti 
(odob.); a-1 ^ puterea (sau puterile), a-i îngădui for
ţele: la sat nu e de ruşine a lucra lacrl-ce... şl a face cum 
11 tale puterile uip.); a-1 apa de la'moară, a-1 împie
dica dc a mai face ceva; a (nu-i) capul, a (nu) se 
pricepe: să te aperi de toate relele, cum 11 putea şi cum 
te-o tăia capul icar.) ; nu mă tale capul la astfel de lucruri 
(I8P.); m- CAHNE ®, OJINE ®, F0A:LA @, UNGHIŞOARA,

2. vb. refl. ® A se răni cu un instrument tăios: 
a se ^ la un deget © A se omorî unul pe altul: 
Stelan-Vodă, Imbărbătlndn-i pre al săi, cu aglutorul Iul Dum
nezeu rămaseră biruiţi Turcii, cit el ludeslne s’au fost tăind 
(OR.-OR.; H ® A 1 se (mllnile şl) picioarele iv MfNA® 
PiciQR ® 11 ® A se despica, a s.e crăpa: cind mămă
liga se tale In două pe masă, to călătoreşti (GOR.) ^ ® A 
SC încrucişa: drumurile se tale la marginea satului; două 
Huli, două planuri care se tale perpendicular ^ (S) A se 
Strica: laptele s’a tăiat ^ @ A se muia: gerul s’a mai 
tăiat [lut. vulg. t a 1 i a r e].

TÂIAT 1. adj. p. tAia Ut (C) NETAiat.
2. sbsl. Faptul de a tăia, tăiere.

' TAIGA sm. F © ® Tată (mai ales cînd i se 
adresează vorba, ca termen de mîngîiere): fata 
Brlncovanulul-Vodă, fiind tlnără şl desmerdată de tată-săn... 
zicea: aollot aollol că va pune taica pnngă dă pungă din 
Bucureşti plnă in Tsrlgrad. şl, zău, nu ne va lăsa aşa” (Nec.) ; 
Voicule, mă omoară taica, Volculp, nlă omoară maica 
(Br.*vn.) ; taică Împărate, să te Întreb ceva... : de ce eşti 
aşa, taică, ou o parte de trup uscată şl cu una verdeP
(R.-COD.) t ® Se întrebuinţează ca termen de res
pect la adresa unui preot, unui moşneag: ii vedea 
luorlnd clnd la alde neloa Buxcllă, ...clnd la taica Popa 
(ISP.); Dar Gheorghe-al nostru, cum o duce P — Sub glie, 
taică, şl sub cruce, Lovit'In piept de-nn Iatagan (coşb.) 1[
® Adesea întrebuinţat de un preot, de un bătrîn 
la adresa celor nini tineri, de tată către copil, ctc.:
Avocatul; Trebue să găsim motive... Părintele: Găseşte-le, 
taică, de ce eşti dumneata avuoatp (Car.); un ţăran bătrîn...
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8pri)lnlndii-Be de masă, Întreabă Inoet şl serios: nce s'a făout, 
taică, ca Jalba mea P” (BR.-vn.) [srb, tajko],

tAigULIţA, tAictjtA, o tAiculean sm. dim. 
taica.

TAIE-FUGA sm.'iron. Oiti fricos: ştiau adecă şl 
zlcăau că dascălul e an (ret.) [(care o) taie a) 
fugă].'.
O TAIER Olfen., TAiţ)R Olten. Băn. (pi.-ere) sn. Ta
ler, farfurie [ung. t ă n y e r],

TAIERE sf. ® Faptul de a tăia; Tăierea ca- 
pulul sftntulul loan Botezătorul^ Sărbătoare bisericească 
ce cade la 29 Au^st; e numită ele popor şi ,,Sf.

Fig. 4805. Tăierea capului Şf. loan Botezătorul 
^după Cazania iui Varlam, Iaşi, 1643).

loan-de-toamnă” {[^4805) ^ © Locul'unde se taie 
vitele, abator, zalhana.

TAIETQR 1. adj. verb. tAiA- Care taie; tăios:
ca piatra de ascuţit ce pe cuţit 11 tace toarte •*', Iar ea nici
cum poate tăia (oolj.

2. sm. © de lemne, muncitor ce taie lemne: un
vlnător... umbla printre munţi după ylnaţ şl au văzut de de
parte pre un de lemn (Tich.) ^ © t de bani, falsi- 
ticator de monedă: clţl se vor vădiri de bani, să se 
oslndească la moarte (leg.-car.).

(pl.-toare) sTi. Buştean, trunchiu pe care se 
despică lemne cu toporul: pe care se taie lemne,
să no se pună pe toc, căci... pe lumea cealaltă 11 va duce !n 
spinare (gor.) ; de*! trimetea la •«i'după vre-o două lemne, 
sta şl se juca ou securea (Ret.) ; eu ml-aş pune capul pe 
că Doca ml-a lăcut-o (s.-ald.) ; scoate cuţitul de la brlu, 
pane degetul ou inelul pe un ^ şl, ţac! 11 taie ş!-l aruncă... 
In apă (R.-coD.).

TĂIETURĂ (pl.-turi) sf. <D Rană produsă de 
un obiect tăios: la pui mtn% In apă rece, plnă ce stă 
slngele, apoi te ungi ou undelemn, te presări ou sare şl legi 
strins (PAMF.j ^ © Drumul pe care şi l-a croit o apă 
în curgerea ci: de pe larga <«>' a Snşltll, o luăm pe la ctm- 
puri In sus (vlah.» % ® Locul unde un lucru a fost 
tăiat: tu cu sabla să-l tal capul şl pe urmă să pul sabia pe 
(VAS.) II ® Felul cum un lucru a fost tăiat: tăie
tura părului TI © Croiala uneivhaine: o droaie de 00- 
conaşl... întorşi din Paris, radloşl de tăietura corectă a pan
talonilor (VLAH.) ^ © Supresiune-făcută într’o carte 
sau într’o piesă de teatru H © ^^ Separaţiunea 
de către un jucător a pachetului de cărfi ameste
cate H © pl. / ® Sensaţiunc de durere ca şi cînd 
l-ar tăia cineva: toată ţaţa 1 se încreţeşte, parcă are tăie
turi de colici (VLAH.) 11 © A1 lABBA-TĂIETţrRII, FRţlNZA- 
TAlETVRn = VINDEC®A [tăiat].

TAIEŢEI sm. pl. X Fâşii înguste de aluat în
tins subţireV care se pun în supă {Mo/d. ,.tocmagi”): 
zeamă de pasăre, purcel sau miel, cu orez sau altele 
(PAMF.); Taie, mamă, Doar’ viu peţitorii mei, Cblamă-1 
mamă plnă ’n casă Sl-1 Îmbie cu mlncare (BRL.) ; De-olu ti, 
Doamne, vinovat, Vrednic slut de splnzurat, Pe poclump de 
pătrlnjei Cu funii de (ik.-brs.) [tăiat]. 
ţ TAIFA sf. Personal, ceată: au treont cu taitaoa Iul 

după ceialalţl la Italia (CÂnt.) ; au aşteptat plnă s’au deschis 
poarta... şl aşa au Intrat oeauş-başa şi Haslcblul cu taitaoa 
lor (LFT.) ftc. t a i f ă].
OTAIPA sf. Băn. Ceată, adunătură [taifa].

TAIFAS (pî.-aanrl) sn. Conversaţie familiară,

vorbă, sfat: b&trlnll stan la sorbind cafeaua şl vorbind TĂI- 
clte nagode toate osp.); Ia geamie acolo, al să găseşti stlnd w 
la A” UD Iman şl patru bătrllorl ou barba albă (car.>; să TAI 
şed eu ou dlnşli la ^oirl pe divan, ou oiubuoe (ALecs^) ; nu 
cumva al pofti oare să te pul la «*^rl ou Dumnezeu i* (Crg.)
[ngr. •ză'C<Dâq],
.‘TAIFUN sbst. © Ciclon, în mările chineze şi 

japoneze, care se iveşte primăvara şi mai ales 
toamna [germ.].

TAIN fpl.-iDuri) sn. © Porţie de pline, carne, 
ele. ce se (ledea pe zi ienicerilor sau ostaşilor pă- 
raînteni; întreţinerea zilnică ce acordau odinioară 
Domnii boierii subalternilor lor; astăzi: bani 
pentru pline dată zilnic slugilor de către stăpîni,
In afară de simbrie: le-am spus că aveam ctte treizeci 
de^ lei pe lună şl Îmbelşugat de.carne, pline şl vin (pil.) ; 
dascălul Stan... mal avea de le biserică z*.* de mălalu, de 
tas.ole şl de lemne (I.-oh.); să vil, bade, să-tl dau pe mal 
multe zile, că... eu nu mal pot să tiu pe-dlci tocmai plnă 
Luni (VAS.); DU se Ivi nici o clrteală din partea nimănui, 
căci ea toate .«^rlle le Împărţea cu cumpănă şl cu dreptate 
(ispj H © Porţie de orz sau de ovăz ce se dă cailor: 
caii s'au odihnit, şi-au mlncat .^1 de ovăz (Vlah.) : drept 
să spun, am obosit ca un cal de poştă ce nu-şi are ^ul la 
Vreme (alecs.) 1f ® ® Provizie, capital:.pescuitorii au 
>^1 lor de glume, otnţece şl poveşti (olvr.) ; rumegam In 
cap <«^1 meu de gindurl, olnd aud tropolnd prin sală oloboa- 
tele grele şl cu pinteni... ale căpitanului (vlah.) [tc. 
tayin].

TAINA (pl.-ne) sf. ® nai Adevăr al religiunii 
creştine pe care nu-1 poate pătrunde raţiunea ome
nească, mister: cele şapte taine ale Bisericii creş
tine ortodoxe sînt; botezul, ungerea cu sttntu! mir. 
Împărtăşirea sau cuminecătura, preoţia (hirotonia), pocăinţa 
sau mărturisirea, nunta şl maşini ;v8pălmlDtatl, 1 s’au în
chinat şl au cerut grabnic taina botezului (vlah.) ; se crede 
că ace] copil care pltnge pe timpul săvlrşlrii ta'lnel botezului 
va trăi lung (gor.) ; trebue să-l Intreabe, ce gind are spre 
taina cununiei, carea laste de o ţine besearica, şl, de să va 
găsi să fie eretic, atunci se va certa cu moarte cumplită1 
(PRV.-MB.); cina cea de cţNA® H ® Ceea ce trebue 
ţinut ascuns, ce nu trebue spus nimănui, secret; 
ceea ce nimeni nu ştie sau ce nu poate să pătrundă 
cu mintea, ceea ce e tăinuit, ascuns, mister: ne- 
mlcă nu e acoperit ce să nu se descoapere şl ce e neştiută 
să fie (COR.); taina Iul Dumnezeu ulme nu o ştie (znn.) ; 
i-au spus Turcului toate tainele Împărăteşti lui beizadea 
(NEC.); e o ^ grozavă, pe care numai tata o ştie (vlah.) ; 
are gură Împiedecată, dar taina b spune Îndată (Pann) ; Işl 
păzeşte taina de Joi plnă mal apoi, tooma oa o muiere (gol.) ;

taina să n’o spui nevestei; tainele politicei, diploma
ţiei; t logofăt desecretar domnesc; secretar in
tim. privat: logofătul său de 11 dete In mină o scrisoare 
(fil.); în t p(r)e $ cuîntr’ascuns, în se
cret: Împăratul... chlamă In ^ pe un credincios al său şl 
dă poruncă să-i culce In casa cea de aramă Înfocată (Crg.) ;
Gondole negre multe se depărtau de maluri Şi lunecau In 
pe negrele-ţl canalurl ialecs.) ; Brtncovanul-Vodă chemă 
pre boierii pribegi Ia dlnsnl şl făcură stat (nec.);
au Început a-1 Întrebare cu ^ şi a-1 Ispitire pentru acele 
lucruri (nec.) H Mijloc cunoscut de o singură
persoană sau de prea puţini inşi de a face anumite 
lucruri în ştiinţe sau în arte, de a izbuti într’o 
anumită întreprindere: taina de a se îmbogăţi tn scurtă 
vreme H © 0 Loc ascuns, tăinuit, ascunziş: un ie
pure răsări deodată din tainele pădurii (s.-ald.) 1} ® =
TAINIŢĂ: stau tainele şl plnă astăzi deşarte, unde au fost 
acea avere (nec.) ; pre Despot-Vodă l-au Închis Laski In- 
tr’o a sa, unde nime nu Intra acolo (let.) H © t Sfat 
ţinut in taină: şl au făcut numai clte trei, craiul, 
Nlcolal-Vodă şi secretarul, şi au vorovlt vr’o două ceasuri 
(LET.) H © O/ten. Conversaţie, convorbire, taifas: 
să ierţi că te ţiu mal multlcel la -^azi (Jip.) [vsl. t a j n a]. 
îTAINGIU sm. Gel (ie împărţea tainurile {în 

spec. ostaşilor); furier: Nişte taingil mult scimavi, din 
cel boiereşti ciocoi, De-a săracei ţară pradă vedeai cu turme 
de ol (LET.); cine Împarte, parte-şl face, ca talnglul la tai
nuri (GOL.) [tc. t a y i n ^ yj.
OTAini (-nesc) vb. intr. A sta de vorbă, a sta Ia
t a i n ă, la taifas: ştii că Romănulul 11 place să tălneşti 
cu el (LUNG.); pentru noi, scoate un borcănaş de ţuică... că 
noi o să mal tălnlm niţel de-ale noastre (R.-cod.); (ţăranii)
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TAI- Q6 oQloă pe lingă loc... unde tălnescj nedormind de loc, să 
_ A . na vie ho|il ori dibanla la viţe (jip.>. :
I AL TAINIC 1, adj. (î) Care stă în legătură cu 

tainele religiunli: stăm neclintiţi ca Intr'o mgăclnne 
(VLAH.) H CD Ascuns, neştiut sau neînţeles de ni
meni, misterios: vom avea, credem, prllejnl a dovedi 
tntrăţlre ce uneşte aceste popoare (odob.i ; o <^ă trlsteţă 11 
Inneca inima (gn.) (D Care tăinueşte toate, care 
nu destăinueşte ce ştie, tăcut: un om

2. sm. t Secretar intim: pe urmă i s’au dat titlul 
..Bxaporitul*’, adică <*'ul din lăuntru la Împărăţie (n.-cost.) 
[vsl. t a j n i k u].
O TĂINJT sbst. Faptul de a t ă i n i; conversaţie; 
taifas: ^nl se întinde vlolu,şl guraliv (luno.).

TAINIŢĂ (pf.-ţe) s/. .© Groapă, încăpere su- 
teraiîă, coridor sub pămînt, cu multe cotituri, care 
servea odinioară ca ascunzătoare pentru oameni 
şl avuţii: mănăstirile aveau ...başte boltite şl,tainiţe pentru 
ascunderea scalelor (alecs.); coborim şl ajungem la o 
adtnoă.\inde Imbicseala aerului roşeşte llacăira făcliilor (Car.i ; 
ne povesteşte cum a trăit In tainiţa asta ZamoUe, zeul Da
cilor (VLAH.) ^ CD Py- Pxt. Ascunziş: cucui ieşi dm tai
niţa sa şl cintă de douăsprezece ori (GN.); strigăte de tr'lm- 
blţl, sbucnind din tainiţele codrului, sporiră spaima năvăli
torilor (VLAH.) [vsl. *tajnica< tajnu ,,tai
nic”!.

TĂINUI f-uesc] 1. vb. tr. A nu lăsa să sc cu
noască, să se ştie, să se afle, să se vadă, a ascunde, 
a păstra taina despre ceva: dţi se vădesc gazde de 
tllbarl, să se cerceteve şl clnd, siliţi fiind de frică, primeau 
pe tllhari şl-i tăinuia, să se Ierte (l^g.-car.): au dat Uos- 
calll pre toţi robii Turci luapoi... fără cit vr'o 70 de copii şl 
fete... i-au tăinuit de l-au luat cu sine (n.-cost.).

2. vb. refl. A se ascunde, a păstra incognito: 
Lesclnskl... aglunglnd Io hotarul prăsesc, n’au mal putut să 
se mal tălnuească, ce au căutat numai a se spune (N£c.).

vb. intr. Olten. =TA1N7: am fost la el să mai tăinu- 
im, că nu ne-am văzut de mult (s.-ald.) ; Domnltoiul nostru 
cu lancu Brătianu şed pe pod, tăinuesc acolo amlndol(oR..N.).

TĂINUIT adj. p. tAinttj. Ascuns, tainic: in 
locurile acestea ^e... plutesc umbrele strămoşilor noştri 
(Vi^H.); Mal de vale ’n cea dumbravă cu poiană ^ă... Coa
sele snb teaca udă zăngănesc răsunător (alecs.i.

TĂINUITpR sm. Cel ce tăinueşte; cel ce as
cunde lucrurile furate de altul [tăinui].

TÂipS adj. O Care taie: cuţitul, sabla, to
porul, loarleolle slut obiecte t&ioaae "i CD Bine ascuţit, 
care taie bine: Ca cu brlcln » de parc& Intr’o clipă tuse 
ras (PANNi; 11-1 tăioasă limba ca spata (oos.) H ® 0 
Care-ţi dă sensaţia că te taie la obraz (rorft. de 
vînt, de ger, etc.): începuse a ninge taie ţl a anlla nn 
Vint —• (GRL.).
QTAISTRĂ = traista [rut. tajstra].

TĂIŞ, OTAiţjş (pl.-şnri) sti. Pai’tea lăioasă, a 
unui'cuţit, a unui topor, a unei arme, etc.: de cnmva 
s’a pns pe TnasA nn cnţit cn tăişul tn sns, ae crede că oare
cine din Zamllie o să plece la drum (PAc.); tălanl sablai 
foarte bine lucrat era de şapte palme lungime şl patra lă
ţime (bAlc.1 ; printre foile ini veizl... ascuţite pe margini 
ca nn cnţit cn două tăluşurl, şa desluşeau pe alocări mosoare 
mglnll de eămlnţă (s.-ald.i; Hăl volnice, volnicele, la-ţl 
tălnşnl de plăsele, Pune mina pe oţele (alecs.) ; Că toporul 
ml-1 vrăjit, Cn tălaşnl oţellt [ALECs. p.i [t ă i a].

TAIU-MÂLAIU sbst. Un jos de copii; se ju
cau da-a cn mine şl cn ceilalţi .SEV.i [taiu -I- mă-
i a i u].

TĂiyŞ wm- TAJS.
•TAI.' (pl.-lnrl) sn. 4 ® Miădiţă ce creşte din 

rădăcină ia piciorui unui arbore li ® Lăstare ce 
cresc sau din rădăcină sau din partea ascunsă în 
pămint a unei tuipine ia pianteie anuale sau ier
boase şi care formează un mic tufiş [fr. talie].

•TAI.2 (pi.-lnri)* $n. * Organ care constitue la 
criptogame corpul plantei [fr. t h a 11 e].
C TAL2 (pi.-lori) sn. Băn. Parcelă, parte; holaml 
întreg e linpătţit In mal multe părţi care... se numesc » 
(NOV.) [srb.].

TALAI wm- TAT.A -TAT.A ■
' c TĂLĂI wm- tAlAlAJ.

TAT.A.TT TALA$l SUI. pl. Aşcbii late şi subţiri, 
învtrtite în spirală, ce se scot de la lemnul dat cu 
rindeaua: (cobea) am aşezat-o pe un strat de talaşi, nude

Fig. 4006.
Talancâ

urma să se usuce (ur.i; pt. anal.: părul negru-latirna 
In talajl (Dlvr.) [tc. t a 1 a s].

TĂI4ĂLĂI, Olten. tAlAi {-ăesc) vb. tr. şi intr. F 
© A îndruga*, a flecări, a tăia la palavre, a vorbi 
vrute şi nevrute Ij © A umbla fărâ nici un rost, 
a hoin&ri, a vagabonda: l-a găsit hoţul ăi mare Uiă- 
lălnd prin sat, ou mtlnlle goale (luno.) [comp. I%.lAlAX7].

TĂLĂLĂU 1. sm. F Prost, nătîng, bleg: ce 
dracul iar te-al lunecat, mâi (ALECS.i; dar ce zici, <«', 
că mori de sete, olnd tu tot mereu belP (RET.) ^ ® A um
bla a umbla hoinărind, fără rost.

2. sbst. TărăboiU, tămbâlău: boierul II aşteptă In 
portiţă o’o bltă bună, şl dă, dă, plnă se strlnseră vecinii 
In «*'Ul lor (RET.) [comp. TEIiELgU, BAlAlAD].

TALAN sbst. = DALAC © : a. dona zl Rolbul era 
mort, 11 fulgerase <«iil (s.-alo.); splnz, bun de ^ la dobi
toace UlP.f.

TAliANCĂ (pî.-ănol), TALANOA (pl.
-ăngl] s /. = BALANCA, balanga (H] 4801)); 
stropşltul de loan, ou o talancâ de la ol,
...face o hodorogeală şl un tărăboiu, ' de-ţl 
la auzul (CRO.); oall, duşi de trlu, treo îna
inte, umpltnd desişurile de sunetul tălăncl- 
lor (IRQ.); un sunet răguşit de talangă răsuna 
a spart la gltul unui bou (D.-zamf.) ; In preaj
ma etinei sună tălănglle răguşite ale mînză- 
rllor (LUH0.>; din lunci răsună tălăngi, lin
iere s'aud doinind (vlah.).

TAlANCANI (-ănesc) Vb. intr. = bAlAncAnj : 
tţlăncănean mereu Intr'o dungă clopote mari de aramă (lung.). 
[t a 1 a n c ă].

TALANGA wm- talanca.
TAlÂNGI (-geso) vb. intr. A bălăncăiii; a suna 

clin t a l a n g ă: şe crede că spre a scăpa de Inpii cari s'au 
luat după cineva, este bine a cn un clopot (gor.).

tAlaniţA (pl.-ţe) s/. Femeie stricată, care-şi 
vinde trupul; curvă de rînd: de fămele ~ fecior eşti tu 
(BinL.); ca tălanlţa deamăţată, pic nllţă a se purta... pri
cină daţi (CANT.); II toacă starea mal lăn deott o talanlţă de 
circiumă (FiL.) [comp. rut. t a 1 a n n i 6 a ,,femeie 
lericită11].
t TALANT sm. ® ® = TALANT ® : Doamne, doi 

talanţi dedeşl-ml şl alţi doi talanţi dobtndll cn ei (coR.) *1 
® pl. ® Bani (de metal) 1] ® ® Talent, dar natu
ral sau dobindit prin abilitate; mă duo la Dnmnezen, 
oă laoe ce noroc am la fniat, să mă blagoslovească să fie 
aista *ui mea ivoR.i ’ ® Pr. ext. Maximă, normă 
de viaţă: nn vreau plată, zise omnl, cl vreau nnmal nn 
ca Bă pot trăi şl an In lume (SB.) [vsl. t al antă< gr.].
O TALAP1 (mai adesea repetat talapi talapi)
interj. BUCOV. = lipi2; la urmă, vede că vine şl fata el, 
*: *; ou olobotale pline de lacrimi (Vor.i [rut. t a- 

1 a p!].
TALAŞI pv TALAJI. x
tAlÂŞMAN sm. Motd. Epitet dat boului sau 

calului: Florics, mănindu-l cn ţepolnl: ,.Hăis, ţa, 
bonrean I (alecs.) [comp. tc. talasman ,,arţăgos” 
sau bg. I a 1 a s m Q ,,iazmă, strigoiu”].

TALA-TALA 1 interj. Aide! aide! se pasară in 
nişte corăbii şl plecară pe mare, »! plnă oe se pomeniră la 
ţara Amazoanelor ttsp.i; şl pe etnd mergeam noi aşa, ! 
dondănind, vedem donă clăi de fin (LUNO.).

TALAZ (pl.-aznrl) 
sn .Val niare ( lH 4807):
Ca ale mării repezi şl 
groaznice «■uri. De vin- i.- 
tul relei soarte spre stlnol [
am fost gonit (ALX.); oştlle 
ae puseră tn mişcare şl ve
neau unele asupra altora 
oa —urile mării şl ae In- 
oăleraiă iisp.i; ce trece 
prin apă şl —uri nu face f
(OOR.), qhicitoare des- Fip. 4807. Talazuri.
pre „fulg”; ®: In de
părtări, o pulbere albastră pluteşte peste —uri de codri 
(VLAHI [tc. talaz].
OTAlbAGII sf. pl. Trans. Lemne groase şi 10- 
tunde ce se aştern pe fundul carului, răzimate pe 
perinocul dinainte şi pe cel dd dinapoi, cînd carul 
se încarcă cu fin onc.) (pac.).

‘TALC sbst. « Mineral format dintr’un silicat
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de magneziu, de coloare albă-verzuie, verde-ce- 
iiuşie, etc., unsuros la pipăit şi moale, de se poate 
sglria cu ungMa; e întrebuinţat la fabricarea 
pastelurilor [fr.].

TALE tm- Tău1.
•TALENT (pJ.-ta) sn. ® Numele unei greu

tăţi, la vechii Greci, care era egală cu 26 kg., 178 H 
® ® ^ Numele a două monede Întrebuinţate de 
vechii Greci: -~ui de argint, care valora 5660 lei, 
90 bani (valută aur) şi ~ul de anr, de o valoare de 
55600 de lei (valută aur) 1f ® © Mare capacitate, 
dar de la natură sau dobîndit prin muncă, destoi
nicie remarcabilă pentru anumite ştiinţe sau arte: 
are un mare * la desen, la matematici; pentru *ele cu oare 
11 Înzestrase natura... era foarte Iubit de imp&rat (Pann) ; 
n’am mal Intllnlt In viaţă om care să ştie atltea ctntece... 
şl care să le povestească cu'aşa oum povestea el IHR -VN.); 
om de cel ce are talent: societatea Perei ou produce 
oameni de * IBOL.) [fr.].

•TALENTAT adj. Care are talent. 
TALER1 sm., <f (pi.-ere) sn. ® ® Veche monedă 

austriacă, de argint, ce circula în Muntenia şi Mol
dova cu începere din sec. al xvu-lea plnă la în
ceputul sec. al xix-lea şi a 
cărei valoare era, pînăla ju
mătatea veacului al xviu- 
lea, de 133 de bani, şi, de 
aci înainte numai de 40 de 
parale, adică egală cu un leu j 
vechiu (ţs] 4808): măcar do
are tace neştlne bani olt de buni, 
galbeni prlsne de aur curat, sau 
taleri... tot o certare va şă albă 
(PRV.-LP.i; acela de nu va da Ia dom
nie dbao sute de talere bătute, a- Fig. 4808. Taler (Măriaş) 
tunce 1 se va tăia o mină (PRV..MB.1; al Măriei Tereza.
Au pieptul ele Alb de taleri şl măr
gele (coşB.) t ® Maram. Florin austriac: Numai noi 
te-om cumpăni De trei ori Ou talerii Şl de trei cu galbenii 
(BRL.) [germ.].

TAXER2, Mold. Maram. T4LOER (pi.-ere) sn. ® 
Biid’de lut, de faianţă, de porţelan, de lemn sau 
de metal, în care se pune mîncarea pe masă, far
furie; cu lingura cea mare de argint scoate Domnului pe 
talger supă (LET.i ; tipsiile pe care aduceau bucatele, tal
gerele şl păhărele erau de argint (NEGR.) ; gătise de aşezat nişte 
talgere sus.pe blidar (orig.) ; ce e dulce şl mal dulce şl pe 
taior nu se tale? iisp.i, ghiciloaTe despre ,,somn”; 
® taler cu două feţe, om ipocrit, făţarnic; a minca pline 
şl sare pe un taler cu cineva, a duce un traiu comun, a 
împărţi cu cineva binele şi răul: dacănu-ţi vei duce 
fata de-alol, pline şl sare pe un taler cu tine nu mal mănlnc 
(isp.i t ® Bucatele puse într’un taler: adă, preo
teasă, băietului o bucată de colac şl un talger de brlnză 
(VAS.) t ®, jut Disc cu care se umblă în biserică 
spre a primi ofrandele în bani; a umbla cu a 
umbla de la Unul la altul să strîngă bani pentru să
raci, pentru o operă de binefacere sau pentru sine, 
a tace o colectă, a face chetă U ® Pic-care din 
cele două discuri ale unei balanţe: nu vezi cum s'a- 
gaţă dlmonll de talerul drepţilor (Dlvr.) r ® pl. J = 
CIMBADE : o muzică militară bate din talgere pe o piaţă 
iiRG.) [comp. bg. t a 1 e r u, rut. t a li r < germ. 
T e 11 e r, dial. T a 11 e r].

TALERAŞ, Mold. Bucov. tALQERAŞ (pî.-aşe), TA
LERUL, Mold. Bucov. tAloerel (pi.-ele) sn. dim. 
TALER2, TALGER.

TÂLHAR... = TILHAB... 
t TALHÎŞ, TALHjş sbsi. Raport al vizirului către 

• Sultan pentru numirea sau mazilirea unui Domn 
[tc. t e 1 h i s].

TÂLHITI = TlLHUJ.
•TALIAN sm. © = ITALIAN.
TALIÂN2 (pi.-ane) sn. Un fel de plasă de 

pescuit întrebuinţată pe coastele marii Negre [rus. 
t a 11 j a n u].

TALIE Sf. ® Statură: om de mică; © a fl do 
a fi destul de mare, destul de tare, etc. ca să se 
măsoare cu altul: olnd jucătorii slnt totl do *. se In- 
tlmplă să se joace o contra şl adesea partida să fie remisă 
(CAR.) f ® Conformarea corpului de la umeri pînă 
la brîu I ® Mijlocul trupului: are o~ subţire; 11

Fig. 4809. 
Talisman de 
argint din 

Caşmir.

Înconjură talia, strtnglnd-o tare la piept (EMtN.); cind Işl TAL- 
încingea talia In betelie de aur... la toţi al curţii 11 se făcea -tai 
frică (DLVR.) H ® ® Partea unei haine care încon- ' 
joară mijlocul trupului: un copil de vre-o opt, nonă ani... 
cu... un gberoc mare, a cărui * II vine plnă la glezne (Car.) ţ 
® 0 Partea unei rochii care acopere bustul i 
® ^ In anumite jocuri de cărţi (bacara, stos, 
etc.) seria întreagă de lovituri ce urmează plnă 
ce bancherul isprăveşte,pachetul de cărţi cu care 
joacă: cInd Isprăvea talia, Işl făcea mina greblă şl aduna 
mizele In banc (vlah.) [comp. pol. talia, rus. t a- 
11 j a < fr. t a i 11 e].

TALIENESC adj. © = ITALIENESC.
•TALION1’ sbst. A © Blastru făcut din ceară 

galbenă amestecată cu terebentină şi diferite sub
stanţe farmaceutice, ce se întrebuinţează ca emo- 
lient [fr d i a.c h y 1 o n].

•TALION2 sbst. Pedeapsă prin care un vinovat 
e tratat in acelaşi chip cu care a tratat şi el pe 
victima sa: dinte pentru dinte şl ochlu pentru ochlu este 
legea —ului; legea —ului este pusă In practică printre el 
(BOL.) [fr ].
•TALISMAN (pi.-ane) sn. Frag

ment de piatră sau de metal pe 
care erau săpate unele constelaţi- 
uni, figuri cabalistice, caractere,ma
gice şi căreia i se atribuia proprie
tatea de a apăra de rele pe persoana 
care-1 purta sau avea darul s’o în
zestreze cu puteri miraculoase, su
pranaturale (i®| 4809; ©: avea un ~ 
de a se faee Iubit de toată lumea [fr. ].

TALIUŢA (pl.-ţe) sf. 0 dim.
TALIE ® ; supt tălluţa de muselină 1 se 
ghloea sinul îrumoa (s.-ald.).

TAlIm (pî.-Imuri) sn. Închinăciune ceremo
nioasă (după obiceiul turcesc), temenea: Lipieescu... 
prezintă ciubucul Iul Hlrzobeanu cu turcesc (alecs.) [tc. 
tal im ,,instrucţie, exerciţiu miliţar”].
OTALÎMBatfj. şi sm. F Nerod, tembel: regii, 
prea mol şl prea bllnzl şl prea *1... nu văd poporul... decit 
prin prisma strălucitoare a oamenilor curţii (jrp.); ăla 
carl-1 dreseseră lucrurile erau toţi clăoaşl d'al Iul Badea 
Radu, că pe —' 11 duruseră, pe semne, mllnlle să le coasă
(RV..CRG.).

TALMACI, tIlhAci (-ăceşo) 1. vb. Ir. ® A tra- 
duce: avea trebuinţă de un om ca acela să poată tllmăol 
cărţile cele lătineşti (LET.) 1[ ® A interpreta, a tîlcui: 
neliniştit de această vedenie, chemai pe Arltta, vestită vră- 
iltoare, să-mi tălmăcească visul (gn.); Se temea să nu gre
şească nici cit bobul de nisip, Nu cumva să-l tălmăcească 
In vr’un deosebit chip (Pann) ^ ® A explica, a lămuri, 
a desluşi, a face să înţeleagă ceea ce nu e destul 
de limpede: socotinţa mea este să Închipuim nişte Între
bări atu de grele, Incit să nu le poată tălmăci (NEGR.) ; nora 
cea mai mare tălmăci apoi celeilalte despre ochiul soacră-sa 
cel a-toate-vă2ător (Crg.).

2. vb. rcfl. A avea cu cineva o explicaţie: de ce nu 
te tălmăceşti cu dlnsulP (ALecs.i [vsl. t 1 u m a 6 i ti].

tAlmAGITQR, tIlmAcitqr sm. Cel oe tai- 
m ă C e ş t e: Bucuros, moş Neagu zise, acum am tălmă
citori $1 o să Încep a spâne la altfel de ghicitori (Panni.

TALMACITURÂ, TlLMACITţTRA (pl.-turl) sf.
Faptul dc a tălmăci; rezultatul acestei ac
ţiuni; lămurire, desluşire, explicaţiunc.

TALMACIU, TtLHACin sm. Cel ce explică la 
două persciane ceea ce-şi spun una alteia, în cazul 
cind nu se pot Înţelege, vorbind tic-care din ele 
într’o limbă deosebită, interpret: iliaş-Vodâ... fiind 
născut, cresent In Tarlgrad, na ştia limba ţârii, ce grSla cu 
ţălmacln la divan (nec.) [vsl. t 1 U m a 5 1].

TALMEŞ-BALMEŞ sbst. ® Olten. iman.i X Rv 
= BÂLHUŞ *1 ®' CF: F Amestecătură, îngrămă
dire confuză: trebne să mă nrmezl... tntr'o lungă oontro- 
versă, In care filologia are să se amestece cn Istoria naturală 
şl să facă un (ODob.).

•TALMUD sbst. Culegere de datine, de tra
diţii şi de precepte, privitoare la viaţa religioasă şi 
civilă a Evreilor, alcătuită de rabinii din Palestina 
şi din Babilonia [fr.].

•TALMUDIC adj. Ce ţine de Talmud [fr.].
•TALMUDIST sm. © Bun cunoscător al Tal-
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Fig1. 4810. Talpa. •

TAL .mudului; comentator al Talmudului ţ (D Evreu
_ V care urmează tradiţiunile şi preceptele Talmudului
TAL [fr.].

'TAXiOFITE sf. pl. ♦ Una din despărţiturile 
regnului vegetal în care intră ciupercile şi aigele 
[fr. thallophytes].
’TALQN (pi.-oane) Sn. ® V Chenarul cu in

scripţie, tipărit vertical pe fie-care din foile unui 
registru de chitanţe cu matcă, une-ori perforată 
spre a se putea rupe uşor, sau care se taie la mij
locul ei cu foarfecile, clnd se liberează o chitanţă 
din registru H ® ^ Cărţile ce rămln în pachet 
după ce s’a împărţit fie-căruia din jucători acelea 
ce i se cuveneau t ® ♦ Fie-care din partidele 
de preferans ce se joacă de aceeaşi jucători: cum 
poţi B& stal lD-tle-care,zl patrnceasuri pe scaun, sftfacldou& 
taloane de preleranţă...r (br.-vn.> [fr. t a l O n].

TALPĂ {pl. taipi, f taipe) sf. ® £) Partea dede
subt a piciorului (la om şi la animale) de la degete
plnă la călcîiu: mergeam pe şesul întins parcă mă Im-,

- pingea cineva din urmă şi tălpile mele abia atingeau pămln- 
tnl (ON.); clnd te mănlncă tălpile, ai să Joci (gor.) ; clnd 
gldlll pe cineva la tălpi, nu creşte (Gor.) ; din creştet plnă 
'n tălpi, din tălpi plnă la creştet, ţ din plnă In oap, 
din cap pînă ’n picioare: ne-a uns peste tot trupul, din 
creştet plnă 'n tălpi (Crg.) ; clnd m'am deşteptat, eram scăldat 
Intr’o sudoare rece din tălpi plnă la creştet (Dlvr.) ; stau clte 
un minut Înaintea lleşte-cărlla muiere de o tămllază şl o 
priveşte din '^Plnă In cap (let.i : 
i^BATEl ® : OlSoA ® II ® I 
Partea dedesubt a încălţă
mintei de la vîrf plnă la 
toc.sau plnă la călcîiu ([^
4810); partea dedesubt a 
ciorapului care acopere talpa piciorului: îşi scoase 
de sub pat cizmele cele mari, cu talpa de trei degete oep.i ţj 
® Fie-care din cele două lemne groase, orizon
tale, numite şi ,,butuci”, ,,craci”,',,drugi”, ,,fo- 
feze”, etc., care alcătuesc patul, stratul sau tru
pul războiului do ţe
sut (w [H] 4104) t ®

Extremitatea, 
capătul unui pat de 
puşcă ţ ® fp53 Fie
care din cele două 
suporturi de lemn 
sau de fier, recurba
te la capătul dinain
te, pe care se spri- 
jineşte sania şl care alunecă pe zăpadă ([®] 4811): 
zăpada soirtlla sub tălpile săniilor ivlah.i ; vecinul Andrei 
sta răzămat de nişte tălpi de sanie Întoarse igrig.i ; zăpada 
acoperise grunzll. pusesem trăsura pe tălpi de sanie şl eln- 
necam ca năluca pe şesul alb (i.-gh.i ® Fie-care din 
cele două suporturi de lemn circulare de subt unele 
leagăne (sv TAB.xxxn, figura 1): se mai lae leagăne...

- , (cu) tălpi... pe cari se leagănă (mar.) ţ) ® OHen. Băn. 
Trans. / plaz H ® IV33 Partea dedesubt a rin
delei: talpa rindelei se nnge din clnd In clnd ou olteva pi
cături de ulelu, ca să alunece mal bine ® Laviţă sau 
seîndură pusă pe nişte picioare în apropierea uşii, 
lîngă perete, şi pe care se aşază doniţa şi alte vase 
de apă: pe clnd sta lemela la loc şl Irămlnta pline, diavolul 
sta şl el acoiea pe * (r.-cod.) ţ| Trunchiurile groase 
de stejar, cioplite, pe care se sprijineşte întreaga 
cherestea a morii (sw tab. xxxvii, a, is) Tf ® (fia 
Talpa casei, fie-care din grinzile care alcătuesc te
melia casei şi pe care se spri jineşte întreaga clădire 
(sw [HJ 935, C, 11): puiul de şarpe era cit o-v de casă de 
mare şl de gros (ret.) ; Pllng tălpile de la casă Unde slnt 
femei rămase (BRl.) ; apoi se duce prin pădure şi Începe a 
ebltl copacii trebuitori: lsta-1 bun de amtnare, cela de tălpi. 
Ista de grinzi icrg.i; nici talpa casei cerc de bute, nici
mojicul om de Irunte "! © Pt. ext. Temelie: clnd valul 
se retrage, el se Întorc, işl ridică Iar bordeiele din ^ (vlah.) ; 
din -v, temeinic: numai cine a trăit mnlt cu Agatoeţe 
Lenştean, precum am trăit eu, putea să-I cimoasoă din 
(GN.); J' : ţărănimea este talpa casei, temelia naţiei (j)p.); 
opinca e talpa ţării (znn.) ; clasa ţăranilor de la sate, 
ţalpa casei, cum s’ar zice o.-gh.); Bună seara, zise imul 
din eălătorl. — Bună să vă tle Inima, zise talpa ( = 
stăpînul) casei (RET.) H @ Talpa Iadului sw IAD® ţ|

Fig. 4811. Tălpi de sanie: 
A. de lemn; B. de fier.

® ♦ TALPA-QÎŞŢII1 sw OJSCA (7); — TAlPA-QÎŞTII= 
= SPANAC - POqCBBC 1f ® ♦ TALPA-LţlPULUI = 
COADA - mitei 1 II @ 4 TALPA-MITEI = PABPIAN
H © 4 TALPA-STjNcil, mică plantă ierboasă din 
fam. cruciferelor, cu tulpina culcată, ramifi
cată; faco flori mici, albe, aşezate în ciorchini 
scurte, opuse frunzelor; posedă proprietăţi diu
retice şi antiscorbutice şi se mănîncă ca salată 
(CoTonopus Rudlii) (i®) 4812) H ® 4 talpa-.vtr- 
SULUI1, frumoasă plantă ierboasă din fam. acanta- 
ceelor, cu tulpina cilindrică şi frunze mari,'ai căror 
lobi şi dinţi se terniină prin cîte un spin scurt; 
florile, mari, trandafirii, sînt grupate într’un spic 
lung Ia vîrful tulpinii; e cultivată uneori ca plantă 
ornamentală, pentru frunzele şi florile ei mari şi 
frumoase (Acantlms lonqiiolius) ([1] 4813); şi

AOANT; — TALPA-ţlBSnLUI2

Fig. 481a. Talpa-stîncii. Fig. 4813. Talpa-ursului.

= CRycEA-FAHtNTULUi [ung. talp; comp. şi bg. 
srb. talpa].
o TALPÂLAGA,.TALPAlOA(JA, TApAlAOA, TAFA- 
LJOA (pi.-ge, -ogl, -ăgl, -igl) sf. F ® ® l încăU 
ţăminte grosolană, mare şi pocită (şez.) (stam.) ; ca să 
nu 1 se ounoasoft a.doua zi urma Încotro l-a dus... a In-^ 
o&lţat pe bou In tălpftl&gl 9I a venit cu el acasă (sb.) ^ 
® Picior încălţat cu astfel de încălţăminte (sez.) ţi 
® Picior de a cărui încălţăminte s’ă prins mult 
noroiu, îneît apare diform: fin plouat şl tăpălăgl la se
care, (e semn de) cnouruz din belşug toamna (grm.) * ® 
Labă (de pasăre): cncoşni zice: eu ţl-oln aduce lemne, 
dar ţn să-ml ştergi tăpăllglle ivor.) ’I © ţ încălţă
minte de fier ce se strîngea pe picior cu şurupuri, 
ca instrument de tortură: (Judeţul) învăţă de-l incăl- 
ţară In tăpălage de fler Înfocate şl-1 siliră să alerge ’nalnţea 
iul (DOS.) [comp. ung. t a 1 p a 11 6]. 1
O TALPALAŞ sbsl. Trans. Crestătura ce se taie in 
partea de jos a unui butuc, la facerea unei plute 
(SEZ.) [ung. t a 1 p a 1 â s].
t TALP AŞ, TALPOŞ sm. X Soldat dintr’un corp 

de pedestrime, întocmit de Şerban Gantacuzino 
în a. 1688, după modelul infanteriei ungureşti: 
p’atunci avea ţara dorobanţi, roşiori, ...talpaşl, lefegii şl 
sinjitori (i.-OH.); avantgarda se compunea din... talpaşll 
dorobănţeşţl pedeştrl, cu tobele, ehiverele şl cimpoaiele lor 
(FI)..) ; iron. vorb. de un. înger unguresc, îmbrăcat 
milităreşte: talpoşul de Gabor, cum primi porunca,. In- 
tr'un suflet se duse acasă de-şl scoase de sub pat cizmele 
cele mari... cu nişte pinteni de doi coţi osp.i [ung. 
t a 1 P a si.

TALPAŞIŢA sf. F A-şl lua tălpăşiţa, tT a o lua 
la a se căra, a o şterge, a o lua la sănătoasa :
mal blne-ţl caută de nevoi şl-ţl ia tălpăşiţa, plnă nu vine 
neneaca qa să te dea de nreobl afară (Alecs.) ; mai şede el 
olt şede, de cască gura prin tlrg, apoi Îşi ia tălpăşiţa spre 
casă (CRG.); am trebuit s'o Iau la ^ şl să-ml scap aşa pielea 
şl ciolanele (sb.i [talpă].

TALPEŢ sm. OHen.® = TALPA® H ® Băn. 
H = tAlpjqA ®.
O TALPICA (pi.-Ici, -Ice) sf. ® Trans. H = tAl- 
PloA ®n ® dim. talpa ® (r.-cod.) ţ! ® dim. talpA ® : 
dBB6 O z&padft... ne trebuia o tlrlle şl... pe clnd II Incra tAl- 
ploile» eu, nerftbd&tor, 11 zoream (br.-vn.).

TAIPIGA (pl.-lge, -Igl) sf., tf TAlPIG (pî.-lge) 
sn. ®-SB Fie-care din cele două scîndurele de sub 
războiu, pe care ţesătoarea pune picioarele, ca să
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schimbe iţele; numite si „tălpiţe”, ,,iepe”, ,,căl
cători”, T,po(d)nOgiM, etc. 4104): au început
a ţese, adec& a trece bătătura prlo uizală, cu ajutorul tălplr 
gilor, al soripţllor 9I al Iţelor (Crg.) ; din acesta se tăcu un 
războiu de aur, cu lin de aur, cu luacel, brlgle. Iţe, spată, 
tălpigi..; toate de aur (RET.); clnd mlntui plnza, se toarnă 
apă pe tălpige, se udă spata, ca să rodească cinepa (voR.t H
© Scîndurica de sub scaunul de doage, numită 
şi „călcător”, pc care dogarul pune piciorul, cînd 
lucrează doagele { ^ 4337).

TALPIŢA (p?.-ţe) sf. ® Băn, S| = tALPIOA U 
® Olten, dim. TAIjPA® : tetele s’au rlnduit pe tăl- 
plţe7 pe Bcăunaşe, pe prag şl scarmănă rar Una neagră, In-
CllCltă (LUNO.).

tAlpiz ww telpiz.
TAXiPOAIE sf. ® !£b T a 1 p a casei: Pipftru? 

Petru lăsă atunci tălpoala şi mal jos, de ţlvll biata temele 
ba In gura şarpelui (mera) ; au rămas numai tălpile pe can 
se aşază duşumea.ua şl pe alături nişte gropi, de eşti nevoit 
să sări din In ctsp.» H ® Băn. (u'ua.) 1 Talpă do 
opincă veche cu care se cîrpeşte pe din năuntru o 
opincă ruptă.

TALPpIU (pZ.-oale) 1. sn. ^ = tAlpoAIE ©.
2. slU. F (P) = TALPA-IADULUI: alături cu casa 

socru-tău este o căsuţă tupllată, In can şede un de babă
(CRG.).
t TAXiPOŞ •»“ TALPAŞ.

tAIiPUţA (pî.-ţe) sf. dim. talpa.
*TALITZ sbst. Panta, înclinarea ce se dă unui 

terasament, unui zid sau unui şanţ [fr. t a 1 u s].
tAmAdui { -uesc, uiu) vb. tr. şi refl. © A (se) 

vindeca, a (se) lecui: amestlcă lerblle şi leacurile de le 
dă bolnavilor de tămădueşte pe lle-canle de tle-ce boală 
(PRV.'MB.); $1 unde te doan P — Aici, la inimă. — Te voiu tă
mădui eu, n'albl grijă, adause ea (ON.); (era) toarte stimată 
şi cunoscută In toată ţara pentru minunata dottorle cu care 
tămădula de albeaţă la ochi (i.-oh.; ; toată Împărăţia mea 
aceluia care va tămădui pe.domniţa (dlvr.) ; rănile ce făceau 
ele nu se mal tămăduiau (isp.) t ® Pv. exl. A scăpa: 
clnd or găsi motanul scrum, au să cnadă că era copilul, şl 
poate s’o tămăduim (CRg.) [ung. t a m a d 11 i ,,a SO 
scula”].

tAmAduialA (pî.-ieii) sf. Faptul de a (se) 
tămădui, vindecare, lecuire:,cine se va atia iinged 
sau cu boală... şl... se va timpla altul cuiva... strlin să-l la 
la casa lui şl va purta grijă cu nevolnţă de tămăduiala lui... 
atunci acela să-1 moştenească (prv.-mb.'.

TAmAdUIRE sf. ® Faptul de â tămădui, 
vindecare H ® ^it izvorul tămăduirii ev* izvqr ®.

tămăduitor adj. verb. tAmAduj şi sm. 
Care tămădueşte, vindecător, lecuitor: mirindu-se 
boierii de..', puterea tămăduitoare a trunzelor buruienii, au 
cerut ca să le impărţească şl lor... sămlnţă de aceea (sb ).

TAMAN adv. f (g Tocmai, întocmai:,a- 
tuncl vpnea şl Ohlţă de la vară-sa (Br.-vn.); ţl-aş da cit 
Îmi cel dumneata (jip.); să-l slujeşti ^ trei ani de zile, 
cu credinţă, la ce te-a pune el (Crg.) ; se va bate ca boii 
clnd trag la plug (gor.) [tC. t a m a m].
O TAMĂŞ sbst. Mold. Piedică cc se pune subt un 
butoiu, ca să nu se rostogolească (rv.-crg.) [ung. 
t ă m a s z].
O TĂMĂŞAG (pî.-agnri) sn. Mold. Glumă, vorbă 
hazlie, de spirit: jitiile şicurile nu mal aveau capăt 
pin’ se crăpa de ziuă (flor.j [comp. srb. t a m a ^ a 
„glumă”; şi tamjA].
OTĂMAŞAIiNIG adj. Mold. Glumeţ, şăgalnic; 
sfătos, care'ştie să povestească multe şi cu rost 
[tămăşag + 
şăgalnic].

TAMAZLÎG 
(pi.-Icuri) sn. Ci 
readă de boi sau 
de vaci, cu taurul 
lor de prăsilă (
4814):' acel oe va 
voi ca să facă <^, să 
nu se amăgească a 
strlnge vaci do rind (draoh.) ; taci, ta, căsparll <^1 satului I 
(ALECs.); atlt era de cuprins, de a’au umplut munţii... de 
turmele şl .«'urlle Iul (CRO.) [tC. tahiazlyk].

TĂMBAlAU (pî.-âuri) sn. F Larmă de oa
meni ce vorbesc tare, chefuesc, petrec cu veselie:

Fig. 4814. Tamazlîc.

'«'l era acum plnă ’n slava cerului (d.-zamf.); acoio^ mare TÂL- 
tnghesueală şl <^, de nu puteai răzbate cu sufletul (GN.); _y.. 
zlateturl peste ^ ^ TAM
ziateturl zi şl 
noapte... chef şl

cu zeci de 
musatirl şl de 
lăutari (Car.) ; 
la nunta lui 

Joe cu Junona
fu mare A.* (ISP.); _
nuntă cu
nuntă cu Fig. 4815. Tambuchiu.

lăutari: ş’apol de-acolea nuntă cn temeiu, măi, şl cu —
(VAS.) [ung. t o m t) o 1 o].

TAMBUCHIU sbst. a. Deschizătură dreptun
ghiulară pe puntea unui vapor, pe unde se pcate 
cobori pe trepte în încăperile dedesubt ale vasu
lui m 4815).

TAMBUR1 sbst. a, © Cilindru de tontă pe care 
se virează parîmele 1[ ® Acoperiş cilindric, de 
fontă, deasupra roţilor unui vapor (it. t ă in - 
b u r o].
t TAMBURA (pi.-re)
Sf., ✓ TAMBţIR2 (pi.-ure) 
sn. J Mandolină cu gî- 
tid lung şi cu coardele 
de metal (i®) 4816): 11 
zicea beizadea In tambnră, 
că aşa ştia zice de bine In
tambură, olt ulei un Tari- Fie- 48i6. Tambure,
gradean nu putea zice bine' ca dineul (nec.) ; căpitanul scoase 
de sub mlntean o tambură mică cu strune de slrmă (ALECs.) : 
deodată harlele şl tamburele, alăutele şl dalrelele Începură 
o clntare Îngerească (CAr.) ; ştiind bine In tambur, 11 oheman 
agil la ospeţe pentru zlcătnrl (n.-cost.) [tC. tambur]. 
fTAMBUHICA sf. J dim. TAMBţTRA: luă o ~ 
lungă cu care se Însoţi şl etntă (BOL.i.
•tamburina (pi.-Ine) sf. J = DAIREA [fr. 

t a m b O u.r i'ii]. )837 1873
•TAMBUR-MAJOR 

sm. X Şeful unei muzici 
militare, care, în fruntea 
muzicanţilor şi purtînd 
un ciomag respectabil, 
conduce muzica în 
mers ([0 4817) [fr.].

TAMÎIA (-liez,
-lin) 1. vb. tr. ® A 
afuma cu t ă m î i 0:
Orecll, clnd tămllază In 
biserică pe muieri, stau 
cita un minut Înaintea 
lleşte-cărela muiere de o 
tămllază şi o priveşte din
talpă plnă In cap (UET.) ; :
lemelle... şt-an făcut da- ^
toria creştinească care Fig. 4817. Tambur-majori. 
ceie să-şl tămlle morţii, să-l Jelească... şl să se roage pen
tru păcatele lor (lung.) ; clnd se tămlle un mort la mormint, 
se fereşte a se lăsa cărbuni pe el, căci Ingreuează sutletul 
mortului (GOR.) H © 0 A parfuma, a îmbălsăma: 
adia uşurel vintul... tămllnd aerul cu parfumul celor din 
urmă rozete din brazde (d.-zamf.) ^ © 0 A lăucla peste 
măsură, a linguşi cu laude exagerate: ii tămiia ca 
să le Intre in favor (Negr.) .

2. vb. refl.. © A se afuma cu tămîie ^ ® 0 A 
se lăuda unul pc altul peste măsură, a-şi adresa 
laude exagerate: ce ar zice Mollăre dao'ar trăi să vază 
cum oamenii de gaşoă se tămlle şl se canonizează Intre dlnşll ?
(i.-GH.) ^ © F A se îmbăta: Cn baia de dimineaţă, Se 
tămlle *n toată viaţa (pann).

tAMÎIAT 1. adj. p. tAmIia- CD Afumat cu tă
mîie t © 0 Lăudat peste măsură, ca linguşire ^
© FBeat, afumat cu luleaua, ameţit d,ebăutură:
...de vlnnl din ploscă şi ameţltj Eram oa bătut In piuă, 
capul Iml atlma greu ipann) ; clnd a venit pentm prima oară 
să mă cheme In serviciu, era <«>' (car.) ; ne trezim cn popa 
Baligă... tămllet şl aghesmuit gata des-dlmlneaţă (Crg).

2. sbst. Faptul de a tămîia.
TAMÎIE sf. © Substanţă răşinoasă, cu miros 

plăcut şi aromatic, ce se ardea odinioară în tem-
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TĂM- piele păgine şi ou care se afumă şi astăzi tn bise- 
Y A Al ricile creştine In timpul slujbei şi, în afară de bi- 

I MIM serică, la anumite ceremonii: ar da — iul Dumnezeu, 
şl nu ee 'ndurd ed dea parale ipanni ; nlmlc&-i tămtia din 
biserică, pe lingă o jertfă aşa de mare ca aceasta (SB.); 
clnd afară e furtună, Bomănul aprinde * In casă, (căci) după 
credinţa poporului, necuratul nu se apropie de (oor.) ; 
Q a fugi ca dracu de —a se Îndepărta, a fugi, a se 
feri de un lucru de care se teme sau pe oare nu-1 
poate suferi: nn-l vezi că fug de Însurat ca dracu de * P 
cALEcs.i; @: cum e sflntul şl tămlla •«- SFINIZ ® ; uclgă-1- 
tămiia sw ucjqA-l-tAmJia f © ® Miros îmbătător, 
parfum: din palele finului cosit se înălţa către scare 
tămlla cimpulul id-zamf.i H ® Laudă peste mă
sură, linguşire josnică'[lat. vulg. *t h y m a n e a 
(do unde şi sard t i m a n z a) < t h y m u s, în 
locul clas. t h y m i a m a < gr. 6u(i.ia|jia].

TAMÎIER i, sm. Mold. ♦ Ienupăr; fructele lui 
servesc .uneori la afumat
IWO.).

2. (pl.-lere) sn. Trans. O 
Vas în care se pune t â - 
m î i a pentru afumat ([®|
4818).
O TAMÎIIERNIŢĂ (pi.-te) 
s/. Trans. O = tAmîier 2
[t ă m î 1 c -1- (c ă d) e 1 n i - 
ţ ă].

tAmîietoare s/. o 
® = TAUtmB 2 H ® = OA- 
dblnitA [t ă m ! i a].

Fig. 4818. Tamîier.

tAmÎÎOARA (pl.-te)s/. ♦ ffi Mică plantă ier
boasă din fam. violaceelor, cu flori mari, mirosi
toare, ale căror petale, trandafirii, sînt împestri
ţate cu pete purpurii; creşte prin locurile pietroase 
din munţi; numită şi ,,micşunea”, „viorea”’sau 
„toporaşi” (Viola Jooi) H © = viorea ®: âacă
ciută cucul, nu mal miros tămlloaiele (gor.j ; era atlta fru
museţe risipită ’n văzduh şl atlta miros îmbătător de I 
(S.-ALD.) H ® = XOPORA5 ® t ® ~(-DE-MWTE) = 
ZMEOAIE ® H ® -~-sAlbaticA = CATIFELUTA ®
[t ă m î i e].

TAMÎIQS 1. adj. ® Cu miros de t ă m î i e | 
® Cu miros plăcut, pătrunzător, aromat: stru
guri tămlloşl; vin ; poama busuioacă sau tămtloasă... 
clnd se !ace, poate să dee plnă la 4 vedre de vin din zece bu
tuci (ION.),

2. tAmIioasA sf. ® A Varietate de struguri, cu 
boabele rotunde, cărnoase, dese şi verzi, cu miros 
plăcut, pătrunzător | ® § Vin făcut din struguri 
tămiioşi: sticlele se umplură cu iA. lutr’o clipă (fil.); 
spune să scoată o jumătate de * (Car.) .

TAMÎIŢA [pi.-te) sf. A Plantă ierboasă, ou 
miros aromatic puternic şi foarte 
plăcut, cu flori verzui grămădite în x‘ 
ghemuşoare, dispuse într’o cior- 
chinăla vîrful tulpinii; originară din 
Mexic, c cultivată la noi ca plantă 
medicinală (Clienopodium ambro - 
sioides) H ® Plantă vîscoasă, cu 
flori verzi-gălbui, cu miros plăcut, 
pătrunzător; creşte prin pietrişul de 
pe matca rîurilor şi pe locuri umede 
şi nisipoase; numită şi ,,stu- 
deniţă” (Chenopodium botrysj 
()D4819) ^ ® = VDIERITA: co
pilul bolnav de bablţl se scaldă In 
apă Hartă cu » şl bobovnlc (şez.) ;
»... e bună de scăldat, de lăut pe 

cap, pentru dragoste, cinste, pentru 
crescut părul, precum' şl pentru bca- 
le, ca ceasul cel rău, etc. ivor.i *
® -^-DE-clMP, mică plantă pă
roasă, cu flori galbene, solitare 
la subţioara frunzelor, ou miros de rosmarin (Ajuga 
chamaepithys) [t ă m I i e].
O tAMÎNDA (-ind) vb. It. şi refl. Trans. A (se) a- 
mtna; a trece vremea: aşa setăminda vremea, cele patru 
săptămlnl erau plinite, dar grajdul... nu era gata (ret.)
O TAMÎNJER (pi.-ere) sn. Mold. Băţ de bătut 
{In spcc. caşul) (rv.-cro.) cfamf.).
O TAMÎNJţ (-jesc) vb. tr. Mold. Bucov. A mînji, a

Fi^. 4819. Tamiiţa.

mlzgăli: apropllndu-se de Ileana, începu s’o tămlnjească pe 
obraz (sad.i ; el poartă un hirb cu funingine şl, dacă nn-l 
curat (In casă), tămlnjesc tot ivor.i; un mlzgălltor a tă- 
mlnjit la 1B4B nişte chipuri pe care le-a calificat de Ştefan 
cel Han şl Petru Banş iiro.).
O TAMJAs/. Chestie, pricină, afacere (R.-cob.) (pamf.> 
[srb.’ t ama4a ,,glumă, batjocură11].“ 

TAM-NISAM ioc. adv. = NITAM-nisau.
'TAMPQN (pl.-oane) sn. ® Astupuş făcut din- 

Ir'o bucată de pînză sau de 
hîrtie mototolită H © Vată 
sau scamă ce se pune pe o ra
nă ca să, oprească scurgerea

Fi(Ţ. 4820. Tampon. Fip. 4821. Tampoane.

Fig:. 4822. 
Tampon.

slngclui H ® Fie-care din cele patru capete de 
resorturi, în formă de discuri groa
se, aşezate cîte două la capetele . 
vagoanelor de drum de fler ((®| 4820)
H ® Accesoriu de birou, alcătuit 
dintr’o placă de lemn sau de me
tal, de formă recurbată, acoperită 
ou hîrtie sugătoare ([s] 4821) f ®
Bucată de taftă umplută cu bum
bac cu care se întinde văpseaua pe 
o placă ne care sa lucrează o agua-, 
forte ([@ 4822) [fr. tampon].

•TAMPONA (-odez) 1. vb. tr. ® A pune pe o 
rană un tampon de vată sau de scamă, spre a opri 
curgerea sîngcluit ® A ciocni, a lovi un tren, 
un vagon de drum de fier cu altul.

2. vb. rejl. dMBt A se ciocni, a se lovi (vorb. de 
două trenuri sau de două vagoane de (irum de 
fier) [fr. t a m p o n n e r].

•TAM-TAM (pi.-amurl) sn. J 
Disc de metal, în felul gongului, 
întrebuinţat în China, şi oare, 
lovit cu un ciocănel, vibrează 
multă vreme, produoîndun sunet 
din ce în ce mai tare ((a| 4823); , 
ne trezi dimineaţa In sunetul unul II-1 
ghean de nlam&, lovit oa un ^ chine- V 
zesc (ALEce.); Şl auzul se resimte de ' 
vibrări asurzitoare. De răsunetul meta
lic al tam-tamniul de bronz (ALECS.)
[fr.].

TANANA s/. Danţ primitiv, 
în care se bate pămîntul cînd 
cu un picior, cînd cu altul, obicinuit mai ales de 
copiii de Ţigani de şatră, în faţa străinilor, de la 
cari aşteaptă să li se dea vre-un ban de pomană:
cnm şl-au aşezat (Ţiganii) corturile... nevestele rămln la 
şetre, pentru oa să gătească de mlncat. In vreme ce copiii 
lor aleargă gol 'pe clmp,' jucind tananaua (ALECs.) ; el jucau - 
tananana mal rău ca Oavrllă (flor.) [probabil de ori
gine ţinăncască].

TAnase npr. m. Tipul prostului, nerodului: 
măi, dar ■*' mal eşti I ® — tot —, prostul rămîne tot 
prost, nri-clt ai încerca să-l cuminţeşti; a se lace 
a face pe prostul, a se face că nu ştie nimic despre 
un lucru; teleleu ww teleleu [vsl. A t h at n a - 
s i j < gr.].

*TANAT (pl.-a.te] sn. Sr Sare formată din com
binarea acidului tanic cu o bază; cerneala obicinuită 
este. In realitate, un ^ de fler ţinut In suspensie prin guma 
arabică care I e’a adăugat [fr. t a n n a t e].
O TAnAu adj. şi sm. Mold. Tont, nătărău, prost
işEz.i (RV..CRG.): leşl-ţl-ar oohll pe ceată, tănăule I trebuia 
să-I legi bine cu lanţ de glt şl sâ-l fl adus (PAMf.).

•TANC (pl.-curl) sn. ® = VA»pN CISTERNĂţ[ ®
^ Mare rezervoriu de apă pe vapoare, construit 
din fier li ® Car de luptă, blindat şi armat, 
cu propiilsiune mecanică şi destinat să uşureze

Fie. 4823.
Tam-tam.
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înaintarea infanteriei pe un cimp ele bătaie (i®l 
4824) [engl. ta nk]

TAITOA npr. f. numai în legătură cu Handa, 
în diferite locuţiuni: a’a intiinit ou Manda, s’au po-

Fig. 4824. Tanc.

trivit bine împreună, sînt de aceeaşi teapă, s’a 
nimerit oala cu'capacul; cum e ~ aşa e ai Manda, 
unul nu e mai bun, mai procopsit decît celălalt; 
Rida ~ de Manda, rîde de altul şi nu-şi vede cusuru
rile lui care sînt la fel sau chiar le Întrec pe aJe celui 
batjocorit; nn-i oi-i Manda, e tot Una, ce mi-e una, 
ce mi-e alta; — tanda-manda ioc. adv., e tot una: 
tanda-manda, zise împăratul, ce e al meu e al meu, ce e al 
altuia încă să fie al meu (Ret.) [comp. şi srb. t a n* 
dara-mandara „claie peste grămadă"]. 

TĂNDALĂ... = TÎNDALA... 
TANDÂ-MANDA m- TiJţDA.

•TANDEM ‘(pi.
-eme) sn. Bici
cletă pentru două 
persoane (®1 4825)
[frO-
•TANDREŢĂ

(pi.-te) sf. Duioşie, 
gingăşie [fr. t e n - 
dres s e].

•TANDRU adj.
-1 TÂNDUR (pi.
-ura) sn. Mo/d. Masă 
pătrată, acoperită 
cu covoare, sub ca
re se pune un man
gal de încălzit pi
cioarele {In spec. 
în casele turceşti)
: ''’■!] -4 826): cucoana nu 
se mal catadicseşte sft 
caute de gospodărie... 
sede toată ziua pe ^
(ALECS.I [tO.].
•TANGAJ

sbsi. a. Miş
care de ba
lansare a va
porului în 

sensul lungi-

Fig. 4825. Tandem.

Duios, gingaş [fr. t e n d r e].

Fig. 4826. Tandur.

Fig. 4827. Tangaj.

mii lui (®14827) [fr. t a n g a g e].
•TANGENT adj. h Care atinge o linie sau o 

suprafaţă într’un singur punct: arc ~ la o curbă; 
două cercuri slut tangente olnd clreonfereuţele se ating In- 
tr'un singur punct [fr.].

'TANGENTĂ 
(pi.-te) Sf. A Linie 
dreaptă care atinge y 
o curbă sau o su
prafaţă în tr’ un sin - \ 
gur punct; tan

genta la cerc este 
perpendiculară pe 
raza dusă la pune- Fik-1828- Tangenta,
tul de contact ([H 4828) [fr.].

•TANGENŢĂ sf. A ® Starea a două linii sau 
a două suprafeţe care se ating într’un singur 
punct ţ ® Punct de punctul unde două linii sau 
două suprafeţe sînt tangente între ele [fr.].

•TANGENŢI.^ adj. ® A Care este tangent; ŢAISJ. 
privitor la tangentă H ® Forţă «-a, proiecţiunea -ta o 
pe traiectoria unui mobil a forţei care lucrează '"' 
asupra lui [fr.].

•TANGIBIL adj. Ce se poate pipăi, ce se poate 
percepe prin atingere [fr.].

•TANGQ (pi.-ouri) sn. Dans modern de salon, 
originar din Argentina [fr.].

•TANIG adj. a- ® Care -conţine tanin H ®
Acid alt nume al taninului [fr. t a n n 1 q u e].

•TANIN sbst. a- Materie organică, foarte solu
bilă în apă, foarte astringentă, care există în- 
tr’un mare număr de vegetale şi cu deosebire în 
scoarţa de stejar; se întrebuinţează la argăsitul 
pieilor [fr. t a n n i n].

TĂNT... w TÎNT...
•TANTAL sbsl. a- Metal foarte dur şi malea

bil, descoperit în anul 1801; nu se disolvă în nici 
un acid şi însăşi apa regală n'are nici o acţiune 
asupra lui [fr.].

•TANTIEMĂ (pl.-me) sf. tgJ O parte, atita la 
sută din cîştig [fr.].

•TAPAJ sbst- Gălăgie, larmă [fr. ,t a p a g c].
O TĂPÂLAGĂ iw TALPALAQA.
O TĂPĂLĂGOS adj. şi sm. iran. Mold. (Om sau 
animal) cu picioarele mari, cu mers grepiu; (om) 
cu încălţămintea mare, urîtă, pocită: Dapă oe-am 
Imb&trlnlt... Hld nume oă mi-a stlrnlt... Puia de urs‘«'f 
Ia>l de oap şi-l pune ios (şez.) [t ă. p â 1 a g â]: 
o TĂPĂLIGĂ tAlpAlaoA.
O TĂPĂLQG adj. şi sm. O/ten. (crAuş.> = tApAlA- 
CHPS: (calul) cel ce vel zări svlrcollndu-se In gunoiul cailor
(CONV.).
OTAPANGEA (pl.-gelo) sf. ® Mold. F Calca- 
vură: era nevoită biată mama... să ne dee clteva tapangele 
la spinare (Crg.) ţ| ® Olten. Pistol: De geaba mă ţiu 
haiduc. La plcere cu curele 81 la piept cu tapangele Şl la glt 
cu Imlnele (R.-cod.) [tc.
t a p a n ^ ă].

•TAPET Ipl.-ete) sn.
® Hîrtie'colorată şi im
primată cu diferite de- 
senuri care se lipeşte pe 
pereţii unei odăi, în loc 
de zugrăveală (-®| 4829)
11 ® .1-' A pune (o chestiune, 
o alacere) pe a pune 
in discuţie: să punem In v- •> t 
ourlnd cestlnnea aceasta pe lf'‘ ■t829- Tapet.
— (i.-GH.); a H pe a fi subiectul convorbirii 
[germ. T a p e t e < it. tappeto].
•TAPETA (-etez) vb. tr. = TAPITA [tapet].
•TAPIpGĂ sf. Feculă alimentară, de coloare 

albă, ce se extrage din rădăcina maniocului; în 
comerţ, în loc de — adevărată, se vinde un produs 
fabricat din amidon de grîu sau din feculă de car
tofi [fr.].
•TAPni sm. Gen de mamifere erbivore ca

racteristice prin nasul lor prelungit ca o trompă

Fig. 4830. Tapiri.

mobilă; pielea lor e groasă şi netedă, fără sbîrci- 
turi; coada e scurtă şi aproape rudimentară; trăesc 
în America (Tapirus americanus), în India şi în 
insulele Sonde (Tapirus indicus) (.[g 4830) ffr.].
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ŢAP- *TAPIŢA (-itez) vb. Ir. ® A căptuşi pereţii unei 
. odăi cii tapete H ® A împodobi pereţii unei odăi

TAR cu tablouri, etc. K ® A îmbrăca o mobilă cu o 
stofă:-» o canapea U ® A acoperi un perete, un 
zid: Iedera taplteazd toata faţada despre grădini [germ. 
tapezieren<it. tapezzare], 
’TAPIŢţîR sm. © Meşteşugar ce îmbracă mor 

biiele cu stofă, face draperii, etc. [germ. Ta
pe zi e r e r].

•TAPIŢERIE sf. ® Meşteşugul t a p i-ţ e r u- 
1 u i H © Atelierul şi prăvălia tăpiţerului: ei sta pe 
atunci In Podul Mogosoalel, deasupra unei tapiţerii (vlah.) " 
® Lucru de mină cusut cu lînă, mătase, cu fir, 
etc. pe o canava ffr. tapisserie]. 
OTAPONIŞI sni. 'pl. ♦ = NEMTISORI-de-ClMP.

TAPpŞNIG sbst. ♦ O Plantă din fam. labiate- 
lor, cu tulpina foarte ramificată de la bază, aco
perită cii peri moi, cu flori roşii-purpurii, dispuse 
în Verticile la subţioara frunzelor; numită şi 
,,faţa-mîţei” sau „zeabre” (Galeopsis ladanum) 

@ = lunqurjcA •; ® = zeabrA ®.
TAPŞAN (pl.-ane, -anurl)/sn. ® Mic podiş 

pe un munte sau deal; ajunseră pe un —, de nnde In- 
cepeau să se vadă culmile altor munţi (d.-zamf.) ; casele albe 
ale satelor, răvărsate pe «^e, strălucesc printre livezile de 
pruni (VLAH.) 11 (D Răzor: straturiletrebuesă !ienişte <*'url 
mari, Iar In tle-care să se semene numai un solu de le
gume In tle-care an (ion.) ^ (s) Ţrans. (dens.) Vatra fo- 
cului [comp. tApşi].

TĂPŞĂNAŞ (pl.-aşe) sn. dim. tApşaN:
după ce iese din pădure, lată că nu departe, pe'un vede 
doi oameni bătrinl luortnd fyAs.).

TApşi, tepşj (-86S0) vb. tr. Mold. A bate cu un 
bătător sau ou ceva analog spre a aşeza, spre a 
netezi, spre a îndesa; a bătători: o lopăţlcăcu oare se 
tăpşeşte sau tepseşte mămăliga Înainte de ce se răstoarnă 
din ceaun pe tund (mar.) ; clnd mămăliga e gata. de meste
cat, se tepşeşte ou leafa ori ou dosul llngurel ($ez.) [ung. 
t a p O s n i; comp. şi srb. t a p s a t i ,,a bate în 
palme” < ung.].
t TAR sbst. ffi Trans. Sarcină, povară (ce se pime 

pe un cal, pe un măgar, etc.): jugul lul Dumnezeu bun 
taste el >»ul Iul lueorn e (pr.-oov.) ; nlce fle-ce cal Încalecă 
busarll, cl tot cal mari, groşi, să poată birul a purtare -»ul 
(M..COST.) t ® Trans. Plută mică, alcătuită din patru 
sferturi (,,fârtaie”) prinse laolaltă (vic.) [ung. 
t a r].

tarabA
{pl. tarabe, tă- 
răbl)s/. ©Ma

să formată 
. dintr’un ob
lon, aşezat pe 
nişte picioare 
său prins ou 
balamale, ca 
să se poată 
lăsaîn jos; pe 
ea se expune 
marfa în ple- Fig. 4831. Tarabă,
ţe, la măce-

• lârii, brutării sau la diverse prăvălioare (i®]4831):
obloanele grele slujesc ziua drept tărăbl (grl.) ; clnd vezi 
carnea svtrlltb pe tărăbl şl poamele ascunse tntr'un nor 
netîru de muşte, Itl vine să te hotărăşti a muri de foame 
(ALECS.); aromea pe-». In cămaşă, ou picioarele goale, ou 
capul pe un vraf do slmltl (CAr.) • ® Tejghea (de Cir
ciumă): In mirosul ameţitor al vinului vărsat pe-», pe 
duşumea... Sentlno tresare din visuri (Dlvr.) ; la circiuma 
Grecului, taraba era Încă întinsă (D.-zamf.) [tc. t a r a b 
„tejghea” (şain.)].

TARABAGIU sm. te- Prăvăliaş, boltaş [t a- 
rabă].
O TARABOANŢA (pi.-te) sf.. Mold. = ROABA®: 
care săpau cu cazmalele, care cărau ou tărăboanţele, care cu 
căruţele, care cu covăţlle (CRg.) [uilg. t O r b O n C a].

TArAbOIU (pi.-calo) sn. F ® Gălăgie, 
larmă.: cu cleştele şl cu vătraiul lace o hodorogealăşi un 

de-ţl la auzul (Crg.)| a Început... să tropăe din picioare, 
k lăclnd aşa un Incit a trebuit bancherul să ceară alutorul 

forţei publice (CAr.) ^ Zarvă, tămbălău: vel fl aflat 
din gazete ce am avut noi pe aici cu alegerile (vlah.i.

TAHABOLUS iv- TARABULTJS.
TARABVG,' TArAbUF iw TlRBOO.
TARABULyS, <f TARABOLPS (pi.-uoe) m. ® 

Un fet de şal oriental, întrebuinţat de musulmanii 
din nordul Africei ca să-şi lege capul de jur îm- 
projur: cuconaşii nu lăsau să le scape nlol un prilej... a se ' 
lega la cap ou taiabolub şl a-şl Încărca slleabul de la brlu 
cu pistoale (i.-gh.) [tc. tarabulus „Tripoli”].

TArAbuţA (pl.-te) sf. ® V dim. tarabA 1 
® pi. Catrafuse (propriu marfa de pe tarabă'): um-
blau CU tărăbuţele de colo p!nă colo (I9P.); F' a-şl lua tă-
răbuţeie, a-şi lua catrafusele, â se căra: nu rămihe 
altceva dOifăcut decit să-mi iau tărăbuţele şi, p’lol ţl-e dru
mul, băietei (pamf.).

TABAC sm. Par gros sau stîlp bătut în pămînt, 
ce sprijineşte un pod, un zăgaz, un gard sau coas
tele prispelor: se strecoară pitpalacul llmbareţ... pe un 
heleşteu ou zăgaz de“^l (ODob.>; crivăţul vuia, slrmele tele
grafului şuierau, <*'11 aclrţllau, plrllau, trosneau (s.-ald.) 
(comp. TARăS).
O TARADAIGA {pl.-ce) sf. Mold. Bucov. (rv.-crg.) = 
DABADAICA : l-a dat un cal şl o f*' veche (grig.).

TARAF (pZ.-aluri) sn. CD t Partid, tagmă: să 
linguşeşti toate <^urUe şl toţi să-şl bată joc de tine (fil.); 
cit pentru celalalţi ce nu slnt din ««'Ul nostru, II stigmatizăm 
ou numele de procleţi (ALEcs.>; mă g.lndesc la... veselul 
al spornicilor carlcaturlştl de la ,,CbarlvaIi,, (odob.) 11 (D J 
Bandă de lăutari: de la biserică vin acasă, unde-i aş
teaptă un de lăutari (vlah.) ; a mai adus şl <«'uil de lău
tari şl clntăreţll cel mal vestiţi (Car.) ; Aduci de clntătoriţ 
Vioarele 'n privighetori (D.-zamf.) [tC. taraf].

TARAGAI (-ăesc), T(A)RAoANţ, STrAgANJ (-ănesc), 
TArAoANA (-ănez) vb. ir.. = TRAgAnA: aici (Ştefan) 
tot tărăgăl plnă oe dete Iarna peste Turci (I6P.); Împăratului 
Insă nu -1 prea plăcu zorul ce da sfeţnlcul pentru nuntă şl mal 
tărăgănl lucrurile osp.); divorţul a trăgănlt mal puţin şl copi
lul mi-a fost dat mie (br.-vn.): merse deci pe la toate dregă-1 
toilile şi fu străgănlt prin judecăţi mal mulţi ani (isp.).

tArAgAialA, t(A)rAgAnealA, strAgAnealA 
(pi.-eii), (S)TRA(iANjREs/. Faptul de a tărăgă(n)i: 
trebuia să se curme numai decit cu această tărăgăială (vlah.) ; 
eu aş zice să laşi la pă- - 
căţele toată tărăgăneala r 
(GRIG.); după multe tă- 
răgănell, glol olntecul 
omului şl prinse a 1-1 
sclrţll la ureche (sad.); 
după mal multe slrăgă- 
neli... pe la sfIrşitul lul 
Octombre, Carageaapn- 
tut ieşi din Gonstan^ti- 
nopol (I.-GH.); săplăteştl 
la timp fără atrăgănlre
UIP.) .

tArAgAna,
tArAgAn; fw tÂrAgAj.

•TARANTELA (pi.-Io) sf. ® Dans originar 
din l’arcnt şi foarte iubit de Napolitani (]®| 
.4832) : lovlrtl hora sti&moşească şl danturile cele ve- 
sele, care se deosibeso foarte puţin de 
tarantela neapolltană (FIL.) H (D J AriC 
adaptată acestui dans [fr.<it.l.
•tarantula (pi.-le) sf. 4 

Specie de păianjen mare care se" 
găseşte mai ales In Italia, în Spa- 
nîa şi în sndnl Franţei şi a cănii 
muşcătură era considerată ca pri
mejdioasă (ilil 4833) [fr.].

TARApAnA (pi.-nale) sf. ^
Monetăric (a Statului), falirică de
bani: le-am făcut bulgări de aur şl'de 
argint şl l-am trimis... ca să-l bată la 
—' ou tura de mahmudele şl beşlicl ().-gh.)
[tc. taralihană].

TARARAs/., o flâ/i.TAHARAlusiisi. FCîntecIung 
şi monoton: tine ca Neamţul tărăralul (NOV.) [onom.].

TArARAIE sf. F ® Poveste lungă (care nu 
se mai sfîrşeştc); o o lungă (ciauş.), e o poveste 
lungă, cu multe peripeţii TT ® Şir lung: femeile tin — 
lungă (sărbătorile), vre-o trelzile ’n şir cu a Marinei (lung.) 
[oonip. TARARal.
O tAraş sm. Mold. Stllp de poartă, de zăgaz, etc.:

Fig. 4832. Tarantelă.

Fie- 4833.
Tarantulă.
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mal toţi pun (rămuiele) şl prin garduri, dar mal ales pe la 
^11 porţii (PAMF.>; se ridică deasupra şi se căţără de un ^al 
opustuiui (SAD.» [rut. ta râs; comp. şi tar^c].

târAşenie, TmişţanE s/. (gi = şiretenie2:
să vă spun tărăşenia cum este (şez.) ; be! cu el e tăr^enle 
mare! (lung.i ; el 11 spuse tărăşenia babei (gr.-n.) ; pe clnd se 
clorovolau, vlneoslugă şl spuneHăriel Sale tlrlşenla (r.-cod.).
' TĂRBACĂ sf. Datină barbară, în Muntenia 

prin care se chinucsc clinii în prima Luni după lă 
sata seculuise fac cete de cîte 10-20 de oameni, 
cari intră prin curţi, scot cUnii la drum şi apoi dpi 
inşi cu două lemne groase şi cu o frînghie, prind 
cîte un cline şi-l învîrtesc atîta timp pînă cade 
ameţit şi de multe ori'chiar mort; alte ori se spîn- 
zură cîinele cu capul în jos şi-l învîrtesc pînă ame
ţeşte: prinsese un cline jigărit de mahala. 11 legase o tini
chea de coadă şl-1 aruncase tn mijlocul stradel, să-l dea 
garda In după o veche datină consacrată a acestei Inştl- 
tuţluni urbane (Car.» ; de aci 0 F: a .lua la a da 
{sau prin, la)a-şi bate joc de cineva în chip 
foarte răutăcios, a-1 face de rîs şi de ocară cu vorbe 
batjocoritoare.

TĂRBĂGEALĂ {pl.-eii) sf. F, Faptul de a 
tărbăci; a da ln<«>', a lua la a) a lua la tăr- 

.bacă: 11 cam dedeau tn cu graiuri care mal de care mai 
păcălitoare (isp.»; Îşi fac de cap domnişorii ăştia, o să-i 
dau prin ^ (gn.); b) a trage o bătaie straşnică: înce
pură aJl-răsuci şi a-1 buchisi Înfundat... (apoi) 11 luară din 
nou la (ISP.).

TĂRBĂCI (-ăcesc) 1. vb. tf. © A bate straşnic:
Marele Ştefan... puse pe Moldoveni, Îmbrăcaţi In haine le
şeşti, de-1 tărbăci şi-i svlntă din faţa pămlntulni (isp.) ^
® A batjocori rău, a da în tărbacă.

2. vb. refl. A se murdări de noroiu: scroafa făcu 
ce făcu, se svlrcoll prin ăl noroiu şi se tărbăci, de nu o mal 
cunoşteal (isp.).
otArpăcii = talbAcii. 
o TARBUC' = TiRBOC.

TARCÂT adj. Pestriţ, cu pete de diferite
colori: o liotă de clini tărcaţi... Înaintează plnă la o distanţă 
respectuoasă (d.-zamp.) ; noi cunoaştem două soluri de mălalu, 
cel mărunţel roşu şl acel măşcat (ion.) ; Am o căţea nea
gră, '«'ă, Tot clmpul aleargă şl-1 calcă (gor.;, ghicitoare 
despre ,,coasă” ; 0: prin Hlrlăul de Duminecă, vesel, 
sgomotos şi foarte spre Cotnari (irg.) [comp. ung. 
tarka].

TĂRCĂTURĂ (pî.-turi) sf. împestriţătură: e 
divin... prin această albăstrlme (ie cer şl de haine (IRG.) 
[tărcat]..-
O TĂRCyş adj. Pestriţ (despre oi): ce-ţi pare 
mal bllnd, mal plăpindoaoiţele, berbecii... ^1 şi ‘^eP (jip.) ; 
despNre lină :linu-meu poartă căciulă neagră, albă şi ^ă, 
ori pălărie de Braşov (JIP.) [ung. t a r k a].

*TARDIVadL © Care întîrzie mult pînă să facă 
ceva H © Care se întîmplă, care se face prea 
tîrziu ^ @ Care se naşte, se desvoltă sau se coace 
tîrziu: fructe ^e [fr. < lat.].

* TARDIVITATE sf. © însuşirea a tot ce se face 
prea tîrziu: încă de ia pornirea procesului, simţise pu
terea incidentului de ce Fse putea ridica (BR.tVN.) ^ ®
Creştere, coacere tîrzie [fr.].

TARE 1. adj. .şl sm. f. © Puternic, care are 
multă putere; cel ce vătămă limbi multe şl ucise Împăraţi 
tari(PS.-scH;); Înălţate împărate, nu slut cerşltor, că slnt mai 
şi mal bogat oa'tioe, cu toate că eu nu asupresc pe nimeni, cum 
asupreşti tu ţara (Red; clnd le se Înarmează, păzeşte şi 
ourtea lui, In pace slnt avuţiile lui (coR.); şl mare sau 
mare şl atotputernic, foarte influent: pre atuncea 
Turcii erau mari şi tari, cit lumea se cutremura (m.-cost.); 
Turcul... ajunsese ^ şl mare, devenise acel fioros vizir MU87 
tafa Balractara, spaima Ienicerilor (i.-Gii.); ajunse ca el să 
fie şl mare in pădure (Isp.) ® Pr. ext. Care are 
pentru sine forţa morală, autoritatea: dreptul celui 
mai ^ 1î ® De temut, prin marele număr, prin ar
mament, prin poziţia ce ocupă: o armată ^ © 
Care e în stare să opună rezistenţă atacurilor 
vrăjmaşului (vorb. de poziţia unui loc, de un oraş; 
etc. în timp de războiu): tabăra cea mare nemţească 
era Intre nişte bălţi, la loc (nec.» % ® Rezistent,
care suportă uşor, fără a suferi prea mult: Tiganni 
6 frate cu dracu, de aceea e aşa la frig (SEz.) ; In sflrşit, 
mama, olt era ea de de cap, de la o vreme pierde răbdarea

(CRG.); f de ureche, cam surd: pasă-ml-te împăratul TĂR- 
era cam •«i' de urechea dreaptă (dlvr.) ; Bllblltu... nu era cu _ « _ 
desăvlrşlre surd, dar era ^ de ureche, foarte^, Intr’atlt TAR 
de Incit glumeţii, mlşclnd din buze, fără' a scoate glas,
11 făceau să creadă că-1 spuneau ceva (I.-oh.) 1[ ® Solid, 
trainic, care poate să reziste loviturii, apăsării, în
trebuinţării multe: ziduri tari; «w ca piatra, ca abano
sul, ca flerul, ca oţelul; Să ’ntloriţl... Ca un măr, Ca un păr,
Ca un fir De trandafir. Tare ca piatra, Iute ca s^ata. Tare 
ca fierul, Iute ca oţelul (teooj ^ © Mare şi puternic 
de trup, care are multă putere musculară, vînjos, 
robust, viguros: un om un cal era odată o babă 
care avea trei feciori ’nalţl ca nişte brazi şl tari de vfrtute, 
dar slabi de minte (Crg.»; cel slab ou cel <^, ca boul ou bi
volul, anevoie trag la jug (ool.) ^ ® VîrtOS (0 MOA
LE) : caşcaval pline ca piatra; o pălărie <^11 ® Care 
se aude bine, de departe {vorb. de glas) '{© în
cet) : a vorbi cu glas ^ ® Care face o mare impre
sie asupra gustului sau mirosului (© slab): vin 
rachiu <^; @): oţetul vasnl şi-l strică (znn.) ; apă
acid azotic H ® Energic, ferm, care are tărie de 
suflet (0 SLAB): un suflet de Înger •V’ ţNOER © ^ .
© Dibaciu, priceput, versat: e mai ^ deolt jnlne la 
biliard; e foarte ^ la matematici 0 ţ NETARE: Dom
nul netare face vrăjmaşul Iul (PS. scho.

2. adv. ©. Cu,-putere: bate vintui% © Cu glas 
tare: a strigat ; vorbeşte mai I —- 0: sus şl în 
auzul tuturor şi cu tărie: protestă sus şi in contra 
Intenţlunlloi ce i se atribuiau <u-gh ) ^ ® Foarte: am

multe trebl pe capul, meu şl numai cu un argăţel ce-1 
am, de-abia le pot dovedi (crg.) ; şarpele li ieşi babei in cale 
şi, yăzlnd-o necăjită, o Întrebă că ce-a zis Împăratul 
(MERA) t @ Mult, foarte mult: Fost-a taica băutor 
Şl-a rămas la birt dator, Eu silind să mă plătesc, Mal ^ 
mă ’ndatoresc (IK.-brs.j ; lăcui de- 
rept aceea Israll In Eghlpet şi... 
ţinură pămlntul, crescură şl 
se înmulţiră. (pal.) ; răscolnlcul 
slrimanul crede că care Işl rade 
barba, cu totul pierde chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu (Tich.)

® Traris. Iute: mină mal ^ i 
[lat. tale m].

TARFALOG h.-
TERFELQQ.

targa {pl.titgi,
<f targe.) s/. ® Pat 
portativ de seînduri 
sau de nuiele Îm
pletite, pentru cărat

Fig. 4834. Targi.

diferite lucruri (i®| 4834): s'au întors olteva rlndurl de 
soldaţi cu targele pline de ră
niţi (GRIG.) -| ® = PAT^ŞcA1 
U ® Băn. = COŞ ® ţ ®

Fig. 4835. Targi.

Trans. (bud.) Coş de fum alcătuit din 
nuiele împletite t ® Mold. (sez.) Co
şar de porumb H ® Trans. tvic.) Co
şarcă de nuiele (Ţ|] 4835) H ® A Seîn- 
dnră cu un scăunaş, atîrnaţă de u- < 
meri cu n4te fringhii, cu care se cară i 
cărămizile la o bina (®) 4836) 11®^'
Grămadă de paie şi de pleavă ce 
cade la arie din treierătoare [comp. 
bg. targa < germ. Trage].
O TARHAN, TARHAN, TORHAN, TAB- 

HQN sm. Bucov. 4 = ŞFAB1 ® [rut. Fi „ 6 T 
tar han]. r ig. 4836-1» ^ •

tARHAT, tIbhat (pZ.-aturi) sn. tSţ Toate u- 
neltele trebuincioase ciobanilor la stînă şlca.re, în
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Fig. 4837. Tarhon.

TAR- mjgraţiunile lor, se încarcă pe măgar: ou g&leţl, cu
-|-A p tirbst de tot telul, aleargă olţlva măgari ILUN3.1 [comp.
I Alt ung. terh, tereli, rut. t e r h].

O TAHHITA (pl.-te) s/. Trans. <bud.i i= POTiBNj-
CUJ!i.

TARHON1 sbsl. ♦ ® Plantă ierboasă, cu mi
ros pătrunzător şi aro
matic, cu frunze lungi, 
lanceolate; face flori al
burii, dispuse în mici ca- 
pituie, aproape globu- 
loase şi plecate în jos; 
originară din Siberia şi 
Mongolia, e inuit culti
vată la noi pentru tre
buinţele culinare (ArU‘- 
misia dracunculus) (ş)
4837) 11 © = SPILCUTA®
[te. t a r h u n].
O TARHON2 •»- TARHAN.
O TĂRHOŢIT sbst.Trans. (conv.) fA Lapte acru,

. pregătit cu cfiiag [ung. t a r h o].
tAriCEL, f. -lojcA adj. dini. TARE. Cam tare: 

bătu şl a treia oară (In poartă), dar niţel mal (isp.).
tArie sf. © Însuşirea celui puternic (in sens 

moral şi’ fizic), putere, vigoare, t virtute: mare e 
Domnul nostru şl mare tăria Iul (PS.-scH.i; Buven, născutul 
mleu de-a prima, tu tăria mea şl puterea mea de-a prima 
(PAL.); Mlrcea tşl dase obştescul sflrşlt pe scaunul dom
nesc in mijlocul tăriei salo (odob.) * © Forţă mecanică, 
putere: pietrele... loviră pe tie-care Iu cap cu aşa Incit 
rămaseră morţi (tsp.) 1| ® t iă Oaste puternică, nu
meroasă: Sultan Hehmet.... s’au gătit cu mare şl au 
trecut Dunărea (n.-cost.) * © Rezistenţă, putere de a 
rezista: tăria oilor noastre ţurcane e neîntrecută, căci ele 
suportă drumurile lungi, lipsa de nutreţ şl viscolele, fără a 
se prăpădi *1 ® Soliditate, trăinicie: tăria zidurilor 1[ 
® t Intărilură: Pazvand... s'au dus a casa lui şl... şi-au 
făcut » Împrejur, de parmacl groşi (tkt.) H ® Tăria (ce
rului sau cerurilor), boita cerească, firmamentui: ora 
şl drăgălaş, pulul de Împărat... şi Înţelept ca şi Întreagă tăria 
cerurilor (Odob.) ; răsunau tăriile cerurilor de bubuitul tunu
rilor vrăjmăşeştl (isP.i; fulger după fulger spintecă tăria şl 
tunetele se'nteţesc (vlah.) * © Însuşirea a tot ce e vîr- 
tos: tăria diamantului r ® t Străşnicie: această po- 
rlncă cu mare ţinură Jidovii cum nici un lucru nu făcură < 

' in aceea zl (coR.) (® însuşirea a tot ce e tare ia gust, 
ce face o mare impresie asupra mirosului: tăria ra
chiului; droghlţa se freacă din nou In mini... cind gospodina 
socoteşte că n’a ieşit toată tăria din plantă (PAMf.) ; tăria 
mirosului de tutun, de tuberoze *' © Energie .'morală; 
statornicie: (ţăranii) suferă şi tac hărbăteşte, avlnd tăria 
de suflet UIPI; » de caracter 1 © Autoritate, pu
tere : hotărirea nescrisă a judecătorilor să nu albă nici o — 
(LEG.-cAH.) ^ ® Dibăcie, pricepere, destoinicie: tăria 
lui la biliard e cunoscută de toţi; tăria lui la matematici e 
fără pereche ^ @ Toiu, mijioc, putere: toate acele mii 
de glasuri se 'nalţă cu răsunet potolit Iu tăria nopţii (odob.) * 
(g pl. t Minuni, miracole: lăuda Dumnezeu cu glas 
mare de toate tăriile ce văzuse (coR.) * ® Trans. cn 
.CD DE-A tAbja (CONV.), loc. adv. CU (de-a) sila: cine 
nu crede, nu asculte, că eu nu fac po nime cu tăria să asculte 
(RET.) [tare].

•TARIF (pL-ife) sn. Listă oficială de preţurile 
cu care 'se vînd unele mărfuri, de taxeie ce se 
percep la trenuri, la vamă, etc. [fr.].

•TARIFA (-ifez) vb. Ir. (b A aplica un tarif, a 
taxa H © A fixa printr’un tarif taxele de plătit 
pentru unele mărfuri; ®: oi tarifoază preţurile succe
selor şi decernă'lauri (Car.) [fr. ].

tArişor 1. adj. = tArioel.
2. adv. © Cam tare: atunci bătu fncă odată ceva mal —' 

(D.-ZAMF.) ţi © Trans. lutişor: să ’mpnngem In bolşorl Să 
meargă mal » (mar.).

TArIm (pi,-Imuri) sn. ® în basme: regiune care 
se întinde sub pămînt, în care lucrurile şi fiinţele 
sint cu totul altfel făptuite decît în lumea noastră; 
e locuită de zmei, de păsări măiestre, de zîne, etc. 
şi Făt-frumos pătrunde în ea, printr’p peşteră, 
prăpastie sau printr’un puţ adînc, spre a scăpa 
fetele de împărat pe care le-au furat zmeii, 
sau ca să urmărească pe hoţul merelor de aur;

SC mai numeşte celălalt sau ■»nil do jos, sau Lumea 
neagră, spre deosebire de -~ul acesta, —ui de sus, sau 
Lumea albă, oare reprezintă lumea noastră: Prisloa 
ajunse pe —nl celălalt... şl cu mirare văzu toate lucrurile 
schimbate: pămlntul, florile, copacii,'llghioni altfol făptuite 
erau p’acolo hsp.I ţi ® Pr. ext. Regiune îndepăr
tată de ţinuturile locuite de oameni, unde nu răz
beşte aproape niciodată omul pămîntean, şi în 
care fiinţele şi natura sînt cu totul deosebite de 
cele cunoscute de toţi: Pe alte,—uri to-al credo. Nici 
cer., nici pămlut uu se vede (vlah.) ţi © = TEREN: răs
punderea lui devine cu atit mai mare, cu cit poate intra mal 
adine pe—urile libertăţii fle-cămla(i.-GH.) [comp. tc. t a- 
r y m ,,locuinţă” sau urig. t e r e m ,,sală marc”].

TARÎŢE sf. pl. © Pulbere roşcată ce rămîne 
în sită după cernerea făinei (de grîu, do porumb, 
etc.) măcinate gros şi caro provine din pojghiţa 
boabelor; (contra durerii de cap) te afumi cu fum de 
de Krlu presărate pe un fier Inflerblntat (pamf.) ; ; găină,
oind se vede In dă cu piciorul (ZNN.), despre Cei ce SO
văd în belşug şi fac risipă; pAjnA©, porc (D 
11 ® Trans. de firlz (vic.) = RUMEGAtorA ® [vsl. 
t r i c e].

TAKLA (pî.-iaie) sf. ^ Porţiune din cîmp pe 
care s’a pus un singur fel de semănătură: pentru fa
cerea seminţei, alegem cea mai bună (ion.) ; clnd au ajuns 
In '«'ua dinspre Obala, s'au lungit In grlu (s.-ald.) ; pe dea
luri, departe, '«’’lele Înguste par nişte velinţi Întinse la soare
(VLAH.) [tC.j.
•TARLATAN sbst. H Muselină de bumbac 

foarte străvăzătoare [fr.].
o TARLIŢA (pi. -ţe) s-f. Băn. A = TARGA® 
[com’p. tarnitA şi rut. t e r 1 i 6 a].

TARNIŢA\ (pi.-ţe) sf. © Şa ţărănească de 
Icnm’, peste oare se pune o pătură, un ţol sau o 
perniţă (•»- |Şj 4719): pune tamlţa pe cal, anină armele 
la obllnc... şl a treia zl cătră sară porneşte (CRG); Coborlră 
el la sate, Cn păruţu creţ pe spate. Cu tarnlţe tătăreşti Pe trei 
cai moldoveneşti (BRL.) ; l-au destărniţat şl l-au întins po- 
clăzlle şl tarnlţa la soare, să se usuce (sb.) ; Am o iapă In- 
tărnlţată, Clnd lei tamlţa, I se văd maţele (PAMFi, ghici
toare despre ,,iadă” ţ[ © =î= 5A © ţ] ® SA. Coamă 
de munte In cllip de şa: ne scobortm pe partea cealaltă 
a Păpuşii şl scăpătăm pe o — Întinsă, acoperită de o iarbă 
subţire (vlah.) ; un buluc mare de omăt... Îşi luase Insă dru
mul din spre Panaghla, pe tarnlţa muntelui In jos (gr(G.) 
[rut. t a r n i 6 a, srb. t a r n i c e]. 
t TAROASA adj. /. Trans. Oaş. Băn. însărcinată, 
grea: clnd veri 11 tăro(a)să. In dureri naşte-verl ficiorii 
(PAL.); Ewa... iu tăroasă şl născu pre Caln (Pal.) ; Nevasta 
o fost — 91-0 născut fată fmmoasă (BRl.) [t a r].

•TAROC sbsl. ^ © Joc de cărţi care se joacă 
cu nişte' figuri deosebite de ale cărţilor obicinuite 
*1 ® Partidă jucată cu aceste cărţi [germ. T a- 
r(iGk<lt.].

T ARS AN A m- TERSANA.
O tArtacÂ = TATARCVTA.

TARTĂCOT sm. SS ® Pitic răutăcios şi per
fid din basmele române,, cu statul de o palmă, cu 
barba lungă de un cot, care locueşte prin pă(iuri 
şi călăreşte mai adesea pe un iepure şchiop; mai 
e numit barba-cqt, staticqt (-ou-barba-de-dn- 
COT), staticqt-palsia-piciqr sau stătu-palma
(-BARBA-CQT) : aoest Tartacot era o stlrpltură de om cu 
barba de un cot, ou trup cu tot (isp.) ; Clnd a venit Tartacot 
cu barba de-un cot, ou stătu de nouă, vintul turbat s’a um
flat, Fir din barbă i-a luat Şi pe foc I-a aruncat (dinţr’un 
clescînbec) (şez.i; cine sus in arbor geme? E sărmanul 
Barba-oot Splnzurat de multă vreme (ALecs.) ; mie nu ml-e 
frloă de nlma, numa de Staticot cu barba d’un cot (R.-cod.) ; 
a tăiat volnicul pe Staticot dar i-a< rămas căpăţlna şi aia a 
dat fuga pe gaura pămlntulni (R.-cod.) ; iacă vine Staticot- 
palma-piclor ou barba cit grapa, cu dinţii cit grebla şl cu 
ochii cit rotiţele de la plug, călare pe jumătate de Iepure (mera). 

TARTAGUŢA 1»- TAtAROUTA. 
tArtaj = TRAtaJ.

o TARTAlAG sm. i = AUŞEL 0 [comp. srb. 
trtak]. ’

•TARTAN (pL-ane) sn. ® ■ Stofă ecoseză, de 
lînă, cu mici pătrate de diferite colori ţ] © Şai de 
ilnă ce servă ca pled, cu care-şi acopere cineva pi
cioarele în trăsură sau pe care-1 pune pe umeri.
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Cind e frig: bătrinul... veclnlo ou im » cenuşiu pe umeri, 
nu Btă o clipă (BR.-VN.); pleoă, ducind pe mină un * casta
niu (BAS.); te Întorci tn vagon, apoi te Inlăşorl bine In »... 
(şl) dormi ca acasă vre o nouă ceasuri (I.-gh.) * (a) Legă
tură do lînă împletită, de în- 
lăşurat gltul [fr. ].

•TARTANA (pi.-ne) sf. 3,
Mic vas de’ transport şi de pes
cuit, de formă iungăreaţâ şi 
cu o singură pinză triunghiu
lară, întrebuinţat pe marea 
Mediterană (J®] 4838) [fr.]. .
' “TĂRTĂNAŞ (pi.-aşe) sn. 
dim. TARTăN © : Işl retrage capul

Fig* 4838. Tartanâ.

In paneraş, unde 1-1 acopere Iar cocoana cu un '*■ de lină 
roşie (CAR.).
O tARTANEŢ adj: Rotund (R.-cod.) : acel cap În
chide In el un talent excepţional (DLVr.) .

TARTAR, t TARTAR (pi.-arurl) sn. ^ Sălaşul 
întunecos'aşezat In adîncimile Infernului celor 
vechi, şi care era locul unde se chinuiau cei cari 
au păcătuit mai rău faţă de zei; pr. exl. iad: Aiexan- 
âru... Machedon... acelaşi veste şi laudă... supt •'^'urile pă- 
mlntului şi-au coborlt (Cant.) ; mal trimese pe Ercule să-i 
aducă din iad sau din pe clinele cel cu trei capete (tsp.); 
Am dat al meu sullet la negrul ^ (bol.) ; trlntl un hohot de 
t!s, de se cutremurară păretil <^ulul şl se spărleră toţi dracii 
(NE6R.) [gr. x'iptopoc, vsl. tartar u].

TARTOR sm. & © ® Căpetenia (zeilor, cira
cilor, zmeilor, Ctc.): vezi că era p’acolo şl '«’Ul zeilor, pe 
nume Joe (18P.); merge el mult... Intreblnd ba pe unul, ba pe 
altul, cam unde ar putea găsi pe <^ul dracilor (flor.) ; zmeii 
se duseseră la vlnat... şl aveau să se Întoarcă, unul de cu 
seara, altul la miezul nopţii şl <^u,l cel mare despre ziuă 
(isp.); <^1 (zmeilor) era grozav de puternic, că speriase şi 
pe Fiulete (r.-cod.) ^ (D Drac: mai Ingădueşte puţin, ^ule, 
că nu te trag copiii de poale (Crg.); clnd dedea diavolul In 
babă, nu tăcea nici o ispravă..., pe clnd baba dedea sănătos 
cu melesteul, fără greş, numai In ^ (furt.) 1[ ® Căpe
tenie, capul răutăţilor, mai marele peste o ceată 
<le oam'etli răi: măi ioane, care-l mal colţat In ObalaP... 
(că) trebue să tie un Intre el (s.'Ald.) ; '^ul ăl mare al 
Jidovilor (R.-COD.); cine dară este vinovatul, <^ul relelor tre
cute. prezente şl viitoare P uip.) [tartar].

TARTORIŢA (pi.-ţe) s/. Drăcoaică, diavoliţă; 
femeie afurisită: cum văzură mărul, clte trele tartorlţele 
de zeiţe se repeziră la el usp.»; tartorlţa (de zmeoalcă)... 
se opinti din toate puterile să soarbă pe Suflă-Murgă <purt.)
[t a r t o r]. .

•TARTRAT sm. & Sare rezultată din combi
narea acidului tartric cu o bază [fr.].

'TARTRIC adj. & aoW —, compus organic care 
SC .găseşte într’un mare număr de fructe, mai 
cu seamă în mustul de struguri; c un corp solid, 
alb, cristalizat, cu gust plăcut şi e solubil în apă; 
cind e pus pe cărbuni aprinşi sau pe o placă de 
fier înroşită la foc, dă un miros de pîine arsă [fr.].
•TARTRU sbsl. ® fi- Substanţă salină care se 

depune pe doagele buţilor de vin, unde se întăreşte 
şi se face ca o coaje H © Depozit calcaros, de co
loare negricioasă, ce se formează pe dinţi [fr. 
t a r t r e].

'TARTUF sm. Făţarnic, ipocrit: nevinovata po- 
veste servi de pretext ^ilor politici ca să Închidă jurnalul şi 
8& exileze pe autor (negr.) [după numele personajului 
principal, Tartuffe, dintr’o celebră comedie 
a lui Moliăre].

•TARTXJFISM, TARTUrERţE sf. Făţărnicie, ipo
crizie {în spec. în materie religioasă): aupâ aceasta 
ecen& de tartiiXlem... ciocoiul păr&el camera (F)L.) [T a r- 
t u f; fr. t a r t u f f e r i e].

TARŢIU, TARTÎU ÎNTER-
m. '

TAS, TEAS (pî.-suri) sn. O ®
Ceaşcă de lut (din care se bea
cafea): la Bnrgaz... se lucrează in- a 0 T s
lele, teasnrl şi alte lucrnrl de lut, po- lff" 4 a ' 
leite ou aur (let.) ţ] © Lighean; lighenaş de bărbier 
([®] 4839): fu uola Iu feredeu, lovlndu-1 cu... tasul cel ce 
se spală In cap (Cant.) 1 © Tipsie, disc: Işl goleşte punga 
pe... teasnrl de aramă cizelate cu arabescuri minunate (Alecs.i
li ® aaJ Taler cu care se umblă în biserică pentru

Stringerea milelor: stan, ctltornl, a umblat cu tasul prin 
biserică (SLv.) | © Disc de roată; taler de balanţă, 
tipsie de cîntar [tc. t a s].
’TASA (pi.-se) sf. Ceaşcă (de cafea): Soarbe oealul 

aromatic din o —- diafană (Alecs 1 [fr. t a S S e].
O TASMA1, TASHA (pi.-male) sf. Mold. Bucov. Pan- 
glicuţă: dă cuviosului un sfeştoc de bosuioc proaspăt, legat 
cu o cochetă tasma neagră (NEGr.) ; ţl-olu lua de, la Foltlcenl 
o pălăriuţă cu tasma (Crg.) ; a zărit Frlntul la păpuoll boie
rului o tăSma foarte frumoasă de mătasă (Sb.) [tc. 
t a s m ă].
O TASMA2 (pi.-male) sf. Olien. = CAZMA.
O TASMÂLUŢA (pi.-ţe) sf. Mold. Bucov. dim. tas
ma1: roohla de vară e... cu aceleaşi tăsmăluţe pe la gură şi 
mlnecl (VOR.).

TAŞCA {pl. tăşti) sf. Mold. Bucov. Maram. © 
Geantă, torbă (de vinătoare): pădurarul acesta era... 
cu taşoă Înflorită cu alămuri la şoldul sting (sad.); Adă 
teşea cu bumbii Să jucăm fata popii (BRl.) * © (mai a-
desea teasoA). Pungă de piele (pentru bani, tu
tun, etc.): Să vă iau pielea... Să-ml lac teaşcă de tutun 
(TOC.) [rut. t a s k a, ung. task a].

TĂŞCULIŢA (pi.-ţe) sf. ® dim. TAŞcA ţ] © A 
= TRAlSTA-CIOBANULtri {rr CIOBAN®) 1! ® A = 

punguljtA ©.
TAşcyŢA (pi.-ţe) Sf. © dim. taSoA ţ] © A 

tAşcpţa-ciobanului = PUNGULITA©. 
o tAşÎLA (pi.-le) sf. Trans. (dens.) = TASCA © 
[comp. teşjlA].
OTAT = TOT.

TATA (pi. taţi, t tătlni; în legătură cu adj. pos. 
meu, 'tău, său, ti şi cu nostru, vostrn, lor, mai alCS ia 
gen.-dat., se întrebuinţa în limba veche, încă 
astăzi popular şi dialectal, formele tătine, tătlni) sm. 
© Acela care arc un copil sau mai mulţi; termen 
cu care se adresează cineva aceluia care i-a dat 
naştere, părinte: cinsteşte tatăl şl muma: cela ce va cu
vinte rău tată-său sau mumă-sa, cu moarte Bă moară (coR.); 
omul va lăsa tatăl său şl muma şl se va lepl mulerlel şl vor 
fl amindol nu trup (pal.) ; un tată poate să hrănească 
zece fll, dar zece fii nu pot să hrănească pe nn tată (Zn.n.) ; 
cela ce va fure de la tatăl său, veri mult, veri puţin, acela 
nlce o certare să nu albă (Prv.-lp.) ; Albarţ, oralul leşesc, fiind 
alea de ţară cralu, după Cazlmlr tată-său, au uitat prieteşugul 
tăttne-său ce avea cu Stefan-Vodă (GR.-UR.); Isav... tara cu 
amar fu şl zise tătlnl-său: blagoslovăşte şl pe mine, drag 
tată (N..UR.); pomul ce are Lătlne-meu iu grădina sa osp.); 
Merg mnmtnlle gemind Şl tătinll eusplnlnd ok.-brs.) ; — 
®: parcă am omorltpe tata, se zice clnd sufere cineva 
prea multe neajunsuri sau cind i se cere să facă 
un lucru greu, peste puterile lui; urit {sau prost) 
tată a mal avut! se zice despre un om foarte urit 
(sau foarte prost); ewdrac om1®, spînzdra 1 © 
* (D Despre Dumnezeu: Tatăl vostru den ceriu lăsa-va 
voao greşalele voastre (COR.); !•" TATAL-NOSTRU ţ[ © F 
Tata mare, tata bătrln(ul) (pamf.), bunicul, moşul •] 
® F Cap, căpetenie, îndru
mător {în spec. ia rele): ele 
tată răutăţilor (PAMF.) [lat. tata].

TAtAIŞ ww tAtAjşA.
O TATAÎŞA {pl-(e)sf. Trans.
B.ân. © Cumnată; termen cu 
care se adresează cineva cîte- 
odată unei femei mai tinere:
Tătălşă, draga mea. Nu te tare su
păra (]K.'BRs.) ţ] © A Plantă din 
fam. compozeelor, cu flori 
galbene-aurli, ce creşte prin 
locuri umede, pe lingă bălţi 
şi mlaştini; femeile de la ţară ^ 
prepară din ea coloarea gal- 
benă; numită şi ,,tătăiş” sau 
,,punga-baber’ (Pulicaria 

dysenterica) (l®) 4840) H © A 
= tprtA ® Î[ ® a = măr

gărit A.
O TAtAIT adj. F Mold. Ca
re vorbeşte peltic (pronunţînd t, d, în loc de s. 
z): Doi prieteni: unul bietul cepeleag şl—-. Iar cellalt un 
surd ca surzii şl buzat de prăpădit (sper.) [onom.].

TATAl-NOSTRU sbsl. Rugăciunea de 
toate zilele care începe cu aceste cuvinte, oraţiune

TAR-
TAT

Fig. 4840. Tataiffl.
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Fig-. 4841. TiltJlneasa.

Fig-. 4842. Tătar călare

TAT- (lominicală: ea m& crescuse pe braţe^ mă tovăţase şi se 
V deprinsese a mă privi oa pe copilul el <gn.); ‘^) F a şti ceva

TAL) ca pe a Şti ceva l’oartc bine.
tAtAneasă, tatinea-

SA sf. ♦ Plantă acoperită cu 
^ pori aspri, cu flori roşii, pur

purii, mai rar aibe, dispuse 
in ciorchini scurte, îndrep
tate în jos; rădăcina ei, fu
siformă, neagră pe din afară, 
e, întrebuinţată de popor 
pentru lecuirea rănilor şi vă- 
tămăturii; numită şi ,,ta- 
tin(ă)”, ,,iarba-lui-Tatin” 
sau „iarbă-băloasă” (Sym- 
pli iilumotficinale){]̂ '\S'tl.)

ţATAR sm. © o Care 
tace parte dinncamui Tăta
rilor, popor de rasă mon
golă care locueşte în platoul central al Asiei, la 
sudul şi vestul Siberiei, in Turkestan, la răsăritul 
şi nord-estul Rusiei; in- 
cursiupile şi prădăciunilo 
făcute de aceştia în Mol
dova, în decursul veacurilor 
trecute, au rămas de pomină 
şi expresiuni întrebuinţate 
pînă astăzi ca: mai stil, c& 
doar’ nu dau Tătarii sau era gră
bit, parci-1 alungau Tătarii din 
urmă (ALEcs.), ne dau o icoa
nă vie de groaza ce inspira 
apariţiunea lor; tot astfel
0 ; ţara piere de Tătari si el bea
cu lăutari, despre un om care .............
nu se sinchiseşte de nimic, (dupA o stampă veche), 
care-şi petrece viaţa obici- 

■ ' nuită, lipsită de griji, eu toate că lumea din juru-i 
e în frămîritare (Ţ®j 4S42.) H ® t Serviciul do co
respondenţă între Moldova şi Poartă fiind făcut 
de curieri Tătari, cuvin tulse întrebuinţa uneori 
ca sinonim cu ştafetă, curier: împăratul... Trimise scri
soarea c'un aci Poţtlndu-1 să vie şi iul a-i ghici (panni rj 
® i = GOTCAN ţi ® Băn. ♦ = mAturA ® [tc. 
rr a l a r, vsl. t a t a r i n u].

tAtargA (pl.-cej s/. © ® Femeie din neamul
'Pătarilor: nelllnd Tătarii acasă, au trimes Tătarcele pe 
omul robit să le pască caii (se.) “l ® 7C, Iapă tătă
rească H ® ^ îmbrăcăminte a capului, împodo
bită cu blană, obicinuită la Tătari: se arătă înaintea 
junelui unarnăut... cu » roşie (fil.) lî © = MATURA®
•i ® » = HRIŞCĂ © ‘î (0) = tAtArcptA [rut. t a t a r- 
k a, ung. tatărka].

TAtARGVŢA, TARTAcţTTA (pl.-ţe) sf. ♦ Plantă 
din fam. cucurbitaocelor, cu tulpina lungă, sub
ţire şi acăţătoare; face flori albe, solitare şi arc 
ca fruct o tivgă lungăreaţă, de coloare roşiatică, 
adesea brăzdată de dungi; originară din Asia tro
picală, c uneori cultivată şi pe la noi-; numită şi 
,,tăta rcă” sau „curcubeţea” (Coccinia indi
ca): de jur Împrejur slut Înşirate gutui, mere domneşti şl 
tărtăonţe (vlah.) ; toţi copiii au pepeni, tărtăcuţe şl tivguliţe 
mici, numai eu n’am de unde (Dlvr.) ; Tărtăcuţă vlnătă, Gnr- 
guiată cumătră iteod.i, ghicitoare despre ,,biserică”; 
Tărtăcuţă unsă. In irunzlş ascunsă (GOR.), ghicitoare des
pre ,,iepure”.

TAtARESC, t tAtArAso adj. © De T ă t a r, 
al Tătarilor: neamul tătărăsc pre carlle Împărăţia per- 
slească... nu l-au biruit (Caht.) ; cal tătăreşti H ® 0 F 
Straşnic, grozav, crunt: l-am aruncat o ocblre de cele 
tătăreşti (ALECS.). ţî ® MP IU- mAlAIU- — = MA- 

' tura®: era... In spre răsărit un rlnd de melu-tătăresc 
cecreeonsededouăorlcltomul (s,-ald.) ® Porumb
varietate de porumb cu bobul foarte mic, alb şl 
rotund (pamf.> 1j ® i pasAbe-tAtArasoA = naoît.

tAtAREŞTE, t tAtAbAşte adv. Ga T ă t a' - 
- r i i, în felul Tătarilor; în lirtiba Tătarilor : nici te-am 

prins, oloi te-am Înţeles, c& doar’ n'om Invftţat tAtăreşte
IALECS.I.

TAtARŢME, t tAtArJme sf. ® Neamul tă
tăresc; mulţime de Tătari; ~a, cuprinsă din două 

, p&rţl, se mAclna şl se mlstnla ca pleava Intr’nn vlrtej de

Fig. 4843. Tatu.

douA furtuni ce se ciocnesc (gn.) ^ (D ţ rp8r8.Tătarilor: 
spre părţile Crivăţului, unde acmii Tătărlmea cea mare se 
chlamă (CANT.).

TAtAROAIGA ipl.-ce) sf. = tATARCACD- 
TATIG(A)' sm. clim. TATA: tăticule, uite mămica 

vine Încoace cu un domn (BR.>vn.).
TATIN ® npT. m. 1 © # iarba-lui-tatin = 

TATAHEASA.
TATINEASA wm- tAtAnEASA.
TATIŞQR sm. dim. TATA: el, -~ule, povestea Îm

părăţiei acesteia este mare (isp.).
TATÎNE... iw tata.

‘TATţJsm.
Geri de 

mamifere 
dinţate, cu • 
trupul îm- 
brăcat în 

plăci, ca ni
şte paveze 0- 
soase şi cor
noase; trăe- 
şte In Ame
rica de Sud (Dasypus) 4843) [fr. t a t o u].

•tatua (-tuez) vb. tr. şi refl, A(-şi) face pe 
pielea trupului, cu împunsături şi cu diferite văp- 
seli, tel de fel de figuri ciudate, care nu'se mai pot 
şterge (cum obicinuesc sălbaticii) [fr. t a t o u e r].

•TATUAJ sbst. ® Faptul 
de a (se) tatua H ® Desen ne
şters ce se face pe pielea tru
pului tatuind-o (S) 4844) [fr. 
t a t o u a g e].

•TATUAT adj. p. TATUA:
(purta) cămaşă de boranglc sub
ţire, prin care se străvedeau două 
braţe viguroase, păroaseşl —'O (i.-OH.).

TATUC(A), tAtut(A) sm.
dim. TATA: nu te teme, tătucâ,
11 zise ea, că-1 viu eu Iul de hacţ 
usp.); da cum nu, ...mi-olu tăvăli 
mlnuţelemămuţeişl-atătuţell (Vor.) ;
Tătuţă I alntem flămlnzl tare (pann) ; 
bine, tătuţule, oa ce să fie asta de 
n’am Intllnlt eu... nici un sufleţel 
de om p (18P.).

TĂU11. adj. pos. m. (/.ta; — pl. m. tăi, /. taie): 
calul casa ta; coplH tăi; cărţile tale.

2. Al a ta, al tăi, ale tale pron. pos. [lat. vulg. 
•t'd u s = clas. t u u s].
O TĂU2 {pl. tăun) sn. Mofd. Ţrans. Baltă, he- 
leşteu; băltoacă mocirloasă: ...să-ţl lle ruşine odată a 
grăi despre toţi rău Şl a te ginia ca şl broasca ’n — (bo.-del.)
[ung. tb].
O TAUJER(IU), tAujAB(IU) (pî.-jere)
sn. ţîi Băţ do lemn de stejar, despicat 
de mai muite ori la capătul de jos, 
cu caro se amestecă zărul în caza
nul pus pe foc, ca să se aleagă urda 
sau jintiţa (il|l 4845); pr. ext. băţ, 
ciomag: olu lua un tăujerlu şl v’olu otlnjl 
(FLOR.).

TAULA sf. A (© Mic şi frumos ar
bust,' cu tulpina cilindrică, cu frun
zele do coloare verde-albăstrie pe faţa. 
inferioară; face flori roşii sau albe, 
dispuse în corimbe terminale; origi
nară din China şi Japonia, se cultivă, 
prin grădini ca plantă ornamentală Fig. 4845. 
(Spiraea callosa) H ©Varietate a a- Tăujer. 
cestui arbust, ou flori trandafirii sau 
albe, originar din America de Nord (Spiraea 0- 
pulifolia) t ® Altă varietate a acestui arbust, cu 
florile trandafirii sau alburii, dispuse în dese pa- 
nicule terminale, in formă de piramidă; e origi
nară din Europa meridională şi se cultivă prin 
grădini şi parcuri ca plantă decorativă (Spiraea 
salicifolia) f ®=tavalgA H ®=cretuS0A ® 
= cununitA(|) [comp. pol. t a w u 1 a]. 
•tAumatURG adj. şi sm. Făcător de minuni 

[fr. t h a u m â t u r g e]. 
tAuN(E) sm. % Muscă de coloare neagră-ca-

Fig. 4844. Tatuaje.
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fenie, cu ochi mari şi verzi, cu un rind de pete 
gaihene, triunghiuiare, ia mijiocui ineieior de pe 
abdomen; c foarte supărătoare pentru cai şi vite, 
pe care ie înţeapă spre a le suge sîngele; numită 
şi „bondar” sau „bonzar”, ,,bonzălău”, etc. (Ta- 
banus bovinus) ([îj 4840): de tăun nu fuge vita aşa de 
tare, cum luge de stiecble (mar.) ; nu tăcu ca la o sută de 
paşi şl lată că dete peste un tăune (isp.) {lat. vulg. 
*t a b 6 n e m' = clas. 
t a b a n u s). ^

Fig. 4S46. Tăun. Fig. 4847. Taur.

Fig. 4848. Taurul.

TAUR, 0/T4URE, f T40RE sm. (î) tC, Bou neju
gănit ((H 4847): In- 
onuglurară - mă vitei, 
mulţi, tauri graşi cu-1 

. prinsără-mă (dos.) ; in 
mlnla sa... cea orbi
toare omortră pre taore 
(PAL.); Am nu bulz 
mare de aur, Joacă p’o 
pleiade taur osp.), ffhi-1 

ciloare despre 
„soare” H © I
EXIL, a doua con- 
stelaţiune a zodia-1 
cului, care conţine' 
o stea de mărimea | 
întîiu, numită Al- 
debaran şi două 
grupuri de stele,
Hiadele şi Pleia
dele (d 4848) t ®

- EADAŞCA i[ ® # TAtTBtTL-LUI-DDMNEZEU =:
CABABAN © [lat. t a u r u s].

TĂUREL, 0tAdeean(0, o TÂOEţiNcrn sm,
clim. TAUR: nici nu le venea lor la socoteală ca să ţină ci
neva la el In set tănreanc (RET.); clte nn tănrenclu boncăne 
cu coamele In pămlnt (lung.).

*TAUROMAHIE sf. Luptă de tauri' [fr.]. 
'TA'UŢOLOGIE sf. Co Defect al stilului care 

consistă în exprimarea 
de mai multe ori a a- 
celeiaşi idei în termeni 
diferiţi [fr.].

TA'VA adv. F A da
a' trînti la pămlnt 

şi a bate rău: trage-i 
pumni, palme şi pe urmă... 
dă-1 ^ prin norolu (CAr.).

TAVĂ (pi. 
tivi),Mold.Bucov.
TAVA, tAva (pi.
-vale) sf. ® Vas 

de metal, de 
formă dreptun
ghiulară sau 

. circulară, cu 
mărginile puţin 
ridicate, ce se 
întrebuinţează 
,în bucătărie 

pentru copt mă
laiul, diferite aluaturi, 
fripturi, etc. (d 4ăr;0): 
calulal aă-I poţi alege, punlnd 
In mijlocul bergbellel o tavă 
plină cu jăratic (Crg.) ; cum 
a văzut-o preotul cu nişte tă- 
vale tn mini, a crezut că le-a 
adus lor de mincat (ss.i; 
ziua tăva, noaptea dirmoln 
(PAMF.), ghicitoare despre „cer

Fig ^4849. Tăvi.

Fig. 4850. Tăvii.
H © Tablă de ar

gint sau de alt metai, de diferite forme, pentru

servit cafea, ceaiu, dulceaţă, etc. (d 4849): o a
doua oălţunăreasă ducea pe tava de argint florile ou oarl 
se Împodobeau cununiile (i.-gh.j ; femeile aduseră tăvile cu 
dulceaţă şl cafea (F(L.).
O TĂVAJjĂ (pi.-le) sf. Băn. Bucov. ^ = TAvALţrc: 
Şl-şi Inaşe b&dlşorul Tăvala şi pluffuşornl'(teod.).

TĂVĂLEALĂ (pi.-eii) sf. © Faptul de a (se) 
tăvăli ŞI © F Trînteală, bătaie: să sculăm tot 
satul şl să-1 tragem o să se ducă nouă ou a brlnzel (dlvr.) ; 
s’ar fl stlrşlt tău pentru musafiri Înfiorătoarea —dacă nn-1 
dedea fratelui prin minte o stratagemă (CAR.) r ©FA 
(o) duce la a fi rezistent, a nu se strica uşor, pu- 
tînd fi întrebuinţat multă vreme şi In ori-ce îm
prejurare; baine de —, haine de purtat la lucru, care 
nu se rup uşor, care pot rezista la ori-ce.

TAVALGĂ sf. A Frumos arbust din fam. ro- 
zacee'lor, cu ramurile rotunde, cu flori albe, dis
puse în corimbe, ce creşte prin pădurile şi pe dea
lurile calcaroase; cravaşele de», făcute din mai 
multe vărguţe răsucite împreună, sînt foarte cău
tate de Turcii din Dobrogea, considerindu-le că 
pot lecui, prin simplul contact, toate boalele cai
lor; numit şi ,,taulă” (Spiraea crenata) [rus. rut. 
t a V o 1 g a].

TĂVĂLI (-ălesc) vb. tr. şi refl. © A (se) rosto
goli (în spec. pe pămînt, în iarbă, în norbiu. In 
ceva murdar): Inară... veşmlntul In loslf şl fn slngele 
nnnl led glnngblat tăvăliră (Pal.) ; Intr'aceste zile alese 
se cade să se ţie. Iară nn să se tăvălească de pnrurea, ca porcul 
Intru tină (PR.-GOV.); puterea mea... stă Intr’o scroafă oare se 
tăvăleşte, cit e ziulica, într’o lăoovlşte de lapte dulce nsp.); 
pe locul unde s’a tăvălit un cal, să nn calci, că faci bătături 
la picioare Cgor.) ; Am un bon roşu. Unde se tăvăleşte. Iarbă 
nu mal creşte (pamf.), ghicitoare despre ,,foc”; ®: 
A, nn-ţl tăvăli talentul prin saloanele bogate. Unde oapnl 
nu gindeşte, unde Inima nu bate (vlah.i f © Pr. ext. 
A (se) murdări, a (se) mînji: mi-am tăvălit, iţarll 
(Rv.-cRG.); eu să m'apnc de nn lucru ca acesta şl să-ml tăvă
lesc minutele mămuţll şl ale tătnţll P (sb.) [comp. srb. 
t a v O 1 j i t i ,,a duce o viaţă grea, mizerabilă”].

TĂVĂLIG tAVAIiUO.
TĂVĂLITTJRĂ (pî.-tnil) Sf. © Locul cu iarbă 

călcată, unde's’a tăvălit cineva (în spec. un 
cal, o vită, sau alt animal): clnd dai de » de cai şl treol 
peste ea, s& scuipi acolo, cft nu mal faci bătătură la picioare 
(GOR.); ulte-i urma, uite-1 dlra şi tăvălliuia {vorb. de un 
iepure) (r.-cod.) H ® ® Buboiu ce se face pe căl-
ciiu: nn este bine a călca In Incul unde s’a tologlt nn oal. 
căci... ar căpăta pecingini, după alţii » (gor.i.

TĂVĂLUG (pi.-nne, -ucurl), TAvAlUO, TApAluq 
(pî.-uge, -ngurl), O TAfALQO (pî.-oage), O TAvALIC 
(pî.-ice) sn. © ^ Un fel de sul alcătuit dintr’un . 
buştean de stejar, lung de vre-un stînjen şi gros 
ca de două palme prin mijlocul căruia trece o osie, 
in jurul căreia se învîr- 
teşte; se întrebuinţează la 
sfărlmatul bolovanilor şi 
bulgărilor mari de pămlnt, 
după arat; prin unele părţi,
»ul e de piatră, cu şanţuri 
adinei săpate (le-a lungul 
eij^ din distanţă în distanţă 
(^4851) H © Tăvălug, bu
cată de lemn cilindrică ce

TAU-
TAV

Fig. 4851. Tăvăluc.
se pune sub piatra morii, după ce s’a ridicat cu o 
pîrghie, cînd piatra trebue ferecată (dam.) t ® De-® 
tăvălucul, de-a rostogolul: negustorul... dedoA jos de-a 
tăvălncnl valurile de şalac de Văretec (GRL.) ; clnd cinele se 
dă de-a tăvălucul pe omăt, are să se moale .vremea IGOR.) 
[comp. tăvăli].

TĂVĂLUGI ( -ucesc), TAvALUOI (-ugesc) vb. tr. 
/ A sfărîma bulgării cu tăvălucul: nuli. fn 
loc de grăpare, II tăvălngesc, pentru a-1 rupe scoarţa şi a-1 
sfărîma bulgării (ma(.).
1-ţ TAVAN (pî.-anurl) sn. ijîj © Partea deasupra 
a unei camere, opusă duşumelei; plafon: »ui este 
atu de pitic, de-1 ajungi cu mina (isp.) ; 1 se părea că se lasă 
»ui pe el (VLAH.) îl © Seîndură de brad, lungă şi 

subţire, din care se clădeşte podul casei [tc.].
TĂVĂNI (-ănesc) vb. tr. A face tavanul 

unei odăi.
'TAVERNĂ (pî.-ne) sf. Circiumă: Pe bănci de

I.-A. Candrea. - Dicjionar enciclopedic ilustrat. 1281



TÂV
TEA

lenm« In scunda <^ mohorlt&, Unde pătrunde ziua printre fe
reşti murdare (EMIn.) [fr.].

TAVIŢA (pl.-te) sf. dim. TAVA: la plicul ...(şl) 
peoetIueşte-1 cu pecetea de pe tăvlţa cu căllmărlle (i.-oh 
t TAVLIE sf. 0 = T^BLA® : episcopul sau preotul 

sau diaconul carele joacă tn tavlll şl e beţiv, eau să se 
părăsească sau să 11 se la darul (prv.-mb.).

TAVNIGA, tavnitA sf. A = plevaitA. 
'TAXA (-xez) vb. ir. ® A fixa, în mod legal, 

preţul m&rfuriloivtaxele de plată pentru impozit, 
pentru vamă, etc. H ® A supune unui impozit 
temporar unele clase de indivizi t ® © A în
vinui, a acuza: tl taxează de sglrclt [fr.].

•TAXA (pi.-xe) sf. ® V Preţ temporar fixat de 
autorităţi pentru unele articole de cqnsumaţiune 1f 
® rt Fixarea de judecător a cheltuelilor de jude
cată, etc. II ® Contribuţiune indirectă ce se plă
teşte pe anumite lucruri [fr.].

'TAXATOR sm. ® V Funcţionar care, la vamă, 
stabileşte taxele de plătit pentru mărfurile impor
tate din străinătate ii ® Funcţionar care, într’un 
birou de poştă, taxează scrisorile şi pachetele [fr.]. 
t TAXID sbsi. V ® Călătorie făcută de negustori 
în străinătate spre a aduce marfă de acolo: (negu
storii) se şl întoarseră de la tle-care ou încărcătura Iul, 
la potrivită vreme (car.i '[ ® Marfă adusă de un ne
gustor din străinătate: negustorul... tn ziua aoeea pri
mise un mare de prospătură (CAR.); am destăout astăzi -^ul 
de marlă ce am primit (fil.) [ngr. Tac:5: ]. 
t TAXID AR, t TAZILDAR sm. Strîngător de dări: 
le vindea ou un preţ de zece ori mal mare... lăslnd pe taxl- 
darl să rupă olt puteau (i.-OH.) [tc. t a h S i 1 d a r]. 
t TAXIDARIE sf. încasarea dărilor: tata mă lua 

cu dinsni prin judeţ, de-l ajutam la (fiu) [t a X i d a r]. 
t TAXILDAR ev- TAXIDAB.
'TAXIMETRU (pJ.-tre) sn. fAr Automobil de 

piaţă prevăzut cu un aparat care înregistrează 
preţul cursei făcute [fr.].
OTAZMA = TASMA.

TEACÂ (pl. teci) sf. ® A Fructul lungăreţ, şi 
mai adesea turtit, în care sînt închise 
boabele sau seminţele leguminoaselor 
sau altor plante, păstaie: ~ de lasoie, de 
mazăre, de ardelu *| ® învelişul de lemn, 
de metal, în care se păstrează sabia, 
pumnalul, cuţitul, etc. ( B) 4852): a scoate 
sabla din ; a băga, a vlrt sabla In ; sv- 
SABIE; oă-1 că-1 pungă ■»*PUNGĂ(î); 
a sa lace^ de pămint, a se vir! undeva, a se. 
ascunde de fric&: oopiii se făceau de pă- 
mint, oind auzeau că vine Muscalul (dlvr.) ; ră
măşiţele oştirii leşeşti, cu oralul lor, se făcuse 
AF de pămint şl nu cutezau să lase Cosminul 
de.frloa Moldovenilor (isp.) [lat. t h C C a].

TEAFĂR adj. CD Deplin sănătos, 
nevătămat, neatins; am alergat aoasă şl, Fig. 485a. 
olnd colo, am găsit copila (CRG.) ; biata fată, Teacă, 
bucuroasă oă şl-a aflat ccpllnl Încă a mul
ţumit babei (SB.); mnlţomeşte cerulnl că al scăpat 
(I.-OH.;*, puţini au putut să se mal Întoarcă teferi în ţara
lor (ISP.) f © Cu min»ea întreagă, sănătos la 
minte: Să-l adncă, drept dovadă, Vr'o trei oameni ’nalţl, 
să-l vadă Fl-vor teferi ori nebonl (sper.)

TEAMĂ sf. Sentiment de nelinişte ce cuprinde 
pe cineva In faţa unui rău pe care-1 prevede,care 
i se poate întîmpla (••* frică®): a-i îi a avea 
Bădl^cupeană verde, Mult ml-e că te-olu pierde (ik.-brs.) ; 
Nu spera şl du al Ce e val, ca valul treoe (emin.) [lat.
vulg. 'tlma< tlmerc„ase teme”], 
t TEAMAT sbst. Teamă, frică: aclcea laste... p&- 

c&toşllor de tntrloosatiil judeţ si a vdcllor muucd, lord de- 
repţllor n&dejdea înv ie re 1 (coR.) [tem e1].

TEANC (pî.-cnri) sn. ® Grămadă de lucruri 
de acelaşi fel aşezate unele peste altele: -»■ de hirtii,
de oflrţl, de farfurii; se aseozd In faţa unul de gazete 
(VLAH.); <vurl de troftoloege greceşti, latineşti... era toată 
averea sfinţiei sale (crg.i 1[ ® V Grămadă de mărfuri 
împachetate strîns în hîi'tie sau în pînză, balot:
şiruri de cămile încărcate cu .«'url grele (ALECs.) r ® Can
titate de 10 topuri de hîrtie [tc. t e n k].

TEAPA sf. ® Soiu, Iei, fire; do teapa iul, de ace
laşi soi’u, de aceeaşi fire, cu aceleaşi apucături ca şi

4

iSi

dînsul: aveapre Ungă dlosul tot prieteni de teapa lui (isp.) ; 
se Înhăitează In tinereţe ca mal mulţi de teapa lui (carj ; 
a-şi da In f**, a reveni la vechile deprinderi: işi da 
totdeauna In luind-o peste olmp (d.-zamf.) ; ĂPĂ®
© Stare, treaptă, rang social: fle-oare trebuia să poarte 
Işllonl după teapa lui (i.-gh.) ; nu vezi oă cei mal mulţi de 
teapa d-taie se ţin cu nasul pe bus P (CRG.) ; măcar de ori-ce 

ar II fost, 11 poftea politicos să-l facă cinstea a veni să 
cineze... la dtnsul (car.i.
o TEAJPŞA sf. Motd. (SEz.) Lopăţică mică cu care 
se tepşeşte mămăliga, după ce s’a mestecat, 
leafă.
O TEARA sf. 88 Urzeala învîrtită pe sul (fr.-cdr.) : 
teara să n’o mintal Simbăta, nici s’o Inoepl (vor.i ; Lelea-1 
naltă şl subţire Face teară Din trei fire Şl pe suin dina
poi Şaptezeci de lătunol (brl.) [lat. tel a].
O TEARFĂ (pl. terle) sf. ® Mofd. Trans. Sdreanţă, 
petec de pînză sau de stofă: o ^ aninată pe o prăjină 
(BO.-OEL.); din cămeşă sao rnfă, peste cttva timp al să te taci 
/«>', din care se face scamă (CRg.i ; aninoă-ml o să mă aco
păr (DOS.) H © Trans. (oenso (rv.-cro.) I Opincă ruptă 
^ © 0 = TIRFĂ [comp. TIRFĂ].

TEAS nr TAS.
TEASC (pZ.-ouri) sn. ® Maşină mare în care 

se striVesc struguri, 
măsline sau seminţe 
oleaginoase, pentru a 
scoate must, untde
lemn sau ulciu ([@1 
485B, 4854): opresopăr 
rlnţll...săohlame (creşti
nii) şl să pomenească nu
mele lu .Dlonls pre la 
cvnre, olnd oalcă vinul 
(PRV.-HB.); Atenlanli... In- 
hăman pe Hoţi la pietre 
de moară şl-1 luvtrteau

Fig. 4854. Teasc de struguri,
I. Masă, strat. ~ a.2. Stilpi. — 3.3. 
Coş, Iadă, cutie.—4. Grindă, pun
te.—5.5. Gîşte, broaşte,—6.6. Şuni- 
puri.—7, Pop.—8.8, Chingi, miini, 
argea, cleşte.—9.9. Picioare.—10.10. 
Jghiab, şanţ, vatră, gîrliciu. — ii. 

Ţiţă, burluiu, uluc.—la. Bejă, 
curătoare.

ou blolnl la («’urlle de untdelemn (i.-gh./; Ţnţulenli... slnt 
vestiţi pentru <^nrile de făcut oloin (CRG.i ^ ^ Maşină
de tipărit, presă: a ii sub a fi la tipar; a pune 
suba da la tipar; a ieşi de sub «v, a apărea (de 
suh tipar): inepţii şl mlzgălell copilăreşti Ieşite cu du
iumul de sub («'Urile tipografiilor (vlah.) [vsl. t 6 S k 0].

teaşcA TASCA.
'TEATRAL adj. O ® Ce ţine de teatru: de

corări ~e I 1® Afectat, care caută să producă efect 
asupra spectatorilor: omoar&-m& dar, adauae Illescul 
ou un aer •«' (neor.i ; el, oam «w, tăcu un pas spre dlnsa şl o 
luă de mină (d.-zamf.)
[Ir.].
'TEATRU (j)î.-tre) 

sn. O ® Clădire sau 
loc unde se dau spec
tacole, unde se repre
zintă comedii, drame, 
tragedii,etc. (dl 4855,
48.50): In timpul Iul Ca--^ 
ragea... clădi un de 
Bctndur in ourtea banului

Mauolacbe Brincoveanu 
(FIL.) U ® Scena f ®
Profesiunea de actor: 
a faoe a exercita profesiunea de actor; a p&răai 
—i, a renunţa la această profesiune f ® Litera
tura dramatică: a ounoaşte regulele *lul ţf ® Cu
legere de toate piesele unui autor dramatic: 
—I Iul Aiecsandri, Iul oatsgiaie t ® Totalitatea pie
selor dramatice scrise într’o limbă oare-care: —i 
Greoilor 1] @ Locul unde se petrece un eveniment:

Fig. 4853-
Teasc de măsline.

Fig. 4855. Teatru antic.
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piaţa bisericii, ande se retrăgeau Rusii, era să devie de
lopta (BOL.) Ii (5) f Scenă, petrecere hazlie ca la o 
reprezentaţie teatrală: eu toatăziua am aloi: aiaită-

4%^- Sală de teatru.
Ieri era s'o bată, ae oprise lumea ’n stradă si se uita aici 
ca la comedie (vlah.) [fr. t h e ă t r e].
OTEAUGA sf. Trans. Javră; ©flecar: iire-ai ii
(ost a draculol, /v ticăloasă ce eşti 1 (pAc.).
O TEBEIGÂ (pl.-cl) sţ. Olten. Săculeţ [comp. TA- 
BuiţiT şi srb. t o b o 6 i c].
O TECAR (pj.-ere) sn. Trans. T e a c ă de piele 
neagră în care ciobanii îşi ţin lingura tvio.).
O TECArAU sbst. Trans. (dens.i = ceatlAu ® [ung. 
t e k e r o].'
OTECARI (-ăresc) vb. Ir. Trans. (dens.i A cetlui 
[t e c ă r ă u].

TEGHER-MECHER adv. F Pe sus, cu ne
pusă, masă: sft ml-1 trimiţi legat şi ferecat tise.); l-au 
adus pe Negolţd drept la scara palatului domnesc din 
Bucureşti icar.) [tc. teker-meker].

TECLE(LE) sf. pl. gni Sărbătoare băbească ce 
se păzeşte de femeile din Muntenia in ziua de 
24 Septemvrie, cînd Biserica ortodoxă cinsteşte 
amintirea Martirei T e c 1 a: Tecieie se păzesc cu mare 
străşnicie... creztndu-se că ar fl rele de foc, dar mal ales de 
lupi (R.-COD.).

TECNEFES, TICNAFES, TIGNAFţlS sbst. Astmă 
(a cailor), st'enos; emfizem pulmonar: işi umpluse 
satirul şl hainele cu slngele unul cal al său, stătut de bătrin 
şl plin de tecnefes tisp.i; Iapa avea totdeauna ctte ceva: 
ori tlgnafes, ori vre-o rană (Car.) [tC. teknefes, 
t i k n e f e s].

'TECNO... = TEHNO...
o TEGŞILA, teşilA (pi.-le) sf. Olten. Băn. © Să
culeţ de piele, geantă, taşoă ţi ® Pungă de piele 
In care ţăranul ţine tutunul: sflrşlnd, scoase teşila cu 
tutun de snbt cu.eaua Iată... şl-şl înţesă luleaua (luns.) 
[comp. TASCAI.
O TECŞPIU (pi.-oaie) sn. = TECŞJLA © : In - bagă 
tutniinl tăiat, cremenea, Iasca şi amnanil (jip.).

'TE-DEUM sbst. ai. Slujbă şi cîntare biseri
cească de' mulţumire, de slavă, la împrejurări so
lemne [lat. te Deum (laudamus) ,,pe tine. 
Dumnezeule (te slăvimji’].

TEFELUG = TAvALţIO: vezi... clmpnl... străbătut 
de tot felnl de maşini şi Instramente: grape, teteluge, sece- 
rătorl (i.-GH.).
t TEFERICI, TiFERicj' (-iceso) vb. intr. Mold. A se 
desfăta: cine ’n codru vleţueşte Acela tlferlceşta ipamf.i
[tc. teferrtig].
t TEFERIGIE, TlFnţlcjE Sf. Mold. Desfătare, 
petrecere: Du’mltroşco-Vodă... ou cele cinsti şi telerlcii 
multe, se hămesise de nu se uiutea să se mal grljască nl- 
mlcă (NEC.); Iml vine să-ml lan lumea 'n cap de-aşa tl- 
iiricie (FIU [t e f e ri c i].
O TEFLU sbst. Rit (de porc): o jurată de purcea 
Ml-şi dete cu — in ea (r.-coo.) [comp. TJFLA]. 
t TEFTERDAR wm- DEFTERDAR.

O TEGL.IGIU’, TIGLJOIU sbst. Olten. ® ^ = OIO- 
cAltAd f © l Unealtă a cojocarului şi a ciz
marului cu care se întinde pielea: după ce (pielea) se 
usucă... se trage Ia tlglloiu, ca să se întindă şl să se poată 
rade bine, plnă ce rămine pielea albă con.) [srb. t e- 
g 1 e c i ,,trăgător"].

'TEGUMENT (pi.-te) sn. Înveliş exterior al ŢFA- 
corpului sau al pielei [fr.]. _ ^

"TEHNIG 1. adj. © Propriu unei arte, unei I t I 
ştiinţe, unui meşteşug: Invăţămlnt ţ| @ Termen 
cuvînt Întrebuinţat numai de aceia cari exercită 
un anume meşteşug sau practică o anumită artă.

2. tehnica sf. Totalitatea procedeurilor Între
buinţate într’o artă sau într'o meserie [fr. tech- 
n i q u e].

•TEHNICIAN sm. Gel ce e versat în cunoştinţele 
tehnice ale unei arte sau meserii.

■TEHNOGRAFIC adj. Privitor la tehnografie 
[fr.].
•TEHNOGRAFIE sf. Descrierea meseriilor şi a 

procedeurilor lor [fr.].
•TEHNOLOGIC adj. Privitor la tehnologie 

[fr.].
•TEHNOLOGIE sf. © Tratat despre arte şi 

meserii în genere ţj © Explicarea termenilor pro
prii unei arte, unei ştiinţe sau unei meserii, ter
minologie [fr.].
O TEHUI, tAhui (-ueso) vb. tf. Mold. Bucov. Trans. A 
zăpăci, a năuci, a ameţi: acela se preface In orl-şl-ce 
şl tăhneşte pe om, că nu $tle pe unde merge (Vor.i .
O TEHULM^Ă, TAHUIAlA (pl.-iell) sf. Mold. Bucov.
Trans. Faptul de a tehui; zăpăceală, năuceală.
O TEHyiU, TAHyru adj. Mold. Bucov. Trans. Zăpă
cit, năuc, ameţit; smintit: numai dimineaţa II vedeam, 
cu ochii roşii şl tehulu de cap, Intrlnd pe poartă (sad.i; Şl 
Ţiganul,.cum băuse. Cam tehulu de cap era (sper.) ; bătu-I-ar 
Dumnezeu să-l bată de moşneag tehulu (grl.) ; Ce poate-avea 
un Săouln Cu cap năuc şl tăhulnP (ret.) [comp. ung. 
t a h O n j a ,,trlndav”].

TEICÂ1, teucA [pl.-ci) sf. © Cutie mişcă
toare In care cad grăunţele din coşul morii, pen
tru a trece apoi intre pietre: moara hlrlla şl hada- 
ragul toată ziua pooănea In teică (sa.); Griul cădea In teică,
Din teică pe piatră. Din piatră 'n covată Curgea făină curată
(STM.-wB.)' t © Mold. Mic vas de lemn înfipt Într’o 
prăjină cu care se scoate apă de băut dintr’o 
lîntlnă ţ[ © = jghiab© f © Trans. Hîrdău cu 
apă din care se adapă porcii, etc. onc.).
O TEICA2 [pl.-el) sf. Băn. Mătuşă [srb. t e t k a].
OTEICUŢÂ ipl.-ţe) sf. Mold. dim. TEICA©: s’a 
oprit la o tfntină, a scos apă o’o —' înfiptă într’o prăjină, şl 
a băut (VLAH.).

TEips adj. © Tare, vlrtos (vmb. de un lemn):
tată, uite ce lemn bun ar mal fi de butuci de roată I
(RET.) H ® Tare şi fibros, cum sint păstăile bă- 
trîne, unele ciuperci, etc. (şez.i ţ[ ® Â stmgure —, 
varietate de struguri (jr.) [teiul.

*TEISM sbst. +•+ Credinţa acelora cari admit- 
existenţa lui Dumnezeu, dar nu cred în revela- 
ţiune [fr.].
•TEIST, TEISTA (pl.-te) adj. şi sm. f. Persoană 

adeptă a teismului [fr.].
TEIŞpR sm. 4 © dim. TEnr ţ[ © Frumos ar

bust, cu scoarţa verde, din fam. rozaceelor, cu ra
murile lungi şi sub
ţiri; face flori ma
ri, gaibene-aurii, 
aşezate Ia vlrful 
rămurelelor; ori
ginar din China, 
se cultivă la noi

ca plantă orna
mentală; numit şi

,,trandafir-gal
ben” (Kcrria ja- 
ponica) ţ] © = 
aglicA© K © = 
cdntjnita©. 
o TEIŢAs/.Si/cof.
4 © = ODAGACID ® 
ţ[ © ~-RQŞIE = li
picioasa©.

TEIU sm. 4 ©
Mare şi frumos ar
bore, cu frunzele
acoperite cu peri scurţi; face flori de un gaiben- 
deschis, cu un miros foarte plăcut; fructul e lem
nos, un fel de nucă cu 5'muchii puternice; teiul

Fig. 4B57. Teiii.
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TEJ- este, la fel cu bradul şi stejarul,runul din copacii
TEL

Fig. 4858. 
Floare de teiu.

cei mai iubiţi şi mai întrebuinţaţi de popor; la 
Duminica-mare, se duce la biserică; atunci preo
tul citeşte o rugăciune, numită moliftele —lui; 
frunza de — sfinţită, pe care a stat preotul în ge
nunchi la citirea moliftelor, e 
bună ca leac contra tusei; din 
floarea de—(Ş)4858) se face un 
ceaiu calmant; din coaja de — 
se fac oboroace şi alte vase; din 
fibrele coajei de teiu se fac fu
nii, gînjuri şi diverse alte legă-, 
turi; catapetesmele bisericilor 
se fac din lemn de —, ca să nu-1 
mănlnce carii, sau poate din 
pricină că spiritele necurate,! 
după credinţa poporului, nu se 1 
pot apropia de —; praful de căr
bune de— ebun pentru.răpciugă 
la cai (ŞEz.) (Tilia plalyphyllos)
([®| 4857); — alte varietăţi ce 
cresc la noi: Tţuu-ALB, cu florile 
gălbui (Tilia tormentosa) |((a|
4859), Tţilu-PADDBţiŢ, cu flo
rile albe-gălbui ( Tilia cor- 
dala) şi Tţiro-BQŞu (Tilia 
vulgaris): covaţloa In oare se 
Boaldft oopllal sL lle de lenm de 
brad dan de ^ (gor.) ; <^1 din 
blserloă, de la DmnlDloa-mare, 
este bine a-I pune In grădlnd, 
oa să rodească pepenii fmmoa (oor.) ; 
drăgaica stnloasă răsplndea, pripită 
de soare, ud miros oa lloarea de 
(DLVR.) li © Coajă de teiu; funie 
făcută din această coajă: pe
Dnoa-Vodă... II pusese Intr’o sanie eu 
doi oal, unul alb si altul murg, si ou 
hamuri de—, oa val de dineul (nec.i; 
sltntul... B& ’nolngea ou un — (dqs.) ; 
boierul Inolns si ou —, tot boier rft- 
mlne uip.i; ® a lega două In —, a face faţă cbeltue- 
lilor cu puţinul ce 
cîştlgă şi a pune de-o 
parte cîteceva: numai
astlel putuseră să lege si el 
două In —jiaP.); ^ OUB- 
MEin ® [lat. vulg.
111 i u s = clas. 11- 
1 i a].

TEJGHEA, TEŞ- 
OHBA © TIJQHEA {pl.
-ghele) sf. ®f9uc' Masa 
de lucru a unul mese
riaş, in spec. 
aceea pe care 
lucrează tîm- 
plarul (d 

4861): OAOlto- 
rll se serveau de 
loarleolle oele 
mari de tesghea 
(l.-GH.) H d) V 
Masa pe oare 
sînt expuse 
sticlele cu 

băuturi intr'o 
circiumă şi . 

unde se face 
plata

Fig. 4859.J 
Teiu»alb.

U
Fig1. 4860. Tejghea.

Fig. 4861. Tejghea de tîmplar.
F. Faţă, blană, masă. — J. Jghiabul 
uneltelor, şanţ, găvane uluc.— P.P. Pi
cioare. — S.S. Stinghii, chingi. — V.V. 
Vîrtejuri, cleşti, şurupuri. —C. Cuiul 
şurupului. —B. Bancaizăn. —G. Gura tej

ghelei.—D. Drug, broască, giscă. 
4S60); B6 trezea şi domnul Gavril, orlşmanil, care dormise 
pină atniiol on capnl pe tejghea (sad.) ; hangiţa lăsă de mal 
niulte ori bani tn bătătură, pe tejghea (s.-ald.) ; venea lume 
peste lume la han... şi curgeau banii *n tljghea, sporea mereu 
agoniseala (lung.) [tC. t e Z g j a h].

TEJGHETj^ S7H. V Băiatul, vlnzătorul din- 
tr’o prăvălie care stă la tejghea, care încasează 
banii: prăvălia lul nnchiu-tăn... a rămas pe mina băie
ţilor şl a lul loidaohe <^1 (car.) [tc. tezgj aht ar]. 
O TEL (pl.-înri) sn. (P Sîrmă de fier, de oţel sau 
de alamă ® Fir de aur sau de argint întrebuin
ţat la cusături: pe zadjl se cos desemne toarte frumoase,

Fig. 4862. Telal.

Incolori, cu fluturi şl (vor.) ® Beteală (în Do- 
brogea) % ® Arc în spirală ce se pune la canapele, 
la fotolii, etc. ® J Mică coardă la un instrument 
muzical: Ti-am slujit, sărace, ţie, mititelul. Că ml se 
rupsese la tambură <^ul (pann) [tc.j.

TEL.^ sm. V ® t Strigător public, crainic, 
pristav: Telalul pun ca. să strige... Ctţi 
vor avea cal şl arme, să le-aducă de vlndut 
(LET.); taina clnd trece de la 
unul la altul, oa clndaldat-o 
tn gară dp (gol.) ; Îndată 
au Început a strigare ^11 pe 
uliţe să pe Inohiză tot omul la* 
caaă-şl (N.-C08T.) 1l ® Cel ce 
face strigările la un me
zat: <^ul strigă Îndată: zece 
galbeni fata judelui I cine dă 
mai multp una, două, trei, 
barecii (alecs.) U ® Ne
gustor ambulant de hai- 
ne vechi ((H 48^2): Merge j 
la Îndată, se ’mbracă pe 
sine ’ntllu (pann) ; de straie 
vechi, apoi croitor... toate le 
Încercase după accidentul ca- 
re-1 făoQse să-şi plarză locul (car.i [tc. t e 11 a 1]. 
t TEL. AL-B AŞ A sm. Starostele telalilor: am dat 

lui telal-başa lei 1600, oa să nu strige prin toate răsplntille
(PIL.) [tc. t e 11 a 1 - b a s yj.
OTELALIŢĂ, TELBLJTĂ (pi.-te) sf. Mold. = TE- 
LELOAIOA : auzi telăliţa cum îşi laudă marfa P (Alecs.) ; 
se ohibzDlse el că un fecior slngnrnn ajunge şl chemase pe te- 
lellţă să-i aducă iQoă unul, vremelnic (d.-zamf.) [t e 1 a 1]. 
t TELALţC (pl.-Icuri) sn. ^ Meseria, negoţul 
telalului 11 ® Marfa telalulut [tc. tellalykj.

TELEAGÂ (pl.-egi) sf. ® f Mo/d. Căruţă mică de 
transport, 
mai adesea 

pe două roa
te, cotigă ([1|
4863) ; de

poştă ([^
4864) ; 91 spre 
ei Înainta O

sprlntloară.
Aurită, dălbi- 
oară, Oa nnoulb
de ‘zlnlşoară (alecs.); doi oameni stră
ini oobo^lră dlntr’o la marginea sa
tului (SAD.) I @ cotiga®:
dar plug, grapă, 
sanie... nlol oă se 
aflan la casa aces- 
tnl om nesocotit 
(Crg.) ; 91 mlrla de 
pe ^ Tot striga la 

hol să meargă 
(IK.'BRS.) [vsl. t e-
16 ga].
o TELEAP1 3
(mai adesea re
petat) interj. Mold. Imita tîrîitul picioarelor, o- 
pincilor sau papucilor în mers: — Hai, ascutiti-vă 
dinţii el porniţi după minei 81 odată pornesc el, teleep! 
toieapi teleapi icrg.i [rut. tal jap!].

Fig. 4863. Teleagă.

Fig. 4864. Teleagă de poştă din. 
Basarabia (după DemidofOo

Fig. 4B65. 
Telefon automat.

Fig. 4866. 
Telefon de perete.

’TELEFpN(pî.-oano)sn. Aparat cu ajutorul 
căruia se poate transmite vorbirea la mare dis-
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TABELA LXIV. telegrafie TEL-
TEL

i

EXPLICATIUNI:

1. Telegraful lui Claude Chappe.
2. Telegrafist manipulind. < * .
3. Apai*at receptor.
4. Manipulator.
5. Telegraf cu cadran (manipulator).
6. Telegraf cu cadran freceptor).
7. Telegrafie fără fir : A. Post fix. — B.

Vapor prevăzut cu un post de t€> 
legrafie fără fir.'

tanţă; inventat de doi Amerieani, fizicienii Bell 
şi Gray, şi perfecţionat apoi de Edison, acest 
aparat e bazat pe vibraţiunea 
sunetelor, transmisă pe sîrme 
printr’un curent electric ([a|
4865,4867} illie le>*ailui; a chema, a 
vorbi la numărul ^nlnl; abo
nat la ^ [fr. t 6 1 e p h 0 n e]..

* TELEFONA ( -onez) vb. tr. şi 
intr. A vorbi la telefon, a 
comunica cu cineva prin tele
fon [fr.].

'TELEFONIC adj. ®E® Pri
vitor la telefon, ce ţine de te
lefon: linie ; convorbire ; 
cabină -~ă [fr. tfelephoni- 
que].
•telefonie sf. Kffl ®

Arta de a construi, de a in
stala şi de a manipula telefoa
nele H ® Transmisiune electrică a vorbirii Ia 
mare distanţă H ® Serviciu public de comimica- 
ţiuni telefonice i| ® ~ lără iir = badiofonpi [fr.].
'TELEFONIST sm., TELEFONISTA (pi.-te) sj. 

Funcţionar(ă),' la oficiile centrale alc telefonului 
ori într’o administraţie publică sau privată, în- 
şărcinat(ă) să stabilească legăturile cerute de per
soanele ce voesc să vorbească Ia telefon [fr.].

Fig. 4867. 
Telefon de birou.

'TELEFOT sbst. A Aparat prin care se pot 
transmite diferite semnale, cu ajutorul unor lămpi 
electrice, roşii şi albe [fr. t 6 1 ă p h o t e].
'TELEFOTOGRAFIE s/. 4aţ- jf Partea ştiin

ţei care se ocupă cu transmiterea la distanţă a 
fotografiei prin fir electric [fr.].

TELEGAR sm. Cal de trăsură sau de căruţă, 
tinăr, frumos şi voinic: zlna porunci zi trase la scară 
o căruţă Xereoată tn anr, ou patru '''i de mincan toc (ISP.); 
an poposit la hanul de la drnnml mare, să se mal hodinească 
*11 iLUNO.i; mosnle, la sama de ţine bine *11 oala, să nu 
lee Tint (cro.) [t C 1 e a g ă].
O TELEGĂRI (-ăresc) vb. tr. Olten. (ciauş.) A ţine 
tot timpul caii la ham, a-i obosi din cale afară 
[telegar].

TELEGEA (pi.-gale) sf. dim. TELEAGA: Dumne
zeu să nn-ţl mal dea Deelt una ologea. Să tl-o pal tn *, Să 
umbli cerşind cn ea (ik.-brs.).
'TELEGR.^ (pî.-afe) sn. ® Sistem de a- 

parate cu ajutorul cărora se transmite o comuni
care la mari depărtări şi într’un timp foarte scurt 
[tw TAB. LXIV); * aerian, sistem de telegrafie prin 
semnale, inventat la sfîrşitul secolului al xviii-lca 
de abatele Chappe; * electric, telegraf bazat pe În
trebuinţarea electricităţii ce trecepe un fir de metal 
şi permite să se comunice la distanţe foarte mari 
cu ajutorul unor aparate înregistratoare sau cu 
cadran; * marin, sistem de aparfite şi de pavilioane

1285



iTEL .cu ajutorul cârora vapoarele comunică Intre ele
TEL

Fig. 4868. Telegraf.

sau CU staţiunile de pe uscat; — optio, aparat între
buinţat de armate, cu ajutorul căruia pot cores- 

„punde prin semnale luminoa
se proiectate la intervalele 
de o durată neegală şl care 
se repetă din staţie în sta
ţie ; iftrft flr.telegraf In care 
slrmele slnt suprimate, co- 

municaţlunea 
liind trans

misă prin a- 
ijutorul unde
lor hertziene 

® ♦ Fru
moasă plantă cu rădăcini fi
broase şi numeroase tuber
cule aglomerate, cu tulpina 
roşiatică, ramificată, ce creşte 

foarte repede, ajungînd pînâ la o lungime de 5-6 
metri; florile mici, albe au un miros suav şi 
sînt dispuse în ^ciorchini lungi; originară din 
America de Sud, se cultivă la noi, mai ales pen
tru decorarea balcoanelor, chioşcurilor, ferestrelor, 
etc. (Boussingaultia baselloides) (I®) '1868) [fr. 
tălăgraphe].
'TELEGRAFIA (-Ilez) vb. It. ^ A transmite o 

ştire, o depeşă cu ajutorul telegrafului, a depeşa 
[fr.].
'TELEGRAFIC adj. + ® De telegraf, pri

vitor la telegraf: tir»'; alfabet-^ (m- TAB. LXV) ţl 
® Biron instalaţiune unde se primesc depeşile 
care trebuesc transmise prin telegraf H ® Trans
mis prin telegraf: depeia ~ă; ştire -“ă [fr. 16 1 ă- 
g'r a p h i q u e].

'TELEGRAFIE sf. ■)' ® Arta de a construi, 
de a instala şi de a manipula telegrafele: —1 elec
trica; ~ lara iir f ® Serviciu public de comunica- 
ţiuni telegrafice [fr.].

'TELEGRAFIST sm., TELE0RAF|STA (pl.-tej sf. 
r-F ® Persoană 'care se ocupă cu instalarea şi ma
nipularea aparatelor telegrafice U ® Funcţionar(ă) 
Insărcinat(ă) cu transmiterea depeşilor prin te
legraf [fr.].

'TELEGRAMĂ (pl.-me) sf. :it' C» Ştire trans
misă prin telegraf, depeşă [fr. tălăgrammcj.

TELEGUŢĂ (pl.-ţe) sf. ® dim. teleaoA ®: 
Bacnreştll toţi alergau la Collntlna, oare cum putea, pe joa, 
calare, tn carafa, In caleaşca sau In (I.-gh.) ; Indata veniră 
mai mulţi păaltori, 11 luara şi oal şl şl bntoln şl tot...de-l 
ecoaaeta din gl^ul unde se nomollse (jsp.i; w CABPTA® V 
® y' dim. tpleagA ®.

TELELEIGA (pî.-oo) sf. F Femeie oare are nă
ravul să blrfească, să flecărească într'una, să caute 
cearta cu luminarea: cind e Indlrjlt Humana pe lemeia 
lui, 11 zice ce-1 vine ’□ gură, odlcd: muiere, muleruşcd, 
...scorpie, lazma, puiu de lele, talpa Iadului uip.)
[probabil din t e 1 a 1; comp. teleloaicA].
O TELELEU adv. Mold. A umbla »■ (Tanaso), a um
bla fără rost, pierzîndu-şi vremea de geaba, fără 
nici o treabă: Starl0lca-şlrisipeşteş’apolumbia ^(NEGR.I; 
Intr’o zl, umbltnd » prin padnre, găsesc un pulu de şerpe 
(FLOR.); In oaste am lostmumal de sbnclum... de-atuncl 
încoace am umblat, la aşa, * Tanasa icrg.) [comp. rut. 
t a 1 a j „flecar” sau rus. dial. t e 1 e 1 j u j ,,gură- 
cască”].

TELELIŢA rm- TELALJTA.
teleloaicA (pi.-ce) sf. ® = samsaboaica:

ar 11 l&sat la degetul cel mic pe cea mal limbută ce a fost 
vre-odată pe lume nsp.i; această femeie este scurtă şl grasă, 
guralivă de n’o Întrec nici glştlle, nici o teleloaloă (tsp.) 
ţ[ ® V Vlnzătoare.ambulantă de haine vechi [te- 
1 a i].

TELEMEA Sf. fS. X Brlnză fabricată în Mun
tenia („brînz’a de Brăila”) din caşul bine stors 
de zăr, presărat apoi cu neghinică, tăiat în felii 
dreptunghiulare şi aşezat în putini cu saramură, 
unde se întăreşte.

'TELEMETRIC adj. Privitor la telemetrie [fr. 
t â 1 6 m 6 t’r i q u e].
'TELEMETRIE sf. Arta de a măsura distan

ţele cu ajutorul telemetrului [fr.].

TAB. LXV. ALFABETUL TELEGRAFIC MORSE

Litere Semne Cifre şi 
punctuaţie Semne

a 1 w ^
a, - — - — i
b — - - - 3
c 4 . • ^ M

d — - - 5
e - 66, fe, 6 
f
g'
h

7* _____
—-- 8 '

9
— — —

1 - - 0 — — ~ ^
i — — Punct.........................
k
l

Alineat . . . . . ___ __ _ _
Virgulă.................... ______

n Punct şl virgulă. .
n Două puncte . . .
0 __ ^ Semn de întrebare . . , _____
5 _ _ _ « Punct-de exclamaţie
p Apostrof . . . .
q Trăsură do unire _____
r • M • Linie de diviziune
H mm m sau de fracţie . .
t Subliniat . . . . ____ _
a - - — Ghllemele............... ___ _ _ -

Paranteză . . . .

w
X
y
z

ch M W W M
Semnul care separă 

anunţarea adresei, 
adresarea textnlul 
şl semnătura . . v

*TELEMŞTRU (pi.-tre) sn. Instrument între
buinţat In armată pentru a măsura distanţa pînă 
la un loc inaccesibil ({[|]
4869) [fr.].
' TELEOL9GIC 

adj. +tf Privitor la te
leologia [fr.].

'TELEOLOGIE sf.
+++ Doctrina ca'uzelor 
finale [fr.].

'TELEPATIC adj.
Privitor lâ telepatie 
[fr.].
'TELEPATIE sf.

Impreâiune pe care ci
neva o resimte la oa- 
re-care depărtare de 
persoana sau obiectul 
care cauzează această 
impresiune, presimţi
re, viziune a unei întîmplări, a unui lucru care 
nu e In raza simţurilor noastre ifr. tălă- 
p a t h i e].

'TELESCQP (pî.-o»po) sn. 'g Instrument de 
optică, cu un obiectiv puternic şi o oglindă ,;con-

Fig. 4869. Telemetra.

Fig. 4870. Telescoapc.
cavă, cu ajutorul căruia se cercetează corpuriie 
cereşti, arătîndu-le ochiului cu mult mărite (d] 
4870) [fr.].

'TELESCpPIC adj. ® Privitor la telescop 1 
® Care nu se poate vedea fără telescop: planete, 
stelele ţi ® Care se faCe cu ajutorul telescopului: 
obeervaţlnnl -»-e [fr. tălescopique].
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Fig. ^871. Telişcă.

TELETIN (pl.-inuil) sn. Piele de vacă sau de 
cal, iuft: cizmele se Iac din piei de Vacă, Inoiate de tabaci 
el făcnte — HON.) [srb. t e 1 e t i n a].

TELINCĂ cw TILINcA.
O TELIŞCĂ. TILIŞCA sf. Trans.
♦ Plantă cu rizomul tîrîtor şi 
tulpina acoperită cu peri moi; 
face flori trandafirii, mai tîrziu 
albe, dispuse In ciorchine; fruc
tul uscat este acoperit cu peri 
lungi, Incîrligăţi; numită şi 
,,vrâjitoare”, ,,iarba-vrăjitoa- 
rei’: sau „vrotilică” (Circaca 
lutetiana) ((114371).

•TELLţJR, TELţTRdm sbsi. 'J>
Metaloid 'solid foarte rar din 

, grupul sulfului, descoperit în 
anul 1793; se găseşte în Tran
silvania, şi în Rusia [fr.].
‘TELLURIC, TELţTRIo adj. ®

^ Acid7-, compus oxigenat al telurului © Ce ţine 
de Pămînt: căldură : mişcare .*'ă, cutremur [fr. ]. 
tTELPIZ, tAlpjz adj. Viclean, şiret: Dnmitraeco- 

Vodă, tlind prea telpiz şl Irlcos, el neavlnd nici o mlU de 
(ară, punea pricini asupra boierilor (nec.) ; seamănă să tle 
nişte tălplzl, de vreme ce au aprins rogojina pe cap (let.) 
[tc. t e 1 b i s; comp. şi srb. t e 1 b i z], 
t TELPIZLiC, TELPlZLţc (pî.-curl) sn. Viclenie, 

şiretenie: caută acum de vezi telplzllcul la ce cinste adnce 
pe omul mare (nec.) [telpiz],

‘TELTJR(IU)... m- TELLTO...
*TEMÂ (pf.-me) sf. ® Subiect, teză ce-şi pro

pune cineva să desvolte sau să demonstreze 1f 
© iii Bucată de lectură ce se dă unui şcolar să 
traducă din limba maternă în aceea străină pe care 
o învaţă t ® a? Partea esenţială, invariabilă, a 
unui cuvînţ, spre deosebire de terminaţiune, de 
sufix sau de prefix, radical, rădăcină 1[ ® J Pa
saj dintr’o bucată de muzică pe care se pot face 
variaţiuhi' [fr. t h e m e],

‘TEMATIC adj. 03 Ce ţine de tema, de radi
calul unui cuvînt [l'r. thămatique]. 

TEMĂTOR adj. verb. TŞiME. ® Care se teme;
de Dumnezeu; este ttrea Moscalilor temătoare de vicleşug 

(NEC.) ^ ® Gelos: bărbatul ^ Işl Învaţă nevasta rea (pann) 
^ NţîTEMATpR; Geţii erau viteji, mlndrl şl netemători 

de moarte (vlah.).
TEMBEL adj. sm. = INDOL^INT: ceilalţi 111 de 

Împăraţi. . erau năzuroşl, rmri şi deşuohlaţl (isp.) ; toată 
lumea ««'ă sare In SUB (carj ; A ’nceput să 1 se ’nfnnde Cu 
viaţa de (vlah.) [tc.].

TEMBELÎC sbst. Indolenţă [tc.].
TEME1 (tem) 1. vb. tT. ® tA avea teamă de 

cineva sau de ceva: amu ştiu eu oă temi pre Domnezeu 
(PAL.) I ® A-i fi teamă să nu i se ia ceva, să nu 
piarză un lucru ce posedă: zic uuii eă iie murit otrăvit 
de un vizir, temlndu-şi vlzirla de el (m.-cost.) ® A fi ge* 
los: a>şl /V nevasta, bărbatul: volu o femeie cu ochii pllnşl, 
cu faţa mlhnltă, care să mă teamă (NEOR.) ; tşl cam temea băr- 
bătui şl, Doamne fereşte, n’ar fl tocmit slujnice tinere In 
casă (GN.); el se făcu dlm, Inceplnd a>şl ^ nevasta (isp.).

2. vh.-Tcfl. ® A-i fi teamă de cineva sau de ceva, 
a-i fi frică să nu i se întîmplc ceva: un judecătoriu 
era Intru o cetate, de Dumnezeu nu se temea şl de oameni nn 
se ruşina (coR.>; Decebal... au Început cu ascuns vicleşug 
pe Tialan să omoare, că de el foarte se temea şl se Îngrozea 
(LET,); cine se teme de brumă, să nu sădească vie (Tich.) ;

de ce se teme omul, nu scapă ^ ® F © Mă tem 
că, mi se pare că, socotesc că: cine să fie. moş Tomap 
Întrebai eu. — Mă tem că-i cucoana Zâmiiilţa. vecina noa
stră (GN.) [lat. vulg. ,t î m S r c = clas. t î m e r e]. 
O TEME8 sf. Olten. ^ Creştetul capului [srb.].

TEMEINIC 1. adj. Ce are t e'm e i u. pe care 
poţi pune temelu, solid, durabil: pre acele vremi, 
In toaU lumea nu era altă oaste nici mai ^ă, nici mal stă
tătoare... ca oştenii Rlmulul (n.-co$t.) ; cetăţile tăcute la Tlr- 
govlşte şl la Bucureşti nu erau o ocrotire ««'ă (bAlc.)
© NţlTEMţlINIC: Anna simţea cit de netemeinice 11 erau 
glndnrlle (d.-zamf.).

2. adv. Cu temeiu, în mod solid, durabil: veacuri 
de linişte şl de siguranţă au Îngăduit omului să-şl lege 
viata lui şl a urmaşilor Iul (vlah.).

TEMEINICIE sf. însuşirea a tot ce e te
meinic, soliditate, durabilitate lîH © netbmbi-
NICţE.

TEMEIU (pZ.-elurl, ✓-ele) sn. ® ggg f Temelie: 
podobnlo laste omului ce zideşte o casă... şl pune pre 
piatră (COR.); ruga şl blagoslovenla tatălui şl a mumlnll 
Întăreşte casa feciorilor. Iară blestemul desrădăolnează şl te- 
melele (prv.-mb.) ; Intr’o zl a căzut biclu de foc pe căminul no
stru ; nu s’a ales praful din .^1 casei (dlvr.) U ® Trans. {jîQ 
Bîrncle ce se pun la casă peste temelia de piatră 
şi oare servesc ca sprijin construcţiei; «riie se I4- 
ceau mai de mnlt din lemn de stejar, astâ^l Insă numai de 
brad (PAC.) H ® ® Lucrul de căpetenie, partea 
cea mai însemnată; boni si vaca sint '..i negutitoriei si 
a gospodăriei (dragh.) ; la ţară bora a localul ivlah.) t 
® ® Sprijin, elementul pe care se bizueşto, se în
temeiază ceva, bază, fundament; consulul... ne mai 
puţind pune — pe vorbele bolerUor... a pdrdslt Sibiul, oropsit 
chiar de guvernai s&u (I.-gh.) ; pe spusele oamenilor, tlreste, 
mare ~ nu putem pune (car.) ţ[ ® ® Valabilitate; 
un act făcut In închisoare nu poate avea » (bAlc.) ţ|
Cn a) în mod solid, durabil: de la a doua domnie a 
Iul Alexandru-Vodă Lăpuşneanul, an Început Domnii a se 
aşeza mal ou ^ In scaun In Iaşi (nec.); b) bine de tOt, 
de-a binele (şl dln<^): Incal despre a mmănească, pot 
zice, fără să mă laud, că o ştiu cu (Car.) : 11 Închise... 
zăvorind uşa cu (flor.) ; afară ploaia cădea cu ^ (ur.); 
clnd ieşi Comăneşteanu, ningea din (d.-zamf.);— adv. 
© a) serios, cu stăruinţă: şl-a luat omul tainul şi apoi 
s’adusşis’a apucat de lucru (vas.>; b) în mare can
titate : sInt struguri (ciauş.) ® Tolu: cam la trei 
Duminici dnpă Slm-Pletru, In '•'ul lui Cnptor, văzduhul În
cropea de arsnra soarelui (olvr.) ; tocmai pe clnd era <^1 mesei 
(CRG.) ® t Grosul armatei: Leşll... au mers ou toată 
tabăra dlrept asupra temeiului oştii turceşti (m.-cost.) [vsl. 
t e m e lî < gr. OefidXtovJ.

TEMELIE sf. = baza®: a pune temelia unei 
oase; a clădi, a dărima din ăe piatră; temelia se face
din cea mal bună piatră de munte (PAc.); V*olu zidi pe voi, 
Volu zidi de vil. Chiar In temelii (alecs. p.) [comp. 
vsrb. t e m e 1 i j e < gr. 0s|Aaiov].

TEMENEA (pj.-nele), (TEMENA (pi.-nale) 
închinăciune, ploconire 
adîncă, după obiceiul tur
cesc, plecîndu-se corpul 
înainte, cu mîna dreaptă 
întîiu lăsată în jos şi a- 
poi apropiată de buzc^ 
în urmă de frunte (p 
4872): Fanarioţii se deoslbean 
prin cochetăria umbletului lor 
şi prin desele complimente şU 
temenele oe făceau In dreapta 
şl In stingă (fil.); Mesrnr a 
trecut Înainte, poftlndu-1 cu 
multe temenele pe calif In ce
lălalt salon (CAR.); (boierii) au făcut trei temenale plnă la 
pămlnt (L^.); 0: pungile cu bani, mal mult deolt temene
lele şl jurămintele Iul, sflrşlră prin a Îndupleca Inima cea 
aspră cu ghlaurll a Bultanulul (vlah.) [tC. temennăj.

TEMENI {-enesc) vb. refl. A face temenele, a se 
ploconi: Ienicerii de-mi sosea, Bună ziua că-1 dedea $i fru
mos se temenea (teod.) [t e m e n e a].

*T'EMERAJEi adj. îndrăzneţ peste măsură, cu
tezător pînă la nesocotinţă [fr. t 6 m 6 r a i r ej.

TEMERE sf. ® Faptul de a se teme H © 
Teamă: hlol o scăpare fără sminteală ca ^a de Dumnezeu 
(GOL.) ^ ® Gelozie: <^a la inimă rlclle, oa găina la moară
(GOL.).
‘TEMERITATE sf. îndrăzneală peste măsură, 

cutezanţă pînă la nesocotinţă [fr.]. . 
OTEMETEU (pî.-tee) sn. Tr.-Carp. Cimitir, ţinti- 
rim:Daoăvol ml-ţl omori, Pe mine no mă ’ngropaţl Nlol 
In sttntn ‘V, Fără nnde-olnzice ea (BRL.) [ung. t e m e t o].

TEMNIG {pl.-ice) sn. % Săpătură anume fă
cută în pămînt unde se ţin stupii iarna: scoţindu-se 
stupii din se aşează In prlsacă (toN.) [vsl. *t I m 1- 
niku< timinu ,,întunecos"].

TEMNICER sm. Păzitorul unei temniţe: 
ştia că Intr'o zl, spre amurg, veni <«ml (GN.).

TEMNIGIOARÂ (pl.-re) sf. dim. TRBINITA: 
Să mă ducă-a treia ţară, M mă tacă-o ^ (vor.>.

TEL-
TEM

Fif, 4672. Temenea,
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TEM-
TEM

TABBLA LXVI.

MMM TEI - AHMHTPJ

'-i&tîSSMlJl® SMMEEEtSS
iţfe^îi .J-'Sc.-'- '■'îr'fcf

«r4ifcS

Templu egiptean. Templufroman (al zeiţei Ceres).

Templu indian. Templul din Ierusalim (pe vremea Mîntuitorului',

' TEaMNlŢĂ, (pi.-t«) sf. închisoare întunecoasă:
centra greeala oe va Iaca... {1)1 va bate pren tot tlrgul şi-l 
va Inohlde In <*' on obide In picioare cprv.-mb.) [vsl. 11 m I-
n;i c a]. •
t TEMOARE sf. Teamă, frică, spaimă [lat. 11- 
m 6 r e m],

•TEMPERA (-erez) 1. vb. tr. ® A micşora inten
sitatea unui agent fizic, a unui sentiment, a unei 
stări morale, a potoli: irlgni; durerea H ® A 
alina, a uşura, a micşora prin expediente, prin con
cesiuni.

2. vb. refl. A se potoli, a-şi micşora intensi- 
t&t6E [fr.].
•TEMPERAMENT (pî.-te) sn. ® Constituţiunc 

fizică a corpului omului sau animalelor: san
guin, iimtatio 1 ® Fire, caracter: om de nn » şl de o 
patere de saggestlnne extraordinari (CAR); Dan... (era) pu- 
mieaglndltoi,contemplativ, Ilguri şl*de artist (vlah.i [fr. ]. 

•TEMPERANŢA Sf. Cumpătare [fr.]. 
•TEMPERÂT adj. ® p. tempera H © Cum

pătat, moderat K © Aşezat, potolit H © N'ici 
prea rece, nici prea cald: ciim& *a H © • zone *e, 
zonele cuprinse între tropice şi cercurile polare 
(i^ H 5061). .
•temperatura (pî.-tnrl) sf. ® © S-tarea 

aerului care-1 face mai mult sau mai puţin fa
vorabil sănătăţii noastre, bunei funcţionări a or
ganelor noastre H © Grad de căldură ce se poate 
constata în corpul nostru sau într’un. loc oare
care prin întrebuinţarea termometrului [fr.].

•TEMPLIER sm. t Membru al unui ordin mi
litar şi religios întemeiat In Palestina, în anul 1118, 
cu scopul de a apăra locurile sfinte şi de a lupta 
împotriva musulmanilor; înainte de sflrşitul cru

ciatelor, ordinul Templierilor se răspindi în toate 
ţările din Europa; persecutat in urmă în Franţa, 
fu desfiinţat, în anul 1312, de 
papa Clement al v-lea ([H 4873)
[fr.].
•TŞMPLU (pi.-pic) sn. © ^

Edificiu consacrat cultului, la 
vechii Greci şi Romani, la E- 
gipteni. Indieni, etc. {tr tab.
LXVI) t © sni Clădire consacra
tă oficiului divin la protestanţi 
şi la mozaici H © Edificiul 
monumental, clădit de regele 
Solomon la Ierusalim, ca loc de 
închinare lui Dumnezeu 1f ® 
id poet. Biserică catolică K © t 
Ori-ce casă locuită de templieri Fig. 4873. Templier, 
[lat. templu in].
•TEMPORAL1 adj. ® Vremelnic, trecător, 

pieitor, oare nu ţine de veci (în opoziţie cu ,,veci
nie”, „etern”): piăoeii *e t © Privitor la viaţa ac
tuală (în opoziţie cu ,,spiritual”) H © Civil şi po
litic, deosebit de autoritatea religioasă, secular, 
mirenesc (In opoziţie cu „bisericesc”, ,,eclezias
tic”): putere *a [fr. t emp orei].

•TEMPORAL1 ţ. adj. Care ţine .de tlmple; 
os *, fie-care din cele două oase aşezate unul la 
dreapta şi altul la stînga părţii inferioare: şi la
terale a craniului.

2. sbst. Os temporal [fr. temporal].
•TEMPORAR adj. şi adv. Vremelnic, provi

zoriu, care trebue să dureze numai cîtva timp [fr. 
temporaire].

■ TEMPORIZA (-ixez) vb. intr. A tărăgăna, a
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In aşteptarea unui prilej 
Cel ce temporizeazăsm.

tot amina o acţiune, 
favorabil [fr.].

•TEMPORIZATOR 
Ifr.].

TEMUT adj. p. TfîHE. De care se teme cineva
Kt © NBTEMOT.

*TENAG sbst. # Cleşte de lemn oe 
ţine manuscrisul de pe care se culege 
Ia tipografie şi care se pune In faţa 
zeţarului ([D 4874) [germ. Tenăkel].

'TENACE adj. ® Care se acaţă, care 
se prinde, care se lipeşte tare de cor
puri t ® Strîns unit, ale cărui părţi 
cu greu se pot desface, care rezistă la 
rupere: dintre metalele ordinare. Herul e 
•oei mal H ® ® Greu de desrădăci- 
nat, anevoie de stlrpit 1f ® ® Care

Fig. 4874-
Tenac.

ţine ou îndîrjire la ideile sale, încăpăţînat [fr.].
•TENACITATE sf. ® însuşirea a tot oe e te

nace H © ® Ţinere cu îndîrjire la o idee, la un 
proiect H ® ® Proprietate pe care o au corpurile, 
în special metalele, de a rezista la rupere [fr.].
î TENCHIU1 sbst. A patra parte dintriun dram 

[tc. t e n k e],
O ŢENCHIU2 sbst. 4 ® Băn. Trans. Porumb, cu
curuz 1 © Plantă din fam. gramineelor, cu spi
cul scurt, foarte îndesat şi comprimat lateral; 
fructul e o cariopsă sticloasă, care dă o făină găl
buie; se cultivă mai cu seamă pe terenurile mai 
sărace de la munte ( Triticwn monococcum) @ = 
GRpj-MOALE [comp. ung. t e n g e r i].

TENGUI (-uesc) vb. tr. dt A acoperi cu un 
strat de mortar un perete, un zid: arigoiie-vodă... 
s'an apuoat de au acuperlt mănăstirea Balloa cn oale si an 
tenonlt-opiedin atarăcNEC.); meşternl Dlpcă... a tencult zidul 
de la poartă şl ml-a bătut numărul 6 d'audoasele (Car.)
[rut. tynkuvaty< germ. t tt n c h e n], 

tencuiala (pi.-leii) sf. dl ffi Faptul de a 
t e n .c u i ţ[ © Mortar de var sau de ghips ce se 
aşterne pe un perete, pe un zid.

TENCUIT 1. adj. p. TENCUJ: pereţi tenouiţi ou 
var © NE TENCUIT.

2. sbst. Faptul de a tencui: ~ul pereţilor.
•TENDENŢĂ, TBNDINTA (pl.-ţe) sf. ® 15 Forţă 

care face ca un corp să se mişte într’o direcţiune 
oare-care 5 © Direcţiunea unui corp In mişcare t 
® ® Apiecare, pornire pentru un scop determi
nat: are/» la absolutism [fr. t e n d a n c e].

•TENDENŢIOS adj. Care arată o tendeuţă 
spre un scop sau o doctrină, spre o stare de spirit 
determinată: o ştire tendenţioasă [fr. tendan- 
c i e u x].

•TENDER [pl.
-ere)' sn. dfeiA Va
gon de fier şi de 
tablă de fier, aşe
zat imediat îndă
rătul locomotivei 
unui tren, şi oare 
conţine previziu
nea de apă. şi de 
cărbuni necesară 
(H 4875) [fr.].
•TENDON (pl.-oane

Fig. 4875. Tender.
pentru producerea aburului

sn. g) Ţesut în formă de 
funie sau de lamelă, compus din fibre rezistente, 
de coloarea sidefului, şi care leagă extremitatea 
unui muşchiu de un os sau de o altă parte a tru
pului [fr.Ţ

•TENEBRE sf. pl. Intunerec, beznă [fr.].
•TENEBROS adj. întunecos [fr.].

O TENECHE(A) •«- TINICHEA. 
OTENGHELţŢĂ (pî.-te) Sf. Trans. (bud.) i = 
sticlite [ung. t e n g e 1 i c e].

•TENIA, TţanE sf. % = panglica® [fr.].
•TENOR sm. J ® Voce bărbătească care poate 

atinge cu uşurinţă notele de sus H © Cîntăreţ 
care posedă această voce [fr. < it.].

•TENSIUNE sf. ® Stare a tot ce e întins; în
cordare : ■»a muşohiior; ® » a spirituini, mare Încor
dare a minţii H © .# » electrică, diferenţă de po
tenţial, forţă electromotrice: o » de ido de voiţi 
[fr.]. .

Fie. 4876- 
T.T.' Tentacule.

Fie. 4877-
Tentacul

de
caracatiţă.

Fig. 4878. Teocuş.

*TENTA {-iez) vb.tr. ® A încerca ţ ® A ispiti
[fri- '• TENTACUL (pl.-ule) ,Q,
sn. Fle-care din apendi- ^ ' 1 s
cele mobile ce au unele 
animale, cum e, de pil
dă, caracatiţa, şi care le 
serveşte de organ tactil 
sau de apucare (®j 4876,
4877) [fr.].

•TENTACULAR 
adj. ® De natura ten
taculului 51 © Format 
din tentacule [fr.].

•tentativa (pl.-ive) sf. încercare de a Iz
buti [fr.].

•TENTATOR adj. şi sm. Ispititor [fr.].
•TENTAŢl'UNE, tentatie sf. Ispită, ispitire 

[fr.].
O TEQG iw TOC1.
•TEOCRAT sm. cîp ® Membru al unei teo- 

craţii II © Cel ce exercită o putere teocratică
[fr.l
•TEOCRATIC adj. 0 ® Ce ţine de teocraţie K 

© Care are’ caracterul teocraţiel [fr.].
•TEOCRAŢIE sf. 0 Guvern în care preoţii 

exercită toată 'autoritatea în numele lui Dumne
zeu [fr. thâocratie].
O TEOCUŞ sbst. Trans. fQ 
Vas pentru fragi şi răşină, 
făcut din scoarţă de brad şi 
prins la margini cu ţepuşe 
(PAC.) (ia| 4878) [teoc].
•TEODIGEE sf. +++

Partea filos’ofiei care 
tratează despre existen
ţa lui Dumnezeu, des
pre atributele sale şi 
despre raporturile sale 
cu omul [fr.].

•TEODOLIT (pl.-ite) sn. Aparat de precizie, 
întrebuinţat 'în geodezie şi to
pografie pentru măsurarea un
ghiurilor (î@j 4879) [fr. t h ă o -. 
d o 1 i t ej.

•TEODOSIAN adj. dl codice s 
», culegere d(j legi ale împă
raţilor romani, începînd de la 
A(irian, dar mai ales de la îm
păraţii creştini, promulgat de ■
Teodoslu al 11-lea [fr.].

•TEOGONIG adj. Privitor 
la teogoni’e [fr. thăogonir 
q u e].

•TEOGONIE sf. ® Genea
logia zeilor ’păglnlsmului: 
greacă li © Ori-ce sistem religios Fig. 4879. Teodoiit. 
al celor vechi: — asiciană [fr.].

•TEOLOG sm. ® njJ Cel ce ştie teologia, care 
scrie despre teologie K © ff Student în teologie 
[fr.].
•TEOLOGAL adj. mJ Ce ţine de teologie; oale 

trei virtuţi »e, 'credinţa, nădejdea, caritatea [fr.].
■TEOLOGIC adj. jât Privitor la teologie [fr.].
•TEOLOGIE sf. cai ® Ştiinţa care 

tratează despre dogmele şi preceptele 
unei religii f,© Studiul ştiinţelor teo
logice: student in » D © Doctrină teo
logică II ® Scriere teologică [fr.].

•TEQRBA (pi.-be) sf. J Instrument 
de muzică din familia lăutei şi care 
pe lîngă coardele obicinuite, mai avea 
pentru sunetele grave, alte coarde, 
prinse în partea opusă a gîtului (i®|
4880) [fr.Ţ
•teorema (pj.-eme) sf. A Propo- 

ziţiune m'atematică care devine evi
dentă numai după ce a fost demon
strată, spre deosebire de „aidomă”, 
propoziţiune evidentă prin ea Însăşi' [fr. t h ă 0- 
r ă m e].

•TEORETIC adj. ® Care aparţine teoriei t

Fig. 4880. 
Teorba
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TFf). ® Privitor la teorie: i«o(inne ^ [germ. the,o- rotl-Scl^
I Cr\ *TEORKriCIjŞkN sm. ® Cel ce cunoaşte prin

cipiile unei arfe sau ştiinţe, t&r& a le practica f 
® Acela caro se Întemeiază numai pe raţionament 
llirA a ţinea seama de experienţa [teoretic 4- 
fr. t h e o r 1 o l.e n].

TEORETICQN sbst. J Carto de psaltichle cu 
primele noţiuni de muzica orientala bisericească 
[ngr.].

(8,000 ‘TEQRţE1 sf. ffl Studiul raţional ce se tace 
despre ceva, tara a trece la practica: a trooe ae la ~ 
Ia piaotiot ţ[ ® Totalitatea principiilor fundamen
tale şl de raţionamente Înlănţuite in aşa fel Incit 
sa den explicaţia unul anumit ordin de fenomene: 
iMTla gravitat Iun li', taorllla alaotrloltfttH II ® Sistem de 
doctrina, de oplnlunl politice: teortlla loolallata; teo
rii liberala | ® iC Prinolplllo manevrelor militare 
[fr. t h 6 o r 1 e],
‘TEORfE" s/. ^Doputaţiune, procesiune pe care 

o cetate elenica o trimitea la un sanctuar spre a 
face ofrande unei divinităţi [fr.].

‘TEOSQF sm. Cel ce practică teosofia [fr. 
thOosophe].
’TEOSQFIG adj. Privitor la teosofie [fr. 

t h6o s ojp hlqu e],
‘TEOSOFţE sf. vV Doctrina mistică a acelora 

caro se pretind iluminaţi de divinitate şi strtns 
uniţi ou ca [fr. t b a o-s o p h i e].

TEPSţE aa- TIPSIE.
TEPŞţ m- tAPŞJ. 

t TEPTIL ■*- TIPTţL.
•TERACQTĂ (pl.-to) sf. Lut făcut plăci, ţigle, 

oale, statuete, eto. şi ais tn foc [it. terra- 
cotVal._____

'TERAPEUTIC 1. adj. ^ Privitor la trata
mentul b oalelor.

iSRAnşoTioă s/. Partea medieînei care se 
ocupă de proprietăţile medicamentelor şi de bi- 
trebuinţaiea lor tn tratamentul boalelor [fr. t b 0- 
r ap eu t i qu e].

•terasa (pt.-s») sf. ® Ridicătură de pămlnt 
terminată tn partea de sus printP’o suprafaţă

FSg. Temea. Ftg, Teras»,

. şi susţinută mai adesea de un nd, care 
se tace Intr’Un paie, 
tnti'o giădină, pe un _ . -
loc de pUmbaie: m
nfc», m* •>•««*, 1
ttattt» «mmM m te |
iMMKui It ® Lueiuie i;

d5eată’’deas®pm ,
Mui, tn paitosa dina- l'<’ 
inte a unei dâdM eu 4'ssm ® i&ptat-

_ T«9a^ «Ac tfofeniak.
% ® ro® ■şaH,a‘
tuinlbjiiar din ffiata unei cateneiesm unnii^ltamiant, 
undestnttaţ^ssalteimese (a4S$3)) 11 ® Jril BidKă- 
iMă de păunlnt nattunall, mai ales la pumni 
wăiffi, pniiveniP din leiiasnea iieipltaiă a aqp^iir 
ITdr. teirirassell.
'TOASAMţailT ^ ijDintaiie eaie ean-

s^tă Sa ndeelaiii» seMni, nitm smaltsrea ~

«as., ătnnitiltn'ir eaie saip şi

pămlntul In lucrările de terasaraent [fr. ter
ra s s i e r].

•TERATOLOGIC adj. Privitor la teratologie 
[fr.]. •

*TERATOLOGţE sf. Partea ştiinţelor natu
rale care se ocupă de anomaliile şi de monstruozi
tăţile ce apar In organismul ■'animalelor sau vege
talelor [fr.].

TERBENTINA m- TEREBENTINA.
'TŞRBrUM sbst. «. Metal din familia alumi

niului, descoperit în anul 1843 [fr.].
TŞRCHEA-BERCHEA sm. F Fleac, indi

vid de puţină valoare: na voia sb-ml zică in mea o& 
Blnt dăioăl d'aia trei lei perechea irsp.); e& na mă crezi 
vre-nn ; ea slnt negnstor ca vază şi om de omenie (Car.) 
[comp. -ung. tarkabarka ,,împestriţat ea o 
brezaie; grotesc”].

TŞRCI'U (pi.-duri) sn. © X Mămăligă aproape 
lichidă, preparată din puţin mălaiu fiert In apă 
sărată: nevasta... dacă vede oă nu e de-o mămăligă... laoe 
nn — copiilor, Inh'o ulcică (r.-cod.) ; Hal mult —' oa mămă
ligă, lise el, mlnoâ^ . lă net (pann) ; @: cine are piper 
mnlt, bagă' «1 tn er PIPER ® H ® 0 Ceva moale 
sau lichid ca terciul: seoate şi trlnteşte Jos ooăle dln sin, 
de s'an tăont (r.-cod.) ; tăvăllnda-se Intr’nn ^ de noroln, 
on trei soldaţi Iri braţe (I.-oh.).

TERGIUI (-neso) «6. tr. F: A transforma In- 
tr'o masă moale, lichidă: (măntneă) primăvara nizlol 
Harta... (pe oare) le tarcineac şl le mănlnoă on aideln (man.) 
[t e r c i u].

‘TEREBENTţNÂ, TERBENTJNĂ S/., (P) TERPEN- 
Tpj, TERHENTiN, TREHENTţN sbst. ® Ori-ce SUC li
chid, mai mult sau mai puţin vlscos, transparent, 
mirositor, format dintr’un uleiu esenţial şi dintr’o 
răşină extrasă din conifere şi din alţi arbori r^i- 
noşi. In spec. din terebint ţ ® Lichid incolor, lim
pede, de un miros pătrunzător şi neplăcut, solubil 
tn alcool, format din carbon şl hidrogen, care se 
obţine din răşina de mai sus; numit şi „esenţă de 
să huned ori 9I la nngt pe Ironia cn terpentin imar.)
[fr. tOrebcnthiue; pentru celelalte forme, 
comp. it. trementinâ, ngr. ■rep(uv6t'/t] şi germ. 
Terpentin, pătruns în graiul poporului prin in
termediul farmaciştilor].

'TEREBţNT sm. ( Gen de 
mici arbori totdeauna verzi, mai 
adesea răşinoşi, cu fructul uscat, 
aproape sferic, ca mazărea; din- 
tr’o varietate a acestora, cărei 
creşte in insulele Chios şi Cipru, 
se extrage terebentina (Pistacia 
ta-ebvdhiis) m 4384) [fr.].

•TEREN (^.-aînri) Sil. ® În
tindere mai mare sau mică de' 
pămlnt. porţiune oare-care din 
suprafaţa soiului; a ss duce pe —, 
a se bale bt .duci; e etşUgn —, a) 
a înainta (tn luptă) tmpinglud pe duşman îna
poi; b) a se lăţi, a se întinde, a se Împrăştia, 
a se propaga; • sonde ~ni, a căuta să-şi dea 
scama de cele ee se petrec, a căuta să afle cumulau 
Imprejiuările, Înainte de a începe o acţiune H 
® 01 Materie pe care o cunoaşte bine cineva: se
(hratn tacant (sran maici, crem deci pa am ţj
® «•' Felul pănitntului. solului considerat din 
punctul de vedere al naturii şi rodniciei sale; -'Pă- 
tnz, atena, uoUna, tea, bmma, vinz ţ ® JkA ~ e*n- 
hdc, nume dat rtjcelor considerate In raport cn 
Întinderea lor şi după modul şi epoca formaţiunii 
Icer; —«H prtaa», azaainw, twlâre; ~ Jmzia [Sr. 
t erraini '

TkHKRRM (pl-«mrt) sM. ’ ® J Tremolo, tril 
«şMc. in cîntaiea bisericească): pas» tea p» an 

asni... «L.. ia* inasnl la ate ~art siia:şnk*,pc «ari Fa- 
mteata It tainlpa «t glosai lai şgart 1 ® 0)
r Podoabă, tnnorituiă, aoraoană (bă spee. la 
Inibrăcăniiintea lemeilor) 1 ® 0 f ifos; inm 

Qt an w o» pateri aart

Fişr. 488+.
Terebint.

•TERESTRU «di. Ce ţine de pămbit, de ne pă- 
mint, pămtntean [ir. < M.J,

T . sf Cintar mi® ea tateie,
tic. t c r a a S),
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o TERFAUI sm. pi., terpAboajb, terf^biţb sf. 
pl. Trans. nudele şi prietenii (prietenele) miresei 
cori o IJisoţesc la nuntfi. şi duo-în casa mirelui hai- 
nele (t e r f e 1 e) tinerei căsătorite: terUroBieie, ni«te 
rade mal de aproape, aduo terlele, hainele tinerel neveste
(PAC.) [comp. piBzaBi].

TERFELEGQS adj. Motd. (rv.-crg.) Sdrenţăros 
[tearfă+ (ie)legos].

TERFELţ (-eleeo) 1)6. Ir. F ® A murdări, a 
mînji {în.spec. Îmbrăcămintea): a-ei »' hainele; b&- 
gară de seamă că hainele lor slnţ murdare si terfelite de bn- 
oate (lep.) 1F ® (g A face de ocară, a necinsti: prea 
ne terfeleşti si tu breasla (srl.) ; m’am deprins să cinstesc 
nnmele de Rămnrea si nn pot snferl ca el să fie terfelit 
(s.-ALD.t [te arfă].

TEBFELOG, O tArfAWkî, TlRFAL(JQ(pl. -oago)sn. 
terfeloaga (pl.-ge) Sf. ® Catastif vecbiuH ® Act

vechiu: a adunat terfelcage veohl, petec cn petec, si 
a Jertfit odihna mnltor noptl,- bnohlnlnd slovă ou slovă 
(VLAH.); dlntr'nn smoc de tărfăloage de moşie... scoase o htr- 
tle afumată, pe care ml-a dat-o (neor.) ; Iţi aduc o terleloagă 
de jalbă pentru pensie, ca toată lumea calecs.i [tearfă-f- 
feiegă].

TERGHIE = TfREGHţE. 
t TERGIMAJT, TEBzndAN sm. Tllmaciu, dra

goman [to. tergaman]. 
ţ TERGIMAnIE, terzimAnie sf. Starea, func
ţiunea de t e r g’i m a n, de tllmaciu.

TERIAC = TIRIAC.
TERIÂCHIU ev TntlACHţlT.

'TERIBIL adj. şi adv. Grozav, groaznic, În
grozitor : din creştetul cerului se sparse un trăsnet ^ (olvr.) 
[fr. t e r r i b ] e < lat.].

'TERITORIAL adj. ® Ce se aplică unui teri
toriu n ® X Armată ~ă, alcătuită de toţi cei ce 
şi-au făcut anii de serviciu în armata activă şi în 
rezervă şi care e destinată la apărarea internă a 
teritoriului, în caz de războiu [fr.].
'TERITORIU (pl.-orll) şn. Cuprinsul unei ţări, 

unei diviziuni administrative (judeţ, plasă), unui 
oraş sau al unei comune: din punctul de vedere admi
nistrativ, <^1 Romănlel e Împărţit Ih Judeţe, Iar Judeţele fn 
comnne [lat. t e r r i t O r i u m].

TERLICI e«- TtRLţCI.
'TERMAL adj. Se zice despre apele minerale 

Întrebuinţate In medicină, care izvorăsc calde din 
sinul pămintului: ape ~e; Statlnne<ră, localitate 
unde izvorăsc ape termale şi unde -vin bolnavii 
să se foloseas- , _
că de ele [fr. 
t h e r m a 1].

'TERME 
sf. pir ^ La 
Romani, edi
ficiu public In 
care erau in
stalate toate 
cele trebuin
cioase unui 
stabiliment 

de băi: -^le lui
Caracal la ([Bl

48S5, 4886);
Ini Dlocle- 

tian (Şi 4887)
[lat. t b e r - 
m a e].

'TţIRMEN 
(pZ.-na) i. m.
® Limită, ho
tar, margine, 
capăt, gflrşit:
>vnl v^li ţ ®
Vreme hotă- 
rltă dinainte 
pentru facerea’unei plăţi, soroc, vadea, scaden
ţă; 1-am plătit poliţa la V ® V OperatItme la
operaţiune de bursă care trebue să fie lichidata 
Intr’o zi anumită fixată dinainte ţ ® —cfarin; 
o dator două /•># din trecut,

g, sm. ffi Cuvlnt, zicere, expreslune: wesprimă 
In <»1 aleşi; propriu PROPRIU®; a vorbi do cineva

F\g, 4S85. Termele lui Caracalla 
(ruinele actuale).

tu ~i buni, răi, a-1 vorbi de bine, de rău K ® Ex- TER- 
presiune particulară, unei arte, unei ştiinţe: de -rpp
medloind, de pictară, de srblteotară, de ţesătorie ^ (s) 427 ^ ^T\

Fig. 4886. Termele lui Caracalla (recohstituite).

Fig. 483;. Termele lui Diocleţian (reconstituite).

Fie-care din elementele principale ale propozi- 
ţiunii: subiectul este 'unul din ^11 principali al propozl- 
tlnnll 1 ® A- -»'l de comparathme, fie-care din obiec
tele ce se compară Intre ele U ® A- •»ii nnni silo
gism, cele trei elemente ale silogismului, ale căror 
idei, combinate două cîte două, formează cele trei 
propoziţiuni ţ ® ± —'l* nnnl raport, unei fracţii, unei

rea In căra se află o afacere. In care se găseşte o 
persoană faţă de alta sau In raport cu o af^re: 
a H In -~i Inmi, răi ca cineva, a se avea bine, rău cu 
cineva [lat. termine m, cu accepţiunile fr, 
terme],

TERMBMTIN se- TEHEBBgTJRA,
'TERMIC adj. ® Privitor la căldură ţ ® Ma

şini -re. se zice despre maşinile motrice care au ne
voie de o anumită căldură, spre a putea funcţloM, 
precum sini maşinile cu abur, cii gaz, etc. [ir.
tbermiaue]-'TERMIDQR sbst. D A unsprezecea lună a 
calendarului republican (de la 19 Iulie pină la 
18 August) [fr. t h e r m 1 d o r].
'TERMINA (-ta) t*. fr. şi refl. ® A (se) sfbşi,a 

(se) isprăvi f ® a A avea o terminaţiune gra
maticală [fr.], ,

•T-pimviTTgAT. adj. ® Care termină un lucru f 
® A Care se află In vlrful anei tulpini sau unei 
ramuri: iiaaie-4 [fr.],

'TERMINAT adj.p. TKRMIWA- Sflrşit, isprăvit 
ţţ (^JEETBSMÎHAT. .......................
'TERMINAŢiyWE, tebmiratie $f. a Literă. 

ima sau mai molie silabe, ce se găsite la stiletul 
unni cnvlnt variabU şi care-i modiDcă înţelesnl 
[lat.].
'TERBONOLQGIC adj. Ce ţine de terminolo

gie (fr.).
'TERMINOLOGIE */. Totalitatea termenilor 

întrebuinţaţi intr'o artă sau Intr'o ştiinţă; — rao- 
diealS; tssrafaoloKia psatirfil [fr.].

'TERMţT1 sm. # Gen de insecte nevropteie 
din ţările calde, de felul furnicilor, care bâesc In
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TER

Fig. 4888. 
Termit,

YFR- societăţi şi-şi construesc cuiburi de o mărime co-, 
ll“1' \osali (Termes belHcosusj (iS) 4888) [fr.].

'TERMIT* sbst. a- Amestec de pilitură de alu
miniu şi de oxid de lier (sau de alt me
tal) care la inflamare, desvoltă o căl
dură foarte mare [germ. T h e r ra i t].

'TEHMO-,prefix, de origine grecească, 
care intră în compunerea unui oare
care număr de termeni ştiinţifici [fr.
< gr. 0ep|j.oţ].

'TEBMQCAXJTER (pi.-ere) sn. Apa
rat chirurgical, cu un vîrf de platină 
care devine incandescent la flacără său 
prin electricitate, şi care se întrebuin
ţează la cauterizări 
(d 4889) [fr.].
- * TERMOCHp/fIC 
fi’ Privitor la termo- 
chimie [fr.].

* TERMOCHIMIE 
s/. & Partea chimiei | 
care tratează despre 
cantitatea de căldură 
desvoltată ori absor
bită în reacţiile chi
mice [fr.]. .

■termodina
mica s/. 15 Parte a 
fizicei care tratează
despre forţa dmami- Fi ^ Termocauter. 
că a căldurii [fr.]. 6

'TERMOELECTRIC adj. a Ce ţine de termo- 
electricitate: onrent ; element ■»', aparat care trans
formă direct energia calorică în energie electrică 
[fr.].

■TERMOELECTRICITATE sf. A ® Tota
litatea fenomenelor electrice care rezultă din nee- 
galitatea de temperatură Ce există între părţile 
unui cofp H ® Partea fizicei care tratează despre 
aceste fenomene [fr.].

'TERMOGENIEs/. 15 Producerea Căldurii [fr.].
■ TERMOGRAF (pl.-ale) sn. 15 Termometru în

registrator [fr.].'
'TERMOLOGIE s/. 15 Partea fizicei care tra

tează despre, fenomenele căldurii [fr.].
■TERMOMETRIE adj. 15 Privitor la termo

metru [fr.].
'TERMOMETRIE sf. 15 Măsurarea căldurii 

[fr.].
■TERMOMETRU (pl.-tn) sn. ® 15 Instrument 

destinat să măsoare tem
peratura; centigrad (sau 
al lai ceiaiua), a cărui sca
ră e împărţită în 100 de 
grade, şi la care zero 
corespunde cu punctul 

' de topire a gheţii, iar 
100° cu punctul de fier
bere a apei, sub presiu

nea atmosferică nor
mală; Bâanmur, după 
numele inventatorului, 
a cărui scară coprinde 
numai 80 de grade între 
punctul de topire a ghe
ţii (0°) şi punctul de 
fierbere a apei (lOO0);
— Fahrenhelt, întrebuin
ţat în Germania şi în 
AngUa, a cărui' scară 

. conţine 180 de grade în
tre punctul de topire a 
gheţii, însemnat cu 32 
şi punctul de fierbere
a apei, însemnat cu; 212 ([H 4890, 4891);—de 
bale, întrebuinţat pentru a măsura căldura apei 
într’o cadă de baie 1 ® © Indiciu, semn: —1 o- 
plnlel pablloe; inatracţlunea este'«'1 civilizaţiei unei ţări 
[fr. t h e r m o m C t r e].

TERMOS (pî.-oae) sn. Vas, sticlă pentru con
servarea la aceeaşi temperatură (rece sau caldă) 
a substanţelor puse înăuntru, izolîndu-le de tem-

LiO^

^4 r22-
IQ -32

Termometru.

f
Fig. 4891. 

Termometru 
medical.

peratura exterioară; se întrebuinţează în călătorii 
(g4893) [germ. Thermos (l'lasohe)].
'TERMOSCpP (pi.-oBpe) sn. 15 Un tel de termo

metru cu aer care serveşte la 
studierea diferenţelor de tempe
ratură între două mediuri (|b)

■4892) [fr.].
■TERMOSIFQN (pî.-oane) sn.

15 Aparat destiiiat la încălzirea

Fig. 4892. Termoscop. Fig. 4893. Termos.

Fig. 4894. 
Frunză Iernată.

serelor, eto. bazat pe circulaţiunea unei coloane 
de apă caldă într’o conductă închisă [fr. ther- 
m o s i p h o n].

'TERMOSTAT (pî.-ate) sn. "fi Aparat în care 
se menţine o temperatură constantă [fr.].

■TERMOTERAPIE sf. f Tratarea boalelor 
prin căldură, băi sau aplicaţiuni calde [fr.].

'TERNAR adj. ® Compus din 3 unităţi; nu
măr —, numărui 3 şi multiplii lui ţj ® O: compus —, 
conformat din combinarea a trei corpuri simple; 
aliment —, aliment compus din carbon, oxigen şi 
hidrogen, cum sînt, de pildă, materiile făinoase, 
zaharurile şi materiile grase 
[fr. t e r n a i r c].
'TERNAT adj. f Se zice 

despre frunzele, reunite cîte 1 
trei în acelaşi loc pe tul
pină ([H 4894) [fr. terne].

'TEROARE sf. ® Groa
ză: Buciumele eună, răeplndesc 
—, Unul la d'a fuga, totl li ur
măresc (BOL.); — panică m- PA
NICA 2 ţ| ® t TEROAREA cw 
P. IST. [lat. t e r r o r K m].

'TERORISM sbst. ® t 
Sistem de guvernare aplicat în Franţa în tim
pul Teroare! H ® Ori-ce sistem analog; domina- 
ţiunea prin teroare [fr.].
'TERORIST sm. Partizan, agent al terorismu

lui [fr.].
'TERORIZA (-izez) vb. Ir. A guverna prin te

roare, a îngrozi, a inspira groază [fr.].
• 'TEROS adj. Care e de natura pămîntului; care 
e amestecat cu pămînt: oxide teroase [fr. t e r r e u x],
'TERPENE sf. pl. fi' Clasă de hidrocarbure 

din care fac parte esenţele, balsamurile^ răşinile, 
cauciucul şi gutaperca [fr.].
OTERPENIE sf. Afo/rf. Stăruinţă; cu—, cu tot 
dinadinsul: m’em pus cu — să-l bat (pamf.) [t e r p i].

TERPENTIN sw TEREBENTINA, 
t TERPŢ (-pese) vb. intr. A persevera, a stărui: 

mulaiea laste datoare să Îmbie după bărbat... de să va Şuce 
aiurea, să-l fie mal binişor,. că acolo nu poate terpl (prv..mb.)
[vsl. t r fi p ă t i].
•TERRA-NOVA ® 

n. pr. ijuogr. m- p. ist.
'[ ® (Cline de) —,
cîino mare, cu părul mă
tăsos, foarte bun înno- 
tător, originar din Ter- 
ra-nova ([@] 4893).

TERSANA, TARSA- 
NA (pî.-nale) sf. ^ Ar
senal de marină; şanti
er naval: are şl o tarsana
foarte mare, unde să Inorează corăbii (c.-RAO.) [tc.
s a n ă].

TERTEL sbst. Şnur-de fir împletit: purta una 
dinti’acele scurte caţaveici... broderia căreia, cu fir şl cu —, 
II acoperea tot pieptul (neor.i [tC. t y r t y 1].
O TERTELEAC, TERTELECIU sbst. Olten. Ti
tirez (1a moară): a făcut moara, dar nu putea să por
nească terteleclul pa boabe (r.-cod.).

Fig. 4895-
Cline de Terra-nova.

t e r -
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TERTIP (pL-ipuri) sn. ® f Procedeu, sistem, 
plan: Inolt s’atlnge despre dreapta Jadeoatft, despre«^1 
lumii, nu m’ajungl oloi Ia călclia (ALecs.i ^ ® Mijloc 
(mai adesea necinstit) prin care caută cineva să 
scape dintr’o Încurcătură, şiretlic, chichiţă, stra
tagemă: pe drum, oalul spuse fetei ou ce <*nirl umbl& tată- 
său ca S&-1 Încerce bărbăţia usp.); găsise cltlva oameni 
sdraveni cari 11 ajutau la desăTlrşliea ^*^ilor lui (I.-oh.); 
cum să facP dac’aş găsi vr’nn ^ ca să schimb fdeloa, şl să 
scot cuiul din ea (alecs.) [tc. t e r t i b].

•TERŢĂ (pl.-te) 1 
s/. ® J Interval mu- 
zical de la o notă ^ Ud

Fig. 4896. Terţa. Fig. 4897. Terţă majoră.

Fig. 4898. Terţă.

pînă la a treia, urcînd sau coborînd: do-mi, la-do, 
soi-mi (U 4896) 1 ® ^ Serie de trei cărţi, de 
aceeaşi coloa
re, care şe ur
mează; terta 

majoră e for
mată din as, 
rege şi damă 
(la pichet şi 
la alte jocuri)
(H4897) H ®
\ Numele u- 
neia din cele 

opt parade
simple, la scrimă (4898) H ® A şaizecea parte 
dintr’o secundă, în măsurarea timpului şi a un
ghiurilor.

2. adj. Terţă peraoană, a treia persoană [it. t e r z a, 
fr.'t i e r c e].

•TBRŢET (pl.-ete) sn. J Grupare de trei voci 
sau instrumente, executînd o lucrare scrisă anume 
în trei partide: merse înainte plnă la faimosul din oare 
se formează finalul primului act (FîL.) [it. terzetto].

•TEîRŢIA sf. # Corp de caractere tipografice 
de 16 puncte tab. xix) [germ. T e r t i a].

•TERŢIAR adj. Se zice despre perioada geo
logică care a urmat după cea secundară sau mezo- 
zoică; în această perioadă s’au produs cele mai 
multe prăbuşiri ale scoarţei pămînteşti, s’au ridicat 
munţii de mii de metri şi s’au format scufundători 
întinse, care alcătuesc astăzi marea Neagră, marea 
Adriatică, marea Ionică, marea Caspică, etc.; ani
malele care trăiau pe acele timpuri erau în spe
cial mamiferele, de o mărime care întrece pe a 
celor de astăzi, ca paleoterium, dinoterium, masto
dontul, etc.; vegetaţiunea de atunci se apropie de 
aceea a timpurilor noastre [fr. ţertiaire].

• TERŢINĂ ■ (pl.-no) sf. ^ Strofă de trei versuri 
din . care primul şi al treilea vers rimează cu al 
doilea din strofa precedentă [it. terzina].

TERŢIU ew ÎNTERŢjn.
O TERVELI (-elesc) vh. Ir. Olten. A tîri pe jos 
[comp. srb. trvenje .,frecare”], 
t TERZI-BAŞĂ sm. Starostele croi- AA 

terilor (în epoca fanariotă): işllculcn 
patru colţuri al marelui teizi-başa p&rea că re
clamă prioritatea nobleţei asupra căciulii de 
cazscliu (FiL.) [tc. terzi-basy]. 
ţ TERZIMAN wm- TERGIMAN.

TESAG (pJ.-ace), O’TESAcA (pi.-ce) 
sf. fF" ‘Sabie scurtă si lată, purtată 
odinioară de infanterie şi de sergenţii 
de stradă; sabie-baionetă (i®j 4899):
N’am teanc Ia mina mea, Fe-amlndol l-aş In- 
JunghJa (PAMF.); aşeza oblveia, puşca, teaaca 
şl tot bnclncnl aăn căţănesc igrig.) Irus.
t e S alt ă]. ____ Fig. 4899.
t TESCHEREA wm- TEŞCHEREA. Tesac.
t TESCHEREGIXJ sm. Secretar al 

divanului şi al marelui Vizir erau doi şi_ citeau 
alternativ Jalbele înaintate divanului c@j 4900) 
[tc. t e s k e r e g i].

Fig. 4900. 
Tescheregiu.

TESCOVINĂ, tisoovjnA (pl.-ne) sf. ® Ceea 
ce rămîne în teasc după stoarcerea strugurilor, 
sfeclei, etc. şi din care se face rachiu: rachiu de 
Moldovenii oblolnuesc a face gardlnă de ^ împrejurul vrănll, 
oa să nu dee vinul jos (ion.) ; Burlaşul Insă 
cel cu tlsoovină... Era pus de dlnsul, sub, 
pe-o policioară (pann) ; le dă olte un cio
can de rachiu de prune, de tlsoovină ori de 
bucate ijip.) H ® ® Ferment, dospeală:
In oapul lui dospeşte tescovina tuturor dis
cuţiilor de răsplntli şl cafenele (vlah.)
[comp. vsl.' t ă s k a].

TESCUI (-ueac) vb. tr. ® A stoarce 
tn teasc: tl băgaid (pte aflnt) In teasc 
de-1 teaculră cu grea şl cumplită muncă
(Doe.) H ® Pr. ext. A strivi, a turti, 
a îndesa: fără voie ei se uită la palma 
care a tescuit şl frămintat mărgelele (gn.i 
[vsî. tăskovatl].

TESCUIT adj. p. tebcuj. ®
Stors în teasc H ® îndesat, presat:
Icre 'me.

TESLĂ (pî.-ie)sf. Unealtă a duîgherului şi a 
dogarului, în formă de topor, cu 
muchea foarte ascuţită şi cu coada 
scurtă (|Ş{ 4901): lucrează din bardă şl 
din —' şl din daltă (lung.) ; ou o —. Yăn 
mlnnltă, o calfă de dulgher stlngaclu 
cloplrteştebima(ODOB.)[bg. srb. tesla], 
t TESLAR sm. Mold. ® Dulgher 

[srb. t'esar, influenţat de 
teslă].
t TESLĂRIE sf. Mold. ® Dul- Fi Teslă.
gherle: se duce Ivan repede cn cele două Muche. — L, 
carboave, el ştie unde, şl oumpără unelte Leafă. —C. Coada, 
de (ORG.) [t e s 1 a r].
ţ TESLEVE, TESLIMAT sbst. Predare: citi Impmmntă- 

torl nu vor primi tesllmatnl averii datornicului, rămln buni 
imprumutători '.leg.-car.) [tc. teslim, pl. teslimat].

■TESTA (-tez) vb. intr. ri A lăsa prin testament: 
două sau mal multe persoane nu pot testa prin acelaşi act, 
una In favoarea alteia, sau In favoarea unei a treia persoane 
(coo.-civ.i [fr. ].

•TESTACEU 1. adj. Al cărui corp e acoperit 
cu un ţest, cu urT înveliş calcar.

2. [pl.-cee] sn. Molusc, al cărui corp e acoperit 
cu'im înveliş calcar [fr.].

TESTAMENT (pî.-te, t-turl) sn. ® t Edict, 
lege privitoare la cler, promulgată de Domn în în
ţelegere cu episcopii: s’an umilit Domnul şl nu făcut 
preoţilor de aşezare (n.-cost.) ; şl s’au făcut ^ legat cu mari 
blăstămuri şl l-an Iscălit şl sfinţia sa Patriarhul (LET.)
® -F flşj Vechiul Testament, cărţile sfinte ale Evreilor 
scrise înainte de naşterea lui Is. Chr.; Biblia, 
Legea Veche: pină tipărea o mămăligă, mintala de spus, 
pe de rost... toată Istoria Vechiului Testament (CRG.i; Noul 
Testament, cărţile Sfinte scrise după naşterea Mîn- 
tuitorului şi care cuprind Evangheliile, Faptele 
Apostolilor, Epistolele şi Apocalipsul 1f ® ri A-Ct 
prin care cineva declară ultimele sale voinţe şi re
gulează felul cum trebuc împărţită averea sa după 
moarte; diată: '«ui este un act revocabil prin care testa- 
torele dispune pentru timpul Încetării sale din viată, de tot 
sau parte din avutul său (Cod.-civ.) ; nu mult au putută ţinea 
dragostea frăţască şi a păzi testamentul carlle părintele lor 
aproape de moarte le făcuse (Cant.) [lat. testamen- 
t u m, pătruns în literatura română prin veacul 
al xvii-lea].

•TESTAMENTAR adj. ri ® Ce ţine de un 
testament, ce derivă dintr’un testament: moşte
nitor -«■; dispoziţie .«ă; drept ^ ® Executor wm- EXE
CUTOR® [fr.].

•TESTATOR sm., TESTATOARE sf. rt Persoana 
care face un testament: testamentul trebue să fie Iscălit 
de1testator (cod.-civ.) [fr. testateur].

TESTEA (pl.-tele) s/. ® f Număr de 10 bucăţi: 
o * de fuse, de linguri de lenm, de ace "[ ® Duzină: In 
trăsură făcui cunoştinţă cn mal bine de jumătate de de 
fiinţe omeneşti, bărbaţi şl Iernai osp.i *I @ Număr de 
24 de coaie de hîrtie, Mold. „conţ”: o ~ de hirtie 
[tc. testă ,,duzină”].

TESTEMEL, TISTTMEL (pl.-ele) sn. & Basma

TER-
TES
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TEU
Ţgg_ mare, p&trată, de bumbac, colorata şi împodobită 

pe margini cu diferite desenuri sau flori, cu care 
Îşi împodobesc capul femeile de la ţară şi din ma
halalele oraşelor: unele, la clmp, UI potxlveşc clte nn 
toatemel colorat, oa un leslşor pe creştet IIRQ.I; dar aoam 
priveşte, parcă-e nn teetemel veohln şl olătlt In leşie cloco
tită (ALEC3.); coana Prohlra, on un tletlmel desbrobodit pe 
oreştetnl capului... sta pe scăunel de lemn (d.-zamf.) [tc. 
d e s t - m a 1; comp. bg. t e s t e m e 1].
‘TESTICUL (pl.-ule) sn. g) Fie-care din ceie 

două giaride care secretează săminţa de reprodu
cere la animalele de sex bărbătesc [lat.].

‘TESTICULAR adj. £) Ce ţine de testicule 
[fr.].

* TESTIMONIAL adj. A ® Care serveşte de 
dovadă, de mărturie 1| d) Probă, dovadă —ă, dovadă 
cu martori [fr.].
•TESTIMONIU (pf.-onll) sn. # Certificat, ade

verinţă, atestat: Nn se poate citi asta In romăneşte ?. .. — 
Fără îndoială, zisei, şl Începui a traduce <vi (suvi [germ.].

TEŞ adj. Adus de tot pe spate {vorh. de 
coarnele vitelor) [t e ş i].
t TEŞCHEREA, t TESCHEREA (pi.-rele) sf. ® 

Adeverinţă, certificat; înscris: trlmltlnd Nicolai-Vodă 
nişte tesbberele şi lermanurl Împărăteşti... le-au tllnit Du- 
mitraşoo-Vodă şi le-au luat la sine (n.-cost.) ; lată şl teşche- 
reaua prin care Iaci cunoscut că toată marfa vlndută ai prl- 
mlt-o Înapoi prin mine (FiL.) ţ[ © Răvaş de drum, pa
şaport: ca să ne ducem... peste graniţă sau peste Dunăre, 
ne trebuia paşuş nemţesc sau teşcherea turcească (I.-gh.) [tC. 
tczkere].
O TEŞGOAVA, TIŞCOAVA (pl.-ve) sf. Olten. Trans. 
irnt Burduşei cu brlnză: pentru păstrarea unor cantltătl 
mal mici de brlnză, serveşte teşcoava, bnrdnlnl mal mic, 

, făcut din petece de piele (PAc.) [probabil din t (e) a- 
ş c ă].

TEŞI (-eşesc) 1. vb. tr. ©A reteza olilic; a subţia 
(un lemn) la un capăt: ^ un par; mal teşejte-l odată, 
eă se potrivească (r.-cod.) r © A turti.

2. vh. refl. ® A se reteza obiic: malurile se teşesc: 
de-o parte şl de alta pămintul se aşterne pustiu şl neted oa 
o apă (VLAH.) Ii ® ® F A se sinchisi: se pomeneşte cu 
uriaşul oă-1 Intră pe poartă: nu se teşeşte Insă de loc, pune 
toporul ioB şl începe să sufle tn mllnl (R.-cod.) [vsl. t e S ^ 
< t e s a t i].

TEŞILÂ BW TECŞILA.
TEŞIT adj. p. TEŞI. © Retezat oblic; subţiat 

la un capăt 1f © Turtit 1] © fF) F Tare de cap, 
care nu pricepe uşor: la-mă tncetinel, oă-s — la cap
UIP.I.

TEŞITVHA (pl.-turl) Sf. © K) Semn făcut 
pentru recunoaşterea oilor, 
retezîndu-se oblic vîrful ure
chii (m 4902) H © Locul un
de un lemn, un par a fost t e- 
ş i t II © Ceea ce a rămas din

Fip. 4902. Teşitură. Fig-. .t.903. Teşituri.

trunchiul unui copac retezat aproape de pămint 
(IDI 4903) : (băiatul) s’a dus la o ~ din apropiere, a pus 
degetul cel mlo pe dlnsa şl l-a hlrştlt singur Îndată ise.); 
apel dă blclu Iepelor şi Iar mal trage nu ropot, cind nu
mai iată că alunge roata de o şl iar se rupe capătul (Crg.). 
O TEŞMECHERIE sf. Mold. înşelătorie, pungă
şie: aufngltdinFocşani,casă scape din mina administrato
rului, fiindcă desbrăcaseră lumea cu teşmecherlile lor (ALECş.) 
[comp. ŞMECHERIE].

TEŞPS adj. Pieziş, oblic, povîrnit: urcăm prin 
strimtoare, cărarea-1 teşoasă, oail tmdltl (vlah.) [t e ş]. 
OTEŞTURA = TEŞITTJRA.

*TETANIC ţ. adj. / ® Privitor la tetanos; de 
natura t'etanosului II © Bolnav de tetanos.

2. sm. Bolnav de tetanos [fr.].
•TţJTANQS sbst. f tţ Boală microbiană, mai 

adesea mortală, caracterizată printr’o înţepenire 
convulsivă a muşchilor [fr.].
O TŞTE (ar(. tetea) sm. F =■ TATA.

•TETRA-, prefix de origine grecească, care în
semnează „patru”.
'TETRADAGTIL adj. Se zice despre animalele 

care au clte patru degete la 
fie-care picior [fr.].

•TETRADRAHMA (pl. (iPţ-M-M
-me) sf. (9 Monedă greacă 
antică care valora patru 
drahme (iH 4904) [fr.]. Fie. 4904.

*TETRAEDRIG adj. A Tetrad?ahmă.
Ce ţine de tetraedru [fr.].
‘TETRAEDRU (pl.-dre) sn. A 

Poliedru regulat cu patru feţe, 
formlnd fie-care clte un triunghiu 
echilateral ([H| 4905) [fr.].

TETRAEVANGHEL, TETRA
VANGHEL (pl.-eie) sn. ^ Qşţ Carte 
ce cuprinde cele patru evanghelii, ^ 
evangheliar: şedea In pridvorul casei... 
şl citea pe tetravangbei (FIL.); »ul lui 
Ooresl [ngr. xsTpaEuaYY^/aov]. e rac ru.
‘TETHAGQN (pl.-oane) .sn. A Poligon regulat 

cu patru laturi, patrulater [fr.].
•TETRAGONAL adj. A. Cu 

patru unghiuri: piramidă ([a]
490B) [t e t r a g o n].

•TETRALOGIE Sf. ^ ^ Re
unire de patru piese de tea
tru, formată din trei tragedii 
legate între ele şi dintr’o dramă 
satirică, pe care poeţii greci,o 
prezentau la concursurile pu
blice [fr.].

TETRAPOD (pî.-oduri) sn.
(tk „jţ Un fel de măsuţă cu pa- Fi„. 4go6. Pira. 
tru picioare pe care se pune, la mid.i tet)'agonaiă. 
anumite ocaziuni, icoana Mîn- 
tuitorului, a Sfintei Fecioare, a 
hramului bisericii ori sfînta e- 
vanghelie (i®| 4907, 4908); Mlu- 
taltoralţ oare stA pe un In fund, Iu* . 
mlneazA acest loo fu
nerar (NEOR.); preo
tul) gătind !n
mij looul biserloilş pu
ne stlnta evanghelie 
pe dineul sev.i [ngr.
TsxpanoBoi;].

*TETRARH 
sm. t Guvernator 
sau suveran pe
ste un sfert din
tr’o ţară care îm
parte autoritatea 
împreuna cu alţi 
trei:Herod, ^«'ul Ga- 
llleei [gr.]. Fi^, 4907.
•TETRARHIE Tetrapod -

sf. t © Dem- Rîmnic). F)g. 4908. Tetrapod.
nitatea de tetrarh t ® Teritoriul jurisdicţiunii 
lui f © Timpul cit guvernează în calitate de te
trarh [fr.]. •

•TETRASILAB(IG) adj. OJ 
Format din patru silabe; Dîmbo
viţa e nn ouvint — [fr.].

TETRAVANGHEL m- TE
TRAEVANGHEL.

TETREA sf. X Dulceaţă de 
chitră: le învăţa (să facă)... şerbeturi 
de trandafir şl de vişine, peltele degntui 
şl de mere, * de ohltră şi deosebite 
vntol (i.-oH.) [tc. tetre].
O TEU1 = tAu.

•TEU2 (pî. teuri) sn. Linie de 
desenat In formă de T (iH 4909)
[fr. tă].
OTEUGA TEICĂ1.
•TEUTON 1. adj. German, de 

rasă germanică; idiom Alung a- 
onm la piepturi, on pnmnll-şl fao el oale Prin şiruri —e
(COŞB.).

2. sm., TEUTONI sm. pl. 1»- p. IST [fr.].

4909. Teuri.

1294



'TEUTONIC adj. Ce ţine de vechii Teutoni, 
privitor la vechii Germani [ir.]

TEVATURĂ s/. F Larmă, gălăgie, tărăboiu: 
nn ciedea s& se tacă atita ^ pentra nimicul ftsta de mânui- 
tale (iep.>; nn ssomot şi o la poarta ralnlnl, de glndeal 
o& yln Tătarii, nn alt ceva (Car.j ; dnpă o Inngă cn ohel- 
neml... porunci să-l dea o Irlgămle lăcntă anume pentru 
dineul (GN.i; Eu tn astă^... Clnd 11 văd, mă zl^ăcesc
(SPER.) [tc. t e V a t a r]
OTEVELECHIE = TTvn.TfTFrpg 
O TEVNIG = TţlMNIO.
OTEVNIŢA = PJVMITA.
'TEXT (pJ.-te) sn. O) /f” Cuvintele proprii ale 

unui autor, !n opoziţie cu comentariile sau notele 
de care pot fi însoţite: ^ul legll; variantele anul »; 
a reprodnce, a olta un »; » de limbă scrierea Unui au
tor stimată pentru puritatea limbii în care e re
dactată; a adăuga note la un * *1 (D ^ Pasaj din 
sfînta Scriptură pe care un predicator îl ia ca 
temă de desvoltat în predica lui t ® ® Subiect 
de conversaţie, de prelegere 1[ ® Caiet mai gros H 
® $ Corp de caractere de 20 de puncte tab. 
xrs) [ir. texte].

'TEXTUj adj. ® Din care se pot face fire de 
ţesut: plantă~a ® ■ Privitor la ţesătorie: in
dustrială [fr.].

•TEXTUAL adj. Care reproduce un text, sau 
spusele cuiva vorbă cu vorbă [fr.].

•TEXTURĂ (pî.-turl) sf. ® Ţesătură, starea 
unui lucru ţesut t ® Dispoziţia, aranjarea spe
cială a părţilor care alcătuesc un corp: taitnra oa
selor [fr.].

•TEZĂ (pJ.-zo) sf. ® Propoziţiune, aserţiune 
pe care o enunţă cineva cu intenţia de a o apăra 
împotriva celor ce o contrazic t ® Lucrare fă
cută de un student spre a obţine gradul de licen
ţiat sau de doctor: — de licenţă In litere; —' de doctorat 
In medicină H ® I* Examenul trecut de un student 
înaintea unei comisiuni, spre a susţine această 
teză: a-sl susţine teza de doctorat [fr. t b ă S e].

•TEZAUR (pL-re) sn. ® = COMOARA ®-® Ţ 
® O-nil public, vistieria Statului, veniturile Ţării, 
sumele destinate pentru plata cheltuelilor pu
blice 1 ® ® Titlul unei opere de erudiţiune lexi
cală: Tezaurul Umbli latine al Academiei din Berlin [lat.
thesaurus].

TEZIC sw TIZIC.
•THALLIUM sbst. & Metal alb, descoperit in 

181Î1, şi care există în unele pirite [fr.].
•THORIUM sbst. & Metal cenuşiu, foarte rar, 

descoperit în anul 1828; e întrebuinţai într’un 
aliagiu de săruri la fabricarea sitelor pentru lămpi 
cu incandescenţă [i'r.].

•THULIUM sbst. & Metal care face parte din 
familia" pămlnturilor rare, care n’a putut li izo
lat şi e cunoscut numai prin razele sale spec
trale [Ir.].

TI 1 sau Tjii interj. Exprimă mirarea, uimirea, 
nelămurirea: tui ce Irnmossă caţaveică am să iac ne
vestei melel (Crg.>; tll bată-1 Dumnezeul uu e chip să scap 
de el (R.-coD.); tll I frate Nae, să fl fost ol aici să mă fiarbă 
aşa, că-1 sărea ochelarii din nas (Car.i.

•TIARĂ (pl.-re) sf. ® ^ Un fel de mitră care 
era semnul puterii la vechii Perşi şi la 
alte popoare orientale (••• ^ 3188) 1[ ©
Mitră pe care o poartă 
papa în solemnităţile re
ligioase ([®] 4910) [fr.].

■TIBET (pî.-oturl) sn.
® Bl Ţesătură de lină:
9l-au pierdut *nl roşu din 
codiţele care le joacă .pe spa
te (dlvr.) ti © Blană de 
oaie din Tibet [fr. t h i- 
b e t].
•TfBIA sf. e> Unul 

din cele două oase ale 
fluierului piciorului, ţur- 
loiu (|®j 4911) [fr.].

TIBIŞpi (pl.-iie) sn. = CRRTA ®: trecea ’n ca
tastif Însemnările făcute din repezeală cn pe tejghea (LUNG.) 
[tc. t e b e s i r].

Fig:. 4910. Fier. 4911*
Fibia.Tiarîl

TIC
‘TIC1 (pl.-onri) sn. (î) Mişcare convulsivă şi obici- TEU- 

nmtă a clte-unui muşchiu la unele persoane: ve
dea figurile, ou zlmbetele, cn pieptănătura, cn -marile lor ner
voase (VLAH.) t ® Deprindere mai mult sau mai 
puţin ridiculă pe care a contractat-o cineva fără 
să-şi dea seama: fle-oare Işl avea *oI său (d.-zamf.) [fr.].
OTIC3 (pl.-ouril sn. ® 0/fen. Ritul porcului (vîRc.)
(psc.) t ® Băn. Cioc de pasăre.

TICĂ sm. F Tată, taică, tăicuţă: vino 'neon,-», 
că ăsta e al tău (r.-cod.) [(t ă) t i C ă],

TICĂI1 (-ăeso, -ălu) vb. intr. - TAcAţ: o sudoare 
rece II treon si Inima Inoepn să-l tloăească (isp.i; Iml tlcăl 
Inima şl abia putui orede urechilor, clnd 11 auzii ohemlndn-mă
(DLVR.).

TICĂI3 (-ăeso) vb. intr. A lucra încet, a migăli:
De geaba şade-aoasă, pierde vremea tlcălnd (sper.).

TICĂI" (-ăeso) vb. refl. A se chinui, a se mor
tifica: el Începu a-şl frlnge mllnlle de durere şl a se tlcăl, 
de-1 plingeal de milă (isp.).
t TICĂIRE sf. ® Faptul de a se t i c ă i’ 1f ©

Ghin, mizerie, ticăloşie.
TICĂţT1 adj. p. ticAj3. Domol, care lucrează 

încet, alene: cit fin stricat şl mucegăit... (nn) vede ci
neva pe la gospodarii cel tlcăltl P (ion.); — adv.: sa 
mişcă şl fără nici o treabă prin casă (slv.).

TICĂIT3 adj. p. ticAj3. Sărman, vrednic de 
plîns, într’o stară ticăloasă: se puse pe glndnrl şl cu
getă la această de lume osp.); '•'Ul boier răonea olt 
putea, vrtnd să se Impotrlveasoă (neor.i ; să n’albl grijă, că 
nici de tine nu va avea milă, clnd te vor vedea infrlnt şl 
(ODOB.); Ticăita, val de ea, Şade ’ntr’nn vlrl de nula, Nn 
se teme c’a cădea (gor.), ghicitoare despre „alună”, 
t TIGALĂ (pl.-ie) sf. Mizerie, stare vrednică de 

plîns, ticăloşie: merg oamenii la beserloă, oum acolo... 
să facă rugăciune... derept toate tloalele şl nevoile meseră- 
tăţiel tuturora (cor.) [t i C ă i3].

TICĂLOS, ticAloasA (pi.-se) adj. şi sm. f. ®
Care e în mizerie, într’o stare jalnică, vrednic de 
plîns, nenorocit, sărman: nn ti-a milă de o ticăloasă 
fată pe care al ademeult-o cu jumlnţl mincinoase P (Negr.) ţf
® Nemernic, mirşav, păcătos, mizerabil [licală].

TICĂLOŞI (-oşeso) 1. vb. tr. ® A tace să ajungă 
într’o stare ticăloasăf® tA plînge, a jeli 
starea-i ticăloasă.

2. vb. refl. A ajunge într’o stare ticăloasă, vred
nică de plîns: Căci, după ce slnt săracă, să n'ajnng să mă 
sintesc, Să plerz vr'nn ocblu ori vr’o mină şl să mă ticăloşesc
(PANN).

TICĂLOŞIE sf. ® Stare ticăloasă, vred
nică de plîns, mizerie: toată ticăloşia şl stricăciunea 
ţării acesteia nn este dlntr’altă. fără numai dlntr’aoea dajde 
stricătoare şi urltă (Let.) ; Hlhalu ezpuse adunării tirania 
asupritorilor, cruzimile ce făceau el In ţară, ticăloşia popo
rului (bAlc.) ; grija Iul cea mare era ca săuu... moară In —
In sărăcie şi cn ruşine osp.) 1 ® Stare sau faptă de 
om ticălos, nemernicie, mîrşăvie: eu fl ştiam omul 
petrecerilor şi al ticăloşiilor (sad.).
O TICAR sbst. Olten. Băn. ♦ Tufiş des.

TIGÂ-TACA1 tw tic-tac I 
■ TICHET (pL-eto) sn. ® Bilet de călătorie cu 

drumul de fier, de intrare la o sală de spectacol, la 
o expoziţie, etc. H © dBat Locul pe care tichetul 
cumpărat ii dă dreptul să-l ocupe în vagon: recu
noscui dreptatea Invocată şl mă ghemulam In limitele -^ului 
meu (i.-GH.); profit de ocazie şl mă instalez pe toată lun
gimea unul —^ (VLAH.) [fr. < ongl.].

TICHIE, Mofd. CHITJE sf. .a ® Un fel de acq- 
peremînt al capului, ca un fes, ce purtau boierii sub 
căciulă (iH 4912); sw-chel1® f © Scufie de noapte 
sau de copil curînd născut;—se zice 
despre strigoi că se nasc cu pe cap; 
rm- STRioQiu ®; despre copiii norocoşi 
se zice că se nasc cu scufiţă sau cu 
»-pe cap: apoi poţi să ml te lauzi căeştl năs
cut cn tichie In cap (odob.) 1[ ® Căciuliţă, 
scufiţă de catifea sau de postav ce 
poartă bătrînii Evrei ortoiîocşi, pre
laţii catolici, internii spitalelor, etc.:
Iada... scoţlnda-şl late coşma şl chltla de 
pe cap, Ie poae lingă dlnaal <alecs.i ; prletenal era costa’ 
mat ca paiaţă şl porta pe cap o tichie ţogalată ca clopoţel 
(CAR.); — poporul crede că diavolul poartă roşie:

Fig. 4912.
1ichie.
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TIC _ necuratul umblă cu tichie şl ...eă te păzeşti de-a te juca bu 
-Hip tichia dracului (jip.i; de aci numirea'de „Tichiuţă" 
I IO ce i se dă uneori [tc. t a k i j e, t i k i j e],

TICHIUŢA (pi.-ţe) s/. ® â. dim. TICHţE : 
l-am aranjat frizura deranjată sub tlohinţa de catifea şl l-am 
deschis uşa secretă (Carj ; parcă avea tlchluţa dracului In
cap (i.-GH i 1î © & © Una din numeroasele denu
miri populare ale diavolului (s^ TiOHţB®): dracul 
poartă fes roşu ca tichia, de aceea şl dracului 1 se mal zice 
şi Tlohlută (ŞEZ.). x

TICLUI (-uesc) vb. tr. şi refl. A (se) potrivi, a 
(se) aranja, a (se) întocmi: hainele nu le cunoaşte ni
meni, fiindcă am un jidan oare ml le tlclueşte de ţi se par 
că-s noi (D.-ZAMF.); Ideea aceasta 11 veni lămurită, sigură ca şi 
cum ar fl glndlt-o şl tlolult-o mal dinainte <vlah.) ; deo
camdată... ticluia clroulărl, aduna date (slv.); se tlolulau 
pregătiri de nuntă (orig.i.

TICLUIT adj. p. TICLUI. Potrivit, aranjat, în
tocmit: adreslndu-se către Ilenuta, 11 spuse un compliment 
bine ^ (DEM.); o minciună bine <^ă plăteşte mal mult 
deolt un adevăr (pann).

ticna iw tihnă.
TÎCNAFES ww TECNEFE3.
TICNEALA Mold.Tr.-Carp., tiqnealA Trans. {pl. 

-eii) s/. Tihnă, pace, linişte neturhurată: locurile 
Dachlel mal cu odihnă şl mai ou tlonenlă socotind, ...scau
nul şl şederea Intr’lnsa şl-au mutat (Cant.) ; N'am tlcneală la 
mlncare, Nici sera la culoare (Ret.); Dar casa săracului In 
afară-1 cu mlnjală. Din lăuntru-1 ou tlcneală (IK.-brs.) ; Şi 
din scrum să-l facă pară, Să se ducă fum tn ţară, Să vadă 
şl-a.mea tlgneală (Brl.); Să l-o văz, mlnca-o-ar para, Cum 
ml-a mlnoat el tlgneala ok.-brs.) [ticni, influenţat 
în înţeles de t i h n ă].

TICNI, Trans. TiGNj(-neso) vb. intr. A-i prii (mîn- 
carea, petrecerea, somnul, etc.), a avea mulţumire 
de pe urma unui lucru: viţeii... trebue să se pască nu
mai pe răcoare, căci atunoe le ticneşte mlncarea (draoh.) ; 
Nici masă, nici somnul, nimic nu-ţl ticneşte (vlah.) ; orl- 
olte bunătăţi să am, singur la masă nu-ml ticneşte (Car.) ; 
nu-1 ticnea Iul să ştie că măsa-i singură acasă rvAs.); la 
zile mari, ca să le ticnească, veselia, impărţeau bucăţica de 
pine cu orfanii (CRg.); Intr’această lume mare Nu-ml tlg- 
neşte de mlncare (ret.); Nu-ml tlgneşte nici ce mine, Nici 
ce beau, nlol olnd mă culc, Plnă olnd nu mă ’nttinesc Cu tine, 
să mă Iubesc ok..br8.) [comp. slov. (t c )< n i t i].

TICNIT, TiHNţT adj. în t i li n ă, liniştit, ne
turburat: .urmase timp de opt ani o viaţă ticnită care-l 
prla de minune (BR.-vn.) ; el plzmuia acum şl traiul ticnit 
şl fără de grijă al oamenilor <isp.) ; nu se mal pomenea 
aşa mahala tihnită şi harnică (olvr.) ; Intr’o mahala tih
nită... locuia dumnealui Postelnicul Andronache Zlmbolloi
(NEGR.).

TICSI (-sesc) vb. tr. şi refl. © A (se)‘îngrămădi 
cît mai mulţi, strîns lipici un^l de altul ^ ® A 
(se) înghesui ca să încapă cît mai mu4i intr’un 
spaţiu restrîns, a (se) îndesa, a înţesa: cit pentru ac
tori, să-l ticseşti Intr'o trăsură de harabaglu (ALecs.) ; In 
fine toţi intră şl se ticsesc Inţr'o cameră şl balul Inoepe
(ALECS.).

TICSIT adj. p. TICSI. Strîns lipit unul de altul: 
înghesuit într’un spaţiu restrîns, îndesat, înde
sat: boul acel tare de vină... se cunoaşte pe dinţi, care tre-

Fi^. 4913. Tifan.
bne să-i albă ticsiţi unul Ungă] altul (draoh.); plan
tele se veştejesc... etnd cresc <^e sau strlnse unele de al
tele (ion.); zăceau‘«i'e trupurile Nemţilor dentr'aoea năvală 
la rlpă (M.-cosT.); o noapte Întreagă m’am chinuit Intr'un

Fie. 4915-
Bacterii de.friguri 

tifoide.

vagon ^ de lume (vlah.) ; dă şi ea de părul cel <*' de otoide
(CRG.). ^ /

TIC-TAC 1 sau TJCA-T40AI interj, şisbsi. Iniită 
un sgornot cadenţat, des şi regulat, ca bătăile unui 
ceasornic, palpitaţiile inimii, etc.: se aşeză... lingă 
vatră... asoultlnd... tlo-tacul ceasomlculni bătrln (6Ad.i
[onom.].

tjdvA iw novA.
TIFAN (pî.-ane) sn. Plasă 

mare de pescuit ([®) 4913). 
t TIFERICI... ■«- TEPDRICI...
*TIFIG adj. *v Care e de na

tura’ tifosului; care ţine de ti
fos : baoll — [fr. t y p h i q u e],

TŢFLA (pl.-le) sf. F ® Gest 
făcut în bătaie de joc, în semn Fig. 4914. Tii'i.i. 
de dispreţ, apropiindu-se vîrful 
degetului mare de nas, cu palma întinsă şi cu cele
lalte degete îndepărtate (p49i4); a da cuiva ou tuia, 
a face acest gest împotriva cuiva; iaca tac... ai ai-
dată Bft-ml.dal cu tifla dac& ţl-olu mal spuue ceva (CAR.) © 
Noroc orb : unde d& Dumnezeu e&caz& o aeemeuea * peste 
mine 1 (I3P.); a dat o ^ preste cutare ale putred de bogat (ISP.)
[ngr.r6((,Xa,,orbie”; Grecul însoţeşte gestul acesta 
de cuvintele: tuţiXa riţ ti p.4xta coo! „orbia în 0-
ohii tăi!” (TKT.)j.

•TIFOID adj. t Care e de _
natura tifosului; friguri ~a, boală 
infccţioasă, acută, pricinuită de 
prezenţa în organism a bacilu- 
lui titic (iH 4915) [fr. t y p b o - 
Ido].

•TIFQN» (pî.-onuri) sn. ■ Ţesă
tură de bumbac foarte rară în
trebuinţată la pansamente; faa& 
do ~ [comp. engl. t i f f a n y].

'TIFON2 (pî.-onurl) sn. © =
TAlFţlN' [fr. typhon].'

'TţFOS sb,st. f Nume generic dat mai multor 
boale febrile, infecţioase, adesea epidemice, da
torite introducerii în organism a unor bacili des
coperiţi de lîbcrth; atacă în special sistemul nervos 
şi bolnavul e aproape în continuă lîncezeală; ©lin
goare; ~ ezantematlc ew BXANTEMATIC [fr. ty phus].

TIGAIE S/. ® 0 'Vas de metal 
saudepămînt, 
cu coadă lun
gă, întrebuin
ţat la bucătă
rie pentru pră
jit (ii 4916); 
tot Iml pftrea c& 
avea In mllnl ti
gaia ou ceara fiartă (i.-gh.) 1) ® Gaură, scobitură, făcută 
în lemn sau în piatră, în care intră capătul unui 
fus, unui stîlp, etc. n ® TIQAITA® ; uu lanloer
avind fitilul aprins la puşca sa, focul prinse In * şl... acele 
lerbărll săltară In aer (balc.i [srb. bg. t i g a n j < ngr.

TIGAIŢA (pi'.-ţe) s/. ®
O dim. TIGAIE® ; mal ceru o

şl O aşeză şi pe dlnsa pe foo
(ISP.) II ® ^ Adîncătură la' 
vechile arme de foc, în care 
se punea praful de puşcă, 
care sc aprindea cu un fi
til sau _prin căderea coco
şului (H] 4917); el Işl exa
minează armele, relnnoesc praful tn tlgălţele puştilor şl a 
pistoalelor ialecb.); udase, 
pe semne, şl ploaia praful pe 
tigăltele slneţelor (omo.).

TIGHEL, (pi.-elurl,
-ele) sn. (£) Cusătură<' 
vizibilă făcută pe mar
ginea unei pînze, cu a- „ -r- ,
oul sau cu muşina de Fls' 49l8‘ Tishel- 
cusut, pe locul unde s'a însăilat întliu {[H 4918); a 
coase In '*■; Drăgau... joacă, bată-1 pustia I parc'ar trage —'0 
(DLVR.); F © a trage oulva un a doj eni, a mustra; a bă
gat... In răoorl... şl pe papa-de la Borna; ...ba încă cel l-a 
tras un de l-a plăcut şl Iul (Cur.) [tC. vulg. t e g e 1].

Fig. 4916. Tigaie.

Fig. 4917. T. Tigăija.
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TIGHELţ (-eleac) vb. tr. 0 A coase In ti
ghel.

TIGLţCIU IW TEQLJCnJ.
TIGNA m- TJHnA.
TÎGNAFES IV- TECNEFţlS.
TIGNEALA tr TICNEALA
TIGNI ir TICNI.
TIGOÂRE, Olten. (CtAUŞ.) TIHOARE Sf. F Nc* 

mernic, ticâlos; trîntor; putoare (aplicat adesea 
vitelor slabe, prăpădite): mai bine moarteaIdeclt aea ^ 
de bărbat sicllt şl mămăllgos (vlah.) ; nu-1 vezi oă-1 o 
de băiet cobălt şi leneş? (CRoj; Slab e, pubab, o <*’, Să-l 
lovesc odată, moare ($per.); clnd e Indlrjlt Rumănu pe fe
mela lui. li zice ce-1 vine ’n gnră, adică: malere, mule- 
raşcă, ... tlgoare, Îngălată, trlntorlţă (jip.).

TIGROAICA (pî.-ce) sf 
lui 1f ® ® Femeie

yt: Femela tigru-

Fif. 4919. Tigru.

crudă [tigru].
TţGRU sm. ®

^ Mamiler car
nivor din neamul 
pisicii, cu trupul cit al 
leului şi chiar mai ma
re, de coloare galbenă 
roşcată pe spinare; cu 
dungi negre de-a cur
mezişul, şi albă pe pîn- 
tece; e unul din ani
malele cele mai crude, 
de aceea e vlnat fără cruţare; trăeşte numai în 
Asia, începînd de pe lingă marea Gaspică pină în 
China şi din sudul Siberiei pină în India de 
miază-zi (Făis Ugris) (!®| 4919) H ® Om foarte 
crud, nemilos, ca o fiară sălbatică [cuvînt semi- 
savant din lat. t i g r i s; comp. vsl. tigru].

tigva,tjdvA,tjtvA (pi.-ve),tjvgA, OUen. TiţroA 
(pl.-’gl) sf. ® -ţ Plantă acăţătoare sau tîrîtoare din 
fam. cucurbitaceelor, ale cărei frunze, frecate, dau 
un miros de mosc; face flori mari, albe, la sub
ţioara frunzelor; fructul, mare şi bombat, su
grumat adesea în partea de sus, verde şi cărnos 
în tinereţe, devine gălbuiu şi lemnos la maturi
tate; serveşte, după ce a fost golit şi uscat, ca vas 
pentru lichide; originară din Asia şi .-Vfrica tropi
cală, tigva e adesea cultivată şi prin părţile noa
stre (Lagenaria vulgaris) ([B| 4920); cine mănlnol
B&mln(& de tingd, li cade părul 
(GOR.) 11®* TJDVA-DB-APA 
= NţTFAB-ALB t ® * TJDVA-
de-pAh|nt' = IhpArAteasA
© H ® Fructul tidvei, go
lit şi uscat, care serveşte 
ca vas pentru lichide, pen
tru sare, grăunţe, ouă, etc.:
0 babă bătrtnă... venea cu ivga 
să la apă de Ia ftntlnă (isp.) ; 
plrcălabll, nu luau numai acele 
două ocă... ce luau nişto tldve 
mari clte de patru, cinci ocă 
(NEC.); Şl-a găsit hlrbul capacul, 
tigva dopul şl lelea bărbatul
(PANN); dete dlntr'un plcl3r şl vărsă o tlvgă cu lapte (orl.) ; 
sămlnţa de tutun... o pun tn titve pe care le ţin eplnzurate 
Ia uscăciune (toN.); hoţului II merge tigva pină la a nouă
zeci şl noua oară la apă, dar la a o suta oară.l se ’nfundă 
(JIP.); a.umbla cu tluga cu minciuni (ciauş.), a umbla 
CU minciuni, cu bîrfeli pe la unii şi pe la alţii U (D 
0 F Craniu, ţeastă: jupuind pielea de pe aceste ca
pete, o răzula ou o coastă de bou şi-şi tăcea şervete pentru 
masă, iar din tidva uscată, cupă de băut (vlah.) ; să nu as
culţi de porunca domnească, dacă ai poftă să-ţi vezi tidva la 
eălolie (6N.); tigva de om arsă in foo e bună de ameţeală 
(OOR.); cit mă Întorc Intr’un picior, slărm clte cloci tldve 
cu o lovitură (ALEcs.); un sgomot s'auzl... Ia Intllulrea ce
lor două titve smăclnate una pe alta (Car.i; —se zice 
în şpec. despre un cap pleşuv': l se prinde peruca In- 
tr’un culu şl rămtne cu capul tlvgă (I.-gh.; ; Cu pleşuvul clnd 
vorbeşti. Tigvă să nu pomeneşti (Pann) [srb. bg. t i k V a].

TIGVULIŢA, TIVQULITA, TIDVULITA, tiugu- 
LJTA (pZ.-ţe) s/. dim. TIGVA... ® : toţi copiii au pepeni, 
tărtăcuţe şl tlvgullte mici (dlvr.).
O TIHARAIE sf. Mold. Bucov. ^ Loc rîpos şi îm-

!)l
Fig. 4920. Tigva.

Fig. 4921. Tilbury

pădurit; povîrniş repede, rîpos, pe coasta unui 
munte: pe ylrfnl unui deal Înalt şi plin de tihărăl, se allă 
vestita Cetatea Neamţului (Cro.); se ivea Clte un părete de 
sttncă prăpăstios şi deşirat de tihărăl, cu pietrişuri roşiatice 
(6R10.); In BUS, spre trunchiul păduratic... duce numai o po
tecă Îndrăzneaţă, drept peste tlhărala şl făgaşele izvoarelor 
de munte (odob.).

tihna, Mold. Bucov. tjgnA, Trans. tjqnA s/. Li
nişte* neturburată de nimic: ii făcură ounosouţi tuţu- 
lor lighioanelor, de puteau umbla in tihnă prin pădure (isp.i; 
Dar lăsaţi-mă tn tihnă, Glndurl oarbe şi deşarte l (vlah.) ; 
apoi am Început a mă scălda In ticnă pină la asfinţitul soa
relui (CRO.); dacă vrei să trăeşti bine şi să albi ticnă, să te 
sileşti a fi totdeauna laimljloo de masă şi la colţ de ţară 
(NE6R.); am trăit totdeauna In ticnă şl cu Îndestulare (se.); 
Budulea nu-şl mal găsea tlgna de mai ’nalnte şi era mereu 
dus In drumuri (siv.) [vsl. t i h n ^ t i ,,a sta lini- 
ştit”].

TIHNIT iw TIONJT.
O TIHOÂRE tr TIGOABE. 
t TU adv. De asemenea, idem: e^ezinau-ee origorie- 

Voiă tn Iaşi... scos-au birtll... şl clrclmărlt, —' clte Cinci 
lei de clrclmă (nec.) ; En de-acnm slnt a matale de veci. — 
Şl eu a matale, eoumpnl men Franţ ialecs.) [comp. 
vsl. tu ide sau pol. 
te^ „idem”].

TIJTGHEA 
tr TEJGHEA.

•TIIiBURY 
sbst. Un fel de cabrio
letă uşoară, cu două 
roate şi cu două locuri 
(H4921) [fr.].
OTILEAGA = TE- 
LEAOA.
o TILINCA (-ine) vb.
tr. şi intr. Oâş. J A cînta din t i 1 i n c ă, din fluier:
Mere blieş volnicul... Din tlllncd tillnclnd Şt prunca tot 
bl&etfimlnd (BRl.).

TILINCA, tblinoA (pi.-ol) sf. J Fluier cio
bănesc,' fără găuri, făcut din lemn scobit sau din 
scoarţă de teiu, de paltin ori de răchită; şi ’n vremea 
cit ş’an cununat B’a ’ntlne poporul adunat S& joace ’n drum 
dnp& tlllnol (coşB.); Bnmânnl olntd din gurd, din vioară, 
din ţoale... din dring, din tilincă (jip.i; se văd copil cln- 
ttnd din tlllnol (LUNO.); ...caravane nnmeroaae ce se coboară 
tocat spre Dnnărea... ou sunetul tellncllor aninate de gltnl 
măgarilorlAi.Ecs.) [comp. ung. t i 1 i n k a, rut. ty- 
1 y n k a, împrumutate de la Români].

TUilPţN tr TULIPJN.
TIIilŞCA tr TELţŞOA.

O TIMAR sm. Băn. ® Pielar, tăbăcar: clinii... 
an văzut nişte piei Intr’un rlu, puse de <^1. să se moale
(TICH.).

•TIMBRA (-brez) vb. Ir. A aplica, a lipi un tim
bru: ~ o petiţie [fr. ].

•TIMBRAT adj. p. TIMBBA. Pe care se află tim
brul legalblrtle-ră HH ©NETIMBBAT.

•TEWBRU (pi.-bre) sn. ® J Calitatea sunetului 
după care se recunoaşte felul 
vocii sau al instrumentului ca
re a produs acest sunet; —l ta
ce să recunoaştem o persoană 
după voce, să deosebim un su
net cintat de un bas sau de un 
sopran, de o vioară sau de un 
flaut; o voce frumoasă sau 
urltă e datorită timbrului: ~ 
plăont, dulce, aspru, metalic; An
drei are... un *■ de voce grozav de 
dnloB, Intre bas şl bariton (BR.-vn.i 
H ® Marcă imprimată pe o hîr- 
tie pe care legea o face obliga
torie pentru acte şi unele tipă
rituri: —1 unei poliţe H ® Pecete 
particulară pe care un birou 
de poştă o imprimă pe fie
care scrisoare li ® K Marcă 
poştală 1f ® Un fel de marcă 
ce se lipeşte, ca impozit, pe 
petiţiuni, pe chitanţe, pe actele civile şi ju
diciare, etc. (iU 4922) [fr. timbre].

TI6-
TIM

Fig. 4922. 
Timbru fiscal.

I.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1297
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Fig-, 4923. Timoftică.

Ţ|M- t TI3VCF sm. d) Moneda veche rusească ce cir
cula tn Moldova: slţl bani nn prea eraa, f&r& cit oopelce 
9I dntoe de otte patra bani ei ^1 de cel noi mosobloeşti 
(N.-cosT.) [pol. t y m f].
•TIMID adj. Sfios [fr.].
•TIMIDITATE sf. Sfială: puţina/v nu «ude ran 

unul tinar, otnd faoe In lume cel dlntlln paşi (Car.) [fr.]. 
O TIMNIG - TţiBOIIO.

TiMOPTEIU, TDBQFTIB ® Tlpr. m. H © ♦ lARBA- 
LUi- —' = TiăioFTţcA [vsl. T i m O t h c j < gr. 
Ti(i69so<;].

TIMOFTICA sf. A Plantă din fam. grarni- 
neelor, de uii verde-deschls, cu 
tulpina înaltă ca de un metru, 
care constitue o excelentă plan
tă de nutreţ 

(Phleum pra- 
tense) (IH4923)
[T i mol 11 e].

TIMP (pî.
-puri) sn. şi (pl.
-pi) sm. ® Du
rată ce se poate 
măsura; parte 
din ceas, din zi, 
dinlună,din an, 
etc., în care se 
întîmplă ceva, 
vreme: -*■ tre- 
ont, prezent, vii
tor; cltva " 1t ©
Durata mărgi
nită, în opoziţie cu eternitatea H © 15 în mecanică: 
durata în care se întîmplă un fenomen: pătratul 
murilor n ® ☆ astronomie, timpul Împărţit în 

24 de ceasuri care se numără de la o amiază pînă 
la cealaltă; ~ civil, timpul împărţit în două pe
rioade de cîte 12 ceasuri îic-care, începînd de la 
miezul nopţii;— sideral, timp regulat după miş
carea sferei cereşti; — solar, timpul regulat după 
mişcarea soarelui H © ^ Timpul, divinitate pă- 
glnă, pe care cei vechi o reprezentau cu chipul 
unui hătrln cu aripi, ţinînd în , mină o coasă 1| 
© Succesiunea zilelor, ceasurilor, momentelor, 
considerate în raport cu lucrările, cu ocupaţiu- 
nile; —ui Inorulul; —ul mesei; In —nl prlnznlnl; —ul cla
sei; —nl vacantelor 1 ® A(-şl) pierde—nl, a Sta de 
geaba, fără să lucreze, a se ocupa cu lucruri fără 
importanţă, fără nici un folos H® Veacurile, diferi
tele epoce: —urile eroice tw- ERpiO ® ; -urile Istorice, pre
istorice 51 © Se întrebuinţează în raport cu starea 
hună sau rea în care sînt treburile Intr’o ţară, cu 
felul de viaţă pe care-1 duc oamenii, etc.: la timpi
de cumpănă grea, l-am văzut pe toţlunlndu-se cu trupul şl 
ou sulletnl la glasul tării (i.-gh.); —urile sint grele; @: 
gardul lără proptele cade In —nrl grele (Znn.) 5| ® Ră
gaz: lasă-ml timp să mă glndeso 5[ ® Epoca prielnică 
pentru ceva: —ul secerişului H © Anotimp: cele 
patru —nrl ale anului; In —ul verii; —ul llorllor, primă
vara t ® © Starea atmosferei: — ploios, noros 
uscat, frumos ţ ® J Una din părţile egale ce alcă- 
tuesc o măsură; bătaie : măsnră In doi, In trei, In patru 
timpi f ® a? Fie-care din formele pe care le ia 
verbul spre a arăta' momentul cînd se săvîrşeşte 
acţiunea pe care o exprimă: —ni prezent, —ui viitor 1 
® Precedat de cîte o prepoziţie, formează diverse 
locuţiuni adverbiale: a— = atjmp; ou —ni, după 
trecere de oare-care timp: ou —ui se va îndrepta şi ei 
din —, de timpuriu, cînd nu mai e prea tîrziu 
pomal o lud tncepe să se stfimbeze, trebae Îndreptat din 
din — In —, din Cînd în cînd ; la —, la vremea potri
vită, nici prea de vreme nici prea tlrziu: Lnomiia — 
dăruit Pretneşte îndoit (Pann.) [lat. t ă m p u s], 

•TIMPAN (pl.-ane) SM. ® £) Membrană trans
parentă, întinsă ca o piele de tobă, care se află în 
urechea mijlocie, tn care sînt oscioarele auzului; 
a sparge onlva —nl, a asurzi pe Cineva; de la o vreme nn 
mal ştiam declt bătalacadentată avorbelor care-mi răpălau 
regulat pe — (vlah.) 51 © J Un fel de tobă, de aramă 
de formă semi-sferică, întrebuinţată în orchestră 
(U 4924) 5f © iiîis Suprafaţa triunghiulară pe care 
o înconjoară cele trei cornişe ale unui fronton

şi care este netedă sau decorată cu sculpturi 5ţ 
® ((5s Suprafaţa cuprinsă între lintelul mici 
porţi din evul-mediu şi arcul de deasupra şi care 
de obiceiu e decorată cu baso-re- j -—' 
liefuri (ţ®l 4925): ou întreite frize, ou ° —
—e şl cu medalioane sculptate (ODob.) [fr. 
tympan]. 
ţ TţMPINÂ =

TfUPlNA.
TIMPURIU 1. 

adj. Ce se face, ce 
se înllmpJă. înainte 
de timpul normal 
(©TlRajU): lucrătorii 
seceră oaratul rod a pă- 
mlntului Îndelung răb- 
dlnd... plnăolnd va veni 
ploaie timpurie şl tlizle

Fig. 492^. 
Timpan.

Fig. 4925. T. Tim- 
pan. — A, Arhivoltă. 

^— B. Lintel.
(COR.,; mă glndeam la situaţia grea In care rămlnea soţia... 
prin moartea atlt de timpurie a bietului băiat <er.-vn.) ; 
poamă timpurie, care se coace de vreme.

2. adv. {mai adesea de —) înainte de timpul nor
mal, de vreme: griul oare va fl semănat — va fl bun 
(0A6T.); atuncea se va Ivl da — lumina ta (bibl.) [lat. vulg. 
tSmporIvus].
tTJNA (pj.-ni)s/. Trans. Noroiu, glod: Intinaiu-mă 

In — adlncată (P6..SCH:); Domnul... au ascultat ruga mea şl 
m’an scos din groapa patimilor şi din tina cea adfncă (nec.) ; 
presta noapte plouase şl era — (RET.); se dete jos şl se tă
văli In noroln, piuă se făcu una ou tina osp.) ; Ce treoe 
prin — $1 nu se ’ntină f (gor.), ghicitoare despre „um
bră” [vsl. tina].

•TINGTORIAL adj. Ce servă la bOit; plante le, 
acelea din care se scot colorile pentru' boitul linei 
sau ţesăturilor [fr.].

•TINGTURA (pl.-turl) sf. g; Soluţie obţinută 
prin macerarea unei substanţe medicamentoase 
In apă, în eter sau în alcool: — de iod, soluţie roşie 
de iod In spirt, Întrebuinţată ca antiseptic [fr. 
teinture, refăcut după lat. t i n c t u r aj.

tinda (pl. tinzi) sf. © ifia Săliţa, vestibulul 
de lâ intrarea u- 
nei case ţărăneşti 
(iBl 4926): căsenll 
loouesc oumai tu oa- 
mera de dindărăt şl Iu 
^ (PAc.)||^oasăBoaz,> 
teze din oale, de ou 
seară a pleoat şl In 
s’a ouloat (PANN), se
zice în ironie des
pre cei leneşi cc se 
grâbcscla început, 
dar cari lasă. apoi 
treaba încurcată;
@ a laoe treaba plnă
’n face treaba 
pe jumătate ^ © 
oui Încăperea do la 
intrarea unei bise
rici, despărţită de 
naos printr’un pe
rete; pronaos (w Fig. 4926. La sfat pe pragul tindei. 
1^ 487): ae îngroapă
trupurile oamenilor morţi... pren tlnzlle beserlcilor 
(PRV.-MB.); Grlgorle-Vodă... s'au apucat de au acuperlt mănă
stirea Balloa ou oale... şl l-au tăcut şl ^... şl zid Im- 
pngiur (NEC.) [lat. vulg. t6nda< tfindăre].

TţNDE (tind; pf. tinsel; part. tins) ţ. vb. tr. şi 
refl. t A (se) Întinde: tlnseră afară minlle bărbaţii şl 
pre Lot traseră In casă la el (pal.) ; dascălul tinse braţul 
spre cuvintele sorise ou un gest mialestos (NEGR.) ; acel ou 
luntrea tindea vlsla de-1 punea otte ISgalbenl deomcN.-cosr.).

2. vb. intr. ' A năzui, a li stăpînit de gîndul, de 
dorul de a dobtndi.ceva, de a ajunge la ceva, a 
aspira [lat. tăndăre; înţelesul 2 după fr. 
t e n d r c].

TINDţGHE, O TiNDţUcĂ (pî.-cl) sf. 9 Vergea 
de lemn cu dinţi de fier la capete, cu ajutorul că
reia se ţine pinza Întinsă la războiu, cînd se ţese; 
unealta e uneori întreagă de fier (j®| 4927): Prnnză 
verde foaie lată N'am tlndeohe, n'am nlol spată Şl ptnza-1 gă-
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Fig:. 4927. Tindechi.

tltt toatft (PANN); războiul fu gata, întreg Intreguţ de aur, 
ou tălpi... ou tlndelcă, cu sucală de aur (ret.) [lat. t S n-
dlcula< tSnd6re].

TINDVTA (pi.-te) sf. ,________=riT^________ ,
dim. T]NdA: Cu rogoz ^ *u*.-*j 4

verde 'nvălltă, Cu tlnduţa des-
llpltă (VOR.I.

TINE 1^ TU.
TÎNEREL, f. TINE- 

BEA; TINEBICA (p^-rele)
adj.dim-
tinAb:
bucătărea
sa curţii 
împără

teşti era o 
vădană oa
cheşă şl tinerică (mera).

TINERET sbst. col. tjnAb. Oamenii tineri, tine
rime: cum o să-şi răsucească mustaţa de grozav printre
(OLVR.).

TINEREŢE s/. ţ>1. (şi S(;.) (î) Starea unei per- 
soane tinere, vîrsta între copilărie şi bărbăţie; 
vîrs.a unui animat tînăr, a unei plante răsărite 
de curînd (© BAtrîNFIŢE) ; tmpăratnlnl i se tăcu milă 
de ~le Iul şl-l stătui aă-şl caute mal bine de treabă, dectt 
să se răpuie osp.i % ® Epoca Vieţii cînd omul e 
tlnăr: ou mijlocirea lui Şerban-Vodă an stătut Domn şl din 
^eretile lui an arătat semne de bună chlvemiseală cmusi.) ;

08 lnT8t1 >ă aceea ştii la bătrlneje; — adună la — 
ca să al la bâtrineţe ^ @ ^ Tinerime, oamenii ti
neri K ® ® Frăgezime, vioiciune.

TINERIME sf. col. tInAb. Oamenii tineri, toti 
tinerii; descrie-ml tabloul societăţii ieşane sub domniile Iul 
Stnrdza şl Ohlca-Vodă cu —a el vioaie, elegantă ialecs i 
OTINERIT sbst. Mold. ® = aSa e tnl
Ista, belă-1 să-1 bată, zise moş Bodrlngă (CRG.) 1! ® Vitele
tinere. plrloagele şi Imaşurlle cele nonă slnt folositoare 
<»TlIul (ION.).

TINGIRE sf. O
Vas dei ’tuciu, de 
fier smălţuit sau, 
mai adesea, de ara
mă cositorită, în 
care se fac bucate 
fî^ 4928): a spol tin
girile ; vizitiul 
mania de a 
fura tingiri
le din cur
ţile boiere
şti, pe unde 
părintele meu 
se ducea In vi
zită (i.-GH.); (gt
t e n g e r el.

Fig. 4936, Tingiri.

şl-a aflat .«a capacul sw CAPAC ® [tC.

TINICHE;^, t TENECHEA (pi,-chele) sf. ® Tablă 
de fier cositorită, din care se fac vase sau burlane, 
se învelesc casele, etc.: 11 se arată, ca la o bătaie de 
glonţ, coperlşul nou de tinichea al turnului, strălucind la 
soare (CAR.) K ® Vas, cană de tinichea: săteanul... bea din 
aceasta ou bărdacnl, ou cana şl cu tlnlcheana (man.) ţ[ 
® Scîndură subţire: de brad; preţul cherestelei va
riază după felul el... se plătesc... tenechelele 7 pină la 10 
fiorini suta (ion.) 1f ® F t iron. ^ Decoraţie, me
dalie : isprăvnlceasă 1 de acum să vedeţi bontonuri şl tene- 
cheiei (ALEcs.) t ® © Lefter, fără lăscaie, sărac 
lipit: II lăsaseră tinichea: nu mal avea băiatul nici cu ce 
să vie Înapoi acasă (Car.) [tC. t e n e k 6].
O TINIGHER sm. Trans. ® = TINICHIOID; Toţii 
din Leleştl au introdus intre Romănll din acest tlnnt datina 
de a merge in tară ca .^i (ret.) [tinichea].
O TINICHERţE Sf. Trans. ® V = TraitmaERp;: 
cam p’atuncl, pe olnd începea mai blnea se plăti tlnlcherla 
in tară, era in Reteag nn Petre Pop (het.) [t i n i C h e r].

TINICHIGERIE sf. ® © Meseria tinichi
giului t ® ® V Atelier unde se lucrează şi pră
vălia unde se vînd obiecte de, tinichea t ® 0- 
biecte, vase tăcute din tinichea [tinichigiu].

TINICHIGIU sm. © Meşteşugar care lucrează 
obiecte de tinichea sau care înveleşte casele cu 
tablă de fier ([^ 4929) [tc. t e n e k e g 1].

tiiia

Fig. 4929. Tinichigiu.

t TINQS adj. Trans. Noroios, glodos, mocirlos, 
plin de t 1 n ă: mergea tabăra, ales căzăcească, ou greu, 
prin loonrl strimte şl tlnoa-
se (M..C0ST.).
t TINS ţ. adj. p. TJNDE. I 
întins: pe podiş despre Ni- ' 
stru, acolo era» saivanul 
paşii şl corturile (n..cost.).

2. adi). = INTJRŞ1 2;
Hosoalll... au mers la 
Dantoa şi au început a bate 
cetatea ou combarale (nec.).
O TINTÂ (pî.-te) sf.
Trans. Băn. Cerneală 

[germ. Ţinte].
OTINZAIGĂ sf. Băn. 
g| = TDTOBOHE.

TINZATORI Sf. pl.
= IntinzAtqri. 
o Tip I interj. Mofd. Bucov. Strigăt cu care se 
alungă vitele, cîinii, etc.: Băzvrătesou, alungat de clni 
ce h&măesc: tlol halt&, ţlbăl tlol <alec8.i. 
o TIpC TOC.
o TIOHĂI (-ăesc), TIUHOt (-oesc), TIDJ (-nesc) vh- 
tr. şi intr. Mold. Bucov. A huidui; a alunga un ani
mal cu strigăte de t i ol au început a-l stupi şl a-l 
tlohăl de hld ce era ivor.i ; încep a striga şl a tlohăl Im- 
prelurnl oilor (vas.)', După ce i-a tiuholt, Intră ’n casă 
şl se culcă bucuros şl liniştit (sper.) : o rls de mine cu hohot 
şl m'o tiuit ca p'un dulău cu tingirea 'n coadă (ALecs.i.
•TIP (pl.-puri) sn. ® Model K © Exemplar pri

mitiv şi original H ® ^ Plantă ale cărei caractere 
formează trăsăturile esenţiale ale unei familii: 
micsandra este .«ni cruciiereior *1 ® Totalitatea carac
terelor distinctive ale unei rase de oameni sau de 
animate: ~ul mongol t ® Reprezentantul cel mai 
desăvirşit al unei categorii de oameni: o ~ui acto- 
ralul de provincie; e un de Irumnseţe; t&cuta măn&stlre 
se transformă Intr*un mlo oiăşel: de observat olte pof
teşti (VLAH.) ^ ® Simbol: mielul de Paşti e ^ul Mln- 
tultonilul II ® F iran. Individ: in adevăr, /^ul, gră- 
bindn-se să-şi ridice arma, a uitat carta de vizită (Car.) ffr.
type]. ...

TIPAR (pl.-are) sn. ® # t Maşină tipogra
fică, teasc *! © # t Tipografie: scriitorii carii izvo
desc putini se află, iară tiparln nu este (m..cost.) ; eu Şerbau 
Dlacu, meşterul mare a .^elor (Pal.) ; Carte românească de 
Învăţătură... In tlpariuî domnesc s’an tipărit, in mănăstirea 
a Treţ-Svetltele In Iaşi (prv..mb.) ® ^ Tipăritură, fap
tul de a tipări, imprimat: viaţa şl pildele... ini Esop, 
prin acest tlparin mal îndreptate (gast.) ; a îndrepta greşcilla

da să se tipărească; bun de.», ' —^
autorizaţia dată de autor, de a '
se tipări, după scoaterea corec- / 
turiiorf ® şţ» Scobitură, să- [ 
pătură în care se afiă forma 0- 
biectului de obţinut, în care 
se toarnă o materie lichidă, un 
metal topit, etc. II ® A Ciu
bucul zidarului K ® ® Model 
de hlrtie după care se croesc F.„ ....
hainele (d 4930) 1 ® Urmă, 1«3a “Pai. 
intipărirc: ploloarele cailor... lăsan — (In noroiul la 
tle-care pas(I.-gh.)•) ® ©Model, tip, înfăţişare: marele 
arhitect al Vlcenţel a lăcut teatrul acesta uriaş după »ul tea
trelor greceşti (irg.i [gr.-biz. T'JitlipiOv, vsl. t i p a- 
rO].

TIP Ari (-ăreac) vb. tr. ® Ă A face să iasă pe o 
foaie de hîrtie, prin apăsare sau cu ajutorul ma- 
şinei tipografice, urmele caracterelor de imprime
rie: » o carte, nn allş, nn bilet de invitaţie, cărţi de vi
zită t ® # A face toate lucrările necesare pentru 
confecţionarea unei cărţi t © A reproduce prin 
apăsare, pe hîrtie, pe o stofă, un desen săpat pe 
o placă unsă cu cerneală sau cu o coloare K ® t A 
Întipări t © A da o formă unui lucru moale, fră- 
mîntlndu-1 cu mina, lndesîndu-1 sau apăsîndu-1 
cu o lopăţică: mnsteclosnl Davldlcă... plnă tipărea o mă
măligă, mintala de spaa, pe de rnat, repede şi fără greş, toată 
Istoria Vechlnlni Testament (Crg.) ; clădind in ele palele deo
potrivă şl tipărlndn-le bine (ion.) [tipa r].

TIN-
TIP
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ŢIp.’ TIpAhit i. adj. p. tipAri un © netipArjt.
TIR 2. sbst. Faptul de a tipări.

, tipăritură {pi.-turl) sf. # Lucrare tipă
rită, carte tipărită: cele malvecbl tipărituri romăneştl 
Btnt din a dona jumătate a veaonlnl al Z7i-lea.
t TIPARNA,tiparne sf. ^Tipografie,imprimerie 
[vsl. t i p a r I n u],

% TIPARNIG adj. ^©Tipărit, imprimat: am tăcut 
alegere din multe, bogate pravile... căci n’am vrut eă acria 
după cele-~e ipbv.-mb.) f ® De tipar, de tipografie: 
au adus meşteri şl de slove greceşti şl sloveneştl (Let.) 
ft i p a r n ă].
t tiparniţa (pi.-te) sf. % Tipografie, impri

merie [tipa rl.
‘TIPAROASE = CHIPABOASE : el Iei stropea 11- 

nlştlt ««'le (BR.-vN.).
*TIPICl adj. CD Caraoteristic: Însuşiri, trăsături 

f © Simbolic, alegoric [Ir. t v p i q u e],
TIPIC2 (pl.-Icuri) sn. ® bA Carte care cu

prinde rînduiala după care se săvirşesc zilnic sluj
bele divine in biserică: înnoda o letnrgble, ca val da ea, 
CU desohU pe masa din altar (vlah.) ; popolacll se pricep 
mal mult la citire pe oondao, pe <«', pe psaltire ^ (|)
cnf Rînduiala după care se săvirşesc slujbele In 
biserică, spre deosebire de textul rugăciunii: preo
tul răspunse bine, etnd 11 Întrebă despre ale icului osp.); 
cum intră In biserică, Încep a oănta pricină părlntelnl Oşlo- 
bann, oare slujea, că nu se ţine de * fCRO.); olnd botezi bo- 
pllnl... să la si nasul den unt si să ungă copilul pre toate 
mădulărlle, cum laste rînduiala -^ulul (prv.-mb.) U ® 0 
F Regulă, formulă obicinuită: el Isi cbeltueso o bună 
parte din energia si spontaneitatea mintii lor crude pe >varlle 
pedante (vlah.i ; a se ţinea după a urma Întocmai 
normele stabilite, a nu se abate de la formele o- 
bicinuite [ngr. ru-tv.ov, vsl. tipikO].

TIPICAR adj. şi sm. © nat Care se ţine întoc
mai după tipic, care nu se abate de la cele ară
tate In tipic: preot t © '>’) F Formalist; pedant: 
progiamele sfnt greşite şl mulţi daacăll •«'1 (vlah.).

'TIPOFOTOGRAFIE sf. ^ Arta de a obţine 
clişee tipografice prin fotografie [fr. typopho- 
t p g r a p h i e].

TIPOGRAF1 sin. ^ Cel ce cunoaşte şi care 
practică artă imprimeriei; •— şi adj.: lucrător»’ 
[gr.-biz. Tuito-fpâ’foc].
'TIPOGRAF2 (pî,-alo) sn. ^ Maşină tipogra

fică cu care se culege şi se toarnă în acelaşi timp 
textul de tipărit [fr. typographe].
'TIPOGRAFIC adj. $ Privitor la tipograf; ce

; V:
Fi^. 4931. Maşină tipografică.

ţine de tipografie: maşină »â (j®] 4931) [fr. typo- 
g r a p h i q u e].

TIPOGRAFIE sf. # © Arta de a tipări cu 
caractere mobile, imprimerie U ® Stabiliment, 
atelier unde se tiiJăresc cărţi, etc. [gr.-biz. tuuo-
Yp'/tpta].

TIPSIE, t TEPSjE sf. © Tavă mare de metal, 
de formă orientală: sezlnd la masă. In ctteva tepsll au 
lost pulnd balegă de oal, zlolnd o& mal frumos miros declt 
baliga oalulul altul nu mal poate tl (Cant.) ; tipsiile pe care 
aduceau bucatele... erau de argint (negr.) | duclndu-l numai 
deolt s&'l tal capul şi pulndu-1 Intr'o tipsie, să-l adnol la 
mine să-l văz <pann) culese ctteva mere din pom, le puse 
pe tipsie de aur şi le duse la tatăl său usp.) 1 (D pl. J = 
CIMBALE U © dwat = TAMPQN ® : sări In lături tocmai 
In momentul olnd locomotiva !şl izbea tipsiile elastice de 
şirul de vagoane (vlah.) [tc. t e p'S 1].

TIPTIL, t TEPTJL adv. © t Travestit, îmbră
cat astfel ca să nu-1 recunoască nimeni; incognito:
Dlmltraşco hatmanul au fugit teptll preste Dunăre, trăgtn- 
dn-se ia frate-său Mlhal-Vodă cnec.); lată că trece califul 
Hamn-al-Raşld, Îmbrăcat tiptil, aşa oa să nu-1 cunoască ni
meni (CAR.); a se Îmbrăca^, a se travesU: Îmbrăcat 
tiptil, eram introdus ca călugăr In odaia răposatului coconu 
Taohe, tatăl dumitaie (i.-gh.) U © încet şî pe furiş, ca 
să nu-1 audă nimeni; leşll tiptil pe uşa din dos, spre a 
nu lace vuet IGN.I; s’a sculat tiptil şl a mers pe nesimţite 
de a repezit Iute pe căpitan de pe pragul uşii tsB.); păşesc 
tiptil, misterios şl plini de extazul surprizei pe care au s'o 
facă (VLAH.); adesea repetat: se la tlptll-tlptll pe urma 
ei şl se'duce tocmai la locul de unde Stan tncărcase lemnele 
(CRO.); bătrlna se dnce tlptll-tlptll la culcuşul Iul Constau- 
tln (MERJO [tc. t e b t i 1].
'TIR1 (pl.-ruri) sn. © Tragere la ţintă, cu o 

armă de foc 1( © Locul unde se fac exerciţii de 
tragere la ţintă [fr.].

TIR adxt. © Tir... tir..., a) cum... aşa şi...: » mi-e 
liaba Rada, » ml-e Rada baba, ce mi-e una, ce mi-e alta; 
cum e unul, aşa şi celălalt; » ml-e serbarea .. .biruinţei 
soarelui asupra vrăjmaşilor, » ml-e serbările libertăţii... » 
ml-e veseliile de la naşterea Mlntuitomlul (jsp.i; b) ori... 
ori..., fie... fie...: » că beau, » că nu beau, tot Însetat 
sint (PAMF.) [comp. srb. ter ,,şi"].

'TIRAJDA (pl.-de) sf. © Pasaj in care un autor 
sau un orator desvoltă pe larg o idee: am ascultat 
cu toată atenţia frumoasa » (Car.) U ® O Totalitatea 
frazelor pe care un actor le debitează fără a fi în
trerupt [fr.].

'TIRAJ (pî.-aje, -aluri) sn. © $ Tipărirea coa
ielor unei cărţi, jurnalelor, foilor de afişe, etc. 1f 
® # Numărul de exemplare în care se tipăreşte 
o carte, un ziar, etc. :• acest jurnal are un » de peste 
două sute de mll de exemplare U ® $ Retipărirea unei 
lucrări cu aceleaşi forme.: a ajuns la al treilea » U ® fi 
Mişcare ascensională a unei coloane de aer care 
se ridică în interiorul unui coş (de fum) [fr.].

'TIRALIQR sm. Hă Soldat ce iese din rlnduri 
şi sta la pîndă izolat spre a trage asupra vrăjma
şului: erau risipite In »l clteva companii vrăjmaşe (s.-ald.) 
[fr. t i r a i 11 e u r].

TIRAN 1. sm., tirana [pl.-no) sf. © ^ Ccl ce, 
într’o repubiicădin vechea Grecie, se făcea singur 
stăpînitor, pretinzînd că exercită puterea în fa
voarea poporului şi împotriva aristocraţiei U 
® Principe care guvernează despotic şi cu cru
zime, asuprind pe supuşii săi: Să-ţl arză plămtnll d’o 
sete adlnoă $1 apă, »e, să nu poţi să bel 1 (bol.) U ® Ori
cine abuzează de autoritatea şi de influenţa sa, 
asupritor U ® © Ceea ce domină, stăpîneşte în 
mod absolut: moda e un » căruia mal toţi se supun.

2. adj. Crud, nemilos, heîndurat, asupritor:
(a fost) om foarte crud şl » Împotriva creştinilor (GAST ); 
Toată lumea ml-1 »ă. Că port la căciulă pană (PAMF.) ; un 
bărbat»; o lege »ă [gr.-biz. xupavvoţ, în parte cu ac
cepţiunile fr. tyran].
t TIRANESC adj. Tiranic, de tiran: (boierii) 

viind fără grijă de primejdie, nloe glndlnd de faptă tlrănească 
oa aceea (N.-cosr.).
t ŢIRAnŞŞTE adv. Ca un t i r a n, în mod ti- 

ranic: o sami de Qottbl... In Eylr piciorul Isi pusese şi 
Btftplnea (cant).

TIRANIC adj. © Ce are caracterul tiraniei, 
nedrept, violent U ® Care caută să supună pe 
ceilalţi subt autoritatea sa, să-i stăpînească după 
capriţiile sale: guvernul aceia... devine din ce In ce mal 
arbitrar şl mal», se oonrupe şl cade In descompunere 
(i.-oH.) U ® 0 Care are o înrîurire mare asupra ho- 
tărîrilor, asupra actelor noastre: puterea »ă a ba
nului [gr. TupotvvcxoY, cu înţelesurile fr. tyran- 
n i q u e].

'TIRANţE, t tiranie sf. '© Suveranitate uzur
pată şi nelegală, binefăcătoare sau vătămătoare: 
tirania Iul Oromweii U ® Guvern nedrept, asupritor, 
crud, dar legitim U © Autoritate asupritoare şi 
violentă: ungurii, .nerăbdlnd tlrănla Nemţilor, erau mal 
buonroşl sft piară cu toţii, să lasă de subt jugul Neamţului 
(MUST,) U © t Purtare de tiran, asuprire, cruzime: 
nerăbdlnd norodnl tlrănllle şl spurcăciunile Inl Comod, fu 
sugrumat (m.-cost.) U ® © Puterea pe care linele lu-
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Fig. 4932. Tirbuşoane.

cruri 0 au de obiceiu asupra oamenilor : tirania bă
nuiai [tiran şi fr. tyrann.ie],
' ‘TIRANIZA (-izez) vb. Ir. ® A avea o purtare 
de tiran, a ^verna cu violenţă şi cruzime H © A 
căuta să-şi impună, în mod tiranic, voinţa sau ca- 
priţiile H ® A exercita o influenţă aproape ire
zistibilă, a avea o putere tiranică: patimile tiranizează 
enlletnl [fr. ty- 
r a n n i s e r].

•TIRBUŞON 
'pi.-oane) sn. U- 
nealtă de destu
pat sticlele, rac (|®|
4932) [fr. tire - 
b o u c h o n].

TIREGHţFi,
TREGHţE, TmiGţE,
Olten. (vîRc.) STRI- 
OHJE sf. Substanţă 
care se depune ca 
o coajă tn interiorul buţilor de vin : (pentru) gaibe- 
nnl mglnos... ee lan 50 (de) dramuri olrmlz, 6 dramuri 
batacblnă pi 8 dramuri tlrlgle (pamf.) [ngr. xpu-^ia; comp. 
bg. t i r g i j a, t r e g i j al.

TIRIAC sbsl. A Un ferde lictar (magiun) pre
parat cu opiu, întrebuinţat odinioară ca leac pen
tru multe boale: Eu aceia oare am puteri de mac S’ame- 
ţeflc simţirea ca un (pann) [tc. tirjak < gr. BijpiCOffi].

TIRIACHIU, tt TERIACHŢD 1. swi. Cel ce se 
ameţeşte fum’lnd opiu.

2. adj. Ameţit (ca un fumător de opiu), beat:
Italianul ciocnea cu Ţiganii: Furi an (o era dela terlachln bine 
(D.-ZAMF.); ...ladlnsele mă uitamTlrlacbln, in cap cu tumul
(PANN) [tc. t i r j a k 1],
o TIRIFOIU = TEirqin. 
o TIRIGÎE ew TIBEOHtE.
OŢIRIMi = TIR2.

TÎRIPLţC sbst. ■ Bumbăcel de împletit: oăme- 
şllc... ee tac din ptnză de buranglo, 
cu urzeală de bumbac sau * (PAMF.);
1 cearsat cu Împletituri de 2 perne 
de tulpan cu flori de cu reţele de
tir... (dintr’o foaie de zestre)
(ODOB.) i,tc. tiră-iplik].

TIRIZIE rr TEREZţE.
‘TIROID adj. £) Se zice des-I 

pre o glandă situată în partea 
dinainte din porţiunea superi
oară a traheei [fr. t y r o 1 d e].
‘TIRS (pi.-suri) sn. ^ Un fel 

de suliţă pe care erau încolă
cite frunze de viţă şi de iederă, 
şi in vîrful căreia era înfipt un 
cucuruz de pin; era purtată de 
Bacchus şi de bacante (i®] 49331 
[fr. thyrse).

tisa (pi.-se) .S.i., ✓ TIS sm. 
deauna verde, cu frunzele 
lineare, ascuţite şi lucitoare; 
creşte prin pădurile de la 
munte, însă a devenit toarte 
rar tn ţara noastră; se cultivă 
adesea ca plantă decorativă;' 
lemnul ei roşiatic, care putre
zeşte greu, e întrebuinţat în 
iniiustria casnică şi în sculp
tură; rădăcina de tisă e în
trebuinţată de popor ca leac 
în contra unor boale de vită; 
în (inima oamenilor morţi, 
despre care se crede că ar fi 
strigoi, se bate, pe alocuri, 
oîte un par de tisă; sătenii 
de la munte cred că sub tisă 
nu trebue să se culce ni
meni, că moare (Taicusbac- 
calo) (D 4934): şl bea şl se răoorea .. punind... Iar 
la loc Tasul de lemn de tisă, aninat cu un lanţ (orig.) ; a 
tăcut aloi. In ţaţa peşterii, o blserionţă dlntr’uu tis bătrln
(VLAH.) [vsl. t i s a, tisă].

TISGOVINA m- TESOOVJNA.
O TIST, (pl.-turl) sn. Trans. X Ofiţer: Ungurii au

Fi&. 4933- T'rs- 
$ Mic arbore, tot-

Fig. 4934- Tisa-

pnşcărltln toate părţile piuă oind a strigat * ul lor şls’an-oprlt TIR- 
puşoadeh&melu, Reglmentade lemeiŞi 

de p&trlnjel (ik.-brs.) ; Impăratal se duse pe acolo ou alte -^ufl ' ■ I 
(RET.); <^ul sau şeful lor venea In arma trAsurll (ALX.){ e 
fost de vardlştl de noapte laPloeştl (Carj [ung. t i S Z t].

TISTIMEL TESTEU^li. 
o TIŞCOAVA i»- TEŞCOATA. 
o TIŞITURA - TEŞmjRA. 
t TIT =' TITLU.
‘TITAN1 sm. ® ^ Fie-care din cei doisprezece 

uriaşi (şase bărbaţi şi şase femei), copiii Gerului 
şi ai Pămîntului; cari, după povestirile mitologice, 
răsculîndu-se împotriva zeilor, âu fost trăsniţi 
de Jupiter şi precipitaţi în adîncimilc Tartarului t 
® ® Fiinţă de o îndrăzneală ne mai pomenită, 
care se încumete să săvîrşească lucruri ce întrec 
puterile omeneşti: De prin ţinuturi de .-'l Se lasă spre 
contimporani Dorinţa timpului de-a tl Oprit o clipă şl-a Iubi 
(D.-ZAMF.); In vălmăşagul acestei ciocniri de *1, tle-care val 
parcă strigă* (vlah.) [fr.].

‘TITAN2 sbsl. ® Metal foarte rar, care seamănă 
cu cositorul, descoperit în anul 1789 [fr.].
‘TITANIC adj. ® Gigantic, uriaş ţ] ® a- Acid 

—, combinaţiune a titanului cu oxigenul [fr.].
O TITIGOT = STATICpT. 
o TITILIC, TITILţO = TILJNCA.

TITIREZ (pt.-eznrl, -eze) sn., ^ sm. ® ^ Bă
ţul legat'CU Un capăt de piatra alergătoare, lingă 
teică; e mişcat necontenit de învîrtiturile pietrii, • 
făcînd să cadă boabele din coşul morii; numit şi 
„terteleac” sau „hădărag” ţ] ® Mold. = sfIrlea-
ZA® : cit l-oln zări pe şatrarul, am să-1 sucesc ca pe-un 
—' (ALEce.); acum Intăţlşează-ţl toate acele tliuţe jnclnd, 
sărind, Invlrtlndu-se ca nişte *'i, băttnd din plntlnl (ALECS.)
K ® d) F Om sau copil scund de tot, pitic: miţa pre
cum şl copiii din casă... să nu treacă preetecopilul nebotezat...
(că) nu creşte şl rămlne ori gblbos (mar.) ; '-'Ul era mlo 
la statură, dară ajuna la cap (se.); Am un — creţ. Mi
titel ca un ou. Dar trage cit un bou (oor.), ghiciioaTe des
pre ,,clntai" [comp. TERTELEAC şi bg. tOtraCka]. 
OTITIRIG sm. Trans. (pşe) = TITIREZ®.

TITLU (pi.-luri), t TţTUL (pl.-ule), t TITULţTŞ,
/ t TJTLUŞ (pl.-uşurl) sn., t Trans. tjtulA, ţ titlA 
(pl.-le) Sf. Q ^ Cele cîteva rînduri tipărite cu 
litere groase în fruntea unei cărţi spre a arăta cu
prinsul ei şi numele autorului ţ] ® # Rlndurile
tipărite în fruntea unui capitol, spre a arăta cu
prinsul lui t ® rt Subdiviziune a unui cod, 
a unei scrieri de jurisprudenţă: Codul civil este îm
părţit In cărţi, titluri, oapltole şl articole tl ® Guvillt 
care arată demnitatea, rangul ce ocupă cineva în 
societate: suveranul unul regat poartă titlul de rege;
Fapa... le-au dat tltuluşul de se obema împăraţi al Apusuiul 
(LET.); trimls-au Turell un sol de ai lor la Leşl, la craiul 
Frlderlo, de l-au dat titluş de crăle (Nec.) ; banii tn Ţara- 
muntenească... tot acel vecblu tltul de ban Işl ţin (CANT.i "I 
® Galiticaţiune ce se dă unei persoane pentru re- 
laţiunile, pentru actele ei: titiui de prieten, de tată, 
de binefăcător ţ] ® Profesiune pe care o poate exer
cita cineva numai în virtutea unui brevet, unei 
diplome: are titlul de Inginer silvic * © Act, docu
ment, hrisov, în care e stabilit un drept, o cali
tate a cuiva: titlu de nobleţă; titlurile de proprietate ale 
casei 1f ® V titlu de rentă, acţiune prin cate Statul 
se obligă să plătească o dobîndă-, o rentă anuală 
purtătorului acestei acţiuni ; titlu nominativ ei- 
NOMINATIV I ® ; titlu la purtător, titlu de rentă Care 
nu poartă numele proprietarului, iar rCnta trebue 
plătită ori-cui la prezentare II ® Dreptul de a cere, 
de a face ceva H ® Gapacitate, servicii, calităţi 
care dau dreptul la ceva: are destule titluri la depu
tăţie ţi ® Proporţia de aur şi de argint curat ce 
conţine 6 monedă, un obiect, etc., probă U ® S) 
Greutatea imei substanţe chimice conţinute în 
fie-carc centimetru cub dintr’o licoare cu ajutorul 
căreia se pot analiza unele lichide [cuvînt cărtu
răresc din lat. t i t u 1 u s; comp. şi vsl. titlu, 
t i 11 a, pol. t y t u 1].

TITOR = CTITOR.
‘TiTRAT adj. şi sm. Gare posedă un titlu, o 

calificăţiune onorabilă, un grad de nobleţă, etc.HK
© NETITRAT.
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TÎL

4935- Tiv.

ŢIŢ. t TITUL wr TITLU.
'TITULAR adj. şi sm. Cel ce in mod reşulat şi 

legal e investit cu o demnitate sau însftrcmat cu 
o slujbă [fr.].
tTITULATyRA (pi.-turl) s/. Titlul care pre

cede numele unei persoane, conform demnităţii 
sale,' sau rangului ce ocupă In societate; titulatura 
de Domn, de Altefă ; titulatura de ohlr ee da. In epooa lana- 
rlotft, numai boierilor oelor mari el Hltronolltulul [germ. 
T i t u 1 a t u r]. 
t TITULUŞ tm- TITLU.

TţTVĂ ■*- TIQVA.
TIU I sau TIU CUI (Tipoui) interj. Strigăt cu care 

se Chiamă găinile: Tlncnl tlucul pulu de raţă, vina la 
bddlţa ’n braţe (Oez.) [onom.].
O TIUHOŢ, TIUI iw- TIOHAI.
O TIULEIU i»- TULţirU.
O TIUTiUN »»- TUTUN.

TIV (pî.'-vurl) sn. îndoitură făcută de-a lun
gul marginii unei 
ţesături, la mînecile 
sau poalele unei ru
fe, etc. şi prinsă 
prin cusătură, refec 
([Ş5 4935): a lace un 
—' lat, Inmist [tiv i]. 
o TţVA adv. Mold.
= FUGA 2; am ţlşnlt 

odată cu ţărna ’n oap şl 
* la mama acasă (Crg.) ;
l-a luat de picioare şl — cu el pe scări de-1 sună oapul ca 
o tărtăcuţă (s.-ALD.): mai adesea în locuţiunea bă
iete, şterge-o, pe ici ţi-e drumul: iapa a scos irumuşei 
căpăstrul din cap şl... băiete... tocmai Iu pădure 
>VAS.); tşl la cojocul Intre umere şl blolul In mină şl, 
băietei (Crg.i ; nici n’a apucat a găti bine vorba şl... *, 
băietei ($ez.).

TţVDĂ, TIVOA sw TIQVA.
TIVEALA (pl.-ell) Sf. = TIVITURA [t 1 V i], 
TIVI (-veso) vb. tr. (î) 0 A coase îndoitură

făcută ia marginea unei ţesături, la mînecile sau 
poalele unei rufe, etc. H d) CE) A forma un chenar, 
a mărgini; izvoare c sclipiri de oţel tivesc poalele co
drilor (VLAH.); linia ferată tiveşte drept, oa nn cbenar re
gulat, marginea apel pină Ia Turnu-Severln (vlah.i.
O TIVIG sbst. Băn. Lemnul orizontal din coş de 
care e atîrnat lanţul căldării; pe ~ se pune slă
nina de afumat. •
O TIVILICHIE Sf. 0 Pieptar fără mîneci pur
tat de ţărance.
OTIVILICHIU adj. Vioiu, bine dispus; la horă 
era flăcăul cel mal dintre toţi (luno.) ; se făcuse un flă- 
oănandru frumos de nu mal erau alţii ca dinsul (ŞEZ )
[tc. t e V e k e 11].

TIVIT ţ. adj. p. TIVI tIF © NţTlviT.
2. sbk. Faptul de a tivi.
TIVITURA (pl.-turi) sf. 0 ® Faptul de a 

t i V i şi rezul tatul acestei acţiuni; tiv: A trimis Vodă 
la VodeasA Sâ-1 Inceapă-o cusAtarA, FArA leac de ^ (Gorj, 
ghicitoare despre „carte” t © Chenar: juptnoi din 
RAdAuţl trase peste taraba sa o ptnzA gAlbaie.cn roşie
(GRtG.).

TIXI = TICSI.
TIZ sm., tiza (pî.-zo) sf. Persoana care poartă 

acelaşi nume de botez cu alta: cozma tizul tiu laste 
de la Ierusalim (oos.) [vsl. t T zT].

'TIZ AN A (pî.-ne) sf. g ® Apă hi care s’a fiert 
o substanţă vegetală medicamentoasă şi care se 
bea de bolnavi ca şi un ceaiu, îndulcindu-se cu apă 
sau miere: * de floare de telu © * (de şampanie), 
şampanie ceva mai dulce şi mai puţin alcoolică 
decît şampania obicinuită [fr. tis ane].

TIZţC, TEZic sbst. Balegă uscată la soare cu 
care ţăranii fac toc: nu prea avem păduri şl lemnele-B 
Bonmpe loc: ardem tlzlo si paie (or.*n.) i petrecea serile de iar* 
nA tn tinda lAptAriei, la nn loo de vreascnrl si tizio (d.-zamf.)« 

TÎGÎţ ^ TAcAI.
TÎLG (pJ.-cnri) sn. © Explicaţiunea înţelesului 

adine al unui text [în spec. din Biblie, din Evan
ghelie) al unei pilde, etc.: en cunosc <^1 acestor pilde 
obioinnlte la Sciţi (vlah.) ; <^nl evangheliilor; Evanghelie 
onH ® Pildă, povestire cu înţeles adînc: înţe

leptul Solomon Isl oresonse copiii, !nvAţtndn-l de mlol, pe 
llngA oalea bisericii, multe alte pilde şi •^url (r.-cod.) ; a 
vorbi In ^uri, a vorbr în pilde, a întrebuinţa vorbe 
adinei, pline de Înţeles: ll zice lumea moş de Olnd era 
mic, pentrucA vorbea In şi tot cu oamenii mai 11
plAcea sA stea (vlah.) ; postoronoa de dasoAlul Slmion Fosa... 
vorbeşte mal In <»Tirl decît alţii (CRG.) H ® (£) Glumă: 
tAtuţa... ce om deştept erai dar şi şugubAţ şi bun de <*'uri..., 
comedie mare! (gr.-n.>; Ion Otrocol era phlsnovatic şi bun 
de d^uri (FLOR.) [vsl. t 1 ă k £l]. 
t TÎLCOVANIE Sf. Interpretare, comentar, exe

geză [vsl. 11 u k o V a n i j e].
TÎLGUI (-ueso) vb. tr. ® A tălmăci, a.explica, 

a comenta, a interpreta: a lor pArere vrind sA intA- 
reascA... cursul istoriilor şl lucrurile... într’alt chip le 
tllcuesc şi le prefac (cand ; cuvintele cele de avat mal mult 
se tllcuesc spre blue decît spre rAu (prv.-lp.) ; et s’a mirat 
foarte cA ce sA fie aceste lucruri, cA el nu le putea pricepe 
nici nu şl le putea tllcni (sb.) ; ştia mal ales sA tlloueascA 
de minune bnchlle bătrlneştl (grig.) t ® A tăirnăci în 
altă limbă, a traduce: pe atunci mai marele zeilor se 
numea Saturn ori Cronos, ceea ce pe limba noastrA se tll- 
oueşte Timpul sau Vremea osp.) [vsl. tlîikovati].

TÎLGUITQR adj. verb. TÎLOUi şi sm. Care tîl- 
cueşte, tălmăcitor, comentator; ~ de vise.

’TÎLJIAR sm. ® Hoţ de drumul mare, bandit:
*1 slnt olţl înarmaţi Ies iDaintea oamenlIoT sau 11 plndeso Ia 
drumuri (leg.-car.) ; cela ce va primi In casa Ini <^1 de drum, 
pre acela ca pe un tîlharln sA-1 certe cu moarte (prv.-mb.) ; 
o sutA de nu pot despuia pe un sArac gol (znn.) ; nn-i 
bine oa mama sA sAmte pe copil pe palmA, oA se face 
(MAR.) II © Hoţ.: pe .«’ul de casA nu-1 poţi prinde (ZNN.) t 
© 0 f Ştrengar: StrigA popa din altar CAtrA slngA 
cA-l'«'; Preoteasa de pe vatră JnrA cA sluga-1 dereaptA 
(IK.-BRS.) H © ^ IARBA-TÎLH4RULUI = OBBALT®
[ung. t o l v a j].

TÎLHĂHEA sf. A ® Plantă cu flori galbene, 
adesea roşictice pe din afară, dispuse într’o pani- 
culă la vîrful tulpinii; numită şi ,,crestăţea” sau 
„susaiu” (Lacluca sa,gUtata) t © = susaiu© 1f
© = SUSAIU-PADURPT ^ © = SALATA-ipPURELtri
[t î 1 h a rj.

TÎLHÂBESG adj. © De t î 1 h a r,' hoţesc:
c’o mişcare prlpitA, tllhAreasoA, Işl turti pălăria şl o băgă 
in sin (VLAH.) ^ © ţ Criminal: trimisese Dnoa-Vodă pe 
Dumltraşco Buhuş să omoare pre... Bogdan hatmanul; ce 
Buhuş... n’au vrut sA facA acel lucru (nec.).

TÎLHAreşte adv. Ga uri t î 1 h a r, cum pro
cedează tîlharii, hoţeşte: lucrurile s’au petncut repede, 
aproape (vlah.) .

TÎLHARET, î TILHARÎT (pl.-turl) sn. col. TtL- 
HAR. Mulţime de tîlhari, toţi tîlharii: ţara atunce era 
stricată rău de Tătari şl de Moscali şi de tllbAtlt (nec.).

TÎLHAri (-ăresc) vb. intr. A umbla jefuind la 
drumul mare ca un t î 1 h a r: cind vor ll nişte soţii 
multe de vor ţinea drumul de vor tllhărl sau vor tura, atunce 
pre acela pre toţi sA-1 splnzure (prv.-mb.) ; scoase toate avuţiile 
oe adunase de etnd tllhărea şl le făcu douăsprezece părţi deo
potrivă (ISP.).

TÎLHArie sf. Meserie, faptă de tîlhar;
jaf ca la drumul mare: vAzlndu-se Intr’o nevoie aşa de 
mare a socotit să Înveţe tllhărla, oA poate l-a merge cn 
aceasta mal bine (sb.).

TÎLKAREVIE sf. col. TlLHA». Mulţime de tîl
hari, toţi tîlharii: In puţină vreme toată ţara... de ‘«'a tă- 
tărascA au curăţlt-o, pre unii prlnzlndn-i, pre alţii omorlndn-i
(CANT.I.

TÎLHARIT sbst. (Ţ) t tr tIlhAbut ţ| ® Me- 
serie do tîlhar: eu v'aş sfătui ca să nu cercăm răbdarea 
lui Dumnezeu piuă Iu sflrşlt, ci să ne lăsăm de (SB.).

TÎLHARIŢA (pf.'-ţe), TILHABOAIOA (pl.-oe) sf. 
® Femeie ce exercită meseria de tîlhar: apoi 
şi femei atttea tllhărlţe unde eraP im.-cost.) If © 0 F 
Ştrengăriţă: această Învăţată tllhăroalcA se ascunsese In- 
tr’nn colţ de mare, cine ştie, la care capăt de lume (mera).

tîlhArqiu sm. augm. TÎular ; Nu-1 vrednic un
oa tine SA-ml spurc armele nemuritoare <bo.<oel.).

t TÎLHUI (-uesc) vb. intr. = TILeAbI: olnd vor fl 
neşte soţii multe de vor ţinea dramul de vor tllhnl sau vor 
lura, pre toţlsA-l sptndzareţpRv.-uP.); n’an mal mera la oaste, 
ce au rămas tllhnlnd prin ţară pe la prlaeclle oamenilor 
(N.-cosT.) [ung. tolvaj olni).
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Fig. 4936. Tîlv.

,-3k. Munte cu coa-

t TÎLHUŞAG (pl.-agnrl) sn. Mold. Tllhărie [ung. 
t o 1 V a j s ă g].

TILMACrU... ■«- tAlmaciu... 
t TÎLNI... = IKTÎLNI...

TîliV (pj.-vnri) sn. Un lei de ţeavă,, făcută ade
sea dintr’o specie de tigvă, 
cu care se trage afară vi
nul dintr’o butie (Băn.
„trăgulă”) (d) 4936): cei 
mal mototoli an rămas la gura 
canalel, pe la vrăni, ou In 
gură (LUNG.).
O TÎLVA (pl.-vo) s/. Băn. (uua.) 
ma lungăreaţă, 
t TÎMBAR (pî.-are) sn. Bucov. (P ® t Veşmint, 
haină: împărţiri veşmintele mele lomşl şl pre timbarlul 
mleu aruncară Borti (coR.) H @ Manta căptuşită CU bla
nă: ca îmbrăcăminte de iarnă pe deasupra se poartă nişte 
blane mari, BOumpe,iiuiiilţâ <ve, acojierlte on teta scompe (vor.>
[comp. gr.-biz. -cap-rtaptov].

TÎ3VCP adj. ® Cu VÎrful tocit,: sabia aceasta... 
au onsturA băbească şl numai de covăţl râzătoare iaste ? 
(CANT.); sinălăul este un cutii gros, nu mult Încovoiat, 
on două minere (pamf.) ^ © 0 Tîmpit, idiot: femeia în
greunată să nu mănince Dumineca fructe păstăloase, căci 
copilul se face bolind şi ^ la minte cgor.) ; eu mă credeam 
atunci A/; cu capul bun de bătut şarampol (gn.); Trăsnea 
era Înaintat in virstă, bucber de frunte şl ^ In felul său 
ICRO.) [vsl. t % p u]. 
t TÎMPANĂ IV TIMFINA.

TÎMPEALA (pl.-eii), tîmpeniu s/. Starea celui 
11 rn p la minte, celui lipsit de inteligenţă din 
naştere, idloţie, stupiditate, neghiobie: băutura de 
prisos odorogeşte minţile Rumânului şl-1 aduce tlmpeală la 
oăpătlnă (jip.); turbare de cap şl frlntură de limbă ca la 
aceşti neferioitl dascăli nu s’a mal dat a vedea: cumplit 
meşteşug de ttmpenle, Doamne fereşte I (CRG ).

TÎ3MPI (-pese) 1. î/i), tr. ® A facc timp, a 
toci VÎrful K ® A ciunti: singure numai aceste două 
neamuri au tlmplt nasul acelor vrăjmaşi (cant.) 1[ ®. 0 
A toci mintea, a face idiot, stupid: cu băuturi otră
vitoare... 11 tlmpeso mintea, liamorţeso simţirile, plnă-1 reduc 
In stare de dobitocie (I.-gh.) ; ăbs.: să nu mal bea atlta bere, 
că berea multă tlmpeşte (car.).

2. vb. refl. ® 0Ase toci: toate săgeţile vicleşugului se 
tlmpiseră In Inima de piatră a ciocoiului (fil.) % ® A de
veni tîmpit, a-şi toci mintea, 
t TÎMPINA... = ÎNTÎMPm^...

TÎIMPINÂ (pi.-ne), ţ TJMPAnA {pl. tlmpene, tlm- 
pene) sf. J Tobă: să te petrecem ou veselie, şi cu clntece, 
ou glas de tlmpene şl on glas de ceteră (pal.) *, slujitorii de- 
(eră In tlmplne şl In surle şl In toată împărăţia se ţinu 
veselie mare o săptămlnă Întreagă (isp.) [vsl. *t^panu 
(> bg. t ă p a n d) < gf. xoiiitavcv].

TÎMPIT adj. ® p. TÎMPj 1ţ ® 0 Cu mintea 
tocită, îndobitocit, idiot, stupid, nătîng: se nita
ovo privire la apa limpede din Rlul-Tlrgulul (dlvr.).

TÎMPITpR adj. verb. tImpj. Care tîmpoşte 
(mintea): la vlrsta de 11 ani, copilul a Învăţat... sintaxa 
şi cu toate chichiţele el abstracte, anoste şi tlmpltoare pentru 
o minte neformată (vlah.) . 
t TÎMPLA... = INTIMPLA...

TţMPLÂ1 (pi.-pie) sf. Q Fie-care din părţile 
laterale ale capului cuprinse între ureche, ochiu şi 
frunte: cit de clare ml se ’nşlră toate din trecut, In minte, 
Clnd de-a cmcll muche rece Îmi lipesc tlmpla fierbinte 
(VLAH.); te-a freca la tlmple cu oţet de trandafir, clnd te-a 
durea oapul (alecs.) ; tlmpla stingă de să va clăti, Intr’o ve
selie vel petrece (gast.) (lat. vulg. *t S m p l a = clas. 
t e m p 0 r a, pî. din. t S m p u s].

TÎMPLA2 (pi.-ele) sf. = ICONOSTAS® [gr. 
xtfutXov < lat. templu m, influenţat In fone
tism de t î m p 1 ă1].

TÎMPLAR sm. © Meşteşugar ce face lucrări 
de lemn pentru casă, precum uşi, ferestre, mobile, 
etc. ([^ 4937): — de binale, de mobile {Mold. „Sto
ler", Trans. „măsar”) [din sensul primitiv de ,,meş- 
ter de 11 m p 1 e de biserică’’], 
t TÎMPIiAJRE = INTIHFLABE.

TÎMPLĂRIE s/. © ® Meseria de t î m p 1 a r 
(Mold. ,,stolerie”): <*• do binale, de mobile H © Ate
lierul tîmplarului t ® Obiecte lucrate de tîmplar.

Fig. 4937- Tîmplar.

TÎNAR (pi. tineri)!, adj. ® Căre nu e Înaintat 
in virstă (© BATBIN) : la greşalele de se ceartă eh bani, 
se ceartă tocma şl cel bătrln ca şl cel (prv.-lp.) : se crede' 
că cel ce moare pe ceea 
lume va trăi iar cel ce 
moare bătrln, pe ceea lume 
va trăi oa om bătrlu (gor.) ; 
val de acea cetate unde este 
Domnul 1 (m.-cost.) H © ^
Despre o plantă cres
cută de puţină vreme: 
un pom H ® Care a- 
rată tinereţea: nu obraz 
^ TI ® De /^(ă), de clnd 
era Lînâr(ă): s'a însurat 
de ; Bată-te crucea de 
Neamţ, De m*al pus In 
lanţ. De fără mustaţă,
Iml ţipaşi tu puşca ’n braţe 
(iK.-BRs.); soulatul de dimineaţă şl Însuratul de nu 
strică niciodată (znn.).

2. sm., tInAhA (pl. tinere) sf. Om tlnăr, femeie 
tînără [lat. tSnărumj.
î TÎND ada. Tind... tind..., clnd... clnd...,aci... aci... 

Grecii, oa nn om clnd trage de moarte, ■-r leşlnlnd, » Iarăşi 
mal răsnlllnd... an năvălit In Latini (cant.)', crace Iaste 
aceea, olndn-şl pane mina * Intr'on umăr, Inţr’alt, * In 
imnte, * In pieptp (varl.) [lat. vulg. *t a n d O. core
lativul lui q u a n d o, format după modelul altor 
corelative,ca: tam-(juam, tantus-quan- 
tus, talis-qualls, etc.].

ŢÎNDALA (pi.-lo) sf. © ® Om de nimic, fleac, 
secătură, care nu e bun de nici o treabă, în oare 
nu poţi avea nici o încredere: amu avea bărbat, nu 
ca Nucu Brusture (Ret.); apoi doară e volnic, nu (ret.) ; 
tu al zis o'al prăpădit pe tindalele acestea de copil (ret.) H
© Tip ce apare in poveşti, alături de Păcală, cu 
care adesea e confundat (ew pAcalA) (comp. tIn- 
dAli).

TÎNDAlI (-ăloso) vb. intr. (g Trans. A-şi pierde 
vremea umbllnd de colo pîna colo fără nici o 
treabă; a lucra fără spor, a migăli: morglnd sărăoia 
aşa tlndăllnd, dă ca ochii de un om mergind pe cimp cu doi 
clnl (RCT.); şi cioplea şi mocoşea şl tlndălea, să treacă ziua 
(RET.) [comp. germ. tăniteln].
O TÎNDALITŢTRA (pl.-tnri) sf.® Trans. Faptul 
de a t 1 n d ă 1 i: după atlta oamenii l-au pus nomele 
de Popa Tauda (slv.>.

TÎNGA sf. Mold. Mîbnire adîncă, jale, amără
ciune [vsl. t q g a].

TÎNGUI (-neso, -nln) 1. vh. tr. A plînge de mila 
cuiva, a compătimi; ă jeli: ti tlngnla tot tirgni pe 
bieţii oameni igrig.i ; tlngneşte-mă, doamna mea şl na toă 
osludl (Negr.).

2. vb. refl. ® A se jeli, a-şi plînge soartea amara: 
începu cu jale pelreh să-şl pUogă, Să se tloguească, mllulle 
să-şi frlngă (pann) ; se tlngul el, se jeli, pllnse ou amar că 
pierduse pe Simlnoc (isp.); fata de Împărat Începu a se 
tlngul de răsuna întreg ostrovul şerpilor (mera) 1j ® A 
se plînge cuiva (de cineva sau de ceva): se tinguia 
la toată lumea de beleaua oe-1 venea pe cap (d.-zamf.); toţi 
oamenii locului se tingulau de răutatea şl de frica balaurului
(ISP.).

3. vb. intr. A jeli, a se plînge: a pornit cu ele, tin- 
gulnd mal mult oa o femele dectt ca un călugăr (Dlvr.) [vsl. 
tqg o vati).

TÎNGUI.^A (pl.-ioii) sf. Faptul de a (se) 
t i n g u i: mărturisim şl, nu fără puţină ne cutremu
răm de mare şl de nepurtat greulnţa carea asupră-ne vine
(CANT.).

TÎNGUIpS adj. Jalnic, foarte trist, tîiiguitor: 
uneori o pasăre de noapte... îşi la sborul, scoţlnd un 
stlşietor şl ^ (ooob.) ; Tlnguiosul bucium sună, L-asonItăm 
cu-atlta drag (Emin.) [t Î n g U îJ.

TÎNGUIRE Sf. Faptul dc a (se) t î n g u i, 
plîngere; jale: In glasul el era o şl o dojană dulce 
(VLAH.); astă slăbiciune nu era numai o năzărire a minţii lui, 
cl o a Întregului său trup (BR.-vn.).

TÎNGUITpR adj. verb. tînguj. Care (se) tîn- 
gueşte; jalnic: din clnd In olnd ml se pare oă aud glasuri 
tlngultoare, boclndn-se pe valuri (vlah.) ; a doua zl de dimi
neaţă mă trezeşte acelaşi glas al cllnelui (BR.-vn.) ; Clntărl
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TlN- tlDffultoare prin zidurile reci Cerel-vor pentru mine repao- 
M sul de veci (emin.).

TIR TÎNJAXiĂ (pî.-joii, -Jele) sf. ® Un fel de proţap 
suplimentar, cu un jug 
la capăt, care se leagă 
de proţap cu ajutorul 
cîrcelei, cînd, în loc de 
doi boi, se Înjugă la car 
patru boi (i®] 4938):
Dragă, hal de m& sărută,
Că-ţl dau boli de la rudă,
Puică, hal şl-a doua oară,
Că-tl dau şl cel din 
(iK.-BRS.); Mtndra malchll se 
oglindă Şl gunoiul pină ’n 
grindă, Pune boli la Şi 
scoate gunolu-alară;W.-coD.) ;
F (P): Clnd o face plopul

493®* Tînjaia.
F.F. Fălcele, fofeze, lopăţele. 
— S. Spetează, stiifghie, jiglă, 
lopăţică, bulfeu. — C. Cuiul 

lopăjerfei.

_ mere Şl tlnlala viorele (znn.),
niciodată T © Un fel de lemn gros, prins de jug, ce' 
serveşte' la tîrîtul greutăţilor ce nu se pot pune 
în car sau pe sanie ($ez.i ; la <*' se prind boli olnd au 
să scoată, de pe muchi de dealuri şl de prin prăpăstii, trun
chiurile groase de brad sau de fag (PAc.); a se 
pe a lucra alene, fără a se grăbi; a amina lu
crul ; a lăsa greul pe alţii: cată de nu te lăsa pe <«', pune 
mina pe aflştat mai repede şl vin' acasă <cro.) ; crede-mă, un
chiule, nu te grăbi ou Însuratul, lasă-tepe (alecs.) fvsl. 
*t ş ă a 1 o].

TÎNJELAR (pl.-are) sn. / T î n j a 1 ă, iden
tică ca formă c*
cu proţapul,
care se latre- P p
buiiiţează la ^ ^
arat, clnd, în .
loc de doi boi, pj» aq^. Tînjelar. — A. Tînjelută.
se înjugă la ' y
plugpatruboi
(PAMF.) (R.-COO.) (iP 4939).

TÎNJELTJŢA (pl.-ţe) sf. ^ Partea tînjelarului, 
corespunzătoare japiţei. proţapului, de care se 
prinde jugul boilor de la roate (pamf.) (••• prece
dentă) [t î n j a 1 ă].

TÎNJI (-lese) vh. inir. © î A se mîhni, a se în
trista ad*înc, a fi amărît t © t A cîrti, a mur
mura: pre vreme de mare foamete tlnjlnd săborul... sflntul 
tot li dojenea pentru mica credinţă (dos.) t ® A lîn- 
cezi, a fi îiitr’o stare de slăbiciune fizică sau mo
rală; a fi bolnăvicios: Albu împărat avea doi copil, pe 
Mugur Voevod, oare era cam schilod şl tot tlnjeade mic... 
(CAR.); unul din tovarăşi se pllnse că nu ştie ce au oile de 
tlnjeso de azi dimineaţă, pasă-ml-te dase boala In ele (isp.) ; 
şoptrlele, gonite din culcuşurile lor de năvala apel, tlnjesc 
pe lingă drum (vlah.) ;-1—despre lucruri: începură a-l tlnjl 
treblle Împărăţiei, Începuse adecă Svda Îndărăt (isp.) H
© # A nu-i merge bine (unei plante), a se ofili, 
a se veşteji: Trandafirul rău tlnjeşte, Daoă-1 smulgi de 
unde creşte (ik.-brs.) ; sora-soarelul... se uită drept la soare 
pe olt tlmif el e pe orizon; Îndată Insă ce apune..., floarea 
tlnjeşte, se pleacă In jos (Negr.) ; frunza tlnjea, se Îngălbenea
(ORL.) 1 ® (£) A se topi de dorul cuiva, a duce do
rul unui lucru : Tlnjlm de dorul altor locuri. Ca nişte pă
sări călătoare (vlah.) ; eu unul ştiu că n’aş mal tlnjl după 
secături ca acele care fură minţile boierilor (alecs.) [vsl.
t 4 i t i].

TÎNJITOR adj. verb. TlNJţ. Care tlnjeşte, 
care lîncezeşte; galeş: Vezl-l cum doarme ’n froma- 
seţea Îngerească (vlah.) ; nu mal ştiu ce fac, olnd mă uit la 
ochii tăi cei frumoşi şl ^1 Osp.) * sloboade nişte sonnrl tln- 
jitoare şl regulate oa muzica din Califul de Bagdat (negr.). 
o TÎNT... m- TONT...'
O TÎNT Al (-&eac) vb. refl. Trans. A se zăpăci, a se 
ameţi de băutură (pAc.) : a băut puţin vinars si a’a tln- 
tălt de cap (vic.) [l t n t]
O TÎRBAN (pl.-ane) sn. Băn. = BAHDAhaN: la 
casele din vechime... In loc de,.. sticlă era... piele de pe <^ul 
de bon... prin care străbătea vederea In ohllli (liub.) [srb.
t r b a ,lpînt4ce”].
o TÎRBĂNpS adj. Băn. Burduhos, pîntecos [Ur
ban].'

TÎHBOC, TÎRBQO, TAbABTJC, TArABTJF sbsl. «Sa 
Un fel de’sac de pescuit, ce se.amănă cu cîrlionţul 
şi cu hălăul, cu care se prinde peşte mărunt (iH

4940): voesc să plece cu tirbocul la rlu să prindă peste 
(GOR.) [srb. trbok, trbuk].
O TţBCA'V adj. ® Chel pe 
alocuri; gol, ciumpăvit, lip
sit de arbori pe ici pe colo; de 
se va smulge cuiva capul dlu Ia(ă, 
este * (BiBL.); pădure »ă (r.-cod.)
H ® Olten. Chircit, mărunt, 
nerăsărit (ciaus.) [rut. t y r- 
k a jl
O TÎBGAVI (-ăvBsc) vb. refl.
Olten. (ciAuş.) A se 
micşora, a se piper
nici, ă- se chirci 
[tlrcav].

TÎBCpL (pl. ,
-oale) sn Umblare F'g- 494°- 7,rhoe-
de jur împrejur, ocol, numai In loc. a da ^ (sau 
tircoaie), a) a umbla de jur împrejur: am dat tir- 
ooale tu Jurul casei, piuă clnd am văzut Ieşind din curte o 
ţărancă (Dlvr.) ; după ce a dat olteva tircoaie In lata com
paniei, a venit iar la mine (CAr.)’, b) a umbla, a se 
Invlrti pe Ungă cineva, făclndu-i ochi dulci, cău- 
ttnd să-i ctştige simpatia: Juca bine si da tircoaie Ie
lelor ou zestre mare (vlah.) ', lini Împăratului 11 da — (letci) 
Si se tot minuna de Irumnsetea si de gingăşia el (isp.i [t)g. 
t r u k a 1 O, influenţat de tîrcoli].

TÎBCOLI (-dese) vb. inir. A da tircoaie, a um
bla, a se învîrti de jur împrejur: aşteptau tremurlnd, 
bombănind, tlrcollnd.... să arunce nenorocitul stlrv la ograda 
vrăjmaşei (olvr.) [bg. turkoljavamu].

TJbfA (pl.-ie) sf. Femeie stricată, depravată, 
ce-şi vinde trupul [comp. şi tearfA].

TÎBG (pl.-guri) sn. ® Cj» Loc public unde se 
vlnd şi se cumpără cele trebuincioase pentru hrană 
şi altele, piaţă: lemela clnd pleacă cu marla la —pune 
apă In ciur si zice: ,,cnm nu stă apa ’n ciur, asa să nu stea 
marla meci” (oor.); Tlrgul-Mosllor, mare bllciu ce se 
ţine la Bucureşti în fie-care an, in luna Maiu; 
Tirgui-Ououiui, mahala în Iaşi) unde era locul de 
tîrg odinioară; de aci F: două mnlerl si o glscă 
Iac Tirgni-Oncuiui, aluzie răutăcioasă la gălăgia ce se 
face. clnd se strîng femeile la sfat; i»- FADţniE®, 
socoteala ®, SPART 2® ţf @ — (de vite), locul 
unde-şi aduc oamenirvitele de vînzare ((H 4941):

Fif-. 4941. Tîrg de bivoli in Ardeal (după Sigerus).

s’an suit prin —ni boilor si an leslt in clmp (must.) ; un 
om mergea la'v.... ou doi bol, oa să-i vlnză (Ret.i; Mă 
dasel Hleronrea ’n —Să văz boii cum se vlnd. Vacile cnm 
se plătesc, Mlndrele cnm se Iubesc (IK.-brs.) -| ® Mulţimea 
de vlnzători şi de cumpărători (iintr’un tîrg: -~nl 
era loarta insniie(it ţ| ® învoială din preţ, cumpără
toare, vlnzarc; a se ajunge ou —^ul, a găti (sau a 
sitrsi) ■A'ui. a cădea la învoială, a se Învoi (lin preţ:
se vede că nu s'eu ajuns eu »ul (alecs.i ; In sllrslt, gătiră 
—nl. El oojoo pe leanoă-a dat (sper.); ••• RUPE 1@, 
VQRBA H ® Tocmeală, tirguială: —ui n’are supărare 
sau ~ui minia n’are, se zice Clnd cumpărătorul şi 
vlnzătorul nu se învoesc cu preţul ţi ® Zi In care se 
ţine ttrgul: era tocmai Lunea, Intr’o zl de » (CRG ); ozl 
«-'11 ® • Orăşel H ® 9 t Oraş: lulnd oaltan de
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domnie, au mere In ~ In Galaţi ;1 s’au strlns toata boie
rimea la dlnsnl (nec.) [vsl. t r u g u], 
t TÎRGAR sm. V ® t Zaraf: tlrgarllor risipi banii 

şl sclndurlle răsturna (coR.) H @ Trans. Om ce vine la 
t.lrg să-şi facă cumpărăturile: —ii vor ii indarapt
tare, ca nu văzul snllet de om alard de domnia-ta (Reti 
[vsl. t r Q g a r I], .

TÎRGOVEAŢĂ (pf.-eţe) sf. Locuitoare din- 
tr'un orăşel, dintr’un tîrg: ttrgpveteie si-au pus pălă
riile oele mal mari şl rochia de mata să (irg.) [ t î r g o V e ţ'.

TÎRGOVEŢ, O TtRSOVăT 1. sm. Locuitor din
tr’un orăşel, dintr’un tirg; orăşan: trec tlrgoveţl cari 
au păstrat vechiul port orăşenesc urg.) : edncaţlnnea şl In
strucţiunea agricultorului este mal necăntată declt a tlrgo- 
Vetulul (l.-GH.).

2. adj. Mold. Orăşenesc, de oraş: Un şoaric de la 
tară pre altul tlrgovăt, Ca pe-nn vecin prieten, 11 cblamă la 
ospât (DON.) [vsl. trugovic I]. 
o TÎRGOVE’ţ'I (-eţesc) vb. refl. Olfen. A se face. 
fî r g o V e ţ, a se îmbrăca, a se purta, etc. ca cei 
de la oraş.

TÎRGUI (-uesc) i. vb. Ct. A cumpăra (din tîrg): 
moşneagul se duce la tîrg, tirgueşte el ce are de tlrgult şl... 
vine acasă (Cro.>; ca să nu-tl plece muşteriul din prăvălie, 
plnă nu va ttrgu I, bate In prag... o potcoavă d’andaratele (eoR.).

2. vb. refl. ® A se tocmî f © t A se învoi din 
preţ [vsl. t r 0 g o V a t i].

TIRGUIAXA (pî.-loli) sf. ® Faptul de a t îr- 
g u i t © Faptul de a se tîrgul, tocmeală: tlrgnlala 
pentru trăsura plnă la Constanta Începe urg.) * ® pl.
Cumpărături, lucruri cumpărate în tîrg sau pe ia
prăvălii: Işl tăcuse toate tlrgulellle şl le trimesese Înainte 
la han, ou vizitiul (vlah.) .

TÎRGUITOR sm. Gel ce tîrgueşte, cumpără
tor ţt î r g u i]'.

TiRGULEŢ (pî.-ete), TlROnŞQB (pî.-şoare) sn. 
dim. TÎRG ® © ® : Na-tl, măicuţă, trei parale Şl te du 
prin tlrgnşoare <mar.) ; un tlrgnşor mic, dar curat, vesel, 
ou oase albe, văruite, gătite ca de sărbătoare (GN.).

TÎRHAT rr tARHAT.
TÎRţ (tlrăso), O TÎRlî (-rlln) 1. vb. tT. ® A trage 

după sine pe cineva sau ceva în aşa fel încît să 
se frece de pămînt: Capnl arecnlnl tăia, Apoi tmpu-l 
tlrlla... Şl sub pod 11 arunca (alecs.-p.) ; omul... a legat mreana 
peste mijloc şi-a tlrllt-o plnă ce-a dat-o In apă (vas. Î 
(sfintele icoane) le tlrlla pre mijlocul tlrgulul şl le călca, 
arzlndn-le şl scniplndu-le (prv.>mb.) ; olmeşte căruţa şl-o tt- 
răşte cum poate plnă ’n poiană (CRG.) ; Ii se părea că Împă
răteasa umblă tlrlnd după sine rochia cea de mătase (isp.) H 
CD A trage cu sila, cu anevoie, pe cineva dupâ sine: 
armaşul. şl căpitanul de lefegii Începură a-1 tlrll (NEGR.) ; 
două tinere elegante mergeau Înaintea mea, tlrlnd de mină 
un băieţel (i.-qh.) H (D A mişca CU anevoie un lucru 
dintr’un loc: abla-şl tlrlla picioarele de beteag ce părea 
(ALx.) H ® 0 A-şi ^ zilele, a duce o viaţă grea, plină 
de necazuri; mai bine să-şl lege o piatră de moară de glt... 
declt să-şl tlrasoă zilele Încărcate de aşa păcate (dlvr.) .

2. vb, refl. ® A înainta atingînd pămîntul cu 
pîntecele ivorb. de animale): s'ar muiţnmi să sară 
oa o broască, să se tlrlle ca o şoplrlă (dlvr.) ; bălaurll n'an 
picioare pe care arpntea lmbla% cl el san se tlrleac sausboară 
(SB.); — despre oameni: se uita acum nemişcat şi cu 
ochii holbaţi cum Petrea Dascălul se tlrlla Încet, Încet In 
vizunie (GN.); măi adesea a se ^ pe brinci, a înainta, 
mişcîndu-şi corpul răzimat pe mîini şi pe picioare: 
se tlrăşte pe brlncl, ţlnlndu-şl răsuflarea (br.-vn.) ; 0 F : 
de aceea vedem atlţl Unguşitori ce se tlrlle pe brlncl, pentm 
ca să ajungă la culmea onoarelor (alecs.i *[ © A înainta 
cu greu, abia mişcîndu-şi picioarele: castor se tl
răşte ou greutate după mine plnă la maidanul de peste drum 
(BR.-VN.); lată-ne... tlrlţl de opt cal ce aveau multă greutate 
să se tlrască singuri (alx.); vorb. de oameni răniţi sau 
bolnavi: ml-a ajutat Mărioara să mă tlrăsc plnă la fe
reastra pe oare a desohis-o (br.-vnj ; eu mă ttrliam cum pu
team plnă la flntlnă In dosul stinel (CRG.) H © A atîrna 
pînă jos, a atinge pămîntul: se vede viind din zarea 
muntelui ca nişte dihănii bizare, cn aripi lungi şl albe ce se 
tiriiau po Jos (vlah.) H © 0 A umbla prin locuri 
unde omul se murdăreşte ca şi cînd s’ar tîrî pe 
pămînt (comp. En mă tlrllu prin noroaie, ea pluteşte ’n 
cer albastra (vlah.) ): cred că judecata are să-ml găsească 
dreptate, deşi nn m’am tlrltprln judecăţi de clnd stnt (CRG.) H

® A nu fi aşezat, rînduit, păstrat la locul cuvenit:
clnd are cineva hlrtll de valoare aşa de mare, nu le lasă să 
se tlrlle astfel de oolo plnă colo (Car.).

•A.vb. intr. A atirnapînăla pămînt, a atinge
pămîntul: împinseră pe bietul Mlroea, desculţ, fără că
ciulă, numai In cămaşă şl au brlul tlrtlnd, plnă la fereastră 
şl-1 Imbrlnclră jos (odob.); veni aoolea nn omuţ numai olt 
un prunc,, cu o barbă lungă de tlrlla după el de lungă ce era 
(RET.) [vsl. t r e t il.

TÎRÎIP-BRÎTJ sm. F Individ cc caută cearta 
cu luminarea ’ (lăsînd înadins să-i t î r î i e 
b r î u 1 pe jos, ca să-l calce cineva şi să aibă pri
cină de a-i cere socoteală) i nu ţi-e ruşine obrazului I 
să te jwrţi on Adela oa nn 1 (alecs.).
O TIRÎIŞ adv. Mold. Tîrîş, tlrlnd după sine: şl s’a 
luat băietul, ou paluşul şl s'a pornit Înainte (vaso ; de-a 
<^1 loc. adv. tîrîndu-se: de sus se prăvăleau de-a ^ul 
plnă ^ şanţpooll bălani, on ochii Inoltorl (sad.) Ft t r î i]. 
O TIRÎITOR m- TlRlTQR.

TÎRÎŞ l‘. adv. ® Tîrînd pe jos, tîrînd după 
sine: 11 luă de piept şl cu el se duse la curtea boierului 
(ISP.); 11 Inhăţă de chică şl-1 duse ^ plnă tn cnrte (D.-zamf.)
© Tîrîndu-se pe jos, abia mişcînd picioarele de 
oboseală, de slăbiciune, etc.: mergiprin întuneric 
ca vr’o zece paşi, plnă dai sub o boltă Înaltă (vlah.) ; clnd 
d'odată s’arată... vulpea cu coada <*', ca Intr’un fulger el la 
puşca la oătare şl trage (odob.) ; cam pe Inserate, ne luăm 
ou moş Bodrlngă cu tot, şl ne băgăm tntr’o cinstită crlşmă, 
la fata vornicului de la Rădăşeni (CRG.) t © TIR^Ş-ORA-
PJ9, tîrînd(u-se) cu anevoie; cu chiu, cu vai, cu 
mare greu: el luară pe bietul Cărăbuş de subţioară şl-1 du
seră ttrlş-grăplş In saonasiu (fil.) ; Tlrlş-grăplş bietul moş 
Sări afară din coş (pann) ; atltea organe care tnnoţionează şl 
Întreţin tlrlş-grăplş egblmonloonul nostru de Stat olvilizat 
In Orient (vlah.).

2. (pj.-işuri) sn. Buştean adus tîrîş cu tînjala 
sau sarcină de lemne, de nuiele, de paie, etc., le
gate cu o funie şi duse tîrîş după sine: du-te, frate, 
plnă ’n pădure să adncl un ^ de lemne on măgăriţa asta' 
(R.-coD.); ‘«’^irlle de pale... se Îngrămădeau mal Încolo, por
coaie, porcoaie o.-ald.) [t I r Î].

TÎRÎTQR, O TÎRtiTQE 1. adj. verb. TtRîO). ® 
Care se tlrăşte: llghiolle tlrltoaie şl Săltatoan ale pa

li R- 
TÎR

Fif. 4943. Tulpina, tiriloare.
durii s’au asouns org.) ; Am un şarpe tlrlltor, Fe lume-i 
stfipinitor (GOR.), ghicitoare despre „drum”; plantă, 
tulpină tlrltoaie,
care e întinsă pe 
pămînt([B)4942)
*i © © Care se 
înjoseşte peste 
măsură faţă de 
cei mari, lingu- 
şindu-i, spre a-şi 
ajunge scopuri
le.

2. TtRÎTOARE 
s/.-W^ © = REP- 
TjLt © Unealtă 
specială de care 
se servesc pes
carii pentru a 
scoate cega din 
gropi; numită 
şi ,,trandadaie”
(H 4943).

tîrîturA
Fig. 4943. Tîrîtoare.

(pj.-turi) Sf. © Faptul de a t î r i^ © © Feiucie 
josnică, depravată, desfrlnată.
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TIR- tîrlA (pî.-ie) sf. Ri Locul neîmprejmuit şi 
neacoperit unde se odihnesc oile; pr. ext. stîna 

TIR cu toată, preajma ei: Doinind^ s'ande trl9oa de la
(VLAH.); a venit de la ^ pln& la lăptărle, oa ad m& caute 
(O.rZAMF.); el li apăra de otlnli de la ^ (br..vn.) ; Ungurean 
ou două oi, Mută-ţl tlrla lingă noi (znn.) [bg. t u r 1 Ot 
srb. trio, rus. t y r 1 o].

TÎRLAŞ sm. Stăpînul unei t î r 1 e de oi: 
tăia un butuc de aaloie o.-ald.).

TÎRX.I (-lese) vb. intr. ţft A-şi aşeza tîrla 
într’un loc: a loat unu Bucur, cioban burlac, el şi-a lăont 
o -v de oi In mijlocul clmpnlnl, şl după ala... a lăout o blae- 
rlcuţă (OR.-N.).

TÎRLICI, t TERLţCI, O STtRLICI Sm. pl. I (D t
■ Pantofi garnisiţi pe dinăuntru cu postav, peste 

cari se puneau papucii (ca să-i apere de praf): un
bolerinaş de provincie... ou tlrllcl şl Iminei ro
şii în picioare (fil.) f © Pantofi de casă, 
fără tocuri, făcuţi din postav; se între
buinţează pe alocuri şilaîncălţatulmor-
tului: Începură a scoate din lada babei valuri 
de plnză, a-şi da ghiont una alteia şl a vorbi 
despre stlrlici, toiag, năsălle... (CRO.) [bc. ter
ii kl.

TIRLIE sf. Sanie mică: ne trebuia o 
şi am tăbărltpeel să ne faoăuna(BR.-VN.).

TÎRLIŞTE sf. R^ Locul unde a fost 
odată o t î r 1 ă: clnepa se samăhă la noi In 
silişte, Ingunolşte, (ion.) [bg. tărliste].

TÎRLiIŢÂ, TfRLţTŢA (pZ.-te)s/. fîit dim.
TfBIiA,

TÎRN (pî.-nnxl) sn. ® Mătură de mă
răcini sau de nuiele de mesteacăn ([â| «w 
4944): ne oprim puţin s& asplr&m pină 'n ,'1' 
adino pralnl sănătos, ridicat spre firmament Fig. 494^. 
de .-ml municipal (CAr.) U ® ✓ Grapă de lîrn.
mărăcini» [vsl. t r ă n ă].
O TÎRNA {pi.-ne) sf. Olten. Trans. ® Coşarcă, coş 
de nuiele împletite, mai ma
re la gură decît la fund şi 
cu două toarte; serveşte la 
cules, la încărcatul în car al 
porumbilor de pe cîmp, al 
dovlecilor, strugurilor, etc.
('i.;', 4945): popa marin... ne la ’n 
fle-ce an tima de porumb şl puica 
de găină (or..n.) H ® # Stup de 
albine făcut din nuiele îm
pletite, coşniţă t @ Olten. Un 
fel de botniţă de sîrmă ce se 
pune boilor la gură, spre 
a-i împiedeca de a smulge 
din bucale [bg. t r ă v n a, 
srb. t r n k a].

TÎRNAGOP (pZ.-oape) sn. Uneal
tă de fier, cu coadă de lemn, care 
serveşte Ia săpat. Ia sfărîmarea pie
trelor şi pămlntului vîrtos, la scoa
terea bolovanilor, etc. [Mold. ,,caz- 
mă”) ([U 4946) [bg. tărnokop, 
srb. trn ok op].

TÎRNAŢ (pZ.-aţe) sn. aţf) Prispă 
mai ridicata în partea dinainte sau 
de jur împrejurul casei ţărăneşti, la 
care se ajunge, suind 5-6 trepte; 
spre deosebire de prispă, —ui e u- 
neori aşternut cu lespezi sau chiar cu duşumea 
([Şl 4947): oile un—.... ocoleşte casa... sprijinind streşina 
pe stîlpi (UR.); domnul era In ou pipa cea lung& (ret.) ; s'a 
apucat de a aprins lumîn&rlle stinse de pe >«^^1 părftslt (grio.)
[ung. t o r n a c].

TÎRNECrU sbst. (R.-coD.) dim. tIrn.
TÎRNOMATA {pl.-mete)sf.,Olten. (ciauş.) TÎRNO- 

MţT (pZ.-etnrl)' sn. Gunoiul din ocolul vitelor, bă
legar: de cite ori UI fl dormit In strob şl pe tirnomată, să 
am ea aooma atlţla bani In pungă (Crg.) [comp. srb. 
t r n O m e t „tlm de măturat aria”], 
t TÎRNOSANIE sf. ea} Faptul de a t î r n o s i, 

sfinţirea unei biserici: să se pnle sfintele moaşte la —'
In sfintele biserici (PRV-MB1.

TÎRNOSEAIjA (pZ.-eii) sf. ga) ® Faptul de a 
t î r n o s i, sfinţirea unei biserici, unui lăcaş dum-

Fig. 4945. Tîrnă,

Fig. 4946. 
Tîrnăcop.

nezeesc; şl au adus la tlmoseala casei Domnului tauri 100 
(BiBL.) t ® Olten. Ceara ce se ia de la biserici cînd 
se tîmosesc ctut.i.r— ■ — Q- - FI ''

liu*
IB

iliniiiAiiiiiihiiimiiiiiliUi

1 1 
.... iiiiiwiii

Fig. 4947- Tîrnaţ.
TÎHNOSI ( -osesc) vb. if. A sfinţi o biserică 

[srb. t r o n*o s a t i].
O TÎRNOSIE, TÎRNOSLIVA (pî.-ive) sf. Olten. ♦ © 
Un fel de prune (vîrco H © Corcoduşă; zarzără 
(TUT.) [srb. t r n o s 1 j i V a].

TÎRNOSpiE sf. ai Faptul de a t î r n o s i, 
sfinţirea unui lăcaş dumnezeesc: oîte tlmosirl şl sfiii- 
ţlil de biserici din nou (CRG.). '

TÎRNOSIT adj. p. TîHNOSţ. Sfinţit [vorb. de 
un lăcaş dumnezeesc): In i&untm in beserlc&^ s& nu 
îndrăznească cineva a îngropa trupuri de om (prv.*mb.> ; oum 
se poate... să nu pot sltrşi astăsfîntă biserică? lată am chel
tuit toată starea, şi ea nu este Inoă (isp.) © NţlTlB- 
NOSţT.

TÎRNUI (-ueso) vb. tr. (i) y A mătura aria ou 
un t î r n © 0 f A tîrî de păr, a părui: nu-1 
lăsam pină nn-1 tlmuiam o leacă (lung.); îşi înfige labele ’n 
părul mleu... (şl) mă timueşte prin toată casa (jip.).

TÎRNUIALA (pz.-ieii) Sf. Faptul de a t î r- 
n u i; păruială: o clipă a lipsit să ’nceapă tlmnlala 
din partea mulţimii (lung.) ; după ce se potoleşte tlrnulals, 
prostul povssteşte Împăratului tot (flor.).
O TÎROMEAXiĂ (pZ.-sil) sf. Olten. (ciauş.) (tut.) 
Moleşe'ală, lîn’cezeală, lene, tărăgănare [t î r o m i]. 
OTÎROMI (-omesc) vb. intr. ® A se codi, a-i fi 
lene, a trăgăna H ® A lîncezi, a boli, a n'o mai 
putea duce de bătrîneţe.
t TÎRPENIE sf. Răbdare, putinţă de a îndura 

[vsl. t r ii p e n i j e].
t TÎRPI (-psse) vb. tr. şi intr. Băn. A răbda, a în

dura, a suferi cu răbdare [vsl. t r ii p ă t i, srb. 
t r p e t i].
t TÎHPIE sf. Băn. (nov.) / © Umflarea pînte- 

celui [srb. t r p i j a].
O TÎRSA1 (pZ.-so), TÎRSAIcA (pZ.-ce) sf. Băn. t 
Partea din pădurea în care s’au tăiat copacii, 
pînă a nu începe să crească alţii [t î rs i].
O TÎRSA2 (pi.-se) sf. Mold. iron. Barbămareşi In- 
cîlcită (ŞEz.) [rut. t y r s a].
O TÎRSI (-seec) vb. tr. Trans. cconv.iV A curăţi un 
loc de mărăcini, de tufe, pentru a-l'transforma în 
loc de arat.

TÎHSÎNA1 (pZ.-ne) sf. ® împletitură de păr 
negru de capră: cele mal bune ate (de legat opincile) sint 
de —păr de caprd neagră Împletit (şEZ.); plaşca are o —■ 
lungă, o tiu pe cot el-o dau In baltă (vîrc.) H ® I = 
NOJţTA ® : clnd 1-el vedea, va să 111 tnbălmurat curat, cu 
opincile ne’ntlnate, ou tlrstna nouă (JIP.) [vsl. t r ă S t î-
n i n a].

TÎRSÎnA' (pi.-no) sf. Mold. iron. Barbă mare 
şi Incîlcită [t î r s ă].

TÎRSlNAR sm. iron. Purtător de opinci, opin- 
Car, ţăran : piuă şl ostaşii, —'l d'al noştri, mă călău (Jip.) 
[t î r s în ăj.

tîrsoagA sf.^ = pAms ® II ® = tros
cot R î r s ă1].
OTIRSOAGA (pZ.-ge) sf.Mold. iran. Barbă mare 
şi încâlcită: cel mal mulţi, cu nişte tirsoage de barbe cit 
badanalele de mart (Crg.i [TtRSA-].
O TÎRŞ sm. şi (pZ.-şurl) sn. ♦ ® Arbust piper
nicit, tufă: brad sau molidv pitic, crescut mic: acolo 
sna. In frig, sInt numai —1 nscatl de vlnturl (vlah.) ţj ® pZ. 
TIrşnrI, crăci uscate, vreascuri (pAc.) (R.-coo.) : să strlngam 
nişte —uri şl să facem toată noaptea toc (Crg.).
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o TÎRŞAR sni. (RV.-CRO.) * = TiRŞ ® ; prin părţile go
laşe, <^11 de lag Împiedicau mersul călătorilor (ur.).

TÎRŞI (-şese) 1. vb. iT. ® Băn. Trans. ♦ A curăţi 
un loc de pădure, scoţînd rădăcinile rămase In 
pămînt, a tîrsi (fr.-cdr.) H © = tîrşiî ; cum Urseşte 
opinca! (r.-cod.) f © ^ A grăpa (cu grapa de mără
cini).

2. vb. refl. Mold. irv.-crg.) <pamf.) F ® A sta cu pi
cioarele descăcărate (ca ramurile unui 11 r ş) H © 
A deschide gura mare, a rînji.

TÎBŞII, TlRŞlj (-şlu, -şliu) 1. vb. Ir. şi inlr. A tlrî 
frecînd de pămînt {în spec. Încălţămintea); pa
pucii cari tlrşlau prin casa lipita cu pămînt galben (oi.vR.i ; 
ollţeml plecă spre masa cocoanelor... tlrşllnd picioarele, ca 
să-şi asculte zornăitul pintenilor ,dlvr.) .

2. vb. refl. A se tîrî, frec!ndu-se de pămînt; se 
duce Ichlnl tlrşllndn-se, clnd dă cu dtnsni la joc (isp.).

TÎRŞIIT, TiBşllT sbst. Faptul de a t î r ş i i; 
In urma lor se auzea tlrştltul scindurllor IVLAH.1; de-a *e.
în aşa tei îneît să atingă pămintul, frecîndu-1 pe 
o distanţă oare-care.

TÎRŞIITIJRA (pî.-tnrl) sf. Faptul de a t î r- 
ş î i: mă trezi o ^ de paşi (olvr.).

TÎRŞIT 1. adj. ® p. TlEŞj H © Mold. Trans. Tur
tit (ca şi cînd ar fi fost frecat mult); ţi-i cam — nasul 
ca Ia otne (pşc.); Nemţii erau cu nişte şepci In cep, de postav, 
—e, oa lăinarll de la tlrg (oR.-N.).

2. s6st. Crăpat (cu grapa de mărăcini); grăpatui 
...san *nl are de scop de a netezi bucata arată (pamf.i.

TÎRTAJM1 sm. F Poreclă de ocară dată Evreu
lui; <«ul meu tremura ca de Irignrl (Alecs ); ascuns sub 
gang, o trăgea de căpătllnl celălalt, tocmai clnd da -'Oil să 
păşească peste sfoară, şl-1 trlntea In bot (I.-gh.) [germ. 
Untertan ,.supus (austriac)”].

TÎRTAN2 sm. ♦ ® = sAricjoA® 1f © Plantă 
din fam. ’cruciferelor, cu tulpina niare, foarte ra
mificată, cu frunzele acoperite cu peri aspri în ti
nereţe; face flori albe şi creşte prin fîneţele şi pe 
colinele sterpe (Crambe tartarica]: se desprindea din 
Întinderea clmpului... ţellna snbatnrllor pe oare patnzean >^1 
lăsnciţi de vint (D.-zamf.).

TteTIŢĂ ipl.-ţe) sf. i Partea dindărătul cor
pului unei păsări în care slnt înfipte penele de la 
coadă; tratele mal mate Işl apucă el o pulpă (de găină), 
fratele mezin, altă pulpă. Iar Iul Fetrea II rămase tlrtlta 
(SLv.) [bg. t r Ci t i c a, srb. t r t i c a].

TÎRŢIU = ÎNTEBTIU.
O TÎRZAl (-ăesc) vb. tr. ® Olten. A tlrî pe jos H 
(I) Băn. A s^dui, a mişca încoace şi încolo (spre 
a smulge dintr’un.loc) [srb. t r z a t i].

TÎRZIELNIG adj. Cel ce şovăeşte de a face 
un lucru la timpul lui, care-i face t î r z i u, şo
văielnic; după ce sm păţit alageaua, am priceput şl eu, 
de mine, corn merge şiretenia pricinii (isp.).

TÎRZIOR adj. dim. TÎRZju. Cam tîrziu; să 
’mpungem In bolşorl. Să meargă mai tărişor, Că-1 noapte
Şi-i ~ (MAR.). '

TÎRZIU 1. adj. şi adv. ® Care se face, oare se 
Intîmplă’ după ce a trecut vremea hotărîtă sau 
momentul priincios (© „de vreme”, ,,curlnd”);
m'am sculat am venit prea<«'; al oinoilea semn iaste 
clnd va lace greşala treolnd multă vreme după ce . l-a iost 
sfătuit(prv.-mb.) mal bine ^ declt niciodată; lamătlizie; 
lucrătorii seceră curatul rod a pămlntului Îndelung răbdlnd... 
pină clnd va veni ploaie timpurie şl tlizle (coR.); t 
vreme, după. trecere de multă vreme: tîraie vreme 
după aceea Indreptatu-s’au Persul şl au Început a batere pre 
Uirvelz (nec.); Harap-Alb şl cu al săi mal merg el cit 
merg şl, tntr'o tlrzie vreme, ajung la Împărăţie (crg ); clnd 
se trezi slujnica Intr’o tlizie vreme şl nu văzu cloşca, s’a 
supărat de moarte (mera) 1| (D ^ Gâ.re nu se coace de 
vreme (©,,timpuriu”): poame tiizii (â) Care 
se na^te tîrziu (© „timpuriu”): miei miel născut 
după trecerea timpului cînd fată de obiceiu oile H 
® Spre sfîrşitul zilei, către seară, spre apusul soa
relui : să pleci de dimineaţă, ca să nu ajungi tlrzlu la pă
dure şi să te apuce noaptea acolo; pleca dimineaţa şl... se 
Întorcea acasă... de obiceiu foarte şl rupt de oboseală
(VLAH.).

2. shst: Vreme tîrzie; intr’undupă trecere 
de multă vreme: Intr’un am adormit cu glndul la 
soarta fericită a lui Alfred <vlah.) ; tocma 'ntr’un atla-

Seîndură sau placă
răm... că arsese plnă 'n pămînt hanul lui Hlnjoală (car.) 
[lat. t a r d J v u s].

TOACĂ (pl.-m) sf. njJ 
groasă de fier încovoiată 
pe care se bate, la biserici 
şi mănăstiri, cu unul sau 
două ciocănaşo, ia orele 
fixate pentru rugăciune; 
bătaia se face în mod rit
mic şi cu multe în
torsături muzicale 
(P 4949, 4950)(toa
ca de lemn e adesea 
o seîndură de 2-3 
m., lată ca de 20 de 
cm. şi se poartă a- 
desea, la mănăstiri, 
de către un călugăr 
sau călugăriţă, care 
o ţine de mijloc cu 
mina stingă, iar cu ,w 
cea dreaptă bate ui (Manfetireavaratic-dupa o stampă 

1 din a. 1855).

T I R- 
TOA

Fig. 4948. Toacă dc lemn

ea cu un ciocănaş,
în preajma chiliilor ([®| 4948):
In mlna-1 stingă cumpăneşte 
toaca uşoară la Înălţimea u- 
mărulul, In dreapta ţine-un 
ciocănaş de lemn... păşeşte 
Încet pe lingă zidul bisericii, 
bătlnd In la Început clteva 
lovituri tari, hotărlte, răzleţe, 
apoi, treptat, depărtarea din
tre ele se micşorează, plnă 
ce nu mal auzi declt o ploaie 
de sunete mărunte, dulci, ca

denţate (VLAH.); Clopotniţa 
trosneşte, In tălpi Izbeşte toaca 
(EMiN.); bălăngănesc clopotele, 
toncănesc toacele (lung.); In 
timp de secetă, flăcăii fură 
toaca de Ia biserică şl o svlrl f 
In flntlnă, nespulnd nlmărul

o măicuţă bătrlnă..

4949. T, Toacă de fier 
(Mănăstirea Xig’ăneşti).

Timpul cînd seşl lăslnd pe alţii s'o scoată (gor.) 1f(D 
bate toaca; pe la 
pe la ceasurile 3-4 
după amiazi (cînd se 
bate toaca de vecer
nie) : intr’o zl, cam pe la 

Îşi ia trlul şl se duoe i 
s’aducă nişte cal din ţa
rina de la păsent (vas.) ; 
fiind nopţile mari, mă 
puteam repezi din clnd In 
clnd, plşllnd-o cam pe 
după <*' (CRG); o să vin 
aici In toate Duminicile, 
după 'V, să vă povestesc 
clte un basmu (isp.) . H ®
Toaca in cer, toacă ca
re, după credinţa po
porului, se bate în 
cer şi o aud numai 
cocoşii şi oamenii cu 
multă ştiinţă de car
te: cocoşul etntă totdea
una la acelaşi timp, pen
tru că numai el aude toaca In cer (PAMP.); oică-s patrioţi, li
berali, progresişti... oameni mari, Învăţaţi de ştiu şi toaca ’n 
cer (ALECS.) ^ ® (0 Uscat ca toaca, USCat ca un schelet, 
ca o seîndură: clnd ajunse, sora lui... era uscată ca toaca 
tSEv.i; — adv. gol ca sunetul toacei (despre o casă 
pustie sau săracă): aşa era/^casa lor şl gol Împrejurul 
ei (RET.); amindol bătrlnll dară ortul popii, rămllnd In 
urma lor casa (isp.) 1î ® Uclgă-l-toaoa UCIOA-L- 
TOACA t ® ☆- TOACA ww FEG^S [t O c a; comp. şi 
alb. t o k B; ung. t 6 k a].

TOAGA-GURĂsm. FFlecar [(căruia-i) toacă 
g u r a‘(într'uiia)].

TOADER npr. m.; Sln-Toader 8ÎKT1.
O TOÂIE1 s/. Mofd. Bucov. ♦ =OBIAU: ^ se Întrebuin
ţează pentru a vindeca răul copiilor, fierbtndu-se cu alte bu
ruieni şl zeama amesteolndu-M cu Blneală(ŞEZ.) [rut. toj a].

Fig. 4950. Toacă 
(Mănăstirea Tismana).
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i’onleta.

ŢOA- O TOAIE2 sf. Olten. Trans. Baltă adîncă; bul- 
boacă (coNv.) (vic.) [comp. t4u2].

TOAIPĂ (pl.-pe) st. fpaa Bardă sau topor cu 
leafa niare, întrebuinţată de dulgheri (pamf.xrv.-crg.), 

•toaleta ipl.-ta) sf. CD Mobilă pe care se află 
vase de spălat obrazul şi mli- 
nile, perii de cap, piepteni, 
etc.; lavabo (iffl) 4951) H ®
Faptul de a se spăla, de a se 
găti, de a se îmbrăca, găteală, 
dichiseală: a-şl lace toaleta ţ|
® ţp îmbrăcăminte, găteală:
o * elegantă, elmplă; a-şl schimba" 
toaleta, a se îmbrăca cu alte 
haine; 0: bunul ocas lucepu a-şl 
aohlmba toaleta (Neor.i *; ® Cabi
net de odaie de spălat, în
căpere în care se află insta
late cele necesare pentru a se 
spăla şi a se găti H ® Pr. ext.
= OLOZţiT [fr. t o i 1 e 11 e].
O TOALPA (pî.-pe) sf. Bucov. Mulţime, droaie, 
grămadă: după un oescnt numai, lată oă vede omul o o' de 
oameni înaintea sa aleiglnd el strlglnd (SB.) [rut. tolpă].

toamna (pl.-ne) Sf. ® ® Unul dintre cele 
patru anotimpuri, între vară şi iarnă; din punc
tul de vedere astronomic, începe la 22 sau 23 Sep- 
tembre şi se termină la 21 Decembre; din punctul 
de vedere meteorologic, cuprinde lunile Septem- 
bre, O'ctombre şi Noembre: tara italiei ierni ca aceste 
de la noi nu are niciodată, ol toarta blinde, cum slnt la noi 
toamnele (m.-oost.) ; clnd' tnlloresc copacii spre » Bau de se 
fao două rinduri de tragi, are să tio * lungă (QoR.i; grtu 
de GRJTKT); mosll de ~ ^ MOŞ 2 ® ; la toamna 
viitoare; astă—, toamna trecută H @ © Toamna 
adv. în timpul toamnei: otnd Imbobooesc toamna lllleoll, 
are să tle toamna lungă (OOR.); săcara toamna trebue ca să 
se samene (dragh.) ; cu glumele si cu minciunile se culeg 
ţoamna prunele, (jip.i; 'jj): toamna se numără bobodll ev- BO
BOC® II ® © Toamna vieţii, vîrsta care precede bă- 
trîneţele [lat. autumnus, trecut la feminin 
după analogia termenilor iarnă, vară, etc.].

TOANA1 (pl.-ne) sf. Copcă, produh, gaură 
făcută’ în ghiaţă pentru a prinde peşte (dam.j : şi el 
frate se ducea La coada Vldrosulul, Unde-i toana peştelui
(QR.-N.).

TOANA2 (pî.-ne) s/. ® = CAPRICIU: vintulol 11 
wni toana s& trag& o raita prin capitala noastră csadj; Aşa 
dar ale ei toane de nevoie Împlinind (stam.) ; cu toane, CU 
capricii, capricios; (Zllele Babei) slnt nişte zile nesufe
rite şl cu toane, ca şl babele (orm.) ; 11 lăsal la o parte ca 
pe un om cu toane (GN.i; In toane bune, CU VOie bună, 
bine dispus: oătă acum vreme cu prilej să poată intra la 
ITodă, olnd o fl In toane bune <isp.) ; bun mal era şl părin
tele ;Duliu, clnd se afla In toane bune (CRGj 1[ ® pl. Atac, 
izbucnire lără veste a unei boale: mă fac din vreme 

. In vreme că am toane de nebunie (alecs.) 1[ ® © O 
un moment, cîtva (timp), puţintel: fata plecă ochii 'n 
jos şi urmă iar o <«>’ de tăcere (s.-ald.i ; cară-te, cit e cu 
cinste, că-(l mal lungesc urechile o (CAr.) ; se mal căi 
el o ^ de neghiobia ce făcuse (isp.i ; se opri o l’alde tata 
Doroftel (dlvr.).
t TOAPSEG, toapsAc sbst. Otravă, venin: de se 

va afla la voi venin şl toapsăc ca acesta... carlle supt limba 
Hameleonului din fire izvorăşte (CAnf.) [lat. t O X I C U m].

TOAHGE (torc; pf. torsel, f torş; part. tors) vb. ir. 
şi intr!|9f A răsuci lîna, cînepa, inul, etc. în fire 
subţiri, depănînd-o pe fus: mama insă era In stare 
să toarcă 'n furcă şl să ’nvăţ mal departe (CRg.) ; o babă să
racă ce torcea In furcă să-şi agonisească hrana şl comlndul 
său, trebuia la acea vreme să dee şi ea bani la văcărit (let.) ; 
plnă pe vremea linului, femeile n’au voie să meargă cu furca 
In brlu torclnd, că bate piatră (Gor.) ; sw LpiBA (â) ^ 
@ A scoate un fel de sforăit [vorb; de pisică): Spui 
vorbe dulci şl dai guriţă Unul plsolu ce-ţl toarce 'n poală 
(VLAH.); cotoiul sta lingă dlnşll şl torcea (isp.) ; mlrtanul, 
torclnd, se freca de umărul moşneagului (ret.) [lat. vulg. 
torquăre = clas. t o r q u e r e].

toarta {pl. toarte, torţi) sf. ® Partea ieşită 
în afară, de obiceiu încovoiată, de care se apucă 
un vas, un coş, etc., mănuşă (|^ 4952): după ce oiami 
a făcut oala, unde vrea 11 pune toarta (znn.) : ceaunul, ca să se

Fig. 495=• 
Toarta.

poată lua cu înlesnire de pe foc, are o (şez.) ; împrejurul f In- 
tlnll, multe căni de argint, legate de torţi cu lanţuri de ar
gint (VAS.); Ce stă in cuiu fără p (gor.), ghicitoare 
despre „ou"’; după credinţa poporului, cerul şi pă- 
mîntul au cîte una sau două torţi: (iapa) se face un 
corb şl sboară tocmai la torţlle ceriului 
(VAS.); Vă duceţi In gura vlntului Să vă lo
viţi de toarta pămlntulul (alecs.-p.i ^ ®
Partea cercelului care trece prin gau
ra urechii: privirile... ţi se opresc pe u- 
rechile puţin răşchirate, dar frumos Întoarse, 
oa două torţi de cercel .(grl.) ; Am un cer-, 
cel cu toarta de fler, se anină la casă In faţă 
(OOR.), ghicitoare despre ,,lacat”; pr. 
ext. (ţ1) cercel: cu toarte oa nişte belcinge 
de argint In urechi (dlvr.) 1) ® F La = LA CA
TARAMA (•v catarama®): Împăratul a zis una, Împă
răteasa donă, doica nouă... şl de-acolea ceartă la » (CAr.); 
slnt prieteni la — [lat. t<îrta< torquere].

•TOAST (pî.-turi) sn. închinarea unui pahar de 
vin în sănătatea, în cinstea cuiva; cuvintele rostite 
cu această ocaziune: a ridica, a rosti nn [fr.].

•TOASTA (-tez) vb. intr. A închina un pahar 
de vin In sănătatea cuiva, a ridica un toast [fr.].

TQBA (pl.-be)sf. ® J Cilindru gol, de lemn sau 
de metal, pe fundurile căruia slnt 
întinse cîte o piele de măgar, pe 
care se loveşte cu două beţe de 
lemn, umflate la capăt, spre a 
scoate sunete ritmice (p 4953); 
slnt tobe do diferite mărimi, mici, 
mijlocii şi mari, după destinaţia 
lor; toba mare (P 4954) e între- Fig. 4953. Toba. 
buinţată mai ales la muzicile mili
tare şi la orchestre (Mold.
Bucov. Trans. wDQBA) : abate , 
toba; ptroălabul carele-eia Io 
oapul Moldovenilor porunci să 
bată din tobe (isp.) ; Sns bat to
bele, Jos oad neg(u)rele (teodj, 
ghicitoare despre ,,sită”;
^bate ţ (®; (©abate toba, a P. . t- . , 
spune la toată lumea, a Flg^‘ 4954‘ Tobă mare- 
trlmbiţa ceva, a divulga la toţi: cind ţi le-ar epune, 
al bate toba, oum tael şl pentru ale tale calx.) ; a vinde cuiva 
averea ou toba, a bate toba spre a strînge oamenii la 
vlnzarca prin licitaţie a averii cuiva; a-1 lace epiua- 
roaa-1 bate straşnic; a se lace a-şi umplea 
pîntecelo; F a eo lace ~ de carte, a SC îndopa CU în
văţătură, a deveni foarte Învăţat -1[ ® ^ = caro : 
o carte do riga de — U ® X = DQBA © [d O b ă]. 
O TOBAŞ sm. J = TOBOŞAR.
O TQBLA (pî.-io) sf. Băn. Soîndură groasă [ung. 
t ă b 1 a].

TOBOŞAR .sm. n Soldat, individ care bate 
toba [Mold. „doboşer", Tr.-Cqrp. „dobaş”) (1)4955):

1837 1853 1873
Fig* 4955- Toboşari români.

după dinaele veneau —li şi trimbitaşil... bătind din toba (isp.i
[ung. doboş + suf. - ar].

TOC I* interj. Imită sgomotul surd produs de 
o lovitură, de o oiocănitură: N’al nlol clnd închide 
ochii. Căci te chlamă tool toci toci Toci toci tool Ia rugă-
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F'&- 4957- 
Toc de cute.

olune (SPER.) (e vorb. de toaca de la mănăstire) 
[onom.].

TOC2, Mold. Olten. Tr.-Carp. TEQO,TlQC(pI.-ciirl)l. 
sn. (D Cutie de diferite forme, (ie lemn sau de carton, 
In care se păstrează ceva: ~ de tiaareu lj ® Un fel 
de teacă de piele în care se ţine pistolul sau revol
verul (i®) 4956): două perechi (de) pl- 
aţoale b&gate In tocuri de piele (fil.) ; ml-am 
scos . revolverul din toc 
şl am pornit încet (s.-ald.) 
ii ® Trans. Maram.
Cutie de lemn, ro
tundă şi turtită, de 
forma unei găleţi, în 
care se ţine apă, lap
te, etc.: De-l In tocuri 
astupat, De-i In bărblntd 
înfundat... Toate eă se 
spargă. Toate să se risi
pească (pap.) ^ ® y Un 
tel de teacă pe care o 
poartă ţăranul atîmală de brîu, cu 
un cîrlig, şi în care ţine cutea de as
cuţit coasa (|®1 4957): de Orăclnn, se 
pane pe marginea mesei (ţin dreapta coasa, 
tlocul, cotea (vor.) d) îffiî = PERV^®
’I ® Unealtă de scris la capătul că
reia e fixată peniţa ([H 4958).

2. TiQC {pl. tioace) sn. Băn, Ciob, 
tlîrb: se cunosc mal multe vetre de foc ve- 
chln. Ungă cari se află tioace. de oale şi 
blide de pămlnt (uua.) [ung. srb. SlOV. 
t O k].

TOC3 (pj.-oouri) sn. 1. Partea mai 
ridicată de sub călcîiul încălţămintei 
(Mold: ,,Călcliu”) (1^ 4959) :-»de pantof, 
de ghlată, de cizmă; -'uri înalte, joase; 
m’a călcat ou tocul; un ofiţer de roşiori...
Işl ciocni >«mrile (VLAH.) [bg. tOkă].
‘TOC1 (pl.-ocuri) sn. .a Un fel de 

pălărie mică purtată de cucoane: pe 
cap purtau un fel de pălării,.. numite *url 
(VOR.) [tocă; comp. şi rus. t o k 0].

TOCA (toc) 1. vb. 
ir: ® X A tăia mă
runt cu satîrul, cu cu
ţitul, etc.:came, cea
pă, pătrunjel; o nevastă 

. clnchită pe un scăunel toa
că varză oRG.) Tf ® ®
F A risipi, a prăpă
di, a cheltui încetul ‘ 
cu încetul (banii, a- 
verea, moştenirea,

etc.): locuri, vite, vil, unelte de gospodărie, toate lă 
oase (RET.); tocase cu băutura şl cu traiul bun o moşie (ret.) ; 
Neavind oe să mal toace, după cum era ’nvăţaţl. Ori se-apuc 
de hoţie, ori de Înşelătorii (pann) ; 11 toacă starea fără mu
strare de cuget (fil.) H ® ® F A Stoarce toată sta
rea cuiva, a ruina pe cineva, a-1 sărăci, păpîndu-i 
încetul cu încetul averea: nu te slăbeşte din dragoste, 
din vorbă şl din llnguşală, plnă nu te bea şl (nu te toacă (Jip.) 
’l ® F A izbi, a lovi tare: Imivlne să-l toc In cap, să-l 
:omor... că Încă atita necaz nlme nn ml-a făcut ca mişelul 
acesta (Ret.) K ® A nu da pace cuiva tot îndru- 
gîndu-i şi repetîndu-i cîte şi mai cîte: se ingretoşase 
şl el de palavrele Iul ce pe toată ziua 11 toca osf.) ; toacă la 
ureche Domnului clte ale toate (jip.).

2. vb. intr. ® tul A bate toaca: nu se auzea de dimi
neaţă plnă In sară declt tocind şl trăglnd clopotele (NEGR.) ; 
de la biserica din vale s’aude tocind de prlvlghere (vlah.) ţ[ 
® A ciocăni, a bate, a hodorogi: ei a tocat la uşă şi 
ea a Întrebat că clne-1 acolo (sb.) ; Începe a toca In stative 
de plrlle păreţll casei (Crg.) K ® ® F A îndruga, a 
flecări: dn-te pirllll că doar n’am să-ţl toc |a nreche plnă 
mine (ALecs.; ; 11 toacă gura lutr’una, vorbeşte într’una, 
nu mai tace din gură H ® i Se zice despre glasul 
berzei:'o barză, deşteptată din somn, Începu deodată să 
toace pe vre-im coperlş o.-ald.); ...cocostlrcil, Înfipţi In- 
tr’nn picior, Dan gltnl peste aripi, tocind din ciocni lor 
(ALECS,) [lat. ■vulg. 'toceare > it. toceare, 
spân. port. cat. toc ar, fr. toucher, etc.].

rocuri de
sens.

Fig-. 4059. Tocuri.

to-

’TOGA (pl.-ci) s/. .e. ® Acoperemînt al ca
pului, fără borduri, purtat de avocaţi sau de ma
gistraţi (i'“i) 4960): Iacă ima care seamănă ou o —■ de ma
gistrat (UR.) 1[ ® Pălărioară sau 
căciuliţă purtată de cucoane 
(comp. TOC4): ea poartă malacol 
exagerat, * de catifea neagră cu flori
(ALECS.) [fr. t o q u ej.

TOCALIE s/. ® Un fel de 
morişcăcare, învîrtitădeVInt, F cr ^ , T , 
produce o scîrţiitură ce sperie 1°‘ 
pasările de pe lanuri (paiuf.) : vol slnteţi tocălilDe epăriat 
păsări In vil .SEV.) ţ| © = TOACA: dracul a Început să 
boncăne cu ciocanele In (r.-cod.) 11 @ B) = CORDCNOID ®
[toca].

tocana (pt.-ne) s/. X ® Mîncare pregătită 
din bucăţi de came cu ceapă pră.iită şi grăsime; 
De-ar 11 puşca de Bucuros aş 11 cătană ok.-brs.) r ® 
Maram. (brl.) (pap.) Mămăligă [ung. t o k ă n y].

TOGANI (-ăuesc) vb. intr. ® A ciocăni, a bo
căni ; ~ In uşă n ® iJ) F = TOCA 2 ® : Cîte baba-i 
tooănlse, Toate drepte le-a l(ut (sper.) H ® 1; = TOCA 2 ® 
[toca]. ,

TOGAnIT sbst. Faptul de a tocăni; cio
cănit: dacă se aprinde (mdeva o casă, (barza) vesteşte oa
menii prin ,«aii ou ciocul (şez.).'

TOCAT 1. adj. p. TOCA fi © N^tOCAT.
2. sbst. Faptul de a toca.
TOCATQR (pZ.-toare) sn. Scin

dară de lenin tare întrebuinţată la 
bucătărie, pe care se toacă carne 
cu satîrul şi altele ([B14961).

TOCATVRA (pZ.-turi) sf. ® Fap
tul de a tocai® Lucru tocat 
mărunt: ~ de pale 1 ® X Game to
cată : In —' se pune şl ceapă, verdeţuri, sare
(ŞEZ.).

TOGI (tocesc) vb. iT. şi refl. ® A 
(se) strica tăişul, ascuţişul, vîrful 
după multă întrebuinţare: cuţitul s’a 
tocit, trebue dat la ascuţit; a tocit toporal, 
tăind atltea lemne; s’a tocit şl condeiul de atita scris; dinţii 
nn l-au căzut, dar s’an tocit toţi plnă In gingii (VLAh.) 1 ®
A (se) roade de multă frecătură, de multă între
buinţare: cercă să. umble sprljlnlndn-se In toiagul său, 
dară 11 fu cu neputinţă, oăcl şl acesta se tocise osp.) ; 
s'au tocit potcoavele cailor [srb. t 0^5 i M, bg. t 0 5 a, 
etc.].

TOGP.A 
(pZ.-le) sf. Pia
tră circi.Iară 

pe care se as
cut uneltele tă
ioase ([H 4962): 
a da cuţitele, brl- 
oele, toarfeclle la

[bg. t o 6i - 
io].

TOGILAR
sm. Cel ce as
cute la toci
lă (114963).

TOGIT 1.

TOC-
TOC

Fig. 4961. 
Tocător.

Fig. 4962. Tocilă. Fig. 4963. Tocilar.

adj. p. TOCI. ® Care şi-a pierdut 
tăişul, care nu mai e ascuţit: un cuţit, un briciu f 
® ® Slăbit, uzat 11 © nftocjt.

2. sbst. Faptul de a toci.
TOGITOARE sf. Cadă mare, de formă lungă

reaţă, cu cercuri de fier, în care se pun strugurii 
sdrobiţi, prunele pentru rachiu, borhotul, etc.: bnţlle
stau bine Înţepenite pe chezăşii lor, tocltorlle slnt aşezate fm- 
mos pe căpătlle (odob.) ; plnă una alta, umplu gazdei două 
tocitori do bani osp.) [comp. vsl. t o £ i t i „a lăsa să 
curgă”].

TQGMA rm- TOCMAI.
O TOGMA (pl.-me) sf. Băn. ® Tocmeală 1 ® Lo
godnă [t O cm i].

TOGMAG (pl.-ac») sn., TOCMAQ sm. Mold. Cio
can mare (pol.) [tc. tokmajt].

TOGMAGEL =1 TOQMAOţlL.
O TOGMAGI, TOQMAOI sm. pl. Mold. Trans. X = 
TAIETîU : pe la praznice. In borşul ou fasole, se pun şl toc-
magi (ŞEZ.) [probabil din. t o o m a c].
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TOC- tocmai, t TQCMA, o TPGMA(D. OTQMNA(I) 
T rfc I a(^Vm ^ Deopotrivă, la fel, egal: aceşti de apoi nn 
I V I ceas lucrară şl l-au făcut tocma cu, noi (bibl.) ; 1d ^ = 

INTQCMAI ^1 (D A' oa (şl), la fcl CU, ca şi: cela ce... vă 
sfătui pre altul ca să facă acest lucru, acela să se certe tocma 
ca şl cela ce ar fl făcut el singur (prv. mb.) ; E bătut la oap 
Tocmai ca un ţap (pann) T} (D a) deopotrivă, la
fel, egal; cît unul, atît şi celălalt; b) deplin, în
tocmai: Uercur Îndeplini porunca tocmai pe tocmai, ca o 
slugă credincioasă nsp.) ^ 0 Chiar (acela), nu altul: 
ebe! neică, tomnai ăla mă omoară pe mine (r.-cod.); nu l-a 
fost teamă să lănţuească astfel tocmai pe un titan (odob.) 1[ 
® Urmat dc un adverb de timp; în momentul, 
ÎM timpul acela chiar: insă tocmai clnd era să se spargă 
nunta, ea perl de lingă dlnsul din horă (isp.i ; tocmai acum 
la dlcă, n'am nici o mlţigllere (CRG.) ; sublnţelegîndu-se 
adverbul: tocmai vlscân că am vlndut toată marfa (dlvr.) ; 
şi, fiindcă tocmai era trebuinţă de gălnăreasă, o primi (leP.) 1f
© Abia, nu mai ’nainte {sau nu mai tîrziu) decît:
Muscalii, cam greoi, au ajuns tocmai tlmlu, clnd noi ne bă- 
team de un ceas.cu.Turcii (I.-gh.) ^ 0 Chiar' nu mai 
departe decit: după ce ţl-al făcut pomană de 1-al dat 
un petec de loc, el tocmai lingă mine şi-a ales să-şi facă 
bordelu osp.); s,a lunecat tocmai la mal ^ ® Departe, nu 
mai aproape decit [Mold. ,,hâtM):de-aoolone-am întors 
la munte Îndărăt, tomna ’n Dealu-Boulul (gr-n.) [vsl. 
t fl U Q m a].

tocmeala, t TOCMALA (pî.-mell) sf. ® Faptul 
de a (se), t o*c m i (la tîrguială): al noştri ii îmbrăţi
şară, tlrgulnd mal mult de la dlnşll decit de la pămlntenl, 
şl încă fără tocmeală osp.i ; aşa s’a hotărlt să Intre la toc
meală, crezlnd că doar’ l-o Împăca cu un zapcillc (i.-gh.);

tocmeala !n tlrg şi ursul In crlng= ursul în p&dure şi 
el îi vinde pielea în tîrg (■«'pAdpre©); mai 
bine ^ ţigănească şi plată negustorească (znn) U © în
voială, convcnţlunc, contract: tocmeala este o făgă- 
dulală deopotrivă, de doi sau mal mulţi Inşi ileg.-car.) ; de se 
vor tocmi doi plugari să-şl schimbe pămlnturile... de nu va 
II semănat nice unul, atunce pot să strice acea tocmeală 
(PRV.-MB.); simbrie In bani să nu primeşti de la dineul, cl să 
Iaci tocmală că, după ce ţl-1 Împlini anii, să'ai a lua din casa 
lui ce-1 vrea tu (Crg.»; la stăptn nu te băga fără tocmeală 
(PANN); <** agricolă = ÎNVOIALA® H ® t Ordine, re
gulă, bună rînduială; organizaţie: au căutat a dare 
dos oştile Iul Hihai-Vodă, Insă nu de tot In risipă, ce cu toc
meală (M.-cosT.); Işi tocmi oştile... cum ştia el In legea 
Iul, (şl) toţi rămaseră mulţumiţi de tocmelile Iul (isp.) ; 
bună ţară, rea tocmeală, farae bună, dar rău cîrmuită 1[ 
0 t întocmire: au făcut chip cetăţii Camenlţel de ceaiă, 
cn toate tocmelile ei din lăuntru şl din afară (nec.) ^ 
® t Testament: ceia ce va să facă tocmeală sau carte, 
aceluia trebue să-l fie mintea Întreagă şl sănătoasă. Iar nu 
trupul (PRv.-MB.) 5 ® t Ordin, hotărîre, dispoziţiune: 
acest obicelu au fost legiuit de legiuitorii cei bătrlnl. Iară In 
vremea de aomu ceşti mal tineri... au schimbat acea tocmală 
(prv.-lp.) ti 0 t Rînduială, precept, normă: au scos 
din cărţi ellneştl şl lătlneştl toate tocmiâlele cele bune şl ju- 
dăţele celor buni creştini şl svinţl împăraţi (prv.-mb.) ^ ® 
tAcord, înţelegere deplină, unire (în păreri, în sen
timente) : viind Zlgmond au zis cătră toţi să fie tntr’o toc
mală (N.-cosT.) ^ ® t Menstruaţie: mularea, mal ’nainte 
plnă nu se va curăţl de tocmala ce-1 laste, prescuri să nn facă
(PRV.-LP.). "

TOCMI (-mese) 1. vb. tr. © îA pune în rîn
duială, a face ordine, a îndrepta o situaţie: au şezut 
clteva zile paşa şl cu Domnii amlndol de au tocmit cetatea 
(N.-cbST.); Vaslle-Vodă... au trimis de la sine boieri la sul
tanul... şi au tocmit lucrul cu sultanul cu daruri (m.-cost.) ^ 
0 t A aşeza: după ce an ajuns bivolii.la st^lnul lor şl 
văzlndn-1 bucăţele, au Început... a tot tocmi bucăţică lingă 
bucăţică (SB.) H ® t A întocmi: se aşeză In scaniAil 
Împărăţiei şl-şi tocmi oştile, boierimea şl prostimea, cnm 
ştia el In legea Ini osp.) 1[ 0 t X oastea (de răz- 
boiu), a pregăti de războiu, a aşeza în ordine dc 
bătaie: oralul încă tocmise Şvezli şl sta snpnşi la locurile 
ce tocmise (let.» t ® t A drege, a îndrepta, a re
para: unde glonţurlle ziua spărgeau... el noaptea tocmeau 
ou pămlnt (N.-cosT.); mal tocmlt-au şi clteva case In onrţile 
domneşti (nec.) ; să stal dtiz Înaintea Iul şl să te faci oă 
tocmeşti stratnrile şl'că Îndrepţi cărările (sb.) H 0 ţ A
orîndui, a hotărî prin soartă, a destina, a ursi T| 
0 ţ A pune‘, a aşeza într’o anumită slujbă, a da

o anumită Însărcinare t ® A desbate preţul cu 
cineva (pentru a-i face o slujbă, pentru a-1 lua în 
serviciu, pentru a-i cumpăra ceva); a lua pe ci
neva cu leafă, cu simbrie ca să-l slujească, a an
gaja,anăimi: am tocmit o tiăsură să mă ducă plnă acolo; 
Ieşi dins demlneaţă să tocmească lucrători la via lui(BiBL.).

2. vb. refl. © î A se aşeza, a se instala II © t A
se pregăti: Pepelea... sooţlndu-şl fluierul, a Început să se 
tocmească la zis (sb.) ; s’au tăbărlt aproape de Hotln şl 
s’au tocmit după rlndulala ce au ei de războiu (must.) K
® t A so potrivi, a fi de acord, a fi într’o înţele
gere II 0 A conveni, a face o învoială, a încheia 
o convenţiunc: toată tocmirea ce se tocmeşte omul unul 
cu altul pre un Incru, şl cu scrisoare şi fără scrisoare, să lle 
adevărată (prv.-mb.) H © î A Cădea la învoială, la în
ţelegere : sudalma să chlamă iertată, clnd să tocmăsc amln- 
doo părţile şl să Impaoă şl dan mina nnll cn alţii (PRV.-lp.) % 
® A (iiscuLa preţul (unui lucru de vînzare, unei 
slujbe de făcut, etc.), a căuta să cadă la învoială, 
desbătlnd preţul: să ne tocmim, şi să-ml dai banii 
on olt ne-om învoi (isp.); te tocmeşte duşmăneşte şi plă
teşte omeneşte (znn.) ; Clnd te tocmeşti, cere să-ţl dea plată 
bună, Nu lua In grabă pe nimic arvnnă (pann) ^ 0 A se 
băga slugă, a intra la stăpîn: din ziua In care s’a toc
mit Chlrloă la Ipate, norocul 11 curgea glrlă din toate părţile 
(crg j[vsI. t d k ii m i t i].

TOCMIRE sf. Faptul dc a (se) tocmi; toc
meală.

*TOCSINs6si. Clopot de alarmă: -^1 sunase: cauza 
sllntă a poporului 11 chema pe cimpoi de onoare (car.) [fr.].

TODORUSALE wm- BUSALU®.
OTOFAI (-ăeso) vb. intr. Mofd. A bălăci prin apă, 
prin-noroiu [onom.].

*TQGA (pl.-ge) sf. 0 ^ Manta 
lungă dc lină pe care o purtau 
Romanii deasupra tunicii, lăsînd 
numai braţul drept liber ([II 4964) ;

virilă, togă de lînă albă ce pur
tau la Romani copiii patricieni
lor, clnd treceau de vîrsla copi
lăriei: flăoăll lor... Încă nu Îmbrăcase 
gravitatea togel virile (odob.) [lat.].
O TOGMA w- TQCniAl.
O t6gmA = tqcmA.

TOGMAGEÎL sm. a © Ciupercă 
de coloare gălbuie, cu trunchiul 
subţire, foarte ramificat; creşte 
prin muşchiu şi la baza trunchiu- 
rilor de copaci bătrini, toamna; 
numită şi ,,barba-caprei“, „burete- 
creţ“, ,,opintici“, ctc. (Clavaria 
crispula) H 0 — meloşel lî ® =
BAMURELE^ 0 = CREASTA-COCQŞU- Fig. 4964- TogS. 
LUI4 [tocmagij.
O TOGMAGI ev- TOCUAOI.
OTOHARGA, TOHOABCA {pl.-cc) sf. Mofd. Trans. 
0 ^ Cojoc ciobănesc, lung pînă la glesne, făcut 
din piei de oaie nelucrate, fără mîneci şi cu lîna 
în afară; şi-l cos ciobanii înşişi: ciobanul dormea pe 
toharcă (vaso; duceau de subsuori un mocan sdravăn, Îm
brăcat c’o tohoarcă mlţoasă <sad.).
O TOI (toesc) vb. tr. şi intr. Trans. Maram. ©A certa, 
a OCărî, a mustra: împăratul a vrut să toească pe Făt- 
frnmos cum de nu ascultă poruncile să meargă la el clnd II 
chlamă (RET.) n 0 A face gălăgie (brl.) (conv.).

TOIAG (pi.-lege) sn. 0 Baston, băţ pe care se 
sprijineşte cineva etnd umblă sau cu care se apără 
la nevoie: porinol lor nemică să-şl la pre cale, nnmal nn ^ 
(COR.>; cu cel ^ lovi Molsl piatra In pustii şi ieşiră 12 Iz
voare şl băuiă (VARL.); văoarlal ce va arunca cu ^ul cela 
ce paşte vacile şl va vătăma vre-o vită... va plăti paguba stă- 
pînniul (PRV.-LP.) II 0 Baston ca semn de distincţiune 
a unei diimnităţî: nu se va lua de la Iuda <«>'ul crăesc 
(PAL.); el este vrednic să primească •«iil stăplnlrll (Tich.>; 
mergem cu alţi postelnici Împreună, cu tolage amină, pe 
glos, înaintea Domnulnl (nec.) ; /«ml (arhiereului) se chla- 
mă şl <«/ de păstorie ou oarele paşte turma lui Hs (frv.-mb.)^ 
0 0 Sprijin: vinul e <«ml bătrineţelor şl nebunia tlnere- 
ţeior (PANN) II 0 Pr. ext. Lovitură dată cu toiagul: 
cela ce va omori cline *de turmă cn otravă, aceluia să-1 dea 
100 de tolage (prv.-mb.) ; să-ml luaţi pe dumnealui, juplnol 
plrcălab, şl să ml-1 daţi clnolzeol de tolege de cele beşlcate
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(19P.) Ţf © Luminare de ceară curată, făcută după, 
lungimea trupului mortului şi Incoiăcită apoi In 
formă de roată, care se pune să arză la capui ră- 
posatuiui; numită şi „(iumină de) stat”; in locul 
unde.a murit cineva, ae arde trei zile de ceară curată, ca 
sutletul să albă lumină... In drumul ce l-ar Iaca la Dum
nezeu (Gor.) n ® ToiţiQELE pi., cele trei stele lu
minoase, aşezate In rlnd, la mijlocul constelaţlunii 
Orionului, care formează minerul Sfredelului; nu
mite şi „Trisfetitele” ( [®) 3462) [vsl, t o -
jagtl]. '

TOIEGEL (pl.-ele) Sn. diin. TOIAO'^ adase cn dlnsa 
o furcă şi un ^ (isp.)*
O TOIEGI (-legeac) vb. intr. A o întinde la drum, 
a apuca drept spre un loc oare-care: ia să mă duc şi
pe la ei să văd..., şi o toiegeşte spre casa celui mare (r.-cod.)
[toiag].

TOIU sbsi. ® t Mold. Trans. Gălăgie, tărăboiu, 
zarvă: nuntaşii miresei, făctnd un îngrozitor, le Ies 
Înainte cu zicălăii <mar.) ^ © ţ încăierare: slabă bă
taie lăoind, ori-clnd sta cu dinşii la puţin cevaşi procopsea 
ICANT.); fiind om viteaz şi cu alţi rohmistri s’au luptat cltva 
şl au ieşit din ^1 Tătarilor (n-cost.) H ® PunCt Culmi
nant, temeiu, mijloc: In vara anului 1820, războiul era 
In <^1 lui (i.-GM); se apropie de adunarea nuntaşilor, tocmai 
clnd era In <*'1 chefului (isp.i; In <*'1 căldurilor, pe la 
două ceasuri după amlazl, străzile slnt aproape pustii (vlah.) ; 
In- -«'1 verii, îndată oe venea rupt sde oboseală, ne ospătam 
bine (DLVR.) [comp. to. t O j „benclietuire”].

TOLĂNI (-ănesc) vh. refl. A se lungi, a se în
tinde în voie, într’o poziţie comodă: am încuiat nso 
şi m'am tolănit in pat (vlah.) ; se tolăniră fle-care pe oe 
avea, la umbră de copaci şl la răcoare (isp.i; parcă 1 s’a 
mal potolit foamea şi s'a tolănit iar ou capul pe sac (Car.) 
[comp. TOLoajj.

TOLBA (pl.-be) s/. ® Toc în ca
re stau săgeţile 4965): imbc&oat 
nnmal cn aripi şi cn cn săgeţi, gln- 
deal că era chiar tlul cel iubit al Airoditel 
(i.-GH); cum veni seara, se duse, Işl Ină 
cărţi de eltit, denă ţapnşa, arcul şl telba 
cn săgeţile (isp.i ; e'a aşezat tntr’e greapă, 
ou caIn-1 năprasnic şl on telba de săgeţi 
(VLAH.) f ® = TORBA: vlnăternl ve
sel e aevlrle elngerată In telba ea (odob.) ; 
după prlnz... Işl aduse telba cu oalaball- 
cnl de la hanul Iul Chir Năstase (dem.)
[tqrbA, probabil influenţat de vsl. 
t u 1 ă „tolbă de săgeţi”].

TOLBAŞ sm. (pol.) V Marfa- 
giu, bocceagiu, negustor ambulant Fig. 4965. Tolba, 
[t o 1 b ă].
O TOLGER (pi.-ere) sn. Olten. Băn. Trans. Pîlnie 
de tinichea, leică [ung. tolcsăr].
O TOLDĂU sbst. Băn. Cuiu gros de fier [ung. 
t o 1 d 6]. ’
O TOLDUI (-nesc) 1. vb. tr. Băn. ^ A înjuga încă 
doi boi la plug sau la car.

2. vb. refl. A se acorda, a se înţelege: s’au iest 
toldult oamenii mei să adncă lemne de la pădure (cAt.) [ung. 
t 0 1 d a n i].
•TOLERA (-erez) vb. tr. ® A lăsa să se facă, a 

îngădui un lucru nepermis, ce ar trebui împiedecat, 
ce se pedepseşte de obiceiu: ■» abnznriie H ® A su
porta, a putea suferi, a răbda: ~ fmnnl de ţigară, nn 
narcotic [fr. ].

•TOLERABIL adj. Care se poate tolera, de 
îngăduit Uf © intolerabil [fr.].
•tolerant adj. Care tolerează, îngăduitor, 

.indulgent ff pjtolerant [fr.].
. •TOLERANTISM sbst. Părerea acelora cari 
susţin că se poate îngădui existenţa tuturor cul
telor [fr.].

•TOLERANŢĂ (pi.-ţe) sf. ® Faptul de a to
lera un lucru nepermis, care ar trebui împiedecat 
sau pedepsit, îngăduiaJă, indulgenţă f © Lipsa 
ori-cărei animozităţi faţă de aceia cari au altă cre
dinţă religioasă, alte vederi politice sau fUoso- 
fice li © Obicinuinţa de a suporta un medica
ment luat înlr’o cantitate care ar constitui o 
primejdie pentru alţii ft © •«■ptTOLEaăNTA [fr.]. 
O TOLOACĂ (pf.-oe) sf. Mold. Bucov. .r'Pămlnt cul-

Fig. 4966. Tolobonî.

tlvabil pe care-I lasă oamenii să se odihnească şi 
să se mai îngraşc, lăsînd vitele să pască pe el, 
pîrlog, obleagă: ellntu ion de la Suceava, clnd eia băiet, 
păştea vitele tatălui său pe —
(VOR.): loourllecehrăneec vitele...
Blnt nn numai livezile, toloacele, 
otăvlle, dar şl ţarinile Învechite 
şl obosite de a ne mal da pini 
(ION.) [rut. t O 1 0 U a].
O TOLOBONÎ sm. pî.
Trans. (dens.) 1. Un fel de 
ciorapi groşi de pănură, 
de forma unor cizme, 
ce poartă, iarna şi 
vara, bărbaţii şi le- 
meile, în special în ! 
regiunea Pădurcnilor 
(li 4906).
O TOLOCĂNEALĂ (pl.-oli) sf. Mold. Faptul de 
a tolocăni: s& na-ţl fie tolocăneala în dodii 
(FLOR.J.
O TOLOCA.NI (-ănesc) vb. ir. şi intr. Mold. A mo- 
rocăni, a nu mâi tăcea din gură, a tot certa pe ci
neva: n’aş crede en că moşneasal s’o zică din inimă rea, 
aşa-1 firea lui, să tolooănească de geaba (gr-no Î bo urcă In 
copac, lăslnd oamenii să tolooănească pentru a-şi goni som
nul (FL0R.1; una, două, li tolooănea, mustrlndu-i... oă nu 
vorbesc drept româneşte, cum vorbeau părinţii lor (Croj. 
OTOLOGI (-ocesc) vb. refl. Mold. / A fi călcat şi 
îngrăşat de' vite {vorb. de un loc cultival)il, lăsat 
să se odihnească): să mpi ţeiinăsau toloacă... şi... să o 
•laşi să se pască de vite... ca să se tolooească (draoh.) [rut. 
t O 1 O 6 i t i].
OTOLOGI (-ogeso) 1. vb. ir. A călca în picioare 
ogorul, semănăturile {vorb. de vite): semănăturile le 
tologean cu oall lor cel mici şl sprinteni (şez.>.

2. vb. refl. = TOLANţ: după prlnz, ne-om dus In gră
dină şl ne-am tologit subt nn bătrin plop ce ne umbrea ou 
tufoasele Iul ramuri (Negr.) ; purcelul sburda şl se tologea 
numai pe covoare (CRG.>; nn este bine a călca In locul nnde 
s’a tologit calul (gor.) [t O 1 O c i; comp. şi TOLAnj], 
O TOLOLOIU sbst. Mold. Trans. F ® Zarvă, gă
lăgie, tărăboiu: l&cea nn -v de nn-tl pricepeal vorba 
(MERA) f ® Individ căruia nu-i mal tace gura, care 
tot toioeăneşte (şez.) [comp. tAlAlAu].
O TOLOŞGAN sm. Mold. Copil durduliu, dolo
fan ; g&si soţia stind de vorbi despre treblle împărăteşti 
CQ un — do băiet (flor.).
O TOLTEU (pi.-tee) STi. Trans. (conv.) (dens.) Coşarcă 
[ung. t o i t 0].
•TOLUENsbst. Hidrocarbură ce se extrage din 

gudronul (ie huilă şi anume (iin uleiurile uşoare; e 
un lichid incolor, cu miros de benzen [fr. t o- 
1 u ă n e].

*TOM (pi.-muri) sn. Volurn: ,,Doamna Cblalna” s’a 
tipărit In -.ml tntlln al Operelor complete de Odobesen [fr.
t O m e].
O TOMA1 = TQCUAI.

TOMA2 ® npr. m. f ® Dnnilneca Tomll ^ DUMI
NECA© [vsl. < gr.].
t TOMBATERĂ (pi.-re) Sf. ® t Un fel de aco- 

peremînt al capului sau o îmbrăcăminte purtată 
pe la începutul veacului trecut: de la zaveră, ellepă- 
dase lebadeaua şi tombatera şl se Îmbrăcase nemţeşte (i.-(3H) f 
® Cu idei învechite, retrograd (şi adj.): ţe ore- 
deam om de progres, cu Idei mai nouă, dar te găsesc tomba
tera de tot, cum se zice la noi (i.-gh.) [ngr. xov nrxTSpa 
(,)care imitează.) pe tata”].

•TOMBOLĂ (pi.-le) sf. Loterie de societate 
unde'se cîştigă diverse obiecte: dac’ am văzut oă mă 
omoară concurenţa străinilor, am deschis cu obiecte la 
Moşi (CAR.) [fr.].
o TOMITE adii. = TOCMAI [t o m a2 -f suf. 
-m i ’l c < bg. -m i t el.
O TOMNA1 = TOCMAI.

TOMNA-’ (-naz) vb. tr. şi intr. A ţinea undeva 
(vitele, oile) peste toamnă; a petrece undeva 
toamna.
O TOMNĂ = TOCMA.
O TOMNAI = TQCMAI.

TOMNAT sbst. K; ® Faptul de a tomna f 
® Plata pentru lăsarea peste toamnă a oilor

T 01- 
TOM
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TOM- într’un loc: prlmăv&ratul şl <^ul lor vine pl&tlt deosebit
Tn (RET.).
I U r TOMNATIC, TOMN4TEO ad?. d) Dc t o a mn â: 

■liliecii şl fflndacll tomnateol Începură să sboare prin aer 
fSLv.); poame © 0 Care nu mai e în prima
tinereţe, căruia i-a trecut vîrsta (ie însurătoare 
sau de măritiş: nu mai era destul de ttnără, ca să Întoarcă 
minţile la flăcăi tomnatici ca Scatiu şi alţii (D.-zamf.); era 
o mătuşă sarbădă şl. tomnatică (GN.).
o TOMNEALĂ = tocmeala.
OTOMNI ■= TOCMI.
O TOMNÎU adj. = TOMNATIC: cita poama e tomnie, 
Nlce una nn-1 dnlole Ca măicuţă caa dlnttie (ik.-brs.) 
[toamnă].
•TON1 (pi.-nuri) sn. ® co Ridicarea glasului pe 

silaba unui cuvînt, accent tonic: in cnvlntul pre
peliţa, *ui cade pe prima silaba r ® Grad de ridi
care sau de coborîre a vocii H ® Fel de a vorbi 
care trădează starea de spirit a aceluia care vor
beşte; a ccbori «ui, a O lăsa pe coarda de jos, a-şi 
mai muia glasul; a schimba ~ul, a vorbi [sau a se 
purta) altfel, a o Întoarce pe altă foaie I ® J 
Gradul dc înălţime sau do profunzime a unui su
net muzical II ® J Interval Intre două note con
secutive ale gamei, afară de intervalele între ,,mi”

, şi „fa”, şi între ,,si” şi ,,do”, cate sînt numai de 
cîte un semiton I ® J maior, gama modului ma
jor; ^ minor, gama modului minor ([1] 4967) H ® J

i-rb • 11-pt.Ţ )j 4-ll-ilj-u!ti.tet 1 J[.r t ^

Fig. 4967. M. Tonuri majore; — m. tonuri minore.

Gamă ce se adoptă pentru compunerea unei arii, 
a unei bucăţi muzipale, şi care ia numele primei 
note a acestei game 1| ® J a da .«tiI, a indica, 
cu vocea sau cu diapazonul, tonalitatea unei cîn- 
tări vocale H ® ® ~nl lace mnzica, un cuvînt 
poate avea un înţeles sau altul, după modul cum 
a fost rostit, felul în care se exprimă cineva arată 
adesea intenţiunea cu care a rostit cele spuse H 
® J Gradul la care se ridică sunetul unui instru
ment de muzică ţ[ ® Felul în care vorbeşte sau 
scrie cineva: a ina immagistral ^ @ Intensi
tatea, strălucirea unei colori; — cald, coloare vie 
care pare că pro
iectează o lumină 
purpurie [fr.].

*TON2 sm.
Peşte de mare ce 
seamănă cu la-. 
cherda (Oreynus
thynnus) (|®]4968) Fig. 4968. Ton.
[fr.].
•TONĂ (pj.-ne) sf. Greutate de 1000 de kilogr. 

întrebuinţată ca unitate de măsură bi marină, 
la mine, la drumuri de fier, etc. [fr. t o n n e].
•TONAJ (pl.-aje) sn. 39 Capacitatea unei co

răbii-, uiiuî vapor, evaluată în tone [fr. t o n - 
n a g e].

•TONALITATE s/. J ® Proprietatea carac
teristică a unui ton | ® Rezultatul înşirării unor 
sunete grave şi ascuţite aşezate astfel ca, în com
poziţia scării sunetelor, tonurile şi semitonurile 
,să se sucCedeze într’un mod determinat H ® Ca
litatea unei bucăţi muzicale sorise într’un ton 
bine determinat [fr.].
O TONATIG adj. Trans. Cu toane, capricios: 
daoă astăzi este cea mal <^ă temele, vina... este a mea (slv.) .

•TONIC 1. adj. ® / Se zice despre un medica
ment care are proprietatea de a mări încetul cu 
încetul puterea de rezistenţă a unui ţesut anato
mic sau a unui organ H ® Accent tonul mai 
ridicat cu care se rosteşte una din silabele unui 
cuvînt K ® J Notă ~ă, nota cea dintîiu a unui ton'

Fig. 4969.
Tonsuiă.

sau a unei game; ea dă numele gamei sau tonali
tăţii : In sol major, nota .-'ă e sol.

2. (pî.-ice) sn. f Medicament tonic.
â. tonica (pi.-ce) s/. J Nota tonică [fr. t o - 

n i”q u e].
O TONpS 1. adj. Cu toane, capricios.

2. otonoÂsA (pi.-se) sj.Bucov. Tro/is. Poznă, năz- 
bîtie, şotie: s'a lăont nebun si a prins a lace lei de Iei de 
tonoase si alte blazgonll (mar.) ; Pepelea se bucura numai 
de tonoasele sale cele nimerite (SB.).
•TONSURĂ (pi.-suri) s/. ® Ce

remonie In care un episcop cato
lic talc părul unui seminarist, pe 
creştetul capului, spre a arăta in
trarea sa în tagma bisericească H ©
Spaţiul gol, de formă rotundă, prin 
raderea părului, pe creştetul capu
lui, la preoţii catolici (^ 4969) [fr.]. ■

TONT, TOANTA (pi.-te), O TÎNT,
TţNTA (pi.-te) adj. şi sm. /. Neghiob, 
prost, bleg: ml-ar părea mal bine să 
Iln slută si pocită... si să am si eu puţintel duh, declt 
să fin asa de frumoasă si toantă cum 'slnt (CAr.) ; Nu mal 
plinge, toantă, fa. Că dracul te-o mal lua, De-i II, toantă, 
tot asa (IK.-BRS.); aproape de Mosl, Îndeamnă păcatul pe bădiţa 
Vaslle tlntul... să puie pe unul... să mă procltească (CRG.) 
[comp. it. sp. port. t o n t o].
OTONTĂlAU, tAntAlAu, tontalan (sez.) sm. 
Mold. Bucov. Neghiob, prostănac, bleg: noi am cugetat 
că nici lumea ’ntreagă n’a li In stare să săvlrsească lucrul, 
acesta... si lată că tontălăul lesta de Ion l-a făcut singur 
(SB.) [tont].

TONTOLETE, OTONTOLpO, 0/fen. TONTOROQ 
adj. şi sm. Prostănac, neghiob, bleg: atita se sperie 
Mldas împărat. Incit din aceea, după ce că era acum tontolete, 
rămase si zlnatlc (ibp.i: Corcoduş... era un căţel liniştit, 
cam tontolog (d.-zamr.) [tont].

TONTORQIU sbst. Joc deşănţat, ou săltaturi 
nebunatice, fără nici un tact: al înnebunit de Joci -~1 
singură, fără flaşnetă măcar P (Car.) ; sărea şl el *1 de colo 
plnă colo, fără să vrea, căci nu era chip să stea la un loc 
fără a sălta, oind cinta muzica ala [ISP.I.

TOP (pi.-puri) sn. ® Douăzeci de testele de 
hîrtie ( =480 de coaie): (dă-l poetului) o cutie de peniţe, 
un clondir ou cerneală şl trei -«mr! mari de hlrtle (CAr.) *[ 
® Olten. (rv.-cro.) Pachet de bumbac 1] ® Val (de 
postav) (PANN) [tc. top].
•TOP.^ (pi.-aze,-azurl) sn., t TOPAZIE sf. © 

Piatră preţioasă, de coloare gălbuie, cristalizată 
şi transparentă [fr. topaze; vsl. t o p a z i j a 
< gr. xoitp/iltov].
OTOPCA, TQFCE (pi.-ol) sf. Olten. Minge de păr 
de bou (coNv.) (TUT.) [bg. t o p k a, 
t o p 6 e].
t TOPCIU sm. H Tunar (|®]4970): 

acela care luă crucea de pe turnuri era 
un numit Ibralm-Paşa (BAlc.i ; Să 
arză fitilul I Topcill la locl Odată, de 
două,atreiaori, toc I (BOL.) [tC. top6i].'^

TOPENIE sf. p- ® Prîipâd:
avea o căutătură şi... nişte mustăţi tot
deauna bine răsucite, de-al fl crezut că-1 
^ de bietele femei (ON.) ; e de noi!
(POL.), nc-am dus pe cop(:ă H © Ne
voie marc, lucru grozav, (lin cale 
afară, peste raăşurâV cxtraorclinăr: 
ml-a dat stlntnl muiere harnică, dar rea 
topenla pămtntulul <dlvr.) \ obosisem 
aleţglnd atlţia ani... după dreptate uip.i 
[topi].

TOPI (-pese) 1. vb. Ir. ® A face 
să treacă din starea solidă în stare 
lichidă, sub acţiunea căldurii: son- Fig.497c.Topciu. 
rele a topit gblaţa, zăpada; ^ grăsimea;
(tetele) topesc tntr'o lingură sau In altceva plumb şi apoi 11 
toarnă In apă (mar.) H ® A face să SC combine molecu
lele unei substanţe cu un lichid, a disolva: ~ zahărul, 
sarea In apă 1[ ® clnepa, Innl, a le lăsa Cltva timp 
să stea în apă, pentru ca să se poată desface mai 
uşor fibrele textile H ® 0 A slei, a mistui, a con- 
Sunaa: In trei ani să-şl topească trapul Iul cu postul şl cu 
rugăciunea (pr.-oov.) ; se pooălau la Plumbuita... şl In ocnele

1312



de Ia Telega, toplndu-şi sănătatea şl averea (I.-gh.) ’[ ® (_F) 
A prăpădi, a nimici, a distruge: pedestrimea cită au 
avut, toată au toplt-o Nemţii şl Leşll acolo pie loc (n.-cost.) ; 
şl InlrlngIndu-1 al noştri, l-au topit pre toti (gr.-ur.),

2. vb. refl. © A trece din starea solidă în stare 
iichidă sub acţiunea căldurii: cum se topeşte ghiata 
de soare, aşa vor perl păcatele tale (prv.-mb.) f ® 0 A-şi 
combina moleculele cu un lichid, a se disolva: za
hărul se topeşte In apă T[ @ A sta cîtva timp în apă 
pentru ca librele să se desfacă mai uşor {vorb. de 
plantele textile); cinepa de vară se topeşte oa şl Inul, Insă 
acea de toamnă şade In baltă şl două săptămlnl (ion.1 
© A se mistui, a se consuma: se uita la lemnele ce se 
topeau tn puterea mistuitoare a 1ocu1u1(D.-zamf.) ; pln’or sări 
oamenii de la nuntă... casa ere să se topească (Crg.i ■[ © A 
lincezi, a tlnji, a slăbi din zi în zi: tini lor se topea 
d’a’n-ploloarele şl nimeni nu ştia din ce pricină irsp.i; 
a S0 » de dor, de dragoste, de mlhnlte ţ ® A se prăpădi, 
a se nimici, a pieri; a se ruina, a se duce pe copcă: 
ciuma... n'an mal tost Ieşit (din ţară), olt mal bine de două
zeci de mll de oaste s’an topit Intr’Inaa (nec.i; F : cel şase 
bătrlnl cari ascultă pe conu Alecu rid şl el de se topesc (br.-vn.) ; 
de-o Începe Iar (să ningă), m'am topit mllne cu Crăciunul, 
rămiln lără colaci (Olvr.) 1f © © A se teme grozav, a 
se prăpădi de frică: plingeau ca muierile şl se topeau 
de iTlca jlganlel (isp.) [VSl. t O p i t i].

•TOPIC 1. adj. Privitor la un loc deter
minat, ce priveşte o localitate: nume—; curiozităţile 
—e ale unei ţări.

2. (pl.-ice) sn. f Medicament aplicat pe o parte 
a corpului [fr. t o p i q u e].

TOPp.Â (pi.-iie) s/. Locul, balta unde se to
peşte cînepa sau inul [top i].

TOPIT 1. adj. p. TOPJ: unt—; plumb — ti © 
NţlTOPIT.

2. sbst. Faptul de a topi: —ni cositorului; —ui olne- 
pel. Inului.

TOPITQR 1. adj. verb. topj. Care topeşte.
2. sm. Cel ce topeşte.
^. TOPITOARE sf. = TOPţLA: bătut şl stllclt cum erai, 

te-an dus la baltă şl te-an pus In — (Crg.).
TOPITUBA (pl.-turl) sf. ® Lucru topit; 

lichid în care s'a topit o substanţă: Duduia mai dă 
prin topltura de zahăr clte o răsuceală cu polonicul (GRIg.) 1 
® X Mîncare preparată din bucăţelele de carne 
macră, desprinse de pe slănină, prăjite în tigaie 
cu ceapă tocată mărunt (pamf.).
O TQPLIŢA (pî.-ţe) sf. ® Olten. (vîrc.) Izvor cu 
apă caldă, minerală 1 ® Băltoacă, loc cu apă, 
pîrăiaş mocirlos: lătăuşnl se allă prin topllţl şl prin pl- 
rănţele tlntlnllor (mar.) [sl. t O p 1 i C a].

'TOPOGRAF sm.. Cel ce se îndeletniceşte cu 
topografia [fr!].

■ TOPOGRAFIC adj. d) Privitor la topo
grafie 1 ® Care reprezintă oonfiguraţiunea exactă 
şi amănunţită a unui loc, a unei regiuni, etc.: 
hartă —ă 1 ® Peniţă —ă, peniţă fină întrebuinţată 
la desenat, la hărţile topografice, etc. [fr.].

•topografie sf. .A ® Descrierea amănun
ţită a unui loc, a unei regiuni, a unui zăcămlnt de 
petrol, de cărbuni sau metalifer 1 ® Arta de a 
reprezenta pe hîrtie un teren cu toate accidentele 
de pe suprafaţa lui (■•- tab. Lxvn) [fr.].

•TOPONIMIC adj'. 9 Privitor la toponimie [fr.].
•TOPONIMIE sf. ® 9 Nomenclatura topică, to

talitatea numelor de oraşe, sate, ape, munţi, etc. 
dintr'o ţară sau dintr’o regiune oare-care 1 ® Stu
diul originii numelor de localităţi [fr.].

TOPOR (pi.-oare, f-oară) sn. ® Unealtă de fier, 
cu coadă de lemn, care serveşte la tăiatul copa
cilor, la spintecatul lemnelor, etc., secure (IU 4971):
Trebue s& ştiţi Insă, şl pot să dan dovadă, Că po vremea 
aceea n’avea coadă (alx.) ; ctnd bate piatra, se 'nllge <^1 
In pămlnt şi se pane sare pe mnche, ca să stea (piatra) 
(60R.); coada de nu se pune pe foc, că-1 rău de tăletnrl 
(OOR.) ^ (D ţ = BALTAG: Clmpnlungenll... erau on
săneţe şi cu topoare lungi !n coadă şl luau pre Nemţi şl-1 du
ceau p!nă la cetate (must.) (D Lovitură dată CU to
porul : a pus zmeul mina pe şl din vr'o zece topoară, oo- 
pacul numai s*a cumpănit (VAS.) 1 ® 0 F — de oase,
acela asupra căruia cade toată munca cea grea, 
cel care trebue să îndure toate: noi, piogarii, sintem,

ca să zic aşa, — de oase... noi ducem greul ţării (Car.); şl a 
scris, şl a ţinut discursuri şl a lost — de oase, ba s’a bătut 
şl In duel (VLAH.) 1 ® (g)Din —, oadin —, (înmod) gro
solan, fără nici o artă: deşi ll spuneam oă erau oam 
din — Inorate, el tot stăruia să ne Impule V
nreohlle, oltlndu-ne odele şl satirele sale 
(I.-GH ); tu faci lucruri mal din —, eu mal M|l 
delicate (CRG.i ; spnne-le niţel mal cu moţ.
Iar nu hodorono-tronc I ca din — (isp.i 
1 ® 0 Coadă de —, cel ce serveşte 
cuiva ca uneaită, ca ajutor la să- 
vîrşirea unei fapte reie 1 ® ©
F A face onlva chica —, a-1 face un —, 
a apuca pe cineva de păr şi a-1 
bate sdravăn, a-i trage o păru- _ 
ială: acuşi te scarpin, dacă vrei, ba şl p. ...
un — tţl fac... de-1 zice ,,aman, pululel” M. M^hic. ^ l! 
clnd 11 scăpa din mina mea (Cho.) ; de- Leafa. — V. Virf! 
abia am scăpat din minlle Jnplnesel cu — B. Barbur. —C. 
chica — (ALECs.) 1 Olten. a-1 face cuiva un Călcîiu. —T. Co.a- 
—, a-1 face —ui, a-i face O poznă, dâ> toporişte. 
un neajuns, a-i trage o păcăleală, a juca un ren-
ghiu (ciAUş.) (R.-coD.); (vulpea) a tăcut, că ce poate tace una la 
atitea Împotrivă P şl a socotit să-l facă (măemnţulnl) un — 
(TiCH.) [vsl. t O p O r 0].
tTOPORAN sm. a Ostaş înarmat cu un t o- 

p o r, cu un baltac: fu aripa stingă'puse pe—11 armaţi 
cu securi nsp.i.

TOPORAŞ (pl.-aşe) 1. sn. dim. 'TOPPE.
2. topora’şi sm. pl.

♦ ® = PINTEN AS ®
1 ® Mică plantă fără 
tulpină, cu flori miro
sitoare, mai adesea vio
lete sau roşiatice, rar 
albe; numită şi ,,mic- 
şunea”, „viorea”, ,,tă- 
mîioară”, etc.; creşte 
pe marginea păduriior, 
prin tufişuri, livezi şi 
poieni (Viola adorata)
(d 4972): o duceam lu- 
tr’nn clntec, strlnglnd vio
rele şl —1 (CRG.); Toporaşl ce se Închină gingaşelor lăcri
mioare (ALECS.)' 1 ® = VIOREA ® 1 ® = TAHIIOABA© 
1 ® = catifelptA® 1 ® = cAldArusA® 1 ® = 
SDRGpcru ®.

TOPORAşiu adj. 'Violet, de coloarea t o -
poraşilor: catifeaua toporăşle a hainelor sale (Negr.).

TOPOREIi (pj.-ele) sn. dim. TOPOR.
TOPORIŞCA (pi.-lşti)fs/. ® divi. TOPOR 1 ® 

Bărdiţă.
TOPORIŞTE, O TOPORÎSTE sf. Coadă de to

por; pr. ext. coada coasei (= coporîie), a biciului 
(= codărişte); 0 © a o pune In —, a pune (o treabă) 
la cale: nevasta se Întoarce Înapoi şl spune cum s'a pus treaba 
In toporişte (vas.) [vsl. toporişte].
OTOPORÎIE sf. y = COPORIIE [topor -h 
(0 o p o r) 1 i e].
t TOPSAGA, topsica vb. tr. A învenina, a otrăvi:

M’a muşcat, mla topsloat, la inima m’a săgetat (teod.i
[lat. toxica re].
t TOPSAGAT, TOPSICAT adj. ® p. TOPSACA. în

veninat; otră'vicios, veninos; apare deseori în des- 
clntece: bubă —ă, brlncă—ă, etc. 1 ® Amărît peste 
măsură (conv.) (ciauş.).

TOPTAN sbst. Cu —ui, a) în cantităţi mari (nu 
cu mărunţişul), cu ridicata: a cumpăra, a vinde cu —ul; 
declt cu ‘«''Ul şi banii la anul, mal bine te toomeşte duşmă
neşte şi plăteşte omeneşte (pann) ; bj CU grămada, CU 
ghiotura: a răscolit vrafuri de hlrţoage... svirllteou 
prin poduri şl beciuri mănăstireşti (vlah.) [tc. toptan].

TOPTANGERIE sf. V ® Comerţ de marfă 
în cantităţi mari, cu toptanul f © Prăvălia top- 
tangiului [t o p t a n g i u].

TOPTANGIU sm. V Negustor ce vinde marfă 
cu toptanul: Drăghlcl era fiul unul de plnzeturl 
(VLAH.); (era) fata a mal mare a Ini Hagl Cănuţă, ^ pe vre
muri (CAR.).
t TOPTJZ (pl.-uze) sn. ® Un fel de măciucă, ase

menea unui sceptru, Împodobită cu săpături şi 
cu diamante, pe care o primea Domnul de la Sul-

TOP-
TOP

Fig. 4972. Toporaşi.

I.'A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1313 83



TABELA. LXVII. TOPOGRAFIE

ŞOSELE
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Oraş
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Coloana vortebralb

Fig. 4973- - Torace.

lan, odată cu sabia, tuiul şi calul Împărătesc:
Padlşoiul ml-a dat sabie şl ca s& v& starlm oasele, olod 
va vefl răzvrăti (fil.) *[ ® ;,F: Sceptru: In virtal scării 
Boolale, an Domn on ^nl In mină şl ou legea sub picioare 
lALEcs.) II ® Buzdugan hărăzit de Domn boierilor, 
marilor demnitari: au suit agla după vel eomls, dlndu-l 
Domnul cu mina Iul semn să poarte adică buzdugan 
(LET.), 1 ® Bătaie la tălpi cu măciuca (obicinuită 
in tisopul Fanarioţilor): de-ml spui minciuni, 1(1 Tolu 
da cincizeci de ~e la tălpi (FIU) t ® Cuvlntul s'a mai pă
strat astăzi tn numele de dat pietrei mari in 
jocul copiilor ,,ln-oinci-pietre”: una din pietre tre- 
bue să tle ni(el mal răsărită, pe care o numesc şl — (ISP.I 
[tc. t o p u z].
o TOR sbst. ® Olten. iconvo (rv. crg.) = TIZJCţf ® Băn. 
Gunoiul din staul, restu
rile de iln rămase Jn iesle 
[bg. t o r 0].

* TORACE sm. ® gD 
Coşul pieptului, cavita
tea mărginită la spate de 
vertebrele regiunii spa
telui şi de amîndouă la
turile de celă 12 perechi 
de coaste ([a] 4973) Tf ®

Partea corpului in
sectelor de care sînt le
gate picioarele [Ir. t h 0“ 
rax],

•TORACIC adj. g), Ce ţine de torace: cavitatea 
~ă; membre ~e, braţele [fr.].

TQRBA (pl.-be) sf. ® Un fel de sac de drum 
ce se poartă atlmat la şold (|H 
4975): Te trimet cu torba ’n sat Ca 
să-ml aduci 

de vlnat (bev.i 
^®V Gean
tă !n care se 
pune vlna- 
tul împuş- ( 

cat (!11 
1974): avea 
CU el treizeci 
de încărcături 
geta^o ^Două 
şl o puşcă de 

Lepage ou 
două ţevii

(ALEC6.) f (D = TQLBA(D : Işl puse barda la brlut torba 
ou săgeţile tn spate şl plecă In susul plrăulnl (6N.) [srb.
bg. rut. etc. torba].

TORCĂTOR sm., tobcAtoare sj. B Acela, 
aceea care t o’a r c e lină, chiepă, etc.: împărătesei ii 
păru bine că leclcml i-a adus o lată atit de bamlcă, o tor
cătoare atit de năsdravănă (Ret.); Draga mamei torcătoare, 
Clnd te-1 duce ’n şezătoaM, Spnne-1 badel la nrecbe Că eşti 
tinerică veche (iK.-eRS.).

•TOREADOR sm. Acela care' se 
luptă cu taurii în arenele din Spania 
şi din sudul Franţei ((a| 4976) [fr.].

•TORENT (pi.-te) sn. ® Şuvoiu, 
puhoiu II ® © Şiroiu: ~ de lacrimi H 
® © Tot ce se năpusteşte ca valurile 
furioase ale unui puhoiu: un ~ de bar
bari H ® ® Exploziune a patimilor, a 
sen timentelor: nimic nu poate opri *ui 
b In lei sale 1 ® ® Mulţime, grămadă:
..ml de traduceri covlrşeşte, Inneacă puţinele 
noastre produceri originale (vlah.) [fr. t O r-
rentj.

•TORENŢIAL adj. Ce seamănă cu 
un puhoiu; ploaie ~ă, ploaie repede, ca 
şi clnd ar turna cu găleata [fr. torrentiel]. 
O TORHAN ev tabhaN.
•TORpj adj. ® Arzător, fierbinte: căldură-.ă f 

® 9 Zonă -~ă, porţiune din suprafaţa pămlntului 
cuprinsă între cele două tropice, străbătută la 
mijlocul ei de ecuator, şi unde temperatura este 
foarte ridicată In tot cursul anului [fr. t o r r i d e]. 
O TQRINA sf. Olten. Băn. Resturile de paie, fin, 
coceni, rămase în iesle din nutreţul vitelor [srb. 
torina].

Flg. 4975.
Torba.

Fig. 4974.
Forba de viiiâtoare.

Fig. 4976. 
Toreador.

[t o r op ij.
)RfOPEALA (pl.-eii) sf. Amorţeală; nesim-

O T9RIŞTE sf. Olten. Trans. = tqbdiA [bg. t o - 
r i § i e].
o TORMAC sbst. Băn. = HREAN [ung. t o r m a ]. 
O TOROApĂ (pi.-pe) sf. ® Trans. Mtrţoagă, 
gloabă de cal (pac.) H i® Bocluc, belea: puneţi piep
tul clţlve pentru el şl cu blnişorul soontetl-1 din... uip.i 
[comp. rut. toropa „om nelhdemînatec"]. 
OTOROGANI (-ănesc) vb. inlr. ® Bucov. A cio
căni cu ciocul [vorb. de ciocănitoare): pe plopul bă- 
trln... sălta o olocănltoare pestrule, torocănlnd In dreapta şl 
In stingă (grig.) 1 ® A toca mereu din gură, a nu-i 
mai tăcea gura, a trăncăni [comp. rut. t o rk o - 
t a t y, srb. t o r o k a t i].

TOROIPAN (pi.-ane) sn. ® Ciomag, măciucă: 
Işl ln& pe oare şl-1 olopllse el dintr'on lemn nodoros
de m&slln s&lbeteo şl şl-1 lerecase cn fler (işp.i [comp.TO- 
ROP^LA].

TOROIPĂNI (-ăneso) vb. Ir. A lovi, a doborî 
cu ciomagul, cu toroipanul: săgetă pe nnil, 
tftie pe alţii, torolpănl pe oel mal mnlţl şl mi-i căiftbănl.ca 
pe el (isp.).
o TORONTQG adj. şi sm. Olten. (ciaus.) Tont, nă- 
tlntoc:
OTOROPAJiĂ (pi.-le) sf. Mold. Ciomag, mă- 
ducă, toroipan: ll splnznraift şl-l b&tar& cu toropale (dos.) ; 
la anal-i cum se mal fasolesc 1 s& nu-1 iei ou toropala P ialecs.)

TOP
ţire: de'la o vreme, căzuse Intr’nn lei de..' oare-1 sleise 
orl-ce sclntelere de viată (grl.) [toropi].

TOROPI (-opeso) ţ. Vb. tT. Mold. Trans. ® A co
pleşi, a strivi, a Sdrobi: l-ar toropi carăle şl căruţele, 
de nu l-ar trage de-o parte oel creştini, clnd cade beat (Ret.) ; 
cit pe ce să ne toropească bradul aprins (CRG.i ; ®: Miuoe- 
lenll... au toropit pe Ungurii Măriei Sale putemloulul cralu 
Slglsmund iirg.i ţ| ® A birui, a năpădi, a doborî, 
a cuprinde: m'a toropit somnul (FR.-cDR.) 1 ® A amorţi, 
a face să cadă într’o stare de nesimţire, de lînce- 
zeală: In stafie, căldura toropeşte, aerul Inllerblntat zaoe 
greolu asupra olmpulul uscat hrg.).

2. vb. refl. t A se exalta: luaţi de minte, să toropea 
şl ca cum ar II din duh Inllatl, in gura mare striga (CANT.) 
[rut. toropyty „a chinui, a nelinişti”].

TOROPIRE sf. ® Faptul de a toropiţi 
® Copleşeaiă K ® Amorţeală, llncezeală: singura 
emoţlune pe care am avut-o. In ...a şl llncezeala In care mă 
fosilizez aici... ml-a procurat-o neaşteptata Intllnlre ou un 
vechia prieten (vlah.>.

TOROPIT adj p. TOROPI. ® Copleşit; biruit:
de somn, de oăldură ţ| ® Amorţit, ameţit, oăzn gră

madă In norolu şl adormi..' de băntnră (vlah.) .
TOROSI (-osesc) vb. tr. A flecări: v’aţi plictisi an- 

zindu-mă tofoslnd la verzi şl uscate (isp.).
•TORPILA (-iiez) vb. tr. a, A distruge cu aju

torul unei torpile [fr. t o r p i 11 e r].
•TORPp.A (pl.-ie) sf. ® Peşte de mare caif/ 

tilaginos, ’ de genul calcanului, 
care are, în vecinătatea creieru
lui, nişte organe electrice care pro
duc descărcaturi foarte dure
roase pentru aceia cari se ating 
de el; trăeşte în Ocean şi în ma
rea Mediterană ( Torpedo marmo- 
rala) (|^ 4977) ţf ® 3, Unealtă 
de războiu, umplută cu un ex
ploziv, pe care un anume aparat 
o face să explodeze subt apă în 
direcţiunea voită; sînt torpile fixe 
şi torpile mobile: cea fixă este un 
depozit de explozibil închis erme
tic, care, aşezat în fundul apei sau la o distanţă 
voită sub suprafaţa apei, explodează prin lovire 
sau prin comandă de la ţărm; torpila mobilă este 
un aparat purtător care, fiind lansată de la bord 
contra unui vas inimic, îşi urmează drumul singură 
pînă la ţintă; se mai numeşte şi torpilă automo
bilă [fr. t o r p i 11 e].

•TORPILOR (pi.-oare) sn. a, ® Mic vas de 
războiu care’ aruncă torpile ([â] 4978) H ® sub
marin, vas care pluteşte subt apă şi pîndeşte va
poarele inimice spre a le torpila [fr. t o r p i 1 - 
1 e u r].

TOR
TOR

ŢlWTIWV,

Fig. 4977. 
Torpila.
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TOR-
TOT

TORS’
TOBS.

i. adj. p. TOABCE: llnft toaraâ Uf © Nţi-

Fig, 4978. Torpilor.
2. sbst: Faptul de a toarce: -wnl linei, olnepel, bo- 

ranglonlul 4980).
•TORS1 (pî.-surl) 

sn. ® /» Statue fâ-
ra cap şi îărâ mem
bre H 4979) 1f ®

Coloană
torsă.

« Fig. 4979. Tors. Fig. 4980. Torsul la vechii Greci.

Bust, trunchiul corpului unei statui întregi sau al 
linei persoane vii [Ir.].

•TORS* adj. Îpvîrtit: ooloani ~â, co
loana Invîrtita in spirala ([U4981) [Ir.].

1 TORSATyRÂ (pl.-tnri) sf. ■ Ceea 
ce s’a t o r s; .tort.

TORT (pl.-tuii) sn. H Cantitatea de 
fire (de lina, de ctnepa, de in, de bo- 
rangic) toarse: a so&pat lata mosneagnlul 
ghemul on Intr'un pliSn isb.i ; alte lemel 
oblolnneeo... a aşeea ««ml pe onplor, In loo de 
a-1 aseaa In olnbăr, pentru llert sau Inălblt 
(PAMF.); poate e& desolloeaao& 6rl-oe ~, olt de ckl,]l5lâQ5a 
rin ar II el Inollolt (OOR.) [lat. t 0 r t U S
< t 0 r q u e r e]. Fie\

•TORTA (pl.-te) sf. X Prăjitură ro
tunda şi turtită, preparata cu crema, 
cu ciocolata, cu fructe, etc. [germ. Torte].

TORTŞIi, TORŢţlL sbst. 4 Doua. 
genuri de piante parazite, fara frunze, 
ou tulpina în forma de fire ramificate, 
de coloare roşiatica sau galbenă-ver- 
zuie, care se fixează în jurul plante
lor pe lîn^ care trăesc; fac flori roşi- 
etice sau albe; cresc prin 
tufişuri şi baiarii, pe 
lînga urzici, clnepâ. ha
mei şi alte plante; nu
mite şl „întortel”, „bo- 
rangic”, „iniţă’', „iriţa”,
„lipiciu”, „parul-sfintei- 
Marii”, „steagul-zine- 
lor", etc. (Cuscula eu- 
ropaeaxCuseuta epithţi- 
nium (1®] 49S2) [tort].. 

tortîţA (pi.-t«) sf.
diin. TOARTĂ ® : csunoopU 
să trtească, i se pătnmda niecbea pe oaie se o a? ta, apoi 1 se 
pane ^ ioor.).___

TORTOŢEL sbst. Trans. (pAc.) # = TOBT^L. 
•TORTURA (-ttiea) vb. fr. ® A supune la 

chinuri, la cazne pe un acuzat, pe un criminal ^ 
® A chinui, a munci, a face să. sufere cumplit:
glndal acesta mă tortoieaiă si şi şoapte ^ ® 0 *»' un test,
o leee, a-i da o interpretare gre-şitâ, abuzivă [fr.].

•TORTyRÂ (pl.-tairl) $f. ® = CăZNA®®: In 
faţa acestor instrunţanta de mi-am năbuşit un oftat
(VLAHO t ® Ghin, supliciu, mare suferinţă fizică
sau morală

Fig. 498a. Tortei.

•torţa (pî.-ţe) s/. = MASALă [fr. ’t O r c h e, 
it. t b r c i a].

TORŢEL pe* TORTUL.
TOS sbst. Zahăr zahăr pisat [tc. t o z „praf”].
TQŞGÂ IV TQŞCA.
TOT1 1. adj. nehot. [f. toată; — pL m. toţi, /. 

toate -dat. m. f. tuturor, O şi O tutuior) ® Care 
cuprinde întregul număr, întreaga cantitate, fără 
a lăsa afară nimic sau pe nimeni: iacă am dat voao 
toată Iarba ce face sămlnţă spre pămint, şl toţi pomii... şi 
toate jlgănlile pămtntulul şi toate paserile ceriului (pal.) ; 
toţi oamenii; din pomul căzut, toată lumea taie lemne 
(ZNN.); lui Enea !1 murise femela de groază, c!nd au văzut 
din toate părţile atzlnd cetatea Troada (m.-cost.) ; In,,Divanul 
ad-hoo” din Moldova erau boieri de toată mina (CRG ); bă
iatul se puse cu toată inima pe muncă usp.) 1 ® Fie
care : au scos atonce nevoie In ţară de omul să dee un> 
leu (NEC.); toată pasărea pe limba el piere (Crg.) ; Veneau cu 
fete şl feciori Trăsnind rădvanele de cralu... La rădvanul 
patru oai (coşb.) ; toată ţara îşi avea împăratul şl satul 
popa (RET.); In toţi anii, pe anul, în fie-care an: ul- 
tlndu-se ou dor spre Buda sau Braşov, de unde le veneau 
pe ^ anul calendare ou poveşti (NEGR.) ; nu stnt In toate zilele 
Paştlle (NEC.); Mold. Tr.-Carp. In toată ziua, în fie-!pare zi: 
părintele mal In toată ziua da pe la şcoală şi vedea ce se pe
trece (CRG.); se şl pun la pază, oi nu toţi trei odată, ol In 
toată ziua unul (ret.) If ® Qri-ce, ori-care: copacul 
de la rădăcină se usucă (znn.) ; păţitul e priceput (znn.): nu 
toate muştele fac miere ;isp.>; felul, ori-ce SOÎU: cumpără1^’' 
felul de lucruri netrebulncloase; am văzut acolo animale de ^ 
felul t ® Dinaintea numelui unui popor, unei ţări, 
unui oraş, etc. exprimă totalitatea locuitorilor sau 
un mare număr din ei: sub domnia regelnl Ferdlnand s’a 
Înfăptuit unirea tuturor Bomănllor de (llncoace de Dunăre; 
toată ţara s’a ifisoulat; toată Moldova, toată Oltenia; Pa
risul l-a sărbătorit t ® Precedă de obiceiu substan
tivul însoţit de articol, dar se poate pune şi în 
urma lui: Mă cunoşteau vecinii toţi, Tu nu m’al cunoscut 
(EMiN.); şl on oile toate şi cu lupul sătul nu se poate (znn.) ; 
Lumea-i toată ’n sărbătoare, Cem-i plin de olocirlil (alecs.) ; 
Clnd trăeşte omu 'n gloată, Rău o duce viaţa toată (pamf.>; 
— însoţit de un pron. pers.r se pune în urma Iui: 
noi toţi, voi toate; tot astfel se pune adesea în urma 
substantivului, clnd acesta e precedat de un adj.
dem.au luat acea avere toată, de s’au dus cu dlnsa de au 
făcut oaste In Tara-leşeasoă (nec.) ^ ® Genitivul Sg. 
se exprimă cu ajutorul prep. a: îndată s’au apucat 
Noe a lucra pămlntnl, fiind Însuşi stăpln a pămlntul 
(M.-COST.); faptele noaste se vor oetl Înaintea a toată lumea 
(varl.); în limba veche, formele a toţi, a toate înlo- 
cuesc uneori pe tuturor: on şttea şl ou voia a toţi dom
nilor mari... al Ardealului (PAL.); acea ţară este acum... 
onfbnl a toate dăscăliile şl Învăţăturile (m.-cost.); — pentru 
dat. sg. se întrebuinţează construcţia la (toată), 
t a (toată): să dai Iaomul cinstea oe i se cuvine: 
mlncan a toată pellţa dăde (ps.%ch.) ; cade-se a omnl 
creştin tntr’aoesta chip să-şi facă cruce (varl.) ^ ® Ală
turi de to(i tel, toţi patru, toţi cinci, etc. se între
buinţează mai adesea formele tustrei (/. tustrele), 
tuspatru, tusoinci, etc. aceste cuvinte.

2. TOŢI pron. nehot. m. pl. (/. toate; gcn.-dat. tu
turor, tuturora) ® Toţi oamenii, toate femeile, toate 
fiinţele, toate lucrurile: bărbaţi, femei, copii, toţi să
riră şi s’aproplară de tablă, strlglud bravo de răsuna sala 
(NEGR.); au dat toţi ca oile la podul cetăţii (m.-cost.) ; ride om 
de om şl dracu de toţi (pann) ; olţl merg la (Irg, toţi nu oom- 
pără (ZNN.); Dragele mele nepoate, Nu vă poi juca pe toate, 
Faceţi bine şl iertaţi. Că pe rind toate Jucaţi (IK.-brs.) ; Vremea 
tece, vremea vine, Toate-s vechi şi nouă toate (EMIn.) ; gă
seşte răspuns la toate; după ce căzu la pat, toate-1 mergeau În
tors (RET.); @: toate la vremea lor; —p- toate-s piuă la o vreme 
^ ® Toţi olţl, toţi aceid cari: nu zio insă că toţi, toţiciţi 
astăzi se află lăoultorl intr’aoeastă ţară că stnt toţi Romăni 
(M.-cosTj;.ln corclaţiune cu ctţl, olte: pe mine olţl clini 
m*au lătrat, toţi au turbat (pann) ; toate limbile olte feoeşi 
venl-vor şi Inobina-ee-vor Înaintea ta (oos.) ^ ® în le
gătură cu un pron, dcmonstr.: toate acestea le ştiu 
pe de rost; Înţelegeţi acestea toate P (cor.) ; eu toate acestea, 
chiar aşa fiind, chiar dacă ţinem seamă de acestea, 
totuşi: l-am sfătuit de bine, ou toate acestea nu m'a ascul
tat; toate oele(a), ® toate alea, a) toate lucrurile; b) 
toate nimicurile, toate lucrurile mărunte: liniştea
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slngur&t&ţii ooprlnsese din temelu toate oelea (D.-zamf.) ; şl 
abajurul şl toate cele lucrate ou Igllţa In !el de Iei de feţe 
(CARj; Incd n’am văzut aşa temele să pllngă de toate cele 
(CRO.); ce I !1 ziseră, mal orezl şl tu la toate alea P nep.) H 
(7) Cu toţii, ou toate(ie), toţl, toate laolaltă: cu toţii In- 
tr’uu glod erau de părere să ducă păsurile ţării la cunoştinţa 
latiiului Consul (i.-GH.;; adesea amplificat, toţi ou toţii, 
toate ou toatele, toţi fără excepţie: toţi cu toţii, ou mic 
cu mare, şl-au îndulcit Inima (jip.>; dacă s’au adunat el 
toţi ou toţii; Împăratul s'a tras de ţăoălle, sorlşnlnd straş
nic (CAR.); săriţi, surioarelor, toate cu toatele, că lată nişte 
străini venlt-au şine răpiră pe Împărăteasa (isp.) H (D De 
toate, tot ce ede trebuinţă, fărăsă-ilipsească nimic:
totdeauna supăra pe alţii, iară mal ales pe Irate-său oare avea 
de toate (Cro; multe şl de toate, multe şi felurite: multe 
şl de toate a Încercat el In viaţa Iul (car.) ® Toate ca 
toate, toate celelalte se mai pot îngădui, mai pot 
fi trecute cu vederea: toate ca toate, numai poveţele ce 
ţl-am dat, să nu le uiţi niciodată (isp.); toate ca toate, 
dar urltul II venea de bac (CRG.) ; Pin* aci toate ca toate, Im- 
.păratnl le-a iertat (pann) f (?) Cu toate că, deşi, măcar 
că: cu toate că e prost, se ţine şl mlndru; a ieşit la plim
bare, cu toate oă tuna şl fulgera; las’ că-i bine, cu toate 
oă e rău (ZNN.) ® Genitivul se formează adesea 
cu ajutorul prep. a: copil răslăţat şi a toate cţezător 
(VLAH.); nora cea mal mare tălmăci apoi celeilalte despre o- 
chlul soacră-sa cel a toate văzător (CRO.).

a. TOT, TOTUL sbst ® Un lucru considerat în în
tregimea sa, un lucru întreg: un organic; un ^ per
fect; o parte din vreau sau nlmio; Tot e alb pe clmpî 
pe dealuri, Împrejur, In depărtare (alecs.); abta-1 •*’,
lată nu mai.e nimic de adăugat, nu mai lipseşte 
nimic 1î © Precedat de o prepoziţie, a con
struit cu un substantiv sau un adj. ••• atotput^îr- 
OTC, ATOTŞTIUTOR, ATOTŢIIT0R, ATOTVAzATOR; — 
c u împreună, laolaltă: clntăreşte numai 60 de kilo
grame cu haine cu c u •«^'u!, In întregime, cu desă- 
vîrşire : lăgădueşte marea cu sarea şl Oltul ou <^1 (znn.) ; 
adesea repetat cu /»,ui şi cu <^i, cu •^uiui, 
f ou <«mlui t ^«^luşl : Împăratul porunci de-i lăou 
o colivie cu şl cu '<*^1 de aur osp.) ; secol care a adus 
cu dlnsul o olvillzaţlune cu şl cu nouă (I.-gh.> ; 
făcu... doi feţl-logoleţl, cu <^1 <«^lul de aur. In ciurul pe 
oaie-1 ţinea Ţiganca la gura podului (isp.i; Traian, blruln- 
du-1 şi omor!ndu-l, crăla Dachllor cu <^ulul s’au stins 
(CANT.); alinţli părinţi dac’au văzut aşa, oprit-au aceasta cu 
.«ninşi nicl-cum să nu.se lacă(PRv.-MB.); toţi cu <*^1, toţi 
CU toţii (e^ mai sus 2 ®); — d e cu desăvîrşire: 
a sărăcit de ; crinul In gnnolu de ^ se usucă (ZNN.) ; Şl ne 
temeam să nu ne bată. Că prea l-am zăpăcit de tot (coşs.);— 
intr'u^, în toate, în toate privinţele: acest steian- 
Vodă Intru ^ semăna cu firea moşu-său, lui Stefan-Vodă 
oel bun (or.-ur.) ; — peste/*', a,^îll total, CU totul: am 
cheltuit cu cumpărăturile şl ou drumul peste '*'<vre-o 2000 
de lei; b) în tot locul, pretutindeni: l-am căutat 
peste/*' şl nu l-am găsit ^ ® <*' ce, tOt lucrul care: 
ţi-am spus /* ce ştiu; pot spune şl scrie /** ce le vine la gură 
şl la condelu (I.-gh.); nu <*' oe sboară se măntncă.

adV. © Numai: iar la ospăţ... tot oaspeţi rari. 
Tot oral şl tot crăiese mari. Alăturea cu ghinărari (coşb.) ; 
pe unde se ducea, z*' tn gol umbla (CRO.) ; alcătui o ceată de 
oameni, /* unul şi unul, şl porni la Ilntlna botezului (isp.i ; 
De-aicl pin’la munte. Tot zale mărunte (gor.), ghicitoare 
despre „furnicar" 1 ® într’una, mereu: nu ştiu de 
ce, dar Îmi /*' vine să pllng osp.) ; M’a făcut maica pe lună, 
Să fiu /*' cu voie bună (IK.-br8.); Şlglndlrea mea furată se 
duce ’ncet la vale (alecs.); Cinez*' vorbeşte Lucrul nu-1 
sporeşte (ZNN.j; O una, necontenit, într’una: nu 
şedea nlcl-clnd pe-acasă, cl Îmbla >*/ una ’n vitejii (sa.); 
^ de-a una wm- TOTD^pNA ^ ® Din ce în ce: Şl piep
tul lor plin de amar Se bate z*< mal rar (ALEcs.) ; plouă >*/ 
mai tare ^ ® De asemenea: ciubuc Clopotarul, <*' din 
Ardeal, ştia puţină oarte ca şl mine (Crg.) ; z*' atlt(a), aceeaşi 
cantitate; acolo, în acelaşi loc; asta, acelaşi lu
cru, z** acela, acelaşi; '*' aşa, la fel; una, deopotrivă, 
«gal, la fel; «*' deodată m- TOTDEODATĂ îf ® m con
tinuare, ca şi pîn' acum, încă: am întrebat şl pe unii 
şl pe alţii şl z*> nu ştiu nimic; In sflrşlt, olt s’a bălăbănit 
mama cu tata din pricina mea, /* pe-a mamei a rămas 
(CRG.); pe Araţi olt de mult 11 vel spăla, z« negru va ră- 
mlneaczNN.) H ® Totuşi, CU toate acestea: Deşi mulţi au 
zis-o, eu /* o mai zio: Gloria străbună pe strămoşi cinsteşte

(ALX.); z*1 Insă mai rămăsese o şcoală... unde se învăţa Încă TOT- 
rom&neşte (negr.) ; De-sr Iubi b&dlta zece, De doral men » Tf\\/ 
nu-1 trece. De-er labl badea o antă, Pe mine * nn m& alta I v V 
(IK.-BRS.) 11 © Cel mult: Domnul Seneoa Bomil e& >w albă 
olucizeci de ani şl a spin (orl.) ; omul să II avut patru
zeci de ani (s.-ald.) ; ~ să île'cinol ani de-atunoi, şl totuşi 
...ml se par aşa depărtate unele scene de pe vremea aceea 
(VLAH.) [lat. t o t u s].
o TOT2 sm. Trans. • Slovac: aoeştl Totl drotsrl an 
Iest cblar subiectul unui poet de-al nostru, care le lăon oln- 
teoul (RET.) [ung.].

•TOTAL 1. adj. Întreg, deplin, desăvîrşit: 
sumă ~a; ruină .^ă.

2. (pi.-aluri) sn. ® Ceea ce riîzultă din reunirea 
tuturor părţilor unui lucru f d) ± Suma întreagă, 
rezultatul unei adunări.

3. ÎN TOTAii loc. adv. Una peste alta, peste tot, 
cu totul [Ir.].

•TOTALITATE sf. Total, tot, Întreg: —a llln- 
telor de pe pămlnt [Ir.].
•TOTALIZA (-izez) vb. tr. A lorma un total, a 

aduna [Ir.].
•TOTALIZATOR 1. sm. Gel ce dă totalul re

zultatelor parţiale a mai multe operaţiuni.
2. (pl.-oare) sn. Aparat care serveşte să totali

zeze mecanic mai multe numere [Ir.].
TOTDEAUNA, O TOTDAţNA adv. în toată 

vremea, pururea, necurmat, lără slîrşit: Rusaliile
cad ... a clnclzeoea zi după înviere; dreptul totdeauna um
blă cu oapui spart (znn.) ; orl-nnde mergea numai singur, 
totdeauna făcea prostii (ret.) ; cine deschide oohii după ce 
cumpără, cumpără totdeauna marlă proastă (Znn.) ; vrabia e 
totdanua pnlu (pann) Jtot -i-de-a-un a].

totdeodată, o totodată adv. In acelaşi
timp: e doctorul şl totdeodată spiţarul satului; dar acum a 
făcut şi nunta şl cumătrla totodată (Cro.) [t 0 t -1- d e ■- 
Odată].

•TOTEM sm. Animal considerat, la unele tri
buri sălbatice, în spec. tn America de Nord, ca 
strămoş al rasei şi onorat ca atare [Ir.].

•TOTEMISM sbst. Credinţa In totemi [Ir.].
TOTIME sf. Tot, totalitate.

O TOTILCĂ {pl.-cl) sf. Olten. J Trişcă, fluier 
lăcut din coajă de salcie (oaus.).
O TOTÎRLĂ (pi.-lo) sf. Olten. ■ ® Rotiţă la scri
peţii iţelor (DAM.) ţ[ ® Rotiţă de lemn pusă pe un 
lus, cu un cîrlig la capăt; pe ea se răsuceşte Una
(CONV.).
O TOTODATĂ iw- TOTDEODATĂ.
O TOTOLOŢ sm. Mold. Boţ, COCOloş: fraoătell se 
fao din făln& de grln; ei alDt nişte z*»! mici (ŞEZ.); se mesteoft 
In lapte, ca făina să nu se facă z*! (şez.).

TOTUŞI adv. Cu toate acestea, tot: Dar uite, 
roata stă pe loc Şl totuşi umblă ’otr’ona (coşa.); l-am dat 
olt a cerut şl... se plinge că l-am nedreptăţit [t 0 t].
O TOV.^ sbst. ® I Piele întreagă de bou sau 
de vacă,'din care se face încălţăminte ordinară T[
© ® (?) Obraz (de scoarţă) [t o v a r]. 
ţ TOVAR (pi.-ară) sn. (Ţ) Băn. Trans. Povară, sar
cină : umerele eale le plecă de-a purtarea *ă (pal.) ^
@ l = TOVAii® [srb. tovar „povară”; rus 
(sapo^nyl) tovară, rut. tovar ,,piele”].

TOVARĂŞ sm., tovarăşa (pi.-şa) sf. ® Acela, 
aceea.care duce cu altul acelaşi fel (ie viaţă, care 
iau parte la aceleaşi intreprin(leri, care merg îm
preună pe acelaşi (Irum, soţ, camarad;de scoală, 
de luptă, de suferinţă; tovarăşi de jucării oopllnlnl 11 erau 
florile cimpulul osp.i; fudulul ere doi tovarăşi: prostia şl 
sărăcia (znn.); Fă-te tovarăş cu dracul, Piuă treci cu 
el lacul (PANN) f ® V Cel ce e însoţit cu altul 
într’un negoţ, într’o întreprindere, împărţind cîş- 
tigul şi paguba, asociat: clnd un tovarăş, bez (to
varăşii Băl, se va Întovărăşi şl cu alţii, acela nu se socotesc 
tovarăş(l) cu tovarăşii săi (leg.-car.; ; se puseră tovarăşi şl se 
tăcură n^ustorl oep.) [vsl. tovaristi, rus. to- 
V a r y s I].

TOVĂRĂŞIE sf. ® Starea, calitatea de to
varăş; a fl In tovărăşia cuiva; a pleca In ...; a ftuea 
cuiva a sta pe lingă cineva, care e singur, ca 
să-i ţie de urit 1 ® V Negustorie, Întreprindere 
făcuta în comun de doi sau mai mulţi tovarăşi, 
asociaţie: a face ...; a desface, a strica tovărăşia; a (Insa
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TOV- In olt ctştlg aduce tov&rMia! se Împarte la totl tovarftşll 
TP A ^LE6 -CAR >t spaoe*ml diept, m*ai Înşelat ca ceva In tovăr&şla 
I r\A noastră P (tsp.).

OTOVArAŞIŢA (pZ.-te)sf. Mold. Tovarăşă:
trebne să mărtarisesc oă aceeaşi prefacere o vedeam şl In to- 
vărăşlţele mele de dram (ON.); ...lipea, astă nedespărţită/v, 
oate-1 ţinea strlns In Îngheţatele ei braţe (NEOR.).
OTOVARÎ (-ărăso) 1. vb. ir. A încărca cu o po
vară.

2. vb. refl. A tăbărî, a se năpusti asupra cuiva: 
De oătră oşă să da Şl pre Tarei să tovărea (Pop.) [srb. 
t 0 V a r i t i].
t TOVAHOŞ... =T0V4RAş,..: tovaroşli de drum, dopă 

ce atlrnă de gttul cailor trăistlle ca grăunţe, se aşează 
la o masă (CAr.>.

*TQXIG 1. adj. Otrăvicios: substanţă ^ă.
2. (pi.-ioe) s?i. Otravă, substanţă toxică [fr.]. 

‘TOXIGOLQG sm. Cel ce se ocupă cu studiul 
otrăvurilor [fr.].

*TOXIGOLOGIG adj. Privitor la toxicologie
[fr.].
‘TOXICOLOGIE sf. Ştiinţa care se ocupă cu 

studiul otrăvurilor [fr.].
‘toxina (p!.-ne) sf. f Otravă secretată de 

microbi [fr.].
TPHiyi sau TPBTJ ! = PTBTJ!

‘TRABUCO sbst. Ţigară de foi: miroase straşolo 
a tonlnglne de lignit, amestecat ou * popnlar (CAr.) [germ.
T r a b.u k o < sp.].
OTRĂBTJI... = TREBUI...

TRACI interj. Imită sgomotul produs de tra
gerea unei săgeţi, de descărcarea unei arme, etc.;
scoase o săgeată din tolbă, o aşeză la arc, şl ! trase o să-
geata (isp.) [onom.; comp. şi tbanc].

‘TRACH... = TRAH...
OTRACITĂ (pi.-te) sf. Olten. Băn. = TRAISTA, 
t TRÂCT (pZ.-tnrl) sn. Drum de ţară, drumul 

mare: puioeglnd cn oastea spre răsărit, şl Inlnd .«.ui pe de 
ceea parte de Dunăre, In oale unde 1 s'a timplat nescarl-va 
varvarl... pre totl l-au biruit icant.i [rus. t r a k t u]. 

‘TRACTA = TRATA.
TRACTAT (pZ.-ate) sn. ® Învoială, legătură 

Încheiată Intre două State; ~ de pace, legătură de 
pace: Intr’acesteşt an an Incepnt a umbla gl »e de paoe 
Intre Tarei cn Nemţii (n.-cost.) H ® ‘Carte în Care Se 
tratează special despre o artă sau ştiinţă: ~ de zoo
logie [® pol. t r a k t a t, rus. traktattl H 
© fr. trăite, influenţat de tractat ®].

TRACTIR (pi.-Iruri) sn. Mold. ® Ospătărie, 
birt: îndată e’a mutat de la Intr’nn palat mere (Negr.i ; 
decola mal şodea multe zile la masa de la d-lal Begens- 
borg, sălbaticii oe-or vroi să mă prefacă !n frlptnră, n’or 
găsi pe mine declt pielea şl oasele (alecs.) ^ ® = BORDŞSL 
[rus. t r a k t i r d].

TRACTIRGIU sm. Cel ce ţine o ospătărie, un 
tractir, birtaş: tocmai atnncea viind şl *1, acesta 
l-an oerat să-1 plătească cele ce băase şl mIncase (stam.).
‘TRACŢIUNE sf. ® Tragere, acţiunea unei 

forţe care trage un corp, 
fie direct ca un cal în
hămat la o trăsură, fie 
cu ajutorul unei funii, 
cum trag, de pildă, caii 
o barcă la edec; ~a um
bli, mijloc de a restabili 0 _ .....................
respiraţiunea la cei as- Flg‘ 4893' J racriunea llmbl'. 
fixiaţi, înnecaţi, etc. ([®| 4983) 1J © ~ elec
trică, aplicarea electricităţii la mişcarea vagoanelor 
de drum de fier, de tramvaiu, etc. [fr. traction]. 

TRADA (-den) 1. vb. tr. ţ = PREDA.
2. (-doz) vb. tr. © A lucra pe ascuns împotriva 

cuiva, cu gţndul de a-i face rău, de a-1 pierde, în 
loc de a-1 ajuta: pe nn prieten; a-şlţara II © A 
nu răspunde la încrederea ce s’a pus în noi: în
crederea stăptnnlnl său ţj ® A lucra împotrivă: a-şl 
Jurămintele H ® A destăinui, a da pe faţă: ~ nn se
cret U © A da pe faţă fără voie, din întîmplare, 
ceea ce trebuia ţinut ascuns: a-şi ~ planurile, inten- 
ţlonlle.

3. (mă trădez) vb. refl. © A lucra împotriva pro
priilor sale interese î[ © A da pe faţă fără voie, 
din întîmplare, ceea ce ar li voit să tăinuească

[formaţiune cărturărească din lat. t r a d I r e, 
influenţat de a d a, a preda].

TRADARE sf. © Faptul de a trăda; pre
dare II ©'Fapta aceluia care trădează; orlmă de 
Înaltă -., aceea care ameninţă siguranţa Statului.

TRAdAtOR sm., tbAdAtoabe sf. Care co
mite o trădare:.- de patrie [trăda].
‘TRADIŢIE tw TRADIŢIUNE.
* TRADIŢIONAL adj. întemeiat pe tradiţie: 

legi «.e; am citit... ou o vie plăcere descrierile unor obi
ceiuri «.0 (oooB.i [Ir.].
‘TRADIŢIONALISM sbst. Aderare la vechile 

tradiţii, la datinele şi obiceiurile din trecut [Ir.].
‘TRADIŢIONALIST sm. Partizan al tradiţio

nalismului [fr.].
•TRADIŢIUNE, TRADIŢIE sf. ® » Predare ţ[ 

© Transmitere din generaţie în generaţie, prin 
graiul viu şi fără ajutorul vre-unei Scrieri, a da- 
tinelor, credinţelor, legendelor, etc. din trecut 1f 
® Datinele, credinţele, legendele, etc., transmise 
pe această cale de generaţiile trecute: culegere de 
tradiţii popnlare [fr.].

‘TRADUCAtqr sm., traducătoare sf. Acela, 
aceea care traduce.
‘TRADyCE (-duo; pf. -dneel; part. -dne) 1.vb. tr. 

© A tălmăci dintr’o limbă într’alta 1f ©’ A ex
plica, a interpreta, a lămuri, a tUcui ţf ® A A 
trage la judecată.

2. vb. refl. © A fi tradus, a se tălmăci în altă 
litnbă ^ © A se manifesta: durerea Inl se traducea 
prin gemete şl strigăte [lat. traducăre].

* TRADy CERE Sf.® Faptul de a traduce 1f 
© Ceea ce s’a tradus în altă limbă, scriere tradusă.
‘TRADUCTIBIL adj. Ce se poate traduce tf

(g) INTRADUCTIBIL.
‘TRADyCŢI(yN)E sf. = TRADUCERE [fr.].
‘TRAFIC (p!.-Icuri) sn. ® V Negoţ cu mărfuriţf 

© © Profit necinstit ce se trage din anumite 
lucruri:de iniinenţă, cîştig ce trage cineva din 
influenţa ce exercită asupra cuiva, din trecerea pe 
care o are pe lingă cineva 1f ® Mold. Tr.-Carp. Tutun
gerie [fr. H © < germ. Trafik].

'TRAFICA (-iohoz) vb. intr. ® Cştf A face trafic, 
a face negoţ ,H © ® A trage un folos nepermis, 
necinstit, ruşinos din ceva [fr.].

'TRAFICANT sm. V ® Gel ce face trafic, 
negustor H © Mold. Tr.-Carp. Tutungiu [® fr. ţ 
© germ.].
‘TRAFORA (-orez) vb. tr. A tăia, a lucra obiecte 

delicate de Ic'mn cu un ferestrău a cărui pînză e 
cit un fir de subţire [it.].
‘TRAFORAJ (pZ.-aje) sn. Lucrare de obiecte 

delicate de lemn cu un ferestrău de traforat: o că
limară înaltă de lemn, lucrată prin —' (bas.) [t r a f 0 r a].

•TRAFORAT sbst. Faptul de a trafora; 
ierestrăn, maşină de —ferestrău, maşină cu o pinză 
foarte subţire cu care se traîorează. sclndurile 
subţiri, delicate.
OTRAGA (pî.-gl) sf. Olten. Săniuţă de copii sau 
de cărat lemne (ciauş.i (rv.-cro.) : adnoeam lemne cn traga 
şi... nn mă Întreba nimeni (sr.-n.) [t a r g ă, influenţat 
de trage; comp. însă irAoace].
OTRAGACE, trAoAcitA (pi.-te)s/. Băn.= TRAGA 
[srb. t r a ga 6 e].

TRAGACIU 1. adj. Care trage bine [vorb. 
de boi sau'de cai)': vită trăgace.

2. sm. Cel ce trage bine (cu arcul, cu puşca, etc.),
ţintaş: călăreţi buni, trăgaci . _________ _____
Isouslţi... Sciţii ar 11 patat In- .jVly" _ .
tamela oa vremea o stAplnlre v==Uj- 
patemlo& şl tralnlcft pe văile 
acestea (vlah.i.

2* (pi.-ace, -aoiarl) sn.
Partea armei pe care se 
apasă cu duetul spre a o 
descărca (@ 4984); stam
oa degetul pe <^1 revolverului 
<8.*ALD.); am ochit puţin şl am apăsaţ-de<*' (lung.i.

THAGAN sbst. Umflătură, gîlcă, bubă rea 
ce se face sutr pielea vitelor şi cailor (mai ales la 
glt): Iăolndu-1-se o boUă la grumazi In chip de ^ (n.*cost.) 
[comp. ngr. xptx'ţavov „cartilaj, sgîrciu”].

Fig^. 4984. Trăgaciu.
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TRĂGĂNA ( -ănez, O trag&n) i. vb. iT. şi intr. 
® A lăsa să treacă vremea tot amlnlnd ceva, 
a lungi vorba: ea mă făceam că-1 ascnlt el l-am tot tiă- 
gănat on cuvinte Ingălmate, plnă ce a sosit băiban-men 
(GN.); oamenii... trăgănau cu plata blmlul (orig.i ; aice 
ne cântă a trăgăna condeinl Istoriei noastre, să păşim a sorle. 
Si alte neomnrl de care s’au risipit ţările aceste (m.-cost.) ^ 
© A grăi cam alene, lungind vorbele: imnăseara, 
Oostane, grăi el, trăgănlnd vorbele (slv.) f ® Maram.Trans. 
A clnta din gură sau din frunză (conv.>: căsi eu ml-am 
trăK&iiBt Frunză de oodru pălit, Şl-aceea m'o 'mbătrlnit 
(BRL.).

2. vb. refl. ffi A trece vremea Încet, Încet, cu ză
bavă multă, cu amlnări continue: s’an trăgănat sta- 
da plnă la stingerea de tot a Troadei (m.-cost.>; trăg&nlndu-ae 
trenonl el anzindu-ae Ia împărăţie de rădicarea acelui sultan 
ca Tătarii lai... Îndată an trămis un paşă cu oaete (must.»; 
nu s’au trăgănat tare mult şl sosi şl Petiea Făt-lnunos 
cu aiaiu mare (sb.) t ® A păşi încet, anevoie, abia 
tîrînd picioarele: Pe cimp plin de zăpadă 6e trăgănează 
’ncet pe jos O lainică grămadă (ALecs.) (D t A-şi trage 
obîrşia: Neamul ţării Moldovei' de unde să trăgănează 
(M.-COST.) [lat. vulg. *traglnare< trahăre 
(vulg. *t r a g S r e)].

TRAgAnAT adj. p. trâoAna. cD Făcut încet, 
cu zăbavă, cu multe amînări ^ ® Rostit cam 
alene,* lungind vorbele; prelung: poftimt zise ei cu 
glasul ^ al boierilor bătrtnl (d.-zamf.)*, se propti cu spatele 
de nucul cel tlnăr şl Începu doina ^ (SLV.) ^ ® în pantă 
uşoară, care se întinde în sus, departe, 
pe un urcuş abia simţit: pe oind snia un 
deal lung şl alt om venea din spre tiig cu 
un car nou (Cro.); înaintea noastră, dunga vi
nă tă a dmmnlnl, uşor <^ă tu suiş, se ’ncolă- 
ceşte pe gromajll măreţelor stlncl (vlah.).

TRAGANI... fm- tArAgAj...
TRAGATQR 1. adj. verb. trage.

® Care trage H ® Care'trage bine la 
jug sau la ham, trăgaciu: vite Mgdtoan.

2. sm. ® Vită de jug, cal de ham: 
am dejugat la un puţ si ue-om adăpat <«'11 
(8.-ALD.) t ® = TRAGAcnr 2 K ® tijj Cel ce 
iscăleşte o poliţă: Imprumutătorul banilor 
poliţei ee zloe etăplnul poliţei, lai oel Împru
mutat, —’ de poliţe (LEG.-CAR.:.

3. (pl.-toero) sn. ® ^ = TRĂGACIU 3: 
a prlne... să cerce oarinsele si —ui armei (Grig.)
U ® Mic instrument de oţel cu care se 
trag linii, clnd se desenează ([Bj 4985).

4. trAgAtoare s/. ® Fie-care din cele 
două curele de care sSnt atîmate scările Fi ,_q, 
la şa ([^4987) | @ Vină de bou sau cu- Trăgatm. 
rea cu care se bate: a venit miliţia acolo 
si l-a bătut săracii, de l-a spart, cu —a /
(GR.-N.) t ® Sân. I Ureche de cizmă sau /- 
de altă Încălţăminte H ® lUnfel de / 
scăunel în care se viră călcliul cizmei l 
sau altei Încălţăminte, spre a o des- 
căiţa fără ajutorul cuiva; numit şi „că
ţel” sau,,slu
gă” (PAMF.)

(1! 4986) t
® /T’ = TRA- 
GACIU 3: cu< 
puştile la ochi 
şl degetele pe 
trăgători, ste- 
teau gata săa- 
prindă In dUia* 
nia ce sevestea
(GN.) TI ® Vas pentru grăunţe, cam de mărimea 
unei baniţe: griul roşu, greu labob, curgea ’n trăgători 
şl venea la vlntnrătoaie (s.-ald ); m'a minat Neag-Sărao 
să-mi dai să măsure franci (R.<cod.).

TRAGE (trag; perf. trăsei; part. tras) 1. vb. tr. 
A. ® A căuta să mişte un lucru din locu-i îndrep- 
tîndu-1 spre sine: cennşa cu vătraiul; după ce veţi
vedea... că trlnghla se mişcă de loveşte marginile groapel, 
s’o trageţi afară «sp.) Ii ® A apuca pe cineva de o 
parte a corpului sau a îmbrăcămintei şi a-1 smuci: 
^ de păr, de urechi; Unii 11 trăgeau de spate, alţii 11 trăgeau 
de mtlni (pan^); i se părea că-1 trage cineva de la spate de

Fie- 4986.
Trăffătoaxe.

Fig. 49B7. 
Trăgătoare.

haine osp.) ; el Işl trăgea barba şl zicea ou mlndrle cătră gazdă; TRĂ- 
aiştla-s mtnzll popii, finie 1 (CRG.) ; pre Lot. trasară In casă la -pn « 
elşl Incularănşa (PAL.); iv‘CO^A®,L|MBA®, MţNECA ^ I r\A 
® ^ zăvorul, a închide uşa cu zăvorul: iezii inohid 
uşa după dinsa şl trag zăvorul (CRG.) H (3) ^ uşa după sine, 
a O închide după ce a trecut pragul t ® A mişca, 
a căra, a tir! după sine: calul trage trăsura; şi oall lui 
Abil care prooroceau, Negreşit c*au fost, de vreme oe-1 tră
geau (ALX.); Făt-frumos... puse mina pe căpăstru şl trăgea 
Iapa după dlnsul (isp.)’, muiarea Iul să tragă măgarlul 
de dălcgul căpestrulnl ou mlnlle ei (prv.-mb.) ; au mers vre-o 
două zile, cit şi poştele au lăsat Înapoi, neavlnd on oe la trage, 
că le murise caii (nec.); abs.: la omul săiao, nici boii nu 
trag (znn ); l-au fost Impunglnd ou strămurările, ca pre 
boi, să tragă (nec.) ; Am un titirez oreţ. Mititel oa un on,
Dar tragş cit un bon (oor.) , ghicitoare de^re „cîntar” TI 
® A apuca de capătul unui lucru şi a-l aduce spre 
sine: ei Işl trăgea binişor plapoma peste cap şi, cu ochii des
chişi, trăia In lumea Ini de mlnnnl (vlah.) ; amindol trag 
cearşafurile din paturi In mijlocul casei (CAr.) K ® A 
mişca în jos: căciula peste urechi li ® A întinde 
bine pe mină, pe picior: a-şl^ mănuşile, ciorapii \\
® A ridica sau a lăsa în jos: ^ perdelele t ® A 
descălţa: ciorapii, olzmele; dac’ar fi să lasă toţi în
văţaţi... n’ar mai avea cine să ne tragă ciubotele (CRO.); 
i^-MARE1® li ® A scoate un lucru de undeva: -^
afară un ghimpe; sabla din teacă sabla Împotriva cuiva, 
a se bate cu el în duel; să nn-i slăbiţi plnă nu va sooate 
inelul oe ml-a tras din deget mişeleşte usp.); ^ o loterie, 
a scoate numerele unei loterii; iotul oei mate;
^ SOAB.TE® ®; ^ o carte (de joc) ^ ® A SCOate un 
licbid dintr'un vas, din locul în care se află: acum 
să vedem şl vinurile l la trageţi-mi incoa olte o olnzeaoă de la 
cep (ooob.) ; cela oe trage apa şl o scoate den matcă, de o 
duce... la pomătnl său... să se certe oa un fur (prv.-lp.) %
® A scoate prin distilare, a extrage: ^ sucul din 
ierburi t ® A îngrămădi peste ceva, a căra din- 
tr’un loc într’altul: leul Iml va face groapa şi tu vel 
trage pămlnt peste mine (tsp.); tv* SPPZA ® f @ A da 0 
lovitură: cum se deşteptă, 11 trase o palmă, de auzi ollnll 
din Oluiglu (tsp.); mergi... de-1 trage vi’o olteva on blolnl 
iesta, de să-l ciepe pielea (SB.); rădică deodatt olrja... şi... 
trage una in spinarea Mitropolitului, aşa de tare, oă l-a 
plesnit antereul (Crgj t ® A arunca O săgeată: clnd 
trase a treia (săgeată), tllltltnl se auzi din nou, şl el prloepn 
că stolul de păsări trebue să fi sbuiat ubp.) ^ A
descărca 0 armă de foc: ^ focuri de puşcă; salve 
de artilerie; Iplstatul, beat frint, chiuia şl trăgea la pistoale 
(CAR.) H ® A săpa, a croi: pe unde mergea, drumuri mari 
de piatră şl şanţuri groaznice trăgea (Let.) ; *** brazde ca 
plugul f ® A (lesena, a duce; ^ o linie dreaptă; ^ un 
plan pe hlrtle t ® © Mr A fotografia: ml-a tras 
poza; m’a tras In poză ^ @ o copie, a Copia: atras 
mal multe oopll de pe acest act ^ 1® A tip’âri: atras 
numai 1000 de exemplare din această carte; eu tras plnă 
acum 80 de coaie din dicţionar ^ @ o poliţă asupra
cuiva, a face o poliţă care trebue plătită purtăto
rului de către un corespondent: clnd trăgătorul va 
trage poliţa, şl platnicul nu o va primi, atunci să o Înfăţişeze 
Intr’ecea zl la judecată, şl să o Întoarcă Înapoi (leg.-car.)
H @ A avea un folos, un venit, un cîştig din ceva; 
bălţile, stnhărllle şl pădurile din insule, de la cart Bomăoll 
nu puteau •*' nici un venit (i.-gh.).

B. ® A avea ca origine, ca obîrşie, a proveni :
Împărăţia Blmului... numele său trage de pe oraşul Borna 
(M.-cost.) ® A avea ca urmare, a scoate o încheiere:

consecinţe, conclnzlnnl ® A suna: clopoţelul;
Intr’acea zl iară an trecut lăcuste multe prin Iaşi şl trăgeau 
toate clopotele pe la toate mănăstirile clet.) ; clopotele să le 
tragă Ziua ’ntreagă, noaptea ’ntreagă (emin.) ; oa să ţi se 
vestească o vită furată, să tragi noaptea olopotul bisericii 
(gor.) 1f ® H a toarce: gogoşlle de mătase; Mln-
dmleana mea cu dor Nn mal trage din fnior. Fă fnloml ca- 
nnra, Nn mal trage clnepa (pamp.) ^ ® A ascuţi: ^ bri
ciul pe curea; cuţitul pe cute; coasa ^ ® A freca; 
scoase din sin o Inmlnaie de ceară, trase un chibrit pe horn 
şi o aprinse (sad.) ^ ® A vîrî, a înţepa: In ţeapă, 
in Irigare ® A Îndemna: pe fiul cel mal mic, Insă, 
nn-1 trăgea inima a pleca In peţlt (isp.); Pe semne păcatul 
şl aţa 11 trage Amindol viaţa In nevoi aă-şi bage (pann) ;
IV* ATA® ^ ® ^ pe sfoară, a înşela ^ sfoabAq. 
cHipL H ® A respira, a răsufla: a-şi ^ sufletul; o căi-
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TRA- dur& amesteoată ou duhoarea de oameni adormiţi^ de nu-ţi 
-Ţ-p A puteai ^ Bulletul f(i.-0H.); dar’ oalul era năzdravăn şl, 

■ ixM cum vede miluirea stâplnulul său, s’aprople de oăldare şl 
trage vre-o trei rftBullărl (ret.) H ® A aspira: aprindea 
ţigara, din oare trflgea fumul cu o poftă nespusă ;

In piept; făina arzlnd, tragi pe naa fumul oare se face 
(PAMF.); o ţigară, o lulea, un ciubuc, a fuma: du-te de 
te prlmblă In grădină pin’ ce şl<or trage ciubucele boierii 
(ALece.); ^ tabac, a priza: dasoalul... trase tabac, stră
nută, tuşi spre a-şl drege glasul <negr.) ; Draga ml-1 bădiţa, 
drag Care nu trage tăbac (IK.-brs.) t ® bea: trăgeau pe 
glt olte un pahar de vin de Odobeştl (alecso; 11 mal trase 
o doşcă de apă şl se sculă să plece (vlah.) ; 0 F ^ la 
măsea, la mustaţă, a bea Straşnic: ctnd tragi sorocoveţll 
la musteaţă, de ce nu te olloăeştl atlta ? (Crg.) II ® A ab
sorbi : ^ apa, umezeala din pămlnt; dacă cenuşa din fundul 
ulcelei va trage toată apa din căuş, e semn că baghlţa va 
trece şl bolnavul se va Însănătoşi (pamf.) ® A simţi 
im curent de aer, a sta în curent: nu sta la fereastră, 
că te trage şl al să răceşti @ A atrage: ^ tn partea sa; 
au Îmbiat Constantln-Vodă cu bani să-l tragă la sine (LET.) ; 
Ochii lele! tare-ml plac, De pe uliţă mă trag Şl grozav năcaz 
Iml fao (IK.-BRS.) ^ ® t A retrage: văzlnd acea primejdie... 
Ştefan Vodă... au tras oastea mai spre Iaşi (m.-cost.); Împă
ratul nu-şl poate trage vorba, trebue să Împlinească făgă- 
daşul (RET.) ^ ^ A chema: ^ la, In judecată, a da în 
judecată: fără de nici o frică are voie să-l tragă la jude
cată (LET.) II ® ^ nădejde iv NADŞ!JDE0 ^ @ A SU- 
fcri, a pătimi, a îndura: multe necazuri... au tras bieţii 
pămlnteni, de la un făcător de rele ce fu Duca-Vodă (m.-cost.) ; 
Mosoalll cel din războin trăgeau atunoe mare greu de sete 
(NEC.); Iară Constantln-Vodă i-au soos mincinoşi înaintea 
paşii, Inceplnd el a spune ce trag btoţll săraci din mina lor 
(LET.); şl olte a tras plnă s’a văzut la casa Iul, numai unul 
Dumnezeu ştie (CRG.) ; iar aoum, de olnd II şl boleao, numai 
Dumnezeu mă ştie oe trag cu el (ret.) H @ ^ un păoat, 
a ispăşi: dar se vede că l-a fost sortit să-şl tragă păcatul 
(ON.); zl şl d-ta, oă al avut să tragi un păcat strămoşesc 
(CRG.i; Ionică, Ionică, sufletul mamei, oe păcate-a fost să 
tragem noi pe lumea asta (vlah.) H @ F A executa, 
a face, a îndeplini: un somn, un ohef, un danţ, un 
clntec, etc.; popa... se culcă şl-1 trase un pulu de somn plnă 
,a doua zl la amiază (flor.) ; apoi se puseră la masă şl tra
sară un ohef de să se ducă pomina de bucurie usp.) ; m’am 
ospătat şl am chefuit cu Împăraţii şl... am tras după masă 
o horă cu cele zlne fermecătoare (mera) ; Iar lăutarii tră
gea nişte hore de te rădica In sus nu alta! (sb.) ; şl pe la 
scăldat am tras o raită ou prietenul meu Chlrlao a Iul 
Golan (CRG.) H @ A face un masaj, a masa, a freca 
pe trup: ea ne desctnta clnd eram deochlaţi, ea ne tră
gea olnd eram răciţi (br-vn.i; baba... face de grabă leşie... 
la purcelul, 11 scaldă (şl) 11 trage frumuşel ou un tiu ă din 
opaleţ pe la toate Încheieturile (CRG.) 1 @ A unge: trage 
ou uatnrolu peste Încălţăminte, ori pe picioare, dacă vrei 
să«-ţl vină şarpele (gor.).

2. intr. 0 A mişca, a c&ra, a tîrî după sine: 
boul cu bivolul anevoie trag la jug (znn.) ^ © A ducc O 
linie, a face o trăsătură: ou condeiul peste ceva 
© A şterge: ^ cu buretele peste oeva H © A fi, a se 
simţi atras: ban la ban trage ev* BAN1®; Joacă, leleo, 
joaoă bine, Văd că tragi mereu Ia mine (pamf.) ; fuior de la 
oruoea popel la Bobotează e bunde pus la plnza voloculul sau 
a mrejll, ca să tragă peştele, cum trag băieţii după popă 
(GOR.): ţineam ceaslovul deschis, şi cum erau filele cam 
unse, trăgeau muştele şl bondarii la ele (crg.) H © A 
simpatiza cu cineva, a-i ţinea parte, a-i fi favora
bil: boierii erau desblnaţi: unii trăgeau spre Nemţi, alţii 
spre Ruşi cvlah.) ; unii cu un Domn trăgeau, alţii pre alt 
Domn să rădice din cel mazili Îmbiau (must.) H © A um
bla să ajungă undeva, a se îndrepta către un loc, 
a lua drumul spre: trage întins la crăle şl fără opreală 
(FLOR.>; de la Fălolu au purces In sus pre Prut, (şl) au tras 
la Huşi (N.-cosT.); nu merse mult şl zări fum gros Înaintea 
Iul şl trase aţă Intr’acolo (ret.) ^ © A se abate, a se 
opri să locuească undeva, a poposi, a mînea: plnă
şi Vodă olo'ar 11 tras odată In gazdă la Ciubuc (Crg.) ; 
acolo Intr’un oraş aproape de lac, a tras la un han (r.-coo.) ; 
mă Întreabă unde trag, ca să-ml aducă paşaportul la gazdă 
(i.-OH ); fle-oare oaspe ce trăgea la odaia Iul era primit cu 
dragă Inimă (crg.) ^ (p A tinde, a fi pornit, a avea 
dorinţa: unii trăgeau să fie Duca Domn la Moldova, alţii 
ziceau pre un Eremle din boierii de ţară (N.-cosTi); 11 Îm

brăcară (pre Isus) Intru veşmlnt mohorlt, ca să-şi riză o’ao 
tras să fie Împărat Jidovilor (varl.) ^ © <*' de moarte, a 
fi în agonie, a se lupta cu moartea, a fi aproape 
să-şi dea sufletul K ® A năzui, a aspira: a mare 
1^ MARE1(n) H ® A meni, a prevesti, a cobi: cind 
Iţi urlă cinele pe lingă casă, trage a pustietate (gor.) ; să 
nu umbli vara cu căciulă, oă tragi a lamă (gor.) ^ @ A 
arunca o săgeată: au tras Petru-Vodă Înapoi In popă ou 
arcul şl l-au lovit cu săgeata (nec.) ; Ercule... trase In- 
tr’lnsul ou o săgeată, trase cu două, trase cu toate A- 
geţlle ce le avea el In tolbă (isp.i U ® A descărca 
o armă: In cineva cu puşca, cu pistolul, cu revolve-
ml; colonelul Enghel... toă şl Învăţă cum s’o. umplu, 
cum să ochesc şl cum să trag (odob.) H ® ^ cu ochiul, 
Qu coada ochiului, a arunca o căutătură ascunsă, 
a se uita pe furiş: Badea trece pe uliţă, MIndra frage 
cu ochiu (IK.-brs.) ; din vreme In vreme ^tele trăgeau cu 
ooada ochiului şl aruncau flori sau noduri de peteală In 
partea flăcăilor (i.-gh.) ; trăgea cu coada ochiului spre a 
vedea dacă o bagă In seamă cel de prin prejur (isp.) H 
© ^ cu urechea, a căuta să prindă ceea ce vorbesc 
alţii, a pîndi să asculte: nu e bine... să tragi ou urechea 
pe la geamurile oamenilor (DLVr.) ; trăgea ou urechea la pă- 
retele din dosul casei (CRG.) ; ceasuri Întregi am tras cu urechea 
la conversaţia Iul (car.) H ® J A oînta din vioară, 
etc.: d’odată auzi nişte balauri de lăutari trăglnd, de gln- 
deal că mănlncă loc (isp.) H © A sufla, a bate: Subţirea 
boare trăgea Şl un brad se clătina (fr.-cdr.); trăgea un vlntl- 
şor oare abia adia (isp.) t ® A fi curent : nu sta la fe
reastră, oă trage H ® A sforăi: clnd trage cinele pe nări, 
e senm rău de moarte (gor.) ^ @ A aspira (fumul): 
apoi urmă a face paşi mari prin casă şi a trage adine din 
ţigară (D.-zamf.); el stă smerit la vatră şl trage din lulea
(VLAH.).

vb. refl. 0 A se tîrî: toţi viermii ce se trag pre 
pămlnt (PAL.) ^ © A se tărăgăna: văzlnd Tralan că 
In lung se trage acel războlu... (let.) ^ © A se retrage: 
al noştri Inoepură a se trage Înapoi mai la strlmtoare (bAlc.) ; 
s’a statornicit In satul acela pentru totdeauna, trăglndu-se 
la casa Iul şl muncind ca pentru dlnsul (CRG.) ; se trase di
naintea Împăratului, cu totul smerită, şl se aşeză lingă so- 
ţlorul ei (isp.i; halda, trage-te şi te oară din uşa noastră 
(Tich.) t © a scădea (vorb. de ape): clnd apele au 
Început să se mal tragă, Noe a trimis un corb să se ducă şi 
să vadă uscaturile (pamf.) ^ © A slăbi, â se USCa la
faţă: Inimioara ml s’a ars, Feţişoara ml s'a tras (pamf.) ^
® A se simţi atras, a avea simpatie pentru ci
neva sau ceva: s’a sfătuit omul cu femela să des fata 
după dlnsul... că şi fata se cam trage după dlnsul (sb.); 
se bucura grozav olnd vedea că mă trag la carte (CRG.) H
© A-şi lua naştere, a proveni, a izvorî, a-şi- avea 
originea: ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor..., 
măcar că de la Rlm ne tragem (GR.-ur.) ; l-an şi făcut boier 
mare pre Purice, şl dintru acel Purice aprodul s’au tras neamul 
Movlleştllor (nec.); nu volu să ţi se tragă moartea de la 
mine (car.) ; nenorocirea mea doar de la tine mi se trage 
(GN.) Tî © A moşteni aceleaşi apucături: e negru 
la suflet ca moşu-său şl ca tată-său: se trage după neam ^ 
© A se as CU ti: după ce coasa s’a bătut, se trage cu... 
o gresie sau cute, de 1 se netezeşte şl ascute gura (pamf.)
[lat. vulg. *trag6re = clas. t r a h 6 r e].
•TRAGEDIAN sm., TRAGEDIANĂ (pi.-iene) sf. 

O Actor, actriţă care joacă tragedia [Ir.].
•TRAGEDIE sf. ® O Piesă de teatru, în ver

suri sau !n proză, făcută pentru a excita mila sau 
groaza, şi care se termină de obiceiu în mod lu
gubru, printr’uii omor, prin otrăvire, etc. şi al 
cărei subiect e luat mai adesea din mitologie sau 
din istorie 1| © Arta de a iace o tragedie K ® In- 
timplare tristă, funestă, sîngeroasă [ir.].

TRAGERE Sf. ® Faptul de a trage:'— de 
urechi: ...a trăsuriicizmelor; —a unei loterii; — la 
sorţi; —a unul loo de armă; —a clopotelor; —a fumului pe 
nas; — In judecata; —a unei Unii, etc. ţ © — pe stoard, 
înşelăciune, păcăleală H ® — do moarto, lupta între 
viaţă şi moarte in ceasurile cele mai de pe urmă 
ale fiinţei, agonie ţ| ® — de inima, zel, rlvnă, ar
doare : mle-ml place să ma servească fuuoţlonarul cu — de 
Inima (CAR.); e pdcat ca apa băiat cu — de inima la Învăţă
tură sa nu mearga mal departe ibr..vn.).

•TRAGIC 1. adj. ® Ce ţine de tragedie: 
genul —; acţiune —a ţf © .^ O Care scrie, care joacă
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tragedii: poet/~; actor»- f ® (J) Funest, lugubru, 
slngeros: un ton »-; moarto »-&; Intlmplare »-ă; glndurl 
•»e, ginduri de moarte; şt *11 »-al apus, pin1 ol tunica 
91 manta Inl lans aşa de albă, Cn loo păreau tivite (vlah.) .

2. sm. ^ Autor de tragedii: ~ii greci.
a. sbst. ® ^ Genul poeziei tragice f ® Sfîrşit 

funest [fr. t r a g i q u e].
' TRAGI-COMEDIE s/. ® O Piesă de teatru 

care diferă de tragedie numai prin faptul că des- 
npdămîntul e fericit şi că unele incidente din piesă 
au un caracter comic H © © Întîmplare tristă 
amestecată cu incidente comice [fr.].

* TRAGI -COMIC adj. Care te face să rizi, cu 
toate că e vorba de ceva supărător sau funest: 
urmarea aoestal roman o ştie pablloul din darea de seam&
♦ ..a eonlraţilor noştri (carj [fr.]. 
o TRAGLĂ (pi.-le) sf. ^ Mold. Trans. = COBJlA® 
[comp. TraoAJ.
t TRAGODţE sf. ^ - TRAOEDfE: Enrlpld, scrii- 

torni de tragodll (let.) ; Jalnica a Moldovei e scrisa de 
voraionl AlexandraBeldiman [gr. xpaŢCp^lce]- 
OTRĂGULĂ (pl.-le) s/. Olten. Băn. Trans. = TÎLV 
[t r 3, g 0]

TRAHÂna sf. K Aluat de făină frămlntat 
cu ouă, lăsat să se usuce, şi apoi frecat cu palmele, 
pînă se face mărunţel ca crupele; se întrebuinţează 
In loc de tăieţei la supă: cum să iac un lellu de crupe 
cu gust, oare să ohlamă » (draoh.) [tc. t a r h a n ă].

•TRAHEE Sf. £) Nume dat vaselor care trans
portă aerul în toate părţile corpului unui animal 
sau unul vegetal [fr. t r a c h ă e].

•TRAHEE-ARTERA sf. £> Tub 
format din inele c'artilaginoase care 
merge de la laringe pînă la bronhii şi 
care conduce aerul din afară la plă- 
mîni, beregată ([1| 4988) [fr. t r a - 
c h 6 e -ar t ă r e].
•TRAHEOŢOMIEs/. ^ Operaţiune 

chirurgicală prin care se practică o 
deschizătură hi trahee-arteră, deasupra 
laringelui, pentru a face să intre aerul, 
în cazul cînd nu mai poate pătrunde 
prin glotă [fr.].

•TRAHIT (pî.-lturl) sn. JtS.
Rocă eruptivă, constituită, ca şi 
porfirul, din cristale mari, albe- 
gălbui, dintr’un soiu de feld- 
spat, împlîntate într’o masă as
pră la pipăit [fr. t r a c h y t e].

•TRAHITIG adj. Alcătuit din trahit [fr. 
trachytique].

TRAI (-ăesc) 1. vb. intr. ® A fi în viaţă., a 
vieţui: nn trebneşte să trăească omul In Inme, dacă nn va 
avea noroc (nec.>; a trăit peste o sută de ani; doar n*am 
a trăi olt lumea, ca să moştenesc pămlntul (Crg.) ; : omul
olt trăeşte Învaţă şl tot moare nelnvăţat; — mult trăeşţl,' 
multe pătimeşti (znn.); sw MÎNCA 1® 11 ® A-şi pe
trece viaţa într’un mediu oare-care, într’un fel 
oare-care, a duce un anumit traiu: »- la ţară, la
aer curat; » In sărăcie. In lux; astăzi, vere, trăim tn timpul 
şarlatanlsmulul (ALECS.) ; dacă vrei să trăeştl liniştit, să nu 
vezi, să n’anzl, să taci (Panni ; ev AVRAM1, MOARă (D 
f (I) A duce O viaţă comună cu cineva: trăia in pace 
şi In linişte cn soţia şl cumnatele sale (isp.) ', şi plnă astăzi 
se vede pre la marginile ţărilor care trăesc cu altă limbă, 
că lesne lan unii de la alţii cuvinte (m.-cost.); nici n’al 
ou cine trăi, nici cn cine muri (pamf.) , nu e Chip să te 
poţi înţelege cu dînsul, să duci o viaţă liniştită 
cu dinsul; — bine cu cineva, a fi tn relaţiuni amicale 
cu cineva, a duce o viaţă conjugală plină de mul
ţumire; »• cn oinova, a avea relaţiuni cu cineva, 
fără a fi căsătoriţi între ei t ® A-şi consacra viaţa: 
nu trăeşte declt pentru ştiinţă 1l ® A dura, a ţinea, a 
dăinui: au pus Stelan-Vodă de... au semănat ghindă şi 
s’an tăcut dumbravă care trăeşte şl tn ziua de astăzi, de 
se văd copacii mari şl groşi (let.) 1| ® © A nu muri, 
a se păstra în amintirea tuturor, a nu îi uitat: 
gloria acestui om va trăi veclnlo H ® A se hrăni: cn 
legume, ou came f ® A-şi scoate existenţa: » din 
munca mllnllor sale; din venitul moşiei; moşul... lucra 
pe bani şl din ce olştlga, trăia şl el şl baba (mera>; cine 
nu lucrează nimle şl cel ce trăeşte din jafuri... este trtntor al

Fig. 4988. 
Traheea-arterâ.

naţiei şl al omenirii ijjp.) D ® Să trăeştl I a) urare dc 
viaţă lungă adresată cuiva; aşa să trăesc, formulă 
de jurămhit, de încredinţeLre că un lucru e ade
vărat; F aşa să trăeştl, te conjur pe viaţa ta: spn- 
ne-ml, aşa să trăeştl, dacă... 1) ® Trăeascăl interj. în
trebuinţată pentru a ura unei persoane, unui lu
cru, viaţă lungă, durată, prosperitate: trăească re
gele 1 trăească Romănlal trăească libertatea I

2. vb. tr. ® A acorda viaţă lungă, a lăsa să tră
ească : Domnnl să-l păzească pre el şl să-l trăească pre el 
(bibl.); Dumnezen să te trăeascăl să trăeştlI (urare In 
diferite împrejurări) H ® A duce un anumit 
traiu, un anumit fel de viaţă: — vremnrl grele; are 
ce-1 trebue, sănătos e, copiii sint mari, casa îmbelşugată şl 
trăeşte zile albe (ret.) H ®. A-şi petrece viaţa: şl-a 
trăit traiul, şl-a mincat mălaiul •«- MAlaiu ® H ® A i 
se întîmpla în viaţă: scenele tipăreau atit de vil, Incit 
le trăia din nou (dlvr.) [vsl. t r a j a 11]. 

•TRAIECT... = TRAJEOI...
TRAINIC adj. ® Care ţine multă vreme, du

rabil, solid: Sciţii ar 11 putut întemeia ou vremea o stă- 
plnlre puternică şl »ă pe văile acestea (vlah.) ; o stelă, o 
încălţăminte -»ă; nici o însurătoare cu larmecl nu-i 
(soR.); F: opincile de la botez (= picioarele goale) Is 
cele mai bune şl mal -»e (znn.) t ® Care trăeşte, care 
rămîne în viaţă: dacă la vre-o nevastă Ii mor copiii, le 
strămută numele... ca să lle »-l (OOR.i DU © Nţ:TRAINIC
[vsl. t r a j a n ăj.

trăinicie sf. însuşirea a tot ce e trai
nic, durabilitate, soliditate:-de iie-care biruinţă 
Înălţa cite o biserică spre mărturie neperltoare de trăinicia 
neamului nostm şi de bimătatea Iul Dumnezeu (GN.).

traista, Băn. STRAIBTA {pl. traiste, trălstl) sf. 
® Sac dreptunghiular de pîn- 
ză groasă, cu o baieră, ce 
poartă ţăranul, ciobanul, dru
meţul de-a umăr, atîmat la 
şold sau mai adesea în băţ, şi 
în careţi pune merinde şi 
altele (''>]] 4989): porunci lor ca 
nemică să nu la pre oale, numai to
iag, nici traistă nici pline nici bani 
Inpungă(BiBL.); oumse întorcea sara 
de la lucru... ridica orl-oe-1 venea 
In cale şl băga In traistă (mera) ; cum 
vorbea, numai iată că vede viind nn om dinainte, cu traista In 
băţ (CRG.); ^ BAT ®; răn te hrăneşti ou mlnoarea In traista 
altuia (ZNN.); la culesul viei, nu merge cu struguri tn » 
(ZNN.); F iran. a-şi băga minţile In a-şi băga min
ţile în cap; a umbla cu traista cu minoliml, a umbla 
CU minciuni, cu bîrfeli pe la unii 
şl pe la alţii, a umbla cu plosca;
clnd al două trăiştl goale, pune pe ima In 
cealaltă şl zl că-1 plină (pann); ev 
CflNE ®, DUMNEZEU ®, PALA ®,
FUNIE ®, M|NA B, a, FISIOA ®, BA
TA ® f ® Sac CU grăunţe ce se 
atîrnă de gîtul calului ([@]4990): 
tovaroşll de drum, după ce atimă de gltul 
cailor trălstlle cu grăunţe, se aşează la o 
masă (CAR.); Işl puneau traistele In capetele cailor ca să nu 
apuce Iarbă, că, cari cum apucau, cum mureau (nec.) 1| ® 
4- TRAisTA-ciOBANULm ww CIOBAN ® [ ţ taistră, 
Băn. Olten. tracită; cuvîntprobabil moşteniţ din 
limba autohtonă, vorbită înainte de venirea Ro
manilor, trecută apoi, prin migraţiunile ciobani
lor noştri. In diversele graiuri ale popoarelor cu 
care au venit în contact, în migraţiunile lor; comp. 
gr.-biz. ■tTzfio'cpov, alb. trasts, trajsts, trase, 
stra(j)tss, rut. pol. rus. (dial. Smoletisk) 
tajstra, rut. t a j n i s t r a. slovac tadi- 
s t r a, ceh tanystra, ung.' tarisznya 
(diai. tanisztra, etc.].

TRAistar sm. © Cel ce face traiste
(PASC.).

TRAISTIOjŞJIA (pî.-re), TRAISTPTA, OSTRAis- 
TUTA (pl.-ţe) s'f. dim. traista, STRAIBTA: Cu o 
trălst(l)oar& *n um&r şl ’n mină c'nn tolegel (pann); lata... 
a Inat şi ea o trălBtnţă de l^lţe şl a ’iicepnt a presară... pe 
drum (VAS.); tşl la Inelul, ceasul şl lădlţa tntr'o străis
tuţă şl dă să treacă graniţa peste apa cea mare (ret.).

TRAITQR adj. verb. TrAi. ® Care trăeşte.

TRA-
TRĂ

Fig. 4989. Traistă.

r. Traistă.—
Baieră.
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TRA-
TRA

tn viaţă: cum au mal r&maB om ^ In tine, de mare mi
rare este (NEC.) TI ® Care locueşte undeva: ei a loat 
odat&, olnd a fost, ^ In mabalana Tuţalonll din Tlrsul- 
Neamţulal (CRG.i; ou adna preleoloml Hlnoulul... de unde 
era şl l-au t&lat capul (let.).

TRAIU (pl.-aiuri) sn. @ Viaţă: eu ml-am trăitul 
şl ml-am Îndeplinit datoriile de p&rlnte şl de creştin (ALEcs.) ; 
IV* HĂLAnJ (D; a trăi un şi ou al mor^l două (znn ) ^
(D Viaţa pe care o duce cineva, fel de viaţă (bună
sau rea], existenţă: prea ou greu ^ au oamenii ce slnt 
nedeprlnşl cu acel Iei de oameni (NEC.)i tocase cu băutura şl 
ou •«"Ul bun o moşie (ret.) ; a duce bun (rău) ou cineva, a 
trăi în deplină înţelegere (în neînţelegere, în ceartă) 
cu cineva: otnd se cerne făina ou care se presară mirii 
peste cap, dacă se ciocnesc altele, va II rău In casa tine
rilor (GOR.); iron. m’am învăţat ou <^1 rău şl trăeso bine 
(ZNN.); F a se pune pe a se pune să trăească bine, 
s'o ducă într’un chef K ® Ceea ce e necesar pen
tru hrană şi întreţinere: a ăm) avea mijloace de <^i 
s'a scumpit [t r ă ii.

'TRAIVAN (pl.-ane) S«. ® = TRAMVAIU. 
•TRAJECT (pl.-te) sn. Spaţiul, drumul care 

trebue străbătut spre a ajunge de la un loc la 
altul [lat.].

•XRAJEGTpRIE sf. Linia pe care o descrie 
centrul de gravitate al unui corp în mişcare: 
traiectoria unul obuz [fr.].

TRALALAl interj. Imită eîntarea din gură: 
Ululu şl Hă cunoaşte mtndra mea (pamf.) [onom.]. 
OTRALALELA adv. (p) Mo/d. = LţLA: umblă ^
(RV.-CRGQ.
O TRAM ev* TBHAH.
•TRAMBULmĂ

(pl.-ne) Sf. \ Seîn- 
dură flexibila şi in- 
clinatâ de pe care Îşi 
iau vînt săritorii pen
tru a face salturi (mai 
adesea in apă)
4991) [germ. Tram- 
p o 1 i n < it.].

•TRAMCAR (pi.
-are) sn. Trăsură mare 
de transportat per
soane, un fel de tramvaiu mic, care nu umblă pe
şine: vagoane de tramvaiu,.., >^e, trăsuri boiereşti... şl lume 
multă pe jos (CAR.) [engl. tram-i-car]. 
t TRAMETE..., TRAMITE = TEIMţTE...

TRAMPA1, TREAMPA (pl.-pe) sf. F Mold. V 
Schimb: hal să laoem treampa: dă-ml oarul şl na-ţl boli 
iCRG.i; au lăout treampa: copiii s’an dus cu paralele, Iar 
băiatul nostru a apucat drumul înainte on mlflşorul (pamf.)
[tc. t r a m p a].
•TRAMPA2 sf. = TEAPA: deasupra lor... şi tot de 

trampa lor... Izbuteşte să se rldioe olte unul (vlah.) [fr.
t r e m p e].
otbamţA... = SDBEAETA...
OTRÂMUR... = TREMUR,..
'TRAMVAIU (pl.-eio) sn. ® dteiA Vagon, tras

de cai sau pus în ____ ,_____ ,
mişcare prin elec- ^
tricitate, etc;, care <ri' 
circulă pe şinele a- 
şezate (ie-a lungul 
străzilor unui oraş, 
transportlnd per
soane (.;®|4992) ţ d>
0 La jocul de bili
ard: lovirea cu ta
cul a două bile, fără a fi dat primei bile lovitura 
reglementară [fr. tramway< engl.].

TRANCI interj. Imită sgomotul unei trintituri, 
unei izbituri cu uşa, cu capacul, al arcului asvîr-
lihd o săgeată, etc.: olariul... numai lace 1 oepecnl Ia 
Ilntluă şl se pune deasupra (vas.) 1 zăvorul Iaca * I şl... dom
nul Nlţă deschide nşa(BR.-vN,); tntlnse... arcul, dete drumul 
săgeţii, şl' 1 lovi drept In oapaoul orăoătiţel hsp.) [onom.].

TRANCA-FLiEAlTCA w TREANCA-FLEANCA. 
O TRĂNGALĂU sm. F Mold. Flecar, cel ce 
trăncăneşte într’una, căruia nu-i mai tace 
gura: şl el un prostalăn şl nu are să-ml lle de vre-uu
tOlOSP (VAS.).

4991 Trambulină. ,

Fig. 4992. Tramvaiu.

TRAngAnAI, trancanalb sf. pl. F fp) ffl =
OATRAFySE: nevastă, hal să adnnăm ale trăncănăl de pe 
alară, să le dăm pe lingă oasă <isp.); oaută-le ’n sus, oau- 
tă-le 'n Jos, răscoleşte toate tranoanalele din casă, nimic! 
(R.-COD.) ^ ® Fleacuri, vorbe goale: De-aste vorbede-ale 
tale, Oogoşele, tranoanale, Slntem sătul de ajuns t (pann) 
[t r ă ri c ă. n i].

TRANGANEALA (pf.-oll) sf. Faptul de a 
trăncăni şi rezultatul acestei acţiuni; hodo- 
rogeală.

TRANGANI (-ănosc) vh. tr. şi intr. F ® A 
hodorogi, a face sgomot cu un lucru stricat, hîr- 
buit K ® A-1 toca gura, a fleoncăni: ca să nu ajun
gem la scandal, l-am lăsat să trăncănească, dar m’am In
teresat Bă-1 alin numele (vlah.) ', la nu mal trăncăni şl tu 
de acolo... li ziseră Iraţll rlzlnd (Jip.i ; bătrtna cochetă... 
trăncăneşte verzi şl usoate (odob.) [t r a n C ! ].

TRANDADAIE sf. pajo m- TiRÎTOARE,
TRANDAFIR sm. ® A Arbust, de obiceiu 

acoperit de ghimpi, cu flori 
solitare sau numeroase, cu un 
foarte plăcut miros caracteri
stic (miros de ; ele sînt de 
coloare albă, galbenă, roşie 
sau roşiatică ( = trandafirie); 
creşte sălbatic sau cultivat 
In grădini, după ce a fost al
toit (Roşa) (1®1 4993): boboc de

® nu e ~ tără spini; — de de
parte —, de aproape borş cn ştir, se 
zice despre un lucru sau de- Fig. 4993. Trandafir, 
spre o persoană care pare a fi 
frumoasă de departe, (iar oare e cu totul dimpotrivă 
văzută de aproape; dulceaţă de —1, dulceaţă făcută din 
petalele de trandafir; oţet de oţet In care s’au 
lăsat să se macereze petale de trandafir t © ^ — 
DB-OIMP, -«-pitic = RASţTHA2 t ® ♦ «-DE-MţTNTE = 
6MIRDAR H ® ♦ -«-galben = TEIŞQB ® ţ[ ® A «- 
BALBATEO = HACIEŞ t ® X = PATRICIAN ®: Sti» 
unde ee găsea pelinul cel mal bun şl nude se Xrlgean -«li cel 
mal gustoşi (I.-gh.) ţ[ ® PAl>pCHE-DE-TBANDAFIR 
tm- pAnţrcHE® [ngr. Tpt-iivniif.uXi.ov].

TRANDAFIRAŞ sm. A ® dim. TRANDAFIR ®: 
Şl se duse vesel ca «ul (PANN) fI ® - rASURA2 ® .«- 
DE-MţTNTE = SMIRDAR.

TRANDAFIRIU adj. © Roşiatic, roz, de 
coloarea trandafirului: acolo vel găsi doi pni 
de dallni, unul clreşlu şl altul « (I6P.1; zării mal multe 
llgurl rotunde şl drăgălaşe ou pellţa trandalirle (Odob.) ţf 
® © Cu înfăţişare plăcută, cu perspective feri
cite : B doua zl a putut să-şl dea seama ce -« viitor se Întindea 
negoţului duinlsele (BR.-vn.).

TRANDAFTRTJŢ sm. A dim. TRANDAFIR ®.
'TRANS-, pref. împrumutat din lat. şi care 

adaugă înţelesului cuvintelor cu care se compune 
înţelesul (le ,,dincolo”.

* TRANSAGŢIE e«- TRANSAOŢIţlNE.
*TRANSÂGŢIONAXi adj. ® Care conţine o 

transacţie ţ[ ® Care rezultă din tr'o transacţie [fr.].
■ TRANSAGŢiyNE, TRANSACŢIE sf. rt Act 

prin care se termină o neînţelegere, un proces, 
făcîndu-şi unul altuia unele concesiuni; învoială: 
nu ae poate admite că transacţlunlle libere... să- poată fl 
vreodată vătămătoare şl păgubitoare (I.-gh ) [fr.].

'TRANSALPIN adj. • ® Care este dincolo 
de Alpi, în raport cu locul în care se găseşte cel 
ce vorbeşte 1| ® Situat dincolo de Carpaţi: Da
cia «ă [fr.].
'TRANSATL-AlNTIG 1. adj. Care străbate 

oceanul Atlantic’de la un capăt pînă la celălalt; 
cablu -«, cablu care, scufundat în fundul Oceanului, 
face să poată comunica telegrafic Europa cu 
America.

2. (pl.-ioe) sn. a. Vapor mare care face serviciul 
de pasageri Intre Europa şi America ([®] 4994) 
[fr.].

'TRANSBORDA (-dez)vb. tr. ® Atrans-
porta dintr'un tren intr’altul, dintr’o corabie în- 
tr’alta H ® A trece dintr’un vapor sau dintr’un 
tren Intr’altul [fr.].
'TRANSGARPATIN adj. • Situat dincolo 

de Carpaţi [t r a n s - -f- carpatin].
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•TRANSGAUCAZL^ adj. • Care este din
colo de Caucaz; care străbate Caucazul [Ir.].

* TRANSCENDENT adj. ® Eminent în gra
dul,cel mai înalt: genin, merit * *| g) Care aparţine

Fig. 4994. Transatlantic.
părţii celei mai înalte a unei ştiinţe U @ +t. Care 
trece peste limitele experienţei: idei ~e, care derivă 
imediat din raţiunea pură; iiiosoiie <~fi, sistem fi
losofic care constă în studierea facultăţilor sub ra
porturile cele mai înalte ale metafizicei ţ[ ® ± 
Matematlol ~e, geometrie care se servesc de cal
culul diferenţial şi de calculul integral [fr.].

'TRANSCENDENTAL adj. A Care aparţine 
raţiunii pure, anterior ’ori-cărei experienţe [fr.].
‘TRANSCENDENŢA sf. Superioritate marca

tă a unei persoane asupra alteia, a unui lucru asupra 
altuia [fr.]. .

‘TRANSCRIE [-scrin; pf. -scrisei; part. -scris} 
vb. tr. ® A scrie din nou ceea ce s’a scris odată, 
a copia H © A face transcripţiunea unei bucăţi 
de muzică, a unui act [fr. transcrire].
‘TRANSCRIPŢIUNE, TRANSCEJPTIE, thans- 

grjere sf. ® Faptul de a transcrie pe o altă 
hîrtie ceea ce s’a scris odată t ® Copie, textul ce 
s’a transcris f ® A — hipoteoarâ, copie literală, 
pe un registru anume, a actelor privitoare la hi- 
poteci t ® J Mutarea în scris a unui cîntec, 
de la o cheie la alta, păstrînd exact tonalitatea, 
măsura şi deci valorile ţ ® J Prelucrarea unei 
compoziţiuni scrise anume pentru o voce sau un 
instrument, spre a fi executată de astă dată, In- 
tr’o formă mai uşoară sau mai complicată [fr.].
‘TRANSDANTJBIAN adj. • Care e a^zat 

sau care locueşte dincolo de Dunăre: tari. —ă; lo-
onitoT[fr.].

‘TRANSEPT ipl.-te) STi. aj} Partea care, în- 
tr’o biserică în formă de cruce, închipueşte bra
ţele acestei cruci [fr.].
‘TRANSFERA (-er) vb. iT. ® A muta dintr’un 

loc într’altul 1f © A muta sediul unei autorităţi, 
unei juiidicţiuni dintr’o localitate într’alta H © A 
A ceda un lucru cuiva îndepUnind formalităţile 
cerute [fr.].

‘TRANSFERABITj adj. Care se poate trans
fera [fr.].

‘TRANSFERARE sf. ® Faptul de a trans
fera t®AV Cedarea unui lucru, in spec. a 
unei rente, a unei acţiuni, etc.
‘TRANSFIGURA (-urez) vb. Ir. şi refl. ® A (se) 

schimba la faţă f © Â (se) schimba în mai bine 
{vorb. de starea unui lucru) [fr.].
'TRANSFORMA (-!orm) 1. vb. Ir. ® A pre

face, a preschimba', a da o formă nouă H ® A 
schimba starea actuală, destinaţia, însuşirile, com
poziţia unui lucru.

2. vb. refl. A se preface, a se preschimba, a-şi 
schimba forma sau caracterul [fr.].
‘TRANSFORMARE, TRANSFORMATIUNE sf. ® 

Faptul de a (se) 'transforma şi rezultatul 
acestei acţiuni, prefacere, preschimbare H © ± 
~a unei ecnatiuui, schimbarea unei ccuaţiuni în alta, 
ale cărei rădăcini au o relaţiune determinată cu 
acelea ale celei dinainte [fr.].
‘TRANSFORMISM sbst. = DABVINISM [fr.].
‘TRANSFORMIST sm. Partizan al transfor- 

mismului, darvtnls't [fr.].
‘TRANSFUG sm. ® X Soldat care dezertează 

la inimic ţf ©' 0 Cel ce-şi părăseşte partidul spre 
a intra Intr’alt partid advers [fr.].

* TRANSFUZiyNE, TRANSFUZIE sf. f ~a lin- 
geiui, operaţiune chirurgicală prin care se intro
duce în sîngele 0- 
mului sau unui a- 
nlmal, sîngele luat 
de la un alt om sau 
animal sănătos 
4995) [fr.].
‘TRANSHU

MANT adj. ta ®
Se zice despre o 
turmă de oi care 
se duce să văreze 
în păşunile de la 
munte t ® Gare-şi 
duce turmele vara Fie. 4995. Transfuziimea singelui. 
în munţi [fr.].
‘TRANSHUMANŢA (pl.-te) sf. K; Obiceiul de 

a duce turmele să' pască vara pe munţi, în locuri 
adesea foarte depărtate de regiunea unde iernează 
[fr.].
‘TRANSIGE (-igaz) 1. vb. inlr. A pune capăt 

unei neînţelegeri, unui proces, făclndu-şi unul al
tuia anumite concesiuni.

2. vb. tr. A pune capăt unei neînţelegeri între 
o administraţie şi un particular, făcîndu-şi conce
siuni reciproce [fr.].

•transilvane.^ 1. adj. • Din Tran
silvania, ardelenesc.

2. sm., TRANStLVANBANCA (pî-enoe) sf. LoCuitor, 
locuitoare din Transilvania, Ardelean]că).
‘TRANSIT sbst. Facultate acordată de vamă 

sau de contribuţiunile indirecte de a trece prin- 
tr’o ţară mărfuri, alimente, etc. fără a plăti vamă 
[fr.].
‘TRANSITA (-itez) vb. tr. şi intr. A trece (măr

furi) în transit [fr.].
‘TRANSITIV adj. 0} Se zice despre un verb 

care exprimă 'o acţiune făcută de subiect şi care 
poate avea după sineun complement direct; un verb 
"•se poate recunoaşte uşor dacă se pune întrebarea 

cep sau pe clneP Ex.: Am citit o ceiite (ce am citit? — 
o carte],- i-amvfizDt pe irate-tAn (pe cine l-am vă
zut?— pe frate-tău) Hlf © *^ intransitiv [fr.].
‘TRANSITORIU adj. Trecător, care trebue 

să dureze numai puţin timp: stare, dispoziţie, lege 
tiansltorle [fr.].
‘TRANSIŢIUNE, TRAMBIŢIE Sf. ® Mod de a 

trece de la o ordine de idei la alta, de a lega între ele 
două părţi consecutive ale unei opere literare H 
©©Trecerea de.la o stare de lucruri la alta, de la 
un regim politic la altul: sie sint mal malt o ooleotinne 
de tablouri adevărate si vil ale obiceiurilor si moravnrllor 
noastre din epoca de tcanslţlnne (I.-oh.) t © Trecerea 
de la o natură de rocă la alta prin modificări 
treptate: *a trshltnrllor la bazalturi ţ| © 07 Stil, 
arhitectură de stil, arhitectură intermediară între 
genul roman şi cel gotic (secolele xii - xui) [fLi- 
‘TRANSLATOR sm. Traducător oficial, în şi 

din limbi străine, ataşat pe lingă ministerul de 
externe [ lat.].
‘TRANSLAŢIUNE sf. ® rt Transferarea unei 

averi de la o persoană la alta t ® ☆ Mişcarea de ~ 
a pămtntnlnl împrejurul soarelui, drumul pe care-1 face 
pămîntul în spaţiu, descriind o elipsă al căreia 
unul din focare e ocupat de soare [fr.].
‘TRANSLUCID adj. Care lasă să treacă lu

mina fără a permite să se vază-prin el obiectul 
aflat îndărăt: porţelanul e — [fr.].
‘TRANSLUCIDITATE sf. Însuşirea a tot ce 

este translucid [fr.]. ' W
‘TRANSMARIN adj.. ® Care este situat din

colo de mări ţ] © Care vine, care e adus de din
colo de mări [fr.].

•TRANSMIGRA (-grez) vb. intr. A-şl părăsi 
cu toţii ţara pentru a şe duce să se stabilească 
în alta, a pribegi cu toţii [fr.].
‘TRANSMIGRARE, TRANSbUGRATTUNE sf. ® 

Faptul de a t r a n s m i g r a, pribegire în masă H 
© t ~a In Babiion, transportarea şi locuirea Evreilor 
in Babilonia f © Trecerea sufletelor dintr’un corp 
într’altul [fr.].

TRA-
TRA
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TRA- 'TRANSMISIBIL adj. Ce se poate transmite

TRA altuia, ce poate să, treacă de la unul Ia altul tH
©INTRANSMISIBIL [Ir.].

• TRANSMISTBTT.ITATE sf. însuşirea a tot ce 
e transmisibil, putinţa de a se transmite [fr.].
'TRANSMISiyNE, TRANSMISIE sf. ® Faptul 

de a transmite, transmitere! ® iwcurea ® [fr.].
'TRANSMITE (-K) 1. vb. tr. ffi A face să treacă, 

să ajungă la altul ! ® A comunica, a face să 
treacă asupra altuia: pArin(ll transmit adesea llrea lor 
oopiiior ! d) A face să ajungă la cunoştinţa altuia.

2. vb. refl. ® A li trecut la altul ! ® A fi co
municat altuia [Ir. t ransmettre].

'TRANSMITERE s/. Faptul do a trans
mite, transmisiune.

'TRANSMIŢATQR 1. sm. Cel ce trans
mite.

2. (pî.-toare) sn. ^ Aparat care serveşte 
să transmită semnalele telegrafice sau telefonice.

'TRANSMUTA (-mut) vb. Ir. A preface, a 
schimba un lucru In altul: — pînmbui in aur [lat.].

'TRANSOCEANIC adj. % Care este dincolo 
de Ocean [fr.].

'TRANSPARENT!, adj. ® Care lasă să treacă 
lumina şi permite să se străvadă prin el obiectele, 
străveziu, străvăzător; ® ciuruit: soldaţi... ghemuiţi 
In noroln, Învelit! In mantale ^e de veehltard şl de gloanţe 
turceşti (i.-GH.) t ® ® AI cărui Înţeles e lesne de 
ghicit: o alegorie, o ainzie '>'& ! ® ţ? Care apare În
dărătul altei colori secundare: colori-^.

2. (pî.-te) sn. ® Foaie.pe care slnt trase Unii 
negre paralele şi care se pune dedesubtul hlrtiei 
pe care se scrie, spre a putea scrie drept ([s] 4996) ! 
® = JALUZEA: Dan rldioâ ^ul (vlah.) [fr.].
'TRANSPARENŢĂ (pî.-te) sf. însuşirea a tot 

ce este transparent [fr.].
'TRANSPERANT (pî.-te) sn. = TRANSPARENT 

2®: adesea noaptea... dil *ul 
la o parte şl se uită la ferea
stra Inl Dan (vlah.) ; se strecură 
la răcoare pe jetnl din colt. Ungă 
oul lăsat (BAS.).
‘TRANSPIRA (-Ir) vb. 

intr. ® =nADUŞI 1: bolnavul 
a transpirat toată noaptea ! ®
® A lăsa să se străvadă: 
viata transpiră prin această pic- 
tură ! ® ® A ajunge să 
fie cunoscut de. pubiic, a 
răsufla: ştirea neînţelegerii 1- 
vlte Intre miniştri a transpirat 
[fr.].

* TRANSPIRAŢIVNE,

l...........................

iK .

i:

Fig. 4996. Transparente.

Transpiraţie sf. Ieşirea continuă şi pe nesimţite 
prin porii pielei a unui lichid mai miilt sau mai 
puţin abundent, compus din sudoare şi gaze, în 
care predomină acidul carbonic, năduşală [fr.].

'TRANSPLANTA (-tez) vb. tr. şi refl. ® ♦ 
A (se) răsădi ! ® ®Â (se) duce în altă ţară, a (se) 
strămuta [fr. ].

'TRANSPORT (pi.-tnrl) sn. ® Faptul de a 
transporta, cărat, dus ! ® 3,, Corabie destinată 
să transporte trupe, provizii, muniţiuni, etc.; nu
mită şi corabie, vas de o; vaselele transformate In corăbii 
de o, dnceau previziuni şl' trupe proaspete (i.- GH., ! ® ®
A V Cedarea unui drept pe care-1 are cineva 
asupra unui lucru: a face oul unei oreante ! ® ® 
Emoţiune violentă pricinuită de un sentiment, de 
o pasiune: a avea )m o de bucurie, a sălta de bucurie, 
a nu mai putea de bucurie ! ® y o la creieri, delir
firovocat de o boală, prin suirea slngelui la cap 
fr.].
'TRANSPORTA (-port) 1. vb. tr. ® A căra, a 

duce dintr’un loc' într’altul t ® A strămuta 
într’aită ţară, într’o colonie ca măsură politică 
sau în urma unei condamnări, a deporta ! ® A 
schimba înţelesul unei expresiuni: o înţelesul unui 
onvint Intrebulntlndu-l la figurat ! ® tg! A ceda al
tuia dreptul pe carc-1 are asupra unui lucru: 
o o creanţă ! ® A încînta peste măsură, a face 
să simtă o emoţiune puternică: frumuseţea acestei au- 
dlţlunl ne-a transportat.

2. vb. refl. ® 'ă A se duce la faţa locului spre 
a face o constatare judiciară: preşedintele şl supleantul 
Tribunalului, însoţiţi de ajutorul de grefier, se transportau 
la fata locului (d.-zamf.) ! ® A-şi închipui că se află 
intr’un loc anumit la un moment dat: să ne trans
portăm on mintea In una din aceste Insule depărtate 
[fr.].
‘TRANSPORTĂBIL adj. Ce se poate trans

porta !! © INTRANSPORTABIL [fr.]. 
t TRANSPORTARISI (-Isesc) vb. tr. = TRANS

PORTA.
'TRANSPORTATOR sm. Cel ce are o între

prindere de transporturi [după fr. t r a n s p o r- 
t e u r].

'TRANSPOZITIV adj. Co Se zice despre lim
bile greacă şi latină', în cari raporturile cuvintelor 
intre ele slnt indicate prin terminaţiunile ior, aşa 
că vorbele se pot aşeza într’o ordine variabilă: 
latina este o limbă <vă [fr.].
' TRANSPOZIŢn^JNE, TRANSPOZIŢIE, TRANS

PUNERE sf. ® Faptul de a transpune şi re
zultatul acestei acţiuni ! ® ± Trecerea terme
nilor unei ecuaţiuni algebrice în alta ! ® J Scrie
rea, executarea unei bucăţi de muzică în alt ton 
decîL acela în care a fost cortipusă t ® (in Schimba
rea ordinii obicinuite a cuvintelor în frază [fr.].

'TRANSPUNE (-pun; p/.-pussl; part. -pus) vb. 
tr. O A aşeza' un lucru, în alt loc decît aceia unde 
se afla: * cuvintele intt’o frază ! ® J A scrie sau 
a executa o bucală de muzică pe un ton diferit 
de acela in care a fost compusă [trans--i- p une, 
după fr. t r a n s p o s e r].

'TRANSPUNERE TRANSPOZITIUNE.
'TRANSRENAN adj. • De dincolo de Rin 

[Ir.].
*TRANSSAHARIAN adj. 9 Care străbate Sa- 

hara: drum de fler -»■ [fr.].
'TRANSSIBERIAN !. adj. • ® Care stră

bate Siberia ! ® Care e situat dincolo de Siberia.
2. sbst. Linie de oaie ferată care străbate 

Siberia do la un capăt pînă la celălalt [fr.].
* TR ANSSUBSTAN’ţ’IAŢIUNE sf. nat Pre

facerea pîinii şi a vinului în trupul şi sîngele lui 
Isus Cristos [fr.].
'TRANSVERSAL 1. adj. Care trece, care taie 

dc-a curmezişul: dungă~ă.
2. transversala (pî.-ie) sf. A Ori-ce linie care 

taie oblic două laturi sau două feţe opuse ale unui 
poligon sau unui poliedru [fr.]. ' ţfd

'TRANŞA (-şez) vb. tr. A rezolva: O chestiune, 
o dificultate [fr. t r a n c K c r].

'TRANŞA (pî.-şe) sf. Una din părţile în care 
e divizat un lucru; felie: s’a încasat prima * a Imprn- 
mntnlnl [fr. tran- 
c h e].
'TRANŞEE,©

TRANSEA (pî.-şole)
Sf. Şanţ săpat 
de asediatorii u- 
nui loc întărit 
spre a se pune la 
adăpost de focul 
asediaţilor, şi care 
e apărat în par

tea îndreptată 
spre inimic do un para
pet sau de saci umpluţi 
cu părnlnt scos din să
pătură (i@j 4997, 4998):
Fămlntul Imprejuru-ml, să
pat de lungi tranşele, E plin 
de arme rupte, de glouţl şl 
de ghiulele (alecs.) [fr. tranchăe]. 
OTRANŢA(s/. = SD RE anta. ' 
OTRANŢARQS, trAntos adj. = sdrentArqs. 
OTRANŢUI = SD RENTEI.
'TRANZ...'= TRANS...
TRAP, o TREAP sbsb. Mersul calului, catîrului, 

măgarului, etc. între pas şi galop; treapăd; cursă 
de —, cursă făcuta pe un hipodrom în care caii 
aleargă în trap ([H 4999,5000): caii... porniră in trap 
Întins (s.-ALD.); Arabil toţi răsar din cort, Să-ml vadă rolbnl.

,h-r-v-

Fif. 4998. Tranşee (profil).
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cind 11 port $1-1 Joo In Irlu şl-I las In trap (coşa.) [germ. 
T r a b].
O TRAPAD iw- 
tre^As. 
o trApăda •»- 
tbepAda.

trApănag 
sbst. t = linâritA. 
o TRAPAT s*-
TREAPAD.

*TRAPţ!Z (p{.-eze,
-eznrl) sn. Q) k Cua- 
drilater o axe are două 
laturi paralele şi două 
neparalele; laturile Fi?- 4999- Trap.

Fig. 5001. Trapez.

Fig. 5000. Cursă de trap.

paralele slnt bazele trapezului (1®| 5001): isos
cel, trapez cu laturile nepa- _________
ralcle egale H @ Jv, Aparat de 
gimnastică format din două 
frînghii verticale, legate la 
capătul de jos de o bară de 
lemn orizontală (H]5002) [fr.]. 

trapeza (pJ.-ze) sf. ai
' ® = TRAFEZARE t ® = PRE- 

STQL [vsl. < gr.].
TRAPEZ ARE, TRAPEZA- 

RP! sf. ai Saiă unde se ia ma- 
■ sa în comun într’o mănăstire, 

refectoriul care masă se lAoea,.. 
la o trapezare, nnde se găsea loc mal 
larg (LCT.); să mergem si noi la bi
serică, zise Ulrcea călngămlni ce-i 
Însoţise cn lellnarnl de la trapezărie 
plnă la Sălaşul lor (odob.i [gr.-biz. 
tpaics([âpsiov, TpuitEţapecov].

* TRAPEZOEDRU (pî.-dre) 
sn. © Formă secundară a cri
stalelor din sistemul octaedric. 
caracterizată prin 24 de feţe 
cuadrilatere [fr.].

* TRAPEZ O p) (pî.-ide) sn.
A Guadrilater ale căruia nici- 
una din laturi nu e paralelă cu alta [fr.].
*TRAPIST 1. STO. olt Călugăr dintr’un ordin 

întemeiat'în ve'acul al xvii-lea în Franţa; membrii 
acestui ordin duc o viaţă toarte austeră şi sînt 
obligaţi să tacă.

2. sbsi. X Brînză fabricată de călugării trapişti 
[fr.]:

Tras l. adj. ® p. trage : o trăsură —ă de patru 
cal ţ ® 0 ~ de păr, nefiresc, silit t ® la 1314, 
slăbit, SCOfîlcit: niciodată nu-l văzuse asala laţă 
ivLAH.) Tf ® 0 ca prin Inel, svelt, CU talia subţire: 
Era volnic si tinerel, înalt şi »ca prin Inel (COSB.); ciobănaşul, 
un tlăcălas cbipes si oa prin inel... tsi luă si el lumea In 
cap (rsp.).

2. sbst. Faptul de a trage, tragere.
•TRASA (-aşez) vb. tr. ® A descrie; a zugrăvi 1 

® V A 'emite 0 poliţă [fr. t r a c e r germ. 
trassieren].
•TRASANT sm. V Gel ce emite o poliţă [germ.]. 

O trasări... = tresArj.
•trasat' sm. V Persoană care urmează să 

plătească o poliţă emisă asupra ei [germ.].
. TRĂSATURA (pJ.-turl) sf. ® Linie, urmă 
t r a s ă cu condeiul t ® Desen sau gravură care 
înfăţişează numai conturul formelor H ® Expu
nere în linii generale, fără amănunte; din acea epocă 
a 7leţll tale eu nu-ml aduc aminte deolt unele tr&săturl po-

Fig. 5002. Trapez.

vestite mie de veselul nostru amlo (i.>gho H ® Tr&săturlle TRA- 
leţel, liniile feţei: era o lemele grasă... cn trăsături bărbă- - 
testl (LUNG.); trăsăturile letel... lac să tresară in adlncnl TRA 
amintirilor mele o Icoană cunoscută (vlah.i.
O TRASG, TREASO (pi.-curl) sn. Băn. Piuă în ca
re se pune o materie explozibilă şi oare produce 
o pocnitură răsunătoare; se obicinueşte la petre
ceri, la sărbători, la hramul bisericii, etc.: iar cină 
alaiul s’a oprit Şl Paltin oraln a stărostlt A prins să snne 
sunet vin De treaso şl trlmblfl şl de chin (coşB.); la biserici 
trăgeau clopotele şl se auzeau pocnituri de treascnrl (cat.i 
[ung. t a r a c k; comp. şi vsl. t r ă s k u].
OTRASCARţ (-ăreso) vb. intr. Băn. ® A hodo
rogi 1f ® A facesgomot aruncînd pietre în apă, 
ca să iasă peştii din ascunzători [srb. traskati, 
t r e s k a t i].
OTRASCĂU sbst. 2i Rachiu tare, basamac; 
vin prost, acru (rv.-cro.)!

•TRASEU (pt.-seuri) sn. ® dMai. Direcţiunea pe 
care o urmează o linie de tramvaiu sau de drum 
de fier ţ| ® înfăţişarea prin linii a contururilor 
unui desen, unui plan [fr. tracă].

TRASN^E sf. ® f Idee ce-i trăsneşte 
cuiva în cap, pe neaşteptate; născocire: la te uită
ce a mal Ieşit; cizme cn creţuri, ghete roşii cn botul negru...
Bpoiolte trăsnăl toate (luno.) D ® S Furt prin spargere.
O TRASNEALA (pî.-eli) sf. Olten. (ciauş.) =TRAs- 
NAIE®.

TRASNET (pi.-te) sn. ® © Descărcarea elec
tricităţii din atmosferă, însoţită de fulger şi de 
un tunet puternic; cum de nu oade —'Ul să ardă pe nişte 
asemenea necredincioşi P (neor.) ; '*^1 de ar II picat aci n'ar 
II produs electul oe produse această veste IBOL.); lemnul 
atins de nu e bine să se loloseasoă la zidiri, şl cn deosebire 
la case (ooR.i; la citirea acestei scrisori, oăpltannl rămase 
oa lovit de cisp.i; © lovitură de întîmplare ne
prevăzută şi dezastroasă t ® Sgomot asurzitor, 
bubuitură: se auzi deodată un de puşoă, urmat de un 
gemet sălbatic lON.i; de >vnl pnştelor şl al sinetelor şl de 
Imnul pralulnl ce era nu se cunoştea unul ou altul (n.-cost.) 
[trăsni].

TRASNI (-neso) 1. vb. intr. ® © A cădea, a 
lovi trăsnetul într’un loc; să nu şezi in prag şl să nu 
laşi olnll să stea in prispă, clnd lulgeră, că trăsneşte lOOR.) ţj'
® A plesni cu biciul sau cu ceva care'produce o 
pocnitură sau un sgomot asurzitor ce se aseamănă 
cu lovitura trăsnetului; a trosni: -trăsni de trei ori 
cu biciul In faţa lle-cărul drac şl-1 Împietri acolo locului 
(ISP.); nici n’au gătit bine vorba, oind lată că trăsneşte 
buzduganul in poartă, de s’au cutremurat toate (sa.i; 
nu lăcea oaste Împotriva păglnllor, carii In toate părţile 
fulgerau şl trăsneau eu armele lor (or.-ur.) ® A-1 prin
(sau In) cap, prin (sau in) minte, prin (sau in) gind, 
a-i trece deodată prin minte, a-i veni o idee su
bită, ciudată, a-i plesni prin cap; nici nu-l trăsnea prin 
cap cam In ce parte de loc cade acest oraş (isP.); deodată 0 
Idee 11 trăsni prin cap şl-1 scoase din buimăceala ce-1 stă- 
plnea (GN.i ; numai putinţa unei reîntoarceri Înapoi nu le 
trăsnise prin minte (BR.-vn.i; mal stă el Ivan o leacă aşa... 
şl-1 şl trăsneşte In gInd una (CRG.i.

2. vb. tr. ® A-1 Iovi, a-1 ucide trăsnetul: clnd şezi 
lingă carpen. In timp de ploaie, nu-l bine, că te trăsneşte 
(GOR.i; despre urgia lui Dumnezeu: şt cei-de-sus 11 
cunoaşte nelegiuirile, II Înţelege gindurlle, şl nu-l trăsneşte!
(D.-ZAMF.); de aceea, în blesteme: trăsnl-te-ar Dum
nezeu să te trăsnească 1 ivor.i ţ[ ® A plesni, a poCni] 
a izbi: clnd te-oln trăsni odatăI (pamp.); s’o trăsneşti ou 
capnl de păretele cel despre răsărit, cit II pntea (CRG.i ; Al- 
bert Elraljr aşeză cele două tunnri... şl stă gata a trăsni pe 
vrăjmaşi, de vor Îndrăzni a trece podul (BAlc.) [vsI. t r ă S- 
n ft t i].

TRASNIT adj. ® p. trAsni. Lovit de trăsnet D 
® Lovit, izbit, plesnit; f ® — ou lenoa s»- led- 
cA K ® F Ameţit de băutură, beat; aşa, zic mito
canului, tato, că era am auzit că de la o vreme ’ncoece 
Intr’o băutură o duce (car.i ţ ® Trans. ® Afurisit, 
blest emat: <^a asta de lată are să-ml mănlnce zilele cu 
Îndărătnicia el (Ret.).

TRĂSNITOR 1. adj. verb. trAsni. Care trăs
neşte.

2. sm. ® Spărgător, hoţ care fură prin spai’- 
gere.
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TRE
TRÂ- TRÂSUBA (pj.-anil) sf. ® = TRAsAturA®

® de Mire, liniuţă pusă Intre două cuvinte unite 
prin scris ® = TBAsATPRA® : trSenrile (etel poetel- 
Dlculul... arătau acum o mulţumire paclnlcA (fil.) "i
® Car pe arcuri, de diferite forme, care serveşte 
la transportul persoanelor (■»- tab. lxxvii) : cu un 
cal, cu patru cal; /^deschisă, descoperită; » de piaţă, birjă; 
a pleca ou trăsura; a se plimba In a pune caii la » ^ 
© ^ - OBRAŢ: prin judeţul Muscel, obraţnl se numeşte 

şl are o lungime de 6 prăjini (pamf.) [t r a s], 
•TRATA (-tez)i. eb. tr. ® Asepurta cu cineva 

Intr’un mod oare-care; ■»- cu respect, cu dispreţ;'^ 
bine, rău; * pe cineva cum merită @ A numi (CU un 
termen de ocară), a califica, a face de: m’a tratat de 
hoţ, de prost, de mincinos H ® / A Căuta, a îngriji 
pe un bolnav, cu scopul de a-1 vindeca: — prin elec
tricitate, cu băl calde; — o boală ^ ® â* A modifica 
compoziţia sau proprietăţile unui corp, prin ac
ţiunea unei substanţe chimice sau printr’o ope
raţiune oare-care: o substanţă, nu metal, etc. prln- 
tr'M acid, prin electricitate, prin căldură *’ ® A cinsti, 
a ospăta cu băutură, etc.: domnul senator II tratează 
ou calea şl rom (car.) ţj ® A mijloci, a negocia o afa
cere cu cineva: — o aiacere II ® A scrie, a vorbi 
despre, a expune verbal sau prin scrism su
biect I ® Î3P A executa o lucrare de desen, de pic
tură.

2. vb. wiT. ® A negocia, a mijloci: — despre pace II 
® A discuta, a scrie despre ceva: despre alcoolism, 
despre progresele ştiinţei.

3. vb. refl. ® / A se căuta, a se Îngriji (cu sco
pul de a se vindeca): a se cu iod, ou băi calde ^ 
® A se cinsti, a se ospăta unul pe altul H ® A se 
numi, a se califica unul pe altul: s’au tratat de ne
ghiobi şl de mincinoşi [it. t r a 11 a r ej.

•trata (pî.-te) sf. V Poliţă de plătit de către 
persoana căreia i s’a făcut credit [it. t r a 11 a], 
t TRATAJ sm. şi (pl.-aje) sn. Cărticică, broşură: 

am mal adaus la această Istorie şi nişte răspunsuri din nişte 
~e moschiceşti tlpamlce (n.-cost.) ; m preot, un apostol des
culţ, scoate din sin un ^ latinesc şi prinde a citi (vlah.) ; 
din... lila cu... buchile scrise de bădiţa Vasile... am ajuns 
la -^1, de la <^1 la ceaslov, ş'apol dă Doamne bine I (Cro.) 
[gr. TETpiStOv].
•TRATAMENT (pl.-te) sn. ® Mod de a se 

purta cu cineva: bllnd, sever, neomenos a! ® /
îngrijire medicală, mijloacele întrebuinţate pen
tru a combate şi vindeca o boală, cură: ~ui cu băi 
a dat bune rezultate; a urma m [it. trattamen - 
t o].

TRATAPQD = TETRAPQD.
•TRATAT '= TRACTAT.
•TRATAtiVE sf. pl. Negocieri, discuţiuni ur

mate spre a ajunge la o Învoială: a intra in ~ de pace 
[it. trattative].

•TRATAŢIE sf. F = opiSTE ® : ataoe ^ [t r a t a]. 
TRATĂVANGHEL = TETRAVANGHEL. 

•TRAVERSA (-sez) vb. tr. A trece dincolo; a 
trece prin, a străbate [fr.j.

•traversa (pl.-se) sf. ® Grindă de fier 
ce se aşează ori
zontal intre eta
jele unei clădiri 
K ® Grindă de 
stejar sau de 

fier pusă sub şine, 
de-a curmezişul, 
şl de care şinele 
se fixează cu şu
ruburi (I@| 5003)
[fr.].

•TRAVESTI (-tosc) vb. tr. şi refl. ® A (se) îm
brăca în alte haine, spre a nu fi recunoscut H ® ® 
A schimba înţelesul unui text, dîndu-i un sens 
fals, nefavorabil [fr.].
O TRAZVI = TREZVţ.

TREABĂ (pl. trebi, treburi) Sf. ® îndeletnicire, 
lucrul pe care-1 face cineva, aiacere: decit zece trebi 
şl rele, mal bine Ma şl bMă (znn.>; atMce erau nişte 
boieri, de aici de ţară, la Poartă, trimişi de Cantemlr-Todă 
ou treblle ţării (nec.); tată-săn venea la ţară numai vara 
pe şase săptămlnl, avlud trebi Însemnate In oraş (GN.);

Fig. 5003. T.T. Traverse.

toată treaba olmpnlnl era In sama Iul 'VAS.): nu-mi văd 
capul de trebi (cro.i, am foarte mult de lucru; 
vorbă multă şl ^ puţină (ZNN.>; — graba strică treaba,
de multe ori, vrînd să facă cineva un lucru în 
pripă, îl face rău, 11 strică; — Romănnlul l-e greu 
pină se apucă de —că de lăsat Îndată se lasă (ZNN.l; 
a-şi căuta de -- {sau de trebi), a-şi vedea de ocupaţiu- 
nile sale, fără a se amesteca în trebile altora: am
tăcut mllcă şl ml-am căutat de —' osp.); Ba să-ţj cauţi 
treaba, că mănlncl trlnteală (alx.) ; Işl căuta da trebi cum 
ştia el şl lăsa pe bMlca Intr’ale sale (crg.i -i © 0*) Nece
sitate trupească, nevoie firească: bietul Ţigan... a 
văzut pe M om subt un gard, lăclndu-şl treaba (sb.) ^ 
® Lucru: treaba mergea strună: băieţii schimbau tabla 
In toate zilele şi Slmbăta procitanie (CRG.) ; (asta e) treaba 
mea, aceasta mă priveşte pe mine; nu e treaba ta, 
asta nu te priveşte; dacă e treaba aşa, dacă aşa merg 
lucrurile; dacă văzură ţăranii că astfel merge treaba, se 
Înarmară şl el spre apărare (lep.i; dac'a văzut şl a văzut 
că-1 treaba pe chel... a sttigat să mai aducă o vadră din cel 
vechln (vlah.) ; se vede treaba că..., pe semne, probabil; 
ew iNaRoşA H ® Nevoie, trebuinţă, necesitate; fo
los : de 00 slnt bicele alea ce le ţll atlrnate lle-care In 
cuiul său P (isp.i; să orlnduească conace pentru treaba oştii 
(NEC.); cela ce va ajuta turului... şl... 1 va da nlscare lu
cruri oarele slnt de treaba Iul, cnmu-1 siredel. sau topor... 
pre acela ca pe m lur să-l certe (prv.-mba ; cela ce va lua bani 
de la cineva ca să-l ţie, şl-1 va cheltui pre trăbele sale... 
să să certe ca un lur (PRv.-lp.) © De *, a) t de tre
buinţă, Util, folositor; dibaciu, priceput; + nici de 
o nefolositor, nedibaciu, nepriceput: tot la munci 
grele şl lără spor o mină, ca s’oplrască pe urmă laDragomlr 
că nn-1 nici de o ^ şl s’o Izgonească din casă (vlah.) ; —
bj cum se cade, cum se cuvine, cu purtări bune: 
el era de smerit, slllclos ca o lată mare hsp.) ; Ionică 
a dumltale, cum băgăm noi de samă, nu calcă a orn de » 
(VAS.); ®: hainele nu lac pe om mal de — (pann) f ® 
(g) Obiceiu, deprindere, fire: bivoiii,i cum le e treaba 
oind dă căldura, aii lăsat drumul şl tot o tugă au ţinut plnă 
ce-au ajMs la apă (vas.) [vsl. t r â b a].

TREACA-MEARGA bw merge®.
TREÂcAt sbst. ® MoW. Locul, drumul pe 

unde trebue să t r e a c ă cineva ca să ajungă un
deva; (loc de) trecere: pe acei drum era -«tiI nidlllor ce 
veneau să pustlasoă ţara (ŞEZ.) "I © în trecînd, în 
trecere; la întîmplare; pe scurt: ţăranii noştri glumeţi 
...ne tot şlloblulau. In ^... de ne era mai mare ruşinea 
(CRG.); aşa ca să vorbesc In ^ de aceste cusururi, voiu zice 
că nu era leneş (GN.) ; nu mă poclu opri de a spune In 
olteva amănunte oare ne-au interesat (ALX.).
O TREAM (pl.-murl) sn. Ban. Şopron [srb. t r e m]. 
O TREÂMPA tm- TRAMPĂ1.

TREÂNCA-FLEANCA, TRANCA-FLEANCA (ME
RE ACRE). Locuţiune'familiară cu care se arată că 
cineva vorbeşte fleacuri, prostii: treanca-lleanca, mere 
acrei vorbeşti prostii (VLAh.) [trăncăni-|-tlcancă].

TREANŢA bw- sdreaHŢA.
OTREÂP1 s^ trap.
o TREÂP2 sbsl. Olfen. Groapă în care se toarnă 
zăr cîini’lor la tîrlă (conv.) [srb. trap].

TREApAD, treapAt, trapAt sbst. ® Alergă
tură multă încoace şi încolo: de va lura neştine cal 
sau bou... să plătească şl treapădul boului cltu-1 va 11 purtat 
(PRV.-LP.) t ® / © Urdinare, diaree: oamenii ce beau 
jlntiţă de aceasta capătă M treapăd aşa de mare, că nu
mai de abia se pot ţinea pe picioare (mar.) ; tutunul aduce 
la acel cari nu slnt deprinşi cu dlnsul, ameţeală, durere de 
cap, vărsat şl treapăd (loN.) 1 ® = TRAP: la războaie nici
odată nu aleargă mal mult din trea
pădul calului (M.-cosT.); să purcedem 
rlnd după rlnd In treapădul căluţul 
cel mare (m..cost.); se luă In luga 
mere după lerlolţll tineri ce se de
părtase In treapătul calului (OOOB.) r 
® Tropăit: olocănlturlle ritmate ale 
trapătnlul de potcoave pe ludul aslal- 
tulul (CAR.) [t r e p ă d a].
O TREAFGA Ipl. trepee) sf. ^
= prbatoA.

treapta (pl. trepte) sf. ®
Pie-care din planurile ori-

Fig. 5004.
T.T. Trepte.

zontale (de piatră sau de lemn) din care e alcă-
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tuilă. scara unei case ([^ 5004): a uroa( a oobori 
treptele; trepte âe piatră, de marmoră; olne sare multe trepte 
deodată, 1 se Irlnge piciorul (znn.) ^ © Săpăturile fă
cute,pe un urcuş în formă de trepte: o potecuţă cu 
trepte ^cobite In piatră te duce... la gura unei vizuini înguste 
(VLAH.) H © = SFţŢA ©: puse iarăşi, căpătllu la oăpătliu, 
celelalte oscioare şl... Închipui teptele unei scări (isp.) 1 
© 0 Grad, rang, poziţiune: a ajuns la treapta cea 

. mal Înaltă a magistraturii [lat. t r a j e C t a].
TREASG TRASC.
TREA2, t TREAZV adj. © Deştept, care nu 

doarme (© ADORMJT) : după ce căzu de vr*o două ori, 1 se 
sperie somnul şl rămase treaz şi neblntult de piroteală (isp.); 
de ce să nu-şl scurteze ziua, clnd e atlt de bine să dormi şl 
atlt de rău să fii treaz? (slv.) ^ © 0 Care veghiază 
CU atenţie, vigilent: boierii ungureşti... dau ştire lui 
Stelan-Vodă să fie treaz prejur sine (n.-cost.) 1f © Care nu-i 
ameţit'de băutură, care nu-i beat: să iu treaz, ne- 
mlncat, de-ţl va zice lumea că eşti beat, mergi de te culcă 
(PANN) [vsl. t r e z V Q].
o TREBAIjXJI (-uesc) vb. tr. Mold. © t A între
buinţa, a folosi (DON.) 1 © A face treabă, a lu
cra, a face cîte ceva: unui din ei apucă spre păduri, să 
vadă de n'a putea trebălui ceva şi pe-aoolo (CRG.) ; o găsi tre
băluind prin casă, îmbrăcată cu un cojoc fără mlnecl
(D.'ZAMF.).

TREBNIG1 (p2.-ce) sn. gjj © Altar ^ © Ritual 
ortodo'x, tipic [vsl. t r 6 b I n i k ă]. 
t TREBNIG2 adj. © Folositor, ce poate servi 

la ceva: nece In pămlnt, nece In gunoiu «*' iaste (cor.; 1 
© Trebuincios, necesar [vsl. t r 6 b I n ă].

TREBŞOARA IV TREBUŞOAKA.
TREBUI f-uiu, -uesc) vb. intr. © A fi nevoie de 

ceva, a fi necesar, a se cere neapărat: la lemnul tare, 
trebne secure ascuţită (znn ); la satul ce se vede, călăuză 
nu trebue (pann) ; la cuptorul cald, puţine lemne trebueso 
(ZNN.) ţ © A avea nevoie de ceva ('cu dafivul per
soanei^: Îmi trebue bani; nu-mi trebue nimic; Ce-1 
trebue chelului P — Tichie de mărgăritar ^ © A fi dator, 
silit, obligat (urmat de subj.) : ei o babă săracă ce 
torcea In furcă să-şl agonisească hrana... trebuia la acea 
vreme să dee şl ea bani la văcărit (LET.) ; Dunărea... a tre
buit să spintece munţii, să-şl sape albia In piatră de-a cur
mezişul Carpaţilor (vlah.) ; dacă al Intrat In cuşcă, trebue 
să olnţl cocoşeşte (ret.) ; ®: al intrat In horă, trebue să 
joci; banii 11 găseşti In drum, şl tot trebue să-l numeri
(ZN,4.) H © In locul subjonctivului pasiv, se între
buinţează adesea, în limba modernă, participiul:
cine se laudă că nu e mincinos, trebue crezut pe Jumătate 
(ZNN.); năravurile rele trebue stlrplte din vreme ^ ® ţ A 
întrebuinţa, a se folosi de ceva: de va da acele lu
cruri pentru alte toomele bune, iară acela le va trebui spre 
alte lucruri rele, atunce sfătnlcul nu se va pedepsi ca cel 
vinovat (pRv.-MB.) [vsl. tr6bovati]. 
OTREBUIALĂ (pl.-lell) sf. Trebuinţâ: CInd eraţi 
de Vă făceaţi neagră cerneală (gr-n.) [trebui].

TREBUINGips adj. De care e nevoie, care 
e de t r e b U i n ţ ă, necesar: şi-a luat merinde, banii 
trebuincloşi, haine de prlmeneală... şi a plecat (mera); el 
Îşi olştlga cele trebuincioase numai cu osteneală mare şl 
cu multă greutate (sb.).

TREBUINŢĂ (pl.-ţe) sf. © Ceea ce t_re- 
b u .e sâ aibă cineva neapărat, nevoia ce se simte 
de un lucru; lucrul, persoana de care are nevoie, 
necesitate: fiindcă tocmai era de o găinăreasă, o primi 
(I8P.); 6 de neapărată ^; la ^; In caz de ^; te voiu chema, 
clnd va fi (de) să-mi trimiţi cele de ® Folos: 
toiagul său... se tocise, Incit nu mai era de nici o usp.).

TREBUITOR adj. verb. trebui. Care trebue, 
necesar, de trebuinţă, trebuincios: Leşiior nu le era 
trebuitoare Riga, numai le era voia să Înceapă gllceavă ou 
craiul Şvedulul (nec.); ne-a lăsat ou sănătate şl s'a În
tors acasă, trlmlţlndu-ne din clnd In clnd cele trebuitoare
(CRG.).

TREBUŞOARA, TEEBŞOARA (pi.-re) sf. F dim. 
TREABĂ: mal am şl alte trebuşoare, nu numa grija 
dumltale (Carj ; trebuşoara 11 merge bine, căci are chlag 
(ISP.); mal bine le place să se uite In gara oaspeţilor declt 
să facă vre-o trebnşoară (sb.).

TREGAtQR 1. adj. verb. trece. © Care trece, 
care nu ţine mult, de scurtă durată: nime pentru 
cinste din lumea această trecătoare să nu Îndrăznească a

călca legea şi sfintele posturi (musu; dragostea lui Radu... TRE- 
nu e deolt o copilărie de şcolar, nevinovată şi trecătoare -pnp 
(VLAH.) H © Care trece printr'un loc, pe un drum, < 
fără a se opri: oameni ^i ^ © Peste care trebue să 
se treacă, într’o călătorie: să nu duoi miţă la mutat peste 
apă trecătoare (gor.) ^ © ^ ou vederea, care trece CU 
vederea: Românul e bun la snflet, bun la Inimă, Îngăduitor 
şi lesne ^ ca vederea celor ce-1 păcătuesc (isp.).

2. sm. Gel ce trece*pc drum: se uitau ^li la dinsui 
ca la urs.

3. TRECĂTOARE sf. © Faptul de a t r e c e pe 
undeva, trecere: tăiau funiile podnlni, ca cine va veni 
In urma lor să se zăbovească cn <^a (LET.) % ® Drum pe 
unde se trece, loc de trecere: in vreme de ploaie, oind 
plrăul se umfla, ea slujea Întregului sat de <«' (slv.) ^
© A Drum îngust, spintecătură între doi munţi, 
pe unde se poate trece, cheie: -^a de la Tumu-Roşu.

TREGE (trec; pf. trecui; part. trecut) i, vb. tr. ®
A merge (iincolo, de partea cealaltă a unui loc:

marea, rlul, munţii, un pod, pragul; Hatmanul şl cu o 
samă de Căzaol au datsă treacă Nistrul şl mulţi s’au lunecat 
(gr.*ur.) ; Nu pot trece valea mare, Că valea-1 ou pietricele,
Nu pot trece peste ele (ik.-brs.) ; Işr cărările vieţii, flindgrele şi 
Înguste, Ei Încearcă să le treacă prin protecţie de foste (EMIn.) ;

PONTE © H © A duce (Imcolo, a transporta; de
trecea pe cineva ou luntrea preste Someş, oăpăta 2 orelţarl 
(RET.); Turcul Intllu trecuse tunurile cn Ienicerii de preste 
Dunăre In această parte (n.-cost.)1[ ® A transmite, a da, 
a înmîna: trece-mi, te rog, solniţa; oala ou vin pe oare 
cel mai In vlrsţă şl-o treceau unul altuia (vlah.) ^ © 4^

mina, a ceda rîndul altuia de a juca, de a împărţi 
cărţile: întinse de olteva ori pachetul cu cărţi, făcu semn 
că trece mina, apoi şi-o retrase (dlvr.) ^*® A ceda: ^ 
oniva oasa, averea H ® A face să intre Intr’un loc, 
a introduce, a băga, a vîrî: Domnul Vucea... ne trecea 
pe toţi Intr’o odaie (dlvr.) ; ^ mărfuri tn ţară; aţa prin 
urechea acului; clnd Îmbraci cămaşă nouă, treci prin ea bani, 
ca să fii norocos (oor.) ; a-şl mllnlle In păr ^ © A 
cerne: făina prin sită ^ © A strecura, a face să se
scurgă picătură cu picătură prin ceva: ceaiul prin 
strecurătoare © A omite, a scăpa din vedere, a 
nu ţinea seamă: cn vederea, ou condeiul, eto.; treoe cu 
vederea durerea patimilor lor aprinse (jip.) ; mei slnt ţări şl 
mai mănunte oare le trec cu condeiul pentru zăbavă (m.-cost.) ; 
tocmai ca clnd ar fi nişte istorii vechi trecute, aşa le trecem 
şi noi ou auzlrea (ANt.-iv.) 1T ® sub tăcere, ou tăcerea,
a nu pomeni, a nu vorbi despre ceva t ® A ierta:

cuiva o greşală; nu-1 trec muierii nici atltica din al meu 
(CAR.) H ® A nu fi bîntuit, lovit de o nenorocire, 
de o primejdie, etc.: oslnda lul Dumnezeu prea pe rar 
om de-1 trece (nec.) ^ ® subt sabie, etC. SABIE ^
@ A examina, a cerceta pe rînd: ^ in revistă ^
© A întrebuinţa, a petrece vremea, a-şi pierde 
vremea: Işl trece nopţile Juclnd; hal să Intrăm iol In ograda 
asta, ...că ne trecem vremea stlnd In mljlocnl drumnlul
(CRG.) 1 © A continua să trăească, a trăi încă cî- 
tăva vreme: bolnavul n’o să treăcă noaptea ^ © A-1 
cuprinde, a-1 umplea: a-l •»- llorl, ameţeli, năduşell, 
ctc.; pe omul nostru 11 treceau sudorile de Irlcă (grio.) ; 
muncea bletnl om de dimineaţă plnă seara, alături cn muie
rea, de-1 treceau năduşellle (isp.); aleargă săraca de dă 
inima din ea, şi o trec ameţeli şl sudori de zăpuşală (vlah.) 1[
© A merge prea departe, a se prea întrece, a se 
întinde prea mult, a depăşi măsura: pe cineva 
cu gluma, cu dedeoohlul; deşi Talpă-lată mă trece ou şaga, 
nu mă mlnllu (alecs.); de-1 va fi prea treclnd cu bătaia... 
atunce poate llul să se rădice asupra tătlne-săn (prv.-mb.) ; 
poate să... certe bărbatul pre muiare-şl... şi Încă să o bată... 
clnd va fi cu vină... şl atunce cu măsură, să nu o prea treacă
(PRv.-LP.) ţ[ ® f- A înainta Intr’o clasă superioară:
am dat examen şl am trecut clasa; prolesornl m'a trecut tn 
clasa a doua ^ @ A înscrie: ^ In condică. In.catastif;
^ la (sau In) socoteală.

2. vb. intr. © A merge dintr’un loc Intr’altul, 
a-şi urma drumul, a străbate un loc fără a se opri:
musafirii au trecut din sufragerie Iu salon; Dîmboviţa treoe 
prin Bucureşti; @ olnd treci prin ţara orbilor, Închide şl 
tu un ochiu IV ORB 1 ©; In sunet de fanfare, trece oastea 
lui Întreagă (emin.) ; Tătărlmea tot trecea In sus spre Huşi, 
drept pradă, pe la bejenii, ca lupii, cum ar trece nişte lăcuste, 
aşa treceau de mulţi (nec.); Treceau drumeţi pe lingă ea 
Şoptind, dar fata nu-1 vedea (coşb.); o oaleaşoă trecu tn fuga
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TRE- cailor pe nllta mare (negrj ; ^ BABĂ 0; a na ^ cuiva pe 
-pnp dinainte, a avea respect de cineva, a-1 cinsti din 

1 calc afară: oind aş avea o slugă ca aceasta, nu l-aş trece
pe dinainte (crg.) 1[ @ A merge dincolo, de partea 
cealaltă a unui loc, luînd drumul de-a curmezişul: 
trecem pe partea cealaltă a Oltului pe un pod plutitor (vlah.) ; 
scrie Hlron- Logofătul, !n Izvoadele sale, să fie trecut singur 
peste acest şanţ; aproape de Nipru (n.-cost.) ; treolnd peste 
munţi... au prădat oraşele Săcullor (Ofi.*UR.); Împăratul au 
răspuns că-1 glurat plnă nu va trece cu calul preste dlnsnl, 
să nu-1 lase (nec.) H @ A merge de la unul la altul, 
a fi luat de la unul spre a se da pe rînd altora, a 
ajunge, a încăpea pc rînd din mîna, din stăpînirca, 
din gura, etc. unuia, în mîna, în stăpînirea, în 
gura celorlalţi, a se transmite: pachetele de cărţi tre
ceau din mină In mină, trlntite pe masă de cel care pierdea 
(OLVR.); boala a trecut de la unul la altul; aceste tradiţii au 
trecut din generaţie In generaţie, din tată In fiu, din timpu
rile cele mai vechi, păstrlndu-se la urmaşi plnă In ziua de 
astăzi; @): averea strlngătomlui trece In mina rlslpito- 
.ralul (ZNN.); de va sudul neştlne mularea cuiva, sudalma 
va trăce spre bărbatul el; şl de va sudul neştine pre vre o slugă, 
sudalma trăce la stăplnu-său (prv.*lp.) ^ 0 A lăsa pe 
ai săi şi a se uni cu alţii, a schiraba partidul: in 
{sau de) partea cuiva; a trecut la liberali; la Inimic, a 
dezerta H © A se abate la cineva, a intra la ci
neva a cărui casă se află în drumul lui: am trecut 
Ieri pe la tine, dar nu te-am găsit acasă ^ ® A-şi SChimba 
Starea, situaţia, dispoziţia: de la bogăţie la sărăcie;

de la dragoste la ură ® A schimba felul de ex- 
pimere: de la stilul grav la cel glumeţ 1 ® A depăşi,
a întrece, a se întinde mai departe (iecît: acurteica 

^11 trece de genunchi; greutate pachetului să nu treacă de 
6 kgr.; numărul lor trecea de 600 H ® A merge mal 
departe, dincolo de un anumit punct: trenul a trecut 
de Chltlla; a trecut de 60 de ani ® A CUrge, a SC 
scurge: apa trece, pietrele rămln APĂ® H ® © A 
avea urdinare: pentrucă deochlul mănlncă maţele deo- 
chlatulul, de aceea trece prin el (gor.) ^ ® A se SCUrgC 
{vorb. de timp): Treceau şi zilele sburlnd. Treceau şl luni, 
treceau pe rlnd. Treceau şl ani, el nu-1 trecea Răbdarea aş- 
teptlnd (coşB.); aceea judecată nu se cade să fie desăvlrşltă, 
plnă nu vor trâce treizeci de zile (prv.-mb.> ; Slnt ani la'mljloo 
şl ’ncă mulţi vor trece Din ceasul sflnt In oare ne ’ntllnlrăm 
(EMiN.); nu trece mult şl baba pune la oale şl pe feciorul cel 
mijlociu (CRG.); plnă să s’adune fecioHl de Împărat, trecu 
vreme la mijloc (olvr.) ; povesteau şl verzi şl uscate ca să le 
treacă timpul (jip.); Insoară-te plnă nu-ţl trece vremea 
(ZNN.); oe-a fost a trecut, ce-o mal fl o mal veni (znn.) %
® A dura numai puţin timp, a se pierde, a nu mai
fi, a dispărea: frumuseţea trece; oe-a fost a trecut ^ 
® A înceta: îndată oe va trece primejdia, ...să stăplneştl 

'cu bllndeţe şi cu dreptate (odob.) ; poate c’aşa ne-o ajuta 
soarta să trecem şi d’astă primejdie (dlvr.) ; astă vară al 
fluierat, acuma joacă, ca să-ţl treacă de foame cncH.); 
ca să-ml mal treacă de urlt, m'am ocupat Însămi de toa
leta lor (NEGR.); Udă olrpa ’n apă rece, Te leagă la cap şl-ţl 
trece (ik.-brs.) ; pune In sinul unul fricos o broască de grădină, 
dacă vrei să-ţi treacă frigurile (Gor.) ; de-able l-a mal trece 
băietului Istula de spărlet, că mult păr Îmi trebuia de la tine 
ca să-l afum (crg.) *I © A ocupa numai un scurt timp 
mintea, a-se gîndi un moment la ceva: a-i^ prin 
cap, prin minte, prin glnd; de nume am auzit, măicuţă, dar 
că te afli In lumea asta, nici prin cap nu ml-a trecut vre
odată (CRG.) 1 ® A se introduce: acest ouvlnt a trecut 
In limba literară J ® A schimba ocupaţia, a se 
apuca de altceva: laalt exerciţiu; eşti atumla ceaslov 
şl mine, polmlne al să treci la psaltire, oare este cheia 
tuturor Învăţăturilor (Crg.) : la ordinea zilei, a se
ocupa de chestiunile ce urmează a fi discutate 
în acea zi, într’o adunare 1[ ® A se transforma, 
a se preface, a se schimba: i intervocaiic trece ia (sau 
In) r In cuvintele de origine latină; de la starea lichidă 
la starea gazoasă ® A fi primit, a izbuti: a dat exa
men şl a trecut ^ @ A fi adop tat: l^a a trecut la cameră ^ 
(3) A fi suportabil, tolerabil: băutura asta mai trece; ■ 
asta tot mal trece H @ A avea de Suferit, de îndurat: 
^ prin multe nevoi; timpurile grele prin care' trecem; 

am trecut pe-acolo, am îndurat şi eu toate aceste ne
cazuri t ® A conveni, a admite, a îngădui: treacă 
de la mine paharul acesta; treacăI fie; treacă-meargă 

MţîROE ® t @ A trece drept {sau de), a fi so

cotit, considerat ca: trece de om învăţat; locotenentul... 
trecea de foarte bogat (vlah.) . /

3. vb. refl. 0 A-i fi drumul pe undeva: pb-aici 
se trece, clnd vrei să mergi la pădurice % ® A se scurge 
{vofb. de timp): s’a trecut vremea aceea, pe clnd/numai 
boierii făceau totul In ţara aceasta (Crg.) ; vameşul carele 
nu-şl va lua vama de la neguţătoriu plnă In cinci ani, acela 
de-aoila nu va putea lua nemica, pentru că s'au trecutj o vre
me (prv.'MB.) ; Supărate-s fetele Că se trec clşleglle (|»9.-srs.)^ 
® A SC ofili, a SC veşteji: florile s’au trecut ® A dis
părea, a nu mai fi, a înceta: precum se trece'sunetul 
clopotelor şl al toacei, aşa să se treacă şl semnul lui N. 
(GOR.); Pe păreţi, tn bezna rece, Fllflind ca o aripă, para 
focului se trece (vlah.) ^ ® A fi prea copt, a rtu mai 
fi bun de mîncat, nefiind cules la timp: mugurul 
crăpa, frunza se desvella, floarea se deschidea, poama lega, 
creştea^ se cocea şl se trecea totdeodată (Cant.): unul.(din 
pepeni) se cam trecuse, al doilea era tocmai bun de mtncare, 
al treilea dase In copt (isp.i; un pepene era trecut de «opt, 
sec; al doilea Începuse să se treacă şl altul era tocmai bun, 
ştii colea In plrgă (r.-cod.) ; despre VÎrstă: vremea trece, 
flăcăul Începe şl el a se trece, merglnd tot Înainte' cu bur- 
lăcia (CRG.) ® A depăşi măsura, a merge prea 
departe, a se prea întrece, a se întinde prea mult:
inul şl olnepa puse In baltă trebuesc păzite şl cercate des, 
ca să nu se prea treacă cu topitul (ion.) ; ca să nu se treacă 
bucatele de fiert, el inlncaseră mai 'nainte (isp.); seara au 
cinat Împreună, ou vin vechlu de Drăgăşanl... şi... se cam 
trecuseră din pahare (Car.) ; fie, că prea e de oaie, boierule, 
prea de tot, prea v'aţl trecut I (jip.i; fetelor, hăi I s’a trecut 
de şagă, voi lucraţi, că eu mă duc să pregătesc ceva de-a mln-
oării (CRG.) H 0 A i se lua în seamă, a i se îngădui, 
a i SC ierta: nu se trece la Dumnezeu vicleşug (pann); Vă 
miraţi cum de minoluoa astăzi nu vi se mal trece P (emin.) ; 
@: minciuna are şl ea loc pe unde se trece (znn.); dacă 
nu ţi se trece vorba, nu-ţl mal răci gura (pann) H ® A 
se întrebuinţa; a sc consuma: s’au trecut multe lemne 
Ia bucătărie; rămase pe ’ntunerlc, se trecuse toată lumi
narea (VLAH.); se crede că dacă se trec toate bucatele puse pe 
masă, va urma un timp frumos (gor.) ^ ® A se vinde; a 
avea căutare (o marfă, un meşteşug): vinul, marfa 
se trece bine pe-aci; să fl văzut oamenii mei ctte greble lă- 
ourăl... şl socoţl că amadus vr'una InapolP toate se trecură 
ca piperul (RET.); mularea laste datoare să Îmbie după bărbat 
...clnd va auzi că 1 se trece undeva meşteşugul mal bine
(PRV..MB.) [lat. t r n i c 6 r e]. v

TRECERE sf. 0 Faptul de a (se) t r e c e: 
podului; <va peste munte; tn tre -
cînd pe undeva, în treacăt:
scrisoarea... pe care factorul... o 
lăsase In (ur.) ; după ^ de otteva 
zile, Intr’una din seri, ...se cul
cară mal tlrzlu (isp.) ^ ® ^ TRE-
oerea-dvnArii, medalie come
morativă, în formă de cruce, 
conferită militarilor şi asimi
laţilor de ori-ce gra(l 
cari au luat parte la (, 
campania din 1877—
1878 în Bulgaria ([^[
5(X)5) H ® Loc pe unde 
se poate trece: strada e 
Înfundată, nu e nici o
pe aci Tf (j) Căutare (uord. 
de o marfă): această mar
fă are multă pe aci ^ ®
Influenţă, considera

ţie : avlnd Ouparlul şl 
cinste la Poartă, au Isprăvit lucrul de domnie pentru Dabija 
vornicul (nec.); sorise o lungă scrisoare Iul Zătreanu... 
oare avea mare la minister (BR.-vn.).

TRECfND © part. prez. TRECE K ® t adv. 
Afarâ de: vedeţi cft ea elot şl nu e Dumnezeu * de mine
(COR.).
t THECLET, TRIOLET adj. De trei ori afurisit 

[rus. t r i k 1 j a t y I, bg. t r i k 1 e t],
TRECUT 1. adj. p. TRECE. © Care (s’)a trecut;

săptămina ^ă; anul ; Oantemlr-Vodă, mal In trecuţii ani 
...s’au bătut ou Leşli la Bolan, pe Prut (nec.); cinstesc pe 
bătrlne In amintirea trecutei lor frumuseţi (NEGR.) ; era să 
ajungem la 9 şl 10, şl acuma ...o să ajungeih pe la 11 <^e 
(CAR.) ^ 0 Cernut, strecurat: prin ciur şl prin dir-

Fig. 5005. Ţrecerea-Dunării.
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moi cipBCp f ® Ofilit, veştejit; care nu mai e 
tînăr: llorlle B!nt cam «*'e; Lina era aşa de la fa(ă oa 
şl m&sa (VLAH.); cu toate o& erau trecuţi cu anii, nu aveau 
nici un copil de' care a& se bucure (Ret.) ^ ® Prea COpt, 
care nu s’^ cules la timp, şi a început să se 
treacă: un pepene era trecut de copt, sec; a doilea În
cepuse să se treacă şl altul era tocmai bun, ştii colea In 
plrsă (R.-coD.) ^ ® Consumat: clnd se cunună doi tineri... 
dacă luminarea unuia e mal <^ă ca a celuilalt, e semn că va 
muri Înainte (gor.) H ® Care a băut prea mult, ame
ţit do băutura: au cerut să le mal dea ceva de băutură, 
dar Lisandru s'a Împotrivit, văzlndu-1 cam trecuţi (BR.-vn.) .

2. (pZ.-utuH) sn. ® Timpul care a trecut {in o- 
poz. cu ,,prezentul’' şi ,,viitorul”): amintiri dina 
uitat ^1 ^ ® 427 Timp al conjugării care exprimă 
lucrarea săvîrşită In trecut: -^ul are patru îorme: im- 
perlectul, perfectul simplu, perfectul compus şl mal-mult- 
oarperfectul.

THEERA... = TREIERA...
•treflă (pl.-ie) s/. ® ^ Una din cele patru 

colori Ia cărţile de joc, caracteri
zată printr’o figură !n formă de 
frunză de trifoiu; (g) ,,spatie” (i^ 
iBl 4ă59): fantele de ^ cu noufi. de caro 
lac'tot noud (Dlvr.) V © X-Găitan cu
sut în formă de frunză de trifoiu 
Ia umerii hai'helor ofiţereşti ([B]
5006) [fr.].
O TREGHER sm. Mold. 4^ Ha
mal (la o gară) [germ. T r ă g e r]. Fi 6 T

TREI i. num. ® Număr egal cu e' 3 
doi plus unu: * oameni; * l\ţornrl; -»■ starturi; —■ la 
suta; F: unde slut doi, cu el ori-unde te duci, dai
de el; nu lipseşte de nicăieri; iw paba1® ; pAzjl 
®; clteşl —, toţi trei; oltesl trele, toate trei: oltosl trsle 
zeiţele cerură de la... Joe ca sd le teod judecată dreaptă (ISP.)
ţ! © $ TRţn-FRaŢi1, varietate de mioşunele, nu
mite şi ,,micşuneIc-gălbioare” (Viola saxatilis)-,
---  TRţlI-FRATI2 = TRIFQIŞTE® ; — TRţlI-PE4TI3(-PA-
tatd =wohia-pasArii II ® * trfi-frati-pAtati
= OATIFELVTA© ţi © a TRFI-RAI = POPJVNIC-IE- 
PUB^SC.

2. ■ STH. Cifra, nota trei: i-a dat un •*' la purtare [lat. 
t r e s]..

TREIA sw- TBfilLEA.
TREIER, Mold. Tr.-Carp. TRJERsbsl. V Faptul de 

a treiera, treierat: udatul... se tace seara. In ajunul 
zilei de treier (pamf.) ; se văd arii de grlu şi o maşină de treier 
se Îndreaptă către una din ele urg.) ; de ou primăvară, Veuţel 
al nostru era prins şl tocmit la trier (gr(o.).

TREIERA, Mold. Tr.-Carp. TRIERA (-ier) vb. tr. 
y* A bate sau’a călca griul ori alte cereale, spre a 
desface grăunţele: unii treieră cu boii, altll cu caii si 
alţii cu maşinile (l..m.) ; 1 se urlse cu aceaetă ^auă roto- 
colită, întocmai ca alergătura cailor clnd treieră la arie 
(ODOB.); dud Ajunse acasă, Chlrică trierase, vtnturase, mă- 
clnase (Cro.) ; să nu legi gura boului care trieră (bibl.) ; 
de aci : boul nu treieră cu gura legată, pentru ca sluga 
Să te servească bine, trebue s’o şi hrăneşti de ajuns 
(lat. t r î b Q 1 a r e].
I» TREIERAT, Mold. Tr.-Carp. TRIERAT ţ adj. p. 
TREIERA: grî'u — Hlf © NETREIERAT.

2. sbst. Faptul de a treiera: .«ui griului (iB] 5007):

%

Fig. 5007. Treieratul griului.
maşină de tndată după săvlrşlrea secerişului, se face că
ratul snopilor la arie şl se Începe trleratul (ion.).

TREIERĂTQR, Mold. Tr.-Carp. trierAtpr 1 
adj. verb. treiera. V Care treieră.

2. sm. Cel ce treieră: se plăteşte trlerătortlor pentru 
munca lor şl a vitelor clte 6 piuă la 9 lei de mertă (ion.).

3. treierAtoabe, Mold.Tr.-Carp. trierAtoare s/. 
© Batoză, maşină de treierat (iw [B] 422): in tun- 
dul curţii lucra o trelerătoare ou o locomobllă de putere de 
patru cai (I.-gh.) K ® = TAvAlVC ©.

TREIERIŞ, Mold. Tr.-Carp. TRIERJŞ (pî.-işurl)sn.
Vremea treieratului: aintem pe vremea trelerlşalnl, 

nu-i aşaP (d.-zamf.) [treier a].
TREILEA num. ord.: m. al -»; /. a treia, care 

urmează după al doilea: etajul al treilea; a treia parte; 
a treia oară; venlt-au Duca-Vodă ou a treia domnie In ţara 
Moldovei, din Ţara-mnnteneasoă, in anul 7187 (nec.); @: 
clnd doi se ceartă, al treilea clştlgă [t r e i].

TREIME sf. © oji Un Singur Dumnezeu în trei 
persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul-Sfînt, Troiţă H® §) 
ştiuta Lunea Rusaliilor ţ| ® = triadA H © A 
treia parte [t r e i].

TREISPREZECE num. Zece |)lus trei; •*- me- 
serjecd [trei-i-spre(= t peste) + z e c ej.

TREISPREZECILEA num. ord.: m. al 
/. a treisprezecea, care ocupă locul, rangul, şirul ară
tat prin numărul treisprezece.

TREIZECI num. De trei ori zece: lunile 
Aprilie, Iunie, Septembrie şl Noembrle au clte de zile.

TREIZECILEA num. ord.; m. al /. a trei- 
zecea, care ocupă locul, rangul, şirul arătat prin 
numărul t r e i z e 0 i.
OTRELA-LELA adv. ® Mold. Bucov. = LELA: 
Mlxăuţă... umbla * tu puterea Iernii pe la tărăblle jidoveşti, 
Intreblndba teacă de cosor, bacăpestre de purici (Cro.) [COmp.
trala-lela].

TRELE I»- TREI 1.
•trema (pî.-me) sf. Nume dat celordouălpuncte 

ce se p'un pe o vocală (a, 5, i, b, u) spre a arăta că 
trebue rostită separat de vocala precedentă; se 
întrebuinţează în special în ortografia latină 
şi în cea franceză. Ex.: coerceo; hăroîne 
[fr.].

TREMENTIN bw terebentina. 
t TREMETE '= TRIMITE.
•TREMOLO sbst. J Uşoară tremurătură, de 

un efect 
plăcut,: 
ce se 

produce 
execu- 

tlndu-se
o bucată de muzică cu un instrument sau cu vo
cea; se însemnează cu tmji. ce se pune deasupra 
portativului (|Bj 5008) [it.].
O TREMŢARQS, TREMŢERQS, TRBMTURQS tm-
sdrentarqs.

TREMŢUI bw SDRENTUI.
TREMXJR(pî.-nre) sn. Faptul de a tremura; 

tremurătură: mare somn vine pre Avraam, şl Iaca » şl 
mare Intunerec vine pre el (pal.) ;' pe babă o şl apucă un 
de spaimă (CRG.) ; parcă şl-acu m*apucă <^oil clnd ml-aduo 
aminte (vlah.) ; De-al genei tale gingaş — Atlrnă viaţa mea 
pe veci (EMiN.).

TREMURA (-ur) 1. vb. intr. ® A fi uşor scu
turat de mici mişcări repezi şi neregulate, din pri
cina frigului, spaimei, durerii, otc.: — de irig, de 
Irlcă, de friguri, de mlnle; a-1 » mlinlle, picioarele, tot 
trupul; — oa varga; 11 sărise Inima de frică şl-1 tremurau 
toate cărnurile (ISP.); Iml tremură Inima In mine de frică; 
a Incepnt a ml se face negm pe dinaintea ochilor şl a * de 
mfnios (CRG.) 1 ® Vorbind de un glas nesigur, care 
pare a fi agitat de o tremurătură: a-i glasul ţi 
© A fi mişcat, sguduit [vorb. de lucruri): tremură 
frunzele de adierea vlntulnl; detnnătnra a făcut să tremure 
geamurile; tremura podul sub picioarele trecătorilor;' ©: 
Ici şl colo, pe luciul apei, tremură stropi de lumină (vlah.) ţi 
© A-1 fi frică: clnd ee Încrunta, tremnran toţi dinaintea 
ini; dnpă ban, a fi foarte sgîrcit, a-i fi teamă să 
nu-1 piarză: lega paraua on zece nodnrl şi tremura dnpă 
ban (CRG.).

2. vb. tr. = AOITAi © : valuri de ape fantastice cate-şl 
tremnran necontenit orbitoarea lor sclipire (s.-ald.i; lumi
nările de ceară din sfaşnloe Îşi tremnrau văpălle (sad.) ;

TRE-
TRE

Fig. 5008. Tremolo.

I.-A. Candrea.— Dicţionar enciclopedic, ilustrat. 132Q



TRE
TRE- Motral... oa un balaur ostenit lei tremniă solzii sclipitori 

In soare (vlah.)-
3. vb. refl, A se cutremura: Ceml... se ’ntuneoa, Fă- 

mlntui se' tremura (teod.i [lat. t r ă III u 1 a r e ].
TREMURAT sbst. Faptul de a tremura, 

tremurătură: un sgomot de papi pe acari, o vizită, o scri
soare, dedean minilor Ini slabe un * supărător (VLAH.).

tremurător 1. adj. verb. tremura. Care 
tremura: băttnd-o încet peste obraz cu degetele lui tremu
rătoare, o trimetea să se ouloe (vi-ah.) ; 
un glas

2. tremurătoare sf. A Fru
moasă plantă ierboasă din fam. 
gramineelor, cu flori verzui sau 
violacee; numită şi „iarba-ie- 
piirelui” sau „părăşin” (Briza 
media) ([B] 5009).

TREMURĂTURA (pi.-turl) 
s/. ® Scuturătură, vibrare u- 
şoară a trupului sau a unei 
părţi a corpului, provocată de 
frig, de frică, de o boală, etc.:
oeea ce munceşte acum pe Lelba mal 
mult dectt tremurătură Iriguillor este 
o ameninţare (Car.) ; a scăpat de ^ 
vasul din mină, clnd a dat cu ochii 
de Domn (jip.i ; clnd era să vorbească^
11 apuca o din buze (i.-gh.> ^ (D 
Sguduitură uşoară (vorb. de lu
cruri): tremurătură geamurilor unei terestre t ® J Şir 
de sunete precipitate produse de voce sau de un 
instrument [tremura].

TREMURICIU (pi.-lolurl) sn. ® Tremurătură, 
tremur: l-a apucat —ui de Irlcă
^ ® Tremurătură glasului f ®
OHen. Bdn. X Piftie ţ ® Olten.
Trans. Floare artificială, pusă 
pe slrmă foarte subţire In spi
rală, care o face să tremure 
într’una (ciauş.) (vic.) 1f ® a (vic.)
= tremurAtoabe K ® a Ciu
percă necomestibilă, cu pălăria 
moale, gelatinoasă, tremură
toare, fără picior sau cu un 
picior scurt, cu spini moi pe 
dedesubt; creşte în pădurile 
de brad, pe pămlnt şi pe trun
chiurile putrede (Tremellodon 
gelatinosum) (i®| 5010).

•TREN (pt.-enuri) sn. ® iteiA Şir de vagoane trase 
de o locomotivă (j®| 5011); a pleoa ou —ul;Lmersul

Fig. 5009. 
Tremurătoare.

Fig. 5010. 
Tremurici.

onpmPDO

Fig. 5011. Tren. L. Locomotivă.—T. Tender.—V. Vagon 
de persoane. — B. Vagon de bagaje.

—nillor; m- ACCELERAT®, EXPRES2, FULGER ® ţ| 
® Ut de ecblpagll militare, trupă însărcinată cu 
transportul în trăsuri a tot ce 
priveze aprovizionarea, (in a- 
fară de muniţiuni de războiu) 
cu cele necesare unei armate 
în campanie; totalitatea aces
tor trăsuri II ® X — de artilerie, 
trupe de artilerie însărcinate 
să conducă echipagiile de ase
diu şi aprovizionările artileriei 
[fr. t r a i n].

■trena (pî.-ne) sf. ® Coa
dă lungă de rochie ([Bj 5012)
[fr.- t r a î n e].

TRENCHEA-FLENCHEA 
- TRBÂNOA-FLEANCA.

TRENŢAR sm. Celcestrîn- 
ge t r e n ţ e.

TRENŢARQS, trenterqs •«- sdrenţArqs. 
OTRENŢATURA (pi.-tnil) sf. Olten. iciaus.) 
Sdreanţă, buleandră, haină veche, rută ruptă 
[t r e a n ţ ă].

Fig. 501a. Trenă.

TRENŢQS SDRENTQ6.
TRENŢITţ SDRENTUţ.
TREFADA (treapăd, trapăd) Vb. intr. ® A 

umbla mereu’dintr’o parte într’alta, a tot alerga 
încoace şi încolo: toată zlnlloa, agerul lui vestitor, Ermes, 
trepăda tn sus şl In jos, oa să ducă In toate părţile poruncile 
sale (ODos.); toate trebue să vl le adno deodată, oa să nu tot 
treapăd In fle-oare zi după dlnsele (sb.); Iară el tot tra- 
pădă ’nalnte Pe drumul oare Intllu apucase (bd.-del.) ^ 
(D A merge in trap: (oalul) cel din mijloc, ou un oeto 
mare peste oap, trepăda de abia se puteau ţine de dlnsul oel 
doi lăturaşi (i.-GH.) 11 ® / ® A avea urdinare: daoă 
voeşte cineva să-l faoă pre altul oa să trepede, 11 dă făină de 
oailu de băut. In vin sau In apă rece (mar.) [lat. ti’S- 
p I d a r el.

TREPAD.^RE sf. 0) Faptul de a trepăda; 
alergătură, umblare continuă încoace şi încolo:
după mari osteneli şl anevoioase trepădărl, ajunse Eroule... 
la acea grădină a Esperldelor (tsp.) 1 (D / © Urdi
nare: aluatul de pe covată, care rămlne, e păstrat, fiind 
bun de ^ (ooR.).

TREPAdATOAREs/.
A ® Plantă cu rădăcina 
fibroasă, cu tulpina rami
ficată şi flori verzui; are 
proprietăţi laxative şi e 
stricăcioasă vitelor; nu
mită şi ,,breiu (de-cîmp)”,
„buruiană-cîinească", etc.
(Mercurialis annua) (|B|
5013) H ® = BREiu ®
[trepăda].

TREPAdATVRA (pl.
-toii) sf. = trefAdare ®.

TREPAdVş sm.F Cel 
ce aleargă într’una încoa
ce şi încolo, care nu mai 
stă locului, umbllnd pen- Fig. 5013. Trepădâtozre. 
tru .sino sau pentru alţii
după trebi: Işl dete demisia şl se lipi pe lingă un avocat 
din Bnounştl In oalltate de —■ (vlah.) ; Plcnruşnl picură. 
Trepăduşul treapădă, Mongea şade ’n dosul tnlel (Gor.i, 
ghicitoare despre ,,porcul, jirul şi lupul" 
[trepăda]. irf 1
•TREPAN (pl.-ane) sn. f ® Instru

ment de chirurgie, în 
formă de burghiu, ou 
ajutorul căruia se sfre
deleşte ţeasta capului 
(p 5014) K ® Opera
ţiune făcută cu trepa- 
nul [fr.].

•TREPANA (-anez) 
vb. tr. f A face cuiva 
operaţiunea trepanului 
[fr.].

* TREPANAŢiyNE,
TREFANATIE sf. f = TREPAN ® [fr.].
O TRIIPGA (pt.-oe) sf. Mold. % = FRETCA.

TREPETNIG (pî.-ioe) sn. /f’’ 0 Preziceri cc 
se fac după clătirea fie-căreia din părţile corpului 
(bătaia tlmplelor, pleoapelor, sprîncenelor, tre- 
murătura buzelor, clătirea sgîrciului u- 
rechii, etc.); carte care tălmăceşte aceste 
preziceri [vsl. trepetiniku].

TREPTAT adj. şi adv. Care hiain- 
tează cu măsură, treaptă cu treap
tă, succesiv, gradat: Treptat omătnl spul
berat Se ’ntlnde oa o mare Şi oreşte, şl sub el,
—Convolu ’ntreg dispare (alecs.i [format 
după it. g r a d u a t o].

•TKŞSA (pî.-so) sf. a Găitan de fir 
(galben sau alb) cc poartă 
ofiţerii cusută la mîneca tu
nicii şi la chipiu (P 5015): 
sublocotenentul poartă o singură 

loootenentul, două trese, iar 
oăpltanul trei trese; olne nu ră- Fig. 5015. Trese, 
sullă, Ierlolt şl mlndru de nu-1 Încape lumea, la cea dlnttiu

pe oare şl-o coase pe mlneoa tunicii P (vlah.) ; o vorbă a 
domnului Lambrino l-ar pune imediat a treia * la chipiu
(VLAH.) [fr. t r e s s e].

Fig. 5ot4. Trepan.
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■ TRESAIjTA (-salt) vb. intr. ® A.tresări, a sălta 
uşor t ® A se rnlşca, a se sgudui uşor: perdeaua ae 
creton portooallu tresaltă tGRL.) [fr. tressauter, 
modilicat după. sălta]. .
’TRESÂRţ (-sar) vb. intr. ® A simţi deodată, pe 

neaşteptate, o emoţiune vie, dar trecătoare: ptră- 
lau vreascurile, tresăreau tulanll, tresărea. şi inima mea 
(GN.); Iar Fulga, cum o zărea. Crunt de spaimă tresărea 
(ALECS..P.;; deodată tresar şl rămtln cu oclill ţintă In ochii lui 
(VLAH.) t ® dln somn, a sări In sus speriat, trezit 
pe neaşteptate din somn, a răsări: astă noapte, abia 
adormisem şl tresărit din somn (Dlvr.) [fr. tressail- 
ii r, modificat după sări].

'TRESÂRpiE sf. Faptul de a t r e s â r i; re
zultatul acestei acţiuni: bogăţia ei năbuşeşte orl-ce ^ 
a omului (DLVR.).
O TRESFETITELE = TRISFETITELE.

TRESTIE sf. ♦ ® Mare plantă ierboasă de 
4-5 metri înălţime, din fam. gramineelor, cu tul
pina găunoasă, groasă de un deget, rigidă şi cu 
numeroase noduri; florile, dispuse în spicule, sînt 
verzi-gălbui, pătate cu violet şi grupate Intr’o 
mare paniculă compactă; creşte pe lingă ape; tul
pina e întrebuinţată în industrie pentru diferite 
împletituri şi îngrădituri (Arundo donaxj ([®| 

’501H): omul ca o * de orl-ce vlnt se clatină (gol.) ; trestia 
care se pleacă vlntulul niciodată nu ae Irlnge 
(PANN) H ® —DE-balta = STUF® I ®

- DE- ClMPDRI,
.~-micA, plantă 
ierboasă, cenu- 
şiu-verzuie, cu 
rizomul gros, 
tulpina înaltă 

şi robustă; cre
şte prin fîneţele 
nisipoase, pe 
marginea pă- y- 
durilor şi pe 

malurile rîuri- 
lor; numită şi 

,,stuf( - de - 
eîmp)” sau 
,,iarbă-roşie”

(Calamagrostis 
epigeios) (H)

5017) 1 ® -V.
MIBOSITOABE =
OBLIOE4NA f ®

-DE-maBE, specie de palmier, cu tulpina fIe.\i- 
bilă, foarte lungă şi subţire, care se acaţă pe ar
borii din vecinătate; frunzele sînt lungi de peste 
un metru, iar florile mici, de ccj- 
loare trandafirie sau verzui; origi
nar din India orientală, se cultivă

Fig. 5016.
1 restie.

Fig. 5017. 
Trestic-de- 
eîmpuri.

Fig. 5018. Trestie de zahăr. Fig. sotg. Trestioară.
prin florării şi, cînd e tînăr, serveşte la decorarea 
apartamentelbr; din tulpina, subţire şi elastică, 
se fac bastoane, diverse împletituri pentru scaune, 
etc. (Calamus rotang) t ® -~-de-Z4HAr, mare şi 
frumoasă plantă din fam. gramineelor, cu tulpina 
virtoasă, înaltă de 3-4 metri, lucitoare, de C()- 
loare verde-gălbuie, violetă sau purpurie; origi-

Asia tropicală, această plantă se cultivă TRE 
arte mult, în mai toate ţările calde, pen- p • 
rul ce se extrace dintr’însa (I®1 5018) [vsl. I r\ I

nară din 
astăzi foarte
truzahărul ce se extrage dintr’însa 
t r e s t I].

trestioara (pî. -re) sf. * ® dim. TRESTIE 1f 
® Plantă ierboasă din fam. gramineelor, înaltă 
de 60 de cm. plnă la 1 m., 30, cu tulpina netedă, 
cu florile albăstrii dispuse într'o paniculă lungă 
de 10-25 de cm.; creşte prin pădurile din regiu
nile muntoase şi pe marginea pîraielor (Calama- 
groslis arundinacea; C. litorea) ([a] 5019).

tTRETI num. Al treilea. {în rang); preceda 
numele unui titlu: ~ logolăt; —armaş [vsl. t r e t i ij.

TRETIN adj. şi sm. Gal în al treilea an:
cal —'; Iapă oalal se şl scutură de trei ori şl Îndată ră- 
mlne cu părul lins, prelins şi tinăr ca un * (cro.i ; oind s’o 
face mlnznl sper să iau pe dlnsul cel puţin o mie de franci 
(i.-GH.); — pr. ext. om bătrin (vîrc.) [vsl. t r e t i i 
,,al treilea” -f (n o a)t i n].

TRETIQR adj. şi sm. dim. tretpi : oal (pamf.) ; 
—pr. ext. bâtrînel, bătrînică (despre oameni): se tot 
uitau la fete, (şl) le vedeau cam bătrlue, ştii oolea tretloare
(R.-COD.).

TREUCA 1^ troaca.
TREZI (-ezeso), t TREZVJ (-vesc) 1. Vb. Ir. ® A 

scula din somn, a deştepta: aceia-i copilul meu cei 
mal mic... cind 1-olu trezi din somn, să te lei după el (CRG.i ; 
pr. exl.: el atimcl se afla Intr’un solu de letargie, din oare 
nu l-ar fl trezit nici tunul (i.-gh ); ajunseră la urechile Iui 
nişte vorbe oe-1 treziră, oăoi era dus pe glndnrl (isp.l; — 
0: nu chiot trezi pădurea (vlah.) H ® 0 A provoca, a 
aţîţa, a deştepta în minte, în suflet: <•' in minte; 
acel snuet trezi flori fierbinţi In Inimile noastre (ALecs.i.

2. vb. refl. ® A nu mai dormi, a se deştepta, 
a s*e scula din somn, din ameţeală: M'am cnloat şi-am 
adormit. Anevoie m’am trezit (IK.-BRS.); femeia Iul Ipate şl cu 
baba, clnd se trezesc din ameţeală, nici tu drumeţ, nici tu 
copil, nici tu nimica! (Crg.) ; împăratul... au ameţit de milă; 
s’au dus la cort de l-au udat Împărăteasa cu nişte apă şl 
s’au trezvlt (Nec.); toate bnhnele şl cncnvelclle ae treziră 
Intre ruine (alecs.) H ® A se desmeţi, a se deştepta 
din ameţeala băuturii: şl se trezvl Hoe den vin şl on- 
nosen olte-1 făcu feciorul Iul (bibl.) ; se Imbătă boierul de 
se coclise turtă; atunci şl cocoana... 11 puse pe cuptor de 
dormi plnă se trezi (isp.i H ® A se pomeni: se tre
zeşte Într’o zi ou aocru-său că vine şl-1 - obiamă la nunta 
unul frate al femeii sale (Crg.) ; Tnroll Încep să ae creadă 
biruitori, clnd deodată se trezesc Izbiţi In faţă de oastea În
văpăiată a Iul Hlbal (vlah.) ; clnd eram să mă pul la masă, 
mă trezesc cu un vnipoln lingă mine (isp.) ţ[ ® A-şi 
pierde tăria, a se strica {vorb. de o băutură): ai 
lăsat sticla destupată şl vinul s’a trezit [vsl. t r ă 7. V 11 i].

TREZIE, ţ TREzviE sf. ® Starea celui care |iu 
doarme, celui deştept, t r e a z H ® Starea celui 
cu mintea limpede, celui neameţit de băutură 
{(c) beţie) : El ce face la beţie Se căeşte Ia trezie (panni ; 
beatul oarele... se ceartă şl se sfădeşte ou toţi, acela să se certe 
deplin ca şl cum ar fl greşit In trezvle (prv.-mb.).

TREZIT adj. ® p. TREZI: » din somn, din ame
ţeală, din beţie t ® Care şi-a pierdut tăria, stricat 
(vorb. de o băutură); stătut, învechit :oindte-ai lăsa... 
de năravul de-a tot gllgll pe glt poglrcd (JIF.): 0:
avean prilejul să asculte... noutăţi .^e (bas ).

TREZVţ... m- TREZI...
O TRI = TREI.
'TRIADA (pî.-de) sf. Reunire de trei divinităţi, 

de trei persoane, de trei entităţi într’unn singură, 
treime [fr.].
‘TRIAJ sbsl. Ridară de totalitatea liniilor de 

garaj aşezate aproape de o bifurcaţiune impor
tantă şi unde se face alegerea vagoanelor de marfă, 
fie-care după destinaţiunea lui [fr. 
triage].
‘TRIARDRXJ adj. ♦ Care are trei ^ 

stamine [fr.]. ‘
* TRI AN GUL (pî.-ule), TRIANGLD i 

-gle) sn.' ® A = TRIbNOHIU Ij ® J 
strument de muzică, întrebuinţat m 
orchestră; constă dintr’un triunghiu 
de metal, ce stă suspendat şi e ţinut 
de executant cu mina stingă, cu aju- K 
torul unui cordon; sunetele se.produc lovind cu
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TRI-
TRI

mina dreaptă interiorul triunghiului cu o ba
ghetă din acelaşi metal 5020) [Ir. t r i a n g 1 e].

*TRIANGULAH adj. = THinNQHlDi.4E [tr.]. 
’TRIANGULÂŢrţJNE sf. Operaţiune geo

dezică care constă în determinarea vîrfurilor triun- 
ghiurilor care vor servi la schiţarea hărţii unei ţări, 
sau ale căror elemente vor trebui să fie întrebuin
ţate la măsurarea unui arc de meridian [fr.].

• TRIASshst. Prima perioadă a ereimesozoice, 
ale cărei terenuri se împart în trei etaje: cel in
ferior, cu şisturi argiloase, greşuri şi conglome
rate; cel mijlociu, în mare parte calcaros; cel su
perior, unde predomină marnele [fr.].

‘TRIASIC adj. Ce ţine de trias: îoailă ~4; 
teren ■«i' [fr.].

•TRIATQMIG adj. fi' Se zice despre un corp 
al cărui un singur atom se combină cu 3 atomi de 
hidrogen [fr.].
•TRIB (pl.-iburi) sn. © ^ Subdiviziune princi

pală a naţiunii în vechile republici greceşti, la 
Romani şi la cîteva alte popoare .din antichitate 
1 ® ^ La vechii Evrei: toţi urmaşii fie-căruia 
din cei doisprezece fii ai lui iacov, seminţie t ® 
Populaţiune care face parte dintr'o naţiupemult 
mai mare: «-nriie arabe ţ[ ® Toţi membrii unei ace
leiaşi familii ţ[ ® Fie-care din diviziunile princi
pale ale unei familii de animale sau de vegetale 
[lat. t r i b u s, cu Înţelesurile fr. trib u].
•TRIBAZIG adj. Se zice despre ori-ce sare 

formată din trei molecule de bază şi dintr’o sin
gură moleculă de acid: toaiat de oaioin [fr. tri- 
b a s i q u e].

•TRIBORD (pi.-duri) sn. 3, Partea dreaptă a 
unei corăbii, a unui vapor, clnd e îndreptat ci
neva cu faţa spre proră: nlmio mai sup&iător pe o 00- 
rabje mare de rdzbola, pe vremea rea, ea urletul ghiulelelor 
din oaia, olnd se roetogolesc de la babord la —' (i.-oH.) [fr.].

"TRIBUN sm. ® ^ La origine, şeful unui trib H 
® ^ militar, fle-care din cei 
şase magistraţi cari, în Roma 
veche, înlocuiră pe consuli, de 
la anul 444 plnă la 3Ş6 în. de 
Chr. (P 5021); — - al plebei,
~ al poporului, fie-care din. magi
straţii anuali, instituiţi ia Roma, 
în anul 493 în. de Chr., pentru 
a apăra interesele poporului îm- 
Dotriva tiraniei patricienilor; 
creaţi doi la început, numărul 
lor crescu pînâ la dO; acţiunea 
lor fu salutară la început, dar 
cu timpul deveniră demagogi t 
® Demagog, orator oare, sub 
cuvînt că apără drepturile şi 
intereselepoporului, serveşte propria sa ambiţiune 

® t In Franţa, membru al tribunalului creat 
prin constituţiunea din anul viu [lat.].

"TRIBUNA (pl.-no) s/. ® ^ Un fel de estradă 
pe care stau ora
torii greci şi ro
mani, cînd vor
beau poporului II 
® Estradă pe ca
re stau de vor
besc oratorii în 
adunările delibe- 
rante; eloonenta tri
bunei, aceea pro- 

, prie desbaterilor 
din adunările po
litice t ® In bi
serici şi în sălile 
de adunări publice, loc înălţat de unde vorbeşte 
predicatorul sau oratorul ţi ® Pe clmpul de 
curse, la anumite festivităţi care se desfăşură pe 
stradă, la parade, eto., podeală ridicată unde sînt 
aşezate în amfiteatru, mai multe rînduri de scaune, 
pentru persoanele care plătesc o taxă specială 
sau pentru cei privilegiaţi ([a| 5022) [fr.].

•TRIBUNAX. (pî.-ale) sn. rt ® Sediul magistra
ţilor unde judecă procesele ce cad sub jurisdic- 
ţiunea lor; magistraţii cari judecă într'un tribunal;

Fif. 5021. 
Tribuni militari.

Fig. 503a. Tribună.

~ de comerţ, tribunal unde se judecă afacerile co
merciale ; coreoţionai, tribunal unde se judecată 
delictele; m- distanta ţ| ® >4 militar, consiliu 
de războiu H ® ® Judecată pe care o pronunţă o 
putere morală: «■ui opiniei publice t ® ® Jude
carea, cumpănirea intimă a faptelor noastre: —ui 
oonetllntel [fr.].

"TRIBUNAT (pi.-ate) sn. © ^ Sarcina, func
ţiunea de tribun (în Roma veche) şi durata ei t 
® t In Franţa, adunare politică instituită prin 
Constituţiunea din anul vui (1799), care discuta 
legile fără a le vota [fr.].
•TRIBVT (pî.-uturi) sn. © Dare pe care o ţară 

care depinde de alta e obligată s’o plătească 
acesteia la epoci fixe, haraciu ţ[ ® Pt. ext. Birul 
ce se plăteşte Statului ţf ® ® Ceea ce e silit ci
neva să acorde, să îndure, să îndeplinească: dato-
râm nn de reonno9tlDţă blnetăo&torllor noştri; In fie> 
oare seară trebne, Înainte de culoare, să-1 plătesc ^i^l de 
basme (BR.>vn.) ^ 0.(0 A plăti ^ul natnrll, morţii, 3.iŞl 
da obştescul sfîrşit, a muri [fr. < lat.].
"TRIBUTARI, adj. © Care plăteşte tribut unui 

Stat, unui suveran sau oare este sub dependenţa
sa: va B& zlod vreţi sfi !lţl In veci —1 străinuluiP (I.-gh.i ţ]
® ® Care e supus, care e sub dependenţa unei 
cauze morale de la care nu se poate sustrage:'
Blntem toţi ^1 darerllt

2. sm. © Cel ce plăteşte tribut sau care este sub 
stăplnirea unui Stat, unui suveran t ® ® '*'ui 
unul iiuviu, afluent al acestui fluviu [fr.]. 
t TRIGAPţîL adj. Hlrtle ~ (&), hirtie de scris de 

calitate bună, hirtie ministerială, (avînd ca fili
gran trei pălării): olnovnlonl... aşterne o otnoşenle pe 
hirtie (ALEce.i [it. tre cappelii].
"TRICEF.^ adj. Cu trei capete: divinitate — 

monstru [fr. tricăphaie].
TRIGHER (pi.-era, -erurlj sn. coi 

Sfeşnic bisericesc 
cu trei luminărir

Fiir- 5°^3- Trichină.
Fig. 5024. 
Tricher.

(închipuind Sf. Treime); e întrebuinţat de arhie
reu cînd slujeşte (^ 5024) [ngr. tpixepiov].

"TRIGHţNA (pl.-no) sf. Vierme parazit micros
copic care se găseşte în muşchii unora din ani
male, In special ai porcului; e foarte primejdios 
pentru om la care se poate introduce prin mîncarea 
cărnii de porc nefripte de ajuns ([Bl 5023) [fr.].

"TRIGHINQZA (pl.-ze) sf. Boală mortală pro
vocată de prezenţa trichinei în organism [fr.].

"TRIGţGLU (pl.-oluri) sn. Velociped cu trei 
roţi (lă| 5025 [fr. tricycle].

TRIGLţlT sw TBŞjCLET.
"TRIGLţNIU (pl.-lnll) sn. ^ © La vechii Ro

mani, masă de sofragerie, la 
ale cărei trei laturi se afla

Fig*. 5025. Triciclu. Fig. 5026. Tricliniu.

cîte un pat, pe care erau întinşi trei comeseni, pe 
olnd a patra lăture era lăsată liberă pentru serviciu 
(m 5026, 5027) ţ| ® Pr. ext. Sală demîncare, so
fragerie [lat.].
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•TRIGQ TRICOU. 
TRIGOLIGIU sm. ^ 

oolloll slnt nişte 
dUiănll, duhuri pro
venite din lupii cari 
au mtnoat un om; 
el umbl& plu& la 

miezul nopţii 
(60R.); E vr’o ta- 
băr& de oaie sau un 
rond de trloolloiP
(ALECS.).

* TRICOLOR
1. adj. De trei 
colori: dtapel 

2. {pl. -ornrl)
sn. Cele trşi co
lori ale unui dra

pel naţional:
/«oil român e al-

= PRICOLJOIU®: trl-

Fig;. 5037.
■ ■ ~ ilu

Fig. 5029, Trident.ţ

Tricliniii
(in casa lui Salust, la Pompei I.

bastru, galben şl roşn, cel îrancez e albastru, alb şl roşu
[fr.].

* TRICORN (pî.-nurl) STl. ^=\
Pălărie în trei colţuri; şleapcă ([0|
5028): figurine mici, palide şl buo&- 
late, enb largi -«Tiri panaşate ivlah.) ; 
o pălărie de plslă In — (Oar.) [ir.].

•TRICOTA (,-otez) vb. iT. M A 
împleti cu cîriige, cu undrele 
(ciorapi, broboade,tricouri) [fr.].
•TRICOTAJ (pl.-aje) sn. « 

împletitură (ciorap, broboadă, 
tricou) cucîr- 
lige [fr.].
■ 'TRICOU,
✓ TRICQ' [pl.
-ouri) sn. n ®4 
Ţesătură fă

cută cu 0- 
chiuri, lucra
tă cu undrele 
sau la răz- 
boiu U ® Hai
nă bine Intin- Fig. 5028. Tricorn, 
să pe trup fă
cută din această ţesătură: zice că are nişte costume 
numai fluturi şi că... o să joace cancan Irantozeşte nu
mai in trioo (i.-GH.) [fr. tricot].

•TRICTR4.C (pl.-nouri) sn. a = tabla® [fr.].
•TRIDENT (pl.-tnri) sn. ^ Furcă cu trei dinţi 

cu care e înfăţişat de obiceiu zeul Neptun ([1] 5029) 
[fr.].

•TRIEDRU (pl.-dro) sn. A 
Unghiu solid format de trei pla
nuri care trec prin acelaşi vlrf 
şi se întretaie două cîte două 
după nişte linii oare sînt muchiile 
triedrului; colţul format de ta
van cu pereţii unei camere e un 
unghiu triedru (isj 5030) [fr.].'

•TRIENAL adj. ® Ce ţine 
trei ani ţ] ® Care are Ioc din trei Fig. 5030. Triedru. 
în trei ani [IT. < lat.].
O TRIER... •*- TREIER...

TRIF l— TRIFON.
•TRIFJD adj. i împărţit în trei părţi pînă la 

mijlocul lungimii sau lăţimii 
sale: frunză—ă [fr.].

TRIFOIAŞ ’sm. ♦ ® dim.
TRiFQin ţ ®' Plantă din fam.

leguminoaselor, cu 
frunze cît ale trifoiu
lui, cu flori galbene, 
dispuse în capitule de
se, globuloase saii ova- < 
le: numită si ,,fapt’’ 
sau ,,trifoiu (-galben)”
f THfolium procum- 

bens).
TRIFOIOS adj. *

MAcRţş- — wm- mAoriş ® [t r i f 0 i u].
THIFOÎŞTE sf. ® / Loo semănat cu t r i -

Fig. 5031. Trifoişţe.

f o i u TI'® #■ Plantă acuatică, cu rizomul gros, 
cu frunze ca ale trifoiului, care face flori aJbe- 
trandafirii, dispuse într’o ciorchină deasă la vîr- 
ful unui lung peduncul care iese de la subţioara 
frunzelor; creşte prin lacuri şi mlaştini; numită şi 
,,triloiu-amar”, „trifoiu-de-baltă” sau „trei-fraţi“ 
(Mmyanthes tri/oliata) ([şj 5031) t ® ♦ = QHIZ- 
DEIU-HARPNT, ohizdeiu-mabe.

TRIFOru sbsl. ţ ® Plantă ierboasă din fam.
leguminoaselor, 
cu frunzele al
cătuite din cîte

TRI-
TRI

Fig. 5032. 
Trifoiu.

.Fig. 5033. 
Trifoiu. Fig. 5034.

Trifoiu-roşu.

Fig. 5035. 
Trifoiu-mărunt.

trei foliole, cu flori purpurii, foarte rar albe, aşezate 
cîte două la vîrful tulpinii; fructul este o păstaie 
ovală, acoperită de caliciu şi de corolă; creşte prin 
livezi şi fineţe, în poieni şi pe marginea pădurilor 
(fTifolium. alpcstre) (i®| 5032) ţj ® = oulbe- 
ceasA 11 ® = papanaş ® 1 ® Mi
că plantă ierboasă, cu tulpina 
culcată pe pămînt, cu frunze al
cătuite din cîte trei foliole, cu 
flori albe sau trandafirii; e cul
tivată uneori ca plantă de nu
treţ; numită şi ,,trîfoiu-alb"
(Trifolium repms) (|®j5033) 1f 
® Plantă leguminoasă cu frun
zele compuse din trei foliole 0- 
vale sau eliptice, acoperite cu 
peri moi; tace flori roşii-purpurii, 
rar albe, dispuse în capitule glo
buloase; creşte prin fineţe şi e . 
adesea cultivată pe mari întin
deri, fiind o excelentă plantă de 
nutreţ; numită şi,,trifoiu-roşu”
( Trifolium pratense) (Hj5034)1f 
®= TRIFOIAŞ® t ® —amak, —
DE-BALŢA = TRIFOIŞTE ® 1f ® —
galben' = TRIFOIAŞ® 1f ® —-mArpnt, plantă le
guminoasă, cu tulpina mai adesea întinsă pe pă
mînt, ou flori mici, galbene, dispuse în ciorchini 
spiciforme (Medicago lupulina) ([®] 5035) H ® —- 
mare = sulfjnA® 1f ® —sAlbatic = oulbe- 
CEASA H @ trifoiul-CAPRELOR = suliticA [lat. 
t r I f o 1 i u ml.

TRIFON, (p) TRiF npr. m. si. —, sărbătoare bă
bească ce cade la 1 Februarie, pe care o păzesc 
mai ales femeile de la ţară, pentru ca să nu le 
strice lupii vitele şi pentru ca 
holdele şi grădinile să fie ferite 
de viermi, de omizi şi de lă-

•TRIFTpNG sm. Silabă 
alcătuită din trei vocale şi 
semi-vocale rostite odată. Ex.: 
ian, 'iei, etO. [fr.].
•TRIGLIF (pl.-ile) sn. (£3 Or

nament ai frizei dorice (i®]
5036) [fr. t r i g 1 y p h e],

TRIGpN (pl.-oane) sn. X 
Prăjitură’ în trei colţuri, în Fig. 5036. Triglif.
formă de triunghiu [ngr.TpiŢcuvov].

•TRIGONOMETRIC adj. A Ce ţine de trigo
nometrie; Unii ~e’, linii Întrebuinţate în trigono
metrie pentru determinarea unghiurilor: sinus, 
cosinus, tangentă, cotangentă, secantă şi cose- 
cantă [fr.].

•TRIGONOMETRIE sf. A Partea geometriei
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tri

Tnlobit.
Fig. 5038. 

Frunza trilobata.

ŢRI. oare are de scop măsurarea triunghiurilor, deter- 
minînd prin calcul' ungltiurlle şi laturile după unele 
date numerice [fr.].

*THIXi (pî.-iînri) sn. J Ornament muzical care 
constă în executarea cit mai 
grăbită a două note la o di
stanţă de un ton sau de un 
semiton şi alternativ de mai 
multe ori în şir într’un timp 
dat; se însemnează cu tr. sau pig. 5037. Tril. 
tr. sau numai prin
scrise deasupra notei ([S] 5037): olnd isprăvea intr’o 
oaacadă de .«oirl... Iţl vdnea s'o aplaozl ca pe-o prima
donă (BR.-vN.i; despre clntarea păsărilor: un de mni- 
ţnmlre Izvorî din gnsa clocirllel (crl.) [it. t r i I 1 o]. 

•TRILATERAL adj. jiţ Care are trei laturi [fr.l. 
'TRILÎNGUU adj. Scris în trei limbi [ir.]. 
•TRILIQN (pi.-Ioane) sn. Un miliard de milioane 

(= 1.000.000.000.000.000.000) [ir.].
•TRILOBAT adj. * împărţit In 

trei lobiiţlrnnză-"ă (JH 5038) [ir.].
•TRILOBIT sm. şi (pi.-ite) sn.

Importantă 
diviziune â cru- 
staceelor paleo- 
zoice; aceste a- 
nimale par a ii 
primii reprezen
tanţi ai orusta- 
ceelor (1®] 5039)
[ir.].
•TRILOGIE

sf. ^ (P Reu
nire de trei tra
gedii greceşti
ale căror subiecte constitue iie-care urmarea celei 
precedente II ® Poemă divizată în trei părţi [ir.].

TRIMES •«- TRIMIS.
• TRIMESTRIAL adj. ® Care ţine un tri

mestru f © Care’apare, care se întîmplă odată la 
trei luni [ir.].

•TRIMESTRU (pf.-tre) sn. ® Timp de trei 
luni t ® 'Leala pe trei luni [ir.].

TRIMETE iw TRIMITE.
TRIMIS, TRIMES 1. adj. p. trimite, TRIMETE: 

par nişte gloanţe trimise din senin (dlvr.) ^|ţ[ © RETRI
MIS.

2. sin. Cel trimis cu o misiune oare-care, mesa
ger, sol: Copiile împărţite prin inadlnşl trlmeşl Tnlbnra 
totl eterlştll din alară şl din Iaşi (let.).

a. (pl.-Isurl) sn. Il1: = FAPT£ 1 © : unde este găină 
neagră Ia oasă, nn se apropie tăcătnrlle de oasă, nnvln nlol 
trimisurile ivor.i.

TRIMţTE, t TREMITE (-mit; p/. -misei; part. 
-mls), t TRIMETE, t TREMETE, O TOAMETE (-met; p/. 
-mesei, t-meş; part. -mea) vb.tr. © A spune, a po
runci cuiva să se ducă într’un loc: nu numai că nu 
băgau In seamă lormannl, ce-1 sndulau şl pe dineul şl pe cine 
l-au trimis (Let.) ; Domnul... tremlte-va Îngerul său ou 
tine şl va nărocl calea ta (pal.) ; tremlse Dumnezeu pre 
Molsl prooroc să scoată Izralltenll din robia Eghlptenllor 
(VARL.); eu voln tremdte cătră voi proorocii şl prea mlndrl 
oărtularl (coR.i; * să cheme pe cineva, —' după cineva, a
spune cuiva să se ducă să cheme la dînsul pe cine
va : auzind Împăratul oă este la un sat, aproape, nn tmohlaş 
dlbaclu, a trimis să-l cheme (isp.); Stelan-Vodă... Îndată 
an trimis după Craln de l-an pohtlt să nu la spre codru, 
cl pre urma pre unde au venit (GR.-UR.); .«.cuiva vorbă, a pune 
pe Cineva să se ducă la altul să-i repete vorbele 
spuse de dînsul; ® pe lumea cealaltă, a omorî: Ml- 
haln... nimici cu totul sila Iul Mustala, ba şl chiar pe dînsul 
11 trimise pe lumea cealaltă (ISPI * © A încredinţa
cuiva un lucru să-l ducă undeva, să-l remită al
tuia: an trimis boierii şl Mitropolitul (Iul Fetru Rareş) 
haine scumpe, domneşti şl caretă domnească, on slujitori 
(NEC.); tătlnl-său Iară tremăse ou marhă den Eghlpet Încă 
zece asini Încărcat! (PAL.); » o scrisoare [lat. tramlt- 
tăre].

TRIMIŢĂTOR, t TREMiTATQRin adj. verb. şi 
sm. TRIMITE. Care trimite (ceva sau pe cineva).

•TRIMORF adj. ■» Care poate să se cristalizeze 
în trei sisteme diierite [ir. trimorphe].

•TRIN (J)l.-lnurl) sn. CP) 4^ = TREN.
•TRţNCA sf. ^ Pînză mare, prima de jos de la 

catart [it.].
•TRINCHŞT (pî.-etnri) sn. ^ Întîiul catart de 

pe o corabie, aşezat în vecinătatea prorei [it. 
t r i n c h e 11 o].
•TRINITATE sf. = TREIME®© [fr.].
•TRINOM sm. ± Cantitate algebrică alcătuită 

din trei termeni separaţi prin semnele + (plus) 
sau — (minus): A-fB—c este un[fr.].

•TRţO sbst. ® J = tertet H © Grupare de 
trei persoane intime sau clică de trei inşi de a- 
ceeaşt teapă [fr. < it.].

TRlQD (pi.-oduri) sn. jbJ Carte ce conţine 
cîntările din postul marc, începînd nu Dumineca 
Vameşului şi a Fariseuiui pînă la Paşti [vsl. tri- 
0 d I < gr.-biz.].

•TRIOLţlT (pi.-ete) sn. © * Mică poezie de 
opt versuri, în care primui vers se repetă după al 
treilea şi care se încheie prin repetarea primelor

Fig. 5040. Triolet.

două versuri 1f © J Grup de trei note ce trebue 
executate într’o singură bătaie; se «ranKwj 
notează cu cifra 3 şi cu un arc (iea- 
supra (I@] 5040) [fr.
< it.].

•TRIQR {pl.-oaie) 
sn. / Maşină de vîn- 
turat,vînLurătoarc(@
5041) [fr. t r i e u rf.

•TRIPARTIT adj.
♦ Spintecat în trei 
pînă dincolo de ju- Fls- sop- Trior.
mătatea iungimii sau lăţimii: frunză .«ă [fr.].

•TRIPŞD (pl.-ede) sn. ® Suport CU trei picioare 
întrebuinţat în spec. la aparatele de fotografie, 
de geodezie, etc. (|ă| 5043) 1f 
© =TRippD [lat. tripedem].

Fig. 5042. Tripletă. Fig. 5043. Tripetj.

•TRIPLA [pl.-piez) vb. tr. A întrei, a da întreit 
[fr.].

•tripleta (pl.-te) sf. Bicicletă pe care pot 
şedea trei persoane (P 5042) [fr.].

•TRIPLţCE sf. = tripla-ALIANTA [fr.].
•TRţPLU adj. întreit; Trlpla-alianţăs^ALIANŢA® 

[iat.].
TRIPQD (pi.-ode) sn. Scaun sau suport cu 

trei picioare: slmlglll ou tablalele lor sferice puse pe capi 
şl .«-ele de lemn la subţioară... făceau contrast cn alnnarl, 
(FiL.) [ngr. Tpiitoăt].

"TRIPOLI sbst. «. Praf foarte subţire şi tare, 
de coloare roşiatică, care, amestecat cu apă sau 
cu uleiu, se întrebuinţează la lustruitul pietrelor 
şi metalelor; e un bioxid de siliciu, de origine or
ganică, format din scoici şi infuzorii [fr.].

"TRIPpu (pi.-pouri) sn. Casă de joc (în spec. 
freCuentnta de oameni nu prea recomandabili) 
[fr. t T i p o t].
"TRIPTţC (pî.-ioe) sn. ® La antici, trei tăbliţe, 

prinse cu balamale, care se deschideau ca o carte 11 
® în evul mediu, tablou format din trei părţi 
prinse cu balamale, ale cărui cele două obloane la
terale se închideau peste faţa (iin mijloc; se între
buinţa în mănăstiri şi biserici pentru a se zugrăvi
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Fig. 5044. Triptic.

Fig. .5045. Triremă.

pe ele sfinţi sau să se înscrie, ca Intr’un pomel
nic, numele binefăcătorilor, etc. (d 5044): pomoi- 
nlcnl otltorllor
la -^1 ZOKTăTlt
e degohifl Iacă la 
altar uip.t [fr. 
tripty que].

•trire
ma (pZ.-aie) 
sf. a. Galeră 
cu trei rln- 
duri de lopeţi 
(II 5045) [lat. 
t ri r e m is],
•TRISEC

ŢIUNE Sf.
® împărţirea 
unui lucru In 
trei părţi e- 
gale t ® A
/wa mini Qiiffhla,
mod de a împărţi un unghiu în trei părţi egale 
[fr.].

TRISFETITELE, ® TRISFETITELE sf. pl. ® 
ai Numele slavon 
al sfinţilor Trei 

Ierarhi (VasUe',
Grigore şi loan), 
prăznuiţi de Bise
rica ortodoxăla 30 
Ianuarie; — pă
strat în numirea 
bisericii consa

crate lor în laşi:
staţi locnlnl ca tnr> 

nnl Trlsletltelor 
(ALE0S.1 K ® ☆ =
TOIESELE (•«- TO
IAG ®) [vsl. t r i s V ş t i t e 1 i];

•TRISILABĂ (pi.-ba) sf. Qj Cuvînt format din 
trei silabe'[ir.].

•TRISILABIC adj. 03 Format din trei silabe 
[fr.].

TRIST adj. ® Căruia i se vede pe faţă sufe
rinţa morală, mîhnirea, supărarea ce-1 consumă, 
mîlmit, întristat, amărît, fără chef (© vesel) ; loeii
...văzlnd ei cum oă-s trişti, Întrebă el şl zise: căce astăzi 
atlta tare slnteţl aşa trişti? (Pal.) ; el mlhnlt fu de cuvinte 
şl se duse ^ (COR.J; de la o vreme Încoace... nu ştiu ce avea 
că era tot galeş,şl dus pe glndnrl . (isp.) ţ[ ® Pricinuit 
de mUmire, melancolic: a avea ginduri <»e 1f ® Care 
inspiră întristare, jalnic, de plîns: o ceremonie —ă H 
'® Nenorocit, funest: a avut un sllrşlt Dar clnd avu 
toporul o coadă de lemn tare. Puteţi judeca singuri ce In
timei are (ALx.) 1f ® Penibil, supărător, neplăcut, 
plicticos: nesupunerea pusese pe comandantul lor In —"a po- 
zlţlnne de a ordona mal multe ezecuţlunl capitale (I..gh.> ţ[ 
® întunecos: o locuinţă ■ ® Acoperit do nori 
negri, posomorit: vremea e «-ă [lat. t r î s t i s].

TRISTEŢE, tristetA sf. Starea a tot ce e 
trist, întristare, mîhnire [©veselie): o tainică 
trlsteţă 11 Inneca Inima şl pe marginea genelor ei aurii se 
Iviră două picături de lacrăml (GN.) [t r 1 s t, format 
după fr. t r i s t e s s e].

TRţŞCÂ (pi.-şte) sf. J Fluier 
primitiv, scurt, astupat la căpătui 
prin care se suflă, unde se lasă nu
mai o mică deschizătură lungărea
ţă; se face din trestie, din soc, etc.
(|®j 5046): Doinind s'aude trlşoa de la 
tlrlă [VLAH.); o * Întorcea undeva o horă 
veselă (s.-ald.) ; a vlrlt mina printre gra
tii şl a tăiat o creangă pentru ^ (Vor.i.

TRIŞCAR sm. J Gel ce cîntă 
bine din t r i ş c ă (sez.i.

TRIŞGUŞOARĂ (pl.-re) sf. J 
dim. TRlŞcA: Işl lăcu o — dintr'un soc jrjg .046 Trişcă.
(ŞEZ.).

TRIŞTE, t STRIŞTE, f STRţNŞTE sf. Soarte (bună 
sau rea), noroc, nenoroc: aşa mi-a lost trlştea, văz eu 
că n'am Încotro (tsp.i; Ileana Slmziana se căina şl se În
trista In sufletul el că n'avea trişte MSP.); clnd se Întorcea

Fig. 5047. Triton.

la soţul el... 11 găsea văltlndu-şl trlştea, lungit sub tulpina 
brazilor (odob.); Dumitraşoo-Vodă... nici'acum la această 
domnie n’an avut strlşte să domnească mult (n.-cost.) [vsl.
sărţsta ,,întîinire”].

•TRITON 1. npr. rn. ^ Zeu al mării, fiul iui 
Neptun şi' ai Amfitritei, care avea bustul unui om 
şi al cărui trup se terminaprintr’o coadă de peşte: 
E... carnavalul himeric al unei lumi de sirene, de /^l, de 
nimfe (d.-zamp.j.

2. sm. ® Gen de 
moluşte marine ga
steropode t ® Gen 
de salamandre acua- 
tice, un fel de şo- 
pîrle de apă (|H 5047) [fr.].
O TRţŢA(pJ.-ţe) sf.Bucov. Luminarea de la Iordan 
sau Bobotează: dacă-şl pirleşte cineva părul capului cu 

apoi nu se va speria de lupi (mar.) [rut. t r i y (5 a].
•TRIUMF (pî.-iuri) sn. ® Onoarea ce făceau' 

Romanii unui general care cîştigase o mare bătălie, 
în care pieriseră cel puţin 5000 de duşmani; ea 
consista într’o intrare solemnă şi pompoasă a în
vingătorului, urmat de armata biruitoare, de cap
tivi şi de prăzile făcute; car de cărui pe care sta 
generalul biruitor (•■■ 879, 880) % ® Arc de —
s»- ARO® K ® ® A duce, a purta pe cineva In —a-1 
purta pe braţe în semn de mare onoare ţ[ ® Vic
torie strălucită: .«oil armatelor noastre la Mârăşeşti şi 
la Mărăştl 1f ® ® MotiV de glorie, fală: e un adevă
rat a sta In ura unor astfel de oameni (vlah.) V ® Suc- 
ces mare, izbindă strălucită [lat. t r i u m p h u s].

•TRIUMFA (-fez) vb. intr. ® ^ A-şi face in
trarea solemnă, în Roma veche. In urma unei 'vic
torii strălucite, a fi primit cu alaiu H ® A birui, 
a învinge în războiu H ® ® A dovedi, a birui, a 
ieşi învingător (In ori-oc împrejurare): justiţia a 
triumfat ţ| ® ® A nu mai putea de bucurie, în 
urma unui succes obţinut H ® ® A se făli, a se 
mîndri cu o izbindă [lat.].

•TRIUMFAL adj. ® ^ întrebuinţat la un 
triumf: car-~'(i^ [@] 879, 880) 1f ® ® Care arată 
un triumf: intrare —ă [lat.].
•triumfător 1. adj. verb. triumfa. ® Care 

triumfează: un ge'neraT — t ® Care a ieşit biruitor 
dintr'o luptă, la o întrecere, etc. H ® Irezistibil: 
un argument 1f ® Splendid, glorios f ® Care zu
grăveşte încrederea în succesul obţinut, oare arată 
mulţumirea de a fi ieşit biruitor: o mină trinmfă- 
toare.

2. sm. ® ^ Generat roman caro se întorcea în 
triiimf după o victorie strălucită H ® X Biruitor 
într'un războiu K ® Gel ce a ieşit învingător în
tr’o împrejurare oare-care.

•TRIUMVIR sm. ^ ® La început, titlul unui 
magistrat roman însărcinat, împreună cu alţi doi 
colegi, cu o parte din administraţia publică 1[ 
® Nume dat, la Romani, lui Pompeiu, lui Cezar 
şi lui Crassus (primul triumvirat) cari se asocia- 
seră pentru a se împotrivi partidului oligarhic al 
Senatului (60 a. Chr.) şi, mai tirziu (43 a. Chr.), 
lui Octav, lui Antoniu şi lui Lepid (al doilea trium
virat), care se înţeleseră să pună stăpînire pe pu
terea absolută [lat.].

■TRIUMVIRAT (pZ.-ate) sn. ® ^ Funcţiunea 
de triumvir (lâ Romani) H ® Asociaţiunea a 
trei cetăţeni puternici, Înţeleşi între ei să pună 
stăpînire pe oîrma 
Statului H ® ®
Asooiaţiune, înţe
legere între trei 
persoane influente 
[lat.].
•TBIUNGHIU 

(pZ.-ghlnrl) sn. A 
Figură geometrică

TRI-
TRI

Fig1. 5048. Triunghiuri.
A. echilateral; — B. isoscel; — C. 
obtusunghiii; — D. dreptunghiu.

formată din trei drepte care se taie două cîte 
două ([^ 5048): suprafaţa unul este egalft ou jumătatea 
produsului bazei prin Inăiţime; DREPTvNQHIU 2,
ECHILATERAL» ISOSCEL» OBTUSVNQHIU, SCALEN [fr. 
t r i (a n g 1 e) u n g h i u].
•TRIUNGHIULAR adj. A Care are forma 

unui triunghiu; prismă -~ă, piramidă —'â, a căror bază

1335



TRI-C un triunghiu tt r i u n g h i u 4- fr. (triang) u- 
lai re].

TRI *TRIVALENT adj. Se zice despre un corp
simplu al cărui un atom se combină cu trei atomi 
de hidrogen: anral şi alnmlniul slnt [Ir.].

'TRIVIAL 1. adj. ® Foarte comun,'cunoscut 
de toţi [voTb. de lucruri abstracte): aaevir o viaţi 
nonă apare din viaţa şl comună tuturora (dlvr.) H ©Jos
nic, scîrbos: glumele nesărate şl <^e pe care le aud... or 
Bă mă Iacă Intr’o zl să-ml ies din minţi şl să Iau olmpll 
(VLAH.); expreslune -^ă.

2. sbsi. Ceea ce e trivial [fr.]. 
'TRIVIALITATE sf. © însuşirea a tot ce c 

trfvial, prea comun, obicinuit de toţi: singurul mijloc 
de a scoate pe oameni din llncezeala, din <^a vieţii de toate 
zilele era Înfiinţarea unei muzici bune (BR.-vn.) f © Jos
nicie, scîrboşenie; vorbă sau faptă trivială: au in- 
văţat-o... a rosti unele cuvinte create dedtnşll, care poartă 
semnele trivialităţii celei mal revoltante (alccs.) [fr.].

'TRIVIUM sbst. fi Partea elementară a învă- 
ţămîntului din evul mediu care cuprindea grama
tica, retorica şi dialectica [fr.]. 
f TRIVpGĂ sf. iHt Alarmă: De-alcl va răsune trl- 

voga Deşteptătoarelor cuvinte (vlah.) ; trivoga chema la arme 
gvardla naţională (car.) [rus. t r e V 0 g a].
O TRlCNE-^. (pî.-nele) Sf. O/ten. (coNV.) =STB1GNE4. 
o TRÎCNI (-neac) vb. tr. Olten. =STBICNţ.

TRÎMBÂ Jvl.-ie) Sf. ® Pînză şlrînsă în sul, 
val de pînză (i®) 5049): z&- 
branlce, vllnlce, trlmbe de pînză 
de cinepă se ridicau... In oale 
(DEM.); cealaltă oltlnd după casa 
ei aşa frumosdlretlcată...după 
trlmbele de borangio neţesute 
(ODOB.); unei Ţigănci (11) dase

de nouă cămeşi ghicirea 
soartei pe stele (Olvr.) ; braţul Fig. 5049. Trîmbe. 
Sullna... s’aşterne drept şl alb
ca o peste netezlşul acesta veide, pustiu, nemărginit 
(VLAH.) t © 0 Dungă, făşie: o frunză galbenă de 
cer, pe care se risipea o de lumină, părea un fluture de 
aur (s.'ALD.); căsuţe albe, rari, Încep să se Ivească pe trlmba 
de flneaţă uşor Înclinată pe spatele rotund al muntelui 
(VLAH.); vlnturlle aduseră umezeală şi scuipaseră trlmbe de 

‘ omăt (SAD.) H © 0 Şir neîntrerupt, rînd, lanţ: o ^ 
de prăşltorl, desbrăcaţl, aduşi de spate, ridică şl izbesc săplle, 
cu mişcări regulate (lung.) ; o de care răsări In depărtare, 
abia lămurlndu-se prin ...pulberea albă (s.-ald.) ; de oşti 
pustiitoare nu se rădică declt tn primăvară (vlah.) ; ei se 
aşezară, trlmbe, trlmbe, pe toată clmpla de la Dunăre plnă la 
caiugărenl cisp.i [vsl. t r 4 b a]. 
tTRÎMBACIU sm. J H = TRÎMBIT49 [vsl. 
’t r ^ b a f. i > pol. t r ş b a c z, rus. l r u b a f u, 
etc.].
OTRÎMBI (-besc) vb. tr. Olten. (ciauş.) A face pînză 
t r î m b â."
t TRÎMBIGER sm. J = TRÎMBIT4S: Oonstan- 
tln Duoa-Vodă au mers... din conac In conac, tot cu surle 
şl cu dobe, Încă şl Cu leşeşti (n.-cost.) [t r ! m b i ţ ă.]. 
t TRÎMBIT... s^ TRtMBIŢ...

TRÎMBIŢA (-Iţez, ✓ -Iţ), | TBÎMBITA (-It) vb. 
intr. şi ✓ tr. ’© J A suna, a cînta din t r î m-
b i ţ ă: trlmbltaţi In luna nouă cu trlmblţe (bibl.); La să- 
vlrşltu luminii, Trlmblta-vor Îngerii In patru cornurl de 
lume La tot omul p’a lui nume (pap.) ; pT. ext. despre 
cîntatul cocoşilor, a vesti (cu glas, cu sunet de
trimbiţă.): clnd cocoşii trlmblţară Ivirea zorilor, Varlam 
abia aţipea (dem.) © 0 {vb. tr.) A svoni, a lăţi 
vestea: faptele cunoscute ale Iul... trlmblţau numele Iul 
In toate părţile ţării (BAlc.) ; legătura de rudenie cu Conu 
Dinu... o trlmblţa pe toate drumurile (D.-zamf.) ; abs.'. dacă 
faci bine, hu trlmblţa In lume (Znn.).

TRţMBIŢÂ (pJ.-te), t TRJMBITA (pl.-te) sf. J 
© Trompetă: la vrămea trlmbltei de apoi... trlmblto va 
da glas şl morţii se vor scula Intr’altă făptură (coR.);unde 
este hatmanul, ascultă şl oştlle mal bine, şl alta, oă are tobe 
şl trlmblţe şl se dă ştire oştenilor la purces şl ia alte trebi 
(let.) ; au zis şl trlmblţele de purcesul oştii (m.-cost.) ; ră
sună glasul sflşietor al trlmbiţeior clntlnd marşul soldatului 
mort (BR.-VN.) ÎI ® Maram, Oaşt = ByciDM2 ©: Pu- 
neţl-mi, fraţi, trlmblţa, Să-mi zic sara dintr’lnsa... Clnd 
trlmblţ’a trlmblţa, Oile toate-or sblera (BRL.); ...clnd vlntu

şl-a sufla, Trlmblţa şl-a trlmblta, Fiuleru' şi-a flulrea 
(PAP.) [vsl. t r 4 b i c a].

TRÎMBIŢAŞ, t TRÎMBIT AŞ sm. J n Gel ce 
sună din trîmbiţA: acolo sint ,1 harpiste... şl tilm- 
blţaşi şi toboşari... poate chiar şl clntăreţl din gură (odob.) ; 
Puse om Îndată cu un trlmblţaş, Ca să publiceze, strlglnd prin 
oraş (PANN); am Închiriat doi trlmblţaşl cari... Imf trlm- 
blţă meritele ce nu le ăm In foaia lor. (alecs.i ; Ofiţerii 
cu coarda, Trlmblţaş cu trlmblta Aoela le-o fo(st). popa 
(PAP.).

TRÎMBIŢpiU (pi.-oale) sn. J augm. trIhbitA. 
O TRÎND adj\ ® Bucov. Trans. Trîndav (Mar.) (pac.) 
U ® Mgid. Băn. X Se zice despre pîine cînd nu e 
coaptă bine, şi e lipicioasă (sez.) [comp. vsl. t r a. d Q 
,,un fel de boală”].

TRÎNDAV 1. adj. ® Leneş: —'a-ml fire nn m’a 
Iertat sâ devin vinător (Odob.i ; precum omnl —' piroteşte, se 
darapănft, se moleşeşte şl piere dintre oameni... aşa şl cu 
naţiile codelnloe şl '*e uip.i ^ ® Kinced.

2. sm. Om leneş: ll ducem la spinzurătoare ea să cu
răţim satul de un — (CRG.) ; Iu casa —ului e sărăcie' luole
(PANN) [t r î n d; comp. şi srb. t r u n t a v].

TRÎND Avi (-ăvesc) 1. vb. intr. A fi leneş, 
trîndav.

2. vb. refl. A deveni trîndav, a se lenevi.
TRÎNDAvie sf. Firea, starea celui t r î n - 

dav, lene: pe tine, nu osteneala, oi trlndăvla te tace să 
cauţi somnul osp.); mulţi tliîerl... petreceau, o viaţă de— 
şl de disoluţluue (I.-gh.) ; Lucrul tace sănătate, Trlndăvla 
tot păcate (znn.).
O TRÎNDUŞ 1. adj. Bucgv. (mar.) Trîndav, leneş. 

2. sm. % = bAliqab 2 ® [t r î n d].
TRţNJI sm. pl. ® / Tumori foarte dureroase 

caro so tac, la unele persoane, lâ 
anus şi în partea inferioară la 
rectum. şi care, deschizîndu-se, 
provoacă o scurgere de sînge; 
hemoroizi *[ ® # Larvele mu- 
ştei-calului, care trăesc în sto
macul şi în intestinele calului 
(MAR.) K ® ^ Plantă din fam. 
orchideelor, cu flori galbene sau 
brune, ce răspîndesc un mi
ros plăcut de miere; creşte prin 
pădurile umbroase şi umede; 
nurhită şi ,,cuibul-pămîntului” 
sau „ouibuşor” (Neottia nidus 
avis) ((a) 5050) 1 ® 4' BURU
IANA-de- — = şoaldinA [trînd; 
comp. şi bg. trâdu ,,hemo
roizi").
O TRţNJIN sm. ţ = ŞOALDINA
[trlnji].

TRÎNJOAIGA (pi.-ce) sf. A 
Plantă cu flori mari, galbene- 
aurii; e întrebuinţată de popor la vindecarea 
trînjilor (Ttanunculus illyricus) [t r î n j i].

TRÎNTA {pl.-te) sf. Luptă corp la corp, luptă 
dreaptă: trlntu dreaptă e clnd se cuprind In braţe cruciş 
(VOR.); părţile protlvnlce se apnean la «v şl oare din doi 
biruia, aoelula !1 rămlneau toate dreptăţile (odob.); doară 
împăraţii ou se luptă iao'aşa, oa ciobanii, să-şl dea o ^ (ret.)
[trinti],

TRÎNTEALA (pj.-eli) sf. F ® Bătaie: Răi- 
oescu, deşi oel mal slab dintre noi toţi, dar căuta trtnteala ou 
luminarea (i.-gh.); Ba să-ţi oanţl treaba, că mănlncl 
(alx.); dacă pisica răstnrna cratlţa on lapte, el mlnca 
(SLV.) n ® Încăierare, trlntă: Pentr’ nu rla al el se 
ceartă Şl din joc se prind leelorll La trlntell (coşe.) H ® ® 
Arestare [trinti].

TRÎNTI (-ţese) 1. vb. ir. ® .A doborî la pămînt, 
a arunca, a lepăda cit colo cu putere (de necaz, 
de desgust, ele.): ml-l trinti şl-l băgă In pămlnt piuă 
In glt şi-l tăie capul oo paloşul oep.i; oalul unde te trln- 
teşte, acolo bate-1 (znn ); calul trlnţeşte şl pe călăreţnl cel 
bon (ZNN.); maioml... scoate de după glt toba pe care o 
trlnteşte olt colo (car.); cucoanele vorbeau toate d'odată 
şl trlnteau furios cărţile (dlvr.) H © A izbi, ă lovi: trln
teşte ou pumnii In masă de sar sfeşnicele (BR.-vn.) ©
trage: ll trtntea clte o sută de nulele la tălpi (i.-gh.) ^ 
© 0 A arunca o vorbâ, a spune deodată: o în
jurătură; ori nu răspundea de loc... ori Iţi trlntea te miri oe

Fig. 5050. Trinji.
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neghiobie baac&n& (car.j f (D A face să caclă, a re
fuza (la examen): profesorul l-a trlntlt la examen.

2. -vb. intr. A asvlrli lucrurile încoace şi Încolo; 
a face sgomot trintind lucrurile: ee acnl& cu noaptea ’n 
cap şi Începu a trinti şi a plesni prin cae& (CRG.).

3. vb. refl. ® A se arunca jos ou putere, a se as
vlrli cit colo II ® A se izbi cu putere: femela mal pe 
uxm& ş'a trlntlt cu capul de păreţi rvAs.) II @ A SC lua 
la trintă, a se lupta corp la corp: stau de mi-i privesc 
...Cum mi ee smucesc, Cum mi se trintesc (alecs.-p.) r ®
A se tăvăli pe jos [vorb. In spec. de cai) [vsl. 
*t r 4 t i 11 > rut. t r u t y t y, ceh t r o u t i t i, 
pol. t r 4 c i 6].

TRÎNTITURA (pl.-turl) s/. ® Faptul de a 
trinti; aruncătură la pămlnt; asvirlitură cit 
colo; izbitură; Inlăuntru se auzi un bombănit şi o * de 
scaun (SAD.); de trlntltura uşii a sărit clanţa (BR.-vn.) *1 
® / © Bătătură la talpă; etnd calci tn tăvăiitură de 
cal, faci trtntltnrl (Gor.).

TRÎNTOR sm. ® # Bărbătuşul albinei, care 
nu face alta decît, bizăe, cintă, joacă şi mănincă 
din mierea stupului, fără a munci (i^!h| 58, C): -»ii
sint muzicanţii rolului; după ce Insă s’a Isprăvit roitul, albi
nele se pun şl omoară ■^11 (loN ); adică, mă lOg, de ce să 
se hrănească o mulţime de —'1 pe lingă albine P (Alecs.) ^
® (£) Om care trăeşte fără să muncească, care se 
hrăneşte din munca altora: el devin vagabonzii nll- 
ţelor, căscăunzll răsplntlllor, *li cafenelelor (vlah.) ; ml-e 
cu clndă clnd văz atlţla —'1 alimşl şl trăind In largul lor 
osp.) [vsl. t r a t u].

ŢRÎNTORIT sbst. 4|i Exterminarea trintorilor 
dintr’un stup ’[t r I n t o r].

troaca, Mold: TRţincA (pî.-ce) s/., Trans. Olten. 
TROC (pl.-oace) sn. ® Truriemu de copac scobit in 
care se adapă vitele la fintlnă, jghiab (iw [g] 2732, 
4039): era şl o llntlnlţă, adică mal mult aşa un Izvor cu 
troacă, pentru adăpat caii (or)G.) ; puholelele de la ochi se 
vlndeo'ă dacă se spală respectivul cu apă din troaca unde beau 
caii (GOR.) n ® Jghiab .dintr’un trunchiu scobit, 
sau vas de doage de unde beau găinile, porcii, 
etc.: De-aş şti cine ml-ar fl soacră, Da-l-aş da hllbe din 
troacă (BRL.); @: a face pe cineva troacă de porci, a bat
jocori , a face de ruşine, de ocară (comp. albie ®):
Începu a-1 probozi şl a-1 face troacă de porci (Ret.) ■' @
Copaie, covată, albie scurtă şi largă (in care se 
ţine făină, sare, etc.); Băduoanu venea cu o troacă Încăr
cată cu nisip iDLVR.); luă un troc măre, 11 umplu de Jăratic 
şl se duse (slv.) ; Am uu troc de alune şi Intre ele numai o 
uucă (GOR.), ghicitoare despre ,,stelele şi luna” H ® 
Trans. 3Î. Postavă, lada in care curge făina măci
nată la moară (pac.) t 
® Vasul de lemn, plin 
cu apă, in care se udă 
continuu roata de Ia 
tocilă, clnd se Invlr- 
teşte (DAM.) U ® Trans.
(PAC.) Un fel de albioară 
ce serveşte la Împiede
carea roţii (m 5051)11 
® Carapace, ţeasta broaştelor ţestoase (pamf.) ; 
broască cu —, broască ţestoasă H ® Olten. ♦ = 
tjqvA® [germ. dial. Trok=Trog şi dial. 
(şvab.) Trucke = Truhe].

TROAHNA (pî.-ne) sf. t © Gripă, influenţă; 
catar: —' de boală... Intrase In oameni (Cant.) ; dacă eşti 
cu... şl săruţi pe cineva In spate, fără să ştie el, se la ca
tarul de acela (gor.).
O TROASCI = TROSC 1 
O TROC troaca.

TROGAR sm. Transilvănean din mahalaua 
Şcheilor (Braşov) şi, pr. ext. iron. poreclă dată 
Arileleanului de către B.omânii din vechiul Re
gat [troacă; după unii, numirea aceasta şi-a 
luat naştere de la obiceiul femeilor din aceie părţi 
de a Impieti găitane Intr’o mică troacă (wo.); după 
alţii, de la troacele cu poame pe care le expuneau 
bărbaţii spre vinzare'In piaţă (bib.)]. 
OTROGHIŢA (pl.-ţe) sf. Trans. Băn. dim. TROA
CA ; In umbră unui tcln era o *; Scormon o culcat lingă 
ea şi priveşte... cum copilul se Joacă cu mlnuţele Iul
(SLV.j.
O TROGNA sf. Băn. / © Guturaiu; t r o a h n ă.

Fig. 5051. Troacă.

Fig. 5052. Trofeu.

TROGUŢA, o TRBUCOTA (pl. -ţe) sf. dim. 
TROACĂ, TRRUCĂ: lu& o troenţă cu ov&s şl unat cu jar şl 
plecă oătră stavă (ret.) ; trecuta să se aşeze lingă cuşcă 
şl să stea totdeauna plină ou apă (ion.).

'TROFEiU (pi.-fee) sn. ® îmbrăcămintea şi ar
mele luate’ de la vrăjmaşul biruit şi caro se punea 
pe un trunchiu de arbore, curăţit de crăci, sau cu 
care se Împodo
bea Învingătorul 
([®] 5052); pr. ext. 
prada luată de la 
vrăj maş: el adu
ceau cu dlnşll... cele 
mal mari şi mal scum
pe trofee cu oare s'a pu
tut vreodată mlndrl o ar
mată victorioasă (vlah.) K 
® Monument ri(iicat in 
amintirea unei victorii 
şi care consta din armele 
luate de la vrăjmaş H 
® ^ €3» Sculptură sau 
pictură ce inăfţişeazăun 
monument de felul a- 
cesta H ® ® Victorie, biruinţă t ® Totalitatea 
atributelor unei arte sau unei ştiinţe, reprezentate 
printr’o lucrare de sculptură sau de pictură [fr. 
trophăe].

TROFTOLOG (pl.-oage) sn. (CRG.) = TERFELQG.
'TROHEU sm. şi (pl.-hee) sn. V Picior in versul 

grec sau latin compus dintr’o silabă lungă, ur
mată de una scurtă (—'-'); e contrariul iambului:
Iambii suitori, troheii, săltăreţele dactlle (EMIN.) [fr. t r o
che e< gr.].

TROIAJSr (pl.-lene, t -lanuri) sn. ® ^ Val, şanţ 
preistoric'sau săpat (le Romani şi atribuit Împă
ratului Traian: şanţuri groaznice trăgea (Tralan) pe 
(mdeşl Îmbla, precum şl pină astăzi se văd şl la noi In ţară, 
cărora Încă .vurl le zicem . (LET.) 1f ® = NAMET(E) ; 
suflă cu tărie vlntul cel de mlază-noapte, adnclnd cu sine 
troiene de zăpadă deasă (fil.) ; nici nu prinse de veste clnd 
ajunse In pădure peste nămeţi şl troiene osp.) ; ca de omăt 
erau troiene de pulbere (gr.-ur.) ; Plăvanii .«ni despică, Şl 
’ntlnd, să se rupă, din greu (vlah.) H ® Pr. anal. Gră
madă, morman; şl atlta prav au fost, olt se stilngea troiene 
la garduri, clnd bătea vlntul (gr.-ur.) ; Ş’tm — de crengi de 
arbori pe-a Iul urmă se clădeşte (ALECS.) H ® Olten. Potecă 
prin fin sau pe unde mănincă apa (vîrc.) 1 ® Olten. 
Dira, urma lăsată de sanie (vtrc ) [vsl. ’f r o j a - 
nfl „Traian”].

TRQIGA(pl.-co) sf. Sanie trasă de trei cai în
hămaţi unul lingă altul ([®| 5053) [rus. t r o j k aj.

TRI-
TRO

F)g- 5°53- Troică.

TROIENI (-leneşe) vb. tr. şi refl. ® A (se) Ingră- ae.eee 
mădi t r o i ’e n e de zăpadă, a (se) astupa ou 
omăt mult, a (se) înzăpezi, a (se) omeţi, a (se) 
nemeţi; s’a fost pus... nişte viscole şl omete de se troieniseră 
cărările (GRIg.); Iama vlscolu-1 ascult Orenglle-mi rupln- 
du-le. Troienind oărărlle Şl gonind olntărlle (EM)N.) ; pr. 
ext. a forma grămezi, mormane: Pe olnd codml, dra
gul oodm, trolenlndu-şl frunza toată, Işl desohide-a Iul a- 
dlnourl faţa lunii să le bată (EMIn.) 1 ® A răminea in 
loc, a nu mai putea înainta din cauza troienelor 
de zăpadă: adevărat oă 1 s’a troienit sania, oale de trei
POŞtll P (ALECS.).
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TRO- TABELA LXVIII,

TRO
TROITE'

m

o TRpmiG adj. Mold. Care zace în nesimţire, 
buimăcit de boală, apatic; mîhnit (sez.i crv.-crg.i.

TRQÎŢĂ (pl.-te) S/. ® = TBEIME ® 1[ ®
Silo ta ~, Lunea Rusaliilor ţj ® Triadă, treime: baba 
...TOla oo orl-ce ohtp să aibă o ^ nedespărţită de nnrori
icRG.i t ® Cruce mare, de lemn sau de piatră, ri
dicată la încrucişarea drumurilor, alcătuită mai 
adesea din trei cruci împreunate şi acoperite cu 
o streaşină; e Împodobită da cele mai multe ori 
cu zugrăvelişi inscripţii (iw-tab. Lxvm) ţi ® Icoană 
formată din trei bucăţi din care două obloane la
terale, prinse de cea din mijloc cu balamale, ca un
triptic: tn pănta, o mioă candelă înmiim o veche — de lemn 
lODOB.) [\'sl. troica].

*TROLEY sbst. M Ori-ce 'aparat mobil care 
aduce curentul de la o sirmă aeriană la un tram- 
vaiu electric (|âj 5054) [engl.].

Fig. 5054. Troley. Fig. 5055. Tromba.

'TRQMBA1 (pl.-be) sf. © Coloană de apă, de 
formă conică, ridicată de vîrtejurile de vlnt, şi 
care se invîrteşte în juru-i cu o 
mare iuţeală, producînd strică
ciuni enorme, înnecînd corăbii, 
doborind la pămînt case, etc.
(H 5055) [fr.].

TRQMBÂ^ (pl.-be)s/. ® Zftz 
= TSQHFA ® ® : Flndlnd noaptea, 
elefanţii on Ionul trombe Înarmaţi 
(ALECS.)U ® a. Tub de mare dia- ^
metru, puţin încovoiat şi cu o * 5 o •
deschizătură Informă de pîlnie la capătul de sus,

Fig. 5057* 
Trombon.

CU ajutorul căruia se relnnoeşte ae
rul in compartimentele de jos ale unui 
vapor ([H 5056) [ngr. Tpo|xna].

•TROMBON (pl.-oane) sn. 1. J In
strument de muzică, de alamă, mai 
mare decît o trompetă, cu două tu
buri, din care unul alunecă în interio
rul celuilalt; e numit din cauza a- 
ceasta şi „trombon cu culisă”; sune-, 
tele ce scoate sînt aspre şi vî^roase 
([[iJi 5057): să lei on m,* d’sleo nurlie, de la 
mozloă, să-ţl omlll boolle, eă solii cu patere 
Si să sone... ca o ploollnă (Br..vn.i ; m,’ on pi
ston, trombon în care culisele sint în
locuite prin pistoane.

2. sm. Muzicant care cîntă din trom
bon [fr.].

■TRQMPA (pl.-pe) s/.® J Gom de 
vînătoare (w ^ 1476) H ® J Trîmbiţă: trompeţii 
Începură a solia In trompe (s.-ald.i H ® Prelungi
rea nasului elefantului {[®15058) f 
® Prelungirea ritului tapirului 
1 ® 4i Gură în formă de tub la in
sectele sugătoare: trompa muştel ţ| ®
(fe Partea unei bolţi care se prelun
geşte dincolo de sprijinul pe care 
i-1 oferă stîlpul ŢI ® Aparat cu ca
re, prin ajutorul unui curent de apă 
sau de un alt lichid, se poate scoate 
aerul sau vaporii dintr’un vas t ® 
g) Canal în ureche care comunică 
printr’un capăt cu cavitatea tim
panului, iar prin celălalt cu partea 
superioară şi laterală a faringelui
(w ^ URECHE) [fr.].
•TROMPET sm. J Cel ce cîntă 

din trompetă, trîmbiţaş: să-l taci o- pe ăsta, căpitane, 
că no te dă de roşlne (s.-ald.i [fr. t]r O m p e t t e].

•trompeta (pî.-te)s/. J Instrumentdemuzică, 
cunoscut din timpurile cele mai vechi; constă

Fig. 5058.
TroniDă

de elefant.

Fig. 5059. 
Trompeta.

Fig. 5060.
Trompeta de armonie.

dintr’un tub de alamă, lung de peste doi metri. 
Îndoit de două ori. cu o îmbucătură bombată şi cii 
pavilionul larg; trîmbiţă ([D5059); — de armonie sau 
~ du pistoane,' trîmbiţă prevăzută cu pistoane (1® 
5060) [fr. trompet! el.
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•TROMPET AŞ STYl. J = TROMPţiT: ai hot&rlt b6 
te faol (ALEcs.) •

TRON1 (pL-onuri, -oane) sn. ® = L^A ©: 
n'al nlol lăsoale chloar& In pnngft, ori In «v, ori In laorft 
(jip.); ea g&Blse un veobiu, urgisit Intr’un colţ din bor
delul Neagulul (I8P.); nu Împlinise lnc& clnolsprezeoe ani, 
olnd troanele dezastre... erau pline (8LV.) f ® Olten. Trans. 
Sicriu, coşciug: aşobllle de la ^«ml mortului s& se lapede 
pe apă (GOR.) [germ. dial. T r u h (e) n].

*TRON2 (pl.-onuri) sn. (î) Scaun, jeţ mai înăl
ţat pe care şed împăraţii, regii, etc. în zilele de ce
remonie (••• [Ş| 4340); a se uroa pe a se face îm
părat, rege, Domn % © Puterea suverană a îm
păraţilor, regilor, etc.: moştenitorul ^lul; mesaglul 
^lui, discursul pe care-1 ţine suveranul la deschi
derea corpurilor legiuitoare [fr. t r 6 n e].
O TRQNA sf. Băn. ^ trqcnA.

TRONC I interj. ® Exclamaţiune la ivirea 
neaşteptată a unui lucru neplăcut: că mi-o dat
nucuşoaiă *n oobil (ALECS.); după ce se cummară la biserică 
şl veniră acasă de se aşezară, (soseşte) şarpele (r.-cod.); 
hodoronc-^ 1IV-HODORQNC-TRONC H ® Uărlcol ex
clamaţie întrebuinţată cînd cineva aruncă din- 
tr’odată o vorbă nepotrivită ori face ceva la care 
nu te aşteptai de loc: zioind adese nişte vorbe oblsno- 
vate, la oare tată-meu răspundea: Măiico! (ODob.) ^
® F A-1 cădea, a-1 pica (cu) (la inimă), a se amo
reza {de la prima vedere) de cineva: etnd a văzut 
fata, zlnă din cer picată, l-a căzut şl lui cu ^ (r.-coo.) ; Dinu 
Ţiganul 11 căzuse ou ««>' la Inimă (tsp.); v’a picat ^ la Inimă 
vre-o cuconiţă frumuşică (alecs.) [onom.].

TRONCĂNI (-ăneso, ✓ -ăn) ir. şi intr. = 
TRÂNOANI : tu Bă suni, să tronoănl pe vatră (gr.-no ; le era 
lehamite de moş NlobUor, oare îndată troncănea clte una 
(CRG.); Tot să tronoăneasoă-1 place (pann).

TRONCĂNIT sbst. Faptul de a troncăni 
şi rezultatul acestei acţiuni; trăncăneală, hodoro-
geală: Iar de >^1 potcoavelor grele In munţi se răsună
(STĂM.).

TRpNGĂT, TRQNCOT (pl.-te) sn. Trăncăneală, 
bodorogeală: Nici cblar tronoătul de sdravenl bolovani 
In rostogol Nu 'ngrozeso oa Urieşul... Cu fălci negre, scrlşnl- 
toare (ALEcs.) ; a auzit tronoote prin pivniţă şi se teme că a 
intiat olneva (SLV.) [tron Ol].

TRONGA-TRANGA! interj. Imită sgornotul 
unei tfoncăneli, linei hodorogeli: păcomita cu fe- 
leştiooul şi posteuca... se Izbeau una de alta, clnd mergea că
ruţa, şl făceau (CRG.) [comp. TRONC! şi TRANCI].

TRONEGIU (p2.-eoiurl), TRONIŞQR (pi.-şoare) sn. 
dim. TRON1: s’au aprins lumini, candele ’n troneoluri 
(LUNG.); tot pe Mercur îl trimise Joe de fură tronlşorul In 
care inobldea Prometeu relele ce trimetea Joe oamenilor (tep.).

‘TROP1 sm. ca Figură de retorică care con
sistă în întrebuinţarea unui cuvînt într’un înţeles 
mai larg sau mai restrîns decît sensu-i propriu. 
Ex.: o sută de f u m u r 1, tn loc de o sută de case; 
cincizeci de p ! n z e. In loc de cincizeci de o o r ă b 1 i [fr.
t r o p e].

TROP!2 sau TRQPAi! interj. Imită izbirea pi
cioarelor de pămînt: Ipate... se prinde In joc lingă o 
fată... Şl tropăi, tropăi, ropal, ropalt 1 se aprind Iul Ipate 
căletlele (crg.) [onom.; comp. şi TROPAţ].

TROPAI (-ălu, -ăosc) vh. intr. A face sgomot cu 
picioarelci, cu copitele (umblînd, alerglnd, jucînd, 
etc.): Îşi purta trupul mare de lol colo, tropăind cu ciubo
tele grele, unse cu răbulală (sad.) ; ţăranul, clnd merge, 
tropăeşte, şl clnd vorbeşte, hodorogeşte (CRg.) ; tropăiau prin 
casă drăgălaşele el picioruşe (vlah.) ; a Început să se Jelească... 
şl să tropăe din picioare (CAr.) ; calul pe pod nu mal vrea ^ 
meargă, ol forăla şl tropăla (RCt.) [bg. t r O p a m u, 
rut. t r o p a t y, etc.].

tropAit sbst.^ tropAitvrA (pi.-tnri) sf. Fap
tul de a t r*o p ă i şi rezultatul acestei acţiuni: aud •
Intr’o parte a codrului focuri de puşcă şi tropăituri de om 
(MAI.); atunci s'a pornit un hohot, aplause, tropăituri, şuiere, 
răcnete (Car.).

TROPAR (pi.-are) sn. asJ Scurta cîntare de 
laudă, bisericească: dană cete de tineri, Îmbrăcat! In alb, 
ou laminări aprlnee, olntan -^1 adormirii (VLAH.t; -.'ele 
ea ridică mal mnit neelgnre, lalea, obosite iiro.i ; olntăreţl... 
elntlnd troperlnl şloondaonl zilei :let.) [vsI. t r O p a r I 
< gr.-biz. rpoitaptov].

1&* t
TRP. CNC. ” Tropicul' cancerului; 
TRP. CPR. Tropicul capricornului; 
(E.E. Ecuator; P.N. Polul Nord; P.S. 
Polul Sud; C.P.A. Cercul polar petic; 

C.P.A'. Cercul polar antarctic).

•TROPIC (pi.-lce) 1. sn. ® li- Fie-care din cele 
două mici cercuri ale sferei cereşti, duse prin 
punctele solstiţiale perpendicular pe axa lumii şi 
depărtate de ecuator de 23" 27'27'; acela care 
trece prin sol- 
stiţiul de vară 
este -»iil Cance- 
rnini, iar cel ce 
trece prin sol- 
stiţiul de iar
nă e -.-ni Caprl- 
comnlnl •[ © ®

Pie-care din 
cele două pa
ralele terestre, 
depărtate de 

ecuatorul Pă- 
mîntului de 

23° 27' 27“ şi 
între care este 
cuprinsă zona 
toridă; cel din 
emisfera bo

reală se nu
meşte .»nl Can- 
oernlal, iar a- 
cela din emis
fera australă e 
«ml Caprlcornnlul .îOtil).

2. adj. An — AN 1 ® [fr. Lropique]. 
TROPIGAL adj. ® ☆ • Ce ţine de tropice H 

® ® Ce se află, ce creşte între tropicele pămln- 
teşti: reglnnez'^; plantă <^ă H (D © Foarte cald 
(ca în regiunea tropicelor): climă «^ă; Dan se întorcea 
de la redacţie pe o oăldnră (vlah.) [fr.].

TROPOţ {-olu, -oesc) vb. intr. = tropAJ: aud 
tropolnd prin sală cloboatele grele şl cu pinteni... ale căpi
tanului (VLAH.).

TROPOIT sbst., TROPOITVRA (pl.-turl) sf. = 
TROPÂţT, TROPAITITRA: La Joc, la tropoltură pe fete le 
îmbulzea (pann) [t r O p O i].

TRpPOS sbst. Manierâ; chip, mod: trebue să-1 
facem a Înţelege cu ^ subţire că... îşi necinsteşte evghenia, 
cînd se Iasă pe lene (ALECS.) [ngr. Tponoc].

TROPOT (pl.-ote) sn. Tropăit de cai: ^i cailor 
şl sunetul zurgălăilor aveau ceva lantastlo (alecs.) ; Cu 
rolbll de spaimă pe mal Rup frînele ’u sbuclum şl saltă (Coşb.) ; 
— de oameni: Dar clne-o fl P Aud prin. casă Un de pi
cioare mioi (VLAH.) [bg. rus. t r O p o t fi].

TROPOTI (-oteso), ✓ TROPOTA (-ot) vb. iulf. 
A tropăi: Atunci popa tropoteşte Cu olobota în pămînt 
(RET.); S’adună cerc şl iar se ’ntlnd Şi bat pămlntul tropo
tind (COŞB.); cal şl anne se auzise tropotind şl zornăind* pe- 
afaiă Iu vremea slujbei (ODob.); Mthnea încalecă, calul său 
tiopotă. Fuge ca vlntnl ibol.) [tropot].

TROSGI interj. ® Sgornotul ce imită plesnetul 
palmei sau biciului; pocnirea cu ceva tare, răsur 
nător: Dănllă... la o dmghineaţă groasă de stejar... şl pic! 
la timpla dracului cea dreaptă una... trosc! şl la stingă ana 
(CRo.i; mai adesea trosc! pleosc!
IV PLEOSC! ® ^ ® Imită sgo- 
motul căderii unui corp: numai 
ce se auzi un durăt şl după aceea un 
^! In tindă jos, cu poloboc cu to- 
tal (SB.) [onom.; comp. şi rut. 
t r o s k ]

TROSCAJNI (-ănoBc), TEOS- 
CAJ (-ae«c) vb. intT. = TROSNI:
Beau volnicii ,1 se dac, Din pistoale 
troBO&nlnd Şl din gară cbinlad 
(iK.-BRs.) [trosc!]. -5a II

TROSCOT1 sbst. ♦ Plantă 
ierboasă cu tulpina Întinsă pe 
pămînt, cu ramurile pline de 
frunze pînă la vlrf; face flori 
verzi, pe margine roşii sau albe, 
ce cresc la subţioara! frunze
lor; numită şi „tlrsoacă”,
„troscovă”, ,,troscoţel”, „sporiş”, etc. (Polygo- 
num aviculare) (|^ 5062); Ca sd nit ce-am Invdţat, Ta 
ml-al aşternut in pat Troscot şl ralllne (coşa.); vor paşte 
ea nişte dobitoace ce elnt (NEQr.) ; .«ml calea Vinerea şl

TRO-
TRO

Fig. 5062. Troscol,
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TRU
ŢRQ. fiert ou vin In altft Vlnere e bnn de fnlgerătard (şez.) [vsl. 

tr O S O t ^
OTRpSCOT2.Sbsi.flwcoK.Trosnet; un <^oa reae- 
onri edroblte... venea deslnşlt dinspre p&dute (grigj frut. 
t r o s k 11],

TROSCOŢEL sbst. ♦ ® = TBQSCOT1: Franză
verde Mi-a trimis badea inel, Să-mi stlmpăr dorul ou el 
(IK.-BRS.); oalu-i păştea la '•«' de pe marginea drumului (RET.) ^ 
© SClRTlrrO^KE 3 ®.
OTROSCOVAs/. Trans. (BUD.) ■I' -- TBQSCOT1.

TROSNET (pl.-ete) sn. Faptul de a trosni; 
sgomotul produs de tot ce trosneşte, de strivirea 
unor crengi uscate, de crăparea (de căldură sau 
de ger a) unor lemne groase, ctc.; pocnet: deodat& 
aud un de frunze uscate dinspre izvor (ur.) ; nişte <^e 
şi pocnete se auziră, de credeai că s’a despicat pămlntul să-i 
Înghită (isp.); vlntul izbea cu surd uşa In ţttlnele rur 
ginite ale cămării (ORtG.>.

TROSNI (-neso) vb, Mt. şi tf. ® A pocni, a ră
suna cu sgomot {voTb. de o puşcă care se descarcă, 
de lemne care crapă, de crengi uscate care se stri
vesc, etC.): vllvorl de foc ieşeau pe gura vetrei şl grinzile 
trosneau, scăpărlnd ţăndări Înflăcărate (odob.) ; pe unde atin
gea cu mtlnlle, crăcile trosneau, că săreau aşchiile din ele 
(DLVR.); In urma lor, podul se prăbuşi trosnind sub greutatea 
gloatei înghesuite (vlah.) ; am căscat de ml-au trosnit făl
cile (CAR.) ^ © A plesni: clnd va avea biciul In mină şl va 
trosnl'asupravrăimaşilor săi, 11 Împietreşte (isp.) [probabil 
din t r ă s n i].

TROSNITpR adj. verb. TROSNţ. Care tros
neşte: descăleca! la flăcăraia trosnltoare a brazilor (odob.).

TROSNITURĂ (pl.-hirl) s/. Trosnet: In aceeaşi 
clipă auzi o şi simţi că s’a rupt ceva tn mllnlle Iul (vlah.) ; 
un sgomot se auzi, o oare ou nlmlo nu se poate compara, 
la Inlllnirea celor 
două titve smăolnate 
una pe alta (Car.)
(trosni).
•TROTOAR

(pl.-re) sn. Drum 
de-a lungul ca
selor, de o parte 
şi de alta a unei 
străzi, ceva mai 
înălţat declt cai- 
darlmul, pe unde; 
umblă pietonii 
(IBI 5063): unde se 
pomenea •^san bule
vard ;pe aoel timp 1
(i.-GH.); soarele... pune aeml tn clocot şl topeşte astaltnl 
de pe ~ (VLAH.) [fr. t r O 11 O i rj.

TRUBACIU sm. J Trîmiiţaş: acele pagini pe 
oare stan Jlgnraţl... tmbaol găltd- 
naţl, cu oomul de vinătoarc încolă
cit snbt umere (ooob.) [rus. tru- 
b a i il].

'TRUBADUR sm. Nume dat 
poeţilor provensali din veacul 
al xi-lea'pînă la al xiv-lea (jŞ|
5064): nude nl-s entuziaştii, visă
torii, ‘vll, Sâne clnte rostul lumii şl 
splendorile naturii F (vlah.) [fr. 
t r O u b a d O u r).

TRUDĂ (pî.-de) sf. ® Oste
neală mare, muncă obositoare:
după multă am găsit drnmul şl... 
cătră sară am ajuns la biuloul Da- 
vld, In Pipirig (CRO.); Mlhai se stră- 
dnla. să-şl Îngrădească pentru vremlle 
viitoare rodul biruinţei şl agonisita 
trudelor lui (vlah.) ţ) ® Caznă,"Fig. 5064. Trubadur, 
chin: Joe începu a trimite oameni
lor pre pămlnt tel de fel de trude, de necazuri şl de nevoi 
(ISP:) [vsi. trudă).

TRUDI (-udeso) 1. vb. tr. A căzni, a chinui; a 
obosi din cale afară: tn toate serile ptnă ttrzin tşl trn- 
dăşte ochii; l-a trimes răspuns Impăratnlul-Negiu... să vie el 
ou oastea Iul aloi, să nu mai umble a trudi 6 mulţime de 
norod ptnă la dlnsul (VAs.).

2. vb. refl. ® A se osteni din cale afară, a munci 
din greu: etnd se trudeşte săraonl. Dumnezeu 11 umple sa-

Fig. 5063. T. Trotoar.

oul (PANN); pentru asta mă trudesc' eu, ca să vă oreso şl să 
vă dau învăţătură hsp.) 1! ® A se Chinui In durerile 
facerii: muierea ml se tmdeşte ou durerile naşterii (RET.); 
şl vb. intr.: trudeşte de copil (şez.) [vsl. t r U d i-t i).

TRyDNIG adj. Obositor din cale afară, plin 
de trude: Imprejuru-l, chipurile obosite a vre-o oltorva 
plugari ce-şl pregătesc cina, prin. care vor stlrşl ^a, lor zl 
de muncă (ODob.) ; codrul de brad olta numai In răstimpuri 
oa după o luptă <«4 (sad.) [vsl. t r U d I n ă). 
î TRVFĂ (pi.-te) sf. Trufie: venea cu maro ou 

vre-o 600 (de) oameni, oum ll-l llrea Leşilor (n.-cost.) [lat. 
vulg. *trula< gr. Tpuipij).

'TR'pFĂ1 (pl.-ie) sf. f Gen de ciupercă foarte 
gustoasă, de coloare vio
letă negricioasă şi de 
forma unui cartof; creşte 
ascunsă in pămlnt, mai 
aies prin pădurile de ste-. 
jari din sudul Franţei şi 
din nordui Itaiiei; pen
tru căutarea ei, s’au 
dresat anume clini şi Fig. 5065. Trufe. 
porci, cari, cu mirosui
ior toarte desvoitat, o descoper cu uşurinţă (Tu- 
ber) (d 5065) [fr. truffe).

TRUFANDA (pl.-daie) Sf. Ceie dintliu poame 
sau roade aie pămîntului din fle-car'e an, pîrgă, 
premiţii; ori-ce alt aliment pus în comerţ pentru 
Intlia oară in acel an: el o să se tot pllngă că nu l-al 
dat mezellcnrl şl trulandale (ODob.); ooborind Negolţă ’n 
ttrg cu nişte vişine trulandale de vlnzate (car.) ; el cel dlntlln 
In oraş ştia clnd soseso stridiile sau lorele proaspete, el oel 
dlntllu mtnoa trufandale (GN.) [tc. turfandă).

TRyFAŞ adj. ® Mîndru, plin de trufie, fălos: 
s’an sllrşlt victoria... cu uşoară trudă şl cu puţin etnge îm
potriva '-'uluj neprieten (n.-cost.) ; zeul tşl arătă nele
giuirea (isp.) ' ® Superb: la ce să călcăm orbeşte pragul 
sumeţ al :~'eloc palate p iodob.) [t r U f ă1).

TRUFĂŞţE sf. Mîndrie, trufie, starea, însu
şirea ceiui trufaş.

TRUFţ (-uieso) Vb. refl. A se mîndri, a se arăta 
trufaş: nlmlnea să nu se trulească sau să se laude Intru 
zilele cele bune ale sale (Tich ); fn toate zilele sale, cel ne- 
dlrept se truleşte şl numărul anilor neştiut este tlrănlel Iul 
(LET.) [t r u f ă1).

TRUFIE sf. Mîndrie deşartă, faiă: nlol mlnla cet- 
rulul nu domolea trutla lor (vlah.) ; ştefan muie glrblţa 
şl Inlrlnse trufia spuroaţllor Agarenl osp.) [t r U f ă1). 
t TRyLĂ iw TţTRtA.
'TRUNGHIA (-chlez) Vb. tr. ® A ciunti, a re

teza, a mutila'n ® 0 A suprimă un pasaj im
portant dintr’o operă literară [fr. tronquer, 
modificat după trunchiu).

'TRUNGHIAT adj. p. THDNCHIA. ® Ciuntit, 
lăsat nclntrrg prin mutilarea sau retezarea uneia 
din extremităţi sau a amîndurora: statua -~ă ţf 
® Care n’are sau n’a avut niciodată partea-i su
perioară: ooloană —ă; con piramidă —-ă ţ[ ® A cărei 
formă naturală pare a fi rezultatul unei ciuntiri:
frunză <^ă.

TRyNGHIU (pî.-ohinri) sn. ® ♦ Partea cea 
mai groasă a unui copac, de unde pornesc ramu
rile şi Ja al cărei capăt de jos e rădăcina; tulpină H 
® Trunchiu de copac 
retezat, buştean, bu
tuc (!■) ."066): se hotărî 
a sta In picioare pe un de 
pom, tăiat astfel Inolt, clnd

Fig. 5066. Trunchiu. Fig. 5067, Trunchiu.
l-ar veni somn şl ar moţăi- să oază Jos şl să sa deştepte (isp.) 
H ® Butuc pe care se'taie şi se spintecă lemne 
de foc (5^ 5067): popa tăia lemne Ia afară (cro.) ; banii 
nu se ouleg de la — oa surcelele iznn.) D ® Scaunul 
pe care taie măceiarul carnea 1 ® Scaunui de
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Fiff. 5068 
Trunchiu.

Fig. 5069.
Prunchiu de piramidă.

15071);

Big. scyjo.
Trunchiu

de pn$mă.

Fig. 5071. 
Trunchiu 
de con.

cioplit al rotarului t ® £> Trupul omului sau al 
unui animal fără cap şi fără menibre ([ă] 5068) t 
® Fragment 
clintr’o co
loană 1f ® A 
* depiiamldă, 
volum obţi
nut tăind o 

piramidă 
printr’un 

plan paralel 
cu baza ei 
llal 50u9); 
de con, ceea 
ce rămlne 

dintr’un con
căruia i s’a tăiat vîrful printr’un plan 

de prismă, porţiu
nea prismei cu
prinsă între una din 
bazeie ei şi un plan 
care nu e paralel 
cu baza ei (@ 5070)
[lat. trunculus].

TRUP (pl.-pupi) 
sn. ® S) = CORP ®: 
nn vă tămereţl de cele 
cencig sufletul nu 
pot ucide (coR.j; oclr- 
multorul lăiă norod, ca 
un cap tdrft ^ (gol.);. , 
omul fără omenie e oa 
şl I&Tft aullet (ZNN.); se lmbr&o& In pielea de ora oare 
se lipi de său oa şl clnd ar ti fost de aoolo .dsp.i; ©: 
ou «^ul !n biserică şl ou gtndul la draou, despre cel 
făţarnic; Trupul ii bagă In oaaă, Iară capul afară 11 lasă 
(GOR.), ghicitoare despre ,,cuiun; m- suflet ®
® de moşie, parte de moşie ® Corp de ar
mată: Impărţlndu-şl armata in şapte <«airi, oare toate se 
urcau la numărul de douăzeci şi şase mii călăreţi (oalc.) t
® n Patul războiului de ţesut [vsl. trupă]. 
•TRyPĂ (pZ.-pe) sf. ® Ceată H ® o Grup 

de actori cari joacă împreună: ii vorbeşte de noua 
a operei (dlvr.) [fr. troupe].

TRUPţdSG adj. ® De corp, privitor la t r u p, 
corporal: orl-olne venea, pătimaş de boală trupească ori 
BuUeteasoăş aici Îşi găsea alinare (vlah.) ; acesta să ceartă şl 
ou gloabă ai ou alte certări trupeşti (prv.-lp.) ^ ® Sensual: 
pofte trupeşti.

TRyPEŞ adj. Bine făcut la trup, voinic, cor-
pulent: Dacii erau oameni (vlah.) ; Îndată apare un 
om Înalt, frumos Îmbrăcat (1.-gh ); scoase din grajdln 
doi cal înalţi şl şl-1 duse de căpăstru la flntlna din lundul 
curţii (SLV.). '

TRUPEŞIE sf. Mărimea şi grosimea trupului; 
starea celui trupeş, corpulenţă: pe semne că ai 
mintea oa de prunc Intr'atlta <«? (odob.).

TRUPEŞTE adv. Cu t r u p u 1; în ce priveşte 
trupul.

TRUPINĂ tm- TxniPJNA,
TRUPIŢĂ (pî.-ţo) sf. z1 Părţile plugului care 

atîrnă*de ^indeiu în jos şi care umblă prin pă- 
mînt [srb. t r u p i c a].

TRUPŞOR, trupu- 
ŞOR (pl.-oare) STl. gD dim.
TRUP: e un Înger care su
fere In trupşoml acesta plă- 
plnd (VLAH.); Trupuşoml sprin
tenel Parcă-1 tras printr’uu 
inel OK..BRSO.

•trusa (pî.-90) sf.
Portofel în care sînt aşe
zate instrumente de chi
rurgie sau altele: ~ de 
ohiroTg ([®] 5072) [fr. 
t r o U S S e]. jrje. Trusa de chirurg.
•TRUSPU (pl.-ontl)

sn. Hainele şi rufele ce se ■ dau unei fete cînd se 
mărită [fr. t r o u s s e a u].
•TRUST (pî.-tnrl) sn. V Asociaţiune de indi

vizi pentru a acapara un produs, o marfă, etc.
[fr.].

■ TRyŞNIG sbsl. Turta ce rămlne din seminţele TRU- 
oleaginoase (de cînepă, de in,-de floarea soarelui, ţi ip 
de dovleac, etc.) după ce s’a stors în teasc uleiul ' 
din ele [comp. srb. t rusni ,,de tărlţe”].

TU1 pron. pers. sg. de persoana a doua; dat. ţie, 
aton ţi, Iţi; ac. pe tine, aton te; — pl. voi; dat. vouă, 
aton vă, vi; ac. pe voi, aton. vă, v*: prietinul cu care ve
nisem 11 cunoştea din copilărie, Işl zloean ^ (vlah.) ;

mare, eu mare, cine să tragă cizmele P iv MARE1 ; 
ce ţ i e nu-t 1 place, altuia nn-i face; Intllu t e judecă p e 
tine, apoi judecă pe alţii; cum 1 ţ 1 vel aşterne, aşa vel 
dormi; bate şl ţ 1 se va deschide, cere şl ţl se va da; oe 
ţi-e scrie In frunte ţi-e pus; nu te amesteca nepoftit In 
vorba altora; caprelor, mugurai ăla voi o să-1 mlnoaţi 
(PANN); vă faceţi de rls; parcă v 1 s'au Innecat corăbiile
[lat. tu; tibi; te; — vos;vobis].

TV‘ adv. ® întrebuinţat după nici, pentru a da 
mai multă tărie expresiunii: nloi ~ po;tă, nici ~ 
şosea, nici ^ drum de fler, nimic I dară nimic care să-ţi 
arate dramul in acea parte de loc • (isp.) ; nici junghlu, 
nici friguri, nici o altă boală nu s’a lipit de noi (CRg.) ; 
cum să dai Înainte P nici bol, oloi •*' căruţă, nici măcar 
o leacă de pămlnt (pamp.).

*TUB {pl 
-buri) sn.
Ţeavă de 
metal, de 

sticlă, etc.
(H 50,73):

barome
trului ; <*' de 
fontă, de beton;
■V capilar
®, ACUSTIC 
®; <*' de văp- 
sele, tub de

in
Fig. 5°73. 

Tuburi de sticlrt.
Fig. 5074.

1 ub de vâpsele.

Umflătură ce

aluminiu ce conţine văpsea'ce se întrebuinţează 
la pictură (ÎU 5074);
/^ri de Oeiaslet, tuburi 
de sticlă, de forme dife
rite, care conţin aer sau Fig.'5075. Tuburi de Geisslcr. 
gaze rarificate şi prin
oare se face să treacă'descărcări electrice (H) 5075) 
[fr. t u b e < lat.].
•TUBERCUL (pi.-cule) sn. ® 

se formează la partea de sub 
pămlnt a tulpinii la unele plan
te şi care e constituită mai ales- 
dintr’o Îngrămădire de feculă 
(i®15076); —Til nnnlcartot ^ ® Jf 
Umflătură ce se produce pe 
piele sau pe ori-ce altă parte a or
ganismului H @ y Producţiune 
morbidă, datorită prezenţei ba- 
cilului lui Koch, şi care poate ' 
lua naştere in plămlni, în in
testine, în oase, etc. [fr.].

• TUBERCULOS 1. adj. ® Fig. 5076. Tubercule. 
Care prezintă umflături la 
suprafaţă H © ./ Care este 
de natura produsului morbid 
numit tubercul: materie tnber- 
culoaad.

2. sm. f Ftizie, ofticos [fr.].
•TUBERCU

LOZA (pl.-ze)
Sf'. f Oftică, 
ftizie (1®]5077)/
[fr.].
•TUBEROS'

adj.Care pre-' 
zintă umflături, 
tubercule: r&-
d&cină tnberoasă 
(D 5078) [fr.].
•tubero

za (pl.-ze) sf. 
r e u s e].

•T'UBXJLQS adj. Care e in formă de tub: tui- 
pinft tnbuioasâ [fr. tubuleux]. 
o TUCBII (-cheso) vb. tr. şi refl. Mold. A (se) piti, 
a (se) tupila, a (se) ascunde: onm alnnBe, tuchl pielea

Fig. 5077. 
Bacterii de 
tuberculoză.

Fig. 5078.
Rădăcină tuberoaaă.

A = CHIPABOASE [fr. tube-

1341



TUL
TUC _ gl capnl Intt'o hlrtoapă iflor.j; totl s’an tncblt Jos si plo

deau pe Tuiol (OR.-N.) [comp. TTTPILAJ.
TUCIU (pî.-oluri) ST). ® Metal obţinut din to

pirea fierului cu diverse cantităţi de cărbune, de 
siliciu, de mangan, etc. şi care se întrebuinţează 
In industrie la fabricarea vaselor, tuburilor, etc.; 
fontă {Mold. ,,spi.jă"): ligheanul si Ibricul de ivlah.i *[ 
© = CEAUN © : atlrnă câldăruşa oil —-ui de clrllgul or&- 
oanelor (jip.i; punea ou cola din oftplstere nişte plelm In » 
(R.-COD.) [tC. t U 6].

TUCIURIU adj. De coloare negricioasă ca 
tuciul, oacheş.
'TUIîESG adj. Germanic; nemţesc: geniul se 

v&deste ou toate naivele sale amănunte (odob.i [fr. tu- 
d e s q u e].
OTUEŞ, Tţng adj. Mold. F Ţicnit, smintit: te 
socot nn om cum se oade, cam tueş, dar sint slgur& o& eşti 
In stare a lace lerlolrea unei femei (alecs.).
*TUF (pl.-furi) sn. Pătură pietroasă, moaie, 

fărimicioasă, de obiceiu neroditoarc, care există 
adesea dedesubtul pămmtului vegetal H @ vui- 
oanio, cenuşa asvlrlită dintr'un vulcan, Întărită 
prin apa ce a străbătut-o şi formlnd pături de o 
rocă uşoară şi poroasă H ® oaioaroe, calcar care 
s’a depus tn sol tn urma evaporării apelor Încăr
cate cu bicarbonat de calciu [fr.].

TVFĂ fpl.-ie) sf. ^ ® Arbust, copăcel stufos: 
Ml-e oulbul lingă drum Intr’o » de alun (ik.-brs.) ; olud va 
avea neştlne plr& ou altul pentru nlsoaie tufe de yle... şl va 
t&la acele tufe sau alt pom-... să-l plătească preţul aoell pa- 
gube (pRv.-MB.i; in spec. Trans. Maram. Oaş. alun H 
® Tufiş, stufiş, desiş, crlng: se ’nvlrte mal pe dopăr- 
tlsbr Împrejurul tutei si deodată se repede la oum s'ar re
pezi uliul la găini (VAS.); Ce-1 vin sub » si nu eullă P 
(ooR.), ghicitoare despre ,,ou” H ® = TtTFăN ®:
slnt lemne bune, de ourată (BR.-VN.) ® *-RtIOA3A =
TUFaN® H ® Qogosl de ^ m- GOGOAŞA® II ® ® F 
Nimic, de loc: să tll nevoit să trăestl cu una beteagă 
ptnă la stlrsltul vieţii, si copil, * I (cro.) ; totl cereau numai 
de mlncare si de purtat, Iar treabă, (FLOR.J 1 am alergat 
prin toate ortsmele si eniuglll, 1 ialecs.); el vedea acum 
destul de limpede o’an rămas ou bunele Imllate si ou » In 
pungă (SB.i; CU aceiaşi Înţeles, şide veneţia 1 [lat. 
t u f a < gr. xui(,-rj].

TUF AN sm. ţ ® Varietate de stejar, numit şi 
,,tulă(-aibă)’’, ,,tulă-rlioasă” sau „şledun” (Quer- 
cus pubescens): din vtrtul ootaeste In depărtare o
lumină oa o stea ifil.) ţ[ ® = aoRpiI [tuf ă].

TUFĂNIGA [pl.
-nici, -nele) sf. A ®
Specii de plante, o- 
riginare din China şi 
Japonia, cu tulpina 
ramificată, cu frun
zele pîsloase şi pă
roase; florile mari, 
galbene, roşii, albe, 
violete, etc. shit dis
puse în mari capitu
le; numite şi ,,cri
zantemă”, ,,dimitri- 
ţc", etc.; se cultivă 
ca plante decorative, 
care formează toam
na şi iarna podoaba 
apartamentelor şi se
relor (Chrysanthemum indicam-, Chr. sinense) ([gl] 
5079) II ®i = AuratA [tul an],

TUF AR sm. Arbust stufos, tufă; tufiş: in 
stingă, alt lanţ de dealuri, îmbrăcaţii 1) cu »1 sălbatici 
(ALECS.); Am un —- scorbures. Urlă un lup bătăios (gor.), 
ghicitoare despre ,,biserică”; ca din puşca, sări o că- 
prlcară dintr’un (slv.) [t U f ă].

TUF Arie sf. ♦ Loc unde cresc mulţi t u - 
fari; crînguleţ, stufiş: d'a-lnngul tulărlllor dese si verzi 
...Rlul-Ttrgnlnl Isl răstiră apele pe minunata sa albJetoLVR.); 
se strlng totl lupii de pe lumea asta si se dau la căutat prin 
tcate vizuniile, prin toate tnlărille rvAs.i.

TUFARIŞ, otufemjs (pl.-isuri) sn. A Crlng, 
loc unde cresc copăcei mici, t u f a r i: se speriau totl 
grauili din tafărlşnrl (GN.) ; ne tirllam oa nişte dihănii prin 
tnouioatele tufărişuri ale luncii (sad.) ; olrmeao boli Intr'un

___
Fig. 5079. Tufănică.

Fig. 5080. Tuie.

tuferlŞf şl hali din butură 'n butură (lung.) [COmp. Şi
stufăriş ].
ţTUFEGCI-BAŞĂsm. ^ Şeful gardei domneşti: 

eram edeollu şl aveam odaie In curtea domnească alături ou 
odaia Iul tofeocl-başa (i.-gh.) [tC. tUfeU61'bas v]. 
t TXJFEGGţU sm. (7) a Lefegiu ce servea în 

garda domnească: treoea pe uliţa izvorului, oălţtre pe 
un armăsar arăbeso şl Însoţit de patru tufeccli (pil.) ^ 
(D = ABMUHIţlB 0: o ţeavă de puşcă adusă, <*'1 11 pune 
strat şl oţele şl... capătă de la 54 pină la 64 de lei oon.) [tC.
t o f e k e 1].

TUFIŞ (pi.-lsuri) sn. ♦ Crlng, copăcei miei 
crescuţi'unul lingă altul, tufăriş [tufă]. 
OTUFLI (-lleso) vb. tr. Mold. A îndesa (căciula, 
pălăria, etc.) pe cap, cu o mişcare repede: ei tu-
fleşte cuşma pe cap, o Îndeasă pe urechi şl habar n’aie (Crg.) ; 
tufleşto-ţl, măi, cuşma pe-o ureche, pune-ţl floare ’n stingă 
şl să nu-ţl pese (sb.) ; nevestele şl-au tufllt şi un fel de cano 
mănăstiresc pe oare-1 acopere tulpanul (irg.>.

TUFQS m- STUFpS.
TUFUŞOARA (pl.-re) sţ. 4 âim. TţTFA: s’apucă 

şl-şl pune căciula !n vlrful unei tufuşoare (vas.).
o T(TIGA sm. Olten. = taioA.
*TyiE sf. A Frumos 

arbore cu tulpina pira
midală, înaltă uneori 
plnălalS m., cu ramu
rile întinse orizontal; 
fructele lui shit nişte 
conuri ovoide, de obi
ceiu cu 6 solzi trun
chiaţi; numit şi ,,arbo- 
rele-vieţii”; originar din 
America de Nord, e cul
tivat pe la noi prin 
parcuri şi mai ales prin 
cimitire (Thuia) (HU
5080) [fr. thuia].
OTVIŞ iw TţTEŞ.
t Tyiu (pl. taluri) sn. 

steag, făcu l din două sau 
trei cozi lungi, albe, de cal, 
împletite cu măestrie şi atîr- 
nate de o lance văpsită roşu, 
cu semiluna în vîrf; Sultanul 
avea şase -~ri. Vizirul trei, iar 
Domnii români două (şa(n.) ([®|
5081) : Vezlrul au dat TŢcralua cea 
mloă Ducăl-Vodă... şl un afară de 
cele două oe avea a ţării Moldovei 
(MUST.); purtau... steagul cel mare şl 
două turceşti date de la împărăţie 
(ODOB.I; In odaia dlntllu slnt arme 
turceşti... ^rl şl altele multe semne 
ostăşeşti (c.-RAo.) [te. tuj].
o TUOXEAN, Olten. TUIEAN 
sm. A = COCEAN ® [comp. STRU- 
JAN şi srb. t u 1 a j].

•TUL (pi.-lurl) sn. ■ Ţesătu
ră de in, de bumbac sau de 
mătase, foarte subţire şi stră
vezie [tr. t u 11 e],
O TUL AI 1 interj. Trans. -Băn.
® Ajutori strigăt de desperare 
(Întrebuinţat adesea în mod i- 
ronic): Mă duzei la rlul sec. Dorul 
mludrel aă-1 lunec, Şl-1 băgal Iu valea seacă: ^>1 .^1 că se 
’nueacă 1 (ik..brs.) 1f ® =SB1JGHI 11: copilul luă Inelul, 11 as
cunse In buzunar ţl, ~! preusă alură (ca’t.) [comp. ung. 
t 0 1 V a j „tîlhar”].
O TţlLBA (pi.-be) sf. = TOLBA®: ...scoţlnd Săgeata 
din tulba sa (stam ).
OTULBENT (pî.-te) sn. Trans. Băn. ® Văl de mi
reasă, sovonll ® = fbtotab® [tc. dulbent]. 
O TULBţNA sf. Băn. ® = DTTLBINA: numai 
oe văzu omul că Inoepe apa a se clocoti şl a se tulbura tn * 
(CAT.) t ® .![ (u'uB.) = IAZ®.

tulbura... sw turbura...
OTULGER "(pi,-ere) sn. Olten. = TOLCRB.
otuldAu = toldAu.
OTULEÂN sm. Olten. ®b«-tujlean 1f ® Cotorul 
penelor la păsări, clnd le ies întîiu, tuleiu (tut.)-

5081, Tuiuri.
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TULEIU (pl.-ele], O TULţîU, Mold. TIULţîU (pl. 
-lee) sn. (D i Cotorul penelor la păsârl, cînd le ies 
întliu: găal... zece puişori de g&lnă, plnlnd somnoroşi eub 
tulelele lor umede (vlah.) ; un pulu mal mic scoate un tiu- 
leu din aripă şl-1 bagă tu el pe Vaslle a Popii (vas.) 1[
® Fir de mustăţii sau de barbâ care abia mijeşte: 
admir stăruinţa cu oare trage de zor din nişte biete talele 
de mustaţă (vlaho ; otnd abia Începuse tulelele bărbii să*! 
umbrească peliţa. copilărească, el vorbea pe de rost toate 
limbile de pe lume (odobo; li mijea mustaţa şl-i dăduse 
tluleele prin barbă (flor.> ^ ® = COCE^ (Ţ): copiii, 
voind a imita pe cel mari, Îşi lao pipe de tuleu (Ret.>; Smulge 
un copaciu aşa cum este şi-l du repede acasă... — Eu să-mi 
plngăresc minlle cu un tuleu de-alesteaP (seo [comp. 
vsl. t u 1 u, srb. t u 1 a j, riit. tul i j].

TULI (-uieso) 1. vb. intT. ® A porni, a o lua pe 
un drum: La Slnţă-Mărla mare Tulesc oile la vale (r.-cod.) ; 
mai adCftea a o prietenii o tuleau mereu de-a lungul 
şleaulul apel (ur.); o tuli pe o cărare lăturlşă plnă-1 Ieşi 
Înainte (rct.) 11 ® f A 0 lua la fugă, a O şterge: 
o tuli spre oasă ne mal putând de bucurie (dlvr.) ; oaspeţii de 
pe pat se scoală şl Înhaţă slănina şi o tulesc la fugă cătră 
pădure (sbo ; cum dete florile, o tuli d*a fuga şi se apucă 
de lucru prin grădină (isp.k

2. vb. Tefl. t A se ascunde (DOS.) [vsl. ‘tuli ti 
(> zatuliti „a ascunde”) > bg. tulja, 
rut. tulyty sja, etc.].

TtJLIGHINA Sf. IV- TUUPIN.
‘TULJPA (pl.-pe) s/. ® ♦ =

LALEA® t ® sticlă de lampă 
de forma unei lailele^fâ) 5082) 
ffr.].
O TULEPAN 
sm. Trans.. ♦ =
LALEA® [germ.
(srb.) Tuli- 
p a n (e) < it. 
t u 1 i p a n o],

TUIjIPIN 
sm. A Mic arbust 
veninos, cu flo
rile mirositoa
re de coloare 
trandafirie, aco
perite cu peri 
moi; fructele 

sînt nişte boabe roşu de mărimea celor de ma
zăre; creşte prin pădurile de la munte; numit 
şi „tilipin”, „tuUchlnă”, „cleiţă”, „piperul-lu- 
pului”, etc. (Daphne mezereum) ([E| 5083). 
OTyiiNIC (pî.-loe) sn. Trans. J 
Un fel de bucium din scoarţă de 
teiu sau de salcie, lung uneori pînă 
ia 2 metri; e obicinuit în ţinutu
rile muntoase şi mai ales de cio
bani ([U 5084) [comp. bg.- t u 1 ă].

TULPAN {pl.-an») sn. Sg ® Ţe
sătură de bumbac, de lină sau de 
mătase foarte subţire şi străvezie, 
muselină: veste mljloo era 'nclns ca an 
bria de alb (fil.) ţ[ ® Basma de mu
selină cu care se leagă femeile la
cap: Işl leg& ochii bine ca un — şl tn- 
cepn a bojbăl oa prostnl prin oasA, oa s& 
ponÂ mina pe anal dlntr'lnşll tsB.i [ngr.
TOuAicâvi].

TULPĂNEL (pi.-ele) sn. gi-dim.
TULPAN: ca -—ui tras peste ocbl, p&ri- 
dala de dimineaţă plnă ’n seară gospodă
ria (GRI6.).

tulpina, OTBUPINA (pl.-ni.
Partea arborelui care creşte de la rădăcină în sus 
şi din care pornesc ramurile, trunchiu: se invoiră ca 
Făt-fmmos şl cu oiedlnclosal său eă aştepte Ia tulpina nnnl 
copaoln bătrln, plnă s’o Întoarce lupul nsp.); Am un pom: 
la tulpină verde, la mijloc uscat, la virf Înflorit (gor.), 
ghicitoare despre ..pămîntul, aerul şi cerul”; cu
vintele şl gralurlle lătlneştl, oa nişte crăngl dlntr'o truplnă 
şl oa nişte zmloele dlntr’o rădăoină, dlntr’acea. elllnească 
răsar şf să despart (CANT.) ; plnă dimineaţă toată pădurea din 
jos de casa ta să fie tăiată, tmplnele scoase,'locul arat (ret.) ; 
•V POAUA®;0: Ideea depatrle Încolţeşte pe tulpina secată

Fig. 5082. 
Tulipă. Fie- 5°®3- Tulipin.

Fie- 5Q04- Tulnic, 
-ne) sf. ♦ ®

TUM
a reiigiunii[(ODO0.) t ® Partea unei plante ierboase TUL- 
dm care pornesc ramurile şi frunzele, fir, lujer, 
vrej: — acăţătoue; tlrltoare [bg. srb. t r u p i n a].

TULPINIŢA (pl.-te) sf. A ® dim. TULPINA: 
de ce se încolăcise oare tnlplnlta aceea fragedă si sabţlre 
pe an fir de grinp (s.-ald.i t ® Partea plantei care de
vine tulpina, cînd vegetalul se desvoltă. 
t TULT sm. m ® Veche monedă care valora 
15-20 de parale: trebuind bani, an scos văcărit Intllasl 
dată, nn de vită şl doi orţl de cal (nec.i ţ[ ® Băn.
Veche monedă de 20 de creiţari [tc.].
O TULUCsm. Trans. Maram. >*, June, bou tînăr 
de la 1-3 ani: se bat doi — l şl bine trebae să bagi de samă 
ca să nu te ajangă vlrfal nnnl corn (mera) ; Am drăguţă, 
nn-1 de aici. Nici na umblă cu opinci. Ci ca cizme de —
Clnd îmi vine dor, mă duc (BRl.) [ung. t U 1 O k]. 
OTULUCANsm. Trans. Maram. Juncan: Am 
acasă şase bol, Tnlacanl mal mici vr'o doi, Şl-nn botelu 
mlndru de ol (BRl.) [t U 1 U C].
OTULVG = TUJLBAN.
t ŢULUM (pl.-nmuri) sn. Mold. Q Burduf (pen

tru untdelemn) H ® Număr de 40 de bucăţi de 
blănuri sau de piei [tc. 
tulurn].

tulumba (pl.-be) sT 
Pompă de incendiu (ja]
5085): din pieptul calului ţlş- 

(IIea ca dlntr’o — nn şlrolu de 
singe (s.-ALD.) [tc. tulum
ba].

TULUMBAGIU sm.
Pompier: trimesese talnmba- 

' gll să stropească butoaiele In- 
tr'una, ca nu cumva să se În
cingă la arslta soarelui (Car.i Fig. 3085. Tiilumbi.
[tc. tulumbatyj.

TULUMBIŢA (pl.-te) sf. ® dim. TULUMBĂ ţ 
® Clistir.
O TUMA = TQCUAI.

TUMbA (pl.-be) Sf. Rostogol, dare peste cap:
vedeai broasca sărind In aer ca o minge, făclnd o ba şl 
două, dacă-sl lua vlnt bine (CAr.) ; eu, făclnd In aer o ne
aşteptată, mă trezii pe pavea (Alecs.) ; a se da (de-a) tnmba,
a se da peste cap, de-a rostogolul, de-a berbelea
cul : 11 venea să se dea tnmba de bucurie (s.-ald.i ; lupii... se 
porniră să joace, să salte, să se dee de-a tumba şl să facă 
fel de fel de Invlrtiturl (slv.) [lat. VUlg. * t U m b c'i
> port. t u m b a, sp. t u m b O „dare peste cap", 

fr. t o m b e r ,,a cădea”, etc.].
TUMBAC sbst. Alamă, amestec de cel puţin 

80 °/o aram’ă şi aproape 20"/0 zinc, la care s’a adău
gat şi o mică cantitate de cositor: in mijlocul camerei 
era un scaun de brad cu trei picioare, pe care erau puse 
patru sfeşnice de » cu luminări (fil.) [tc. t U m b a k]. 
t TUMBELE CHIU (pl.-chlurl) 

sn. J Mică tobă de aramă, de 
formă semi-sferică, care făcea 
parte din instrumentele mehter- 
hanelei ([^ 5086): in tot timpul a- 
cestel ceremonii, II bătea In curte me- 
terhaneaua, cu surle, cu tobe şl *rl 
(i.-GH.) [tc. tumbe lek].
OTUMNA = TOCMAI,
"TUMOARE sf. f Umflătură Fi„

(pe o parte a corpului) [fr. Tumbelechiu.
lat.].

"TUMULAR adj. De mormînt, mormîntal [fr.].
"TUMULT (pl.-tari) sn. ® Sgomot, gălăgie, 

larmă, zarvă H ® Turburare a sufletului: -~ul pa- 
slnnllor [fr. < lat.].

"TUMULTUOS adj. Sgomotos, gălăgios [fr.
< lat.].

"TUMULUS sbst. îngrămădire de părnînt sau 
do pietre, de formă conică, pe locul unde a fost 
îngropat un mort; astfel de îngrămădiri, numite 
la noi movile, măguri sau gorgane, se văd aproape 
în tot cuprinsul Europei şi sînt rămăşiţe de la 
popoarele străvechi [lat.].

TUMURLUC sbst. închisoare, puşcărie, gros 
[tc. tumruk ,,butuci”; comp. butuc®].

TUMURUG sm. Lemn- lung, gros şi rotund, 
întrebuinţat la construcţii: o curte imensă... se încheia
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TUN
TUR

, In două porţi de lemn, ou nişte »i de stejar cit buţllo (d.-zamf.) 
[Lc. t u m r u k].

TXJN (pî.-nuri) S/l. ® f Tunet; olnd tnigeră 
lără însemnează căldură şt secetă (grm.) ; cine se teme 
de să apuce atunci două bete, pate, ce va găsi de jos, şi 
cu acelea să se afume (voR.i; trăsnească-te .^ul să te trăs
nească I (9B.); la noi este o poveste, că cine este de glonţ 
de tun să piară, tot era de » de fulger să moară (m.-cost.) f
® Armâ de războiu, grea, aşezată pe un suport 
numit ,,afet”, şi cu care se trag la mari depărtări 
ghiulele şi obuze, de un calibru foarte mare 
({şl 5037); In cinci zile a lui Iulie au început a batere ce-

Fig. 5037. Tun.

tatea din (nec.); să tragi cu -'-ui (şl n'aude, şl nu se 
deşteaptă), despre cel tare surd sau de cel ce doarme 
buştean H ® adv. F Sdravân: e îngheţate să
nătos *; e beat *; doarme ; s’a culcat îmbrăcat pe mlndir 
şl a dormit plnă la ziuă (Car.) [lat. t d n U S ,,ton; 
tunet”].

TUNA (tun) 1. vb. tT. © A-1 lovi tunetul: Vai, 
tuna-te-ar, lume real (ik..rrs.).

2. vb. intr. ® © A bubui [vorb. de tunet): cind 
auzi tunlnd Intlla dată primăvara, să atingi fruntea ou mu
chea toporului, ca să-ţl fie capul tare şl să nu te doară 
(OOR.); ;F): tună şi fulgeră de minle. despre cel Înfuriat;

ADUNA 1 ® H © ^ A bate cu tunul în ceva:
Îndreptară gurile tunurilor de pe ziduri spre tabăia turcească 
şl Începură a tuna asupră-1 (bAlc.i f ® Olten. Băn. Trans. 
A intra în', a pătrunde; boierii tremurau de frică, cInd 
tunam la el In casă (GR.-N.) II ® Trans. A porni dintr’un 
loc aşezat sus, a se coborî (vic.) (dens.) [îat. t 0- 
nare].
OTUNACIU adj. Băn. îndrăzneţ, aprig, care 
se năpusteşte asupra cuiva fără cruţare [tun a].

TUNAR sm. H Artllerîst, canonler [tun].
. TUNARI (-ăreso) vb. intr. ^ A trage cu tunu
rile [tunar].

TUNARIRE sf. a Raptul dc a t u n ă r î, ca
nonadă: ai noştri... se mărginiră a urma ou ~a înfrico
şătoare de bombe şl ghiulele (bAlc).

TUNATQR adj. verb. tuna. Care tună; ®: 
glas glas,’ puternic, răsunător.

TUNDE (tund; perf. tunsei; part. tuns) ţ. vb. tr. 
~® A tăia părul: muierea, de-şi va tunde părul el, ...de 
DU va lua chip călugăresc şi va Îndrăzni a-facere aceasta, 
anatomasă fie (PR.-gov.) ; a cap, din dos, la ceafă tundea pă
rul, să fie capul tot slobod de sudori şi In răcoreală la oste- 
nele (m.-cost.) *' © .'V tăia lina: Lavan Iară era mers
a tunde oile Iul fFAL.l; stăplnu-men a pus de şl-a tuns 
oiţele şl a tuns şl oala finului său (ISP.); ţţ);: tunde oala, 
dar nu-1 lua şl pielea (znn.) ^ ® Pr. ext. A tăia iarba, 
virfurile copăceilor, etc. H ® 4|i •«■stupii (pamf.i, a re
teza stupii H ® ® F A o ~, a pieca fuga dintr’un 
loc, a o şterge : apoi iese pe uşă, pune mina pe Iapă şl pe-o 
secure şl tunde-o I (CRG.) .

2. vb. refl. A-şi tăia părul capului: e păoat să mă
turi tu sau altul părul după ce te-al tuns; trebue să-l lei 
cn mina şl să-l duci In gard (gor.) ; mnlte-am tras
şl nu m’am ras, nici de asta nu m’olu tunde (Znn.), am 
păţit multe alte nevoi mai grele şi nu m’am lăsat 
a fi dbborît [lat. vulg. t 6 n'd ă r e = clas. t o n- 
d e r e].
•tundra (pî.-re) sf. Nume dat stepelor mlăş

tinoase din nordul Europei şi din Siberia, acoperite 
numai cu muşchiu [fr. < rus.].

•TUNEL (pl.-eiuri) sn. ăBdt Drum săpat sub pă- 
mînt, su’bt albia unui rîu, subt un braţ de marc 
sau în inima muntelui, in spec. pentru trecerea 
unui tren (|@| 5088): treclnd odată pe sub o hrubă lungă.

oare-1 zio «•... şoaoăţa de baron şl-a Întins botul ca să mă 
sărute (alecs.) [fr. t u n n e 1].'

TUNET (pl.-ete 
lung ce se aude în
dată după fulger: 
norii deca se lovesc u- 
nnlcu altul... lasă su
net şl foc, adecă «■ şl 
fulger (PRV..MB.); «ui 
de primăvară, pe cind 
este Încă omăt, se ţine 
de semn că vara va 11 
grindină multă (SOR.) 
f ® Pr. ext. Sgo- 
mot răsunător ca 
bubuitul tunetu
lui: «e de glasuri 
s’aud strlgtnd (VLAH.)

sn. ® © Bubuit, sgomot pro-

Fig

Fig. 5089. Tunici.

508B. Tunel.
[lat. t f) n 11 r u, modificat după sune t].
•TyNGSTEN sbst. & Metal rar, dă coloare ce

nuşie, foarte lucitor, extrem de tare şi foarte greu 
(densitatea 17,5); întrebuinţat în industrie pen
tru a da mai multă tărie fie
rului şi oţelului, etc. [fr.].

•TVNICA (pl.-ci) sf. ®0 
Haină (ie desubt, în formă 
de bluză, ce purtau cei vechi 
([1]5089) t © Haină dea
supra ce face parte din u-1 
niforma militarilor şi lice
enilor, mondir 1] ® fe) Mem
brană ce serveşte de înveliş 
unui organ al corpului sau 
care formează pereţii unei ca
vităţi Ti ® A înveliş cărnos 
ce intră în constituţiunea 
unui bulb, cămaşă: tunicile oepii [lat. tunica, 
fr. t u n 1 q u e].

TUNS 1. adj. p. TUNDE. ® Căruia i s’a tăiat 
părui, barba, lîna; păr ■«■;.miei tunşl; ©: ba e «ă, 
ba o rasă, unul susţine una, altul alta; w pqpA® Ti 
® « Retezat: stup — TI .® A Fără mustăţi (vorb. 
In spec. de grlu) (tw- [î|] 2474): griul ~ este de două 
soluri: umblătoilu şl de toamnă [drAgh.) TITI © NţH'yNB; 
mal bine cu capul — decit cu el tăiat (ZNN.).

2. sbst. ® Faptul de a tunde (părul, lîna, etc.);
părul ce cade la... •«■ui fetelor se strlnge şl se pune Intr’un 
gard, llplndu-se o baligă peste el, ca să crească părul din cap 
(GOR.) TI ® # Retezat: /«ui stupilor (paksf.)..

TUNSOARE sf. ® Tunsul ierbii, copăceilor, 
etc. TI ® 7>(ins. (FR.-cDR.) Culesul poamelor [tuns]. 
. TUNSVRA (pl.-ti) sf. ® Tunsul părului: două 

feluri de « au luat Ardelenii noştri de la Blmlenl, 
oaie o ţin In seamă şl plnă astăzi (M.-cost.) *1 © K)
Lina tunsă: miţele slnt tunsura mieilor (j)P.) [îat. t O n- 
s u r a].

•TUPEU (pl.-eutl) sn. îndrăzneală, cutezanţă 
obraznică [fr. t o u p e t].

TUPILA w PITULA.
TUPILyŞ tw PITULIŞ.
TUR1 sn. 0 Fundul nădragilor, pantalonilor, 

etc.: Şoarecii... Hl-au ros fundul căciulii Şi chiar •«•ui nă
dragilor iTEOD.) [srb. tur].

•TUR1 (pl.-ruri) sn. ® Mişcare de jur împrejur, 
ocol, învîrtitură: numai eu unul am făcut un « de valţ 
ou dinsa (Negr.i TI ® Mică plimbare: mă duc să fac im — 
prin parc [fr. t O U r].

TURA sf. ® Monograma Sultanului pe vechile 
monede turceşti, pe firmane, etc.: De olnd n’am 
văzut paraua, I-am uitat cum e turaua ipann) TI ® F Iscă
litură: (vizirul) nici nu ştia să Iscălească... şl aşa I9I 
punea el turaua pe toate răvaşele etţplulrll (BGD.) TI ® Faţa 
monedei, pe oare se afla turaua; jocul de-a rişca; 
unii jucau nuci, alţii laslc şl « ifil.) [ţc. tur ă].

TURALţU adj. (g) Pe care se află turaua (vorb. 
de monede): Parale tuialll. Luate de la beşlll (toc.) [tc.
turaly ].
•TURAN tw p, IST.
•TURANIC adj. Privitor la T u r a n i, ce ţine 

de Turani: limbi — e.
TyRA-VţîRA interj. Exprimă vorbăria lungă 

a unuia şi a altuia într’o discuţie: ee mai —p ce mai
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atîta vorbă de geaba? ne-om învoit, aşa cum spu
sesem eu (s.-ald.) şi de colea pln& colea, c’o 11 tunsă, 
c’o li rasă, l-a pus pe Oallbaidl de i-a botezat un copil (CAR.) 
[comp. DUH2].

TURBA (turb, -bez) vb. intr. ® / A se bol
năvi de turbare: pe lereasti& nimănui să nu-i dai de 
mlncare, că turbă (GOR.); să nu dai cu mătura In cine, 
că turbează (GOR.); clinele, clnd.e mal sătul, turbă (znn.i; 
clnealost muşcat sau numai Îmbăiat de uu trlcoliclu pre- 
lăcut In cine, turbă şl el şl trebue să moară tse.) *| © CF;
A se înfuria peste măsură, a face spume la gură 
de mînie: clnd auzi dascălul de fuga copiilor, turbă de mlnle 
tisp.); clnd se Întoarse cn oall, baba Începu să turbe (Emin.)
[lat. turbare].

TURBĂ1 s/. ® /“ Turbare: se scoală Ovreiul 
de ios, apucat ca de (Car.i ’i ® ^ GÎNDăC-DE-TTTRBA 
ww alNPăc ©[turba].

'TURBĂ2 (pj.-be) s/. Un fel de cărbune de 
pămînt, uşor şi afinat, de coloare negricioasă, care 
se formează în locurile mlăştinoase, prin putrezirea 
plantelor acuatice; arde încet cu miros neplăcut, 
lăsînd multă cenuşă [fr. t o u r b e].
t TURBĂCIUNE Sj. = TURBARE: n'o să poclu să 

te Îndrept de ^ (flor.) ; Deci cu » paloşul Işl smulge 
(STĂM.); ...Grecii se rădică toti Cu atlta », Incit a crede nu
poţi (LET.) [lat. turbatione m].

'TURBAN (pj.-ane, 'annrl) sn. ® Bro
boadă de tulpan alb cu care Turcii şi alte popoare 
orientale îşi înfăşoară capul: abia intrarăm In casă, 
şl lată mulţime de Turci cu '*'6 cit băniţlle şl trenţăroşl 
(BOU); cădeau —'file sub braţele lor, ca spicele sub secere
(VLAH.) H © Broboadă analogă, purtată odinioară 
de boieroaice: cucoanele cele tinere se purtau legate Ia cap 
ou -»• (i.-GH.) [fr.].

TURBARE «/. ® Făptui de ă turba t 
© /Boală grozavă, caracterizată prin accese 
de delir furios; se desvoltă spontan la cîine, la 
lup, la pisică şi se transmite omului şi altor ani
male prin muşcătură; Pasteur a descoperit un tra
tament eficace împotriva acestei boale care, pînă 
la dînsul, secerase mii de vieţi II ® © Furie gro
zavă n ® # QtNDAC-DE-TDBBARE tm- OiNDAC ® f 
® ♦ = LAUB ®. ,
'TURBĂRIE sf. Loc de unde se scoate

turbă: Întinse turbării se găsesc Ia noi prin Maramureş
(SIM.).

TURBAT adj. p. TUBBA. ® f Bolnav de 
turbare: a fost mnşoat de un cline 1 @ ® înfuriat 
peste măsură: conul Mlhalacbe se plimbă prin odaie —' 
(CAR.) H ® © Apă ~ă, care vine năvalnic, care curge 
cu repeziciune şi cu violenţă: ea venea In urma Iul ca 
o apă »ă, glndeai că-1 Inneacă (VOr.i ; tm- APA @, DţJ- 
NARE ® t ® © vintul —, vînt extrem de vijelios 
care, după credinţa poporului, bate prin straturile 
cele mai înalte ale văzduhului, unde abia poate să 
se înalţe vre-o pasăre: şl lovindu-l ou aripa, ii făcu un 
pulu de corb şl-i vlrl Intr'un atol de corbi ce se urcase plnă 
la vlntuI * (SB.).
'TURBINĂ

(pl.-ne) sf.
Roată hidraulică, 
sau verticală şi cu
fusul orizontal, 

sau orizontală şi 
cu fusul vertical, 
acţionată de un 
curent lichid sau 
de aburi; e utili
zată ca forţă mo

trice (lB| 5090)
[fr.].
O TURBINCĂ 
(pl.-oi) Sf. Mold.
Torbă în care sol
daţii ruşi îşi ţin 
plinea: blagoslove- 
şte-ml turbinca asta, oă ori pe clne-oln vrea eu, să-l vlr 
intr’insa (crg.) [rus. t O r b i n k a].

■TURBULENT adj. Gălăgios, sgomotos [fr.].
TURBURĂ, TULBURA (-bur) 1. vb. tT. ® A face 

tubrure: înger* pogorlla ...la soăldătoare şl turbura apa 
(BiBL.) î izvoarele Îşi tnlburaa adlncul ca să-şl asvlrle afai&

Fig. 5090. Turbină.

undele lor cEMiN.) t*© © A produce o amestecîi.tură,Ţ(JR. 
o zăpăceală, o încurcătură: să pogorim gios şl să tur- y. ip 
burăm limba lor, oum nice unul să Înţeleagă beseada altuia *
(PAL.) Tf ® © A provoca o agitaţiune violentă, 
a nelinişti: furtuna a turburat aerul; visuri urite mz-au 
turburat somnul; mişcările lui stăplnlte, Încete, o tulburau 
(VLAH.); dacă Idei politioeşti mă turbură, un andante grazioso 
mă linişteşte (neob.) ^ 0 © A întrerupe, a distruge 
ordinea, pacea, liniştea, buna înţelegere; a provoca 
răscoale, a semăna vrajbă: nici un sgomot nu tulbura 
liniştea pădurii (vlah.) ; ordinea, pacea Intr’o ţară ^ 0
© A întrerupe, a suspenda acţiunea, exerciţiul, 
mersul normal, progresul unui lucru: a înlăturat 
toate piedicile ce stau să-l turbure mişcările; nimic n’a tur
burat fericirea lor; nici un nor n’a turburat seninătatea 
vieţii lui t © © A împiedeca de â judeca limpede, 
a zăpăci mintea, a distruge facultăţile sufletului:
eram oare-com In mirare cum această prozaică femeie a putut 
să tulbure minţile atltor oameni (ON.) ; Căci n’al zlmbet 
nici privire... Ca să scoţi pe om din minte Şi să tulburi vr'o ,
simţire (vlah.) H ® © A întrerupe în mod neplăcut:

o convorbire; somnul cuiva; un incident a turburat 
această serbare ^ ® © A împiedeca, a stingheri; ^ 
dlgestinnea.

2. vb. refl. © A deveni turbure: după atita ploaie, 
apele rluiilor s’au turburat; a clătinat prea mult sticla şl 
ş’a turburat vinul f © A nu mai fi senin, a se acoperi 
de nori: cerul s’a turburat ^ ® A se întuneca, a se 
păinjini: vederea mea, ochii mei se turbură ^ © A Simţi 
O nelinişte, o emoţie care-1 face să-şi piardă cum
pătul: la Întrebarea mea, s’a turburat şi n’a ştiut oe să 
răspundă; se turbură de necaz şi nu mal vedea Înaintea ochi
lor osp.); inima mea să turbură In mine şi spaimă de 
moarte căzu asupra mea (dos.) ^ ® A se agita, a fî gata 
să se răscoale: să dede ştire la căpitanul polcului că tot 
Ierusalimul s'au turburat (bibl.) ; atunce, la acea vreme, 
toată Europa se turburase (let.) [lat. VUlg. *t u r b U -
lare< turbare].

TURBtJRARE, TULBUB^BE sf. ® Fapţul de a 
(se) t U r b U f a:'•'a apei, vinului ^ © © Gonfu- 
ZÎune, desordine: Radul-Vodă... trăgea pe boieri cu cu
vinte bllnde, să nu facă vre-o tulburare (let.)', odată se 
făcu o tulburare Intre meseni (isP.) H © © Neînţele
gere, încurcătură © © Stare a minţii care nu 
mai e în deplina posesiune a facultăţilor sale, bui
măceală H © © pî. Şir de răscoale, de desordini 
ce se petrec într’o ţară: turburări civile, religioase; 
a potoli turburărlle.

TURBURAT, TULBTTRAT adj. p. TURBUR^: ceriul 
era turburat, nori groşi se primblau ca nişte munţi pe el 
(NEGR.) tu © NETURBURAT.

turburător, tulburător adj. verb. tur
bura» Care turbură: din paclnlcl ce erau mal ’nalnte, 
deveniseră arţăgoşl şl turburători (i.-gh ); Zlmbet dătător 
de visuri şl tulburător de minţi, Şterge-te din al meu cuget...
(VLAH.).

TURBURE,1 TULBURE 1. adj. ® Care nu e lim
pede: apa este clnd conţine In suspensie părticele mici 
de nisip, de materii arglloase fine, etc.; nu arunca apa cea 
turbuie,lnaintedeaaveapeoeallmpede(ZNN.); tm- AFA® t 
© Care nu e senin, acoperit cu nori,, ceţos: vremea 
e turbure, cuilnd a să tune (NEGr.) t © Prin care nu se 
vede limpede: sticlă ochelari turburi t © Ochi tur
buri, a căror privire nu e limpede; a avea vederea «^, a 
nu vedea desluşit; — adv.: ochiul vedea turbure la 
ţintă (ODOB.) t ®© încurcat, unde nu se poate des
luşi ce se petrece: o situaţiune

2. sbst. 2 = TURBUREL 2 [lat. VUlg. *t U T b U- 
lu"s = clas. turbldusj.

TURBURE2 sbst. A = ASUAT7GH1U [ung. 
t u r’b o 1 y a, modificat după turbur e1]. 
t TURBUREj^Ă, tulbureala (pî.-ell) sf. Tur- 

burare, starea âtot ce c turbure: au alune la 
un munte atlt de Înalt, de se pierdea cu creştetul In tulbu
reala norilor (mera>; scoală-te şl fugi !n Haran... şl rămtl 
acolo puţinea vreme, plnă se va turna turbureala frăţlnl-tău
(PAL.). H

TURBUREL, TULBUREL 1. adj. dim. TURBURE.
Cam turbure.

2. sbst. 2 Vin nou, de curînd făcut din must, 
care nu s’a limpezit încă: vinde friptură de porc şi un 
tulburel acru care te dă Iu boală a doua zi (irg.i .

I.*A. Candrea.'— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1345 85



TUR
TUR- TURBURIU, TULBUBlu17>a/75. Maram. TULBURQS 

adj. Cam turbure: sus, cerul tuiburlu, cum e cerul_ 
ades pe mare (bas.) .

TXJRG 1. sm. ® • Locuitor din Turcia; pr. 
ext. Mahomedan: olt se vlnturau Turoll prin ţară şl pe 
la hotare, nlol el, nlol boierii, nlol norodul nn mal aveau 
chip eft răeutle de sălb&tdollle lor (vlah.) ; Tnroul, de e Taro, 
el tot te lasd Intllu e& mal măntnol el apoi te omoară (znn.) ;

onm e Turcul, el pistolul, se potrivesc laolaltă, 
sînt unul ca şi altul; — Turcul plăteete sau Turcul eă 
plătească I (i.-oH.j, se zlce ctnd cineva trebue să plă
tească, vrlnd nevrtnd, paguba făcută de alţii; — 
Turcul te bate. Turcul de Judecă sau Cine te pirăete P — Tur
cul. — Cine te Judecă?—Turcul (ZNN.), se Zice Cind nu 
te aştepţi să ţi şe facă dreptate, pentru că cel ce 
te judecă e interesat în cauză; — parcă se bat Turcii 
la gura lui, mănlncă, înghite cu atîta lăcomie, de 
te sperie; -— parcă te-alungă Turcii Sau doară nu dau 
Turcii, se Zice cuiva care e grăbit din cale afară H 
® > FLO^BEA-TţTRCDLUI = MAKQABITAR®LE.

2. adj. Turcesc: poporul ; limbară [vsl. tu - 
răkă, ngr. toupxoi;, etc.].
O TţJHCA, TţTRCA {pl.-oi) sf. Mold. Bucov. Trans. 
Mască cioplită din lemn, înfăţişînd un cap de cerb 
(alte ori un alt cap de animal sau de pasăre cu 
cioc lung), împodobit cu tot felul de panglici şi 
şiraguri de mărgele printre coame şi cu clopoţel 
pe la urechi; de falca de jos sînt 
legate nişte sfori, cu care cel ce 
poartă masca o poate pune în miş
care cum îi place; capul e înţe
penit într'o bîtă mică şi groasă, 
iar împrejurul ei e croită, din co
voare, o haină largă, întocmai ca o 
fustă femeiască, împodobită ou 
tot felul de năfrămi de mătase şi 
curele cu ţinte; datina de a se 
împodobi astfel e obicinuită mai 
ales în Transilvania, în preajma 
Crăciunului, şi corespunde ace
leia cunoscute aiurea sub numele 
de ,,brezaie” sau^apră” (iwbbe- 
ZAIE, CAFRA®) (lai 5091): s'an Im- 
brăcat cn nişte snmăleşe şl cn tnroi pe Fig. 5091. Turcă, 
cap... şl au mers le o casă In cetatea 
aceea nnde era împăratul (se.i; — cu înţelesul de 
Stafie care vîră spaima în om: (noaptea) toate sti
hiile năpădesc pe mine, strigoii, moroii... ptnă şl papaluga, 
pină şl turca (ALEcs.).

TITRCALţîŢ adj. (zmeu —) şi sm. ® Zmeu tur
cesc t © sm. ♦ = pAtlaqinA-moalb.
O TURGAŞ sm. Trans. Gel mascat cu o turcă
(PAMF.).

TURCESC 1. adj. Al Turcilor, privitor la 
Turci: limba turcească; alfabetul (sv TAB. LXIX); 
Tara-turcească, Turcia; legea turcească, religiunea ma
homedană; calea turcească, cafea preparată prin 
fierberea cafelei măcinate în apă; judecată tur
cească, judecată pripită, fără multe forme şi tără- 
găneli.

2. turceasca (pî.-ceşti) s/. 2 Cafea turcească. 
TURCEŞTE adv. ® Ca Turcii, în felul 

Turcilor: cu poturi scurţi pInă la genuchl... şl legat la 
cap —' (i.-GH.); a şedea, a sta a şedea CU picioarele în
crucişate, ca Orientalii, a şedea greceşte: acolo slut... 
şi ctntăretl cu flautul, cari şed cu picioarele Încrucişate 
(ODOB.) n © In limba turcească: a vorbi»'; stal cu 
Ţiganul, Înveţi ţigăneşte, cu Turcul, », cu Neamţul, nem
ţeşte (ZNN).
O TURCHEZ adj. Olten. Albastru [comp. fr. 
turiţuoise ,,turcoază, peruzea”].

TURCI (-cesc) 1, vb. ir. A face Turc, a face 
să treacă ’la religiunea mahomedană: au şi luat pre 
doamna Ini Orlgorie-Vodă, ou toată casa sa şi averea. In Sa
ra le le împărăteşti, să-l turcească (must.).

2. vb. refl. A trece la religiunea mahomedană, a 
se face Turc: Idagdala era fata multlnlnl, de dragostea 
căruia se turcise (i.-OH ); Illaş-Vodă, feciorul Iul Petru- 
Vodă, după ce s’au turcit, zic să-l fie rămas o fată creştină, 
după moartea Iul (let.).
t TURCIE sf. Pe », în limba turcească, turceşte, 

în felul Turcilor [Turc].

TABELA LXIX. ALFABETUL TURCESC
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TURCţME sf. col. TURC. Mulţime de Turci; 
neamul turcesc.

•TURCISM (pZ.-me) sn. ® 0} Vorbă, expre- 
siune împrumutată din turceşte sau modelată după 
limba turcească f © Influenţa turcească; tot ce 
constitue naţionalitatea turcă [Turc].

turcoaica (pî.-oe), fTURcoAiE sf. • Locui
toare din Turcia; nevasta unui Turc; mahome
dană.

•TURCOAZA (pl.-ze) sf. © = PERUZEA [fr. 
t u r q u o i s e].

TURCULEŢ sm. ® dini. turc H © Copil dc 
Turc: oadtnele... fugeau desculţa şl ou năplrclle de »1 In 
braţe, de Ie pllngeal de milă osp.i ţ| ® Băn. h — STI- 
CLETE® ^® = FLOAREA-PAŞTILOR (sw FLOARE ®) ■ 

TUREAG (pl.-reol), (<• TURIAC (pl.-lecl) sm., 
Mold. Bucov. TUREATcA (pZ.-etcl, -etce) sf. 1. ® Ca- 
rîmbul cizmei: In fle-oare seară loveşte slnjnloa cn tn- 
reacul peste vlrful nasului (meraj; smuncea din tureatca ciu
botei harapnicul şl ’ncepea să bată ’n buestraşul oel alb 
(SAD.); oirpea nişte ciubote de străjer, ştiţi de cele cu tu
relei cit ziua de inlne (ORio.); peste o dlmerlle de fasole i-au
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0HT9 atnncl din tnretce, pe oare de oblceln Ie pnrta snllecate 
(CRs.) H d) pi. Un fel de ghetre largi, de dimie, pur
tate de ţărance şi în oare picioarele, de la glezne 
pînă la genunchi, slnt vlrlte ca în nişte saci <man.) 
[lat. vulg. *thylacus< gr. BoXaxoţ]. 
■TURELĂ (pi.

-le) sf. a 3!, Cu
polă metalică care 
adăposteşte tunu
rile pe puntea unui 
vas de războiusau 
într’un port (H) 
5092) [fr. tou- 
relle].

•TURFsbsi. Lo
cul unde se fac a- 
lergările de cai, Fig. 5092. Turela.
hipodrom [fr. < engl.].
O TURHAN sm. 4k = TAB- 
HAN.

TURICEL sm., TDBICEA 
sf. ♦ Plantă din fam. cruci- 
ferelor, cu frunzele dispuse 
în rozetă şi acoperite cu 
peri; face flori mici, albe 
sau gălbui; creşte prin lo
curi pietroase şi nisipoase 
(Turritis glabra) ((s) 5093) 
[formaţiune savantă din lat. 
t u r r i t i s].

TXJRIGIOARA sf. ♦ = 
TţnUTA-MAEtE [t u r i ţ ă].

■TURISM sbst. Gustul, 
deprinderea de a face călă

5°93- Turicel.torii de plăcere [fr. tou- 
r i s m e].

■TURţST sm., tubjstA (pi.-te) sf. Persoană care 
călătoreşte de plăcere sau pentru a se instrui: 
an turist oare a pelreont ctteva săptămlnl In Bnonreştl... 
vrea ad-sl pl&teaso& datoria de recnnoştintă pentru ospitali
tatea oe primise (I.-qh.) [fr. t 0 U r i S t e]. 
OlTURIŞTE sf. = TQRIŞTE.

TURIŢĂ (pi.-te) sf. ♦ ® Plantă acăţătoare, 
cu tulpina în patru muchii, 
acoperită cu peri aspri, în
dreptaţi în .ios; face flori 
albe sau verzui; fructele, a- 
coperite cu peti rigizi, cu 
vîrful încovoiat, se acaţă de 
hainele omului, de Una oilor, 
de părul vitelor, şi abia se 
poate desprinde; numită şi

[Fig. 5094. Turită. Fig. 5095. Turiţă-mare.

„asprişoară", „comăţel”; „lipici”, „Imicioasă” 
sau „scaiu-mărunt” (Galium aparine) ((S) 5094) H 
® ~-ai-bA = QAnrţrşi (sw-oAnrţisA®) H ® —ma
re, plantă foarte păroasă, cu numeroase flori gal- 
bene-aurii, dispuse în ciorchine lungi spiciforme; 
numită şi „turicioară” sau ,.coada-racului" (Agri- 
monia eupaloria) (^ 5095) [srb. t uri ca]. 
OTURJĂN = tujlean.

TţTRLÂ, t TRţTLA (pl.-ie) sf. Turn (în spec. de 
biserică), turnuleţ de castel: o biseriod işi ridioi peste 
oopaol tnilele-i nalte şl străluoltoare ivlah.) ; privi lung la 
turla blserloll din sat (dlvr.) ; Mlhal-Vodă... răslpl... şl tinda 
blserloll şl... lăsă nnmal oltaml şl blserloa on trnla oea 
înaltă (NEC.) [gr.-biz. rpouXXa, ngr. roupXa].

TURL.(ŞlC adj. f Ameţit de băutură: şi-a încăl

zit măseaua, este ^ usp.) [comp. tc. t O r 1 a k ,,agea
miu, uşuratic”].

TURLĂCI (-ăoeso) vb. refl. A se ameţi de bău
tură, a se chercheli; Ercnle Işl Inoălzl măseana şl 
se cam turlăcl iisp.) [t U r 1 a c].

TURMA (pl.-mo) sf. ® Mulţime de animale de 
acelaşi soiu care umblă grămadă şi se hrănesc în 
acelaşi loc: o de poroi; se zice In spec. de oi([H5096): 
Intrat-an Tătarii In tară oa lupii In turma de ol (must.) ; 
turma nu stă dlntr’o oale (ZNN.)t o oale rlloasă mo
lipseşte turma ’ntreagă (znn.), un singur element rău 
într’o adunare e în stare să-i strice pe toţi H ® 
Gîrd, stol de păsări: pe vlrlul gunoiului rlclla o ^ do 
găini (D.-ZAMF.); dacă toamna vin turme de grauri şl se pun 
printre vite la olmp, e semn de toamnă lungă (grm.) 1[ ®

ŢUR
ŢUR’

Fig. 5096. Turmă de oi.
Geât&: (mă văzul In mUlocol) ...unei turme de băle(l 
ce făceau o larmă asnizltoare şl se uitau la mine ca la uis
ION.) K ® (f'sai Ceată de credincioşi (în stil bi
sericesc) : sonlă-se lupul pre păstoria şl intrară lupii In 
turma Iu Hs. (mx.) ; l-a povăţuit să se poarte Immos şl să 
păzească Înainte ou sllnţenle oasa Domnului şl turma oe 1 se 
Inoredlntează (vlah.) [lat. turmă].

TURMAG sm., tdbmacA (pl.-oe) sf. ® ^ Viţel, 
viţea de bi'vol în al doilea an; ®: oind s’or indirji 
tunnacll ăla de boieri pe noi, te pomeneşti oă ne-or pune şl 
la Jug (j(p.) *I © X Om scurt şi gros (r.-cod.) ; da 
om, om voinic (vîrc.i [comp. bg. turmak].

■TURMALINĂ (pl. -no) sf. ® Mineral Cristali
zat, format dintr’un amestec de bor, siliciu şi alu
miniu; e întrebuinţat la aparatele de optică [fr.].

■TURMENTA (-tez) vb. tr. şi refl. ® A (se) chi
nui, a (se) canoni, a (se) trudi, a (se) tortura; a 
(se) sbuciuma 1f © A hărţui, a supăra, a impor- 
tuna [fr.].
■TURMENTAT adj. p. turmenta. ® Chinuit, 

canonit, torturat, tru(lit; sbuciumat f ® f Beat.
TURMULIţA (pî.-ţe), TUBMUŞOABA (pi.-ro), 

o TUB muta {pl.-ţa) sf. dim. TUBMA: 11 puse să-1 duoă 
turmnllţa de ol la păşune osp.i; 11 dădură o turmullţă de 
glşte In seamă (merai; Turmuşoara eea de ol. Ciobănaşii 
amindol (Vor.>.

TURN (pl.-nuri) sn. ® Construcţie rotundă, 
pătrată sau poligonală, care se ridică deasupra unei 
clădiri, unei biserici, unei fortăreţe, etc., pînă la o 
mare Înălţime în raport cu baza: să zidim o oetate 
şl <*^1 cai virvni să aglongă la cerla, cam să facem name 
noao (PAL.); de primăvară s'au apaoat de aa făoat un 
pe poarta corţll domneşti foarte fromos (Muer.); Colţii 
•w CQLTEA; -~u1 do la Qalata ([@1 5097) 1f ® @ Piesă 
la jocul de şah, în formă de turn ((E) 5098): cade ’n
şahal de pe masă şl răstoarnă pe covor Doi nebiml peste an 
rege şl un ^ peste regina (ALECs.) [germ. dial. T U r q].

TURNA (tom) 1. vb. ir. ® t A înturna, a în
toarce, a aduce înapoi, a face să vie înapoi 1f 
CD A vărsa un lichid în sau peste ceva: ^ vin in 
pahar; vasul cel fără de fund, măcar oltă apă al turna in- 
tr’Insul, nn-1 mal poţi Implea (gr.*ur.); baba Intr’o noapte 
turnă apă pe vatră şl stinse focul ce-1 Invăllse fata unchla
şului de ou seară (isp.) ; pr. ext.: nu mai turna foc peste 
pară aprinsă (znn.) ; 0: toarnă ou găleata, cu cofa, plouă 
foarte tare: începu o ploaie d'alea de părea că toarnă cu 
găleata (isp.i H (D A vărsa metal topit într’un ti
par: ^ gloanţe; ^ tunuri; clnd se toarnă un clopot, pentru
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ŢUR
ŢUR

ca sft Bane IromoB, trebne s& se scornească o minciună mare 
care să colinde 
multă lume şl 
6*o minuneze 
looR.),; 0: La 
ce-aş 1 ncepe să 
Încerc... A tur
na In lormă 

' nouă limba ve
che şl ’nţeleaptă 
(EMiN.); Irumu- 
seţea lor e aşa 
de prolund le
gată de limba 
In oare le-a 
turnat maestrul
(VLAH.) H ©
© f A clă
di, a con
strui: Impira-
tnl porunci aă-1
toarne Iul Ne- 
8hinl(& o oaeă 
ou zeoe oaturl
(DLVR.) H ® ®
f A fairica 
In grabă, a 
da gata: in- 
tr’un ceas Iţi 
toarn& un foi
leton (VLAH.);
Oh Iţă poliţaiul aleargă plnă-i iese limba de 
un oot şi ţi-1 ţoarnă pe d. Oaţavencu deputat 
la oolegiul II (CAR.).

2. vb. re/l. t A se întoarce, a veni 
înapoi, a se în turna: eiobozi un oorb a 
ebura, oare ieşi şi nu se turnă pină nu aeoară 
apele sprepămlnt (PAL.) [lat. t O r n a r c].

■TURNANT 1. adj. Care se învîr- 
teşte; piaoă *ă ••• placă1 ®. Fig. 5098.

2. TUSNĂNTA (pl.-te) Sf. ini Mică bi- Tmn (de şah;.
bliotecă care se învîrteşte în jurul 
unuilus (^5099) [Ir. tournant].

TURNAT 1. adj. p. TDBNA. ®
Vărsat: apa '«ă in lighian; vinul In 
pahare t ® Format prin vărsarea u- 
nui metal topit într’un tipar: cio- [ 
pot ~ H ® © Potrivit bine pe trup, ca j 
şi clnd s’ar fi turnat într’un tipar: 
hainele pare că erau <^e pe dlnsele (isp.).

2. sbsl. Faptul de a turna.
TURNĂTQR sm. ® Cel ce fa- 

brică obiecte din metal: ~ de clo
pote; de litere (tipografice) [turna].

TURNĂTORIE sf. ® Arta 
de a turna obiecte de metal t ®
Uzină, atelier unde se toarnă metale 
şi se fabrică obiecte de metal .topit

Fig1. 5097. Turnul dela Galata.

Fie- 5°99. 
Turnanta.

TiTTTiTifiii

Fig. 5100. Turnătorie.
(1^ 5100): de tler, de clopote, de Utere [turnător].

TURNĂTVRA (pl.-turi) s/. Boală provocată 
prin turnarea unei ape vrăjite în calea cuiva (vor.) 
[turna].

TURNĂŢţlI sm. pl. X Sdrenţe, aluat făcut din 
făină, ouă şi puţin lapte sau apă, bătute bine In- 
tr’o strachină, plnă ce fac băşici, şi care se toarnă 
apoi puţin cîte puţin In supa ce clocoteşte la foc 
[turnat].
•TURNIIL (pl.-ele) sn. © = TnKNţmA®.
■TURNER tm- TURNJH
■TURNESOL sbsl. Qr Materie colorantă al

bastră extrasă dintr’un fel de licheni fermentaţi 
cu urină; tinohiră delichid format dintr’o solu- 
ţiune'apoasă a materiei precedente şi care se în
trebuinţează în chimie spre a se recunoaşte pre
zenţa acizilor sau bazelor [fr. t o u r n e s o 1].

■TURNEU (pl.-neuri) sn. ® Călătorie ce între
prinde cineva cu intenţiunea de a vizita pe rînd 
mai multe localităţi sau mai multe persoane li 
® Călătorie pe care o face un funcţionar spre a 
inspecta locurile, stabilimentele în care-şi exer
cită autoritatea t ® O Călătorie făcută de o 
trupă de actori spre a da reprezentaţii în diferite 
localităţi [fr. t o u r n 6 e]. 1

■TURNIR, TUBUţiR (pl.-re) sn. t Serbare mi
litară In evul mediu în care cavalerii, îmbrăcaţi 
cu zale şi armuri, se întreceau la lupte cu armele 
ior: da acestei privelişti o pompă solemii& ce aducea aminte 
de tuinerele oavalerllor vrlstel de mijloc (Neor.) [germ, 
T u r n i e r].

TURNULEŢ (pl.-eţe) sn. dvm. TURN: cran şl nişte 
ulmT nmbioşl, oarl şe tupllau chiar sub 
.«nl bisericuţei (orig.).
■TURNVRĂ (pl.-uri) sf. ® Con- 

formaţiunea exterioară a corpului, 
boiu H ® înfăţişarea sub care se 
prezintă lucrurile H ® a? Felul cum 
sînt aşezate cuvintele într’o frază, 
întorsătură ţ| ® 0 Bucată de stofă 
sau perniţă ce puneau femeile sub 
rochie, în partea dindărăt,'mai 
jos de talie ([®] 5101) [fr. t,o ur - 
n u r e]. ,

* TURPITUDINE sf. Neruşi
nare, faptă neruşinată, mîrşăvie 
[lat.].

TVRTĂ (pl.-te) sf. ® X Pline turtită şi ro
tundă, de mălaiu sau din aluat de făină nedospit, 
coaptă în spuză sau in ţest, pină se îmbracă cu o 
coajă: fle-care trage spuza pe turta Iul iv SPPZA® ; Şte
fan... de olte ori 11 oeruse ajutor, el stătuse Io loc oa turta 
In foc (ISP.); © f: a coace turta cuiva ev COACE 1 ®;

peste şi la miiioo urdă (gor.), ghicitoare despre 
,,rlşniţă”; a face»., a strivi: am să te fac-.! (om.); 
F: a se faoe (beat) a se Îmbăta a S6 îmbăta peste 
măsură: am văzut Intr’o după amlaz de vară. In faţa pră
văliei, pe desfrlnaţli acela beţi(Car.) ; după aceea se puse 
să bea rachiu şi bău pină se Imbătă * (D.-zamf.) "l © X — 
dulce, aluat de făină de grîu, amestecat cu miere, cu 
migdale, nuci, etc. şi copt în cuptor: oncoana moaşă... 
rupe o bucată de ^ duloe de la madam Oeorgesou (CAr.i ţ[ 
® ~ de ceară, de In, de cluepă, eto., pasta tescuită ce 
rămîne după storsul mierei, uleiului, etc.; galben ca 
turta da ceată, galben (Ia faţă) ca ceara: pică cartea din 
mllnlle tremurătoare

'ţs-fit >

Fig. SICI. 
Turnură.

ale bătrlnolul, gal
ben ea turta dă ocară

(BR.-VN.) H ® A
Plantă spinoasă, 
fără tulpină sau 
cu o tulpină scur
tă, cu flori albu
rii, dispuse in- 
tr’un mare şi.fru
mos capitul, ce 
seamănă cu o stea
cu raze argintii; >\
numită şi ,,tur- t.. „ t-
tea”, „turtica”, F.g. 5100. Turtă.
,,oeapa-ciorască’’,,,ciortopoloc’i, ,,oiurul-zlnelor' ’, 
,,sita-zînelor”, ,,punga-babei", etc. (Carlina a- 
caulis) (d 5102) t ® ♦ TţTRTA-LţTPULUi, semin-
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Fig. Turta-liipului.

ţele foarte toxice ale unui arbore din India 
{Slrychnos nux voinica), din care se extrage

stricnina (|a|
5103) I ® ♦ TţrBTA- 
VAon, ciupercă co
mestibilă cu pălă
ria convexă, gal- 
ben-roşcată sau ca
fenie şi acoperită 
de o substanţă vis- 
coasă, brună, mai 
cu seamă în tine
reţe şi pe timpul 
umed, oare apoi 
dispare, rămîind 

suprafaţa pălăriei 
de un galben strălucitor; carnea, alburie sau găl
buie, e moale, are un miros plăcut de poame şi 
un gust acrişor, puţin amar; creşte mai ales, 
toamna, prin pădurile de pini (Boletus luleus) 
® PL. I, 41) [lat. vulg. tărta].

TURTEA s/. 4 = TţIBTA ®.
O TVRTEL sm. #> ® Ban. (wg.i Trans. coens.) = 

JNEAPAN t © = TORTţlL.
TURTI (-tesc) 1. vb. tr. A întinde, a lăţi (ca o 

turtă) prin apăsare, prin tescuire, prin strivire:
a-şl » nasul; cu nn gest de ştrengar, Işl turteşte pe ceaU 
pălăria spartă In lond (vlah.)>

2. vb. refl. ® A se face t u r t ă, a se lăţi, a se 
întinde prin apăsare H ® @ f A se îmbăta 
peste măsură: Bea de se turteşte şl coc& se laoe IPANN); 
un Slianţnz, dtnd cu ochii de vinul Drăgftşannlnl, a Iftcomit 
de-a băut pin* s’a turtit (Jip.).
OTURTIGĂ, TTJETJE Sf. ♦ = TţIBTA®.

TURTÎGIGA (pl.-lcele), TUBTIŞOABA (pl.-re) sf. 
dim. TţIBTA.

TURTIT adj. p. TUBTţ. Lăţit oa o turtă prin 
apăsare, prin strivire: e gras... fruntea congestionată, 
nasul gros şi puţin —' la vlrt (vlah.).

TURTIŢA (pî.-ţe) sf. dim. TţJRTA: fle-carelată 
Irămfntă făina şl-şl face ofte o (mar.) .

TURTUREA Iw TUHTUBJOA.
TURTUREL sm. i Bărbătuşul turtu

relei (MAR.): Val, Bărmanul Oreu şl-amar a 11 de el 
<ŞE2.).

TURTURICA, TURTUREA 
(pl.-ureie) sf.' i Pasăre de 
speţa porumbeilor, ceva mai 
mică decît aceştia şi cu pene 
mai adesea cenuşii; sboară 
totdeauna cîte două, bărbă
tuşul cu femeiuşcă, şi e luată 
ca simbol al fidelităţii (Co
lumba tuTiUT) ([®] 5104): turturica e sfioasă, gingaşă 
«a o lată mare (GRL.) ; adu mie trei glnncl de clte nn an... 
şl o turturea şl nn pniu de poromb (pal.) ; Iar mai ]os, pe 
rămnrele, Clntă donă turturele. Una rlde, una pllnge Tot ou 
lacrlme de slnge ok.-brs.) .
OTURUGA (pl.-gi) sf. Olten. Afin. Buturugă; co
pac căruia vîntul i-a rupt crăcile din vîrf şi a 
rămas ca retezat [lat. t o r u s -i- suf. -u g ă].

TURUI (-ruiu) vb. intr. şi tr. ® A-i merge gura 
ca o moară', a înşira vorbele iute iute,fărăa se opri:
sporovoeşte şl-i turue mereu gura şl spune fel de fel de taine 
şl pire (CAR.); te uiţi la dlnşli că le turue gura, spulnd şl 
verzi şl uscate osp.); şcolarul... o'un ton declamator, 
Iţi turue un voivod sau o bătăile, aproape pe nerăsuflate 
(VLAH.); lmbulzlndn-1 In minte cuvintele pe care le turuise 
Intr’una... 11 duse gura anapoda (dlvr.) ţ[ ® A gongoni, 
a gurlui (ca porumbeii) [onom.].
O TURUIAG (pl.-lecl) sm. Olten. 1= TURBAC ®.

turuiala (pl.-leii),TURţnTţIBA (pl.-tnrl) sf. 
Faptul de â turui.

TURUNGIU adj. Portocaliu [tc. t U r îl n g y]. 
O TUR VIN sbst. Băl). Convorbire [ung. 10 r - 
v e n v]. ’
O TURVINI (-mese) vb. inlT. Băn. A sta de vorbă, 
a convorbi [t u r v i nj.
O TUSA iw TUSE.

TUSCINGI num. Toţi cinci: ţlue-te, săraca 
ţară Moldova, de acum Înainte de Jacurile şl mlncătnrlle a 
toţi aceşti feciori a Cuparlulul celui bătrln (let.).

Fig. 5104. Turturică.'

Fig. 5105. Tuş. Fig. 5106. 
Sticluţă de tuş.

TUSE, Mold. TţrsA sf. / Şir de expiraţiuni con- ŢIJR- 
vulsive şi sgomotoase ale aerului din pl&mîni;-p. . y 
olnd al mlnca vie-un păr de mlţăt te apucă tnsa şl poţi muri ^ ^ * 
(GOR.); ^ convulalvă, ^ măgăreasoă ev* MAuABţlSO (D ; 
eufemistic şi iron.: ir apucase pe bietul ouoonăşei o tuşă 
de cele cu urechile lungi, oa să nu zic vorbă proastă (Alecs.)
[lat. L ii s s i ra].

TUSPATRU num. Toţi patru: a inoeput 
calul a se da Îndărăt, a forăl, a asvlrll din * picioarele 
(SB.); Din părţi a lumii se ridică 'nalt pe ceruri, Oa ba
lauri din poveste, nouri negri plini de geruri (Alecs.i.

TUSŞAPTE, Mold. TUSŞEPTE num. Toţi 
şapte: l-a tăiat virful limbilor de la tusşepte capetele
(VAS.).

TUSŞASE, Mold. TUSŞESE num. Toţi şase:
Clnd treci, bade, ptngă noi. Pune olopota la bol Şl fă pleasnă 
de mătasă Şl pocneşte 'n bol tnsşase (ik.-brs.) ; oum ajnng, 
odată Intră buluc In ogradă tusşese (CRG ).

TUSTREI, f. TUSTRELE num. Toţi trei 
(t r e 1 e): Cel doi ointă, codrul sună Şl tustrei merg Îm
preună (coşB.); an plinit atnnce tnstrele birurile de le-au 
trimis la Poartă (let.).

*TUŞ (pl.-şuri) sn. ® Substanţă uscată Şi neagră, 
importată înainte 
din China, unde se 
prepară dintr’un 

negru de fum obţi
nut prin arderea u- 
nei răşini; se pre
pară acuni din chi- 
noros, gelatină şi 
camfor; serveşte 
la facerea unei 

oerneli pentru de- 
senuri şi e pusă în 
comerţ sub formă
de bastonaşe dreptunghiulare (g 5105) H ® Cer
neală preparată din această substanţă ([S] 5106)
[germ. T u s c h e].

TUŞA1 (pl.-şe, -şi) sf. F = mAtUŞA.
■TUŞA2 (pî.-şl, -şe) sf. J = clapa® : podelele 

Joacă ca tuşile clavirului (Negr.) ; Îndreaptă degetele mele pe 
tuşele clavirului, pentru ca să Improvizez un vals necnnosout 
(ALECS.) [fr.].

TUŞI (-şese) vb. intr. f A expira in mod con
vulsiv şi cu sgomot aerul din plămîni, a avea un 
acces de tuse: dacă mănlncl din mămăliga pe care a mln- 
cat-o miţa, vel tuşi (gor.) ; vorba pe unde a Ieşit, mal bine 
să 11 tuşit (znn.) [lat. t u S- 
s I r e].

TUŞIGA sf. J2 = mă
tuşica.
•TUŞIERA (pl.-re) sf.

Perniţa imbibată cu cer
neală de tuş, întrebuin
ţată pentru sigilii ([al 
5107) [tuş].

TUŞINA (-Inez, -In) 
vb. Ir. ® ţît A tunde oile
pe subpîntece, la coadă şi pe picioarele dinapoi H 
® Pt. ext. A tunde scurt; a tăia destrămăturile:
In urmă se tnşinează rogojina, adică 1 se rătează capetele 
lirelor de papură, spre a se Îndrepta (pamf.) [lat. *ton- 
sionare< tonsioncm].

TUŞINAT 1. adj. p. TUŞINA. ® Rt Tuns: 
ol lină '^ă ţ[ ® Pr. cxl. Tăiat scurt: umbla cu 
barba ţăpoasă... şl cu mustaţa drept deasupra buzei sub
ţiri (SAD.) im ©NETUŞINAT.

2. sbst. Faptul de a tuşina.
TUŞINATURA (pl.-turl) sf. Rţ Lînă scurtă şi 

de proastă calitate, tunsă de sub plntecele şi de 
pe picioarele oii [t u ş i n a].

TUŞIT sbst. Faptul de a tuşi: lata nu mal in- 
ceta cu (orig,).

TUŞITURA (pl.-turl) sf. Faptul de a tuşi; 
fie-care din expiraţiunilc convulsive şi sgomotoase 
provocate de tuse: din clnd In clnd nişte tnşltnri Innă- 
buşite se auzeau venind din o odaie l&turalnlc& (bod.).
O TUTCA ipl.-ci) sf. Băn. = CpBCA: se Ingtm- 
lase şi se Imllase In pene oa o ^ (cAt.) [srb. t U k a].
O TtJTCAN sm. Băn. i = CURCAN [tu tcă].

TUTEÂ sf. a* Oxid de zinc [tc. t u t i â].

Fig. 5107. Tuşiera,
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TVO
JUT- 'TUTELĂ (pZ.-ie) sf. © rt Sarcină publică şi 

gratuită pe care legea o impune unei persoane 
capabile, sau pe care aceasta o acceptă de bună 
voie, de a avea grijă de persoana şi de averea unui 
minor sau unui interzis, epitropie f ® © Ocro
tire, protecţiune: nl«te Iroorlţl gl lanatlcl oari, vrlnd s& 
ţie Ininea snb tnlela lor. Iscodeau teluri de basme ca să o 
sparle (neor.) [fr. t u t e 11 e < lat.].
'TUTELAR adj. © rt Privitor la tutelă, ce 

ţine de tutelă: autoritate -*'ă H © © Ocrotitor, care 
protejează: nişte altare antice pe care se ard otrande unul 
zeu (CAR.) [Ir. t u t ă 1 a i r e].
OTUTELGA (pi.-cl) sf. Olten. J =
TILINCA [comp. TUTOIU]. 
t TUTINDENEA, TDTJNDEBEA,

TUTJNDINEA, TUTpiDrNILE adv. =
P RETnT JNDENI,

TUTOIU, TUTUBplz sbst. Trans. J 
Un fel de bucium mic, făcut din 
scoarţă de alun cvic., (pac.)([®1 5108)
[comp. lat. t u t u 1 u s].
'TUTOR(E) sm. © rt Persoană 

însărcinată de justiţie, prin testa
mentul lăsat de părinţi, sau de con
siliul de familie, ca să poarte grijă 
de persoana unui minor sau unui _ 
interzis şi de a-i administra averea, 
epitrop 1 ® © Ocrotitor, protec- Fi„ ,Io8 
tor [fr. tuteur< lat.]. Tuturez
' TUTTI-FRUTTI sbst. pl. © X (Haţeg- —după 

Mîncare din tot felul de fructe f T. Papahagi).
® © Potpuri [it.].
'TVTTI-QUANTI sbst. pl. Toţi clţi sînt tit.]. 

O TUTyc sbst. Olten. Băn. Bucată de lemn scurtă 
(tăiată cu ferestrăul); butuc: se duse omul In cuinii, 
aduse de acolo un de lemn şl Începu a căra In biata muiere 
de o învineţi toată (cat.) ; — adV. (Olteţul) a Îngheţat tutuo 
iciAuş.), a îngheţat buştean.

TUTUI1 (-uesc) 1. vb. tr. A zice cuiva „tu” în 
vorbire: tutuia pe toata lumea In convorbirea Iul Imaginară 
cu oamenii de la putere (d.-zamf.).

2. vb. re/l. A-şi zice unul altuia „tu” în vorbire: 
trate Işl ziceau, dar de tutuit nu se tutnlan (Br.-vn.) [fr.
t u t 0 y e r, modificat după t u].

TUTUŢ2 (-ueso) vb. intr. J A sufla, a buciuma 
din t u t o i u (pac.>.

TUTUI3 (-ueso) Vb. tr.Olten. Trans. A alunga, a 
scoate pe cineva din casă, a-1 lua la goană osc.)
(R.-COD.).

TUTULOR ww TOTll.
TUTUN, Motd. T(I)trfnjN (pî.-unurl) sn. ® 

Plantă cu tulpina dreaptă, înaltă de un metru pînă 
la un metru şi jumătate, cu frunzele, alterne, foarte 
mari, moi şi de un verde-Închis; face flori tranda
firii, mirositoare, reunite în buchete elegante la 
vîrful tulpinii; toată planta răspîndeşte un miros 
puternic, neplăcut şi are un gust greţos; e anuală 
In clima noastră, dar vivace în America, de unde 
e originară, putînd dura acolo de la zece pînă la 
doispreceze ani; introdusă în Europa în anul 1560 
prin Nicot, ambasador al Franţei la curtea din 
Lisabona, s’a răspîndit In întrebi continent mai 
cu seamă de la începutul secolului al xvn-lea; e

cultivată la noi, pe seama Statului, care a monopo
lizat-o, pentru frunzele ei care se prepară pentru a 
fi fumate, prizate sau mestecate (Nicotiana taba- 
cum) (i®]5109); o varietate a acesteia, numită th- 
TVN-Tmioţjso, „tutun-ţigănesc”, ,,bacon(iţă)”, etc..

Fig. 5110. Tutun-turcesc.Fig. siog.ţTutun.
CU flori gaibene-verzui, e de-asemenea cultivată la 
noi (Nicotiana rustica) ([®] 5110): de pogonul depopu- 
şoln... el le luaolte unzlot şldepogonnlde tntunclte patru lei
(NEC.) n ® Frunzele acestei plante care, după ce 
au fost supuse unei preparaţiuni speciale, se fu
mează, se prizează sau se mestecă în gură.: nu pachet 
de *; ce atita vorbă pentru o Inlea de tutun P (Znn.) ; pes
carii ... mestecă tutun, sonlplnd cleios şi galben (dlvr.) ; a 
bea -V, a fuma: Doisprezece Turci s’arată, spre mănăstire 
viind. Fără nici o Îngrijire, blnd tiutiun, alţii cintind (let.)
[tc. t O t (1 n.]
t TUTUNĂRţT sbst. Odinioară: dare ce plăteau 

sătenii pentru tutunul ce cultivau: tazidarii luau 
Întreită zeclulală pentru olerlt, lerbărlt, şl vlnărlt (fil.).

TUTUNGERIE sf. y Prăvălie unde se vinde 
tutun, ţigări, chibrituri, etc. [tutungiu].

TUTUNGfU sm., TDTDNQIOAICA (pî.-ce) sf. Ne- 
gustor(easă)ce vinde tutun, ţigări, etc. [tc. t li- 
tilngi].

TUTUNI (-uneso) vb. tr. şi intr. © A bea t u- 
t U n, a fuma: la statul miniştrilor tălnlm, tntunlm, mal 
ne spunem păsnl ăla la ăla uip.).

TUTUNţU adj. De coloarea tutunului, cafe
niu (ciAuş.) [tutun].
O TUTURŞZ m- TUTOIU.
O TUTURţGĂ sf. Olten. (ciauş.) (rv.-crg.) © Roată 
(la diferite unelte), rotiţă, cerc 1 ® g) Rotula ge
nunchiului.

TVTURQR(A) tr TOT1 1.
TUZLAMiă- (pî.-maie) Sf. X Mîncare preparată 

din burtă şi din picioare de viţel [tc. t a z 1 a m â].
TUZLVCI sm. pl. I ® Odinioară: ghetre de 

aba încheiate dindărăt cu copci sau cu şireturi f 
® Olten. Un fel de cizme de dimie, cu carlmbii 
înalţi, cu talpa groasă, ce poartă bărbaţii şi fe
meile (MAN.) (CONV.) (RV.-CRG.) [tC. t O Z 1 U k].

TVEHDU, TVJRDO, FţSRDU sm. Numele slovei 
T,t din alfabetul cirilic: Intr’o zi era să mă Innădnş 
ou un tverdu ce ml se prinsese In glt (Negr.) [vsl. t V r u- 
d o].
t TVORENIE Sf. y Creaţiune [vsl.]. 
tTVQREŢ sm. eat Creator [vsl. t vor Ici].

DIN PRAVILA De[lA GOVOllA (1642).
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ŢIOAiSr

Ţ sm. A douăzeci şi treia literă a alfabetului, 
a optsprezecea din seria consonantelor; purta în 
alfabetul cirilic numele de ,,ţi”.
OŢAI interj. Mold. = ceai2 

ŢACI interj, cp Imită sgomotul făcut de un 
lucru care se taie: (biletele de abonament sint) cu nu
mere: l-am ras, ţabl 11 talu numărul .(Car.) ; scoate cutltul 
de la brio, none degetul cu Inelul pe un tăietor şl, tac 1 11 
tale şl-1 aruncă... In apă (R.-cod.) ; Ţaolţacl prlncopao, Flşl 
ttşi prin păiş (60R.), ghicitoare despre ,,coasă” f 
g) Imită un ţăcănit: enbprelectul auzi, tac I căzlnd co
coşul revolverului, lără oa Insă să plece lovitura (D.-zamf.) 
[onom.].
O ţACALA sf. ^ Puşcă veche, rugină de puşcă 
(ciAuş.) [refăcut din fs ă c ă 1 u ş şi modificat sub in
fluenţa Iui ţ a cl; comp. tAcAlcş].

ţAcAlIE s/. (P F Bărbiţă lăsată să crească 
numai sub buza de jos; împăratul s’a tras de scrlş- 
nlnd straşnic (car.) ţ[ (p Trans. (vic.) Frigare de lemn 
pentru fript slănina.
O ŢAGALUŞ = SAcAlVŞ : o bubuitură de * a pă
truns atunci in văzduhul tăoot al nopţii (Grig.) .

ţAcANEALA (pl.-eli) sf. Sgomotul produs de 
loviturile ritrnice ale potcoavelor cailor, de o cio- 
cănitură uşoară şl repetată: tăcăneaia potcoavelor... 
tml izbea neplăcut urechile (lung.) [ţăcăni].

ţAcANI (-ănesc, -ăn) 1)6. intr. şi tT. A pro
duce o cioc’ănitură, o izbitură uşoară, adesea re
petată: pistolul ţăcăneşte şi nu la loo ti.-GH.); vlnătorll 
Începură a şopti, oţelele ţăcăniră (s.-ald.) ; calul Işl ţăcănea 
potcoavele pe prundul drumului (sad.) ; ceasornicul ţăcănea 
In perete (Car.) ; aici In arhivă unul ţăcăne Ia maşina Yost 
(BR.-VN.) [ţ a ci].

ţAcANIT sbst, tAcAniturA (pî.-tnri) s/. Fap
tul de a ţăcăni; rezultatul acestei acţiuni: vor
beşte numai ţăcănitul sapelor şl al tlrnăcoapelor (jip.) ; 
ţăcănitul din ce In ce mai obosit al roatelor (CAr.) ; se auzeau 
ţăcănituri pripite: ghlonoala neagră slredeleşte trunchll co
pacilor (UR.); să mal auzi şi llşlltnrlle periilor, ţăcănitu
rile armelor ibr.-vn.i.
O ţAgAraIE sf. Bălăngănit subţire (de clopot
mic): nnmal cînd şl clnd.. . răanna cite o <;»'de clopot (luno.).

ŢAFANDe^GHE sm. = HUTUN4CHE (D : un ^ ou 
sticla !n ochiu, cu gltul pus ca ’ntr’un proţap, cu gulerul 
ţaţa să-l apuce de nas (fSP.).
o ŢAGAr (pi.-ăre) sn. Băn. Arătătorul de la ceas 
[germ. Z e i g e r].

ŢAGLĂ (pl.-ie) sf. ® t Vîrf de săgeată 
® Trans. Fie-care din prăjinile pe care se poartă 
coşciugul mortului coc.) t ® F a răminea a ră- 
minea cu ochii pironiţi, încremenit; am rămas inore- 
menlt, cu ochii■ (dlvr.) .
OŢAGRA (pl.-re) sf. Băn. Pirostie.
O ŢĂIGA sf. Olten. = TATA.

ŢAL11. interj. Plata 1 strigăt cu care se chiamă 
chelnerul la plată: nu vezi oă bat de un ceas şl nu vrea să 
vie mizerabilul. Tal! (Car.>.

2. sm. Chelner căruia i se face plata (într’o ca
fenea, berărie, etc.): l-a tras două palme *ulul (CAR.) 
[germ. zahlenl Z a h 1 (k e 11 n e r)].
O ŢAXi rm- tel.
OŢALINA = TE UN A,
O ŢÂliUI wm- TELDJ. '

ŢAMBAL, tihbal (pi.-alo) sn. J Instrument 
demuzică, alcătuitdin- 
tr’o ladă de rezonanţă 
pe care sînt întinse nu
meroase rînduri de 

coarde duble, pe care 
executantul loveşte cu 
două ciocănele; e ne
lipsit la un taraf de lău
tari şi înlocueşte efectul T-. rTTT ,
acompaniamentului de Fls' 5Ilr- TambaL 
piano (]/ 5111): lăutari cu ţambalul şl llaşnete şl ola- 
ranete... şl strigăte, şlsblerete, şl chiote le o plăoerel (Car.); 
ştie să cinte cu ghitara, cu llautul şl cu ţlmbalnl (Car.i ; 
veneau balaurii llămlnzl, cu cobză, scrlpcă, ou nalu şl ou 
ţimbai (GRIG.) [ung. c i m b a 1 Om, germ. Zimbal 
< lat. cymbalum].

ŢAMBALAGIU, ŢiMBALAGiu sm. J Lăutar 
care cintă cu ţambalul; ţlmbalaglnl se da de ceasul 
morţii, bătlnd din olocănaşe, doar o aduna vioarele răzleţe
(D.-ZAMF.).

ŢAMBRA (pî.-re) sf. X Căptuşala de sclnduri 
a galeriei unei ocne de sare [pol. c z a m b r y].

ŢANG1 sbst. ® Măsură, (iistanţă, hotar; Dum
nezeu a deslăşurat de pe un ghem aţa oltera —ni oemlni (pamf.)
ţ[ ® Băn. Trans. tA Băţul cu crestături cu care cio
banii măsoară laptele f ® Olten. Beţişor cu mai 
multe crestături care se întrebuinţează la cazan 
spre a măsura ţuica t ® F La —, la momentul 
potrivit, exact cînd {sau cum) trebue: ai sosit la 
—; vrea să 1 se potrivească toate Ia — (slv.>.
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ŢAN- ŢANC2 (pî.-ouri) sn. Muchîii pietroasă şi
TA D S.tîncă: şl-au luat fle-oare olte o atlnoă din -vqi
I muntelui, cum am lua noi o pletrloică (vlah.) ; căprioara...

sare In ploloare şi porneşte spre '«'urile de Btlnoă (grl.) 
[comp. germ. Z i n k e, dial. Z a n k e n].

ŢANG I3 interj. = taci ~1 se auzi deodată o lovi- 
tură de ller In tler (dem.). 
o ŢĂNCyşA TENOţrsA.

ţandăra, Mold. Tr.-Carp. tANDURA (pi.-rl) s/. 
© Cioplitură ce se desface, ce sare dintr’un lemn, 
cîndse taie cu secure^, cu barda, etc., aşcliie: luă 
OU dlnsa o surcea oe căzuse de la o ţandără a bradului şl o duse 
acasă (isp.); a apuoat o ţandură de jos şi a Început cu ea a 
tot scociorî prlmprejurul llntlnii (sb.) ; de-oiu putea să 
mă 'ntind să pocnească copacul şi să sară ţăndurl din el, 
apoi să ştii că-1 numai bun (vas.)*, Ce merge pe drum Cu 
ţandura ’n hindp (gor.), ghicitoare despre ,,coţofană”; 
Ţandură uscată, la ouiu aoăţată (oor.), ghicitoare despre 
,,scripcăn; ţandăra nu sare departe de buştean (dlvr.), 
se zice despre cineva care seamănă la fire cu pă
rinţii lui; f: a-i sări ţandăra, ase aprinde de mînie, 
a se înfuria: Din ceva atuncea ţandăra Îmi sare (pann); 
nu mă zădărl, că-ml sare ţandăra (flor.) ^ (D Pr. ext. 
Bucată: fiul de boier tăie soindurlle, făotndu-le ţăndări 
mărunte nsp.i; u ţandără de pămlnt, de mămăligă (or-n>) ; 
o ţandără de pine (pamf.) f ® pi. Cioburi, hîrburi: trln- 
teşte paharul de masa de marmură, prefăclndu-1 In ţăndări 
(CAR.); Tinereţe, farmeo, visuri, toate-s ţăndări de vas frlnt 
(VLAH.) [comp. ung. c a n d r a, c o n d ora].

ŢĂNDĂRI (-ăresc), Mo/d. Bucov. ţANDURJ {-nresc) 
vb. tr. şi refl. X (se) preface în ţ ă n d ă r i: uşa ţin- 
dărită căzu cu totul din ţtţlnl (ON.); Iar măzdracele s’au 
rupt, In aşohil s'au ţăndurit (stam.).

Ţăndărică, Mo/d. Bucov. ţANDUBICA (pî.-rele) 
sf. dim. TANDArA: alţii lac gropiţe In păinlnt, (şl) !m- 
pllntă Intr’lnsele ţăndurele de lemn aprinse (mak.i ; Ţăn- 
durloa bradului, Veselia satului (Sb.), ^ăicif(7(zre despre 
,,SC^ipcă,'; Jrăndurlcă lemn uscat Face larmă ’n Ţarlgrad
(GOR.), ghicitoare despre ,,puşcă”.

ŢĂNDĂROS adj. ® Aşchios (D f (ctAuşo 
Arţăgos [ţandără].

ŢANŢOŞ adj. Fudul, semeţ, mîndru şi ăro- 
gant: In mersul lui >«', In îmbrăcămintea lui Ingrijlţă... 
se vedea omul Inctntat de el şl de soarta lui (vlah.) ; um
bletul lui cel •«' şl boiul Iul semăna a boier mare <isp.) ; de 
atunci, zi ou zi, cocoana se făcea mal aspră şi mal <«'ă (CAr.) ; 
— ddv.: Ţiganul mergea <«' ca nemişii, clnd aleg deputat 
(RET.); oucoşul Insă mergea •«', iar păsările după dlnsul (Crg.).

ŢAPsm. ® Bărbătuşul caprei, al cărui corp 
răspîndeşteun miros foar
te neplăcut (ţŞ| 5112): au
doară măntnc carne de tauri şl 
an doară slnge de beauP (dos.) ;
F a şedea oa un logodit, a fi 
dus pe gînduri: ba nu, zău, 
ce ai tu, Graure, de stal aşa, 
ca un logodit P (vlah.) ; (^: 
beleşte-«'ui, se zice (ie un 
om beat, cînd varsă’ ^ ©
Termen de ocară aplicat 
Grecului; hol -Tile, oă mai Fi _
slnt şl en pe-alol ialecs.) V @ e- o • 1 P-
Mold. 0 = jcHiuTf ® O Termen de berărie: pahar 
de bere de 

vre-un 
sfert de 

litru (U 
5113) 1f ®

Par: un 
pat alcătuit 
din patru 
.^1 bătuţi In 
pămint i[ ®
4 BARBA- 
ŢAPULUI=
BARBA-FQPn H @ li- ţapul, constelaţiunea zodia
cului între Săgetător şi Vărsător, în care intră 
soarele în solstiţiiil de iarnă (dl 5114) [cuvlnt în
rudit cu alb. skjap, cap şi care a fost îm
prumutat de la Români de popoarele cu care 
ciobanii au venit în atingere în migraţiunile'lor]. 
O ŢAPA iw- teapa.

Fig. 5113. Ţap. Fig. 5114. Ţapul.J

O ŢAP An tm- te AP An.
OŢÂPARVIE sf. Ţrans. Băn. Ţepuşă; fie-care 
din parii subţiri şi ascuţiţi la capete ce se pun la 
car, mai ales la încărcatul finului, paielor sau al 
griului, spre a-1 încărca cit mai mult: răsteeie şl
ţăpărulle sint din vlriurl de brad (fr.-cdr.) [ţap ă].

ŢAPIN, SAPPI (pi.-Ine) sn., TAPpjA, SAPpiA (pi. 
-ne) sf. ’Cîriig de fier gros, cu coadă vîrtoasă de 
lemn, care se înfige Irî buşteni, spre a-i putea mişca 
din loc sau spre a-i coborî din munte [comp. slov. 
c a p 1 n ].
O ŢAPLIGĂ (pi.-lgl) sf. Olten. Băn. Trans. Aşchiuţă.

ŢAPOAIGA (pi.
-ce) sf. ,Unealtă 
de pescuit, un fel de 
coş lung, de formă 
conică, care se ţine 
de o coadă lungă ([U 
5115) [ţăp oiu].

ŢAPOIAŞ, O TA- 
poiEŞ (pi.-9») sn. 
dim. TAPOIU : la 9 zile 
să mergi şl să cenţi, şl 
găseşti In oală un ţăpoleş 
şl o grebluţă (vor.i.

ŢAPOIU (pi.-oale) 
sn. / Furcă cu coa
da şi coarnele drepte, 
care serveşte la ridi
carea paielor şi finu
lui, cînd trebuesc aruncate în pod; ţă
poiul înţeapă finul, îl ia în coarne, în 
loc de a-1 lua pe coarne ([®)5116): m’an 
Împuns ou ţăpoaiele şl m’au svlrllt In car (ŞEZ.); 
un om ou un * In mină voia s’arunce nişte 
nnol din tindă In pod (CRO.) [ţ (e) a p ă].

ŢAPOS wm- ţepos. e
ŢAPOŞ adj. ® Cu coarnele drep

te şi ridicate în sus ca la ţap {vorb. de 
boi, de capre, etc.): fratele cel săţao... avea 
şl el o păreobe de bol... 'nalţi de trup, .^1 la coar
ne (CRO.) f ® Se zice şi despre păr cînd 
stă drept ca ghimpii ariciului sau de
spre mustăţi, cînd cresc sau sint răsu- v 
oiţe în sus: zărind la Inmlna Innll ochii fio- Fie 5I1g_ 
roşi şl mustăţile —-a ale halducnlnl, işl simţi Ţ^poiu. 
balamalele slăbind (ON.).

ţAPOŞÎGA sf. A ® Plantă din fam. grami- 
neelor, cu tulpina rigidă şi aspră în partea supe
rioară cu spicele lungi de la 3-6 cm.; creşte prin 

păşunile din regiunea 
muntoasă; numită şi 
,,iarbă-aspră”, ,,păişi- 
ţă”, etc. (Nardus stric-

Fig. 5115. Ţăpoaică.

Fig. 5117. Ţapoşica. Fig. 5118. Ţapoşică.

ta) ((@15117)1 ® Plantă păroasă din fam. umbeli- 
ferelor, cu flori albe sau trandafirii dispuse în 
umbele compacte; fructul, oval sau orbicular, 
este acoperit cu peri rigizi ( Tordylium maximum) 
([1 51i8) [ţepos].

ŢAPyC sm. dim. TAP: un .^-aştepta cu răbdare 
şl onrtenltor (ur.).

ŢAPUŞ... tm- ţepos...
"ŢAR sm. ® Titlul împăratului Rusiei, adoptat 

mai tlrziu de regele Bulgariei şi de al Muntene- 
grului [vsl.].

ŢARA (pi. ţări) sf. ® • întindere mare de pă-
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mint, terij^oriu -reprezentat ca o unitate, locuit de 
un anumit popor şi stăpînît de un suveran: Tşra- 
Tom&nească, Komânia; Ţara-nn^rească, Ungaria ;Tara> 
nemteasc&, Germania; Tara-ruseaso&, Rusia; Tara-f&* 
gădulnţli av* FÂGAbup^TA (D ; s’aa ecornlt şl o climi& mare 
!n toat&'ţara, la zilele acestni domn (NEC.) ; an trămls Dom- 
nezen urgia sa asupra aceşti (ărl, l&ouste, de an Implnt ţara 
prin toate ţinuturile (let.); doi domni Intr’o ^ nu pot Zi 
(MUST.); ®: lle plinea cit de rea, tot mai bună ’n ţara 
mea; — cum e ţara, şi obiceiul; ■«- CALE!®) MARE2 (D,
PRORQC ©, tAtar 0, tocmeala ® t © Ţara în care 
s’a nâscut, în care trăeşte cineva, patrie: m’am în
tors In^; de bAştinaş: Grecii... erau mulţi tn toate 
boieriile şi plrcălăblile... Iară boierii de nu puteau Încăpea 
la nimio (nec.) t ® La la sat {Î7i opoz. CU oraşul): 
trăeşte la <^; a plecat la TI ® î Poporul de rînd 
{in opoz. cu boierii): oum au murit Matei, au şl ridicat 
4omn pre Constantln-Vodă slujitorii, boierii şl ţara (nec.); 
Duca-Vodă, văzlnd oă s’au rădicat atlta<^asnpră-l, au ieşit ou 
toată casa lui din curte şl au purces/ In glos (must.) [lat. 
tărra].

ŢĂRAN sm. © Om de la ţară, sătean:
•olnd merge, tropăeşte şl cind vorbeşte, hodorogeşte (CRG.); 
boierul, olnd i-e foame, se plimbă. Ţiganul fluieră, <^1 Işl 
bate nevasta (znn.) ; Preoţi, protopopi, la talpe ca pe li 
hătea (let.) 1j © Trans. Locuitor de la şes, cîmpean 
{în opoz. cu ,,muntean”).

ŢĂRANCĂ (p2.-ance, -ănci) sf. © Locuitoare de 
la ţară* săteancă H © — babpşcA [ţ ă -
ranj. ■ .

ŢĂRĂNCUŢĂ (pl.-ţe) sf. dim. ţArancA©©.
ŢĂRĂNESC adj. De ţăran; a locuito

rului de la ţară: port<«'; nuntă ţărănească; casă ţără
nească; palmele aceste ţărăneşti ale noastre... pline de bă
tături, cum le vedeţi, vă ţin pe dumneavoastră de-atlta amar 
de vreme (CRG.).

ŢĂRĂNEŞTE adv. Ga ţăranii: dan dese- 
tlnă, toţi boierii şl mazilii şi mănăstirile (let.); a se 
îmbrăca

ŢĂRĂNIE sf. ® t Ţărănime f © Vorbire de 
ţăran: asurzeşti lumea cu ţărănlile tale (crg.).

ŢĂRĂNIME sf. Clasa ţăranilor, ţăranii 
laolaltă: alergau Tătarii, lovind prin Ţara-leşască A-a şi 
le aduceau capetele (m.-cost.) ; noi de la coarnele plugului 
avem să ştim ce-1 bine şi oe-1 răuP (Crg.).

ŢĂRĂNOru sm. Termen de ocară aplicat 
unui ţăran sau unuia cu apucături de om de 
rînd, bădăran, mojic: mări, ce tot mi se vlră In ochi -vi 
ista (Alecs.->; in coada trăsurii... sta un -v încălţat cu ciu
bote: (D>-zamp.) ; proastă glumă I... să sparll aşa omul din 
somn. A- mojici (car.).

ŢARC (pL-cnrl) sn.
© Mic ocol adă
postit sau colibă în ca
re se ţin mieii 
fătaţi de iar
nă, ca,să nu 
îngheţe de ger
(BRs.): şl-a ales 
tot omul tnttlu 
mieii, pnnlndu-i 
tn Auri anume ,. 
tăcute (LUNG.).; 
văd Intr'un 
alăturea de grajd, 
doi miel cari se 
soresc (sad.) ; Am un plin de miel albi (pamf.), ghici
toare despre ,,dinţi” t © împletitură de nuiele 
lăcută de jur împrejurul unui stog de fîn, ca să 
împiedece vitele de a mînca din nutreţ (işl 5119) 
U ® Coşul teascului de struguri.

ŢARCĂ (pl.-ătol) sf. Mofd. Tr.-Carp. > = COTO- 
F^NA'® : pe olte un mile leş sălbatic, ţărcile ee adunau gll* 
oevltoare (grl.) ; olnd cintd taica pe lîng& casă, are ai-ţl vie 
oaspeţi (GOR.); dao& tn zori de zit din cuibul de * numai 
una sboară afară, putem şti că de bună seamă va să plouă 
(MAR.) [ung. s z â r k a].
t ŢĂRCĂLAM (pi.-amurl), TARCALAN (pi.-anurl) 

sn. Mold. Ţra'ns. ® t Cerc 11 @ © = ceabcAn ®;
olnd luna-l In tarcalam, are să fie vreme rea (gor.) 1 daoă 
pe ceriu slut taroalani... e a vlnt (grm.) [ung. Cir- 
k a 1 o m].

Fig. 5119. Ţarc..

O ţARCĂLĂU1 sbst. Trans. fţ"" Compas crac.) 
[ţ ă r c ă 1 a m].
O ŢÂR G Aii Au - sbst. Olten. Băn. Ţarc mic, ţăr- 
cuş.

ţARCUI (-U0S0) vb. ir. A Imprejmui cu un 
ţarc, a îngrădi; mi-am tărcult semănătura (PAMF.); 
Să tăiem niscaiva peri. Tara şă ne-o tăicuim Şl de lezme s’o 
ferim ialecs.-p.i.

ŢARCUŞ (pi.-nşe, -nşurl), TABCUŞOB (pk-oare) 
sn. Kt © dim. tabo II ® Trans. (pâc.) Ocol mic în 
interiorul strungii, de unde ies oile la muls.
O ţAREAN sm. © Otten. = tAbAN 11 © Băn. Om 
din ţară, din vechiul regat.

■ŢAREVIGIU sm. Fiul cel mai mare al Ţarului 
Rusiei, care urma să moşteneaacă tronul [rus.].

ŢARINA1 (pl.-ini) sf. / Cîmp semănat, ogor; 
holdele şi iînaţele cuprinse Ia un loc: erau leşiti mai 
toti in — la arat (vas.) ; Joile după Paşti se prăznueso piuă 
la înălţarea Domnului, oa să nu strice grindina ţarinei (GOR.)
[vsl. c a ri n a ,,hir”].
•ŢARINA2 (pi.-ne) Sf. 'âî Soţia Ţarului, Împără

teasa Rusiei [rus.].
ŢARIŞOARA (pi.-ie) sf. dim. TABA®; de acolo 

an mers mal Înainte şl an mai doblndlt vie-o donă, trei ţări
şoare (NEC.); 11 găsi Închis Intr’nnnl din stanlele InlEîfloe, 
stăplnltorul nnel ţărişoare mici (isp.).

ŢARÎNĂ, o TABNA, ţ TABJNA, t TBBPIA Sf. © 
Pămlnt fărîmat, făcut praf: tntllneşte un om oare Dă
ruia mantii in mină, de-1 făcea tăină şi apoi 11 arunca In 
ptiăn (CRO.); i-e tras o bătntă mocănească, de a cure tătlna
din pod (vu(H.); mai adesea despre pămîntul cu care 
se acopere mortul; cine strloă-aşezămlnt, N’albă tăină 
pe moimlnt (IK.-brs.) ; E asoată-aouma tărna ee te oopeie, 
şi mie Parcă tot nn-ml vlne-a crede oă eşti dneă şe vecie. 
(VLAH.); fie-i ţărina nşoaiăi odihnească-se în pacel 
Uşoară eă-1 stea tărna şl snlletul fericei (don.) 11 ® Lu
tul, pămîntul din care s’a plăzmuit cel dintîiu
om; Cela ce ou ef tnta mină M’al făont om din tărină (OA6T.); 
căzu mort şl îndată se şi făon tărină osp.i [ţ O I' ă].

ţArm (pi.-muri), tAbmure sn. Marginea unei 
mări, unui rlu mare, mal; înmulti-volu şă)nlnta ta ca 
stelele oeilninl şl ca năslpnl oe laste pre tăimniele măriei 
(PAL.); şedea pe tăimnrele apel şl se loca ou peştii (mera) ; 
pe ţărmnre află o căsuţă goală, dar oiuată şi bună (ret.)
[lat. t ă r m I,n u s ,,hotar, margine”, cu sufixul 
schimhat; forma ţărm a fost refăcută mai tlr- 
ziu din pi. ţ ă r m u r i].

ŢArmonie sf. ® = ceremonie.
ŢARMURE iw tabh.
ŢĂRMURI (-uresc) vb. iT. A mărgini, a limita, 

a pune un hotar: a înţeles... oă cineva vrea să-l ţărmn- 
rească libertatea (gru).

ţARMURIT adj. p. TArmuri. Mărginit,limi
tat: o taoldă cultivată... »ă prlntr'un plrăn mult adine 
(BAlo.) nif I© ••• NBTABMUBIT.

ţARMURQS adj. Cu ţărmuri ab
rupte, cu maluri înalte: au început cătonele a oădea 
acolo tn plrăn, fiind * (nec.>; Şi tată ’n calea sa Un rin 
lat şl '»■ (STĂM.).

ŢARNĂ = ţarina1.
ţARNĂ sv* TArîNA
ŢÂRŢAMURI, ✓ sabsamubi Sf. pl. Tot felul 

de ciucuri'şi împletituri ce atîmă de jur împreju
rul chenarului unei ţesături, unei broderii, etc.:
tmpledecindu-se In ţaitamurlle şt paftalele Inollolte, a căzni 
in genunchi (grig.) ; pe margine cos un desen îngust In ajnr, 
apoi mai ies mici găurele şl pe urmă vin ţarţamnrlle (Vor.).

ŢĂRUŞ, O TEBUŞ sm. şi ✓ (pl.
-nşe) .sn.'Bucată de lemn scurtă 
şi ascuţită care se Înfige sau se 
bate în pămînt (i®15120): pămtn- 
tnl geme cind bat tăraşll oortailloi 
(VLAH.); pre la conace era grijlt tot ce 
trebuia, pine, orz... lemne, iarbă, ţă
ruşi (MUST); începu... a bate laţăruşe Fig. 51». Ţăruş, 
şl In lung şl In larg (jsp.) ; Imprelni 
gard nu era, ol numai nişte lungi temşe aşcntlte (Emin.). 
OŢĂST... iw TEST...

ŢAŢĂ (pl.-ţe) sf. F Titlu CU care se adresează 
cineva surorii sale mai mari, mătuşii sale sau unei 
femei mai în vîrstă decit dînsul; ■» Snitano, la viena 
nn ne oprim decit la întoarcere (br.-vn.) [ngr. laâxaa].

ŢÂR-
TAT
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TĂT- TAtîcA, Mold. tATACA, tITACA sf. dim. tatA:
* ' vin şl en duvA tine nnmal deolt, nnmai ai vorbesc oevaşllea
TEP cu ţăţlca (CAR.); hal cA ne-aşteaptă ţIţacBle (alecs.).

ŢEAPA, o TApA [pl. ţepi) sf. ® Par bine ascuţit 
la unul din capete care servea ca instrument de 
supliciu în Turcia şi se practica olndva şi la noi, 
str&punglndu-se cu el prin şezut corpul osîndi- 
tului: a pune, a trage In la tot pasul erau capete tnllpte 
şl trupuri puse !n teapă (i.-OH.) ţ[ ® Vîrful ascuţit al 
unui par, bold f ® Aşchiuţă, ghimpe ou care se 
înţeapă cineva: a se înţepa cu o ml-a Intrat o in 
deget îl ® A Barba, mustaţa, pârul ţepos de la 
vîrful spicelor de orz, etc. H © Părul ghimpos 
de pe corpul unor animale, ca ariciul, etc. II ® 
= BOLD1 ® [comp. vsl. căpati ,,a spinteca”].

ŢEAPAN, tAfAn adj. ® Care nu se încovoaic, 
care nu se poate mlădia, vîrtos, tare: copacii... işi 
Întindeau crengile ţepene... In aeml plclos şi gien al toamnei
(VLAH.) t ® Sdravăn, puternic, vînjos, viguros, ro
bust: băiatul, ţeapăn, a trlntlt slniltorll şl egumenii şl a 
scăpat (i.-OH.); (boul) a răzbit el altll mal mari şl mal ţe
peni (R.-coD.); boierii Moldovelpe aceea vreme erau mal ţepeni, 
mal pntincioşi (nec.) II ® Solid, trainic, rezistent: 
ziduri ţepene f ® F Straşnic, grozav de tare, cum 
se cade: l-a tras o palmă ţeapănă; a mincat o bătaie ţea
pănă; am auzit azi pe stăplnul viei că are să puie... să-i dea 
o săpătură tapănă, căci prea s*a Intelenlt pămlntul (tsp.) H 
® Nemişcat, lipsit de viaţă: trupu-i era ţeapăn [vsl. 
o ă p ă n u].

ŢEASTA (pl. teste) sf. ® £) Cutia osoasă a 
creierilor, craniu, bîrcă, scăflrlie: cu buzdugane şi cn- 
tlte Deslaoe testele la Unguri (d.-zamf.) ; o mlnle de loc, închisă 
Intr’o — de os (buvR.) T ® învelişul OSOS, _ 
coaja care acopere spinarea broaştelor 
ţestoase, carapace [lat. t ăsta].

ŢEAVA (pl. tevl, ✓ t^ve), Afo/d. TOVIE sf.
® Cilindru găunos, mai adesea de metal, 
care serveşte de canal pentru scurgerea 

, lichidelor sau gazelor ([a] 5121): ~ de 
plnmb; un Irig de ghlată II şerpuia prin şira 
spinării, Imprăştllndu-se, că prin nişte tevl.
In tot tinpnl (dlvr.) H ® do pnşoă.
Cilindrul de oţel prin care trece glonţul 
unei puşti: colonelulEnghel Imldărulo puşcă 
ou două teve (odob.) ţ ® ■ Bucată de tre
stie pe care se deapănă tortul de pus Fie- sţai- 
In suveică, mosor ([a) 5122) (s^ şi lai T®'-!. 
4684): Letcă, tevll as- 
vlrlite, Fe sub lăltl înde
site .sEv.) [vsl. căvi].
•ŢECHIN sm. «I 

Odinioară: monedă 
de aur italienească 
şi arăbească: o mie 
de <^1 este aproape leala 
anul domn (6N.); O mie 
de primeşti P (coşb.)|
[it. z e c c h i n o ]. . . , .
O ŢEGHIRA (pl. Flg- 5Ia2- DePana‘ul ţevilor.
-re) Sf. Trans. Coşniţă, coş de papură: Mine nn măr 
şi două peret La inimă tot nu mere, Să mlno o plină, 
Inima na mi-o alină ok.-brs.) [germ. Z e C k e rl.

ŢEDULA s^ TDJULA.
t ŢEFT sbst. (i) ^ = BTEAJBB® : ca o arie cu -«-ni la 

mijloc (GOL.) H ® ® Centru, mijloc: mult prăpăd 
tăcură atunci Tătarii... plnă ce prinseră de veste oel de la 
(isp.) H ® Curea la crucea trăsurii (pol.).

ŢEIj, otAl (pl.-iuri) sn. ® Punctul, sem
nul pe care-1 ocheşte cineva cînd trage cu arma; 
a trage la a trage la ţintă, la semn: acolo era o 

, mulţime de oătane la puşcate ’n ţăl (Ret.) ţi © ® ScO]D, 
ţintă: Ea păşeşte cu pas mare cătr'un ţel de mult dorit 
(ALECS.); viaţa ei avea nn ţel (d.-zamf.) ţ[ ® = cAt ARE ® :
scoase o lumlnărloă de ceară albă, (şl) o lipi la buza puştii, 
deasupra ţolului (OH.) [ung. c 6 1, rus. G ă 1 j, etc.< 
germ. Z i e 1].
O ŢELENI = întelenj.
O ŢELER sbst. Băn. Trans. A = TELINA [germ. 
dial. Z â 11 e r].

ŢELINA1, o TAlinA (pl.-ini) sf. ^ Pămînt ce 
nu s’a lucrat încă sau care s’a lăsat mulţi ani ne
arat : ţellnă şl mărăcini va II tot pămlntul (bibl.) ; Ştefan ar

ti înjugat pe Poloni la plug şi, arlnd on el o ţăllnă din preajma 
OosmlDUlul, ar 11 semănat ghindă (vlah.) [bg. călina, 
srb. c j e 1 i n a].

ŢELINA2, t splina (pi. -ine) sf. A Plantă 
foarte aromatică din fam. umbeliferelor, cu ri- 
zomul gros. cărnos şi fusiform, cu tulpina foarte 
ramificată; faceflori mici, 
albe, dispuse In mici

Fig. 5123. Ţelină.

umbelc; se cultivă ca plantă culinară pentru frun
zele ei care se mănîncă ca salată, se murează sau 
se gătesc (Apium graveolensj {[H] 5123) [ngr. 
osXivov].

ŢELINQS adj. A Nelucrat, necultivat (vorb. 
de pămint), lăsat ţelină: cinci sute pluguri ară pă
mlntul (ALECS.); roatele tocată mal departe pe pămlntul 
al Clmpulul (D.-ZAMF.).
O ŢELUI, TAlci (-uosc) vb. tr. şi intr. Trans. ^ A 
trage Ia semn, a ţinti cu puşca: luindu-şi puşcuţa cea 
rnglnoasă... se pune in rlnd ca să ţălnească şl el ca ceilalţi
(RET.) [ţel].
t ŢENGHIU1 (pi.-ohlnrl) sn. ~ ŢANC1®: aşa an 

nemerlt '^1 său lon-Vodă, după ce au domnit trei ani (gr.-ur.) ; 
nu se punea sau hotar supărărilor, grelelor şl nevoilor ce 
veneau asupra ţării (let.) ; nlce' cum <^1 vieţii tale nn an 
sau zece sau o sută să pul nn este (CAht.) ; umblă din in •v, 
din loc In loc, şl nu găseşte ce să mănlnce (RV.-crg.).
O ŢENGHIU2 (pi.-chlurl) sn. Olten. Dilmă, ridică- 
tură mică de pămînt în drum ipsc.) [Comp. tanc2].

ŢENGUŞA, TANCPŞA, TDICUşA (pi.-şe) sf. ® 
Bucată lunguiaţă ce se taie afară din ceva, cu 
unul din capete în formă de vîrf de săgeată: pros-
comldla ce scoate preotul ţlncnşe den presonre, cind pome
neşte (TKT.) II © Bucata cea scurtă tăiată afară 
din răboj pe care o păstrează ca mijloc de control, 
la facerea socotelilor, cel ce trebue să primească 
plata (sw [®] 4042) ţ| © g Un fel de joc cu boabe 
ce seamănă cu ţintarul: mai aveam noi cu ce ne trece 
vremea, clnd voiam, ţenenşa, la tăbăcăreasca sau conclna 
(CRG.) [comp. germ. Zinkej.

ŢEP sm. = teapa.
O ŢEPENţ = înţepeni.
O ŢEPENţE sf. Starea a tot ce e ţeapăn.

ŢEPERţG1-2 =TIPIEIG1'2.
ŢEPOS, O tApqs adj. înţepător, plin de ţ e- 

p i, ghimpos: vrejurile de dâvleol se încolăciseră unul 
peste altul, acoperind gardurile cu toi ţepoase (Dlvr.) ; spl- 
ţerul, un Neamţ boţit la ţaţă, cu mustăţile ţăpoase, 
pline de tabac (OH.); 11 dete să mal Îmbrace nişte 
haine urlte din piele ţepoasă de arlcin (mera).

ţepoşigA = ţaposioa.
Ţepuşă, tapuşa (pi.-uşe, -nşi) sf., tepvş, 

tAfuş sm. ® Par ascu
ţit, ţeap ă: In loc de ar- 
me, el Întrebuinţau copaol 
scoşi din râd&cln&, bolovani 
de platrd, t&olunl aprinşi şl 
ţepuşe (I6P.1; colo ’n jos.., e 
un trale al meu omorlt, pus ,
Intr’o ţftpuşd şl păzit de doi- 1 
sprezeoe străjerl (luno.) 1| (D
Par ascuţit ce se înfige fIe. 5124. Tepuşi. 
VMtioal în opleanul să- 3 i i e 5
niei (sez.) (i@] 5124) ţj ® Vîrful ascuţit al unui par: 
am să poronceso ca să 1 se tale capul şl să-l pună, la acolo,
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Fig. 5125. Ţesală.

tntr'o tâpuşa de şarampola din gardnl de prin prejuinl 
curţii (SB.i If ® Băn. Strămurare, bold H ® Băn. 
Frigare H ® Corn de furcă, de ţăpoiu; lordacbe 
purta o turcd cu trei ţepuşl (sad.) f © Aşchiuţă: le-am 
bătut ţepugl de trestie pe sub unghii (fjl.) f ® Beţişor 
subţire şi ascuţit care serveşte să astupe o găurice 
sfredelită tntr'un butOiU: orl-ce lemn nu lace ţăpuş 
la bute (ZNN.) ţ[ ® Ghimpe: arma la om a-1 ţăpuşa la 
soalu (bO.-del.).
O ŢEPUŞCA, TApţrşoA s/. Trans. (vic.) Scobitoare 
de dinţi [ţ e a p ă].

ŢEPUŞICA, O tApuşjcA (pi.-?ele) s/. dim. TE- 
PyşA; (caşcavalul) aă-1 Impuugăou o ţăpuşlcă gl să toarne 
ou mina salamnră deasupra, oa să-şl lae sare Iu bortlcele 
(DRABH.).

ŢEREMONIE = CEREMONIE.
O ŢERNĂ s/. = TĂRţNA: Din terna mormintală răsare 
dulce licăre (alecs.) ;au ars pădurile, lăslud terua sură ord.). 
O ŢERUŞ wm- ţAROŞ.

ŢESAEÂ, Mold. CESăLAţ(pl.-ăll), sAcealA (pl. 
-eii) s/. © Un el de perie de fier, dinţată, cu care 
se perie părul calului, măgarului, etc. ((H 5125) 1f 
® ® F Bătaie sdravănă [srb. 6 e s a 1 o],

ŢESAliA,Afo/(/.CESALA(-ăl), 
sAcela (-el) vb.tr. ©A peria 
cu ţ e S a 1 a; vizitiul... In loc de 
a da oalulni 0Tăs} el tl (esăla şl 11 
spăla olte de doaă ori In zi (TICho 

1 © 0 F A trage o bătaie:
II (esală bine, II smulge şl-*l lasă 
bătut măr (PANN).

ţesAtor sm., TESAtoare 
s/. BB Cel ce, aceea care ţese: băiatul a intrat 
învăţăcel la un ţesător de plnză (mar.i ; Tle-ţl tiebue ţesă
toare, Ea se oulcă tot ou soare Şl se scoală ’n ziua mare
(IK.-BRS.).

ŢESÂTORIE sf. ii © Arta, meşteşugul ţesu
tului 1f © Atelier, fabrică unde se fac diferite ţe
sături Tf ® Diferite mărfuri de ţesături [ţesă
tor].

ŢESĂTURA (pl.-turi) s/. © H Pînză sau stofă 
ţesută la războiu: ţesături de lină, de bumbac, de mă
tase i ® H Felul cum o stofă e ţesută: o — deasă t 
® ® împletitură: stejarii de sutejde ani bolteau şoseaua 
cu o * lautastlcă de ramuri (d.-zamf.) t ® Dispoziţia 
uniformă a celulelor din care sînt formate organele 
corpului: — musculară f ® ® înlănţuire, felul cum 
un lucru e urzit, uneltit: este supus unui interogatoriu 
In toată regula, al oărul scop era de a alia ţesătura complo
tului (i.-gh.) t ® (27 Felul cum sînt dispuse dife
ritele părţi ale unei opere literare: ţesătura subiec
tului mi se pare deslluată si tără noimă (dlvr.) [ţ e S e].

ŢESE (ţes; pf. ţesul; part. ţesut) vb. tr. Q Bl A 
face pînză, stofă, etc. împletind lirele la războiu:
De s’ar ţese plnza ’n baltă. Fără Iţă, lără spată. Fără leac de 
suvelcută. Ar ţese sl-a meadrăgntă (IK.-brs.) ; unii tes la plnză 
Si altll o poartă (znn.) 1] ® ® A urzi, a unelti: * in
trigi [lat. tăxăre].

ŢEST, OTAST (pl.-turl, -te) sn. ® t = ŢEA
STA © : ferecă Crom ţestul capului InlNlchlIor cu aur si dede 
tuturor de bea vin dlntr’lnsul (mx.)

H © t Ţeastă de broască ţes
toasă, carapace: Isl lece fericitul 
trop oa testul broaştei de muşcăturile 
ţlnţarllor ce era In pădure (dos.);

Fig-. 5126. Ţesturi.

ea se duse apoi, luă un (est de broască... şl începu să 
adune In el alifia (slv.) ţf ® Un fel de cuptoraş, în 
formă de strachină, de lut sau de tuciu, în care se 
coace pîinea, azima, mălaiul, etc.: se înfierbîntă 
întîiu bine, se pune înăuntru aluatul, se aşază pe 
vatră şi se ; copere cu jăratec ([B] 5126): încălzise

ţestul si băgase o plăcintă să se coacă osp.) ; mtlne dlml- TEP- 
neaţă să arzi testul pentru azlmă (Dlvr.) ; ţăstnl spart să nn-1 -p ■ 
arunci In drum sau In gunoaie, că faci buboaie (OOR.). , ^

ŢESTOŞ, O tAstqs adj. ® Care are ţeastă; 
acoperit cu un ţ e s t H ® ® F = oApAtînqs H 
® BROASCA-TESTOASA iw BROASCA ©.

ŢESUT 1. adj. BB p. ŢESE: plnză ~ă In oasă Hlf 
(© NETESPT.

2. sbst. Faptul de a ţese: -«tiI plnzel; dacă se găteşte 
de urzit, se toarnă apă pe urzitor, ca să se şteargă lenea si ca 

‘>111 să sporească (60R.).
2. (pl.-uturi) sn. p = tesAturA®.

O ŢEVIE TEAVA.
ŢI sw TU.
ŢIBAI sau TiBAl interj. Mold. = Nil3: ţlbăl că- 

ţelnle, mormăi părintele Manoll (sad.) [rut. Ci ba].
O ŢIC sbst. Mold. Un fel de joc cu mingea (pamf.).
O ŢIGĂ sbst. Mold. Băieţaşule, piciule: pe semne te 
mânlncă spinarea, cum văd eu, măi (CRg.). 
o ŢIGHţRE sf. Trans. (pac.) = TECHJRA.
O ŢIGlAu, tIclAu (pl.-ăurl)sn. Mold. Trans., TIClA,
TIclA (pi.-le) sf. Maram. .A Pisc, vîrf de munte, 
stîncă foarte ascuţită şi înaltă (sez.i [comp. tiqlA2,
TIOlAu].

ŢIGLETE, O TlOLETE STO. i = PITIOOIU-MARE 
[comp. tiolean].

ŢIGNIT, O TÎCNJT adj. F Cam smintit, că- 
ruia-i lipseşte o doagă: eşti tu nltel cam ţicnit, adică 
ce niţel P estl bine de tot, de mult ţl-al pierdut sărita (Car.) ; 
se credea că Pană Trăsnea e cam ţicnit (BR.-vn.).

ŢIUyLA, TEDţriiA (pi.-le) sf. Bilet: fle-oare are 
lipit pe el olte o ţldnlă pe oare e însemnat numele celui oe l-a 
purtat (NE6R.); snbsefni vămii nemţeşti strigă, după o ţldulă 
galbenă, numele omului si elte capete de vaol are iluno.i 
[rut. c i d u 1 a, pol. rut. c e d u la, etc.].

ŢIE m- TU.
ŢIFLOAIE, TiFOAiE sf. ® Pîntece umflat, în

dopat : ţărănimea să fie bine hrănită, nu pepene, ţlfloaie, 
adică îngrăşată (jip.); Se umflase-aonma, era plin ţlfoale,
Nn putea sărmanul batăr să se ’ndoale (sper.).

ŢIFLOIA vb. tr. A îndopa, a umplea doldora:
Sl-au ţlflolat plntecele nouă zile şl răbdară de toate 99 de zile
(jip.) [ţ i f 1 0 a i e].

ŢIFLOIAT adj. p. TIFLOIA. îndopat, umflat:- 
dnpă oe se satură, pleacă cn pinteoile <*^9 (jip.> .

ŢŢFNA... ew TÎFNA...
ŢIFOAIE tw TIFLOAIE.
ŢIFRÂ... tw CIFRA...
ŢIGAÎE sv TIQĂn.

îî ŢIGAN sm. Individ din neamul Ţiganilor 
(iw P. IST.) pe care Românul îl ironizează în tot 
chipul şi-l încarcă cu toat păcatele pe care şi le 
poate imagina omul: e obraznic (obraznic ca »mi), 
lăudăros şi ludul (tot <>'nl Işl landă ciocanul *v CIO
CAN3 i ©), hoţ ( -«ml, plnă nu fură, nu se ţine om), min
cinos (minte ca <^1), necredincios (sl-a pierdut cre
dinţa ca -^1 biserica, aluzie la biserica de caş, pe care 
şi-ar li clădit-o Ţiganii iw oredjntA®), lipsit de 
cinste (bani an şl —11, dar n'an cinste ■«- BAN1 ©), proSt 
şi neîndemînatec (s’a lunecat oa —ni la mal m- IN- 
NECA 2 @), nu ştie să preţuească ce e bun (cestie —ui 
ce e şofranui I şoFRAN®), cerşeşte, se milogeşte, 
se tocmeşte din cale afară, etc. etc.; •»- şi oIrlan i 
®, moarte®, norqc®, BPiNZDRAi®; ca fizic, e 
„negru ca fundul ceaunului”, de unde şi poreclele 
de ,,cioară”, ,,coţofană”, ce i se dau mai adesea, 
pe lingă altele numeroase care lac aluzie la pre
supusa lui origine (iw faraqn ©, iqhiptean), la 
numele ce adoptă de preferinţă (sw stanoA ®, dan- 
oid), la cîte' o păţanie ce i se atribue, etc. etc.; 
după felul lor de viaţă, se deosebesc Ţiganii 
„netoţi” (i^ netot @), ,,de laie” sau ,,lăieşi’v (••■ 
laie®, lAiaş), ,,de şatră” (iw şatrA®) şi ,,de 
vatră” («^ vatra ®); după ocupaţiune, Ţiganii 
sînt fierari, lăcătuşi, spoitori, cărămidari, salahori, 
lăutari, ursari, etc.; numeroase sînt superstiţiile 
privitoare la.Ţigani: cind te intiineşti ou un-, iţi 
merge bine (gor.) ; să nn dai de pomană onă la -^1, că^ţl fură 
cioara pali (gor.) ; să nn botezi, că pe ceea Inme te trage 
la Iad (OOR.), etc. [vsl. c i g a n i n ti].
O ŢIGANA (pl.-ane) sf. = TIOANCA: ruşine să-ţl fie, 
scroafă şl ^ăl (Ţich.).'
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TI0- * ŢIGĂNĂHIT sbst. Dare asupra Ţiganilor ce-i
ti I avea cineva ca robi: aa scăzut şi desetlna şl <^01 şi mo- 

I L rărltnl... oare le scosese MUial-VodăCNEC.); numai odată au 
scos pentru o nevoie ce au avut atunoea, iară apoi n'au 
mai scos nici <«^1 (let.) [Ţigan].

ŢIGĂNAŞ sm. (D dim. tigan 1 © # = scrip-

ŢIGANGÂ (pî.-anoe, -ănoi) s/. © Femeie din 
neamul Tiganilor ® 5127): împăratul... avea mai 
Înainte^ ca tlitoareY o 
foarte hltră (sb.) ; copilul 
care va suge (Ită de la o ^
DU se va deoobia (gor.) ; E 
lungă, nu-i furcă, E neagră, 
nu-i E albă şl ziu-1 
doamnă (gor.), ghicitoare 
despre „coţofană” H ©
^ = SUGEL © [Ţigan].

ŢIGĂNCyşA {pl.
-u?e) sf. ® dim. tio^ncA 

H ® pl. ♦ = vlz- 
doaqA ®.

ŢIGANCUŢA (pl. .
-aţe) sf. dim. TMANCA: 
lata oă K&B6S0 o » sdienţe- Fig. 5127. Ţigănci,
roasă şl lihnită (CAR.).

ţigănesc 1. adj. ® De Ţigan, privitor 
la Ţigani: traiu ; neamul *; limbă ţlgăneagoa; cinste 
ţigănească tm- OJNSTE ® t ® k PAPAGAL- ~= CIOARA; 
— pasAhe-tigAneasoA = OODOBATCKA H ® >#. 
pţlŞTE-ŢIOAUţlSC1 = AVAT;—PţŞTB-TIOAMţiSO2 = PA- 
LAMP>A-DE-balta .

2. ţigAneascA Sf. Un fel de horă ce se joacă !n 
Dobrogea (p.prv.i.

ţigăneşte adv. ® Ca Ţiganii: a in- 
Jnra 1f ® In limba Ţiganilor: a vorbi stal cn Ţi
ganul, Înveţicu Turcul, turceşte, cu Neamţul, uemteşte 
(ZNN.).

ŢIGANI (-ănesc) vb. refl. A se tocmi mult (ca 
Ţiganii): (SIrbul)... se ţigănea plnă 1 se nea Bomă- 
nnlul, oerlnd să-l mal adaoge pe deasupra oiţe o jumătate de 
baniţă iisp.).

ŢIGAnie Sf. ® Mahala locuită de Ţigani; 
aşezare de Ţigani: aproape etnt oasele lără nume ale unei 
ţigănii murdare (Iro.) ; unde a lost o curta mare de boier 
însemnat... alături a Iest şi o — (isp.i f ® Fire de Ţi
gan, fel de a trăi şi de a se purta ca Ţiganii 1[ 
® F Sglrcenie cumplită.

ŢIGANpiE sf. ® Neamul ţigănesc t ® M°ld- 
= tiqAnje'® [Ţigan].

ŢIGANOS adj. © Poarte Sgîrcit: era ase de »■, 
de-sl minoa de sub unghii, cum se zice (isp.i [Ţigan].

ŢIGANUŞ sm. ® dim. TIOAN ţi ® i = si- 
TAR-NEGBU.

ŢIG.AAA, tigabb (pţ.-ări) s/. ® Mic sul de tu
tun tăiat mărunt şi învelit într’6
foiţă: a răsnoi o —'; a aprinde o —;
Omenlrea-1 o ţigară Care se preface 'n 
scrum (ALECS.); etnd ttl arde ţigara 
Intr’o parte, vel primi bani (GOR.); să 
nu pisoi cn ţigara aprinsă din casă cu 
copil mic, oă plinge (Gor.) ,H ® — de 
fol, mic sul de foi de tutun oare 
se aprinde la un capăt şi se fumează (11]5128) 
[germ. Z i g a r r e].

ŢIGAKET (pl.-ete) sn. = ŢIGARE
TA® : nenea GUţă, pufnind dlntr'nn cogeamite 

de ohlllmbar, tsi rotea ochii peste mulţime
IBR.-VN.).

ţigareta (pl.-te) sf. ® = ţiga
ra® : priveam prin fnmul albastru al ţigare
telor oimpllle si munţii calecs.i ţ| ® MiC tub 
de chihlibar, de os, de lemn, etc., in 
care se introduce capătul de jos al unei 
ţigări pentru a o fuma (IU 5129) [germ.
Z i g a r e 11 e].

ŢIGARIT, o tîgAbIt adj. Mold.
Bucov. Uscat, slab, plăpînd: sinteţi ase 
de tlgăriţl şl gingaşi incit, de v’er vedea stră- p. _ 
banii noştri, ar plinge de jale (NEGR.) ; să nn Ţigaretă' 
Imbll mult, că te-i osteni şi apoi 11 arăta 
tigărită şl prizărită iss.i [comp. uiig. ci gdr].

Fig. 5128. 
Ţigări de foi.

ŢIGAU, OTIgAu, /. tigaie, o TlOABB adj. şi 
sm. /. ţii Se zice despre o varietate de oi cu lina 
fină, mătăsoasă, scurtă şi creaţă: (berbece) ţigău 
(II 5130), (oaie) tigaie (H 5131); lină tigaie; un Ţigan 
negru oa un land de ceaun, creţ la cap ca o oale ţlgale...

Fig. 513°-
alb şi negru.

Fig. 5131.
Ţigaie albfl. şi neagrll.

Iml Ieşi Înainte <GN.); ţigălle slnt mai bane deolt cărn&ile, 
ţuştlle şl oltenoele, pentru că au o lină mal bună, mal moale, 
mal subţire şl... mnl scumpă declt a celorlalte soiuri (ion.). 
o ŢIGHERIU sbst. Trans. (vic.) 2 Must de mere 
[ung. csiger; comp. cighib2].

ŢIGţlU sm. ijt Specie de gîndac mare, ne
gru, cu pete galbene, 
care trăeşte prin pă-' 
durile de conifere, fă- 
clnd mari stricăciuni 
prin roaderea mugu
rilor (Hylobius abie- 
tis) (Iii 5i32).

ŢIGLA1, OTÎGLA1 
(pl.-io) sf. Cărămidă 
subţire, bine arsă, în
trebuinţată la înve
litul caselor [srb. c i g- 
1 a < germ. Ziegel].'
O ŢIGLA2, O TlGţiA2 
gare lungă de lemn:

5132. Ţigii.

(pl.-le) Sf. Motd. Bucov. Fri- 
\ smuls porumbul, l-a curăţit şl 

f-a pus pe o şl, după ce s'a făcut un jarated foarte mare. 
Începu să-l frigă (sb.) ; după ce a umplut desagii, a mai 
umplut şl olte o de păsări Întregi (vasO- 
O ŢIGL4N wm- ŢIGLE AN. '

ŢIGLAR, O TîglaR(IU) sm. ® Cel ce face 
ţigle (de acoperii casele): pentru aceea e secetă, că 
Ţiganii —1 au legat ploile (grm.).

ŢIGLEAN, TIGLAN sm. i = PITIG(JIU-MARE 
[comp. tio’lete].

ŢIGLINA (pl.-ne) sf. Şl?23 Placă de oţel drept
unghiulară, cu muchiile tăioase,
Intrehuinţată de tîmplari şi de 
parchetari pentru a răzuisau 
a netezi lemnul ([®15133) [germ.
Z i e h Ic 1 i n g e].

ŢIGNjăL (pl.-alo) sn. ® J 
© = FLUIER ® H ® Fluierătură 
cu ţignalul: iese *n uşă, dă un 
sergenţii răsar oa din pămint (GAr.)
[comp. signal].
O ŢIHLA sw sihla.
OŢIHLIŞ, TtHLIŞ (pl.-işurl) 
sn. * = S|HLA : mierie bn ciocul galben tresăreau spe
riate dlu tlblisuri (SAD.) [ţihlă].

ŢIITQR 1. adj. verb. tinea şi sm. Care ţine;
care stăpineşte : eu rădic minule mele cătră Domnul Dom- 
nezeu, tlltoriul ceriului şl al pămtntuiui (pal.) ; Petru-Vodă 
...aglutorit de lanl Hunlad, — ul Tărll-nnguieştl, an venit 
ou oaste şi au Împins pre Boman-Vodă den ţară (gr.*ur.) ; 
■V ATOTTnTOR.

2. TIITOARE sf. ® = CONCTIBINA: şi-an lost Inat o 
şlnjnloă dintre acele ţări streine (NEC.); tot mal bine să-i 
fie nevastă declt — (car.) ţ] ® pl. O/ten. Locul unde stau 
la pin dă, unde se aţin v.înătorii (vîrc.). 
t ŢIITORţE sf. Concubinaj : Insnşl Domnul Vasllie- 

Voevod... Inlndu-le fetele, peste voia părinţilor, la —' 
(M.-cosT.) [ţ i i t 0 a r e].

ŢIITţjRA (pl.-turi) Sf. ® t Stăpînire, domi- 
naţiune s| ® Joc cu lăutari, numit mai adesea ,,ca 
la uşa cortului": măi bălanre, clntă thtura... pe gltnl 
scripoll, că eă nn te-aud nici eu nici tu (ALecs.) [ţinea].

ŢILINDRU = CILINDRU: pe semne om fi căutat 
mult chibriturile, oă *1 lămpii se'răcise de tot (Car.) ; 
umbla gătit, ou guler nou. cu — (Car.) [germ. Z 11 î B- 
der].

Fig. 5133- Ţiglină.
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ŢIMB^ M- ŢAMBAL.
ŢIMBÂLAGIU ww ŢAMBALAQţU.
ŢIMB^E, ţ TiMBALE sf. pl. J = CIHBALE: 

David şl tot Israilnl jnotnd Înaintea. Iul Dumnezeu...^cn co- 
puze şl cu al&ute şi ou tlmpene şl cu ţlmbale şl cu trimbiţe 
(BI8L.); muzica porneşte c’o Izbucnire de ţlmbale şt de clari
nete oare agudue ferestrele (vlah.) [pol. C y m b a 1 < 
lat. c y nfb a 1 u m].

ŢIMBURUG, ŢUMBURţrC (pl.-nce), TtMBDBţTŞ 
(pi.-use) sn. Mică ridicătură, bumimşor, buton, 
gămălie (în mijlocul unei unelte, unui nasture, la 
capătul unui mîner, etc.).
•ŢIMENT = CIMENT [germ. Zement].

O ŢIMP, ŢlMP sbst. Băn. ^ Partea piciorului de la 
genunchiu în sus [ung. c o m b].
OŢING1, TÎNO sm. Mold. ® t Puiul unei fiare 
sălbatice; căţel: ţlncii leului icant.) 1| ® ^ —ul-pA- 
MlNTULUI = CĂŢELUL-PÂMţNTPLXn H ® F ITOn. 
Copilaş, băieţaş; piciu: vezi dunmeata ţineai cum te-a 
cunoscut, zise conu Aleou (D.-zamf.) ; pe căţeaua asta volu s’o 
tain In patru bucăţi împreună cu ţinoulei (NEGR.) ; un (Inc... 
scobora nişte capre de vale (vlah.) [ung. C e n k],

ŢING- (pJ.-curi) sn. iw ŞLiŢ [germ. Zinke].
t ŢINGĂ [pl.-oe) sţ. Căţeluşă: pre numele unei(ince 

ce o ohiamă Moldft... s’au numit Moldova apa Moldovei 
(N.-cosT.) [ţine1].
OTINGAR(IU)i TÎNCARIU sm. Mo/d. = TINC1®: 
să te mărite pe tine cn ţtncarlol ei? (alecs.).
O ŢINCŞpR sm. dim. ţinc.

ŢINGUŞĂ •«- ŢENCyşA.
ŢINEA, ŢţNE ((In, (In; perf. (Inul; part. (inut) 1. 

vb. tT. A. ® A avea în mină sau în mîini: ~ con- 
deinl In mină; ^ an copil In braţe; şedea Cralal la adunare 
ca Stelan-Vodă... ţllnd amină Stefan-Vodă steagul ţării, cu 
pecetea el (gr.-ur.) ; nebunul ţine lingura, iar. Înţeleptul mă- 
nlncă (ZNN.); ţineam ceaslovul deschis, şl, cum erau filele 
cam unse, trăgeau muştele şl bondarii la ele (CRC.) ; cine ţine 
doi pepeni Intr’o mină rămine fără nici unul (znn.);
m- p.^lmA1 ® H © 0 ^ miini, a avea în puterea, 
în sţăpînirea sa ^ ® A avea mîna sau mîinile un
deva, pe ceva, în ceva, a sta cu mîna sau cu mîinile 
în atingere cu ceva: ^ mina In buzunar; ^ mîinile pe 
şolduri; a-şl capul In mllnl; ţlnlnd mllnlle la spate şl ul- 
tlndu-se la o cadră din perete (câr.) t ® A avea strîns 
între dinţi, a fi cu gura prinsă de ceva: ^ cu dinţa Ti 
® A sta într’o poziţie oare-care; capul plecat ţ 
® © pe cineva de scurt, pe cineva In Irlu, a nu-i 
lăsa destulă libertate; tm- scurt2, FEţu®;^ pe 
cineva de aproape, a-1 supraveghia CU grijă t ® A 
duce, a purta, a susţine: de-abla ll ţineau picioarele de 
trudit ce era (CRg.) ; De-aş fi aşa blăstămat Precum Is de ju
decat... Pămlntul nu m'ar ţinea (IK.-brso H ® piept cuiva 
w piRpT 1 ® t ® A poseda, a ocupa, a stăpînl:
<*' o ţară; află vreme Stefan-Vodă ca să se mlntuească de 
frate-său Illaş şl să ţie toată ţara Însuşi (gr.-ur.) 1 ® ©A 
reţine, a domina, astăpîni: a-şi^ firea safire® t 
® A avea sub dînsul (în calitate de stăpîn): ^ in 
slujbă pe cineva; slugi Tî ® A avea în posesiunea 
sa: ^ vite, trăsură; dacă ţll oi, să nu dai sare, căci pot să 
piară (VOR.) T[ ® A ocupa un anumit timp: o casă, 
un apartament cu chirie; sfoară de moşie din Poieniţa pe care 
o ţine talcă-său In arendă (Car.) TI ® ca9^ cn cineva, 
a trăi în căsnicie, a duce un traiu comun, în cali
tate de soţi: casă ce o să ţie astă păreche are să fie fără 
seamă (isp.i; mă mir o’am avut răbdare să ţin casă cu baba 
pin’ acum (CRG.) TI © locul cuiva, a-l înlocui H ® A 
conţine, a cuprinde, a încăpea, a avea ca întin
dere : moşia Sănduleştl care ţinea mal bine de o jumătate de 
plalu (BR.-VN.); a fost o ţară făloasă care ţinea o mie de mll 
de paşi Împrejur (floro ; n*o mal ţinea pămlntul de bucurie
(isp.i T[ ® A ocupa un loc oare-care pentru a 
exercita un negoţ sau o meserie: ^ prăvălie, un ban, 
o şcoală, o pensiune T| ® A ocupa un rang, o situa- 
ţiune,: ^ un rang onorabil 1[ ® A îndeplini (o slujbă): 
^ un rol la teatru TI @ A păstra: In bună stare; vi

nul In pivniţă; banii la bancă; Ia cea de sărbătoare Sl'O 
ţine după ouptoriu (ik.-brs.) TI @ A conserva sănătos, în 
viaţă; a lăsa să trăească: s’a dus el şi s’a dus, multă 
lungă Împărăţie, ca Dumnezeu să ne ţie (mera) ; pe părintele 
Trandafir să-l ţină Dumnezeu!, (slv.) ; Doamne, ţine pe 
*mpăratul ani mal inulţl a vieţui (pann) ; clnd vor vedea 
tine Eghlptăull... mine vor omori, şl tine vor ţinea (pal.) TI

@ A serba: s’au înţeles tinerii, olnd şi oum să-şi ţie TIM- 
nuDta (MERA) H @ A păzi cu sfinţenie, a observa o -f-.. . 
lege, o (latină, anumite orîndueli: Avraam an ingfidnit j ' Al 
glasului mleu şi au ţinut... tocmeala mea şl lăgea mea 
(PAL.); aceasta laate credinţa creştinilor, şl cine o va ţinea, 
va merge In viaţa de veol (varl.) ; rindul, a păzi, a Ob
serva rtndul; ^ o sărbătoare, a nu îucra în acea zi: 
ziua de sf. Iile o ţin oamenii oa să fie scutiţi de foo (gor.);
Foca e sărbătoare mare, căci doar o ţin şl păgtnll; bătrtnll 
spun c’o ţineau şi Turcii (RV.-CRG.); ^zlle, a posti, aajuna:
Să ţii zile pentru mine, Ca să fiu In sat cu tine (ik.-brs.) TI 
0 A îngriji, a administra: ^ bine, rău pe cineva ^
0 A întreţine: de-alcl Înainte ou aceste alunele... şi-a 
ţinut ea zilele csb.) ; N’am nlol vin şl nici rachiu Zilele să 
ml le ţin (pamf.); acum eşti bun de Însurat, pentru că al cu 
ce să ţll nevasta şl copiii (Cro.) ; băietul are să ajungă boier 
şl el are să vă ţie pe voi toţi (vas.).

B. ® A trata (bine, rău, într’un fel oare-care) 
pe cineva: la casa tătlnl-nostru... aşa au ţinut noi ca neşte 
strilni (pal.) ; boierilor le era ca un părinte şl la mare cinste 
11 ţinea (gr.-or.); Dlmltraşco-Vodă... s’au arătat cătră toţi 
cu dragoste şi ou bllndeţe şi pre toţi boierii 11 ţinea la cinste 
(MiiST.) TI © de rău, a mustra, a blama: in ioc să 
mă ţll de rău că am făcut o faptă rea, tu găseşti că am tăcut 
bine (D.-ZAMF.); Pentru orl-oe rea purtare, nimeni nu-1 ţinea de 
rău (PANN) T[ © A considera, a socoti: acei om oarile-l 
acolo acelui pămlnt domn... ne ţinu aşa oa clnd am vrut Ii 
iscoade (pal.) ; dacă stătu Împărat Adrian, se arăta bllnd, 
oa să-l ţiedebunsfetnioil lui (n.-cost.) ; toţi te ţin de om drept 
şl ou frica lui Dumnezeu (isp.i; se sofrbeşte rău bietul 
Alexandru, că-1 ţineau fraţii aşa de prost rvAS.) TI © A 
avea de soţie: Illaş-Vodă au fost ţlind o soră a crălesel 
Sofia (gr.-ur.); au ajuns tn sffrşlt la curtea zmeului oare ţinea 
de nevastă pe sora lui oea mal mare (mera) TI ® In gazdă, 
a găzdui f ® A face pe cineva să stea într’o po
ziţie, într’o situaţiune oare-care: ne-a ţinut două 
ceasuri tn picioare; pe cineva ou mintea Încordată Tf 
® A costa: cit te ţine oasaP mă ţine scump Tf © A lua 
parte cu altul sau cu alţii la o consfătuire: ^ şe
dinţă, consiliu; ţinură sfat In asouns... şoptind numai oa’n 
biserică de tare (Ret.) TI ® A VOrbi: o conferinţă, un
discurs, o predică, a desvolta înaintea publicului su
biectul unei conferinţe, etc. Tf ® A reţine, a opri: 
calul, ţlnludu-şi răsuflarea, zise: ,,stăplne, strlnge oblnga 
cit poţi de mult’* (isp.) ; Iar el Îşi ţinu suflarea, să nu 
simtă că e viu (pann) ; ^ pe cineva ou vorba, a-l Opri în 
loc, a-l amîna cu vorba, cu făgădueli Tf ® calea, 
poteoa cuiva, a-i aţinea calea, a-i sta în cale, a-i 
pîndi trecerea, a-l opri în drum împiedicîndu-1 de 
a trece înainte: au socotit Sklndlr-Paşa să le ţie calea 
den frunte şl au purces Înainte (m.-cost.); lupul, llămtnd, ie
şise din pădure şl ţinea poteoa (lep.); Ce e drag fuge de mine 
Şi nrltul calea-ml ţine (pann) ; tlInlndu-1 In cale o temele,
11 ţlnn calea, rugIndu-1 să meargă pre la casa el să-i bla
goslovească casa (DOS.) Tf ® drumurile, a umbla pe 
drumuri; a sta în calea trecătorilor spre a-i jefui: 
carele va ţinea drumurile şl căile oamenilor de va fora... 
pre acesta să-l scoaţă şl să-l gonească dentr’acel loc (prv.-lpj
TI ® A merge pe un drum, a urma un drum: ţapul,
fiind pitic, umbla nici pe drum, nici pe lingă drum, căci 
ţapul nu ţinea dnimnl drept (tsp.i; ţlne-o drept înainte! TI 
® ® partea cuiva, a urma vederile, părerile cuiva, 
a fi de partea cuiva; hangul, isonul ww hang®,
ISON TI © A executa, a îndeplini o făgăduială, a 
fi credincios făgăduelii date: a-şl ^ ouvlntul, promi
siunea, lăgădnlala; eu n’oln şăgul, cl de bună samă am să 
te tain, de nu ţi-1 ţinea cuvlntul (Sb.); un tractat, o 
convenţie TI ® A urma fără întrerupere, a continua 
într’una: tot o fugă a ţinut piuă ce-a ajuns la apă <vas.);
Gheorghe insă a ţinut Înainte că soarele răsare dinspre apus 
(r.-coo.) ; ceilalţi zel ţineau tntr’una, ba că uneia, ba că ce
leilalte se cuvine mărul Asp.) ;una şl bună, a Stărui, 
a rămînea neclintit: o ţine una Şl bună, chiar ca un pa- 
lamar cu isonul la biserică (ALecs.) ; la .toate propunerile 
Iul Vodă, răspundea ţlnlnd'O una şl bună cu vorba... (i.-GH.) TI 
® A nu lăsa, a nu da pace, a nu slăbi: oind te-apncă, 
mult te ţlnep boala asta l-a ţinut două săptămtul; tuşea 11 
apucă mal des şl-l ţine mal mult (DLVr.) TI © A nu pierde, 
a păstra: mirosul, coloarea Tf ® casa, regi
strele, a fi însărcinat cu administrarea banilor, cu 
înscrierea în registre; soooteiiie, socoteala, a face 
toate socotelile, a înscrie tot ce s'a cheltuit, etc.: .
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TIN- de cind ml-au venit bftieţll de la !nv&ţ&turăţ Îmi ţin socoteala
* ban on ban şl hozuresc de bine (Crg.) H @ eocoteald, ^
TIN cont, a avea In vedere •»* socoteala ®, cont;

1 seamă SEAMA® ; minte MţNTE ®.
2. vb. intr. ® A fi prins, legat de ceva: de un

iir7de o aţă t ® A fi înţepenit într’un loc, a fi greu 
de scos, de mişcat, a opune rezistenţă: uşa ţine 
bine, nu se poate deschide; cuiul nu e bătut bine, n'are să 
ţie 1f ® A fi ataşat prin legături morale; a fi de 
partea cuiva: aglunglndu-se ou Leşli, el !1 chemau să vie 
mal cuilnd, că ei Încă vor ţinea cu dtnşil asupra Turcilor 
(LET.); Fină ţineam cu codrul, Eram ro^ ca focul. Dar de 
dlnd ţiu cu ţara, Qălbenlt-am ca ceara (IK.-brs.) ^ ® A afec- 
ţiona, a avea drag, a avea o patimă pentru cineva 
sau ceva: ^ la viaţă, la bani, la părerile sale; la ci
neva oa la ochii din cap; dacă părinţii voesc ca un copil 
născut să ţină mai mult la tată, 11 Înfăşoară, clnd se naşte, 
Intr’o cămaşă a tatălui său (gor.) ^ ® A dori, a vrea: 
ţin să te conving; am ţinut să arăt că &umoleştenll nu-s 
trăiţi ca ’n birlogul ursului (CRg.>; Vodă... ţinea foarte mult 
să-şi lamineze poporal (Car.) ^ ® A depinde de: metohul 
aoesta ţinea de mănăstirea Neamţului @ A persista, a 
se menţine în aceeaşi stare, a se prelungi, a con
tinua să fie; a dura: !n vlrtul muntelui zăpada ţine, fără 
a se topi, plnă In Iulie; pieptănătura nu ţine; vremea fru
moasă n’o să ţie mult; trei ani şi trei luni şl trei zile ţinu 
călătoria plnă să ajungă la satul părinţilor lui cisp.i ; 
cit ţine nunta, slugile sint scutite de bătaie (znn.) ^ ® A 
încăpea, a cuprinde; a se întinde: toarnă din această 
băutură olt ţine lingura; am apuoatpe şosea, plnă unde ţine 
ea (isp.i prinde, a servi: haina împrumutată nu
ţine de cald (znn.) ; de foame, de sete; de urlt, a face 
să-i treacă urîtul, plictiseala: ii ţinea de urit spuindu-l 
fel de fel de basme şl snoave (isp.) t ® A merge, a apuca 
pe un drum: cotoşmanul... o apucă înainte şlxzlse vizi
tiilor să ţie pe urma Iul (isp.i ; la dreapta, la stingă.

3. vb. refl. ® A sta cu mîna prinsă, lipită de 
ceva: a se •«' de masă; Dănllă se ţinea ou mina de inimă (Crgj ; 
wm- MţNA ® I ® A se ^ de mină, a sta CU mîna lui 
prinsă de a altuia: la horă, jucătorii se ţin de mină; 
® a se de mină, a fi înţeleşi unul cu altul ® A fi 
dus, purtat în mînă: ooplll cei mici se ţin In braţe; 
■V- pţjFENE ® ^ ® A se ^ bine, a) a fi bine conservat 
ca sănătate, putere: Te atu sdravăn, Jupln PIrvuleP...— 
Slava Domnului, Uărla-Ta, ne ţinem şi noi cum putem 
(ODoe.); Palsle era bătrin, dar se ţinea bine (vlah.) ; b) a
fi cu băgare de seamă, a nu se lăsa a fi doborît:
acum ţine-te bine şl de aci Înainte 1 codob.»; strlnge chinga 
olt poţi de mult şi Incăleclnd să te ţii bine şi In scări şl de 
ooama mea (isp.) ; ^ PţBLE(A), PţNZA ® t ® A fi 
legat de ceva, a fi prins unul de altul: cu antereu 
de oanavaţă Ce se ţinea numa 'n aţă (CRG.1); ■v' ATA® ^ 
® A se sprijini: bourul nu s'a mal putut ţinea acum pe 
pioioare şl a picat jos (bb.) ® Sta: Polcovnicul lo-
niţă... le Împărţea iarbă şl alice... desemnlnd fle-oărula looul 
unde să se ţie (i.-gh.) f ® Se zice despre unele dispo- 
ziţiuni morale, intelectuale; a sta: a se ^ in rezervă ^ 
® A avea loc {vorb. de adunări, etc.): şedinţele Aca
demiei se ţin Vinerea; blidul se ţine la Ispas; examenele se 
ţin la sflrşitui Iul Iunie ^ ® A se serba, a se prăznui: 
la hramul bisericii se ţinea praznicul clte o săptămlnă În
cheiată (CRG.) t ® A se reţine, a se opri, a se împie
deca, a se stăpîni: nu mă pot ţinea de rls; tocmai fiindcă 
mă ţineam să nu-1 asoult, nn-ml puteam lua glndul de Ia el 
(VLAH.) TI © A se crede, a se considera: tie-care se 
ţinea mal Înţeleaptă şl mal iscusită <mera); fie-oare se ţine 
mai onminte deolt altul (pann) ; rămăsesem Încremenit cu 
ochii holbaţi, cu gura căscată, căci nu Înţelegeam nimic, eu 
care mă ţineam că ştiu ceva (Negr.) ; Bădiţă cu părul creţ 
Ce te ţii aşa măreţ (IK.-brs.) ; ţine-te mare, cit ai mălaiul In 
căldare (znn.) t ® A fi convins, a socoti, a crede: 
mă ţineam că cheia e la mine (ciĂuş.) ^ © A se păzi, a se 
observa cu stricteţă, cu sfinţenie: stratenia se ţine 
pentru vite să nu strechle (Vor.) ; Foca se ţine pentru arsuri, 
focuri; se ţine şl de Turol (Rv.-crg.) 1 © Asepăstra, a se 
conserva: nerozia se ţine cu cheltuială (znn.) ; CHEL
TUIALA® H © A continua în şir, aurmaimul lîngă 
aJtul: belelele se ţineau mereu de capul lui; din distanţă In 
distanţă linia grădinilor era Întreruptă de un şir de magazii, 
care se ţineau lanţ una de alta (i.-gh.> ; ţine-te, peţitori peste 
peţitori (CAR.) H © A stărui, a plictisi cu stăruinţa, 
a nu-i da pace: ieşind boierii înaintea Vezlrulul, se ţinea

cela de oela să-i aleagă de domnie (nec.); o urmăriţi, vă ţi
neţi ca nişte duhuri necurate de ea, plnă oe... leapădă cinstea 
oa să s’arunoe In braţele voastre (Neor.) ^ © A se lua 
după cineva, a nu se deslipi de cineva sau de ceva, 
a-1 urma de aproape: cojile de la ouă să le pui pe un băţ, 
oa să se ţie puii de cloşcă (gor.) ; vezi tu, măi, ce e norocul 
olnd se ţine de capul omului 1 (slv.); mergea înainte... aşa 
de iute. Incit căruţele nu se puteau ţinea de dlnsul <isp.) ; 
ww MÎN2® II ® A urmajdrept înainte, a nu se 
abate de undeva, de la ceva: ţine-te pe calea dreaptăi 
vechii traducători al textelor bisericeşti s'au ţinut strict de 
versiunea slavonă T| © A se îndeletnici, a se ocupa 
numai de ceva: a se de carte, de nebunii, de drăcii; 
se ţlnehn de ştrengării şl ajunseră a fi spaima mahalalelor 
(t.-oH.); ţine-te numai de una, nu sări din una Intr'alta 
(ZNN.) n © A păzi, a nu călca: a se de vorbă, de 
ouvtnt, de făgădueală, de tocmeală: poiuncindu-1 să se ţie 
de tocmeala oe au făcut bărbatu-său In viaţa Iul (n.>cost.) % 
© A se întreţine: vom munci împreună şi ne vom ţinea 
cum ne va rlndul Dumnezeu (Ret.) 1 @ A trăi împreună, 
a avea raporturi extraconjugale cu cineva: ce am 
auzit, mă Oheorghe, că stăplnul-tău sd ţine cu soră-saf 
(PIL.); directorului li mergea numele că se ţine cu acea 
cucoană (Dlvr.) ; şl de tine zicea lumea că te ţll cu Floarea lui 
Stingă (D.-zAMF.) [lat. t ă n e r e].

ŢINŞRE Sf. ® Faptul de a ţinea; <^a braţelor 
Încrucişate; saunei case ou chirie; ^decuvlnt, etC. ^ ® 
de minte, memorie: grozavă de minte mai ai tu I (Grl.). 
O ŢINGALi&IT, TIN&AlAu (pl.-lae) sn. Mold. Trans. 
Maram. ® Clopot ce se atîrnă la gîtul vitelor t 
® Clopot: la Rusalii, clnd se sfinţeşte apa, fetele beau 
apă sfinţită din ţingălăul bisericii, ca să poată... clnta bine
(GOR.) [comp. srb. cin gara şi ung. csengo].

ŢINGAXJ, OTInqAu sm. F iron. Flăcăiaş, 
tînar căruia nu i-a răsărit încă mustaţa: un ţingău 
trimes de stăptnlre (sad.) ; tu nu ai un ^ de flăcău de În
surat P (ŞEZ.); mă, ţlngăule, zice unchiul, ia-ţl calul şl 
mergi de-ţi caută de treabă 1 (car.) [comp. ţlNC Şi ung. 
c i n k 6 ,,fată tînără"].

ţinta, OTtNTA (pl.-te) 1. sf. ® Guişor fără 
cap 'întrebuinţat de cizmari, 
de tîmplari, etc.: Fă-mă, Doamne, 
ţintă ’n grindă, Să văd mtndra clnd 
se schimbă (IK.-brs.) f ® Guişor 
de fier sau de alamă cu capul 
lat, adesea înflorat întrebuin- 
ţat de tapiţeri, de curelari, 
etc. ('y, 5134): clnberele on oare 
adăpau caii erau de argint; si cole 
el barllce si ţinte la hamuri... tot 
de argint (m..cost.); de planşetă,
cuişor cu capul lat, întrebuin
ţat de desenatori spre a fixa 
Wrtia pe planşetă ([®) 5135)

1[ (D Ban. Trans. Ic, pană de 
despicat lemne: lemnele se sparg... 
ou tlnte In oarl se dă cn malul (liIib.)

II ® Mică pată albă pe frun
tea calului sau unei vite 1[ ®
Locul, punctul unde ocheşte 
cineva, olnd vrea să tragă cu o 
armă de foc: ochiul vedea turbure la 
mal ştia să nimerească ţelnl 
(odob.) ; a trage ia — 'j @ Scop 
final, ţel: ţinta iul era să ajungă 
deputat.

2. adv. Fix, neclintit, cu 
ochii pironiţi într’un anu- . F>e. 5133. 
mit punct: la prlveşte-l onm Ţinte de planşetă, 
stau toţi treji şl se uită ţintă In ochii noştri (CRG.) ; nuro
rile cele mari ale Împăiatului ţineau ochii ţintă la zina 
(ISP.); stal şl aştepţi la laţa pădurii cu ochii ţlută spre lumina 
oare moete (BR-vn.) [vsl. C ? t a ,,mone(lă"].

ŢINTAR1 sm. i = inAritA.
ŢINTAR* (pi.-are) sn. ® r?” Filieră a fierarului 

pentru fabricarea ţintelor ([^ 5136) t ® 0 Joc 
cu bobi ce se mişcă, după anumite regule, pe trei 
patrate încadrate unul în altul ([®) 5137): doi din 
el tşl urmau glumele, tără să ee turbure, muţind cn multă se
riozitate bobii din -«ml săpat pe laviţă (i.-gh.) ; erau table 
pentru looul de şatrange şl pentru '

ŢINTAT adj. Cu 0

5I34- Ţinte, 
ţintă, braţu-1 nu

itrn «e (hl.) [ţ i n t ă]. 
ţintă albă în frunte
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[vorb. de cai, vite sau de alte animale) ([H 5138): 
lată craiul codrului ( = cerbul), In frunte, cu coarnele 
rămnroase oa crengile

Fig. 5136. 
Ţintar.

Fig. 5137. Ţintar.

Fig. 5138. Cal ţintat.

noul stejar (ON.) ; Prln- 
de-ml pe murgul cel 
(ALEC8.-P.1; avea şl el o 
păreche de bol.:, po
rumbi la păr... ţlntaţl 
In frunte (CRO.); Am 
pe un munte Ol mll şl 
sute, Toate slnt ’□ 
frunte (00R.)ţ ghici“ 
toare des'pre „nu
iele”.

ŢINTAŢEL adj.
diîTl. TINTAT: Şl din oool a luat Doisprezece bol bourel, 
în coadă oudălbel) In frunte ţlntăţel (mar.).

ŢINTAURA (pl.-re) sf.
4 = FQiREA-FAMţNTnLUI; FRI- 
GURJCA : el mă credeau bolnav 
el-ml dedeau foaie de leandru el 
~ (DLVR.) [cuvînt cărturăresc 
din iat. centaure a).

ŢINTERIM rm- ŢINTIRJM.
ŢINTEŞ adj. Care ocheşte 

bine, care trage bine la ţ i n- 
t ă; aroae ou ocblnl ^ (Alecs.i.

ţintezA = cinteza.
ŢÎNTţ (-teeo) vb. ir. ® = ATINTJ 1 ® ® f © 

(F) A năzui: nu ţinti unde nu poţi ajunge (ZNN.) *| ® 
A tinde, a avea de scop; vorbele malcă-el... ţinteau a 
pune frln Îndemnurilor Inimii Iul (GN.) [ţintă].

ŢINTIRpi, TINTERIM (pi.-Imuri) sn. Mold. 
Tr.-Carp. Cimitir: Şl ţlntlrlmnl singur on strlmbe cruci 
veghlază iemin ) ; zidul nou a mal prins o bucată de loc gol, 
pentru mormintele ce nu mal încăpeau In ţlntlrlmnl cel 
vechln (orig.) ; bocea toţi morţii din ţlnterlm (Crg.) [ung. 
cinterem< lat. coemeteriu m].

ŢINTIŞOARA (pi.-re) sf. dim. TINTA: Şl mă 
doare sub picioare, De papuci ou ţlntlşoare ivor.i .

ŢINTIZA (pJ.-ze) sf. = CINTEZA ®: o să sară 
Intr’uu picior ca o (dlvr.).

ŢINTIZpHJ = CINTEZOrU.
ŢINTUI’(-uesc) vb. tT. ® A bate cu ţinte: 

^ un drapel; ^ cu ţinte de aramă; pe măcelari şl pa bru
tari, o!nd 11 prindea cu ocaua mică, 11 ţlntula de-o ureche 
In mijlocul tirgnini (i.-gh.) ^ ® © A înţepeni, a face 
Să. stea neclintit, a fixa: o putere mai mare declt voinţa 
şl cinstea mea mă ţlntul la fereastră (dlvr.) ; durerea 11 ţlntul 
pe fotoliu (D.-ZAMF.).

ŢINTUţT adj. p. TDîTUj. ® Bătut cu ţinte: 
curele ou ţinte de aramă (fr.-cor.) ; ghioagă mare nestru- 
jită, Cu piroane (alecs.-p.i t ® © Înţepenit, nemiş- 
.cat: Pandora rămase ^ă In loo dinaintea tzonlşorulul nsp.). 
t ŢINŢAR IV TiNTAB.

ŢINUT 1. adj. ® p. ŢINEA 1f © Obligat, silit: 
nu slnt să fao şl reparaţii © NETINDT.

2. (pr.-uturi) sn. ® t Stăpînire, posesiune, loc 
stăpinit H © Mare întindere de ţară, parte de loc, 
regiune, cuprins, teritoriu, provincie: spune-mi...
de oe neam eşti şl 'n ce petreci P (oos.); nu trecu mult şl 
vestea se duse In toate 'foirile şl Împărăţiile vecine despre 
numele lor (tsp.) ^ ® Mold. O Judeţ: Dablja-Vodă... era 
de locul Iul din Putnel (nec.); s'an pornit ploi grele 
şl au Inneoat multe dobitoace şl oameni, ales la Tecu-
Olnlul (MUST.).

ţinuta (pî.-te) sf. ® Modul de a se purta 
în societate; atitudine: tonal, ţinuta, mlsuărlle, toate 
la el slnt de oomedlanţ (vlah.i *| ® Felul de a fi îm
brăcat, costum: a fi In »■ de gală; in spec. uniformă: 
mare uniformă de paradă; mică uniformă de 
serviciu [fr. t e n u e, modificat după ţinut]. 
OŢINUT.^ adj. Mold. De ţinut, judeţean: 
autoritate (alecs.).
O ŢINUTAŞ sm. Mold. Locuitor din j udeţ, din 
ţinut: caut să clştlg dragostea *.ilor de Roman, făolnd 
bine pe cit pot (Alecso.

ŢIPA1 (tip), O TîPA1 (tip) vb. inir. A striga tare, 
cu glas ascuţit: odată ţipă pasărea sl, cit al zice meln, se 
văzu Înconjurat de păsări, cari mal mici, cari mal mari, ţlplnd 
pre limba lor (jsp.) ; ţipa cit 11 lua gura (vlah.) ; —' ca din 
gură de şarpe ŞABPE ®.

O ŢIPA2 (ţip), TlPA2 (tlp)ub. tT. Trans. ® A arunca: 
Ţipă condeiul pe masă Şl ml se plimbă prin oasă (IK.-BR6.); 
a treia zl după Bobotează nu se ţipă oenusa din vatră, pentru 
că mănlncă dlhornl găinile (gor.) K ® A lepăda: Novac... 
ţipa haine boiereşti Şl ’mbrăoa călugăreşti (fr.-cdr.).

ŢIP AR sm. >49» ® Peşte cu corpul subţire, lung, 
cilindric, ca de şarpe, rotunjit spre cap şi lătăreţ 
spre coadă; capul, tot ca la şarpe, e mic şi ascuţit; 
corpul e alunecos, mucos, iar solzii, foarte mici, 
sînt vizibili numai cînd pielea e uscată; colora- 
ţiunea lui seamănă cu aceea a unui p urceluş de-abia 
fătat: e verde-gălbuiu 
pe spate, galben-cafeniu -t.

TIN-
TIP

Fig. 5139. Ţipar. Fig. 5140. Ţipar.

pe laturi, portocaliu sau galben-auriu pe burtă; 
de-a lungul corpului are nişte dungi deschise şi 
închise, bătînd în aceleaşi colori; trăeşte mai ales 
în apele limpezi, stătătoare, cu fundul cît mai 
ierbos şi nămolos; numit şi ,,pişcar” sau „şerpar” 
(Cobitis fossilis) ([a] 5139) 1| ® Peşte, cu corpul 
lung şi cilindric ca al ţiparului, tescuit numai spre 
coadă; botul e prelung şi ascuţit, gura mititică, 
cu falca de j os mai lungă decît cea de sus; pielea 
e groasă şi băloasă, acoperită cu solzi mici, lun
guieţi, vizibili numai cînd corpul e uscat; co
loarea lui variază după timp, ape şi împrejurări: 
de obiceiu spatele e verde, albăstruiu şi brun pînă 
la negricios, iar burta e albă, cenuşie, argintie sau 
gălbuie; poate ajunge ptnă laolungime de Im., 80 
şi la o greutate de peste 12 kg.; carnea lui e înde
sată, grasă şi foarte gustoasă; se prinde la noi ia 
gurile Dunării şi în bălţile dimprej urul ei (Anguilla 
vulgaris) (H15140) t (1) TIPAR-de-marE = ŞTiycA- 
DE-MARE.

ŢIPAT (pi.-pete) sn. Strigăt tare şi ascuţit; a 
scoate, a da an-«'; Impăr&teasa dete unşi se deşteptă 
(tsp.i; cale de jumătate de ceas se auzean ţipetele şl vaietele 
nenorociţilor din oimpnl Dndeştllor (i.-gh.) [ţip a1].

ŢIPATURĂ1 (pl.-tnrlj S/. =TJPAT: văzarămvre-o 
şase lupi... clănţănind dinţii, cu nişte ţlpăturl neplăcute 
(BOL).
O ŢIPĂTURĂ2 (pî.-turl) s/. Trans. Maram. ® = 
ABUNCAT^TBA© : e aruncarea In cărare a obiectului pă
răsit, peste oare s’a făcut ceva fermeoătură; cine va trece 
peste el sau l-a lua de Jos, se va lega de dlnsnl oeva răutate 
(BRL.); Bluleţ, Sprinten, creţ, Să ne scapi de ţlpăturl,In 
anul nrmătorlu, Să fim ca nişte flori (mar.) [ţip a3].
o ŢIP Au, TIPQU sbst. Trans. Maram. X Pîine mică, 
rotundă: pntem sta pln& voia mlnca an ... de pine (ret.>; 
Declt .V ;i ou nnt Şl sd-1 minei c’nn om nrit, Mal bine mălalu 
sguios Şl să-l minol c’un om frumos (IK.-brs.) [ung. C i p 6 .

ŢIPENIE Sf. ® Fiinţă 
omenească, suflet de om; 
n'am Intllnlt nlol... de om pe 
margine (alecs.i; ... de om nu 
cuteza să mal treacă pe-alcl (Crg.i ; 
cit timp e plinea 'n cuptor, nu se 
vede ... de om pe Itngăoasă (grig.i ; 
dacă n’are lată mare şl... de copil 
In casă, să nu capete şl ea o mină 
de ajutor de nlcălrl P (lung.i.

ŢIPIRIG1, TIPERIG* sbst.
& Sare ainoniacală: olorură 
de amoniu (AzH,Cl) [comp. 
srb. c a p a r i k a].

ŢIPIRIG2, TIPERIG2 sbst. ■
♦ ® Plant’ăierboasă, ou paiul 
în trei muchii obtuse, cu 
foile plane, late şi de obiceiu 
mai scurte decît tulpina; 
face flori de un verde-închis, 
dispuse în mici spicuşoare 
ovale, numeroase, grupate 
în glomerule; creşte pe Ungă fîneţele umede, pe 
Ungă pîraiele din păduri şi pe locuri mlăştinoase;

Fig. 5141. Ţipirig.
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TIP
tÎR

, numită şi „cipirig” sau „pipirig” (Scirpus silvati- 
CUS) (;V 5141): stfttea pe malul unei v&lcelepllue de tlplrlir 
(8.-ALD.) II (D = PIPIRIG® II ® = rugjnA ® [comp. 
lat. cyperus şi cipirjg, pipirig].

ŢIPLA, o TţPuA (pi.-le) sf. Pieliţă din băşică 
dc bou uscată ce se întrebuinţează la ţară In loc 
de geam de fereastră; (Snlt&nloa) Inoal ctnd rlde, 
sparge ţiple (dlvr.) [comp. ngr. Tciito,. bg. ci pa]. 
O ŢIPOTI (-oteso) vb. intr. Trans. (bud.) A scoate 
ţipete, a ţ i p a, a striga tare: ea venea tot ţlpotlnd de 
supărare (ret.).
O ŢIPOU ew TIP Au.

ŢraÂ = tîra.
ŢIRCĂI = TlROJl. 

t ŢIRCÂLAM = TARoALAM.
ŢIRII •»-' TÎRlI.
ŢIRLII TÎRLÎl.

t ŢIRULIC sm. (CANT.) j? = CHIRURG [pol. c y r u- 
1 i k]. ■

ŢISTI sau TtSTi interj. St I sunet prin care se 
reclamă tăcerea: ţlst l că ne-a anzl cineva (ALEcs.); 
eezl binişor, nu cricul, ţlstl eă nn-ţl aud gura (ALECS.) 
[onom.].

ŢISTUI, TîsTUţ (-ueeo) vb. intr. A striga cuiva 
ţ i s 11 spre a reclama tăcerea: cine ţistueşte, nu ştie, 
oe altuia... a tăcea tl porunceşte (Caht.) ; mulţi ţlstulau
(VLAH.).

ŢIŞNI... •*- ŢlŞNl...
ŢIŞT i wm- TlŞT(I) I
ŢITERĂ = oiteSrA [germ.].

OŢţŢA... = TITA...
O ŢIŢEIGA, tITRIcA sf. Olten. Trans. Un fel de 
leagăn făcut dintr’o sclndură orizontală ce se 
poate învtrti în jurul unui fus vlrît In capătul de 
jos al unui stîlp.

ŢIŢEIU sbst. ® Kt Un fel de zer fiert, acri- 
dos: zărnl nnmlt ori se amesteoă ca unici şl se dă 
la porclţ ori se opăresc cu el rulele obbanllor (nov.) ^ 
© « Petrol brut, aşa cum ţîşneşte din pămînt.
O ŢIŢII TlTÎl.
t ŢIŢIIU sbst. = TITESnr© : păstorii, neavlnd apă, 
l-au dat zer de lapte... şl blnd puţin dlo acel au trimis 
pe un păstor să'l aducă apă (n.-cost.).
OŢIŢINA = TITÎNA.
OŢIU, Ttu (pi. ţiuri, ţiuri) sn. ® Un fel de se
cure’mică II ® Băn. Daltă de fier (liub.).

ŢIUI, OTtuj {-uiu, -uesc) vb. intr. A şuiera, a 
vîjU, a’ produce un şgomot şuierător: urechiie-i 
ţlulau şl inima 1 se bătea de spaimă (alecs.) ; ţipaţi şl faceţi 
larmă de-ml ţlue urechile (CRO.); şrapnelele... sburau piulnd, 
ţlulnd ca nişte păsări nevăzute (s.-ald.) ; acea nenumărată 
lume de insecte ce se strecoară prin Ierburi, ţlulnd, solr- 
ţtlnd, fluierlnd (odob.) ; un liliac Iml ţiul pe la ureche 
(D.-zAMF.); vintul de toamnă, rece şl umed, ţlue In rămăşiţele 
frunzelor risipite (dlvr.); $1 prin ferestre sparte, prin uşi 
ţlue vintul (EMiN.) [onom.].

ŢIUIT sbst.y TiuiTţTRA (pl.-turi) sf. Faptul de 
a ţ i u i'; rezultatul acestei acţiuni, şuierătură, as
cuţită şi prelungă: ţiuitul clopotului vesteaoă s'au sculat 
ăl din casă (jip.) ; scotea, nene, bojogarul de zeu, nişte 
tiuituri din naiul Iul, de sfflrlla şl sfredelea auzul

ŢIUITpR adj. verb. Tiuţ. Care ţiue: cirduri în
tregi de glşte, de corol şl de claponi, cu bibilici ţlultoare
(D.-ZAMF.).

ŢIUITURA wr ŢIUIT.
ŢIUVLÎC sm. i = oiovlicA®.
ŢIVIL adj. şi sm. (p) = civil.
Ţivi.1, OTiVLi (-lese) vb. intr. A ţipa, a striga, 

a sbiera: un lăstun de apă ţlvli ascuţit de două ori şl trecu 
dincolo, sburlnd la faţa apel 
(SAD.); dă să prindă pe copil 
de ureche, dar el ţlvli una ca 
un căţel (ret.) ; Plpăruş Petru 
lăsă atunci tălpoala şl mal 
jos, de ţlvli biata femeie ca 
in gura şarpelui (mera); se 
auzeau pocnete de bice şl 
glasuri ţlvllte (grig.) [vsl. 
oviliţi].

ŢIVLITOARE s/.
Fluier de diferite forme 
oare imită strigătul oîte unei păsări şi de oare se ser-

Fig. 514a. Ţivlitori.

veşte-vînătorul spre a le ademeni ([ăj5142) [ţ’i- 
vli].
OŢIVNA... = tIfnA...
OŢÎGĂ1 sf. Olten. Neam, soiu: se cunoaşte că e ţlca 
noastră (conv.) ; e o ^ a dracului de om (ciauş-).
o ŢÎCA2 sf. Băn. i = ghionoaie-pbstritA.
O ŢÎCALIE sf. = TAoAlIE®.
OŢIGL... w TICL...
O ŢÎGNIT iw TICNIT.
O ŢÎGNÎTOARE s/. Băn. 3» = grionoaie;- 
PESTRITA.
o ŢÎFLA s/. Mold. Bucov. (şez.) ^ = tiolAu 
[ţiclă].

ŢIFNA, tifnA (pl.-ne) sţ. ® i Pieliţă ce creşte 
sub 'limba găinii, oare face să i se usuce gîtul şi 
limba, şi să nu mai poată răsufla (ăfo/cf.,,cobe”):
protopopul de-abla mal olrlla, scoţlnd clte o notă de cocoş 
ou ţlfnă (D.-ZAMF.); 0: ml s'a părut un om morocănos, In- 
glmfat şl ou ţlfna pe limbă (Lung.) U © 0 F IfOS, aro
ganţă : provocaţi In adevăr, sau numai porniţi de ţlfnă, au 
Început să Înjure franţuzeşte (Car.) ; nu umbla cu ţlfna In 
nas (PANN); a-1 sări ţlfna, a-î sări ţandăra, a se înfu1- 
ria: (II) sare omului ţlfna din senin, din iarbă verde (dlvr.) 
[ngr. xo6(f»va].

ŢÎFNI, tifni (-nesc) 1)6. intr. A forăi (despre 
cai): (gloaba) strănuta, ţttnea, slorăla, necheza, tăcea o 
larmă a dracului (Car.) ; pv. ext.: Neamţul tot ţltnea pe nă
rile maţlnel (d.-zamf.) [ţlfnă].

ŢÎFNpS, TIFNQS adj. Arogant, cu ifose, trufaş; 
arţăgos: nn este tllntă mal ţltnoasă ca poetul tără talent 
(ALECS.); tata babei era slută, leneşă, ţltnoasă şl cea la 
Inimă (CRO.) [ţ î f n ă].
OŢÎGARE ww TIGAU.
O ŢIGÂRÎT im- TIOAbit.
O ŢÎGAu’ m- TIGAU.
OŢÎGLA... ŢIGLA...
O ŢÎLFA (pî.-te) sf. Olten. (R.-cod.) (furt.) .A. = TIPlA. 
OŢiMBURUG ■= TIMBURUC.
O ŢÎMP timp. •
O ŢlMPOR sbst. Olten. Trans. «• Pucioasă [srb. 
s u m p o r].
OŢÎNG... TINO...
O ŢÎNEA = ŢINEA.
O ţîngAlAu I»- tinqAlAu.
OŢINTA iw TlNTA.

ŢÎNŢAR, t TINTAB sm. % Insectă dipteră, de 
coloare crâuşie sau verzuie, cu corpul subţire, cu 
picioarele şi antenele lungi, ale cărei larve trăesc 
şi se desvolta în apele stătătoare; e foarte vioaie 
şi scoate un bîzîit piţigăiat; cînd se pune pe piele, 
împunge în tîiu cu suliţele şi apoi a b 
suge cu trompa; de aceea e 
foarte supărătoare, nu numai 
pentru că produce mîncărime în 
locul înţepat, dar mai alespentru 
oă poate transmite boli molip
sitoare de la un animal la altul; 
frigurile palustre se capătănu- 
mai prin Înţepătura ţînţarilor C 
cari se găsesc cu miile prin lo
curile mlăştinoase (Culex , pi- 
piens) ( fvj 5143): nn ţintar 11 In- ■ 
ţepă aşa de tare. Incit II deşteptă osp.); Fi Ţintar
►V arhAsar ® [lat. vulg. z i n- a.S Lar^ - B. 
zala; comp. it. zenzara. Nimfă. - C. in- 
sp. Z e n Z a 1 o, etC.]. secta perfecta.

ŢÎNŢARAŞ sm. ® % dim.
TîntAR II ® ’Un fel de horă, învîrtită (p.prv.i.

ŢÎNŢArimEs/. «coi. TÎNTAR. Mulţime de ţîn - 
ţari: aşs-lvlaţaclmpenească,zlse mpşLuca, cloşmollndu-se 
şl Invlrtlndu-se, ca pe lăratlc, de răul ţlnţărlmll (CRG ). 

ŢÎNyT... = TINţTT...
ŢÎPA I»- tipa.

OŢÎPÂ (pi.-pe) sf. Trans. J Fluier cu găuri, din 
coajă de salcie orc.).

ŢÎR1 sm. ® «5i> Mică scrumbie de mare, sărată 
şi uscată; dac'ai fl bnn, mal bine un pahar de vlnlşor, 
mlnoal nişte afurisiţi de »1 (car.) ; salată de —'1; 0; uscat, 
slab ca un foarte slab ud)® iran. (Dm foarte 
slab: mai bine era de-ml dam fetita după ~ul ăla de Geor- 
gescu de la percepţie P (bas.) [ngr: tSYjpoi;].

ŢÎRS sbst. Vţ5" ® Unealtă a rotarului cu care în-
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semnează obezile cît trebuesc îndoite (dam.) (|h| 
5144) H (D Custură mică cu care se sapă flori la 
căpăţînile roţilor (r.-cod.>.

ŢÎRA1, o TIRA sf, F ® o puţin(tel), o 
leacă, un pic: o strachină pe fundul căreia a rămas o ţ!ră 
de mojdelu (vlah.)*, Harap-Alb 
numai o cit a stat de s*a uitat, 
a tăcut ţurţuri la gură (Crg.) ; te 
rog aă-mi dai numai o ţtră răgaz, 
ca să-ml jălesc viaţa (SB.) ; la 
soare pare că te-al fi putut uita 
o ţlră, dar la ei ba (Ret.); foarte 
adesea o ţlr*; La făgădăul din 
deal Ml-o rămas al meu suman 
Pentr’o ţlr* de băutură (ik.-brso ^
© adv. Ttra, ţtra, puţin cîte 
puţin, picăti^ră cu picătură, Fig. 5144. Ţîr. 
cu ţîrîita: Decit tot cu gologa
nul, ţlia, ţ!ra, să-i plătească Liturghii şi sărăcuste pentru 
partea sufletească (sper.) [ţ Î r î i].
OŢÎRA2 (pî.-re) sţ. Trans. Bucată ruptă, ruptură:
se Intllni cu alt om oare avea o pălărie rea !n cap şl neşte 
desegl tot’n spate (ret.).

ŢÎRCI interj. Imită sgomotul pe care-1 face 
laptele CÎnd se mulge: Imltlnd cu mllnlle... mulsul va
cilor, zice: I de la Lunala, I de la Mărţana, 1 de la 
Mieroana (R.*cod.) [onom.].

ŢÎRGÎI, TÎBcAJ (-ctiu, -c&eao), Trans. TÎHCOTJ 
(-oteso) vb. tr. A mulge (vaca, oaia, etc.) făclnd să 
ţîşnească cîte puţin lapte din uger: s&-i batefi uge- 
ml cu pumnul şl să ţlrcăiţl ţlţele (lung.) ; Sooală, mulge va
cile, Că răsare soarelei... Lasă să mal aţipesc, Că mintenl le 
ţlrcotesc (ik.-brso ; omul ăsta nu' ştie mulge, numai ţlrco- 
teşte (vic.) [ţîr Cl]. 
o ŢÎRGOMNIC = ţlRCQVNIC.
OŢÎRCOTI tw TiROlţ.

ŢÎRGOVNIG sm. ai Persoană însărcinată 
cu îngrijirea curăţeniei şi a bunei rîndueli în bi- 
serică: el este ^ la blserioă şi mal face şl pe n^storul 
(isp.); trecătorul era fiorosul Tunsu, fost paracliser, ^ şl 
candidat de diacon (i.-oh.) ; era un tel de olirlc, nici preot, 
nici călagăr, dar îmbrăcat In port de ap* (grig.) [vsl. cru- 
k o V I n i k u].
OŢÎRFA sf. ® Sâa, Lut amestecat cu paie pen
tru tencuit pereţii (uub.) f © Trans. Nisip, prundiş
(PŞC.) (CONV.).

ŢÎRICA, TnticA, TÎB190ARA sf. dim. tîbA1:
după aoeastă bătălie, iară mal răsuflară Moldovenii citva, 
avind o ţirică de repaus (tsp.); după oe-a urzit Dumnezeu 
pămlntul, l-a mal rămas o ţlrlşoară de pămlnt şi nu ştia ce 
să mal facă cu el (mar.).

ŢÎRÎI1 (-rîiu) 1. vb. tr. A picura, a face să curgă 
puţin cîte puţin: l-a ţtrllt citeva picături In gură.

2. vb. intr. A picura, a curge picătură cu pică
tură; a ploua cu picături mărunte şi dese: din văz
duhul vinăt, ţlrlla o ploaie măruntă şl rece de toamnă (sao.) 
[onom.J.

ŢÎR II2 (-rllu), TmiJ (-rilu, -rleso) intr. ©Acînta 
ca greierii, a scoate un sunet ascuţit, piţigăiat: se 
tlra binişor, să vază ce face lăcusta de ţlrlle aşa de tare 
(BR.-vn.) ; Ţlrlesc Încet ca greieri. Printre negre, vechi zidiri 
(EMiN.); se putea auzi cum ţlrllau şl forfoteau glngănllle 
(CAR.); despre glasul păsărilor: cind ţlrleso vrăbiile, are 
să se strice vremea (şez.) ; hulubul ţlrle acolo In legea lui 
(VAS.); saltă dlntr’o brazdă neagră o cloctrlle care fllfle 
pe deasupra noastră şl ţlrle uşurel (sad.) ^ © = ŢlBLlţ: 
după ce bău paharul, Inc^u să ţlrle Încet din scrlpcă (sad.)
[onom.J.
O ŢÎRÎI8 {-rîiu) vb. tr. Mold. A ţese (ciorapi): ^coi- 
ţuni [pol*, c y r O w a 6].

ŢÎRÎIT, TiBilT sbst. Faptul de a ţîr îi2: ţi- 
rlltul lăcustelor 11 sfredelea urechile (s.-ald.) ; despre pă
sări : prin adierile lui mol de răcoare, tresărea din clnd In 
clnd ţlrlltul unei paseri (sad.); pr. ext.: ţlrîitul clopoţe
lului de la o bicicletă militară urg.) ; despre sunetele 
ascuţite ale vioarei: de sus... venea o larmă nedesluşită 
In care se deosebea un ţlrllt de strune (sad.i.

ŢÎRÎITĂ sf. Cu ţirtita loc. adv. Puţin cîte puţin, 
cîte puţin deodată, picătură cu picătură: simbria o 
scotea Duminecile cu ţlrllta (Ret.) ; de la o vreme, Începu 
să răsufle cu greu şl să mănlnce- cu ţlrllta (slv.) ; Iu sfera 
conştiinţei lui nu poţi introduce decit cu ţlrllta 0 anumită

provizie intelectuală (vlah.) ; aduni cu ţlrllta şl împărţi cu TIR- 
nemilulta (Znn.) [ţ î r î l1]. tit

ŢÎHÎITQR sm. = OBLţT. • TI T
ŢÎRÎITURA1 (pî.-turl) s/. Curgere picătură ’ 

cu picătură, ca ploaia cînd ţ î r î e: noapte de vară. 
Întunecoasă, cu ţlrllturl de ploaie (luno.).

ŢÎRÎITtJRA2, TÎRIITURA (pi.-tuil) sf. Cîntatul 
greierilor şi altor insecte: vizduhui era plin de ţiriituii 
de l&ouste (s. ald.) ; pr. exl. despre sunetul ascuţit al 
instrumentelor cu coarde: loateie abnrau tn tiiiituriie 
scrlpcllor (sad.) [ţ î r î i2].

ŢÎRLÎI (-llln), TÎRLIJ, ŢIRLIJ (-llln, -liesc), TUH- 
LUI (-luiu) vb. intr. A scoate sunete monotone şi 
puţin armonioase dintr’un instrument muzical:
a doua zl bolernl eia căttănit şl metertaaneana turcească II 
tlrltla sub cerdac (Alecs.) ; unul, cu lăuta, şi altul, cu cobza, 
tlrlle tntr’un oolţolteneşte (CAR.) ; citii ziulica de mare, tot ( 
tlrlleşte ialecs.) ; cu degetele uscate, mişca ulşte coarde 
lalse, oare tlrlileu nervos (EWIN.) [onom.].

ŢÎRLÎIT sbst. Faptul (ie a ţ 1 r 1 î i; rezultatul 
acestei acţiuni: Eu aş turba s& stau mai mylt... ca să-1 
asodlt Acelaşi şi acelaşi » (VI.AH.).

ŢÎRLiîITOR 1. adj. verb. TtBLlţ. Care ţîrlîe.
2. tIrlUtoare sf. iron. Instrument de muzică

(care ţ î r 1 î e]: du-te plrlii, şonfule, cu asta 1 (ALECS ).
ŢÎRLÎITURA (pl.-turij s/. iron. Cîntare mo

notonă şi puţin armonioasă dintr’un instrument: 
eu clnd and tlrllltnrl de cele nemţeşti, îmi vine să-i lan cu 
toropala (alecs.) [ţ î r 1 î i].

ŢÎRLOIU1 sm. Trans. i Ciocîrlie coc.) [ţ î r - 
lîi]. •

ŢIRLOIU2 (pi.-oale) sn. Ţeavă de lemn sau 
de metal' pe care curge apa, şipot cnc.): apa ourge 
pe »... In tigaia de piatră (pAc.).

ŢlRLOIU^ TURLipro.
'ţ’ÎRMQNIE sf. © = CEREMONIE: nu era ~ la 

oxirte, unde să nu 11 fost şl el chemat (isp.). 
o ŢÎRUGA, TtRţncĂ sf. Băn. Trans. dim. tJrA1.

•ţ’ÎS'Tl wm- TIST I
ŢÎŞNI, TişNi (-nesc) vb. intr. ® A năpădi, a 

ieşi cu putere şi cu sgomot de unde se află com
primat, închis {vorb. de lichide, de foc, etc.): de-aioi 
ţlşneşc de snb maluri izvoarele care, mal la vale se adună 
Intr’o singură albie (vlah.) ; apele minerale de Iod, de pu
cioasă ţtşnesc Ici şi colo (Irg.) ; (Iul Setilă) Începu a-1 ţtşni 
apa pe nări şl pe urechi ca pe nişte lăptoace de mori (CRg.) ; 
lancea... o picat drept încăpui celui mai mşre... ş*o şl În
ceput a ţlşnl singele (vas.); 11 ţlşnl slnge din ochi (stam.); 
dete una după alta peste munţi de cremene din care ţlşneau 
flăcări de foo osp.) t © A s&ri deodată dintr’un 
loc şi a o lua la fugă: am ţlşnlt odată ca ţărna ’n cap şl 
tlva la mama acasă 1 (CRG.) ; ...Intr’o tufă nimereşte, Unde-nn 
Iepure ţlşneşte iSEV.) ; 'tocmai clnd voi să se scoale şl să 
plece... iată că broasca ţlşnl odată (tsP.) [ţ ! ş t ilj.

ŢÎŞNITOR adj. -uerb. TlşNj. Care ţîşneşte: la 
fle-care zeoe paşi, guri de apă ţlşnltoare care se urcau cu re
peziciune plnă in vlrtul cel mal Înalt al oaselor (i.-oh.).

ŢÎŞNITURA (pl.-tnri) sf. Faptul de a ţ I ş n i; 
rezultatul acestei acţiuni: ain ţlşnltnra ce lăon lap- 
tele din ţiţă... spun păginll să se fl alcătuit pe cer calea lap- ■ 
telul (ISP.).

TÎŞ.T(I)I sau TOT(i) 1 interj. Imită mişcarea 
precipitată a cuiva care sare dintr’un loc spre a 
o lua la fugă: bătrlna dădu să-l sărute; Neghlnlţă ţlştll 
pe nas, ţlştl 1 iar pe mină (dlvr.) ; unde lovea el cn nuiaua... 
acolo, ţlştl şl dlnsa, şl ochii de la dlnsul nu-1 mai lua 
(ISP.); atunci mlrtanul pune gura pe ea şl, ţlştl afară In 
fuga mare (ret.) [onom.; comp. TOŞTII şi CIV9TII].

ŢÎŢĂ (pl.-ţe) Sf. © g) Organ glandulos care 
secretează laptele la femeie şi la ori-ce femelă de 
mamifer, mamelă: ferice de... plnteoele oelea ce n’au 
născut şl ţlţele carele n’au aplecat (bibl.); mama... copi
lului să nu-1 ţie pe mina stingă, nici să-l dea din ţiţa stingă, 
ca să nu fie stlngaclu (MAR.) ; copil de prunc Caie SUge 
încă: pre nlmene n'au omţat, oe plnă In copil de ^ tot sub 
sabie au pus (N.>cosr.); Întors de la <«’' iv* ÎNTQBS 1© ^
(D Uger: Sultănica sula, mlnlnd o vacă bălaie cu un 
viţel oe se dă pe furiş la... ţlţa rumenă şi asudată de lapte 
(DLVR.); Am o vacă ou ţlţa In spinare (gor.), ghicitoare
despre ,,urcior” 1 ® Pr. ext. Partea corespunză
toare ţiţei la pieptul bărbaţilor: la metereze, copiu şi 
chitiţi tot snbt^ţlţa stingă (alecs.) ^ ® Laptele din

I.- A. Candrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1361 86



Ţ I Ţ. ţîţ&; adB'v, adasăsugă: o&lng&rnl o lasă de-1 date ^ 
' ' plod oe se s&taiă (isp.); w COPţL" ®; a-1 pieri ţlţa, a
TOP înceta de a mai avea lapte în-
’ ţîţe: nu e bine să dai -v la ooplll ge- tf 4

meni al altora, oă-ţl piere ţlţa (ooR.); a
suge-», a suge la pieptul mamei;
Dumnezeu gtle ce-1 lipseşte, oăcl aouma 
nlol nu vrea să sugd —' (sa.); ooplll,clnd 
sint mlol, să sugă — de la Ţigancă, 
ca să albă mnmă-sa * (60R.) •[
® % Celula în care se desvoltă 
matca imar.) 1 ® ♦ tîta-oa- 
PBEI1 iw capra ® ; — TlŢA-04- 
PREI2 = BARBA-OAPREI1; —
TiTA-CAPBEI3 = SUROPCID ® 
ii © ♦ TlTA-On1 = ClOBOŢţCA- 

cyCULUI; — TlTA-pn2 = OEOE- 
TAH ®; — TlTA-pn3, varietate 
de struguri II ® ♦ tIta-vach1, 
plantâ cu frunzele dispuse în 
rozetă, cu flori măricele, gal
bene, aşezate într’o umbelă Fig. 5145. ţîţa-vacii, 
la vîrful tulpinii (Primula e- 
latior) (IH5145); — TtTA-VAoil2 = cioboţica-cV- 
ouLUi; — TlTA - VAon3, varietate de struguri [cu- 
vînt din graiul copiilor, foarte răspîndit şi în 
alte limbi; comp. it. zi z z a, germ. Z i t z e; bg. 
srb. cică, etc.].
O TÎŢAGA ew ţAţjcA.

ŢiŢEICĂ rr ŢIŢEIoA.
ŢÎŢEIU = ŢITEID.
ŢÎŢIŞOARA [pi. -re) sf. dim. TIţA.
ŢÎŢÎI1 (-tliu), O ŢIŢIt (-ţllu, -ţlesc) vb. intr. ® 

A scoate sunete subţiri dintr’un instrument mu- 
zical: abia Inoep el s& ţlţte şi s& Bdrăng&nepuţin;., că se şl 
strecoară tetele pe lingă gardul de nulele (lung.) ^ ® = 
TÎRlJ* ® : otnd toate gurile prlvlghltorllor amalolnta taof 
atunoea grierul copaolului a ţlţll Începe (Cant.) ; dacă*l prinzi 
şi'l pul la ureche, ţlţieşte (mar.) [onom.].

ŢÎŢÎI2, ŢlTliA (-ţllu) vb. intr. A tremura (inima 
in cineva): negustorlulnl 11 ţlţlia inima de frică (vas.) 
[onom.J.

ŢÎţInA (pî.-int) Sf. © Două plăci de fier, din 
care una prevăzută cu un capăt rotund, care intră 
în cilindrul gol al celeilalte plăci; 
se fixează la o uşă sau poartă, 
spre a le permite să se Invlrtească 
m 5146): o’ mare nşă de (Ier se (nvir- 
teşte din ţlţlnl o’un sclrţlit metalic 
(VLAH.); uşa, In loc să se deschidă, sări 
din ţlţtni, lovită de o muchie de topor 
(GN.); voind să scoată uşa camerei din 
ţlţlnl, hangiul se sculase şi Înaintase
la uşă (bod; muntele s’a sguduit. Fig;.5i46. Ţ.Ţiţină.din ţlţlnl de svlrcollrea dihănlel (vlah.) ;
0 f a scoate pe cineva din ţlţlnl, a-1 SCOatC din 
sărite, a-1 face să-.?! piardă cumpătul: am s’o scot 
din ţlţlnl, cum m’al scos şl mata din sărite (alecs.) ^ ® 
Pr. ext. Rădăcina unui buboiu, unei bătături (ciauş.) 
[ţîtă].

ŢlŢOS adj. Cu ţîţe mari; şl titoaad şl 
lăptoaad şl de vreme acasă (znn ), se zice Clnd cineva 
caută un lucru sau o persoană care să aibă toate 
calităţile şi nici cel mai mic cusur.

ŢÎŢUCA, OŢIŢţrcA (pL-ucl) sf. g) dim. TlTA®: 
sinul cn ţlţuoile, Orădlna cu (lorii e (IK.-BRS.).

ŢÎTJ1 wm- TID.
O TţUa [pi. ţlurl) sn. Băn. fSi Clopotul cu sunet 
subţire de la gîtul berbecului.
O ŢÎUI ww ŢIDJ.
O ŢÎVLI wm- TIVLI.

ŢOABA. (pl.-be) sf. % Specie de ţînţar foarte 
mic, numit şi ,,ţobîc(ă)”, ,,ciobîc”, etc. (Simulia):
clnd umblă muşte pe lingă Ioc, mal ales ţoabe, atunci se strică 
vremea (gor.); clnd vezi mal multe ţoabe deasupra unui loc 
băltos... cit mal curund va veni ploaie

ŢOALA (pl.-le) Sf. (Î5 0 Haină, îmbrăcă- 
minte: clnd cumperi vre-o ^ nouă, să nu o lei de Marţi 
la purtare (gor.) ; unele alergară călări... iară altele numai 
cu clte o aruncată pe dlnsele aşa d’a-n fuga (isp.) ; tru
pul el despuiat, ce abia-1 Înveleau nişte ţoale stlşlate, părea 
sdrobit (odob.) ; acum Intră Intr’o sobă In care era nn dolap,

11 deschide şl vede In lăuntru neşte ţoale tot de aur (cAt.) 
[comp. TOL2].
OŢOANGĂ Sf. Trans. © Clopot ce se atîrnă la 
gîtul vitelor ipşc.) H ® Clopoţel rău, stricat (convo. 
O ŢOBÎC STO., TOBIcA sf. % TOABA.

ŢOC! interj. Imită săruţatul: se repede la dinsn 
şi-o săruta. — I — 1 (SAD.) [onom.].

ŢOCAl (-oăin, -căeBc) Vb. tr. şi refl. F Q A (se) 
pupa, a (se) săruta cu sgomot: numai iaca ce ml-o 
vede cn un (lăcău (n braţe, ţocălndn-se (şez.) H ® A
mişca buzele în somn, ca şi cînd ar suge (vorb. 
de prunci) [ţ o c!].

ŢpIU1 sm. V = SCOBTAR i © ; ţoii, cintezoii şl 
plţlgoil, toţi 11 Intlmplnară peste tot locul cu dulcile lor 
clntărl (ODOB.).

ŢOIU2 (pi.-iuri) sn. O Păhărel (de ţuică, de 
rachiu) de forma unei sticluţe cu 
gîtul lung ((Ş| 5147): Negolţă a dat --1 
repede pe gtt (car.) ; umplea —'Ti de ţuică 
şl le Imp&rţea cărăuşilor (ur.) ; părinte.
(11 bun, 8ă Indm clte un — de racbiu 
(LUNG.).

ŢOL* sm. Măsură de lungime 
întrebuinţată detîmplari, geamgii, 
etc., egală cu lărgimea degetului 
celui mare sau cu a douăsprezecea 
parte a unui picior [germ. Zoii].

ŢOL2 (pi. ţolurl, ţoale) sn. ® Ţe
sătură de pinză groasă sau de lînă Fig. 5147. Toiu. 
ce serveşte de învelit, de aşternut 
peste ceva; pătură: cu —uri rupte, atumate, O&rutele 
le Invftlesc (don.); (leşte-care Tlsan are şatra Iul (Aontd din 
mal multe bucăţi de —uri afumata (alecs.); st&pinel aşterne 
un — aloi, In mlllocul ogrăzii (crg.) H ® Trans. Maram. 
Covor U ® = toalA.
O ŢOLETtJRI sf. pl. Olten. Tot felul de ţoale, 
haine, boarfe, aşternuturi, scoarţe, etc. <ciauş.): nn-i 
lasă să treacă In oer, la raln, plnă nu le plătesc şl lor ceva. 
In bani ori In (pamf.).
OŢOLIC (pl.-lce) sn. dim. TOL2, TOALA: ţoalele 
şl <«'ele sInt ^sute din lină... şl slnt vărgate cn năgiu, 
alb... şl on alte colori (pAc.).

ŢOLINA (pi.-ne) sf. © Termen de dispreţ pen
tru o'femeie păcătoasă, stricată: al ţoiina, auzi ce-mi 
(ace f las’ o’oin dobzăla-olu eu (Negr.i ; alei, — oe-ml eşti I 
zise (ata împăratului, da bine m’al vindnt! (Crg.i [ţoală]. 
OŢOLINGI sbst. pl. dim. TOL; m’am ghemnlt şl eu 
cnm am putut prin — isad.).
O ŢOLOAMBE Sf. pl. Olten. (ciauş.) = TOLETURI.

ŢONŢORQIU sm. Mofd. Sburdalnic, nebu- 
natec: el I măi nepoate, oe mai zici ? sint ori ba f (ALEcs.) 
[comp. TONTOBQtnj.

ŢOP1 .sm. ® Panglicuţă ce se împleteşte în 
cosiţa fetelor: Zamllrloa toate le avea, Numai ^111 lipsea 
(PANN); Cam al trecnt, Dldo, 01tny De nu ţl-al lunecat 
ţopn? (R.-coD.); Sărnta-ţl-ar neică ochii, Cum Iţi bate vlntnl
^11 (pşc.) 1F © Poreclă dată Moţului (care-şi împle

teşte părul cu coadă) (fr.-cdr.) (wo.) [germ. Z o p f].
ŢOPIa sau TŢjPi interj. © Exprimă o săritură, 

o săltătură de joc: Mărluoa... Iml sărea, ţopl Înainte, 
ca o turturea (alecs.) ; nlol una nlol alta, ţop 1 se prinse Ungă 
dlnsul In horă (isP.); buzduganul... sări pe masă şl de-alol, 
ţup! pe culu (SB.); lese de subt soaun şl, ţupl In braţe la 
zmeu (VA6.)\ nlol una nlol două, el, ţupl pe spatele omului
(ŞEZ.) TI (© Exprimă ivirea fără veste a cuiva 
într'un loc: Inoă nu apucaseră leolorll a aprinde lumină
rile, şl dumneaei, ţopl a şl fost aici (alecs.) ; atnnol leul, 
ţupl la dlnsul In dram, ou glndnl ca să-l mănlnce (mar.)
[onom.; comp. şi srb. cop! rut. c u p p a, etc.].

ŢOPA(I) 1 w- H(>PAI1
’ţ’OPAl, TbPAi (-aiu, -ăesc) vh. intr. F A juca, 

a dansa; a sălta: s'a pornit să shră şl săţopăemal nebun 
ca toţi (CAR.); lan priveşte-1 cum ţopăeştel (alecs.); ele au 
ţupălt toată ziua la sunetul fluierului (se.); o Învăţătoare 
ţnpăe ca o vrabie <iro.) [ţop! şi ţupl].

ŢOPAIALA, TUPAiauA (pi.-ălell) sf. F Faptul 
de a ţopăi; rezultatul acestei acţiuni: dace să 
mal las pe bietul om să se supere... cu ţopălellle tuturor loa
zelor? (LUNG.i; Chiote de veselie, Tupălell de oameoi beţi
(VLAH.).

ŢOPÎRGA, tofIrlan sm. Ţărănoiu, mocîrţan, 
mocofan, modîrlan, bădăran: laoa mă! nu cumva s’o
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boierit ţopirca P <alec8«i ; bal, ţoplrcă, vin’ ou mine la mas& t 
(ALECSOţ UI ţoplrlan de deputat, alea prin mlDclnn& şl prin 
linguşire (luno.); pe semne păcatele mele oole mari şi grele 
m’au aruncat şl aici oă Învăţ nişte ţoptrlanl aălbatlol (Cro.)
[probabil „ţăran ce poartă ţ o p, cu părul îm
pletit”; pentru sufix, comp. MonÎRLaN 1.

ŢORŢOAXiE, T0RT04NE sf. pl; F = ZOR- 
ZO^NE; armele şl ţorţoalele de pe dtusul II dau jos osp.) ; 
acesta se apucă să deabrace pe fata Iul Cblrlac... de toate 
ţorţoauele străine ce o deatigurau (negrj .
O ŢORŢOLpŞ (pî.-oaşe) sn. Often, Ţurţur; 
ciucur (ctAuş.).*
O ŢpŞCA, tqşcA (pî,-şte) sf. Mold. Săculeţ; geantă, 
torbă, taşcă: să nu săpuneşti, clnd speli ţoşca de vlnă- 
toare... că n’al noroc la vluat (gor.);' colindătorii mal au 

■şi... traistele sau toştele pentru adunat colacii, covrigii şl 
poamele (pamf.); — adv. (plin) doldora: II mai în
tinde şl o pungă toşcă de bani (CRO.) ; umplea chimirul toşcă 
cu gologani şl bai la crlşmă aă bee (flor.) [comp. 
T790A şi TAŞCA].
OŢPŢĂ (pl.-ţe) sf. Olten. ^ Grămadă, glugă (de 
8-10 snopi) de coceni.
OŢTJGA (ţuc) vb. It. şi refl. © Trans. Băn. Oaş. 
A (se) pupa, a (se) săruta: Buze moi ;1 gubţliele. Hal 
să ne ţucăra cu elel (IK.-brs.) [ţ o cI].

ŢUG.^ (pl.-aie, -aluri) sn. O Oală de noapte 
[ngr. TţouxâXi].

ŢUGARA sf. Fasole m- FASOLE® [germ. 
Z u c k e r (b o h n e)].
O ŢUGLAU, xucLţntr sbst. Trans. ipşc.) (bud.) A.
= tiqiAu.

ŢUGSUI {-aueac) vb. intr. F A bea, a trage la 
măsea, a chili: plnă şi a tucsul sau a trage la mustaţă, oum 
se zloe, tot un zeu trebui să-l Înveţe (tsp.) [comp. bg. 0 U- 
kamă ,,beau”].

ŢUGLUIU sbst. Motd. (ŞEz.) ® .ii. = TBCLăU 1f 
® Vîrf de stog ascuţit [comp. Tuoţmj]. 

ŢUGUI interj. Strigăt cu care se chiamăporcii
(ŞEZ.I (CONV.);

ŢUGUIA (-uiu, -uiez) 1. vb. tr. A da O formă 
conică, subţiată la vîrf: Işl ţngnla guriţa ca să sugă
(VLAH.).

2. vb, refl. A lua, a avea o formă conică: cemtn- 
dru se ţugulază acoperişul ou şindrilă (Car.) ; capul 1 se 
ţugnia In con (dlvr.) [ţuguiu].

ŢUGUIAT, O TuouiET adj. p. tugdia. Subţiat 
la vîrf, conic: intrăm In răcoroasa pădure de brazi ce aco
pere ca o căciulă vlrful ţuguiat al muntelui (vlah.) ; aco- 
peremlntele ţuguiele de olane mucegăite (Emin.) ; purta pe 
cap o tichie ţuguiată ou clopoţei (Car.) ; trec Tirolezi cu pă
lăriile lor ţuguiele şl împodobite cu pene de păun (odob ).

ŢUGUIU (pl.-'uiuri) sn. ® ^ Pisc de munte de 
formă conică: ne-arată la stingă ’n lund, printre cheliile 
munţilor, un —■ mai depărtat, aurit de razele soarelui (vlah.) *[
® Ori-ce obiect mai ridicat, de formă conică; con: 
fă stogul cu...... să nu-I strice ploaia (rv.-crg.) [comp.
TnaLţnu, tucluiu, tuciAu, ticiAu].
OŢUGULE! interj. Trans. (vic.) = TBOai 
O ŢUHAL sm. Mold. Bucov. Sac mare (pentru gră
unţe): două cară Încărcate cu •«■1 suiau drumul iezăturll 
din bătătura morii (sad.); Înşfacă —'Ul cu colaci, şl... 
mină, băiete I (vas.) ; era gros olt un —• şl din gură 11 sărea 
foc (VOR.).

ŢUHAUS sbst. Arest (în spec. în graiul mili
tarilor) : auzi d-ta, să-ml vorbească de libertate, tocmai 
clnd ştia că viu do la 1 (BAS.) [germ. Zuchtliaus].

ŢUIGA sf. £ Rachiu de prune: Vinul, ţuica cui il 
place, N’are ca ce aă se *mbraoe (pann) ; calitatea propria zisă 
a ţaicii Da se simte decit abia dopă al doilea ţulu (suv.)
[comp. srb. cujka, probabil împrumutat din 
rom. ].

ŢUIGAR sm. Cel ce fabrică ţuică:—ii işi 
beau prea mult ţuica (irg.) ; cum se face că din — te-ai 
făcut haiduc? (UR.).

ŢUXU = TOnr: calitatea propriu zisă o ţuicii nu se 
simte decit abia după al doilea — (slv.).
O ŢUX.TJG sm. Motd. Moţ; chică: de-abia mi-i lua 
pe Qerilă de — şl 11-1 porta ou nasul pe la soare (CRG.i; pe 
— 11 apuca, Jos la pămlnt 11 trlntea (PAMF.) [COmp. 
ZXJLPF si bg. cui u fu], 
o ŢUMBURUG tw TIMBURPC.
OŢUNDRA (pl.-dro) sf. Trans. Băn. ® 0 Zeghe;

suman: Murăşan cu ţuodra soră. Treci Murăşn să-ţl dau 
gură, Murăşan cu ţundra albă. Treci Mnrăşu de ţl-s dragă 
(IK.-BRS.); o cămaşă pe dtusul de boranglo... şl pe deasupra cu 
ţoudra prinsă de glt cu Încheieturi (isp.i f ® ® Băn.
Femeie stricată, depravată [ung. condra].
O ŢUNDRÎţA (pl.-ţe) sf. Trans. 0 dim. TUNDRA: 
Pe la noi, prin Glrbovlţă, Umblă foamea pe uliţă, îmbrăcată 
ca — 91 In cap cu căciulită (IK.-brs.).

ŢUP I rr TOP l2
ŢUPA(I) tr HQPAII
ŢUP Al iw- TOPAI.
ŢURI sau TţTRl I interj. Strigăt cu care se chiamă 

găinile ca să le dea mîncare.
ŢURGA1 (pi.-cl) sf. .a. Căciulă mare şi lă- 

ţoasă din piele de oaie ţurcană: in cap (aveau) o — 
floooasă, adusă la o parte (odob.) ; Pe-a lor lungi şl negre 
plete se scoboat' o neagră — (alecs.) ; s’an Îmbrăcat In nişte 
sumălaşe şl cu ţnrcl pe cap (sb.).

ŢURGA2 Sf. Beţişor ascuţit la amîndouă ca
petele; do-a ţurca, joc de băieţi. In care 
un beţişor ascuţit la amîndouă cape
tele e aşezat deasupra unei gropiţe, 
iar fie-care din jucători, pe rînd, 
caută să-l asvîrle de acolo, cu un băţ 
mai lung, cit mai departe, pe cînd cei
lalţi băieţi se silescsă-1 prindă (H| 5148)
[comp. rut. rus. c u r k a],

ŢURGA3 rm- turca.
ŢURGAN 1. adj. Kt Se zice despre 

o varietate de oi de rînd, cu Una 
lungă, groasă si aspră: berbec —, oaie —ă 
(i^ 5149); lină —ă, lîna de la aceste oi: 
nădiogll, reoftlele, ciorapii, ţoalele... slnt fă- 
cate... dlD postav tesat din lină biraană 
şl tigaie (PAC.).

2. sm. Berbec ţurcan.
a. TURCANA (pl.-ne) sf. ® Kt Oaie ţurcană ţf ® 

£5, = turca1 : de sub — că
deau plete mărunte (UR.) [COmp.
TUBOA1].

ŢURGANESC adj. 0 
Căcială, caşmă ţoroăoeaBoă =
TVHCA1: pe poteca demonta... 
sola... un om înalt... ca că
ciula lungă ţurcănească (orig.i ; 
căciula ţurcănească, trlntltă p'o 
nieche, 11 prindea ca pe-nn hai
duc (DLVR.); din clnd In clnd tre
cea pe lingă el clte un tlnăr cavaler ou căciula ţurcănească 
(EMIN.); cea mai mare parte era cu cuşme ţurcăneşti (isp.); 
sarică ţurcănească, sarică făcută din lînă ţurcană: 
Cu căciula mocănească, Cu sarica ţurcănească (pamf.)
[ţurcan].

ŢURII TUR!
ŢURLpIU, O TiBLQIU (pi.-loaie) sn. ® Par

tea piciorului de la genunchiu pînă la glezne; flu
ierul piciorului, tibia 
(sw 1^ 4345); ciorapii, 
de lină albă... se numesc

TOR-
TUR

Fig. 5148. 
Ţurcă.

Fig. 5149.
Berbec ţurcan şi oaie 

ţurcană.

mmcălţunaşl şl se ridică 
peste ţurloln plnă la ju
mătatea pulpei (PAC.); 11 
lovi odată cu btta peste 3 '
ţlrlolu, de-1 secă la Inimă . Fi^. 5750. Ţurţuri. 
(D.-ZAMF.); dacă pe cineva
11 doare ţfrlolnl, adecă Ilnlerul piciorului, se unge cu cari 
de stejar (mar.) 1[ ® = TURLVnr: din al treilea rezervorlu 
se aducea altă dată apă, pe ţurloaie, Ia Ierusalim (Bol.i.

ŢURLU-BITRLU adv, Ţ 0 sbîrlit;vîlvoiu:perii 
capului nu-i erau creţi, dară steteau cum se zice (isp.).

ŢURLUI TtRLiţ.
ŢURIiUrU (pi.-Inie) sn. = SULlNAHdD)2 [comp. 

TDRLPID® şi BURLţriD].
o ŢURŢAN (pi.-Bne) sn. Olten. (ciauş.) .A. Coastă 
rîpoasă, prăpăstioasă.

ŢURŢUR(E) sm. Apa îngheţată caro atîmă 
ca nişte beţişoare ascuţite de la streaşină casei 
(1^ 5150) : cit de Inngl alnt ţorţnrll de ghiaţă de le etrea- 
şlna casei... aşa de Înaltă va fl clnepa tn vara viitoare 
(GOR.); ciucuri mari de piatră, atlrnaţl de tavan că nişte 
ţurţuri de ghiaţă (vlah.) ; mustăţile şl bărbile tuturor erau 
pline de ţurţuri şl de promoroacă (sad.) ;' a Intrat In mine.
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TUR-
TUT

oa an ţorţure de ghlaţd, plnA la JumAtatea şirei spinării
(DEM.).

ŢURUI = ZUBUJ.
fyşcA {pl. ţuşte) s/. (T) Varietate de oi de 

rind, Înrudite cu ţurcanele: ţuşteie sint oile oeie mai 
de rtnd şi mai mici declt toate celelante, elnt mal puţin gin
gaşe şl mal mult negre şl lăl (draoh.) II (D MţŞOA. 
OŢUŞNI = TÎ5NI.

ŢUŞTi(U) I . = TjŞTI I N’apuolblne sA’ncbizi
porcul, Şl el ţuştil 11 vezi cA iese (sper.); IntrAm tu< 
plluş tntr'o casA, şl, ţuşti l pe cuptor (SAD.); bAletul, clnd o 
deschis uşa, moşneagul, ţuşti 1 din odaie şi s’o ca mai dus 
peste nouA mări rvAS.); hoaţa de pisică Îndată puse ghlara 
pe piatră şl, ţuştlul pe Sereastră (pAc.) [onorn.]. 
OŢUŢA (pJ.-te) sf. ^ Olten. = TOTA.

ŢUŢUIA (-uiu) vb. refl. A se cucuia, a se co
coţa: (bulnlţa) necăjiţi, se Juţale pe coama nnnl zid (odob.) 
[ţ u ţ u i u],

ŢUŢUIAN 1. sm. © fA Cioban din Ardeal H 
© Poreclă dată Ardeleanului; pr. exl. ţărănoiu, 
niocîrţan, bădăran: Irajllor ardeleni le zicem trocarl

ori moclrţanl ori ţuţulenl (jip.) ; iaca ţuţuianu, şl-o pus- 
livreaual.tALEcs.).

2. tutuianoA (pl.-ience) sf. © Nevasta unui ţu- 
ţuian ^ ® Numele unui dans popular, originar din 
Ardeal.

ŢUŢUIENESG adj. De Ţuţuian, al Ţu- 
ţuienilor: in picioare, oplnol ţutulenestl, de acelea cu clo- 
cui lung şi adus In lături (lung.).

ŢUŢUIU (pj.-nlurl) sn. .A. = TUGţnu: o cas
cadă de piscuri gl de -^rl se repede epre valea Prahovei (UR.). 
O ŢUŢUL sbst. Trans. (vic.) Leagăn (în care se lea
gănă copiii) [onom.; comp. srb. c u c a t i ,,a le
găna”]. I
OŢUŢULA (-ul) vb. tr. Trans. (vic.) (dens.i A le
găna fţuţul].
O ŢUŢXJLUŞ (pî.-nse) sn. Trans. Băn. (vic.) (dens.i 
= TUTOL.
O ŢUŢURA (-tur) vb. tr. Trans. A trage (de păr, 
de urechi): el se apropie de cel, II ţutură de urechi... a- 
pol se urcă şl plecă (slv.).
O ŢUŢURQIU (pi.-oaie) sn. Olten. (tut.i ^TORTUB.

IMN CAZANIA I.UI VAIILAM (lAŞI, 1642).

i
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Sec. XVIII
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Sec. XVIII

V
UHIVEB6ITATKA IHX;IAŞI

U sm. A douăzeci şi patra iiteră a alfabetului; 
purta In alfabetul cirilic numele de „ucu”.

•UBIGHITATE, UBICUITATE sf. Faptul de a fi 
prezent pretutindeni sau In diferite locuri în ace
laşi timp [fr. u b i q u i t ă].

XTC.^ (pl.-azuri) sn. ® Decret, ordonanţă 
dată de Ţar: Moscalii n'au vrut să sale după dlnşll... 
zlclnd că n’au (n.-cost.) t © © Hotărîre care nu 
admite discuţie [rus.].

UCENIC sm., UCENICA [pl.-ce) sf. ® f. t Şco
lar, discipol, învăţăcel: a doua zi după ziua Naşterii 
(Hlntuitorulnl) vin dascălii şcoalelor cii ucenicii cei mai 
aleşi (LUT.); nu te arăta dascăl, plnă a nu ii ucenic <znn.) * 
® fljJ t Apostol ţ[ ® ©. Cel ce intră la un meşter 
ca să înveţe o meserie: dimineaţa, calfele şi cei doi uce
nici erau la lucru (SLV.i ; se băsă ucenic... (şi) Intr’o jumă
tate de'an lucra ca o calfă veche (isp.) fvsl. U 6 e n i k 0].

UCENICI (-icesc) vb. intr. ©A fi ucenic, a 
sluji, a lucra în calitate de ucenic: iată şi băiatul 
cn care noenlciae că vine şl se aşază lingă dlnsul nsp.i.

UCENICIE sf. Starea, calitatea de ucenic: 
timpul petrecut ca ucenic: a crescut băiatul canonit şl 
muncit şl a ajuns, dopă culegător icar.) ; dă-mi Iplngeaua, 
că acum eşti caliă, al scăpat de (isp-i.

- UCIDE (ucid, ucig; pevf. ucisei; pari. ucis) 1. vb. 
ir. 0 A omori: eu ucig şi viu fac, vatăm şi eu vindec 
(PS.-scH.); de aţunce Intră zavistia In lume, că se sculă Caln 
de ucise pre. frate-său Avei (mxj ^ © t A da lovi
turi, a bate rău, a snopi în bătaie, a stîlci: acest va
meş... ucidea pieptul său şl grăia: Doamne, milostiv fii mie 
păcătosul (Ev.-Govj; cIndu-1 va călca cnpicloarele sau-1 va 
ucideoupnmnll poncişi In inimă plnă-1 va omori (prv.-mb.); 
l-am ucis şl s’a Intlmplat de a murit(r.-cod.) ; şl ’ncludat pe 
vulpe c^'l-a amăgit, se duce s’o ucidă In bătaie (CRG.).

2. vb. refl. 0 A se omorî, a se sinucide 1f © t ® 
A se lovi; a se StîlQi: (vamăşul) stătu departe şi s& ucidea 
In piept (VARL.); M’am nols io cap cu pumnii (panni [lat. 
O c c î d ă r ej.

UCIDERE sf. Faptul de a (se) ucide: Dumi- 
tiaşco Buhnş... nu s’an abătut spre să se cheme ucP 
gaş (N.-COST.).

UCIGA-L-CRUCEA, UCIGA-L-TOACA, UCIGA-L- 
-tAmIia sm. & ©'Nume eufemistice date diavo
lului; de n'al fl ştiut oă-1 uclgă-1-orucea, ţl-ar Ii fost mal 
mare dragul să te uiţi la el (GN.i; femei şi copil fugeau fă- 
olndu-şl cruce ca de uclgă-l-toaca (I.-gh.).
O UCIGAN sm. Mofd. Bucov. ^ ® Una din nume

roasele numiri date de popor diavolului: Doamne, 
femele, ce-ţi pul tu mintea cu ««ail P isev.) ; diavolul ar vrea 
să facă rău, să despărţească, să nimicească vieţi de oameni, 
doară altă ce-a lucra, dacă-i ,,cel rău”, dacă-1 ,,dnşmaonlu, 
,,'^'un” ivoR.) [ucide].

UCIGAŞ 1. sm., ucig4$A (pî.-aşe) sf. 0 Care 
ucide sau a ucis pe cineva, ucigător, omorîtor: 
să fugă acolo ucigaşul, tot cela ce va ucide suflet fără de 
voie (BIBL.) ![ © & ©UCIGAŞUL, dracul; Inchlnă-te, să 
fugă Ucigaşul (r.-cod.).

2. adj. Ucigător, care ucide: armă ^ă; ®: 91 gro
piţe face ’n unghiul uclgaşel sale guri (EMIn.i.

UCIGĂTOR adj. verb. ucide şi sm. Care ucide, 
ucigaş, asasin: dar In momentul etnd era să deschidă uşa 
spre a Impllnta flerul ^ In pieptul nevinovatei sale soţii, el 
ai|zl deodată In creierii Iul o voce streină (GN.) ; uclgă- 
toarea ploaie de fler acopere, Invălue de jur împrejur oastea 
maghiară (vlah.) ; pentru ce sint Albanezii de atltea sute 
de ani lotri şi >^1 Pr (Tich.).
tUCIGĂTURĂ (p/.-turi) sf. © Ucidere, omor 

^ 0 s UCIsATURA: nu se poate nici ou scrisoarea, nici 
cu limba a povesti caznele şi uclgăturlle lor de Tătari (Muer.)
[ucid ej. •

UCIS 1. adj. p. uejDE. 0 Omorît ^ © Sdrobit 
do lovituri, băliit rău, stîlcit.

2, sbsl. Faptul de a ucide, ucidere: să nu am
bii după <«^1 grierilor din casă, că-1 păcat (gor.).

UCISĂTURĂ (pf.-turl), UCISţTRA (pi.-suri) sf. 
Bătaie straşnică, stîloire, vătămare prin lovituri:
avn sfinţia sa legături grele şi nclsăturl dese, de păr şl 
de sftnta barbă tras (varl.): făcea cumn-1 Învăţa Satana: 
Junghlerl şl nclsăturl, vărsare de slnge şi ten^ilţe (MX.i; 
rămas-au bieţii oameni numai cu sufletele, bătuţi şi strun- 
clnaţi, ...cam nu se poate... povestire caznele şl uolsurlle 
lor ce au avut de la Tătari (NEC.) [ucisj.

UCLEIU sm. = OBLET [comp. OCLEnj]. 
*UCRÂINIAN 1. sm., UCBAINIANA (pl.-lene) sf. 

9 Locuitor, locuitoare din Ucraina, Ru- 
tean(că).

2. adj. AI Ucrainenilor: armată .^ă.
UCU sm. Numele slovei ciriiice sau 9, co

respunzătoare lui u [vsl.].
UD 1. adj. Foarte- umed (despre cineva sau 

ceva muiat în apă sau peste care a curs apă sau 
alt lichid): la pămlntul nu trebne apă multă (znn.); 
II duce (pe moşnegi) la sine In casă şl-1 schimbă In haine 
uscate, că ale lor toate erau-«^e (ret.) ; suflam In nişte
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UDA- lemne să aprind niţel loc In sobă (i.-gh.) ; e plnă
UI -p la piele; lloarcă LIOăJlcA 2.

I * 2. sm. Gel ce e ud; ^«oil de ploaie nu se teme,
ccf ce n'are nimic de pierdut nu se teme de hoţi; 
cel copleşit de nevoi nu se mai teme de nimic.

>1. (pl. udori) sn. Urină.: să mănlnce balega lor şl să 
bea '^ul lor (bibl.) ; © a(-şl) face <«^1, a slobozi <^ul, 
a ieşi ou •‘«^1, a urina: mamele să nu lasă cu <^1, avlnd 
copiii In braţe, căci aceştia capătă năjlt (pamf.); trlntltura 
se Întoarnă, dacă se oalcă In <^ul unul cal (oor.) ; băşica
^lui ■9'BAşicA0 [lat. udus].

UDA (ud) 1. vb. ir. (î) A face ud, a muia în apă., 
a stropi cu apă sau cu alt lichid: o Tulpe hltleană ne- 
merl de^şl uda coada In apă şl scutura pre foc de vrea să-1 
stingă (MX.); grădinarul... 11 puse să lucreze la pămlnt, 
să care apă, să ude florile nep.)* udă Intllu grădina ta şl, 
de-ţl mal rămlne apă, udă şl pe a vecinului (znn.) ; cu la- 
crămlle mele aşternutul mleu volu uda (dos.) lt (D A CUrge 
printr’un loc: Dunărea udă şase ţări plnă la vărsarea ei 
In mare H (D A stropi CU urină.

2. vb. refl. (D A se face ud: susi părinte, susi că se 
udă cărţile (se.); ce şade In apă şl nu se udăp (gor.), ghi
citoare despre ,,unibră” 1 © A urina: (negii) se 
nasc din pricină că s’au udat broaştele pe mllnlle ori picioa
rele cuiva (PAMF.); clnd se udă cinele pe păretele casei, 
femeii 11 place alt bărbat (gor.)» nu ştii pe unde se 
udă găina, eşti încă prea tlnăr, prea fără experi
enţă, ca să ştii toate [lat. udare].

UDAGAGIU = ODAOACIU: o căţle de argint... din 
care Ieşea fum de (I.-gh.).

UDAT 1. adj. p. UDA. Muiat, stropit (g) 
Nţ: UDAT.

2. sbst. Faptul de a uda: -^i fiorilor. 
UDĂTOj^E sf. Stropitoare [uda]. 
UDATURĂ (pî.-turi) Sf. © Faptul de a uda; 

rezultaturacestei acţiuni; umezeală, apărie: oind
e să plouă, se ridică pe munte o ceaţă albastră, deasă, oare... 
apoi se preface In nori groşi şl iute începe udătura (JIP.) ; 
griul putea sta ani Întregi, nebătut in snopi, netreierat, fără 
a se teme de a fi răzbit de (I.-gh.) 1 ® Băutură; din 
zori plnă *n seară, nu-1 Iertat creştinului să puie nimic pe 
buze, nlol mlnoare nici (luno.) 1[ ® X Tot ce hea 
sau îmhucă ţăranul (lapte, brînză, borş, ceapă, 
varză, castraveţi, etc.), pe Ungă mămăligă, ca să 
n*0 mănînce goală: încep a mlnca cu toţii la pine goală 
şl a bea apă reoe din flntlnă, căci altă nu aveau (Crg.) ; 
oInd ţăranul, In zile de post, n’are alt solu de măninoă şl 
cir cu mămăligă prăjită (şez.) ; mlncarea cea mal de că
petenie la dineul, atit la frupt, olt şi la post, este udătura
(VOR.).

UDEALĂ (pî.-eli) sf. ® Umezeală; loc u d, apă- 
rie: ne-am covrlglt împrejurul focului şi, deasupra nin
soare, dedesubt (CRo.); oala... din şi din necurăţenie 
capătă la picioare sgalbă (dragh.); clnd ţin ele turta Ia 
plouă, dar de o ţin pe cuptloriu, e secetă (Vor.) ^ © F 
Băutură: dacă are de glnd a ne ospăta... apoi să ne Înde
sească mai mult ou udeala, pentru că acolo stă toată puterea 
si Îndrăzneala (Grg.).
O UDI (udesc) vh. ir. şi intr. Bân. Trans. A rămtnea; 
a prisosi: Fură nouă, udlră opt. Fură opt, udlră şapte 
(NOV.) [comp. un>ţ].

UDMA, ţriMA (pl.-me) sf. / (p) Umflătură cu 
puroiu ce se face Ia gît, sub bărbie, la subţioară 
sau la stinghii: cu păcura aceasta şl cu un ou sau două. 
Iaci sorob pe care-1 pul ca legătură la udmă (famf.); alifia 
aceasta o pun... pe ulmă, tn urma căreia uima se moale, 
se sparge şl se vindecă (mar.) ; la ulmă se fierbe ştevle tn 
lapteşlsepunepebubă(pAc.) [comp. gr. oi§*r]^G(, oI3|ia]. 

*UDOMETRU (pl.-tre) sn. |5 = PLUVIOMţlTRU
[Ir.].

UET (’pl.-ia) sn. = VţJET: toată seara, Ia —ni gră
dinii, m’aiD glndlt numai la tine (Car.) [h U C t].

UF I interj. Un fel de suspin din greu ce scoate 
cel foarte obosit sau plictisit, desgustat peste mă
sură de ceva: ni I că gren a mai tost, ale en, şcblcpătlnd 
pnţln de osteneală (vlah.) ; ut I ml-a venit sulletnl la gură 
(GN.); ul I ra’am săturat de şezut (alecs.) ; nl I ce greu mi
roase, zise Muma-pădnril (isp.) [onom.; comp. şi ir, 
O U fI].

UG s«- ţrOHIU.
UGER, OyMER (pî.-ere) sn. ® ^ Ţîţa vacii, 

oii, scroafei, etc. (|H| 5151): mult se mei bucurau copiii

clnd venea Joiana din cimp, cu ugerul plin de lapte (ret.) ; 
purceii erau toţi In păr la ugerul scroafei si sugean (isp.i; 
se afumă nigerul vacii, oind e nmllat (VOR.) *| ® X 
Friptură sau mîncare pregătită din 
această parte a corpului animalului:
banglnl le pomeneşte de nişte paetramă 
bună de capră şl de nişte uger de pniclcă
(BR..VN.) [lat. u b 6 r]. 
t UGHIU {prescurtat uo) sm. (|)

Galben unguresc [rezultat din pre
scurtarea vsl. u g, întrebuinţată Jn 
documente. In loc de 1 u t Q) Fig. 5151. Uger. 
u g r a s kil].
O UGILI (-110B0) vb. tr. şi refl. Motd. Bucov. ® = 
OFILI; 0: Badea ocbll ’n pămlnt a tlutlt. La Inimă s’a
Uglllt (VOR.).
OUGILIT adj. p. Mofd. Bucov. UGILJ. © Ofilit ^ 
® Scîrbi't, fără curaj, fără chef; umilit: mergea 
pe drum, oa val de oapal Iul (vas.); ne mal puţind suferi 
foamea, Inoep a. mlrnll plntre gard (CRG.).
O UGOD = OOQD. 
fUGUR = OGţTR.

UGURLIU = OGDBLţU: a intrat ou norocul In casa 
lor, este/V, adloă dobindlse un copilaş asp.).

• UHUI interj. Imită strigătul bufniţei: lăcu 
odată uhnl ca bubele, dar attt de tare, de răsunară toate 
pădurile (Ret.).
O Ul {neso)vb. intr. Trans. A chiui: fermecat de aceste 
glasuri îngereşti, călăuzi... Începea şi el a nl şl a bori 
(fr.-cdr.) [onom.].
OUIAGA = OlăOA.
o VIB sbst. Olten. în în drum, în cale, în Intîm- 
pinare: nmblă In ~ul locnlnl, nici el nn ştie ce vrea 
(ciAuş.); 0 sub pretext: 1d .^1 seouill, el Isl mal tăcea 
drnm pe la lată (ciAUş.) [lat. in-obvio].

VÎCA sm. Bân. Olten. Trans. Unebiu: cei mal tineri 
pie cel mal bătrini 11 (tn)tltulează cu —' (uua.i [srb. 
ujko].

video I •»- HţnDEO I 
OUIDI (-deso) Vb. tr. şi intr. Olten. = nDJ. 
OUIEGUŢA ipl.-te) sf. Băn. O dim. uiagA. Sti
cluţă: după oe-şl goli nlegnţa, se sculă In picioare (cAt.i. 
'UţLA = HUILA.
UIMA w UDUA.
UIMACEALA (pZ.-oii) sf. Faptul de a se u i- 

măci: buimăceală, uluială: de etnd on ametlrea, 
nlmăooBla Înmii rumăneştl, dană vlrtelurl năsdrăvane s’an 
Ivit (JIP.) .

UIMACI (-ăoeeo) vb. refl. A se buimăci, a se
ului: (Ţiganul) e'a nlmăolt şl In dirdoră colo, a scăpat de 
tremurătnră vasul din mină (JIP.i [uimi -|- (b U i m)-
ă c i].

UIME.^A (pZ.-eii) sf. Faptul de a (se) uimi, 
uimire; uluială.

UIMţ (-meao) 1. vb. tr. A pricinui mare mirare, 
a mira din cale afară, a surprinde: m’am apucat şi 
en de am lăcnt colo oe vezi, ca să te uimesc olod vel veni 
(rsp.).

2. vb. refl. A rămînea mirat din cale afară, a se 
umplea de mirare: mă clndll lotm mine şt mă nlmll, 
că nemică nu văzusem malnle de aceasta tn peşteră (Dos.); 
cum an zărit zmeii pe Titirez, e’an nlmlt on toţii de o pier- 
oltnră CB aceasta isa.) [vsI. ujm4< Ujşti ,,a 
lua, a răpi”; bg. uemamti „a paraliza, a în- 
lenmi”; comp. pentru înţeles fr.ravir,trans- 
porter, germ. hinreissen „a răpi; a 
uimi”].

UIMţHE sf. Faptul de a uimi; mirare adîncă, 
surprindere.

UIMIT adj. p. UIMI. Foarte mirat, surprins: 
Uimit privea Cezarul la umbra cea din nonil (Emin.).

UIMiTpR adj. verb. uimj. Care uimeşte, care 
umple de mirare adîncă.: era nna din acele nopţi de 
vară In oare natura întreagă Îşi desohlde comorile uimi
toarelor sale frumuseţi (PIL.).
OVINA (pZ.-ne) sf. Băn. Mătuşă, nevasta frate
lui mamei [srb. u j n a],

UITA1 (uit) vb. tr. şi intr. © A nu ţinea minte, 
a nu-şi aduce aminte: cine te-a văznt odată, Tine 
minte viaţa toată, Că niclen nn te-olu uita In toată viaţa 
mea <pamf.) ; cel oe merge la flntlnă mlnclnd uită toate ce 
are să facă (gor.) ; oine-şl coase straiul ,pe dlnsnl, să ţie
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an pala tn gură, oăol altlel uită Îndată (oor,); poveţele 
ce ţl-am dat să nu le uiţi niciodată usp.) ; adesea F a-şi

după oe oăpătase atlta minte:.. I9I uitase lata pro* 
stiile de mat ’nalnte (CAr.); F: (ştie, a Învăţat) cit au uitat 
alţii, mai nimic, foarte puţilă; l*a uitat Dumnezeu, 
mă mir că mai trăeşte de bătrîn ce e;i«-GVRA 
(D, QCHin 1 (D H ® A alunga din minte, a nu se 
mai gîndi la ceva: să uităm tot oe s’a petrecut Intre noi; 
Românul ştie multe a suferi, dar nu uită (Znn.) ^ (â) A 
lăsa din greşală, din nebăgare de seamă: mi-am 
uitat umbrela In trăsură; Iaca pozna, că eu mi-am uitat 
belteaua pe loc şi m’am luat cu vorba (ALecs.) ^ 0 A 
lăsa afară, a trece cu vederea, a nu pomeni: un 
citat, un pasaj Întreg, un rlnd © A nu ţinea seamă 
de ceva, a nu duce destulă grijă, a neglija: n’am 
uitat nlmlo din olte l-ar face plăcere ^ © A nu VOi 
să-şi aducă aminte, a nu îi recunoscător: a uitat 
toate binefacerile mele; uitară pre Dumnezeu pre calea ce 
l-au făcut şl se Închina soarelui (mx.) ; Prea am uitat pe 
Dumnezeu, Precum uitarăm toate (emin.) © A nu mai 
vrea să ştie de cineva sau de ceva, a se arăta in
diferent faţă de cineva: a-şi prietenii [ ţ u 11 a 
< lat. *0 b 1 i t a r e < o b 1 î t u s].

UITA2 (uit) vb. refl. © A privi, a-şi îndrepta 
ochii într’o parte oare-care spre a vedea, spre a 
examina pe cineva sau ceva: eu mă uitam prin ra
muri Şl aşteptam să te arăţi (EMin.); se uita drept la dlnsa 
cu nişte ochi oarl străluceau ca două făclii (isp.); la omul 
harnic se uită sărăcia pe fereastră, dar nu Îndrăzneşte să in
tre (ZNN.); ctnd mă uit Înapoi, doi hojmalăl se şi luase după 
mine (CRG.); să nu te uiţi după un bubos In oglindă... căci 
altlel 11 lei bubele (gor.) ; SOăBE © K © A ţinea 
seamă, a lua în consideraţie, a căuta: Nu te uita,
lele hăl, Că ml-s oioarecli oam răi, C’am acasă două ol Şl 
mi-oiu face alţii noi (ik.-brs.) ; nu mă nit eu că-i urlt (pamf.) ; 
a se la {sau In) gura cuiva, a crede tot CC spune 
altul: se uitau In gura lui ca la un Dumnezeu (bas.) ^ 
© Ultă-te, priveşte: ultă-te la dlnsul cum a Imbătrlnlt; 
@ ultă-te la faţă şl mă întreabă de viaţă; COntras în 
uite, are înţelesul de ,,iată”, „priveşt’e’: uitec-i)că 
vine; uite ce mare s’a făcut; poftim, uite colea că nu-ţi minţii, 
niţel niţel (CAr.); măi fărtate, să schimbăm, ulte-ţl dau 
sabla şl tu să-mi dai mărgeaua (rşt.) ; uite-o, nuecGOR.),
ghicitoare despre ,,scînteie” [probabil de aceeaşi 
origine ca u i t a1; înţelesul primitiv trebue să fi 
fost ,,a se opri într’un loc privind multă vreme, 
vreme uitată, a uita de a mai pleca de undeva 
tot stînd să privească”; comp. şi bg. zabra- 
V j a m h ,,a uita”, zabravjamă se ,,a se 
uita mult la ceva”].

UITAGIOS adj. Care uită uşor, uituc.
UITARE*1 sf. Faptul de a u i t a; a cădea, fn 

a fi uitat; a da uitării, a uita: singura mea rugă-i: 
uitării să mă dai (emin.) ; de sine, abnegaţiune.

UITARE2 Sf. Faptul de a s e uita, privire, 
uitătură.

UITAT1!, adj.p. UITA1.® Ce s’a uitat: s’a găsit 
o umbrelă ^a"ln trăsură; 0F foarte vechiu, de 
foarte multă vreme: mi-am irămlntat măselele Încă cu 
vre-o doi, trei oovrigi uitaţi de vechi oe erau (tsp.); de 
Dumnezeu, ^ de moarte (ciAuş.), foarte bătrîn : te Însura 
cu fle-sa, cu nepoată-sa ori cu vre-o fată din casă, <^ă de 
Dumnezeu (I.-gh.) ; Babă slabă şl uscată Şl de Dumnezeu 
^ (PAMF.) 1[ © îndelungat: petrecu acolo vreme ^ 
(isp.i; fiind Irlnuca dusă In sat şl avlnd obicelu a şedea <^ă 
ca lata vătămanulul (CRG.) ţH © NEUITAT.

2. sbst. Faptul de a uita.
UITAT2 sbst. Faptul de a se u i t a: te miră de 

nu rămlnea cu gltul strlmb de atlta ^ Înapoi osp.).
UITAtOR1 adj. verb. uita1 şi sm. Care uită:

suflet Innecat In basme, de suferinţl (vlah.i NE-
UITATQR.

UITATOR2 adj. verb. uita2 şi sm. Care se 
uită, privitor.

UITATURA (pl.-turi) sf. Privire, aruncătură 
de ochi, căutătură: zări o căprioară sprintenă, cu ochii 
blajini; tu de ajuns o căci 11 răpi inima (isp.) [u i- 
t a2].

uÎTIT adj. Mold. Distrat, cu gîndul aiurea: se
uita spărlos şi la Dan (emin.) ; zi mal bine, ca un 
poet (ALECS.)! privind ^ pe apa Prutului, Işl năbuşe dorul 
(VLAH.). .

5152. Ulani.

nebun este

UITUC adj. Care uită lesne, uităcios; dis
trat : boierul Gavillă trecea drept om ^ (orl.) ; d-ta eşti vi
novat, că al fost de toate clte le-ăm pătimit (Car.).

UITUCIE sf. Starea celui uituc: trezindu-se 
din ultncia Iul, Petru se văzu singur, singurel obp.).

UIUIU l interj. Chiot de veselie (în spec. la jac):
Uiulu 1 plnă ce-s viu. Dac’ oiu muri, mort să fiu ] (ik.-brs.)
[comp. srb. u j u j ulj.

UIUM = OIEM: la moară, afară din ^ să no le la 
declt trei parale de sac (st.-şch.).

UJINĂ wm- OJINA.
UJUJI (-ujesc) vb. refl. A se usca: curmeie de viţă 

şl vreascuri ujujlte (dlvr.) [comp. VSl. U S U s i t î]. 
OULAMA (pl.-maie) sf. Mold. Ciucure de mătase 
sau de lînă* (la perdele, perne) (şain.) [tc. u 1 a m ă].

*ULAN sm. ^ Cavalerist (în vechea armată ro
mână şi în 
armatele 
germană, 
austro-un- 
gară şi ru
să, dina
intea răz

boiului 
mondial)
(H 5152): 
puterea ar
miei ruse se 
urca la nouă 

batalioane 
de infanterie, 
un regiment 
de «^1 şl un 
regiment de husari (BOL.) [germ.].

ULANCĂ (pj.-anci) sf. 0 X Tunică de ulan 
(H 5J53) [pol.].
. ULCEA (pi.-cele) sf. O Oală mică: 
acela care vrea a& gtle ce se llerbe In ulceaua 
Ileşte - oărnla CTICH.); 61 le-a llert In trei 
ulcele, Trei ulcele p&răslte, Cu burnleui 
otrăvite (pamf.); Am o * pestriţă, Ciută 
cocoşi In ea (gor), ghicitoare despre 
„biserică" [lat. *ollIc611a< 
o 11 a].

ULGELVŞA (pl.-şe), ULCELPTA 
[pi.-te) Sf. o dim. ULCEA: băieţii erau 
măruntei şl etuu pe lluşă diuşll ca ulcelu- 
şele (ISP.); Uloeluşă unsă. In buruieni 
ascunsă (gor.), ghicitoare despre,,,ie
pure".

•ULCER (pl.-ets) sn. ® / Rană 
deschisă la suprafaţa externă a 
pielei sau la suprafaţa internă a sto
macului şi care n'are tendinţă de a 
se cicatriza t © ♦ Boală a arborilor pricinuită 
de distrugerea treptată a straturilor lemnoase [fr.].

■ULCERA (-erez) 1. vb. tr. ® f A produce un 
ulcer H © ’® A răni In suflet, a jigni adine.

2. vb. refl. / A deveni ulceros [fr.]. 
■ULCERAŢIUNE, ULCERAŢIE sf. f © For

marea unui ulcer H © Ulcer superficial [fr.].
•ULCEROS adf. f ® Aoo erit de ulcere | 

© De natura ulcerului [fr. ii 1 că r e u x], 
ULCICA (pî. ulcele) sf. O = ULCE*; zăiea ul

cica plluă piuă 1 n buze cu vin roşu (Dlvr.) ; Mnetnl spumegă 
’n —, Plin de duh, ca o tăptniă (D.-zamf.) ; spnşu-tl-am eu 
că ulcica DU merge de multe ori la apă (GN.); a-i face cu 
ulcica, a-1 puDB ulcica, a vrăji cuiva (le dragoste: 
ştiu să fac şi cu ulcica De ţi se sburleşte chica (alecs.) ; 
ţi-a pus ulcica la Polccvnicu, zice cocoana, pufnind de rls
(CAR.).

ULCICUŢA (pl.-ţe) sf. O dim. ulcica : Ulcl- 
ouţa cea de vin, Linguriţa cea de mir, Scaunul ludeţului, Olu- 
bărul botezului (MAR.) ; 11 Împle Intr’o clipă cu apă şi se 
duce acasă cu el ca cu o In mini (Sb.) ; unsă, In ro
goz ascunsă (gor.), ghicitoare despre ,,iepure”; Am 
o cu miere La cumetrită In buruiene (gor.), ghicitoare 
despre ,,harbuz”; de-a uicicuţa, joc de copii. 

ULCIOR1... URCIOR1...
ULCIOR2 URCIOR2.

OULGUŢĂ = OLCUTA: merg cu nişte ulcuţe In care 
preotul le dă vin (vor.i.

UIT-
ULC

Fie- 5153-
Ulancă.
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ULD-
ULM

o UL.DUROS iw 0RDTOO8.
ULEIU1 ’(pî.-eie) sn. (Ji Trunchiu de copac scor- 

buros întrebuinţat ca receptacul: un ~ întreg ii nm- 
plnaeră cu galbeni (dem.) r © Jn spcc. 4^ Stup făcut 
dintr’un astfel de trunchiu: cei ce-şi baga mina in — 
cu mierâ, pentru puţină miere, mtna Împunsă 91*0 scoate
(GOL.) [bg. u 1 e j],

UliJŞIU2 (pî.-eiuri) sn. ® Ori-ce corp gras care 
rămlne lichid la temperatura ordinara şi se extrage 
de obiceiu din seminţe (de in, de cînepa, de ra- 
piţa, de nuci, de migdale, etc.) sau din corpul ani
malelor, ca balena, marsuinul, etc. {Mold. Trans. 
oioin) 1f ® & Tablou In pictură executată cu 
colori frecate în uleiu; sicativ •»- sicatjv H ® 

mineral, petrol; ~ greu, gudron; '•-ri volatile, nume 
CC se dă în mod impropriu esenţelor [vşl. o 1 6 j].

ULEÎVLA (pî.-maie) sf. Legist musulman şi teo
log (tîlcuitor al Coranului)
(1^ 5154): imamii, multlll şl 
cadiii slnt ulemale; ieşiră ule- 
malele şi imamii cu bogli şl der> 
vlşll şl. lăcuiă rugăciune mare 
către Mohamed al lor (isp.) [tC. 
ulemâ].
OULŞU1 = ULţinr2.
OULEU2 = VLID.
O ULGER UGER.

ULICIOARA (pl.-re)" sf. 
dim. JjLTfA. Uliţă, mică şi 
strimtă: (fusese) Ştergător de 
pete Intr’o ^ tristă din Ieşi 
(CAR.); Pe aceeaşi Bate luna In 
fereşti, Nnmal tu de după gratii 
Veşnic nu te mai Iveşti (emin.). 
o XJjL'ICUţA (pî.-ţe) sf.
Trans. = ulicioară : La SI-
bllu pe ^ Zece oară şi-o oăroţă 
(iK.«BR8>).
o ULIEŞ S7TI. = CORQIU; aloi dă el peste trei pui 
de M cari pllngeau . <mera) [uliu].
O ULIGAIE, ULIG^lEs/. O/ten. Trans. % =ERţiTE(r) 
(uliu + gale; pentru formaţiune, comp. SXJR- 
LIO^lE ].

Fig. 5154. Ulema. 
Pline ou fete mlndruţe

Fig. 5155- Uliţă de sal.

■■ ■■
■—i

Fi),r- 5156. Ulija de sat (Transilvania).
O ULIGAN sm. i = oaie® [comp! dlioaie]. 

UIjIŞQR sm. i = CORQID [u 1 i u[.
ULIŢĂ (pl. -ţe, -tO sf. Drum mărginit de o

„Jig. 5157-
Uliu-incălţat. 

5157) U ® ULIU1

parte şi de alta de case şau împrejmuiri, într’un 
oraş, tîrg sau sat; stradă (P 5155, 5156): consiliul 
comunal botezase bietele nll(i cu pomposul nume de strade 
(D.-ZAMF.); nu e... nece prllaz, nece strigare lutru uliţele lor 
(PS. scH.); toomlt-au şi/Anna. doamna hil Mlhai-Vodâ, alt& 
biserica ce este pe uliţa mare, unde au fost Intllu Mitropolia 
(M08T.); F;: Încotro se Întorcea viteazul, ulltl, ullţl făcea 
printre trlmbele de Turci (isp.) ; Printre cetele p&glne trec 
rnpindu-şl large ullţl (Emin.) [vsl. U 1 i C a]. 
OULIŢARNIG adj. şi sm. Mold. Trans. Care pă
zeşte numai uliţe l e, care bate drumurile, bate- 
poduri, vagabond: nu-l bine s& scoţi copilul din casd 
şl sd-1 duol pe uliţă In zl de Duminecă, oă se tace * (PAC.).

ULIU sm. % ® = EBETE® : ctnd dai cenuşa afară 
tu zile de eec, vine *1 la - 
găini (GOR); Tătarii... 
s’an şl slobozit să-i ia In 
unghii, ca nişte nli, pre 
acel puţini Cazaci (nec.) ; 
numit şi ,.uliul-găi- 
nilor” sau ,,uliu-de- 
porumbei” 
încălţat, pasăre că
lătoare de coloare albă-gălbuie, 
cenuşie sau roşcată, cu aripile 
lungi, care-i acopere coada a- 
proape în întregime, cu pi
cioarele împodobite cu pene; 
trăeşte In nordul Europei şi al 
Asiei şi petrece adeseaiarna prin 
părţile noastre; numită şi „şo- 
recar-incălţat” sau ,,şorecar-de-
iarnă” (ArcMbuteo lagopusj -=i___ j ^
MIC, uliul-păsArilor = aoRpîu ţf ® uliul-şopie- 
LELOR = şoreoar ® K ® ULiu-DE-TREsTiE, pasăre 
răpitoare de Om.,50 pînă la Om..58 lungime cu 
penele brune-roşcate; tră- ’
eşte în locurilte umede, băl- , 
toase, vînînd păsări de apă,* 
peşti, broaşte, insecte sau 
mici mamifere; face mari 
pagube, căci distruge ouăle 
şi mănlncă puii păsărilor de 
baltă; Îşi face cuibul printre 
trestii; numit şi „şorecar- 
de-baUă” (Circus aerugi- 
nosus) (H 5158) H ® ijLiu- 
VJNĂT, pasăre călătoare, de 
45-50 de om., de coloare ce
nuşie pe spinare şi aibă pe 
plntece; e o răpitoare în
drăzneaţă şi şireată care se 
hrăneşte cu şoareci, păsări, 
broaşte, şoplrle şi insecte; îşi face cuibul pe lingă 
baltă, prin stuf sau trestii; trăeşte Intr’o mare 
parte a Europei, in Asia centrală şi în Africa 
meridională; soseşte la noi primăvara şi pleacă 
toamna; numită şi .,şorecar-alb” (Circus cnaneus) 
[ung. 01 (y) ti]. ,, ,,

ULIVT sm i
= CORpIU [ui 1 U].

ULM sm. A Fru
mos arbore ale că

rui ramuri au 
scoarţa netedă, cu 

frunzele ovale, 
aspre pe faţa su
perioară şi acope
rite cu peri moi pe 
cea inferioară; cre
şte prin păduri şl 
tufişuri şi se cul
tivă uneori prin 
parcuri şi alee; 

lemnul lui e între
buinţat la facerea 
căruţelor (Ulmus 
campestris) ([®] >

5159) [lat.ulmus],
ULMA (ulm) Vb. tr. = ADULMECA: oopoll din b&- 

tdtniA 11 nlmard (odob.) ; aşa-1 lumea, bot de olne, nlm& bine 
(Rv.-cRG.) [comp. ADULMA].

Fig. 5158. 
Uliu-de-trestie.

Fig. şrSO- ulln-
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o ULOG adj. şi sm. Ban. = olqg.
ULOIU (pl.-oUai) sn. Olten. Băn. = ULţ!nJ:.

’TJLSTER (pl.-ere) sn. 0 Pardesiu în formă de 
halat, după moda adoptată de la En- 
glezi (@ 5160) [engl.].
tULT^ tm- UITA1.
'ULTERIOR adj. ® Care se află ,.,5 

dincolo, virrb. de o ţară {© citerîqb)
f ®- Care se face sau se Intlmplă în fM 

urmă (©ANTERIOR) [fr. <■ lat.]. '
'ULTIM adj. Cei din urmă: a ap&rat ■ '■

'~al volum al operelor Iul complete; deschid | 
gazeta... să mă uit la '«'ele inlormaţlnnl
(CAR.); «-a oră, rubrică într’o gazetă, | 
unde se publică cele din urmă ştiri 'Sff 
[lat.]. . •
'ULTIMATUM sbst. © 0 Con- 

diţiunile cele din urmă şi irevocabile 
făcute de o putere alteia cu care e în 1 j?,' f5l6°' 
conflict; neacceptarea lor aduce după ulstcr-, 
sine ruperea relaţiilor diplomatice şi de multe ori 
războiul 1f ® Cele din urmă propuneri pe care le 
face cineva spre a încheia o afacere TI @ Hotărîre 
irevocabilă, ultim cuvînt [fr.].
'ULTIMO 1. sbst. ^ Ultima zi a lunii.
2. adv. La sfîrşilul lunii [germ. < it.].

O ULTOANIE sf. Băn. Trans. = altqiu.
• 'yLTRA-,pre/t.r cu înţelesul de ,,dincolo de”, 
,,peste măsură de” [lat.].
'ULTRAJ (pj.-aje), ULTRAOIU (pi.-agil) sn. In

sultă gravă, necinstire, ocară făcută mai ales 
agenţilor forţei publice: l-a condamnat pentru delictul 
de facem proces'verbal de nitraglu adus* governaln
(CAR.) [fr. o u t r a g e].
'ULTRAJA (-ajez) vb. tr. A aduce ultraj [fr. 

outrager].
'ULTRA-LIBERAL adj. şi sm. O Care exa

gerează opiniunile liberale [fr.].
'yLTRA-LIBERALISM sbst. 0 Opiniunile, 

sistemul ultra-liberalilor [fr.].
'ULTRAMICROSCOP (pi.-oape) sn. 15 Mi

croscop prevăzut cu un dispozitiv de lumină spe
cial, cu care se pot examina obiecte care nu sînt 
vizibile la microscopul obicinuit [fr.].
'ULTRAMIGROSGpPIC adj. ţ Care nu se 

poate vedea sau studia cu microscopul obicinuit [fr. ].
'ULTRAMONTAN1. adj.® •De dincolo de Alpi 

1f ® Favorabil atotputerniciei absolute a papilor.
2. sm. Partizan al atotputerniciei papilor [fr.].

'ULTRAMONTANISM sbst. Doctrina acelora 
cari admit în toate supremaţia şi atotputernicia 
papei [fr.].
'ULTRA-RpŞU adj. Raze nitra-rosii, radiaţiunile 

neluminoase, mai puţin refractabile decît roşul 
în spectrul solar [u 11 r a--f r o ş u, după fr. 
ultra-rouge].
'ULTRA-VIOLET adj. 15 Raze- <«e, radiaţiu

nile neluminoase, mai refractabile decît violetul 
din spectrul solar [fr.].
t ULTUI (-ueec) vb. tr. = ALTOJ: cind mincăm de 
trupul cel sufletesca Domnului Hrlstos, atunci ne ultuim şl 
ne lipim Intru Domnul Hrlstos (varl.). 
tULTUOANĂ (p?.-ne) sf. = ALTQIU.

ULUBĂ W HLTTBA.
OULUG (pli-uoe) sn. Mold. (D = jqhiabCD-®:
apa... mal’nalntede a sluji ^ 
spre ad&parea vitelor^ treboe 
să atee clteva ceasuri In 
ca să se;aereze bine (ion.); 
aste lacrimi, strecurindu-se 
pe Ungă Bblroltnrlle nasului [ 
ca pe nişte ^9 fireşti (neor.) |
^ a> 'k = scoc ® [tc. X 

u 1 u kj? - jjî
ULyGA(pl.-cl)s/. ® •

Scîndură groasă.: tavanul Fig. 5161. uiud. 
acestei camere era de grinzi
şi uluci de stejar frumos lucrate (fil.) ^ (D pl. Gard de 
scînduri, zaplaz, pălan(t) ([B] 5161): ei avea două 
perechi de oase una lingă alta şl despărţite numai prin nişte 
uluci (BR.-VN.); ulucile erau ciur de găurile prin oare ieşeau 
la uliţă clinii cu grămada (i.-gh.) [u 1 U c].

ULUGAR ,S7ît. = SVLA-®. f ULO-
ULUCI (-ucesc) vh. ir. A face un uluc, un. ■ iiJiX 

şanţ de-a lungul unei seînduri. UMA
ULUGIT sbst. fîr33 Fap tul de a uluci: onţitoaia 

să muşte cu temelu din şindrile, ^ul să fie fără greş (ur.).
ULUGITpR (p/.-toare) sn. Rindea de făcut 

uluce, şanţuri la seînduri [uluci].
ULUI (-uesc) vO. ir. şi refl. A (se) zăpăci; a (se) 

buimăci, a (se) fistici; a-şi pierde capul, a se 
pierde cu firea: groaza mOrţll mintea ulueşte (Cant.) ; Clnd 
te văd, mă uluesc Şl spre tine că pornesc (pamf.); clnd 
vlnzătorul şl cumpărătorul se vor ului, unul glndlnd că 
vinde alta, Iar celălalt că cumpără alta (leg.-car.j.

ULUIALĂ (pî.-uieii) sf. Faptul de a (se) 
ului, zăpăceală, buimăceală, năucie: nici nu se 
desmeticlse bine din uluiala somnului... şi dete fuga In un
ghiul grădinii cel despre răsărit (isp.).

ULUI'r adj. p. ULUI: un moment ea r&maee edro- 
bită, —a (VLAH.); cum sta el « $1 am&rit, a Ieşit şarpele din 
valuri (r.-cod.).

'UMAN 1. adj. ® Al omuluî, al omenirii, ome
nesc: natura '«&; speţa «'&; rasele —-e; Istoria In veol 
se destăşoard [EMIn.) *| ® OmenOS, milos: nu pierde din 
vedere că mal Intllu trebue să fll —' (vlah.) .

2. adv. Cu omenie, omeneşte, cu milă, cu bună
voinţă: trebue să te porţi —' cu cel Învinşi [lat. hu
ma n U s].
'UMANIOARE sf. pi. li Studiul artelor şi ştiin

ţelor, in spec. ăl cunoştinţelor clasico ca bază a cul
turii esenţiale [germ. I-I u m a n i o r a].
'UMANISM sbst. |. Cultura artelor frumoase 

şi în spec. cultura latină şi coa greacă care era în 
floare în apusul Europei de la a doua jumătate 
a veacului al xv-lea pînă la Renaştere [fr.].
'UMANIST sm. Ii ® Partizan al studiului lim

bilor clasice (greacă şi latină) ^ '© Cel ce cu
noaşte şi predă în învăţâmînt aceste limbi; înspec. 
ori-ce sa,vant sau literat de la sfîrşitul secolului 
al xv-lea şi din ai xvi-lea versat în literatura an
tică [fr.].
'UMANITAR adj. ® Care interesează toată 

omenirea H ® Care se ocupă de interesele, de 
organizarea, de binele omenirii: e nn tlnăr... plin de 
entuziasm pentru Ideile democratice şi '«e (Car.) [fr.].

'UMANITARISM sbst. +++ Sistem filosofic a 
cărui preocupaţiune de căpetenie este binele ome
nirii [fr.].
'UMANITATE sf. ® Natura omenească: slă

biciunile umanităţii ţ] ® Neamul omenesc, omenire: 
relele Care copleşesc/«a V ® Omenie, milă, sentiment 
de compătimire pentru suferinţele de-aproapelui 
[fr. h u m a n i te].
'UMANIZA (-izez) vb. tr. şi refl. A (se) face mai 

omenos, a (se) îmblînzi [fr. humaniser]. -
yMAR (pi.-meri) sm.,t Mold. Trans. (pî.-mere) sn.

® £> Partea corpului care serveşte Să lege de trun- 
ebiu braţele omului: .«ui drept, «ui sting; are un « 
mal ridicat decît celălalt; Iaca Ieşi Reveca cn veadra pre 
nmerul el şl pogorl la flntlnă [pal.) ; umerele sale le plecă 
de-a pnrtarea tovară.(pAL.); cn obrajii supţi şl plini de 
încreţituri, cu umerii aduşi, pare de şaptezeci de ani (BR.-VN.); 
fata Măriilor voastre are soarele In piept... şi doi luceferi 
In cel doi nmerl osp.); ©: soarele pnne hlămizl de argint 
pe nmerll stlncllor (vlah.) ; a da din umeri, a strlnge din
umeri (ca gest de dispreţ, de nepăsare, de nedume
rire, etC.): habar n’ami răspunse, el, dlnd din umeri 
OSP.);- aşa, cumnată dragă, zise mătuşa Hărluca, strln- 
glnd cu nedumerire din umere (CRG.) ; a pnne «ul, a da 
O mină de ajutor: şi orăşannl şl săteanul să punem «ni 
la greu, să ne scăpăm ţara de ’ntnnerec (jip.); a În
drepta lumea cu «ui, a voi. Singur, fără ajutorul ni
mănui, să schimbe starea în care se află omenirea:
nu al tu alt lucru şl v(r)el să Îndrepţi lumea cn «al ? (TICH.);
.« la '«, imul alături d e altul: cit an trăit el împreună 
şl au muncit tot >« la «, n'au adns-o mal departe decît la 
o vacă cu viţel (sb.) ; uniţi strlnşl, « la «... vom putea 
să ne Împotrivim făţiş şl pieptiş năvălirii model osp.) ;
Q: a Ina'pe cineva peste « (pamf.), a-1 lua în rîs, în bă
taie de joc; ®: a se uita la cineva, a privi pe cineva 
peste «, a-l privi cu trufie, cu aroganţă: parc’ar călca 
numai In străchini,cn fumurile încap şi nltlndn-sepeste « 
la cel ce-l vorbesc osp.); Clnd aş sta pierdnt pe glndntl.
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UMB

♦ Care Fig;. 5163. Umbela. 
lloare

IJMÂ-pe9^m ar P'lTl (EMiN.i; Olfen.'. a se uita peste umeri 
(ciAuş.), a fi cu un picior în groapă, a-şi aştepta 
moartea; loc. adV. (a Ina, a purta, a duce, etc.) de-a 
de-aumerl(le), pe umeri: Işl la raniţa In spate şl puşca 
de-a /V (CRG.i; se Intllneşte ou alt om oare avea nn b&ţ mare 
de-a şl o clr)& mied In mlnd (ret.) ; Işl luard (le-care de- 
sftKuţa d'a umeri usp.) ; cum 11 rldeau ocbll clnd m& z&rea 
pe deal, tntorclndn-md acasă ou vinatnl de-a umere I (alecs.i ; 
el se urcă pe cal cu buzduganul de-a umere (emin.) ; Ercule... 
o Inbăţă d'a nmerlle şl veni ou dinsa la Împăratul Iul (|3P.) • 
(D £) Umerii obrazului, obrajilor •«- OBRAZ i ® @ (J)
Partea cămăşii sau unei haine care acopere umerii 
U ® Pr. anal. f9=“ = mAsea ® 6;; — = cioaoA2 ® 
[lat. h u m 6 r u s].

UMARAJI (pl.-are) sn. tjn fel de cuier portativ 
pe care se’ atîmă o haină de 
umeri ([®1 5162).

UMÂRAŞ sm. ® ^ dim.
UmAr H ®" ® = altjtA.

•UMBELA (pl.-le) sf. A 
Mod de inflorescenţă în care 
pedunculele fie-cărei floricele Fig 5l6a umârar. 
pornesc toate din acelaşi 
punct şi se ridică pînă la aceeaşi înălţime (1B)5163) 
[fr. o m b e 11 e].
■UMBELIFERĂ (pi.

-ere) sf. ® A Plantă (lin 
fam. umheliferelor f ® 
pi. Familie de plante 
dicotiledoane ale căror 
flori sînt dispuse în um- 
bele; multe din ele sînt alimen
tare sau medicinale, ca: pătrun
jelul, mărarul, păstărhacul, mor
covul, cucuta, etc. [fr. o m bel
ii f ă r e].

*UMBELIFORM adj.
arc forma unei umbele: 
f^5164)[fr. ombelli- 
I o rm e].

UMBLA, t Îmbla 
(-biu) 1. vb'. inlr. ® A 
se mişca dintr’un loc în- 
tr’altul cu picioarele, a 
merge: Olnd umblat aluneca 
U9or oa umbra oe însoţeşte 
paşii omului (dlvr.) ; l>am 
v&zut umbllnd prin tlrg, ou 
cotul subsuoară, după cum< 
părat sumanl (CRO.) ; Încet,
Iute, ou paşi mari, de-abu-
şlle; de clteva zile el umbla mal tnoet şi legănlndu-se 
oare-oum din călclie (SLV.) ; oopllnl a Inoeput să umble, 
nu umblă tncă; nu umbla cu nn plolor desculţ şl cu unul În
călţat, că tragi a văduvie (oor.); 0: pe calea vir
tuţii Tf (D Ase transporta cu o trăsură, cu vaporul, 
călare, etc.: •*' ou căruţa; călare; plutele Începuse a 
umbla (CRG.); cine umblă tn două luntri cade In apă (znn.) ^ 
® A se mişca încoace şi încolo: ca la şerpi ii umblă 
ochii (coşB.); 0: a-i umbla prin gură, prin limbă, a nu-şi 
putea aduce aminte pentru moment de un lucru, 
de un cuvînt, de un nume, cu toate că-1 ştie bine:
cUe un ouvlnt Irumos, sonor 11 obseda, 11 umbla prin gură 
(VLAH.); ajutaţl-ml a spune, că nu-ml aduc aminte, dar Iml 
umblă prin limbă (tich.) ^ ® A se mişca CU ajutorul 
unui mecanism: ceasornicul umblă, nn nmblă blnef ® 
A fi în mişcare, a funcţiona: moara umblă, adecă merge, 
macină; moara stă, clnd e stricată sau n’are apă(pamf.); 
0 F: li umblă gura oa o moară stricată, se zice despre 
un guraliv, un flecar Tf ® A se duce des într’un 
loc, a frecuenta: Sasul... Imblă la biserică ou cartea de 
rugăciuni şl de clntări (rct.) H 0 A călători, a Colinda, 
a cutreiera: nmblă fiul împăratului din ţară in ţară, ca şl 
un pribeag, plnă ce Învăţă toate meseriile (isp.); mult 

'Umbli, multe vezi (znn.) H ®. A circula: banii acela 
odată intraţi In stăplnlrea lui, parcă n'ar fl fost bani de rlnd, 
de cel cari umblă din om In om, din pungă *n pungă (dem.) ; 
umblă oa banul cel rău (znn.) ; numele Iul umblă din gură 
In gură (RET.) K ® A avea curs-: uite, eu din ăştia Iţlfao 
napoleoni. — Şl umblă P nu-i cunoaşte lumea P (vlah.) % 
® Trans. A avea căutare: făurărla e bună şi pentru aceea 
că ea nmblă Iarna, vara, tn lle-oe timp are căutare (ret.) ^

Fig. 5164.
Flori umbeliforme.

® A căuta să afle, să capete, să. descopere ceva:
umblă după potcoave de cal morţi, adică umblă după treburi 
oare nu pot să-i aducă nici nn folos (isp.) 1 ® A pune 
mina pe un lucru, a se ocupa de el, a căuta prin el, 
a-1 scotoci: daotodată au prins hoţii a Îmbla la banii 
mei, nu s'or lăsa plnă ml-1 vor căra frumuşel (Ret.) : a 
umblat cu ceasornicul meu şl ml l-a stricat; sipetul Iul 
ou hrisoave, la oare nu umbla declt el irr..vn.) ; ml-a um
blat cineva prin sertare ^ ® A mînui, a mania, a 
manipula: nu pune mlua pe sculele mele,, dacă nu ştii 
să umbli ou ele; de clnd slnteţl pe lumea asta albă, voi aţi 
umblat ou furca, ou acul, cu războiul (isp.); dacă-ţl rugi
neşte puşca neumbllnd ou ea, n’al noroc la vlnat (oor.) K 
® A se folosi, a se servi de ceva, a întrebuinţa:
/«V ou minciuni, ou Înşelăciuni, ou mofturi, etC.; Dumnezeu 
n’ajută celui oare umblă ou furtnşag (cro.) ; nu băgă de seamă 
că zmeul Începuse a umbla ou şotia usp.) ^ ® A încer
ca, a căuta : Unde nu te ’nţelege, Nn mal umbla să dai 
lege (PANN); dacă prietenul tău este miere, tu nu umbla să-l 
mănlncl tot (znn.); ml-a dat acest inel... oa să ţl-1 dau 
numai atunci clnd voln vedea că mlhnlrea umblă să te blrue 
USP.) t ® A avea de gînd, a avea intenţiunea: 
umblă să se Însoare ^ (g) A se purta: să umbli cuviincios 
ou lumea; tu umbli după el ou mila şl el după tine ou sila 
(ZNN.) t ® A se purta îmbrăcat, îniiălţat într'un 
fel oare-care: •«'' ou capul goi; umblă vara ou cojoc şl 
Iarna cu pieptul gol.

2. Vb. tf. A cutreiera, a colinda: (isus) îmbla sa
tele Împrejur Invăţlnd (bibl.) ; clte sate a umblat, atltea 
meşteşuguri a Învăţat (pann) ; după ce umblase toate ţările, 
se Întorsese acasă mal onmlnte usp.); ş*o luăm noi... toc
mai din capul satului din sus, cu glnd să umblăm tot satul 
(CRO.); Şl de clnd m'am depărtat. Multă lume am umblat
(EMIR.) [lat. ambalare].

UMBLĂCI (-ic6Bc) vb. iT. / = îmblAtj [u m
blă c i uj.

umbla ciu = iMBLĂcru.
UMBLAT, t IMBLAT i. adj. ® p. UMBLA t 

® Caro a 'călătorit mult, care a văzut multe Io- 
curi: fiind un om umblat prin străinătate şl mal fiind şl 
vlnător, ştie fel de fel de comedii (br.-vn.) H® Frecuen- 
tat, pe unde se umblă mult: drum^; poarta din faţă 
dedea Intr'o uliţă foarte ^ă (dem.) © NEUMBLAT.

2. sbst. Faptul de a umbla: să nu laşi pe popă să 
sftrşeasoă ou umblatul la tine, oă-1 a răn (gor.).

UMBLĂTOR, t ImblAtqr 1. adj. verb. umbla. 
® Care umblă' f © Care umblă mult, care e me
reu pe drumuri: cum este de umblătoare Ţiganca, aşa să 
fie şl oopllnl de umblător (oor.) H ® Pod sv POD (i) ^ 
® ^ Oriu specie de grîu tuns: griul tuns este de 
două soluri: umblătorlu şl de toamnă (draoh.).

2. umblAtoabb, t ImblAtoare sf. Loc pentru sa
tisfacerea trebuinţelor naturale, privată, latrină:
nici plnă la Imblătoare nu-1 lăsa să lasă (nec.).

UMBLĂTyRĂ (pt.-tnri) sf. Faptul de a um
bla; umblet, mers: sătnrlndu-se Damn^en de atlta 
...se hotărî să taoă pămintul (mar.); ml-1 acru sufletul 
de atlta ^ şl alergătură (vas.) [lat. ambulatura].

UMBLET, t îmblbt (pl.-ete) $n. ® Faptul de 
a umbla, mers, colindat, alergătură: era buimac 
de cap şl hămesit de foame de atlta umblet (crg.) ; după vr*o 
trei ceasuri de umblet... dăm In măreaţa splntecătură aBlm- 
nlonlnl (vlah.) % ® Plimbare: prin morminte nn e bine 
a face dese umblete (oor.) ^® Călătorie, cutreierare, 
colindat: Imbletele sale prin ţări străine (n.-cost.) 1[ ® Mod 
dc a umbla: <^uloalnlnl; Ehi mă ^nchln cn dntecnl... Şl 
roibnl ou umbletul (pamf.) ; pe aceste semne, şi mai ales pe 
tmbletnl lor unul după altul, 11.cunoaşte Măria ta Îndată pe 
flciornl Măriei tale (sb.) ; Căci azi le semeni tuturor La 
umblet şl la port (em(n.) ; Işl pierde cumpătul Ca Ţiganul um
bletul (znn.) H® O/ten. Purtfţre, conduită: femeie cu 
umblete rele (ciauş.) !Î ® î Fel (ie a lucra, acţiune* 
uneltire: Haseln-Paşa simţind şl nu prea bine umbletele 
domnilor, făoea ştire preasonns la Vezlrul(N.-cosT.); domnul 
muntenesc an stătut la onvlnt plnă clnd au simţit umbletele 
lor Împotrivă (must.) .

VMBRA (pî.-bre) sf. ® Parte, de loc întune
coasă, pricinuită de un corp opac care împiedică 
de a pătrunde lumina acolo (••- [®| 3654): umbra 
pămlntulul cauzează eollpsa de lună; umbrele cresc Ia apu
sul soarelui; Ale zidurilor umbre peste unde stau culcate 
(ALX.); umbra arătătorului arată ceasul pe un cadran solar:
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Ce e cit lamea de mare Şl nu mal areP (gor.), ^/lici
te are despre ţ, drum“ umbre chineze wm- CHINţiZ21 (D; ®: 
tot palul îşi are umbra sa PAItJ(T); 0: a face p&mln- 
tuiui, a trăi fără nici un rost pe lume {vorb. de oa
menii foarte bătrîni, de cei neînsemnaţi sau ne
vrednici): iacă lac şl eu pămlntulul ploft Intr'o zl... 
(isp.); 0 a face <*' culva} a lăsa In pe cineva, a lăsa mai 
pe jos, a întuneca, a eclipsa (meritele cuiva); a 
rămtnea In <^, a rămînea mai pe jos: pe lingă frate-său, 
el a rămas In (pamf.) ^ ® Lipsă de lumină intensă, 
de arşiţă, produsă de bunzişul copacilor, de ziduri, 
care împiedică trecerea razelor solare: numai aşa am 
putut urma a ne folosi de umbra şl de răcoarea bătrlnulul stejar 
(I.-GH.); pr. anal: împăratul... tot punea mina la ochi, fă- 
oindu-şi y (I8P.); la locul unde nu bate soarele; ziua, 
olnd era căldura mare, stau la in lăstar (br.-vn.) ; a se culca 
la a da, a ţinea pătlăgelele... să le pul să se usuce 
la unde să nu bată nici soarele nici viatul (dragh.) % ® 
0 Adăpost, protecţiune 1[ (D Lipsă de lumină, în- 
tunerec; noapte: umbrele se întindeau pe văl (alecs.>; 
umbrele ne Înconjurau de toate părţile; soarele risipeşte um
brele ; In al umbrei Întuneric, Te aseamăn unul prinţ (emin.) U 
CD 0 ® Arest, închisoare, temniţă; mă băgară fru
muşei la şl trlmlseră cărţi In toate părţile doar s’o afla 
cineva să-ml taie capul (ret.) % ® Imaginea corpului 
omenesc proiectată de umbră: cind umbla, aluneca 
uşor oa umbra ce Însoţeşte paşii omului (dlvr.) ; seara, clnd 
stal la luminare, să nu te uiţi la umbră-ţl pe perete, că-1 de 
foc(ooR.); 0: 1-e frică, se sperie, se teme şl de umbra Iul, 
se zice despre un om foarte fricos H @ Sufletul 
morţilor, nălucă, stafie, fantomă: sburător cu plete 
negre, ^ fără de noroc (EMIn.) ; lăcaşul umbrelor, infernul 
1 ® (0 Se zice despre o persoană, despre o in- 
stituţiune, etc. care a pierdut ceea-ce alcătuia 
puterea, măreţia, prosperitatea ei de mai ’nainte; 
imagine imperfectă: republica romană ajunsese a fl 
numai umbra aceleia ce fusese Înainte; (era) o z*' de om, 
un bătrin cu barba plnă la genunchi... de parcă mlnca 
numai Vinerea (tsp.).; In fundul unul pat de nuc, cu perne 
la perete, şedea ghemuită o de femele (d.-zamf.) ® 0 
Părere, aparenţă uşoară: o<^ de seriozitate acoperi 
frunţile Hanganllor (alecs.) ; cine se razlmă pe greşeşte 
(ZNN.) t ® 0 Slabă aparenţă, urmă: n’are nici o ^ 
de bun simţ; volu să-mi lipsească chiar umbra îndoielii 
(GN.); văd In toate acestea numai umbra unei dificultăţi
^ ® or Coloare mai închisă ce se întrebuinţează 
într’un tablou spre a înfăţişa obiectele mai puţin 
luminate şi pentru a da mai mult relief obiecte
lor luminate 1î © ^ PMbra-cvcului = spar^-
GHEL; —PMBRA-IţlPURELUI1 IEPURE® ;—ţJMBRA- 
IţlPURELUI2 ~ sparanghel ; — yUBRA-NpPŢII = 
ziRNA® [lat. Umbra].

UMBRAB (p2.-are) sn. Adăpost de frunze îm
potriva arşiţei: stă pe glndurl la o masă subt de di
naintea dughenil (Car.) ; cu chiu cu val ajungem la Brădl- 
oenl, unde ne adăpostim subt <^ul unei circiume (vlah.)
[u mb r ă].

UMBRATIG, UMBRATEC adj. Umbros, care dă« 
umbră: din vale... sta ascunsă, după nişte paltini um- 
brateol, bisericuţa satului (grig.).

*U1VCBRELA (pl.-ie) sf. Adăpost de stofă uşoară, 
ca un mic cort portativ, 
care se poate strînge şi 
întinde după voie şi se 
poartă deasupra capului 
spre a se apăra de ploaie 
sau de soare {Mofd.. ,,cor- 
tel”) ([^ 5165) :•*>'de ploaie;

de soare [fr. ombrelle].
•UMBRELUŢĂ (pî.-te) sf. ® 

diTTl. UMBHţ^LA: cum m& vede, opreşte 
trăsura, InXlglnd cu putere virîul umbreluţei 
In spinarea birjarnlnl (Car.) * © UH- 
BRELţrrA - DE - APA, UMBREL17TA - DE - 
BALTA = BtrajCUL-APEI.

UMBRI (-breao) 1. vb. iT. ® A fatie 
u m b r ă, ’ a da umbră, a adumbri: coconul zăcea 
pre mirişte şl venea un vultur de-1 umbrea (MX.) ; ramurile, 
dese pe unele locuri, 11 umbreau de lună (d.-zamf.) ; lloare 
expusă arşiţei soarelui oe nu are nimic s’o nmbrească (negr.)

1 d) A acoperi: un păr lung 11 umbrea fruntea ® © 
A adăposti, a apăra, a proteja: dubnistintva pogori

Fig. 5165. 
Umbrela.

spre tine şl puterea Celui de-sus te va umbri (bibl.) H ® Gl: LIMB" 
A pune umbre unui tablou, unui desen. 1 1 ăyi f

2. vb. intr. A da umbră, a aduce umbră: deasupra U M 1 
caselor, umbreşte o adevărată pădure de salclml (orl.).

3. vb. refl. A se pune, a sta, a se adăposti la 
umbră, a se adumbri: nu putu nici să se umbrească 
puţin de arşiţa soarelui (jsp.i; Pe de-o parte te umbreşti.
Pe de alta te plrleştl (PAMF.).

•UMBRIC adj. co Ce ţine de vechii U m b r i; 
al Umbrilor: alfabetul , a 
- (1115166). A-Pt '-.I

UMBRIŞ (pZ. B.a K.;(,)i1ll. i IGi
-işuri) sn. Loc umbrit: g _ j , >vj m V ’
acolo. In/>'Ul Inl, ndmal „ a . U" V
stlrvuri (srl.) [umbră ® ^ V. ^ ^ ^
+ (frunz)iş]. £.•>,■>» n.M

UMBRIŞOARĂ F 8 p i ' ’
{pZ.-ro)s/.dim.VMBEA. ■ A

UMBRIT adj. p. H-w u R.0,ll 
UMBRţ; cu ocblul, * de Fig. 5166. Alfabetul urabric. 
pălărie ...caută să apuce
o olt mal largă zare (car.) IU © NţSUUBRţT. 
o UMBRIŢĂ (pZ.-ţe) sf. dim. pMBRA.

UMBROS adj. ® Care dă umbră, care um
breşte, plin de umbră: să vă adunaţi dară cit s'ar pntea 
de mal mulţi la rădăcina ăstui nuc mare şl ^ (isp.) ; 
mă primblam prin aleea cea umbroasă prin care de-atltea 
ori ţi-al rătăcit şl tu paşii (gn.) ^ ® 0 Stufos, des:
Sub genele-1 umbroase, doi ochi lucesc ca mura (alecs.)
[lat. u m b r o s u sj.

UMED adj. Plin de vapori de apă, jilav (© us
cat): loc odaie <^ă; are mlinlle ^e; ochii 1 se zăreau... 
umezi şl acoperiţi cu firişoare de slnge (dlvr.) ; Făclie de 
veghe pe umezi morminte (emin.) ; tlmpnl e CÎnd aerul 
e încărcat cu vapori de apă [lat. h u m I d u sj.

UMEDpS adj. Umed, jilav: de va fi pivniţa 
umedoasă, să poate afuma cu viţe de vie uscate (dragh.). 
t UMEGIUNE, UMEJUNE sf. = UMEZEALA 
[urne dj.

UMEREL sm. dim. umAr.
UMERI (-eresc) vb. refl. A se opinti, a munci 

din greu: cInd m’olu umeri pe la pădure, te pomeneşti că 
s’or crăpa pe de-a ’ntregu <jip.) ; Începu a se umeri ou o 
luntre mică a unul frate al Iul (s.-ald.) [(apune) U - 
m ă r (u 1)].

*UMERUS = HUMERUS.
XJMEZE^A (pL-eii) sf. însuşirea, starea a tot 

* ce este u ni e d.
UMEZI1 (-ezesc)î;b. tT. şirefl.A(se) faceu med, 

a (se) uda puţin: (apa) abia ajnnse să umezească creşte
tul dealului şl se prăvăli clocotind Iar in matca el (dlvr.) ; 
pleoapele Icoanei reci se umeziră (em(n.) ; ochii se umezeau de 
lacrimi prlvlndu-1 (vlah.).

UMEZI9 = OMIZ;.
UMFLA, t INFLA 1- vb. tf. ® A face să se 

întindă, să se dilate, să-şi mărească volumul prin 
suflarea aerului sau vîntului, prin introducerea 
unui gaz, etc.: ^ un balon; şl va Intra apa aceasta... In 
plntecele tăn să-ţl umfle plntecele (bibl.) ; a-şl nările; 
suge cu sete, umfllnda-şl bucile (dlvr.) ; vlntul umflă plnzele 
corăbiei; 0: a-1 •«>' rlsul, a pufni de rîs: unde ml-1 umflă 
un rîs d'alea cu lacrimi obp.) H ® 0 f A înhăţa, a 
înşfăca, a apuca, a pune mîna pe cineva cu bruta
litate: Iute mă suin In pod, umflu pupăza de unde era... 
şl mă duc (CRG.) ; l-a umflat de chică şi pe sos l-s dus la 
domnu Isăcescu (vlah.) ; cind am asmuţit băieţii de l-au 
umflat, striga olt putea (CAr.) f ® F ^ in spate, In 
circă, pe SUB, a înhăţa şi a ridica în spinare: inhind-o 
In spate, a venit cu pielea aceea acasă ob.) ; după ce au 
ieşit olte trei din apă, au umflat butoiul tn olroă şl s’au 
pornit spre casa Iul Păcală (R.-cod.) ; 11 umflă (pe leneş) pe 
sus, 11 pun Intr’un car cu bol... şl hal cu dineul la locul de 
splnzurătoare (CRg.).

2. vb. refl. ® A se dilata, a-şi mări volumul prin 
suflarea aerului, prin introducerea unui gaz, eto.:
balonul, băşica s:a umflat; plnzele corăbiei se nz^lă de 
vlnt; se umfla din foaie ca să aprinză focul nap.); broasca 
s'a umflat plnă a crăpat; a se In nări, a) a.-şi dilota 
nările; 0 f a se îngîmla: (Tisanui...) Calcă rar, 
se nmtlă *n nări (sper.) ; 0 a ee ^ de rls, a pufni de rls: 
toţi se nmflară de rls deodată şl tncepnră a-1 cam lua peste 
plolor... ou glume nesărate (isp.i; 0 a se ^ In pene (ca
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UMF- HQ oaroan), a se înglmfa: U'aş umtla ursnz In pene Şl 
I IM &9 Intr’an picior (eminj K (|) A-şî mări volumul 
UIM {vorb. de ape), a creşte în urma ploilor sau topirii 

zăp ezilor; In vreme de ploaie, otnd plrănl se nmlla, ea sliijea 
Întregului sat de treo&toare (slv.) ; aproape de Bunavestire 
se topeşte om&tul şi ourg plr&ele şl se umflă Bistriţa din mal 
In mai (CRO.) (D A fierbe ÎIl clocote: al pus la foc o 
oală... şl... apa se umflă (gor.) ^ 0 / A se ridica 
pielea, ţesutul unui organ într’o parte bolnavă, a 
trupului: olnd copilul treapădă mult, se zice oă dă In dro- 
jilcă, adecă se umflă peste tot şl mal ales la ploloare (pamf.) ; 
1 s’a umflat un ocblu, o mină, floatul, splina [lat. i n- 
fiare].

UMFLĂGipS, t InflACIQS adj. Care se umflă, 
cu umflături: Baghiţă umllăcloasă... Baghlţă din sete, 
Bagblţă din foame, Ieşiţi din trupul Iul N. (pamf.) [u m- 
flat].

UMFLĂCIUNE, t iNFLAciyBE sf. Faptul de a 
se umfla; umflătură [lat. inflatione m].

UMFLAT, t ÎNFLAT adj. © p. UMFLA: e ^ ca un 
balon; Pe un clmp rotat, 9ade*un moş Înfiat (se.), (jhi- 

- citoare despre ,,StOgl(; şi e groasă şi umflată, bat-o 
Dumnezeu s'o baU (dlvr.) ; un ilude ploi; are un plolor 

0 cu buzele <^e BţrzA © ; 0 In pene, îngîmfat 
^ © 0 Stil stil îngîmfat, bombastic, emfatic.

XJMFLATUBĂ, t ÎNFLATţmA (pl.-tcri) Sf. f 
Ridicătură a pielei, a ţesutului unui organ ce se 
produce într’o parte bolnavă a trupului; descopo- 
rlnda-şi umerii şl sinul, l-a arătat urmele umflăturilor şl 
Tlneţelllor de pe trup (car.) ; leacul acesta e bun şl pentru 
umflătura oare coace (PAMF.); pentru diferite umflături, se 
face prăjeală 6n falcă de cal găsită (gor.j [umflat]. 

•UMIDITATEs/. Umezeală [fr. h u m i d i t 6]. 
•UMIL adj. ® Care are sentimentul slăbiciunii, 

nevredniciei sale, smerit H ® Care arată umi
linţa, slugărnicia, plecat t ® Modest H ® De o 
treaptă joasă, sărac: o funcţiune ~a [lat. h u m i - 
lisj.
ţUMILENIEs/. Umilinţă, smerenie [vsl. u m i- 

1 j e n i j e].
UMILI (-tleso) 1. vb. tr. A face umil, a înjosi:

(era an) om grosolan şl nesimţitor care-1 nmllea şl-1 căloa 
In ploloare (vlah.).

2. vb. refl. © A se smeri, a se pleca, a se arăta plin 
de umilinţă: (Lăpnşneann) spnindn-le că se simte sosit 
la sllrşltnl vieţii, Işl cern Iertare de la toţi, nmlllndn-se 
(NEOR.); oine se umileşte se Înalţă (znn.) ^ © A se în
josi: ţinea mult ...să nu se umilească, dlndu-şl slăbi
ciunea pe faţă (SLV.) [vsl. umiliţi; Înţelesul i 
după fr. h u m il i e r].

umilinţa (pl.-ţej sf. © Virtute care ne dă 
sentimentul slăbiciunii, inferiorităţii,nevredniciei 
noastre, înjosire: nu trăia, In aceste scene de supunere 
oarbă, declt pentru şl decepţie (DLVR.) ; de volu izbuti, te 
vel bucura, tată,... Iară de nu, eu nu voia suferi nici o 
(I8P.) f ® t Faptul de a se smeri; starea celui 
smerit, smerenie: se făcn minune mare care da, celor oe 
vedea, mirare şl, celor ce auzea, (oabt.) [u m i I î; sen
sul (b după fr. h u m i 1 i 16].

UMILIT adj. p. UMILI. © înjosit H ® Smerit, 
plecat, supus, umil: Lasă-mă, oa altă dată, Umilit să 
’ngenunobez (emin.) ; slnt un muritor : nici tn subpre
fect, nici primar, ba nici cblar notar (isp.).

UMILITOR adj. verb. UMILI. Care umileşte, 
t UMIVANIE sf. Spălarea picioarelor (Joi di

naintea Paştilor): după cafea, lese domnul la oare se 
face In meidanul curţii dinăuntru (let.) [vsl. U m y V a- 
nije].

UMIZI f-lzeac) vb. refl. = OMIZI: vream sd-Imustra 
puţintel că m’e lăsat aşa clnd se umizea de ziuă (Neor.) . 
ţUMNOJI (-ojesc).iiă. tr. Şi refl. A.(se) înmulţi, 

a (se) mări [vsl. u m n o 2 i t i].
•UMOARE sf. £) ® Substanţă lichidă care se 

află în corpurile organizate ţ[ © Ori-ce lichid pro
dus în corpul omului; ~ apoasă, lichid transparent 
care se află în camera dinainte a ochiului, între 
cornee' şi cristalin; sţioloasă sau vltroasă, lichid 
vîscos şi transparent care umple tot fundurglo
bului ocular (iw |ă| 3396) [fr. h u m e u r]. 

•UMOR = HUMOR.
•UMORIST atij. şi sm. ® / Se zice despre me

dicii care erau de părere că boalele provin din

alterarea umorilor din corp. f Care e de o
originalitate spirituală, veselă şi cu o nuanţă sar
castică: sorlltor -»■; un -«■ [fr. ].

•UMORISTIC adj. Plin de humor, de o ve
selie spirituală şi puţin satirică: gazetă ~ă [fr. h u- 
m o r i s t i q u e].

UMPLEA, + IMPLEA (-piu) 1. vb. iT. ® A face 
plin, a băga" înăuntru pînă ce nu mai încape ni
mic : olnd ajunse la flntfnă, zmeul umplu pieile amfudouă 
CU apă (RET.); un sac; ^ bambarele ou griu; a-şl ^ bu- 
znnarele; F: a-şl burta, plntecele, foalele, â. S6 ÎD- 
dopa CU mîncare; ou bani, a da cuiva bani mulţi; 
a-1 î4mbogăţi: pre toţi l-an umplut Aron-Vodă cu bani, 
lulnd bani ou camătă de la Turci şl de la alţii (lct.) ^ 
© A as lup a: un şanţ; 0: au făcut mare cbeltalală 
Brlncoveanul-Vodă la Udrlu, ou Poarta, avlnd nume de bo
gat şl vrind să umple gurile tuturor (nec.) H © A aco
peri CU scrisul: '*>'o coală de hirtie; o obitanţă, o po
liţă, a scrie pe ea tot ce e de trebuinţă t 0 A ocupa 
aproape tot locul disponibil, a veni în mare număr 
într’un loc: şl Domnezeu blagoslovi ei şi zise lor: ordşteţl 
şl vă Înmulţiţi şl Impleţl pămlntul (pal.) ; Dumnezeu 
a umplut lumea cu ce a putut (znn.), adică CU buni 
şi CU răi; Moscalii au umplut ţara-leşască (nec.); ml-a 
umplut odaia de fum ^ © A face să-1 Cuprindă; a-1 
cuprinde: ^ de groază, de flori, de spaimă, de mirare, de 
bnourle, etc.; cum vezi, i-a umplut de spărleţl (Crg.) ; şi-l 
umple o frică neînţeleasă (vlah.) Ocbll tăi oei negrlşori 
Umple-mi trupul de flori (IK.-brs.) © A împlini: umple 
acum la toamnă trei ani (ctAUş.); (Rada) de-abla pe la Slm- 
Pletru Umple optsprezece vremnri(coşB.) ^ © A murdări, 
amînji: m'a umplut cu norolu; pupăza îşi umple cuibul ^ 
® ^ A molipsi, a transmite o boală: capra i-a um
plut de rtle; o oaie rlloasă umple toată turma.

2. vb. refl. © A se face plin: baniţa nu se umple cu 
vorbe (znn); In ourlnd biserica se nmpln de credincioşi 
(ALECB.); fără Intlrzlere şcoala s’a umplut de băieţi doriţi 
de Invăţ&tură (CRG.) ; umplutu-s’au Leşll de bani şl de baine 
şl de cal şl de arme (mijsd ; moşneagul olnd a văznt-o 1 a’au 
umplut oohil de lacrimi şi inima de bnenrie (Crg.) ; lumea 
privea şl i se umplea inima de mlndrle usp.) ; De dorul Iul 
şl Inima Şl sufletn-l se umple (EMIn.) H® 0 A fi cu
prins : a se <«’' de groază, de flori, de spaimă, de mirare, 
eto. ^ © A se împlini: şi aceasta tot fu oa să se Împle 
oe e zis de Domnul prin proroonl (bibl.) ; se Implură atunol 
70 de al de olnd era robiţi (Mx.) ^ © A se murdări, 
a se mînji: s’a umplut de norolu, de cerneală ^ © A 
se molipsi, a i se transmite o boală: s’a umplut de 
guturala, de rlie [lat. î m p 1 e r e].

UMPLUT, t ÎMPLUT 1. adj. p. UMPLEA: sac 
cu grlu; li code un urs mare din sin... de mămăligă, umplut 
cu brlnză (Cro.) ; odaie cu fum; cu stomacul ou
cerneală.

2. sbst. Faptul de a umplea: sticlelor; la
umplntnl ooşerlulnl să se aăsmăneze popuşoll toarte bine 
plnă In acoperemlnt (dragh.).

UMPLUTURĂ, t ÎMPLUTURA (pl.-turi) sf. © 
Lucru cu care’ se umple ceva; in spec. tocă tura 
ce se pune în cîrnaţi, în ardei, pătlăgele, etc., 
brînza ce se pune în plăcintă ş. a.: locui goi din 
lănntrul oolacnlul se nmple ou umplutură, făontă din brlnză 
de ol, Irămlntată ou clteva ouă (şez.) f © Iarbă de 
puşcă, alice, etc. cu care se încarcă puşca: polcov
nicul lonlţă... le Împărţea Iarbă şl alice clte patru umpluturi 
de puşcă (i.-GH.) © Material de ocazie, cu care se
umple spaţiul disponibil într’o gazetă; lucruri 
mărunte, nefolositoare, străine de subiect ce se 
intercalează într’un subiect literar: face...umplutura 
cotidiană la o gazetă fără succes (vlah.) .

UN1 [gen. unui), /. O [gen. unei) i. adj. num. car
dinal. (îlel dintîiu din toate numerele: un om, un 
lup, un ceas, un ouvint; o femele, o vacă, o Innă, o vorbă; 
declt un an cioară, mal bine o zi şoim (znn.) ; are doi oopll: 
un băiat şl o fată; an fost odată doi oameni, un bărbat şl o 
muiere (RET.); judec&torll l-au oslndlt la şase luni şi o zi; 
copilul a Împlinit an şi o lună; a oemt un leu daune- 
interese; 0: cu un rao tot sărao ev* RACI ©. .

2. ţFtm(L) (gen. nnuia), /. VNA (gen. uneia) num. 
cardinal şi (pi. m. unii, f. uneia; — gen.-dat. sg. 
unuia, uneia, pl. unora) pron. nchot. © Numărul, can
titatea ce reprezintă unitatea: împăratul arta trei 
feciori, doi mal mari, sfătoşl şl făloşl, iar unul mal mic
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<RET.)) deoltzece trebi şi rele, itial bine una şi bună (znn.) ; 
11 trase una cu sete, că pun^a plesni ca o băşică de bou (dlvr.) ; 
De olnd slut eu pe pămlnt Numai trei mlndre-^m avut: 
Dna ’n deal Ca ş’un pahar, Una ’n vale, Mlndră tare, Una ’n 
oapul satului, Ca şl floarea orinulul (IK.-br$.) ; unul la sută; 
una la mie; bărbatul e major la douăzeci şi unul de ani; o mie 
şi una de nopţi; una şl ou una fao două, lucrul e 
destul de lămurit, nu^l poţi interpreta altfel; a şti 
una şi bună iv* BUN 1 @; tu ştii una, eu ştiu mai multe 
■V* ŞTI 1 (T); una la mină ^ H{NA(T) 'B, f.; nici una, 
nici două, cu una cu două iv' DQI (D; din două una sau 
una din două, ori una, ori alta, ori... ori...; pină la 
unul FţNA1 (D ; (unul) clteunul sau olte unul, clte unul, 
numai unul la fie-care dată şi pe rînd: toată noaptea 
au dat den sineţe şl nu clte unul, ce toţi odată (m.-cost.) ; acest 
împărat avea cincizeci de fete şl... pe toate le trimese la Er> 
cule, clte una, clte una (isp.i ; (tot) unul şi unul, tOt oa
meni aleşi, caracteristici: sat vechiu, răzăşesc,Întemeiat 
In toată puterea cuvlntului, cu gospodari tot unul şl unul 
<CRG.); ele erau mai multe la număr, tot una şi una de fru
moase (isp.); ffz/cop.,unul oa unul, unul ca şi celălalt: 
la chip drept că-s unul oa unul, dar la fire tot se deosebesc 
In citva (SB.) t <s) Asociat sau în opoziţiune cu 
altul, alta: tot două oale-ml fierb: una seacă şl alta goală 
(PANN); unii susţin una, alţii alta; una 11 Întrebi şi alta 
răspunde (Car.) ; una pre alta huleşte şi defaimă şi una pre 
alta va să o pogoare şl să o calce (or.*ur.) ; nu Înţelegea unul 
altuia ce grăia şi rămase lucrul lor neisprăvit ^n.-cost.) ; şl unii 
şl alţii slnt vinovaţi; ww ALT'J(D ; plnă (la) dna alta. deo
camdată: plnă una alta, 11 sobimbă merele şl-’ puse altele 
tn locul lor (isp.i ; dar plnă la una alta, ştii ce-am glndit 
eu astă noapteP (cr6.) ^ (D De una, a.) de alLfel: de alt
minteri : de una, poate ar fi mai bine să plece; b) laolaltă, 
împreună: sat... împărţit In trei părţi care se ţin tot de 
una (CRG.); c) îndată, pe loc, imediat: cum o intrat in 
ogradă, de una o trecut printre oameni (vas.) K 0 De-a-una, 
numai decît, îndată, pe loc: albina, auzind aceasta... 
de-a-una şl sboară de unde era ascunsă (mar.) ; sv* TOT
DEAUNA t © îutr’una, Mo/d. Bucov. Trans. (tot) una, 
necontenit, mereu: li merge gura Intr’una; se ţine In- 
tr’una de ştrengării; fata, care voeşte ca un flăcău să o lee 
de soţie, la o cheutoare de la cămeşa lui... şi poartă cheu- 
toarea tot una la sine (gor.); nu şedea nici-olnd pe-acasă, 
ci Îmbla tot una ’n vitejii (se.); de olnd v’aţi Însurat, aţi 
dus-o una ou benohetnrlle, ou zailetuiile <alecs.) 1 © t tn- 
tr’una, împreună: merg oamenii la beserică, oum acolo 
Intr’una cu popa şi ou tot nărodul să faoă. rugăciune (coR.) ^ 
© Toţ una, deopotrivă, egal, la fel: amlndol erau tot 
una de tari (sb.) ; Tot nna-1 dacă astăzi sau mline am să 
mor (EMiN.) © Nici de unele, de nici unele, nimic: la 
conace era grljlt tot ce trebuia... să nu fie lipsă nici de unele 
(MUST.); oare fu mirarea lui, clnd 1 se spuse că acolo nu va 
putea găsi nici de unele, fiindcă erau prea săraci (isp.) ; 
tu n’ai părinţi, adăpost n'al, haine nu, n’al de nici unele 
(CAR.) ^ © Uneori iv*UNEORI; t nne date DATA1 © H 
® De una zi m- DEţrNAzi f ® în enumerări, !n chi
tanţe, poliţe, eto. se întrebuinţează adesea una 
In loc de o: fle-caie locuinţă se compune din un antren, 
una cameră de dormit, una eufragerle şl una bucătărie; am 
primit una mie de lei H @ Singur, uniC: Dumnezeu e 
unul; numai unul Dumnezeu ştie cit stnt de nevinovată 1 (isp.) ; 
Şl era una la părinţi Şl mlndră ’n toate cele (emin.) ; bote
zară copilul şi Îngrijiră de dlnsul, mă rog, ca unul la părinţi 
(I6P.) ^ (§) Nici unul, nici una m" NţCl2 ®.

3. UNU(L) sbst. Cifra 1, nota 1: trei unu(l) de-a 
ilndul se citesc o sută şl unsprezece; scrie pe unu(l) dina
intea lui zero; l-a dat unu(l) la geometrie.

4. UN, /. O {gen.-dat. m. unui, /. unei; — pl. m. /. 
nişte, gen.-dat. unor) art. nehot.: un om Inalt, o femele 
frumoasă; acea casă era a unul bătrln şi a unei bătrlne cari 
n’aveau copil (REt.); Şl se tot duce, s’a tot dus De dragu- 
unei copile (EMIN.) un altul; un al treilea; simţi oă in 
orelerll Iul se petrece un ce de care nu-şl putea da seama 
(I8P.); un du-te, vino; nici un, nici o ^ NţCl 2 (ş) [lat.
unus, una].

UN* = UNDE.
UNA1 m- UN1 2.
UNA2 m- UNU LE A.'

* UNANIM adj. Intr’o părere; general, fără ex
cepţie: toţi deputaţii şi senatorii districtului fuseseră 
să lase o asemenea cinste pe seama Iul Scatiu (D.-zamf.); 
hotSrire-.&, hotărîre luată într’un glas [fr.].

'Unanimitate sf. ® înţelegere deplină UN- 
între toţi cu privire la o idee, la un vot, conglă- , izir, 
suire: piopnnerea lui a fost primită In * © Totalita- UINU
tea voturilor; a fost proclamat ales cu *a voturilor [fr.].

UNCHIAŞ, O UNCHţDES sm. © Moşneag, moş, 
om bătrln: Am doi unchlaşl şl stau ou spatele la too amlo-. 
doi (GOR.), ghicitoare despre ,,stllpii hornului11; de-a 
baba şl unoheşul (pamf.), joc de copii H ® Trans. ® 
pl. TTnchleşll = MOŞ g @ [un Chiu].

UNGHIU sm. '© Fratele mamei sau al tatei :
rude de alăturea slut lra(ll, unchii, nepoţii, verii şl oeilalţi 
(LEG.-CAR.); * adevărat se chlamă fratele tătine-mlen eau al 
mfnei-mea (ret.) H ® mare, fratele mamei sau al 
tatei; ~ mic, vărul tatălui sau al mamei: tratele 
maicii mele laste-ml mare... iară vara premare sau 
vărul premare al maicii mele laste-ml * mlo şl lele mică 
(PR.-Gov.) n @ 0 Unchiule, termen cu care se [lat. 
sează cineva unui om bătrln, unui moşneagadre- 
a V u n c u I u s].

UNCHIUŞOR, UNCHIŞQR sm. (lim. UNCHIU.
'UNGIAL, adj. $ Litere, caractere ~e, litere mari 

întrebuinţate în inscripţii, la titlurile cărţilor, etc. 
corespunzătoare literelor capitale moderne, dar ou 
forme mai rotunjite [fr. o n c i a 1].

'IJNGIE sf. Veche măsură de greutate, a,două- . 
spr'ezecca parte a livrei romane (care era de 0,420 
kg.), adică 35 gr., întrebuinţată mai de mult de 
farmacişti [lat.].

UNGRQP (pi.-opuri) sn. Mold. Bucov. Băn. ® Apă 
clocotită: dinţii... dimineaţa 11 fncleia de-1 pnnea In gură, 
iară seara 11 descleia cu şl-1 punea pe masă (Rcc.i; atunci 
vine şl împăratul, cu o mulţime de oameni, cn oezmale aecu- 
ţlte şl cu cazane pline cu * (crg.) ; au Intrat In oasă şl an 
găsit oalele cu — clocotind Ia loc;(SB.) -r ® Ospăţul şi
toate datinele ce se obicinuesc la ţară a doua zi 
(Luni)după cununie: că SImbătă-l logodea, Dnmlnecă-l 
şl nuntea. Luni că-1 ciuta (teod.) [VSl. ruS. Ukropu ;
O formă incrop care apare dialectal a dat naştere ver
bului s^ ÎNCROPI].
O UNGROPEL sbst. Bucov. dim. uncrop. Apă căl
duţă : pentru cel ce au băşica cea rea, se moaie !n * şl apoi 
se lipeşte pe băşică (mar.) ; ea a Inat * şl l-a făcut potrivit
(VOR.).
fUNDA (-dez) 1. vb. intr. Mold. Bucov. Oaş, Băn.

A clocoti, a fierbe în clocote, a face valuri: Tingi- 
rele undează Pre cerb ca să-l piarzăl (voR.); clnd* unda 
căldarea de vărsa... băga mina In căldare de potolea nudele 
şl nu se vătăma (oos.).

2. vb. tr. ® A face să clocotească, să fiarbă în 
clocote K ® A face să se mişte în valuri; a on
dula: o adiere oăldlclcă abia mlşoa vlăstarele subţiri, şl 
unda uşurel semănăturile verzi din depărtare (dlvr.) [lat.
ăndare].

unda (pi.-de) sf. ® Val, talaz, apa mării, unui 
lac, unui rlu, etc., care se mişcă încoace şi încolo , 
ridicîndu-se şi coborîndu-se pe rînd; (siintui) an po
tolit şi unda mării ce se scornise şl vlvorul sn Încetat (oos.);
Acuma Ia nieche-i un cintec vechiu străbate... Ca molcoma 
cadenţă a undelor pe lao (EMIN.) ; Işl aduce Ialomiţa dinspre 
apus nndele-l galbene şl liniştite (vlah.) ; pr. ext. poet. 
suprafaţa apei: Păşeşte lin o barcă pe nnda adormită 
(ALx.); 0 a Ieşi In a ieşi la suprafaţă; sllnta dreptate 
a Ieşit tn pentru toţi (alecs.i H ® Pr. anal. Tot ce se 
ridică şi coboară ca o undă, clocot; biata cătană se 
tot uita acum la scalda oe da unde (ret.) •’ ® Mold. Trans.
0 Furie momentană (pamf.) (vic.) H ® ~ de stnge, Val 
de Sînge, ţişnitură: şi grabnic unda slngelni ţlşnl din 
rană (coşe.) H ® © Val, roiu de oameni, mulţime ne
numărată ce dă năvală; mai mulţi din slujitori se mi
rau, curtea or păzi despre acea an la mănăstiri s’or căra 
ca şl alţi ttrgoveti (n.-cost.) K ® Pr. ext. Ceea ce pre
zintă ridicături şi scufundături ca nişte unde; 
in spec. vorb. de păr: păml el castaniu ce se slobozea In 
unde de mătase pe albii el grumazi (NEGR.) ; perişorul sub
ţire şl tulos II cădea pe umeri In unde (işp.) ţ ® Suc
cesiune alternativă de reflexe pe care le au unele 
stofe de mătase, ape H ® 15 Serie de mişcări 
concentrice ce se propagă într’un fluid elastic în 
interiorul căruia s’a exercitat o impulsiune; unde 
sonore, nnde înminoase, mişcări care se presupune că 
slnt produse in aer prin vibraţiunea corpurilor 
sonore, în eter prin vibraţiunea razelor luminoase.
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UND- 5* cu care se exP'ică fenomenele sunetului şi al 
MMC luminei; lungime de distanţa străbătută Intr’o 
UN t unitate de timp de propagarea impulsiunii care a 

dat naştere undei; unde souite, unde a căror lungime 
e miră [lat. ă n d a],
t UNDAtURA ipl.-tiu:) sf. Revărsare de ape, 

inundaţie (CANT.) [unda],
UNDE adv. A. Deloc- ® In care loc: punea el 

mina, punea el Dumnezeu mila (Crg.) ; n’am eu singur 
să-ml pleo capul (isp.); lle-care ştie >^-1 strlnge opinca;

e aţa mal subţire, acolo se rupe; ^ nu-ţl Ilerbe oala, nu-ţl 
băga lingura (pann); interogativ: <^p în cc loc? al 
fost ? te duci P r un* te duci P şl zise Domnul oătră Caln: 
iaste tratele tău Aveip (pal.) Tf © Precedat de prep. 
de, pe, plnă: tntoarce-te de <«' al yenlt; Au olne o să ştie 
de <«'-8, olne slntP (EMInj ; de nu-i, nici Dumnezeu nu 
oere (znn.) ; pe lese cuvlntul, lese şl sulletul (pann) ; 
n'au mers pe calea ce venise, cl pe altă oale, pe era ţara 
întreagă(OR.'UR.) ; toIu umbla plnă m’or duce picioarele; 
0 a (nu) avea de a (nu) avea bani, avere: muiţă- 
mltă Domnului, părinţii noştri aveau de oăcl sărăcia nu 
se oploşise Încă la uşa lor (Crgj ; vrea să dea leafă curţlel 
şl nu avea de (must.) ; interogativ: de <*'? din ce loc? 
dincotro? pe^p prin ce loc? pe ce drum? pină^p 
pînâ la care loc? de Vllp pe al intrat In grădlnăP 
Bună ziua, verel zice unul. — Să fll sănătos, zice celălalt; 
dar de ^ şl plnă <^P (Het.) T[ ® şi ici şi COlO, 
din loc In loc: ^ gi olte un stejar se ridica din fundul 
prăpăstlel (ORL.); abia şl se mai vede clte un palat 
vechiu cu beciuri boltite (negr.). — B. De timp. © Gînd; 
Constantin Duca-Vodă se Implu de mare bucurie ^ auzi de 
acea- veste (nec.) ^ ® (De) pe CÎnd: alţii nu puteau 
tace unele lucruri de fierărie nici in trei ani, el Intr’o ju
mătate de an lucra ca o calfă veche (isp.) ; de plnă atunci 
mă duceam cu drag la şcoală, am Început a umbla huolu- 
marglnea (dlvr.) © Atunci, deodată: cum o văzu, ^ 
ml-1 aruncă volnicul o ploaie de săgeţi de o... făcu să tur
beze de mlnle osp.) ; şi •'«' nu porneşte stlnca la vale, săltlnd 
tot mal sus de un stat de om (Crg.) 1|. — C. De mod. © 
Cum: bolerlul... văzu Intrară volnici călări In chip de 
Îngeri (ret.),; F de <^P a) CUm? 11 trecu un fier ars 
In Inimă, glndlndu-se că poate l-a călcat porunca; şi de 
să nu fie aşa p (isp.) ;. h) vorbă să fie! cum să fie aşa 
ceva? nu-ţi mai închipui aşa ceva: făcu rugăciunea 
ca să-l apere Dumn^en de rele şi să piară năluca... Aşii 
de ce nălucă să piară P căci ceea ce vedea el era aievea un 
copil frumos ca un Îngeraş (isp.) ; F de ^ şl plnă 
cum, ce fel, prin ce întîmplare: se mira de ^ şi pină ^ 
să-l vie Iul acea bogăţie (isp.) t ® © Fiindcă, pen
tru că: au fost zlclnd că omul oare nu ştie carte este un 
dobitoc, adecă ^ nu ştia carte Cantemlr-Vodă (must.) ; faci 
aşa, ^ al necaz pe mine (r.-cod.) ; «*'-1 boier, crede că-1 stă* 
pin pe munca mea P (pamf.) ; Joe luă de nevastă pe Junona, 
fără voia părinţilor el, poate că erau fraţi <iep.) H ® 
De ^ nu, dacă nu: dacă-ţl place, klr lanuleo 1 de nu... 
să ne vedem olnd ml-olu vedea ceafa (CAr.) în com
puneri: nici-unde, nicăieri; tw oabe-vnde, qri-dnde, 
QBI-ŞI-17MDE, UNDEVA, UNDEVA9KLE1A) [lat. Q n d 6].

UNDELEMN... UNTDELEMN...
UNDEVA adv. într’un Ioc oare-care: am pus ^ 

briceagul şl nu ştiu unde; s'a ascuns ^; s’a băgat la stă- 
pln; s’a strecurat pe ^ In casă; Precum clndsoarele apune, 
El şl răsare (Emin.) [unde -|- V a).

UNDEVAŞI, 0 UNDEVA9ILEA adv. = UNDEVA: 
olţi au fost de acel fşl pre undevaşl, l-au adunat de l-au dus 
pre acolo (let.).
t UNDEZA (-ezez) vb. intr. A clocoti, a unda 

[lat. vulg. ;iindlzare< undare; comp. şi 
it. o n d e g g i a r e].

UNDI (-dese) vb. tr. şi intr. ® Aprinde peşte 
cu undiţa: Chitici de toată mina undea neîncetat (don.) ; 
A văzut aci pe unul şezlnd şl peşte undlnd (pann) ; Zaharla 
mă Învăţase să undeso (sad.) 1T © 0 A SOnda: Un- 
dit-al ou-a ta minte In ongetu-l ascuns? (ALecs.) [vsl. 
4diti],

*UNDINĂ (pl.-ne) s/. & Zînă, zeiţă care trăeşte 
în ape (in mitologia scandinavă şi cea germanică) 
[fr. ondine].

UNDIT sbst. Faptul de a undi, pescuire 
cu undiţa: Unditul ca şl plnda vrea mal ales răbdare 
(DON.).

yNDIŢĂ (pl.-ţe)s/. Gîrligprins de o sfoară

Fig. 5167. Undiţă.

lungă, legată la capătul unui băţ, cu care se prinde 
peşte; Cîrligul singur (|®| 5167); dnotndn-te la mare, 
aruncă undiţa ,i care ueate va laşi Intlln, rldlcă-1 (bibl.) ; 
clnd n’am ce face, dau 
cu undiţa la peşte (br.-vn.)
[vsl. 4 d i c a].

' UND OI A (-olez),
UNDUIA (-uiez), UN- 
DOţ (-casc), UNDUţ 
(-neso) vb. intr. A 
se mişca In unde, 
a ondula: păml nu- 
dolud, cam prea lung, 
te-ar' fl făcut a crede că 
e chipul unei femei tra
vestite (EMIN.); părul el 
galben ca aurul unduia

'n şuviţe mlădioase 
(s.'ALD.) ; la vale, In 
zare adinoă, aollpeşte 
undolnd aerul dimineţii 
calde (CAR.); o mişcare 
a mljloouful... făcea 
să-lunduească... rochia 
ca bătută de vlnt (6Ad.)
[fr. o n d o y e r, mo
dificat după undă].
'UNDOIQS, UNDUiQS adj. Care se mişcă în 

unde, care formează unde: nişte coame castanii, nn- 
doloase, se răsfirară ueate umerii şl nleptaml Iul Infirat 
(NEOR.); tumul albăstriu a ţlgarel, oe se ridica In aplrale 
unduloaae, Iml Inglna ochii (alecs.) ; VIntu ’n trestii lin 
foşnească, Undoloaaa apă auue... (emin.) [fr. ondu- 
1 e u X, modificat după u n d o i a].

UNDREA1, OÎNDREA (pî.-drelo)
Împletit ([^ 5168,5169): nici un- 
drelele nu mal ştiau s’apuce Iţele Implete- 
cite (ODOB.i t d) ^ Pie-care din cele . 
două lemne pe care se razimă pe- 
rinocul morii H d) £3 = andrea1 ©

A = ANDREA1®.
UNDRE.^1 = tNDREA1.

•UNDUIA... 1^ UNDOIA...
"UNDULA... 1»- ONDULA...

O UNE = UNDE.
O UNEALĂ (pi.-ell) sf. Trans. în
voială, Înţelegere: bnonros, zise Îm
păratul, şl nneala fu tăcută (ret.) [u n i].

unealta (pj.-olte) sf. © pi.
t Obiecte, lucruri, avere mobilă: ce 

al aflat din unditele caaeel tale, grămădăşte 
aicea Înaintea alor miel şl alor tăi fraţi, cum 
să facă idge Intre noi (pal.) ; după moartea 
arhiereului... să un răpească nlmenlle unel
tele iul ori-ce ee-ară afla (prv-mb.)H © Ori-ce 
instrument de care se serveşte meş
teşugarul în meseria lui, sculă: după
unelte se ounoaşte meşterul (znn.) ; meşter 
fără nne(a)ltă, oa vlnător’tără pnşoă (gol.) ; 
uneltele zidarului slut foarte Ieftine... toate 
laolaltă nu fao mal mult de 10 coroane
(RET.) H © ® Persoană de care se ser
veşte cineva pentru a-şi ajunge sco
pul: cum faceţi voi din oamenii oel mal 
olnetlţi unelte nemşlnate ale tiraniei voastre I (fjl.) [u n C-
a 1 t e „unele şi altele”, de unde s’a refăcut apoi 
sg. unealtă].

VNELE 1^ UN1 2.
UNELTI (-tesc) vb. tr. © A face Intrigi, a urzi, 

a complota; ee repezi turbat In Ţarlgrad, nneltl mll de 
tainice Intrigi (oooe.); toată ţara vede In această pedeapsă 
o răsplată de sns psntm oel ce a nneltlt pielrea Brlncovenllor 
(VLAH.) fl © născoci: ...sfătnlră Împreună... Vre-nn 
meşteşug Iarăşi pentru vin a imeltl (pann) [unealtă].

UNELTIRE sf. Faptul de a unelti; pi. in
trigi : oastea să fie totdeauna gata... a călca In picioare unel
tirile onora sl altora (isp.).

UNELTITQR adj. verb. unelti şi sm. Care 
unelteşte; intrigant; instigator: spuneţi, ce ştiti mai 
mnlt a faoe, mişeilor, '—1 de rele...p (odob.); oastea să 
fie totdeaima gata ...aoălca tn picioare... pe /vil de rele
(ISP.I.

Fig. 5168.
Undrele.

Fig. 5169. 
Undrele de 

plasă.
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UNEORI adv. Citeodată.: Aşa-ml vine ^ Să mă suiu 
pe deal ou llorl} Că n’am fraţi şl n’am eaiori (pamf.) ; 
oind se mlniaa, dedeau şl el tinerilor clte un Ibrlşln pe 
la nas (Cro.) ; discutam ceasuri Întregi literatură, artă şl 
ştiinţe, ba ^ şl politică (i.-oho [u n e (= unele) + 
ori; comp. ţ une-date ww D^TA1®].

UNFLA... = UMFLA...
'UNGAR adj. Unguresc: limba naţionalitate 

[gerin.].
UNGE (ung; 'perf. unsei, funş; part. uns] 1. vb. 

tr. (D A întinde peste cineva sau ceva uleiu,”gră
sime, unsoare, etc.: clnd posteşti, unge capul tău şl spală 
faţa ta (biblo; loslf porunci... vracilor cum ou aromat să 
ungă pre tată-său, şl vracii unseră pre Israil (pal.) ; clnd 
botezi copilul... să la şl naşul den unt şl să ungă co
pilul pre toate mădulărlle (prv.-mb.) ; 11 citi... rugăciunile 
de Încoronare... şl-1 unse fruntea cu sfIntui mir (odob.)*, a 
scos un ulcior cu dohot de mesteacăn, (şl) ne-a uns peste 
tot trupul din creştet ptnă *n tălpi (CRG.); 11 ungea cu miere, 
ca să-l mănlnce muştele (uust.); roata cu dohot; tw 
QSIE0 ; ® F BOT (0), MIBRE CD, QCHIU 1 ® (D A 
întinde un strat de var, a humui, a vărui: cu ase
menea amestec se vărueşte, se dă sau se unge tavanul ca
selor (PAMF.)i fetiţa... l-a tocmit (cuptorul), l-a uns, l-a 
grlllt cum a ştiut că-1 mai bine (sb.) ^ (|) f A trage 
0 bătaie: îndată sări stăplnul şi strigă spre slugi, Iară 
aceştia... ţl-1 unseră bine pre clntăreţul nostru (TtcH.i; 
hotărlnd să-l ungă o mamă de bătaie, sor* cu moartea 
(FLOR.).

2. vb. refl. A-şi întinde pe o parte a trupului, ca 
aromat sau ca mijloc de vindecare, uleiu, grăsime, 
o unsoare, etc.: pe căldurile cele, ne ungeam cu leşie tul
bure, şedeam afară la soare ou pielea goală, plnă se usca ce
nuşa pe noi... oa să ne treacă de rlle (CRG.); cenuşe de nuci 
şl de alune să amesteci cu untură de urs şl să te ungi la păr
(ORAGH.) [lat. ă n g ă r e].
O UNGER = yoEB.

UNGHE UNGHIE1.
O UNGHER Mold. Bucov., UNGHERIU Trans. (pî.-ere) 
sn. Colţ {în Spec. de odaie): glndnrlle mele necontenit 
se întorc ou drag către acei păreţi, către acele unghere de cari 
mă leagă copilăria (GN.i; teancuri de troftoloage... arun
cate In neregulă prin cele unghere... era toată averea sfinţiei 
sale (CRO.); mă încolţise un autor Intr’un ungher şi-mi 
spunea viaţa şi operele Iul (vlah.) ; In odaie, prin unghere, 
S’a ţesut pălnjenlş (EMIN.) ; se puse tntr’un ungherlu cu că- 
peueagnl !n cap (ret.) ; a mal cercat-o prin grădină prin 
toate ungherele ob.) [lat. anglii arius].
O UNGHETE, UNGHUT sm. Olten. Trans. ® = UN
GHER % (D Colţul de la vatră [u n g h i u].

UNGHIE1, t UNGHE sf. CD p Lamă cornoasă îm- 
plîfitată la capătul fie-cărui deget la om ([p 51'îO) 
şi la un mare număr de mamifere: un
ghiile mllnllor; a-şl tăia unghiile; a lăsa să-i 
crească unghiile; a-şl mlnca unghiile; l-a căzut 
unghia; a se scărpina ou unghiile; copilului 
mic să nn-1 tal unghiile, căci lese hoţ (gor.); 
unghiile nu se tale declt Joia şl Slmbăta, altfel 
pe ceea lume le cauţi prin gunoaie mari cit 
munţii (GOR.); —®afl (prieteni) şi carne w 
CARNE 0; nici olt negru subt nimic, 
cîtuşi de puţin, de loc: nu s’au schimbat Fig. 5170. 
nici cit negru subt unghie usp.); el Işl făcuse Unghie, 
numai osteneală mal multă... fără oa să II 
stricat băiatului cltu-1 negru subt unghie (sb.) ; a lua pe 
cineva In unghii, a-1 rupe în bucăţi, a-1 face fărîme: 
aşa s'au pornit Turcii asupra Moscalilor să-l ia tn unghii 
(NEC.); amlndouă se repeziră la bietul tlnăr ca să-l la In 
unghii, şl mal multe nu (isp.) ; a-şl mlnca de subt unghii, 
a fi foarte Sgîrcit: n'a fost învăţată la casa părintească 
să-şl mănlnce de sub unghe (CAR.) 1f © Pt. ext. Ghiară: 
vulturul... văzlnd puişorii vulpii cam graşi... lulndu-1 
In unghii, l-a dus In cuibul său (Ţ(Ch.) ; nu ascunde 
miţa, că 1 se văd unghiile (znn.) ^ © Pt. anal. Copita 
solipedelor, rumegătoarelor t 0 ♦ UHGhia^ca- 
PRBi = burete-galben1 H © A unqhia-gAii, 
plantă din fam. leguminoaselor, cu tulpina întinsă 
pe pămînt, cu flori galbene-verzui, dispuse în cior
chine şi ale cărei fructe sînt nişte păstăi lineare; 
după ce o plămădeşte în vin, poporul o bea ca 
leac pentru vătămătură (Aslragalus glycyphyllos) 
([B| 5171): Ieşi pe grind şl se tolăni Intr’o tufă de unghia-

Fip. 5I1J.
Unghia-g&ii.

eăii (s. ALD.) t 0 A unghia-gA|NU = coron^şte ^ 
© A UNGHIA-pasArii, varietate de micşunele, cu 
flori de un albastru-închis, cu petala inferioară 
prelungită ca un pinten şi cu 
o pată galbenă; creşte prin 
regiunile muntoase; numită şi 
,,micşunele-de-munte”, ,,pan- 
seluţe-de-munte” sau ,,trei- 
fraţi(-pătaţi)” (Viola decli
nata) [lat. d n gă 1 a], 
t UNGHIE3 sf. = UNCIE: mln- 

carea 11 era In toate seri trei unghii, 
adecă 24 de dramuri de pline (dob.)
[gr.-biz. obŢfia].

UNGHIŞOARÂ ipl.-te) sf.
© ^ dim. UNGHIE1: Merge doda 
pe cărare. Patru mllnl, patru picioare,
Patruzeci de unghişoate (qor.)^ ghi
citoare despre ,,femeia însăr
cinată” li © Bucov. Un fel de oscior moale care 
se face în coada ochilor la vite şi care acopere 
şi mănîncă apoi lumina ochilor imar.) t 0 IA = 
scQicA (p; ® F: a-1 tăia cuiva din <^, a-1 pune la 
locul lui, a-i tăia nasul: Apolon... vtu In cele din urmă 
să-l tale din şl să-l arate că nu-şl cunoaşte lungul na
sului (ISP.).
OUNGHIŢÂ = undiţa : după oltăva vreme aruncă 
el de nou unghlţa... şi prinde un peşte care no avea păreche 
de frumos (cAt.)-

UNGHIU (pl.-ghiuri] sn. © Colţ: era Întărit cu 
ziduri Înalte şl ou patru turnuri ridicate pe la >^rl <alecs.>; 
lasă-mă să şez intr'un a curţilor tale (dos.); să te duci 
In grădinii cel despre răsărit (isp.) ; 91 gropiţe face ’n 
A'l uclgaşel sale guri 

(EMIN.); 0: strigătul de 
libertate... se ridică din 
toate <«iTlle lumii civili
zate (i.-GH) ^ @ A Spa

ţiul cuprins între 
două drepte sau două Fie- 5I72 Unghiurj. 
planuri care se taie i). Unphiu drept. — a. Unghiu 

f[^ 5172); ...drept, ascuţit.—O. Unghiu obtus. 
unghiu ale cărui laturi
slntperpendicuiare(iă]5172,D); -.asontitiwascuţit 
1 ® ; * obtue OBTUS ® ; — *rl adiacente, alterne, 
complementare, corespondente, suplementare ^ ADIACţ2^T 
®, altern ®, COMPLEMENTAB ®, CORESPONDENT 
1 ©, SUPLEMENTAR ® ; — ~ dledrn iw DIBDBU; 
poliedru, unghiu format de mai multe plane care 
se taie in aceiaşi punct, planele fiind iimitate de 
muchiiie comune cu planele vecine orar,
unghiui care pe sfera cerească are ca vîrf polul, 
o lăture o formează meridianul locului, iar cea
laltă e formată de cercul mare care trece prin pol 
şi prin astru; se măsoară de ta 0° ia 360° sau de ia 
0 la 24 de ore 1t ® Ş) " facial tm- facial II ® 15 ^ 
~ de proiecţie, unghiul format de vitesa iniţială a 
proiectilului cu orizontul t ® 15 —■ incidenţă 
incidenţă ®; ~de refracţie, unghiul razei refractate 
cu normala;vizual, unghiul care are ca vîrf cen
trul optic al ochiului, iar ca laturi razele vizuale 
extreme la un obiect determinat: ~i viznai ee ecnrta 
el. In loc de a etrăbaţe prin geamuri, se opri In ele (d.-zamk.)
ilat. a n g ă I u sl.
•UNGHIULAR adj. ® = ANGULAR H ® Col- 

ţuros, în colţuri: In mllloc, o curte ..ă. In care de abia 
străbătean razele piezişe ale lunii (d.-zamf.) [tr. angu-
1 a i r e, modificat după u.nghiu].

UNGUR sm. ® • Locuitor sau originar din 
Ungaria, Maghiar: derept cdste patru Inomre merg oe- 
menli la besărecA, cari slnt * 1 sau Bumănl, au Slrbl, au 
Greci, au Nămţl, au Ldşl (coR.); Unguru-i lăudăros, numai 
e fricos (Znn.' ; Ungur Înarmat Trece marea fără vad (isp.i, 
ghicitoare despre ,,rac“ H ® ♦ BARBA-ungurului 
•r babbA ® [vsl. A g r i n d],

UNGURAŞ sm. ® • dim. ungur 5 ® A =
VORONIO; VORONICA.

UNGUREAN sm. O Român din Ardeal, Ar
delean, Transilvănean: » cu două oi, mută-ţl tir la Ungă 
noi (ZNN.); Ling’ o tufă de mojdrean, Ţlpă-un pnlu de 
(GOR.), ghicitoare despre ,,clopot” [U n g u r].

UNGUREANGA (pî.-ence) sf. ® • Româncă

UNE-
UNG
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tabela LXX. UNIFORME ALE ARMATEI ROMANE

Secolul al XV-lea Secolul al XVII-lea

m

Secolul al XlX-lea (Panduri)Seco ui a XV Mea

INFANTERIE

Mold. 1835 1847 1848 1 854 Munt. 1837 1837 1852 1868 1873 1891 1912 1916 1 927 1 923

GENIU SAPEURI GRĂNICERI

1878 1852 1888 1868 1912 1923
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TABELA LXXI. UNIFORME ALE ARMATEI ROMANE

V 1 N Â T o R I

1861 1868 1873 1912 1916 1927 1923 1923

CAVALERIELANClER

1860 1835 1335 1343 1847 1850

ROŞIORI
1902 1927

ESCORTA
REGALĂ

1873

CĂLĂRAŞI
1895 1908 1924 1916 1924

DOROBANŢI

1

3
M

1873 1873 1878 1924 1868 1873 1873

J,-A. Cajidrea.—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1377 ®7



TABELA LXXn. UNIFORME ALE ARMATEI ROMANE

ARTILERIE
POMPIER

1848 (MOLD ) 1854 (MOLD.) 1852 (MUNT ) 1868 1916 1927 1923

MARINĂ
TREN

1868

AVIAŢIE

1868 1873 1924 1862 1873 1873 1921 1921 1921 1926

INTENDENŢA
/Si

JANDARMI

1860 1868 1873 1873 1927 1927

SANITARI

1858 1658 1858 1868 1860 1873 1873 1923 1845
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TABELA LXXni. UNIFORME ALE ARMATEI ROMANE

TAMBUR-MAJORI TRlMBiTASI TOBOŞARI

1837 (Munt.) 1873 1847 1873 1873 1837 1873 1891
ŞCOALA MILITARĂ MILIŢIENI

6VARDIA
orăşenească

1868 1873 1925 1925 1873

DOROBANŢ 
AL POLIŢIEI

1873 1896

începutul sec. al XlX-lea

DOROBANŢI DEJUDEŢ

1850 1850
S L U J I Ţ O R I

1852'
VIVANDIERE

1845 1865
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UNG- din AJdeali Ardeleancă H ® Joc cu lăutari (pamf.) H 
I I M I ® * = ®Odul-pAmJntului [U n g u r e a n],
U l\l I UNGURENIT adj. Maghiarizat: se şesul acesta 

s’an Inlrint ambiţioasele planuil a —'ulul Rom&n Hatlas 
Corvin (NEGR.) [Ungurean].

UNGUHESG 1. adj. • Ce ţiiie de U n g u r i,
maghiar: limba ungurească; Tura-ungurească, Ungaria: 
d’apoi nu ştii tu, m& Ţigane, că cu o minciună boierească, 
treci tn Ţara-ungureaacă P nsp.); F flăcău —, holteiu hă-
trln, flăcău tomnatic.

2. unoubeasoA sf. Un joc cu lăutari (şez.>.
UNGUREŞTE adv. ® Ca U n g u r i i ® în 

limha ungurească: Ce este pe grindă Şl colindă 91 gră- 
eşte ~ p (OCR.), ghicitoare despre ,,rlndunică“.

UNGURIME sf. Neamul Ungurilor [U n g u r].
•UNGURiSM (pl.-me) sn. Of ® Vorbă, ex- 

presiune sau construcţiune particulară limbii un
gureşti K ® Cuvînt de origine ungară [U n g u r].

unguroaica (pJ.-ce) sf. • Femeie din Un
garia sau de origine ungară: nu putu să rabde ca o ^ 
să-l vorbească răstit (BR.-vn.) [Ungur].

UNI (unesc) vb. ir. şi refl. ® A (se) aduna unul 
cu altul, a (se) împreuna, a (se) însoţi: bucă
ţile rupte; un curint cu altul; a-şl —' puterile; 
boierii pe carii l-an trimes el acolo, s’au unit sl el 
cu ceilalţi boieri împreună imust.i ; două persoane prin 
căsătorie; de vrei să,al nume bun, nu te uni ou cel răi 
(ZNN.); Toat' a apel, a pustiei şl a noptll măreţie Se uneso 
să ’mbrace mindru, veche-acea Împărăţie (Emin.) * ®
A se învoi: după ce s'au unit din preţ (pamf.) [lat. 
vulg. 'unire = clas. u n e s c 6 r e].
tUNIAT adj. = UNIT® [rus.].
'VNIC adj. ® Singur: copil —- la părinţi; *ul moş

tenitor; după fabulă, fenlxul este —' In felul Iul; posedă —'Ul 
exemplar al acestei cărţi; Iul ocupatlune -i © OC şi 
pr. exag. Care e cu mult superior altora şl cu care 
ceilalţi nici nu se pot compara: o ~ul orator al tim
purilor noastre; e un pictor * In genul său [lat.].

UNICEL adj. şi sm., unicicA adj.- f. (15 Sin- 
gur(ă) la părinţi [u n].

■ UNICELULAR adj. Care e lormat dintr’o sin
gură celulă [fr.J.
t UNICIUNE sf. Unire: nu este In toată lumea mal 

bună tocmeală declt .«a şl dragostea (TKT.i [unit].
•UNIGOLOR adj. Care este peste tot de o sin

gură coloare'[fr.].
•UNIGQRD adj. J Se zice despre instrumentele 

de muzică care au clte o singură coardă pentru 
fic-care notă: un plano»' [fr.].
’UNIGORN 1. adj. Care are numai un corn.
2. sm. ® Nume dat unei specii de rinocer ţ[ 

®"^ = LICQRN [fr.].
•UNIFIGA (-110) 1. vb. tr, ® A reduce la un sin

gur tip: diferitele coduri; — măsurile de greutate *
® A face una, a reduce, a contopi mei multe părţi 
Intr’una singură.

2. vb. refl. ® A se reduce la un tip unic: diferi
tele coduri s’au unificat f ® A se Contopi Intr'un sin
gur tot: Ţările romăne s'au unificat [fr. u n i f i e r].

"UNIFLOR adj. ♦ Care face numai o singură 
floare: laleaua e —ă [fr.].
'UNIFOLIAT adj. 4. Care are numai o singură 

frunză: tulpină »'ă [fr.].
'UNIFORM 1. adj. ® Care are aceeaşi formă, 

alo cărei părţi deosebite au o asemănare Intre ele: 
arhitectură —ă ţi © La fel, acelaşi, neschimbat, care 
nu prezintă nici o deosebire, nici o varietate: duce 
o viaţă '«'ă, plicticoasă; o jurisprudenţă —ă; natura se con
duce după legi '■'0 şi constante; stil stil care In amă
nuntele lui nu prezintă nici o varietate, al cărui 
ton, a cărui mişcare, coloare e totdeauna aceeaşi ţ[ 
® 15 Mişcare ~ă, mişcarea unui corp care străbate 
spaţii egale în timpuri egale; mişcare variată, miş
care în care vitesa creşte proporţional cu timpul.

2. uniforma (pl.-me) sf. (J) ® X îmbrăcăminte 
fix'ată prin regulamente pentru ofiţerii şi soldaţii 
fie-căruicorp (iwTAB. lxx-lxxiu): ofiţerii slut obli 
gaţlsă poarte uniforma lor In garnizoane; l-am găsit Imbră 
cat ca maior de roşiori, In — de mare tinetă (CAr.) ; pr 
ext. îmbrăcăminte distinctivă purtată do un sluj
baş: unllorma conductorilor de tramvaiu 51 ® fi Costum 
purtat de elevii sau elevele unui liceu, do băieţii

şi de fetele unei şcoli oare-care: uniforma studenţilor 
de la şooala polltebnloă [fr. ].
'UNIFORMITATE sf. Caracterul, starea a tot 

ce e uniform: »'a clădirilor şcolare; —a unei vieţi li
niştite; /va Umbli, Bţllulnl; »'a părerilor, sentimentelor [fr.
uniformită].
'UNIFORMIZA (-izez) vb. tr. A face uniform 

[fr.].
'UNILATERAL adj. ® 4. Situat de o singură 

parte: frunze, spice •*■6 1| ® (J) Se Zice despre un om 
oare vede numai o singură lăture a lucrurilor: 
spirit»' II ® rt Contract»', contract în care una 
sau mai multe persoane sînt obligate faţă de una 
sau mai multe alte persoane, fără ca'să existe o 
obligaţiune şi din partea acestora din urmă: o do-
naţiune este un contract »* [fr.].
'UNIME sf. ® ± Cifra unităţilor unui număr 

scris în sistemul zecimal H ® J Nota întreagă 
(i^ D 3359) [un].
'UNINOMINAL adj. O Care conţine un sin

gur nume: scrutin'» [fr.].
'UNiONţST sm. O (® Partizan al unirii Prin

cipatelor (înainte de 1859) ţ| ® Numele partidu
lui opus separatiştilor în războiul de secesiune al 
SLatelor-Unite H ® Numele unei fracţiuni a par
tidului conservator englez [fr.].
'UNIPAR adj. rft. Care dă naştere unui singur 

puiu [fr.].
'UNIPERSONAL adj. CO SW IMPERSONAL ® 

[fr.].
'UNIPOLAR adj. A Care n’are decît un singur 

pol [fr.].
UNIRE sf. ® Faptul de a (se) uni, împreu- 

nare: face puteiea; <^a unnl cnvlnt ou altal; tr&sură.
de »' §•- tbAsurA ® II ® dp Inspec. Alipirea Mun^ 
teniei şi a Moldovei, în a. 1859, pentru a forma un 
singur stat: »'a Principatelor se serbează la 24 Ianuarie; 
să facem sfinta »', adică înfrăţirea dorită de strămoşii noştri 
icro.) ; Hora Unirii e compusă de Alecsandrl rţ| @ NE
UNIRE.

'UNISEXUAL adj. 4 Care n’are decît unul 
din cele două sexe; se zice In spec. despre o floare 
care are numai stamine fără pistil sau pistilul 
fără stamine [fr.].

'UNISON sbst. ® J Egalitate de înălţime a 
două sunete, caracterizată prin egalitatea numă
rului vibraţiunilor produse pentru fie-care diii 
ele in acelaşi timp; a cinta la a cînta la aceeaşi 
treaptă, aceeaşi înălţime ţi ® ® Conformitate, 
potrivire întocmai, înţelegere deplină: părerile lor 
sint la »'; Inimile lor bat la/» [fr.].

UNIT ţ. adj. p. UNI. ® împreunat, adunat lao
laltă, alăturat; de acord, în înţelegere deplină: 
De-a Iul maluri sint »'e clmpli verzi şl ţări ferice (emin.i ; 
boli uniţi la păşune, lupul nu-1 poate răpune (Znn ); cit 
veţi trăi bine şl veţi 11 nnltl, nlme n’a putea să vă facă rău
(CRO I II © isi Se zice de Românii greco-orientali 
din Transilvania, care în a. 1700 s’au unit cu Bi
serica romano-catolică, recunoscînd autoritatea 
papei, dar păstrînd mare parte din ritul ortodox.

2. sm. Bif Român unit. ■
'UNITAR adj. şi sm. ® dJ Care tinde la uni

tatea politică II ® nj} Care aparţine unei secte 
protestante ce nu admite sfînta Treime, ci numai 
un Dumnezeu într’o singură persoană [fr.].
'UNITATE sf. ® + Numărul unul, din care 

sînt formate toate celelalte H ® Cantitate luată 
în mod arbitrar, care serveşte de bază pentru mă
surarea tuturor celorlalte cantităţi (fe aceeaşi
speţă: metrul este —a de lungime; » de suprafaţă, de greu- 
tate(OT-TAB. LXXIV); compania, escadronul, bateria slut uni
tăţile administrative ale Infanteriei, cavaleriei, artileriei: 
corpul de armată este cea mai mare »' tactică; unităţi fun
damentale, cantităţi alese în mod convenabil, ou 
ajutorul cărora se pot exprima, în baza formu
lelor care le leagă, celelalte unităţi, numite unităţi 
derivate, care fac parte dintr’un sistem de măsură 
universal: sistemul de măsură O. O. s. ( = centimetrul, 
gramul, secunda) are ca unităţi fundamentale centime
trul, gramul şl secunda *1 ® Calitatea a tot ce este 
unul, în opoziţie cu ,,pluralitate” ţi ® identitate, 
conformitate: »-de păreri ţl ® Armonie care există
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tabela t<vx'ip PHmorPALELE unitAtj de mAhtjrA

Mărimea
Numele unităţiide

măsurat viâţiune Deiiniţia şi raportul între unităţi

UNITA T I GEOMETRI C E
Metrul..................... m. 40.000.000 m. =lungimea meridianului pămlntesc.
centimetrul .... cm. 100 cm. = 1 m.1

60

kilometrul . . . . km. 1 km. = 1000 m.
mila marină . . . — 1 milă = 1.852 m. = spaţiu străbătut Intr’o oră de

un vapor a cărui vitesă este de un nod.
micronul................. P- 1.000.000 (i = 1 m.

â. Metrul pătrat . . m1. Suprafaţa unui pătrat a cărui lăture e de 1 m.« arul.......................... a. 1 a. = 100 m2 = 100 centiari.
A
0m

hectarul ................. ha. 1 ha. = 100 a.

a Metrul cub . . . . mz. Volumul unui cub a cărui lăture e de 1 m.
decimetrul cub . . dm1. 1000 dma = 1 m8.

mm' sterul ..................... st. 1 st. =1 ma, pentru măsura volumului lemnelor.
1 1. = 1 dm8, pentru măsuratul lichidelor, cerea-e litrul.......................... l.

> lelor şi al materiilor în pulbere.

Unghiul drept . . Fie-care din cele patru unghiuri egale formate de
0 două drepte perpendiculare.

gradul ................. 0 908 = 1 unghiu drept.
M minuta ................. t 60' = 1".
60 1 secunda................. n 60" = 1'. •
0 gradul centezimal . G 100° = 1 unghiu drept.
0 centigradul ,, cQ 100ce = 1®.

radianul.................. — 180° = 200c = it radiani.

UNI T A I I MECANICE

Kilogramul greutate kggr. 1 kggr. = forţa cu care pămîntul atrage o masă
>0 de 1 kg.

stenul..................... sn. 1 sn. = forţa care dă In 1 secundă masei de 1 kg.
0 acceleraţie de Im/s».

dina . ...................... — 100.000.000 dine = 1 sn.
fa tona greutate . . Igr. 1 tgr. = 1000 kggr. = aproximativ 9,81 sn.

«> Kilogrametrul . . . kggrm. 1 kggrm. = energia necesară pentru a deplasa
60 1 kggr. de 1 m.
0« julul . ...................... J. 1 kggrm. = aproximativ 9,81 J.

kilojulul................. kJ. 1 kJ. = travaliul produs de 1 sn. care se depla-
H sează de 1 m.- In sensul forţei.

• Kilowatul . . . ,. Icw. 1 kw. = puterea care produce 1 kJ. pe secundă.
Watul..................... w. 1000 w. = 1 kw.

fa Calul-vapor . . . CKsau 1 CP. = 1 cal-putere =putereaa75kggrm. pe sec.
CP.

•
0 Barul................. .... hvz. i hpz. = presiunea care repartizată uniform pe Im*
la kilogramul greutate dă 0 forţă totală de 1 sn.
hfa pe cma .... — 1 kggr/om8 = aproximativ 0,98 hpz.

UNIT A T DE M A 8 A

Kilogramul . . . . kg. Masa unui dm8 de apă distilată la maximum de
"3 densitate.

■ cd
-SS

gramul .................
tona ....... g.

t.
1000 g. = 1 kg.
1 t. = 1000 kg.

miligramul ... mg. 1000 mg. = 1 g.
II caratul ..... — 5 carate = 1 g., pentru măsura pietrelor preţioase.

s
5
Oi

Densitatea unei ma- Densitatea se exprimă prin formula
se de 1 t. ocuplnd 
1 ms................. ....

masă în tone
volum în m8

o
Q

gradul la alcoolme- 
tru (centezimal) . — Procentul de alcool pur într’un amestec.

J
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TABELA LXXrv (urmare). PRINCIPALELE DNITATI DE UAsDBA

Mărimea
de

măsurat
Numele unităţii Abre-

viaţiune Definiţia şi raportul intre unităţi

UNIT A T ELECTBIGE

Rezistenţă
electrică

Ohmul................... 0. 10.= rezistenta unei coloane de mercur cu tem
peratura de O0, a cărui masă este 14,45 gr. şi 
lungime 106,3 cm.

In
te

ns
ita

te
el

ec
tr

ic
ă Amperul . . . . A. Un curent de 1 A. care trece printr’o soluţie de 

azotat de argint In apă, depune 0,001118 grgr. 
argint pe secundă.

E

â «3 Culombul............... G. 1 C. = cantitatea de electricitate transportată 
de un curent de 1 omper In timp de 1 secundă.

1 1 ■
9

Amperul-oră . . . A.o. 1 A. 0. = 3600 C.

S -S
3|sa2f
£ O S 9 Ba 9O s

Voltul................... V. 1 V. = forţa electromotrice, care aplicată unui 
conductor a cărui rezistenţă este de 1 Ohm, 
produce un curent de 1 amper.

s3
"o
9

1
Faradul............... — 1 farad = capacitatea unui conductor care e în

cărcat cu 1 culomb şi are o forţă electro
motrice de 1 volt.

U N l T j T I OALOBIFICE

ifi Gradul centezimal . 0 1° = 1/100 din ridicarea temperaturii de la to
pirea ghieţii Ia fierberea apei distilate, la pre
siunea ordinară.

S >9
s-l•M >0 S

Termia ..... th. 1 tb. produce o ridicare de temperatură de 1°, 
unei mase de 1 tonă de apă dlstUată, la presi
unea ordinară.

Caloria................... — 1000 calorii =, 1 th.

U N ]

Luminarea (zeci-
T A ŢI OPTICE

1 luminare = a 20-a parte din Intensitatea lumi-
Intensitate mală) . . . . . _ noosă produsă de 1 cm2 de platină topită In
Inm incasă momentul solidificării.

Putere a 
sistemelor 

optice
Dioptrie............... d. Puterea se exprimă în dioptrii prin formula 

d = 1: lungimea distanţei focale (In m.).

intre părţile unui tot: Intr'o olâdire, Intr’o operă
artistică ţi ® ^ O Regula oelor trei unltătl ( = unitatea 
de loc, de timp şi de acţiune), regulă după care o 
piesă de teatru trebue să fie desvoltarea unei ac
ţiuni unice, care se desfăşoară în acelaşi loc şî în- 
tr’un interval de 24 de ceasuri [lat. unitate m, 
cu accepţiunile fr. u n i 16]. .
'UNIUNE sf. ® Unire, împreunare, alăturare ţ] 

® Bună Înţelegere, concordie t ® Căsătorie, în
soţire H ® O Tractat de alianţă, ligă, confede
raţie H ® Asociaţie cu anumit scop: —a lunctiona- 
rllor comerciali ţ[ ® *a poştală universală, înţelegere 
făcută (în a. 1874) între mai tcate Statele civili
zate cu privire la schimbul corespondenţelor [fr. 
Union],

'UNIV4LLV adj. Care are o singură valvă [tr.].
'UNIVipHS (pî.-suri) STi. ® Lumea ’ntreagă, to

talitatea lucrurilor existente: iar colo bătrtnul dascăl, 
...gtrbovlt şl de nimic, Universal tără margini e In degetul 
Iul mic (EMiN.i K ® -ir Totalitatea astrelor existente 
sau pe cale de formaţiune: stele fixe sau sori, pla
nete, sateliţi, comete, etc. 1 ® Pămîntul întreg 
sau o mare parte dintr’însul f ® Locuitorii pă- 
mîntului [fr.].

'UNIVERSAX 1. adj. ® Care se întinde la tot,

care se răsplndeşte peste tot, general, obştesc: 
potop —; foamete —-ă; remediu —, leac întrebuinţat pen
tru toate boalele; limbă <~ă, limbă artificială, cu 
care se pot înţelege toţi oamenii de pe pămînt (vo- 
lapQk, esperanto) ţi ® Care cuprinde, care îm
brăţişează lot: ştiinţă '«'ă; spirit om o-, care are 
cunoştinţe vaste ţ[ ® Adoptat, crezut, răspîndit 
pretutindeni: principii »e: părere —ă; adevăruri ţ 
® A Propoziţie ~ă, propoziţie care are un caracter 
de generalitate care se întinde la tot ţ[ ® rt Lega
tar ~, moştenitorul întregii averi disponibile ţi ®

Sulragln —■ ww SUFRAGIU ©.
2. sbst. Ceea ce este comun indivizilor de acelaşi 

gen, ce aceeaşi speţă [lat. u n i v e r s a 1 i s, cu 
accepţiunile fr. universel].
'UNIVERSALITATE sf. ® însuşirea a tot ce 

este universal ţ[ ® Caracterul a tot ce este comun 
unui mare număr de ţări, de oameni, de secole K 
® Totalitate: a lăsa oulva prin moştenire *a bunurilor 
sale ţ] ® Multiplicitate, întindere: toată lumea ad
miră ‘•a cunoştinţelor sale ţ[ ® CaUtatea unei pro
poziţii universale [fr.].

'UNIVERSALIZA (-iaez) vb. tr. ® A face uni
versal 1 © A răsplndi pretutindeni, în toată lu
mea, în toate treptele sociale: — instrucţiunea [fr.].
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* UNIVERSITAR 1. adj. # Ce ţine de universi
tate, privitor la universitate: proiesor Inv&t&mlo- 

generoasa tinerime <«^... se bot&ra să-şi spună 
şl ea cuTlntnl el (Car.) ; oraş oraş in care se află 
O universitate.

2. sm. Persoană ce face parte din personalul uni
versităţii [fr.].

"UNIVERSITATE sf. gt ® Corp de profesori 
numiţi de autoritatea publică spre a preda lim
bile, literaturile, filosofia şi ştiinţele; instituţiune 
de Invăţămînt superior oare cuprinde mai multe 
facultăţi: In Romănla slnt patra universităţi; la Bucureşti, 
la Iaşi, la Ciul şl la Cernăuţi; —'a din Bucureşti cuprinde la- 
cultătlle de Litere şl Fllpsotle, de Ştlinte, de Drept, de Medi
cină şl de Teologie f ® Clădirea In care se predau 
cursurile universitare: '«a din Bucnieştl e o clădire mo
numentală [fr. universită].

UNS 1. adj. ® p. UNGE: ,•< on mir; cu unsoare, 
cu alUle pe obraz *r @ Văruit: Văzduhul sclntelază şl, 
ca'*'0 cu var, Lucesc zidiri, ruine pe olmpul solitar (emin.).

2. sm. Persoană consacrată prin ungere (cu 
sf intui mir): unşil Domnului, regii şi preoţii; derept 
Davld şerbul tău, nu Întoarce lata '«'ului tăn (ps.-scH.); — ul 
Domnului, »ul Iul Dumnezeu, se zice In spec. de Is. 
Hristos.

UNSOARE Sf. ® Materie cu care se unge, 
alifie: Marla luă o litră de mir... de unse picioarele Iul 
Ilsus... iară casa se Implu de mlreazme unsoare! (varl.>; 
pentru ca să orească părul... să Tace o » de ooaje de plop ou 
untdelemn idrAgh.) ® Grăsime topită (ŞEZ.i [uns].

UNSPREZECE num. Unul plus zece [u n + 
s p'r e ( = peste) -i- z e c e].

UNSPREZECILEA num. ord. : m. al f. 
a unsprezecea. Care ocupă locul, rangul, şirul arătat 
prin numărul unsprezece, 
ţ UNSURÂ (pî.-suri) sf. Faptul de a unge, un

gere : vracii unseră pre Israll pină se tmplnră 40 de dzlle, 
că In atlta vrăme ţinea zl(u)a de * (pal.) [u n s].

UNSUROS adj. ® Plin de unsoare: regele... 
văzlnd vestmintele Ini cele sllşlate şl unsuroase (pil.) "j 
® Gras; ca uns cu grăsime: ceafa iată se reslrlngea 
Intr’un val de oarne unsuroasă peste gulerul... mondlrulul 
(DLVR.) 1® Care produce la pipăit impresiunea unui 
corp gras: piatră unsuroasă.

UNT (pl.-turi) sn. ® X Substanţă albă-gălbuie, 
grasă, comestibilă, care se scoate 
prin batere din laptele animalelor:
*• devacă, de bivoliţă, de oale; .v proaspăt;
— topit; ptnă nu batl laptele, nu lese —'
(ZNN.); copilul mlo, olnd se apucă şl se 
deoachle, unge-1 tălpile cu * de vacă, că-1 
trece (oor.); —uI se sărează, pentru oa 
treclnd vaca o apă, să nu piardă laptele 
(gor.) ; BATE 1 ® 1f ® Substanţă 
grasă, analoagă untului, care se 
scoate din plante, uleiu: —de mig
dale, de neft, de nuci, de ricină, etc.;
» -de-lemn ev UNTDELEMN ţ| ®
A UNTU(L)-VACII, plantă tuber
culoasă, cu flori purpurii, iilia- 
chii sau trandafirii, dispuse în- 
tr’o ciorchină la vîrful' tulpinii; 
din tuberculeie ei, se prepară 
salepul (sw SALEP); numită şi,,un tişor”,,,bujorei”, 
,,gcmănariţă”, ,,poranici”, etc. (Orchis morio) 
([@) 5173) I ® A floabea-untuldi, iabba-untului 
=-- VEBIQEL [iat. a n c t u mj.

UNTDELEMN, © UNDELEMN (pi.-nuri) sn. 
uioiu stors din măsline: untdelemn vărsat din nebăgare 
de seamă însemnează pagubă (gor.) ; sărmanul fără nădejde, 
ca o candelă fără undelemn (gol.) ; CU art. se zice nn(t)- 
delemnul şi untul-de-lemn: şl Ină Samull şlpnl cu untde
lemnul şl turnă preste capul Iul (bibl.) ; ou barba rară şl ou 
părul oa untdelemnul, retezat drept pe ceafa lui rasă (Dlvr.) ; 
adevărul pluteşte ca untul-de-lemn (Znn.) [unt-|-de-|-
lemn®].

UNTDELEMN IU, © UNDELEMNţD adj. Galben 
ca untdelemnul: am să-l aduc un fes roş şl un 
tulpan nndelemnlu (Crg ); Imaşurlle, de nn verde nndelemnlu, 
se iQtnnecă treptat oro.) .

UNTIŞQR sbsl. A ® Plantă cu fnmze groase, 
lucitoare şi do un verde închis, cu flori galhenc-

Untul-vacii.

Fig. 5174. Untijor. 
nntnioasă (pamf

aurii, ce creşte prin păduri şi locuri umbroase şi 
umecie; frunzele tinere se prepară ca salată; nu
mită şi ,,calce-mica”, ,,grIuşor”, ,,salată-de- 
cîmp”, etc. (FicaHa ranun- 
culoides) ((b) 5174) 1] ® =
UNTUL-VACII [unt].
UNTQS adj. Care conţine 

mult unt, -gras {vorb. de 
lapte): laptele de bivoliţă este 
foarte

UNTURĂ (pi.-tnrl) sf. ®
X sv OBJtSţME ® : /•> de porc, 
de glscă, de găină; — grăsimea 
din corpul animalelor, între
buinţată ca leac: — de arlolu, 
de bursuc, de Iepure, de şarpe (pamf.)

II ® ~ de peşte, uleiu extras 
din ficatul mai multor peşti 
din mările arctice, întrebuin
ţat în medicină f ® © tron.
Muci: 11 curge untura pe nas [lat.
Q n c t u r a].

UNTUROS adj. = UNTQS: 
laptele este mal gros şl brlnza mal
[untură].

UNUL B»- UN2.
UNULEA num. ord. m., una /., întrebuinţat In 

coriipunere cu alt număr: al douăzeci şl /. a două
zeci şl una; al o sută şl .«^, /. a o sută şl una [u n]. 
t UPOVAl (-ăeso) 1)6. intr. A nădăjdui, a spera 
[vsl. upovaja< upovati]. 
tUPOVĂINŢA ipl.-te) sf. Nădejde, speranţă 
[u p o V ă i].

URAI1 sau BURAI 1. interj. Strigăt de bucurie, 
de aclamaţiune, de atac, de războiu: l-au ridicat de 
trei ori In sus, strlglnd: ura 1 (BR.-VN.); să trăeştl, ouoonaşule, 
şl să-ţl dee Dumnezeu sănătate şl bucuriei hnral strigat: 
hural copil (alecs.); lată-ne ajunşi 1 Inoă un pas. Ural 
’nalnte, ural (alecs.).

2. (pZ.-ale) sf. Strigătul de ,,ural”: nn ,,ural” 
puternic, olocotltor, zbnoneşte din mll de guri (vlah.) ; urlă 
In adevăr tirgul de urale şi de lăutari (BR.-VN.) [ruS. U r a;
fr. h o u r r a].

URAS (urez, © ur) 1)6. tr. şi intr. ® t A blagos
lovi, a binecuvlnta K ® A cinta, a recita colinde 
de anul nou: s'adnol vr'o patru surugii de la poştă şl să le 
poronceştl oa să ureze ca In aglnnn Sllntulul-Vaslle (ALecb.i ;. 
ură tu, măi Ohlrlece... şl noi... să pufnim din gură oa bu
haiul (ORO.) t ® A dori cuiva noroc, sănătate, 
viaţă lungă, a-1 felicita: Ca să te urez, dă-mi voie, pen
tru tinăra soţie. Cu care te-al Însurat (stăm.) ; văzul Intrlnd 
pe poarta curţii locuitorii satului cari veneau să ureze pe noul 
lor stăpin (ON.); 11 urau drum bun, orl-lnootro s'ar În
toarce (CRG.) [lat. orare].

URA (pl. uri)s/. ® Faptul de a uri; duşmănie 
împotriva cuiva, aversiune: prinse o — aşa de cum
plită asupra el, cit n’o putea vedea ’n ochi 
(SB.); Urască-1 cei fără de lege, Ce-1 pasă Iul 
de ura lorP (vlah.) ; ...e -v şi turbare In ochii 
lor cel negri, adinei şl desperaţi (em)n.i ; ®: 
gura aduce ura, duşmănia se naşte uneori 
(lintr’o vorbă nesocotită , t ® A Fru
moasă plantă tuberculoasă din fam. 
orchideelor, cu flori roşii-purpurii, rar 
albe, dispuse Intr’un spic cilindric la, 
vîrful tulpinii (Gymnadenia conopea)
(115175).

URACIUNE sw URlCIUNE.
"URAGAN (pl.-ane) sn. ® © Fur

tună grozavă, mai adesea Însoţită de 
ploaie, de fulgere şi de tunete, uneori 
şi de cutremur, care distruge prin vlr- 
tejurile ce o caracterizează, tot ce 
întîlneşte în cale; ®:-~ul entuziasmului 
oreştea mereu (Car.) Ii ® ® Vîlvă grozavă, răscoală 
furtunoasă: Tot ce stă In umbraoruoll, împăraţi şl regi 
s'adună Să dea piept cu —al ridicat de semilună (em)n.) [fr. 
O u r a g a n].

URANISC (pl.-cnrl), DRANIST (pl.-turl) sn. = 
BALDACHIN [ngr. oăpaviovo;; COmp. şi ORANIST].

"URANIU(M) sbst. Corp sirnjjlu, metalic, 
considerat ca unul din elementele de desintegrare

UNI-
URA

Fig. .Ş175. 
Urâ.
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URE
URA- ale raliului; sărurile de — emit raze speciale şi se 

utilizează în fotografie şi ceramică [fr.].
“URANOGRAFIE sf. * ® Descrierea cerului | 

® Nume dat adesea unui tractat de astronomie [fr. ].
■URANUS sbst. * Pianetă descoperită în anul 

1781 de Herschel; e de 69 de ori mai mare decît 
pămintui şi are 4 sateliţi-[Ir.].

URARE sf. Faptul de a u r a; felicitare: ~ de 
anul nou; şl se s&rutară feeloril de ’mpăraţl In urările boie
rilor (EMIN.).

URAT1 sbst Faptul de a ura (în spec. de anul- 
nou): cel mari, Ilăcăll şl oamenii In vtrstă umblă... In 
această seară (de SI. Vaslle) on *111 sau ou plnguşorul (mar.) .

*URATa sm. & Ori-ce sare formată prin com
binarea acidului uric cu o bază [fr.].

URATQR sm. Cel ce umblă cu uratul (de Sf. 
Vasile), colindător: la terestre prinseră să vie —li cn 
buhaiul (GRL.) [ura2].

URĂTţlRA (pl.-turi) sf. Ceea ce se rosteşte 
clnd se urează cuiva noroc, sănătate, viaţă lungă; 
felicitare: răsunau glasurile tinere care învăţau urăturlle 
(SAD.) [u r a2].

URAŢIE = ORATCE: — se spune In zlna de Crăciun, 
Bara, de oăsenl şl străini (vor.).

•URBAN adj. Ce ţine de oraş, privitor la oraş 
(în opoz. cu ,,rural”): populatlune —ă; comună —ă, 
oraş, orăşel, tîrg [lat.].

'XjRBANITATE sf. Politeţă, purtare de om 
bine crescut: ca să pronunţe d. Anghelactae, oare este un 
tip de —, un astfel de cnvlnt, de sigur trebue să tle scos din 
tltlnl (CAR.) [fr.].

•URBARIU (pi.-rli) sn. Tr.-Carp. = CADASTRU 
[germ. Urbarium].
•yRBE sf. Oraş (termen administrativ): toată —a

aşteaptă cn Încordată nerăbdare să vină rezultatul eiamennlnl 
(CAR.) [lat.]. 
bURBI... = ORBI...
O URC.'.. = HURC...

URCA (urc) 1. vb. Ir. ® A sui, a duce sus (pe 
deal, pe un loc ridicat): în brate-o lua. Pe schele o urca. 
Pe zid o punea (alecs.-p.) ; — oile la munte; — pe cal V © A 
ridica, a înălţa: Piramidele ’nvechlte Utoă ’n cer vlrfnl 
lor mere (EMIN.) K @ A spori, a mări, a ridica: — pre
ţul ; proprietarul ml-a urcat chiria; l-a urcat leafa ((C) SCA- 
DEA) 1! ® A se sui: ascultă, omule, Iapa dnmltale poate 
să urce pe dmmeaoul ăla P (r.-cod.) ; toată lumea se cobori din 
trăsuri sl urcă dealul pe Jos (d:-zamf.).

2. vb. refl. ® A se sui, ase căţăra: a se — podeai; 
Aşa sării In grădină... Şi pe-o dale de pale ca să mă culc 
mă nrcal (pann) ; ca Iedera ce se urcă pe copaci şl pe pereţi 
(ZNN.); tot slngele 1 se urcă tn obraz ivlah.) ; a se — pe oal, 
a încăleca: mirele dă de un cal şl se urcă pe el şl 
fuge şl fuge (RET.); a se — pe tron, pe scaun, a deveni 
împărat, rege, domn: împăratul se cobori din scaun şl 
se urcă fiul cel mic cu soţia saosp.) "ţi © COBORÎ ţ © A 
ajunge la un nivel mai ridicat: barometrul, termome
trul se urcă H ® A spori, a creşte, a se mări, a se 
ridica: preturile s'auurcat "j"* ((',) SCADEA 1] ® A forma 
un total: pagubele pricinuite de loc se urcă la mai multe 
sute de mll de lei; cheltuellle de reparaţie se (ucă la clteva 
mii do lei [lat. vulg. *orIcare< orior]. 

URCAT 1. adj. p. URCA: preturi —o.
2. sbst. Faptul de a (se) urca.
URCATOR adj. verb. urcă. Care (se) urcă:

plantă urcătoare.
O URCIG = ORCIC.

URCIOR1, UL- 
OIQR1 (pi.-oare) STl. 0
Oală lunguiaţă, cu 
gîtul strimt, pentru 
apă, vin, etc. (|^
5176): Abu-Hasan a 
adus nişte urcioare de 
▼In şi bărdace (Carj ;por- 
nlr& .împreună, lle-cere
cn olte două urcioare şl... Fi 6 Urcioare,
ajunseră la flntlnaIelelor
(idP.) ^ Dumineca să nu te speli... din urciorul din care bel 
apă, căci apoi va mirosi urlt (oor.) \ taci zăbale clnd bel apa ou 
cola, iar nu cu ulciorul sau tinicheaua (gor.); ^APA®,
oala ® [lat. urcăolus; forma ulcior e 
refăcută după ulcică].

, Urda-vacii.

URCIOR2, ULCIOR2 (pl.-osro) ■l'sn. j? Mic fu
runcul ce'se face la marginea pleoapei, de forma 
unul grăunte de orz: dacă te speli din urcior, faci urcior 
la ochi (PAC.); nu-i bine să te uiţi pe fereastră de afară 
In casă, că faci ulcior la ochi (oor.) [lut. VUlg. *h O r - 
d I c e o 1 u s < h o r d e u s].

URCIORAŞ, ULC-. URCIORUŞ, ULC- (pl.-şo), UR- 
ciORUT, ULC-' (pl.-to) sn. o dirn.. urcior1: s adus 
baba mea din pivniţă un ulcioraş de vinars (Ret.).

URCUŞ (pî.-uşuri) S7Z.ţSuiş: la i^ul prlporulul, toată 
lumea.se cobori din trăsuri şi urcă dealul pe jos (d..-zamp.); 
după vr’un oeas de <^ri şl scoborlşurl printre pommblştl, 
dăm In satul Baia-de-fler (vlah.) [urca].

URDĂ (pî.-de) sf. ® Ei Un fel de brînză dulce 
ce se obţine fierbînd zărul stors din caş: urda se
scoate din zărul de sub caş (şez.) ;
Colea *n vale la flnttnă, Două fete 
spală lină: Una spală, alta ’ndru^.
Să facă lui Plntea glugă, Să le-aduoă 
caş şi •«>': Caş^ şide mtncat, Gu
riţă de sărutat (pamf.) ; Turtă peste 
tortă Şl la miiioo — (gor.), ghici
toare despre „plăcintă”; iron.:' 
muierea, vorba ăluia, pofteşte şl Ia
de ourcă ş| la lapte de cuo (jip.) ţ[ ®
A URDA-VACII1 = HRENJTA ® ;
— URDA-VACII2, plantă din fam. 
crucifetelor, cu tulpina acope
rită cu peri cenuşii, ramificată 
la vlrf Intr’o mulţime de ra
muri florifere, care la un loc 
constltue un corimb: face flori 
albe, cu petale egale; numită şi 
,,caprilemă” (Lepidium draba)
(U 5177) [cuvlnt din graiul cio
bănesc, de origine obscură, care F. 
a pătruns în toate limbile po- J'ie:5I77- 
poarelor cu care păstorii noştri au venit-în] con
tact].

URDI (-dese) vb. intr. irtt A face u,r d ă, ă în- 
vîrti cu tăujerul în căldarea cu zăr spre a se ri
dica deasupra toată urda şi a o împiedeca de a se 
prinde de căldare.
ţ URDIE IV orbie.

URDINA (-In) vb. intr. ® t Mo/d. Trans. Oaş. A 
alerga încoace şi încolo; a merge mereu într’un 
loc: (slujitorii) ţineau drumul de cal deolac şl de hrană... 
ou multă nevoie de Turci ce nrdlnau In sub şi Iu jos (must.) ţi
® / A avea diaree [lat. ordinare].

URDINARE sf. ® Faptul de a urdina t 
® f Starea cuiva care are ieşire deasă afară, 
evacuînd numai materii lichide, diaree, treapăd.

URDINIŞ (pî.-işnri, -işe) sn. % Gaura din stup 
pe unde ies şi intră albinele (i^lă|4674): Harap-aib... 
găseşte un buştlhan putregăios, 11 scobeşte cu ce poate şl-1 
tace — (CRG.) [u r d i n a].

URDOARE,, OULDOARE sf., mai adesea UR- 
DORi pl. f Scursori din ochi, un fel de puroiu ce 
se scurge din ochi: Mergi acasă Ş’ochll de urdorl-tl epală
(BD.-DtEL.).

URDU-BRLRA S/. Pacoste: se luaseră vecinii de 
gloduri... de răul acestei jivine, căzută pe spinarea bieţilor 
oameni al locului nsp.i [tc. U r d u ,,tabără” -h b e- 
lă ,,belea”, adică,,beleatăbărîtăasupracuiva”].

URDUGA HURDUC^.
URDURQS, O ULDTJRQS adj. Găruia-i curg u r- 

d o r I din ochi: Clnd vei vorbi de mucos, Nici tu să fii 
urduros (pann) ; parcă 11 s'ar trage neamul din Busnecii 
spini şl ulduroşl (grig.).

URECHE sf. d) Organul auzului 5178, 
5179): rost ou şl nu grăesc, ochi au şl nu văd, urechi au şl 
DU aud (ps.-scH.); a şopti la/v'; a trage cu'«'a; toate toc
melile... să se adevereze cel puţin de doi martori cari 
ou oobll lor au văzut sau cu urechile lor au auzit (leg.-car ); 
0: 11 Intră pe-o ureahe şl-1 iese pe alta, nu ţine minte 
cel se spune; a aeouita cu toate urechile, a fj numai 
urechi, a avea urechile deschise, a fi foarte atent: 
lata asculta ou toate urechile şl făcu precum o învăţa 
calul (I8P.); acum fiţi.numai urechi, dragii moşului nepoţel 
şl nepoţele (isp.) ; Domnii Moldovei de-a pururea să aibă 
urechi deschise despre Turei, să dea ştire luiCralu de glo
durile lor (OR.'UR.); a asculta numai ou-o ureohe, a asculta
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CAVITATEA
TIMPANULUI

TIMPANUL ■v'>- TROMPA

distrat; a veni, a ajunge la nreohea.(sad Ia nreohlle) ontva, 
a ajunge la cunoştinţa, ia auzul cuiva: aoeste toata
dani an Intrat Ia urechile Iul Petru-Vodă... multă solrbă 
an Intrat la Inima Inl (gr.-ur.) ; 0: a bate toba Ia '^a sur-
dniui, a vorbi cuiva care nu vrea sau nu poate să 
te priceapă; aii intr’o a fi cam smintit: vara oie-

LJ. - , t,
FEREASTRA OVALA

CONCA

CONDUCTUL. AUOinVJ

Fifr. 5178. Urechea.

oau... lann nnohln al lor, oare era vechil la Iieonida, nn 
Qroo bătrln, burlac el oam tntr’o » (car.) ; ew LUP ® ; 
gemu 1 ®, PLECA 1 ® f © Pr. ext. Auz: Urechea te 
minte şl ochiul te ’nşală (emin.i ; are recunoaşte 
dacă o notă muzicală este justă sau falsă; prin
de lesne Un cintec: (a ciuta) după/», din auzite;
aoest cnvlnt sună rău la ; ww- fudUL, TAUE @ ’j ©
Pie-care din cele două părţi externe ale organului 
auzului, aşezate de o parte şi de alta a capului; ~a 
dreaptă, etlngă; a-şl aetnpa urechile; a băga bumbac in 
urechi; (a purta căciula) 
oe-o-r, aplecată Intr'o canale 
parte; a îndesa căciula pe semicirculare
urechi; a trage, a lua pe 
cineva de urechi; eu stau 
cu mllnlle In 
şolduri... In 
loc să te lan 
de urechi ca 
pe nn măgar 

(CAR.); am 
să-tl rup ure
chile lame- 
ninţare cu 
pedeapsa ;
a mlnca, a 
roade urechi
le cuiva, a
chinui cu vorba, a nu da pace, împuind urechile 
cuiva: ales-an năslpnl din mac acel nespălaţi carl-ml rod 
urechile să le dan lata? icrg.i ; a ciuli urechile; a avea nrechi 
lungi, de măgar; plnă peste urechi, pînă peste cap: 
e Înglodat In datorii plnă peste nrechi; a umbla cu 
capul Intre nrechi; a nu duce la a şti Să bea: stă- 
plnn-săn cel vechin va tl Iest de cel cari nn duc ia * 
(SAD.); @; după ce-ţi degeră ^^a, de geaba mal pul căciulă
(ZNN.), se zice cînd caută cineva să îndrepte un lu
cru prea ttrziu, cînd totul e în zadar; sw-apA®,
CAMJLA, CEBCŞjL ®, CULCAI®, FLOABE ®, LUNGI (D, 
ScArPINA 2 ® ^ ® © pl. = BRANHII: vlrluga...
ace urechi Înţepătoare şl e vărgată lunglş (dam.) * ® Pr. 
anal. La obiecte: ori-ce are o oare-oare asemă
nare cu o ureche; a) la încălţăminte: urechile ciz
mei, ghete 1 1246); b) cheotoare de piele la 0-
pincă (pamf.) ; ci dăltuitUră. scobitură (la capătul 
leucei iw m 878, E; la cele două capete ale oobili- 
ţei, la coasă, etc.); d) toartă: nu e bine să torni 
lapte pe căidărll, că nn mai dă (vaca) lapte mult 
(GOR.) f ® '«'a (sau ■ urechile) acului, gaura acului 
prin care trece aţa; iw ao ® H ® # urechea-ba- 
BBi, ciupercă cărnoasă, de formă răsucită, avînd 
oare-care asemănare cu o ureche; e galbenă sau 
trandafirie pe din afară, şi de un frumos roşu-por- 
tocaliu pe dinăuntru; e comestibilă, dar puţin 
gustoasă ; numită şi ,,babă" sau ,,urechiuşă” 
(Peziza aurantia) ([®j 5180) K ® ♦ ubechea-
lEPURELUI, UREOHE-TAtXrasoA iw IEPURE® li ® ♦ 
URECHEA-PORCULUI, plantă din fam. labiatelor, 
cu Hori mici, aJbăstrii-violete; numită şi,,jaieş”

VESTIBULUL
NICOVALA LABIRINTULUI

CIOCANUL

COADA
CIOCANULUI

SCARIŢA
FEREASTRA OVALA

lELCUL

Timpanul

Fig. 5179. Urechea internă.

(Salvia verticillata) ([g 5181) 1® ♦ ţraţicHEA- IJRE-
ŞOARECELUI1 = VULTUBţcA; — URECHEA-ŞOARECE- . |Db 
Lui2=pcHn- ^ UKu
pAsArvicii1 ;
— URECHEA- •
ŞOARECELUI8 

= NU-MA- 
uiTA CI>; —

URŞjCHEA- 
ŞO ARE CELUI4
= Încheie- 

TOARE K ®
d- URECHEA- jTj^ 5180. Urechea-babeh
URSULUI
URS (Ţ).l| ® f IARBA-URECHII, IARBA-DE-URECHI =
urechelnitA (D [lat. vulg. 
oriciila = clas. a u r I - 
cQla].

UREGHELNIŢĂ
(pî.-te) sf. ® Linguriţă 
de curăţit cieiul din ure
chi (BUD.) (POL.) t © #
Insectă cu corpul sub
ţire şi lungăreţ, de co
loare cafenie, , care se 
termină la coadă cu doi 
craci mici în formă de 
foarfeci; trăeşte mai 
mult ascunsăprin crăpă
turile zidurilor şi sub 
scoarţa pomilor, pe sub
pietre şi pe sub frunze; Fig-. 5181. Urechea-porcuiui. 
poporul crede că, chiar
dacă nu-i faci nimic, şi dacă nu iei bine seama, 
insecta intră omului în urechi, aşa că asur
zeşte şi poate chiar să moară din aceasta; e nu
mită şi „urechiţă” sau ,,urechiuşă” (Forficula au- 
ricularia) (]^ 5182); daod vei omori o —, 
vel avea booarle. Iar dacă yrel sd-tl ierte 
Dumnezeu un păcat, atunol omoară 0 urechel- 
niţe (MAR.) H ® 4 Plantă cu frunzele 
grase terminate 
printr'un vîrf as
cuţit, cu ramuri 
florifere; face flo
ri trandafirii şau 
roşii, care formea
ză un corimb la 
vîrful tulpinii; 

creşte pe stincile 
calcaroase de la 
munte şi se cul
tivă uneori şi pe pig-. 5182. 
acoperişurile ca- Urcebeiriită. 
selor; e întrebuin
ţată în medicină contra arsurilor, iar poporul o 
foloseşte ca leac pentru durerile de urechi; numită 
şi ,,urechiuşă”, „iarba-urechii", ,,i3Tbă-de-ureche",
,,iarbă-grasă”, ,,iarba-ciUtei”, ,,iarba-tunului”, 
,,varză-de-stîncă”, ,,verzişoară”, etc. (Semper- 
vivum tectorwn) (|^ 5183): ce mare şl stufoasă a ores- 
ont urPcheloiţa! (CAR.) K ® 4' = URECHEA - IEPURE
LUI.

XJRECHERIŢA (pi.-te) sf. (pol.) 4 = urecHEL- 
NITA®.

URECHIA (-chioz) vb. tr. F A trage de ure
chi: de olte ori nu l-a urechiat tat' -su I (BR.-VN.).

UREGHIALĂ (pi.-oblell) sf. F Faptul de a 
u r e c h i a, tragere de urechi: etnd i-am tăiat nasturii 
de la manta... am mlnoat o —' straşnică (bas.).

URECHIAT 1. adj. Cu urechi lungi.
2. sm. iran. 7^ Măgar:S'ascundea -—ni şl nu-l plăcea 

să moară (alx.).
URECHIŢ A pi.-ţe) Sf. ® g) Trans. dim. ure

che^ @ = URECHELNITA © t ® # — URECHEL
NITA ®.

URECHiyŞA' (pi.-nşe, -uşi) sf. ® g) dim.
URECHE H © = urechelnitA ® | ® # Ciu
percă cartilaginoasă, comestibUă, de coloare roşie- 
portocalie, ce creşte pe pămînt şi pe lemne pu
trede (Tremella helvelloides) 1f ® ♦ = urechea-
BABEI li © d' = BURETE-GALBEN1.

Fie- 5I®3* 
Urcchelniţă.
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MRF- 'tTKŞE sf. & Substanţă cristalină, incoloră, azo- 
I I DI care se găseşte in urină [fr.].
U r\ I 'UREMţE sf. f Intoxicaţie generală a stngelui, 

datorită eliminării incomplete prin urină a mate
riilor toxice produse de organism [fr.].

*URETţJR(pl.-tere) sn. ^ Fie-care din cele două 
canalurl care leagă rinichii cu bă- R
şica udului ([®| 5184) [fr.]. ° A
•URETRITAs/. f Inflamaţie a 

mucoasei uretrului [fr.].
•XJRţîTRU sbst. £i Canalul prin 

care băşica udului comunică cu ex
teriorul şi pe unde se scurge afara u- 
rina [fr.].
O UREZ = ORpz.
OUREZA = HUREZ A.
O URţlZNIG sbst. Băn. H Piedin, 
uruioc [srb.].
'URGENT 1. adj. = grabnic■. Fig. 5184. 

ajutor »; o alacere ; v& rugăm dai bA ^.U. Uretere.— 
luaţi măsuri /~e pentru Inttmplnaiea aceetel ^orta ' —
altuaţiunl anormale icar.). b_ Bă udll.

2. adv. In (cea mai mare) grabă, i5i, 
foarte de grabă ffr.].
*URGţîNŢA (pî.-te) sf. Grabă, calitatea a tot 

ce e urgent [fr.].
URGţE sf. © Mînie grozavă {în spec. a Jui 

Dumnezeu, a unui stăpînitor, a unei mulţimi): 
Doamne, nn cu urgia ta m& vădi, nece cu mlnla ta m& oerta 
(DOS.) y atunoe grăl-va cătră’nşll In mtnla sa şl ou urgia sa 
smentdşte el (Ps.-8CH.) ; (imp&ratul) dnp& oo dojeni... pe dădacă, 
oropsi pe tle-sa cu ^ (isp.i; la 1614, refugiat la Vlena de 
urgia lai Caragea, oare căuta să-l prindă şi să-l predea Tur
cilor (i.-oH.); este grozav Inom să vodă cineva urgia popo
rului (tsp.i; urgia pierde şl pre cel Înţelepţi, Iară răspun
sul oncernio Întoarce mlnla şl ouvlntul aspru aprinde urgia 
(BiBu.) H ® Nenorocire trimisă asupra oamenilor 
prin deslănţuirea mîniei Iui Dumnezeu, blestem, 
plagă; pr. exf. pacoste, grozăvie; Haldell mai înainte 
de potop ou scrisoare baldeeasoă pre stllp de piatră au scris 
urgiile ce era să fie In lume (n.-cost.) ; Adam... l-au Îngrozit 
cu două urgii a Iul Dumnezeu, ce era să vie In lume, una ou 
apă şl altaou loc(N.-cosT.); aduceau tn ţara asta bllndă urgia 
şl jaful războiului (vlah.) ; hotărî oa să dea pe fiica Iul de 
soţie, şl jumătate Împărăţia sa, acelui volnic, care va scăpa 
ţara de această (isp.): stăplnul mă aşteaptă şl grozavă ^ 
poate să cadă pe capul meu, din astă pricină (Crg.) ^ t 
Exil: l-an trimis In In Cetatea Albă, August Cesarul Ro
mului, pentru nişte scrisori în stlhnră (n.-cost.) [lat. vulg. 
o r g i a].

URGISI (-isBBo) 1. vb. tr. ® î A avea mînie 
asupra cuiva, a fi mînios pe cineva, a-1 urî: urgisia 
pre el liatll Băl dereit acâla (pal.) H ® A retrage cuiva 
favoarea, bunăvoinţa ce i-a arătat, a nu mai vrea 
să ştie de ei; a oropsi: (împăratul) dlutr’acel oeaB o au 
urgisit oa să nu mai fie volnică a să mal purta In portul el 
Împărătesc (oast.); stăplne, stăptne, ce tl-am greşit ca să 
ne urgiseşti astlel, păcătoşii de noi (I.-gh.) ^ ® A lăsa în 
părăsire: eaie preot nu va purta grijă de beserica lui, ce o 
va urgisi (PRV..MB.1 f ® ţ A exila: (Tralan) l-a urgisit, 
adecă 1-ău trimis In urgie la ţările Armeniei (N.-cost.) .

2. Vb. refl. t A se mînia grozav, a se aprinde 
de mînie: dăca auzi Antloh Împăratul cuvintele acestea, 
să urgisi ou mlnle (bibl.) [ngr. OpŢifofiat, influenţat 
în fonetism de urgie].

URGISIT adj. ® p. URGISI H © Lăsat în pă
răsire, oropsit: ea găsise un tron vechln, Intr’un colţ 
din bordelul Neagulul (tsp.); şl sbuclumata Iul soţie 
scosese acum pe tipsie şl cloşca cu puii de aur (crg.i '[ 
® Blestemat, afurisit: ajutat de abecedarul in pu
ţine ceasuri am Învăţat a ceti (NECR.).

URIAŞ, O URIEŞ 1. sm. Om de o statură ex
traordinar de mare. ce întrece cu mult pe aceea a 
celorlalţi oameni, namilă de om; se zice în spec. 
despre un neam de oameni cari. după credinţa 
poporului, au existat odinioară pe pămbit; pe 
aceştia îi designează poporul şi cu numirea de 
,, Jidovi’’ sau ,,Tătari” : şi era In acelea zile uriaşii sau 
puternicii spre pămtnt (pal.) ; uriaşii sint ca oamenii, dar 
mal nalţi şl mal groşi declt copacii cel groşi (sb.) ; como
rile IB lăsate de urleşl, cind l-au alungat mititel! (gor.).

2. adj.De o statură extraordinar de mare, foarte

înalt, gigantic: mal In nimă Işl scoase capul din Inm un 
şerpe mal mare, uriaş (ret.); 0: pe sus vezi sttncl uriaşe 
scoase din zid, gata să se prăbuşească (vlah.) ; pT. ext. 
peste măsură de mare: ...ca pe un uriaş covor Vede ţară 
Ungă ţară şl popor Ungă popor (EMin.) ; nedumerirea dă pe- 
rlcnlulul nevăzut proporţii urleşe (Alecs.) ; marea... cloco
teşte, se umilă, se ridică uriaşă (Car.) [ung. 6riăs]. 
fURIC1 (pi.-loe) sn. ® ţ Loc, posesiune de veci 

ce se poate transmite din tată în fiu prin mdşte- 
nire: losll... dăde lorIn pămlntnl Eghlpetulul In partea 
mal bună a pămlntulul (pal.) ; şl domnul, pentru credinţa 
şl destoinicia lor, le dărueşte (vlah.) ; încă astăziTruns. 
Băl), de dc veci (dens.) (wg., 1| © t Hrisov, act prin 
care se întăreşte o astfel de posesiune; pr. ext. 
document vechiu: Murgeştll an arătat şi /»’ de la ştelan- 
Vodă şl ’ntărlturl de pre la alţi domni (gast.) [ung.
6 re k].
'URIGa adj. ® a- Acid acid azotat eliminat 

de organism; se găseşte în urină şi în excrementele 
şerpilor şi paserilor ÎI © / Caicul calcul format 
din acid uric şi uraţi H © Diateză -~ă, dispoziţie 
a organismului care producînd o cantitate mare 
de acid uric nu-1 poate elimina complet, oi 11 de
pune în articulaţiuni [fr.].
ţURiCAR sm. Scriitor de uri ce, de docu

mente.
O URIGIOS... ww UBiCIQS...
QURIŞŞ'i»- URIAŞ.

URIEŞESG adj. - - URIAŞ 2: Înzestrat cu o În
chipuire urleşească, el a pus doi sori şl trei luni In albastra 
adlncime a cerului (EMin.).

URIEŞIŢĂ (pi.-ţe) sf. Femeie uriaşă: era 
o /V groaznică, cu un cap mare ca buhele, dar cit o bute de 
cincizeci de vedre de mare (ret.).

'URINA (-inez) vb. intr. A evacua urina [fr.]. 
'URJNA {pl.-Ini) sf. p Lichid secretat de rinichi, 

do unde se scurge prin uretere în băşica udului, 
care-1 expulzează prin uretru; urina normală este 
galbenă-roşiatică, cu miros caracteristic; prin ea 
se elimină cea rnai maro parte din elementele 
toxice care se pi'oduc în organism [fr.].
'URINAR adj. © S) Care se referă la urină t 

© g) Căi'—e, organele care produc şi evacuează 
urina; băşica —ă, băşica udului H © ./ Caicul —cal
cul produs în căile urinare [fr.].

URIQG, URUIQO sm. Bl = PIEDIN: Foaie verde bu- 
BUloo, Am ajuna la uruioc (pamf.); clnd ae Ispr&veşte pinza, 
să împărţi uruioc la orl-olne^ ca aă te scoată pe lumea ailaltă 
din războiu (oor.) [srb. u r i V a k].

URţ (urăsc) 1. vb. tr. ® A avea sentimente de 
duşmănie pentru cineva sau ceva, a duşmăni:
urltu-l-au toţi pe Duoa-Vodă şl se rugau toţi lui Dumnezeu 
să-l mlntueaaoă din minele lui (nec.) ; nu mustra pre cel răi, 
pentru oa aă nu te urască; mustră pre cel Înţelept şl te 7a 
Iubi (DiBL.); Urasoă-l cel fără de lege, Ce-1 pasă Iul de ura 
lorP (VLAH.); aă nu te îmbraci ou cămeşa pe dos, că te urăşte 
lumea (oor.) H © A nu mai putea suferi pe cineva 
sau ceva, a avea aversiune: Vai, mindruţă, de departe, 
Ce tot faoi de nu sorii oarte ? Doar htrtla s’a scumpit, Ori pe 
mine m’al urltp (ik.-brso; omul oare-urăşte vinul, vrlnd aă 
se arate Înţelept, nn-1 înţelept de loo (CAr.).; a-şl zilele, 
a SG sâtura do viaţă: multă minte Iţi mal trebue, zise 
un Btrăjerlu bătrln; se vede că ţi-al urtt zilele I (Crg.); nu-1 
ieşea In de bine nimic... ajunse omul să-şi urască zilele 
(I6P.).

2. vb. refl. A (1) se urî, a se plictisi; a se sătura de 
ceva, a nu mai simţi nici o plăcere: se urise Munte
nilor ou domnia Iul Mihal-Vodă (m.-cost.) ; am să-ţi dau ceva 
de lucru... să nu tn urăşti pină deseară (mera) ; e mal bine 
să pleol şl să nu le pară bine, declt aă şezi plnă să 11 se urască 
de tine (pann) ; a 1 se cu zilele, a se sătura de viaţă, a 
nu mai putea suferi viaţa: lasă-ne in pace, dacă nu ţi 
a'a urlt ou zilele (vlah.) ; căpitanul... zicea Împăratului că... 
daoă 1 s'a urlt a mal trăi, să vie să se bată cu el (isp.) [lat. 
vulg. ’horrîro = clas. horrere, hor- 
r e s c 6 r e].

URÎGIOS, O UBICIQS adj. Care inspiră desgust, 
scîrbă, nesuferit, scîrbos, odios: se aud prin casă o 
mulţime de glasuri, oare de care mal urlcloase (Crg.) ; rogu-te, 
Boapă-mă de bubele astoa nrlcloase şl Împuţite usp.) ; destul 
s’a silit omul nostru să-şl desveţe băiatul de acest nărav 
urloios şi să-l facă şl pe el om (mera) [u r 11].
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XTRiCIUNE, O URICrţTNE, Mold. TJRAolţTNE s/. ® 
t Ură, duşmănie, aversiune: atita nrăoiune atâtn Intra 
amlndonft besericele, de nu se pot vedere cu dragoste (gr.-ur.) ^
® Ceea ce produce desgust, scîrbă., lucru nesufe- 
ritţ odios: oumpenele viclene nilclune Înaintea Domnului^ 
şi clntaml dlrept primit la dlnsnl (bibl.)Î toate nrlclunlle şl 
gnp&rărlle cele dlntllu oare ne-au tăcut nouă cineva, trebue 
aă le lacem uitate (ţich.) ^ (D Fiinţă urîtă, desgustă- 
toarc, scîrboasâ, pocitură: Văzlnd Orlgoraş ce urlolune 
de cal a ieşit Ia Iveală, a ’nceput a pllnge (va6.>; iaca peste 
oe noroc ai dat, bată-te Întunericul să te bată, urlolunea oa
menilor I (CRo.)1[ 0 Urîţenie, sluţenie: Dar unde e ură- 
olune şl chip slutit, neplăcut, Mal multă Înţelepciune firea 
să dea s'a văzut (pann) [u r 11].

XJRţT 1. adj. p. URI- © Care inspiră ură; nesu
ferit, odios (©,,iubit”): Adam(şlEva) era unşi de pă- 
oate şi urlţl Iul Dumnezeu (varlo; oum se poate, zicea ea, 
să alungă pe mllnlle unora şl altora, pe cari nu-i putea să-l 
vază de urlţl oe-i erau? (isp.>; Ibovnică părăsită. Nu glndi 
oă-mi eşti ^ă (ik.-brs.) H ©. Care nu e frumos, care 
are o faţă, o înfăţişare neplăcută, cu trăsături ne
regulate, slut (©,,frumos”)^ împărăteasa... a mal 
născut o fetiţă '«"ă, da* ^ă de mama focului (Car.) ; iron. 
după oe-1 •«i', 11 chlamă şl Vlad (sau Neaoşu), după ce e '«'ă, 
o mal chlamă şl Irina (sau Neacşa) (ZNN.), se ziCC despre 
cineva care, nedîndu-şi seama de cusururile ce 
are, e plin de pretenţii; t^tA © H 0 © vre
me ^ă, vreme ploioasă, fără soare, posomorită H 
0 Pe care se umblă greu, prăpăstios: cum de v’aţl 
căţărat prin locuri aşa de ? (UR.) H © Necuviincios, 
contrar bunei cuviinţe: vorbefapte >^e.

2. adv. în chip urît: a se purta a-*; a se uita •«>' la oi- 
neva, a-1 privi cu nişte ochi duşmănoşi: negustorii se 
uitară ^ la dlnşll (dlvr.).

3. sbst. ® Desgust, aversiune, scîrbă: o seamă de 
boieri de oasa lui Constantln-Vodă au pribegit In Ţara- 
muntbnească... de <^1 Cupăreştllor (must.) 1[ © Starea 
celui neiubit, nesuferit de nimeni: gunoiul măturat 
seara din oasă să nu se dea afară, căci e rău de ^ (oor.) ; 
clnd te lai Lunea, e rău de<«i'(ooR.> H© Plictiseală: <«nil 
11 mlnca şl mal tare, oăcl ţipenie de om nu le deschidea uşa 
iCRO.); De lene şl de Tocmai supt pat s*a vtrlt (panni ; 
de oblcelu ne omoram ou lei de fel de fleoărll (slv.) ; 
ml-e mă plictisesc; a-l trece de a-şl petrece ^1, 
a ţinea de : acel vraf de hlrtll era traducţlunea Meropei cu 
oare se ocupase In Închisoare, ca să-l treacă de ^ (i.-gh.); 
sihastrul mulţumi Iul Dumnezeu oă l-a trimis suflet de om 
cu care să-şi mal petreacă <«nil (isp.) H 0 Stare în care 
se află omul lipsit de obiectul dragostei care-1 
chinueşte, care duce dorul fiinţei iubite: De ^ mă
duc de-acasă. Şl «^ul nu mă lasă, De ^ mă duo In lume 
Şl <«^1 după mine (pann).

URÎTQ R adj. vrb. URl. Care urăşte, care nu 
poate suferi pe cineva sau ceva: oiinii sint giicevi- 
torl. Iară eu din lire slnt ^ de gllceavă <tich.>.

URÎŢENIE sf. Starea a tot ce este urît, 
sluţenie.

URÎŢI (-iţesc) vb. tr. şl refl. A (se) face urît:
fata s’a mal urlţlt.

URLA1 (urlu) vb. intr. © A scoate urlete {vorb. 
de clini, lupi, etc.): am luat-o la fugă spre poştă In voia 
lupilor oarl începuse a urla (I.-gh.) ; Urlă lupul la hotară 
Şl s’aude *ntr'aită ţară (teoo.-), ghicitoare despre ,,tu
net”; clnd Iţi urlă cinele pe lingă casă, trage a pustietate 
(GOR.); nu alungaţi balta ceea... nu auziţi cum urlă a mor
ţiu? (ALECS^); urlau dobitoacele de ţl se făcea părul măciucă 
pe cap (ISP.) 1f ® ® iron, A plînge tare: de cite ori 
vine vorba de răposatul... Îmi urlă toată ziua (car.i H © A 
vui, a Vîjîi (despre vînt): ca crivăţul In pădure, clnd 
bate şl urlă pe văi şi pe munţi (gol.) ; afară ploua mărunt şl 
urla un vlnt amarnic (vlah.) ; pr. ext.: urla oraşul de vuet 
(I.-GH); Iapa... nlcheză odată de hăul văzduhul şi urlă toată 
curtea şl palatnrlle (isp,); despre cap: A doua zi capul 
grozav II urla (pann) ; simţea că-1 urlă capul (vlah.) ; F 
a-l ^ prin cap, a avea idei ciudate, nebune: eşti un 
chlag sblroit, mal ca şl mine, şl iaca ce-ţi urlă prin cap 
(CRG.) n 0 ffâ/r. 0 A tuna: de la SI. Gheorghe începe 

In cer (nov.) [lat. vulg. ‘tlrtilare — clas. 
ai-Qlare].

URLA* (urlu) vb. intr. Trans. (conv.) A se coborî 
pe o coasta repede.
OVRLA VRLB,

URLAT sbst. Faptul de a u r 1 a. U R la
URLÂTQRi. ad/. vorb. URLA1. Care urlă; (mal- i |d*1 

maţe) urlătoare, gen de maimuţe care au obiceiul să Ur\M 
urle la răsăritul şi apusul soarelui, stîrnind la ţipăt 
pe toate celelalte animale din pădurile Americei 
de Sud.

2. urlAtoabe sf. ^ Pîrău ce se coboară cu 
vuet din înălţimea unui munte; cascadă: mai jos, 
străpunglnd piatra, se ivesc cele două urlătorl, din oare cea 
mare se aruncă In cascadă (ur.) ; Intr'un singur vuet de 
pe stlnol, aşa curgea furtuna pe valea Ţlcăului (dem.).

URLAŢI 5771. pl. F A se duce pe a O tuli la 
fugă (mai adeseă ţipînd sau urlînd de durere): 
scăplnd cu mare greu din mlnlle lor:., a lăsat şl bani şl tot 
ti s’a dus pe după celalalţl (CRg.) [u r 1 a].
OURLAU sbst. Băn. = ublui^lA.
O URLE s/. pl. (<f sg. ţTRLA) Băn. = BR^man: 

pre valea Ilişava se află... vlrlugl muşcătoare cari la urle... 
au olte un ac cu carele Împung (uua.).

URLET (pl.-ete) sn. (D Strigăt prelung al lu
pului, cîinelui, ele.: oraşul răsuna de /^l jalnlo al ol- 
nllor rămaşi fără stăpln (I.-oh.); ca răspuns la întrebarea 
mea, auzii afară, lingă fereastră, un^^'long, sflşletor (br.-vn.i^
© Pr. anal. Răcnet: Urlete de bătăile s'alungau după 
olaltă (EMin.) ; In acea gălăgie de ocări şl <*^9 de fiare... parcă 
s’aud vaete năbuşite (dlvr.) f © Vuct: auziră un ^ şl 
o vljietură, cum nu mal auziseră el plnă atunci (lep.)
[urla1].

URLpIU, OHURLQIU pl.-oale 571. © = BUR
LAN©©: se ascundeau In cuiburile lor, găurite ca nişte 
urloale, Intr’acea coastă rlpoasă (odob.); am ridicat duşame- 
lele, am destupat urloalele sobei.., peste putinţă să dau de 
scrisoare (car.) ^ © Trans. Coşul de cărămidă sau de 
olane care conduce fumul din cuptor în pod.

URLUţ, OHURLUT (-ueso) vb. tr. A măcina gros: 
porumb urlult este un nutreţ plăout şl prlitor la toate solu
rile de vite (ION.) [ung. ordini, drleni],

URLUIALA, OHUBLUIAlA (pl.-aleii) sf. Po
rumb, grîrie, etc. măcinate gros pentru dat la 
vite: In multe locuri se dă urlulală de mazăre şl orz la vi
tele ce slnt a se Ingrăşa foarte de grabă (ion.) [u r 1 U 1].

URLUP,HURLiiP5771. A Prună tînără, necoaptă, 
diformată de o ciupercă ce 
creşte pe dînsa (1®| 5185).

URM 5771. A = MOJDREAN
[lat. o r n u s, modificat sub 
influenta lui ulm].

URMA (-mez) vb. tr. şi 
intr. © Â merge în urma 
cuiva, a veni după cineva:
el mergea Înainte, Iar ceilalţi 11 
urmau; pr. anal. ^ pe cineva 
In groapă, a muri puţin timp 
în urma lui H © A fi, a se 
afla, a veni după ceva (în 
spaţiu sau în timp): pagina, Fig. 5185. Urlupi. 
volumnl oare urmează; dooă
numere care se urmează; ml-a răspuns ceea ce nrmează ^
© A se întîmpla în urmă, a veni unul după altul:
după bucurie urmează şl jale, şl după Jale bucurie (lct.); 
după cununie a nrmat un ospăţ şl o veselie, cum numai la 
împăraţi se pot vedea (RET.); vara urmează după primăvară; 
de vor urma ploi la oulesnl popuşollor, să nu se lase In 
pănuşe multă vreme să stea, că să vor sminti (drAoh.) H ©
A merge înainte pe drumul apucat: in zadar prote
stez, cerlnd să ml-1 dea Îndată (paşaportnl), ca să-ml pot 
urma drumul (i.-gh.) t ® © A SC ţinea, în purtarea 
sa, de pilda dată de cineva, a face întocmai 
cum i se indică de cineva sau de ceva: pilda 
strămoşilor; a-şl Insplraţlnnea, Instinctul t ® A con
tinua, a nu se opri: '*<ou cititul; a-şl studiile; şedinţa 
urmează; va urma (în josul unui articol, unuî foi
leton dintr’o gazetă, dintr’o revistă) t © Afrc- 
cuenta, a asista regulat: ^ cursurile de seară; ia 
şcoală; cit timp a ţinut acel ajutor, el a urmat... In 
şcoala cadeţiior (I.-GH) ^ ® A lucia, a face într’un fel 
oare-care, a proceda: are să urmeze cum ştim noi, nn' 
oum vrea el, că doar nu-1 de capul său (CRO.); aşa ar trebui 
să urmez, om bun,... să mă tereso de omnl loş... cit olu 
putea (CRG.) ^ ® A rezulta: de aci urmează că n'al drep
tate H 0 A trebui, a fi nevoie: casă scăpăm de ploaie, 
urma să ne adăpostim In cocioaba aceea [comp. VRMA].
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URM- VBMA (pl.-me) sf. © Semnul lăsat de piciorul 
MRM unui om sau unui anima1' Pe un(ie a călcat; căi- 
Ur\ INJ catură: l se văd urmele paşilor ; nu Îndrăzneşti să-l sărut!

mina, ol adevărat urma plolorijilul (c.-rad.) ; Am un bou negru: 
Unde sare, ^ n’are, Unde paşte, se cunoaşte (se.), ghici-- 
todre despre ,,purice”; Intr’o de oaie, Un pumn de 
buboaie (GOR.), ghicitoare despre ,,usturoiu”; 0:aii 
pe urma, pe urmele (oulva, eto.), a fi pe cale sâ-1 gâ- 
seasca, sa-1 descopere: poliţia e pe urmele unul vast 
complot; a da de urma oulva, a-1 descoperi: Işl Inclilpueşte 
că-1 oaută poliţia, că-1 urmăreşte, că l-a dat de ^ (i.-gh.); 
0: a călca pe urmele oulva, a imita In totul faptele, 
purtarea cuiva, a urma exemplul lui: iiui său, Bog
dan, se uroă in scaunul domniei, călolnd pe urmele tatălui său
dsp.» © Ori-ce alt semn râmas de pe urma tre
cerii, atingerii, apăsării unui lucru: ca săgeata ce 

- Iute treoe şl nlol o lasă pe unde trece (ool.) ; 1 se văd ur
mele degetelor pe oglindă; urmele roţilor; căutară să-şl gă
sească urmele pe unde veniseră, dar nu găsiră nlol uo plculeţ 
de (I8P.); şl-ar 11 curmat zilele ori s^ar U dus In lume, 
ca să 1 se piardă urma (slv.)» a pierde urma oulva, a 
nu-1 mai putea găsi: Turcii, lutndu-se după Negrn- 
Vodă, l-au gonit... plnăce l-au pierdut urma (lep.); nu 
1 se ştie de nu se ştie ce s’a făcut cu el, a 
dispărut nu se ştie unde; corăbiile nu iasă nici 
o pe apă; s’au luat amlndol pe urma cea de ce
nuşă Indărăpt... plnă ce au ajuns... acasă (Sb.); vărsatul 
n’a lăsat nlol o ^ pe obrazul Iul ^ © Impresiune, înbi- 
părire lăsată în minte, In amintirea cuiva: această 
lotlmplare n’a lăsat nlol o In amintirea mea f © Tot 
ce se poate vedea sau şti din. ceea ce a fost odini
oară, rămăşiţe: urmele veohei olvillzaţil; nu se găseşte nlol 
o despre acest eveniment In Istorie t ® Picior (ca mă
sură de lungime): unii (orocodlll) slnt de treizeci de... 
urme de ploior de lungi itich.) H © Ceea ce urmează, 
ce se va întîmpla mai tîrziu, urmare: Nu gindeşte 
urma, nu gindeşte răul (pann) ; @: urma alege e*r Al^GE 1 ® 
t © Locul de origine, de naştere, de unde a^ple- 
cat cineva: l-a trimis la urma lut; bejenarllor le-a dat 
voie să se ducă Iară la la Focşenl (nec.) t ® Precedat 
de o prep.: A)ăin a) (care a) trecut: anii din 
b) de la spate, dindărăt, dinapoi: diu'«>' moartea-i 
paşte, Căci toţi se naso spre a muri Şl mor spre a se naşte 
(EMiN.); a ajunge, a goni pe olneva din ^: lată o’o plută ne-a- 
junge din ^ (vlah.) ; Romănll 11 goneai din ^ şl-1 ucideau 
oăpe lăouste asp.i; cel (oea)dln •*', cel (cea) de la sfîr- 
şit, de la coadă, ultimul (ultima): mai bine cei din- 
'tllu fn sat deolt oel din ^ !n oraş; boierul... se socotea acum 
mal pre1 jos deolt oel din ^ rob al Iul (sad.) ; In oele din 
In oele (mal) de pe pentru a pune capăt unui lucru, 
unei stări, la sfîrşit de tot (după multă tărăgă- 

■ nare sau ezitare): zlna... In cele din mărturisi că ea 
este stăplna condurului (isp.); In cele mal de pe <«>', ajunse 
la palaturlle In oare se născuse (|8P.>; — B) tn a) în
dărăt, înapoi (în spaţiu şl în timp): a rămlnea, a lăsa 
ln<*'; ar pleoa bucuroasă şl nlol nu s’ar mal uita In 
(VLAH.); In urma lor se Înălţă deodată un munte de piatră 
oare atingea cerul (isp.); ou clteva zile In a II In cu 
plata; acum In de curînd; b) după (aceea); mai 
tîrziu: să bage bine de seamă ceea ce lace, că să nu se 
căeasoă in (isp.); In urma acestei Împrejurări; coana 
Marghioala se Îndeletnicea să aducă la cunoştinţă marile 
Intlmplărl totdeauna ou luni In (bas.); — C) la a', 
la sfîrşit, la coadă, îndărătul tuturor: a rămas 
la A'; volu spune la A> ce am de spus; la urma urmei, 
la urma urmelor, mal la ct) la sfîrşit de tOt, după 
ce-a trecut destul timp la mijloc; la urma urmei, 
n'a avut Încotro Ilăcăul şl s’a hotărlt să facă pe voia 
talcă-său (R.-coD.); Işl aduse aminte la urma urmelor că 
el era plecat In peţlt (isp.i; la urma urmelor, de fle-care 
greşală să-l ardă şcolarului olte-un sZlnt-NlcoIal (CRg.)*, 
b) la adică, dacă stăm să ne gîndim bine; luga e 
ruşinoasă, dar la a' e sănătoasă (isp.) ; la urma urmei 
ce are el ou mine? (pamf.); dar la urma urmei ce-mi 
păsa de dlnsaP (ON.); şi-apol, la urma urmei, se deprinde 
omul ou toate (vlah.); mal la a', ce-ml pasă mleP dacă 
slnt judecători la Berlin 1 (Car.); —D) pe a, apoi, mai 
tîrziu, după aceea: Deucallpn, ou muierea sa... au 
scăpat de aoea pedeapsă, pentru bunătatea lor, şl pre 
A au Înmulţit neamul omenesc (n.-cost.) ; nu-1 da 

binelui ou pioiorul, oă pe a o să-1 duci dorul (znn.); mal 
pe At mai apoi. mai tîrziu: mai pre a, mai încoace, tlrzle

vreme după aceea, Indreptatu-s’au Persul (nec.); (de) p e 
urma oulva, din pricina cuiva, mulţumită cuiva: oare 
multe stricăciuni am să mal plătesc eu pe urma taP (CRG.); 
eu am văzut mult bine de pe urma bărbatului dumltale 
(CAR.)! cel (cea) de pe de Ia sfîrşit, care vine la urmă,
tîrziu de tot: căinţele cele de pre * Intru nlmicQstnt (NEC.); 
tn cele (mai) de pe ~ mai SUS A) [pare înrudit CU gr.

,,miros”, al cărui grup-op. - apare trecut 
la-r/m-şi în it. sard. orma; verbul gr. Jiap.adp.at. 
,,a mirosi, a adulmeca” ar sta atunci la baza 
lui urma şi, poate, a lui ulma].

UBIVIABE Sf. ® Faptul de a u r m a t (D 
Ceea ce urmează, ceea ce vine, se petrece în urmă, 
continuare: ui voln povesti altădată .--a acestei Intlmplăil; 
începutul povestirii m’a plictisit, se zice că ^a e mâl Inte- 
lesaută; a apărut -—a şl sllrşltul dicţionarului *[ (D Ceea ce 
urmează din cele zise sau întîmplate înainte, con
secinţă, rezultat, efect: această ceartă poate avea urmări 
serioase; ceea ce 1 s’a Intlmplat este o —' llrească a purtării 
sale nechibzuite; a da * unul proiect, unei idei.

URMARELNIG, URMABETIC adj. Kt Oaie ~ă, 
se zice despre o oaie care umblă răzleaţă în coada 
turmei, în urma celorlaite.

URMAbi (-reso) vb. tr. ® A alerga după ci
neva cu scopul de ă-1 ajunge: zlnele... se luară după 
dineul şi-l urmăriră din loc tn loc plnă ce... el trecu de ho
tarele lor (isp.i; * vlnatul; 0: urltul, plictiseala mă ur
măreşte pretutindeni ţ| ® 0 A nu da pace, a frămînta, 
a obseda, a chinui, a persecuta, a prigoni: am eu un 
Klnd, care mă tot urmăreşte de mult ivLAH.i; critica urmă
reşte fără milă e acest scriitor; nenorocul 11 urmăreşte In 
tot oe tace 11 ® 0 A cerceta, a observa CU atenţiune: 
Urmărind pe cernrl limpezi, cum pluteşte-o oloclrllel (Emin.) ; 
urmăreşte cu pasiune viaţa Inrnlcllor H ® 0 A asculta 
cu multă băgare de seamă spre a prinde şi a pri
cepe tot ce se spune sau face: am urmărit ou multă 
atenţie discursul Iul II ® 0 A umbla să obţie ceva, 
să ajungă la ceva: urmăreşte postul de secretar al socie
tăţii 11 ® rt A lucra, a face demersuri judiciare 
împotriva cuiva: l-a urmărit pe datornicii Iul plnă In 
pinzeie albe [urmare, cu înţelesurile fr. pour- 
s u i V r e].

URMĂRIRE sf. ® Faptul, de a u r m ă ri: —a 
vtnatniui, duşmanului H ® rt Acţiune judiciară îm
potriva cuiva pentru piaţa unei poliţe, pentru pe
depsirea unui delict, etc.

URMAŞ sm. ® Cel ce se coboară, descinde din 
cineva: Vol slnteţl —ii BorneiP Nişte răi şl nişte lamenlt 
I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni 1 (EMin.) : făcu o 
nuntă de se duse vestea peste tot pămintnl, şl rămase 
de povestit Ia —11 —Hor (isp.i * @ Odraslă, proge
nitură: ca mine, polmlne, te-1 trezi că ai Imbătrlnlt şl 
nn-ţl tămlne nlol un — (CRG.) t ® Moştenitor al tro
nului : care va trece pmba inei bine, acela va fl şl oel mal 
viteaz şl mal In stare să-ml fie ginere şl — In împărăţie 
(SB.) j murise Şl împăratul d’acolo şl nlol el n'avea —1 iisp.) 
[urm a].
OURMATIG adj.Olten. (ciaus.) Gel din urmă copil 
născut, cel mai mic dintre copu, mezin, prîslea.

URMATQR 1. adj. verb. urma. Care urmează: 
pagina următoare; anul-.

2. sm. Gel ce urmează, urmaş: Aiezandru-Vodă... 
cbemat-au episcopii şl boierii ţării, arătindu-le pre fiul său, 
Bogdan-Vodă, moşan şi — domniei ţării (let.).

URMUZ m- HURMUZ. 1
*VRnA' (pJ.-ne) sf. ® Vas de formă variabilă 

care servea celor vechi la scosul a- 
pei din fîntîni, la păstratul cenuşii 
morţilor ( — funerară), etc. (|^ .1187): 
aici se găsesc Inpămlnt 
urne de lot pline cu 
cenuşă şl slărămăturl 
de oase (vlah.) ^ ©
Vas sau cutie In 
care se depun bu
letinele de vot, nu
merele unei loterii, 
etc. (iD 5186); ©:
Deşi trepte osebite le-au 
Ieşit din urna sorţii (Emin.) [fr. < lat.].

URNI (-nesc) 1. vb. fr. © A mişca din loc, a îm
pinge mai încolo (cu oare-care greutate): a adus o

Fig. 5186. 
Urna de voi.

Fig. 5187. Urnâ fu
nerară gaJo-romană.

1388



stlncS aşa de mare, o'abla o mie de oameni puteau s’o nr- 
nbaao& din loo (vas.)', urni din loo oăruţa oare trosnea de In- 
oăroată ce era (Dlvr.) ; !1 trebue vre-o zece mlnnte mecanlcnlnl 
S&-ŞÎ Încarce Iar pompa de abnr comprimat şl ed poată nxnl 
trenul din loo (car.) f d) Pr. ext. A scoate afară de 
undeva, a face să iasă: nU ştia cum să mă urnească 
mal de grabă din casă icro.); nn-i puteam urni din crlşmă 
nici cu boli (SAD.).

2. vb. refl. o A se mişca dintr’un loc: acnm alaiul 
domnesc de-abla se mal urneşte (VLAH.); să te tupllezl ]oa la 
pămlnt şl să-l laşi să te latre cit le place, lără să te urneşti 
din loo (CRO.); oamenii cunoşteau binele, rldeauderăn, dar 
nu se urneau din loo (slv.) H @ A ieşi, a pleca de un
deva : fericiţi cei ce se urnesc de la biserică plnă nu ’ncepe 
predica arblereulni (Car.) [vsl. U r i n fţ t i], 

'UROLOGIE sf. y Parte a medicinei care se 
ocupă cu studiul căilor urinare [fr.]. 
'UROSCOPIE sf. f Examinarea urinei [fr.]. 
'UROTROPINĂ sf. f A Antiseptic al căilor 

urinare; se întrebuinţează şi ia prevenirea atacu- 
riior cu gaze; se obţine prin acţiunea formolului 
asupra amoniacului [fr. < germ.].

XÎRS sm. ® Mamifer carnivor, fiara cea mai 
mare ce trăeşte pe la noi; are Înfăţişarea greoaie, 
călctiid apăsat pe toată talpa picioarelor scurte 
şi groase; la nevoie însă fuge iute, înnoată foarte 
bine şi se caţără ca o pisică pe arbori, căci are 
gbiare ascuţite; cu toate că e carnivor, se hrăneşte 
şi cu substanţe vegetale, mai ales cu fructe dulci; 
îi place mierea la nebunie şi se urcă pe copaci ca 
s’o caute, distrugînd stupii; trăeşte prin munţi, în 
vizuini săpate prin locuri unde se străbate cu 
greu, sub stînci sau în desişul pădurilor; iarna 
stă amorţit în bîrlogul lui, cit ţine frigul; Ţiganii, 
numiţi „ursari”, cresc pui de 
urşi, li domesticesc şi-i de
prind să meargă pe două 
picioare, sprijinindu-se de un 
băţ,să joace la sunetul daire- 
lei, etc. (Ursus arctos) (H3 
5188 şi p 5191); prin lo
curile vecinie acoperite cu 
ghiaţă ori cu zăpadă, din 
apropierea polilor, trăeşte Fig) 5188. Urs (brun) 
tmsuL-ALB oare se deosebeşte 
de al nostru prin aceea că e mai mare la trup, 
iar biana e albă, bătînd în gălbuiu; rezistă ia 
umezeală şi frig, avînd blana 
groasă, deasă şi unsuroasă 
fVrsus maritimus) (1®) 5189):
se ţinea lumea după dlnsul ca după 
* osp.); toată lumea din sat şl din 

mănăstire se strlnge ca la * (Crg.) ; 
a se uita îa cineva ca la adică
ca la un spectacol neobici
nuit, unde lumea se strlnge 
grămadă să privească; a trai ca »ni (tn biriog), a fugi 
de lume, a trăi retras de toţi, anufisociabil; de aci, 
®om care fuge de lume, care trăeşte retras; ©;: 
Joacă-'Ul prin vecini (saU la cumătră), să gătim 
tăriţeie (znn.), ceea ce se Intîmplă la vecin astăzi, 
poate să ni se întîmple şi nouă mîine; — se 
Joacă cu coada ~-uiui, se vîră singur în primejdie, 
legîndu-se de cei mai puternici; — a luat—ni de 
eoadă, s'a îmbătat; —parcă are păr de—, fuge 
lumea de el; coada ®, juca ®, nAdpjde ®,
PADPEE ®; dacă ţl-e frică de ceva, la păr de la — şl te 
afumă, că-(l vine bine, nl(l frica (Gor.); se crede că dacă 
are cineva durere de şele, este bine na —nl să-l calce (gor.) * 
® 0/fen. ® simbăta —ului, Sîmbăta ce cade cu opt 
zile înainte de Florii (pÂmf.); poporul o serbează pen
tru ca vitele să fie ferite de fiarele sălbatice; — 
Ziua —ului, ziua de 2 Februarie (Şiretenia, Intîm- 
pinarea Domnului), cînd, după credinţa poporului, 
ursul iese din bîrlogul unde a petrecut toată 
iarna şi inspectează cerul, spre a vedea dacă va 
mai ţinea gerul K ® Mofd. Trans. X Boţ de mămăligă, 
cu brînză de oaie la mijloc şi prăjit pe cărbuni:
atunci, nu ştiu oum, II cade un ^ mare din sin... nu de cel 
pe caie>l joacă ursarii, oi de mămăligă, umplut cu brtnză, 
rotund, prăjit pe jăratic (Crg,) % 0 = THENGHENEA
H ® Olten. (ga = POPONbpc D ® Băn. M. = boodan ţj

Fig. 5189. Urs-alb.

Fig. 5190.
U rechea-ursului.'

® A BARBA-ţTRSDOUI sv BABBA ® ; BRţNOA-tJBBULUI 
•V BRINcA1 ® ; — OIOBOTlOA-ţrRSULOr m- OIOBOTIOA 
®;—LABA-ţmsOLTTl1 m- LABA®;—LABA-URSU
LUI1 = BITRETE-DB-CONOPIDA; — LABA -URSULUI3 = 
CRUCEA-PAUţNTULUI; — LABA -URSULUI4 = PIEDI- 
OUTA;—LABA -URSULUI6 = CU
CURUZ i ® ; — MIEREA-URSU
LUI •»- MIERE©; STRUOURII- 
UHSULUIswSTRUQURE ® ; TAL
PA-URSULUI1 m- talpa®; —
TALPA-URSULUI1 = CRUCEA-
p Amantului ;—urechea-ur
sului, mică plantă ierboasă, 
cu frunzele cărnoase, dis
puse într’o rozetă din mijlo
cul căreiaiese o tulpină cilin
drică; face flori galbene, 
numeroase, dispuse într’un 
buchet la virful tulpinii; 
creşte pe stîncile calcaroase 
din regiunea alpină şi se cul
tivă adesea ca plantă deco- 
ratiwă.(PrimulaauTicula) (|B]5i90) [lat. u r s u s]. 
O URSA (-sez) vb. tr. Olten. Oaş. = URSJ: !n acea 
seară vin ursitoarele copilului să-l urseze (oor.).

•ursa (pî.-se) S/. ® 3P«: = ursoaica ® HJ® ☆ 
URSĂ-MARE, ursa-mjcA iw CAR1 ® [fr. O u r s e].

URSAR sm. ® Ţigan care creşte urşii de tineri 
şi-i deprinde să. joace la 
sunetul dairelei ([S|5191):
(de spaimă) te afumi cu păr 
de urs, luat clnd Vin <«'11 ou 
urşii să-l joace prin sate 
(PAMF.); nlclnu 1 e’adus lipul I 
de după ureche şl duhăneştel 
ca un (SAD.) TI © Pr. ext.i 
Ţigan [urs].

URSARESC 1. adj.
® De ursar: Urşii 
c'nrani — la dantnri na se 
lovesc (PANN)ţ ® Ţigănesc, 
făcut de Ţigani: pieptene 
<«• (MAR.); lulea ureărească.

2. ursAreabcA Sf. Joc 
popular cu lăutari (pamf.)
(ŞEZ.),

ursăreşte adv.
Ga ursarii: a umbla <«'(znn.), a rătăci din loc în loc.

I7HSÂRIME sf. col. tnisAB. Mulţime de Ţigani 
(ursari): este o cătună de-o parte, numa nu-s Moldo
veni de loc acolo (or.-n.)< f'"

URSAkiţA (pî.-ţe) sf. Nevastă de ursar;
pr. ext. Ţigancă: ll stinseră nrsărlţe tiarele In apă neîn
cepută, ... o desolntară, dar boala stăruia (sad.).
OtJRSAT adj. Olten. p. URS^. Ursit, menit, sor
tit, orinduit: sufletul omului umblă şase săptămlnl prin 
toate locurile pe unde a umblat el cit a trăit, şl apoi se duce 
la locul unde e (oor.); balaurul ăsta sta la o tlnttnă şl 
era <«>ă toată casa să-i ducă pe fle-ce zl un copil, să-l mă- 
nlnce (r.-cod.) .
o URS ATOARE sf. Olten. Oaş. = URSITOARE
[ursa].

URSI (-seso) vb. tr. ® A hotărî, a orîndui soarta, 
destinul', ursita cuiva, a soroci {vorb. de puterile 
cereşti sau de ursitoare): In vremurile cele bătrlne... 
umblau ursitoarele ’n lume printre oameni şl le urseau 
soartea pre viaţa ’ntreagă (Ret.); venind ursitoarele, ele 
ursiră pe copil că va ajunge om mare (isp.); ...Ursltoarea 
ta am fost Care Încă din născare te-am ursit ca să fll prost 
(PANN) f © A meni, a predestina: oind dlntr’o pă
dure se tale lemne pentru făcut casă, nouă lemne se lasă cio
plite In pădure, ca să putrezească, zlclndu-se: acesta este 
lemnul păduchilor de lemn, acesta al carllor, etc.,'Urslnda-se 
aetfel fie-carelemn (GOR.)[ngr. viit. op:c(o< 6p'if(i); comp. 
Şi bg. orisvamă, urisvamfl].

URSIT 1. adj. p. URSJ. Orinduit de soartă, 
destinat, predestinat, menit, sorocit: paeă-mi-te se 
năson in ceas bun şl era — sft ajnng& ceva (isp.i; intr'nna 
din colibele sale se născu, pe la anul 1410, o copilă care 
era <«'ă a scăpa ţara el (odob.) ; poetul a trăit cum a murit... 
copil să sufere şl ou sufletul şi cu trupul (car.).

2. sm. Cel predestinat, orinduit de soartă ca să

URO-
URS

Fig. 5191. Ursar.
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URS- devie soţul unei fete: letele rom&nce Intiebulnţeasă deo- 
I I D 7 seblte mijloace de a otmoaite ursiţii ce vor avea (ALECS.) ; 
U rx iC. QQ busaloo.de la popft se oulcă tetelesubperlii&} ca b& viseze 

pe ^ (00R.)>
2. ursita (pi.-te) s/. ®. Fata predestinată, orîn- 

duită de soartă ca să devie nevasta unui flăcău:
bietul fratele cel mlo se topea de dor după ursita lui (tsp.); 
uneori şi cu sensul, de viitorul soţ: pentru a-si cu
noaşte ursita, fetele, şl mai rar flăcăii, fac o mulţime de 
vrăji (ŞEZ.); a face cuiva de {sau pe) •«>', a face vrăji 
pentru a li îndrăgostiL(ă)1[ (D Soarte, destin: dacă-mi 
va fl ursita să mor de ea, voia muri şi aşa (slvo; aceste 
domniţe erau ursite să nu se poată mărita plnă nu se va găsi 
cineva care să le ghicească legătura ursitei lor (lep.) ^ (D 
pl. = URSITOARE* ursitele slnt, după credinţa popo
rului, trei zlne care Impărţeac norocul şi soarta tle-cărul 
om, olnd se naşte (mar.) ; se zicea că ursitele ayeau obl- 
oelu de a colinda prlnti’acea pădure (odob.i; a treia zi după 
naşterea unui copil sosesc, pe la miază-noapte, ursitele care 
apoi prevestesc viitorul noului născut (oorj.

URSITOR 1. sm. Cel ce, prin dil'erite mijloace 
magice, ştie să afle care va 11 u r s i t u 1 sau ur
sita cuiva (MAR.).

2. UBSIT04RE sf. ® Fie-care din cele trei zlne 
care, după credinţa poporului, vin, pe la miezul 
nopţii, în casa în care s’a născut un copil, a treia 
zi după naşterea lui, ca să-i menească soartea ce 
va avea: clnd an copil se naşte, apar nraltoarele la le- 
reastrA; de aceea se ţin nşlle şl Xereetrele deschise igor.) ; 
ce ţl-o 11 scris de la ala al sA paţl (Jip.i; a treia searA 
clnd venlrA ursitoarele, se IntlmplA ca nnchlaşnl sA fie deş
tept (isp.); —a l-a spus cA fetiţa asta n'o sA alhA minte de
loc (CAR.) II © Femeie, babă, care, prin diferite 
vrăji, ştie să afle care va fi ursita cuiva (mar.).

URSIU, O UBStu adj. De coloare brună-roş- 
cată, ca'părul ursului {vorb. de vite): vita de soin 
sA şe cânte a II... curatAla coarne, şl la pAr plAvanA,pommbA 
sau nrslle (draoh.) [urs].

URSO^CÂ (pl.-ce), ODRS04IE sf. ® ^ Fe
mela ursului: cum alunge aproape de-un buciu, numai 
latA cA-1 lese Înainte o ursoalcA mare (vas.) *1 ® Mold.
Olfen. Băn. Trans. Un fel de coş de nuiele, lipite cu 
pămint, construit deasupra cuptorului şi care trece 
prin pod pînă Ia acoperiş t © ^ Cei patru stilpi pe 
care se razimă podul morii (sw tab. xxxvn, b, a) 
[urs].

URSOIU (pl.-oale) 1. sn. Fie-care din cei pa
tru stilpi puternici pe care se razimă podul morii; 
numiţi şi ,,babe,, (comp. dksoaicA d)).

2. adj. = URSţTJ: boii elnt... la pAr plAvanl, pommbl 
sau nrsol (ion.) [ U r S ].
ouRsyc iw usvo.

URSULEŢ sm. ^ dim. UBS®: Fentr’nn tri- 
mise şl-au adus numai declt (pann).

•URSULInA (pl. -ne) sf. eâ Călugăriţă din- 
tr’un ordin oare se consacră edu- 
caţiunii gratuite a fetelor; acest 
ordin fu întemeiat în Italia, în a.
1537 şi s'a introdus apoi în Franţa 
şi în alte ţări ([1] 519?) [fr.].

URSyZ... m- HURSţrz... 
t URŞINIC, URŞENje (pl.-Ice) sn.
BCatifea: In urşlnlc şi mAtasA Îmbră
cate (BO.'DEL.); rochiile se lAceande... atlas, 
catifea, nnmltA nrsenlc ivor.i [comp. 
it. oloserico<gr. 6Xoo,(]ptv6c].
' URTICARIE sf. f Erupţie ca

racterizată "prin apariţia unor bă- 
şicuţe însoţite de mîncărime, ca 
acelea produse de urzică [fr. :u r- 
t i c a i r e].
OURUI1 = URLUJ.

URUI*... !»• HDRUJ...
URUipC sw URIQC.

OURUIU sbst. Băn. = URLDI*lA.
URZE.^A (pl.-eil)s/. © Firele de tort, învălite 

pe sulul dinapoi al războiului, trecute prin spatăşi 
prin iţe şi printre care se bate bătătura cu suveica, 
Cînd se ţese (^ |Ş| 414): snrtncnl Inl, pe llngA acestea, 
era mal mult declt bAtătnrA (emin.i H © ® Structură: 
dlntr'o elngnrA privire strAbAteam loatA urzea Ic lumii
(GN.) [u r z ij.

Fia. 5ro2.
Ursulmă.

URZI (nezeso, Băn. ord] vb. Ir. © B A înşira în 
lung firele de tort, depănate pe mosoare, cu aju
torul alergătoarei sau urzitoarei: Uarţi nn-i bine a 
uni plnaa, o’apol e a nApaste CGOR.); pentra o lâtA care 
urzeşte plnza de-a lungul gardului, im cine... este o Ivire mal 
mult declt supArAoloasA cslv.); pr. anal.: PaingAnnl ur
zeşte o plnzA Incllcltă (ALECs.i ; mina Iul turti cu furie, pe 
fundul uuui butoiu, un pAlanJen ce-şl urzea tn tlcnA Iţele 
sale (ODOB.) H ® A clădi din temelie, a întemeia: 
pre acea vreme au urzit Fetru-TodA mAnăstlrea Fobrota, nu
mai plnA In JnmAtate CGR.-UR.); mAnAstirea... Sflnta Marla şi 
Hangul, la munte, şl Dragomlrna, la SuceavA, o an sAvIrşlt 
şl au urzit şl Blrnova, pre numele sAu (m.-cost.) ţ ® A crea, 
a plăzmui: Sllntuleţul, voind sA prAseascA oameni, s’a 
apucat bA nrzeascA pAmlntul, Intr’o Marţi (r.-cod.) ; acest co- 
pacln era Înalt şl gros şl bAtrln de clnd urzise Dumnezeu 
pAmlntul (ISP.); nu ştiu cum, ml se părea c’atuncl se ur
zeşte lumea, sub ochii mei (vijih.i ; Dumnezeu cela ce au 
zidit pre tine şl te-au urzit (bibl.) ţ| ® © A făliri pe as
cuns, a uneiti, a plănui în taină, a ţese: începe bA 
urzească pe sub ascuns tot felul de Intrigi (vlah.) ; urzeau 
comploturi sl aţlţau revolte inegr.) [lat. VUlg, *0 r d i - 
r e = clas. o r d i r i].

URZICA (-Ic) vb. Ir. © A produce o usturătură 
şi a băşica pielea (atinglnd-o cu u r z i c i): urzica... 
urzică ’mpre]uru-l pc clţl li atinse (pann) 1 © ® A 
Înţepa cu vorba.

URZţcA (pl.-ici) sf. © Plantă ierboasă cu 
rădăcina tîrltoare, cu tulpina 
vlrtoasă, acoperită ca şi frunzele 
tinere cu peri care, prin atin
gere, produc o usturime dure
roasă şi băşică pielea; florile, ver
zui, sînt a- 
şezate în 
ciorchini 

la subţioa
ra frunze
lor sau în 
vlrful tul
pinii; frun-, 
zele tinerel 
slnt come
stibile şi se 
consumă, 
fierte, ca

spanacul; numită şi „urzică-mare” sau ,,urzăic- 
de-pădure” (Urlica dioica) (®
5193) t ® URzjcA-MţoA, plantă care 
se deosebeşte de cea precedentă 
prin tulpina-i în formă de fus; 
numită şi ,,u^zică-crăiească,,, ,,ur- 
zică-iute”, ,,urzicea” sau „oieşea”
(Urlica urens) ([g] 5194) i ®1dk- 
Z JCA-ALB A, UBZţcA-CBEaTA, URZICA- 
MOARTA1 = SUQBL-ALB; —DRZICA- 
MOARTA2 = SUQBL ®; — DRZJOA- 
hoartA3, plantă din fam. 
labiatelor, ou frunzele aco
perite uneori cu o pată albă 
pe faţa superioară, ou flori^ 
mari,roşii-purpurii(Lammm
maculalum) (i®] 5195) ţ| © _
urzica-neagra = BUBERIO H Fig. 5195. Urzică-moartA. 
® URZ10A-RATEI=ŞTEVIE ©
[lat. urtîca, cu fone
tismul neexplicat].

URZICAR 1. sm. % =
FLUTURE-RQŞU.

2. (pl.-are)sn. #■ Loc unde 
cresc multe urzici

URZICEA (pl.'
-leale) sf. ♦©(lim. ur
zica t © = URZICA- 
MţcA.

URZICUŢĂ (pl.
-ţa) sf. ♦ © dim. UR
ZICA II © pl. Gen de 
plante, cu tulpina ra
mificată şi cu frun
zele acoperite cu peri 
aspri; florile roşii, trandafirii sau albe. cu gîtul

„ Fi'?-,5.i93- Urzică (•mare).
Fig. 5194.

Urzică-mică.

Fig1. 5196. Urzicuţe.
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galben şi păros, dispuse în spice, umbele sau 
ciorchini la vîrful tulpinii, au un miros plăcut; 
originare din America de Sud, se cultivă adesea 
prin grădini ca plante ornamentale; numite şi 
„verbină” (Verbena) (Hj 5196).

URZIT 1. adj. H p. URZI: pinză tH © N5- 
UBZIT.

2. sbst. (D SI Faptul de a u r z i; piMei © 0 
întemeiere: după Bimuini (m.>co8t,).

URZITOR 1. m. © Bl €el ce urzeşte H © 0 
întemeietor: şl au stătut singur Romul, şl ^ oraşului şl 
crălel, după a căruia nume este şl numele oraşului Roma 
plnă astăzi (m.-cost.) ® 0 Uneltitor: de Intrigi.

2. (pi.-toare) sn.’, URZITOARE^ S/., OUBZOIU (pi 
-oale) sn. Bl Instru
mentul pe care se 
urzeşte tortul ([^
5197): dacă se găteşte 
la urzit, se toarnă apă 
pa urzitor, ca să se şteargă 
lenea şl ca ţesutul să sporească 
(60R.); cind se sSlrşeşte urzitul 
pinzel, atunci se toarnă apă jos 
pe tuşul urzitoarei, ca să crească 
In vara viitoare clnepa fru
moasă şl să albă plnza rost de 
ţesut (OOR.); de pe mosoare, te-au 
urzit pe urzolu <crg.) ; urzoalele 
să nu le ţll la soare, că-ţl 
moare bărbatul (vor.i [urzi].

• URZITURĂ (pL-turl) 
sf. ® ■ Ceea ce se ur
zeşte; pr. ext. ţesătură H 
® © Structură, temelie 
[u r z i].
O URZOrU TJBZITQR 2.

USCA (usuc, O osc) 1. 
vb. ir. ® A scoate toată 
umezeala, a face uscat:
vlntul a uscat rufele; vlntul cel 
pălltorlu uscă viţele el (sibl.);
Am o rochiţă; O spăl tn foc
ghicitoare despre ,.ceară;

5197- Urzitoare.
I. Razele urzitoarei, am- 
nari.— 2.-2. Fus, vergea.— 
3.-3. Chingi, stinghii. — 4. 
Căpătiiu, scaun.—5. Coarda 
casei.—6. Crucea urzelei.— 
7. Piciorul urzelei.—8. Aţa.

Şi-o usuo fn apă (gor.), 
oe, am uscat cămăşile

pe un gard? (znn.), se zice cuiva care îşi permite prea 
multe familiarităţi; a-şi lacrâmiie, a înceta de 
a mai plînge H © A seca {vorb. de ape curgătoare 
sau stătătoare): au uscat Domnul Dumnereu marea Roşie 
decătre faţa voastră (bibl.) 1J ® 0 A face să slăbească, 
să llncezească, a istovi, a lua toată vlaga: acea 
crudă suferinţă care usucă pe om fără de a-1 omori (BAlc.) ; 
n au fost 1d stare eă-1 potolească dorul părinţilor oare-1 usca 
pe de-a ’ntregui (isp.i; f a aduce cuiva nenoroc la 
joc, a-1 face să piardă şezînd lîngă dînsul (super
stiţie de jucător:) mal scoală-te,* neicullţă, că m’al us
caţi (BR.«VN.).

2. vb. refl. ® A deveni uscat, a-şi pierde toată 
umezeala: rufele s’an uscat la soare, la vlnt; şedeam 
afară la soare cu pielea goală pfnă se usca cenuşa pe noi (CRG.) ; 
mal toţi pomii din grădină se uscară tn ctteva zile osp.); 
zilele mele ca umbra se plecară şi caftnul m'am uscat (dos.); 
0: a fost apucat-o o sete ca aceea că 1 se usca şl limba in 
gură (SB.); striga In gura mare că se usucă de sete (Crg.) t 
© A rămînea uscat, fără apă, a seca: să uscă pirăni, 
căci nu s'au făcutploale pre pămlnt(siBU.)^ © 0Alîncezi,
a se slei, a se topi, a se prăpădi, a se istovi, a-şi 
pierde toată vlaga: a se ^ de dorul cuiva; a se 
de-a’n-pioloarele [lat. e X S U C a r e].

USGÂGIpS adj. = USCĂŢIV: ţinea de mină pe un 
tfnăr nalt şl (gn.) [u S C a tj.

USCĂCIUNE sf. © însuşirea a tot ce e u s - 
cat:‘«'a pămlntulul, lemnelor ^ © Secetă: In annl 
1660, e o aşa secetă şl In toată Moldova, că nu se zăreşte 
frunză pe copac (vlah.).

USCAT 1. adj. p. USCA. © Lipsit de umezeală: 
pămint rute ^e; lemne, frunze, flori e bun de spln- 
zurat de o cracă >*'ăt că e păcat să strici una verde pentru el 
(ZNN.); timp rece şl^;©:(a vorbi, a Îndruga) verzi 
şl ^e, vorbe goale, fleacuri, minciuni; ®: pe lingă 
lemnul arde şl cel verde, pe lingă cele bune, pot 
găsi întrebuinţare şi cele proaste t © Ce nu mai 
e proaspăt, ce s’a întărit cu timpul: mămăligă, 
pline, coală ctt pentru legumă, avea nişte clrnaţl

nsoaţl, de proaspeţi oe eran (isp.)^© Ce s’a lăsat să 86 UR7- 
usuce: poame, prone >«'e t© Sec, lipsit de apă: plrău ■ iqt 
^ II © Care nu e u(f, jilav, acoperit de apă, un- * 

suros sau gras: a avea gura, limba «*^ă; an buzele 
piele ochi uscaţi, cari nu sînt udaţi de lacrămi 
1[ © Slab: o vită .«'ă;picioare .«i’e; o faţă apA;Babă slabă 
şl ^ă Şl de Dumnezeu uitată (pamp.).

2. sbst. Faptul de a usca: ««'uimieior, lemnelor, 
prunelor.

sbst. Pămtntul {in opoz. cu marea, rîul): şi
chemă Dumnezeu .«ml pămint şl strlnsul apelor chemă 
mare (pal.) ; se cobori la şi voi să Intre In cetate (isp.); 
îndată ce am pus piciorul pe , am fost Înconjurat de 
mulţime (I.-gh.); scutură numai brlul peste apă şl se va 
face o punte, de-1 trece peste ea ca pe(rct.) ; a se sbate 
oa peştele pe ««'.

USCĂTOR adj. verb. usca. Care usucă. 
uscătură si; mai adesea uscAtvki pl. ®

Crăci uscate: tata, harnică onm era, enrăţi părul de 
uscături şl de omizi (Crg.); toată ziua sta In soare... să cu
reţe piersicii de uscături (d.-zamf.) ; trosneau uscăturile pe 
unde călca (isp.) ® Nume generic pentru ori-ce 
fel de mîncare ce constă din cărnuri reci (şuncă, 
pastramă, cîrnaţi afumaţi, salam, etc.,sardele, măs
line, etc.), sărături;mezeluri: mă îndemnară. . . să iau 
ceva uscături: salam, sardele, şuncă, etc. (isp.) ; Rareori mă- 
nlnoă bine, mai mult nscătnrl şi post (pann); Iml puse di
nainte nişte nscătnrl, nn pnin fript... (ON.); 1^ sg.: aduce 
pe o tavăşi udătnră (CAr.).

USCATURICA (pL-urole) sf. dim. USoATIJRA ®: 
pleclnd la pădure ca să aducă ceva uscătnrele pentru casă, 
văzu tntr’un copac nn cnlb de pasăre (tsp.).

USCĂŢEL 1. adj. dim. uscat. Cam uscat.
2. usoAte’le sf. pl. Uscături, vreascuri, crăci us

cate : haideţi la pădure, să aducem să ne facă mama voa
stră plăcinte (RET.).

USCĂŢIV adj. Slab, cam u's c a t: faţa lui «^ă 
şi arsă de soare avea nn nas coroiat ca un plisc de uliu (I.-gh.) ;
Uscăţiv aşa cum este, glrbovlt şl de nimic (emin.) ; o femele «A 
Intră pe poartă, cn două donlţl mari de apă <dlvr.).

USCIOARA IV dşcioara.
USCIOR wr nşciPB1.
USEBI = OSEBJ. 

tUSţRDIE... = OStRDlE... 
t VSNA (pî.-ne) sf. ® £) t Buză ţ] ® Marginea 
de sus a unei oale, a unui vas, a unui pahar, gură:
Şi ’n d’nsna paharului Sorlsă-1 viţa vinului (|K.-br6.) ^ ^
Marginea de sus a luntrii [iw [D ^973): cellalt a son- 
fundat luntrea ăstuia, după ce l-a umplut-o ou pămint plnă 
peste (s.-ALD.) © Buza clopotului: clopotul cel mare
niciodată n’a sunat Intr’o fără să pue tot oraşul In miş
care cNEGR.) [ t u s t n ă < vsl. u s 11 n a]. 
fUSPĂTA... = OSFATA... 
ţUSPENIE sf. Adormire; inii Papenla Freclstel, 

Adormirea Maicii-Domnului [vsl. u s p e n i j e]. 
tUSTA (pi.-tale) sf. ® Administrator, suprave

ghetor (ia Turci) H © Căpitan de ieniceri [Ic.]. 
tUSTAV (pi.-avari) STi. qgt Regulă, orlnduire, 

prescrip'ţiune bisericească [vsl. ustavă]. 
t USTEIA = OSTEIA.
t USTENEALA... = osteneala...: fără de» şl

fără de post şl fără de lacrimi... vor să oglungă ceriul (varl.). 
■USTENSILE sf. pl. Unelte, scule [lat.], 

t U3TIA =’ OSTEIA. 
t USTNA iw- OSNA.
USTOIA tm- OSTEIA.

OUSTUNQIU = USTUROni.
USTURĂ (-ur) vb. ir. A produce o sensaţie du

reroasă printr’o arsură, prin urzicare, prin rănire, 
etc.: m’a asturat; prental n’a vrnt să-l mal nstnre şl spa
tele şl s’a mtlcomlt (sb.) ; m’am atlas cn mina de nralol 
şl mă astară de mă trec lacrlmele (L.-M.i; pe tine se vede că 
na te astură ochii, eu aici au mal văd (vlah.) ; am mlacat un 
ardelu Iute şl mă ustură la gară; ©: 11 răsună Încă In urechi 
vorbele astea oare-1 usturaseră ca o plesnitură de glrbaclu 
In obraz (BR.-vn.; [lat. U S t ti I a r e].

USTURĂTOR adj. verb. ustura. Care ustură:
durere usturătoare; ©: vorbă usturătoare; — adv.: În
cepu a răspunde atlt de subţire, » şl pătimaş. Incit toate amu •
tliă (SAO.I.

USTURĂTURĂ (pi.-tnxl) sf. Faptul de a 
ustura; usturime: Si ’ntr’o groapă m’a trtntlt, Intr’o
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UST . groapa on urzici... 31 de mnlta Nn mă mal glndli la gură,
I IQO C1 la dinga-aleigatniă (mar.i.
UyU USTURIME sf. SensaţiS dureroasă pricinuită 

de o arsură, de urzicare, de o plesnitură cu biciul, 
de o rană, etc.: şi pre sine aa vor vedea iarăşi tatr'atlt 
amar şl dnrere şl netrecnta (varl.>; m’am deşteptat în
dată, cnprlns de — de parca eram pns pe jdrateo iisp.i: l-a 
opărit pe toţi, de ţipau şl fugeau nebuni de * şl de durere 
(CRo.); m’em urzicat şl nu mal încetează <va {ustur a], 

USTUROIŢA, ustuhome Sf. ♦ Plantă din 
fam. crucife'relor, cu miros tare de 
u s t u r o i u, cu flori mici, albe; 
frunzele şi sucul ei sînt întrebuin
ţate In medicină; seminţele ei, 
pulverizate, pot înlocui, la si- 
napisme, grăunţele de muştar: 
numită şi „ai(u)şoară”, ,,ai(u)- 

şor”, ,,frunza-voinicului”,- 
,,iarbă-de-lîngoare”, ,,vinde
cătoare”,etc. (Alliaria offici- 
nalis) ([^ 5198).

USTURQIU sbst. * © Plan
tă bulboasă’din fam. liliacee- 
lor, cu miros şi gust caracte
ristic; are îa baza tulpinii un 
bulb sau ,,căpăţînă”, alcătuită fie- sig8- Usturoiţă. 
din mai multe bucăţi, numite 
,,căţei”, învelite în tr’o membrană comună; originar 
din Asia centrală, e mult cultivat la noi ca plantă 
culinară; serveşte la dresul bucatelor, iar ţăranii 
noştri, în zilele de post, mă- 
nlncă usturoiul crud cu mămă
ligă; poporul îl mai întrebuin
ţează ca leac la diverse boale şi 
joacă un rol important în prac
ticele superstiţioase (Allium 
satîvum) (d 5199, 5200); căpă- 
ţină de căţel de a mirosi a 
la came mal erau pase In apropiere

Fiff 5I-99* Usturoiu.

şl străchlnuţe ou pisat In slatină, oe-1 spune mnjdelu 
(6RIG.); cel ce Imblă pe lingă albine, să nu mănlnoe 
o’apol ele 11 muşcă, fiindcă ele no sufăr mirosul '^hilcooR.); 
spre Sf. Andrei se fac cruci pe la fereşti cu 

se ung coarnele vitelor şl mănlncă cu 
toţii de care iniros fug strl- 
goli (GOR.); Iml daţi voie să ung 
tnculetorlle uşilor cu (GN.);
@): bărbat bun şl dulce nu 
se poate, toţi bărbaţii sînt 
răi (după părerea femeii);
— nici ^ n’am mlncat, nici 
gura nu-ml pute, nu ştiu nimic, 
nu sînt vinovat cu nimic 
în această privinţă, căci 
n’am avut nici un amestec 
aci: veniră acasă-şl dormiră, ca 
şl ctnd ^ nu mlncase şl gurile 
nu le miroseau (isp.) 1[ 0 “DE- 
LAC = IARBA - USTUROASA
[ustura].

XJSTURpS adj. Care ustură: BunţiTE* 
USTUBQS = hjTAHI; IARBA-USTUROASA ev- IARBA 0.

USyc, otJBStrc sbst. Materie grasă, unsuroasă, 
de, coloare gălbuie, ce se găseşte în lîna oilor; apa 
în care s’a spălat lîna: au început a mă scălda ba cu 
leşie de clocălăi, ba cu usuo de lină (CRGj; lina... mal In- 
tllu se fierbe, ca să lasă din ea nsucul...; din usuc mestecat 
cu clvlt, se face o coloare vlnătă foarte frumoasă (ulf.)
[lat. sucus, influenţat de usuc<lat. e x- 
s u c 0].

Fig. 5200. 
Vînzător ambulant 

de usturoiu.

USUGOS adj. Cu usuc, plin de usuc: lină 
usnooasă.

yşA,iTOR(pl-nşi) sf..^ 0 Deschizătură drept
unghiulară făcută într’un zid, într’un perete, pe 
unde se intră în casă, într’o odaie, sau se iese de 
acolo: a intrata Ieşi pe Nn se nasc glorii pe stradă şl la 

. uşa cafenelei (EMIN.) ; pe pragul uşii; a nu Încăpea pe ^ (de 
gras ce e); a da pe cineva pe afară; a-1 arăta uşa, a-i 
spune să plece, a da afară: împăratul, nici una nici 
alta, cl-1 trage o palmă şl-1 arată uşa (mera); a cerşi pe la 
uşile oamenilor; a nmbla din In <^; a ajunge la aşa străi
nilor (ALEC8.1, a ajunge să cerşească; după afară 
(înaintea uşii); ®: nepoftitul are 
scaun după ^ (znn.); acel (medici 
şl avocaţi) cari nu se bucură de un 
nume ban slnt lăsaţi după uşă, cum 
se zice (i.-OH.); dinaintea uşii Iul,

'dinaintea casei lui; cind mături 
dugheana, să nu mături din fund 
spre uşă, că dai muşteriii afară (Oor.) ; 
beţia este uşa tuturor răutăţilor 
(PANN); ww LUP® ® în spec.
Dreptunghiul, oblonul de lemn 
sau de fier care se învtrteşte 
în ţîţîni spre a astupa această 
deschizătura sau a lăsa liberă 
trecerea printr’însa: a deschide, 
a Închide, a Inonla, a deacnla nşa;

Fig-. 5201.
Uşă în două canaturi.

rm
JC 3a,

■1

Fig. 520a. 
Uşă cu gea* 

muri.

olnd uşa se deschide singură, are să-ţl vină cineva (gor.); 
unge uşa, să nu solrţle; clnd Iţi solrţle uşa dimineaţa, tţl 
Intră norocnl in casă (eoR.); tntr’un canat,' In două ca-1 
naturi ([^5201); '«'cngeamuri ([^5202);
^ secretă, de fler; a sta ou uşile Închise,
Încuiate; a bate la<^; .a sparge uşa; a 
trlnti aşa (de perete); F a Intra cu uşa 
’n casă, a Spune lucrurile pe şleau, 
fără înconjur ; ® f de biserică, 
om fără cusur, sfînţ, poamă bună: 
oloi tu nu eşti vre-ouşăde biserică I (ciAUş.);
•w- BORDEIU 0, STRţNGE 1 0 f 0 oj 
Uşi Împărăteşti iv IMPArAT^SC© f ®
Intrare; uşa cortului: Sara după spate' 
de după uşa cortului (auzi) aceasta (pal.) ;
•V* CORT ©; uşa strungii, descbîzătura 
prin care intră şi ies oile din strungă 
[lat. vulg. pl. * u s t i a {sg. * u*s t i u m = clas. 
o s ti u m), aplicată mai întîiu uşii în două ca
naturi; comp. şi gr. G6pa, germ. Thtlre,' etc.]. 
t UŞAR(IU), Mold. uşţîR(nj) sm. © Păzitor la 

poartă, la uşă: acest uşarlu deşohlde şt oile glasul lui 
aud (COR.) H 0 = portar ©.

UŞARNIC, Mold. ugţîRNic 1. adj. Care umblă 
haimana, care nu stă de loc pe-acasă, care e me
reu pe drumuri: (zicea) că fata lui nu ascultă, că-1 nşer- 
nlcă, că-1 leneşă, că-1 soiu rău (CRG.); nu bate lela prin sat, 
băiete, o’al s’ajungl uşernio (floro.

2. sm. Cîine ce umblă din u ş ă în uşă pe la ca
sele oamenilor; ®: scoţi sufletul din om cu obrăzniciile 
tale, uşernlc ce eştil (CRg.).

UŞGJOARĂ, scris mai adesea uscioarA {pl. -re) 
sf. dim. ţrşA. Uşă mică: este o uscloară pe care o vel 
descoperi oăuttnd-o ou una din aceste luminări (isp.). •

UŞGIQR1 UŞQRi.
OUŞGIpR* sm. Băn. = URCIOR*.

UŞER... ev* U9AR«.<
* UŞIER sm. Slujbaş care stă la uşă (la o auto

ritate publică sau privată), aprod [it. us ci er e 
sau fr. h u i s s i e r, modificat după uşă].

UŞIŢA (pl.-ţe) sf. dim. USA. Uşă mică.
UŞOIU (pl.-oaie) sTi. augm. iron. uşA. Uşămare: 

puse mina pe chele şl o ţinu aţă plnă la >^1 cel de aramă roşie
(MERA).

UŞOR1, uşciQR (scris adesea uscipR), OUŞTIOR, 
uşcHiQR sm. Tocul, pervazul uşii sau ferestrei: 
oătă cheia la locul el, sus, In scobitura uşorului de stejar 
(LUNG.); pe prag şedea ghemuit un om... rezămat de uşcior 
(0RI6.); ea păşea In tindă, lăslnd un ochlu peâte nşchlor 
(SLv.); mai adesea pl.: Cu sgomot sare poarta din vechii 
el oşorl (EMIN.); casa... era acum toată nnmal nn sloln de 
ghlaţă şl nu se mal cunoştea pe dinafară nici uşă, nici uşori, 
nici gratii (Crg.); sorle-le şl pre usclbril casei tale şl pre 
porţile tale (BiBL.); trebue mutaţi uştlorll uşilor (ret.) [lat.
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osteolum >uşor; celelalte forme sînt re
făcute după u ş ă, u ş c i o a r ă],

UŞOR2 adj. şi- adv. ® Care clntăreşte puţin, 
care nu trage mult la cîntar, care nu apasă greu:
untdelemnal e mai declt apa} de aceea plăteşte deaaupia; 
arama e mal uşoară declt plumbul; ca lulgul, ca puful;, 
are s& ţi se pară că eşti cum 11 pana (CRg.); lle-1 ţărlna 
uşoarăi ^ TArInA; adV. el calcă şl Un, ca şi cum 
ar pluti (VLAH.); a se lăsa a) a nu apAsa prea tare, 
a nu se lăsa cu toată greutatea trupului; b) a ceda 
fără multă împotrivire Tf © Care suflă înceţinel, 
care se mişcă lin: o adiere, o boare uşoară; atunci veni 
un vlntişor Unşi '^de-lresflrăpletele (tsp.);elealntcamarea... 
clnd nici o suflare cit de.uşoară nu adie deasupra-i (CAr.>; — 
adl).: Plutind/^ In aeroavlntul ce adie (ALecs.) ^ ©Fără
multă zăpadă, fărăgeruristraşriice {vorb. de iarnă);
dat-au Dumnmen de s'au făcut iarna uşoară, cit de-abla au 
căzut puţintel omăt (let.) ^ © Vioiu, sprinten, care 
se mişcă cu înlesnire: de picior; a ll la alergat; 
nu ştii cit mă simţesc de paroă-ml vine să sbor, nu altă 
ceva. (CRG.)', — adv.: Clnd aud că-1 sărbătoare, Ml-i ^ pe 
la picioare, Clnd aud că-1 zi de lucru. Ml se ’ngreunează tru
pul (PAMF.) ® încet, ce-abia se aude: auzi... un... 
glas de copilă adiind o rugăciune uşoară (emin.) ; auzi o bă
taie uşoară la uşă; pe la revărsat de . zori, un flşllt se 
auzi prin grădină (isp.) H © Puţin important, neîn
semnat: o.greşală uşoară; i s’a dat o pedeapsă uşoară^ © 
Slab, ce abia se simte, ce abia se vede: medicii au 
constatat o ameliorare uşoară In starea lut; o Inollnaţlune 
uşoară a terenului; — adV. la miazăzi, cimpla vastă... 
se ’ntlnde, povlrnltă plnă departe ’n Dunăre (carj ^
® Puţin primejdios, fără urmări grave, lesne de 
suportat : o boală uşoară; Nici o boală nu-1 uşoară Ca vara 
la umbrâşoară. Nici o boală nu e grea Ca vara cu secarea. 
(PANN) ^ © Subţire: o materie, o stofă, o Îmbrăcăminte 
uşoară; îmbrăcat cu haine mai puţine, mai sub
ţiri : fiindcă era cald, se desbrăcară de hainele de pe dea
supra, rămllnd mal <^1 (isp.i; — adv.: a fi <*'Îmbrăcat ^ 
® Superficial: o spoială, o tencuială uşoară H ®Somn<*', 
care nu e ad înc, din care se deşteaptă cineva lesne; 
somn 1 urare cuiva care se. duce să se culce H 
© Puţin numeros: are o familie uşoară H ® Dibaciu, 
îndemînatec, delicat în mişcări: acest ohimrg are o 
mină uşoară f ® A fl de {sau la) cap, a pricepe CU 
înlesnire H © Lipsit de seriozitate, uşuratic: de 
minte; femele cu moravuri uşoare, femeie Stricată, des- 
frînată ^ © Care se mistue lesne, fără greutate: 
mlncărl uşoare H ^ Artilerie uşoară, care are tu
nuri mici, lesne de transportat, care nu e stinghe
rită în mişcările ei ^ ® Care se poate face sau în
deplini fără osteneală, lesne, facil: o lecţie uşoară; 
problemă uşoară; o slujbă, o misiune uşoară; Virtutea e 
uşoară, clnd ai ce-ţi trebueşte (EMin.) ; — adv.: (e) a po
runci, greu a Împlini (znn.) © Precedat de o prep. 
(cu, din, pe) formează o loc. adv. cu înţelesul de 
,,CU uşurinţă, lesne" ; prea lesne este atunce a strica pa- 
oea cu Turcii şl a se bate prea cu cu dlnşll (nec.); urcăm 
din pe subt bolţi de cetini (vlah.) [ îiUŞOr< 
*i u { = lat. 1 ă V i s) -H suf. -ş o r].
O UŞTIOR UŞOR1.

UŞUI ’(-uesc) vb. ir. A alunga găinile (strigîn- 
du-le uşi uş!) (gr..n.) (ciauş.).
' UŞULIŢĂ (pî.-ţe) Sf. dim. ţJŞA: In dreapta acestui 

coridor este o (NEGR.).
fUŞUR sbst. ® î Dijma producţiunilor pămîn- 

tului ce plăteau odinioară Tătarii pentru locul ocu
pat în Moldova (şAin.): Nohali ce voi lăcui pe acel loc a 
.Moldovei să-şl dea >«^ul şl hacul pămlntulni şl toată plata 
deplin (let.) lj © Mold. Zeciuiala morarului, oiem 
[tc.J.

UŞURA (-urez) 1. vb. tr. ® A face mai u ş o r, a 
scoate o parte din greutatea, din povara purtată, 
de cineva, ce apasă asupra unui lucru: «- inc&r- 
c&tura unui car, unei corăbii; » povara unui cal; 0 a-şi * 
inima, a destăinui ceea ce-i stă pe suflet, ce-i apasă 
pe inimă: îşi uşurase inima spnlndu-1 taina lui (GN.); 
0 F: punga cuiva, a-i lua banii, a-i cam goli 
punga: ...văzu că boltaşul punga l-a cam uşurat (pann) li
© Pr. ext. A micşora, a împuţina, a scădea: bi
rurile, taxele, datoria publică TT ® © A alina, a potoli 
(o durere fizică sau morală): ca o nădnşeală te uşu
rează de orl-ce boală (gol.) ; .» durerile; mizeria ţ[ ® ®

(bJ A da o pedeapsă mai uşoară, un canon mai mic: UŞO- 
Dtunnezen să uşureze păcatele celui cu Ilntlna, că bun lucru ' 
a făcut (CRG.).; (arhiereul) să desiege păcatul şi să-l uşu- UTR 
rezo den canon (prv.-mb.).

2, vb. refl. ® A-şi scoate o parte din povară, din 
greutatea ce-1 apasă: a se <^de o povară; (bătrlnll) se 
nşnrară de hainele grele şl se aşezară pe divannrl (sad.) %
© CD A se alina, a sc potoli (de o durere fizică sau.
morală): i-am spus tot ce aveam pe suflet şl m'am mal 
uşurat; am suferit mult, dar acum m’am mal uşurat (L.^m.) ^
© A scăpa de sarcină, a da naştere copilului: fe
meia lui s’a uşurat ieri.

UŞUHÂTATE sf. Uşurinţă: omul acesta.,, lulnd 
martoră Dumnezeirea cu atlta este un trădător (negr.).

UŞURATIC, -atec adj. U ş O r de minte, ne
socotit, fluşturatîc, svînturat: ocupaţia viitoarei sale 
nunţi umpluse cu totul mintea sa atft de uşuratică (bAlc.) ; 
ajuns om mal matur, el mustra pe tinerii dşnrateci (slv.).

UŞURE adj. Şî adv. = UŞQB: aci odată sări ca o 
pisică de peste prag (isp.) [refăcut din U Ş U r e 1].

UŞUREL, f. uşuRjeA 1. adj. © dim. uşqr T 
© = uşuratic : Eplmeteu era un fluştnratec şl un uşorel 
de minte (tsp.); orl-clt era de uşurel, poate că nici el nu 
era fericit (D.-zamf.).

2. adv. încet, uşor: cele trei degete atlnglndu-mă 
uşnrelpe frunte, la mijloc şl pe umeri, In semn de cruce (dlvr.).

UŞURpVfE sf. ® însuşirea a tot ce este 
uşor, uşurinţă t ® ® a mintii, nesocotinţă, 
sburdălnicie.

UŞURINŢĂ {pl.-ţe) sf. ® Starea a tot ce este 
uşor, ce nu clntăreşte mult, ce nu apasă greu:
...şe cunoaşte Omul prost din voibulltă 81 nuca din *
(PANN) H © însuşirea a tot ce e uşor de făcut, În
lesnire : clnd v’atl mal dus oltlva Intr'ujutor, treaba s’a 
tăcut cu mare .V (crg.) " ® Nesocotinţă: 11 vedea... 
sbătlndu-se, ca să scape de urmările uşurinţei sale (SLV.). 
OUŞUŢÂ (p2.-te) sf. dim. UŞA; Am o căsuţă Şl 
n'are —- (gor.), ghicitoare despre ,,ou”.
•UTERIN adj. rt Se zice despre copiii născuţi 

din aceeaşi mamă, dar cari nu au acelaşi tată [fr.]. 
t UTEŞI = OTEŞţ.
ţfTI I s'au imn I interj. Strigăt cu care se chiamă 

bobocii de raţă (r.-cod.).
■UTIL ţ. adj. © Folositor, trebuincios, de tre

buinţă’ II © © Lucru .~, energie ~ă, energia nece
sară pentru a învinge rezistenţa propriu zisă a 
unul motor fH © jnutjl, neotjl.

2. sbst. Ceea ce e folositor [fr.].
■UTILITAR adj. şi sm. Care are în vedere mai 

ales utilitatea; care dispreţueşte teoria şi ţine 
seamă numai de folosul pe care i-1 pot aduce lu
crurile [fr.].
■UTILITARISM sbst. Doctrina utilitarilor; 

sistem de morajă oare recunoaşte ca principiu al 
binelui numai utilitatea [fr.].

■UTILITATE sf. = FOLOS: literatura este o lucrere 
de pipăită (CAR.) Hţl © INUTILITATE, NEUTILITATE
[lat.].
■UTILIZA (-izez) vb. tr. A întrebuinţa, a se fo

losi de cevai a trage folos [fr.].
■UTILIZABIL adj. Ce se poate întrebuinţa, de 

care te poţi folosi HH © inutilizabil, neutiliza-
BiL [fr.].

UTIUI wm- UTI!
■UTOPIC adj. Care are caracterul utopiei, ce 

ţine de’utopie: prciecte ~e [fr.].
•UTOPIE sf. © Ţară închipuită în care Tho- 

mas Moru’s; socotea că lumea se bucură de o feri
cire deplină H © ©Sistem de guvernare imaginar 
unde totul ar trebui să concorde spre binele tu
turor şi prin care lumea ar trăi deplin mulţumită:
(erau) sisteme Ieşite din imaginatlnnea lor... utopii care nu 
puteau să albă o viaţă lungă şi care au dispărut lăslnd numai 
nu suvenir istoric (i.-gh.) ţf ® © Supoziţiune (?e nu se 
poate realiza [fr.].

■UTOPIST sm. Persoană care făureşte utopii 
sau crede în realizarea lor: egalitate? libertate? utopii 
Ieşite din sinul Oollel şl menite a duoe pe utopişti Iarăşi In 
Qolla (ALECS.); In lumea, pa care cel mai extrem ... o poate 
visa, vor fi diferenţe de Închipuire şl de gust (Car.) [fr. ].

UTRENIE, (P) UTBENB, UTRAne, UTRINB sf. nsf 
Slujbă (ie dimineaţă (în Biserica ortodoxă): pă-
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UŢA-
UZU

rlBtele ie duse la biserloa o ea Închinata spre pamlnt, ca sa 
citească otrenia (Slv.) ; stan ou luminările amina aprinse 
pina la sllrsltnl pollelenlnl şl ptna se ceteşte evanghelia cea 
de la ntrane (let.) ; Duminică, după ce an Ieşit de la biserica 
Domneasca, de la ntrlne, an boierit, dnpa oblceln, boierii cel 
mari (n.-cost.) [vsl. U t r I n j a],

VŢA s^ HyTA.
UŢUPINA = OTOPJNA.

'UVERTyBA (pi.-turi) sf. J Compoziţie mu
zicala pentru orchestră simfonică, fie pentru a 
servi ca introducere la o operă, fie ca o lucrare 
independentă: reprezentarea Incepnprln frumoasa * scrisa 
de celebrnl Rosslnl (fil.) [fr. ouverture],

■UVRAJ (pî.-aje) sn. Operă ştiinţifică sau lite
rară [fr. o u V r a g e],
'UVRIER sm., nvRiţiRA (pJ.-re) s/. Lucrător, lu

crătoare : aci pntln II pdsa uvrlernlnl francez daca se pe
riclita sau pierdea un capital care nu era al Iul (i.-oh.) [fr. 
O u V r i e r]
'UZ {pi uzuri) sn. ® întrebuinţare, folosire: a pier

dut de mult un ochlu şi *ul comod al mllnil drepte (CAr.) ţ)
® In spec. Întrebuinţarea obicinuită sau excep
ţională a unui cuvînt, a unei expresiuni, de către 
marea mulţime a populaţiunii, cu toate că e uneori 
împotriva spiritului limbii t ® Datină, obiceiu;
—'Urile poporului la naştere ® tf Dreptul dC a SC

folosi însuşi de un lucru care este şi rămîne proprie
tatea altuia H ® Experienţa în societate, obici- 
nuinţa de a trăi între oameni, ştiinţa de a se purta 
în lume şi deprinderea de a cunoaşte obiceiurile 
oamenilor [lat. u s u s, cu înţelesurile fr. u s a g e].
'UZA (-zez) 1.1)1), (r. şi in(r. ® A întrebuinţa, ase 

folosi de ceva 11 ® A învechi, a prăpădi, a strica, a 
toci (prin deasa întrebuinţare):'— hainele, cartuş, 
etc. H ® © A sdruncina, a slăbi: — sanatutea.

2. vb. refl. A se învechi, a se prăpădi, a se strica, 
a se toci (prin deasa întrebuinţare) [fr. u s e r].
'UZANŢA (pf.-ţe) sj. ® V Termen pentru 

plata scrisorilor de schimb (de obiceiu 30 zile) H 
® Obiceiu: uzanţe diplomatice [fr. u s a n c e].
'UZAT adj. p. UZA. ® întrebuinţat, folosit t 

© învechit, prăpădit, stricat, tocit (prin deasa în
trebuinţare): rufe, haine, cârti—e H ® Prăpădit de 
vîrstă, slăbit de boală Ut © nruzat.

'UZINA (pl.-ne) sf. © Fabrică, stabiliment in
dustrial în care lucrul este făcut mai ales de ma
şini: — de gaz, de electricitate; — metalurgici [fr. 
u s i n e].
'UZITA (-itez) vb. tr. şi refl. A (se) întrebuinţa, 

a (se) folosi în de obşte [lat.].
'UZITAT adj. p. UZITA. întrebuinţat, folosit 

în de obşte: acest cuvInt e — in Oltenia; cele mâl multe 
neologisme nu sfnt —e de poporul de la tară tt © NB- 
UZITAT.

'UZUAL adj. De care se foloseşte cineva de 
obiceiu, mai adesea: termeni'—i; cunoştinţe —o. cu
noştinţe de care are cineva nevoie în viaţa de toate 
zilelă [fr. u s u e 1].
•UZUFRUCT sbst. rt Dreptul de a se folosi 

cit trăeşte de rodul unui bun, de venitul unei moş
teniri, de dobînda unui capital, a cărui proprie
tate aparţine altuia [iat.].
'UZUFRUGTUAR 1. adj. rt ® Care nu dă 

decît uzufructul 1| ® Care trebue executat de 
uzufructuar 2.

2. sm. Care se bucură de un uzufruct [fr. usu- 
fr”uctuaire, .usufruitier].
'UZURA (pJ.-uri) sf. ® Camătă f ® Stricare, 

prăpădire, tocire prin deasa întrebuinţare [fr. 
u s u r e).
'UZURAR 1. adj. Ce ţine de camătă, de cămă

tar : Împrumut'—.
2. sm. Cămătar: norocul... ps —1-1 scoase In oale 

bine dispus icar.) [fr. u s u r a i r e].
'UZURPA (-nrp) vb. tr. ® A lua, a răpi, a apuca 

cu sila sau prin viclenie un avut, o putere, un 
drept, un titlu, o demnitate care aparţine altuia: 
dar nu s'a mal Intllnit cu postul de capuchehala pe oare-1 
uzurpase Irata-săn Mlltlad (i.-gh.) f ® (J) A obţine ceva 
prin fraudă, prin viclenie, fără vre-un drept le
giuit:'— gloria, reputaţia, stima [fr. < lat.].
'UZURPATOR sm. Acela care izbuteşte să uzur- 

pe un drept, o putere care nu-i aparţine în mod le
giuit, în spec. acela care uzurpă autoritatea suve
rană [fr. u s u r p a t e u r].
'UZURPAŢIUNE Sf. ® Faptul de a uzurpa 

şl rezultatul acestei acţiuni f ® Lucrul uzurpat 
[fr. u s u r p a t i o n].

DIN OOTOIUUL TIPĂRIT ÎN 1700.
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Sec. XV

Bec XVI

Sec XVI

TÎNÂTUABB

V sm. A douăzeci şi cincea literă a alfabetului, 
a nouăsprezecea din seria consonantelor; în scrie
rea cirilică, ocupa locul al treilea în alfabet şi 
purta numele de ,,vede”.

V’ 'pron. pers. = vA1.
VA1 vb. intr. defectiv. ® Păstrat la pers. a 3-a 

a indic. prez. în construcţiunea mai mai este 
(mult, departe) pînă acolo, mai trece vreme pîn’ 
atunci: oare socotit-aţl voi oă,.. o să rămlle turma in Khla- 
rele voastre...? Hei I măre băieţi, mai pinăatunci: (ODOB.); 
oho I mai lată, mai ■«' I (slv.) ■’ © ţ Trans. La impe
rativ, sub formele vă, du-te, vaţi, duceti-vă: ei zise 
bomnnl cătră Aron: vă inaintea lai Holsi in pustie (pal.)
[lat. V a d 11, V a d e].
t VA.1 pers. a 3-a sg. a indic. prez. a verbului vrea. 
® : unde nu ^Domuezen, omul nu poate (n.-cost.) ;—Între
buinţat astăzi numai ca auxiliar pentru formarea 
vii toruluili a, * cere, veni © VasăzloăswZICEl ®.

VA3, particulă ce intră în compoziţia mai mul
tor pronume nehotărlte s^ careva, ceva, cineva, 
CIT VA, CUMVA, ÎNCOTROVA, NISCAIVA, UNDEVA [v a3].

VĂ1 tr- TU.
VĂ3 sw VA1 ®.

O VAG iw VEAC.
vagA (pl.-ol) sf. ®

^ 'Femela taurului 
(IM* 5203): văzul cum... 
căste şapte vaci mlrşave şl 
erozave mlncară pre cele 
şapte vaci grase (pal.) ; să
nu laşi sădea laptele in Ioc, 5203' Vacă.
căci seacă laptele vacii (OOR.); a mulge vacile; 
nul paşte vaca şl arendaşul o mulge, unii 
muncesc şi alţii trag folosul; © Fe 
•«' de muls, om pe care fie-care-1 ex- 
p I oatează; •»- fAta ®, vitel® : get-beget
coada vacii GET-BEGET; ^ Încălţată 
■w INCALTAT ® H ®r# VAOA-DQMNU- 
LUl1 = BOUL-LUI-DUMNEZEU1;—VACA-,
DOMNULUI3, rădaşcă femelă; — VA- 
CA-DOMNULUi3, insectă lată şi lungă
reaţă, de coloare roşie şi împestri
ţată cu pete negre şi pui albi; numită 
şi „boul-Domnului" (Lygaeus eque- 
stris) ţH 5204) ţ| © A bURETELe-va- 
CII ev- burete ®; — COADA-VACn

coada ®:—CUPA-VACn tm- CUPA1 ® ;— LIMBA-

Fif. 5204.

Domnului

VAcn = nAvalnic® :—turta-vach «w-turtA ®: 
— TÎTA-VACII tItA ®:—URDA-VACIIwURDA ©
[lat. V a c c a].

vAgAIjIE sf. ® Cercul de coajă de teiu din 
jurul sitei, ciurului, dlrmonului (Mold. ,,veşcă”): 
steaua e făcută dintr'o ca cea de ciur... iar pe slnt li- 
pite nişte oornnrl} !ăcute tot din blănlte de lemn (R.-coo.) ^ 
© ^ Un tel de cutie cilindrică de coajă de lemn 
în care e aşezată fie-car'e din pietrele de moară 
{Mold. ,,veşcă”) 1f © Trans. .a Bordul pălăriei: co
pilaşul avea pe cap pălărie micuţă, cu văcălla Întoarsă In sus
(vic.) t ® A Nume generic pentru diferitele specii 
de ciuperci de consistenţă lemnoasă ce cresc pe 
trunchiul arborilor şi din care se prepară iasca: 
~-de-bbad (Fomes pinicola), -x-de-meşteacAn 
(PolypoTus belulinusj,-'-DE-SALCIE (Tramkes sua- 
veolens), etc.; ~-de-fag = babitA1©® [v e a- 
c ă; rut. vakelija, vekelija „burete de 
făcut iască", c împrumutat din rom.].

•VAGANT adj. ® Nclocuit: apartament1] © 
Neocupat de nimeni, fără titular: catedră -«-ă; loc 
de senator ţj © tt Succesiune >vă, moştenire pe care 
n’o cere nimeni, pentru care nu se prezintă moşte
nitori [fr.].

•VAGANţA, vaoantie (pi.-te) sf. ® Starea unui 
loc, unei slujbe, unei demnităţi neocupate de ni
meni II © Timpul cît un loc, o slujbă, o demnitate 
nu se ocupă de nimeni H © # Timpul în care 
şcoalele Sînt închise: vacanţa sau vacanţele de Paşti, 
de Crăciun-; vacanţa mare sau vacanţele mari, lunile de 
vară (Iunie, Iulie şi August) în care şcolile nu 
funcţionează: am petrecut aşa de bine vacanţla de-aoum 
un an (vlah.) Ţ[ ® rt Timp în care jud.ecătoriile şi 
tribunalele judecă numai afacerile urgente t © 
Timp în care se repauscază cineva de la ocupaţiile 
obicinuite: e plecat in ~ [fr. v a c a n c e]. ,

vAGAR sm. ® Păzitor de vaci, păstorul va
cilor: avea turme nenumărate de tot solul... şl nici 
numărul —Hor... ce le păşteau nn-1 mal cunoştea (isp.); 
pr. ext. cioban: declt slugă la ciocoi, mal bine — la 
oi (ZNN.); s'a mlniat, s’a supărat ca—ui pe sat,

• se zice de cineva care spre a pedepsi pe altul, se 
privează pe sine însuşi de ceea ce-i trebue, de 
ceea ce-i place: te superi, ca —ni pe sat (vlah.) H © -ft- 
vAcaRUL, constelaţiune în emisfera boreală, în 
care se află steaua de mărimea întîiu Arcturus 
(m 5205) [lat. V a c c a r i u s].
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® = VAcABJTA U

VAD
VĂC- VAGAREASA (pî.-eae) s/.

® Nevasta unui văcar. 
vAcAreaţA

{pl.-eţe) sf. Locul un
de stau, unde se o- 
dihnesc boii şi vacile 
in timpul verii [iat. 
vuig. vaccarlcia],

VACAREL sm. h 
= FLUIERAB ® [v ă- 
c a rl.

VÂCARICA sf. *
= PLOABEA-CAliPOA- 
EDLDI.
OVACARIE Sf. ®
Bucov. (MAR.)jl = VAcA- 

beatA H ® Sala, 
grajd, staul, coşar 
pentru vite.
t VACARIT {pl. F‘P 5«>5- Văcarul.

-iturl) sn. t Dare oneroasă asupra vitelor cornute, 
scornită în a doua jumătate a secolului al xvi-lea: 
aeavlnd domnia putinţă de alnrea ou ce plini poruncile Îm
părăteşti, s'au scornit un obicelu pe vite, căruia oblcelu 
(ii) zio munteneşte *ul, de au dat toţi cite un zlot de bou, 
de vacă, cine cite vite an avut(N.-cosT.); domnii au tost lulnd 
cIte două —'uri pe an, şl iară nu puteau să lasă de sub dato
rie (LET.); şl o babă săraoă ce torcea In Iurcă să-şi agoni
sească hrana şl comlndul său trebuia la acea vreme să dee şl 
ea bani la (let.) [v a C ă].

VAcARIŢA (pl.-te) sf. ® Păzitoare de vaci:
văcărită Floarea şl baciul Mlcu, amindol de pe locurile Făgă
raşului, se aveau bine împreună (d.-zamf.) if ® Ir = FASTO- 
BEL ® t ® ♦ = floabea-cAlpoAbului [v ă c a r]. 

"VACAŢIUNE sf. fi = VACANTA®
•VACCIN (pj.-lnurl) sn. f ® Sub

stanţă care, introdusă în sîngele u- 
nui indivîd, îl imunizează contra u- 
nei boale anumite: -«ml contra holerei 
t ® spec. Altoiul contra vărsa
tului, lichidul scos din pustulele u- 
gerului vacii bolnave de vărsat şi ca
re prezervă pe om, un timp destul 
de îndelungat, de această boală (H|
5206) [fr.].

"VACCINA (-inez) vb. tr. şi refl. 
f A (se) altoi (împotriva unor a- 
numlte boâle) [fr.].

* VACCINATQR sm. f Medic ca
re vaccinează împotriva unor anu
mite boale [fr.].

* VACCIN AŢIUNE sf. Altoirea pVIncare trece 
împotriva vărsatului sau altor boa- altoiul, 
le ,[fr.].

VACESG aăf. De vacă (în limba descînte- 
celor): brlncă văceasoă, bubă văcească (oR.-N.).

VACS (pl.-snri) sn. ® Substanţă unsuroasă, 
mai adesea de coloare neagră, cu care se lustrueşte 
încălţămintea sau hamurile H ® ® ® Nimic, 
fleac [germ. Wachs]. ovAcsi = vAPSţ.

vAcsilI (-ueso) vb. Ir. A da CU V a c s, a lustrui 
încălţămintea: tlnul papncl văcsnla. Altul calul pregătea 
ivoR.); !1 Îndrumase prenteasa oa, serile mal ’nainte de a 
se calcă, s&-şl văosueasoă ghetele (slv.).

VACSUITQR sm. Lustruitor de ghete, lu
stragiu (ew (®]"2980) [văcsui].

VACŞOARA, vAcuşoabA (pî.-re) s/.':^ dim.
VACA : căutat-o-al In pintece, nea Qheorghe, să vezi dacă 
na cumva avea pe văcşoara noastrd P (I.-gh.) ; şl>a sclipult 
patine parale, ctteva oi, un'car ca boi 9I o văcoşoară cn 
lapte (CRG.).

VĂGUI, VEcuj {-nesc) vb. intr. CD t A trăi veci
nie, a dura etern, a dăinui: Văcues^oa de clnd lumea, 
gropi la capetele podului (lung.) t (D 0 A trăi, a pe~ 
trece vreme îndelungată; a-şi trăi traiul: Acolo s& 
şezi, să văcueşti, în coadele mărilor, în coarnele caprelor 
(GR.-N.); acolo a văcuit cite zilişoare a avut (R.-coo.) ; de-amu 
noi ne ducem să veculm In ostroavele noastre (vas.) 
[veac, vac].

VĂCUŢA (pî.-te) sf. ® dim. vaoA II ® *
VACUTA-DOMNULUI = BOUL-LUI-DUMNEZEU1: dacă se

Fig. 5206. 
Vaccin. Braţ 

vaccinat cu di> 
feritele faze

arată după ziua sl. Slmeou Stllpnlcul gtzele roşii, numite 
văouţele-Domnulul, secările şl usturoiul vor ti mănoase
(OOR.).

VAD (pi.-duri) sn. ® Locul dintr’un rîu unde 
apa esLc mică şi se poate trece cu piciorul: au 
trecut Şiretul, unii In alţii Innot (must.i; trecind 
desculţi prin «v... Moldova Îngheţată... ne degera măduva 'n 
oase de Irig (CRO.) ; Ungur Înarmat Trece marea fără 
(I8P.Î, ghicitoare despre ,,racM; @: nu-cerca ^^ui 
ou nerodul, nu te apuca să pui la încercare pe cel 
nebun, căci poţi s’o păţeşti adesea H © Locul de 
lingă apă unde se poate construi o moară sau se 
poale înfiinţa circiumă şi unde ţăranii pot veni 
cu înlesnire din toate părţile: la vremea de apoi, po
porul are oredinţa că pe la toate <*'urlle vor fi mori şi pe 
la toate răspintlile vor fl circiume (gor.) ; moara are 
(veohiu), e foarte cercetată, are mulţi muşterii: 
vecinul din sus, de va face moară nouă pe glrlă, şl vecinul 
de la vale va tăcea ani zece, aylnd vechln şl nu-1 
va supăra, atunci să nu poată să facă moară pe <^1 său
(LEG.-CAR.); pr. ext. despre ori-ce fel de negoţ: i-a
cerut filodormă mare, căci prăvălia este •«'' bun ^ © 0 
Loc de trecere: au fost trimis vezlrnl pe la toate <^rlle 
oameni Împărăteşti de an scos robii de la Tătari (N.-cost.) • 
pe-aioi şi-au făout oştlle turceşti (vlah.) ; pr. ext. drum, 
cale: ...i se rumpe Al lui suflet, clnd priveşte peste a vre
murilor (EMiN.) ^ © t Ţărm, mal: şl sosind la 
află corabie şl Intră Intr'lnsă (dos.) [lat. vad u m].
O VADAN, vAd^nA (pî.-ne) adj. şi sm. f.Mold. Bucov. 
Trans. Vâduv(ă): Tată-săn, rămas vădan, Trălt-a numai 
un an (RET.); Dară galeşi 11 slnt ochii Ca şl ochii de vădană 
(EM(N.); bucătăreasa curţii Împărăteşti era o vădană oacheşă 
şl tinerică (mera); clnd te vei la Miercurea, ai să rămll vă* 
dană (OOR.) [t V ă d U u]. .
O vAdăNI (-ănesc) vb. intr. Mold. Bucov.A rămînea 
vădană, a văduvi.
O VAdANIE sf. = VADTJVţE: Surorile au soţie $1 ele 
nu*mi crede mie Năcazul din (PAmf.) [vădană]. 
OVAdAQIU sm. Mold. = vAduv: fata vornicului 
de la Rădăşenl... era... măritată de curînd după un bătrln 
(CRO.) [vădan].
t VADEA sf. Termen de plată, soroc: aice bani 

n’avem, dară să ni se pue o vad6, şl mergld In ţară, plnă la 
vadâ 11 vom trămlte (let.); regula era, ca pentru poliţe, 
de trei luni (i.-oh.) ; cel ce plăteşte la capătă şl altă dată 
(ZNN.) [tc. V a d 6].

*VADE-MEGUM sbst. ® Ori-ce se poartă de 
obiceiu cu sine ^ © /n spec. Călăuză, cărticică cu 
cunoştinţe folositoare şi indispensabile asupra unei 
materii, ce se poale purta cu sine [lat.].

VADI (vădesc) 1. vb. tr. ® t A pîrî, a arunca 
yina asupra cuiva: Foca aruncă urgie pre Ţimishl, 
pentru oă*l vădise oare*olne cu nişte cuvinte rele (must.) ;
H © A da pe faţă, a da de gol, a denunţa: ai ştiut
faptele stăplnulul tău, şl n’ai'vădit şl de ăemu nu vei mal 
fi viu (N.-COST.); Să faci onm vei face să nu mă vădeşti 
(PANN); neavlnd glnere-său nlcl-un prepus asupra soţiei 
sale că l-a vădi, s’a apucat Iu rămăşag (6B.)^^ © A 
scoate la iveală: un nor mare de pnlbere li vUl apro
pierea Românilor (BAlc.i.

2. vb. refl. A se da pe faţă, a se da de gol, a ieşi 
la iveală: dară ea, Văzlndu-se rătăcită, ca să nu se vădească, 
şl-a ţinut firea şl a răspuns cu prefăcătorie (ss.); S’a bătut 
In cap ou pumnii, hainele şl-a sftşlat Văzlnd o’o să se vă
dească nelegiultu-1 păcat (pann) [vsl. V a d 111].

vAdit adj. ® p. vAdj ti © Ce se poate cu
noaşte îndată şi fără nici o greutate, învederat,
evident: ou trei luni Înainte... Începe regulat o intere
santă desbatere, avind un ^ caracter de urgenţă (CAr.). 
t VADNIG sm. Denunţător: ^ul şl furui un judeţ 

iau (PR.-Gov.) [vădi],
VADRĂ, Trans. veadrA \pl. vedre) sf. © Veche 

măsură de capacitate d.e zece oca; va(ira de Mun
tenia ( = 12,88 litri) era. mai mică decît vadra de 
Moldova ( = 15,2 litri); o vadră de vin; a strigat să mai 
scoată o vadră din cel vechlu (vlah.) ©. Olten. Ban. Trans. 
Găleată, ciutură: după ce îngroapă un mort, apă ce o 
aveai In vadră, în casă, s’o verşi, căci acea apă e moartă, e 
apa morţilor (gor.) H © Un fel de horă ce se joacă 
Sîmbătă seara înainte de nuntă, în mijlocul bătă
turii, împrejurul bradului, unde mireasa varsă 
de trei ori cîte o găleată cu apă [vsl. v 6 d r 0].
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VÂDRArit sbst. t Dare ce se plătea de fie-
care vadră de vin: l&cn şi obloela In ţară care n'au 
lost, clte doi bani de vadra de vin, (neco; să ştie 
a-şl număra paralele, olnd va ti rtndult de vlsterle prin ţi
nuturi ou goştlnă, deaătlnă şl mal ales •««'ul la Odobeştl (stam.). 
t VADUA, t VAdUO Sf. = VADTTVA: Eu holtelu, 

mlndra văduă, Dorul plinge ’n zori de ziuă (ik.-brs.). 
î VADUESC adj. De y ă d U V (ă); sedase şt lepddă 

gloB... veşmintele el şl luo pre sine veşmintele vădueştl (pal.) . 
t VADTJI1 wr VADUVJ.
O VADUi2 (-neso) vb. intr. A face loc de vad în- 
tr’o apă (R.-cob.).
O VAjDULARIU sm. Trans. ipic.i = vAuuv [pentru 
sufix-, comp. vAduvamu]. 
t VADU o m- V&DVA.

OVÂDXjpiU sm. Mold. Oaş. Trans. = VADnvpru: 
m’am măritat tlnără, numa de şaptesprezece ani, l-am 
luat şl m’a bătut mereu (gr.-no-

VADTJŢ (pi.-te) sn. dim. vad©: Slolu de ghlaţă 
din delnţ Apă rece din cyoR.i.
tVADUU sm. Trans. = vAddv : de va ll alt preot şl-1 

va muri preoteasa şl va rămtnea (prv.-mb.).
VĂDUV ţ. sm., văDtJVA (pî.-ve) s/. © Bărbat 

rămas fără nevastă (prin moarte sau despărţenie), 
femeie rămasă fără bărbat: sint tetele nnnl trate al ei... 
de mal mnlţl ani acum văduv (SLV.); şl vor tl temelie voastre 
vădnve şl teclorll voştri săraci (bibl.); temela care-şl va 
drese tnlpannl din cap va rămtnea văduvă cgor.) V © ■%
floakea-văduvilor = RUEN 1| ® Trans. i vAddvA-
LOATRA = MlţJlLA.

2. adj. © Rămas fără nevastă, rămasă fără băr
bat (prin moarte sau despărţenie): mnite biăste- 
mnrl an Inat (lon-Vodă) de la săraci, pentru văcărit, ales 
de la babele cele văduve (let.) a| © (J)) Lipsit de: de se 
Intlmplă de moare mitropolitul sau episcopul, şl mitropolia 
sau episcopia rămln văduve, cu ce rlndulală şl politică se lac 
(LET.)t biserica rămlnea adesea-orl văduvă de preoţi (tsp.i [lat.
V I d u u s, V I d u a].
O VĂDUVAR(IU)sm. Wten. (vTrc.) =vAduV [comp. 
şi vAdulasiu].

. VADUVI (-uvesc), ■(• vAduj (-nesc) i. vb. tr. © A 
face, a lăsa v ă d U v(ă): căsuţa ţl-al pustiit. Bărbatul 
ţi-ai văduvit (MAR.) K ® © A lipsi de ceva.

Z.vb.intr. © A deveni văduv(ă) K ©Arămînea 
multă vreme, tot timpul văduv(ă): m’a povăţuit ca 
numai deolt s& m& m&rit, ca .s& soap de clevetele lumii şi să 
nu văduvesc Îndelung (isp.).

vAdUVIE sf. Starea celui văduv, celei vă
duve ; Doamna Neaga rămăsese !n cu un fecior (odob.) ; 
hal să unim văduville noastre, ca să le prefacem Intr’o pă- 
reche de porumbaşl (ALECs.).

VĂDUVIOARĂ [pi. -re), vAduvjTA (pî.-ţe) sf. 
(î) dim. vAduvÂ, Vă
duvă tînără: acum pa
tru ani m'am Înamorat de 

o văduvită desperată
(ALECS.) H © Peşte 
de 30-40 cm. ce sea
mănă cu un crap 
mic, cu deosebire că
are capul mai mic şi botul maiţ)relung; coloarea 
spatelui e negricioasă bătînd în albăstriu sau ver- 
ziu; trăeşte în Dunăre şi în bălţile ei; are carnea 
grasă, fără multe oase şi foarte gustoasă (Idus 
mclanoius) (|^ 5207).
O VADUVOIU sm., vAduvoaie sf. Văduv, vă
duvă: Gheorghe Stelan-Vodă, cind era boier, mnrlndn-1 
glupineasa, au rămas văduvoln (NEC.).

VAER... = VAIER...
VÂET... = VAIET...

*VÂG adj. © Ale cărui limite sînt variabile şi 
nu pot fi determinate exact H © © Nedesluşit, 
nelămurit, nesigur: din clnd In cInd Işl lungea spre el 
o privire (Vlah.) ; o spaimă ^ă 11 necăjea ca un vis urlt 
(DLVR.); ml-a dat un răspuns » [fr. V a g U e].

'VAGABOND 1. adj. Nemernic, pribeag, care 
rătăceşte încoace şi încolo, care umblă haimana.

2. sm. Derbedeu, haimana, om fără căpătîiu: cine 
m’ar vedea cntrlerlnd oraşul cu valiza pe spinare ar cuteza 
poate a crede că sInt un calecs.) j el devin vagabonzii ull- 
ţeior' (VLAH.) [fr.; comp. şi baqabqnt]. 

'VAGABONDA (-dez) vb. inir. A umbla fără

Fig:. 5207. Văduvijă.

căpătîiu, a umbla haimana, a bate drumurile, a 
hoinări [fr.].

'VAGABONDAJ sbst. Starea de vagabond, 
haimanalîc [fr.]. ‘

VAGAŞ iw fAoaş.
VAgAUNA (pJ. -ni, -ne) sf. © 2A. Loc mîncat 

de ape, între două dealuri, pe unde se scurg piraiele 
din munte; pr. ext. adîncătură în munte, peşteră 
puţin adîncă: plrale repezi, desfundate din văgăuni Întu
necoase, gonesc curmăturile munţilor (vlah.) ; Valea-Pode- 
nllor este o * Închisă din patru părţi de dealuri (Car.) ; Iacă 
intrăm Intr’o ^ ce, pe ce merge, se strimtează (NEGR.) ; prin 
preajma locului aceluia trăia un pustnic Intr’o * de munte 
(ISP.) H © Pt. anal. S> Orbita ochiului: văzură trupul 
Măriei... cu ochii săriţi din văgăunele lor (DLVr.).

VAGMISTRU, t VAHMj'sTRU sm. n Sergent- 
major de cavalerie sau de artilerie însărcinat cu 
partea administrativă a unui escadron sau a unei 
baterii: (leldmareşalul) au şl Întors pe atamanul Donţilor 
şl cu vahmlstru (NEC.); vagmlstrul comandă Inarea pasului 
de marş reglementar (S.-ald.) [ruS. vahmistrii< 
germ. Wachtmeister].

'VAGON (pl.-oane) sn. dB-ATrăsură mare. în care 
se călătoreşte cu drumul de fier sau cu tramvaiul 
(HI 5208): Itl bel cealnl In ticnă, te Întorci In apoi te

VÂD- 
V A I

r

Fig. 5208. Vagon de tren.

Înfăşori bine In tartan (I.-gh.) ; vagoane după vagoane trec 
toate pline cn vlrf, un locşor nu se mal găseşte (Car.) ; •*' de
marfă, vagon de tren în care se transportă măr^ 
furi sau diverse materiale; ^-pat, vagon în care că
lătorul, înschinibul unei plăţi suplimentare, poate 
dormi într’un pat: In <«'ul-pat dormi ca acasă... şl la 
opt dimineaţa te deştepţi la Roman (I.-oh.); postai, vago
nul In care se transportă corespondenţa şi coleteJe 
poştale;restaurant, vagonul în care călătorii pot 
lua masa; «^-cisternă ^ cisternă © [fr. w a g o ni.

*VAGONET (pZ.-ete) sn.
ASriaft. ® Vagon mic, de obiceiu 
la drumurile de fier cu cale 
îngustă (1^ 5209): am luat tre
nul Îngust de ^^e (lung.) ^ ® Car 
de fier ceumblăpeşine cucale' 
îngustă şi care se întrebuin- 1 
ţează la construcţii, la ex
ploatarea pădurilor, în mine, a 
etc.: femei duc pietrelecn urg.) ; 5209* Vagonet.
pe la spatele grădinii, treo '«'ele cn cărbuni de la mină 
(BR.-VN.) [fr. w a g o n n e t].

VAHI interj. Mold.= văii Mai adesea precedat
de ah!: Alţii In visuri de Înălţare Se pllng de-o parte cn 
ahl şl vahi (ALecs.) [comp. tc. V a h, ngr. pi/l*

VAHMISTRU tm- VAGMISTRU.
VÂII interj. ® Strigăt de durere, de jale, de 

desnkdejde, de părere de rău: Vaii vait vaii inima 
mea, Multu-i bună, multu-1 rea, Multu-i neagră ca tina 
(IK.-BRS.); El ar răcni ca leii, dar val 1 nu poate plinge (EMin.) ;
uneori simplu strigăt de mirare, de entuziasm:
vai! ce frumos e! val! ce blne-mi pare; Aseară te-am văzut 
La flntlna de băut Şl vall tare ml-al plăcut (IK.-brs-) ^ 
© Cind e urmat de un pronume sau de un sub
stantiv, legătura se face prin prep. de: Decit să zici: 
,,val de noi!” mal bine: ,,val de mine I" (Pann) ; Val de ăla 
săracul Care-1 slugă la altul (ik.-brs-) ; în ameninţări: 
va 11de capul tău, dacă nu te astlmperl; adesea în con
strucţia şl amar sau amar şl de vă prind cu min
ciuna, e şi amar de vo1! (ret.); altfel ar fl fost şl 
amar de pielea el (Crg.); amar şl aceluia carele e acolo 
paclnicşibun (TiCH.);— F ca de tine. deel, etC., într’o 
Stare de plîns, de compătimit: ei s’au dus in risipă
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VĂI- olne Inootro an patut, ca ^de el (must.) ; veneau pe glos şl 
w goli oa ^ de dlnşll (let.); Moartea... porneşte prin dnm' 

VAL brăvl, lunci şl huoeagurl, sup&rată ca <^ de capul el (cro.) U 
(D Ou chiu ou <*' ev aHţUKs) [comp. lat. vae]. 
o VAIAGĂ (pl.-logl) S/. Băn. Trans. Piuă pentru 
ţesături de lină ((g] 5210): vălaga are laz, ieragă, Igblab,

Fig. 5210. Vâiag^ă (după T. Papahagi).

▼ăl&u şl roată oa şl moara (uiia.) [comp. srb. vai r 
j u g a, V a 1 j a r i c a].

VAICĂRA (-&rez), VAIcARJ (-ăresc) vb. refl. A se 
Ittngui, a se jeli, a se văieta: cu ochii legaţi, omn era, 
văloăr!ndu-se grozav şi svlroolindu-se ca şerpeley se aruncă 
In laa (CRO.) ; Intr'una Işl frlngea minlle, se vălcăra (ON.) ; 
ei Începură a se văicări şi a se ruga, de să le pllngl de milă 
(isp.); de se văicărea norodul sub povara birurilor grele... 
el Îşi astupa urechile şl închidea ochii la toate (vlah.) [for- 
maţiune obscură din vai],

VAlCÂREAliA (pi.-ell), VAloARăTţTRA, VAICA- 
RiTtTBA (pi.-tnri) sf. Faptuide a se văi căra; re
zultatul acestei acţiuni, tinguială: omn vede veohiini 
una ca asta,... conteneşte cu oftările şl cu văicărelile (rjrt.) ; 
anal... nişte vălcărături (şez.).

VAIER (pi.-re) sn. Tînguire, jelire, vaiet : vintnl 
bate! colo ’n aer Statu-palmă clătinat Umple luncă de-nn 
lung De-un lung ^ necurmat (ALecs.) ; MU de guri atunci 
InUmplu cerul (coşB.); şl ’n tăcerea aceea, Iar auzi 
<^1 stolurilor de ciori (sad.) [v ă i e r a].

VAIERA (vaier) 1. vb. tr. A tingui, a jeli, a corn- 
pătimi: anzlndu-şl numele, se glndl numai declt că Ţiganul 
pe el 11 valeră (ret.).

2. vb, refl. A se tîngui, a se jeli: s’a aşezat in pat 
şl Începu a geme şl a se vălera cit iţl era mal mare mila de 
dlnsa(SB.); atunci am prins a pllnge şl a mă vălera (p.prv.)
[v a i 1 influenţat în formaţiune de şuiera, 
fluiera].

V4IET (pl.-te) sn. Strigăt de jale, de durere: 
Sbleret, răget, ţipet, <«', mii de glasuri spălmtntate Se ridică 
de prin codri, de pe dealuri, de prin sate (ALECs.) ; strigătele 
şl <^le celor căzuţi cutremură văzduhul (vlah.) ; atunci am 
auzit bine uşa bululnd şl un de ootolu (CAr.); 0: aicu- 
şui lui scotea nişte oaie se asemănau ou o Jale omenească
(DLVR.) [vai! după analogia lui m u g e t, ţ i p ă t, 
răcnet, etc.].

VAIETA (valet), vAiTA (vait) vb. tr. şi refl. A. 
(se) tingui, a (se) jeli: văzind că iar a greşit, Începe a 
pllnge şl a se văieta, de... glndeal bă se prăpădeşte de pllns 
(RET.); De-al men propriu vis mistuit mă valet (EMIn.); 
clnd era anul mal rău, de se văitau toţi vecinii, Inl Pltache 
11 mergea de-ţl era mal maredragul(BR..vN.); tntr’ovaleadlncă 
Se văietă nn popă de brlncă (gor.), ghicitoare despre 
„dop” [vaiet; comp. însă şi alb. v a i t o d].

VÂ1(E)TABE, VAI(E)TAtură (pî.-tnri) sf. Fap
tul de a se văieta, tinguială, vaiet; auzi un ţipăt 
şl o văletare caie-l umplu inima de jale (isp.i; clnd să 
intre, din nou aud pe pod văltături (r.-cod.).
OVAItAU sbst. Trans. ^ Măsură niică, din 
scoarţă de Xag, cu care morarul vămueşte griul 
sau porumbul, mertic isez.i iconvo.
O VAIUGA (pl.-gi) sf. Băn. Cărămidă nearsă [srb. 
V a 1 j a k],
OVAJNIC adj. Mo/d. Bucov. (î) Important, Însem
nat, de seamă: ce otedeţl dnnmeavoasti& cft-1 de iSent 
Intr’ttD oaz ettt de (*lecs.i K ® Straşnic, grozav: 
rămaşi aci In arma calai mal lupta ca-ao văzut timpurile

vechi, am păstrat In aingele nostru vitejia celor denă popoare 
mari din cari ne tragem (vlah.) ; am dat-o hlnlsor la o parte 
el am leslt pe prispă: In adevăr, era o vreme *ă (Car.) [rus.
V a 2 n y j ].

VAXi1 (pJ.-înri) sn. ® Masă de apă (a mării, a 
unui rlu, a unei bălţi) ce se ridică, mişcată de vlnt 
sau de alte pricini, undă, talaz: corabia mare-.mrl 
mari are, oea mal mloă mal mici (ZNN.) ; ce trece peste apă 
şl nu face <«iurl p (isp.), ghicitoare despre ,,chiot”; 
pr. anal.: vlntul... ridică un mare de zăpadă (sad.); 
0: am simţit In ochi Izblrba unul de alnge (sad.); vă
zind că revoluţionar se sula necontenit... căuta să-l îm
piedice (i.-OH.); nici o putere omenească nu mal poate opri 
In loc 'tarile sgomotoase ale fugarilor (balc.) ; Cad săgeţlle’n 
<«niri, care şuieră, se toarnă (emin.); se înlrebuinţeazâ. 
încă 0 şi poet. vorbind de ceva imponderabil ce 
vine grămadă, ce se năpusteşte într’o direcţiune:

de lumină, de căldură, de armonie, de veselie, de amă
răciune, de dnrerl, de vorbe, etc.: Ies <^oirl de Inmlnă pe fe
restre (BR.-VN.); simţi Inima bătlndu-i-se ou putere şl un de 
căldură urolndu-l-ae In obraji (D.-zamf.); Mache... extaziat, 
se lasă dna de acele <^rl de armonie (CAr.) ; apoi, drept în
cheiere, nn de vorbe mlnloase la adresa Iul Claymoor - 
(VLAH.) H (D 0 Ceea ce e undoios ca valurile: ti des
făşură -^Tirile de păr, negru şl des (dlvr.) ; Valurile verzi de 
grlne legănlndu-se pe lanuri (em(n.) (D 0 pi. Şir neîn
trerupt de supărări, de necazuri, frămîntări, sbu- 
Ciumări: grelele •«uri prin cari trecuse In aşa scurt timp: 
gelozia, mirarea, ruşinea, !1 sgudnise prea adlno (GN.); 
crede neputinţei omeneşti, crede •'«airllor şl cumplitelor vremi 
(m.-cost.) ; aşa e tinereţea, tşl are şl ea <«airlle el (sad.) ; dacă 
la naşteiea copilului va fl timp frumos, va fl ou noroc, iar 
dacă e timp rău şl furtunos, va avea multe <^^1 tn viaţă 
(GOR.); adesea In <«niriie lumii, <«iiTiie vieţii, toate re
lele care bîntue omenirea, toate necazurile,nevoile 
cu care are de lujitat cineva în viaţă: '^^Tiriie lumii
şl treptele soolale ne-au despărţit de mult unul de altul (i.-OH.); 
neştllnd Încă nlmlo din vlolenllle'şl '«^’urile Înmii, i-a ascultat 
vorbele (vlah.) ; — sg. a avea •«>’ (de oeva, ou ceva, cu ci
neva), a avea o neplăcere, o supărare: vindea tot cu 
preţ şl de nime nlol un nu avea (must.) ; olne vrea ca să 
nu aibă cu dracul, acela să nu calce licuricii de pe drum 
(MAR.) t® Val-virtej, ca o vijelie, vijelios, fUTtunos: 
veneau val-vtrtej oamenii şl caii pină ce cădeau unul peste 
altul In Nistru de se Inne- 
cau (ISP.); cuvinte şl Inornrl 
şl Intlmplărl... vin aoom, 
stlrnlte din depărtările vie
ţii, adnse val-vlrteJ oa de 
suflarea anei vijelii (vu^h.) ;
Te făleşti că Inalnte-ţl ră*
sturnat-al val-virtej Oştlle lovite ’n zale de’mpăraţi şl de 
viteji p (EMIN.) TI (D Mofd. ■ = TR|MBA (P ; începură a 
scoate din lada babei ^*>url de plnză (Cro.); maloumpăia... 
an ^ două de şaiao (grl.) ^ (s) # Sulul, cilindrul ma
şinii tipografice, îmbrăcat cu o pastă gelatinoasă, 
care serveşte la înnegrirea formei cu cerneală; 
^ de corectară, mic Cilindru, acoperit cu o pastă 
gelatinoasă (numită ,,cleiu de valuri”), cu care se 
înnegresc literele pentru a da corecturi ([®|52tl) 
^ ® <«^1 ştreangului (DAM.), laţul sau ochiul ştreangu
lui (la hamuri), orcicar, juvăţ [vsl. valii].

VAL® (pl.-iuri) sn. ^ Meterez, ridicătură de pă- 
mînt, sprijinită de pari, care serveşte ca întăritură 
unei oştiri: ^rl uriaşe de apărare se ridică de-a lungul 
hotarelor deschise bintulillor (vlah.) ; Slnan mal Întări şl 
acest zid dlmprejuml palatului... cu un de palisade de co
paci (balc.) [germ. W a 11 < lat.],

*VĂL (pZ.-iuri) sn. ® Bucată de pînză sau de altă 
materie cu care se acopere ceva; în spec. ţesătură 
transparentă cu care femeile-şi acoper capul sau 
faţa, voal: se nroară amlndouă Intr’o trăsură, on Amrlle 
groase trase peste obraz (D.-ZAMp.) ^ ® Broboadă C6 poartă
unele călugărire; a lua-^ui, a se călugări K ® 0 
Ceea ce acopere ca un văl, ce ascunde vederea 
ca o perdea: parcă mi s’a luat xm de pe ochi; Do-odată 
trece-o cugetare, Un pe ochii tăi fierbinţi (EMIn.) ; a arunca 
nn ^ (peste ceva), a ascunde; Întristarea... a acoperit cu 
nn ^ de melancolie caracterul cel mal vesel şi mai glumeţ 
(i.-GH.); n’aş fi răscolit de sub -^al trecutului aceste amin.- 
tiri (GN.) II ® 0 <^1 nopţii, înlunerecul nopţii 1 
® 0 Pretext, aparenţă t (D Membrană arcuită

Fig. 5311. Val de corecturi.
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Fig. saia. Vălău.

care continuă cerul gurii şi separă fosele nazale 
de gură; la mijloc are o prelungire, numită ,,omu- 
şor” [lat. V e 1 u m, cu înţelesurile fr. voii e].

'VALABIL adj. ® Care are valoare H ® Care 
se poate primi, acceptabil: scuaă~a; acţiune ţ 
® rt Prevăzut cu toate formele legale: testament — 
Hlf ©NţVALăBIL [fr.].

'VALABILITATE s/. = VALIDITATE ţjU ©
Nţ]VALABILITATE [valabil].

VALÂTUG s/71 . ® y* = TAVĂLţrc ®: oultlvatoral 
cu -~ul bate şl netezeşte cgoaiele semănate spre a le tace să 
tie umezeala (loh.) | ® Tot ce se Înfăşoară In formă 
de sul' un * de hlitle (Negr.) ; clnd erai alba cum trebne, 
te-an uscat, te-au Ucut te-au croit şl au lacut din tine 
ceea ce eşti (e vorba de trîmba de pinză, din care 
s’au croit cămăşi) (crg.) H ® © Rotocol: un de 
pral parea ca vine spre coliba (d.-zamf.); urmarea o’o privire 
leneşa legănarea 'fc'lIor de nori iVLAH.i ţ[ ® A Golac de 
lut sau de pămlnt, amestecat cu paie sau rogoz, 
pentru astupat pereţii formaţi dintr’o îngrăditură 
de pari: aoasa la dlnsul, ograda curata ca 'n palmă, şopron 
de ■»! pentru vite (sad.) ; se înjghebase din rămăşiţele de ~1 
şl de grinzi un tel de lezatura (6R(o.) ţ) ® (sau de-a'«ml) 
adv. = DH-A TAvALPOUL: stoica se rostogoli In no-
roln (D.-ZAMF.); cad mereu, cad de-a «-ni. tara a mă putea
opri (ALEcs.) [comp. tAvAlvo].

vălătuci (-uceso) vb. tT. ® ^ = tAvALUCJ t 
® A A face pereţi de v ă 1 ă t u c i. 
OVÂLĂU(Pi.-iae)sn. Olten. Tr.-Carp. ® =jqhiab® 
(i®| 521^) t ® .^Scocul 
morii [ung. v â 1 u].

VÂLCEA, vlLCEA 
(pl.-cele) s/., ✓ VAlcEL 
(pl.-ceie) sn. A Vale 
mică între două dea
luri: văzu In vis Iară pe 
zlna din vâlceaua cu {lori 
unde 1 se arătase odinioară 
(tsp.); Cită apă-1 pe vâlcele Slot toi lacrăml de-ale melel 
(IK.-BRS.); Şl-1 sruncă’ntr'un vălcel Să doarmă ca un purcel
(ŞEz.) [lat. *v a 111 c S 11 a].

VALCELTJŞĂ, VtLCELţnjA (pî.-şe), VALCELETA 
(pî.-ţe), VAloJCA (pi. vălcele) s/. ^ dim. VAlcEA : 
hangiul... întrebă dacă-1 mal Iasă cele cinci pogoane de 
Itnete ce se aflau Intr'o vIJceluşă (s.-ald.); Intr'o vălceluşă 
Latră-o căţeluşă usp.i, ghicitoare despre „meliţă” ; 
alături) o vălceluţă mărginită de mesteacănl şi sălcii (ur.)| In 
fund) pe o vălclcă singuratică o turmă de dropii stă tă- 
bărltă (D.-ZAMF.).

VALE (pi. văl) sf. ® Loc închis între munţi: 
nu-i deal fără (ZNN.); Pe cea abnrată Să rădică o ploaie 
Întunecată ivoR.t; Hal In codrul cu verdeaţă Und* Izvoare 
pllng In ^ (EMiN.); 0 ^a lacrimilor, <ra pllngerll, lă
caşul pămîntesc în opoziţie cu lăcaşul ceresc; se 
Întrebuinţează adesea, în diferite locuţiuni, în 
opoziţie cu deal d^l © ^ (D în legătură cu 
prepoziţii: .4,^ d e în jos, mai încolo: cnrtea banului 
Ohloa... Începea din capătul despre spus al podului glrlel, 
de (V de Zlătari (i.-oh.) ; tetele nălbesc plnza mal de 
Intre sălcii (vlah.) ; Mal de-vale 'n cea dumbravăcu poiana 
tăinuită, ...Coasele sub teaca udă zăngănesc resnuător
(ALECS.);— la aj în josul apei; (în opoziţie 
cu la deal), coborînd, în spre coborîş, spre capătul 
de jos; vecinul din sus de va lace moară nouă pe glrlă, 
şl veolnul de la ^ va tăcea anlzece... (leg.-car.); clte sate 
slut... pe Dîmboviţa la piuă la Tlrgovlşte, 11 cunoşteau 
şl copiii (SLV.); buşteni, copaoi groşi ca butia... amestecaţi 
ou bolovani, ou colţi din pietrele munţilor ee lasă Ia (isp.); 
porneao pe oalea Victoriei la «*>' (carj ; nuca Înfăşurată Iu 
hlrtle attrnă la (isp.i; 0 F a lua pe cineva la •*', a-I lua 
în rîs, în zeflemea: o lua şipe băbătia iui la ^(sad.)^ ® 
^înspec. Teritoriul udat de un fluviu sau de un 
rîu împreună cu afluenţii săi, basinul unui curs de 
apă: valea Dunării, valea Teleajenulul ^ ® Olten. Trans. 
^ Apă curgătoare, pirău: Marţi seara şl Slmbătă 
seara Îşi fac fetele de mărit pe deci nu e bine a umbla 
pe lingă ape (6or.>; cojile de ouă cu care se face Paştele 
să le dai pe oa să se ducă să dee de ştire şl blajinilor că 
sosesc Paştele (Oor.) ^ ® Calea-valea •«* OALEA-V^LEA
[lat. V a 11 e m].

VAIjE.^N sm. Locuitor dintr’o vale: Eşti tu 
tată de muntean Sau oopilă de (ALEcs.).

Fig. 5213.
Valet.

* VALENŢĂ (pf.-ţe) sf. a- Numărul de atomi VAL-
de hidrogen cu care se combină un atom dintr’un »/a 1 
alt corp [fr. v a I e n c e]. VAL

•VALERIANA (pi.-ne) s/. # = 0D0LE4N [fr.].
* VALET sm. <X) ^ = PANTE ® (^

5213) ® Fecior în casă [fr.].
O VALEU I interj. Mold. — aoleo i: 
valeu 1 fată, oă tare neroadă te-am mal făcut 1 
(carj; In sflrşlt tot'*'!' hojma şl lai'*'! a 
strigat (6PER.).

vAlicicA = valojoa.
'VALUJ adj. ® Sănătos, sdravăn t 

© rt Care îndeplineşte condiţiunile 
cerute ca să fie primit, valabil ff © 
ww INVALID [fr.].

'VALIDA (-irtez) vb. Ir. A declara valabil: ~o 
alegere [fr.].

VALIDEAs/. Titlu purtat de mama Sultanului, 
la Turci: la Octomvrle 26 au murit şi '«ua, muma Im- 
p&ratuiui (LET.) [tc. V a 1 i d â (-S u 11 a n)].
'VALIDITATE sf. Starea, calitatea a tot ce 

este valid: '«'a uuul act; şusţlnea ou târle -«a alegerilor
(i.-oH.) fH ©•«-invaliditate [fr.].

VALIUam. Guvernatorul unui vOaiet (la Turci):
m'am dna de am fâcut vizită '«'Iul acelui vllalet (i.-OH.) [tC.
V a 11]. ' .

* valiza (pî.-ze] sf. ® Geamantan: olne m’ar
vedea cutrierlnd oraşul ou valiza Kb spinare, ar cuteza poate 
a crede oă slut un vagabond (alecs.) ; ml-am făcut repede 
valiza şl am pornit la gară (CAR.) *I ® CufărăŞ Ce SC 
aşază la spatele trăsurii 1 ® diplomatică, gea
mantan sau geantă care conţine acte diplomatice 
şi al cărei conţinut nu se cercetează la vamă [fr.
V a 1 i s e].

VATjMĂ sf. ® Amestecătură, încurcătură, neo- 
rîndiiială; îmbulzeală, vălmăşag: Tinereţe, farmec, 
visuri, toata-s ţăndări de vas frint. Ce de mult perlră ’n 
valma răzvrătitelor talazuri (vlah.) *l ® De-a valma ■«- 
AVALUA [comp. AVALUA].

VALMAŞAG sbst. Mold. = VALUA ® : acest .«■ de 
tronchluil şl de frunziş bogat nu se poate asemăna ou nimio 
din oe am văzut plnă acum uro.) ; Din Greoii ce-an fost 
afară, au aflat prilej ctţiva, In '*'ul acela, cu chip a putea 
scăpa (LET.); deodată, tot dlntr'aoolo, porneşte o Îmbulzeală 
mare, un >*' Îngrozitor de oameni (vlah.) [comp. şi INVAL- 
MASACI, învAlmAşalA, InvAlmAşi].

VALMAŞ.^Â = ÎNVALMAşalA : <*' sgomotoasă 
ocolea coastele sale (NEGR.).

VĂLMĂŞţ = INVAlmASI.
VALMEŞ adv. = DB-A VALMA: ...troiene de spnmă 

argintii Ce >*' se răstoarnă cu-o furie tnrbată, Formind o ava
lanşă de cataracte mii (alecs.).

VALNIC tm- VţliNIC.
*VÂLOARE sf. © Preţul cît face un lucru, atîta 

CÎt preţueşte ceva: '*,a oaselor a scăzut In ultlmnl timp; 
un obiect, o moetră fără ; a-1 creşte, a-şl pierde '«'a; are 
im Inel ou o piatră de mare *; lucru de lucru de preţ; 
a pune In a îngriji de un lucru, a face cheltueli 
pentru a-1 aduce în stare să producă mai mult, 
să dea un venit mai mare 1! © V — actuală, preţul 
unei scrisori de credit după ce s'a scăzut scontul 
din valoarea înscrisă; '«■ intrinsecă ww intrinsec©;

nominală ev NOUIn'al © ; valori mobiliare, titluri, fie 
la purtător fie nominale, bonuri, scrisori de cre
dit, etc. 1 © la Valori declarate, scrisoare conţlnlnd 
bani sau valori mobiliare, al cărei conţinut e asi
gurat, in contra pierderii, în limita sumei decla
rate I © ® Meritul unei persoane; meritul in
trinsec al unei lucrări sau al ori-şi-cărui alt lucru: 
cartea Iul n'are nici o -v ştiinţifică ţ| ® J Durata unei 
note 11 ® a? Semnificarea exactă a unui termen, 
a unei expresiuni U © Ob Intensitate: -~a unei colori 
[fr. V a 1 e u r < iat.].
'VALORA (-orez) vb. ir. şi inlr.= FREŢUI [var 

1 o a r e].
'VALORIZA (-izez) vb. ir. A da valoare, apune; 

in valoare [it.].
'VALOROS adj. Viteaz, curagios, brav [fr.

V a 1 e u r e ’u x].
'VALS (pi.-suri) sn. (p Dans care se joacă cite 

doi, pe o măsură de trei pătrimi, cu multe învir- 
tituri (^ 5214) 1] © J Muzica după care se Qanseaz.ă
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VAN
VAL- valsul: un molatec se desprinde de pe clapele planului 

(GRL.) [fr.].
'VALSA (-aez) vb. ir\tr. A dansa valsul [fr.]. 
'VALSÂTOR sm., VALSATO^AE sf. Persoană 

care valsează, care ştie să valseze 
[după fr. V a I s e u r].

VALTRAJ* (pl.-apurl, -ape) S7l.
Cioltar: (caii) aceştia... Îmbrăcaţi 
In lungi '«iOirl senatoriale, ca altă dată 
calul Iul Heliogabal, bat pămlntul cu 
nerăbdare, rlnchezlnd (d.-zamf.) [rus. 
valltrapil< germ.].

VALŢ (pl.-ţuri) sn. = VALS: pe 
urmă au jucat mazurca cu Ruşii, <*>^1 
cu Nemţii şl acum. cadrilul cu Fran
ţuzii (ALEcs.) [germ. W a 1 z e rj.

VALŢUI (-uesc) vb. intr. A 
valsa: cavalerii... se Invlrtea, văl- 
tuia (STĂM.) [v a 1 ţ]. FiE- S«4. VaLs.

VĂLŢUIŢQR sm., vAltuitoare sf. Valsa- 
tor, valsatoâre [vălţui]. 
o VĂLVG sbst. Olten. ® J[ = ORtNG ® 1 
(DAM.) = F^CHlE ® [srb. valjuga].

vALUI (-uesc) 1. vb. Ir. ® = învAltjj 1 ® 1[ 
<D = ÎNVĂLUI 1 0 : Teofll... Icoanelor nu se lucblna, şl 
pre cela ce se Închina, elu-1 văluia (MX.).

2. vb. intr. A face valuri: ca glasul mării ce vălueşte
(0IBL.).

vb. refl. = ÎNVĂLUI 2 Q: m’aş vălul Intr’o mreje 
care pr^de peşti (gast.) [val1; COmp. ÎNVĂLUI].

VALUREL (p2,-ele) sn. dim. VAL1 ® : Şi apa ’n -^e 
de aur se ’ncreţeşte (alecso.

VALURQS adj. Cu V a 1 u r i, ondulos: la stingă, 
creasta Jepllor mari alcătueşte o linie puţin văluroasă (ur.).

'VALUTĂ (p^.-te) sf. V CD Felul monetei sau 
al biletelor de bancă ce se dă ca plată; raportul 
între valoarea nominală a monetelor şi biletelor 
de bancă şi între cursul lor variabil, la schimb:
^ In aur; ^ austriacă (iv TAB. I^CV) ^ ® Plus-valută 
•«- PLUS-VALUTĂ [it.].

TABELA LXXV.
Tablou de valutele principale

tratate Său cotate la Bucureşti
In ziua de 20 Iulie 1031.

VALUTE

Piaţa Ţara

Paris Fraîiţa Franc
Londra Anglia Lirâ. sterlină
New-York Statele-Unite Dolar
Bruxel Belgia Belga
Viena Austria Şiling
Praga Cehoslovacia Coroană
Zilrich Elveţia Franc
Berlin Germania Marcă
Atena Grecia Drahmă
Milano Italia Liră
Amsterdam Olanda Florin
Varşovia Polonia Zlot
Belgrad Serbia Dinar*
Stokholm Suedia Coroană
Stambul Turcia Piastru*
Budapesta Ungaria Pengoe

Valuta Paritate 
in Lei

6.55813,60
167,1°

23,35
23,5a
4,95

32,25
39,8a
2,17
8,80

67,30
18,53
32,2544,80

7,3929,1°

Curs
mijlociu

6,63
816.50
168.50 
33,60 
23,63
4,99

33.85
39.-
2.158,80 

68,35 
18,50 
2,95 necotatâ 

81, “ 
29,25

‘Moneta Destabilizată.

(ŞEZ.) TcS» = F^CHIE ® [comp.Q VALUŢ sbst. 
vALţro ®].

■VALVĂ (pî.-ve) sf. ®
« Fie-care din oapactîle 
unei scoici f ® ♦ Fie-care 
din ceie două părţi su
prapuse ale unei păstăi, ,, ,
etc. (II 52i5) ţ ® B Clapă F'e' 52t5' Valve’ 
sau supapă în maşinile cu aburi sau la biciclete 
[ir.].

vAlvAtaie= VILVATAIB.
VAL-VÎRTEJ w VAL1 ®.

■VALVULA (pî.-le) sf. S) îndoitură membra

noasă, tn diferitele părţi ale corpului, care, ca o 
supapă, permite lichideior de a trece ’nainte, dar 
împiedică reîntoarcerea lor (1®)
5216): vaivulele vinelor; valvulele oil- . i,
Xlolllor Inimii [fr.]. cTN|

•VALVULAR adj. £> Ce ţine 
de valvule, privitor la valvule:
insullclentă .-.ă [fr.].

vama (pi. v&ml) sf. ® O Taxă 
stabilită pe unele mărfuri la intra
rea.sau la ieşirea lor dintr’o ţară:
Domentlan... olrclmărea veniturile ,1 
adftogea vamele... şl prăda oamenii (MX.); 
dacă, de' pildă, am pune o de un 
Irano pe cotul de postav, nu este aşa că Fig, 5216. Vină 
negnstoml... ar II silit să nl-1 vlndă deschisă arătlnd 
cotul cu un Irauo mal aoump declt ni-1 valvulele. 
.vindea mal ’nalute P (I.-GH.) ^ ® Admi-
nistraţiunea care percepe taxele de vamă H ® 
Localul unde se descarcă şi se cercetează mărfurile 
intrate In ţară şi se percep taxele vamale: lăout-au 
şl altă biserică In Iaşi, la —lingă caşele părinţilor Iul 
(MUST.); Ce trece prin * Şl nu se bagă ’n seamă P (oor.),
ghicitoare despre ,,vlnt” şi despre ,,ceaţă” H ® 
pi. Vămile văzduhului, mai multe popasuri pe care, 
după credinţa poporului, trebue să Ie facă su
fletul, purtat de îngerul morţii, pînă să ajungă în 
împărăţia cerului; la cea din urmă vamă, mai ales, 
trebue să plătească preţul de trecere; de aceea i se 
pune mortului, între degete, cîte o para de argint, 
ca să aibă cu ce plăti vama: unul mort 1 se leagă o para 
de argint la degetul cel mic de lamina dreaptă, ea să albă ou 
oe plăti vama pe lumea cealaltă (60R.) *1 ® Mo!d. ^ ■ 
OQIM: inaolnă-ml, oă ţl-pin da vama pe urmă (pamf.); şl 
curge » multă la moara dumltale, bade Isac P (sad.) [ung. 
văm].

■VAMAL adj. Cp Privitor la vamă: tarii.»; 
tază ; birou, ollclu dacă şl el ar opri vitele şl grinele 
noastre, sau le-ar Impune cu o dare .»ă grea, oe am laoe p
(l.-OH).
OVAMAR(ITJ) sm. Bucov. = VAMEŞ ®: CInd la 
vamă-ml alungea, Pe vamarinlml-1 striga (Vor.) [vamă]. 
O VAMAŞ sm. Trans. (conv.) = VAMEŞ ® [ung. v ă- 
mos]. '

VAMEŞ sm. ® O Funcţionar ce percepe 
taxele de vamă: stnt puşi pe la schelele ţării (VLAH.) t!l 
® t Gel ce lua în arendă dările ce trebuiau să 
plătească cetăţenii la Roma şi în tot imperiul ro
man ; numele de ~ ajunsese odios, mai ales la vechii 
Evrei, din pricina abuzurilor scandaloase ce fă
ceau —ii şi a averilor imense ce strîngeau din su
doarea poporului; (despre aceştia se pomeneşte în 
Evanghelie; de veţi iubi pre cel oe Iubesc pre voi, ce plată 
veţi aveaP sn nu şl —11 lao aceastaP (bibl.) ; de aci, Dumineca 
Vameşului şl a Fariseiuiui, a .zecea Duminecă înainte 
de Paşti, cînd se citeşte în biserică parabola din 
Evanghelie (Luca xviii, 9,şi urm.) privitoare la — 
[ung. V â m o sj.

vAMEŞIE, t vAmişje, ovAmAşje sf. Cp ® 
starea, slujba de v a m e ş: vămlşllle cele de pe mar
gini... tot el le cuprinsese de le-au luat (nec.i f ® Taxă de 
vamă.

•VAMPIR sm. ® & © =
STEiopni ® K ® © Criminal 
care ucide pentru plăcerea de 
a vedea sîngele curgînd K ®
F) Cei ce se îmbogăţeşte din 

jafuri şi din sudoarea popo
rului: ruşine pentru guvernul vi
treg, care dă unul din cele mal Iru- 
moase judeţe ale Romănlel In ghla- 
rele unul — (Car.) ţ[ ® Gen de';;' 
lilieci mari ce trăesc în Ame
rica de Sud şi cari, uneori, 
sug sîngele fiinţelor adormite 
(II 5217) [fr.].

vAMUI (-U0S0) vb. IT. ® 0 A supune taxelor 
de V a m ă; a percepe vamă H ® A-şi lua ze- 
ciuiala, oiemul, vama {vorb. de morar) H ® ® A 
decima: ciuma şl loametea vămuiau pe capete (Vlah.i.

■VAN adj. ® Zadarnic, deşert:—ă-l era căutarea 
Iul prin cartea Iul Zoroastru (Emin.) H ® în —, loc. adv.

Fig. 5317. Vampir.
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in zadar, in deşert: De-acnm, ispititori In •»' mai cată 
viclenii ochi, 11 ştiu atlt de bine V (VLAH.); Cu mina mea In *■ 
pe liră lunec (EMIN.) [lat.].
O VAJ^A (pi.-ne) sf. Bucov. Albia în care se spală, 
.sau se scaldă cineva, balie: apa, cind o pui in o stre
cori ca Bă nu lie cu gunoaie (mar.) [germ. W a n n e].

•VANADIU sbst. Ut Metal rar din familia cosi
torului,- care se găseşte în mici cantităţi în diferite 
minerale, argiluri şi bazalturi; se Întrebuinţează în 
industrie aliat cu oţelul, precum şi la prepararea 
negrului de anilină [fr'.].
'•VANDjftii sm. rr p. ist.
•VANDALISM (pl.-me) sn. Faptă de Vandal: 

nimicire stupidă a tot ce eşte monument de artă 
sau de ştiinţă, ă tot ce ne-a transmis trecutul, mai 
frumos şi mai înălţător, spre a ne aduce înapoi 
la vremile de barbarie; pr. ext. distrugere stupidă, 
fără rost: bătrlnul Işl aduse aminte de *nl din scrin 
(D.-ZAMF.) [fr.].
OVANDRALĂU, VANDR4S, VANDRQC(AS) sttl. F 
Trans. Ban. Haimana, vagabond, derbedeu: acolo 
calul se dete peste cap şl se tăcu un băt noduros, după cum 
vedem că poartă vandralăll (ret.) [ung. Văndor, vân- 
d-orl6].

VANGHELIE S/. © = EVANGHELIE.
•VANILIE sf. f ® Plantă acăţătoare din fam. 

orchidee’lor, cu frunze groa
se, cărnoase, cu flori de un 
verde-desolus, albe pe di
năuntru, aşezate in ciorchini 
scurte la subţioara frun
zelor; fructul e o capsulă 
foarte lungă, cărnoasă şi aro
matică ; originară din Mexic, 
e mult cultivată în ţările 
tropicale, pentru fructele ei 
aromatice (Vanilia plani- 
folia) (H 5218) ţ] ® Fructul 
acestei plante, întrebuinţat 
în medicină şi mai ales în 
alimentaţie: îngheţată de 
H ' ©Plantă cu mici flori 
ce au un miros plăcut de vanilie; originară din 
Chili şi Peru, e mult cultivată pentru florile ei 
mirositoare (Heliotropium peruvianum) (IU 5219)
t ® VANILIE - SALBATIcA,

Fig. 5218. Vanilie.
albastre sau liliachii

Fig. 5219. Vanilie. Fig. 5220. Vanilie-sălbaticâ.

plantă cu flori albe sau violete, dispuse In spice; 
numită şi ,,vanilie-de-cîmp” (Heliotropium eu- 
rop acum) ((U 5220) ţ[ ® = vanilpîA [fr. v a- 
■nille).

•VANILINA (pî.-ne) sf. St Aldehidă foarte aro
matică oare se găseşte depusă ca o brumă pe va
nilie; se obţine şi prin sinteză, Intrebuinţîndu-se 
la cofetării în locul vaniliei [fr.].

•VANITATE sf. Deşertăciune, zădărnicie; do
rinţă deşartă de a fi cu vază In lume, de a fi ad
mirat: a satisface ■^a cuiva [fr. <C lat.].

•VANITOS adj. Plin de vanitate, înfumurat,în- 
gîmfat: era un om pe atlt de * pe cit era şl de'amblţlos 
(i.-GH.) [fr;].
o VANTURA(pî.-turl)0/fen. Trans., VANTimiTA(pi. 
-te) sf. Trans.iiSîGrindă orizontală întrebuinţată la 
construirea casei [comp. ung. dial. vântrild).

VAPAI (-ăeac), vAfAia (-ăiez) vb. intr. A flăcăra, 
& scoate V ă P âi: nn loc de surcele văpăla pe vatr& 
(ODOB.).

Fig. 5221. Vapor fluvial.

vApaie sf. Flacără mare, pară de foc; ca locui VAN-
ce arde dumbrăvile, ca văpaia ce aprinde pădurile (PS.-scH.ţ; \/a n 
să sula pară de Iod din pămlnt ca o de cuptorlu (bibl.) ; VMr 
o dogoreşte văpaia ce iese din gura zmeoalcel iiep.); 0 
poet.: Numai luna printre ceaţă Varsă apelor ^ (Emin.) ; vă> 
pala lunii.se larmă de muchile valurilor (vlah.) ; o tran- 
dalirie Îmbrobodea acum vlriul munţilor (ON.); văpaia 
ochilor, privirii; ml s’a stins văpaia tinereţii (vlah.) [lât.
vulg. •v a p a, de untie şi vechiu it. v a p a (astăzi 
V a m p a), alb. V a p e, srb. V a p a).

VApAiere sf. Faptul de a v ă p ă i a,' flăcă- ‘
rare: semăna cu cea din urmă a candelei ce se stinge
(ODOB.).

VAPAIŢÂ (p^-ţe) s/. = 0FAI(B)T: lumini gălbui 
de ^ joacă prin geamurile citor vase (dlvr.). 
t VAPELA (pl.-oluri) sf. Un fel de broderie: o 

găseşte cosind lă o — cu un degetai de argint (vor.) ; letele 
se dedeau pe mina unei mame Sande... de le mustrulula şl 
le învăţa cusături de vapelurl (i.-(şh.).
•VAPOR 1. sm. 15 ® = abur ®: »-ll de apă slut 

transparent! ca şl aerul; —ii de led sint violeţi; '—11 au o 
lortă mere de expansiune 
utilizată la motoare 1 
® Forţa elastică a 
unui motor care se 
mişcă cu ajutorul 
aburilor ţf ® cai-vapor :
= CAL®.

2. (pî.-oare) sn. 3,.
Corabie, vas care pluteşte pe apă întrebuinţînd 
ca forţă de locomoţiune motoare cu aburi (|U 
52211: —ul este o corabie care merge pe mare cu un 
meşteşug de loc ce este In cămara corăbiei. Iar alară se vede 
numai un coş de fler (C.-RAD.) [fr. V a p e U r).

•VAPORIZA (-izoz) 1. vb. ir. A preface un li
chid în aburi.

2. vb. refl. A se preface în aburi: apa se vaporl- 
zează Ia 100° [fr. ].

•VAPORIZATOR {pl.-toate) sn. ® 15 Vas în
trebuinţat pentru a transforma o 
substanţă In vapori ţ] ® Mic aparat 
de toaletă cu care se pulverizează 
unele substanţe-lichide (IU 5222):
* de parfum [fr.].
•vaporizaţiune, vaporiza-

TiE sf. 15 Trecerea unui corp de la 
starea lichidă la cea gazoasă [fr.].

•VAPORQS adj. ® = ABUROS ţ] '
® ® Care înfăţişează ceva într’un 
mod confuz, vag, ce abia se pri
cepe, ce abia se poate desluşi, ca şi 
cînd ar fi învăluit de o ceaţă: ea
pşie o mireasă de prin basme... atlt e de 
vaporoasă !n rochia ei albă de mătasă (vlah.)
p 0 r e u x].
ţ VAPSARIU sm. 0 Văpsitor: necl unn’ar 

putea tace aşa alb pie pămtnt (coR.) [hg. v a p S a rj.
VAPSEA, vopsea (pî.-sele), t VAPSEALA, VOP- 

se^lA (pl.-eii,-ele) s/. ® Impresiune produsă asu
pra ochiului de razele de lumină reflectate pe su
prafaţa corpurilor, coloare, faţă: ceaiul vărsat prin 
pahare lua o văpsea purpurie, amesteclndu-se cu rumul de 
Jamaica (odob.i; au pus semn de Întărirea păcii, ca un zălog 
vecinie, curcubeu pe ceriu, in clteva văpsele (n.-co8T.) ; atunce 
să va arăta Domnul îs. Hr. spre nuori, nu pre aceştia nuorl 
ce plouă... ce pre acel de aur In toate feliurile de văpsâle 
(VARL.); Soaiele Îşi schimbă locul Şl apune roş ca focul, In- 
tlnztnd pe cea clmple O văpseală purpurie (ALecs.) ; toată 
lumea se mira de frumuseţea acelei pasări care era ou mll 
de mll de vopseli (I6P.) ; 0 F a ieşi (bine, rău) la
a ieşi la căpătîiu, aăe termina într’un fel: să vă po
vestesc una din aceste datlne ce.s’ar părea că n’are nici o 
Însemnătate, dar care poate să lasă rău la văpsea (isp.) ;
Eu clnd le făceam aceste, glndeam că mă folosea, Dar acum 
văz fără veste Ieşind altfel la văpsea (PANN) ^ ©Substanţa 
întrehuinţatfi. pentru a văpsi sau a zugrăvi, boia,, 
coloare: pe pereţi erau ţintuite clteva oadre de hlrtle, zugră
vite cu vopseli proaste (fil.) H © O ~ COLOAB>E ® 
[văpsi].

vApSI, vopsi (-8esc)l.v&. tTt A da O coloare, a 
acoperi cu văpsea, a boi; a zugrăvi: uşile, feres
trele, gardul; <«>' Iu ulelu; un alnge purpuriu văpsi pielea Iul

Fig. 5222. 
Vaporizator.

[fr. V a-
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Fig. 5223. Văpsitor.

lucie ca atlazul inegr.i ; dac& nu gtll a& vopaegtl, na te apucă 
, aă mlnjegtl (znn.i.

VAR S- vb. refl. 0 A se sulimeni; dreaul, aullmannl 
gl rumeneala ou oare se v&paea... au tras. largi gl adinei 
brazde pe obrajii el (I.-oh.) [vsl. vapi sati<gT.].

VAPSITpR, VOPSI- 
ITQB sm. ffi ® Cel ce 
are meseria dea văp- 
s i ferestrele, uşile, a- 
coperişurile caselor, 

etc.; zugrav (m 5223)
f ® = BOIANGIU.

VAPSITORIE, 
vopsiTORjEs/. ® Mese- 

' riavăpsitorului
H ®. = BOIANGEBIE.

VAR {pl. vernri) sn.
Protoxid de calciu ce 
se prepară descompu- 
nîndu-se calcarul (=
(Pj ,,piatra de var”) 
prin căldură, şi anume 
în cuptoare înalte, special construite, numite 
,,cuptoare de var” [wm-1®] 1693); e de coloare albă, 
cu gust arzător şi se topeştelao temperaturăfoar- 
te ridicată (30004); lăsat la aer liber, absoarbe ume
zeala şi se transformă în pulbere, căci are o mare 
afinitate pentru apă; dacă turnăm apă peste var, 
el crapă, se umflă, iar o parte din apă fierbe, din 
cauza căldurii celei mari ce se desvoltă în această 
combinaţie; în feiul acesta se obţine -~ui stins (spre 
deosebire de—ui nestins, varul aşa cum iese din 
cuptor), întrebuinţat la zidărie;,—ui gras e de co
loare albă, absoarbe multă apă -eînd se stinge, 
se umflă mult, formlnd un fel de pastă groasă 
care se leagă bine; e cel mai întrebuinţat In lu
crările de zidărie; —ul slab e cenuşiu, absoarbe pu
ţină apă cînd se stinge, aşa că nu-şi măreşte mult 
volumul; pasta pe care o formează nu se leagă 
bine, aşa că lucrările de zidărie făcute cu acest 
Var nu slnt trainice; —ul hidraulic e un amestec 
de var nestins şi lO-30 la sută argilă'; lapte de —, 
apă care conţine în suspensie mult var stins; se 
întrebuinţează la spoitul caselor; apă de—, apă 
fără coloare, cu gust de leşie, care conţine în so
luţie hidrat de calciu; alb ea —ul, foarte alb {vorb. 
in spec. de obraz): iar ţaţa el frumoasă ca —ul este albă 
(EMiN.) [vsl. var 0].

VAR (pl. veri) sm., VAKA1 (pl. vere) Sf. ® Fiul, 
fiica unchiului sau mătuşii cuiva: văru-ineu; vară- 
mea; rude de alăturea slnt Iraţll, unchii, nepoţii, verii gl cei
lalţi (LE6.-CAR.); văr bun, vară bună, văr primar, vară primară, 
Trans. văr, vară dulce, văr, vară de gradul întîiu 
(ivBUN 1 ®, FBIMAB1 1, DPLCE1 ®); (văr) aldoilea,al 
treilea, de gradul al doilea, al treilea; despre rude 
foarte depărtate, se zice în glumă: e văr din nag, că
ţeaua lor a lătat la el In pale (znn.) sau vara verel, fina lelel, 
nepoata cumătrel mele (ZNN.) ţ[ ® F Vere, verlcule, nene I
nenişorule! dragul meu! (termen de familiaritate 
cu care se adresează cineva unui prieten, unui cu
noscut) : nu ţl-ai găsit omul, vere I (Alecs.); nu gtll tu, ve
rlcule, Încotro va fl gezlnd spurcatul F (isp.l; da’ bine, verlcule, 
aga ne fuse vorba? (s.-ald.) [lat. (consobrînus, 
-na) verus, vera].

VARĂ" (pl. veri) s/. © Anotimpul călduros, 
între primăvară şi toamnă, care începe la 21 
Iunie şi ţine pînă la 21 Septembrie: larna-l lei, 
vara-l departe iemin.) ; haine de —; vară călduroasă, ploioasă; 
vara, în timpul verii; astă —, vara trecută; la —, vara 
viitoare; peste —, în cursul verii: peste — au fost ploi 
grele gl povoale de ape (gr.-ur.i ; ©: omul cuminte Igl cum
pără vara sanie gl Iarna car, despre omul prevăzător; — 
asta e gl de — gl de Iarnă, asta 6 tot ce am (vovb. in 
spec. de îmbrăcăminte); — mai bine o zl eocog declt 
o — găină, mai bine puţină vreme în belşug decît 
totdeauna în nevoie; — pierde-vară sw fibhde-vasA 
[lat. vulg. *v e r a < v e r].

VARA (-rez) 1. vb. intr. ® A petrece vara: 
cine nu lucrează. Cu lipsa iernează Şi cu ea vărează (Pann) ; 
Astă vară ml-am vărat Sub o cetină de brad, Dab la vară 
ml-olu văra Cu mlndruţa ’n Moldova (IK. brs.) ; Am un bon: 
Cu coarnele Iernează, Cu trupul vărează (isp.i, ghicitoare

despre „grindă” H ® ţ;;^ A petrece cu oile vara la 
munte.

2. vb. tr. Ki A ţinea oile la văratec.
O VArAbETE, vAsAbAt sm., VArAbeatA (pl. 
-beţe) sf. Olten. Băn. i = VBABIE [comp. brABETe].

vArar sm. V Cel ce fabrică şi vinde var.
vArArie sf. V Locul unde se fabrică sau se

vinde var: unde cotegte valea gl drumul, acolo slut vă- 
rărllle (slv.).

VArat sbst. ® Faptul de a văraK®f;:^ =
VAratec 2 ©: cumpără pe bani patru părechl de viţel gl 
plăti un — gl un Iernat pentru el (RET.).

vARATEG, -atic 1. adj. © De vară; care 
se desvoltă, care se coace vara: aerul era bltnd gl vă
ratic (EMIN.); poame —e; griu — ■ GRjU 1 ®.

2. (pl.-oe) sn. ® Locul, la murite, unde se pe
trece vara cu oile: aicea a hălădult de atuncea, dormind 
prin văraticele părăsite ale pădurenllor (ORie.i f ® Suma 
ce plăteşte cineva proprietarului unui loc spre a-1 
lăsa să-şi pască acolo oile, cît ţine vara.
O vArbun C = bArbtjnc.

'VARDĂI interj, a. Păzeşte 1 (strigăt almarina- 
rilor ca să atragă atenţiunea lumii de a se feri la 
o parte): vardal gl punţile se trag cu sgomot (vlah.i [ngr. 
p(zp8a < it.] ,

VARDARE, ✓ VERDARE, Băn. vAR- f iă 
daicA sf. i Specie frumoasă de ghio- f. l 
noaie cu penele : verzi, amestecate '; * 
cu roşu, galben, negru şi alb; numită 
şi ,,ghionoaie-verde”, ,,svărdaică”. i i'/P 
,,ciocănitoare(-verde)”,sau_,,horoiu- j ''' 
verde” (Gecinus viridis) (^ 5224):
Verdarea cearcă eopaclnl Şl mal slab unde / 
găsegte. Acolo clocănegte (pann) [lat. vulg. / I
*v 1 r (I)d aria<vlrldis]. i \

VARDIAN, VARDIST sm. (Pj = QAR-'
DJST: e afară... Ilnlgte plăcută... Întreruptă 
la răstimpuri rare de un lătrat de olne ori 
de un Zlulei de vardlst (BR^vn.i [gar-
dian, gardist, influenţat de 
g V a r d i e].
ţVARE = OARE".
*VÂREG sbst. A Nume generic dat algelor ma

rine ce cresc pe coastele Nor- 
mandiei şi Bretaniei; se între
buinţează la îngrăşatul pămîn- 
tului şi Ia fabricarea sodei 
5225) [fr.].
ţVARE-CARE, VARE-CE, VA- 

RE-CPIE... = OARE-CARE, OARE-CE,
OARE-CINE...

VARGA (pl. vergi, vărgl) sf. ®
Băţ lung şi flexibil, nuia; 0 a 
tremura ea varga, a tremura de 
frică: cu moartea tn sin... ea sta a- 
colo gl tremura ca varga iisp.) ; II a- 
pucă flori de moarte, tremură ea varga (i.-OH.); pr. ext. 
— de fler K ® /n spee. Băţ de bătut: fu bătut preste 
faţă gl preste cap cu vergi (oos.); acugi Iau varga din coardă 
gl vă croesc, de vă merg peteclle (Crg.) ; 0 varga Iul Dum
nezeu, a) urgia, osînda, pedeapsa,lui Dumnezeu, bi
ciui lui Dumnezeu; b) grozav de rău, de straşnic:
rămăsei trist gl orfan, sub epltropla unei mătnge, varga Inl 
Dumnezeu iGN.) ţj ® Nume dat unoT unelte sau părţi de 
unelte: — de pugeă (cu care se încarcă puşca sau se 
curăţă ţeava); — nuiaua de caree legată sfoara un
diţei de pescuit; — nuia sau sîrmă de fier de care 
se ţine orcicul pentru înhămat calul prăştiaş, 
etc.; — Trans. ţeava pipei, etc. f ® Dungă: păreţii 
erau albi ea laptele gl cu nlgte vărgl de aur usp.); in spec. 
la ţesături: se vopsesc flrelede Jlnă... care urmează să fie 
întrebuinţate la facerea vărgllor galbene la stiale (PAMF.) \ 
® A VAROA-CIOBANULUI1, VAROA-FASTQRULUI ir 
CIOBAN ®; — VARGA - CIOBANULUI" = SOAlUS H ® ♦
varoA-de-aur = sflinptA ® [lat. v I r g a].

'VArga (-ghez) vb. Ir. A face dungi, vărgi:ce 
de viroage săpate de puhoaie, vărglnd clinele cu sblrclturl 
şerpuitoare (ur.) [refăcut din vărgat].

VARGALUI tw vAroui.
■VArgat âdj. Cu dungi, cu vărgi, virstat,

dungat: atoZft, vellnţă'«'ă; N&Zramă Peste mare a- 
ranoat& (oor.) sau Ştergărel Pe oalme>anmoat <16P.i,

Vărdare

Fig. 5a25< Varec.
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ghicitoare despre,, curcubeu” [lat. virgajtus].
VÂRGAŢEL adj. dim. VAKQAT: ştergarul cel 

ce ml-al adns de zestre (isp.).
VĂRGUI, vArqAlui (-neso) vb. tT. A Întări 

coasa cu o v a r g ă de fier, ca să nu se rupă; coasa
trebue vărffnltă (vor.) ; Am o ooasă de b&tut Şl doo& de vâr- 
gnit (OR.-N.)>

VĂRGULIŢĂ (pî.-ţe) s/. dim. VABOA: era Inveg- 
mlntat on anteriu de auval alb, cu vărgullţe de fli bun (fil.).

VARGUR = VţRQUE.
VĂRGUŢA (pl.-ţe) s/, dim. VAKQA: Cu-o — de 

alun, Ca s&-i aduc& nebun, Şi cu de soc, Ca sft-1 adnc& prin 
Ioc (NASD.).

'VARIA1 (-riez) 1. vb. tr. ffi A schimba H d) A da 
D formă diferită.

2. vb. intr. ® A se schimba; a fi schimbător, 
felurit, diferit: temperatura variază; obiceiurile variază 
după t&ri şl după timpuri K ® A spune acelaşi lucru 
cu alte vorbe, a povesti în diferite feluri: istoricii 
variază asupra acestui lapt 1 ® ± A lua valori dife
rite [fr.].

'VARIA2 sbst. Colecţiune, culegere bibliogra
fică de scrieri diferite [lat.].

'VARIABUi 1. adj. ® Care se schimbă, care 
poate varia, schimbăcios,nestatornic: timpul e 
puls puis neregulat, care bate clnd tare, cînd 
Încet H ® a? Se zice despre cuvintele a căror ter
minaţie variază f ® ± cantitate —ă, se numeşte, în- 
tr’o expresiune matematică, cantitatea care va
riază în raport cu altele care rămîn constante HH
© INVARIABIL, NţVARlABIL.

2. sbst. © Punctul, gradul barometrului care 
arată o vreme schimbăcioasă, nestatornică.

a. variabila (pl. -le) s/. ± Cantitate a cărei va
loare poate varia [fr.].

'VARIABILITATE sf. ® însuşirea, firea unui 
lucru schimbăcios’, ce poate varia, nestatornic H 
® 03 Proprietate ce au unele categorii de cuvinte 
de a lua terminaţiuni diferite 1 ® ± Proprietate 
ce posedă o cantitate sau funcţiune algebrică de 
a lua succesiv o infinitate de valori diferite [fr.].
'VARIANTĂ (pJ.-te) s/. ® ^ Deosebire mică, 

vorbind de pasagiile unui text care nu sînt la tel 
in diferitele ediţiuni f ® Fel deosebit do a ex
prima aceeaşi glndire H ® a? Formă puţin dife
rită pe care o are un cuvînt în altă parte a ţării [fr.].

'VARIAT adj. ® Ale cărei părţi se deosebesc 
între ele,'felurit H ® 15 Mişcare —ă, în care vitesa 
nu e constantă [fr. v a r i ă].
.' VÂRIAŢiyNE, variaţie sf. ® Schimbare, 
starea unui lucru care se înfăţişează cînd înlr’un 
fel, cînd într’altul H ® 15 ~a compasului, declina- 
ţiunea acului magnetic H ® pl. J Transformarea 
unei teme sau a unei fraze muzicale, trecîndu-le 
prin diferite forme, schimbîndu-le ritmul, orna
mentele, armonia, tonalităţile, etc., fără a modi
fica însă elementele de căpetenie ale melodiei [fr.].
'VARICE sf. f Inflamaţiune şi dilatare cronică 

a pereţilor vinelor [fr.].
'VARICELA sf. f Febră eruptivă, contagioasă, 

caracterizată printr’o erupţie veziculară care ţine 
cîteva zile [fr.].
'VARIETATE sf. ® Felurime, diversitate: -'a 

colorilor ţ| ®'în istoria naturală: grup de indivizi 
cari aparţin uneia şi aceleiaşi speţe, dar cari se 
deosebesc prin unul sau mai multe caractere con
stante, dar de mică importanţă H ® pl. varie- 
tAţi literare, culegere de bucăţi literare cu subiecte 
variate [fr.].

'VARIETEU (pl.-teuri) sn. C Spectacol în care 
se prezintă, pe rînd, pe scenă diferiţi artişti (cîn- 
tăreţi, clovni muzicali, acrobaţi, jongleuri, presti
digitatori, îmblînzitori, etc.) [fr. variătă].

•VARIETUR (NE ~) loc. lat. ® rt Formulă pe 
oare o pun judecătorii pe un scris, cu hotărîrea ca 
să nu i se aducă nici o modificare H ® y51 Ediţione 
ne varietur, ediţie definitivă. -

'VARIQLA (pl.-le)s/. / Boalăinfecţioasă, erup
tivă, molipsitoare, epidemică, caracterizată prin 
numeroase pustule care, uscîndu-se, lasă urme 
caracteristice (,,ciupituri de vărsat”), vărsat, bu- 
bat [fr.].

f Ce ţine de variolă, prici- VĂR-
. VÂR

Fig;. 5226. Varnijâ.

'VARIOLIC adj. 
nuit de variolă [fr.]
’VARIU adj. Felurit, variat: din oanza aoestelmul 

ţlmi Imense de varii ounoştlnte... devine pentrn lle’-cate 
din noi cel mal preţios prieten (CAR.) [lat.]. 
OVARMEGHIE sf. Tr.-Carp. • Comitat [ung. 
v ă r m e g y e].

VARNICER sm. A Muncitor la o bina care 
stinge varul în v a r n i ţ ă: cînd varul s’a r&clt, este 
luat şi pas sub acoperişuri, de nade <^al 11 Încarcă (PAmf.).

VARNIŢA (pl.-te) sf. A ® t Mold. Trans. Groapa 
unde se arde calcarul spre a-1 preface în var: siln- 
tnl Harlton In —• aruncat, s'an s&virşit (Dos.); vani Iţa se 
sapă pe malnl nnel rlpl...; 
acolo se lace nn glrllclu, pe 
unde se vlrd lemnele (pamf.) 5I 
® Locul împrejmuit cu 
scînduri sau lada unde 
se stinge varul (@15226)
[vsl. V a r I n i c^.

VArQS adj. ® Calea- 
ros: pămlnt păreţlide 
piatră văroasă al palatelor
ruinate din Nlnlva (odob.i t (D Care conţine var.

VÂRSA (vărs) 1. vb. ir. ® A răsturna din gre- 
şală, sau intenţionat, un vas, făcînd să curgă, să sc 
golească lichidul, grăunţele, etc. dintr’însul: cind
din nebăgare de seamă vel vărsa nn pahar cu vin, bucurie 
şi clştlg Însemnează (Oor.); clnd verşi candela, e semn de 
moarte (Oor.).; cine bea apă dlntr’un vas nou, trebue să 
verse mai Intllu Jos clteva picături, şl apoi să bea (Gor.); 
a răsturnat solniţa şi a vărsatplperul pe masă ^ 0 A lepă
da, a arunca, a da afară un lichid netrchuincios, 
murdar: ^ lăturile; să verşi borşul, olnd găseşti In putină 
grieri, că-1 rău de viermi (ooR.) H (D 0 (şiroaie de) 
lacrimi, a pllngc: a prins a pltnge cu amar şl a vărsa 
şiroaie de lacrimi (ss.); ^ lacrimi de slnge a plîngc amar 
H slnge, a ucide, a omori: mulţi dentre capete slnt Iu
bitori a vărsare slnge nevinovat (OR.'UR.); a-şl >'*'slngele pen
tru cineva, a-şi da Viaţa pentru el: aşa an fostşi muce
nicii oe şi-au ^rsatslngele pentru liubovul lui Hrlstos (VARL.) 
H CD A daafară din stomac, a bor!: i s’aiăcnt rău şia 
vărsat tot ce-a mlncat; slnge din gură; Îndată cit an luat 
ierbi, au şi Început a vărsare otrava, cu mare cumpănă de viaţă 
(N.'COST.); 0 a-şl mlnla, focul, lierea, veninul, a-şi des
cărca mînia, urgia: vor da seamă cel ce Încep răutăţile, 
vărsindu-şl mlnla lor asupra celor nevinovaţi (musu ; şl-şl 
vărsă veninul amar pre toţi creştinii clţl se Închina sfintelor 
obraze iMx.) H ® 0 A scoate, a vărsa ca din gură, 
a da afară printr'o deschizătură: piei dinaintea mea, 
sătano, că te trimet la mumă-ta, iadul, care te-a vărsat pe 
faţa pămlntulni (isp.>; vuloanul vărsa.cenuşă, nisip şl lavă 
fierbinte: Iarăşi au Început a se bate, Indemnlnd şi pre 
Seimeni Ioc asupra Oăzacllor (let.) 1[ ® A turna, a 
cădea în cantităţi mari (vorb. de ploaie): şl ploua, 
ploua de vărsa, şl ea nu se mişca (Br.-vn.) ^ ®r0 A re
vărsa, a împrăştia, a răspîndi: ...printre gratii, luna 
moale, Sfiicioasă şi smerită, şi-a vărsat razele sale (emin.>
t ® A aduce, a depune, a răspunde o sumă oare
care la o casă sau în mina cuiva: sl-a vărsat econo
miile la o casă de depuneri; vărsă tn mina starlţulul un 
pumn de bani de aur (NEGR.) .

2, vb. refl. ® A se răsturna, din greşaJă, lăsînd 
să curgă afară, să se golească lichidul, grăunţele, 
etc.: piperul din solniţă dacă se varsă, e semn de sfadă 
(GOR.) 1 © A se lepăda, a se arunca afară (vorb. 
de un lichid netrebuincios, murdar): scăldătoarea 
oopllulul de la botez se varsă Ungă un pom, pe un loc curat
(VOR.J II © # A curge în alt rîu sau în mare {vorb. 
de O'apă curgătoare): şiretul se varsă In Dunăre, iar 
Dunărea se varsă In marea Neagră ^ © A Se răvărsa, a că
dea în cantităţi mari (vorb. de ploaie): slobozi Dum
nezeu sloata ceriului şl se vărsară ploi de acoperiră pă- 
mintui (MX.) n® Ase răvărsa, a ieşi din albie împrăş- 
tiindu-se peste ţărmuri: Apa din munţi s’a umflat, 
Fe vâlcele s’a vărsat (R.-cod.) ^ © 'Se varsă zorile, se ră- 
varsă de zori, se crapă de ziuă: Pin’ s’or vărsa zorile, 
Să culegem florile (r.-coo.) [lat. vărsare].

•VARSAmîNT (p2.-minte) sn. Depunerea unei 
sume de bani la o casă publică sau particulară: 
se cere acţionarilor să depună si doilea «v pentru acţiunile 
cumpărate [fr. V e r s e m e n t].
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VAS
VÂR- VĂRSARE Sf. ® Faptul de a v ă r S a: -^a lap

telui, solniţei, i&tuiiior; ® ^ de stnge, ucidere; pier- 
derea vieţii: astfel putem soutl pe biata sAiăolme de de 
Binge (tsp.i t (D ® poet. Ivire: Cn -«'a serii un strein
sosi (BOL.).

VARSAT 1. adj. p. VAKS4: a o&loat in apa «'ă pe 
jos; a strlns sarea

2. sbsl. ® Faptul de a vărsa H ® / © = va- 
RIQLA: ooplll se Imbdrbnreso on miere sau zeama de dul- 
ceatft, (la s& Ile lerlti de » C(30R.); Intrase si boald In vite 
Si In ol, '«ml, de se potopea totul <nec.); ww OIITFţT ®.

VARSATQR 1. adj. verb. vAbsa şi sm. Care 
varsă; ■«' do singe, care varsă sîiigele oamenilor, care 
ucide fără cruţare: acelor '«'ide singe asljderea sd 11 se 
verse slngele (N.-cosr.); Nleolal-Vodd... mare de singe 
s'au arătat In boierii 
acel tărl (must.i.

2. tAssAtqrul 
sm. -if Numele unei 
constelaţiuni şi u- 
nul din cele 12 sem
ne ale zodiacului 
(1! 5227). 

vArsAturA
(pl.-tnri)sf. ©Văr
sare II ® Faptul
de a vărsa, de- a Fle- vărsătorul, 
borî; mîncarea sau băutura ce se dă afară din 
stomac pe gură, borîtură: bolnavul a fost apucat de 
vărsături [v ă r s a].
t VARTA {pl. vărţl) sf. © strajă, gardă: impără- 

teasa Ellsavet an poronoltde au schimbat toate vărţlle pre la 
toate porţile (NEC.) H © Casă de pază, arest: l-au fost 
închis pre acel Orhelan In fără de ştirea domniei (nec.) 
[pol. w a r t a].

VARUI (-uesc) vb. ir. © A acoperi pereţii cu 
un strat de lapte de v a r, a spoi: ■«' pereţii; prinse 
să grljească, să vărnească tn toate părţile (ON.) y © a 
aşterne un strat de v£tr, de tencuială: şi calea ti-as 
vărul Tot cn var de cel mărunt. Ca să ajungi mal curlnd
(IK.-BRS.).

vARXJIALA (pî.-loli) sf. © Faptul de a vă
rul: văruiala pereţilor U ® = SPOIALA © : In multe 
case, văruiala este afumată (mar.).

VARTJIGA sf. Olten. Băn. © dim. varA1. Veri- 
şoară 1 ® Pt. ext. Ţaţă, lele, dodâ.

VARUITI. adj. p. VArUJ. Spoit: perete — Kt©
nrvAruit.

2. sbst. Faptul de a vărui: ~ui pereţilor. 
OVARUJA (pl.-te) Sf. dim. VARA2: Imbllnd... tot 
CU puşca olt Iu T&TUţa de mare, nu putea s&-şi vază şl de lu
crul OlmpulUi (RET.).
t VARVAR adj. şi sm. © Străin, de alt nearri | 
© = barbar [ngr. ^âp^apoz].

VARVARA = B ARBITRA. 
t VArvăRESC adj. © Al străinului, al altui 

neam K ® Barbar, crud, sălbatic: ncigătoruiei mi-e 
frică De vărvăreasoa ta pornire (don.) [v a r y a r], 

VARVARIC sbst. Numai în expresiunea: (mus
tăţi, mustaţă) In (mustăţi) lungi şi răsucite (dlnd 
o Înfăţişare de voinic) [probabil ngr. Pappapotot; 
,,de barbar”].
t VARVARIE, VABVARIE sf. = BARBARIE: olnd va 

perl dintre dln|ll varvarla, neştiinţa şl nedreptatea P (THX.i; 
am pătimit toate vărvărllle din partea Inl, am fost tratarlsită 
mai rău declt o slujnică (Alecs.) [v a r v a rj. 
t VARVARIME sf. (cant.) col. VARVAR. Mulţimea 

barbarilor. '
VARZA (pl. veize) sf. ♦ © Plantă culinară din 

fam. cruciferelor, cultivată în grădini şi pe clmp, 
fie pentru frunzele ei înfăşlirate strîns ca un ghem 
unele peste altele şi formlnd o căpăţtnă groasă şi 
compactă, fie pentru infioresc'enţele şau mugurii 
ei; din varietăţile cultivate la noi, cităm: varza 
(-de-iarnA), numită şi „curechiu”, cu căpăţîna 
mare, albă sau roşie (Brassica oleracea capitala) 
([®] 5228); VARZA-creata, numită şi „varză-nem- 
ţească” sau „chel” (Brassica oleracea sabaudă) 
(m 5229); varza-de-bruxel, cu tulpina înaltăpînă 
la 1 metru, cu. frunzele încreţite şi în formă de 
lingură, ai cărei muguri ce se formează lasubţioara 
frunzelor devin nişte mase globuloase, numite

,,verzişoare”, care constitue partea comestibilă a 
plantei (Brassica oleracea gemmifera) ([a] 5230); 
varza se mănlncă ,,gătită” şl ,,aoră” sau ,,marată”; sar-

Varzfl. Fig. 52£9.Varză-creaJă.

salată de —' roşie;

Fig. 5230. 
Varză-de-Bruxel.

male de »; zeamă sau moare de ; 
toamna, clnd se pune ^ In putini, pentru 
iarnă, să nu se pună Dumineca, căci se 
cloceşte Cgor.) ; creşte In lături ca varza; 
s’a Infolat ca varza; iron. e bun de fă
cut cu despre un lucru care nu 
e bun (le nimic şi pe care altul 
!1 laudă; oala de bou, varza de carne 
şl carnea de Romăn (isp.i, ghicitoare 
despre ,,ciorap”; i«- cafrA © K 
® varzA-de-mare, plantă ro
bustă, cărnoasă, din fam. cruci
ferelor, de un verde-albăstriu, cu 
tulpina dreaptă, foarte ramifi
cată, cu foile mari, groase; face 
flori numeroase, albe sau tran
dafirii; creşte pe nisipurile de pe 
malul mării (Crambe maritima)

K © VARZA-DE-ST]NCA = DRE-
chelnitA ®K ©tVERZEpl.Plante, 
verdeţuri: şi rodi pămintul iarbă şi 
vărze şl pomi rodltoriCPAL.); grăunţul 
de muşteriu... clnd crăşte, mal mare 
de toate vărzele laste (coR.) [lat. vulg.
'virdia = clas. viridia].

VARZARE sf., vArzab (pl.-are) sn. X Plăcintă 
umplută cu V a r z ă, ceapă, mărar, ştir, etc. care 
se mănîncă prin posturi şi pe la ajunuri: numai cu 
apă şi cu sare nu se face vărzare (Znn.) ; de plăcinte rlde gura, 
de vărzare sl mal tare (CRG.).
O VARZUI (-uesc,-ulu), VArZOI (-oesc) 1. vb. tr. 
Trans. A osteni oile prin fugă (pşc.).

2. vb. refl. Olten. © A urnbla de colo pînă colo 
{vorb. de lume multă), a foi, a mişuna: şi a început 
să se vărzue lumea Incoa şl Încolo ca mal ’nainte de a o Îm
pietri zmeii (r.-cod.) ; slujbaşii se vărzoesc de colo plnă colo, 
fle-care ou luorul Iul (luno.) *1 ® A se împrăştia, a 
se răvăşi: norii se vărzneso (crAUş.).

VAS (pl.-se) sn. © ’Q Nume generic pentru 
ori-ce obiecte în care se pun lichide, fructe, flori, 
etc.: ^ de pămlnt, de porţelan, de cristal, de aur; e de 
bucătărie; a spăla /«ele; Hule, bea apă din ale tale «'e şi 
din Izvorul fIntlnllor tale (bibl.) ; clnd te speli şl bel apa 
oare rămlne In «-ui cu oare te-al spălat, te îmbolnăveşti 
(OOR.); — : unde slnt două cumnate, rămln vasele ne
spălate, de multe ori, unde sînt prea mulţi să facă 
o treabă, lucrul rămîne nefăcut; — -~uiui goi toţi 
11 dau cn piciorul (znn.) K ® Bute, butoiu: nu sa 
Implu '«'ele ochlu plnă In vrană, cl se lasă loo deşert ca de 
o şchioapă (ion.) K ® ^ Corabie, vapor: '«■ de răz- 
boln; Căzacll... tot păzeau treaba lor şl făceau '«'e bărbăteşte 
ou banii orăleştl (M.-cosT.); La un semn, un ţărm de altul, le- 
glnd '«' de '«', se leagă Şl In sunet de fanfare trece oastea Iul 
Întreagă (emin.) ţ © © pl. Nume generic al diferi
telor canaluri prin oare circulă sîngele şi alte 
fluide din corp: <«e sanguine, vinele şi arterele; ■«■e 
capilare;'«'e limfatice K ® 13 Vase comunicante s«-CO
MUNICANT© [lat. vasum].

*VASALi sm. © t Acela care ţinea un feud 
de la uii alt senior şi depindea de acesta K ® ® 
Acela care depinde de altul, care trăeştcsub stăpî- 
nirea altuia [fr.].

'VASALITATE sf. ţ © Coiidiţiune, calitate 
de vasal K © Toţi vasalii unui suzeran [fr.].
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VASC, Tise sbst. ® ♦ Arbust totdeauna verde, 
cu tulpina toarte ramificată, cu ramurile rotunde, 
noduroase, formlnd o tufă orizontală sau care 
atlmă In jos; fructul e al
cătuit din bobiţe albe cu o 
singură săminţă; e o plantă 
parazită pe ramurile multor 
arbori, mai ales pe meri, 
peri, stejari, răchite, etc.; 
druizii atribuiau - văscului 
virtuţi misterioase, din care 
cauză II culegeau In fie
care an cu mares demnitate:
Intr’o zi anumită, o druidă, ^
îmbrăcată In alb, se urca In ^ ''i
stejarul In care creştea văs- Fj v
cui, şi-l tăia cu o secere de s' “ 
piT (Viscum album) (|Bj5231)1I ® Cleiu de prins pă
sări, preparat din fructul acestei plante li ® ♦ 
Varietate de 'văsc ce creşte numai pe. stejari, cu 
fructele alcătuite din bobiţe ovale,- de coloare gal
benă; numit şi ,,văsc-de-stejar”, „mărgărit" sau 
„mărgăritar” (Loranihus europaeus) If ® f ~-db- 
4PA = peniţa ® [lat. V I s o u m].

VÂSCOS, vlscQS adj. De natura văscului, care 
se aseamănă cu văscul, cleios [lat.v I s c o s u s].

'VASCULAIţ adj. ® g) Privitor la vasele, ca- 
nalurile din corp: aiatem —, totalitatea vinelor şi 
arterelor H ® ♦ Planta -»e, plante In ţesutul cărora 
se află vase [fr.].

*VASEL sbst. a. Bastiment, vas de războiu:
Înaintat la gradul de căpitan de era chemat la un coman
dament mal mare (i.-gh.) [it. V a S C 6 1 1 O].

■vaselina (pi.-ne) sf. & A Substanţă albă, 
translucida, unsuroasă, extrasă din petrol;, e 
întrebuinţată In farmacie şi parfumerie In locul 
grăsimilor animale sau vegetale [fr.].

VASILACHE 1. npr. m.
2. sbsl. Jocul păpuşilor, teatru de marionete, 

după numele unuia din personagule principale.
VASILGA 1. npr. /.
2. vasjlcA Sf. Gap de porc Împodobit cu fiori 

şi panglici, pe care-1 poartă Ţi 
ganii, pe o tavă. In ajunul sf. Va- 
sile, colindlnd din casă 
Incasăşiurlnd (H|5232):
împodobită cu scule şl cu flori 
tooma ea o (ooi_); azi copiii 
Bom&nllor... umblă ou bre- 
zala, vaslloa, plngnleţiil «1 Fi Vasilca.
altele (isp.i [V a S 11 e]. e n a-

VASILE npr. m. ;— Sl. numele sflntului Va- 
sile şi ziua de 1 Ianuarie, clnd se serbează; dacă 
ninge... tn ziua de af. Vaslle, va fl Îmbelşugat tot anul 
(ooR.); 0 sin-văsii m- sîNT1 ® c [vsl. V a s i 1 i j e < 
gr. BâolXeto;].

VASXLIGALE sf. pl. rt Colecţiune de legi ro
mane, traduse In greceşte din ordinul Împăratului 
Vasile 1 (813-870) [ngr. xâ paotXtxâ].

VASILISC sm. ® â Şarpe fabulos care, după 
credinţele’ celor vechi, 
omora pe ori-cine numai 
cu privirea lui: ca —ui oe 
omoarft numai cu o ult&turd 
(eoL.); ca ouăle de aspidă ce — 
scot din ele- (ool.) ; pustie
tăţi... In care lojgălau balauri,
...(şl) —ulcel cu ochi lăimă- 
cătorl (CRO.) H® Reptilă
inofensivă din America 
tropicală ([®1 5233) [ngr. PotoiXtozoc].
’VASO-MOTOR adj. ^ Care are proprietatea 

de a contracta şl de a dilata vasele sanguine [fr.].
•VAST adj. Foarte Întins, Încăpător, foarte 

mare; erudiţie—ă; cunoştinţe, proiecte—e; Încăperi—e; 
Clnd' el In bogăţia cea splendidă şl —ă. Petrec ca şl In ce
ruri... icMiN.) [fr. < lat.].

"VASTITATE sf. însuşirea a tot ce e vast, 
Întindere:—a cunoştinţelor sale [fr.].___

VASTRANQS sm. i = spatoptee.
VATA sf. Bumbac netors, mai fin şi mai mă

tăsos declt cel obicinuit, Întrebuinţat la căptu.şi-

5233. VaailUc.

rea hainelor, şi In tratamente chirurgicale, la paur VĂS- 
sarea rănilor, etc. [germ. W atte]. %/At

VATAT, Mold. VATAV, t vAtAH (pj.-tall,-toii, VAI 
-taşi), O vAtas sm. ® fă Mai-marele peste cio
banii de la o stlnă; atunci tbtr păcurarii Împreunaţi Işl 
aleg un eătav oarele de regulă este cel mai bătrln şl mal ez- 
pert şl se consideră de mal-marele lor (uua.i f (|) Căpe
tenie, mai-marele peste.alţii: cine va vrea intru voi 
Bă lle vătah,' (le voao rob (C0R.)J nu rămlnea îndoială, că 
Mlron are să tle vătavnl volnicilor (slv.) ; Unde nu este 
pisică. Şoarecii vătal ardlcă ipann) f ® CondUCător al 
Căluşarilor, al cetelor de tineri ce umblă cu co- • 
lindul, cu brezaia, cu turca, etc.; celui mai in virstă 
(dintre colindători) 1 se dă numele de vătaşnl cetei; el este 
lusărclnat cu buna rindulală şl de oare toti ascultă (pamp.) f 
® Conducătorul celor ce prepară festivităţile Unei 
nunţi ţărăneşti H ® î Căpetenie de ostaşi, de 
slujbaşi ai curţii; — de călăraşi, de copil din casă, de 
aprozi; au poronclt vătavulul de aprozi de au luat şl pe lor- 
dachl Buset Vornicul de l-au dus la odaia lui (n.-co8T.)
1f ® Mai-marele peste un sălaş de Ţigani 1| ® În
grijitor, administrator, intendent de curte dom
nească sau de moşie boierească: ei a chemat pe vă- 
talul curţii şl l-a dat poruncă ca să-1 descblză toate tronu
rile cu haine osp.) ; băieţii Învăţau carte romăneasoă unul 
de la altul, sub direcţiunea vătalulnl sau vre-nnul logofăt 
din curte (i.-OH.); In pădure năsonl. In pădure crescut, Acasă ; 
dacă'm'a adus, Vătav de curte am lost pus (ooR.), ghicitoare 
despre ,,ciomag"; Val şl amar de vătajll de pe la moşii 
mal toţi, Patimile lor vor spune la cel vil şl cel mort! (let.)
1f ®t .Subprefect de plaiu (în opoz. cu „zopciu”, 
subprefect de plasă); Caragea l-a numit vătalde plasă la 
cioşani (i.-oH.) [probabil deorigine tătară: V a t a'h a 
„ceată” (de unde pol. rut. v a t a h a, rus. va
ta g a); cuvlntul a trecut din graiul ciobanilor noş
tri In limbile rnai tuturor popoarelor cu care aceş
tia au venit In contact In migraţiunile lor].

VATAJŞL... ev VAtAşEL...
VATALA sf., mai adesea vAtale, v'.taie pl. 

Dreptunghiul de la războiul de ţesut t: m susţine 
spata (sv 1^4104): casă se îndesească lirei' .ătnra se 
bata ca yfttale, Intre care e aţezat& epata (Croj ; DJii v&tale nu 
poclu da Şl la horft. na, na. nai (R.-COD.) [bg, vata! uj.

VÂTAMA (vat&m) 1. vb. ir. © A răni, a pro
duce o rană', o stricăciune corpului: cel ce vfttămA 
tatu nftBoatll ^blpetalal de la om pftrft la vită cpSc-ecai %
® A aduce o stricăciune, a prăpădi: na lăea nimic 
răn să se apropie de dlnenl care pntea să-I vatăme oeP.); 
na Învăţase moltă carte ca să-fi vatăme Inteligenţa sa me
diocră (OLVR.); elnt in ape mnlte materii care pot eă vatăme 
sănătatea'vitelor (ion.) *1 © (£) A jigni.

2. vb.refl. /©Acăpâtaovitămătură, o hernie, 
t vAtAmaN, ovatakşn gm. o Ajutorul vor
nicului la împlinirea dărilor în sate, vătăşcl: Mlhai- 
Vodă an scrie cărţi pre la stăpfoll satelor f pre la vornici 
fi pre la vătămanl, eă na scoaţă pre toţi oamenii la rnptă 
(ICC.); vătămanal fi clţiva nespălaţi de mazili se purtau 
printre oameni de colo plnă colo iCRo.); mă glndeam fi eo 
de ce-o fi căzut atita zădamlcă obidă peste sa fie tal vatama- 
Doiai (8AO.) [comp. rus. rut. a t a m a n].

VAtAmARF sf. © Faptul de a vătăma; 
rezultatul acestei acţiuni: 9i- 
colal-Vodă... aa poronclt fără nlce 
o ^ de l-an slobozit pe boieri de 

(la Închisoare (n.'Cost.) ţ © © Jig*
*nire, prejudiţiu.

VATAMAT adj. p. VA- 
tAma. ® Rânit, stricat f ®
0 Jignit, păgubit, nedreptă
ţit, lezat ţ ® (j, Care su
fere de hernie r“^ 0 «evAtA- 
KAT.

VAT AMATORI- adj. verb. 
vAtAMA. Care vatămă: hdntn- 4'f..
Tlle alcoolice slut vdlAmAtoan si- 
nititli ţţ © nevAtAmAiob. faAfţ

2. vAtAmAtoabe sf. A Fru- ‘‘M
moaşă plantă din fam. legu
minoaselor, eu flori galbene- 
aurii, grupate Intr’o capitulă 
globuioa.<ă Ia virful tulpinii; fructul e o legumă 
terminată prinlr’un cioc curbat; creşte prin păşu-

r>g. 5*34- 
Vătămătoare:.
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VAT- nile şi fîneţele de la munte; are proprietăţi vul- 
. nerare şi e cultivată uneori ca plantă de nutreţ;

VAT numită şi „iarbă-de-vătămătură" sau „iarba- 
ranei” (Anthyllis vulneraHa) ([@15234).

VAtAmAtURA {pl.-taxi) sf. ® tiVătămâre, 
stricăciune H ® m Tumoare produsă de o 
parte din viscerele abdominale care ies printr'un 
orificiu oare-care, trăgînd după ele şi o parte a 
peritoniului, care formează un fel de sac unde se 
aşază, hernie, surpătură, boşorogeală: oap de oine 
are In toc e bun de legat pentru * (gor.) "[ @ 4 I4RBA- 
DE-VAtAMATURA = VAtAmATO ARE; — IARBA-VA- 
tAmAturii = qhimparitA [v ă t ă m al.
O vAtArog sm. OltenJBdn ^ = vAipiu ® ©.

VATĂŞEL, Mold. Bucov. vAtAjel sm. ® dim. 
vAtap II (I)Slujbaş la primărie, care Îndepli
neşte şi funcţiunea de curier: dlrectoml, loarte ner- 
voa, mină un vătă^el oălare s’aduoă numai declt pe ooooana

i »

Vătă§ei de nuntă.

(CAR.); peste clteva zllet un vătăşel mă ohemă la primărie 
(ON.) ^ ® Mold. =VORNICC:l (dl 5235): lanuntă
e obiceiul să se aleagă un... vătăjel (VOr.). ^ ® Băţ îm
podobit, CU două batiste legate în vîrf, pe care-I 
poartă vornicelul la nuntă (şez.).

VAtAŞI (-ăşeac), Mold. vAtAjj (-ăjeso) vb. tr. 
A conduce,'a administra, a chivernisi (în calitate 
de vătaf): P’a gură de vale Eate-o oaaă mare... Cin’ 
ml-o stăplneşte Şl ml-o TătăşeşteP (PAeco; tu al s'o vătă- 
jeştl, 8*0 Îngrijeşti şl s'o sporeşti ca o slugă credincioasă 
(GN.).

VAtAşie, Mold. vAtAjie s/. CD Slujba, cali
tatea de V ă t a f (de aprozi, de copii de casă, de 
curte, etc.): Eolernl... (văzlnd că) merge ou vătăjla bine, 
11 tace vechil (aiRT.) t (D tde pi&ia, subprefecturâ:
s'a hotărlt să intre la tocmeală, crezlnd că doar l-o tmpăoa 
ou un zapclllc, o vătăşle de plalu, cu o Isprăvnlcle cel mult 
(i.-GH.) t ® t Taxă CC se plătea la barieră pentru 
intrarea în oraş cu un car.

vAtAşiţA, ovAtAjjtA (pi,-te) s/. ® Ne
vasta unui vătaf f ® îngri
jitoare, administratoare acasei, 
mai mare peste slugi: mama San
da, fosta Ini dolcd, iar acum T&t&şita 
casei, II pofti numai declt la masă 
(D.-zAMF.) f ® Trans. Rudă sau 
prietenă de-a miresei care are 
un anumit rol în pregătirile 
nunţii.

VATOS sm. kS» Peşte de 
mare, ce seamănă cu calcanul, 
cu corpul pătrat şi turtit, avind 
pe ambele părţi ale corpului 
nişte tubercule osoase, prevă
zute fie-care cu cîte un mic cîr- 
lig; poate ajunge pină Ia o mă- Fi 6 v t 
rime de 2-3 metri; e de coloare » 5=3 • 
albăstrie şi împestriţată cu pete rotunde, albe; car
nea lui e foarte gustoasă; numit şi „vulpe-de- 
mare” ^Raja cîauataj (m 5236).

VATRA (pl. vetre) sf. ® Locul de pe cuptor

sau din sobă unde se face focul ((H 5237,5238):
de alură, intri In tindă, unde este si vatra, pe unde se dă foo 
la soba din nna din case (isp.); baba .. . torn& apă pe * şl
atinse foculce-llnvd- ___________
lise lata unchlaşnlnl >
de ou eearâ (isp.i;
slujeşte adesea ca 
loc de culcare: 
s'au onloat... pe va
tra goală, căoi n’a- 
veau alta haine declt 
hăinuţele de pe el 
(R€T.);—de aci, ®:
a şedea, a sta pe 
(sau In) a trln- 
dăvi; a Imbdtrlnl pe 
(sau In, le) -V, a 
rămînea fată bă- 
trlnă, a nu se mă
rita: Intrase la grife
c'oaă-1 Imbătrlneaaoă .
fetele la ~<,sp..;@: F‘S' 5237' Vatră-
n'are aici cenuşi !n sau nn-i arde nici îooul la a», e 
sărac lipit; a Ina, a vinde cuiva şi cenuşa din a nu-i 
lăsa nimic, a-i 
lua, a-i vinde 
tot: sănumifacă,
C&-1 vlnd şl cenuşa 
din (D.-ZAMF.)
© Locuinţă, a- 
şezămîntstabil, 
casă: unde-şl pu
nea creştinul vatra, 
se prindea pe tăl- 

poale neclintite 
(DLVR,); vatra p&- 
rlnteasci, str&mo- 
şeasoă; deputaţii 
s'au Întors fie-care 
pe la vetrele lor 
(CRO.); nu ştiau de 
se vor mal inturna 

Ia vetrele lor 
(NEOR.); deschide 
plaiuri IrxunoBse', 
holde neaşteptate şi vetre do gospodari In ascunzătorlle mun
ţilor (VLAH.); ^ lisat la vatri, (soldat) demobilizat, 
desconcentrat;Ţiganide Ţigani stabili :Ţiganide
mal toţi robi boiereşti sau ministlreştl, erau meseriaşi sau 
servitori (i.-qh.) ^ © vntra satului, locul pe care se în
tinde satul şi pămînturile din împrejurimi ce ţin de
el: In depărtare se auzeau clopotele vitelor care porniseră 
spre vatra satului (DLVr.); pr. ea;t. vatra mănăstirii, tlrgulul, 
oraşului; In vatra Înclinată a tlrgulul, căsuţe albe, on prispe 
Înguste de jur împrejur (vlah.) ^ © Traos^ ^ Vatra băii,
locul unde se aşază piatra scoasă din carieră sau 
din mină (vic.) i[ © Băn. aiua.) Podeala casei (re
miniscenţă din timpul cînd se făcea jos, pe pă- 
mînt, în mijlocul odăii); daci : (aveni, a umbla) 
pe pejos.pepămînt (VIC.) (dens.) [cuvlnt balcanic 
(comp, alb. v a t r e, srb. slov. vatra), pătruns 
din graiul Românilor şi în limba altor popoare^ 
cu care au venit în contact].

VATRAIU (pl.-aie),. Mold. Trans. Bucov. vA- 
TR4(RIU) (pi.-are), Băn. VATRANtU (pî.-anie) sn., © 
Unealtă (ca o lopăţică) cu care se scormoneşte 
focul în vatră ([g ^
5239): Cu ciomege, 
cu topoare, cu văt- 
rale şl frigări. Alerg, 
o gonesc cu toţii, 
dlnd chiote şl strl- 
găţl (PANN); ou cle
ştele şl ou vătrarlul 
face o hodorogeală de-ţl la auzul (CRg.) ; Soacra sare să mă 
bată Cu vătrarlul de pe vatră (Ik.-brs.); biata babă, cum 
a văzut-o, a şl vlrlt vătrarlul In foo (sb.) ; Ţ tralu cu 
traiu amărît, cu ceartă, cu neînţelegeri: Totdeauna 
glra-mlra şl traiu ou vătralu (pann) ; a toca pe văttalu, a 
trăi într’o sărăcie lucie <r.-cod.) (znm.> —
labibA1 [comp. srb. rut. vatralj, bg. vat
ra 1 ă].

Fig. 5238. Vatră ţărănească.

Fig. 5239. Vătraie.
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VĂTUI (-oeac) vb. tr. (J) A căptuşi cu vată. 
vAtitie sf. ^ vATţnu.
VĂTUIT adj. (î) p. VAtuj, Căptuşit cu vată 

IfH © NţîVATUţT.
VĂTUIU sm., vAtvie sf. ^ ® Ied, iadă de 

un an: z&risem două vătal de capre negre (luno.) % ® Ie- 
pure de un an: a dat inima din zmeu, luglnd fără să poată 
prinde pe vătulu, oărula 1 se pierduse urma (r.<cod.) ; el fu~ 
geau Înainte, sperllndu-se de orl-ce sgomot... de vătulul oe 
ebughea din iarbă (oooq.) [lat. *vItClleus< vlttl-
I U Sj.

VAVEDENIE sv VOVEDţaflE.
V A VIL O NIE = BABILONIE.
VAX... = VACS...
VĂZ sbst. ® Simţul vederii: Cele cinci simţuri ale 

omului slut: <^ul, aiizul, mirosul, gustul şl pipăitul ^ ® Ve
dere: loviturile care curg ca grindina le iau -^1 (vlah.) ; 
are de lup şi aaz de vulpe (znn.); odată Ieşiră ca din pă- 
mtnt nişte palaiurl... şl străluceau de-ţl luau <^ul (isp.i;
II vom judeca după legile ţării şl-1 vom spinzura in >^1 tu
turora (GN.) [v e dea].

VAEÂ sf. ® Vedere: Si stelele ce vecinie pe ceruri 
oollndează Pe toatele plcloare-ţl eu le puneam in <v|EM[n.) ^ 
® Gonsideraţiune, stimă, autoritate: cine o să stea 
să asculte la gura unui unchlaş necărturar şl fără In lume P 
(I8P.); va ieşi In lume şl va 11 om ou şl cu cătare prin
tre al săi (VLAH.) [vedea].

VAZÂTOH adj. verb. vedea. Care vede: o,
Doamnei cele ce eşti de toate văzătorlu, cum rabzi om 
lărmăcătoriu I (MX.); wm- ATQTVAzATQB.

vAzdoagA = vIzdoaqa.
VAZDUH (pî.-nhurl) sn. Aer, atmosferă: alt'-te 

florile oele frumoase de prin marginea pădurii, cum umplu 
<^1 de miroznăI (crg.)î ÎTi spsc. straturile de sus ale 
aerului: fumul de la tunuri şl puşti Întuneca «*'ul (isp.) ; 
strigătele şl vaietele celor căzuţi cutremurau <^1 (vlah.) ; 
arătatu-B*au in ^«'Steacu coadă, ce se chlamă cometă (nec.i; 
fiul Împăratului, după ce călători cltva prin prinse a 
se cobori (isp.); vămile <«^lul iv- VAMA ® [vsl. V O z- 
d u h O],
t VAZNESENIE, vozMESţMiE sf. eg) Înălţare (Ia 

cer): (Hrlstos) la văznesenla sa, clnd s'au Înălţat de pre 
pămlnt In ceriu (varl.) [vsl. vOznesenije]. 
t VĂZNESţ (-esesc) vb. tT. şi refl. A (se) Înălţa, 

a (se) ridica [vsl. v 0 z n e s t i].
VĂZUT 1. adj. ® p. VEDEA: un punct abia ce 

abia se poate vedea î ® © Considerat, stimat, cu 
vază [mai adesea bine/*'); rău/*", rău considerat: 
e din ce In ce mal rău >*' şl dispreţuit (sl^.) © NBVA-
ZţTT.

2. sbst. Vedere: Mai rău se sperie cineva din auzit 
declt din •*' (pann).

3. vAzvTELE sf. pl. art. Lucrurile ce se pot ve
dea, vizibile: el Işi Inchlpulră că trebue să fie cineva care 
a făcut toate /*' şl nevăzutele (isp.) © NEVĂZUTELE.

VEAC, OVAC [pl. veacuri, Ovacurl; veci) sn. ® 
Timp îndelungat, epocă, eră: toate aceste odoare şi 
ştiinţele s'ar li stins la aceşti veci de pre urmă, do nu ar fl 
istoria (N.-C08T.); cela ce va lua doaă muieri... In veacul de 
acum se ceartă după voia judecătorlulul (prv.-mb.) ; aşa am 
apucat din vaoul de demnlt, etnd lumea era mal bună la 
Dumnezeu (or.-n.) j pe mine m’a ajuns vacul bătrlneţil (DLVR.) : 
sfirşitul **Tiiul, <*' de apoi, sfîrşitul lumii, lumea dc 
apoi; <*-ul de mijloc, evul mediu; In într’una: be- 
chetu-l (sspichetul) aveam la Dunăreşiacolo soldaţii făceau 
In vao de caraulă (OR.-N.) ^ © Viaţă, traiu, existenţă: 
Aohelon, de ruşine, se dete la fund şl ml-şl petrecu veacul cu 
amar şl cu ocară aoolo (isp.>; un vac de om ml se pere de 
clnd n*am mal văzut pămlnt Întins şi verde înaintea moa 
(VLAH.); această băşoălnlre... durează de-aproape două văcari 
de om (JiP.i; aşa ml-am făcut vacul (ciAuş.), tot 3şa am 
dus-o, tot aşa am trăit; Mlşu acolo-şl făcea vacul 
(VLAH.) ^ ® Eternitate, vecinicie: den veac şl pină tu 
veac tu eşti (bibl.) ; viaţa de veci; in veci, In vecii vecilor. 
In veci de veci, In veacul veacului, vecinio, etern: In veci 
II volu Iubi şl ’n veci Va lămlnea departe iemin.) ; după 
moarte, pomenirea lor nu se uită, ci rămlne lăudată In veci de 
vscl (I8P.); Intlmplărlle lor au rămas de poveste şl vor ră- 
mlnea In veacul veacului (tsp.); pe veci, pentru tot
deauna, pentru vecinicie: să uit pe veci norocul ce-o 
clipă l-am avut (emin.) ; a vinde, a cumpăra, a dărui de veci ^ 
® (pl. veacuri) Răstimp de 100 de ani, secol: ia al

dolle veac a lulHs., după Întrupare, pllnlndu-se veacul In- 
tllu, ani una sută (n.-cost.) ; Anii tăi se par oa clipe, Cllpednlcl 
86 par oa veacuri (emin.) ; slntem In veaoul al douăzeoIJea % 
® 0 © Vreme (din punctul de vedere meteoro
logic): ce vac nritl (R.-coD.); oe veac rău (ciauş.) ; ceriu roşu 
(vesteşte) ploaie şi veac Blab (grm.) [vsl. V ă k ă). 
OVEACĂs/. ® Trans.0aş.= VAoAlie ® ^ ®Trans. 
(PAC.) ^ = vAoAlîe ® H (b Trans. (pac.) Tiparul 
de lemn în care se strîn^ caşul la teasc H ® Often. 
Trans. (r.-cod.) (vic.) (pac.) 0 = BRAcINAritA ® [vsl.
V ă k o ,,pleoapă, capac”; rus. v ă k o „coş rotund 
de coa.jă de teiu”].
O VEAHBĂ (pl. verbe) sf. Bân. B Număr de trei 
fire dintr’o motcă: trei llre... fac o iar un oăţel are 
20 de verbe, adecă 60 de lire din motcă (uus.).

VECERNIE, © VECEENE sf. ai Slujbă făcută de 
preot în biserică spre seară; imnurile şi rugăciunile 
ce se cîntă la această slujbă privesc ziua sau săr
bătoarea care urmează a doua zi: dupăprinz, oamenii 
mai stau de vorbă, apoi se duc la vecernie (slv.) ; a dat nă
vală orbeşte in. biserică, unde slujeau părinţii vecernia 
(CAR.); de pe la vecerne se tot trndeşte şl nn poate să nască 
(RET.); a toca de /*' [vsl. V e c e r I n i j a]. 
t VEGHI = Învechi.

VECHIL sm. ® t Locţiitor, mandatar:este 
cel ce stă In locul stăplnulul la vre-o treabă (leo.-car.) If 
® 1*1 /*' (de judecăţi), mandatar pentru reprezentare 
în instanţă, advocat: >*' de Judecăţi este cel ce se orlu- 
dueşte de altul oa să se judece In locul lui <leg.-car.) ; au toc
mit un /*> ca să le apere dreptuloe-şl incbipulan că au (NEGR.) 
^ ® Mo/d. = EPI6TAT ®: /«nlporuncise de ieri dimineaţă 
să s’aducă toate plugurile la ogradă ivlah.i [tc. V e k 11]. 
t VECHTTiţlT sbst. A Mandat, procură, împu
ternicire : după ce stăpinul va da veobllulul... este dater 
stăplnul a primi orl-ce va face vechilul după porunca lui 
(leg.-car.) [tc. V e k j a 1 e t].
t VEGHILIMEA sf. A = VEGHILET [tc. V e - 

k i 1 e m 6].
VECHIME sf. ® Calitatea, starea a tot ce o

V e c h i u; faptul de a fi vechiu: casa a incepnt să se 
năruească de •*'; nimeni nu contestă /*a acestui obiect H 
® ÎB» O Calitatea dc a fi vechiu într’un grad, 
într’un post: înaintările s'au făout după/* ^ ® Tim
puri îndepărtate, antichitate: ţin ou sfinţenie ceea ce 
au apucat din <*' (isp.); Precum Atlas In >*' sprijinea cerul 
pe umăr (EMIN.).

VECHITURĂ (pl.-tuTi) sf. ® Calitatea, starea 
a tot ce e vechiu; faptul de a fi vechiu, ve
chime : nici odinioară vechitura vremurilor nn o va stinge 
din cărţile vieţii (n.-cost.) ; soldaţi... zăceau ou sutele înploale 
şl iu frig... Înveliţi In mantale transparente de/*' şl de 
gloanţe turceşti (i.-oh.) t ® Often. Timpuri vechi; în
depărtate, vechime: ştiu din <*/ (virc.) H ® Lucru 
vechiu sau de sistem învechit; haină veche, sdrean-
ţă: Işl lua In luntre şl puşca, o /*' cu două ţevi <sad.) ; A- 
glala... prefăcind vecinie o <*’ Iu ceva bun de pnrtat (vlah.) : 
Hala vechiturilor, hală (în Bucureşti) în care se vlnd 
obiecte purtate, întrebuinţate, vechi.

VECHIU adj. ® Care există de mult, care e 
făcut de mult [vorb. de lucruri): zidul /«'al mănăstirii, 
in cadenţă II izbesc (Alx.) ; ml-am frămlntat măselele Încă 
cu vre-o doi, trei covrigi, uitaţi de vechi ce erau (lep.i; 
un castel ; o casă veche; o datorie veche; m- LITME1 ® ^ 
© Care exista sau se întrebuinţa mai de mult: un 
cuvlnt <*’; un oblcelu /*/; răposata mama era foarte bună, dar 
o femele de modă vecbe, un spirit reacţionar (Car.) ^ ® Care 
nu mai e nou, purtat, întrebuinţat, uzat: cărţi 
vechi; haine vechi; dacă nu-1 rămln bani pentru iarnă,elrpeşte 
pe cele vechi (SLV.) 1f ® Bătrîn: eu sint */, slut <*/ 
de BO de ani (vTrc-) ; Cu efetolcl vechi de zile mă 'ntlmpiuaşl 
In cale (emin.) ^ © Care există de mult [vorb. de 
oameni): an price Saşii cu Nemţii carii slut mai vechi de 
dfnşii (N.-COST.) ţ ® Care exercită o profesiune de 
multă vreme: un dascăl •*'; o slugă veche ^® Pecarc-1 
arc cineva de mult: e un <*/ prieten al casei ^ ® Din 
vechi, a) din vechime, de multă vreme; b) de Ia cei 
bătrini: am auzit şl eu din vechi că sparge pe dedesubt două 
şiruri de munţi şl răspunde tocmai In Transilvania (vlah.)
[lat. vulg. V 6 c I u s = clas. v S t ti 1 u s].

VECI ■«- VEAC.
VECIE sf. Eternitate: aşteptăm soulatnl morţilor şl 

viaţa ce va să fie tn (coR.); pe /*•, pe veci [v e a c].

VĂT-
VEC
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ypC- VECIN11. adj. Care şade, care este aproape, 
\/Pn d® cineva, de ceva, din apropiere, înveci-
VCU nat; odaia odaia de alături; ţările,popoarele ^e.

2. sm.j vecjnA (pl.-ne) sf. (D Acela, aceea care 
şade, care ibcueşte lîngă sau !n apropiere de ci
neva, megieş: uă cnnoşteaa vecinii toţi, Tn nn m’al cu- 
Dosoot (EMIN.); ndă grădina ta şl, de-ţi mal rămine u»ă, udă 
şl pe-a vecinnlni (Znn.); ca vecliml răn, nici nn vrăjmaş 
mai răn (gol.) ; ne este amestecat gralnl nostrn oa al veci
nilor de pen preglur, măcar că de la Rlm ne tragem (OR.-UR-); 
a fost odată Intr’o pustie nn pastnlc şl*... vecinii săi eran 
Ilarele pădurilor osp.); cine are vecini răi se landă 
singur, despre cel ce se laudă singur, în loc să-l 
laude alţii; — mai bnn este nn vecin de aproape deoit nn 
frate departe^ la nevoie, e bine să aibă omul un ajutor 
cît de mic, imediat, decît să aştepte multă vreme 
un ajutor mai mare; — lumea piere şl vecina se dă in 
leagăn, despre acela care nu-şi face-inimă rea sau 
căruia nu-i pasă de loc de nevoile sau de primej
diile ce au căzut pe capul altuia ;i^AţNA(î), tos® % 
® t Motd. = RUMAN ®: cine... nn va merge In oaste, 
bine să ştie că acela va rămlnea vecin şi podan In veci ne- 
răscumpărat (must.) [lat. VÎCÎnus, - In a].

VECţN8 adj. Dp vacă, numai în nume de 
plante: LpasA-VEoţNA (bo.-oel.), şi prin etimologie 
populară 14HBA-vecinei^nAvalnic 0 [lat. vac
cina].

VEGINAtate s/. ® Starea unui lucru (sau 
unei persoane) care e aproape, alături, vecin(ă) 
cu altul (cu alta): in în imediată apropiere, în 
preajmă: mă aşezasem la o masă, oind lată că vin de se 
pun Indoi tineri parfumaţi (i.-OH.) If (D Toţi vecinii: 
toată '«'a se pllnge de sgomotnl ce face ^ ® Locurile ve
cine, prejmete H ® XMold. = rumAnte: la divan 
făcea dreptate tntnloi, şl mal vtrtos oelor ce se pirau pen
tru ^ (N..C08T.)[lat. vîcînltatem]. 
t VECINI (-ineso) vh. ÎT. % K face vecin, 

rumân, şerb: păglnll tşl cumpără robi pe bani şl In al 
şaptelea an 11 Iartă... şl tu vel tnveol să-l veclneştl(N.-cosT.).

g. vb. refl. = Învecina.
VţîGINIG, VEŞNIC 1. adj. = etern: viaţa 

acea Infrtngere a Inlmel aşa este dragă lui Dumnezeu 
olt certarea oea grea şi veolnloă-1 scoate şl-l Izbăveşte 
(VARL.); Dlmltraşoo-Vodă (oerea) la titnlnşnl său să se scrie 
Domn veolnio şi oblădnltor a toată Ţara-Holdovel; ce In 
deşert s’au ostenit, căN vecinie numai slngnr Domnul 
Dumnezeu este <must.); <^a pomenire iv POMENIRE..

g. adv. Iu veci, pururea: şi stelele oe vecinie ne ce
ruri collndează (EMin.) ; talentele... vor fi In lumea aceasta 
veşnlo nişte ezoepţiuni (car.).

•j; VEonneuL sm. Eternul, Dumnezeu [vsl. v â- 
Clnti ],
t VEGINIGI = INVECINICI.

VEGINIGÎE, VEŞNieţE sf. — ETERNITATE: Tu 
oare eşti pleiduÂ In neagra veoinlole, Stea dulce şi Iubită a 
sufletului meu! (alecs.) ; Nu de moarte mă cutremur, cl de 
veşnicia el (vlah.); Împăratul... dă poruncă să-l culce In 
casa oea de aramă Înfocată, ca să doarmă pentru veşnicie 
(Cro.); (împăratul) mal sărută pe flu-său Încă odată şl apoi 
Inoblse ochii In somnul veclnlclilor (mera) [v e C i n i c]. 
ţVEGINţE sf. Starea de Vecin, de rumăn, 

vecinătate: părindu-le oamenilor că acest nume de 
n’are osebire de robie,...) se silea oa să găsească Îndreptare 
şl mlntuire de numele veciniei (st.^şch.).

'VţGSEL (pi.-le) sn. V Poliţă: pricina acelei In- 
făţoşerl poliţieneşti era un ^ iscălit de stăplnul meu (alecs.) 
[germ. W c c b s e 1].
'VEGTpRIU adj. A veotorle, linie dreaptă 

dusă dc la focarul unei elipse, unei parabole sau 
unoi hiperbole la un punct oare-care al curbei 

M 1977) [fr. V e c t e u r].
VEGUţ VAOUI.
VţDE sm. A treia literă a alfabetului cirilic 

(K, r) corespunzătoare lui v [vsl.].
VEDEA (^ă, văz; pf. văzul; part. văzut) i. vb. fr. 

0 A primi imaginea obiectelor cu ajutorul ochi
lor şi al lumlnei: mă uit, dar nu văd nimic; abs.: rostu 
au şi nu grăeiott, ochi au şl nu vădu, urechi au şi nn audu 
(PS. SCH;); fetei nu-i venea să crează ochilor, clnd văzu pe tetă- 
lău înaintea ei <ibp.); nu mă ’ntreba... oi mal blne-ml 
pune ceva de mtnoare că... nu te văd de foame (retj; ev* 
BIRNA0,ceapa 0>QOHIUi®; steleveniev^STEA ®;

nu ştiu, n’am văznt sv* ŞTI 10; 0 F cum te văd 
şl cum mă vezi, afirmare pentru a întări mai mult 
cele spuse: Să fie oare adevărat tot ce ml-al spusP Răs
punde! — Precum mă vezi şi te văz (fil.); adevărul este 
cum te văz şl cum mă vezi (znn.) ; am văzut cu ochii mei, 
se zice prin emfază, spre a da mai multă tărie 
afirmaţiunii: Stilcovskle... an văzut ca ochii săi grăme- . 
zile de oase, unde an fost acel războlu, la acel loc (or.-ur.) ; 
n’am ochi să-l văd, să nn-1 văd In ochi, abia II văd tn ochi,
nu-1 pot suferi, mi-e urît să-l văd înaintea ochilor; 
cit vezi cn ochii, cît de departe poţl cuprinde cu 
privirea: pădnilde nud seculari şl de pruni Împodobesc 
colinlle olt vezi cu ochii (VLAH.) ; unde (Încotro) voluvşdea on 
ochii, unde mă vor îndrepta privirile, paşii: Da* nnde 
te dnol, nene Oeorge f — Iaca nnde oln vedea on ochii şl mă 
va lumina Dumnezeu (isp.) ; să te scoli şi să apuci Incotro-.l 
vedea cu ochii (CRgI.) ; văzind cu ochii iv QCUIU f 0; 0 
^ moartea cn ochii, a fi în primejdie (ie a-şi pierde 
viaţa: vedeam In toate zilele moartea ou ochii (i.-oh.) ; a-şi 

visul cn ochii sv* VIS 20; F cum mă (11^ o, eto.) vezi 
ou ochii verzi; ^ cn ochi bani, răi ev* QCHIU 10; a nu 
mal /V Înaintea ochilor, a 1 se turbura vederea, a i se 
împăienjeni ochii: de se mlnie, nu mai vede înaintea 
ochilor (DLVR.); se tnrbnră de necaz şl nu mal vedea Înaintea 
ochilor (lep.); nu vedeam lumea înaintea ochilor de f lămind 
oe eram (CRg.) ; ce să-i vază ochii P ce-mi văzură ochllp ex- 
presiune prin care îşi arată cineva uimirea la ve
derea unui Jucru neaşteptat: acolo oe să-i vază ochiip 
prietenul Iul suia oile In munte (ibp.) ^ © Se Zice ade
sea cu privire la o faptă, la starea nnei persoane 
sau unui lucru: nu-ml place să te văd nknbllnd haimana; 
e un om pe care l-am văzut altă dată trăind In bogăţie; aş 
vrea să-l văd In local mea; ca un fel de sfidare, ame
ninţare sau.prevestire: de nn ml-i asculta, tu vei vedea 
ce vei păţi (ret.) TI @ A fi martor, a fi spectator al 
unei întîmplări: multe şi mari bătălii crlncene an văznt 
locurile acestea; să nu te ducă Dumnezeu vreodată să mal 
vezi o asemenea bătaie! (lep.); secolul acesta a văzut la 
lucru atlţla oameni de geniu, cari s’au Ilustrat In ştiinţe. 
In arte şl In Utere (i.-gh.) 1| ® A observa, a ţinea 
seama (votb. de divinitate): Dumnezeu vede faptele 
noastre; 0 te vede Dumnezeu, daidenoroc: ţăranii 
au făcut mult, orz mai cu seamă: Ii vede Dumnezeu anul ăsta 
(o.-ZAMF.) ^ A privi, a se uita: vino de vezi oe mi-am 
cumpărat; molţl steteau să vadă ce se petrecea; du-te să te 
vezi In oglindă cit eşti de sbtrclt ^ 0 A-şi da seama, a 
pricepe, a constata, a băga de seamă': văzind tata 
că n'are Încotro, oeru timp de trei zile In oare să se gindească 
osp.) ; tu, Alexandre, vezi să se pregătească totul (sad.) ; 
iron.: măi băiete, gată-te odată de mergi la cal, apoi vezi 
de-mi stal iar plnă la prlnz pe clmp! (Ret.); repetat: Ne
vasta văzind şi văzind Că pe plac nu-1 este Orl-şi-cnm tă- 
clnd... (pann) ; dacă văzu şi văzu că tot Ii sărea In cale, În
tinse arcul şi dete ou o săgeată (ISP.); tată-său dac’a văznt 
şl a văzut oă nu-i vine de hac, s’a adresat la stăplnlre(i.-GH.) ^ 
0 A considera, a socoti: acest obicelu... en ll văzeao 
piază na, oa o cobe, ca nnnl ce înfăţoşează semnal jalei 
(ISP.) li 0 A încerca, a căuta: vezi dacă-ţl vin bine 
hainele; gustă vinul şi vezi daoă-i bun; vezi dacă poţi sădes- 
legi problema asta H 0 A întllni, â afla pe undeva: 
Încă n’am văznt aşa femeie să plîngă de toate cele (CRG.) ^ 
(g) lamina zilei, a se naşte; a apărea, a ieşi la 
iveală (t'oră. de o publicaţiune) ţ ® A cercetă, a 
întreba, a se informa: vezi dacă s'a întors acază^ 
® A vizita: nn te ştiam bolnav, altfel veneam să te văd; 
nimeni, nimeni nn vine să mă vadă, nimeni nn-mi ştie de 
ştire (VLAH.) ^ ® A primi: cn dumneata, nici nu vorbesc 
plnă nn văa toată chiria (CAr.) (S) (Stal), să voii..., un 
fel de introducere spre a anunţa că cele ce urmează 
sînt mai interesante sau explică cele rămase neîn
ţelese ^ ® Vezi e întrebuinţat uneori , cu înţeles 
expletiv, în cursul unei’ povestiri: se ţinea, vezi, 
norocnl după dtnşli oa pulberea dnpă clini 09*.); el. vezi, 
acum 40 de ani nu era aşa! (I.-gh.); vezi că, că(^i: el puse 
mina de o rupse^ o Ină şl o băgă In sîn; vezi că aşa îi învă
ţase lina OSP.); vezi bine, fireşte, negreşit: ştia, vezi 
bine, soaiele on cine are de-a face (CRc.) % # N’aude, n’a 
vede (n’a grea! pămîntalul) ADBli(S).

g, t)b, infr. A îngriji, a căuta de ceva, a se ocupa; 
găinăreasa... vedea de pui mal cu milă decît cleştele nsP.i; 
a-şl w de casă, de copil, de sărăcie, de treabă, de drum, de 
carte.
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2. vb.re/f. ® A fi destulă luminâ SR^rc ase putea 
deosebi bine lucrurile: aprinde lamp», c& nn se mai 
vede H. ® A vedea unul pe altul: namel olt se Tazni& 
goli... se raşlnară nnnl de alt (mx.) ^ ® A fi văzut, .a 
se arăta: 9I alse Dumnezeu: strlngft-se apşle de supt 
oer(iu) Intr’un loo, s& se vaza uscatul, el iu aşa (pal.); ce 
se naşte pe ’ntucerec trebue să se vază la lumină (pann) ; 
(prietenul nostru) nu se mai vede ^ ® A se Străvedea, 
a SO zări prin ceva: e aşa de slab de te vezi prln- 
trMnsuLTf ® A se afla într’o stare oare-care: mă
văd părăsit de toţi prietenii; mă vedeam, pierdut; dacă se 
văzu încolţit, spuse tot adevărul precum era (isp.) ^ (D A 
se petrece, a se tntîmpla: aşa oeva nu^s’a mai văzut

11 ® A se întîlni: e mult de clnd nu ne-am văzut ^ 
® A se întîlni des, a se frecuenta, a se vizita: 
Crăiasa Edvlga adese se vedea ou dinsul (N.-cost.) ; Clţi merg 
mai des să se vază, Cinstea 11 se ’mpuţlnează (pann) % ® 
A se revedea: să ne vedem sănătoşi I tm- sAnAtqs i ® 
^ ® Se vede (treaba^ lucrul), pesemne, probabil: se 
vede lucrul oă aşa e lăont omul, să nulie singur (CRG.) [lat.
V Id er e].
■f'V'ED'EALA sf. Mofd. în faţă de toţi, în ve

derea, în văzul tuturor; pe faţă: Anlţa... ţlltoarea 
lui Dumltraşoo-Vodă o purta In Intre toată boierimea 
(NEC.); ştiau toate tainele ce le făcuse şl le ziceau faţă, 
In ^ (NEC.); la la iveală:* tat*-aău strlnge vraol şl În
ţelepţi, strică turnul; (şl) o scoate pe fată la (pamf.) [vsl. 
*vi;d61o, influenţat de vedea].

VEDENIE, î vipENiE sf. Arătare înşelătoare, 
figură ce:şi închipueşte cineva că vede, nălucire, 
viziune: nu mal părea om, ci o vedenie htdă <gn.); a 
trecut pe dinaintea noastră ca o vedenie chimerlcă (Car.) ; 
dar vine noaptea, noaptea ursuză, plină de spaimă şl de ve
denii (VLAH.); cnmu-1 văzu acel boier In, să spărle foarte de acea 
înfricoşată videnie (tkt.) [vsl. vi(ienije, influenţat 
de V e d e r ej.
O VEDERA (-erez) vb. refl. Băn. Trans. A se lumina, 
a se face lumină: 11 zise vulpea să pună vr’o două lemne 
pre foo, ca să se vedereze (CAt.) [vedere]. 
tVEDERAT adj. = ÎNVEDERAT [vedera],

VEDERE sf. d) Faptul de a v e d e a: ^^a iul 
m’a bucurat mult; la cuiva, văzîndu-1: se cutremură 
la <^a lui ^ ® 0 Vizită: Mal rara ^ Este mal cu miere 
(PANN); a se duce In a se duce în vizită (P.PRV.); 
mirii... se duc Împreună pe la părinţii miresei (mar.) % 
® ® Vizită pe care o face un flăcău într’o casă, 
spre a vedea fată cu care vrea să se logodească: 
tntr’o zi, o peţitoare l-a dus la (BAs.) ^ (7) FaculLatea 
de a vedea, văz; organele acestei facultăţi, ocbii: 
steaua... Poate de mult s’a stins In drum, în depărtări al
bastre, Iar raza el abia acum Luci vederii noastre (EMIN.) ; a 
avea bună, rea, scurtă; a pierde, a obosi <^a; împăratul... 
visase oă-1 va veni <^a, dacă va da acel lapte pe la ocbl 
(I8P.) i copilul să se scalde numai dimineaţa după răsăritul 
soarelui şl seara mai ’nalnte de a apune, ca să nn-i piară 
vederile, clnd se va face In virată (oor.); a lua vederile, a 
lua ochii, a orbi {de prea muită lumină sau stră
lucire); Impăratal.., porunci să-l dea... un rlud de haine 
de anr oe-(l luau vederile de tmmneete (laP.); a pieri din ». 
a pieri din ochi, a dispărea, a nu se mai zări; apierde 
din -*•, a nu mai zări, a nu mai vedea, a pierde din 
ochi; se luă dnpăel... prin crlngurl el prin deslenrl, p!nă 
ee-1 pierdu dlu * (Rar.); a cunoaşte pe cineva din a-1 
şti cine este, fără Insă a fi vorbit cu dinsul ÎI ® 
® A avea pe cineva in a se interesa de aproape de 
el, a-1 avea In ochi: ll avusesem totdeauna In » pe 
eminentul tinăr (Car.) ; a scăpa din a-i scăpa din ochi, 
a lăsa afară din nebăgare de seamă, a nu pomeni 
din greşală; o văzuse cntremnrlndn-se din tot trupul şi 
nu putea să-i scape din ^ dea merge tot mal Încet (slv.) ; 
a trece ou «.a, a omite, a nu ţinea seamă, a nu pomeni 
despre ceva: o aşa mlnclnnă cu coadă, nici el nu putură 
trece cu ^a (lep.i; Bomănnl e bun la sullet... îngăduitor şl 
lesne trecător cu ^a celor ce-1 păcătnesc (isP.i; punct de * 
iw PUHOI®; avind In considerlnd, ţinlnd seamă 
de; ce desvoltare viitoare poate spera literatura romănă, avtnd 
In » starea in cate... sfe află astăzi ? (Car.i ^ ® V9 (Cam
bie plătibiiă) la In momentul clnd se prezintă (la 
plată) ţ| ® Viziune: văzu in ^d ieşi dentr'nn părete 
o mină şl scrise trei cuvinte imx.) ^ ® Privelişte: de 
aci-avem o Immoasă... apte parc; pr. ext. fotografie, 
ilustraţie care reprezintă o privelişte: mi-a trimis

Fig. 5340. Vedetă,

mal mult cvederl din Muscel ţ] ® Intenţiune, proiect, 
scop, ţintă ce-şi propune cineva; are vederi ambiţioase 
ţ| ® Concepţiune, idee: nu mă Impao ou vederile lui 
politice.
ţ VEDERQS adj. ® Considerabil, respectabil, 

distins: omul » şi iute la inornrlle Iul la Împărat! trebue 
a dvorl şl să nu dvotească la oameni leneşi (bibl.) ţ| ® Splen
did, Strălucitor, măreţ: Numai nna-1 luna-aleasă, Hal 
aleasă, vedetoasă. Ca mindra mea de Itumoasă (NOV.) [v e- 
d e r e].
•VEBETA (pi.-te) sf. ® H Soldat (de cavalerie) 

pus ca santinelă i
f ® # Rînd ti

pări teu caractere 
mai groase, spre 
a li pus In evi
denţă ţ[ ® Per
soană care iese 
in evidenţă, care 
se distinge: de 
clnematogral ţ] ® 
a. Vaporaş care 
face servicii pe fluvii sau în apropierea porturi
lor ® 5240) [Ir. V e d e 11 e]. 
ţVEDRţT sbst. = VADrABIT : oind s’an trezit la 

vremea culesului, le-an Ieşit şl .^ul alte 4 bani de vadră 
(M.-COST.) [vadră]. ,.

VEDBIŢÂ (pi.-te) sf. dim. 'VADRA: pune pllnla 
mare şl toarnă ou vedrtta, ca să bem norocul Iul Lalotă şl-al 
neamului său de BasarabI 1 tonoB.).

"VEGETA (-etez) vb. intr. ® A A se; nutri şi a 
creşte {vorb. de arbori şi de plante) | ® ® A trăi 
fără a munci, fără a produce, fără a se face cunos
cut, nepăsător de ori-ce [fr. ].’
"VEGET.^ 1. adj. A (I) Ce ţine de plante ^ 

® Ce se scoate din plante: zahărul e un produs —' ţj 
® Pămint care provine din descompunerea vege
talelor I ® Regnultotalitatea plantelor şi ar
borilor.

2. (pi.-ale) sn. Plantă, arbore, fiinţă organizată. 
Înzestrată cu facultatea de a se nutri, de a res
pira, de a creşte şi de a se reproduce, dar care n’are 
sensibilitate şi mişcare voluntară [fr.].

"VEGETAIiINA sf. X Grăsime alimentară ob
ţinută din nuca de cocos [fr.],

"VEGETARIAN 'adj. şi sm. Care nu se hră
neşte cu carne sau cu produse animale, ci numai cu 
vegetale [fr.].

"VEGETARţSM, VEGETARIANISM sbst. Sistem 
de alimentare care nu admite nicţ ,o altă hrană 
decît aceea pe care o pot da vegetalele [fr.].

"VEGETATIV adj. ® Care face ca un corp or
ganizat să se nutrească, să respire, să se desvoite H 
® Care caracterizează vegetalele; viaţă—ă l ® 
FuncţKun)! —e, funcţiuni comUne vegetalelor şi ani
malelor [fr.].

"VEGETAŢiyNE, VEGETAŢIE sf. ® Totalita
tea fenomenelor pe care le Infăţişază viaţa unei 
plante 1 ® Totalitatea vegetaielor, floră: —a unei 
ţări 1 ® Viaţă comparabiiă cu aceea a vegetale
lor 1 ® Excrescenţă anormală care se dcsvoltă 
pe corpul unui animal sau unui vegetal [fr.].

VEGHE sf. ® Starea unei persoane care stă trea
ză toată noaptea, care veghiază In timpul nopţii, 
nesomn: fşl aducea aminte nopţile de —, aplecările paite 
pătucul Iul, ca să-l asculte răsnllarea (BA-vN.i; CK;; Făclie 
de — pe umezi morminte (bmin.i ţ[ ® Veghiere petrecută 
in rugăciuni: clopotniţa de lemn hneşte, chemind pe ore- 
dlncloşl la veghe şl la rugăciuni (UIRO.I * ® Una din 
cele patru părţi In care Romanii Impărţcau noap
tea, strajă [veghi a].

VEGHIA (-ghiez, ţ-ghln) 1. vb. iT. ® t A 
păzi, a fen, a apăra: tu. Doamne, hrăneştl-nă şl ve- 
ghl-nă de neamul ceata ips. sch.) ^ ® t —voia cuiva, a ţi
nea parte cuiva, a-1 părtini: (Şerban-Vodă) nu veghia 
nImami voia înec.); nlmlcă nu strică credinţa aşa celor 
ce scrin letopiseţele ca tăţărla, clnd veghie voia unuia şl 
pogoară lucrul cu hulă altuia (U..COST,); era drept Judecător, 
neveghlnd nimămi voie, arătind dreptatea tuturor cum se 
cade ea unui Domn umsr.i.

2. vb. intr. ® A sta treaz toată (sau pină tlrziu) 
noaptea, a nu dormi: dac'o găsea dormind, o scula din

VED-
VE6

l.-A. Ca tic] roii. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 140Q 89



TABELA LXXVI. vehicule

Car cu boi darabană Teleagă

Căruţă . Camion Cotiugă

Berlină Landou Caleaşcă Cab Cabrioletă

Birjă Cupeu Victoria Brec

li- ;.r. •

Faeton Faeton de lăptar Tilburi Troică Sanie

Automobil Limuzină Autobus

Camion (automobil) Camion de mutat Tramvaiu
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aomn şlgeoertaonea; ...dao'o găies veRhlIiid, se oert^ouea, 
pentra oă nu se odihneşte (glv.); ©: cind snllelu-ml 
poastea veghla ’n eatazA (Emin.) H © A-şi petrece noap
tea lucrlnd foarte ţlrziu t ® A sta de paza noap
tea la Căpătliul cuiva t Dnnmeeen ştie clte nouţi am ve- 
(hlat la patnl Iul (bas.); seara n’a lerlat-o tirea sfl plece, 
ol a rdmae veghllnd Ia oăpdtllDl Ini [6lv.) ^ @ A pri- 
veghia, a păzi, a sta de paza: legea veghlaid la nşa ce- 
Mteannlnl englez (i.-oh.) 1[ © © A lua Seama, a fi CU 
luare aminte.

2. vb. refl. tA se păzi, a se feri [lat. vlgl- 
lare].

VEGHIAT adj. ® p7 VEOHIA f ® t Vole~&. 
părtinire.

VEGHIŞRE sf. ® Faptul de a vegliia H 
® Starea celui ce vegliiaza, veghe 1[ ® Priveghiere 
U a © Luare aminte, mare atenţiune.

VEGHIETQR sm. ® Cel ce vegliiaza ţ ® Pii- 
veghietor [veghi a].

•VEHEMENT adj. înfocat, furtunos, iute, nă
prasnic, violent; discursdiscurs plin de foc, fur
tunos [fr.].
•vehemenţa sf. înfocare, iuţeala; violenţă 

[t11-].
•VEHICUL (pl.-ie) sn. ® Trăsură, car de ori-ce 

fel, ori-ce mijloc de transport (s^ tab. lzxvi) ţ| 
® Ori-ce serveşte să ducă, să facă să treacă,'să 
propage dintr'un loc Intr'ultul: asmi o ~ni multor 
epidemii [fr.].
t vel adj. invar. Mare {!n legătură cu titulatura 

unei hoieiii: spătar, —- clucer; armăsell cel cu bârbl 
shiIoasB erau povăţuiţi de » ormaş (isp.i fvsl. velij].

•VELA (pl.-le) sf. a, Pinză de corabie: corâbler,... 
Iasă storlle velelor şl Inohlhă-te: adlncul te chlamă nerăb
dător (CAR.) [it. ].

VELEAT (pl.-turl) sn. ® îDată (a anilor): doară 
niscai .«'url a anilor de s'or (1 greşit. Iară celelalte Intru 
adevăr s’au sciis înec.) ţj ® © Termenul, sili şi tul 
vieţii: a-i ieşi, a i se apropia, a-i sosi «-ui, a i se apropia 
sf Irşitul vieţi i: uite cum se bocesc muierile, parcă le-a Ieşit 
*ul (OR.-N.); pasă-ml-te I se Împlinise şl Iul, 11 sosise *ul 

(isp.) [vsl. v Q 1 6 t o ,,ln anul”; 'comp. leatJ.
•VELEITATE sf. Voinţă slabă şi nehotărltă, 

neurmată de nici un efect; pr. ext. (iorinţă, poftă 
trecătoare: uu pot spune că are vre-nn cusur, dar... oare- 
oerl veleităţi şl pretentlunl de personalitate (car.i [fr. 
V e 1 1 6 i t 6].
•VELIN 1. sbsi. Piele de viţel preparată ca un 

fel de pergament subţire şi foarte neted.
Ş. adj. Hirţie ~ă, hîrtie aibă, fină, lucioasă, care 

imită velinul: s’a pns...aă-şl iacă mina, exercltlndn-se 
tn tle-care zl, pe hlrtle *ă, la lei de lei de sotlltnrl (Car.)
[ft.].

VELINŢA (pî.-ţe) sf. @ Mic covor lucrat tn 
casă de ţărance: d’a-laDguI zldolol se ’ntiodea an pat 
aooperlt cu vellnţe yărgate de tară (ODoe.); ea era Întinsă 
tn pat... 9lacoperltăplnă la glto’o ^ albă (dlvr.); ®: brăz- 
dătarlie plugurilor ae Invlrstan ca nişte petece negre pe o 
arlasă gălbuie <s.-ald.); a Izbucnit In pilos crincen, tn- 
groplndU'Şl capul aprins tn Tellnţa albă şl rece a omătolnl 
iow6.)^ ® Pt. ext. Scoarţă, covor: iiui impăratoiuinu 
cuteza să calce pe pardoseala băii şl pe vellntele cele de mere 
preţ (isp.i [comp, srt). velenac, ngr. peXKxCav 
etc.; probabil la origine,.covor de Veneţia” (comp. 
ung. V e 1 e n c e „Veneţia”)].

VELIŞTE sf, = jţlLIŞTE: In ^.'a vlhtulul «mar.)
(VOR.).

VELIT adj. şi sm. © (Boier) mare boier, 
boier dc rangul Iniliu (ev boier®): privi de la.fe
reastra pe totl trecătorii, de la veliţii boieri, ou bărbile albe 
şl cu căciuli de samnr, ptnă la calemglMFiL.); citi ue- 
vtrstnlcl se vor cinsti de domnie ou cinste de veliţi, se soco
tesc Intre vlrstnlol (leg.-car.); protipendada şl veliţii purtan 
pe cap guglumun de samur (i.-oh.) .© Pt. ext. MagnaL:
nişte veliţi poloni din avangardă (balc.) [v e I].

VELNICER sm. Mold. Bucov. = povABNAOftr 
[v e I n i ţ ă]’.

VELNIŞ sm. ♦ Specie de ulm cu flori verzui 
sau roşietice ce atlrnă In jos dispuse In umbcle 
fUlmvs 'effusa) ((®|524i).

VŞLNIŢA {pl.-ţe) sf. Mold. Bucov. = povaRWA: 
Duca-Vodă) au Început a-şl tace slupl.,., —' de borilcă, da

bere şl de altele (n.-C08t.) ; trăşşta toarte bine ou bărbatu-săn VE0- 
ce tine moşii ou anul, şl ore * ou maşină ineor.) ; s ou tăcut 
nişte beţivi de trunta de dud s'au Înmulţii velnitela <alec8.i VCfv 
[vsl. V 1 n I n i c a].
"VELOCIPED (pl.-ede) sn. Vehicul alcătuit din 

două roate neegale, ca
re se mişcă prin apăsa-

Fig. Ş040. Veioeiped.Fig. 5241. Velniş.

rea picioarelor pc pedale ((B) 5242) [fr.].
•VELOCIPEDIST sm. Cei ce umblă cu velo- 

cipedul [fr.]. |i!l>,,(L
•VELOCITATE Sf. Iuţeală, repeziciune [fr.].
•VELODROM (pl.-omurl) sn. N. Loc unde se 

fac curse de velocipede, de biciclete [fr.].
•VELUTINA (pl.-ne) sf. B Stofă de bumbac 

care are înfăţişarea unui pluş uşor şi care e foarte 
inflamabilă [fr.].

•VENA (pl.-ne) sf. ♦ Noroc, şansă (Ia jocurile 
de noroc): pentru beţiv, toate ee reduc la un vin bun, pen
tru cartofor Ia o eztraordlnoră IVLAH.) [fr. V 6 i n e].

•VENAL adj. ® Care so cumpără cu bani {vorb. 
de slujbe, dc sarcini) ţ| ® V Valoare -^ă a unul lucru, 
preţul din comerţ al unui lucru Ţ| ® © Care c In 
stare să facă ori-ce pentru bani: ciacoini eete, tot
deauna şl In orl-ce tară, un om ipocrit, laş IFIU) [fr.].

•VENALITATE Sf. ® Caracterul a lot ce se 
poate cumpăra cu bani H © ® CaractiJrul aceluia 
care, pentru bani, e In stare să Iacă ori-ce: eispacnio 
nevoile ţăranului, »a funcţionarilor (vlah.); de pretutin
deni se rădloo un glas tn contra venalităţii ce domnea In 
lostltle (i.-GH.) [fr.]. ___

•vendeta (pî.-te) sf. Stare de duşmănie şi (le ' 
războiu între două familii corsicane şi care, sub 
cuvint de răzbunare a slngclui, face ca membrii 
acestor familii să se omoare reciproc [It.].

•VENERA (-erez) vb. iT. A cinsti, a stima -şi a 
respecta profund: amlăcnt-o, respectlnd credinţele lle- 
căxnla... el venerind pe adela cari lobean ţara şl dreptatea 
(I.-OH.); Biserica creştină venerează pe stlutl [fr.].
•VENERABIL 1. adj. Q Vrednic de cinste, 

demn de o stimă respectuoasă ţ ® Demn de un 
respect pios.

2. sm. Preşedintele unei loji masonice [fr.].
•VENERABILITATE sf. însuşirea a tot ce e 

venernbil [fr.].
•VENERAŢiyNE, VENERAŢIE sf. ® Faptul de 

avenera II © Stimă profundă şi respectuoasă,res
pect aproape religios [fr.].

VENETIC i. adj. Veneţian; galbena, galben 
dc Veneţia, ducat: covorul pe care stan mirii la ounnule 
era semănat cu galblnl ^1 (ODOB.).

2. sm., venetica (pl.-ce) sj. © O t Veneţian(ă):
Turcii... s’au dus In Frlncl Ia tara Moreei ce o ţineau Vene
ticii (NEC.) ţ| © Om venit dc aiurea şi pripăşii In- 
Ir’un loc, străin: orl-ce venetic iu tara asta este oploşit 
de dumneavoastră (Cro.); curtea Iul Bnlelmen ee umpluse 
de străini venetici iodob >; cum să cerem de la nişte bieţi 
venetici... să lle el mişcaţi de legendele romăneştlp (1.-0H.) 
[gr.-biz. PsvsT'.yo!;].

■VENEŢIAN i. adj. • Din Veneţia; lan
ternă -vă vr lanterna®.

2. sm., venetianA (pl.-lene) Sf. Locuitor, locui
toare din Veneţia.

VENGHERCA (pl.-ce) s/. © Odinioară; hai
nă Îmblănită purtată de tinerii boieri; un tinăr
muche le) .. (care porta) v de postav negru cn brendebnrurl
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VEN- (i.-GH.); ast&zi: haină de postav blănită, a cărei 
croială se aseamănă cu a ghebei, dar de care se 

V CIN: deosibeşte prin aceea că e croită mai drept şi mai 
pe trup; tn loc de găitane, are clte un şiret negru 
de iînă împrejurul gltului, a marginii piepţilor şi 
a rntnccilor; o poartă la ţară, ca haină de sărbă
toare, mai ales flăcăii deleni cman.i [rus. venger- 
ka, pol. wşgicrka ,,(haină, blană) ungu
rească”].

VENJ, O VKJ (vin, viu) vb. intr. ® A se duce unde 
e persoana care vorbeşte sau către care se vorbeşte: 
cine e acel om oare Inalnte-ne vine In cimp P (pal.); pen> 
tril a chema pc cineva: Doamne^ en m& Tolu tace o 
mo7illţ& şi vino de te sne pe mine şl Încalecă 1 (neco; vino 
(mal) Încoace, apropie-te; iw ÎNCOACE 2 ^ © A se 
duce In vizită la cineva: De trate, trate să-ml tu, Dar 
la noi mal rar să vil (Pann) ^ © A SOSÎ: daca auziră nă- 

t roadele... că Cbrlstos va să vie In lemsallm, luară toţi stăl- 
părl de tlnlo In mlnule sale (VARL.); Mlhal~Vodă... se găti 
că toţi boierii şi purcese de veni tn ţară, ou bună pace, la 
scaunul domnesc (NEC,); plnă a venire alutorul leşesc, Ion> 
Vodă au tost Intrat cu oaste In ţară (gr.-ur.) ; vezl-1 pe Romăn 
etnd vine primăvara cum 1 se umple sutletnl de buourie 
(ALEce.); n’a venit Încă trenul; bine al veniţi urare adrc* 
sată unui nou venit; ■»- acasA li ® A ajunge: ia 
putere f © ^ la loc, a se întoarce; © a-l ^ inima la 
loc, a mai prinde curaj, voie bună: venindu-i inima 
la loc şl plin de încredere in sine... se Intăţlşază Înaintea 
tată-său (CR6.) ^ ® A fi adus: mărturlle ce vin din 
străinătate; oaleaua vine din Arabla H © A sufla, a bate: 
vintul vine de la nord; pe urmă vine un vint şi scntnră 
tlorlle (R.-coD.) ^ ® A (se) pomî: tot omul are putere 
să se bată ou vrăjmaşul cela ce vinie asupra Iul să-l uolgă 
(PRv.-MB,); despre lucrurile neînsufleţite: s’au pornit 
ploi grele, olt an venit apele mari afară din măsura lor pe 
cum venea de altă dată (Must.); vine ploaia spre pămtnt In 
40 de zile şl 40 de nopţi (PAL.) ® A se îmbulzi, a se 
înghesui, a veni grămadă: oştlle se puseră In mişcare 
şl veneau unele asupra altora ca talazurile mării (tsp.)
(® A urma, a-i veni rîndul {vorb. dc timp, de o
întlmplare):'primăvara vine după Iarnă; venise atunoe 
vremea Talanilor de perlt (Mx.)*, veni şl rlndul copiilor 
babei oa să-şi spuie şi el basmul lor <isp.) ; olt timp a ţinut 
acel ajutor, el a urmat... In şcoala oadeţllor, dar a venit o 
zl olnd acea bursă a Încetat ((•‘Oh.) ; nu căscaţi, oameni buni, 
oă oe-1 frumos de-aonma vine, şl plnă la oapăt mult mal 
ţine (MERA); anul, săptămlna oe vine, ânul viitor,'săp* 
tămina viitoare; cei ce vor veni după noi, urmaşii 
noştri, posteritatea H ®' în spec. A cădea, a-i veni 
timpul, rîndul [vorb. de sărbători sau de eveni
mente care revin periodic): tn ziua stintuiui Martin... 
oare'Btint... la noi vine In 31 zile a Iul Octemvrie (N.-COST.)
t ® A se ivi, a creşte, a ieşi, a se produce: a in-
cepnt S&-1 vie dln(ll; are aâ-1 vie mintea, olnd s’o tace mal 
mare; ~ pe lume, a se naşte H ® A fi transmis: artele 
ne-au venit din Oreola; altabetnl ne vine de la Fenicieni 
t @ A deriva, a se trage, a-şi avea originea: on- 
vintele politicos, simandicos, tacticos 
vin din greceşte H © A proveni, a purcede, a izvorî: 
acnm ştiu de unde vine greşale ^ ® A ajunge plnă 
ia o înălţime oare-care: ciorapii ii vin pinâ ia ge- 
nnnchl; apa Iml venea plnă la bărbie ţ| ® A fi aşezat 
într'o parte oare-care, a fi situai undeva: odaia
mea venea cblar lingă salonul In care era moarta- ivlah.i ; 
In oe parte vine poşta p f ® A i se potrivi, a-1 prinde 
bine sau rău,.a-i ■ şedea: nn-ml vin bine hainele: 
Iml vine rău pălăria asta mare ® A i se 'faCC: a-1 
-V rău de căldură; 1 se urlse şl lui, şi-l venise acru, tot 
auzldd-o, de dimineaţă plnă seara, tronlşornl şl Iarăşi tro- 
nlşornl iisp.); a-1 cuprinde, a-1 apuca: a-l ~ ame
ţeală, greaţă, slăbiclnne. Hori ţi ® A-i gren, a-i fi 
greu (de îndeplinit ceva), a se alia într’o situaţie 
dificilă,delicată: Saşel ll venea toarte gren să-l zică,,dom- 
nnle” (DLvr.) ţ] @ A-1 —, a nn-1 la socoteală iw- SOCO
TEALA® ţ| @ A-1 (de) Indemlnă ev* INDEMÎNA 1 ţf 
© A-şi In lire ev FIRE ® ţi @ A-1 In minte, tn 
cap. In gind,tn cuget,etc., a-i trece, a-i intra, a i se stre
cura o idee, un glnd în minte: ii muncea in tot chi
pul, năsllnd să le dea ce le venea lor In cuget (N.-cost.) ; Iaca 
mie nu'ml-a venit In cap de una oa asta (CRO.); (ibs,: 
Intr’nna din zile. ce-1 vine părintelui P ne oaută ceasloavele 
şl... le vede aşa stngerate (Crg.i; a-i — pofta, a-i abate.

a-1 apuca o dorinţă, o poftă, a-1 ajunge un dor:
găina, olnd 11 vine, atuncea ouă (PAnn) ; din dragostea mea 
de mal dlnloarea, tml vlnea acum să le string de glt(CR6.i 
Zărind lrumosn-1 umăr, mal că-ml vine să-l sărut (Emin.) ; 
eram de-o veselie nebună: Îmi venea să oint, să sar In sus 
(GN.i ţi @ A fi dispus, aplecat, a înclina: ard de 
curiozitatea de a şti olne e omul acesta, dar nu-mi vine să-l 
întreb (vlah.) ; a-1 a nu-1 ^ să crează, a fi, a nu fi 
dispus să dea crezămînt, a sta în cumpănă, ne- 
hotărît dacă trebue sau nu să creadă: tetei nn-i 
venea să orează ochilor clnd văzu pe tată-său Înaintea el 
(isp.i; mie nu-ml vine. a crede că s’a întors ţi @vorba 
despre (sau do) cineva sau ceva, a ajunge, a se în- 
Lîmpla să SC vorbească de cineva sau de ceva; 
aşa vine vorba, aşa se zice (de obiceiu); vorba vino, 
numai aşa zicînd, e numai un fel de a mă ex
prima : pentru o mizerabilă leală de trei sute de lei pe lună, 
adică, vorba vine, trei sute, (căci) In mină lei două sute 
cincizeci şl şase (CAR.) ţ( © 0 Du-te, vino iv- DţTCE2 @ 
[lat. V ă n i r ej.

VENţN (pî.-lnuji) sn. ® Lichid olrăvicios ce 
secretează glandele unor animale ca şarpele, scor
pionul, sau unele insecte: ca şarpele Işl varsă -^1 din 
gură (GOL.); pofta dnpă cele de prisosit este asemenea ->nlui 
şarpelui (Tich.i; (din zmeoalcă) ln(iepn a curge nişte slnge 
şl'*' sclrbos osp.); se dnse albina la Dnmnezen şl 1 se. 
rugă ca să-l dea atlta putere asupra omului... oa atunci clnd 
11 va împunge, să moară de'«'ul el (MAR.) ţi (D 0 Fiere: 
ţaroa, dacă o Irigi şl o mănlncl, curăţă stomacul de <*', şi-l 
bună do loao pentru ottigoşi (GOR.); după credinţa po
porului, 0 mare supărare face să sporească secre- 
ţiunea fierii; de aci, ® — cu înţelesul de amără
ciune, supărare, necaz: om ca tine să nu-şl tacă pen
tru atlta treabă (SLv.); mal mult batjocoresc, pentru ca să-mi 
mal răcoresc ■«'ul (alecs.) ; Cu Inima stearpă, rece şl ou suflet 
de ~ (EM)N.); şl-şl vărsă '«-ul amar pro to(i creştinii olfi se 
închina sfintelor obraze (Mx.i ţ[ ® Pr. ext. (F) Răutate: 
el orltlca fără patimă, fără Interes şl fără — o.-gh.) [lat. V e- 
n e n u mj.

VENINA... = ÎNVENINA...
VENINĂBIŢA (pZ.-ţe) sf. ♦ Plantă veninoasă, 

cu fiori albe sau trandafirii; are 
proprietăţi Iritante şi purgative 
şl e întrebuinţată de popor ca 
leac contra frigurilor, durerii de 
stomac şi a tusei; joacă de ase
meni un rol însemnat în deseîn- 
l.ecele de dragoste; numită şi'
,,mila - Domnului”, ,.milostivă”,
,,avrămeasă” sau ,,clrstineas (c)ă’
(Graliola officinalis) ([1| 5243)
[veni n].

VENINpS adj. ® Care are 
venin, plin de venin: şarpe; oi 
pizmăt... tiară cumplită, ttlharln, scor
pie veninoasă., olt răn faci şl elfi mun
ceşti I (MX.) I ® Otrăvitor, otrăvi- 
(:iOS: plantă veninoasă; ciuperci veni
noase ţ[ ® ® Plin de răutate, care otrăveşte sufletu, 
cuiva: a plecat cu bletal tată-afln ca b&-ş1 aaotuid& durere 
de oohll r&l el veninoşi al Înmii (VLAH.) [lat. vene-
n 0 s u s].

VENţRE sf. Faptul de a veni fţl © ne ve
nire.

VENJT 1. adj. p. VENI.
p. sbst. Faptul de a veni.

(pJ.-itnri) sn. ® Ceea ce-i produce cuiva 
anual o proprietate, o moşie, averea pe care o are 
sau munca pe care o depune: Da ai *'uri mititele. 
Mal opreşte din măsele (pann) ; are zestre de o mie (de) gal- 
bonl-v pe an inegr.) ţ[ ® o, —urile statului, banii pe 
()ari li încasează anual Statul din oontribuţiuni sau 
din proprietăţile sale [venij.

'VENTILA (-iiez) vb. tr. A aerisi,a primeni, a 
împrospăta aerul [fr.].
• (pj.-toare) sn. ® Aparat sau
instalaţie specială cu care se primeneşte acrul 

n " cameră, într’un Ioc închis, într’o uzină, 
mină ([®| 5244) ţ[ (D Aparat sau organ

Fig. 5043. 
Veni n aripi.

într’o
Într’o
al unei maşini care procluce un curent de aer 
,suht o presiune mai mult sau mai puţin mare 
[fr.].
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"VENTILAŢIUNE, VENTILAŢIE sf. Faptul de a 
ventila,' aerisire;’ rezultatul acestei acţiuni [fr.].

Ftff. 5245. 
Ventrilicâ.

Fig. 5246. 
Ventrilicâ.

///// '/'■

Fig. 5244. Ventilatoare.

"VENTRAL adj. S> Privitor la pîntece, ce ţine 
'de pîntecehernie-~ă [fr.].

VENTRICEA iw VENTRILICÂ®. 
"VENTRICUL (pi.-ale) sn., VENTRICULA (pi.-le) 

-sf. £> Nume' generic ce se dă unor cavităţi particu
lare unor anumite organe ale corpului; inima are 
două ~e aşezate deasupra celor două auricule: 

■»Til drept gl -»ti1 gttng (••• 2661) [fr. ].
"VENTRICULAR adj. £> Ce ţine de ventricuie

[fr.]. . ■
VENTRILICÂ sf. ♦ ® Plantă păroasă, cu tul

pina tîrltoare'labază, spre vlrf ri
dicată ; face flori albastre sau albe- 
trandafirii, cu vărgi Incluse sau de 
tot albe; numită 
şi ,,buruiană-de- 
ccl-perit”, „mă- 
trice” sau ,,stră- 
torică” (Vcroni

ca officinalisj 
(H 52i6) t ®
Plantă cu flori 
mari, de un alba
stru frumos, ce 
cresc la subţioa
ra frunzelor; nu
mită şi „ventri- 
cea” (Veronica

Toumefortii)
(d 5245) H ® = I4RBA-SARPELUI8. 
"VENTRILQC adj. şi sin. Se zice despre o per

soană care, fără a mişca buzele, vorbeşte cu un 
glas care pare a veni de departe: gtia atttea istorii gi 
la spunea cu dlohlsnl lor şl on oara-oarl aptitudini de ^
(VLAH.) [fr. V e n t r i 1 o q u e].
"VENTUZA (pl.-ze) sf. ® A* Pahar ce se aplică 

pe piele, dupăces’a 
rărit sau golit aerul 
dinăuntru, prin ar- 
derea unui corp u- 
şor sau cu ajutorul 
unui piston; presi
unea dinăuntrul 

paharului fiind in
ferioară presiunii 
atmosferice, pielea 
se dilată şi provoa
că o congestiune 
locală (IU 5247, 5248) f ® Organ cu ajutorul că
ruia imele animale, acuatice fac vidul şi se lipesc 
de corpul pe care vor să-l sugă: ventuzele lipitorii 
[fr. V e n t o u s e].

"VENUS sbst. ii Planetă depărtată de 108 mi
lioane de km. de soare, care se arată pe cer ca o 
stea strălucitoare şi e numită de popor,,luceafărul- 
de-dimineaţă” sau ,,luceafărul-de-seară'’, după 
timpul cind se arată pe cer (1^ luceafAr ®) [ir. 
<Iat.].

"VERACITATE sf. ® însuşirea aceluia care 
nu vorbeşte de’cît adevărul U ® Calitatea a tot ce 
este adevărat: clte din povestlrllp lul Herodot n’au lost... 
tratate de labnle, plnd ce au venit Imprejurftrl care au dove
dit... A.B spuselor şl observaţiunllor sale? (t-OH.) [fr.]. - 

"VERANDA (pî.-de) sf. ® Geamlîc, pridvor 
Închis cu geamuri t ® Balcon acoperit închis cu 
geamuri (1®) 5249) [fr.].
"VERASepp (pf.-oape) sn. M Aparat foto-

Fig. 5247
Ventuza.

Fig. 5248. 
Ventuza aplicata 

pe piele.

grafic care ia vederi stereoscopice şi In care plăcile VEN- 
se pot schimba automat (111 5250) [fr.]. VER

Fig. 5249. Veranda. Fig. 5250. Verascop.

"VERB (pî.-bo) sn. ® Of 'Vorbă ou care se arată 
ce face o fiinţă sau un lucru; ~ul e una din cele 
zece părţi de cuvint în care gramatica a împăr
ţit cuvintele ;s^ ACTIV 1®, ajutAtor 1 ®, auxi
liar i ®, DEFECTIV, DEPONENT 1, IMPERSONAL ®, IN- 
TRANSITIV, PASIV 1 ®>REFLEXIV®,REGULAT ®, TRAK- 
SITJV; conjugarea'V'Slor; timpurile; modurile, modlllcanie 

—ului t ® arf Ciivîntul lui Dumnezeu; raţiunea 
divină, a doua persoană a Trinităţii: —ui incarnat, 
Isiis Hri^tos [fr. < lat.].
"VERBAL adj. ® Care se face prin graiu, vor

bind (iar nu in scris), din gură, oral: le trimeteau 
ordine scrise şl —e (I.-oh.) ; promisiune —& TI ® Proces — 
s^ PROCEB-VERBAL H ® 427 Ce ţine de verb; ce de
rivă dintr’o formă a verbului; adjectiv —, adjectiv 
derivat din participiul trecut al verbului, terminat 
mai adesea în -tor : ameninţător, făcător, privitor, 
umilitor, etc. [fr.].
OVERBEL m- VERVER.
"VERBINA (pî.-ne)sf. ♦ = SP0RICI, URZICUŢA®: 

In Hain dedeau micsandrele, şl In Iunie se Îndesau ca perla 
la un loc cu rozetele şi verbinele (bas >; l-a găsit In grădină 
răsădind nişte verbine (BR.-VN.I [cuvînt cărturăresc din 
lat. V e r b e n a sau din fr. v e r v e i n e, introdus 
de horticultori].

VERDARE sw VARDARE.
VERDE 1. adj. ® De coloarea ierbii: iarbă —; 

Irunză ; brad codru ; mătase postay ; Nalt olt 
casOţ Verde oa mătaea, Dulce ca mierea, Amar ca fierea 
(SB.i, ghicitoare despre ,,nuc”; swBURtA ®, cal ®, 
frunza ®, iarba ®, o CHIU 1 ®, STEA ® U ® ♦ Care 
nu s'a uscat {vorb. de copaci, de lemne), care nu 
şi-a pierdut încă umezeala: lemne verzi; cu Iarba cea 
uscată, arde şl oea — (NEC.>; Ce-a fost — s’a uscat. Ce-a 
’nllorlt s’a scuturat (znn.); e bun de splnzurat de o cracă 
uscată, oă e păcat să strici una — pentrn el (ZNN.) ; mazăre,—, 
fasole —, mazăre, fasole culeasă de curînd, care nu 
s’a uscat încă; sw aRDeI ®, uscat 1® K ® © 
Care păstrează vigoarea, energia tinereţii: Polcov
nicul Ion Iţă Cegann, din Cloşani, bătrln —, mmen la faţă... 
era născut cam pe la anul 1789 (I.-sh.) ; Deşi sint sur, sint Încă 
—ŞldeamormăprăpădesciALECs.fţsvHOSŞ® Şj ®©Vol- 
nic,sdravăn: cnaceştlvolnlclselntovărăşl şlnn om—,pnln 
de Romăn iisP.i; lă-te om dacă poţi. Român — in faţa 
prigonirii (Alecs.i ţ[ ® Proaspăt: tl dncea tn toate di
mineţile coşurile cu peşte — şi pe cel cu peşte uscat (SLv.); 
iw ICRE ® H ® Piele — (ion.), piele crudă, neargăsită.

2. sbst. ® Coloare verde: ochiul sa pierde In albastrul 
cerului şl tn —le mării (Emin.i ; soarele alnneoose la vale 
sub —le posomorit al grădinilor (DLvb.) 1) ® (£l ^ Tre
flă, spatie: dama de —; lipseşte şapte de — (orl).

li. adv. ® De-a dreptul, în faţă, fără înconjur, 
fără sfială: mle-ml spunea - in ochi oă sint un prost 
(i.-OH.'; el nu se sila a le-o spune — In ochi, şl se silea să 
Indrepteze lucrul (isp.i [lat. vulg. V I r d e m = clas. ' 
VI r I d e m].

VERDEA'ţ'A $/. ® Coloarea verde a ierbii, 
a frunzelor •[ ® Ierburi, frunze, plante verzi; 
n’au trebuit oamenilor lemne multe şi — din oimp şl din 
pădure (LET.); clntau privighetorile, ziua, prin bolţile de 
— ale grădinii (srl.) Şj ® pl. Verdeţuri, zarzavat: ne- 
găsinl verdeţnrl(le) Ilerte oind se Întoarseră tovarăşii săi... 
tăcură haz de dlnsul (isp.i.

VERDET, OHen. verdete sm. ® = boişteah
K ® OHen. Reteveiu, bîtă scurtă, scurtătură teiAus.) 
(RV..CRO.) ŞI ® # Larva bohociului [verde].

VERDEŢURI tm- VERDEAŢA ®.
"VERDŢCT (pî.-te) STT. ® rt Răspunsurile date.
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VER- de juriu la ctiestiuuile puse de preşedintele Curţii

VER de Juraţi cu privire la culpabilitatea sau la nevi
novăţia acuzatului K @ © Hotărlre, judecată, 
sentinţă: '«ul opiniei pablloe [fr.].
OVERDOIU sm. i = FLORJNTE [verde].
O VERDyNG, VERDWO (ciauş.) 1. adj. Care bate ’n 
verde, verzuiu.

2. VERDţracA sf. ♦ Varietate de struguri uip.i.
VERESIE sf. ® Credit: mSnlnoă pe datorie, bea 

pe trag lumea pe sIoatA ccar.i ; vine e& mănlnoe pe
(BR.-VN.I [te. V e r e s i j 6].

•VŞRGA (pJ.-gl), VEROEA1 (pl.-gele) sf. 3, Bu
cată de lemn lixată cruciş pe 
catart, de care se prind plnze- 
le la marginea superioară ([Bl 
5251): el se acAţă de mloul oatarg si 
dealAsnrA pinza de pe vergea (o.-zamf.) ; 
oe vlalA grea duo marinarii... 
suind şl coborind pe soArl de 
gblatA pInA la oatartele şl le 
vergelele cele mai de sus (i.-gh )
[it. verga, fr. v e r- 
gue].

VERGEA* (pi. - gele) 
sf.. ® dim. VAKOA f ®

Fig. 5351. Vergi.

Varga cu care se în
carcă sau se curăţă puşca: te lAsasem acasA şterglndu-tl 
pnşoa... cA ruginise IncArcAtura InAnntrn şl te apuoaseşl s'o 
sooti ou vergeaua (car.i ţ| ® Fie-care din slingiiiile 
puse în curmeziş sau cruciş la cercevelele lerestre- 
lor: prin vergelele încrucişate ale terestrelor, vederea se 
’ntlndea peste toatA lăţimea rlulul iodob.i ţ| ® H Nuieluşă 
de alun sau bucată îngustă do draniţăcarescrveşle 
la înfăşuratul urzelii pe sul f ® s^ veroel.
O VERGEL sbst. Mold. Trans. Petrecere a flăcăilor 
şi felelor la Crăciun sau in ajunul anului-nou, 
eînd se caută a se afla soartea fie-căruia din cei 
prezenţi, pentru anul ce vine, cu ajutorul unor bc- 
ţişoarc, numite „vergel e”.
O VERGELA (-elez) vb. tr. Mold. Trans. A căuta să 
ghicească soa’rtca cuiva (la v o r g e i): tis-care zice 
In sine un ,,TatAI-nostm"... apoi Încep (mar.i.

VERGELVŞA (pi.-se) sf. dim. vergea. 
•VERGIN = VIRGIN.
t VţlRGUR 1. adj. Virgin: nimenea nu poate sA se 

lande oA are InlmA onratA şl —'ă (tkt.i.
2. vrrgurA (pi.-re) sf. Virgină [comp. lat. v I r- 

go, -ginem]. 
t VERI = ORI3.
fVERI-CARE, VERI-CE... = QRI-CAKE, OBI-CR... 

VERIC io- vAr®.
VERICţCA sf. dim. VAbA*: aşa ceva am pAtlt eu 

Intr’o » (LUNO.i; la cu vitale la apA, ou oapn ’n arşiţa soa
relui toatA verlcloa uip.i.

•VEREDIG adj. ® Căruia-i place adevărul şi 
care are obiceiul de a-1 spune totdeauna H ® Con
form cu adevărul, adevărat: o mArturle »a [Ir. v6- 
r i d i q u ej.
•VERIFIGA (-lio) vb. tr. ® A cerceta, a adeveri, 

a proba exactitatea, adevărul unui fapt sau unui 
lucru H ® A revedea, a revizui, a examina din 
nou spre a-şi da seama de exactitate: ~ un caicul T[ 
® A cerceta dacă un lucru corespunde condiţiu- 
nilor cerute sau celor declarate: ~ bagajele; de citi 
ani n'a venit vro-nn Inspector să-i vetUlce casa ? (Car.i 
[lat. verificare, cu înţelesurile fr. vări- 
fier]. ipi Fim
•VERIFIGABIL adj. Ce se poate verifica [fr.]. 
•VERIFIGARE, VERIFICATIONE, VERIFIOATIE sf. 

Faptul de a 'verifica [fr.].
* VERIFIGATQR sm. ® Cel ce verifică Ţ[ ® In 

spec. Funcţionar’ controlor însărcinat cu verifi
carea socotelilor, greutăţilor şi măsurilor, taxelor 
impuse, etc. [fr.].

VERIGA (pl. -gl) sf. ® t 
Lanţ H ® inel delanţ(g5252): 
dacă se rope o iot lan^l se deslace 
(ZNN.) t ® Pr. ext. Inel de fier, 
băleiUg: se juca cu nişte cbel Înşi
rate pe o(SLv.) ţl ® Inel (depus Fig. 5252. Vm-igâ. 
in deget); îii spec. inel do logod
nă, de cununie, verighetă: bAtrlnul adusese verigile 
de logodnă (vl*h.) [vsl. veriga

Fig- 5254-
Verigei.

VERIGAR sm. A ® Arbust cu ramurile spi
noase, cu flori galbene-verzui, dispuse în fascicule 
pe ramurile laterale; are ca fructe nişte drupe glo- 
buloase, negre, care se întrebuinţează în medicină 
pentru proprietăţile lor purga
tive; numit şi ,,părul - ciutei”,
,,paţachină”, ,,salbă-moale” sau 
,,spinul-cerbului” (Bhamnus 
calhartica) ([®] 5253) H ® =
GLAD19.

VERIGAŞ sm., VER1GA9A 
sf. i PEZEVENCHIU ®: 

se allA şl ’n bAtrlnl şF’n tineri şl ’n 
muieri, mişel, verlgaşl şl clrootaşl 
(jip.i; verlgaşA ou verlgaşA de moarte 
sA pizmueso, cind vede la oealaltA 
tinere mal multe (gol.) [verigă].

VERIGAŞIE sf. Meseria de Fig. 5253. Verigar. 
veriga ş(ă), pezevenclîc ur.i.

VERIGEL sm. A Plantă albă-cafenie, lipsită 
de clorofilă, cu tulpina păroasă, cu 
frunzele reduse la mici solzi; face 
flori mari, galbene-roşietioe, dispuse în 
ciorchini la vlrful tulpinii; creşte 
prin păduri şi li.vczi, adesea para
zită pe rădăcinile a diferite plan
te ; numită şi ,,cră(ie)liciu”, „iarba- 
untului”, ..floarea-untului” sau 
,,săgeata-lui - Dumnezeu” ( Ora- 
banche carynpliyllacca) (^ 5254).

verigheta (pf.-te) s/. Inel 
de logodnă sau de cununie (|p5255'
[verigă]. | ^

VERIGVŢA (pl.-to) sf. div..
VEBţoA: ]a terestre splnzoran nieteper* 
dele de adamasoă, aninate !n nişte veri- 
guţe ce se Inşlraii pe o vargă de fier (Gnj.
OVERIN... = VENIN...
OVERţNGA (pî.-ol) sf. Trans.
Covorsubţire de lină, velinţă (vic.).

* VERISIMIL, O VEROSIMIL adj.
Ce parc a'devărat © nevehi- (
SIHIL [fr.].
OVERIŞANA (pî.-no) Sf. V a[r ă, 
verişoai'ă (conv.) işez.i.

VERIŞGAN sm., verişcanA 
(pf.-ne) s/. ® ® Văr, vară H 
® Vertşoane — VERE (•«-VAr ©]: buuA ziua, vorlşcaus, 
lan spnne-ml, mArog, n’al llAmlnzltalcl do Ieri P (Sb.i ; mă, 
verişoane, mie Iml vine bA ciut osp.i.

VERIŞQR sm., VERIŞOARA (pl.-re) sf. ® Văr, 
vară: fetele Împăratului.,, priveau la verişor cum priveşte 
otnele pe mită (cao.i K ® Verlşomle, verlşoară, termeni
de prietenie cu care se adresează cineva altuia; 
dragul meu (draga mea), vere, verişcane: verişo- 
rnle, am socotit... cA vouă trebne sA vl se II urlt tot jnclu- 
du-vA iisp.i; verişoarA, mal am doi Irati, n’or vrea suro
rile tale sA le lle neveste P (r.-cod.).
‘VERITABIL adj. ® Adevărat, conform adevă

rului " ® Kcal: are -«e Insnslrioratorice ţ| ® Ceeace 
este Intr’adevăr ce pare a fi, autentic: e aur ~ ţ 
® Bun, excelent în genul său: un — artist 1 ® Pe 
care le poţi bizui, care nu se desminte, netăgăduit: 
o un prieten ^ [fr.].

VERM... = VIERH...
■ VERMIFQRM adj. In formă de vierme [fr.]. 
•VERMIFVG 1- adj. Care face să dispară lim

bricii: medloament —
g. sbsl. A Medicament contra limbricilor [fr.]. 

‘VERMILION sbst. ® « Sulfură roşie de mer
cur, pulvcriza’lă, ohinovar K ® QP Coloare roşie, 
strălucitoare; se extrage din chinovar şi e inlre- 
buinţnia tn pictură [fr.].

'VERMINA s/. ® Insecte murdare, para
zite, pe capul omului sau animalelor (purici, pă
duchi, etc.) H ® ©„Indivizi periculoşi serieiăţii:
şl deasupra acestei ▼ermlne sociale; ...se etalează marele 
baaar de terme goale şl pompoase ivlah.) [fr.].

•VERMTjJT (p?.-uturi) sn. § Vin alb alcoolizat 
în carc s’au macerat plante aromatice, tn special 
o varietate de poiin; se bea ca aperitiv: două >»uri 
franeeze ! comandă lancu icar.) [fr. v e r m o U t].^

Fie- 5355-Vcrighclâ.
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lABEIiA LXXVIl. VERTEBRATE

MAMIFERE

i-

i

V»j '»•'<> vi'

:,nl'1'’iF'/!'1: • la vt^ V

MAMIFERELE cuprind următoarele ordine :
. I..PRIMATELE sau MAIMUŢELE: i. Goritul. —//. CHEIROPTEPELE: a. Liliacul. — ///. i?0-^ 

ZÂTOARELE —5) : 3* Şoarecele. 4. Veveriţa. 5. Iepurele. — /7VS£Cr/FO^£‘Z.£‘.*6.Cîrtiţa.— V, CAR
NIVORELE (7—14) : 7. Pişica. 8. Lupul. 9. Clinele. 10. Dihorul. ri. Nevăstuica. t2. Leul. 13. Tiprul, 14. Ursul.— 
VI. PINIPEDELE : 15. Fbca. — VII. RUMEGĂTOARELE (16—19): 16. Boul. 17. Cerbul. 18. CSmila. rg. 
Girafa. — VIII. PROBOSCIDATELE : 20. Elefantul. —IX. PERISODACTILELE ^1—aa) : ar. Calul. aa. 
Rinocerul. — X. PACllIDERI^il'.l.E. (23—24) : 23. Mistreţul, ai. Ipopotamul. — XI. CETACEELE : 25. Ba
lena. — XII. MARSUPIALELE (26—271 : a6. Cangurul. 27. Oposum. — XIII. NEDINŢATELE (28—29) = 
28. Ariciul. 29. Ornitorincul. — XIV. MONOTREMELE; 30. Furnicarul.

as
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TABEIiA LXXVm. VERTEBRATE

PĂSĂRI

E
PEST

REPTILE. ŞERPI, BATRACIENI

PASÂRILE cuprind următoarele' ordine :
I, RĂPITOARELE (i—a): i. Vulturul, a. Bufniţa. — //. AGĂŢĂTOARELE (3^—4): 3. Ciocănitparea. 

4. Papagalul. — III. PĂSĂRELELE \^—<^) \ 5. Sticletele. .6. Canarul* 7. PupAza. 8. Sturzul. 9. Pasărea-p;ira- 
disului. —/K. GALINACEELE (10—13): 10. Fazanul, ii. Potîrnichea. la. Cocoşul. 13. Prepeliţa.— V. CO- 
LIJI^BAQEELE : 14. Porumbelul.— VL PICIOR ANGELE (15—ao) : 15. Bitlanul. 16. Sitarul. 17. Nagîţul. 
10. Cocorul. 19. Egreta. 20. Barza.— VII. ALERGĂTOARELE : ai. Struţul.— VIII. PALMIPEDELE 
(aa—26): aa. Raţa. 23. Babiţa. Gîscn. a5. Lebăda. 26. Pinguinul.

PEŞTII (27—40): 37. Babuşca. a8. PlAtica. 29. Crapul. 30. Mreana. 31. Calul*de*mare. 3a. Ştiuca. 33. Porcul- 
de-raare. 34, Sardeaua. 35. Scrumbia»dc-inare. 36. Calcanul. 37. Ţipatul. 38. 'Somnul. 39. Nisetrul. 40. Păstrăvul.

reptilele, şerpii, batracienii (41—57): 41—4a. Broaşte ţestoase. 43. Crocodilul. 44. Gavialul. 45. 
Şopî.la. 46. Cameleonul 47. Tritonul. 48. Vasiliscul. 49. Salamandra. 50. Vipera. 51. Şarpele-cu-clopoţei. 5a. 
Boa. 53. Şarpelc-cu-ochelari.'54. Broasca. 53. Broasca-riioasă. 56.'Brotacul. 57. Mormolocul.
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'VERN.^ adj. ® ® De primăvară, care în
floreşte primăvara: iiori 1 ® ☆ Punct punctul 
unde soarele străbate ecuatorul ceresc, treclnd din 
emisfera australă în cea boreală, pe la 21 Marte; 
echinoxiul de primăvară [fr.].
OVERNIG adj. = vrednic.
’VERNIţlR (pl.-ere) sn. B Instrument cu aju

torul căruia se pot aprecia fracţiuni de ale dimen
siunilor celor mai mici înscrise pe o riglă sau cerc 
gradat [tr.].

■VERNISA (-isez) vb. tr. & A acoperi un tablou 
cu un strat de vemiu [fr. v e r n i r].

■VERNISAJ sbst. & Prima zi a unei expoziţii 
de pictură sau sculptură [fr. v e r n i s s a g e].

■VERNJU (pl.-iuri) sn. Lichid transparent cu 
care se acopere suprafaţa unui corp spre a-i da o 
înfăţişare lucie, strălucitoare şi spre a-1 apăra de 
efectele aerului şi ale umezelii, lac [fr. v e r n i s].

■VEROLA Sf. t ® = SIFILIS t ® ~ mica, va
riolă, vărsat [fr.].

■VEROS adj. V Care e bănuit că stă rău în afa
ceri sau'caro face speculaţiuni ce dau de bănuit: 
un bancher [fr. V 6 r e u x].
O VEROSIMIL wm- VERISpiIL.

■VERS1 (pl.-3uri) sn. 9 Şir de vorbe, întrebuin
ţate în poezie, şi aşezate astfel încît să aibă un 
ritm şi o măsură determinate de anumite regule; 
versurile greceşti şi cele latine sînt formate din- 
tr’o succesiune db silabe lungi şi scurte care tre- 
bue să ocupe un loc determinat; versuriie în lim
bile moderne trebue să conţină un număr deter
minat de silabe şi să rimeze între ele: e ugor a scrie 
-~ari Clnd nimic nn al a snnne, Inşlrlnl cuvinte goale Ce 

ain coada ah s& anne (EMIN.) ; w ALB 1 ®, ALEXANDRIN9, 
DECASILAB, LIBER1® [fr.].

VERS9 wm- VIERS.
VERS.^LE, verzal(I)E sf. # Literă mare [germ. 

V e r s a 1 {b u c h s t a b e), V e r s â 1 i e].
■VERSaT adj. Priceput, experimentat, care 

are cunoştinţe despre ceva: e ^ In literaturile orien
tale [fr. V e r s ă].

'VERSATIL adj. Schimbăcios, nestatornic [fr.]. 
■VERSATILITATE Sf. ® Calitatea a tot ce 

c schimbăcios H ® Nestatornicie [fr.]. 
'VERSET (pi.-te) sn. gi Pie-care din micile 

. paragrafe numerotate în care sînt împărţite toate 
capitolele din Biblie şi care au cite un înţeles com
plet: ml-a oltat un din Psalmi [fr.].

"VERSIFICA (-11c) vb. intr. * ® A face ver
suri t ® A pune în versuri [lat.].

'VERSIFICATOR sm. 9 ® Cel ce face ver
suri f ® Cel ce scrie uşor In versuri, dar care 
n’are inspiraţiunea şi însuşirile poetului [fr.].

■VERSIFIGAŢIUNE, VERSIFICAŢIE sf. 9 ® 
Totalitatea regulelor la care trebue să se supună 
cineva cînd scrie în versuri; arta de a face ver
suri 1 ®. Felul în care sînt scrise versurile t ® 
Metrica versurilor [fr.].

'VERSIUNE sf. ® » Traducere pe care o fac 
elevii dintr'o limbă străină în limba maternă: — 
greacă, latină ţj ® Fel de a povesti un fapt petrecut 
[fr. V e r s i o n].
'VERSO sbst. Pagina din dos a unei foi scrise 

sau tipărite, dosul paginii [fr. < lat.].
. versta (pl.-te) sf. Măsură itinerară rusească 
(= 1,067 km.) [rus.].
■VERSUI vb. iT. şl intr. A tace versuri, a 

versifica.
t VERŞ (pl.-surl) sn. Trans. =VERS1 [cuvînt cărtu
răresc din lat. ver- 

. sus, cu pronunţa
rea lui -s ca în un
gureşte].

■vertebra
[pl.-te) sf. Ş> Fie
care din oscioarele 
care alcătuiesc şira 
spinării ([a] 5256)
[tr.].

■ VERTEBRAL adj. £) ® Privitor la vertebre, 
ce ţine de vertebre: tuberculoză <~ă ţ] @ coloana 
şira spinării [fr.].

Fig. 5356. Vertebre.

’VpRTEBRAT 1. adj. Care are vertebre. VER-
2. (pf.-ate) sn. ® Ori-ce animal care are un sche-...pQ 

let (osos sau cartilaginos) a cărui parte principală Vto 
e coloana vertebrală(e«- tab. lxxvii, lxzviu) : mami- ' 
lerele, pasările, batracienii, peştii şl reptilele stnt ţ| ® 
pl. Clasa animalelor vertebrate VJ ©e^ never
tebrat [fr. V e r 16 b r 6].

'VERTEX sbst. gi. Creştetul capului, la ani
malele vertebrate '[fr. < lat.].

■ VERTICAL 1. adj. A Care 
are direcţia firului cu plumb şi ^ 
e perpendicular planului orizpn- * 
tal ([®| 5257): linie <vă; plan'V, 
plan oare trece prin verticala 
unui loc.

2. (pl.-ale) sn. ☆ ® Plan care 
conţine verticala locului şi trece 
prin centrul pămîntului Ţî ®
Cercul mare de intersecţie a 
sferei cereşti cu acest plan. ___

o. verticala (pl.-ie) sf. A Lir 
nie dreaptă verticală: —a se de
termină Intr'un mod practlc prlntr’un Fi^. 5257. 
fir la capătul căruia e atlrnată o greu- Linie verticală, 
tete [fr.].
'VERTICALITATE sf. A Starea a tot ce este 

vertical [fr.].
'VERTIGIL (pl.-iie) sn. ♦ Totalitatea părţilor 37.500 

unei flori aşezate circular pe acelaşi plan, în jurul 
unei axe comune, ca spiţele unei roţi [fr. v e r t i- 
ciile].

■VERTICILAT adj. * Aşezat în 
verticil: Hori : iol«-o (|i| 5258) [fr.
V e r t i c i 116].

■VERTIGINOS adj. Care dă a- 
meţeală, ameţitor: imagini rupte, in- 
vftlm&qlte Ii treceau ou o inţealft vertlgl- 
noaB& prin conştiinţ& (Vlah.) [Ir.].

■verva (pl.-ve) sf. Căldură de 
imaginaţie, inspiraţie înflăcărată ca
re însufleţeşte pe poet, pe orator, 
pe artist: el simte In sală un curent 

> simpatic oare-1 aţtţă verva (vi-ah.) ; aonm 
Incepea'cu verva Iul strălucită să-ml pre
dice budismul şl să-ml cinte nirvana (Car.i; el ne-a povestit 
cu multă » cum ajunsese deodată Ban mare (i.-OH.) [fr.].

■VERVENA sf. A = VERBINĂ: o batistă Înmuiată 
In triplu eitraot de (Cab.) [fr. V e r V e i n e]. 
o VERVER, VERBEL (pl.-ere, ele) sn. Trans. Olten.
Minerul de la Incuietoarea uşii, clanţă, ivăr ivic.)

VERZAL(I)E sv VERSALE.
OVERZÂR (pl.-are)sn. Trans. 5< = vARZAR: coca...
Inlocueşte adeseori... *ele din aluat dospit, caş sărat şl mă- 
rarlu tocat (pAc.).

VERZIŞ sbst. Verdeaţă, frunziş: Do se despolau 
Cu nori negri se ’nvelean (ALecs.>; privind... împrejur la 
—ul copacilor (GN.) ; ponoarele adinei ce se ascund colo dede
subt, sub -~ul Întunecat (CuNo.)[cuvînt creat de Alecsan- 
dri din vcrde-l-frunziş].

VERZIŞOARA (pl.-re) Sf. A ® dim. VARZĂ 1I 
® m- VARZĂ®' ^ ® = lARBĂ-DE-URECHI K ® = URE
CHE LNITĂ® .
t VERZIŞQRI sm. pl. a Trupă de ostaşi că

lări, îmbrăcaţi în haine verzi (creată de Ma- 
,tei-Basarab): In urma iul veneau roşiorii şl —1 călări 
(ODOB.); Românii ăla grozsTl cari an tăcut atltea izblnzi odi
nioară) împreună ou <^1 (isp.).

VERZyiU, ✓ VERZţu adj. Cam verde, care 
bate în verde: Tapoml iasă ’n urmă o cărare de spumă 
vemile (vlah.) ; Iarba cea verzie, Nici se clătina (ALecs.).

VERZURIU adj. — VERZVTTJ: muscelele, acope
rite d'o pojghiţă verzurle, abureau un fum ce se ’nălţa alene
(OLVR.) [v e r z (u i u) + (a 1 b)u r i u].

VESEL adj. ® Bine dispus, cu voie bună, voios 
(©,,trist”): împăratul era .V peete măsură iisp.i; imlpare 
bine că vă găsesc totdeauna vesele graţioase (Carj; slnt 
—(decunoştinţă), îmi pare bine de cunoştinţă;— adv : 
tinerii petrac — Imprajnml mesei (SLV.) ţ[ ® A FLOABE- 
VESELĂ = LAFTELE-PASĂRn1 [vsl. V e S e 1 fi].

VESBLI (-alese) 1. vb-. Ir. A face vesel, a 
înveseli: veselea Întreaga lăptnră cn versul săn icro.}.

2. vb. refl. A fi vesel, a petrece în veselie, a se

Fig. 5338.
Frunze

verticilate.
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Fig. 5259. 
Vestală.

VES- înveseli: pentr* aceea te veseleşte, saflete, a tot omol cre
dincios (VARL.); ptnă şl copiii se veseleau de veselia Împăra
tului (16P.I.

VESELIE s/. ® Starcacelui v e s e 1, bunUdis- 
poziţic, Vuiebună, voioşie: eratlnăr, de o nelstoviU 
şl ou porniri poetice (8LV.>; oe-a stricat veselia; olnd la 
masă se varsă vinul din pahar, e semn de ^ (Oor.) ^ (D 
Petrecere: veseliile ţinură ca şl la soră-sa cea mare, iară 
la sflrşltul veseliilor o petrecu şi pe dlnsa Împăratul plnă 
la hotarele Împărăţiei sale (isR).

VESELITpR adj. virb. VESELI. Care (In)vese- 
Icşlc, înveselitor: (soarele) se retrage In grabă, ou toată 
pompa Iul de raze aurite şl veselltoare (alecs.),
O VESELNIG adj. V e s e 1 din lire, căruia-i place 
să petreacă în veselie: pe lingă că era chefliu.. 
prinsese gustul de băutură (luno.).
O VESELpS adj. © Vesel, voios: era ^ de gln- 
deal o'a cumpărat un parlp sur (ret.) ; Să !11, gazdă, vese- 
loasă 91 voioasă Ca vara, Ga primăvara (mar.) [v e S 6 l + 
(voi) os].
•VESIG... = VEZIC...
VESPE... = VIESPE...

*VEST sbst. • Apus (punct cardinal) [germ.]. 
•VŞSTĂ (pl.-te) sf. (p Giletcă [fr.].
*VEST.^Â (pl.-ie) s/, (p 4^ Preoteasă la vechii 

Romani care era Însărcinată să 
Intreţie focul sacru pe altarul zei
ţei Vesta (^ 5259): vestalele s'au 
prefăcut !n silfide (alecs.) ^ ® 0 Fe
meie cu moravuri exemplare [Xr.
< lai.].

VEjSTE sf. ® Fapt, întîmplare 
ce vine sau se aduce la cunoştinţa 
cuiva, ştire: olnd Iţl ţlue urechea 
stingă..., ou glas deschis, auzi o ^ bună, 
olnd sună ou glas Închis, ^ rea <gor.> ; 
l-au venit de la starostii de Crăcluna, 
ce-1 zio aemu Putna, oă Radul-Vodă vine 
ou oşti asupra Iul âtefan-Vodă (GR.-ur.); 
a prinde de a afla: munţii prinsese de 
«w că oare-clne a luatapă din flntlnă nsp.); 
a da de a vesti, a da de ştire; F: oe mai po
veste p ce mai e nou? ce noutăţi mai aduci? fără (de) 
pe neaşteptate, deodată: Intrat-au In ţară acei petrii 
fără ^ şl, ailind pre Bogdan-Vodă beat, l-au omorlt (OR.-UR.); 
au venit deodată Şiretul fără de şi l-au apucat pe oameni 
prin oase (must.) ; trebuia să caute no ohlp de a le fura fără 
de ^ (SLV.) ^ © Svon, pomină: deodată se lăţi 
cum că unul numai dintre fruntaşi lipsea (odob 1; se dusese 
^a tn toate părţile despre bunătatea şl bogăţia sa (CRG.) ; 

11 se dusese şl povestea in toate părţile oă-s oameni hăr- 
ţăgoşl şl cu deprinderi rele (se.); mersese ^a In toată ţara 
de bogăţiile staretulnl de la Floreşti (v(J^h.> ; şl fata e fru
moasă, că l-a mers<va (mera); ■v'PQPA© [vsl. V â S 11].

VESTI (-teac) 1. vb. ir. ® A da de ştire, a aduce 
vestea, a înştiinţa, a anunţa, a face cunoscut: 
viind la birt... am găsit un mare pachet ou scrisori de la 
Iaşi: toate Iml vesteau cite o supărare (negr.) ; la cotituri, 
(clrmaclul) ne vesteşte loourlle pe unde trecem <vlah.) ; se 
ohefuiră plnă ce cocoşii Începură ^ că vine alba ’n.sat (isp.) 
^ © A prevesti, a prezice: baterea ochiului şl a Bprln- 
oenel vesteau a bine (ALECS.);clnd vrăbiile se soaldă In colb, 
vestesc vreme bnnă (gor.) ^ © t A bine •«>', a anunţa O 
veste fericită.

2. vb.refl. ©A se anunţa: stăm faţă la trezirea pămln- 
tulul, stăm să Intlmpin soarele care se vestea cu atlta cinste 
(GM.) Tf © A se face vestit: ajunse de trei ori vizir, 
vestlndn-se mal presus de toţi căpitanii turci In toate răz
boaiele (dALC.).

•VESTIAR (pl.-re) sn. ® Locul unde se depun 
pălăriile, paltoanele, umbrelele, etc. In localurile 
publice, garderobă 1[ © Lucrurile date în păstrare 
In acel loc [fr. vesti ai re].
"VESTIBUL (p2.-uluri,-ule) s?i. ® ^Antreu, 

sală de ini rare, încăpere la intrarea unei case, de 
unde se intră în celelalte odăi: la o masă din vor
beau trei samsari (D.-zamf.); ne suim pe terasa de la intrare 
şl... intrăm In (car.> ^ (|) £) Partea mijlocie a ure
chii intenu' {••- [g 5179) [Ir.].

"VESTIGIU (pi.-gii) Urmă din trecut, res
turi rămase din ceva distrus, dispărut de mult: 
stan găsit acolo vestigiile unul lag^ roman [fr. < lat.].

VESTIRE sf. Faptul de a vesti; rezultatul 
acestei acţiuni, înştiinţare; bnnă-vestire wm- buni

VESTIT adj. p. VESTI. (I) Înştiinţat, anunţat ţ 
© Care şi-a făcui o reiiutaţie în Juine, cuiiuscul 
de toţi, faimos, renumit, celebru, ilustru: împă
ratul... trimise pe Ercuie la oel mai vestiţi meşteri de pe 
vremlle acelea (isp.) ; Un împărat mare către răsărit Care 
In vechime a fost prea (panni; Cosllcă... era printre 
camarazii Inl... pentru talentul ou care ştie să mistifice la 
i Aprilie (CAR.).

VESTITQR ad j. verb. vesti şi sm. Care vesteşte, 
anunţător: rlndunelele slnt vestitoarele primăverii.

VESTMJNT IV VEŞMţNT.
"VESTON (pi.-oano) SU. 0 = SACQU [fr.].
VţîŞGÂ (pl. veşti, yeşte) sf. Mofd. Oaş. Trans. =^ 

vAcAlie © d) ([^ 52(j0): steaua 
se face dlntr'o ^ sau văcălle de ooajă 
de teiu, o sită veche sau altceva (pamf.)
[sl. v 6 6 k o].
OVEŞGÂLIE sf. = VAqAlie 
[v e ş c ă-l-(v ă c) ăl i e].

VEŞMfNT, O VEŞTMiNT, O 
VEBTMINT (pL-minte) SU. 0 ©
Haină, îmbră.căminte: israil...
mal vlrtos iubea pre loslf... şi făon Fig. 5260. Veşcă.
Iul un veşmlnt de multe feţe,
pestriţ (PAL.); să lăsăm unii să se gătească ou schim
buri de veşminte (varl.); Noaptea zeii se preumblă In veşt
mintele lor dalbe (emin.) ; e drapat ca un suveran african In 
vestminte bătătoare... la ochi (CAr.) ^ ® ^ pl. Veşminte
(sfiote), diferitele părţi de îmbrăcăminte specială 
(stiharul, sacosul, omoforul, orarul, epitrahilul, 
felonul, mantia, etc.) cu care se îmbracă preotul, 
arhiereul, etc. cînd slujeşte, odoare: arhierei, proto
popi şi pieoţl, Îmbrăcaţi In sfintele veşminte, după litur
ghie, Ingenuncbiară împreună cn toată oastea (lep.); 
Alezandrn-Vodă... făcut-an două mănăstiri mari In Mol
dova, Bistriţa şi Moldoviţa şl le-an Înzestrat cn... veşminte 
scumpe Înăuntru (or.-ur.) [lat. vest îmentu m].

VEŞMÎNTARIE sf. oi încăperea dintr’o bi
serică unde se păstrează veşmintele sfinte: 
pe urmă s*a adaus un prldVor şl o intrare prin faţadă, o a' 
deoparte şl o proscomtdfe de alto urg.).

VEŞNIC... •«- VECINIC...
VEŞTED adj. © ♦ Care h început să se treacă, 

să se usuce {vorb. de plante): fiori, iînnre se duse 
fntr’uD suflet la fiul său şl văzu florile ^e (lep.); tn oimpul 
^ lată an fir de iarbă verde (ALecs.) ; 9i nime 'n uima mea 
Nu-mi pllngă la creştet, Ci codrul vlnt să dea Frunzişului 
(EMIN.) 11 ©© Olilll: nenorociţii ţărani... veştezi la faţă 
şl 00 ochii stinşi de sărăcie (fil.) [lot. VUlg. "vescl-
dus< vescus].

VEŞTEJI (-ejesc), ? VEŞTEZI (-ezeao) 1. vb. It. 
© A face veştedt©(i) A ofili: Domi tău m’a 
gălblnit. Dragul tău m’a veştezii (Nov.) H © 0 A înfiera: 

atitudinea cuiva.
2. vb. refl. şi t intr. ® A se face veşted: puse seara 

la capul flensărula din eiclteun mănunebiu de flori: la care 
se vor veşteji florile acela este bărbat, şl la care vor rămlnea 
verzi, este femele (tsp.); Clte flori mlndre-s pe rit Toate mi 
s'aa veştejit, Numai una pe plrău E frumoasă tot meren 
(IK.-brs.); demăreaţa Intluri-va şi trdee-va, e seara cade, veş- 
tezdşte şi usucă-se (ps. sch.) ; veşteil măceşul şt odrăsll atăl- 
părl mal Inghimpoase iMx.) H © 0 A se Ofili: tlnereţele şi 
frumuseţile se veştejesc şl pier (Tich.); pellţa de blondii^ a 
obrajilor el nu mai era rumenă, ci se veştejise şi dedea 'n 
gălbui (SLV.).

VEŞTEJIT, t VEŞTEZIT adj. p. veşteji. Veşted: 
Bate vlntul dintr'o paite... Şi mă Iasă pustiit Veştejit şi 
amorţit (emin.) .

"VETERAN sm. ® J La Romani, soldat care 
isprăvindu-şi termenul de serviciu militar, deve
nea do obicciu agricultor: li scotea la războlu, şl cn 
vreme ieşea de le zicea <«'1, adică slujitori bătrlnl (m.*cost.) 7 
© ii Fost soldat, in spec într’un războiu:de la 
1877 II ® Om care a imbătrînit Intr'o ocupaţie sau 
meşteşug [fr.].

"VETERINAR 1. sm. Persoană care se ocupă 
cu Iralarnenlul medical al animalelor domestice 
sau fiai'elor dresate: fugea clnd bătrlna aducea... vorba 
la ori la farmacist (Slv.).

2. adj. Se zice despre ceea ce priveşte[arta
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vindecării animalelor, in spec. la cele domestice ;'artâ
med ic an slsdslt.,, (pe) d-1 Nae Popescn, o veche ouno-

ştinţa. om de treizeci şl dcl de ani şl medic (slv.) [fr. ].
•VETERINARJE sf. Medicină veteri- 

11 ară; şccald de >».
* VETO shst. ® Formula pe care o întrebuin

ţau tribunii poporului spre a se opune decretelor, 
votate de Senatul roman, pe care nu le aprobau f 
® ® Dreptul pe care îl au suveranii sau senatul, 
In diferite ţări, de a împiedica transformarea In 
legi a proiectelor votate de camere H ® ® Opo
ziţie, împotrivire Ia un lucru proiectat, refuz de 
a da urmare, de a aproba [fr.]. 
t VŞTRELA, VţTRILA ipl.-le) sf. ffl 3, f Pînză 
(de corabie): dnpd vlnt Intorclnd vetieleie icant.i; Trase 
neîncetat Vetrela pe necat (pann) ţ| ® Olten. (vmc.) iTur.i 
= UMBRţiLA [vsl. yătriloj.

VETRIGE sf. ® Gen de insecte nevroptere, 
ca nişte musculiţe 
lungăreţe şi subţiri, 
ce se nasc şi mor 
In aceeaşi zi, efe
meră (Ephemera 

vulgata) (iH 5261)

Fig. 5261. Vetrice. Fig. 536a. Vetrice.

11 ® ♦ Plantă aromatică din fam. compozeelor, 
cu flori galbene-aurii, dispuse In capitule la vîr- 
ful ramurilor; numită şi ',,burulană-de-ccas-rău”, 
.,iarba-raiului”, ,,măruncă-noagră”, etc. (Chry- 
santhemimvulgare) (|aj 5262) [comp. pentru Înţele
sul ® srb. V r a t i cj.

VETRIGA sf. % = VETRICE®.
VETRÎLA i«- vetrela.
VETRIŞOARA(pf.-re)s/. dim. VATRA:Eum&snln 

pe ,v,EI md la de clrpuşoari Slmădd pe nş&-alarlil (IK.-brb.). 
VETRtTŞCAs/.i =vîNT0REL[bg. vătruskaj. 
veveriţa (pf.-te) sf. ® Animal rozător, 

sburdalnic, cu ochii 
şireţi, cu urechi 

lungi şi coada stu
foasă; sare din cra
că în cracă, din co
pac In copac, fiind 
un gimnastic al pă
durilor noastre; se 
hrăneşte cu mu- ‘r' 
guri, fructe, iar 

pentru iarnă Îşi a- 
dună alune, jir. In 
cuibul său căptu
şit cu muşchi şi 
frunze uscate din vre-o scorbură de arbore; gî- 
tueşte uneori şi păsărele, clnd li cad In labă 
(SeiUTUS Vlllgaris) ([Ş| 5263): tl sări înainte sbmdal- 
nlod oa p (ON.I; amlndol ştiam a ne Qcăţa ca veveriţele

pe vlrfniile cele mal Înalte (i.-OH.); oind te Intllneştl noaptea 
en o <v, are gd-tl mearsd răn In zina aceea (GOR.J •] ® A 
BURETI-DB-VEVERITA = RAMURELE H ® a QCHITJL- 
VEVERiTEi = iarba-şarpelui1 [vsl. V ă V e r i c a]. 

•VEXA (veiez) vh. tr. A jigni [fr.].
"VEXĂNT adj. Jignitor [fr.j.
■VEXATOR 1. adj. Care vexează, jignitor,
2. sin. Cel ce jigneşte, cel ce comite vexaţiuni [fr.]. 

'VEXATORItr adj. Jignitor [fr. ve xa t o i re]. 
'VEXAŢIUNE, VEXATiE sf. Jignire, supărare, 

persecutare din partea unei autorităţi [fr.]. 
OVEZETEU sm. Motd. •»- vizitiu.I 

VEZI-BINE ev VEDEAI

Fig. 5263. Veverijă.

’VEZICAL adj. f Care se referă la băşica udu-X/FT- 
lui: calcul[fr. V 6 s i c a 1]. »/ia
'VEZICA.NT adj. Care face să apară băşicuţe »IA 

pe piele: insectă ~-a [fr. v ă s i c a n t].
*VEZICAtoaRE s/. f Si Medicament extern 

care produce vezicule [fr. văsicatoire].
•vezicula (pi.-le) sf. ® f Băşicuţă, ridică- 

tură, mică umflătură a pielii, datorită prezenţei 
unui lichid seros t ® Sac membranos, ase
menea unei băşici: biliară, băşica fierii; vezicule 
pulmonare, băşicuţele pline de aer care se află la 
capetele bronhiilor ţ| ® — aeriană, băşică Inno-
tătonre a peştilor [fr. v ă s i c u I e].

VEZIR IV VIZIR.
VEZURE = VIEZURE.
VI ev TU.

•VIA1 prep. dtea Kl Prin, pe calea, prin direcţiu- ■ 
nea: (se va trimite, a plecat) Ia Berlin, — Cernăuţi [fr.
< lat.].
t VIAa (viez), VIE (viu; per/, vlş; part. vis) ţ. vb. inlr.

A trăi, a vieţui: cumpăraţi noao grln, cum să putem 
vila şl Bă nu murim (Pal.) ; vrălmaşll miel vllază şl să ’ntă- 
riră prespre mine (003.); aceasta... vlsecn bărbatnln-şl şapte- 
ani (COS.); reintrodus Iii.limba literară: aşa e şi ou 
opera de artă: ea trebue să trăească, să vieze şl, ca toate tlln- 
ţele, va avea şl ea o durată In timp (CAS.i.

2. vb. iT. A face, a lăsa să trăească, a da viaţă:
Domnul lerl-l-va şl vlla-I-va (oos.) [lat. V î V ă r e].

•VIABIL adj. ® Destul de tare ca să poată trăi 
(i’orfc. de un copil în momentul clnd se naşte) t 
® ® Trainic, durabil, care poate să trăească: 
pentru a (ace o operă de artă, o operă —ă. trebue talent icar.i
[fr.].
^VIABILITATE sf. ® Starea unui nou-născut 

viabil 1 ® ® Trăinicie: —a unei opere literare [fr.].
•VIADUCT (pf.-te) 

sn.^^ Pod de piatră 
sau de metal, con
struit Intre cele două 
povlrnişuri ale unei 
văi adinei, şi care per
mite unei linii de 
drum de fier sau u- 
nei şosele să le unea
scă, fără a fi nevoie 
de a se cobori In fun
dul văii(l] 5264) [fr..
V i a d u c].
•VIAGER adj. De 

care se bucură cineva
toată viaţa: tocmai In ziua aceea 1 se votase o pensie 
—ă de o mie de lei vechi pe lună (i.-oh.) [fr.].

VIAţA (pf. vieţi) sf. ® Starea unei fiinţe orga
nizate (animal sau vegetal) cît timp posedă facul
tatea de a respira, de a simţi, de a se hrăni şi' de a 
SC mişca (© ,,moarte”): principiile vieţii; viaţa plan
telor; Dumnezeu creăpe om şl snllă tn el duh de—; a li In—, 
a trăi; a da —, a naşte; in spec. viaţa omului: a-şl da 
viaţa pentru cineva; a Ina, a răpi viaţa cuiva; a-sl pierde 
viaţa; a scăpa cu —; a-şl pune viata In prlmeldle; a-şl apăra, 
a-şl vinde scnmp viaţa; adăml vlaţadnşmannlnl, a-llăsasă 
trăească; a avea dreptul de — şl de'moarte asupra cuiva; a 
Ii Intre — şl moarte. In mare primejdie, greu bolnav; 
lupta era pe moarte ori pe — usp.) ; .a Înceta din —, a muri;
— lără de moarte, nemurire; : omnlareşl — şl moaite, 
omul nu e sigur de viaţă, poate muri pe neaştep
tate H ® Timpul cît trece de Ia naştere pînă la 
moarte: — lungă, scurtă; a lungi, a scurta viaţa; lucrul 
lungeşte viaţa. Iar lenea o scurtează (Znn.); durata vieţii; 
stlrşltul vieţii; s’a nenorocit pentru toată viaţa; cnm, toată 
viata ta al să rămll Judecător de pace P (VLAH.); Văraticul, 
unde şl-B petreent viaţa Briocoveanca cea bogată şl milostivă 
(CRG.i; pe-, pentru toată viaţa, cît vn trăi; din —, 
pe eînd trăeşte încă: venise... să-l dee din — o sntă de 
galbeni, partea iul de moştenire din averea părintească 
(CAR.) f ® Viaţa viitoare, viaţa de apoi, viaţa de pe lu
mea cealaltă, de după moarte: Eu o lacrimă de-alcea 
nn ml-aş da-o pentru toată Nesllrşlta fericire din viaţa de apoi 
(EMiN.>; — de veci, vecinică, vecinicia fericită de c.ire 
se vor bucura cei drepţi: cn acelea veri ajunge viaţa de 
veci şl Impărţia ceriului (varl.) ; vor merge aceştia In munca 
de veci. Iară drepţii In viaţa veolnlcă (bibl.) ţ| ® Coudi-

Fig. 5364. Viaduct.
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VIC

tiunile, modul In care-şi petrece cineva viaţa, 
traiu: a duoe ^ lerloltă, liniştita, tristă, sbnclumată, exem
plară; o de artist; cumn-1 la viata, aşa-1 Iu şl moartea, 
oă mari otrăvit (Mx.i; a pas capăt acestei vletl svăpălste a ti
nerilor onoonaşl (I.-gh.) ; avlnd lata Iul Scarlat albaţă pre un 
oobla, na aa avat » bună ou Alexandra-Vodă înec.) * 
® Ceea ce e necesar pentru hrană şi întreţinere, 
mijloace de traiu, existenţa: a-şi oiştiga viata; viata 
s’a scumpit după războia ţ| ® Povestirea Intîmplărilor 
mai de seamă din viaţa unui om: viata iul şteiaa-cei- 
Mara; vieţile siintiior H ® ® Forţă, energie, vioi
ciune: e plin de ^ ARBORELE-VlţŢII = TţJIE
[lat. *v î V 11 i a < V I V u s,].
‘VIBRA (-brez) vb. intr. ® A face vibraţiuni li 

® A intra In vibraţie: o coardă lovită Intr'un clavir, şi 
tot vibrează mal mult ivlah.) ^ ® ® A fi mişcat, excitat: 
şl amindol luptau... vibrau de durerile altora ivlah.) [fr.]. 
‘VIBRAJIT adj. Care vibrează; răsunător [fr.]. 
‘VIBRARE, VIBRATnjNE, VIBRAŢIE Sf. Faptul 

de a vibra; mişcări încoace şi încolo executate 
de moleculele unui corp pe care o acţiune exte
rioară şi trecătoare le-a depărtat din poziţia lor 
de echilibru: Vlbratlunlleunui diapazon; sunetul este o 
sensatle datorită vlbratlnnll aerului; vlbratlunlle eterului; 
Şl auzul se resimte de vibrări asurzitoare ialecs.) ; ®: e o 
necunoscută vibrare de glndlre şl de sentiment ivlah.) [fr.].
‘VIBRATIL adj. ® Care poate vibra 11 ©

0111 ~i s»-CIL ® [fr.].
‘VIBRATORIU adj. Compus, dintr’un şir de 

vibraţii: mişcare vibrator le [fr. vibratoire].
‘ VIBRAŢiyNE rm- VIBRARE.
‘VIBRIQN sm. A Gen de bacterii dc formă în

covoiată ce trăesc de obiceiu In 
medii lichide şi slnt mai adesea 
patogene (HI 5265): -~ii holerei [fr.|.
O VIG A sfTTrans. Măsură de capa
citate de aproape 20 de oca iconv.), 
baniţă: otnd poveştile pe la noi treceau... 
apaoal nna de chloă li-o arancai lntrto 
~ (RET.) [ung. V 6 k a].
‘VICAR sm. ® Funcţionar pig. 5265. 

care administra, la Romani, o pro- vibrioriinsinge. 
vincie ce nu avea guvernator II ®
Cleric care ajută pe preot In administraţia paro
hiei lui şi-i este subordonat; —ui unui episcop, unui 
mitropolit, locţiitorul episcopului sau mitropolitu
lui In chestiunile administrative [fr. v i c a i r c, 
germ. V i k a r].
‘VICARIAT sbst. ® Funcţiunea vicarului H® 

Locuinţa lui f @ Timpul cît durează funcţiunea 
lui H ® Circumscripţie In care vicarul îşi exercită 
autoritatea [fr.]. s
‘VţCE-, prefix care intră în coinpunere cu unele 

cuvinte spre a denumi o persoană care ţine locul 
alteia în îndeplinirea funcţiunii [fr.].

‘ VIGE-AMIR.^ sm. ^ Ofiţer superior de ma
rină, imediat inferior amiralului şi superior contra
amiralului; corespunde In grad generalului de di
vizie [fr.].

‘VICE-CpNSUL sm O ® Cel ce înlocueşte 
pe consul în lipsa lui t ® Ajutorul consulului H 
® Agent diplomatic care Îndeplineşte funcţiunea 
de consul într'o localitate unde nu e instalat un 
consul [fr.].
•VICE-CONSULAT (pZ.-ato) sn.0 Funcţiunea 

de vice consul [fr.].
‘VICENAi adj. Care are o durată de douăzeci 

de ani [lat. v i c e n n a 1 i s].
‘VICE-PREZIDENT sm. Persoana care înde

plineşte funcţiunea de prezident în lipsa acestuia 
[fr.].
*VţCE-PREZIDENŢIE sf. Funcţiunea, demni

tatea de vice-prezident [fr.].- 
‘VIGE-RECTOR sm. Persoana care exercită 

funcţiunea de rector în lipsa acestuia [fr.]. 
‘VIGE-REGE sm. ® Persoana care guvernează 

în numele unui rege o ţară care are sau a avut titlul 
de regat H ® Titlu pe car'e-1 poartă unii guverna
tori de provincii mari [după fr. v i c e - r o i.
‘VţGE-VERSA loc. adv. Reciproc: ziarele, unele 

slut albe şl altele roşii, uuele înjură, oelelelte laudă şl —, 
(I.-GH.) [fr.].

’VIGEZIMAL adj. Care are la bază numărul 
douăzeci: elBte'm— [fr.].
‘VIGIA C-clez), VITIA (-ţlez) vb. tr. şi refl. ® A 

(se) strica, a (se) altera, a (se) corupe (prin ameste
cul cu un element necurat): — singeie 1[ @ rt A (se) 
face nul, defectuos: aoeastă olauză nu viciază testamen
tul [fr.].
‘VIGIAT, vitiat adj. p. VIOLA. ® Stricat, al

terat, corupt : ainge viciat 1J ® rt Făcut nul, neva
labil (printr’o neregularitate comisă): un act, un
testament —.
‘VIGINAL adj. Se zice despre un drum, o şo

sea care leagă un sat cu satele vecine: şosea —ă [fr.].
‘VIGips, viTiQS adj. ® Care are un defect, un 

cusur: oonlormatlune violoasă; oonstructlnne vicioasă K 
® rt Nevalabil, care are un viciu de formă: această 
clauză faoe testamentul — H ® Stricat, plin de năra
vuri rele, dedat la viciuri: (Emlnescu) era In adevăr 
un om desordonat, dar nicidecum vlţlos icar.) U ® Cero — 
•w OBRO ® [fr. V i c 1 e u x].
‘VIGISITUDINE sf. ® Schimbare, succesiune 

de stări diferite (în spec. mai rele în locul celor mai 
bune): omul e expus la tot leiui de vlolsitudinl K ® Ne
statornicia lucrurilor omeneşti, posibilitatea ce o 
au de a şe schimba deodată din bine in rău sau vice
versa: vicisitudinile norcculnl, sosttel;—a luptelor; ni
şte nenorociţi goniţi de vlolsicndlnlle din (ara lor (I.-oh.) 
[lat.].
‘VţGIU (pi.-oll, -oluri), VlŢin (pi.-tu, - tluri) sn. ® 

Defect, cusur: are un — de pronunţare; — de construcţie, 
greşală făcută în construcţia unui imobil; — de 
formă, greşală făcută în redactarea unui act, caro-1 
tace anulabil; —de conformaţie, diformitate, dispo
ziţie anormală a unor părţi sau organe ale corpului 
H ® Ceea ce este vicios, defectuos în ceva : ^ de ra
ţionament;—de stil 1® Pornire firească la rele, la 
desfrlu, la destrăbălare; nărav urît, apucătură 
rea: tu cau(l Să-tl faci o fală din vltll pe care nu le al 
ivlah.) ; e un om desăvlrşlt, nu bea, nu fumează, n’are nici 
un —; bălatnl era foarte bllnd, de treabă, nn avea nici un 
vitiu ICAR.) [fr. V i c e < lat. v i t i u m].

VIGLEAN, OHICLEAN, ţHITLEAN adj. ® ţ 
Gare-şi calcă credinţa sau cuvîntul dat, care tră
dează încrederea ce i s’a acordat, necredincios, 
perfid: vezlrul ou mlnle mare II mustra, tăclndu-l hain 
şl viclean şl In tot felul iMusr.); sluga oea vicleană ce 
ascunse talantnl In pămlnt cprv.-mb.) ; de omul strlmb şt 
vlolean Izbăveşte-mă (oos.); teama Iul era să nn se deştepte 
volnicul şl să-l ghlceascd cugetele lui cele viclene iisp.) 
U ® t înşelător, fals': grăliă spre mers ou limbă hl- 
oleană şl cu cuvente de pizmă Incnnglurară-me (PS.-scK); 
ochiul hltlean şl pizmaş nu Iubeşte binele omului imx.); 
sărutarea de om vlolean, tocma oa de nn tlR(sr (gol.) ; 
Qrecil slnt de neamul lor vicleni şi amăgel (n.-cost.) H ® 
Care vorbeşte sau se poartă astfel îneît să nu-şi 

■dea pe faţă glndurile şi scopul ce urmăreşte, care 
se preface spre a putea înşela, şiret: vulpea e vi
cleană, dar mal viclean e cel oe o prinde (znn.); pasărea 
vicleană dă singură In lat înec.) ; E sfios oa şl copiii. Dar 
zlmblrea-1 e vicleană iemin.i ; cnvtntul la cel vlolean, ca un
dita la pescar iznn.) [ung. h i 11 e n „necredincios”].

VIGLEIM (pi.-muri) sn. Dramă religioasă ce se 
joacă de flăcăi, de la Crăciun pînă In ajunul Sfln- 
tului-Vasile, şi reprezentlnd naşterea Mîntuito- 
rului; datina c pc cale să dispară; actorii, (înfă- 
ţişînd pe Irod, cei trei Magi, unul sau doi îngeri, 
un cioban, ostaşi, etc.) îmbrăcaţi în costume carac
teristice, colindau satul, purtînd adesea cu ei şi o la
dă cu diferite păpuşi (e^PApyşA®): ţara este o pă
puşă jucată ca Ia-uri uip.) [gr. Bv)6Xse(i, vsl. V'th- 
leemd ,,oraşul Betleem”].

VIGLENI, tHICLENI, j:HITLENţ (-enesc) ţ. Vb. 
tr. şi inlr. t A trata pe cineva în mod viclean, 
cu perfidie, a trăda, a înşela: temlndu-sa să nu-l vi
clenească Moldovenii, an pus pre Cazacii săi In frunte 
(OR.-UR.); Şvezll, viind să vlolenenscă pre Moscali, nu au (Inut 
de parola ce şl-au dat iMUsr.); ieşind Cunltfcle hatmanul din 
biserică, s'an sculai Căzacll cu to(ll şl l-au omorlt... căci 
l-au viclenit (n.-cost.) ; a vicleni..., a ucide mişeleşte era 
o putere ivlah.) ; destul ai viclenit asupra tatălulmeu iemin.).

2. vh. rcfl. A se face viclean, a se purta ca un vi
clean; a deveni trădător: de multe ori şi voevozll si
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hatmanii oe trimiteau cu oşti, înaintea vi&jmaşllor, se vi 
oieneau (let.) ; aşljdere au vrut s& facă gl Mazepa, stăploului 
său Împăratului, precum odinioară s’an viclenit şi Hmli 
hatmanul de sub Leşl (n.-cost.) ; astăzi, fireşte nu mal poate 
Ii aşa, oă lumea s’a viclenit şi oamenii au sărăcit (ret.): 
plnă chiar şl Tereza... se viclenise şl intra In vorbă cu cle
vetitorii (SLV.).

VICLENIE;! HiCLENţE, t HITLENJE sf. (D t Ne
credinţă, trădare: au tăiat Stefan-Vodă pre Arbnre hat
man precare zic să-l fie aflat In viclenie (or.-ur.) ^0 Fap
tă sau purtare de om viclean, fals. înşelătorie:
(zmeul) voia să-l plană prin viclenie, şi apoi să-şi bată joc 
de mă-sa (isp.); aşa păţeau pe,acele vremuri toţi cari um
blau cu .nedreptatea, cu hoţia şl cu viclenia (Ret.) ^ (D 
Vorbă'sau faptă de om şiret, şiretlic; stratagemă:
(Grecii) cu bărbăţia nu vor putea lua Troada, nloe cu sabia, 
numai cn hltlenia (MX.).

VICLEŞUG, t VlCLENŞţTG, ţ HIOLE(K)917G, t HI- 
TLENŞ^G (pl. -uffuri) ST?. = VICLENţE: atunce simţi şl 
Antioh-Vodă de vicleşugul boierilor, oe l-au făcut, şi alergă 
la Inicer-Aga, de-1 dede de ştire (nec.); era frumos şi blind, 
şl bitlenşugul nu-1 avea (MX.) ; deagustat de vicleşugurile, de 
zavistiile lumeşti, ...poetul romăn Işl aduce cu drag aminte 
de dulcea viaţă de la ţară roDoe.); Frometeu... carele n'avea 
la inima lui nici un vicleşug, Îşi Învăţa pe soţii săi onm să 
se teamă de zel osp.) [ung. tlîtlănseg]. 
OVICODpL sbst. Băn. © Viscol, vijelie. 
OVICOL (pl.-ole) sn. Mold. Bucov. 0 =* vţscOL: 
acela ger şl <«>'. au lovit, cit multă oaste de Imbe părţile au 
perlt de frig (m.-cost.) ; am plecat odată, c*un biet căprar, iar
na, pe ^....(ALECŞ.) ; nu-1 pasă de şl de furtună «vor.). 
OVICOLI (-oiesc) vh. tr. şi inir. Mold. Bucov. 0 
— VISCOLţ: De odată se trezeşte Că afară vlcoleşte (don.); 
CInd afară vlcoleşte Ea a'ascunde tremurtnd (CRO.).
O VICOLITURA ipl.-tuti) sf. Mold. Bucov. (mar.> © 
= VISCOLITURĂ [v i c o 1 i].
O VIGpLNIŢĂ (pî.-ţe) sf. Bucov. 0 = vţscOL: se 
opintea înainte prin Intunerecnl nopţii, care se amesteca acum 
cu năprasnica (gr(o.) fvico)].

*VICpNTE sm. ^ Titlu de 
nobleţă (în Occident), inter-1 
mediar între baron şi conte 

5266) ffr. vicomte].
■VICONTESĂ (pi.-se) sf. _

^ ® Soţia sau văduva unui n Fl,F j536^* * 
viconte t ® Titlu de nobleţă Coroana de vlc<»'‘e- 
moştenit de drept de o femeie [fr.vicomtesse].

*\^CTIMĂ (pl.-me) s/. ® Jertfă, in spec. ome
nească : multe popoare etiăveobl aveau obiceiul de a aduce 
victime omeueeti zeilor ® Persoană care moare sau 
sufere din pricina tiraniei, nedreptăţii alteia, care 
cade jertfă intereselor alteia, ori care Îşi jertfeşte 
viaţa de bună voie H ® ® Persoană sau lucru care 
sufere urmările unui fapt, unui accident, unei ca
tastrofe t ® ® —a datoriei, nume sub care se în
ţeleg persoanele (in spec. agenţii forţei publice, 
medicii, etc.) care cad jertfă 
devotamentului lor îfa exer
ciţiul funcţiei [lat.].

• VICTORIA s/. ,Trăsură cu 
patru roţi, descoperită, cu 
două locuri ([s| 5267) [ir.].

•VICTORIE si. ® îai în
vingerea duşmanului Intr’o 
bătălie, izbindă; victoria Inl 
Hlbal-Vlteaznl la Călng&reol H ®
Succes obţinut Împotriva u- 
nui rival, unui concurent 1[
® Rezultat fericit obţinut in 
urma unei străduinţe t ® & vic
toria, zeiţă a Romanilor (|®) 5268)
[lat.].
•VICTORIQS adj. ® învin

gător, biruitor ţ[ © Care a iz
butit într’o Întreprindere, cu 
toate piedicele tntilnite sau puse 
in cale f ® Care aduce o izbindă Fig. 5268. Victoria, 
sau un avantaj însemnat: onar
gument H ® Plin de trufie, mîndru de succesul 
obţinut: Ui ia un aer [fr. V i c t O r i e u x].

•VID 1. adj. Gol, deşert; ® — de sens, lipsit de În
ţeles, făr i noimă.

Fig. 5267. Victoria.

Fig. 5369. Vidră.

2. (pf.-duri) sn. ® -ii Spaţiu ceresc In care nu se 
află nici o materie: dincolo de atmoslerădomneete —oil ^ 
® 15 Spaţiu din care s’a scos aerul sau ori-ce ma
terie ponderabilă: a tace —ui cu maşini pneumatică: 
—' absolut, spaţiu în care nu se află absolut nimic: 
— baromotric, spaţiul din care s’a retras mercurul 
la barometrul cu mercur ® (Curăţare) prin cu 
ajutorul unei pompe aspiratoare [fr. vide].

•VIDA (-dez) vb. iT. ® A goli, a deşerta ţ| © rt 
A sfîrşi", a termina, a pune capăt: ~ un proces, nu 
dllerend [fr.].
OVIDEA... = VEDEA...

VIDMÂ (pl.-me) sj. Mold. Bucov. ® Nălucă "i 
® Vrăjitoare; poate n’al ştiinţă ce»’ de lată e aceea: 
cInd vrna, se tace pasăre măiastră, iţi arată coada şl ia-i 
arma, dacă poţi rcRO.); strlgoalcele, vidmele, slnt puse lle- 
care pe Incmi el ivoR.i [comp. rut. srb. vi d j ma 
,,vrăjitoare”, pol. widma, rut. wydmo „nă
lucă”].

VIDOMOSTIE sf. Însemnare, listă, catagrafie: 
guvernul... s& ţie... de suma copăceilor sălbatici ce s’ar 
răsădi de locuitori (ion.) [ms. vâdomostj].

vidra (pl.-re)s/^ ^Animalmamifer ou corpul 
lung’ăreţ, capul turtit, picioarele scurte şi sucite, 
ale căror degete sînt unite prin pieliţe; are părul 
scurt, des, moale 
şi gras, de nu se 
prinde apa pe el; 
trăeşte prin vi
zuini săpate pe 
marginea apelor 
curgătoare, cum 
e apa Moldovei, 
a Oltului sau pe 
lingă bălţile Do- 
brogei; prada ei 
sînt peştii pe cari 
îi urmăreşte înnot, fiind foarte ageră lamişcări; 
se vinează mult pentru blana ei foarte preţuită; 
numită şi „lutră” (LiUra vulgaris)5269). inima 
de erndă e bnnă pentru atacaţi' (OOR.) [vsl. V y d r a, 
bg. srb. vidra].

VIE1 sf. ® Loc sădit cu viţă; S’asază bînma peste 
vii (EMIN.); Spune-1 mindmiui să vie. Că e’au copt strugurii 
’n » (IK.-BRS.); In ziua de Ana-Foca oine lucră la *», 1 se 
uancă via (gor.) ; cine se teme de brumă eă nu sădească 
(TICH.1; : se duce la» cu struguri Iu poală, se Zice
despre cineva care se pregăteşte cu provizii, cu 
lucruri care se află în belşug în locul unde se duce ŢI
® A = VITA ®: st Noo Începu a II plugariu şi sădi » 
(PAL.); vis văzu Iu şi un bucium de » era Inainte-ml (pal.) ; 
frunza de » să o culegi intru ales, care va II mai mare 
(dragh.) [lat. V î n e a].

VIE2 s^ VJD.
VÎE3 i»- VIA2.
ViEAŢA = viata.

•VIELA (pi.-le) sf. J Instrument de muzică ou 
coarde, cu care se clntă Invîrtindu-se o manivelă 
(•^ TAB. XXXIX, 38) [fr. V i e 11 e].
•VIENEZ 1. adj. • Din V i e n a.
2. sm.,’viEMţ!zA (pl.-ze) sf. Locuitor, locuitoare 

din Viena.
VIER1 sm. Cel ce Îngrijeşte de via cuiva, pă

zitor de vie [ t v i i a r i u (cor.) < lat. v i n e a- 
rius].

VIER2 sm. Porc de prăsUă, necastrat : m 
preajmă-le cad pe brinci gliganii şi »11 săgetaţi (odob.) [lat.
V S r r e s]

VIERBA = VEARBA.
VIEREASA (pl.-ese) sf. Nevasta unui vier: 

am dat poruncă vieresel... să Iacă tot ce va II de trebnlnţă 
In socoteala mea (BR.-vn.).

VIERMANAR sm. % Mus
că, cu capul de un galben 
strălucitor, care ioeştc maia- 
les pe unde se află rămăşiţe 
de carne sau materii vegetale 
intrate în putrefacţie (Sarco- 
phaga camaria) (ja) 5270)
[vierme].

VIERMÂNQS adj. Plin 
de viermi, stricat de viermi, în care s’aii desvol-

VIC-
vie”

no. Viermărar.
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VIF

Fig-, 5371. 
Vierme.

Fiff. 5372. 
Vierme-alb.

VIE- tat viermi: merele liumoase pot fi 9I vierm&noase (znn.) 
[lat. v6rmlnofus].

VIERMANOŞa (-o<ez) vb. tr. şi refl. A (se) 
face V i c r m ă n o s.

VIERMAR (pi.-are) sn. ţSt Mic cleşte cu care 
ciob.anii scot viermii din rănile oiior.
O VIERMAT sbsi. Mold. ® Mulţime deviermiU 
®® Mulţime ce mişună de coio plnăcolo, droaie:
ea ee obloneşte Io ^al de plodurl şl nu mal are bodlnd (sad.).

VIEIRME sm. O 4^ .‘Animai inelat, ncarliculat, 
tlrlLor, cu corpul moale, lung şi rotund ([®] 5271): 
In oe ohlp e In lemn aşa preb&rbat pierde muierea I&- 
câkoare de rele (bibl.>; (£): b& nu semladreascft omul, citu-i 
de mare, ce aă-şl aduci aminte ci este praf şl cenuşi şl 
Iară nu om (let.); oa si no-ţl minlnoe 
viermii ceapa, tnţapi un 'V, attrni-i In- 
tr^nn bit şl soipa de ei (Oor.); nu-1 
bine si mininci la straturi, oi face ceapa 
sau usturoiul 
viermi (Oor.); 
a face viermi.
a deveni 

viermănos ;
minca - te - ar
viermii (de vln)l se zice ca blestem; cine iBoe ora din 
gria, Şeză ’n singeptnd ’n lirln. Să-l mlnce viermii de viul 
(IK.-BR6.); ® ® Ceea ceamărăşte pe cineva,
ce-l chinucşte, ce-1 roade la inimă cum roade vier
mele lemnul: bărbate, ce te roade la Inimă de tot of
tezi ? IIBP.» t ® -ALB, larva cărăbuşului ([ă|5272);

.DE-FA1NA^ SI7BD0HA9(D; ««^-DE-HATASE = GlN- 
DAC-DB-MAtaşe ^ ® # buruiana-viermelui =pun- 
gulitA© [lai. vărmis].

VIERIMIŞpR, VIERMUŞQB, VIERSTUŞ, VIERMU- 
LET, VIERMUT sm. % dim. vierme: Unde vlermlşot 
vedea, Se repezea şl-1 priulea (DON.); ghlonoaia neagră sfre
deleşte trunohli copacilor, cintlnl cari şl vlermuşl (ur.); 
noi mtno&m goange şl de tot felul de viermuieli (Ţicrii.

VIERMUI (-neso) vb. intr. A mişuna, a umbla 
forfola, a tojgÂi, a foi ca v i e r m i i: spărgătorii oe 
viermueso pe lingă păreţll Înalţi şl strălnoltorl al bolţilor par 
nlştepltlcloarleeioaoă (vlah.) ; petreoură toată noaptea aceea, 
viermuind 9I mlşolnlu-se necurmat (balc.).

VIERMULEŢ, VIEBUU9, VIBRMUŞQR, VIERMVT 
VlERMIŞtpR.

VIERS, ✓ VBB9 (pî.-suri) sn. ® Graiu glas, 
timbru al vocii: cum un aş cita la tine, dacă cinti tu ou 
aşa dulce viers P (TiCH.r, graiu? el oel dulce şl versul cu li
pici oe avea 11 tăcu să-1 rămtie tălpile lipite de locul unde sta 
<1^.1 ^ ® J Melodie, clntec; etntare: auzi dumneata 
cum am răsplătit eu păsărloa ala nevinovată, pentru oă ne des* 
fătase cu viersul eil (br.-vn.)| Ououzaî... aduna- lumea de pe 
lume ţn pustiul colţilor şl veselea întreaga făptură ou ver
sul său (CRO.); 11 plăcea să asculte şl la viersul oe scotea din 
fluier un oiobăuaş nsp.) [lat. vărsus].

VIESPAR1 s/n. fc = PRIGOARB© [viespe]. 
VIESPAR*, VBSPAR (pl.-are) sn. © % Gu[b de 

viespi m 5273): scorbu
rile sălolllor bătrine erau pline 
de vespare <8.-ald.>; nu Întărită 
viesparul, oă te mnşcă (Znn.) ^
© Pt. exL Mulţime (dC/^ 
vietăţi, de oameni) cemi-^: 
şună într’un iOC: viespare de 
uăplrcl se Împrăştiau, oa sub 
bice, la apropierea Ini Gheraslm
^DEMf.); rămln ou ochii holbaţi la viesparul delete şi neveste 
dlo apă (UUNO.).

VIESPARIŢA (pJ.-te) S/. (mar.1 fi = VrESFiB* ©. 
VIE3P AROIU sm., ViBSPăROitCă (pl.-oe), VIBS- 

pAroaie .sf. (MAR.) a = viESPoio [viespar].
VIESPE s/., O sm. ® a Insectă din ord. hi- 

mnnnpLnrclor care seamănă cu albina, numai că 
e mai sulitire şi cu ptnteeele g-ilbcn; trăeşte în so
cietăţi, făcînd faguri In copacii scorburoşi sau în 
trestiile de pe acoperişul caselor, în port, e tc. (Vespa 
xiuInflTis) 5274); Viespea miere după ce na laee. Sare 
el te 'mp an Re cu ace (panni ; ® SC zice despre o femeie 
rea din cale afară: sUpIna acestei slujnice era -v-a care 
Inălblsepa dricul icRO.) t ® VIţ!SPE-DE-STEJ4R, vil‘spe
mică carc-şi depune ouăle in frunzele stejarilor, 
produclnd pe ele nişte gogoşi de mărimea unor ci-

Fig. 5273. Viespar.

reşe (Cynips quercus) (jŞ) 5275) t ® VIESPB-de- 
RUQ, viespe mică care-şi depune ouăle pe rămure- 
Icle tinere 
ale rugu
lui, for

năind aco
lo nişte 

gogoşi flo- 
ooase, ca 
şi cînd ar 
fi acope
rite cu un
fcl demuş- Fig. 5274. zViespe.
Chid f Cy- I. Lucrătoare. — a. Regină. — 3. Aripi de 
nipS TO~ : 1 lucrătoare.—4. Aripi de regină.—5. Păpuşă.

sae) t ® .4 .
viespe-neaorA, mică viespe negricioasă care-şi 
tace cuibul prin borţi şi scorburi de copaci 
(Pompilux nvier) [lat. v 6 s p a). 
OVIESPIŞQRsm. 4>dim.VIESPE: lamljlocnlmerlsoa-, 
relor de stelar..*, seallălarvele .«Ilar amintiţi maisnsiMAR.).

VIESPOIUi sm. # ® auf/m. (VIESPE. Viespe 
mare t ® = oArgAph ® H

Fig. 5275. Viespe-de-stejar. Fig. 5276. Viespoiu.

@ Viespe toarte mare, cu ptnteeele roşu, cu cor
pul rotund şi terminat cu un ghimpe lung; trăeşte 
mai ales prin brădeturi; e cunoscută şi sub nu
mele de ,,viespăroiu”; femeiuşcă, numită ,,vies- 
poaie” sau ,,viespăroaie” are şi un ac ncgfu, cu 
ajutorul căruia Işi depune ouăle in scoarţa bra
zilor si moliilvilor (Sirex gvins) ([B] 527(i).
O VIESPUŞOR sm. imar.i dim. VIESPE.

VIETATE*s/. Fiinţă vi e; vieţuitoare; jivină:
soarele pare a II oel oe d& eatlet la toată ^ pe pămlnt nsP.); 
toate vletăUle de prin prejnr se mlşoan (O.-zamf.); dorm tnoă 
vlet&ţlle oaprlDsulnl ivlah.).

VIEŢUI (-neso) vb. intr. A trăi: Aoolo nn sint răz
boaie, Totl In paoe vletaeso (don.); zeoe ani an vleţnlt el 
In căsătorie, şl no pătură laoe şi ei măcar ostlrpltnră de ooptl 
(I8P.) [v i a ţ ăl.

VIEŢUITOR 1. adj. verb. viETUţ şi sm. Care 
vietueşte: părintele Ananla se făcuse mal malt moaşte 
declt fiinţă vieţuitoare (SLV.).

2. VIEŢUITOARE sf. Fiinţă vie, care trăeşte, vie
tate : vieţuitoarele ...stot minate de grija de a-şi pane ouăle 
Intr’on loc prielnic Învierii lor (BR..vn.).
oviezuinA = vizuina.

VIEÎZURE, O VIEZUR S7H. 7^ = BURSUC: şedean 
asonnşl oa viezurii sub pămlnt (i.-qh.) [comp. alb. vj e- 
fi U t ej.
O VIEZURţME, VIBZOBINA (pi.-Inl) sf. Băn. = 
vizoţNÂ [viezure].
O VIFEL sm., VIFBLITA (pl.-ţe) s/. Trans. imar.) = 
DEVER, deverttA [ung. vOfăl].

VţFOR, Mold. VţVOR, t ViHOR (pi.-ore) STl. ® © 
Puriutiă mare, vijelie, uragan; înspec. furtună 
însoţită de ninsoare, viscol: oopeoll oel mal inelti 
mal multe vllore si mal mari vlntorl aprljlnesc (m.-costj; 
călătorlul pre Iarnă grea şl geroasă călătorind şl din toate 
părţile de vlvore şl de apnlberărl cuprins şl răzbătut fiind 
1CANT.1; olnd se etlrneşte apoi vllornl şloopacll se Incovoale... 
atunci privesc In spre dealul ăsta (SLV.); pe loc s’a şl stlrnit 
nn vifor cumplit, on lapovlţă... de nu vedeai nici Înainte nici 
Înapoi iCRO.); — ®; dsntr'lnsnl se scorni negură Întunecată 
şi vlbor Iute pre creştini imx.i; el etle ee vifor se ridică 
de la răsărit Împotriva creştinătăţii (vlah.) ; an fost nişte 
apostoli cari au indurat sărăcie şl batjocură, cari au trecut 
prlntr'nn vifor de nemultămlrl...isAD.)1[ ® ./ ® Un Iei dc 
boală (ncppeeizală. probabil vărsat de vtnt) ca re se 
vindecă prin desolntcce (sez.) (toc.)-. Olten. durere 
de măsele oui.) [vsl. v i h r ă, srb. v i h o r, etc.].
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VIFORATIC. -ATEC adj, © Furtunos, vije
lios : un vlntlşoT mal tţaleş decU vlloratecol crlv&ţ al Iernii 
goneşte Inte, iute norii (odob.^ [vifor].

VIFORÎ. t VIVORI (-or&sc) vb. intr. © A sufla 
cu Lurbnrc [rorb. de vînL), u viscoli: zile întregi a nins 

.şi ^munleanur* a vilorlt turbat (Ur.).
VIFORÎT, t vrvoBjT adj. p. VIFORJ. ® Bfitul 

de vijelie, dc furtuni: ad&postealft celor Tllorltl de Iar- 
tuni (VARL.) II © Vijelios, furtunos: $i prin Turc c&-mi 
abatea Ca un vlnt vltorll Prlntr'un pomet înflorit (or.«n.>; 
oa fumul şipulbereade vlntul vlvorlt impraştilndu-i (cant.i.

viforniţa, t VIVOBNITA (;)I.-ţe) sf. © ® 
Furtună mare, vijelie, uragan 1| ® Visrol: in nop- 
(lle de Iarnă, cu viforniţele năprasnice, el nu stătea In cuşca 
lui (orl.) ; şl tata bătrtu zicea că l-a apucat odată o vllor- 
ultă şl el a mers Înainte şl a scăpat (sad.) ; aveau să lle mai 
la adăpost de ger şl de plesnele vltorolţei (dem.) [vifor; 
comp. bg. vihOrniâi].

VIFOROS adj. © Vijelios, furtunos: nnvlnt-- 
venit de afarft prin spărtura unei terestre, trecu şufertnd 
(GN.); o viforoBsă şuierătură a viatului... 11 curmă po
vestirea IODOB.1; Şl cerul se desbracă de viloroşll nori (Alx.) ; 
© şl glodul mă duce cu sute de ani In urmă In trecutul * 
al neamului nostru (vlah.) [v 1 f o r].
O VIG (pi.-guri) S71. Olten. Băn. ■ Trîmbll, val de 
pînză sau de ori-ce altă ţosăi ură (ciauş.k trlmbeie de 
ploză şl .nurlie de cioareci se tiu In lăzi sau dulapuri (Uua.i 
[ung. v6g; comp. Gio].
O VIGA.N1 adj. Trans. Vesel, voios, plin de viaţă 
(coNv.) (PAC.) [ung.].
O VIGAN* sbsl. Trans. ® Rochie de orăşancă:
Fie doamna de Ţigan Numalsăponrte >v(iK.-BRS.) [ung. v i- 
g a n 61.

•VIGILENT adj. Care bagă bine de seamă, care 
v.eghiază cu atenţie [fr.].
•VIGILEÎNŢA sf. Băgare de seamă, veghiere cu 

atenţie, de aproape [fr.].
•VIGNETĂ [cit. violetă) (pi.-te) sf. # ® Desen 

care împodobeşte începutul sau sfirşitul unui ca
pitol; cu caro se încadrează paginile sau cuvert ura 
unei cărţi ţ ® Monogram saii desen tăiai într’o 
placă de metal H ® Această placă însăşi [fr.
V i g n e 11 c].
•VIGOARE sf. ® Energie, putere de a lucra, 

de a reacţiona ® ® Energie a spiritului ţj 
® Forţă fizică, vitalitate 11 ® rt a ti in se zice 
despre o lege, un regulament sau o ordonanţă rare 
tşi păstrează toată puterea, care trebue execu
tată, urmată de toată lumea [lat.].
•VIGUROS adj. Plin de vigoare, sdravăn, vln- 

jos, robust’ [fr. v i gp u r e u x]. 
t VIHOR... iw VIFOR...

VÎIŞOARA (p{.-re) sf. dim. VIE: avui noroc că 
tata era om cuprins, cu păpuşoi tn coşare şl cu Împrejurul 
casei (ON.).

VIITORI, adj. verb. venj. Care vine, careva 
veni: anul ; sâptămlna viitoare; ce s’a mal alege, vremea 
viitoare va arăte (nec.); cheltuiala... rămase să fie trecută 
tn budget al republlcrl <car.).

2. (pî.-oruri) 571. ® \ reniea viitoare, timpul ce 
va urma, mai lîrziu: viitorul şl trecutul Slnta flleldouă 
feţe (EMiN.); In tlne-l >vnl, trecutul şl prezentul (Alecs.) 1| ® 
Ceea ce trebue să sc întîmple niai lîrziu, în cursul
vieţii: această ghicitoare prezice trecutul, prezentul şl ^ul 

^ ® Situaţie viitoare: viitor de aur ţara Doeslrăare 
(BOL.) f ® Posteritatea: •«'ul va judeca faptele noastre 

K ® Cu -•'j CU speranţe de bun viilor, care va a- 
junge departe: părintele Vasllle fmi dedea zor că slnt 
băiet cu ^ (sLv.) H ® Pe-», de acnm înainlc: voeştc 
ou tot dinadlnsnl ca lucrurile să meargă Intr’altfel pe-» . 
foDOB.ţ H ® ^ Timp al conjugării care arată că 
iucrarcanu s’a făcut Uîcă, ci seva facomaitîrziu. 
înLr’un timp care va veni după momentul cînd 
SC vorbeşte: -» simplu (v o lu tace),-»compus (v o 1 u f 1 
făcut); -» anteriorpv* ANTERIQR f ®.

VIITORIME sf. PosIcrilalC! unui din Domnii 
scumpi In pomeolrea viitorimii a fost şl Vaslle Lnpu (negr.).; 
să arăţi poeţilor din <» poteca cea bonă (oooB.t [vii tor].

viitura sf. ® Apă ce V i n c să se reverse 
ca un puhoili: ei înaintează ca o năprasnică •» de apă 
IVLAH.); murdăriile aruncate mereu pe diosa nu-i urcaseră 
fundul, da la cea mal mică -» de apă să treacă peste maluri

si Bă Innece oraşul (i.-gh.) H ® Olten. Mîlul pe care ÎJ 
îngrămădesc apele în revărsarea lor iciauş.). 

vijelie 5/. © Furlună groaznică, uragan:
vijelia de vint suflă şl spulberă orl-ce găseşte pe. pămtnt 
(GOL.); s'a schimbat vremea cea frumoasă lotr’o •» cum
plită (Crg.) ; Porneşte vijelia adlncu-1 oloi de Jale <emin.) : 
vnltnrul se roteşte deasupra cnibulnl, cind e vremea a -» 
(VUKH.); (£) şj se repezi In iatacul fetei, trlntlnd uşile ca o -» 
(DLVR.); vijelii după vijelii an biotult şl-au spulberat aşezările 
lor din.temelie (vlah.).

VIJELIOS adj. © Furtunos; ca o v î j e 1 i e:
11 rămlnea fericirea şl liniştea căsaţel Iul, la oare se ’ntoroea 
ca la nn liman, cnm se Întoarce corăblernl In port dnpă o 
noapte vijelioasă (BR.-vn.i; -»u1 Lotru ...tale de-a curme
zişul partea de mlază-noapte a VIloll (vlah.);— adv.: pe 
fundul acestei tăieturi... e’asvlrle Bistriţa-» bătlndu-şi 
năhlapll de stlncl (vlah.).
OVIJLA VIŞLA.
o VIJULIE sf. Băn. Olten. (ciauş.) © = VIJELIE.
•VIL adj. Josnic, liiirşnv: ...corpal gol ce ride Cu 

mutra de vloduld, ou octala *■ şl Tlcleen (EMIN.) [fr.].
•VILA (pi.-Io) sf. aî6 Casă elegantă, construită 

la aer curat, la ţară, la 
:• munte, mai adesea In- 
. tr’un stil particular (Q 

’i,.' _ z''--r 5277, 5278): şl-a clădit
J '' "' o » la Sinaia; parcă cresc

lu desişuri uegre de oopoei

VIF-
VIN

Fig1. 5277. Vilă romană 
(după o pictură din Pompei)*

Fig. 5278. 
Vilă modernă.

vilele cochete ale acestui orăşel de munte (vlah.) [fr. 
V i I 1 â].

*VILAIET (pî.-te) siî. • Diviziune 'teritorială 
în 1'iircia, provincie guvernată de un valiu [fr.].

VILEAG sbsl. In în public, înaintea lumii, 
de faţă cu toţi; a da, a scoate, a Ieşi tn Hldas Împă
ratul 11 ameninţă... dacă va cricni o vorbă măcar către cineva 
care să-l dea In -» cnsnml ubp.); Istoria cn potcapul era 
dată tn •» (VLAH.); (dacă) al făcut lo caite-ţl oare-care Îm
prumuturi tăinuite... fericirea laie să te scoată tn -»(odo6.i 
[ung. v i 1 ă g „liime'’].

*VILEGIATyRA (pl.-tnrO sf. Petrecerea cuiva 
la ţară, la aer curat, la munte, Ia băi. In timpul 
verii; locul unde petrece cineva vara: situaţinnea
Cotnarulnl, Inconlnrat devii, llvezlşl pădnil,făcea tnctntă- 
toare vilegiatura domnească (neor.) ; voia să fie dusă In lumea 
cea mare, vara la grădină, la curse şl ’n -» (slv.); s’au dus 
In -» şl on-şl mal aduc aminte de mine (vlah.) [fr.].
"VILEGIATURIST 

sm. Cel ce petreccj^|;^ 
vara în vi'
Vi^oz,T*TEs'-
mcroaseleprelungiri
foarte mici, ca nişlc '
perişori subţiri ce a- 
coper suprafaţa in - 
terna a intestinuluiâ>'-
subţire, dînd acestei ...........
suprafeţe un aspccl 
catifelat (IQ .5279) i 
rrr.]. •

VIN (pî.-nurl) sn.
ffi g Băutură alco- Fig. 5279. Vilozitip 
olică obţinută din
mustul dc struguri fermentat: ~ alta. roşu (s(/u 
negru); * nou, vectalu; — tare, slata; — dulce. acru. o-

TVeUT''-
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VIN
VIN ^ (eţlt; onrat, prelăoat, botezat cn apă; Noe... deaoa băa

vdln Imbătă-se şl se ouloă In cort (pal.) ; (oentaii-
ral) dete cep la o butle ou ^ loarte vecblu, ce l>o dărolse 
BacohuB, zeul ^uliil şi al beţiei (isp.) ; clnd la masă se 
varsă <vul din pahar, e semn de bucurie (oor.) ; cind verşi pe 
straie ai să-ţl Iaci altele nouă (oor.); •«'iii e toiagul bă- 
trlneţelor şl nebunia tlnereţelor (pann) ; Cu <«'Ul şl ou somnul 
Uită grijile omul (pann);iO: ^ul alege pe om, la băutură 
cunoşti pe om ce fire are; — să bei -^ui, dar să nu te 
boa, poţi bea, dar cu măsură, pînă nu te dă gata;— 
lle omul ott de bun, <^ul 11 lace nebun, şi pe cei mai buni, 
beţia îi face să se ticăloşească H (I) A -^uri medi
cinale, vinuri în care s’au disolvat substanţe medi
cinale; de chinchină % (D Pt. anal. Nume dat unor 
licheruri fermentate şi spirtoase: «^de coco, de trestie 
de zahăr t ® # PLO^REA-VŢNULUI = PRIBQIU1® [lat.
V î n u m].

VINA (pi.-ni) sf. (D Faptă rea pedepsită de lege, 
abatere de la datorie, de la lege, delict, crimă: 
oind cel plrlt pentru >■*' se va dovedi vinovat şl va tăgădui, 
ori toată vina, ori parte din -v, atunci să se căznească ca să 
spnle adevărul(LEO.-CAR.); veni o muiare văduo şi se jălula... 
cumu l-au luat toată averea pentru nloe o (MX.); astăzi, 
clnd sper oăs>a prescris vina mea contra monarhiei, am cura- 
inis’ospuncu mindrie (car.)^® Greşală dc care se face 
vinovat cineva (de voie sau fără voie): nu e vina 
mea daoă ţl-a {urat banii; olnd te-a Înşelat cineva odată, 
e de el, olnd te-a Înşelat a doua oară, eşti de ^ singur 
(ZNN.); dumneavoastră, oameni inteligenţi, slnteţi de 
fiindcă staţi indiferenţi (Car.) ; n’are nici o ; nu i-a aflat 
nici o Acel ou pricină şade ’n odllmă, Şl cel fără pllnge 
şl suspină (PANm ; a da, a băga, a pune vina pe cineva; a 
arunoa vina pe cineva, asupra cuiva; a cădea vina asupra 
cuiva K ® Pricină, cauză, motiv: oltslnge s’a vărsat 
din vina acestei fereşti I (6LV.); de-l va sudul fără de 
atunoeoaun sudultorln să va oerta (prv.-lp.) [vsl. v i n a]. 

VINARIGIU 1. sm. Podgorean.
2. sbst. i/Dajdie ce se plătea de fie-care vadră 

de vin; dijmă,din zeoe vedre una: -^i (i-a suit la) 
douăzeci de parale de vadră (I.-gh.). 
ţVINARţT săst. = VINĂRICIU 2: ^ul, oierltul şl 

fumărltnl erau dăjdli indirecte ce plăteau particularii către 
Stat (PIL.).

VIN,^IŢA (pJ.-ţe) s/. ♦ Fru- 
moasâ. plantă cu tulpina tetrago- 
nală, frunzele păroase şi flori albe; 
fructul uscat, format din două câr
pele, e acoperit cu peri rigizi şi re
curbaţi la vîrf !n formă de cîrlig; 
planta uscată, des voltă un miros 
plăcut, din care cauză se pune 
printre rufe,spre a le parfuma; nu
mită şi „muma-pădurii’’ (Aspe- 
Tula adorata) (H) 5280) [vin],
O VINARS sbst. Trans. g Rachiu: 
aici a adns baba mea din pivniţă un ul- 
clorag de —' (rut.) ; beţivul numai de vin 
el de (vorbeţte) (TICH.i; Tlnn-1 bun,
'*Ti-ml place. Om bogat eu nu m’olu tace 
(ik.-brs.) [vin-I-ars, după germ.
B r a n n t w e i n].
O VINĂRSAR sm. Trans. Rachier, 
ţuicar (fr.-cdr.) [vinars].
O vinars  Arie sf. Trans. Ra- 
chierie (fr.-cdr.) [vinars].

VINAŢ sn., mai adesea VIN4- 
TDRi, voiaTB pi. (Soiuri de) vinuri: 
are strlneă o avere bunicică In bani 
şl —uri bune icar.) ; la masă avea totdeauna cele mal bune —e 
(NEOR.); Iar la a Iul masă —o străine Nn se mal stlreeso 
(STĂM.) [lat. V î n a O e u s].

* VINGHEL (pi.-le) sn. iţ3" Echer [germ. W i n- 
kel].
ţ VINCI (-cesc) vb. ir. (cant.) A învinge [lat. v I n- 

cSre].
*VINGIU sbst. 3, Un fel de vîrtej ce serveşte la 

ridicarea greutăţilor pe vapoare [it. vin cigl i o].
VINDE (vind, vinz) 1. vb. tr. ® A ceda altuia pe 

bani proprietatea unui lucru: vindni vii, vindui mosii, 
Tot cu tine le băni; Vindui bol gl vlndul cal. Tot cu tine le 
minoal (Pann) ; boii tăi sint mărişi trumoşl... vinde-i şl 
onmpără alţii mal mici şl mal leltini (CRg.) ; cel ce vinde

Fie. 5380. 
Vinari;!).

griul scump 11 blastămă norodul (BIBL.) ; scump, Ieftin, 
cu bani gata, pe datorie; ^ la mezat, la licitaţie; iw CUM
PĂRA ®, CASTRAVETE ©, PĂDURE © ; '(i)): a - ş i — scump
viaţa, a se apăra bine, a face să piară mulţi adver
sari, înainte de a cădea însuşi t © ® a-şi sutie- 
tni (diavolului), a-şi închina sufletul diavolului, a , 
renunţa la viaţa vccinică pentru unele foloase do- 
bîndite pe lumea asta K ® A face pentru bani sau 
alte foloase ceea ce un om cinstit nu trebue să facă; 
a-şl —' votul, conştiinţa ţ[ ® A trăda: s’au viclenit de 
cătră stăplnul său ca şl Iuda vlnzlnd pre Domnul Is. Hs. Ji
dovilor (N.-C06T.); alei, ţollnă ce-ml eştll zise lata Împă
ratului, dar bine m'al vindut I (Cro.) ; a-şW neamul, pa
tria.

2. vb. refl. ® A fi vîndut; a fi de vînzare: cinstea 
nu se cumpără, nici nu se vinde (ZUN.); nu mal este patrio
tism şl totul se vinde (car.) H © A-şi vinde trupul; a se 
face rob de bună voie: aşa loamete era In Iaşi şl In ţară, 
Incit minca om peomşl se vindea (N.-cosT.) [lat. V en dă re].

VINDEGA (vindec) 1. vb. tr. A reda sănătatea 
cuiva, a face' sănătos, a-1 scăpa de boală, a lecui, 
a tămădui: mulţi crezură intru Isus, oă vindeca toate 
boalele dentre oameni (mx.) ; se Îmbolnăveşte împărăteasa 
şi, măcar c'a căutat-o ou olte leacuri pe lumea asta, n’a fost 
cblp s’o vindece rvAS.); ®: beţia o vindecă numai sapa şl 
lopata (ZNN.); atelau-Vodă se puse ou toate puterile Intru 
ranele ţării sale (isP.).

2. vb. refl. A se face sănătos, a scăpa de boală, a 
se lecui, a se tămădui [lat. vindicare].

VINDEGATOR 1. adj. verb. vindeca şi sm. 
Oare vindecă, le'cuitor, tămăduitor.

2. vindecătoare sf. A — USTDRQITA. 
VINDEGEA Sf. A Plantă 

din fam. labiatelor, cu flori 
purpurii, dispuse într’un spic 
lungăreţ la vîrful tulpinei; are 
proprietăţi aromatice şi tonice; 
numită şi ,,iarba-tăieturii”,

,,frunza-tăieturii”, ,,creţişor”,
..sovîrvariţă”, etc. (Betonicaof- 
ficinalis) ([H5281) [vindeca].

VINDEGVŢA Sf. A = U- 
stcrqitA [vindeca].
OVINDEREU sm. i Mold.- 
Bucov. Trans. Specie de şoim j; 
mic (Falco aesalon) ((U 5282); ; 
vesţlta oetate a Neamţului... străjuită 
de oeucele şl vlnderell oare au găslt-o 
bonă de lăout oulburi Intr’lnaa (Cro.)
[comp. ung. văndor-s6- 
lyom ,,şoim călător”].

*VINDIGATţV adj. ® Care 
caută să-şi răzbune, pornit spre 
răzbunare, răzbunător, zăcaş la 
inimă li ® însufleţit de spiritul 
de răzbunare; justiţie .wă [fr.].

'VINDŢGTA (pl.-te) sf. ® Ur
mărirea, pedepsirea crimelor: şi-a 
plecat capul călăilor lui Ipsllante, ca să 1 
ou compromită viitorul tăr.! sale, ez- . 
pulnd-o la vindicta turcească (i.-oh )
® rt publică, urmărirea unei 
crime în numele societăţii [fr.]. ‘' -"

VINEGIQR adj. dim. vJnAt.
VINEREA rm- VJNERI. _. „ ... ,
VINERţlL sm., VINERJCA s/. Fie.5=82. Vmdereu.

yt: ©Nuraedat unei vite născute într’o Vineri.
VINERI (art. vinerea) sf. ® ® A şasea zi a săp- 

tămînii, între Joi şi Sîmbătă: ani eiMidobtndiHataa- 
met Tsrigradul, In luna Iul Hal 28, Intr’o zl de (MX.) ; 
Miercurea şl Vinerea sint zile de post; sărb&toarea aoăzut In- 
tr’o ; Vinerea ea şasea zl a ^&pt&mlnll; se crede cft acela 
ce Ine <^le este scutit de furtună (gor.) ; fetele care postesc 
•«'le se vor mărita mal curlnd (oor.); — adv. castraveţii 
să nu-1 pul In pămlnt Miercuri ori <«■, că Ies amari (oor.); 
Vinerea nu se toarce, căci ţi se coc degetele şi-ţi cad unghiile 
(rv.-cro.) ; un bătrln cn barba pină la genuohl, slab şl piper
nicit şl cocoşat, de parcă minca numai Vinerea osp.) ® 
vineres-mare, ziua de 14 Octombrie, cînd se prăz- 
nueşte Cuvioasa-Paraschiva : in ziua de Vlnerea-mare 
nu se coase nlmlo, Illnd rău de trăsnet, grindină şl boale de 
oohl (OOR.); Vinerea-Paştllor sau fP) Vlnerea-seacă, Vi-

Fif. 5281. 
Vindecea.
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nerea dinaintea s&ptămînii Paştilor: |n vinerea-Pas- 
tllot 8Ş sale letele In clopotniţa bisericii şi snn& olopotul, 

ca s& oreasoft clnepa (GOR.); oine sesoaldft In Vinerea-şeaoft, 
înainte de a răsări soarelet acela na mai are boale In oase 
(GOR.) 1î ® siinta-vineri» personificare a zilei
de Vineri, In credinţele poporului: Joia sint siinţii 
Apostoli, cum şi stlntal Nicolal, Vinerea e Sllnta-Vinerl, 
s’o ţii chiar să n’al mălaiu (pann)
[lat. VSnSris (dies)].

VINERIGA Sf.m- VINERţIL.
VINERÎŢA (pî.-te) Sf. ♦

Plaiită din fam. labiatelor, cu 
tulpina în patru muchii, cu flori 
albastre, rar roşii sau albe, K 
aşezate într’un spic la vîrful 
tulpinei; numită şi ,,lavrentină.",
.,tămîită'', e\,c.(AiugaTeptans)
(d 5283).
OVINETIG = VENETIC.

VINEŢEA, VINETICA (pi.-fele) 
s(. f ® = ALBASTBITA 1[ ® =
HOLDBITA ® t ® =PÎ1NIŞQABA ®
«I ® = yiNERiTA t ® Ciupercă 
cu pălăria albă, cărnoasă, tare, Fig. 5283. Vineriia. 
cu carnea de un gust plăcut, 
puţin amar {Russula delica) (1115285) t ® vine- 
TIoA-cu-lapte, ciupercă come 
■stibilă, cu 
pălăria căr
noasă, de 

coloare roş
cată- aurie 

sau brună- 
portocalie, 
uneori cu 

crăpături la 
suprafaţă; 
piciorul, de 
coloarea pă
lăriei, dar
ceva mai deschis, e vîrtos, gros, şi înalt de 5-8 
cm.; carnea, puţin gălbuie, conţine un suc lăptos 
dulce, alb, care, uscîndu-se, capătă o coloare în
chisă, brună; e o delicioasă ciupercă comestibilă, 
cu un miros particular, foarte plăcut; se mănîncă 
uneorişfcrudă; e numită şi ,,burete-dulce”, „bu- 
rete-roşu”, ,,rîşcov”, etc. (Lactarius volemus) (d 
5284) [vînăt].
O VINEŢI = ÎNVINEŢI.
O VlNEŢIESf. Băn.Trana. Albăstrime, azur: nu
mai in expr. vineţia cerului, înălţimile văzduhului, 
slava cerului, bolta cerească: mise avinUodati, de se 
înălţă tn vineţia oemlni (mera); tnc&lecd pe şarpe care se 
ridică In vineţia cernlui (pAc.); se sui Iorgovan pe cai şi 
sburăouel ptnă In vineţia oemlni (CAt.i [vînăt].

VINEŢIU adj. Cam vînăt, care bate în vî
năt : tn Jarul obrajilor 1 se rotunjeanape de marmură vineţie 
(DLVR.); albastrul al Înălţimilor celor mai depărtate imo.).

VINGĂEAC(pl.
-aoe) sn. # Unealtă 
tipografică pe care 
zeţarul adună lite
rele spre a forma 
rînduri; numită şi 
„culegău” (d5286)

Fig. 5284.
V Vineţică-cu-Iapte.

Fig. 5285.
Vineţică.)

Fig. 5286. Vingălac.

Winkelhaken]._ [germ. 
t VINGE fv ÎNVINGE.

VÎNGHŞRCA = VENGHERCA.
O VINI ww VENI.
O VINÎGER sm. ® ® Septembrie: napul se poate 
semăna... olt ţine Uăsălar şl ptnă pe la Jumătate din..'
(ION.) [comp. vsl. viniCije „vie”].

"VINIGOL adj. Privitor la cultura viţei şi la 
producţiunea vinului [fr.].

•vinietA = vioneta.
'VINIFER adj. Care produce vin; unde se cul

tivă viţadealuri—e [fr.].
vinişoara (pl.-re) sf. S> dim. VÎNA.
VINIŞpR sbst. g dim. VIN: cind işl aducea aminte... 

de .«ml din cramă... crăpa de ciudă (CRG.); Să-l linguşim şl 
să-l faoem să aial dea la ^ (pann).
OVINITIG = VENETIC.

VINO-’NGOA(GE) ÎNCOACE 2. [

.* VINOGRAD sbsl., O VINOGRAdA sf. (vor.) X 
Sos rece făcut cu oţet, untdelemn, pătrunjel tocat, 
sare şi piper [fr. vinaigrett e].

VINQS adj. ® Plin de v i n; îmbătat de vin:
Vlnosul Straffur Inoepa să pllngă (pann) ; Parslonţ fiind 
cam i*' şl obosit, s’a pus să se oalce să doarmă (RET.) ^ 
® Care are gustul, coloarea sau mirosul vinului 
[sensul ® după fr. v i n e u x].

VINOVAT adj. şl sm. Care a comis o greşală. 
o faptă rea,’ o abatere de la iege, etc., cel ce poartă 
vina unei fapte, culpabil: temelie —e le eipunea tn 
piaţă, legate de an sttlp, cu capul ras (i.-oho ; Tlnovaţlloai. 
se căznesc să nu se crează deodată, măoâr de vo.i şl spune că 
slnt vinovaţi, căci de multe'ori de fHcă şl, de durere zio şi 
ceea ce nu este (leg.>car.); stricăciunea se făcuse şl <«>'al 
trebuia să plătească (CRG.); pre lingă cel vinovaţi, au perlt 
mult norod nevinovat (must.) ; se făcu foo de supărare Îm
păratul şlpornncl ca... vinovaţii să se dea morţii (isp.); ® 
nu plăteşte bogatul, ci <*'u1unn.) ® NEVINOVAT [vsl.
vinovat fi].

VINOVAŢI (-aţesc) vb. tf. = INVINOVATI: Eu nu 
vinovăţesc ţăranul nicidecum (don.).

vinovăţie sf. Starea celui vinovat, cul
pabilitate Ut ©nevinovăţie.

VINTIR (pi.-ire) sn. Unealtă de pescuit, în 
formă de’vîrşă de nuiele, cu deo
sebire că e făcută din reţea şi e 
întinsă rotund prin nişte cercuri 
legate Înăuntru ([ş|5287).

VţNTRE s/., t {pi sn. ® 
p Pîntece, abdomen, in spec. 
partea de jos a pîntecelui, de 
lingă coapse: la noi au fost boli 
toată vara, chiar şi-acu slnt bolnavi 
oamenii de tifos şl de(0R.-N.)ţ un 
Ungur... au sărit cu suliţa şl au tlm- 
plnat pre un slujitor de al noştri drept 
prin ^ (M.-C08T.) t ® / Diaree; 
dizenterie: au murit Tralan In cl-\
Uda... de boala ce-1 zio hldroplcă... 
iară onm scriu unii, de ^ (n-cost.) ; 
oamenii, oari, din neştiinţă, an băut un 
astfel de lapte, capătă... o mare plnte- 
care şi pe nrmă (MAR.)[lat. V ă n- 
t r e m].

VINTREALiA (p2.-ele) sf. ^ = 
face-aoum la larg Luntrea cu-ale el vlntreje splnairate de 
catarg (emin.) .

VINTRIGŞL sbst. g) dim. vintre ® (vtrc.) (şez.). 
Pîntece, regiunea ombilicală.

VINTRIŞ adv. ® Culcat pe burtă işez.i ţ[ ® 
Curmeziş (fr.-cdh.) [vintre]. 1.
OVINŢELER, VINTAlaR(IU) sm.
Trans. Băn. Cel ce îngrijeşte devie, 
vier: boierul merse la vie şl zise vlnţelerulul:
...să puşti pe ori-olne ar veni noaptea 
’n viei (RET.) [ung. vin cel Ier 
< geţm. W i n z e r]. 
t VINUL.. = ÎNVINUI..-.

VIOARA1 (jJÎ.-re) sf. A ®
Trans. = TOPORA8 2 ® H ® «'-DE- 
NOAPTE =NOPTICOASA ţ[ ® '«'-GAL
BENA = HICSUNELE-RDGINITE H ®
«' -ROŞIE = micsandra ® 1[ ® 
FLOARE-DE-VIOARA = MIC8UNELE- 
RDGINITE H ® FLOAREA-VIORE-'
LEI = zambila ® t ® foaie- 
DE-VIOARA = POFIVNIC-IEPtrRESC 
[lat. viola].

vioara* [pl. vioare, viori) Sf.
J Cel mai răspîndit instrument Fig. 5288. vioară, 
de muzică, alcătuit dintr’o cutie i. Cap.—2. Cuie.- 
de rezonanţă cu două feţe, pe 3- cu.—4. Limbă.— 
care sînt întinse patru coarde; 5< Co^da--7-6 C^c. 
numit, după regiuni, şi „lăută”. /uV1^eCFatăfl-K' 
„scripcă”, ,,diplă” sau „ceteră’1 c|rS; _N'°' 
im 5288): alăutarlnl caiele zice cu turc.
vioara şl alăuta (prv.-mb.); Lin vioa
rele răsună, iară cobza ţine hangul (EMIn.) ; d’odată auzi 
nişte balauri de lăutari trăgind din viori, de gindeal că 
mănlncă foc (tsp.) [comp. it. V î O 1 a].

VIOARA3 sf. numai in expr. apă limpede ca

VIN.
VIO

Fig, 5287. Vintir. 
VETRXLA : se des-

I.-A.- Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1425



Fig. 5289. 
Viola.

\/|0_ vioara, limpede (ciAus), fonrt.o limpede: apa cntgea pe 
WID deo sati de llmPede °a vioara al rece oe ghlaţa iisp.);
VIP Frutale, apâ Face-te-al neagrd cerneală (CONV.).

VIOICIUNEs/.® Insuţirea a Iul cee v i o i u, 
plin do viată: ce sclipitoare în ochi şl ce măesţrle In 
mloulrea vocii I ibr-vn.) ; »a glumeaţă a caracterului său 
toDoe.i II © Agerime, istotiiiio.

VIpIU arfy.Ql^lin de viată, de vigoare :descrle-mi 
tabloul Boeletătll ieşene... cu tinerimea el vioaie, elegantă 
(ALECS.); de lelul Iul era om şl bun (CAR.) H @ Sprill- 
leti, care se mişcă uşor şi repede: o pasăre vioaie T 
® Ager, istet [v i u).
•VIOLA (-olez) xh. Ir. ® A călca: legea H © A

pătrunde’fără drept, cu sila într’un loc: — unazii li 
© A profana, a pîngări: un mormiut 
H © A necinsti o femeie, a silui [Ir.].

■VIQLĂ (pf.-le) sf. J Vechiu in
strument cu coarde şi arcuş, care 0- 
cupă locul, ca mărime, între vioară şi 
viuionccl; numărui coardelor a va
riat în decursul vrcmilor, ajungînd 
pînă la 11; astăzi e redusă la 4 coarde 
şi e acordată cu o cuiiiLămai jos deeît 
vioara, cu o octavă mai sus decîl vio
loncelul 5289); —dl gamba, in
strument. CU 6 coarde, ieşit din uz, 
care se ţinea între genunchi tab.
XXXIX,40 [ii.].

•VIOLACEU 1. adj. Care bate în 
violet.

2. VIOLACEE sf. pl. # Familie de 
plantedicoliledoanc al căror tip e mic- 
şuneaua [fr. v i o 1 a c 6].

•VIOLATOR sm. ® Cel ce violează, 
ce calcă o Ic’ge, un drept, un tractat, călcător:
au Bă>l gratUlce ou titlurile obicinuite... de călcători de 
legi, de de constitutlune (i.-gh.î H © Pîngaritor,: pro- 
fanator [fr.].
•VIOLŞNT adj. ® Puternic, tare, care lu

crează, care se face cu o putere mare: o fnrtună —a: 
o lovitură <^ă; o patimă,o otravă »ă: ciuma... devine puţin 
* ă la acel cari au mal lost loviţi de ea-(i.-OH.) ŞI © Care 
oboseşte peste măsură: un eieiciţiuŞi ® Iute Io 
fire, care se aprinde uşor: oi, mte, vezip ăsta e cusurul 
tău, eşti — (CAR.) II ® Produs de o cauză nefirească: 
a murit de o moarte —ă, a murit de O moarte grabnică, 
n'a murit de moarle bună [fr.].

•VIOLENTA (-tez) vb. tr. A sili pe cineva să facă 
uh lucru, a cohstrlnge [fr.].
•VIOLENŢA (pl.-ţe) sf. ® însuşirea, starea a 

tot ce e viuient, putere, tărie ;silă: era vestit in toată 
Busla pentru violenţa şl străşnicla sa 0--GH.); violenţa pa
siunilor; violenţa lurtunll; olocănltnrlle se Indoesc cu
(CAR.) II © Putere întrebuinţată în contra legii sau 
a dreptului: In materie politică, nu-ţl 
este permis a mal Întrebuinţa violenţa, lără 

' să mergi la ghilotină (CAR.) ^® Fire iute, 
care se aprinde uşor: e un om plin de 
[fr.j. 'a»
•VIOLţT 1. adj. De coloareamic- 

şunelci, vioriu.
2. sbsi. Coloare violetă : ~ui o prinde 

bine [fr.]. ;
•violeta (pl.-te) Sf. ♦ Toporaş, 

mieşunea' [Ir.].
•VlbLţNA [pi.-ne) sf. J= VIOAKA»

[it.].
•VIOLONCEL (pl.-le) sn. J ® In

strument cu coarde de forma şi con
strucţia vioarei, însă niult mai ma
re; în orchestră,arc rolul de tenor 
şi e foarte gustat ca solo 5290) 
îl © Cel ce ciulă din acest instru
ment, violoncelist [it.].
•VIOLONCELIST sm. J Cel ce clntă din vio

loncel [il.].
•VIOLONIST sm. J Cel cecîntă din vioară [fr. ]. 

OVIOR (pl.’-re) sn. Băn. © = vjroR.
ViOREA, viorica [pl. -rele) sf. # ® ( —NEMI- 

RpsiTOABE)’. Mică plantă fără tulpină din faii]. vio
laceelor, cu flori de un albastru-viulet, rar alburii 
şi fără miros; creşte prin păduri, tufişuri şi.păşuni

Fig. 5290. 
Violoncel.

uscate; numită şi ţ,tămîionrâ”, ^mieşunea” sau 
,,toporaşi” (Viola hirta) ([B) 5291) ţ ©= topo- 
RAS 2 © II ® = TAmIIOABA ® H ® VIOREA-OAl- ' 
bena = MieŞUNELE -RUGI
NITE H ® VIOREA-BQŞIE = 
micsandra ® II ® Mică 
plantă bulboasă din fam.. 
liliaceelor, cu flori fru-' 
moaşe albastre, rar tran
dafirii sau albe; fructul 
e o capsulă ovală cu se
minţe aproape-globuloa- 
se; numită şi,,zambilă(- 
dc-cfmp)” (Scilla bifo- 
lia) (p 5292) H © VIO

RELE-galbene1, mică ' 
plantă din fam. liliaceelor, cu; tulpina sveltă 
şi deiicată, de 8-15 cm. Înălţime, cu flori galbene 
(Gagcaminima) ([a] 5293):—vio-

Fig. ^91.
V io rea>nemirosit oare.

Fig. 529a. 
I Viorea. Fie- 5293-Viorele-galbene1.

Fig. 5394. 
Viorele-galbcDc5.

rele-qalbene1, mică plantă din fam. violaceelor, 
cu tulţjina delirată, adeseori cu 
două frunze şi cu 1-2 flori mici 
galbene; creşte prin locuri u- 
mede şi umbroase din regiunea 
muntoasă (Viola biflora) (|H 
5294) t ® viorele-bAlbatice, ' 
mică plantă din fam. violacee
lor, cu flori albăstrii închise, cu 
pintenii albi bătind în galben; 
numită şi ,,C(3ltunii-popii” (Vio- {
Io canina) (dl 5i95) f ® floa
rea-viorelei1 = CEAPA-CIOABEI9 ;
— floarea-viobelei* = zam
bila® [v i o a r ă1].
OVIORJNT adj. Bân. Trans.
Violet, vioriu: clacuri!sintroşii...
Iar la mllloc cu alb sau verde... ori 
~ (uue.) [comp. vioară1].

VIORţST sm. J Violonist: 
era uo tln&r —' plin de talent (car.) ... F'g- 5^5- [vioară»]. ^Viorcle-sălbalicf.

VlORţU adj. © Violet«deschis: atQDci otftlnAde 
lumlnd viorie ee întinse In inml nostru (sad.i; soarele 
sfinţea şl pe Bărăgan începeau a se lăsa fişll de lumină viorie 
I6.-ALD.) © AJbăstriu-vlnăt: sus pe cerul ^ strălQcean
stelele (BR.-vn.); salclmli cu miros dulce tăinuiau căiărlle 
risipite lotr'o viorie şl melancolică umbră <emin.) [vîoară1].
ţVlpS adj. Plin de via\ă, leatăr: eu m’am vecbit. 

m’em veştezlt... Iară acesta nou, vlăgos... iaste (CAkt.i
[viu].
O VIOŞţE sf. Motd. Vioiciune: se pieecA in ]oe, piua 

oe rezele lui vin de-1 redau vlosia pierduta (NEGR.)- [vios].
vipera sI. ® Şarpe foarte veninos, dc 

talie mică, care trăcşte în păduri şi în terenurile 
pietroase, năiiîrcă; muşcălurile ci, făcute cu aju
torul a doi dinţi mari, aşezaţi în falca de sus, şi 
găuriţi plnă iu virf, prin cari se-scurge veninul, 
silit foarte dureroase şi pot aduce moartea; sea
mănă cu alţi şerţii neotrăvicioşi, dar se cunoaşte 
uşor după o dungă lată, neagră şi colţuroasă ce 
o are ţie spate şi după o pată neagră, în formă dc V. 
ee o arc pc cap (l‘< liasbcnus) (dl529|.); —VIPERA - 
CD-CORN (siM.), soiu de viperă care tiăcşle prin
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Dobrogea şi a cărei muşcătură e mai veninoasă 
decît a viperei obicinuite; se deosebeşte de aceasta 
printr’un mic corn moale ce are tii vlrful botului 
(Vipera ammodi/les) f ® ® Pniu de puiu de 
năptrcă, om rău, femeie rea: atit am vrut s& atiu din 
gaia (a, puia de oe ml-al test (CRg.i f ® ® Persoană

Fi^. 5396. Vipere.

rea şi perfidă, veninoasă, năpîrcă, scorpie, aspidă, 
streche: spune şl nona, tata, cine'este vipera aceea care 
nn-tl da pace iisp.l t ® © Limba de persoană care 
vorbeşte de rău, care btrfeşLe, care ponegreşte, 
care calomniază [lat. vlpSra].

VţPIE s/. ® Arşiţă: după amiază, ctnd se potolea 
vipla, Ieşean cu to(ll pe mirişte (Br..vn.) 1I ® Tuiu: încă
leca oalul el. In vipla gătelii lor, scăpă din tabără iisp.i; 
s'a lăudat că el, dacă viea, ui adnce acum, ta vipia Iernii, 
cireşe coapte (r.-cod.). 
iPăVIPISCA 1^ VtPţtşcA.
t VIPT (pl.-tnri) sn. Rodul pămlntului, bucate; 
hrana omului: tremăse... zece asini, carele gria, pline 
9I dncea pre gale (pal.) ; oamp&rft tot ^al la
Faustlan de-9l Impliuă cet&ţeDll oasele de gria şi de 
<0084; multe <^uri la moar&P (vic.) [lat. V I C t U S

VIPUŞGĂ (pf.-nştl, -nşte), s' VIPţScA s/ ' 
Şiret lat de-a lungul cusăturii panta
lonilor (în spec. milităreşti) 5297):
am chipiu... mai loalteaal altora, am 7ipoşo& 
bordo looblB şi nasturi prima calitate <bas.); 
clţl logofeţi ou vlpiscă... tot Plciu ti bftl&- 
b&neşte hnrdaz«bnrduz prin toate răt&oănlile
IALEC8.Ş [rus. V y p u s k a].
OVIR sbst. Băa. Vîrtej de apă, vol
bură, loc Intr’un rîuundescînvlrteşte 
apa [srb.l.
‘VIRA(-lrez)uh.iT. şi inir. ® 

a, A coti, a (se) tnvlrti,a (se) Întoarce: 
oăpltannl băroll mele deodată dă ordin otrma- 
elnlnl aă vireze către nn port mlo (i.-gh.) H ® pj ,29- 
** A pune o copie fotografică tntr’o v. vipuşcL 
soluţiune care-i dă un ton mai plăcut^

1F ® V A trece de la un cont la altul [fr.]. 
'VIRAJ (pl.-aje) m. ® Faptul de a vira şi re

zultatul acestei acţiuni ţ ® ţip a.Cotire, în- 
vlrtire; cotitură, Invlrtitură t® ^»Muierea unei 
copii fotografice Intr’o soluţiune care-i dă un ton 
mai plăcut; soluţiunea Însăşi In care se moaie fo
tografia [fr. V i r a g e].

VIRAN adj. Loc teren gol, fără clădiri şi ne
îngrădit (Intr’un oraş); maidan: In lata lerestrel 
mele, de cealaltă parte a bnlevardnlnl, e nn loc * (vlah.) 
[tc.]. s
•VIRGIN i. adj. ® = FEOIORFSC2 II © ® Pă

dure >vă, 'ai 
aărei copaci 
n’au fost ni
ciodată do- 
borlţl domi
na omului;
clmple ~a, pe
care omul 
n’a cultl- 

vat-o nici
odată: In Au
stralia s’andat 
culturii cerea
lelor cimpll întinse şl »e (i.-oa.).

3. virgina (pi.-no) sf. © = fecioara 1 ®:
Cu zlmblrea de —on glas blind, duios, tccet, El 11 pane 
pe-a el trânte mlndrn diadem de stele (emin.i ; Cit de trn- 
moBsă te-al gătit, Naturo, tu. ca o Cu umblet drag, ou 
chip lubiti (coşB.) f ® -jir VIRGINA, a şasca constelaţie 
a zodiacului, Fecioara; soarele intră în această

Fi^. 529B. Virgina.

constelaţie la 23 August şi iese la 22 Septembrie VIP- 
(m 529i») [lat. yirgo, -ginem], ./1B
‘VIRGIN.^ adj. © De virgină, de fecioară, fe- »li\ 

ciorcsc: modestie —ă f ® De un alb curat, strălu
citor; crin ^ [fr.].
‘VIRGINITATE Sf. = FECIORIE1 [fr.].

-‘VţRGULĂ ţpi.-ie) sf. ® Semn de punctuaţie 
(i) care arată oprirea cea mai scurtă In citire şi 
care separă Intre elcdirerilelepărţialcuneifraze ţ 
® f Baci Ini bacii In formă do virgulă, numit şi 
vlbrionul holerci t ® Pnnctşi — e^ punct® [lat.].
‘VIRIL adj. ® Bărbătesc, de bărbat H © Care 

caracterizează pe omul trecut de virsta de copil: 
virstă ~ă; togă ■«- toga [fr.].
•VIRILITATE sf. ® Virsta virilă, bărbăţie ţ 

® © Energie, vigoare, voinicie [fr.].
‘VIRIMENT (pf.-to) sn. V ® Operaţie de con

tabilitate prin care se trece o sumă de la creditul 
unei persoane la creditul alteia, fără a ti nevoie 
ca suma să fie vărsată In numerar ţ| © Trecerea 
unei sume votate la un capitol al bugetului Ia alt 
capitol [fr. V i r e m e n t].

VIRNANŢ sm. A = RUTA1.
VIROAGĂ (pf.-go) sf. Şanţ, canal mic natural, 

plin de apă de ploaie: trăsura ajunse la o plină de 
ap&, peste care era nn podnleţ (d.-zamf.) ; ce de vlrbege a&pate 
de puhoaie (ur.); stullşurlde papurd Inaltd, deasă oa peria, 
astupă vlroogele (vlah.) [v îr]. 
t VIRŞ (pî.-şuri) sn. (pRv.-MB.) Vers; poezie [rut. 

vi ră].
‘VIRTU.^ adj. © Care e,In stare să producă 

un efect, dar pe care nu-1 produce în momentul 
de faţă i) © 13 Focar»’, punct din care pleacă şi 
prin care ar trece razele, dacă ar fi prelungite în 
sens contrar celui în care se propagă; imagine .«a, 
aceea care rezultă din totalitatea focarelor vir
tuale date de diferitele puncte ale unui obiect 
[fr. V i r t u e I].
‘VIRTUALITATE sf. Caracterul, însuşirea, 

starea a tot ce este virtual [fr.].
‘VIRTUOS1 adj. ® Care are virtute, cast, cin

stit; o temele virtuoasă t ® Inspirat de virtute [fr.].
‘VIRTUOS1 sm. J Artist executant, ‘desăvlr- 

şit ca tehnică, interpret al celor mai dificile lucrări 
clasice de specialitate [it.].
•VIRTUOZITATE sf. J Măestria, talentul, 

caracterul virtuosului: acea dibăcie de a-tl streonra... 
potrivita ta Invenţie melodică de citeva tacte, acea —' este 
aceea oe numim stilul (CAR.) [It.].

* VIRTUTE sf. © Dispoziţie, tendinţă obici
nuită şi constan
tă a sufletului _ 
de a.face binele, f; 
de a urma calea 
cinstei şi de a se 
feri de rău:

—îi lumi
nează sune
tul CB soarele 
InmealooL.);
... ’»B a n- 
şoarăCIndal 
ce-ţl trebn- 
eşte (EMiN.) ţ[
© Energie 
morală, 

curaj H ®
Castitate 

3 ® Cali
tate caro face ca un lucru să producă anumite 
efecte, eficacitate: chlncblnaare »adea vindeca frigu
rile t © tu »a, în puterea, ca urmare a: in »a legii, 
unei sentlute; pretinde od este In dreptul săn In •—a con
tractului (Car.) 3 ® & virtutea militarA, medalie, 
creată In anul 1872, aeiirclală gradelor milil<Tre şi 
asimilaţilor ca încurajare sau ca răsplată (^5299,
5300) 3 ® Ă viRTUTEA-AERONAuncA, decoraţie, 
creată de M. S. regele Caro! al Il-lea. oe se acordă 
ca răsplată aviatorilor pl. iii) [lat. v i r - 
t u I e mj.
‘VIRULENT adj. / © Pricinuit de o otravă, 

de UQ^virus 3 ® Se zice despre o boală care se

Fix- 5299-Virtutea>mili(ară 
(de războia).

Fip. 5300. 
Virtutea-militară 

(de pace).
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W|R_ manifestă grav şi repede li (D ® De o activitate, 
\#IC de o energie al cărei efect se poate asemăna cu 

aceia al unui virus: dlsonrs[fr.]. /
•vraULţîNŢĂ sf. ® Calitatea a ceea ce este 

viruient H ® / Proprietate în virtutea căreia 
anumite microorganisme produc, odată intro
duse tn organismul unei fiinţe, simptomele unei 
boale infecţioase sau însăşi boala [fr.].

*vpvUS (pl.-nsuri) sn. ® / Principiul, inacce
sibil simţurilor noastre, al unor anumite boli con- 

> tagioase: ■»'Ul tnrb&rli 1l © / -^-filtrant, microb 
care poate străbate membranele ce opresc la fil
trare microbii obicfnuiţi H ® ® Principiu de con
tagiune morală: ■«' revoluţionar [fr ].

VIS1 (pl..-se, -eurl) sn. ® Şir de imagini şi de 
fapte confuze ce se perindeazâ prin mintea omului 
în somn: v&zni » ce nu-l nlme cine s&-l desleae (pal.) ; 
peste noapte an visat un * precum dealul cel de ceea parte 
de Bârlad si dealul cel dincoace era de aur, cu dumbrăvi cu 
totul (NEC.) j Voln visa un terlce iemin.) ; a avea un 
a vedea In a 1 se arăta In a V'Sa; ctnd te scoli din 
somn, să nu te uiţi pe tereastră, că uiţi *urlle (ooR.i; 
toate ~el0 visate Btmbătă spre Duminecă se Izblndesc (OOR.);

plăcute, Irumoase, urlte, grozave; a tllcul *ele; a crede 
In -~e f ® ® Speranţă, proiect care nu e sortit să 
se împlinească: Tinere, ce plin de ~url urmăreşti vre-o 
femeie (eiuin.) ; a-şi vedea '^ui cu ochii, a-şi vedea rea
lizată speranţa 1[ ® ® Închipuire: îumii umbră, —uri 
şl păreri pste cinstea ta iiiiusr.i H @ ® Idee Ciudată, 
chimerică [lat.-v î s u m].

VIS2 fr- VIA2.
VISA (visez) vb. tr. şi intr. ® A avea un vis, ii 

vedea îh vis, a i se arăta în vis : larăadnrmlnd Faraon, 
visă şl văzu cum şapte spice de griu creştea... frumoase şl 
pline (PAL.); dacă visează cineva că plinge, se va bucure 
(OCR.); A visat că s’a ’nghlmpat $1 umblă la picior legat 
(PANN); iw CQDRU1 ®; mAlaiu ® t ® ® A aiura: lo
cuitorii rideau de dineul ca de unul ce aiurează sau visează 
deştept cisp.) H ® ® A se gîndi la lucruri ce nu st; 
pot realiza,ce se pot împlini cu greu: —gloria; din 
frageda lui tinereţe, Leonlda a visat un Mlzll mare (Car.) " 
® ® A-i trece prin gînd: eu mă prins că nici nu visaţi 
ce blzdlganle mal este şl ala usp.); trăi tn seara aceea şl el 
odată şl bine, cum nici nu visa că poate trăi un om pămln- 
tean (ret.) H /S ® A medita: Ş'atunci sufletul visează 
toat’ istoria străveche (Emin.) [lat. vulg *visare<
V ÎS u m].

VISARE s/. Faptul de a visa; vis.
VISĂTOR adj. verb., visa şism. ® Care visea

ză H ® ® Cufundat în meditări, în reverii: ochii 
mei nălţăm —1 la steaua Singurătăţii (Emin.) ; Citi ochi fru
moşi şl —i,poete,N,or fi pllnglnd pe versurile tale I (vlah.) ; 
In tulpina ta ţrăeşte —nl Ce ’ntr'o vreme depărtată m'a 
iubit (VLAH.).

VISĂTORIE s/. Starea omului care se adin- 
ceşte în gîn(luri vesele sau triste: ochii im cei moi 
şl străluciţi seplerdură iar Jn acea Intensivă — (E(u(n.); de la 
el ne-a rămas... sete de tihnă şl pornire spre — (br.-vn.) 
[visător, format după fr. r fi v e r i e].
’VISCţlR (pl.-ere) sn. g) Fie-care din organele 

situate în marile cavităţi ale corpului, precum 
creierii, inima, plămînii, stomacul, etc. [fr.j.

'VISGERAXi adj. g> Privitor la viscere, ce ţine 
de viscere [fr.].

VISCOL (pl.-oie) sn. © Vlnt puternic cu nin
soare: onmu-s iarna—e şl vlnturi reci... iară dăoa vine 
primăvara... el se Inşurează de acelea de toate şl se veselesc 
(VARL.); pe oimpll Crlmulul i-au apucat o iarnă grea, cu 
mare — (nec.) ; cind iarna vueşte codrul tare, e semn de —
(GOR.).

VISCOLI (-olesc) vb. inlr. © A sufla un v i s- 
c o 1, a bate un vini puternic cu ninsoare: ei dorm 
adine, şl-al nopţii vlnt Cu şuier viscoleşte (Alecs.) ; povestea 
oum răcnea orivăţul tn brazi şi cum viscolea de uu se vedea 
la doi paşi (BR.-VN.); cInd sburdă oile, are să viscolească
(OOR.).

VISCOLIXyRĂ (pz.-turi)s/. © Troian de ză- 
padă^nâmete îngrămădit de viscol: mergeam oa sania 
pe nn dram. plin de bopnrl şl de vlsoolitarl (sad.) [v i S- 
COli].

VISGOLpS adj. © Cu v i s c o 1, în care su
flă viscolul: vine Iarna vlscoloasă, Eu cfnt doina ’nchls

In oas& (ALECS.t; a pornit atundlndu-se In negura nopţii 
yiscoloase (car.i.

'VISCOS adj. = VASCOS [lat.]. 
'VISGOZITATE sf. Calitatea a tot ce e vâs

cos, lipicios [fr.].
■ VISţlCT adj. = BISEXTIL [gr.-biz. piosxxoc]. 
tVISQN sbsl. SI Pînză fină de in: tmbrăcă (pa 

loslt) In veşminte de mfttase şl tn şl lanţ de aur aruncă-i 
In grumazi (pal.) [gr. B.CUZ. pUGCov.].'
•VIST WHIST.
VISTAVpiU 5771. = ordonanţa®: Bogdan

reounoâcu glasul unul fost ^ al său (d.-zamf.) [rus. V e S‘
t o vo j].

VlSTERIE I»- VISTIERIE.
VISTERNIG m- VISTIERNIC.
VISTIER1 m- VISTIER(NIC).
VISTIER2, t viSTlDERiu (pl.-ere)' sn. t Co

moară, locul unde se păstrează tesaurul, hazna: 
ou vă ascundeţl vlstlerlul In pămlnt (cor.); Invăţătuiile a 
şapte soboară să le primim şl Intr1 inimile noastre oalntr’un 
vlsterlu In veci eă le ferim (varl.) ; Ado ’ueoaoe chelerul 
Să deschid vlstlerlul, Să-ml ian bani de cheltuială (PAsc.)
[cuvlnt do origine cărturărească din lat. medieval 
V e s t i a r i u m],

VISTIERIE, VlSTERIE s/. ® = VISTIER2: nu 
adunaretl şle vlsterle pre pămlnt (varl.) ; era si un turn mai 
Înainte, In chip de clopotniţă, şl supt turn era vlsterle, şl 
supt vlsterle temnlte (must.) ; mănăstirile Secul şl Neamţul, 
altă dată fala bisericii romăne şl a doua vistierie a Moldovii 
(crg.) H ® Tesaurul Statului, tesaurul domnesc: 
Mlhal-Vodă... l-au slobozltdin Închisoare şice-i luase bani 
la vieterla Împărătească i-au dat toţrinapol (must.) ; Ştefan... 
luă ou Bine pe Doamna cu fiica ei, Incărolnd vlstcrllle dom
neşti (isp.); nu ştiu cum să-şi îndulcească viaţa, măcar d’ar 
avea vistieriile Împărăţiilor toate (Dlvr.) ^ ® f Ministerul 
de finanţe: tara, tn zilele Ini, era împresurată cu dările 
ce ortnduia de la vlsterle (must.) ; a cercetat totdeauna fără 
preget acoctellle vletlerlel ((.-OH.); a ajuns vlsterle să facă 
bani do tinioheai (car.) t ® Demnitatea de vistier
nic : logofetllle şl vornlcllle cele mari... cu vleterllle se mai 
dau pămluteuilor, şi aceasta pentru oă nn se putea altfel 
((.-OH.) H ® Olten. Scindările groase încheiate între 
ele ce se pun în pămlnt la flntînîle învelit(3 (ciaus.)
(RV.-CRO.).

VISTIER(NIC), vistercNic) sni. Odinioară 
mare boier de divan, care venea în rang după 
marele paharnic şi care avea în sarcina sa mlnui- 
rea tesaurului.Statului, ca un fel de ministru de 
finanţe; numit şi marele- — sau vel —: (pre Duca-Vodă) 
l-an boierit, Iară In zilele Dabijel-Vodă... l-gmpus vlsternic 
mare (MUst.); vlsternlcnl poartă grilă şl dă samă Domnului 
de toate veniturile şl oheltuellle tării (vlah.) ; la acest pltac 
domnesc şl te du de-I dă in mina ini vel-vistler (pil.); ®: 
Chiar moartea Însăşi e-o părere $1 un vlsternic de vieţi (EMIN.)
[cuvlnt cărturăresc din lat. medieval yestia- 
rius; sufixul -nic, după alte titulaturi, ca vor
nic, postelnic, paharnic, etc.]. 
t VISTIERNICEL, VISTEHNICEL sm. Slujbaş sub 

dependenţa marelui - vistiernic. 
t VISTIERNICIE, visTERNlcţB sf. Demnitatea, 

dregătoria, cance’laria marelui - vistiernic:
atunoe, luind visternicia Iile Cantacuzluo, scoase Antloh- 
Vodă nevoi grele pe ţară (nec.).

*VISU (DE —) loc. adv. ® (Văzut) cu ochii săi K 
® După ce s’a văzut [lat.].

VIŞIN sm. ♦ ® Varietate de cireş, cu fructele, 
numite ,,vişine”, roşii, cu 
gust acrişor jPrunus cera- 
sus) (D 5301) H ® vişm- 
TDRCESC, arbust ou lemnul 
roşu, tare şi mirositor, în
trebuinţat In industrie Ir, 
facerea bastoanelor şi ţi-1’ 
garetelor; fructele lui sînt 
nişte drupe negricioase cu 
un gust amar; numit şi 
„antep” sau,,mălin” fPra- 
nus mahalcb) K ® vişin- 
bAlbatic = vişiNEL [vişină].

VIŞINĂ [pi.-ne) s/. 4 Fructul vişinului (swvi- 
9IN®) [sl. V 1 s n j a].

VIŞINATĂ (pi.-ate) sf., Mold. V1Ş(I)NAP {pi-

Fig. 5301. Vişin.
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-apari) şi vişNEAC (pL-oopi) sn. 2 Rachiu de vişine: 
mă dao să vă aduc otte us păhărat cu vlslnată (grl.) ; Eu 
nn ontez să vă spdl... La ctta bu(i s'aa dat cep De mied. 
vişinap 9I via (stam.); după masă, intrarăm In salonul unde 
ne aşteptau două mari tablale cii vutci şl vlşnapurl (GN.)
[tc. V i s (i) n a b].

VIŞINE^ (pî.-nele) Sf, A dim. VIŞINA: Măi bădiţă, 
nu doreşti Vişlneie rădăşeştl, Sulletul să-ţi răcoreşti? (Alecs.) .

VIŞINţlL sm. ♦ Mic arbust ce face fructe glo- 
buloase, mici, roşii-purpurii şi foarte acre; creşte 
prin tufişuri şi mărăcinişuri; numit şi ,,vişin-săl- 
batic”, ,,oireş-do-Bărăgan” sau,, cireş-pi tic" ("Pru- 
nus chamaecerasus) [vişin],

VIŞINET (pl.-ehirl) sn. ♦ Livadă de vişini: 
Prin nuoet, Prin Mărnl ou llorlle dalbe (pamf.).

VIŞINIU adj. De coloare roşie ca vişina: 
Uandarlnu ’n haine scumpe de m&tase vişinie ialecs.) ; 
ne-am apucat de am zugrăvit cu eerneaiavlşinle sprlncenele 
(I.-OH); porunci s& cumpere olnci ooţl de postav » (negr.i
OVIŞLÂ, vijlA (pi.-le) sf. Trans. ^ Prepelicar:
se Intlmplă adecă de trece pe la Itntlnd un cloioln de Ţigan... 
en ootal... de vljlâ şlreatd (mesa) [ung. Vis la, srb. 
vi5rie].
OVIŞNAP I»- VIŞINATA.
o VIŞTI (-ţese) vb.refl. Olten. Ase veşteji; a crăpa 
(voTb. de buzele oamenilor) (ciauş.) [lat. viescăre].

VITA (pJ.-te) sf. ® ^ t Animal, dobitoc: pins 
a clncea zi nu eiapre p&mtnt nlceo <v, nlce Intr’apft nlce in 
văzduh (MX.); den vite curate şl den necurate, den paseri şi 
den toate ce se leagănă spre pămint otte doao Intrară la Noc 
In corabie (pal.) H ® Animal rumegător domestic. 
de speţa bovină sau ovină (vite mari, vite albe, boii. 
vacile; vite mici, oile): In curtea lor se allă tot lelnl de 
vite: şl vite mari şi vite mici (isp.); vita albă, boul şi vaca. 
slut temeiul negutătorlel şl a gospodăriei (DNAGH.); vite cor- 
uutetvCORNţrT 1; in.spec.bou, vacă: (lonMavrocordat) 
au adaos văcărltnl doi lei treizeci bani de »iarna, şi de vitei 
nouăzeci bani (let.) ; clnd vinzi o păstrează un smoc de 
păr de la dlnsa, ca să al noroc la altele (GOR.i; să nu cauţi 
vitele pierdute mlnclnd, că ţl le mănlncă lupul (gor.) : 
numai cu vitele se scoate sărăcia din casă (isp.) ţ @ (F F 
Om prost, tlmpit, dobitoc: mergi la ioc, -~! (Car.); 
•VIncAltat® [lat. vita ,,viaţă”; pentru schim
barea de înţeles, comp. vsl. 4 i v o t Ci,, viaţă; ani
mal”].
*VIT.^ adj. ® Esenţial vieţii: luncţiuniie ~e; 

principiut ® ® Poarte important, care atinge 
interesele cele mai grave: spiritul public se agită asu
pra atltor şl atltor oestlunl, toate *e (Car.i [fr. ].

* VITALISM sbst. +++ Doctrină filosofică şi bio- 
lopcă care atribue fenomenele fiziologice unui 
principiu special, deosebit de principiul fenome
nelor psihologice [fr.].

'VITALIST adj. şi sm. +++ Care profesează vi
talismul [fr.].

* VITALITATE s/. ® Caracterul a tot ce este 
vital H © Putere de viaţă: ~a unui popor [fr.].

'VITAMpiĂ (pi.-ne) Sf. f & Nume dat unor 
substanţe nedefinite în mod chimic, dar care in
troduse In organism odată cu unele alimente, 
slnt trebuincioase pentru asimilarea acestora: scor-
butnl 36 datoreşte llpssl de vitamine In alimentaţie [fr. ].

VITEAZ adj. şi sm. Care se luptă cu bărbăţie, 
fără frică de moarte: el era * toarte mare, ...Îmbla 
totuna In vitejii (sa.); setul tău, juplneasă, a murit pe 
clmpul de bătaie ca un * (isp.) ; mlndră şl erai In bă
tălii, o ţară remănă 1 cu greu şl cu anevoie a te birul (BAlc.i : 
jljf: In urma războiului mulţi viteji s’arată (znn.) [vsl.
V i t ş z I; comp. şi rus. v i t j a z I].

VITEJESC adj. De viteaz, voinicesc: Petrn-
Rareş era ager şl neobosit... cu vorbă plină de toc * (GN.); 
nu-ml volu spurca -^ul junghlii In slngele cel plngărlt a 
unul tiran ca tine (onoa.).

VITEJEŞTE adv. Ca un viteaz; plin de 
eroism: Moldovenii^ dind n&vală a’au putut ţinea ca- 
tanele războiul mult (must.); aşa rămln pe trupul ostaşilor 
bătrlni semnele războaielor, In cari au dat piept cu moar
tea (VLAH.); işlbloiulaoalul şi alerga In fruntea călători
lor (GN.).

,VITEJIE sf. Caracterul, calităţile, fapta unui
V i t e a z,'bărbăţie, bravură, eroism: siugeruiTudor 
de la Vladimireştl... Îndrăzneţ şl patriot... dădnse dovezi de

o mare ^ (I.-gh.) ; a Început să Îmbie iarăşi după vitejii oa VISM 
şi mai ’nalnte (sb.). \/i^

'VITESA (pî.-se), o viteza s/. ® Iuţeală: lată VII
trenul accelerat care intră In gară cn viteză neincblpnltă
(CAR.) 1 ® 15 Iuţeala Intr’o mişcare uniformă: 
mărimea vltosli Intr'o mişcare nnllormă se obţine tăclnd 
citai Intre distanţa străbătută şl timpul corespunzător;
~ mijlocie, citul între distanţa străbătută şi timpul 
corespunzător;accelerată, aceea care creşte me
reu; ~ intirziată, aceea care descreşte mereu; ~ ab
soluta, vitesa urnii corp în sine, fără a ţinea seamă 
de alte corpuri; ~ relativă, vitesa unui corp în ra
port cu a altuia ţ[ ® 15 ^ — imţiaiă, vitesa în mo
mentul clnd începe mişcarea: ~ iniţială a nnni obnz ţ]
® V Mare se zîce despre transportul mărfurilor 
cu cea mai mare iuţeală, fără multe opriri în drum; 
mică transport de mărfuri ce se face cu mari în- 
tlrzieri, trenul oprindu-sc adesea în diferite sta
ţiuni, pentru Încărcat şi descărcat [fr. v i t e s s e].

'VITICOL adj. Privitor Ia cultura viţei: socie
tate .^a [fr.].

'VITICULTOR sm. Cel ce se ocupă cu cultura 
viilor [fr.].

'VITICULTURA sf. Cultură viilor [fr.].
O VITip(A)N = HITIQ(ă)N: părăsim şl lăsăm In voia 
soartel pe o vită vltloană (ion.).

VITiŞOARA (pi.-re) sf. dim. VJTA: In lipsa 
Iul n’avea cine să-l Îngrijească de casă şl de vltlşoare, cnm 
trebne (Crg.) ; In scurtă vreme ajunse fruntaş al satului,după 
hărnicia Iul, cu vltlşoare, cn pluguleţ şl cu toate dichisurile
(ISP.).
'VITRAJ (pi.-aje) sn. ® Despărţitură cu gea

muri t ® Perdeluţă ce se pune la geam [fr. v i- 
trage].
'VITRALIU (pi.-aiil) sn. Ferea

stră mare ale cărei geamuri, for
mate din bucăţele colorate, Inchi- 
puese mai adesea o figură, o scenă 
sau un peisaj ([H 0302) [fr. v i - 
t r a i 1].

VITREG, vjTBio adj. ® Se zice 
despre copiii, fraţii şi surorile, care 
sînt născuţi din .acelaşi tată şi din 
mame dec sebite sau vice-versa: oiţi
sau dlntr’un tată, şl deosebite mame se nasc, 
slut vitregi (LEG.-CAR.); copil —1; frate *:
soră H © Tatăsoţul Unei ma
me recăsătorite; mamă «-ă, soţia ta
tălui recăsătorit: Mama vltrlgăcufata 
nu prea bine c’a purtat (sper.); fllndn-1 
frică de mumă-sa vltrlgă să nu o bată...
Întrebă dacă nu cumva are trebuinţă de o 
slujnică (ISP.) 1 ® ® Care se poartă 
cu cineva ca o mamă cu copiii ei vitregi: multe 
mal slnt de făcut Intr'o ţară stricată de atltca stăplnlrl 
vltrlge (VLAH.); ruşine pentru guvernul vitreg, care dă u- 
nul illn cele mal frumoase judeţe ale Romănlel pradă In 
gblarele unui vampir icar.i ; soarte —'ă, soarte nenoro
cită,: scăpat de aşa vltrlgă soartă, ...ce ar 11 tăcut copilul 
ăsta lără-adăpost nici mllăP (Car.i ; Împrejurări *e, îm
prejurări nenorocite, nefavorabile, protivnice [lat.
V 11 r I c u s].

VITREGIE, VITRIOJE sf. Purtare de mamă y i-' 
t r e g ă, răutate, duşmănie: văztnd lata moşneagului 
atita vltrlgle dlu partea părinţilor... a Început a plltlge şi a 
se văeta (SB.); 0 vitregie soartel, împrejurărilor: mulţi din 
oamenii noştri au rămas, sau din vina lor, sau din vitregiile 
timpurilor cn puţin pămint (ret.).

'VITRIFICA (-iic) vb. ir. şi refl. A (se) topi, a 
(se) preface în’sticlă, In ceva ce seamănă cu sticla 
[fr. vi trifier].
'VITRINA [pl.-ne] sf. ® Fereastra' unei pră

vălii uncie se expun obiectele de Vinzare, galan
tar (Tf- 5303): de astlel de glndnrl m’an nmplnt lotogra- 
fllle de la vitrina lai MandI [VLAH.) r ® Obiectele ex
puse în galantar ţ| ® Mobilă în formă de dulăpior, 
cu geamuri de jur împrejur spre a se putea vedea 
obiectele expuse înăuntru (p 5304) [fr.].

'VITRIOL (pi.-oluri),(£)vlTRipNsn. ^ ©Nume 
dat diferiţilor sulfaţi de cupru, de zinc, etc. K 
® în spec. ■«' alb, sulfat de zinc; aibastm, sulfat 
de cupru, piatră vînătă;.~ verde, sulfat de fier

big. 5302.
Vitraliu.
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VIT- calaican H ® Acid sulfuric concentrat: se mulţumesc 
y n bea racblul labrloat on vitrlon şl ca atdeia (i.-oh.) ; al glndlt

lr>e' 53°3- Vitrina. Fig. 5304. Vitiină.

o& dacd ml-al luat sticluţa cu vltrlonal n’o s4 mal g&sesc 
altar (CAR.) [fr.].

'VITRIOLA (-oiez) vb. tr. f A arunca cu vi
triol (acid sulfuric) In obrazul cuiva ca mijloc de 
răzbunare [fr.].

'VITRIQN m- VITBIQL.
'VITROS adj. ® Care seamănă cu sticla, sti

clos H ® £) Umoare vltroasă m- UMOABE ® [fr. V i- 
treuxj.

VITUŢĂ (pl.-ţe) sj. ^ dim. VJtA: sd-lddm fle
care cite o holdft de ardtură lucrată gata şl cltc o (Reţ.) : 
rău al nimerit, babo, oăol oloi un plo de apă nu mal este, 
toată am bănt-o noi ţi vitutele noastre (cAt.).

VIŢA (pf.-t«) sf. ® ♦ Arbust acă(ător, cu tul
pina noduroasă, a cărei scoarţă se desface In lungi 
filamente; din tulpină ies numeroase ramuri mlă
dioase, numite „coarde”, cu frunze mari. late; 
In dreptul acestora cresc ..circci”, cu ajutorul că
rora viţa se acaţă de arbori sau de garduri; fruc
tele viţei sint ,,strugurii”, nişte boabe vcrzi-găl- 
bui sau negre, grămădite In „ciorchini”; din 
aceste boabe, stoarse la teasc, 
se face mustul care, după fer
mentare, se preface în vin; 
creşte spontan ca .,viţă-sălba- 
tică” în părţile noastre, dar 
se cultivă mull In vii; prin al
toire, se obţin numeroase va
rietăţi, numite ,,albă", ,,albi- 
şo.ară”, „băşicată”, „braghi- 
nă”, ,,busuioacă” sau „tămî- 
ioasă”, „coarnă”, „mischet”,
,,razachie”, ,,ţIţa-oii”, ctc. ;ne- 
cultivată, mai poartă numi
rile do „agurldar”, ,,viţă-de- 
pădure” sau ,,lăuruşcă”; cea 
cultivată e numită mai adesea 
,,viţă-de-vie” fVilis vinl/era)
(IB) 5305): acolo en ştia o care 
face nişte atcagnil gastoşl şl dulci 
(18P.); viţa uscată s'o tal, ca mal
bon rod să-tl dea (Ool.) f ® # .^.-ăLBă = cţlKPEN ®
f @ ♦ □a-a\.NiO.\, arbust acă-
ţătorcare poate ajunge pină la 12 
m.- înălţime; face frunze verzi, di- 
gltate,care toamna devin roşii; o-< 
riginară din America de Nord, se 
cultivă ca plantă decorativă pe 
ziduri şi pe garduri ; numită şi 
„viţ.ă-sălbatică” sau ,,viţă-putu- 
roasă” (AmpHnpsis guinipu’Inlia)
(Uf 530 i) II®* VITA-OORCILOR,
VITA-EVERILOR = LASNICIQR H ® 
vita-NEAGRA = FLUIERATOARE-I H
® ♦ Ramură mlădioasă de viţă, „__
coardă: oo buclam de vie era tnaln- Viţd-de-C^anada, 
te-ml: acesta avea trei viţe, şl Inver- 
alră, orescoră si tuMorlră (pal.); se zice pT. exl. şi 
despre rămurclclc altor plante f ® Fic-care din 
sforicelcle răsucite din care e împletită o funie:
apele el se răzleţesc şl se ’mprăstle ca viţele uuel funii des
pletite (VLAH.) f ® Mai mulli;fire dc păr împreunate, 
şuviţă: (era) o fată palidă la faţă, cu octali vil şl cu o 
de păr alb tn fruute (br..vn.)*, moşul luă o » de păr din

Fig. 5305

Fig. 5306.

capul fetei, făcu laţuri şl un arculeţ (JSP.); De pe fruntea 
mea cea tristă, tu dai viţele ’ntr’o parte (EMiN.)f ® 0 
Neam, fairdlie, rasă, soiu: dacă-l omul de boier 
mare, se cunoaşte cale de-o poştă (alecs.) ; parvenitul 
şl olooolul voeso numai decit să‘fie de » (i.-gh.); din los, 
din marginea satnlul, ruinele unei cetiţi romane le spunean 
din ce * strălucită Işl trag neamnl (vlah.) ; Codreanu avea 
un cal rolb, fugar de ^ (GN.i [lat. v i t e a].

VIŢEA, VITioA (pl.-ţele) sf. ^ Văcuţă tînără 
pInă la vlrsta de un an: viţica ridică capul şl mugi 
dulce (sad.i; nu cumva al pofti să-ml lei vlţlca pentru un 
cuc armenesc P (Crg.) [lat. 'vItălla<vTtăllusj.

.VIŢEL sm, ® Bou tînăr pînă la vlrsta de 
un an (iH 5,307); de lapte, 
viţel care suge Încă; ®: trage 
ca ,«011 la vacă, a se ţinea de , 
cineva, a nu se deslipi de ci
neva, a-1 urma pas cu pas;
—a trăi ca «,nl la oraş, a dUCe 
un truiu plin de lipsuri, de 
necazuri;— a rămlneaca «-ui la 
poarta nouă, a rămlnea uimit, 
fără să ştie ce să facă, dina-

Fig. 5307. Vitei.

Fig. 5308. Viţelar.

inlea unui lucru neaşteptat ;i»-BALIGA ® ; fAta ® 
1| ® Carne de viţel: friptură de »■: costiţe de ÎI® 

0 —ul de aur, cultul aurului, bogăţiei f ® Trans. 
tal Raniţă: Puşca si oţelele Alea-mlmlncăzllele; Pătronta- 
şul. milloculŞi «'ul, tot trupul (IK.-brs.) ţ[ ® * PICIORUL- 
VIŢELULUI = rqdul-pAmîntului [lat. V 11611 u S1.

VIŢELAR, O vita
lă (IU) sm". (D Păstoria 
viţei: viţăii trebue să albă 
vlţălarlul lor (dragh.) ţ| ® * Vţ
Plantă ierboasă, cu miros \ A 
plăcut, din fam. grami- v \ , 
neelor; numită şi,,iarbă- ' 
mirositoare”, ,,pălciană” 
sau ,,parangină” (An)
Ihoxanlliurn odoratum- 
(D 5308). ,

VIŢELUCĂ !•* VITE- 
LpşA.

VIŢELUŞ sm. ^ dim.
VIŢEL.

VIŢELUŞA (pl.-şe),
O VIŢELUCÂ, VITAlUoA Sf. 
tC, dim. VITE4: adatDnm- 
nezen că din vlţelnşa ceea, vlnzlnd, oumpărlnd, s'an făout 
toarte avuţi (voR.i; Am o viţelnşă pagă Oare tot olmpnl 
aleargă,Numa ’n tufiş nu sebagă(GOR.), (JhiciloCLTii despTt 
,,coasă”; cumpără... o vlţălucă oa pana oorbulnl de nea
gră (RET.).

'VIŢIA... em- VICIA...
VIŢIGA VITEA.

OVIŢiOAN (pf.-ne) sn. Viţă de păr, şuviţă: 
>^ele de păr ca de capră-i acoperiră laţa (DLVR,). 
•VIŢIOSt^ VICIOS.
VIŢIŞOARA (pj.-re) sf. ♦ dim. VJTA: şl va lua 

Struguraşii cel mici cu şecerile şi viţlşoatele le va lua şl le 
va tăia (BiBL.).

VIŢOS adj. Cu viţe lungi, căruia-i atîrnă. 
V i ţ e l*e de pâr; miţos.

VIU (/. vie) 1. adj. ® Care trăeşte, care e în 
viaţă (în opoz."cu ţ|mortM): că nu-e moit, nu slut 
nici <*', Numai sufletul ml*l (In (pann>; Căci en slut vie, 
tu eşti mort, 91 ochiul tău mă 'nghlaţă (eminj ; Domnul 
Domnedzeu făcu pre om... şl suflă In el duh şi fu omul 
suflet (PAL.>; Val şl amar de vătajll de pe la moşii mai 
toţi, Patimile lor vor spune la cei vil şi la cel morţi (let.); 
Moldovenii, .gonlndu-1, pre ottl nnai tăia, 11 prindea vii 
(MUST.); Oratlan, pină era dăde domnia despre răsărit 
lu Teodosie (mx.); fiinţele vil: a cumpărat un peşte f 
mort sau în orl-ce stare s’ar afla; ^aiimaimnit 
mortdeolt nevătămat, teafăr, CU via^ă: Căaacll...
au prins şl pre acei doi sultani şi pre acel trei paşi şl i-an 
dus robi la Mosc, vil, nevătămaţi (nec.); toi OSl/el F 0 
vluleţ : după oe o zări, puse In gfnd ca să prlnză do
bitocul '"i", vluleţ (tsp.); pe <^1 Dumnezeu ! formulă de 
jurămint: in sama, Iţl zic, că, pe ^1 Dumnezeul... 
(ALEca.i; de ^,în viaţă fiind, trăind în^ă; l-aningrcpat. 
l-au nrs 6e băgat-Bu tn toc, de pre Vlădica OeorelPşâ^ 
au ara (or.-ur.) ; corne vie ww c/mNS ®; din graln •*', din
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gurâ 1 © ♦ In plină vegetaţie; plantă vie; gard m- 
GARD1 ® f © a? Limbă via, carese vorbeşte ineă (spre 
deosebire de limbile moarte, earo au dispărui, care 
nu se mai vorbesc) H ® Apa vie, a) apă de izvor, curgă
toare: Băpaiă. . pi slugile Iu Isac In acea zăpodie şi atlară 
aeolo llntlnăde apă vie (pal.) ; Miv-APA ® II © Fcxi » 
M- POC © H © Aprins; (bnbnşoarsle) ee lecuevc cu căr
bune *. pisat oe pragul uşii şl erneetecat rn emtntlnă
(ooR.) H © (£) Înflăcărat, arzător, aprins: o Loanta 
vie; imaginaţie vie* care concepe şi produce imediat 
şi uşor U © Puternic, violent: mi-a produs o im- 
presiune vie;o pasiune vie ţ[©Strălucitor, intens, or
bi tor: o lumină vie-.colori vii, colori aprinse, intense H 
® Foarte asemănător, leit: aresi. .ouii e poitretui -v 
altatălulsăn -! ® Ager:'ochivil ţ|© ± Portă vie. pro
dusul masei prin pătratul vitesei f ® â- Argint- 
vin, mercur.

2. sm. Gel ce e în viaţă, care trăeşte: morţii cu 
morţii şi vili ou vili, un feJ de consolare ce se adre
sează celor ce jelesc un mort, înţelegtnd prin acea
sta că trebue să se îngrijească acum de ci înşişi 
şi de cei rămaşi în viaţă; ia de pe vii şl de pe morţi, 
despre cel ce despoaie pe toţi, ce se îmbogâlcşle. 
fără alegere, de pe urma tuturor; donatinne intre vii!

3. sbst. Toiu: ^1 ncpţll (vtrc.)-, locului, locul 
unde focul arde mai aprins: lata... s'a aşezat pe lo
pată şl baba a asvirllt-o cu putere In cuptor. In ^1 locului 
(R.-coD.) [lat. V î V u s].

VIULEŢ (/. vlullţă), vnjT adj. dim. Viu, numai 
in cmislrucliunea viu (ic tot viu, viu nevătă
mat : puse In gind ca să prlnză dobitocul viu vluleţ iibp.i ; 
porunci iul Ercnle să-l aducă din Arcadla, vie vlnllţă, cer- 
boalca cea ou coarnele de aur (isp.); am văzut acolo o grămadă 
de sllnţi,' vin vlnţl... şi cum oamenii le aduceau daruri lee.).

•VIVACE1 adj. ©Organizat pentru a trăi mult ţj 
® ♦ Se zice despre plantele ierboase care pot trăi 
mai mult de un an saudoişi să rodească, rădăcina 
lor continuînd să trăească, în vreme ce tulpina se 
usucă şi se reînnoeşteînfie-care an H © ©Cugreu 
de distrus, înrădăcinat: o datină o- [fr.].

•VIVACE* adj. J Cuvînt întrebuinţat în mu
zică spre a indica o mişcare vioaie: allegro [it.].

•VIVACISSIMO adj. J Foarte vioiu [it.J.
•VIVACITATE s/. Vioiciune [fr.].
•VIVANDIEBA {pl.-te) sf. X Femeie care în

soţeşte o trupă spre a vinde soldaţilor de-ale 
mlucării sau băuturii (|®| 5309) [fr.].

Fig. 5309. Vivandiere române (1865).

•VIVANT adj. & Tablou grup de persoane 
care îni'ăţişază un tablou cunoscut sau care ar 
putea servi de subiect unui tablou [ir.].

■VIVATI 1. interj. Să trăească 1 ura! vivat 1 să 
trăească I strigară toţi mesenii; şl ciocneau cu pabarele(RET.)

2. (pi.-ate) sn. Strigăt de urare; urau pe Domn cu -~e 
sgomotoese (Nesr.i [lai.]. !

•VIVIPAR adj. ® ^ Se zice despre un animal 
care dă naştere unor pui vii (spre deosebire de 
cele „ovipare", care se reproduc prin ouă, ca 
peştii, reptilele sau pasările) 1: © ♦ Se zice des
pre unele plante ale căror seminţe încolţesc în 
pericaip: portocalii şi lămlll slnt —i [Ir.].

•VIVISECŢITJNE, VIVISECŢIE s/. Operaţiune 
prin care se spintecă un animal spre a-i studia 
proprietăţile ţesuturilor Şi funcţioiiarca organelor: 
acestea slnt ca animalele Inlerloare, asupra cărora este per
misă vivlsecţlnnea In interesul ştiinţei icar.i [Ir.]. 

VIVOR I»- VIFOR.
•VIZA (vizez) vb. Ir. ® A ochi, a lua la ţintă 11 

© A ţiiiti, a avea de scop 1| ® A ţmne viza: cerind 
să ml-l dea (paşaportul! îndată, ca să-mi pot urma drumul, 
ml se răspunde că nu se poate, plnă ce nu l-o viza Isprav
nicul (i.-GH.)' [Ir. V i s e r].

VIZA1 (pl.-ze) sf. © Peşte asemenea nise- 
truliii cu corpul lun- 
găreţ, aproape cilin
dric, care poate a- 
junge pînă ia 2 m. Fig. 5310. viză.
lungime şi 80 kgr.
greutate; se pescueşte în Dunăre şi în marea 
Neagră; speciile mai mici (de 40-50 cm.) se nu- 
mesc „bogzari” (Acipenser ylaber) (^5310) H © 
vjzA-qalbenA = ŞIP* [comp. rus. viză].

•VIZA* (pî.-ze)s/. Formulă ce se pune pe un act, 
spre a arăta că a Idst verificat: a pune viza pe nn pa
şaport [Ir. visa].

■VIZAVI adv. ® Peste drum, (faţă) în faţă: 
—' de primărie 1| © Faţă de: s’a purtat rău *■ de mine 
[Ir. V i s - ă - V i s].

VIZDţlIU = OUIZDEIb.
•VIZIBIL adj. ® Caresepoatevedea t©Caree 

dispus să primească pe cineva în vizită 1| ® Vădit 
UD (g) s^INVIZIBIL [fr. V i s i b 1 e].

•VIZIBILITATE sf. ® Proprietate pe care o 
au corpurile de a putea li văzute (în spec. cu 0- 
chiul liber): '~a unei stelei! © © '•ţ^* Condiţiunile 
meteorologice care permit orieularca în sbor [Ir.].

• VIZIţlRA (pî.-re) sf. ^ Cozoroc [fr. vi- 
si â r B J.

•VIZIONAR adj. şi sm. ® Care crede că arc 
vedenii II ©’ Care are idei ciudate, extravagante 
[fr. V i s i o n n a i r e].

VIZIR, t VBzpi sm. Numele miniştrilor împă
răţiei otomane; in spec. mareie-vizir, 
primul piinistru al Sultanului. ([Bl 
5011) [tc. V e z i r].
•VIZIRAT sbst. ® Demnitatea, 

funcţiunea de vizir: Ibrablm... dorind 
■vul, spunea de faţă că bătrlneţele lac pe 

Blnan nevrednic (BAlc.) 1| ® Durata a- 
cestei funcţiuni [fr.]. ,

VIZIRESC adj. De vizir, de 
mare-vizir: pentru a doua oarăin investit 
ou puterea vizirească (BAlc.i. ţ;,.

VIZIRI, ţ VEZIBl (-trese) 1. vb. ir. 
şi refl. A (se) face vizir.

2.«b. intr. A ocupa denmitatea de 
vizir.

VIZIRIE sf., t VIZIRLJC sbst. =
VIZIRAT: mazlilndu-se All-Faşa dorin 
din vizlrle, stătut-au vezir Nnman-Faşa (let.)
[v i z i r; tc. V e z i r 1 i k],
•VIZITA (-itez) 1. vb. tr. ® A merge, a se duce 

în vizită ik cineva, a face o vizită H © A se duce 
de milă acasă la cineva, la locul unde e adăpostit; 
* pe săraci; — boiuavll la spital; —- pe prizonieri H ® A 
colinda; a umbla să vadă de curiozitate; a vizitat 
multe oraşe, multe muzee; visul Iul era să poată să meargă, 
oind s’o lace mare, să viziteze acele locuri alinte (I.-GH.) 

II © A cerceta, a inspecta, a revizui: ~ bagajele 
la vamă; -«şcolile 11 © %. A cerceta un vas neutru 
sau suspect in timp de războiu.

2. vb. refl. A-şi tace vizite unul altuia, a se cer
ceta [tr.].

•vizita {pl.-te) sf. ® Ducerea în casa cuiva 
spre a-1 cerceta de politeţă: vizitele mal plăcute Slnt 
cele mal rar lăcute ipanni; a se duce io —; a lace —; a 
Înapoia vizita, a se duce la 0 persoană în vizită în 
urma vizitei ce aceasta i-a lăcut-o; cartă de — *•- 
cabtA ® II © f Fic-care venire a medicului in 
casa unui bolnav spre a-1 Îngriji: datoreşte medicnini 
zece vizite 1| @ > Venirea medicului, iiilernilor,clc. 
la spital spre a vedea bolnavii 1| ©—medicală, cer
cetarea sănătăţii recruţilor, candidaţilor la anii-

VIU-
VIZ

Mare*vi2ir.
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VIZ- mite şcoale, etc. H ® Cercetare, inspecţie minu- 
\/îi Uoasă 1f ® Cercetarea unui vas neutru sau 
VIL suspect în timp de războiu II ® domiciliară, per- 

chiziţie judiciari operaţi de un jude de instrucţie 
sau de delegaţii sii [ir. vis i te], 

•VIZITATOR sm., viziTATOAKE s/. ® Persoani 
care face o vi’ziti cuiva t ® Cel ce viziteazi un 
muzeu, o expoziţie, etc. 1f ® Funcţionar însirci- 
nat si viziteze bagajele la vămi [fr.].

VIZITIU, Mold. Bucoif. VEZETEU sm. ® Cel ce 
şade pe capra unei trisuri şi mini caii (Tra/is. ,,co- 
ciş") ® 6312): vlzl-
tlal... stoica iar caii dlr

Fig.‘Sara. Vizitiu. Fig. 5313. Vizitiul.

hamuri şl-1 ducea Iu grajd (SLV.); nu-i bine sft tepuivezeteu 
la cal albi al slugă la teme) (Cro.) ; stăpinul şl tot odată veze- 
tenl trăsurii, ou care plecasem de la Florenţa, ne duse la cea 
mal bună locantă ialecs.) ,: © rV VIZITIUL, COllStelaţi-
une a emisferei boreale, între Gemeni şi Perseu 
((B| 5313) [ung. vezetO].
’VIZiyNE s/. ® = vEDţwiE H ® ® Idee ne- 

buneasci, extravaganţi; girgiuni [fr. Vision].
•VIZON sm. ^ Un fel de lutricare se vîneazi 

mult pentru blana ei (Lutreola lulreola) [fr. vi- 
son].

'VIZOR (pj.-oare) sn. .Sm 
Mie dispozitiv fixat pe un 
aparat fotografic, care per
mite si s^ vădi daci placa' 
va cuprinde partea bine 
determinaţi din obiectul 
sau vederea ce urmeazi si 
se fotografieze (m 5314) _. ...
[fr. Vis eurj. Fig. 5314, Vizor.
'VIZU.^ adj. ® Ce ţine de vedere f ® 15 

Bază —ă, linia dreapli care, plecînd de la ochiul 
observatorului, ajunge la obiectul pe care-1 pri
vim; orizontw, spaţiul pe care-1 cuprind ochii; 
oimp spaţiul mirginit care se poate vedea prin- 
tr’un instrument optic; unghiu»' pNOHin® [fr. 
vis u el].

vizuina, o OHIZUINA, t VIEZUINA (pl.-lni), 
Mold. Bucov. VIZUNIE, omzuNiE, Băn. vizubinA s/. 
0 Găuri, culcuş defiarisilbatici: onamllăde leu... 
işl avea vinlna Intr’o vftg&nn& de m'ante ca două guri 
usp.i; bljbll el p’acolo, plnă ce dete de gblzuina scroafei 
<isp.); şl vulpile vlezuinl au şl pasările ceriului cuibure 
(COR.); Intram singur fără Irlcă In vlEunia fiarelor sălba
tice (ALECs.); se vorbeşte că aoi ar fi fost o vlzurlnă de urşi
(UU3.) ^ ® Vâgăună, scobitură în munte care poate 
servi ca loc de adăpost: o la razna In lume şl fuge In 
pădure, unde trăeşte Intr^o vizuină ca un pustnic (CAr.»; 
Hoţul nu-1 la locul lui, Nu-1 In vizunia Iul (pann) [[cul
cuş' de) viezure].
OVIZXJNI (-nesc) vh. intr. Bucov. A-şi avea cul
cuşul, vizuina: Intr’acest loc... vlzuneşte un bălaur cu 
douăsprezece Capete (se.) [vizunie].
O VIZUNŢE tw VIZUINĂ.

VÎIGAN sm. = avăt.
OVÎJ, vljpiu sm. Trans. Maram. F Moşneag, moş 
bătrin, ghiuj: acolo erau doi moşnegi orbi: un vlj şl o 
babă (RET.); bin^, îi zice Împăratul, dar să ştii, vljule. 
că de nn-ml faci Ispravă, cu oapul plăteşti nebunia (Ret.). 
OVÎJŢ (vllesc) vb. tr. şi refl. Trans. A (se) potrivi: 
bucuria fetei oă 1 se vljeşte (papucul), dar bucurie scurtă, 
că numai cu unul ce să facă (ret.).

VÎJÎI (-Jiiu), vîJiţ (-Jiu) vb. intr. ® A şuiera cu 
putere [vorb. in spec. de vîntul ce suflă vijelios):

Crivăţul de miază-noapte vljle prin vijelie (ALecs.) ; vlntuI 
vljle şl geme ca nişte jalnice glasuri ce pllng din depărtare 
lODOB.i; Jalnic vljle prin noapte glasul codrilor de brad
(coşB.) n © A produce un sgomot analog cu şuie
ratul vîntului [vorb. de ape, de flăcările focului), 
a vui: Dunărea Începe să vljle mlnloasă (vlah.) ; clnd vljle 
focul In vatră, cineva te vorbeşte de rău (Păc.) ; clnd focul 
vljle şl hueşte, te vel sfădi cu cineva (gor.) H © A şuiera, 
a ţiui {vorb. de săgeţi, de gloanţe, etc. sau de 
ureebi): săgeata vljle şl se pierde In desişul Ierbii care 
se clatină din vlrf (CAr.) ; glonţul âu trecut vljllnd aproape 
pe deasupra capului Iul Antloh-Vodă (n.-cost.) ; acest buzdu
gan venea vljllnd şl vuind ca un tunet (Sb.) ; auzul 11 vljlla 
ca soocuT'morll (dlvr.); slngele 11 vljlla tn urecbl (vlah.) K 
© Trans. Băn. # A bîzîi, a sbîrnîi {vorb. de albine): 
vedeai... numai flori... cari miroseau şi numai vljllau al
binele In ele (RET.) [onom.].

VÎJÎIALA, vîjiialA (pi.-leii) sf. Faptul de a 
v î j t i. VÎjiit: vljllala apel şl vlntulul (pann).

VÎJÎIT, vlJiiTsbst. Faptul de a v î j Ii; rezul
tatul acestei acţiuni: o’un vljllt năprasnic se ’nalţă va
lurile arunc!ndu-se pe podelele vaporului (vlah.) ; In casele 
bătrlneştl... vijiltul viforniţei străbate Innăbuşlt (grl.). 

VÎJÎITQR, vlJllTQE 1. adj. verb. VÎJll. Care
V tj ie: ce val de singe vljlltor 11 adusese In urechi răspunsul
ăstal (BR..VN.).

2. ViJÎlTOĂRE, VÎJHTOAHE sf. = SBtBNllTOĂBE ©. 
VÎJÎITUKA, VÎJIITURA (pl.-turl) sf. V î j 1 i l 

prelung: ca vljlltura dintre munţi, clnd se bat copacii de 
cele mal mari vlntnrl (gol.) ; nu trecu mult timp şl se auzi 
o dulce vljlltură de vlnt care aducea un înlros de trandafiri 
(ISP.).
o VÎjpiU1 sm. VlJ.
OVÎjpiU2 (pl.-oaie) sn. Trans. ^3^. Plrâu ce curge
V î j î i n d (FR.-cDR..

VÎLCAN sm. = AVAT.
VÎLCEA M- VALCEA.
ViLCED adj. Plin de vînătăi, vînăt de lovituri. 
VÎLCEZI (-ezeac) vb. tr. A acoperi de vînătăi, a 

face V î 1 c e d.
t VţLFA(pl.-Ie) s/. ® î Mag; vrăjitor: vlllele de 

la răsărit vioară tn leroBalim (coR.i 5 ® Glorie, slavă, 
mărire, fală: on toţt căutau să vază precatane oum sosesc 
In Ieşi... vestlndn-se vllla Nemţilor de IzbtndA asupra Tur
cilor (MUST.); Şl era de — mare Alb ca un tund de căldare 
(RET.) ’I ® Pompă: Orlgorle-Vodă se gătea să purceadă 
ou mare —' de al trllle rlnd In Tara-munteneascăou domnia 
(NEC.) [vsl. vldhvă, bg. vălhva; comp. şi
VţLVA ].
t vîlhvA = vIlfA.
OVÎLNIG (pl.-ce) sn. Olten. (J) Un fel de fotă 
largă, alcătuită din două bucăţi, lucrată încreţit 
ca fusta (R.-coo.) : <«^ele de lină, negre, vărgate cn roşu, 
betele Înguste... toate slnt ţesute şl lucrate In casă (vlah.) ; 
zăbranice, <*'e, trlmbe deplnză de cinepăse rldloan...lncBle
(DEM.) [vsl. V 1 u n a ,,lînă”; comp.bg. v 0 1 n j a- 
n i k Q ,,fotă dindârăt, opreg”].

VÎLSAN sm. = AVĂT.
OVÎLTÂN = VULTĂN.

VÎLTOARE, -ţVTJLTO^BE sf. © Adîncătură

Fig. '5315. Viitoare (după Tache Papahagi).

Intr'un rîu unde apa se învîrteşte şi formează un 
vlrlejţ bulboacă: jos, snb noi, la adlnclml ameţitoare, 
urlă vtltorlle Oltului (vlah.) ; apele se bat, rostogolesc bolo
vanii, umplu vultorlle şl sar peste stlnclle lustruite (olvr.); 
,£): toate silinţele marelni Ştefan de-a smulge Muntenia din 
viitoarea In care Intrase au rămas .zadarnice (vlah.) ; sub
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toată această vultoaie, veşnic-mişcătoare, există un popor 
statornic, căre-şl are calităţile şl defectele Inl specifice (carj 
^ (D Jrans. H/laram, Oaş. ^ = PtuA ® (1^ 5315) [lat.
• v .o, 1 (u) t o r i a < V o 1 u t u s].
O VÎLTUHA, Oaş, vuLTUBAl. ub* fr. Abateposla- 
vul în piuăj’în V î 11 b ă r e. N

2. vb. intr. A se învîrti ca d volbură, ca un vtr- 
tej: nn nor de corbi fllttla pe deasupra... viitura şl se In- 
vlrtejea In toate părţile (bAlc.).

VÎLVA (pi.-ve) s/. ® t — VILFA ® T[ © Trans. 
Băn. ^ ® Geniu, spirit, duh (cu chipul de femeie, 
de şarpe, etc.) care veghiază asupra aurului din 
mine,, asupra pădurilor, asupra casei, etc.: fie-care 
bale ( =3 mină) Işlare vllva el... care supraveghiază şl dls- 
trlbue aurul din băl <fr.-cor.) ; cu vllva băii nn te poţi prinde, 
că ea e mai mare peste aur; pe semne o fi bătrlnă şl sglroltă 
şl se mlnle olnd vede că pun oamenii mina pe comorile el 
(RET.); ,pe florile acestea zace blăstămul; cine rupe din ele, 
aoela are să se lupte cu vllva pădurii (slv.) ; se crede că fle
care casă areo care păzeşteşl oare se zice că este un şerpe; 
ou cit e mâl mare vllva, cu atlt e mal cu stare, mal avut 
gazda casşl (uub.) ; dar In pod era o... vllvă; ea era aceea 
care prefăcuse tn piatră toate cătanele Împăratului (Ret.) ; 
Băn. se bat viiveie, se zice cînd se văd, în serile de vară, 
fulgere repezi,neurmate de LunetH © =vîlpA® ©: 
sufletul el cerea sgomotul veseliilor, strălucirea averilor, 
vllva trufiilor roooB.); a răpus vrăjmaşi ce Îngrozeau lumea 
cu vllva puterii lor (vlah.) 1 ® Sensaţie mare: mare ^ 
se făcuse Intre Romăni şl Olteni pentru minunea scăpării 
Iul Mlhal de la moarte (isp.) f ® Svon, veste, faimă: 
se lăţise vllva In lumea Întreagă de bunătatea şl barul cel 
mlntultor al sfţntulul (vlah.) [v Î 1 f ă].
O VÎLVAi (-aiu, -ăesc) vb. intr. A flăcăra, a arunca 
vîlvătăi: ca o flacăre de foc, olnd vllvăeşte tn loc (gol.)
[v îl va ie].
OVÎLVi^IE sf. (POL.) = VILVATAIB.
OVÎLVÂRAIE sf. = vîlvAtaie [vîlv(oa- 
r e) -h (f 1 a c) ă r a i e].

VîlvAtaie sf. Flacără mare, flăcăraie, bo-
botaie: acolo, la un loc cu vtlvătăl, baciul şl ciobanii spu
neau ghicitori, care de oare mallmpellţate (dlvr.) ; luna plină 
şi aprinsă la faţă, se ridica... ca o mare (lung.); 0: 
fugea Îngrozit acum şl el de Întinderea şl vllvătălle focului 
ce singur şl-1 pusese ţârii (vlah.) [v Î 1 V (o a r e)' + 
(b O b) O t a i e].

VÎLVOARE sf.= VIlvATAIB : vtlvorl de foc ieşeau 
pe gura vetrll (odob.) ; fluturele,'clnd se Întoarce pe lingă 
aripile şl le arde (gol.); focului oe-i Încingea... ame
ţiră şl tnspălmtntară pe Turci (B&lc.) ; In măcelul acela gro
zav, au pierit. In ^a flăcărilor şl două mii de Ieniceri (vlah.) 
[lat. *volvorem< volvSre].

VÎLVpIU, VULVOIQ adj. şi adv. Sbîrlit şi ridi
cat- în siis {vorb. de păr): ou părui viivoiu, cu ochii 
aprinşi In cap şl ou faţa roşie oa slngele (Emin.) ; şi omul 
adormit se ridică drept In picioare, cu chipul Îngrozitor, cu 
părul vllvoiu (CAR.); unele alergară călări, altele pe jos, 
unele cu părul vulvolu, căci n'avusese vreme nici coadele să 
şi le lege (isp.>; părul 1 se ridicase vulvolu In cap o.-ald.) 
[comp. V î 1 V O a r e].

VÎNA (-nez) vb. tr. © V A urmări un animal 
spre a-1 prinde sau ucide: acum începu a săgeta la că
prioare şl la ciute, căci plnă acum vina numai păsărele cu 
laţul (ISP.) ^ A pescui: clăoaşul să nu poată să
vlneze peşte In eleşteui stăplnulul (leo.-car.) 1[ ® ® A aler
ga, a face tot posibilul să dobîndească ceva, să 
pună mîna pe ceva sau pe cineva: Numai banul ii 
vtnează şi clştlgul fără muncă (emin.) ; veşnic vina un cămă
tar oare să-l cumperepe nimica leafa Înainte cu clteva luni 
(CAR.) [lat. vulg. *v e n a r e = clas. v e n a r i],

yîNĂ {pl. Tine) sf. ® g) Fie-carc din vasele san
guine care întorcsingele din corp In partea dreaptă 
a inimii; pr. ext. ori-ce vas sanguin, vină sau ar
teră ([^.5316); vine pnimonate, acelea care se deschid 
In auriculul sting şi ale căror ramuri străbat plă- 
mlnii în toate direcţiunile; vina portă, aceea care 
primeşte singele din organele abdominale şi pă
trunde in licat; vine cava, cele două vine (vina cavă 
superioară şi vlnaoavă Interioară), cele dOUă vine groase 
care aduc singele negru în auriculul drept al inimii;
vine albastre se trăgean pe faţa el albă ca o marmoră vie (EMInj : 
0 a-1 Îngheţa singele In vine (de frici); a-;l tăia, a-ei des
chide vinele, a se sinucide făcînd şâ i se scurgă sin-

gele H ® Pr. anal. 'X Partea dintr’o mină unde VJL-e VIIse află minereul ce urmează a fi exploatat, filon: yţj

Fig. 5316. 
Vinele şi .arterele 
corpului omenesc.

olnd se apucă să-l scoaţă, ce să vezlP flerul uu era Înfipt, 
ci era o •«i'dln munţi (isp.) ^ © Izvor 
de apă, pîrăiaş ce curge pe sub 
pămtnt: înţelepţii... sapăpămlnbil şl 
meşterşugueso de găsescde acele Vine de 
Izvor de apă (gast.) ; Îndată ce s’a 
dat de vina apel, Încă se mal sapă 
de un stlnjen, ca apa să albă unde 
să se adune (pamf.) t ® 0
Dungă cestrăbate, cao vină, 
lemnul sau piatra: vinele nu
cului, marmorei H ® A Fie
care din canalele de pe su-, 
prafaţa frunzelor prin care 
curge seva, nervură H ® £)
® Puls: oa dohtorli de a- 
pucă, să afle unde-1 doare (gol.)

^ © P = TENDQN*: unii tale 
ou coasele vinele oailor (vlah.); 
tare, vtrtos,bun de puternic, 
voinic: ştiind bine că lupul e mal 
vlrtos de declt dlnsul, se cam 
codea şl căuta prilej să scape 
(ODOB.) H\® de bou, par
tea mai vîrtoasă a liga
mentului cervical şi poste
rior la bou, care se întă^'eşte mult uscîndu-sc; 
lovitură dată cu vîna dc bou: să le tragă... cite o sută 
de vine de bou la tălpi fie-cămla dintre bătrtlori. Iar ima
nului, patru sute (car.) H Partea piciorului cu- 
prinzînd îndoitura genunchiului pînă la glezne:
pantalonl'Strlnşl pe vine; ml s’an mulat vinele, de era să cad 
(i.-OH); (a sta, a şedea, a se aşeza) pe vine, CU genunchii 
Îndoiţi^ fără a şedea pe ceva: o droaie de copii stau 
jos pe vine Imprejnrul unei străchini mari (VLAHo ; sa aşe
zase pe vine şl sorbea cn lăcomie mlrezmele calde din' gura 
cuptorului (DLVR.); 0 F cu coada intre vine, ruşinat: 
deputaţii Ieşiră cu coada Intre vine, glndlnd la nedreptăţile 
oamenilor (neor.) [lat. V 8 n a].

VÎNAR sbst. = CURAB® [vînă].
O VÎNARE sf. Trans. Aţă răsucită din păr de ca
pră cu care se leagă cioarecii (ciorapii de dimie 
groasă) împrejurul pulpei piciorului (vic.) [v î h ă].

VÎNAT 1. adj. V p. VÎNA.
2. (pl!-aturi) sn. © Faptul de a vîna, vînătoare: 

feciorii cel de domul den munţii ungureşti, pogorlnd după 
...au nimerit la apa UoldoveUoR.-UR.); fiind om tlnăr, 11 era 
drag a se primbla ades la <^url (must.) ^ © Animal ce 
se ucide sau se prinde la vînătoare, spre a fi mîn- 
cat: adu mie şl derăgemie mlncare, cum să oşănlnc şi să 
blagoslovesc tine (PAL.) ; cine caută iepuri In blsşrlcă, sb În
toarce fără acasă (znIn.) ; Peste puţin iacă vlbe cu puşca 
un vlnător Pe eleşteu să găsească vre-un sburător (pann).

VînAt adj. © Albastru închis: ochii iui roşii 
erau Inconjoraţi de două cercuri vinete (ON.) ; Şl, ogllnd’ 
ale el buze se văd vinete şl supte (EMIN.) ^ © 7^ Sur (des
pre părul calului): suepe un soperb cal rotat... Începe 
să bată toba cn o mină şl să sufle In trlmblţă (car.) ; şi Sin.: 
călare pe nn Înspicat (Luno.) ^ © â1 Piatră '«'ă VI- 
TRIQL © 1T © ^ BURţ^TE-VţNAT ww BURATE © ; CRIN- 
VÎNAT, floare-VJnATa m- STţNJEN ©; — PATLA- 
aEA-vjNATA pAtlAqea® [lat. v ă n 6 t u s].

VÎNAtaie, vînAtabe sf. © Urmă, dungă, 
pată v î n ă t ă pe trup (mai adesea dLe; pe urma 
unei lovituri): dudnoa Saftan’avea nici o vlnătalepe trup 
(GN.);ceIa ce va lovi pre altul... şl de... nu va face vlnă- 
tare sau slnge, atuuce aceea nu se chlamă sudalmă mare
(pRv.'MB.) H © pî. vinătâri, slava cerului (comp: vine
ţie) (ciAUş.) (Rv.-cRG.): ca săgeata se repezi In jos din vinătâri
(MAR.). ^

VÎNĂTOARE sf. ©V Urmărirea, gohirea vî- 
natului: (Antloh-Vodă) mai mult Işl pierdea vremea cu 

(MUST.); a hiat ou dlnsul o mulţime de oameni, ,oa la o 
Împărătească (vas.) ; clinele ce stă la bucătărie nu e pentru 
(ZNN.): a se duce la puşcă de de lupi, de urşi, de
mistreţi, de cerbi H (I) ® Alergăturii, străduinţă de 
a pune mîna pe cineva, de a dobîndi ceva: cum 
puseră piciorul pe pămlutul sacru, Începură după re- 
publicanl (cah.) [lat. V e n a tlo r i a].

VÎnAtOR sm. ® V Cel ce vineazâ, care um-
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VIN ,blă adesea Ia, vtnat: Cam <^TDtlnde,n crlng La p&sărele 
tiK tl-ol’nklnde braţul sting S& m& cuprinzi on braţul

VIN (EMIN.); <^al Întinse arcul şi clnd sbur& s&geata, pr&vftll 
tiara s&lbatlcă (isp.): vulpea nu se teme de care se 
laud& seara (znn.) t ® ® ce aleargă., se slră- 
dueşte să doblndeasoă ceva; de zestre, cel ce um
blă să se însoare cu o fată cu zestre marc: o droaie 
de ooconaşl şl de sportmenl Întorşi dlnParis...ahtiaţi '^ide

Fig. 5317. Vînfttori.

zestre şl hazlii conducători de ootilioane (vlah.) t ® ^ 
Soldat diutr’un anumit corp de trupă de infan
terie m f>3l7) [lat. V e n a l o r e m].

VÎNATORESC adj. V Privitor la v î n ă t o r 
sau VÎnătoare: petrecerile sgomotoase care Înveselesc 
viaţa vinătoreaseft (oooB.t; In lunse lui Îndeletnicire vln&to- 
reaseft, el ajunsese să ştie anume tie-oare urs sau ursoaică 
de citi ani este <sb.).

VÎNATORIE sf. V o Ocnpatiunea, meseria 
de vtnătur: Vlnătoril proclamă că nimic pre pămlnt 
nu se poate asemui cu plăcerile -*-1 (or>oe.>; Imbrăţişă meşte
şugul •«>'1 In locul breslei dăscăliei(ON.) H (D f VÎnătoare. 
o VÎNATURA (pi.-tari) sf. = VÎN4T 2 ® : tie-care 
aducea pentru sine deosebi clte ceva pentru masa boie
rească (sn.).
OVÎNAŢIE sf. Băn. = vineţie.

VINdAlaC numai în loc. adv. de-a ~u, dc-a 
t.umba, de.-a rostogolul, dc-n berbeleacul, dîndu-se 
peste cap: să-l dai o palmă Orecoteiului boierit, să se dncă 
de-a <|vii(d.-zamf.) ; nora cea mal micădlndu-se şl ea de-a 
se face un măr ne mal pomenit de frumos (floro.

VÎNDUT adj. p. vpn)E: marfă cu pagubă: (da
tor) copleşit de dalorii: şi au rămas toţi vludatl şl 
Indatcrlţi. pllnglod şl oerşlndu-şi banii (mjst.) ^ (D Tră
dat: Uusoalii credeau oă stnt vlnduţl de oamenii din sat 
(R.-coo.); stăplnă, nn e scăpare, elntem mişeleşte (isp.)

(C) NţiVlNDbT: a rămas cu toată marfa nevtndută.
VÎNJ 1. rni. # = VELNIS.
2. ahst. © Mlădiere(Buo.)^ © Putere: doi cal roibi, 

mărunţi, dar tai 1 şi plini de ca doi zmei (sad.) [comp. 
vsl. v4^^e].

VÎNJOLI m-, VtNZOLÎ.
VÎNJpS adj. Musculos, tare, puternic: văd pe 

Petru-Rareş... Incordlndu-şl braţele vinjoase pe măjile În
cărcate cu peşte (VLAH.); crescu şl se făcu un om gras şl volnic, 
spătos şi cum nu era altul (isp.) [v Î n j].

VÎNJOŞA (-oşez) vb. Ir. A întări, n face v î n- 
j o S: aşa de tare tşl vtnjoşase trupul, Incit Întrecea pe emln- 
dot fraţii săi (^b).

VÎNJOŞIE sf. Calilalea, slnroa a tot c'.e este 
V î n j o S: puţini Îşi păstrează vlnjoşla sufletească plnă 
la adinei bătrlneţe (SLV.).

VÎNpS adj. © Q singesînge negru pc care 
vinelc-rdoe la inimă, spre deosebire ele sîngeie 
arterial-H ® Vînjos. puternic, viguros: Ercuie... 
ţinea strins (hidra) tn braţele sale cele vlncese şi Irgate 
nsP.t; un trup mijlociu,'*', sprinten la mişcări (vlah.)
[lat. V e n u s u s]. 

vînslA... = visla...
VÎNT (pl.-turi) ,‘!7(. O © Mişcaroa mai re- 

pede sau mai înceată a acrului înlr’o direcţiune 
sau alta a atmosferei: •*' de miază-zi; ««ui ce suiiă

iarna dinspre N.-E. se numeşte crivăţ; «*' cald, rece; o lină 
suflare de adie peste grlnele coapte (vlah.) ; Dă, Doamne, 
un >*', tJn •«'pepămint,Copaci sărăstoarneMlndrasăml-o’n- 
toarne (pamp.); Plutind uşor In aer ca '*,ul ce adie (ALecs.i; 
'*'ul abia adia şl clătina uşurel frunzele pomilor osp.i ; 

S’aude <*'ul susplntnd In munte (6TAM.); sufla uo «w cit să 
nu sootl nici cinele afară (Ret.) ; Bate <*'ul dlntr’o parte, 
Iarna-1 Icl, vara-1 departe (emin.) ; să nu pul cloşca olod 
bate •*'ul, că Ies ouăle limpezi (gor.); ® F: e slab de-1 
bate A'ul, II fluieră '*'Ul prin oase, despre un om foârle 
slab; e-i bate '«'Ui prin pungă, a nu avea para chioară, 
a fi lefter; a bate '*'ui peste ceva, a nu mai răminea 
nimic din ceva; bate 2 ©; a 8educe.:apornl, asbura 
ca <^ul (de iute); deteră bloecailorcarlmergeaurepedeoa <*'Ul 
(ISP.); 0: on <*' de răzvrătire suflă din toate părţile 
(VLAH.); ®: ce <*' te aduce (pe la noi) f se ziC6 văztnd 
pe cineva sosind Intr’un Ioc unde nu te-ai fi aştep
tat să vie; dar ce '«'url te poartă pe-aici, pe unde dm pă- 
mlntean o’a mal umblat P (ret.) Ij (|) '«'ul turbat, un vtnt 
care, după credinţa poporului, suflă cu o putere 
înspăimîntâtoare In regiunile cele mai înalte ale 
atmosferei, pînă unde abia poate să ajungă cio- 
cîPlanul; iar dacă, din întîmplare, ajunge pînă 
acolo, turbează şi cade jos, de-1 mănîncâ clinele, 
care apoi turbează şi el (r.-cod.) :<*'ul turbat... e mai dea
supra şi la oare cum ajunge vr’o pasăre, Îndată turbă (vor.) ; 
11 făcu UD puia de corb şl-1 vlrl tntr’un stol de corbi ce se 
urcase plnă la >*'ul turbat usp.) H ® © Vlnturi rele,
nişte vînturi care, după credinţele poporului, sînt 
însoţite de duhuri necurate, de iele, etc. (sez.i şi 
care stnt purtătoare de boale care mai adesea 
OlogCSC pc oameni: junghiul te apucă din răceală, din 
rău, din deoohiu, din farmec (pamf.); slnt '*'url rele care 
dau peste un om şipot aă-1 muţească, să-l ologească, să-l Îm
bolnăvească (VOR.); un rău a dat pe semne peste dlnsa: 
Ielele i-an luat gura şl picioarele (Crg.i; do oci CXpresiU- 
nilc luat de •*' sau din de- ologii, damblagiu: parcă 
eşti luat din lele ori din de-vint, c!nd păşeşti (jip.i t 
© Aer; a lua a răsufla, a respira; din a venit, 
In s’a dus (pann», despre un lucru căpătat uşor 
şi prăpădit tot aşa de uşor; 0 inîn zadar:
toate aceste In •*' an fost <m.-cost.) ; a vorbi in fără a fi
ascultat de cineva, fără a i se ţinea seamă de cele 
rostite; vorbe Invorbe goalC: fără rost f © Ae
rul mişcat !n rnod artificial: a-şiiaoe ouevantaiiui; 
Începe să-şi facă •*' ou pălăria (BR.-vn.) ; Instrumente de •*' 
e^iNSTRUMţaiT© ^ © în diferite locuţiuni: atace 
oaiior1aloda biceşia-i porni In fuga mare: Oreuceanu 
...mal făctnd un cailor, ajunseră la Fanml-pămlntulni 
(isp.i; s’a suit cu trăsura In vlrtnl dealului, a făcut 
cailor şT de-acolo şl-a dat... drumul tn eleşteu*(R.-cod.) ; 
a face a de cuiva, a-1 repezi; a-1 înibrînd, a-I 
împinge de Ia spate: fără să-i dea rflgaz a zice nici circ i 
11 puse o piedică şl-1 tăcu <*' In cazan (ibp.); a-şl face <*, 
a-şl lua a se repezi: deodată fiara, făclndu-şl se 
repede... II ajunge ou laba, II trage la dlnsul şi-l sflşie In 
bucăţi (I.-6H.); a se da tu a nu mai sta locului: văd 
pe mama cum se dă In •*' după trebl, clnd In casă, clnd afară 
(CRO.) H © ♦ FLO^REA-VINTULUI = FLOAREA-PAŞ- 
TILOR; — UHBA-VÎNTULDI s^ I^RBA © ; — SCAIUL- 
vţNTULUi w scAiu © flnt. V ă n t u s].
O VÎNTARAIE sf. Bucov. ^ V ! n t puternic, vi
jelie, viscol: ningea, insă aşa un fel de emăt mărunt ca 
nisipul, pe oere-l mina vtntăraia Înainte igrig.).

VÎNTICEL, VÎNTISOR sn. Q dim. VÎNT: înfund 
se ridică nori albi, călătorind In bătaia vtntlcelului snbţire, 
răcoros iirg.) ; un vlntlcel adia, Incit de-ebla II simţeai 
(ISP.); se face un vlotlşor c'o miroznă ca aceea, de te’mtăla 
nu alto (VAS.); Able abureşte vtntlşor răceare, Dinspre munţi 
SUlllnd (STĂM.).

VÎNTOSl adj.^ Cu vînt; plin dc vînf.idacă 
se visează cal, va urma o vreme vlntcaeă (Gor.; ; pe miază
noapte călare cu aripi vlntoase... urla prin acrul cernii mama 
pădurilor cea nebună (emin.) .

2. vIntoasA (pi.-se) sf. ® Mofd. Tr.~Carp. © Fur
tunii, vijelie; vîrle.i, volbiiifi Uc vînt: dară tucsc lă- 
clonll aprinşi In sobă, va urma <*' şl vreme leo (orm.. ; cum 
şedea In păduricea aceea, lală că se stlmeşle o ^ şi o giver- 
Ditft (VAS.); vlntOBSa, voind paică să-l prăvcle din Icc. ge
mea şl urla prin bornurlle-i şl odăiIe-1 pustii (sad.) ^ 
® Pb ^ lEIF ©: se duseră cum se duce i.ăluca,
clnd umblă vlntoasele şj gonesc In miezul nopţii pricolicii
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(8LV.); if sg. : nioi să-i zici vlntoasA, cft e. r&u, dar aă-i 
zici trumoa8&, Iromnşelele, o& atunci e bine <vor.i [lat.
vân tosus].

VÎNTRE^A (pi.-ele) sf. a, = VţTRELA (î): 
bitr'o JonoA aurită, pe albastrul apei line, Cu vlntreli de ro- 
goilnă şi cu visle de sandal (Alecs.) ; oe vlaţ& grea duo ma
rinarii... suind şl oobortndpe sc&ride gblaţA... oa s& stilngă 
şl sA desvAleascA vintrelele pe tot minutul (I.-gh).
O VÎNTUI (-ueao) vb. refl. Mofd. Bucov. 0 A fi 
aiias .de viaturi rele, a se smiati: omul peste care 
den 7fntnrile rele se vintueşte (şez.). 
oVÎNTXJIT adj. p. VlNTtrj. Smintit: clni oine™ 
nu e destul deonminte, se aice cA e ^ (vor.) ; Bietul nostru 
ImpArat, Cam era oam Boala azi l-a vltruit Şl oural 
a ’nebonit (sper.).

VÎNTULţlŢ (pl.-oţo) sn. © divi. VÎNT: In râ- 
naosul nopţii se auzea numai... susurul alene al •«'Ulul de 
▼arA (ODOB.): pe la amlozl, trimite Mama-PAdnrii un 
oAldlcel asapra slujnicei şi o adoarme (mekm).

VÎNTURA (-ur) i. vb. ir. © y A curăţa grăun
ţele de pleavă (cu lopata sau cu vînturătoarea): 
după ce aria 8*8 măturat bine, griul se ia cu lopata şl se svlrle 
In sus asupra vintulul şl astlel se vlnturA (damj ; această mo- 
rlşcA Tlntură, adecă ourAţă grăunţele de pleavă, de colb şl de 
alte trupuri mal grele (ion.); blajina noră ...acuşi Îmbăia 
tortul, acuşi pisa malaiul şl-1 vtntura de buc (CRG.) ; Este-uu 
iepure şchiop Intr’un vtrl de plop Şl vtntură bob (oor.). 
ghicitoare despre ,,vlnt” H © (f) A mişca dinlr’o 
parte îiilr’alta, a sălta în sus şi în jos (ca lopata de 
vînturat), a arunca încoace şi încolo: eu imi dau 
duhul şl el clntă, vlnturlnd galbenii din sipet (Alecs.) : 
vlnturaţi banii in mtini şl veţi vedea ce răcoare vă face, 
clnd vă e cald, şl ce cald vă ţine, cind vă e trlg(OLVR.); vln- 
tură dintr'o mină Intr’alta pionii mlncaţi (BR.-vn.) ; roata 
vaporului vlntură pietre scumpe In dogoreala soarelui (vlah.) 
n ® A înşira, a povesti rînd pe.rîiid; a da în vi
leag: temelie vlntură intrigile obiolnuiteale capitalei (DLVR.) ; 
satui vuia de nAsdrăvănlile preotesei şi-i vlntura laptele 
(VLAH.) ^ © A cutreiera, a colinda: oi i crăişoruie: 
crede-mă, să albi tu puterea mea, ai vlntura ţările şl mă
rile (CR6.); elvlnturase văzduhul şl cutreierase pămlntiil 
(ISP.i,

g. i)b. re/i. A se mişca,? a^ se'l învîrti încoace şi 
încolo, a trece pe rînd dintr’un loc într’altul, a se
păr lada: stoluri de grauri se vtntură In'Aer ca o pulbere 
vlnătă (VLAH.); fulgi enormi de zăpadă se vlnturan prin aer. 
vlrlndn-se prin toate ungherele (o-zamf.) [lat. vulg. v 6 n- 
t ti 1 a r e = clas. v S n 111 a r o].

VţNTURĂ-LUME, VţNTURA-TăBA sm. Cel ce 
cutreieră, ce vîntură lumea şi întreprinde 
de toate, aventurier: toţi au întipărită pe feţele lor 
acea expresie de vlntură-lume (alecs.); şl astăzi să vie uh 
vlntură-ţară, cine ştie de unde, şi să se atingă de drepturile 
mele ? (CRG.) : 11, ţrimise trei mii de călăreţi, tot de-alde 
vintoră-ţară (lep.i.:
OVÎNTURAŞCĂ s/. Trans. <bud.) = VÎNTDjlA - 
TOARE [v î li t u r a; pentru sul'ix, comp. bg. v u i - 
s a 6 k a „treierfttoare”].

VÎNTURĂTOARE1 sf. / Maşină agricolă In 
care se v î n t ii r ă 
grăunţele (H] 5318).

vînturAtqr 
sm,, vînturAtoare” sf.
Cel ce cutreieră ţările, 
avenluricr(ă): celălalt ii 
Floreşteanul,. viclean, ade- 
menltorlu, Ipocrit de cel de 
Imnte, şl de ţări vtuturăto- 
rlu (let.) ; SIrb era arhiereul, 
olrn la nas şl rău făcut, Un 
vlnturătoriu de lume, făţar
nic, mult prefăcut (let.);
Orecll... vloturătorl al li
manurilor dlu' vremi străvechi (vlah.)« e o vtnturătoare ce 
outrleră lumea pentru plăcerile ei (negr.) [v I n t U r a].

VÎNTURA-ŢARA tm- VJNTURA-HJME.
VÎNTUREL sm. 3t O Pasăre răpitoare, de 

30-35 cm. lungime, cu capul şi coada de coloare 
cenuşie, cu spinarea ruginie, înipestriţală cu polc 
brunc-închisc şi picioarele galbene; înmiiLă şi ,,ve- 
truşcă" (CcTCimcis linnunculvs) (3|] 5319) H © 
Specie de şoim de coloare cenuşie-albăstruie, cu

Fîg. 5318. Vînturătoare.

penele de la coadă ruginii şi negricioase (Falco \/|M. 
vespntinus) [v î n t]. v

VÎNTURpS adj. © Cu vînturi, vlntos, ViR 
furtunos: dacă a doua zi de Crăolun va bate vlntul, atunci 
toamna va ti ploioasă şl vlnturpasă
(ORM.). -

VÎNTXJŞpR, OyîNTpT sn. O 
dim. VlNT: florile desmlerdate de un 
vlntuşor lin răsplndeau In aer fellurl de 
miroase (alecs.) ; pe la prlnznl cel j 
suflă un vlntuţ cald (mera^.

5319* Vînturel.

VÎNZARE sf. ® Fap- 
tul de a vinde: cind ^a se 
va face desăvlrşlt, atunci cum
părătorul se face stăplu lucrului 
(leg.-car.) ; oasele lui oe le avea 
tn Tarigrad, le-au scos Turcii . 
la (MUST.); act de contract ^
de n © De de vîndut, 
destinat a se vinde: o casă 
de iaca nn om trecea iute spre tlrg c*o capră de '^(CRg.); 
Împăratul, văzlnd cerbul, se dete jos şi Întrebă... dacă-i 
este de (isp.) t © t Trădare: căpeteniile acestei vlnzărl 
nelegiuite erau Megrllă paharnicul... şi Isala vornicul (isp.i.

VÎNZÂTpR sm. © Gel ce v i n d e: de va lua 
o parte de preţ, Iară pentru cealaltă este In primejdie, slobod 
este să poprească lucrul, plnă 1 se va plăti (leo.-car.); am
bulant (•»■ TAB. Lxxix, ucxx) ® -j- Trădător. 
OVÎNZOALA (pi.-le), vazOLEALA (pi.-ell) sf. 
Mold. Faptul ele a (se) v i n z o 1 i, frămîntare, sbu- 
ciumare.

VÎNZOLI, vajOLJ (-olesc) vb. tT. şi refl. A (se) 
sbuciuma, a (se) frămlnta, a se sbate, a (se) suci, 
a (se) agita Încoace şi încolo: ne-am arătat urmaşii 
viedniol... ai legionarilor biruitori cari an vlnzollt lumea 
şi an bătut codrii ca să răzbată In cetatea lui Decebal (vlah.) ; 
cit m’am vlnzollt acol6, abia am putut scăpa (vas.) ; se apu
cară la luptă şi se trlntiiă şi se vlnzollră plnă erau toţi apă 
(RET.); Iaca, gospodin, ou cine m’am vlnjollt toată noap
tea (CRG.); se vlnjolean orătenllle scăpate din prăpăd (lung.). 
o VÎR sn. Olten. Băn. Oaş. = vIrf.
OVÎRCA (pl.-ci) s/. Mold. Bucov. Dungă: de atunci 
are bobnl vircacea neagră ivor.i ; Alpil... albi toti şl pră- 
păstulţl, ou vlrcl de nouri pe alocurea (iro.) .

VÎRGOLAG sm. ® (pj Animal fantastic, un 
fel de orn-lup care, 
după credinţa popo
rului, se face dintr’un 
copil mort nebote
zat; întunecimile de 
lună şi de soare le 
explică poporul prin 
muşcăturile ce fac 
vîrcolacii acestor corpuri cereşti, căutînd să le în
ghită: '*'1 j se'anle la lună ean Ia soare pe aţa ee e’a sucit 
tntr’o zi de Duminecă; ...alţii cred oă pe aţa oe se toarce 
noaptea la lună (Gor.) ; soarele să-ml liâ ou bine. Iar Inna 
a'o măntnce ~ii I (i.-gh.) | ® Peşti.şor artificial 
de metal întrebuinţat la pescuitul cu undiţa (ISi) 
5320) [vsl. vlflkodlakfl; comp. bg, vtir- 
k o I a k ă],

VÎRGOLI (-olesc) vb. refl. = SVIrcOLI: necontdnit 
mă vlrcoleam In trăsură şl mă grămădeam lingă mama (ON.) ; 
Hrăpeşte, suspină şl se vlrcoleşte (8TAm.); cum se vlrcolea 
In braţele melel ineor».

VÎRF (pî.-furi), Mofd, Bucov. Băn. VtBV (pf.-vnri), 
t vîHH sn. ® Partea de sus cea măi ridicată, cea 

mai înaltă, pisc, culme, creastă'.' ^ni unui monte,nnui 
stog, nnni copac; un munte... mal Înalt de toate măgurile 
a toată lumea, şl nlme nu 1 se poate urca Iu vlrh (musd ; 
a trecut peste nouă stlncl Înalte ce ajung ou vlrturlle plnă 
la soare (mera) ; s'a suit Iu vlrful unul oopac şi de-acolo şl-a 
aruncat căciula (RET.); --'ul cepului, creştetul capului: 
de spaimă, 1 s’a tăcut numai părui măolucă In vlrvul 
capului (SB.) H @ Capătul unui lucru, extremitate: 
'«’ul bastonului, unei prăjini; printre lumea ce se Înghe

suie... Iaca se zăreşte o hlrtle făllălnd... In vlrful unei 
iSrăjinl (CRG.); lată vlne-uu sol de pace o’o năframă ’n 
vlrl de băţ (Emin.) ; Işl făcea suliţe din crengi ascuţite şi 
plrllte la vlrf (must.); Şade ’ntr’un vlrl de nuia Şl nu se 
teme c'a cădea cgor.), ghicitoare despre ,,alună”; 
A'ul nasului, urechii, degetului: o albină l-au Impuos

Fig* 5320* Vîrcolac.
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TABELA LXX DC. VtNZATORI 91 MEŞTEŞUGARI AMBULANŢI (Tipări bncnreştene)

Calde gog^oşi! Alune americane! Coi nuri calde! De-alc noi nuci! Halviţăî

Rahat cu apă reeece Gheaţat! Floricele calde! Iaurt căimăcelu! laurgiuuu!

Braga rcecce! -Calde Găini! Curse! gratare ! 
cazane buneee!

Covrigi ! 
covrigei pui mari!castane!

Gaz! gaz! Meşteru lăcătuş! Chiop! chiop!
gazuuu! ' Lacatu ! lacatu ! looo! chiorbuuun!

dfc broasca! de uşa! meşteru!

Mătura! măturică!
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TABELA LXXX. VtNZATOBI 91 MEŞTEŞUGARI AMBULANŢI (Tipări buoureştene)

Fierbinte porumbielu 
Fierbintee!

Ouă de găină! ouă! Lapte covăsit! laa!Hai cu caşu! 
Caş! căşulean!

Rece limonada! 
Şampaniaaa!

Peştii peş! peş! Olăt! oţat! Zarzavagiuuu!

Rişniţă Ia cafe Haine veeechi Crizantaa! Spiciaia

Ooooî Fiare veichi cumpărăm!

1437



VIR «•tooma In virlul nasnlni (T>ch.>; Imensa majoritate a 
A Inml^ va fl oompnsă din oameni... oari nn vftd cn 

VIK gindnl deolt plnft la vlrtnl nasnlul (car.); 0 a umbla In 
vlrtnl degetelor, a c&lca f&râ sgomot, fără să-l simtă 
cineva: pe olnd toţi zeii dormeau bnmbeni, el, binişor. 
In virinl degetelor, se apropie de locul nnde ţinea Joe local 
(teP.i; 0 F: asta (le) pane vlrl (la toate), asta În
trece ori-ce margine, asta e prea din cale afară H 
(D Capătul ascuţit al unul lucru: ^i aouini, oreio- 
nnlal; n'aveal nnde pane nici m&oar an vlrv de ac ^ 
0 unei piramide, anal trlanghla. Capătul as
cuţit, opus bazei; ^ai anal onghia, punctul unde SC 
Intîlnesc cele două drepte care formează laturile 
unghiului 0 (Plin) caplin dc tot, unde nu 
mai încape nimic: vagoane dnp& vagoane trec toate pline 
ca vlr! (Car.); on vlr! şt Îndesat ev* tNDES^T 1 0 [vsl.
V r 0 h ă].

VÎRFAR (pl.-are) sn. Ţăpoiu foarte lung cu 
care se poate ajunge în v î r f u 1 stogului: am ne
voie de an ţ&polu de cele Inngl, pentru vlrfnri, un (sadj.

VÎRFARE, viRVARB sj. ® ^ Vtrful ccl inai 
înalt al unui munte: Pe virvu vlrvărllor Mere badea cu 
lelea (or.-n.); In fund, de Ia apus spre răsftrit, se Înşiră, ce 
nişte sentinele, arlaşele vlrvare <vlah.) H © Olten. Pan
glică ce se împleteşte în vîrful coadei, spre a nu sc 
desface părul [bg. vrăhari].

VÎRFUI, OVÎRVTJl (-nesc) vb, ir. © A faCC 
vîrf {in spec. stogului); a umplea cu vîrf: sa 
vlrvnească bine şl fără cit de puţină Intlizlere stogurile, să 
vlrvnească şl d’al doilea pe cele răsiplte şi prăvălite de vln- 
tnrl (ION.); Nu m'am Indurat odată nn sărac -să mlluesc. 
Namal şl numai borcanul să-l umplu, să-l virtnesc «panni ^ 
® Pt. exi, A înălţa, a ridica vîrful; işi viriueşie turla 
pe gangul unei văgăuni (vlah.>.

VÎKFULEŢ, avîBFVT, VtRVţlŢ (pl.-ţo) sn. ălm. 
ViRF: Orzul este lunguieţ. Cu o coaie cam gălbuie şl ţeapă 
In vlrfuleţ (pann).

yîRGH(I)E, vJtohinA (pl.-ne) s/. Pie-care din 
parii de tufan ciopliţi şi bătuţi bi pămlnl pe care se 
Împletesc nuielele la case, la coşare, ctc.; blrnă:
mal departe stetean lungiţi buşteni necoilţi şl vlrgbll (UR.): 
Fata de pandnr Cu vlrghea ’n spate (ŞEZ.), ghicitoare des
pre ,,coţofană”.
OVÎRGrOLI (-olesc) vb. refl. = SVlRCOLţ: Abia se 
virgoll din băltoaca Plină de tină (bd.-del.).

VÎRH iw ViRP.
t VÎRHOVNIG 1. sm. Căpetenie, mai-marele.

2. ndj.'Mai mare, superior [vsl. vrflho vi
ni k iii.

VÎBÎ {yii) vb. iT. şi refl. A (se) băga (In mai 
toate Înţelesurile acestui verb): virir& cheia cea ru- 
slnltă In... broaeoft şi suciră odată (RET.) j Qieoli lui Nloolal- 
Vodă s’au vlrli toţi prin oasele domneşti şl nici nnnl afară 
nn cuteza eă lasă (must.i ; să nu mal'-zlci că vine Inpnl, moş 
Nlchlfor, că mă vlri In toate boalele (CRO.); şl-a vtrit coada 
Intre dlnşil diavolnl Invrălbirll <isp.) [vsl. V I r § t i ].

VÎRLAN sm.' = GRINDUL [vsl. V r Q I fl 
„iute”]. ■
OVÎKLAV adj. Olten. (ciauş.) Durduliu, grăsuliu 
[srb. V r'l j a v].
OVÎHLIGOANŢA (pl.-ţe) sf. Trans. (vic.) = 
vIrlugA.
O VÎRLOGAN adj. Olten. Puternic [comp, srb.
V r 1 j o k].

VÎRLUGA (pl.-sl) sf. = SV1ELT70A: copilei 
s'a smnncit dintre degetele popii ca o (Car,i [comp. 
VtRLftN],

VÎRSTA, OVRlSTA (-stez) vb. <T. ©Apunedungi, 
vîrste de diferite colori, altcrnindu-le între 
ele; a împestriţa cu dilcrite colori, a Invlrsta H ® 
® A sn deosebi; Istorloll... el gheogratll... Introdlnsii 
In ziee ee vrlsteazd (let.).

VÎRSTA, o vrJstA (pl.-to) sf. © Durata po
sibilă a vieţii unui Om sau unui animal H ® Tim
pul trecut de Ia naşterea cuiva; mnri... loeiicind ară 
îl in virată de o entă si zece an1 (PAL.); a înainta In a 
tmbătrini; In floarea vlrstel; oni in om bătrin; 
a-şi ascnnde vlrsta; ce alP de CÎţi ani eşti? nn arată 
virsta pe oare o are; pilda aceasta Însemnează vlrsta fetelor 
măriei tale, şl că a sosit timpul ca. să le dai la casa lor (tsp.i; 
pT. anal. vlrsta nnnl cal, nnnl copac TI © Fie-eare din 
subdiviziunile vieţii omeneşti, caraclerizată prin-

tr’o anumită stare a corpului: ne-care — fşiare plăce
rile el; vlrsta de oopll; vlrsta bărbăteaeoă; dăoavenl Invrletă 
de fmnrat, eorn-sa Follhirla grljea să-1 afle eot imx.) ;(e 11} 
Intre donă vlrsta, nici tinăr nici bătrin: era nn om Intredonă 
vlrsta, mal mult bătrin deolt tinăr (i.-gh.) f ® Numărul 
de ani pe care trebue să-I fi împlinit cineva ca să 
se bucure de anumite, drepturi civile sau politice; 
a II In vlrsta de a putea ti senator; ţ a 11 In ‘V, a fi major: 
cel In vtrstă sint atăplnl să-şl ohlvernlsească averea lor 
onm vor vrea (les.-car.) 1 © Vlrsta Innll, numărul de 
zile trecute de la luna,nouă H ® Ev, veac: vlrsta 
de miiioo, evul mediu H © • Fie-care din marile 
perioade pe care le deosebesc geologii de la apari- 
ţiunda vieţii pe pămlnt, epocă: vlrsta primordială, 
vlrsta primară, vlrsta secundară, vlrsta terţiară, vlrsta ooe- 
ternară 1| ® Fie-caie din marile diviziuni aletim- 
purilor preistorice, caracterizate prin întrebuin
ţarea unor anumite materii pentru fabricarea unel
telor şi armelor: vlrsta de piatră, de bronz, de Iler ţ| 
® Mold. Trans. Vargă, dungă: o merindare albă ea omă
tul şi pe la capete on vlrste roşii şl vinete (ret.); urmele 
degetelor Ii rămin pe faţă ea nişte vrlste vineţii (SLV.) ^ 
© Trans. Buchet: culegea la fiori domneşti. Culegea, 
vrtstă-şl punea, Cnlegea şl nu-1 plăcea ok.-brs.)'ţ[ @ 
Olten. Şuviţă, viţă: trecind printr’o pădore, găseşte o 
virstă de păr do oal, de aur (vîhc.) [vsl. V r,fl s t a „vîr- 
stă; linie”; comp. srb. v r s t a ,,şir”].

VÎRSTAT, O VRiSTAT adj. © p. vlRSTAU © Cu 
vlrste, dungat, vărgat H © ® Săptămlna vlrstată, 
săptămlna mistreaţă (sw histrşit 1®).

VţRSTNIG, O VRls(T)Nlc adj. şi sm. © Care 
a ajuns Ia majorat, major: virstnieii să se socotească, 
atlt bftrbBţli cit şl femeile, de Ia douăzeci şl cinci de ani a 
viratei lor (leo..car.) H © De aceeaşi v î r s t ă cu altul: 
era şi mai frumos declt toţi vrlsnlcll lui (VARL.).

VÎRSTNIGIE, OVRiSTNiejE s/. A Majorat 
[v ! r s l n i c],

vÎrşA, vţRŞ(i)E sf. )d^ Coş lungăreţ de nuiele 
de răchită iin- 
pletitc, penlru 
prins peşte (dl 
5321): ee Inlăti- 
şează' şi Ivan Îna
intea boierului, ou 
turbinca plină de 
draci, cari se sbă- 
teau ca peştii tn 
virşă (crg.) ; ml-l 
legară pe de toate părţile ou frlnghll de ale lor, astfel Inolt 
ooprlnseiă pe Ercule ca Intr'o vlrşe (isp.); mai avea el apoi 
şl o vlrşle cu oare prindea el peştii (cAt.) ; Q: rlde vlrşa de 
baltă, se zice cînd cineva ţine dc rău pe altul pentru 
nişte cusururi pe care le are şi el' [srb. v r s a].

VÎRTE-C.^P sm. i = CAPÎNTQRTUBA [(In)- 
V î r l e - c a p (u 1)]. •

VÎRTEGUŞ (pî.-uşnri), VÎRTICţTş sn. © Vîrtej 
(dc apă), volbură: iar ei bate din picioare, Vtrteonşul din 
viitoare (D.-ZAMP.) t ® © = VÎRTţlJ ©: odată l-a prins 
vlrtlonşnlpeunul ivor.i [comp. (INELVŞ)-ÎNVIRTECVŞ].

VÎRTEJ (pl.-ejuri, -eje) sn. © Adîncălură în- 
Ir’un rîu sau în mare, unde apa se învîrteşte şi 
trage la fund tot ce-i vine înainte, viitoare, bul- 
boacă: apele se 'nvrăjbssc şl se sfredelesc In adinei <^uti 
(ODOB.); Cu un clnteo de sirenă... Te momeşte In <«'0 (EMin.) ; 
vt'o zece din soţii Iul se lunecară In şurile valnrllor usp.i; 
val VAL-vtRTEJ H © © Vînt putemic, vije
lios, care sc învîrteşte în loc doborînd sau pusliind 
lotul ca un ciclon: olnd vezi să fngl de el, că, de dă 
peste tine, nebuneşti (Oor.); un Înfricoşat, a ridicat pe 
ginerele Împăratului In sus, şl s’afăcut nevâ^t iCRO.);.ca 
un A' se Invlrtea urlu mijlocul el cu paloşul In mină (isp.):

de praf, praful ridicat de un vînt puternic şi în- 
vîrtit în loc: lacătă vede de departe, pe drnmul oare vine 
din spre miazăzi, un de praf, oare se tot apropie (CAr.); 
pT. anal. ^ de foo, vllvătaic: la capătul corldomlni e 
nn ^ de Ioc (BR.-VN.) f © Locul din creştetul Capului 
de unde părul parc că porneşte în toate direcţiile ’ii 
® Coliliiră: rlol face nn spre stingă (vlau.) Î 
© Invlrlilui'ă aineţitoare: ei stă intr’un colţ al salo
nului ou carnetul său in mină şl priveşte la ^ul valsului 
(CAR.); se lăsă dusă In <^nl danţulul ca In farmecul unul vis 
I6N.) ^ © 0 Ameţeală: nu am trebuinţă să mal spun

Fig. 5331. Vîrşâ.
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oe «v o apiic& pe biata copllftţ clnd se Tdzn deodată Id alKlle
laşDiai (ALEC8.) no® Ceea ce aLrafte, llrăşlp pe 
Qineva ca un vlrtej de apă sau de vtnl: tinerimea de 
pe atunol se aranoase mal toată In ^ul retormelor (I.>oh.) 
1[ ® «“Maşinăsau unealtă pentru a ridica vertical 
^eutăţi; e alcătuită mai adesea dintr'un cilindru 
orizontal în jurul căruia se Invîrleşte o funie sau 
un lanţ, mişcat cu ajutorul unei manivele sau roţi: 
(iBl 5322); paznicii... ea pnsei&la *uri şl scoaseră pe tata 
aea mare [ISP.I t ® — CBIV.anA
® t ® JL = posada I ®
ÎA Par gros, prins de pă- 
retele de bîrne al stlnei 
ou un gtnj, care se învtr- 
teştcca uşa în ţîţîni şi de 
care se atlrnă căldarea 
sau ceaunul cel mare Ia 
3ttnă(ev |a| TAB. L, A)H@ 
t Instrument de tortură cu _. .
şuruburi cu care se sdro- Flg' 5322' v,rteJ- 
beau mtinilc şi picioarele osîndiţilor; tmpnrile (mn- 
cenlol)ior etrnles... el In teascuri tesculau el In ^e slără- 
man (varl.) : de trei glrneţe deelrunzlte erau legaţi trei tAranI, 
snpuel la tortura ~nlnl (d.-zamf.)H ® Şurub, cleşte 
de lemn la tejgheaua tîmplarului H @ Parte a 
teascului (de sdrobit strugurii, de uleiu, ctc.): ■«ui 
se pune In mlecare... Iar sAul, odată tescuit, lese afară (PAc.) ^
® ^7“ Parte a carului aşezată peste pcrinocul din
ainte, şi care se poate Invlrti pe acesta în jurul u- 
nui CUiU (sw i®|878, C, 1) H ® f^ = OEIO: de pune 
—TilBub osie, ridică căruţa cu cinci chile, parcă n’ar tl nimic 
(OLVR.)H @ Trans. încuietoare de lemn: din lăuntm Încă 
se poate Încuia uşa cu <vul (PAc.i ■ ® Trans. Dulap, 
scrinciob (pamp.j H ® Crestătură ce se face la urechile 
vitelor mari sau oilor, rol unjindu-se urechea in 
vîrf (DAM.) II @ A vtRTEJTJL-pAMtNTOLUi1, plantă din 
tam. leguminoaselor, cu flori galbene, dispuse în 
mici ciorchini de cite 1-5 fiori; fructele sint nişte 
legume cu numeroase seminţe învîrtite în formă 
de spirală (Medicago OTbicularis); — vlRTpjDL- 
pAMţNTULni2, mică plantă cu flori frumoase, ro
şii, dispuse in verticile care formează un spic des 
la vlrful tulpinei (PediculaHs vcriicillala) [vsl. 
vrUteif).
t VÎRTEJI (-eiesc) vb. h. şi refl. = ÎNVÎRTEJţ.

VÎRTEJps adj. Care dă vlrtej, ameţeli;
dureri de junghiuri, ameţeală vlrtejcasă, apoi sudori peste 
sudori şi topirea tlinţel <car.).

VÎRTELNIG'ad?. Care se învîrteşte caovîr- 
t e 1 n i ţ â: Ne^ăstulca trece Iute torclnd lina din fuioare 
Şi sucind tuşul •'«' ce-o atinge la picioare (ALECs.i.

VÎRTELNIŢA (pl.-ţe) sf. ■ Uncallă cu care 
se deapănă torturile după ce s’au spălat (|®| 5323);

Fip. 5333. Vîrtelnije.
A şi B. I. I. Pat, scaun. —a. Fus, pop, cIoc:mp, pociumb. 
—3. 3. Cruci, cumpene, speleze, forelrije, aripi.—4. 4. Fo- 

feze, ciocane, miini, gîşte.
vlrtelolţa se mişcă alene scirtllnd Îndelungat şl lasă firul 
a se desvăli (SLv.); Sfinta Vineri l-a mal dat şl ea un cern 
de presenre. un păhăruţ devin şl o de aur, care depăna sin
gură tCRG.) \ să DU Iaci ţevi cu vlrtelnlţa noaptea, efl-ţi mor 
vitele (ooR.) [romp. slov. V r c t c n i c a].

viRTicyş viRTEcyş.
OVÎRTILOIU (pl.-oale) sn. Bân. (UU3.) — SCRÎN- 
CIOB. *

VÎRTQP. VTRTOAPA m- HlRT(JP.
VÎRTOS adj. ® Taro, puternic, voinic, re

zistent ; solid, trainic; clnd vor să arate pe cineva că e *

şl birueştape toţi, zic că are putere erouleană (I8P.>; frase 
capul luntrii o'o mină vtrtoasă pe uscat (odob.); — adv. 
cu put<jrc: vru să-i smucească cartea din mină, dară băla- 
tul o ţinea (isp.i Uf © SLAB f ® Care e tare us
cat, care nu se afundă cînd apeşi deasupra, tare;' 
lan ultă-te numai cum storc eu apă şl din piatră vtrtoasă 
tsB-i © MOALE H CD t Foarte; Intm una de 
Slmbete, de demfneaţă, vlneră la mormlnt (coR.) % 0 
Mal a) t mai mult: şl iubiră oamenii mal lntune> 
recul decit lumina (C0R.>; s>an Înmulţit tără-de-leglle mele 
mal deolt năslpnl mării (varl.); b) mai ales, mai CU 
seamă: şl malacel Costea Căpitanul avea poruncă să 
prlnză la mină pre lordachl Ruset cn.-C08T.) ; era om deştept 
şl blind... cu purtări alese, şl, mal'«>', cu dare demlnă(CAR.i; 
mal la masa altuia nu porunci nimic, sau să te apuci cumva 
să ceri să-ţl aducă ceva (pann) ^ © Cu olt mal CU
cU mai mult; b) cu abît mai mult: omul trebue să 
aibă milă şl de un cline, cu olt mal cu oare clştUă el 
pline (PANN); cu atlt mal Cil allt mai mult: dară ou 
cit mal ^ să ou ne tle bocurieşlveselle,clnd vedem vrălmaşll 
noştri biruiţi (varl.); dacă ţii d-ta să nu mă mlhneştU ţin ou 
atita mai eu să nu al cuvinte de a te pltoRe de noi (6lv.) 
[iot. *v t r t 11 t O s u s < V I r t u t e m].

VÎRTOŞIE, vtRTOşpiE sf. însuşirea a tot ce e 
V î r l o «5, tărie, vigoare.
tVÎRTUCips adj. Tare, puternic: ouvintui in 

mente şl Înţelepciunea la Înţelept şi virtutea In aşa şl 
Fiul la Părintele (varl.) [v.l r t U t e]. 
t VÎRTUTE sf. Putere, tărie, vigoare: clnd se 
luptă doi ce Slot lntr*o <«'..■, Încă şl cel ce au biruit suflă 
tare de osteneală şl slăbeşte toarte (let.); dă-1 cu Becitrea. 
dă-1 cu toată ‘«"a. ca să-l crape şl să-l doboare (slv.) [lat.
virtute m].

VÎRV... m- VÎRF...
VÎRZOB rm- HiRZQB.
VÎSG.!. VASC...
ViSLĂ (pî.-le) uf. © a, = lopata ®; Radu ră

dică vtslele pe d’asupra apelor (oDoe.i; laă vtsla In mină el, 
dnpă ce mină luntrea In lăuntml lazului, o opri apoi In
stnh (ON.) f ® = lopata © f ® Lopată lungă de 
care se servesc raohierii (draoh.) f ® Olten. Coariiă 
de viţă cu 3-4 ciore.hinc pe ea, ce se taie pentru 
păstrat peste iarnă cciaus.) itut.i [vsl. v e s 1 o]. 
t ViSLARIU sm. a- = vISLAS [srb. v e s 1 a r].

VÎSLÂŞ sm. ^ — LOFATAB ® ; acei... ontezdtor 
era Radn (oooB.i; —ul... trăgea din lăspularl, oa eă ajungă 
pe celelalte (leP.i.

VÎSLI (-lese) vb. Ir. şi intr. a. A da cu vîslcle 
in apă spre a face să înainteze o luntre; Făt-immos 
se snl In Inntre şl, vlellnd, alunae ptnă la scările de marmnră 
ale palatului (EMIn.i ; luntraşul prinse să vislească, şl lun
trea cu călătorii plecă pe apa mlăştinoasă epre malul celălalt 
iGN.i [srb. V e s I a t i, hg. v e s 1 j a).
OVÎSTRĂ = VIRSTA.
OVÎŞCA (vlşc) Vb. intr. şi refl. Mold. Trans. Ase 
mişca, a se urni din loc; l-am sţrlna de nici nn viscă 
(ŞEZ.); dacă vtşcaţi, gemu răguşit hangiul, nu mal călcaţi 
Iarbă verde (sad.); de aici Înainte nu mal vişcă nici la 
dreapta, nici la stingă <6LV.).

VlZDOAGÂ (pl.-ge) sf. A © Frumoasă plantă 
ornamcnlaiă,originară din Mexic, 
cu tulpina ramificată şi slnfoasă, . 
cu flori galbene, dispuse In ca
pitule mari şi frumoase (Tagetes 
ir cla)\ o altă variclalo a acestei 
plante, cu flori gnihenc-hrune 
sau roşcate, culifclate. dispuse în 
capitule mai mici (Tagetes pa- 
(uloj; amindouă numite şi ,,boan- 
ce",,,boite”, ,,hu(lienc”,,,crăiţe",
..ocheşcle”, etc. 5324) f ©
Trans. = OAROAFA©.

VÎZDOGUŢA (pl.-ţe) sf. A 
dim. VÎZDOAGA : Diagu mea, Moare 
mtndrntă, Face-m'aş o Tocmai Ta ta 
lnlmu|ă (IK.-BRS.).

VLi^D, VLADţJŢ(A) npr. m. Tipul prostului, rie- 
rodului: după ce e prost {sau slut sau ciupit de văisat, 
elr.), 11 mal chlamă şl Vlad (ZNN.); ia, al de nea Vlad, 
al de nea Vlădulă păcătosul, care, de spune $1 el la soroaco 
clte un cuvint nepotrivit la siat, toţi II Iau la răspăr(ODop.<; 
Vorbi şl nenea Vlad, Că-1 şl el din satl (oooe.), SC ziCC cuivu

VIR-
VLA

.A.î)rv,.... . 1

Fip. 5324-
Vizdoagă.
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VI A-care se amestecă !n vorba altora şi spune o prostie
[si ]•

V ti I vlădica (pJ.-cl) sm. ® t Stăplnitor, Domn; 
|l ’nalntea vlădicilor el Împăraţilor dnel veţi 11 pentra mine 
(COR.) 1 ® 4 Episcop: el dascăli el Popl ei vlădici el de 
tot solul de oameni din toate părţile se adunau la hramul 
blserloll (CRO.); norodnl se grămădi In biserică... să vadă 
cum a s'o sc6ată'la;bapăt bietul (neor.) ; de la » plnă 

' la opincă, toţi, de Ia mare plnă la mic: astăzi, toti, 
de la ^ plnă la opln'oă, trebne să luăm parte la nevoile el la 
lerlclrea tării (Crg:i [vsl. V 1 a d y k a], 
t VLADICESC adj. ® De stăplnitor H ® euj De 

V 1 ă d i c ă, episcopal: scaunul 
t VLADICIE sf. ® t Stăplnire, domnie H ® ai

- EPISCOPIE: dascălul acesta Iu trimis de la să înveţe 
copiii oamenilor (Ret.) [vlădică].
OVLADNIC adj. Imens, foarte mare: ajunseră... 
deasupra prlporulul, de unde se văd. In poală, armele unei 
oetăti de urleel el brazda a Troianului (odob.) [sl, V 1 a- 
dlnfl],

VLĂDUŢ(]A) wm- VLAD.
VLAGĂ s/, ® Sucul vieţii, seva care dă pu

tere de viaţă:, clnd (pămlntul) slăbeete de tot, cind el-a 
pierdut toată vlsiga, 11 lăsăm să se odihnească (ion.i; dc 
aci, pT. ext. putere de viaţă, vigoare: grija neînce
tată vlaga Inimii topeete (Cant.) ; au obosit el el prin gu
noaiele lor ca oocoell, părlndu-le că an mal rămas oeva 
el de el (let.); bătrlnulul parcă-1 veni din nou vlaga tine
reţii (ORL.); n'are ^ in el, e stors de puteri, e sleit, 
istovit cu desăvlrşire H ® OUen. Băn. Trans. (£j 
Avere, avuţie: ori nu-tl slnt eu neam el om,,. In care 
să te potl Încrede.,, de mă opreeti să-tl văd vlaga el scumpe- 
turllaP (MERA) [vsl. vlaga „umezeală”; sensul ® 
influenţat de d 1 a g ă].

VLAGUI (-ueso) vb. ir. A slei, a seca de puteri, 
a-şi pierde vlaga: văzu cu ochii cum... zi cu zi ei 
oastea l-o vlăgueete.el pe el II micşorează In ochii supuşilor 
Iul (VLAH.); tragem un ropot el două el trei, de era olt pe ce 
să scoatem sufletul din popă; el aea l-am vlăguit, de-1 era 
acum lehamele de noi (cro.).

VLĂGUÎT adj. p. viiAgui. Sleit, secat de pu
teri, istovit, care şi-a pierdut toată vlaga: aven ei 
două haramurl de oal suri, mari, dar vlăguit! el hltloni 
(GRro.); om bătrin, cheltulse putere multă el aoum era — 
peste măsură Cde'w.) .

VLĂGUITQR adj. verb. vlAoui. Care vlă- 
gueşte, istovitor: neomenoasa el vlăguitoarea muncă a 
boierescului (şez.).

VLĂJGAN, ✓ VlAjAN (pamf.), VlAjab sm. Om 
mare şi voinic, dar prost şi leneş, măgădău: Doamne, 
ce mai vlăjgan mare se'lăonse I (vlah.) : Florea Rltă, un vlăj
gan olt un plop gros, cu tata pătrată (luns.i ; n’apucă să Iacă 
trei pael, el dau piept In piept cu doi vlăjarl, nlete mltooanl, 
cari parcă le-ar tlue drumul (car.) [comp, srt). V 1 a - 
4 an „umed, cu sevă”],
OVLASTA sf. Trans. ioens.) (vic.) Putere, vlagă 
[srb. vlastj.

VLĂSTAR... iw- LASTAR...
O VLAŞIŢA Sf. ♦ Ceapă crescută, nepusă în 
pămlnt, cu pui verzi pe lîngă ea (rv.-crg.) [srb. 
vlasac].
OVLOGsbsf. ® © Ploaie ce ţine într’una, care 
nu se mai opreşte (r.-cod.) ţ| ® Trans. îmbulzeală, 
lume multă (vic.),

*VOAL (pl.-lurl) sn. Văl: un —' alb tlutura In jurul 
unei tlgurl tinere, frumoase (VLah.) [fr. V o i I e].

•VOALA (jiez) vb. tr. şi refl. A (se) acoperi cu 
un văl, a(-şi) pune o voaletă, a (se) învălui [fr. 
V o i 1 e r].

•VOALETĂ (pî.-te) sf. Văl subţire cu care-şi 
acoper femeile obrazul [fr. v o i 1 e 11 e],
O VOAME (vom; pf. vomai; part. vomut) rb. Ir. 
şi intr. Băn. A vărsa, a borî [lat. v 6 m e r e],
O voaspA = HOASfA. .

. • VO(Tabular (pi,-are) sn. a? © Dicţionar mic, 
în care cuvintele sînt explicate pe scurt ţ] ® To: 
talitatea cuvintelor dintr’o limbă, dintr’un dialect, 
din graiul unei clase de oameni: avea un » oam redus 
sl cam deteriorat (br.-vn.) ţ[ ® Totalitatea cuvintelor 
ce aparţin unei ştiinţe, unei arte: botanic; ~ de 
arhitectură [fr, V O c a b u 1 a i r e],

*VOCj^ i; adj. ® Ce ţine de voce, care ser

veşte la producerea vocii: organ ţ[ ® Care se 
exprimă cu ajutorul vocii: muzică -~ă, care se eîntă 
din gură(spre deosebirede muzica instrumentală) H 
® £) Coarde ^0 iv COARDA1®.

a. vocala (pf.-ie) sf. a> ® Fie-care din sunetele 
simple produse de aerul ieşit din laringe şi care 
trece prin gură fără obstacol K ® Fie-care din li
terele care reprezintă aceste sunete: ~ele româ
neşti slnt în număr de şapte: a, ă, o, i, i, o, u [fr. 
vocal, lat. V o c a 1 i sl.

•VOCALIC adj. Co Privitor la vocale, ce ţine 
de vocale: aslmllaţlune —ă [fr.].

• VOCALISM sbst. Co Totalitatea vocalelor din
tr’o limbă şi modificările la care sînt supuse [fr.].

•VOCALIZA j-lzez) 1. vb. tr. şi intr. J A face 
exerciţii de cînt, fără a ndmi nota, ca în solfegiu, 
şi fără vorbe, înlocuind fie-care notă prin clte o 
vocală.

2. vb. refl. co Ase transforma în vocală [fr.]. 
•VOCATIV (pl.-ive) sn. Co Cazul în care stă 

substantivul întrebuinţat pentru a chema pe ci
neva sau pentru a se adresa cuiva. Ex.: omule, 
stăplne, soro, fraţilor [lat.].

• VOCAŢIUNE, vocATiEs/. ® Chemare, aplecare, 
inolinaţiune pentru o anumită artă sau profesiune: 
clte Inteligenţe frumoase şi cu adevărată vocaţie artistică n’au 
fost Înjugate Ia carul politicei pentra care n’aveau vocaţie 
de loc 1 (CAR.) 11 ® Dispoziţie, talent [fr.]„

•VOCE sf. = GLAS ®-®: -*< tare; a ridica -«a; 
cheful adunării acoperi‘«a de taur a militarului (dlvr.) ; 
* de tenor conştiinţei [lat. V O C e mj. .
•VOCIFERA (-erez) vb. intr. A striga în gura 

mare, a sbiera [fr.]. ,
•VOCIFERARE, VOOIFERAŢipNE, VOCIFERATIE 

sf. Faptul de'a V 0 c i f e r a; rezultatul acestei 
acţiuni, strigăt, sbieret [fr.].
OVpCOT (pî.-te) sn. Trans. © Furtună, vijelie: 
~o slut şapte Intr’o Iarnă, care, dacă nu se Ivesc Iarna, vin 
vara, căci mimărul de 7 trebue să se Împlinească (FR.-cdr.).

VODĂ sm. Domnitor, Domn, titlu pe care-1 
purtau în trecuţ Domnii Munteniei şi ai Moldovei;' 
se punea totdeauna In urma numelui propriu:
Hlhal-Vodă, Ştefan-Vodă; Am o fată buboasă, Şade cu Vodă 
la masă (isp.), fjhiciloare despre ,,strugure" ; Am o 
tată Irenţăroaşă, Şade cu Vodă la masă (STAM.), ghicitoare 
despre ,,varză”; s^ l(;ibodA® [vsl. (voie) vodă].

VODEASA, voduleasA (pî.-ese) sf. ® Nevasta 
lui Vodă, Doamnă: A trimis Vodă la Vodeasă, Să-l 
Înceapă o cusutură Fără leac de tivltură (GOR.), ghicitoare 
despre ,,carle” ; Două gheme de mătasă Le-am trimis la 
Voduleasă, Ca să-mi facă cusătură Fără lecc de tivltură 
(GOR.), ghicitoare despre ,,coada păunului”, 
•VODEVIL (pî.-iiuri) sn. C Comedie uşoară, în 

proză, ameMecală cu cuplete cintate pe arii cu
noscute sau populare: a avut norocire a tl colaboratorul 
vre-unul * monstruos oe s'a jucat la teatral Iaşilor (odob.) 
[fr. V a u d e V i 11 e].
•VODEVILţST sm. O Autor de vodeviluri [fr. 

V audevilliste].
VODULEASĂ m- VODEASA.

•VOGA sf.‘® Faimă, reputaţie de care se bu
cură'cineva şi care atrage lumea spre el t ® Iu 
care se bucură de favoarea publicului; care e la 
modă [fr. v o g u e].

VOI1 ew TD.
V6la IW VREA.

•VOIAJ (pî.-aje) sn. Călătorie: Se desgnstă totdeo
dată de drumuri şl de —' (Pann) ; acest —' In jilţ are avan
tajul de a II comod şl Inclntătoi (I.-gh.) [fr. V O y a g e ].

•VOIAJA (-ajez) vb. intr. A călători [fr. v o y a- 
ger].

•VOIAJOR sm. ® Călător n ® V d® comerţ, 
persoană care face călătorii de afaceri pentru o 
casă de comerţ [tr. v o y a g e u r].

VOIE sf. ® Voinţă: Invaţă-mesălacyolata, cătueşti 
Dumnezeul mleu (Ps.-sch.) ; voia Iul Dumnezeu nu se potrl* 
veşte ou a oamenilor (n.-cost.) ; a-1 fl voiaj a voi: trebuesc 
ţinuţi din Ir!n, dacă ţl-1 voia şă faci treabă cu dlnşli 
(CRO.); Cui l>e voia să nu moară Pună plosca subsuoară, 
Cui 1-e voia să trăeasoă, Plosca să n'o părăsească (IK.-brs.) i 
®: otnd vede omul nevoia, face oe nu-1 e voia; a face pe 
oulva, a faoe (toate) voUe ouiva, a face C6 vrea, a 56 SU~
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pune. voinţei lui, a îndeplini (toate) cerinţele cuiva: 
se hotărî ca de aoi Înainte să nn mal facă pe voia nlmănnl 
iisp.); o să te simţi nenorocită, oă nu poţi să-l faol toate 
volle (SLV.); a Intra In ^ cuiva, a face Cuiva pe plac: 
nu numai să Intre In voia Turcilor făcea aceasta, ce pentru 
oă-1 era nilt a posti (mustj ; şi-l Intrau Iul Ivan In ^ ou 
toate cele (CRG.); a Ieşi din voia cuiva, a nu se supune 
voinţei, cerinţelor cuiva: şi aice a siuiit ion săracul 
cu credinţă... neleşlnd niciodată din voia stăplnnlul său 
(8LV.); In voia (Iul Dumnezeu, soartel, Intlmplărli, valu
rilor, etc.), cum va voi, cum va crede de cuviinţă, 
cum îi va plăcea.: dao’am văzut aşa, l-am lăsat In voia 
Iul Dumnezeu şl, ori de clţe ori II Intllneam, 11 evitam (I.-oh.) ; 
strlnsesem vlslele şl barca se legăna uşor In voia valurilor 
(NE6R.); iată-ne acum plutind la vale In voia apel (GN.); 
Harap-alb... Încalecă şl se lasă In voia calului, unde 
a vrea el să-l ducă (crg.) % (D Propria voinţă, vrere: 
lllnd om bătrln şi boier de ţară, Dablja vornicul, ori cu

ori fără l-au fost, au ieşit Domn ţării (must.) ; face 
de nevoie şi haz de necaz, e silit să facă CC nu-i place 
şi totuşi e nevoit să se arate mulţumit: de (bună)

din propria voinţă, vrînd însuşi: ursul nu joacÂ 
de ci de nevoie (pann) ; nu ascultă de altul, nlce In oaste 
dator e să meargă, fără numai de bună (let.) ; tot nn mă 
volu lăsa, plnă nu volu duce la capăt bun sarcina ce-ml 
iau de bună voia mea (isP.); de de nevoie, Vrînd, ne- 
vrînd: biata noră, care de-able aţipise, de<«'l de nevoie trebui 
să se scoale (CRG.)’, fără (de) <^, fără a voi: bătrlnli 
acei au dat răspuns cătră Duca-Vodă că, de nu va veni de 
bună voia sa, va veni şl fără de voia sa (Musf.); fără de voia 
mea am călcat pe cuprinsul tău (isp.) H (|) ţ Favoare, 
graţie: nu este la Dumnezeu strlmbătate, nlce făţărie, nice 
pentru daruri (varl.); veghlată, părtinire (m-VEGHIAT) 
^ @ Dispoziţie (bună sau rea): Işl pierduse voia de 
toate şl nu mal căuta de lucru (6lv.); ^ bună, rea, dispo
ziţie bună, rea; cu ^ bună, bine dispus, vesel: cind 
ajunse viteazul nostru la palat, Împăratul cu bună şedea 
la masă (isp.); a-şl face bună, rea, a SC arăta vesel, 
mîhnit: De cind trecui dealn ’ncoace, Voie bună nu-ml pot 
face (ik.-brs.) ; las’, juplneşică, nu-ţlface ^rea, că are să fie 
cit se poate de bine (crg.) ^ ® Permisiune, învoire, în
găduinţă: Domnul să nu albă^«' a omor! pre vre-un boier 
fără de judecata mitropolitului şi a celorlalţi arhierei şl a 
toată boierimea (must.i ; a da <«, a permite, a îngădui; 
a-şi lua a cere nu e nu-i permis, nu e îngă
duit; cu fără cu sau fără permisiune: atunci 
eu, cu fără A', plec spre uşă (CRg.); Iu In bună 
liber; in toată voia, nestingherit, neoprit de nimeni 
[vsl. V o 1 j a].

VOIEŞ(T)NIŢĂ sf. ^ = îZloA(-PROăSTA)..
VOIEVOD... m- VOIVQD...
VOINIC, ţ voNţc 1. sm. ® î Războinic, sol- 

daţ: arme... numai voinicilor cind merg la războiu ...se 
cade (PR.-GOv.); tocmală au Împăraţii dud vor să-şi tremiţă 
vonlcll la războaie (varl.); au Început a dăruire ocini prin 
ţară la volnicii ce făceau vitejii la oşti (gr.-ur.) ^ (D Viteaz, 
erou: in urma bătăliei, mulţi voinici s'adună (Znn.) ; mii 
şl sute de volnici nn pot desbrăca pe cel gol şl despuiat 
(GOL.); voia... să albă adică de nepoţi nişte oameni tot unul 
şi unul, sămlnţă de volnic, nu glumă (isp.)*, cruce de a.' 
■V- CRVCE ® ÎI ® t Tînăr, fecior: să adunară cătră el 
de la Israll adunare multă foarte, bărbaţi şl muieri şl volnici 
(BiBL.) ii ® ♦ CRţrCEA-VOINÎCTJLUI CRVCB ; — 
PRPNZA-VOINJCUIjiri tw- FRţJNZA ©; — SCAIUL-VOI- 
NlCULUl = varga-CIOB ANULUI1; —8 ţNGELE-VOINI
CULUI SţNGE (g).

2. adj. (b Viteaz: toată lumea e ^ă, cind duşmanul 
fuge (ZNN.) II (D Sdravăn, viguros, vînjos: cine-i ti- 
năr şl <*', Mere noaptea la oiştig Fără par, fără pistoale, Nu
mai ou mlnile goale (ik.-brso [vsl. V O j n 1 k ă].

VOINICEL sm. dim. VOINJC: cum a prins ^ul la 
putere, nu-şl mal afla loC acasă (SB.); creştea ^ul şl nu mai 
putea o lume după el (car.i.

VOINICESC adj. ® t Ostăşesc: In toţi anii ale
gea norodul doi bărbaţi... de-a tocmirea Inorurilor cetăţe
neşti şl voiniceşti (Ret.) TI ® De voinic; de vUeaz, 
eroic: pe timpurile voiniceşti trăia o văduvă săracă (ss.); 
Vrăncenll slnt... mlndrl plnă şl de numele plaiului lor, şl 
sonor ca nn strigăt de trtmblţă (Vlah.) ^ ® Sdravăn, vi
guros: clteva voiniceşti lovituri de lopată avlntară micul 
vas departe de coastă (ODob.) ^ ® IARBA-VOINICEASCA, 
SCAIU-VOINICESC = varga-ciobanului1.

VOINICEŞTE adv. ® Ga un voinic; vite-, VOI- 
jeşte, cu curaj; bărbăteşte: se luptă ^ ou toată arm ta 
turcească plnă la cel din urmă om (i.-oh.); se puse pe brinoi V^L. 
şl, ou puşca întinsă şl Încărcată, Intră ^ In vlznole (ON.) ^
® .Gu vigoare, cu putere, Vîrtos: mllnlle Inl nodu
roase de muncitor strlngean ^ coamele plugnlnl (b.-ald.) ;
Moş Vaslle... le Imbrlnoeşto In lături cu lopata... (vi-Ah.).
•ţ VOINICI (-icesc) vb. intr. ® i A purta răz
boiu, a se bâte, a se lupta H ® A duce o viaţă de 
V o i n i c, de viteaz; a haiduci: Fraţi de cmce se prin
dea şr'mprennă volnicea, Pe balauri de stirpea (alecs.-p.) ; 
voia să trăească frăţeşte Împreună, volnicind oa şl plnă 
acum (SAD.).

VOINICICĂ sf. ♦ ® Plantă din fam. cruci- 
ferelor, cu ’flori galbene aşezate în ciorchini la 
vîrful tulpinii (SisyrnbTÎum Loeselii) t ® = us- 
turqitA [voinic].

VOINICIE 4î/‘ ® t Starea, condiţiunea de sol
dat, OStăşie, militărie: oare-oaie volnic ce va Îmbla 
pre calea volnlclel şl pre războaie (pr.-gov.) H ® © Haidu
cie: Frunza ’n codru cit Învie,Dolnacintde(alecs.-p.) H®
Vitejie: Împăratul nu prea credea să fi făcut Ţiganul astă 
(ISP.) [voinic].

VOINICOS adj. F Curajos: Ţiganul, al dra
cului, cum e el din firea lui... se sui pe scară drept sus la 
gărgăuni (MAR.); de ce creştea, se făcea mal trupeş şl mal •«>' 
copilul (I6P.) [voinic].

VOINŢĂ (pî.-ţe) sf. ® Puterea pe care o are 
cineva’ de a se hotărî să facă sau să nu facă ceva: 
cea mal infimă creatură este o revelare a unei Infinite pu
teri, a unei incomensurabile şl eterne voinţl (Carj 1[ ®
Energie mai marc sau mai mică cu care se exer
cită această putere: o ^ energică^ slabă; a avea (multă) 

lipsă de ^ II ® Intenţiuiic determinată de a 
Cace sau de a 1 se face ceva: aceasta o voinţa mea; 
ultimele voipţe ale cuiva, ceea ce vrea să SC facă după 
moartea sa; buna ^ wm- bunAvoinţA; rea ^ rea- 
voinţA [voi].

VOIOS adj. Bine dispus, cu voie bună, ve
sel : boierii munteneşti... au mers voioşi cu Domnul lor la 
Ţarlgrad (must.) ; cum bău, văzu că se Insutleţeşto şl se 
simte voioasă ca un om plin de sănătate (ibp.); oamenii (slnt) 
mai sănătoşi, mal puternici, mal volnici şi mal voioşi 
(CRG.); fata era voioasă văzlnd ce doftor Învăţat a nimerit 
la el (RET.).

VOIOŞIE sf. Starea celui voios, voie bună, 
bună dispoziţie; veselie: l se schimbase chipul şl pri
virea, In care murise toată vioiciunea, toată voioşia de altă 
dată (6R.-VN.); fle-care adaoge olte ceva la voioşia generală
(MAR.).

VOITOR adj. verb. voj şi sm. Gai’e voeşte: de 
bine = BINEVOITOR; rău ^ f»- RAUVOITQR.

VOIVOD, vo(i)EVpD m. ® ăic t Căpetenia oş
tirii, comandant: împăratul tremăse voevod pre Velisarle 
ou oştlle... de se lovi cu Gbelamer (MX.) ^ ® Î ţ Domn,
principe; în spec. titulatura Domnilor Munteniei
şi Moldovei: Matei-Voevod, Ştefan-Voevod; se rădică Ba- 
iazlt cu Turcii spre Rumănl, deci se loviră cu Mlrcea-Voevod, 
şl fu războiu mare (must.) ; Părea un tloăr voevod Cu păr de 
aur moale (emin.) ; împăratul făcu un ospăţ foarte mare... la 
care ospăţ au fost poftiţi cel mal străluciţi oaspeţi: Împăraţi, 
crai, voivozi... şi alto feţe cinstite (CRg.)^ ® ogt Sfinţii Vol(e) - 
vozi, arhanghelii Mihail şi Gavril; ziua de 8 Noein- 
vrie, cînd îi serbează Biserica ortodoxă H ® Căpe
tenie peste mai multe sălaşe de Ţigani H ® Băn. 
Conducătorul căluşarilor (pamf.) [vsl. vojevoda].

VOIVODAT (pi.-ate) sn. t Principat: tot in 
Oltenia am avut cel dlntllu (vlah.) [v 0 i V 0 d].
t VOIVOZIE, vo(i)EVOzpj Sf. Demnitatea de 
voivod.
‘VOLAN (pi.-ane) sn. ® 0 Garnitură alcătuită

Fig^. 5325. VV. Volane. Fig. 5326. Volan.

din unul sau mai multe rînduri de făşii de stofă 
sau de dantelă, mai adesea încreţite şi cusute în

I.-A. Candi'ea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1441 . 91



Fig1. ^27. Volan.

VOL'* Part-ea cle j°s> jur împrejurul unei rochii, fal- 
- 1 - hala (532.5): o B&-ţl spue de panellce, de *e şl de mode, 

Pe clnd Inima ta bate iltmnl alint al unei ode (Emjn.) 1f (D tir
Roată CU ajutorul căreia se dă direcţia voită unui 
automobil (Hi 5326) t ® Un fel de săculeţ um
plut cu rumegătură de ferestrău şi astupat cu o 
-rotiţă'de plută. In care slnt înfipte pene; serveşte 
cajucărie copiilor, cari 
11 aruncă în aer cu o 
rachetă (p 5327)- [fr. 
volant].

•volanAŞ - {pl.
-aşe) sn. 0 dim. VO
LAN ®.

•VOLANT adj. Foaie 
—i, foaU de hîrtio, 
scrisă sau , tipărită, 
care nu e prinsă In- 
tr'un caiet sau într’un 
volum [fr.l.

•VOLAPfÎK sbst. a>,
Limbă universală, in
ventată în a. 1881 de
pastorul elveţian Johann Schleyer, căreia i-a luat 
locul mai tîrziu esperanto [germ,].

•VOLATIL adj. fi' Care se poate reduce în va
pori sau In gaz: eterul este lichidul cel mal —'; aloali 
vechiul nume al amoniacului [fr.].

•VOLATILITATE s/. fi însuşirea a tot ce e 
volatil [fr.].

•VOLATILIZA (-Izez) vb. tr. şi refl. ® fi A (se) 
transforma în vapori sau în gaz în mod spontan 
sau prin acţiunea căldurii f ® ® A dispărea fără 
urmă [fr.].

•VOLATILIZABIL adj. Care se poate voiati- 
liza [fr.]. ' ■

VOLBURA vb. intr. A se învîrti ca o v 01 - 
bură, ca un vîrtej.

volbura (pl.-uti) sf. ® ©
= VÎBTflJ ®: vinul mintea tl-o In- 
vlrteşte oa volbura de 
vint, olnd pe mare se 
Invlrteşte (ool.) ; daoft 
volbura ridică In sus 
gunoaie, pral, sUopI de 
grlu, eto., e a secetă 
(OHM.); ®: Din volbura 
de vorbe, se deapănă u- 
şor Un clnteo oe spo
reşte' mal larg, tot mal 
uşor (VLAH.) i ® =
VlBTfjJ ®: prin vol
bura apelor el se rosto
goleau acum cu vuiet (QDOB.i ; volbura 
furioasă pe care-o făcea apa plnmbn- 
rle a Şiretului [vlah.) ţ[ ® A Plan
tă de 20—70 cm. lungime, vo- 
■iubilă, care se încoiăceşte ade
sea în jurul plantelor vecine, j,-j 
sau se tîrăşte pe pămînt, cînd Volburi 
nu are de ce se acăţa; face 
flori mirositoare, albe sau trandafirii; numită şi 
,,cămaşa-lui-Dumnezcu”, ,,poala-Maicii-Domnu- 
lui”, „poala-rIndunicii”,,,rochiţa-rîndunelei”, etc. 
(ConvolvuJus arvensis) (p 5328) H ® A vqlbukA 
(-de-oarddbi), volburA-mare = cţrPA-VAoii [lat. 
V o 1 V ii 1 a].

VOLBUROS adj. Care sc învîrteşte ca o v o 1- 
b u r ă: prin mări şi prin munţi, prin apele volburoase 
lODOB.I.

•VOLCAMERIE, VOLOAMERA, VQLQA sf. f Mic 
arbore, care ajunge pînă la 2 m. înălţime, cu ra
murile păroase şi frunzele sgrăbunţoase; face flori 
mirositoare, albe-roşietice, dispuse în corimbe la 
vîrful tulpinei; originară din China şi Japonia, 
se cultivă ca plantă ornamentală pentru florile ei 
frumoase (Volkameria fragrans) [fr.].

•VOLINTIR sm. ® Voluntar, în spec. cel an
gajat în armata lui Ipsilante din timpul Zaverei; 
din pricina destrăbălării acestora şi jafurilor ce co- 
miteau, cuvintul ajunse sinonim cu jefuitor, bri
gand, tllhar: vameşii de la hotar Încep a cotrobăi prin lă

zile mele ca In vremea y^llot (ALECS.i ţ ® X F Pt. ext. 
Voluntar: la 184S... Magberu... umbla şl atrlngoa *1 
de prin toate satele; la care se trecea —'1 de voie, 11 făgăduia 
le pogoane (r.-cod.); şeful meu, poliţaiul... (fusese) .v tn 
Italia, » tntr'o revoluţie polonă, vrăjmaş jurat al tiranilor
(CAR.) [fr. volontaire].

•VOLITIV adj. +i+ Privitor la voliţiune [fr. 
volitif]'.. ,

•VOLIŢiyNE sf. Actul prin care voinţa se de
termină la ceva [fr.].

VpLNA iw DE-A-VQLNA. 
tVOLNIC adj. Liber, slobod (de a face ceva); 

carC' nu depinde de voinţanimănui: Domnul pro boieri 
Bă nu fie ^ a-1 pierde, orl-ce greşală ăr face, fără. sfatul 
tuturor (NEC.); au nu slut * să fac cevolu vrea cu al mleu V 
(COR.); pre cine ar vrea Băsărab-Vodă să poprească la sine. 
să fie —' a-1 popri (must.i ; bărbatul nu e * a vinde muierii, 
nici muierea bărbatului (leo.-car.) [vsl. V O 1 I D u). 
t VOLNICI (-icesc) vb. refl. ® A fi lăsat iiber 1] 

(5 A i se îngădui, a i se permite [voinic], 
t VOLNICIE sf. ® Libertate, siobozcnie: şl aşa 

jurind, 11 da — să fie slobod tn veci de vecinătate (n.-cost.) ; 
volnlcille cele mari deprind a se Întoarce In robii (must.) ţ] ® 
Autorizaţie, permisiune: pnnlnd şl la Focşenl pre 
Mlron Costln logofătul staroste de Putna, dlndu-1 .^ pentru 
oameni răi, de-1 Înţepa acolo la margine pe cfţl 11 prindea
(N.-COST.) I ® Act, scrisoare prin care se dă o autori
zaţie: n'al dectt... să dai clteva volnicii de furat pe la 
hoţi, şl banii aceştia vor veni la loc Înzeciţi (fil.) [v O 1 - 
n i C].

VOLOC (pl.-oace), VOLPO (pi.-oage) sn. Un 
fel de pi'asă (ie 2-3 m. de prins peşte: oiţe o fetiţă 
se Întoarce cu volocnl Intr'o mină (irg.) ; baba a'dona zl s'a 
Îmbrăcat cu un ’voloc (Vor.) ; nu era nici Îmbrăcată nici 
desbrăcată, cu vologul aruncat pe dlnsa [ISP.) [rus. V o- 
lokă].

•VOLT sm. Pi Unitatea cu care se măsoară 
forţa electromotrice, tensiunea sau diferenţa de 
potenţial [fr.].

•volta (pl.-te) sf. ® Mişcare tn cerc pe care 
un călăreţ o face cu calul său într’un manej ţ] 
® N In scrimă: mişcare pentru a evita loviturile 
adversarului f ® (® Schimbare, trecere subită 
de la o concepţie la alta: se ilustră chiar din prima le
gislatură prin olteva volte de o adresă şl agilitate In adevăr 
artistice (Vlah.) [fr.].

•VOLTAIC adj. Pi Se zice despre pila elec
trică a lui Volta şi, în genere, despre electricita
tea desvoltată de pile: curent—; arc— sw ABC®; 
element —, aparat In care energia chimică se trans
formă în energie electrică [fr.. v o 11 a I q u e].

•VOLTAJ (pJ.-aje) sn. Pi (D Tensiunea curen
tului, diferenţa de potenţial dintre doiiă puncte 
oare-carc aie unui circuit, străbătut de un curent 
eiectric t ® Numărul de volţi necesari pentru 
funaţionarea unui apa
rat electric [fr.].

• VOLTAMETRU (pî.
-trs) sn. PI Q Aparat cu 
care se poale descom
pune apa acidulată,prin- 
tr’un curent electric ([®|
5329) t ® Ori-ce vassau 
aparat în care se poate 
produce o reacţiune e- 
lectrolitică [fr.].

•VOLTIJ sn., voltjjA
.Fig. 5329. Voltametru.
(pl.-ie) sf. ® Frînghie 

sau sirmă pe care jucătorii pe funie fac exerciţii ţ| 
® Exerciţiu făcut pc funie H ® Exerciţiu gim
nastic pe care-1 face un călăreţ încălecînd fără 
scări în pasul, în trapul sau în galopul calului [fr. 
voltigc].

•VOLTIJOR sm. ® Cel ce execută voltije 1; 
® Dă Odinioară, în Franţa, soldat dintr’o compa
nie de elită (creată de Napoleon i) caro. In fie
care batalion, era destinată să pornească în grabă 
Intr'o parte sau Iiitr’alta [fr. v o 11 i g e u r].

• VOLTMETRU (pi.-tre) .m. Pi Aparat CU care 
se măsoară, în mod practic, voltajul unui curent 
(d 5330) [fr.].
•VOLyşiL adj. ♦ Se zice despre o plantă a 

cărei tulpină, subţire şi mlădioasă, se încolăceşte
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!n spirală în jurul unui sprijin: zorelele elnt^ de la 
dreapta la stingă, Iar bamelnl de Ia stingă la dreapta [fr. ].

•VOLUBILITATE s/. ® Uşurinţa de a se 
mişca sau de a fi mişcat In jur f ® ® Uşurinţă 
şi repeziciune de a vorbi: vorbeşte si gesticulează... ou 
moltă * gl cu o lignră plină de expresie- (CAR.) [fr.].

•VOLUM .(pl.-me) sn. ® Carte legală său bro
şată: In r^ul ros de molii Cauţi uoaptea adevăr (EMin.) f
® Grosimea, întinderea unui obiect, considerată 
cu privire la. mărimea şi di
mensiunile lui II ©Spaţiul ocu
pat de un corp, făcînd abstrac
ţiune de masa lui; a măsura un 

a' exprima volumul unui 
corp cu ajutorul unei unităţi; 
măsuri de ~ II ® Formula care 
dă expresiunea măsurii unui 
volum: <val cubului se obţine rldl- 
clnd la cub măsura lungimii unei 
laturi t ® Masa de apă pe care 
o rostogoleşte un fluviu: <*-nl 
Dunării II ® Forţa, amploarea 
sunetelor, intensitatea sunete
lor sau a vocii [fr.]. ■

VOLUMINOS (1 dj. ® Care Fig. 5330. Voltmetru. 
cuprinde materia mai multor 
volume; care are mai multe volume; o operă volu
minoasă H ® Foarte întinsă, foarte numeroasă: o. 
corespondentă voluminoasă ţ| ,® Care se întinde mult 
In toate direcţiunile, care ocupă mult loc, gros, 
mare: un pachet <»' [fr.].

•VOLUNTAR 1. adj. ® Făcut de bună voie, 
nesilit de nimeni, cu voie; un act o greşaiă-~ă H 
® Ce e liber cineva să facă sau să nu facă ţ| ® Care 
face numai ce vrea, care nu ascultă de nimeni, 
neascultător, încăpăţînat: copiii... sint egoişti şl -~i, 
ş'l CU attt mal •«'1 cu cit slut mai prunci (I.-gh.)>

2. sm. ® iă Cel ce se înscrie la oaste fără a îi 
silit H ® Cel ce se înscrie în armată spre a-şi face 
serviciul militar înainte de a fi împlinit vlrsta ce
rută t ® Acela care se oferă, de bună voie, să 
îndeplinească o slujbă pentru care se cer oameni 
cu tragere de inimă pentru acea slujbă [fr. v o- 
1 o n t ai r e].

•VOLUNTARIAT sbst. X ® Angajamentul în 
armată ca Voluntar ţ ® Durata serviciului mi
litar pe care-1 face cineva ca voluntar [fr.].
•VOLUPTATE s/. © Plăcere .mare a simţuri

lor, plăcere trupească: El chlamă ’o orgiei sgomo- 
tOBse De lustrumente oarbe a voastre lllol trumoase (emin.) ţi 
® Plăcere morală, desfătare: parca simţea o nebi
ruita » sa cugete mereu acolo (vlah.) ; el Işl Idcea o plăcere 
din necaz şl din durere o * (Car.) [lat.].

• VOLUPT(U)ps adj. ® Găruia-i place şi care 
caută voluptatea 1| ® Care inspiră voluptatea, 
care dă un sentiment de voluptate; Luna varsa peste 
toate voluptoasa el vapaie (EMJN.) ţ| ® Care exprimă vo
luptatea: dans [lat.].
•VOLUTĂ (pî.-te) sf. ^ Ornament de arhitec

tură în 'formă de spirală care împodobeşte mai 
cu seamă capitelul ionic şi e alcătuit din arcuri 
de cerc formînd o linie continuă (•»■ tab. xxxiii 
şi U 2673) [fr.].
OVpLVURĂ, VQLVORA = VQLBDBA: Din marea cea 
profand& O Tolvnră se >nalt& şl lese-nn cal In and& <alecs.). 
O VOMA (vom) vb, tT. Trans. = V04HE: oalnl voma 
bani ou neDumărata (RET.),
o VOMĂTURĂ, voMlTţTBA (pî.-turi) s/. Băn. Văr
sătură, borîtură [v o a m e].
‘•VpMICĂ adj. /. f Nuca—, sămînţa unui ar
bore din India (Strychnos nux vomica) întrebuin
ţată în doză jnică contra durerilor de stomac; 
în doză mare Insă, c o otravă violentă; din ea se 
prepară stricnina [fr. vomique]. 

•VOMITA(-ltez) vb. tT. şi intT.= vArsa ® [lat.]. 
•VOMITIV 1. adj. Care face să verse, care pro

voacă vărsături.
2. (pl.-ive) sn. Sk Medicament ce provoacă văr

sături: emetlcul-şl Ipecacuana slnt ^elo cele mal Între
buinţate [fr. vomitif]. 
o VOMITURA vomAtuuA.

VONIG ii^ VOINIC.

Fie- S33T* Voniceriu.

VONIGŞRIU sm: ♦ Arbust cu ramuri în pa
tru muchii, cu fiori albe-verzui, ce creşte prin pă
duri', crînguri şi tufişuri; numit şi „salbă-moale’* 
(Evonymus europaeus) (|ăl 5331).

VOPSEA... wm‘ VAPSE^...
* VORACE adj. Care mănîncă 

cu lăcomie, mîncăcios, lacom[lat. ].
•VORACITATE sf. © Lăco

mie la mîncare 1î © ® Cupidita
te, lăcomie [lat.].

VORBĂ (pZ.-bp) s/. ® Cuvînt; 
sunet rostit, alcătuit din una sau 
mai multe silahe şi care exprimă 
o noţiune: a nu scoate nlol o din 
gnift; a-1 sc&pa o (din ?ură); a-1 
Ina vorba din gar&*e*~ GVRA ® ; oind 
zic o e cînd spun ceva, rămînc la ceea ce am 
spus; acum o mie de vorbe un ban nn fac osp.); nici o <*'1- 
să nu mai vorbeşti nimici iară fără a spune ceva' 
împotrivă, fără a crîcni H © Şir de cuvinte care 
exprimă o cugetare: vorbe de oiac&, vorbe fără rost, 
goale,'deşerte H © Cele ce spune cineva, în opoziţie 
cu ceea ce face, spusă, zisă: de ia ^ si pin& la faptă 
este mare deosebire (CRG.) ; n’a fost cu putinţă să-l întoarcă 
din hotărirea sa, rămlnlnd statornic ca o piatră In vorbele 
Ini (18P.); vorba nnul om' cinstit face mal mult declt un 
zapls (ZNNj;al eă vii la vorba mea, ai să vezi C’am avut 
dreptate; am să-ţi spun o mare, am să-ţi spun un 
lucru important; să nu 2ici-^mare,nu garanta, nu te 
jura, căci nu ştii cum se întorc lucrurile; ascultă 
din zece vorbe şl una a mnlerll (pann) ; este o : pe cine nn-1. 
laşi să moară nu te lasă să trăeşti cpann) ^ ® Provcrb, 
zicătoare, zicală {mai adesea vorba ăluia, vorba ceea, 
vorba ala, vorba Românului, povestea vorbei, etc.]: vorba 
alaj ştii: plnă la împăratul te trece sufletuld -GH.); se teme, 
vorba ceea, şl de apă rece (GN.) ; precum e o : s*a ’ntllult 
In drum Păcală cu Irate-său nea Tlndală (pann) ; vorba ălnla: 
doi inşi ana nu zicea, unul bălsl şl altul oeal (pann) H 
© Vorbire, convorbire, conversaţie; taifas: nu te
amesteca nepoftit In vorba altora; a sta la a sta de 
a sta la conversaţie: a deschide, a aduce vorba despre 
ceva, a Începe să vorbească despre ceva: mal aduse vorba Inoă 
odată despre copiii lui cel pierduţi (isp.) ; a schimba vorba, 
a schimba subiectul convorbirii; a curma vorba cuiva, 
a întrerupe pe cineva; a întinde, a Inngl vorba: hai, 
nu mal lungiţi vorba şl vă porniţi aon 'hdată la lemne 
(ALEC8.); a se Întinde la ; să ne Întoarcem, să venim Iar la 
vorba noastră f ® Discuţie, schimb de vorbe, ceartă: 
nealtă s'a făcut Intre tata şl mama pentrn mine (Crg.) ; 
aci nu mal Încape <^... trebne plătit pe cit nn face .(isp.) II 
® J Pie-care din cuvintele dintr’un cîntec, puse 
pe no te H © Modul de a se exprima, felul de a vbrbi:
omul se cunoaşte din umblet ca şl după (znn.); proatnl 
se cunoaşte după şi şlretnl după ochi (Znn ); plnă slnt 
miri, se poartă ca o lată mare, tot gătit, tot cu .vorbe alese 
(RET.) t © Făgăduinţă, făgăduială, promisiune: a 
se ţinea de eu te mlntuesc, dar apoi de nn te ţii de 
e val de tine (Ret.); b-şl lua vorba înapoi, a-şi retrage 
făgăduiala: Işl luă vorba înapoi şl nu mei voi să dea ni
mic Inl Ercnle (isp.) ; a-şl Întoarce vorba wm- ÎNTOARCE i ® ; 
a purta cn vorba PURTAI ® ^ ® Înţelegere, 
învoială: voia numai declt să Impărţească banii, că aşa an 
avut vorba (sa.); dar bine, Ioane, aşa ne-a fost vorba P 
(CRG.) H ® diferite locuţiuni: a ii vorba de (sau 
despre) olneva sau cdva, e chestiunea de; dacă e vorba 
aşa..., dacă socoteşti, dacă lucrurile stau astfel; 
(să) fie vorba Intre noi, ţi-O spun dumitale (dar nu al
tuia) : să fie vorba Intre noi, dar tu nu eşti (otoă elP (Pann) ; 
Intre noi fie vorba, să rămlie vorba Intre noi, \i-0 Spun Con
fidenţial, să mi o spui altora; să fiei nu cred aşa 
ceva: adecă D-voastră nu bănuiţi nimicP ^ să fie] (isp.) ; 
mai cnu mai încape nici o discuţiune; nu-i^, 
ce e drept, fără îndoială : ştia şţ ei glasurile pe din afară 
de biserică, nn-1 dar clămpănea de bălrln ce era (Crg.): 
niot nu e de discutat: a călători noaptea, nici 
căci trebuia să tragi la gazdă clnd era Încă soarele de-o su
liţă sus pe cer (i.-gh.) ; maie'«'i nu încape nici o în- 
doială: Adevărat să fie... că Însemnau ceva acele slove?— 
Ual e ^ I răspunse el (isP.); a lăsa a spUHG CCVa plc- 
eînd de acasă: a lăsat ^că se întoarce tlrzlu aoasă; a fi ^ 
lungă, a-i plăcea să vorbească mult, să lungească 
vorba; a ii scomp la anu-i plăcea să vorbească,

VOR'
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YOR- a 1 se scoate vorba cu cleştele din gură; scaitâ pe 
SCUrtt într’un CUVÎnt: şl aourt& ne adon&mt cb rudele 

V wfX iiij Zaharla,ou ale mele. In o^adălamoşLucaccRO.); •«‘BA® 
t ® După prepoziţii, c u (sau vorba), zicînd; cu 
pretextul: bărbatul muierii ee dusese d’acasă cu oă vine 
a doua zl usp.) ; !şl luă copiii şl plecară împreună ou vorba 
oă mergQ la lemne (lep.); — a avea d e cu cineva, a avea 
de vorbit, de discutat cu cineva; — adad e a (se) 
tace de a face să vorbească lumea: m'a făcut de ^ 
prin sat ou minciunile Iul (pann) ; — a sta, a şedea d e 
a sta la taifas, la conversaţie; —.a ţinea d e ^ pe ci
neva, a opri din lucru pe cineva, a nu-1 lăsa să 
plece vorbindu-i mereu; — din in din una în 
alta: din In^ Iml spune că sufere de piept (i.-gh.>; 
din ^ In <«>’, 11 întrebai daoă ştie să-ml spue ce a Simţit 
atunciclnd l-a grămădit viscolul Inmij locul drumulul(DLVR.)i 
— a se da 1 n <«>' CU cineva, a intra tn conversaţie cu. 
cineva: mă dau In o*un moşneag oare’mpleteşte la un 
coşer de nulele (vlah.) ; — a 11 i n cu cineva, a) a fi pe
cale să se însoare, să se mărite \b)a.îi în tratative 
pentru o afacere: a intra i n a se pune la a în
cepe să discute 11 ® ® Vorba dulce mult aduce;— 
vorba vorba aduce; — vorba multă [SQ.U lungă), sărăola 
omului; — multă şl treabă puţină; —.bun de şl rău
de lucru;— să fie, oă tlr^ul (saublidul) se face, asta s'O 
spui altuia, nu e de crezut ceea ce spui; —ori te 
poartă onm ţl-e vorba, ori vorbeşte cum' ţl-e portul; — 
cade omul din pom şl tot mal zice o se ziCB unUia care 
Stă mut, care nu vrea să vorbească nimic, care nu 
vrea să răspundă la o Întrebare [t d v o r b ă < 
vsl. dvoriba].

VORBĂREŢ, O VOBBăBEŢ adj. ® Găruia-i 
place să vorbească mult, limbut: se vede insă oă d 
p'atuncl bărbierii erau ca şl in ziua de astăzi, flecari, vorbă
reţi şl uşori de gură osp.); pe clnd cu celelalte temei eram 
vorbăreţ, Îndrăzneţ, ou mintea liberă, In faţa el Iml pierdeam 
cumpătul (ON.) H (D 0 Elocuent: atunci ou gesturi mal 
vorbăreţe deott vorba Iul... ne-a povestit oă semnalul acela 
Însemna In oştire porunca stingerii tuturor focurilor <br.<vn >; 
Numai oohlul e vorbăreţ, Iară limba lor e mută (EMin.) 
[vorbi].

vorbărie sf. F Vorbă multa, fără rost.
VORBI (-besc) 1. vb. ir. şi intr. ® A rosti 

vorbe, a grăi; a-şi exprima cugetarea prin vorbă: 
nerodul Intliu vorbeşte şl apoi ee glndeşte (znn.) ; Cu nero
dul oind vorbeşti. Bastonul şă-(l pregăteşti (pann) ; una gln
deşte şl alta vorbeşte; De-aoeea nna-ml este mie De-ar vorbi, 
de-ar tăcea (emin.) ; ®: ori te poartă cum tl-e vorba, ori 
vorbeşte oum ţl-e portul; m- BQU ® ; lOăN © ; LUP © ; 
F: al vorbit de te-al prăpădit, se zice cuiva care SC 
amestecă în vorba altora şi spune o prostie t ® 
Se zice despre păsările care imită graiul omului: 
vorbeşte ea un papagal ® A-şi exprima cugetarea 
altfel decît cu vorba; ^ prin semne; snrdo-mntll vor
besc ou degetele H ® A discuta despre ceva, a ţinea 
o cuvlntare: ce mal stăm noi oare să vorbim de vremlle 
păglneştir (isp.i; conierentlarul a vorbit un ceas şl Jumătate 
despre călătoriile Iul In Alrloa ţi ® A se exprima !n- 
tr’o limbă oare-care: ~ franţuzeşte H ® A spune: 
da oe stal d-ta de vorbeşti, omule P (ISP.I li ® cu cineva, 
•a Sta de vorbă, a se întreţine cu cineva; a nu 
(mal) ~ ou cineva, a fi supărat, a nu (mai) avea relaţii 
cu cineva K ® © A scrie, a pomeni (într’o carte, 
într’o gazetă, etc.): In volumul al doilea, autorul vor
beşte despre obiceiurile din trecut; a vorbit de tine In arti
colul de ieri ţ|. ® -v pe cineva (de bine, de rău), a-1 lăuda, 
a-1 ponegri, a-1 critica: şi totl te vorbesc de bine, toţi zio 
că eşti pricopsit ipann) ; te vorbeşte cineva (ciAuş.), te calom
niază, te ponegreşte cineva (se zice cuiva cînd 

. îi ţiue urechea stîngă) f ® La dreptul vorbind ew 
DREPT (I®.

2. vb. Tc/1. Ase înţelege cu cineva; intr’ozi, zmeul se 
vorbi cu sora băiatului oa să-l omoare şi să scape de el <isp.).

VORBIRE s/. ® Faptul de a vorbi; rezul
tatul acestei acţiuni, cuvîntare: ei simt o'a lor 
e slabă, tot mal slabă iemin.) V ® Felul de a vorbi, mo- 
dui de a se exprima T[ (I) a? Părţile vorbirii, părţiie 
de CUVÎnt (e^ cuvJnt®).

VORBITOR adj. verb. vorbi şi sm. Care vor
beşte; cel ce ţine o cuvîntare: Mureş, Mureş, apă lină. 
De ml-al tl tu vorbitoare Precum eşti de mergătoare. Eu cu 
drag te-aş Întreba: N’ai văzut pe bădiţa P (IK.-brs.) .

VORBXJLIŢA (pl.-te) sf. dim. VORBA. 
OVOREŢ {pl.-ie) sn. Băn. Curte, ogradă [srb. 
dvoracj.

VORNIC sm. ® t t Marele mare boier de 
divan, în ve.chiie principate; în Moldova apar 
de la început doi »i, cu începere din a. G908 (1399— 
1400) sub Alexandru cel Bun, cari.erau un fel 
de miniştri de justiţie şi veneau în rang după 
marele-logofăt; pe lingă aceşti doi vornici, găsim, 
cii începere din a. 6915 (1406—1407), tot sub 
Alexandru cel Bun, un al treilea demnitar cu acest 
titlu, purtînd denumirea de ~ de Suceava; cîte 2 
sau- 3 vornici continuă a figura In documente 
pînă în a. 6960 (1452—1453), sub Petru al lii-lea 
Aron, dată de la care nu mai întllnim decît un 
singur vornic; în a. 7077 (1569—1570), Bogdan al 
vi-lea institue iarăşi doi demnitari cu acest titlu, 
şi anume: --ui de Ţara-de-Jos şi —ul de Tata-de-Sns; in 
Muntenia, —ul apare întîiu în a. 6923 (1414-1415) 
sub Mircea cel Bătrîn şi vine în rang după marele- 
ban f ®t Primar de sat: Intr’unadln zile... scoate —ul 
din sat pe oameni la o clacă de dres drumul (CRo.) "I @ (P) - 
VORNICEL ®: care popă se va tace — pre la nunta şl va 
Juca şl va Îmbla beat prin ttrg..: să 1 se la popia (oast.)
[vsl. d V 0 r I n i k O].

vorniceasa (pZ.-ese), Mold. Bucov. VORNICIŢA 
(pZ.-ţe) sf. ® Nevasta unui vo rn i c: lelea vorni
ceasa căsăpea la glşte, rete şl gobăl cgrig.i ; Văzur vornici, 
vornldte Cărind apă la drăciţe. Dregătorii satului Tăind 
lemne dracului imar.) ţ) ® = DRţIŞcA,

VORNICEL sm. ® t Slujbaş inferior de sub 
autoritatea marelui vornic TI ® t Sătean ales 
de contribuabili spre ase ocupa de poliţia satului:
blrnloil... an dreptul de a-şl alege din sinul lor vornioel ce 
sint oa o politie tn sat (si.-şcH.i ^ ® (£) Fiăcău ales din 
partea mirelui sau a miresei, cu însărcinarea de a 
pofti pe oaspeţi la nuntă, de a conduce jocurile 
de a primi şi cinsti pe nuntaşi şi a conduce pe 
miri la biserică şi, (lupă cununie, îndărăt spre 
casă (iv [Ş] 5235): ba, nu pot, ouconaşnle, că-s — de 
nuntă astăzi (Alecs.) ; Iată vine nunta ’ntreagă: — e-nn 
grlerel, II sar pnrlol înainte cu potcoave de otel (EMtN.).

VORNICIE Sf. ® t t Demnitatea (le mare- 
vornic: pre lordachi Rnset... l-an slobozit şl Nan boierit 
cu vornicla cea mare de Tara-de-Jos (must.) ; logofetllle şi 
vornlcllle cele mari, de Ţara-de-Sus şl de Ţara-de-Jos, cu 
vlsterllle, se mal dau pămlntenlldr (I.-gh.) T) © t Ministerul 
marelui-vornic:. după povata unul văr al meu... atunci 
director la —, am prelucrat un proiect de ezploatarea sării 
(i.-oH.) li ® t Demnitatea, funcţiunea de vornic dc 
sal: de douăzeci şl mal bine de ani, de clnd port vornicla 
In Pipirig, am dus-o cam anevoie numai ou răbuşul (Ckg.i 1l 
® t Primărie: ş'apoi numai vedeai că-1 stringean juraţii 
de Ia — grămadă (orig.).
O VORNICIŢA vorniceasa. 
t VOROAVA (pî.-ve) Sf. Vorbă; convorbire; sfat: 

voroavs blindă toată pornirea Imblinzeşte (must.) ; mal In 
scurtă — să grăim, oă n'au rămas la sfintele mănăstiri nlce 
clopote, nlce uşi, nlce un her (n.-cost.) ; 
tot l-au purtat ou voroave şl nu l-an 
mal dat oaste (nec.) ; pe-o aşa frumuseţe 
de vreme, pasările Ies şl ele la — (grl.) ; 1 
nici unul din semenii săi nu era de
stoinic să-l stea Înainte, nici la trlntă 
nici la(isp.) [vorovi].

VOHONIC sftsZ., voronioA sf.
♦ Plantă din fam. labiatelor, 
înaltă de 30—60 de cm., cu tul
pina In patru muchii şi foarte 
ramificată; frunzele, ovale, sînt 
alburii pe faţa inferioară şi a- 
coperitfi cu un păr. moale oa 
bumbacul; răspîndeşte un miros 
pătrunzător şi are un gust a- 
mar; florile sînt albe, dispuse 
în verticile multiflore, aproape 
globuloase; creşte pe marginea- fîz. vwa. Voronic. 
drumurilor, pe Ungă dărămă- 
turi şi în locurile 'inculte; numită şi (,unguraş''. 
,,bălţătură”, ,,cătuşnică-sălbatică”, eic. (Manii- 
bium vulgare) (|®| |5332) [comp. rus. voron- 
n i k fl]. j
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Fig. 5333- 
Vorticeia.

i VOROVACIU Vorbăreţ; elocuent [v o- 
rovi].
t VOROVI (-oveso) vb. IT., intr. şi refl. = VORBJ: 

nici In curte unul ou altul un cutezau boierii (mugt.i ; 
Tlmne... nlce vorovea cu nime, nloe întreba de polcovnicii 
Băi (M.-C06T.); Leşll Inoepură a ridere aiavorovlre voroave de 
glume cu Paşa înec.)', De geaba voroveac că nn-1 la draci 
dreptate (don.); Spune, mlndră, ce glndeştl, De toată Ingăl- 
bineşti, CInd cu mine voroveştl P (ik.-brs.) ; Ştiţi Tănaae-al Ini 
Ispas Care vorovea pe nas (ret.).
'VORTIGElA (pi.-le) sf. m Gen de animalcule 

infuzorii microscopice; trăesc în 
mare, în bălţi, în infuziunile a- 
nimale sau vegetale (H] 5333)
[fr.]. ,
O VpSGĂ sf. Băn. = BOŞŢINA 
[srb.‘vosak, -sk a],

VOSGREASNA (pî.-oano) sf. 
fcjj învierea E)omnului[rus. vos- 
k r e s e n i j e].
O VOST = VOSTRU,

VOSTRU (/. voastră; pl. m. 
voştri, f. voastre) 1. adj. pos. Care 
vă aparţine vouă, ce ţine de voi; 
stăpinul *; ţara voastră; copiii voştri; oasele voastre.

2. Al (/. a voastră; pi. m. ai voştri, /. alo voastre) 
pron. pos.: acest loo e al •*>'; acea casă e a voastră; al voştri, 
rudele voastre, partizanii voştri [lat. vulg. v o s- 
t ă r, -s t r a = clas. v e s t e r, -s t r a]. 

VOŞTINA sf. = boştinA [srb. v o s t i n a]. 
*VOT (pl.-turi) sn. ® Sufragiu, părerea expri

mată de fie-care membru al unei adunări delibe- 
rante asupra soluţiunii ce urmează să se dea unei 
chestiuni propuse 11 ® ® Alegerea unuia sau 
mai multora dintre candidaţii propuşi pentru o 
funcţiune electivă, pe care o face un alegător, în 
scris sau printr’un buletin tipărit anume [fr.
V o t el.
•VOTA (-tez) t)6. tr. şi intr. ® A exprima prin

tr’un vot părerea sa asupra unei chestiuni: — bnd- 
gotni, H ® A alege pe cineva prin vot, a-şi da votul: 
—' pe nn candidat [fr.].

•VOTANT sm. Persoana care votează, care are 
dreptul de vot [fr.].

•VOTIV adj. Care s’a oferit divinităţii spre a 
împlini o făgăduinţă solemnă: tablou — [fr. v o- 
tif]. .
t VOTRI, t HOTRJ (-trosc) vb. tr. şi intr. ® 
A mijloci coruperea, prostituarea fetelor sau fe
meilor H ® Trans. A peţi [v o t r u]. 
t VOTRIE, %Mo!d. HOTRţE sf. Meseria de votru, 
pezevencllc.
t VOTRU, Mold. HQTRU sm., VOATRA, Mold. HOA- 

TRA (pi.-tre) sf. ® = PEZEVpNCHITJ ® H ® Trans. 
Peţitor [comp. vsl. viltri, votrl,,făurar”]. 

VOUĂ tm- TU.
VOVEDENIE, t vAvEDţatiE sf. toi Sărbătoarea 

,,Intrarea l'n biserică” (21 Noemvre) [vsl. vfl- 
ved.enije; comp. şi ovtdrnie].

VOZGLAS (p/.-asuri) sn. Frază cîntată cu 
•glas tare de' către preot la sfîrşitul unei rugăciuni 
[vsl. V ă z g 1 a s il, rus. v o z g 1 a s d]. 

VOZGLAŞENIE Sf. ggi = VOZOLAS [vsl.
V ă z g 1 a § e n'i-j e, rus. vozglaăenie]. 
OVRABEŢ, vrAbrte sm. Olten. Băn. i = vra
bie: păsămlca astfel nUmltă este cblar acel vrăbete grăsun 
oare se îndoapă ou fructe de prin grădini (Odob.) [srb. 
vrabac, bg. vrabecd].

VRABIE sf. h ® Păsărică, cu penele brune. 
Împestriţate cu negru şi 

.cenuşie pe plntcce; are 
ciocul scurt şi conic; umblă 
săltînd şi se hrăneşte cu 
grăunţe şi cu insecte; e 
foarte lacomă şi e con
siderată ca sfricăcioasă 
prin cantitatea considera
bilă de grăunţe ce con
sumă, fie pe cîmp, prin gră
dini, prin curţi şi prin hambare unde se furişează; 
trăeşte pe lingă locuinţele oamenilor şi-şi face cui
bul în crăpăturile zidurilor sau în vîrful copacilor;

Fig. 5334- Vrabie.

numită şi ,,vrabie-de-casă” (Passer domesticus) VOR- 
(!bI 5334): olnd se scaldă vrăbiile şl găinile In oolb, ore să t /p a 
ploaie (OOR.); olnd vrăbiile olrlpeso mult In faţa oasel, fac * IvA 
a sfadă (OOR.); deoft o mie de vrăbii pe gard, mal bine 
una In mină (Panni ; — ev MALAID®, PpiU1® ^ ® VRA- 
BiE-DE-clHP, varietate de vrabie ce trăeşte mai ales 
pe Ungă semănături, ciugulind grăunţele sau hră- 
nindu-se cu omizi; numită şi ,,vrabia-mălaiului” 
sau ,Tvrabie-de-mărăcini” (Passer montanvs) K 
® vrabie-de-trestie, varietate de presură, de 
15-17 cm. care trăeşte mai ales pe Ungă apă, prin 
părţile mlăştinoase, hrănindu-se cu grăunţe şi cu 
insecte; numită şi,,vrabie-de-stuf” sau ,,presură- 
de-trestie” (Emberizaschoeniclus) [vsl. vrabij].

VRAbIER sm. iran. Vînător prost (care îm
puşcă numai vrăbii): taol din gură, —ulei mlnolnnl 
spui ta oare Impuştl numai oloolrlanl de pe drumuri (gn.).

VHABI0.^A (pî.-re) sf. ® i dim. VRABIE •,[
® X Carne de vită (tnspec. de bou) din regiunra 
rinichilor; friptura pregătită din această parte a 
corpului animalului.

VRAbIOIU sm. i Bărbătuşul v r a b i e i: 
vrăbioi! se ’nfolan şl gnilniap din gnşl (lung.); eşti nn fel 
de Inchlrolt (CROj.

VRABIVŢA (pl.-ţe) sf. i dim. vrabie: — in- 
cftrcăţlc&, hal seara la poletleft (oor.), ghicitoare despre 
„lingură”.
t VRAGEV^ilflE s/. Vindecare, lecuire [vsl.]. 
t VRAGIU sm. © Doftor; nn trebneşte sănătosnlul 

viaol, ce bolnavnlnl (coR.); losif pomnei slugilor sale vra
cilor cum cn aromat să ungă pre tată-săn, şl vracii unseră 
pre Israll (pal.) ; toate Incrurlle ce luase împărăteasa de la 
vraci şl vrăjitoare nu-1 folosise Intru nlmlo (rsP.I [vsl.
V r a 6 I].
t VRAgiui (-ueeo) vb. tr. şi intr. ® A vindeca, 

a lecui, a tămădui t ® A (la leacuri, a exercita 
meseria de vraciu.
tVRAGruiTOR adj. verb. VRAciui şi sm. Care 

lecueşte, vindecător, tămăduitor.
OVRAGNIŢA, VRAONITA (pî.-ţe) sf. Băn. Oaş. =
VRAUNIŢA : poarte de la marginea satului, care se închide 
ca vitele să nu poată ieşi In olmp, se chlamă vracnltă (Uub.,
[srb. V r a t n i c a].

VRAF (pl.-aluri), Afo/d. Bucov. Trans. VRAV(pi.
-avnri), Olten Băn vrad (pl.-anrl) sn. ® ^ Aria plină 
de snopi pînă a nu fi intrat caii ca să treiere: fiindcă 
snopii stnt aşezaţi aproape In picioare împrejurul steaJerulul, 
cailor le vine greu. la începutul vranlul (CiAUş.); la l&satal 
postalnlţ dacă-ţl r&mlne ciorba nemlncată, te apucă ploaia cn 
vraui pe arie (gor.) TI CD ^ Grfl.mada de grîu sau de 
pleavă ce se formează la treierat: griul... se făcea 
vraf pe zăblae curate de unde-1 Incărcau argaţii (s.-ald.) : 
aruncau gozul de la maşină pe vlrfnl unul vraf (D.-zamf.) ; vă
zură că numai paiele arsese şl că griul a rămas vrav InmiJ* 
loc, ea ales pe masă <ret.) t (D Pr, ext. Morman, gră
madă de lucruri aruncate în neorlnduială unelo 
peste altele: In colţişorul el, etăplnă- Pe-un vraf de jucării 
stricate, Din cărţi de joc, din hlrtloare, Ea-şl face parcuri 
şl palate (vlah.)', e'auoadonat vravurl mari de scaieţi şl la 
dreapta, şl la stingă el (SLV.) ^ (7) Teanc: un vraf de albi
turi se ridica lingă lampa strălucitoare, mirosind a sulflnă 
(D.-ZAMP.); scoate din buzunar un vral de scrisori, ml la 
trlnteşte dinainte pe masă şl lese (CAr.) ; Şl prin cărţile In 
vravurl Umblă şoarecii furiş <emin.) [vsl. V r a h ă].

VRAFUI, Mold. Trans. vrAvdj (-uoso) vb. tr. A 
face un V r a f, a grămădi unele peste altele în 
neorînduială: să-l II văzut atunci cum Işl vira mina 
plnă ’n coate Inbanlldeargint şldeaur, cum 11 vrăvulaiON.). 
OVRAGNIŢA sw VRACMTA.

VRAIŞTE Sf. ® Lucruri aruncate unele peste 
altele în neorînduială, aşternute în desordine:
se duse In grădină, să nu mal audă sgomot, să nu mal vadă 
din casă (vlah.) ; întrebuinţat mai adesea ca adv. - 
lingă soba care-i mal totdeauna rece, slnt aruncate ţoale 
vechi (VLAH.) H ® adv. Deschis de tot {vorb. de uşi 
şi ferestre): vAg InmiuA la ferestrele de din dos ale dom
nului Caţavencu, şi ferestrele —' (car.); el se ImbrAcdparo'ar 
ti fost In mijlocul clmpulul, ou toate odăile * (O.-zamf.); 
or prăda, n'or pr da, eu uu-mi pot lăsa casa * (orl.).

VRAJA (pi.-âji, ✓ -ajo) sf. Operaţiune de ma
gie, farmec, practică superstiţioasă, formulă sau 
descîntec ce se rosteşte anume, spre a influenţa
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VRA- (mai adesea în rău) soartea cuiva, spre a-l supune 
wpp voinţei sau dorinţelor lui: de drasoete; unii au obl- 

colul să îmbrace anume ceva pe dos, oa să nu se prindă vră- 
Jlle (ooRj; este bine a avea un cucoş negru la casă, oăci de 
acel loc,^ unde. a călcat acel-cocoş, nu se prinde nici un Iei 
de (oofţ.); aceste (muieri)... fac larmece şi-vră]! şl pierd 
Bulletele coconilor la vreme de naştere (pr..oov.)>; fel de tel de 
fermecători fuseră aduşi, Insă rămaseră ruşinaţi, ou vrajele 
lor-cu tot (19P.1; frunzele nemişcate ale sălciilor, tţl par 
Înmărmurite oa de o (vlah.) ; 00: atunci un chiot trezi 
pădurea şl vraja tăcerii se rupse (vlah.) [vsl. V r a 2 a].

VRAJBĂ (pl.-ajbi, -a]be)■ sf. Duşmănie; clesbi- 
nare, zizanic: potollndu>se vrajba Intre Tătari şl Turci, 
(Antlob'Vodă) s'au -Inturnat la scaunu-şl cu pace (n.-cost.).; 
au Intrat^ Intre fraţi... lllaŞ'Vodâ vrlnd să omoare, pe 
frate-său Stefan-Vodă (or.'UR.) ; sfezllo şl vrajbele celor mai 
mari,de multe ori se descarcă In spetele celor mici (must.)’, 
cum vlntul aţlţă focul, aşa şi vorba aţlţă vrajba (gol.) ; 
sămlnţa de co se aruncă atunci rodi mult mai apoi (bauc.)
[vsl. *vra?. Iba< vrailda, prin schimbare 
de sufix; comp. rut. ceh vrajba, pol. >vrozba]. 
t VRAJBI... = ÎNVRĂJBţ... 
ţVRA.JBIE sf. ® = vbajbA t ® Răzbunare.
VRAJI (-ăjeac) vb. ir. şi inlr. Q A face vrăji, a 

fermeca: preotul ceia ce vrăjaşţe sau merge la vrăjltorlu 
să se scoaţă (pr.-gov); vrăjitu-l-an un matematlo> anume 
Saraplon, şi au zis că va murlcurlnd Antonlu (n. cost.) ; fe
tele... vrăjesc pine, zahăr, şl dau flăcăilor să mănlnoe (oor.) ; 
parcă dracul vrăjeşte, de n’apuc bine a, scăpa din una şl dau 
peste alta (Crg.) 1[ ®Trans. dfarflm.Aloviaspru cu mîi- 
nile (BRL.); a atinge ici şi colo cu mîinile: începu 
cu.mlnlle pe jos ţe Iarbă, oa să 1 se ude de rouă şl să dee ou 
oa la ochi (ret.) H ® ® A vorbi [vsl. V r a '2 i t i]:

VRĂJIŢI, adj. p. vrAjî. Căruia is’au făcut 
vrăji, fermecat; ®: In ceasul aceia, toate ml se tnlă- 
ţlşau oa ’nb’o lume A'ă, ca ’n vis (vlah.).

2. sbst. Faptul de a vrăji.
VRĂJ'ITpR sm., vrăjitoares/. ® Acela, aceea 

care ştie să facă vrăji: chlşmă Inlăuntru toţi vrăjitorii 
Eghlpetulul şl toţi mlndrli şi spuselor visurile sale (PAL.) ; 
pre acela chlamă vrăjitori carii chlamă dracii şi fac vrăji... 
Intru stricăciunea oamenilor (prv.-mb.) ; preotul cela ce vră* 
jaşte san merge la vrăjltorlu să se scoaţă (pr.-gov.); tnţele- 
glnd Atlla că au tras RImlenll Intr’ajutor şl pre Gotl asupra 
lui, s’au sfătuit cu vrăjitorii săi (n..cost.); aflară despre un 
vrăjitor meşter carele Închega şl apele usp.) ; (era) o vră
jitoare straşnică oare închega apa şi care ştia toate drăcă- 
rllle de pe lume (cro.) H ® f VRĂJITOARE, lARBA- 
VRAJITOAREI == TELţŞOA.

VRAjJITORIE sf. Q) Meseria vrăjitorului T| ® 
Operaţiune a unui vrăjitor, fermecătorie. 
OVRĂJITURA (pi.Tturi) sf. Vrajă, farmec, fer
mecătorie, fermecătură: ou vrăjlturlle el, ou Părnl ei 
a legat otnll ca şi ou nişte lanţuri (Ret;) [vrăji].

VRAJMA {pl.-me) sf. = VRAJBA: vrajma oe intră 
de timpuriu.foarte Intre fiii săi... aduse oştldellmbl străine 
In Moldova (isp.).

VRAJMAŞ 1. sm., vrAjmaşA (p^-şo) sf. ® 
Duşman, duşmană: multe ţărlaju biruit şl mulţi vrăj
maşi au pus supt sabia lui şl l-an plecat (must.) ; mal 
bine un vrăjmaş Înţelept deolt un prieten nerod (znh.) ^ ® 
(g) Vrăjmaşul, dracul.

2. adj,. ® Duşmănos, cîinos: Duca-Vodă... la a 
doua domnie, s'an arătat răn şl cumplit, prea şl plin de 
toată răutatea (let.); Face-ml-aş de tine milă, Den’aifl tn 
om Pizmaş ŞI la inimă vrăjmaş (alecs. p.) ; val de prima 
victimă pe oare ova Intllnl I cnclt maltlrzle va fi Intllnlrea, 
cu atit malvrăjmaşă şi mal socotită lovitura 1 icar.); adv.: 
Turcii... şi-au aşezat toate puştele cele mari şl au Început a 
sebatero prea vrăjmaş (nec.) H ® Grozav (dc marc, de 
mult, de tare, de iute, ctc.); ş’afară-l vreme Şl eu 
stnt numa *n oămaşă (ik.>brs.) ; ploaie, zăpadă, măzărică şi 
vlnt de nu mal ştia vita oum să se ’ntoarcă, să poată 
răsufla (CAr.); roado la pădure mal '^declt capra laourechln 
(RET.)’, care a venit la stăpfnlre să ceară, pămlnt l-a zis: 
,,dn-le la Dochla”. şl s’e făcnt aşa sat(gr.-n.); In ziua 
In oare a nlos Intlln, In acea zi, primăvara, să pui bostani, 
că se lap de mulţi (oor.) [*vrajb (ă) n (< vsl. 
*v r a 41 (d I) b în ă) + suf. -a ş],

VRAJMAşeSC adj. Duşmănesc, dc vrăj
maş: răsunau tăriile cerurilor de bubuitul tunurilor vrăj- 
măşeşti (18P.).

Fig. 5335 Vrană.

VRAJMAŞEŞTE qdv. Duşmăneşte, ca un 
vrăjmaş: se uita. la mine toarte ««'(s.-ald.) ; Şl îndată, 
se porneşte Să-l scuture (pann); Mulţime de Turci zării 
deodată Venlndu-mi asupră (bo.-del.).

VRAjmAşi (-ăşeso) 1. vb. ir. A duşmăni: toţi
mă vtăjmăşeau şl voiau să-mi surpe drepturile (GN.).

2. vb. refl. A se duşmăni: plnă atunci n’o să vedem 
alta deolt două, trei partide politice vrăjmăşlndu-se Intre 
dInsele (I.-gh.) [vrăjmaş]. -

VRAJMAŞIE sf. Duşmănie: ne mal puţind boierii 
răbda vrăjmăşia şi asupiellle ce le făcea Nlcolai-Vodă, s’an 
sfătuit cu toţii şl au fugit carii Încotro au putut scăpa (must.);. 
iau din masa voastră, numai să vă arăt că n'am nici o 
pe'voi ctsp.); cum poate cineva... să prinză şl să-şi răz
bune asupra unul copil nevinovat? (BR.-vn.i [v r ă j m a ş].

ţVRAJIVEAŞUI (-nosc) vb. inlr. A se purta duş
mănos. ca un V r a j m a ş cu cineva. 
OVRAMNIŢĂ, VRAMITA, VRjJNITA (pl.-ţe, -ţi) s/. 
Portiţă de seînduri sau de nuiele Împletite: stata 
Înaintea vramiţei de la casa lor multă vreme, fără s’o dosr 
obidă (s.'ALD.); el lua vramlţele oamenilor de la curţi şl 
ogrăzi (mera) [v r a c n i ţ ă]; ‘

VRANĂ {pl. vr&ni) sf. ® Gaură rriarc, rotundă 
sau dreptunghiulară, fă
cută în una din doagele 
butoiului, pe unde se 
toarnă înăuntru vinul, j 
etc. ((^ 5335): Romănil,.. Ii 
lasă vrana destupată, ca să \ 
nu se spargă vasul (ion.); 
atunci să ieşi tu de-aloi, 
etnd o veni om pămintean şl 
ţl-o picura on degetul trei 
picături de apă pe vrana polobocului (vas.) H (D ^ =
piscoaie1 II ® J Gaură pe unde se bagă dopul la 
fluier [bg. vrană, srb. vraii].
OVRANIŢA •»- VR4MNITA.
OVRAsC (pl.-aşti) SM: şi (pj.-ascurl) sn., VRăSCA 
sf. Olten. Trans. Nuia; vreasc [comp. vreasc].

VRAU, VRAV... VRAF...
VRE, parlimlă întrebuinţată numai In compo

ziţie cu un(-ul), o(-iina) 1. ® Vre-im, vre-o (vr'nn, 
vr’o, ©v’an, v’o) adj. nedef. Oarc-care: cina va avea 
la dineul vre-un Incrn strlln şl vot veni să-l Iura. .. fPRV.-MB.); 
a-şl da şle vr'o usteneală san vr'o nevoinţă nn cutează 
(VARL.); de olte ori zarve ca aceste s'au aţlţat asupra vre-unui 
Domn, tot de risipa ţării au fost (must.) ; De-o mai avea 
vie-o tată, Să-1 pale capul sub piatră, Şl de-o avea vre-un 
tloloT, Pule-1 oapnl snb picior (IK.-brso ; de ctte ori 11 auzic’a 
intrat dracul Io vre-o femele... numai deolt să mergi acolo 
(CAR.) II ® Vro-odată, vr'odată, CÎnd-va, oare-cînd: Mai 
suna-vel dulce corn Pentru mine vre-odatăP (EMin.) ;y să-ţi 
jupeso pielea de pe spate, dacă te-lmlnla vr'odată asupra mea 
(60.) ^ ® Vre-o, dinaintea unui număr sau cantităţi 
arc înţelesul dc,,camM, ,,apiioapo,^aproximativ”, 
sau exprimă o cantitate nehotărită: au zăbovit acolo 
spre acele părţi de loc mal vre-o doi ani (nec.); Val de mine, 
n’am oplnol, Dar mlodrnţe am vre-o cinci (ik.-brs.) ; m'am 
ruget şl m'am certat vre-o două ceasuri cu căpitanul depoştă 
(i.-oh.); au trecut de atunci vre-o clţlva ani; pină la pri
măvară mal erau... vre-o opt luni de zile, 6 Întreagă veci- 
Dlcie (slv.).

2. VRE-VNUL, /. VRE-1ŢNA {pl. vre-unll, /. vre-unele)
pTon. nedef. Un individ oare-care, o femeie, un 
lucru oare-care: rămăsese Fenerlul pustiu In Ţarigrad... 
Iară Oreo Imblal mult plnă dai de vre-unul acolo (musu
[lat. V e r e; comp. arom. virnu ,,niciunul, ni
meni” = it. V e r u n o ,,nimeni” < lat. vere- 
u n u s; forma (g) fre-un (fr-un), fre-o (fr’o), care apare 
adesea şi în limba veche (pr..gov.) pare a deriva 
din lat. f 6 r e - u n u s-].

VREA (vreau, O vreu; pf. vrui; parL vrut), VOJ 
(voesc, voiu), VROI (vroesc, vroiu) 1. vb. ir. ® A avea 
hotărîrea, voinţa fermă dc a face ceva: cine va vrea 
să vie după mine, acela să se lepede de sine (varl.); cine nu 
voeşte olnd poate nu va mal putea oind va voi (znn.) ; Deci 
oum voeştl, tu poţi urma cărarea Fii bun şl mare, ori pătat 
de crime (emin.) ; nu e după cum vrea omul, cl după cum se 
poate (ZNN.) H ® A porunci, a hotărî {vorb. de 
voinţa divină): nu e după oum vrea omul, ol după cum 
vrea Domnul (pann) ; nude nu va Djamuezeu, omurnu ponte 
(or.-ur.) ® A dori: aş vrea să-ţi vorbeso.; dacă vrei să
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tfftesti liniştit} s6 nu vezi, să o’auzi} să taci <pann) ; cela ce 
va vrea să-şi izbăvească snlletulsăU} piărde-l-ve (varl.); In- 
treblndu-1 popa oe vrea... l-a'răspuns Pepelea oă el este 
păstoria şl ar vroi să se năimească (se.) ^ 0 A avea 
intenţiunea} a umbla cu gîndul de a face ceva: 
ee trezi in pădurea tildeşilor lără să volască (isp.) ; ce vrei 
să spui ou astap t ® A Consimţi, a permite, a da 
voie: m’aş duce să mă tund, dar nu vrea tata; Intr’alte zile 
n’au vrut Siate-său să-i dee plugul, şi acum Duminica i-au 
■dat (MERA)’, Împăratul nu voia să-şi mărite fata după fie
cine (NEC.) ; ^ (de băibat, de nevastă), a consimţi să 
ia tn căsătorie: tata nu vrea nici in raptul capului să la pe 
ţigan de bărbat (isp.) ; Joe luă de nevastă pe Junona, fără 
voia părinţilor el ... (şl) nici ea nu-1 prea vrea (isp.) H 
0 A cere, a pretin(ie (pe un lucru de vînzare): 
cit vrei pe hainele astea P f (!) A putea(VOTl). dC Obiecte): 
ceasul nu vrea să meargă; locul nu vrea să ardă ^ 0 A fi 
pe cale, în momentul de a face ceva: otnd vrea să 
moară lustinlan, el feciori nu avea, ce-şl dede împărăţia ne- 
potu-său, Iu Iustin (MUST.) D 0 binele, răul cuiva, a
căuta să-i facă bine, rău, a-i fi binevoitor, rău
voitor, a-i dori binele, răul n ®. Pace tot ce vrea din 
«1, îl suceşte cum îi place; are o mare înrîurire asu
pra lui 1T 0 Vrea să zică, înţelege, însemnează, 
arată t @ Vrînd, nevTind, de voie, de nevoie; cu 
voie, fără voie: acel aleşi stnt obligaţi, vrlnd, nevrind, să 
primească aceste luncţiunl cel puţin pe un an (I.-gh.) ; Şi toţi 
■acolo de faţă vrlnd, nevrind au iscălit (Let.) [v r e a < 
lat. vulg. *v ol er e = clas. velle; voi< 
voie;vroi<vrea-HvGl].
O vreajmAt = FREAUAt.

VREASC (pZ.-ouri) sn. Cracă uscată (de aprins 
focul); viai adesea pL-: pnse^pe tăciunii oe fumegau ln 
vatră un braţ de (Negr.) ; Şl prin flacăra albastr’a
^«^rilor de aluni. Văd treclnd In sbor fantastic a poveştilor 
minuni (ALECs.); strlnglnd <«>'aii'Încolo şl ’nooace, a ră
tăcit prin pădure ob.i [vsl. *h v r a S t ă]. 
ţ VREAVA s/. Strigăt (pal.) [bg. vrăva].

VREDNIC adj. 0 Care merită, căruia i se 
cuvine cu drept, demn: mnlţămeao lul Dumnezeu că 
ne-a dat no ginere ^ de casa noastră (Ret.) ; amncă-ţl ophli la 
orl-âare Romăn şl-1 vel găsi totdeauna ^ de ligurat intr’un 
tablou (ALEC8.); locurile oare Incuujură satul nostru Incă-s 
de amintire (CRO.t; cine nu se mulţumeşte de puţin
nue ^ nici de mult H © în stare, capabil, destoinic, 
care are însuşirile cerute spre a putea face ceva: 
Dlmitraşoo-Vodă... eta cinstit şl lăudat de oătră toţi şl avea 
nume oă este ^ şl de războlu (let.) ; olu fi eu să trag nu car, 
mal ales dacă merge singur icrg.) ; nu nebun o pietricea In 
fundul mării aruncă pre care o mie de Înţelepţi să o scoată
^inuflint (CANT.) H ® luteşicusporlamuncă,harnic, 
SÎrguinciOS : După cum eşti mare şl ^ de muncă, Ctnd te 
tocmeşti, cere să-ţl dea plată bună (pann) ; să am eu o slugă 
aşa de şl credincioasă ca Harap*^alb, aş pune-o la masă 
cu 'mine (CRG.) ; Argat cine are Se cunoaşte pe mtncare
(PANN) [vsl. V r e d I n d]. 
ţ VREDNICI » Învrednici.

VREDNICIE sf. © Merit; faptă ce face v r e d- 
n i c de laudă,\ de stimă sau de răsplată, faptă de 
merit; aceia este şl se nnmeşte varvar oarele... nici frica 
lui Dumnezeu, nici vr.e-o bunătate sau vre-o ^ pe sine se 
vede (letj ; m*a lăudat de vrednicia oe făcusem şi ml-a dat 
şl de minoare (crg.) © Capacitate, destoinicie: atri- 
bufnd ştiinţa mea la vrednicia Învăţătorului, porunci să cum
pere cinci coţi postav vişinia... dascălului (NEGR.) ^ 0 Hăr
nicie: toată curtea Împărătească luă in nume de bine pe 
această gălnăreasă pentru vrednicia şlăurăţeDla ei nsp.); vred
nicia omului se cunoaşte după port (pann) ^ 0 ţ = DEIH- 
NITATE 0 : să se facă rugăciuni... pentru cei oe se află in 
vredniciile lumeşti şl ale politiei (ant.-iv.).

VREJ sm. şi (pî.-eiuri) sn. A Tulpină tîrîtoare 
de pepene, de dovleac, de castravete, de mazăre, 
etc. (•«* 3656): a călcat peste <^11 (de pepeni) pe oarl altă 
dată 11 ocolea ou grijă (BR.-vn.) ; ca să poată muri cel oe se 
chlnueşte, 1 se pun sub cap '^1 de mazăre (gor.); -nurlie de 
dovleol se Încolăciseră unul peste altul (dlvr.) ; ^url uscate de 
Iederă <vlah.) ; •*>urlle de viţă... să nu Ie bagi Io foc, că te dor 
măseiiie (pac.) [bg. V r ă 4 ă, -4 a, srb. vre4a].

VREME (pi.-mi, -muri) sf. Sinonim cu timp în 
cele rriai multe din accepţiunile acestuia. ® = 
TIMP©: Vremea trece, «^a vine, Toate-s vechi şl nouă toate 
(Emin.) ; plnă să staduD6 leclorll de Împărat, trecu la mijloc

(DLVR.); In scurtă ^ Învăţă tlndul negustoriei ca şi xhlub 
(RET.) 1 © ^ = TIMP®: Clnd, dud s’a toci oare a 
Vremel limgă coasă P (Alecs.) H 0 TIMP0 :^-*'a lu- 
orului; wa mesei; s’au suit dar Domnul In casele despre 
Doamna, Illnd de maşă, lăslnd caii Jos In ogradă (let.); 
Leşli ounosclnd meşterşugul, stau Intre băşti neclătiţi, şl 
aşa au stătut plnă la de chindie (m..cost.) % © A(-şl)pler- 
de -^a, a sta de geaba, fără Să lucreze, a se ocupa de 
lucruri fără importanţă, fărS nici un folos 1l® = 
TIMP (|): <*'urile eroice II 0 =TIMP @ de grea cum
pănă; ^ de băjenie; vremurile Slot grele ^ © = TIMP 0: 
lasă-mi să mă glodesc ^ 0 =TIMP (H): -va secerişului; 
<vaculesului de porumb; -vaooasel ^ 0 © =T1MP (Si: Că 

de-1 v>a rea sau bună, Vlntu-ml bate, fruoza-ml sună (emin.) ; 
-va dădu In cald (olvr.); clnd asfinţeşte soarele In senin, 

vă fi ^ bună (oor.) ; clnd se suie mita pe fereastă şi şede 
acolo mult, are să se îndrepte -va (gor.) ; clnd e gei şi ci
nele se tăvăleşte, e semn că <va se va mula (gor.) ; clnd co
coşii cintă Intr’nna^ se va schimba -va (gor.); clnd sburdă 
vitele, e semn că -va se va strica (oor.) 5 ® După pvepo- 

c u 'v(a), cîndva, odată şi odată; trecînd un 
timp oarc-carc: Binele pe om îi scapă C u -v de foo şl apă 
(PANN); .0 u -V şl cu Încetul, se face tare oţetul (pânn) ; 

o u <v s’au lăţit IaceiRtmlenl plnă unde-iacmuLltva(N.-cosT.) ţ 
cum te ştiu că n’ai purtări prea rele, c u -va ai să Icaintezi 
(CAR.); de c u -V, din timp: atrlnge mlşlnă de c u -v (pann) ; 
— de-v, aj de dimineaţă: scoaiă-te de-v şi te culcă 
mal tlrzlu; bj de timpuriu: ovrei<şl llnoasă şl lăptoasă, 
să vie şl d e -V acasă mr LlNQS © ; diTJl. © devremlor: s’a 
sculat mal devremlor chiar decltcucoşul (grl.) ; — d 1 n -v,
mai ’nainte, la timpul potrivit, cînd i-c vremea:
Şoarecelui nn-i lipseşte. Că d 1 n -v grămădeşte (panni ; 
d i n vremuri, din timpurile vechi, din bătrîni: Obi- 
oeln d 1 n vremuri este Ca ’n această zl să fie Sărbătoare de ne
veste (coşb.) ; d 1 n -V în din cînd în cînd: d i n v- |n 
tetele trăgeau cu coada ochiului şl aruncau Hori sau noduri 
de peteală In partea Ilăcăllor (i.-gh.); Pe dramul lung şi cu
noscut, Mal trec d 1 n -v ’n -v (emin.) ;— lără (de) -vt ]a 
vreme nepotrivită, înainte de vreme: de aceea, poate,
s’au mistuit lără de -v atUea vieţi preţioase (vlah.) ;----
1 o -va aceea, (pe) atunci; I n -va de demult, în trecutul 
îndepărtat: aşa şl l n-va de demult au fost viscole şi 
vintnri (varl.); I n <va mea, pe cînd eram mai tînăr;
1 n toată -va, totdeauna; — l n a 1 u t e -v ÎNAINTE 
1©:— I a-V, la timpul oportun, cînd trebuia, 
cînd e(ra) nevoie: nici că puteai să soseşti mai la -V 
(ALEcs«); du-te de te odihneşte, că te chem eu 1 a <v (i.-gh.) :
1 a IV de (nevoie, de prlTheţdle, de bătrineţe. etc.), ctnd 
vine, cînd se întîmplă: prietenul l a.-v de nevoie ee cu
noaşte (ZNN.>; la acea-V, atunci: o babă săracă ...tre
buia la acea -v să dee şi.ea bani la văcărit (let.); d e 1 a 
o -V, aJ de cîtva timp:' d e l a o -v încoace.,. nu ştiu ce 
avea osp.); d e la o <v ’ncoace Ihtr’o băutură o duce (car.) ; 
bJ In celfe din urmă: pururea biruia Şvezll pre Moscali, 
olt d e 1 a o <v nici se mal putea lipi Moscalii Ia bătălii, 
să stea Înaintea Şvednlni (must.) ; In sflrşlt mai merge 
Harap-alb, ou tata Împăratului, Cit mal merge şl d e 1 a o 

-V ajung şi ei ia Împărăţie (CRG); plnă 1 a o -v, pînă la 
un timp oare*care: ® toate slut pină i a o -v, toate 
au un sfîrşit Ia un moment dat; — p e -va aceea, pe 
vremurile acelea, p e aceea -v, p e acele vremi, pe atlinci: 
aşa cu amăgele se prindeau p e <va aceea flăcăii la oaste 
(CRG.); pe vremurile acelea, şl plnă mai Încoace, nu e)(lsta 
!n ţară nlol şosele, nici poduri peste glrle (I.-gh.); pre 
acele vreipl era pace şl ţara Întemeiată (must.) ; p e -va mea, 
clnd am fost mai tlnur: aşa se zicea p e <va mea, clnd a 
ieşit Intlin moda asta (carj; de p e -va..., dc Cînd CU: o 
de pe vremea liiiPâpură-Vodă; pe vremuri, odinioară, în 
ac(île timpuri, tn trtoout: in spatele mănăstirii e o curte 
mare... tn care a fost pe vremuri tipografia mănăstirii 
(VLAH.) K 0 De -V ce, t de -v că. t daca <v ce, dc ORTC CO, 
fiindcă: De -v ce tu zici dară că mai lesne 'nveţl nn urs. 
Să 'nveţl, iar de nu moarte, aceasta iţi hotărăsc (pann) ;de -v 
că Antiob-Vodă n’au vrut să dee trei sute de pnngi de bani 
să fie Domn In Moldova, lată... Iţi dau ţie domnia fără de 
nici un ban (nec.); Domnii... de <v că elnt oameni mail, 
trebne şi lucrările lor să urmeze după cinstea lor (must.) ^ 
0 Pe cita -V, In -V ce, pc Cînd f @ t Prilej: Mosoalli, 
afllnd -V odată au slobozit focul din poarta ce o făt'use 
plnăln fruntea obuzului (NEC.); Craiul VlUdlslav ou Tancul 
Domnul... cercau <v să se rădice asupra Turcilor (let.); 
astăzi pâsiratcu acest înţeles nuTfiai în CTpresiiiîiea

VRE-
VRE
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VRE- rreme ea prilej: oum a doblndlt on prilej, se dase 1d 
»yi II grftdina bătrlnalal (Tich.); g&el oe prilej ca sft razA Ilara 

oea sAlbatloA şl grozavA (isp.); oAuka, şl ea •*' oo prilej oa 
sA taoA pe obraa onmătra-sAa (Cro.) H ® Î VÎTStă: şl>l 
poserA la tmprotlva lai, nAsoatal de-a prima dapA
naşterea ea de-a prima şl oel mal tineri dapA «^a lor (PAL.) 1 
@ Atita amar de un timp atlt de îndelungat: 
na 1 se Iptlmplase nlolodatA, !n atita amar de nlmlo din 
cite visase (vlah.) ; de atita amar de 11 se mal orlserA şl 
lor prin oel oodrl sAoreţl (ret.) ^ ® Vremea de apoi, Viaţa 
viitoare: la ‘«^a de apoi... pe la toate vadarlle vor 11 mOrl 

I şl pe la toate rAspIntllle vor 11 olrclome (oor.) ^ ® Trons. 
Bând ^a, formulă de salutare (în spec. seara): in- 
trarA... In collbA la baciul şl-l dAdurd bună ««'o, oa oame
nii cel de omenie (ret.) [vsl. vr&m\^].

VBEMţLNIG adj. Provizoriu, care trebue să 
dureze numai cltva timp, temporar: viaţa aoeasta e 
numai o Inoeroare, o trecere «^A şl pllnA de sbaolumArl oAtre 
viaţa oea de veol (vlah.) ; aoest trap al noistm ^ elt putem 
mal mult sA ne grljlm oa sd lle hrănit (hch.i [vsl. vr5- 
ra e n I n 0].
t VHEMELNIGŞSG = VREMţlLNIC. 
t VREMELNIGEŞTE adv. în mod provizoriu, 

pentru cîlva timp numai: puterea publlcA nu era dele
gată ^ de popor unor aleşi al sAl (bAlc.) ; trebuia sA se lase 
de ştrengării, cel puţin ^ (o.-zamf.).

VBEMUI {-ueşte, -ue)t;b. intr. ®©A fi vreme 
urîtă (cu ploaie, ninsoare, viscol, etci): iar afară 
vxemula Şl tona şl fulgera (sper.) ; nu freamăt des, şoşoltor de 
frunze, spunea c'o să vremueascA (lung.); cind porcul um
blă on pale In gură, e semn că va vremUl (şez.) ; cInd se a- 
prinde funinginea de la gura cuptorului, are să vremueascA 
(GOR.); miţa, daoA se piaptănă, arată că o să vremue (pAc.> H 
0 Vremea vremueşte, timpurile SC schimbă: daoA ar fl 
adevărat ce zice lumea oă pentru Peţll-frumoşl vremea nu 
vremueşte, apoi poate o'or Ii trăind şl astăzi (Emin.). 
OVRENIG... = VREDNIC...

VRE-b VRE.
VBEODATA wm- VRE i ®.
VHERE i. vb. inf. vrea, întrebuinţai îo forma

rea optativului', viere-as.
2. sf. (D Voinţă; Vrea mlndmţa, ori nn vrea, După * 

n’olu umbla (pamf.) ; Ş’asta e fllosofle, ce trebue Ia >mpAraţl, 
Ca nu oum 11 este <^a pe vinovaţi a-1 miinoi (pann) ; cu <^a 
lui Dumnezeu, vrînd Dumnezeu, cu ajutorul lui 
Dumnezeu: el slut In adevăr volnici..., Insă on <va Iui 
Dumnozen poate II vel bitul iiap.i; teu bunădc 
bunii voie: outlndul ajunseră boale grele şl-şi dăde an bună 
vrăre a Iul Împărăţia şl avuţia Iu Costantln Dnoa imx.) €i 
(D Dorinţă.; In pliu să-ţl meargă vrerile tale, Preoum tu, 
dragă, ne las 1 cu plin ialecs.|.

VRESCUBELE sf. pl. clim. vreascuri: dn-te 
In pădure şl adă nişte (voa.i; Dană lemne odolone, la 
mi]ioo nn braţ da » (teod.i, ghicitoare despre ,,scară”.

VRESPERE sm. — AVAT [comp. rus. s e- 
i'esp'erO].

VRE-UN iw VREI ©.
OVREVI (-eveso) vb. tr. ® tA oîrti; şl vrevliă toată 
gloata tlllor Iu lerall In aleanul In Hoisi şl Aron (pal.) *1 
© Olten. Băn. A mustra, a dojeni; a pcărî [bg. 
V r ă V .1 a; comp. vreavA],

VRţSTA... !»• VţBSTA...
VROTELIGA sf. « = TELMcA.
VRUT 1. pari. vrea.
2, VRIJTE sf. pl. © Voinţă, dorinţă, plac: nn tot- 

. deanna an Ieşit Insă luornrlle pe »e (SLV.) -| © *e şi ne- 
vrute, cîto Şi mai cîto, de toate, vorbe goale: v’ati 
plictisit, anzlndo-mă toroslod la verzi şl uscate, la şl ne- 
viute (isp.i; mai ştia ea pe cine să cred P că oamenii vor
besc ^*^şlnevraie (CR6.);pe penevrate, vrînd-oevrind: 
ceilalţi, pe ^ pe nevrote eraa tlrlţl pe această oale poziti
vistă, oam 11 sloeaa unii (DLVr.).

VUET (pl.-uete) sn. Sgomot, gălăgie, larmă: 
freamătă ^lea de morilor şl-al terăstraelor (vlah.) ; 
buzduganul călind ae iabt de o poartă de aramă şl lăon un * 
pntarnlo şi lung (EMIN.) ; iaşii tiptil pa nşa din doa, apte a nn 
Iaca ^ (ON.); urla oraşul de » şl tnnnl se auzea tn depăr
tare (i.-GH.); părea că se ptăvale pămintnl şl se prăpădeşte 
lumea de .«e tsa.) [vui; comp. HyET],

VUETOARE sf. ♦ Mic arbust totdeauna verde, 
cu tulpina ihlinsă pe pămint, foarte ramificată; 
frunzele sint de un verde-inebis, cu o dungă albă

Fi§:- 5336- 
Vuetoare.

pe faţa inferioară; face flori mici, trandafirii, aşe
zate clte una la subţioara frunzelor; fructele, co
mestibile, sInt nişte bobiţe lucitoare, negre, cu 
sucul purpuriu, de mărimea u- 
nui bob de mazăre; creşte prin 
regiunile muntoase; numită şi 
„bobiţă” (Empetrum nigrum)
(D 5336).

VUJ (vueao) vb. intr. A vîjli 
[vorb. de vint, de ape, de cap, 
etc.), a bubui surd (vorb. de tu
net), a ţiui (vorb. de urechi), a 
răsuna cu sgomot: Prin vuituri 
vlntnl viu vula(C0ŞB.); oamenii aştep
tau mnrmurind la lalma venirii Ini, , 
oum vueşte nn Ian de gtln la anllarea 
nani vlnt (EMIn.) ; Vuind a’aavtrl şu
voaiele de vale (vlah.) ; Oltnl vuia, co
los vecinia !n mlnle şl In revoltă 
(pLVR.); ş’aŞa-1 vuia capul, că 1 s’a 
părut c’o strigă de alături (vlah.) ; şl 
naţiei Îmi vuia capul din pricina sdranclnărllor ce sulereanz 
(ALECS.); Codrul, urlă, clocoteşte Tunetul In cer vueşte- 
(alecs.) ; acest buzdugan venea vljllnd şl vuind oa un tunet 
(8B.); plnă ’n zlnă vuiau mabalalelede cintace (I.-gh.).; ştiau 
a lavlrtl şl hora dar şl suveica, de vuia satul de vătale^ţn 
toate părţile (CRG.) [onom.].

•VULCAJN sm. © jisS Munte do formă conici 
care, prin tr'o deschi-, 
zăturâ din vîrful lui.î 
numită crater, as- 
virle. In continuu, 
sau numai la inter
vale rare, cenuşă, 
nisip, pictro,.materii 
topite şi gaze ([®1 
5337)1 ® ® Imagi
naţie înflăcărată, 

furtunoasă: capul iul a 
un --1 © ® Stare de 
lucruri primejdioasă 
care se poate ter
mina numai printr’b 
catastrofă; ţara dansa 
păun ~[fr. volcan].

•VULCANIC adj.
© Produs de   _
vulcani, ce ţine de
vulcani 1 © For- FiE- 5337- Vulcan,
mal prin acţiunea vulcanilor: teren smirna est» 
supusă la oatramure de pămint, oăcl tărlmul asta * (BOL.) 1
® ® A Cărui imaginaţie înflăcărată, a cărui fire 
aprigă, furtunoasă se poate compara cu acţiunea 
violentă a unui vulcan [fr. volcaniquej.

■ VULCANIZA1 (-izez) 1. vb. tr. A aduce în 
stare vulcanică, a face vulcanic.

2. vb. refl. A deveni ca rocile vulcanice [fr. 
v o 1 c a n i s e r].

*VULCANIZA: (-izez) vb. tr. A amesteca cu o 
cantitate de sulf cauciucul, spre a-1 face să-şi 
piarză însuşirea lipicioasă şi ca să devie insensibil 
la frig şi la căldură; guma de ras, galoşii, păpuşile, 
tuburile şi roţile de cauciuc, etc. conţin 3-4°/, 
sulf; obonitul e preparat adăugîndu-se cauciucu
lui 30-400/o sulf [fr. vulcani ser).

'VULCANIZARE1 sf. Faptul de a (se) vul
can i z a1.

•VULCANIZARE2 sf. Faptul de a vulca
ni z a cauciucul.
•VULGANIZAT adj. p. VULCANIZA2. Preparat 

prin vulcanizare: oenciuo
•VULG sbsl. Poporul de rînd, gloată, plebe [lat. ].
•VULGAR adj. © Comun, obştesc, tn de obşte 

răsptndit: părerile ~e H ® Ordinar, comun, josnic: 
expresiunl —e; sentimente *e "| © Care nu se deose
beşte întru nimic de ceea ce e comun tuturor: un 
spirit ~ H © a? Limbă ~ă, limba vorbită do popor, 
spre deosebire de limba cultă, literară [lat.].

•VULGARISM (pi.-lame) srj. Of Expresiune, cu
getare vulgară [fr.].
•VULGARITATE Sf. Caracterul, defectul a tot 

ce este vulgar, a'tot ce e lipsit dc disUncţiune [fr.].
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Fig. 5338. Vulpe.;

"VULGARIZA (-izta) 1. vb. tT. ® A pune O 
ştiinţă, o artă lăvuivelul ori-căruia: o1 astronomia; 
tşi Indepllnegte mUlnnea: propagă, lumlneazg, vulgarizează 
4CAR.) t ® A răspîndi uzul : Instmctlnnea.

2. vb. rell. A deveni vulgar [fr.].
"VULGARIZATQR sm. ® Cel ce-şi propune 

să vulgarizeze o ştiinţă, o artă H ® Cel ce răsptn- 
deşto folosinţa unui lucru [Ir.].

"VULGATA s/. /f’’ Bii Versiunea latină a Sfintei 
Scripturi, tradusă din limba ebraică de Sf. lero- 
nim [fr.].

"VULNERABIL adj. Care poate ti rănit Hţ © 
s«-INVULNERABIL [fr.].

"VULNERAR 1. adj. De leac, care e bun de 
vindecat rănile: sunătoarea, podbealul şl pătlagina slut 
■plante ^e.

2. (pî.-aro).sn. A ® Medicament ce se dă per
soanelor rănite, sdruncinate de o căzătură H ©Al- 
eooiat preparat cu buruieni de leac [fr.].
, VULPE sf. ® ^ Fiară sălbatică, mai mică la 
trup decît lupul, îmbrăcată cu o blană roşcată 
pe spate, alburie pe piept şi avînd o coadă stu
foasă şi lungă, de o tîrăşte cu vlrful pe pămînt; 
neavind puterea lupului, se mulţumeşte cu găini, 
gîşte, şoareci sau iepuri; clnd o răzbeşte foamea, 
intră şi în apă, după peşte sau raţe;. în schimb, e 
mai sprintenă şi vede bine noaptea, ca şi pisica, 
avînd pupila lungăreaţă; 
e foarte şireată şi vide-; 
şugurile la care recurge 
pentru a-şi procura hra
na , au devenit proverbi
ale ; trăeşte In vizuini şi 
e mult vînată pentru 

■ blana ei; se prinde cu 
greu în căpcană, fiind 
foarte prevăzătoare; are- 
atlta curaj. Incit îşi 
roade singufă piciorul 
prins în cursă, numai să 
scape cu zile (Vulpes vulr 
garis) ([®|5338): o /«-s'a prins 00 coada Intt'o cojsd, apoi, 
ca s&-gl Izbăvească cealaltd piele, şl-a ros coada cn dlntll, 
şl a Boăpat (TiCH.i; ©: ~a, ciad n’ajnnge lastnignrl, zice că 
slnt acri SOU clnd n'ajnnge la găini, zlcecă sint sptn- 
znrate (znn.), Clnd lăudărosul nu poate căpăta un lucru 
pe care-1 pofteşte, se scuză zicînd că nu-i place; •«■a e 
vicleană, dar mal viclean e oel ce o prinde (znn.i ; '-a, clte de 
vicleană, şl de mnlte ori cade In cnrsăcn toate picioarele el 
(PANN); a-1 Intra -va In sao, a) a nu mai şti ce să facă, 
a nu se putea dumeri; b) s. o sfecli, a-i intra frica 
în oase; sw PAnţfRE®; Sns bute. Jos bute. La mijloc 
coadă de ~ nsp.), ghicitoare despre ,,trestie” 1 ® 
Blană de vulpe f ® ® Persoană foarte şireată: 
Ce folos eă eşti Inimoasă... Că-ml eşti * cam şireată Care 
'nşală Inmea toată (pann) ; bătrlnll 'orăşeni slnt mal vnipl 
şl pe mnltl li găseşti prefiraţi şl făţarnici (jip.) 1[ ® (7° 
Ferestrăn coadă de ferestrău scurt CU un miner şi cu 
pînza lată, pentru potrivit încheieturi (sw® 2078) 
1 ® ♦ Specie de struguri numiţi şi coada-vulpii1 
(jip.i: avusese o vie, nnmal vulpe şl mlscbet, la Dealnl- 
mare ibas.) ; — COADArVULPII* e»- COADA® ţ[ ® 
VOLPE-DE-MARE = VATOS [lat. vulpe s].

VULPENIE s/.Şiretenie, viclenie: Badoii...căuta 
prin mijloace viclene să bată pe Turci on mllnlle altora; 
pentru aceasta Întrebuinţa toate vnlpenllle (isp.) [vulpe -|- 
(ş i r e t) e n î ©]

VULPESC adj. ® De vulpe TI ®® Şiret, 
viclean.

VULPplU sm. ® ^ Partea bărbătească a 
vulpii: Intr’una din zile, se adunaseră totl vulpoii şl 
vulpile cu cătelandrll lor (isP.); era un » de toată frnmn- 
setea iorio.i t ® ® Om foarte şiret, viclean: Petru 
Aron lese din asconzătoate, momit de cltlva boieri, vulpoi 
bătrlnl, cn chip oă Iarăşi 11 vor Domn (vlah.).

VULTAN, Mold. Trans. hultan sto. i = VUL
TUR : vnltanl plnteso' rotlndn-se iiro.i ; nn vulton se Înălţă 
domol In sus (s.-ald.) ; ehlor atunci avea nn vrav de paseri 
dinainte şt ospăta dintr’Insele ou lăoomle ca nn vnltan bă- 
mlslt (Cro.).

VULTOARE ev vlLTOAKE.
VyLTyH, o VULTURE sm. ® i Gen de pasări

mari, răpitoare, din care unele ,specii, cînd stau- VUL- 
cu aripile întinse, măsoară peste 3 metri, şi au wi 
atita putere, încît pot ridica în sbor şi un miel; »Ul_ 
mîndri la înfăţişare, ageri şi puternici totdeodată, 
vulturii sînt printre păsări ceea ce slnt leii printre 
mamifere; cuiburile lor, făcute dintr’o îngrămă
dire fără gust de crengi uscate, le clădesc pe stîn- 
cile cele niai prăpăstioase ori în locurile cele mai 
tăinuite; sborul lor falnic e tot în cercuri, lăsîn- 
du-se uneori aşa de lin, că par a pluti numai, 
fără a da din aripi; se hrănesc cu animale vii, dar 
nu dispreţuesc nici stîrvuri; dintre speciile cu
noscute la noi în ţară, unde se împuţinează pe zi 
ce merge, cităm: vultubul-oodalb (HaliaHus al- 
bicUlus) (® 5339), vulturul-de-peşte, numit şi 
,1vultur-pescar” sau ,,vultur-pescăresc” (Pandion

Fig. 5339- 
Vulturi-codalbi.

Fig., 5340- 
Vultur-de-peşte.

halialtm) (® 5340), vultubul-pleşuv(-ru$u), nu
mit .şi ,,vultur-gulerat" (Vultur fulvus) [|1] 5341), 
vulturul-PLEŞUVI-NEGRU) (Vulturmonachus),vt}L- 
turul-bArbqs = zAoan, vultur -imperial = PA-
JERA ®; Priveşte pe deasa- 
pra-1 cum trec necontenit Nori 
lungi şl Tulturl ageri In sbor

5341* Vultur-pleşuv. Fig. 5342. Vulturul.

neobosit (ALECS.); vAzu un vultur deeupra Iul Marţian, de-şl 
tlnsese arepile de~l umbrea <mx.) j mal porunci Joe unul vultur 
ly. 'îl ........................ 7ca sflşle pieptul Iul Prometeu şl In
liS!lSi:iiiiiîiil!S!i0-care zt 84-1 roazâ ain ozpj ;

Fig. 5343- 
Vultunil>alb 

(sirbesc).
Fig. 5344.

Vulturul-alb
(rusesc).

. r Fig. 5345. 
Vultunil-negiv.

văz In d nn vnltnie. nude se slobozi şl spadă im miel In unghii 
(Tich.) ; O: nnde-1 stlrvnl mal mare, acolo se stilng to(l vul- 
tuii (ZNN.); ®: ochi de privire ageră, pătrunzătoa
re li® ♦ iarba-vulturului s»-iarba® t ©■A’VUL
TURUL, constelaţiune boreală, situată la sud de Lira
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VUL- şi de Lebâda, vizibilă vara (p) 5342) f ® ^ Nu- 
«11 11/ mele mai multor dccoraţiuni străine ; - vult0RUl- 
”'JV ALB (slrbescpl 53 43 şi rusesc din epoca imporiaiă 

p] 53i4); VbLTURUL“ROşu şi vvlturul-negru 
(prusiane) (pj 5345)j etc. H ® pl. ajJ Vuituri, nişte 
pături sau perne pe care 
este cusut cite un vultur; 
pe acesteaslă cu picioarele 
arhiereul în serviciu, ca 
semn că el trebue să se ri
dice mai pre şus do pati
mile ce frămîntă lumea 
comună [lat. v til t tlr şi 
V fl 11 a r i u s]. 1

yUIiTURAŞsm. i dim. j
VULTUR.

VULTUREISC ad). Do 
vultur.

VULTURIIŞTE adv.
Ca un vultur: Nutuul
ochii s&l mişca, Vultnre;te-1 
alerga Pe cea zare cenuşie
(ALECB.I. Fig. ^346. VuUuricâ.
^VULTURIGA, vultoboanoA sf. ♦ Plantă din

lam. compozeelor, cu frunzele acoperite cu peri 
lungi şi rigizi; florile, galbene ca pucioasa, cu o 
dungă roşietioă pe partea inferioară, sint dispuse 
In capitule solitare la vîrful tulpinii; fructele sint 
nişte achenc de coloare roşie-închisă; numită şi 
„hultenioală”, ,,hiiltenioară”, „culcuşul-vacii”, 
ctc. (Hieracium pilosclla) (p]5346) [v u 11 ur].

VULVOAHE = ViLVOARE.
VULVOIU m- VlLVpru. ,
VUBA W TţTRA-VţTRA.

O vîtrtA ■»- hurta.
vutca (pl.-ci) sf. 2 Rachiu foarte tare rusesc: 

apoi vel-oapar dace DomimluL pahar de şl cofeturi xleto; 
tot cu nasul In oftrtl, blnd numai ceai şl oafea oa bolnăvii^ 
!n loc s& bel pelin şl <«>’ oa creştinii (NEOR.) ; spirtu pentru ^ 
trebue să se prlfacă de două ori (dragho [pol. W O d k e].
o VUVA sf. Olten. J = dairea.
O VUV.AR sfti. Olten. (ciAuş.) ^ Lăutar oare bate din 
dairea [v u v ă].

VUVUI (-nesc,-ulu) ub. intT. A vui, a vijîi 
[onom.]. ’

VUVUIT sbst. Faptul de a vuvui; rezultatul 
acestei acţiuni, vljiit: odaU auzi un — ca de un rola da 
albine (isp,) .

DIN CAZAUIA I.UI TAnr.AM (IAŞI, 1643).
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W sm. A douăzeci şi şasea literă a alfabetului; 
întrebuinţat numai în nume proprii străine şi în 
cuvinte engleze sau germane, scrise cu ortografia 
lor de origine.

*WALK-OVER sbsl. Cursă la care Ia parte un 
singur cal ferigi.].
'WALQN1. adj. • Ce ţirie de populaţiunea părţii 

orientale’ 'a Belgiei, unde se vorbeşte un dialect 
francez; limba,~a, limba vorbită de această popu- 
laţiune.

2. sm., walonA (pi.-ne) sf. Locuitor, locuitoare 
din partea răsăriteană a Belgiei care vorbeşte un 
dialect franijez [fr. w a 11 o n].

*WAR(R)ANT {pi.-te) sn. V Buletin de gaj, 
cu indicaţiunea valorii, anexat la recipisa care 
constată un . depozit de mărfuri în dockuri sau 
în magazine speciale; se poate negocia, aşa că 
proprietatea mărfurilor rămîne posesorului recir 
pisei care poate face un împrumut asupra acestor 
mărfuri [engl.].
•WATER-CLOSET (pi.-ete) sn. Privată, latrină 

[engl!].

'WATER-PpLO sbst. \ Joc de polo care se 
joacă în apă [engl.].

*WATERPROOF sbsl. (î) Manta impermea
bilă [engl,].

*WAT(T) (pi. waţi) sm. 15 Unitate practică 
de putere electrică (iw tab. lxxiv) [engl.].

•WATTMAN sm. Mecanic însărcinat cu con
ducerea unui tramvaiu electric, etc. [engl.]

'WHISKY sbsl. 2 Băutură alcoolică foarte 
tare, fabricată în Anglia cu rachiu de orz sau de 
porumb [engl.].

'WHIST, VIST sbst. Joc ce se joacă, ou 52 de 
cărţi, de patru persoane, întovărăşite ctte două, 
împotriva celorlalte două sau numai de trei per
soane cu un joc descoperit, care ţine loc de parte
ner unuia din jucători: De oe treaba-ml eşti bună, 
putere glnd(toare... CInd nu te-al deprins încă nici rlstn să-l 
Joci bine ? (ALx.i; nu Joc nici stos, nici Tist, nici prelerenţ 
(NEGR.i [engl. w h i s t].

'WOLFRAM sbst. Compus natural al tung- 
stenului cu fierul şi manganul;' este principalul 
mineral de tungsten [fr.].

X sm. ® A douăzeci şi şaptea literă a alfabe
tului, numită ,,ics”; are valoarea de cs (uneori gz) 
şi se întrebuinţează astăzi numai în cuvinte 
străine; în alfabetul cirilicse numea „csi” (g, ă) 
şi avea valoarea numerică de 60 H © Cifră ro
mană cu valoarea de 10 H ® ± în algebră, x 
însemnează necunoscutasau una din necunoscute H 
© Raze X sw RAZA®.
'XENOFIL adj. şi sm. Care iubeşte pe străini' 

[fr. X â n o p h i I e].
'XENOFOB adj. şism. Care urăşte pe străini: 

Chinezii sint ~i [fr. xenophobe].
'XENOMAN adj. şi sm. Care are o pasiune ma

niacă pentru străini şi tot ce vine de Ia străini 
[fr.].
'XENOMANIE sf. Pasiune maniacă pentru 

tot ce este străi’n [fr.].
' XEN6n sbst. Q> Corp simplu, descoperit în 

anul'1898 [fr.].
'XERES sbst. 2 ă'in de calitate superioară, ori

ginar din Jerez de la Frontera (Spania), [sp. 
Xerez).
'XIFOID adj. S> Apendice prelungirea carti-

laginoasă din partea inferioară â sternului [fr. 
X i p h o î d e].

'XILEN sbst. S> Hidrocarbură lichidă care se 
găseşte’în benzinele comerciale [fr. xylene].

'XILOFAG adj. şi sm. # Se zice ddspre in
sectele care trăesc în lemn [fr. x y 1 o p h a g e].

'XILOFON (pî.-cane) sn. J Instrument de mu
zică alcătuit din plăci de lemn 
de lungime neegală, adesea chiar 
de esenţă diferită, sprijinite pe 
două suporturi; melodiile se 
produc prin lovirea plăcilor cu 
nişte ciocănaşe de lemn, de sti
clă sau de-metal ([ă| 5347) [fr.
X y 1 o p h o n c). '

'XILOGRAF sm. # Cel ce lucrează xilografii, 
săpător dc gravuri în lemn [fr. xylographe].

'XILOGRAFIC adj. % ® Privitor la xilo- 
grafie li ® Obţinut prin jţilografie [fr. x y I o - 
graphique].

'XILOGRAFIE sf. # ® Arta de a săpa gra
vuri in lemn H ® Clişeu săpat în lemn [fr. xy- 
1 o g r a p h i e].

Xilofon.
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Y sm. ® A douăzeci şi opta literă a alfabetului, 
numita ,,igrec”: se întrebuinţează numai în cî- 
teva cuvinte străine, mai ales engleze © + 
în algebră, y reprezintă în 
genere a doua necunoscu
tă, prima fiind însemnată 
cu X.

* YAHT, IAHT (pi.-tnri) 
m. 3, Vaporaş (•»• tab. xlii,
29,30), corăbioară sau barcă 
( u plnzc, uşoară şi elegantă, 
pentru călătorii de plăcere 
(ii) 5348) [engl. y a c h t],
•YAK = IAC.
'YANKEE, yankeu sm.

Poreclă dată (în spec. de 
Englezi) locuitorilor din 
Statele-Unite [engl. y a n- 
Iv e e].

■YARD (pi. yarzl) sm. Mă- 
surădelungime Întrebuinţată în Anglia'şi înStatele

Fig. 534B. 
Yaht cu pînze.

Unite, egală cu 0in, 9i43; ^nip&tret = O’118. 8360: 
-^nl cnb = 0rT,#ş764 [engl.].
*YEN sm. Monedă japoneză în valoare de 

2,62 lei (valută aur) (H)
5349) [fr.].
■YLANG - YLAiNjG 

sbsl. ® ^ Plantă aro
matică din insulele Fili- 
plne t © Parfumul ce se 
extrage dintr’Insa [fr.].

*YQLA, iqlA (pi.-le) 
s/. i Barcă îngustă şi 
uşoară, cu pînze sau cu 
lopeţi, întrebuinţată la 
sporturi {m- ,tab. xu, io)
[fr.].

■ YTTERBIUM sbst. Fig. 5349.
<3. Metal foarte rar, des- Moneda de 10 yeni. 
coperit în a. 1909 [fr.].

■ YTTRIUM sbst. « Metal foarte rar, descope
rit în a. 1794 [fr.].

•IN CAZANIA LVI VA11I.AAI UAŞ1| 1642).
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Sec. XV

sec XVI

Sec XVI

5

5
ZODIACni

535°- Za.

Z sm. A douăzeci şi noua şi cea din urmă literă 
a alfatetului: reprezentată în alfabetul cirilic 
prin semnele 3 3 („zemlia’ . cu valoarea de z) şi 
S s (Mdzelo” sau ,,dzialu”, cu valoarea de dz).

ZA1 {Ţţl. zale), ZEă [pi. zeie) sf. (D Verigă de 
lânţf ochiu de lanţ: De aloi ptnă la munte Numai zale 
de aur mărunte (ooR.)ţ ghicitoare despTC „stele”; f 
a luat luleaoa^Neamţulnl cu zale ou tot 
(ooR,), s’a îmbătat bine; o zaia sg.: 
numai odată să umflă si lanţurile oad 
rupte zală de zală (Ret.) îl © pl, Lan- 
ţ(uri): la praznice, e foarte bine a pune 
la uşa grajdulul zale, oa să treaoă vitele 
peste ele (gor.) ® Gămaşe de sîrmă 
ce purtau odinioară cavalerii, ca 
să-şi apere trupul de loviturile de 
lance, de spadă, etc. ([b]
5350): şl să’mbră^cudlrep- 
tatea oe ou o za (bibl.) ; l-au 
lovit pe batmannl dintr’un 
sinet, de i-au rupt zaoa de pe 
lingă arumaz■ (NEC.)*, S’au Îm
brăcat In zale Inoll cavalerii de 
la Malta cemin.) ; leşl-vor din 
negru pămlnt In zale de-arglnt cavalerii, Puternici ca 
grindina verii (coşb.); Căpitani, ostaşi cu zale şl cu platoşe 
de fler Pe-al lor cal slrepl stan mlndrl, ca la semnul de 

. rdzbolu (ALECS.); l-an văzut om sprinten cu zea Îmbrăcat, 
şl cu oojoo de soboli presta zea (m.-cost.) ; printre bumbii 
dulămil se zărea o-zea de strmă (NEOR.) : Imbrăcau zeaoa 
de slrmă şl oolful de fler şl se Înarmau ca la o mare 
primejdie (odob.) » ^ câmaşe de zale, CU acelaşi înţe
les : li pune lingă piatra sub care a fost Inmormlntat o 
oămaşe de zale (I.-gh.) : / zale SO.: Cu o zale argintie 
se îmbracă mindra ţară (alecs.) [comp. lat. medieval 
zaba, gr.-biz. alb. zave].
t ZA* prep. La [vsl.].

ZA ANA = ZALELANA.
ZAb.^A (pZ.-ie)' sf. ® Bucata de metal a 

frîului care stă în gura calului {(^ 5351): fini cra
iului pnntndu-l zăbala In gură, Încalecă şl atunci calul odată 
sboarăon dtnsul plnă la nouri şl apoi se lasă In jos oa o 
săgeată (CRG.); (călăreţul) strlnge scurt zăbala ^1 îndeamnă 
calul la Iuţeală (CAr.); Incălecă pe un armăsar cu barşa de 
fir şl ou zăbale suflate cu aur (odob.i ; Caii muşc'a lor 
zăbple, surugiul e călare (alecs.) ^ ® pl. / © Rană

gurii Tasuperficială ce se face la colţurile gurii la copii

sau la aceia cărora le curg|balele: dacă mnşti din 
plnea din care eu mlncat şl şoarecii, faol puşohele şl 
zăbale (PAMF.); cel oare face zăbale 
la gură, să bage ooada unei 
linguri In foc, apoi să dea cu ea 
pe la gură, oă-1 trece (gor.) f 
[ung. zabola],

ZAbAIiOS adj. t ©
Cu z ă b a i e la gură; Ura 
din oe se faceP Din degete ruşi
noase Şi din buze zăbăloase
(WO.I.

ZAbALUŢA (pl.-te) s/.
^=stbvnA (D [zăba
lă]..

5351. Zăbală.

OZAbAIJC adj. Olten. Zăpăcit, buimăcit, năuc 
[z ă (p ă c i t -t- h ă) b ă u c].

ZÂBAVA (pî.-ivi) sf. ® Intîrziere: lâră de veste 
au purces din Tarlgrad... şl nefăclnd an trecut pe pod 
mereu peste Dunărea (must.) ; să porneşti fără clipă de ^ 
spre Bucureşti (Car.i : m'am pornit cu graba şl m'am Intllnlt 
cu zăbava (cro); fără în grabă, fără înt!rziere;t 
nu vreme, .t ne ^ vreme, t fără ^ vreme, fără multă 
întîrziere, nu mult după aceea: nuvreme, şl 
lată că soseşte buzduganul (sb.) ; na vreme sultan Ba- 
iazet... an trimis şi el solii de pace la Olbreht, oralul leşeso 
(N.-cosT.); Petru-Vodă... an zidit mănăstirea Galata tn vale, 
care fără vreme a’au risipit (n.-xost.) 1î ® t Petrecere 
mai multă vreme Intr'un loc: venise mart apele Slre- 
tnlul, pentru oare au căntat oştilor ofteva zile a facere
(M.-COST.) ^ ® Amuzament, petrecere, trecere de vre
me: te-aJ deprins a socoti amorul o nlmlo mal mult 
(NEOR.) [sl. zaba va].

ZAbAVI tw zAbovj.
ZAbavNIC adj. Care iucreazăceva fără grabă, 

cu zăbavă, încet [si. z a b a v I n tt].
t ZABBT w ZABfT.

ZAbÎC, ZiBiasbst. Olten. Bân K Turtă de mălaiu 
fărîmată sau mămăiigă prăjită în untură, 
t ZABIT, ZABţT sm. Guvernator, comandant 
[tc. zabit].
O ZABLĂU1 sm. Mold. Bucov. ® Fiăcăiandru (pînă 
la 20 de ani) istam.) (rv.-crg.) f ® zffs Dulău: cind a 
văzut-o bolerlut că vine, a dat drumul tuturor zăblăllor oa 
s’o rnmpd (sa.) [ung. zabălld].

ZABlAu1 (pi. -lae) şnj Ţol mare (în spec. pe 
oare cade griul clnd se vlntură sau se ciurueşte);
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ZÂB
ZAD

. cergă de Învelit: pe ziduri stan rlndulte, peste no văr
gat, arme de tot felul roooB.); griul... ee.făoea vraf pe zâ- 
blas curate de unde-1 tnoărcaa argaţii, (s.-ald.). 
t ^ĂBLEAIjÂ Sf. (PRV.'MS.) = ZABRE«^.

O ZĂBON tw ZAbtjn.
ZÂBOVI (-oveso), f ZAflAVţ (-ivesc) 1. ub, tr. ® 

A întîrzia pe cineva1>a-l ţinea mult în loc, a-1 face 
să stea' tîrziu într’uil loc: nu volu să zăbovesc pre cetl- 
torlu ou lungă voroavft (N.-cosT.); crlşmărlţaoea frumoasă... 
se roagă să n'o zăbovim, că mal are şl alţi muşterel (Crg.) ^ 
© A- întîrzia ceva, a face ceva prea tîrziu: de va 
zăbovi cumpărătorul plata, este dator a da şl doblnda banilor 
cLEG.-cAR.) t ® A distra.

2. vb. inlr. © A întîrzia, a râmînea undeva prea 
tîrziu, a face un lucru mai tîrziu decît trebue:
Orlgorle-Vodăn'au zăbovit mnlt tn Tara-leşească, oe au trecut 
In Ţara-nemtească (must.) ; rămllnd Ohloa-Vodă numai cu 
bolăril, n'au cutezat să mal zăbăvească laLăpuşna(M.-cosT.); 
bucătăreasa o certă că prea "zăbovise (isp.) H ® A pe* 
trece, a rămînea citva timp într’un loc: in totului 
tot, a II trecut la mijloc vr'o jumătate de ceas cit a zăbovit 
mama acolo (CRG.) ; trei zile şl trei noptl zăboviră .la vină-- 
toare (isP.V; De-al şti tu, precum nu ştii, Aloi mult n’al 
Zăbăvll (MAR.).

*i. vb. refl. © A întîrzia, a răniîhca undeva prea 
tîrzîii: yăzlnd că parte din-slugile Iul se zăbovesc, porneşte 
cu grăbire la locul ştiut, să le caute (Cro.) 1! © ţ A-şi pe
trece vremea, a sc îndeletnici: să te zăboveşti cu 
Sflnta-Scriptură ca uo preot (n.-cost.) ; Ermlonlt să 
zăbăvea şl cu meşterşugul doltorlel (pos.) [sl. 7. a b a- 
v i 11]. , .

ZĂBOVITpR adj. verb. zAbovi. Care zăbo
veşte. *, . . v

ZABRAG sbst. F = PERDAF © : va tntlmplna un 
— bun (I8P.) [comp. rus. ? a b r a k ii].
O ZABR^ {pl.-une) sn. Băn. ♦ Pădurice* rară; 
dumbravă [srb. zabran].

ZABRANIC (pL-lce) sn. = CREP: zări o femele 
zăPtnd Înfăşurată Intr'o lungă maramă de negru coDoe.)! 
Puterea nopţii se aşază Ca nn ^ pe pămlnt (vlah.) ; n’aş voi 
să-ţl pul cununie pe oap şl negru la mină (Olvr.) ; m’a 
trimes doamna de jos la cea de sus, să-mi spele un ^ In apă 
rece (gor.), ghicitoare despre ,,ceară” [bg. za- 
b r a d n i k d].

ZĂBREA, / ZEBREA (pî.-brele), O ZABREALA 
(pl.-ele) sf. © = oraţie ® m 
5352): Prin dese, prin negie ză
brele de fler, O.rază pierdută Îmi spune 
fiinţa Cereşoulul soare, seninului cer>
(ALX.); printre zăbrele, văzu luna 
plină colindInd repede faţa senină şl 
albastră a cerului (odob.i ; părea un 
leu furios Închis Iu zăbrele de fie;
(DLVR.) : Prin zebrele aurite sbor che
maţi de gjasurl dalbe (alecs.) ; $1 de 
ce zebreaoa nu o ţll deschisă. Să pri
veşti la lună păr'la miez de noapteP 
(STĂM.) t © împrejmuire de ză- Fig. 535a. zăbrele, 
brele, grilaj : la mina dreapta, o 
pădure mare, închisă cu zăbrele da Ilar (c.-RAD.) *’ @ ţ Me
terez [vsl. za b ral O „meterez; iezătură,”].

ZĂBRELIT adj. închis cu ză- 
b r e 1 e: a trecut la altă tereetruică — ă. 
de unde să poată urmări tot (Car.).
O ZĂBROANĂ (pi.-ne) sf, Băn 
Un fel de plasă de prins peşte In 
bălti.

ZÂBUN (pi.-ne), O ZABQN, ZOBQN 
(pi.-oane) sn, <p Haină cu mîneci, 
purtată de ţărani şi de ţărance iar
na; e vătuită cao plapomăşi e lungă 
uneori ptriă la genunchi ([i)5353);

•trintl căciula, aruncă zăbui^ul, scoase pun
ga... şi o pnse pe tarabă (dlvr.) ; Dar de olnd 
m’am măritat, Bate' vintu'n zăbun Ut Şl port 
frică de bărbat ok.-brs.) ; altă dată Îmbracă 
zăboane mal lungi, fără m.Ioecl (vqr.).; odi
nioară cTa o haină fără rriîneci şi se 
purta de boieri şi de cocoane: peste 
zobonul de stofă aurită, purta un benlşel de 
felendreş aîbaatru(NEGR.) [tc. zyb.Un, bg. zabuntt].

Zăbun.

ZAbUNAŞ (p^-aşo) sn. (p dim. zÂbitn.

ZAgAMÎNT (pL-minte) sn. JstA Dispoziţia* stra
turilor minerale în sinul pămîntului : citeodata, cind 
săpătura abia a dat'de <^ul de petrol, ...acesta ţlşneşte afară ■ 
oumaxeputere (siM.) [fr. gisenient, refăcut după 
zăcea].

ZAGARE sf. / Faptul de a cădea la pat, de a 
zăcea de boală; boală: iiie cantaouzino... după ce 
l-au boierit, a doua zl eu şl căzut In de boală, din care 
la săptămlnaao şl murit (n.-cost.) ; peste pnţln timp, a căznt 
maioă-ea Iarăşi la ^ şl s’a tăcut bolnavă şl mal grozav decit 
mal ’nalnte (sb.) ; a căzut bietul om la şl, In chinurile 
boalel. a adunat pe toţi doftorii din Împărăţia sa (mera).

zAGAŞ adj. Care are o răutate ascunsă în- 
tr'însnl,' în inima căruia zace răutatea, invidia, 
necredinţa, dorul de răzbunare: tata-săn, moşu-său, 
buni. şi străbuni, toţi ciocoi <«'1 şl răi (i.-gh.) ; la inimă 
onm era, rămase sclrblt pentru că nu-1 făcuse pe dlnsnl 
olrmnltor (isp.) ; Clullc mal era şl om xslv.) [j ă C a Ş, 
influenţat de ză ea]. ' .
OZAGĂŞ arf;. Mofd. (pamf.) (şez.) Leneş, trîndav, 
care* ,ză c e şi nu vrea să facă nici o treabă. 

ZAgAşalA, zAcAşje sf. Fire, răutate de om
Z ă C a ş; pică: nu ml-a mal rămas .'a inimă .nici o ză- 
căşală (ISP.); se hrănesc cu o nepregetată ciudă, c*o adlncă
Zăoăşie (ODOB.).

ZÂGATOR i. adj. verb. zAcea. Care zace; pia
tra zăoătoare,*piatra stătătoare a morii, aşezată de
desubtul pietrei alergătoare: piatra Zăcătoare are la 
mijloc o gaură... prin care trece fusul de fler al prtsnelulnl
(DAM.).

2. zAcAtoahe sf. © Trans. Băn. ^ = stanişte© :
...te culci seara cn soaie Şl te booH In prtnzu mare, Clndu-i 
ciurda ’n Şl soarele pe-răzoare (ik.-brs.) ^ © Vas mare, 
de mai mult de două sute de vedre, cu vin sau ra
chiu ce stă vecinie în pivniţă spre păstrare, sau 
din care se umplu alte butoaie: îl mutase (galbenii) 
din chimir pe cuptor, din fundul unei zăcătorl, deasupra uşii
(DEM.).

ZAGEA (zac) vb. intr. © A sta întins în pat sau 
pe pămînt (de lene sau de oboseală), a sta culcat:
plnă olnd, leneşule, zaol, şi olnd din somn te vel scnlaP 
(BiBL.); dar scoală, somnore, ce zaci oa o vită? vezi de gată 
carul şl mergi la pădure (Ret.) ; maidanele Bucureştilor 
gemeau de soldaţi cari zăceau ou sutele In.ploaie şl In frig, 
ghemuiţi la norolu. (I.-oh.) ^ © A boli, a zăcca în pat 
de boală: Pe-un pat alb ca un linţoliu, zace lebăda murindă. 
Zace palida virgină, cu lungi gene, voce bllndă (EMin.) ; 
Maorlan... şe războll pre oale, de zăcea Intr'un sat la nişte 
oameni (mx.) ; un glonţ m’a nemerlt drept tn piept, de am 
zăont şase luni (I.-ghode zaol de friguri şl vrei să te le- 
oneştl, să arunce cineva peste tine, pe olnd dormi, o doniţă de 
apă (GOR.) H © A se odihni în m()rmînt, a fi în
gropat; aci zacex., inscripţie săpată de obiceiu pe 
crucile de la morminte © 0 A se afla în inte
rior; a sta ascuns în cineva sau în ceva: aurul ce 
zace In pămlnt; multă răutate zace Iu Inima lui; Frumuseţea 
cui nu-1 place? Dar nu ştii tn ea pe zace (Znn.) [lat. j,a-
c e r e].

ZAGEALA (pl.-eie) sf. Fie-carc din părţile 
in caro sî’nt divizate capitolele din Evanghelie şi 
(îarc trebue citită în biserică [vsl.z a 5 alo].
O ZAGON, O ZACQN sbst. Băn.
Trans. (jbiceiu, datină: pe sac 
implut cu pale, dapă zaoonul lor, 

dormeau (preoţii) (let.) [srb. Z a- 
k o n].
t ZAGUSGA 
sf. Dejun : apoi 
eu oe slnt, eu care 
l-am poftit la<^?^
(ALECS.) [rus. z a- ( 
k 11 s k a].

ZĂCUT 1. 
adj. p. ZĂCEA.
Care a zĂciit: »■
de vdraat; grfiunţe 

tn rom (CAr.).

4c3.’‘ispiui t».
ZADĂ (pl.-de) sf., ZAD sm. © A Frumos ar- 

borc’conifcr, cu frunzele aciculare liingi, cu conu
rile mici, de un oval lungăreţ, de coloare verde şi
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acoperite cu un păr catifelat; din trunchiul acestui 
arhore sev scoate terebentina; aşchiile răşinoase 
ale acestui arbore sînt întrebuinţate pe alocuri, 
la ţară sau la stîne, pentru luminat (Larix sibi~ 
rica; L. decidua) ([^ 5354); la la zada ceea
care stă (nnpt& pe marginea prăp&stlel (UR.) H (D Ţandără 
subţire de zadă, de brad sau de alt conifer, în
trebuinţată pentru luminat [lat. vulg. daeda< 
clas. taeda+gr,. Sa?, SaSoţJ.

ZADAR, zÂDăR adv. Num ăi în construcţiu^ 
nea in^, fără folos, în deşert, de geaba: In zadar, 
mtndră, ’n zadar, In zadar ml te ga(i bine. Mergi Ia joc, 
nu te la nldie (ik.-brs.) ; voind alb& copil... au umblat 
pe Ia vraci şl {lloaoll, dar In zadar <isp.); în zadar striga 
'mp&ratul ca şl leul !n turbare (emin.i In deşert dar tl-e 
mirarea şl In zadar te olndeştl De ce nu-tl merge ’nalnte 
şi de ce nu. procopseşti (Pann) ; !n zădar am protestat. In 
zădar l-am spus... că am funcţiune publică de îndeplinit
(CAR.) [sl. z a d a r ă].

ZÂDĂRÎ (-ărâsc), ZĂDÂBţ (-ăresc) vb. ir. (T) A în
tărită, a aţîţa, 9. irita, a excita: ce trebue ei să zădă- 
rască musca... că nu muşcă ca clinele? <t(ch.); gărgăunul, 
zădărlt tllnd, îndată se bumilneşte şl muşcă pe cel ce l-a ză- 
dărll (MAR.); aşteaptă, martafoiule, să te ’nvăţ en a zădărl 
fetele 1 (alecs.); 11 zădăreau copiii de pe ullfă (grig.) ^ 
® ^ o bubă \ciAuş.), a0 sgîndări [vsl. *zadrati< 
bg. z a d i r a m u, rut. z a d e r a t i; etc.].

zadarnic,'zadarnic 1. adj. ® Fără folos, ne
folositor, deşert; muncă «^ă; cu un om îndărătnic ca 
d-ta, ori-şi-oe vorbă e zadarnică (slv.)^@ Vanitos; Slgls- 
mund Batborl, nestatornic şl zadarnic 

' 2. adv. în z a a a r, de geaba.
^ Z AdArniGI (-icesc) vf/. Ir. A face zadarnic, 

fără folos; a dejuca; nenorocita campanie de la Prut 
zădărnici planurile sale (neor.) ; şl ca să-mi zădărnicească 
orl-ce şovăire, Trie se gudură pe lingă-mine (br.-vn.); împo
trivirea unor boieri bătrtnl zădărnici toate speranţele (alx.).

ZAdâRNIGIE sf. Caracterul a tot ce e za
dar n i c, fără folos; deşertăciune: văzind loan-Vodă 
zădărnicia prl-cărei Împotriviri... se Închină biruitorului 
(VLAH.); Dar de-n lor Te Întreabă şl'soooate (emin.) ; nu, 
ştiinţa nu e o ca toate zădărniciile (br.-vn.).
O ZADIE sf. Trans. Maram. Oaş, 0 = catrîNtA; 
aruncă năframa ou galbinll... şl căzu chiar In poala zadiel 
la o lată (RET.) [rut. zadî ,,la spate, dindărăt”, 
propriu ,,fota dindărăt”].
C ZADRA = ZADA.

ZADT^ (pî.-nfurl), Mold. ZADUV (pî.-uvurl), t ZA- 
DţH (pf.-uburi) sn. 6 0 Căldură năbuşitoare, pî- 
Clă, zăpuşală ; ieşind să se mal răcorească de zăduful zilei, 
Intră In grădină (isp.); El poftind ca să se scalde, să răsufle 
de zăduf, Descălectnd, legă oalul la umbra unul stuf (pann); 
dzua Eăduhul m’au dosădlt, noaptea frigul şl somnul se- 
au depărtat de ochii miei (pal.) ; Zăduh fierbinte usucă 
gitiejui (8TAM.) K ® 0 Năduf, supărare, necaz, neli
nişte sufletească; zădnhul ce-o munceşte simte bine 
o'o sngmmă zlna la mlezea-mare (dlvr.) [sl. Z a d U h ăj.

ZAFIR ww ZAMFIR. bi
o ZAFLA vb. ir. Băn. = IZ AFLA, ‘ *'
O ZAGĂLUI {-uesej vb'. It. Băn. A scoate clin fire. 
din sărite fsrb. z a g a I i t i].

ZAGAN sm. i Specie mare de 
vultur, numit şi ,,vultur-bărbos“,
„ceahlău11, ,,sorliţă“, ,,ciIihoiu“, 
etc. (Gypactus barbatus) ([U 5355)
[tc. z a g a n].
OZAGARA, zAqArea Sf. Mold.
Trans, căită ou z&găiea, căciulă albă 
cu margine neagră, care se purta 
pînăacum vre-o douăzeci de ani
(DENS.); aveau pe trup sumane bune de 
noatln... in cap căclnli ou zagara (sad.)
[bg. zagara, srb. zagarija].

ZAGAZ (pi.-azuri) sn. Stavilă, 
iezătură; lăcuse... * straşnic Io'ca- 
Dătul văii... şl In clilpnl ăsta opri cursul Fig. 5355. Zăgan. 
apel (R.-coD.); citi răzeşi avlnd locui 1 Iu 
care se pot tace eleştee cu —uri vor vrea să Iacă eleşteu, 
să se aşeze Intre dlnşli pentru cbeltulala ce vor face 
(LEG.-cAR.); 0: potopul Bunilor, spărglndu-sede —urile Car- 
patllor, Invălue munţii şl curge ’nalnte pe văile deschise 
(VLAH.) [comp. srb. z a g a t i t i ,,a stăvili”].

ZAgILNA, zAolRNA (pi.-ne) sf. Săculeţ în 7 An. 
care se pune caşul scos din budacă sau urda scoasă .y > ^ 
din căldare, ca să se scurgă zărul. ZAM

ZĂGNEATA (pî.-ete), ZAGN^TA, </ ZAcNATA 
(pî.-te)/?/. Foede nuiele sau de surcele uscate care 
arde cu flacără în gura cuptorului, făcut anume 
ca să se rumenească plinea sau pentru ca să se 
coacă mai repede mălaiul, plăcintele, etc.: pe vatră 
licărea o zăgnată de loo (ret.) [rut. Z a g n î t].
OZAhAI (-ăesc)vb. Ir. Mold.Bucov. ® Aaducesupă- 
rare, a nelinişti, a turbura, a incomoda: Tătarii şi cu 
o samă da Turci călărlme le-au Ieşit Înainte şl-1 tot zăhăeau 
prin preglurul oşlll (NEC.)*, zăhălndu-1 muştele oe ae nădlaerâ 
la hoitul lepel. a fluturat ţapul odată din coarne (sa.); 
mal mult te-om zăhăl dectt tl-uni fl de folos (grio.) ^
® A deran,ja, a răscoli, a arunca In neregulă [rut. 
z a h a î t y].
O'ZAhAIALA (pl.-ieii) sf. Mold. Bucov. Faptul de 
a z ă h ă i;’ (urburare, supărare; dcran.jament: mai
multă — era Turcilor de dobitoace decll Căzacllor (gr.-ur.); 
nici Moscalii ceştia dincoace un treceau la Tătari lâ cellaltt 
dincolo, nici făceau. — nimioă unii altora (nec.).
OZĂHAIT adj. Mold. Bucov. p. zAHAi. ©Supărat, 
neliniştit, turburat H ® Deranjat, răscolit; apoi
cllţl, buci şl alta lucruri, —e prin ale politi şl col ţa re, ca la 
casa unul gospodar (Crg.); ta-aş primi In gazdă, dar tare 
ml-e — tu casă (şez.).

Z AH AN A = ZALHANA.
ZAHAR,' Mold. ZAHAR, Trans. Băn. zAhab sbst.

® Substanţă tare, formată din mici cristale albe 
ca zăpada, nu gust dulce şi plăcut; se extrage din 
trestia de zahăr, dar mai ales din sfecla albă:
dulce ca —ul; aă nu mănlncl zahar,'că ti ae lac dlntll ca cio
lanul din care-l făcut zahărul (gor.); olnd ar II namal 
nu cerşetor, tot ou zahar l-ar hrăni (znn.) ; a îndulci cu —; a 
pune — In calea; — cristalizat, candel; — rafinat, zailăr 
alb şi compact, obţinut prin decolorarea zahărului 
brut; oApAtJnA®, tos; ®: om de —, om foarte 
bun: era nu om de zahăr (bas.) ; şeful... (e un) bărbat de 
zshăr (CAR.)H© ♦ TRESTIE-DE-ZAHABTRESTIE®;—
rod-de-zahAr = rodozahar [ngr. Ca-/ap(]. 
t ZAHARA, ZABAREA ev ZAR ERE A.

ZAHARI IV ZAHARISI. 
zAhArÎCA sf. A = gAtjnA®.
ZAHARICALE Sf. pl. Bomboane, cofeturi, 

acadele, fructe preparate In zahăr, etc.: dn-te de 
grabăf FiănţlşoralB, In ttrg şl-ml cumpără o oca de ^ pe 
deseară (alecs.) ; Astăzi^ olnd are parale^ Mănlncă Şl olnd 
se OBUtă mllne, N'are cti ce sA-şl laptlne (panni; la cununie 
...se aruncă de vătăjelf asupra celor cononaţl) alune, eto.
(GOR.) [ngr. Cţ'Ydp'.v.âj.
‘ZAHARINA, saharinA (pl.-no) sf. Q- Sub

stanţă organică artificială, de 500 de ori mai duice 
decît zahărul, pe care o 
Întrebuinţează diabeti
cii, cari n’au voie să in
troducă în corp zahăr 
obicinuit [fr. saceha- 
rine].

ZAHARISI (- tseso),
O ZAhARJ (-ăresc) 1. vb.
Ir. ® A acoperi cli un 
strat de zahăr, a fierbe 
In zahăr (fructe): ou za
hăr II zăbărea, In ouptlorln
că ml-l pnnea SI el mlndrn ee cocea (mar.) 1] ® 0 A 
Îndulci: e oăm de mnlt, zice Inptnol, zaharisind şl mal 
tare tonul ICAR ).

2 1)6, refl. ® A se cristaliza {vorb. de dulceaţă, 
de licheururi, etc.): Iml găsise pricină, de la te mlerl 
ce. de la un rod-da-zahăr care se zăhărise (GN.i; Vutca... 
să se îndulcească cn zahar fierbinte, ca să nn ea zăhăreaecă 
(DRAOH.) t ® 0 F A se ramoli [ngr. viii. {aj^ctpoooj
< {a)(C!povu)].

ZAHARNIŢA, o ZAHARNITA (pl.-te) sf. O 
Vas, chisea, în care se ţine zahăr ([®1 5356): la 
zahărul cn degetele din zăharnltă ş'apol II pune In cleşte
(ALECS.).

ZAhARQS adj. Care conţine z a h ă r; de na
tura zahărului; on cit fierberea înaintează mal mnlt, cn 
attta mnstul... (tşl) schimbă gustul din — tn vluos (ION.).

* ZAHARQZA, sahabqzA sf. fi) Zahăr din trestie

5356. Zaharnită.
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7 A l-l_ sau din sfeclă, sau ori-cc alt fel de zahăr, care are 
aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi [fr. sac- 

ZAr charose].
O zAHATĂ sf. ® Ato/d. Bucov, Părete de nuiele în
velit cu paie, ca adăpost contra vîntului (pentru 
vite): M’am dos la p&dure şl ml-am tăiat o nula lungă, 
9l-am venit acasS şi mi-am l&cnt o şl-o poiată, şi ml~a 
mairămas o. baoată (sb.), ghicitoare despre,,opinc&M ^ 
® Trans. Ulicioară: oasa... era pe o strimtă (ret.) 
[rut. z a h a t a].
t ZAHEREA (p^-rele), ZAHAR^ (pl.-rale), ZĂ

HĂREL (pl.-rele) s/. Proviant, hrană pentru oameni 
şi vite; nutreţ, furaj: hatmanul... vrlnd să popreascăza- 
bereana tarceascăcare o duceau Turcii să o baae tn Cameniţă 
(N.-cosT.) *, porneau In răsărit corăbiile Turcilor Încărcate ou 
zaherele strlnse ou hapca (vlah.) ; Duca-Vodă... trlmeţlnd 
pin ţinuturi oa să-l aduoă zahara, orz, făină, de mlncat 
pentru oameni şl pentru cai (must.) ; le-au murit vitele oărlnd 
la zăhărele pe la serhaturl (I.-gh.); zaharaua de porumb 
urluit este un nutreţ plăcut şl priltor la toate soiurile de vite
HON.) [tc. z a h i r ă].
O ZAICA. zaitA sf. Băn. i = QAITA1 ® [bg. zaj 6i 
„deiepure'-, zaj Cară ,,vultur iepurar”]. 
t ZAIF adj. f Cam bolnav, indispus: inchipn- 

eşte-ţl fericirea de-a avea o soţie drăgălaşă... Inimoasă, 
oare te-a oăuta ctnd 11 fi ^ (alecs.) [tc.]. 
t ZAIFŞT ZIAFfîT.
t ZAIFLÎC sbst. f = INDISPOZIŢIE ®: eu unul, 
slavă Donmulnll slut terlt de asemenea * ialecs.i [tC.]. 
O ZAITIN sbst. Băn. Untdelemn: să nu poitiţi să 
fiţi pietutlndenea » pre apă (TIch.i [srb: Z e j t i n].
O ZAIŢA m- ZAICA.
O ZÂIU sbst. Olten. Trans. (conv.) (PAc.)PoJghiţă sub
ţire de ghiaţă ce se formează pe apă sau pe geamuri 
[ung. zaj].

.ZAXiA ■»- ZA1.
ZÂL.HANA, SALHANA (pl.-nale) sf. = ABATQ- 

RIU: d*a lungul zidului oe se ’ntindea pe malul glrlel, se adă
posteau salelele cu vite şl zalhanaua curţii domneşti (odob.i; 
tăiau şl ucideau Moldovenii ca la aalhana (isp.) [tc. S a 1- 
h a n 6].

ZALOG (pî.-oage) sn. ® — AMANRT®:-^ se zice 
luoml oe dă datornicul Imprumutătorulul spre Incredluţarea 
datoriei(LEO.-CAR.); să vel lua veşmlntnlvecinulni tău <«', iară 
să 1-1 dai lui ainte de ce ară apuue soarele (pal.) ; bei 
uneori plnă'ţl trăsnesc urechile, plnă’tl laşi oăolula şl 
zechea (jip.) ^ ® ^ ^ OSTATIC: Antioh-Vodănu s’au
tlmplat la moartea tătlne-său, lui Cantemir-Vodă, fiind 
la Poartă, la Tarlgrad (n.-cost.) [vsl. Z a 1 O g,n]. 
t ZĂliOGAŞ sm. == amametab [z â.l o g].

ZÂLOGl (-ogesc) vb. tT. (D = AmAnETA: Impru- 
mutătorul poate să zălogească şi el zălogul datornicului său 
la al său Imprumutător (leo.-car.) ^ ® t A lua amanet 
[zălog].
OZAXiUD adj. Mold. Smintit, năuc,buimăcit; ne
rod: Mihal-Vodă ...atnnce Iţi părea oă este un om(Nec.) ; 
Grecii, oel din ceea parte, sta zălozl şl ametltl, Ingrljatl, 
cuprinşi de spaimă, pilcuri, pilcuri Împărţiţi (let.) : e tl- 
nără Încă şl '>'ă (sad.) [bg. Z a 1 U d e n u].

ZALUŢĂ (pf.-te) sf. dim. ZA: iată vlne-a mea dră
guţă Cn cătrlnta ou —' hk.-brs.) .
O ZĂLUZ.^A, zALDZţanE sf. Mold. Starea celui 
zălud, nebuneală, sminteală: o înă înainte pe apă, 
tot cu Băluzenla In cap (flor.>.
O zAluzi (-uzesc) vb. întT. Mold. A deveni ză
lud, a se sminti: atlta s’a speriat el de răn, că a iost 
mal să-şl sară din minte, a lest mal să zălnzească (pamf.).
OZAmA s«- zeama.
O ZĂMALŢ sbst. Băn. = SMALŢ.

ZAMÂN sw AMAN-ZAMAN. 
t ZAMAN sbst. Prilej, ocaziune: nu-i era Inl Las- 

oarakl atlta jale de moarte, cit 11 era jale că-1 venise —'Ul de-1 
era pe voia Iul (nec.) [tC.].

zambila (pl.-ie) sf. A ® Plantă bulboasă 
din fam. li’liaceelor, al cărei bulb ovoid dă naştere 
mai multor frunze lanceolate lucitoare, de un ver- 
de-închis ; florile mirositoare, albe, roşii, albastre, 
violete sau galbene, sînt aşezate într’o ciorchină 
la vîrful tulpinii; originară din regiunea medite
raneană,' e mult cultivată la noi pentru florile ei 
frumoase şi mirositoare; numită şi ,,zambul”, ,,ia- 
cint”, „floarea-viorelei”, etc. (Hyacinthm orien-

Tig- 5357- Zambilă.

talis) (dl 5357) H ® «-cdb-oImp) = viorea ® H
® ~ - MOTATA = PORUMBEL® [tC. zUmbUl].
T ZAMCÂ (pl. zămci) sf. Intăritură. fortăreaţă: 

fleşte-oare casă oa o cetate fiind Incnngln- 
rată ou de lut îngrădită (must.) ; numai 
ce se auzeau tunurile dind din ocopurl şi de 
pin zămcl dtnd (nec.) {rus. Z a m o k u,
- m k â].
t zAmenti = ZAminti.

ZAMFIR, ZAFJR (prv.-mb.) (pl.-ire,
-iruri) ,971. « — SAFIR: lăsăsă-1 pice din 
cloo... o piatră de zamfir, mare şi frumoa
să, limpede şi albastră Întocmai ca seninul 
cerului (ODOB.) [vsl. s a m f i r u, gr. 
oaţKpetpoi', comp. şi ung. dial. z a - 
fir].
ţ ZAMINTEALÂ (pi.-ell), ZAMIN- 

titurA (pJ.-tnri) Sf: (CANT.) Amestecă
tură, încurcătură [zăminţi], 
t ZÂMINTţ (-tesc) vb. tT. şi refl. A 

(se) amesteca icant.i [comp. pol. z a ih ş c i 6]. 
ţ ZĂMINTITURĂ CV zAmINTEALA.

zAmisli (-lese) 1. vb. tr. ® A concepe, a lua 
în plntece, a răminea însărcinată: şi Adam ounosen 
pre Eva şl, zămislind, născu pre Caln (bibl.) ■ ® 0 A da 
naştere; a plăzmui. .

2. vb. refl.' A lua naştere; a fi conceput, plăz- 
muit: olne mal ştie clte planuri, olte Illnte, clte versuri s’au 
zămislit aleii (D.-zAMF.) [vsl. zamysliti].

ZÂMISLIRE Sf. ® Faptul de a zămislif® 
@ '«a Si. loan Botezătorul, sărbătoare prăznuită de 
Biserică la 24 Septemvrie.
OZAmIrcA, zAmurcA (pi.-ci) sf. X Zeamă 
subţire,'proastă (de ciorbă, de mîncare); se zice 
şi despre un rachiu prost, slab (ciauş.): Aşa ei că i-a 
dat: Hlncare să le-aju^ă, Mai mult zămurcă lungă isev.). 
OZÂMNATA sf. Trans.(coHv.) = zAGNE^tA. 
o ZAMNIC CV ZEHNIC.
t ZÂMORţ (-orăsc), ZAMORI (-oresc) 1. vb. tT. ţA 

A slei de puterij a lâ.sa sâ flămlnzească: tată-său 
l-au băgat In temniţă şl l-au zămorlt cu foamea (oos.).

2. vb. refl. Mold. Băn. A-şi potoli puţin foamea, 
a-şi stîmpăra puţin setea; a minca, a bea numai 
cit să-şi ţie zilele: Moartea.... Începe olnd a roade la co- 
pacltinerl,oIndaIortecasmlceleşlnulele; ...se zămoreaşieă 
sărmana, cum putea (Crg.) [vsl. zamoriti ,,a omori” 
rut. zamoryty ,,a lăsa să flăminzească” 
z a m o r y t y s j a ,,a muri de foame, a leşina”]

ZAMQS CV ZEMQS.
zAmoşiţA sf. ♦ Plantă acoperită cu peri 

aspri, cu tulpina ramificată de la bază; face flori 
mari, de un galben-deschis sau purpurii, şi ca 
tifelate la mijloc; numită şi ,,macul-cioarei” (Hi 
biscus temalus) [zămosj.

ZAMPARAGIU sm. F Ştrengar, desfrlnut, 
destrămat: încalecă d’a'ndărătelepe o saca şl se plimbă 
pe Podul Mogoşoali, eseortat In triumf de toţi ştrengarii zam- 
paragll (Car.) ; d’apol călugării I o adunătură de zamparagii 
duglişl din toată lumea (Crg.) [tC. Z a m p a r â Mcrai- 
don”].

ZAMPARALÎC (pi.-Icuri) sn. F Desfrînare, des- 
măţare [tc.].

ZAM'URCA ev zAMfRCA.
O ZANAT (pl.-aturi) sn. Băn. @ Meşteşug, meserie 
[srb. z â n a t].
O zAnATAR sm. Băn. ® Meşteşugar, meseriaş 
[z ă n a t].

ZĂNATIC adj. Smintit, ţicnit, deşuchiat: 
după ce era acum tontolete, rămase şi ^ (isp.) ; Dacă amln- 
doi slut iarăşi <^1, năbădăioşi, Se bat apoi ca nebnnil şltiăesc 
tot mlnloşl (pann) ; să bagi pe.om In puşcărie, aşa, pe vorba 
unul(BR. VN.): şi ce-mi umbli âşa 1-ml otcaţlposo- 
meritr (VLAH,) [comp. lat. dianaticus].

ZANGANI... CV ZiNOANţ...
Z An o aga (pi.-ge) sf. .tfS. ® Adîncătură, vale 

Intre munţi, scutită de vînturi 1) ® Poiană în
verzită [sl. za n o ga ,,la picior, la poale”, rut. 
z an 6 ga „loc retras”].

ZAP(A) I inlerj. Imită lătratul, hămăitul că
ţeilor : moşneagul dă să Intre şl el, căţeluşa Iar zapa I zapa 1 
iSEV.) [onom.].

ZApACE./^A (pl,-oii) sf. Starea în care se
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află cei zăpăcit, ameţeală, buimăceală, uluială; lur- 
burare a minţii; e uimitoare adeseori zăpăceala lo'cart-1 
bagH pe oameni dlliele (SLV.); atlta'tulburare gl priolcul 
Iul Albert unele oa aoestea, Inott 11 apnc& Irisurile (isp.i 
[zăpăcii.

ZĂPĂCI (-&ceeo) 1. vb. Ir. A turbura mintea 
cuiva, a-1 face să-şi piardă capul, a ameţi, a bui
măci, a ului; la politie... al a lace cu tel de Iei de oameni, 
cari te trag, unul la dreapta, altul la stingă, te Isplteso, te 
zăpâcesc şl-ţl iau minţile (slv.); v(l)ersnl el plăcut, de părea 
eă te ungea la inimă, zăpăcise oare-cum pe bietul tecior de 
tmp&rat (isp.i.

2. vb. refl. A pierde facultatea de a judeca lim
pede, acşi pierde capui, a se ameţi (de cap), a se 
buimăci, a se ului, a se năuci; băiatul... se tăcu roşu 
ca slecla, se zăpăol plnă Intr’atlta, de nu stln deocamdată să 
zică nici două boabe legănate (isp.i.

ZĂPĂCIT adj.p. z Ap Aci. Cuminţea turburată, 
buimăcit, uluit; popa... a înţeles din vorbele acestea că 
are a face cu un om (slv.).
' ZĂPADĂ (pî.-pezi) sf. © Picături de apă în- 
gheţată'care cad iarna din nori ca nişte fulgi albi, 
formaţi din cristale hexagonale, omăt, nea; alb ca 
zăpada; spăla-mă-vel şl mal vlrtds declt zăpada mă voln albi 
(BiBL.); fulgerele din timpul Iernii sţnt semne de —• apro-' 
plată (OOR.i; Ea ’nlăntueste gltu-1 cu braţe de *
lEMiN.); cade ninge; se zice înspec. de zăpada aşter
nută pe pămînt, pe clnd aceea care cade e numită 
,.ninsoare” [vsi. *z a p a d a i (comp. zapadă 
„apus”)< zapadati „a cădea"; comp. rut. 
zapadna zymă ,.iarnă cu muită zăpadă”]! 
t ZĂPĂDI (-ădesc) vb. tr. (coR.) A acoperi cu z ă- 

p a d ă.
ZĂPĂDOS adj.Q Cu multă zăpadă; înna 

Ianuarie trecu cu noPtlle sale zăpădoase (dem.i.
O ZĂPĂI (-ăesc) vb. inlT. Mold. A lătra, a hămăi; 
acolo Ies fumuri, zăpăeac olnl, ointă cncosi (sad.i [za-
P (a)!].
O ZĂPĂIT sbst., zApAitvrA (pZ.-turl) s/. Mofd. 
Faptul de a z ă p ă i, lătrat, hămăit: un zipait mai 
puternic al clnelal (sADj; zftpălturl Intărltate de dulăi Iz- 
bUOUllă (SAD.).

ZAFCĂ = ZATCA.
O ZÂFGIE,A1jÂ (pl.-eii,-eie) sf. Mofd. Execuţie pen
tru plata dărilor: Slnt sătul de biruri grele... De 
ciocoi, de zapciele (alecs.) [zapcîi]. 
t ZAPGII (-dese) vb. tr. A executa pe cineva pen
tru plata dărilor, a'împlini: scria şl la Petri şipon 
generalul, ce era in Iaşi, să zapoleasoă pre caimacami pentru 
banii poclonulul Iul (nec.) [z a p C i u]. 
j ZAPGIITURĂ (pl.-tnrij sf. Execuţie, silire de 

a împlini birul: pre cale plnă ia Focşenl merglnd cu oaste, 
tot zapcilturi erau (nec.> [z a p C l i], 
t ZAPGILÎG (pZ.-tourl), ZAPCILţC (pi.-icurl) sn. ® 
Funcţiunea* de Z a p C i U: trăiau uitaţi pe la moşiile 
lor, lără a Îndrăzni să aspire la slujbe mal Înalte declt un 
zapcillc, o vătăşle dc plaln sau o sămeşle (i.-oh.) Exe
cuţie, silire dc a-şi îndeplini o datorie, de a plăti 
dările, etc.: ţarina... fiind desgrădltă, poate să se Intlmple 
păgublre, să Iacă zapcillo Ispravnicii locuitorilor ca numai 
declt să-şl îngrădească ţarina (st.-şch.). 
t ZAPGIU sm. (p Subprefect: alt clorolu... a dus 
o găină moţată la un ^ (JiP.t % d) Cel CC viilC să- 
strîngă dările şi în caz de neplată, să vîndă avutul 
datornicului, împlinitor, executor; agent poliţie
nesc,'jandarm: pua-an Îndată bani mulţi pic boieri de an 
dat împrumut, CU-zapeil strlugătorlde bani Greci (must.) ; 
boierii, neamurile şl acel cinstiţi pămlnteni nu pot 11 rădi
caţi de zapcli... căci casele lor nu pot 11 călcate,plnă nu se va 
dovedi mal Intliu de divan vina lor (st.-şch.) ; Fa sta a 
Sta de capul cuiva: vătavul destoinicei sta-»' asuprastol- 
nlcellorpentru rlndulala bucatelor (let.) [tC. z a b t ţ y]. 
t ZAPIS (pî.-se) sn. înscris, act de cumpărare 
sau dc vînzarc: vorba unui dm cinstit lace mal mult 
declt un (Znn.) ; am toate -«'ele casei In regulă (BR.-vn.) ; 
uite, oameni buni, alstea-s -«ele voastre, vi le dau să le rn- 
peţi (VLAH.) [vsl. zapis.ă].
O ZApÎRSTE sm. Oiten.Trans. ® Cel mai mic din
tre copiii unei familii, mezin (ciaus ) (pac.jH ® Trans. 
Copil amărît, pipernicit (pac.) [srb. z a p r t a k].

ZAPL^, zAflan adj. şi sm. f Lungan, gă
ligan : zări venind de peste pod pe negustorul Iul... cu za-

planul de rob după el (câr.) ; cortejnl ee opreşte la poarta Iul 
şl olţlva zaplanl de Impuşcă'n-lnnă Intră Iu odaia Iul (i.-oh.). 
OZAFLAZ, zAplaz (pL-ozurl, -aae] sn. Mofd. 
Bucov. Uluci: auzi după zaploz un glas străin oe o ohema pe 
nume (ALecs.i ; prin Îndemnul său, ce mal de pomi a'au pus 
In ţlnterlm, oare era Îngrădit ou zăplaz de btrne, streşinit 
cu şlndllă (CRG.); In loc de gardnrl de nulele, slnt ălcl ză- 
plazutl de solndurl neegale (Iro.) ; deasupra zaplazurilor atlr- 
nan olte-o jumătate din ramurile arborilor grădinilor (emin.).

ZĂFQDIE S/. (T) t Vale; le«i înaintea Ini
orala 1 Sodomulul In ce se ohiamă zăpodla Iul Crai (pal.) ţ|
© Şes mai scufundat la poalele unui deal, la loc 
adăpostit [srb. zapod].
OZĂPODINĂ s/. OHen. (conv.) = ZAPQDIE© [srb. 
z ap o (lin a].

ZĂFOR sbsl. ® Puhoiu; revărsare de apă: hula 
mulţimea ca uu printre stlncl (lung.) ; se l&sau petrecerii 
ou patimi, fără friu, oa unul nebiruit (sad.) ţ| ® Apa 
care so strînge la moară, oprită de stăvilare (pamf.) f 
® Olten. A pune a se pun In poară, a nu voi să 
tragă {vorb. de cai) (Ciauş.); oall pun la coastă in deal 
(CONV.) [comp. ung. z âp o r ,,ploaie cu băşici” ;bg. 
zapnrO ,,stavilă; oprire”].

ZĂFRE.^Ă sf. f Oprirea udului: nntl vin
decă zăpreala cu cealn de mătase cncnmaulnl (PAc.) [z ă-
P r ' ’

ZÂP-
ZAR

ZĂPRI (-preso) vb. refl. ^ A i se opri u(jul, a 
nu putea urina: să nu te nrlnezl asupra vlntnlul, că te 
zăpreşti (ooR.) [vsl. zapr^ti].
OZAfSI (-seso) vb. tr. Mofd. Băn. Trans. ® A 
prinde asupra faptului, în flagrant (;lelict, a sur
prinde: avea mare oludă (Trăsnea) pe mine, de clnd mă 
zăpslse In grădina Iul la furat mere (CRG.) ; Îmi era frică 
să un mă zăpsească(8AD.); m'azăpsltmlnolud frupt (pr.-cdr.); 
Ml-1 zăpsi oolo femeea Negustor cu oca mică (sper.) ^ 
® A prinde de veste, a băga de seamă: dar numai 
dedi zăpsi oă-l lipsesc din bani (Ret.); Hei, dai popa meu 
îndată Ce-a zăpslt onm stă lucrul, S'a dus plnă la Judeţul
(RET.).

ZAPT sbst. t Posesiunea unui lucru răpit, con
fiscat de la altul; t» face-», a pune stăpînire; a 
confisca: allta namilă de marmură... cum oare să o facă -» 
cineva, fie măcar acela şl un borfaş incoronatP (odob.) [tc. 
z a b tj.

ZÂPUG (pî.-ncnrl) sn. 0 = ZADţTF: nu te su
pune nici viforul nloi-»nl: muncă şl Iar muncă 1 (jip.); 
vlntnrile alungă <»nl şl dă putere muuoltorulul să luerc vara
(NOV.) [srb. z a p u h a t i ,,a sufla”]-

ZĂPUŞALĂ (pî.-ţeii) sf. © Zăduf, pîclă, Căi- 
dură îhnăbuşitoare: aerul fierbe de -» (vlah.) ; anlnll 
şl fragii... şi-au strlus şl el frunzele d’atlta <» (luno.); du 
ştii tu'oare că eu pot să las o -» şl o arşiţă, de să fiarbă -ma
ţele din tlneP (isP.); In zăpuşala dnpă-amiezii, In văzduhul 
dogoritor, se roteau puncte de foc (sad.) [z ă p U ş i].

ZĂPUŞI (-uşeso) vb. tr. A copleşi de căl<lură, a 
înnăbuşi: soarele... setnteia pe cerul fără pic de nori, ame- 
nlnţlnd să zăpoşească oraşul ou arşiţa sa (dlvr.) [srb. za-
p u s i t i ,,a umplea' de fum”'

ZAPUŞITQR adj. verb. 
zApuşi. Care zăpuşeşte, în- 
năbuşitor: soarele e -» (olvr.).

ZAR1 sm. şi {pl. zaruri) 
sn. g Mic cub de os pe fe-1 
ţele căruia slnt însemnate 
cîte un număr de puncte de 
la 1-6, şi cu care se joacă, 
arunctndu-se([Bj5358) [tc.]. Fie. 5358- Zaruri.
O ZAR1 (pl. zaruri) sn. Tr.-Carp. Brtiască (la uşă); 
virilă cheia cea ruginită In (ret.) [ung. Z ă r].

ZĂR, O ZER (pl.-rnrl) sn. ţSt Lichidul gălbuiu- 
verzuiu ce se scurge din caş: la ohiotoarea stinel, olni 
şl porci laolaltă sorb zăr dlntr’nn jghlab (luno.) ; olobaonl... 
nule dădu oblar nimic, nici chiar o ulcică de zăr (ret.); 
aiD<vnl fiert ae tace mda [cuvlnt autohton, de origine 
necunoscută, pătruns din graiul ciobanilor noştri 
şi în limbile slave].

ZARĂ sf. Kv Lichidul albicios, acrişor, ce ră- 
mîne din lapte, după ce s’a ales untul: tot in acei 
blid se turnă -», Iu oare se dumică mămăligă (Ret.);... au 
minoat atite Clise rtnoede, mălaiu şl •», Care-ar fl ajuns şl 
pentru-o ţară (bo.-oel.) [comp. alb. Sale].

ZARAF sm. Q) t Bancher: mulai condeiul In

l.-A. Candrea. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1457



2Â R- oftltm&rlle de la briu, (şl) sorlsal ■^ului meu din bannl Slln- 
tnlni Oheorffhe (i.-oH.) f ® Gel ce schimbă bani (In 

ZAT piaţă) (IU 5359):cind te-aş vedea Ia oarte, Ia.negat, Ia 
meserii... atnnol te-al Jnca ou banal, 
ea ■«Tii (jip.) [tc. s ^ r r a I).

ZAbApies^ y Localul za- 
ralului, casă unde, se 
schimbă bani.

■ fZARAFLţC (pî.-lonrl) sn.
V ® Schimb de bani; meseria 
zarafului t ® = aqiotaj [tc. 
s a r r a f I y k].
O ZĂRANIE sf. Trans. = Tl-t- 
FţlNIE: se dnoe piln codri... larfts&i 
dea de vre>o uim& omenească, de^1 
cum sâ Intllnească de om (mera)
[zări].
OZĂHÂSTI {-t9ae).vb. refl.
A se pierde din ochi, a dis
părea, a se face nevăzut 
(pţcv); a se rătăci: s'atostză- 
răstlt de Ieri de cătră olaltă şl ira 7 r
mai dăduse unul de altul (Ret.); 5359- Zaraf,
cum de te-al z&răatit pe-alol, pe unde picior de om Încă 
n’a călcat P (RET.).
tZARBA M* ZABPA.
ZAJIE sf. CD Lumină, strălucire: străluceau toate 

şl mal şl declt ^a soarelui In zi de vară (mera) ^ (D Lu
mină slabă, licărire: se uită in toate părţile, că de va 
vedea undeva vr’o ^ de Inmlnă (isp.i; nu mult stă şl vede 
hăt departe o de !oo (vas.) t (D ft De <*', fără 
nici nici o urmă: nn-l nlol stăptnul oasel, nlol femela 
lui, nici măcar o Btnăă.de (GN.); cărările bătătorite ou 
nisip galben... fără de bnrulană (br.-vn.) 0 $ Ară
tare, nălucire, viziune: păru-le că fu (cor.) II© Ho
tarul pînă unde poate ajunge vederea, orizont:
Ca fantasme albe plopii Înşiraţi se pierd In (ALEC6.>; 
luţe departe,- dincolo de nestatornica a- nemărginitei 
olmpll (ODOB.); De oe, luceafăr, te-atunzl In <vlah.) ; 
In toate zările, pe toate olmpille, se întinde o pătară albă, 
oaoplnză peun mort (GN.) ; e o lume nestlrşltă de călăreţi, 
de care şl de gloate pe jos, ce ’ntunecă <^a şi sgudue pămintnl 

. , (VLAH.) H 0 Culmea, coama muntelui: ne suirăm noi 
Înşine pe <^a muntelui nnde-l văzurăm oblpul (GN.); înăl
ţimile albastre Pleacă <^a lor pe dealuri (Emin.) [vsl. 
z ar j aj.

ZARF (pî.-furi) sn. Su
port de metal, de filigran al 
felegeanului (|®| 5300): feie- 
gene de smalţ, ou <^rlde slrmă 
(ODOB.); doi arnănţl aduc cafele 
In telegenecu <«^1 (alecs.) [LC.].

ZAR GAN sm. =:
ŞTIPCA-DE-U4RE.
OZARGHIT adj. Mold.
Smintit, ţicnit, sărit din F,k- 5360- Zarf. 
minte: <^ul de Trăsnea dormea pe bat, cu gramatica eub 
nas (CR6.); pe semne, măi, băiete, eşti oam de minte (vas.).

ZĂRI (-reac) 1. vb. tr. © A vedea dintr'o arun
cătură de ochi, de la întîia privire; a vedea din 
depărtare: nnul din meseni zări mărgelele de la gltol Iul 
Qeorge (isp.i; banul baul unde zăreşte, colo se rostogoleşte 
(PANN); toomal olnd era să se dea jos, zări spre răsărit, abia 
licărind, o mică vflvătale osp.); s’a uitat bietul Tisan In 
toate părţile şl a zărit Intr’o depărtare o zare de lumină 
(SB.) f ® A băga-de seamă, a-observa; a vedea:
se dă olnd Intr'o parte, olnd In altă parte, să nu-1 zărească 
cineva (vas.).

2. vb. intr. A vedea slab, numai o licărire: luă 
laptele... se unse cu dlnsul... şl cu marea sa mirare simţi 
oă parcă Începuse a zări ca prin sită (i8P.>; femela vede chiar 
unde bărbatul abia zăreşte (znn.).

vb. refl. 0 A fi văzut din depărtare, de la în
tîia privire: se cufundă plnă !ntr*atlta, cit abia se mai ză
rea capuMul şi ai calului (SB.t; Arlpele-şi întindea 91 pe 
cer el se zărea Intlln ca un pornmbaş, Apoi ca un lăstonaş 
(ALEcs.-p.) H ©Ase de ziuă, aseface ziuă, aşerevărsa 
zorile: astfel umblă ooplli ou sorcovă de cum se zăreşte de 
ziuă şl piuă oam oătre amiază (MAR.) ; mă' răpăd acasă la 
mine... şl olnd s’a zări de ziuă, slnt aloi (CRG.); s'a pornit 
bietul Petrea oum numai Începu să se zărească de ziuă (sb.)
[zare].

t ZARIF adj. Frumos, nostim, elegant: că um
blase cam ^91 era puţin zalt (pann) ; l-a poftit a doua zl după 
sftntul George la un bal mare care avea să se sflrşească ou 
un bano de cele mal <^e (NEOR.) [tc.j.

ZARIŞTE sf. Orizont, zare: întinse ogoare da 
pornmb Invarzeso (vlaho; şl noaptea,'timpurie, se'ntinse,
ooprlnse, covlrşl, strivi,: pe olmpille lăr& cărare, fără *
(DEM.) .

ZARNACADEA (pl.-dele) sf. = COPBINA: 
acea damă era văduvă şl lmbobocit& ca o (Alecs.) [tC.
z e r i n k a cl 6].
ţZARI^A (p2.-pale), ZARB4 (pl.-bale) sf. fl| = 

BROOAAD : bogatul de carele zloe la Evanghelie carele se Im- 
brSoa Ia oattane şl In zarpale (prv.-mb.) ; Fie ’n zarpale de aur, 
Nn este deolt un tanr (PANN) [tC. zerhaf].

ZARPAX.A).TEG adj. F FJuturatec, uşurateo:
ivul de liUrmeu, In loo si puie şi el ochii pe vr’una, de o 

vreme încoace umbli craun (DLVR.).
O ZARŢALE, zAbtale sf. pl. Olten. Ochelari [srb. 
z r c a 1 6 ,,oglindă”].

ZARVA (pl.-ve) sf. ® Ceartă, gîlceavă, sfadă, 
price; turburarc: dnpi mulţi * şl gllceavi, nemici ban 
n’au isprivlt (gr.*ur.); Nlcolal-Vodi rimase In mare griji 
si nu se ridice Moldovenii asupra lai si iaci * (must.) ; 
din toati nunta nu se alese.decit o şl o oearti osp.) ţ] ® 
Gălăgie, sgomot, larmă, huet: se încinsese un chel 
şi o de se auzea bubnlnd crlşma cine ştie de unde (sad.) ; 
numai olt venlşl In oasa aceasta, apoi Iaci atita strigare
şl — (TiCH.) [comp. rut. z a r V a].

zArvAi (-iiu) vb. intT. A face zarvă, gălă
gie : negustorii tocepuseri şl a-şl rindni marla muvR.).O zArzAlie, zarzana •»- zarzara.

ZARZAR sm. A ® Varietate de cais ale cărui 
fructe au slmburii amari H ® Trans. Corcoduş 
[zarzără].

ZARZARA(pi.-te), Olten. ZARZAnA {pl.-ne), zAr- 
zAlje sf. A ® Caisă cu slmburii amari H ® Trans. 
Corcoduşă [tc. z e r d a 11, gr.-biz. CepCaLov, bg. 
z a r z a 1 a, z a r z a I i j aj. 

zArzAraş Stfi. ^ dim. ZARZAB: Frunză verde
arţăraş, Mă urcai tn Zărzăraşul s’a uscat, Romănaşul 
m’a lăsat (pamf.).

ZARZAVAGIU sm. V P^*ecupet, negustor de 
zarzavaturi: uu socru avea doi gineri, unbl cărămidar şl 
altul(CAR.) [tc. zarzavatgy].

ZARZAVAT (pZ.-aturi) sn. 4 Legumă, verdo- 
ţ-uri: se rugau lui Dumnezeu... să plouă din destul, oa să le 
crească mari <^urlle (car.) ; şeZi aoaaă... de vezi de coada mă
turii şl de ^*>urlle de la bucătărie (isp.) [tC. zar Z%a- 
V a t].

ZASG (pî.-curi) sn. Fie-c^re din căpătîiele de 
lemne pe care se aşazâ'buţilo în pivniţă, podval:
pe f^urlle aşezate pe pămlnt şl destinate mal de mult pentru 
buţlle ou vin, abia dacă se mal pune astăzi olte b cadă cu 
varză (PAC.).

ZASTIMP, ZASTIMP (pi.-puri) sn. = BASTJMP: 
un zisttmp de lisnllet şi valorile reîncep (VLAH.) [vsl.
*z a s t () p u < rus. z a s t u p Q, etc.]. 
OZASTţNG (pl.-onrl) sn. Olten. (CIAuş.) (conv.) = 
ZASTţMP.

ZATGĂ, ZăPCA sf. .Olten. Băn. ^ = INTINZATQR 2. 
ZATIGNEALĂ (pl.-eii) sf. Faptul de a ză

ticni, stinghereală: Romanii... clte an cnnoacnt oă 
ar fl fost de ^ lor, toate au stricat şl le-au dărlmat (let.); 
te-aş Întreba oa oe fel de <^al putea să Intlmplnl din pricina 
astaP (CR6.).

ZĂTIGNI, zATiG;Nţ (-neso) vb. tr.- şi refl. A (se) 
stingheri; a (se) deranja: strlmtoarea locului de bătaie... 
zăticneau mişcările şl sllluţele lor de a-1 Înconjura de toate 
părţile (BAlc.) ; nu vă, zăticDlţi din gustare (ODOB.y; 9’atlta 
ştie a-1 zătigni-de bine, Cit nici măcar unul viu rămlne 
(BD.-DEL.)î trebuia Insă a se zrăbl-, ‘spreanu zătlgnl operaţiile 
războiului din Ungaria (BAlc.) ; olţl martori se zăticnesc de 
boală a veni la judecată, să se Întrebe prin logofătul judecă
toriei (leg.-car.) [vsl. zatuknăti].

ZĂTOARE, ZATQRCI sf.pl. Olten. (ciauş.) (rv.-crg.) 
ŢHc de scroafă (pline cu lapte); — iron. ţîţe de 
femeie [srb. zator-c]. • '
tZATOGENIE sf. Exil: cum fac Musoalil aemn, de 

trimit la <»- In nrgle la Siberia (m.-cost.) [rus.]'.
ZAŢ1 (pi.-ţnri) sn. Ceea ce se depune la fund: 

— do oatea; -»• de nlelu [germ. S a t z].
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ZAŢ* (pl.-turi) sn. # Materia culeasă de zeţar 
[germ. S a t z], .

ZAŢBRETsbst. # = FUNDAMţaJTd) [germ. Satz- 
brett].
. Zj^ys 1 interj. ® Formulă de. jurămînt, pentru a 
îniări o afirmare: jur pe Dumnezeu! pe legea mea I
8& ha zici z&a I cft-ţl moare mama, de nu>i drept (gor.) ; am 
sft'l cinstesc, aşa, clnd 1-olu tntllni (CRG.i; Bade, nu te 
supăra, C&, nu e vina mea (IIC.-brs.); ba ba nu, ^ 
wm-BA® Te conjur; Vină, bade, vină*»', De-mi dă 
gură, că ml-i rău (IK.-8RS.) [z e u].

ZĂUITA1 (-uit) vb. tr. şi refl. Olien. Băn. A uita: 
am z&ultat oare-ce, zise, apoi tuga Înapoi (Tich.1 [uita, 
CU prej. z a-, dup§. srb. z a b 11 i „a uita”].

ZAUITA* (-uit) vb. refl. Olten. Băn. A se u i t a: 
la zăuită-te, mă, se vede ceva ’n urma noastră (gr-noî s'a 
zăuitat femela, clnd a fost grea, la vre-o dihanie ceva (lungo
[comp. zAuita1].

zAvADA (pi.-vezi) sf. ts. Adăpost la şes pentru 
oi, aşezat, făcut din bîrne bine încheiate, ca să nu 
pătrundă zăpada bătută de criyăţ [z ă v e a z ă 
,,perdea”; comp. şi zAvat].
O zAvaSTRA sf. Un fel depînză vărgată care 
se pune pe pereţii casei, în partea de sus (r.-cod.) 
[z ă V e a s ă].
O ZÂVAT sbst. Băn. tA = ZAvADA ; unii plantează 
arbori In jurul colibelor de clmp, oa a& iacă —' (scnteală), 
adăpost de vlnt (uus.) [bg. Z a V 6 t u; COmp. şi srb. 
z a V e t r i n a].

ZAVEASA, ZAVEASA (pi.-ese), ZAVEjăZA (pi.-eze), 
zAveadA (pi.-ezi) sf. ® Perdea atîrnată în faţa 
tlmplei din biserică H ® Perijea: Mazimian... au 
pus zaveaaă polog pre denainte-şi de au grăit de după zaveasă 
ou sfinLui (Dos.j ® Ţesă-tură ce atîrnft ca o perdea 
pe perete: pe la ferestre slnt atlrnate, drept perdele, ştergare 
in patru iţe, iar prin colţuri, clto o zaveadă (lung.) ; păreţll 
stnt ac9peiriţi cuzaveze şi acoperiţi jur Împrejur cu fel de fel 
de vase (slvo [vsl. z a v 6 S a ].

ZAVELGA, zAveloA, ztrVELoA (pi.-ol) sf. Olten. 
Băn. Trans. 0 Şorţ de pînză, împodobit cu cusă
turi şi cu fluturi, ce se poartă în zilele de sărbătoare: 
de-a lungul prispelor atlrnă, pe culmi... sourtelcl el zdvelcl 
oueute cu fluturi (vlah.) [comp. bg. z a V ă r k a].

ZAVERA (pi.-ori) sf. ® Răscoala eteriştilor 
din a. 1821 cu scopul de a libera Grecia de sub 
jugul Turcilor (iw P. ist.): de la rămăseseră In tară 
trupe turoeşti (i.-GH.) ţi ® Pr. cxt. F Răscoală, re
voluţie: asta e o — tainică Împotriva vieţii noastre (FIU); 
s’auzea de ciumă şl se vorbea de Clrjalil, de Zaporojenl şl 
de *' (i.-GH.); st I parcă s'a mal depărtat zavera (Car.) ; cuvln- 
tul ,,zavera”... alunge să -'nsemne In mintea poporului 
groaza şl urgia sălbătăolal omeneşti (Car.>; ©):_ In urma 
Zaverei, mulţi vltell s’ărată (ZNN.l [bg. zavera].

ZAVERGISI (-iseso) vb. refl. A se face revolu
ţionar, a se răzvrăti: deşi m’am abonarlsU la masa para
ponisiţilor, nu vra să zlcfrcă m'am zaverglslt (ALECS.) [Z a-
v,e rgi u].

ZAVERGIU, © ZAVRAGIU sm. ® Partizan al 
zaverei din 
a. 1821, ete- 
rist (m 5361):
In Bucureşti, În
scrierea Arnăuţi- 
lor zavergil se fă
cea ziua In amia
za mare (i.>gh.) ; 
după ce au tăiat 
pe Vladlmirescu, 
rămăseseră prin 
părţile astea Tnrci şl alţi zavragii (R.<cod.) ^ ® Pr. ext. 
Revoluţionar, răsculat, rebel: soro l soro I auzi dumnea
ta? zavragiii vin încoace 1.(car.); cu casa In spinare cazavra- 
glll (LUNG.).

ZAVISNIG = ZAVţSTNIC. 
t ZAVISTIE sf. © Invidie, pizmă: postul nu laste 

numai de bucate, ce şl de clevete şl de făţării şl de zavistii 
işl de alte pohte rele (VARL.); pizma şl zavistia nici un lucru 
bun nu aduce fără numai pierzare de suflet (n.-cost.)'; apără-ţl 
ochilde invidii sau zavistii (panni; zavistiei trebue sălse stri
vească capul ca la un şarpe venluos (isp.) ® Intrigă: 
boierii de toate părţile umblau cu zavistii care de care s’a- 
puce domnia (odob.) ; Începe să urzească po subt ascuns tot

Fig1- 5361* Zavergiii Iui Ipsilante 
(după o stampă veche).

felul de intrigi..., zavistii, uneltiri (vuh.) [vsl. Z a V î- 7AT. 
Stije] ”
ţ ZAVISTII -1^ ZAVISTUJ. Z EA
ZAVISTIpS adj. ® Invidios: ml-era dragă oa un 

suflet rar, aruncat In neştire printre cealaltă lame nesimţi
toare, mojică, fudulă,, zavlstloasă (dlvr.) ; dară nişte zavl- 
sţloşl de boieri băgară In inima Împăiatului frica că Tugulea 
odată, odată, a să-l ia ţaradSP.) ^ © Intrigsmt: aceşti doi 
boieri erau căpeteniile zavisţioşllor şi Indemnătorll poporu
lui să nu asculte de graiurile Domnului lor (isp.) [z a - 
Vist i e].
t ZAVISTNIG adj. şi sm. © Invidios.,, pizmă- 
tareţ: el sjnt povaţa mea, el răspund şl pizmaşilor'nea
mului acestor ţări şi <^1101 (m. cost.) ; '«'ul şlplzmătareţul 
trebuGso şterşi de pe fata pămlntulul (isp.>; ©: ochii <«nilui 
văd şl cele ce nu sint(ZNN.) ^ © Intrigant; răutăcios; 
cu cit era. mai tlnăr, cu atlta mal lesne cale au aflat <«'11 şi 
Imbunătorll asupra lui Arbure Hatmanul (gr.-ur.); vecinii 
mei, slnt ca şl el nişte bătrlnJ ursuji şl «'■l, luom mare 
(CAR.) [vsl. z a ,v i s 11 n i k uj. 
t ZAVISTNIGIE sf. Invidie;răutate [z a v is t- 
nicj.
t ZAVISTUI (-ueso), tZAVISTIJ (-tieso)ub. tr. şi jnlT.
© A pizmui, a invidia: bogatul... zavlstula pe Lazăr, 
căci era la bine (ant.-iv.) ; avea dobitoace mici şl mari..., de- 
rept aceea zavistlla pre el Filistenii (pal.) ; soarta lui fiind 
zavistuităde puterile vecine (Negr.) © A rlvni, a jin
dul: după obiceiul nostru omenesc... cu cit ar avea neştine 
mai mult, cu atlt zavlstueşte la averea altuia (gr.-ur.) H 
© A avea duşmănie, ură împotriva cuiva; a ţese 

- intrigi împotriva cuiva: acei oare nu face alta dectt să 
samene ura şl vrajba, zavlstulnd şl calomniind, nu este bun 
Romăn (L-GH.) [zavistie; comp. şî vsl. zavist- 
V o V a t i].

ZĂVOD, zAvQiu1 sm. ^ Gîine 
mareşifoarterău, buldog ([0)5362): 
ograda era mare, Împrejmuită cu ^Id..., 
iar la poartă un zăvod volnic şedea legat 
In lanţ (GN.) ; te furişezi ca un lup urmărit 
de zăvozl (ALECS.); voia aminti clnlizăvozl, 
cit viţeii de mari, al Ini Orlgore-Vodă 
Obica (i.-GH.); porunci să dea drumnl la 
doi zăvoi cel ţinea la curte In lanţ (isp.i \ 
unii aveau unghii la degete, ca miţele,.... 536a.
alţii, nările şl bărbia tălete tn două ca Zăvod. 
la zăvoi (GN.).

ZĂVOIU2 (pi.-oale) sn. ♦ Crîng de sălcii, de 
anini, etc., desiş de copăcei la marginea unui rîu:
11 vina ţăranii in zăvoaie şi prin munţi (gr.’UR.) ; un <«' mare 
de plopi şl de anini saonlari umbreşte malurile trumoenlnl 
rlu (VLAH.); am văzut Iarăşi Întinsele zăvoaie de sălcii ce
nuşii, in care intram on grozava frică de bursuci.(sad.) ; 
prin desişul mărunt al nnul de copăcei, se Inalţa, pe al- 
băstreala Întunecată a oernlul, un părete Îngust şl negru 
(ODOB.) [vsl. z a V O j ,,cotitură (de rîu)”].

ZAVQN tw SOVQN.
ZAVQR (pZ.-oare, t-oari) sn. ® Druguleţ de fier 

ce serve’şte de încuietoare; 
e prins la o uşă sau la o fe
reastră, astfel ca să se poa
tă trage, de un mic miner, 
într’o parte sau într’.alta, 
spre a închide sau deschide 
uşa sau fereastra (g 5363): 
petrece CD porţile el cn uşile des- 
eblee ziua şl noaptea, fără zăvoare 
la uşi şl la terestre (i.-gh.) ; au 
slărftmat uşi de aramft şl z&voară . _
do her au sdroblt (dos.) ; noaptea, 53°3- Zăvoi,
pe lingă străji, era Încuiată cn nouă zăvoare şl nonă lacăte 
(isp.i; impiegatul trase —'Ul şl ridică oblonul, lăslnd ferestrula 
Închisă numai cu geamul icar.) ţi ® ^ = ÎNTINZATOR C 
ţi ® = rAzlijg [vsl. z a V O r d].

ZAVORÎ (-orăsoj vb. tr. A închide cu z ă v o - 
r U 1, a trage zăvorul: moşnenii... zăvoran uşile de fier 
şl s’aşezau ou flintele la metereze (vlah.).'

ZAVRAGIU •»- ZAVERGIU.
ZB... wm- 8B...
ZD... ■«- Sp...
ZEA ZÂ1.
ZEAIMA, t ZAIdA (p2. zaml, zemnrl) sf. ® Lichi

dul ce’ se stoarce din plante, în spec. din fructe.
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ZEB .suc: ■» de lămile, de poitooale, de prune; ^ de vaizft, apa.
. acrişoară In care s’a murat varza (Mold. „moare de 

^t L curechiu); Olten. F zamft de etir <ciau$.), vin prost, 
spâlâtură de butoiu n ® © X = SţrpA: rămae în 
gazdd, lacezamâ, lacelrlptnid, laoa mdmdllgd şi potriveşte... 
sA lle toate gata (vas.i; borşnl cu carne, nnmlt In multe 
sate şl zamd, se mAnînod în zile de Impt (ŞEZ.i; mă
car de te-ar arde o zamă bună, dar o zamă de raol I (Ret.),
mai rabdă omul un neajuns făcut de cineva de soiu, 
dar nu clnd i-iface un om de nimic, un netrebnic; 
a II tot de-o a fi deopotrivă, de aceeaşi teapă: 
prlmarnl satnlul aceluia era tot de o zamă cn dlnsnl (furt.); 
•m- oAinA ®, ou © t ® X Qn cu OU moale, fiert 
puţin, căruia nu i s’a întărit albuşui H @ X = sos 
[lat. vulg. z 6 m a < gr. C%“]*
‘ZEBBA siv ZEBRU,

. ‘ZEBBAT adj. Vărgat, cu dungi ca ale zebru- 
lui [fr. z ^ b r 6).
OZBBBBAwZABREA.
*ZEBBU'sm., zebra 

(pî.-brej sf. ^ Gen de 
mamifere de soiul ca-, 
lului, cu urechile lungi 
ca de catîr; are părul 
gălbuiu vărgat pe tot 
corpul, de la bot pLnă 
la copite, cu dungi ne
gre sau brune, para
lele; e foarte iute la fugă şi trăeşte in toată A- 
frica de miază-zi şi de răsărit (Hippoiigris zebra) 
(11) 5364) [fr. z ă b r e].
‘ZEBU sm. Bou din 

India, caracterizat prin- 
tr’o cocoaşă de grăsime 
pe ^eabăn (Bos indieus)
(D 5365) [fr.].

ZECE 1. num. ® Nouă 
plus unu: Flecat-am nonă 
din. Văslnl Şl ou rorgentnl —'
(ALECs.); ascultă din * vorbe 
şl una a mnlerll ipann) ; un 
nebun Întreabă şl zece înţelepţi 
nu-1 pot răspunde (ZNN.) ţ|

Fig. 5364. Zebru.

f>F- 5365* Zebu.

® Intră in compoziţia numerelor de la 11—19: 
•V UNSPREZECE, doisprezece, etc. ţi ® Sub forma 
de pl. zeci, intră în compoziţia numerelor de Ia 
20—90: sv douAzeci,treizeci, etc.

2. sbsi. ® Cifra care reprezintă acest număr 
(10, X) H ® Nota 10: prolesorul l-a dat un * la geo
metrie [lat. d ă c e m].

ZECELEA, t ZECELE num. ord. ® m. ai *, /. 
a zecea, care ocupă locul, rangul, şirul arătat prin 
numărul zece: in al zecele an a domniei sale... an 
început StelaurVodă a zidire mănăstirea Pntna (GR.-UR.) ţ[ 
® A zecea parte = ZECfME ţ[ @ ţ A zece(a), de-a ze
cele), a zecea parte, unul din zece: Rimienii din toate 
Diatele şl ţările lor lua a zece din oameni tineri (n.-cost.) ; 
RImlenll din toată lumea lua de-a zecea din oameni tineri, 
cum lua Turcii de la Rnmlle (m.-cost.) ; dan a zecea den 
toate olte clstlg (bibl.).

ZEGHE sv ZEGHE.
ZECIMAL 1. adj. ± = DECIUAL1: număr*; 

Iraoţlnne *ă.
2. (pl.-ale) sn. — DECIMAL 2.
3. zecimala (pi.-le) sf. ± Fie-care din cifrele 

care exprimă laolaltă o fracţiune zecimală [de
cimal, refăcut după zece].

ZECIMEs/.® ± Una din părţile obţinute, clnd 
se împarte un întreg în zece părţi egale; la nume
rele zecimale, cifra zecimilor ocupă primul rang 
la (ireapta virgulei H (1) O A zecea parte din im
pozitul plătit Statului şi oare se percepe de judeţ 
sau de comună: zecimi Indeţene, oomunale f ® pi. Zeci: 
an trecut zecimi de ani la mllloo (Gn.i.

ZECIUI (-nesc) vb. tr. A da, a lua a zecea 
])artc, zeciuiala: vAtalulde curte... începuse de mult timp 

- * averile stăplnnlnl său (fil.); de toate olte-ml vel da, a 
zecea le voin zeclnl pre ele ţie (bibl.).

ZECIUIAXA, o zAciuialA (pi.-ulell) sf. ® Dare 
de a zecea parte din bucate, din vite,' etc.; dijmă:
11 lăgftdal să-i deazeoiulalft din toate feloille de vite osp.); 
e’au rnirat ca să mijlocească la Hlhal>Vodă, apuclndn-se

să dee zăclnlala din roa a păm:ntulul (let.) H (D = OIţSM: 
Troian ibnlt se bucura, Zeciuiala morii da. Pe morarlu-1 
dăruia (ALECS.-p.) [z e C i U i].

*ZEE Sf. a Zeiţă [zeu].
*ZEţSSG adj. Divin, de zeu: acest zeu, de teamă 

să nu-si piardă scaunul domniei sale zeeşti, Îşi Inehiţea 
copiii CI8P.).
tZEFCHIXJ, z^PCHiu (pî.-chiuri) sn. Petrecere,, 

amuzament: noi n’am. venit aicea să facem zefchluri, ce 
să lucrăm, să plinim porunca Împăratului cu o zi Înainte 
(N.-COST.); Domnnl făcea zăfchiuri cu zicături, cu prim
blări, ou jocuri (LET.) [Lc. Z e V kj.

* ZEFIR1 sm. © Vîntişor lin, răcoritor, adiere:
Iar 'vul mişcă frunzele uşoare (stam.); Frumoasa primăvară 
acuma so grăbeşte La caru-1 să Înhame pe <^11 uşori (alx.)
[fr. zăphire]. .

*ZEFIBa (pi.-Iruri) sn. ■ Pînză subţire, aţică, 
mai adesea colorată, din care se fao mai ales că
măşi [fr.].

ZEFLEMEA (pi.-mele) sf. Ironie, luare în rîs: 
11 pălmuia !n fie-care zi cu o •«>’ care-1 Înjunghia la inimă 
(BR.-vN.); a lua In a lua în rls, a face ironii, a ze- 
flemisi: rldea şi de bun şl de rău şl pe toţi ti lua In osp.) ; 
era luat de colegii lui In pentru firea Iul duioasă (8lv.) 
[tc. z e V k 1 e n m 6].

ZEFLEMISI (-isssc) vb. ir. A lua în zefle
mea: haz lao cel oarl se plimbă braţ la braţ pe uliţe, ze- 
tlemlslnd mişcarea sllrşltă fără ulei un acotdent (BR.-vn.).

ZEFLEMIST sm. Căruia-i place să zeflemi- 
sească, să facă iriinii pe socoteala tuturor: A plecat 
rlzlnd; nu-1 ştii pe şelulP — Nu, zio eu. — Zeflemist; am 
rls alaltăieri cu el la Continental icar.) [z e f l e m e a].

ZEFLIU adj. Glumeţ; hazliu, mucalit: Eşti*, 
Inplne, Şl cn poltă de vorbă (TROD.) [tc. 
z e V k 11].

ZEGHE, ZECHE Sf. 0 Suman 
de dimie albă, cărămizie sau nea
gră, purtat de ţăranii din judeţele 
muntoase din stînga Oltului, din 
Moldova şi din Transilvania; îm
podobit uneori, de-^a lungul cusă
turilor, ou găitane negre (^ 5366);
Si mc ee culca totdeauna In căruţă, aco- 
perlndu-se ou zeghea Iul mocănească 
(S.-ALD.I; haine scumpe nu purta: cioa
reci albi cu şluoare vinete, o zeche de 
pAunră sură (RETi) [comp. ung. Z e k e, 
probabil împrumutat de la Ro- 
măni].

ZEGHIOIU, ZECHIQin (pî.-loăle) 
sn. 0 Min’tean alb : .mlntenele mun
tenilor, oare slut In general de dimie albă, 
numita Iu unele părţi, oum este Ih Pra
hova, şl zeghlolu (MAR.); are linul pe el 
zeche, antlrln, zechloln, cojoc ou bumbi (jip.i [z C g li C,
zeche].

ZEGHIUŢA, ZECHIUTA (pî.-ţe) sf. 0 dim. ZE
GHE.

ZEIBE sf. ® t Dumnezeire (ps.-sch:) 1) © & Ca
litatea de zeu, divinitate, zeitate: se opriră de a 
pune mina pe dlnsnl, de teamă eă nu se Incaiere acolo la 
nuntă şl să-şl Iacă zelrile de rls (isp.i.

ZEITATE sf. ® ^ Divinitate păgînă, zeu, 
zeiţă: pe vremea aceea, oum cam se vede treaba, nu prea 
era paoe pe pămlnt cn atitea zeităţi iisP.i ţ[ ® © Femeie 
frumoasă pe care o slăveşti ca pe o zeiţă: Eu lă- 
cut-am * dlntr’o palidă femeie. Cu Inima stearpă, rece si 
ou snllet de venin (Emin.) [z e U -b (d i V i n) i t a t e].

ZEţŢA (pî.-ţe) Sf. ^ Divinitate păgînă de sex 
feminin : acest măr se cuvine celei mal Irnmoaşe zeiţe din
tre voi II6P.) [z e u].

‘ZEL (pî.-iuri) sn. Rîvnă, osîrdie, tragere de 
inimă, ardoare inspirată de credinţă, de devota
ment, de afecţiune: ţl s’a luat In ooneldersţle că al ser
vit ou * şl Bctlvltste, eşti menţinut In serviciu (Car.) [fr.
Z â I e].

ZELAB (pl.-are) sn. = ZA1® : Gluga Iul Işlarunca... 
Şl deodată s’arăta Cn *, ou buzdugan (alecb. p.) [cuvint 
creat de Alecsandri din zale].

'ZELATOB sm. Cel ce lucrează cu multă rîvnă 
pentru patrie, pentru religie, pentru o cauză vred
nică [fr.].

Fig. 5366. 
Zeghe.
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'ZELps adj. Plin de rlvnil, cu tragere de inimă:
n'a fost deolt nn instrnment ai* şl devotat voinţei naţionale 
(i.-GH.) [z e 1].
OZEIiţJD = zAltjd.

ZEMISLI = zAmisli.
ZEMNIC, zAmnio [pl.-lee] sn. ® Pivniţă, bor

deiul groapă unde se păstrează zarzavaturile pen
tru iarnă : stan lăcăţlle de-a rlndnl, De la pod şl pin’ la 
zemnlo (sper.); sârmanul copil se cnloa unde putea, ctnd 
Intr’nn coşer, clnd Intr'nn z&mnlo pftrăslt (alecs.) * © ^ 
= TSiMNic [bg. z i m n i k Q].

ZEMOS, OzAhqs 1. adj. Gu zeamă, care 
are mult suc.

2. zAmqs .şm. Mold. ♦ Pepene galben; (am trăit) 
fnrlnd noaptea barbujl şlzămoşi de prin harbuzărll, şlas- 
cunzlndn-mă ziua prin copaci oa o gaiţă (ALECS.).

*ZEND 1. adj. Of Ce ţine de zendă: alfabetul 
limba -vă.

2. zţiNDA sf. Limba vechilor Irani (Perşi, Parsi) 
în"care slnt scrise învăţăturile lui Zoroastru [fr.].
'ZENDAVESTA sf. Q? Cartea siîntă a vechilor 

Irani care cuprinde învăţăturile lui Zoroastru, 
scrise în limba zendă [fr.].

•ZENIT sbst. ® ☆ Punctul de pe cer situat 
exact deasupra capului observatorului (© ,,na
dir”) U ® © Culme, treapta cea mai înaltă la care 
se poate,ridica cineva [fr. z ă n i t h]. 
tZEPHANEA (pî.-nele), QEBHAN4 (pl.-nale) sf.

Muniţie [ţc.’ g e b - h a n ă].
•ZEPPELlN (pl.-Ine)sn. Balon dirijabil ger-

Fig- 5367. Zeppelin.
man CU învelişul metalic ([ăj 5367) [germ.].

ZER zAr.
‘ZţlRO sm..® ± Semnui o care n'are nici o va

loare prin ei însuşi, dar care, adăugat la sfîrşitul 
unui număr întreg, îi dă o valoare de zece ori mai 
mare; în numeraţiunea zecimală, serveşte să arate 
locul unităţilor care lipsesc, nulă 11 ® © = nuli- 
TATE® U ® 15 Punctul termometrului corespun
zător temperaturii la care sc topeşte ghiaţa în 
termometrul centigrad şi în termometrul lui Răau- 
mur; -~obfloint, temperatură ce se apropie de -273" 
centigrade [fr.].

ZESTlMP, ZESTIHP = zASTIMP.
ZESTRE sf..Q Averea mişcătoare şi nemişcă

toare pe căreo dau părinţii fetei, cînd se mărită : »' 
ss zlos averea femeii ce la căsătorie dă bărbatnlnl el ileg.-car.) ; 
de vreme ce Florica are să albă parte de tine, Oranre, noi cn

Fig. 5368. Ladă de zestre 
(Transilvania—după o fotografie a Seminarului 

de Sociologie din Bucureşti).
toatele II facem o ^ de liOO de galbeni (alecs.) ; tml dă de ' 
easa din mabalaua Otetarllor (blv.) ; Junona adnse de '

bărbatului el... şl nişte pomi oe tăcean mere de aur iisp.i 1] 7E|_- 
® In înţeies mai restrîns; hainele, rufele, aşter- 5. 
nutul. ele. ce aduce femeia în casa bărbatului ei, 
cînd se mărită: cind la mirele miresei acasă, 
mireasa să pnie In Iadă o păpuşă, ca să fie mirele mnt 
oa păpuşa (GoR.); ladă de lada in care-şi ţine mi
reasa rufăria şi ţoalele ei de zestre (p 5368); 
foaie de I*- FOAIE1® H ® jbJ Odoarele şi celelalte 
obiecte care consUtue averea unei biserici, sau mă
năstiri: polioandre de argint, suflate cn aur, candele de 
argint.... cărţile cele mal alese erau >^a mănăstirii aceleia (isp.i 
[t maf adesea pl. z e s t r e, z e s t r i < lat. 
dăxtrae „făgăduinţă solemnă”].

ZESTRICICA (pî.-loele), ZESTBIŞOARA (pt.-re) 
sf. dim. ZESTRE ; eu voln căta să.-tl dau o fată bună dtn 
sat, ou niţică zestrlclcă tisp.); Deci cn a sa zestrlşoară pro
fesori buni ea lulnd (pann).

ZEŢAR sm. # Lucrătorul tipograf care culege 
textul după manuscris, culegător [germ. S et.z e r].

ZEŢÂRIE sf. # ® Meseria zeţarului 1j ® Loca
lul din tipografie unde lucrează zeţarii [germ.
S e t z e r e i].

ZEŢUI (-uesc) vb. tr'. $, A compune literă cu 
literă textul unui manuscris, a culege [germ. 
s e t z e n].

ZEŢUIT sbst. $ Faptul de a zeţui. '
ZEU sm. ® t Dumnezeu ţ] ® & Divinitate 

păglnă: erau zel al.oerulnl, zel al pămlntnlul, al mării, 
ai Iadului, al soarelui..., cu un cnvint, tot felul de lucru 
Işl avea olte un Av pe seama Iul (isp.) 1[ ® ® Zeii pămlu- 
tulnl, puternicii lumii; a tl In secretele zeilor, a fi în 
curent cu ceea ce ştiu sau au de glnd să facă cei 
mari, cei de la putere: ce fericitsint eu de cInd atlu 
de Ia dlnsul Importantele secrete ele zeilor icar.) 5 ® ©
Obiect de entuziasm, de veneraţiunc profundă:
acest om e un * centre mine [lat. dăus: comp.
zAtn].
OZEUITA = ZAUITA.
O zevelcA = ZAVELCA. .

ZEVZEC.sm. Nătărău, neghiob: Itl dan de ştire 
să te păzeşti de amlol, să na te 'norezl In orl^clne ca un ^
(CAR.) [tc. z e V z e k].

ZG... SG...
ZI {pl\ zile) sf. ® Spaţiul de timp de cînd rii- 

sare soarele pînă apune (în opoziţie cu „noaptea”): 
şl zise Damnezeu: lle făpturi luminoase In tăria oerlnlul, 
şl desparţă dana şi noaptea (pal.) ; Ziua scade, noaptea 
creşte Si frnnzlşnl ml-1 răreşte (emin.) ; zilele de vară stni- 
mai langl decIt.oele de iarnă; a ţinut veselia trei zile şl trei 
nopţi şl mai ţine şl astăzi, dacă nu cumva s*a fi sfIrşlt (Crq.) ;

şl noapte nu Înceta tunurile Turoulnl cum şl a Neamţului 
din cetate (must.) ; a face noaptea şl ziua noapte ww NOAP
TE®; toată ziua, cît ţine ziua, de cUmineaţă. pînă 
scara; *v~.TOTl 1 (®; In toate zilele; in fle*care nu era
de la Dumnezeu, nu l recea. O Zi: nu era zl de la Dumnezeu 
fără d'a înregistra evenimente de acelea care emoţionau 
(i.-GH.); (baină) de toate zilele, care se poai tă în fie
care zi; cit toate zilele (de mare),, foarte mare; biata te
mele făcu nişte ochi mari olt toate zilele (dlvr.) : mlnciunăclt' 
toate zilele de mare (pann) t ® Acest Spaţiu de timp 
CU privire la starea atmosferei, la temperatură:

senină, noroasă, ploioasă, frumoasă, urltă, caldă, rece ^
@ Spaţiul de timp cît ţine ziua şi noaptea şi în 
care interval pămîntul îşi îndeplineşterotaţiua^a 
în jurul său: anul are 366 dezile; unele luni au olte 31 
de zile; cheile acestea slnt de la palatele noastre oare slnt 
atlt de multe, clte zlle-s Intr’nn an (Ret.); un an de zile,
un an deplin, încheiat, întreg, zi cu zi, fără între
rupere: drnmeaţa, pornind, a mers Iar iţn an de zile tot 
prin locuri sălbatice şl necunosente (CRg.); ani de zile, ani 
mulţi: au trecut ani de zile pe cari l-am trăit oăut!ndn-ml 
prin Moldova de treburi (slv.) ^ Zl solară, spaţiul
de timp între două treceri consecutive ale soarelui 
la meridian, variabilă în cursul anului ; zi astrpno* 
mică, zi solară mijlocie, măsurată cu’ începere de la 
amiazi; zi civilă, zi solară mijlocie, măsurată de la 
miezul nopţii; siderală wm- sideral t ® însoţit 
de un adjectiv .calificativ: zile amare, negre, fripte, 
traiu nesuferit, plin de necazuri, viaţă amară; 
a strlnge bani albi pentru zile negre m- BAN1 ® ; albă, 
bană, zi fericită, liniştită.: copiii... nu mai aveao <*'albă, 
căci ea se ţinea mereu de clra lor (isp.i; pl. tot zile albe
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ZI .duo (OLVR.)De elnd maica m*a l&out, Zile bune n’amavut 
^1 (IK.-BR8.) ^ ff^dimineaţa 1; bunâ ziua t formuiri de salu
ri tare, întrebuinţată de cel cevine într’un locsause 

înLîlneşte cu cineva; ziua bunăi formulă de salutare 
la plecare; a-şi lua ziua bun&, a-şi lua rămas bun: 191
luar& ziua buuă unul de la altul cu laorămlle !n ochi şi se 
deap&Ttiră iisp.i;mare, zi însemnată, memorabilă: 
nişte zile mari ca aceste le aşteaptă şl el cu m^re bucurie tot 
anul (CRG.)t ® îhsoţit de un alt determinativ car epre- 
cizeazâ mai de aproape situaţia^ destinaţia sau 
însemnătatea zilei \ ziua de astăzi, a) azi, ziua în care 
ne aflăm, ziua de faţă; timpul de faţă, vremea 
în care trăim: Intr'această de astăzi, fiind supăraţi şl 
osteniţi de tru^ postului, aflăm stlnta şl cinstita cruce la 
mljlooul sflntulul post (varlo; au rămas Izblnda la Turci, 
lulnd Ţarlgradul... de-1 stăplnesc Turcii ptnă in ziop de 
astăzi (or.'UR.); n'am să uit ziua de ieri; F: a căuta ziua 
de Ieri I^RI; cine ştie ce ne mal aduce ziua de mline;
nu mal ajungeţi să vedeţi ziua de mine (Crgj ; ziua de apoi 

APQI1 ® ; — de tlrg; ^ de judecată; de lucru; 
de sărbătoare; — de post; <*'de sec; ^ de dulce; în 

sp'ec. la designarea uhur zilo din calendar sau de 
sărbătoare: ziua de S4 ianuarie e o zi însemnată in istoria 
noastră; zilele Babei iv* BABA ® ; l-au îmbrăcat cu oăltan 
de domnie In ziua de Crăciun (mu6t.) ; dacă ninge ori e moleş- 
nlţă in'ziua de Sf. Vasile, vajl Îmbelşugat tot anul (Oor.) ; 
cum va fi In ziua de Florii; aşa va tiin'zlua de Paşti (Gor.) ; 
ww CRţrcE®, LUP®, URS®;— 7Â aniversară: a-şi 
serba ziua naşterii, nunţii; ziua numelui, mai adesea^ 
fără atribut, ziua: m’a felicitat dezluamea ® înle- 
găiură cu un numeral’. Căcl Dumnezeu porunceşte şase 
zllo aă munceşti Ş'a şaptea zl. Dumineca, din lucru să con
teneşti (PANN>; in spec. pentru a indica o dală: con
stantin Beizadea... au intrat In Iaşi In anul 7248, Septemvrie 
in două zile,' tntr’o Duminecă (nec.); zl'ntllu, ţ zi Intliu, 
ţzl dentllu. prima zi a lunii: lazl’ntilu de Aprilie este 
un fel de datorie, pentru cine ţine la tradlţlunl, să minţă şl 
să mistifice (Car.»; Constantln-Vodă... puroes-au In zl intliu 
a Iul August şl au mers la Tarlgrad cu cinste (nec.); apă- 
rlnd cetatea de năvala Turoululdln 5 zile a Iui InUe plnă in 
zi intliu a lui Septemvrie (must.) ; in zl dentllu al zece lnnlei 

- Ivlră-sevlrburelemunţilor (PAL.) ^ ® După prepoziţii. 
Zl o u zl, 0 zi după alta, în fie-care zi: văzind-o^ 
c u a ajuns s’o plaoă... şl a cerut-o in căsătorie (CAr.»; 
Turcul, dlbaciu, putea şti... c u starea in oare se aflau 
negocierile dintre trimisul rus şl ministrul Porţii (I.-gh.) ; 
t o u ou noapte, zi şi noapte: zls-au Domnul'Tătarllor 
...să stee c u cu noapte cu al săi slujitori să lee mănăsti
rea (L^.)*, (lucrător) ou ziua, plătit pentru fie-care 
zi de lucru, pentru zilele în care lucrează; cu zi
lele, trec multe zile la mijloc: începu a săgeta la că
prioare şl... de multe ori nu venea o u zilele p'acşsă (isp.); 
nu vine pe la noi c u zilele (pamf.); — ţ d e ^ de noapte, 
zi şi noapte: un patriarh... venise cu Orlgorle-Vodă aice 
in Iaşi şl au stătut d e •*' de noapte ou rugăminte (nec.); — 
d In in zi, CU timpul, din ce în ce mai mult: 
aşa şl cinstea, d e n ^ in zi mloşurlndurl-se, de Inimă rea 
puţin de.n’ău murit (c»r.-ur.) ; d 1 n in «v ieşeau tot mal 
'Învederat la iveală deosebirile de temperament dintre noi 
(SLV.); — 1 n t r * o <^, I'n t r ' una din zile, 1 n t r’o 
bună zl, odată, la un moment dat: l-am tras 1 n t r *o 

o bjeandă, pentru că nu-ml da pace să prind mnşte 
(Crg.-) ; Intr’una din zile... toţi zeii... fură poftiţi lannnta 
unul zeu mal mic (fsp.); — 1 a •*', la curent: fărădin- 
sulf lucrările cancelariei n'ar ti putut fl la (BR.-vn.)*,— 
pe^, pentru o zi; în cursul unei zile: a plătit cu două 
sute de lei p e au pusvDomnpre un om prost, anume An
toni, şi-l da nafaca p e ctte zece costande imust.) ; fao dru
mul aoesta de patru ori p e ; p e ce merge, CU CÎt trec 
zilele, CU cU trece vremea, din ce în ce: p ece 
merge se tace mai‘volnic;— p e s fc e în timpul zilei 1[ 
® Sumă ce se plăteşte pentru o zi (de lucru, ca 
leafă, ca dobîndă, ele.): îmi datoreşte tncă 16 zile ^ 
® Drumul cîtşe poate face într’o zi cu picioarele:
răcni leul, nenlşorule, de se cutremurară toateiirejiDetele... 
şl de se auzi cale de nu ştiu clte zile (isp.) H ® Dată: 
scrisoarea e fără <^11® Termen, SOroc: a fixa o Iţi 
dau banii, dar să mi-i plăteşti la ^ ® Moda zilei, moda 
de acum, moda curentă; oamenii zilei, oamenii de 
care se ocupă, de care vorbeşte, pe care-icinsteşte 
lumea în timpul de faţă; ordinea ziiei ww qrdine® f 
® A ţinea zile,] a-şi impune anumite zile de post:

Măicuţă... 8ă ţll zile pentru mine, Ca să Iln In.sat on tine 
(iK.-BRs.) 1f © A vedea ziua (după fr. V O i r le J O u r), 
a se naşte: iacă epoca In oare loan Clmplneanu a văzut 
ziua (I.-gh.) t ® Lumina zilei (după fr. 1 e j o u r): 
Pe bănci de lemn, In scunda tavernă mohorttă, Unde pă
trunde ziua printre fereşti murdare (EMin.) ^ ® pi.Viaţă: 
merg eu să cerp a face pace cu el, că, de ne spune la Înălţatul 
împărat, e val şl amar de zilele noastre (ret.) ; cine dă acnl 
pn aţa iDtr’tnsul Işl dă zilele (gorj; olt de frumoasă e 
lumea, şl ce bine e să-ţl trăeştl zilele tn mljlooul el 1 (slv.); 
el nu-şl prlmejdueşte zilele, plnă clnd nu vede cltuşl de pu
ţină nădejde de Izbtndă (odob.i; aceşti oameni, mulţămlţl că 
şl-au scăpat zilele, se deprlnseseră cu Ideea că n’o să mai gă
sească In urmă deolt cenuşă (neor.i ; a avea zile, a-i fi scris 
să mai trăcască, a nu-i fi dat să moarăileatopiseţui 
Întreg să aştepţi de la noi, de vom avea zile (m.-cost.) ; am avut 
zile şl am scăpat (gn.); n'am omorlt eu pe tata şl pe 
mama, cl an murit că n'au avut zllş (panni; a-şl ţinea 
zilele, a-şi întreţine viaţa, a se hrăni: munca lui 
d’abla aducea cu ce bruma să-şl ţie zilele (isp.)', numai cu 
aceste alunele şl bubuieţe şi-a ţinut ea zilele (Sb.); a-şl 
uri zilele, a nu mai vrea să trăească, a i se urî 
cu viaţa, a se sătura de viaţă: multă minte iţi 
mal trebue, zise un străjeria bătrln; se vede că.ţl-al 
orlt zllelel (CRO.);—(£) n'ar mal ajunge ca zilei în
trebuinţat ca blestem: mai anţărţ ml-au venit, n'ar mal 
ajunge cu zile, nişte tllhari de Lipoveni (grio.) ; a muri on 
zile, a muri din vina celor ce l-au îngrijit la boală, 
a muri înainte de vreme ; a scăpa cu zile, a scăpa cu 
viaţă: de bună samă că dacă s’a duce acolo, nn scapă cu 
zile (VAS.); ţa se ţinea ou zile, a socoti că va mai trăi: 
toţi se spălmlntară, oă-1 duo să-l omoare, şl nici unul nu se 
mal.ţlneaouzlle. oe toţi aştepta din ceas in ceas ce urgie le-ar 
veul asnpră (must.); a 1 se uri cu zilele, a se sătura de 
viată, a numai vrea să trăească: lasă-ne in pace, 
dacă nu ţi s'a urlt ou silele ivlah.) ; ţ du zilele amină 9w 
AMJNA ® TI ® pl. Vremuri : Duca^Voââ... slujind şl !n 
Bilele altor Domni la curte, l-au boierit (must.) ; le au spart 
de atunee cuibul lor de la pragurl, unde le ora lăcaşul lor din 
zile bătrine (n. cost.) ^ (§) pL Ani: Iară noi P noi epigoniiP 
Simţiri reol, bârfe sdroblte, Hlot de zile, mari de patimi... 
(EMIN.); si fură zilele In Adam deacă năson Sit 8 sote de ani 
(PAL.); moşul, Inoăroat de zile cum era, ...tml arătă dra
mul pe unde să Ies aoasă (isp.) ^ ® ZfUA, timpul CÎt 
luminează soarele: şl despărţiDomnedzeu lumină de la 
tntunerec, şl ohemă lumina dzlo şl Intunerecul noapte (PAL.) ; 
a se face, a se lumlnn de zină, a începe să 56 lumineze, a 
se ivi zorile: nu se luminase bine de ziuă şl Împăratul era 
In grădină oa să vază merele cele aurite (isp.); cum se făcu 
ziuă, culese olteva mere, le puse pe o tipsie de aur şi le duse 
de le Înfăţişă tatălnl săn (isp.); s^OR^l®; a se crăpa de 
ziuă 1^ CRAPA ^ ®; a se omizi de ziuă tmr OMIZf; în faptu 1 
zilei m- FAPT1 ţ ®; zori de ziuă ZQRl9®; despre 
ziuă, spre ziuă, aproape de a se lumina de zi: şezi aloi 
ptnă despre ziuă. că am să vin atunci tot eu să te leu (CRG.i ; 
despre ziuă olnd somnul e mai dulce auzi un llltllt ca un stol 
de păsări că se apropia (isp.) ; fata împăratului... s'asculat peste 
noapte, cam spre ziuă, clnd aomuul este mal dulce (isp.); 
ptnă in ziuă, a) pînă a se lumina de zi: era încă mult 
piuă tu ziuă, clnd ajunseră la onrtea Împăratului (ret.) ; 
b) dis-dn-flimineaţă: etnd au ieşit dinBoioşenl, pină tu 
ziuă, fiind negură, s’au rătăcit nn cămăraş â Iul (must.) ; 
piuă la ziuă, pînA a se lumina de zi: a dormit tun ptnă 
la ziuă, parcă ar U t&cut un zlafet (CAR.);,au dat th trlmblţă 
şl In dobe sămn oştilor sale, clnd era trei ceasuri plnă la ziuă 
(MUST.); e ziua albă, s’a luminat bine de zi: era ziua 
albă, dud ajunse la el, dârei dormeau tncă, că va'ra-s nop
ţile scurte (RET.); e ziua mare, e în plină zi, e luniină 
de-a binele: 9I cum n’aveausă vadă, dacă era ziua mare 
şl vreme de primăvară (VAS.) ^ @ De ană zl(le) iw> DEU
NĂZI.

2. ZţUA adv. In timpul zilei: petrece ou porţile şl cu 
uşile deschis-, ziua şl noaptea fără zăvoare la nşl şl la fe
restre (I.-GH.); ziua ca ziua, mă mal Iau cu caprele, dar 
noaptea toate stihiile năpădesc pe mine (ALecs.); ziua mere, 
ziua nămiaza mare, Qzlaa mleză mare, ţzlaa amlazăzi 
mare, în toiul zilei, în plină zi: începuse ^iua mare pe 
uliţă a prăda (LET.); da bine, boierule, tacuprlusalduml- 
tale se poate oa ziua nămiaza mare să ne calce hoţii (isp.); 
mă furişez din casă şl mă duc, ziua mlnza mare, la moş Va
sile (CRG.); o trimetea cu careta domnească... ziua amlazăzi 
mare pe uliţă, la feredeu (nec.) [lat. d î e sj. ^
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Fig. 5369. Zibetă.

ZIAFET, ZAiFţ/Ţ (pl.-eturi) sn. Petrecere ou 
mtncare şi biiutură, cu lăutari, ele.: petreceau toată 
noaptea pe ztalet, pe bere el pe mtncare (i.-oH.); l&cea In totl 
anii maab mate şl zlalet In onoarea stlntalni Andrei, patro
nul sAn (fil.) ; a scăpătat din pricina cheUuellIor nem&au- 
rate on atltea petreceri el zlateturl icar.i; nu trecu mult, el 
boierul ae atla la on zlatet cu mal mulţi boieri iiap.); Să ee- 
dem cu a noaatre juplneae La oomlndArl, zalteturl e'oapete 
(BO.-DEL.): de trei luni acum de dud v’aţi Inanrat, aţi dua-o 
una cu benchetorlle, cu zaltetorlle (alecs.) [tc. Z i a f e t],

rziAR (pl.-te) sn. ^ 'Jurnal, gazetă: a venit ea 
aalate la plecarea Suveranilor, spre a lace cuvenita'dare de 
seama |n *nt adu, un —' loarte belicos icar.) [lat. Cl 1 a- 
r i u IU, moclificat după z 1].
'ZIARIST.sm. Jurnalist, gazetar [ziar].
‘ZIARISTICA sf. A? Jurnalism, gazetărie, ocu- 

paţiunea, profesiunea de z i a r i s t.
‘ZIBELINA (pl.-ne) sf. = SAMţIR [fr. I.
‘ZIBETA (pJ;-te) sf.

X: Mamifer carnivor, 
cu părul cenuşiu, pătat 
cu neg.-u, care trăeşte 
prin Africa; are la peri- 
ncu un fel de pungă glan
dulară în care se îngră
mădeşte un lichid cu 
miros de mosc (Viverra 
zibetha) (D 5369) [fr. 
z i b e t h].

ZICAJIiA (pl.-ale, O -âll) sf. ® Proverb: Ţiganul 
nostru... o!nd Işl glndl zicala Bom&nulul} atunci o 9I zise: 
...al umblat tu, vulpe, cit ai umblat, dar acum ţl s’a ’nfun* 
dati (RET.); este boul se leăgd de coarne şi omul de
iimb& (PANN> t © .Pormulâ de descîntec, de vrajă:
baba luă Irlnele... zise.peste ele o de cuvinte mărunţele
(SLv.) 1f ® J Gîntec de joc ce se zice din vioară, 
din fluier, din, cimpoiu sau din alt instrument 
(ŞEz.) [zice].
O ZIGĂLAŞ, zicÂlAu, ZIC49 sm. J Cel ce z i c e 

, din vioarăj din fluier sau din alt instrument, mu
zicant: In ziua oununiei... se adună la mire... zloălăli, nă- 
naşul ou năuaşa, fraţii de mire (Mar.) ; el nn-i 2lcaş şi... 
Dumal de urlt se Inoearcă din cind In clnd a şuiera şl el clte 
ceva (SB.).

ZICATOARE sf. ® = PROVERB ® : II veni deci 
tu minte Romănului: ...ai umblat tu, vulpe, cit al um
blat, dar acum ţi s’a’nlundatl (RET.)^ ® J = ZICAI'A©
[zice].
tZICÂTURA (pf.-ţurl)s/. ® JtCîntare dintr’un 

instrument: (boierii) urmau şi el Domnului, căci iubeau 
primblări, halcale şl zlcăturl (let.) © J t ^6lul de a 
cînba dintr'un instrument: tu zici aşa deminunat cit şi 
oile nu-şl dau rlnd la joc la zlcătura tn (RET.) .© = PRO
VERB 0 : zlcătura poporalul cuvlntează; ou sila poţi lua 
omului, dar ou-sila nu-i poţi da (isp.) [z 1 C e].

ZICE {zio; perf. zisei, f ziş; parf. zis) i.vb.tr. ® 
A arăta prin vorbe, a spune: si zise Domnul cătră 
Caln: unde laste fratele tău Avei ? (pal.) ; pulu pre Dum
nezeu martur că aşa l-am 2is (rcc.); măi I s’a trecut de şagă, 
zic eu in glndul meu (CRG.) H © A vorbi: bine, domnule 
Chlrlac, bine; zi înainte, oă n'al zis destul (CAr.) ; bine zici, 
ai dreptate; elipt. zice, zic, se vorbeşte, lumea zice: 
acest Atila... zice că era om ascuţit la mlnte(LET.); zic că 
atunce se cerca acel Han să se Închine la Împărăţia Moscului 
(NEC.);-»' la ureche, a.vorbi, a şopti la ureche ^ 
© -^ da, a afirma, a consimţi, a aproba; ^ nu, ba, 
a tăgădui, a nu consimţi, a nu aproba, a nu voi H 
0 A se exprima într’un anumit fel, cu anumite 
vorbe: zice un proverb: cuiul cel nou scoate pe cel vechio 
afară (pann) ; asta-1 altă mlncare de peşte, .cum zice Româ
na 1; eu, ca ăla, cumnat mal mare, cum am zice ca şl un frate, 
tot trdam poveţe fetei să mal rabde (carj ; aşa zlclnd, spre a 
mă exprima astfel H © A rosti o vorbă: nu mai 

'Zic nimănui nici pis! (I8P.); nu mal era cbip să mai zică 
băiatul nici circi (car.) H © A obiecta, a reproşa: fe
meia aştepta... să-i zică cine ştie ce, pentru că bucatele nu 
stntbune (tsp.)^ ferice de părinţii cari l-au născut, că bun su
flet de om este, n’am ce zice! (CRg.) ; cine să-mi păzească 
onoarea? Chlrlac săracul 1 n’am ce zice, onorabil băiat! (Car.) 
H ©A pretinde, a susţine: zice măsa că nu poate umbla, 
oă.de-abia s’a sculat după lingoare (car.) H ® A admite, 
3. presupune: să zicem că-i aşa ^ © A comunica 6

dorina porunci: zl-i să plece; fă oe-ţl zio eu, nu oum ZIA- 
vrei tu; fă oe-ţl zice popa, uu tace ce face el (znn.) H ® J A 71 
cînta din gură sau dinlr’un instrument: un Ţigan
zicea diq gură şl din cobză istoria lui Alimoş (I.-gh.); In 
picioare,, doi ţărani tineri... zic, unul din scripcă şl altul 
din oobză (vlah.i ; puse să zică din trlmblţa ca fle-care ostaş 
să se rlnduească sub steagul său (Balc.) ; zic In fluier să ml 
se oob'oare caprele de la munte, şi nu mal vin (nec.);, In- 
tr’acele trei zile ce au şezut Turcul aicea... au zis surlele 
şi dobele (must.) ; Îndată şl mehterhaneaoă din lăuntrnl curţii 
...Începe .'«' pentru cinstea sărbători) (let.) ^ ® A re
cita: <«' o poezie; Intllu Începe unul şl-1 zice (colindul), 
adică 11 rosteşte cuvintele...clntlndu-1 tn acelaşi timp(PAMF.);

lecţia; rugăclnnea ^ A citi: popa nu zice evan
ghelia de 'două. ori pentru o babă surdă (Znn.) ^ (|E) A 
crede, a socoti, a-ş] da părerea: eu zic că e bine asa; 
ce o să zică lumea de mine ? (0) A-1 <«' glndul, O avea
presimţirea: ne zice gindul că vei peri <isp.) ^ © A 
vrea să zică, a) a av.ea de gînd să exprime, a vrea 
să dea să se înţeleagă: ce vrei să zici cu asta? nu 
vreau să zic că e leneş, dar nici prea silitor nu e; ăj a în
semna : dumneata ţi-al uitat si limba de clnd al plecat din 
ţară: vezi ce va să zică procopseala dobIndUă de Ia străini!
(isp.); vă puteţi Închipui oevrasăzlcă a te scălda In Bis
triţa, la Brqşteni, ...tooma In postul mare (Crg.)’, vrea să 
zică, va să zioă, li/lold.. vra'să zică, adică; prin urmare; 
care vr(e)a să zloă, care va să zică, CU alte CUVinte: 
breee I care vra eă zică tu eşti stăpln aici şl eu Is de haimana ?
(ALECS.); Care va să zică nu dai rubla?— Nu pot (Carj ^
® A fi scris: oameni buni, ştiţi voi ce zice In cartea 
aceasta P (isP.i; In izvoadele răposatului Hiron Logofătul 
aflu zlolnd... să fie pe Cogllnlc, In Bugeac, această cetate 
(N.-cosT.) H ® A (se) numi, a (se) chema: Grecii-zic 
Italiei cu alt nume Hesperla, de pre Hesper, steaoa ceea că- 
rlia 11 zicem noi luceafărul cel de noapte (m.^cost.) ; <«' cuiva 
pe nilme; I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni (EMin.) .

2. vb. refl. 0 A se numi, a se chema: boierii în
cepuse a se zice Romăni, a vorbi si a scrie româneşte (I.-oh.) ;
Dacă este aşa, oum se zice la ceea care se află In pahar f —
Cum să se zică P Iaca apă (tsP.) H © Se zice, a) lumea 
zice, circulă svonul; b) se povesteşte: se zicea.că 
are să treacă Vodă pe acolo spre mănăstire (CRG.); ae zicecă 
pe vremuri an trăit nişte uriaşi prin părţile noastre ^ ©Cum 
s’arzice, cu alte Cuvinte, de pildă: in ziieie lui uihai- 
Vbdă, oamenii oel vinovaţi, cum s’ar zice fiirll, tllhafU,nu 
aveau nici o trecere sau milă de iertare înec.) ^ 0 A se 
părea, a avea aerul: s'ar zice că vrea să plouă; s-ar zice 
că-1 pare bine oă s’au Închis şcolile.^ 0 A se pretinde, 
a vrea să treacă drept: se zice doctor şi nu ştie să dea 
o reţetă pentru friguri © A fi scris, menţionat, po
menit: s’au sculat ou boierii lui, cari s'au zls mai sus, 
şl au trecut Prutul la Toţora (nec.) [lat. d î C fi r e].

ZIGEREs/. © Exprpsîune, termen;locuţiune H 
© t Zisă, vorbă [z i c e].

ZID (pl.-duri), MoM. ZţDltl (pZ.-diurl) sn. ^ 
Gonstrucţiune de cărămizi sau de piatră care sus
ţine caturile unei clădiri, care formează despărţi
turile dintre încăperi sau 
care serveşte să împrej- 
muească un loc, să des-j 
partă două proprietăţi, să > 
formeze întăritura unui* 
oraş, unei cetăţi, etc. ([D 
5370): Zidul vechiu al mănă
stirii In cadenţă 11 izbesc (alx.) ; 
clnd va porni zidul tău spre zi
dul vecinului şi stă a cădea, eşti 
silit ori a-1 propti, orla-lpre-
Innol sau a-1 dărlma (leg.>car.); Remu... vrlnd să facă şagă; 
au sărit peste zldiul frăţlne-său rlzlod (m.-cost.) ; Antonie 
Ruset... adus->aa şi ape pre oale, pină. In zldiul acestei bise
rici (MUST.); ^ OCHIXT 1 © ; spurcăciunile de păglni ridica
seră cetăţi cu nişte ziduri de putea să umble carul cu patru 
boi pe grosimea lor asp.); pr. anăl. din stliiga, In zidul de 
sălcii, se deschide o poartă prin oare intră liniştit Argeşul 
(VLAH.); ®; aveau la spate clte un zid de lume (CAR.) ; :
a face Împrejurul cuiva, a-1 înconjura de toalc păr
ţile, a se strîngc pe Ungă cineva spre a-1 apăra: co
piii din casă şi aprozii se făcură zid împrejurul lulŞtelan- 
Vodâ (ISP.) [vsl. z i d uj.

ZIDARsm. A CelcefaceziduriIleuneiclădiri,din 
cărămidă, piatră, etc. {Mo/d. ,1pietrar”) (|^ 5371):

Fig. 5370. Ziduri.
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ZIN
ZID- porunca ImpărafcalniesW să se adune toţi meşterii M (isp.) ; Şl 

el mal avea Doiaprece a^'IŞI nouă pietrari, Nouă meşteri mari
(pAMF.) [vsl. zidari].

ZIDAKIE Sf. A 0 
Toată lucrarea de z i d 
a unei clădiri; toate 
zidurile unei case: ar 
11 volt... să se surpe stu
pii, şl toată zidăria blse-' 
rlcil să se dărapene asu- 
pră-i (VLAH.) II ® Mese
ria, activitatea zidaru
lui.
O ZIDĂRIT sbsL 
Trans. ^ = zid Arie @ :
spun unii că <«'nl nu ar li
prea bun, lllndcă iarna t..t . J rip. S^7i. Zidar,n are căutare (Rct.). 6

ZIDI (zidesc) vh. tr. ® A A face din piatră sau 
cărămidă zidurile unei case, a clădi,*a construi:
Antonie Ruset... dacă au venit in scaunul dodinle.l, s’au apu
cat ^ şi a lucra dumnezeeştile biserici (must.) ; In anul 
6991 Stelan-Vodă au Început a zidire cetatea de la tlr^l 
Romanului, ce se chiamă Smeredova (or.*uh.); cine pe lingă 
drum zideşte, mulţi etăplnl doblndeşte (znn.); Poţi 
o lume 'ntreagă, poţi s'o slarlmi, brl-ce-al spune, Peste toate 
o lopată de ţărlnă se depune (CMin.) K ® A A închide în 
zid: Meşterii rldeau Şi cu ea glumeau Şl-apol mi-o luau, 
Pe zid ml-o puneau, In zid o zideau (pamf.) 1l ® 0 A 
crea, a plăzmui: au zidit Dumnezeu pre om şl l-au po- 
doblt cu tot fellul de Înţelepciune (oast.); Işl zidea In În
chipuire o oltă lume mal frumoasă• declt acea aievea (GN.) 
[vsl. z i d a t i].

ZIDIRE sf. 0 A Faptul de a zidi: <«'a'casei ^ 
0 Clădire, construcţiune: In <^a cea antică, sus 
In trunte-1 turnul maur (emin.) ^ 0 întemeiere, fun
dare: -^B Romei ^ 0 Creaţiune, creare: -^a lumii 

. 0 Făptură: faţa-i gingaşă... o ridicau peste celelalte zi
diri ale Iul Dumnezeu de pe pămlnt (ret.).

ZIDţT 1, adj. 0 p. ZIDI inf. © NţîZIDJT f 0 
0 .Făcut, conformat: cu pieptul plin, nşor pornit In 
afară...nu puteai zice deolt căe femeie bine '«"ă... tlnără Încă
(DLVR.) .

2. sbst. Faptul de a zidi.
ZIDITOR sm. 0 A Cel ce zideşte, zidar: piatra 

ce nu o socotiră <^il, ea fu In capul unghiului (PS.-sch.) f 
0 0 Creator: şl se atinse Zldltorlnl oătră coastele Iul 
şl luo os de-i feoe soţ (MX.); Mergi să-ţl lei dreapta răs
plată de la dreptul Ziditor (ALECs.) [zid i].
t ZIDITURA (pZ.-turi) sf. 0 Clădire, zidire; de la

Delenl, au mers Domnul de au văzut şl tligul Hlrlăulnl şl aii 
Intrat In zidltura oaselor domneşti (let.) H ® Creaţiune; 
făptură [zidi].
O ZIDIU ww ZID.
*ZÎGOMATlC adj. S) © Os os malar H © Apo- 

iiză <«’ă, apofiză lungă a osului temporal care se ar
ticulează cu osul malar şi formează arcada zigo- 
matică t ® Aroadă ^ă, os în formă de arc care uneşte 
osul malar cu temporalul şi e format din reunirea 
apofizei zigomatice şi unghiul posterior al osului 
malar [fr. zygomatique].
'ZIGZAG (pl.-aguri) sn. Linie frîntă care for

mează unghiuri ieşite alternînd cu unghiuri in
trate : apucăm a ne sul pe o hudiţă rău pavată, dar foarte gu- 
noloasă, oare face <«^1 Intre două ziduri goale (alecs.); 
loc. adv. In formînd zigzaguri: o făclie trecu in 
cătră mal şl se stinse (sad.) [fr.].

ZILE Zi.
O ZÎLEÎR sm. Trans. Lucrător cu ziua, muncitor 
salahor: mai rău o duce <«ail răslnărean (PAc.) [z i 1 e]. 
t ZlLţ (-lese) 1. vb. ir. « ÎNZILJl.

^.vb. intt. O/ten. (ciauş.) (tuţ.) A trăi de azi pe mîiiie, 
a-şl ţinea zilele.

ZIliIŞOAHE sf. pi. dim. Z(LE: a pomeni ea baba 
mea, cite u avea, de năcazul acesta (Cro.) .

ZţLNIG 1. adj. Din fie7Care zi: plinea^ă; se 
scoală, se îmbracă, apoi tşl Începe lucrarea '^ă Înaintea 
oglinzii (6LV.).

2. adv. în fie-care zi: gazeta apare 1 ^ [zile], 
ţ ZILOS sbst. Zel, rîvnă: olne na slnjeşte ou pe stă- 

plnul său, pe acela . nn-I' păzeşte Dumnezeu fPiL.) [ngr.

Fig. 5372. Zimţi.

ZHiVŢE Sf. pi. dim. zjle.
ZIMBEREC (pî.-ecurl), ZIMBERJC (pi.-icuri) sn.

»ţ=“ Arc de ceasornic [tc. z e jn'l) e r e k],
O ZIMBET... •«-ZlMBET...

ZIMBIL. zlMBlL (pi.-llnrl) sn. Gos de papură:
La ceşti şl llKDgene Intllu tlrgnl Şl ’ntr’nn zlmbll mare... 
JB-Q pus (PANN); era s'aducft peşcheş 40 decăpftttnlde z&har 1 
şl 60 de ooă de calea Uartinica In zimbllnrl (ALecs.) [Ic. 
z i in b i 1].

ZIMBRE ZjMBRE. .
ZiMBRU, t ZlMBBD sm. yt: = BQDlt ® : Din rlii 

lată oă Ieşea Zimbrul aprig oa un zmeu (alecs.); dac& an 
ucis acel leolorl de Domni zlmbrnl sau bourul ce an lest... 
au demerlt la locul unde este aemu tlrgnl Sucevei (let.) ; 
tiara aceasta oe-1 zio bour, poate c& au lest zimbru, şl pre 
numele Ilarei se numeşte locul acel Bourenii (n..cost.) ; pe 
loo era un cazan mare, şl 'n cazan erau puşi trei zlmbrl(VAs.) 
[vsl. z iţ b r u).
•ZIMOGEN adj. a- Care produce fermentaţie:

microb— [Ir. zymogăne].
'ZIMOLOGIE sf. Partea chimiei care tra

tează despre fermentaţie [fr. zynioJogiej.
ZIMŢ sm. ® Pie-care din crestăturile de 

pe dunga monetelor ([®| 5372, A): am primit toţi banii. 
In galblnl împărăteşti, ou —1 ialecs.) ; începură să se verse 
din el bani, tot galbeni on —11 neatlnşl (SLV.) f © f7” Fie
care din dinţii unei rotiţe (de ceasornic, de pinten, 
etC.HH 5372, Bj; nn mod de a se Imbnca cunoştinţele 
veohl oo cele noi, oa 
—11 de la roţile unul ^ 
ceasornic (vlah.) ţ[ ®
1P“ pî. Dinţii fere- 
străului ® ® Pt. i 
ext. ®F Galben:
numărat —II unul cita 
unul (ON.); era şl ludul 
şi se ţinea bine, la chi
mir cu —i, In oool cn 
vite (SAD.) ţf ® Fie
care din crestăturile din vîrful zidului unei ce
tăţi, unui turn ([^ 5372, C): începură a batere on 
tnnurl şl oborlla —11 oetăţlel (mx.) ; pr. anal,; virtnri mnite 
(de munţi}... se 'naltă In limpezlşul zărilor, pa şl onm ar 
da Bă spargă on —11 lor bolta albastră a cerului (vlah.) ţ| 
® BB pl. = TINDEOHE [vsl "zăblcl (< ZţbO 
,,dinte”); comp. bg. zăbe'cQ, srb. z u b a c, 
etc.].

ZIMŢAR (pi.-are) sn. = DINTAB ®.
ZIM’ţ'ÂT adj. Cu Zimţi; diuţat: rotiţă—ă; 

ziduri —e.
ZIMŢI = ZIMţnţ.
ZlM’ţişQR sm. ® dim. zimţ H ® ® F = gAl-

BENăS: Unul Ungă altnl, galbeni gălblorl Erau ollt ln pungă 
şapte —I (SPER.).

ZIMŢUI (-ueşo) vb. iT. ® A face zimţi: — o 
rotită, monetele ţ| ® A cresta: sute de piscuri răsar de 
pretntlndenl, se desfao unele de altele, zlmţulnd zarea pină 'n 
albastrul depărtărilor (vlah.) ; nn vint lantaatlcva 11 prăvălit 
de pe culmi oasele cuoulete oindva sus şl zlmţulnd zarea
(SAD.).

ZIMŢUIT adj. p. ziUŢUţ, Cu zimţi, Crestat: 
Blstrlta... II oooleşţe, tăolnd nn oot larg, In dreapta, pe sub 
coama vlnătă, —ă a Pietrosnlul (VLAH.).
O ZţNA zInA.
*ZINC sbst. « Metal alb-albăstriu, cristalin, 

fărîmicios, care arde cu o flacără albă, străluci
toare; are densitatea 7,19 şi e maleabil şi ductil 
la o temperatură de aproape 150°; la o tempera
tură mai mare, devine din nou sfărîmicios, aşa 
că la 250° se poate pulveriza cu un pisălog; se di
lată şi se contractă mai rnult decît ori-care alt 
metal ; de aceea, o tablă de zinc, fixată bine de jur 
împrejur, se rupe, cînd este expusă la variaţiuni 
de temperatură; se topeşte la vre-o 500°; aliat 
cu arama roşie, formează alaina; nu se găseşte în 
natură liber, ci numai combinat [fr.].

•ZINCOGRAF sm. $ Cel ce face clişee în zinc 
[fr.j.
•ZINCOGRAPIA (-iloz) i;6. (r. $ A reproduce 

cu ajutorul zincografiei [fr.].
'ZINGOGR.^IG adj. # Privitor la zincogra- 

fie, ce SC întrebuinţează în zincografie [Ir.].
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’ZINCOGRAFIE sf. Procedeu prin care se re
produce pe hîrtie o gravură, un desen, un scris, 
de pe un clişeu făcut In relief pe o placă de zinc 
[fr.].‘
OZINGANI tm- ZtNOANt

ZINGHET wm- Z|NGHET.
ZiORI = ZQRI1.

* ZIRCONIU (M) shsl. ©Metal cenuşiu, interme
diar intre siliciu şi aluminiu, cu densitatea 6,25 
şi care se topeşte cam la 2400l,; se Întrebuinţează 
mai ales la fabricarea recipientelor care trebue 
să reziste la temperaturi Înalte [fr.].

ZIS adj. p. ZICE. ® Rostit, spUs: vortele ~e de 
mine ilU © Nţizis t ® ,Numiţ, supranumit,, poreclit:
bommil Moldovei Ştefan. ^ Lăciută-Vodă.

ZISA (pî.-se) Sf. ® Ceea ce s‘a z i s, spusă, vor- 
bă: c&pitantil de barieră... însemnă cn crelonnl eisele mele, 
mnlnd virtul creionului do plumb pe limbă la flecare literă 
(i.-GH.) ^ (D Vorbă memorabilă, zicală, zicătoare: 
zisa Tlsanulul: tot la noi tn şatră baU vlnt şl piatra (pann) ; 
Iml j»lăceau basmele, zisele din bătrlnl (DLvr.).
O ZIŢ (pî.-ţuri) sn. rrff/7s. Scîndură sprijinită po 
loitre în partea dinainte a unei căruţe şi acoperită 
cu paie sau ţoale, ca loc de şezut: Făt-frumosde mult 
era In de clnd punea coclşnl hamurile pe cal (Ret.) 
[germ. S i t zV.

ZIUA ZI.
ZIULICĂ sf. dim. ZI: toată ziulica ofta omul după 

o vorbă mal dulce, ori după un zimbet (CAr.) ; sta greceşte 
pe tron cit e ziulica şi noptlcica do mare (i6p.) ; şl tot Nl- 
chlfor Coţoarul l-a rămas bietului om numele şl plnă fu ziu
lica de .astăzi (CRg.).

ZIULIŢĂ (pZ.-ţe) sf. dÎTtl. ZI: visa acum noaptea şi 
se glndea zlulita întreagă (odob.) ; toată zlullţa mtncară, 
băură, se jucară (Ret.).

ZIZAl m- zIZAţ.
ZIZANIE. zîzanib sf. ® ţ Plantă ierboasă din 

larn. gfatnineclor; creşle prin livezi şi c 
cultivată uneori prin parcuri şi grădini 
ca verdeaţă sau ca nutreţ pentru ani
male; numită şi „obsigă”, ,,odoş”, etc.
(Loliumperennc) ([®] 5373) H ®# = sAl- 
BĂTIB 1[,® ♦, = NEQHJNA® II ®^ t Bă
lării, buruieni sălbatice 1f ® ®= dis
cordie ® : de-aicl s’a născut şcoala calomniei 
şi a Injuriei, care a adus slzanla, ura şl desti
narea (l.-GH.); unii din boierii cel mari baK& zi- 
zantl şl dihonia In popor (tsP.); alta n’au de vor
bit declt blrtell şl răutâtl, ca să vire fitiluri şl 
zlzanle In toată mabalana (CAr.) [gr. ţtCivta] ■

ZIMBAT iw JIHBAT.
ZiMBET, O ZIMBET (pi.-te) sn. Fap

tul de a z î m b i, rîs fără sgomot, ca
racterizat numai printr’o uşoară miş
care a buzelor şi a ochilor, surîs: Diepti,
Înfumuraţi, o’uh zimbet protector privesc la tine 
(VLAH.); toată ziulica ofta omul după o vorbă 
mai dulce, ori după un zimbet (CArj ; nn zimbet Fig. 5373. 
de milă se furişă pe buzele mal tuturor din că- Zizanie. 
raţă (tsP.).

ZÎMBI, OzlMBt (-beso) vb. intr. şi refl. ® A 
rîde fără’sgOmot, mişcind numai uşor buzele şi 
ochii, a surîde: zlmblnd ieşea dimineaţa din palatele pă- 
rlnteştl, zlnîblnd se Inturna seara la maică-sa Înapoi (ooob.) ; 
cu acelaşi înţeles F © a ride, t a se a ilde : îm
păratul... zlmbea a rlde şl nu le zloea nimic (suy.); vede 
vătrariul spoit cu aur şl grljlt bine In cuiu la icoane, şi zlm- 
beşte a rlde (sb.) ; vezlrul s'au zlmbit a rtde şl l-au zis să 
grăească, să nu se teamă (nec.) ; HU6TATA0 U (D © = 
SUHjDE©: norocul ti zlmbeşte li ® ® = SDBtDB ® : 
cimpul cu florile şi mlndrele dealuri, de dupătcare zlmbeau 
zorile, tu sburdalnlca vlrstă a tinereţe! (Crg.)’. după În
tristare, veselia ne zlmbeşte, ca vremea bună ce după ploaie 
se iveşte (gol.) [vsl. z^bu ,,dinteM].

ZÎMBIL IV ZIMBIL.
ZÎMBIBE Sf. © Faptul de a z î m b i ^ © =

ZţMBET; Nn mai zSmbi. A ta Ml-aratd cit de dulce eşti 
(EMIN.).

ZÎMBITOR adj. verb. zlMBj. Care zîmbeşle: 
ăst om bun ca plinea, totdeauna ...devine acru şl sţifos 
de clte ori s’o Intlmpla să-1 meargă rău la preferaDţă(BR.>yN.); 
o băbuşcă măruntă, ...nuposomorită,-cum ml-o ’ncblpuisem.

oi zlmbltoare. deşi cu un lei de umbră de răutate (8LV.>; ZIN- 
prlmăvara se arăta veselă şi zlmbltoare (NEGR.i. •71.1
O ZÎMBOG (pi.-oace,-ocnri) sn. Olten. (ciAuş.l (Tut.) ZIN 
Cuiui mobii de ia cataramă (care se bagă în gaura 
cureiei) [vsi. zqbu ,,dinte"].

ZlMBBE, ZIHBRE sf. pL ® Rană ce fac caii, 
mai’aies cei tineri, ia gingii, din pricina finuriior 
prea băţoase, apei de băut prea caide, etc.; calul ce 
are mestecă greu, din cind !n cind îi scapă finul 
mestecat, iar cerui gurii e roşu şi umflat: pen- 
tru blmbre la cai... falca de sus să se ardă cu sare (drAoh.);
In gura vitei se Introduoe un lemn gros, ca să rămină des
chisă, apoi se tale zlmbrele cu foarfeclle sau cu cuţitul 
(PAC.) ţ © ® A face a SC Uita cu jind la ceva, 
arlvni, a-i lăsa gura apă:«lfăoeaztmbre, privind cn 
laie la jilţurile ministeriale (ALECs.) [Comp. pol. Z ci
li r V < vsl. zabu ,.dinte”].
O ZIMBRI (-breac) vb. intr. Aride Urlt. arătîndu-şi 
gingiile, ca' şi caii cari au z î m b r e (sez.i.

ZÎMBBU tm- ZIMBRU. 
tZÎN sm. 2^ (DOS.) Zeu păgîn [z î n ă].

ZImA, OZJNA (pi.-ne) Sf. ® ^ Fiinţă mitclo- 
gică, în chip de femeie de o frumuseţe uimitoare, 
care trăcşte, împreună cu alte soaţe, zîne ca şi 
dînsa, în regiuni necălcate de picior de om, în pa
late măreţe, înconjurate de grădini sau de păduri, 
al căror acces e apărat de tot felul de fiare, care de 
care mai grozavă la vedere; numai Făt-frumos 
ajunge cîteodată la ele, după căutări îndelungate, 
ajutat de calu-i năzdrăvan; cile una din zlne se 
îndrăgosteşte uneori de Făt-frumos. se însoţeşte 
cu el, dar îşi pierde atunci puterile ci supranatu
rale; altele îl ajută, cu sfatul şi cu fapta, la înde
plinirea slujbelor grele cu care e însărcinat şi-l 
scapă de multe ori de la o peirc -sigură; cea mai 
vestită din toate, de care se vorbeşte adesea in 
basmele noastre e ,, Ileana Cosinzeana”, cu cosiţa 
de aur: pe Ungă aceste zinc bune, poporul mai po
meneşte şl de zlne rele, care scot ochii celor ce 
calcă pe moşiile lor, îi oiogesc sau le fac tot felul 
de neajunsuri; pe acestea ic confundă adesea cu 
,,ielele" (i»-iele) II ® ® Femeie de o frumuseţe 
uimitoare: Era şl-o cocoană gheboasă In spate Ce o amă
gise lingăii să ciează Că ea e In lume ceadlntlle (slCI) 
rază, Şl-a se ţlneazlnă o Inlnmnrase IPANNI * ® ^ Zeiţă 
(păgină): pe acel Idoli, oamenii li numeau zei şl zeiţe ori 
zlne, căci fle-care din zeii lor Işl avea zlna Iul de soţie 
(isp.); La aceste academii de ştllnţl a zinel Vineri iemin.i H 
@ # lEDERA-ZiNELOR = IEDERA; — LINaURITA- 
ZfNEI wm- LENGURITA ® ; — PABUL-Z|NEL0B = COLI
LIESJTA-ZtNELOE1 = turta®; SJTA-ZfUELOH2 = 
scAio® [lat. Diana]. ‘

ZiNATIC IV- zAnatic.
zInGI interj. Imită sunetul clopotului, zîngă- 

nitul armelor, paharelor, etc.
O ZÎNGALĂU = tingAlAu.

ZÎNGANÎ, ZANGANI, ZINGANI (-ănesc) vb. ir. şi 
intr. A scoate un sunet ca de fiare lovite, de pa
hare ciocnite, etc., a sdrăngăni; Coasele sub teaca ndă 
2ăngănesc răsnnător (ALecso; piua rftsuna şl zlng&nea,. iar 
zmeii credeau că acest sunet vine do la oasele Tltlreznlni 
(SB.); nn orologiu zingăneşte Încet şl subţire In părete 
(EMiH.); dădn un pumn straşnic In masă, de zăngăniră pă
hărele (SAD.); vintul se pornea mal tare şl geamurile zln- 
găueau In ferestrele cele mari, Incit răsuna Întreaga casă 
(SLv.) [ z î n g! ].

ZÎNGĂNIT, zAngAnit, zinqAnit sbsi. Faptul 
de a z în g ă*ni; rezultatul acestei acţiuni, sdrăn- 
gănit; nn ropot de călăreţi şl un zăngănit de arme In curte 
Inghlaţă deodată veselia oaspeţilor (vlah.) ; nn se mal auzea 
dectt zingănitnl armelor (isp.) ; zăngănltnl unul mic clo
poţel... făcu să ridice capul un mic moşneag aşezat la tarabă
(DEM.).

zîngAniturA, ZANGANITUHA, ZDJGANITVRA 
(pi.-turi) sf. Z î h g ă n i t prelung: zăngănitura osta- 
şllor ce dau năvală, larma gloatei... făceau toate la un loc 
nn vuet Încurcat (ODOB.t.

ZÎNGHET, ZINGHET (pi.-ete) sn. Zîngănit: la. 
glt purta o salbă de mărgele...' şl de rub(l)ele, care sălta pe 
slnu-1, la tot pasnl, pricinuind nn zlnghet delicat (ALecs.) : 
răcnete, vaete, Împuşcături, zlngtaete de arme (ALEcb.^
[z î n g!].
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ZOB

Fig. 5374. Zîrna.

Z ÎN- ZÎNIŞOABĂ (pi.-re) sf. Ss (lim. ZtNA.
ZţRNÂ (pl.-nej's/. ♦ © Plantă veninoasă cu 

flori albe, dispuse In mici um- 
bele; fructele sînt nişte bobiţe 
negre sau verzi; numită şi ,,uin- 
bra-nopţii" (S'olanum nigram)

5374) t ® lAsniciqb [vsl.» 
z r ă n o ,,boabă, grăunte”].
OZIRŢE S/. pl. Băn, =ZARTALE,

ZÎZAI, zizAj (-zftinj vb. inlT.
© A bizii uşor : se l&cu unţlnţar sl, 
pe sub seară, Începu azizăl prin prejurnl 
palatului (isp.) H ® A rosti defectuos 
sunetul i ca a, a şişcăvi [onom.].

ZÎZANIE M- ZIZANIE.
ZÎZĂIT şbst. Faptul de a zizăi.
ZL. .. •** SL....
ZLAd shsl. ® Iarbă verde; otavă: ca iarba 

- cuinndn usucă'se, ca vărdzelede cnrnndu cadu (fs.-sch.) ^
® = flo^bea-faştilob [vsl. zlakă],
tZLĂTAR STfi. = aurar : ori-care zlătarln va mesteca 

anml sau argintul cu alte lucruri fără ştirea stăptnulul 
(PRV.-MB.); Toval-Cain s'au făcut meşter de fleţ, lăcătuş, 
potcovar, 9I zugrav (n.-cost.) [sl. z 1 a t a r I]. 
t ZLÂTÂRIE sf. ® Meseria, meşteşugul zlă- 

t a r.u 1 u i.
ZLATOtJST npr. m. loau loan Gură-de-aur 

[vsl. z 1 a t'o u s t uj. :
OZLEAMAN {pl.-meni) sn. Băn. Piatră de mor- 
mînt [s’rb. z 1 a m e b e ,,sernn”l.

zloata ww SLOATA.
ZLOBiy SQLOBIU.
ZLOT Sin. m © Monedă', la- Început (sec. al 

xv-lea pînă la al xvn-lea) de aur (numit, după 
provenienţă, şi -'tatarâso, unguresc', etc.),de valoarea 
unui galben ; tu de ierţi ţresala altuia, dai un salAu, Iară 
Dumnezeu, de lartd gresala ta, Iţl lartăo mie de zloţi (varl.);
mai tîrziu, se dă numele de unei monete de ar
gint, de o valoare inferioară talerului, şi care, pe 
ia Începutul sec. al xix-lea, nu mai valora dectt 
30 de parale: evghenia nu plăteşte nici nn —- in octali mei 
(ALECS.); Leliţă clrclumărlţă, Ia scoate tn vin de-un * 
(vThc.) ti © Trans. Maram. (bru.j 
Monedă de argint de 2 co
roane : Haide, maică, halde, 
dragă Cu poala plină de zloţi Şl 
mă scoate, dacă poţi (ik.-brs.) *1 ©
Unitatea monetară a Polo
niei In valoare de 1 leu aui 
şi care e Împărţită In iOO de. 
groşi (^5375) [pol. zl oty].
O ZLOTAR sm. = ZlAtaR : 
să chemi un să-ţl fa>:A stu
pul hornului numa aur sl pietre ... ,Fig 5375- Zlot polonez, scumpe (VAS.). 6
tZLOTAŞ sm. strîngător de dări: au porouclt la 

toţi '«'11 pe la toate ţinuturile să nu mai strtngă rămăşiţele 
şi să dea oamenilor pape. să nu-1 mal supere (n.-cost.) 
[zlot].-.

ZM. .. *«- SM...
O ZMAU = ZMEU. ,

ZMEESC adj. T.lc z m o u, al zmeilor: spuse le- 
clorului său cum împăratul a.* a adus pe piama lor (meiU).

ZMEips adj. Focos, ca z m c i i: şi văd sub ce
rul luciu, In zarea 'nflăcărată, Sburlnd o bergbelie de armă
sari zmelosi (Alecs.).

ZMEOAIGA, o ZMAoaicA (pî.-ce) sf. © ^ 
Femeie din iieaniul zmeilor, mai adesea, în basme, 
sora sau rnatnâ unui zmeu: zmeoalca... dacă văzu 
că nu pnate să-l prăpădească... plesni fierea Intr'lnsa de ne-, 
caz (ISP.): bel, zmăoalcă afurisită ce-ml eşti, te pricep eu 
unde vrei s'ajnngi iflor.) i © Qv Iapă care aleargă 
ca un zmeu: hi l zmăoalcele tetei, îndemnaţi înainte I icrg.i1] 
© ♦ Plantă din fam. urnbeliferelor, cu tulpina 
cilindrică, cu flori albe, dispuse în umbele; numită 
şi ,,somnoroasă” (LaserpUium latifolium).
O ZMEOAIE, zmAoaie s/. OHen.Băn. Trans. ©
= ZMEOAÎcA © 1f ® ş- == zmeoaicA ® li ■© ♦ 
Planta din fam. umbeliferelor, cu flori albe sau 
roşietice, dispuse în umbele; creşte prin ţinuturile 
muntoase, pe ftneţc şi stînci; numită şi ,,tămî- 
ioară” (Libanolis montana).

ZMEU, O zmAu 1. sm. ® t Şarpe: pre aspidă şi
vaslllsq vel călca şl vel stropşi leul şl zmăul (DOs.) H © ^ 

Balaur: sl arătindu-l de departe pre hălaur II zise 
Împăratul: nu te apropia, părinte, de zmeu (dos.) H © ^ 
© Fiinţă fabuloasă, de care pomenesc basmele 
noastre, avînd chipul şi apucăturile de om, trupul 
acoperit cu păr şi o coadă solzoasă; este de o mă
rime uriaşă, are o putere extraordinară, dar e 
cam slab de minte; locueşte împreună cu alţi- 
zmei, fraţi de ai lui, în palate sau în cetăţi aşezate 
în munţi sau în codri deşi, mai adesea pe tărlmul 
celălalt; zmeii umblă totdeauna la vînat pe mo
şiile, lor, călări pe cal năzdrăvani, cu cîte mai- 
multe inimi, cari îi Înştiinţează de apropierea 
unei primejdii; îşi anunţă totdeaiîna sosirea acasă 
asvîrlind, de la o depărtare de cîtcva mile, buz
duganul cel greu care, după ce se izbeşte de poartă, 
sare pe masă şi se acaţă singur în cuiul din perete; 
se ivesc uneori oamenilor în chip de vînt sau de 
nor negru, mai ales cind vin să fure cîte o fată 
de împărat,pe care o scapă apoi Făt-frumos, după 
ce omoară pe răpitor: Împăratul Roşu... era foarte mfh- 
nlt că, tn zilele Iul, nişte zmei furaseră soafelo şi luna de- 
pre oer (isp.i; aice petrecea fata împăratului cea mijlocie, 
ce a'u furat-o UD zmeu cu două capete <SB.) *[ @ (F) Cal , 
voinic şi iute ca un zmeu : cu toate qă telegarul volnl- 
oulul era un zmeu de cal, eoroafa ll ajunse .(ibp.i ; o tră
sură comodă, Înhămată cu cinci zmei voinici (ALecs.) H 
© ® Flăcău voinic ca un zmeu: Răducanu meu e un 
zmeu de Ilăoău (DLvr.) ; unebri şi despre fete: venea pe 
cărare ’u jos, un zmău de fată cu poalele catrlnţel prinse ’u
briu (GRiG.) t ® / © Un fel de boală de care pă-, 
timesc unele femei, făcîndu-:le să slăbească mult 
(probabil boala numită sburător sau lipitură): mie
ml se pure că cuconiţă are zmeu... nu vezi tn că slăbeşte din 
ăl In zl ? (PIL.) II © 4 COADA-ZMEULUI ew COADA ® ; 
—FLOAREA-ZMEULUI. = BARBA-POPII.

2. sm. şi (pi. zmeurl şi zmee) sn. Jucărie de copii 
făcută din hîrtie, de diferite forme, cu sau fără 
speteze, care se poate înălţa in văzduh, fiind ţinut 
de o sfoară: cum ştia de bine să tnalţe zmeii de hlrtle po
leită piuă sub nori şl să Ie trlmeată răvaşe pe ştară (i.-gh.) ; 
adeseori ml-am amintit zmeii In jocurile mele copilăreşti
(GN.) [vsl. zmil ,,şarpe, balaur”; comp. bg. 
zmfej ,,balaur; zmeu de,- 
hîrtie"].

ZMEULţiŢ sm. dim.'
ZMEU.

ZMEUR... iw- SMEUR...
ZN... e^ SN... 

ţZNAMEN sbst. a Placă 
de midal, purtată la glt ca 
insignii dc militari (|ă]
.5376) [rus.].
OZO = zAu.

ZOAIE (pi. zel), ZOALA1, 
mai a'desea pl. zoAiiE sf.
Apă cu săpun in care s’au 
spălat rufele, cu care s’a 
lăut cineva; lăturile răma
se de ia spălatul vaselor: Fig. 5376- Znamene. 
cii zoaie In care s’a spălat cămeşa celui necurat oe a 
Intrat la oasă, de se spală oopllul, se tămădueşţe (de rolll) 
(PAMF.);' Miercurea nu ea spală oămeşl, că pe ceea lume bel 
zoala (OOR.); după oe te-al spălat la oap,-varsă Îndată zolle, 
căci, treinurlndu-ee pămtntul, Itl va tremura capul cit vel 
trăi (GOR.); să nn zeieşti Vinerea, ori spre Vineri, că atei 
pe ceea lume piuă Iu glt In zoelă (VOr.i ; pr. exi.. cInd e’a 
tnflerblntat broasca, a Început a curge dlntr’lnsa nişte zoi 
spurcate (sb.) [comp. bg. rus. rut. z 0 I â]. 
o ZOALA*s/. Mold. Trans. Trudă, osteneală, stră
danie, frămintare: multă răbdare şl trudă şl se cere 
şă Plină omul plnă ae vede din mal nimica la vaca cu lapte
(RET.).

ZOANA sf. v' Pleavă, ciuruială (de la vîntu- 
ratul grînelor), Godină (R.-coD.) (eiAuş.)[comp.srb.slov. 
z o n a].

ZOAVA (pi.-ve) sf. IMAN.) 0 = SCURTEICUTA© 
[fr. 'z o u a V e. adică haină scurtă ca aceeapur- 
tată dc zuavi].

ZOB (pl.-buri) sn. © A Ovăs, în spec. porţia de 
OVăs ce se dă calului: vizitiul fura... '«ni oulnlul şl-l
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TABELA LXXXl. ZODIACUL

7. IulieI. lan.

6. Aug*ust 
' 9. Sept.

2. Febr.

3. Mart.

4. April.
II. Noem.5. Mai.

6. Iunie

A, Vărsătorul.—B. Peştii.—C. Berbecul.—D. Taurul.— 
E. Gemenii.—F. Racul.—G. Leul. — H. Fecioara.—I. 
Cumpăna.— J. Scorpia.—L. Săgetătorul. — M. Ţapul,

Vindea, şl In loo do & da calului ov^s, el II ţes&la 9I-I sp&la 
clte de două ori tn zi (TICh.) ^ (D © Fărlmc: bombăni
multă vreme Înghiţind In silă nn ou răscopt, ele cărui coji 
roşii le mută din mină In mină, ptnă le făcu (dlvr.)
[bg. z o b u, srb. z o b],
OZOBELE sf. pl. Băn. f ® = zAb^lA®.

ZOBI(-beso) vb. tr.® Trans. (DENs.)Ada ovăsla 
cai H ® A sdrobi, a mărunţi, a face fărlme: ptni 
CU noaptea In cap auzobit pămlntul, netezlndn-1 ca !n palmă 
(DLVR,) : 11 zobea de nu s'alegea praful de el (luno.) [zob]. 
O ZOBILQS adj. Băn. ^ ® = zAbALQS [z o- 
b e 1 n]. ■

ZOBON M-ZABţm.
ZOBORINA, zobor}nA sf. ® Ceea ce rărnlne 

după distilarea fructelor fermentate (r.-codo ^ ® 
Răniăşiţe la arie de la grîu, amestecate cu' ţă
rână [comp. ZOB].

ZODIAC sbst. ® ir Zonă a sferii cereşti, care 
se întinde de la 8 pînăla 9 grade de fie-care parte 
a eclipticei, care cuprinde toate poziţiunile ocupate 
pe rînd de planetele cunoscute de cei vechi; e îm
părţită în 12 părţi egale pe care se află cele 12 
Conslelaţii in dreptul cărora trece drumul soarelui 
în cursul anului t ® ☆ Totalitatea acestor 12 
constelaţii sau semnele ce corespund acestor con

stelaţii tAb. lxxxi) H ® Cărte de zodii:
împărate I zise, mulţi ani să trăeştl, Nn căT ştln Inelul, 
nici L-am găsit eu, Cl’l potgblal numai cu »nl men ipann) ; 
doară ştiţi că ml-a ars »ol (ret.) [gr. CiliS'-CtXGt; ].

‘ZODIACAL adj. ☆ ® Ce ţine de zodiac: con- 
stelaţlnnlle i^e ( = berbecul, taurul, gemenii, racul, leul, 
lecloara; cumpăna, scorpia, săgetătbrul, ţapul, TăVsălorul, 
peştii H ® Lumină -»ă, aureolă luminoasă ce se vede 
la anumite epoci, aproape de orizont, după apusul 
sau înainte de răsăritul soarelui, în direcţiunea 
zodiacului [fr.].

ZODIAR (,:pJ.-re) sn. Carto de z o d ij.
ZODIÂŞ m- ZODIţiR.
ZODIE sf. ® Semn al zodiacului: păi sintem 

tn luna Iul Cuptor, In zodia Leului (O.-ZAMF.)f ® ir Conste- 
laţiune a zodiacuiui sub caro s'a născut cineva şi 
care are o mare influenţă asupra soarteilui: cere. 
copil In ce se naşte, aşa are să-l fie norocul şi firea imar.) ; 
0 F s'a născut In zodia porcului, scroafei, are un noroC 
ne mai pomenit; a căuta, a citi cuiva In zodii, a ghici 
cuiva norocul, soartea după poziţia stelelor; Au 
venit ca să serbeze nunta gingaşei mirese... Cititorii cel de 
zodii şl şăgalnicul Pepele(EMtN.); La zodii chSar s'arată cum 
am s'ajungde bine (vlah.) ‘ ® ,^0Cartede zodii, o parte 
a calendarului popular în care se vorbeşte de cele 
7 planete şi deSpre cele 12 zodii, arătîndu-se în- 
fîurirea acestora asupra soartei omului născut 
sub cutare sau cutare senin al zodiacului; numită 
şi ,,zodiar” sau-,,zodiac" 1] ® Pr., cxf. Soarte. 
ursită: A, nu mă mir că ti sedeteO * atlt de tristă (vlah.) rr 
® pl. © Prostii, nerozii, minciuni ituţ.) (r.-cod.) [gr. 
CiuStov; comp. şi bg. z o d i j e].

ZODIER(IU), zoDiAS sm. Cel ce caută să ghi
cească ciliva norocul după zodia în care s’a 
născut, astrolog: parcă eşti un zodlerin, de Ie spui toate 
aşa ca de pe apă (se.); zodlerll şl oărturăresele II băgase ma
mei o mulţime de bazaconii In cap (Cro.).
t ZOF, EOF sbsti Si Stofă de lînă subţire şi uşoară 

[tc. s o f].
OZOGONI (-onesc) vb. tr. Băn. Trans. A goni, a 
alunga [srb. zagoniti].
t ZOGRAF = ZUGRAV.
t ZOGRÂFISI = zugravi.

ZOII = SOI [z o a i e].
zpp m- ZOAIE.
ZOIOS adj. — SOIQS [zoaie].
ZOLÎ1 (-lese) vb. tr. A spăla rufele cu leşie (sau 

săpun): să nu zoleştl Vinerea, ori spre Vineri, că stal pe 
oeea lume plnă ’n glt In zoală (VOR.); ,pe clnd zolea la fln- 
tlnă şl pllngea biata nevastă... Iacă vine un moşneag (VLAH.)
[comp. bg. z o 1 j a, rut. z o 1 y t y].

ZOLI2 (-lese) 1. vb. tr. A frămînta ceva cu.mîi- 
nile ori cu lingura (şez.).

2. vb. refl. A se sili să facă în grabă; a munci, a 
se trudi (conv.) [zoală2].

ZOLIT1 adj. p. ZOLI1. Spălat cu leşie: rufe, că
măşi ^e.

ZOLIT1 adj. p. ZOLI2, ® Frecat: fasole .~ă(vic.) 
t ® li’ăcut în grabă.

ZOLNIŢA (pî.-te) sf. Motd. Bucov. Vâs în care 
se spală rufele cu leşie: plnzele...se pun tntr’o ^ astu
pată la fund. In care se teamă leşie (pamf.); a pus Intr’o 
afară totl bucii şl cUtll ce-i avea (VOR.i [rut. Zilj-
n y 6 a. pol. z o I n i c a].

ZQLZĂ (pl.-zi) sf. W Undei de gîlcă ce se face 
la cai: pentru zolzl ...ce găsesc pe cal tineri... îndată să 
se unsă cu păcură la lecui acela (Dragh.) [pol. Z 0 1 Z a]. 
OZOMONI’fA (pî.-te),s/.
Băn. sfii Bordeiu: oamenii In 
vremlle vechi... locâlaa In zomo- 
niteaLilta.) [srb. zemunica].

•ZONA (pî.-ne) sf. ® A 
Parte din suprafaţa unei 
sfere cuprinsă între două 
cercuri paralele (^ 5377): 
suprafaţa unei zone se obţine in- 
multindu-se lungimea unul cerc 
mare al sferei prin distanta celor 
două baze ale zonei *[ © © Fie
care din cele cinci mari divi-

ZOB-
ZON

Fie- 5377- Zonă.
ziuni ale globului pămlntesc, determinate de cer
curile polare şi de tropice (|B] 5378): zone glaciale
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Z0’0-sau Ins>letate, fie-care din cele două zone aflate
ZOR dincolo de cercurile polare; zone temperate rm- tem

perat ® ; zona torida m- TORID ®/ f ® Pr. ext. Spa
ţiu, teritoriu din- ..... .
tr'o ţară caracte
rizat printr’o cir
cumstanţă parti
culară; ~ Irontleia, 
fâşie de teritoriu 
de-a lungul hota
relor unei ţări, su
pusă la anumite 
Îndatoriri In inte
resul apărării na
ţionale sau care-i 
slnt dictate prin 0- 
bligaţiunile stipu
late în tratate; 
militară, spaţiu de 
teren în jurul for- 
lificaţiunilor mili
tare il ® ☆ Fie-

U ,
IBOB.E

TOR

A. 'lOUlDA J
vicuirc ''li'irrcit'jv,

nSA W,’>E^TA US»''U.,i ■
VOI-

Fig. 5378. Zone,

care din părţile cerului care corespund zonelor 
terestre H ® © zona vinturllor allzee. spaţiul 
de pe mare unde suflă vînturile alizeo [fr.].
'ZOOFIT sm. Nume dat animalelor inferioare 

care se apropie de plante, cum slnt d. e. bureţii, 
mărgeanul, etc. [fr. zoophyte],
•ZOOGR,^ sm. ® & Pictor de animale H 

® Gel ce se ocupă de zoografie [fr.].
"ZOOGRAFIE sf. ® & Pictura animalelor II 

® Partea zoologiei care se ocupă cu descrierea ani
malelor [fr.].
'ZOOLATRIE sf. Adoraţiunea animalelor: 

Egiptenii practicau zoolatrla [fr.].
‘ZOOLATRXJ sm. Adorator al animalelor, cel 

ce se închină la animale [fr.].
‘ZOOLţT (pî.-ite) sn. Petrificaţiune natu

rală a unei părţi din corpul unui animal [fr. z 0 0- 
lithe].
'ZOOL'QG sm. Naturalist care se ocupă de zoo

logie sau care scrie despre animale [fr. z o o 1 0- 
gue].

‘ZOOLOGIC adj. © Privitor la zoologie, ce 
ţine de zoologie t ® Unde animalele găsesc repro
duse condiţiunile lor de viaţă: gradină ~-a; parc ^
[fr.].
‘ZOOLOGIE sf. ® Partea istoriei naturale 

. care tratează despre animale H ® <*■ medicală, par
tea farmacopeel care tratează despre remediile ce 
se scot din animale, precum şi despre animalele 
vătămătoare omului prin veninul sau otrăvurile ce 
conţin [fr.].
‘ZOOLOGIST sm. = ZOOLQa [fr.].
‘ZOOMORFIC adj. Privitor.la zoomorfic [fr. 

z o o m o r'p h i q u e].
*ZOOMORFIE sf. Partea zoologiei care tra

tează despre formele exterioare ale animalelor 
[fr.].
'ZOOMORFISM sbst. ® Metamorfoza oameni

lor în animale ’n ® Cult dat divinităţilor cărora 
li se atribue forme animale [fr.].

‘ZOOSPOR sm. ♦ Spor Înzestrat cu cili vi
bratili, la unele alge [fr.].
‘ZOOTEHNIC adj. Privitor la zootehnie [fr. 

z o o t e c ’h n i q u e].
‘ZOOTEHNIE sf. ® Cunoaşterea animalelor 

din punctul de vedere al foloaselor pe care le 
poate trage omul de la ele H ® Arta de acreşte 
animalele domestice şi de a le adapta unor nevoi 
determinate [fr.].
‘ZOOTERAPIE sf. Arta do a vindeca boalelc 

animalelor [fr.l!
ZORI sbst. ® t Silă II ® Grabă mare, ur

genţă: de maie ce-a avut, a greşit şl a zldlt-o cu allainl 
epee mlază-zl (VLAH.); împăcatului... nu-1 prea plăcu ^ul 
ce da sletnlcul pentru nuntă (isp.); a da —a (sel grăbi: 
Hlbal... Începu a le da 9i le porunci ca In trei zile că per- 
neaecă spre Alba-lulla (bAlc.) ; ea dâ * să mă mărite cit mal 
curlnd (vlah.) ; am să-znl dau ca să-ml Iau cit mal curlnd 
licenţa (BLv.) 11 ® De a) In ceă mai mare grabă: 
olnta de bucată după bucată, şl nimeni n'o asculta (On.i ;

b) OU toată puterea, silindu-se: ii admir stăruinţa cu 
oare trage de din nişte biete talele de mustaţă (vlah.) H 
® nevoie sw NEVQIE ® H ® Interes: oe ~ avea să 
se potrivească Iul P (vlah.) [tc. Z O r ,,silă’’].

ZOR la interj. Imită sgomotul făcut de zornă
itul fiarelor sau lanţurilor: cătuşe de cătuşe lovite, 
.vl .vi sgomotau In tăcere (dem.) [onom. ].

ZORALIE s/. Un fel de dans popular, cu sări
turi neregulate: ziseră lăutarilor să cinte... ca la uşa cor
tului sau zoralla (FIL.).

ZORBA... sw- ZURBA...
ZOREA sv ZORELE.
ZOREÂN sm. = SOREAU.
ZORţlLE sf. pl. ( ✓ sg. ZOREA) ♦ ® Plantă cu 

tulpina volubilă, acoperită ou peri; face flori mari, 
purpurii, cu corola In formă de plinie; originară 
din America de Sud. e mult cultivată ca plantă or
namentală, pentru (iecorarea zidurilor şi a chioş
curilor, obţinlndu-se, prin cultură, numeroase va
rietăţi de colori; numită şi ,,adormiţele”, ,,barba- 
Impăratului”, ,,holbură”, etc. (Ipomaea purpu- 
rea) ([H 5379) H © zohele-pitjcb, plantă origi-

Fig. 5379- Zorele. Fig. 5380. Zorele-pitice.

nard clin regiunea moditeraneanâ, cu flori mari, 
tricolore, albastre, albe şi înăuntru galbene, cu 
corola în formă de pîlnie (Convolvulus tricolor) 
((0| 5380) [zori, de oare ce florile se deschid în 
zori şi se închid cînd apune soarele]. .

ZORţ1 (-reec) 1. vb, tr. A da zor cuiva, a-1 
grăbi peste măsură: Femeia tot 11 zoreşte, Strlglnd: de, 
de, isprăveşte... (pann): sletnlcul umbla d'a 'n-cltelea, zo
rind B& se !ac& mal curlnd nunta (leP.).

2. vb. intr. şi refl. A se grăbi, a lucra de zor: 
pe lanuri zoresc muncitorii, desculţi, ou ti^unze de brusturi 
pe oap (VLAH.).

ZORI* (-reso) intr. şireţi. A se arăta zorile, 
a se crăpa de ziuă: zoreşte de Ziu&; clnd s’a deşteptat, 
clntau rlndunelele şl se zorea In răs&rlt (mera) [zor i9].

ZpRI9 sf. (✓sm.) pl. ® © Lumina ce se 
arată pe cer înainte de a răsări soarele, auroră; 
faptul zilei: Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură 
(ALEC9.); C!nd zorii se sting şi stelele pică (EM(n.) ; la In- 
mlna zorilor, Nae recunoaşte de sigur pe acea damă (CAr.) ; 
olnd se răvărsa de zori, drumeţii pricepură că slnt aproape de 
Curtea-de-Argeş (odoga ; In de zi(uă). In zorile zilei, la 
răvărsatul (rrj/75. laorepetul] zorilor, dis-de-dimineată, 
cînd începe să se ivească zorile: a doua zi, in ^ de 
ziuă, eram pe drumul Ctmpinei (odog.>; colo, de cătră dimi
neaţă, In i*” de zi, 11 lovi un somn ne mai pomenit (RET.>; 
demonul de dascăl are de gtnd să ne ia In răvărsatul zorilor, 
să ne ducă In pădure, să ne omoare (isp.i ; In crepetul zo
rilor, după oe s'a deşteptat, nu-şl mai aducea... aminte cele 
visate (slv.) ^ LucealăruMe-zori m- LUCE^FAB ®
H Zorile, sunarea din goarnă jienlru deştep
tarea soldaţilor: a suna zorile [bg. srb. zora].

ZORILÂ npr. ?u. ® ^ ® Animal fantastic, în 
chip de bou, care se arată numai în revărsatul zo-' 
rilor (R.-cop.): Altedăţl l^r cuMurglIă ll speţie astfel tot, 
Mleză-noaptea sau Zoiilă şl cu alte clte scot (pann) H ® 

® Personificarea zorilor în basmele populare, 
luceafărul de dimineaţă personificat (comp. mto-
QJLA) : nu făcu multă cale şi Intllni pe dară lui ^ nu 
prea-1 da meşil a sta mult de vorbă, căci, zicea el, se duce după 
Hlază-noapte pe care o luase la goană osp.) ^ ® =
LtJCE^FARUL-DE-ZQRi % ® Nume dat unui vitei 
fătat In zori de ziuă.
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ZORIT adj. p. ZORI1. Grăbit peste măsură:
deocamdat& nu era avea din ce să trăeasoă ei mai putea 
să aştepte (SLV.); —adv. : stă la o masă plecat pe un teanc 
de îol... şi scrie <*' articolul de lond (VLAH.) ©NţiZO- 
RJT.

ZORIT3 sbst.QTrans. Datina dease cinta-colinde 
în z o r i de zi, de către feciori şi oameni însuraţi, 
mai ales a doua zi de Crăciun cpamf.) ţ| © © Ră
sărit: Din tnndnl lumii, mal din sus. Şl din Zoilt gl din 
Apus... Venlt-su roluri de ’mpdratl (coşs.) [cuvîntcreat 
de Coşbuc],

ZORNÂI (-dese, -ilu) 1. vb. iT. A iace să răsune 
nişte obiecte de metal ciocnite între ele, lanţuri, 
monede, etc., a zîngăni, a sdrăngăni: oiiţemi... işi 
zornăl pintenii Intr’un salut milltăreso (vlaho ; s’a Întors 
radios, zornăind un flşlc de patace (br.-vn.) .

2. vb. inlr. A zîngăni, a sdrăngăni: din buzunarele 
jlletcel atlrnau, d'o parte şl de alta, zornăind, dond lanţuri 
groase cu chel (i.-OH.); lin Încep cddelniţele de argint sd zor- 
nde (VLAH.); loosarl turceşti zorndian la gltul celor avute
(DLVR.) [onom.; comp. zori3].

ZORNAIT sbst. Faptul de a z o r n ă i; rezul
tatul aces tel acţiuni: ollţerul plecd... tlrşllnd picioarele, 
ca sd-şl asculte pintenilor (vlah.) ; cum auzlid »nl ba
nilor, alergau de la sac la bani şl de la bani la sac 
(ISP.I.

ZORNĂITOR adj. verb. zornAj. Care zornăe:
se arnncd ou laţa In Jos, ca pe-o claie de lin, pe zorndltoarea 
grdmadd de aur (vlah.) .

ZORNET sbst. = zornăit : S'auzl /vnl de pinteni 
şl toşnlrlle de roohll (Emin.i.
OZOROBI (-obesc) vb. tr. Maram. (brl.) A agonisi, 
a eîştiga [rut. z a r o b y t y]-.
O ZOROBOC sbst. Maram. Trans. (ps(:.) Agonisită, 
cîştig, profit [rut. zardbok].

ZORZOANE sf. pl. (if ZORZQN s(/.) iron. Tot 
felul de obiecte mărunte ce atîrnă cineva de gît 
sau pe haine, ca să pară mai împodobit: cocoane... 
In rocbll de atlaz, cu fel de tei de zorzoane... Idolnd mlşcdrl 
şl gesturi anume, pentru a-şl arăta mai bine bijuteriile 
(VLAH.) 1 se ardtase, sus pe movilă, vestitul clntdret, gătit 
cu... decoraţii atlmate de glt şl tel de fel de zoizoaue (car.) : 
cumpătatul urmaş al Iul Carol Magnu purta o haină fără 
nlol un zorzon, cu nasturi de otel (UR.) 1 COmp. ŢORTOALE]. 

ZORZONA... = ÎNZORZONA...
ZOVON SOVQN.

OZOVOR = ZAVOR.
"ZXJAV sm. ik Soldat dintr’un corp de infante

rie franceză creat în Algeria în a.
1831 (H]5381) [fr. z o u a v e].
fzUF = zor.

ZUGRAV sm. ® t Pictor:
un -v n’ar putea nicăieri eă-şl Îmbo
găţească albumul mai mult...declt In ţă
rile noastre (Alecs.) ; ^ de biserici ■’
® ffi Cel ce zugrăveşte pereţii 
unei odăi cu desenuri ce imită ta
petele : do case ţf ® 0 'v de Urme, 
cel ce zugrăveşte firme [ngr. C<n- 
•rpiifoz; comp. şi vsl. zugra- 
fO],

. ZUGRĂVEALĂ (pî.-oll) sf. 0>
B'aptul de a zugrăvi; rezul
tatul acestei acţiuni; pictură: ce 
mîndreţe de biserică şlce.<^pediDăantrn 
şi pe dinafară (dlvr.) ; zugrăvelile cele 
mal preţioase,policandrede argint... erau Fig. 5361. 
zestrea mănăstirii (isp.).

ZUGRĂVI (-ăvesc) 1. vb. tr. (Ţ)& A reproduce 
in colori, pe pînză sau pe perete, chipul unei per
soane, imaginea unui obiect, o scenă, etc., a picta:
^ O icoană, un portret, un tablou; desina lin şl mai ales 

zugrăvea cn snoces flori şi păsărele* (car.) t ® ^ î171'
podobi cu picturi: Antonie Bnset... au dires clopotniţa 
la biserica sfIntnlnlNicolai...şlau zugrăvit prltvorul (must.) 
H d) A văpsi pereţii unei odăi, împodobindu-i cu 
desenuri ce imită tapetele 1Î @ 0 A descrie în mod 
fidel, a face un tablou plin de viaţă: mi-ai zugră
vit ou un adevărat talent de pictor unele figuri din generaţia 
ce ne-a precedat (alecs.) ; ce adine simte şl pricepe omul 
acesta societatea In care trăeşte şl cit de bine ştie s*o zugră
vească! (VLAH.).

Zuav.

Fig. 5382. Zuluf.

2. vb. refl. A i se înfăţişa ochilor ca într’un ta
blou ; a fi întipărit: acum ml se zugrăvea din ce In ce mal 
deslnşit In minte vechiul castel (vlah.) ; pe cblparlletntnlor 
se zugrăvea sănătatea şl fericirea (D.-zamf.) [z U g r a v]. 
ţZUGRAVIE sf. <7 Pictură: această Icoană se cu

noaşte că e făcntă pe olhd arta zngrăvlel era tu decadenţă la 
Greci (NEGR.) [zugrav].
ţZUGRĂVITURĂ (pî.-turi) sf. & Zugrăveală, 

pictură, tablou: Grecii... unde văd zugrăvltnrlle celor 
vechi al lor, el Intre dlnşll' işl fac minglierl şl bncoile 
(LET.); Cum Işl poart* a el făptură, Toată-1 oa ’n <^(coşb.)[z U- '
g r ă V ij.

ZUGHUMA... m- SUGRUMA...
O ZUITA = ’zAUITA.

ZVLE‘= ZULJB.
fZXJLIAR adj. — GELQS: (nevasta) s’a prefăcut că-1 

teme, că e '«'ă (CAr.); cu nevasta d-sale cea dlntlln era 
cit un motan şl Jnmătate (alecs.) [ngr. (v)X(âpY)<;]. 
'ţZULIE sf. = GELOZţE: 1-0 pişcat znlla de Inimă, săr

manul! (ALECS.) [ngr.
tZULIPSi (-ipsesc) vb. tr. A fi gelos [ngr. viit. 

C^r^Xeipio < C*^îXe6iu].
ZULVFsm. Cîrlionţdepăr(mai alesla tîmplă), 

buclă 5382): să-ţi mal Încreţesc 
<*'11, că nu te-am jumulit de mult,

,mă! (i.-6H.); cucoana Marghlollţă, clte 
cu două rlndurlde <*'1 lafle-care tim- 
plă, număra şi ea mal multe ono
mastice (GN.) [tc. Z U ] Cl f, bg. Z u -
1 u f ă, etc.].
tZULUM (pî.-umnrl) sn. (D 

Neajuns’, nedreptate, strîmbă- 
tate ţ(I)f?/fe/7.Tumult, răscoală,' 
răzmiriţă (ciauş.) [tc. z Q 1 U m, 
srb. z u 1 u m].

ZUMAHIG.AX1E sf. pî. X Prăjituri, aluaturi: 
dnloeţurl, <*', vinuri, cafele şl vutci... ziua pină seara şl 
noaptea pInă la ziuă (Car.) [ngr. (ujjiapty.a].

ZUMBĂI, zumzAi (-aiu) vb. inlT. A bîzîi, a 
sbîrnîi [ono’m.].

ZUMBAIRE sf. Faptul de a zumbăi, bl- 
ZÎit: clntecele ascuţite ale scrlpcilor şi ...zumbălrlle cob
zelor (SAD.).

ZUMZAIT sbst., zţTMZET (pl.-ete) STl. Faptul 
de a zumzăi şi rezultatul acestei acţiuni, bî- 
Zlit, sbîrnîit: vorbe, şoapte, clntece, paro'ar fl un zum
zăit de albine (_UN6.); sgomotnl vieţii se Înălţa ca nn zum
zet de albine (grl.) ; se înşirau sănillo Inflor.lte In zumzet 
de cobze şl larmă de pistoale (sad.).

ZUPI interj. = SDUF I aruncă odată pe zmen In slava 
cernlul, apoi făcu cn el<*'l in fundul pămlntnlnl (Rgr.): 
atunci en mă dau late pe-o oreangă mal spre poale, şl odată 
fac<*'l In nişte cinepă (CRG.) [onom.].

ZURI interj. Imită un zornăit de fiare, de mo- 
nete, etc. (comp. zori2).

ZURAI {-ăesc, -ălu) vb. tr. şl intr. = zoRNĂi 
[z u r! comp. ZURU{].

ZURAIIJ sbst. Zornăit: N’oln avea odihnă en De 
zuralul flerelor, De pllnsnl nevestelor (cAt.) [z U r ă i].

ZURBA, t ZORBA (pi.-bale) sf. ® Răscoală, re
voltă: pre acea vreme se tlmpla de era multe zorbale In 
Tarlgrad, de nn se mal putea aşeza Poarta (nec.) ; auzise 
vorbă că este zurba asupra Iul Vodă (NEGr.) ; se temea Paşa 
să nu facă zorba Ienicerii şl asupra lui (nec.) \\ (D Re
bel, răsculat, zurbagiu: All-Paşa... cercapretutlndene 
znrbalele şl-1 tot omorla (Most.) [bc. Z 0 r b ă].

ZURBAGIU adj. şi sm. ® ţ Rebel: pro cei mai 
zurbagii... l-au băgat tn ocnă (let.) ^ (D F Scanda
lagiu, care caută cearta cu luminarea: văd şl eu 
că ml-l eroul Cam nervos, cam <*’ (vlah.) ; Dar In sat era 
şl-nn popă Zurbagiu şl hărţăgaş (sper.) [zurba]. 
fZURBAliÎG, ţ: zoRBALtc (pl.-icuri) sn. Răs

coală, revoltă, rebeliune: Tătarii... pentru această pri
cină au făcut zorballc,de au făcut războia cu Turcii (N.-cosr.)> 
[Lc. z O r b a 1 y k].

ZURBAVA sf. Mo!d. © Gîlccavă, ceartă: La 
s’a ’ntărtat Şi-a păţit cum l-am otntat (sper.) [zurba
-H (g îl cea) vă].

ZURGAlAu, zURGAiiău sm. Clopoţel în formă 
de globuleţ (|^ 5383): In văzduh voios răânnă oUnobete 
de zurgălăi (Alecs.) ; zurgălăii sună repede, Împrăştiind In 
întinderi clinchete argintii (sad.) ; erau înhămaţi In sir pa-

ZOR-
ZUR
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ZUR- tru oai birj&reştl^ volniol, împodobiţi cu caDalarI şlznrgal&l

zv (ON.) [comp. ung. z6rgeni „a zornfli”]. 
OZyRNĂ (pt.-ne)
Sf. 7^ Rit: porc na-1 
9l —are (mar.), yhi- 
citoare despre,, pu
rice” [srb. bg. zur- 
na „suria11, bg. 
zurla,,rît” < tc.].

ZURUI (.-uesc,
. -aia) vb. ir. şi intr.

= ZORNAj : deodată ;f. 7ur[.Ti n:
lanţurile zuruirăln Ian- &. 53 3- .iur^aiai.
dul gropii (DEM.); clopoţeii aninaţi de gurile hamurilor zu
ruiau vesel (ALECS.); se aşeză cu spatele la avocat, care zurula 
vesel UD purcolu de napoleoni (Dlvr.) ; Înteţit omătu ’n spul
ber bate zuruind tu geamuri (v(-ah.) [zur! comp. şi 
zuaAj].

ZURUIT sbst. Faptul de a z u r u i şi rezultatul 
acestei acţiuni, zornăit: a desluşit nu ca de lanţ pră
buşit (LUNG.); sunetul trăsurii, ••«^'u! cadenţat al zurgălăilor... 
toate mă tăceau lerlcit (vlah.).

ZURUITQR ad'j. verb. zuBUţ. Care zurue: mă 
uitam strlmb la Vladeo. ou tinicheaua sa zurultoare (GR(g.). 
OZUVRIjCA.., iw- zAvelcA...

ZUZAI = ZÎZAJ®.
zyZET sbst. Bîzîit; murmur, susur [z u z ă i].
ZUZUI (-uesc, -uiu) vb. intr. A blzii, a zîzăi: 

a murmura, a susura: rtaleţal care l-am trecnt... pro- 
lund de o palmi şi abia znzaind pe prundiş, otitremară-te, 
oftci e HuejdulI (Negr.) [ohom.].

ZUZUIT sbsi. Faptul de a z u z u i şi rezultatul 
acestei acţiuni; bîzîit', susur: auzitul din tronişpr 

'Şl de asti daţi nu se mai putea stăplni (isp.) [onom.: 
comp. şi zîzAi].

ZV... ow“ SV...

DIN CHEIA ÎNŢELESCLDl' (1678).
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îndreptări si adause

pag col. rlndul in loc de

90 1 39
99 II 72

105 I după 72

359
364
373 II 
383 II 
383 II
388
390
409
416
425

442 II
443 II 
448 II

461 I 
461 II

68
54
18
63
66

■68
12
58
32

62—63

32
48

după 63

78
14—15

tdbitA
tAUNEORI adv. (Buo.) 

şă se adaoge

citeşte

tpriţA
tAUNEORI adv. (BUD.) (IK.-BRS.) (RET.)
•AVIATQR sm., AVIAT04BE sf. ^ Per

soană care se îndeletniceşte cu aviaţia.
•AVIAŢIUNE, AVIAŢIE sf. ^ Arta de a 

naviga cu aeroplanul; îndeletnicirea cu 
acest mijloc de locomoţiune [fr.].

123 II 81 toomAqel1 TOGUAGEL ®— II 82 MELOŞRL1 BQiliOŞţîL
132 I 73 Fig. 414. B. 

Urzeală
Bătătură. — U. Fig. 414. U. Bătătură. — B. Urzeală

145 I 72 Cu /~d1 Cn .vnl
156 I , 68, 76 vălvătaie vîlvătaie
15.7 II 32 vîzdoaqA1 VIZDOAOA
183 II 42 vis. vsl.
201 II 36 stalachte stalactite
226 ' I 34 creste creste
259 II 72 îţ La locul \ La jocul
— II 74 primăi primei
264 I ' după 82 să se adaoge •CIFRU (pl.rrnri) sn. Cod alcătuit din

sau cuvinte convenţionaie, a căror între
buinţare şi înţeles sînt cunoscute numai 
de persoanele care se servesc de ele sau 
de acelea cărora sînt adresate; telegramele 
diplomatice se trimit mal adesea tn ollru [Ir. 
chil! re].

267 I 61 elasteşte cinsteşte
276 I 28 ITJC PITţC
299 I 28 Tulpină Ramură mlădioasă— II 48 Sus Sud
326 II 35 între baron şi marchiz între viconte şi marchiz
337 I 22 TURJTA1 tgritA ®
348 II 35—36 crAeliciu CRAlELjcrn
351 II după 46 să se adaoge CREMOTARTAR sbsl.

acesta 
TRÎNJI 
bobtii 
ezplice 
incoştiente 

•DECIVITATE 
—1
•DEVER'
siri.
Pig. 1859. Dodecaedru regulat Fig 
Fig. 1860. Dodecagon. 
nelăcătoare 
±

să se adaoge

se încălzesc
anului 1 de la naşterea

& = taktro
[ngr.].

acesta 
TRJNJI ® 
boltii 
explice 
inconştiente 

*DECLIVIT.^TE 
telterdari 

O DEVER'
sn.

1859. Dodecagon.
Fig. 1860. Dodecaedru regulat, 
binelâcâtoare 
&
‘ECHIUNGHIU .adj. A Trlnngtaln care 

are citeşi trele unghiurile egale [Ir. 6qui- 
a n g 1 e, modilicat după u n g h i u]. 
se dozează 

anului naşterii
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pap. col. rindul

462 I
463 II
464 II
465
468
470

492
524
524
524
533
551

470 II 
470 II 
484 I

565 . II

777 I 
837
865 II 
883 
915 I

929 II 
935 I

22
81
20

7 ■
8 

29 
27 
35

26- ̂ 27

67
57
60
67

după 24
27— 28 

33
592 1 39 [h u ţ u]
600 I 68 prindel
1)14 I 57 mlnlile ^
625 I după 7■

6.34 II 37 etc.
056 I 72 temele
673 I 2, pre a
673 I 4. Del ote
687 II 44 pedicvtA1.
695 I 81 separă
763 I după 35

80
8
6
1

după 57

37
3

'Joi 1
1017 1 28
1092 I 31—33

1093 II 
1094. II 
iiOl I 
1104 II 
XVII

77
după 54 

75
38—39 

11

în Ioc de

VlNTUBţlE
pTecurtare

•ETILINA (pi.-ne) sf. 
aloŢi (proclitic 
teriiior netrebuincioase 
ml e expletiv 
(p, «>, a, t) 
are o necunoscută 
S'. Uitimui sfert.—C'. Uitima 

secere.
ijjp.i
rasft
Dumnzea 
In grămadă,

să se adaoge 
(Physalis Alkekengi) 
g e V s i a c

să se adaoge

să se adaoge

CAP 1 @ 
Gasteropode 
S U 1 O g i j
IIK LA CONSTAS'J'A

PLANŞA II

să se adaoge

prostituirca 
piese [fr.

N. Oprescu
apiţei
a nu mai .şti ce să facă, a nu 

se mai putea dumeri 
„zanfir”

să se adaoge
lopada
vsl. sirotăku
VOI.NAT
42. Urechea-babei 
44. Vineţică-cu-lapte

citeşte

VÎN TURUL 
prescuTtaTe 
•ETILEN sbsl. 
aton imi, (proclitic 
teriiior
pronumele mi e expletiv
(e, g, p, b d, t)
are o variabilă sau necunoscută 
C' Ultimul sfert. — S'. Ultima secere.

(IRO.I
graşi
DmnDezeii
In gr&madă [sau In tirtţi), 
t GEBHANA «V* ZEPHAME4.

(Lycgperdon bovista) 
g e ii s i a e 
[huţa!]
prinde |
mllnlle

'IRONIZA (-izez) vb. ir. A lua In zefle
mea, a ’zeflemisi [fr.]. 

etc. (Bryonia alba) 
temele (CRG.) 
pre al 
De te-o 
FIEDICUTA
se separă •
MELOŞEL sm. fi Nume dat mai multor 

specii de ciuperci comestibile, cu tulpina 
groasă, foarte ramificată şi cu ramurile 
cilindrice; numite şi ,,rămurele”, ,,creas- 
ta-cocoşului”, .,togmăgel”, etc. (Clava- 
Tia).

CAP1 @
Gasteropode'
U 1 o gi j
l»K LA CKIINAVODA

* ATRULATER (pi.-ere) sn. A = CADRI- 
LATER.© [Ir. quadrilatere, modifi
cat după patru]', 

prostituarea
piese 1] ® Fie-care din' bucăţile care 

alcătuesc o maşină [fr.
(I. Oprescu 
japiţei
a o sfecli, a i se face frică 
,,zamfir”

'SAHARINA ww zaharjna 
lopata
ung. 3 z a r â n d o K
VOLNF-Y
44. Urechea-babei 
42, Vineţică-cu-lapte
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LOCUŢIUNI, MAXIME, PROVERBE ROMÂNE Şl STRĂINE.
Prescurtări: Engl. =Limba Engleză, Pr. = Franceză, Germ. = Germană, Ital. = Italiană, Lat. 

Latină, Pr. = Proverb.

AB ABUSn AS USUH NON VALET OONSEQUENTIA (Lat.) 
(Max. jurid.) = Abuzarea de un lucru nu este un 
argument contra întrebuinţării lui.

AB HOC ET AB HAC (Lat.) = A voi'bi vrute şi 
nevrute.

AB iMiTio (Lat.) = De la început.
ABovo USQUE ADMALA (Lat.) (Horuţiu, Satire) = 

De la început pînă la sfîrşit (La Romani masa 
începea cu ouă şl sfîrşea cu mere).

AB SNO DiscE OHNES (Lat.) (Vivgil, Eneida) = 
După unul poţi judeca pe toţi.

AB URBE CONSITA sau A. U, C (Lat.) = De la 
întemeierea oraşului, data de la care Romanii nu
mărau anii (752 a. H.).

ACTA EST FABULA (Lat.) = Piesa s’a sfîrşit. Ul
timele cuvinte ale lui August.

ACUL MIC FACE LUCRURI MARI = E dc mare folos 
şi un lucru nebăgat în seamă.

AD-Hoc (Lat.) = Anume. Divanul ad-hoc.
AS REM (Lat.) =La subiect. Arăspunde adrem. 

_A DiscRETioN (Fr.) = Cît vrei. Poţi alege' din 
ceea ce vezi ă discretion.

AS INTERIM (Lat.) = în locul cuiva. Ministrul 
X este şi ad-mterim la finanţe.

AS KALENSAS ORAECAS (Lat.) La Sfîntul-aş- 
tcaptă.

-AS LIBITUM (Lat.) = După voie.
ADLITTERAM (Lat.) = întocmai. A urmat statul 

ad litteram.
AD VALOREM (Lat.) = După valoare. Plata vamei 

este ad valorcm, după valoarea lucrurilor.
A EDUCA E MAI GREU DEClT A STUDIA (V. Conta).
aeternum VALE (Lat.) (Ovidiu, Metamorfoze) = 

Adio pentru totdeauna.
A FI FENEŞ împărat ^ Om mîndru.
A FI stan pAtitul = Om cu experienţă.
A FORTioRi (Lat.) = Cu atît mai mult. Dacă 

trebue să ajut pe prietenul meu, a {orliori trebue 
să dau fratelui meu.

AOE QUOD ABIS (Lat.) = Fă Ceea ce faci; fii atent 
Ia ce săvîrşeşti.

AH 1 IL N’Y A PLUS D’ENFANTS 1 (Fr.) (Moliărc, Le 
malade imaginaire) = Ahl nu mai sînt copiii

A LATERE (Lat.) =Pe lîngă. Se spune dcepiscopli 
aleşi dc către papa, pentru unele misiuni diploma
tice de încredere.

ALFA ŞI OMEGA = începutul şi sfîrşitul, după cele 
două litere din capătul şi din coada alfabetului 
grecesc. Dumnezeu este alfa şi omega în univers. 
Se zice şi în ironie: se socoate alfa şi omega în 
toate.

ALIUD EST CELARE, ALIUD TĂCERE (Lat.) = Alt-
ccva e să tăinueşti şi altceva să taci.

ALLERANFANG ISTscHWER (Germ.) = începutul 
la ori-ce este greu.

ALL RIGHT (o 1 r a i t l) (Engl.) = De acord, 
(naintel Merge bine treaba: all rigid.

ALMA MATER (Lat.) = Mamă bună. Expresiune 
întrebuinţată pentru Universitate. Să trăească 
Alma mater clujanăl

ALTER EGO (Lat.) =Unalt eu însumi. Aibi încre
dere în el; este un alter ego.

AMANTES,AMENTES (Lat.) = îndrăgostiţii, nebuni.
A MERVEILLE (Fr.) = De minune. Merge totul ă 

merveille.
VAMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS (Lat.)
= -Mi-e drag Platon, dar mai drag îmi este adevă
rul. Nu este de ajuns ca o părere sa fie dată de cine
va cunoscut, ci să corespundă şi adevărului.

ANCH’ IO SON’ PITTOREI (Ital.) = Şi eu sînt
pictor. Sînt vorbele pe care le-ar fi scos Corregio în 
faţa tabloului sfintei Cecilia de Rafael.

ANNo DOMINI (Lat.) = în anul Domnului nostru 
Isus Hristos. Prescurtat: A. D.

APA TURBURE BUŞTENI ADUCE (Pr.) = Ca să pro- 
duci ceva trebue să te trudeşti.

A POSTERIORI (Lat.) = După cele ce vor urma. 
Se va dovedi a posteriori că legile pripite au urmări 
rele.

APRîiS MOI LE DfiLUGB (Fr.) (D-na .de Pompo- 
dour) = După mine potopul; întlmplă-se ce s’ar 
întîmplB.

A PRIORI (Lat.) = Din ceea ce este mai înainte. 
Legile nu se făuresc a priori, ci din trebuinţele 
poporului.

A QUATRE fiPlNGLES (Fr.) = Ca SCOS din cutie, di- 
ebisit.

AQUILA NON CAPIT MUBCAB (Lat.) = Vulturul nU 
prinde muşte. Un om ales nu se poate îndeletnici 
cu toate fleacurile.

ARGENT COMPTANT (Fr.) = Bani peşin. A cuiri- 
părat o casă argent comptant.

ARGUMENTUM AD HOMiNEM (Lat.) = Argument 
după om.

ARSLONGA, VITABEEVis (Lat.) (Hipocrat)= Arta 
este lungă, viaţa scurtă.

A TORT ET A TRAVERS (Fr.) = Alandala. A vorbit 
ă tort et ă travers.

A trAi cIt ZIDUL OOLIEI (Pr.) = A trăi îndelung. 
\rAUCHDAS scHbNE MussSTERBEN(Germ.) (ScbiUer) 
= Şi ce e frumos trebue să moară.

AUDACEB FORTUNA JUVAT (Lat.) (Virgil) = No
rocul e de partea celor îndrăzneţi.

AUDI ALTERAM PARTEM (Lat.) =Să asculţi şi par
tea cealaltă. Ca să judeci drept audi alteram par- 
tem.

AUREA MEDIOCRITAS (Lat.) (Horaţiu, Ode) = 
Mediocritatea de aur. Mulţumeşte-te cu puţin.

AUBTRIAE EST IMFBBABB ORBI UNIVEBSO(Lat.) = 
Austria este destinată să hotărască lumii întregi.

a



Deviza Casei de Austria, alcătuită după cele 5 
vocale ale alfabetului: A. E. I. O. U.

AUT CAESAB, AUTNIHIL (Lat.) = Sau Împărat sau 
nimic. Aceste vorbe le-ar fi spus Cezar Borgia. E 
deviza unui om ambiţios.

BEATi possiDENTES (Lat.) = Fericiţi slut acei 
care posedă. Vorbe Întrebuinţate de Bismark, spre 
a-şi Justifica năzuinţa de a Întinde graniţele Ger
maniei.

BELEAUA LUI C05TACHE, O TRAGE lOBDAOBE =
Trage unul pentru greşala altuia.

BESSEB IST BES3ER (Germ.) — Mai bine este mai 
bine.

BEZ VLAşcA SI TELEORMANUL (Pr.) = A avea 
nişte foloase peste cele meritate.

BIS REPETITA PLACENT (Lat.) (Horaţiu, Aria 
poetici) — Gele.cerute din nou plac. ,

BISERICA ESTE IN SUFLETUL OMULUI (Creangă) 
= Credinţa şi alte Însuşiri sufleteşti slnt mai de 
temeiu cînd fac parte din educaţia omului.

BOII arA şi caii mAnIncA (Pr.) = Unii muncesc 
şi alţii trag folosul.

BON ORfi, MAL GRE (Pr.) = De voie, de nevoie. 
Vrei nu vrei, bea'Tvane aghiasmă.

BONA FiDE (Lat.) = De bună credinţă. S’a înşe
lat hona ficle.

BONNE MINE A MAuvAis jEU (Pr.) = Haz de necaz.
buna TARĂ, REA tocmeala = Pe zice ctnd nu 

merg lucrurile cum trebue, măcar că ar putea să 
fie altfel, mai bine.

CÂRPE DiEM (Lat.) (Horaţiu, Ode) = Bucură-te 
de ziua de azi. Deiiza omului care nu se Îngri
jeşte de ziua de miine.
vcartea buna înlocueste o prietenie : o priete

nie NU POATE ÎNLOCUI O CARTE BUNA (V. Conta).
CASTIQAT RiDENDO MORES (Lat.) = Cu rlsul În

drepţi obiceiurile.
OASUSBELLi (Lat.) = E COZ de războiu. Asasina

tul din Serajevo a fost socotit drept casusbelH.
CAVEANT CONSULES (Lot.) = Consulii să ieie 

aminte. Se zice clnd vrei să atragi atenţia cuiva 
care a ajuns prea sus, că după mărire vine şi 
cădere.

CAVE CANEM (Lat.) = Păzeşte-te de cline. In
scripţie la o casă din Pompei, întrebuinţată clnd 
vrei să-i spui cuiva să fie atent.
^CAMILA CERÎND COARNE, A PIERDUT URECHILE

(D. Cantemir) = Dorind prea multe, adesea pierzi 
şi ce al.

CE E VAL CA VALUL TRECE (Pr.) (M. Eminescu) = 
Clnd e vorba de ceva trecător.

CEL CE TINE ÎNVINGE (Pr.) = Cu răbdarea învingi 
totul.
c-CERUL CURAT DE TRASHET NU SE TEME (Pr.) =

Cine-şi caută de datorie, nu are frică de bănat.
c'EST A PRENDRE OU A LAissER (Fr.) = Ori iei ori 

laşi. Tocmeală nu se Încape.
V CHERCHEZ LA PEMME'(Fr.) = Căutaţi femeia. In 

mai toate întîmplările încurcate e amestecată şi 
femeia.

CHILOSAP (Ital.) = Cine ştie?
CHI VA PIANO, VA SANO E LONTANO (Itol.) = Cine

merge încet ajunge departe şi bine. Graba strică 
treaba.
'^ciNE FACE, FACE-i-SE (N. Costin) = Nu te aştepta 
la răsplată, cînd aduci cuiva un rău.

CINSTE DAI, CINSTE AI (Pr.) = Cum te porţi 
cu Oamenii, aşa se vor purla şi ci cu tine.

oiiNB PE cîiNE NU MUŞcA (Pr.) = Corb la corb 
nu-şi scoate ochii. Cei care slnt la fel se înţeleg 
Intre dînşil.

COGITO, ERGO SUM (Lat.) (Descartcs) = Judec, deci

COMPARAISON N'EST PAS RAisoN (Fr.) = Com
paraţia nu e judecată.

CONCEDO (Lat.) = Slnt de acord. Termen de 
logică.

consummatUm est (Lat.) = Totul s'a sfîrşlt. 
Ultimele cuvinte ale Mîntuitorului.

COPYRIGHT (coperait) (Engl.) = Dreptul ex
clusiv de a tipări şi vinde o carte. Termen ce se 
găseşte mai pe toate cărţile străine: Copyright 
1927 by Librairie Pion. Toate drepturile de re
producere şi traducerinuse pot facedecît cerînd 
învoirea librăriei.

CORAMPOPULO (Lat.) (Horaţiu, Arta poetică) == 
In auzul tuturora. A declarat coram populo.

CORPUS DELICII (Lat.) = Corpul delictului. S’a 
adus Înaintea juraţilor bîta,' corpus delicii. 

cosî PAN TUTTE (Ital.) =Aşafac toate (femeile). 
coOTE QUE coUTE (Fr.) = Fie ce va fi. Trebue să 

plec cofăte que ccrăle.
CROITORUL BUN NU LEAPADA NICI UN PETEC (Pr.) = 

Se zice clnd se dă sfat pentru economie. 
nICUGETUL bun e cea mai moale perna (Pr.) = 

Omul cum se cade doarme liniştit.
ouique suum (Lat.) = Fie-căruia ce este al său. 

■Aforism din legiuirea romană. Trebue să se deic 
cuique suum.

cuiul lui pepelea = a nu fi stăpln deplin pe 
ceva.

CUM E TURCUL si PISTOLUL=Tel maltre, tel valet, 
cu MIERE SE PRIND MUŞTELE - Proştii Slnt atraşi 

(ie ademeneli.
CUM TANDA, CUM MANDA = Ctnd doi se potrivesc 

In prostie.
CURRICULUM viTAE (Lat.) = Mersul vieţii. Ter

men întrebuinţat cînd se cere referinţe asupr^ 
vieţii cuiva. /

cuvîNTUL E CA vîNTUL = Nu se poate pune creza
re In vorbă. Verba volant.

DA CAPO (D. c.) (Ital.) = De la Început. Cînd 
se repetă Începutul într’o bucată muzicală da 
capo.
JdacA te-ai hot.Ab1t sA spui adevAbul, PREGA- 

TEŞTB-TE DE suferinţa (LAI. Brătescu-Voineşti).
DAI N’AI (Pr.) = Sacul nu e fără fund.
DAS EwiG-WEiBLiCHE (Germ.)= Vecinicul femi

nin.
DAS IST FtlR DiE KATZE (Germ.) = E pentru pisi

că, adică nu merită nici o osteneală.
V DAS LEBEN HEissT STERBEN (Gcrm.) - Viaţă În
seamnă a muri.

DE AUDITU (Lat.) = Din auzite. Nu ştia de 
ceva decît de audilu.

DE FACTO (Lat.) = De fapt. Femeia- conduce 
in casă de facto, bărbatul de fure.

DELENDA CABTHAGO (Lat.) (Caton senior) = Car- 
tagena trebue distrusă. Vorbele cu care Caton cel 
bătrln Îşi sfirşea toate cuvintările, pentru ca să 
bnpingă pe Romani la luptă. Noi vrem pămlnt 
era dclenda Carlhago al multor oameni politici 
din România de după 1907.

deldîeavit, prescurtat Delt. (Lat.) = A des.enai. 
Termen pus In josul reproducerilor de gravuii 
ori desenuri: Dell. Costin Petrescu.

DE MULTE ORI SUB UN SUMAN AU BATUT INIMI MARI
(.M. Kogălniceanu) = Şi în popor se găsesc însu
şiri alese.

DE MORTUIS NIL NiSî BENE (Lat.) =De morţi să 
se vorbească numai de bine.

DE NIHILO NIHIL (Lat.) = Din nimic, nimic. 
Formulă prin care Lucreţiu {De rerum natura) 
ar.ăta că toate fiinţele se nasc.

DEO GRATIAB (Lat.) = Slavă Domnului. Se în- 
Irebuinţează în ironie clnd s’a isprăvit o vorbărie 
sau o piesă proastă.

DE OMNI RE SCIBILI, ET QUIBUEDAM ALIIS (Lat.)
= Despre toate ce se poate vorbi şi altele pr 
deasapra. Se spune cînd vrei să iei în rîs pe, 
cineva care spune vrute şi nevrute.

DE PE VREMEA LUI HAN TATAR - Om amarnic.
DEUS EX MACHINA (Lat.) = Dumnezeu scoborîL 

cu ajutorul unei maşini (In piesele antice). Cînd 
vine ceva neprevăzut. Alegerea Domnitorului 
Cuza In ambele principate a venit ca£)eus ex :na- 
china.



DBnrsoHLAND 0BBR ALLES (Germ.) =■ Germania 
mai presus de toate. Formula patriotismului ger
man.

DE viSD (Lat.) = Din vfi.zute. Nu trebue să crezi, 
Înainte de a fi cercetat de visu.

DIQNU3E3T DiTRABB (Lat.) = E vrednic să intre. 
Cuvinte luate din Moliere (Bolnavul închipuit). 
Întrebuinţate In glumă pentru cel care vrea să 
tacă parte dintr’o societate.

DIN godina REA fAinA (Pr.) = Gopllul rău cres
cut, nu poate să ajungă ceva de seamă.

DiSTiNGno (Lat.) = Disting. Guvînt luat din 
argumentarea scolastică.

DIVIDE ETIMPERA (Lat.) (Machiavel) = Desbină 
şi stăpineşte.

Dixi (Lat.) = Am zis. Expresiune întrebuin
ţată la cuvintări, ca apărare, să se arate că s’au 
terminat.

DOINA ŞTIE, DOINA cIntA = Se spune dc unul 
care atlta ştie atlta face.

DOLCE FARNiENTi (Ital.) = Expresiune napolita
nă, întrebuinţată spre a arăta lenevirea.

DORER LA PILULE (Pr.) =A auri hapul. A spune 
cuiva adevărul neplăcut în termeni aleşi. A face 
să înghită hapul.

DRANG NACH osTEN (Germ.) = Tot mal către 
răsărit. Deviza Austriei şi a Germaniei In politica 
lor de dinainte de războiu.
\l DUPA CE-TI FRINGI CARUL, MULţI iTI ARATA DRU
MUL (Pr.) = După ce ai pătimit ceva, nu-ţi mai 
foloseşte sfatul bun dat de altui.

dupA furtuna vine vreme buna (Pr.) = Nu 
trebue să pierdem nădejdea că nu se vor Îndrepta 
vremurile grele prin care trecem: După furtună 
vine vreme hună.

DURA LEX, SED LEZ (Lat.) = Legea e lege, măcar 
că e aspră.

ECOE HOMO (Lat.) = Iată omul. Vorbele lui 
Pilat către Evrei, cind l-a arătat pe Hristos cu 
cununa do spini pe cap. Se întrebuinţează dc 
bite ori se atrage atenţiunea asupra unei persoane.

BDiTio PRnicEFs (Lat.) = Ediţia întîiu. Dic
ţionarul Enciclopedic ilustrat al limbii române a 
apărut edilio princeps sub domnia M. Sale Regelui 
Garol al Il-lca.

EiLB BRiNGTWEiLE (Germ.) = Grabastricătreaba. 
EINMAL IST KEINMAL (Germ.) — Odată nu este 

qţiiceiu.
y EIN MANN, BIN WORT (Germ.) = Un om, o vorbă. 
Păgăduiala trebue ţinută.

EJUSDEM FARINAE (Lat.) = Din aceeaşi făină. Se 
spune clnd vrei să arăţi o societate de oameni cu 
aceleaşi cusururi.

ENOEGUT, ALLES GUT (Geim.) = Sflrşitul bun, 
totul bun; urma alege.

EN TfiTE-A-TETE (Fr.) = între patru ochi.
EN VOGUE (Fr.) = E la modă. Astăzi teoriile lui 

Einstein s.înt en vogue.
B PUR SI HUOVE (Ital.) (Galileu) = Si totuşi se 

mişcă. Ghid vrei să spui că totuşi e adevărat ce 
s'a înfăptuit, măcar că alţii nu vor să creadă.

' ERRARE HUMANUM EST(Lat.) =Agieşie omenesc. 
Se-compietează cu: perseverare diabolicuh -- a 
greşi Intr’una e diabolic.

Oest hodus in rebus (Lat.) (Horaţiu) = E o 
măsură In toate.

\/bste o viata moarta şi o moarte vie (I. EUade 
Răduiescu) = Gontrast între omul care trece prin 
viaţă ca o umbră, fără rost şi cel care săvîrşeşte 
fapte trainice.

ET IN AROADIA EQO (Lat.) " Şi CU am fost In 
Arcadia. Arată părerea de rău asupra zilelor feri
cite, trăite.

EURERA (Archimede) = Am găsit. Exclamaţia 
de bucurie la deslegarea unei probleme grele.

EXABRUPTO (Lat.) = Dintr’o dată. S’a urcat la 
tribună spre a vorbi ex abrupto.

BX AEQUO (Lat.) = La fel. La un concurs, clnd 
doi candidaţi au căpătat aceeaşi medie, slnt 
ex aequo.

EX OATHEDRA (Lat.) = De pe catedră. Metoda 
de predare universitară este ex cathedra.

EXEMPLi GRATIA (Lat.) = De exemplu. Prescurtat 
Ex.

EX LiBRis MEis (Lat.) = Din cărţile mele. -Gra
vurile lipite pe cărţi ca să arate proprietatea se
zic Ex libris. .............

EX OFFicio (Lat.) = Din oficiu. Avocatul a fost 
însărcinat ou apărarea inculpatului ea: officio.

expErience passe SCIENCE (Fr.) = Experienţa 
întrece ştiinţa. Edison a descoperit multe, fără 
să cunoască prea In adine nici fizica nici mate
matica, de oare ce exptrience passe Science.

EX TEMPORE (Lat.) = Fără preparaţie. De aici: 
extemporal.

FAIRE AMENDE HONORABLE (Fr.) = A recunoaşte o 
greşală.

falA goala, traista uşoara (Pr.) = Cel ce se 
laudă nu e cine ştie ce de capul lui.

feciorii CEI BUNI ADAUG ŞI CRESC NUMELE PĂRIN
ŢILOR LOB (N. Costin).
^/FERESTRELE AU OCHI, IAR PEREŢII URECHI =

Taina greu se păstrează.
Vfericirea grabnica cuRtND OBOSEŞTE (D. Can- 

temir) = Bucuria venită din muncă este mai trai
nică, mai adincă.

FESTINA LENTE (Lat.) = Grăbeşte-te încet. Cine 
merge Intr’una, încet, ajunge la scop.

FIAT LUX (Lat.) = Să se facă lumină. 
FiNDBNONRECEvoiB(Fr.) =Rofuz ca neîntemeiat.. 
FINIS CORONAT OPUS (Lat.) = Sflrşitul Încu

nunează opera. Sflrşitul unui lucru e corespun
zător Începutului.

FINITA EST COMOEDIA (Lat.) = Comedia s’a 
sfirşit. Aproape de moarte Beethoven se adre
sează prietenilor săi: Plaudite, amicii Finita esl 
comoedial

FiVE-o’CLOCK (faivocloc) (Engl.)= Ora 5. A 
fost invitat la un Five-o’clock tee, la ceaiul de Ia 
ora 5.

FOR’EVEB (Engl.) = Pentru totdeauna. In Înţe
lesul să trăeascăl

FORSE CUE 51, FORSE CHE NO (Ital.) = Poate dU> 
poate nu.

FORTUNATE SENEX (Lat.) (VirgU) = Fericit bătrin. 
Cuvinte adresate de ciobanul Melibeu lui Tityr 
care mai lucrează la bălrlneţe ogorul său.
'"'FRUMUSEŢEA VEŞTEJEŞTE, DAR ÎNŢELEPCIUNEA 

CREŞTE -•= însuşirile sufleteşti slnt mai trainice.

GEDULD BRINGTROSEN (Germ.) = Răbdarea aduce 
trandafiri. Cu răbdarea treci şi marea.

GLASUL NEBUNULUI NU SE AUDE ’N CER = CIpd
vorbele cuiva n’au nici un temeiu.

GOD SAVE THEEiNG (godsciv zc king)(Engl.) 
= Dumnezeu să aibă în a sa pază perege. CIntec 
naţional englez.

GOTT MIT UNS (Germ.) = Dumnezeu cu noi. For
mulă întrebuinţată des de nemţi, cusută pînă şi 
pe ştergarele din casă.

GRAMMATici CERTANT (Lat.) = Se Ceartă învăţaţii, 
în ironie se zice clnd nu se hiţclcg nici cei mai În
văţaţi.

GROSSO MODO (Ital.)= în trăsături largi. A re
produce prosso modo o bucată literară.

OUARDA...ET PASSA (Ital.)(Dante) = Priveşte şi 
nu mai sta. Se spune clnd nu poţi aduce nici o 
îndreptare la o stare de lucruri.

HABEMUS PAPAM (Lat.) = Avem un papă. For
mulă dc salutare a noului papă ales. Se spune 
despre cineva în care se pune o speranţă In în
dreptarea unor greutăţi. în sfirşit, criza politică s’a 
sfirşit: habemus papam.

HAINA CINSTEA RUŞINEI (I. GolCSCU) = Nutot Ce 
străluceşte este aur.

HANNIBAL AD PORTAS (Lat.) (Cicero) = Annibal



la porţile oraşului. Se spune de clte ori se anunţă 
o primejdie grabnică.
u HEUIB ROTB,MOBaEN IOT (Germ.) —Azi roşu,mii- 
nc mort. Viaţa e împletită cu moartea.

Hic BT NUNO (Lat.) = Aici şi acum. Trebue să- 
mi plăteşti hic et nune; imediat.

Hio JAOBT LBPTJB (Lat.) = Aici stă iepurele. Aici e 
greul.

moH-UFB (a i -1 a 1 f) (Engl.) = Viaţă aleasă. 
Societate High-Ufe.

HOMO HOMiNi LUPUS (Lat.) =Omul estelup pentru 
alt om. Omul adesea aduce rău semenului său 
cit şi o fiară.

HOMO BUM: HUMAKI NIHIL A MB ALIENUM PUTO
(Lat.) (Terenţiu) =Sînt om;nu-mi lipseşte nimic 
din ceea ce e omenesc.

HONNI Borr Qui MAL Y PENSB (Fr.) = Afurisit să 
fie cine se gtndeşte la rele. Deviza casei engleze.

HONOEIB CAUBA (Lat.) = Pentru onoare. D-1 N. 
lorga a fost declarat Doctor honaris causa al 
Universităţii din Paris.

HOBB ooNcouRS (Fr.) =în afară de concurs.Pentru 
ceva care e desăvîrşit. Un tablou liors-concouTs.

HOBPBB, HOBTIB (Lat.) = Străin, duşman. Ex- 
presiunea unui patriotism exagerat.

IBH>BM (Lat.) = In acelaşi loc. Se Întrebuin
ţează prescurtat {ibid. sau ib.) în lucrări ştiin
ţifice, ca să arate că citatele sint luate din aceeaşi 
lucrare pomenită sau din aceeaşi revistă. Xeno- 
pol. ib. p. 30.

n>BM (Lat.) = Acelaşi. Se Întrebuinţează spre 
a Înlătura repeţirile. Prese. id.

IEFTIN LA FAÎNA ŞI BOUMF LA TArIŢE (Pr.) = Se 
zice de un om nechibzuit. 

l/i qban dolobi bono muţi (Ital.) = Durerile adinei 
slnt mute.

ILNB FAUT JURBRDE RIBN (Fr.) = Să nu juri de 
nimic.

m AETEBNUM (Lat.) = Pentru vecie.
INDB IBAE (Lat.) (Juvenal, Satire) = De aice 

mlnia. I-am spus verde totul; inde irae.
IN EZTBNSO (Lat.) = In întregime. S’a redat 

discursul cutăruia in extenso.
IN EXTREMis (Lat.) = La cele din urmă. S’a 

aplicat bolnavului in extremis transfuzia de sînge.
iN-FOLio (Lat.) = Cînd coala de tipar este În

doită numai tn două, tormlnd 4 pagini. Format 
mare de carte.

Df Hoc siONO viNGBB (Lat.) = Prin acest semn 
vei învinge. Se întrebuinţează spre a arăta ceva ce 
ne va face să învingem Intr’o împrejurare grea.

Df MBDIAB BBS (Lat.) (Horaţiu) = în miezul 
lucrurilor. Nu trebue de tratat subiectul uşor, 
ci in mediaş res; să se spună fondul chestiunii.

nf-ooTAVO, prese. in-i° (Lat.)= Formatul obiş
nuit al cărţilor noastre, clnd coala este îndoită 
In 8 foi, deci cu 16 pagini.

IN-QUABTO, prese. in-4,> (Lat.) = Format de 
carte In care coala de hîrtie c Îndoită In 4, deci 
cu 8 pagini.

INTEB ABMA BiLENT MUBAE (Lat.) = Pe vremea 
războiului muzele tac.
V IN VINO VBBITAB (Lat.) (Alceu) = Adevărul (e) 
In vin. Firea omului la beţie se cunoaşte.

IN viTBO (Lat.) = Sub sticlă. Se spune de cer
cetările fiziologice făcute in vitro, In afara orga
nismelor.

IPBO FACTO (Lat.) = Prin faptul însuşi. Acela 
care a iovit pe tatăl său ipso facto e vinovat.

ITALIA fabA da sB (Ital.) = Italia va săvlrşi prin 
■sine. N’are nevoie de nimeni. Formula de în
credere In puterea etnică.

InoAlzeşte-tb OlT ABDB FOCUL (Pr.) = Fie-carc 
iucru să-i faci Ia vremea lui.

Înţelepciunea poporului te InvatA bA prinzi 
IEPURELE ou CARUL (A. Odobescu) = Hăbdarea 
este o mare însuşire pentru bune isprăvi.

Înţelepţii IntHu nevoia, apoi treaba cautA (D. 
Cantemir) = Cel chibzuit cercetează mai Intîiu 
.şi apoi lucrează.

j'BN PABSB, BT DES MBILLEURB (Fr.) = Trecpeste 
alţii, şi dintre cei mai buni.

JURE ET facto (Lat.) = De drept şi de•■fapt. 
M. Sa Regele Garol al Il-lea n'a fost rege, jure 
et jacto, decît după ce a jurat pe Constituţie.

jus OENTIUM (Lat.) = Dreptul popoarelor; drept 
internaţional.

jus.PBiVATUM (Lat.) = Dreptul particularilor; 
dreptul civil.

JUB PUBLICUM (Lat.) = Dreptul public.
JUSTE MILIEU (Fr.) = Drept mijlociu. Tocmai co 

trebue.
JUSTIŢIA FUNDAMENTUM REONORUM (Lat.) =

Dreptatea este temeiia statelor. Deviza fostei 
case habsburgice.

j'Y suiB, J’Y RESTE (Fr.) = Slnt şi rămîn aici. 
Răspunsui lui Mac Mahon în războiul Crimeei.

LABOR OMNIA VINCIT IMFBOBUS (Lat.) (Virgil) = 
Munca fără preget învinge ori şi ce.

LAISSER FAIRE, LAISSEB PAS SER (Fr.) = A lăsa 
să se facă, a lăsa să treacă. A avea libertate deplină.

LA plăcinte Înainte, la rAzboiuInapoi = E vor
ba de omul oportunităţii.

LAPSUS CALAHI (Lat.) = Greşală din scris.
LAPSUS LiNOUAE (Lat.) = Greş al ă din vorbă.
lasciate oqni speranza, voi che ’ntrate (Ital.) 

(Dante)= Lăsaţi ori-ce speranţă voi care intraţi. 
Inscripţie la poarta iadului.

LAUDATOB TEMPORIS ACTi (Lat.) (Horaţiu) = 
Cel ce laudă timpurile trecute. Obiceiul bătrl- 
nilor de a ponegri prezentul.

LE OLOU (Fr.) = Partea cea mai importantă. Ta
bloul cutare a fost le clou din expoziţie.

LE oEnie, c’est la patience (Fr.) (Buflon) = 
Geniu nu e decît răbdare.

LEiTMOTiv (Germ.) = O arie muzicală care revine 
mereu într’o simfonic. Ideia conducătoare dintr’o 
lucrare literară.

LES absents ont toujoubs tort (Fr.) = Cei care 
lipsesc n'au niciodată dreptate.

LES extrEmes se touchent (Fr.) = Extremele se 
ating.

LE STYLE C’EST L’HOMME (Fr.) (Buffon) = Stilul 
arată omul.

L’ETAT C’EST MOI (Fr.) (Ludovic alxiv-lea) = 
Statul slnt eu. Deviza unui dictator.

lipsa PISICILOR, bucuria ŞOARECILOR (Pr.) = 
Cînd nu-i cine stăpîni e vai de ţară.

luminează-TE ŞI VEI FI (C. A. RosetU).
LUPUL pArul schimba, NU HiREA (Miron Costin) 

= Se zice de un om rău la suflet.

HACHT OEHT VOR RECHT (Germ.) (Bismark) = 
Puterea are precădere în faţa dreptului. Dreptul 
pumnului.

MAOISTER DECÎT (Lat.) = Maestrul a spus. Nu 
rnai încape nici o discuţie: Magister dixit.

HAONA CUM LAUDE (Lat.) = Cu mare laudă. A 
trecut doctoratul magna cum laude.

MAI BINE IN tara STRAINA, DECIT STRĂIN iN TARA
TA (I. Golescu) = Se spune despre unul care nu- 
şi face deplin datoria către ţara lui.

MÂNU MILITARI (Lat.) = Prin puterea armatei. 
Germanii au ocupat Bucureştii mânu militari.

hAsoarA de multe ori şi oboeşte odatA - 
Chibzuinţă e bună în toate.

MEA CULPA (Lat.) = Mă pocăesc. Fac mea cul
pa.

HEHR LicHT (Geim.) (Goethe) = Mai multă 
lumină. Se întrebuinţează cînd e vorba să se lă
murească mai limpede o chestiune.

MEMENTO mori (Lat.) =Adu-ţi aminte de moarto. 
MENS BANA IN COBPORE SANO (Lat.) = Minte

sănătoasă în trup sănătos.
MEBLE BLANC (Fr.) = Mierlă albă; lucru rar. 
MIXTUM COMPOSITUM (Lat.) = Amestecătură. 
MODus faciendi (Lat.i = Chip de a face. 
MODUS VTVENDi (Lat.) = Chip de a trăi. .Se 

poate găsi un modus vivendi, o înţelegere.



'/mors ultima RATio (Lat.) = Moartea este ulti
ma raţiune.

MOT A MOT (Pr.) = Cuvînt după cuvlnt. A tra
duce mot ă mot.

MOT D'ORDRE (Fr.) = Guvîntul de ordine.
MULTA PAUOis (L’at.) = Mult !n puţin. Gînd e 

vorba de stilul unui scriitor.
MULŢI CHEMAŢI, PUTINI ALEŞI (Pr.) = Nu tOţi 

care se îndeasă la treabă pot să o săvîrşească.
MUNTELE NU SE TEME DE zApadA = Un om vrednic 

birue nevoile.
MUTATis MUTANDis (Lat.) = Sohimbînd ce se 

poate schimba. De reluat un proiect de lege mu- 
latis mutandis.

NATURA ABHORBET VACUUM (Lat.) = Natura arc 
groază de gol.

NATURA NON FACIT SALTUM (Lat.) = Natura 
nu face salturi. Aforism dat de Leibnitz, ca să 
arate că In natură nu e nimic arbitrar, fără cauză.

NATURALiA NON SUNT TURPiA (Lat.)= Lucrurile 
fireşti nu sint ruşinoase.

NEC PLUS ULTRA (Lat.) = Nu mai departe. .Sc 
întrebuinţează de regulă spre a arăta că ceva e 
neîntrecut. Această operă literară este nec (non) 
plus ullra.

NE VARIETUR (Lat.) =-- Să nu se schimbe. O 
ediţie ne varietur.

NI CHAIR, NI POissoN (Fr.) = Nici carne, nici peşte. 
Neriotărît.

NiHiLSINE DEO (Lat.) = Nimic fără Dumnezeu. 
Deviza de pe stema României.

NiLNOvi SUB SOLE (Lat.) = Nu 0 nimic nou sub 
soare.

NIMENI NU E UŞA DE BISERICA = .Tot omul îşi 
are păcatele lui.

NIMENI NU SE NAŞTE MEŞTER (Pr.) - Trebuc în
văţătură.
'/nimic nu b mai tare In om decIt slăbiciunea şi 

pAcatul (G. Goşbuc).
NI vu, NI CONNU (Fr.) =Nici văzut, nici cunoscut. 

Gînd vrei să scapi de o mărturie.
NOBLESSE OBLIGE (Fr.) = Boieria obligă. Obrazul 

subţire cu cheltuială se ţine.
NOLENS, VOLENS (Lat.) = Vrei, nu vrei.
NOLi ME TANGERE (Lat.) = Nu mă atinge. Gînd 

vorbeşti de ceva sfînt, ce nu se poate atinge.
NOMINA STULTORUM UBIQUE LOCORUM (Lat.) = 

Numele nebunilor se găseşte pretutindeni. Se referă 
la cei care au obiceiul să-şi însemne numele lor 
prin toate locurile.

NON BIS m IDEM (Lat.) = Nu de două ori pentru 
acelaşi lucru. .4 mai fost judecat odată: nm bis 
in idem.

NON DECET (Lat.) = Nu se cuvine.
NON LIQUET (Lat.) = Nu e lămurit.
NON MULTA, SED MULTUM (Lat.) — Nu multe, dar 

mult. Gînd e vorba de învăţătură.
NON NOVA, SED NOVE (Lat.) = Nu luoruri noi, ci 

redate mai nou. Se spune de un scriitor care se 
foloseşte de ideile altora, redate însă sub o formă 
nouă.

NONPOSSUMUS (Lut.) = Nu putem. Gînd e vorba 
de uri refuz hotărît.

NOSCB TE IPSUM (Lat.) (din greceşte (pidthi 
seavton] = Gunoaşte-te pe tine însuţi. Inscripţia 
de pe templul de la Delfi.

NOTA BENE (Lat.) (prescurtat N. B.)= Bagă de 
seamă. Se pune după un text, cînd e ceva de lă
murit.

NU ADUCE ANUL CB ADUCE CEASUL Intîmplarea 
joacă mare rol în viaţa omului.
'--NU DORM TOTI, CITI AuocHn ÎNCHIŞI -- Aparenţa 
înşală.

NULLA DIES SINE LINEA (Lat.) (Piiniu) = Nici o 
zi fără o linie. ,,Mă ţin întotdeauna de vorba: 
Nulla dies sine Unea şi dacă las să adoarmă 
cîteodată Muza, c numai ca să se deştepte mai 
întărită” (Beethoven).

NUNcESTBiBENDUM (Lat.) = Acum c de băut. Se 
spune cu prilejul unei aniversări sau al unui succes.

NU ’NVIE MORŢII, B ’N ZADAR, COPILE I (Eminescu) 
= Ge a fost s’a dus.

NU RASTURNA, FARA SA poţi înlocui ; NU tAgAdui, 
fArA sA poţi crea (N. lorga).

NU SiNT VREMURILE SUB OIRMA omului (M. GostUl 
= împrejurările sînt mai tari uneori în soarta Iu 
crurilor.

ODERiNT, DUM METUANT (Lat.) = Să mă urască, 
dar să le fie frică de mine. Deviza împăraţilor 
despoţi.

OM DIN DOI OAMENI (Greangă) = Gum se cade. 
Gâci şi eu sînt om din doi oameni.

OMNEs UNA MANET NOR (Lat.) (Horaţiu) = Pe 
toţi ne aşteaptă aceeaşi noapte; ne aşteaptă 
moartea.

OMNB vivuM EX ovo (Lat.) (Harvey) = Ori-cc 
fiinţă se trage din ou.

OMNE VIVUM BX vivo (Lat.) = Ori-ce fiinţă iese 
din altă fiinţă. .Ambelesîntprlncipiibiologice, prin 
care se arată derivarea fiinţelor unele din altele.

OMNIA MEA MECUH PORTO (Lat.)=Port CU mine 
tot ce arfi, în sensul că bogăţia cea mai de seamă 
este mintea.

OMNIA MUTANTUR (Lat.) = Toate se schimbă.
OMNIA viNciT AMOR (Lat.) (Virgil) = Dragostea 

învinge totul.
OMUL CUMINTE ÎŞI CUMPARA VARA SANIE ŞI IARNA

CAR (Pr.) = Spune chibzuiala omului care se gîn- 
deşte din vreme Ia toate.

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL = Vrednicia omului birue 
totul.

onrevienttoujoursAsesfremiebsamours (Fr.) 
= Nu se uită dragostea dintîiu.

ORI-CE PATU ARE UMBRA LUI = Tot omul e de 
seamă în societate.

ORiNDUIALA B OiŞTIG DE VREME (Pr.).
O SANCTA siMPLiciTAS 1 = O, sfîntă Simplicitate I 

Se spune de cei săraci cu duhul.
LosInda TRAGE LA PLATA (M. Gostiii) = Păcatelc 

nu se uită.
o TEMPORAI OMORESi (Lat.) (Gicero) = O, tim

purii o, moravuril

fAcalA judeca pe tIndalA = Un prost pe altul 
de aeama Iui.

PĂCATELE PĂRINŢILOR, PEDEAPSA PRUNCILOR =
Gei mari greşesc, cei mici pătimesc. .

PANEM ET omcBNSES (Lat.) (Juvenal) = Pîine şi 
jocuri de circ. în vremea decadenţei romane po- 
porul nu cerea decît atît. Libertatea o uitase.

PANTHA REI (Heraclit) = Totul se scurge. Totul 
e trecător.

PAR DEssus LE MARCHE (Fr.)= Golacpeste pupăză.
PARTURIUNT HONTES, NASCITUR RIDICULUS MUS

(Lat.) (Horaţiu) = Fată munţii şi născură un 
şoarece (D. Gantemir). Se spune de o acţiune 
sgomotoasă de pe urma căreia nu iese nimic de 
seamă.

PASSIM (Lat.) = Ici şi colo. Se spune în citaţiuni, 
spre a arăta că sînt ideile luate de ici şi colo.

pAunul sa tacA, dacA vrea sA placA (Pr.) = 
Nu tot cine e împodobit e şi cu judecată.

pAzeşte-te A DOUA ZI dufA SUCCES (T. Maiorescu).
PECOAVI (Lat.) =Ampăcătuit. Se întrebuinţează 

spre a mărturisi un păcat.
PE LEUL MORT ŞI ŞOARECII SE ACATARA = Gînd 

cel puternic a căzut, toţi sar la el.
PENTRU CINE VREA, IN PUŢIN TIMP SE FAC MULTE ŞI 

MARI LUCRURI (B. P. Hasdeu) = Puterea volnţii 
e hotărîtoare în viaţa omului.

PENTRU UN CUIU, PIERZI POTCOAVA (A, Pann) = 
Nebăgarea de seamă la faptele mărunte, poate 
aduce multă supărare. ‘

PER ASPERA AD ASTRA (Lat.) = Prin greutăţi ia 
stele. Ori-ce izbîndă cere muncă grea.

PBREATi (Lat.) = Să piară. Strigăte ca demon
straţie împotriva cuiva.

PER EXCELLENTIAM (Lat.) =- în ocl mai înalt 
grad.



FEB VAB ET NIIFAS (Lat.) =■ Pe drept sau pe 
nedrept. A izbutit pe toate căile: per /as el nefas.

FEB PEDBS AP08T0L0EUM (Lat.) =A merge pe jos.
PBBSONA GBATA (Lat;) = Persoana favorită. Alec- 

sandri a fost persana grata la Castelul Peleş.
FIA DBSiDEBiA (Lat.) = DoHnţi pioase.
PICURILE MULTE, UMPLU BUTOIUL MARE (Pr.) =

Cu economie se face averea.
FINXIT, prese. Pinxt. (Lat.) = A desenat. Se pune 

sub reproduceri de tablouri alături de autor: 
Pinxt. Aman.

PiscEM NATABE DOCES (Lat.) = înveţi pe un 
peşte să Innoate.

FOSTA NA80ITUR, ORATOR FIT (L’at.) = Poetul se 
naşte, oratorul se formează.

POHOD NA siBiB = Titlul unei poezii a lui Aleo- 
sandri, folosit pentru a arăta calvarul vieţii.

FOST FEBTUM (L'at.) =După Sărbătoare. A ajuns 
pasl feslum.

FOST HOC, EBOO PBOFTEB HOC (Lat.) = După 
aceasta, deci din cauza aceasta. Greşala de a lua 
drept cauză ceea ce nu e declt Intlrnplare. 
vposT MOBTEM,NmiL (Lat.) = După moarte, nimic.

FOBT-BORIFTUM (Lat.) (P. S.) = Adaus’la scris. 
După iscălitură dintr’o scrisoare, dacă ai uitat 
ceva, adaugi, punînd P. S. Înainte.

FOT POURRi (Fr.) =Unsoiu de ghiveciu;irilncare 
ou de toate. Cuvîntul se întrebuinţează pentru o 
bucată muzicală ce cuprinde diferite melodii chiar 
din autori diferiţi.

FBIMO MiHi (Lat.) =Intliumie. Deviza egoistului.
FBIMO oocuPANTi (Lat.) = Celui dintliii ocupant. 

Formuiă Întrebuinţată tn tratatele de pace.
PBIMUM VIVBBE, DEMDB FHILOSOFHABI (Lat.) =

Intllu a trăi şi apoi a filosofa. Trebuinţele vieţii 
stau Înaintea altor preocupări.

FBIMUS INTER PABES (Lat.) =Primul Intre egali. 
Preşedintele nu e declt primus inter pares.

PRINDE ORBUL, SCOATE-1 OCHII (Pr.) - A Umbla 
după ceva nerealizabil.

PRO DOMO (Lat.) (Cicero) = Pentru casă. A vorbi 
despre sine, despre interesele sale. N’a făcut alt
ceva declt a vorbit pra dama.

PRO FORMA (Lat.) = De formă.
PUNE-TI FRÎU LA OURA ŞI LACAT LA INIMA (Pr.) = 

Ia seama la vorbă şi nu destăinui totul uşor.

QUAENOCENT, DOCENT (Lat.) = Ce Strică, Învaţă. 
Tot păţitul e priceput.

QUAE SUNT CAESARIS, cABBARi (Lat.) = Daţi Ce
zarului ce e al Cezarului. Ctnd e vorba să se arate 
meritul cuiva.

QUANTUM MUTATUS AB ILLOl(Lat.) (Virgil) = CU 
de mult s'a schimbat!

QUANTUM SATis (Lat.) = Cit trebue. Pe reţeta 
medicală se pune prescurtat Q. s. adică atlta cit 
trebue.

Qui ABU, BoiRA (Fr.) = Cine a băut,va,mai bea.
QUIDAM (Lat.) = Oare-care. în rls, cînd nu vrei 

să recunoşti pe cineva: E un quidam.
QUIDNOVI (Lat.) = Ce mai nou?
Qum FBODEST (Lat.) = La ce bun?
QUIRISQUE, GAONE (Fr.) = Cine riscă, acela ctştigă.

cQUI SCRIBIT, BIS LEGIT (Lat.) = Cine scrie, ci
teşte de două ori.
i/Qui TACET, OONSENTIT (Lat.) = Cine tace, con

simte.
QUOD ERAT DEMONSTRANDUH (Lat.) (Euolid) =

Ceea ce era de demonstrat (După demonstraţia 
unei probleme se pun de regulă Q. B. D.).

QUOD LIOET JOVI, NON LICET BOVI (Lat.) = Ce-i 
Îngăduit lui Jupiter nu-i îngăduit boului. Cată să 
se arate că există deosebire Intre oameni.
VQUOT OAPiTA, TOT SENSus (Lat.) = Clte Capete, 

atltea păreri. Clte bordeie atîtea obiceie.
QUOT SERVI, TOT HOSTES (Lat,) = Clţi servitori, 

aţlţla duşmani.
QUOUSQUB TANDEM (Lat.) (Ciccro)= Plnă cind? 

Dacă se pierde răbdarea asupra unor stări de 
lucruri, asupra unor vorbării, se spune: Quousque 
tandem.

dRANA SE VINDBOA, DAR SEMNUL RAMINB (Pr.) — 
Clnd obijdueşti pe cineva adine, chiar dacă te 
iartă, nu te uită.

BABA AVis (Lat.) (Juvenal) = Pasăre rară. Se 
zice de tot ce se Intllneşte rar.

RARINANTES IN GURGITE VASTO (Lat.) (Virgil) =
Clţiva naufragiaţi plutind In nemăsuratul abis.

răspunsul BLlND InlAtubA mInia = Vorba 
dulce, mult aduce.

RECTO (Lat.) = Faţa. Prima pagină a unei foi. 
In opunere cu verso.

RE ME MB EH (r i m m b 6 O r) (Engl.) = Adu-ţi 
amin tel Ultima vorbă a lui Carol I regele An
gliei pe eşafod.

BEQUIEBCAT IN PACE (Lat.) = Odihnească in 
pace. Se spune şi de ceva care nu trebue să mai fie 
amintit.

RES, NON VEBBA (Lat.) = Fapte, nu vorbe.
BBS NULLius (Lat.) = Lucrul nimănui. Termen 

juridic.
RETRO, SATANA (Lat.) = Piei, diavole.
REX REONAT, SED NON GUBERNAT (Lat.) = Re

gele domneşte, nu guvernează.
RIRA BtEN QUI RIRA LE DERNXER (Fr.) = Rîde

mai bine cine rlde cel de pe urmă.
RiHE JAUNE (Fr.) Rls galben = A rîde mînzeşLe.
RisuM TENEATis (Lat.) = Poţi ţinea rlsul? Se 

spune despre o operă rea.
RULE,BRITTANIA (Engl.) = Cîrmueşte, Britania. 

începutul unui imn englez, în care se clntă stăplni- 
rea mărilor de către Anglia.

rumega VORBA, CA OAIA IARBA (Pr.) = Ghibzu- 
eşte mult înainte de a spune ceva.

sA BAT TURcn LA GURA LUI = Vorbeşte repede 
de nu-1 Înţelegi.

SALUS POPULI SUPREMA LEE ESTO (Lat.) (JVIaX. 
jurid.)=Binele poporului să fie suprema lege.

SALVE (Lat.) = Salutare. Formula de salut a Ro
manilor.

SAPIENS NIHIL AFFIRHAT QUOD NON PROBAT (Lat.)
=înţeleptul nu spune nimic ce nu probează.

SAVOiR vrvRE (Pr.) = A şti cum să te porţi In 
lume.

SOtNTElA HICA aprinde FOCUL MARE = CauZC 
mici au efecte mari.

SOULPSIT, prese. Set. (Lat .) = A sculptat. Se 
pune sub reproducerile de sculpturi: Sci. Canava.

SELECT = Ales.
SELF MADB MAN (self med men) (Engl.) = 

Ajuns prin sine, prin muncă. Stephenson a fost 
un seif made man.

SE NON E VEBO E BEN TROVATO (Itol.) Dacă nU 
e adevărat, e bine nimerit.

SETEA DE GLORIE E CA RlIA: DE CE-O SCARPINI, DE 
CB TE mAnIncA (A. Vlahuţă).

SHOCEINO (şokhing) (Engl.) = Izbitor. Cu- 
■tare a fost shocking In societate (în mod deplasat).

SIC (Lat.) = Astfel. Cuvlnt care se pune în pa
ranteză, după un citat, ca să se arăte că c exact 
reprodus, cu greşala redată.

SIC TRANSiT GLORIA MUNDi (Lat.) = Aşa .trcce 
faima lumii. Se spune celor ajunşi în situaţii deo
sebite care n’au ştiut să se menţină.

SIC vos, NON voBis (Lat.) = Astfel voi, dar nu 
pentru voi. Se spune atunci cînd cineva primeşte 
lauda ce o merită altul.

ai JEUNESSE SAVAIT, SI VIEILLESSE POUVAIT (Fr.) 
= Dacă tinerii ar şti şi bătrtnii ar putea.

SILINŢA cu SUDOARE TE PUNE iN PICIOARE (Pr.) 
=Munca este totul In viaţa omuluit i

SINE IRA ET STUDIO (Lat.) =Pără ură şi favoare. 
Critica asupra unei opere trebue făcută sine ira 
et studio.

SINENOMINB VULGUS (Lat.) = Mulţimea fără nume.
SINE QUA NON (Lat.) = Fără de care nu se poate. 

Munca este condiţia sine. qua nan a fericirii ome
neşti.

SI VIS FACEM, PARA BELLUM (Lat.) ■= Dacă vrei
pace, pregăteşte-te de războiu.

f



slNT OABtENi 81 1n MOLDOVA (M. Gostln) = Inapte 
de ispravă pot fi săvlrşite şi de aceia de la cari 
riu te-ai aştepta.

SOL LUOBT OMNiBus (Lat.) = Soarele luminează 
pe toţi. Toată iumea are dreptul să se bucure de 
darurile naturei.

Sons BâNfiFioB D’DTVENTAiRE (Fr.) = Sub benefi
ciu de inventar; cu drept de control.

SFLEEN (splin) (Engl.) =Plictiseaia de Viaţă.
SFONTE SUA (Lat.) = Din proprie iniţiativă.
STĂTU. QDO (Lat.) = Cum se găseau lucrurile 

mai înainte. După războiu viaţa a rămas stătu quo.
STEAGUL SDRENTUIT, CINSTEA OASTEI (Pr.) =

Spune vitejia ei.
STEEPLE-OHASSE(s tipl-ceiz) (Engl.) =Alcrgări 

de cai cu fel de fel de obstacole.
STRUQOLE FOR LIFE (s t r e O g 1 f O r 1 a i f) 

(Engl.) =Lupta pentru existenţă. Expresiune care 
e la temelia teoriei darviniene. Vieţuitoarele se 
selecţionează şi prin struggle for life.
. suFFiciT (Lat.)= Ajunge.

SUI GENEBis (Lat.) = în felul său. Cutare arc o 
părere sui generis.

SUMMUM jus, SUMMA INJURIA. (Lat.) (Cioero) = 
Dreptate dusă la exces, nedreptate excesivă.

suo TEMPORD (Lat.) = La vremea ei.
SURSUM CORDA (Lat.) = Sus inimile.
ŞARPELE PINA NU-L CALCI, NU TE MUSCA (Pr.) = 

Dacă nu provoci pe cineva, nu te poate supăra cu 
nimic.

SI DIN BORDEIU IES OAMENI MARI (Pr.) Şi din 
obişnuit se poate scoate ceva de seamă.

TABLE D'H6TE(Pr.)= Masa servită la oră fixă cu 
anumite feluri de mîncare.

TABULA RASA (Lat.) = Masă ştearsă. Se zice 
atunci cînd nu se mai ţine seamă de ce a fost. A 
făcut tatrula rasa.

TALE QUALB (Lat.) = Aşa cum e. A copiat poe
zia tale quale.

TARDE VENiENTiBus ossAI (Lat.) = Celor Intîr- 
ziaţi la masă nu le rămîn decît oasele. Cînd nu 
vii la vreme la muncă, nu te aştepta la răsplată.

TEL MAlTRE, TEL VALET (Fr.) = Cum estăplnulşi 
sluga. Cum e Turcul şi pistolul.

TEMPi PAssATi(Ital.)=Timpuri trecute. 
TEMFOBA MUTANTUB (Lat.) = Vremurile se 

schimbă.
TERRA IGNOTA (Lat.) = Pămînt necunoscut. 

România era o terra ignota pentru mulţi străini.
TERBBATEBRE(Fr.) = Unacupămîntul. Se spune 

de cineva care vorbeşte lucruri neînsemnate. 
i/TEBTiUM NON.DÂTUB (Lat.)= A treia părere nu 

mai este. Ori, ori.
TESTis UNUS, TESTTS NULLUS (Lat.) = Numai un 

martor nu înseamnă nimic.
THAT is THE QUESTioN (z e t i s z e c u e ş e n) 

(Engl.) = Aceasta e chestiunea.
THE RIGBT MAN IN THE BIGHT PLACE (z 6 r a i t .

meninzerait pleis) (Engl.) = Omul 
care trebue la locul care trebue. Celmai potrivit 
pentru o anumită însărcinare. La Congresul din 
Berlin Kogălniceanu a fost the right man in the 
Tighl place.

\jTIME0 DANAOS ET DONA FERENTEŞ (Lat.) =
Mă' tem de Greci chiar cînd fac daruri. Nu trebue 
să te încrezi în duşman, chiar dacă vine cu su- 
rîsul pe buze şi daruri.

TIMES is MONEY (taim is monei) (Engl.) 
= Timpul e aur. Nu trebue să ne codim, căci 
times is money.

TouB DE FORCE (Pr.)= Mare meşteşug.
TOUT OOMPRENDRE C’EBT TOUT FARDONNER (Fr.) =

A înţelege totul înseamnă a ierta totul.
TRADUTTORE, TRADITORE (Itsl.) = Traducător, 

trădător. Traducerea cu greu poate reda ideea 
originală.

travaIlleb pour le boi de pbuSse (Fr.) = A 
munci pentru regele Prusiei.

TBES FAOIUNT COLLEGIUM (Lat.) =Trei fac colegiu. 
Trebue să fie măcar trei spte a înjgheba o socie
tate sau ca profesorul să ţină curs la universitate. 

TRONC mAbioA = A arunca o vorbă ne la locul el. 
TU QUOQUE, FILII (Lat.) = Şi tu, fiulei Cînd 

îţi vine lovitura de la cine nici nu te-ai fi aşteptat.

UBi BENE, iBi PATRIA (Lat.) - Undc-i bine,
acolo e patria. Termen întrebuinţat pentru cei 
cari nu se conduc In viaţă numai după iocllnări, 
ci se schimbă după împrejurări. Iubesc patria, ori
cum ar li ea.

ULTIMA RATio (Lat.) = Ultimul cuvînt.
umbla ca ’N SATUL LUI CREMENE = A trăi fără 

grijă.
UNDE VORBA multa, ACOLO NEŞTIINŢA CU MULT 

MAI multa (I. Golescu) = Omul flecar nu este 
de ispravă.

UNE FOis N’EST PAS couTUME (Fr.) = Odată nu 
face obiceiul. Cu o floare nu se face primăvară.

UN FAG NU FACE fAdure =Omul trebue să fie 
consecuent în laptele lui bune.

UNQUIBUS ET ROSTRO (Lat.) = Se apără cu un
ghiile şi cu pliscul; cu desnădejde, fără a şovăi.

URBIET ORBI (Lat.) = Oraşului (fiind vorba de 
Roma) şi Universului. A spune tuturora. A răspîndi 
vestea urbi et orbi.

URSUL NU joaca de bunA VOIE = Sînt împre
jurări cînd nu faci numai după pofta inimii.

UTILE DULCI (Lat.) = Folositorul plăcut. Cu
tare ştie să împletească în scrisul său utile dulci.

VADB MECUM (Lat.) = Mergi cu mine. Termen 
întrebuinţat pentru ceea ce e strict necesar de 
purtat. Vade mecum se zice bunăoară de o carte 
cu cunoştinţe sumare.

VAE vicTisi (Lat.) = Vai de cei învinşii 
VARiATio DELECTAT (Lat.) = Variaţia aduce 

plăcere.
VVENI, viDi, vici (Lat.) = Am venit, am văzut, 

am biruit. Se spune de obiceiu cînd se îndepli
neşte o mare ispravă în scurt titoip.

VERB A VOLANT, s CRIPTA MANENT (Lat.) => Vor
bele sbor, scrisul rămîne. Gura zice, vtntul duce.

VETO (Lat.) =Reluz. Preşedintele are drept de 
veto.

VIATA OMULUI CA OUL IN MlNA COPILULUI (Pr.) =
Dintr’o nimica toată, dacă omul nu se îngrijeşte 
la vreme, se curăţă.

vyiiTORUL ŢARII IL ŢESE FEMEIA (Carmen Sylva). 
viribus unitis (Lat.) = Cu puteri unite. Deviza 

foştilor împăraţi ai Austriei, 
u VIVAT, CRESCAT, FLOREAT1 (Lat.) = Să trăească, 

să crească, să înflorească. Expresia cu care se ter
mină cuvîntările omagiale faţă de o persoană ori 
instituţie.

VIZITIUL PROST, BATE CALUL BUN = Omul ne
chibzuit strică multe din rosturile sale.

VODĂ DA SI BiNCUL BA = Părerile sînt deosebite. 
VOULOIR, c’EST FouvoiR (Fr.)=A voi 6 a putea. 

.Arată puterea voinţii.
vox POFULi, vox DEi (Lat.) = Glasul poporului, 

glasul lui Dumnezeu.
Î/VRAJMASIA acoperita mai mult bAu aduce (M.

r.osttn) = Omul ascuns e periculos.

walk-oveb (u o c over) (Engl.) = Cursă la 
care nu ia parte decît un cal.

WEissER RABE (Germ.) = Corb alb. Ceva rar.

zor, zob, PENTRU UN TOPOR => Viei Lărm um 
nichts. Vorbă multă pentru nimic

s



MEMBRII academiei ROMANE
Preşedinte de Onoare şi Protector maiestatea sa regele CAROL AL II-LEA.

ir

MEMBRII ACTIVI
I. Secţiunea literară

BiANU loan (Bucureşti, 1902) (Anul alegerei). 
BOQDAN-DUIOA Qheoigbe (ClUj, 1919). 
brAtescu-voinesti loan Al. (Bucureşti, 1918). 
CIOBANU Stotan (Ghişinău, 1918).
PENSUSiANU oviain (Bucureşti, 1918).

«WQA Ootavian (Bucureşti, 1919).
■ MURNtr Gh. '(Bucureşti, 1923).

NEORUZZi lacob c. (Bucureşti, 1881). 
PHILIFPIDE Alexandra (Iaşi, 1900).
PUŞCARin Sextil (Cluj, 1914). 
rAdulesctt-motru 0. (Bucureşti, 1923). 

^SADOVEANU Hlbail (Iaşi, 1921).
II. Secţiunea istorică

BALŞ Obeoigbe (Bucureşti, 1923).
DRAGO MIR Silvia (Cluj, 1928).
GUŞTI Dlmltile (Bucureşti, 1919).

%/ lORQA Mloolae (Bucureşti, 1910).
LAPEDATU Alexandra (Cluj, 1918).
LUP AŞ loan (Cluj, 1916).
MEHEDINŢI simlon (Bucureşti, 1915).
NiSTOR loan (Cernăuţi, 1915).
POPESCU Preot Nlcolae (Bucureşti, 1923). 
rAdulescu Andrei (Bucureşti, 1920).
SUTZU Mlball 0. (Bucureşti, 1909).
VlLSAN Gbeorgbe (Bucureşti, 1920).

III. Secţiunea ştiinţifică
J ANTIPA Grlgorle (Bucureşti, 1910).

bogdan Petre (Iaşi, 1926).
JOANTAcnziNO Dr. loan (Bucureşti, 1925). 

orAinioianu General Or. (Bucureşti, 1911). 
iNOULEŢ Ion (Iaşi, 1918).
HABINESCU Dr. O. (Bucureşti, 1905).
MBAZEC L. (Bucureşti, 1905).

/raoovITA Emil (Cluj, 1920).
SIMiONBScn loan (Iaşi, 1911). 

i/TITEI0A Gbeorgbe (Bucureşti. 1913).
VASILESGU-EARPEN N. (Bucureşti, 1923). 
VOINOV Dlmltrle (Bucureşti, 1927).

MEMBRII CORESPONDENŢI 
I. La secţiunea literară 

Români:
ADAMESOU Gbeorgbe (Bucureşti, 1921).

^AGtRBlOEANU loan (Cluj, 1919).
BANESCU Nlooloe (Cluj, 1920). 
bAbbulescu Iile (Iaşi, 1908). 
bassarabescu I. A* (Ploeşti, 1909).

' BEZA Marca (Londra, 1923).
^BOTEz Eog. P. (Bucureşti, 1922).
^ CAPIDAN Tb. (Cluj, 1928).
^CARTOJAN Nlcolae (Bucureşti, 1929). 
NJdrAQANU Nlcolae (Cluj, 1923).

GHIBU Onlsltor (Gluj, 1919).
GOROTEI Artor (Fălticeni, 1915).
HALIPA Pantellmon (Chişinău, 1918).
HODOŞ Enea (Cluj, 1904).
ORTiz Ramlto (Bucureşti, 1920).
PAPAHAGl Perlele (Silistra, 1916).
PETROTici I. (Iaşi, 1927).
PROCopovioi Alexe (Cernăuţi, 1919). 
rAdulescu-pogoneanuloan (Bucureşti, 1919). 
SIMIONESCU-RlMNICEANU Marln(BuCUreşti, 1919).

Străini:
BARTOLI Hatela (Turin, 1914). 
friedwagner m. H.(Frankfurt peMain, 1911). 
GAMiLLSCHEG Ernst (Berlin, 1929).
JOEL Norbeit (Wien, 1929).
ROQUES Mar Io (Paris, 1914). 
sandfeld-jensen Er. (Copenhaga, 1911).
SEOK Petar (Zagreb, 1929).
TAOLiATDH Oaroi (Bologna, 1928).

WEDEIBWICZ staniBiaa (Cracovia, 1929). 
WEIGAND Dr. Onstav (Llpsca, 1892).
ZAUNER Ad. (Graz, 1914).

II. La secţiunea istorică
Români:

ANDRIEŞESCU I. (Bucureşti, 1928). 
brAtesod conetantin (Cernăuţi, 1919). 
brAtianu Gb. I. (Iaşi, 1928). 
ciNDEA. Romni (Cernăuţi, 1929). 
cuzA A. c. (Iaşi, 1903).
DOOAN N. (Bucureşti, 1915). 
drAghiceanu Virgii (Bucureşti, 1926).
FILITTI I. 0. (Bucureşti, 1915). 
ghibAnescu Ob. (laşi, 1905). 
lONEScu-DOLJ I. (Bucureşti, 1928!.
MARINESCU Conet. (Cluj, 1928).
METEŞ Preotal Ştefan (Cluj, 1919).
MOISIL Constantin (Bucureşti, 1919). 
plOLişANU zenovie (Bucureşti, 1919). 
POPA-LISSEANU Gbeorgbe (Bucureşti, 1919). 
ROSETTI Rada General (Bucureşti, 1927).
Russo Demostene (Bucureşti, 1919). 
taşcA Gbeorgbe (Bucureşti, 1926).
ZOTTA Sever (Iaşi, 1919).

S trăini:
ANDREADES A. M. (Atena, 1930).
GHAPniSAT Edonard (Geneve, 1925).
GHEDEON Emannel (Atena, 1891).
GLOTz Gustave (Paris, 1929).
GUICHEN Vlcomte de (Paris, 1929).
LUGLi oiuseppe (Roma, 1926).
ORSi pietro (Veneţia, 1930).
PERNICE Angeio (Florenţa, 1926).
PROTIOI Andrei (Solia, 1930).
PDiG Y OADAFALCH losepb (Barcelona, 1931'. 
RADONic lovan (Belgrad, 1914).
SISIO Ferdo v. (Zagreb, 1930).
SOTIRIU c. A. (Atena, 1930).
STRZYGOWSKI losif (Vicna, 1914).
TAMM Trangott (1891)
VULICI N. (Belgrad, 1930).

III. La secţiunea ştiinţifică
Români:

ATHANASiu Sava (Bucureşti, 1920).
BORCEA loan (laşi, 1919).
BOTEZAT Eagenin (Cernăuţi, 1913).- 
oAluoAreanu Dr. D. (Bucui'eşti, 1910). 
ciUBEA I. (Bucureşti, 1927). 
coNSTANTiNEScu Oogn (Londra, 1920).
OBROTA Dr. D. (Bucureşti, 1916).
HURMUZESCU Dr. Dragomlr (Bucureşti, 1916). 
lONEScn loan (Bucureşti, 1919). 
lONEScv-SISEŞTI Dr. Gb. (Bucureşti, 1925). 
MAOOVEI Gbeorgbe (Bucureşti, 1931). 
LONGINESCU Q. G. (Bucureşti, 1925).
MINOVIOI Dr. Şt. (Bucureşti, 1925).
MOLDOVEANU Dr. I. (Cluj, 1920).
PANAITESCU Searlat General (Chişinău, 1919). 
PARHON Dr. O. (Iaşi, 1928).
POMPEIU D. (Bucureşti, 1916).
SPAOD Ob. (Cluj, 1927).
TEODOREscu Em. c. (Bucureşti, 1909).

Străini:
DDBOiSDr. Ldon (Baltimore, Maryland, 1921). 
FODRMARIER Pani (Liâge, 1925). 
ouiART Jnles (Cluj şi Lyon, 1924).
JEANNEL Reni (Cluj, 1928).
KELLYDr.HowardA.(Baltimore,Maryland, 1921). 
KETTNER Dr. Radomlr (Praga, 1928).
MONTEL Paul (Paris, 1929).
NIOHOLAS Franeise 0. (Baltimore, Maryland ,1921). 
PETCOVIOI viodimir (Belgrad, 1928).
PITTARD Engine (Gencva, 1919).



DICŢIONAR
IST0RIC-6E06RAFIC

DE

GH. ADAMESCU
MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMANE.

Gh. Adamescu. —Dicţionar Enciclopedic Ilustrai. 1473



ABREVIATIU NI

all. = altitudine.
a. ChT. = înainte de Hristos.
bis. = biserică.
baln. = balneară.
corn. = comună.
com. uTb. = comună urbană.
corn. ruT. = comună rurală.
com. r. = idem.
c. T. - idem.
cap. = capitală.
cap. = capital (la bănci).
col. = colecţie.
ca. (pus Înaintea unul număr) = circa = 

(clnd nu avem siguranţă). 
circ. com. = circumscripţie comunală, 
c. /. = oale ferată. 
col. = colonel. 
ed. = ediţie.
E. = Est. 1 
fl. = fluviu.
fr. = franţuzeşte, francez, franceză. 
jud. = judeţ. 
jd. = judeţ.
Icm. = kilometru.
km. p. = kilometru patrat.
loc. = localitate.
loc. (pus după un număr) = locuitori, 
m. = metri.
M. = munţi.
N. = Nord.
N.-E. = Nord-Est.
op. pr. = opere principale. 
pers. = personaj. 
pl. -- plasă.
princ. publ. = principale publicaţii, 
pr. pitbl. = idem.
preş. cons. — preşedintele de consiliu. 
princ. luc. — principală lucrare, 
pro/. =. profesor.

aproape

prov. = provincie. 
prese. = prescurtare. 
p. Chr. = după Hristos.
)'(■</. = regiune. 
reşed. = reşedinţă.
rom. = română, româneşte, românesc, 
sl. c. /. = staţie de cale ferată. 
supT. = suprafaţă. 
ş. a. = şi altele. 
sec. = secolul.
st. baln: = staţiune balneară.
S. = Sud.
suburb. = suburban.
S.-E. = Sud-Est. 
urb. = urban, urbană. 
urm. = următor.
V. = Vest.

Semnele (D ® arată localităţile diferite cari 
poartă acelaşi nume şi se găsesc in acelaşi ali
neat. Uneori se întrebuinţează şi pentru mai 
multe persoane cu acelaş nume.

* pus înaintea unei date arată că e anul naş
terii unei persoane.

t pus asemenea arată că e anul morţii.
Punctul pus sub o vocală dintr’un cuvînt arată 

accentul tonic.
[ ] arată cum se citeşte numele după care ur

mează. Vocala imprimată cu un semn sub ea sau 
cu un corp mai vizibil arată accentul cuvîntului.

m- e semnul de trimitere la un cuvînt.
In privinţa pronunţării am dat-o pe cît e po

sibil cu litere româneşti, dar e mut francez l-am 
însemnat cu (’), vocalele nazale franceze a, e, i, 
o, u le-am arătat printr'un n mic pus mai sus 
lingă ele. Ne-am servit de u pentru a marca 
acest sunet francez sau german, de 0 pentru su
netul special mai ales francez şi german (ca in 
bOnoa = Benoist, ROder).
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ÎNDREPTAR!
Dintre greşelile observate după imprimare, notăm următoarele :

pag. XVI din „Prefaţă" rândul 21 de jos în sus, în loc de 0. Constandache să 
se citească: Gr. C...
1489 la^cuv. Aman T. să se citească : * ca 1828
1528 la, cuv. Bibesou Maria să se citească: născută Văcăresou, căsătorită Intliu 
cu 0. Ghica
1548 la cuv. Burileanu D., în loc de: *18R5 să se citească: '1869 
1556 la cuv. Cantacuzino Constantin in loc de: *1800 să se citească: 1793. A 
doua persoană cu acest nume este aceeaşi cu prima, 

pag. 1563 la cuv. Carp P. P. în loc de: f 1918 să se citească: f 1919. 
pag. 1572 la cuv. Chevreulîn loc de: şevrol să se citească : şovrOl.

1592 la cuv. Cristea Miron în loc de; eparhia Lugojului să se citească : 
Caransebeş.
1598 coloana 1 sus în loc de: Dragita să se citească: Daglţa.
1601 coloana II După 1821 revoluţia lui Tudor să se a.şeze : 1822 Numirea 
primilor Domni: ţi apoi 1825 Apariţia Lexiconului de Buda 
1601 la cuv. Decius în loc de: Caius să se citească: Cneius.
1605 la cuv. Delii în loc de: lângă golful Lepante, să se citească: la nordul 
unui golf mai mic din golful de Corint.

pag. 1608 coloana II rândul 11 de jos in sus în loc de : 1925 să se citească: 1825. 
pag. 1649 la cuv. Frederic II in loc de : răsboiul de 30 ani să se citească: de 7 ani 

1658 la cuv. Gheorghe, la finele articolului in foc de : se găseşte să se citească : 
s’a, găsit.
1667 la cuv. Gorjan în loc de: 1837—75 să se citească: 1873—75 
166.8 fa cuv. Gorki (început pe pag. precedentă) rândul 8 de sus in loc de : 
Manea să se citească: Mama.
1669 fa cttu. Greceanu Ştefan in loc de: *1908 s& se citească: t 1908 
1691 la cuv. Hindenburg după: armatele aliate să se adaoge: austro-ger- 
mane.
1751 la cuv. Meline să se alaoi/e după anul naşterii: f 1925.
1757 la cuv. Milano in loc de: 491460 loc. să se citească: 941460 locuitori.
1760 la cuv, Mişu Nicolae in loc de: -j- 1825 să se citească: f 1925.
1798 la cuv. Painlevo în loc de: 1815—16 (rândul 3) să se citească : 1915—16 
1857 fa cuv. Sancho in loc de : erau să se citească: erou.
1865 la cuv. Senatul în loc de : Români să se citească: Romani.
1883 la cuv. Stelian Toma în loc de : *1869 să se citească: *1860.
1839 la cuv. Suţu Mihail după 30 de rânduri de la începutul articolului se 
termină ţi trebuie şterse cele 3 rânduri următoare ţi pus un alt titlu în felul 
acesta: MIHAIL suţu, fost dragoman la Constantinopol, numit domn în 
Moldova io 1819. Acolo (urmează textul) iar la fine se adaogă: (1821).
1890 cuvântul Svift trebue scris: Swift.
1940 fa cuv. Weigand G. să se adaoge după anul naşterii. '{' 1930 

pag. 1915 la cuv. Zalău să se adaoge forma Z’ilau, cum pronunţă localnicii, 
planşa XX—XXI la harta a 9-a în loc de: 18a6 să se citească: 1856—1861.
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AACH, aflu ori t al lacului Constanţa pe teri
toriul german..

AACHEN ( = fr. Alx-LA-GHAPELLE),oraş in Ger
mania (Prusia renană); 153.767 loc.; isvoare ter
male clorurate-sodice, sulf ura te-sodice; centru 
industrial: mătăsuri, ace, etc. E oraş vechiu: 
în 765 regele' Pepin avea un palat; a fost reşe
dinţa lui Carol-cel-Mare, mort aci şi înmormln- 
tat In catedrală.

AALI-PAŞA (*1815 tl871), om politic turc; 
reprezentant al ţării sale la congresul din Paris 
1856. '

A AR, rîu In Elveţia; udă Berna şi Aarau; se 
varsă iri Rin; lung. 280 km.

AARAU, oraş în Elveţia, cap. cantonului 
Argovie; 10.700 loc.

AARON, tratele lui Moise, personaj riiblic.
AARON FLORIAN (*1805 71887), profesor şi 

istoric român, originar din Transilvania, a stu
diat la Pesta. Chemat la 1826 de Dinicu Go- 
lescu, a întemeiat în satul Go
leşti o şcoală secundară; a fost 
profesor la Colegiul St. Sava 
din Bucureşti, a participat la 
revoluţia din 1848 din Transil
vania, a ocupat apoi situaţii 
înalte în administraţia şcoale- 
lor în România. Scrieri: Cate
hism (1842) cu numeroase edi- 
ţiuni; Istoria lumii (1846); Is
toria prinţipaiului Ţării Ro
mâneşti (3 voi. 1835); Dicţionar 
francez-roniân (2 voi. 1840, cu 
G. Hill şi P. Poenaru). In 1838 
a întemeiat revista România în 
Bucureşti cu Hill ş. a. Numelp lui se găseşte 
scris şi a. flori an.

AARON PETRU PAVEL (*170971764) episcop 
român unit. Fiul preot. Teodor Aron, a fost că
lugăr basilit; a studiat la Roma, trimis de Episc. 
Klein; întorcîndu-se, a călătorit la Viena cu 
Episcopul şi în 1745 a fost numit vicar episcopesc 
al diocesei Făgăraşului; în 1751 a fost ales şi în 
1752 numit de împărat episcop în locul vacant;

Aaron Florian.

ALHA iulia: CATEDBALA UNnUI.

s’a ocupat de organizarea şcoalelor din Blaj, unde 
a înfiinţat un seminariu teologic cu internat, pe 
care l-a dotat cu o moşie, cumpărată în mare 
parte cu banii săi; a ridicat mănăstirea de la Alba 
Iulia, biserica din Răşinari, ş. a.
In timpul său au fost mari agitaţii 
contra unirii cu biserica Papei şi 
mulţi uniţi au trecut iar la bi
serica ortodoxă. A dus o viaţă 
cuvioasă, aproape ascetică. A mu
rit pe drum Intr’o vizită canoni
că. Op. pr. Dogmatica iînvăţăiuTă 

' {iieO), Adeuăratamîngiiere 
Soborul de la Florenţa (1762).

AARQN TEODOR (*180371859), 
cleric român; în 1828 func
ţionar îu cancelaria episcopiei 
din Oradia-Mare; în 1829 profe- j 
sor la gimnaziul din Beiuş; în 
1835 protopop în comitatul A- 
rad; tn 1837 canonic; în 1842 Aaron P.îPavel. 
censor şi revizor la tipografia 
universităţii din Buda; tn 1848 paroh tn corn. 
Delani; în 1850 translator român pe lingă gu
vern în Buda; în 1855 rector al Seminariului 
român din Oradia-Mare; în 1857 prepozit capi- 
tular în Lugoj. A publicat scrieri istorice, peda
gogice şi a colaborat la diferite reviste, între 
cari: Foaia pentru minte. Op. pr: Cuvlntări bi
sericeşti despre cele şapte păcate, Buda 1847.

AARON VASILE (*1770 71822) ,scriitor ardelean. 
Studiă in Blaj şi Cluj; fu advocat tn Sibiu. 
Scrise, pe lingă traduceri din autori clasici 
(Eneida, Bucolice), cărţi destinate poporului, 
cari a^^Jră mult succes: Patimile Domnului 
(1808), Leonatşi Dorofata (1815), contra beţiei; 
Anul mănos (1820).

ABA SAMUEL, rege al Ungariei între anii 
1041—1044.

ABACLţA, corn. r. jd. Tighina, 2283 loc.; st. 
o. f. linia Bîrlad—Zorleni—Basarabeasca.

■ AB4.U, numele mai multor regi mauri. Primul 
Abad (71042) a întemeiat dinastia Abadiţilor 
in Seviila.
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ARA. ABARIM, munţi In Palestina; între ei se 
A află şi muntele Nebo, unde ar fi murit Moise; 
ADO înalt 845 m.

ABAUZţT FIBMIN (*1679 tl767), filozof 
francez, protestant refugiat în Geneva după re
vocarea edictului de Nantes. A scris o carte: 
Sur la connaissance du Christ, după care s'ar 
fi inspirat J. J. Rousseau în Profession de foi 
du vicaire savoyard.

ABBAS-PAŞA-HILMI (*1874), kediv al 
Egiptului 1892—1914. A fost detronat de Anglia.

ABBASţZI, dinastie arabă, Întemeiată de 
Abul-Abbas, a domnit la Bagdad între 762-1258.

ABBAZIA, st. baln. în Istria (Italia) la golful 
Quarnerb; 2.341 loc.

ABD-EL-AZIZ (*1878), sultan al Marocului 
între 1894 şi 1908, cînd a fost detronat de fratele 
său Mulai-Hafid.

ABD-EL-KADŞR (*1807 tl883), emir arab 
în Algeria, a luptat contra Franţei (1832-1847); 
niai tîrziu (1352) s’a împăcat cu noii stăplni ai 
Algeriei.

ABD-EL-KRţM (*1882), şeful răsculaţilor 
din Maroc contra influenţei spaniole şi franceze, 
învins de acţiunea armatelor aliate (1925-26) 
a fost prins şi arestat, apoi deportat de Francezi 
în insula Reuniune!.

ABDERA, oraş în Tracia, pe ţărmul mării 
Egee. Greoii vechi considerau că locuitorii lui 
(Abderiţi) sînt cunoscuţi prin prostia lot, deşi 
acest oraş a fost patria mai multor filozofi (ca 
Democrit, ş. a.). Azi se numeşte 
Buluslra.

ABD-UL-AZţZ (*1830 tl876), 
sultan al Turciei (1861-1876), a- 
sasinat de fratele său. El recu
noscu, în 1862, îndoita alegere 
a lui Cuza şi funcţionarea unul 
singur parlament.

ABD-UL -HAMţD I (*1725 
fl789), sultan al Turciei Intre 
1774-1789.

ABD-UL-HAMţD II (*1842 
tl918), sultan al Turciei între 
1876-1909, cînd a fost detronat de mişcarea zisă 
a Junilor. Turci. In constituţia 
promulgată la 23 Dec. 1876 se 
prevedea şi România între pro
vinciile imperiului, ceeace a pro
vocat protestarea guvernului 
nostru. In timpul lui s’a- în- 
tîmplat războiul cu Ruşii 
(1877-78), la care a participat 
şi armata română, pacea de la 
San-Stefano şi Congresul din 
Berlin, care a adus cea mai 
importantă desmembrare a im
periului. A trăit sub o necon
tenită teroare. El a lăsat să se 
săvîrşească grozavele masacre ale Armenilor 
(1895-96). A murit exilat şi încarcerat la 
Salonic.

ABD-UL-KERţM PAŞA (ţl885), general 
turc care a participat la răsboiul din 1828, la 
răsboiul Grimeei şi la cel din 1876-77.

ABD-UL-MEDJID (*1823 tl861), sultan al 
Turciei între 1839-1861; 
a participat, ca aliat la 
războiul Grimeei. In multe 
împrejurări s’a arătat ani
mat de sentimente umani
tare; astfel, chiar în 1848, 
după mişcarea din Bucu
reşti, deşi s’a supus îndem
nurilor Rusiei şi a pedepsit 
cu exilul pe revoluţionari, 
i-a primit pe mulţi In Gon- 
stantinopol şi la Brussa şi 
le-a înlesnit viaţa.

ABEL ( = AVEL). fiul lui Adam, pers. biblic.
ÂBEL EUGEN (*1858tl889), profesor de filor 

logic clasică la Univ. Budapestşi.

Abd.ul'Aziz.

Abd-ul-Hamîd II.

Abd - ul - Medjid.

ABEL FBiOERlc ("1827 tl920), chimist englez; 
s’a’ ocupat cu fabricarea fulmicotonului; a in
ventat pulberea fără fura.

ABEL NiELS (*1802 ţl829), matematic nor
vegian ; cunoscut de toţi specialiştii mai ales prin 
studiile asupra calculului integral.

ABâLARD FIEBRE (*1079 tH42), teolog şi 
vestit profesor francez, cunoscut prin scrierile 
sale şi prin iubirea pentru Eloiza. Această 
iubire a dat naştere la multe scrieri în diferite 
limbi.

ABENCERAGI, familie de nobili mauri din - 
Spania, distru’să pe la 1460 de regele Abu- 
Hassan. Acest eveniment a dat subiect scrierii 
lui Ghateaubriand: Dernier des Abencerages 
(1826), tradusă în rom. de Alexandrescu-Dorna 
(1909, Bibi. p. toţi) şi de Al. Rădulescu (1915, 
Bibi. MinerVa).

ABERCROMBY [cit. ebercrombi] Ralph 
(*1734tl801), general englez, vestit prin vic
toria de la Abukir contra Francezilor (1801).

ABERDEEN [cit. eberdin], oraş. Scoţia, cu
noscut prin industria pînzeturilor; 158.970 loc;

ABERT losiF (*1832tl915), compozitor ceh. 
a trăit mai mult în Germania (Stuttgart). Op. 
pr. Colombus, poenl simfonic.

ABILDGAARD [abilgord] NICOLAI (*1743 
•|■1809), pictor danez, supranumit Rafael al Nor
dului. Pr. op. o serie de tablouri din Istoria 
Europei.

ABIMELECH, fiul lui Gedeon, regele din 
Sichem, pers’, biblic (ca. 1100 a. Gh.).

ABISINIA, ţinut la E. Africei, lingă Marea 
Roşie'. Numele e deformat din arab. Rabeş. Astăzi 
i se zice mai mult Etiopia. (••- acest cuv.).

ABO [cit. obo], oraş. Finlanda, la golful Bot- 
nic’; 32.000 loc.

ABOD MTHAT.T (*l704t 1776), profesor în Aiud 
şi fundatorul unui mare muzeu numismatic în 
Ardeal. Pr. op.: Gramatica latină. Sibiu 1744.

ABOMEY, cap. fostului regat Dahomey în 
Guinea (Africa),, 9.200 loc.; ocupată de Fran-, 
eezi în 1892.

ABOUT [abu] EDMONS (*1828tl885). Scriitor 
francez; redactor al ziaruluiX/X-eSiecie (1845); 
membru al Academiei franceze (1884); a publi
cat scrieri în legătură cu viaţa Grecilor con
temporani. Trad. rom.: Grecia de azi, de N. Pan- 
deiea (Bibi. Minerva). A susţinut România în 
1878, în timpul diferendului cu Rusia pentru 
Basarabia. A vizitat ţara noastră în 1883 şi a 
publicat impresiile In cartea De' Pontoise a 
Stamboul (1884).

ABRAHAM (w AVRAAM).
ABRAM, corn. r. jd. Bihor, 

pl. Mafghita.
ABRAM'yţ', com.r.jd. Bihor, 

pl. Marghita; st. C. f. linia Să- 
cueni— Şimleul-Silvaniei — Şăr- 
măşag.

ABRTJD,braş,jud. Alba; 3.341,
1. Localitate vestită în vremea Ro-' 
manilor pentru bogatele-i mine i 
de aur. Aci era collegium au- 
rariorum. S’au găsit aci multe 
obiecte antice, între cari şi trei 
table cerate. S’a bucurat de 
privilegii municipale din partea regilor unguri 
şi principilor Transilvaniei. A suferit devas
tări în timpul revoluţilor de la 1784 şi 1848. 
St. c. f. terminus linia Turda—Abrud. Ocol 
silvic. Are 5 biserici, între cari două româneşti: 
una ortodoxă, alta unită. Aci este un despărţi- 
mînt al „Astrei“.

ABR1JD, rîuleţ, afl. Arieşulul, trece prin o- 
raşul Abrud.

ABRyD-SAT, corn. r. jd. Alba, pl. Abrud.
ABR'UZZI, munţi şi platou din'Apenini, in 

centrul italiei; de aci şi numele pe care îl poartă 
întreaga regiune, care cuprinde mai multe judeţe 
şi se întinde pînă la M. Adriatică.

ABSALpM, fiul lui David. Răsculîndu-se

Ed. About.
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coatra tatălui său, a fost ucis în luptă cu săge
ţile de Joab, care 1-a găsit acăţat cu părul de 
un copac.

ABU-BEKR (*573t634), socru al lui Maho- 
met şi primul călii al Arabilor, după moartea 
proletului.

ABUCEA, corn. r.jd. Hunedoara, pl. Dobra.
ABUD, corn. r: jd. Mureş, pl. Miercurca-Nira- 

.iului; 530 loc.
ABUKIR, oraş şi port în Egipt; In faţa lui s’a 

dat în 1798 faimoasa luptă navală în care amiralul 
englez Nclson a distrus Hota franceză. Aci Bo- 
naparte a învins pe Turci în 1799, iar în 1801 
Englezii din nou pe Francezi.

ABUŞ, corn. r. jd. Tîrnava-Mică, pl. Bachnca; 
462 loc.

ABYDQS, oraş antic în Asia pe Hclespont, 
vestit prin întîmplarea lui Leandru şiHero şi prin 
expediţia lui Xerxes, care făcu aci in 480 a. Ghr. 
un pod de corăbii, t oraş, Egipt, unde s’au 
găsit tablele cu numele faraonilor.

ACACHIE, sfînt prăznuit de biserica orto
doxă la 7 Maiu. A trăit pe timpul împăratului 
Maximiah (286 -305) şi a pierit ca martir, sus
ţin înd credinţa creştină.

academia, în antichitate, doctrină filoz. 
trăgîndu-'şi originea de la Platon; în timpurile 
moderne, societate de literaţi sau de oameni de 
ştiinţă. Cea mai veche este Academia della 
Crusca în Florenţa 1582; apoi Academia fran
ceză, întemeiată la 1634 de Richelieu, la care 
s’au adăogat Acad. speciale: de inscripţiuni 
(1663), de ştiinţe (1669), de belle-arte (1795), 
de ştiinţe morale şi politice (1795), toate la un 
loc formlnd institutul Franţei. în alte ţări: 
Royal society of London (1662); Societăt der 
Wissenscliaften (1700)' Berlin, cu 4 secţiuni 
(1812); Real Academia espaîiola (1713) în Ma
drid; Svenska Academien (1741) în Stokholm; 
Academie royale de Belgique (1772) în Bru
xelles ; American Academy of arls and Sciences 
(1780) în Boston; Academia maghiară de 
ştiinţe (1825) în Budapesta, cu trei secţiuni: 
limbă şi literatură, filozofie şi istorie, matema
tică şi istorie naturală; Academia imperială 
din Viena (1847).

ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII -COMERCIALE ŞI IN
DUSTRIALE om BUCUREŞTI, fondată 1913, are trei 
secţiuni: 1. Comerţ, bancă asigurări, 2. Industrie, 
3. Administraţie economică-consulară. Primeşte 
ca studenţi tineri bacalaureaţi şi absolvenţi ai 
şcoalelor comerciale superioare. Cursurile ţin 4 ani

ACADEMIA domneasca din Bucureşti, şcoală 
înaltă (fundată pe la 1680) aşezată în cuprinsul 
mănăstirii Sf. Săva, cu limba de predare grecea- 

’scă; a luat în cursul timpului o mare desvol- 
tare şi, mai tlrziu, mutîndu-se în chiliile mă
năstirii Măgureanu, a continuat pînă pe la 1821.

ACADEMIA juridica DIN ORADEA, întemeiată în 
1780 de Maria Tereza ca şcoală superioară filo
zofică, a doblndit şi o secţiune Juridică şi a func
ţionat astfel pînă în 1850. Din acest an rămln 
numai cursuri de drept şi în 1874 e tranformată 
în facultate de drept. După unirea ţărilor române. 
Academia aceasta trecu sub administraţia Sta
tului nostru şi, după o perioadă de criză, provocată 
de refuzul celor mai mulţi profesori de a depune 
jurămînt de credinţă faţa de Stat, se reorganiză 
în 1921, şi de atunci toate cursurile se ţin în limba 
română. Are azi catedre de: drept roman, drept 
constituţional, civil, penal, administrativ, biseri
cesc, internaţional, comercial, procedură civilă, 
penală, statistică şi finanţe, sociologie şi filozofia 
dreptului, istoria dreptului român, economie po
litică şi medicină legală.

ACADEMIA mtttAtt.f.akA institut de învăţămint 
secundar şi superior în Moldova, întemeiat în 
Iaşi de Mihail Sturdza (16 Iunie 1835), des- 
funţat după 1848 cu prilejul reorganizării şcoa
lelor.

ACADEMIA romana, înfiinţată sub numele de 
,,Societatea literară română” în timpul locote

nentei domneşti (1 April 1866) cu misiunea de ABU- 
a publica dicţionarul şi gramatica limbii. Aloă- apa 
tuită ca un simbol al unităţii neamului, membri AU A 
ei au fost numiţi din reprezentanţi ai diferitelor 
provincii: România, Transilvania, Banat, Mara
mureş, Bucovina, 1 Basarabia şi Macedonia.
Membrii numiţi în 1866 şi 1867: V. Alecsandri,
G. Negruzzi, V. Al. Urechia, Heliade, A. T. Lau- 
rian, G. A. Rosetti, I. C. Massimu, Titu Maio- 
rescu, N. lonescu, T. Gipariu, Gav. Munteanu,
G. Bariţ, A. Mociony, Y. Babeş, I. Hodoş, A.
Roman, Al. Hurmuzachi, I. Sbiera, A. Dimi- 
trovici. Al. Hasdeu, G. Stamati, I. Străjescu,
St. Gonata, I. Garagiani, D. Gozacovici. Prima 
întrunire a membrilor s’a făcut la 1 August 1867 
în Bucureşti. Alcătuindu-şi statutele, ei dau 
societăţii lor numele de ,,Societatea Academică 
Română”. La 29 Martie 1879, societatea se de
clară institut naţional sub numele de ,,Academia 
Română”. Are trei secţiuni: literară, istorică, 
ştiinţifică, cu cîte 12 membri fiecare. Pe Ungă 
aceştia are membri onorari şi corespondenţi-

Academia Română publică ,,Analele” sale, cu- 
prinzînd lucrările din fiecare an şi, în broşuri 
deosebite, discursurile de recepţie şi diferite cor 
municări; publică colecţii de documente isto
rice, cercetări foHcloristice, ,etc.

Din anul 1901 s’a încorporat şi biblioteca 
Statului pe lingă biblioteca proprie a Academiei.

Prima lucrare a Academiei a fost stabilirea 
ortografiei cu litere latine, ceea ce s’a votat la 
11 Septembrie 1867 după propunereş. lui Ci- 
pariu subscrisă şi de: A. T. Laurian, G. Bariţiu,
I. Străjescu, T. Maiorescu, I. G. Massimu, Jos.
Hodosiu, A. Roman, I. Garagiani, N. lonescu.

A doua lucrare a fost alcătuirea gramaticii 
romîneşti, publicînd în 1867 un concurs şi pre- 
miind, în 1868 şi în 1876, lucrările prezentate 
de T. Gipariu, cari s’au publicat în 1869 (Partea I 
Analitica) şi în 1877 (Partea II Sintetica).

A treia lucrare a fost întocmirea dicţionarului 
limbii, pentru care scop Evanghelie Zappa dă
ruise Statului în 1860 un fond de 5.000 de gal
beni. Fixîndu-se programul în 1867, Laurian şi 
Massim au fost însărcinaţi cu redactarea, aju
taţi şi de alţi membri. Lucrarea lor s'a publicat 
sub mumele de .,Proiectu de dictionariu” în 2 vo
lume mari (I 1871, II 1876) şi unul mai mic 
intitulat ,,Glosariu” (1871).

In 1874 majoritatea membrilor Academiei au 
decis să renunţe la proiectul publicat.

De atunci, activitatea Academiei s’a îndreptat 
şi pe aceste terenuri Iniţiale, şi pe altele noi.

A publicat traduceri din autorii clasici: Tacit, 
Sallustiu, Cesar, Gicerone, Dio Gassiu, Titu Ll- 
viu, Herodot; — opere istorice româneşti: D. 
Gantemir, Miron Gostin, Bălcescu; — colecţii 
de documente privitoare la istoria Românilor:
Golecţia Hurmuzachi (13 volume, 1887—1922); 
publicaţii bibliografice: Bibliografia românească 
veche 1508—1817 (Bianu şi N. Hodoş) 3 vo
lume, — Gatalogul publicaţiilor periodice (N.
Hodoş şi Sădi lonescu), Gatalogul manuscrip
telor Academiei (I. Bianu) şi catalogul manus
criptelor greceşti (G. Litzica);— texte vechi 
româneşti: Godicele Voroneţean, Psaltirea sche- 
iană. Psaltirea slavo-rom. a lui Goresi, Psaltirea 
în versuri a lui Dosofteiu, etc.;—apoi publi- 
caţiuni economice şi etnografice, între cari 26 
volume de folklore.

Academia a instituit premii pentru lucrări 
publicate sau pentru lucrări făcute după su
biecte fixate de ea însăşi.

Numeroase donaţiuni şi legate au îmbogăţit 
fondurile Academiei, dar multe din ele sînt 
prea stricte şi lasă puţină libertate de acţiune 
membrilor ei.

Ortografia a fost reformată în 1880, apoi în 
1895 şi 1904.

Dicţionarul, după propunerea Regelui Ga- 
rol I, care a dăruit şi o sumă de bani pentru lu
crarea lui, a fost început din nou pe alte baze



APA. de către B. P. Hasdeu, care a tipărit 3 volume 
'7^'/ din al său Etymologicum magnum Bomaniae 
ADA (1887—1893). Socotindu-se planul lui Hasdeu 

ca inaplicabil, s’a început pentru a treia oară 
pe un alt plan, dîndu-se sarcina aceasta lui Al. 
Philippide (In 1897); dar şi acest plan a fost 
găsit prea vast şi, pentru a patra oară, s’a dat 
însărcinare lui Sextil Puşcariu în 1906 să Iacă 
lucrarea după un nou plan admis de Academie. 
Prima lascicolă a acestei opere a apărut în 1913; 
în total plnă azi s’au tratat literele A, B, apoi 
parte din G, P, G, H şi parte din I.

Academia a dat o atenţie deosebită şi publi
caţiilor ştiinţifice, mai ales de la 1889 încoace.

In anii din urmă Academia mai publică (pe 
lîngă Anale, Discursuri ele recepţie, Memorii 
ale secţiunilor) şi Buletine ale Secţiunilor isto
rice şi ştiinţifice în limba franceză precum şi 
publicaţiunile fondului V. Adamache (au apă
rut 9 voi. cu 48 lucrări).

Astăzi (2 Iunie 1928) sînt membri activi: 
Secţia literară-, Bianu I., Bogdan-Duică G., 
Brătescu-VoineşLi I., Giobanu Ş., Densusianu 
O., Goga O., Murnu G., Negruzzi lacob, Phi
lippide Al., Puşcariu- S., Rădulescu-Motru C., 
Sadoveanu M.; Secţia istorică: Balş G., Dra- 
gomir S., Guşti D., lorga N., Lapedatu A., Lu- 
paş I., Mehedinţi S., Nistor I., Popescu Pr. N., 
Rădulescu And., Suţu M., Vîlsan G.; Secţiaştiin- 
ţiţică: Antipa Gr., Bogdan P., Cantacuzino Dr.
1., Crăiniceanu General Gr., Inculeţ 1., Marines- 
cu Dr. G., Mrazec L., Racoviţă E., Simionescu
1., Ţiţeica G., Vasilescu Carpen N., Voinov D.

ACADEMIA teologica REFORMATA, în Cluj, are
9 profesori.

AC.1DEMIA teologica. UNITARA, în Cluj, are 6 
profesori, m- ariani.

academii teologice greco-catolice, în Blaj. 
Oradea şi Gherla. Durata cursurilor este de 
4 ani. La Blaj slnt 9 profesori, la Oradea 6, la 
Gherla 7.

ACADEMII TEOLOGICE ORTODOXE, in Oradea, 
Arad, Sibiu, Cluj şi Caransebeş. Durata cursu
rilor e de 3 ani. Numărui profesorilor variază între
10 şi 14.

AC^DEMOS, personagiu legendar grec.; în 
grădinile lui s’ar fi întemeiat şcoala filozofică 
a lui Platon.

ACADINLAR ® plasă jd. Durostor. 1| © 
corn. r. jd. Durostor.

ACARNANIA, numirea antică a unei re
giuni din vestul Greciei, udată de fl. Acheloos 
(azi: Aspropotamos).

ACÂŢAR, corn. r. jd. Mureş, pl. Mureş-de-jos; 
851 loc.

ACBUNAR corn. r.jd. Durostor, pl. CurtBunar.
ACCA LÂRVNTIA (sau LABENTiA), persoană 

legendară, soţia păstorului Faustulus, care a cres
cut pe Romulus şi Remus;

ACCARI^S CALIXTE (*1831+1903), jurist fran
cez, prof. la Paris. Op. pr. teoria contractelor, 
1876; Dreptul roman, 1869-83.

. ACCIUS (sau- ATTlus) LUclus (*170 t94 a.
Chr.), poet tragic roman.

ACHARD FRANZ KARL (* 1753 f 1821), chi
mist german, a popularizat descoperirea lui 
Marggraf: extragerea zahărului din sfecle.

ACHELOOS, numele vşchiu al fluviului 
Aspropotamos, In Grecia; isvorăşte din munţii 
Pindului şi se varsă în Marea Ionică. '

ACHEPSţMA, sf. martir (f380) prăznuit de 
biserica creştină ortodoxă la 3 Noembrie. A 
fost episcop al Honitei (Asiria). Urmărit pentru 
credinţa sa de către oamenii regelui Persiei 
Sapor II (370—381), a fost oslndit şi a pierit în 
groaznice chinuri.

ACHERON, rîu din Infern, după mitologia 
greacă.

ACHILA SF. APOSTOL (f65), prăznuit de bis. 
ortodoxă la 14 Iulie. A fost ucenic al aposto
lului Pavel şi a pierit ucis In vremea primelor 
persecuţiuni.

ACHILINA, sf. martiră, prăznuită de bis. 
ortodoxă la 13 Iunie. A trăit în vremea împă
ratului Diocleţian (284—305). Fiind propagan
distă creştină la frageda vlrstă de 15 ani, a fost 
chinuită şi apoi decapitată.

ACHINDţN, sf. martir, prăznuit de bi
serica ortodoxă la 2 Noembrie, a trăit în Per- 
sia şi a fost chinuit din pricina credinţei sale.

ACHIRIE, protopopul Hunedoarei, colabo
rator la traducerea Paliei tip. la Orăştie 1582.

ACIDAVA, staţiune romană în jd. Romanaţi, 
pe şoseaua care mergea în susul Oltului spre 
Sarmisegetuza. Tocilescu o aşează în dreptul 
satului lenişeşti.

ACILţU, corn. r. jd. Sibiu, pl. Sălişte; 1106 I.
ACIREALE, p. Catania (Sicilia) la poalele' 

vulcanului' Etna; st. balneară; 36.000 loc.
ACţUA, corn. r.jd. Satu-Mare, pl. Hideaga; 

527 loc.
ACiyŢA, corn. r. jd. Arad, pl. Hălmagiu; 

511 loc.
ACiŞ, corn. r. jd. Sălaj, pl. Supurul-de-jos.
ACEERMANN LOUIBB (*1813 tl890), poetă 

franceză; a scris poeme filozofice în spirit pe
simist.

ACKNER lOAN (*1782 tl862). scriitor sas, 
pro’fesor la Sibiu, preot; a publicat lucrări de 
archeologie şi mineralogie. -

ACMANGHţT, corn. r. jd. Cetatea-Albă, pl. 
Sărata; 4.595 foc. înfiinţat ca. 1815.

ACMARIU, corn. r. jd. Alba, pl. Vinţul-de-jos, 
1.105 loc.

ACONCAGUA, © vîrf de munte şi -vulcan în 
Anzi (Chili)'înalt 6.935m. ţj ©provincie în Chili.

ACQSTA URIEL (*1591 1+640), Ebreu din 
Portugalia, scriitor şi filozof; şi-a schimbat cre
dinţa de mai multe ori, treeînd de la judaism 
la creştinism şi viceversa. Turmentat de îndoieli 
filozofice-teologice, s’a sinucis. Viaţa lui a dat 
subiect unei piese a lui Gutzkow, care s’a tra
dus şi s’a jucat şi pe scena Teatrului nostru Na
ţional.

ACRQPOLE, deal pe care se afla cetăţuia 
vechei Atene; aci erau temple şi monumente 
vestite : Partkenon (templu al Minervei) ; 
Erechteion (templu în onoarea lui Erechteu, 
rege legendar ab Atenei), o statuă colosală a 
Minervei (zisă Promachos) şi porticul (intrare) 
cu numele de Propylee.

ACS kArOLY (*lS24tl894), Uterat ungur. 
S’a ocupat de literatura poporană română şi sîrbă. 
Are o colecţie de poezii populare: ,,Plori din cîmpul 
poeziei poporane rorhîneşti”. Pesta, 1858. (Virâ- 
gok a Roman năpkâltâszet mezejărâl).

ACşAdy IGNAT (*1845tl906) istoriograf ungur.
AGTIUM, oraş. Grecia, lîngă golful de Arta. 

In faţa lui s’a dat lupta navală între Octavian şi 
Antoniu (31 a. Ghr.), în care acesta din urmă a 
fost definitiv învins.

ACTON [cit. ektn] JOHN (*1737 tl811), 
aventurier englez, ajuns prim ministru în re
gatul Neapolului (1806).

ADA-KALEH, ins. pe Dunăre între vărsarea 
Gernei şi a Bahnei in D. A aparţinut Turciei 
plnă în 1716, clnd fu cedată Austriei, care con
strui aici fortificaţiuni; în 1738 fu reluată de 
Turci. In 1878 (Tract. Berlin) fu cedată Austriei, 
care aşeză o garnizoană şi o stăptni pînă după 
marele războiu, cînd trecu în stăpinirea Ro
mâniei. Formează corn. rur. aparţinînd jd. Me
hedinţi, pl. Ocolul. Locuitorii slnt Turci; se 
ocupă cu vînzarea tutunului şi cu pescuitul.

ADALINU, com. rur. jd Cluj, pl. Almaşului; 
537 loc.

ADAM ADOLFHE (*1803 tl856), compozitor 
francez; prof. la conservatorul din Paris. între 
cele mai cunoscute lucrări ale lui: Si j ’âtais roi,ope- 
ră comică, jucată şi la Teatrul nostru naţional.

ADAM ION (*1875 tl911), nuvelist şi pove
stitor român. Debută în 1898 în ,,Convorbiri li
terare”; colaboră la ,,Sămănătorul” (1902—• 
1908) şi la ,,Luceafărul” (1908—1910). Mngi-
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L
V. Adamachi.

strat. Pr. op.: Pe linţ/ă vatră (1900), Rătăcire, 
roman (1902), Aripi tăiate, nuvele (1910).

ADAM ®măn. maici jd. Tutova. Se zice că 
s'a Întemeiat în 1595 K © corn. r. jd. Tutova, 
pl. Jerăvăţ.

AdAM jtjliette (*1836), scriitoare franceză; 
a fundat revista La nouveîle Reime (1879).

ADAM PAUL (*1862 tl920), scriitor francez, 
între lucrările mai cunoscute; La force (1899), 
La ruse (1903), Le serpent noir (1905), Le Hon 
(l'Arras (1920). In timpul războiului mondial 
a fost susţinător al drepturilor Românilor şi a 
publicat multe articole în ziarele franceze. .

ADAMACHI VA8ILE (*1811 
+1892), ® mare filantrop român; a 
lăsat averea sa Academiei Româ
ne, care acordă premii pentru 
scrieri ştiinţifice şi dă burse pen
tru studii, .f ® Revistă ştiinţifică1 
publicată din fondurile lăsate 
de el, a apărut în Februarie 
1910.

ADAMASTOR, personagiu din 
epppeea Lusiada lui Camoens.

ADAMAUA, ţinut în Africa 
centrală lâ sud de Lacul Ciad; 
ca. 137.350 km. p,, ca 3.000.000 
loc.; astăzi sub administraţie franceză.

ADAMCLISSI (turc.: biserica omului), corn. 
r. jd. Constanţa, pl. Traian; pe teritoriul ei se află 
mari ruine de monumente şi clădiri romane 
(•»- Troppaeum).

ADAMICK CAROL, Scriitor ceh. Pr. op. Funda
mentele dreptului public al naţionalităţilor (1,S62), 
povestiri de călătorie şi o traducerea Contractului 
social a lui Rousseau.

ADAMELLO, munte în Tirbl. înălţ. 3557 m.
ADAMIŢI, eretici in Bohemia, cari combă- 

teau orice' formă de religie şi propagau comu
nismul; distruşi din ordinul lui Zizlia (şeful 
militar al Huslţilor) în 1421.

ADAMOVICI OHBRASIM (+1796), arhirn. sirb., 
episcop al Românilor neuniţi din 
Transilvania, sprijinitor al po
porului român, îngropat în bi
serica din Reşinari (jd. Sibiu).

ADAMS JOHN (*1735+1826), 
al. doilea prezident al Statelor- 
Unite americane (1797—1801).

ADAMS SAMDEL (*1722+1803), 
om politic american, membru al 
Congresului (1774-1782); guver
nator în Massachussett (1794- 
1797). Din cauza vieţii sale sim
ple şi oneste, fu numit Catone al 
Americei.

ADANA, provincie a Turciei în .A.sia Mică 
(Ciliciâ); 39.900 km. p.; 422.400 loc. 
tîADĂMţîŞTI, corn. r. jd. Teleorman, pl. Ale
xandria; 1.043 loc. înfiinţată 1837.

ADAMOAIA, schit în jd. Fălticeni (fost Su
ceava), Intern. 1716.

ADAMUŞ, com. r. jd. Tîrnava-Mică, pl. Tîr- 
nava-SIn-Martin; 1.815 loc.

ADEA, c. r. jd. Arad, pl. Chişinău; 1.780 loc.
ADELAIDA (*931+999), fiica regelui Rudolt 

de Burgun’dia, zisă Sfînta A.; soţia lui Lothar, 
regele Italiei (947), mai tîrziu a lui Othon I, 
împăratul Germaniei (951). Intr’un moment a 
condus ea însăşi imperiul.

ADELAIDA, cap. coloniei engleze din Au
stralia meridională.

ADELUNG JOHAN CHRISTOPH (*1734 +1806), 
filo’log german; autorul operei: Mithridates 
oder allqemeine Sprachenkunde (1806), în care 
vorbeşte şi de limba română, socotind-o slayo- 
romanică. Dă aci ,,Tatăl noslrir’ în 500 limbi şi 
dialecte.

ADEN ® golf las. Arabici (Asia) ţ[ ® oraş, 
-\rabia, aparţine Englezilor; 35.000 loc., port la 
golful cu acelaşi nume.

AD-HOC IV Divanul ad-hoc.

Episcop
Adamovici.

ADIGE, fluviu In Italia, se varsă în Adria- AnA- 
tica, udă oraşul Verona. Anii

ADţNCA, com.r.jd. Dîmboviţa, pl. Tîrguvişte. ALHJ'
ADINCATA. ® c. r. jd. Dolj, pl. Melineşti f 

® com r. jd. Dorohoiu, pl. Şiret; ocol. silvic 1[
® com. r. jd. Prahova, pl. Drăgăneşti. f ® com. 
r. jd. Storoiineţ, reşed. pl. Dumbrava-Roşie.

ADjyD (pronunţat şi Ajud, Agiud), oraş în 
jd. Putna, pl. Adjud. A fost un sat vechiu (se şi 
zice Adj. vechiu)-, se vorbeşte de el Intr’un 
hrisov din 1433; în sec. xvi şi xvu forma, cu 
teritoriul dimprejur, un judeţ; a decăzut în 
sec. xvui şi de atunci s’a desvoltat Ttrgul 
Adjud (sau Adj. nou), care a devenit tirgul de 
azi. Pe aici trece şoseaua naţională de la Focşani 
spre N.; staţie c. f. linia Mărăşeşti—Bacău.

AD-h^DIAM, staţiune romană în Banat pe 
drumul spre Sarmisegetuza; unii istorici soco
tesc că era in apropiere de Mehadia.

ADONI, com. r. jd. Sălaj, pl. Valea-lui-Mihaiu 
814 loc.

ADQNIS, tînăr grec foarte frumos (pers. 
mitologică). Tipul frumuseţei mai mult femeeşti 
a unui bărbat.

ADQR auSTAVE (*1845 +1928), om politic 
elveţian. Deputat în cantonul său (Geneva), 
membru al consiliului federal, preşedinte al 
acestui consiliu (1917—1919), delegat al ţării 
sale în Societatea Naţiunilor (1920—1924).
Ca preşedinte al Crucii Roşii, a adus în timpul 
războiului mondial, mari servicii, uşurind sufe
rinţele prizonierilor şi punîndu-i în legătură cu 
familiile lor.

ADORATiuNEA MAGILOR, tablouri vestite ale 
multor pictori din timpul renaşterii şl mai tîr-, 
ziu, ca: Albert Dilrer (la Florenţa), Rafael (la 
Berlin), Paul Veronese (la Dresda) ş. a.

ADRAST, person. legend. grec.; unul din cei 
şapte cari au luptat contra Tebei, ginerele lui 
Polinice; a fost mai tîrziu conducătorul epi
gonilor, cari au cuprins Teba.

ADRIAN ( = HADRIANUS) (*76+138), împărat 
roman, fiul adoptiv al lui Traian, 117—138; 
bun administrator, încurajator al artelor.

ADRIAN, sf. martir, prăznuit de biserica 
ortodoxă’la 26 August. A trăit pe timpul împă,- 
ratului Liciniu (307—324), pe care l-a mustrat, 
fiindcă persecuta pe creştini. Din cauza aceasta 
a fost decapitat.

ADRIAN GHEORGUE (*1820 +1889), om po
litic român; a luat parte la mişcarea din 1848 a 
Românilor din Transilvania; trecând apoi în 
Ţara-Românească, a intrat în armată şi a ajuns 
la gradul de general-, ministru de războiu în 
1867.

ADRIAN lOAN V. (*1337+1875), profesor In 
Botoşani şi scriitor satiric. Publicaţii: Versuri 
(1871), Postolache Slujbulescu (1874). A cola
borat la ziarul Bondarul.

ADRIAN ® com. r. jd. Mureş, pl. Gurghiu 1 
® com. r. jd. Satu-Mare, pl. Satu-Mare; 484 
loc. II ® ADRIANUL MARE, com. r. jd. Mureş, pl. 
Miercurea Nirajului + ® adrianul mic, c. r. tot 
acolo.

ADRIANOPOLE (= fr. Andrinople, turc.
Edime, bulg! Odrin, vcch. rom. LJdriiu), oraşln 
Turcia europeană pe II. Mariţa; 83.000 loc. Con- 
stantin-cel-Mare învinse aci pe Licinius, unul 
din cei 6 împăraţi ronfiani (323); Visigoţii în
vinseră pe Valens, împărat roman (378); sul
tanul Amurat I îl cuprinse (1360); Ruşii învin
seră pe Turci şi se încheie tratatul zis de la A- 
drianopol (1829), prin care se stabili protecto
ratul Rusiei asupra principatelor române. Aci 
s’a încheiat armistiţiu ou Ruşii în războiul din 
1877—78. Cucerit de Bulgari în 1913, a fost 
reluat de Turci.

ADRIATICÂ MAREA, se întinde între Itaîia 
şi penins’ula balcanică; suprafaţa de 131.500 
km. p. Porturi principale: Triest, Veneţia,
Fiume, Ancona. Brindisi {tm- Huţa Europei).

ADULA, munţi în. Elveţia (cantonul Gri-
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ADU- Bloni = Grisons = Graubunden), cu vlrful 
»tia Rheinwiildhorn Înalt 3.398 m.
Arn ADUNAŢII-COPACENI, corn. rur. jd.Maş- 

ca, pl. GS.IugSjeni.
ADVENTIŞTI, sectari creştini raspîndiţi mai 

ales In Anglia, Germania, Scandinavia, Rusia şi 
România. începutul acestei erezii se datoreşte lui 
W. Mlller din New-York: el prorocea câ la 22 Oc
tombrie 1844 se va sfirşi lumea. După trecerea 

• acestei zile, aderenţii Iui se risipiră pentru a se 
grupa din nou In 1846 şi mai serios in 1860, luînd 
numele de ,,adventişti” (pe cînd înainte se nu
meau şi ,,mineriţi", după numele primului fon- 

■ ' dator). In 1874 Ideile lor Începură a se răspindi 
cu succes In Europa. Ei cred că Fiul lui Dumne
zeu va veni pe pămlnt ca să aşeze raiul pentru 
cel credincioşi, dar nu se poate fixa, data; de 

. atunci va Începe „viaţa viitoare” pentru cei fe
riciţi aleşi din toate veacurile, cei necredincioşi 
vor pieri In neant prin a doua moarte. Adven
tiştii se botează clnd ajung la vlrsta raţiunii; 
el n’au preoţi organizaţi şl plătiţi, dar au mare 
număr de „misionari” plătiţi din contribuţia 
tuturor credincioşilor; ei nu fumează, nu beau 
băuturi alcoolice, slnt aproape vegetarieni; ser
bează Slmbăta, nu Dumineca, drept ziua lui Dum
nezeu. La noi primele manifestări adventiste 

' s’au făcut In 1370, dar cu puţin succes: In 1881 
abia se numărau 13 adventişti In Piteşti. In 1890 
a Început propaganda In Bucureşti. Pe la 1890- 

, 97 S'au format centre mai importante In Dobro-
gea. După mişcările din 1907, adventismul s’a 
răspindit şi In sate. Sectanţii aceştia au acum şi o 
tipografie In Bucureşti: ,,Cuvîntul evangheliei”, 
care editează cărţi de propagandă.

AEDUI, popor celtic din Galia, amic cu Cezar.
AţlŢIXJ (*3951454), general roman, Învin

gătorul Hunilor conduşi de Atila (451) In clm- 
piile Catalaunice (Chalons-sur-Marne In Franţa).

AFGANISTAN, stat In Asia 
centrală, 731.000 km. p. supr.; 
ca. 10.000.000 loc. A fost, de la 
1907, sub protectoratul englez; 
de la 1921 deveni regat inde
pendent. Cap. Kabul. Oraşe pr. 
CandahaT,Herat. Climă In genere 
sănătoasă; foarte călduroasă In 
S. şi E., unde slnt regiunipustii.
Ape; Amu-Daria, Hilmend. Lac:
Hamun. Muriţi: Inducuş. Mun
ţii conţin; fier, plumb, sare, sulf.
Industrie: arme şi stole. Căi 
de comunicaţie puţine şi primitive. Locui
torii slnt de rasă albă (iranică) şi de rcligi- 
une mahomedană. Foarte tradiţionalişti, ei s’au 
opus silinţelor de modernizare ale Emirului A- 
manulah, care călătorise In Europa şi voise 
să introducă reforme. Revoluţia din 1928 a răs
turnat pe Emir. (••■ Harta Asiei).

AFINţŞ ® pîrău; se varsă In Someşul-cald. 
‘ H ® munte jud. Alba.

AFRICA, unul din cele 5 continente, la S. 
Europei şi la S. V. Asiei; de Ekiropa se des
parte prin Marea Medlterană; de Asia prin Marca 
Roşie şi e unită prin istmul de Suez, tăiat astăzi 
de un canal; udată la E. de' Oceanul Indian, 
la V. de Oceanul Atlantic; supraf. ca. 30.500.000 
km. p., de trei ori mai mare declt Europa, 
de 126 de ori mai mare declt România; ca. 
138.000.000' loc. (tv Harta Alrlcel).

Capuri: Bon (la N.), Bianco, Verde, Pălmaş 
(la V.), Bunei Speranţe, Acelor (la. S.), Guar- 
dafui (Ia E).

Golfuri: Syrta mică şi S. mare (la N.), Guinea 
(Ia V.), Delagoa, Sofala (la E.)

Insule: Azore, Maaere, Canare, Capul-verde (in 
- Oc. Atlantic), Femando-Po, Sf. Toma, Annobon 

(In Golf. Guineei), Ascension, Sf. Elena (In Oc. 
Atlantic), Madagascar, Zanztbar, Comore (in 
Oc. Indian), Socotra In faţa golf. Aden.

Strimtori: GxbraUar (Intre Maroc şi Spania),
' Bab-el-Mandeb (între Africa şi Arabia).

Afgan.

Munţi: In N. şirul m. .-IHos cu Înălţime de 
3980 m.; la V. munţii dfn Kamcrun cu Înălţime 
de 4000 m.; Ia S. munţii Scorpiei-, la E. doi munţi 
singuratici, de natură vulcanică, cei mai Înalţi 
din Africa: A'enia (5242m.)şi JCflimanglaro (6010).

Fluvii: Kiiui se varsă în marea Meditcrană; Se
negal şi Gambia se varsă In Oceapul Atlantic: voita 
şi Niger cu afl. Benue &c varsă In golful Guineei; 
Congo cu afl. Ubangi şl Kassai se varsă iri Ocea
nul Atlantic; mai jos tot In Oc. Atlantic se 
varsă Orange: Llmpopo, Zambei CU afl. Şire Se varsă 
în Oceanul Indian la N. de goUul Sofala;tot în 
Oc. Indian se varsă Tana şi Jnba.

Lacuri; Ciad (supr. 13.000 km. p.), Leoppld, 
Ngami, Niassa (26.500 km. p.), Banguelo 
(3000 km. p.), Tanganica f35.100 Km. p.). 
Victoria Nianza (68.500 km. p.) şl Albert Nianza 
(4500 km. p.), Budolf (10.000 hm. p.).

Clima e foarte caldă, dar pe podişurile Africei 
este rece. Chiar în alte părţi, ziua temperatura 
e foarte ridicată, iar noaptea extrem de scăzută. 
Pe munţi slnt zăpezi eterne. In regiunile de
părtate de ecuator ploile slnt dese, dar spre 
ecuator slnt foarte rari.

Flora şi fauna slnt tropicale. Principalele 
plante: meiu, palmieri, curmali, banani, arbori 
de cauciuc, măslini, smochini, papyrus, arbori 
de cafea, susani, bumbac, ş. a. Aci se găsesc 
animalele cele mai mari din lume: elefanţi, 
cămile, rinoceri, ipopotami, girafe, zebre,x struţi, 
antilope, şi fiare ca: lei, tigri, pantere, jaguari, 
apoi maimuţe antropoide; se găsesc şi dintre a- 
nimalele cari trăesc în Europa, mai ales în re
giunile mai depărtate de ecuator.

Bogăţia minerală este mare: aur, argint, dia
mant, fier, aramă,, granit, sodiu, marmoră, ş. a.

Africa are clteva regiuni muntoase, cele mai 
multe aşezate spre ţărmurile oceanelor şi spre 
N. Dintre acestea mai Însemnate slnt: reg. 
munţilor Atlas şi reg. Abisiniei. Are două mari 
pustiuri: Sahara spre N. şi Kolahari spre S. 
Cea mai interesată regiune este Valea Nilu
lui.

Populaţia Africei ţine de mai multe rase: afară 
de Europeni, cari s’au aşezat In colonii, avem 
reprezentanţi ai rasei albe asiatice, locuind In 
N.; dar cea mai mare parte din populaţie o 
formează rasa neagră. Negrii locuesc în toate 
regiunile, mai puţin la N. Pe- lingă aceştia, mai 
trăesc aci: Holentofii, Boşimanii şi Piticii, cari 
reprezintă o varietate a rasei galbene-, iar în 
Madagascar găsim reprezentanţi ai rasei malaeze, 
sub numele de Hova.

State autonome (mai mult sau mai puţin inde
pendente) : Egiptul, Abisinia sau Etiopia, Li
beria.

Stăpiniri şi colonizări europene: Belgia: pane 
din Congo (2.780.000 km. p., 18.000.000 loc.). 
Anglia: Sudanul egiptean. Africa orientală en
gleză, Tanganica, Africa de sud engleză, care 
e alcătuită din clteva state cu autonomie, 
dar făcînd parte din dominionurile • engleze, 
ca lăatal. Cap, Orange, Transvaal, Bhodesia, 
apoi Nigeria, Coasta de aur şl Sierra Leotie şi 
mai multe insule (10.415.250 km. p. şi 60.440.000 
loc.). Franţa: Tunisia, Algeria, parte din Ma
roc, Africa occidentală franceză. Africa ecua
torială franceză formată din Camerun, Dahomey, 
parte din Congo, ş. a., apoi insulele Madagascar, 
Beuniunei, ş. a. (9.851.000 km. p. 39.500.000 
loc.). Portngaiia: Angola şi Mozambic, parte din 
Guinea, insulele Azore, Madere, ş. a. (2.075.500 
km. p. şi 8.900.000 Ioc.). itaUa: Erilrea, parte 
de Somalia, Tripolitania şi Libia (2.518.635 
km. p. şi 1.840.000 loc.). Spania: parte din 
M ar o c, insulele Canare, Bio-Muni, Femando 
Po, ş. a. (371.735 km. p. şi 1.200.000 loc.).

Africa a fost, cunoscută lumii vechi mai ales 
prin Egipt, care a avut In timpuri depărtate o 
civilizaţie dezvoltată şi a Jucat rol important 
în istorie. După căderea Cartaglnei, puterea 
romană s’a întins aproape peste lot nordul
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Ad’icei, unde s'au format diferite provincii, 
cari căzură mai tlrziu sub stăp,lnirea barbarilor 
ce trecură din Europa, apoi sub Arabi cari răs- 
pîndiră islamismul, iar Egiptul sub Turci. Prin 
secolul XIII Încep călătoriile şi explorările fă
cute de Genovezi, Veneţieni ş. a., iar in sec. 
XV Diaz descoperi Capul bunei-speranţe (1486), 
iar Vasco de Gama trecu pe la S. Africei în India 
(1498). Francezii, Englezii şi Olandezii stabiliră 
în sec. XVI diferite aşezămmte comerciale. 
Acestea se înmulţiră în secolele următoare, 
graţie numeroaselor călătorii de studii şi explo
rare, prm cari se descoperiră treptat părţi ne
cunoscute pină atunci din acest continent.

AFRODITA (sau aphbodita), divinitate 
greacă: zeiţa frumuseţii şi a amorului. Romanii 
au asimilat-o cu Venus. în lumea modernă am
bele se confundă (i^VEinJS).

AFTANASIEVICI ŞTEFAN (tl809), funcţio
nar la consistoriul ortodox din Cernăuţi, autor 
al unui Catehism (1804).

AFUMAŢI ® corn. r. jd. Dolj, reşed. pl. Băi- 
leşti; st. c. f. Craiova—Calafat II ® corn. r. jd. 
Ilfov, pl. Pantolimon; aci Radu de la Afumaţi 
învinse pe Turci, 1539. 11 ® sat jud. Lăpuşna.

AGADICI, corn. r. jd. Caraş, pl. Oraviţa.
AGAFTpN, măn. maici Ungă satul Agafton 

jd. Botoşani. Se zice că s’a întemeiat pe la în
ceputul sec. x.x.

AGAMEMNON, pers. legendar grec; co
mandantul armatelor cari asediară Troia şi o 
distruseră; rege al Micenei şi Argusului; ucis 
de soţia sa Ia întoarcerea de ta războiu. Viaţa 
lui a dat subiect mai multor opere poetice, între 
cari: .Aganiemnon, tragedie greacă de Eschil şi 
Agamemnon, trag. itai. de Alfieri.

AGAPIA, sf. martiră, prăznuită de biserica 
ortodoxă la 17 Septembrie. A trăit pe timpul, 
împăratului Adrian (117—138) şi a fost ucisă 
pentru credinţă împreună eu două surori ale ei.

AGAPIA, măn. maici jd. Neamţu. Cel mai 
vechiu docum, în care se vorbeşte de ea este din 
1569. Are două biserici mari; în una pictura este 
făcută de N. Grigorescu. Pînă la 1803 era măn. 
de călugări. Gara mai aprop. Piatra.-N. 28 Km.

AGAPIE, sf. martir, prăznuit de bis. creşt. 
ortodoxă la 15 Martie. A trăit în Gaza (Pa
lestina) şi a suferit martiriul pentru credinţă 
în timpul lui Diocleţian (284—305).

AGAPIE VASILE, medic în Iaşi şi profesor la 
Seminariul ,,Veniamin Gostache” între 1877— 
1884. A studiat în Franţa; a publicat ..Cerce
tări demografice asupra poporaţiunii Româ
niei1', 1876.

AGAR, pers. biblic, roaba lui Avram, mama 
lui Ismail. •

AGARENI = MAHOMEDANI: se zice în Italia.
AGASSIZ LUDOVIC (*18071 1873), natura

list elveţian; de la 1846 profesor în Statele- 
Unite; adversar al teoriei transformismului.

AGATA sf. martiră (ţ251), prăznuită de bise
rica ortodoxă şi catolică la 5 Februarie. A 
trăit în Italia şi a fost supusă la chinuri pentru 
credinţa şi statornicia sa, în oraşul Catania. 
Moaştele sale se păstreză în Cremona.

AGAT.^NGHEIj, ® martir creştin, care a mu
rit pe la anul 399 t ® istoric armean din sec 
IV li ® călugăr bizantin din sec. xiii, căruia i 
se atribue o carte de prevestiri pentru toate epo- 
ceie viitoare; cartea s'a tradus în româneşte şi s’a 
tipărit de mai multe ori sub titlul de ,,Chrismi’-', 
cea mâi veche ediţie fiind din 1818.

AGATIRŞI, popor ce locuia, în vremuri foarte 
depărtate, prin părţile apusene ale Transilvaniei.

AGATQCLE (*361 ţ289 a. Cr.), rege al 
Siracuzei;'apurtat războiu împotriva Cartaginei.

AGATON, egumen al mân. Vodiţă pe la 1421.
AGATON, episcop al Romanului între ca. 

1584-1589 şi apoi între 1597-1606.
AGATONIC, sf. martir prăznuit do bis. creşt. 

ortodoxă şi catolică la 22 August. A trăit în Ni- 
comidia şi a fost un marc propagandist creştin.

Din această cauză a fost ucis din ordinul împă- ,AFR- 
ratului Maximian (286-305). Ano

AGAŞ, corn. r. jd. Bacău, pl. Comăneşti. AOr\
AGţîN, oraş în Franţa pe Garoniie; 20.000 

loc.; însemnat prin cultura prunilor.
AGESANDRU (sec. I a. Chr.), sculptor din 

Rodos, unul din autorii vestitului grup sta
tuar Laocoon (iw aoest ouv.). .

AGESILAUII (ca. 444-ca. 358 a. Chr.), rege 
al Spartei; se luptă cu Perşii la Sardes în Asia 
mică (395), cu coaliţia statelor democratice din 
Grecia Ia Coronea (394), cu Epaminonda la 
Louetra (371); Incheiă pace cu Artaxerxe prin 
generalul său Antalcidas (387).

AGHEU (pe la 520 a. Chr.), profet al Israeli- 
ţilor; al zecelea dintre profeţii noi din Testa
mentul vechiu; prăznuit de biserica, ortodoxă 
la 16 Decembrie.

aohiutA, titlul unei reviste satirice redactate 
de B. P. Hasdeu (1863—64).

AGIGHIOL, corn. r. jd. Tulcea, pl. Tulcea ,Ia 
18 km. de Tulcea. st. baln.: sare, iod, pucioasă.

AGÂRBICEANU ION (*1882), scriitor român.
A publicat nuvele şi romane cu subiecte mai 
ales din viaţa clasei orăşeneşti din Transilvania.

AGÎRBICIU ® corn. r. jud. Cluj, pl. MoţilorK © 
c. r. jud. Tîmava-Mare, pl. Seica-Mare. o. f. 
linia Sibiu-Copşa mică.

AGLIARDI ANTONIO (* 1832 tl915), cardinal 
al bisericii romane, episcop de Cesarea, secre
tarul congregaţiei afacerilor eclesiastice extra
ordinare; a călătorit în India, unde a reorganizat 
biserica catolică.

AGNETHLiER MIOHAIL (*1719 tl752), teo
log şi filozof sas din Sibiu.

AGNITA, corn. rur. jd. Tîrnava-Mare, reşed. 
plăşii Agnita; st. c. f. linia Sibiu—Sighişoara;
4.0M loc.; ocol silvic.

AGRAFipŢUL lOAN, profesor la Academia 
Domnească din Bucureşti pe la 1780; colabo
rator la Dicţionarul lui Menricus Stephanus.

AGR AM tr ZAGREB.
ÂORAMANT, pers. din epopeea Orlando furioso 

a lui Ariosto; e şeful Saracenilor cari asediază 
Parisul.

AGRICOLA CNAElus lULlus (*39f93), om po
litic şi general roman, vestit prin expediţia în 
Britania.

AGRICOLA MIHAIL (*1508tl557), elev al lui 
Luther, a introdus reforma în Finlanda.

AGRIEŞ, corn. rur. jd. Someş, pl. Reteag.
AGRIJ, corn. r. jd. Sălaj, pl. Buciumi; 950 loc.
AGRIPPA MARCUS VIPSANIUS (*64 fi2 a.

Chr.), general roman, amic al lui August, învinse 
pe Sextus Pompeius la Milae (36) şi pe Marcu 
Antoniu la Actium (31). Fiind consul, zidi 
Pantheonul din Roma.

AGRIPPA MBNENlus (pe la 503 a. Chr.), con
sul roman, care a împăcat pe plebeii fugiţi din 
Roma pe muntele sflnt prin povestirea fabulei 
cu membrele şi stomacul.

AGRIPPINA (t33 p. Chr.), fiica lui Agrippa 
şi a luliei fata lui Octavian August; fu soţia 
împăratului Germanicus şi avu, între alţi copii, 
pe Caius Caligula, împăratul de mai tîrziu, şi 
pe Agrippina.

AGRIPPINA (*16 t59) se căsători de trei ori; 
prima dată cu Domitius Ahenobarbus, avînd ca 
fiu pe Îj. Domitius, devenit împăratul Neron; a 
treia oară cu împ. Claudius I, frate cu tatăl ei. 
Ambiţioasă şi perversă, făcu pe Claudius să 
adopte pe Neron şi apoi îl otrăvi. In timpul 
domniei fiului său Neron, voind să fie ea stă- 
pînă, acesta puse s’o ucidă.

■ AGRIPPINA, sf. martiră prăznuită de bise
rica ortodoxă la 23 Iunie. A trăit îh Roma şi a 
murit ca martiră. Corpul ei a fost dus apoi în 
Sieilia.

AGRIŞ ® corn. r. jd. Arad, pl. Şiria; 2.848 loc, 
f ® corn. r. jd. Bihor, pl. Beliu; 284 loc. H ® corn. 
r. jd. Satu-Mare,pl.Satu-Mare;989 loc. 1T ® corn. 
r. jd.Turda, pl. lara, 803 loc. H ®aqrişul-de-sus.
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r. tot acolo.
AGRIŞTŞU, corn. r. jd. Tlrnava-Mlcă, pl. 

Bachnea; 722 loc. (1920).
AGUHA, prese, din sflnt Agura, se zice popular 

In loc de Sf. Munte (rus. Sfeta flora) (iw ATHOB).
AHASVţBlTS, pers. legendar (= jidovul ră

tăcitor) a dat subiect multor opere, c^-.Ahasverus 
de Ed. Quinet, 1833; Jui/ errant de E. Sue, 1844. 
In româneşte aceasta din urmă s’a tradus de losif 
Arhidiaconul (8 voi. Buc. 1857—58). Mai e o 
traducere iară an şi fara nume in 10 voi.

AHEMENţZI, dinastie de regi persani in 
antichitate (668—330 a. Chr.).

AHţLiE, pers. legendar în Grecia veche, rege 
al Mirmidonilor, luă parte la răzb. Troiei, ucise 
pe Hector, dar fu ucis de Paris, care-1 răni la 
călciiu, singura parte a corpului unde era vul
nerabil (căci ţinîndu-1 de călciiu mama sa 
Thelis 11 cufundase în riul Stix). In epopeea 
omcrlcă lliada e pers. principal, căci mînia lui 
Ahile determină toată desfăşurarea faptelor.

AHMATLAR, com. r. jd. Durostor, pl. Tur- 
liicâid

AHMţD I (*1589 71617), sultan al Turcilor, 
s’a suit pe tron în anul 1603. Generali) săi lup
tară in Ungaria, ajutînd pe regele Bocskai con
tra Austriei, tură siliţi insă să Încheie pace la 
Sitvatorok (1606), în favoarea Austriei. Sub el 
T\ircii fură învinşi şi de Perşi şi de Spanioli.

AHMED II (* 1643 tl695), sultanul Turcilor de 
la 1691; lăsă conducerea vizirului KUprUli, oare 
purtă războaie cu Austria şi muri chiar în luptă. 
Noul vizir liberă Belgradul (1693), doblndi vic
torii importante.

AHMED III (*1673 +1736) sultan al Tur
cilor (1703); dete ajutor lui Carul al Xll-lea 
contra lui Petru-cel-Mare; avu războiu cu acesta 
şi-l Învinse în bătălia de la Stănilcşti, de şi 
fusese ajutat de Dim. Cantemir, Domnul Mol
dovei; invins de Austriaci, com. de Prinţul 
Eugeniu, pierdu Timişoara, Belgradul şi în
cheie pacea de la Pasarovitz (1718) prin care 
Oltenia trecu sub ocupaţia austriacă; invins de 
Perşi, fu răsturnat printr’o revoluţie a Ienice
rilor (1730).

AHMED WEFJK PAŞA (*1818 71691), om politic 
turc, a semnat tratatul de la San-Stefano (1878).

AHN FRANZ (*1796 71865),' profesor germ. şi 
autor de cărţi pentru învăţarea limbilor streine. 
La noi s'au publicat după metoda Ahn; p. 1. 
franceză (T. Godrescu, Iaşi 1867), p. germană 
(Iaşi. 1875), p. italiană (Buc., 1880), p. franceză 
(Rudinescu, Buc. 1900), p. italiană (Buc. 1912).

.^HRENS ENBIO (*1808 71674), filozof şi jurist 
danez. Pr. op. Caurs de droU nalurel, Paris 1838.

AHRIMAN, după mitologia persană, prin- 
cipiul răului, opus lui Ormuzd.

AHTUM (sec. X) duce al Banatului Timişoarei,
.a luptat contra regelui un^r Ştefan cel Sfînt; 
teriloriul stăpinit de el se întindea la N. pînă la 
r. Criş şi la S. pînă la Vidln; în'vins de regele Un
gurilor, şi-a pierdut tronul.

AHURAMAZDA, după mitol. persană, zeul 
creator al luniii.

AIAX (sau AJAZ), numele a doi fraţi eroi le
gendari din războiul Troiei.

AICARD [ecRrjjEAN (* 184871921), poet francez 
şi autor dramatic, academician. Cunoscută e la 
noi piesa ,,Păre Lebonnard", jucată pe scena 
Teatrului Naţional de NoveUi şi trupa sa.

AţDA, opera de Verdi (1871), reprez. întîiu 
la Cairo, apoi (1872) la .Milano.

AED EMIR, com. r. jud. Durostor, pl. Doi- 
muşlar.

AIORMAN, com. r. jud. Caliacra, pl. Vul
tureşti.

AIRY asoBOE (*1801 71892), astronom en
glez; a formulat teoria curcubeului.

AISNE[en] rtu In Franţa, se varsă în Oise lingă 
Compiegne; lung 280 km. Pe malurile lui s’au j 
dat bătălii celebre in cursul războiului mondial, j

între cari victoria generalului Mangin 29 Sept. 
30 Oct. 1918.

AITA-MARE ® c. r. jd. Trei-Scaune, pl. 
Baraolt; 1.376 loc. t ® aita-mijlocie, c. r. 
tot acolo, 1475 1. H ® aita-seaoA, tot acolo, 
1.681 loc.

AITON, c. r. jd. Turda, pl. Mihai-Vlteazu.
ÂiyD ® oraş, jd. Alba-, 8.108 loc.; protopopiat 

şi parohie gr. cat. eparhia Blaj; filială ortod. 
eparhia Sibiu; ocol silvic; st c. f. linia Teiuş — 
Apahidall ® aiudul-de-sot, com. r. jd. Alba, pl. 
Aiud; târg 25 Ianuarie.

AIUDEIAN CLEMENT, unul din ofiţerii (tribun) 
Românilor'ardeleni în timpul luptelor cu, Ungurii 
in 1848-49, alături de Avram lancu; mal tîrziu 
învăţător la Cimpenl.

AIX [ex] oraş în Franţa, veche capitală a Pro- 
vansei (Provence); 29.000 loc.; are universitate 
şi alte şcoale superioare.

AIX-LES-BAINS, St. hain. vestită in Franţa, 
pe lacul Bourget.

AIX-LA-GHAPELLE iwAACHEN.
AJACCIO, cap. insulei Corsica (prov. fran-

CeAKBAR (*1542 71605), vestit împărat ai 
Mongolilor, care a întins domnia acestora in 
Industan.

AKKA (= ST. JEAN D’ACRE), oraş in vilaetul 
Beirut (Asia mică); în timpul cruciadelor au 
debarcat aici de multe ori creştinii.

AKEERMAN CETATEA ALBA.
AKSACOV IVAN (*1823 71886), poet şi zia

rist rus. Unul din agitatorii pentru războiul 
contra Turcilor în 1877. întemeietor al ziarului 
Russ (1881).

AESU, oraş în ’rurkestân, localitate vestită 
ca nod de drumuri pentru caravane.

ALABAMA, fluviu din Statele-Unite, se varsă 
în golful ele Mexic; 1.400 km. lung.

ALACAP, com. r. jd. Constanţa, pl. Med
gidia; 1.491 loc.; cariere de piatră.

ALADiN, personaj din poveştile Halimalei 
(O mie şi una de nopţi); devenind posesorul unei 
lămpi miraculoase, dobîndeşte averi mari şi ia de 
soţie pe fiica Sultanului.

ALAND, grupă de insule în Marea Baltică; 
ţin de Finlanda.

ALANI, barbari; din regiunea Gaucazului 
năvăliră în Galia (406); de aci în Spania, unde 
Visigoţii i-au zdrobit,

ALARCQN PEDRO ANTONIO (*1833 71891), 
poet şi om politic spaniol. Nuvelele sale s’au 
tradus în principalele limbi europene.

ALARCON Y MENDOZA JUAN RUIS (71639), 
autor de comedii, unul din întemeietorii tea
trului spaniol.

ALARţC I (7410), rege al Visigoţilor, jefui
torul Romei.

ALASCA, peninsulă la NV. Americei de Nord, 
aparţine Statelor-Unite.

ALAMOR,com. r. jd. Sibiu, pl. Ocna-Sibiului; 
1.854 loc.

alAuta romaneasca, revistă întemeiată de M. 
Kogălniceanu în Iaşi (1838—39), ca suplement 
al ziarului Albina românească.

ALBA, jud. în Transilvania, cap. Alba-ltUia; 
supr. 3640 km. p., 214.962 loc. (1920); are 7 
plăşi, 4 corn. urbane, 140 com. rur. (1926); face 
parte din circumscripţia curţii 
de apel din Cluj; are 4 şcoale 
primare urbane şi 165 rurale;
12 cooperative de producţie şi 
consum cu capital de 700.000 
lei şi 1 coop. pentru exploa
tare de păduri. Locuitorii sînt 
ortodocşi, uniţi, reformaţi şi 
luterani; ei ţin de Mitropo
lia din Sibiu, de episcopia din 
Cluj, de mitropolia unită din 
Blaj, de episcopia unită din

Mnrca jud. Al

Lugoj, de cea din Alba-Iulla, de episcopia reforma
tă din Cluj şi de episcopia luterană din Sibiu.
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ALBA, FERNANDO DUCE DE (‘150S flnS'i), 
general spaniol, vestit mai ales ca guvernator 
al ţărilor-clo-jos, în care calitate a înCrInt cu , 
cruzime revolta patrioţilor olandezi.

ALBANI FRANCESOO (*1579 tl660), vestit 
pictor itaiian, din şcoaia bologneza.

ALBANIA (shqiperia), stat independent tn- 
'temeiat' în 1914. 3c mărgineşte la Nord cu

ALB-
ALB

Jî. T U R.'v.-^DA \ ^ /
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Harta jud. Alba.

ALBA lyxiA (pînă în sec. xix-lea Românii îi 
ziceau şi bAlorad, germ. weissenburg, kabslbubg, 
magh. GYULAFEHERVAB), oraş în România (Tran
silvania). capitala ,jud. Alba. pe dreapta Mure
şului, aproape de vărsarea Ampoiului; 14.000 loc. 
(1923); st. c. f. linia Teiuş-Arad-Gurtici. Aci este 
episcopie romano-catolică, un protopopiat greco- 
catolic, un protop. ortodox; sînt 2 biserici greoo- 
catolice, una catolică, una reformată, una lute
rană şi 3 ortodoxe, cum şi 2 sinagoge. Are un Uceu 
de băieţi numit ,,Mihai-Viteazui5’, înfiinţat în 
1919, şi unul de fete, înfiinţat în 1922. Clădiri im
portante: catedrala catolică, în care sînt mor
mintele multor personagii însemnate ca loan 
Huniade, regina Isabela, Andreiu Bathori, Mlh. 
Apafi; palatul episcopal şi catedrala Unirii. Oraşul 
e foarte vechiu. Aci a fost reşedinţa unora din 
principii Ardealului, a mitropoliei Românilor; aci 
a intrat triumfător Mihai Viteazul ca Domn al 
tuturor Românilor, aci s’a proclamat unirea unei 
părţi din Români cu Biserica Romei, aci au fost 
ucişi Horia, Cloşca şi Grişan, aci a fost închis 
Avram lancu după Infrîngerea mişcării Româ
nilor în 1849, aci s’a proclamat în 1918 indepen
denţa Transilvaniei şi unirea cu România, aci s’au 
încoronat Regele Perdinond şi Regina Maria ca 
suverani ai tuturor Românilor.

ALBA lULIA ŞI FÂGAbAŞ, Mitropolie gre- 
co-catolică, avînd reşedinţa în Blaj (•»• blaj).

ALBA lULIA ŞI SIBIU, Mitropolie orto
doxă avînd reşed. la Sibiu (•»■ sibiu).

ALBA LQNGA, cetate în Laţlu, pomenită 
de autori pentru timpurile primitive ale istoriei 
romane.

ALB^C, com.r. jd. Turda, pl. Cîmpeni; ocol 
silvic; aci s’a născut Horia.

Montenegru, la E. cu Iugoslavia, la S. ou Grecia, 
la V. cu Marea Adriatică.

Regiune muntoasă şi puţin productivă. 
Supr. 27.538 km. p.; 825.000 loc. (1927), adică 
29 loc. pe km. p. Climă moderată, dar cu ierni 
lungi. Rîuri; Bojana, Drin, Şewnibi, Voiusa. 
Lacuri: Scutari, Ohrida şi Presba. Muntele cel 
mai înalt: Maia Giaraviţa (2.677 m.). Produce: 
porumb, măsline, tutun.

Afară de Aibanezi, locuesc mulţi Români, 
Greci, Bulgari, etc. Albanezii sînt parte maho
medani, parte creştini.

Capitala: Tirana (10.000 loc.). Oraşe princ. 
Sculări (22.000 1.), Argirocaslro (12.000 1.), Elba- 
san (10.000), Berat (8.000), Cavaia (6.000).

Moneta Statului albanez este leka (împărţită 
în 100 qiuclar) = 0,019 dolari. Are un budget 
de ca. 30.000.000 leka (1927—1928).

După războiul balcanic din 1912, conferinţa 
de la Londra adoptă principiul autonomiei a- 
cestei ţări şi o comisiune internaţională li sta
bili hotarele făcînd-o principat sub domnia Prin
cipelui de Wied (7 Martie 1914). Dificultăţi in
terne siliră pe suveran să plece şi apoi războiul 
mondial strică tot aşezămîntul Statului.,Tocmai 
după războiu şi în urma multor turburări, se con
stitui din nou, proclamîndu-se principe Ah- 
med Zogu. Recunoscut de Statele Europei (21 
Ianuarie 1925), ol pacifică ţara şi se proclamă 
rege în 1928.

Albanezii, cari îşi zic Şchipelari, au fost cu-: 
noscuţi Românilor din timpuri foarte vechi. 
Aceştia îi numeau Arbănaşi (după slrbo-bulgară 
Arbanaş), apoi Arnău/i (după turc. Amaud). 
.Mulţi veneau în ţările noastre, fie singuratici şi 
se românizau, ajunglnd la situaţiuni înalte (chiar
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ALB- in timpul lui VlaclŢnpeş si' vrirbeştc, in 1483, de
ALC un boier cu supranumeie de Arbânaş),—fie in grupe 

mai mari, formlnd sate întregi. De prin sec. xvi 
Încep Domnitorii a-şi face gărzi speciale de Al
banezi. Mai târziu Turcii şi Grecii aduceau cu ei 
cete de Albanezi, despre cari cronicarii şi poe
ziile poporane vorbesc ca despre agenţi cruzi de 
Împilare. Cu toate acestea, în secolul xix, când 
SC produc in Albania răscoale contra dominaţiunii 
turceşti, mulţi Albanezi se refugiază în ţările 
noastre, unde slnt bine primiţi şl formează pu
ternice colonii, işi întăresc spiritul de solidaritate 
naţională şi pot face şi propagandă în streinătate 
pentru revendicările lor politice.'Prebuc să notăm 
că familia Ghica, una care a dat mulţi Domni
tori, oameni politici, scriitori etc. işi trage ori
ginea dintr’un Albanez, {ww- ohica) .

ALBANY ® oraş în Statele-Unite la golful 
HudsonJ 113.000 1. K ® oraş în Australia, port 
la Oceanul Indian, 3.700 loc.

ALBAZţA, lac jud. Cetatea-Albă in valea 
Nistrului.

ALBA marea, la N. Rusiei, comunică cu 
Oceanul îngheţat; supr. 120.000 km. p.

ALBţiLIUS SIMON (*1593 tl654), preot şi 
pi'ol. sas in Braşov.

ALBţlNI ® corn. r. jd. Vlaşca, pl. Glavacioc H 
® corn. r. jd. Gorj, pl. Cărbuneşti.

ALBERT (n- ALBBBQHT).
ALBERT lOAN (*1459 flSOl), în 1492 rege al 

Poloniei, s'a luptat cu Ştefan-cel-Mare, care 
l-a învins în Codrii Gosminului (1497).

AXiBERT-CEL-MARE (*1193 tl280), teo
log şi filozof german.

ALBERT I (*1875), rege al 
Belgiei din 1909; căsătorit cu 
Elisabeta, ducesă de J3avaria; 
în 1914, fiind violată neutra
litatea ţării sale, intră în răz
boia alături de Franţa.

ALBERT I (*1848 ^1922), 
suveran al principatului Mo
naco, specialist în ştiinţa ocea
nografiei; a întemeiat un mu
zeu oceanografie.

ALBERT-NIANZA, lac în 
Africa centrală, supr. 4.500 km. p.

ALBŞŞTI ® c. r. jud. Argeş, pl. Argeş 11 ® 
c. r. jud. Bihor, pl. Beiuş H ® c. r. Botoşani, pl. 
Suliţa H ® c. r. jud. Buzău, pl. Cînipu, cariere de 
piatră ^ ® c. r. jud. Pălciu, pl. Vutcani f ® c. r. 
jud. Ialomiţa, pl. Căzăneşti H ® c. r. jud. Muscel, 
pl. Dîmboviţa H ® c. r. jud. Olt, pl. Dumitreşti 
ţ ® c. r. jud. Tîmava-Mare, pl. Daneş H ® c. r. 
jud. Teleorman, pl. Roşiorii de Vede t ® c. r. jud. 
Vaslui, pl. Peneş Curcanul t @ A- bistriţei c. r. 
jud. Năsăud pl. Lecbinţa 1 ® a.-muru, c. r. jud.' 
Prahova, st. c. f. Ploeşti-Buzău H ® a.-paleo- 
Loou, c. r. jud. Prahova pl. Cricov.

ALBIGţlNSI, sectă eretică creştină, care a 
înflorit prin sec. xn în sudul Franţei. In con
tra lor puterea regală, după îndemnul Papei, 
a întreprins lupte îndelungate, cari s'au sflrşit 
prin tractatul din Paris 1229. Ei îşi trag origi
nea din secta manicheică adusă din Asia în Eu
ropa prin Bogomili (•«- booouili).

ALBţNA, institut de credit întemeiat de Români 
în Sibiu în 1871; mai tîrziu şi-a făcut sucursale 
în principalele centre din Transilvania; are azi 
capital de 50.000.000.

ALBINA, ziar politic românesc întemeiat în 
Viena (1866) de familia Mocsony sub condu
cerea lui Vincenţiu Babeş.

albina, revistă enciclopedică populară, înte
meiată în Bucureşti de Spini Haret în 18971 
apare şi azi.

albina OARPATILOR, revistă literară întemeiată 
în Sibiu de 1. Lapedatu (1877).

ALBINA PINSULUI, revistă literară întemeiata 
în Bucureşti de Gr. H. Grandea (1868—1875).

ALBINA romaneasca, ziar întemeiat de G. A- 
sachi. laşi 1829—18.58.

Albert I, 
regele Belgiei.

ALBINEŢI, corn. r. jd. Bălţi, pl. Făleşti; 1.121 
loc.; exista' în sec. xviii.

ALBINI SBPTiMio (* 186 If 1919), publicist român 
din Transilvania, osjndit la închisoare în proce-

o
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G RECIA

Harta Albaniei.

sul Memorandului (1894) (iv acest cuv.), refugiat în 
Bucureşti, unde a fost mulţi ani funcţionar al 
Academiei Române.

ALBINI vABILE (*1827 tl890), unul din ofi
ţerii Românilor în luptele din 1848—49.

ALBION, pers. mitologic, fiul lui Neptun. 
Nume dat Angliei.

ALBIŞ ® corn. r. jd. Bihor, pl. Marghita 
1.063 loc. K ® corii. r. jd. Trei-Scaune, pl. Ozun. 
677 loc.

ALBOTA ® corn, r. jd. Argeş, pl. Bascov H 
® "corn. r. jd. Cahul, reşed. plăşii Dragoş-Vodă.

ALBREGHT (*1298 tl308), . rege german, 
fiu'al lui Rudolf de Habsburg şi ca atare suve
ran al Austriei şi Stiriei.

ALBREGHT (*1817 tl895), arhiduce austriac,
feneral vestit, s'a distins în războaiele din 
talia (1849 şi 1866), mai ales în lupta de la 

Custozza.
ALBRIGH MARTIN (*1630 tl694), prof. şi 

scriitor sas în Braşov; rector al gimnaziului 
evangelic.

ALBULA, rîu în Elveţia, afl. Rinului. 
ÂLBULţiŞTI, corn. r. jd. Mehedinţi, pl. Dum

brava; 1.931 loc.
ALBUM ISTORIC Bl LITERAR, revistă redactată 

de ,M. Kogălniceanu, Iaşi 1854.
ALBUQUŞRQUE ALPONS (*1453 tl515), na

vigator portughez, care a întemeiat stăpînirea 
portugheză în Indii.

ALGALţA, rîu în Basarabia, jud. Cetatoa 
Albă, se varsă în lacul Bioinoe.

ALGANTARA PETRU DE (1499—1562), re- 
formatorul ordinului călugăresc al franciscanilor 

ALGAZ EUOENIU (*1814tl892), colonel in 
armata Moldovei, adjutant a.1 lui Grigorie Ghica, 
prefect de poliţie al oraşului laşi (1862), deputat, 
senator, întemeietor al fabricei de postav de la 
Buhuşi. ,

ALGAZAR, vestit palat al regilor mauri la 
Sevilla (Spania). Acelaşi nume se dă şi pala
telor lor din alte localităţi: Corddva, Segovia, 
Toledo.
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AXiCEDAR, corn. r. ,jd Orheiu, pl. Regina; 
1.150 loc.; 'există in sec. xvni.

ALCEU (= Aikaios) (sec. VI a. Chr.), poet 
liric grec.

AXiGIBIADE ("ca. 450ţ404 a. Chr.), om po
litic atenia’n; şeful partidului democratic; a 
provocat războiul pentru cucerirea Siciliei, 
fiind numit generalul expediţiei,, dar inimicii 
săi şi propriile sale defecte îl implicară într’un 
proces de sacrilegiu şi tu osîndit la moarte în 
lipsă. Fugind, se făcu instrumentul Spartanilor 
in luptele contra patriei sale; dar fugi şi din 
Sparta la Tisaferne, satrapul persan din Asia 
mică, şi cu el veni să ajute Atena contra Spartei. 
Primit în rîndurile Atenienilor, avu ca general 
succese strălucite, cari îl aduseră în triumf în 
Atena (407); însă, mai tîrziu, pierzînd uneie 
iupte, fu disgraţiat şi fugi în Bitinia la satrapul 
Farnabase, care, după cererea Spartanilor, puse 
de-1 ucise. Spirit de aventurier, iubitor de plă
ceri şi desfrînat, se spune că a tăiat coada unui 
cîine de mare preţ pentru a atrage atenţia con
cetăţenilor săi.

AXiCINOOS, personaj din Odisea, regele Fea- 
cienilor, care a adăpostit pe Ulise.

ALCIU-MARE, c. r. jd. Caliacra, pl. Ba- 
zargio.

ALCUINUS ALBINOS FLACCOS (*735 t804), 
savant englez, sfetnicul luî Garol-cel-Mare, în
temeietorul Şcoalei palatine (adică a palatului, 
care se muta cu reşedinţa împăratului) şi unul 
din fondatorii filozofiei scolastice-, a iăsat opere 
de ffiiozofie şi teologie.

ALDEA, corn. r. jd. Odorheiu, pl. Oc- 
land

ALDEA ALEXANDRO-1, domn al Ţării-Româ- 
neşti 1431—1435, tiu al lui Mircea I; a fost 
primul domnitor care s’a dus să se închine Sul
tanului.

ALDEŞTI, corn. r. jd. Covurlui, pl. Horlncea.
ALDO MANOZio (*1448 tl515), vestit tipo

graf în Veneţia, care a publicat o colecţie a 
clasicilor greci şi latini. De la el vine numele 
literelor aldine.

ALDOBRANDINI SILVESTRU (*1499 11558), 
jurisconsult florentin, profesă la Pisa.

ALDORF, corn. r. jd. Năsăud, pl. Bărgăului. 
700 loc.

ALDULEAN lOAN (*1821 tl871), advocat rom. 
în Braşov, magistrat în Transiivania, apoi consi
lier Ia Curtea de Casaţie In Budapesta.

ALEGI (ALETSCHS), ccl mai mare gheţar din 
Alpi, lung de 23 km.

ALEGSANDRI VASILE (*1821 tl890), marc 
poet român, A învăţat în Iaşi în casă şi Intr’o 
şcoală franceză, apoi la Paris (1834), unde şi-a 
luat bacalaureatul In litere şi a făcut studii ii- 
terare. Întorcîndu-sc în ţară (1839), a publicat 
nuvela Buehetiera din Florenţa şi poeziile fran
ţuzeşti compuse la Paris, între cari şi o odă 
către Lamartine. Primind direcţia teatrului din 
laşi (1840, cu C. Negruzzi şi M. Kogălnlceanu), 
a început a compune piese de 
teatru, traduceri, localizări şi 
adaptări. în tovărăşia lui Al.
Russo, a călătorit prin munţi 
şi a cules poezii poporane. In 
1844 a întemeiat, ou I. Chica,
M. Kogălniceanu ş. a., revista 
Propăşirea. în 1M6-47, a călăto
rit în Italia cu logodnica sa Ele
na Negri caro a niurit în călăto
ria cu vaporul (Maiu 1847) şi a 
fost bimormîntată în Constanti- 
nopol. în 1848 a luat parte la v. Alecsandri. 
mişcarea liberală din Iaşi şi 
de aceea a fost silit să părăsească ţara, călă
torind prin Bucovina, Transilvania şi prin 
Orient. Atunci a scris poeziile: Adio Moldovei, 
Pe.şteptarea României şi Sentinela wmană. în- 
toreîndu-se în patrie (1849), s’a ocupat mai ales 
de teatru; a scris comedii şi vodeviluri,. între

cari vestitele piese: Cliiriţa in Iaşi (1850) şi ALC- 
Chiriţa in provincie (1852). A călătorit prin »■ p 
Franţa, Spania şi chiar în Africa; iar în 1855 ALC 
dete la lumină revista România lilerară. în epoca 
luptelor pentru unire (1856—1859), el a fost

Mausoleul de la Mirceşti.

între protagoniştii ideii, scriind poezii şi piese de 
teatru (Hora unirii, 1857,. Păcală şi Tindală, 
1857,Cinel-Cinel, 1858)şi acţioninden om poli tic: 
deputat în divanul ad-hoc, ministru de exter
ne al căimăcămiei din 1858. După alegerea 
din 24 Ianuarie, Alecsandri a fost trimis de 
Cuza în Italia, Franţa, Anglia ca să susţină 
faptul împlinit al îndoitei alegeri, care era con
tra Convenţiei din 1858. După unirea definitivă 
(1862), Alecsandri a avut roi politic mai puţin 
însemnat, iar după 1866 îl mai aflăm de cîte-va 
ori în parlament combătînd modificarea art. 7 
din Consţiluţie (1879); apoi ministru plenipo
tenţiar a! ţării la Paris (1884—1890). A murit la 
Mirceşti şi este înmormîntat într’un frumos 
mausoleu ridicat de Academia Română. Princi
palele scrieri: Colecţie de poezii poporane (1852- 
53, apoi un voi. 1866). precedată de o pre
faţă începInd cu fraza „Românul e născut 
poet”, care a dat naştere la multe discuţiuni. 
Poeziile sale, după ce s’au publicat prin reviste, 
au apărut în mai multe colecţiuni: Doine, Lă
crimioare (1853), Suvenire, Mărgărilărele (185&), 
Pasteluri, Legende, Ostaşii noştri (1878). Pie
sele de teatru au fost clasificate de el în grupe: 
Cîntecele comice. Operete, Vodeviluri, Comadii, 
Drame. Ca lucrări In proză mai însemnate; Is
toria unui galben şi a unei parale, O preum
blare în munţi. Istoria missiilor mele politice.

ALEGyş, corn. rur. jd. Alba, pl. Ocna-Muro- 
şului, 716 loc.

ALEMANI, triburi germanice stabilite la 
Rin, bătute de Clovis la 'folbiac (496); de Ia ei 
vine numele pe care Francezii l-au dat tuturor 
triburilor germanice (Allemands).

ALEMBţlRT JEAN D’ (* 1717 tl783), enciclo
pedist francez, membru al Academici Franceze 
(1754). Lucrările lui în 13 volume: Oeuvres 
philosophiques el litteraires (1805) sînt de o 
valoare inegală. Mai cunoscut este Discursul 
introductiv al Enciclopediei, In care încearcă o 
clasificare ,a ştiinţelor.

ALENQON, oraş. Franţa, vcstit'prin dantele 
(point d’A.). în istoria Franţei şc vorbeşte de 
mulţi duci şi conţi d'A.

ALEODQR, personagiu din basmele româneşti.
ALţîP, oraş. comercial în Turcia asiatică 

(Siria); 200.000 loc.
ALESANDRI, isvoare de ape minerale Jn 

jud. Maramureş.
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ALţSIA, cotate a vechilor Gali, cucerită de
ALE

Gi-iporc . 
Alexandrescu.

Cezar Invingînd pe Vercingetorix.
AliţŞD, corn. r. jd. Bihor, pl. Aleşd; reşed. 

plăţii; st. c. f.; 2.355 loc;, ocol silvic.
ALEyŞ, corn. r. jd. Şimlău, pl. Şimlăul-Silva- 

iilui. 534 loc.
ALEUTţNE, insule în Marea de Behring 

(America de N.).
ALţlXA STOLNIC, boier moldovean, conspi- 

ralm, contra lui Ştcfan-cel-Mare.
ALEXANDRINI ® com. rur. jd. Bălti, pi. 

Slobozia-BălVi; la06 1oc.;st. c. f. H ® corn. r. jd. 
Cctatca-.Mbă, pl. Traian. 1! ® com. r. jd. 'l’i- 
ghina, pl. Sturzeni (fost Alexandrofca) li ® A.- 
NOI, c. r. jd. Bălţi, pl. Biăşcani.

ALEXANDRySCU DIMITRIE ('1850 fi925), 
jurist rom. A studiat In Franţa şi a luat parte la 
războiul tranco-prusian (1870); magistrat (1875 
—1880); advocat; deputat (1888); secretar ge
neral al Ministerului de justiţie (1891—92); 
profesor la facultatea de drept din laşi (1892). 
A publicat numeroase studii asupra dreptului 
civil român, înccplnd din 188(i plnă in ultimii 
ani în diferite ediţiuni şi remanieri.

ALEXANDRESCU ORIGORE (*181211885), 
marc poet român, cunoscut 
prin poeziile lui lirice, sati
rice şi prin fabule. Născut în 
Ţlrşovişte, a venit în Bucu
reşti ca şcolar sărac; a în
văţat la Sf. Sava şi a fost 
susţinut de mai multe per
soane, între cari tatăl lui Ion 
Ghica, amicul său de toată 
viaţa, şi I. Heliade-Rădulcscu. 
cu care s’a duşmănit apoi 
toată viaţa. Această duşmănie 
s’a manifestat prin polemici, 
satire, fabule, epigrame do o 
parte şi de alta. Intrind în 
oştire, Ale.xandrcscu a ajuns 
ofiţer (praporgic, 1836), şi a fost însărcinat cu 
paza graniţei la Focşani (Cf. Epistola către Clvi- 
pineana)-, bănuit do guvernul lui Alexandru 
Ghica, a lost arestat citva timp; a călătorit eu 
prietenul său Ion GWca prin Oltenia (1842) vi- 
zitind mănăstirile şiTcriind oîtevapoezii {Umbra 
lui Mircen, Ln Tismana, l.a Drăgăşani] şi un 
Memorial de călătorie (publ 1863). Sub domnia 
lui Bibescu, n fost funcţionar şi amic al Dom
nitorului. In timpul guvernului din 1848 a o- 
ctipat un post în administraţie, dar, curind, a 
fost înlăturat. In timpul lui Cuza a fost director 
al departamentului credinţei, ministru interimar 
şi membru în comisia centrală din Focşani. 
Bolnav, a demisionat şi a trăit retras în Bu
cureşti. în timpul vieţii lui s’au publicat 5 co
lecţii de poezii (1832, 1838, 1842, 1847, 1863). 
Cele mai însemnate sînt; Anul 1S40, Umbra 
lui Mircea, Rugăciunea (ode), O profesiune de 
credinţă. Răspunsul cometei. Satira spiritului 
meu (satire). Epistolă către 1. Văcărescu, Către 
Voltaire (satire didactice). Toporul si pădurea. 
Şoarecele şi pisica. Clinele si căţelul. Boul si 
viţelul. Pisica sălbatecă si tigrul (fabule).

ALEXANDRESCU petre' (* 1828tl899), pic
tor român. A studiat la Roma şi la l’aris, ca 
elev a lui Cognel. A fost profesor de desen. A 
făcut un tablou al unirii principatelor dedicat 
adunării ad-hoc. Adunarea din Bucureşti i-a 
mulţumit şl a decis (Ianuarie, 1858) a se pune 
tabloul în sala şedinţelor.

ALEXANDRESCU-DORNA AUREL (*1870 
ţl914), ziarist, autor de piese (nctipărite); de 
romane (Amantă, 1897), conferenţiar {Idealis
mul in sec. xix, 1889; Femeile poeţilor, 1897), 
traducător (din Carmen Sylva, Tolstoi, D'Annun- 
zio, Chuteaubriand, Balzao, Moliâre, etc.).

AL^X ANDRţjTT A, port în Asia mică 
(Adana), întemeiat de Alexandru-cel-Mare pe 
la 3.30 a. Chr.

ALEXANDRI lOAN (*1825 tl884). ofiţer şi di-

AleKandri.

plomat rom. Frate cu poetul, a servit în armată 
Inaintînd plnă la gradul de loco- 
tenent-colonel; a fost agent di
plomatic la Paris în 1860.

ALEX;ANDRIA, oraş. Egipt, 
p. la marea Mediterană; 444.000 
1.; zidită de Alex.-ool-Mare (331 
a. Chr.), fu, între 323—30 a.
Chr., centrul regatului Ptolo- 
mcilor; aci se desvoită o mare 
mişcare artistică, literară şi şti
inţifică grecească (=elenă) cu
noscută sub numele de Şcoala 
alexandrină (cei mai Însemnaţi 
reprezentanţi sînt: Callimach,
Apolonios diri Rodos, Theocrit 
siAratus). Mai tîrziu A. a trecut sub stăpînirea 
Romanilor, Arabilor, Veneţienilor, Turcilor. In 
Sec. n — VI p. Chr. a înflorit aci o nouă 
şcoală filozofică {neo-platonismul), — al căre
ia cel mai însemnat reprezentant este Plotin.

ALEXANDRIA ® oraş în România, jd. 
Teleorman, lingă r. Vedea; 16.000 loc.; jude
cătorie ocol; pe şoseaua naţională Turnu- 
Măgurele—Vităneşti; st. c. f. pe linia Roşiori— 
Zimnicea; centru comercial agricol; bîlciu anual 
la Rusalii; întemeiat 1834 de Alexandru Ghica. 
Are un liceu şi mai multe şcoale primare f 
® com. r. jd. Caliacra, pl. Periş.

ALEXANDRIA, operă din literatura poporană 
scrisă, care povesteşte In mod fantastic faptele 
lui Alexandru-cel-Mare. Născută în Egipt, a 
trcciit la Bizantini şi de aci s’a răspîndit prin 
Slavi şi Greci Ia toate popoarele Europei. La 
noi cea mai veche redactare românească e din 
1620 (Codex Ncagoianus, scris de Popa Ion din 
Sîn-Pietru); prima tipăritură: Tlrgovişte, 1713.

ALEXANDRIE CONSTANTIN, medic în Bucu
reşti; 11 găsim Intre 1837-1840 medic la ,,văp- 
scaua de roşu”.

ALEXANDRITA, c. r. jud. Odorheiu, pl. 
'Hmava-de-jos.

ALEXANDROvici, fuiidaţiuiic pentru şcoale şi 
pentru săraci, în Lugoş, întemeiată cu averea 
lăsată de Ana Alexandrovici în 1865.

ALEXANDRU CEL MARE (356—323 a. Chr.), 
împărat ăl Macedoniei. Educat de marele filo
zof grec Aristotel, deveni împ.
336; supuse Grecia, porni în 
contra Perşilor, învinsepe Ba
riu, luă 'l'irul şi Sidonul, cuceri 
Egiptul; treclndpeste Eufrat 
şi Tigru, învinse din nou pe 
Perşi, luă Babilonul şi învinse / <
pe Porus. Nu mai Inaintă din-L.' 
colo de fl. Indus. Muri de fri- f., 
guri şi imperiul său se împărţi 
îndată între generalului cari 
deteră lupte mari între ei. Po
porul nostru îi zice Alexandru 
Machedon. Asupra lui s’a 
scris mult. In antichitate cea 
mai însemnată operă este a lui Q. Curtius Rufus, 
cunoscută de Miron Costin, care o opune povestirii 
populare; apoi a lui Arrianus. In evul mediu s’a 
născut în literatura poporană franceză romanul 
lui Alexandru scris în versuri de 12 silabe (de 
unde şi numele versului fr. alexandrin).

alexandru sever (208t235) împărat, ur
maşul lui Heliogabal.

Alexandru (t326), patriarhul Alexandriei, 
prăznuit de biserica ortodoxă la 30 August. A 
luptat contra ereziei lui Arie şi a reuşit să con
vingă pe împăratul Constantin să convoace 
sinodul de la Nicea (Bitinia), care stabili sim
bolul credinţei şi osîndi arianismul. Primii cu 
mari onoruri la întoarcerea în oraşul său, a 
murit la cîtevaluni după închiderea sinodului.

ALE3UNDRU VI BOROIA (*1431tl503), papă 
al Romei, vestit prin iscusinţa sa politică, prin 
marele ajutor dat artelor, dar şi prin viaţa sa 
privată imorală, mergînd piuă la crimă.

Alexandru cel mare.
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ALEXANDRU lAGELLON (*i451ti506), rege 
al Poloniei şi Lituaniei (1501—1506). Avu răs- 
boaie cu Ruşii şi Tătarii. Sub domnia acestuia, 
loan LasUi dete statului polon organizarea de 
republică aristocratică (de atunci datează îi- 
berum veto) care aduse slăbiciunea lui.

ALEXANDRU DEBATTEHBERO 
('1857tl893), primul Principe al 
statului bulgar Înfiinţat după tra
tatul din Berlin (1879—1886); a 
abdicat.

ALEXANDRU BAS ARAB (după 
unii istorici; nicolae alexandru), 
domn al Ţâi’ii-Româneşti între 
1362 sau 1340—1364, fiul lui 
Basarab 1. Ajutlnd pe regele Lu
dovic al Ungariei în luptele cu 
Tătarii, a cuprins. partea de Jos 
a Moldovei pînă la Bacău şi par
tea de S. V. a Basarabiei. A cu
cerit Clmpulungul, unde era un 
mic stat independent întemeiat . D , 
de Saşi. A fost căsătorit de două de Battembere- 
ori: a doua soţie se numia Ciururi după stă
ruinţele ei, a ajutat pe catolicii din ţară. In 
timpul lui s’a întemieat prima mitropolie (1359) 
recunoscută de Patriarhul din Constantino- 
pol. Este Inmormîntat la biserica din Cîmpu- 
lung.

ALEXANDRU I OEL 
BUN, domn al Moldo
vei între 1400—1432, 
vestit prin organizarea 
administrativă ce a dat 
Principatului şi prin în
tocmirea ierarhiei bise
ricii moldoveneşti, re
cunoscută de Patriarhul 
din Constantinopol. In 
1401 se aşeză cel dintîiu 
mitropolit la Suceava.
El aduse moaştele Sf. 
loan cel nou din Ccta- 
tea-AIbă. Ajută pe Poloni cu bani şi oşLi. Călăreţii 
lui s’au ilustrat în bătălia dela Marienburg sau 
Tannenbmy (1410). Polonii îi amanetează Po- 
cuţia şi oraşele Snialin şi Colomea. Alexandru 
clădi mai multe mănăstiri: Bislri(a şi Pobraia. 
In timpul lui s’au îmbunătăţit foarte mult 
condiţiile economice ale ţării, cure era drumul 
mărfurilor din Polonia spre porturile dunărene.

ALEXANDRU n, frate cu Roman ii, fiul lui 
IIie, a domnit în Moldova do două ori: între 
1448—1449, împreună cu Petru ui, apoi cîteva 
luni singur, dar este scos din domnie de către 
Bogdan II; cu ajutorul Polonilor, revine în 1451 
şi domneşte iar în tovărăşie cu Petru iii, dar 
acosta îl sileşte să se retragă la Cetatea Albă, 
unde moare otrăvit (1455).

ALEXANDRU ni coRNEA, domn al Mol
dovei 1540—1541; îşi zicea fiu al lui Bogdan 
Orbul. Era portar (pîrcălab) al Sucevei cînd 
boierii uciseră pe Ştefan Lăcustă şi-l urcară 
pe Tron.

ALEXANDRU IV lApuşneanu, domn al Mol
dovei do două ori; 1552—1561 şi 1564—1568. 
Fiu nelegitim al lui Bogdan zis Orbul. In ambele 
domnii se poartă crud cu boierii; aceştia însă 
întîiu 1-âu răsturnat, apoi l-au otrăvit cu com
plicitatea chiar a soţiei sale. El a mutat ca
pitala Moldovei de la Suceava la Iaşi.

ALEXANDRU IU (sau n) (tl577), domn al 
Ţării-Romăneşti, 1567 (sau 1568)—1577. Fiu na
tural a.1 lui Mircea Ciobanul, la început rival al 
fratelui său Petru Şchiopul, apoi aliat cu el în 
lupta contra lui Ion Vodă cel Cumplit.

ALEXANDRU CEL BAu, numit întîiu în 
Moldova (1592), apoi în Ţara-Românească, un
de a domnit între 1592—-1593, favorizînd aşe
zarea Turcilor, cari, veniţi în marc număr, 
exercitau adevărată teroare. asupra locuitorilor 
prin Jafurile şi cruzimea purtării lor.

Alexandru cel Uun.

ALE
ALEXANDRU COCONUL, fiul lui Radu Mih- A[_E_ 

nea, a fost pus în scaunul Ţării-Romăneşti 
la o vîrstă foarte tînără, domnind patru ani 
(1623—1627) în care timp s’a arătat puţin 
destoinic; peste cîtva timp domni în Moldova 
1629—1630 (opt luni) cu aceleaşi însuşiri reie, cu 
umiliri faţă de'Turci, cu mare rîvnă de a strlnge 
avere; apoi între 1631—1632. In această din 
urmă domnie aduse cu sine pe un grec Baptist 
Veleli, care provocă o răscoală în mijlocul căreia 
pieri ucis. Păi’ăsind tronul. Alexandru se duse 
la Constantinopol, unde muri curînd.

ALEXANDRU ILIAŞ, fiul lui llie Rareş, nepotul 
lui Petru Rareş, născut în insula Rodos, având 
legături de prietenii şi cu Greci importanţi din 
Constantinopol şi cu marele vizir, fu numit domn 
al Ţării-Româneşti (1616—-1618), domnie agitată, 
fiindcă adusese cu sine. mulţi Greci, ceeace pro
vocase comploturi ale boierilor. Retras la Constan- 
tinopol, luă Domnia Moldovei şi-o ţinu tot 2 ani 
(1620—1622), căci fu mazilit de Turci, nemul
ţumiţi do felul cum îi ajutase în expediţia 
lor contra Polonilor. Peste cîtva timp ocupă 
din nou tronul Ţării Româneşti iarăşi pentru doi 
ani (1627—1629) şi de astădată se arătă mai 
puţin favorabil dorinţelor Grecilor.

Pentru ceilalţi Domni cu numele de Ale
xandru tm- Callimachi, Cuza. Ghica, IJanuerli, 
IpsUanti, Mavrocordat. Movilă, Momii, Sufu.

ALEXANDRU I PAVLOVIOI (*1777tl825), îm
părat al Rusiei între 1801—1825; 
luptă contra lui Napoleon, se 
împăcă cu el prin pacea de la 
Tilsit, îl provocă din nou şi-l în
vinse în 1812; apoi porni contra 
Franţei cu ceilalţi aliaţi, provo- 
cînd abdicarea lui Napoleon 
(1814); fu unul din Intemcelorii 
Sfintei alianţe (1815), anexă 
marele ducat al Varşoviei şi dom
ni cu multă rigoare.

AT.TÎXANDRTT IINICOLAEVICI jV 1 cX. I Pxvlovici.
(*1818tl881), deveni împărat în 
1855 în timpul răsboiului Grimeei şi Incheiă 
pacea de la Paris (1856), prin care, între "altele, 
fu obligat a înapoia Moldovei trei judeţe (Ga- 
hul, Bolgrad şi Ismail) din sudul Basarabiei ră
pite în 1812. In 1863 desfiinţa servagiul (iobăgia).
In 1876 porni, răsboiul contra Turcilor, pe cari îi 
învinse şi încheiă tratatul de la San Stefano, 
revizuit şi înlocuit prin tratatul din Berlin (1878); 
prin acesta Rusia răpi din nou cclc trei Judeţe 
basarabenc. .4 murit ucis de nihilişti.

ALEXANDRU III ALEXANDROVICI (*18-15tl894), 
împărat al Rusiei între i881—
1894, făcu importante reforme 
în administraţie; îşi întinse do
minaţia în Asia; începu construc
ţia c. f. transiberiene. Pînă în 
1886 fu aliat cu Germania şi 
Austria; de atunci se întoarse 
spre Franţa, începînd astfel ori- «gspfj 
entarea spre politica de apro- 
prierc de Franţa.

ALEXANDRU I OBRENOVICi 
(*1876tl903), rege al Serbiei în
tre 1880—1903, fiul lui Milan Obrenoviei, domni 
sub regenţa lui Ristici. Belimarcovici şi Protici; 
în 1893 se proclamă major, arestă pe regenţi şi 
pe miniştri şi readuse constituţia din 1869. Căsă
torit cu Draga Maşin, fostă damă de onoare a 
mamei sale, văzu că-i scade popularitatea; ca 
să-şi întărească Ironui, suspendă (1903) constitu
ţia, dar o conjuraţie militară se formă şi-l ucise în 
mod crud odată cu soţia lui.

ALEXANDRU II RARAGHEOROHEVICI (*1888). 
fiul lui Petre I Karagheorghevici, a luat parte 
la luptele contra'Austro-Germanilor în răsboiul 
mondial şi s’a urcat pe tron în 1921, ca rege 
al Iugoslaviei. S’a căsătorit cu Principesa Ma- 
rioara, a doua fiică a suveranilor noştri.

ALEXANDRU lApuşneanu, nuvelă vestită a lui

Alex. 111 
Alexandrovici.
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ALE-
ALl

Alexandru II al 
Iugoslaviei.

Consl. Ncgruzzi, publ. în 1840, în caro se înfă
ţişează viaţa Domnului mol
dovean în a 2-a domnie.

AtiţIXE M1HAILOVIOI( * 1629' 
tl676), ţar al Rusiei 1645—
1676; tatăl lui Petru cel 
Mare.

ALEXENI, corn. r. jud.
Ialomiţa,’pl. Urziceni; înte
meiată 1780.

ALţIXI ARTEMIU (‘1847 
tl896), profesor român în 
Transilvania la gimn. -din 
Nasăud. Pr. op. Resbelidi 
oriental (1878), Compendiu 
de meteorologie (1889).

AXEXI lOAN (‘1801tl863), 
episcop gr. cat. rom. la 
Gherla. A fost paroh în Bihor, 
secretar episcopesc, canonic (1854); înfiinţîndu-sc 
dlecesa Gherlei, a fost primul episcop numit în 1854 
şi consacrat în 1855. A publicat o gramatică 
ramănă scrisă latineşte (1826).

AXŞXI TEOCHAR, tipograf şi publicist român. 
A trăit în Bucureşti şi în Braşov; a publicat 
scrieri în limba germană şi în româneşte, între 
cari un Dicţionar german-romăn (1866-1886).

AXEXICI GEOROE, (*1864) publicist român. A 
fost profesor la Universitatea din Budapesta; a 
publicat o istorie- a literaturii române şi texte din 
literatura popormiă.

AXŞXIE omul lui Dumnezeu, prăznuit de 
bis. creşt. ortodoxă la 17 Martie. A murit pe la 
417. A fost fiul unui bogat senator din Roma, 
a dispreţuit averea, a dat totul săracilor şi a 
trăit şi el în sărăcie. Silit de familie a se căsători, 
a fugit undeva departe şi s’a întors după cltva 
timp acasă, fără să tio recunoscut; Adăpostit 
într’o odăiţă, şi-a petrecut restul vieţii în umi
linţă şi mizerie şi, înainte de a muri, a desvăluit 
părinţilor săi cine este. Inrhormlntat cu cinste 
pe muntele Aventin, i s'a descoperit corpul în 
anul 1216 şi s’a ridicat acolo o biserică mare.

AXEXINA’ţ', oraş în Jugoslavia pe rîul Morava.'
AXEXIOS I COMNEN (*1048 fH 18) împărat 

bizantin, în timpul căruia s’afăcut prima cruciadă.
ALŞXIOS II COMNEN (‘1167 tH83), împ. biz; 

a domnit sub tutela mamei sale, dar fu detro
nat de un văr al tatălui său şi ucis.

AXEXIOS III ANQBLOS (tl210) împ. biz. 1195, 
detronat de Cruciaţi bl 1203; prins de ginerele 
său, muri în închisoare.

AXŞXIOS IV ANGELOS (fi204), împ. biz. pus 
pe tron de Cruciaţi în 1203, dar detronat peste 
un an de Alcxios Duca şi ucis.

AXEXIOS V DUOAS zis MURZUFLU,împ. biz. 1204; 
detronat în aceîaşi an de Cruciaţi şi ucis.

AXFABET. Unele popoare s’au servit de 
semne cari reprezentau obiecte sau idei (Egiptenii), 
altele au reprezentat silabele prin ahumite 
semne (Chinezii). Se parc că Fenicienii au in- 
vehtat semne pentru sunete separate. După ei 
s’au luat Grecii, Ebreii şi alţii. Pe Greci i-au 
imitat Romanii şi'alfabetul acestora ş’a răspbidit 
mai în toată Europa. Popoarele slave, creşti- 
nîndu-se au avut un alfabet zis glagolitic, despre 
care se ştie puţin, apoi altul bine cunoscut atri
buit lui Ciril şi numit cirilic. Acesta, alcătuit 
din litere imitate după cele greceşti şi cîteva 
semne noi, a fost întrebuinţat do vechii Slavi 
şi de la ci a trecut la Români prin secolul xiii 
sau XIV şi a fost întrebuinţat în cele mai vechi 
manuscrise ce se cunosc ca şi în tipăriturile ce 
s’au făcut în ţările române pbiă la 1862, cînd s’a 
înlocuit prin alfabetul latin. încercări de a se 
scrie româneşte cu litere- latine s’au făcut însă 
de prin secolul xvii şi mai sistematic din sec. 
xviu prin reprezentanţii şcoalei ardelene şi 
mai mult încă în secolul xix, prin diferite 
alfabete de transiţiune (litere siavone ameste
cate eu latine). Alfabetul ctriHc s’a modificat 
prin sec. xvii de către Ruşi, earip întrebuin-

Alfons XIII.

ţează şi astăzi, cum fac şi Bulgarii şi Slrbii; 
pe cînd alte popoare de limbă slavonă. Polo
nezii, Cehii, Slovacii şi Croaţii, se servesc de 
alfabetul latin. In Europa numai Grecii au 
păstrat alfabetul tradiţional, pe cînd Turcii au 
introdus în ultimii ani alfabetul latin în locul celui 
arab de care s’au servit din cele mai vechi timpuri.

AXFA’TAR, c. r. jd. Durostor, pl. Beibunar.
AXFţlU "(Alpheios), rîu în Pelopones, se varsă 

în Marea Ionică; numele actual este Buf ia.
AXFIERI viTTORio (*I749ţl803), poet italian, 

autor vestit de tragedii. Mai cunoscute: Maria 
Sluart, Meropa, Saul. Aceasta din urmă s’a 
tradus în româneşte de C. Aristia (Buc. 1836) 
Alte traduceri din scrierile • lui s’au făcut de 
Simion Marcovici {Filip şi Oreste, 1847) de G. 
Chiriachid {Tirania, 1866).

AXFONS I, (*1109 tll85) rege al Portugaliei, 
fondatorul regatului (1139).

AXFQNS V înţeleptul (*1416tl458). Rege 
al Aragoniei, a cucerit Neapolul (1442), dar şe 
distinse mai mult ea protector al savanţilor 
adunaţi la Curtea sa.

AXFONS xm (*1886), rege 
al Spaniei; de la naştere pînă 
la 1902 sub tutela mamei sale 
Maria Cristina; căsătorit cu Vic
toria de Battenberg (1906); a pă
răsit tronul, fără a abdica formal, 
în 1931.

AXFRED OELMARE (*849t901), 
vestit rege anglo-saxon (871—
901); cuceri Anglia din mîna Da
nezilor; fundă universitatea din 
Oxford şi dnourajă pe savanţii adunaţi la 
Curtea sa; organiză armata.,

AXGER, oraş. 226.000 loc. cap. Algeriei (colonie 
a Franţei în Africă); port mare, centru comercial, 
cîteva industrii importante. A fost aci oraşul 
roman Icosium-, ruinat de Arabi, reclădit în 
sec. X, a fost capitala unui stat cu dinastii lo
cale; mai tîrziu, prin sec. xv, a devenit cuibul 
celor mai vestiţi piraţi; cucerit de Francezi In 
1830.

AXGERIA, colonie franceză, la N. Africei; 
supraf. peste 570.000 km. p.; 6.065.000 lo
cuitori. in anticitate a fost stăpînită de Carta- 
gmezi şi apoi de Romani; în evul mediu a fost 
ocupată de diferiţi barbari. Francezii au cuce
rit-o şi organizat-o treptat de la 1837 pînă la 
1901. Oraşe pr. Alger, Constantina, Oran (port). 
Se cultivă vii, cereale, portocali, măslini, etc. 
şi piante tropicale.

AXGESIRAS, oraş. Spania la strimt. Gibraltar; 
15.000 loc. Aci a fost în 1906 o conferinţă in
ternaţională, care a regulat situaţiunea politică 
a Marocului.

AXHAMBRA, palat vestit al regilor mauri în 
Grenada (Spania).

ALj-BABA, erou din poveştile Halimalei (O mie 
şi una de nopţi).

AXI-PAŞA DIN lANlNA (* 174111822), gu
vernator al Rumeliei, a cercat să devină inde
pendent ; dar a fost învins şi ucis de armata 
sultanului Mahmud.

^IBEI, lac jud. Ismail, supraf. 105 km. p; 
e în legătură cu alte lacuri şi cu Marea Neagra.

AXIGANTE, oraş şi prov. Spania; regiune vi
ticolă. De aci vine numele unui soiu de struguri 
ce poartă numele provinciei, introdus şi în -viile 
noastre.

AXDMAN, corn. r. jud. Constanţa, pl. Traian; 
carieră de piatră.

AXIMĂNEŞTEANU CONSTANTIN (* 1865f 191 l 'k 
inginer român, absolvent al şcoalei de mine din 
Paris. Şef al serviciului minelor (1897), a lucrat 
pentru a face cunoscute şi a pune în valoare lio- 
găţiile noastre miniere. Op. pr.: Beorganizarea 
serviciului minelor, 1894; Studiu asupra legii 
minelor, 1895; Bolul elementului românesc în ex
ploatarea bogăiiilor noastre petrolifere, 1900; Sta
tistica exploataţiunilor de petrol şi cărbuni, 190'i;
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Lucrările comisiunii însărcinate cu studiul re- 
yiunilor petrolifere (In colaborare), 1905; Son
dajul din Bărăgan (1896).

ALIMĂNEŞTI, corn. r. jud. Olt, pl. Drăgil- 
neşti; Inl'iinţ’ată l(iâ0.

ALiHQs ToiuA, erou al baladelor poporane 
româneşti.

AIiIMPEŞTI, rom. r. jud. Gorj, pl. Novaci; 
fondată 1864.

ALipŞ, corn-, r. jud. Timiş-Torontal, pl. Li- 
pova; st. c. t. linia Timişoara—Radna.

ALIFIE STlLPNICTTL; sf. prăznmt de bis. 
creşt. ortodoxă la 26 Noembrie. A trăit pe vremea 
împăratului Heraclius (610—641) ducînd o viaţă 
de devoţiune religioasă până la sâerificiu. Timp 
de 53 de ani a locuit pe un stîlp şi a murit în 
vîrstă de o sută de ani.

ALLAH, nume pe care Musulmanii îl dau 
lui Dumnezeu.

ALLATIU LEO (*158611669), grec, scriitor 
în latineşte şi greceşte, custode al bibliotecei 
din Vatican. A scris cărţi relative la conciliul 
de la Florenţa (1439).

ALLGAU, ţinut în Alpi (Bavaria).
ALLOBRQGI, popor din vechia Galie.
ÂUVLA ®' rlu în Grimea, unde au repurtat 

Francezii o mare victorie contra Ruşilor în 1854. 
Ii © corn. r. jud. Tîmava-Mare, pl. Mediaş. H 
® corn. r. jud.x Tîrnava-Mică, pl. Dumbrăveni.

ALMAGRO DIEQO DE (*1475 tl538), călător 
şi general spaniol; a cucerit Peru, împreună cu 
Pizarro, care Insă l-a ucis după isbîndă.

ALMALAtj, com. r. jud. Durostor, pl. Silistra.
ALMAŞ ® rîu. afl. al Someşului. H ® com. 

r. jud. Arad, pl. Sebiş. st. c. I. H ® com. r. 
jud. Cluj, pl. Almaşului. K, ® plasă în jud. 
Cluj. ţ ® ALMAŞtJL- MABE, com r. Hunedoara, pl. 
Geoagiu, K ® com. r. jud. Bihor, pl. Marghita. H 
® ALMAşuL-Mio-DE-snJNTB, com. r. jud. Hune
doara, pl. Geoagiu. ® almaşul mic, com. r. jud. 
Bihor, pl. Sălard. ţ] ® com. r. jud. Hunedoara, 
pl. Hunedoara. 1J ® almaşul-seo, c. r. jud. Hune
doara, pl. Simeria. 1f ® almaşul-de-mijloc, c. 
r. jud. Hunedoara, pl. Geoagiu. ţi © almaş-se- 
LlSTE, c. r. jud. Hunedoara, pl. Ilia.

ALMAjelu, com. r. jud. Mehedinţi, pl. Bălă- 
ciţa. ■ ,

ALMAJIU, com. r. jud. Dolj, pl. Filiaşi.
ALMAşel ® com. r. jud. Mehedinţi ţ[ ® c. 

r. jud.Hunedoara, pl. Ilia.
ALMEIDA pbanoesoo d’ (tlolO) erou por

tughez, guvernator al Indiilor.
ALMQUIST CARL (*1793tl866), poet suedez.
ALPAR lOAN =' I. AL. paraschivescu (*1855 

tl901), pictor român peisagist.
ALPAREA, com. r. jud. Bihor. pl. Tileagd.
ALPI, munţi, cei mai înalţi din Europa, încep 

la Golful de Genova şi se prelungesc pînă .în Dal
maţia. Se împart în trei: A. occidentali între 
Franţa, Elveţia şi Italia, cu vîrlurilc Blanc 
(4807 m.). Roşa (4638 m.), Cervin (4482 m.), 
Cenis (3170 m.). St. Bemard (2472 m.); A. cen
trali între Italia, Elveţia şi Austria cu virlurile 
St. Gothard (3197m.). Simplon (2009); A. orientali 
în Austria, Bavaria şi mai departe. Lungimea 
totală este de 1.200 km. Ei sunt străbătuţi de 
cîteva mari tuneluri: pe sub Cenis 12 km., 
pe sub Simplon, 19 km., pe sub St. Gothard, 14 
km., pe sub Arlberg 10 km.

ALSACIA-LORENA ( = fr. ALSACE, LORRAINE; 
germ. elsass, lothbinqen prov. anexată de Ger
mania' (1871), comp. din părţi ale vechilor pro
vincii numite Alsacia şi Lorena.

Alsacia aparţinea Austriei şi fu anexată Franţei 
prin tractatul de la 'Westfalia (1648).

Lorena, constit, ca stat in 855 de Lotăr II, 
care e primul ei rege, trecu prin multe peripeţii, 
chiar rupîndu-i-se unele ţinuturi, se transformă 
în ducat (916), apoi (959) se împărţi în două 
ducate: L. de sus (Haute-L.) şi L. de jos (Basse 
L.), cari fură vasale sf. imperiu romano-german, 
avînd a susţine diferite lupte pentru autonomie

cum şi lupte interne; mai tîrziu, L. de jos ajunse, A I I 
prin ducii de Brabant, a forma o parte din 
teritoriul Belgiei de azi, iar L. de sus ajungînd AMA 
In stăpinirea lui Stanislas Lcczinski, se liîcor- 
poră la Franţa (1766).

Teritoriile liiate de Germania în 1871 fură 
constituite într’o provincie a imperiului (Rei- 
chsland) şi rămaseră în starea aceasta pînă la 
tractatul d,e la Versailles (1919) cînd trecură 
iarăşi la Franţa. In cursul războiului mondial 
se doteră aci lupte mari.

ALT.AI, munţi în Asia centrală; vestite mine 
de aur şi argint. :

ALTAM'UŞUL, munte în jud. Muscel.
ALŢINA, com. r. jd. Sibiu, pl. Nocrich.
ALTONA, oraş în Prusia, (prov. Holstein);

50.000 loc.
ALTRINGEN, com. r. jud. Timiş-Torontal, 

pl.’ Lipova.
ALIJNGENI, com. r. jud. Trei-Scaune, pl. 

Tlrgu-Săcuesc.
ALUNIŞ ® sat jud. Bălţi, com. Recea. ţ|

® com. r. jud. Cluj, pl. Caiata. ţ[ ® com. f. 
jud. Mureş, pl. Reghin-de-sus. ţf ® coţn. r. jud. 
Odorheiu, pl. Tîrnava-de-jos. f ® com. r. jud.
Olt, pl. Spineni. ţf ® com. r. jud. Sălaj, pl. Jibou.
K ® com. r. jud. Someş, pl. Gherlei.

ALTJNU ® com. r. jud. Vîlcea, pl. Olteţu. ţ|
® com. r. jud. Hunedoara, pl. Hunedoara.

ALUTA (sau Alutus), numele vechiu al Oltului.
ALUTAN CONSTANTIN (*1796 tl868), preot şi 

profesor român în Blaj.
AL'VINCZI P. (t 1701) jurisconsult ungur, ă 

lucrat în cancelaria vieneză în vremea anexării 
Transilvaniei la Austria.

ALZjRA, tragedie de Voltaire (1736), tradusă 
în româneşte de Gr. Alexandrescu (1835).

AMADjs, erou al romanelor cavalereşti spaniole, 
portugheze şi franceze; tipul cavalerului rătăcitor.

AMALECIŢI, popor, biblic; s’a luptat cu 
Evreii în timpul lui Saul şi David.

AMAN, personaj biblic, favoritul regelui Asue- 
rus, inimic al Evreilor.

AMAN ALEXANDRU (* 1820 tl885), magistrat ro
mân. A fost prim preşedinte al Curţii de apel din 
Craiova; a lăsat averea sa Comunei Craiova, ca 

-să întemeieze un spital şi o instituţie culturală. 
Instituţia este un centru de cultură (muzeu, pi
nacotecă, bibliotecă publică, etc.) şi e cunoscută 
sub numele dc ,,fundaţiunea Aman”.

AMAN TEODOR (*1827 tl891), 
unul din marii noştri pictori; în
temeietor şi director al şcoalei de , 
belle-arte din Bucureşti. Tablouri 
mai cunoscute: Vlad Ţepes şi So
lii, Capul lui Balori, Bătălia de 
la Călugăreni, Vinerea mare. Mi
nisterul a cumpărat casa sa din 
Bucureşti şi a transformat-o în 
păstrătoare a operelor lui sub nu- 
mele de Muzeul Aman. Teodor Aman.

AMANTE BRUTO (*1852), scriitor italian.
Afară de opere asupra Icgislaţiunii şi administra
ţiei şcolare, a publ. Ovidiu în exil (trad. de Clelia 
Bruzzesi, 1885) şi Ricordi di viaggio {1888), cari 
cuprind amintiri dintr’o călătorie in România.

AMARA ® lac cu apă minerală jud. Ialomiţa,
6 km. (le Slobozia, ţf d) com. r. jud. Ialomiţa, pl. 
Slobozia. 7 ® com. r. jud. Rîmnicu-Sărat, pl.
Boldu.

AMARADIA. rîu. afl. pe stînga Jiului; isvo- 
reşte în jiid. Gorj, apoi trece în jud. Dolj; se 
varsă în dreptul sat. Troca; afl. pe dreapta:
Plopul, Boul, Bouşorul, Mierea, Muerişul: pe 
stînga: Amărăzuia, Vălufă, Valea mare. Plosca.

AMARI TvnoHELE (*1806tt870) istoric şi om 
politic'italian, ministru al lui Garibaldi (1859).

amarjllis, pers. legendar din idilele lui Theocrit 
şi dintr’o eglogă a lui Virgil.

AMARU, com. r. jud. Buzău. pl. Glodeanurile.
AMASIS (circa 15.50 a. Ghr.), primul rege 

egiptean din dinastia xviii.
Gh. Adamescii. —Dicţionar Enciclopedic liiistrat. 1489



AMA- AMATITLAN, lac în Guiilcmala (Arnarica 
AMF centrala).
Mivic. AMAŢ, Corn. r. juil. Satu-Mare, pl. SaUi-Mare.

AMÂZQN zis şi FLUVIUL AMAZONELOR, în 
America de Sud, lung dc 6420 km.; se varsă 
în' Oc. Atlantic.

AMAZpNE. popor mitolog., femei cari luptau 
ca şi bărbaţii; aveau regalul lor şi se citează mai 
multe regine celebre. Clnd Europenii descoperiră 
fi. american zis Maranon, întîlniră trupe dc femei 
luptătoare şi de aci numele dat fluviului.

AMArAştI © c. r. jud. Dolj, pl. Melineşti. ‘I 
® A.-DE JOS, c. r. Jud. Romanaţi, reşed. plăşii 
Ocnlu.H ® A.-DB sus, c. r. jud. Romanaţi, pl. Ocolu.

AMBOISE. oraş. Franţa; aci s’a dat decretul 
lui Garol IX în 1563 pentru libertatea religioasă 
a Hughenoţilor.

AMBRQZIU SFÎNTUL (*340t397), scriitor bi
sericesc creştin în limba latină; episcop al Mi- 
lanului; a supus unui blam public pe împăratul 
Teodosiu, din cauza unor masacre. Acest fapt 
a inspirat pe Rubens să facă un tablou, care se 
găseşte In Muzeul din Viena. In onoarea lui 
A. s’a întemeiat In 1602 biblioteca zisă Ambrosiana 
In Milano. Lui se datoreşte olntarea specială 
obişnuită In bisericile din Milano, în deosebire 
de celelalte zise gregorianc.

AMByD,com. r. jud. Satu-Mare, pl. Satu-Mare.
AMţîRICA, unul din cele 5 coiilinenle, des

coperit de Gristof Golumb (1492). Se deosebesc 
două părţi: A de Nord şi A. de Sud. Supraf. 
totală este do 38.000.000 km. p. cu 205.000.000 
loc.; este dc 4 ori mai mare dcclt Europa şi 
de 124 de ori mai mare dccit România [m- Harta 
Aiperloel).

Gelc două Americi au forma a două triunghiuri 
cu vtrful în jos, unite printr’un şir de teritorii 
Înguste, cea mai îngustă parte fiind istmul de 
Panama. La E. ţărmurile sint udate dc Oceanul 
Atlantic şi de mările formate de el; la V. do Oc. 
Pacific; la N. de Oceanul îngheţat.

Peninsule: Labrador, Florida spre Oc. Atlan
tic iu America de N., lukatan la centru; Alaska 
şi (Jalilornia tot în Am. de N. spre Oceanul 
Pacific.

Gapuri: liarruw, Halhursl in Oc. îngheţat, 
Farewell la S. Groenlandei; SI. Rock în Amprica 
de S. spre Oc. Atlantic; Horn, punctul cel mai 
de sud al Americei de S.; St. Lucas la sflrşitul 
peninsulei Californiei spre Oceanul Pacific.
' Golfuri şi mări: Marea Baftin, între pâmlntul 
Baffîn şî Groenlanda, Golful Hudsun, pe ţărmul 
Canadei, G. Mexicului, G. San Malias. spre 
Oc. .\tlantic; G. Californiei spre Oc. Pacific.

Insule şi strlmtori: In Oceanul Ingheţa.t: 
Groenlanda, Insula Pr. Alberl, Victoria, P'ă- 
mîntul lui Baffin despărţit de continent prin 
strlmtoarea Hudson, Sulham\ilon la intrarea 
Golfului Hudson; — In Oceanul Atlantic: Terra- 
nova, dosp. de continent prin strîmtoarea Bellc lle, 
Bermude, Bahama, Antilele. mari {Cuba, Ilaili, 
Porto-Rico, Jamaica), Antilele mici {Guadelupa, 
Maiiinica, ş. a.). Trinitatea, . Falkland, Ţara 
focului, despărţită de continent prin strim- 
toarea Magellan; — în Marea lui Bering: Ins. 
Aleutine-, — în Oc. Pacific: Ins. KadiaA-, Arhipel. 
Reginei Charlota, Vancouver, Galapagos, Kiloe, 
Wellington,

Munţi: .M. din Alasca cu virfurile Sf. Ilie 
(5522 m.) şi Mac Kinley, cel mai înalt din America 
de N. (6187 in.); Munţii Sttncoşi dealungul 
coastei spre iDc. Pacific, cu mai multe ramifi
caţii; jVf. Coastelor, Siera Neuada, Siera Madrc 
cu vîrful Popocatepell (3439 m.), cari se prelun
gesc in partea centrală şi se leagă cu Cordilierii 
sau Auzii din America de S., cel mai lung şir de 
munţi de pe glob, prelungiţi ptnă Ia Sudul con
tinentului în apropriere de coaste, cu virfurile 
Chimborazo (6300 m.), Cotopaxi (5940 m), 
Aconcagua (6900).

Fluvii: Yukon se var.să in Marea Behring; 
Mackenzie se varsă In Oc. Îngheţat; Nelson,

in Golf. Hudson; Sf. Lauren(.iu, In Oc. Atlantic; 
.Vlisisipi, format din Ohio, Misuri, Arkansas şi 
Bed-River, apoi Colorado. Rio grande del Norte 
se varsă în Golful .Mexicului şi .Magdalcna, în 
.Marea Antilelor; Orinoco, Fluviul Amazoanelm, 
Xingu, Araguaia unit cu Tocalin, San-Fran- 
cisco, Uruffuai, Paraguai unit ou Parana, Colo
rado, Rio Negro se varsă în Oceanul Atlantic; 
Columbia se varsă în Oc...Pacific, Colorado se 
varsă în Golful Galiforniei.

Lacuri; L. Urşilor, L. Sclavilor, Atabasca, 
L. Renilor, Manitaba, Winnipeg în Canada- 
L. Superior, Michigan, Huron, Erie şi Ontario, 
hitre Canada şi Statele-Unite; Marele Lac Sărat 
în Statele-Unite; Nicaragua şi Managua bi 
partea centrală a continentului; Titicaca între 
Peru şi Bolivia, Los Patos, care e mai mult o 
lagună legată cu Oceanul, în Sudul Braziliei.

In America de Nord clima este călduroasă, mai 
ales spre Golful Mexicului, dar In Canada este 
excesiv de friguroasă. Aceasta se datoreşte mai 
ales curenţilor: cald In Golf, rece în spre Labrador. 
In centrul continentului este excesivă: frig marc 
şi căldură mare îu aceleaşi regiuni. In America 
dc Sud clima e mai uniformă. Chiar spre S., 

■ unde vin curenţi reci din spre Pol, apa mării o 
temperează.

Intinzlndu-sc de la Oceanul îngheţat de Nord 
ptnă spre cel de Sud, America are o floră şi o 
faună foarte variate..

La N. găsim urşi albi, reni, clini de muncă, 
biberi, bisoni şi boi moscaţi; la S. sînt numai 
animale din cele mici: jaguarul, lama şi tapirul, 
dar păseri, reptile şi insecte sini tot aşa de 
multe ca în celelalte părţi .ale pămlntului cu 
climă caldă sau temperată.

Vegetaţia e reprezentată la N. prin tundre, 
păduri siberiene şi păşuni întinse; urmează 
oîrnpii bune de cultură, în ele se cultivă plante 
ca şi în Europa, mai ales acelea cari au venit la 
noi de acolo, ca porumbul, tutunul, fasolea.

Populaţia Americei este formată mai ales din 
albi, Europeni emigraţi şi cuceritori (în N. En
glezi, Germani şi Latini; în S. mai numai Latini); 
apoi din urmaşii indigenilor de rasă roşie, nu
miţi impropriu ,,Indieni” şi din,,Negri”, cari au 
fost aduşi în cursul anilor de către Europeni; iar 
laN.locuesc Eschimoşi, veniţi din Siberia, Lrc- 
eînd strîmLoârea Behring.

State şi posesiuni: In America dc N.: stateie- 
Unlte cu cap. Washington-, de ele ţine şi peninsul.i 
Alaska; Mexico cu cap. Mexico; în centru: ona- 
temaia cu cap. Guatemala-, Salvador CU cap. Salvador-, 
Honduras CU cap. Tegucigalpu-, Costa-Rlca CU ca|). 
San Jose-, Panama cu cap. Panama-, în America dc 
S.: Columbia cu cap. Bogota; Venezuela cu eap. 
Caracas - Ecuador cu cap. Quito; Peru cu cap. Lima ; 
Bolivia cu cap. La Paz; chile cu cap. Santiago; 
Argentina cu cap. Buenos Aires; Urngual CU cap. 
.Montevideo; Paraguai cu cap. Aswicion; Brazilia 
cu cap. Rio-de-Janciro. —Danezii posedă Groen- 
tanita (2.170.000 km. p. 140.000 loc.); Englezii: 
Canada cu insulele învecinate, ins. Terra Nova, 
arhipelagul Bermude, arhip. Bahama, ins. Ja
maica, Honduras, un teritoriu alături de statul 
cu aceleaşi hume; Guiana engleză, ins. Trini
tăţii, ins. Falkland (în total 10.068.829 km. p; 
şi 10.973.000 loc.).

înainte de sec. XV, eînd Europenii au des
coperit America, este sigur că vechile popora- 
ţiuni ale continentului au avut o civilizaţie pro
prie, pe care au distnis-o cuceritorii Europeni. 
Incepînd de la Golumb, care socotea că a găsit 
un nou drum Ia India — de unde şi numele dc 
Indieni, dat locuitorilor pe cari i-a găsit în noile 
ţinuturi, -—diferiţi navigatori şi apoi oameni dc 
arme, cari puseră stăpînire peste, pămînturilc des
coperite, au făcut cunoscute pe rînd regiunile 
.■Vmericei de N. şi de S. Aşa: J. C'afcof a descoperit 
Terra-Nova (1497) ; Pedro Cabrai, Brazilia (1500) ; 
V. Balboa, Oceanul Pacific (1513); F. Cartez a 
cucerit Mexico (1519); Magellan, făcînd încoii-
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jurul pămîntului a descoperit părţile din Sud 
şi de aceea strîmloarea poartă numele său 
(1520); Fei'. Pizano a cucerit Peru (1526); etc.. 
Cu Încetul, mare număr de imigranţi s’au aşezat 
pe terenurile necultivate din noile ţinuturi, au 
introdus noi mijloace de cultură sau de căutarea 
metalelor preţioase şi astfel s’au format diferite 
organizaţiuni de stat: în Nord mai ales de către 
Englezi şi apoi de Germani şi mai puţin de Fran
cezi şi Spanioli, iar în Sud în cea mai mare parte 
de colonişti din Spania şi Portugalia. Civili
zaţia a făcut progrese mari, mai ales în Nord 
şi in deosebi în Statele-Unite.

AMERIGO VESPDCCI (’1451tl512), navigator 
italian, trăitor în Spania, a călătorit în ţinuturile 
descoperite de Golumb şi după ol s’a dat numele 
continentului: America.

AMFILQHIE, SP. (fca. 394), prăznuit de bis. 
creşt. ortodoxă la 23 Noembrie. A fost episcop al 
Iconiei (sau Iconium-Asia mică), instalat în 
374. A luptat contra ereziei Arienilor. Mace
donenilor şl Maniheilor; a participat la două si- 
noade adunate la Constantmopol (381, 383) 
şi a convins pe împăratul 'Pcodosie să dea uri 
edict contra diferiţilor eretici.

AMFILQHIE HOTDflUL, episcop român al 
Hotinului "(circa 1782); a tipărit o ArUmHică 
(1795) şi o Geografie (1795.)

AMFION, personaj mitologic grec; poet care 
avea puterea să facă pietrele să sară pentru a 
forma zidurile Tebei. La acesta face aluzie Emi- 
nescu (,,Epigonii") clnd zice despre Mureşianu: 
„chiamă piatra să învie ca şi miticul poet."

AMFITRION, person. dintr’o piesă a lui Mo- 
iiere (fr. Amphilryon după piesa lui Flaut Am- 
phitruo)., care, după ce este înşelat de Jupiter, 
care-i ia figura şi se prezintă astfel soţiei sale, par
ticipă la un banchet (iw partea lilologloâ).

AMICIS EDHONDO DE (' 1846tl908), scriitor 
italian, cunoscut în Europa mai ales prin operele 
şale educative, numit de Italieni ,,poetul bună- 
ţăţii". A fost ofiţer, a luptat la Gusţozza, a 
debutat prin scrieri militare, a trecut apoi ta 
povestiri de călătorie şi de la 1886 a dat la lumină 
fin şir de opere educative: Cuore (1886), llromanzn 
d'un maeslTo (1890), Fra scuola e casa (1892) 
ş. a. Cea mai ră.spindită în diferite literaturi 
prin numeroase traduceri e Cuore. La noi s’a 
tradus întîiu de Clelia Bruzzesi (1893, multe 

. ediţii), apoi de Traian Stocnescu (1908) şi de 
Sofia Nădejde (1916).

AMICUL FAMILIEI, revistă de vulgarizare 
condusă de Constanţa de Dunca-Schtau, Bucureşti 
1863—66.

AMICUL şcoALEl. revistă pedagogică con
dusă de Vissarion Roman, Sibiu, 1860—65.

AMIEL HENRI frEdEric (*1821tl881), poet 
elveţian, profesor la Universitatea din Geneva.

AMIENS, oraş. Franţa (Picardic); 92.000 loc; 
catedrală sec. xu; pacea din 1802 între Franţa, 
Anglia, Spania şi Olanda.

AMIRA ALEXANDRU (sec. xviii), .Scriitor din 
Smirna; stabilit în Moldova, a tradus, în gre
ceşte dui porunca lui Grig. Ghica, în 1729, o 
cronică moldovenească (1662—1723), publicată 
în româneşte de.Mih. Kogălniceanu în ,,Cronicile 
Moldovei11 cd. 2-a voi. m; a .scris şi o lucrare 
istorică în italieneşte.

AMLACHER ALBERT (fl847) istoric şi arheolog 
sas din Transilvania, preot şi profesor ta Orăştie 
şi ta Sebeş. Principale scrieri: Dic Csergeder Bul- 
garen, 1888; Dic Turlcenscltlachl nuf dem Brot- 
feld. 1879.

AMLAŞ, ducat ta Transilvania la N. de ţinutul 
Făgăraşului, stăptait de primii Domnitori ai Mun
teniei ptaă pe la 1500 şi al cărui nurrie a rămas 
şi mai tîrziu în titulatura acestor Domnitori. 
corn. rur. wm- amnaş.

AMMIANUS MARCELLINUS ('ca. 330 t ca. 
400 p. Chr.), istoric roman; continuă poves
tirea lui Tacit de la anul 96 pînă la 378 după 
Chr.

Egipteni 
pl.

Airnnon.

Ampfere.

sărbătorită în

AMMQN, zeul Soarelui, la
AMNÂŞ, corn. r. jud. Sibiu,

Sălişte.
AMOS, unul din profeţii vechiu

lui’ testament, sfînt, prăznuit de 
bis. ortodoxă la 15 Iunie.

AMFORE [amper] andrE mărie 
(* 1775tl836), matematic şi fizician 
francez; a descoperit legile clectro- 
dlnamicei.

AMPOţŢA. com. r, jud. Alba, pl.
Ighiu.

AMPOIU, rlu, afl. al Mureşului.
AMSTERDAM, oraş. Olanda, 

port la Zuyderzee; 689.200 loc.; pe 
lingă r. Amstcl, mai are 4 cana-- 
tari, cari li dau un aspect particu
lar, dc aceea a fost numit Veneţia 
Nordului.

AMU-DARIA, fluviu ta Tur- 
ohestari, se "varsă în Marea de Arai;
1.850 km. lung.

AMQNDSEN ROALD ('1872-ţi928), navigator şi 
explorator norvegian. .A studiat medicina, dar 
i-a plăcut mai mult viaţa de 
marinar. După ce a luat parte 
la diferite expediţii, a pornit în
suşi la polul Sud (1910—1911), 
atlngindu-lla 14 Decembrie 1911.
O altă expediţie importantă a 
făcut spre polul Nord (1926), 
dar nu a putut ajunge acolo.
Ctad a aflat că avionul Italia 
al lui Nobile s’a prăbuşit (1928) 
a pornit Intr’ajutor cu France
zul Guilbaud, dar nu s’a mai 
înapoiat. Activitatea lui a fost 
Norve.gia, iar la noi Societatea geografică i-a 
consacrat ,0 şedinţă solemnă în ziua dc 14 De
cembrie 1928.

AMUR, fluviu în Nordul Asiei; udă Siberia 
şi SC varsă ta Marea de Okhoţk; lung. 4377 km.

AMTJTRIA, loc. notată în Tabula peutin- 
geriană, ca staţiune pe o cale romană pe Ungă 
rîul Motru.

ANA, arhiereu al Iudeilor. De la acest nume 
vine proverbul ,,do la Ana la Caiafa".

ANA, SP., soţia lui loachim, mama Sfintei 
fecioare, prăznuită de bis. creşt. ortodoxă la 
9 Septembrie şi la 9 Decembrie. Amintirea ei a 
fost celebrată de împăratul lustinian I, care a 
zidit pe Ia 550 o biserică în cinstea ei.

ANA, pers. din povestea Barbă albastră (de 
Perault, tradusă ta multe limbi şi în rom.), 
sora ultimei soţii a eroului.

ANA DE AUSTRIA ('1601tl606), fiica lui 
Filip 111 al Spaniei, soţia lui Ludovic xiii,~ 
regentă în timpul minorităţii lui Ludovic xiv.

ANABAPTIŞTI, eretici creştini germ. (secolul 
xvi), credeau că omul trebue să se boteze numai 
după ce a ajuns în vlrstă ca să-şi poată da seama 
şi să voiască a primi creştinismul. Persecutaţi 
de luterani, ei au purtat războiu, fiind sdrobiţi de 
adversarii lor (1525). Ideile lor par a fi reînviat 
în secta baptiştilor, cari, însă, le-au modificat, 
(w BAPTIŞTI).

ANABASis, lucrare istorică a lui Xenofon 
(grec), în care se povesteşte expediţia lui Giru 
cel June contra lui Artaxerxe, la oare au luat 
parte şi 10 mii de Greci coman
daţi de însuşi autorul lucrării. In 
rom. s'a tradus de D. N. Alexan- 
drescu (Buc. 1862) şi de General 
Leon Cerchez (Buc. 1928)

ANACRţlON (*560t478 a. Chr.), 
poet liric grec; are poezii uşoare, 
vesele, cîteodată glumeţe. In rom. 
s’au tradus de M. Gregoriade Bona- 
chi şi s’au publicat împreună cu 
textul şi cu un studiu (1889). .tMiaticu,,.

ANADQL-CHipi, sat jud. Constanţa Ia 2 km. 
spre N. V. de oraşul Constanţa.

AME-
ANA
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ANA- ANADÎR (D [1. Asia (Siberia) Uing. 470 km. 
A km H ® Solf- I ® provincie a Siberiei.
AlVU ANAHARSIS (sec. vi a. Ghr.), filozor seP, 

care a trăit multă vreme în Orecia şi a fost socotit 
Intre înţelepţii timpului.

- ANANŞSCU DIMITBIE ('IHai tl885) profesor
de ştiinţele naturale la liceul Sf. Sa va, autordecărţl 
didactico, membru fundator al Ateneului Român.

ANANţA. arhiereu iudeu pe la 48 p. Ghr., 
duşman al lui Hristos.

ANANIA, sf. apostol, prăznuit de biserica orto
doxă la i Octombrie. El a fost trimis do Isus să 
întlmpine şi să boteze pe acela care avea să devie 
apostolul Pavel şi care, numindu-se Saul, perse
cuta pe devotaţii lui isus. Trăind în Damasc, 
Anania a lucrat muit pentru propagandă şi de 
aceea a fost chinuit şi ucis cu pietre din ordinul 
unul guvernator roman.

ANANIA, episcop, eparh. Buzăului 1526—1544.
ANARHIŞTI partizani ai unarhimnultii (wm- 

partea lilol.). Ga întemeietor teoretic se consideră 
Bakunin, care se despărţi de G. jMarx în 1872, 
despărţind astfel anarhismul de socialism. Me
toda lor de luptă este acţiunea directă: teroarea 
prin asasinate individuale sau în masă.

ANASTASACHI, st. baln. lîngă Tîrgu Ocna,
' .jud. Bacău.

ANASTASIA, fiica lui Laţeo Vodă, domnul 
Moldovei. Ptingîndu-se cu tatăl ci dinastia mol
dovenească a lui Bogdan linie bărbătească, ea 
o continuă în linie femciască.

ANASTASIA ROMANA, sf. prăznuită de bis. 
creşt. ortodoxă la 29 Octombrie. A trăit pe timpul 
împăraţilor Decius (249—251) şi Valcrlan (252— 
260) şi a suferit martiriul pentru credinţa creştină. 
A murit în groaznice chinuri, tăindu-i-sc limba,' 
mllnile, picioarele şi apoi capul.

ANASTASIE, profesor la Academia domnească 
din Bucureşti pe la 1770.

anastasie I, mitropolit al Moldovei între 
1541-1550, fost călugăr la măn. Putna. A botezat 
pe Ştefan fiul lui Petru Voevod.

ANASTASIE I, episcop al Romanului pe la 
1560, a păstorit, după unii, 14 ani. Era călugăr 
de la măn. Putna. A fost apoi mitropolit al Mol
dovei şi a păstorit de două ori: ca. 1572-75 şi ca. 
1577 cu numele de Anastasie n.

ANASTASIE III, episcop al Romanului între 
1651—ca. 1657. In timpul păstoriei lui s’a întîm- 
plat vizita patriarhului Macarie al Antiohiei, 
despre a cărui călătorie a scris Arhidiaconul Paul 
din Alep. Gu prilejul acestei vizite la Roman, 
episcopul a făcut o mare slujbă în amintirea Sf. 
loan Ghrisostom şi a îmbrăcat letonul păstrat din 
timpuri vechi în. biserica episcopală şi despre care 
tradiţia spune că a foSt unul din darurile trimise 
lui Alexandni-cel-Bun de către Împăratul Paleo- 
lo^l. La 8 Martie 1657. episcopul Anastasie a par
ticipat la hirotonirea lui Lazăr Baranovici, episco
pul de Gernigov (Rusia), săvîrşităîn laşi.

ANASTASIE CRIHCA sau CRIMCOVICI, episcop 
al Romanului Intre 1607-1612, apoi Mitropolit 
al Moldovei de două ori: 1609-1616 şi 1620-1630 
sub numele do Anastasie iv. A zidit mănăstirea 
Dragomima şi a binecuvîntat întemeierea mă-s 
năstirii Solea de către Tomşa Vodă.

ANASTASIEVICI MJŞA (*1803 fi885), om 
' politic sîrb. adversar al familiei Obronovici, 

amestoeat în mişcările politice din ţara sa pînă 
pe la 1868. De atunci s’a stabilit în România, 
unde şi-a .cumpărat mari proprietăţi rurale, a 
împrumutat statul Munteniei in 1855 cu 2.000.000 
lei. Cunoscut sub numele de Maior Mişa, a murit 
la vîrsţă înaintată şi a lăsat averea familiei 
Karageorgevici.

ANA “TASŢU TAGHE ('1838 tl900), filan
trop şi om politic român. A fost prefect, deputat, 
etc.; a lăsat Academiei toată averea pentru între
ţinerea unei şcoăle de agricultură la 'ţigăneşti şi a 
unei şcoale primare la Călmăţuiu (jud. Tecuci).

ANATQLIA, nume dat Asiei mici. Vechii 
noştri scriitori ziceau Anadol.

ANAXAGQRAS (*ca. 500 t 428 a. Ghr.) filozof 
grec, profesa în Atena, avînd elev şi pe Perlele; 
osîndit la moarte pentru ideile sale, fu scăpat 
de acesta. El face pentru prima dată distincţia 
intre materie şi spirit: materia este eternă şi 
uniformă, ea nu se poate organiza prin sine, ci 
numai prin spirit.

ANAXIMANDRU (*6i0t647 a. Ghr.), Rlo- 
zof grec. El' socoteşte că primul principiu al 
lumii sensibile este injinilul, din el s’a organizat 
natura, care se va dezorganiza prin jocul ace
loraşi forţe prin cari s’a organizat.

ANAXIMŞNE DIN MILET, filozof grec. (sec. 
V a. Ghr.) După el. aerul este clementul funda
mental al naturii.

ANCICRAC TABUTINO.
ANCIRA (= ANCYRA), oraş, Asia Mică; azi: 

Angirta'(tm- c.) Aci s’a găsit o inscripţie greco- 
latină, care e trad. testamentului lui August 
[mmummtum aneyranum).

ANCQNA, oraş. Italia, port Marea Adriatică; 
lupte Intre Francezi şi Austriac! (1849), între 
trupele papale şi Hota italiană (1860).

ANCONA ALBSSANDBO (*1835tl914), isto
riograf ^ critic literar italian.
Pr. op: 1 precursori di Danie,
1884; La poesia popolare ita
liana, 1878.

ANCUDINA, gîrlă în jud. Is- 
mail, lîngă tîrguşorul Vîloov, se 
varsă în Marca Neagră.

Andersen.

ANCUS MARCIUS, după 
legendă, al 3-lea rege al Ro
mei, pe ia 640 a. Ghr.

ANDALUZIA, prov. Spania, 
mult timp ocupata de Arabi.

ANDAMANE, insule în4 
golful de Bengal; pos. engleză.

ANDERSEN HANB ORISTIAN 
(*1805 •jl875), poet şi romancier danez. Traduc, 
rom. Povesti alese (D. Stăncnscu, 1894), Grădina 
Raiului (Ana Botez), Mărgăritare (Ruxandra 
Vlahuţă, 1909), Grădina Raiului (B. Nemţeanu), 
Prichindel (Natalia Negru, 1925), Poveşti (Sarina 
Casvan Pas, 1925). '

ANDQRRA, mică republică, 
supraf. 450 hm. p. în regiunea 
Pirineilor, pusă sub protecţia 
Franţei.

ANDRAşeşti, corn. r. jud.
Ialomiţa, pi. Slobozia; înfiinţat 
în 1864.

ANDRASSY iDLro (*1823 
tl890), om politic ungur, a luat ' 
parte la revoluţia din 1848; după , ...
încheerea dualismului, a fost Iu 111 Andrassy' 
prim-ministru al Ungariei şi ministru de externe 
al monarhici; a avut rol important în congresul 
din Berlin (1878).

ANDRĂSSY lOLro (*1860 tl929), oin politic 
ungur. A fost ministru de interne (1906) şi a avut 
luptă grea cu opoziţia condusă de contele Tisza. 
Ministru de externe în 1918, a asistat la pră
buşirea monarhiei; a fost în fruntea mişcării 
legitimiste, după ce —: în timpul răsboiului — se 
arătase înreductlbil, declarând că ‘orice teritoriu 
ocupat trebue anexat. După încercarea lui Ga
rd de Habsburg de a face lovitura de stat, a fost 
întemniţat mai multe luni. După aceea s’a re
tras, ocupîndu-se -cu studii istorice.

ANDRŞA OIBOLAMO (*1812tl868), cardinal 
italian, sprijinitor al puterii statului contra 
papei.

ANDREA DEL SABTO M- SARTO.
ANDRŞE AUGUSTE (*1854 tl897), explorator 

suedez, întreprinse o expediţie Ia polul N.' în 1897, 
dar nu se mai întoarse.

ANDREENI, corn. r. jud. Odorheiu, pl. Gristur.
ANDREţSCU lOAN (*1851 tlg82), pictor ro

mân, mai ales peizagist, a lăsat multe tablouri 
cu o nota melancolică. Profesor de desen Ia 
seminarul din Buzău (1872), expuse pentru
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prima dată la expoz. artiştilor in viaţă 1874; 
în 1876 plecă la Paris, şi chiar în anul sosirii 
i se adtniseră la salonul oficial 2 tablouri, dar 
o boală nemiloasă 11 sili să revmă în Bucureşti 
în 1881 şi făcu expoziţie la Stravropoleos în acelaşi 
an. Pr. op. BucureşHul văzut noaptea. Rozele roşii 
şi alte, Alee de fagi.

ANDREEŞTI, com. r. jud. Gorj. pl. Gilortu
ANDREţîVICI w Silvestru Uorurin.
ANDREIAŞI, com. r. .jud. Rîmnicu-Sărat, pl. 

Coteşti; 785" loc.
AMDRţlICA MIHAIU (*1827tl900), unul din 

conducătorii Românilor In luptele contra Ungu
rilor în 1848-49; amic al lui Avram lancu, Moţ şi 
el, a fost mai apoi membru al delegaţiei care s’a 
dus la împăratul Austriei cu memoriul naţiunii 
române.

ANDREIU, sf. apostol prăznuit de biserica 
ortodoxă şi catolică la 30 Noembrie. Originar 
din Betsaida (Galilea), pescar de profesiune, 
se convinse că Isus este Mîntuitorul şi i se devotă; 
în curlnd deveni, împreună cu fratele său Simon 
Petru, apostol al lui Crist şi-l urmă peste tot. 
După înălţarea lui Isus, Sf. Andreiu fu unul din 
cei mai zeloşi predicatori. Scriitorii spun că a, 
călătorit prin Scitia, Grecia, Epir. A fost ucis 
pe o cruce în formă de x, probabil în oraşul Patras 
(Grecia). Moaştele lui au fost duse la' Constant!- 
nopol în 357. Sf.Andreiu este patronul Scoţiei. Mar
tiriul lui ainspirat multe opere artistice, dintre cari 
sunt vestite: pictura lui Murillo (Madrid) şi Do- 
minichino (Roma).

ANDREIU martir (t761) prăznuit de bise
rica ortodoxă la 17 Octombrie. A fost un călu
găr învăţat care a luptat contra diferitelor erezii 
şi combătînd pe Împăratul Constantin Copronim, 
sprijinitorul iconoclaştilor, a fost trimis la moarte 
de acesta.
, ANDREIU, sf. prăznuit de bis. ortodoxă la 
18 Maiu, originar din Mesopotania, era ostaş şi 
duclndu-se în Atena, a fost'convertit la creşti
nism de către o tînără pe care trebuia s’o pă
zească în închisoare, unde era trimisă pentru 
credinţa ei, şi de aceea a fost ucis cu pietre.

ANDREIU CRETANUL, sf. (1390) prăznuit de 
bis. ortodoxă la 4 Iulie. A fost arhiepiscop în 
Creta şi a lăsat scrieri religioase.

ANDREIU STRATILAŢ, prăznuit de biserica, 
ortodoxă la 19 August. A trăit pe timpul îm
păratului Maximian (286—305) şi luptlnd ca 
ofiţer într'un războiu contra Perşilor a invocat 
Înaintea luptei numele lui Crist. Invinglnd, toţi 
soldaţii lui au trecut la creştinism. Din această 
cauză a fost pedepsit de generalul său şi apoi ucis.

ANDREIIU (ung. andrAs) i, rege al Unga
riei 1047—1060; detronat de fratele său Bela.

ANDRţlIU II, rege al Ungariei (*1205tl235), 
decretă Bula de aur, prin care întări privilegiile 
magnaţilor.

ANDREIU III, rege al Ungariei (* 1290t 1301) avu 
războaie cu Austria, dar pierdu o parte din ţară-

ANDREIU DIN CRACOVIA, primul episcop cato
lic în Moldova cu reşedinţa în oraşul Şiret, 
numit de papă In 1371.

ANDRIEŞţîNI, com. r. jud. Ialomiţa,pl. Turia.
ANDRIEŞESCU lOAN (*1888), istoric român. 

Studii în laşi'şi în Viena. Profesor la facultatea 
de litere din Bucureşti, director al Muzeului de 
antichităţi. Membru corespondent al Academiei 
Române, 1928. Pr. opere: Contribuţie la Dacia 
înainte de Romani, 1912; Din preistoria Olteniei, 
1921; De la preistorie la evul mediu, 1924; Piscul 
Crăsani, 1924; Tezaurul de la Vîlci-Trîu (Bul
garia), 1925.

ANDRQCLES, pers. legend. Aulus Gelliu 
povesteşte' cum acest sclav a vindecat un leu 
şi acest leu l-a cruţat clnd s’a găsit faţă cu el în- 
tr’un circ.

ANDROMACA (= ANDROMACHE), pers. legend. 
din răzb. Troiei; a inspirat multe opere literare, 
între cari tragedia lui Raclne (Andrdmaque) 
repr. 1667, tradusă în rom. de D. Nanu, 1909.

Şi Coşbuo are o poezie cu acest titlu. In Iliado AND- 
este simbolul amorului conjugal. am/"'

ANDROMEDA ® pers. mitol. ţ). ® Numele AINO 
unei constelaţiuni. (•»■ Part. fiioi.).

ANDRONIC, sf. apostol prăznuit de bise
rica ortodoxă la 17 Maiu. Unul din apostolii 
lui Crist şi predicatorii creştinismului. Sf. Pavel 
vorbeşte de el cu veneraţie într’una din episto
lele sale.

ANDRONIC, martir (fca 304) prăznuit dc bis. 
creştină ortodoxă la 12 Octombrie. Originar din 
Efes, a fost unul din cei mai puternici propagatori 
ai creştinismului. Supus la chinuri, împreună cu 
amicii săi Probus şi Tarah, nu. s’a lepădat de 
credinţă şi de aceea au fost toţi trei ucişi în circ 
de gladiatori.

ANDRONICnFALEOLOO (*1269tl332),împărat 
bizantin, 1283—1328, a cercat să unească bise
ricile creştine; învins de Turci, şi-a pierdut tronul.

ANDRONIC m CEL tAnAr (*1296tl341), împ. 
bizantin, 1328—1341, a detronat pc moşul său 
Andronic II şi apoi s’a luptat cu Turcii.

ANDRONIC IV (*1385). împ. biz. pus pe tron 
de Genovezi (1377), dar răsturnat de 'furci (1378).

ANENI, com. r. jud. Tighina, pl. Bulboaca,
ANESTţN ioan (*1847+ 1919), artist dramatic.'

A jucat multe roluri în comedie, continuînd pe 
M. Millo şi apoi'făcînd creaţiuni proprii. A jucat în 
diferite oraşe din provincie, în Bucureşti şi în ul
timii ani la teatrul din Craiova.

ANESTţN VICTOR (*1875'tl9i8), ziarist ro
mân, cunoscut ca vulgarizator al chestiunilor ştlin- 

, ţifice: Romanul Cerului, 1909; Cucerirea aerului,
1909; Astronomia pOpUlară, după Mackphcrson,
1909, ş. a.

ANEŞTI, sat. jud. Mehedinţi; pe aici s’au 
descoperit urmele unui drum roman.

ANGEL.es los, oraş, Statele-Unitc (Califor
nia’), vestit pentru industria de filme cinemato
grafice; 576.000 loc.

ANGELiESCU ALEXANDRU (* 18.50 ţl925), ge
neral român. Şi-a început cariera îri 1870 şi s’a 
distins în războiul pentru independenţă. A fost 
profesor şi director la diferite şcoale militare şi a 
devenit general în 1902.

ANGELESCU CONSTANTIN (*1869), medic ro
mân, profesor de chirurgie la Pacultatea de me
dicină din Bucureşti, fost ministru de instrucţie 
în mai multe rînduri, autor al legilor pentru 
învăţămîntul primar din 1924, pentru învă- 
ţămîntul particular din 1925 şi pentru înv. 
secundar din 1928; preşedinte al Ateneului 
Român.

ANGELESCU ILIE (*1836 tl882), prof. ro
mân de matematici. A studiat în Franţa în 
Şcoala centrală (Dipl. 1865); a fost consilier 
technic pentru administrarea pădurilor statului 
(1871), prof. de geometrie la Şcoala de poduri 
(1867) şi dc mecanică la Şcoala de agricultură 
(1877). Op. pr. Aritmetică raţionată (1868),
AlgeVră (1869).

ANGHEL DIMITRIE (*1872 tl914), poet ro- 
mâ'n. A învăţat în Iaşi, apoi a călătorit în 
Italia şi a stat mult timp în Paris. Legat prie
teneşte cu St. O. losif, a colaborat cu el în 
multe opere, între cari cea mai curioasă este 
Caleidoscopul lui A. Mirea, satirizare uşoară şi 
glumeaţă a vieţii bucureştene. A murit sinucis.
Poet delicat, de o sensibilitate excesivă, influen
ţat de simbolismul francez, uneori 
manierat, are lucrări cari strălucesc 
prin verva expresiei şi prin puterea 
imaginaţiei. Pr. op. In grădină,
1903; Fantezii, 1909; Fantome, 1911;
Oglinda fermecată, 1911; cu St. O. 
losif: Caleidoscopul lui A. Mirea,
1908; Cometa, comedie, 1908; Car
men Saeculare, 1909; Cirezi lui 
Lucullus 19J0; Legenda funigeilor, 
poem dramatic, 1W7. E însemnat 
şi ca traducător din Ibscn, Al. Dumas, Ban viile.
De Flers, etc.

D. Anghel.
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ANG- ANGHEL oeoRQE C1807tl887), unul di 
rni'nlaşii mişcării româneşti din 1848—49 î 

ANG Ardeal.
din

In

ANGHELţlSCU OBOROE (*1839tl915), ge
neral român; a luat parte la războiul pentru in
dependenţa, avinfl misiuni însemnate, între 
cari ocuparea Vidinului; ministru de războiu 
1882; senator.

tului insular şi care, propriu vorbind, este numai 
al unei provincii.

Imperiul britanic, în genere luat, cuprinde două 
părţi: a) Regatul unit al Marei Britanii şi al Ir
landei (adică Anglia din Europa); b) Dominio- 
nuri, posesiuni, colonii, protectorate în celelalte 
continente.

Anglia europeană se compune din insulele Bri-

londr,

onpTfQn V

Harta Angliei.

ANGHELţlŞTI, corn. r. jud. Putna, pl. Adjud; 
înfiinţată pe la 1432.

ANGHELţrŞ, c. r. jud. Trei-Scaune, pl. Ozun.
ANGLIA (UNITED KXNODOH OF ORBAT BRITAIN) 

{fr.‘ ANOLBTBRRE, germ. ENOLAND. ital. mOHIL- 
TERRA), numele pe care noi obişnuim a-1 da rega-

tanlce: una-mai mare [Anglia, Ţara Galilor = 
Wales, Scoţia), alta mai mică (Irlanda), precum 
şl o sumă de insule mici cari formează arhipela
gurile Ebride, Orcade, Şetlande.

Suprafaţa totală a acestora este de 314.961 
km. p. Ele nu formează un stat Unitar, căci Re-
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gatul propriu zis uuprinile numai insula cea mare 
şi nordul Irlandei, iar restul Irlandei lormcază. 
(din 1922), un stat liber (numit: SaoTStat nah-Ei- 
reann, Irish Free State) cu organizaţie republi
cană şi confederat cu Regatul. Englezii mai stă- 
plnesc în Europa insula Malta şi oraşul GibraltaT 

•■-la strlmtoarea cu acelaşi nume.
Afară din Europa, imperiul britanic cuprinde: 

a) In Asia: insula Cipru, Palestina, o state din 
Arabia (între cari TramjoTdania şi Oman], 
regatul Irak, India (care cuprinde provincii, 
state şi agenţii, precum şi două state libere: Bhu- 
ton şi Nepal, ^ivernate de cîte un Maharajah), 
Adcn, ins. Bahrain, Ceylon, Maldive, o parte din 
Bomeo, Hongkong ş. a. b) în Africa: parte din 
Sudan, Gambia, Nigeria, Uniunea sud-africană, 
Bhodesia, Zanzibar, Uganda ş. a. c) în America: 
Canada (Dominion of Canada), Dabrador, ins. 
Bermude, Jamaica, Guyana engleză ş. a. d) In 
Oceania : Australia (dominion), Noua Zelandă 
(dominion) ş. a.

întregul imperiu englez reprezintă o suprafaţă 
de 41.020.000 km. p. cu o populaţie de 472.300.000 
locuitori.

In acest articol vom vorbi1 despre Anglia euro
peană; despre partea cealaltă se găsesc informa- 
ţiuni la celelalte nume citate mai sus.

Insula cea mare se mărgineşte la N. cu Oc. 
Atlantic, la E. cu Marea Nordului, la S. cu Marea 
Mînecei care o desparte de Franţa, la V. cu Ma
rea Irlandei. Prezintă multe goUuri, dintre cari 
mai însemnate sint: Moray, Forth, Wash, Tami- 
sei la E.; Lom, Clyde, Solway la V. Caporl : 
Wrath la N., Lisard la S. Părţile mai monta ase 
sînt ia N. în Scoţia (M. Scoţiei, Grampian şi 
Şeviot) şi la S. V. în Wales; In prov. Anglia este 
numai şirul M. Penini. Elnvlile sînt scurte: Se- 
vern, Mersey se varsă în M. Irlandei, Humber, 
format din Ouse şi Trenl în M. Nordului; Tamisa 
în M. Nordului. Clima este uniformă, foarte umedă, 
în genere dulce, dar multe zile ceţoase. Producţlu- 
nea vegetală nu este bogată, sînt mai ales puţine 
cereale, dar multe păşuni, cari permit creşterea vi
telor pe o scară foarte întinsă. Bogăţia mare a An
gliei stă în cărbuni şi minerale ca fier, plumb, zinc, 

-dar mai ales în marea desvoltare a industriei şi 
în comerţul ce face cu coloniile, dominionurile 

.şi ou toate ţările din lume. Gap. Londra (7.806.000 
loc.). Oraşe pr. Birmingham, Liverpool, Man- 
chester, Shef/ield, Belfast, Bristol, Huli, Ports- 
muth, Cardift, Southampton, York, (în Anglia), 
Edinburg, Glasgow, Aberdeen (în Scoţia).

Irlanda este a doua insulă mare. Se mărgi
neşte la E. cu Marea Irlandei, la V. cu Oc. 
Atlantic. Supr. 84.394. km. p., 4.360.000 loc. 
Pămîntul este mai mult deluros şi cu multe mla
ştini. Are multe rluri şi fluvii mici, între ele mai 
însemnat Barrow şi Shannon, cel mai mare, lung 
de 360 km. Clima ca şi în insula cea mare. Se gă
sesc păşuni întinse şi cimpii agricole; s’au des- 
voltat industrii anexe ale agriculturii şi textile, 
cum şi exploatări de minerale.

Oarecari ştiri despre aceste insule se găsesc chiar 
a. Ghr.; dar mai bine cunoscute începură a fi 
prin sec. 1 p. Chr., când Romanii îşi stabiliră do- 
minaţiunea lor în provincia Anglia, dîndu-i nume
le de Britannia. Această provincie a Cost apărată 
cu mare greutate contra locuitorilor din Nord (Sco
ţia), totuşi s’a putut desvolta o viaţă înfloritoa
re în cîteva oraşe, mai ales în porturi; dar nu a 
fost romanizată deplin. După retragerea legiuni- 
lor. Bretonii fură supuşi de Picţi şi de Scoţi. In 
luptele cu ei, au făcut apel la Anglo-Saxoni, cari 
au venit, i-au scăpat, dar au pus stăpînire pe 
ţară, întemeind şapte mici state (eptarhia anglo- 
saxonă), cari trăiră separate, ba chiar luptlndu- 
se Intre ele pînă prin sec. ix-lea cînd se produse 
unitatea lor politică, ajutată şi de unitatea reli
gioasă, căci, rînd pe rlnd, locuitorii acestor state 
îmbrăţişară creştinismul, ca şi Bretonii supuşi de 
ei. cari fusese creştinaţi cu multe secole înainte. 
Noul stat avu să sufere invaziunea şi stăpînirea

daneză (1017-1042), apoi cucerirea Normanzilor, ANG- 
cari se stabiliră aci (1066). Dinastia norman- .. .i 
dă domni pînă In 1154, urmată de casa de "INI 
Anjou (Plantagenet) pînă la 1399. In aceas
tă epocă se decretă Magna Charta, o cons
tituţie (1215) în care îşi au isvorul toate trans
formările politice din Anglia. In această epocă 
se desfăşură războiul de 100 de ani. care dete 
Angliei mari victorii şi mare prestigiu In lăun- 
trul insulei şi în Irlanda, mărit şi in timpul 
dinastiei de Lancaster (1399-1453); dar începînd 
războiul celor două roze (dinastiile Lancaster -şi 
York) puterea engleză slăbi, pentru a se ridica 
din nou sub dinastia l\idor (1458) şi în deosebi 
sub Maria Tudor şi sub Elisabeta. Unirea între 
Anglia şi Scoţia prin lacob I aduce dinastia Stuar- 
ţilor (1693-1688). După ea urmează dinastia casei 
de Orange, care domni pînă în 1714, cînd li luă 
locul casa de Brunswich-Hanovra, zisă casa de 
Windsor, care domneşte şi azi. In sec. xvm se 
întemeiază imperiul colonial al Angliei, prin ocu
parea întinselor teritorii din America de N., din 
Asia (India), etc. Coloniile americane se răscu- 
lară contra metropolei (1775) şi deveniră inde
pendente (1783): cu toate acestea puterea ma
ritimă a Angliei crescu necontenit, după ce se 
luptă contra revoluţiei franceze şi după ce în
vinse coaliţia Statelor nordice (1801) şi pe Na
poleon (1803). In secolul xix situaţia mondială a 
Angliei nu se schimbă, deşi avu să lupte cu două 
meiri dificultăţi: una internă (mişcările din Ir
landa), alta externă (răscoala coloniilor din S.
Africei, în deosebi a Burilor). Deşi învinsă, deşi 
acordă autonomia Burilor şi home-mle Irlande
zilor (1913), Anglia ştiu prin politica ei abilă să 
împiedece destrămarea imperiului, îngăduind ca 
viaţa locală a coloniilor ei să se desvoltc în li
bertate avînd legături de diferite feluri cu me
tropola, cum făcu şi în 1921 cu Irlanda, care do- 
bîndi autonomia, rămlnînd totuşi ca un membru 
al marelui imperiu englez. Participarea la războiul 
mondial (1914-1918) îi întări şi mai mult presti
giul atît In Europa cît şi în lumea întreagă.

Anglia este monarhie constituţională şi eredi
tară. Parlamentul e compus din Camera lorzilor 
si Camera comunelor. Regele actual este George V 
(•»■ CUV. iw şi Scoţia, Irlanda).

ANGLICANI, partizani ai anglicanismului. In- 
meiat de Henric viu (1530), întărit de Eduard 
VI, anglicanismul are ca bază profesiunea de 
credinţă de 42 art. redactată de Granmer; are 
parte din principiile catolicismului, parte din ale 
reformei.

ANGLO-SAXONI, pop. germanice cari nă
văliră hi Britania' sec. vi.

ANGQLA, întinsă colonie portugheză în 
Africa centrală pe coasta de Apus, 4.120.000 loc 
Gap. Loanda.

ANGORA, oraş în Anatolia (Turcia Asiatică),
75 000 ioc; după răsboiul mondial devenit 
capitala republice! turceşti.

ANGOULSIME, oraş în Franţa; 34.000 loc 
episcopie; catedrală din sec. xu.

ANHALT, ducat din Germania, aşezat în 
mijlocul Prusiei (provincia Sa); 331.000 loc.;
Gap. Dessau. înainte de 1863 erau două ducate: 
A.-Bemlmrg şi A.-Dessau-Koethen; de atunci 
se uniră.

ANICET-BOURGEOIS [anise bur.ioa] au
guste (*1806 tl871), dramaturg francez. Intre 
alte lucrări scrise, în oolab. ou Labiche, comedia 
L'avare en gants jaunes (1858), imitată dc Alec- 
sandri în a sa Agachi Flutur.

ANINA, corn. r. jud. Garaş »»■ Steiordnrfa- 
nina.

ANINIŞU, corn. r. jud. Gorj, pl. Novaci; în
fiinţată 1864.

ANINOASA ® corn. r. jud. Muşcel, pl. Rtul 
Doamnei. Aci e un schit, t ® com. r. jud. Dîm
boviţa, pl. Tîrgovişte. t ® com. r. jud. Gorj, pi.
Gilortu. H ® com. r. jud. Trei-Scaune, pl. Ozun.

ANIO, rin în Italia; se varsă in Tibru.
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ANJ- ANJOU [anjn], veche provincie a Franţei.- 
AiVI-r stat din Indochina franceză.; 4 mii.
AN I 945,000 loc. capitala: Hui.

ANNOBQN, insulă în Golful Guineei (Africa), 
aparţine Spaniei.

ANNVNZIO QABRiţîLE D' C1864), poet şi 
romancier italian; unul din propagandiştii pentru 
alianţa Italiei cu Franţa în războiul mondial, 
a participat la răzhoiu ca marinar şi ca aviator, 
a avut un accident din care a rămas fără un 
ochiu; clnd diplomaţii n’au voit să acorde Ita
liei Fiume, a organizat o trupă şi a ocupat oraşul; 
după ce se liniştiră lucrurile, se retrase lingă 
lacul Garda şi continuă publicaţiile. Opera lui 
poetică este considerabilă. Inccpînd cu poezii, 
1880, dete la lumină peste 10 volume, cari 
exprimă idei profunde alături cu impresii de
licate, dar şi cu porniri de voluptate. Ca autor 
dramatic, a dat multe piese. Ca romancier, a 
publicat, începînd din 1889, vrc-o 9 volume. 
A mai publicat studii istorice, critice, nuvele, apoi 
un număr de opere de propagandă războinică în 
timpul neutralităţii şi do înălţare patriotică după 
războiu. Din scrierile lui s’au tradus multe în româ- 
ueştc, unele prin coloanele revistelor şi ziarelor 
(de P. Robescu, H. Frollo, Alexandrescu Dorna), 
altele în volume: Poeme, tr. Alexandrescu Dorna 
(1904), Făclia sub obroc trad. Alexandrescu Dorna 
(1906), Franccsca de Riinini, tr. I. Peretz (1907), 
Nuvele, tr. N. Pora (1909), Martirul tr. A. Dorna 
(1910), Caiiea fecioarelor tr. Al. Dorna (1911), 
Pănilnl virgin, nuvele (1914). Cetatea moartă 
tr. Al. D. Marcu (f. a.). In lipsa lui Vaer, trad. 
C. A.. Ghica (f. a.).

ANQNYMUS BELAE REGIS NOTABIUS, autorul Celei 
mai vechi cronici ungureşti {Gesta Hungarorum);

' ea merge pînăla955, e scrisă probabil în sec. xii, 
dar ms. ceî mai vechiu e din sec. xiv; cuprinde 
date despre istoria Românilor din Dacia.

ANONYMUS LnoOSIENSIS saU C ARANSEBESIENSIS,
autoful unui dicţionar (Dictionarium valacki- 
co-latinu,m) ce se găseşte în Bibi. Universităţii ' 
din Pesta. Descoperit de Hasdeu în 1871, a fost stu
diat şi publicat în parte de el, cercetat de Den- 
susianu, de Gr. Creţu ş. a. N. Draganu emite ipo
teza că anonimul ar fi Mihail I-Ialici (•«- acest
cnv&nt).

ANO'VCA, sat jd. Tighina, pop. numai româ
neasca.

ANQTJETIL-DUPERRON ABRAHAM ţ‘ 1731 
tI805), orientalist francez' şi călător, publică 
studii asupra Indiei: Recherches histoiiques el 
giographiques sur. Vinde şi traduse Zend-Avesta.

ANSON OEOBQE (*1697 tl762), amiral englez, 
învingătorul escadrei franceze comandate de 
Jonquiâre (1746).

ANTAŞ, com. r. jud. Someş, pl. Gîrbou.
ANTEMIREANU ALEXANDRU (*1877 tl910), 

ziarist. A învăţat liceul în Ploeşti şi facultatea 
de litere în Bucureşti. A colaborat la ziare {Epoca, 
ş. a.), la „Revista literară”, la ,,Convorbiri lite
rare”; a întemeiat cu alţi cîţiva tineri revista 
„Floare albastră” (Blrlad). Printre alte scrieri;

' trad. piesei lui Ibsen ,,Strigoii” şi un roman
,Din vremea lui Căpilan 'Costache" (în ziarul 

„Epoca”).
ANTIGONA, pers. legend. grec, fiica lui 

Edip, rege al Tebel, conduse pe tatăl său orb 
în rătăcirile lui, fu osîndită la moarte de Creon 
pentrucă înmormîntase pe fratele său Polinice. 
Aceste fapte inspirară vestita tragedie a lui 
Sofocle [Antigona, 440 a. Chr.), tradusă în ro
mâneşte de Mihail Dragomirescu.

ANTţLE, arhipelag între Arnerica de N. şi 
Am. de.S.; ca. 8.400.000 loc. Marea în care se gă
sesc aceste insule se numeşte şi ea M. Antilelor 
(SC zice şi M. Caraibilor). Cele mai însemnate 
din aceste insule; Cuba, .Tamaiea, Haiti, Porlo- 
rico (Anţ. mari). Guadelupa, Martinica (Ant. 
mici).

ANTI-LIBAN, şir de munţi din Siria.
ANTţM Episcopul Nicomidiei,, prăznuit de

Mitropolitul
Antim.

bis. creşt. ortodoxă ia 3 Septembrie. A fost ucis 
In timpul persecuţiilor pornite de Diocleţian în 
vestita eră a martirilor (303—31î).

ANTIM, ultimul Mitropolit ăl Proila'viei, 
de pe lâ 1821 pînă la 1829.

ANTpw' IVIREANUL (tl716), mitropolit 
al Ţării-Româneşti. Născut în Iviria (Cauca- 
zia), a venit In ţară ca tipograf şi zugrav. Călu- 
gărindu-se, a fost pus de Brîncoveanu să 
organizeze tipografia mitropoliei din Bucureşti. 
Inaintînd In treptele ierarhiei bisericeşti, e^- 
men al Snagovului (1696), episcop al Rlmnicului 
(1705), el întemeiă la reşedinţele sale tipografii, 
dlnd la lumină cu blagoslovenia, chcltueala 
sau şi cu munca sa de traducător, un mare număr 
de cărţi de ritual, ş. a. In 1708 
deveni mitropolit şi zidi In Bu
cureşti o biserică- frumoasă, ca- 
re-i poartă numele. Făcînd parte 
din partidul filorus, a fost acu 
zat de risipă de către adversarii 
săi, dar s’a apărat prin două 
scrisori (ce se păstrează) şi a ră
mas în scaun pînă sub Nicolae 
Mavrocordat, eînd s’au ridicat , 
contra lui bănueli din pricină că 
nu arată simpatie pentru Turcia.
Cu prilejul răspîndirii unui svon 
despre o invazie austriacă în ţară.
Domnitorul fugi, iar Mitropolitul rămase în ca
pitală. După întoarcerea sa, Mavrocordat II acuză 
de conspiraţie eontra statului şi obţinu de la pa
triarh caterisirea şi exilarea. Se zice că pe drum 
spre Constantinopol a fost ucis. De la el ne-au 
rămas pe lângă Evanghelii (1691), Psaltiri (1694). 
Leturghier (1713), şi o colecţie de maxime reli
gioase {Floarea Darurilor, 1700) şi o antologie 
bisericească (1705), o operă de polemică {Carte 
sau lumină, 1699), în care combătea catolicismul, 
iar în ms. predicile ţinute, de el în diferite 
ocaziuni. El considera predica drept cea mai 
importantă misiune a preotului şi critica pe cei 
cari nu vorbeau poporanilor.

ANTIMp'VA, com. r. jud. Durostor, pl. Turtu- 
caia.

ANTINA, ruinele unui oraş român jud. 
Romana ţi Ungă satul Reşca, străbătut de r . 
Tăslulu. Vechiul nume a fost colonia Romula. 
Pe aici trece o însemnată cale romană.

ANTINQOS, tip de frumuseţe plastică. Era 
nurnele unui sclav vestit în Roma în timpul lui 
Adrian. Se dă acest nume şi unei statue din co
lecţia Vaticanului.

ANTipCHIA (azi: Antakieh), oraş în Siria; 
28.000 loc; patria Sf. loan Chrisostomnl (Gură 
de aur).

ANTipH, numele mai multor regi ai Siriei.
ANTIPA, episcopul Pergamului, martir, prăz

nuit de biserica ortodoxă la 11 Aprilie. E po
menit In Apocalipsul lui loan. A trăit pe vremea 
împăratului Domitian (81—96) şi a fost ucis 
pentru stăruinţa în credinţa sa.

ANTIPA GRIOORE (* 186'7), zoolog rom., a lucrat 
mai mulţi ani în laboratorii în Franţa şi Italia; 
a organizat serviciul pescăriilor din România, 
dl cărui director a fost mulţi ani; a întemeiat 
Muzeul de istorie naturală din Bucureşti după 
cele mai stricte cerinţe ştiinţifice, care e unul 
din cele mai frumoase din Europa; a publicat 
multe şi variate studii de specialitate In ro
mâneşte şi nemţeşte. Membru al Academiei 
Române (1910). Pr. op. Regiunea inundabilă a 
Dunării, 1910; Probleme ştiinţifice privitoare la 
delta Dunării, 1914; Pescăria şi pescuitul in 
Romănia, 1916; Problemele evoluţiei poporului 
român, 1919; Duhărea şi problemele ei, 1921.

ANTIPATER (*397 f317 a. Cîhr.) general ma
cedonean, devotat lui Alexandru cel Mare.

ANTISEMITISM, doctrină politică socială, 
prm care se pledează contra Evreilor. Ea s'a 
născut în timpul Romanilor şi s’a desfăşurat 
mai ales în Evul mediu, cînd s’au îndreptat nu-
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meroase persecuţiuni contra lor. In timpurile mo
deme antisemitismul s’a răspîndit mai ales in Ru
sia, unde au fost ucişi mulţi Evrei prin pogromuri. 
La noi mişcarea antisemită a luat un caracter 
mai mult economic, dar nu s’a ajuns -1a excese.

ANTISTŞNES {*444 t365 a. Ghr.) filozof 
grec, profesorul lui Diogene. Pentru el binele 
suprem era virtutea, iar aceasta consta în dis
preţul bogăţiilor şi al măririlor; de aceea duse, 
cu voinţă, viaţa de cerşetor ambulant.

ANTIVARI, oraş în Iugoslavia (Montenegro), 
la Marea Adriatică; 2400 loc.

ANTOLQOION (=cuiegcrc de bucăţi alese reli
gioase) : primul, româneşte şi slavoneşte, tip. 
1705 la Rlmnic de Antiin Ivireanul, episcopul 
eparhiei Rîmnicului.

ANTOMARCHI PRANCESCO (*1780tl838), me
dic italian, ’prof. de anatomie la Florenţa; a 
îngrijit pe Napoleon la Sf. Elena plnă în ulti
mele momente şi a publicat un memoriu despre 
moartea acestuia.

ANTONELLI lOAN (*1827 tl888), luptător 
român în 1848—49,. apoi profesor şi preot unit 
în Blaj şi Făgăraş, a luat parte la întemeierea 
„Asociaţiunii transilvane11 (1861); a tradus din 
Titu Liviu.

ANTONŞŞTI, c. r. jud. Teleorman pl. Alexan
dria; aci s'a dat luptă Intre Mihaiu şi Turci 1595.

ANTQNIE GEL MARE (*251t365). sf. 
prăznuit de bis. creşt. ortodoxă şi catolică la 
17 Ianuarie. Născut în Egipt din părinţi creştini 
cuvioşl, moşteni, la vîrsta de 20 de ani, o mare 
avere. Auzind o predică în biserică, îşi vîndu 
tot ce avea, împărţi banii la săraci şi se retrase 
într’o pustie. Aci fu persecutat de diavol în 
toate felurile, ispitindu-1 prin diferite chipuri 
ce lua sau înfricoşîndu-1 prin arătarea altor 
chipuri hidoase. Antonie îl învinse şi trăi li
niştit în singurătate. Mai'tîrziu, fu rugat să 
întemeieze mînăstirea Faium (Egipt), după 
care urmară altele, în cari se adăpostiau sute 
şi mii de călugări. El a organizat viaţa monastică, 
supunlnd-o la regule de cea mai mare stricteţă 
şi a încurajat schimnicia; a luat parte la lupte 
religioase, combătînd, în special, pe Arieni. Cu 
toată activitatea desfăşurată, a preferit traiul 
izolat şi în cea mai redusă simplicitate. A murit 
în vîrstă de 105 ani, după ce devenise celebru în 
toată creştinătatea. Corpul său a fost strămutat 
din Egipt n Constantinopol şi mai tîrziu a, ajuns 
în Franţa (Vienne, Dauphine) şi în jurul lui 
s’a întemeiat ordinul Sf. Antonie în 1070. Su
ferinţele şi tentaţiile lui au inspirat opere de' 
artă, dintre cari mai cunoscute sunt; tabloul 
lui j. Bosch în muzeul din Viena şi a lui Tenier 
la Louvre în Paris.

ANTONIE, mitropolit al Moldovei pe la 1730, 
retras în Rusia la 1740 (după catalogul publ. de 
C. Erbiceanu).

ANTQNIE DIN POPEŞTI, domn. Ţării-Româ- 
neşti 1669—1672. Amic al Cantacuzineşţilor, el 
urmări pe toţi adversarii acestora şi unora le 
dete pedepse grele; persecută pe toţi Grecii cari 
avusese pînă atunci autoritate în conducerea 
trebilor publice; dar Intrigile de la Constantino
pol îi aduseră mazilia.

ANTQNIE ROSET, domn. Moldovei între 1675— 
1678. Grec de neam, dar stabilit mai de mult în 
Moldova şi avînd rang boieresc, a avut o domnie 
agitată, din pricina războiului dintre Turci şi 
Ruşi, la care a trebuit să participe şi el în anii 
1677 şi 1678. Mazilit, a trăit în mare mizerie la 
Constantinopol.

ANTONţNI, nume dat la şapte împăraţi 
romani începînd cu Nerva (Traian, Adrian, An- 
tonin, M. Aureliu, Verus, Gommodus).

ANTONINXJS PIOS (*86tl61) împărat roman 
între 138—161, vestit prin .spiritul de dreptate 
cu care a domnit.

ANTQNIOS, episcop al Durostorului, a 
luat parte la sinodul din 1638 care a osîndit 
erezia lui Giril Lucarls.

ANTQNIUS MARCUS (*143t87 a. Ghr.), mare A|\JŢ. 
orator roman şi om politic. Despre valoarea .Dp,' 
lui vorbeşte Cicerone în cartea sa' ,,Orator”. ArU

ANTQNIUS Marcus (*83t30 a. Chr.), om po
litic şi general roman; înteineiă al 2-lea triumvirat 
cu Octaviah şi Lepid; însă, certîndu-se cu Octa- 
vian, mai ales din pricina sprijinului ce acordă 
Cleopatrei, regina Egiptului, fu învins de el la 
Actium (31) Şl silit apoi a se sinucide.

ANVERS (= ANTWERPEN), oraş. Belgia, port la 
Escaut; 304.000 loc. In timpul răsb. mondial 
fu ocupat de Germani (Oct. 1914).

ANZI, I»- Cordilieri.
APA, corn. r. jud. Satu-Mare, pl. Seini.
AP ADIA, corn. r. jud. Garaş, pl. Reciţa.
AJPAFI MIRAI I (*T623tl690), principe al Tran

silvaniei, 1661-1690.
APAFI MIRAI n (*l676tl713), fiul lui Apafi I, 

principe al Transilvaniei între 1690-95. Austria 
anexînd Transilvania, el s’a stabilit la Viena, 
unde a trăit restul zilelor sale.

APAHIDA, corn. r. jud. Cluj, pl. Someş; st. c.
l. linia Aiud—Cluj.

APALjNA corn. r. jud. Mureş, pl. Reghin-dc-Jos.
APAŞI, rămăşiţi din vechii locuitori ai Ame- 

riceî zişi Picile-Ftoşii- se ocupă cu vînătoarea 
şi sunt foarte şireţi în'luptă. Francezii au dat 
acest nume unor pungaşi criminali din Paris 
şi de la ei s’a luat termenul şi la noi.

APATĂU ® corn. r. jud. Satu-Mare, pl. Satu- 
Mare. H ® corn. r. jud. Arad. pl. Ineu.'n ® corn. 
r. jud. Bihor, pl. Seleuş.

APATIU, corn. r. jud. Someş, pl. Chiochiş.
APAŢA, corn. r. jud. Braşov, pl. Bîrsa-de-jos.
APELE-VII, c.r. jud. Romanaţi, pl. Ocolu; 

înfiinţată 1613.
APEliES (sec. IV a. Chr.) vestit pictor grec, 

a trăit la curtea lui Alexandru cel Mare.
APENţNI, munţi, străbat Italia în toată 

lungimea ei; 1300 km. lung.; bogaţi în marmură; 
vinurile cele mai înalte: monte Como (2914 m.),
m. Amaro (2795 m.), m. Vettore (2477) în Ap. 
centrali.

APIS, boul sacru pe care Egiptenii îl adorau 
ca expresiunea divinităţii.

AFQLD ® corn. r. jud. Tîrnava-Mare, pl. Hen- 
dorf. lf ® afolddl DE SUB. c. r. jud. Sibiu pl. Mer- 
curea; st. c. f. linia Sibiu-Alba-lulia; f ® afoldul 
DE JOS. c. r. tot acolo.

APOLLODQR (405 a. Chr.), pictor grec.
APOLLODQR DIN DAMASC (*60 tl29), arhi

tect roman, â construit forul lui Traian în 
Roma şi podul peste Dunăre, în dreptul ora
şului Turnu-Severin, de care s’a servit Traian 
în a doua a sa expediţie 
contra Dacilor.

APQLLON, zeu grec şi 
roman’: al poeziei, artelor.
Soarelui, oracolelor; fiul lui 
Jupiter şi al Latonei, frate 
cu Diana. Artiştii antici şi 
cei moderni au înfăţişat în 
diferite opere pe acest zeu; 
de ex.: Apollon zis de la Bel
vedere, statue, muz. Vatica
nului; Ap. cu lebăda statuă, 
muz. ,,dei Studi” din Nea- 
pole; Ap. învingind şarpele 
Piton, pictură de fr. Eug.
Delacroix, muz. Louvre (Pa
ris).

APOR familie nobilă din 
Transilvania; dintre membrii ei însemnăm pe;
® ŞTEFAN, tezaurar al principatului, a stăruit 
pentru unirea Românilor cu biserica Romei. ® fe
tru (*1676 tl752), conte, jude suprem în ţinutul 
Trei Scaune, a scris o istorie a Transilvaniei.
® CAROL (*1815tl885), magistrat superior.

APOSTOL (= faptele şi epistolele Apostolilor); 
primul tip. româneşte este al Diaconului Coresi,
Braşov 1563; apoi: Bucureşti 1683, Buzău 1704 
(slavo-rom.). (i»-Part. lilol.)

Apollon de la 
Belvedere.
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APO. APOSTOLiACHE, c. r. juU. Prahova, pl.
ADA Podgoria; Înfiinţaţi 1462.
AHA APOSTOLţSCU NICOLAE (*1876tl918), pro

fesor român. A publicat articole asupra poeziei 
româneşti şi asupra cîtorva scriitori, un manual de 
istoria literaturii române (Bibi. Steaua) şi un stu
diu asupra influenţei romantismului în poezia 
români; colaborator al lui Gr. Tocilescu la ,,Re
vista pentru istorie, arheologie şi filologie”.

APPENZF.T.T., oraş Elveţia (cant. Appenzell); 
5100 loc. germani. Cantonul admis în confe
deraţie 1513.

APPţlLPAUL (M855), rnatcinaiic J'rpLncez; prof. 
de mecanici raţionaţi la Univ. din Paris, mem
bru al Academiei de ştiinţe (1892); membru onorar 
al Academiei Române (1914); delegat al Franţei 
în ,,Institutul de cooperaţie intelectuală”.

APPONYI ALBERT CONTE (*1846), om politic 
un^r fiul lui George Apponyi.

APPONYI OEOBOE CONTE (*1808tl899), om 
politic ungur, partizan al lui Deâk.

APRQDUI, PURICE, corn. r. jud. Ismail, pl. 
GhUia-Noui.

APRODUL PURICE, poem al lui Costache Ne- 
gruzzi, în care autorul desvolti o tradiţie 
povestită de cronicarul I. Neculce; publ. 1837.

APRQZI, c. r. jud. Ilfov, pi. Budeşti.
APŞERQN, peninsulă tn Marea Caspică.
APUliEJUS Luoius (sec. 11. ]). Ghr.), filozof 

•latin, lăsă multe opere, din cari mai cunoscute 
Măgarul de aur, un fel de roman satiric. Din 
aceasta s’a tradus Amor şi Psyche, basm mi
tologic, de G. Popa Lisseanu (1924).

APUXiţlNSIS (Dacia), împărţire a provinciei 
romane corespunzlnd cu Transilvania.

APULUM, cetate romană In Dacia, cam unde 
este Alba-Iulia de astăzi.

AQUILEIA, oraş. Italia antică, pe Adriatica 
(Istria), fundată 181 a. Ghr. distrusă de Atila 
(452). Azi are 2000 loc.; s’au dat mari lupte In 
timpul războiului mondial.

AQUţNO, oraş Italia (prov. Caserte), patria 
Sf. Toma zis din Aquino.

AQUITANIA, ţinut în vechea GalUe, (udat 
de fl. Garo’ime) apoi provincie a imp. roman, 
formă un ducat sec. vu, apoi regat (de la 778), 
parte din ea iarăşi ducat (de la 845) şi, după 
multe peripeţii, deveni provincie a Franţei.

ARAB TABIA, fostă fortăreaţă turcească 
aproape de SUistxa. După tractatul de la Berlin 
au stăpînit-o Bulgarii; în 1882, după numeroase 
şi aprinse discuţii, s’a luat de Români.

ARABAGI (D corn. r. jud. Caliacra, pl. Bazargic. 
H ® c. r) jud. Duroslor, pl. Beibunar.

ARABÂGIEAR, com. r. jud. Durostor, pl. 
Sarsînlar.

ARABI, loc. din Axabia, de origine semitică. 
După ce au îmbrăţişat noua religie a lui Mahomet, 
şi-au întins puterea lor şi în afară de hotarele Ara- 
biel, ocupînd nordul Africei şi Spania şi formînd 
mai multe callfate. Ei au desvoltat o însemnată 
civilizaţie originală: de la ei ne-au rămas cifrele 
arabice, adoptate de toată lumea; ei au creat 
ştiinţa algebrei; au lăsat opere de artă (arhitec
tură, sculptură, desen) de mare valoare; muzica- 
lor a fost vestită; povestirile lor formează un 
tezaur din care au tras bogate isvoare literatu
rile europene (w- altabetol in partea lllol. la out. arab).

ARABIA, penins. Asiei; 3.000.000 km. p.; 
13.000!oOO loc. Gentriil mai mult pustiu, coastele 
fertile, mai ales prov. fiedjaz şi Yemen. Cap. 
Meca. Oraşe pr. Damasc, Beirut, Ierusalim, Me- 
dina, Aden.

ARACI, com. rur. jud. Trei-Scaune. pl. Sf. 
Gheorghe.

ARAD, jud. în Grişana; cap. Arad; supr. 
6005 km. p.; 242.371 loc. (1923);,are 10 plăşi,
1 com. urb. şi 195 com. rur. (1925); face parte 

din circumscripţia Curţii de Apel 
din Timişoara; are 19 şcoale pri
mare urbane şi 227 rurale; are 38 
cooperative de producţie şi con
sum şi 11 coop. pentru exploa
tare de păduri (1928). Din punct 
de vedere religios, iocuitorii ţin 
de eparhia ortodoxă din Arad, de 
vicariatul ortodox sîrb din Timi
şoara, de episcopia, greco-catolică 

Marca jud. Arad. din Oradea, de episcopia greco- 
catolică din Lugoj, de episcopia 

rornano-catolică din Timişoara, de superinten- 
denţa luterană din Arad şi de episcopia reformată 
din Oradea.

arad, oraş cap. jud. Arad,—aşezat pe malul 
drept al Mureşului; 62.490 loc. (1920); st. c.f. pe 
mai multe linii: spre Gurtici, spre Jimbolia. spre 
Oradea, spre Brad, spre Otlaca, spre Pecica; ocoi 
silvic; se ţin tîrguri în Martie, April, Iulie, Oc
tombrie, Noembric. .^ci este reşedinţa episcopiei 
ortodoxe a Aradului şi a superinţendenţei lute
rane; are 5 biserici ortodoxe româneşti, 1 orto
doxă sîrbească, 3 bis. unite, 1 catolică,. 1 lute
rană şi 1 reformată; are o Academie teologică 
ortodoxă, un iiceu.de băieţi numit ,,.Moiso Ni.
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coarâ”, înfiinţat ÎJi 1754 şi românizat în 1919, un 
liceu (ie fete, înfiinţat în 1907 ca şcoală maghiară, 
o şcoală secundară ele băieţi „losit Vuican”, în
fiinţată în 1919, două şcoaie secundare de băieţi 
cu limba de predare maghiară, una de fete cu 
ambele liîubi, alta de băieţi cu limba de predare 
germană. Oraş vechiu, se pomeneşte în acte din 
sec. xn.

ARAD, episcopia ortodoxă înfiinţată în 1705, 
formată din episcopia lenopolei şi a Orăzii-mari 
după unirea mitropolitului din Alba lulia cu 
Roma. A fost episcopie sirbeascâ; iar de la 1829 
a devenit românească, subordonată însă Mitro
poliei sîrbeşti din Corlovăţ, şi de la 1863 Mitro
poliei româneşti (atvtnci înfiinţată) din Sibiu. 
Lista episcopilor: Nistor loanovici (1829), Ghe- 
rasim Baţ (1830), Procopie Ivacicovici (1853), 
Miron Romanul (1873), loan Metianu (1875), 
losif Goldiş (1899) loan Pap (1902), Grigorie 
Comşa (1925), actualul ep. Are 343 parohii în 
,iud. Arad, Timiş-Torontai, Caraş-Severin şi 
Hunedoara.

ARADA, c. r. jud. Turda, pl. Cîmpeni.
ARÂGQ DOMINIQUE FRANCOIS C1786tl853), 

fizician şi’ astron. fr., profesor, membru al In
stitutului; luptă cu un devotament rar pentru 
ştiinţă; după 1830 se amestecă în politică, de
venind membru al guvern, provizoriu din 1845; 
orbind în ultimii ani ai vieţii, con
tinuă să lucreze şi să publice.

ARAGQNIA, ţinut al Spaniei, 
oraşpr. Sâragossa. Fu în ev. me- 
din regat indep. în 1478 murind 
loan II, lăsă tronul fiului său 
Ferdinand Catolicul, care, ca soţ 
al Isabelei, era rege peste Cas
tilia şi Lem. Astfel aceste state 
se uniră şi formară o unitate 
cuprinzînd toată Spania creştină.

ARAL, MAREA DE, in Turkestan 
(Asia); supr. 67.000 km. p.

ARANEAG, com. r. jud. Arad, 
pomenită în 1608.

.ARANY lOAN (*1817tl882), cel mai mare 
po(ît epic al Ungariei.

ARÂRAT, munte Armenia; 5211 m. înalt.; 
după Biblie, aci se opri corabia lui Noe.

ARATMAGEA, com. r. jud. Durostor, pl. Bei- 
bunar.

ARANIEŞ, c.r. jud. Hunedoara, pl. Hunedoara.
ARBANAŞ = ARNAUT w Albanez.
ARBţiLÂ, oraş. Asia mică; aci Alex. cel Măre 

învinse pe Dariu (331 a. Chr.)
ARBORE (D com. r. jud. Suceava, pl. Arbore. 

H ® c. r. jud. Dnrohoiu, pl. Centru.
ARBORE LUCA (fl523), hatman pe timpul 

lui’ Ştefăniţă Vodă (1517—1527) şi tutor în 
timpul minorităţii acestuia. El a Încheiat un 
tractat de alianţă cu Polonia (1518), dar Dorn- 
nitorul îl osîndi la moarte fără judecată. Arbore 
e un personagiu principal in drama lui Dela- 
vrancea „Viforul11.

ARBORE ZAMFIR c. ('1848), Român basara
bean, a participat ca student, la mişcări revolu
ţionare în Rusia, a fost înţenmiţat; apoi a trăit 
în Elveţia, publicînd diferite scrieri; în 1877 s’a 
stabilit în România ca ziarist (,,Românul” ,,Tele
graful”), mai tîrziu funcţionar la Arhivele Statului 
şi la Primăria diiXBucureşti. Op. pr.‘: Temniţă 
şi exil, 1894; In exil, 1896; Basarabia in 
sec. XIX, 1899, premiată de. Academia Română; 
Gramatica limbii ruse, 1902; Dicţionarul geo
grafic al Basarabiei, 1904, premiat de Soc. 
de geografie; Dicţionar bulgaro-român, 1909; 
Ucraina şi România, 1916.

AR CAD IA, regiune în vechia Grecie, socotită 
de poeţi ca ţara oamenilor fericiţi, trăind ca 
păstori. De acolo dictonul latin El in Arcadia 
ego, pe care-1 găsim ca epigraf la un tablou al 
lui Poussin şi la un capitol din Pseudocijnege- \|----

Arago.

pl. Spineni,

licos a lui Ai
ARCADIU

Odobescu.
('ca. 376t408), fiul lui Teodo-

siu, primul împărat al Orientului, după împăr- ARA- 
ţirea imperiului roman (395). a

ARCAN, vîrf de munte jud. Gorj. AKO
ARCÂNI, com. r. jud. Gorj, pl. Vulcan.
ARCăan, societăţi de susţinere şi propa

gandă naţională, întemeiate de Românii din Bu
covina, în timpul stăpînirii austriace, cu scop 
de a întreţinea spiritul naţional (membrii purtau 
costum naţional) şi de a opune o rezistenţă pro
pagandei ’ucrainiene, pe care autorităţile aus- 
triace o sprijineau.

ARCESILAOS ('ca. 318 fca. 239 a. Chr.), filoz. 
grec, reprezintă o formă a scepticismului, contrar 
lui Zenon care admitea că uneie reprezentări 
pot fi certitudini.

ARGŞŞTI, com. r. jud. Romanaţi, pl. Oltu-dc- 
sus, 1704 loc.; st. c. f.

ARCHIA, com. r. jud. Hunedoara, pl. Simeria.
ÂRCHID, com. r. jud. Sălaj, pl. Bocşa.
ARCHTLOCH (sec. vn a. Chr.), vestit satiric 

răutăcios grec,- despre oare zice Horaţiu că a in
ventat versul iambic.

ARCHIMEDE (*287+212 a. Chr.), ilustru 
geometru grec; autorul prmcipiului care-i poartă 
numele („un corp cufundat într’un fluid pierde 
o parte din greutatea sa egaiă cu greutatea vo
lumului de fluid doslocuit”). A trăit în Siracuza 
şi a murit în timpul luptelor date de Romani ca 
să cucerească această ţară. Se zice că graţie 
iscusinţei lui şi descoperirilor sale ştiinţifice a 
ţinut trei ani în loc flota romană. De la el a 
rămas vorba ,,evrica\" (grec. = am aflat), care 
se citează cînct cineva a găsit soluţiunea unei 
mari şi grele probleme.

ARCHIŞ, com. r. jud. Bihor, pl. Beliu.
ARCHITA, com. r. jud. Tîrnava-Mare, pl.

Daneş; st. c. f. între Feldioara şi Sighişoara.
AROHiVA m- Arhiva.
ARCIZ, com. r., jud. Cetatea-Albă, reşed. plăşii 

Cogîlnic. st. c. f., 2464 loc. înfiinţată ca. 1816.
ARCIZUL-NOU, com. r. jud. Cetatea-Albă, 

pl. Cogîlnic; 783 loc.
ARCOLE, oraş. Italia, pe un afi. al Adigelui; aci 

victoria lui Napoleon contra Austriacilor (1796).
AHCyDA, sat din com. Popeşti-Bîcu pl.

Sabarul jud. Ilfov. Aci sînt basine mari în cari 
se limpezeşte apa Dîmboviţei ce se introduce în 
Bucureşti.

ARCUŞ, com. rur. .jud. Trei-Scaune pl. Sf. 
Gheorghe

ARD.AN, com. r. jud. Năsăud, pl. Şieu.
ARDEAL »w- Transilvania.
ARDED, com. r. jud. Satu-Marc, reşed. plăşii 

Arded.
ARDEOANI, com. r. jud. Bacău, pl Tazlau- 

Sărat; grădini (le zarzavat.
ARDEOVA, com. r. jud. Cluj, pl. Huedin.
ARDEU, com. r. jud. Hunedoara.pl. Geoagiu.
ARDUSAT, com. r. jud. Satu-Mare. pl. Hi- 

deaga.
ARDUZEL, com. r. jud. Sălaj, pl. Cehul-Silva- 

niei.
AREFU, com. r. jud. Argeş, pl. Argeş pe rlul 

Argeş. In apropiere, ruinele cetăţii lui VladTepeş.
ARES, numele grec a 1 zeu iu i M arîe [ww aoestonv.).
Aretino meteo (*1492t 1552), poet satiric 

italian.
ARGEL, com. r. jud. Clmpulung, pl. Moldo- 

viţei.
ARGENTINA, republică: supr. 2.987.000 km. 

p.; 10.800.000 loc. Ocupă toată partea de S.E 
aAmericii de S. Se mărgineşte la N. cu Bolivia, 
la E. cu Paraguay, Brasilia şi Uruguay, la V. cu 
Chili. Munţi: Cordilicrii, cari o despart de Chili.
Ape: La Plata cu afl.JParaguay, Parana, Uruguay;
Rio Colorado, Rio Negro. Clima e variabilă, dar 
sănătoasă. Se cultivă: grîu, porumb, tutun, 
bumbac, cafea, cacao, fructe, eînepă, orez; se 
cresc oi, cai, boi; se găseşte şi petrol. Capitala: 
Buenos-Aires (1.700.000 loc.). ’

ARGEŞ, rîu, afl. al Dunării pe stînga; isvo- 
răş’te din muntele Negoiul, jud. Argeş; lung. 300
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A R I
AR6- km.; udă jud. Argeş, Vlaşca, Musp.el, Dîmboviţa, 

Ilfov; 1 rece.prin Curtea de Argeş şi prin multe 
c. r-; se varsă In Dunăre la V. de Olteniţa,,în 
faţa Turtucaei; afl. pe dreapta: Neajlov, Glava- 
cioc, unite la Călugăreni; pe stingă: Vălsanul, 
Ruil Doamnei, Dîmboviţa, Gălniştea.

ARGEŞ, fm- Curtea de Argeş.
ARGEŞ, jud. în Muntenia; cap. Piteşti-, supr. 

4.216 kni. p.; 254.889 ioc; are 
10 plăşi, 2 corn. urb. şi 175 c. 
r.; 12 parohii urbane, 174 pa
rohii rurale; ,846 biserici, 6 mă 
năstiri; ţine de eparhia episco
piei Argeşuiui, a cărei reşedinţă 
este în Curtea de Argeş; face 
parte din circumscripţia Curţii 
de apel din Bucureşti; are 391 
şeoaie primare, are 70 de coope- „ . , .
rative de producţie şi consum 'Marca Jud‘ .Aree5- 
cu un capital de 4.399.000 lei, 28 coop. pentru 
exploatare de păduri cu un 
cap. d. 2.167.000 lei, 2 obştii 
de arendare, 12 bănci pop. 
cu un capital de 23.992.000 
lei (1925). Numele vine de 
la riul Argeş.

ABOEŞ {E-piscopia de) înte
meiată bl 1793; are reşedinţă 
în corn. Curtea-de-Argeş. De ea 
ţin judeţele Argeş şi Olt. Ală
turat este un seminariu preo
ţesc fondat bl 1839. Lista epis- 
copilor; losif (1793) llarion 
(1820), Grigorie [182B), llarion 
a doua oară (1828), Samuil Si- 
nadon, locţiitor (1845), Cli- 
vienl Găiseanu (1850), Neofit 
ScTiban locţiitor (1862), Ghe- 
nndie 1 (1865), JVeo/W Scriban 
(1868), losif Naniescu {IST3),
Ghenadie II Petrescu (1876),
Gherasim Tirnuş (1893), Calist 
lalomiţeanu (1912), TeofUMi- 
hăilescu (1918), VisarionPuiu 
(1921), Nichita Duma (1923).

ARGETOAIA, c. r. jud.
Dolj. pl. Fiiiaşi.

ARGETOIANU ION (*1840 
tl928), general. A studiat la 
Metz, a fost ofiţer de geniu; în 
războiui pentru independenţă 
a fost' şef de stat major al 
generalului Cerchez şi a luat 
parte la luptele din jurul Plev- 
nei; In 1888 (fiind colonel) a 
ocupat funcţiunea de secretar 
general al Ministerului de răz- 
boiu şi în 1890 i s’a dat con
ducerea lucrărilor pentru for
tificarea Bucureştilor; general 
în 1894, inspector al geniului 
(1895), ministru de războiu. A 
murit la Vicna.

arghir şi elena, poemă de 
Ion Bai’ac, publ. Sibiu 1801; 
ar fi o povestire alegorică a 
cuceririi Ardealului de Traian.

ARGONAUŢI, eroi din mi
tologia greacă. Vre-o 50 de eroi 
plecară, pe nava Ari/o, să caute 
lina de aur în Colchida.

ARGONNE, o regiune în 
Franţa, unde s’au dat nume
roase lupte vestite în timpul 
răsboiului mondial, mai ales în 
vara şi toamna anului 191^

ARGUS personaj mitol. grec., 
avea 100 de ochi, din cari 50 stau totdeauna 
deschişi. Azi e simbolui supravegherii neobosite 
şi pe care nimic n’o înşeală.

ARHA.NGEI4SE, oraş, Flusia, la Marea Albă; 
32.000 loc.

ARHANGHELUL, fostă măn. jud. Vîlcea 
corn. vlădeşti întem. de Paharnicul Stoica 
Pîrîianu în 1721.

ARHIPELAG = 'Marea-Egp.e.
ARHiyD, c. r. jud. Mureş, pl. Teaca.
AHHJV PENTRU FILOLOGIE ŞI ISTORIE, ' revistă 

redactată de T. Cipariu, Blaj 1867—1871.
ARHIVA istorica A ROMÂNIEI, publicaţie pe

riodică de documente privitoare la istoria Ro
mânilor. Bucureşti 1864—1865 şl 1867. Sub re
dacţia lui B. P. Hasdeu. -

ARHIVA PENTRU ŞTIINTA ŞI REFORMA SOCIALA,
organul Institutului Social român, fondat în 1929, 
apare în Bucureşti sub direcţia lui D. Guşti:

ARHIVA romaneasca, revistă redactată (jp M. 
Kogălniceanu Iaşi 1840—Î841 şi 1845Î A apărut 
şi ediţia 2-a în 1860—1862.

ARHIVA SOCIETATn ŞTIINŢIFICE ..ŞI LITERARE DIN 
IAŞI, revistă literară şi ştiinţifică. întemeiată 
în 1889 în laşi. Primii ani fără director.
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Harta jud. Argeş.
Apoi: 1894 A. D. Xenopol; 1906 1. Bărbulescii; 
1906 A. D. Xenopol. Apare şi azi sub direcţia 
I. Băxbulescu.

ARI sau ARIENI (scris şi Aryeni), numele ge
neric al populaţiilor albe din Europa şi din Asia:
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Ariadne.

■se mai numesc şi Indo-Europeni: Indieni, Ira
nieni, Greci, Italioţi, Celţi, Germani, Slavi.

ARIADNE,pers.mitol. grec. Era fiica lui Mi
nus regele Cretei; a ajutat, prin- 
tr’un ghem de aţă. pe Tezeu să 
lăsă din Labirint după ce omorîse 
pe Minotaur.'

ARIANI, eretici, partizani al 
lui ARIE. Acesta comba
tea unilatea treimii şi 
nega natura divină a lui 
Isus. Arianismul a lost 
oslndit de conciliul.de la 
Nioeea (325). Azi se gă
sesc arieni în Italia, El
veţia, Olanda. In Ungaria 
nordică şi în Transilvania 
sînt comunităţi de arieni.
Primul lor episcop ă fost Dăvid Ferenz (1566). 
Au fost recunoscuţi, oficial în 1600. In Ungaria 
au 9 protopopiate, 110 biserici principale şl 50 
filiale. In Transilvania sediul este la Cluj, unde 
au episcopie şi un consiliu sinodal, au seminariu 
şi liceu; au şi o revistă specială.

ARICŞSCU CONSTANTIN D. ('1823 +1886) pu
blicist romăn. Op. pr. Istoria revoluţiei din 1821.

ARICEŞTI-RACHTIVANI, corn. r. jud. Pra
hova, pl. Filipeşti; 1411 loc.; înfiinţat 1760.

ARIEŞ, rîu afl. al Mureşului.
ARIEŞENI, c. r. jud. Turda, pl. Cîmpeni.
ARIEŞ'UL-DE-CÎMP ® com. r. jud. Salu- 

Mare, pi. Hideaga. ţf ® arieşdl-de-pAdure, c. r. 
Jud. .Satu-Mare, pl. Hideaga.

ARINI ® com. r. jud. Sălaj, pi. Gchul-Silvaniei. 
ţ. © com. r. jud. Trei-Scaune, pl. Ozun.
ARINOASA, deal jud. Bacău.
AlRION'constantin o. (*185511923), advocat 

şi politi'c rom. Doctor în drept de la Paris, a fost 
deputat, ministru de instrucţie, de domenii şi 
de externe (în guvernul Marghiloman, care a în
cheiat pacea cu Germanii în 1918), profesor de 
drept comercial la facultatea de drept din Bucu
reşti (1913); a publicat cîteva studii juridice şi 
conferinţe [Statul antic, şi statul modern, 1884; 
Despre prejudiţii, 1886); a fost membru activ 
al Ateneului Român din Bucureşti şi membru 
onorar al Academiei Române (1923).

ARIQN ERACLE (*I838tl903), general rom..Elev 
al şcoaiei militare din Bucureşti, sublocotenent 
1857, maior 1868, colonel 1875. A luat parte 
la războiul independenţei, s’a distins ca coman
dant al artileriei corpului II de armată. Ge
neral de brigadă 1883, gen. de divizie 1892.

ARIONEŞTI com. r. jud. So- 
roca, pl. O'taci; 3225 loc.; exista 
în sec. xvn; tîrg săptăm. de vite.

ARIOSTO LUDOVICO (*1474 
+ 1533)'poet ital autorul unei 
vestite epopei Orlando ţurioso.
Din aceasta a tradus un frag
ment Heliade Rădulescu (în Curs 
de poezie generală voi. m fasc.
VI.).

ARIOVIST, căpetenia Sua
vilor, popor din Galia veche; 
s’a luptat cu Cezar (58 a. Chr.).

ARIŞOAIA, munte. jud. Putna.
ARISTÂGQRA (J497 a. Chr.), tiran din 

Milet, ceru ajutor Atenienilor contra lui Darius 
şi astfel prioinui începerea războaielor medice.

ARISTARCH (*ca. 108 tea. 36 a. Chr.), 
vestit gramatic grec din şcoala alexandrină; 
a, rămas ca tip al criticului sever, dar judi
cios.

ARISTARCHI-BEY NlcouAE, agent al dom
nilor Munt'eniei, 1837, la Constantinopol, numit do 
Alexandru Ghica şi păstrat pînă în timpul luiB. 
Ştirbeiu. Purta titlul de „başcapuchehaia alM. 
Sale” şi ca rang boieresc; „mare logofăt al Bisericii 
Răsăritului”.

ARISTIA CONSTANTIN (*1800 ţl880), grec de 
origine, probabU născut în România. A participat,

Ariosto.

ARM
Timd student, la eteria grecească în 1821 în Bu- A R I- 
cureştî; a fost coîaborator luî 
Heliade pentru întemeierea tea
trului românesc în Bucureşti 
(1835), jucînd roluri în unele 
piese; a participat la revoluţia 
din 1848 .şi a fost exilat; a fost 
profesor de limba grecească şi 
franceză la Colegiul Sf. Sava 
din Bucureşti. Aristia a tradus 
pentru prima oară în româneşte 
primele cînturi din lliada lui 
Omer (1837) şi o parte din,
..Vieţile paralele” ale lui Piu-' 
tarch (1857); din itaiieneşte a c Aristia (După 
tradus ..Savl” de Alfieri (1836). un'desen de DuVe 
Alte scrieri; Gramatică franceză din 1824).
(1835), Prinţul român, poezii epice la suirea pe 
tron a lui Bihescu (tip. 1843).

ARISTIDE (*ca. 549tca. 468 a. Chr.),ontpoli- 
tic grec, supranumit cel drept. Repurtă, ca gene
ral, victoria la Marathon. dar prin intrigile lui 
Temistocle, fu exilat prin ostracisrn. Rechemat 
mai tîrziu, se împăcă cu rivalul său şi-şi sluji pa
tria cu acelaşi devotament, iuptînd la Salamina 
contra lui Xerxes, conducînd finanţele Atenei, 
ş, a. Numele lui rămase cu simbol al integrităţii 
vieţii politice şi al patriotismului.

ARISTIP (sec. IV a. Chr.), filozof grec, a 
formulat teoria (zisă hedonistică) că scopul vieţii 
este plăcerea şi că fiecare e judecătorul plăcerii 
.sale şi deci al moralităţii; cerea însă o înaltă 
cultură intelectuală pe care s’ar fi întemeiat 
aprecierea fiecăruia.

ARISTOFAN (sec. V' a. Chr.), poet grec, 
autorul multor comedii scrise cu răutate şi atacînd 
chiar pe Socrate. Op. princ.; Norii, Viespile; 
Broaştele. In rom. s’au tradus: Lisistrata, de P.
Muşoiu 1916; Norii, de Bileţchi, 1923. Păsările 
de Bezdechi 1926.

AHISTOTEL (*384ţ322 a.
Chr.), filozof ^ec, elev al lui 
Piaton, întemeietorul şcoaiei 
zise peripatetice,', cutreeră multe 
oraşe din Grecia; fu precepto
rul lui Alexandru cel Mare; 
metoda lui de învăţămînt s’a 
numit acroamatică. Pr. op. Is
toria animalelor, Betorica', Po
litica, Etica. E personificarea 
spiritului ştiinţific şi filozofic.

ARIţrŞD, com. r. jud. Trei- 
Scaune, pl. Ozun.

ARKANSAS, rîu în Ame
rica de Nord, se varsă în Misisipi; lung. 3470 
km.

'ARLBERG, munte în Tirol, străbătut de 
un'tunel lung de 10.270 m.

ARMADIA, c. r. jud. Severin, pl. Sacul (Timiş).
ARMAN, com. r. jud. Galiacra, pl. Sf. Dumitru.
ARMAŞENI, ® c. r. jud. Vaslui, pl. Ştefan- 

cel-Mare. II. © c. r. jud. Giuc. pl. Sînmartin.
ARMÂŞEŞTI ® com. r. jud. Ialomiţa pl. Ur- 

ziceni; 1965'loc. înfiinţată 1868, are o şcoală de 
agricultură şi meserii întemeiată în 1888 cu fon
durile lăsate de lordache Zossima. E şi un spital 
ţinut din acelaşi fond. St. c. f. linia IToeşti Slo
bozia t ® com. r. jud. VUcea, pl. Cerna.

ARMÂŞOAIA, com. r. jud. Vaslui, pl. Raoova;
1902 loc.; înfiinţată 1864.

ARMBRUSTER MATHIAS (fl542) om politic 
al 'Saşilor din Transilvania; primar al Sibiului.

ARMENI, com. r. jud. Sibiu, pl. Ocna-Sibiului.
ARMENIA, regiune în Asia între M. Neagră 

şi M. Ca'spică la S. munţilor Caucaz şi ajungînd 
pînă la Tigru şi Eufrat; hotarele au variat în 
cursul timpului după împrejurările politice. Se deo
sebeşte de obiceiu; A. mare, partea de E. de la 
Eufrat la M. Caspică, şl Â. mică, partea de V.
In vremurQe vechi A. fu Supusă Asirienilor şi 
Perşilor; după moartea lui Alex. cel Mare, căzu 
sub Seleucizi, apoi sub Părţi, cari întemeiară

AristoteL
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ARM- fegaiyl AnuenU'i (ca. 105 a. Gtir.), devenit mai 
A Q A tirz,u vasal Romei. Supus de Perşi, cari comb&teau 
AoA creştinismul adoptat de Armeni, regatul suferi 

invaziunea arabă; apoi se desXiinţă, căzind sub 
Mongoli (sec xiii), sub Turci (sec. xvi) şi 
In sec. XVII Începu a li tmpărţ.it Intre Persia, 
Rusia şi Turcia. In vremea Cruciadelor, a mai 
vieţuit citva timp (pină In sec. xiv) un stat 
armean In Asia mică. După războiul'mondial pu
terile aliate au voit să facă din toate provinciile 
armene un Slat independent, dar n’au reuşit. 
Locuitorii din teritoriile supuse Turciei In mare 
parte şi-au părăsit (ara. Cei supuşi Rusiei au 
format o republică in uniunea sovietică, cu o 
supr. de 34.500 km. p. şi 871.000 toc. Cap. Eriwan. 
în ţările româneşti s’au aşezat din vechi timpuri 
colonii de Armeni, cari au trăit In bune relaţii 
eu locuitorii băştinaşi şi mulţi s’au românizat de
finitiv. O grupă importantă care Îşi păstrează 
datlnele şi oarecare fizionomie particulară se gă
seşte în Gherla. Şi In Bucureşti e o frumoasă bi
serică In cartierul care are o stradă numită „Arme
nească” (•*- Partsa tU. allabetul la vorba: armeneac).

ARMENŢŞ, corn. r. jud. Severin, pl. Teregova.
AKBQDA, eroină din epopeea Gerusalemme libe- 

Tula (Ierusalimul liberat) a lui Torquato Tasso.
AEUVLÂ.N, nume ce-şi dau Românii macedoneni; 

cuvlnt format din a-R(o)mân; m- Maoedo-Romflnl.
ARMSTRONG WILLIAM OBOEOE ('1810+1900) 

Inginer englez, a inventat un tun şi o maşină 
I hidraulică cu care se ridică greutăţi In porturi, ş. a.

ARMUTIiI, corn. r. .jud. Caliacra.Teşed. plăşii 
Periş.

ABNAULD CEL MARE (*1612tl694), teolog şi 
filoz. francez, unul din jansenişti, a colaborat la 
Logica de la PoH-Royal (1662).

ARNAVT-GUiyS, corn. r. jud. Caliacra. pl. 
Bazargic.

AHNDT ERNST ('1769tl860', poet german, a 
scris clntece patriotice mai ales contra Francezilor.

ARNETH losit (*1791tl863), istoriograf şi 
numismat austriac. Principala lucrare: Synofisis 
nummoTum unliquorurn (1837—1842).

ARNO, fluviu, Italia, se varsă in Mediterana; 
udă Florenţa şi Pisa; lung 250 km.

ARNOTA, mănăstire pe un munte In faţa 
măh. Bistriţa jud. Vllcea; Întemeiată de Mateiu 
Basarab (1640), care este inmormlntat aci; In 
biserică se află şi portretul Întemeietorului.

AROMÂNI •*- HACEDO-ROMANI.
ARQN zis TIRANUL (tl597). Domn al Moldovei 

1591-1592, 1592—1595. Susţinut de Mihaiu Vitea
zul, a fost detronat de Sigismund Bathori şi Închis.

ARONEANULi, corn. r. jud. Iaşi, pl. Copou; 
aci e mănăstirea Aroneanu zidită de Aron Vodă 
In 1594.

ARPAD, primul rege al Ungurilor 889—907, 
ales pe cind se aflau In Ateluz şi pe care 11 con
sideră ca întemeietor al statului lor.

ARPAŞUL-DE-JOS, com. r. jud. Făgăraş, 
reşed. pîăşii Arpaşul, ocol silvio.

ARPAŞUIi-DE-SUS, c, r. jud. Făgăraş, pl. 
Arpaşul.

ARRAS, oraş. Franţa (Pas de Calais); 24.000 
loc. Aci' fură lupte ale Francezilor contra Spa
niolilor cari stăplniau ţinutul (1600,1054); s’au 
Încheiat tratate (1482 Ludov. xi şi Maxim, de 
Austria); In timpul răzb. mondial oraşul ffi ruinat 
de artileria germană, fără însă a fi ocupat.

ARREBOE ANDERS ('1587tl637), poet danez; 
episcop; a tradus Psalmii Iui David.

ARRHŞNIUS SVANTE (* 1859tl927), fizic, sue
dez, prof. la Upsala, la Stockhulm (1891), unde fu 
rector al universităţii; a fost premiat cu premiul 
Nobel, membru onorar al Academiei Române 
(1913); autor al teoriei disociaţiunii electrolUicc 
^ al unei teorii prin care se poale explica meca
nismul evoluţiei astrelor.

ARRIA, soţia lui Paetus, luptător politic 
roman. In vremea împăratului Claudiu, vestită 
prin eroismul său.

ARRIANOS FLAVlus (sec. II p. Chr.), istoric

grec, în serviciul împăraţilor i'omani (Adrian. 
Antonin Piu); op. pr. AnabaSis (despre Alex. cel 
Mare).

ARSACHE. com. r. jud. Vlaşca, reşed. plăşii 
Dunărea, înfiinţată 1712.

ARSACHl APOSTOL (*1789tl869), medic şi 
om politic român. Originar din Albania (poate 
Român maced.) şi-a luat doctoratul la Hallc (1812) 
şi în 1820 a fost numit medic la spitalul Pantelimon; 
alături cu profesiunea sa, s’a ocupat de politică: 
secretar al Domnitorului Grigoric Gliica (1827), 
secretar al Statului (1836), ajunge, sub noul 
regim politic, deputat şi în 1861 ministru; făcu 
parte apoi din primul minister comun al României 
(22 Ianuarie 1862) prezidat de B. Catargiu, iar, 
după uciderea acestuia (8 Iunie 1862)7 luă pre
zidenţia consiliului, dar demisionă la 24 Iunie. 
De atunci n’a mai avut rol politic.

ARSONVAL • ABSEne D’ (*1851), medic 
francez, prof.' Ia Gollâge de France, membru al 
-Academiei franceze; a inventat nişte galvano- 
metre şi un telefon magneto-electric;'a făcut cer
cetări asupra elasticităţii pulmonare, asupra 
curentelor de înaltă frecvenţă, etc.

ARSURILE, com. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Găeşti.

ARTA, oraş în Grecia, Ungă golful dc Arta, la 
marea Ionică. Legenda podului peste rîul Arta 
se aseamănă cu legenda mănăstirii Argeşului, 
este una din baladele poporane ale Aromânilor.

ARTANU, com. r. jud. Gorj, pl. Jiu.
ARTAXţlRXES, numele mai multor regi, ai 

Persiei dinainte de Ghristos.
arţari, com. r. jud. Ialomiţa, pl. Lehliu.
ARTEMIDOROS din Efes (sec. I. a. Chr.), 

geograf, scrise o descriere a pămîntului (Periplu).
ARTEMIE, sf. martir (f362) prăznuit de 

bis. creşt. ortodoxă la 20 Octombrie. A trăit 
pe vremea Împăratului Constanţiu (337—361 i, 
care l-a numit guvernator al Egiptului; dar sus- 
ţinînd pe creştini şi, acuzat fiind de păgîni că 
le-a dărîmat templele, împăratul Iulian l-a chemat 
In Antiohia şi l-a osfndit la moarte.

ARTEMIS, zeiţă din mitologia greacă; co
respunde cu Diana la Romani, (m- acest ouv.).

ARTEMQN CUVIOSUL, — prăznuit de bise
rică creştină, ortodox, la 24 Martie. Gonvertit de 
Apostolul Pavel, a devenit în Seleucia un mare 
propagator al creştinismului şi a murit în adinei 
bătrlneţe.

ARTHXTR (sec. vi p. Ghr.), rege legendar 
din Galia, ale cărui fapte au fost povestite de 
poemele poporane franceze şi germane (Giclul Me
sei rotunde).

ARTHUR CHESTER ALLAN (* 1830tl886), pre
şedinte al Statelor-Unite 1881—85.

ARTZIBAŞEW HIHAIL PETROVICI (* 1878tl927), 
romancier rus. Din operele Iui s’au tradus în 
româneşte: Răsbunătoml, de A. Nour. 1927; Pro
curorul de L. Clemente: 1. a.; Sanin, de L. 
Hancu, f. a.

ARUNCATA, com. r. jud. Gluj, pl. Mociu.
ARUN al RAŞID rr HARUN.
ARVA, rîu in Ungaria, afluent al r. Vaag.
ARVATENI, o. r. jud. Odorheiu, pl. Tlrnava- 

de-jos.
ARVJNTE, personagiu din poveştile poporului: 

tipul sgîrcitului comic. II găsim In fabula lui 
Donici ,,Anteriul lui Arvinte” şi In comedia lui 
Alecsandri „Arvinte şi Pepelea”.

ASACHI OHEOROHE (' 178St 1869), prof. ro
mân şi organizator do şcoalc în Moldova, scriitor 
şi întemeietor al presei moldoveneşti („Albina 
Tomânească" 1829), Întemeietor al şcoalei de in
gineri hotărnici din Iaşi (1813), agent diplomatic 
la Viena al Domnitorului loniţă Sandu Sturdzu 
(1822); secretar al comlsiunii pentru redactarea 
Regulamentului organic; întemeetor ăl ,,Con
servatorului filarmonic” din Iaşi (1839) şi înce
pătorul teatrului (1817); lucră pentru întemeierea 
Academiei Mihăilene (1835) şi pentru desvoltarea 
învăţămuitului, fiind în timp dc 40 de ani director
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Gheorphe
Asachi.

al 'şcoalelor din Moldova. Pe lingă acestea, el 
are şi o mare activitate literară; 
din nenorocire, spiritul lui n’a fost 
destul de suplu pentru a înţelege 
transformările politice, sociale şi 
literare ce se produceau sub ochii % 
săi: pe unele nu le-a încurajat, pe 
altele le-a stînjenit.

ASANI SFIBIDON, medic şi pro
fesor grec, laşi 1804, chemat de /
Domnitorul Ai. Calimah.

ASANEŞTI, familie de Romăni 
din Peninsula Balcanică, cari, 
ridicîndu-sc contra imperiului bi
zantin, stimulară pe Bulgarii, supuşi şi în- 
temeiară pe la 1185 al doilea imperiu bulgar, 
adică româno-bulgar. început sub Petru şi Asan, 
acest stat nou dobîndi o mare strălucire sub 
loniţă, care învinse pe împăratul din Bizanţ şi 
fu recunoscut de Papa de la Roma; cu acelaşi 
succes domni şi loan Asan, dar sub urmaşii 
lui imperiul decăzu şi se distruse.

ASAu, c. r. jud. Bacău, pl. Comăneşti; ,3425 
•loc;' cariere de piatră, exploatare de păduri; 
st. c. 1., fabrici de cherestea.

ASCENSIQN. insulă în oceanul Atlantic, 
stâpînită de Englezi; numită aşa fiindcă a fost 
descoperită în ziua Înălţării Domnului.

ASGHAFFENBURG. oraş în Bavaria. pe 
Mo in; 32.000 loc.

AŞGHILETJL-MARE,com. r. 
jud. Cluj, pl.Borşa. ţf aşchileul- 
Mio, c. r. tot acolo.

ASGLEPIOS numele grecesc 
al lui Eseul ap. (•»• esculap) .

ASGOLI GRAZIADIO (* 1829 
tl907), filolog italian, prof. .Aca
demia din Milano; membru al 
Academiei ,,dei Lincei". Pr. op.:
Sagr/i ladini (studii asupra lim
bii retice), Archivio glnltologico 
italiano, publ. periodică destina
tă mai ales chestiunilor , de dia
lectologie. A fost între primii cer
cetători asupra dialectului istriano-român (1881). 
.Membru onorar al Academiei Române (1877).

ASERBEIDŞţN ( = AZERBEÎDJAN), republică în 
Asia la S. de Gaucaz. Cap. Balcu.

ASIA, cel mai mare dintre continente: 44-000.000 
Km. p.; 900.000.000 loc.; de 4 ori mai mare de cît 
Europa şi de 14G de ori mai mare decît România. 
Aşezată la E. Europei, este legată de aceasta 
prin teritoriul dintre Oceanul îngheţat şi Marea 
Gaspică; de Africa e legată prin istmul de .Suez, 
pătruns acum de un canal; printr’o serie de in
sule se aproprie de Oceania, iar la N. e în legă
tură cu America prin strlmto'area Behring. Ţăr
murile ci sînt udate de Oceanul glacial artic, 
Oceanul Pacific, Oc. Indian, .Marca Roşie, Marea 
Neagră şi Marca Gaspică. Un număr mare de 
peninsule mari şi mici, de golfuri de lot felul ti 
dau o înfăţişare particulară. Dintre peninsule, 
mai mari sunt: Cumcinlca, Coreu, Indo-China, 
India, Arabia, Asia-mică.

Capuri: Celiuslcin la N., Comurin la &.
Oollnii şi mSrl: Marea de Kara la N.; Mcerea 

Behring cu Golful Anudir, Marea de Okoţk, 
M. Japoniei, M. Galbenă cu golful Pecili: M. 
Chinei cu golful Tonkin, la E.; golful Bengal, 
Marea Oman cu golful Persic, închis prin strîmtua- 
rea Ormuz, golful A den la S .; Marea Boşie închisă 
prin strimt. Bab-el-Mandeb, M. Mediterană, Ar
hipelagul, M. de Marmara, M. Neagră la V.

Usuie: Ncrua Zembla, Ahipelagul Noua Sibe
ria, în Oceanul îngheţat; Sacalin, Curile, ms. 
Japoniei (leso, Nipon, Sicoc, Kiu-Siu), Liu- 
Kiu, Formosa, Hai-nan, în Oceanul Pacific; 
ins. Ceylon la S. Indiei, Maldive, Lacadive, Soco- 
ţora în Oc. Indian şi în mările formate de el; 
ins. Cipru în .Mediterana şi Sporadele în marca 
Arhipelagului.

Munţi: m. din Caiiicialca, m. Slancjvoi Ia

i
Ascoli.

ţru’mul de E. al Siberiei; m. iablonoi între Siberia ASA 
Şl Ghina, Khangai în China, .4ltm şi 1 lun-Şan, a oi 
cari limitează oarecum podişul zis lignhai; între AOl 
China şi India. Caracorum şi Himalaia, cei 
mai înalţi munţi din lume (vîrful Everest are 
8840 'm.); Soleiman şi Hindu-cuş (7750 m,), 
cari închid podişul Pamir; pe malurile Mării 
Caspice sînt munţii Elburz (5600 m.) şi apoi 
m. Caucaz, cari despart aci Europa dc Asia; 
m. Armeniei cu vîrful Ararat (5800 m.); Liban 
şi Anti Liban în Siria.

Fluvii: Tobol, lenisei, Catanga, Olenek, Lena, 
Indighirca şi Colima se varsă în Oceanul în
gheţat; .Amur, Hoang ho sau fluviul galben, 
lang-Ce.-Kiang sau fluviul albastru, Si-Kiang,
Mecong se varsă în Oceanul Pacific; Saluen, 
Irauaddi, Brahmapulra, Gange, Godaveri, Nar- 
bada. Indus, Tigrul şi Eufratul, unite în Şat- 
el-.Arab se varsă în Oceanul Indian şi în mările 
formate de el.

Lacuri: Baikăl (in Siberia), Issik-Kul, Balkaş • 
şi Arai (Turchestan), marea Moartă în Palestina.

Clima este foarte diferită după regiuni, de 
vreme ce Asia se întinde în zona îngheţată, 
în cea temperată şi în cea caldă.

Flora şi fauna sînt deaseraenea deosebite. 
Podişurile sînt în mare parte pustii, dar cresc 
ierburi mărunte, cu cari se hrănesc turme de anima
le: cai, cămile, măgari, capre, antilope şiun soiu de 
boi mici numiţi yak. Animale sălbatice carnivore 
se găsesc prin toate ţinuturile acestea: lupi, 
urşi, şacali, mai puţini tigri şi lei. Ca vegetale, 
găsim multe din cele cari se cultivă în Europa 
şi cari de acolo au venit în părţile noastre: orz, 
grîu, in (Armenia), smochin, dud, prun, persic, 
migdal, păr (Persia), linte (Taurus), viţa de vie 
(Gaucaz). La S. şi la. E. (India, China, Japonia) 
găsim, afară de întinsele păduri nepătrunse de 
om, plante speciale ale ţărilor acelora: ceaiu, 
orez, bumbac, arbore de pîinc, trestie de zahăr, 
banan, portocal, lămîiu; iar ca animale domes
ticite în mare număr: elefantul, bivolul, ş. a., 
dar şi sălbatice primejdioase ca tigrul, urangu
tanul şi feluriţi şerpi.' Prin Turchestan şi prin 
pustiile chineze, oamenii se servesc de cămile şţ 
de cai jientru nevoile lor, şi greu se întreţin cu 
produsele puţine de orz, meiu, pepeni. Pădurile 
siberiene şi părţile de N. sînt locuite de animale 
cu blană bogată şi pe lîngă golfurile oceanului, 
în tundre, omul se bucură de ajutorul renului şi 
de carnea ce-i dă vînătoarea de urşi albi, foce, 
peşti şi păsări dc apă.

Rase de oameni: mongolă, cea mai răsphidită, 
pe toate podişurile spre N. şi spre E.; malaeză 
m peninsula Malaca-, rasa albă (mediteraneană) 
în India, Iran, Asia mică, Caucaz, Sirja, Palestina- 
şi Arabia; r. dravidiană pe podişul Dekan 
(Industan).

State independente: china, cap. Peking, de. 
care ţin şi Mongolia (Hanhai), Manciuria^Ţun- 
garia, Turchestanul de E., Tibet: — Japonia, cap.
Tokio; — Corea, cap. Seul; — Persia, cap. Teheran;
— Afganistan, cap. Cabul; — Belucistan, cap. Kelal; 
--Turcia, cap. Angora, care stăpîneşte şi în 
Europa o parte din peninsula balcanică; mai are 
şi o dominaţ.iunc nominală peste parte din Armenia 
şi parte din .Arabia;—• siam, cap. Bangkok.

State proteguite sau provincii: siberia, Tnrohe-. 
stanul de V., Caucazla şl parte din Armenia, sînt 
provincii ale Rusiei (12.865.000 km. p., 14.589.000 
loc.); Tonkin, Annam, Cochinohlna Cum şi citeva oraşe 
pe ■ coastele Indiei sînt posesiuni franceze 
(803.000 km. p., 18.000.000Joc.); Siria şi Liban sînt 
state autonomi: sub protecţia Societăţii Naţiunilor, 
care a dat mandat Franţei s’o reprezinte; in
dia şi partea de V. din indoohlna formează un im
periu stăpînit dc Anglia, care a păstrat o su
veranitate nominală pentru cîţiva regi indieni, 
mai stăpîneşte-şi alte teritorii şi Insule, cari 
fac un total de 5.275.000 km. p. cu 335.360.000 
loc; Palestina e un stat supraveghiat de Anglia; 
Mesopotamia este Sub protecţia Angliei şi într’însa
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ASI-
ATA

regatul Irak. Mai sint posesiuni portugheze, olan- 
' deze, şi italiene.

Asia este continentul In care s’a desvoltat cea 
mai veche civilizaţie.

Studiile etnogralice şi filologice au stabilit exis
tenţa unei civilizaţiuni indo-europene a familiei 
de popoare descendente din Arieni şi cari s'au 
r&splndit In Asia şi Europa: Indieni, Iranieni, 
Greci, Hali, Celţi, Germani şi Slavi. Istoria univer
sală Începe cu viata unor popoare din Asia, 
ca Ebreii, Oaldeenii şi Asirienii deoparte. Chi
nezii de altă parte. Mai tîrziu Europenii au luat 
un avbit mai marc şi au doblndit o forţă culturală, 
politică şl militară mult mai importantă. Incitau 
ajuns de au stăplnit ei părţi din continentul Asiei.

ASIA MICA sau ANATOLIA se numeşte partea 
din S. V. Asiei la S. de Marea Neagră, care for
mează azi Turcia asiatică. Supraf. 518.000 km. p. 
lO.OOO.OOQ loc.

ASINIP, corn. r. jud. Alba, pl. Aiud.
ASţNIUS PQLLIO OAJUS (* 75 a. Chr. f 55 

p. Ghr.) orator roman şi om de cultură, amic 
al lui Virglliu.

ASpUA, unul din cele mai vechi State po
menite de istorie In regiunea Tigrului şi Eufra
tului. Capitale: Asut, Cajchu, Niniva, toate pe 
Tigru. Supus de Caldeeni şi de Babilonieni, 
deveni independent (ca. 1314 ă. Chr.) Cei mai 
cuno.scuţi dintre regii lor: Salmanasar i şi iii, 
Teglatfalasar ii, SenacheHb (ca; 700 a. Chr.), 
Asurbanapal (sau Sardanapal). Prin sec. vii 
a. Chr. Assiria cade sub puterea Mezilor. De la 
Asirieni au rămas 1. multe urme de artă (arhi
tectură, sculptură), din cari putem pricepe religia 
lor şi aprecia starea lor de civilizaţie.

ASLAN EDO AR TH. (*1866 tl908), scriitor ro- 
măn, autor dramatic. Licenţiat în drept, s’a ocu
pat cu literatura. Pr. op. originale: Ielele, balet, 
1892; Foc de paie, nuvele, 1896; Fiica lui Radu cel 
Frumos, roman, 1905; traduceri: Oedip-rege de 
Sofocle, 1894; împricinaţii de Racine, 1901; 
Medea dc Legouve, 1907.

ASOCIATTUNEA TRANSILVANA PENTRU LITERATURA
rohAnA şi cultura poporului rouAn, înfiinţată 
în 23. Octombre 1861, a avut ca întîiul prezident 
pe Episcopul Andreii! Şaguna. Scopul este răspîn- 
dlrea culturii sub toate formele între Români. 
Pentru a-1 realiza, a înfiinţat o revistă („Transil
vania", 1868), a fundat o bibliotecă în Sibiu, unde 
este sediul central; a editat cărţi ştiinţifice şi di
dactice; a ajutat pe studenţi cu burse; a încurajat 
pe scriitori'prin premii; a Înfiinţat o şcoală de 
fete In Sibiu; a dat la lumină ,,Enciclopedia ro- 
mână“(3vol. 1898, 1900, 1904), prima şi pînă acum 
unica lucrare de acest felia noi; despărţimintele 
el organizează conferinţe, şezători, cursuri, etc. în 
diferite oraşe şi sate. După unire, Asociaţiunea 
a înfiinţat secţiuni şi In Basarabia şi în vechiul 
Regat. Preşedintele actual este VasUe Gol di1}.

ASPAByCH, considerat ca întemeietor al 
statului bulgar (ca. 640 p. Chr).

ASPROPOTAMQS, m- ACHELOOS.
ASQUIT HERBERT-HENRY LORD (*1852 tl928), 

om’ politic englez. Membni al parlamentului 
din 1886, a fost ministru pentru prima dată 
în 1892 în cabinetul lui Gladstone, prim-ministru 
iD 1908, susţinlnd pe Irlandezi în lupta lor 
pentru autonomie. Şef al partidului liberal, era 
în fruntea guvernului la înce
putul războiului în 1914; a ţinut 
caAnglia să facă onoare semnătu
rii sale, apărlnd Belgia; această 
atitudine a fost explicată de el 
într’un vestit discurs. A condus 
politica ţărei sale pînă în De
cembrie 1916. In 1926 s’a re
tras de la şefia partidului libe
ral, din cauza neînţelegerilor cu 
Lloyd George. 'f V

ASSAKY OBORQE (*1855 l' . 1 '
tl899); medic român născut în Assaky George. 
Iaşi, a studiat în Franţa (Montpellicr şi Paris);

externai spitalelor, 1876; intern, 1878; preparator 
de fiziologic la Muzeul de istorie naturală; prof. 
agi'egat la fac. de medicină din Lille, 1886; nu
mit prin lege specială prof. de clinică chirurgicală 
la Universitatea din Bucureşti.

ASSER TOBlAS M. 0. (*1838tl914), juriscon
sult olandez, prof. la Uni V, din Amsterdam; mem
bru corespondent al Academiei Române (1903).

ASSISI, oraş Italia (Umbria, vechia Perugia) 
patria S’f. Francisc de Assisi, întemeietorul ordinu
lui de călugări franciscani, şi a poetului Me- 
tastasio.

ASTARTE, zeiţă a Cerului la popoarele vechi 
semitice' (Ebrei, Fenicieni).

ASTI, oraş Italia; 33.000 loc.; cunoscut prin 
pro’duse industr. de mătase şi prin vinfuri.

ASTRA, nume ce şi-a luat, pe la 1895, Asocia
ţiunea transilvană (••■ acest cuv.).

ASTRA, roman de Carmen Sylva (Bonn, 1886), 
trad. de G. loneseu-Gion, 1887.

ASTRA romAnA, societate anonimă pentru ex
ploatarea petrolului, fund. în 1910; are azi capital 
1.356.000.000 lei; posedă o rafinărie şi o uzină 
electrică în Ploeşti. Sediul social e în Bucureşti.

ASTRAGHAN, oraş în Rusia, la marea 
Caspică la vărsarea fl. Volga; -163.800 loc.; 
vestit p. comerţ de blănării.

ASTVATCHIOI, c. r. jud. Durostor, pl. 
Sarsînlar.

ASTYAGE, rege al Mezilor, detronat de 
Cirus la 549 a. Chr.

ASUAGIUL-DE-JOS, com. r. jud. Sălaj, pl. 
Cehul-Silvaniei.' 1) a.-de-sus. c. r. tot acolo.

ASUNCION, capitala republ. Paraguay, 100.000 
loc.

ASURBANIPAL, rege al Asiriei 669-626 
a. Chr., sub a oă’rui domnie statul a avut rnari 
succese politice şi militare şi artele s’au desvoltat 
foarte mult.

AŞTEL^-U, com. rur. jud. Bihor, pl. Aleşd.
ATABASCA (= ATHABASGA) ® lac în Canada 

(America ‘de N.). supr. 12.500 km. p. ţj ® rîu în 
Canada 1200 km. lung.

ATACHI IV- OTACI.
ATAXiIA (pers. bibi.), regină în Iuda, celebră 

prin crimele sale. Din viaţa ei s’a inspirat Racine 
ca să scrie, tragedia sa cu acelaşi nume (1702).

ATANASIE CEL MARE (*ca. 296 f373), sfînt 
prăznuit ‘de biserica creştină ortodoxă la 18 
Ianuarie. Născut în Alexandria, hirotonit dia
con (319), servi patriarhului din Alexandria 
Alexandru şi Impreupă cu el se duse la sinodul 
din Niceea (325), unde contribui, prin cuvîntă- 
rile sale, la învingerea arianismului. Ales, fără 
voia lui, patriarh, după moartea lui Alexandru 
(326), el desfăşură o mare activitate, organi- 
zînd bisericile din eparhia sa şi combătînd 
pe eretici. Detronat de către sinodul din 
Tir (335), tu exilat în Gallia, la Treves. Aci cu- 
noscu pe Constantin cel tînăr, care se găsia 
acolo cu armatele. GInd acesta deveni împărat 
al Apusului, isbuti să instaleze din nou în scaun 
pe Atanasie. Răsturnat din nou prin influenţa 
arienilor, Atanasie se retrase la Roma. Aci cu- 
noscu pe al treilea împărat Constant, prin aju
torul căruia se urcă pentru a treia oară pe scaunul 
patriarhiei din Alexandria, dar fu din nou răs
turnat şi silit să fugă în pustiul egiptean. Re
stabilit de Iulian, fu tot de el gonit, cînd acesta 
încercă să reînvie păgînismul. Chemat din exil 
de către Jovian, urmaşul lui Iulian, îşi continuă 
păstoria — cu oareeari tulburări — pînă la 
moarte.

A'TANASIE cuviosul cel din Atos, prăznuit 
de bis. ortodoxă la 5 Iulie. Născut în Trebizonda, 
a învăţat la Constantinopol, s’a călugărit hitr’o 
mănăstire din muntele Atos. După rugăciunea lui, 
împăratul Foca (602—610) a construit o mănăs
tire închinată Maicii Domnului.

ATANASIE ANOHBL (tl713), episoop român 
în Transilvania. A fost sfinţit, conform uzului, 
de către mitropolitul din Bucureşti (1698) şi
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apoi, prin manifestul sinodului din Alba Julia, 
5 Septembrie 1700, a stabilit 
unirea cu biserica Romei, după 
ce obţinuse diploma împăratului 
Leopold prin care se garanta bi
sericii româneşti aceleaşi drep
turi ca şi bisericii catolice.

ATANASIE REDNIO (tl772), 
episcop român-unit. S’a făcut, 
călugăr basilit şi a fost pro
fesor al.şcoalelor din Blaj (1754) 
şi director al Seminariului. După 
ce a fost cîţiva ani vicar epis- 
copesc, ales episcop în 1764, 
întărit de Papa în 1765, sfinţit ,
la Muncaci de episcopul rutean, A,anasle Anghei. 
s’a instalat în Blaj în Noembrie 1763. Silinţele sale 
au fost pe deoparte pentru 
lăţirea unirii, pe de alta pen
tru îmbunătăţirea stării mate
riale a bisericilor româneşti; a 
introdus multă rigoare în via
ţa călugărilor, a trimis la stu
dii bl Viena mai mulţi tmeri 
români ca bursieri ai Curţii im
periale. După o viaţă strict că
lugărească, a decedat lăsînd 
toată averea Seminariului die- 
cesan.

AT AN ASIE, episcop eparh.
Buzăului "(155S-1587).

ATANASIE (tl632), episcop 
al Romanului Intre 1616—ca. Atanasie Rednic. 
1630. El a participat în 1617 
la divanul domnesc care a închinat mănăstirea 
GaJata sfîntului Mormînt de la Ierusalim. A trecut 
apoi ca mitropolit al Moldovei, dar a murit în 
1632 şi s’a înmormlntat la mănăstirea Bistriţa.

ATANASIE II, episcop al Romanului între 
1724—1727 şi 1733—34. A reînoit statutul pen
tru organizarea breslelor de meseriaşi.

ATANASIE III, TROADOS, episcop al Roma
nului (1865), demisionat la 6 Noembrie 1868, 
mai tîrziu episcop al Rîmnicului, 1873—1880.

ATANASIE II MIRONESCU (*1856), mitropolit 
român. Obţinu titlul de doctor în teologie la Cer
năuţi (1886). Profesor' la facultatea de teologie 
din Buoureşti(1895), director al Internatului teolo
gic. Membru onorar .al Academiei Române, 1909. 
Ales arhiereu, 1895, se călugări lutnd numele de 
Atanasie, în locul celui de Alexandru. Vicar al 
.episcopiei Rîmnicului cu titlu de Craioveanul, 
Episcop' titular al Rîmnicului (1898), Mitropolit 
al Ungro-Vlaliiei în 1909. A ocupat scaunul 
arhiepiscopal pînă în 1911, eînd a demisionat, 
retrâgîndu-se la mănăstirea Comica. Op. pr. 
Memoriu asupra facultăţii de -teolouie, i 887; Etica 
evoluţionistă şi etica creştină, 1893; Manual de 
teologie morală, 1895; O călătorie in Orient, 1896; 
Noua lege a invăţămînlului şi religia in şcoalele 
secundare, 1898; Sf. Atanasie episcopul Alexan
driei, 1900; Istoria bisericească prelucrată după 
Euseb. Popovici în colaborare cu Gherasim 
Episcop, 1901.

ATAUXiF (t415), regele Visigoţilor, căsătorii 
cu sora împăratului Honoriu.

ATCHipi, com.rur. jud.Durostor,pl.Sarstnlar.
ATEA, corn. r. jud. Satu-Mare, pl. Satu-Mare.
ATEAŞ, com. r. jud. Bihor, pl. Geta.
ATELUZ, numele vechiu al unei regiuni din 

Rusia la âpiis de Nistru, în care, pe la 830, s’au 
aşezat Ungurii pentru cîtva timp şi de unde au 
trecut spre centrul Europei

Atena (fr. athenes, germ. athen), cap. 
Greciei (de la 1835), 750.000 loc. Originea .ei se 
pierde în epoca legendară a Greciei antice; rolul 
ei a fost mare în toată desvoltarea istoriei elenice, 
fiind totdeauna în fruntea mişcărilor politice, 
literare şi artistice pînă pe. la 322 a. Chr., eînd 
îşi pierdu independenţa.

ATENEUL ROMÂN instituţiune culturală, fuu- 
datăm 1865 în Bucureşti de C. Esarou, N. Kreţulescu

şi V. A. Urechia. Orgaiizeazâ conferinţe publice, ATA-
concerte, expoziţii de artă, etc. Şi-a clădit un 
măreţ palat terminat în'anul 1888, mai ales prin 
stăruinţele lui C. Esarc .. A fost recunoscut per
soană juridică în 1886. In 1922 şi-a modificat sta
tutele, fixînd numărul ^nembrilor. Ei se împart 
în 4 secţiuni de cîte 30 membri: artistică, literară, 
social-filozofică şi ştiinţifică. în cursul timpului 
a publicat Buletine cu relaţii despre activitatea 
sa, şi, în broşuri, diferitele conferinţe ce s’au ţindt. 
Astăzi publică un ,,Anuar”. A organizat în 1927 
prima expoziţie retrospectivă de arte plastice. 
Are un salon anual de pictură şi sculptură şi, afară 
de conferinţe, o serie de cursuri libere (,,Universi
tatea Ateneului"). Azi preşedinte este dr. C. An- 
geleSCU (•«- Partea IlloL la cnv. Ateneu.).

ATHALARIC (*ca. 516 534.), regele Ostro- 
goţilor în Italia.

AthanarIC, (t ca. 380), unul din princi
palii conducători ai' Visigoţilor.

ATHANASESCU DZMiTRiE, profesor rom. ma
cedonean, a înfiinţat în Macedonia (Tîmovo) 
primaşcoală românească în 1864; a luptat contra 
Grecilor şi Grecizaţilor; a publicat cărţi didactice 
destinâte şcolarilor şi menite a învăţa pe şcolari, 
pe lîngă dialectul lor, şi limba literară română.

ATHANASIAD lOAN B. (*1840tl896), advocat 
şi ziarist român. A colaborat la diferite organe 
politice şi a întemeiat ziarele umoristice ,,Scaiul” 
(1882—83) şi „Ciulinul” (1883—85).

ATHANASIU lOAN (*1867tl926), fiziologist 
român. A fost profesor la şcoala de medicină vete
rinară din Bucureşti. După studii speciale făcute în 
străinătate, unde a lucrat ca sub-director al Institu
tului lui Marey de la Boulogne (Franţa), a ob
ţinut catedra de fiziologie la facultatea de ştiinţe 
din Bucureşti (1904). A fost de oîteva ori rector 
al Universităţii (1915—1920).
Membru corespondent al Acade
miei Române. Colaboratorul lui Ri- 
chet Ia Dicţionarul de Fiziologie.
Scoase în timpul războiului la Iaşi 
Revista ,,Renaşterea Română". La 
organizarea societăţii ,,Cartea Ro
mânească” a fost cel dintîiu pre
şedinte al consiliului de adminis
traţie. A fost unul din susţină
torii cei mai stăruitori ai pro
pagandei antialcoolice. Opere pr.
Producţiunea mişcării, căldurii 
in organismul animalelor, 1913; Serviciul veteri
nar militar, 1914; Fiziologia animală, 1914. 
Energia nervoasă motrice şi alte numeroase lu
crări de specialitate.

ATHANASIU SAVA (*1861) geolog român. 
Doctor de la Viena; prof. de geologie la facul
tatea de ştiinţe din Bucureşti (1910); membru 
corespondent al Academiei Române (1920): Op. 
pr. Stratificarea terenurilor neogene şi limita stra- 
tigrafică intre miocen şi pliocen, 1909; Esquisse 
giologique des rigions păroliferes des Carpathes, 
190’?; Cercetări geologice, 1913,1915. Studiul fau
nei terţiare de mamifere din România (1907).

ATHANASOVIGI GEORQB (*1822tl892), me
dic, în Bucureşti, profesor la facultatea de medi
cină, medic la spitalul de copii. Bulgar de origine, 
s’a înapoiat în ţara sa după constituirea statului 
Bulgariei (1878) şi acolo a avut şi rol politic, fiind 
ministru al Instrucţiunii.

ATHANASOVIGI VLADIMIR (*1864tl928.), 
advocat şi om politic român. A publicat mai ales 
în revista ,,Dreptul” o sumă de articole de specia
litate, fiind şi în comitetul de conducere în curs 
de mulţi ani.

ATHENA, zeiţă din mitologie greacă; co
respunde cu Minerva (••• acest cnvint) în latineşte.

ATHENAGQRAS, filozof grec (sec. n p. Chr.), 
devenit creştin.’ Pr. op.: Apologie penlm creştini.

ATHENEOS (ATHENAl06) (*170t230 p. Chr.), 
gramatic grec. Op. pr. Deipnosophistae.

ATHENEU, Iwm- Ateneu).
ATHOS, munte în penins. Calcidică (Grecia);

ATH

I. Aihanasiu. 
şi electricitâliî

Gh. Adamescii. —Dicţionar Enciclopedic Ilustrat. 1505 95



ATI
AUR

aci sini 20 de mânăstiri ale călugărilor de di
ferite naţiuni. Românii au 3 schituri, între cari 
mai cunoscut este Prodromul. Nu există măn. 
de călugăriţe şi nici femee în tot cuprinsul acestor 
mănăstiri. Ele formează un fel de republică re
cunoscută de statul turcesc şi apoi de cel grecesc. 
Acum se pare că guv. grec vrea s’o desfiinţeze.

ATIA, corn. r. jud. Odorheiu, pl. Praid.
ATţD, corn. r. jud. Odorheiu, pl. Cristiir.
AŢINTIŞI, corn. r. jud. Turda, pl. Luduş.
Ş.TKINSON THOMAfl (*1799tl861), călător 

englez, a publicat lucrări asupra Siberiei.
ATLANTIC OCEAN, întins Intre Europa, 

Africa şl America; supraf. ca. 100 milioane km. 
p. E străbătut de mai mulţi curenţi între cari 
Gulf-SlTeam, care pleacă din golful Mexic şi 
ajunge spre părţile de S. ale Europei.

ATLAS ©munţi la N. Africei: Maroc, Algeria, 
Tunisia. ţ[ ® In mitologia antică era un gigant 
oslndit de Zeus să poarte cerul pe umeri.

ATMAGEAUA tAtAseascA, c. r. jud. Du- 
rostor, pl. Safsînlar.

ATTALOS I, regele Pergamuluî 241-197 a. 
Chr. A Întemeiat o vestită bibliotecă.

ATTICA, regiune din Grecia veche, cap. Atena. 
Dialectul vorbit aci a avut o mare desvoltare li
terară şi din el s’a desvoltat limba elenă antică cu
noscută şi In epoca romană.

ATTICUS TiTUS POMPONTUS (*109t32 a. Chr.), 
scriitor roman, amic al lui Cicerone, care-i adresă 
multe epistole.

ATTILA (t453), regele Hunilor. A fost un mare 
general, care a spăimîntat pe duşmanii săi, şi s’a 
numit ,,biciul lui D-zeu." Avînd centrul puterii 
sale In Panonia, a cucerit multe ţări, mergtnd 
plnă în Galia, dar a fost Învins în vestita bă
tălie din Cîmpiile Catalaunice (451); mai tîrziu 
a năvălit In Italia. După moartea lui,-imperiul 
lui s’a risipit.

ATWOOD [ntud] OEQBOE (*1745tl807), fizician 
englez, a inventat maşina cu care se măsoară 
iuţeala căderii corpurilor.

AţJBŞR DANIEL FRANCOI6 (*1782tl871), com
pozitor francez. Op. pr. Mutta 
di Porţiei, Fra Diavolo, Domino 
negru.

AUBIGNE THEODORE AORIPPA
D’ (*1550tl630), scriitor şi om po
litic fr. Op. pr.; Hisloire univer- 
selle, 1616.

AUCKLAND william (*1750 
tl814), om politic englez, adversar 
al revoluţiei franceze.

AUDIFFBŞT-PASQUIER EDM. ARHAND,
(*1823tl905), ■ om politic francez, sprijinitor 
al nouei republice după 1871.

AUDR.^N [odm’’] EDMOND (*. 42tl901), com
pozitor fr. Pr. op. Mascotte (1881), operetă, 
tradusă şi jucată cu mare succes pe scenele noa
stre, Miss Helyell, operetă (1890), L’enlevement 
de Toledad (1894), idem

AUER ALOisro (*1813ţ1869), tipograf aus
triac şi poliglot vestit, prof. Pr. op. Somatica 
teoretică şi practică a l. franceză şi italiană. 
(1838—1839), Tatăl nostru In 608 limbi (1844).

AUER KARL (*1858tl929), fizi an şi chimist 
german, a inventat lampa cu incandescenţă, cău- 
tlnd să întrebuinţeze şi osmium pentru filamen
tele acestor lămpi.

A.UERBACH BERTHOLD (*1812tl882), nu
velist german.

AUERSTÂDT, localitate în Prusia, unde 
armata franceză a repurtat o mare victorie 
contra Prusienilor în 1806.

AUGIAS, personaj mitol. grec, avea grajduri 
cu 3000 de boi pe cari nu le curăţase de 30 de 
ani: le-a curăţat Hercule făcînd să treacă prin 
ele fl. Alleu. Expresia ,,grajdurile lui A.” în
seamnă azi o instituţie care are nevoie de re
forme radicale.

AUGIER[ogie] EMILE (*1820tl889), autor dra
matic francez. A scris la început în versuri, apoi

D. Auber.

In proză, comedii de moravuri cu tendinţe de sa
tiră socială. Op. pr. L’aventuriere (1848); Le fils 
du giboyer (1862); Maltre Gtiirin (1864), care 
s’a jucat pe scena Teatrului Naţional în Bucu
reşti sub titlul ,,Guerin Notarul”, tradus de I. 
A. Brătescu-Voineşti (1909); Le gendre de M. 
PoiriCT, în colaborare cu Jules Sandeau (1854), 
după care V. Alcosandri a alcătuit piesa sa ,,Gi
nerele lui Hagi. Petcu”; Le joueur de flUte, tra
dusă de M. Eminescu şi publicată postum In 
1908.

AUGSBURG, oraş, Bavaria; 154.000 loc.; 
aci’prezentară luteranii, în dieta din 1530, con
fesiunea luteranismului redactată de Melan- 
ehton; aci se înoheiă la 1686 liga de la A. mai 
ales prin stăruinţele lui Wilhelm de Orange, 
devenit rege al Angliei, între mai multe state 
europene mari şi mici contra lui Ludovic XIV, 
care tocmai revocase edictul de la Nantes (e de 
observat că intrară în ligă şi state catolice ca 
Spania şi Austria); Ludovic fu învins şi silit 
a Încheia tractatui de la Ruswick (1697), prin 
care pierdu multe posesiuni dobîndite prin trac
tatul din Westfalia.

AUGUST OCTAVIAN (*63 a. Chr.tl4 p. Ghr.), 
om politic roman, consid. ca tntemeiet. imperiului. 
Numele lui fu întîiu Cavus Octavius. Nepot 
al lui luliu Cezar, intră în lupta 
politică la moartea acestuia (44 a.
Ghr.), formă al doilea triumvirat 
eu Antoniu şi Lepid; distrugînd 
pe Antoniu (Actium, 31), rămase 
stăpln al statului doblndind o 
sumă de atribuţiuni şi titiul de 
Auguslus. Organiză imperiul şi 
mai ales provinciile. întreprinse 
expediţii contra duşmanilor sta--^^ 
tului în Spania, Rethia, Panno- r 
nia. Germania (unde generalul său August Octavian 
Varus fu strobit, ceea-ce-i pro
duse mare necaz şi nopţi de tortură In cari ex
clama; ,,Vare, dă-mi legiunile!”), în Arabia, Ar
menia şi Africa. La moartea sa i s’au dat ono
ruri de zeu. In timpul său literele şi artele luară 
un mare avînt {secolul lui August); atunci trăiră 
şi scriseră Virgiliu, Horaţiu, Sallustiu, Ovidiu, Titu 
Liviu, ş. a.

AUGUST II (*1670tl733), regele Poloniei, 
aliat ou Petru cel Mare contra lui Carol XII, 
care, însă, îl detrona. După bătălia de la Pul- 
tava, îşi reluă tronul.

AUGUSTIN AURELIU (*354t430) unul din 
Păruiţii bisericii creştine, mare scriitor iatin. 
Episcop în Ipona sau Hippona (Africa). Op. pr. 
De vita beata, De civitate Dei, mai ales Confesiu
nile. Biserica catolică l-a declarat sfînt. Avu o 
tinereţe foarte desfrînată, dar într’o zi auzi un 
glas strigându-i; toile et legel (ia şi citeşte); prima 
carte ce întîlni fu „Epistolele” Sf. Pavel, pe care 
o deschise tocmai la un pasagiu de îndemn pentru 
viaţa morală şi creştinească- De atunci deveni 
alt om. Din operele sale s’a tradus în rom. Con
fesiunile de Arhimandritul Dionisie (1851).

AUGVSTULUS ROMULUS, ultimul împărat 
roman de Occident (475), detronat de Odoacru, 
care se proclamă rege al Romei.

AULUS OELLlirs (*ca. 130 t?)> erudit roman. 
Pr. op. Noctes attieae, în care se discută, 
în formă de dialog, felurite chestii: filologice, 
gramaticale, istorice, etc.

AUMALE henri-eugEne duce de (*1822tl897), 
fiu al lui Ludovic Pilip I; militar, om politici 
Exilat din Franţa, după 1870, ca membru al 
unei familii domnitoare, dar iertat In 1889. Mem
bru al Academiei franceze. A lăsat şi scrieri 
istorice.

AURELIAN (=Aurelianus) l. noMiTrua (ca. 
2141 275), împărat roman între 250—275. Distin- 
gîndu-se ca militar, atrase atenţia împ.- Valerian; 
se înrudi prin căsătorie cu familia împ.; avu inalto 
funcţiuni şi onoruri şi sub Împ. GlaUdiu II fu 
proclamat împărat de legiunile din Pannonia
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şi, prin sinuciderea fratciui lui Claudiu, rămase 
realmente unicul suveran la vîrsta de 55 de ani. 
Situaţia imperiului, lovit de Goţi, Marcomani, 
ş. a. şi turburat de răsvrătirea Zenobiei tn Orient 
(Palmira) şi a lui Tetricus în Galia, era foarte 
grea. El învinse în cinci ani pe toţi duşmanii, 
primi numele de restitiUor orbis (pacificatorul 
lumii) şi apoi întări Roma cu puternice ziduri. 
In timpul unei călătorii fu ucis de un libert. Deşi 
strălucitor pentru Romani în genere, pentru 
noi numele lui este legat de o mare neno
rocire: neputind apăra Dacia lui Traian, o 
părăsi, retrăgînd legiunile şi lăsînd ca poporul 
cel nou — Românii — să se desvolte fără legătură 
cu imperiul.

AURELIAN PETRE s. (*1833tl909), economist 
şi om politic' român. A fost profesor de economic 
politică la şcoala de agricultură şi la şcoala de 
pocluri şi şosele; mulţi ani director al şcoalei de 
agricultură; senator şi deputat in multe legis
laturi, ministru de lucrări publice (1377), de in
strucţie (1882), preşedinte al Camerei (1895), 
ministru de domenii şi preşedinte 
al Consiliului de miniştri (1896), 
ministru de interne (1901); de do
menii (1902), preşedinte al Sena
tului (1902, 1907). A organizat îm
preună cu A. Odobescu secţiunea 
română la expoziţia din Paris (1867) 
şi a publicat cu acesta ,,Notice sur 
la Roumanie” (1867). A fost mem
bru fondator al „Ateneului Ro
mân” din Bucureşti (1865) şi mem
bru al Academiei Române (1871).
A fondat cu Gr. Stefănescu, revista 
„Economia Naţională” (1873). Op. 
pr.: Tara noastră (1875), Economie 'politică 
(1889), Starea economică a Rornâniei in sec. al'

P. Aurelian.

AUSTRALASIA: tm- OCEANIA.
AUSTRAXiIA w OCEANIA.
AUSTRIA, republică federativă constituită la 12 

Noembr. 1918. Se mărgineşte la N. cu Germania 
(Bavaria) şi cu Cehoslovacia; la E. cu Ungaria; la 
S. cu Iugoslavia şi cu Italia; la V. cu Elveţia.

Supr. 83.833 km. p.; 6.534.000 loc. Densitatea 
pop. 78.

Pămîntul este In general muntos, străbătut de 
Alpii Orientali şi ramificaţiunile lor: Algau, Alpii. 
Bavariei, Alpii Salzburgului, Rătikon, A. Otztal, 
A. Zillertal, Micul şi Marele Tauern, Alpii Au
striei, A. Stiriei. Vlrfuri mai importante: Ortlcr 
(3905 m.), Glockner (3800 m.), Oclzthal.

Teritoriul Austriei este străbătut de Dunăre de 
la Passau pînă la graniţa cehoslovacă, trecînd 
prin Linz şi prin Viena şi de mai mulţi afluenţi 
ai Dunării: Lccli, care trece în Germania; Inn 
care străbate ţara, trece în Germania, apoi for
mează limita despre acest stat pînă la Passau, 
undo se varsă hi Dunăre, după ce primeşte la 
rindu-i afluentul Salzach; Traun; Emis, Mur, 
care trece in Ungaria ca afluent al Dravei; Mo
rava care formează o parte din limita spre Ceho
slovacia. Dintre lacuri mai important este Neu- 
sicdlcY.

Cap. Viena-, 1.866.000 loc. Oraşe priiic.: Graz 
(153.000 loc.); Linz (102.000 loc.); Innsbruch 
(56.000 loc.); Salzburg (38.000 loc.); Wiener- 
Neustadt (37.000 loc.); Clagenfurk.

Austria e împărţită în nouă provincii: Viena, 
Austria-de-jos, Austria-de-sus, Salzburg, Stiria, 
Garintia, Tirol, Vorariberg şi Burgenland.

Numele de Austria sub forma germ. Oesler- 
reich apare întîia oară intr’un document latin 
din 996 şi sub forma latină marcia austriaca 
mai Înainte, în timpul lui Carol cel Mare, care) 
după învingerea Avarilor, stabili marca orientală

AUR-
AUS

CEHO-S LOVACIA

A U S T R

R
D E J O S

JUG O- S L AVI A

Harta Austriei.
xviii-lea (1832), Politica noastră vamală (1890).

AURORA, com.r. jud. Mehedinţi, pl. Cîmpul; 
înfiinţată 1886.

AUSTERIiITZ, oraş, Ceho'slavacia, 3670 loc. 
unde în 1805 Napoleon I repurtă una din cele 
mai strălucite victorii ale sale, contra împ. 
Rusiei şi Austriei. Pictorul fr. Gerard a imor
talizat această luptă printr’un tablou ce se află Ia 
Versailles.

AUSTRASIA, regat creat in 511, cînd s’a Îm
părţit imperiul lui Clovis între cei 4 fii ai săi. Cu
prindea ţinuturile dintre Rin, Meusa şi Escaut.

încredinţlnd paza acestui hotar (ca şi alte părţi) 
unor conţi [comites, markgraf). Domeniul acesta 
formă slmburele Austriei.

Din sec. x casa de Babenberg doblndi stă- 
pînirea ereditară asupra mărcii austriaco, care 
cu timpul deveni independentă. Cind, la 1246, 
muri ultimul reprezentant al familiei domnitoare, 
regele Boemiel ocupă Austria, dar fu gonit de 
Rudolf de Habsburg, Împăratul german, care 
dete această provincie, Împreună cu Stiria şi 
Camiolia, fiilor săi Albert şi Rudolf. Rudolf IV 
se proclamă arhiduce al Austriei şi Incheiă un
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AUS- pact de garanţie mutuală cu casa de Luxemburg, 
f.-yt I care stăplnea Boemia, şi cu casa de Anjou, care 
AZ.U stăplnea Ungaria. In felul acesta se pregăti 

întinderea stăptnirii austriece, adăoglndu-i-se 
şi alte mici state feudale; Carinliă In 1330, 
Tiwlul, 1363, Comitatul Bludenz, 1376, Triest, 
1382, Bregenz, 1451, Goritz, 1500. In timpul lui 
Frederic V (1463—1493) s’a născut Indrăsneaţa 
deviză: AEIOU {Austriac est imperare orbi 
universo = Austria trebue să domnească peste 
tot pămlntul). La acestea se adaogă dobUidiri 

, de ţări prin căsătorii. Maximilian I, căsătorin- 
du-se cu Maria de Burgundia, dobtndi (1477) 
Ţările de jos (Olanda, Belgia), nepotul lui Per- 
dinand se căsători cu Ana, fiica lui Ladislav 
regele Ungariei şi Boemiei.

AySTRO-UNGARIA a fost un Stat poliglot 
şi polietnic Întemeiat sub numele acesta în 
1867 {dualismul austro-ungar) şi desfiinţat în 
1918.

AUŞţlL, munte în munţii Sebeşului, 2011 m. 
înălţime.

. AUŞEU, corn. r. jud. Bibor, pi. Aleşd.
AUVERGNE, veche prov. Franţei; oraş pr. 

Clennorit Fenand.
AUXENTIE Cuviosul Părinte, (t ca 470) 

prăznuit de bis. creşt.-ortod, la 14 Februarie. 
A fost militar, soldat viteaz în garda împăratului 
Teodosie cel tînăr, dar a părăsit milităria pentru 
a deveni călugăr. In această calitate, a participat 
la Sinodul din Calcedonia (451).

AUXERRE, oraş industrial, Franţa;21.000loc.
AVACUM, profet, prăznuit de bis. creşt. 

ortodoxă la 2 Decembrie. Al op tulea profet mic 
din Testamentul vechiu. A prevestit ruina 
Ierusalimului şi a Iudeilor.

AVARI, popor barbar, invadară Europa între 
sec. yi'şi ix p. Chr., venind din spre M. Caspică, 
pătrunseră în Moesia şi în Dacia, în Boemia şi 
în Pannonia; Bizanţul le plăti tribut. Pe cînd 
îşi stabilise domnia pe malurile Tisei, fură bătuţi 
de Carol cel Mare (791—796) şi puterea lor 
distrusă.

AVDELA, corn. aromânească în Pind. Vorbi
rea locuitorilor de acolo prezintă interesante par
ticularităţi provinciale ale dialectului macedo
român.

AVDULA, corn. r. jud. Durostor, pl. Curt-Bunar.
AVENTţN, munte în vechia Romă; aci s’au 

retras plebeii cînd s’au revoltat contra patri
cienilor şi i-a adus înapoi Menenius Agrippa.

AVyRCHIE, sf. Episcopul Ierapoliei (Frigia),
’ prăznuit de bis. creşt. ortodoxă la 22 Octombrie. 

A trăit, după unii, pe timpul lui Antonin (138—161) 
şi a predicat credinţa creştină în Siria şi Mesopo- 
tamla.

AVyRCHIE, călugăr aromân, reprezentant al 
mănăstirilor româneşti din Sf. Munte, a venit în 
Bucureşti şi a înlesnit aşezarea aci a mai multor 
tineri studenţi din provincia sa, pe cari îi îngrijia 
într’un internat special şi cari urmau cursurile 
la liceul Sf. Sava (1865).

AVERŞSCU ALEXANDRI) (*1859), mareşal şi 
om politic român. A luat parte, ca sergent, în 
războiul pentru independenţă (1877). Originar din 
Basarabia. După ce a fost ataşat imlitar în 
diferite capitale europene, a devenit, fiind ge
neral, ministru de războiu în 1907, avînd greaua 
sarcină de a reprima răscoalele ţărăneşti dm acel 
an. De atunci a început a fi amestecat în luptele 
politice. Şef al marelui stat-major în războiul 
balcanic (1913), şi-a mărit necontenit reputaţia 
militară, astfel că în războiul pentru întregirea 
neamului a avut comanda unei armate, repurtînd 
o mare victorie contra armatei germane la Mă- 
răşti. In 1918 a fost prim-minlstru şi a semnat 
armistiţiul de la Bufteă, dar nu a continuat tra
tativele, ci s’a retras. Formind ,,hga poporului’1 
(1918) a luat conducerea guvernului în Martie 
1920, transformînd-o în ,,partidul poporului”. 
Dc atunci a mai format guvernul la30 Martie 1926.

AVEREŞTI CD corn. r. jud. Fălciu, pl. Drănceni,

înfiinţată 1864. H ©. corn. r. jud. Roman, pi. Ro- 
man-Vodă.

AVERRHQES (f 1198), filozof şi medic arab, 
trăi în Spania şi tu comentatorul lui Aristotel.

AVEZZANO, oraş, Italia, prov. Aquila, distrus 
de un cutremur în 1915, reconstruit ulterior; 
ca. 10.000 loc.

AVICENNA (*980tl037) medic arab, vestit 
prin învăţătura sa în tot orientul.

AVIGNON, oraş. Franţa (Sud, pe Ron) a fost 
reşedinţa papilor între 1309—1377; are 48.180 loc.

AVRAAM = AVRAM (pop.) = ABRAHAM, pa
triarh ebr'eu, pers. biblic. D-zeu îi ceru şi el se 
arată gata să sacrifice pe fiul său Isaac. Scena 
aceasta se află în multe tablouri vestite: 
cel mai însemnat e al lui Rembrandt, care se 
găsea într’un muzeu din Petrograd.

AVRAM-IANGU, CD corn. r. jud. Arad, pl. 
Hălmagiu 1f. d) corn. r. jud. Turda, pl. Clmpeni.

AVRAMIUIi lOAN, prof. grec în Bucureşti, 
în vremea lui Const. Brîncoveanu, a tradus în 
greceşte colecţia de maxime (tradusă şi ea de 
Del Chiaro din franţuzeşte) pe care apoi a tradus-o 
cineva româneşte şi s’a tipărit cu cheltuiala 
lui Mânu Apostoli sub titlul ,,Pilde fllosofeşti” 
Tîrgovişte 1713.

AVRĂMEŞTI, ® corn. r. jud. Tutova, p'l. 
Tutova H ® corn. r. jud. Odorheiu, pl. Cristur.

AVRE, rîu în Franţa (Normandia); aci au 
fost lupte straşnice între Germani şi Francezi 
uniţi cu Englezii în Martie şi Aprilie 1918.

AVRIGOURT, oraş. Franţa; de la 1871 pină în 
1919 era punct de hotar între Franţa şl Germania.

AVRIG, corn. r. jud. Sibiu, reşed. pl. Avrig, 
3195 loc.; locul de naştere al lui Gheorghe Lazăr; 
st. c. f. linia Braşov—Sibiu.

AVRIL BARON ADOLPHE D’ (*1822tl904), di
plomat şi scriitor francez. A fost consul general 
în România- (1866), delegat în comisiunea danu
biană (1868); apoi ministru plenipotenţiar în 
Ghili. A fost membru onorar al Academiei Ro
mâne (1871); a publicat opere de istorie, de li
teratură, de politică, mai ales orientală, ş. a, 
Notăm: De Paris a Vile des serpents ă travers la 
Roumanie, la Hongrie et Ies bouches du Da- 
nube (1876).

AXENTE SEVER lOAN ('1821tl906), profesor 
român'din Transilvania, a trecut în Muntenia şi 
a luat parte la mişcarea din 1848, apoi s’a înapoiat 
în provincia sa, unde a fost dintre conducătorii 
luptelor naţionale din 1848-49; după liniştirea 
lucrurilor, a ocupat funcţiuni administrative şi a 
participat la acţiunea politică şi culturală din 
Transilvania. Ultimii ani i-a trăit la Braşov, unde 
a scris: Răspuns la Cartea neagră, în care res
pinge acuzaţiile aduse de un scriitor ungur con
tra Românilor.

AXENTE DRICARUL (*ca. 1690tl766) autor al 
unei cronici despre Domnia lui Nicolae Mavrocor-' 
dat 1711—1716, publicată deM. Kogălniceanu în 
voi. u al colecţiei sale (ambele ediţiuni).

AZAGliîU, sat în corn. Pisica, jud. Tulcea 
pl. Măcin,‘lîngă Dunăre; importante exploatări 
de peşte.

AZAIS OABRIEL (tî888), poet şi filolog francez, 
membru al Societăţii feUbrilor {wr fblibri), că
ruia V. Alecsandri îi dedică un răspuns la o salu
tare ce-i adresase cu ocazia serbărilor date în 
onoarea sa -în 1882, cînd s’a dus la Montpellier 
şi alte localităţi ca să mulţumească pentru acor
darea cupei în 1878 (tm-Cintecul Gintei Latine).

AZORE (sau AOORE), insule formînd arhi
pelag în oceanul Atlantic sub paralela 40 N.; 
aparţin Portugaliei.

AZpv MAREA DE (îii antic. Palus Maeotis), 
supraf'. 37.000 km. p.; legată cu M. Neagră prin 
strimt. lenikale.

AZUGA, corn. r. jud. Prahova, pl. Peleş, între 
Buşteni şi Predeal; st. c. f. Ploeşti—Braşov; aci 
erau multe fabrici (sticlărie, postav, ciment, 
etc.), dar cele mai multe au fost distruse în 
timpul răsboiului 1916; st. clim. 960 m. alt.
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BPAŞOV: VEDERE OENERADA.

BAAXi, divinitate a Babilonienilor, Fenicieni
lor şi altor popoare din Asia.

BABA, corn. rur. jud. Someş, plasa Lapuş.
BABA-ANA, c. r. jud. Buzău, pl. Tohani.
BÂBA DOCHIA rr DOCHIA, EVDOGHIA.
BABA NOVAC NOVAC.
BABADAG ® com. urbană jud. Tulcea; 4.780 

loc. (1915);' 3 bis. ortodoxe, geamie, sinagogă; 
2 scoale nrimare; pe şoseaua naţională Tulcea- 
Baba'dag-Constanţa t ® lac lingă com. Babadag; 
supr. 16 km. .p.

BABCA, lac jud. Cetatea-Albă, lingă Lima
nul INistrului.

B.^BEL ® turnul pe care urmaşii lui Noe voiau 
să-l ridice ca să scape de un nou potop, dar pe care 
nu l-au putut sflrşi, liindcă s'au amestecat lim
bile. Se zice Tumul lui Babei despre o societate 
în care oamenii nu se pot înţelege ţi ® sat jud. 
IsmaU, biserică constr. 1803.

BABELE ® com. rur. jud. Vlaşca, plasă Argeş 1f 
® c.’r. jud. Ismail, pl. lalpug ţ[ ® vîrf In munţii 
Bucegi, Înalt 2.060 m.

BAB-EL-MANDEB, strimtoare între Arabia şi 
.\hisinia, care uneşte ’Marea Roşie cu golful deAden.

BABEŞ VICTOR (*1854tl926), medic român. 
Fiul lui V. Babesiu. După studii la Pesta şi Viena, 
a fost numit asistent de anato
mie patologică la Budapesta 
(1872); după cercetări şi studii 
la Manchen, Heidelberg şl Ber
lin, s’a dus la Paris unde a lucrat 
sub direcţia lui Pasteur şi în 
colaborare cu Cornii, fiind nu
mit preparator de anatomie pa- 
tolo^că; după ce a lucrat la 
Berlin cu Koch şi Virehow, a 
fost numit director al laborato
rului acestui din urmă. Chemat 
la Budapesta a fost numit în 
1884 profesor de îstologie patolo
gică şi bacteriologic. In 1886 Parlamentul român 
votează o lege prin care îl numeşte directorul Insti
tutului nou creat de bacterioloijie şi profesor titular 
de anatomie patologică şi bacteriologie. Membru

Doctor Victor 
Babeş.

al Academiei Române (1893), membru în Consi
liul sanitar superior, el a lucrat pînă în ultimele 
zile ale vieţii ca profesor, publicînd în reviste 
străine şi în buletine speciale rezultatele cercetă
rilor sale,, ca membru al Ateneului Român şi con
ferenţiar, răspîndind în public cunoştinţe despre 
progresele medicinii. în laboratoriile sale s’au pre
parat, uneori după formula sau metode proprii, 
seruri antirabice, antitifice, antidifterice, etc.

BABESIU [babeş] vincentiu (w1821tl907), om 
politic român bănăţean a făcut studii secundare, în 
Timişoara şi Arad şi juridice în 
Budapesta; a fost advocat şi pro
fesor, apoi director de şcoale; în 
1848 s’a dus laViena, alăturîndu- 
se delegaţiunii româneşti în 
frunte cu Şaguna, care avea să 
prezinte împăratului vestitele 
petiţiuni de drepturi. După stin
gerea revoluţiei, a ocupat fun
cţiuni administrative şi judecă
toreşti în Viena şi în Budapesta; 
a fost ales deputat în dieta Un
gariei şi membru în diferite con
grese şi sinoade bisericeşti cari au 
ajuns să stabilească autonomia bisericii ortodoxe 
roihâne cu mitropolia ei, desfăcînd-o de supre
maţia bisericii sîrbeşti. Sub noul regim stabilit 
de dualismul din 1867, a fost de multe ori deputat 
în camera ungară şi a susţinut drepturile naţiunii 
sale; a fost ziarist, condTicind mulţi ani ziarul 
„Albina", lovit de multe procese de presă termi
nate cu amenzi şi închisori pentru redactori; a 
luat parte la organizarea conferinţei din 1881, în 
care s’a stabilit programul de luptă al Românilor 
din Ungaria; iar la 1891 a părăsit activitatea po
litică, ocupîndu-se ou studii istorice. A fost mem
bru al Academiei, numit la 22 Aprilie 1866.

BABEUF [babBf] (*1760tl797), socialist fran
cez, avu rol politic în timpul marei revoluţii, în
cercă să răstoarne Direotoriul, dar fu osîndit la 
moarte.

BABILONIA, întins ţinut In Asia Mică, fost 
mare impenu în antichitate.

Vincenţiu Babesiu.
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BAC
BAB- BABIN ® corn. rur. jucl. Hotin, pl. Chelmenţi t 

® c. r. jucl. Cernăuţi, pl Colacinului; 2195 loc.
BABINGTON [bşbingt’n] beniamdi C1794 t 

1866), medic englez, a întemeiat laringoscopia.
BABUC, oom. rur. jud. Durpstor, plasa SUistra; 

3265 loc.
BACAXiBAŞA ANTON (* 1864tl899), ziarist ro

mân si scriitor satiric, cunoscut mai ales prin schi
ţele de viaţă militară sub titlul general de ,^oş 
Teacd”. Colaborator cu Caragiale la „Moftul Ro
mân”. A fost şi militant socialist.

BACALOGLU EMANOIL ('1830tl891), profe
sor şi fizician român. A făcut studii în Lipsea şi 
Paris. A fost profesor de fi
zică la facultatea de ştiinţe 
din Bucureşti, la şcoala de 
farmacie şi ia şcoala de po
duri şi şosele;membru al Aca
demiei Române (1879); a în
fiinţat societatea de ştiinţe 

-fizico-naturale (1868). A pu
blicat articole în ,,Transacţiuni 
literare şi ştiinţifice”, diferite 
tratate de fizică, de algeltră 
(1870, 1888), cercetări asupra 
electricităţii (1882, 1887) şi 
rapoarte despre diferite erpn- 
zi(ii ştiinţifice din diferite 
oraşe (1883, 1884). Unele din 
scrierile sale au fost publicate de dr. Istrati îm
preună cu biografia lui (1896).

BACAIiOGLU OEORQE, jurist român. Terminînd 
studiile în Paris (1863), a fost mai apoi profesor 
la facultatea de drept din Iaşi 
şi mai tlrziu consilier la Curtea 
de Casaţie; membru fundator 
al Ateneului Român. A publicat 
diferite scrieri despre chestii ju
ridice [Judecătorii de instruc
ţie, 1868), politice (Senatul,
1868) şi sociale (Luxul, 1868).

BACAU ©judeţ în Moldova; 
cap. Bacdu; supr. 4.410km. p.,
242.316 loc. (1915); 7 plăşl,
2 corn. urb., 76 rur. cu 452 
cătune şi sate; ţine de eparhia

Em. Bacaloglii.

Stema jud. Bacău.

episcopiei Romanului; are 262 şcoale primare; are 
9 parohii urb. cu 11 filiale, 96 parohii rur. cu 197 
filiale; 223 biserici, 1 mănăstire; fa
ce parte din circumscripţia Curţii de 
Apel din Iaşi. Are 17 cooperative 
de consum şi desfacere cu un capital 
de 1.933.000 lei, 11 coop. p. exploa
tări de păduri cu un capital de 
3.800.000 lei. Unii istorici (Xenopol,
V. A. Urechia) afirmă că în ţinutul Ba
căului a fost un stat românesc înainte 
de întemeierea principatului Moldo
vei H ® ofăŞ, cap. jud. Bacău f)e 
malul drept al r. Bistriţa; 19.226 loc.
(1915); are 6 biserici ortodoxe, 1 ca
tolică, 1 armenească; are un liceu, 
înfiinţat în 1867 şi o şcoală secun
dară de fete, înfiinţată in 1921, şi 
mai multe şcoale primare. Este re
şedinţa tribunalului judeţului. Sta
ţie c. f. pe linia Bucureşti — Cer
năuţi; 2 spitale; centru comercial 
Important. Originea ar fi un mic tîrg 
întemeiat de un Ungur Bako. Mai 
tîrziu, prin sec. al xv-lca a fost reşe
dinţă domnească. De la întemeierea 
principatului. Bacăul era hotarul din 
spre Ţara - Românească; aci era şi 
vama II ® b.-de-mijloc, corn. rur. 
jud. Severin, plasa Birchiş; 6000 
loc.

BACCANALE, petreceri licen
ţioase la Romani în onoarea zeului Bacehus.

BACCA^TĂ, preoteasă a lui Bacehus la Ro
mani; astăzi înseamnă femeie desfrînată.

BACCARA, joc de cărţi. Italienii zic că s’a

introdus în Italia în sec. al xvn-lea; iar Francezii 
zic că s’a introdus din Italia în Franţa în sec. al 
xv-lea.

BACCARAT, oraş în Franţa, vestit prin indu
stria cristalurilor, întemeiată pe la 1765.

BACCELI oniDO (*1832tl916), medic, scriitor 
şi om politic italian. A fost ministru de instruc
ţie şi, ca amic ăl Românilor, a ajutat în multe 
Împrejurări în Italia propaganda noastră în ches
tia naţională.

BACCHIGLIONE, fl. din Italia, udă Vicenza 
şi Padova şi se vărsă în M. Adriatică.

BACCHUilDE (sec. VI a. Chr.), poet grec, ri
valul lui Pindar; a scris în dialectul doric imne şi 
ditirambe. >

BACCHENII BENBDETTO (* 1651tl721), învăţat 
italian, fundatorul academiei literare din Modena.

BACCUS, divinitate romană, corespunzătoare 
lui iiionisos al Grecilor (•»■ acest cuv.).

BACH ALEXANDRU (*1813tl893), om politic 
austriac. După înfrîngerea revoluţiei ungare din 
1848-49, ca ministru de interne al monarhiei, a 
voit s’o germanizeze în întregime, aplicind regi
mul său sever şi Românilor din Transilvania cari 
ajutase pe împărat prin mişcarea lor contra Un
gurilor.

BACH EDUARD (tl884), om politic austriac, a 
fost, după mişcarea din 1848, prezidentul ţării în 
Bucovina şi comisarul civil pe lîngă trupele au- 
striace cari ocupară principatele în 1854.

BACH SEBASTIAN (*1685tl7ă0), celebru muzi
cant german; a lăsat un mare 
număr de compoziţii.

BACHEliIN [başle"] LEO 
(*1857tl930), profesor elve
ţian venit în România în 1889; 
aci a fost bibliotecar al Re
gelui Carol şi profesor de 
limba franceză. Princ. publ.;
Milanges d’histoire et d'art,
1879; Le chateau de Pelesh,
1893.

BACIU ® com. r. jud.
Braşov, pl. Săcele f ® C. r. 
jud. Cluj, pl. Nădăşel. H ® Lac 
jud. Constanţa, aproape de Dunăre; are pe el in
sule plutitoare.

BACON [bec’n] francis de terulah (*1561

Francis Bacon.

NEAMŢ

.otnăneştl Valea Rea

J

Harta judeţului Bacău.

tl626), filozof englez, autorul scrierilor: Instauratio 
magna. In care încearcă o clasificare a ştiinţelor, şi 
Novum organum (1620), prin care stabileşte ca 
terneiu al ştiinţei logica experienţei şi a inducţiurii.
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BACON ROOER (*121411294), călugăr englez, a 
raspîndit cunoştinţa fabricării prafului de puşcă.

BACOVA, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa' Buziaş; 2041 Ioc.

BACTRIANA,re^une In Asia veche; a făcut par
te din regatul'persan şi din imperiul lui Alex.cel Mare.

BACU, oraş şi port la marea Gaspică, capitala 
guve’rnămîntului cu acelaşi nume din Rusia; în 
acest ţinut sînt bogate izvoare de păcură.

BACUS IV BACCUS. •'
BÂDEN ® oraş şi staţie balneară (izvoare de 

sulf.' calde). In Austria, f © Mare ducat din 
Germania, lingă Rin; cap. Carlsruhe.

BADENI cAsmiR, conte (*1846tl909), om po
litic austriac, fost de mai multe ori preşedinte al 
ministerului.

BAEZA, oraş in Spania.
BAEFIN WILLIAH (*1584tl622), navigator en

glez,' a descoperit marea care-i poartă numele: 
între Groenlanda şi insulele Cumberland.

BAGARRE, Francez stabOit In Moldova, di
rector d'e pension, în care, în 1832, au fost elevi 
(premiaţi) MihaU Kogălniceanu şi Grigore Sturdza, 
fiul viitorului Domn Mihail.

BAG.AV AND RE IU (* 185711888), profesor mace
donean, a funcţionat şi în patria sa şi in România.

BAGDAD, oraş în Turcia asiatică, pe Tigru, 
fundat de'Arabi în 763,a fost un mare centru al 
civilizaţiei lor. Acolo s’a întemeiat prima univer
sitate din lume; mare centru comercial între Asia 
apuseană şi Egipt. La 1638 l-au cuprins Turcii.

BAGLAR, cap la Marea Neagră între Mangalia 
şi Constanţa.

BAGNfiRES-DE-BIGORRE, staţiune baln. 
în Franţa, cu izvoare calde sărate.

BAGRATION PETRE, PRINCIPE {* 1765tl812), 
general rus, a luat parte la luptele contra Turcilor 
la Dunăre în 1809.

BABAMA, insule în Oc. Atlantic (America-de- 
Nord), aparţin Angliei.

BAHliUIU, r. afl. al Jijiei, udă jud. Botoşani, 
Iaşi, trece prin Hîrlău, Podul-Iloaei şi Iaşi. Dintre 
afluenţi, mai însemnaţi: Bahlueţul, Nicolina (pe 
dreapta), Căcaina (pe stingă).

BAHMUT, corn. rur. jud. Lăpuşna, plasa Vor- 
niceni.

BAHNA ® corn. rur. jud. Mehedinţi, pl. Oco
lul. Âci se găsesc cărbuni de pămînt II @ c. r. 
jud. Storojineţ, pl. Răstoaca 1f © rlu jud. Me
hedinţi, se varsă in Dunăre lingă Vîrciorova.

BAHNEA, com. rur. jud. Tîrnava-Mică, plasa 
Bahnea. Reşedinţa plăşii; tîrg 9 Februarie.

BAHMTJTEA, com. rur. jud. Tighina, plasa 
Cimişlia; 2131 Ioc.

BAIA ® com. rur. jud. Fălticeni, pl. Boroaia; 
are o'biserică zidită de Petru Rareş, 1532; se crede 
că a fost prima capitală a Moldovei. Aci s’a dat în 
1467 o luptă a lui Ştefan cel Mare contra Unguri
lor; iar în 1685 lupta oştirii lui Gonst. Gantemir, 
aliat cu Turcii, contra Polonilor ţf © c. r. jud. 
Arad, pl. Radna If © b.-de-aramA, com. urb. jud. 
Mehedinţi, pl. Cloşani; aici e un spital, o şcoală de 
meserii şi un gimnaziu înfiinţat în 1923; slnt mine 
de aramă, exploatate din vechime ţ ® b.-de- 
ARiEş, c. rur. jud. Turda, pl. Baia; are un gimna
ziu de băieţi înfiinţat în 1922; st. c. f. ţ © b.-de- 
obiş, com. rur. jud. Hunedoara, reşed. plăşii 
Avram lancu, 965 loc. (1919). Aci a murit Avram 
lancu la 1 Sept. 1872; staţie c. f. linia Arad-Bran; 
tîrg în ziua de 17 Martie, 15 Sept., 15 Decembrie f 
® b.-de-fier, com. rur. jud. Gorj, pl. Novaci; aci 
c o biserică zidită la 1749 de Dionisie, egumen de la 
Hurez ţ| ® b.-de-jos, com. rur. Mehedinţi, pl. 
Gloşani ţ| ® b.-de-sus, c. r. tot acolo Şi © baia- 
mare, com. urb. cap. jud. Satu-Mare; 20.000 Ioc. 
staţie c. f.; tîrg 21 Noembrie; localitate clima
terică vestită; aci e un aşezămînt pentru ar
tişti; are un gimnaziu do băieţi înfiinţat - in 1887 
şi o şcoală secundară de fete înfiinţată în 1894. 
^ ® BAIA, nume dat judeţului Fălticeni prin le
gea administrativă din 1929.

BAIAZET (sau BAIAZID) IILDERIM (1347 *fl403)

Baiazet Ilderim

sultan al Turcilor, vestit prin luptele sale cu Bi
zantinii şi cu aliaţii orientali; a făcut mai multe 
expediţii in Muntenia, luptîndu-se cu Mircea, a 
învins pe aliaţii creştini în lupta de la Nicopole 
(1396); a fost învins şi prins de Timur Leng.

BAIAZţîT n (* 1447t 
1512), sultan al Turcilor, a 
avut multe războaie, între 
cari cu Ungurii şi cu Po
lonii.

BAICAX, lac mare în 
Rusia asiatică, supr. 35.000 
km. p.

BAIF ANTOINE DE (* 1532 
tl589)ţ poet francez, unul 
din cei şapte ai Pleiadei.

BAIIXON [baIon] HENRI 
ERNEST (*1827 tl895), bo
tanist francez. A fost pro- , . ...
fesor la facultatea de medi- dupa 0 fravuri d,n I596- 
cină. Opera pr. Dicţionar de botanică, Iconogra
fia florei franceze, Istoria plantelor. A fost mem
bru onorar al Academiei Române (28 Mart 
1887).

BAIMACLIA, c. r. jud. Galiul, reşed. pl. 
Ştefan-cel-Mare.

BAIN [ben] alexandru (*1818 fl903), filozof 
englez autorul operelor: Simţurile şi intelectul, 1855, 
Logica, 1870; Educaţiunea ca ştiinţă. 1879.

BAIQNA (fr. BAYONNB), oraş în Franţa port 
aproape de golful- Gasconiei. De aci vine numele 
baionetei, fabricată întîiu în acest oraş. Călătorbid 
prin aceste locuri, poetul nostru Alecsandri a scris 
o relaţie: De la Baiona la Gibrallar.

BAIRAMCEA, com. rur. tîrg jud. Getatea- 
Albă; are o şcoală medie mixtă înfiinţată în 1909.

BAIU NicoLAE (* 1790tl855), advocat român, 
a fost şi preot în Braşov, a luptat cu zel în dife
rite chestiuni naţionale.

BAITNER lOAN (*1815tl881), jurist ungur.
BAIU, munte în Garpaţi în partea numită 

Garpaţi calcaroşi (întreValea Buzăului şi Piatra 
Graiului).

BAJZA losiF (*1804tl85S), poet şi critic ungur.
BAKER [becher] samdel (*1821tl894), ce

lebru explorator englez, a descoperit unul din 
izvoarele Nilului, numind lacul Albert-Nyanza.

BAk6cz toma (*1442ţl52l), arhiepiscop de 
Strigoniu şi cardinal, candidat ungur la scaunul 
papal. Bula papală adusă de el, pentru o nouă cru
ciadă contra Turcilor, a provocat răscoala lui 
Doşa (sau Doja) în Secuime.

BAKUNIN HlHAlL (*1814tl876), agitator rus, 
întemeietorul nihilismului.

BALA VARNAVA, ban al Severinului pe Ia 1519- 
20, ca vasal al Ungurilor. A avut lupte cu Turcii.

BALABAN, insulă în Dunăre, jud. Ialomiţa, 
aproape de gura lalomiţei.

BĂLĂCI ® com. rur. jud. Teleorman, reşed. 
plăşii Bălăci; 2180 loc.; staţie c. f. linia Gosteşti— 
Turnu-Măgurele. Aci au fost proprietăţOe familiei 
boereşti Bălăceanu, care de aci îşi trage numeie 
I © com. rur. jud. Ialomiţa, plasa Găzăneşti.
BALAGLAVA,oraşînRusia(Grimcea).La250ct. 

1854 s’a dat aci o vestită luptă între Ruşi şi aliaţi.
BALADE: cele mai însemnate colecţiuni de ba

lade româneşti: V. Alecsandri (1853, 1866), G. 
Dem. Teodorescu (Poezii populare, 1885).

BALAN ® Gom. rur. jud. Sălaj, plasa Bu
ciumi 1! © c. r. jud. Vlaşca, pl. Marginea t ® loc. 
în jud. Giuc, mîne de aramă.

BALARD [balar] ANTOINE (*l602tiS76), chimist 
francez; a descoperit bromul.

BALATON, iac mare în Ungaria, supr. 635 km.p.
BALBI ADRIAN (*1782tl848), geograf veneţian. 

â publicat scrieri în italieneşte şi franţuzeşte.
BALBINUS •*- DECIUS.
BALBQA VASCO NDNEZ DE (*1475tl517), oete- 

bru navigator spaniol, a descoperit oceanul Pacific.
BALC, fiul lui Sas Voevod al Moldovei. După 

unii istorici, a şi domnit după moartea tatălui său, 
pe la 1340; după alţii, a fost numai amestecat în

BAC-
BAL
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BAL- luptele pentru domnie şi a fost silit a ceda pasul 
RAm lui Bogdan.
OMIN B.^GAŞ, lac intre Siberia şi Turchestan 

(Asia), supr. 18.400 km. p.
BALCţC, corn. urb., cap. jud. Caliacra; 6756 loc.
BAIiDI lazAk (*1822tl892), XUantrop român 

din Transilvania, şi-a lâsat averea pentru scopuri 
culturale şi de binefacere.

BAIiDUIN m- BAUDOUIN.
‘RAT.'F. tv BASEL.
BALEAJEIE, grupă de insule (Maiorca, Minorca 

ş. a.) !n Mediterana, aparţinînd Spaniei. In anti
chitate locuitorii lor erau vestiţi ca prăştiaşi şi 
urcaşi.

BALES PETRU ("1547tl6i0), caligraf englez, 
unul dintre inventatorii stenografiei.

BALFOUR [bnlfOr] ARTDB (*1848t 192:1), om 
politic englez; a făcut parte din delegaţiunea la 
Congresul din Berlin (1878); rector al universităţii 
din Glascow; secretar de Stat p. Scoţia, apoi 
pentru Irlanda, ministru In mai multe rînduri, 
prim-ministru (1902), şef al partidului conservator, 
ministru de externe în timpul marelui războiu, 
prezident al consiliului Societăţii Naţiunilor în 1920.

BALIGOT DE BAYNE (tl892), diplomat 
francez, funcţionar la Consulatul din Constanti- 
nopol. Venind în România cu C. Negri, a fost se
cretar particular al lui Vodă Cuza de la 12 Martie 
1862 şi l-a însoţit în exilul său.

BAX.INT SIMION (*1810tl869), preot şi proto
pop român în Transilvania, unul din conducătorii 
militari al Românilor în luptele contra Unguri
lor în 1848-49. A purtat titlul de prefect de legiune 
şi a luptat în munţii apuseni alături de Avram 
lancu şi a contribuit la înfrîngerea trupelor co
mandate de Hatvani şi de Kemâny.

BAXLAGI .MAURIciu ('1815tl891), teolog şi 
scriitor ungur, prof. la Budapesta, autorul unui 
dicţionar ung.-germ.

BAIiLMANN MICEAU, (*1765tl814), profesor 
şi scriitor sas din Transilvania.

BAliOGH losip (tl756), călugăr catolic trimis 
la Blaj ca să ajute pe ep. Inocenţiu Klein (1741) 
în susţinerea bisericii unite.

BAXiOTA, corn. rur. jud. Dolj; st. c. f. linia 
Craiova—T.-Severin. Aci a fost un groaznic ac
cident în anul 1901.

BALOTţNA, corn. r. jud. Bălţi, pl. Glodeni; 
2361 loc.

BAXŞ, corn. urb. reşedinţa plăşii, jud. Roma- 
naţi, plasa Olteţu, pe malul drept al Citeţului; 
în această comună se află o şcoală de meserii, un 
spital şi diferite fabrici; are 3 biserici, din cari 
unavzidită în 1760; staţie c. f. pe linia Bucureşti- 
Craiova; 5290 loc.

BAXŞ GHEORGHE (*1868), inginer şi scriitor 
român. Membru al Academiei Române (1923). Op. 
pr. O vizită la citeva biserici din Serbia, 1911; 
Arhitectura Sf. Munte, 1913; Mănăstirea din Ni- 
copoli, 1915; Histoire del’arl 
Toumain ancien, cu N. lorga,
1922; Bisericele lui. Ştefan cel 
Mare; Începuturile arhitecturii 
bisericeşti in Moldova.

BALŞ GRIGORE (fca. 1895), 
fost ministru de culte, apoi de 
finanţe în guvernul lui Barbu 
Catargiu (1862).

BALŞ PANAIT(*1817tl889), 
fost ministru de finanţe în 
Moldova.

BALŞ TEODOR (M800tl857), 
caimacam al Moldovei în 1857.

balsam O w, CAGLIOSTRO.
B^iLTA ® insulă între Dunăre şi braţul Bor- 

ceajud. Ialomiţa ţl © corn. r. jud. Cluj, pl. Cîm- 
pia' H ® corn. r. jud. Mehedinţi, pl. Cloşani; aci se 
văd ruinde unui templu; aci a locuit Tudor Vla- 
dimirescu mai mult timp ca vătaf de plaiu; se gă
sesc cărbuni de pămînt t ® b.-albA, corn. r. şi 
lac jud. Rîmnicul-Sărat, pl. Boldu, cu apă mine
rală de mult cunoscută şi folosită. Alecsandri a

Teodor Balş 
după o stampă din 

col. Academici,

vizitat localitatea în 1847 şi a descris-o. La 27 km. 
de Rlmnicu-Sărat ţ[ ® b.-doamnei, c. r. jud. Pra
hova, pl. Gîmpu II ® B. sARArA, c. r. jud. Teleor
man, pl. Călmăţuiu H ® b.-verde, c. r. jud. Me
hedinţi, pl. Blahniţa II ® c. r.,jud. Dolj la 5 km. de 
Craiova pe Jiu: aci se află o biserică a mănăstirii 
Jitia, întemeiată de Constantin Basarah (1572).

BALTA-BRAileI, teritoriul Închis între Du
nărea zisă veche şi braţul care continuă întru cîtva 
Borcea şi care se desparte de Dunăre aproape de 
vărsarea lalomiţei şi continuă pînă la Brăila.

B.t^TA-lALOMIŢEI n- BORCEA.
BALTA-LIMAN, cartier în Constantinopol. 

Aci s'a încheiat convenţiunea din 1849 între Turci 
şi Ruşi, care modifica unele dispoziţinale Regula
mentului Organic şi micşora drepturile Principa
telor române: numirea (nu alegerea) Domnului pe 

'7 ani, divanuri ad-hoc cu membri numiţi de Domn; 
orice schimbare în legi va fi aprobată de Rusia 
şi Turcia; va fi ocupaţie armată ruso-turcă; vor 
funcţiona tot timpul un comisar turc şi unul rus.

BALTAZAR (sau BALDASAR = NABONED), ulti
mul rege al Babdonului (ca. 554—538 a. Chr.). 
In cur.su! unei nopţi de orgie, a văzut scris pe un 
părete cuvintele ,,Mane, Tekel, Fares”, pe cari 
le-a interpretat profetul Daniil, zicînd că i se va 
sfîrşi domnia. Chiar în noaptea aceea — zice le
genda — regele a fost ucis şi Darius a ocupat ţara.

BALTAZAR ABGAR (*18S0t 1909), pictor ro
mân. A expus la Tinerimea artistică, la Ateneu, 
la Salonul Oficial, etc. Opere pr. Sf. Gheorghe 
omortnd balaurul; Crislos plingind cetă{ile. A scris 
critici de artă în ziarul Voinfa Naţională.

BALTHAZARD VICTOR (*1872) medic fran
cez. Profesor de medicină legală la Universitatea 
din Paris, membru al Academiei de medicină. 
A făcut parte din misiunea ştiinţifică franceză 
care a vizitat ţara în 1919. Meinbru onorar al 
Academiei Române (4919):

BALTICA MAREA, aşezată la N. Europei, între 
peninsula Scandinavică, statele zise baltice des
părţite dinimp. Rusiei, şi nordul Germaniei. Supr. 
406.700 km. p.

BALZAC honorE de (*1799tl850), mare ro 
mancier francez realist. Du
pă o tinereţe aventuroasă, 
după încercări de a deveni 
tipograf, editor, se devotă 
literaturii şi publică un 
foarte mare număr de ro
mane şi nuvele în cari în- 
făţişază diferitele aspecte şi 
tipuri ale societăţii franceze 
din vremea lui şi cari au un 
fel de legătură între ele îneît 
formează un tot pe care l-a 
numit însuşi „La comidie 
humaine", ca să facă păreche 
operei lui Dante „Comedia 
divină". Multe trad. româ
neşti, din cari cea mai veche în „Familia” 1871. 
In broşuri şi volume: Eugenia Grandet~ (de L. 
Dauş, 1909), Albert Savuros (de C. Calfoglii, 
1909), MoşGoriot ţăe Radu Baltag, 1909), Colonelul 
Chabert (de V. Savel, 1910) Liturghia ateului 
(de V. Demetrius, 1909), Amorul mascat (de D. 
Karnabat, 1911), Femeia la 30 de ani (de A. 
Gheorghiu, 1913, de Alexandrescu-Dorna, 1914), 
Povestiri vesele (de M. G. lonescu), etc.

BANAT, sub acest nume se înţelege în geo
grafia noastră în primul rînd Banatul Timişan 
sau Timişana, cuprins între Dunăre, Tisa, Mureş 
şi munţii Carpaţi cari formau hotarul vechiului 
Regat în părţile acelea. ' '

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, so
cietate anonimă pe acţiuni înfiinţată în 1880, cu 
dreptul exclusiv de a emite bilete de bancă, avîiid 
ca acoperire un stoc de aur. In timpul războiului 
mondial. Banca a fost silită a-şi trimite aurul la 
Moscova, astfel că biletele.ei n'au mai avut aco
perirea necesară; apoi emisiunile mărite şi spo
rite în acel timp cît şi după încheierea păcii, pen-

Honore de Balzac.
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Iru nevoile Statului, au făcut ca Statul să garan
teze valoarea biletelor prin creditul âău şi abtfel 
valoarea lor-a fost supusă fluctuaţiunilor acestui 
credit. Astăzi Banca Naţională are un capital de 
<j00.000.000 lei împărţit în 200.000 acţiuni. Ea se 
conduce de un guvernator numit de guvern, ajutat 
de un consiliu de directori, parte aleşi de acţionari, 
parte numiţi do guvern. Cel dintîiu guvernator1 al 
Băncii a fost loan Qîmpineanu.

BăNco, personagiu din tragedia „Macbeth’’ 
a lui Shakespeare. Ucis de Macbeth, umbra lui ur
măreşte pe ucigător în toată vremea şi-l chinueşte 
prin teamă şi mustrare de cuget. Expresia ,,um
bra lui Banco” se zice despre un om care se ţine 
de tine şi nu-ţi dă pace.

BÂND, com. rur. jud. Mureş, reşedinţa plăşii 
Bând; 3550 loc.

BANFFY DEZSO BABON (MS43 f 1911), om po
litic ungur. După ce a fost prefect în Transilvania, 
a fost deputat şi prezident al Camerei; membru al 
Camerei magnaţilor; ministru şi preşedinte de 
Consiliu în 1895; a.fondat în 1904 un partid nou 
oare nu s’a putut impune; a fost un mare adversar 
al naţionalităţilor din Ungaria şi a luat jnăsuri 
contra lor de cîte ori a putut.

BANFFY gyOrgy (*1747t 1822), om politic 
ungur. A fost guvernator al Transilvaniei.

BANFFY lAszl6 (ladislau) (*1795+1340), om 
politic ungur. A fost membru al dietei din 1836.

BANGGOK, capitala statului Siam (Indo- 
China); 600000 loc.; centru comercial important; 
are o vestită pagodă.

BANGTJBOLO, lac în Africa, descoperit de 
Livingston, supr. ca. 3.000 km. p.

BANIAFATAC, Staţie balneară jud. Ciuc, 
123ţ m. alt. Are ape minerale cari conţin fier şl 
pucloa.să.

BANILA-PE-CEREMUŞ, com. rur. jud. 
Storojin'eţ, plasa Ceremuşului ţ, b.-pb-biret, c. j. 
acelaşi jud. pl. Sireţelul.

BANJAX.UKA, oraş în Iugoslavia, 14.000 loc;
BANliOC, com. rur. jud. Tiraiş-Torontal, pl. 

Deta’ 2530 loc.
• BANTAM ® oraş în insula Java ţi ® pro
vincie în aceeaşi insulă.

BANUL, fostă mănăstire în oraşul Buzău, în- 
teme'iată în 1571 de Vornicul Andronic.

BANVILLE THfionORE DE ("1823 + 1391), poet 
francez continuator al romantismului. Şi-a sta
bilit reputaţia prin Odes funambulesques (1859). 
A publicat şi piese de teatru. Din ele s’au tradus 
în româneşte: Grinuoire de losif şi Anghel, Sncrate 
şi JemHă sa de G. Sion, Sărutarea de G. Sion şi 
apoi de H. Lecea.

BAPTIŞTI, sectă creştină protestantă; ad
mite numai botezul adulţilor, nu al pruncilor;'are 
mai mulţi partizani în Statele-Unite şi în Anglia. 
Se găsesc şi la noi, mai ales in Transilvania.

BAR, oraş in Polonia (Podolia); 14.000 loc.; 
aci s’a făcut în 1768 confederaţia (zisă de la B.) a 
nobililor poloni contra influenţei ruseşti.

BARAbAs nicolae (*1810+1893), pictor ungur 
din Transilvania. După studii speciale în Viena, 
după ce lucră prin cîteva oraşe ardelene, veni în 
1831 în Bucureşti, unde stătu trei ani şi făcu por
tretele mai tuturor boierilor mari din acea epocă 
şi ale soţiilor lor, al lui Kisselef ş. a. Se duse iar 
în Viena, de aci la Veneţia, la Napoli şi alte părţi 
ale Italiei. După aceea a trăit în Cluj, în Pesta, 
a călătorit şi a ajuns foarte apreciat, devenind 
chiar membru al Academiei de ştiinţe. Gele mai 
multe din operele lui se găsesc în Pesta, multe sînt 
răspîndite pe la particulari. Se socotesc peste 
120 de portrete şi tablouri de yenre româneşti, fă
cute în timpul cit a stat în Bucureşti. E de notat 
că şi în lucrările din celelalte ţări se găsesc adesea 
subiecte şi tipuri din ţările române.

BAR^lBBAS (=varava),pers. evanghelic; osîn- 
dit pentru crimă. Evreii au cerut sâ-1 libereze 
pe el, iar nu pe lisus.

BARjfltd ION (*1772+ 1848), scriitor'român. A 
fost institutor în, Avrig şi advocat în Braşov. A făcut

Ion Barac.

Dr. Barasch.

scrieri în stil popular şi unele cu subiecte luate din 
•tradiţiile poporului. Cea mai importantă este: 
Arţ/hir şi Elena (1801). A 
tradus în versuri Risipirea 
Ierusalimului după losephus 
Flavius (1821), precum şi 
Halima, după un text ger
man. în 7 volume (1836-38).

BABAQLT, com.' rur. 
jud. Trei-Scaune, reşedinţă, 
plasa Baraolt; 2651 loc.

BARASCH IDLIO.S (*1815 
+1863), medic român. Evreu 
de origine, născut în Galiţia, 
a venit de tînăr în România 
după ce luase doctoratul la 
Berlin. A fost profesor de 
ştiinţe naturale la Colegiul, Sf. Sava, a învăţat 
bine limba românească şi a fost unul din c^i mai 
de seamă vulgarizatori ai chestiu
nilor de ştiinţă. A luat parte la 
fundarea Spitalului de copii din 
Bucureşti, a funcţionat acolo pînă 
la moarte! A întemeiat o revistă 
de popularizare ,,Isis sau Natura”, 
la care au colaborat miilţi din 
oamenii de ştiinţă din epoca aceea 
(1856—1863): Op. pr. Minunile A 
naturii, 1850; Istoria naturală,
1854; Curs de igienă poimlară,
1857; Botanica silvică, 1861;
Zoologie, 1864.

BARAT'YNSKI EUGEN ABRA- 
Movioi (*1800 +1844), poet rus. A 
fost militar şi a trăit mult timp în Italia. Op. pr. 
Eda, Balul.

BARBARA m- VARVARA.
BARBARĂ SANOTA, seminâriu teologic din Viena, 

înfiinţat pentru cultura preoţilor români uniţi.
BARBARI: InvaziunUe Barbarilor încep cu 

expediţia Cimbrilor şi Teutonilor contra Romei 
(113 a. Ghr.); dar invaziunile propriu zise încep 
în era creştină. Lista barbarilor (sec. m-xii), cari 
au trecut prin ţările noastre, fie stăpînindu-le mal 
lung sau mai scurt timp, fie devastîndu-le, etc; 
Goţii, Hunii, Gepizii, o ramură a Goţilor, Avarii, 
Slavii, Bulgarii, Ungurii, Pecenegii, Cumanii, 
Tătarii (•»■ aceste cuvinte).

BARBARQSSA ■«-FREDERIC.
BĂRBIER* [bărbie] jules (*1825 + 1901), autor 

dramatic francez. Pr. op.: Andrt Chinier (1849), 
Contes d'Hoffmann (1851), drame; Amour mouilU 
(1850), Un roi de la mode (1851), comedii. Este 
autorul libretelor mai multor opere celebre: Faust,, 
Romeo et Julietle, etc.

BARBOLOVIGIU ALiMPiu, preot român din 
Transilvania, a l'uat parte la mişcările naţionale 
ale Românilor transilvăneni.

BARBU, mănăstire de maici com. Grăjdana, 
jud. Buzău; întemeiată în 1662 de boierul Barbu.

BARBU lAutaruii, cîntecel comic, foarte cuno
scut, al lui VasUe Alecsandri, tip creat de M. Millo. 
Poetul s'a inspirat din viaţa unei persoane reale, 
un lăutar din Iaşi cu acelaşi nume, vestit în vre
mea lui pe la 1845 şi apreciat de List (cu ocazia 
■vizitei la Iaşi în 1847) pentru talentul şi memo
ria lui muzicală prodigioasă; se zice că i-a 
spus: „Eşti un adevărat artist din gratia loi Dun-

BAN-
BAR

BARGA HAMiLCAR (+228 a. Chr.), general car
taginez, tatăl lui Anibal. Ştiu să inspire fiului său 
o ură de moarte contra Romanilor. El e întemeie
torul Barcelonei.

BARG:ANI, com. rur. jud. Braşov, plasa Să- 
cele; 2076 loc.

BARGELONA, oraş în Spania (prov. Catalo- 
nia), port la Marea Mediterană; 600.000 loc.; are 
o facultate de medicină, biblioteci şi arhive renu
mite.

BARGIANU DANIIL (*1847+1900), profesor şi 
director de şcoale în Sibiu; a luat parte la mişcările 
politice ale Românilor din Transilvania, fiind In-
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BAR

G. Baritiu.

BAR-chis la Vat dup& procesul memorandului; a pu- 
bllcat cftrţi didactice de ştiinţe naturale şi a re
dactat foi pedagogice.

BARCIANU SAVA POPOVICI ClSl'ttlSTS)! Pr°- 
lesor.rornâii In Transilvania şi preot; autor de cărţi 
didactice: Gramatică rom. In 1. germană; Voca
bular rom.-germ.

BAJţCSAY Akos (*1619tlfi()1), om politic un
gur, ’a avut misiuni diplomatice din partea lui 
George Racotzi I, principele Ardealului; a fost 
citva timp şi principe ai Ardeaiului.

B ARD AS ABE-P AN AITES CU EMANOIL, pictor 
român, profesor la Şcoala de bele-arte din laşi.
A lucrat portrete, peisage, scene rustice, etc. Op. 
pr.: Întoarcerea ilc la secerat, Simbăta Moşilor, 
Mănăstirea Agapia.

BABDIA lOSIF (M668tl7?0), iezuit german, 
profesor la Viena, Graz, etc. în Sibiu a întărit pro
paganda catolică şi a fost numit după moartea mi
tropolitului unit Atanasie, defensor pe Ungă mi
tropolia unită din Transilvania.

BABI, oraş in Italia, în prov. cu acelaşi nume 
(Apu’lia).

BABEpBA-VÎLGII, com. suburbană ia municip. 
Craiova .lud. Dol.i.

BABITIU [b^riţ] OEOROE (* 1312 tl893), om poli
tic, istoric şi ziarist român. El a întemeiat In Ardeal 
primul ziar (Gazeta de Transilva
nia, 1835) şi prima revistă [Foaia 
pentru minte, inimă şi literatură,
1838). A lucrat la reorganizarea 
şcoalelor româneşti din Braşov 
Intre 1836—1845 servind In acest 
timp şi ca profesor. Mişcarea din 
1848 îl chemă în primele rînduri 
ale luptătorilor. Afllndu-se în Si
biu şi oraşul căzînd în mina Un-7 
gurilor, fu nevoit să fugă în Ţara- 
Românească. Aci fu arestat de Ruşi, 
dar scăpă fugind în Bucovina.
După încetarea revoluţiei şi după ce Transilvania 
fu iar stăpînită de Austria, Baritiu se întoarse |n 
Braşov şi, pe Ungă munca do ziarist, pe Ungă 
scrieri istorice, căută să răspîndească ideea ca Ro
mânii să se întovărăşească pentru opere econo
mice. Graţie lui se înfiinţă fabrica de hîrtie la 
Zămeşti, pe care o conduse timp de douăzeci da 
ani. El fu cel mai de aproape colaborator al lui 
Şaguna la întemeierea Asociatiunii Transilvane 
şi redactă statutele. A fost deputat în Cameră im
perială între 1861—66. La întemeierea Academiei 
Române, în 1866, a fost chemat ca reprezentant 
al Transilvaniei şi a lucrat cu hărnicie în toată 
vremea, prezentînd memorii, rapoarte despre 
cărţi, etc. După încheierea dualismului s’a stabilit 
în Sibiu, a redactat ziarul Observatorul, pentru 
care a avut cîteva procese politice. Luînd astfel 
parte la luptele din această epocă, el a redactat 
în 1881 Memorialul alegătorilor, care s’a publicat 
şi în traducere germană şi maghiară pentru a 
arăta punctul de vedere al Românilor faţă de mă
surile aspre luate de Unguri cu tendinţă de des- 
naţionalizare. A fost şi preşedinte al comitetului 
central român între 1884—1887; a condus revista 
„Transilvania" (1861—1888), a fost director al 
şcoalei de fete înfiinţată de Asociaţiune în Sibiu 
şi printre toate aceste ocupaţii, a dat la lumină o 
Istorie a Transilvaniei în ultimele două secole.

BAB-COCBBA siHON (sec. n după Chr.), agi
tator iudeu, a organizat o răscoală contra Roma
nilor şi s'a proclamat rege în Ierusalim, dar a fost 

' învins de generalul lulius Severus şi a pierit în 
luptă.

BABNABIŢI, ordin bisericesc înfiinţat ia 
Milano (1530) cu scop de a întemeia şcoli, de a 
educa tinerimea şi de a pregăti clerici luminaţi.

BABNQVSCHI MIRON (tl633). Domn ai Mol
dovei, 1626-1629. Numele drept ar fi fost Mo- 
viiiA, iar aceia sub care e în genere cunoscut nu ar 
însemna originea polonă, ci numai o indicaţie că 
avea proprietate la.Bărnova (Ungă Iaşi) şi o ter
minare poloneză, pe care a dobîndit-o în timpul

Miron Barnovschi.

cît a stat în Polonia. A domnit în pace, isbutiiicl 
a avea ascendent asupra Tătarilor, cari în vremea 
altor Domni făcuse multe şi rele năvăliri în Mol
dova. Turcii, supăraţi pentru politica lui fiio-po- 
lonă, l-au mazilit şi, mai tlr- 
ziu, chemIndu-1 cu viclenie la 
Constcmtinopol, i-au tăiat 
capul.

BABNUM FHtNEAS (*1810 
tl89Î), American, vestit or
ganizator de muzee cu rari
tăţi.

BABNUTIU [bărnuţ] si- 
MEON (* 1808 tl864), unul din 
fruntaşii revoluţiei româneşti 
din Transiivania (1848). După 
studii făcute în Blaj, unde 
termină teologia, fu numit 
profesor în Blaj, dar episco
pul Lemeny îl înlătură. Retrăgîndu-se la Sibiu, în
cepu a studia dreptui. în această situaţie îi găsiră 
evenimentele din 1848. Cînd Ungurii prin procla-. 
maţia din . 13 Martie cerură, între 
altele, şi unirea Transilvaniei 
cu Ungaria, Barnutiu răsp.indi 
un manifest prin care arăta că 
această unire va fi o nenorocire 
pentru Români, tot ei, în adu
narea vestită de ia 15 Maiu în 
Biaj luă cuvîntul şi rosti acel 
mare discurs în care arăta că 
singura cale de urmat pentru Ro
mâni este lupta contra Ungurilor.
După aceasta, a fost firesc să / wIIm 
se găsească între fruntaşii revo- ■ 
luţiei române. După revoluţie, şi-a 
continuat studiile de drept la 
Viena şi la Pavia. în 1855 a fost Slmeon Barnutiu. 
chemat ca profesor de filozofie şi 
drept la Iaşi, unde a avut plnă la 1863 un rol im
portant în mişcarea culturală şi politică.

BABONZI GHEOROBE (*ca. 1815 fl896), ziarist 
şi scriitor român. A avut rol important în propa
ganda naţională în epoca unirii, redactlnd Ziua 
în 1859 şi colaborlnd la diferite reviste şi ziare. 
A debutat printr’o dramă {Eleonora, 1844) şi prin 
poezii publicate in ,,Curierul românesc” în 1845 
şi urm. A scris poezii patriotice şi satirice {Noplitr- 
nele, 1853, Satire, 1866, Opere poetice, 1876, Da- 
ciada, 1890), din cari s’au tipărit In timpui nostru 
o culegere făcută de N. lorga {Poezii alese, 1909); 
a scris drame (MateiBasarab, 1858, Aleslar, 1878, 
Batista Veleli, 1879), comedii (Ndfdrdu,1876, Lu
mea se dă pe ghiaţă, 1877, Ordinea zilei, 1879, 
Barba lui Ştefan cel Mare, 1882, Caritatea in co
stum de carnaval, 1887), dar meritul lui cei mare 
stă în numeroasele traduceri ce a făcut din George 
Sand, E. Sue, Al. Dumas, Guizot, W. Scott 
ş. a.

BABOSS OAVRIL (*1848tl892), om politic un
gur; că ministru s’a ocupat cu chestiunile de ur- 
ganizai'ea căilor de comunicaţie în regat.

BABQTUL, munte In Transilvania aşezat 
de a lungul întorsurei Oltului.

BABOZZI CONSTANTIN (* 18331 1921), general 
român. După studii în ţară şi în Viena, s’a specia
lizat în geodezie, a obţinut înaintare In grade, a 
fost profesor de fortificaţii la Şcoala militară de 
ofiţeri; a organizat serviciui geografic al armatei. 
In timpul războiului pentru independenţă era co
lonel : a lucrat pe lingă cartierul general rusesc pen
tru organizarea trecerii trupelor şi apoi pe cîmtml 
de operaţie cu trupele de geniu. După războiu, a 
lucrat la parcelarea Dobrogei, a fost înaintat ge
neral de brigadă (1883) şi de divizie (1892), a fost 
şef al Casei militare a Regelui Carol şi şef ai sLa- 
tului-major. A reprezentat ţara la diferite con
grese internaţionale de geodezie, a fost vice-pre- 
şedinte al Societăţii geografice. Pentru scurt timp 
a fost ministru de războiu (1888) în guvernul pre
zidat de Teodor Rosetti.

BABBAS PAUL-JEA» (*1755tl829), unul ilin
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capii revoluţiei Iranccze; a tost membru al Di- 
rectoriului; a răsturnat pe Robespierre.

BARRâME BER^RAND (*1640tl703), matema- 
lic fr., autorul unei cărţi de aritmetică practică 
(1682) şi altele, prin cari face calcule de dobtnzi 
ş. a. De la el a rămas vorba harem (fr. barăme): 
rezolvirea problemelor după calcule făcute di
nainte.

BARR£;S UAtmicE (*1862ti923), scriitor fran
cez, a publicat opere politice şi romane. Pr. op. 
Les deracin&s (1897); Appel au soldai (1900).Ten
dinţa sa e naţionalistă şi contra demagogici.

BABROT [baro] ODILLON C1791tl873), juris
consult şi om de stat francez.

BARROW, O fluviu în Irlanda, se varsă în gol
ful Waterford H © cap în Alasca (America-de- 
Nord.

BARRY CABOL (1795ţl860), arhitect englez, a 
construit palatul Westminster, sediul parlamen
tului.

BART JEAN ® (‘ 1651tl702), vestit marinar fran
cez ţ © pseudonimul scriitorului romăn eugeniu 
botez (^ acest nume).

BARTA, corn. rur. jud. Ismail plasa Bolgrad.
BÂRTEL CAZIMIR, profesor şi om politic polon. 

E profesor de perspectivă la Academia de arte 
frumoase din Varşovia! Deputat, ministru al co
municaţiilor în timpul războiului cu Ruşii (1920), 
preşedinte de consiliu în 1926, a format de atunci 
de mai multe ori guvernui ţării.

BARTHA miklOs (nioolae) (*184811905), zia
rist maghiar. A întemeiat (1880) ziarul ,,Ellen- 
zâlc” în Cluj, care apare şi azi.

BARTHELEMI ST. HILAIRE JULES (1805 
tl895),om politic francez şi scriitor, traducătorul 
lui Aristotel.

BARTHOLDI FREDERIC (*1834tl904), sculptor 
francez, autorul celebrei statui din New-Vork: 
Libertatea luminlnd lumea şi al monum. Leul din 
Belfort.

BARTOK LAJOS (LUDOVIC) (*1851tl902), scrii
tor ungur şi poet. A trăit în TransOvania, a fost 
ziarist şi de cîteva ori ales deputat. Op. pr. Kâr- 
păti emlekek (Amintiri din Garpaţi), 1885, ErdO- 
ziigăs (Freamătul pădurii), 1889, Kendi Margit, 
dramă, 1884, Jănos Kiraly (Regele loan), 1902.

BARTOLI MATTBO (’1873), linguist italian. 
Profesor la Universitatea din Torino. S’a ocupat 
mai ales de chestiunile în legătură cu domeniul Ui- 
ric,şi de dialectul istro-român. A făcut recensii des
pre operele filologice româneşti. E membru cores
pondent al Academiei Române (1914).

BARTOLOMEU (=VARTOLOMElu), unul din 
cei 12 apostoli. A predicat evanghelia în India şi 
în Armenia, unde a fost martirizat.

BARZI, o clasă de preoţi la vechii Gali; mai 
tîrziu fură numai cîntăreţi şi poeţi; se mai pă
strară în Anglia pînă prin sec. xvi.

BASARAB, poate fiul lui Tihomir, primul 
domn sigur al Ţării Româneşti. Se ştie că în 1330 
a avut o luptă cu Carol Robert, regele Ungariei, 
prin pasul Bran şi a învins pe inimicul său. Amin
tirea acestei lupte o găsim în poezia lui Grigore 
Alexandresou: ,,Răsăritul lunii la Tismana”.

BASARAB II zis LAIOT (t ca. 1480), domn 
al Ţării-Ro'mâneşti între 1472—1476. Fiu al Voe- 
vodului Dan, a fost amic al lui Ştefan cel Mare şi, 
după multe documente, se vede că l-a ajutat după 
lupta de la Racova, contrar afirmaţiunii lui Gri
gore Ureche că a fost alături de Turci; mai tîrziu, 
părîndu-i-se că Turcii vor înfrînge pe Ştefan, a 
trecut de partea lor, ceea ce i-a pricinuit pierderea 
tronului prin intrarea armatelor lui Ştefan şi Ma- 
teiu Corvin, regele Ungariei, uniţi acum contra 
Turcilor. Laiot însă ucise pe înlocuitorul său, şi 
venind la tron un nepot al lui numit Basarab cel 
tînăr sau Ţepeluş, acesta împărţi cu el domnia, 
dlndu-i Oltenia, pe care a stăpînit-o cîţiva ani.

BASARAB III zis CEL TÎNAR, zis TEPELUŞ, 
Domn al Ţării Româneşti (1476-1481). Aşezat în 
domnie, după toată probabilitatea, de către Ştefan 
cel Mare, dar fiind mai mult devotat Turcilor,

este şi el gonit în Iulie 1481 şi, după ce revine pen
tru scurt timp, este silit să fugă şi este ucis de Me- 
hedinţeni la satul Glogova.

BASARAB IV tw NEAGOE.
BAS ARĂBEASCA, sat jud. Tigluna şi st. 

c. f. iinia Cetatea-Albă—Galaţi.
BASARABI, staţie c. f. jud. Fălticeni (azi Baia) 

între Dolhasca şi Fălticeni.
BASARABIA, regiune din România. Acest 

nume se dădea plnă la 1812 numai unei părţi din 
Sudul acestei provincii care era ocupată de Tătari 
şi mai înainte aparţinuse Munteniei şi care prin 
sec. XVII şi XVIII se numia Budgeac. Pentru lo
cuitorii din această regiune numele de Basarabia 
era necunoscut: îşi ziceau cum îşi zic şi azi: ,,Mol
doveni”. Gînd Ruşii, în 1812, au răpit jumătate 
din Moldova pînă la Prut, au simţit nevoia să dea 
un nume întregului teritoriu şi i-au zis Basarabia. 
Ei au stăpînit-o în întregime pînă în 1856, cînd 
după tratatul din Paris, au fost nevoiţi să cedeze 
Moldovei trei judeţe (Cahul, Bolgrad şi IsmaU), 
pe cari le-au reluat după războiul din 1877—78 
cu învoirea Gonferinţei europene din Berlin. în 
timpul războiului mondial, cînd s’a prăbuşit re
gimul ţarist în Rusia, Basarabia s’a declarat in
dependentă sub numele de „Republica Moldove
nească” (1917) şi apoi Sfatul Ţării a votat unirea 
cu Regatul României (27 Martie 1918); astfel a 
revenit la Patria-mamă. Basarabia are o suprafaţă 
de 45.630 kmp.; avea la despărţirea ei de .Moldova 
482.63010c.; după statistica din 1918 are 2.725.000 
loc. Guprinsă între cele două mari rîuri. Nistru 
şi Prut, ea este la N. deluroasă şl suprafaţa se în
clină cu cît merge spre Marea Neagră şi Dunăre.

BASILESCU NIOOLAE (*1860) profesor de eco
nomie politică la facultatea de drept din Jaşi 
(1892), apoi la cea din Bucureşti (1896).

BAŞCALIA, corn. rur. jud. Tighina plasa Go- 
gîlniceanu; 2395 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Ghirsova.

BAŞ-CHIOI, pîrău mare în jud. Tulcea, pl. 
Babadag, se varsă în rîul Taiţa.

BAŞCHIRI, popor nomad din Rusia, pe lîngă 
Volga: ,,Başchiri sălbatici „(Alecsandri, Pahod na 
Sybir).

B.ASCI, populaţie de ca. 600.000, locueşte pe 
ambele cline ale Pireneilor Occidentali în Franţa 
şi în Spania. Originea lor nu e stabilită încă. 

.Limba lor nu face parte din grupele de limbi ale 
popoarelor învecinate. Asupra lor a publicat studii 
prof. Ovid Densusianu: Păstdrilul la Bascii din 
Soule, 1925; La Scule in sec. xvii, după descrierea 
lui Froidoar, 1927; Quenouille în ,,Bulletin du 
Musâe basque”, 1926.

BASCOV ® corn. r. jud. Argeş, pl. Bascov 1f 
© staţie c. f. tot acolo U © fost schit de călu
găriţe tot acolo.

BASEDOW iohan (*1723tl790), pedagog ger
man, a căutat să pună în practică ideile lui J.-J. 
Rousseau din ,,Emile” fundînd şi conducind mai 
mulţi ani un institut, numit Philantropinum în 
oraşul Dessau, după ce publicase cartea sa Cu
legeri de'cunoştinţe necesare pentru educaţia tine
rimii (1774).

BASEIi (=fr. bAle), canton în Elveţia (ger
mană), reunit la confederaţie în 1501; In oraşul 
Basel s’a ţinut în 1431 un vestit conciliu convocat 
de biserica catolică în vederea ereziilor ce începuse 
să aibă curs.

BASIIiIC, M- DESFOT-VODA.
basiliua’le, adunare de legi şi dispoziţiuni juri

dice începută în Bizanţ în sec. ix sub domnîa 
împăratului Vasile i şi continuată sub Leon vi 
şi Constantin vii.- Ele au înlocuit în parte le
gislaţia lui Justinian şi au influenţat prin colecţia 
lui Harmenopol (m- acest nume) primele legiuiri 
româneşti.

BASILIŢI, călugări creştini ortodoxi şi ca
tolici; ordin întemeiat de Vasile (Basiliu) cel Mare 
(sec. iv).

BAS ni, IU sau BASILIOS ( = VASILE) I MACEDONUL
(t386), împărat al Bizanţiului, se urcă pe tron după

BAR-
BAS

,1
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BAS- ce ucise pe Mihail ui (867), care-1 lăcuse coregent.
BAT

George Basta 
(după o stampă 
din col. A cade. 

miei).

Avu lupte cu Arabil şi pierdu Sicilia.
BASţLIU II BDLOABOOTONUL (tl025), împărat 

al Bizanţiului de la976plnăla moarte, a suportat 
un războlu civil pornit de Phocas şi a purtat răz
boaie cu Bulgarii, al căror imperiu l-a distrus 
(1018).

BASNA, statie balneară jud. Tîrnava-Micâ, 
1652'loc.; izvoare de iod, brom şi sare; la 8 km. 
de Mediaş.

BASSORA, oraş comercial In Turcia asiatică; 
18.000 loc.

BASSARABŞSCU ION AL. (*1870), nuvelist 
român. Profesor la liceul din Ploeşti, membru co
respondent al Academiei Române. A colaborat la 
„Convorbiri literare”. Op. pr. Nuvele (1903), 
Vulturii . (1907), Nenea (1916), Moş Stau (1923).

B^ţ-STA QEORGE (• 150511607), condotier valon, 
de origine albaneză, se puse cu tru
pele sale In serviciul împăratului 
Rudolf 11, bătu pe Mihaiu Viteazul 
la Mirăslău, apoi, împăctndu-se cu 
el, luptară împreună contra lui 
Sigismund Bathori şi, după lupta 
de la Gurăslău, luară Ardealul 
din mîna acestuia, dar, urmărind 
interese personale, ucise mişeleşte 
pe Mihaiu şi deveni el stăpîn al 
Ardealului. Stăpînirea lui a fost 
un şir de jafuri. Moise Szekely, 
unit cu Turcii, voi să-i ia pute
rea din mină, dar fu învins şi ucis 
în bătălia dela Braşov. Astfel Basta 
rămase din nou domnitor pînă în Martie 1604, 
cînd împăratul îl rechemă.

BASTABNI, seminţie germanică, venită din 
spre răsărit prin părţile sudice ale Moldovei şi 
pe la gurile Dunării. Ei au năvălit asupra Tra
cilor.

BASTERBA RAMON DE (tl928), diplomat spa
niol. A fost însărcinat de afaceri în România. 
Amic al Românilor, a luat parte la încoronarea 
Regelui Ferdinand, vorbind în româneşte; a pu
blicat o carte „Opera lui Traian”, în care tratează 
despre colonizarea Daciei. Membru corespondent 
al Academiei Române (1921).

BASTIAT [bastia] FREDBBio (*1801 ţl850), eco
nomist francez, unul din întemeietorii teoriei li
berului schimb.

BASTIIilA (fr. BASTILLE), citadelă militară în 
Paris, începu a fi construită în 1370; în timpul lui 
Rlohelieu deveni închisoare numai pentru nobili, 
în sec. xvm se schimbă în închisoare obişnuită. 
Ocuparea şi dărîmarea ei de către poporul Pari
sului (14 Iulie 1789) fu începutul marii revoluţii 
franceze. Republica franceză a statornicit ziua 
luării B. ca sărbătoare naţională, care se păstrează 
pînă azi.

BAŞOTĂ ANASTASIE, filantrop român. A fost 
mare hatman în Moldova, a lăsat prin testamentul 
său din 1869 sumele necesare pentru întemeierea 
unui institut în comuna Pomîrla (Dorohoiu), care 
să-i poarte numele. O epitropie numită prin testa
ment a realizat dorinţa lui în 1879 şi pînă în 1906 
a funcţionat ca şcoală particulară. De atunci ad
ministrarea fondurilor se face de Casa Şcoalelor, 
iar liceul de acolo este asimilat cu celelalte ale 
Statului, avînd şi internat.

B.^ŞOTÂ VASILE magistrat şi apoi advocat 
român din părţile Năsăudului: a publicat diferite 
scrieri şi a lăsat un fond de stipendii la liceul din 
Năsăud.

BATAILLAKD [batalar] PAUL (*1816 tl894), 
ziarist francez. A absolvit. l’Ecole des Chartes. A 
sprijinit interesele poporului nostru în epoca 
constituirii statului modern, publicînd mai multe 
lucrări, între cari; Les principautis de Moldavie 
el de Valachie, Paris, 1856; La Moldo-Valachie 
dans la manifestation de ses efforts el des ses voeux, 
Paris, 1856; Les principautis decani le congres, 
Paris, 1856; La sUuation reguHăre de la Moldo- 
Valachie vis-a-vis de la Porte, Bruxelles, 1857.

Drept recunoştinţă. Adunarea Constituantă în 
Iunie 1866 l-a declarat cetăţean român. Academia 
Românăl-a ales membru onorar în 1872. Printre 
alte scrieri ale lui sînt interesante o sumă de cer
cetări asupra Ţiganilor: originea lor (1875), 
apariţiunea lor în Europa (1848, 1877), situa- 
ţiunea lor în trecutul depărtat (1876) şi în timpul 
actual îii Spania, Portugalia, Algeria şi în alte 
ţări (1881,1884, 1890).

BATAILLE [bătăi] HENRI (*1872tl922), autor 
dramatic francez. Maman Colibri, comedie. La 
marche nupţiale, dramă. La femmenue (Modelul), 
Le Scandate s’au reprezentat şi în Bucureşti.

BATAVIA, (nume vechiu latinesc al Olandei) 
sau Re’̂ blicS, batavă, nume purtat de statul 
olandez între 1795—1806, sub stăptnireâ şi apoi 
protecţia lui Napoleon. De la 1806 se numi Re
gatul Olandei şi primul rege fu Louis, fratele îm
păratului francez.

BATAVIA, cap. insulei Java; 290.000 loc.; în
temeiată în 1617 de amiralul olandez Koen, di
strusă de erupţia vulcanică în 1883, rezidită apoi. 
E sediul guvernului olandez al IndiUor neerlan-

BÂTHORY andrAs (ANDREro) (*1566 tl599), 
cardinal şi principe aT Transilvaniei. Reprezenta 
ideea de unire cu Turcii contra împăratului. A 
fost învins de Mihaiu Viteazul în lupta de la Şe- 
Itmber şi ucis de im Secufu. Cronica povesteşte că 
în momentul cînd omorîtorul a adus capul fostului 
principe, Mihaiu a exclamat: „Sărmanul popăl” 
şi a dat ordin să fie îngropat cu toată pompa cu
venită. Scena aducerii capului a inspirat tablouri 
cunoscute ale pictorilor Aman şi O. D. Mirea.

bATHORY gAbor (GAVRiL)(*1589tl613), prin
cipe al Transilvaniei ales în 1608. In epoca aceea 
fiind necontenite lupte urmate de împăcări între 
împăraţii Austriei şi între Turci, Bathory se făcu 
agentul Turcilor şi, de aceea, avu amestec in afa
cerile principatelor române. El făcu două incur
siuni în Muntenia: în 1610, cînd alungă pe Radu 
Şerban, Domnitorul susţinut de împărat, şi cînd 
oastea lui se dădu la prădăciuni şi persecuţii neo
menoase, despre cari vorbesc cronicarii din acea 
epocă; în 1611, cînd este respins şi fugărit de 
Radu Şerban, care-şi redobîndise tronul. După 
aceasta, însă, el învinge armata imperială, care 
ajutase pe Radu Şerban, şi o goneşte în Moldova. 
Mai tîrziu s’a împăcat cu Radu Şerban, ce era 
pribeag in Transilvania, dar şi-a pierdut sprijinul 
Turcilor şi chiar în ţară s’au ridicat mulţi contra 
lui din pricina desfrînărilor lui şi exacţiunilor 
administrative. Astfel a fost scos din domnie de 
Turci şi apoi ucis în Oradea.

B^-THORY istvAn (ŞTEFAN), general al rege
lui Ungariei Matias Corvin, a intrat în Muntenia 
ou oşti ungureşti împreună cu ale lui Ştefan cel 
Mare ca să gonească pe Laiot Basarab (1476); a 
învins pe Turci în Cîmpul Pînei (13 Octombrie 
1479).

bAthory istvAn (*1533tl586), principe al 
Transilvaniei, 1571—1576, cînd fu ales de către 
o parte din nobilii poloni rege al Poloniei. Sosind 
în Cracovia Înainte de rivalul său MaximiUan, fu 
recunoscut de mai toţi electorii, trecu la catolicism 
şi luă în căsătorie pe Ana, din familia lagelohilor. 
Domnia lui a fost din cele mai importante. A în
vins pe Ivan Oroaznicul, ţarul Moscovei, depăr- 
tînd pe Ruşi de la ţărmul mării Baltice, a organi
zat armata, a întărit puterea regală, a ocrotit şi a 
încurajat desvoltarea literaturii şi a fost pe punctul 
de a uni Coroana Poloniei ou a Moscovei, dar a 
murit prea repede.

bAlTHORY krjstof (cristofor) principe al 
Transilvaniei între 1576—1582.

BAlTHORY zsiohond (sigismund)(* 1572tl613), 
principe al Transilvaniei. Ales în 1581, cînd avea 
nouă ani, a domnit sub regenţă pînă în 1588, cînd 
a luat însuşi conducerea ţării.' Fiind supus Tur
cilor, a voit să se libereze cu ajutorul împăratului 
Austriei şi, tot în acest scop, s’a unit cu Mihaiu 
Viteazul şi i-a trimis în ajutor oaste care a luptat
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la Gâlugâreni. In 1597 a renunţat la tron şi a cedat 
domnia împăratului Austriei în schimbul a două 
ducate şi a unei rente anuale, dar peste un an s’a 
răsgîndit şi şi-a reluat tronul, primind jurămlntul 
de credinţă la Turda (25 August 
1598), însă iar peste un an a 
cedat domnia vărului său Car
dinalul Andreiu Bathory şi s’a 
retras în Polonia. In 1601, după 
uciderea lui Andreiu, iar a luat 
domnia Transilvaniei, dar n’a 
putut s’o tie, fund învins la Gu- 
răslău de Mihaiu Viteazul unit 
cu Basta. După aceea s’a retras 
definitiv şi a primit o rentă de 
lă împărat.

BATHURST, cap la Oceanul 
îngheţat (America-de-Nord).

BATÎR, corn. rur. jud. Ti- Sigismuud Bathori. 
ghina, plasa Căinări; 2142 loc.

BATQGXJL ® lac cu apă minerală jud. 
Brăila 1|' ® com. rur. jud. Brăila, pl. lanca.

BATOŞ, com. rur. jud. Mureş, plasa Teaca; 
tîrg. 21 Maiu.

BATTEMBERG m- ALEXANDRU.
bAttyANT ignatiu (*1741 tl798), episcop 

al Transilvaniei, a fundat o bibliotecă în Alba 
lulia.

BAttyany ludovic (*1806tl849), om po
litic ungur; preş. cons. al primului minister un
gur în 1843. Deşi partizan al unirii cu Austria, luă 
parte la revoluţie şi tu osîndit la moarte de către 
Windischgraetz la ocuparea Pestei.

BATUM, oraş şi port în Rusia (Transcaucazia.)
BAUDELAIRE [bod’lşr] CHARLES (*1821tl867), 

poet francez, autorul colecţiei Les flears clu mal. 
In româneşte s’au tradus multe din operele lui. 
Cele mai vechi traduceri sînt făcute de V. Pogor 
în 1870 (în ,,Convorbiri literare”), mai tîrziu de 
G. Pencioiu şi C. Z. Buzdugan (In ,,Lumea nouă”), 
de L .Dauş (In „Revista Nouă”), de G. Duma, 
Titu Dinu, Leon Feraru,Cezar Stoika, Westfried 
(in „Viaţa nouă”), ile M. Jorgulescu (in „Neamul 
românesc”), de N. Davidescu (în „Flacăra”), de 
Al. Philippide (în „Gindirea”), de D. laco- 
bescu (în „Noua revistă română”), etc. Cele 
mai multe traduceri se datoresc Iui Al. Sta- 
matiad, care a publicat şi două volume [Poeme 
In proză, 1912 şi Cuijetari şi paradoxe, 1927). 
A- mai apărut şi un volum [Poeme în proză) 
trad. de A. Luca.

BAUDOUIN [bodug") I DE FLANDRA (tlll8), 
participă la cruciada din 1095 şi, la moartea 
fratelui său Godefroy de Bouillon, se proclamă 
rege al Ierusalimului. După el urmară alţi patru 
regi cu acelaşi nume şi în 1186, după uciderea lui 
Baudouin V, Ierusalimul fu cucerit de Saladin şi 
trecu iar in puterea păgînilor.

BAUDRILLART [bodrilar] HENRI (*1821 
t 1892), economist francez, prof. la Coliâgâ de 
France, membru al Institutului. A condus mult 
timp Journal des iconomistes. Op. pr.:. Manuel 
d'iconomie politique (1857, cu multe ediţii), Les 
rapports entre la morale et Viconomie politique 
(1860), Histoire du luxe privi et public (1878-— 
1889), Etat moral et materiei des populations 
rurales (1885), după o anchetă cu care fusese 
însărcinat de Academia de ştiinţe morale.

BAUMGARTEN ALEXANDRU (*1714tl762), fi
lozof german, creatorul esteticei ca ştiinţă specială. 
Princ. lucr.; Aesthelica, 1750 (în latineşte).

BAUR FERDINAND (*179211860), teolog pro- 
' testa'nt german, a publicat multe scrieri de critică 
asupra chestiunilor religioase; a întemeiat Şcoala 
de la TiXbingen, care îşi propune să studieze, în 
afară de consideraţii religioase, GărţUe Noului 
Testament.

BAURCI, com. rur. jud. Cahul, pl. Traian.
BAXJTZEN, oraş Germania (reg. Saxoniei) pe 

riul Spree; 22;000 loc.; centru industrial; aci Na
poleon a avut (Maiu 181.3) o mare victorie contra 
armatelor ruseşti şi prusiene.

BAVARIA, unul din statele ce alcătuesc BAT-
Reichul german; supr. 76.420 km. p.; 7.412.000 
loc. Capitala: Mtlnchen (fr. Munich). Important 
centru catolic.

BAYARD PIERRE (*ca. 1473tl524), cavaler 
francez viteaz, luă parte la multe lupte şi fu su
pranumit „Chevalier sans peur et sans reproche”.

BAYXiE [bel] pierrb (* 1647 tl706), filozof 
francez şi profesor de filozofie şi istorie la Rot- 
terdam. Publică mult în franţuzeşte şi latineşte; 
parte din scrieri fură oprite de a intra în Franţa 
şi unele arse.

BAYREU’TH, oraş în Bavaria, vestit prin tea
trul, în care se cîntă în mod special numai ope
rele lui Wagner, inaugurat în 1876.

BAZARGIC, oraş în jud. Caliacra; staţie c. f. 
capul liniei de la Medgidia; 35.000 loc. înainte de 
unire (1913) se numea. Dobrici, iar numele turcesc 
era Hagi-Oglu-Bazarglc.

BAZIN RENE (*1853), scriitor francez, mal ales 
romancier. Membru al Academiei franceze (1904). 
Op. pr.: La terre qui meurt (1899), Les Oberii 
(1901).

BAZIRGHIAN, com. rur. jud. Durostor, pl. 
Doimuşlar.

BĂbAşeşti, coin. rur. jud. Satu-Mare, plasa 
Seini.

bABANA, com. r. jud. Argeş, pl. Uda. 
bAbĂIŢA, com. rur. jud. Vlaşca, plasa Cîl- 

niştea.
bAbeNI ® com. rur. jud. Rîmnicul-Sărat, 

plasa Oraşul, t ® c. r. jud. Vîlcea, pl. Bălceşti. 
Staţie c. f. linia Piatra-Olt-Rîmnic-Sibiu.

bAbeştI, com. rur. jud. Satu-Mare, plasa 
Ugocea.'

bABICIU, com. rur. jud. Romanaţi, plasa Oltu- 
de-Jos. ’

bAbiU, com. rur. jud. Cluj, plasa Almaşului. 
bACÂNI, ® com. rur. jud. Tutova, reşedinţă 

plasa SimUa. ţ[ © com. r. jud. Bălţi, pl. Chişoăreni.
bAcAlEŞTI, com. rur. jud. Teleorman, plasa 

Călmăţuiu.'
bAcEŞTI, com. rur. jud. Roman, plasa Ro- 

man-Vodă. Staţie c. f. Tîrg.
bACIIA, com. rur. jud. Hunedoara, plasa 

Geoagiu.
BADAcm, com. rur. jud. Sălaj, plasa Şim- 

leul-SUvani’ei.
bAdArAu ALEXANDRU (*ca. 1859ţl927), om 

politic. A debutat ca părtaş al mişcării socialiste 
din Iaşi, şi-a terminat studiile în Belgia. A fost 
profesor Ia un liceu din Iaşi, apoi deputat. A intrat 
în gruparea radicală a lui G. Panu; apoi în partidul 
conservator alături de Take lonescu. De cîteva ori 
ministru, a jucat pînă la războiu un rol politic 
important.

bAdArAij-eugeniu (*1887), fizician român. 
Profesor de fizică experimentală la Universita
tea (lin Cernăuţi. Basarabean, a studiat la Pisa, 
a fost profesor în Petrograd pînă în 1918.

BAdAUŢII veghi, c. r. jud. Rădăuţi; 1271 
loc. (1919); biserică zidită de Ştefan cel Mare în 
1481, dărîmată în războiul mondial; staţie c. f.

bAdeni ® com. rur. jud. Iaşi, plasa Cîrligă- 
tura. D ® c. r. jud. Odorheiu, pl. Ocland. f ® c. r. 
jud. Turda, pl. Mihaiu Viteazul. H ® b.-miluiţi, o. 
r. jud. Buzău, pl. Glodeanurile. 

bAdeşti, com. rur. jud. Cluj, plasa Borşa. 
bAdeuţi ® pom. rur. jud. Rădăuţi, plasa 

Domeşti. t ® b.-noi, c. r. tot acolo. 
bAdICU, com. rur. jud. Cahul, pl. Ion Voevod. 
BADÎLI’ţ'A, -com. rur. jud. Fălticeni, plasa 

Lespezi.
bAduleASA, com. rur. ju(l. Teleorman, pl. 

Călmăţui.
bAduleştI, com. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 

Bogaţi.
bAEŞTI ® com. rur. jud. Vilcea, plasa 01- 

teţu. ţi ® B.-ALDENI, c. r. jud. Buzău, pl. Slănic.
bAGACIU ® com. rur. jud. Timava-Mică, 

plasa Tîinava-Sîn-Martin, ţ] ® c. r. jud. Cluj, pl. 
Mociu.

BAG
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rAH- bAHNAşeni, eoni. rur. jucl. Bacău, pl. Taz- 
LJ - 1 1 lău-Sărat
BAL B.£hbineştI, com. rur. jucl. Rădăuţi, plasa 

Şiretului.
BAICENI, eom. rur. jud. laşi, plasa .Cirligă- 

tura.
bAICOIANU beroie (*1841), general român. 

Studiile militare lo-a făcut în Franţa, devenind 
.subloeotenent In 1863; a înaintat apoi pînă 1a 
gradul de colonel (1880), eînd a fost numit di
rector al Şeoalei de ofiţeri din Bueureşti; general 
de brigadă (1893), de divizie (1900), a fost mspec- 
tor general al cavaleriei.

BAICQIU ® com. rur. jud. Praliova, pl. Fili- 
peşti; împrejur terenuri petrolifere cu mari ex
ploatări; staţie c. f. pe linia Bucureşti—Braşov. H 
® com. rur. jud. Lăpuşna, pl. laloveni.

bAIGULEŞTI, com. rur. jud. Argeş, pl. Argeş.
BAIEŞTI, com. rur. jud. Hunedoara, plasa Pui.
bA^S ffi. com. rur. jud. Rînmicu-Sărat, pl. 

Boldii. ţi ® B.-EPISCOPIEI, staţie balneară jud. Bi
hor, 8 km. de Oradea-Mare; staţie c. f.; ape ter
male sulfuroase. U ® b.-eroulane, com. rur. jud. 
Severin, plasa Orşova.

B Au EŞTI, com. urbană jud. Dolj, pl. Băi- 
leşti; 18.000 loc. (1927); înfiinţată In sec. xvu de 
fraţii Brăteşti; refăcută in 1832 de Barbu Ştirbeiu, 
care a fost apoi Domn. Are 3 biserici. Aci s’a dat 
la 14 Septembrie 1828 o luptă mare între Ruşi şi 
Turci; a fost cartier militar important în timpul 
războiului 1877—78; staţie c. f. linia Craiova— 
Calafat; are un gimnaziu de băieţi înfiinţat în 
1922.

BAineţ, com. rur. jud. Rădăuţi, plasa Şire
tului . ’.

bAISEŞTI, com. rur. jud. Fălticeni, plasa 
Mălini.

bAIŢA ® com. rur. jud. Sălaj, pl. Cehul-Sil- 
vaniei.’t ® c. r. jud. Bihor, pl. Yaşcău.ţ ® c. r. 
jud. Satu-Mare, pl. Baia-Mare. ţf ® c. r. jud. So
meş, pl. Gherlei. H ® c. r. jud. Mureş, pl. Teaca. H 
® c. r. j ud. Hunedoara, pl. Brad.

BAiVT, com. rur. jud. Someş, plasa Lăpuş.
BAJEŞTI, com. rur. jud. Muscel, plasa Rîuri.
BALANUL, com. suburbană la oraşul Giurgiu, 

jud. Vlâşca.
bALAŞA domnita, m- BBINCOTEANU.
bAlĂbANEŞTI ® com. rur. jud. Lăpuşna, 

plasa Budeşti. t ® c. r. jud. Tutova, pl. Jerăvăţ.
BAxACEANU, com. rur. jud. Rîmnicu-Sărat, 

plasa Galbenu; 2017 loc.
bAlACEANU constantin (tl690), bocr mun

tean, fiul vornicului Badea B., ginere şi amic al 
Domnitorului Şerban Cantacuzino şi al politicei 
lui austrofile. Trimis de acesta la Viena în misiune 
diplomatică, a aflat de moartea socrului său şi de 
alegerea lui Brîncoveanu; a încercat atunci să vie 
cu armată austriacă să ia tronul, dar n’a reuşit; 
a rămas deci în Viena şi a servit ca general au- 
striat, murind chiar în lupta cu Turcii la Zăr- 
neşti.

BAlACEANU constantin (*1776tl850), mare 
ban. Mare hatman, membru al Divanului judecă
toresc (1836 şi urm.), efor al caselor făcătoare de 

■ bine (1836 şi urm.), mare logofăt al trebilor bi
sericeşti (ministru) (1838-42), deputat în Obşteasca 
Adunare. A fost unul din boerii cari au protes
tat în contra Regulamentului organic.

' BAlAceANU ştefan, logofăt, delegat de Ob
şteasca Adunare a Munteniei în comisia pentru 
alcătuirea Regulamentului Organic. Efor al Şcoa- 
lelor, 1836; membru al înaltului Divan; deputat.

BAEACEANXJ IOAN (*1825t. . . .), om politic 
român. A participat la revoluţia din 1848 şi a fost 
exilat. Prefect de poliţie sub Guza, ministru al 
Controlului (18*9), reprezentant al Ţării la Paris 
(1866), la Constantinopol (1870), ministru de ex
terne (1876), apoi ministru plenipotenţiar 1a Viena, 
la Roma, la Paris, la Constantinopol, delegat în 
Gomisiunea europeană a Dunării şi, în line, mi
nistru la Londra, după care s’a retras din trebUe 
publice.

Consfantin Bălâcescu.

bAlACESCU constantin (*1800tl880), fabu
list român. Ă fost între tovarăşii de luptă literară 
şi politică ai lui Heliade Rădulescu. După mişcarea 
din 1848 a fost prefect de poliţie şi director al tea
trului. Colaborator la Curierul românesc, a pu
blicat în cursul anilor diferite 
satire şi fabule. Heliade Rădu- 
loscu a adunat o parte din 
scrierile lui într’un volum ti
părit în 1845. Mai cunoscute:
O bună educaţie, comedie, 1845;
Fă-mă, tată, să-ţi seamăn,
1860; Dintre fabule o cunoscu
tă Ţăranul şi pescarul. .

bAlACEŞTI, com. rur. jud.
Gorj, plasa’Jiu.

bAlACI'ŢA, com. rur. jud.
Mehedinţi, reşedinţă, plasa Bă- 
lăclţa; 2155 loc.

bAlANEŞTI ® com. rur. jud. Olt, plasa 
Drăgăneşti.’n ® c. r. jud. Neamţ, pl. Răsboeni.li 
® c. r. jud. Gorj, pi. Ooolu. ® c. r. jud. Bu
zău, pl. Pîrscovu. H ® c. r. jud. Lăpuşna, pl. Ni- 
siporeni. Ii ® cătun com. Horez, jud. Vîlcea; aci- 
e un izvor de pucioasă şi o biserică zidită de un 
arhiereu Ştefan la 1496.

bALANI, com. r. jud. Bălţi, pl. Răşcani; 
4900 loc.

BAliANOAIA,'com. suburb. la oraşul Giurgiu 
jud. Vlaşca.

BAlARIA, com. rur. jud. Vlaşca, plasa Ar-
geş-

bAlASINEŞTI. sat jud. Hotin plasa Lip
cani; 2060 loc.' După legea 1929, ţine de circ. com. 
Corjeuţi.

bAlAşescU nicolae, călugăreşte nifon, pro
fesor român. A venit în Muntenia din Ardeal şi a 
fost profesor la seminariul din Bucureşti (1835), 
apoi călugăr la Cernica. In 1848 a luat parte la 
luptele contra Ungarilor; a fost membru în comi
telui permanent din Sibiu şi în comitelui de pacifi- 
caţiune-, ca să scape de Unguri, a fugit în Româ
nia; aci a fost cltva timp arestat de Ruşi. Op. pr. 
Dicţionar latin-romăn, 1847; Gramatică română, 
1850.

BAlAŞEŞTI, com. rur. jud. Tutova, plasa 
Jerăvăţ.

bAlAşoeni, com. rur. jud. Ilfov, plasa Bo- 
lintin.

bAlAUŞERI, com. rur. jud. Tirnava-Mică, 
pl. Bahnea. Tlrg în ziua de 3 Martie, 8 Maiu, 17 
Iulie, 13 Septembrie, 20 Decembrie.

bAlCACI, com. rur. jud. Tîrnava-Mioă, pl. 
Valea-lungă; tîrg în ziua de 9 Noembrie.

BALCÂUŢI, ® com. rur. jud. Rădăuţi, plasa 
Domeşti H d) c. r. jud. Hotin, pl. Lipcani.

bAlCESCU constantin (*1813t ■■■■), mi
nistru şi preşedinte al Consiliului format din di
rectori în timpul domniei lui Cuza (1861).

BAIiCESCU nicolae (*1819tl852), istoric ro
mân şi om politic; unul din con
ducătorii revoluţiei din 1848. A 
murit în exil la Palermo. Princi
palele sale lucrări; Istoria Româ
nilor sub Mihaiu Viteazul (pos
tumă), Magazin istoric pentru 
Dacia, revistă de istorie în cola
borare cu Aug. Treb. Laurian 
(1845 — 1848), Question ccono- 
mique des principautes {0^50). Cu 
ei istoriografia română intră în- 
tr’o fază nouă. El a studiat insti
tuţiile în mod special (armata, sta
rea muncitorilorplugari), a publi
cat pentru prima dată cronicile muntene, precum 
şi un număr însemnat de documente, cu comen
tarii; apoi mai multe biografii (Miron Gostin, Ion 
Tăutu, ş. a.).

bAXjCEŞ'TI ® com. rur. jud. Vîlcea, reşedinţă, 
plasa Băioeşti .t ® c. r. jud. Gorj, pl. Novaci. Ii @ 
c. r. jud. Cluj, pl. Calata.li ® c. r. jud. Argeş, pl. 
Oltu-de-jos.

Nicolae B.âlcescu.
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Em. Băleanu.

bALEANU emanoil vornic, comandant al mi
liţiei din Muntenia (1831), adversar al mişcării din 
1848 şi, ca atare, caimacam pentru 
o zi (29 Iunie) clnd fugi guvernul 
provizoriu; membru ăl căimă- 
cămiei din 1858, care pregăti şi 
prezida alegerea Domnitorului 
(Cuza).

bAleanu origore ban, mem
bru in comisi’unea pentru alcă
tuirea Regulamentului Organic 
(1831); mai tîrziu prin 1836 şi 
urm. îl găsim prezident al înal
tului Divan (= Gons. miniştrilor).

bAleanu grioore postelnic, 
boer român, fiul lui Ivaşcu B., ginere al Dom
nitorului Şerban Cantacuzino. A 
fost unul din fruntaşii mişcărilor 
naţionale contra lui Nicolae Ma- 
vrocordat şi a urmărit punerea 
Munteniei sub suzeranitatea Au
striei spre a scăpa de Turci.

bALENI (D corn. rur. jud. Co- 
vurlui, plasa Bujor. H ® b.-ro
mani, c. r. jud. Dîmboviţa, pi.
Nucet. H ® B.-siREi, c. r. tot acolo.

BALEŞTI ® corn. r. jud. Rîm- 
nicul-Sărat, pl. Măicăneşti; 1.767 n , „ . 
loc. (1912). Aci s’a întîlnit Radu- BUiS'nu°re 
cel-Frumos cu Ştefan-cel-Mare în (dupa o siamPa din 
1479 şi S’au împăcat. 1f © C. r. col. Academiei}, 
jud. Gorj, pl. Ocolu; 1839 loc.
II ® c. r. jud. Vasluiu, pl. Racova.

BALGRAD •«- ALBA-IULIA. 
bAliNEŞTI, corn. rur. jud. Dorohoiu; are o 

biserică zidită de Logofătul Ion Tău tul pe la anul 
1511, descrisă de Al. Odobescu.

bAlna.CA, corn. rur. jud. Bihor, pl. Bratea; 
menţionată în 1458.

BÂLOŞESCU ISAIA (*1763tl834), episcop al 
Bucovinei între 1823-1834. fost egumen al măn. 
Dragomima şi al măn. Putna. Prin stăruinţa lui 
s’a înfiinţat institutul teologic din Cernăuţi (1827).

bAltanele, corn. rur. jud. Mehedinţi, plasa 
Motru-de-’Jos. Aci se află o fabrică de spirt.

BAltAREŢU ştefan, negustor şi bancher în 
Bucureşti pe’la finele sec. xvm şi începutul sec. 
XIX. Vorbeşte despre el Ion Ghica 
în scrisoarea către Alecsandri 
„Băltăreţii”.

bAlţATEŞTI, corn. rur. sta
ţiune balneară, jud. Neamţu, pl. 
Cetatea-Neamţu, descoperită pe la 
1810; izvoare cloro-sodice, sulfu
roase; 27 km. de Piatra-Neamţ, 

bAlţaţi ® corn. rur. jud.
Teleorman, plasa Roşiorii-do-Vede.

H © c. r. jud. laşi, pl. Cîrligă- 
lura. U ® c. r. jud. Rlmnicul-Sărat,. 
pl. Oraşul. *1 ® c. r. jud. Vasluiu, 
pl. Movila-lui-Burcel. H ® b.-de- 
jos, c. r. jud. Mehedinţi, pl. Dum
brava. t ® b.-de-sus, o. r. tot 
acolo.

BAlTENI ® corn. rur. jud.
Dîmboviţa, plasa Ghcrgani; 1373 
loc. (1912). t ® c. f. jud. Gorj, 
pl. Jiu f ® c. r. jud. Vasluiu, pl.
Peneş-Gurcanul. U ® c. r. jud. Bu
zău. pl. Cîmpu. 1f ® c. r. jud. Olt;
2187 loc.

bALŢI ® judeţ în Basarabia, 
cap. Bălţi-, supr. 5.260 km. p.,
372.012 loc. (1922): are 7 plăşi, 1 
corn. urbană, 77 corn. rurale cu 
250 de sate; face parte din epar
hia Hotinului; ţine de circum
scripţia Curţii-de-Apel din Cer
năuţi; are 262 şcoale primare; are___________
19 cooperative cu un capital de 
550.000 lei; sînt în total 119 bi
serici ortodoxe, 5 temple israelite şi o Iriserică ca

tolică. H ® oraş cap. jud. Bălţi-, 22.000 loc. (1922); BĂL-
staţie c. f. spre Rezina, spre ^'asile Lupu — laşi 
şi Ghişinău, spre Lipnic; are 
un liceu de băieţi, înfiinţat în 
1906, şi unul de fete, înfiinţat 
în 1924; are o catedrală cu hra
mul Sf. Nicolae şi o biserică cu 
hramul Buna - Vestire. Nu se 
ştie clnd s’a întemeiat, se ştie 
că în sec. xv a fost ars de Tă
tari. Tlrg în zUele de 2-5 la- 
nucU’ie, 15-18 Februarie.

bALUŞENI, c. r. jud. Bo
toşani, pl. Corni.

BAN

Stema jud. Bălţi.

BALUŞEŞTI, corn. rur. jud. Roman, plasa 
Roman-Vodă.

bAlvAneşti, com. rur. jud. Mehedinţi, 
plasa Goşuştea.

BANCILA octav (”1872), pictor român. Pro
fesor la Şcoala de bele-arte din laşi, a făcut 
multe expoziţii. A lucrat portrete, scene so
ciale, inspirîndu-se din evenimente politice cum 
a fost răscoala din 1907, scene pastorale, rustice.

BANEASA ® com. rur. jud. Covurlui, plasa 
Bujor, f ® c. r. jud. Vlaşca, pl. Marginea. 11 ® c. 
r. jud. Teleorman, pl. Călmăţuiu. H ® c. r. jud. 
Ismail, pl. lalpug. H ® b.-herAstrAij, com. sub
urbană, reşedinţa plăşii Băneasa, jud. Ilfov, pe 
rîul Colentina; a fost proprietate a lui Constantin 
Brincoveanu; aci sînt ruinele palatului lui G. 
Bibescu.

BANESCU NICOLAE (*1878), profesor român. 
A fost profesor în Bucureşti Ia gimnaziul ,,Can- 
temir” şi la liceul ,,Sf. Sava”; după 1918 a fost 
numit profesor de bizantinologie Ia facultatea de 
litere din Cluj; membru corespondent al Academiei 
Române. A publicat studii despre literatura 
greacă veche (Sofocle, EuHpide) şi despre scrii
torii bizantini, cum şi o monografie despre Ion 
Maioi'escu, în colaborare.

bANEŞTI ® com. rur. jud. Vlaşca, plasa Ar
geş. II © c. r. jud. Arad, pl. Hălmagiu. H ® c. r. 
jud. Bihor, pl. Beliu. H ® .c. r. jud. Prahova, pl. 
Prahova. II © c. r. jud. Orheiu, pl. Teleneşti.

BANULESCU oavrul (tl821), primul Mitro
polit al Basarabiei. Originar din Bucovina, trecu 
în Ardeal, unde făcu studiUe. Profesor de latineşte

J'HOTIN

J°D0R0Hai

PL. R AS CAN
Rascani

/ ' \
V '
if L

' \SLOBOriA\BĂLTI^
\ PL.GLD0DENI ;5!otczJ'

olod'eni ,' \ ^
PL SÂNGERIA/"" 

/
PL. FALEnŞTI 

Fâleşii© I
/ j /’1 ^Chiscâren^ ^

/'''xKiscărenTi ;
/ \ \\ ■ ' JI—r-".. .. PL. COR NfeSTI / V

TjoLĂPUSNA

Harta jud. Bălţi.

I in Iaşi (1778), călugărit la Constantinopol (1779),
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BĂR-predicator ia Mitropolia clin Iaşi (i781), profesor 
D co de filozofie la Poltava (1782), episcop la Cetatea- 
DtL/ Alba (1789), Mitropolit al Chersonului şi Cri- 

meei (1790), Mitropolit al Kievului şi Haliciului 
(1799), membru al Sinodului din 
Petersburg (1801) retras din 
cauză de boală la Odesa (1804),
Mitropolit al Moldovei (1808), 
organiză diecesa Basarabiei du
pă pacea de la Bucureşti (1812), /
Arhiepiscop al Chişinăului şi Ho- 
tinului, care cuprindea şi o mare 
partedin Ucraina(1813), înfiinţa 
un seminariu duhovnicesc la 
Chlşinău (1813), o tipografie a 
Mitropoliei (1814); In timpul 
lui s’a zidit Mitropolia din Ghi- 
şinău; el a tipărit Ia Petersburg r.avriii Binuicscu. 
în 1819 o biblie românească.

bAra, corn. rur. jud. Roman, reşedinţă, plasa 
Şcheia. Aci este un spital.

bAbABANŢ, corn. suburbană la oraşul Alba 
lulia jud. Alba.

bArAGANUL, cimpie jud. Ialomiţa, supr. 
250.500 hect.; mult timp pustie (descrisă de A. 
Odobcscu în „Pseudokynegeticos” cap. I). De pe 
la 1890 a început a se întemeia sate nume
roase. -

bArAşti, ® corn. rur. jud. Fălticeni, plasa 
Boroaia. ţ © B.-;DE-oEPTnRi, c. r. jud. Olt, pl. 
Spineni. 1î ® b.-de.vede, c. r. tot acolo. 1f ® b.-ha
ţegului, c. r. jud. Hunedoara.

BArATEAZ, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Vinga.

bărbăteşti, ® corn. rur. - jud. Vîlcea 
plasa Govora. î[ ® c. r. jud. Gorj, pl. GUort. H 
® corn. rur. jud. Argeş plasa Uda.

bARBEŞTI, com. rur. jud. Storojineţ, plasa 
Ceremuşului.

bARBQIU, ® com. rur. jud. Mehedinţi, plasa 
Dumbrava. II ® biserică în Iaşi.

bARBQŞI, ® staţie importantă de c .f. jud. 
Covurluiu pe linia Brăila-Galaţi, t ® c. r. jud. 
Turda, pl. Luduş.

BARBUCEANU, com. rur. jud Dîmboviţa, 
plasa Bilciureşti.

bARBUEŞTI, com. rur. jud. Argeş, plasa 
Oltu-de-Sus.

bARBULESCXJ ilie (*1873), profesor român. 
Are la facultatea de litere din Iaşi catedra de limbi 
slavice. A publicat în limba croată o teză despre 
fonetica alfabetului cirilic (1899); director al re- 

' vistei ,,Arhiva” din Iaşi. A publicat multe scrieri 
de specialitate, între cari; Problemele slavisticei 
la Tlomăni (1903), Islofia literaturii şi grama
ticei limbii bulgare vechi (1930). E membru 
corespondent al Academiei Române (1908).

BĂRBULEŞTI, com. suburbană la oraşul Ur- 
ziceni jud. Ialomiţa.

bARCANI, com. rur. jud. Braşov, plasa Săcele. 
bARCĂNEŞTI, ® com. rur. jud. Olt, plasa 

Drăgăneştl. H ® c. r. jud. Ialomiţa, pl. Urzlceni.ţi 
® c. r. jud. Prahova, pl. CImpu.

BARCtlţ1, com. rur. jud. Tîrnava-Mare, plasa 
Hendorf; ‘tîrg. IG Martie.

bArgAu, trecătoare între Transilvania şi 
Bucovina.

BASŞŞTI, ® com. rur. jud. Teleorman, plasa 
Căhnăţui.ţl ® c. r. jud. Mehedinţi, pl. Goşuştea. K 
® c. r. jud. Sălaj, pl. Gehul Silvaniei. H ® c. r. 
jud. Severin, pl. Făget. H ® c. r. jud. Fălciu, pl. 
Vutcani.

BAţANII-MARI, ® com. rur. jud. Trei- 
Soaune, plasa Baraolt. H ® b.-mici, c. r. jud. 0- 
dorheiii, pl. Oacland.

BATARCI, com. rur. jud. Satu-Mare, plasa 
Ugocea.

bAtAşani, com. rur. jud. Vîlcea, plasa 
Bălceşti.

bATEŞTI, com. rur. jud. Severin, plasa Făget. 
bATÎNEŞTI, com. rur. jud. Putna, plasa 

Zăbrăuţi.

BĂTRÎNA, com. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Dobra.

BATRÎNEANUL (zis şi BATERNAY) ALEXANDRU
(tl848), luptător român în Transilvania, în mişca
rea de la 1848; prins de Unguri, fu osîndit Ia 
moarte şi executat.

bATRÎNI, com. rur. jud. Prahova, plasa Te- 
leajen.

bAUŢARUL-INFERIOR, ® com. rur. jud. 
Hunedoara, plasa Sarmisegetuza. ţ[ ® b.-superior, 
c. r. tot acolo.

BEACOJISFIELD [biconsfild], lord cu nu- 
raole de familie disraeli beniamdj (*1804 flSSl), 
scriitor şi om politic englez, şeful partidului con
servator (tory)-, de mai multe ori prim ministru; 
a combătut tractatul ,de la San-Stefano şi a- pro
vocat convocarea congresului de la Berlin (1878).

BEATRICE, femee din Florenţa (tl290), 
imortalizată de Dante în „Divina Gomedie”: ea 
îl conduce în Paradis, unde nu poate intra nici 
Virgiliu, nici Staţiu, cari nu fusese creştini.

BEATTY [biţi] david ("1871), amiral englez. 
A lucrat la reorganizarea forţelor navale .engleze 
şi a comandat o parte din flotă în războiul mon
dial; s’a distins, între altele, in luptele de la lut- 
landa (21 Maiu 1915); comandant suprem al 
marinei engleze (1916), ministru al amiralităţii, 
înobilat cu titlu de baron şi viconte.

BEAUBARNAIS [boarne] eugen de (*17:81 
11824), fiul losefinei, devenită soţia lui Napoleon I; 
avu multe distincţiuni ca militar,; în fine, fu 
numit vice-rege al Italiei cu sediul la MUan. In 
1814 revoluţia din capitala sa, ajutată de aliaţii 
contra împăratului, îl 'răsturnă. De atunci trăi 
îh Munich.

BEAUMARCHAIS [bdmarşe] CARON DE (*1723 
tl799), autor dramatic francez. Opere pr.: Băr
bier de Seville (1775), Mariage de Figaro (1778), 
comedii cunoscute, satire sociale scrise cu spirit. 
Prima a fost tradusă de Haralamb Lecea, 1909 
(,,Bibl. p. toţi”).

BEAUMONT [bomon] Elie DE (*1789 |1874), 
geolog francez, profesor la şcoala de mine (1829) 
şi la Gollâge de France (1832), membru al Aca
demiei de ştiinţe; a lucrat harta geologică a Fran
ţei. La şcoala de mine a avut elev pe Ion Ghica, 
pentru care avea o atenţiune deosebită.

BEBA-VECHE, com. rur. jud. Timiş-Toron
tal, plasa Sînnicolaul-Mare; 3200 loc.

BEBEL FERDINAND AUGUST (*1840 tl9l3), agi
tator german, unul din şefii social-democraţilor 
din Germania.

BEBENI, com. rur. jud. Sălaj, plasa Jibou.
BECCARIA CESARE (*1738tl794), jurist ita

lian, autorul vestitei lucrări Dei delitti e delle 
penne (delicte şi pedepse), întemeietorul drteptului 
penal modem.

BECENI, com. rur. jud. Buzău, reşedinţă, 
plasa Slănic, compusă din 11 sate, 2.853 loc. (1912).

BECHAMP [heşam] JACQUES ANTOINE (*1816 
tl908). chimist francez. Familia lui s’a stabilit în 
Bucureşti.'Aci şi-a perdut părinţii. A stat în ţară 
mulţi ani, aci a învăţat la colegiul Sf. Sava (ca
ietul de cursuri e din 18331 şi după cursurile uni
versitare s’a specializat în farmacie. In Decembrie 
1333 a trecut în faţa comisiunii de stat examen 
de farmacist. Mai Urziu s’a dus în Franţa şi a 
fost profesor de chimie medicală la facultatea de 
mediemă din Montpellier (1857), apoi la-cea din 
Lille. A scris despre fermentaţiuhea vinului, 
despre compoziţia singelui, etc. Opera pr.; Les 
microzymas (1883). Microzimele — după el — sînt 
nişte agregaţiuni moleculare foarte mici, dar vizi
bile, acestea' slnt germenii bacteriilor şi pot 
deveni patogene. A fost membru onorar al Aca
demiei Române (1906).

BECHET, ® com. rur. jud. Dolj, reşedmţa 
plăşii Gîngiova, port la Dunăre în faţa Rahovel; 
2.231 loc. (1912); aci se varsă Jiul în Dunăre; s’a 
înfiinţat pe la 1828 de către Românii fugiţi din 
Bulgaria; portul exista înainte şi se numea Schela 
Ciobanului. Aci s’a dat lupta lui Mihaiu Viteazul
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cu Turcii în 1598; pe aici a trecut Dunărea in 1828 
generalul rus Geismar contra Turcilor; în 1877 a 
fost, jefuit de bande turceşti. în comună sînt două 
biserici, din cari una veche din 1833. H (D baltă în 
jud. Dolj la N. comunei. K (D sat jud. Mehedinţi, t 
® c. r. jud. Romanaţi, pl. Olteţu. ,

BECI, numele ce se dădea Vienei de către Ro
mâni, pînă pe la mijlocul sec. XIX, după cuv. 
maghiar ,.Becs”. N. Orăşanu zice într’o poezie: 
„porunci de la Beci cu şurup la deci".

.BECIU, ® corn. rur. jud. Olt, plasa Drăgă- 
neşti. 1f ® c. r. jud. Buzău, pl. Sărăţel. U ® mă
năstire jud. Orheiu întemeiată de preoţii Andreiu 
şi Idn Raşca în 1797.

BECICHERECUL-MIC, com. rur. jud. Timiş- 
Torontal, plasa Chişoda; 3042 loc.

BECKET TOMAS (*ca, 111911170), teolog en
glez şi om politic. Arhiepiscop de Cantorbery, 
apără drepturile clerului în contra prerogativelor 
regale. Trăi mult timp exilat în Franţa; întorcîn- 
du-se, fu ucis cu învoirea Regelui Henric ii. Bi
serica Angliei l-a declarat sfînt.

BECLEAN, ® tom. rur. jud. Someş, plasa 
Beclean, reşedinţa plăşii. U © o. r. jud. Făgăraş, 
pl. Făgăraş; tîrg la 29 Noembrie. 1 © c. r. jud. 
Odorheiu, reşedinţa plăşii Tîrnava-de-Sus.

BEGQ DE FOUQUifiRES LOTUS (*1831 
11887) scriitor francez. Opere pr.: Trăită de versi- 
fication (1879).

BECQUEREL antodje (*178811878), fizician 
francez, â publicat studii mai ales asupra electri
cităţii şi magnetismului.

BEDEUS OnSTAV BARON DE SCHARBERO (11861), 
A fost prim-pretor şi prim notar în Sibiu. A pu
blicat articole despre istoria Saşilor şi despre cro
nologia vieţii lui Crist.

BEDEUS lOSIF BARON DE SCHARBERO (*1782 
11858), funcţionar şi scriitor sas. A fost secretar la 
cancelaria imperială transilvăneană din Viena 
(1827), apoi prim-comisar regnicolar pentru Tran
silvania (1837). In timpul turburărilor din 1848 
s’a refugiat în Muntenia. Opera pr. Atlas genea
logic şi geografic al Ungariei şi al ţărilor înve
cinate (Sibiu 1851).

BEDEUS lOSIF BARON DE SCHARBERO (*1826 
11901), economist şi scriitor sas, fiul precedentului. 
A fost magistrat hi Sibiu, a luat parte la revoluţia 
din 1848 ca soldat al miliţiei orăşeneşti din Sibiu, 
dar oraşul tu cuprins de trupele lui Bem şi el. se 
refugiă în Muntenia. Ocupă funcţiuni importante 
şi, după întemeierea dualismului, deveni unul din 
luptătorii politici pentru drepturile naţiunii să
seşti în cadrul statului maghiar. El a întemeiat 
Reuniunea agricolă săsească şi Institutul de credit 
fonciar, cari au devenit cu timpul puternice fon- 
daţivmi financiare.

b£dier [bedic] josefh (*1864), profesor fran
cez la Collâge de France. Opere pr.: Roman de 
Tristan el Iseult (1900), Histoire de la litterature 
franţaise (cu P. Hazard).

BEDUINI, Arabi nomazi cari trăesc .în Africa 
de Nord, în Arabia şi în Sirîa.

BEECHER STOWE [bicer stou] harriet 
(*1812 11896), scriitoare americană, care, cunos- 
cînd condiţia mizerabilă a sclavilor, scrise Uncie 
Tom's Căbin (Coliba unchiului Tom) (1850), operă 
ce a făcut-o cunoscută în toată lumea, traducîndu- 
se în mai toate limbile euro
pene. La noi prima traducere a ■ 
fost făcută de Teodor Co- «iffl 
drescu în 1853; iar în timpul ,) 
din urmă avem traducerea lui U-;,

' C. D. Moldoveanu (1913) şi a î 
lui losif Nădejde (aceasta ca 
prelucrare pentru tinerime).

BEERNAERT [bernart]
AUGUSTE (*182911912), om po
litic belgian. Advocat. A fost 
ministru şi prezident de consi
liu. A luat premiul Nobel pen
tru pace (1909). A fost mem- L. van Beethoven.
bru onorar al Academiei Române (1906).

Gh. Adaraescu.—Dicţionar Enciclopedic Ilustrat.'

BEETHOVEN UJDWIG VAN (*177011827), ce
lebru muzicant şi compozitor. Născut în Germania, 
a trăit în Viena. A fost lovit de o surzenie puter
nică, fapt care l-a izolat de lume, l-a întristat 
foarte mult, dar nu l-a oprit de a compune. Din 
compoziţiile sale cităm: 9 simfonii, mai cunoscute 
a 3-a numită Eroica, a 5-a, a 6-a numită Pasto
rala; 7 uverturi; 32 de sonate; Fidelio, singura 
lui operă de muzică dramatică, ş. a. Amintirea 
lui S’a comemorat în 1927 şi la noi prin 3 con
certe simfonice date de ,.lilarmoniea“ şi prin 2 
festivaluri organizate de Ministenil Instrucţiei la 
Ateneul Român.

BEGA, rîu afluent al Tisei; trece prin oraşul 
Timişoara; parte din el este transformat în canal.

BEGIDOF, general rus, care a făcut parte din 
armata de ocupaţie în 1829 şi urm. şi a reprimat 
răscoalele produse în 1831 în Moldova cînd s’a 
început recrutarea pentru organizarea miliţiei na- 
ţionaie.

BEHAR, provincie şi oraş din India engleză. 
BEHARCA, com. rur. jud. Dolj, plasa Filiaşl. 
BEHRING EMIL (*185411917), medic german, 

a descoperit serul antidifteric şi anlitetanic; pro
fesor de igienă la Halle; director al Institutului 
de igienă din Marburg.

BEHRING Virus (*168011741), navigator da
nez; fu în serviciul lui Petru cel Mare, făcu expe
diţii în Camciatca şi descoperi strîmtoarea care 
desparte Asia de America şi care primi numeie lui.

BEiyş (sau BEiNş), com. urb. jud. feihor, reşed. 
pl. Beiu’ş; 3631 loc. (1919); staţie c. f. între Yaşcău 
şi Oradea.

BEJENARI, com. rur. jud. Caliacra, plasa 
Sf. Dumitru.

BEKSICS [becsici] GUSTAV (*184711906), zia
rist şi om politic ungur; s’a ocupat de chestiu
nea naţionalităţilor din Ungaria şi, în operele sale, 
a adoptat atitudinea cea mai şovinistă. Caracte
ristică e lucrarea: Programul politicei naţionale 
In Ardeal şi Secuime, 1896. Pentru propaganda 
în străinătate a publicat: La questicrn roumaine, 
1894.

BELA I, rege al Ungariei îiitre 1061-1063, ne
potul regelui Ştefan cel Sfînt.

BELA II, rege al Ungariei 1131-1141; anexă 
Bosnia.

BELA III, rege al Ungariei 1173-1196, spriji
nitor al literelor," înfilnţă o şcoală superioară la 
Veszprem.

BELA IV, rege al Ungariei, 1235-1270; suferi 
invaziunea Mongoiilor (1241), cari îl învinseră şi-l 
siliră să fugă în Austria.

BELAUŢI, coin. rur. jud. Hotin, plasa Su
liţa; 2236 loc.

BELCEŞTI, com. rur. jud. Iaşi, plasa Cîrligă- 
tura; 2020 loc.

BELGEV (11892), om poUtic bulgar, mort asa
sinat de adversari politici.

BELGHiy GUL GODRULUI, 
staţie balneară jud. Sătmeir; 2245 
loc.; la 9 km. de gara Acîş.

BELDIGEANUnicolA£( * 1844 
11896), scriitor român. A fost 
profesor în Fălticeni, în Botoşani 
şi în Iaşi la gimnaziul Ştefan cel 
Mare. A publicat poezii, mai ales 
pasteluri, în Convorbiri literare, 
apoi în Contemporanul, fiind atras 
în mişcarea socialistă, în Arhiva 
Societăţii dm Iaşi — o poemă 
Pămlntul; a făcut şi cercetări de 
arheologie. Alte opere: Antichităţile de la Cucu- 
teni, 1885. .

BELDIGEANU NICOLAE N. (*183f 11923), nu
velist român. A debutat în ,,Sămănătorul” (1903). 
Opere pr.: Chipuri de mahala,’ 190^; Cea dintîiu 
iubire, 1906; Laun han odată,A9H-, Chilia dra
gostei, 1913; Ospăţul, 1921.

BELDDVLAN ALECU (*176011826), scriitor mol
dovean, autorul cronicii versificate Jalnica tra
gedie, în care povesteşte întîmplările din Moldova
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Belerofon.

BEL- In liiiipul eteriei (1821) lăsată în manuscris şi tipă- 
opi rită Intliu în 1861 de A. Balica. In timpul vieţii Iui 

a tipărit la Buda cîteva traduceri: Moartea lui 
Avei, 1818; Istoria lui Numa 
Ponrpilic, 1820; Tragedia lui 
Orest, 1820. A lăsat multe ma
nuscrise, cari se păstrează la 
Academie, unele din ele datate.

BELDIMAN ALEXANDRU 
(*1832tl898), ziarist român. A 
fost prefect de politie In 1866 
eînd s’a petrecut detronarea 
Domnitorului Cuza. A susţinut 
ideea Domnului pămlntcan şi în 
acest scop a întemeiat ziarul 
„Adevărul’’ în 1882 (în Iaşi, Alecu Beldiman. 
apoi, din 1888, în Bucureşti); 
avînd ca deviză proverbul „Să te fereşti, Ro
mâne, de cuiu străin în casă”.

b£lDY pAl (pavel) (*1621 tl679), nobU se- 
cuiu, general al Prin
cipelui Ardealului Ra- 
koczy 11, s’a distins în 
luptele cu Polonii.

BBLEGENI, Com. 
rur. jud. Bihor, 
plasa Beiuş.
BELEROFON 
(bellerophon), 

personaj mitolo
gic grec. Învinse 
himera, monstru 
cu mai multe ca
pete, silit fiind a 
se lupta cu el de 
către regele Li- 
ciei, care voia să-l piarză, dar apoi îl făcu ginere.

BELţlŢI, 
corn. rur. jud 

Muscel, plasa 
Podgoria.

BELFAST, 
oraş în Anglia 
(Irlanda), port;
386.000 Ioc.; 

mare centru in
dustrial.

BELFEOOR,nu
mele uhul drac 
dintr’o carte a 
lui Machiavelli 

(tipărită în 
1543). Din ea 
s’a inspirat La 
Fontaine pen
tru a scrie una 

din poveştile 
sale şi I. Cara- 
gialc pentru a 
da pe „Chir la- 
nulea”. Subiec
tul se găseşte şi 
Intr’o carte po
pulară tipărită 
în 1851: „Dra
cul şi femeia”.
E o satiră contra 
femeilor: Tar
torul, pentru a 
lumina anume 
chestiuni, tri

mite pe pămînt 
pe dracul Belfe- 
gor ca să ia chip 
de om, să se în
soare şi să trăia
scă zece ani.
Nemereşte o ne
vastă aşa do rea incit nu poate împlini termenul 
ce i se dăduse. In legătură cu această poveste este 
şi proverbul: ,,Femeia a îmbătrinit pe Dracu” şi 
o anecdotă populară în care o babă se ia la între

cere cu Dracu ca să strice o căsnicie şi reuşeşte să 
Inspăimînte chiar pe Drac. O găsim versificată 
de A. Pann şi de T. Sperantia.

BELGIA (BELGIQUE, BELGIE; germ. BELGIEN), 
Stat în Europa. Se mărgineşte la N. cu Olanda, 
la E. cu Germania şi Luxemiburg, la S. şi SV. cu 
Fran(a, la NV. cu Marea Nordului. Supr. 30444 
km. p.; 7.875.000 loc. (1926), adică 259 loc. pe 
km. p. E o ţară puţin muntoasă; mai mult un 
platou cu ondulaţiuni. E udată de fluvii şi rîuri 
importante, comunicînd între ele prin multe ca- 
naluri: Iserr vine din Franţa şi se varsă în M. Nor
dului lingă Nieuport; Escaut vine din Franţa şi 
trece în Olanda, după ce a primit, apele afluen
ţilor direcţi şi indirecţi: Denier, Neihe, Dile, Lis, 
Dcndre; Meuse vine din Franţa şi trece în Olanda, 
după ce a primit pe Semois, Ourthe, Lesse, Sambre, 
Geer. Capitala Bruxelles (Brussel), 809.000 loc. 
Oraşe pr. Anvers (Antwerpen), Liege (Luttich), 
Gând {Gent), Bruges, Ostenda, Louvain (Lowen). 
Statul e împărţit în 9 provincii: Anvers, Brabant, 
Hamant, Limburg, Liege, Luxemburg, Namur, 
Flandra Orientală, Flandra Occidentală.

Belgia este pomenită în timpul Romanilor şi pe 
atunci făcea parte din GalUa şi, deci, a fost supusă 
de Cezar odată cu restul Galliei; aceea însă nu 
corespunde cu hotarele statului de azi. Năvăli
rea triburilor germanice i-a schimbat fizionomia 
latină şi împrejurările ulterioare i-au dat o fizo- 
nomie dubjă şi două limbi (franceză şi flamandă), 
după originea locuitorilor din provinciile dm 
cari era alcătuită. S’a format totuşi un spirit 
naţional comun, care s’a desvoltat mai ales în 
vremea cit a fost unită cu Franţa. După tra
tatul de la Viena (1815), ea a fost anexată la 
Glanda şi numai în 1830 s’a liberat şi s’a consti
tuit ca stat, recunoscută de celelalte în 1831, şi

AnverOsItaM Bnioes

inuvain

\>lege
vervieo mHa/A 

chaete

IUXEMBURB

Harta Belgiei.

CU neutralitatea garantată. De atunci ţara a făcut 
mari progrese în domeniile economiei naţionale, 
în industrie, în civilizaţie. Prin iscusinţa regelui 
Leopoldii, adobînditşi un imperiu colonial (Congo).
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Jm 1914 Germania a călcat tratatul ele neutrali
tate pe care-1 semnase ou celelalte state vecine, şi 
armatele ei au pătruns în primele zile pe terito
riul Belgiei. De aceea ea a suferit ocupaţia streină 
pînă ia sflrşitul războiului, d’abia o mica porţiune 
de teritoriu rămăsese liberă. După încheierea păcii, 
fireşte, că n’a mai rămas neulră, ci a încheiat un 
tratat de alianţă cu Franţa.

BELGRAD (BEOORAD), capitala regatului Ju- 
goslaviei, la confluenţa Savei cu Dunărea; 200.000 
loc. Aci a fost în epoca romană Smgidunum; mai 
tîrziu s’a numit Alba lulia, nume care explică pe 
cel actual {bco-grad = oraş alb). Se compune din 

■ mai multe cartiere, întemeiate şi desvoltate în di
ferite epoce. Are universitate, muzeu, bibliotecă.

BELICA, corn. rur. ,iud. Durostor, plasa Tur-

BELIMARGOVIGI lOVAN (* 1828 tl906), ge
neral sîrb şi om politic; s’a distins în luptele cu 
Turcii (1876-78) la ocuparea oraşului Niş; In 
1889 a fost numit în consiliul de regenţă al mi
norului rege Alexandru 1 (cu Ristici şi Pro- 
tici).

BELIN, corn. rur. jud. Trei-Scaune, plasa Ba- 
raolt; 2354 loc.

BELINŢ. corn. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Recaş; staţie de c. f. între Lugoj şi Timişoara.

BELITpRI, corn. rur. jud. Teleorman, plasa 
Roşiorii-de'-Vede; 5073 loc..

BELIU, cpm. rur. jud. Bihor plasa Beliu; 
2212 loc. ■

BELIZARIU ("ca. 494tea. 565), general bi
zantin, preţuit de Justinian; învinse pe Perşi, apoi 
pe V'andali. distrugînd regatul Iui Gelimer dui 
Africa, cuprinse Roma din inîna Ostrogoţilor, cari 
o asediară zadarnic un an întreg. Rechemat la 
Constantinopol, fu trimis din nou în Italia, dar 
do astădată nu mai avu succes. Se mai luptă cu 
Hunii; dar căzu în disgraţia împăratului. Legenda 
spune că şi-a trăit ultimii ani orb şi cerşetor. Viaţa 
lui a inspirat multe opere poetice, muzicale 
(Rotrou, Dpnizetti) şi plastice (Van Dik, Salvator 
Roşa, Gerard).

BELL ANDREW (*1753 tl832), preot şi pedagog 
englez. A publicat, fără mult răsunet, o serie de 
cărţi şi articole despre un Invăţămînt mutual, in
spirat de la modul cum învăţau citirea şi scrierea 
copiii indigenilor din India (1780). Mai tîrziu, 
cînd, după. 1803, şi Lancaster răspîndi ca al său 
un acelaşi metod de învăţăm int, urmă o polemică 
aprigă, hrănită şi de deosebirea de confesiune re
ligioasă dintre ei, şi prin aceasta se răspîndi mult 
şi în Anglia şi alte ţări europene. La noi metodul, 
cînd s'a introdus, s’a numit mai mult lancasterian
( •«- LANCASTER).

BELLAY [bele] JOACHlU DU (‘ca. 152511560), 
poet francez, unul din întemeietorii şcoalei literare 
zise la pleiade (cu Ronsard şi Balf).

BELLINI viNCENZO (*180211835), muzicant 
şi compozitor italian, autor al 
vestitelor opere Piratul, 1827,
Norma, 1831, Sonnambula,iS3i,
Puritani, 1835.

BELLINZONA. oraş în El
veţia, cantonul Ticino CTessin);
3500 loc.

BELLOESGU STROE (*1838 
11914), profesor român. Diplo
mat inginer din Gând, a fost 
profesor şi director al Şcoalei 
reale din Brăila (1864), apoi 
profesor de matematici la liceul 
dih’Bîrlad, unde funcţionă pînă 
în 1898. Intrînd în luptele politice, fu deputat şi 
senator în mai multe rîndurl. Belloescu a înfiin
ţat în oraşul său Casa poporului, cu bibliotecă 
publică, săli de expoziţie, de conferinţe şi a lăsat 
un fond iihportant pentru întreţinerea ei. A murit 
ucis de tUhari.

BElLLtJ (BELLio) BARBTJ (* 1825 tl900), om po
litic român. A studiat în Atena; a fost magistrat, 
ăjungînd membru Ia înalta Curte (1859); a fost

Bcllini.

losif Bem.
(după o stampă din 

col. Academiei).

deputat, senator şi ministru de culte (1862) şi de 
justiţie (1863).

BELOBREŞGA, com. rur. jud. Caraş, plasa 
Moldova-Nouă.

BELQ'ţ'U, com. rur. jud. Dolj, plasa Brabova.
BELTING, com. rur. jud. Satu-Mare, plasa 

. Arded; 2726 loc.
BELUGISTAN, regiune întinsă în Asia meri

dională, vecină’ ou Afganistanul, parte stăpînită 
de Englezi, parte sub protectoratul lor.

BEM lOSiF (*179411850), general polon, luă 
parte la mişcarea revoluţionară 
poloneză contra Rusiei în 1830.
După înăbuşirea ei, fugi în Fran
ţa; iar în 1848 veni în Ungarîa 
ca să lupte—la început cu suc
ces mare — contra Austriei şi 
apoi şi a Rusiei, care vine în 
ajutor. Învins în urmă, fugi în 
Turcia, unde deveni paşă.

BfiMONT CHARLES (*1848), 
istoric francez. Profesor la Ecolc 
des chartes; dirige„Revuc histo- 
rique”. A publicat studii asupra 
istoriei Angliei. Membru'onorar 
al Academici Române (1926).

BENAVENTE JACINTO (*1866), autor dra- 
-matic spaniol, a obţinut premiul Nobel pentru 
literatură în 1922.

BENGEGUL-DE-JOS, com. rur. jud. Timiş- 
Torontal, plasa Recaş.

BENCZOR lULius (*1844), pictor ungur, pro
fesor în .Milnchen, apoi (1883) directorul Acade
miei de pictură din Budapesta.

BENDELA TEOFIL (* 1814tl875), mitropolit 
al Bucovinei şi Dalmaţiei. Născut în Cernăuţi, a 
studiat la Viena, a devenit ieromonah în 1840, ar
himandrit în 1857, apoi mitropolit în 1874.

BENDER, numele turcesc al tiqhinei (n- acest 
cuvînt).

BENDEVSGHI SUHAIL, preot şi scriitor român 
■ din Bucovina; a publicat o carte de rugăciuni 
(1889) ş. a.

BENEDEKaladAr (*184311873), poet ungur.
BENEDEK ELEK (ALEXIE) (*1859), scriitor şi 

ziarist ungur din Ardeal, conducătorul unei re
viste pentru copii. A publicat o colecţie de basme 
şi balade ale Săcuilor (1885); mai multe romane 
cu siibiecte din viaţa Săcuilor; o colecţie de poezii 
poporane ungureşti; IIazănk tOrlinete (= Istoria 
patriei, 1904); Magyar mese is mondavilăg (= lu
mea basmelor şi legendelor, 1895, cinci volume); 
o adunare de biografii ale Ungurilor însemnaţi, 
din cari au apărut 12 volume. Este decanul scriir 
torilor maghiari rămaşi în Ardeal după unire. A- 
patronat cîteva traduceri din literatura română.

BENEDEK LUDOVIC (*1804 fl881), general au
striac, s’a distins în lupta de la Solferino (1859), 
a fost guvernator al Ungariei (1860), dar în răz
boiul din 1866 cu Prusia şi-a legat numele de de
zastrul de la Koniggrătz.

BENEDETTI VINCENT CONTE (*181711900), di
plomat francez, a fost însărcinat să convingă pe 
regele Prusiei a opri pe Prinţul de Hohenzollern 
de a primi Coroana Spaniei. Din această pricină 
s’a pornit războiul din 1870.

BENEDIGT, (*480ţ543) sfint prăznuit de bi
serica ortodoxă la 14 Mai'tie. Venit din oraşul 
Norcia la Roma ca să facă studii, se desgustă de 
viaţa destrăbălată a tinerilor de seama sa şi se re
trase Intr’un loc sălbatec pe munţi, unde trăi trei 
ani într’o peşteră, vizitat numai de un călugăr 
care-i ştia retragerea şi-i aducea de mîncare. Des
coperit de un preot, apoi de nişte păstori (497) de
veni vestit pentru viaţa sa evlavioasă şi călugării 
dintr’o mănăstire apropiată îl chemară să le fie 
stareţ. Neputîndu-i supune la regulcle lui de 
viaţă, îi părăsi şi se întoarse în munţi. In 529 în- 
temeiă o mănăstire pe Monte-Gassino, devenită ce
lebră, căci de acolo şi-a iuat obîrşia ordinul Bene- 
dictinilor, ale căror regule le-a stabilit el. Acolo a 
murit, după ce şi-a săpat însuşi mormîntul.

BEL-
BEN
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BEN- BENEDICTpMI, ordin cMugărcsc catolic, in- 
RPP stituit de Sf. Benedict în 529, avind sediu în mă- 
DCr\ năstirea din Monte-Cassino (Italia); răspîndit mai 

ales prin sec. ix. Ei cultivau studiile, mai ales 
istoria şi muzica; aveau adevărate şcoale în mă
năstirile lor. Acestea se înmulţiră cu tirnpul în 
toate ţările catolice şi călugării lor îşi modificară 
orînduiala, luînd chiar nume deosebite (trapişti, 
chartreux, etc.), unele dobîndind organizare mi
litară. In 133(i papa, printr’o specială hotărîre, 
căuta să menţmă coeziunea lor, dar nu ou deplin 
succes. Munca lor stăruitoare, a devenit prover
bială: muncă de betiediclin. în unele mănăstiri 
benedictinii s’au ocupat de lucrări agricole. .

BENE MERENTI, medalie română {•»• Par
tea I) S’a acordat pentru prima dată în anul 
înfiinţării la 4 Martie 1876 lui Alecsandri şi lui 
Odobescu.

BENŞŞTI, ® corn. rur. .(ud. Tlrnava-Mare, 
plasa A^ita 11 © c. r. jud. Vîlcea, plasa Bălceşti.

BENFEY THEODOR ("1809 flSSl), orientalist 
german, profesor la Goettingen. Opere pr.: Lexi
con al rădăcinilor greceşti (1842), premiat în 
Franţa; Manual de limba sanscrită (1854); Istoria 
filologiei orientale In Germania (1869).

BENGAL, regiune în India engleză, pe Ungă 
' golful Bengal; 182.000 km. p., 57.700.000 loc. 

Oraş principal: Calcutla.
BENGESCU GEORGE (*1848 tl922), scrii

tor român. Toate studiile le-a făcut în Franţa. Ve
nind în ţară în 1871, a fost magistrat,.profesor de 
limba franceză la liceul Mateiu-Basarab; apoi a 
intrat în cariera diplomatică (1892), dar nici în 
aceasta n'a stăruit mult, oi, reîntors în Franţa, 
s’a ocupat cu jstoria literară şi cu bibliografia, 
publicînd o lucrare asupra operelor lui Voltaire 
(1882-1890), premiată de Academia franceză; 
apoi editlnd mai multe volume din colecţia ope
relor complete ale scriitorului francez. în 1881 a 
reintrat în diplomaţie şi a funcţionat ca secretar 
de legaţie şi ca ministru la Londra, la Paris, la 
Bruxelles, la Haga, la Atena. Membru corespon
dent, apoi membru activ al Academiei Române 
(1921), el a compus şi a prezentat discursul său 
de recepţiune, dar a murit înainte de a-1 fi citit 
în şedinţă publică. Afară de operele citate, ’el a 
lucrat mult pentru a face cunoscută literatura şi 
istoria noastră, traduclnd în limba franceză opere 
româneşti (Le Pic aux regrets de Carmen Sylva, 
Pastels de Alecsandri) sau publicînd studii istorice 
(Alexandre le Bon, Queslion dinastiqae en Rou- 
manie) şi bibliografice [Bibliographie franco-rou- 
maine) şi o serie de lucrări bio- şi bibliografice 
despre Carmen Sylva.

BENGESCU-DABIJA GHEORGHE (*1844 
tl916), scriitor dramatic român. A fost intendant 
general şi controlor general în armată; a fost mem
bru al Ateneului Român ales în 1905. Opere pr.: 
Radu cel frumos, dramă, 1875; Principesa de Tre- 
bizonda, operă bufă, 1875; Pygmalion, tragedie, 
1886; Amilcar Barca, tragedie, 1894.

BENGEŞTI, corn. rur. jud. Gorj, plasa Căr- 
buneşti.

BENGUELA, ţinut al coloniei portugheze An
gola pe coasta de V. a Africei. Capit. Sao Felipe de 
Benguela, port la Oc. Atlantic; 3.000 loc.

BENIGNI losiF (*1782fl849), scriitor şi ofi
ţer austriac, a fost cîlva timp comandantul gra
niţei mUitare din Transilvania; prin anii 1834 şi 
urm. a redactat ziare în Transilvania, apărînd in
teresele germani.smului. în timpul revoluţiei din 
1848 a fo.st împuşcat de Unguri la ocuparea Si
biului.

BENJAMIN DE TUDELA (f ca. 1178), Evreu din 
Spania care ' a călătorit prin Italia, peninsula 
balcanică, Asia mică, prin Egipt, poate şi prin 
alte părţi. A lăsat o relaţie de călătorie. Aci vor
beşte şi despre Vlahii din ţinuturile imperiului 
bizantin.

BENKENDORF, colonie germană jud. Ceta- 
tea-Albă.

BENKd jozsEF (*1740tl814), profesor seouiu.

BENK& eAroly (*1805 tl863), istoric ungur 
din Transilvania, a publicat documente pentru 
istoria acestei provincii.

BENNDOBF OTTO ('1838 f 1908), arheolog ger
man,' profesor în multe oraşe; călători mult în 
Grecia şi Asia Mică. Opere pr.: Metopele dela Se- 
linonl (1873), Călătorii în Licia si In Caria (1884). 
Director al Institutului arheologic din Viena. 
Membru onorar al Academiei Române (1894).

BENNET GORDON (*1841 tl918), publicist a- 
merican, directorul ziarului New-York-Herald; 
subvenţionă a doua expediţie a lui Stanley (1874- 
78) şi o exped. la Polul Nord, stabili un cablu 
special pînă în Europa ca să aibă mai repede no
utăţi pentru ziar. ’

BENNIGSEN AUGUST CONTE (*1745 j 1826), ge
neral rus, s’a distins în luptele contra Francezilor 
(1812), contra Turcilor în Basarabia (1774, 1788), 
contra Poloniei (1793); a fost între conjuraţii cari 
răsturnară pe ţarul Paul I.

BENTHAM jerbmt (* 1748-f 1832), filozof en
glez, s’a ocupat cu etica şi cu legislaţia; a avut rol 
politic important în patria sa şi scrierile lui au 
fost cunoscute şi au avut influenţă în tot Occîden- 
tul, mai ales în Franţa. în etică a formulat teoria 
utilitarismului: tot ce măreşte suma de bine pen
tru individ este util. /

BENTU, corn. rur. jud. Buzău, plasa Cîmpu.
BEOGRAD, numele capitalei Jugoslaviei, pe 

care noi ne-am deprins a-1 scrie Belgrad: acest 
cuvînt.

BEQŢIA, ţinut al Greciei vechi; astăzi for
mează, cu Attica, o prefectură a statului grec.

BâRANGER [beranje] pierre (*1780ţ 1857), 
cunoscut prin canţonetele sale cu spirit satiric so
cial şi politic. în româneşte s’au tradus şi s’au 
imitat ctteva de către Gr. Alexandrescu, mai tîrziu 
losif Vulcan şi N. Orăşanu; dar mai numeroase 
traduceri a publicat P. V. Grigoriu în „Convor
biri litîreu’e” şi în timpul din urmă Teodor Naum 
în ,,Drum drept”. '

BERARIU ARTEMiu (*1834tl922), preot şi 
scriitor român din Bucovina. A ocupat funcţiuni 
în administraţîa bisericească, a publicat cîteva 
broşuri cu subiecte religioase şi un mare număr de 
articole în reviste şi ziare, între cari şi,,Candela”, 
la care a colaborat regulat de la 1883 pînă la 1895.

BERARIU lOAN (*1846tlS95), preot şi scriitor 
român din Bucovina. A publicat poezii, articole 
istorice, cum şi broşuri cu subiecte bisericeşti în 
româneşte şi nemţeşte,

BERBERIA, întinsă regiune în Africa septen
trională în care s’au format "
mai tîrziu statele Maroc, Alge
ria, Tunis, Tripolis.

BERBEŞTI, ® com. rur. 
jud. Maramureş, plasa Sugă- 
tag. H © c. r. jud. Vîlcea, pl.
Olteţu.

BERCA, mănăstire jud.
Buzău pe rîul Buzău; fundată 
în 1694 de MOialcea Cîndescu.

BERCENI ® com. rur. 
jud. Prahova, plasa Cîmpu.
K ® c. r. jud. Ilfov, pl.Vidra.

BERCHEZOAIA, com. rur. jud. Satu-Mare, 
plasa Şomeuţa-Mare.

BERCipiU, com. rur. jud. Argeş, plasa Oltu- 
de-Jos.

BERCSENYI NicoLAE CONTE (*1664tl726), ge
neral ungur, a luat parte la luptele din jurul Budei 
(1686). ■ '

BERCU, com. rur. jud .Satu-Mare, plasa Satu- 
Mare.

b6rcZY kAroly (*1821 tl867), scriitor ungur, 
a publicat poezii şi traduceri din Dickens şi Irwing.
. BERDESCU ALEXANDRU (*ca. 1833 tl871), com

pozitor român, elev lui A. Flechtenmacher ;■ culese 
şi publică un mare număr de arii populare.

BEREA, com. rur. jud. Sălaj, plasa Cărei.
BEREASA, com. rur. jud. Vaslui, plasa Movila- 

lui-Burcel.

Berber.
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BEREGHIU, ® com. rur. jud. Bihor, p], Cefa f 
© c. r. jud. Arad, pl. Ineu.

BEREGSÂUIi-MARE, com. rur. jud. Timiş- 
Torontai, plasa Chişoda.

BERENOEIU, pretendent la tronul Moldovei, 
ucis în lupta de la Baia (1465).

BflRENGER RENti (*1830tl915), om politic 
francez, autorul legii care-i poartă numele, bazată 
pe principiul suspendării pedepsei ce s’ar cuveni 
celui ce e judecat pentru prima greşală. Membru 
al Acad. de ştiinţe morale şi politice. Cunoscut şi 
prin lupta contra imoralităţii sub diferitele ei 
forme sociale.

BERENI, com. rur. jud. Mureş, plasa Miercu- 
rea-Nirajului.

BEREŞTI, ® com. rur. jud. Putna, plasa Sas- 
cut. H ® c. r. jud. Covurluiu, staţie o. f. linia Bîr- 
lad—Galaţi. 1[ ® sat jud. Dorohoiu. H ® sat jud. 
Iaşi. 1f ® sat jud. Vîlcea. K ® sat jud. Mehedinţi. 1[ 
® sat jud. Gorjiu. 1f ® sat jud. Vlaşca. H ® deal 
jud. Mehedinţi, t @ pîrău jud. Bacău. II ® b.- 
BiSTRiŢA, c. r. jud. Bacău, pl. Bistriţa. II © b.- 
TAZLău, c. r. jud. Bacău, pl. Tazlău.

BERETEU, rîu în Transilvania; unit cu Cri- 
şul-repede se varsă în Criş.

BEREVOEŞTI, ® com. rur. jud. Muscel, plasa. 
Rîul-Doamnei. H ® b.-tjngttreni, c. r. tot acolo.

BEREZENI, com. rur. jud. Pălciu plasa Pălciu; 
2690 loc. După legea 1929, sat circ. com. Pălciu.

BEREZINA, ® rîu în Rusia, lung 525 km., 
se varsă în Nipru; unit cu Dvina printr’un canal 
care leagă astfel Marea Neagră cu marea Baltică; 
vestit prin victoria lui Garol xu (1708) şi prin în- 
frîngerea armatelor lui Napoleon I, în 1812; în 
1920 lupte între Polonezi şi bolşevici.! ® com. 
rur. jud. Cetatea-Albă, plasa Decebal; 2610 loc.

BERGEN, oraş şi port în Norvegia întemeiat 
în 1070 de regele Olaf; punctul de adunare al re
fugiaţilor români, în timpul războiului mondial, 
spre a trece în Anglia şi în Pranţa.

BERGLER ŞTEFAN (*1680 ca,f 1738), sas din 
Braşov, lUolog, autor al ediţiilor clasicilor greci 
din Lipsea şi Hamburg; în 1722 a fost chemat 
în Bucureşti ca profesor şi a murit acolo.

BERGNER rudolp (*1860) scriitor german, 
a făcut studii interesante şi obiective despre Ro
mânii din Transilvania {SiebenbUrgen, 1884), şi 
despre Români în genere {Bumănien, Land unei 
Leute), 1887. A cercetat la faţa locului viaţa Mo
ţilor.

BERGSQN HENRI (*1859), lUozof francez, pro
fesor la Colîâge de France, membru al Acad. de 
ştiinţe morale; căută să,lămurească unele confu- 
ziuni ale metafizicei printr’o analiză mai profundă 
a fenomenelor conştiinţei.' Opere pr.: încercare 
asupra datelor imediate ale conştiinţei (1889); 
studii asupra risului (1900). în 1928 i s’a decernat 
premiul Nobel pentru literatură.

BERHECru, com. rur. jud. Tecuciu; staţie 
c. f. între Tecucîu—Bîrlad.

BERHOMETE-PE-SIRET, com. rur. jud. 
Storojineţ; staţie c. f.

BERINDEI ANTON (*1838tl899), general ro
mân. După studii la Metz, a devenit locotenent 
(1862); colonel în 1877, a luat parte la războiu 
aşezînd podul peste Dunăre; general în 1885, ge
neral de divizie în 1895. Ca inspector general al 
geniului, a condus lucrările pentru fortificarea 
Bucureştilor. Secretar general ,al Ministerului de 
războiu, apoi, ministru (1896—1899). A înfiinţat 
revista România militară, în care a publicat 
multe studii şi cercetări.

BERINDEI DUMITRU (*1832tl884), arhitect 
român. A studiat în Paris, s’a ocupat cu studii asu
pra chestiilor'de artă, de inginerie urbanistică, 
de istorie specială şi a fost unul din întemeietorii 
,,Revistei Române” (1861) cu A. .Odobcscu şi 
alţii.

BERINDEI ION (*187111928), arhitect. După 
ce a absolvit şcoala de poduri din Bucureşti, a 
învăţat arhitectura în Franţa. întoreîndu-se în 
ţară, a lucrat multe construcţiuni, căutînd să

modifice stilul bizantin dîndu-i un caracter ro
mânesc. Se citează: casa generalului Arion, palatul 
lui G. Gr. Cantacuzino, Muzeul Kalinderu, hipo
dromul de la Băneasa. în 1900 a organizat secţia 
arhitecturii la şcoala de bele-arte din Bucureşti, 
în 1906 a organizat expoziţia din Parcul 
Carol.

BERISLÂVEŞTI, com. rur. jud. Argeş, plasa 
Oltu-de-Sus.

BERKELEY GEOROE (*1684 fl753), fUozof en
glez, episcop în Irlanda; adversar al materialis
mului şi al necredinţei, susţine că fenomenele na
turii slnt un fel de cuvînt al lui Dumnezeu prin 
care ne conduce voinţa. Efectele acestor fenomene 
formează obiectul ştiinţelor naturale; cauzele lor, 
obiectul teosofiei. Opere pr.: Tratat asupra prin
cipiilor cunoştinţei omeneşti (1710).

BERLEŞTI, com. rur. jud. Brăila, plasa lanca.
berlin, oraş capitala Prusiei şi a statului 

Germaniei; 4.000.000 loc., socotind şi Charlotten- 
burg şi siiburbiite. Mare desvoltare industrială şi 
culturală: universitate şi alte şcoli superioare, bi
bliotecă, muzeuri, etc. Oraş vechiu: se pomeneşte 
din 1240. Dintre laptele istorice importante pe
trecute aci putem cita: a adăpostit peste 7.000 de 
protestanţi goniţi din Franţa în sec. xvii după 
revocarea edictului de la Nantes; a fost ocupat 
trei ani de Francezi (1806); a fost sediul congre
sului european în 1878, care a regulat chestia 
Orientului; în 1918 s’a.produs revoluţia care a 
răsturnat imperiul şi a stabilit regimul republican.

BERLIOZ louis (*1803 1 1869), compozitor 
francez, a introdus în instru
mentaţie efecte necunoscute 
pînă atunci; a scris simfonii 
dramatice şi opere: Romeo şi 
Julieta, Oslndirea lui Fausl, 
capo d’operă a sa, o simfonie 
funebră, etc.

BERLIŞTE, com. rur. jud.
Garaş, plasa Răcăşdia.

BERMTJDE, insulă în Ocea
nul Atlantîo (Amerîca-de-Nord 
aparţine Angliei.

BERNA (fr. BERNE, germ. 
bern'), oraş în Elveţia, capitala 
confederaţiei; 90.000loc. Are o măreaţă catedrală, 
într’o groapă din centru se ţin totdeauna vii cîţi- 
va urşi, ursul fiind marca oraşului şi cantonului.

BERNADpTTE JEAN BAPTISTE (*1764 fl844), 
sergent în timpul marei revoluţii, ajunse general, 
ambasador al Franţei la 'Viena, mareşal al Franţei 
(1894), prinţ de Ponte-Corvo, ales şi proclamat rege 
al Suediei şl Norvegiei sub numele de Carol xiv 
(1810), luptă (1812) alături do alţi suverani con
tra lui Na,poleon; el a întemeiat dinastia care dom
neşte şi azi în Suedia.

BERNARD CLAUDE (*1813tl878), medic, fizio- 
logist francez, profesor la Sorbona, la Collâge de 
France, membru al Academiei, senator, etc. Stu
dia fenomenele chimice ale digestiunii, formulă o 
teorie a diabetului, descoperi rolul nervilor vaso- 
motori, studia efectele otrăvurilor şi ale anestezi
celor, puse baza fiziologiei generale.

BERNARDIN DE ST.-PIERRE JACQUES 
HENRI (*173711814), scriitor francez, autorul ve
stitului roman Paul şi Virginia (1787), care zu
grăveşte iubirea a doi tineri inocenţi în mijlocul 
unei naturi admirabile; tradusă în toate limbile 
culte; la noi s’a tradus prima dată în 1838 (pu
blicată în Iaşi), apoi in 1872 de Pelimon, pe la 
1892 de Dumitru Stăncescu (Bibi., p. toţi), etc. 
Alte opere: Armoniile naturii (1796), Coliba in
diană (1790), tradusă în româneşte prima dată de 
Asachi în 1821, mai tlrziu de I. Busnea, de I. 
Mihălcescu (.1908), etc.

BERNARDo san, mimte în Alpi.
BERNÂT - LENDWAY ALFRED NICOLAUS 

(*1836tl924), originar din Agram, a studiat la 
"Viena, Dresda, a fost chemat în România în 1863 
de guvernul român prin d-rul Davila şi a fost 
numit chimist legist şi apoi profesor de chimie la

BER
BER

L. Berlioz.
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BEZ
BER- şcoala de medicinS şi farmacie. A înfiinţat ins

titutul de chimie. Membru onorar al .Academiei 
Române (1908).

BERNHARD SARA (*1844fi923), actriţa fran
ceză vestita. A fost dc multe ori cu trupa In ţara 
noastră şi a jucat multe picse^lntre cari şi „Aiglon” 
de Rostand.

BERNSTEIN henby (*1876), autor dramatic 
francez. Şi-a asigurat succesul prin acţiunea bine- 
condusă, avind scene de o mare vigoare şi adesea 
de o violenţă care impresionează nervii spectato
rilor; mai tlrziu a început să dea mai multă atenţie 
studiului caracterelor .La noi s'au Jucat multe din 
piesele lui (Samson, Vijelia, Hoţul, Secretul, ş. a.).

BERT PAUL (*1833tl886),fiziolog francez, pro
fesor la Universitatea din Paris, deputat, ministru 
al Instrucţiei, guvernator In Anam şi Tonkin; 
studiă influenţa schimbării presiunii barometrice 
asupra fenomenelor vitale, făcu cercetări asupra 
compoziţiei slngelui.

BERTEA, eoni. rur. jud. Prahova, plasa Văr- 
bilău; 2950 loc.

BERTEŞTI-DE-JOS, (Ti corn. rur. jud. Brăila, 
plasa Viziru 1] ® b.-de.sus, c. r. tot acolo.

BERTHELOT henri( * 1861 ţl931), general fran
cez. A făcut parte din statui major al armatei in răz
boiul mondial; tn 1916 
a fost trimis împreună 
cu o misiune militară 
în România şi a reor
ganizat armata noastră 
retrasă In Moidova, pu- 
nînd-o în situaţie de a 
respinge a doua serie de 
atacuri inimice. După 
încheierea armistiţiu
lui, a plecat In patria 
sa şi a luat parte la ope
raţiuni importante în 
continuarea războiului.
După spargerea frontu
lui dc Ia Salonic, a venit 
din nou în România şi 
a putut .'ă intre în Bu
cureşti în ziua de 8 No-
embrie 1918 însoţind pe Suveranii noştri. După în
cheierea păcii. Parlamentul l-a declarat cetăţean 
român şi i-a dăruit ,o moşie în plină proprietate. 
De atunci venea mai în fiecare an şi locuia cîtva 
timp la proprietatea sa, fiind totdeauna înconjurat 
dc dragostea obştească. Membru onorar al Acade
miei Române (1926). Prin testament a lăsat Aca
demiei toată averea lui din România!

BERTHELOT [berllo] marcelin (*1827 
tl907), chimist francez şi om politic; profesor la 
Collâge de France, senator, ministru, membru al 
Academici. Făcu studii asupra reproducţiimii ar
tificiale; descoperi acidul persnlfuric; stabili prin
cipiile unei ramuri nouă de ştiinţă: termochimia. 
Centenarul naşterii iui a fost sărbătorit şi la noi 
prin adunări dc specialişti şi prin conferinţe pu
blice. ____

BERTHELOT, com. rur. jud. Hunedoara, 
plasa Haţeg.

BERTHIER, trimisul regelui Franţei Henric III 
ca să însoţească pe Petru Cercel pînă în Mun
tenia şi să cerceteze starea de lucruri din această 
ţară.

BERTHOLLET CLAUDE LOUlS (*1748tl822), 
chimist francez, profesor, om politic; făcu cerce
tări asupra combinaţiei colorilor, asupra sodei, eto.

BERTUiLON [bertilo"] alfhonse (*1841 
ti914), ahtropologlst şi demograf francez, înte
meietorul serviciului antropomctric.

BERTQLDO şi BERTOLDţNO. personagii dintr’o po
vestire populară, care — pornind din Talmud,— 
s'a răspîndit la diferite popoare. S’a găsit şi la 
noi un manuscris din 1779 în posesiunea d-rului 
Gaster şi o tipăritură din 1836 Sibiu.

BERVENI, ® com. rur. jud. Satu-Mare; 
2.430 loc.; staţie c. f. ţ © c. r. jud. Sălaj, plasa 
Cărei; 2241 loc.

Berthclot Henri.

BERZELIUS lOAN IACOB BARON (* 1779 tl848), 
chimist siicdcz, unul din întemeietorii chimiei or
ganice, inventatorul formulelor chimice prin ana
logie cu aigebra.

BERZENCZEY LADISLAU (* 1820 fi884), om 
politic ungur, a propus în 1847, în dieta din Cluj, 
unirea Ardeainlui cu Ungaria.

BERZpviA, © com. rur. jud. Caraş, plasa 
Bocşa, i; ’® staţie c. f. linia Timişoara-Reşiţa.

BERZSENYI DANUL (*1776 tl836), poet liric 
ungur.

BERZUNŢI, com. rur. jud. Bacău, plasa 
Tazlău. Aci a fost o mănăstire. Se păstrează 
biserica veche.

BERZUNŢU, com. rur! jud. Bacău* aci se află 
o biserică’ întemeiată de Bogdan-Vodă, Domnul 
Moldovei.

BES-GHipz, com. rur. jud. Tighina, plasa 
Giadîr-Lunga’; 2232 loc.

BESSEMER HENRY (*1813 tl898), inginer en
glez. A descoperit un nou procedeu pentru fabri
carea oţelului, care-i poartă numele şi care a revo
luţionat industria metalurgică.

BESSENYEI OEOROE f*174711811), poet şi 
prozator ungur.

BEŞENpVA-NOUA şi B.-VECHE, comune rurale 
jud. Timiş-Torontal plasa Ghişoda; prima cu 
2424 loc., a doua cu 6601 loc. .

BETHLEN FAREAŞ (*1648 tl679), cancelar al 
Transilvaniei şi istoric. Opere pr.: Historia de re
bus trausylvanicis.

BETHLEN OAfiOR (OABRlEL) (* 15S0tl630), princi
pe al Transilvaniei; luă parte la răz
boiul de 30 de ani contra Austriei 
şi se proclamă rege al Ungariei.

BETHLEN JANOS . {*1613 
11678), om politic ungur şi isto
ric. Op. pr.: Rerum Transyloa- 
niae libri IV (1666).

BETHLEN IST VAN (ŞTEFAN)
(ţl648), guvernator, apoi prin
cipe al Transilvaniei (1630).

BETHMANN-HOLWEG 
THEOBALD (* 1836 tl921), om po
litic german. Devenind cancelar 
al imperiului după Balow, a Bethlen Gabriel... 
condus afacerile p\iblice In tim
pul războiului mondial pînă în 1917. E vestit 
prin cuvintele adresate ambasadorului englez, 
care protesta contra încălcării teritoriului Belgiei: 
,,Anglia nu poate face războiu pentru un petec de 
hîrtie’’ (= tractatul de neutralitate a Belgiei, 
semnat şi de Germania).

BEŢIA DE CUVINTE, titlul unei scrieri a liii Titu 
Maiorescu, prin care critica activitatea scriito
rilor din Bucureşti cari colaborau la „Revista con
temporană” şi altele, adversare ale „Convorbirilor 
literare”.

BETLEEM ( = VICLEIM), oraş în Palestina. 
Aci s’a născut David şi lisus.

BEUCA, com. rur. jud. Teleorman, plasa Bă
lăci; staţie 0. f. Costeşti-Roşiori; 2205 loc.

BEXJST FREDERIC FERDINAND CONTE (*1809 
tl886), om politic german, ministru în Saxonia, în
temeietor al uniunii statelor secundare germane 
spre a se împotrivi Austriei şi Prusiei. In 1866 Saxo
nia aliată cu Austria fu bătută de Prusia la Sadova. 
Atunci fu chemat în serviciul Austriei şi fu unul 
din organizatorii dnalismului austro-ungar. Can
celar (1868), avu ideea să intervie contra Prusiei 
în 1870), dar nu fu ascultat. Demisionat în 1871, 
fu numit ambasador la Londra.-

BEX [be], staţiune balneară în Elveţia (cantonul 
Vaud), are o veche salină.

BEYLE M- STENDHAL.
BEYRUT, oraş în Turcia Asiatică (prov. 

Siria), port la Mediterană; 140.000 loc.
BEZA MARcu (*1883), scriitor român. Român 

macedonean. Consul al FLomâiriei la Londra. Mem
bru corespondent al Academiei Române. Confe
renţiar la King’s College în Londra. A publicat: 
De la noi, 1903, Pe drumuri, 1914 (în care se oglin-
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deşte viaţa Aromânilor); în limba engleză: O pri
vire generală asupra poporului şi literaturii ro
mâne, cu prefaţa de M. Gaster, 1920; O colecţie 
de proverberomâneşti alese, 1921; apoi studii asupra 
literaturii engleze.

BEZDEAD, ® corn. rur. jud. Dîmboviţa, piasa 
Pucioasa, t" ® corn. rur. jud. Someş, plasa Glrbou.

BEZID, ® corn. rur. jud. Odorheiu, plasa Sîn- 
georgiul-de-Pădure. U ® b.-nou, c. r. tot acolo.

BEZNEA, corn. rur. jud. Bihor, plasa Bratca.
BHUTAN, stat în Asia, tributar Angliei, aşe

zat la poalele munţilor Himalaia, udat de. afluenţii 
Brahmaputrei. Supr. 40.000 km. p., 350.000 loc. 
Cap. Punakha.

BIANXJ lOAN (*1856), profesor şi istoric literar 
român. Originar din Transilvania, a venit de tînăr 
în Bucureşti, unde a făcut studii superioare, pe cari 
le-a terminat la Milano şi la Paris. Profesor la li
ceul Sf. Sava (1881), profesor de istoria literaturii 
române la Universitatea din Bucureşti (1902), s’a 
retras la pensie în 1928, după ce a fost ales decan 
în mai multe rînduri. Bibliotecar al Academiei, a 
devenit membru în 1902 (discurs de recepţie des
pre limba literară românească, 1904), mai tîrziu 
secretar general şi preşedinte (1928). A publicat 
texte vechi româneşti (Psaltirea scheiană. Psaltirea 
în versuri a lui Dosbfteiu, Predicele lui Antim, 
Manuscrisul de la leud), lucrări de bibliografie 
(intre cari importantă este Bibliografia româ
nească veche 1508-1830 cu N. Hodoş şi Catalogul 
manuscriselor d,in bibi. Academiei), culegeri de 
folklore (Medicina babelor cu Dr. Obedenaru), nu
meroase rapoarte despre cărţi şi despre misiuni 
în diferite centre (Călătorii în’Polonia, despre do
cumente din Veneţia, despre arliivele din Stock- 
holm), studii asupra multor chestiuni de litera
tură (Poezia satirică la Romani, Literatura rom. 
în sec. XIX, etc.), biografii (A. Laurian, Gipariu). 
A fost şi deputat în cîteva legislaturi, acum e se
nator ca reprezentant al Academiei. A fost membru 
în Consiliul permanent al Instrucţiei.

BIARRţTZ, oraş in Franţa, staţie balneară, 
port la Oceanul Atlantic, 19.000 loc.

BIAS (sec. VI a. Ghr.), filozof grec. Locuind în 
Prieiie, cînd locuitorii se găteau să părăsească 
oraşul de frica Perşilor, el plecă fără nici o pregă
tire, zicînd cuvintele rămase celebre: Toate ale 
mele le port cu mine.

BIBESCU ALEXANDRU (*1841), fiu al domni
torului Bibescu, a studiat în Paris-şi acolo a trăit, 
publicînd în limba franceză poezii, proză poetică 
şi o lucrare critică asupra versificaţiei (Queştion 
du vers franţais, 1893).

BIBESCU DIMITRIE (* 1750 tl831), mare vornic 
în Muntenia din 1811, deveni mare logofăt în 
1821 şi avu rol politic însemnat sub Grigore 
Ghica (1822-1828). Căsătorit cu Ecaterina Vă- 
cărescu, a avut 3 Iii: cel mai mare Barbu, deve
nit domnitor {tm-Ştirbeiu), al doilea George, dom
nitor (i^ Bibescu G.), al treilea loan, şi o fiică.

BIBESCU GEORGE (*1805 tl873), domn al 
Ţăni-Româneşti, 1 lanuar 1842—
25 Iunie 1848. A. făcut studii la 
Paris, a ocupat funcţiuni impor
tante în timpul administraţiei ru
seşti a lui Kiselef. După suirea pe 
tron a lui Alexandru Ghica (1834), 
a trăit mai mulţi ani în străinătate 
şi, întoreîndu-se, a fost ales mem
bru al Obşteştei Adunări şi a com
bătut actele domnitorului. Ales 
donon pe viaţă în 1842, s’a instalat 
cu mult fast, purtînd costumul lui George Bibescu, 
Mihaiu Viteazul. Ceremonia aceasta Domnitorul 
a fost cîntată de C. Aristia în poe- Munteniei, 
ma „Prinţul Român”. In timpul domniei lui s’au 
desrobit Ţiganii, s’au făcut în Bucureşti şi bi jur 
oarecari lucrări de edilitate şi s’au desfiinţat vă
mile între Moldova şi Muntenia; dar s’au produs 
şi multe agitaţiuni, cari îl obligară să disolve 
odată Adunarea Obştească; opoziţiunea reprezen
tată .şi de unii din boerii mari şi’de cei cu spirit

liberal se manifestă, între altele, cu prilejul pro
iectului do concesiune a explorării şi exploatării 
minelor către o societate rusească. Atunci scrise
1. Heliade fabula ,,Măceşul şi florile” (1844). 
După proclamarea constituţiei la Islaz, el primi 
propunerea de a o sancţiona, dar abdică după 
două zUe şi plecă din ţară. A mai revenit în ţară 
in 1857 ca membru al divanului ad-hoc şi apoi 
â candidat în 1859 la tronul Munteniei, dar şi-a 
retras candidatura faţă de dorinţa Adunării elec
tive de a da voturile lui Alexandru Cuza, pentru a 
realiza astfel unirea principatelor.

BIBESCU GEORGE (*1834tl902), fiu al Dom
nitorului. Studia în Franţa, deveni ofiţer francez 
şi participă la expediţia din Mexic şi la războiul 
din 1870 Ca scriitor, a fost ales membru cores
pondent al Academiei de ştiinţe şi membru aso
ciat al Institutului (1897). Academia franceză a 
premiat lucrarea sa Retrăite de six miile. Cele mai 
multe lucrări ale sale sînt scrise în franţuzeşte. 
Ele se ocupă sau de chestiuni istorice privitoare 

1 a evenimentele Ia cari a participat {Belfort, Reims, 
Sedan, 1872; Prisonnier, 1899) sau de fapte din 
istoria Românilor [Neofit, Milropolite de Hongro- 
Valachie, 1894; Riponse a Mr. Xenopol, 1895), în
tre cari este o mare lucrare despre domnia tatălui 
său [Le regne de Georges Bibesco, 2 voi.) tradusă 
şi în româneşte şi premiată şi aceasta de Academfa 
Franceză. Stările politice contimporane din ţară 
l-au preocupat şi asupra lor a publicat cîteva lu
crări de studii sau de polemică [Histoire d'une 
frontiere, 1883; Avânt, pendant, aprăs, historique 
de la participation de la Roumanie a l’exposition 
universelle, 1890; Reponse au calomnies de Mr. 
J. Bratiano).

BIBESCU lOAN, boer român, frate cu Dom
nitorul. A fost ministru în Muntenia între 1849 
—1853.

BIBESCU HARIA, soţia a doua a Domnitorului 
George’Bibescu. Născută Ghica 
(tl859).

BIBEŞTI, corn. rur. jud.
Gorj, reşedinţa, plasa Gilortu; 
staţie c. f. Filiaşi—Tîrgu-Jiu.

BIBICESCU lOAN (*1849 
ti924), zia’rist şi economist ro
mân. A colaborat doisprezece 
ani la „Românul” lui C. A.
Rosetti, mai tîrziu a scos zia
rul „Unirea” şi ,,Telegraful ro
mân”. A fost consilier comunal 
al Capitalei (1879), ajutor de (după un almanah din 
primar (1883), a luat parte la 1847) 
constituirea şi administrarea mai multor societăţi 
economice; a fost apoi director al Băncii Naţio
nale a României. A publicat: Mişcarea popora- 
ţiufniiln România, 1880; Embaticul, 1881; Cer
cetări asupra crizei şi cauzelor ei, 1885; Cestiu- 
nea agrară, 1907, cum şi o colecţie de poezii po
pulare din Transilvania, 1893.

BIBLIA (cartea prin excelenţă: gr. p:8Xiov), 
cuvint întrebuinţat de prin sec. iv ca să exprime 
totalitatea cărţilor sfinte vechi şi noi, adică Ve
chiul şi Noul Testament. V. T. s’a scris în limba 
ebraică, apoi în greceşte şi latmeşte. Textul grec 
zis Septuaginta (fr. Septante), fiindcă fu tradus 
de 70 de colaboratori, datează din timpul Ptolo- 
meilor (sec. in). Textul latin zis Vidgata e atri
buit Sf. Ieronim (sec. iv). Ortodocşii au ca text 
oficial Septuaginta, iar catolicii Vuigata, recu
noscută la conciliul din Trenta (1546). Vechiul 
Testament cuprinde: 1. Legea (evreeşte: Thora);
2. Profeţii (Nebiim), 3. Hagiograful (Ketubim), 
fiecare cu multe sub Împărţiri. Noul 'Testament: 
Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistolele Apo
stolilor, Apocalipsul Sf. loan Bogoslovul. Cele mai 
vechi texte biblice româneşti sînt din sec. xvi: 
părţi mai ales din N. T. (Evanghelia, Apostoiul) şi 
din V. T. (Psaltirea, Facerea). Prima ediţie com
pletă este Biblia lui Şerban, Bucureşti, 1688; după 
care urmează: Biblia lui Samuil Micu (Blaj,

BEZ'
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B1H ^Filolciu (Buzău, 1854-56), B. lui Şagiina (Sibiu, 
Q||,| 1856-58), Biblia lui Ileliade, numai începută 
DIfM (Paris, 1858}, Biblia Sf. Sinod (Bucureşti, 1914).

BţCA, corn. rur. jud. Cluj, plasa Huedin.
BICALATU, com. rur. jud. Cluj, plasa Huedin.
BICAZ,' ® staţie balneară jud. Odorheiu; 

12 km. de gara Agustini; ape carbo-gazoase şi cu 
litiu. T( © c. r. jud. Sălaj,-piasa Supurul-de-jos. t 
® c. r. jud. Neamţ, plasa Piatra. Ii ® b.-abdelean, 
c. r. tot acolo; 9520 loc.

BIGFAlAu, com. rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Ozun.

BICHAT [bişa] FBANpois (*1771 tl802), ana
tomist francez, medic, profesor. Prin cercetăriie 
sale asupra membranelor, fu unul din Întemeie
torii anatomiei şi ai istologiei.

BICHIŞ, com. rur. jud. Tîrnava-Mică, plasa 
Tlrnava-S în-Martin.

BICSAD, ® staţie balneară jud. Sătmar; bicar
bonat de sodiu şi pucioasă; staţie c. f.; lingă sat o 
mănăstire de călugări basiliţi fundată de Arhim. 
Isaia In 1689. ţ[ © c. r. jud. Trei-Scaune, plasa 
Sf. Gheorghe.

BIDASSOA, fluviu ce desparte Spania dejFran- 
ţa,se varsă ih golful Gasconiei.

BţBERMANN HERMANN 
(.*183111892), jurist austriac 
şi profesor, a publicat multe 
lucrări de statistică, între cari 

/Şi unele despreBucovina(1876) 
şi despre Românii din impe
riul austriac (1877).

BIELA VILBELM (*1782 
tl856), astronom german, a 
descoperit o cometă care-i 
poartă numele.

BIERTAN, com. rur. jud.
Stema jud. Bihor.

plasa Mediaş. Aci sînt vii multe; Tîrnava-Mare, 
2279 loc.

BIEŞTI, com. rur. jud. Or- 
heiu, plasa Chiperceni.

BIGArI, com.rur. jud. Caraş, 
plasa Moldova Nouă.

BIGBIţGIU, com. rur. jud.
Năsăud, plasa Năsăud.

BIHQR, ® jud. în Crişana; 
cap. Oradea-, 7897 km. p.,513.863 
loc. (1923); are 14 plăşi 3 com. 
urb. şi 416 com. rur. (1926) ; 
face parte din circ. Curţii de 
Apel din Oradea; are 408 şcoale 
primare rurale şi 10 urbane 
(1929); are 32 cooperative de 
consum şi desfacere şi 4 coope
rative pentru exploatarea de 
păduri (1925). ŞI © staţie c. f. 
jud. Bihor, ţf © munţi în jud.
Bihor (Carpaţii apuseni), avind 
mai multe vîrfuri importante:
Vlădeasa 1850 m.. Bihor 1850 
m., Muntele-Mare 1827 m.

BIHORŢENI, com. rur. jud.
Odorheiu, plasa Ocland.

BB5A, ® com. rur. jud. Vlaşqa, 
plasa CăJugăreni. t ® c. r. jud.
Cernăuţi, plasa Gosmin.

BILAŞ CU GEORQE (*1852 
tl926),'profesor de stomatologie 
la Universitatea din Cluj, năs
cut în Maramureş; a profesat 
în Budapesta, apoi în 1918 a 
venit la Universitatea din Cluj.

BELBAO, oraş şi port In Spa
nia; 1(X).()00 loc.; industrii multe.

BILBOR, com. rur. jud.
Neamţ, plasa Ceahlău.

BţLCA, com. rur. jud. Ră
dăuţi, plasa Yicovelor; 3851 loc.

BILCIUHEŞTI, com. rur. jud.
Dîmboviţa, reşedinţa plasa Bilciureşti; 255 6 loc.

BILED, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Periam; 4035 loc.

BILICENI, com. rur. jud. Bălţi, plasa. Chiş- 
căreni.
/ BILIEŞTI, com. rur. jud. Putna, plasa Mără- 
şeşti.i

BILLECOCQ AOOLPBE, diplomat francez; în 
1839 agent ăl Franţei pe Ungă Domnul Alexandru 
Ghica.

BILLQŢ JEAN BAPTISTE (* 1828 f 1907), general 
şi'om politic francez. A participat la caiiipaniile 
din Algeria (1858) şi la expediţia din Mexic (1867), 
s’a distins în războiul din 1870. Senator, ministru 
de războiu (1882), membru în consiliul superior 
al armatei, din nou ministru (1896), dotînd ar
mata cu tunul de 75 (1898).

BILŢU ŞTEFAN (* 1814 ţ 1896), preol român şi 
protopop, apoi prepozit capitular la Gherla.

BţMBAŞA-SAVA, Grec adus în ţările ro
mâne de. un Domnitor fanariot (probabil Mavro- 
gheni) ca şef al gardei de amăuţi şi care a avut rol 
important în primele două decenii ale sec. xix 
şi a lăsat în mintea poporului amintirea unui om 
strălucitor prin.bogăţia, luxui şi curajul său. Din 
toate povestirile şi faptele istorice cu privire la 
acest personaj a făcut I. Peretz o piesă „Bim- 
başa-Sava", jucată pe scena Teatrului Naţional 
din Bucureşti.

BINDER GEOBGE (*1784 •) 1867), teolog sas, 
profesor şi director de şcoale, episcop al bise- 
ricei evanghelice din Transilvania.

BINELE PUBLIC, ziar' politic. Bucureşti, 1789— 
1882; susţinea ideile partidului conservator.

BINET [bine] alfred (*1857 tl911), medic, 
psiholog francez. Colaborator al lui Gharcot, a fost 
director al laboratorului de psihologie fiziologică 
din Paris, a studiat o serie de probleme de cea mai 
mare importanţă şi a publicat lucrări asupra lor: 
Psihologia raţionamentului (1886), Psihologia cal
culatorilor şi a jucăiorilor de şah (1894), Psiholo-
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Harta jud. Bihor.

gia experimentală (1894). Cea mai cunoscută este: 
Les idies nwdernes sur Ies enfants, care a revolu
ţionat studiile pedagogice şi s’a tradus în multe
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linibii; în româneşte, de I. G. Marinescu, In 
1914.

BIONDELLI BERNAHDINO (*1804tl886), fi
lolog italian. Opere pr. Atldnie linguistico d'Eu- 
Topa, 1848. A fost menibru onorar al Academiei 
Române (1871).

BŞRCHIŞ, corn. rur. jud. Severin, plasa Bir- 
chiş.'Reşedinţa plăşii,
. BIBMANIA, provincie engleză în Indochina 
Occidentală (Asia); 43.000 km. p., 12.000.000 loc.

BIRMINGHAJM, oraş in Anglia, vestit prin 
fabricile de manufactură; 600.000 ioc.

BIRTA ELENA, filantroapă română din Banat; 
a instituit în Arad o ftmdaţiune, care-i poartă nu
mele, pentru ajutorul studenţilor.

BIRTIN, ®' com. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Avrâm-Iancu. f © c. r. jud. Bihor, plasa Bratca.

BISERICA AIiBA (sîrb. Bela Kricva, germ. 
WeisskiTchen),oraş în lugoslavia(Banat); 9600 loc.

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ, revistă Oficială a 
Sf. Sinod al României, întemeiată în Bucureşti, 
Octombrie 1874. Publică diverse articole şi des- 
baterde St. Sinod.

BISERICA SI ŞCOALA, revistă şcolară şi economică, 
apare în Arad de la 1877.

BISERICANI, ® mănăstire jud. Neamţ; 12 
km. de Piatră; întemeiată în 1498; staţie climate
rică, 654 m. altitudine, t ® com. rur. jud. Odor- 
hei'u, plasa Tîrnava-de-Sus.

BISMARCK OTTO PRINŢ (*1815tl898), om po
litic german, ministru în Prusia, reprezentant al 
ei la Petersburg şi la Paris, preşedinte al Consi
liului; provocă războiul cu Danemarca (1864), 
care pierdu Schleswig şi Holsteih; provocă răz
boiul cu Austria (1866), care fu 
învinsă la Sadova şi pierdu 
drepturile în confederaţia ger
manică; provocă războiul cui 
Franţa (1870), oare fu învinsă! 
şi pierdu Alsacia şi Lorena; iz
buti să întemeieze imperiul ger
man şi să încoroneze pe regele 
Prusiei ca împărat, în castelul 
de la Versailles (1871); devenit 
cancelarul imperiului, formă a- 
lianţa cu Rusia şi Italia (1873), 
apoi tripla alianţă cu Austria Prinjul o. Bismarck. 
şi Italia (1883). Atotputernic subWilhelm I, el 
avu certuri cuWilhelm II şi demisionă.

BISÎVLA.RCK, arhipelag în Oceania, colonie 
germană. Din 1921 este administrată de Austra
lia, cu mandat dat de tratatele de pace.

BIspCA, com. rur. jud-. Rîmnicu]-Sărat, lîngă 
muntele Bisoca; descrisă în „Pseudokynegeticos” 
de Odohescu, cap. xi.

BKSQN ALEXANDRE (*1848tl912), autor dra
matic francez. Opere pr.: Deputatul de la Bom- 
bignac (1884), Surprizele divorţului (1890), capo- 
d’opera sa; Controlorul vagoanelor de dormit (1898).

BISTRA, ® rîu afl. al Timişului. 1J ® com. rur. 
Jud. Turda, plasa Oîmpeni. ţf ® staţie c. f. linia 
îngustă dintre Turda şi Abrud.

BISTREŢ, com. rur. jud. Dolj, plasă Bîrca. 
Port; 3974 loc.

BISTRICIOARA, ® com. rur. jud. Neamţ, 
plasa Ceahlău, t ® rîu, afluent al Bistriţei pe 
dreapta.

BISTRIŢA, ® rîu afluent al Şiretului; izvo
răşte în jud. Maramureş, udă jud. Fălticeni (fost 
Suceava), Neamţu şi Bacău, trece prin tîrgul laco- 
beni şi Doma în Bucovina, Broşteni jud. Fălti
ceni, Piatra jud. Neamţ; se varsă Ui Şiret în jos de 
Bacău. Apele ei curg repede. E navigabilă pentru 
plute. Navigaţia e periculoasă din pricina coti
turilor şi cascadelor, din care vestite sînt Toancele. 
H © rîu afluent al, Jiului; izvorăşte în muntele 
Oslea şi udă judeţul Gorj; se varsă in Jiu la că
tunul Vîrful. rîu afluent al Someşului-Mare. 
1 ® rîu afluent al Oltului pe dreapta; izvorăşte 
în muntele Briota; udă jud. Vîlcea şi se varsă 
în Olt lîngă Băbeni. © mănăstire în jud. Neamţ, 
aproape de Piaf.ra-N., clădită la 1420 de Alexan-

dru-cel-Bun, care este şi îngropat aici. E şi d bi
serică zidită de Petru Rareş la 1546. 1| © mă
năstire în jud. Vîlcea, întemeiată în sec. xvi 
de fraţii Craioveşti: Barbu, Pîrvu, Danciu şi 
Radu; are odoare vechi de mare preţ: 1j ® com. 
rur. jud. Mehedinţi, plasa Ocolul. J (1) com. rur. 
jud. Neamţ, reşedinţă, plasa Piatra. 1) ® oraş 
cap. jud. Năsăud, 15.000 loc. Staţie c. f. Tîrg în 
ziua de 17 Maiu, 27 August.

BISTRIŢA-BÎRGAULUI, com. rur. jud. Nă
săud, plasa Blrgăului. ,

BITA, com. rur. jud. Trei-Scaune, plasa Ozun.
BÎTINIA sau BiTHYNiA, în aiiticitate regat în 

Asia Mică. Oraş pr. Prusa (azi Brusa), Nficomedia 
(Nicea).

BITQLIA (= BETDLE, zis şi MONASTIR), oraş în 
Iugoslavia; cu 5.000 loc. Era un centru aromâ
nesc puternic. Avea liceu şi alte şcoale române
şti. Este aci şi un consulat al României.

BITT6 ştefan (* 1822 ţ 1903), om politic un
gur, fost ministru şi prezident al Camerei, a fost 
şi deputat al Abrudului (1870).

BIVOL, com. rur. jud. Dorohoi, plasa Lascar.
BivOLARI, ® tîrg în jud. Iaşi, plasa Turla, 

înfiinţat în-1834. H © staţie balneară, jud. Argeş, 
plasa Olt.

BIVOLIŢA, com. rur. jud. Teleorman, plasa 
Alexandria.

BIZANŢ [fr. BYZANCE), colonie greacă din care 
s'a desvoltat oraşul Constantinopol zidit de Con- 
stantin-cel-Mare. După despărţirea imperiului 
roman în două părţi (395), începe în mod efectiv 
istoria imperiului bizantin [imp. roman de răsărit) 
care luă cu încetul o fizionomie grecească, avînd 
Umba grecească modificată ca limbă a statului 
şi desvoltînd o artă şi o literatură proprie.

BIZERTE, oraş în Tunisia, port la mare; 
12.000 'loc.

BIZET [bize] oeoroe (* 1838 tlS75), muzicant 
francez compozitor, autorul ope
relor: Carmen {iSlo), Arlesiana,
Pescuiţorii de perle (1863), ju
cate şi pe teatrele noastre de 
trupe streine şi apoi de trupe 
româneşti.

BÎCLEŞU, com. rur. jud. Me
hedinţi, plasa Dumbrava. Co
muna are un spital.

BÎCU ® rîu afluent al Nistru
lui, trece pe la sudul oraşului^
Chişinău; lung. 120 km. t ® lac 
jud. Tighina.

BÎIDEA, munte jud. Buzău, comuna Ruşa- 
văţu. Aci a fost p luptă mare între Eterişti şi 
Turci (1821).

BÎLCA, com. rur. jud. Putna,plasa Adjud.
BlLDANA, com. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 

Ghergani.
Bp,TA, ® com. rur. jud. Dolj, plasa FUiaşi. K 

© c.’r. jud. Gorj, pl. Vulcan.
BiRA, com. rur. jud. Mureş, plasa Miercurea- 

Nirajului.
BÎRCA, com. rur. jud. Dolj, plasa Bîrca; 4447 

loc. ' . ■
BÎRCEA-MICA, ® com. rur. jud. Hunedoara, 

plasă Simeria. © b.-mare, c. r. tot acolo.
BÎRGAU, com. rur. jud. Satu-Mare, plasa 

Baia-Mare.
BÎRGHIŞ, com. rur. jud. Tîrnava-Mare, plasa 

Agnita: tîrg 16 Maiu, 18 Noembrie.
BÎRJOVENI, com. rur. jud. Roman, plasa 

Miron Costin.
BÎRLAD, ® rîu afluent al Şiretului pe stînga. 

Izvorăşte' în jud. Roman, udă jud. Vasluiu, Tu- 
tova, Tecuciu; se varsă lîngă satul' ŞerbăneşLi. 
Principalii afluenţi: Racova, Buga, Tutova, Bcr- 
heciu, Tccucelul (pe dreapta); Vasluiu, Crasna, 
Idricoa, Bîrzota, Bărzoţelul, Gîrbovăţul (pe 
stînga). 1 © com. urb. capitala jud. Tutova, 
pe rîul Bîrlad; 30.000 loc;; are 13 biserici; un 
liceu de băeţi ,,Codreanu”, fundat în 1846, o 
şcoală secundară de fete înf. in 1921 şi o şcoală
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BIR. normalii; Iribunal jude^oan şi judecătorie de ocol; 
«' staţie c. f. pe linia Bucureşti—Vasluiu—Iaşi;BLA oraş comercial; întemeiat prin sec. xii fiind ca

pitala unui mic stat al Blrladului; după înte
meierea principatului Moldovei, aci era vamă. 
Pe la 1902 şi urm. a fost aci o serioasă mişcare li
terară cu citeva reviste ca Făt-frumos, Florile 
dalbe, ctc. şi după războiu funcţionează o socie
tate literară foarte activă.

bIHLADENI, corn. rur. jud. Hotin, plasa Edi- 
niţa.

BţHLEA PETRU (*1853 tl927), protopop In 
Maramureş (Berbeşti) în timp de 46 de ani, lup
tător naţionalist.

BÎRLOGENI, corn. rur. jud. Mehedinţi, plasa 
Motru-de-Jos.

BlRLpGU, com. rur. jud. Argeş, plasa Dîm- 
bovnic.

BţRNOVA ® mănăstire plasa Codrul, jud. 
Iaşi; întemeiată de -Barnovschi Voevod în 1664. ţf 
® staţie c. f. aproape de Iaşi pe linia principală de 
la Bucureşti.

BţRSA, ® rîu afluent al Oltului în Transil
vania. H ® com. rur. jud. Arad, plasa Ineu, ţ| 
® staţie c. f. între Ineu şi Hă!n)agiu. H ® tara- 
BtRSEi, regiune în S-E. Transilvaniei mai mult în 
jud Braşov, ţi ® munţii-bîrsei, şir din Carpaţi, oare 
cuprinde gupele; Piatra Craiului .{pisc 2241 
m.j, Bucegi (pisc Omul 2508 m.). Piatra Mare 
(pisc 1840 m.); pe aici sînt trei trecători: Bran, 
rl’imiş. Şanţul.

BÎRSANA, com. rur. jud. Maramureş, plasa 
Sugătag; 3472 loc.

BÎRSAVA, rîu afluent al Temeşului pe stînga.
BÎRSĂNEŞTI, ® com. rur. jud. Bacău, plasa 

Tazlău u ® c. r. jud. Botoşani, plasa Ştefăneşti.
BÎRSAU, ® com. rur. jud.

Hunedoara, plasa Şoimuş. | ®
B.-DE.Jos, c. r. jud. Sălaj, pl.
Cehul Silvaniei. ţ ® b.-de.sus, 
c. r. tot acolo. H ® b.-mare, 
c. r. jud. Someş, pl. lleanda.

BÎRSEANU ANDREIU 
(*1858tl922)’, scriitor şi pro
fesor român în Transilvania.
După studii superioare la 
Viena şi la Mtlnchen, a fost 
numit profesor la şcolile româ
neşti din Braşov (1881), a lu
crat pentru propăşirea opere
lor Asociaţiunii Transilvane.
Membru corespondent al Academiei Române 
(1902), apoi membru activ (1908), a continuat să 
publice diferite scrieri. El este autorul poeziei, 
care a fost un fel de imn al şcoalelor româneşti: 
Pe-al nostru steag. A colaborat la Convorbiri lite
rare, Familia, Gazeta Transilvaniei, Luceafărul. 
A publicat o colecţie de Doine si strigături, în 
colaborare cu U. larnick (1885). A scris diferite 
biografii, studii în limba română şi germană şi 
o amănunţită Istorie a şcoalelor din Braşov, 1902.

BIRSESCU AGATA (*1861), tragediană ro
mână. După studii In Viena (1889), a fost angajată 
la Burgtheater din acel oraş, unde a obţinut im
portante succese in tragedii cu subiecte antice şi 
moderne. Chemată în Germania, apoi în Rusia, 
în Ungaria, în America, tu primită ca o mtire ar
tistă. La intervalele cînd era liberă de alte anga
jamente a venit de mai multe ori în ţară şi a jucat 
pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti şi apoi 
în diferite oraşe. Este profesoară la Conservatorul 
din Iaşi.

bIRSXîŞTI, ® com. rur. jud. Olt, plasa Dră- 
găneşti. H ® c. r. jud. Gorjiu, pl. Ocolu. f ® c. r. 
jud. Putna, pl. Vrancea. 1f ® o. r. jud. Argeş, 
pl, Topolog.

BÎRSpnJ, com. rur. jud. Argeş, plasa Dănicei,
BţRZA, ® com. rur. jud. Dolj, plasa Gîn- 

geova. t ® c. r. jud. Romanaţi, pl. Olteţu. t 
® c. r. jud. Severin, pl. Orşova.

BiRZAVA, ® com. rur. jud. Ciuc, plasa Fru
moasa. Ii ® c. r. jud. Arad, pl. Radna.

Andreii! Birseanu.

B.^BjSrnson.

BÎRZEŞTI, ® com. rur. jud. Muscel, plasa 
Argeşel. ţ ® c. r. jud. Bihor, pl. Beliu. 1f ® c. r. 
jud. Vasluiu, pl. Peneş-Gurcanul.

Bis CA -MARE şi bIsca-hicA, rluri, afluenţi ai. 
Buzauiui.

BÎSCA-PENTELEU, staţie balneară jud. 
Buzău, 12 km. de Nehoiaş; 600 m. altitudine.

BÎSGOVELE, com. rur. jud. Argeş, plasa 
Uda.

BÎSCOVENI, com. rur. jud. Vlaşca, plasa 
Glavacioc.

BJOrNEON [blornson] bjoernsijebne 
(*1832tl910), om politic, poet şi romancier nor
vegian. A contribuit prin propaganda sa la în
tărirea ideii naţionaiiste norvegiene, lă despărţi
rea patriei sale de Suedia. A 
luat premiul Nobel în 1903-.
Opere pr.: SynnOve Solbakken, i 
povestiri ţărăneşti, 1858; Fata 
pescarului, roman, 1868; Poeme 
şi clntece, 1879, din cari s’a fjf, 
luat imnul naţional norvegian;
Falimentul, dramă, 1877; Peste 
puteri, dramă, 1883. Din scrie
rile lui s’au tradus în româ
neşte, afară de poezii răsleţe 
(D. Ciotori în ,,Sămănătorul",
1909, O. Tâsîăuanu în ,,Lu
ceafărul”, 1907,etc.): „Sinnove 
Solbakken" de A. O. Tăslăoanu 
(1908), „Un faliment" de Grigoraş (B. p. t.) şi 
de Hâtrat (1909), „Marg", roman, de H. Petra- 
Petresou (1911), „Veselul ştrengar" de D. Ciotori 
(1910).

BLAHNIŢA, rîu în jud. Mehedinţi, afluent al 
Dunării.

BLAJ, ® oraş în Transilvania, la împreunarea 
Tîmavelor, cap. , jud. Tîrnava-Mică; 3600 loc. 
(1919); staţie c. f. spre Dicio-Sînmărtin, spre 
Aiud, spre Copşa-Mică. Aici e centrul bisericii 
unite, reşedinţa Mitropolitului, este o catedrală 
mare clădită în 1749, în care s'a ţinut adunarea 
dela 15 Maiu 1848; pe lîngă ea este seminariul 
teologic, gimnaziul, preparandia, internatul de 
băieţi, etc.; în faţa lor e o piaţă mare; aproape e 
rnănăstlrea Sf. Treimi, unde se găseşte biblioteca 
şi rnuzeul. Sediul mitropoliei este într’o veche 
clădire de castel. Oraşul e clădit în jurul unei vechi 
proprietăţi nobiliare care a aparţinut odinioară 
(pe la 1395) unui Blasius Cserei, de la care pro
babil vine numele. Multă vreme a fost un simplu 
saţ; desvoltarea lui a început de la 1738, cînd 
episcopul Inocenţiu Clain (sau Micu) a mutat aci 
reşedinţa episcopiei din Făgăraş. Prin legea ad
ministrativă din 1926 a devenit capitală de judeţ. 
In Blaj este reşedinţa mitropoliei unite care poartă 
mimeleAlba lulia-Făgaraş. La început era numai 
episcopie; dela 1850is'a recunoscut titlul de mitro
polie. Iată lista ierarhilor care au condus această 
arhidiecesâ (cu data numirii) : Atanasie Anghel, 
1701 (ca unit); loan Giurgiu de Patak, 1715 : 
Ion Inocenţiu Micu (Clain), 1730; Petru Paul 
Aron, 1752; Atanasie Rednic, 1764'; Grigorie 
Maior, 1772 ; loan Bob, 1782 ; loan Lemeni, 
1832 ; Alexandru Slerca-Şuluţ, 1851 ; loan Van- 
cea, 1865 ; Victor Mihali, 1892; Vasile Suciu, 
1918. H ® com. rur. jud. Romanaţi, plasa Tes- 
Imu.

BLAJEVICIU TEOCTIST (*1807tl879), mitro
polit al Bucovinei.

BLAJOVA, 
plasa Buzlaş;

BLANC munte, vîrful cel mai înalt din Aipi: 
4810 m.; pe teritoriul Elveţiei. Acelaşi nume 
poartă şi un masiv muntos cu o suprafaţă de 420 km. p. .
1..®L^NG bODis (*1811tl882), ziarist, om po
litic francez; rol pricipal în revoluţia din 1848. 
Opere pr.; Istoria revoluţiei franceze. El a formu
lat un punct de doctrină socialistă: „Fiecăruia 
după trebuinţele sale, fiecare după facultăţile

com. rur. jud. Timiş-Torontal,
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BLANC LOUIS PIEKRE (* 186011903), arhitect 
ulveţian stabilit în România. După planurile lui 
s’au clădit în Bucureşti: Ministerul de domenii, 
Facultatea de medicină. Institutul bacteriologic, 
ş. a., în Iaşi palatul Universităţii, ş. a.

BLANCHARD [blanşnr] RAPHAEL (*1857 
tl919), naturalist francez. Doctor în medicină. 
A fost profesor la facultatea de medicină din Paris. 
A publicat studii de fiziologie, de anatomie com
parată, de antropologie. A fost membru onorar al 
Academiei Române (22 Maiu 1911).

BLAJNDATRAGIORQIO (*1515f ca. 1590), pro
pagandist relipos italian, care a introdus sectarmi- 
lară în Polonia şi Transilvania.

BLANK MAUBicro (*1848 fl929), bancher ro
mân. După ce a conlucrat cu Marmorosch, înfiinţă 
împreună cu acesta banca ,,Marmorosch-Blank” 
(1874), transformată mai tîrziu în societate ano
nimă (1905)

BLANQTJI AUGUSTE (* 1805-f 1881), om poU- 
tic francez; conducător al revoluţiei din 1830 
şi 1848, unul din şefii Comunei din 1870; e un 
precursor al comunismului.

BLARAMBERG NICOLAE UORET (* 1837 tl896), 
advocat şi om politic român. A studiat în Rusia, 
a fost magistrat, ajungînd procuror la Curtea de 
Casaţie (1864). Retrăglndu-se, s’a dus în Franţa 
unde a studiat dreptul şi revenind s’a ocupat cu 
advocatura şi politica. A fost de multe ori deputat, 
a lucrat la răsturnarea lui Cuza, a susţinut gu
vernele conservatoare şi a combătut în multe îm
prejurări pe Ion Brătianu, iar la retragerea guver
nului liberal a cerut şi susţinut darea în Judecată 
în discursul rostit în timp de patru şedinţe. A pu
blicat scrieri de natură politică şi cîteva încercări 
literare.

BLARAMBERG,VT/ADiuiB (*1811 tfS46), ofi
ţer belgian trecut hi Rusia şi de acolo în Munte
nia pe la 1828. Doblndind gradul de colonel, a fost 
adjutantul Prinţului şi a ocupat şi funcţiuni ingi
nereşti (şef inginer al Statului, inspector al do
meniilor) cum găsim în Almanahurile oficiale intre 
1836-1840.

BLASCO IBANEZ VICENTb (*1867 tl928) 
rornancier spaniol! Din operele lui s’au tradus în 
româneşte: Coliba blestemată (de V. Demetrius, 
f. a.); Împrumutul răposatei (1924); Un soţ ce
lebru (f. a. în Bibi. Lectura); Urgisiţii vieţii 
(f. a.); Prin fier şi sânge (f. a.).

BLASERNA PIETHO (*1836 tl918), fizician 
italian. A fost profesor la Florenţa, la Universi
tatea din Palermo, director ai laboratorului de 
fizică din Roma. Prezident al Academiei dei 
Lincei. A fost membru corespondent al Acade
miei de ştiinţe din Paris (1910), membru onorar 
al Academiei Române (1913).

BLAZNAVAŢ MILIVOI (*1826 tlS73), om po
litic slrb, a fost ministru sub Mihail Obrenovici 
şi, în timpul minorităţii lui Milan, membru al re
genţei; mai tîrziu, prezident de consiliu.

BLAGEŞTI, © cum. nir. jud. Tutova, plasa 
Murgeni. Aci sînt numeroase vii. H © c. r. jud. 
Neamţ, plasa Bistriţa.

BLAJEL, corn. rur. jud. Tîmava-Mică, plasa 
Tîrnava-Sîn-Martin; tîrg 14 April, 29 Iunie, 20-22 
Septembre, 11 Noembrie.

BLAjeNI, © corn. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Brad. H ® b.-de-jos, c. r. jud. Năsăud, pl. Mocod .ţj 
® B.-DE-aus, c. r. tot acolo.

BLEICHRâDER GEBBON (*1822 tl893), mare 
bancher german, care a avut rol important în 
contractarea diferitelor Împrumuturi externe ale 
Statului român.

BLEJEŞTI, com. rur. jud. Vlaşca, plasa Gla- 
vacioc.; 2828 loc.

BLOXJET [blue] GUILLAUME (*1795 tl853), 
arhitect francez, a terminat lucrările arcului de 
triumf din Paris.

BLUCHER GEBHABO (* 1742 ti819), general 
prusian; prin intervenţia sa decise victoria de la 
SVaterloo şi intră victorios în Paris, unde se purtă 
cu o cruzime greu de închipuit.

Episcopul Bob.

■ BLVMENBACH FBEDEBic (*1752 ţ 1840), na
turalist german, s’a ocupat cu studii comparative 
asupra raselor omeneşti.

BLUNTSCHLI JOHAN (* 1808 tl881), juriscon
sult, istoric, om politic elveţian; profesor la Mu- 
nich, Heidelberg. Opere pr.: Teoria statului 
(1875), Caracterul şi spiritul partidelor politice 
(1869), Dreptul internaţional (1869).

BOABDHj (sec. xv), ultimul rege maur In 
Grenada, gonit din Spania în 1492.

BOARTA, com. rur. jud. Tîrnava-Mare, plasa 
Şeica-Mare.

BOB lOAN DE coPALNic (* 173911830), episcop 
român unit în Transilvania. A studiat în şcoalele 
iezuiţilor din Cluj, apoi în Blaj, unde a fost şi pro
fesor şi după cîţiva ani şi călătorii de studii prin 
alte oraşe, se făcu diacon, 
preot, protopop. în calitatea 
aceasta a servit la Daia, la 
Odorheiu pînă în 1782, cînd a 
fost ales episcop, dar nu s’a 
instalat declt hi 1784. A reor
ganizat şcoalele din Blaj; a 
luptat pentru drepturile poli
tice ale Românilor; a îmbună
tăţit situaţia materială a preo
ţilor; a înfiinţat trei vicariate 
(Făgăraş, Haţeg şi Rodna). A 
fost şi senator. Opere pr.: Teo
logia dogmatică, 1801; Învă
ţături creştineşti, 1S05-, Dicţionar romăno-latinesc 
şi unguresc, 1822. A păstorit 46 de ani şi a murit 
in vîrstă de 91 de ani.

BOB-FABIAN VASILE (*1795 tl836), profesor 
român. A venit din Ardeal chemat de G. Asachi 
în 1820 pentru a da lecţiuni în seminariul „Ve- 
niamin Costache”. Turburările din timpul zaverei 
l-au silit a părăsi Moldova. Mai tîrziu, pe la 1828, 
a fost profesor de matematici şi geografie la gim
naziul din Iaşi şi apoi la Academia Mihăileană. 
După moartea lui s’au publicat din scrierile lui 
prin „Foaia pentru minte” din Braşov şi în bro
şuri.

BOBAIŢA, com. rur. jud. Mehedinţi, plasa 
Coşuştea.' r

BOBDA, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Jimb’olia.

BOBEŞTI, © com. rur. jud. Storojineţ, plasa 
Ceremuş’ului. ^ ® b.-bAlAceanca, c. r. jud. Ilfov, 
pl. Pantei imon.

BOBICEŞTI, com. rur. jud. Romanaţi, plasa 
Olteţu.

BOBÎLNA, staţie balneară, jud. Hunedoara, 
la 8 km.‘ de halta Tufdăş.

BOBOCI, © staţie balneară jud. Buzău, com. 
Tohani; organizată în 1825, prima staţie baln. în 
ţară; are 4 izvoare sulfuroase. ® c. r. jud. Dîm
boviţa, plasa Nucet.

BOBQCtJ, com. rur. jud. Buzău, plasa Cîlnău.
BOBOHALMA, com. rur. jud. Tîrnava-Mică, 

plasa Iernut.
BpBŞA, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa

BOBU, com. rur. jud. Gorj, plasa Cărbuneşti.
BOBULESCU lOSEF (*1818tl890), episcop 

român. După terminarea stu
diilor în seminariul de la So- 
cola, s’a făcut preot şi apoi 
profesor la seminariu (1856) 
de istoria bisericească. Călugă- 
rindu-se, a devenit arhimandrit, 
arhiereu, arhimandrit de scaun 
în Iaşi (1878), egumen al mă
năstirii Sf. Spiridon (1879) şi 
episcop de Rimnic în 1880, dar 
în 1886 a demisionat. A publi
cat o carte despre viaţa pă
rintelui Nicodem, 1883.

BOBULEŞTI, com. rur. jud.
Botoşani, plasa Ştefăneşti.

BOCCACCIO GIOVANMI (*1313 ţl375), maro 
scriitor italian, unul din creatorii limbii literare

BLA-
BOC

G. Boccaccio.
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BOC- italiene; trăi mal mult la Florenţa şi fu profesor 
ele literatură; scrise povestirile, cele mai multe 

dUO licenţioase, cunoscute sub numele general de De- 
camerone, dar mai tlrziu se căi de scrierea lor şi 
voi să le arză, dar se zice că l-a împiedecat Pe- 
trarca; de atunci se ooupă cu scrieri serioase asu
pra literaturii antice şl italiene, cu un dicţionar 
geografic, mai toate scrise în limba latină.

BOCICQIUL-MARE, corn. rur. jud. Mara
mureş, plasa CImpulungla Tisa.

BQCIU, corn. rur. jud. Cluj, plasa Calata.
BQCSIG, corn. rur. jud. Arad; 2590 loc.
BpCSKAI ŞTEFAN (*1556ţl606), primul prin

cipe reformat în Transilvania (1605). A ajutat 
pe Sigismund Batori să reia tronul Transilvaniei, 
apoi ajungînd însuşi principe, a luptat contra 
Austriei şi a dobindit succese consacrate prin 
pacea de la Viena (1606).

BOCŞA, ® corn. rur. jud. Sălaj, 1000 loc. t 
® B.-montana, c. r. jud. Caraş, 3300 loc., reşed. 
plăşii Bocşa, staţie c. f. linia Timişoara—Reşiţa. |

, . ® B.-ROMANA, c. r. tot acolo, 3024 loc., staţie c. f. 
aceeaşi linie.

BQCŞIŢA, corn. rur. jud. Sălaj, plasa Bocşa.
BOD, corn. riir. jud. Braşov, plasa Bîrsa-de-Jos.
BOD PETRU (*l712tl769), istoric ungur. A 

publicat un Lexicon pentru explicarea termenilor 
din Sf. Scriptură (1746), viaţa Sf. HilaHu (1760), 
Synopsis juris connubialis (1763), o istorie a Ro
mânilor clin Ardeal, etc.

BODAeşti, corn. rur. jud. Dolj, plasa Me- 
lineşti. .

BODAN, corn. rur. jud. Sălaj, plasa Bocşa.
BODE JOHAN EBERT (* 1747 f 1826), astronom 

german, descoperi o cometă. Opere pr.: Sistemul 
planetar al soarelui (1788).

BODENSEE n- CONSTANTA.
BOBEŞTI, ® com. rur. jud. Vîlcea, plasa 

Govora. H ® b.-precista, com. rur. jud. Neamţ, 
pl. Cetatea-Neamţ. ţ) ® b.-mebmeşti, c. r. jud. 
Arad, pl. Hălmagiu.

BODNAR SIGISMUND (‘ 1839 ţl907), profesor 
şi scriitor ungur; s’a ocupat cu istoria literaturii 
maghiare; s’a pronunţat adesea în favoarea miş
cărilor naţionale ale Românilor din Transilvania.

BODNARESCU SAMSON ţl840tl902), profe
sor român. Născut în Bucovina, după ce a ter
minat studiile secundare la Cernăuţi (1865) s’a 
refugiat în România şi stabilindu-se în Iaşi, a 
devenit colaborator al „Convorbirilor literare”, 
în oare a publicat tragedia „Rienzi” (1868); tri
mis ou ajutorul „Junimei” în Germania, şi-a luat 
titlul de doctor în filozofie (Giessen, 1870); a 
fost bibliotecar în Iaşi, profesor la şcoala normală 
şi apoi (1879) director al liceului din Pomîrla. T. 
Maiorfescu a vorbit elogios despre poeziile lui, 
mai toate publicate în „Convorbiri”. O colecţie 
de scrieri au apărut în 1884.

BQDO, com. rur. jud. Severin, plasa Ballnt 
(Begnei).

BOBOC, staţie balneară şi climaterică jud. 
Trei-Scaune; 965 loc.; 530 m. altitudine; staţie 
c. f.; apă de băut cu aceleaşi elemente ca apa de 
Vicby.

BOBOGAIA, com. rur. jud. Odorheiu, plasa 
Cristur.

BOBOŞ, com. rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Baraolt.

BOBRQG, ® rîu afluent al Tisei, ţf ® b.-nou, 
com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa Periam.

BOŞMIA, ţinut din Europa centrală, face parte 
din CEHOSLOVACIA (tw acest cuvînt). Numele 
vine de la pop. celtică Boi. Prima organizaţie de 
stat a Cehilor pare a fi în sec. vii.

■ BOEREBISTA (sau BURvisTA), vestit rege al 
Dacilor pe vremea lui Cezar. El a unit diferitele 
triburi şi a dat putere poporului său de a ataca pe 
Romani.

BOERESCTT CONSTANTIN (*1838 tl908), ad
vocat şi om politic. Doctor în drept din Paris, a 
publicat în limba franceză chiar în timpul stu
diilor o carte despre starea principatelor (1858),

pledînd pentru unirea lor, şi alta despre starea ţă
ranilor, propunînd măsuri pentru îmbunătăţirea 
ei. Profesor de drept civil la Universitatea din Bu
cureşti, intră în luptele politice aleglndu-se întîiu 
deputat în 1864, luptă apoi contra lui Cuza. In 
1889 a fost ministru de culte şi instrucţie, apoi pre
şedinte al Senatului în mai multe rînduri. Pe 
Ungă publicaţiile sale j uridice, a lăsat şi un volum 
de încercări literare (1855).

BOERESCU VASILE (*1830tl883), jurist şi om 
politic român. Debută în activitatea publică foarte 
tînăr, publicînd articole în ziarul ,,Pruncul ro
mân” în 1848. Terminînd cursu
rile secundare, se duse în Paris 
1850, unde studiă dreptul şi luă 
licenţa în 1855. După aceea pu
blică două cărţi în limba fran
ceză asupra chestiunii politice 
şi economice a Moldo-Valachiei 
şi asupra situaţiei României după 
tratatul din 1856. întoreîndu-se 
în ţară, fu numit profesor de 
drept comercial la facultatea 
juridică înfiinţată atunci (1859).
Om de drept, advocat, om al Vasiie Boerescu. 
şcoalei, el şi-a 1 egat numele 
de multe fapte însemnate. Ga deputat în Adunarea 
electivă el rosti în ziua de 24 Ianuarie 1859 acel 
discurs prin care propunea alegerea Iui Cuza, dis
curs despre care zic jurnalele timpului că a fost 
hotărîtor. Ne explicăm de ce a dobîndit repede 
o mare situaţie politică. Ministru de justiţie în 
cabinetul prezidat de N. Golescu (1860), rămase în 
cel prezidat de Manolache Gostache, luind şi in
strucţia publică (1860). Sub domnia lui-Carol I, 
el susţine politica conservatorilor şi-l vedem mi
nistru de justiţie în ministerul lui Dimitrie Ghica 
(1868) şi apoi în ministerele prezidate de Lascar 
Catargiu între 1871-76, conducînd cînd dep. ex
ternelor, cînd al instrucţiei. în acest timp înfiin
ţase ziarul Pressa, care avu un rol important. 
Gu toate apestea, chestiunea războiului pentru in
dependenţă îl apropiă de politica lui Ion Brătianu 
şi-l vedem ministru de externe în 1880 într’o 
epocă în care se iveau în raporturile cu celelalte 
state o sumă de probleme de natură juridică. 
Boerescu a făcut pentru prima dată colecţia le
gilor într’un „cod” care-i poartă numele (1865, 
ed. 2-a 1875). Dintre publicaţiile lui, afară de o 
încercare literară de tinereţe {Soldatul orfan, 1850), 
unele se ocupă cu chestiuni juridice de speciali
tate {Explicarea condicei comerciale, 1859, Proiect 
pentru revizuirea constituţiei, 1888, Trăiţi des 
dilits et des peines, 1857) sau cu chestiuni politice 
{Conflictul religios de la Curtea-de-Arges, 1873, 
Examen de la convenţion du 19 AoHt, 1858, Mi- 
moire sur la juridiction ccmsulaire, 1869) sau cu 
chestii relative la organizarea şi mersul şcoalelor 
{Cuvînt rostit la împărţirea premiilor, 1859; 
iVoecf pentru reorganizarea instrucţiunii publice,

BOERHAAVE HERBIANN (*1668 tl738), medic 
olandez, teolog şi fUolog orientalist.

BOŞRIU lOAN DE sCOREI (t 1867),Român din 
munţii apuseni, conducător al Moţilor în luptele 
din 1848-49, a fost delegatul Românilor, cînd s’a 
propus împăcarea cu Ungurii; mai tîrziu de multe 
ori deputat în Dietă.

bogata, ® com. rur. jud. Turda, plasa Lu
duş; ruine ale castrelor romane, ţf ® b.-de.jos, 
com. rur. jud. Someş, plasa Dejului, ţ ® b.-de. 
SUB, com. rur. jud. Someş, plasa Dejului. K ® B.- 
olteanA, com. rur. jud. Tîrnava-Mare, pl. Ru- 
peni.

BOGAŢI, com. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Bogaţi; 3500 loc.

BOGATUL-ROMAN, com. rur. jud. Sibiu, 
plasa Ocna-Sibiului.

BOGDAN, staţie balneară, jud. Timiş-Toron- 
tal; 7 km. gara Şarlota linia Timişoara1—Llpova; 
ape minerale carbo-feruginoase-iodate.

BOGDAN I, întemeietorul principatului Mol-
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Bog:dan III.

dovei (*ca. 1349 tea. 1365), îşi aşeză capitala în 
Suceava şi se liberă de suzeranitatea Ungariei, 
întinderea tării mergea probabii pină spre Bîrlad 
şi Bacău şi pină spre Getatea-Albă.

BOGDAN II, domn al Moldovei 1449-1451. 
Era fiu natural al lui, Alexandru-cel-Bun. Luă 
domnia alungind pe nepotul său Alexandru II,care 
fugi In Polonia, dar acesta împreună cu Petru,fost 
şi el înainte domn, intră în Moldova cu oşti. în 
lupta de la Răuseni Bogdan e prins şi i se taie 
capul. în acest sat mai tîrziu Ştefan-cel-Mare a 
ridicat o biserică în amintirea morţii tatălui său.

BOGDAN III (*ca. 1477 tl517) sau încruoi- 
SATUL, zis ORBUL sau CHIORUL, domn al Moldovei 
1504-1517. Fiu legitim al lui Ştefan-cel-Mare şi 
asociat de acesta la domnie în ultimii ani. Cerînd 
în căsătorie pe Elisabeta, sora regelui Poloniei, şi 
fiind refuzat, făcu o expediţie 
în această ţară şi, după ce fu
sese odată admis, se văzu din 
nou respins la venirea pe tron 
a regelui Sigismund. Aceste 
împrejurări dădură naştere la 
multe lupte Intre Moldova şi 
Polonia, cari se sfîrşiră cu tra
tatul din 1519 şi cu renun
ţarea lui Bogdan la mîna'prin
ţesei poloneze, în schimbul u- 
nor avantagii de ordin politic 
şi financiar. Din nenorocire 
în Moldova, chiar în acelaşi an. Tătarii năvăliră, 
găsind puţină rezistenţă, luară mulţi robi şi ar- 
seră sate şi oraşe. Ajutorul polon făgăduit dar ne 
îndeplinit a lipsit şi atunci şi în anii următori. 
Mai tîrziu Polonii i-au dat ajutor şi în adevăr el 
a bătut pe Tătari. Evenimentele însă determinară 
pe Bogdan să-şi schimbe politica şi să se orienteze 
spre Turci, cari deveniră acum amici cu Tătarii 
prin faptul că Selim răsturnase pe Baiazet cu 
ajutorul Tătarilor şi devenise Sultan. Astfel se în
cheie tratatul de supunere condiţionată în anul 
1513 prin loan Ţăutul, reprezentantul domnului 
Moldovei. Liniştit din partea Turcilor, Bogdan 
avu să sufere din cauza Tătarilor, cari făcură o nă
vălire tocmai în vremea serbărilor nunţei sale 
(1513), şi mai tîrziu din pricina încercării unui 
agent ai lui Petru Rareş, care năvăli cu trupe, dar 
fu bătut şi ucis. .

BOGDAN rv, domn al Moldovei, 1568-1572. 
A fost fiui lui Lăpuşneanu şi al Ruxandrei. A 
domnit pină la 1569 sub tutela maniei sale, fiindcă 
avea numai 15 ani. Murind mama sa, rămase sin
gur şi încheie un tratat de supunere faţă de Po
loni, foarte umiUtor pentru ţara sa. Petreclnd 
mai mult în desfătări, boierii se plînseră la Poartă 
şi Bogdan fu depărtat din scaun.

BOGDAN QHEOROHE (*1859 tl930), medic ro
mân. Profesor de medicină legală la Universita
tea din Iaşi, medic al Spitalelor Sf. Spiridon; de 
mai multe ori reprezentant al Universităţii în 
Senat; a condus ,,Buletinul Soc. de medici şi na- 
turalişti”; a publicat multe opere de specialitate: 
Sănătatea şi educaţiunea copiilor noştri, 1895.

BOGDAN lOAN (*1862tl919), istoric român. 
Originar din Braşov, a studiat hi Iaşi (licenţă 1885) 
apoi în Viena, Petersburg şi Cracovia şi s’a spe
cializat în limbile slave. Cu el s’a înfiinţat prima 
catedră de acest fel la noi la Universitatea din 
Bucureşti în anul 1891. S’a servit de specialitatea 
sa pentru a contribui la deslegarea multor pro
bleme ale trecutului poporului român: Principatul 
Blrladului (1889), Îndatoririle militare ale jcne- 
zilor. Raporturile între Români şi Bulgari (1895), 
Relaţiile Tă.rii-Româneşti cu Braşovul şi Ţara 
Ungurească (1902), Alfabetul cirilic şi introducerea 
lui in scrierea românească ş. a. A adunat docu
mente privitoare ia istoria Românilor prin arhi
vele din ţară şi din alte ţări şi le-a publicat cu 
comentarii; între acestea sînt trei volume din co
lecţia Hurmuzachi (1893-1900). A descoperit pri
mele cronici moldoveneşti, cari erau scrise în limba 
slavonă, le-a publicat însoţite de studii (1891,

1895). A arătat însemnătatea studiilor slave pen
tru Români (1894), a înfăţişat figura lui Vlad- 
Ţepes după izvoare istorice contemporane (1896) 
şi a dat un album paleografie necesar pentru cei 
cari se ocupă de vechea diplomatică românească 
(1905). -Ales membru al Academiei Române (1903), 
a cercetat în discursul de recepţie desvoltarea cro
nologică a istoriografiei româneşti şi problemele 
din acel moment.

BOGDAN PETRE (*1872) Chimist român. 
Profesor lă facultatea de ştiinţe din Iaşi; membru 
al Academiei Române (1926). A publicat câteva 
tratate generale {Introducere In studiul chimiei 
fizicale, 1921; Lecţiuni de fizică experimentală, 
1921; Eleclrochimia, 1928) şi multe articole şi 
cercetări speciale (precum: Teoria electronică a 
materiei, 1906; Fondul molecular al lichidelor, 
1912; La vitesse du son dans lesliquides, 1913; 
Radioactivitatea şi slruclura materiei, 1929).

BOGDAN. viNOENTio, advocat român şi om 
politic în Banat, a fost de mai multe ori deputat 
în parlamentul ungar.

BOGDAN-DUICA george (*1866), profesor şi 
istoric rornân. După studii superioare în Ungaria, 
Austria şi Germania, a funcţionat ca profesor de 
limba germană în diferite oraşe şi în urmă în Bu
cureşti ia liceul Mihai-Viteazul, după ce se ocu
pase cu ziaristica în Transilvania şi în Bucovina. 
După războiu, la crearea Universităţii din Cluj 
a fost numit profesor de istoria literaturii româ
neşti. în 1919 a fost ales membru al Academiei 
Române. A publicat multe articole în ,, Convorbiri 
literare”, „Sămănătorul”, „Viaţa românească”, 
„Luceafărul” ş. a. tratînd chestiuni de politică, de 
istorie, de istoria literară, de pedagogie şi organi
zare şcolară. în volume: Petru Maior, 1893; 
Bucovina, 1895; Grigore Alexandrescu, 1900; 
Ţiganiada lui Budai-Deleanu, 1902; Curs de 
limba germană; Istoria literaturii române mo
deme, 1923. T. L. Maiorescu, discurs de recep- 
ţiune, 1921; Vasile Alecsandri, 1922; Gheorghe 
Lazăr, 1924; Simian Bamuţiu, 1924; etc.

BOGDANA. ® corn. rur. jud. Sălaj, plasa Bu
ciumi. K ©’ c. T. jud. Tutova, pl. Simila. H ® c. r. 
jud. Teleorman, pl. Călmăţuiu. ţi ® c. r. jud. 
Bacău, pl. Trotuş. ţf ® mănăstire în jud. Bacău, 
zidită în 1680 de logofătul Solomon Bhlădeanul.

BOGDANOVA, com. rur. jud. Caliacra, plasa 
Bazargic. ’

BOGDĂNEŞ'TI, ® sat din com. rur. Gornet- 
Cuib, jud. Prahova, întemeiat pe la 1690. K ® c. r. 
jud. Tutova, pl. Banca, ţ ® c. r. jud. Bacău, pl. 
Trotuş. 1f ® c. r. jud. Iaşi, pl. Bahluiu. ţ[ ® c. r. 
jud. Fălticeni {= Baia), pl. Boroaia. t ® sat jud. 
Vîlcea pe Olt, sat vechiu despre care se vorbeşte 
într’un act din 1608. K ® c. r.. jud. Fălciu, 
2562 loc.

BOGDÂNIŢA, com. rur. jud. Tutova, plasa 
Simila.

BOGHENI, com. rur. jud. Bălţi, plasa Cer
neşti.

BOGBEŞTI, com. rur. jud. Tecuci, piasa 
Podul-Turcului.

BOGHICEA, com. rur. jud. Roman, plasa 
Şcheia.

BOGHIGENI, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Bujoru; 2516’ loc.

BOGHIŞ, ® com. rur. jud .Sălaj, plasa Şim- 
leul-Silvaniei. ţf ® c. r. jud. Satu-Mare, pl. Satu- 
Mare.

BOGOMiLi, eretici cari îşi trag credinţa de la 
manicheism şi au rhuite puncte împrumutate din 
dualismul asiatic. Eresul lor s’a introdus în Tracia 
prin secolul vm şi a dobîndit o formă nouă prin 
popa BogomU, care trăia prin secolul x. De la 
Bulgari a trecut probabil şi la noi, căci avem între 
obiceiurile vechi poporane unele cari se văd a fi 
bogomilice şi între vechile manuscrise din sec. 
XVI se găsesc unele cu subiecte de acelaşi fel.

BOGOTA, cap. Columbiei (America-de-S.).
BOGREA VASILE (*1884tl928), profesor de fi

lologia clasică la Universitatea din Cluj. A lăsat

B06-
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B06 .multe scrieri risipite prin diferite reviste: poie
ni.. mici literare, etimologii şi cercetări istorice. 
DUL BOGZA, corn. rur. jud. Rlmnicul-Sărat, plasa 

Plairieşti.
BOGZţŞTI, corn. rur. jud. Orhei, plasa Bra- 

vicea.
BOHÂŢţlL ALEXANDRU (' 1816 tl897), om po

litic romăn In Transilvania. A luat parte la miş
carea din 1848 susţinlnd drepturile Românilor, 
dar la revoluţie n’a participat, tn 1861 a fost nu
mit comite al jud. Năsăud şi a lucrat pentru în
fiinţarea gimnaziului grăniteresc din Năsăud; 
a fost deputat în dieta din Sibiu (1863) şi în cea 
din Cluj (186.6) protestînd contra dualismului; 
a fost deputat şi în Camera maghiară şi, ca nobil, 
şi In Casa magnaţilor din Pesta.

BOHAŢAL MIHAIU (*1823tl893), pm politic 
român în Transilvania. A fost magistrat, deputat 
şi inspector şcolar.

BOHOLT, eoni. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Şoimuş.

BOHOTIN, corn. rur. jud. Fălciu, plasa Râdu- 
căneni.

BOI, -popor celtic care prin secolul iv a. Clir. 
s’a risipit din sudul Germanici prin nordul Italiei 
şi prin regiunea numită, din cauza lor, Boemia, şi 
de acolo şi prin alte părţi, pentru a dispărea ab
sorbiţi de alte neamuri.

BOIADGI MTHATT. român macedonean, a pu
blicat în Viena o gramatică a dialectului macedo
român în limba greacă şi germană (1813). A doua 
ediţie s’a tipărit în Bucureşti tn 1863 şi a treia de 
Pericle Papahagi în Bucureşti 1915.

BOIAN, ® corn. rur. jud. Cernăuţi; static o.f. 
între Cernăuţi şi Lipnic. Tîrg în ziua de 7 August, 
27 Septembrie, 8 Noembrie, 4 Decembrie, f © c. 
r. jud. Tîrnava-Mică, pl. Tîrnava-Sîn-Mărtin U 
® c. r. jud. Turda, pl. Cîmpia-Turzii. If ® c_ r. 
jud. Sălaj, pl. Tăşnad.

BOIANA, rlu în Albania.
BOlĂNCţNI, corn. rur. jud. Cernăuţi, plasa 

Nistrului.
BOIARDO MATTEO (*1430tl494), filozof şi 

poet italian, autorul epopeii Orlando inamorato.
BOICESCU ALEXANDRU (*1853tl893), medic 

român. A fost medic primar al Eforiei, profesor 
de clinică infantilă la facultatea de medicină din 
Bucureşti, profesor de igienă la liceul Sf. Sava. 
Opere pr.: Centrii nervoşi, 1884; Cohtribuţiune 
la studiul circulaţiunii erectului, 1888; Clinică 
infantilă şi fapte clinice, 1892.

BOIELDIEU [boaeldiC] FRANCOIS (*i775tl834), 
compozitor francez. Trăi şi în Rusia. Opere pr.: 
Califul din Bagdad (1800), Doamna albă. (1825).

BOH.EAU [boalo] nicolas zis despeEaux 
(*1636tl711), poet francez. Opere pr.: Satire, 
Strana (le lutrin), poemă eroicomică. Arta poetică. 
El e un teoretician al clasicismului, întemeiat pe 
adevăr, adică pe natură, tradusă şl rectificată de 
raţiune; tn afară de formule convenţionale, el re
prezintă principiile de ordine, măsură şi unitate ar
monioasă. Arta poetică s’a tradus în româneşte 
(în parte) de I. Heliade (Curs de poezie gene
rală, voi. I, 1868) şi de A. Naum (1875).

BOISSIER [boasie] o ASTON (*1823 11908), 
scriitor francez, profesor la Collâge de France, 
membru al Academiei; se ocupă cu arheologia şi 
cu studiul lumii romane. Opere pr.: Cicerone si 
amicii săi (1865), Opoziţia în timpul Cezarilor 
{iS15), Sfirşilul păginismului (1891).

BOIŞOARA, corn. rur. jud. Argeş, plasa Oltu- 
de-Sus.

BOI'ţ'A, ® corn. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Haţeg i ® c. r. jud. Sibiu, pl. Avrig.

BOIS-LE-GOMTE [boa-l’-cont] CHARLES JO- 
seph (*1796tl863), diplomat francez. Se consi
deră autor al unui plan de împărţire a Turciei. In 
1834 a stat cîtva timp tn principatele române şi 
a adresat guvernului său mai multe rapoarte despre 
trecutul lor, despre situaţia de atunci a politicei, 
despre viata diferitelor clase sociale, etc., făcînd 
aprecieri interesante, uneori favorăbile, alteori nu.

Rapoartele acestea s’au publicat în colecţia Hur- 
muzachi voi. xvu.

BOIU, ® corn. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Geoa’giu. H ® o. r. jud. Bihor, pl. Salonta. ţ ® c. r. 
jud. 'Tîrnava-Maro, pl. Daneş. f ® b.-de.jos, o. r. 
jud. Hunedoara, pl. Hia. 1f ® b.-de.sus, c. r. tot 
acolo. II ® B.-MABE, c. r. jud. Someş, plasa lleanda.

BOIU ZAHARIA (*1834tl903), scriitor român 
din Transilvania. A fost preot şi profesor în Sibiu; 
a publicat cărţi didactice (Abecedar, 1862, multe 
ediţii. Geografie, 1869, Carte de cetire, 1865) şi 
diferite cuvîntări religioase şi altele (Seminţe 
din ogorul lui Christos, 3 voi. 1898 ş. u.); a 
condus revista Transilvania, 1891—95; a fost 
membru corespondent al Academiei Rgmâne( 1877).

BOJINCA damaschin (*1803 tl869), jurist şi 
profesor român. După studii teologice şi juridice 
în Pesta şi în Vîrşet, a practicat advocatura, a 
publicat cîteva lucrări' istorice [Animadversio in 
dissertalionem hallensem... 1828, Anticele Brnnă- 
nilor, 1832); apoi a fost chemat ca jurisconsult în 
Moldova, unde a lucrat cu Flechtcnmacher la al
cătuirea legilor. In timpul cit a stat aici a fost 
în două rînduri însărcinat cu direcţia seminariului 
de la Sooola din Iaşi în 1834 şi 1840.

BOL.BOACA, corn. rur. jud. Ismail, plasa Bel
grad: 2990'loc.

BOLBOŞI, corn. rur. jud. Gorj, plasa Jiu.
BOLDEŞTI, ® corn. rur. jud. Prahova, plasa 

Podgoria.’tl ® c. r. jud. Buzău, pl. Tohani.
BQLDU, corn. rur. jud. Rîmnicu-Sărat, reşe

dinţă, plasa Boldu; 2585 loc.
BOLDIJR, com. rur. jud. Severin, plasa Lugoj.
BOLD'UR VORNICUL, general român. A trăit în 

vremea lui Ştefan-cel-Mare, a învins pe Poloni la 
Lenţeşti lîngă Cernăuţi (29 Oct. 1495) şi la Şipinti.

BOLDUR - LĂŢESGU lORDAOHI COBTACHI 
(*179811857), filantrop român. A construit o bi
serică în satul Lupeni şi prin testament i-a asi
gurat o avere importantă, lăsînd asemenea şi dis- 
pozitiuni ca să se construiască o şcoală normală în 
comuna Hudeşti (Dorohoiu). Legatul se admini
strează de Casa Şcoalelor.

BOLDUREŞTI, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Nisiporeni; 2287 loc.

BQLGRAD, com. urbană jud. Lsmail reşed. 
plăşii Bolgrad; 25.000 loc.

BOLINTINEANU DDHITRIE (*1819 t 1873), 
poet român. După ce a terminat studiile în Cole
giul Sf. Sava din Bucureşti, 
după ce s’a făcut cunoscut prin 
poezia ,,0 fată tînără pe patul 
morţii” (1843), publicată cu 
laude de I. Heliade, a fost 
trimis de o societate literară la 
Paris ca să-şi continue studiile.
Evenimentele de la 1848 l-au 
readus în tară pentru a fi unul 
dintre părtaşii mişcării, lucrînd 
mai ales ca ziarist {„Poporul 
sureran”) şi apoi a fost silit să ia 
drumul pribegiei. In acest mo- . .
ment era apreciat pentru poeziile Dlm' Bo lntmeanu' 
sale pe cari le adunase în volum [Colecţie depoeziile 
lui B., 1848). Cit timp a stat în ţări străine, el a 
lucrat pentru cauza naţională, colaborlnd la ,,Ju
nimea romlnă”, ziar în Paris (1851), publicînd 
broşuri [Leş principaulis roumaines, 1854), şi sta
bilind legături cu oameni însemnaţi şi propagan
dişti. întoreîndu-se în ţară, a luat parte activă la 
mişcarea politică, fiind amic al lui Kogălniceanu 
şi al Donmitorului Cuza, dar în acelaşi timp a des- 
voltât şi o mare activitate literară. Ministru de 
instrucţie în guvernul care a făcut lovitura de Stal 
de la 2 Maiu, el a avut norocul să prezideze la ser
barea deschiderii Universităţii, din Bucureşti. 
După 1866 activitatea sa a fost mai restrînsă, ocu- 
pîndu-se mai ales de literatură. A murit in spitalul 
Pantelimon atins de paralizie. Opera lui este con
siderabilă, dar de valoare inegală. Ea se compune 
din multe volume de poezii grupate în diferite fr- 
luri [Ctntece şiplîngeri, 1852, Poezii vechi şi noi.
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1855, Leginde, 1858, Melodii române, 1859, Bă
tăliile Românilor, 1859, Poezii atU cunoscute cit 
şi inedite, 1865, Poezii din tinereţe, 1869, Cîmpul 
şi Salonul, 1870, PKngerile României, 1870), clin 
încercări de roman [Manoil, 1855, Elena, 1862), 
satire sociale şi politice (Nemesis, 1861, Eumeni- 
dcle, 1865, Ielele, 1869, Menadele, 1870), piese de 
teatru [Mihaiu condamnat la moarte, 1867, Ştefan 
Vodă eel berbant, 1867, Alexandru Lăpusneanu, 
1868, După bătălia de la Călugăreni, 1868, Mări
rea şi uciderea lui Mihaiu, Despot Vodă, Mihnea 
Vodă, Postelnicul Cantacuzino, Brlncovenii şi 
Cantacuzinii, Sorin, 1879), poeme [Ctntarea 
României, 1858, Traianida, 1870, Conrad, 1867), 
scrieri istorice [Viaţa lui Traian, 1869, Viaţa lui 
Ştefan eel Mare, 1870, Viaţa lui Cuza Vodă, 1870), 
povestiri de călătorie [Călătorii In Palestina şi In 
Egipt, 1856, Călătorii pe Dunăre şi In Bulgaria, 
1858, Călătorii la Românii din Macedonia, 1863), 
scrieri politice (11 Februarie, 1869, Nepăsarea de 
religie, de patrie şi de dreptate, 1869, România 
roabă la Austro-Maghiari, 1369).

BOLINTIMŞNI, com. rur. jud. Mureş, plasa 
Mureş-de-Jos.

BOLINTINUL-DIN-DEÎAI., © com. rur. jud. 
Ilfov, plasa Bolintin. f ® B.-din-vale. c. r. 
jud. Ilfov, pl. Sabarul; locul naşterii poetului D. 
Bolintineanu; acolo e şi mormîntul lui.

BOLIVAR smoN (*1783 fl830), general şi om 
politic al Venezuelei; goni pe Spanioli din ţara 
sa (1813); învins, fugi, dar reîncepu războiul cu 
succes, gonind pe Spanioli şi din Peru şi din Co
lumbia; încercă să unească aceste trei state într’o 
republică, dar nu izbuti.

BOLIVIA, stat în America de Sud. Supr. 
1.330.000 km. p, 3.000.000 loc. Munţi: Cordilieri. 
Republică militară cu două camere. Capitala: 
Suere.

BOLLANDiŞTi, teologi scriitoii, continuatori ai 
lui Bolland, iezuit belgian din sec. xvii, cari 
scriseră vieţile sfinţilor: Acta sanctorurn (voi. I, 
1643, Anvers), cari s’au urmat an după an. Şi în 
1925 a apărut un volum).

BOLLIAC CESAB (*1813 flSSO), ziarist şi om 
politic român. După ce a în
văţat la Sf. Sava, a intrat în ^ 
miliţia ţării, dar n’a putut să-şi ,M 
facă o carieră. A început să ^ 'ÎJY./'I;
scrie de timpuriu, încurajat do “ ' ^
I-Ieiiade care a înlesnit să i se 
reprezinte cu elevii de la Sf.
Sava drama Matilda (1836).
In 1837 a întemeiat ziarul Cu
riosul, suspendat după cîteva 
numere, iar el închis într’o mă
năstire. Puţin după aceea a 
publicat două volume de poe
zii (1843, 1847) dar evenimentele din 1848 l-au 
atras în mişcarea politică şi l-au făcut să se 
exileze ca şi ceilalţi. în epoca pribegiei după 
1848, Bolliac s’a amestecat în luptele dintre Ro
mâni şi Unguri în Transilvania şi a fost cel mai 
stăruitor propagandist pentru ideea împăcării lor 
ca să se opună tiraniei austriaca, a scos chiar un 
ziar. Expatriatul. Din cauza aceasta a avut de 
suferit diferite acuzaţiuni cari i-au creat o grea 
situaţie la Constantinopol, unde s’a refugiat şi 
unde a fost arestat de autorităţi. In Paris a lucrat 
ea şi amicii săi pentru susţinerea drepturilor Ro
mânilor şi se zice că reuşise să inspire personal 
simpatie Împăratului Napoleon m. .Intorcîndu-se 
în ţară, a condus ziarul Românul, apoi a înfiin
ţat Buciumul (1862) şi Trompeta Carpaţilor 
(1866). Tot din motive politice a studiat chesti
unea mănăstirilor închinate, publicînd mai multe 
memorii (1862, 1863) şi articole numeroase. Pre
ocupat de trecutul ţării, a întreprins cercetări 
şi a publicat scrieri de arheologie, pentru cari Ii 
lipsea însă o pregătire specială mai temeinică.

BOLOHOVENI, cneji români din oraşul Bo- 
lohov, stăpînitori peşte ţinuturi aşezate între 
Volhynia şi Kiev, citaţi pe la 1231.

Cesar Bolliac.

Bolog'a lacob.

BOLOGA, coiri. rur. jud. Cluj, plasa Grişului.
BOLQGA lACOB (*1817 1 1888), funcţionar şi 

economist român în Transilvania. A luat parte 
la mişcarea din 1848, a fost, sub 
regimul austriac, funcţionar su
perior în Cluj şi în Viena. A 
fost fondator la înfiinţarea 
băncii Albina. A lucrat la înte
meierea Astrei şi a fost preşe
dintele comitetului central între 
1875-1877.

BOLQGNA, oraş în Italia,
180.000 loc.; universitate fun
dată în 425 de Teodosiu; monu
mente vestite; picturi celebre, 
între cari Sf. Cecilia de Ra- 
fael.

BOMBAY, oraş în Industan (india Engleză)j 
.1.000.000 loc.; mari şi numeroase industrii.

BONAGCHI-GREGORIADY MIHAIL (t 1898), 
advocat şi scriitor român. A trăit mai mult în Ga- 

“laţi; a fost şi senator; a debutat prin poezii origi- 
naie şi traduse în ,,Convorbiri literare" (1868). 
Are un volum de poezii (1891) şi unul de nuvele 
(1891), dar mai importante sînt traducerile din 
Anacreon (volum, 1889) şi L. Apulejus (1890).

BONAPARTE, familie corsicană. carol şi 
MASIA au avut opt copii: josefh (*17681T844), de
venit rege al Neapolului şi al Spaniei; napoleon, 
care deveni împăratul Franţei; luoien (*1775 
tl840), om politic francez; lodis (*1778tl846), 
devenit rege al Olandei; jErOme (*1784 fl860). 
devenit rege al Westfaliei; elisa (*1777 fi820) 
măritată cu Bacciochi şi devenită Mare ducesă de 
Toscana; fauline (*1780tl825), devenită prin
ţesă Borghese; caroline (*1782tl839), măritată 
cu prinţul Murat şi devenită regină a Neapoiului.

BON APARTE - W YSE WILLIAM (*1826 fl892), 
fiul Letiţiei Bonaparte, născut în Irlanda, poet 
provenţal; unul din organizatorii societăţii feli- 
brilor. Opere pr.; un volum de poezii: Li parpaioun 
blu ( = Ies papillons bleus, fluturi albaştri). Alec- 
sandri i-a dedicat poezia ,,Erin”.

BONFINIUS, numele latinesc al lui bonfini 
ANTONIO (*1427fl502), istoric italian. Chemat de 
Regele Matei Corvin în Buda, a fost lectorul re 
ginci Beatrice şi istoriograful curţii ungare. Opera 
pr. Rerum hungaricarum decades, tip. la Basel 
1543 şi mai complet la Colonia 1690.

BONGIANINI, profesor de muzică italian. A 
fost chemat îri Bucureşti ca profesor de muzică 
la şcoala înfiinţată de Societatea filarmonică şi 
pusă sub direcţia lui Heliade, pe la 1834,

BONHEUR [bonor] ROSA (*1822tl899), pic
tor. francez, vestită prin zugrăvirea animalelor. 
Opere pr.: Tirgul de cai [1853).

BONIFAGIU (sau bonipatie) (f ca. 307), mar
tir, prăznuit de bis. ort. la 19 Decembrie. Trăind 
la Roma în desfătări şi în relaţii necinstite cu 
stăpîna sa, o femeie foarte bogată, căreia îi servia 
de intendent, a început a fi cuprins de remuşcări 
şi, ca să se purifice, a plecat în Orient, unde — au
zise — creştinii erau martirizaţi. In Tars, capitala 
Ciliciei (Asia Mică), află mulţi creştini supuşi la 
grele chinuri; înfruntlnd pe guvernator, fu şi el 
pedepsit, apoi ucis. Corpul fu adus la Roma şi In- 
mormîntat într’o capelă. Relicviile lui fură des
coperite în anul 1603.

BONIVARD PRANCOIS (*1493tl570), luptător 
pentru independenţa Genevei contra ducelui de 
Savoia. închis în castelul de la Chillon, fu liberat 
cînd acest castel fu cucerit de Bernezi. Captivi
tatea lui a servit lui Byron să scrie Prizonierul 
din Chillon, poem tradus şi în româneşte de He
liade Rădulescu în 1834.

BONN, oraş în Germania (Prusia renană) pe 
Rin; 90.000 Ioc.; universitate fondată in 1818; 
catedrală din sec. xm.

BONNAZ ALEXANDRU, episcop catolic în Ba
nat între 1860—1889.

BON’fEŞTI, com. rur. jud. Arad, plasa Hal- 
magiu.

BOL-
BON
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BON- BONŢţDA, com. rur. jucl. Cluj, plasa Someşu;
Q^Q tlrg la 23 Martie, 30 Iunie, 21 Octombrie.
DUO BOpz, personaj biblic, luă de soţie pe Ruth, 

avură un liu pe Obed, tatăl lui Isaia; acesta fu 
tatăl regelui David. V. Hugo are o poemă : B. 
endormi (trad. de Corneiiu Moidovanu).

BOPP FRANZ (*1791 ţl867), filolog german, 
profesor de limba sanscrită la universitatea din 
Beriin. Opere pr.: Gramatica comparată a limbilor 
sanscrite, zcndăi greacă, latină, slavă, germană... 
(1866).

BQRA, com. suburbană la Slobozia jud. Ialo
miţa, plasa Slobozia.

BOBAUŢI, com. rur. jud. Cernăuţi,,plasa Co- 
lacinului; '2260 loc.

BORBOLA NicoLAE (* 178611877), preot ro
mân. Doctor în ştiinţele juridice, a fost profesor 
la Academia din Oradea (1816); director al şooa- 
lelor româneşti; a ocupat funcţiuni înalte în ie
rarhia bisericii unite: canonic, prepozit capitulai' 
(1850); a lăsat un fond pentru ajutorul studen
ţilor români.

BORCA, © sat în jud. Suceava; staţie clima- 
tericâ, 590 m. alt.; 12 km. Broşteni. H © c. r. jud. 
Neamţ, pl. Broşteni.

BORCEA, braţ al Dunării; se desparte la 2 
km. 'spre E. de Silistra, trece prin oraşul Că
lăraşi şi apoi urmează un curs oarecum paralel 
cu Dunărea până se uneşte iar cu ea la punctul 
zis Gura-Borcei-de-Jos. Lungimea e aproape 100 
km. Regiunea închisă de cele două braţe se nu
meşte Balta lalomifei.

BORCEA lOAN (*1879), naturalist român. R 
profesor de zoologie la facultatea de ştiinţe din 
Iaşi, membru corespondent al Academiei Române 
(1919). A fost ministru de instrucţie în 1919. A 
publicat articole de specialitate în ,,Bulletin de 
laSociâtâ zoologique de I-'rance”, în „Analele Univ. 
din Iaşi”, în ,.Analele Academiei”, etc., ocupân- 
du-se de peşti, crustacee, eţc. dînd contribuţii 
la cunoaşterea florei din România.

BORDEAUX, [bordo], oraş în Franţa, dep. 
Gîronde, pe Garonne, 270.000 loc.; universitate; 
industrii numeroase. Se numesc vinuri de bor
deaux vinurile din li departamente, între cari 
este şi Gironde. Mai cunoscute sînt: Saint-Emi- 
Mon, Mădoc, Sauternes.

BORDEIU, © com. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Cosminului.-f ® b.-verde, c. r. jud. Brăila, plasa 
lanca. t ® com. suburbană la Muncipiu Craiova.

BORDENI, com. rur. jud. Prahova, sat vechlu, 
despre care locuitorii zic că s’a întemeiat de un 
ostaş al lui Negru-Vodă, în urma uneî lupte cu 
Tătarii pe care i-au gonit Românii.

BORDUŞANI, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa 
Feteşti; 2680 loc.

BQRGIA, familie italiană, care a dat episcopi, 
papi, etc. Vestiţi sînt: papa Alexandru VI, Lu- 
creţia şi Cezar, copiii acestuţa.

BQRGO BISTRIŢA, staţie c. f. jud. Năsăud, 
cap. liniei care pleacă de la Dej.

BQRGO -SUSENI, staţie c. f. jud. Năsăud pe 
linia Dej—Borgo-Bistriţa.

BORGOVANU VASILE (*1850fl926), profesor 
şl pedagog român. Venind din Transilvania, a fost 
între profesorii cu cari s’a întemeiat Şcoala nor
mală de institutori din Bucureşti (1888). A pu
blicat manuale didactice, opere de teorie pedago
gică, despre istoria şcoalelor şi o carte de popula
rizare; Ionel, educaţia unui bun copil.

BORIS GODUNOV tm- OODDNOV.
BORISAUCA, C; r. jud. Ismail, plasa Cişmele.
BORLEA SIQISMUND (*1828tl883), om politic 

român în Transîlvania.
BORLEŞTI, © com. rur. jud. Neamţ, plasa 

Bistriţa | ® c. r. jud. Satu-Marc, pl. Seini, ţ] 
® c. r. jud. Argeş; pl. Bascov.

BORLOVENII-NOUI, © com. rur. jud. Ca- 
raş, plasa Bozovici f © b.-vechi, c. r. tot acolo.

BQRMANN EUGEN (*1842), filolog german. 
Profesor la Viena. S’a ocupat şi cu epigrafia. 
Membru onorar al Academici Române (1897).

BQRNEO, insulă in arhipelagul «Sondelor; 
735.000 km. p. E a treia mare insulă de pe glob; 
parte posesiune olandeză, parte engleză.

BOROAIA, com. rur. jud. Fălticeni {= Baia), 
reşedinţă, 'plasa Boroâia; 2175 loc.

BORODINO,' © sat în Rusia (guv. Moscova), 
unde Ruşii'învinseră pe Napoleon I în 1812 H 
® com» rur. jud. Cetatea-Aibă, plasa Decebal.

BOROGANI, com. rur. jud. Cahul, plasa Ste- 
fan-cel-Mare'.

BOROŞENII-NOI, com. rur. jud. Bălţi, 
plasa Răşcâni; 2307 loc.

BOROIANU DUMITRU (*1865), profesor de 
drept bisericesc la facultatea teologică din Bu
cureşti (1905). . ,

BOROŞNEUL-MARE, © com. rur. jud. Trei- 
Scaune, plasa'Covasna; tîrg 21 Februarie, 28 Au
gust, 13 Noembrie. ® b.-mic, c. r. tot acolo. -

BQRSEC, © staţie balneară jud. Giuc; 1800 
loc.;'882 m. alt.; ape carbo-gazoase-feruginoase. 
Staţiune veche foarte cunoscută în Principate, de 
unde mergeau multe persoane în timpul verii. 
AJecsandri vorbeşte despre o călătorie acolo în- 
tr’o povestire din 1846. t ® c. r. jud. Neamţ, pl. 
Ceahlău.

BQRŞA, © com. rur. jud. Maramureş, plasa 
Vişeii; staţie balneară; 850 m. înălţime;: staţie 
c. f.! apele conţin bicarbonat de sodiu, clorură de 
sodiu. Tf © 0. r. jud. Bihor, plasa Tileagd. 1f ® c. r.- 
jud. Cluj, pl. Borşa; tlrg în ziua de 6 Maiu, 5 Au
gust, 4 Octombrie.

BQRŞTKAL, com. rur. în Basarabia, jud. Ce- 
tatea'-Albă, colonie întemeiată în 1822.

BORZA ALEXANDRU (* 1887), naturalist ro
mân.' E profesor de botanică la tfniversitatea din 
Cluj; director al grădinei botanice, al institutului 
de botanică şi al muzeului botanic din Cluj. A 
publicat numeroase lucrări de specialitate. Fost 
secretar generat al Ministerului de instrucţie.

BORZEŞTI, © sat în jud. Bacău, com. Rî- 
pile; are o biserică clădită de Ştefan-cel-Mare in 
1493. ® c. r. jud. Dorohoiu,pl. Başeu. K ® c. r.
jud. Turda, pl. lara.

BOSANCEA, com. rur. jud. Suceava, reşe
dinţă, p'lasa Bosancea; 6182 loc.

BOSCO ISAIA (*1848 tl884), scriitor rorhân în 
Ardeal. A lăsat un volum de poezii „Florile ani- 
mei" puţin cunoscute.

BOSCO babtolomeu (*1793 tl863), scamator 
italian.

BOSCO MABIA ww SUCIU.
BOSFOR,-strîmtoare între Marea de Marmara 

şi Marea Neagră, lung. 27 km.
BOSIANU CONSTANTIN (* 1815 tl882), jurist ro

mân. După studii de drept la Pa
ris, a profesat advocaţura în Bu
cureşti, a fost profesor la facultatea 
de drept de aci (1863) şi decan de 
mai multe ori; în 1865 a fost pre
şedinte de consiliu şi ministru de 
interne, după retragerea lui Ko- 
gălniceanu.

BOSNA, com. rur. jud. Duros- 
tor; plasa Doimuslar.

BOSNIA, provincie a Jugo- 
slaviei. Plnă în 1878 a fost stă- 
pînitâ de Turcia; atunci s’a dat 
în administraţia Austriei, care a 
declarat-o anexată în 1908. După războiul mon
dial, s’a unit cu Serbia formînd noul regat al 
Şerbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Supraf. , 40.000 
km. p., 1.631.000 loc. Cap. Serajevo.

BOSSUET [bostlc] JACQUES (*1627 fi704), epis
cop, teolog şi orator bisericesc francez. Vestite ora- 
ţiunUe funebre pentru: Henrieta, fosta regină a 
Angliei, soţia lui Carol I (1669), Maria Tereza, re
gina Franţei (1683), prinţul de Conde (1687). 
Numit preceptor al moştenitorului tronului, sorise 
pentru el Discursul asupra istoriei universale, ele.

BOSTON, oraş în Anglia pe fluviul Vitham; 
15.000 loc. t B., oraş în Statele-Unîte, port, cap. 
Statului Massachussets; 680.000 loc.

Const. Bosianu.
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BOSWORTH, oraş In Anglia; 2.500 loc.
BOŞIMANI, popor negru in Africa de E., lo- 

cuesc In pustiul Kalahari; mici de statură, foarte 
mărginiţi ia minte.

BQTA lOAN (*1818tl888), advocat român în 
Transilvania. A lăsat un fond din care se dau sti-, 
pendii studenţilor'români.

BOTENI, ® corn. rur. jud. Muscel, reşedinţă, 
plasa Argeşel f ® c. r. jud. Dîmboviţa, pl. Titu H 
® o. r. jud. Giuj, pl. Mociu.

BOTEŞŢI, ® corn. rur. jud. Bacău, plasa Şi
ret TI ® c. r. jud. Dîmbo-i^iţa, plasa 'Voineşti H 
® c. r. jud. Pălciu, pl. Olteneşti ţf ® c. r. jud. 
Fălticeni ( = Baia), pl. Mălini t ® c. r. jud. Ro
man, pl. V. Alccsandri H ® c.r. jud. Severin, pl. 
Lugoj.

botez corneliu (*1870 1 1928), consilier la 
înalta Curte de Casaţie. După scurte debuturi li
terare, s’a consacrat studiilor juridice, publicînd, 
între altele, „Codul judecătorului de ocol”. A 
făcut cercetări asupra vieţii lui Eminescu şi a dat 
la lumină un album cu portrete, lucrări muzi
cale şi diverse articole cu prilejul comemorării poe
tului. A fost secretar general al Ministerului de 
Justiţie (1919-1920) şi membru ai Consiliului le
gislativ.

BOTEZ EUOENIU (*1874), Scriitor român. Fost 
ofiţer de marină, a călătorit mult; azi este inspec
tor bl Ministerul Sănătăţii, Muncii şi al Ocrotiri
lor sociale, membru corespondent al Academiei 
Române (1922). A publicat sub pseudonimul JEAn 
BART, între altele; Jurnal de bord, 1901; 
Datorii uitate, nuvele, 1916; in cuşca leului, 
1916; Prinţesa Bibiţa, ±923-, Pesle ocean, 1926; 
In deltă, 1925; Schiţe marine 1929^

BOTEZAT EUGEN (*1871), profesor de zoolo
gie şi istblogie comparată la Universitatea 
Cernăuţi; membru corespondent al Academiei 
Române (1913).

BOTEZATU SAMUIL (*ca. 1790 1 1856), pro
fesor român. A predat limba germană în laşi, a 
fost secretarul conservatorului filarmonic fundat 
în 1836, a lăsat şl citeva traduceri.

■ BQTFEI, corn. rur. jud. Bihor, plasa Beliu.
BOTIZ, corn. rur. jud. Satu-Mare, plasa Satu- 

Mare; 2454 loc.
BOTIZa, corn. rur. jud. Maramureş, plasa Iza.
BQTNA, rîu afluent al Nistrului, izvorăşte în 

pădurile niăn. Chiprieni, udă jud. Chişinău şi Ti- 
ghina, trece prin tîrgui Căuşanii Noi şi Chiţeani, 
se varsă în lacui Voevodina; lung. 220 km.

BQTNIA, provincie în Suedia la golful cu ace
laşi nume; locuită mai ales de Laponi;

BOTOROAGA, corn. rur. jud. Viaşca, plasa 
Cîlniştea; 2816 loc.

BOTOŞANA, corn. rur. jud. Suceava, plasa 
Arbore; 2344 loc.

BOTOŞANI, ® judeţ în Moldova, cap. Boto
şani; 3077'km. p., 206.853 loc. (1915); 6 plăşi; 
2 corn. urb. 42 corn. rur. ou 
237 cătune şi sate; 14 paro
hii urbane, 90 rurale, 168 bise
rici, 2 mănăstiri; face parte 
din eparhia Mitropoliei laşi, 
ţine de Curtea de Apel din 
laşi; are 202-H3 şcoale pri
mare; are 26 de cooperative 
de consum şi desfacere, 8 
pentru exploatare de păduri,
11 de producţie şi 20 coope
rative agricole. Acest judeţ nu Siema jud. Bofo-jani. 
figurează în lista din 1809 
TI ® oraş, cap. jud. Botoşani; 32.972 loc. (1915); 
13 biserici ortodoxe, 2 armene, 1 catolică, 2 
lipoveneşti, 4 sinagoge mari; un liceu do băieţi 
,,A. Laurian”, fundat în 1859 şi o şcoală secun
dară de fete fundată în 1887, cum şi mai multe 
şcoli primare; are un spital; e staţie c. f. în le
gătură cu oraşul Dorohoiu şi cu Vereşti pe linia 
Faşcani—Cernăuţi; are tribunal şi judecătorii 
de ocol. După notiţe din cronici, Întemeierea lui 
se poate aşeza pe la 1400; are biserici vechi, unele

de la Ştefan-cel-Mare. Numele vine probabil de BOS-
la un boier Botăş, ce ar fi întemeiat tîrgui BOU

®,^Waoasiireij
■'i^ÂNĂ'STIRENh TEFANESTK \ 

LSlefâneslj- k ,

PL.SUCvLTA

Harta jud. Botoşani.

Botzaris.

BOTTICELLI ALESSANDBO (*1447 flSlO), pic
tor italian; conduse lucrările vestitei capele sixtine 
şi zugrăvi însuşi; Crist ispitit de diavol ş. a.. La 
Florenţa lucră; închinarea magilor. Fecioara în
coronată de îngeri, Sţinta familie.

BOTTINI ENBico (*1837 fl903), chirurg ita
lian, unul din întemeietorii antisepsiei.

BOTZARIS MARCO (*1788 
tl823), unul din eroii războiu
lui pentru independenţa Greciei, 
învingător Ia Missolonghi, fu ucis 
într’o noapte clnd pătrunse în 
lagărul turcesc ca să omoare pe 
paşa comandantul.

BOUCHARD [buşar] CHARLES '
(*1837 tl915), medio francez. A 1 
fost profesor de patologie şi, 
terapeutică generală la lacul- ( 
tatea de medicină din Paris; 
membru al Academici de me
dicină (1886); membru onorar al 
Academici Române (1911).

BOUCHER [buşis] FRANCOIS (*1703 tl770), ves
tit pictor francez.

BOULQGNE - SUR - MER, oraş in Franţa; 
52.810 locuitori.

BOURBAKISAUTER(*1816ţl897),generalfran-. 
cez; învingător în războiul Crimeei (luarea Sevasto- 
polului) şi în campania din Italia, participă şi la 
războiul din 1870, avînd oîteva succese parţiale.
' BOURDALOUE [burdalu] LOUIS (*1632tl704), 

orator bisericesc francez; fu predicatorul special 
al lui Ludovic XIV. Se adresează mai mult ra
ţiunii şi urmăreşte convingerea ascultătorilor prin 
claritatea espunerii şi prin forţa dialecticei.

BOURDELLE [burdel] EMILE (*1862f 1929), 
sculptor francez. Au rămas de Ia el multe monu
mente ridicate în Franţa {Hcrailc cu arcul. Fe
cioara cu copilul aşezat pe un munte din VOsgi, 
MicUiewicz ş. a.) cum şi în alte ţări. în Bucureşti 
avem cîteva lucrări dc-ale Iui în Muzeul Simu.

BOURENI, ® sat în jud. Fălticeni (=Baia); 
şi-ar fi luat numele de la bourul gonit de Dragoş; 
lîngă sal un schit vcchiu cu acelaşi nume H ® c. r. 
jud. Dolj, pl. Băileşti ® c. r. jud. Cîmpulung, 
pl. Homor. '

BOURGEOIS [bui'jott] LEON (*1851ţl925), om 
politic francez, de mai multe ori ministru; el a 
deschis procesul afacere! Panama (1892).

BOURGET PAUL (*1852), romancier francez. 
A publicat aproape 50 de volume. Cităm; Fiziolo
gia amomlui 'modem (1890), O idilă tragică 
(1896), Enigmă cmdă (1885), Andri Comeiis 
(1887). A/nicmni (.1887), ijosmo'polvt (1893). Mem
bru al Academiei franceze din 1894. In româneşte 
s'au tradus; Discipolul [iSdi], Minciuni (1887),

Gh. Adamescu. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1537 97



BRA
aQ\\.Prietenie de femeie [1909), Dureroasă enif/mă (B. 

p. t.),And!r& Comelis (B. p. t.), Cuvlntul dat {B. 
p. t.), Prilejuri pierdute, nuvele (1919).

BOURGQGNE, veche provincie a Franţei; 
regiune cunoscută prin vinurile sale superioare.

BOURGUIGNpN, baron, guvernator al Buco
vinei între 1898-1903, a dus luptă contra Româ
nilor, Intîiu prin persecuţiuni directe, căutînd să 
slavizeze şcoaiele lor, apoi prin dibăcie, prin in
trigi, făcliid un pact de amiciţie cu Românii şi 
reuşind prin aceasta să-i desbine în două partide 
şi să ie slăbească puterea de rezistenţă.

BOUŞQRI, corn. rur. jud. Vasluiu, plasa Pe- 
neş-Curcahul.

BOUŢv^RI, staţie c. 1. linia Caransebeş—Sub- 
cetate.

BOUTMţ EMILE (*1835tl906), istoric fran
cez, dintre întemeietorii „Şcoalei Ubere de ştiinţe 
politice”. Membru al Academiei de ştiinţe politice.

BOTJTROUX [butru] ebule (*1845 tl921), fi
lozof francez, profesor la Universitatea din Paris, 
membru al Academiei de ştiinţe morale. Opere 
pr.: Studii asupra istoriei filozofiei (1897).

BOVADILLA FRANCISCO DE (tl502), navigator 
spanioi, care a acuzat pe Golumb de abuzuri şi l-a 
adus în lanţuri.

BQYGOTT, numcie unui căpitan engiez, ad
ministrator al unor moşii, nesuferit de toţi cei 
dimprejur, cari se fereau de orice atingere cu 
dlnsul: do aici cuvlntul modem boicot, a boicota.

BOZ, (D corn. rur. jud. Hunedoara, plasa Hia. f 
® corn. rur. jud. Sibiu, pl. Mercurea. •

BOZENI, corn. rur. jud. Mureş, plasa Muroş- 
de-jos.

BOZIAŞ, ® corn. rur. jud. Tîmava-Mică, 
plasa Tîrhava-Sîn-Martin. 1) ® c. r. jud. Someş, 
pl. Chiochiş.

BOZIENI, ® corn. r6r. jud. Roman, plasa 
Roman-Vodă. t ® b.-balş, c. r., jud. Roman, pl. 
Miron Costin.

BOZIQRU, corn. rur. jud. Buzău, plasa Plrs- 
covu.

B^ZOVICI, corn. rur. jud. Caras, reşedinţă, 
plasa Bozovici. Tîrg în ziua de 4 Ianuarie, 5 Apri
lie, 4 Septembrie. 3557 loc.

BRABOVA, corn. rur. jud. Dolj, reşedinţă, 
plasa Brabova.
. BRACHET [braşe] auguste (*1844t 1898), fi
lolog francez. Opere pr. : Dicţionar de dublete (1867), 
Gramatica istorică a. limbii franceze (1867), Dic
ţionar etimologic (1870).

BRAD, ® corn. urb. nereşedinţă, reşedinţa
Elăşil, jud. Hunedoara, plasa Brad. t ® c. r. jud.

ibiu, pl. Avrig. t ® mănăstire jud. Buzău, com. 
Tisău. f ® B.-DE.JOS, c. r. jud. Argeş, pl. Bascov. f 
® B.-DE-sus, c. r. tot acolo.

BRAD lOAN (*181711890), luptător român în 
Transilvania în 1848 contra Ungurilor. Mai tîrziu 
a fost ofiţer in armata austriacă.

BRADLEY JAMES (*1692fl762), astronom en
glez, studiă chestiunea echinocţiilor, a refracţiurui 
luminei. De la el au rămas 60.000 de observaţiuni.

BRAGADpiU, com. rur. jud. Teleorman, plasa 
Zlmnicea. t ® c i r. jud. Ilfov, pl. Domneşti. 

BRAHMANI m- BRAMA.
BRAHMĂPUTRA, fluviu în Tibet şi India, 

se uneşte cu Gangele şi se varsă în golful Bengal; 
lung. 2.200 km.

BRAHMS JOHANNES (* 1833.tlS37), muzicant, 
compozitor german.

BRALOŞTţŢA, c. r. jud. Dolj, plasa PUiaşi. 
BRAMA (- BRAHMA), zeu indian, e reprezen

tat cu 4 capete şi 4 braţe. Tradiţiile bramanice se 
conservă de casta sacerdotală a bramanilor.

BRAMANTE, DONATO LAZZARI zis (*ca. 1444 
tl514), arhitect şi pictor italian, a făcut planurile 
şi a început clădirea bisericii Sf. Petru din Roma.

BRAN, com. rur. judeţul Braşov; 957 loc. 
(1919); staţie cUmaterică, 760 m. altitudine, 13 
liin. de gara Rîşnov; aci este şi vechitil castel care 
este acum reşedinţă regală. Tîrg 9 August şi 21 
Noembrie.

BRAN PE LEMENT lOAN, magistrat tomân în 
Transilvania. A luat pa):,te la revoluţia din 1848. 
A ocupat situaţiuni importante pînă la dualism.

BRAN siMEON (tl817) preot român unit în 
Transiivania.

BRAN-POARTA, com. rur. jud. Braşov, 
plasa Zlmeşti.

BR^NCOVICI SAVA (*ca. 1620ţl683), mitro
polit ăi Româniior din Transiivania între 1656- 
1659 şi 1661-1679. Sîrb de origine (în mirenie Si
mian) ei a învăţat bine limba noastră. După ce 
s'a făcut .protopop în oraşul său de naştere (Inău), 
liirotonosit de către mitropolitul Ştefan din Tîr- 
govişte şi apoi ajunse mitropoiit, sfinţit, după obi- 
ceiu, tot în Tîrgovîşte, iuîndu-şi reşedinţă în Alba- 
lulia. în genere, Sava a păstorit,cu mult prestigiu, 
a fost bine apreciat de Apafi, principeie Ardealului, 
a călătorit la'Moscova, unde a obţinut de la Ţar 
daruri personale şi bani pentru ajutorarea biseri- 
ciior; dar, deşi a fost totdeauna susţinut de fra
tele său Gheorghe, om politic şi amic al lui Apafi, 
n’a'reuşit totdeauna să se strecoare printre mui- 
tele evenimente politice şl războaie între Apafi şi 
Rakotzi; de aceea a fost odată gonit din scaun şi, 
în timpul păstoriei sale a doua, a ajuns în mare 
vrăjmăşie cu Apafi, care a isbutit, după multe 
încercări fără succes, să-l dea în judecata unui 
sobor şi să-l vadă caterisit pentru fapte imorale 
şi pentru rea administrare a averilor bisericeşti.

ERANIŞCA, staţie c. 1. jud. Hunedoara linia 
Teiuş-Ârad-Curtici.

BRANIŞTE MOISE (*1834tl891), jurist român 
în Transiivania. A ocupat funcţiuni administra
tive, a fost deputat sinodal, a lăsat, între alţele, 
şi un manuai de stenografie.

BRANIŞTE VALEBIU (*1869 tl928), luptător 
naţionalist român sub stăplnirea ungurească. A 
tăcut parte din toate asociaţiunUe culturale şi re
ligioase cari au susţinut sentimentul naţional ro
mânesc. Ziarist, a fost osîndit pentru un articol 
la un an închisoare; a trecut in 1905 la Cernăuţi, 
unde a redactat ziarul „Unirea”. Expulsat de ad
ministraţia austriacă, s’a stabilit la Lugoj, redac- 
tînd ziarul „Drapelul” pe care l-a condus 16 ani. 
în vremea consiliului dirigent a fost şeful resor
tului cultelor şi instrucţiunii.

BRANIŞTEA, ® com. rur. jud. Botoşani, 
plasa Ştefăneşti. 1[ ® c. r. jud. Dîmboviţa, pl. 
Titu. f ®c. r. jud. Doljiu, pl. Gîngiova. H ® c. r. 
jud. Mehedinţi, pl. Cîmpul. H ® c. r. jud. Someş, 
pl. Beclean. t ® c. r. jud. Vlaşca, pl. Marginea, t 
® c. r. jud. Covurlui, plasa Pechea.

BRAŞOV, ® judeţ în Transilvania; cap. Braşov; 
1491 km. p., 113.600 loc. (1923); are4plăşi, 1 com. 
urb., 48 rurale şi clteva sate; face parte din cir
cumscripţia Curţii de Apel din oraşul Braşov; are 
84 şcoale primare; are 23 coope
rative de consum. ^ ® com. urb. 
cap. judeţului Braşov; (popu
lar şi BRAŞEU, ung. BRASSO, 
germ. kronstadt, lat. corona),
50.000 loc. (1923); are Curte de 
Apel (în circ. căreia sînt ju
deţele Braşov, Făgăraş, Tîr- 
nava-Mare, Trei-Scaune, Sibiu); 
are un liceu de băieţi ,,Dr.
Meşotă” fundat în 1889, altul 
„Andreiu Şaguna”, fundat în 
1850, şi un liceu de fete „Prin-

Stema judeţului 
Braşov.

cipesa Ileana”, fundat.în 1919, are şcoală nor
mală şi mai multe şcoale primare. Braşovul e 
oraş foarte vechiu, probabil începutul l-au făcut 
cavalerii Teutoni, chemaţi'în 1211 de regele Un
gariei j^dreiu II. A doua, aşezare s'a făcut de 
colonişti germani, de la cari au rămas ruinile 
de pe Tîmpa. în cursul secolelor. Braşovul a do- 
bîndit privilegii de la regii unguri şi a dobîndit 
o mare desvoltare comercială, mai ales din cauza 
poziţiunii sale geografice. în sec. XVI s’a format 
aci un centru luteran foarte puternic, s’a înte
meiat un gimnaziu săsesc şi prima tipografie în 
Ardeal, în care s’au tipărit dintre primele cărţi
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româneşti. Dar Braşovul a fost, în cursul timpului, 
şi un puternic centru românesc, a fost locul de 
refugiu al Domnilor şi boierilor munteni In vre
muri de restrişte, a fost mai tlrziu locul de Intîl- 
nire al tinerilor din diferite oraşe munteneşti pen
tru studii secundare, ziarul („Gazeta 
Transilvaniei”) şi revistele înfiinţate aici 
au fost, în unele momente, tribuna co
mună a scriitorilor şi oamenilor politici 
din principate, cînd censura nu le per
mitea să-şi spună liber cuvîntul în ţara 
lor, prin aceasta a devenit un centru de 
propagandă pentru unitatea naţională, 
din Braşov au venit profesori mulţi la 
şcoalele din principate, mulţi negustori 
au avut în Bucureşti şi alte oraşe su
cursale sau legături strînse de afaceri, 
familii din Braşov s’au înrudit cu unele 
din Muntenia. Tîrg în ziua de 29 August.

BRAŞOVEANUL w EVSTATIEVICI.
BRASTAVAŢ, com. rur. jud. Roma- 

naţi, plasa Dunărea. 3690 loc.
BRATCA, com. rur. jud. Bihor, re- 

şed. piăşli Bratca.
BRATEŞ, CD staţie c. f. între Sf.

Gheorghe şi Tîrgu Săcuesc. H ® com. 
rur. jud. Trei-Şcaune, plasa Covasna. H 
® lac jud. Covurluiu lingă Galaţi.

BRATIA, CD com. rur. jud. Ialomiţa, 
plasa. 'Lehliu. H ® c. r. jud. Argeş, plasa 
Oltu-de-Jos.

BRATISLAVA (^PBESBVRd) oraş în Ceboslo- 
vaoia; 93.000 loc.

BRATOVOEŞTI, com. rur. jud. Dolj, plasa 
Secuiu.

BRAVAIS [brave] auguste (*1811 ti863), fi
zician francez, profesor la şcoala politehnică, 
membru al Academiei de ştiinţe; studii asupra 
mişcărilor soarelui, asupra cristalografiei.

BRAVţCEA, com. rur. jud. Orheiu, reşedinţă, 
plasa Brâyicea; 5412 loC..

BRAVICENI, com. rur. jud. Orhei, plasa 
Isacova.

BRAZI, ® com. rur. jud. Prahova, plasa Cîmpu. 
© Staţie , c. f. linia Bucureşti-Ploeşti.

ŞRAZILIA (ESTADOS UNIDOa DO BRASIL), Stat 
în America de S. Se mărgineşte la 
N. cu Columbia, Venezuela, Guiana 
şi Oceanul Atlantic; la E. cu Ocea
nul Atlantic; la S. şi SV. cu Bolivia,
Paraguai, Uruguai; la V. ou Peru 
şl Ecuador. Supraf.; 8.911.189 
km. p.; 30.636.000 loc. Partea din 
spre Oceanul Atlantic este mun
toasă: munţii Botocuzi şi Podişul 
Braziliei, şiruri mai scurte de 
munţi o despart de Venezuela şi 
Guiana. Restul este cîmpie întinsă.
Un mare număr de fluvii şi rîuri 
o străbat: Amazonul (Maranon), ou 
Bio Negro,Yapura, Madeira, Ta- 
pajoz şi Xin^, Araguaia unit cu 
Tocanlin, se varsă în Ocean spre 
N. San Francisco, în Ocean spre 
E. Paraua isvorăşte din M. Bo
tocuzi şi trece în Paraguai. Uru
guai trece in Uruguai. între îm
bucătura fluviului Amazon şi A- 
raguaia se află insula Marajo. Gap.
Bio de Janeiro. . Oraşe pr.; Sao 
Paulo, Sao Salvador (Bahia), Per- 
nathbuco, Santos pe ţărmul Ocea
nului spre E.; Para (Belem), Si.
Luis, Fortaleza pe ţărmul Oceanu
lui spre JV.; Manaos, DiarriărUina 
în centru.

BRAZZ A FIERRE SAVORONAN DE
(*1852tl905), explorator francez, 
a organizat colonizarea în Africa 
ecuatorială (Congo francez); în onoarea lui s’a 
dat numele Brazzaville oraşului întemeiat de el 
In acele ţinuturi.

BRÂDE./AINU, com. rur. jud. Buzău, plasa BRA- 
Gîmpu. ' R p A

BRABŞŞTI, ® com. rur. jud. Tutova, plasa 
Jeravăţ. Aci industria olăriei este foarte desvol- 
tată. 1f © 0. r. jud. Odorheiu, pl. Tîmava-de-Sus. t
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Harta jud. Braşov.
© c. r. jud. Dolj în partea SE; compusă din mai 
multe cătune şi sate; mai multe biserici, între cari 
una din 1751 fundată de Vornicul Brădescu;-sînt 
aci ruinele unei cetăţi vechi.

BRAdET, com. rur. jud. Argeş, pl. Argeş, f 
© c. r. jud. Bihor, pl; Vascău.

, BRADICENI, com. rur. jud. Gorj, reşedinţă 
plasa. Vulcan.

BRAdICEŞTI, © sat jud. Fălciu. ţ[ © schit 
înfiinţat de episcopul Varlaam In 1692 tot acolo.

BRAEŞTI, ® com. rur. jud. Suceava, plasa 
lUşeşti 11 © com. rur. jud. Iaşi, plasa Cîrligătura. 
H © c. r. jud. Dorohoiu, pl. Şiret. H ® c. r. jud. Bu
zău, pl. Pîrscovu.

BRAhăŞEŞTI, com. rur. jud. Teouciu, plasa 
Nicoreşti.

■ O

Harta Braziliei.

BRĂPiA, ® judeţ în Muntenia; cap. Brăila; 
supr. 4286 km.p.; 191.426 loc.; 4plăşi; 1 com. urb. 
52 rur. cu 128 cătune şi sate; 10 parohii urbane.
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.57 parohii rurale, 82 biserici; tine de eparhia epi
scopiei Dunârii de jos; face parte din circ. Curţii 
de Apel din Galaţi; are 165 şooale primare; are 55 
cooperative agricole, 9 cooperative de producţie, 
22 de aprovizionare şi 2 pen
tru exploatări de păduri î| ® 
oraş cap. jud. Brăila-, 66.428 
loc. (1915); are un liceu de 
băeţi ,,Nic. Bălcesou”, fundat 
In 1863, o şcoală secundară de 
fete fundată în 1919, o şcoală 
profesională, una normală şl 
mai multe şcoli primare; are 
tribunal şi-judecătorie de ocol; 
staţie c. f. linia Bucureşti—Bu
zău—Galaţi; mare port la Du
năre; docuri; multe fabrici. Stema jud. Brăila.
Oraş foarte vechiu, se numia după greceşte Proi- 
lavia şi după turceşte Ibraila; probabil 
a fost un mic stat In evul mediu care 
a ţinut la independenţa sa pînă s’a in
corporat îh principatul Ţării-Româ- 
neşti. In 1418 a fost pentru prima dată 
ocupată de Turci, a doua dară in 
1544 şi de atunci oraşul a devenit ce
tate turcească ne mai avînd legături 
cu restul ţării, nici în privinţa religi
oasă, înfiinţîndu-se o episcopie nouă 
zisă a Pioilaviei (iw acest cuv.). în 
cursul secolilor a fost de multe ori 
arsă, din cauza luptelor între Turci şi 
Donmii ţărilor române şi mai apoi în
tre Turci şi Ruşi. In 1828 s’a dat aci o 
mare luptă, cetatea a fost luată de 
Ruşi, fortăreţele dărîmate şi prin tra
tatul de la Adrianopol (1829) Brăila 
s’a reîntors în cuprinsul statului Mun
teniei.

BRĂILI’Ţ’A, ® corn. rur. jud. Ia
lomiţa, plasa 'Tăndărei. H ® c. r. jud.
Brăila, pl. Silislraru.

BRÂILpiU CONSTANTIN N. ( *1810 
+ 1889), jurist român. După studii spe
ciale de drept la Geneva şl la Paris, a 
fost numit procuror şi profesor de 
drept penal la Colegiul Sf. Sava în 
1834. In 1842 a fost ales deputat în 
Obşteasca Adunare. In 1848 a fost 
numit de Căimăcămie director al învăţămîntului 
şi apoi însărcinat cu revizuirea legiuiriidr. Mem
bru la înalta Curte, ministru de externe în 1858, 
membru ai Comisiei centrale din Focşani. A mai 
ocupat postul de ministru în 1862 sub prezidenţia 
lui Barbu Catargiu, a fost deputat, senator, pri
mar al Bucureştilor (1873).

BBANţlŞTI, ® corn. rur. jud. Ilfov, plasa 
Pantelimon; staţie c. f. linia Bucureşti—-'Con
stanţa; aci a fost şcoala de silvicultură, azi o 
şcoală de brigadieri silvici ŢI ® c. r. jud. Gorj, 
pl. Jiu I ® c. r. jud. Severin, pl. Făget H ® c. r. 
jud. Dîmboviţa, pl. Pucioasa.

BRÂtAşani, corn. rur. jud. Teleorman, 
plasa Slăveşti.

BRÂTţîNI, corn. rur. jud. Botoşani, plasa 
Ştefăneşti.

BRATţlSCU CONSTANTIN (*1882), profesor de 
Geografie la Unversitatea din Cernăuţi. Membru 
corespondent al Academiei Române (1919). A 
publicat cercetări asupra istoriei şi geografiei 
Dobrogei: numele vechiu al ci, delta Dunării, etc. 
cum şi cercetări geografice asupra Bucovinei.

BRAtESGU-VOINEŞTI ion Al. (*1867), nu
velist român. A practicat advocatura în oraşul, 
său natal Tîrgovişte, a fost deputat; azi secre
tar general ăl Adunării Deputaţilor. Membru al 
Academiei Române (1918) şî al Ateneului Român 
(1911). A fost cîtva timp director general al 
Teatrelor. A debutat prin nuvele şi poezii In „Con
vorbiri literare” (1890-:-91 şi urm.). Primul vo
lum a fost publicat în 1903 _{Nuvele şi schi(e). 
Au urmat apoi: In lumea dreplălii, 1908, întu
neric şi lumină, 1912, Bălăcire, 1923, Firimituri,

1929. A condus, împreună cu A. Vlahuţă, ziarul 
Dacia (1918), în care ă publicat un şir de articole. 
In Politică (1914) arată punctul său de vedere 
asupra luptelor politice. Pentru teatru a tradus 
(1909) Notarul, comedia lui E. Augier, şi
a scris o dramă Soraria, ambele jucate pe' scena 
’l’eatrului naţional din Bucureşti. Discuţii nu
meroase a prilejuit scrierea sa In slujba păcii 
(1919), în care arată cîtă nevoie are lumea de 
pace şi cum trebue să se pregătească popoarele 
pentru a ajunge la ea. A colaborat la ,,Viaţa Ro
mânească” şi la alte reviste. In 1927 a fost sărbă
torit de scriitori şi public în Bucureşti şi în alte 
oraşe.

BRÂTţîŞTI, ® schit In judeţul Fălticeni 
(fost Suceava) întemeiat pe la 1800 de lordache 
Balş. t ® c. r. jud. Argeş, pl. Argeş, f ® c. r. 
jud. Dîmboviţa, pl. Nucet. 1 ® B.-BA'nilNi, c. r.
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Harta judeţului Brăila.

jud. Dolj, pl. Filiaşi. f ® b.-din-fatA, c. r. tot 
acolo.

BRAtiANTJ constantin, (*1844 Ţ1910) general 
român. A luat parte ’la războiul franco-prusian 
din 1870 şl la războiul nostru pentru indepen
denţă (1877); a fost director al Institutului geo
grafic al armatei. Membru corespondent al Aca
demiei (1889), a publicat în Anale mai multe 
memorii între cari: Lucrările ce au avut de scop 
descrierea geografică a Bomăniei-, însemnătatea 
hărţii Bomăniei -pentru economia noastră naţio
nală; însemnătatea istoriei naţionale din punct 
de vedere -militar. Lucrarea cea mai cunoscută e 
Cadastrul Bomăniei (1899).

BRATIANU DnnTBiE (*1818 tl892), om poli
tic român. Frate cu loan, a luptat 
alături cu el, afară de ultimii ani 
ai guvernării partidului liberal, clnd 
a trecut în opoziţie. A studiat drep
tul la Paris şi a luat parte la miş
cările liberale din acel oraş pînă In 
1848, clnd a venit în ţară spre a or
ganiza şi aci o mişcare ca în Franţa.
Exilat după căderea guvernului pro
vizoriu, a călătorit. în diferite ţări ■ 
participînd la acţiunile emigraţilor.
In această epocă a publicat broşuri 
şi articole prin ziare despre drep
turile Românilor. Intorcîndu-se în 
ţară, a fost ales în divanul ad-hoc. A fost îii 
timpul lui Cuza de două ori ministru (1859, 1860); 
după aceasta a fost ministru de culte sub prezi
denţia lui C. Kreţulescu (1867), de lucrări publice 
sub Ştefan Golescu (1867) şi apoi reprezentant al

Bimitrie
Brătianu.
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ţării la Constantinopol (1878-1881), preşedinte al 
Consiliului (April-Iunie 1881) In timpul serbărilor 
pentru Încoronare, preşedinte al Camerei. Disi
dent şi combăttnd organizaţia politică liberală, el 
a revenit după 1888 la vechile sentimente, astfel 
că a fost şeful partidului liberal după moartea fra
telui său.

BRAtiaNU qeoroe I. (*1897), istoric român, 
fiul lui loa’n 1. Brătianu. Este profesor de istorie 
universală la facultatea de litere din Iaşi; membru 
corespondent al Academiei Române (1928). In 
anii din urmă a intrat în viaţa politică şi s’a ales 
deputat. Scrierile sale se ocupă de unele chestiuni 
speciale ale trecutului nostru (Les fouilles de 
Curtea-de Argeş, 1921; Expedilion de Lauis l 
de Hongrie contra le prince Radu I, 1925) sau de 
chestiuni din istoria universală, în deosebi din 
evul mediu (Actes de notaires gănois de Ptra et 
de Caffa, au xiii-e sfecle, 1927; Le commerce 
ginois sur le Danube). Priviri generale găsim în 
lecţia de deschidere din 1924 (Concepţia actuală 
a istoriei medievale); Criza ideii de progres, 1928.

BRATIANU qmgore t. (* 184911893), ma
gistrat şi om politic român. A fost mult timp pre
şedinte al „Ligei Culturale” în epoca începuturi
lor ei (1892).

BRATIANTJ ion c. (*1821 tl391), om de stat 
român, ll găsim în Almanahul Statului cu gradul 
de praporcic în 1836. A plecat pe la 1841 la studii 
în Paris, unde a urmat la şcoala politehnică şi s'a 
amestecat în mişcările studenţeşti cu caracter 
revoluţionar. Intorcîndu-se în ţară, organiză cu 
o sumă de tineri şi cu cîţiva mai vîrstnici revoluţia 
din 1848 şi fu membru al guvernului de la 11 Iunie. 
Căzînd revoluţia, fu exilat împreună cu amicii 
săi şi petrecu mult timp în Paris, luînd parte la 
unele manifestări politice liberale, pentru cari a 
fost dat şi in judecată. Intorcîndu-se In ţară In 
1857, a luat parte la luptele pentru unire, a fost 
deputat în divanul ad-hoc şi în adunarea electivă. 
In timpul domniei lui Cuza a fost ministru de fi
nanţe în cabinetul muntean al lui Nicolae Golescu 
(1860), dar a fost mai tot timpul între conducă
torii opoziţiei, care ajunse a impune abdicarea 
Domnitorului. In aşezarea nouei 
stări de lucruri, Brătianu a avut 
lin rol hotărîtor: el a luat apro
barea împăratului Napoleon III 
pentru alegerea Principelui Ca- 
rol de Hohenzollern, ei a mers la 
Dtlsseldorf şl a convins pe tînărui 
Principe să primească coroana, 
el l-a însoţit pînă în ţară prin 
mijlocul multor primejdii, din 
pricina atitudinei Austriei. Mi
nistru de finanţe în primul gu
vern forrnat în 1866 sub pre- Ion C. Brătianu. 
zidenţia lui Ion Ghica, de interne 
sub Costache Kreţulescu (1867), de finanţe sub Şte
fan Golescu (1867), de interne sub Nicolae Go
lescu (1868). în acest timp se produc oarecari 
fapte cari supără guvernul Austriei şi pe al Tur
ciei, cari le socotesc ca manifestări contra lor. 
Brătianu demisionează cu întregul guvern şi ros
teşte după aceea un vestit discurs, în care arată 
drepturile Rorhâniei ca stat liber de a-şi apăra 
interesele ei şi ca stat liberal de a nu împiedeca 
pe vecinii cari vor să-şi pregătească libertatea. 
A urmat după aceea o lungă perioadă în oare 
Brătianu a stat departe de guvern, dar a organizat 
mişcarea de opoziţie contra guvernului lui Lascar 
Catargiu şi în 1876, după ce fusese scurt timp mi
nistru de finanţe sub Manolache Kostache, a luat 
el guvernul, fiind, pentru prima dată preşedinte 
de consiliu (24 Iunie 1876). De atunci începe pe
rioada de guvernămînt a lui Ion Brătianu şi a par
tidului liberal pînă în 1888. în acest interval s’a 
făcut războiul pentru independenţă, cînd Bră
tianu, partizan convins ai necesităţii pentru Ro
mânia de a intra aiături de Ruşi, a condus mini
sterul de războiu; s’a produs proclamarea inde
pendenţii, congresui din Berlin, care pe de o parte

loan I. Brătianu.

a recunoscut independenţa, dar pe de alta a ra- 
lificat ocuparea de către Rusia a celor trei judeţe 
din sudul Basarabiei; Dobrogea a fost readusă sub 
stăpînirea statului român; s’a proclamat regatul 
şi s’a încoronat primul rege al României (1881); 
s’au făcut mari transformări în organizarea in
ternă, mai ales pe terenul economic, şcolar şi mi
litar. în ultimii ani opoziţia conservatoare, Întă
rită prin o disidenţă liberală, a combătut violent 
pe Brătianu şi l-a silit a demisiona la 13 Martie 
1838. De atunci a trăit mai mult retras la Florica 
unde a şi murit. Brătianu a publicat, mai ales în 
timpul exilului, o serie de cărţi în cari studia pro
bleme politice ale momentului şi arăta drepturile 
poporului român; Memoire surl’empire d’Autriche 
dans la queslion d'Orient; — sur la siluation de 
Moldo-Valachie deputs le Iraiti de Paris (1856).

BRĂTIANU lOAN I. c. (*1864 fl927), om po
litic. Fiu al lui loan C. Brătianu, a studiat la li
ceul Sf. Sava din Bucureşti, la şcoala politehnică 
din Paris. Intrînd în corpul tehnic al inginerilor, 
a lucrat Ia construirea podului de peste; Dun'ăfe, 
la linia Bacău — Piatra,- 
Neamţ, etc. Deputat (1895), 
ministru de lucrări publice 
(1897), a părăsit cariera in
ginerească pentru a se con
sacra politicei. Ministru de 
lucrări publice (1901), a 
modificat legea drumurilor; 
ministru de interne (1907), 
a avut greaua sarcină de a 
lucra la potolirea răscoale
lor ţărăneşti. Proclamat şef 
al partidului naţional-liberal 
(1909), a emis în 1913 ideea 
necesităţii unei reforme agrare prin expropriere şi 
împroprietărire. Chemat ca prezident de consiliu în 
1914, a condus ţara In cele mai grele momente ale 
începutului, războiului mondial. După o atitu
dine de expectativă, deşi pregătea în tăcere totul 
pentru scopul urmărit, a încheiat la 4 Au^st 1916 
tratatul de alianţă cu puterile antantei şi la 14 
August s’a făcut declaraţia de războiu, iar la 15 
August trupele noastre au trecut hotarul Tran
silvaniei. Brătianu a rămas preşedinte de consiliu 
pînă la Februarie 1918, când a venit guvernul pre
zidat de General Averescu, care a încheiat armi- 
stiţiui cu puterile centraie. Revenit la cîrma ţării 
la 29 Noembrie 1918, după sfîrşitul războiului, 
Brătianu s’a dus la Paris ca reprezentant al ţării 
la tratativele de pace, dar s’a retras cînd a văzut 
că cererile României nu pot fi satisfăcute în între
gime. Demisionînd la 27 Sept. 1919, a fost din 
nou chemat la guvern în 1922 şi a guvernat pînă 
la 30 Martie 1926, când s’a retras. Revenit în 
1927, a murit în luna Noembrie aceiaşi an puţin 
timp după moartea Regelui Ferdinand. Afară de 
discursuri vorbite In parlament' şi de manifeste 
politice sau dări-de seamă despre activitatea gu
vernului (1926), el a publicat clteva amintiri în 
rev. „Cugetul românesc" (1922) şi în broşura 
Amintiri din ţara Moţilor şi trei conferinţe 
despre România şi chestia Orientului (1927).

BRĂTIANU TOHA I. (*1890), filantrop, a lăsat 
Casei Şcoalelor un legat pentru înfiinţarea şi în
treţinerea unei şcoale.

BRĂTIANU vinulA (*1867 tl930), om politic 
român. Inginer din Şcoala Centrală din Paris, a lu
crat la construcţiunea mai multor poduri; a fost 
director al Regiei Monopolurilor (1897), secretar 
general al Ministerului de finanţe (IMl). Ales 
pentru prima oară deputat în 1903, a continuat 
să facă parte din mai toate parlamentele următoare; 
a fost primar al Capitalei (1907), director la Banca 
Naţională (1910). Pentru primă dată ministru 
în guvernul deconcentrare din 1917. După moartea 
fratelui său, a fost proclamat şef al partidului 
naţional-liberai şi a fost preşedinte de consiliu 
pînă în Noembrie 1928. Sub conducerea lui s’a 
organizat Cercul de studii al partidului iiberal. 
care s’a manifestat prin studii în secţiuni şi prin

BRĂ-
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RPA. conferinţe publice; aceste conferinţe au apărut
BP I fie In broşuri speciale fie în revista „Democraţia”. 

I' I Din contribuţiile personale ala lui V. Brătianu 
ci\&m- Interesele României tn actualul războiu, 
1914; învăţăminte după 15 
luni de ră^oiu, 1915; Pen
tru conştiinţa naţională,
1915; Pacea derobire, 1919;
Petroleul şi politica de stat,
1919; Politica şi votul ob
ştesc, 1920; Consolidarea 
finanţelor României intre- 
gite, 1922, etc. Afară de 
acestea, a mai publicat: ,
Un pericol naţional: lo-f*—a ^
xele de la Porţile-de-fier, A

■ 1899; Menirea partidului ■- ‘’ip|>
naţional-liberal, 1906; Cri- “
ze de stat 1901 —1907 —
1913, etc. A ţinut confe- Brătianu Vintila. 
rinţe la Ateneul Român şi 
în alte părţi cum şi diferite discursuri în par
lament, mai ales asupra chestiunilor financiare 
şi economice, asupra budgetului, etc.

BRATIANU, ® corn. rur. jud. Roman, plasa 
Roman-Vodă. 1 © c. r. jud. Ialomiţa, plasa Ţln- 
dărei.

BRATEŞNI, corn. rur. jud. Argeş, plasa Ar
geş.

BRATţLA, corn. rur. jud. Bacău, plasa Tazlău. 
BRÂTţTlA, corn. rur. jud. Gorj, plasa Ocolu.

' BRĂTUŞţlNI, corn. rur. jud. Bălţi, plasa Răş- 
cani; 9620 loc.

BRAzşştI, corn. rur. jud. Turda, plasa Baia. 
BRDO, sat In Istria, locuit de Români istrieni. 
BR£AL micbel (*1832tl915), filolog francez, 

profesor'la Gollâge de France, membru al Acade
miei de Inscripţiuni.

BREASTA, corn. rur. jud. Dolj, plasa Balta- 
Verde. ’

BREAZA, ® corn. rur. jud. Cîmpulung, plasa 
Moldovei, t © o. r. jud. Buzău, pl. Tohani. ţ 
© c. r. jud. Mureş, pl. Reghin-de-Jos. 1 © c. r. 
jud. Făgăraş, pl. Cincul. H © c. r. jud. Someş, pl. 
Reteg.

BREAZA DE SUS şi DE JOS, com. rur. jud. 
Prahova, pe Valea Prahovei. Gentru important de 
industrie ţărănească. In Br.-de-jos e un izvor mi- 

, neral de sulf, iod şi sare. In Br.-de-sus e un palat 
al fostului Domn Gheorghe Bibescu. H breaza staţie 
c. f. linia Ploeşti—Braşov.

BREAZOVA, ® com. rur. jud. Hunedoara, 
plasa Sarmisegetuza. © c. r. jud. Severin, pl. 
Marginea.

, BREAZU, sat în jud. laşi, staţie balneară.
BREBU, © staţie balneară jud. Maramureş; 

11 km. de Ocna-Şugatag; la 74S m. înălţime; ape 
mineraie cu pucioasă şi acid carbonic, băi calde şi 
reci şi intern. 1| © c. r. jud. Prahova, plasa Pra-, 

-hova. H © mănăstire jud. Prahova lîngă satul cu 
acelaşi nume; fundată de Mateiu-Basarab în 
1650. H ® staţie baln. (cloro-sodice) tot acolo; 
5 km. Doltana. t © c. r. jud. Caraş„ pl. Reciţa 
© B.-Non. c. r. jud. Severin, pl. Teregova.

BREDICEANU COBIOLAN (*1850tl909), om 
politic şi advocat român. A luat parte la luptele 
naţionale ale Românilor din Transiivania şi Banat 

' în timpul dominaţiunii ungureşti.
BREDICEANU TIBEBIU (*18781, compozitor şi 

muzicant român. Pe lingă compoziţiile sale perso
nale, a adunat arii populare din Banat şi din Ma
ramureş şi a publicat: Jocuri romăneşli. Colinde, 
Doine. Dintre compoziţiile sale, cităm citeva hore 
pentru piano şi o poemă lirică Seara mare, repre
zentată la Cluj la 26 Decembrie 1924. Ca şef al 
departamentului artelor în Consiliul dirigent, a 
întemeiat opera română din Cluj.

BRfiGUET [breghe] LOUIS (*180311883), fizi
cian francez; se ocupă de cronometrie şi de tele
grafie electrică.

BREHM ALFREO (*1829tl884), naturalist ger
man; călători prin Siberia şi prin Africa. Opere

pr. : Viaţa animalelor, mai multe volume ilu
strate.

BREMA (germ. breuen), oraş in Germania; 
270.000 loc. catedrală din sec. XI; primărie din 
sec. XV. Oraş liber, recunoscut din 1640;avînd“re- 
prezentant în dieta germanică.

BRŞNNUS, şef al Galilor năvălitori în Etru- 
ria (390 a. Ohr.) şi cuceritori ai Romei. Lui i se 
atribue expresia: Vae vicHsl (nenorocire celor,în
vinşi), zisă în momentul clnd se eîntărea aurul în 
schimbul căruia urma să părăsească oraşul şi eînd 
asvîrli sabia sa în balanţă. /

BRENTANO GLEMENS (* 1778 tl842); poet şi 
romancier german.

BRESLAU, oraş îh Germania (Silesia), pe 
Oder; 514.000 loc.

BRESNIŢA-DE-MOTRU, ® com. rur. jud. 
Mehedinţi, plasa Motru-de-Jos. | © b.-de-oool, 
c. r. jud. Mehedinţi, pl. Ocolul.

BREST, oraş în Franţa, port comercial şi mi
litar; 90.000 loc.

BREST-LITOVSK, oraş în Polonia, 29.000 
loc. Aci s'a înoneiat tratatui.de pace din 1918 între 
Rusia şi Germania cu aliatele ei, prin care Polonia 
şi provinciile baltice treceau în puterea Germaniei. 
Acest tratat s’a desfiinţat prin faptul victoriei fi
nale a aliaţilor noştri.

BRETEA, ® com. rur. jud. Someş, plasa-Be- 
clean. 1 © b.-mureşanA, c. r. jud. Hunedoara, pl. 
Ilia. H ® b.-romAnA, c. r. jud. Hunedoara, pl. 
Haţeg. II ® b.-streiului, c. r. tot acolo.

BRETELIN, com. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Şoimuş.

BREŢCU, com. rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Tîrgu-Săcuesc; 2848 loc. Staţiune climaterică;

BREZEANU lOAN (*1869), artist dramatic ro
mân. Societar al Teatrului Naţional, ă creat cu 
aceeaşi putere importante roluri şi în comedii 
,,0 noapte furtunoasă, „O scrisoare pierdută”, 
„Avarul” şi în tragedii „Năpasta”, ,,Mort fără 
luminare”.

BREZOIANU ION (*1817tl882), profesor şi 
publicist român. A fost profesor la şcoala din Cer- 
neţi (1837), a colaborat la,,Curierul românesc” a 
lui Heliade, a fost ales în divanul ad-hocşi mai 
tîrziu (1862) numit consilier la Curtea de Apel 
Bucureşti. A publicat un manual delnvăţărrîint 
lancasterian (1850), cărţi de aţiriculiură (1850), mr 
studiu despre mănăstirile închinate şi o colecţie 
de'legi (1364).

BREZOAIA, com. rur. jud. Ilfov, plasa Bo- 
lintin.

BREZOAIELE, com. rur. jud. Dîmboviţa, 
plasă Ghergani.

BREZQIU, com. rur. jud. Vîlcea, plasa Cozia 
pe valea rîului Lotru unde so varsă în Olt; la 5 km. 
gara Lotru; staţie climaterică 320 m. alt.; fabrici 
de cherestea; 2764 loc.

BRIALMpNT ALEXis HENRI (*1821 ti 885), ge
neral belgian, specialist In fortificaţii. A fost che
mat de guvernul român să construiască fortificaţii 
la Bucureşti, Nămoloasa, ş. a. Austria, socotind 
că orice întărire militară a noastră e tn detrimentul 
ei, interveni pe lîngă guvernul Belgiei şi Brialmont 
fu scos din armată. Rechemat peste cîtva timp, 
se retrase curînd la pensie .

BRIAND ARISTIDE ( *1862), om politic francez. 
A debutat ca socialist, fiind deputat şi ziarist, dar 
împrejurările îl chemară la guvern şi după ce fu 
de mai multe ori ministru şi prezident de consiliu, 
trecu în grupul republican-socialist. A susţinut 
legea separaţiunii bisericii de stat. Ca prim-mi- 
nistru în timpul războiului mondial (1915—1917) 
a izbutit a convinge pe Englezi să păstreze arma
tele trimise în Grecia pentru a ajuta triumful ge
neral al acţiunii aliaţilor. După războiu a fost iar 
preşedinte al consiliului (1921) şi a lucrat la exe
cutarea tratatului de Ta Versailles: a revenit lic- 
mai multe ori la guvern fie ca preşedinte, fie ca 
ministru, cum a fost în marele minister de con
centrare al lui Poincarâ (1926) şi acum în urmă în 
mipisterul Tardicu. El a susţinut ideia pactului
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pentru Înlăturarea războiului (pactul Kellog— 
Briand) şi în ultimul timp la adunările Societăţii 
Naţiunilor şi în alte diferite întruniri internaţio
nale, ca şi în patria sa, s’a făcut promotorul ideii 
unei federaiiuni a statelor Euroiiei.

BRLABEU, gigant din mitologia greacă cu o 
sută de braţe şi cincizeci de,capete.

BRICENI, com. rur. jud. Hotin, reşedinţa, 
plasa Briceni; 14.000 loc.

BRICipVA, com. rur. jud. Soroca, colonie 
evreeasoă 'adusă din gubernia Ecaterinoslav în 
1859; 800 locuitori.

BRIE [bri], regiune din Franţa, vestită pentru 
grînele şi pentru brînzeturile ei.

BRIENI, com. rur. jud, Cetatea-Albă, plasa 
Cogîlnic.-'

PRIEUX [brio] BuaîMB (*1858), ziarist şi 
autor dramatic francez. Opere pr.: Blanchette 
(1892), jucată şi pe scena Teatrului Naţional din 
Bucureşti sub titlul' „Brinduşa”, Binefăcătorii 
(1896), Cele trei fete ale d-lui Dupant (1897).

BRIGHT [bralt] richabd (•1789tl853), me
dic englez; studiă boalele rinichilor, intestinelor, 
abdomenului; stabili caracterele boalei de rinichi, 
oare se chiaină maladia lui Bright.

BRpnDISI, oraş în Italia, la Adriatica; 15.000 
loc., staţie climaterică.

BRISBANE, oraş în Australia, 210.000 loc.
BRÎSSQN HENRI (*183511912), om politiic 

francez; de multe ori ministru, preşedinte de con
siliu, preş. Camerei; foarte considerat pentru co
rectitudinea sa.

BRISTOL, oraş-în Anglia; 400.000 loc.; co
merţ şi industrie. Acelaşi nume îl poartă 4 oraşe 
din Statele-Unite.

BRITANIA m- ANGLIA.
BBJT7SH MUSBDM, vestît muzeu din Londra, în

temeiat în 1753; cuprinde biblioteca (2 milioane 
voi.) şi muzeul.

BRITANNIGUS (*42t56), fiul lui Claudiu şi al 
Mesalineii ucis de Neron, fiindcă avea drepturi la 
tron. Viaţa lui a inspirat tragedia lui Racine „Bii- 
tannicus” (1669).

BRÎNCENI, com. rur. jud. Teleorman, plasa 
Alexandria’; 2796 loc.

BRÎNCOVEAJfU GRIQORIE VORNICUL, boer ro
mân. A tradus' în greceşte logica şi filozofia 
morală, a lui Heinecius (Heinecke), tip, Viena 
1808; fost candidat la tronul .Munteniei în 1822, 
la restabilirea domniilor pămîntene, şi a voit să 
.se impuie printr’d mişcare revoluţionară, susţinută 
de Ruşi, dar n’a reuşit; mai tîrziu .s'a împăcat cu 
domnitorul Gr. Ghica şi a ocupat funcţiuni. în 
1828 îl vedem membru în Soc. filarmonică înte
meiată de Dinicu Goîescu, Heliade ş. a.

BRÎNG©VEANU bAlasa DOMNITA, fiica Dom
nitorului Constantin Brâncoveanu, căsătorită cu 
Banul Manolache Lambrino, fUantropă, a clădit 
o biserică în Bucureşti, dotînd-o (prin actul de la 
1 Aprilie 1745) cu moşii importante ca să poată 
deschide şi un azil pentru săraci. Tot acolo 
a mai ridicat un spital safta brancoveanu în 
1835. Toate acestea au format ,,Asezămintele brln- 
coveneşli", cari continuă şi azi a servi spre înde
plinirea scopurilor pentru cari au fost întocmite.

BRÎNCOVEANU CONSTANTIN (t 1714), domn 
al Munteniei, 1683-1714. Fiul lui Papa Brînco- 
veanu şi al Stancăi, din familia 
Cantacuzino, a fost la început 
sfătuit de unchiul său Constantin 
Cantacuzino Stolnicul, mai tîrziu 
relaţiile cu familia mamei sale au 
devenit rele şi, de sigur, stăruin
ţele unora din membrii ei i-au 
grăbit mazilia şi pieirea. în lunga 
lui domnie de 25 de ani a adunat 
averi mari, a bătut chiar bani 
de aur cu' efigia sa, a pus să se 
construiască biserici şi niănăstiri, 
palate domneşti prin diferite părţi Constantin Brînco- 
ale ţării. Din acestea cităm veanu. 
mănăstirea Hurez. Situaţia politică externă îi crea

Domnitorul

de sigur dificultăţi, aflîndu-se între Turci, pe cari 
trebuia să-i menajeze, şi între Austrieci, pe cari nu 
voia să-i supere. Printr o politică abUă, prin daruri 
date la momente potrivite, prin relaţiile sale în 
ţări străine, precum în Veneţia ş. a. el a ştiut să-şi 
păstreze tronul pe care nu l-ar fi pierdut dacă 
n’ar fi fost pîrît de înseşi rudele sale. Prestigiul 
său a făcut ca în multe rînduri să aibă în mîna sa 
şi politica Moldovei, pe M cărei tron punea per
soane devotate din lanulra sa. Mazilit şi adus la 
Constantinopol cu familia sa, a văzut, înaintea 
morţii .sale, căzînd capetele fiilor săi. Osemintele 
sale au fost aduse de văduva lui şi înmormîntate 
în biserica zisă azi Sf. .Gheorghe Nou din Bucu
reşti. Tragicul Iui sfîrşit a inspirat o baladă po
porană, pe care a cules-o Alecsandri, cum şi pe 
unii scriitori din secolul xix.

BRÎNCOVEANU, com. rur. jud. Dîmboviţa, 
plasa Titu.

BRÎNGOVENEŞTI, com. rur. jud. Mureş, 
plasa Reghiii-de-Sus.

BRÎNCOVENI, com. rur. jud. Romanaţi. 
Prin această comună trece un drum de piatră so
cotit că ar fi drumul lui Traian pe malul Oltului. 
Lîngă ea, fosta mănăstire Brîncoveni, relnoit.ă de 
Mateiu, Basarab în 1632.

BRţNZA, com. rur. jud. IsmaU, plasa Reni; 
exista pe la 1630 şi era mare.

BRAndza dimiirie (*184611895), botanist 
român. A studiat Ia Paris medi
cina şi ştiinţele naturale; a fost 
profesor de botanică şi zoologie 
la Universitatea din Iaşi şi medic 
al spitalelor Epitropiei, apoi a 
trecut în Bucureşti (1874), unde 
se creă catedra specială de bota
nică. Aci a organizat prima co
lecţie de herbare, distrusă de un 
incendiu, după care întîmplare 
se înfiinţă grădina botanică la 
Cotroceni. A fost membru al 
Academiei Române (1879). Opere-Doctor u. Braudza. 
pr.: Prodromul florei române,
1879-83; Flora descriptivă a Dobrogei, 3 volume, 
premiată de Academia Română; apoi diferite co
municări în Analele Academiei {Vegetaţia Do
brogei, Vegetaţia Bomâniei) şi cîteva în limba 
franceză [Considerations sur Ies ovaires infâris-. 
Sur Ies roses monstrueuses. Sur Ies travaux du dr. 
Baillon).

BRÎNZENI, com. rur. jud. Orhei, plasa Răspo- 
peni.

BRNO (=BBtîNN), oraş în Cehoslovacia; 
130.000 loc.; mari fabrici de postav. Aci e citadela 
Spielberg unde a fost închis- Silvio Pellico (1822- 
1830).

BROAŞTE, com. rur. jud. Bihor, plasa Vaşcău.
BROGA PAUL (*1824tl880), medio francez 

profesor la facultatea din Paris; studiă funcţiunile 
creerului. Numele lui s’a dat unei circumvoluţiuni 
(a treia frontală stingă) a creerului, unde, după 
cercetările lui, s’a stabilit că este centrul vorbirii ar
ticulate.

BRQGEBAUS, numele unor librari şi editori 
din Germania, cari Incepînd din sec. xvui au 
continuat şi continuă întreprinderea şi au dat la 
lumină prima enciclopedie germană (1808—1811), 
apărută apoi în mai multe ediţiuni.

BRODINA, ® com. rur. jud. Rădăuţi, plasa 
PutUei H ® staţie c. f. tot acolo, linia Domeşti- 
Seletln.

BRODNIGI, popor pomenit în acte din sec. 
XIII ca locuind la Răsăritul teritoriului ocupat de 
cavalerii teutoni în Ardeal. Istoricii noştri nu sînt 
de acord nici asupra ţinuturilor ocupate dc ei, 
nici asupra originii lor. Rămîne o chestiune des
chisă, asupra căreia au scris plnă acum Onciul, 
R. Rosetti, Motogna, N. lorga.

BRODOG, com. suburb. la oraşul Vasluiu jud. 
Vasluiu.

BROGLIE VICTOR DE, fizician—^matematician 
francez. S’a ocupat de problema propagării lu-

BRI-
BRO
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0RO-mlnii şi a explicat-o prin mecanica ondulatorie. 
noi I I s’a acordat premiul Nobel pentru studiile sale.BRU BROSCARI, cofn. rur. jud. Mehedinţi, plasa 

Blahniţa; 2034 loc.
BROSCAyŢI, © corn. rur. jud. Dorolioiu, 

plasa Centru. II ® b.-noi, corn. rur. jud. Storo- 
jinoţ, plasa Ceremuşului. ij ® b.-vechi, c. r . tot 
acolo.

BROŞTEANU ERNEST (*1869), ofiţer roman. 
Sublocotenent In 1890, 'tolonel In 1916. A luat 
parte la războiul pentru Întregirea neamului şi 
S’a distins In lupta dela Arabagi (In Dobrogea) 
la 3 Septembrie 1916, oînd, In fruntea regim. 
53 din Iaşi, a salvat situaţia şravă a frontului 
român. Atunci a fost grav rănit şi decorat cu 
ordinul ,,Mihaiu-Viteazul“. înaintat general de 
brigadă (1917), a comandat In lupta de la Mun- 
ccl. A Intrat în Chişinău cu armata spre a scăpa 
Basarabia de turburările bolşevice. Generai de 
divizie In 1919. Retras la pensie In 1930.

BROŞTEANU PETRE (*1838fi920), scriitor 
român. A publicat în limba germană scrieri despre 
Români. A fost membru corespondent al Acade
miei Române (1889).

BROŞTŞNI © corn. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Găeşti. ţ| ® c. r. jud. Argeş, pl. Teleorman. ?! 
® c. r. jud. Caraş, pl. Oravlţa. ţ| ® c. r. jud. Gorj 
pl. Jiu 1[ ® o. r. jud. Ialomiţa, pl. Urziceni. II 
® c. r. jud. Mehedinţi, reşed. pl. Motru-de-Sus. ?| 
® c. r. jud. Neamţ, pl. Broşteni. ţţ ® c. r. jud. 
Putna; pl. Milcov. *[[ ® c. r. jud. Tîrnava-Mică, 
pl. Blaj. ţi ® c. r. jud. Vîlcea, pl. Cerna.

BRQTE EUOENIU (*1830ţ ), luptător naţio
nalist român în TransUvariia. A fost vice-preşe- 
dinte al comitetului central al partidului naţional; 
a fost judecat în procesul memorandului (1894) 
şi fiind osîndlt la închisoare, a trecut în România, 
unde a lucrat la publicaţiile Academiei Române. 
A publicat scrieri de agronomie şi o carte asupra 
situaţiei din Transilvania în limba germană [Dic 
mmănUche Frage, 1895).

BROWN [braăn] JOHN (*1735 1 1788), medic 
engiez; emise teorii noi, combătînd şcoala oficia
lă: viaţa e produsul a doi factori: unul activ şi 
exterior, altul pasiv şi interior; echilibrul acestor 
factori dă viaţa şi sănătatea; dezechilibrul dă boa
la, încetarea unuia dă moartea.

BROWN sEquard CHARLES (* 1817ţl894), me
dic francez; se ocupă cu fiziologia şi cu maladiile 
nervoase; vestit prin încercările de a restabili 
forţele hătrlnilor şi convalescenţilor; de la el por
neşte metoda numită opoteiapie (tratarea boa- 
Iclor diverselor organe prin medicamente formate 
din organele corespunzătoare de la animalei.

BRy CKENTHAX. HERMANBARON (* 1843 ti 872), 
ultimul descendent în linie directă al familiei. 
A fost funcţionar la Curtea din Viena. După 
moartea lui s’a născut .un proces din partea unor 
rude, dar averea a rămas în stăpîniroa comuni
tăţii evangelice din Sibiu, cum este testamentul 
lui Carol Bruchenthal.

BRUCKENTHAE HIHAIL BARON (*1746tlS13), 
om politic sas. A fost comisar regesc şi administra
tor al unuia din cele trei districte ale Transilva
niei (după dispoziţiile lui losif ii), iar dupămoartea 
acestuia comite al Saşilor. De
stituit în urma unor acuzaţîi, 
u fost pus din nou într’o func
ţie administrativă înaltă in 
Cluj.

BRU C KENTHAL SAMUEL 
BARON (* 17211180.3) om politic 
sas. A fost guvernator al Tran
silvaniei (1774 — 1787); a or
ganizat sistemul de impozite; 
a întemeiat un muzeu în Sibiu, 
caro cuprinde o bibiiotecă, co
lecţie de picturi şi sculpturi, co- Baronul 
lecţii mineralogice, numisma- Sam. Bruckenthal 
t icc, etc. (după o stampă din

BRUGES, [broj] oraş in coL Academiei). 
Belgia, 4.000 loc.; are şcoli multe şi stabilimente

industriale; fu prin sec. xvi unul din oraşele mari 
ale Europei. Decadenţa lui a făcut să i se zică 
.,Bruges cea moartă”.

BRVGMANN KARL (* 1849 tl919), filolog ger
man. Opere pr.: Critica textelor omerice (1876), 
Gramatica conijjaraiă a limbilor indogermanic.e 
(1886).

BRUN JULES (*1852 tl916). Francez stabilit In 
România ca ziarist. A călătorit mult prm diferite 
state ale Europei .şi prin Africa, a venit ia noi ca 
corespondent trimis de „Journal des debats” şi a 
rămas ca redactor ai ziaruhii ,,La Roumanie”. 
A publicat: La Roumanie pittoresque, 1881 \ Ame 
roumaine, poezii cu subiecte româneşti, 1902; Le 
romancero rmmain, 1896 cu o prefaţă do Sully 
Prudhomme; L'epopăe roumaine, 1897; cum şi 
un roman în româneşte, în colaborare cu N. Papa- 
hagi; Moşneagul de la munte, 1904.

BRUNELLŞSCHI FHILIFPO (*1377 tl446), ar
hitect şi sculptor italian; construi cupola catedra
lei din Florenţa, rămasă celebră.

BRUNETifeRE FEEDINAND (*184911906), cri
tic francez, profesor la şcoala normală, membru at 
Academiei. El separă critica literară de istorie; 
combătu impre.5ionismui celor cari caută în opere 
numai plăcerea momentului; încercă să dea cri
ticei principii şi regule; stabili teoria evoluţiei ge
nurilor literare.

BRUNN sw BRNO.
BRyNO OIORDANO (*1550tl600), scriitor teo

logic şi filozof italian. Catolic, apoi calvinist, după 
aceea adversar al lui Calvin,,ei prociamă în lecţiile 
sale, ţinute în diferite oraşe italiene, în Paris, în 
Anglia, etc., că lumea este într’o revoluţie uni
versală şi eternă şi că adevărata religie este anu- 
turei, fără nici o formă şi organizaţie. întoreîn- 
du-se în Italia, fu oslndit ca eretic şi ars de viu.

BR.^UNSCHWEIG (Ir. BRUNSWIG), stat in 
Germania, lost ducat, iar din 1918 republică; 
supr. 3672 km. p., 500.000 ioc. Cap. Braunschwcig. 
Ţară agricolă.

BRySA, oraş în Anatolia (Turcia asiatică); 
80.000 loc.; industria mătasei. Dună revoluţia 
noastră din 1848 aci au fost internaţi" mulţi dintre 
emigraţii români.

BRUSUiOF ALEXia (*1853tl926), general rus. 
In războiul mondial a comandat armata contraAii- 
stro-Ungariei şi apoi a condus operaţiiie in Wol- 
hinia, Galiţia şi Basarabia.

BRySTURI © corn. rur, jud. Sălaj, plasa 
Buciumi 11 ® c. r. jud. Arad, pl. Halmagiu ?! 
® c. r. jud. Bihor, pl. Tileagd.

BRyxus Lucius lUNius, om politic roman, ucise 
pe regele Tarquiniu, desfiinţa regaiitatea şi insti
tui guvernul consular.

BRUTUS MARCUS lUNIUS (*86 142«. a. Chr.), 
unul din conjuraţii; cari omorîră pe Cezar, căruia 
acesta i-a zis„şi tu; fitil meu Brutus!” Formîn- 
du-se triumviratul cti Antoniu, fu învins la lri- 
llppi şi se ucise, după ce zise vorbele rămase ce
lebre; „Virtute, tu eşti numai un cuvînt”.

BRUXEL (’= fr. bruxelles, cit. BruscI), 
cap. Belgiei; 700.000 loc.

BUByECI, corn. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Budeşti.

BUCECEA, corn. rur. jud. Botoşani, reşed. 
plasa Bucecea.

BUCEFAL, calul lui Alexandru col Mare. Acest 
cuvînt a luat în vorbirea noastră populară forma 
Ducipal.

BUCEGI, şir de munţi în jud. Prahova; vîr- 
furi principale; Omul, 2,508 m., Caraimanul, 
2495 m., Furnica, 23.34 m., Virjul cu dor, 2288 m., 
Costila, 22,50 m.. Colbul Obîrşiei, 2250 m., Jepul 
mare, 2195 m.. Piatra arsă, 2110 m., jlabeli' 
2060 tm.

BUCERDEA GRÎNOASĂ, corn. rur., jud. 
Tîrnava-Mică, plasa Blaj; 1404 loc. ţ) b.-vinoasA, 
c. r. jud. Alba, pl. Igliiu,; 1971 loc.

BycEŞTI. corn. rur. jud. Tecuci, plasa Iveşti.
BUCEVSCHI EFAHINONDA (*1843 tl891), pic

tor român. Născut în Bucovina, a studiat teologia
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In Cernăuţi şi ţriai tîrziu pictura în VieiicT. A lucrat 
tablouri cu subiecte din viaţa rurală, din trecutul 
poporului şi s’a distins mai ales în pictura biseri
cească. A colaborat şi la biserica SI. .\Ticolae din 
laşi.

BUCHETIERA DIN FLORENŢA, nuvelă, prima lu
crare publicată de V. Alccsandri, în revista „Dacia 
literară" 1840.

Bt^CHNER FRIEDRICH (*1824 fi899), medic 
german, autorul cărţii Foi'lfi. si malerie, prin care 
expune un sistem filozolic cm totul materialist.

BUCINIŞ, corn. rur. jud. Romanaţi plasa 
Ocolu; 2555 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Amărăştii-de-jos.

BUCIUM, ® corn. rur. jud. Patu-Mare, plasa 
Şomeuţa-Mare 11 © c. r. jud. Alba, pl. Abrud; 
46â'i loc. (1919): tîrg la 15 Decembrie t ® c. r. 
jud. Hunedoara, pl. Orăştie f ® c. r. jud. Bihor, 
pl. Ceica ţ © c. r. jud. Făgăraş, pl. Şercaia.

BUCIUMENI, © corn. rur. jud. Dîmboviţa, 
plasa Pucioasa H © c. r. jud. Ilfov, pl. Budeşti ţ 
© c. r. jud. Olt, pl. Dumitreşti li © o. r. jud. Te- 
cuciu, pl. Micoreşti.

BUCIUMI, corn. rur. jud. Iaşi, plasa Codru, 
reşedinţa plăşii U b.-rodie, c. r. jud. Sălaj, pl. 
Buciumi.

BUCIUMUL, ziar politic, întemeiat şi condus de 
Cezar Bolliac. Primele numere au apărut în Paris 
în 1857. A reapărut în Bucureşti în 1862-1864.

BUCKINGAM GEORGE DUCE (* 1592 f 1628), om 
politic englez, favorit şi atotputernic în timpul 
regelui lacob I. Vestit prin frumuseţea, eleganţa 
şi luxul său cînd era ambasador în Franţa, se 
luptă apoi contra Franţei (înconjurarea oraşului 
La Rochelle) şi fu asasinat de un Englez.

BUCKLiE [boci] HENRY THOMAS ( *1821’f 1862), 
istoric englez, autorul vestitei scrieri: istoria 
civilizaţiei in Amjlia (1861), în care caută să 
stabilească legi după cari se desvoltă viaţa po
poarelor.

BUCOŞNIŢA, corn. rur. jud. Severin, plasa 
Caransebeş.

BUCOV, © corn. rur. jud. Prahova, pe stînga 
rlulu'i Teleajen, pl. Tîrgşor; foarte veche; are o 
biserică făcută, zice-se, în 1396; a fost capitala 
jud. Săcueni, desfiinţat în 1847; aci a fost lupta 
lui Mihaiu-Viteazul cu Polonii în 1600 (•»■ sA- 
CUENI) H © B.-ADUN.ATi, c. r. jud. Teleorman, pl. 
Slăveşti.

BUCOVĂŢ, © corn. rur. jud. Dolj, plasa Balta- 
Verde t © fostă mănăstire în jud. Dolj, înte
meiată probabil de Ştefan Clucerul şi Pirvu Clu
cerul, 1573; astăzi e penitenciar *1 © c. r. jud. 
Severin, pl. Făget ^ ® o. r. jud. Timiş-Torontal, 
pl. Recaş 1| © staţie c. f. jud. Lăpuşna linia Chi- 
şinău—Iaşi.

BUGOVENI. corn. rur. jud. Ilfov, reşedinţa, 
plasa Buftea-Bucoveni.

BUGOVICIOR, corn. rur. jud. .Dolj, plasa 
Vella.

BUCOVINA, numire dată unei regiuni din 
NV Moldovei după ce a fost răpită în 1775 din 
trupul Moldovei de către Austria cu asentimentul 
Turciei şi care făcea parte din judeţele Cernăuţi 
şi Suceava ale vechei Moldove. Ea arc o suprafaţă 
de 10.441 km. p.; are o parte muntoasă, alta de
luroasă şi puţine şesuri. Ea a fost întîiu admini
strată milităreştc (—1786), apoi unită cu Galiţia 
(—1790) şi în line separată, iar din 1849 a fost de
cretată d^ical şi ţară a coroanei imperiale. A mai 
fost odată încorporată cu Galiţia pentru puţin 
ţimp, dar s’a revenit. S’a împărţit în 11 judeţe. 
Cîmpulung, Cernăuţi, Coţmani, Gura-Humoruliii, 
Rădăuţi, Şiret, Storojineţ, Suceava, Văscăuţi, Vij- 
niţa, Zastavna, iar oraşul Cernăuţi avea admi
nistraţie autonomă. După ce a revenit la patria 
mumă, prin legea administrativă din 1925 s’a 
schimbat această împărţire, rămînînd numai 6 ju
deţe: Cîmpulung, Cernăuţi, Rădăuţi, Soroca, Stoj 
rojineţ. Suceava cu teritorii rotunjite după nevoi 
locale din alte judeţe vechi ale Moldovei şi Basa
rabiei.

BUCOVINA (Episcopie a Bucovinei), s’a înfiinţat BUC- 
in 1783 după ce s a răpit Moldovei partea de NV ni ip 

, (ce s’a numit Bucovina). Primul episcop a fost 
bositeiu Cherescu («^ chbrescu), sub care s’a or
ganizat administraţia bisericească şi s’ă înfiinţat 
fondul rcligionar. In 1870 împăratul Frantz losef 
a ridicat-o la rangul de arhiepiscopie unind-o cu 
Dalmaţia, unire numai spirituală (in doijmalicis), 
care eparhie cuprindea, la rîndul ei, alte două: Dal- 
maţia-Islria şi Bocea Cattaro. Primul arhiepiscop 
a fost Tcofil' Bmdela. Lista episcopilor şi arhiepi
scopilor (Mitropoliţi) ai Bucovinei este următoarea:
Dositeiu Cherescu de la 1783, Daniil Vlahovici 
de la 1789, Isaia Baloşesm de la 1823, Eupenie 
Hacman de la 1835, Teofil Bendela de la 1873,
Teoclisl lllajei:ici de la 1877, Silvestru Morariu 
Andreevici de la 1880, Vladimir de Repta do la 
1898, Neclarie Cotlarciuc de la 1924.

BUCOVINA, organ politic şi literar întemeiat şi 
condus de fraţii Al. şl G. Hurmuzachi în Cernăuţi, 
1848—1850.

BUGŞANI, © corn. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Nucetu. lf © c. r. jud. Vlaşca, pl. Argeş.

BUCŞEŞTI, corn. rur. jud. Bacău, plasa Taz- 
lău-Sărat.'

BUGŞOAIA, corn. rur. jud. Cîmpulung, plasa 
Homorului.

BUCU, corn. rur. jud. Ialomiţa, plasa Ţăndărei.
BUGURA, corn. rur. jud. Mehedinţi, plasa 

Blahniţa.
BUGURENI, corn. rur. jud. Caliacra, plasa 

Bazargic.
BUGUREŞTI © corn. urbană, după legea de 

azi municipiu, capitala judeţului Ilfov şi capitala 
României, pe ambele maluri âle Dîmboviţei;
.347.933 loc. în 1915, 622.661 în 1930 (cu corn. sub
urbane). Este reşedinţa Regelui, a parlamentului şi a 
guvernului, a statului-major general al armatei, a 
patriarhului României şi a mitropoliei Urii/ro-Vla- 
hiei (iwacest cuvlnt), a înaltei Curţide Casaţie şi Ju
stiţie : este centrul liniilor ferate mai ales cele din ve
chiul regat. Are o Universitate şi alte şcoli de învă- 
ţămînt superior, cum şi multe instituţii de cultură şl 
săli de conferinţe, are clteva muzee de artă şi unul 
de arheologie. Aci este sediul Băncii Naţionale şi al 
celor mai mari instituţiuni şi societăţi financiare 
şi economice. Are un teatru de stat şi mai multe 
teatre particulare. Are o- frumoasă grădină în 
centru [Cişmiijiu], un parc format cu ocazia expo
ziţiei jubilare din 1906 {Parcul Carol) şi o frumoasă 
serie de alee [Şoseaua Kisselef). Dintre clădirile 
monumentale putem cita: Poşta, Casa de depu
neri, Universitatea (nouă). Banca Naţională, Pa
latul Justiţiei, Ateneul Român, Fundaţia univer
sitară „Carol I”, Ministerul Domeniilor. Biserici 
mari nu are, afară de biserica Sf. Spiridon, dar 
unele din ele sînt interesante prin arta arhitec
turală şi prin picturile ce conţin: Mitropolia, Co- 
troceni, Curtea-veche, Sf. Gheorghe, Stavropoleos,
Antim, ş. a. (slnt peste 110 biserici). Are două 
mari instituţii spitaliceşti: Eforia spitalelor civile 
şi Aşezămintele brîncoveneşti, cari întreţin spita- 
luri cu veniturile averilor lăsate de mulţi binefăcă
tori dintre domnitori şi dintre boerii vechi. Şi 
cultele celelalte au biserici şi unele monumentale, 
cum este catedrala arhiepiscopiei catolice. — Nu 
se ştie.cînd s’a întemeiat acest oraş, dar numele se 
găseşte într’un document al lui Mircea cel Mare din 
1401. în actele secolelor trecute i se zice mal des 
Cetatea Dîmboviţei. In 1473 cade în mîna lui 
Ştefan cel Mare. Probabil la finele sec. xv devine 
capitala ţării, dar desvoltare mai mare ia de la 
Mircea Ciobanul (1546), se clădeşte curtea dom
nească, biserica domnească. Mihaiu Viteazul face 
un palat şi o biserică (localul de azi al Arhivelor 
Statului). A fost ruinat de Turci după luptele de la 
Călugărchi, a suferit focuri (1715, 1718, 1739,
1799, 1847), cutremure (1718, 1802, 1829), a fost 
blntuit de ciumă (1719, 1812) şi holeră. In sec. 
xvu şi XVIII s’au clădit multe case bocreşti şi 
biserici; în a doua jumătate a sec, xviu a de
venit centru comercial In legătură cu Braşovul şi
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BUI
BUC- cu Orientul. A lost de multe ori ocupat de armate 

streine: 1774 Ruşi, 1789 Austriac!, 1806 Ruşi, 
1821 Zavera, 1828-34 Ruşi, 1916—1918 Germani. 
Dupîl unirea principatelor, a devenit capitala Ro
mâniei. Aci s’a Încheiat in 1812 pacea intre Ruşi 
şl Turci prin care nl s’a răpit Basarabia, în 1914 
congresul pentru pacea din Balcani. H.® c.r. jud. 
Hunedoara, pl.. Brad.

BUCUROAIA, corn. rur. jud. Bihor, plasa 
Ceica.

BUD TiTu (*1846), vicar episcop esc In Mara
mureş. A publicat scrieri despre istoria bisericii 
române şi o colecţie de poezii poporane.

BţTDA w BUDDA.
Byr>A, corn. urb. partea veche din oraşul Bu

dapesta.
BUBA. ® corn. rur. jud. Ulov, plasa Domneşti 

- ®[c. r. jud. Cernăuţi, pl. Prutului. H ® c. r. jud. 
Neamţ, pl. Bistriţa. H ® o. r. jud. Dorohoiu, pl. 
Herţa. H ® o. r. jud. Rîmnioul-Sârat, pl. Dumi- 
treştl. H ® c. r. jud. Tecuciu, pl. Stănlşeşti. t ® e.. 
r. jud. Tutova, pl. Simila. H ® sat jud. Bacău, 
corn. Berzunţ, H ® sat jud. Iaşi, com. Brăeşti. *1 
® sat. jud. Fălticeni, com. Budeni. ţ| ® staţie c. 
f. jud. Prahova, între Ploeşti şi Băicoiu. ţ| © deal 
jud. Bacău. ţ| @ deal jud. Botoşani. 11 ® .plrău 
jud. Buzău, se varsă în Cricov. 1| © fostă mănă
stire jud. Vîlcea, com. Ocnele-Mari. @ b.-mare, 
sat jud. Dorohoiu, com. Buda. t ® b.-micA, sat 
totacolo. t ® buda-falanca, com. rur. jud. Pra
hova, pl. Cîmpu. Aci se află o fabrică de spirt.

BUBACBI, com. rur. jud. Getatea-Albă, pe 
malul golfului Budachi; staţie baln. marină; 
26 km., de Cetatea-Albă.

BUDACUL-DE-JOS, com. rur. jud. Năsăud, 
plasa Şieu. ţ| b.-de-sus, c. r. tot acolo.

ByBAI ABON (tl847), cleric român în Transil
vania. A funcţionat ca secretar al consistoriului 
român din Sibiu şi a clădit o biserică în satul său 
(Cigmău, Hunedoara).

BUBAI losiF (fl682), mitropolit român în 
Alba-IuUa (1680). Deşi sfinţit de către Mitropo
litul din Bucureşti, a fost silit să introducă în bi
serica ortodoxă multe regule impuse de propa
ganda calvină, pe care o sprijinea principele Tran
silvaniei.

BUDAI-DEBEANU loAN (*ca. 1762 fca. 1820), 
scriitor român. Transilvănean din jud. Hunedoara, 
a studiat teologia în Blaj şi dreptul în Viena. A 
fost funcţionar In Lemberg, secretar de tribunal 
şi apoi membru. în 1815 i s’a propus de Mitropo
litul Veniamin să vie în laşi pentru a ocupa o ca
tedră, dar nu s’a dus. De la el au rămas multe 
scrieri, dar în manuscris, şl i se atribue o serie 
de cărţi tipărite. Afară de operele de filologie 
(între cari un dicţionar), de istorie, de etnografie, 
avem de la el două poeme eroi-comice; Ţiganiada 
şi Trei viteji. Prima s’a publicat de Codrescu în 
„Buciumul român” în 1877, apoi în diferite 
ediţii, cea mai recentă fiind făcută de G. Cardaş 
(1925). a doua în 1928. La apariţia el Aron Den- 
suşianu i-a relevat valoarea. De la 1900 a fost 
studiată de multe ori şi e considerată ca una din 
marile lucrări poetice ale literaturii române.

BUBAPţlSTA (ung. Budapest), cap. Unga
riei, pe Dunăre; 928.000 loc.; compusă din două 
oraşe; bdsa pe dreapta Dunării, mai vechiu; 
FESTA pe stînga Dunării.

ByBBERG AMDREIU BABOK (*1750tl812), di
plomat rus. Ministru de externe al imperiului în 
1806. A fost un factor important în negocierile în
tre Rusia şi Franţa cu privire la situaţia Turciei 
(ocupaţia principatelor, chestia Basarabiei) şi a 
luat parte la convorbirile celor doi împăraţi (Na
poleon şi Alexandru) la Nlemen.

ByBDA (sau BPDDHA), întemeietorul budis
mului, care ar fi trăit — după tradiţie — de la 
622 Ia 542 a. Chr. Religia lui, născută In India, 
S’a răspândit în Asia centrală, în Mongolia, în 
China, în Japonia. Numărul credincioşilor e şi 
azi destul de mare. Unii îl socotesc la câteva 
sute de milioane.

BUDI5I, com. rur, jud. Orhei, plasa Tcleneşti.
BUDENI, ® com. ruf. jud. Vlaşca, plasa Că- 

lugăreni. K ® c. r. jud. Fălticeni, pi. Lespezi.
BUDţîŞTI, ® com. rur. jud. Ilfov, reşedinţa 

pl. Budeşti, la confleunţa Dîmboviţii ou Argeşul; 
staţie c. f. pe linia Bucureşti-Oiteniţa. 1f ® c. r. 
jud. Argeş, pl. Bascov. 1) ® c. r. jud. Rîmnicu- 
Sărat, pl. Coteşti. ,f ® sat jud; Făipiu, pl. Olte
neşti. ^ ® sat jud.(Iaşi pl. Codru. 1) ® sat jud. 
Vîlcea, pl. Bălceşti.. U ® c. r. jud. Argeş, reşedinţa 
pl. Oltul-de-jos. 11® c. r. jud. Cluj, pl. Cîmpia. 1 
® c. r. jud. Lăpuşna, reşed. pl. Budeşti. 1f © c. r. 
jud. Maramureş, pl. Sugătag. H ® b.-ohica, c. r. 
jud. Roman, pl. Miron Costin.

BUDILA, com. rur. jud. Braşov,’plasa Săcele.
BUDIŞTEANU CONSTANTIN ('1838tl9H), ge

neral român. Sublocotenent în 1856, era colonel 
în 1877. Rănit în timpul războiului la atacul 
Plevnei; general în 1883; ministru de războia în 
1895-96 sub prezidenţia lui Dim. Sturdza; în 1897 
a trecut la pensie.

BUDIŞTENI, com. rur. jud. Muscel, plasa 
Podgoria.

BUDUREASA. com. rur. jud; Bihor, plasa 
Beiuş.

BUDUŞ, ® com. rur. jud. Năsăud, plasa 
Şieu. 1 © o. r. jud. Someş, pl. Gîrbou.

BUENOS-AIRES, cap. Argentinei (Amerîca- 
de-Sud), 1.500.000 loc.; comerţ, industrie; conT 
strucţii frumoase, străzi foarte regulate.

BUEŞTI, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa Căză- 
neşti.

BUFFON OEORQE LECLERC CONTE DE (*1707 
+1788), naturalist francez, membru al Academiei, 
autorul marii lucrări Istoria naturală (36 voi. 
1749-1788), scriitor iscusit, cunoscut şi prin dis
cursul asupra stilului, citit la recepţia în Aca
demie.

BUFTEA, com. rur. jud. Ilfov; staţie c. f. pe 
liniă Bucureşti-Ploeşti; aci e un castel zidit de 
fostul domnitor Barbu Ştirbei, care este înmor- 
nilntat în capela din parc.

BUG, fluviu în Rusia; udă Ucraina, se varsă 
în Nipru; lung. 750 km. ,

BUG.^, staţie balneară climaterica între 
Marea Neagră şi Limanul Nistrului în jud. Ce- 
tatea:Albă; staţie o. f. terminus.

BUGEAC, ® nume ce se da, pînă la'răpirea 
Basarabiei, părţii de sud a acestei părţi din Mol
dova. O despărţea o Unie pii ţin determinată şi cu
prindea aproximativ judeţele Cetatea-Albă, Bel
grad, Chilia şi ceva din Ismail. în harta lui Dim. 
Gantemir se ceteşte „Bugeac sau Basarabia”. 1| 
® com. rur. jud. Durostor, pl. Silistra.

BUGHIA, com. rur. jud. Muscel, Ungă Cîmpu- 
lung; staţie balneară sulfuroasă.

B'yGHILE, com. rur. jud. Prahova, plasa Te- 
leajen.

BUHALNIŢA, com. rur. jud. Neamţ, plasa 
Cealilău.

BUHANI, com. rur. jud. Arad, pl. Sebiş.
BUHAEŞTI, staţie c. f. pe linia principală 

Buc.—Vasluiu—Iaşi. De aci pleacă linia laterală 
la Roman.

BUHQGIU, com. rur. jud. Bacău, plasa Şiret.
bohoglindA tii.u, personagiu comic din poveşti 

populare. Numele este o traducere din germanul 
EulensjAegel (buhă-f oglindă). Este un fel de Pă
cală, pe seama căruia se pun tot felul de înşelă
ciuni iscusite şi dc farse, Prin secolul XV cărţile 
cari povesteau faptele lui erau foarte răsplndlte 
în lumea germană şi în alte ţări (cuv. france z 
espi^jle e născut din Eulenspiegel). La noi cea mai 
veche tipăritură cunoscută este dinl846 (Braşov), 
dar este sigur că a fost şi alta înaintea ei. Unele 
episoade se găsesc în Anton Pann şi In alţi po
vestitori populari.

Byauşi, com. urb. jud. Neamţ, plasa Bistriţa; 
tlrg şi mai multe sate; fabrică de postav; reşo- 
dinţa marelui rabin evreu; spital înfiinţat, de col. 
Aloaz; staţie o. f.

ByiA, com. rur. jud. Tîrnava-Mare, pl. Seica-
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Mare, castelul de aci a fost proprietatea lut Mihai- 
Viteazul.

BUIGEŞTI, com. rur. jud. Mehedinţi, plasa 
Motru-de-Jos.

BUICLIU CRlSTEA (“1857fl916), medic ro- 
min. După studii la Paris, a practicat medicina 
in Bucureşti, a fost profesor de clinica ţoalelor in
terne (1896) şi medio primar la spitalul Brlnco- 
venesc. A fost unul din medicii cari au îngrijit 
pe regele Ferdinand cînd a fost grav bolnav (1897).

BUISSpN FERDINAND. (“1841), pedagog şi pu
blicist francez; profesor ia Sorbona, susţinător al 
învăţămintului moral laic în şcoalele pubiice, au
torul cunoscutului Dicţionar pedagogic (ed. 2-a 
1911). A luat în 1927 premiul Nobel pentru pace.

BUJOR, ® com. rur. jud. Covurlui, reşed. pl. 
Bujor; 4466 loc. (1912); are bancă, spital. K ® c. r. 
jud. Vlaşca, pl. Dunărea. ţ| ® deal In jud. Tul- 
cea. li ® lac în jud. Olt. t ® munte în jud. Rîm- 
nicu-Sărat. H ® c. r. jud. Severin, pl. Făget. 1( 
® c. r. jud. Lăpuşna, pl. Bujor.

BUJOR PAUL (*1862), naturalist romăn. Doc
tor în ştiinţele naturale din Genova (1891), pro
fesor de morfologie la facultatea de ştiinţe din 
Iaşi, întemeietor cu C. Stere al revistei „Viaţa 
Românească” din Iaşi. A fost membru al Parla
mentului în cîteva rînduri. A publicat lucrări a- 
supra biologiei lacurilor dobrogene.

BUJOREANU ION M. (“1834 . . .) publicist ro
mân. A fost 'magistrat, director al „Monitorului 
Oficial”. Cunoscut prin Colecţiunea legiuirilor Ro
mâniei vechi şi noi (1873—1885). A scris piese 
de teatru [Conu Zamfirache, 1857; Judecata lui 
Brînduş, 1864; Zuluferiblum, 1879; Zapciul, 1881), 
roman (M istere din Bucureşti, 2 voi. 1862), cărţi 
de polemică politică şi altele.

BUJORENI, com. rur. jud. Vîlcea, plasa Cozia.
BULAEŞTI, com. rur. jud. Orheiu plasa Sus- 

leni; 2003 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Susleni.

BULBOACA, staţie c. f. jud. Tighina plasa 
Bulboaca, i'ntre Tighina şi Ghişinău.

BULBUC, com. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Geoagiu.

BULBUCATA, com. rur. jud. Vlaşca, plasa 
Argeş.

BULETINUL asociaţiei GENERALE A MEDICILOR
DIN romAnia, apare in Bucureşti din 1897.

BULETINUL COHISIUNn MONUMENTELOR ISTORICE,
fundat în 1908.

BULETINUL SOCIETATII DE GEOGRAFIE, fundat 
în Bucureşti în 1876

BULETINUL SOCIETATn NUMISMATICE romane, fun
dat în Bucureşti în 1904.

BULGARI, com, rur. jud. Sălaj, plasa Cehul- 
SUvaniei.

BULGARIA, Stat în S. E. Europei. Se măr
gineşte. la N. cu România, la E. cu Marea Neagră, 
la S. cu Turcia şi Grecia şi la V. cu Jugoslavia. 
Supr. 103.146 km. p.; 5.483.000 loc. Bulgaria e 
străbătută de la E. la V. de Munţii Balcani, des
părţiţi în Balcanii Mari şi Balcanii Mici. Spre 
N.-E. prelungirea DeUorman. Spre N.-V. M. Stara- 
Planina. Spre V. şiS.M. Pirin, Rodope, Balcanii 
Negri. Din Balcanii Mari. seprelungesc; Sredna- 
Gora, Semena-Gora. Numeroase cursuri de apă 
străbat pămîntul Bulgariei, unele îndreptlndu-se 
spre N. ca afluenţi ai Dunării (Lom, Ogost, 
Ischer, Vid, Osma, lantra, Lomul-Alb şi Lomul 
Negru), altele spre Marea NeagrărjCancic), al
tele spre Marea Egee (Struma, Mesta, care trec în 
Grecîa, Mariţa cu afl. Tundj a şi Ardă care trece 
în Turcia). Capitala Sofia, 213.000 loc. Oraşe 
principale: Fillpopol, Vama, Rvsciuc, Burgas, 
Slivno, Plema, Vraţa, Vidin, Lompalanca, Ni- 
copol, Şviştov ' tŞiştov), Şumla, Tîmova, Fer- 
dinandovo, Pasargic. Bulgaria este împărţită 
în 16 judeţe.

Bulgaria e o ţară cu importantă producţie agri
colă. Pe lângă grâu, porumb, etc., se cultivă 
tutun de foarte bună calitate cum şi trandafiri.

Statul actual al Bulgariei este creat prin tra
tatul dela Berlin (1878) şi a luat repedea des- 
voltare importantă. Era întîiu un principat vasal 
Turciei, redus ca teritoriu, şi la S. lui era o pro- 

, vinele autonomă Rumelia, ^vernată de un gu
vernator creştin numit de Turcia. Primul suveran 
a fost Alexandru de Battenberg, în timpul căruia
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BUL- Rumelia se proclamă uniLă cu Bulgaria; dar 
Rl IR în 1880. După el urmă Perdinand de
DUr\ Coburg, In timpul căruia Bulgaria se proclamă 

regat independent (1908). Luă apoi parte la răz
boiul balcanic (1912) şi In 1915 intră în alianţă 
cu puterile centrale, atacând' Serbia. învinsă In- 
preună ou ele, Bulgaria pierdu din teritorile oi 
prin tratatul dela Neuilly (1919), suveranul ei 
abdică, luindu-i locul' fiul său Boris.

BUX.GARICA, (sau BTTLOAbjca) corn. rur. jud. 
Cahul plasa Traian; 3053 loc. După legea 1929, sat 
circ. corn. Cubei.

BUL G Ar AŞ, eoni. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Periam; 2453 loc.

BtÎLGW BERNHABDDE (■1849tl929), om politlc 
german. A fost ministru plenipotenţiar în Româiiia 
şi In Italia, apoi ministru de externe, in care cali
tate a rclnoit tripla-alianţă, a organizat colonia 
Kiao-Cendin China, în fine cancelar (1900), în 
care situaţie s'a declarat contra Franţei la confe
rinţa de la Algesiras In chestia Marocului. A fost 
făcut conte şi apoi prinţ. Era ministru la Roma 
când Italia a intrat în războiu contra Germaniei.

B'ULQZ FRANQOis ('180311877), publicist fran
cez, luă conducerea cunoscutei „Revue des deux 
mondes” şi-i asigură succesul.

BULZ, corn. ruf. jud. Bihor plasa Bratca; 
2986 loc.

BULZŞŞTI, © corn. rur. jud. Dolj, plasa 
Balta-Verde. 11 ® c. r. jud. Hunedoara, pl. A'vram- 
lancu.

BUMBAC lOAN (*184311902), profesor şi scrii
tor român din Bucovina. A făcut studii superioare 
la Viena şi a fost numit (1881) profesor de litera
tura română la Universitatea din Cernăuţi. A 
publicat poezii, nuvele, scrieri istorice şi cercetări 
asupra istoriei limbii şi literaturii române, între 
cari un studiu asupra Codicelui Voroneţian, în 
care emitea teorii combătute de alţi istorici li
terari.

B'UMBAC VASILE ('183711918), scriitor şi pro
fesor român din Bucovina. Il găsim bursier al 
Ministrului Moldovei în Blaj în 1861. In 1874 îl 
vedem profesor la gimnaziul din Suceava. A pu
blicat poezii în „Familia” (1866) şi „Albina” din 
Viena (1867) şi alte reviste, studii diferite (versi
ficaţie, etc.) şi povestiri de călătorie,

BUMBUŞŞTI, corn. rur, jud. Argeş, plasa 
Oltu-de-Sus,

BTjJNEA, mănăstire jud. Dîmboviţa aproape 
de Vîlcana, întemiată 1622 de un armaş Bunea. 

BVNA speranţa (Cap) Africa.
ByNEA AXTGUSTIN (*18571-1909), cleric şi isto

ric român. A făcut studii în Braşov, Blaj şi Viena. 
Preot (1881), a fost secretar al cancelariei metro
politane din Blaj, profesor de teologie dogmatică, 
director de studii în Seminariu, asesor consisto
rial. Remarcat prin scrierile sale, a fost ales mem
bru al Academiei Române In 1909. Opere pr.; Ge
stiuni din dreptul şi istoria bisericei unite, 1893; 
Vechile episcopii româneşti, 1902; Ierarhia Ro
mânilor din Ardeal si Ungaria, 1904; Stăpînii 
fării Oltului, discurs de recepţie, publ. după 
moartea lui, 1910.

B'UNGARD, © corn. rur. jud. Năsăud, plasa 
Lechinţa. 1f ® c. r. jud. Sibiu, pl. Turnişor.

BUNEŞTI, © corn. rur. jud. Fălciu, plasa 
Drinceni. 1) © c. r. jud. Fălticeni, pl. Liteni. 1) 
® c. r. jud. Tîmava-Mare, pl. Rupeni. 1| ® c. r. 
jud. Someş, pl. Gherlei. | ® c. r. jud. Vîlcea, pl. 
Govora.

B'UNTŞŞTI, corn. rur. jud. Bihor, plasa Beiuş.
B'URADA lOAN T. (*1851), magistrat ro

mân. A fost prim-preşedinte al Curţei de Apel din 
Iaşi şi profesor de drept roman la facultatea juri
dică din Iaşi.

BURADA TEODOR (*1839tl923), publicist ro
mân. A Învăţat în Iaşi şl la Paris dreptul şi mu
zica, a fost magistrat (1866) şi a înaintat pînă la 
gradul de Consilier al Curţii de Apel din Iaşi; s’a 
ocupat, după retragerea din magistratură, de et
nografie şi de foliilor, a călătorit prin provinciile

locuite de Români în diferite state şl a studiat 
viaţa şi obiceiurile lor; a fost membru corespondent 
al Academiei Române (1887). A publicat rezulta
tele cercetărilor Iui despre Românii din diferite 
ţări şi provincii; O călătorie in Dobrogea (1880); 
ia Muntele Atos (1884), î/i Istria (1896), In Bithi- 
nia (1893), in Moravia (1894), in insula Veglia 
(1895), in Silezia austriacă (1896), în Kamenitz 
Podolsk (1906), in Croaţia şi Dalmaţia (1908); 
a publicat studii asupra obiceiurilor populare: 
bocete (1878), crestături pe cherestele (1880), da
tini la inmormintări (1882), crestături pe drobuit 
de sare (1885), datini lanunţi (1889), la naşterea 
copiilor (1892); cum şi studii despre istoria legisla
ţiei româneşti, despre istoria muzicei, dpspre istoria 
teatrului, etc.

BURBONI, veche familie nobilă franceză, ri
dicată mai’ ales din sec. X, despărţită în mai multe 
ramuri şi In Italia, Spania. Ea dete Franţei o 
serie de regi.

B1)TRDEA, © platou în jud. Argeş şi Teleor
man. t ® c. r. jud. Teleorman, pl. Bălăci. 1| ® sta
ţie c. f. linia Costeşti—Turnu-Măgurele.

BURDUJENI, corn. rur. tîrg jud. Suceava, 
plasa Bosanc’ea; se află un orfelinat şi o şcoală 
profesională; staţie c. f. linia Paşcani—Burdujeni.

B'URGER GOTTFBIED (*1747tl'i'94), poet ger
man. Opera cea mai cunoscută; Lenore, baladă.

B'URGHELE GEOROE (* 185511929), publicist 
român. A fok deputat şi senator în mai multe le
gislaturi, a fost primar al oraşului Dorohoiu, unde 
a trăit toată viaţa şi unde a întemeiat o tUială a 
Ateneului Român, care a reuşit să aibă şi o biblio
tecă. Opere pr.: Organizarea magistraturii, Frag
mente istorice şi literare, Viaţa lui MihailKogăl- 
niceanu.

BXJRGUGIA, corn. rur. jud. Getatea-Albă 
plasa Cogîlnic; 4619 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Taşlîc.

-BURGyNDLA (fr. BODRGOGNE), veche provin
cie a Franţei; forma un ducat, avînd ca centru 
Dijon; azi formează mai'multe departamente, cu 
regiuni de vii vestite.

BURI (sau BOERi), colonişti olandezi în Africa 
de Sud, stabiliţi, după multe peripeţii, în Trans- 
vaal. Au trăit independenţi şi au scăpat de tendin
ţele de expansiune ale Englezilor, cari stăpînesc 
teritoriile vecine, pînă cînd, din pricina desco
peririi unor mine de aur. Englezii le-au anexat 
ţara, după un războiu crîncen (1899-1902).

BURIDAN JEAN (*1300 tl358), filozof francez, 
fost rector al Universităţii din Paris. In studiile 
sale a combătut ideea liberului arbitru.

BURIDAVA, cetate romană, jud. VUcea, a- 
proape de Călimăneşti, pe drumul roman care 
mergea pe marginea Oltului.

BIJRIIA, corn. rur. jud. Rădăuţi, plasa Dor- 
neşti.

BURLA VASILE (*184011905), filolog român. 
A fost profesor de limba elenă la liceul din Iaşi, a 
fost colaborator al ,,Convorbirilor literare”, pu- 
blicînd, pe lîngă studii, şi notiţe de polemică mai 
ales contra lui Hasdeu. A publicat şi o gramatică 
greacă (1895) şi o carte de exerciţii latineşti (1888).

BURILA-MARE, f © com. rur. jud. Mehe
dinţi, plasa Blahniţa. Comuna are spital, t ® B-- 
MlcA, c. r. tot acolo.

BURILEANU DUMITRU (*1865), profesor de li
teratură elenă la facultatea de litere din Bucu
reşti (1906).

B'URNAS, lac în jud. IsmaU, lung de 5 km., 
lat 3 km., comunică cu lacurile Carudiol şi Hadgi- 
Ibraim.

BURNAZ, clmpie întinsă în jud. Teleorman şi 
Vlaşca.

BURNOUF [btlrnuf] JEAN Louis (*177511844), 
fUolog francez, profesor la Collâge de France, cu
noscut prin gramaticele sale pentru limba greacă 
(1814) şi cea latină (1840). La noi, între primele 
lucrări după metoda lui cităm; Gramatică elc- 
nioă de Neofit Scriban (1862).

BURNS ROBERT (*175911796), poet scoţian.
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lipsit (le instrucţie sistematică; a început să pu-' 
biice fiind încă lucrător agricol şi apoi, doblndind 
succes cu operele sale, a venit în Edinburg şi a 
ocupat un post în admînistraţie. A murit tînăr şi 
în sărăcie.

BURSUCI, coni.rur. jud. Tutova, piasa Mur- 
geni.

BURY john BAGUNEiiL (* 1S61 tl928), istoric en
glez, profesor la Gambridge. A publicat studii asu
pra poeziei lui Pindar şi asupra lumii bizantine, a 
dat o ediţie a istoriei lui Gibbon despre istoria Ro
manilor. E membru onor.al Acad. Române (1913).

BURZUC, corn. rur. jud. Bihor, plasa Tileag(l.
BUŞTENARI, com. rur. jud. Prahova, plasa 

Prahova; mari exploatări de ţiţeiu.
BUŞTENI, com. rur. jud. Prahova, între Si

naia şi Predeal; staţie climaterică; staţie c. f. 
linia Ploeşti—Braşov; biserică şi şcoală zidită de 
casa regală; fabrică de hîrtie, de var hidraulic; 
2478 loc.; 882 m. altit.

BUSU, com. rur. jud. Mehedinţi, plasa Dum
brava.

BUTCULEŞTI, com. rur. jud. Teleorman, pla
sa Roşiorii-de-Vede.

BUTEASA, com. rur. ‘jud. Satu-Marp, plasa 
Şumcuţa-Marc.

BUTEANU lOAN ('1821 tl849), unul din con

ducătorii Românilor în luptele pentru libertate 
în 1848. Advocat de profesiune, el fu numit pre- 
fecl de către comitetul de conducere şi avu în 
Munţii Apuseni un rol important, alături de A- 
vram lancu şi de Axente, ţinînd în loc armata un
gurească, victorioasă în alte părţi. Gînd Kossuth 
trimise pe Dragoş ca să propuie Românilor înce
tarea luptei sub anume condiţîunî, Buteanu luă 
parte la consiliul şi adunările populare ce s’au 
ţinut atunci şi a avut imprudenţa să se încreadă 
în vorbele şi făgăduinţele pe cari un ,,Român’’ le 
aducea de la nişte adversari pe cari îi credea leali, 
şi a rămas cu cîţiva fruntaşi în oraşul Abrud ca 
să discute condiţiile; darHatvani întră cu trupe în 
oraş şi. In loc să parlamenteze, arestă pe coman
danţii români. Buteanu, prins prin această tră
dare, fu spînzurat în ziua de 23 Maiu 1849.

BUTENI, © com. rur. jud. Cluj, plasa Ca- 
lata. H® c. r. jud, Arad, pl. Sebiş; tîrg la 18 Febr.

BUŢENI, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa Hln- 
ceşti; 2830 loc. ,

BUTICESCU VASILE RANTA, scriitor şi profe
sor român din Transilvania. A publicat poezii, ar
ticole de folklore ş. a.

BUTOEŞTI, com. rur. jud. Mehedinţi, plasa 
Motru-de-jos; staţie c. f. între Piliaşi şi Turnu- 
Severin.
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Harta jud. Buzău.
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Stema jud. Buzău.

BUT- BUTQIU, ® corn. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
RVR Bogaţi, t ® mănăstire tot acoio, întemeiată de 
D T vornicul Udrişte şi logofătul Dragomir în timpul 

Iul Mlrcea-cel-Mare.
BTJŢUREANU VAsiLE (*1858), naturalist ro

mân. A făcut'studii la Paris şi a fost profesor la 
Liceul Naţional din Iaşi (1889), apoi profesor de 
mineralogie şi geologie la facultatea de ştiinţe din 
Iaşi (1899).

ByZA, ® corn. rur. jud. Someş, plasa Chio- 
chiş. H © c. r. jud. Mureş, plasa Miercurea.

BXJZAŞ, corn. rur. jud. Someş, plasa Ileanda.
BUZAu, © rlu afl. al Şiretului pe dreapta; 

izvorăşte din Transilvania, mimtele Tezla, udă 
jud. Braşov, Trei-Scaune, Bu- 
zău; Rlmnicul - Sărat, Brăila, 
se varsă în Şiret, lingă corn.

, Măcsinani; lunginiea tot ală 270 
km.; trece prin corn. Nehniaş, 
oraşul Buzău, etc.; afl. princi
pali pe dreapta; Crasna, Ne- 
hoiaşul, Nehoiul, pe stingă:
Arţagul, Cîlnăul. H © jud. în 
Muntenia; cap. Buzău-, 4936 
km. p.; 294.416 loc. (1915);
9 plăşi; 2 com. urb., 97 ru
rale; 8 parohii urbane, 151 rur. 269 biserici, 4 
mănăstiri; ţine de eparhia episcopiei Buzăului; 
de circ. Curţii-de Apel din Bucureşti; are 361 şcoale 
primare; are 8 cooperative agricole, 3 de produc
ţie, 41 de aprovizionare, 29 pentru exploatare de 
păduri. Numele vine de la rîul Buzău. ţ| © com. 
urb., cap. jud. Buzău, pe malul drept al rlului 
Buzău; 38.000 loc. reşedinţa unei episcopji; 
are 6 biserici ortodoxe, o sinagogă, un liceu de 
băieţi numit „Alexandru Hasdeu", înfiinţat în 
1867, şi o şcoală secundară de fete, o şcoală nor
mală, una profesională şi mai multe şcoale pri
mare; are tribunai şi judecătorii de pace, face parte 
din circ. Curţii de Apel din Bucureşti; staţie c. f. 
pe linia Bucureşti—Galaţi şi Bucureşti—Mără- 
şeşti; are mai multe spitaluri. Oraşul e vechiu, se 
citează într’un document din 1350. Prin activi
tatea unora dintre episcopi a fost aici, în unele 
momente, o desvoltarc Culturaiă Însemnată mai 
ales din punct de vedere bisericesc. 1 ® Episcopie. 
întemeiată în anul 1496, a avut tn eparhia sa jud. 
Buzău, Rîmnicu-Sărat şi Sac (sau Săcuoni), apoi 
i s’a adăogat şi Brăila. Azi cuprinde jud. Brăila, 
Buzău şi Rlmnicul-Sărat. Lista primilor episcopi 
e greu de stabilit cu preciziune. După unii, primul 
este Paisie, după alţii Seralim. Al doilea ar fi 
Anănia ca 1526. Apoi Ieremia ca. 1550, Alana- 
sie ca. 1553-1587, Luca 1587-1605, Chirii 1612- 
1620, EjTem Trufăşel 1620-1626, Ştefan 1636- 
1648, Serafim 1649-1668, Grigorie 1668-1691, Mi- 
troian 1691-1702, Damaschin 1702-1708, loasaf 
1768-1716, Danul 1716-1720, Ştefan 1720-1732, 
Misail 1732-1740, Melodie 1740-1749, Filarel 
1749-1753, Bafail 1753-1764, Cosma 1764-1787, 
Dos-Ueiu 1787-1793, Costandie Filiti 1793-1819, 
Gherasim 1819-1824, Chesarie 1825-1846, Filo-

teiu 1850-1860, Dionisie Romano 1861-1864, Ino- 
cherUie 1873-1893, Dionisie Climescu 1894, Ghe- 
nadie 1925.

buzdugan oeobge (*lS67tl929), regent al 
României între 1927-1929. A studiat în ţară, a fost 
numit în magistratură în 1892 ca substitui la 
tribunalul jud. Neamţ şi a înaintat ca judecător, 
preşedinte de tribunal, consilier ia Curtea de Apel 
din Bucureşti (1905) şi consiiier la Curtea de Ca
saţie în 1910, mai tîrziu preşedinte de secţie şi 
în 1924 prim-preşedinte. Numit membru ai Re
genţei prin voinţa regeiui Perdinand şi prin votui 
Parlamentului, a intrat în funcţiune îp ziua morţii 
regelui împreună cu Principele Nicolae şi cu Pa
triarhul Miron Crlstea.

BUZENI, com. rur. jud.” Botoşani, plasa Corni.
BUZESCU, © com. rur. jud. Teleorman, plasa 

Alexandria. 1f © familie boerească vestită în 
istoria noastră,

ByZGA, com. rur. jud. Solnoc-Dobîca. Tîrg 
în ziua de 11 Ianuarie.

BUZIAŞ, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Buziâş; reşedinţa plăşii; staţie balneară; ape fe- 
ruginoase şi acid carbonic.

BUZNEA, com. rur. jucl. Iaşi, plasa Cîrligă- 
tura.’
• BUZOyŞTI, com. rur. jud. Argeş, plasa Te
leorman.

BUZOVIŢA, com. rur. jud. Hotin plasa Chel- 
menţi;24871oc.Dupălegeadin 1929, sat circ. com. 
Chelmenţi.

BYRON [bair’n] GEOBGE GOBDON lord(*1788 
+1824), poet englez, spirit aven
turier, îşi făcu niulţi duşmani 
prin satirele sale, cari îi atra- 
seră şi admiratori. Pilit să 
plece din ţară din cauza anti
patiei ce deşteptă purtarea cu 
soţia sa, rătăci prin Europa 
şi se angajă în armata greacă 
în luptă contra Turcilor, dar 
muri de febră după lupta de 
la Missolonghi. Din scrierile 
lui s’au tradus româneşte;
Luarea Corintului (de Heliade 
1834, de Vîrgolici, sub titlul 
împresurarea Corintului, 1876), Gkiauml (de He
liade, 1834), Oscar d’Alba (de Heliade, 1834), 
Mazeppa (de Heliade, 1834, de G. Coşbuc, f. a., 
de T. M, Stoenescu, 1883), Parizina (de Heliade, 
1834, de S. Vîrgolici, 1877, de Al. Macedonski, 
1878), Logodnica d'Abidos (de Heliade, 1834), 
Prizonierul de Chillon (de Heliade, 1834), Osln- 
ditul din Chillon de Vîrgolici, 1871), Lamenta
ţiile lui Tasso (de Heliade, 1834), Beppo (de 
Heliade, 1834), Don Juan (de Heliade, 1847), 
Manfred (de T. M. Stoenescu, 1885), apoi poezii 
răsleţe de N. Xenopolîn „Convorbiri literare” an. 
X, T. M. Stoenescu, Al. Macedonski în ,,Litera
torul” 1881, 1882, 1885, P. Cernaîn ,,Convorbiri 
critice’’ 1907, etc. '

Lord G. Byron.
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COZIA, MĂNĂSTIREA fjCD. VÎLCEA).

CAABA, 0 piatră neagră ce se află în mijlocul 
moschee! din Meca.

CABALA, doctrină formulată de învăţaţi 
evrei cu vre-o două secole înainte de Hristos, 
care consta într’o interpretare specială a Bibliei, 
ce urma să fie cunoscută numai de cei iniţiaţi.

CABALLERO PERNAN, pseudonimul ceciliei 
DE ARRON, (*1796 tl877), romancieră spaniolă. 
Pr. op. Elia, Clemencia. Din nuvelele ei s'a 
tradus româneşte : Sărmana Dolores, 1901, în vo
lum, şi altele prin ziare.
. CABANIS GEORGES (*1757tl808), medic fr. 
şi om politic, avînd rol important in timpul 
marii revoluţii, publică multe scrieri de medicină, 
filozofie şi organizaţie şcolară.

CABILI, locuitori din Gabiiia, regiune mun
toasă din Algeria.

GABIRI, divinităţi ale unui cult născut 
probabil în Frigia şi răspîndit. şi în Orientul 
Europei. Ideea fundamentală a acestui cult este 
că focul e principiul tuturor lucrurilor (teoria lui 

' Lenormant). Această idee a fost simbolizată sau 
materializată la diferite popoare în diferite chi
puri. După cercetările făcute de Al. Odobescu, 
acest cult a fost practicat şi în Dacia şi pe te
ritoriul ei s’au găsit diferite monumente, mai 
ales baso-reliefuri, cari se explică numai prin 
comparaţia cu alte opere artistice-religioase de 
natură cabirioă din alte regiuni. O descriere a 
principalelor monumente a făcut-o Teohari 
Antonescu, sprijinit pe indicaţiOe lui Odobescu.

CABLOVATA, lac jud. Tulcea; supr. 120 
hectare; are insule cu stuf; are peşte mult.

CABOTO, doi Vcneţieni, tatăl (joan) şi fiul 
(SEBASTIÂN), cari au descoperit' Canada (1497).

CABRAL PEDRO ALVAREZ (ţ ca. 1526), navi
gator portughez, a descoperit Brazilia (1500).

CABUL, ® oraş Asia, cap. Afganistanului. 1 
(D fluviu în ' Afganistan.

CACA VELA gBerasih, călugăr grec venit din 
Cpnstantinopol în Bucureşti, a fost superior al 
bisericii Mihaiu-Vodă pe vremea lui Brîncoveanu.

CACA VELA. IEREMIA, Călugăr grec. A făcut 
studii în Creta, în. Lipsea şi în Viena. A fost

profesorul lui Dimitrie Cantemlr— nu ştim clnd, 
poate cînd acesta era în Constantinopol. Chemat 
în Iaşi ca profesor pentru fui lui Antioh Cantemir, 
a fost profesor şi la Şcoala Domnească; Nu 
cunoaştem datele exacte pentru toate aceste 
întimplări. Ştim că în 1698 era în Iaşi, fiindcă 
la apariţia unei cărţi a lui Dim. Cantemir In 
acest an scrie o prefaţă cu laude pentru autor, 
zicînd: ,,la holda minţii tale am ostenit11. De la 
Cacavela nC au rămas cîteva scrieri: Tălcuirea 
dumnezeeşiii Liturghii, trad. din greceşte şi tip. 
1697; Vitae pontificum de Platina tradus în 
greceşte 1687, ms. Academia Română. A cola
borat la ţipărirea unei scrieri greceşti a Patriar
hului Dositeiu {Tomul dragostei asupra latinilor, 
T6(j.o? afanTjc xatâ Xot!vu)v 1698). E curios că 
numele acesţui profesor grec a devenit îh lite
ratura noastră populară numele unui personagiu 
comic tip de isteţime umoristică.

CACICA, corn. rur. jud. Suceava, plasa 
Arbore; 2375 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Pîrteştii de sus. Aci se găseşte ocnă de sare, 
în 1922 s’au scos 4589 tone.

CAGOMEANCA, com. rur. jud. Ialomiţa, pla
sa Ciocăneşti;'2263 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Ciocăneşti.

GAGOVENI, staţie c. f. între Berzovia- şi 
Oraviţa. ' . , '

GADMOS (sau CADMUS), pers. mitol. grec. 
Ar fi întemeiat oraşul Teba din Beoţia şi ar fi 
introdus scrierea în Grecia.

GADOBEŞTI, com. rur. jud. Cernăuţi plasa 
Colacinului;' 2845 Ioc. După legea'1929, sat circ. 
com. Vrînceni.

GADpRNA LDiGi (*1850t 1923), mareşal italian, 
comandant suprem al armatei patriei, sale în 
războiul mondial între 1915—1917.

GADORNA RAFFAELE (*1815tl897), general 
Italian. S’a. distms în timpul războiului Grimeei 
(1854) şi. a comandat trupele cari au ocupat 
Roma în 1870.

GAEN, [cit.: can] oraş Franţa (N. V., dep. Cal- 
vados), patria lui Malherbe, vestit pentru prepa- 
raţiamîncărilor de burtă, {tripes ă la mode de Caen).
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CAE-
CAL

CAESAR, wm- CEZAR.
CAFFA, oraş in Rusia (Crimeoa); 10.000 loc.
CĂFFA lOAN DE, primul episcop ortodox în 

Transilvania In 1456 (găsit de Xenopol în do- 
cumonle din Pesta).

CAFRI, negri locuitori în Sudul Africci, în 
apropiere de Hotentoţi.

CAGLIQSTRO alebsandro, 
numele lui iobefbalsamo('1748 
tl795), aventurier celebru, că
lugăr, medic, francmason. Ita
lian de neam, dar călătorind In 
toată Europa, făclnd isprăvi fe
lurite, suferind închisori, exi
luri. _

CAGNAT[cafiii]RENfi(*1852) 
epigraf ist şi filolog francez. Pro
fesor la ,,Collăgo de France”
(1887), membru al Academiei 
de iiiscripţiuni (1895); membru onorar al Acade
miei Române (1926); a făcut cercetări şi explo
rări epigrafice In diferite ţinuturi aie Africei pe 
unde au rămas urme ale stăplnirii romane şi a 
publicat asupra lor studii numeroase; a studiat 
clteva din instituţiile romane, ca impozitele ş. 
a.; a dat un manual preţios de epigrafic latină, 
de care se servesc studenţii şi la noi; a Înte
meiat o publicaţie anuală de specialitate cu 
Bernier.

CAHUL O oraş cap. jud. Cahul, 12.000 loc. 
(1923); are 2 biserici ortodoxe, 1 bis. lipovenească.

Cafru.

PL.ŞTEFAN CELMARE 
gRaimaclia

CAHUL \ PL TRAI'AN' •.
ION VOEVOD \

Harta jud. Cahul.

2 israelite; 1 liceu do băieţi ,,Ion Voevod”, 
Înfiinţat 1913, o şcoală de fete „lulia Hasdeu”, 
înfimţată în 1880, o şcoală profesională de fete, 
o şcoală comercială de băeţi şi 7 şcoale primare. 
E înfiinţat în 1838 de fostul guvernator al Ba
sarabiei Feodorov, care era proprietarul moşiei. 
Numele dat după lacul Cahul. H ® jud. în Basa
rabia cap. Cahul; supr. 4482 km. p.', 147.266 
loc. (1922); arc 5 plăşi, 2 corn. urbane, 67 corn. 
rur. cu 447 sate (1926); ţine de eparhia episco
piei din Cetatca-Albă, are 43 grădini de copii şi

169 şcoale primare (1929); ţine de circ. Curţii 
de Apel din Galaţi. Are 4 cooperative de des
facere şi consum cu cap. 505.000 lei (1925) ţ| ® rîu 
jud. Ismail, se varsă în lacul 
cu acelaşi nume. f ® lac jud.
Ismail, legat cu Dunărea prin- 
tr’un rîu şi cu lacul Cartai 
prin- alt rîu.

CAIAFA, preot ebreu, pre
zident 'al tribunalului care a 
judecat şi a osîndit la moarte 
pe Hristos.

CAIAN DEMETRin (*1754 
tl821, 'preot român în Tran
silvania. A fost profesor la Se- 
minariul din Blaj şi prepozit

Stema (jud. Cahul.

capitular. A lăsat un fond pentru ajutorul stu
denţilor.

CAIAN DEMETRin (*1778tl832), profesor şi 
preot român în Transilvania. A predat teologia 
dogmatică în Blaj, a fost vicar capitular (1820).

CAIDANOV IVANCOSNICI (*1782 tl845), istoric 
rus. Una'din scrierile lui a fost tradusă de G. A- 
sachi: Istoria imperieirosime, 2 voi. 1832-—1833.

CAELLAyX [calo] josefh (*1863), om 
politic şi financiar francez. De mai mtilte ori 
ministru şi prezident de consiliu, s’a făcut cu
noscut prin studiile asupra impozitelor şi prin 
legea impozitului pe venit.

CAIMATA, biserică în Bucureşti, zidită la 
1732, dărimată în 1892. Aci lăutarii sărbătoreau 
pe patroana lor Sfînta Paraschiva. După numele 
bisericii se numeşte şi mahalaua dimprejur.

CAIN, personaj biblic, fiul Iui Adam şi al Evei. 
Fuga şi rătăcirea lui formează subiectul poeziei 
lui V. Hugo „Conscience”, trad. rom. de V. Pogor 
(în Convorbiri literare).

CAINARGEAUA-MICÂ, corn. rur. jud. Du- 
rostor, plasa Beibunar, 2264 loc. Circ. corn. 
cu 8 sate (1929).

CAER, sat jud. Cetatea Albă pe plrăul Caplani; 
1950 loc. Plnă la 1868 a fost staniţă de cazaci.

- Ţine de circ. corn. Bairamcea.
CAIRACLIA, com. rur. jud. Cahul, plasa Tra- 

ian; 2050 loc.
CAIRO, oraş capit. Egiptului, aproape de Nil; 

660.000 loc.
CATRpLI BENEDETTO (*1825tl889), om politic, 

italian, amic al lui Garibaldi, de multe ori mi
nistru şi prez. de consiliu.

CAIUŢI, ® com. rur. jud. Bacău, pi. Trotuş, 
compusă din mai multe sate, înfiinţată în 1865, 
dar tîrgul e pomenit în 1828; st. c. f.; 2030 loc. 
H ® rîu, afl. al Trotuşului.

CAJVANA, com. rur. jud. Suceava, plasa 
Arhore; 3050 loc.

CALABRIA, prelungirea de S; a Italiei dela 
golfurile Policastro şi Tarento pînă la strimt. 
Messina; ţinut în genere muntos.

CALAFAT, com. urbană jud. Dolj; 7.831 loc. 
(1915); port la Dunăre; st. c. f. linia Craiova- 
Calafat; judecătorie de ocol; 3 biserici; are liceu, 
înfiinţat 1919, şcoală secundară de fete înfiinţată 
1921; mai multe şcoale primare, şcoală normală 
de băeţi şi de fete, 2 şcoale de comerţ, o şcoală de 
meserii şi o şcoală de ţesătorie (1928—29).

CAIAIS, [cale], oraş. Franţa; pe Canalul La 
Manche; centru comercial. Ocupat de Englezi 
(1347—1558) şi de Spanioli (1595—1598).

CALAN (călan), staţiune baln. jud. Hune
doara, plasa Simeria, în valea Straiului; ape ter
male cu săruri.

CAIiCEDONIA, oraş în antica Bitinia; azi 
CADi-KiOi (Asia mică) faţă de Constantinopol. 
Aci au fost două sinoade (sau concilii] impor
tante: în 403 şi în 451.

CALCEIVA, com, rur. jud. Cahul, plasa Traian; 
3717 loc. După legea 1929, trecută la jud. Ismail.

CALiCIDICA, peninsulă în Marea Egec, 
formată din trei peninsule mai mici, dintre cari 
una cuprinde colonia de mănăstiri a Sf. MUnte.

CAliCUTTA, oraş. India cngl., în delta Gan-
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gelui; 1.300.000 loc; mare comerciu, multe in
dustrii, Universitate şi şcoli superioare.

CAliDEA,; ţară locuită de CaUleeni, mărginită 
întîiu Intre Tigru şi Eufrat, apoi mult întinsă. 
A avut rol mare în istorica antică, mai ales prin 
desv'oltarea ştiinţelor.

CAliDERpN DE LA BARCA PţUJRO (*1600 
tl681), celeb'ru dramaturg spaniol, autor a peste 
500 de comedii, drame şi alte piese. Op. pr. Viafa 
c un vis, tradus şi in româneşte.

CALDOS, (tl901), medio din Argentina, a 
studiat friguTile galbene şi a murit victimă a în
cercărilor ce a făcut asupră-şi.

CALENDARE (•••partea filol.): au avut rol în
semnat în desvoltarea noastră culturală, mai‘ales 
în soc. XVIII şi în prima jumătate a sec. xix. 
Cel mai vecliiu e tipărit la Braşov 1733, tradus 
din sîrbeşte, cuprinde numai partea calenda
ristică; apoi urmează: Iaşi' 1785 al lui Stril- 
biţchi; Sibiu 1794, primul care dă şi materie 
distractivă; Viena 1794, care dă şi o nuvelă; 
Bucureşti 1795, cuprinde numai însemnări calen
daristice; Sibiu 1797; Sibiu 1802, care cuprinde 
şi o anecdotă în versuri ,,Ursul şl puşcaşul”; 
Sibiu 1803, care are şi poezii. De aci încolo ur
mează regulat ■ în fiecare an calendarele din 
Bucla : 1806, primul oare cuprinde ca supliment o 
parte din ,,Istoria Românilor” de Samuil Clain; 
1808, cu începutul Cronicei lui Şincai-, 1809, 
idem; 1810, cu învăţături morale; 1811; 1813; 
1814, tip. de Nicola Nicolau din Braşov, cu 
reţete de medicină veterinară; 1815; 1816 cu 
predici şi articole de Petru Maior-, 1817, întocmit 
de Zaharia Carcalechi.

CALIACRA, jud. în Dobrogea; cap. Balcic\ 
supr. 4500 km. p., 138.000 loc. (1928); 6 plăşi; 
3 comune urbane, 81 rurale cu 
192 de sate (1926); ţine de epar
hia Constanţei; are 173 şcoale 
primare şi 70 grădini de copii 
(1929); are 9 parohii urbane, 30 
parohii rurale; 39 biserici, 144 
moschei; tace parte din circ. Cur
ţii de Apel din Constanţa. Are 5 
cooperative de consum şi desfa
cere cu un capital de 1.278.000 
lei, 2 coop. p. exploatare de pă
duri cu un capital de 1.176.000 
lei (1925).

CALfCI'(BREASLA CALICILOR) Sau
săraci ori cerşetori: erau orga
nizaţi ca şi breslele celelalte, 
avînd un staroste şi primind 
subvenţiuni de la stat (cutia 
milelor) afară de ce dobîndiau 
de la particulari. Atît în Iaşi cît 
şi în Bucureşti erau porţiuni din 
oraş unde locuiau. Ei au înflorit 
mai ales prin sec. xvii, iar de 
pe la mijlocul sec. xviii pri
vilegiile lor au dispărut de drept.
In Bucureşti.rămăsese amintirea 
organizaţiei'ior în numirea unei reţele principale 
de comunicaţie; Podul calicilor (corespunzînd în 
parte în Calea Rahovei de azi), 
căreia i s’a zis pe la începutul 
sec. XIX şi Podul Caliţei, nu
mire despre care mulţi cred că 
nu e cu nimic justificată.

CALIFORNIA ® un stat din 
Statele-Unite aşezat la Oceanul 
Pacific, vestit prin descoperirea 
minelor de aur (1848); azi ţară 
agricolă, debuşeu pr. San Fran
cisco. H © peninsulă făcînd par
te din Mexic, alături de Golful Stema jud. Caliacra. 
Californiei.

CALIFI, urmaşi ai lui Mahomet (632—661), 
despărţiţi in omeiazi şi abasizi. Au fost mai multe 
califate: în Persia, în Egipt, în Bagdad, în Cor- 
dova etc.

CALIGXJLA (*12t41), fiul lui Germanicus şi

CAL

Alex. Calimah

al Agripinei, împărat roman, vestit pentru crimele CAL 
şi nebuniile sale sanguinare. Ucis de o conspiraţie, 
numele lui s’â şters din şirul îm
păraţilor.

CALIMAH ALEXANDRU, domn 
al Moldovei 1795—99. Era fiul 
lui loan C. A. fost domnitor lini
ştit sub a ■ cărui oblăduire ţara 
a progresat economioeşte, înce- 
pînd comerţul de cai şi grîne cu 
Prusia şi Austria. In ultimul an 
al domniei a fost ciumă cumplită.

CALIMAH GRIGQRE (fl769), 
domn al Moldovei de două ori:
1761—1764 şi 1767—1769. Prima 
domnie este fără însemnătate şi-l 
arată lipsit de experienţă. Este 
mazilit mai ales prin intrigile lui după o stAinpă din 
Grigore Ghica. deşi soţia sa era col. Academiei. 
Ghiculească. Revenind după ma
zilia rivalului său, provoacă ne
mulţumiri între boeri, cari se 
plîng la Poartă, fără a reuşi la 
altceva decît a dobîndi oarecari 
favoruri. In acest timp se încor
dează relaţiile între Turci şi Ruşi 
şi armate turceşti vin în Moldova 
îndreptîndu-se spre Nistru; Cali
mah risipeşte banii ce i se dă
duse pentru aprovizionarea tru
pelor şi de aceea e destituit şi 
omorît, fiind acuzat de tră
dare.

CALIMAH IO AN, domn al Mol
dovei între 'l758—1761. Se zice că 
era Român de origine, fiul lui Teodor Călmăşul;

Grig. Calimah 
(col. Academiei).

F DUMITRU
ţPL. STEJARUllr -

VULTURE

Harta jud. Caliacra.

făcuse studii în Polonia şi cunoştea iimba polonă 
şi latină; fusese apoi trimis la Constantinopol de 
către Nicolae Mavrocordat pe lîngă fratele lui, 
loan, care era dragoman; astfel rămase acolo 
aproape treizeci de ani, ajungînd însuşi mare 
dragoman şi mai tîrziu domn în Moldova. Ca să 
îndreptezo reaua stare financiară a ţării, aduse 
lîngă sine pe un Grec. Stavarache, care, ajutat 
de unii boeri,, puse biruri mari şi astfel pro
vocă o răscoală contra sa şi fu nevoit să fugă 
la Constantinopol., După fuga lui, Calimah în- 
fiinţă un bir nou numit fumăritul (după numărul 
coşurilor), fiindcă reînvierea văcăritului era greu 
de făcut, deoarece boerii se temeau de urmările 
blestemului rostit de mitropolit pe vremea lui 
Const. Racoviţă, măcar că Donmitorul reuşise să 
obţie demisia mitropolitului lacov şi să puie în 
loc pe fratele său Gavril, care ar fi fost dispus 
să deslege blestemul. Calimah, înaintat în vîrstă, 
se retrase spre a face loc fiului său Grigore.

Gh. Adamescu. — Dicţionar Enciclopedic Ilustrat. 1553 98



C A I CALIMAH soAHLAT (fi 821) liul lui AlexanclTu, 
«A.* domn al Moldovei în trei rtnduri: August-Dctom- 
CAM brie 1806, 1807—1810 sub ocupaţie ruseasca şi 

1812—1819. Ultima lui domnie este însemnată 
prin reformele financiare: desfiin
ţarea scuMniciloT (■•- acest cuv.) 
şi înlocuirea cu posluşnici (•»■ acest 
cuv.), aplicarea unor masuri de 
folos general, cu iscusinţă chib
zuite ca să proteje pe boeri şi 
să nu apese prea muit stările ce
lelalte. Tot lui i se datorează şi 
condica de legi (1817), bazată pe 
legislaţia bizantină, făcută cu co
laborarea pravilistului Androna- 
che Donici, care introduse şi dis
poziţii ce nu se găseau in cea de 
baiă. Textul pubUcat a fost gre- 
eesc. El înfiinţează şi postul 
de jurisconsult, numind Intîi 
Seheliti.
Scarlat X • \ .

Calimah a 
fost domn
şi în Mim- ^ ' '>
tema între
Februarie fv -

Scarlat Calimah.

pc Constantin

//hi

Stema Moldovei în condica lui Calimah.

!W
Calinic Miclescu 

(dup.*! o stampă din 
col. Academiei).

şi lunie^
1821, dar 
numai no
minal, căci 
defapth’a 
condus ţa
ra, ci a tri
mis în lo- 
cu-iun cai
macam.

CAX.IMAH GAVRIL, IW QAVRIL MITROPOLIT.
CAliIMÂKl TEODOR (tl894), diplomat şi 

om politic 'român. A fost deputat, senator; apoi 
reprezentant al ţării la Belgrad.

GALIMAKI-CATARGI NlOOLAE, om politic şi 
diplomat român. .A fost rninistru de externe în 
guvernul prezidat de Dimitrie Ghica şi în cel 
prezidat de loan Ghica, apoi reprezentant ai ţării 
la Pariş (1875) şi la Londra (1880). -

■ GALÎNCIVC lOAN (*1812 tl875), preot şi 
profesor român în Bucovina.

CAliINIG, sfînt, prăznuit de biserica ortod. 
la 29 Iulie'. A trăit în Ciiicia (Asia Mică) şi a fost 
mare propagator al credinţei creştme. După ce a 
fost chinuit în diferite feluri, a.murit ars într’un 
cuptor.

GAlilNIC (sec. TII), martir; prăznuit de bi
serica ortodoxă la 14 Decembrie. Era preot 
păgln, dar pătrunzîndu-se de adevărurile ere-; 
ştinismului, surpă idolul, căruia îi servea, şi îşi 
mărturisi credinţa. Era pe vremea lui Decius, 
marele persecutor al creştinilor; se înţelege că a 
fost jepede decapitat. .

GALINIC, patriarh al Constantinopolului 
(693—705). Opunîndu-se unor fapte ale lui 
Justinian II şi susţinînd pe adversarul iui, a 
fost trimis la Roma, unde a fost închis într'o 
cameră, căreia i «’a zidit intrarea. După patruzeci 
de zUe, spărgîndu-se zidul, l-au găsit, după unii 
autori, mort, după alţii, încă viu. A fost declarat 
sfînt, consacrîndu-i-se ziua de 29 August, dar 
în calendarele noastre nu l-am găsit.

CALINIC, patriarh al Constantinopolului. 
După îndemnul iui, Constantin Brîncoveanu a 
refăcut cu cheltuiala sa biserica de la Galata 
(Constantinopol) distrusă de incendiu.

GALINIG, mitropolit al Proilaviei pe la 1757.
CALINIC, mitropolit al Proilaviei pe la 1814.
CALINIC, (* 1787 tl868), episcop al Rîmnicului 

ales în 1850.
CALINţe MICLESCU (*1822 t 1886), mitro

polit al României. Călugărit în 1842, devine 
arhiereu în 1855: In 1857 era locţiitor de episcop 
la Huşi şi .în această calitate a liiat parte lă 
divanul adhoc. Mitropolit locţiitor ai Moldovei

în 1863 şi titular în 1865, a luat parte la o mişcare 
contra unirii în 1866 după alegerea Domnitorului 
Carol. Graţiat de noul Domn, a putut deveni
în 1875 mitropolit primat şi ....
ca atare să aibă norocul ca, /' f 
în timpul păstoriei sale, să 
vadă realizată autocefalia bi- &■ XX'Xp 
sericii ortodoxe . române.

CALIST ARHIEREU (*1800, 
tl885). Călugărit de tînăr la %
Cernica, trece la Cozia; arhi- <!r
mândrit 1845, arhiereu cu 1 ' ■
titlul Stratonichias, 1850. A 
construit din averea sa bise- 
ric4 din sub. Delea Nouă 1872 
—75) şi a lăsat prin testament 
o sumă importantă pentru 
Azilul Elenă Doamna.

CALISTRAT, sf. martir 
prăznuit de biserica 'ortodoxă la 27 Septembrie. 
A trăit în Roma în vremea eînd Diocletian, per
secuta pe creştini (303—311). Chinuit în diferite 
feluri, el reuşea să scape cu viaţă şi prin aceasta 
convertea pe soldaţii însărcinaţi cu execuţia lui, 
odată 45, altădată 180. I s'a tăiat capul odată 
cu al celor convertiţi de el.
' CALISTRAT ORLEANU, arhiereu român, ou 
titlul Blrlădeanu (1880); a fost superior al ca
pelei române din Paris.

CALLATIS M- MANGALIA.
CALLIOFE, personaj mitologic, muza poeziei 

eroice şi a elocvenţei.
GALLISTHENE (*365,t32S a. Chr.), filozof 

grec, a urmat pe Alexandru cel mare în expedi
ţiile Iu) şi a fost ucis de acesta. Povestea poporană 
Alexandria s’a atribuit lui Calistene, de aceea 
textul cel mai vechiu grecesc e cunoscut sub 
numele de pseudo-Callisthenes.

CĂLMĂ'î'UIU ® rîu, udă jud. Olt şi Te
leorman şi se varsă în lacul Suhaia. ţ) © riu, 
afluent al Dunării, udă jud. Buzău şi Brăila.

CALMUCI, popor de rasă 
mongolă, locuind în Rusia 
europeană şi în cea asiatică.

CALOMFIRESCU RADU, 
boer muntean p'omenit în po
vestirea luptelor cu Tătarii în 
timpul lui Mihaiu Viteazul.

CALpNAS GAVRnL’(f1795), ,, 
călugăr 'grec profesor în oasele y 
boerilor în Bucureşti.

CALVIN JEAN (* 1590t 1564) 
unul din marii reformatori ai Calmuc,
bisericii creştine, întemeietorul 
calvinismului. îşi începu pro
paganda în Paris (1533), de • 
aci trecu în Elveţia şi pu
blică la Basel cartea sa vestită 
Instituliunea creştină (1536);

, apoi se stabiii în Geneva, unde 
întemeiă un gimnaziu.

GALYPSp, pers. mitologic: 
nimfă, stăpîriea insula Ogigia.
Cunoscută prin episodul din 
Odisea (reţine pe Odiseu şapte 
ani) şi din TăUmaque al lui 
Fânelon (reţine pe T. fiul lui O.) Jean Calvin.

CAM (scris şi CHAM şi HAM), 
pers. bibi., al doilea fiu al lui Noe. De la el se 
trag Camiţii, locuitorii Africei de N.

CAMBpGE (sau CAMBODGE), regat din Indo- 
Ghina, sub prot. Franţei; 2.400.000 loc.; cap. 
Pnom-Penh:

CAMBISE (sau CAMBYSE) (*5291522 a. Chr.), 
rege al Persiei, fiul şi urmaşul lui Cirus. Războinic, 
curagios, crud, politic arnbiţios.

CAMBRIDGE. [chembrigî] oraş în Anglia; Uni
versitate celebră; 45.000 loc.

CAMCIATCA, peninsulă la E. Siberiei, între 
marea Berihg şi marea de OkOţk; supr. 276.000 
km. p.

CAMCICU, corn. rur. jud. Cetatea-Albă, plasa
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Sarata; 3395 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Gulevcea.

CAMENA, com. rur. jud. Cernăuţi plasa Cos- 
minului; 2428 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Mihalcea.

CAMENIŢA, oraş în Ucraina (Podolia); 
50.000 loc.

CAMŞNSKI MIHAIL FEODOBOVICI (*Ca. 1735 
t 1809)general rus. S’a distins In războaiele CatC- 
rinei II contra TurcUor; a lost făcut mareşal de îm
păratul Paul (1797); numit generalisim al armatei 
contra lui • Napoleon (1806), a renunţat, n’a 
luat parte la luptă. Asasinat de un ţăran în 
vremea cîud trăia retras la moşia sa.

CAMERON-VERNEY L07ETT (* 1844 f 1894), 
explorator englez, călători în Africa în căutarea 
lui Livingstone, ajunse la lacul Tanganyka (1874) 
şi străbătu continentul în lărgime.

CAMERUN, ţinut din Africa de V. dela 
Golful Guineei la lacul Ciad; 790.000 km. p., 
2.500.000 loc. Descoperit de Pernando Po, deveni 
colonie germană, iar după războiul mondial fu 
împărţit între Franţa şi Anglia.

CAMOENS ldis'qe ('1525 11580), poet por
tughez, autorul epopeei Os Lu- 
siadas (Luzitanii); a fpst şi 
marinar, a luat parte la luptele 
din Maroc, a fost exilat în In
dia; a murit în mizerie.

CÂMP AN JEANNE LOUISE / 
(*1752tl822),iristitutoarefran- p,
ceză şl autoare de scrieri edu- tj
cativo. Din operele ei avem |®
în rom. „Pentru educaţia 
copiilor tradusă de o mamă”, \
Buc.: 1839. ■

C AMPANELL A TOMMASO Luis de Camoens. 
(*1568 tl639), filoz. italian, 
autorul cărţii Civitas Solis (Cetatea Soarelui), în 
care expune o teorie comunistă.

CAMPANILE, turn înalt în piaţa principală a 
Veneţiei. Dărîmat în 1902, a fpst reconstruit după 
vechia înfăţişare şi inaugurat în 1912.

CAMPE lOACHiM (*17461 1818), pedagog şi 
moralist german; conduse institutul Philan- 
thropinum din Dessau; fiind la Paris în timpul 
revoluţiei, i se dete titlul de cetăţean francez. 
Pr. op. Psihologie pentru copii (1780), Theopkron 
sau conducătorul tinerimii (1783).

CAMPOFORMIO, oraş în Italia; 3000 loc. 
Aci s'a încheiat pace între Franţa şi Austria 
17 Oct. 1797.

CANA, oraş Palestina (antic.), azi kefeb 
kana. Aci făcu lisus prima sa minune; schim
barea apei în vin la nunta din Cana.

CANAAN, regiune din geografia antică, co- 
resp. cu Penioia şi Palestina.

CANADA, colonie engleză America de Nord, 
formează un Dominion-, supr. 9.655.440 km. p.; 
9.325.000 loc. Produce cerfeale, fructe, exploa
tează păduri, creşte vite şi exportează carne 
conservată. Clima e friguroasă iarna şi caldă 
vara, dar sănătoasă. A fost descoperită pe la 
1498; Francezii au fondat acolo primele aşeză
minte în 1534 şî au stăpînît-o pînă în 1763, 
clnd au luat-o Englezii, cari au uhit-o cu alte 
provincii de mai înainte stăpînite şi au format 
provincia actuală ,,Canada”.

E alcătuită dintr’o federaţie de state: Ontario, 
Qufibec, Nona Scoţie, Noul Brrmswiok, Columbia Britanică, 
Manltoba, Ina. prinţ Ednard, Alberta, Saskatohewan şi 2 
teritorii Yukon şi Nord-veat. Capitala federaţiei este 
Qtawa; oraşe pr. Montreal, Toronto, Winnipeg, 
Quebec, Vancouver, Hamilton. Fiecare provincie 
are guvernul său autonom şi federaţia are un 
guvern general, şi un parlament bicameral.

CANARE, xhsule în Oceanul Atlantic la 100 
km. de'ţărmul african; supraf. 7.167 km. p. 
Colonie spaniolă; cap. Santa Cruz în ins, Tene- 
rifa.

OiSDELA, ziar bisericesc. Cernăuţi, fondat 
1882, apare şi azi. La început erau redactori:

V. Mitrofanovici şi I. Vorobchievici. Acum în CAM- 
fruntea comitetului e Mitropolitul Nectarie. ^ am

GANDIA, ww CRETA. ^ A IN
GANDIANQ-POPESCU alexandru (*1841 

t 1901) ofiţer r'omân. După ce a ajuns la .gradul 
de căpitan, a demisionat (1867) şi a devenit 
ziarist, agitlnd ideea daco-română, pentru oară 
a fost arestat odată în Ardeal; a luat parte în 
1870 la proclamarea republice! din Ploeşti, clnd 
a fost arestat, dar achitat de juraţi. La izbucnirea . 
războiului în 1877 s’a înrolat în armată şi s’a purtat 
vitejeşte, mai ales Ia asaltul Griviţei. După răz- 
boiu, a rămas militar şi a devenit (1880) adjutant 
al Regelui, general în 1894. In tinereţe a scris si 
un volum de poezii (Clnd n'aveam ce face, 1866).

CANDQLLE AuansTiN DE (* 1778 tl841), mare 
botanist elveţian, stabilit în Franţa, la finele 
vieţii se întoarse în Geneva.

CANDREA I. AUREL (*1872), profesor de dia
lectologie şi folklor la facultatea de litere' din 
Bucureşti. A publicat studii de lllologle romanlol; 
de filologie lom&nă privitoare la fonetică şi la etimo
logie (Les ilements latins de -la la-ngue roumaine,
19o2, Etymologies roumaines, 1902) precum şi la 
istoria limbii [Straturi de cultură şi straturi de 
limbă, 1914), iar in colaborare cu Ovidiu Densu- 
şianu un Dicţionar etimologic al limbii române,
1910 —1914 (care cuprinde mare parte din ele
mentele latine). O altă lucrare din acelaşi do
meniu este Psaltirea scheiană (1916), textul în 
comparaţie cu alte psaltiri vechi şi, ca comple
tare, Limba textelor rotacizante (1916). Pentru 
studiul dialectologiei, a cules şi publicat, cu Ov. 
Densuşianu şi Th. Sperantia, texte din toate ţi
nuturile în cele 2 voi. Graiul nostru (1907) şi a 
făcut cercetări asupra locuitorilor din ţara Oaşu
lui (1907) şi asupra Megleniţilor, dînd texte şi un 
glifsar. Din folklor a studiat -poreclele (1896); unele 
credinţe şi superstiţii [Iarba fiarelor, 1928) şi ă 
alcătuit un dicţionar de proverbe (1910). A mai 
publicat, singur sau în colaborare, diferite cărţi 
didactice. Acum—prima parte (limba din trecut 
şi de azi) a prezentului dicţionar enciclopedic al 
Cărţii Româneşti.

CANDREA OEOROE (*1862ţl902), scriitor ro
mân. A lost ziarist în Transilvania, osîndit la 
închisoare, s’a refugiat în Românîa. A publicat 
în Bucureşti două studii asupra Moţilor în co
laborare cu TeofU Frîncu: Rolacismul la Moţi 
şi la Islrieni (1886) şi Bomănii din munţii 
apuseni (1888).

CANEA, oraş, cap. insulei Creta; port; 25.000 
locuitori!

CANŞLOS ŞTEFAN (tl823). Grec din Gonstan 
tinopol, ’ doctor îm medicină din Germania, a 
funcţionat ca profesor la Academia Domnească 
din Bucureşti (1820) şi, ca soldat'al eteriei, a com
pus imnul libertăţii, ce se cîntă şl azi de către 
Greci.

CANESTRINI OIOVANI (*1836tl900), na
turalist italian, descoperi bacilul influenţei (1892).

CANIBALI, nume dat locuitorilor unor in
sule din Marea AntUelor, cari erau mîncători 
de oameni (antropofagi) şi cari se numiau în 
realitate Caribali; mai tîrziu cuvîntul a luat 
înţelesul general de antropofagi.

CANINI MARCO ANTONIO (*1822 tl891), pu
blicist italian. In 1848 a fost secretar al guvernului 
veneţian, dar a fost arestat pentru ideile sale 
politice. Călătorind în Orient, a publicat un 
volum de versuri (1852); a trăit cîţiva ani în 
România şi a lost expulsat în 1859 din pricină că 
a publicat un articol contra lui Napoleon III.
A luat parte la luptele lui Garibaldi în 1866 şi 
a fugit în Franţa, unde a stat pînă în 1873. Pe 
lîngă un mare număr de opere în franţuzeşte şi 
italieneşte, două cari ne privesc de aproape:
Studii istorice asupra originei naţiunii române 
(Bucureşti 1858) în româneşte şi La virili sur 
la question israilite en Boumanie (Paris 1879).

CANNES, [can’] st. baln. Franţa, port la Me- 
diterana; 30.000 loc.
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CAN- CANNING GEOROE ('17701 1827), om politic 
r' A M englez, a despărlit Anglia do Sfinta alianţă.

CANNING STRATFORD ("1788 t 1880), orn 
politie englez. A debutat în cariera diplomatică 
oa secretar de ambasadă la Gonstantinopol 
(1807); a reprezentat ţara să în congresul de la 
Viena (1814); a fost ambasador la Constanti- 
nopol în epoca plină do dificultăţi care a pre
cedat războiul ruso-turc din 1828, mijlocind să 
se încheie întîiu pacea do la Akkerman (1826), 
iar mai tîrziu, deşi manifesta.se contra Turcilor 
prin părăsirea Gonstantinopolei In 1827, în- 
curajîndu-i în rezistenţa contra Rusiei. El a 
a ajutat pe Greci în momentul cînd şi-au stabilit 
independenţa ţării lor (1831). ,

CANQSSA, castel în Italia, unde împăratul 
Henric IV a venit să ceară ertare papei Grigoric 
VII (1077). De aci expresia: a merge la Ca- 
nossa = a SC pocăi.

CANQVA ANTONIO (* 17371 1822), sculptor 
italian. A lucrat multe grupări statuare, mausoleo 
şi monumente funerarii, atît în ţara sa cît şi în 
alte ţări. cum sunt: ,mon. -papei Clement al XIII 
şi vestitul mon. al Arhiducesei Crislina din Viena.

CANTA CONSTANTIN, boer moldovean, om 
politic. II găsim ministru din lăuntru în 1838.

CANTA lOAN SPĂTARUL, boer moldovean,. 
autorul unei cronici care povesteşte evenimentele 
Moldovei dintre 1741—1769. E publicată în 
colecţia lui M. Kogălniceanu voi. III ed. l-a 
■şi a 2-a. Probabil că familia aceasta e o ramură 
a Cantacuzineştilor şi numele ar li o prescurtare.

CANTA NICOLAE, vistier, logofăt. 11 găsim 
prezident al divanului Moldovean 1834.

CANTACUZINQ ANDRONIC(*ca. 1553tca'.1600), 
Grec stabilit în România, unul din fiii vesti
tului Şcitan-Oglu. Prin situaţiunea importantă 
CC avea la Gonstantinopol, a reuşit să numească 
ban al Graiovei şi apoi domn pe Mihaiu (Viteazul), 
care ora ginerele fratelui său lane. In timpul 
Domniei acestuia, a fost mare vislier, a fost 
delegat a semna cu alţi boieri tratatul de la 26 
Iunie 1599 cu Andreiu Batori, a fost în căimă- 
camia de trei boieri cari au administrat ţara după 
trecerea lui în Transilvania. După ce Mihaiu a 
fost învins la Mirislău, Andronic a fost judecat 
şi osîndit la moarte. A lăsat 5 fii.

CANTACUZINQ CONSTANTIN zis POSTELNICUL 
(tl663), boer , român, fiu al lui Andronic. A 
ocupat în Moldova funcţiunea de paharnic în 
1627 şi 1629, apoi a trecut (1633) în Tara-Ro- 
mânească, unde s’a căsătorit cu fiica lui Radu 
Şerban Basarab, domnitorul de mai tîrziu; 
aci a devenit postelnic şi a avut rol mare în 
afacerile ţării prin bogăţia şi relaţiile lui de familie 
cum şi prin autoritatea de care se bucura. în 
lumea politică din Gonstantinopol. Prin stă
ruinţa lui a luat tronul Grigore Ghica, dar tocmai 
acesta asfcultîhd de îndemnurile unor intriganţi, 
trimise în cursul nopţii dorobanţi cari îl duseră 
la măn. Snagov, unde-1 uciseră. ,,Toată ţara 
pllnge, zice cronica, pentru multa lui înţelepciune 
şi bunătate”. El a lăsat 12 copii: 6 băieţi (între 
cari viitorul domnitor Şerban şi Gonstantin 
Stolnicul) şi 6 fete (între cari soţia lui Papa 
Brîncoveanu şi deci mama viitorului domnitor 
Gonst. Brîncoveanu).

CANTACUZINQ CONSTANTIN STOLNICUL (* Ca.
1650 ţ Ifld), frate cu Vodă Şerban. A făcut 
studii la Padova; a călătorit mult prin Veneţia, 
Viena, Polonia, Creta, Gonstantinopol; a avut 
Tnare rol politic sub diferiţi domni, iar sub alţii 
a fost Închis; a sprijinit pe Brîncoveanu, nepotul 
său, ca să ia domnia şi l-a ajutat tot timpul; 
a murit însă în închisoare. A încurajat pe scriitorii 
greci sau români din vremea sa şi a fost însuşi 
un autor fecund, scriind cărţi de geografie, de 
istorie, cronologii de domni, etc., dar multe s’au 
pierdut; a rămas un fragment din o plănuită 
Istorie a Ţării Bomâneşti pînă în zilele lui, 
partea de la început. Această lucrare a fost pu
blicată de N. lorga.

CANTACUZINQ CONSTANTIN (' 1-SOO1 1877), 
om politic român. l:’iul lui lordache şi al Măriei 
Pîrşcovcanu. A fost secretar al statului în timpul 
lui Alexandru Ghica (1839—1840); apoi caimaicam 
în Ţara Românească în 1849 pînă la numirea lui 
Ştirbeiu; în fine un fel de guvernator numit de 
Poartă după plecarea armatelor ruseşti în 1854 
pînă la întoarcerea Iui Ştirbeiu.

■ CANTACUZINQ CONSTANTIN, mare logofăt în 
Muntenia. II găsim secretar al Statului între 
1838—18.12.

CANTACUZINQ CONSTANTIN c. (*1850tl920) 
din ramura rIfoveanu, medic român. A practicat 
în Bucureşti, fiind specialist în obstetrică.

CANTACUZINQ drAOHICI (* ca. 1630 ţ 1667) 
boer român fiu al lui Constantin Postelnicul fost 
mare spătar în Muntenia şi începătorul ramurei 
numite a Gantacuzinilor Măgureni.

CANTACUZINQ DUMiTRAşcu, domn al Mol
dovei, fiul lui Mihail şi deci avînd bunic pe An
dronic. EI locuia în Gonstantinopol şi era în 
1673 agentul diplomatic al lui Petriceico, Domn- 
nul Moldovei. Cînd acesta trecu în partea Po
lonilor şi părăsi tronul. Poarta numi pe Gantacu- 
zino şi-i dete în ajutor pe Tătari, fiindcă starea 
de războiu între Turci şi Poloni nu încetase. 
Această domnie fu scurtă (1674—75), dar .ne
norocită pentru ţară. Tot aşa a fost şi a doua 
domnie 1684—85, In timpul căreia s’a ivit şi o 
foamete teribilă. Purtarea lui în aceste împre
jurări a provocat o răscoală, din pricina căreia 
a fost mazilit şi pus la închisoare. Scăpînd, a 
trăit în mare mizerie pînă la sfîrşitul zilelor.

CANTACUZINQ GEQRGE c. ('184511912) din 
ramura Rîfoveanu, om politic român. A fost 
ministru do finanţe în guvernul prez. de D, A. 
Sturza (1895), în cel prez. de P. S. Aurelian (1896) 
şi In al doilea minister Sturdza. (1897). Director 
al ziarului partidului liberal Voinţa Naţională. 
Are un monument în Bucureşti în Grădina 
Icoanei.

CANTACUZINQ QHEORGHE (zis lORDACHE),
('ca. 165111692), boer român, fiu al lui Constantin 
Postelnicul. A fost spătar în Muntenia. A fost 
în Ungaria cu un corp de soldaţi români. Era Ia 
Viena în 1688. Rămîne acolo fiind bănuit de 
Brbicoveanu. Vine în ţară în 1670.

CANTACUZINQ GEOEGE zis lORDACHE (1 ca. 
1739), fiul lui Vodă Şerban, crescut la Braşov, 
a fost ban al Olteniei în timpul ocupaţiei austriace 
1718—1723, dar înlocuit. Mort subit după pacea 
de la Belgrad.

CANTACUZINQ GEOROE GR. ('183711913), din 
ramura Măgureanu, om politic ro
mân, cunoscut sub numele fami
liar de Nababul. Doctor în drept 
din Paris, a fost magistrat (1862), 
ajungînd consilier la Curtea de 
Apel. De la 1867 întră în viaţa 
politică, fiind deputat, primar 
al Capitalei (1869), ministru de 
justiţie (1870), de lucrări pub
lice, de finanţe (1873 — 1876), 
prezident al Camerei (1888), al 
Senatului (1894). Ales şef al par
tidului conservator, a fost prezi
dent de consiliu în 1899, a re
venit în 1901 şi a stat pînă în 
1907, cînd s’au întîmplat răscoalele ţărăneşti.

CANTACUZINQ GRIGORE O., ('1827), fiul 
lui Constantin Gairnacamul, magistrat şi om po
litic român. A fost consilier la Curtea de Casaţie, 
deputat, senator, efor al spitalelor civile. A fost 
director general al teatrelor (1882-87 şi 1889-98), 
a făcut încercări interesante pentru înfiinţarea 
Operei române, a tradus diferite piese cari s’au 
jucat pe scena Teatrului Naţional. A donat 
Azilului Elena Doamna o importantă sumă pentru 
a se întreţină două orfane.

CANTACUZINQ lANE, frate cu Andronic 
şi socrul lui Mihâi Viteazul. Aşezîndu-se în 
Muntenia, a ocupat demnităţi Înalte: sub Pă-

George Gr. 
Canlacuzino.
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traşcu cel Bun postelnic mare, sub Petru Cercel 
vislemic mare, sub Mihnea I ban al Craiovei 
şi capuchchaia la Constantinopol.

CANTAGUZINO ILIB, vistiernic In Moldova 
sub Antioh Cantemir.

CANTAGUZINO I04N (sec. xii) general 
bizantin, primul din lamilia lui pomenit în 
istorie ou nume precis.

CANTAGUZINO lOAN (tl383) ministru şi 
coregent al împăratului bizantin Andronic Pa- 
leologu, apoi singur împărat sub numele de loan 
VI (1341—1355); retras într’o mănăstire, muri 
călugăr.

CANTAGUZINO lOAN DR. (*1863), medic ro
mân. Licenţiat în ştiinţele naturale şi doctor în 
medicină, a iucrat în institutul Pasteur din Paris 
în secţiunea lui Mecinikof; e profesor de medicină 
experimentală la facultatea de medicină din Bu
cureşti (1901) şi director al laboratorului său 
special şi al institutului de seruri şi vaccinuri. In 
timpul războiului a fost conducătorul serviciului 
sanitar al armatei. Dintre lucrările şi publicaţiile 
sale.se citează: studii asupra fagocilozei, asupra 
microbilor răpciugei, tuberculozei, asupra scoria1 
linei, asupra tifosului exantematic, icleiului epi
demic, etc. A reprezentat România în lucrăriie 
Societăţii Naţiunilor. E membru al Academiei 
Române (1925).'

CANTAGUZINO lOAN A. (*1829 tlS98), din 
ramura moldovenească, om politic român, cu
noscut sub numele de zizin. A tradus în franţu
zeşte (pentru prima dată) opera lui Schopeniîauer: 
Aforisme asupra înţelepciunii In viaţă (Paris 
1890).

CANTAGUZINO lORDACHE, boer român, fiu 
al lui Andronic, a 'fost Vistier între 1631—1652 
sub Vasile Lupu.

CANTAGUZINO MATEIU, fiul lui loan VI, 
a fost proclamat împărat al Bizanţului prin 
abdicarea tatălui său, dar a fost învins de loan 
Paleologu şi n’a putut domni (1355—56). S’a 
retras şi el Intr’o mănăstire ca şi tatăl său.

CANTAGUZINQ MATEIU (tl684) zis AOA, 
fiu ai lui Constantin Postelnicul.

CANTAGUZINO MATEIU (fl925), jurist şi om 
politic român. Profesor la facultatea de drept din 
laşi; magistrat; advocat. In 1901 ales întîiu 
deputat ca membru al partidului lui P, P. Carp. 
Ministru de instrucţie 1918 şi 1920 în guvernul 
prezidat de general Averescu.

CANTAGUZINO mtttatt. (ţl578), negustor 
grec bogat din Cons'tantinopol din vechea familie 
a , Cantacuzinilor, poreclit şeitan-oolu (fiul 
Dracului), amestecat în toate intrigile politice 
de la Poartă, muri ucis în palatul său din Anhial. 
A lăsat trei fii: Andronic, Dimitrie şi lane. El 
se amesteca şi în trebile principatelor.

CANTAGUZINO mtttatt, zis MIHALACHE, fiu 
al lui Andronic, a fost vistier în Moldova 1627.

CANTAGUZINO mtttatt. sfAtarul (tl716) 
frate cu Constantin Stolnicul.

CANTAGUZINO MIHAIL 
(* ca. 1723tl787),'om po
litic român, cunoscut sub 
titlul de Bsnni. A susţinut 
unirea principatelor sub su
zeranitatea Rusiei sau a mai 
multor puteri. A murit în 
Rusia. Iseatribue(N. lorga)
Genealogia Cantacuzinilor 
şi o operă de statistică şi 
istorie asupra Ţării Româ
neşti.

CANTAGUZINO mtttatt
(t 1928), om politic român.
Piu al Iui George Gr. Cantacuzino, a făcut studii 
de drept la Paris, a fost Primar al Capitalei şi 
ministru de justiţie (1910, 1912, 1917).

CANTAGUZINO NICOLAE, ministru In Moldo
va; a uneltit, împre’ună cu Caimacamul Vogoride, 
în contra unirii principatelor, falsificând listele 
electorale.

Mihail Cantacuzino, 
Spătar.

CANTAGUZINO ŞERBAN (flCSS), domnul CAN- 
Ţăru-Româneşti 1679—1688. A avut o domnie p a ai 
agitată. A fost silit să însoţească pe Vizirul la 
înconjurarea Vienci (1683) şi atunci a ajutat în 
ascuns rezistenţa Nemţilor pînă Ia sosirea lui 
Sobieski, care învinse pe Turci şi scăpă Viena.
In amintirea acestor fapte Can
tacuzino puse să se ridice o 
cruce de piatră cu o frumoasă 
inscripţie. De atunci urmă jocul 
politic plin de iscusinţă căutînd 
să se apropie de Austria şi să 
lege de ea şi Rusia pentru a 
întreprinde o acţiune contra 
Turcilor. Aceştia, deşi cuno
şteau intenţiile domnitorului, 
nu cutezară să ia măsuri contra 
lui. E drept că şi el întîrzia Şerban Cantacuzino, 
momentul ieşirii pe faţă, deşi Domn. 
i se făgăduise de cele două 
puteri creştine nu numai ereditatea tronului Ţării- 
Româneşti pentru familia sa, dar şi tronul Bi
zanţului ce urma să fie restabilit. Domnia lui 
este însemnată şi din punct de vedere economic: 
prin Introducerea culturii porumbului; şi din 
punct de vedere cultural: întemeierea unei Aca
demii greceşti la Sf.- Sava şi publicarea Bibliei, 
zisă de la Bucureşti (terminată de Brîncoveanu 
în 1688), prima lucrare completă cuprinzând 
testamentul vechiu şi cel nou. El este începătorul 
ramurei Cantacuzinilor Rlfoveni.

GANTAGUZINQ ŞERBAN (tl712), vornic, fiul 
lui Drăghici şi al Păunii. .A zidit biserica din Mi- 
hăeştii de jos (Olt). A.reclădit biserica din Mă- 
gureni (Prahova), mănăstirea Lespezi (Prahova), 
mănăstirea Gozia (Vîlcea) şi Comana (Viaşca), 
unde şi este îngropat.

GANTAGUZINQ ŞTEFAN (f 1716), fiul lui 
Constantin Stolnicu’i, domn al Munteniei 1714—
1716. Punîndu-se în înţelegere cu Austria, a 
fost descoperit, detronat, adus Ia Constantinopol 
şi ucis, împreună ou tatăl său Constantin Stolnicul.
Soţia sa Păuna a fugit din Constantinopol în 
Italia şi a trăit acolo, avînd o pensie de la împărat.

GANTAGUZINQ TQMA, boer român, fiu al 
lui Andronic. A fost în Moldova postelnic 1625, 
mare sulger 1628, mare vornic 1629.

GANTAGUZINQ TQMA, fiul lui Mateiu Aga.
A fost ftori-logofăt, mare spătar în Muntenia, 
oapuchehaia al donmilor la Constantinopol; unul 
din adversarii lui Brîncoveanu.

CANTEMIR ANTlQH, domn al Moldovei, 
fiul lui Constantin. A ocupat întlia oară (1695:—
1700) trânul, isbutind a învinge influenţa lui 
Brîncoveanu şi a răsturna pe ginerele acestuia 
Const. Duca. Deşi a căutat să facă servicii Turcilor 
şi n’a administrat rău ţara, a fost totuşi mazilit 
şi înlocuit de fostul său predecesor. După clţiva 
ani a reuşit Insă să reia tronul Moldovei, de 
astădată cu asentimentul chiar al lui Brîncoveanu.
Această domnie (1705—1707) a fost mai rea; 
Cantemir a pus biruri grele (fumărit, vădrărit) 
şi cu toată supunerea şi chiar umilinţa faţă de 
Turci, tot a fost mazilit.

CANTEMţR ANTIQH (* 1708 tl744), poet rus, 
fiul lui Dimitrie. A ocupat 
situaţiuni importante în Ru
sia; a fost anibasador la Lon
dra; a îngrijit de publicarea 
manuscriselor tatălui său; 
este cunoscut prin Satirele 
sale, traduse româneşte de 
Al. Donici şi Costache Ne- 
gruzzi (Iaşi, 1844), scrise după 
principiile clasicismului fran
cez, pentru cari a fost numit 
Boileau al Nordului.

GANTEMOt CASANDRA, 
fiica Domnitorului Şerban 
Cantacuzino, soţia lui Dimi
trie Cantemir, Domnul Moldovei, femee instruită, 
a murit în Rusia şi a fost îngropată în Moscova.

Antioh Cantemir.
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Dimitrie Cantemir.

CAN- CANTEMIR CONSTANTpi, (tl693) domn al Mol- 
? A R (Iovei de la 1685. Se cobora dintr'un strămoş tătar, 

venit pe vremea lui Ştefan cel Mare şi dăruit cu 
moşii. EI a ocupat funcţiuni importante sub 
Domnii precedenţi. S'a arătat devotat Turcilor 

■şi a căutat să Înlăture relele ce urmau din desele 
năvăliri ale Polo'nilor; dar a reuşit numai In 
parte, mal ales din pricină că în ţară era un pu
ternic partid politic amic al Polonilor, din care 
făceau parte şi Costineştii.

CANTEMIR DIMITRIE (1673fl723), domn al 
Moldovei, fiul lui Constantin. Proclamat domn, 
după moartea tatălui său (1693), n’a putut să 
domnească realmente, căci Turcii au trimis pe 
Constantin Duca, ginerele lui Brîncoveanu, şi 
s’a dus la Constantinopol, unde a rămas mulţi 
ani. Graţie prieteniei cu con
ducătorii politicei de acolo, 
a'fost ales ca să fio instru
mentul Turcilor în acţiunea 

. ce voiau să pornească în 
contra lui Brîncoveanu. Se 

, zicea că ar li promis Tur
cilor să-l prinză pe Brînco
veanu •să-l predea lor. Astfel 
deveni Domn în Decembrie 
1710. Cu toate acestea, Can
temir urmează o politică 
anti-turcească. începInd răz
boiul între Turci şi Ruşi, 
el face o convenţiune secretă cu Ruşii ca să le 
dea ajutor şi în schimb să i se garanteze donrnia, 
ereditară a Moldovei pentru familia sa. Soarta’ 
armelor dete izbîndă Turcilor şi Cantemir fu 
nevoit să fugă în Rusia cu 24 de boeri (Iulie 
1711). Aci a fost onorat de Petru cel Mare cu 
titlul de Alteţă Serenisimă şi dăruit cu moşii. 
Rămîriînd văduv (1713) se căsători cu o fiică a 
Prinţului Trubeţkoi. A luat parte şi la o expediţie 
a armatei ruseşti în Persia, dar acolo s’a îmbolnăvit 

" şi, întorcîndu-se, a murit. Anii petrecuţi în Rusia 
i-a închinat literaturii, a fost un om foarte 
învăţat,. cunoscut ca atare în occidentul Europei 
şi a fost ales membru al Academiei din Berlin 
(1714), Operele sale se găsesc publicate în 8 volume 
de Academia română (1872—1901). Cele mai în
semnate: Divanul lumii sau gîlceava înţeleptului 
cu lumea (tip. Iaşi 1698); Istoria ieroglifică, 
roman alegoric, o satiră a împrejurărilor şi 
oamenilor din principatele române din acea epocă 
(ms. la Moscova, tip. 1883); Descripţia Molda- 
viae, scrisă 1715, tradusă în limba germană, 
apoi. în româneşte de mai multe ori (1825, re
tipărită 1851 şi 1868, 1909 de Miron Nicolescu, 
1923 de G. Pascu); Historia incrementorum 
atque decrementorum Aulae Othomanicae, tra
dusă în mai multe limbi (tip. Londra 1735,

• t Paris 1733, Hamburg 1755 şi în seria Academiei); 
Hronicul vechimei Remano-Moldovalahilor scrisă 
1717 (ms. tip. de Acad. 1901); Vita Constantini 
Canlemirii (ms. tip. Acad. 1883).

CANTILLI GEORSE (*1838t 1908), jurist ro
mân. A fost profesor de drept penal la Universi
tatea din Bucureşti (numit 1365), ministru de 
instrucţie (1878-79), senator.

CANTILLI ORiQGRE, general român. Sub
locotenent în 1857, colonel în 1875, a luat 
parte la răsboiul pentru independenţă, coman- 
dînd o brigadă în luptele de la Ple'vna şi 
de la Vidin; general în 1884, gen. de divizie în 
1893.

CJiNTON, oraş China, în delta fluviului Si- 
Kiang; 9.000.000 loc.

CANTOR DE A VIS SI COMERS, foaie comercială 
şi politica redactată de Zaharia Carcalechi, 
Bucureşti 1837—1857.

CANTy OESABE (*1805 11895), istoric şi om 
politic. Princ. op. Istoria universală. ’

GAP, colonie engleză' în Africa de S.; peste ' 
700.000 km. p.; 2.500,000 loc. ■

CAFADQCIA, regiune în Asia Mică, despre 
, care se vorbeşte chiar în documentele asiriene.

A fost provincie a vechei Perşii, a imperiului Se- 
leucizilor, a fost şi regat independent, apoi pro
vincie a Turciei.

CAPELLINI IOAN (*1833 tl922), naturalist 
italian. Profesor de geologie la Bologna (1861), 
a publicat scrieri de paleontologie, geologie' şi 
preistorie; membru onorar al Academiei Române 
(1914).

GAPIDAN TEODOR (*1879), profesor de lin- 
guisticâ şi dialectologie la Universitatea din Cluj; 
membru corespondent al Academiei Române 
(1928). A publicat în „Daco-Romania” etimologii 
şi articole asupra dialectelor. Opera principală este 
stufliul asupra dialectului megleno-român (2 voi. 
1925-1928). '

GAPISTRAN IOAN, (*13861 1456) călugăr 
franciscan, originar din Italia; venind în Un
garia, a luat parte la luptele religioase şi a or
ganizat o oaste de cruciaţi care a dat ajutor lui 
loan Huniade In lupta de la Belgrad (1456).

dAPITQLIU, unul din dealurile Romei, acolo 
era templul lui Jupiter, protectorul oraşului. 
Acest nume s’a dat şi unor construcţii mari; 
primăria din Toulouse (ca. 1760), parlamentul 
din Washington (ca. 1792), ş. a.

GAPLANI, com. rur. jud. Cetatea-Albă, plasa 
Palanca; '3154 loc. Dupălegea 1929, sat circ. com. 
Ivăneştii-'Vechi.

GAPO P’ISTRIA, IOAN conte DE (* 177611831), 
om politic grec, a trecut în Rusia, căreia . i-a 
servit de reprezentant în Elveţia şi la Congresul 
din 'Viena (1814), a fost chiar ministru de externe 
(1816). In 1822 se amestecă în insurecţia gre
cească, şi fu ales regent.

GAPORETTO, loc. Italia; aci a fost o în- 
frlngere a italienilor de către armatele germane 
şi austriece (Oct. 191’7).

GAPPONI cosuA, condotier italian, descen
dent dinir’o familie de nobleţă burgheză. A 
servit în armata lui Radu Şerban.

GAPRţRA, insulă a Italiei Ungă Sardinia. ' 
Aci este mormîntul lui Garibaldi, pe care Ita
lienii îl vizitează In fiecare an la 2 luUe.

GAPRIVI OEOROE CONTE , DE CAPRERA (*1881 
■|•1899), om politic german, can
celar al imperiului după Bis- 
marck (1890 — 1894), încercă 
să neutralizeze acţiunea socia
liştilor.

GAPŞA GRIGORE (*1841 
tl902), industriaş român în 
Bucureşti. A fost şi senator şi 
preşedinte1 al Camerei de co
merţ.

GAPŞA SCABIiAT (*1838 
tl870), scriitor român, colabo
rator la „Convorbiri Literare” 
în 1867 — 1868.

GAPŞA NicoLAE, profesor de inginerie la şcoala 
din sr. Sava (Bucureşti) pe la 1851.

GAPŞA ŞTEFAN (*1821 ţl885) medic român.
A studiat la 'Viena; a fost profesor la facultatea 
de medicină, medic şef al spitalului Maternitatea, 
director al serviciului sanitar.

GAPUA, oraş în Italia (Campania), vestit în epo
ca romană pentru ■viaţa de petreceri sgomotoase.

GAPUGmi sau CAPUTi^, ordin călugăresc 
întemeiat de Matteo de Bassi (ca. 1525); se disting 
prin . sărăcia îmbrăcămintei, lipsa de încălţămin
te, etc.

GAPU-CODRULUI, com. rur. jud. Cîmpulung 
plas. Homorului; 2710 loc.

GARA MDSTAPA (*1634 fl683), mare'vizir al 
Turciei. Ridicat dintr’o treaptă de jos, a ajuns 
vizir în 1676; s'a semnalat mai ales prin virtu
ţile sale militare şi prin cruzimile contra creşti
nilor. învingător al Polonilor (1677—1670), a 
pornit expediţia contra Austriei şi a asediat 
■Viena (Iulie, 1883), dar n’a reuşit s’o cucerească 
din pricină că a venit Sobieski, regele Poloniei, 
care a salvat-o. De aceea a fost osîndit la moarte 
şi decapitat în Belgrad.

G. Capriyi.
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CABACAIXA, împărat reman (1S8—217) 
care întinse dreptul de cetăţenie la toţi locuitorii 
imperiului, oricare le ar fi fost originea. Ducea 
viaţa f. simplă; dar făcu o sumă de cruzimi 
inutile. , '

CABACAS, oraş cap. lep. Venezuela; 93.000 loc.
CABÂCAŞ CONSTANTIN (*1773tl828), medic 

român fiul 'doctorului D. Garaoaş. A studiat la 
Viena, a fost medic în Bucureşti la Spitalul 
Pantelimon şi „doctor al politiei” (=al oraşului); 
a introdus cultura cartofilor; a stăruit să se în
fiinţeze spitalul Filantropia, şi a întemeiat o tipo
grafie, în Bucureşti.

'CABACAŞ DlMlTRIE (*ca'1730 tl804) medic 
in Craiova şi apoi în Bucureşti.
Vorbeşte despre el la 1798 un con
sul francez.

CABACAl com. urb. cap. jud.
•Romana’ţi; 15.396 loc. (1915) udat 
de rî'uşorul Câracăl; are 12 bise
rici, cea mai veche fiind Intrarea 
in Biserică, apoi Sflnta Treime 
1647, Sfîntul loan 1768, Sfintu 
Nicolae 1770; are 1 liceu de băeţi, 
o şcoală secundară de fete, 2 şcoa- 
le de comerţ şi 1 de meserii; staţie 

■' c. 1. linia Piatră Qlt-Corabia; ţine 
de eparhia episcopiei Rîmnicului; ,, _
de circumscripţia Gurţu de apel Const- Caraca5- 
Craiova; oraş f. vechiu, dar desvoltare însemnată 
a luat numai după 1850; în apropiere ruinele nu
mite. Antina ale municipiului roman Romula.

GABAGUBT, com. rur., jud. Ismail, plasa 
Bolgrad, 12695 loc. colonie de Albanezi Intern. 
1810; ţine de com. Cişmeaua Văruită.

GABAGUŞENI, com. rur. jud. Hotin, plasa 
Briceni; 2835 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Corjeuţi.

GABADA EnOENiu (*1836tl9i0), ziarist, om 
politic şi financiar român. A debutat ca redactor 
la ziarul „Românul” din Bucureşti ((1860—1870) 
a fost deputat ajutor de primar în Capitală, a 
luat parte la mişcarea antidinastică din Ploeşti 
(1870). Specializîndu-se în finanţe, a fost numit 
in comisiunea oare a tratat rescumpărarqa căilor 
ferate (1880), apoi membru în consiliul de ad
ministraţie al Căilor ferate Române (1883—1886); 
In acelaşi timp a fost ales director al Băncii 
Naţionale (1883) şi a rămas plnă la moai'te între 
conducătorii ei. Ca scriitor, a început cu piese de 
teatru, mai ales canţonete (1855—1858), apoi 
a publicat studii politice în româneşte şi în 
franţuzeşte (1867).

GABAGAGI-VEGHI, com. rur. jud. Ismail, 
plasa Bolgrâd; 3308 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Barta.

GABAGEA DIMITBIE, Grec trăitor în România 
la 1775, autor al unor scrieri filozofice.

GABAGEA lOAN, domnul Ţării - Româneşti 
(1812—1818),' fiul lui Nicolae Caragea, fostul 
Domn. A fost Dragoman al Porţii şi prin daruri, pe 
cari unii le socoteau la 4 milioane lei, a luat domnia. 
Sosirea sa în Bucureşti (Decembrie 1812) coincide 
cu începutul unei grozave epidemii de ciumă 
(cunoscută sub numele de ,,Ciuma lui Caragea”, 
descrisă de Iban Ghica). Politica sa externă este, 
pînă la 1814, neutră faţă de Rusia şi Franţa; 
de Ja această dată, văzînd că Rusia are cuvînt 
hotărîtor în politica europeană, părăseşte cu totul 
pe Francezi, pentru cari lucrase mai înainte, şi 
devine devotat Rusiei; dar începe a-şi pregăti 
pe sub mînă pentru vremuri grele şi amiciţia 
Austriei. Politica sa internă urmăreşte ţuita 
de a şi măii avuţia şi de a Întări cît mai mult 
grecismul în' ţară. Suferinţele locuitorilor au fost 
mari. Prădăciunile unot Turci din Ostrov lac 
pe Poartă să trimită un paşă cu ostaşi ca să 
apere pe locuitori, dar în realitate U apasă şi 

‘ aceşti^ fiindcă trebuia să-i întreţie ca pe o 
armată de ocupaţie. Jafurile Domnitorului, 
care inaugurează sistemul vînzării la licitaţie a 
slujbelor înalte, devin din ce în ce mai grele.

fiindcă el, numit pe 7 ani, făgăduise Porţii că CAR- 
se va retrage după trei sau patru am; dar ne- p/vp 
voind să se ţie de cuvînt şi ştiind că nu se va 
putea întoarce la Gonstantinopol, trebuia să se 
pregătească pentru a trăi în altă -ţară. Gînd se 
socoti gata, fugi în Austria, fără a mai aştepta 
să vie vreun trimis al Porţii, care putea să-l 
ducă la pierzare. Caragea a făcut o legiuire nouă, 
care-i poartă numele [Condica lui Carageă), 
compilată după legile bizantine. Ea a fost re
dactată în greceşte şi apoi tradusă şi în româneşte.
Cu ocazia publicării ei a scris lancu Văcărescu 
cunoscuta lui poezie „La pravila ţării".

GABAGEA NICOLAE, domn al Ţării-Româneşti.
1782—1783. 'Om foarte învăţat, fost mare dra
goman al Porţii, autor al unei gramatici greco- 
franceze. Deşi devotat Turciei, el menaja mai 
ales pe Ruşi, dar îşi făcea duşmani pe Ausţriaci.
Aceştia reuşiră să-l înlăture, profitînd de plîn- 
gerUe dese ale locuitorilor în contra, jafurilor 
făcute de Domnitor. Se spunea că voia cu orice 
preţ să admie avere ca să-şi poată mărita cele 
cinci fete ce avea.

GABAGEA TEOCLIT (sec. XVIII), Grec din 
. Gonstantinopol, a fost secretar al mai multor 
Domnitori din Ţara Românească,

GABAGEA vuoAşiN, meşter pietrar, care a 
lucrat la mănăstirea Hurez. E citat în pisanie.

GABAGIALE OOSTAOHE (*1813tl877), artist 
dramatic român şi autor de piese. Şi-a început 
cariera în 1834 cu reprezentaţiile Societăţii 
filarmonice în Bucureşti. Dintre piese, mai 
cunoscută: O soarea la mahala (1847).

GABAGIALE ION L. (*1853tl912), scrutor 
dramatic român. N’a tăcut studii - 
superioare, ci a fost autodidact; 
ziarist, funcţionar la Regia Mono- 
polurUor, Director general al Tea
trului Naţional (1888), comer
ciant, a avut o viaţă agitată şi 
ultimii ani i-a petrecut la Berlin, 
unde a şi murit. A debutat cu o 
poezie în „Revista Contempora
nă” din Bucureşti (1874), dar s’a 
făcut cunoscut prin comediile sale, 
jucate în Bucureşti şi publicate 
în „Convorbiri literare” (1880—Ion L. Caragiaie.
1886): O noapte furtunoasă, Conu 
Leonida faţă cu reacţiunea, O scrisoare pierdută.
De ale Carnavalului. După un timp de tăcere, a 
dat la lumină o dramă: Năpasta (1890), care a 
provocat multe polemici literare, .şi a început o 
nouă activitate ca nuvelist şi ca redactor al unor 
foi umoristice [Moftul român, 18&3). După pu
blicarea nuvelei O făclie de Paşti, a Început seria ■ 
schiţelor umoristice, pe cari le a adunat într'uh 
volum Momente (1901). Puţin amestecat în po
litică, a scris o broşură în urma mişcării ţărăneşti 
din 1907. De ia Berlui a trimis revistei ,,Convor
biri critice” (1907) câteva fabule şi epigrame şi a 
dat la lumină un ultim volum.: Schiţe nouă 
(1910).

GABAGELELE, circ. com. jud. Buzău cu 
21 sate (1929).

GABAGIANI lOAN (*1841 tl921), profesor ro
mân. Originar din Macedonia, a venit în Mol
dova şi a fost profesor de limba, şi literatura 
elenă la Universitatea din Iaşi. La întemeierea 
Academiei (1866) a fost numit membru, ca 
reprezentant al Macedoniei. A publicat în „Con
vorbiri Literare” studii (despre poezia poporană 
a Macedonenilor, 1869), cum şi numeroase tra
duceri din 1. elenă, între cari Balracomiomahia,
Odisea ş, a.

GABA-HASAN, com. rur. jud. Cetatea-Albă 
plasa V'olintireş'ti; 2197- loc. După legea 1929, 
sat circ. corn. Ivăneştu-Vechi.

GABAţBI, locuitori ai Antilelor; sălbatici bravi 
şi cruzi.

GABAIMANUL, vîrf în munţii Bucegi,
2495 hi. înălţime.

CARAIOAN CONSTANTIN, Grec (sau poate,
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CAR- după nume, Rnmân Macedonean) din Constanti-
CAR nopol. Doctor în medicină din Neapole, medic 

al iui Grigore Al. Ghica din Moldova (1765), 
autor al unei gramatici greceşti, tip. la Buda 1796.

CARAMANCHipi, corn. rur. jud. Tulcea, 
])lasa Babadag; 2000 loc. După legea 1929, 
sat circ. corn. Jurilolca.

CARAMAHMţlT, corn. rur. jnd. Ismail, 
plasa Cliilia-Nouă; 4978 loc. Circ. corn. cu 4 sate.

CABAMX7RAT, corn. rur. jud. Constanţa 
plasa Constanţa; 2397 loc.

CARANSţlBEŞ, corn. urb. jud. Severin, reşe
dinţa plăşii Caransebeş; staţie c, f. la tntîlnirea 
liniilor ce vin de la Haţeg, de la Lugoj, de la 
Turnu Severin; 6497 loc. (1919), episcopie orto
doxă romănă; are un iiceu de băeţi,,Traian Doda”, 
înfiinţat în 1907, un gimnaziu de fete, fost şcoală 
medie, o şcoală normală de băeţi şi o şcoală de 
menaj.

CARAOMţlR, cont. rur. jud. Constanţa, 
plasa Nouă; 3064 loc.; staţie c. f. pe linia care 
duce deia Medgidia în jud. Caliacra; are o şcoală 
de meserii.

CARAORMAN ® circ. corn. jud. Durostor, 
cu 12 sate (legea 1929) H ® circ. corn. jud. Tulcea 
plasa Sulina cu 5 sate (1929).

CARAPCţU-PE-CEREMUŞ, com. rur. jud. 
Storojineţ, plasa Ceremuşului; 5716 loc. f o.-pb- 
smET, circ. com. cu 3 sate (1929).

CARAŞ, 0 rlu afl. al Dunării, udă Banatul şi
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Harta jud. Caraş.

se varsă aproape de Buziaş. ® judeţ în Banat (fost 
Caraş-Severin), cap. Oravifa.
Are 2 com. urbane, 2 subur
bane şi 122 com. rur. Ţine 
de eparhia ep. din Lugoj, de 
circ. Curţii de Apel din Timi
şoara, are 9 grădini do copii 
şi 134 şcoale primare ; 17 
cooperative de consum şi 2 p. 
exploatare de păduri.

CARAŞOVA (sau Craşova) 
com. rur. jud. Caraş. plasa Re- 
ciţa; 2822 loc.

CARApXA, com. rur. jud.
Stema jud. Caraş.

Dolj, plasa Pleniţa; 3144 loc. Circ. com. 7 sate.

CARAVAGGIO MIOHEL (*1569tl609), pictor 
italian. Op.’ pr. Punerea in mormint (Vatican), 
Moartea Fecioarei (Luyru).

CARAZIN NAZAB,colonel rus, comandantul ar
matei ruseşti care a intrat în Bucureşti la 17 
Noernbrie 1769.

CARAZISI ANASTASIE, medic grec. II găsim 
medic comunal în Bucureşti în coloarea de alba
stru 1837—1840.

CARBAlilA, com. rur. jud. Cahul, plasa 
Dragoş-Vodă; după legea din 1929, sat din circ. 
com. Aluatu; 3427 loc.

carbonari, nume dat conspiratorilor din re
gatul Neapolului, organizaţi pe la 1800; .îşi 
întinseră relaţiile şi în Franţa şi luară parte la 
diferite mişcări pînă pe la 1830. A fost şi in 
Moldova, pe la Începutul sec. xix 6 organizaţie 
de acest fel, în care au intrat mulţi boieri mai 
mari şi mai rnici, cari au alcătuit şi un proiect 
de constituţie în 1822. Ei erau numiţi cărvu
nari.

CARCALECHI ZAUARIA, publicist romăn. 
A publicat între 1821—1830 la Buda o Bibliotecă 
românească, un fel de culegere din diferiţi autori. 
In 1833 a tip. tot la Buda o aşa numită ediţie 
a doua a unei lucrări a lui G. Lazăr {Povăţui- 
torul tinerimei), asupra autenticităţii căreia 
mulţi au îndoială.

CARCALEŢEANU ALEXANDRU (*1845), ge
neral român. Sublocotenent 1863, general de bri
gadă în 1894.. A fost şeful statului major.

CARCALEŢEANU, DOBRE (*1816 tl893), fi
lantrop român. A donat Azilului Elena Doamna 
şi Eforiei Spitalelor civile sume însemnate pentru 
ajutoare şi construcţii.

CARCALIU, com. rur. jUd. Tulcea, plasa Măcin: 
3659 loc. După legea 1929, sat circ. com. Greci.

CARCOPINQ jer6me, istoric francez. A 
studiat dominaţiunea romană în Africa, pu- 
blicînd şi o culegere de inscripţiuni găsite acolo; 
a cercetat diferite probleme din trecutul elenis
mului şi al istoriei romane, ş. a. Membru onorar al 
Academiei Române (1926), al Academiei Italiene 
(dei Lincei), a fost ales în 1930 membru al Aca
demiei de inscripţiuni^ din Franţa.

CARDIFF, oraş şi port în Anglia, la canalul 
Bristol; 190.000 loc.; mare industrie de cărbuni.

cardinali, nume întreb, prin sec. vi în 
Italia pentru anumiţi preoţi cu anume funcţiuni. 
S’a zis: preoţi cardinali, apoi episcopi cardinali 
în fine cardinali, însenmînd' gradul cel mai 
înalt în ierarhia bisericii catolice: ei aleg pe papă. 
(vv* şi I)

CARDUCCI 6I0SUE (*1835 tl907), poet italian 
Op. pr. Imn lui Satan (1865), Ode barbare (1880), 
land)i şi epode (1882), şi stu
dii de critică şi istorie literară.
A fost profesor la Univer
sitatea din Boîogna; în 1906 
a obţinut premiul Nobel. Tra
ducere în rom. de Cifarelli.
(1 voi. 1923). Alte traduceri 
de N. Ţincu, Z. Bîrsan, H.
Frollo, 1. Simionescu, G. Mur- 
nu şi Râul Teodorescu în 
,,Revista literară” „Lucea- 
făriir’, ,,Convorbiri critice”,
Sămănătorul”, ,Ramuri” Giosue carducci.

Şl Flacara (între 1902—1915
şi de Al. Naum în volumele sale de Poezii din
1915.

CĂREI, com. urb. jud. Sălaj, reşed. plăşii 
Cărei; 15382 loc. (1919); staţie c. f. spre Satu- 
Mare, spre Oradea şi spre Zalău; are un liceu 
de băeţi, o şcoală medie de fete, o şcoală de me
serii, o şc. de agricultură şi şcoale primare. 
Inamte de 1929 se numea Careii-Mari.

CAREY WILLIAM (*1761 tl834), orientalist en
glez; traduse Bamyana şi făcu un dicţionar 
bengal şi o gramatică sanscrită.

CARIAGDI (DIMITRIE (*1815tl893), om politic 
român. A fost ministru în 1865 (Justiţie), în
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1870 (Justiţie) ; deputat, senator, primar al 
Capitalei în 1884;

CARIBDA (=CHARYBDA) Şi SCILA ( =SCYLLA) :
în strîmtoarea Messinei este o prăpastie cu 
vîrtej pe ţărmul Siciliei {CariBdă, azi Calo taro) 
şi în faţă o stîncă pe ţărmul Italiei (Scilla). 
Cel vechi cînd treceau cu năvile pe aici erau în 
mare primejdie. Expr. prov: A fi între Sclla şi 
Căribda = între două pericole greu de evitat.

CARINTIA (germ. kAentbn), provincie a 
Austriei’; cap. KlagenfuHh.

CARIOFIL ION, filozof grec, cunoscut şi 
pomenit de Dimitrie Cantemir, a venit în Ţara- 
Romănească în 1693. In Constantinopol, unde 
desvoltase o Importantă activitate pe terenul 
teolopc, venind în conflict cu unele dogme ale 
bisericii şi fiind nevoit să facă o abjuraţiuno, 
n’a putut să rămîie mult timp şi de aceea a 
venit la noi. Aci a fost profesor şi a provocat 
discuţii, dînd naştere prin ideile sale la două 
cărţi: una a lui Dositeiu Patriarhul, tip. Iaşi 
1694 (înregistrată în Bibi. veche sub Nr. 97, 
dar exemplare nu se găsesc decît la Paris), alta 
a lui Constantin Cantacuzino, în formă de dialog, 
tipărită de Antim Ivireanul la Snagov în 1697 
(exemplar Acad. Rom. Nr. 107).

GARLQVCI (fost CABLOWicz). oraş în Iugosla
via, pe Dunăre; 5600 loc. Aci s’a încheiat în 1669 
un tractat între Turcia, de oparte şi Austria, 
Rusia, Polonia şi Veneţia de alta.

CARLSBAD ( =KAKLOVY-VABY) st. hain. Ceho
slovacia; 19.500 loc.; ape termale vestite.

GARLSRXJHE ( =KABLSBDHP,) oraş Germania; 
135.000 loc.

GARLYLE TOMAS (‘1795 f 1881), istoric şi 
filozof englez. Pr. op. Sartor Tcsartus-, Cultul 
eroilor (1840), cea mai însemnată, trad. româneşte 
de Const. Antoniade, 1910; Istoria lui Frederic 
II (1858—1865). Alto traduceri: Muncă, sin
ceritate, tăcere, de C. Antoniade, Din istoria 
revoluţiei franceze de P. Muşoiu.

CAKMELjTi ordin religios înfiinţat sec. xn în 
Siria (muntele Cârmei sau Sf. Ilie = Djobel 
Mar Elias), răspîndit în ţările catolico, luînd 
diferite aspecte şi avînd scopuri speciale.

CARMEN, societate corală, înfiinţată in anul 
1901 de Dim. Kiriac. A organizat concerte în Bu
cureşti şi in diferite oraşe din vechiul regat, cît 
şi din cîteva oraşe, din Bucovina şi Transilvania.

GARMEN-SYLVA m- E'LISA- 
BETA REGINA.

GARNAG, sat în Egipt, unde 
sînt ruinele Tebci: vestitul tem
plu al lui Amon, otc.

G ARN AV ALŞT, muzeu in 
Paris, cuprinde istoria Parisu
lui.

GARNIOLIA (germ. ERAIN), 
provincie a’ fostului imperiu au- 
stro-ungar, azi aparţine Iugosla
viei; 525.000 loc. cap. Laybach'.

GARNOT SĂDI (-1837 tl8.94), 
inginer, to'st preşedinte al Re
publice! (1887) asasinat la Lyon.

GAROL MAGNU ( = CAROL 
CEL MARE) (*742 7814), regele Francilor şi împă
ratul ■ Occidentului. Distruse re
gatul Lorgobarzilor din Italia 
(776—786); se luptă contra A- 
rabilor din Spania (778), contra 
Saxonilor (multe exped., prima 
772), contra Avarilor (791). Fu 
încoronat la Roma ca împărat 
(800). Incurajă artele şi ştiinţele.
Faptele lui şi ale armatelor sale 
avură mare răsunet şi imagina
ţia popoarelor produse multe cin- 
Lece şi epopei, intre cari este 
vestită cea franceză (Chanson de 
Roland) din sec. xi.

GAROL IV (*131671378), împărat al Ger
maniei, organiză monarhia întemeiată pe cei

Sădi Carnot.

Carol Magnii.

Carol Quintu.

7 electori; fundă Universitatea din Praga şi 
Viena; persecută pe Evrei.

GAROL VII (*140371461), rege al Franţei 
între 1422—1461. Prinţ slab, încoronat rege 
după victorile Ioanei d’Arc, termină totuşi 
războiul de 100 de ani cu Englezii şi se ocupă 
de organizaţia administrativă a statului.

GAROL TEMERARUL (*143371477), ultimul 
duce al Burgundiei, învins de Elveţieni la Morat.

GAROL QUINTU (*150071558), rege al 
Spaniei (1516) şi impărat al Germaniei (1519). 
Luptă contra Francezilor, go- 
nindu-i din Lombardia, făcînd 
prizonier pe regele Francisc I 
(1525); contra Romei, pe care 
o cuceri luînd .şi prizonier pe 
papa Clement vii, apoi fiind 
încoronat ca rege al Lombar- 
diei; contra Turcilor, contra 
Luteranilor în Germania. în
tinderea teritoriilor stăpînite de 
el era aşa de mare îneît putea 
spune că „niciodată soarele n’a- 
pune în regatul său”. Obosit 
do toate sforţările făcute abdică în 1555, retră- 
•gîndu-se într’o mănăstire, de unde căuta să su
pravegheze mersul trebilor publice.

GAROL IX (*155071574), rege al Franţei 
între 1560—1574. In timpul domniei lui se pro
duseră războaie civile, provocate de chestiile 
religioase. Prin edictul de la St. Germain (1570) 
încercă o împăcare; dar, sub influenţa mamei 
sale Catorina de Medicis, lasă să se petreacă 
măcelul.de la 23 August 1572 (noaptea Sf. Barto- 
lomeu=Saint Barthelemy), în oare pieriră fruntaşii 
protestanţilor şi printre ei oameni de o mare 
valoare,.

GAROL ROBERT (* ca. 1292 71342), rege al 
Ungariei şi al Neapolului. Primul rege al Un
gariei din familia Anjou (1310—1342). A în
treprins o expediţie contra Dorimitorului Mun
teniei, Alexandru Basarab, pentru a-şi stabili 
supremaţia asupra acestei ţări; a suferit însă o 
înfrîngere în munţi cînd se întorcea în ţara sa, 
neputînd să dea altă luptă cu Alexandru (1330). 
Locul acestei înfrîngeri, după Xenopol, ar fi 
Gherghiţa în drumul spre Sibiu; după alţii ar fi 
Posada.

GAROL I (*1600 71649), rege 
persecută pe puritani şi pe presbi- 
terieni, susţinînd catolicismul; con
tra lui luptă Lungul parlament şi 
SC produse o puternică revoluţie, 
avînd în frunte mai aies pe Crom- 
well,/ care izbuti să osîndească la 
moarte şi să 'ucidă pe rege.

GAROL XII (*1682 71718), re
ge al Suediei, vestit prin războa- 
ele sale cu Danemarca (1700) şi 

cu Rusia (Petru cel Marc) şi Polo
nia (August II); avu victorii la 
Narva (1700) la Duna (1701), la 
Kissow (1703), detronă pe 
regele Poloniei şi puse în loc 
pe Stanislas Lccinski; dar fu 
nefericii în noile lupte cu 
Ruşii, fu învins la Pultava 
(1709), se refugiă la Tighina 
(Basarabia), făcindu-şi reşe
dinţa la Varniţa. Izbuti să 
ridice pe Turci contra Ru
şilor, dar aceştia fură învinşi 
şi el fu nevoit să fugă. Ajuns 
în ţară, găsi o mare anarhie, 
astfel că nimic nu folosi de 
victoriile sale. Fu ucis într’o 
luptă. Despre el a scris Vol- 
taire (Histoirc de Charles xii)

GAROL VI(*168571740), împărat al Germaniei, 
avu lupte cu Franţa pentru tronul Spaniei; 
aliat cu Veneţia contra Turcilor, văzu armatele 
salo cuprinzîiid Belgradul; prin pacea do la

CAR-
CAR

Angliei;

Carol XII al 
Suediei.

Carol VI al
Germanici.
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CAR- PaBarovitz (1718) se dete Austriei: Oltenia, 
p. A o banatul Timişoarei, o parte din Serbia, ' etc. 
UArX pe cari le pierdu prin pacea de la Belgrad (1739); 

luă parte nelericită la lupte pentru succesiunea 
tronului . Poloniei; izbuti să i se recunoască 
sancţiunea pragmatică prin -care fiica sa Maria 

■ Theresa avu drept să-i succeadă la tron.
CAROLX (*1757tl836), rege al Franţei îiitre 

1824—1830. Avea titlul de Conte de Artois. 
Refugiat după luarea Bastiliei, reveni în 1814, 
luă tronul după Ludovic xvm, fu răsturnat de 
revoluţia din 1830.

CABOL I-io (*183911914), rege al României. 
La 8 Aprilie 1866 a fost proclamat prin ple-. 
biscit Domnitor al Principatelor-Unite. Fiind 
ofiţer în armata prusiană, a trebiiit să treacă 
.travestit prin Austria ca să ajungă în România. 
Sosind în Bucureşti (10 Maiu 1866) s’a dus la 
Mitropolie şi la Cameră, unde a depus jurămintul, 
la 30 Iunie a sancţionat constituţiunea. Această 
alegere a provocat protestări 
violente din partea Austriei şi 
a Turciei, cari consimţise, în 
1862, să recunoasă unirea prin
cipatelor numai pentru timpul 
cît Cuza va 11 Domnitor. Au 
fost chiar ameninţări cu inter
venţia armată, dar cîteva pu
teri, în deosebi Franţa, ne- 
au sprijinit şi lucrurile s’au 
liniştit; totuşi Turcia s’a îm
potrivit la orice manifestaţie 
do independenţă, cum a fost, 
in 1867, clnd a voit să împie
dice ca ţara noastră să ligu-

Carol I
Regele României.

reze la expoziţia din Paris cu titlul de Ro
mânia şl cu pavilion separat de al ei. Pe 
lingă aceste dificultăţi externe, erau altele în 
interior: 1 o aprigă luptă între partide, ceeaoe 
aducea foarte dese schimbări de ministere. Gre
utăţile acestea atinseră culmea în vremea răz
boiului franco-prusian, cînd se produseră fapte 
cari la un moment dat hotărîră pe- Domnitor 
să abdice. De la aceasta l-au,oprit aşigurărUe date 
de Lascar Catargiu, fost în locotenenţa Dom
nească din 1866, că va putea să' restabUească 
ordinea. Astfel se formă, sub preşedinţa lui, 
un guvern care conduse ţara pînă în 1876. Atunci 
se puse o problemă nouă: atitudinea ce avea să 
ia-România în conflictul dintre Rusia şi Turcia. 
Oamenii politici se Impărţiră în două tabere: 
linii socoteau că România trebue să rămîie 
neutră şi dacă Ruşii ar trece prin ţară, să pro
testeze şi să retragă armata la munţi; alţii-ziceau 
că România trebue să profite de împrejurări 
şi să. caute a-şi pregăti independenţa, făcînd 
chiar o înţelegere cu Rusia. Domnitorul îmbrăţişă 
această din urmă părere şi încredinţa guvernul 
lui loan Brătianu, care încheiă convenţia de la 
4 Aprilie (1877) cu Rusia^prin care aceasta garanta 
Integritatea teritoriului nostru, şi permise tre
cerea trupelor ruseşti spre Dunăre. De aci urmă 
protestul Turciei, ruperea relaţiilor şi bombar
darea oraşelor dunărene. Guvernul nostru, yăzînd 
că răsboiul ne este declarat, ceru Parlamentului 
să proclame independenţa ţării (10 Maiu 1877) 
şi mal tlrziu trupele noastre, chemate în ajutor 
de cele ruseşti învinse la Plevna, trecură Dunărea 
şi participară la războiu, îndeplinind, sub comanda 
supremă a Domnitorului, fapte de vitejie, de 
abnegaţie, de jertfă. Războiul se sfîrşl prin în- 
frîngerea Turciei, prin pacea de la San-Stefano, 
care distrugea cu totul Turcia europeană; dar 
statele occidentale nu puteau privi o asemenea 
creştere a puterii ruseşti şi isbutiră a impune 
revizuirea celor încheiate la San-Stefano printr’un 
congres european, care se adună în 1878 la Berlin. 
Toate sacrificiile noastre şi chiar drepturile garan
tate prin convenţiuni scrise mi au fost ţinute în 
seamă şi astfel ni s’au răpit cele trei judeţe ale Ba
sarabiei, pe cari la dobîndise Moldova prin tratatul 
din paris, 1856. Această dureroasă pierdere a fost

compensată economiceşte prin alipirea Dobrogei, 
ceeace ne da gurile Dunării şi eşire la Mare. Dom
nitorul Carol îşi îndreptă toată atenţiunea Ia 
desvoltarea avuţiei ţării, la facerea căilor de 
comunicaţie, la întărirea armatei şi la organi
zarea şcoalelor. Prosperitatea aceasta asigură 
statului nostru o situaţiune externă care-i per
mise să proclame regalitatea (14 Martie 1881) şi 
la 10 Maiu 1881 să încoroneze pe primul Rege 
cu o coroană turnată din oţelul tunurilor luate 
la Plevna şi pe prima Regină cu o coroană de aur. 
După o perioadă de linişte şi de muncă ordonată, 
începură a se arăta nemulţumiri contra regimului 
lui loan Brătianu, cari aduseră retragerea lui 
(1888), după care Regele Gârol fu, nevoit să 
schimbe mai multe ministere pînă cînd se formă 
un guvern mai statornic ai lui Lascar Catargiu 
(1891—1895); după acesta însă urmară iarăşi 
schimbări dese şi o criză economică aduse ţara 
în mare primejdie. Regele se hotărî atunci ,să 
cheme la guvern pe D. A. Sturdza (1-901) care 
propuse şi realiză un program de economii 
extraordinare, graţie cărora situaţia generală se 
îndreptă, şi schimbările politice se putură în
deplini normal prin venirea unui guvern pre
zidat de G. Gr. Cantâcuzino; dar o nenorocire 
mai mare se abate asupra ţării: mişcarea ţără
nească din 1907, care a trebuit să fie reprimată 
cu armele. RestabOindu-se liniştea, echilibrul 
social nu s’a putut totuşi fixa şi din pricina 
evenimentelor externe. Războiul balcanic aduse 
o turburare a situaţiei politice orientale după ce 
Turcia fu învinsă de aliaţi (Bulgaria, Muntenegru, 
Serbia şi Grecia), care punea statul nostru într’o 
situaţie dificilă. Deaceea, cind isbucni războiul 
între aliaţii din ajun. România trimise armata în 
Bulgaria ca să liniştească lucrurile şi războiul 
se sfîrşi prin pacea de la Bucureşti (1913) În
cheiată de o conferinţă internaţională prezidată 
de Titu Maiorescu primul ministru român. Prin 
acest tratat România dobîndea o rectificare a 
graniţelor ei, ocupînd ceeaoe s’a numit cadri- 
laterul, regiune care odinioară - fusese în patri
moniul unor domni ai Ţării Româneşti. După un 
an isbucni războiul mondial (1914). Regele Garol 
convocă un consiliu de coroană, care decise 
păstrarea neutralităţii. Gravitatea împrejurărilor 
şi boala de care suferia turburară pe bătrlnul 
suveran şi în ziua de 27 Septembrie 1914 muri 
subit la Sinaia.

CAROL I (*lS87tl922), impărat al Austriei 
şi rege al Ungariei (1916—1918). Abdicînd, după 
învingerea Germanici şi Austriei, a trăit în exil 
în insulele Madere; a încercat, dar zadarnic, 
să fie proclamat rege al Ungariei. După moartea 
lui, fiul său Otton a fost recunoscut de un partid 
politic ca eventual succesor la un eventual tron 
regal al Ungariei.

CAROL II (*1893), regele României, procla
mat de Parlament la 8 
Iunie 1930. E fiu prim 
născut al regelui Ferdi- 
nand I. Ca prinţ moşte
nitor, s’a ocupat cîţiva 
ani de organizarea şi con
ducerea cercetaşilor Ro
mâniei; apoi a înfimţat o 
fondaţiune cu numele său, 
avînd de scop răspîndirea ,,

, culturii în masele popu- 
lare. In acelaşi timp a 
urmat cariera militară, 
ajungînd, la începutul 
războiului dm 1916, la 
gradul de căpitan şt do
vedind,' în comandele ce 
a avut, dragoste pentru, 
soldaţi şi interevpentru 
desăvîrşirea instrucţiei 
lor. în timpul luptelor contra Ungurilor bolşe
vici, a avut, ca locotenent-colonel, comanda re
gimentului de vînători de munte.

Carol II. 
Reffele Rotnâniei
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P. P. Carp.

CARON, personaj mitologic. El era luntraşul 
care conducea sufletele în Infern trecîndu-i 
cu luntrea peste rîul Stix (=Styx).

CARP, apostol, amic cu Sf. Pavel. Biserica 
ortodoxă îl sărbătoreşte la 26 Maiu.

CARP, martir. A fost episcop în Tiatira (Asia 
mică) şi a fost cliinuit şi ucis prin foc, în vremea 
lui Decius (249 — 251) împreună cu un ucenic al 
său Papii şi cu sora acestuia Agatonica. Amin
tirea acestora se serbează de biserica noastră 
la 13 Octombrie.

CARP ANTON (t 1914), financiar român şi om 
politic. A fost ministru de domenii în cabinetul 
prezidat de D. A. Sturdza şi apoi în cel prezidat 
de Ion I. C. Brătianu (1907 şi 1908).

C.MtP cosTAGHE V. (*1838 f 1880), fabulist ro
mân. A învăţat în Iaşi şi în Cernăuţi; a fost func
ţionar. Op. pr. Fabule' (1880), Boemi şi răzeşul, 
piesă (Iaşi, 1873).

CARP PETRE F. (*1837 tl918), om politic român' 
A studiat la Berlin şi la Roma. A redactat ziarul 
„Tara" (1867—69). A fost între 
întemeietorii „Junimei" şi rev.
„Convorbiri Literare”; a publicat o 
traducere din. Shakespeare (Mac- 
beth), critici literare şi alte studii. A 
fost pentru prima dată ministru în 
cabinetul lui M. Costache-Epurea- 
nu, numit ,,cloşca cu pui”, din 
cauză că majoritatea miniştrilor e- 
rau tineri (20 April 1870—18 Dec.
1870). După ce a făcut parte din 
guvernul prezidat de Lascar Gatar- 
giu (1876J ca ministru de culte, a 
format un grup politic cu mulţi 
dintre aşa zişU „junimişti”, care avu ca organ 
„România liberă" şi apoi „Constiluţionalul". Ca 
reprezentant al acestui grup a fost ministru de 
externe a făcut parte din ministerui prezidat de 
T. Rosetti (1888) şi din cel prezidat de Lascar 
Catargiu (1891); In 1892 a vorbit contra pro
punerii de dare în judecată a miniştrilor liberali; 
ca ministru de domenii a făcut diferite reforme 
între cari legea minelor. Devenind prim-min(stru 
(1900) şi ministru de finanţe, ei a încercat să 
rezolve criza în care se găsea ţara prin vînzarea 
aşa numitelor disponibilităţi, dar punctul său 
de vedere ne fiind aprobat de. Rege, s’a retras. 
In 1910 a fost chemat ca prezident şi ministru de 
externe, dar, în urma unor neînţelegeri cu T. 
Maiorescti, s’a retras, lăsîndu-i acestuia .sarcina 
de a formă noul guvern (1912) care avu să în
cheie pacea de la Bucureşti. De atunci n’a mai 
fost ministru, iar în epoca războiului mondial, 
el a fost dintre cei cari au susţinut că România 
trebue să meargă alături de Germania, părere 
pe, care a exprimat-o la toate consUiilo de co
roană la cari a fost chemat. De aceea a rămas în 
Bucureşti In timpul' ocupaţiei şi a încercat să 
formeze aci un guvern (contra celui din Iaşi) 
care să încheie pace, dar n’a reuşit.

CARP AŢI, munţi în Europa Centrală; ma
sivul cel mai important după Alpi; se întind d(j Ia 
N. de 'Viena pînă la Dunăre formînd un arc de 
cerc care trece prin centrul României, lung de 
1450 km., avînd şi o serie de prelungiri cari 

, închid Transilvania spre V. Geografii împart 
Carpaţii noştri în 3 regiuni: C. răsăriteni, dela 
isvoărele Nistrului pînă la întorsura Buzăului, 
C. de miază-zi dela întorsătura Buzăului pînă 
la Dunăre, C. apuseni, prelungirile din Transil- 

.vania. .1) C. răsăriteni se compun din mai multe 
şiruri de munţi, din cari isvorăsc pe deoparte 
rîurile cari udă Moldova şi se varsă In Dunăre 
direct sau ca afluenţi, pe de alta cele cari udă 
Transilvania şi au acelaşi sfîrşit. Intre acestea sînt: 
M. Maramureşului, M. Bucovinei,, M.Rodnei, M. 
Bistriţei, M. Ciucului, M. Călimăn, M. Gurghiu- 
lui, M. Oituzului, M. Vrancei, M. Buzăului 
etc. 'Vîrfurile mal însemnate: Hovirla (2000 m.). 
Pietrosul (2300 m.). Ceahlăul [iQOO m.), Lăcăuţu 
(1777 m.), Pcnteleu (1777 m.). 2) C. de la miază

zi trimit ape numai spre şesul Dunării. Şiru- CAR- 
rile prmcipale sînt: M. Blrset, M. Bucegi, M, p/vR 
Făgăraşului, M. Sebeşului, M. Lotmlui, M. ^Ar\ 
Cemei; îh partea aceasţa sint vîrfuri mari înalte 
decît în ceilalţi Garpaţi: Moldoveanul (2550 m.),
Negpiul (2540), Mîndra (2530), Retezatul (2500),
Omul-{2510), Caraimanul (2495). 3) C. apuseni 
se întind între r. Mureş şi Someş, formaţi din 
mai multe şiruri, între cari: M. Zarandului, M. 
Trdscăului, M. Bihorului, ou vîrfurile: Vlă- 
deasa (1850 m.), Bihor (1850), Muntele Mare 
(1821), Detunata. Locurile de trecere printre şirurile 
Carpaţilor sînt puţine şi unele din ele pe la în- 
înălţimi mari: Mestecăniş, Bicaz, Ghimeş, Oituz,

. Buzău, Bratocea, Predeal, Bran, Tumu-Roşu,
Lainici sînt cele mai accesibile.

GARPINI-PIANO oioyANNl( * ca. 1200tca. 1248), 
călător franciscan, a fost trimis de papa Ino- 
cenţiu IV în 1246—47 la hanul Tătarilor ca să-l 
convertească la creştinism. A scris importante re- 
laţiuni de călătorie, cari s’au tipărit întîiu în 1537.

CARRA jEAN-LODis (*1743ţl793), om po
litic ,fr. u'ciş cu Girondinii în timpul revoluţiei.
A călătorit mult prin Europa, a vizitat-şi ţările 

. române şi a fost secretarul unor Domnitori.
A scris: Histoire de la Valachie, Neuchatel,
1781, trad. în rom. de N. Orăşanu în 1858.

.CARRA ŞAINT CYR (*1756 tl834), .general 
francez. însărcinat de afaceri pe Ungă Domnitorul 
Munteniei in 1796, a stat în Bucureşti mai bine de 
un an.

CARRACCI ĂNNIBALB (*1560tl609), pictor 
italian. Pr. op. Apariţiunea Sf .Fecioare (Louvre),
Crist şi Samorilegnca ( Viena), Adormirea Maicii 
Domnului (Dresd'a), Masacrul inocenţilor (Mtln- 
chen).

CARRARA, oraş în Italia (Massa); 49.000 
loc.; vestite exploatări de marmoră albă.

CARREL ARMAND (*1800 tl836), ziarist şi 
om politic francez. Luînd direcţiunea ziarului 
Le National după revoluţia din 1830, a dus 
lupte energice, a urmat polemici aprige, condus 
totdeauna de ideea că are datoria de a apăra 
Ubertatea şi,a ajuta pe cei ce luptă pentru ea.
Cauza românească a avut în el un puteniic 
susţinător şi Ion Ghica ne spune că, fiind student 
la Paris, făcuse cunoştinţă cu el şi astfel putea 
să publice în marele ziar parizian articole despre 
ţările noastre- sub titlul de Correspondance de 
Bucarest.

CARRifeRE eugEne (*1849tl906), pictor fran
cez. Op. pr. Copilul bolnav (Paris, Muz. Lu- 
xembourg), Crist pe cruce (panou Hotel do Viile,
Paris). ,

CARTAGINA oraş în Africa de N. (Tunis), în
temeiat, d'upăUegendă, de Didona, regina Tirului, 
capitala Statului Cartaginez, care a avut un 
mare rol în anticitate; avu trei războaie mari cu 
Romanii, dar fu învins (146 a. Chr.) şi cetatea 
distrusă. Refăcută ca oraş roman (122 a. Chr.)

, deveni capitala Africei romane. Cucerită de 
Vandali (439), deveni centrul imperiului lor, dar 
Belisariu o recuceri (533). Căzînd în mîiniie 
Arabilor (698), decăzu cu totul.

CARTAL (î) corn. rur. jud. Ismail, plasa 
Reni întemeiată 1814; 2758 loc. După legea 
1929 sat circ. corn. Barta. H ® lac jud. Ismail 
Ungă Dunăre, comunică cu lacul Gahul.

CARTEA romaneasca, societate anonimă de edi
tură, tipografie şi librărie, fondată în Bucureşti 
în 1919. Are capital de 100 milioane lei.

CARTOJAN NicoLAE (*1883), profesor la fa
cultatea de litere din Bucureşti. Membru cores
pondent al Academiei Române (1928). A publicat 
lucrări despre literatura veche şi modernă şi des
pre cărţile populare şi un album paleografie (cu 
I. Bianu). '

CABTOJANI, corn. rur. jud. Vlaşca, plasa 
Neajlov; 2861 loc. După legea 1929, sat circ. corn.
Videle. Tîrg; 23 April, 15 August.

CARTU lOAN (*1820 tl875j,'prof. de muzică şi 
compozitor român.
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PAR. CABySO ENBICO ('186811921), tenor italian.
CASA alba, numele dat reşedinţei preziden- 

^ A I tului Statelor-Unite din Washington, E o veche 
construcţie, care în 1812 a lost arsă de Englezi, 
dar, fiind lucrată din piatră, nu s’a distrus, dar 
s’a Incgrit şi de atunci c obiceiul ca să fie vopsită 
cu alb la fiecare interval de 10 ani.

CAS.ANDRA, pers. legendar fiica lui Priam şi a 
Ecubei;' avea darul de a profetiza, dar spunea 
mai mult nenorocirile.

CASANQVA GIOVANI (*172511798), originar 
din Italia, aventurier internaţional; tipări qlteva 
cărţi de istorie şi matematică, dar deveni cu
noscut mai ales prin memoriile (public, după 
moarte) In cari se vede viaţa lui aventuroasă şi 
licenţioasă.

CASAŢIE tm- ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE.
CASELE NAŢIONALE, aşezămlnt cultural Întemeiat 

1918: organizează conferinţe şi şezători în diferite 
părţi ale ţării, construeşte case de lectură şi de 
sfat în comune rurale. Scopul: consolidarea unităţii 
culturale a tuturor provinciilor. Conducători: Ge
nerai I. Manoiescu şi G. Tiţeica.

CASIODOR MAONUS AURELIDS (*ca. 468
tea. 562), om' politic roman, avu roi mare mai ales 
sub Teodoric. A lăsat scrieri. Intre cari: Institu- 
ţiunea literelor umane.

CASPICA, mare între Asia şi Europa; lungă 
de 1260 km., lărgimea cea mai mare de 550 km.

CASSEL, oraş In Germania, (Hessa); 160.000 
loc.

CASSIUS LONGINUS CAIUS (t42 a. Chr.), 
politic roman, unul d’in conspiratorii cari uciseră 
pe Cezar, luptă contra triumvirilor şi, învins, 
puse pe lin sclav să-l omoare. Brutus l-a numit 
„ultimul dintre Romani”.

COSTALDI ALFONS, compozitor. Premiul na
ţional p. 'muzică 1929. Intre altele, a făcut mu
zica p. marşul lui losif La arme şi p. Imnul 
cercetaşilor.

CASTELREIGH HENRI-ROBEBT LORD (*1769 
tl822), om poiitic englez. Unul din adversarii 
cei mai neînduplecaţi ai lui Napoleon I şi ai 
Franţei. Era ministru de externe In 1812 şi de 
atunci luă parte la toate congresele internaţionale 
cari regulară situaţia politică a Europei. Apro- 
bînd luarea Basarabiei de către Ruşi, a căutat 
totuşi să pună o stavilă întinderii Rusiei în teri
toriile supuse imperiului otoman. Ion Ghica vor
beşte despre aceasta Intr’o scrisoare către Alecsan- 
dri („Legile”). .

CASTELAR EMIUO (*1832tl899), om politic 
spaniol, prof. la Madrid; revoluţionar (1866), 
refugiat în Franţa; preşedinte de consiliu al 
republice! (1873). A sprijinit In diferite împre
jurări cauza românească. A lost proclamat membru 
de onoare al Ateneului Român.

CASTELNATJ JOSEFH-EDUARD (*1861), gene
ral francez, învingător al armatelor germane în 
luptele de Ungă Nancy (Sept. 1914).

CASTţLIA, partea centrală a peninsulei iberice; 
în evul mediu a format un regat; mai tîrziu s'a 
unit cu alte provincii,- lormlnd regatul Spaniei.

CASTOR SI FOLLUX, pers. mitol, fiii Ledei, zişi şi 
Dioscuri. Aceste nume simbolizează frăţia sau ami
ciţia desăvlrşită.

CASTQRIA, oraş în provincia Macedonia 
(Grecia), aşezat pe lacul Castoria. Aci locuesc şi 
Români din tribul Voscopoleon.

CASTRA NQVA, staţiune romană pe drumul 
dealungul Oltului spre Transilvania, în apropiere 
de corn. Cacaleţi jud. Romanaţi.

CASTRO OUILHEM DE (11569 tl631), poet 
spaniol, autor şi al piesei Mocedad del Cid (Tine
reţea Cidului), după care Corneille a făcut Le Cid 
al său.

CAŞIN ® fostă mân. jud. Bacău, azi biserică 
de m'ir; clădită în 1655 de Gheorghe Ştefan, domn 
al Moldovei. H ® circ. corn. jud. Bacău cu 10 
sate (legea 1929).

GAŞMpi, ţinut din India engl. unde se fabrică 
stofe de lînă şi de mătase.

Barhu Catarg-ju.

CATABOLINOS, gre'c (turcit sub numele de 
lUNls-BET), trimis de Sultanul Mahomed împreună 
cu Hamza Paşa ca să prindă pe Vlad Tepeş (ca. 
1458), dar fu pus în ţeapă împreună cu Paşa.

CATALANI ALFREDO (*1854 tl893), compo
zitor italian. Opere pr. Wally, Hero si Leandru.

CATALAVNICE olMPURl (= cîmpiile din Gham- 
pagne Franţa); aci Atila a fost învins de generalul 
roman Aeţiu (451).

CĂTĂLINĂ, circ. com. jud. . Trei Scaune cu

CATALONIA, provincie a Spaniei: cultură de 
grîne, pescă'rii, ape minerale, vii. Oraşe principale: 
Barcelona şi Lerida. ,

CATALPUG m- CATLABDO.
CATARGIU BARBU (*1807tl862), om politic 

român. A fos't între întemeietorii societăţii filar
monice (1834) şi a scris articole 
interesante despre menirea edu
catoare a teatrului. A debutat 
ca orator fiind deputat în Ob
şteasca Adunare (1842). A fost 
director la departamentul ju
stiţiei în 1843, adversar al miş
cării din 1848, vornic de po
liţie (1849) şi-judecător la înal
tul Divan (pînă la 1856). Parti
zan al unirii principatelor, a 
fost ministru de finanţe al Căi- 
măcămiei (1858) cum şi în gu
vernul prezidat de I. A. Fili- 

•pescu (1859), a mai fost pen
tru cîteva zile prezident de consiliu şi ministru 
de interne. Cînd s’a proclamat unirea definitivă 
(recunoscută de puterile garante), el a rostit un 
discurs celebru pe căre-1 termina cu deviza: ,,totul 
pentru ţară, nimic pentru noi”; a fost apoi 
chemat să formeze primul guvern al unirii (22 
Ianuarie 1862). El a prezentat un proiect de lege 
pentru îmbunătăţirea soartei ţăranilor, fără îm
proprietărire, combătut de M. Kogălniceanu prin 
două mari discursuri şi susţinut de el printr'un 
discurs de o mare valoare oratorică. Donmitorul 
n’a sancţionat legea votată. Catargiu a fo st asa 
sinat în ziua de 8 Iunie 1862, cînd ieşea de la 
Cameră. Discursurile sale au fost adunate şi publi
cate de Ang. Demetriescu (1886).

CATARGIU COSTIN, om politic român. Ad
versar al unirii principatelor, a fost ministru de 
interne în timpul alegerilor pen
tru divanul ad-hoc (1857).

CATARGIU GHEORGHE sau 
lORDACHE, om politic român.
Logofăt sub Mihail Sturdza. A 
făcut parte din comisia pentru 
alcătuirea Regulamentului Orga
nic în Moldova.

CATARGţU LASCAr (*1823 
tl900), om politic român. A fost 
prefect de judeţ în Moldova 
înainte de 1848, a fost un parti
zan al unirii principatelor şi a Gheorghe Cniargiu. 
lucrat pentru alegerea lui Cuza,
'care devenea simbolul unirii. In timpul domniei 
acestuia n'a fost chemat la con
ducerea ţării, dar a luat parte 
la răsturnarea lui şi a făcut parte 
din locotenenţa Domnească (îm
preună cu Colonel Haralambie şi 
N. Golescii), care a transmis Prin
cipelui Carol domnia. Ministru de 
interne în primul guvern al noului 
domnitor, dobîndeşte un rol im
portant în 1871, cînd chemat de 
Domnitorul Carol, care voia să 
abdice, formează In noaptea de 
11 Martie un minister care a 
guvernat pînă In 1876, primul Lascar Catargiu. 
guvern statornic şi de lungă durată 
după desele schimbări din primii 10 ani ai acestei 
domnii. Guvernul său a fost pus sub acuzaţiune, 
dar Camera n’a votat darea în judecată. In timpul
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guvernării lui Brătianu, s’a lormat un partid 
liberal-conservatoT, care a'fost chemat la guvern 
sub prezidenţa lui Gatargiu (29 Mart. 1889), 
dar n'a putut oîrmui decît clteva luni, fiind 
urmat de alte formaţiuni plnă la 27 Noembrie 
1891, clnd el este chemat din nou la prezidenţie şi 
stă plnă In 1895. Gatargiu a murit la moşia sa 
din jud. Govurluiu, şi in Bucureşti i s'a înăiţat un 
monument în piaţa Romană.

GATARGIU ŞTEFAN, boer marc moldovean. 
Ministru al Dreptăţii în 1843.

CATEHISME (iw Partea I). Primul catehism ro
mânesc este cel tipărit la 1544 ia Sibiu, dar nu 
s’a găsit nici un exemplar; se pare că „întrebarea 
creştinească” tip. probabil la 1560 este o copie a 
acestuia. O altă copie e în ms. adunate de Popa 
Grigorie din Măhaci (1607). Urmează: Catehismul 
creştinesc, tip. Alba lulia 1640; Catehismul, Alba 
lulia 1648; Scutul catehismuşului, Alba lulia 1656; 
Catehism al lui Vito Piiuzio, Roma 1677; Pra
voslavnica mărturisire redactată de Petru Movilă, 
mitropolitul Ghievului, în ruseşte, tradusă gre
ceşte de Patriarhul Nectarie şi româneşte de Badu 
Greeeanu, tip. Buzău 1691.

CATERINA DE MEDICI, C1519 fl589), re
gina Franţei, soţia lui Enric II,-regentă în timpul 
minorităţii lui Garol IX şi inspiratoarea masacrului 
protestanţilor (Ughenoţi).

CATERINA I (*1682tl727), soţia lui Petru 
cel Mare şi împărăteasă a Rusiei după moartea 
acestuia (1725).

CATERINA n (*1729tl796). soţia împăratului 
Petru III şi apoi împărăteasă după abdicarea şi 
moartea . acestuia (1762). Avu 
o viaţă privată foarte destră
bălată, dar o domnie plină de 
fapte importante: organiză ad
ministraţia, justiţia, armata, în
tări învăţămîntul medicinei şi 
ciădi spitaluri, întemeiă o aca
demie de iitere şi stabili legă
turi cu Occidentul, mai ales cu 
Franţa, al cărei spirit se intro
duse în toată mişcarea cultu
rală şi în civilizaţia societăţii 
înalte. In timpul ei se făcură Caterina li 
cele trei împărţiri aie Poloniei împărăteasa. Rusiei 
(1772, 1793, 1795). Ea începu şirul marilor răz
boaie cu Turcii, cuprinse Grimeea şi încheiă trac
tatul de la Kiuciuc-Kainardgi (1774), prin care se 
stabili dreptul de protecţie ai Rusiei faţă de cre
ştinii din imperiul turcesc. Pentru toată activi
tatea ei, fu supranumită Caterina cea mare.

CATIEţNA Lucins SERonrs (*109 ţ62 a. Ghr.), 
om politic roman, conspirator, care cercă să ia 
puterea, dar fu învins de partizanii ordinei, 
în frunte cu consulul Gicerone. Gontra lui rosti 
acesta cele 4 vestite discursuri zise Catilinare.

CĂTINĂ ION (*1828tl851). scriitor român. A 
publicat o colecţie de poezii (1846) şi o dramă 
Zoe (1847).

CATLABţTG [legea 1929) sau catlabuh (Dic- 
ţion. geografic) Sau cÂTLApna şi catalpuq (Geogr. 
Mehedinţi) sau catlafuh (Dicţion Statistic) ® 
rîu, isvorăşte în jud. Getatea Albă şi se varsă în 
lacul cu acelaşi nume. f ® lac jud. Ismail. lung. 
23 km. larg medie 800 m., la mijloc 6 km.: co
munică cu braţul Ghilia. f ® sat jud. Getatea- 
Albă, ţine de corn. Divizia.

CATOLICI se numesc creştini, cari recunosc au
toritatea papei de la Roma.

CATON ( = oato) censobul (*232 fl47 a. Ghr.), 
om politic roman, vestit prin'severitatea moravu
rilor sale şi prin străşnicia cu care-şi exercita 
funcţiunile. Inimic al Gartaginezilor, obişnuia 
să-şi termine orice discurs cu vorbele, rămase 
celebre: ,,Pe Ungă acestea slnt de părere să fie 
dărîmată Gartagina” [Ceterum censeo Cathaginem 
esse delendam).

CATON MABcns FORCius (*95t46 a. Ghr.), 
om politic roman, filozof stoic, partizan al lui 
Cicerone contra lui Catilina, luptă contra lui

Eduard
Caudella

Pompeiu; se sinucise, văzîndu:se învins. Gicerone CAT- 
scrise elogiul lui în opera Calo, căreia îi răspunse ^ ,
Cezar prin Anli-Caton. L/AV

Cattaro, oraş în Iugoslavia (Dalmaţia),port 
la -Adriatica; 5500 loc.

GATTEGAT, strimtoare între Suedia şi Da
nemarca.

CATUL ( = CATULLTJS) CAIUS VALEBHJS ( *ca. 87' 
a. Ghr. ■ ca. 47 a. Ghr.) poet roman. Op. pr.
Nunta Tetidei cu Peleu. In româneşte s’au tradus 
multe din poeziile lui de D. C. Ollănescu în ,,Con
vorbiri literare” (1878), B. Bîcu în ,,Gonv. Liter.”
(1889) N. Basilescu în ,,Gonv. Liter. (1895 şi urm),
H. Frollo în ,,Convorbiri critice” (1907), Al. 
lacobescu în „Ramuri” (1914), Dragoş Proto- 
popescu şi Râul Teodoresou în ,,Flacăra” (1915),
V. Bogrea în „Transilvania” (1920) etc.

CATZBACH, sat jud. Cetatea Albă; colonie 
gerniană întem. 1822; 1184 loc.; ţine de corn. Ta- 
rutino.

CAUCAZ, şir de munţi între Marea Neagră şi 
Marea Caspică; iung 1.200 km.; punctul cel mai 
înalt e Elbruz 5.629 m. Locuitorii acestei regiuni.
(ca. 4.000-000) sînt de multe neamuri: Georgieni 
Mingrelieni, Cerchezi, Tangauri, Coceni. Avari,
Tătari, Armeni, Evrei, etc.

CAUDELLA EDDARD (*1841 ti923), prol. şi 
compozitor român; a studiat muzica 
la Berlin şi Paris; a fost profesor 
(1861) şi apoi director (1893) al 
Conservatorului de muzică din Iaşi.
Princip, opere: Olteanca, 1880; Hat
manul Baltag, 1884; Beizadea: Epa- 
minonda, 1885.

CAUER CABOL (*1828 t 1885), 
sculptor german; a lucrat monumen
tul de pe mormintul lui Papiu Ilarian 
în Sibiu.

CAULERY [col’ri] HAUBICE, na-
turaiist francez. Profesor la Facul
tatea de ştiinţe din Paris, membru 
al Academiei de ştiinţe, a venit de 
mai multe ori în ţara noastră şi a ţinut prelegeri 
la diferite universităţi. E membru onorar al Acar 
demiei Române (1928).

CAV ADIA HACABiE, profesor grec la Academia 
Domnească din Bucureşti, pe la 1782.

CAVADINEŞTI, corn. rur. jud. Covurlui, pla
sa Horincea; 2238 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Găneşti.

CAVALCANTI oumo (*ca. 1225tl300) ,poet 
italian, amic al lui Dante.

CAVALERI se numeau nobilii cari erau luptă
tori călări şi primiau investitura cavalerească. Ca
valeria era una din instituţiile caracteristice ale 
evului mediu.

CAVALLA, oraş în Grecia, port la coiful Gaval- 
la; 53.000 loc.

CAVARNA, corn. urb. jud. Galiacra, plasa 
Gavarna; 4800 loc. Port la Marea Neagră. Are 1 
gimnaziu şi şcoli primare

C.^VENDISH HENBY (*1730tl810), fizician şi 
chimist englez. Demonstră prezenţa acidului car
bonic în aerul atmosferic; descoperi compoziţia 
apei, proprietăţile idrogenului, etc.

CAVOyR CAMILLO BENSO CONTE ( (*1810 tl861), 
om politic • italian. Participă la luptele contra 
Austriei ca ofiţer de geniu (1848); apoi se ocupă 
de politică şi de ştiinţele economice. Devenind mi
nistru în regatul Piemontului, îşi dete toate 
silinţele ca să ridice importanţa Statului şi să 
lucreze pentru unitatea Italiei. Participînd la 
războiul Grimeei, Piemontul avu rol important în 
conferinţa de la Paris din 1856. Aliîndu-se cu Fran
ţa, putu să susţină în 1859 războiul contra Au
striei şi să constitue regatul Italiei, fără Roma.
Gavour muri înlr’o epocă de mare succes al 
operei sale şi n’avu fericirea s’o vază desăvîrşită,
El a fost şi un economist de seamă, a publicat 
studii speciale. Lui se datoreşte aforismul politic 
„biserică liberă în stat iiber”. Faţă de Români a 
arătat o mare prietenie, sprijinindu-i în epoca
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• CAV- luptelor pentru unire. Cîncl Alecsandri s’a dus în 
r> Ăca nusiune diplomatică spre a cere recunoaşterea în- 
'./Ar doitei alegeri a lui Cuza, Cavour l-a primit cu 

bucurie şi i-a dat sfaturi îndrumătoare. Cu acea
stă ocazie Alecsandri a scris, ca omagiu de admi
raţie pentru el, poezia „Pilotul”.

CAVRA ziSD (sec. XVIII), profesor grec în 
Bucureşti.

GAVHIGAnicolae (tl813), profesor grec în Bu
cureşti la’Academia Domnească.

GAVRIOLO TOUASBO CONTE, condoticr italian, 
venit ca ’ strateg în armata lui Radu Şerban,

GAVSOGALIVITUL NEOFIT (*1780), profesor 
grec venit în Bucureşti, după ce predase teologia 
călugărilor din Sf. Munte. E considerat ca autorul 
unei metode de traducere mai lesnicioasă a texte
lor vechi elene în greaca modernă. Dela el ne-a 
rămas o carte românească în contra Evreilor (In- 
fruntarea jidovilor, laşi 1803, Acad. Rom. sub 
Nr. 662), scrisă cu violenţă, el însuşi fiind un Evreu 
botezat. Există şi o traducere în greceşte a acestei 
cărţi făcută de loan Gheorghiu şi tipărită în 1318

■ fără loc.
GA'YENNE, insulă Oceanul Atlantic lingă Gu

yana fr. Aci oraşul Cayenne, 12.500 Ioc. Loc do pe
deapsă pentru deportaţi.

GAZAGI, populaţie de origine slavă, locuind în 
S. Rusiei europene, în Turchestan şl în Siberia. Ei 
formau ca o colonie militară ou oarecare autonomie 
sub conducerea unui hatman.

GAZAGII-VEGHI,. com. rur. jud. Cetatea- 
Albă, reşed. plăşii Palanca; 4446 loc. Are o 

' şcoală de meserii.
GAZAGLIA, circ. com. jud. Gahul. cu 3 sate 

(1929).
CAZANE m- PORŢILE DE FIER.
OAZăNiE, explicarea evangheliilor. Cea mai ve

che tipărită în româneşte este a lui Coresi. tip. 
Braşov 1564, din'care însă nu posedăm nici un 
exemplar; apoi alta tot a lui, tip. Braşov 1581. 
(Acad. Nr. 29), care a fost retipărită în AWa-Iulia 
1641; în scc. xvii avem o nouă Cazanie datorită 
mai ales muncii lui Uriil Năsturel, întitulată „E- 
vanghelia invăţăloare” începută a se tipări la măn. 
Govora 1642 şi terminată la Mân. Dealului prin în
grijirea lui Meletie Machedonul 1644, precum şi 
alta tip. de Iştvanovici Mihai la Alba-Iulia 1699 
sub titlul Chiriacodromion şi abdicată Mitro
politului Atanasie.

GAZOTA, sat jud. Buzău, ţine de com. Glo- 
deanurile (legea 1929); are o şcoală de meserii.

GAZZAVELLAN LtriQl (*1852 tl903), profesor 
italian stabilit în România, unde a devenit şi 
ziarist. După o serie de încercări cu diferite ziare, 
reviste şi traduceri de romane îp fascicole, intre- 
buinţînd şi reclama, neobişnuită pe atunci la noi 
(persiflată do unii umorişti, ca Dr. Urechia), a 
isbutit să facă din ziarul „Universul” (1884) o 
publicaţie populară care s'a impus şi a avut un 
mare succes. După moartea lui, ziarul a devenit 
proprietatea unei societăţi anonime care continuă 

■ publicarea ziarului şi a altor reviste de literatură, de
ştiinţe, etc.

GAGIULATA, isvor vestit de ape cloruro-so- 
dice-sulfuroase, aproape de Călimăneşti, jud. yîl- 
cea.

GĂINARI, com. rur. jud. Tighina, plasa Găi
nari : 2700 Ioc. Circ. com. compusă din 13 sate (1929).

GĂIVT1- com- rllr- (tîrg), jud. Bacău plasa
■ Trotuş; 2030 loc. Circ. com. ou 24 sate (1929).

GAlARAŞI ® oraş, cap. jud. Ialomiţa 'pc 
malulstîng’al braţului Borcea; 13162 loc. (1915); 
arc 4 biserici ortod. şi 2 sinagoge; are liceu „Stir- 
beiu-.Vodă” fondat în 1884, şcoală secundară de 
fete, 2 şcoale normale, 1 şcoală de meserii şi şcoale 
primare; staţie c. f. terminală pe linie laterală care 
pleacă de la Ciulniţa. Numele vine de Ia vechii 
ostaşi călăraşi. Este capitala jud. de la 1832. In' 
1852 i s’a dat numele de Ştirbeiu (după Donmitorul 
de atunci), pe care l-a păstrat pină în 1881- TI © 
lac aproape de oraşul cu acelaşi nume. If .® o. 
r. jud. Turda, plasa Gîmpia Turzii 1f ® c. r. jud.

Dolj plasa Gîngeova, iar după legea 1929 numai 
sat din circ. com. Bechet. 11 ® cAlAraşi-sat, com. 
rur. jud. Lăpuşna, plasa-Vorniceni; după legea 
1929 formează o circ. adm. cu 16 sate. 1f ® c.- 
TtRa, com. urbană tot acolo. H- ® o.-vechi, com. 
rur. jud. Ialomiţa, plasa Giocăneşti; formează o 
circ. cu 5 sate (1929).

GAlArAşAUGA, măn. călugări jud. Soroca, 
Ungă satul cu' acelaşi nume, fost schit al măn. 
Sf. Sava. Are o bis. zidită de Marcu Donioi 1780, 
alta zid. 1853, în care sînt moaştele Sf. Mitro- 
fanie.

CĂLĂTORIA MAICn DOMNULUI LA IAD pw VISUL 
MAICII DOMNULUI.

GĂLĂŢELE, staţie c. f. jud. Gliij. la capul 
unei linii iâterale care pleacă de la Huedin.

gAldARARU, circ. com. jud. Teleorman, cu 
8 Sât6 (1929).

gAlDĂRUŞANI, măn. jud. Ilfov, întemeiată 
de Mateiu Basarâb 1638.

GALIiytAN, munte, jud. Fălticeni (fost Sucea
va), cu 2 ’vîrfuri: Bîtca Ţiganului şi Ciribuc 
(1459 m.).GĂLIMĂNEŞTI, com. rur. jud. Vîlcea, plasa 
Gozia; st. balneară, cu sorginţi sulfuroase; a 
început a se folosi în anul 1883; 2460 loc. Staţie 
c. f. linia Piatra-O.—Rîmnicul V.—Sibiu.

• gALiINEŞTI ® staţie c. f. jud. Muscel linia 
Bucureşti-Piteşti lingă Goleşti. K ® com. rur. 
jud. Maramureş plasa Sugătag; 1723 loc. II ® 
com. rur. jud. Olt plasa Drăgăneşti; 752 loc. După 
legea 1929, sat circ. com. Radomireşti. H ® corn. 
rur. jud. Satu-Mare plasa Oaşu; 1875 loc.H ® com. 
rur. jud. Storojineţ plasa Geremuş; 1300 loc. După 
legea 1929 sat circ. com. Stăneştii. H ® com. rur. 
jud. Bălţi plasa Făleşti; 1767 loc. După legea 
1929, sat circ. com. Balotina. H ® Girc, com. jud. 
Teleorman plasa Alexandria cu 5 sate.

gAlUGÂREANU DIMITRIE (*1868), natura
list român. Doctor în ştiinţe din Paris, a fost pro
fesor de fiziologie la Universitatea din Iaşi, apo 
la Gluj şi, din 1923, în Bucureşti. E membru co
respondent al Academiei Române (1910).
; gALUGĂRENI ® com. rur. jud. Prahova, 
iîlasa Gricov; 2393 loc. După legea 1929 sat circ. 
com. Geptura. t ® com. rur. jud. Vlaşoa pl. Gălu- 
găreni cu 8 sate; între ele este şi satul cu acelaşi 
nume 1198 loc.. Ia bonfluenţa Neajlovului cu 
Cîlniştea; aci s’a dat în ziua de 13 August 1595 
vestita bătălie între Mihaiu VU'eaml şi între 
Turci, comandaţi de Sinan Paşa.

gALUGARIŢA, fostă măn. jud. Rădăuţi; o 
bisericuţă din 1591.»

GĂLUIU măn. jud. Romanaţi com. cu-acelaşi 
nume, întemeiată în 1579 de familia Buzeştilor; 
aci sunt mormintele mai muitor Buzeşti, -între 
cari al lui Preda Buzescu, generalul lui Mihaiu 
Viteazul.

gAMAR, (legea 1929 sau camAr) com. rur. jud. 
Sălaj, plasa Şimleul Silvaniei; 3256 Ioc.

GAmARZANA, com. rur. jud. Satu-Mare, pla
sa Oaşiu; 2056 loc. '

gApAţîNĂ, munte, jud. Suceava, (1383 m.). 
GĂPĂŢiNEANU STANCIU, profesor român în 

Graiova. A publicat traduceri din limba franceză, 
înlre cari Mărimea Romanilor de Montesquieu 
(18.30).

GĂPĂŢÎNENI, sat, jud. Argeş pe rlui Argeş; 
aci sunt ruinUe cetăţii lui Vlad Tepeş.

gAPITANOVIGI TEODOR (t 1928), advocat şi fi - 
nanciar român. A fost magistrat, deputat, sena
tor, director al Băncii Naţionale (1913) şi mai 
tîrziu Vice-Guvernator. In timpul războiului, în 
1916, a fost însărcinat a transporta tezaurul Băncii, 
la Moscova unde l-a găsit instalarea guvernului 
bolşevic.

. GĂPITANUL constantin, autor al unei cronice 
româneşti '(după’ alţii, numai copist) se numeşte 
(după părerea iui N. lorga, cornbătută de I. G. 
Sbiera). Gonstantin Filipescu (* ca. 1655tl696)- 
Gronica povesteşte Intîmplările din Muntenia 
dela 1290 (descălecarea) pînă la 1688,
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GAPITĂNEANU constantin (* 1844f 1893), co
lonel român, organizatorul serviciului geodezic al 
armatei române. Studiă la Observatorul astro
nomic din Paris şi la Institutul topografic din 
Napoli. In 1873 începu lucrările pentru harta ţării 
sub direcţia coionelului Barozzi. După ce stabili 
diferenţa de longitudine între Iaşi şi Cernăuţi 
(publ. 1881), determină latitudinea oraşelor Bu
curaşi,. Galaţi, Iaşi. Mai studiă chestia cadastru
lui. Fu deseori delegat al României pentru studii 
de specialitate în străinătate.

GAPÎLNIŢA, corn. rtir. .jud. Odorheiu. plasa 
Tîrnava-de-sus; 2132 loc. După legea 1929, sat 
circ. corn. Vlăhiţa.

GApleni, com. rur. jud. Pălaj, plasa Cărei; 
2497 loc.

GApriANA, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Vorniceni;'2129 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Vorniceni.

CARBUNAR, com. rur. jud. Satu-Mare. plasa 
Mănăştur; staţie balneară; pucioasă.

GARBUNEŞTI, com. rur. jud. Gorj, plasa Căr- 
buneşti, pe Gilort; după legea 1929 sat circ. com. 
Târgu Cărbuneşti; are o biserică zidită de pol
covnicul Colţescu 1780 şi o şcoală de meserii.

CARPINENI, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Bujoru, 6655 loc.; are un gimnaziu mixt (1928 
—1929). Circ. com. cu 11 sate (1929). .

GARPINţŞTJ ® com. rur. jud. Alba plasa 
Abrud; 1443 loc. 1f © com. rur. jud. Gorj, plasa 
Novaci, 1955 loc. După legea 1929 sat circ. com. 
Sdcelu.K ® c. r. jud. Timiş-Torontal, plasa Jim- 
bolia; 3122 loc.

GASGIOARELE ® com. rur. jud. Ilfov, plasa 
Olteniţa; 1958 loc. După legea 1929, sat circ. Com.

Durau, într’o poziţie minunată. Poporul a scornit 
diferite legende despre acest munte. Intre cari şi 
a Dochiei (■»-acest cuv.) t © circ. com. jud. 
Neamţ, cu 29 sate (1929).

GEAHOR. com. rur. jud. Cernăuţi plasa Cos- 
minului; 2673 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Plaiul Cosminului.

GEANGAI, locuitori din mai multe comune 
din jud. Bacău şi Roman. Maghiari de oricine şi 
catolici, emigraţi probabil prin secolul xm din Tran
silvania în Moldova. Ei au avut un episcopat la 
Bacău înfiinţat în vremea lui Alexandru cel Bun 
(140,1). Astăzi bisericile lor ţin de episcopatul 
din Iaşi.

GEANUL-MARE, com. rur. jud. Turda, plasa 
Cîmpia-Turzii; 2955 loc.

GEGHETTI BAETOLOMEO (* 1838 ţ 1890), isto
ric şi paleograf italian, director al arhivelor din 
Veneţia. A scris şi biografia principesei Ghica 
Dora â'Istria-, a fost membru onorar al Acade
miei Române (1890).

' GEFALONIA, insulă în arhipelagul Ionicelor; 
supr.'689 km. p., 69.000 loc. Cap. Argostolion., 
Aparţine Greciei.

GEGANI, com.rur. jud. Ialomiţa, plasa Feteşti; 
2121 loc! După legea 1929, formează circ. cu 6 sate.

GEHI iw- Boemia.
■ GEBIOSLOVAGIA (OESKOSLOVENSKA. REFUBLI- 

KA), Stat în Europa. Se mărgineşte la N. cu Ger
mania şi Polonia, la V. cu Germania, la S. cu Au
stria, Ungaria şi România. Supraf. 140.394 km. p.; 
14.440.000 loc. '

Ţară muntoasă, este străbătută de'prelungirea 
Carpaţilor. Partea de NV e înconjurată de mun
ţii' cunoscuţi sub numele de oadrilaternl Boemlei:

CĂP-
CEH

A N
o N

R I a''-^
U N S A R I A

Harta Cehoslovaciei.

Ghirnogi. f ® c. r. jud. Vlaşca plasa Neajlov; 
1773 loc. După legea 1929, sat circ. com. Crevedia; 
aci o veche mănăstire cu o biserică zidită la anul 
1607 şi refăcută în 1859 de Arhimandritul Me- 
letie egumenul.

GAţelu, staţie c. f. Jud. Ilfov linia Bucureşti- 
Olteniţa.

CAuşanI, com. rur. jud. Tighina formată (le
gea 1929)’ din 20 de sate; între acestea este şi: 
CSuşanii Noi, tîrg, reşedinţa comunei, pe rîul 
Botna, 2901 loc. (1904). Aci a fost, pe la 1782, 
reşedinţa hanului tătăresc care ocupase Bugeacul. 
Staţie c. f. linia Tighina-Basarabeasca. Este aci 
un spital, o biserică veche foarte interesantă şi 
un gimnaziu de băeţi fondat în 1923. .

GEAGA, com. rur. jud. Tighina, plasaSturzeni; 
2129 loc. După legea 1929, sat circ. com. Taraclia.

GEAHlAU ® masiv muntos în jud. Neamţu, 
ocupă o suprafaţă de ca. 369 km. p; In culme are 
un platou numit Pionul. Vîrfurile ating diferite 
înălţimi, dar nici una nu ţrece de 1911 m. (Oco- 
laşui mare). La poalele Ceahlăului este mănăstirea

Pădurea Boemiei cu virful Arber (1457 m.), 
M. Metalici cu ■vîrful Kailberg (1051 m,), Sudeţi 
cu V. Schneekoppe (1605 m.), colinele Boeme. Din 
ceilalţi mai însemnaţi sînt: Tatra cu virful Gerîs- 
dor/ (2663 m.).

Apele principale: Elba { = Labe) cu afl. Berunca 
şi Vlatava-, Morava, Vah, Hron, afl. ai Dunărei 
care formează hotar din spre Austria şi este con
siderată pe o porţiune ( Teben-Parkani) ca aparţi- 
Gehbslovaciqi.

Clima este continentală şi fără a ajunge la tem
peraturi extreme (nu trece de —2 şi -1-19).

Se cultivă cereale, legume, mai ales cartofi; 
se cresc vite comute, porci şi cai, se exploatează 
păduri. Subsolul e fowte bogat: se exploatează 
cărbuni, sulf, fier. plumb, zinc, ş. a. Se află şi 
isvoare minerale vestite în Europa: Karlovy-Var 
(fost Carlsbad), Marianske (fost Marienbad), Pies- 
tany (fost Postyen). Se găsesc ihstalaţiuni in
dustriale de mare importanţă, din cari mai cu
noscute la export: zahăr, sticlărie, lemnărie, por
ţelanuri, stofe.
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CEH- Capitala: Praha (fost Praga) 077.000 loc. Or. 
ppp pr. Bmo (f. BrQnn) 222.000 loc. vestit prin ta- 
L>ur\ hricole de postav. Plzn (Pilsen), vestit pentru 

fabriccle de bere, Bralislâva (Pressburg) 93.000 
loc., Olomuc (Olmtltz) 57.0001oc.

Poporul ceh este cunoscut în centrul Europei 
din primele secole ale erei creştine. Platoul boem 
era ocupat Înainte de Christ de o populaţie cel
tica Boi (de unde şi numele „Boiheinum"), dis
trusa de invazia Marcomaniior (sec. i p. Chr.) 
aceştia goniţi la rlndul lor de triburi slave, (sec. v), 
cari primiră numele generic de Cehi. Ei susţinură 
lupte contra Turingienilor şi Avarilor. In sec. vn 
fundară-un stat independent care cuprindea Boe- 
mia, Moravia, şi aite ţinuturi vecine. In sec. ix 
se introduse creştinismul prin Metodiu, dar in
fluenţa germană înlocui cultul slav prin cel latin; 
din acest fapt urmă şi orientarea politică spre 
Germania şi spre cultura germană. Punctul cul
minant al -germanizării fu atins sub regele loan de 
Luxemburg (1310—134C)), dar fiul său Carol vn. 
Încuraja pornirea antigermană şi cultura slavă şi 
înfiinţa universitatea din Praga (1348). Murind, 
lasă Boemia şi Silezia fiului său Vacslav, iar-Mo
ravia fratelui său loan. Progresul emancipării na
ţionalităţii slave se urmă şi sub influenţa reformei 
iui Hus. Osîndirea doctrinei lui de către Conci- 
liul din Constanţa şi arderea lui pe rug (1415) 
fură începutul unor mari lupte între partizanii 
lui şi armatele imperiale germane, cari ţinură pină 
tn 1471. Această perioadă de desvoltare se sfîrşi 
prin reunirea Boemiei şi Ungariei sub sceptrul 
Habsburgilor (1526) pe baza unor pacte de fa
milie ale suveranilor. .Stăpînirea habsburgică în- 
curajă catolicismul şi aduse pe Iezuiţi, suprimînd 
şi iibertăţile vechi ale Cehilor; de aci o încercare 
de liberare lii 1618, sfîrşită prin Infrîngerca din 
1620. In secolul XVIII naţionalitatea cehă pare 
distrusă; dar este numai amorţită: o nouă încer
care, tot neisbutită, în 1848, şi apoi o intensă pro
pagandă internă, o întărire a conştiinţei naţionale 
se produce, se manifestă în timpul războiului mon- 
diai prin legiunile ce luptă contra Austro-Ungăriei. 
Astfel independenţa se proclamă la 28 Octombrie 
1918 'la Praga, iar tratatele de la Versailles şi 
St.-Germain en Laye o recunoscură şi-i fixară 
hotarele. Noul stat fu alcătuit din: Boemia, Mo
ravia, Silezia, Slovacia şi Podcarpatorusia.

Cehoslovacia este o republică democratică con
dusă de un preşedinte, avînd o Cameră şi un 
Senat, alese prin sufragiu universal şi cu repre
zentaţia proporţională. Preşedintele este acum: 
Thoma Masaryc.

Moneta este: koroana. Pentru măsuri se în-' 
trebuinţează sistemul metric.

Cehoslovacia face parte din mica antantA 
(•»■ acest cuvint).

CŞHOW ANTON-PAVLOViei (*1860fl904), ro
mancier rus şi dramaturg. Zu.grăveşte mai ales 
viaţa rurală. Multe din operele lui s’au tradus 
în româneşte după 1908 de N. Dunăreanu, Luca 
Brîndză, I. Duseian, C. Sfat, R. Boureanu, Cru- 
ceanu. Sofia Dobrogeanu-Gherea, L. Rebreanu, 
M. Sevastos, G. Carp [Nuvele şi schiţe), Marga 
Dima, E. Pasenti [Umoristice), T. Lăzărescu, G. 
Balinski (piese de teatru: Unchiul Vania, Ursul).

CţlHUL-SILVANIEI, corn. rur. jud. Sălaj, re
şedinţă, plasa Cehul-Silvanici; 3508 loc. staţie c. 
I. terminus linia laterală Silemcghiul-Cehul Sil- 
vaniei; are o şcoală de meserii şi şcoli primare.

CELAHU, corn. rur. jud. Romanaţi, plasa Oco- 
lu; 2520 loc. Circ. corn. cu 10 sate.

CELŞIU, corn. rur. jud. Romanaţi, aproape de 
Dunăre şi de balta Potelul; aci a fost o cetate 
romană care se numea Colonia Malvensis. După 
legea 1929, sat circ. corn. Gura Padinei.

CELLPJI BENVENVTO (*1500tl571), artist bi
jutier (orlâvre), sculptor ital. Op. pr. Perseu, sta
tuă de bronz. Perfecţiona procedura incrustării pie
trelor preţioase.

CELSIUS AMDEBS (*1701 tl744), astronom su
edez, făcu parte din expediţia franceză care mă

sură un grad al meridianului în regiunile polare 
(1737). El omise ideea termometrului centigrad.

CELŢI, locuitori vechi din actuala Prancie, 
Elveţie, ba, după unii autori, şi alţii din Europa 
Centrală pînă la Dunăre şi chiar dincolo de ea.

GEN AX», staţie o. f. jud. Tîmiş-Torontal, unde 
se termină o linie secundară care pleacă dela 
Timişoara.

CENADUL-MARE, corn. rur. jud. Timiş-To- 
rontal; 5656 loc.

GENADE, corn. rur.- jud. Tîrnava-Mică, plasa 
Blaj; 2.375 loc.

GENIS, munte din Alpi, între Italia şi Franţa; 
înalt 3170 m.

GENTAURI, monştri din mitol. gr. jurnătate 
oameni, jumătate cai. 1

GEQNTEA TEODOR (*1846) prof. român în 
Arad. ’ Princip, op. Creaţiunea, 1877; Plura- 
litalea lumilor, 1877.

GEPARI, (3 com. rur, jud. Năsăud, 759 loc. 
plasa Năsăud. H ® circ. com. jud. Argeş, plasa 
Topolog cu 28 sate (legea 1929).

GEPELAvţi, com. rur. jud. Hotin, plasa Edi- 
niţa; 2410 loc. circ. com. cu 13 sate (1929).

GEPTURA, com. rur. jud. Prahova, plasa Cri- 
cov. '-Aci se exploatează petrol. Circ. com. cu 6 
sate mari şi 3 mici; regiune viticolă.

GERAŞU, corn. rur. jud. Prahova, plasa Te- 
leajeh; 2455 loc. După legea 1929*sat circ. com. 
Drajna.

GERATU, com. rur. jud. Dolj, plasa Segarcea; 
2589 loc. După legea 1929, sat circ. com. Lipova.

GERBER, monstru din mitol. gi’.; câine ou mai 
multe capete (de regulă, trei). El păzia intrarea 
Infernului.

GŞRBU, munte în Gorj deasupra satului Novaci.
GERCELnicolae (tl773)',Iprofesor grec laÂca- 

demia Domnească din Iaşi.
GERGEL PETRU, (* ca. 1540-iT'590) dorim al 

Munteniei, (1583—1585), fiul lui Pătraşcu cel 
Bun. Fiind In vîrstă de 17 ani la moartea tatălui 
său (1557), ceru să fie numit dpnm, dar fu re
fuzat şi exilat în insula Rodos, de unde trecu 
în Cipru. Aci învăţă limbi străine occidentale, lăcfi 
diferite studii şi în 1579, se duse la Paris, unde 
dobîndi bunăvoinţa Regelui Henric in şi a mamei 
sale Caterina de Medicis şi cu sprijinul lor ocupă 
tronul Munteniei. Deşi cu bune intenţii şi poate 
cu gînd de a întemeia aci un stat mare sub pro
tecţia Franţei, dar copleşit de datoriile ce trebuia 
să plătească pentru cheltuelile ce făcuse spre a 
dobîndi domnia, ci fu mai mult un rău prinţ, pro
vocă nemulţumiri şi fu silit să fugă în Transilva
nia, unde fu arestat cltva timp. De aci trecu în 
Italia, apoi la Constantinopol, oăutind să-şi reia 
tronul, dar nu reuşi şi fu înecat în Bosfor. Cercel 
a clădit mănăstirea Mislea şi a terminat biserică 
domnească din Tîrgovişte.

CERCETAŞI, nume dat tinerilor cari fac parte 
din Asociaţia Cercelaşilor, organizată după modelul 
internaţional adoptat în mai toate statele Europei. 
S’a întemeiat în Anglia (membrii se numesc boy 
scout = copil cercelaş) în anul 1908, iar la noi îu 
1914. Venind ulterior în fruntea acestei insti
tuţii Principele Carol, actualul Rege,eaa luat;o mare 
desvoltare pînă la şi în timpul războiului. După 
aceea a urmat o perioadă de stagnaţiune şi in 
1929 s’a reluat activitatea sub comanda Princi
pelui Nicolae.

GERGHEZI w CIRCASIA.
GEREMUŞ, riu, afluent al Prutului; formează, 

în parte, hotarul între România şi Polonia.
GţlRES; pers. miţol. la Romani: zeiţa semă

năturilor, a agriculturii în genere.
GERMEIU, com. rur. jud. Arad, plasa Incu; 

3941 loc. staţie c. f. capul unei linii secundare care 
pleacă de la Ineu.

GERNA: ® rîu all. al01teţului,udă jud.Vîlcea.1 
® rîu afl. al Dunării se varsă lîngă Orşova, pe 
valea acestui rîu se află băile Herculane. H ® com. 
rur. jud. Timiş-Torontal plasa Ciacova. H ® cir. 
com. jud. Tulcea, cu 14 sate.
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P. Cerna.

General AI. Cernat.

CERNA PANAIT (* 1881 ti913), scriitor i'oiiiin. 
Su niirnea Starioiof. Doctor în filozofie din Lipsea, 
A debutat în 1898 în rey. „Floare' albastră”; 
a publicat apoi poezii în „Con
vorbiri literare” (1901—1908),
,,Semănătorul” (1904—1903); 
si un volum Poezii 1910 (mai 
multe ediţiuni).

CERNAT alexandrd (* 18-38 
+ 1898), general român. Subloco
tenent în 1853, el a luat repede 
gradele ofiţereşti, fiind colonel 
în 1866 şi general do divizie'în 
1877. Ministru de războiu în 
timpul războiului, el a a-vut rol 
important în alcătuirea planu
rilor de luptă. A fost ministru 
(le războiu şi după aceea pînă 
în Noembrie 1878. Apoi a fost 
şi'ful marelui stat-majorpinăîn 
1891, cînd a trecut în retragere.
Numele lui s’a dat unei staţiuni 
pe linia Megidia-Bazargic.

CERNATU, corn. rur. Jud.
Braşov; plasa Săcele; 3850 loc..

CERNAIÎCA, corn. rur., jud.
Ce.rnăuţi;'plasa Prutului; după 
l(;gea 1929 e numai sat, A fost 
prupr. fam. Hurmuzacbi, unde 
s’au adunat fruntaşii tinerimii 
moldovene după mişcarea din 
Martie 1848.

CERNAVODA, corn. urbană 
jud. Constanţa, plasa Medgidia, port la Dunăre; 
st. e. 1. linia C(;rnavoda-Constanţa, legată de linia 
de la Bucureşti prin marele pod; 5.946 Io(;. (1915); 
are o bis. ort. şi 2 giamii; un gimnaziu înfunţat 
în 1921, o şcoală de meserii şi şcoale primare.

CERNATESCU petre (*1825 ţl892), profesor 
român. A ocupat catedra de istoric universală ia 
Universitatea din Bucureşti. A publicat manuale 
de istorie (1861—1871) şi articole politice (in 
ziarul ,,Concordia” 1857).

CERNAUŢI. jud. în Bucovina; cap. Cernăuţi; 
934 km. ; 186.792 Ioc. (1919); 3 plăşi:
3 corn. urb. 92 rurale (1936), ţine de 
c])ari'ia Mitrcjin din Cernăuţi, face 
parte din circ. Curţii de apel din Cer
năuţi. Are 40 grădini de (îopii şi P30 
şcoale primare, 30 do cooperative de 
producţie şi consum.

CERNATJŢI, municipiu, cap. jud.
Cernăuţi ; 100.000
loc. (1919); staţiec. 
f. pe linia principală 
Pucureşli-Cernăuti, 
care se prelungeşte 
pînă la staţia Ghi- 
(’a-Vodă, unde este 
punctul de trecere 
în Polonia. Aci este 
reşedinţa episcopiei 
Bucovinei, (iw acest 
cuv.) şi , Curtea de 
Apel de a cărei cir
cumscripţie se ţin judeţele Cernăuţi,
Cîmpulung, Dorohoiu, Hotin, Rădăuţi,
Storojineţ şi Suceava. Sînt 5 biserici 
ortodoxe, 2 catolice,' 1 armeno-catolică,
1 greoo-catolică, 1 ovangelică, 6 sinagoT 
ge. E universitate cu 4 fatmltăţi (drept, 
filozofie şi litere, ştiinţe şi teologie) şi 
numeroase şcoale de diferite grade; 6 
licee de băeţi, 2 de fete, o şcoală nor
mală de băeţi şi una de fete, o şcoală 
profesională de fete, o şcoală comer
cială pentru băeţi, o şcoală superioară 
de meserii, o şcoală de ţesătorie, 22 şcoale pri
mare şi 17 grădini de copii. E oraş foarte vcchiu; 
într’un hrisov al lui Alexandru cel Bun din 1408 
se vorbeşte despre ol.

CERNE TITUS (*1859) profesor de muzică vo

cală în Iaşi la Semln’ariui ,,Yeniamin Costache “ CER- 
de la 1894. A publicat diferite comjioziţium şi o 
revistă de.specialitate! 4r<a. 1883—85 şi 1894—96.

CERNEŢI (sau CERNET), corn. rur. jud. Me
hedinţi, piasa Ocolul; diipă legea 1929 face parte 
ca sat din corn. Cerneşti şi este reşedinţa acesteia.
Foarte aproape de Turnu-Severin, a fost cîtva 
timp socotită ca o suburbie a oraşului.' Pînă la 
1842 a fost comună urbană'şi capitala judeţului.
Aci a funcţionat pentru prima dată ca institutor 
profesorul loan Maiorescu, care a înfiinţat şcoală 
primară în 1836; aci a fost casa lui Tudor Vla- 
dimirescu; c şi o veche biserică zidită pe la 1670.

CERNICA ŞTIRBEID wr ŞTIRBEITJ.
CERNICA, ® circ. corn. jud. Ilfov cu 6 sate 

(1929). H'(® staţie c. f. linia Bucureşti-Olteniţa. 1[
® mănăstire jud. Ilfov, lingă lacul Colcntina şi 
balta Cernica, întemeiată în 1608 de Vornicul 
Cernica Ştirbciu şi refăcută în 1781- de călugări i 
de la Sf. Munte.

CERN O VICI ARSENIE (+1706), patriarh sîrb.
CERTEJUL-DE-SUS, corn. rur. jud. Hune

doara, plasa Şoimus, 5999 loc.
GERTEZE, corn. rur. jud. Satu-Mare, plasa 

Oaşu; 7306 loc.
GERŢEŞTI, circumscripţie corn. jud. Tutova, 

plasa Ghidigeni cu 13 sate (legea 1929).
GERVANTES SAAVţDRA MIOtJEL (*1547 ti616), 

mare scriitor spân. Duse o viaţă de aventuri, fu 
robit de piraţi. Pr. op. Galalea, (dramă pastorală 
în versuri (1584), Viata din Algeria, dramă, şi 
mai ales Don Ghijotte (1605). Aceasta din urmă 
s’a tradus în româneşte, dar nu întregime de Ho- 
liade Răduioscu (1840), de A. Luca (1909), de Stef.
Vîrgolici în ,,Convorbiri Literare” (an. xiv—xxiv).

CER'VENIA, coin. rur. jud. Teleorman, plasa 
Zimnicea; 4515 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Smîrdioasa.

GERVIN, munte (germ, hattherhorn) din 
Alpi, Elveţia; 4.482 m. Inălţ.

CESAREA (forma românească veche chesa- 
REA), oraş in anticitate şi evul mediu în Canadocia;
Ungă ruinele Iui e astăzi oraşul Kaizarioh. Aci a fost 
o episcopie creştină pe oare a ocupat-o odată Sf.

Stema jud 
Cernăuţi.

IRULUI 
©zastavnA

‘WrârtcPOLONIA

OZMtlîl

Lenţestii a d 
PL PRUTULUI\

CERNĂUŢI

Coro 
PL C

Cuciurul Mare

J-.D ORQHOI

Harta jud. Cernăuţi.

Vasile cel Mare. Pentru a se perpetua amiiilirea 
ei, Sinodul din Constantinopol în timpul patriar
hului Solfonic a decis, la 10 Oct. 1776; ca mitropo
litul din Bucureşti să. poarte .şi titlul de „locţiitor 
al Ghesareei Capadociei”. * .
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ppc CESţîNA IERONIH DE, medic vcncţian venit In 
Moldova In 1504 pentru a Îngriji pe Ştefan cel 

CcT Marc. El împreună cu alţi doi rtiedici, făcurft o 
operaţie domnului, care Insa se stinse după cltcva 
zile.

CETATEA ® corn. rur. jud. Doij, plasa Ca
lafat; 5649 loc. Port la Dunăre. Circ. corn. cu 4 
sate. împrejur slnt vii. Aci s’au dat lupte intre 
'Purei şi Ruşi In 1853. H ® o.-albA, jud. in Ba- 
rarabia; cap. Cetalea-Alhă\ supr. 7.595 km. p. 
374.806 loc. (1922); are 8 piaşi, 1 corn. urbana. 
103 com. rurale (1926); are 28 cooperative de 
aprovizionare cu un capital de 906.000 iei (1925); 
face parte din

Aproape slnt ruinele unei vccbi cetăţi despre care 
se vorbeşte de multe ori în istoria noastră: Ştefan 
cel mare; a cucerit-o In 1469 şi o stăpînit-o caşi 
Petru Rareş (acesta cu oarecare Întrerupere). Mai 
tîrziu Domnitorii Moldovei, deşi au revendicat-o, 
nu au putut s'o reia. 1 ® c.-de-plooi, fost oraş jud. 
Ialomiţa pe malul sting al lalomiţei pe Dunâre 
aproape de Piua-Petrei. Se vorbeşte despre el în 
sec. XVI şi xvu, clnd era capitală de judeţ şi 
port Important, pe unde şe exportau mărfuri, mai 
ales, se vede, lină (de unde şi numele). In s. xvm 
a decăzut şi pe la sflrşitul secolului locuitorii s’au 
risipit. *I ® c.-FETEI, ruine în jud. Vlnşca aproape

circumscripţia 
Curţii de Apel 
din Chişinău; 
are 44 grădini 
de copii şi 276 
şcoale primare; 
ţine de eparhia 
episcopiei din 
Cetatea Albă.

11 ® c.-albA, 
municipiu, cap. 
jud. Cetatea- 

Albă, aşezat pe 
LimanulNistru- 
lui; 33900 loc,
(1923); are 1 
liceu do băieţi 
,,Principele Mi- 
halu”, Înfiinţat 
1879, 1 liceu
de fete, Înfiin
ţat 1872, 1

şcoală normală,
9 . şcoale pri
mare de stat;
6 biserici orto
doxe, 1 bis. ca
tolica, 1 prote
stantă, 1 bap
tistă, 1 moloca- 
nă, 1 armenea
scă, 4 sinagoge; 
are 1 spital; 
staţie c. f. ter
minus linia Ba- 
sarabeasca - C.
A. Este un oraş 
foarte vechiu.
Aci a fost In 
vechime o colo
nie grecească 

Leucopolis. Gc-
novezii au stăpînit-o In evul mediu şi i-au zis 
Mavrocastro. Mai tîrziu Turcii au numit-o Akkcr- 
inan, ceeace corespunde şi cu numele românesc şi 
cu cel rusesc Bielgorod. Alexandru cel Bun În
lătură stăplnirea genoveză şi 
Cetatea rămase a Moldovei, 
fiind un loc de trecere pentru 
mărfuri, prin portul ei, din: 
spre Polonia spre S. şi din spre 
Turcia spre N. pînă clnd Turcii 
o cuceriră. In timpul lui Şte
fan cel Mare (ca. 1484). De 
atunci ea a fost centrul putorii 
'rătarllor Nogai; a fost luată 
de Ruşi (1770, 1789) şi dată 
înapoi. Dela 1806 a rămas în 
posesia Rusiei piuă în 1917, clnd Basarabia 
s’a întors la patria - mamă. Aci s’a încheiat cm- 
venţiunea de , la Akkerman (25 Sept. 1826) între 
Turcia şi Rusia, ţ ® cetatea albA şi ishail, 
episcopie, fundată In 1925, cu reşedinţa In Ismail, 
cuprinzînd judeţele: Cctntea-Albă, Ismail şi Că
itul. Primul episcop a fost Nectarie CoUarciuc: azi 
este Juslinian TeculescU. H ® c.-babei, pisc pe 
Bucegi. t ® c. de-baltA, c. r. jud. Tlrnava mică; 
plasa Tîrnava Sîn-Martin. .St. linin Rini.Prairi

sVglintin

..>'VOuNTIRESTP' cazacM-vec 
/ "'t .r' PL. PALANCA

CETAT

SARATA
râsbura

ArciZ \ ^Budachi

Ivjnefftii Noul PL C0-SALN1C

PL TRAIAN
PLTUZLA

M A 1 L

i
Stema jud. 

Cctarea-Alba.

linia BlaJ-Praicl.
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de corn. Qăciulaţi şi Balot'eşti. ţj ® idem In jud. la- 
lomiţa aproape de satul Valea Seacă. Despre am- 
bele circulă legenda că au fost aci cândva organi
zată rezistenţa contra duşmanilor de către arma le 
comandate de o fată. ţi ® 0.-neamţului, ruine eoin. 
vJnători jud. Neamţ, pe o culme rîpoasă. Zidită 
probabil de cavalerii teutoni pe la 1200, a ser\ it 
poijuiitorilor Moldovei ca loc de apărare în timpul 
luptelor. Se vorbeşte despre ea pe timpiii ■ lui 
Ştefan cel Mare şi pe timpul lui Const. Canteinir, 
clnd a cuprins-o Regele Poloniei Sobieski (1091). 
Cu vremea s’a ruinat. In literatură, o aflăm in 
nuvela lui G. Negruzi (Sobieski şi Românii) şi în 
piesa lui Alecsandri (Cetatea Neamţului); tînărul 
Hrisoverghi depllnge, Intr’o poezie (ca. 1840), lipsa 
de pietate pentru aceste vestigii ale unui glorios 
trecut, ţi ® c.-VECHE, st. balneară jud. Sătniar, 
pe malul Someşului; ape feruginoase. ţ[ ® deal şi 
măn. jud. Iaşi; biserică zidită de Duca Vodă 1672; 
aci a fost lupta între Moldoveni, ajutaţi de l’ă- 
tari, şi Austriaci 1716 In timpul Iui Mihail ila- 
coviţă; fiind ucis Ferentz, comandantul Ausîria- 
cilor, a fost Îngropat aci: cerdand luiFereniz există 
Şl azi.

CETATEA LUI NEGRU-VODĂ •«- NEORU- 
VQDA.



C. I, Caesar.

i740 loc,

CETAŢVIA © lostă mănăstire jucl. Iaşi, lun- 
dală de Duca domnul Moldovei în 1672. SInt 
şi ruinele palatului domnesc. H ® mănăstire jud. 
Vîlcea lingă Rîmnicul-Vllcii, fund. de mi trop. 
Teodosie 1680, refăcută de mitrop. Nifon 1853.

CETERAŞ, munte jud. Huniedoara; vîrf. Ce- 
teraţul marc 1077 m. Înălţime, Halteu 1046 m.; 
slut mine de aur, argint, plumb, aramă.

CETţNIE (CBTiNOB), oraş Iugoslavia, cap. 
Muntenegrului; 4000 locuitori.

CETinţNI, corn. rur. Jud. Iaşi plasa Copou; 
2087 loc. După legea 1929, trecută la jud. Bălţi.

CŞUTA, port. Maroc, poses. Spaniei, la strimt.- 
Gibraltar; 13.000 loc.

CEVENI munţi din masivul central al Franţei.
CţlYLAN (sau CEYLON), ins. Ocean Indian, l'a 

S. Indiei; 65.000 km. p., 4.O0O.OOO loc.; aparţine 
Angliei. Aci se fac pescuiri întinse de scoici cu 
mărgăritar. Cap. Colombo.

c£ZANNE [sezan] paul (*1839tl906), pictor 
francez impresionist.

CEZAR (lat. CAESAR) CAIUS lULms, (*100 t44 
a. Glir.), om politic şi general ro
man. Formăprimul triumvirat cu 
Pompeiu şi cu Grassus. Cuceri 
Galia, dar fu rechemat de Se
nat. Veni cu armată, trecînd 
Rubiconul, sili pe Pompeiu să 
fugă în Orient, 11 învinse la 
Pharsala, fu proclamat dictator.
Puterea lui nelimitată excită fa
natismul republicanilor, se formă 
o conspiraţie şi, în ziua idelor lui 
Marte an. 44, fu ucis în Senat 
cu 21 de lovituri, căzînd la pi
cioarele statuei lui Pompeiu.

CHABLIS [şabll], oraş Franţa, 
renunjite vinuri.

CHAiNoi o, pseudonimul sub care Ion Ghica a 
publicat în 1853 scrierea sa ,,Derniăre occupation 
des principautes danubiennes”.

CHAliCOCHONDILAS NICOLAOS (sec. xv.), 
istoric bizantin. A scris o istorie (în zece cărţi) 
despre întîmplările din imperiu între 1297—1463. 
6e găsesc informaţiuni preţioase în legătură cu 
începuturile statelor româneşti.

GHAMBERL'AIN AUSTEN [citeşte: cemberlen] 
(*1863), om politic, englez.

CHAMBERLAIN JOE (*1836 tl914), om po
litic englez; fruntaş al partidului liberal; în 1886 
se despărţi de Gladstone, care susţinea kome-rule 
(=autonomia Irlandei) şi formă cu Hartington 
partidul liberal unionist.

CHAJVIFORT [cit. şamfor] nicolas roch de 
(*1741 tl794), scriitor moralist francez. Pr. op. 
Cugetări, maxime şi anecdote.

CHAMISSO [cit. şa..] adalbert de (*1781 
tl838), scriitor german, de origine fr. Pr. op. 
Istoria minunată a lui Petre Sohlemihl (1814), 
tradusă în româneşte de multe ori; în timpul din 
urmă avem trei traduceri: în 1909 în Bibi. p. 
toţi şi în Bibi. -Minerva, în fine în 1915 (de B. 
Marian).

CHAMONIX [cit. şamonl], oraş Elveţia la 
inălţime de 1.050 m.; 2500 loc.

CHAMPAGNE [cit. şampane], fostă pro
vincie a Franţei, azi formează mai multe de
partamente; ve.stită pentru vinurile ei {şampanie). 
Pe aci s’au dat lupte grele, lungi şi vestite în 
timpul războiului mondial: 1914, ,1915 şi Sept. 
Oct. 1918.

CHAMPOLLION (dt. şam....] JEAN francois
(* 179011832), arheolog frncez, a descoperit modul 
de citire al ieroglifelor egiptene.

CHANTILLY [cit. şantiii], oraş în Franţa; 
6000 loc.; fabrică de dantele cunoscute sub acest 
nume.

CHAPPE [cit. şap] oladde (*1703tl805), in
giner şi fizician fr.; descoperi telegrafia aeriană şi 
construi primele linii telegrafice în’Frahţa. Văzînd 
că i se contestă prioritatea descoperirii, se sinucise. 
Are o statue în Paris.

F. R. Cha-
teaubnand.

CHAPSAIi [şapsul] CHARLES fierre (*1787 
tl858), gramatic francez. Gartea lui (1823), cu 
Noel, a fostşi în Franţa şi aiurea multă vreme cea 
mai răspindită gramatică. La noi prima prelucra
re a gramaticii lui este a lui T. Godrescu, laşi 1843.

CHAPTAIi [şaptal] JEAN, (*1756 ti832), chi
mist francez, a inventat procedeuri practice pentru 
a fabrica cimenturi, saipetru, alun, şi pentru a 
vopsi bumbacul.

CHAPUISAT EDOUARD, scriitor şi ziarist el
veţian. Gonduce Journal de Geneve. A scris despre 
istoria contemporană a Greciei.

CHARGOT [cit. şarep] JEAN (*1825 tl893), me
dic francez, vestit prin lucrările asupra maladiilor 
nervoase.

CHARLES [şal] philarSte (*1799 11873), 
istoric francez, profesor la Gollâge de France; 
membru onorar al Ateneului «Român şi al Aca
demiei Române (1871).

GHATEAUBRIANP [cit. şatobria" ] FRAN- 
gois renE de (*1768tl848), scriitor francez. Că- 
iători mult: viaţă agitată. Op. pr. Atala (1801), 
Geniul creştinismului (1802), Martirii (1809), 
etc. E unul din întemeietorii romantismuiui fran
cez. La noi s’a tradus pentru pri
ma dată Atăla şi Reni In 1839 de 
Nestor Heruvim, Aventurile celui 
din urmă Abenseragiu de Gr. Gă- 
nescu în 1850 şi Geniul Hristia- 
nismului de Arhim. Dionisie în 
1850. După acestea au urmat nu
meroase traduceri din diferitele lui 
opere: Martirii, 1859, Atala şi 
Rene în Bibi. p. toţi şi Bibi. Mi
nerva, Ultimul Abenseraj în Bibi. 
p. toţi şi Minerva, etc.

GHAUGER [clauser] OEOFFREY {* ca. 1340 
tl400), poet englez. Pr. op. Povestiri de la Can- 
torbery, tablou al societăţii engleze din sec. xiv.

GHAZARI, popor barbar care a gonit pe Bul
gari din ţinuturile Volgăi.

GHEBAPGEA, corn. rur. jud. Getatea-Albă, 
plasa Tuzla; 2812 loc. După legea 1929 sat circ. 
corn. Divizia.

GHEGEA, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, pla
sa Jim'bolia, compusădin: C. Română (2331) loc.), 
G. Croată (931 loc.).

GHEFNETJ [cit. şefnO], profesor francez, a 
avut un ,,pansion pentru tinerii nobili” în co
muna Miroslava jud. Iaşi. In „Albina românească” 
(Iaşi) din Septembrie 1831 se vede o autorizaţie 
de funcţionare din partea Epitropiei • şooalelor 
din Moldova. Aci a învăţat Mihail Kogălniceanu.

GHEIA © corn. rur. jud. Vîlcea, plasa Gozia 
870 loc.; după legea 1929, sat circ. oom. Pău- 
şeşti-Măglaşi; cariere de piatră de var. •) © corn. 
rur. jud. Turda, plasa Mihai Viteazu, 986 loc. 
Aci se găsesc mine de alabastru. 1[ © munte jud. 
Buzău în locul undo rîul Buzău întră în judeţ. H 
© munte jud. Vîlcea, separă rîul Rîmnic de r. 
Olăneşti. H © rlu jud. Vîlcea, unit cu r. Olăneşti, 
se varsă înOit în dreptul oraşului Rîmnicul-Vîlceî. 
H ® rîuşor jud.. Prahova, isvorcşte din muntele 
Bratocea şi se varsă în Teieajen aproape de măn. 
Gheia.. 1 © isvor de ape minerale (iod, suif, sare) 
jud. Vîlcea.H® deal jud. Tulcea aproape de Măcin.
11 ® mănăstire do călugări jud. Prahova în valea 
■Teleajenului; prima biserică zidită în 1770, a doua 
în 1790, a treia în 1853. In apropiere e cătunul cu 
acelaşi nume. Staţiune climaterică (880 metri alt.).

GHEIA TURZII, vale îngustă între două ra
muri din munţii Trăscăului, aproape de oraşul 
Turda.

GHELMENŢI, corn. rur. jud. Hotin, reşe
dinţa, plasa Ghelmenţi; 4287 loc. Girc. corn., cu
12 sate. (1929).

GHEMIN [cit. şine" ] DES DAMES, şosea 
lungă în Franţa (dep. Aisne) vestită prin luptele 
necurmate şi cu soartă schimbătoare' ce s’au dat 
în timpul războiului mondial intre armatele fran
ceze şi cele germano (Sept. 1914—Oct. 1918).

GHEN EUGEN, om politic chinez. susţinut, ca

CET-
CHE
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II. Chendi.

CHE- niinislru de externe al guvernurui din Canton, 
Inlfi-turarea orioilrii influente streine; a provocat 
chiar un rizboiu civil in 1921)—27 al Sudului con
tra Nordului.

GHţNDI ILARIE (‘1872 tt913), ziarist şi critic 
român. Născut în 'l'ransilvania, a lucrat Ia ziarele 
româneşti de acolo; apoi a început să publice arti
cole în revistele din Regat, mai ales !n ,,Semănă
torul”, „Vlaţaliterară”,,,Con
vorbiri literare”; mai tîrziu 
s’a stabilit în Bucureşti, unde, 
a fost pînă la sfîrşitul vieţ.ii 
funcţionar al Academiei Ro
mâne. A lăsat mai multe vo
lume de critică literară (Pre- 
ludii, 1903; Foiletoane, 1904;
Impresii, i 908; Portrete li
terare, 1911), de» istorie li
terară {Zece ani de mişcare 
literară in Transilvania,
1901; Fragmente, 1905), cîte- 
va traduceri din ibsen, Su- 
dermann), o colecţie de scri
sori ale lui V. Alecsandri (1904) ş. a. ■

CHENIER [cit. şenie], ANDRfi (• 17112 tl794). 
poet francez, ofiţer, diplomat, ucis pe eşafod in 
timpul revoluţiei. In româneşte s’au tradus: liol- 
navul, de G. Crupenschi, publ. în ,,Curier de am- 
be-sexele, Periodul I (1836); Lampa, de Vîr- 
golici, în ,,Convorbiri literare” (1872); Lidea, de 
T. M. Stoenescu, în ,,Literatorul” (1885); Liberta
tea, de Vîrgolici, ,,Conv. lit.” (1888); diferite poezii 
de A. Naum în voi. de Traduceri, 1890; Oaristis, 
bucolică, de M. lorgulcscu, 1910.

GHEN'oT [cit. şeno.] adam (*1721 tl789), me
dic din Luxemburgul belgian, stabilit în Sibiu cu 
ocazia epidemiei de ciumă din 1755, a ocupat func
ţiunea de medic şef al 'Transilvaniei {protomedicus), 
mai tlrziu pe la 1784 a trecut la Viena, însărcinat 
cu misiuni ştiinţifice de către losif II şi poate 
chiar profesor la Universitate. A publicat un stu
diu mare despre ciumă: Traclatus de peste, Vindo- 
bonac 1706.

GHEPEŢ, circ. corn. jud. 'Trei Scaune cir 2 sate. 
GHERAÂÎEVS NicoLAB (fl672), profesot grec. 

După studii în Italia, a fost chemat la Constan- 
tinopol, apoi la Iaşi (1670), unde a fost profesor.

GHERELUŞ, c. r. jud. Arad plasa Chişineu; 
apare în docum. la 1334.

GHERESIG, c. r. jud. Bihor; citată în docum. 
la 1323; st. c. f. spre Oradia-Mare.

GHERONEA, oraş Grecia antică prov. Beoţia. 
Aci Filip ai Macedoniei a învins pe Greci şi a 
distrus independenţa Greciei (338 a. Chr.) şi 
suia a învins pe Mitridatc (86 a. Chr.)

GHERSON, oraş in Rusia, pe Nipru; 70.000 
loc. Aci s’au refugiat mulţi Români în timpul răz
boiului pentru întregirea neamului şi au fost per
secutaţi şi arestaţi de autorităţile noului gu
vern bolşevic.

GHERSONES. nume dat în vechime mai mul
tor peninsule, între cari Ch. Tauric (= Grimea), 
Cil. Tracic (= Galipoli).

GHERUBEM SALVATOR (* 1760)1842), muzi
cant şi compozitor italian. Op. pr. Arinida (1782) 
Ifigenia [ilSS), Medeea {1797), AU Baba (1833), 
opere.

GHESARIE cApAtInA (" 1784tl846), episcop 
al Buzăului. După ce fu directorul unei şcoale pri
vate în Bucureşti, se făcu călugăr şi preot, ajun- 
gînd econom al Mitropoliei din Bucureşti; episcop 
al Buzăului 1825—1840: a întemeiat biserici, 
a reparat mănăstiri, a înfiinţat o şcoală în Buzău, 
apoi Scminariul (1838), o şcoală vestită de eîn- 
tăroţi bisericeşti şi o şcoală de pictură bisericească.

GHESARIE HALEFLin (tl780), episcop al Rîm- 
nicului între 1773—1780; a fost călugăr şi arhi
mandrit în Bucureşti; a început tipărirea Minee- 
lor traduse de Grigorie Mitropolitul (lanuarie- 
Aprilie). pe care a terminat-o Filaret. Fiecare 
volum este însoţit de o. prefaţă cu studii istorice 
şi 'religioase.

SINJiSv.’cdm. ruc. jud. 'rîrniş-'Tq'rontal, pla
ca'; ’2l31 ide. ..- • ■ -7

E. Chev

GHES»
sa Lipova';

GHESTER [cit. cester], oraş Anglia; 39.000 
loc.; vestite tabricaţiuni Jde. brînzeturi.

GHEVREUL [cit. şevrSl] EUGENE (*178671889) 
chimist franc., profes., director manufacturii Gobe- 
Itns; membru al Academiei de ştiinţe. Stabili teoria 
saponificaţiunii, inventă lumi
nările de stcarlnă, cercetă di
feritele reacţiuni in prepara
rea şi fixarea colorilor pe 
stofe. Centenarul său a fost. 
sărbătorit într’un mod deo
sebit.

GHIAJNA, com. rur. jud.
Ilfov, plasa Bănoasa; 2316 loc..
Circ. com. ch 5 sate (legea 
1929). .

GHIAJNA DOAMNA tw 
KIAJNA.

GHIANTI, regiune în Italia, 
vestită pentru vinurile sale roşii şi spumoase.

GHIARO ANTON MARIA DEL, Italian din Flo
renţa, s'ecretar al Domnitorului Constantin Brîri- 
coveanu (din 1709), apoi al lui Ştefan Gantacuzino 
şiallulNicolao Mavrocordat. Apublicat în 1718 la 
Veneţia, o scriere în care, pe lingă notiţe geogra
fice, înfăţişează epoca lui Brîncoveânu şi viaţa 
socială a diferitelor clase pe cari le-a cunoscut. 
E intitulată: Modeme rivoluzioni della Valachia 
con la dcscrizione del paese. Are şi o hartă făcută 
de Stolnicul Constantin Gantacuzino. Ediţie mo
dernă de N. lorga,' 1914 şi 0 traducere roţn. do 
S. Cristian, 1929.

GHIBED, com. rur. jud. OdorHeiu, plasa Sîn- 
georgiul-de-Pădure; 2730 loc.

GHIGAGO [cloago], oraş Statele-Unite (Illi
nois) pe lacul Michigan; 2.700.000 loc; comerţ şi 
industrie mare (cîrnăţărie şi conserve de carne, 
lemnării, fabr. de vagoane, etc.); clădiri imense.

GHIGHINDA mare, oraş Jugoslavia (Banat) 
24843 loc. (1919).

GHIGIUL © insulă în Dunăre, jud. Con
stanţa’ în dreptul Hlrşovei. H ® insulă jud. la- 

.lomiţa aproape de oraşul Călăraşi.
GHILI [cit. cili], stat America de Sud. pe 

coasta Oc. Pacific; '757.366 âcm.'p.; 3.415.000 loi-. 
Munţi: Anzii; climat f. variat;' apele sînt mai 
mult torente. Cap. Santiago cu portul Valparai- 
so. Majoritatea populaţiei de origine spaniolă şi 
indigenă. Republică cu 2 camere. Producţii: mine, 
agricultură, păduri.

GHILIA © insulă în Dunăre în jud. Tulei'ii, 
între braţele Chilia Şi Sulina; supraf. 2100 km. p.; 
mai toată acoperită cu stufăriş. 1j © braţ al rui
nării prin care aceasta se varsă în Marea Neagră: 
se desface din Dunăre la datai, trece în drefiiul 
oraşelor Ismail şi Chilia şi ajunge la mare; lung. 
111 km.; larg 500 m.; se desparte în braţe mici, 
formînd multe insule. Ş] ® c. r. jud. Olt. plnsn 
Spincni; după legea 1929 face parte din circ. 
com. Făgetele şi este centru unui grup de sate 
cu consiliu. 1} © c. r. jud. Satu-Mare, plasa Arded. ţ 
® oraş numit azi chilia nouA, jud. Ismail pC' bra
ţul Chilia; reşedinţa plăşii. Are un. gimnaziu. i2 
şcoale primare, un spital. Aci ar fi fost' în ser. iv 
a. Chr. cetatea Aquillea construită de Alexandru 
Macedon. In sec. xiv şi xv cetatea aparţinea 
Tării-Româneştl; mai tîrziu a trecut în stăpînirea 
Moldovei; la-1584 a fost ocupată de 'Turci; la 1770 
de Ruşi, cari o pierd pentru a o recuceri în 1790 şi 
iarăşi în 1806. Ş] ® CH.-veche, c. r. jud. Tulcea, 
plasa Sulina; cuprinde 8 sate; comcrciu întins de 
peşte; întemeiată în urma războiului Crimeei do 
emigraţi din Basarabia.

GHILLON [cit. şiIon[ castel fortificat în l'■.l- 
veţla pe lac. Leman lîngă Vevey. Constr. sec. xni. 
Pe cînd ţmea de Sa voia, a fost închis aci Huui- 
vard. {wm- acest cuv.)

GHIMBORAZO, munte în Anzi (Amcrii n de 
Sud); 6310 m. alt.

GHIMENITUL SEVASTOS (fl702), profesor
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grec din Constantinopâl. Chemat de Brînco- 
voanu, 1689, a organizat şcoala domnească şi a 
fost director între 1689—1702., A tipărit la Sna- 
gov (1701) în greceşte Eortologhion (despre săr-, 
hâtorî şi teoriile lor, păscălie, ş. a.) dedicată lui 
Brîncovoanu, (se găseşte în 'Bibi. Academici sub 
Nr. 126); iar după moartea lui s'a tipărit în Bu-: 
cureşti (1703) o-învăţătură do(/>nalică, dedicată 
Ţarului Petru Alexievici. (Bibi. Acad, sub. 
Nr. 140).

CHJNA (TA CIUNG HUA MiNKuo), stat în Asia. Se 
mărgu’ieşte la N şi N-V cu Siberia, la E cu Si
beria, Coreea, Marca Galbenă şi Marea Chinei, 
la S cu Indochina şi India, Ia V ou. Af
ganistan.

Supr. 9.650.000 km. p.; 436.000.000 
Ioc.

Statul Chinei se compune din: CUina 
propriu zisă şi ţările supuse: Manciuria,
Mongolia, Tungaria, Turcheslanul chi
nez şi Tibetul.

China propriu zisă este despărţită de 
Mongolia printr’un zid lung de 2.450 km., 
ridicat cu cîtcva sute de ani a. Chr.. De 
China ţine şi insula Hainau.

Teritoriul Chinei este înconjurat de 
munţi spre N-V. şi S. şi din aceştia' o 
sufhă de munţi se prelungesc în interior.
Partea de E spre mare e mai puţin ridi
cată. Iif Mongolia este un mare deşert 
numit Gobi.

Principalele şiruri de munţi: Saiansic 
şi .Jablonoi o despart de Siberia; Allai, 
Tian-Şan, Kuenluri, cari se întind spre 
centru, despârţind oarecum China în 
două. părţi. De India o desparte şirul 
munţilor Himalaia. Fluvii mari udă măi 
ales partea de K : IIoang-Ho, lang-Ce- 
Kiang, Si-Kiang.

Cap. Peiplng (fost Peking). Oraşe pr.- 
Şanghai, Canton, Hangeiu, Ciunldtig,
Nnnking, Tientsin, Nihgpo, Fuciu.

mort eroic în Dobrogoa, în ziua de;5 Septembrie CHI- 
1916, în fruntea batalionului dm rog. 51 de in- piji 
fanterie. V^ril

CHIRIACU, corn. rur. jud. Vlâşca, plaSa Du
nărea; 3975 loc. Circ. corn. cu 8 sate (legea 1929).

CHIRIC, martir, decapitat: prăzhuit de bis. 
ortod. lă 15 Iulie. •

CHIRICRSCU CONSTANTIN (* 1863 +19'29), tcofog 
român. După studii la facultatea din Cernăuţi, a 
fost profesor la- diferite seminarii şi apoi la faculta
tea de teologie din Bucureşti (1894). A mai fost 
şi defensor eclesiastic, director al Cultelor, director 
al tipografiei cărţilor bisericeşti.

yUMGAWA

. ,’Uf^HE5TAH0l.'x
' ' CHINEZ ;

/ .Tise i/tTt

• N D

Civilizaţia chineză este mult mai ve
che decît cea europeană: ei au cunoscut 
mal înainte mătasea, scrierea, porţelanul, 
praful de puşcă, ctc. Cu încetul, mai ales în soc. 
xviii şi XIX, Europenii pătrunseră în statul chi
nez, obţinură dreptul de a se aşeza, de a forma 
chiar colonii şi din această pricină se născură 
uneori turburări şi se produseră mişcări xenofobe, 
cunt a fost a boxerilor (1900).

CHipJDU, corn. rur. jud. Buzău, plasa Buzău; 
4475 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Cislău.

CHIOS w BIOS.
CHIOSE-AIDIN, com. rur. jud. Durostor pla

sa Beibunar; 2605 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Cainargeaua-Mare.

CHIOSEA, dascăl român pe la începutul sec. 
XIX, descris ca persoană şi metodă de loan Chica. 
(Scrisori către V.-Aleosandri), dar fără alte pre- 
ciziuni biografice.

CHIPERCENI, com. rur. jud. Orhei, reşe
dinţă, plasa Chipcrceni; 4720 loc. Circ. com. cu 
13 sate (1929).

.CHIPRIAN •«- CIFBIAN.
CHIPRIENI, măn. jud. Ghişinău, zidită de 

Ştefan col mare. Petru Rareş a făcut aici o biserică.
CHIR, sfînt. El şi loan, alt martir, şînt 

numiţi ,,doctori fără de arginţi", pentrucă' cu- 
treerau oraşele şi satele (în Egipt, pe vremea, tui 
Diocleţian) şi, îngrijind pe bolnavi, îi converteau 
la creştinism. Au fost chinuiţi şi apoi decapitaţi. 
Biserica noastră îi serbează la 31 Ianuarie; iar la 
28 Iunie se prăzniieşte descoperirea moaştelor lor.

CHIRGHIZI wm- EIRGHIZI.
GHIRIAG SIHASTRUL, prăshuit de biserica orto

doxă' la 29 Septembrie. Era pe timpul fui 3’co- 
dosie cel Mare (379—395). A trăit în Coruit; s’a 
călugărit la vlrsta de 18 ani, a fost egumen la o 
mănăstire; a trăit pînă la adinei bătrîncţc şi se 
povestesc mai multe minuni săvîrşite de el.

CHIRIACESCU PAUL (*18.6111916), maior.

Harta Chinei.

CHIRIET-LUNGA, com. rur. jud. Tighina, 
plasa Ciadîr-Luhga; 2472 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Ciadlr-Lunga.

CHIRIL Patriarhul Ierusalimului (* ca. 315 
t386), Sf'. Părinte prăznuit de biserica Ortodoxă 
la 18 Martie. Bun predicator şi propagandist, hiro
tonit preot în 345, ajunse patriarh în 350. In- 
trînd în ceartă cu arhiepiscopul din Cesarea, care 
era atunci Acachie, sprijinitor al arianismului, a 
fost chemat în faţa unui conciliu, la care n’a 
voit să se prezinte; a fost totuşi depărtat din 
scaun, pus-din nou (359) şi iar răsturnat, dar 
readus de către împăratul Iulian Apostatul. De1 
părtat de Valens şi e.xilat (367), a fost reîntronat 
de Graţian (378) şi de atunci pînă la sfîrşitul vieţii 
luptă pentru a stabili în biserică unitatea do 
doctrină.

CHIRIL sfînt (tl444), patriarhul Alexandriei, 
prăznuit de biserica ortodoxă la 18 Ianuarie. 
Nepot al patriarhului Teofil, el l-a urmat în 
scaun în 412 şi a început luptă contra Novaţie- 
nilor (i^ acest cuv.), închizînd bisericile lor, dar, 
prin aceasta veni în conflict cu guvernatorul 
Alexandriei. La 428 începe altă luptă contra Nesto- 
rienilor, care culmină prin convocarea sinodului 
de ia Efes (431) şi prin depunerea lui Nestoriu: 
dar partizanii acestuia din urmă excomunicară 
pe Chirii şi pe ai săi. Scăpat prin ajutorul Papei, 
el fu rcintregrat şi stabili o mărturisire ortodoxă 
în 433, primită şi de mulţi cpiscopi schismalici 
şi în care se afirmă, între altele, şi dogma în
trupării lui Isus.

CHIRIL, sfîn't, prăznuit de biserica noastră 
ortodoxă la 9 Iunie. A fost episcop al Gortinei 
şi a murii ucis în timpul epocei de persecuţiune a 
Iui Diocleţian (303—311).

CHIRIL, mitropolit al Proilavieî pe la 1788.
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PHI- CHIHIIi, episc. eparh. Buzăului 1612—1620.
” CHXRţLÂ lOAN {‘1803tl879), prol. român In 

CIA Blaj, preot unit, vicar episcopesc în Făgăraş (1846), 
canonic In Blaj (1862); a lăsat o fundaţiune pentru 
ajutorul studenţilor.

CHERILţlNI, corn. rur. jud. Bălţi, plasa Cor- 
neşti; 2000 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Cerneşti; întemeiat în sec. xviii.

CHIRILOVICI sorHONlE, episcop ortodox al 
Ardealului (17711, nvînd ca reşedinţă Buda pînă 
la 1783.

CBnuTA, personagiu comic (lemeie lipsită de 
cultură care vrea să imite manierele şi limbagiul 
doamnelor din înalta societate) din mai multe 
piese ale lui V. Alecsandri [Chirila In laţi, 1850, 
Chiriţa In provincie, 1852, Chiriţa în voiaj, 
ChiTiţa în balon) inspirat după tipul comic fran
cez M-me Angot.

CHIRryTNEA, corn. rur jud. Caliul plasa 
Traian; 3478 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Cazaclia.

cmRNQGI, corn. rur. jud. lllov, plasă Ol
teniţa; 6107 loc. Circ. corn. cu 3 sate. (1929).

CHIBSOVA, corn. rur. jud. Tighina, plasa Cia- 
dîr-Lunga; 4348 loc. Circ. corn. cu 6 sate (1929).

CHISAL.^U, corn.,rur. jud. Cernăuţi plasa Co- 
lacinului; 2595 loc. După legea 1929, sat circ. 
com.' Borăuţi.

CHISELŞT, com. rur. jud. lllov, plasa Ol
teniţa; 2072' loc. După legea 1929, sat clre. com. 
Mănăstirea. Aci a fost o luptă a lui Mihaiu Vi- 
loajul cu Turcii în 1598.

CHIŞAVAS, vîrf în masivul Grinţies, alt. 
1627 m.

CHIŞGABŞNI, com. rur. jud. Bălţi, reşedinţa 
plăşii Chişcăreni; are 34 sate (1929); sătul cen
tral 3360 loc. (1922); fondat înainte de 1782.

CH1ŞIN.^U Q municipiu, cap. jud. Lăpuşna, 
133.000 loc. (1922); staţie c. f. linia spre laşi şi 
linia spre Tighina; reşedinţa unei direcţii silvice; 
reşedinţa unei mitropolii; are o facultate de teo
logie (care ţine de Universitatea din Iaşi), 4 licee 
de hăeţi („B. P. Hasdeu” înfiinţat 1833, „Mihail 
Eminescu” Inf. 1871, „Alex. Donici” Inf. 1910, 
;,Alecu Russo” înf. 1873), 3 gimnazii de hăeţi, 
3 licee de lele, 1 şcoală eparhială de fete, 1 gim
naziu de fete, 4 şcoale normale, 3 şcoale de 
comerţ, 3 şcoale profesionale, şcoală de viticultură, 
2 şcoale de meserii, 1 şcoală de menaj, 28 grădini 
de copii şi 48 şcoale primare, mai multe şcoale 
particulare. Conservator de muzică. Teatru na
ţional; are 23 biserici ortodoxe, 2 lipoveneşti, 1 
baptistă, 1 molocană, 1 catolică, 1 luterană, 1 
armeană, 1 templu şi 71 sinagoge evreeşti. Aci 
este o Curte de apel. Oraşul acesta e pomenit în 
hrisoave în 1420 şi 1436, dar multă vreme a fost 
un tîrguşor fără însemnătate. După răpirea Ba
sarabiei, stabilindu-se aici reşedinţa guvernato
rului provinciei, s’a refăcut, începînd de la 1834, 
după planurile unui guvernator Teodorof, în 
partea mai ridicată, pe cînd oraşul vechiu e în 
partea mai joasă şi adesea este inundat. Aci s’a 
proclamat independenţa Basarabiei în 1918 şi 
apoi Sfatul ţării a votat unirea cu patria-mamă. ’I 
® fost judeţ în Basarabia; de la 1926 se numeşte 
Lăpuşna.

CHIŞInAU-ARDEAL, Staţie c. f. linia Arad- 
.Sântana-Ollacn.

CHIŞINAU-CRIŞ, com. rur. jud. Arad, plasa 
Chişineu; staţia c. f. pe linia Arad—Oradea, între 
Nădab şi Salonta Mare.

CHIŞLA-SALIEV. com. rur. jud. Hotin, plasa 
Lipcani: 2664 loc. După legea 1929, sat circ.com. 
Stănileşti.

CHIŞLA ZANIJEV, com. rur. jud. Hotin, 
plusa Lipcani; 2340 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Lipcani.

CHţŞODA, staţie c. f. aproape de Timişoara.
CHIT AI, lac jud. Ismail, lung 24 km., lărgi

mea maximă de 300 m., primeşte mai multe rîuri, 
comunică cu Dunărea.

CHIŞTELHIŢA, com. rur. iud. Orhei, plasa

Chlperceni; 2680 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Ciocîlteiu.

CHITţLA, com. rur. jud. Ilfov, plasa Bă- 
neasa; după legea 1929 formează o circ. cu 3 
sate; staţie importantă lingă Bucureşti, de unde 
se desface iinia care merge spre Piteşti de cea spre 
Ploeşli. Aci e o fabrică de zahăr, întemeiată de 
Nicolae Bibescu, 1876.

CHITVe. lac jud. Tulcea » razim.
CHIŢCANI ® sat jud. Tighlna,'ţine de com. 

Căuşani 4749 loc. 1| ® mănăstire jud. Tighina zisă 
şi Noul Neamţ aproape de confluenţa Botnei cu 
Nistrul, întemiată In 1864 de călugări fugiţi de la 
mănăstirea Neamţ după secularizarea averilor mă
năstireşti. 1

CHIŢORANI, sat jud. Prahova, plasa Tîrg- 
şor. Vii numeroase.

CHJŢU OHEOROHE (* 1928 tl897), om politic şi 
scriitor român. A luat parte la mişcarea de la 
1848 din Bucureşti; după aceea a 
stat In Viena pentru studii şi în 
1857, întoreîndu-se, a fost magi
strat şi apoi om politic, fiind aies" 
de multe ori deputat şi senator; 
a fost şi ministru de mai multe 
ori: 1876 (Instrucţie, sub - pfez, 
lui M. Cosiache-Epureanu), 187;6.
—78(Instrucţie sub prez. lui I. G.'
Brătianu), 1881 (Finanţe), 18K 
(Justiţie), 1882 (Interne), 1684- .-r rh.tll 
(Instrucţie). In 1879 a fost ales.. ' '
membru al Academiei Române. A publicat cî- 
teva studii de filologie şi istorie în diferite reviste-

CHIUPRULI m- KIOFRULI.
CHMIELNICKI BOGDAN tr HMIELNICKI.
CHOISEUL-GOUFFIER [cit. : şoazOl gufie] 

OABRIEL CONTE (*1752 tl817), arheolog şi diplomat 
francez. A fost ambasador la Constantinopol între 
1784—1792, cînd a fost înlocuit de guvernul re
voluţiei. S’a refugiat îh Rusia şi, treeînd prin Bu
cureşti, a avut convorbiri cu Domnitorui Mihail 
Şuţu, căutînd a împiedeca printr’însul răsunetul 
ideilor revoluţiei In Principate. In 1802 s’a în
tors In Franţa şi în timpul restauraţiei a avut 
şi rol politic, pe lîngă cel literar.

CHOMETOWSKI STANISLAV, voevodul Ma- 
zoviei, sol t.imis de August, regele Poloniei, la 
sultanul Ahmet IV în anii 171?—14. In relaţia sa 
— versifica tă — vorbeşte despre Moldova şi despre 
Nicolae Mavrocordat, care domnea atunci pentru 
a doua oara.

CHOPIN [cit. şope" ] fbedebic (*1810tl849). 
pianist şi compozitor polonez de origine franceză. 
Trăi în Austria, Germania, Fran
ţa. Op. pr. Vals In mi bemol, la 
minor, re bemol, do diez. Scherzo 
în si bemol, concerto. Preludii,
Marşul funebru.

CHRISANTw HRISANT.
CHRISOSTOM M-hrisosTom.
CHRISOVERGHI n- HRISO- 

VERGHI.
CHRISTOPOL iw HRISTOPOL.
CHRIŞTOS ww HRISTOS.
CHRZANOWSKI ADALBERT

(■1788tl861)’ general polon, a 
servit în armata rusă şi a luat parte la luptele 
Ruşilor contra Turcilor 1829.

CHRZANOWSKI w., agent al Polonieila Con- 
stantinopol. Â lăsat un manuscris cu mai multe 
scrieri în care vorbeşte despre o călătorie prin 
Moldova şi dă relaţii interesante. Ms. o datat: 
^■arşovia 1780.

CHUR (fr. comE, ital. coira), oraş cap. cmi- 
tonului Graubănden (Grisons, Grigioni) din El
veţia;. 15.000 loc.

CI.ACOVA, com. rur. jud. 1’imiş-Torontal, re
şedinţa plăşii Ciacova; 4060 loc.; staţie c. f.; Pe 
linia laterală între lebel şi Giera1; are un gim- 
naziu dejbăeţi)şi o şcoală ne agricultură.

CIAD IR-LUNGA, com. rur. jud. Tighina, 
reşedinţă, plasa Ciadîr-Lunga,;. compusă din 8

Chopin.
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M. Tullius Cicero.-

sate; st. c. f. Intre Reni şi Basarabeasoa; are un 
gimnaziu.

CIAHA, rlu, udâ jud. Cetatea Albă şi Tighina, 
se varsă in Cohllnic aproape de satui Arţiz.

CIAICpVSKI (TSOHAJKOWSKY) PETRU ("1840 
tl89ft), muzicant şi compozitor rus.

CIALDţNI ENBico (*1813tl892), revoluţionar 
italian, coionei In războiui pentru indep. {1848— 
49), generai în războiui Crimeei (1853); ministru, 
anibasador In multe rlnduri.

CIAMtTRliţA, circ. corn. Jud. Caiiacra cu 8 
sate (1929).

CIBELE (=cYBEiiE), pers. mitol. grec; perso
nificarea forţelor productive aie naturii (agri
cultură, mine, păduri, etc.). •

CIBţN, afluent pe dreapta Oltului, trece prin 
oraşul Sibiu.

CICĂ CONSTANTIN (*1847 tl930), general român. 
S’a distins in luptele războiului pentru inde
pendenţă. In războiul pentru întregirea neamului 
a fost chemat In activitate şi a comandat corpul 
UI teritorial.

CICtlRpNE ( = CICERO) ŞÂBOUa TUtLIUS (*106 
t43d;! (Şir.), orator, ontjitditibilllozollatin;Questor, 
edil) coipsul, denunţă eţjţţjyraţia lui G4tjlina, obţi
nu de la Senat pedepsirea cil moarte a tovarăşilor 
acestuia cari se găsiră In Roma.
Tribunul Glodius ridiqă îp con- 
tră-Ii acuzaţia că ar fi făcut să 
se uicidă cetăţeni fără votul po
porului; • Cicerone,;; fripqs, se 
exilă şi i se confisCară" bunu
rile, iar casa-i fu dărimată (58); 
dar peste un an i se recunoscu 
dreptatea, fu adus In trimf şi i 
se clădi o casă pe socoteala sta
tului. Nehotărît In poUtică, In 
epoca marilor turburări provo
cate de rivalitatea între Pom- 
peiu şi Cezar, lăudă pe acesta, 
dar se bucură cînd fu ucis şi apoi se declară con
tra lui Antoniu, care voia să cultive memoria dic
tatorului, pronunţă contra Iui vestitele Filipice şi 
de aceea, cind se formă triumviratul al doilea (An
toniu, Octavian şi Lepid), fu prins şi ucis, iar 
capul lui fu expus la tribuna publică.

Scrise foarte mult: opere lllozolloe {Despre na
tura zeilor, Despre destin. Despre băXrlneţe, Despre, 
amiciţie, etc.), retorice [Despre orator. Despre ora
torii vestiţi. Oratorul, Despre cei mai buni ora
tori, etc.), politice [Despre stat. Despre legi, etc.), 
afară de aiBcureuri, pe cari le-a lăsat redactate 
[Contra lui Verres, Despre legea agrară, Catili- 
narele. După întoarcere. Pentru Milone, Pentru 
Marcellus, Filipicele, etc.) şi de pledoBrllle ju- 
deeătoreşti [Pentru Rosciu, Pentru Rabiriu, Pen
tru poetul Arhias, etc.). De la el au rămas şi foarte 
multe scrisori. In româneşte s'aii tradus unele din 
operele lui în epoca latinizării limbii [Dispreţul 
morţii, de G. Antonescu, 1858, Calilinarelc 
de A. Zâne, 1875, Filippicele de D. A. Laurian, 
1875); altele mai tîrziu: Despre amiciţie de N. 
Crupenski, 1894 şi alta 1898; Brulus de F. Mi- 
trescu, 1905; Despre bătrîneţe de C. S. Stoicescu, 
1908; Calilinarele de Damianovici, 1914, iar prima 
de G. Adamescu In voi. Elocvenţa română, 1894, 
şi de Sgîrcea, 1922; Despre orator de G. Neştian, 
1925; Verinele de I. Suchianu, 1925; Pentru Arhi
as de G. Popa Lisseanu, 1925.

CICEU, fostă cetate In Ardeal (ruinele se 
văd lingă Dej.) E amintită la i304. A fost stăpi- 
nită elnd de Voevodul Transilvaniei, cInd de Re
gele Ungurilor, iar la 1479 a fost dăruită de Ma- 
teiu Corvin lui Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei. 
Răpită pentru cîtva timp din mina lui Petru Rareş, 
a fost cucerită şi a rămas în posesiunea Domni
lor Moldovei — împreună cu ţinuturile diuprejur 
pînă în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, care 
a pierdut-o definitiv.

CICEU, corn. rur. Jud. Ciuc. plasa Centrala; 
2200 locuitori.

CICHINDEL (sau tiohindel) dimitrie (tl818).

D. Cichindel.

preot şi profesor român din Banat. A fost învă
ţător Inceplnd de la 1794, paroh în Becicherecul- 
rnic, cîtva timp preot militar (1805), apoi pro
fesor la şcoala pedagogică din Arad (1812), unde 
a avut mari lupte cu oamenii 
mitropolitului sîrb din Carlovăţ, 
cari căutau să împiedice intro
ducerea unui spirit prea româ
nesc în preoţime şi învăţători- 
nie. Aceştia au reuşit să-l înlă
ture în 1814. Opere pr. Sfaturile 
înţelegerii cei sănătoase, Buda 
1802; Adunare de lucruri mora
liceşti, Buda 1808; Filosoficeşli 
şi politiceşti prin fabule mur al- 
niee învăţături, Buda, 1814, după 
scriitorul sîrb Dositeiu Obrado- 
vici.

CICIAGOV PAVBL VASILIEVIOI, (* 1765 f 1849) 
amiral rus. A fost ministru al marinei. In 1811 
comandantul flotei din Marea Neagră şi al arma
tei ruseşti de ocupaţie în Principate. A luat mă
suri pentru o bună administraţie, dorind a curma 
abuzurile, dar a stat prea puţin.'

GICHORiUS cOnRAD, arlîeolog şi filolog ger- 
maţfv Profesor la Universitatea din Breslau. A 
publicat studii despre columna luiTraian, despre 
trofeul de la Adamclisi. A făcut multe călătorii 
în ţară. E membru onorar al Academiei Române 
(1914).

CICLADE ( =CTaiiADE), insule în Marea Egee; 
numite ăşa, fiindcă formează ca un cerc.

CICLQPI (=OYCLOPI), pers. mitol. grec.: uriaşi 
cari aveau numai un ochiu în frunte; după unele 
credinţe, erau fierari; după altele, păstori.

CţCLOVA-ROMANÂ, corn. rut. Jud. Caraş, 
plasa Ora viţa; 3267 loc.

CICLOVINA, fost schit, Jud. Gorj lângă 
măn. Tismana.

GID, person. parte legendar spaniol (sec. xi), 
mare luptător, erou, om politic. Din poveştile 
despre viaţa lui se inspirară mulţi poeţi spanioli 
(,‘Vbbe, de Castro, Diamante), francezi (Gorneille, 
Delavigne, Hâredia).

GpiAG ALEXANDRU (*1825 ţl887), fiul Iui 
lacob, filolog român. A publicat Dictumnaire 
d’ilymologie daco-romane. Voi. I Prankfort 1870, 
Voi. II 1879. Membru onorar al Academiei 
Române (1872).

GţHAG lACOB (*1800tl8S8), medic şi natu
ralist român; înfiinţă în Iaşi pri
ma societate de medici şi natu- 
ralişti (1834). A fost membru ono
rar al Academiei Române (1872).

CIIŞţA, corn. rur. Jud. Cahul 
plasa Traian: 8011 loc. Trecută 
prin legea 1929 la Jud. Cetatca- 
Albă.

GILIBI HOISE (* 1815 t 1866),
Evreu negustor anibulant în Bu
cureşti, autor al unor maxime 
şi observaţiuni satirice, adunate 
şi tipărite de M. Schwarzfeid 
(1883), din cari un extras în co
lecţia „Pagini alese” (Cartea Românească).

GILIBIA, staţie c. f. linia Buzău-Brăila.
GILţG, mănăstire de maici Jud. Tulcea pl. 

Isaccea; întem. 1835 de .\rliiereul Atanasic 
Lisivencof.

GILIGIA, se numea în veehime b parte din 
Asia mică, la V. da Siria; azi vilaetul Adana.

GILIţîNI, corn. rur. jud. Romanaţi, plasa 
Oltu-de-Jos; 2988 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Isbiceni.

CIMAByE OIOVANI (*1240tea. 1302), pictor şi 
arhitect italian; adversar al tipurilor conven
ţionale, recomanda apropierea de natură. Op. 
pr. Fecioara cu îngeri (Paris, Louvre).

CEVfARQSA DOBSENICO' (* 1749ti801), Compozi
tor italian; publică 60 de opere, afară de cantate, 
oratorii, etc.

GIMBRI, popor germanic, apire pe la 115 a.

CIA-
CIM

Dr. I. Cihac.
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QiM-Chr., atacând po Celţi; uniţi cu Teutonii, bătură 
-j In multe rinduri armatele romane, prădară Spania, 

LI r'dar Iură exterminaţi de Marius in lupta de la 
Vercellt (101 a. Chr.).

' CIMEHIŞNI, popor din antichitate, au lo
cuit po ţărmii Mării Negre şi au pătruns In Lidia 
(Asia mică), prin sec. vii a. Chr.

CZMIŞLIA,, corn. rur. jud. Tighina, reşedinţă 
plasa Cimişlia, 6246 loc. In această corn. este un 
spital şi un_ gimnaziu de băeţi. Cicumscripţic 
comunală cu 15 sale (1929).

ciMpgrjL, ziar săplămînal ilustrat, sub redacţia 
lui Kr. Damă, a apărut In Bucureşti intre 1882— 
1891.

CINCAU, circumscripţie com. jud. Cernăuţi 
cu 6 sate (legea 1929).

CINGINAT (= lat. oracnmATUS) (460 a. 
Chr.), consul şi dictator roman, ■ vestit pentru 
simplicitatea vieţii şi -lipsa de ambiţie politică.

CINGU, com. rur. jud. Făgăraş, reşedinţă, 
plasă CinCul; 2537 loc.

GINEAS (t277 a. Chr.), ministru al Epirului, 
triniis. d’c regele Pirus ca mijlocitor de pace la Roma.

GINISEVŢI, com. rur. jud. Oriiei, . pţasa 
Rezina; 4592 loc. Are un gimnaziu mixt. bircums- 
cripţic conj. cu 13 sate (1929).

CIOARA, .corn. rur. jud. Fălciu plasa Drîn- 
ceni; 2240 loc. După legea 1929, trecută la jud. 
Cahul.

GIOARA-DOIGEŞTI, corn. rur. jud.- Brăila, 
plasa Viziru; 2060 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. însurăţei.

GIOBANU, corn. rur. jud. Constanţa plasa 
Hirşova!,'2164 loc. După legea 1929, sat circ. com, 
li oria.

GIOBANU ŞTEFAN (*1883), profesor român 
basarabean. A fost profesor şi director al liceului 

, „Alecu Ruso" din Chişinău, azi e profesor la 
facultatea teologică din acel oraş. Membru, al 
Academiei Române (1918). A publicat studii 
asupra lui Dosofteiu, asupra lui I). Canlemir 
şi asupra raporturilor culturale şi politice Intre 
Basarabia şi vechiul Regat. Mai însemnată dintre 
acestea din urmă: Basarabia, 1926, şi Unirea 
Basarabiei (Documente şi studii), 1929.

GIOBANUii, supranumele lui Mircca III
MlRoEA.

GIOG, circumscripţie comunală jud. Odorheiu, 
cu 3 sate (1929).

GIOG MEIDAN, com. rur. jud. Tighina, plasa 
Cogălnicu; 3097’loc. După legea 1929, sat circ. 
com; Româneşti.

GţOGADIA 0 sat, jud. Gorj, ţine de com. 
Albeni. H ®’ pirău jud. Gorj, se varsă in Gilort 
la satul Bengeşti.

GIOGAN lOAN, profesor ro
mân in Transilvania. A cola
borat la ziarul ,.Albina” din 
Vieria (1866-1876), a fost profe
sor la liceul din Năsăud (1878) 
şi mai tlrziu i s’a Încredinţat 
catedra de limba şi literatura 

. română la Universitatea din 
Pesta.

GIOGANEŞTI, ® com. rur. 
jud. Cimpulung plasa Dornei;
1221 loc. ŢI ® c. r. jud. Ialomiţa 
plasa Ciocăneşti, 4671 loc.
Circumscripţie com. cu 8 sate. 
ţ| ®- c. r. jud. Ilfov, odinioară 
orăşel, plasa Buftea-Bucoveni; 2587 loc. Circum
scripţie cu 5 sate. In apropiere e staţia o. f. cu 
acelaşi nume pe linia Bucureşti-Piteşti.

GIOGÎLTţNI, com. rur. jud. Orheiu, plasa 
Telcneşti; 2047 loc. Circumscripţie comunală 
cu 19 sate (1929).

GIOFRÎNGENI, circumscripţie com. jud. 
Argeş, cu 23 de sate (legea 1929).

GIOLAN, mănăstire de călugări, jud. Buzău, 
întemeiată pe la 1590 de Doamna Neaga; reclă
dită in sec. xvin, Îmbunătăţită de Episc. Chesarie 
1818.

loan Ciqcan.

GIOLANEŞTII-DIN-DFAT■, com. tur. j'ud. 
Teleorman, plasa Bălăci, 4000 Ioc. Circumscripţie 
comunală cu 5 sate. -

GIQPLEA, sat in jud. Ilfov; după legea 1929 
formează comună suburbană a Bucureştilor îm
preună cu satul Dudeşti, sub numele Dudeşti- 
Cioplea. Aci a fost un seminariu catolic; azi e 
un azil de bătrîni. . -

GIORANI, com. rur. jud. Prahova, • plasa 
Dţăgăneş'ti; 3755 ioc. Are o şcoală de economie 
casnică. Circumscripţie com, cu 6 _ sate.

GIORAşTI, circumscripţie com. cu ,9 sate, 
jud. Rîm'nicu-Sărat, plasa Măicăneşti.

GIOREŞTI, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Nisporeni; 2583 loc. După legea 19^9, sat circ. 
com. Nisporeni.

CIOROGţRLA, mănăstire de maici zisă şi 
Sămurcăşeşlt, Ungă satul cu acelaşi nume.

GIPARIU [ţipar] timoteiu (*1805tlS87), filo
log roniân. A fost preot şi profesor la Gimnaziul 
şi la Sominariul din Blaj şi canonic la catedrala 
greeo-catolică din acel oraş. A 
luat parte la mişcările din 1848,'
■a fost membru al comitetululna-• 
ţional şi delegat al naţiunii ia 
împărat; atunci a redactat ziarul 
Observatorul. De atunci s’a con
sacrat activităţii literare. A fost 
între Întemeietorii Asociaţiei 
Transilvane şi, membru al Aca- 
demiei Române numit Ia Înte
meiere (1866). El a redactatGro-* 
malica limbii române premială Tim. Cipariu. 
de această Societate, (1869 —
1877). Op. pr. Crestomaţie sau Analecte literare 
(1858 Blaj), prima lucrare de acest fel. In care a 
publicat texte vechi româneşti, unele necunoscute 
pină la el; Principia de limbă şi scriptură, (Blaj 
1866), In care îşi ex. pune teoriile sale privitoare 
la limbă şi ortografie. Deşi aceste teorii (bazate 
po principiul etimologic) nu mai sînt Împărtă
şite azi, meritele sale slnt deosebit de mari 
pentru istoria desvoltării acestei ramuri de acti
vitate şi deaceea a fost numit părintele filoloyici 
române.

GIPRIAN (sau CYPRiAN, CHIPBIAN), sfînt prăz- 
nuit de bis. ortod; la 2 Octombrie. Era Grec dm 
Asia mică, născut şi crescut în păgînism şi cu
noscut ca practicant al procedeelor superstiţioase 
ale magiei (i se zice JVfayal))., După o viaţă de 
excese, se converti şi suferi martiriul şl moartea 
în epoca persecuţiilor lui Diocleţiăn (303—311). 
Serbarea amintirii lui este în aceeaşi zi'cu a 
JUSTiNEi (i^acest cuv.), sub a cărei influenţă 
se creştiriă împreună cu un amic care iubea 
pe această tată.
• GIPRIAN, sfînt (*2101258), episcop al Gar- 
taginei. A fost unul din sf. părinţi ai Bisericii, 
cel care a stabilit obiceiul do a boteza pe copii 
imediat după naştere;' Advocat distins, literat, 
foarte bogat, s’a creştinat la vîrsta de peste 30 
de ani şi curînd a ajuns episcop. A reuşit să 
scape cu viaţă în timpul presecuţillor lui Dociiis 
şi, după trecerea furlunci, a procedat la organizarea 
ierarhiei bisericeşti. In această operă a venit 
în conflict şi cu papa din Roma, care pretindea 
că arc supremaţie peste întreaga biserică cre
ştină şi cerca să numească el pe capii bisericilur 
din Orient, (iiprian a susţinut' teza egaiitălii 
diferiţilor patriarhi sau mitropoliţi şi a avut de 
partea lui pe cei mai mulţi episoopi din Asia şi 
Africa. Excomunicat de papa, a avut nenorociiea 
să 'Vază venind asupră-i noile persecuţii ale lut 
Valcrian (257) şi, arătîndu-sc dîrz în apărarea 
credinţei, fu ucis. Dela el au rămas multe seriei i, 
intre cari unele se ocupă cu chestiuni de doctrină 
(De gratia Dei. Adversus ' ludacos libri tres, J>e 
mortalitate), altele cu chestiuni de organiza (ie 
(De unitate ccclesiae catholicae. De oraivme 
Dominica), ş. a. .

GIPRIU MABcn, profesor grec în Bucureşti In 
Academia Domnească pe la 1790.
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Circasian.

CIPRU, insulă în Marea Mediterană; supraf. 
9282 km. p., 300.000 lofi. A fost cedată de Turcia 
AAgiiei în 1878.

CIRCA fţircă] lEREHiA, profesor român. A pre
dat limba iatină la liceui. Mateiu Basarab din 
Bucureşti. Adept al teoriilor lui A. Pumnu, 
a pubiicat o gramatică'latină (1872) şi a căutat să 
infiltreze în şcolarii săi teoriile pe cari le susţinea.

CIRCA lOAM, preot român în Transilvania, a 
fost promotorul unei propagande pentru "trecerea 
Românilor la calvinism, (pe la nOOV

CIRCASIA, ţinut în Gaucaz, ai cărei vechi 
locuitori, numiţi Ctrcasiani sau 
Cerchezi, au emigrat in cursul 
anilor, mai ales în secoîul xix, 
şi s’au risipit in Asia mică fără a 
forma o grupare importantă.

CIRCE, pers. mitolog grec, 
zeiţă şi ghicitoare, avea putere 
să schimbe pe oameni In di 
verse animale (porci,,urşi, ş. a.

CIREŞOAIA, înălţime în 
Garpaţi (altit. 772 ra.) ia S. de 
Tîrgu-Ocna, între aceasta şi 
Slănic. Aci s’a dat o vestită 
luptă în zilele de 9—11 Sep
tembrie 1917.

CIRI'L (— cyrill) (*827t869), călugăr slav, 
episcop; după ce studiă la Gonstantiriopol, 
răspîndi creştinismul printre Slavi, împreună cu _ 
.fratele său Metodiu; traduse Biblia, inventă un " 
alfabet; ţzbuti a face ca liturgia slavonă să fie 
recunoscută de Papa Adrian II. Amîndoi fraţii 
au fost proclamaţi sfinţi;

CIRIL LUCABIS (*1572 tea. 1636), patriarh 
grec. Alexandria şi Gpnstantinopol, încercă să 
introducă protestantismul, dar nu izbuti; fu 
exilat şi asasinat. •

CŢRU (=CYRUS) (sec. VI a. Ghr.), întemeie
torul imperiului Perşilor, scăpîndu-i de domi- 
naţiunea Mezllor; cuprinse Babilonia şi făcu 
unul din cele mai puternice state ale anti
chităţii.

CISLAU, corn. rur. jud. Buzău, cu
prinde 25 sate (legea 1929) cu centrul în 
Cisiău, aşezat pe malul rîului Bîsca-Ghio,i- 
ţlului; aci e o Importantă herghelie a sta
tului; aci a fost o măn. îritem. de Doamna 
Neaga, rezidită de episc: Metodie 1749 şi 
do episc. Chesaric 1839/Staţie c. f. linia 
Buzău-Ndhoiaş.

CISNĂDIE, corn. rur. jud. Sibiu, plasa 
Tiirnişor; 3500 loc. In această comună se 
află o fabrică de postav; staţie c. f. pe 
linia de la Sibiu spre Vinţ; are o şcoală de 
meserii şi şcoale primare.

CIŞMEAUA-ROŞIE, la început fîntînă 
în Bucureşti, apoi.’ numele unei părţi din 
Podul Mogoşoaei (Galea Victoriei de azi) 
care coprindea şi din strada zisă a Pîntî- 
noi (Str. Bei'thelot de azi). Acolo era o casă 
în care Domniţa Raiu, fiica Domnitorului 
Garagea. făcuse un teatru pe la 1814.

CIŞMEAUA-VĂRUITA, corn. rur. jud.
Isinâil, reş’edinţă plasa' lalpug; 4698 loc. 

.Circumscripţie corn. cu 4 sate.
CIŞMELE, circurhscripţie corn. jud. Is- 

mail, ou 7 sate (1929).
CIŞMICHipi, corn. rur. jud. Ismail, 

plasa Reni; 3434 loc. Circumscripţie corn. 
cu 6 sate (1929).

CIŞMIGIU, lac şi grădină mare în Bucureşti. 
Numele vine de ia cuv. Ciţniigiu = supraveghetor 
peste cişmele, luncţiUne foarte importantă pentru 
edilitatea Bucureştilor, unde, de prin sec. xvii, 
se simţi nevoie a se aduce apă din isvoare mai 
mult sau mai puţin depărtate de oraş şi a se 
pune la dispoziţia locuitorilor în fîntîni (sau 
cişmele). Şeful cişmigiilor (marele Cişmigiu) lo
cuia in apropiere de acest lac, oare se numea în 
sec. XVII lacul lui Duca Nec/uţălorul (şi do aci 
numele, generalizat ■ în sec. xvm). In sec. xix

făcîndu-se grădină în jurul lacului, a devenit loc CIP- 
de preumblare şi petrecere. Pe la mijlocul se- pii ■ 
coluiul, aci obişnuiau să se adune pensionarii, 
luncţionarii etc. Ea a fost subiect de inspiraţie 
pentru diferite, poezii satirice (Al. Sihleanu, N. 
Orăşanu, .ş. a.) şi ocupă un loc interesant în 
,, Convorbirile economice” ale lui Ion Ghiija.

CITY [siti], cartier din Londra, centrul 
afacerilor comerciale.

CIUBAr VODA, domn al Moldovei pomenit 
de cronicarul Grigore Ureche, ar fi dorrmit după 
Petru, pe la 1450. Xenopol socoteşte că ar li 
vorba, în realitate, de un general ungur Csapor 
(citeşte: Glupor), care ar ti guvernat cîtva timp 
Moldova după gonirea lui Petru şî poporul ar fi 
deformat cuvîntul unguresc în Ciubăr şi, după 
un studiu al lui Gaster, poporul ar li născocit 
povestea că l-au mîncat şobolanii.

ciUBăB-voDA, personagiu tragi-comic din drama 
lui V. Alecsandri, Despol-Vodă.

CIUG © şir de munţi în Carpaţi, aşezat în
tre rîul Trotuş şi rîul Oituz. H 
® jud. în Transilvania, cap.
Miercurea Ciucului-, supr. 5065 
km. p., 141.421 loc. (1923); are 
4 plăşi, 2 corn. urbane, 4 corn. 
suburbane şi 53 corn. rurale 
(1926); ţine de circ. Curţii de 
Apel din Tîrgu-Mureş; are 18 
grădini de copii şi 67 şcoale pri 
mare, (1929').

CiyCAŞ, vîrl de munte în
tre Valea Buzăului şi Piatra- 
Craiului.

CIUGSÎNGIORGIU, corn. 
plasa Sîmartin; 2572 loc.

GIUGEA, staţie o. 1. jud. Cluj 
Oradea.

GIUGIULEA, corn. rur. jud. Bălţi plasa. 
Glodeni, 2585 loc. După legea 1929, şal circ. 
corn. Balatina. întemeiat înainte de 1831.

Stema jud. Ciuc.

rur. jufJ. 'Giiic,
linia Cluj-

hlorghci^

/PL.CENTRALĂr
'/FRUMOASA V

Frumoasa

ta Cmc
ERdUREA CIUC

PL. SANMARTIN
eSânrnartin

'usnăd

j°TREl
Harta jud. Ciuc.

GIUGIULENI, corn. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Vorniceni; 6615 loc. Circumscripţie corn. cu 14 
sate (1,929).

GIUDEIU, corn. rur. jud. Storojineţ, plasa 
Sircţolului; 4000 loc. Circumscripţie cotn. ou 
3 sate. Staţie c. 1. capul unei linii secundare pînă 
la Carapciul.

CrUDOMra, vîrf de munte în jud. Bacău.
GIUHUR,’ rîu, izvoreşte în jud. Soroca, trece 

în jud. Bălţi, primeşte pîrae şi formează multe 
heleştee şi se varsă în Prut lîngă satul GoSteşti.
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PI LI- CIULţINI, com. rur. jud. Cctatea-Albâ, 
PÎM Plasa Traian, 3153 loc. După legea 1929, sat 
UI IVI circ. com. Diulmeni.

CIULINUL, ziar satiric întemeiat de loan Atlia- 
nasiade. Bucureşti 1883—1885. ■

CiyLNIŢA, staţie c. f. cap de linie spre Că
lăraşi, se despartă din linia principală Bucureşti- 
Cernavodă-Constanţa.

CIUMANI. com rur. jud. Ciuc plasa Gheor- 
gheni; 40^0 loc.

CnXMţGHltJI,, com. rur. jud. Bihor; 2520 
loc. Staţie c. f.

CIUMţlŞTI © staţie c. f. jud. Muscel linia 
Goleşti-Cîmpulung, la 41 km. de Clmpulung. 
II ® com. rur. jud. Sălaj plasa Cărei; 2167 loc.

CiyPA-LAGAB, circ. com. jud. Arge.ş, plasa 
Dîmbovnic cii 15 sate (1929).

CIUPEHCţlNII-NOI, com. rur. jud. Dolj, 
plasa Calafat; 3330 loc. Circumscripţie comunală 
cu 4 sate (1929).

CIUPERCOVICI ARCADIE ('1823tl902), mi
tropolit al Bucovinei. Preot (1847), călugăr (1866), 
egumen al Mănăstirii Putna, Arhimandrit (1874), 
Consilier oonsistoral (1878), Vicar general ( 1880) 
arhiepiscop, şi mitropolit al Bucovinei şi Dal
maţiei (1896).

CiyREA, staţie c. f. lingă laşi.
CiyREA lOAN (*1878), profesor la facultatea 

de medicină veterinară din Bucureşti, membru co
respondent al Academiei Române (1927). Cunos
cut prin lucrările sale asupra parazitologiei ani
male.

CIURUBVG, măn. jud. Neamţu, zidit pe 
ruinele unui schit vechiu pe la 1704.

CIUTULEŞTI, com. rur. jud. Soroca, plasa 
Cotiugenii-Mari; 2198 loc. După legea 1929, .sat 
circ. com. Floreşti.

ClINţNI, com. rur. jud. Vllcea; trecătoare 
prin Carpaţi; pe aci trecea drumul lui Traian 
refăcut, de Austriac! pe la 1718 după pacea de la 
Pasarovitz, prin care Oltenia fusese dată în 
stăpînirea Austriei. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Brezoiu.

• CţLiNIC, com. rur. jud. Caraş plasa Reci ţa, 
2075 loc.

GJLNIŞTEA, riu, afl. al Argeşului, udă jud. 
Vlaşca şi se uneşte cu Neajlovul la Gălugăreni.

CÎMPEAhTU PETRU (tl893), profesor la 
Academia Mihăileană din Iaşi (1836). A publicat: 
Abecedar latin. Iaşi, 1847 şi alte ediţii; Grama
tică românească, 1848. A fost membru onorar 
al Academiei Române (1871).

ClMPţlNI, com. rur, jud. Turda, reşed. 
plăşii Glmpeni; 2898 loc.; statie climaterică; 
tlrg important; st. c. f. pe linia Îngustă aproape 
de Abrud; are un gimnaziu de băeţi şi o şcoală 
de agricultură. In timpul luptelor din 1848—49 
aci a fost un centru de organizare militară şi 
rezistenţă contra Ungurilor, era reşedinţa lui 
lancu şi aci a fost învinsă armata lui Hatvany.

ClMFIA TURZII, com. rur. jud. Turda, 
Ungă rîul Arieş, plasa Cîmpia Turzii; 40(X) loc. 
Aci este fabrică de postav, sîrniă, ţigle. Bîlciu: 
5 luUe, 18 Octombrie.

CţMPINA, com. urbană, jud. Prahova plasa 
Prahova; 14.000 loc. St. c. f. intre Ploeşti-Sinaia; 
staţie climaterică (430 m. înălţ.) şi balneară 
(pucioasă); centru important de exploatare 
de petrol; are un liceu de băieţi, o şcoală secun
dară de fete, o şc. profesională de fete, o şcoală 
de meserii şi mai multe şcoale primare.

CÎMPINEANU CONSTANTIN, boer român, a 
ocupat funcţiuni importante pe la 1822—25, 
a fost, cu Nicdlae Văcărescu, iniţiatorul unei 
societăţi secrete Întemeiate în Braşov pentru o 
mişcare naţională şi liberală.

CÎMPINEANU lOAN (*1798tl863), om po
litic roman, ihtrind în miliţia ţării pe la 1831, 
a ajuns colonel. A organizat cu Dinicu Golescu 
şl cu Heliade Societatea Filarmonică în 1834, 
care urmărea pe ascuns şi scopuri politice; a 
fost viceprezident în 1836. A luptat In .Adunarea

obştească contra immixtiunei ruseşti, pentru cart 
a fost Închis la o mănăstire (1837—41). Candidat 
la tron, alături do Bibescu, a fost Înlăturat de 
Ruşi. In epoca aceasta i-a adresat po.etul Gr. 
Alexandrescu ,,epistbm'. famllieră”, in care-i 
povesteşte viaţa ce duce ca ofiţer la Vama de la 
Focşani. •

CtMriNEANU lOAN (*1841ţl888), om po
litic român. Doctor în drept din Paris, a. fost 
magistrat scurt timpi apoi a intrat în luptele 
politice ca membru al partidului liberal şi a fost 
ales membru al parlamentului şi de multe ori 
mi listru de justiţie (1877), de finanţe (1877, 
1880), de externe (1878, 1885), de comerţ (1882). 
A fost primul guvernator al Băncii1 Naţionale 
(1880) şi primar al Capitalei (1886).

CImPINEANU soarlat (t ca. 1800), boer 
român, a fost ispravnic de Buzău 1785; a fost 
persecutat de Mavrogheni.

ClMPUL libertăţii, cîmpie lingă oraşul 
Blaj, unde s’a ţinut în Maiu 1848 adunarea po
porului român care a respins unirea Transilvaniei 
cu Ungaria şi a proclamat drepturile naţiunii 
române. O piatră ammteşte evenimentul. Aci 
c staţie c. f., ultima înamte de Blaj, venind dela 
Copşa mică.

CtMPUL MIERLEI, COSOVO.
CtMPUL pIneI, staţie c. t. jud. Hunedoara 

linia Şibot—Gugir. Aci s’a dat la 12'August 1849 
o luptă mare în care Ungurii au fost bătuţi de 
armata rusească ajutată de Români.

CtMPULVNG, oraş, cap. jud. Muscel-, 16652 
loc. (1915). Areun liceu de băeţi înfiinţat în 1894, 
o şcoală secundară de fete înfiinţată în 1922, 
două şcoale normale. 1 şcoală profesională, 2 
şcoale de comerţ, 1 de meserii şi mai multe 
şcoale primare; staţie climaterică (6(X) m. înălţ.) 
şi instalaţie de hidroterapie. La o dep. de 4 km. 
e Bughea, staţie baln. (ape sulfuroase); staţie 
terminus a liniei Goleşti—Clmpulung; sînt 19 
biserici, între cari una refăcută în 1636 de Ma- 
teiu Basarâb şi despre care pisania spune că a 
fost clădită de Radu Negru, aci e mormântul lui 
Nicolae Basarab Voevod; alta zidită pe la 1570; 
alta despre care tradiţia spune că ar fi mai 
veche decît a lui Radu Negru; alta în 1620; e 
şi o biserică catolică, foarte veche, în care se 
găseşte o piatră morrhlntală cu inscripţie lati
nească din 1300. E imul.din cele mai vechi oraşe 
din ţară, fondat înainte de 1290; a fost prima 
reşedinţă a Domnitorilor Munteniei.

CÎMPULUNG, jud. în Bucovina; cap. Câmpu
lungul Moldovenesc i 2349 km. p; 64.592 loc.

PL.MOLDOVITEl

OLOOVEl
'unoi/Mo vorone

PL. 0
DORNEI

Hiru/Oor/ifi

H^rta jud. Cimpulung.

(1919), 3plâşi; 1 com. urb., 27 com. rurale; ţine de 
eparhia Mitropoliei din Cernăuţi; de circ. Curţii 
de Apel din Cernăuţi. Are 4 grădini de copii şi 38
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Stema
jud. Cîmpulung.

şcdale primare; 13 cooperative de aprovizionare 
şi consum şi 16 pentru ex
ploatare de păduri.

CÎMPULUNG-LA^- TISA, 
com. jur. jud. Maramure.ş, re
şedinţă, plasa Ctmpulung la 
Tisa; 2676 loc. (1929).

GlMPXJLVNGUL MOL - 
DOVENESC (fost (Clmpu- 
lung), oraş cap. jud. Clmpu- 
lung-, 7552 loc. (1919); are 1 
liceu de băeţi, o şcoală de 
meserii pentru băeţi şi mai 
multe şcoale primare; staţie 
c. f. între Vama şi Pojorîta pe 
linia care porneşte de la Darmăneşti spre Tran
silvania. Aci s’a născut Ion Calimaoh, fost Domn 
al Moldovei, şi a clădit d biserică.

CÎMPULUNG-PE-GEREMUŞ, circumscrip
ţie com. jud. Rădăuţi, plasa Futilei, cu 3 sate 
(1929).

GÎMPULTJNG-PE - TISA, com. rur. jud. 
Maramureş lingă Tisa; 2800 loc. Exista la 1329. 
St. c. f. Imia Teiuş-Oradea-Valea Vişeului.

GÂNDEA ROMULUSC1886), profesor de is
toria universală Ia facultatea de litere din Cer
năuţi; membru corespond. al Academiei Române 
(1929). A publicat mai ales scrieri de istoria bi
sericească şi cercetări asupra problemelor actuale 
ale vieţii bisericeşti.

clNTABEA româniei, poemă scrisă franţuzeşte 
de Alecu Russo şi tradusă în româneşte de N. 
Bălcescu, publicată întîlu In România viitoare 
(Paris, 1851), apoi în România literară (1855 Iaşi).

ciNTAREA româniei, socletatp. corală înfiinţată; 
în Bucureşti organizează concerte în ţară şi în 
străinătate.

CÎNTECUL oiNTEi LATINE, poezie de V. Alecsan- 
dri, prezentată la un concurs instituit de Soc. Feli- 
brilor în ' 1878 şi premiată ca imnul latini
tăţii.

GtRGEA, staţie c. f. jud. Dolj. între Piatra- 
Olt şi Craiova.

GţRJÂ LUCA, boer moldovean. A fost trimis 
de Domnitorul Ştefăniţă la Regele Poloniei 
Sigismund I ca să-i propuie o alianţă contra 
Turcilor, care s’a şi încheiat printr’un tratat 
formal (1518). Guvîntarea rostită de el cu acea 
ocaziune s’a păstrat şi a fost publicată în tra
ducere de Hasdeu (Arhiva istorică).

GÎRLIBABA. com. rur, jud. Glmpulung, plasa 
Dornei, cuprinde 2 sate; 1536 loc. Numele ar fi 
o corupţie nemţească din Gîrla Babei.

GÎRLIGÂTIjiRA, fost judeţ In Moldova pînă 
la 1834, cînd s’a unit cu jud. Iaşi.

GÎRLQVA VASUE (*1809tl831), poet român. 
A lăsat cîteva poezii, între 
cari: Marşul oştirii, scris cu 
ocazia înfiinţării miliţiei na
ţionale, în care a fost şi el 
ofiţer; Ruinele Tîrgoviştei.

CiRNA, com. rur. jud. Dolj, 
plasă Bîrca; 2022 loc. După 
legea 1929, sat circ. com. Mă- 
oeşul-de-Sus.

CiRNUL M- CONSTANTIN BA- 
SARAB.

GÎRNUL IV MUjESCU NICO- .
LAE. 1 \

GÎRNUL, schit jud. Bu
zău. zidit 1536 de Mircea Vodă,
1643 reparat de Mateiu Basarab; aci s’a dat în 
1821 o luptă. între Turci şi Eterişti.

GiRPA, staţie c. f. jud. Severin aproape de 
Caransebeş.

GţŞLIŢA-DUNÂRE, com. rur. jud. Ismail; 
pe Dunăre; 2884 loc. Circumscripţie com. cu 4 sate.

GLADOVA, oraş. Iugoslavia, pe Dunăre, faţă 
de Tiirnu-Severin.

GLAIN,w KLEIN.
GLAPARflDE EDOCARD, pedagog elveţian. 

Traduceri din operele lui: Psihologia copilului şi

V. Cîrlova.

pedagogia experimentală (de G. G. louescu. Buc. CIM- 
1906; idem de I. Onu 1921; idem de V. Duicuiescu p. p 
1924), Pedagogie şi psihologie experimentală (de 
I. G. Marinescu, 1919); Orientarea profesională 
(de’Stavri Cunescu, 1928)

CLARA DOAMNA, soţia a doua a lui Alexandru 
Basarab, Domnitorul Munteniei. Căsătoria s’a 
făcut pe la 1340,.. în orice caz înainte de 1345, 
cînd Papa îi scrie lăudIndu-1 pentru sprijinul ce 
acorda catolicismului. Această atitudine se 
datoreşte Inftoehţei Doanmei, Clara, care era 
catolică. Ea este un personaj principal în 
drama lui Davila Vlaieu Vodă.

CLABETIE [clar’tl] JULES ('1840tl913), ziarist, 
romancier francez. Pr. oper. Acuzatorul (1897).
A fost mulţi ani director al Comediei franceze. 
Traduceri româneşti; in faţa eşafodului, 1891; 
Mansarda de I. B. Hetrat, 1909; Drapelul de 
Z. Bărbulescu, 1921; Bum-Bum de G. Dumi- 
trescu, 1922.

CLARETIE LEO (* 1862), publicist francez.
A scris două cărţi despre ţara noastră: Feuilles de 
routes en Roumanie, 1913 şi 1914.

GLARK CHARLES npsoN scriitor american (New 
Haven), profesor la Universitatea din Yale sila 
Academia americană din Roma. A susţinut in 
timpul războiului cauza românească, a vizitat 
de multe ori ţara noastră, a învăţat româneşte, 
a ţinut conferinţe în Statele-Unite despre (ara 
noastră, a pubi. la New-York Grenter Roumania, 
despre poporul nostru şi poezia poporană, despre' 
limba, literatura şi arta .'■omânească. E membru 
onorar al Academiei Române (1923).

GL^lUDIUS TIBERIDS DRDSUS (‘10 a. Chr. 
t 54 p’. Chr.), împărat roman. Om studios, scrii
tor, bun administrator, bun general, întinzînd 
chiar, prin victorii, hotarele statului, ar fi me
ritat să fie socotit printre marii împăraţi, dacă 
n’ar fi avut ca soţie pe vestita Mesalina, pe care 
o ucise, după ce-i toleră nenumărate scandaluri, 
apoi pe tot aşa de vestita Agripina, care-1 otrăvi.

clAdirea romaneasca, societate română de 
construcţii de oase, fundată în 1920. Are un capi
tal de 120 milioane lei.

GLÂBUGETUL, munte jud. Argeş.
GLEANQVU, com. rur. jud. Mehedinţi, 

plasa Balaciţa; 2204 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Bălăciţa.

CLEDAT LEON (*1851 tl930), filolog francez.
A fost profesor la facultatea de litere şi a pu
blicat, pe Ungă alte numeroase studii, o grarnatică 
istorică a limbei franceze şi a fondat revista 
numită ;,Revue de philologie frangaise et pro- 
vengale" (1887).

GLEFŢI, hoţi, de munte în Grecia modernă.
GLEJANI, com. rur. jud. Vlaşca, pe Neajlov, 

reşedinţa’ plăşii Argeş; 2611 Ioc. Circumscripţie 
com. cu 10 sate (legea 1929). Moşia era pro
prietatea lui Mişa Anastasieuici (••- acest cuv.) 
care a refăcut în 1853 localul de şcoală zidit de 
comisul Vilara In 1834. Are o şcoală de meserii 
şi şcoale primare. Aci s’au dat lupte în 1522 şi 
1530 între Români şi Turci.

GL£meNGEAU [clemanso] georqes (*1841 
fl929), politic fr., doctor în medicină; deputat în 
multe rlnduri, răsturnă multe guverne, susţinu 
revizuirea în afacerea Dreyfus. In timpul marelui 
războiu, luă prezidenţia consiliului în 1917 şi 
organiză rezistenţa care duse la victorie (1918).
A reprezentat ţara sa în congresul de pace de Ia 
Versailles. A scris memorii cari s’au publicat şi 
în româneşte; Măreţia şi amărăciunile unei 
victorii (Edit. Cartea Românească, 1930).

GLEMENT (f 1738), mitropolit grec din 
Adrianopol, părăsindu-şi scaunul a trăit mult 
timp în Bucureşti şi a murit aci.

GLEMENTI Muzio (*1752 tl832), compozitor 
italian, autor de studii pentru piano, cu între
buinţare universală.

GLEQBUL, grec, venit ca profesor In Iaşi. Er- 
biceanu crede că el este introducătorul metodului 
lancasterian la noi. Nu se cunosc date din viaţa lui.
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C LE- CLEQNE, om politio şi orator Atenian (f422 a.
Pili^ GLEQNIC, sf. • martir, prăziiuit de biserica

ortodoxa la 3 Martie. A trăit în Capodooia, a 
fost chinuit pe vremea împăratului Maximian 
(280—305) şi ucis prin răstignire;

CLEOPj^TRA (*69t30 a. Chr.), regina 
Egiptului, dispuse în favoarea sa pe Cezar, 
apoi captiva pe Antoniu, care lupta In alianţa 
cu ea contra lui Octavian, dar fu învins la Actium 
şi se sinucise. Cieopatra cercâ, zadarnic, să intre 
în bunele graţii aie învigătorului, dar, văzîn- 
du-si! dispreţuită, se sinucise.

CLEVEÎiAND, [cllvlendj, oraş în Statele- 
' Unite (Ohio); 796.000 loc. Aci e o puternică colonie 
românească; apare şi un ziar „Românul", care, în 
1928, era în anul al 26-lea.
. GLIMAUŢI, corn. rur. jud. Soroca,' plasa 
Otaci; 2063 loc. Circumscripţie comunală cu 12 
sate (1929). Arc un gimnaziu de băeţi.

GLIMENT, (sau clement) sfînt martir, 
prăzniiit de biserica ortodoxă la 2.3 Ianuarie. 
Călugărit la 12 ani, a a.juns arhiereu la 20 de ani 
şi apoi episcop al Ancirei (Asia mică). Persecutat 
din pricina propagandei creştine, fu chinuit 
împreună cu Sf. Agatahghel, şi ucis. A trăit în 
vremea împăraţilor Diocletian şi Maximian 
(sec. ui). ,

GLpvtENT (CLEMENT) sfînt prăznuit de bis.
' ortod.' la 24 Noembrie. Nu se ştie sigur cînd a 

trăit. După unii autori, el a fost primul papă al 
. Romei după Sf. Petre; după alţii, al doilea; după 

alţii, al treilea; ar fi deci vorba de un papă din 
sec. I. Lui i s’au atribuit diferite opere eclesia- 
stioc, între cari o vestită Epistolă către Co- 
rintieni (a doua). Se crede că a murit în cursul 
persecuţiilor din anul 100.

GLţMENT, episcop al Rîmnicului, ales în 
1735 şi instalat în 1737. Arestat de Turci, la 
intrarea lor în Oltenia, stătu în mîinile lor pînă 
la Pacea de la Belgrad (1739), cînd reveni la 
reşedinţă. In 1749 se retrase din scaun, ca să se 

- facă schimnic.
GLIMESGU CONSTANTIN (f 1926), profesor ro

mân la facultatea 
de ştiinţe din Iaşi.
A fost, membru 
corespondent al 
Academiei Ro
mâne (1892).

CLINICA,revistă 
medicală sub di
recţia d-rului G.
Assaky, a apă
rut în Bucureşti 
între 1890—1899.

GLţO, perso-
na.i mitologic, 

muza epopeei şi 
a istoriei.

GLISITRA ww 
VLAHO-ClilSURA.

glişgAuţi,
corn. rur. jud.
Hotin. reşedinţă, 
plasa Clişcăuţi;
12500 loc. Cir
cumscripţie corn.

. cu 8 sate (1929).
GLIVODIN, 

corn. rur. jud. Cernăuţi plasa Colacinului; 2112 
loc. După legea 1929, sat circ. corn. Suhovercea.

GLOGOGIOV, fostă mănăstire în jud. Olt 
aproape de Slatina, întemeiată în 1645 de DinCu 
vel agă.

GLOGyŞNA, corn. ru''. jud. Hotin, plasa Se- 
cureni; 4446 loc. După legea 1929, sat cW,. com. 
Secureni.

GLOPODţA staţie c. f. jud. Tiimş-Torontal 
pe o linie laterală, aproape de frontiera iugoslavă.

GLOŞANI, com. rur. jud. Mehedinţi, plasa 
x ClpşanJ; 643 loc. După legea 1929, s.it circ. com.

Pădeşu. Aci era reşedinţa lui Tudor Vladimi- 
rescu cînd ora vătaf de plaiu; există şi azi casele lui.

GLOŞGA lOAN OABOA'(tl785), iobag,din co
muna' Cărpeniş,' al doilea cap al revoluţiei ro
mâne din Ardeal din- 1784; executat pe roată 
oclatâ'cu Horia.

CLOŞCA cu PUI, nume dat vestitului tezaur 
gotic descoperit în satul Petroasa 
jud. Buzău în anul 1838 sau 1837.
A fost întîiu vîndut unui pietrar, 
care a risipit o parte din obiecte; 
apoi luat de Stat şi depus la Mu
zeul din Bucureşti, de unde a fost 
furat de Pantazescu (1875),' dar, 
din fericire, regăsit. In timpul răz
boiului pentru Întregirea neamului, 
a fost transportat Ia Moscova, după 
CC guvernul se retrăsese la Iaşi.
Acest tezaur a fost studiat do 
Al. Odobescu, care a publicat întîîu o notiţă în 
1868 în franţuzeşte şi, după alte articole speciale, 
o lucrare mare ,în 3 volume, (Paris 1889—=900).

GLOVţS (*ca. 4661511)1 rege 
al Francilor, trecu la creştinism 
cu soldaţii săi.

xChV GERE AS A, staţie c. f. 
jud. Muscel linia Goloşti-Cîm- 
pulung, la 33 km. de CImpulung.

GLUJ, jud. în 'fransilvania 
(lost Cojocna), "cap. 1Cluj;5079 
km. p. (1926) ;352.029îoc. (1923); 
are 12,plăşi, ,1 com. urb. 226 
com. ruraîe; ţine de eparhia epis
copiei Cluj, de Curtea-de-.Apel

loan Cloşca

Stema Jud.. Cluj.

din Cluj; are 15 grădini de copii şi 252 şcoalc pri
mare (1928—29); are 19 cooperative de ccaisum 
şi desfacere!

CLUJ, municipiu, cap. jud. Cluj; 125!000 loc; 
staţie c. f. cu comunicaţie spre'Oradea, spre Dej, 
spre Aiud; reşedinţa episcopiei ortodoxe de Cluj, 
a eparhiei unitare (cu 114 parohii), a eparliiei re
formate (cu 625 parohii). Aci este o Curte de Apel 
avînd în circumscripţia sa judeţele Alba, Cluj, 
Hunedoara, Năsăud, Someş, Turda. Instituţii de

J!>J“ S A LA J

'v., _^.-''PL//ţLMAŞULUI/' \ V
CiuceaJjSN-,-'','\

ALMAŞULUI;
©Zimuaru'' - •
■' ' \ „/ V na SAU 0

K -V% PL.BORSA , \
)) ! Borşa i (lh(} V..—__

sur //^PL. i o

vrHUEDIN 'AlîHIRESU
, Hyedifît. ‘'GRISULUI NADASEL

Câlâta.

pl-Calata; pl Vlaha' '^fs/eăcu
/MOTM-OV' PL.VLAHA i ,'"L

SârjTiâsel/ 30
■ n

.tA

Harta jud. Cluj.

invăţămlnt- Universitate-cu 4 facultăţi (litere, 
drept, medicină, ştiinţe). Academie agricolă, 2 
şcoale normale (baeţi, fele), 1 gimnaziu, 2 licee 
de băeţi, 2 licee de fete, 1 şcoală profesională de 
fete, 3 şcoale comerciale, 1 şcoală de meserii.

GLUJ, episcopie ortodoxă română întiintată 
în anul 1919. Are sub ascultarea sa 390parohii in 
judeţele .«.Iba, List cita. Cluj, Maramureş, Mureş, 
S.ălaj, Satu Mare, Someş, Turda. Episcojiul 
actual este Nzcoîae Ivan (din 1921).

GLUNY [clQnl] © oraş în Franţa; 5000 loc. 1j 
® muzeu în Paris, cuprinzînd mii de obiecte mari
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şi mici de sculptură, do orlogerie, bijuterii, arme, 
bronzuri, etc. din soc. xiv—xvi.

GLUNET . . , medic francez, mort în Româ
nia în timpui răzbrnului mondial, venit aci cu mi
siunea franceză sub conducerea generalului Ber- 
l.lielot.

COANDĂ CONSTANTIN (*1857), generai romăn. 
A fost’ secretar general al ministerului do răz- 
boiu; prezident de consiliu şi ministru de ex
terne în 1918; prezident al Senatului, rănit cu 
ocazia atentatului de la 8 Decembrie 1920; 
ministru de industrie în guvernul prezidat de 
C(!neral Averescu (1926).

COARNELE-GAPREI, com. rur. jud. Iaşi, 
plasa Gîrligătura; 2308 loc. După legea 1929 sat 
circ. corn. BelceşU.'

COASTA DE ABOINT, numire dată litoraluiui Mării 
Negre între Caliacra şi Ecrene (golful Balcic).

GOBAUpf, circ. com. jud. Constanţa, plasa 
Medgidia; cu 11 sate. Staţie c. f. între Medgidia şi 
Caraomer pe linia spre Bazargic.

GOBALGESGU orioore (*1832+1892). geo
log român, brofesor de ştiinţe naturale la un 
gimnaziu din laşi (1852), a fost apoi numit la 
catedra de, geologie do la facultatea de ştiinţe 
din acel oraş (1866.). Ba 1886 a fost ales menibru 
al Academiei Româno şi a rostit ca discurs de 
reoepţiune: Originea şi modul de zăcere al pc- 
trgleului în general şi particular In Carpă(i {iSHT). 
Alte opere: Clemente de geologie, 1859; Studii geo~ 
logice şi paleontologice ampra unor tărimuri Ier ţi- 
«re, 1883; Geologia, curs la şcoala militară, 1881.

GOBATEŞTI, circ. com. cu 6 sate, jud. 
Odorheiu, plasa Cristur,

GOBENZL lOHANN-FHILIPP MARCHIZ (*1741 
tl8l6), diplomat austriac. A fost vice-cancelar 
al imperiului (1780) şi ministru de externe după 
Kaunitz (1792), apoi ambasador la Paris. Cu el 
a stat în relaţiunl amicale lenăchiţă Văcărescu 
cînd, în 1782, s’a dus la Viena ca să găsească 
mijlocul de a face pe cei doi fii ai lui Alexandru 
Ipsilante, fugiţi din ţară, să se întoarcă.

GOBIA ® circ. com. jud. Dîmboviţa, plasa 
Găcştl cu 19' sate (legea 1929). H © mănăstire 
în satui Cobia com. cu acelaşi nume, zidită 1605 
do Şerban Gantacuzino. ţj ® pîrăii, jud. Dîm
boviţa.

GOBÎLGA ® pîrău jud. Orheiu. H © c. r. 
jud. Orheiu plasa Isacova; 3496 loc. Circ. com. 
ou 11 sate (1229).

GOBLENZ, oraş în Germania, pe Rin, la 
confluenţa Mozolei; .58.000 loc.

GOBUBG tw- S AXA - COBURQ.
GOBURG, oraş în Germania, can. fostului 

duca’t Saxa .Coburg; 25.000 loc.
GO'BUŞGA-VEGHE, com. rur. jud. Tighina, 

plasa Bulboaca; 2687 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Speia.

GOGARGEA, com. rur. jud. Ialomiţa plasa 
feteşti; 5316 loc. Circ. com. cu 4 sate (1929).

GOGEREŞ, vîrf In masivul Grinţieş, alt. 
1463 m.

GOGBELET [(;it. eoşelş], consul francez în 
Municnia la 1834—1836.

GOGHINGHINA, colonie franceză Asia (In- 
dochina); 56.000 Icni. p.; 2.300.000 loc.

GOGIOG, com. rur. jud. Ilfov, plasa Buftea- 
Bucoveni"; arc o Şcoală de economic casnică. 
Circ. com. ou 7 sate (1929).

GOGÎRIjA vasile (*1836tl894), preot român 
in Buoo’vina.

GOGpNUL •*- ALESANDBD COCONUL.
GOGpR, munte jud. “Vilcea, înălţ. 20.98 m.
GQGQRA, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa 

Rovine;'2409 loc. După legea 1929 sat circ. corn. 
Reviga.

GOGORASGU alecu, boer muntean. 6e 
află judecător la ,,Divanul cremcnal” Ilfov în 
1836. , , .

GOGORASGU constantin, boer român. Era 
. Vcl-Agâ în’ 1777 cînd un sobor al boerilor şi 

clerului au hotărît să-l trimeată la Gonstanti-

nopol împreună cu Stolnicul Duiiutraohe spre a CLU- 
cere Porţu sa gonească pe Greoi şi să restabilească 
vechile drepturi ale Principatelor. B»UO

GOGORAsgu ioan, maro dvornic, mădular 
divanului civil 1837.

GOGORAsgu vladul (sec. xvi), boer român.
GOGQŞ, măn. călugări jud. Tulcca Ungă 

oraşul l’saccea, interneiată în 1835 de Arhiman
dritul Visarion, do tel din Făgăraş, venit cu 
cîţiva călugări de la Sf. Munte.

COCOSUL ROŞU, ziar umoristic. Braşov, 1874—77, 
red. de losif. Puşcariu.

GOG'UliESGU nicolAE (*1866), profesor de 
astronomie şi geodezie la (ac. de ştiinţe din Bu
cureşti (1896); director al observatorului astro
nomic.

GODAEŞTI, circ. com. jud. Vaslui, cu 17 
sate (iege’a 1929).

GQDLEA ® com. rur. jud. Braşov,, rcşed. plăşii 
Bîrsa-de-Sus; 5197 loc. St. climaterică; 50b m. 
altitudine, ţ © cetate în ţara Birsci pe care Regele 
Ungariei a dat-o cavalerilor St. loan.

GODRAT APOSTOL, prăznuit do biserica ortod. 
la 21 Sop’tornbrie.. Om învăţat, arheolog şi pro
pagandist creştin, a murit că martir pe vremea 
lui Adrian (117—138).

GODRAT, SFÎNT, prăznuit de biserica orto
doxă la 10 Martie. A trăit în Gorint pe vremea lui 
Decius şi Valerian (250—260) şi a murit ca martir.

CODREANU MIHAIL (*1876), scriitor român.
Fost director Teatrului Iaşi. Premiul naţional 
1925 p. poezie. Op. pr. Statui, sonete, 1911.
Trad. Cyrano de 13ergerac. Princesa îndepărtată.

CODRESGU TEODOR (*1819 +1894), publicist 
rumân. A fost profesor la un liceu din Iaşi; a 
înfiinţat o tipografie, în caro a tipărit revista 
Buciumul Bomân şi ziarul Zimbrul şl diferite 
scrieri ale sale. Prima lui scriere c o gramatică 
franceză la 1841. E cunoscut mai ales prin Uri- 
cariul, colecţie de documente ale istoriei Româ
nilor, din care au apărut 25 do volume, ultimele 
două. sub îngrijirea, lui G. Ghibănescu. A fost 
membru corespondent al Academiei Române.
(1886).

GODRIGA panAit. grec din Gonstantinopol, 
adus în Viuntenia de Domnitorul Mihail Suţu în 
1783, în funcţia de cancelar.

GODRU-DRAGUŞANUion (*ca. 1820tl884), 
scriitor român din Trahsilvania. Avînd pasiunea 
călătoriilor, a venit foarte tînăr in Muntenia şi 
dela 1838 a avut posibilitatea do a călători, fio ca 
secretar al Domnitorului .Alex. Ghica sau al unor. 
familii străine, ca învăţător pe lîngă un tînăr bo
gat, fie pe cont propriu. .A văzul de multe ori 
Franţa, Germania, Italia, a fost !a Londra, la Pe- 
tersburg! Pe la 1845 îl găsim profesor la Plooşti.
Mai tîrziu s’a întors în 'l'ransilvania şi a avut si- 
tuaţiuni în administraţie. A povestit călătoriile 
sale într’un volum în formă de scrisori [Peregrinul 
transilvan, 1865). A publicat şi o gramatică ro
mână în 1848.

GQDRUL GOSMINULUI, localitate lîngă 
com. Gosmin jud. Gernăuţi, unde armata lui 
Ştefan cel Mare a repurtat o victorie contra 
armatei polone (30 Octombrie 1497).

GODRULUI (MUNŢII) parte din munţii Bi
horului.

GOEMGIOPOL GHEQRQHE (*1819 +1878), ne
gustor român din Bucureşti, originar din Macedo
nia. A făcut comerţ de stofe şi a deschis un atelier 
de croitorie, aducînd maeştri din Paris. Ducînd 
probe dl! mătase produsă în ţară la o expoziţie din 
Lyon, a lua,t medalie şi, întoreîndu-se, a fondat - 
în 1859 o societate anonimă pentru o fabrică de fi
lat gogoşilo, care a funcţionat cu mult succes la 
început, apoi cu mari greutăţi, pînă în .1864. A 
fost între epilropii cari au înfîinţat capela româ
nească din Lipsea; a fost consilier comunal şi unul 
din acţionarii soc. care edita ziarul .,Românul"
(1860).

GOGEALAG, Staţie c. f. jud. Tulcea, linia 
Medgidia-Babadag.
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C06- COGţLNIC sau coHlLNic. rlu In Basarabia 
pr»i juc*- Orheiu, după un curs de 35 km. se pierde 

în mlaştini in valea Rautului (iw şi cuNDţrc).
COGNAC, oraş In Franţa (Charcnte); 18.000 

loc.; fabrici de rachiu vestii; de aci numele de 
cognac= coniac.

COH^IiM, com. rur. jud. Tlrnavn-mare, numit 
de Saşi Beps, lingă com. c un deal cu o fosta 
cetate din sec. xui. Staţiune balneară (iod, 
pucioasa).

COHXLNIG w COGţLNIC.
CQHEN-LINARU jtAnwoioj’ ca. 1850tl928), 

compozitor român. După studii in Italia şi la 
Paris, sT fost profesor de muzioâ In Bucureşti 
şi cronicar muzical la „Timpul”, ,,Românul” ş. a. 
A compus coruri şi romanţe, cinteoc religioase, etc.

CO^BRA, oraş in Portugalia; 20.000 loc; 
universitate vestită, din 1537.

COJASCA, com. rur. jud. Dîmboviţa plasa 
Bildure'şti: 2794 loc. Circ. com. cu 13 sate.

COJOCARU, circ. com. jud. Dîmboviţa, 
plasa Gaeşti; cu 16 sate (1929).

COJQCNA ® com. rur. jud. Cluj, plasa 
Someşu, 5408 loc. H ® st. balneară şi climaterică, 
325 m. altitudine (sare,, sulf), tot acolo. H ® 
numele judeţului Cluj pînă la legea din 1925.

COJyŞNA, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa. 
Budeşti; 4262 loc. După legea 1929, sat crc. com. 
Şireţi.

COLBERT [cOlber] JEAN BAPTISTE (*1619 
tl683), politic francez, ministru al lui Ludovic 
Aiv, lucră pentru desvoltarea industriei fr. şi 
pentru Întinderea comerţului în afară, încurajă 
„Compania Indiilor”.

COLCEAG, circ. com. jud. Prahova, cu 10 
sate (1929).

COLEGIUL DE PROPAGANDA FIDE (sau CONGREGA- 
ţlDNE), Întemeiat în 1622 de Papa Grigore xv, 
are de scop să ' suprave
gheze misiunile trimise în 
diferite părţi ale lumii 
pentru propaganda ere-' 
dinţei. Se conduce de un 
prejecl ales din cei 29 de 
cardinali cari formează 
consiliul de-direcţiune. Se
diul c la Roma. Are şi un 
institut în care slnt ţinuţi 
bursieri din diferite

Generalul Coletti 
(după un portret publ. de P. 

Papahagi).

ţări catolice; aci 
au fost şi unii din 
Romanii condu
cători ai bisericii 
unite din Transil

vania (Şincai,
Petru Maior ş.a.).

COLEGIUL PAZ- 
MANIAN n- PAZHA- 
NIAN.

CQLERIDGE 
SAMUEL (*1772 

tl834), poet englez.
Op. pr. Poeme lirice.

COLETTI, general şi diplomat grec, tic ori
gine Român macedonean. Originar din oraşul 
Saraca, a fost crescut în cultură grecească şi a 
fost, alături de M. Botzari ş. a., unul din luptă
torii pentru independenţa Greciei. Ion Ghica l-a 
cunoscut pe la 1835, la Paris, unde era ambasador, 
şine spune că nu-şi pierduse conştiinţa romani
tăţii sale.

COLHfDA, regiune din Asia, aproape de Marea 
Neagră, cunoscuta din povestirile antichităţii. Aci 
s'a făcut expediţia Argonauţilor pentru a cuceri 
Una de aur.

COLIBAŞI, com. rur. jud. Ilfov, plasa Vidra; 
2543 loc. După legea 1929 sat circ. com. Dobreni

COLIBIŢA, st. climaterică (800 m. Inălţ.) 
jud. Năsăud aproape de Prundul Bărgaului (Borgo 
Pruiid).

COLICAVŢI, com. rur. Jud. Hotin,pIasaBrice- 
ni;2522loc. După legea 1929, sn.tcirc.com. Briceni.

COLINCAyŢI. com. rur. jud. Hotin, plasa Cliş- 
căuţi, 5570 loc.; După legea 1929, sat ci.rc.com. 
Grozinţi. .

COLINTţNA (sau COLENTINA') ® rlu, izvoreşte 
In jud. Dîmboviţa, trece în jud. Ilfov şi se varsă 
In Argeş. | ® lac- jud. Ilfov la N. de Bucu
reşti format de rîul cu acelaşi nume. ţ) ® sat jud. 
Ilfov, formează împreună cu com. Pundeni o co
mună suburbană a Bucureştilor. Aci şi-a aşezat 
tabăra Ipsilante In 1821, clnd a venit In Bucureşti. 
In comuna aceasta este un spital de boale con
tagioase.

COLOMAN m- EOLOHAN.
COLOMBO, oraş cap. insulei Ceylon; 211.000 

Ioc. ■ , 1 ■
COLOMEA M- KOLOHEA.
COLONEŞTi, circ, com; jud. Tecuci, cu 22 

sate (1929).
COLQNIA (fr. cologne, nemţ. eOln), oraş în 

Germania (Prusia renană) pe Rin; 320.000 loc.; 
are o vestită catedrală, începută In 1322, ter
minată 1880.

COLORADO, fluviu in Statele Unite, lung 
1300 km., curge prin America centrală şi prin Ar
gentina, se .varsă In Oc. Atlantic.

COLSQN FELIX, diplomat. francez, secretar 
al consulatului din Bucureşti (pe la 1835—40). A 
publicat cărţi despre trecutul poporului român şi 
despre situaţia iui politică din acea epocă: Coup 
d’oeil sur Vital des populations chritiennes de la 
Turquie d'Europe. Paris 1839; DroUs des Mol- 
daves el des Valaques, 1839: Uitat prisent el 
l'avenir des principautes, 1839; şi mai tîrziu: 
Natimalili el rigeniralion des paysans Moldo-va- 
laques, 1862.

COLŢEA, biserică în Bucureşti. In jurul ei e 
spitalul cu acelaşi nume, aparţinlnd Eforiei Spi
talelor civile şi avînd un mare număr de clinici, 
■w Turnul Colţei.

COLŢEA CLUCERUL, boer român din neamul 
Doiceştilor, căruia i se atribue zidirea In Bucureşti 
a unei biserici de lemn, eare-i poartă numch'. 
Aceasta s’a intimplat în sec. xvm. La începutul 
sec. XVIII biserica a fost rezidită In piatră de 
către un urmaş ăl lui Colţea, anume Radu, şi 
de către Spătarul Mihail Cantaouzino, probabil 
fiind terminată In 1715, clnd s’a tăcut de către 
Cantaouzino zidul Înconjurător, cum spunea in
scripţia de la intrarea sub turn. A fost şi o mănă
stire, despre care se vorbeşte în documente ca 
proprietară a unor imobile din Bucureşti.

COLŢI ® com. în jud. Buzău unde se exploa
tează chihlibar. ţj ® numele unor piscuri .din 
munţii Prahovei.

COLyMB CRISTOF (*ca. 144611506), navigalur 
italian. După mai multe că
lătorii, convinse pe suveranii 
Spaniei să-i dea ajutorul nece
sar ca să găsească o cale mai 
dreaptă la India. Plecînd la 
3 August 1492 ou trei corăbii, 
descoperi insula pe caro o numi 
San Salvador şi alte insule. A 
doua a treia şi a patra expe
diţie (1493,1498,1502) aduseră 
alte descoperiri, dar şi acu- 
zaţiuni contra conducătorului, cristofor Columb. 
care fu adus în fiare în Spania.
Nevinovăţia lui fu recunoscută, dar pierdu pn:- 
stigiul ce avea şi muri în uitare.

COLyMBIA, stat la Nordul Arnericei de Sud: 
1.024.000 Km. p.; 4.000.000 loc.

COLEMNA LUI TRAIAN, înălţată în anul 112 in 
Roma în forul lui H’raian; înaltă, 29 melri; 
reaminteşte victoria contra Dacilor şi are un 
mare număr de S(iene în relief cari slnt un pii- 
ţios isvor istoric.

COLUMNA LUI TRAIAN, revistă politică, lite
rară şi istorică întocmită şi condusă de B. P. 
Hasdeu, Bucureşti 1870—1875, 1876—18’77. 1882 
1883. ■

COLVILLE CHARLES, călăt scriitor ( ii-
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glez; A călătorii la Constaiitinopol In 1824—1828 
<i a trecut prin Ţara-Românească. A publicat o 
carte asupra călătoriei sale în 1830.

COMAGŞNA, stat mic în Siria; făcut prov. 
rom. în timpul lui Vespaşian. Cap. Samosala.

GOMAN, rlu în jud. Neamţu, şi sat în jud. 
Bacău.

GOMAN, spătar în Moldova, trimis de Alexan
dru cel Bun (1422) în ajutorul Polonilor contra 
Cavalerilor Teutoni, . cu cari s’a luptat Intr’o 
localitate pe care unii istorici o numesc Marien- 
burg (în Brandeburg).

GOMANA O circ. com. jud. Vlaşca ou 7 
sate (1929); staţie c. f. linia Bucureşti-Giurgiu. K 
d) fostă măn. jud. Vlaşca, întem. de Şerban Ba- 
sarab 1588; aci a fost în 1765 o'luptă între Turci 
şi Cazaci; acum e numai bis. de mir. 1[ ® c.-de-jos 
şi c.-DE-sus. c. r. jud. Făgăraş,- piasa Şercaia; 
1170 şi 900 Ioc. In G.-de-Jose o şcoală de meserii 
pentru băeţi.

GOMANI, com. rur. jud. Olt, plasa Drăgă- 
neşti; 3923 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Drăgăneşti. Aci e o mănăstire.

GOMARNIG, com. rur. Jud. Prahova, plasa 
Peleş; 2107 loc. Circ. com. cu 7 sate (1929). In 
faţa satului C. este staţia o. f. linia Ploeşti— 
Braşov. Staţie climaterică (680 m. înălţ.).

GOMAROVA com'. rur. jud. Holin, plasa 
Chelmenţi; 2796 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. lanăuţi.

COMĂNEŞTI O com. rur. jud. Odorheiu, 
plasa Ocland; 473 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. .Aldea. 1J ® c. r. jud. Bihor, plasa Beliu. ţ| 
2 c. r. jud. Bacău pl. Gomăneşti, 1210 loc. Circ. 
com. cu 17 sate; puţuri de păcură; staţie c. f.

GOMARţIŞTI, com. rur. jud. Storojineţ, pla
sa Dumbrava-Roşie; 2423 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Jadova.

GOMEA, episcopie într’un oraş din Moesia prin 
secolul VI (dispărut), pe ctire Petru Maior o so
coteşte a fi fost românească.

GOMţlNIUS ( =k0mensei) IOAN AHOS (*1592 
tl671) pedagog ceh, vestit şl în alte ţări. Organiză 
şcoalele în Suedia; chemat de Sigismund Ra- 
koczy, prinţul Transilvaniei, fondă un gimnaziu 
model. Op. pr. Didactica magna (publ. în 1841), 
Orbis pictus (tip. 1658). Prima s’a tradus în ro
mâneşte de P. Garboviccanu (1904). Pedagogia lui 
e bazată pe principiul: nihil est in intellectu quod 
nun prins fuerit in sensu, baza învăţămîntului in
tuitiv.

GOMINES [cit. comin] fhilippe de (*1445 
11509), om politic şi cronicar francez.

GOMIŞANI, com. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Nucetu; 2687 loc. Circ. com. cu 7 sate.

COMITAUP (de la comitet), agitatori naţionalişti 
bulgari, cari fac uneori incursiuni pe teritoriile 
statelor vecine şi comit prădăciuni şi crime.

GOMLOŞ, com. rur. jud. Timiş-Torontal, pla
sa Jimbolia, fondată 1720 de colonişti sîrbi, la 
cari s’au adăogat familii româneşti din Ardeal 
1784 şi la 1821 fam. din Oltenia. Azi slnt două 
comune: c-.mare şi c.-Hic.

cojnsiUNEA centrala din focşani^ Instituită de 
convenţiunea din 1858, compusă din delegaţi Mun
teni şi Moldoveni, unii aleşi de Cameră, alţii nu
miţi de Domnitori. Atribuţia ei principală era 
să pregătească proiectele do legi de interes comun 
pentru ambele principate. S’a desfiinţat după uni
rea definitiva (1862).

GOMITA ŞTEFAN, profesor grec în Bucureşti pe 
la 1860,'autor al unei enciclopedii greceşti.

GOMLÂ'UŞ, com. rur. jud. Arad, plasa Sf. 
-Ana; 5033 loc.

GQMMODUS LDCIDS MARcns (*161fl92) Im 
părat roman, fiul lui Marcu Aureliu, vestit prin 
cxtravanganţele şi chiar nebuniile sale (se luptă 
în circ cu fiarele şi cu gladiatorii, .ucise oameni 
fără nici un motiy, ci numai din plăcerea de 
a-i vedea murind); fu ucis de pretorieni.

GOMNţîN IOAN (ţl719). Grec din Constanti- 
nopol, profesor de ştiinţeic fizico-naturale în Bu

cureşti la Academia Domnească; călugărit sub COM- 
numele de Ieroteiu, a fost hirotomt mitropolit ■
al DriStrei. După o călătorie" la muntele Atos, a l**
tipărit la Snagov (1701): Proschinitaml Sf. Munte 
al Atonului. Cartea nu se găseşte în Bucureşti,, 
e citată de Picot, care spune că ar fi şi o traducere 
românească din 1856. Textul e reprodus ou tra
ducerea latină în cartea lui Montfaucon ,,Pa- 
laeographia graeca”, 1705; părţi din ei au fost 
traduse In româneşte şi publicate de G. Erbiceanu 
în „Bibliografia greacă”. Scrieri mai mici, unele 
In versuri, se găsesc în: Mărturisirea credinţei or
todoxe, Snagov, 1699 (greceşte. Acad. Rom. Nr.
117), Istoria sfântă a.lui Alex. Mavrocordat, 1716 
(greceşte. Acad. Rom. Nr. 176).

GOMNENI, familie nobilă bizantină, care dădu 
mai muiţi"împăraţi: ISAO (*1057tl059), alexe i 
(*108111118), IOAN (*1118 tll42), MANOIL (*1143 
tll80),ALEXE n (*ll80tll83); andbonio (*1183 
1185). Din aceiaşi familie e şi ANA comnena 
fiica (sau nepoata?) împăratului Alexe I', cunoscută 
ca scriitoare prin opera Alexiada, care glorifică 
epoca lui Aiexe.

GOMNINO HBISTOFQR HACAROVICI, general rus, 
guvernator al principatelor în 1811 (epoca de 
ocupaţie rusească).

GOMO ® lac Italia în provincia Como; supr.
145 'km. p.; situaţie pitorească cunoscută care 
atrage mulţi călători. 1| ® provincie în Italia, t 
@ oraş în provincia aceasta.

GOMORE, insule In canalul Mozambic între 
Africa şi' Madagascar. Aparţin Franţei. Supraf.
2180 hm., 109.900 loc.

GOMRAT, com. urb. jud. Tighina, plasa Cia- 
dir-Lunga, 17196 loc. Colonie bulgară. Staţie c. 
f. pe linia de ia Zorleni spre Basarabească, a 4-a 
staţie înainte de aceasta din urmă. Are 1 liceu de 
băeţi şi un liceu de fete şi 1 şcoală de meserii.

GQMŞA DiMţTRiE (* 184611931), agronom ro
mân din ’rransilvania. A întemeiat reuniunea agri
colă ardeleană, a fost profesor de agricultură, a or
ganizat expoziţii, a publicat cărţi de specialitate.
Ca membru în comitetul naţional, a fost bsîndit 
la închisoare în procesul Memorandului. Membru 
onorar al Academiei Române (1926).

GQMTE AUGUSTE (*1798 11853), matematic şi 
filozof francez, întemeietorul filozofiei pozitiviste.
Dm scrierile lui s’au tradus româneşte de P.
Zosin: Discurs despre spiritul pozitiv, 1913; Ca
lendarul pozitivist (adaptat), 1913.

COMUNA, revoluţia din Paris 1871, care de
veni stăpînă pe putere (18 Martie) şi execută 
multe cruzimi contra adversarilor şi bogaţilor în 
genere, dar fu răsturnată de armata regulată fran
ceză comandată de Mac Mahon (22 Maiu).

GOMUNIŞTI, partizanii comunismului, teorie 
politică care urmăreşte desfiinţarea oricărei pro
prietăţi private şi împărţirea bunuriior după tre
buinţele fiecăruia. Stăpînirea ior s’a realizat în 
Rusia în 1917 prin internaţionala 3-a (Moscova) 
şi se manifestă printr’un regim de teroare, care, 
tinde să treacă şi m alte ţări. Organizaţii mai im
portante în legătură cu acest regim de găsesc nu
mai în ,\nglia şi în Franţa.

GONAGHI COSTACHE (*1777 tl849), scriitor ro
mân. Bo'er moldovean, el s’a 
ocupat cu Ingineria (a fost in
giner hotarnic), cu politica (a i 
fost şi candidat Ia domnie în I 
concurenţă cu Mihaill Sturdza).
A tradus un roman Matilda,
1844; dar poeziilor originale nu 
le-a dat mare importanţă, deşi 
erau cunoscute în cercurile pe 
cari le frecventa; ele au fost 
publicate numai după moartea 
lui sub titlul: Poezii, Alcătuiri 
st rdlmdcm, 1856. Sesimte in- Corachi Cosiache. 
fluenţa grecească şi franceză, 
într’o măsură mică şi cea poporană.

CONCERTUL IN LVNcA, pastel de V. Alecsandri, pu
blicat Intîiu în „Convorbiri literare” 1868—69.
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PDN- CQNCHA VICTOR (1840) jurist, profesorUni- 
verşil. Cluj (1874), Budapesta (1892). Princ. op.:

CUINI Libertatea individuală şi paTlamentarismul in 
Anglia.

CONCILII, adunări coiesiasticc ( =sinoade). Cele 
mai Înseninate concilii ecumenice (Universale) sunt 
cele diniNicea (325 p. Chr.), Constantinopol (381), 
Eles (431), Caleedoira (451), Constantinopol (453) 
Idem (080), Nioea (787), Constantinopol (869), 
Vicna (1311), Constanţa (1414), Florenţa (1439), 
Trenta (1545), Roma (1869), In care s’a votat 
infailibilitatea papală.

CONCLAVA, adunarea cardinalilor pentru alegerea 
Papei organizată do Grigorie X (1274), numită 
aşa, fiindcă nu pot ieşi cardinalii pînă nu efec
tuează alegerea.

CONCORDIA, ziar politic Budapesta 1801—69; 
red. Al, Roman, Partcnic Cosma ş. a..

CONCORDIA, societate politică a Romanilor din 
Bucovina ,(1881).

CONDE LODI8 PRINŢ de-(‘loai 1 1686), mare 
general francez.

CONDILLAC ]condiTac[ ETIENNE DE (*1715 
tl780), filozof francez. Pr. op. încercare asupra 
originii cunoştinţelor omeneşti (1746), Logica 
(1769 şi urm.) Singurul izvor al cunoştinţei este 
sensaţia: atenţiunea e o sensaţie dominantă, ro- 
flexiunea o o sensaţie care se simte Însăşi, ju
decata şi raţionamentul sint combinări de sen- 
saţii, cui este suma sensaţilor prezente şi pă
strate de memorie. Heliade ne spune că s’a servit" 
de operele lui In scrierile sale de gramatică şi 
filozofie.

GONDOHGET [condorsş] ANTOINE (*1743 
t 1794), filozof, matematic şi om politic francez. 
Membru al Academiei. Op. pr. Teoria cometelor 
(1777); Tablou istoric al progrcselol■ spiritului 
omenesc (1794).

GQNDOŞ FOLIZOE, călugăr şi profesor grec In 
Bucureşti ia Academia Domnească pe la 1808. 
In 1805 a tipărit in greceşte un imn adresat Dom
nitorului Constantin Ipsilante. In 1806 a tipărit 
ia Viena o carte tradusă In romăneşte de Ni- 
codim Greceanu şi tipărită la Sibiu 1811, cu- 
prinzlnd azbucliile şi materii religioase. A fost şi 
In Franţa şi întorclndu-se se lăuda că a fost de
corat cu legiunea de onoare, lucru despre care 
scrie un agent francez într’un raport din 1805.

CONDOTIEBI, aventurieri cari jucară un mare 
rol în războaiele din evul mediu, mai ales în 
Italia (care le-a dat şi numele). Pe măsură ce 
s’au organizat armate naţionale, a scăzut im
portanţa lor până au dispărut cu desăvîrşire.

GONDRATEŞTI, corn. rur. jud. Bălţi, plasa 
Corneşti; după legea 1929, face parte din corn. 
Coi'neşli; 2390 loc.

confederatidni vestite în istorie: 1. Confed- 
prinţilm, organizată de Frederio II (1785) contra 
Austriei. 2. Confed. de la Rin, grupare orga
nizată de Napoleon (1806) a 16 prinţi şl rogi 

• din Germania, între cari Bavaria şi WUrtem- 
berg, avînd centru dieta din Frankfort, des
făcută în 1813. 3. Confederaţiunea germanică, 
încheiată în 1815 între statele Germaniei, Austria, 
Danemarca,. Olanda, sub prezidenţa Austriei, des
fiinţată în 1866, cînd Prusia provocă şi învinse 
Austria. 4. Conferieraţiunea germanică de Nord 
Întemeiată în 1866, fără Austria şi alte state ea 
Bavaria, A'nrtcioberg, avînd ca state principale 
Prusia şi 8axonia, disolvată în 1871, cînd se în- 
temeiă imperiul german.

I GONFUGIUS (*551 1479 a. Chr.), legislator
şi filozof chinez, întemeietorul religiei care-i poartă 
numele, răspîndită mai ales In clasele culte din 
China.

GONGAZ, cdm. rur. jud. Cahul, plasa Dragoş- 
Vodă, conipusă din 3sate (1929); fondată 1808 de 
refugiaţi bulgari; 8557 loc. (1927); arc o şcoală 
de meserii; tîrg săptămînal.

GQNGO ® fluviu mare în Africa, lung. 4000 
km. ’k ® regiune în Africa udată de acest lluviu. 
Împărţită în trei părţi: C. belgian sau Statul

independent Congo, fondat (1885) sub suverani
tatea regelui Leopold II, care l-a cedat Belgiei 
(1908); supr. 2. 365.800 km. p., ca. 8.000.000 loc. 
Cap. Borna-, Oraşe pr. Leopgldville, StanleyviUr, 
ş. a. — C. francez, numit azi Africa ecuatorială 
franceză, cap. Brazzaville.:—C. portughez.

GONON DIN isadriA, sllnt prăznuit de bis. 
ortod> la 5 .Martie. A trăit pe vremea sfinţilor 
Apostoli, şi zicea Că însuşi Arhanghelul Mihail 
l-a botezat şl l-a împărtăşit^ ou sfintele taine.

GONON orAdinarul, martir pe timpul îm
păratului Decius (ca. 250).

GONOP, corn. rur. jud. Arad, plasa Radna, 
2002' loc.

CONSERVATORUL, ziar poUtic sub rcd’acţia lui Ni- 
colae Locusteanu (care era, după unii, un pseudo
nim al lui Heliade), a apărut In 1856—57.

CONSERVATORUL PROGRESIST, ziar politic fondat 
de C. N. Brăiloiu şi continuat de S. Marcovici, a 
apărut în Bucureşti în 1859—61.

GONSIDERANT VICTOR (*1808 tl893), filo
zof francez, a susţinut doctrinele lui Fouricr şi a 
întemeiat un falanster în Texas (1849). ,

CONSOLATORUL, foaic bisericească, a apărut iu 
Bucureşti, ca organ al Societăţii clerului ,,Aju
torul" în 1898.

GONSTANŢA ® oraş In Baden (=constanz), 
■ pe lacul Constanţa; 30.000 loc. Aci a fost un con
ciliu în 1414, care a osîndit doctrina lui Huss şi 
a decis ca el să fie ars de viu. ţ[ ® (tr.- con- 
STANCE, germ. bodensee), lac între Elveţia şi 
Bavaria'. K ® jud. In Dobror/ea-, cap. Constanţa-, 
supraf. 6910 km.2; 223.638 loc. (1915); 6 plăşi; 
7 corn. urb., 74 c. rur. (1926); 9 parohii urbane, 
74 rur. 98 bis., 159 moschee; ţine de eparhia 
episc. Constanţa; circ. Curţii de apei Constanţa; 
are,71 grădini de copii şi 237 şcoale primare (1929); 
35 cooperative de aprovizionare şi consum şi 
10 coop. pentru exploatare de păduri (1925). Nu
mele vine de la oraşul de reşedinţă. H ® municipiu 
cap. jud. Constanţa-, port la Marea Neagră; 
27.885 loc. (1915); .reşedinţa episcopului eparhiei 
Constanţa; Curtea de apel pentru jud. Constanţa, 
Galiacra, Durostor, Tulcea; staţie c. f. cap. liniei 
Bucureşti-Cernavodă-Constanţa; are 1 liceu de 
băeţi fondat 1896, 1 şcoală secundară şi 1 profe
sională de fete fond. 1897, 2 şcoale normale, 4 
şcoale comerţ şi mai -multe şcoale primare; 
staţiuiie pentru băi de mare: stabilimentul esle 
la Mamaia la 10 km. (t^ acest 
cuv.); clădiri importante: ca
tedrală cu picturi de G. D.
Mirea, cazino pe malul mării; 
ca monument: statua lui Ovi- 
diu. E probabil că în epoca 
greco-romană era aci oraşul 
Tomis, unde a fost exilat Ovi- 
diu. După o perioadă de stră
lucire, oraşul a decăzut, s’a 
ruinat din pricina năvălirii 
barbarilor şi pe locnl acela a 
ridicat Constantin cel Mare un 
oraş Constantia, după numele surorii sale. Aci a fost 
un centru religios creştin important (episcopat), 
dar s’a ruinat din nou. A mai fost aci o colonie 
genoveză în timpul evului mediu, apoi a căzut 
în mina Turcilor, cari o numiră' Kuslendje şi, 
după tratatul din Berlin (1878), a trecut în
treaga provincie în stăpînirea României. Atunci 
i s’a redat numele vcchiu, s’au făcut lucrări im
portante, construindu-se un port, docuri, .ete,

GONSTANT [consta-] BENJAMIN (*1767 
tl830), om politic şl publicist francez. Mai cu
noscut, din operele sale, e romanul Adolphe, tra
dus şi în româneşte de mai multe ori: de I. Teo- 
dorescu-Branişte (1922), B-. Marian, Paul lonescu.

GONSTANTE (*323t350), fiul lui GonstaiitiR 
cel Mare, împărat bizantin dela 337 împreună ou 
fraţii săi Constantin II şi Constanţiu II. Parlea 
sa era: lliria. Africa şi Italia. A avut luple cu 
fraţii săi şi s’a amestecat în luptele religioase, 
ca adversar al arianismului.

, Stema 
jud. Constanţa.
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CONSTANTIN BRiNCOVEANn tm- BBÎNCOVmAlTD.
constantin cel mare (* ca. 273f337), îm

părat roman. Era fiul împăratului Constanţiu 
Chloru şi al unei femei numită Elena, de condiţie 
socială de jos. In vremea copilăriei şi tinereţei sale, 
imperiul roman ora stăpînit de mai mulţi ,,cezari” 
asociaţi. Astfel şi tatăl său deveni stăpînitor al 
Galiilor (305) şi atunci Diooleţian îl păstră ca 
ostatic, situaţie, în care rămase şi sub Galerlu, 
care luă locul lui Dioclcţian. Scăpînd, Constantin 
însoţi pe tătul său într’o expediţie în Britanla, 
unde acesta şi muri, iar soldaţii 
îl proclamară împărat. Rivali
tăţile şi luptele ce se-născură 
atunci între pretendenţi şi între 
asociaţii la tron turburară im
periul; dar Constantin isbutisă-i 
desfiinţeze, dacă nu putea să şi-i 
facă amici sau chiar şi după a- 
ceasta. Astfel făcu o expediţie 
în Italia şi învinse pe Maxentiu 
(312). Cu prilejul bătăliei deci
sive se zice că i s’a arătat pe cer 
semnul crucii înconjurat,cu vor
bele cunoscute .,In acest somn 
vei învinge”. După aceasta in
tră triumfător- în Roma; apoi, 
fie după lupte, fie după moar
tea celorlalţi asociaţi, ajunse 
singur stăpînitor al întregului 
imperiu. Viaţa lui particulară a 
fost turburată de multe şi mari 
amărăciuni: după îndemnul so
ţiei sale a doua şi-a ucis băia
tul din prima căsătorie, apoi, 
după lămuririle mamei şale, şi-a 
ucis soţia. Nu-i plăcea să locu
iască în Roma; deaoeea a pus 
să se clădească un oraş nou în 
jurul vechiului Bizanţ, care pri
mi numele lui, pe lingă acel de 
,,Roma nouă” şi fu inaugurat la 
11 Maiu 330. Constantin, ur- 
mînd poate şi reoomandaţiile 
tatălui său, a arătat o marc 
prietenie creştinilor şi, nu nu
mai că, a făcut să înceteze orice 
fel de persecuţie, dar le-a dat 
sprijin efectiv, ajutîndu-i să-şi 
clădească biserici, clădind el 
însuşi două mari in no-ui său 
oraş: Sflnta Sofia şi Sfinţii A- 
posloli, şi căutînd să mărească şi 
prestigiul religiei creştine, dos- 
chizînd el însuşi sinodul de la 
Nicea (325) prin care arianismul a fost osîndit. 
Spirit liberal sau poate şi iscusit politic, n’a per
mis însă nici persecuţia păgînilor; astfel că a vă
zut cum.de bunăvoie comunităţi şi oraşe întregi 
părăseau vechiul cult, dărîmau statuete zeilor şi 
templele şi deveneau creştini. El însuşi n’a pri
mit botezul decît înaintea morţei. Pentru tot ce 
a făcut, biserica creştină l-a declarat sfînt şi a- 
jnintirea lui se serbează ia 21 Maiu.

CONSTANTIN I (*18fi8ţl923), regele Gre
ciei, căsătorit cu sora împăratului Wllhelm II. A 
domnit dela 1913 pînă la 1917, cînd a fost de
tronat, din pricină că a împiedecat intrarea 
în acţiune alături de Franţa şi Anglia. A re
venit la tron în 1920, dar, în urma înfrîngerilor 
suferite de armatele greceşti în luptele cu Turcii, a 
abdicat în favoarea fiului său George.

CONSTANTIN I BASARAB zis otRNUL, domn 
Ţării-Româneşti T654—1659, (Xenopol nu-i dă 
supranumele oare se găseşte 1a lorga şi alţii, ci-i 
zice CONSTANTIN ŞERBAN. Era în adevăr fiul lui 
Radu Şerban, fostul Domnitor.) Ales de boeri 
după moartea lui Mateiu. Basarab şi confirmat de 
Turci, în urma unei mari sume date puternicilor 
de la Poartă şi însuşi Sultanului, el avu la început 
să sufere din priema răscoalei Seimenilor, pe cari 
voia să-i desfiinţeze. Acest fapt prilejui înterve-

nirea lui Rakoczy, principele Transilvaniei, care-1 
ajută să învingă pe revoltaţi, dar de aci urmă un 
fel de supremaţie a Principelui, care-i trimise o 
gardă de soldaţi unguri şi nemţi. Aceştia, prin pur
tarea lor, pricinuiră turburări în ţară. Constantin fu 
mazilit şi fugi în Transilvania cu un număr de boeri.

CONSTANTIN, grec de origine, episcop al 
Buzăului (1793—1819).

CONSTANTIN CAPITANUL tm- oApiTANUL.
CONSTANTIN MELLE, circ. corn. jud. Tu- 

tova cu 30 sate.
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Harta jud. Constanţa.

CONSTANTINA ® provincie în Algeria. H ® 
oraş în această prov.. 48.000 loc.

CONSTANTINESCU ALEXANDRU (tl92G), 
advocat şi om politic român. A fost-ministru în 
guvernuî care a tăcut războiul (1916).

CONSTANTINESCU BĂRBII (M839tl891), 
profesor român. A predat .istoria universală la se- 
minariul din Bucureşti, şi la Liceul Mateiu Ba
sarab, pedagogia la Azilul Elena Doamna, apoi 
istoria bisericească la facultatea de teologie din 
Bucureşti (1888). A fost profesor şi director al 
şcoalei normale a ,,Societăţii pentru învăţătura 
poporului”, şi a luptat pentru susţinerea ei în 
momentele cele mai critice. A publicat cărţi di
dactice {abecedar, cărţi de citire), cărţi de teologie, 
a întemeiat reviste pedagogice {Educatorul), s’a 
ocupat şi de limba Ţiganilor {Probe de limbă, 
1878).

CONSTANTINQPOL, oraş în Turcia Europ. 
fostă cap. a Turciei;'800.000 loc. Compus din mai 
multe cartiere: Slambul, Cel mai vechiu. Fanar, 
grecesc. Datata, ovreesc, la S. de golful numit 
Cornul de aur; Pera şi Galata, moderne locuite 
de streini, la N. de golf. Ih faţă pe celălalt ţărm 
al Bosforului e Sculări, consid. ca făcînd parte din 
Constantinopol. • . . '

Princ. rnonum. Ser.aiu, palat al Sultanilor, Sf.

Gh. Adaniescu. — Dicţionai- enciclopedic ilustrat. 1585



CON- Solia, fosta bis. creştină din. vremea ini Justinian, 
pp. p azi moschee, Sublima Pitarlă, palatul min, de 

interne şi de externe, Seraschiei-al (min. de, 
războiu): acestea In Slambul; tumul de la Galata, 
In Galata.
. Istoria lui Începe in a. Ghr., mică co'lonie 

greacâ; In 330 Constantin făcu aci capitală şi-i 
dete numele, fiind de atunci capitala imperiului 
roman de Orient latin şi u celui grec (bizantin) 
plna In 1453, cind căzu in mina Turcilor.

CONSTITUANTA este parlamentul convocat pentru 
facerea sau revizuirea constituţiei. lJrima noastră 
constituanta s’a adunat in 1866. Iată membrii ei: 
Arghiropol Gr., Adrian Colonel G., Arion Anton. 
Alcaz Eug., Bălteanu Al., Blarcmberg N., Bla,- 
remborg C., Brăiloiu C., Brătianu D., Berendei G., 
Berendei D., Budurcscu Stamate, Buoscu Pană, 
Balş Al., Brăescu Al., Boerescu V., Bălăceanu I., 
Conta N., Cantacuzino Adolf, Cantacuzino Ion 
Al., Cantacuzino Const. G., Cantacuzino George 
Gr., Cantacuzino Grig., Calimah Catargiu, Ca- 
ranialiu C., Canano*Seb., Cernătescu, P., Cezianu 

'Stan, Cioclrlan . C., Ciolacu G., Ciurea Lascar, 
Cneazovici G., Costacopol N., Copeschi Dr. I., 
Cozadini Dini., Enescu C., Epureanu Manolacbe 
Costache, Fâlcoianu 1., Fălcoianu St., Filipescu 
Em., Filipescu Gr., Forăscu V., Fussea G., Ghica 
Const. Gr., Ghica Vladimir, Ghica Ion General, 
Ghica-Comănescu D'., Golescu Al. C., Golescu Stef. 
Grădişteanu C., Gridov N., Grigorescu C. T., 
Heliade Rădulescu I., Hiotu V., lamandi N., 
lalropol Dr. P., lonescu I., lonescu Nicol., lo- 
nescu Radu, losefescu Gr., Lahovari Gr., Laho- 
vari Em., Lahovari Nic., Lapati Al., Lapati Corn. 
Latcş T., Laurian Aug. T., Lecoa Cas., Lecea I., 
Lupaşcu Al., Magheru G., Mantu Rufu, Marcovici 
Al., Mavrocordat N., Mavrogheni Sc., Măldă- 
rcscu N., Mărgăritescu Al., Mihălescu Sim., Mlr- 
zcscu G., Mirza I., Morţun Em., Murguleţ C., 
Negulescu 1., Negură I., Olănescu Pană, Opran 

. P., Paciurca L., Pascal Aristid, Petrescu Al. Sc.,
Pillat N., Plcleanu N., Plagino Al., Plesnilă I., 
Pleşoianu M., Pogor V., Polizu D., Polizu G., Po- 
roineamr Sache, Racottă H., Racovită D., Ra- 
coviţă C., Racoviţă N., Răşcanu G., Romalo V., 
Romanescu C., Rosetti St., Rosetti T., Rosetti 
Dim., Roseti I., Roset Rosnovanu G., Scărlă- 
tescu Gr., Scruric Gr., Sihleanu Al., Slăvescu N., 
Slăvitescu C., Ştirbeiu Al., Ştirbeiu George, 
Strat I., Sturdza Dim. C., Sturza I., Sturza Gr., 
M., Suţu C., Suţu Gr., Tăcu D., Tătăranu N., 
'l'ell Chr., Teohari Ahii, Tulelicică, Turnavitu Sc., 
Varlarn C,, Văieanu C., Ventura I., Vîrgolici 1., 
Vinian G., Voinov N., Vucinic I., Zissu Ai.

Adunarea s'a deschis in ziua de 28 Aprilie 1866, 
a Început discuţia proectului de constituţie la 
16 Iunie prin raportul lui Aristid Pascal şl a ter
minat la 6 Iulie, cind a fost disolvată. Deşi exista 
şi Senatul, ci n’a fost convocat. Ministerul din 
timpul lucrărilor constituantei era compus astfel: 
L. Catargi, I. C. Brătianu, I. Cantacuzino, P. 
Mavrogheni, C. A. Rosetti, Generat I. Ghica, 
D. Sturdza.

CONSTITUTIUNE. In istoria noastră prima con
stituţie politică dc stal sint Reţalamentele Orireiiice 
decretate de Rusia în 1331 (i^ acest cuv.) A doua 
constituţie este Oonvenţlunea din Paris din 1868. (•«- 
acest cuv.) Dar constituţia propriu zisă, pe care 
noi ne-am dat-o in mod liber, este votată In 1866, 
revizuită In 1879 (pentru modificarea art. 7), in 
1384 (pentru schimbarea colegiilor electorale şi 
alte modilicări). După războiul pentru Întregirea 
neamului s’a votat o nouă constituţie, promulgată 
In 1923 (29 Martie).

consuli se numeau la Romani cei doi magis
traţi supremi cari conduceau statul după des
fiinţarea regalităţii (500 a. Chr.); după stabilirea 
imperiului, oi continuă să existe cu numele, dar 
Îşi pierd treptat importanţa, o. se numiră cei trei 
magistraţi supremi în Franţa instituiţi în 1799 
(Bonaparte, Cambaceres şi Lebrun), desfiinţaţi 
prin proclamarea imperiului (18 Maiu 1804). c. se

V. Conta.

numesc funcţionari cari sInt asimilaţi diplomaţilor, 
dar inferiori in grad şi cari reprezintă interesele 
statelor In alte state.

CONSULTA, reşedinţa ministerului de Externe al 
italiei in Roma. ' '

CQNTA VASILE (*1845 tl882), om politic şi fi
lozof român. Născut In Moldova, a făcut studii juri
dice şi filozofice In Belgia, a fost profesor la faculta
tea de drept din Iaşi (1873), mai 
tlrziu membru la Curtea de Ca
saţie. Ca scriitor, a debutat cu 
poezii în ,,Convorbiri literare”
(1867—68), mai tlrziu a dat la 
lumină scrieri filozofice:-Teoria 
fatalismului (1876), Teoria on- 
dulaţiunii universale (1876), Me- 
lafizică Cele mai multe
au fost traduse şi publicate In 1. 
franceză la Bruxelles şi la Paris 
(după moartea iui). Conta a 
fost deputat (1879) şi ministru al 
Instrucţiei (1880—81).

CONTA-KERNBACH ANA (* 1865 tl921), pro
fesoară şi scriitoare română. A publicat poezii 
originale şi traduceri în ,,Convorbiri literare”'(1891 
1906), articole în „Viaţa romînească” (1921) şi 
studii pedagogice {Metodică, 1905; Pedagogie, 
1907; L’iducation manuelle, 1913).

conteuforanul, revistă literară şi ştiinţifică 
a partidului socialist din România. Iaşi 1881—1891. 
Redactori: I. Nădejde şi V. G. Morţun.

GONŢEŞTI ® circ. corn. jud. Teleorman pla
sa Zimmcea cu 4 sate (1929). t ® circ. Corn. jud. 
Dîmboviţa, plasa Ghergani, cu 14 sate. 1 ® staţie 
c. f. Dîmboviţa Unia Bucureşti-Piteşti. f.

CONTREX£'VILiLE, oraş Franţa (Vosgi); st. 
baln. (ape bicafbonate sulfatate).

CONVORBIRI CRITICE, revistă literară, care a 
apărut în Bucureşti între 1907—1910 sub di
recţia iui Mihail Dragoţnirescu.

CONVORBIRI DIDACTICE, revistă dc pedagogie şi 
didactică, a apărut în Bucureşti 1895—1901 şi 
1904—1907.

CONVORBIRI ECONOMICE, scriere vestită a lui loan 
Ghica publicata In fascicole 1865—1876.

CONVORBIRI LITERARE, revistă literară Înteme
iată de cercul Junimei,,”, în Iaşi 1867, avînd ca 
redactor responsabil apoi director pe lacob Nc- 
gruzzi (1867—1894), de aci un comitet de mai mulţi 
redactori (1895—1901), apoi pe I. Bogdan (1902) 
pe S. Mehedinţi (1907) şi pe Tzigara-Samurcaş 
(1924)'. Din anul 1885 revista apare în Bucureşti.

CONVORBIRI PEDAGOGICE, revistă pehtru educaţie 
şi instrucţie, a apărut în Satu-Nou, în Panciova, 
in Braşov, sub redacţia lui P. Stoica şi apoi a iui 
I. Pop Reteganul, de la 1886 la 1888.

COOK [cit. cuc] JAMES (*1728 tl779), navi
gator englez, descoperi insulele Societăţii, Noua 
Zelanda, cercetă Oc. Pacific, făcu şi alte .călătorii; 
dar fu ucis de indigeni în ins. Sandwich.

COOPER [ciipăr] PENIMOBB (*17891:1851), ro
mancier american. Pr. op. Spionul (1821), In care 
vedem luptele pentru independenţă. Ultimul din 
Mohicani (1825). capo d’opera sa. Pieile roşii 
(1846). '

COPACru HATMANUL (tl511), general al lui 
Bogdan II, domnul Moldovei.

GOPANIŢA, insulă la vărsarea Jiului în Dunăre.
GOPACENI ® corn. rur. In jud. Ilfov; 2100 loc. 

ţ ® c. r. jud. Bihor plasa Geica; 282 loc. H ® c. r. 
jud. Turda plasa Mihaiu, Viteazul; 513 loc. Are o 
şcoală de economie casnică, t ® c. r. jud. Bălţi 
plasa Pepeni; după legea 1929, sat circ. eoni. 
Sîngerei; 1204 loc.

GOPAgEŞTI, corn. suburbană jud. Putna, pl.e- 
sa Adjud; ţine de oraşul Adjud.

COPACIOASA, staţie c. f. jud. Gorj, între 
Filiaşi şi Tlrgu-Jiu.

GOPENHAGA ( = In daneză KjObenhavn), cap. 
Danemarcei, în ins. Sedând lingă strimt. Sună, 
500.000 Ioc. Are o veche Universitate, care a ser
bat 400 de ani de la înfiinţare.
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COPERNIC NICOLAE (*1473tl543), astronom 
polonez,' tipări la 70 de ani,, in ultimul an al 
vieţii, op.: De revolutionibus orbium caelestimn 
libTi. El stabili un sistem, ce-i poartă numele, 
pentru explicare^ mişcării corpurilor cereşti.

copn DE PE natura, titlul unei serii de bucăţi 
de critică socială, literară, etc. ale lui lacob Ne- 
gruzzi (1874).

COPpu, circ. comun. jud. Iaşi plasa, Copou, cu 
19 sate.

COPPfiE ]cope], PRANCOIS {*1842 tl908), poet 
şi dramaturg francez. Op. pr. Le Luthier de Cri- 
mone (1876), trad. de Traian Demetrescu (Bibi. 
p. toţi); Severa Torelli (1883), dramă, trad. de rr. 
M. Stoenescu (1885); Pentru Coroană (1895), 
dramă, trad. de D. Nanu şi G. Orleanu (1898). 
S’au mai tradus diferite poezii, bucăţi în proză de 
V. Pogor (1870), Vârgolici (1873), D. Olăneseu 
(1880), T. M. Stoenescu (1883), Traian Denie- 
trescu, D. Stăncescu (1894), P. Ccrna (1901), 
M. lorgulescu (1911). G. B. Rareş (1918), C. A. 
I. Gbica (1920), losif Nădejde, A. din Dorna, 
G. D. Cruceanu. Le passanl a fost trad. de T. 
Stoenescu (1883) şi de N. Volenti (1887).

GOPPŞT, sat. Elveţia, pe lac,ulLeman;500 loc.; 
fu azilul multor exilaţi iluştri, între cari Necker 
şi D-na de Stael, fiica lui.

CpPŞA MICA, staţie o. f. pe linia principală 
Buciireşti-Cluj şi cu legături cu alte linii.

COPŢI, indigeni din Egipt, creştini, dar eretici 
(monofisiţi).

COQUELIN [coclc" ] CONSTANT (*1841 tl909) 
zis ainE (cel’rnare), mare actor francez. A creat 
între altele, rolul Ini Grinyoire şi al lui Cyrano de 
Bergerac (din piesa cu acelaşi nume). A jucat şi în 
Bucureşti. A publicat: Arta monologului, Arta 
comediei, etc.

COQUELIN ernest zis cadet (*1848tl908), 
actor francez. A publicat: Monologul modem.

CORABIA, corn. urb. jud. Romanaţi, reşe
dinţa pl’ăşii Dunărea; 9446 loc. (1915); port la 
Dunăre; staţia c. f. capul liniei Piatra Olt-Caracal- 
Corabia; judecătorie de ocol, spital; are un gimna
ziu de băeţi şi o şcoală secundară de tete, 1 şc. de 
comerţ şi 1 de meserii; are 2 biserici. Pe aici a 
trecut armata română Dunărea în 1877 pentru a 
începe războiul pentru independenţă.

CORAN, cartea sfîntă a musulmanilor; compusă 
din 114 capitole, alcătuite din versete.

CORAVIA, corn. rur. jud. Cernăuţi plasa Gos- 
minului:' 2128 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Plaiul-Co.srninului.

GORAVU lOAN (*1896tl917), căpitan român, 
s’a distins în lupta de la Mărăşti, la cucerirea sa
tului Mărăşti, şi a murit în ziua de 27 Iulie 1917 
la- asaltul de la Dealul Teiului.

CORBASCA, circ. corn. jud. Tecuci, plasa Găi- 
ceana cu 19 sate (1929).

CORBENI, carieră în jud. Argeş cu gresie 
foarte bună.

CpRBII-MARI, circ. coin. jud. Vlaşca cu 
13 sate.

CORBIŢA, circ. com. jud. Tecuci, plasa Găi- 
ceana cu 20 de sate (1929).

cpRBU © insulă în Dunăre jud. Mehedinţi, 
ţine de com. Batoţi. ţi ® staţie c. f. jud. Olt 
între Piteşti şi Slatina.

CORCHEŞ NICOLAE (*180911885), luptător ro
mân la 1848 în Transilvania; tribun al armatei lui 
lancu; a comandat vînătorii săi în vestita luptă 
de la Plntînele (6 Iulie 1849).

CORCMAZ, com. rur. jud. Cetatea-Aibâ 
plasa Palanca; 2444 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Palanca.

GORGQVA, circ. com. jud. Mehedinţi, plasa 
Motru-de-Sus cu 27 sate (1929).

CORDILIţiRI sau ANZi, munţi din America 
[wm- AMERICA).

CORDOVA (= spân. CORDOBA), oraş în Spania 
(Andaluzia) pe fl. Guadalquivir; 60.000 loc. A 
fost capitala Califatului arab (716—1236).

CQREA, penins. între Marea Galbenă şi M.

Japoniei, stat independent; 21&.190 km. p.; 
13.000.000 loc. Gapit. Seul.

GORţlSI DIACON (t ca. 1583), tipograf munt. 
tipări după ms. mai veclfi şi, Intr’o măsură, tra
duse însuşi, cărţi bisericeşti înl. slavonă şi română, 
unele cu text în ambele limbi. Pr. op. Evanghe
liar, rom. (1561); Evangheliar, sl. (1562), PsaUire, 
rom. (1568), Psaltire, slav. rom. (1577), Cazanie, 
rom. (1581). Locul tipăririi pentru cele mai multe 
e Braşovul, pentru una e Sassebeş, pentru altele 
nu e indicat.

CORESTAUŢI, com. rur. jud. Hotin, plasa 
Briceni: 20?5 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Cepeleuţi.

CORFU (In antic, corcyra), ins. arhip. Ionice, 
cap. Cot/m, 585 km. p., 15.000 loc. Ţine de Grecia. 
Aci împărăteasa Austriei Elisabeta şi-a clădit un 
castel Achileion.

CORIDALEU TEOFIL. profesor grec la Aca
demia Domnească din laşi şi egumen al mănă
stirii Trei Ierarhi pe timpul lui Vasile Lupu.

CORINT, oraş în Grecia pe istmul cu acelaşi 
nume; 5.000 ioc.

CORIOLAN CAIDS MARCIUS (scc. V a Chr.), 
general român. Persecutat de plebei, veni cu ar
mata Volscilor contra Romei, pe cari îi înde
părtă după rugăciunile mamei şi soţiei sale.

GORJEUŢI, com. rur. jud. Hotin, plasa Lip
cani; 4770 loc. Circ. com. eu 9 sate (1929).

CORLAteni, circ. comun. jud. Dorohoiu plasa 
Centru; cu 11 sate (1929).

CORLAteştI, staţia c. f. jud. Prahova, linia 
Ploeşti-Urziceni.

GORNARO CATERINA (*1454 tl510), nobilă ve- 
neţiană, regină a Ciprului,- pe care-1 cedă repu
blice! Veneţiei eu mare solemnitate (1489). Per
soana şl' viaţa ei au inspirat pe artişti cari i-au 
făcut portretul (Veronese) şi pe scriitori.

CORNAROS VI0ENTO8, poet grec, autorul po
emului Erotoerit, scris în dialect cretan poate prin 
sec. xn şi răspîndit prin manuscrise, tipărit In- 
tîiu în 1713. La noi a pătruns prin manuscrise şi 
Dionisie Fotino [tw acest cuv.) a făcut o prelu
crare în greceşte, întitulată Neoiţ ’EptuToxpitoc 
(Noul Erotoerit) tip. Viena 1818, după care Anton 
Pann a dat o versiune romanească îh 3 volume 
(Sibiu, 1837),

CORNAţel, staţie c. f. aproape de Sibiu pe 
linia spre Sighişoara.

CORN Aţele, cătun jud. ialomiţa com. Co- 
simbeşti. Care ţine de Com. Mărculeşti (1929). 
Odobescu în descrierea Bărăganului vorbeşte 
despre el ca loc do odihnă pentru vînătorii de 
dropii de pe vremurile acelea (1870).

GpRNEA, com. rur. jud. Severin, plasa Te- 
regova; după legea 1929 are 2 sate; are o şcoală 
inferioară de meserii pentru băeţi.

CORNE A tm- Alexandru III al Moldovei.
CQRNEA DIMITRIE (1816 tl884), om politic 

român. După ce a îndeplinit diferite funcţiuni 
administrative, a fost ministru în ministerul unit 
al lui Barbu Catargiu (1862—63) şi apoi în 1876 
în guvernul de 13 zile al Generalului Floroscu.

CORNEA MIHAIL w KORNE.
CORNEILLE [cornel] pierre (* 160611684), 

marc dramaturg francez. Unul 
din întemeietorii tragediei cla
sice moderne. Op. pr. Cid 
(1636), oare produse mult en
tuziasm şi multe critici şi po
lemici, Horace, Cinna (1640),
Polyeucte (1643), Oedip (1659), 
tragedii, şi o comedie Minci
nosul (1643). Operele de că
petenie au fost traduse, şi de 
maimulte ori, în româneşte:
Eraclie (Heraclius) de I. Roset 
(1831), Horaliu de G. Sion 
(1875) şi de H. Lecea, Min
cinosul de N. Ţine (1895), Poliecl de D. Nanu 
şi G. Moldovanu (1908), Cid,ul de G. Orleanu 
(1908), St. losif (1911), H. Lecea.

COP-
COR

P. Corneille.

1587



cos
COR-, CORNELI lOAN, prcol român unit. Canonic 

la OraclcH, prielcii (;u Saniuil Clain. este unul clin 
autorii Lexicxin'ului ele la Bucla 1825.

CORNţlLIE 8UTA$UL, sfînt prâznult clcj bi- 
seric;a ortodoxă la 13 Septembrie. Ofiţer în armata 
romană In Gesarcca (Palestina), puţin după moartea 
şi învierea lui Hristos, a primit darul Sf; Duh priU' 
intervenirea Sf. Apostol Petru, caro i-a povestit 
toată viaţa Mîntuitorului.

GORNELIUS NEPOS (seo. î a. Chr.), istoric 
latin, autor de 'hiitijrnfii ale bărbaţilor mari ro
mani şi din streini. In româneşte de nmlteori: 
de Andrea Litiu, Lugoj 1863; de Vnsile Grecu 
Bibi. p. toţi; de Al. l S.laiccscu, 1916, Buc.

CORNEREVA, oom. rur. jivd. Sc'vorin, plasa 
Teregova; 3732 locîuitori.

CORNESCU CONSTANTIN, hatman, membru al 
divanului Criminal 1836, deputat 1836—1839.

CORNESCU HIHAIL, dvornic, deputat 1836, 
1839, ministru bisericesc, 1837.

CORNEŞTI ® c. r. jud. Dîmboviţa, plasa 
Biloiureşti'; 2010 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn.' Finta. 1| (D c.-Tteo, c. r. Jud. Bălţi., reşed, 
plăşii Corneşti, are 26 âate; 3921 loc. (1922)t 

CORNET, schit corn. Călincşti jud. V îl cea; 
fundat 1666.

CORNÎpTUL, corn. rur. jud. Jlfov, plasa Dom
neşti; 2331 loc. După. legea 1929, sat circ. corn. 
Bragadiru.

CORNI, corn. rur. jiid. Botoşani, plasa Corni; 
3010 loc. După legea 1929, sat circ. crom. Poiana.

CORNOru lOAN (*1861tl913), fost profesor la 
facultatea'de teologie din B_ucureşti şi director 
al cancelariei Sf. Mitropolii.

CORNUL-LUI-SA,S, loc. jud. laşi pe uralul 
Prutului lîngă satul Perieni (ţine de cum. Ţigă- 

jiaş, după Itrgea 1929). Aci s’a dat în 1612 o mare 
luptă între Poloni şi Moldovcrîi ajutaţi de Tătari, 
fiind Domn Ştefan Tornşa; altă luptă s’a dat în 
1633 între Poloni şi Tătari.

CpRNUL-LXJNGEI, trecătoare formată de rîul 
Moldova; pune astfel în legătură Bucovina cu ora
şul Roman. *

CORpp, corn. rur. jud. Tecuci, plasa Nico- 
reşti; 4500 loc. Circ. corrt^ ou 6 sate (1929).
' COROIAN DEMETRU (* 1814 tl89l), profesor 
rurrrân în Gherla; canonic.

COROIANiTJLin (■ 1847), poli
tic şi advocat român în Transilva
nia. A trăit In Cluj. A fost osîndit 
la închisoare în procesul memoran
dului (1894).

: CORONINI lOAN BAPTIST CONTE
(*1794tl888), general austriac. A 
fost comandantul trupelor cari 
au ocupat principatele în 1854.

COROT [coro] JEAN BAPTISTE 
(*1796 tl875) pictor francez; îşi 
petrecu mare parte dm viaţă la Fontainebleau şi 
fu puţin cunoscut în timpul vieţii. Operele sale, 
mai ales peisagii, au dobîndit renume universal 
după moartea lui.

CORREGIO ANTONIO (* ca 1494tl534), pictor 
italian. A lăsat multe opere, în Parma mai ales; 
a lucrat în lumina clar obscură. Lui se atribue 
vorba „Ancli 'io son piilore I'’ ( =şi eu sînt pictor), 
ce ar Ii zis clnd a văzut un tablou al lui Ra- 
fael.

CpRSICA (=fr. OOBSE), insulă în Marea M'e- 
diterană la N. de Sicilia; 8722 km. p.; cap. Ajaccio. 
Ţine de-Franţa.

CORTAMBEIRT EUOEne (* 1805 tl881), geo
graf francez; autor de cărţi didactice renumite, de 
hărţi felurite.

cortes, adunarea' naţională spaniolă, com
pusă din Senat {Senalo) şi Cameră (Congreso).

GORTEZ FERNANDO (; 14851 1547), navigator 
spaniol; cuceri Mexicul (1519—1521), îl organiză 
şi-l guvernă ca delegat al regelui Spaniei; a murit 
insă disgraţiat de acesta.

GORţjNT) (sau corond), corn. rur. jud. Odor- 
heiu, pl. Praid; 3743 Ioc. St. balneară şi climaterică

luliu Coroian.

(536 m. alt.); ape cari conţin fier, sare, acid car
bonic. Bîlciu: 15 Ianuarie, 22 August;

CORVIN, familie nobilă ungurească de origine 
românească, iw ioan, mateiu.

COSAtJŢI,, corn. rur. jud. Soroca, plasa Bă- 
diceni; 22’64 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Ocolina.

cosinzeana ileana, personaj din poveştile şi poe
ziile noastre poporane; este o întrupare, a fru- 
museţoi şi a graţiei feminine; avînd cîteodată şi 
însuşiri supraomeneşti. Ea este fiinţa pentru care 
diferiţi eroi îndeplinesc fapte de jertfă şi de iscu
sinţă, fie ca s’o scape dintr’o nenorocire, fie ca s’o 
ia de soţie. Este corespunzătoare ou figura ero
ului masculin Făt-frumos. 1

COSMA, doctorul fără de arginţi, prăznuil de 
biserica ortod. la 1 Noembrie împreună ou fra
tele lui Damian. Erau Arabi din naştere, învăţase 
medicină în Siria şi, trăind în Cilicia, îşi exercitau 
profesiunea în mod gratuit şi propagau creşti
nismul. Au fost chinuiţi şi ucişi în timpul perse
cuţiilor lui Diocleţian (303 şi urm.). Moaştele lor 
s'au risipit: la Roma, la Constantinopol, în Franţa 
ctc.

COSMA, prelat român. A fost protosinghel al 
m.itrop. din Bucureşti, episc. al Buzăului 1764— 
1787; apoi mitropolit al Ungro-Vlaliiei 1781— 
1792. ■ ' .

COSMA PARTENIE (*1837 tl923), economist 
român în 'transilvania şi unul din conducătorii 
băncii ,,Albina” din Sibiu.

COSMENI (fost OOTMANI), oom. urb. jud. 
Cernăuţi, 'reşedinţa plăşii Şipcniţului, pe malul 
drept al pîrîului Şoviţa.'A fost capitala desfiin- 
ţatului jud. Coţmani. 5917 loc. (1915). Are o 
biserică ortodoxă, 1 unită, 1 catolică, 2 sinagoge; 
1 Uceu de băeţi, o şcoală de piscicultura şi mai 
multe şooale primare; staţie c. f. spre Vrînceni 
şi spre Cernăuţi.

COSMEŞTI ® circ. corn. jud. 'tecuciu, pl. Ni- 
ooreşti cu 9 sate (1929). Staţie c. f. Aci e un mare 
pod peste Şiret. Fabrică de cherestea. Petrol. II @ 
sat jud. Fălticeni (azi Baia) 1225 loc.; biserică din 
1459. ţ| ® circ. corn. jud. Vlaşca plasa Glavacioc 
ou 13 sate (1929).

GOSMIN, corn. rur jud. Cernăuţi; 5i08 loc. 
in apropiere e Codrul CoSminUlui (i^ acest cuv.) 
Staţie c. f. pe linia principală oare merge de la 
Bucureşti la frontiera Ghica Vodă, la 19 km. de
parte de Cernăuţi.

CpSMOVICI LEON (* 1857 tl921), profesor ro
mân. A ocupat catedra de zoologic la Facultatea 
de Ştiinţe din Iaşi; membru corespondent al Aca
demiei Române, 1893. Op. princ. Geologie 1883, 
Botanica 1887, Mineralogie 1887, Morfologie 1893, 
Studii morfologice 1894.

epSOVA, sau Cîmpul Mierlei, localitate în Ser
bia (iugoslavia), unde o armată creştină, compusă 
din Sîrbi, Bulgari, Albanezi şi Români, fusdrobită 
de Baiazid I (1389). Românii erau conduşi de 
Mircca cel Bătrîn. -

CpSTA-RIGA, republică America Centrală, in
tre Nicaragua şi Columbia;-59.570 km. p.; 270^000 
loc. Descoperită de Columb 1502.

GOSTACHE VENIAMIN tr VENIAMIN, Mitro
polit.

GOSTAPPRU OHEORGHE (* 1821 tl376). juiist 
şi om politic român. Studii la Pa
ris; a fost profesor de drept civil 
şi penal la Facultatea de drept 
din Bucureşti, decan (1872—73) 
şi rector, al Universităţii (1864 
—71). S’a ocupat de organizarea 
şi cîonducerca şcoalelor, fiind mult 
timp membru al Consiliului supe
rior al instrucţiunii (pînă la 1864); 
in 1858 a avut misiune să cerce-, 
teze şcoalclc din mai multe etate 
şi a tipărit un memoriu (1866).
Ca jurist a publicat o revistă de 
specialitate: Magazin judecătoresc (1855— 1862). 
A fost deputat, ministru de interne 0 860

G. Costafoni.
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—1861), de externe (1871—1873) şi apoi reprezen
tant al ţării la Viena.

COSTANDA QHEORQHE, profesor grec, special 
în matematici, Ia Academia Domnească din Bu
cureşti pînă pe la 1790.

GOSTANDIE FiLiri (*1752tl'827), episcop 
al Buzăului (1793—1819). A reparat biserici, a 
întemeiat şcoli şi a ajutat pe tinerii studioşi pentru 
a-şi desăvtrşi învăţăturile; a refăcut schitul -.Gă- 
vanele, dărîmat de cutremur, şi biserica Sf. Du
mitru din Bucureşti. Silit a demisiona din pricina 
neînţelegerilor cu domnitorul Suţu. a trăit la 
Chişinău. apoi Ia Braşov şi a murit în Bucureşti.

GOSTANGALIA, com. rur. jud. Calţulj plasa 
Dragoş-Vodă; după legea 1929 sat circ. corn. 
Balmaclia. Aci s’a petrecut în Iulie 1863 o mică 
luptă Intre, un regiment român comandat de co
lonelul Călinescu şi un corp de 400 Poloni, co
mandaţi de Colonelul Milcovici, cari venise pe 
Dunăre pe o corabie sub pavilion englez şi voiau 
să treacă în Rusia ca să ajute mişcarea de liberare 
a fraţilor. La prima ciocnire Polonii au scăpat, dar 
curînd au fost siliţi să dezarmeze şi apoi îna
poiaţi. peste graniţă în Turcia.

COSTESGU PANA, mare dvomic; 11 găsim mem
bru în divan ,,ţivil” 1837. .

GOSTEŞTI ®, circ. com. jud. Argeş, plasa 
Teleorman cu 17 sate (1929). Staţie c. f. linia Bu- 
cureşti-Timişoara, de unde porneşte linia Costeşti- 
TuEnu Măgurele. H ® c. r. jad. Lăp’uşna plasa 
laloreni; 6489 loc. Circ. com. cu 13 sate (1929). H 
® 0. r. jud. Tutova plasa Banca; 2087 loc. După 
legea 1929. sat circ. com. Petru Rareş. t ® circ. 
com., jud. Vîlcea, plasa Horez cu( 18 sate (1929). H 
® c. r. jud. Storojineţ pl. Ceremuş, 2631 loc. Circ. 
com. cu 2 sate. 1| ® sat jud.- Bălţi com. Zabriceni; 
1236 loc. (1922); întemeiat 1600) 1|: ® rîu, jud. 
Vîlcea, se varsă în Bistriţa.

, GOSTIN HntON (*1633tl691), cronicar mol
dovean,.b'oer mare. A ocupat funcţiuni însemnate 
şî a exercitat o înrîurire directă în conducerea 
afacerilor publice. In tirnpul lui 
Pctriceico, fu trimis în interes di- 
plornatic în tabăra Turcilor de la.
Nistru şi atunci rosti acele fai
moase-cuvinte: ,,Sîntem noi Mol
dovenii bucuroşi să se lăţească 
împărăţia In toate părţile cît de 
mult, iar peste ţara noastră nu 
ne pare bine să se lăţească". Tot 
sub Petriceico, Turcii intră în.-' 
luptă cu Polonii şi Domnul voeşte 
să treacă în partea acestor din 
urmă. Cos tiu însă convinge pe ,
ceilalţi boieri şi cu toţii se opun pubiicat0drsU 
Domnului, pentrucă vedeau că era pfi. Marian, 
mai bună unirea cu Turcii, iar nu 
cu Polonii, care au şi fost învinşi. Se înţelege că 
Dumitraşcu Gantacuzino, care vine la tron îndată 
după acest eveniment,' — în urma căderii lui Pe
triceico — caută să iă lîngă sine pe Costin. Acesta 
devenea din ce în ce mai influent, era agent de 
frunte în tratativele diplomatice între Turci şi Po
loni şi izbuti astfel să răstoarne pe Dumitraşcu, so- 
cotindu-1 un uzurpator. Anton ROset, care urmea
ză în domnie, încarcă pe Costin cu cele mai mari 
onoruri, dar — din motive pe care nu le putem şti 
— vedem că e răsturnat tocmai de Costin şi 
înlocuit cu Constantin Duca. După ce Duca se 
întoarse dela împresurarea Vienei (1838), fu'ata
cat de Poloni şi luat prizlonicr împreună ou Miron 
Costin şi cu alţi boeri. Costineştii stau de aci 
înainte retrăi in Polonia şi numai'pe la începutul 
domniei lui Constantin Cantemir se întorc în 
ţară, şi vedem că atît Miron cît şi fratele său 
Velişco Vornicul, ocupă funcţiuni. Intrigile dela 
curte, neînţelegerile dintre Costineşti şi Rdse- 
teşti, cari aveau mare influenţă pe lîngă Domn, 
făcură pe cei dintîi să devie adversari ai lui 
Cantemir. Povestesc cronicarii că Miron îi zicea: 
,,-Ma.i des 'cu paharele şi mai rar cu orînduelele, 
că-i vrea să-ţi dai Măria-Ta seama odată şi n’ei

Miron Costin >

putea.” In curînd Gostmeştii fură scoşi din func- cos- 
ţiuni Velişco, luînd parte la un complot, care 
avea de scop răsturnarea Domnului, fu prins,' vJy 
adus Iă Iaşi, bătut şi ornorît. Crezind atunci că 
şi Miron va fi amestecat, Cantemir trimise la 
moşia acestuia să-l prindă — cînd se .dusese ca 
să-şi înmormînteze soţia — şi astfel în Decembrie 
1691 acest marc bărbat al ţării fu ornorît. Opere 
pr. Cartea Tpentru (lesrAlecatul de ’nlliu a (ării 
Moldavii şi neamului moldovmese;. Letopiseţul 
Ţării Moldovei dela Aaron Vodă; Viaţa lumii, 
poemă filozofică-teologică. în limba polonă a scris 
o poemă In care vorbeşte despre colonizarea Da
ciei şi fondarea principatului.

GOSTIN NicoLAE (* ca. 1660tl712), cronicar 
român..Fiu al lui Miron, a făcut studii în Polonia, 
a ocupat funcţiuni începînd din vremea lui Const. 
Cantemir, fiind hatman sub Const. Duca (1693), 
mal tîrziu hatman în timpul domniei a doua a 
acestuia (1701), vornic mare în timpul lui Ni-' 
colae Mavrocbrdat, caro ÎI numeşte şi caimacam 
pînă la intrarea sa în ţară, mare logofăt sub . 
Dumitru Cantemir şi sub Nicolae Mavrocordat în 
a doua domnie. După uciderea tatălui său, el a 
fost areătat de'Cantemir, dar a scăpat cu viaţă 
şi a pribegit, afară din ţară, caşi pe -vremea lui 
Antioh Cantemir cînd a stat în Muntenia 4 ani 
împreună cu fraţii săi. Ca om învăţat el a avut 
diferite misiuni diplomatice, mai ales sub Nic. 
Mavrocordat. Opere: Cartea .descălecatului din- 
tiiu, reproduce lucrarea tatălui său cu acelaşi 
subiect, dar adaogă povestirea de la începutul 
lumii; Letopiseţul Moldovei de la 1661 — 1711,
(ambele publicate de M. Kogălniceanu în.colec
ţia sa); Ceasornicul domnilor, scriere filozofică, 
ms. în Bibi. din Iaşi.

GOSTIN VELIŞCO, bocr român, frate cu Miron.
Pe vremea lui Constantin Cantemir (1685 şi urm.) 
a fost hatman şi a luptat contra iBCursiunilor 
polone; a fost apoi vornic marc de ţara de sus.
Mai tîrziu, căzînd în disgraţia Domnitorului, a 
format un complot ca să ceară ajutor lui Brlnco- 
veanu ca să scoată din Domnie pe Canţemir şi 
să fie pus în locul lui. Trădaţi do unul numit 

■ Ilie Ţifesou, cîţiva au fugit, iar Costin a fost prins 
şi ucis.

GOSTINESGU EMIL (*1844 tl921), om po- 
tic român. Ă fost ziarist, redactor Ia Românul 
lui G. A. Rgsetti de la 1866 la 1882. Deputat în 
mai multe legislaturi dela 1876, a fost în multe 
rînduri raportor general al budgetului, iar în 1902 
a fost pentru prima dată mini.-îtru de finanţe şi 
după aceea în 1907, i909 şi 1914. In guvernul 
naţional format-la '.aşi în 1916 a fost ministru 
fără portofoliu. Dintre reformele făcute de el 
cităm desfiinţarea accizelor comunale şi înlocuirea , 
lor cu fondul comunal plătit la locul de producţie.

COSTIŞA, com. rur. jud. Rădăuţi, plasa Dor- 
neşti; 2100 loc.

GOSTÎNA, circ. com. jud. Suceava, plasa Ili- 
şeşti cu 5' sate (1929).

GOSTULENI ® circ. corn. jud. Iaşi, plasa 
Codru, cu 4 sate (1929). II ® c. r. jud. Lăpuşna, 
plasa Nisporeni-; 2112 loc. După legea 1929 sat 
circ. com. Boldureşti.

GpŞAVA, - circ. com. jud. Severin, plasa Mar
ginea cu 4 sate (1929).

GOŞĂRNIŢA, corn. rur. jud. Sorbea, plasa 
\ ăscăuţi; 2160 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Văscăuţi.

GOŞB1JG OHEOROHE (18661 1918), poet român.
A făcut studii în Năsăud şi în Cluj; a colaborat la 
diferite reviste In Transilvania şi In deosebi la 
,,'rribuna” din Sibiu. Trecîiid în România, a fost 
ziarist şi profesor în Bucureşti, a întemeiat, cu 
Slavici, revista Vatra (1894), cu Chendi şi Gorun 
Viaţa literară (1906), cu Vlahuţă Sămănătorul 
(1900). A fost referent literar la Casa Şcoalelor, 
membru al Academiei Române (1916). Publicaţiile 
lui dinainte de 1890 sînt puţin cunoscute. Re
putaţia şi-a stabilit-o nu voi. Balade şi idile 
(1893), asupra căruia a scris Gherea un articol
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Gheoghe Coşbuc.

COŞ- (.'logios numindu-l „poetul ţărănimei" (1897). frot 
PfSy in eP0Ca ac6ea a mai publicat: Fire de tort (1899), 

poezii, Eneida (trad. In metrul original, 1896), 
caro a fost premiată de Academie, Sancolala (trad. 
1897), Antologic sanscrită (1897), apoi două cărţi 
despre războiul din 1877; Pmestea unei coroane 
de oţel (1899) şi Băsboiul nostru pentru peallmare 
(1899). Al treilea volum de poezii a apănit în 
1902: Ziarul unui pierde-vm-ă, cuprinzind şi unele 
bucăţi scrise. înainte, dar nepublicate încă. Acti
vitatea lui a fost şi în epoca aceasta a doua a 
vieţii sale foarte bogată: cărţi de vulgarizare 
{Din lara Basarabilor,
1901; Duşmanul dintre 
noi, 1905 în Bibi. anti- 
alcolică; Ostaşul, 1906), 
cărţi didactice în unire 
cu alţii; traduceri din 
diferiţi autori (Poezii 
de Carmen Sylva, 1906.;
Georgicele lui Virgil,
Parmeno de Tercnliu,
Don Carlos de Schiller); 
cercetări literare şi des
pre folklor {Din ale 
neamului nostru, 190.3;
Supersliiiile poporului,
1909). In ultimii ani ai vieţii l-a preocupat tra
ducerea Odiseei şi mai ales trad. poemei lui Dante. 
Pentru aceasta, a făcut studii îndelungate penlru 
epoca în care a apărui Divina Commedie şi pentru 
filozofia dantesoă. A lăsat ,în manuscris această 
traducere, care nu este forma ei definitivă, şi care 
s’a publicat după moartea lui cu comentarii de 
Ramiro Ortiz de către Cartea Românească: Jn- 
femul,i92G, Purgatoriul, In amintirea lui s’a 
dat numele Coşbuc unui sat din ţud. Năsăud şi ■ 
unei staţii de c. f.

COŞEIXI, corn. rur. jud. Sălaj; 863 loc. Mină 
desareîn exploatare. In 1922 s'au extras6410 tone.

COŞELţîU, măn. maici, jud. Soropa, aproape 
de satul Slobozia-Coşeleuca, care face parte din 
corn. Cotiugenii-Mari-, întemeiată pe la 1790.

COŞOVEI HATEin (sec. XVI), boier mold. a 
zidit măn. Coşula jud. Botoşani.

COŞOVENII-DE-SUS, circ. corn. jud. Dolj, 
plasa Secuiu cu 8 sate, între cari C.-DE-sns, 3159 
ioc.

COŞTIIiA, vîrf în munţii Bucegi, înalt 2250 m.
COŞTţNI, st. balneară (lacuri sărate) şi cli

materică (400 m. alt.) înconjurată de păduri, jud. 
Maramureş, pl. Cîmpulung.

COŞyiiA ® circ. corn. jud.. Botoşani, plasa 
Frumuşica, cu 6 sate (1929). ţi ® măn. călugări 
jud. Botoşani, întemeiată 1862.

COTEANA, com. rur. jud. Olt, plasa Dră- 
găneşti; 2833 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Brebeni.

GOTţîŞTI ® com. rur. jud. Rîmnicu-Sărat, re
şedinţa plăşii Coteşti; 2472 loc. Circ. com. cu 
15 sate (1929). f ® staţiec. f. jud. Rîmnic-Sărat 
între Buzău-Focşani. ţ[ ® mănăstire de maici.

COTIUGţîNII-MARI, com. rur. jud. Soroca. 
reşedinţă, plasa Cotiugenii-Mari; 4550 loc. Are 
un gimnaziu de băeţi. Circ. com. cu 24 sate.

COTIUJŞNI, com. jud. Hotin, plasa Briceni. 
2705 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Larga.

COTN.^1, circ. com. jud. Iaşi, plasa Gîrli- 
gătura cu 19 sate. (1929). Pe teritoriul ei se află 
podgoria renumită a Cotnarilor; aci se află o 
veche bis. din timpul lui Ştefan cel Mare 1496 şi 
o bis. catol. ruinată, care se socoteşte a fi tem
plul protestant întemeiat de lacob Eraclide (1561- 
63) împreună cu o universitate pentru Saşii ce 
locuiau acolo.

COTQHE QHERQNTIE IEROMONAH (*ca. 1720fca. 
1780), călugăr basilit. A fost în Transilvania vicar 
episcopesc unit. A publicat o pastorală în 1760.

COTROCţîNX, deal în Bucureşti. Aci a fost o . 
mănăstire zidită de Şerban Cantacuzino Ia 1675. ' 
In această măn. a fost reşedinţa de vară a Dom
nitorului Carol plnă cînd s’a clădit castelul din

Sinaia. La 1893 s’a refăcut, rămînînd din vechile 
clădiri numai biserica ,şi'a devenit reşedinţa pă- 
rechii princiare. După urcarea pe tron a Regelui 
Ferdinand, tot aci a fost reşedinţa regală. Azi 
e reşedinţa M. S. Reginei Maria. In faţa intrării 
palatuiui e o Staţie de c. f. pe linia de centură a 
oraşului.

' GOTHVT ioan, general român. Sublocotenent 
1853, locotenent-colonel în 1876. A partici
pat în războiul , independenţei, la toate ope
raţiile do Ia Plevna şi de la Vidin, lucrînd cu de
votament, iar victoria de la Smîrdan se datoreşte 

. lui. în 1880 a fost înaintat colonel şi, după ce s’a 
retras din serviciul activ în 1891, a fost înaintat 
general în rezervă. ’

CpTU-GHITAIULUI, com. rur. jud. Ceta
tea-Albă, plasa Traian; 3036" loc. După legea 1929 
sat circ. com. Dunăreanca.

GO’ţ'MANI ® fost judeţ în Bucovina; în
corporat la jud. Cernăuţi, ţ ® oraş numit azi 
Cosmeni (•»■ acest cuv.).

COŢOFENEŞTI, com. rur. jud. Putna, plasa 
Adjud; 890 Ioc! ţine de com. Limca (legea 1929); 
aci a fost un mare spital militar In timpul răz
boiului pentru întregirea neamului.

GOŢOFENII-DIN-DOS, circ. com. jud. Dolj, 
cu 16 sate cu reşedinţa In satul titular (1929).

COUfi [cue] EMn. (ţl926), farmacist în Nancy 
(Franţa); practica îngrijirea bolnavilor prin suges
tie, (psichoterapeutică) şi susţinea teoretic ideile 
sale în „Bulletin de la Sociâte Lorraine de psy- 
chologie appiiquăe”.

COULOMMIERS, [culomie] oraş în Franţa 
(Seine et Marne)'; 6000 loc.; fabricaţiune de brîn- ■ 
zeturi.

COURBţT [curbe] aiTSTAVE (*181971877), pic
tor francez realist. T ’

COURTELINE [curt’Iin] oeorqes, după nu
mele adevărat de familie moineadx (tl929), scri
itor umorist francez. A publicat schiţe, nuvele, 
piese de teatru, etc. Cea mai cunoscută lucrare 
a lui este piesa Bcnibouroche.

COUSIN [cuzen] JEAN (*ca 1500 t.ca 1589), 
pictor franc. Op. pr. Judecata din urmă (Paris, 
Louvre).

COUSIN VICTOR (*1792 tl867),. filozof franc., 
prof. la Sorbona şi la Şcoala Normală; membru al 
Academiei Franceze. Făcu cunoscută In Franţa 
filozofia lui Kant şi Încercă să o combine cu ideile 
lui Descartes, formînd un sistem pe care-1 numi 
eclectism.

COVASNA -® com. rur. jud. Trei Scaune 
5456 loc.; reşed. plăşii cu acelaşi nume; st. bal
neară (acid carbonic, bicarbonat de sodiu, iod, 
fer) şi climaterică (564 m. alt.);. staţie c. f. pe 
linia laterală Sf. Oheorghe—Breţc. •: ® com. rur. 
jud. Fălclu plasa Răducăneni: 2310 loc. După 
legea 1929, trecută la jud Iaşi.

GOVURLUIU, jud; In Moldova; cap. Galaţi; 
supr. 2662 km. p., 180.086 loc. (1915); 4 plăşi; 1 
com. urb. 39 c. r.; 17 parohii urbane, 58 rur. 110 
bis; ţine de eparhia Dunării de jos cu reşedinţa 
In Galaţi; circ. Curţii de apel din Galaţi; are 10 
grădini do copii şi 122 şcoale primare (1928—29); 
10 cooperative de aprovizionare şi consum, 2 pen
tru exploatare de păduri, 5 coop. de producţie şi 
4 coop. agricole. Numele după 
pîr. Covurluiu care udă judeţul 
şi se varsă In lacul Covurluiu.

COZACOVIGI DIMITRIE 
( *179071868), romtn macedonean 
numit membru al Academiei prin 
decretul din 1866 ca reprezen
tant al Macedoniei împreună cu 
I. Caragiani.

COZADINI DIMITRIE,
om politic român. A făcut par
te din comitetul de propagandă 
din Moldova pentru realizarea unirii principate
lor; a fost ministru In Moldova In 1860, In gu
vernul prezidat de Mih. Kogălniceanu. După unire.
In col prezidat de Al. Golescu. în 1870.

D. Cozadini.
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COZADţNI ORIOORE (*1828tl897), om politic 
român. A luat parte la mişcarea din 1848, a fost 
membru în comisia centrală din Focşani, deputat.

PL. BUJ

iPL.PCCHE 
1 ®Pechel

Harta jud. Covurlui.
prefect. A lăsat un legat pentru şcoala din co
muna în care avea propriet-rte.

COZIA ® măn. jud. Vllcea; Intern, de Mircea 
cel ăîare 1386; aci se află mormîntul lui Mircea, 
al Teofanei (Teodora), mama lui Mihaiu Viteazul; 
între portretele murale este şi al lui Mircea în 
costum de cruciat, care a inspirat poezia lui 
Gr. Alexandrescu „Umbra lui Mircea la Cozia”. 
In sec. xvm măn. a fost teatrul multor lupte şi 
năvăliri, de aceea a suferit multe stricăciuni: 1788 
Turcii au învins pe Prinţul de Coburg, 1821 re
tragerea trupelor lui Ipsilante gonite de Turci. In 
1879 transformat în penîtenciar, care s’a mutat 
mai tîrziu. In 1584 Petru Cercel a zidit lingă măn. 
o bisericuţă, în care se află mormîntul fiului său 
Marcu. f ® vlrf de munte jud. Argeş, 1677 m. 
H ® pîrău în jud. Fălciu, se varsă în Jijla.

CQZUt. ® st. babi. jud. Neamţ; folosit din 
1882; conţine; sulfat de magneziu, clorure al
caline, săruri de calciu, t ® munte jud. Neamţ.

COZUB EMILIAN (*1829tl894) magistrat şi 
filantrop român din Bucovina.

CRACOVIA (= polon. ERAKOw), oraş în Po
lonia; pe Vistula 176.000 loc.; Universitate fundată 
1361.

CRAIDOROLŢ, corn. cur. jud. Satu-Mare, 
plasa Arded; 2485 Ioc.

CRAINA, ţinut în .Iugoslavia (Seri'ia). în 
care locuesc mub.i Români. A fost în vechime 
teritoriu românesc.

CRAINIC snwioii ("1777tl85.5), cleric român 
unit. îh Transilvania.

CRAINIC NICHIFOB (*1889), scriitor român. 
Profesor la fac. teolog. Ghişinău. Premiul naţ. p. 
poezie 1930. Op. pr. Darurile pămlntului. 1920. 
Conduce revista „Glndirea'1.

CRAKpVA ® municipiu, cap. jud. Dolj, pe 
malul stîng al Jiului; 51.927 Ioc. (1915). Are 29 
biserici, între cari mai însemnate; Sf. Dumitru, 
zidită de Banul Barbu Graiovescu pe Ia 1450, re
făcută de Mateiu Basarab la 1652; Obedeanu, 
zidită la 1748 de familia Obedenilor; Sf. Nicolae, 
zid. de Marele Stolnic Barbu Gănescu 1757; 
Madma-Dudu, înzestrată cu avere mare, între
ţine o şcoală de fete şi un spital; Sf. Treime; Sf. 
llie, Staţie c. f. spre Turnu Severin, spre Tîrgu

Jiu, spre Piatra Olt, spre Calafat. Are 2 licee de (707- 
băeţi, unul („Garol I”) fondat în 1826, altu în 
1882; 2 .şcoale secundare de fete, 1 şc. militară, 2 şc. t^r\A 
normale, şcoală profesională; 5 şcoale de comerţ, 1 
de meserii şi multe şcoale primare. Are mai multe 
spitale; o bibliotecă şi un muzeu (fond. Aman); 
un conservator de muzică; e un centru de mişcare 
culturală, aci apar mai multe reviste, între cari 
mai veche esto Arhivele Olteniei, e o societate de 
conferinţe ,,Prietenii ştiinţei”, sînt institute de 
editură, cari tipăresc cărţi în condiţii foarte bune.
E reşedinţa Curţii de Apel. E un oraş vechiu, 
a cărui origine nu se cunoaşte: după unii, ar fi 
început_ în sec. xm. Aci a fost mai tîrziu reşedinţa 
banilor'Olteniei şi aci şi-au avut centrul multe 
familii boereşti cari au dat şi Domnitori ai Mun
teniei. t ® c. r. jud. Bihor. plăs. Beliu.

CRAMPTON RussEL (*1816tl888), inginer en
glez, inventatorul locomotivei care-i poartă nu
mele.

CRANACH LtrcA (*1472tl553), pictor german.
Op. pf. Martirul Sf. Caiinina (1506) la Berlin.

CRASNA ® rîu afl. al Someşului pe stânga.
Udă jud. Sălaj, Satu-Mare şi trece în Ungaria, 
unde se varsă în Someş. H ® circ. com. jud. Sto- 
rojîneţ, plasa Sireţel, cu 3 sate. 1 (D c. r. jud. 
Cetatea-Albă plasa Decebal; 2484 loc. Colonie 
germană. După legea 1929 sat circ. com. Taru- 
tino. K ® c. r. jud. Sălaj, reşed. plăşii Crasna;
3870 loc. H ® staţie c. f. de unde pleacă linia 
Grasna-Huşi. “I ® măn. jud. Prahova, Intern. 1824 
de monahul Ghesarie (fost Dinu Popa Radu Por- 
logea). H ® schit jud. Gorj com. Drăgoeşti, fund. 
de vel-pitar Dim. Pilişanul 1637. H ® pîrău afl. 
al r. Buzău pe dreapta, în jud. Buzău, ţi ® pî
rău afl. al r. Bîrlad, udă jud. Vasluiu şi Fălciu.

CRASNA-KjSCHI, com. rur. jud. Storojineţ, 
plasa Sireţelului; 2683 loc.; 1 şc. de meserii. După 
legea 1929, sat circ. com. Crasna.

CR.^SSUS Luerns ucnnns (* 140191 a. Chr.), 
orator roman pe care-1 evocă Cicerone în Dia
logul Despre orator.

CRASSUS MARcus LiciMitrâ (*115153 a. Chr.), 
politic roman, formă primul triumvirat cu Cezar 
şi cu Pompeiu.

CRATES (ca. 328), filozof grec reprez. al şcoa- 
lei cinice.

CRAVEN LADI, scriitoare engleză, care a făcut 
în 1786 o călătorie la Gonstantlnopol şi în Grimea 
şi, cu acest prilej, a vizitat Ţara-Românească. Im
presiile din această călătorie le-a publicat într’o 
carte tipărită la Londra şi tradusă şi în franţu
zeşte (1789).

CRAGIUNA, cetate zidită, la vărsarea Mil- 
covului în Sîret, de Radu cel Frumos, spre a se 
apăra de Moldoveni, ca. 1470. Ruinile ei se ve
deau în timpul lui Cantemir (jud. Putna).

CRACIUNEII-DE-JOS, cum. rur. jud. Olt, 
plasa Drăgăneşti; 2033 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Radomireşti.

CRACIUNESCU ioan (*1845tl909), profesor 
român. A fost profesor de psihologie la facultatea 
de litere din Bucureşti. A publicat, în limba fran
ceză, la Paris, un studiu asupra poeziei poporane 
româneşti (1874).

CRACIUNEŞTI, com. rur. jud. Maramureş pl. 
Cîmpulung; 19'86 loc. Staţie baln. (sulf.), la 2 km. 
de staţia c. f. Băcicoiul Mare.

CRAENICEANU qeoroe (*1853tl926), me
dic român. A scris şi lucrări asupra boalelor de 
ochi şi asupra istoriei medicinei, între cari o im
portantă bibliografie medicală.

.CRAINICEANU ORIOORE (*1852), general ro
mân. Absolvent al şcoalei de aplicaţie de geniu 
din Bruxelles. A fost profesor la şcoalele militare, 
şeful' serviciului de geniu, secretar general al Mi
nisterului de războiu, şef al statului major ge
neral şi ministru de războiu (1909); a luat parte 
la războiul independenţei şi la începutul războiului 
în 1916; membru al Academiei Române (1911).
Op. pr. Curs de fortificaţie (1881, 1890), Consti
tuirea cetăţilor (1883), Neutralitatea României
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Ion Creanga.

CRA.(1887). Necesilnlea aiă[itor (1889). Geografie mi- 
^ D I litară (1894). •
^ I' I CRASNIŞOARA.VECHE. corn. rur. jucl. Sto- 

rojinel, plasa Siroţrlului: 2467 loc. După legea 
1929. sat circ. corn. Crasna.

CRATUNESCU NICOLAE (tl904), lost pro- 
Icsor la facultatea rle drept din Bucureşti.

creanga ION (‘1837 ti889), scriitor ro- 
măn. Născut In salul Humuleşti (Moldova), a 
urmat cursurile scmlnariului ,,Vcniaiiim Gnstachc” 
din Iaşi şi a fost hiroto
nisit diacon în Iaşil859; 
urmînd şcoala normală, 
a fost şi institutor In 
Iaşi; mai tlrziu părăsi 
preoţia şi rămase numai 
institutor. A făcut parte 
din cercul „Junimel” şi 
a publicat în „Convor
biri literare” întîiu ba
sme, apoi anecdote şi 
istorioare, în fine Amin- 
liri din copilărie. Cu 
acestea, mai ales, îşi 
stabileşte reputaţia de
mare povestitor. El poate fi socotit ca întemeieto
rul unui fel de scrieri: memoriul poetic. Ca insti
tutor, a lucrat în unire cu alţi colegi, abecedare, 
cărţi de citire şi un povăţuilor, cari au fost 
întrebuinţate mulţi ani în şcoală. In ultimii ani 
operele lui s’au tradus în italieneşte şi engle
zeşte,. obţinând deosebit succes în ţările res
pective.

CRECrUNESCU GEORQE (fl894), preot şi prof. 
român în Bariat.

CREMONA, oraş Italia (Lombardia); 38.000 
loc.; catedrală dih sec. xii.

CREOLI, nume pe care Francezii şi Spaniolii îl 
dau oamenilor de rasă albă născuţi lii colonii.

GREON, pers. mitol. din legendele 1’ebei: frate 
cu Jocasta, deci cumnat cu Oedip; rege al Tebei 
după moartea fraţilor Eteocle şi Polinice. fiii lui 
Oedip. Pers. principal în tragedia lui Sofocle: Anti- 
goiia.

CRESTOMŞ.TICUL ROMANESC, publicaţie periodică 
eu ,,tot felul de istorii şi alte făptorii”, a apărutîn 
Cernăuţi, în anul 1820, sub redacţia lui Teodor 
Racoce.

CRESUS (ca. 560 a. Chr.), regele Lidlei, vestit 
prin bogăţiile sale, prin viaţa sa începută în mari 
izbînzi şi sfîrşită- în mari nenorociri. După le
gendă, la întrebarea lui: care este omul cel mai fe
ricit, filozoful Solon a răspuns că nimeni nu poate 
fi numit fericit pînă mai e încă în viaţă. Cînd 
regele fu pus pe rug de Cirus, care-1 învinsese, 
re])ctă cuvintele ce-i spusese Solon.

CRETA (= CANDIA), ins. Marea Egee, 8618 
km. p.: ,300.000 loc. Ţine de Grecia. Cap. Caneea.

CREŢEANU OHEORQHE (*1829 ţl887), jurist, 
om politic şi scriitor român. A studiat dreptul la 
Paris; a început prin a fi pro
curor de tribunal (1853) Inain- 
tînd pînă la Curtea de Casaţie 
(1860). in acest timp a fost şi 
ministru de justiţie (1859) şi de 
culte (1862). A colaborat la 
diferite reviste [Itevista Româ
nă. Revista Cnrpaţilor) şi â 
publicat un volum de poezii 
Melodii intime (1855). A fost 
membru onorar al. Academiei, 
flomâne (1882)

GREŢEANXJ VICTOR (*1832 Gheorghe Creţeann. 
tl897), general român. A făcut 
studii la Saumur (Franţa) şi a devenit ofiţer de 
cavalerie; a luat parte la războiul independenţei 
cu gradul do colonel, distingîndu-sc în diferite 

' lupte şi cu deosebire la Rahova (7 Noernbrie 
1877). A fost adjutant regal, şeful casei mili
tare a Regelui, inspector al cavaleriei.

GREŢENI, circ. com. jud.. Vîlcea, plasa Dră- 
găşani; cu 29 sate (legea 1929).

GREŢESGU ALEXANDRU (*1825 tl885), jurist 
român. A fost profesor la colegiul Sf. Sava, apoi 
magistrat, ajunglnd pînă la preşedinte al înaltei 
Curţi de Casaţie. A fost şi ministru de Culte în 
guvernul prezidat de Ion Ghica (1869).

CREŢEŞTII-SINTţjŞTI, com. rur. jud. Ilfov, 
plasa Vidra; 20.32 loc. După legea 1929, sal circ. 
corn. Vidra.

GREŢUGRIGORE (*184811919), profesof român. 
A publicat o critică asupra ediţiei Godicelui Voro- 
ueţean (188'6), cîteva etimologii şi textul Lexiconu
lui slavo-romăn al lui Mardarie Gozianul, cu studii 
(1900).

GREŢULESGU ww KRETULESCU.
GREUSOT, [cit. crozoj, oraş Franţa în • de^ 

partam. Saone et Loirc; 33.000 loc. Uzină ve
stită condusă de fraţii Schneider: poduri de fier, 
material de căi ferate, material de artilerie.

GREVEDIA ® pîrău în jud. Mehedinţi. | 
® com. rur. în jud. Ilfov. ® circ. corn. jud. 
Vlaşca, cu 13 sate (1929).

GREVENIGU, circ, com. cu 7 sate jud. Vlaşca.
GRIGOV, rîu, isvorăşte în jud. Dîmboviţa, 

trece ’în jud. Prahova, primeşte apa mal multor 
pîrae şi se varsă în Ialomiţa (jud. Prahova) în 
faţa corn. Tătărăi.

GRIMEA, penins. Rusia de S. între Marea 
Neagră şi' M. de Azov, legată prin istmul de Pe- 
recop-, 25.590 km. p. Cap. Simferopol (Acmecet). 
Alte or. Sevastopol, lalta.

GRISANT sau CHRISANT wm- HRISANT.
GRISBAV, com. rur. jud. Braşov, plasa Bîrsa- 

de-Jos'; 2384 loc.
CRISGENT, sfînt, martirizat cu Codrat în 

Corint. SărUăt., la 10 Martie.
GRISORQRA, dascăl grec, stabilit în Bucu

reşti pe la începutul sec. xix. loan Ghica spune 
că l-a cunoscut şi că scrisese o carte Eglogarion, 
de care se serveau toţi şcolarii lui.

GRISFI PRANCESco (* 181911901), ofn politic 
italian. Amic al lui; Garibaldi, deveni', deputat 
în primul parlament ital. (1861); primministru în 
mai multe rlnduri, el contribui. la constituirea 
triplei alianţe; avu 6 mare autoritate în guvern 
şi căzu numai în 1896, cînd Italia fu învinsă la 
Adua, în războiul cu Abisinia.

GRISTARI MtHAlL, medic grec. Doctor de la 
Pavia (1806), îl găsim în Bucureşti în 1811 şi în 
1821. A tradus în greceşte Brute de Voltaire (1819) 
şi a publ. o carte despre morală şi fericire.

GRISTEA HIRON (*1868), patriarh al Româ
niei. A fost preot în Transilvania şi apoi episco]) 
■al eparhiei Lugojului. A făcut parte din .delegaţia 
care a adus Regelui Ferdinand hotărîrea de 
unire votată la Atba-Iulia (1918). După unire, 
a fost ales mitropolit al Ungrovlahiei şi la în
fiinţarea patriarhiei româneşti, a fost proclamat 
primul ei patriarh (1925). In 1926, cînd Regele 

. Ferdinand a consimţit la retragerea fiului său- 
Carol din situaţia de Prinţ moştenitor şi cînd s’a 
proclamai moştenitor Mihaiu, Patriarhul a fost 
desemnat do Rege ca membru în Gonsiliul de re
genţă cu Prinţul Nitolae şi cu Gh. Buzdugan.

GRISTESGU CONSTANTIN (*1866 tl923), ge
neral român. Ofiţer de stat major. Sublocotenent 
în 1887, general de brigadă în 191-i, de corp di: 
armată în 1917.; A fost, în 1913, consilier tecliiiie. 
pe Ungă statul major sîrbesc înainte de inţrarea 
noastră în acţiune; apoi la încheierea păcii ilijt 
Bucuroîşti, a fost ofiţer technic în delegaţiunea 
română. In timpQl războiului pentru întrogiri a 
neaniului, a fost şef de stat-rnajor al armatei ii, 
apoi al armatei m, comandant al grupului pentru 
apărarea Dunărei, comandantul armatei de Nord 
(1916), comandantul armatei, i (1917), şei al 
statului-major general al armatei (1918).

GRISTEŞTI ® circ. com. jud. Fălticeni (Baia) 
plasa Paşcani cu 7 sate (1929). U ® c. r. iud. 
Mureş, plasa Mureş de Jos!; 893 loc.

CRISTIAN i® munte, ramură a munţilor Bu- 
eegi, jud. Braşov. La o înălţime de 1590 m. este 
o casă de adăpost. St. climaterică, f © c. r. jud.
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Cristian X.

Gh. *Crişan.

Sibiu plasa Turnîşor; 3560 loc. Fabrică de brîn- 
zeturi; H @ c. r. jud. Braşov, plasa Bîrsa de Sus; 
3097 loc.
• CRISTIAN X' (■ 1870), regele Danemarcei, suit 
pe Tron In 1912. E din familia 
Sohlesvig-Holstcin-Sondenburg- 
Olucksburg.

CR:ISTIANIA w oslo.
CRISTINA, sf. martiră'

HRISTINA.
CRISTINA DE FISAN (*oa.

1440), scriitoare franceză, ori
ginară din Veneţia.

CRISOSTOM n- RRISO- 
STOM.

CRISTIANÎA tw OSLO.
CRISTIQR, corn. rur. ,jud.

Hunedoara;’ 2574 Ioc.
CRISTOFI SFIBIDON (tl765), modic greo sta

bilit în Bucureşti. Ctitor al bisericii Spirea, undo 
este îngropat.

CRISTOS ( = HRISTOS) wm- ISns.
CRISTUR corn. rur. jud. Odorheiu pîasa Cri- 

stur; 3698’loc. Staţie o. f. linia 
Sighişoara-Odorheiu.

CRIŞ, riu afl. al Tisei; izvo
răşte din Munţii Apuseni; .for
mat din Crişui repede, în care 
se varsă Unetetrl, Cricul negru 
şi Cricul alb-, trece prin Oradea; 
se varsă în Tisa.

CRIŞAN OHEOROHE, originar 
din Cărpeniş, unul din capii re
voluţiei ardelene din 1784; a fost 
ncis pe roată împreună cu Horia 
şi Cloşca.

CRIŞAN lOAN ("1853 t 1893), prof. român in 
Transilvania.

CRIŞANA (ţara CRlştmiLOR) este regiunea te-' 
ritoriului românesc aşezat la E. de Tisa pînă la 
Munţn Apuseni. Ea estăpînită numai în parte de 
statul român, formînd judeţele Satumare, Sălaj, 
Bihor, şi Arad. Aci a fost prin seci ix un stat ro
mânesc, despre care vorbesc vechile cronici. Ele 
pomenesc şi despre un domnitor, Menumonit.

CRIULENI, corn. rur. jud. Orhei, reşedinţă, 
plasa Criuleni; 26471oc. Girc.com. cu 11 sate (1929).

CRI'VAţul, corn. rur. jud. Ilfov, plasa Budeşti; 
2.360 loc. După legea 1929 sat circ. corn. Budeşti.

CRIVINA, staţie c. f. jud. Prahova linia Bu- 
curcşti-Ploeşti.

CRÎMPpiA,' circ. com. jud. Olt. plasa Pot
coava, ou 8 sate (1929).

CRÎNGENI, com. rur. jud. Teleorman, plasa 
Călmătui; 2705 loc. După legea 1929, .sut circ. 
com. Băseşti.

CROAŢIA, provincie în E. Europei, a făcut 
parte din statul Ungariei, iar, după războiul mon
dial, a trecut în statul Iugoslav, (iw roaosLAViA).-

CRQGE BENEDETTO (*1866), istoric şi este
tician italian, profesor la Universitatea din Nea- 
pole, fost-ministru de instrucţie In 1920, membru 
onorar al Academiei Române (1921). Op pr. Esle- 
lica (1902), Filozofia, Logica (1902), Istoria Ita
lici dela 1871 la 1915 (1927), Teoria şi istoria 
istoriografiei (1913). Cunoscut afară din Italia 
mai ales prin teoriile sale estetice.

CROMWELX [cif. cromuel] OLIVER C1599t 
1658), om politic englez, membru al Parlamentului 
şi general, răsturnă pe Regele Carol I, învinse pe 
.susţinătorii lui, institui un tribunal, care-1 osîndi 
la moarte. După aceasta, deveni suveran sub ti
tlul de lord proiector. Viaţa lui a inspirat cu
noscuta dramă a lui V. Hugo Crnmwell (1827).

CRONOS, divinitate gr. Era tatăl lui Zevs. 
Romanii îl identificară cu Saturn.

CRONSTADT, oraş şi port la golful Fin
landei.’ .

CROOKES [cit. crucs] william (*1.823 tl919), 
fizician şi chimist englez. A descoperit thallium, 
a inventat o metodă ca să scoată aurul şi argintul 
din minereurile lor, a inventai tuburile cari îi

poartă numele. Admite că există o a patra stare 
a materiei. e.Ttraf/azoasd sau radiantă. S’a ocupat 
şi de spiritism. A fost mcrnbiA onorar al Academiei 
Române (1913).

CRUCIADE, expediţiuni religioase întreprinse 
de'creştini pentru cucerirea locurilor sfinte, după 
ocuparea Ierusalimului de Turci în 1076. Fură în 
total opt cruciade, c. i-a (i095) provocată de 
papa Urban II şi condusă de Petru Ermitul; se 
cuceri Ierusalimul (i099). c. ii-b (1147) condusă 
de Ludovic VII, regele Franţei, şi do Conrad III, 
regele (Împăratul) Germanilor, nu făcu nici o 
ispravă, o ni-a (1189) provocată de pierderea le- 

’rusalimului, condusă de împăratul Frederic Bar- 
barossa, care pleacă întîiu,' cu armatele sale, de 
Bichard-inimă-de-leu, regele Angliei, şi de Phi- 
lippe-Auguste, regele Franţei; a obţinut succese 
mari în prima parte prin valoroasa conducere a 
împăratului german, dar, după moartea acestuia, 
s’a produs o mare deprimare, pe care.n’au pu-. 
tut-o înlătura ceilalţi doi comandanţi suprenii, şi 
s’a terminat fără ca Ierusalimul să fie liberat, dar 
s’a obţinut- făgăduială din partea. Sultanului că 
va lăsa liberă intrarea pelerinilor, o. iv-a (1195 şi 
urm.), nici n’a ajuns în Asia, ci; amesteeîndu-se 
în intrigile şi luptele interne ale imperiului bizan
tin, cruciaţii au atacat şi cuprins Constantlnopolul 
şi s’au făcut stăpîni acolo. o. v-a (1217 şi urrh.), 
a fost o expediţie în Egipt, ■ cu mari sutcese la 
început, cu marUlnfringeri în urmă; dar, ple- 
eînd in 1228, împăratul Frederic II avu prih di
plomaţie şi' prin arme norocul de a pune iar 
mîna pe Ierusalim. Certuri între statele creştine 
şi Papă au împiedecat folosirea acestei situaţii: 
c. VI-a (1239—1240) a avut de rezultat pierderea 
Ierusalimului şi întărirea puterii musulmane, c. 
VII (1248 şi urm.) condusă de Regele Franţei 
Ludovic IX cel sfînt, se sfîrşeşte fără nici un re
zultat. c. vin (1268) condusă do acelaşi Ludovic, 
dar fără rezultate favorabile, mai ales- că con
ducătorul muri, în timpul expediţiei, in Tunis., 
După aceea, in cursul secolelor, au mai fost 
expediţii creştine cari au primit numele de cru
ciade, dar nu se pot număra, propriu vorbind, 
ca atare.

CRUGLIC, com. rur. jud. Orheiu,plasa Criuleni,, 
2096 loc. După legea 1929, sat circ. cum. Criuleni.

CRUM, rege al Bulgarilor de la anul 802. A 
învins şl ucis pe împăratul bizantin Niceforps, 
care-l atacase, apoi a atacat chiar Constantino- 
polul (812), fără însă să-l poată cuceri. Sub el 
puterea statului bulgar a ajuns la mare strălucire.

oRţrscA, academia dblla, ' Academie italiană 
iiîtenieiată la Florenţa . în 1582, a publicat nn 
Vocabular al limbii in 1612, urmat de alte edl- 
ţiuni pînă în 1923; editează şi texte ale vechilor 
autori italieni.

CRUSOE ww ROBINSON.
CR'UŞOVA, oraş în Iugoslavia.
CRUŞO'VAŢ, st. c. f. jud. Severii! luiia Bu- 

cureşti-Timişoara.
CSAky (cit. cinchi] albim (*1841) om po

litic ungur, a fost ministru de culte 1888—1894.
CSAky istvjw ( = ŞTEFAN) (flCOj), general se- 

cuiu, întiiu partizan al lui Mihaiu V iteazul, apoi 
a luptat contra lui.

CSAky lAszl6 ( = ladislad), principe al Tran
silvaniei între 1427—;1437-.

CRAey HiCLds ( = nioolae) (ti426), comite su
prem al coihitatului Timiş (1396—-1402); pruici- 
pe al Transilvaniei (1415—1426), s’a luptat contra 
Turcilor.

CSAnyI [cit. climi] lAszl6 (= ladislad)
(*1790ţlS49), om politic ung.; unul din şefii re
voluţiei din 1848; prins de Ruşi fu pedepsit cu 
moarte de Austriaci, după victoria de la Villagoş.

CSEMEGI (cit. cemeghi] carol .(*1826 ti899j, 
jurist ung. Advocat in Arad, ministru, preşedinte 
al Curţii supreme de justiţie; principalul autor-al 
codului penal din 1878.. '

CSENGERY [cit. cengheri] anton (1822— 
1880), scriitor şi om politic ungur; narticipă la

CRI-
CSE
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CSI- revoluţia din 1848; fu dintre cei mai înflăcăraţi sus- 
r'i ID ţinaturi şi organizatori ai dualismului austro-ungar. 
VrfUr CSIKT [clki] a*tOELY (=ORIOOBE) (*1842 

tl891), scriitor ungur, preot catolic in Transil
vania, profesor de seminariu. Pr. Op. Profeţie, 
1877; lanm, tragedie, 1877; Proletari, 1880; Să
răcie lucie, 1881. A tradus tragediile lui Sophocle. 
şi comediile lui Plavl.

CSOKONAI [cloconal] VITBZ (*1773tl805), 
poet liric ungur; a fost profesor la Debreţin, dar 
a fost silit sa plece din cauza vieţii sale dezordo
nate. Unul din întemeietorii literaturii maghiare 
moderne. Op. pr. Lilla, poezii ; Clntece anacreon
tice, 1806; Dorrotea, epopee comici; Nemurirea su
fletului,- poema filozofica.

GSpNGRAD, [ciongrad],oraş5n Ungaria In co
mitatul cu acelaşi nume, pe Tisa; 30.000 loc.

CTŞSIAS (sec. V. a. Ghr.), grec caiator prin 
Persia, poate şi prin India. Au ramas de la el 
descrieri de călătorie: Myrobiblion ş. a.

CyBA, ins. din Antile (America Centrală); 
118.883 km. p.; 1.700.000 loc.; aparţinu Spaniei; 
luată-de .'Statele-Unite In urma războiului din 
1895., Oraşe princ.; Havana, Santiago de Cuba, 
Melanzas. '

CUBAJ'II, cotn. rur. jud. Bălţi plasa Glo- 
deni; După legea 1929, sat circ. corn. Balatina; 
întemeiat 1702 ; 2593 loc. (1922).

CUBţîI, corn. rur. jud. Cahul. reşed. plăşii 
Traian; 8656 loc. Circ. corn. cu 3 sate.

cyBRAT (t ca. 665), duceai Bulgarilor. El a 
liberat poporul său de sub dominaţiunea Ava
rilor (634) şi s'a aliat cu Împăratul Heracliu al 
Bizanţului (ca 638).

GUCiyC-KAINAHDGţ (azi i se zice oainak- 
QEAUA MioA), sat In judeţul Durostor. Aci s’a 
Încheiat, In 1774, Intre Turci şi Ruşi, pacea prin care 
a Început amestecul mai direct al Ruşilor In afa
cerile principatelor.

CUCIUREANU OHEOltOHE (*1824tl886), me
dic român. A fost medic In Iaşi (1837), apoi a 
avut funcţiunea de „protomedic” al Moldovei. 
Membru onorar al Academiei Române (1871).

GUGIUREANU mihah. (*1819tl844), scriitor 
român. A trăit în Botoşani, Cernăuţi, Fălticeni; 
a publicat o broşură de poezii: Poetice cercări, 
1839; a fost şi magistrat.

CUCrynUL-mare ® com. mr. jud. Cer
năuţi, plasa Cosminului; 14.000 loc. Circ. com. cu 
2 sate (1929) f® c.-mc, c. r. jud. Cernăuţi, plasa 
Nistrului; 3564 loc. Circ. com. ou 3 sate.

CUCORţNI, cic. com. jud. Botoşani cu 15 
sate (1929). /

cycu lOAN (‘1837 tl870), om politic român In 
'transilvania. A fost de multe ori deputat In par
lamentul din Pesta.

CUCUţŢI, ® circ. com. jud. Olt, plasa Dumi- 
treşti cuTl sate (1929).1® staţie c. f. jud. Putna 
aproape de Odobeşti.

CUCURyZU, com. rur. jud. Vlaşca, plasa Cîl- 
niştea; '3208 loc. Dupâ legea 1929 sat circ. com. 
Chiriacu.

CUCUTţNI, staţie c, f. jud. Iaşi linia Paşcani- 
laşi.

CUDALBI, com. rur. jud. Covurluiu, plasa 
Pechea; 6180 loc. Arc un gimnaziu şi o şcoală 
secundară de fete.

CUâNIM [kOne" ] VICTOR, profesor francez, fost 
ofiţer, stabilit In Iaşi, unde a deschis un pensionat 
pentru fiii de boier. In care se învăţa, cum zice A- 
lecsandri, care i-a fost elev: ,,un pic de franţu
zească, un pic de nemţească, un pic de grecească şi 
ceva istorie şi ceva geografie pe deasupra”. Avea 
bunul oblcciu de a merge vara cu elevii Intr'un 
sat, unde petreceau vacanţa. Aşa a fost in 1834, 
cind se găseau pe malul Prutului şi cind Alecsan- 
dri a fost chemat In oraş pentru a fi trimis la 
Paris. (In ,,Albina românească” 1830 e scris ,,Cu- 
ncn”, maghistru de pansion In Eşi).

GUGpi, com. rur. jdd. Hunedoara, plasa Oră- 
ştie; 6250 loc. Mine. Fabrică de arme. .Staţie c. 
f. linia Jibot-Cugir.

GyGLER-PONI KATILDA (*1853), scriitoare 
română. Germană de origine, a fost în a doua că
sătorie soţia profesorului P. Poni. A colaborat la 
„Convorbiri Literare” (începlnd din 1867) şi va
loarea poeziilor ei au fost relevată de T. Maiorescu. 
A publicat un volum: Poezii (1871) şi alte poezii 
prin diferite reviste. In anii din urmă a dat o 
carte pentru copii: Povestiri adevărate, edit. 
Cartea Bomânească.
. GUGUKLyiU, lac jud. Ismail, comunică cu 
lacul lalpug şi cu braţul Chilia.

GyBEA, com. rur. jud. Maramureş, plasa Iza; 
2200 loc.

GUIZpVGA, com. rur. jud. Orhei, plasa Chi- 
perceni; 2240 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Chiperceni.

GUJAS JACQUES (*1522 tl590), jurist francez, 
studia dreptul roman.

GUJMţRU, com. rur. jud. Mehedinţi; 2999 loc. 
Circ. com. cu 15 sate (1929).

GyLGER loAN D. (*1853tl928), general român. 
Ofiţer de stat maior. Sublocotenent 1873. general 
de brigadă 1904, A luat parte la războiul indepen
denţei cu graddl de loc'oteneaţ'.'A fost secretar ge
neral al mirtisterului deirăzboiu; ministru de lu
crări publice In guvernul Averescu de la 29 Ianua
rie 1918. In răsboiul pentru întregirea neamului a 
comandat armata 1 si a luat ’.parte la operaţia 
din Oltenia; a fost însărcinat cu conducerea su
perioară a lucrărilor de fortificaţie.

GULyVGBA, com. rur.’jud. Cetatea-Albă, pla
sa Sărata; 4887 loc. Circ. corn. cu 7 sate (1929).

GULIANQ OTCOLAB (*1834tl915), profesor ro
mân. A ocupat catedra de geodezie şi astronomie la 
facultatea de ştiinţe din Iaşi (1863), a fost mult 
timp rector al Universităţii; membru corespon
dent al Academiei Române (1889). A publicat cărţi 
de specialitate (algebră, trigonometrie, calcul di
ferenţial) şi un raport asupra stării şcoalelor din 
Iaşi (1868).

CyLMEA-CŞRNEI, munte pe malul drept 
al rlului Cerna în apropiere de Mehadia.

COLTPRA romAnA, revistă de pedagogic, ştiinţe, 
litere, a apărut în Iaşi sub redacţia lui I. Găvă- 
nescul de la 1903 până la 1911.

GUMANI, popor barbar de aceeaşi origine ou 
Pecenegii. Au venit la N. Dunării după 1057; ei au 
locuit în Muntenia şi Moldova mai multă vreme şi 
chiar un document din 1234 dă acestor ţări nu
mele de Cumania. Ca amintire despre ei au 
rămas multe cuvinte în toponimia ţărilor (Co- 
mana, Comani, Comăneşti) şi probabil şi cuvinte 
comune, despre cari nu se poate afirma totdea
una cu siguranţă, fiindcă se găsesc şi în turceşte.

GUMONT FRANZ (*1868), filolog si arheolog 
belgian. S’a ocupat cu istoria religiunllor din anli- 
citate. In lucrările sale are multe părţi cari privesc 
ţinuturile Vechii Dacii, deci în legătură cu istoria 
noastră. A făcut şi o călătorie în ţară pentru cer
cetări ştiinţifice. E membru onorar al Academiei 
Rornâne (1926).

dUNDVG ® sau BASIC, lacj ud. Ismail, lung 31 
km., lat circa 14 km'., comunică cu Marea Neagră 
primeşte rîurile Cunduc, Sărata ş. a. t ® C. sau 
Cohîlnic (Cogîlnic), rlu, isvorăşte în jud. Lăpuşna, 
udă jud. ’Tighina şi Cetatea Albă şi trecînd în jud. 
Ismail se varsă în lacul Cunduc.

GtrpAţiySTI, supranumele unei familii boo- 
reşti din Moldova: Roset. Erau înrudiţi cu Domni
torul Şerban Cantacuzino şi au jucat un roi im
portant în conducerea afacerilor publice mai ales 
pe vremea iui Constantin Cantemir (sec., xvii).

GyPGA, com. rur. jud. Storojineţ, plasa Dimi- 
bravă-Roşie; 2260 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. PătrăUţii-pe-Siret.

GUPnjQN, divinitate romană, identificată cu 
Bros al Grecilor. Zeul amorului.

GUPORANI, com. rur. jud. Cetatea-.Mbă 
plasa Traian; 2839 loc. După legea 1929 sat circ. 
com. Diulmeni.

GURAţiAO [cflraso] ins. Antile; supraf. 550 
km. p.; aparţine Olandei; aci se fabrică un lii liior
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din coji de portocale, care poartă numele in
sulei.

CURCANI, corn. rur. jud. Ilfov, plasa Olte
niţa; 3075 loc. Circ. corn. cu 7 sate (1929).

CDBOAini, piesă patriotică a lui Gr. Ventura 
(1878) jucată pe scena Teatrului Naţional din 
Bucureşti şi pe alte scene cu mult succes.

cyRCHI, măn. călugări jud. Orheiu intern, 
de lordachi Curchi pe la 1773, Înavuţită de To- 
der Sobea pe la 1810.

CyRCIU, corn. rur. jud. Ismail, plasa Bel
grad, lingă lacul lalpuh; 3368 loc. După legea 
1929, sat circ. corn. Cuza-Vodă.

CURCUBETA, pisc al munţilor Bihorului.
CURŞL FRANCOIS DE (*1854tl928), autor dra

matic francez. A debutat in 1892 îii teatrul lui 
Antoine. Opere pr. Le repas du lion, La nouvelle 
idole, Le coup d’aile. La noi s’a tradus şi s’a jucat 
Noul idol şi Pămîntul morţii (Terre inhumaine) 
la Teatrul Regina Maria. 1

CURENTUL NOU, revistă literară, a apărut în Ga
laţi în 1905—906 sub direcţia lui H. Sanielevici.

CURIE [cit. cttri] pierre (*1859 11906), fizi
cian francez, care descoperi două metale noi: po- 
louium şi radiuvi. A fost profesor in Paris la o cţi- 
tedră specială creată pentru el (1895). S’a câsâtc- 
rit cu HARIA SLODOVSKA, de origine poloneză, care 
a devenit colaboratoarea lui şi după moartea lui 
(printr’un .accident nenorocit pe stradă) i-a con
tinuat şi îi continuă opera. In 1903 au primit 
amîndoi premiul Nobel pentru fizică.

CURIER DE AMBE SEXELE, revlstă literară re
dactată de I. Heliado Rădulescu, Bucureşti, 1836 
—1847.

CURIERUL DE IAŞI, foaia publicaţiilor oficiale din 
resortul Curţii apelative din Iaşi, a apărut în Iaşi 
între 1868—84 sub conducerea lui Th. Balăsan. 
La aceasta a colaborat Eminescu în 1876.

curierul financiar, jurnal economic, finan
ciar, comercial, a apărut în Bucureşti de la 
1874 pînă pe la 1907, sub direcţia lui Mina Mino- 
vici şi apoi a d-rului Mina Minovici.

CURIERUL JUDICIAR, ziar săptămînal de speciali
tate, întemeiat în Bucureşti în 1892.

CURIERUL ruhAnesc, ziar politic şi literar în
temeiat şi redactai, de I. Heliade Rădulescu, Bu
cureşti 1829—1848 şi 1859.

CURIOSUL, gazetă de literatură, industrie şi nou
tăţi, a apărut în Bucureşti sub redacţia lui Cezar 
Boliac între 1836—37.

GURSUE-APEI, rîu în jud. Rîmiiicul Sărat; 
pe malurile lui s’a dat lupta între Ştefan cel Mare 
şi Radu cel Frumos. (1471).

CURT-BUNAR, circ. corn. jud. Durostor, pla
sa Curt-Bunar; cu 12 sate (1929).

curtea-arsA, nume dat palatului domnesc din 
Bucureşti care a ars în ziua de 22 Decembrie 1812, 
oînd a venit Caragea în capitala ţării.

CURTEA-DE-ARGEŞ, com. urbană jud. Ar
geş pe malul stîng a) rîului Argeş; 6428 loc. (1915); 
staţia c. f. cap liniei care pleacă de la Piteşti; 
reşedinţa episcopiei Argeşului (iw acest cuv.); are 
un gimnaziu, o şcoală secundară de fete, o şc. de 
meserii, o şc. de agricultură,. un seminariu şi 
şcoale primare; are 7 biserici, între cari foarte în
semnată este bis. Domnească ; .ier la marginea ora
şului este biserica episcopală, zidită de Neagoe 
Basarab între 1512—1517, pe vremea cînd era 
acolo mitropolia ţării, ruinată de cutremur, a fost 
restaurată (sau rezidită) în timpul Domniei Re
gelui Carol I sub conducerea arhitectului A. Le- 
conte du Nouy şi inaugurată in 1886, cu ocaziunea 
aceasta Alecsandri a scris o frumoasă poezie. In 
biserică se află mormintele ctitorilor vechi Neagoe 
Basarab, Doamna Despina şi ale altor persoane 
din familia lor, apoi mormintele ctitorilor noi : 
Regele Carol I. Regina Elisabeta, Regele Ferdi- 
nand I.

curtea-DE-CASAŢIE ww înalta Curte de Casaţie.
OURTEA-VECHE, nume dat fostului palat domnesc 

din Bucureşti al lui Brîncoveanu, părăsit (după 
ce Alexandru Ipsilante a clăd4 altul nou în 1776

In mănăstirea Mihaiu Vodă, ars mai tîrziu). Ră- C U - 
mlnlnd în mare parte fără Întrebuinţare, cu 
încetul s’au adăpostit In cuprinsul lui o sumă de 
rău făcători, hoţi, vagabonzi, cari atacau pe tre
cători noaptea. Aceştia erau numiţi Crai de Curtea 
veche., Mai există azi biserica numită Curtea 
veche pe strada Carol.

CVRTICI, com. rur. jud. Arad plasa Arad;
8986 loc. (1919); staţie de hotar c. f. pe linia care 
vine de la Arad ; vamă.

CURTIŞOARA, circ. com. jud. Olt, plasa Du- 
mitreşti, cu 20 sate (1929).

GţJRTIUS ERNEST (*1814ţl896), arheolog şi 
istoric german; profesor la Universitatea din Ber
lin, directorul Muzeului de antichităţi. După că
lătorii în Grecia europeană şi asiatică, scrise mo
numentala Istoria Greciei (1857—1861).

GURTIUS RUFUS QUINTUS, istoric latin. A 
trăit pe vremea lui Glaudiu (41—54) sau pe vremea 
lui Vespasian. (69—79). A scris istoria lui Alexan
dru cel mare, lucrare pe care o vedem citată de 
Miron Costin în scrierile sale.

GURTUruŞENI, com. rur. jud. Sălaj, plasa 
Valea lui Mihaiu; 2687 loc.

. GURVŢI, nume dat răsculaţilor din Transil
vania 1514 sub conducerea lui Doja şi cari erau 
ţărani unguri şi români.

GUSTQZA, sat în Italia aproape de Verona.
Aci au fost luptele vestite între Italieni şi Austriaci 
în 1848 şi în 1866.

GUŞNIGOV iw- KUŞNICOV.
GUT, com. rur. jud. Alba, plasa Sebeş; 2050 loc.
GţTTUL-VÎNATORI, circ. com. jud. Cernăuţi 

plasa Cosminului ou 4 sate (legea 1929).
GUXysOV, general rus. Guvernator al prin

cipatelor în 1811. Administraţia lui a fost o crudă 
,şi nemiloasă persecuţie a locuitorilor. Ale lui sint 
cuvintele, cari au rămas de pomină: Nu le voiu 
lăsa de cil ochii ca să pllriuă. Lucrul e confirmat de 
unul din următorii lui In această însărcinare,
Ciciacof, Intr’un memoriu tipărit mai tîrziu.

GU’ţ'OVX.AGHi n- AROHANI.
cuvENTE DEN bAtrAni, titlul Unei scrieri a lui.

B. P. Hasdeu, Voi. I 1878 
(Limba vorbită între 1550 şi 
1600. Documente comentate), 
voi. II 1879 (Cărţile poporane 
ale Românilor), voi. III 1881 
(Istoria limbii române).

GUVIER [cit.: cUvie] OEOR- 
OES (*1769 tl832), naturalist 
francez; profesor la College de 
France ; membru Academiei 
de ştiinţe; creatorul anatomiei 
comparate şi al paleontologiei.

GUZA ALEXANDRU (*1820 
tl873), domnitor român. Des
cendent dintr’o veche familie 
moldovenească, a făcut studii 
la Paris împreună cu .Alecsandri,
Negri şi alţii; a fost prefect la 
Galaţi; în 1859, cînd Adu
narea electivă a Moldovei era 
chemată să aleagă un Domn 
conform Convenţiei din 1858, 
un însemnat număr de deputaţi 
l-au ales pe el în ziua de 5 Ia
nuarie. După această alegere a 
rostit Mihail Kogălniceaiui fai
mosul său, discurs, în care des- 
voltă ideea: ,,la legi nouă om 
nou”. Adunarea electivă din Muntenia l-a ales 
şi ea, tot cu unanimitate, în ziua de 24 Ianuarie, 
realizînd prin acest, vot dorinţa divanurilor 
ad-hoc: unirea principatelor. .Acest act a nemulţu
mit pe Turci şi pe Austriaci, cari se temeau de o 
întărire a elementului românesc, cum şi pe En
glezi, cari sprijineau atunci politica turcească.
Deaceea, cu toate stăruinţele trimişilor speciali 
(V. .Alecsandri şi G. Negri), a trecut multă vreme 
pînă cînd, graţie sprijinului Franţei, să se re
cunoască unirea definitivă (Decembrie 1861),

G. Cuvier.

O'
Alexandru loan 

I Cuza.
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cuz- insă numai pentru t|inpul domniei iui Cuza. Deşi 
■ f^-y\ I nrent pe trun în mijlocul entuziasmului general 
V>Z.U (C. A. Hosetti a dat din laşi telcgramş în care' 

zicea: Domnul cate, intru toate, .îuWiniK donmia 
lui a intlmpinat mari greutăţi în politica internă. 
De şi Kogălniceann, in salutul său îi însemnase ca 
misiune să împace patimile si urile, dintre partide, 
el a văzut desbinări mari şi a fost nevoit să schimbe 
7 ministere în Muntenia şi 7 în Moldova,,iar după 
linirea definitivă s'a văzut în conflict cu ministrul 
Bai'bu Catqrgiu şi silit să refuze sancţionarea 
şi promulgarea legii pentru îmbunătăţirea soartei 
ţăranilor votată ile Adunare. Ministerul lui N. 
Kreţuleseu (Dec. 18fi2—Oct. 1863) nu aduse do
rita împăcare intre Domn şi unele partide; atunci 
el încredinţa guvernul lui M. Kogălniceanu (Oct. 
1863), care prezintă Adunării legea pentru îm
proprietărirea ţăranilor. Diind re.spinsă şi ministe
rul obţinind vot de blam, Cuza disolvă Adunarea 
şi dete o proclamaţie către popor împreună cu un 
Statut prin care aducea modificări Gonvenţiunii 
din 1858 (lovitura do stat de la 2 Maiu 1864). 
Plebiscilul cerut atunci alegătorilor dete mare 
majoritate pentru Domn şi Kogălniceanu şi astfel 
se alcătuiră legile fundamentale fără parlament: 
Codul civil, penal, comercial, legea instrucţiei, 
ele. Oarccari neînţelegeri între Domn şi ministrul 
său, aduseră (Ianuarie 1865) retragerea acestuia 
şi formarea unui guvern prezidat de C. Bozianu 
şi apoi a altuia prezidat de N. Kreţuleseu, care a 
fost cel din urmă. Frămîntările' din acest timp, 
împotrivirea partidelor şi o serie de greşeli ale 
Domnitorului, aduseră mişcarea de la 11 Februarie 
18156, care îl sili să abdice. Cu toate aceste greutăţi, 
în domnia lui Cuza s’au realizat acte mari ale 
istoriei noastre: unirea principalelor, seculariza
rea averilor mănăslireşti (Decembrie 1862), îm
proprietărirea ţăranilor (1864), introducerea le
gislaţiei apusene, începutul de organizare a ar
matei. După abdicare, Cuza a trăit in streinătatc şi 
a murit în ziua de 5 Iunie 1873 în Heidelberg, iar 
corpul lui a fost adus şi în- 
mormlntat la Ruginoasa, 
moşia familiei. In aminti
rea lui s’a dat numele lui 

' -mai multor sate din jud.
Ismail, Bălţi, Cahul, Lăpuş- 
na, Tighina, laşi. Brăila,
Olt, Roman, Covurlui, Dîm
boviţa, Dorohoiu.

CUZA ELENA DOAMNA 
(‘1825tl909), soţia domni
torului Cuza, născută Ro- 
sctti. A ocupat cu demni
tate înalta situaţie la' care 
a ajuns şi a dat dovezi de 
suflet înalt, iertător, şi de 
iubire pentru cei umili.
Graţie ei s’a înfiinţat „A-
zilul' Elena Doamna”, care există şi azi, transfor
mat în şcoală normală şi în şcoală profesională.

CUZA ALEXANDRU c. ("1857). jurist român. A 
colaborat la ,.Convorbiri literare” (1886—1902) 
şi la „Arhiva” (1896—1903), publicînd poezii. 
A adunat unele Intr'un volum {Versuri, 1887) 
s’a făcut cunoscut mai ales prin epigrame. Este 
deputat şi a publicat din discursurile rostite in 
Parlament. fost profesor de economie politică

Doamna Elena 
Soţia Ini Al. Cuza.

la Universitatea din laşi şi a scris, între altele, 
un studiu despre poporaţie (1899) şi Naţionalita
tea in artă (1908). E membru corespondent al 
Academiei Române (1903).

GUZGUN, .corn. urbană jud. Constanţa-, reşe
dinţa plăşii Traian;. înconjurată de dealuri; 1528 
loc. ' ■

CYNOCEPHALI, munţi în Grecia; aci s'a 
dat o luptă între eonsulul Flaminius şi Filip V, 
regele Macedoniei (197 a. Ghr.)

GYRANO [cit. sirano] DE BERGERAG SA- 
VINIEN DE (*1619 tl655), poet francez. Intre opere, 
o călătorie imaginară In Soare şi în Lună. Viaţa 
lui a inspirat celebra comedie a tui E. Rostand 
(1897). •

GYRUS, tm- omus.
GZARTORYSKI ADAM OEORGE (*1770 tl861), 

om politic polon din familie princiară. După 
împărţirea Poloniei, a trăit la Petersburg şi a 
fost prieten cu Ţarul Alexandru 1, care 11 numi 
ministru de externe. După moartea acestuia s'a 
depărtat de palat şi a luat parte la insurecţia din 
1831, pentru care fapt a fost osîndit la moarte de ■ 
succesorul prietenului său. Tarul Nioolae I. Scă- 
pînd, a fugit din Rusia şi a trăit la Paris. Aci a 
căutat să profite de orice împrejurare ca să redea 
libertatea ţării sale. Intre altele, a trimis în Bu
cureşti un devotat, pe Contele Voronici, ca să se 
pună în relaţie cu Cîmpineanu şi ceilalţi spre a 
porni o mişcare anti-rusă. loan Ghicâ l-a cunoscut 
la Paris şi ne dă amănunte despre el. Acelaşi 
scop a urmărit şi după revoluţia din 1848, .cînd 
a intrat, prin devotaţii săi, în legăturibu emigraţii 
români, îndemnînd sa se formeze în Pesta o legiune 
care să ajute pe Unguri în lupta contra Austriei 

■şi prin aceasta contra Rusiei. . <
GZAYKOWSKI HIHAIL (sau CZAYCA) (* 1,808 

tl886), general polon. A lucrat ca agent al Prinţu
lui Czartoriski ia Gonstanţinopol (pe la 1840) 
şi fiindcă guvernul Rusiei a cerut extrădarea lui, 
s’a făcut musulman, luînd numele de SadijL- 
paşa, sub care e cunoscut deasemenea. In 1848 
a fost în legături cu emigraţii români şi a încheiat 
cu Ion Ghica o convenţiune pentru formarea unei 
legiuni româneşti contra Austriei în care să intre 
şi ofiţeri poloni. A luat parte cu armata turcească 
la luptele din Crimea. A publicat şi' cîteva ro
mane, cari s’au tradus în diferije limbi streine.

CZERNIN OTTOEAB (* 1872), diplomat au
striac. A fost ministru plenipotenţiar în Româ
nia (1913:—1916) şi a avut rol important în 
tratativele care au dus la încheierea păcii dela 
Buftea şi Bucureşti.

GZERNY CAROL (*1791tl857), pianist şi euiu- 
pozitor austriac.

GZETZ ANTAL ( =■ ANTON) (* 180ltl86.5), biila- 
nist ungur. A studiat flora Transilvaniei, desco
perind peste 900 de specii noi.

GZETZ lOAN (*1822fl904), general ungur puri aş 
al rcvol. din 1848. Fugi în Germania, după căderea 
revoluţiei, do acolo în Franţa; luptă în 1859 in ita
lia Contra Austriei; mai tîrziu emigră în America.

GZIBULKA ALFONS (* 1842 tlS94), compozitor 
ungur; a lăsat mai multe operete ş. a.

GZUGZOR GERGELY ( =ORIOORE) (* 1800 11 866), 
folclorist şi poet Ungur.' Revoluţionar la 1848, 
suferi închisoare.' Alcătui şi un Dicţionar (ne
terminat).
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Dabija Eustratie.

DABIJA BUSTRATiE. (i 1665), clomn al Mol- 
(Iovei Intre 1661—1665. Boer de ţară, îl găsim ca 
paharnic, ban şi vei-vornic (1657). Turcii 1-au 
pus pe tron în Noembrie 1661; în vremea în care 
Austria le declarase războiu. Turcii fac o nouă ex
pediţie în 1663, la care iau parte şi domnitorii 
Prhioipatelor; dar, fiind învbişi, 
cei doi domni sînt bănuiţi că 
au trădat. Grigore.Ghioa alMim- 
teniei fuge în Polonia, dar Da
bija se desvinovăţoşte şi ră- 
rnînc bl scaun. Cronicarii spun 
că era beţiv şi, la beţie, omora 
pe unu din tovarăşii de petre
cere. Dabija a bătut monetă cu 
efigia sa, oeeacc nu s’a mai în- 
tîmplat după el.

DABIJA NICOLAE ('1837 
tl884), general român. A luat 
parte la războiul pentru independenţă; a fost 
ministru de războiu în 1879, în 1880 de lucrări 
publice pînă la 1 August 1884.

DACI, popor de neam tracic, birudit cu Geţii. 
Ei au locuit şi la S. de Dunăre şi la X. Cei din N. 
au fost împărţiţi în triburi, dar prin soc. i a. Chr. 
se uniră sub conducerea lui Bocrebista şi făcură 
incursiuni în provinciile romane pînă în Iliria 
şi Macedonia. Mai tîrziu se amestecară în luptele 
dintre Octavian şi Antoniu şi, după aceea, atacară 
adesea provincia Moesia. Unindu-se şi organizîn- 
du-sc sub regele Decebal, ei uivinseră (în 86 p. 
Chr.) pe Romani în timpul împăratului Domi- 
ţian, dar fui'ă şi ei învinşi în cele din urmă; totuşi, 
prolitînd cFe luptele nenorocite alo acestuia cu 
Qiiazii şi Marcornanli, do'bîndiră dela împărat un 
tribut anual şi meşteri de cari aveau nevoe pentru- 
oonstrucţile lor. .Mai tîrziu, Traian făcu în contra 
lor două cxpediţluni: una (101) pentru a asigura 
liniştea împărăţiei romane în aceste părţi, alta 
(105) pentru a distruge puterea Dacilor. învin
gător în ambele războaie, el prefăcu Dacia în pro
vincie romană. Poporul Dacilor e unul din ele
mentele din cari, în cursul vremii, s’a format po
porul român.

DACIA, ţară liberă, apoi provincie romană. 
Centrul ei a fost Banatul Timişoarei, Oltenia şi 
Sud-Vestul Transilvaniei; de aci s’a întins pînă Ia 
izvoarele Tisei şi ale Nistrului, apoi spre Marea 
Neagră şi spre gurile Dunării. La început avea o 
administraţie unică; mai tîrziu s’a împărţit în 
două: D. superioara şi Interioara, apoi, in trei: Apnlensla 
CU capitala A-pulum ( = Alba lulia), Poroiiasensis cu 
capitala Porolissum şi Maivenais ou capitala Colo
nia Malvensis, dar metropola provinciei bitregi 
era tot Ulpia Trajana, fostă Sarmisegeluza, capi
tala Dacilor (ruinele ei se văd in aproniere do 
Grădiştea}, reşedinţa conducătorului suprem al 
provinciei, numit Leyatus Augnsli pTopraelare Iriwn 
Daciarum. Populaţia ţării era compusă din colonişti 
aduşi din alte provincii romanizate de mai înainte 
şi aşezate în centre numite ioloniae. din locuitori 
băştinaşi fără nici un fel de drepturi politice aşe
zaţi în centre numite viei sau pagi, şi din locuitori 
vechi romanizaţi, bl totul sau în parte locuind în 
municipia şi avînd drepturi politice mai mari sau 
mai mici, după împrejurări. Oraşele mai însemnate 
erau : Apulum, Napoca, Tlblscum, Aqnae, Oiobeta,' Fotalssa. 
Lucrătorii şi negustorii erau organizaţi în colegii: 
aurari, fierari, plutaşi, .negustori, ele. Provincia, 
fiind bogată, a prosperat repede prin exploatarea 
minelor (do aur ş. a.), prin dcsvoltarea meseriilor, 
prin construcţiile do tabere întărite, de drumuri 
excelente, de lucrări edilitare: astfel a ajuns să fie 
numită Dacia felix, dar năvălirile barbarilor (Goţi) 
şi turburări politice interne au slăbit puterea de 
stăpînire a Romanilor pînă în vremea lui Aurelian 
(270—;275), care a părăsit-o, retrăgînd legiunile şi 
formînd la S. Dunării o altă provincie d. Aureiiaoa, 
ca să se poată zice că n’a desfiinţat efectiv vechia 
provincie a lui Traian.

DACIA, ziar politic, literar şi comercial, sub 
direcţia lui V’. Alexandrescu [Urechia]' şi G. Pe- 
trescu, a apărut în Iaşi în 1861.

DACIA literara, revistă literară întemeiată de 
M. Kogălniceanu Iaşi 1840. A apărut şi ediţia 2-a 
m 1859.

dacia-rohAnia, societate de asigurare in Bu
cureşti, întemeiată, în 1871 sub numele de Dacia.
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DAC- La 1881 a fuzionat cu soc. Rombiia, In 1909 a 
n A ^ fuzionat şi cu soc. Patria. Capitalul este de lei
dan 60.000.000.

DACIA VIITOARE, ziar tip&rit. de clţiva tineri 
români la Paris, apoi la Bruxelles In 1883.

DAFNE, personaj mitologic grec, personificarea 
laurului lui Apolon.

DRAGţŢA, sat jud. Homan, plasa Şcheia; 805 
loc.; ţine de corn. Bâceşti (legea. 1929). Aci se află 
o fabrică de spirt. Staţie c. f. între Roman şi Bu- 
hăeşti.

DAGOBERT I [dagober] (t 638), rege al 
Francilor.

DAGQMBA, ţinut locuit de negri în Sudanul 
Occidental, Africa.

DAGUEHRE [dagher] LOUls (*1789tl851), fi
zician francez.' A inventat diorama (1822) şi a 
descoperit definitiv mijlocul de a fixa imaginile 
din camera obscură, astfel că e unul din Întemeie
torii fotografiei.

DAJEUJVIANN FRIEDRICH-CHRISTOPH (‘ 1785 
Î1860), istoric german şi profesor la Kiel, Got- 
tingen şi Bonn. Princ. opere: Izvoarele istoriei 
germane. Istoria revoluţiei franceze.

DAHN FELTX (’1834ţl912), jurist şi istoric ger
man, 'profesor la' KOnigsberg, Breslau. Op. pr. 
Studiu despre Visigoţi (1874), Dreptul războiului 
(1870), Istoria veche a popoarelor germanice şi 
romanice (1887); a făcut şi poezii, romane şi 
librete de operă. A fost membru onorar al Aca
demiei Române (1894).

DAHOMţlY, colonie franceză în Africa Oc
cidentală, tntinzîndu-se plnă la golful Guineei; 
369.000 km. p. Cap. Porto-Novo.

DAXA ® circ. corn.’ jud. Odorheiu, plasa 
Ocland cu 3 sate. 1) ® circ. c. jud. Vlaşca, plasa 
Marginea cu 6 sate. In satul Daia a fost în ve
chime un tîrg şi în sec. xvii reşedinţa unei că
pitănii. t ® c. r. jud. Alba pl. Vinţul-de-Jos; 
2903 loc.

DAILY [deli] NEWS [nlus], ziar englez fondat 
1846 de Dilke şi Dickens. Tiraj 400.000 ex.

DAILY TELEORAPH, ziar englez fond. 1855; tiraj 
300.000 ex. El a organizat expediţia lui Stanley.

DAIREN (sau TAIRBN), port în China bl golful 
Talien aproape de Port-Artur. Fondat de Ruşi bi 
1899, sub numele de dalny, ocupat, după războiul 
din 1904, de Japonezi, cari îi dădură numele 
actual.

DAKAR, oraş bl Senegal (Africa Occid.), 
port la Oceanul Atlantic; colonie franceză; 9000 
loc.

, DAKOTAS, locuitori indigeni din America de
Nord (Piei roşii).

dalai-lama, capul religiei budiste din Tibet, 
reşedinţă la Lbasa. Se consideră că in el se incar
nează spiritul lui Buda; la moartea unuia, trece, 
după un interval, într’altul, de regulă un copil.

DAliAYRAC [dalerac] NicOLAS C1753t 1809), 
compozitor francez; publică opere-comlce şi ro
manţe foarte gustate.

DALBOŞţlŢ, corn. rur. jud. Caraş, plasa Bo- 
zovici; 2131 loc.

DALţLA, personaj biblic, trădă pe Samson, 
luîndu-i forţa prin tăierea părului, îl detepe mîna 
Filistenilor, în schimbul unei sume de bani. Scri
soarea \-a a lui Eminescu începe cu amintirea 
acestei întimplăH.

DAliLQZ VICTOR ("1795t 1869), jurist şi om 
politic francez cuno.scut prin al său Repertoriu de 
legislaţie, doctrină si jurisprundenţă.

DALMAT, sfînt (sec. iv) sărbătorit de bi
serica .ortodoxă la 2 --Uigusl. A trăit pe timpul lui 
Valens sau Teodosie-cel-Mare. S’a făcut pustnic; a foSt 
egumen şi apoi arhimandrit.

DALMAŢIA, provincie in Iugoslavia; aşezată 
dea lungul ţărmului Mării Adriatice; puţină pro
ducţie. Oraşe princip: Zara, Raguza, Spalatto. Cattaro. 
Trecu sub diferite stăpîniri (Veneţia, Ungaria,Ve- 
neţia. Turcia, Austria, Italia, Franţa, Austria); 
ultima dominaţie austriacă (1814) a fost odioasă şi 
s’au produs multe revoluţii (ultima în 1881).

DALNIC. circ. com. jud. Trei-Scaune, plasa 
Ozuri, cu 2 sate (1929).

DALTON JOHN (*1766tl844), fizician şi chi
mist engl.; făcu cercetări asupra fluidelor elastice, 
asupra viziunii colorilor, asupra teoriei atomice. 
De la el vine numele de daltonism, maladie a ve
derii, prin care se confundă colorile între ele.

DAMASC, oraş în Turcia Asiatică (Siria); 
250.000 loc.; industrU (mătăsuri, covoare, stofe), 
centru comercial între porturile Siriei şi Persia.

DAMASGENUL, tm- lOAN SFINTDL.
DAMASCHXN (fl725), prelat român. Episcop 

al Buzăului (1703--1710), al Rlmnicului (1710— 
1725). In timpul păstoriei la Rbnnic, Oltenia a 
fost ocupată de Austriac! (1718). Iij tot timpul 
el a luptat pentru păstrarea vechjlor drepturi ale 
episcopiei şi ale mănăstirilor. A fost om învăţat, 
cunoscător al limbilor latină, elină, slavonă. A 
tradus; Apostol, Buzău, 1704, Anlologhion, 1705, 
Octoih, 1720, etc.

DAM£ frEdErio (*1849tl907), ziarist fran
cez stabilit în România şi naturaUzat. A fost pro
fesor la liceul Sf. Sava (1876), şeful statisticei la 
Ministerul Instrucţiei (1892), apoi subdirector şi 
inspector şcolar, în care timp a publicat Statistice 
şi Anuare. Ga publicist a debutat, la noi, în zi
arul Journal de Bucarest [iS12), a fundat L’Europe 
nouvelle (1875), mai tîrziu Cimpoiul (1883), a 
colaborat la Bomănul (1877) şi la L’Indîpendance 
roumainc, mai ţlrziu a trecut la ziarul conservator 
La liberte roumaine. A tradus, în ziare şi reviste, 
multe opere din literatura franceză; a tradus în 
franţuzeşte scrieri cari trebuia să fie cunoscute 
streinilor (ca: Istoria toleranţei şi Istoria critică 
de Hasdeu), a colaborat la unele piese de teatru 
(ca: Hatmanul Drăgan cu 1. Malla); în fine a pu
blicat un dicţionar romdn francez. (1893—94) şi un 
studiu asupra terminologiei populare (1901).

DAMIAN, mitropolit al Moldovei numit de 
Patriarhul din Gonstantinopol, după ce fusese c- 
piscop ou titlul Sevastias. A funcţionat între 
1437—1451; aluat parte la conciliul de la Florenţa.

DAMIAN VASILE, cronicar moldovean (sec. 
xvii), a cărui lucrare a servit ca izvor pentru 
cronica lui Nioolae Gostin.

DAMIAN ŞI COSMA sfinţi, sărbătoriţi de 
biserica ortodoxă la 1 Noembrie. Sînt numiţi 
doctori fără de arginţi.

DAMIŞTTA, oraş în Egipt, pe un braţ al 
deltei Nilului; 35.000 loc.

DAMJANICH [dnmianici] lOAN (*1804tl849), 
generai ungur, luă parte la luptele din 1848 contra 
Austriei. învins de Ruşi, fu spînzurat de Au
striac!.

DAMOCLES, curtean al lui Dionisie, regele 
Siracuzei. Obişnuind să laude fericirea regilor, 
stăpînul său îl aşeză într’o zi într’un tron şi-i di:te 
toate onorurile, dar atîrnă deasupra o sabie legată 
cu un fir de păr de cal. Gînd o văzu, el înţelese 
care este soarta regilor şi de atunci rămase 
expresia Sabia lui Damocles.

DAMON ŞI PJTIA, filozofi greci (pe la 400 a 
Ghr.) vestiţi mai ales prin amiciţia lor.

DAMPIER WILLIAM (*1652tl715), navigator 
englez, făcu descoperiri importante în Noua Gui
nee (o strimtoare îi poartă numele); publică rela- 
ţiuni despre călătoriile sale.

DAN I (fi386), domn al Ţării-Româneşti de la 
1384 sau 1385. A fost fiul lui Radu ii şi a murit, 
după spusele unor cronicari, ucis de bocri, poate 
partizani ai iui Mircea, care veni la tron îndată 
după aceea.

DAN II, doimi al Tării-Româneşti, între 1420— 
1431. A luat domnia, ucizînd pe Mihall, fiul lui 
Mircea. Ajutat de Sigismund, regele Ungariei, s'a 
luptat cu Turcii, cuoeruid Giurgiul; a cercat să 
la Ghilia, pe care o stăpîneau acurn Moldovenii. 
A fost răsturnat de Aldea, susţinut'de Alexan
dru cel Bun. După unii, ar fi murit chiar în Urn- 
pul luptelor. Se pare că el a fost primul domn care 
a luat numele de Basarab.

DAN III zis DANCIUL, domn al Ţării-Roină-
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neşti. A domnit de două ori: Intre 1439—1441, 
urcîndu-se pe tron cu ajutorul lui loan Corvin de 
Huniade, rudă cu el, a lost răsturnat de Vlad 
Dracul; între 1446—1449, cu acelaşi ajutor, do- 
bîndind şi Chilia. In acest timp a luat parte la 
lupta din Cîmpul Mierlei (1448), dar şi-a pierdut 
tronul şi a trăit In pribegie.

DAN, oApitan de plaid, poemă eroică de V. Alec- 
sandri, publicată în ,,Convorbiri literare”. 1874- 
1875.

DAN DIMITBIE (*1856tl927), scriitor român din 
Bucovina. Preot. Membru corespondent al Aca
demiei Române (1904). A publicat studii despre po
poarele conlocuitoare din Bucovina: Evreii (1890), 
Lipovenii (1890), Armenii (1890), Ţiganii (1893), 
Rutenii (1913); monografii geografice: Comuna 
Straja (1897), ("om. Putna (1905) şi ale mănăs
tirilor: Suceviţa (1907, 1923); cercetări asupra 
folklorului: Credinţe armene (1904), Stina (1923) 
şi clteva biografii şi monografii istorice: Bartolo- 
meiu Măzăreanu (1911), Mih. Strilbiţki (1912). 
T. Stefanelli (1920), Cronica episc. de Rădăuţi 
(1912).

DAN MIHAIL (*1840tl883), pictor român.
DANApDE, pers. mitol. grece, fiice ale regelui 

Danaos, osîndite, în Infern, să umple cu apă un 
butoiu fără fund.

DANEMABCA (DANUARK), stat In Europa, for-

se află cop«ahaga (Koebcnhavii), capitala Dane
marcei.
. Inshla LaUnd (Lolland) aşezată la S. preceden
tei, cu oraşul NakakoT.

Insula Fa la tar, alături de ea spre E. cu oraşul 
NykSbing.

Insula BornhoUn, foarte .depărtată de grupul prin
cipal, In Marea Baltică, 588 km. p., 46.000 
loc.

Pămintul este şes; cea mai mare altitudine e 
de 163 m. In genere e fertil. Clima este umedă şi 
în genere dulce. Agricultura e foarte desvoltată, 
cum şi industriile anexe; slnt şi păşuni Întinse. 
Comerţul şi industria au o desvoltare importantă, 
dar nu este, propriu vorbind, o ţară industrială. 
E Împărţită In 5 provincii. Moneta este koroana, 
împărţită în 100 Ore. Religia dominantă este cea 
luterană. Instrucţia primară este foarte răspln- 
dită: nu există analfabetism.

Danemarca proprii zisă are posesiuni: Insu
lele Feroc (In Europa) şi Groenlanda (In Ame
rica).

Statul danez s’a, format pe la finele sec. ix şi 
In sec. XI şi xni puterea lui se măreşte, stăplnind 
marea Baltică, In sec. xvi cuprinde Norvegia, Su
edia şi parte din Anglia, uniunea da la Kolmar (1397) 
consfinţi unirea celor 3 state scandinave. Suedia se 
declară independentă în 1523, iar Norvegia prin

DAN-
DAN

Harta Danemarcei.

mat din Danemana propriu zisă, şi din ISLANDA 
cu care ca are unire personală.

DANEHABCA propriu zisă este cuprinsă între 
Marea Nordului, strimtoar^a Skagerrak, Kattegat, 
Marea Baltică, şi legată la S. cu Germania. Supraf. 
42.000 km. p.; 3.434.000 loc. E compusă din:

lutlanda (Jylland) cu supraf. de 29.556 km. p 
şi 1.575.000 ioc. E o ţară şasă, udată de multe 
rîuri şi tăiată de multe golfuri şi fiorduri. Oraşe pr, 
Aalboig, Vlborg, Banders, Aarhns, Blnshjoblng, Velle, Biba 

Insula Fionia (Fyn) 3476 km. p., 340.000 loc 
despărţita de lutlanda prin strimt. Baitni mio 
Oraşe pr. Odense, Svendbotg.

Insula Zelanda (Sjoeland) despărţită de Fionia prin 
strimt. Beltul mare, 7514 km. p., 1.340,000 loc. Aci

tractatul do la Kiel (1814) se uni cu Suedia. Da
nemarca a luat parte la războiul de 30 de ani, 
dar a fost învinsă în 1626 de Ferdinand II. In 
războiul cu Prusia (1864) pierdu provincia Schles- 
wig-Holstein, pe care o redobîndi în mare parte 
după războiul mondial prin plebiscitul din 1920.

Danemarca e o monarhie constituţională, după 
legea din 1849; are 2 camere. Regele actual este 
Chrislian X.

DANEŞ, corn. rur. jud. Tîrnava-Marc. plasa Da- 
neş, reşedinţa plăşii; 1649 loc. Staţie c. I. între 
Sighişoara şi Copşa-Mică.

DANEŢI, sat jud. Dolj, plasa Gîngeova, ţine 
de corn.’.Mîrşani (legea 1929): are 4047 loc.

DANFI LADISLAU (peIa 1369—87), nobil român;
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DAR

DaniiI Mitropolit 
al Ungro-Vlahiei.

DAN- Însoţitorul regelui ungur Carol, In expediţia in 
Italia.

DANIELOFOL QHEORGHE (*1837 tl913ţ, ju
rist şi advocat român. Doctor In drept de la Paris, 
profesor de drept roman la Universitatea din Bu
cureşti, a fost decan al facultâţii de drept intre 
1899—1902; advocat pledant, decan al baroului 
capitalei (1897). Opere pr. Explicarea Institule- 
loT lui Justinian, 1899, 1900; La thiorie des excep- 
tions en droit rornain, 1901.

DANipj PBOROODL (ca. 606 a. Ghr.), serbat de 
biserica ortodoxă In ,17 Decembrie. Viaţa lui e 
povestită In Vechiul Testament. Iudeu luat captiv 
de tinăr de Împăratul Babilonului, a devenit 
adine cunoscător in ştiinţa magiei, pe care o 
Învăţau preoţii păg'lni, dar a practicat Învăţătu
rile Iui Moise. Odată a fost aruncat intr’o groapă 
cu lei, dar a scăpat neatins şi de atunci a trăit 
In mare cinste la Curte.,

DANipj PANONEANUL, monah Învăţat, care a 
trăit in Muntenia pe vremea 
lui .Mateiu Basnrab .şi a tra- i - 
dus 'îndreptarea legii, tip. In 1 
1652 la Tîr-?ovlşte. El sem- 1 
noază una din prefeţe (,;nlo | 
dedicaţie inLtro])olilului Şte- ij 
fon. ‘ , I

DANIţL STliiPNicnL, sfint 
(t490). prăznuit de biserica 
ortodoxă la 11 Decembrie.
A trăit in Siria; a intrat in 
mănăstire la 12 ani; a refu
zat să fie ales stareţ şi a fu
git la Sf. SUpeon, caro lo
cuia pe un stîlp. După mai 
multe peripeţii, s’a aşezat şi 
el intr’un fel de construcţie 
asemănătoare şi a locuit a- 
colo Intr’o deşăvirşită priva- 
ţiune şi in suferinţe trupeşti 
grozave pină la virsta de 80 
de ani. Legenda spune că â prevestit toate neno
rocirile Împăratului Zenon şi a mai făcut şi alte 
prorociri. De aceea a fost giorificat şi a fost con
sultat In împrejurări grele de oameni politici şi de 
conducătorii bisericii creştine, A combătut secta 
euHchcnilm {•w eutihes).

DANUL, mitropolit al Proilaviei, mort în 1771. 
DANUL (tl732), prelat român. A fost egumen 

al măn. Câmpulung, episcop de Buzău (1717— 
1720), mitropolit al Ungro-Vlahiei (1720—1732). 
A clădit biseri(’n Vergu şi Sf. Vocvnzi, Bucureşti.

DANILO.I PiETHOVici (• 182611860], principe 
al Muntenegrului între 1851—1860.

. DANTE ( =DURANTE) ALIQHIERI (*1265tl321), 
cel rnai mare poet al Italici. Luind parte Ia lup
tele dintre ghelfi şi ghibelini, în cari fu amestecată 
şi patria sa (Florenţa), ocupă sit'uaţiuni politice 
înalte, dar fu apoi proscris şi'ră- 
tăci prin diferite oraşe, plnă muri 
In Ravenna, undo este mormîn-( 
tul său. Scrise multe opere, upelcl 
latineşte, altele italieneşte, făcind!' 
astfel-ca dialectul florentm să de-1 
vină limbă literară; cea mai În
semnată este Divina Comedia‘•'i 
(1300— 1318). E o' tritogie caro 
arată viaţa sufletelor după moarte 
{Infernul, Purgatoriul şi Para
disul), în care vedem nu numai 
credinţele religioaso ale timpului, dar toate cuno
ştinţele timpului iu toate domeniile. Frumuseţea 
tablourilor parţiale se Împreună cu unitatea care se 
păstrează în mod maestru. Pentru Italieni Dante 
formează plnă azi un obiect de necontenite studii. 
Cînd, în 1921, s’au împlinit 600 de ani,dcla moar
tea lui, m toată Europa s'au făcut ceremonii de 
comemorare. Şi la noi'a fost o şedinţă solemnă 
la Academie. Tot atunci s'a început (de Soc. 
„Cartea Românească”) publicarea traducerii lui 
Coşbuodin Divina Comedie. Au apărut plnă acum 
Infernul (1925) şi Purgaluriu} (1927). cu comen-

Dante.

tarii de R. Ortiz. O traducere completă a acestei 
opere c făcută de Maria Chiţu (1883—88), Infernul 
e tradus şi de N, Gane (1906). Traduceri parţiale 
din Infernul s’au făcut ,de 
Heliade (1870) şi dc Colonel 
G. Boteanu (1894).

DANTON OEOROES (*1759 
tl794), uniil din şefii revolu-. 
ţiei franceze, dsîndit la moar
te dc tovarăşul său Robes- 
pierre.

DANyBIUS m- DDNAREA.
DANZIG, republică In 

Nordul Europei, cuprinzind . 
oraşul cu acelaşi nume şi cî- 
teva comune; 1950 km. p., panton.
395.000 loc. (1927), a fost con
stituită în 1919 şi stă sub controlul Societăţii Na
ţiunilor.

DAFpNTE CHESARiE, mireneşte constantin
(" ca. I7'l3tl784), scriitor grec. A venit în Bucu-. 
reşti pe la 1731 şi a devenit secretarul domnito
rului Constantin Mavrocordat, pe care,l-a urmat şi 
în Moldova. Suspectat de Turci, a fost cîtva timp 
arestat; s’a întors în .Moldova, unde s’a căsătorit 
(1749), dar, murindu-i soţia şi o copilă, s’a dus 
la Constantinopol, unde s’a călugărit. A mai venit 
în principate în 1757 ca reprezentant, al unei mă
năstiri din Sf. Munte şi a adunat sumo importante 
pentru restaurarea clădirilor de acolo. A lăsat mul
te scrieri ms. între cari şi unele privitoare la isto
ria Turcilor şi la evenimentele din ţările roiiiâue 
din acea vreme.

DABA ®'cum. rur. jud. Buzău, plasa Nişcov; 
după legea 1929, face parte din circ. corn. Sără- 
ţeanca; 460 loc; Iu satul Dara a fost‘o fabrică de 
cognac Naville. 1) © c. r. jud. Satu-Mare, plasa 
Satu-Mare; 904 loc.

DAFLABA.NI, corn. urbană jud. Dorohoiu, pla
sa Lascar, cuprinde şi satele: Darabani, Cerneşti, 
Bujura, Tcioasa, Coriceşti şi Eşanca. Tîrgul Da
rabani s’a înfiinţat pe la 1835. Are 4984 loc.

DARABANT IGNATIU (ţl805). episcop român- 
unit al Oradiei. Călugăr basilit, a. fost vicar al epis- 
copilor Rednic, .Maior şi Bob; apoi în 1788 a fost 
ales episcop,, sfinţit în 1790; a lucrat mult pentru 
bunul mers al şcolilor şi pentru progresul culturii.

DARAHI lOAN, secretar al lui Mihiaiu Viteazul, 
citat de istorici ca autor al unor scrisori falsificate 
către Secui (1599).

DARBOUX [darbu]JEANoaston(*1842tl917;, 
matematic francez. A fost profesor dc geomelri(! 
superioară la facultatea de ştiinţe din Paris; mem
bru al.Academici de ştiinţe din Pdris (1884), mem
bru onorar al Academiei Române (1913). A puldi- 
cat numeroase memorii despre chestiuni de algi'- 
bră, geometrie, calcul infinitezimal, ecuaţiuni, eti'.

DARCLBe, numele artistic al haricleei ha- 
RiCLY fl860), cîntăToaţă română; avu mari succe
se pe scenele mari europene.' Trăeşte în Milano.

DARDANELE,' strlmtoarc între Asia şi Euro
pa (HELESPONTUL celor vcchi), zisă şi gallipoli.

DAREMBERG [darânber] CHARIES (*1817 
1 1872), medic francez, scrise istoria mcdicinei şi a 
hirurgici (1872) şi începu, în colaborare cu sagiio, 
un Diefionar de anlicliilăţi greco-romane.

DARIA, martiră, sărbătorită de biserica orto
doxă la 19 Martie. A suferit pentru credinţă şi 
pentru propaganda ce tăcuse: a fost îngropată de. 
vie îiiipreună cu soţul ei Ilrisanl.

DARiu, ( = gr. DAREios, pers. dahiavus) hista- 
SPE (]ca. 5501485), rege Persiei (521), întinse 
domnia ţării sale asupra Babiloniei şi altor ţăi i, 
se luptă cu Sciţii şi cu Grecii, cuprinse părţi din. 
India; organiză administraţia ţării, împărţind-o in 
satrapu sub controlul centrului.

DARIU III coDOHANOs, rege al Persiei (336— 
330 a. Chr.); bătut de Alexandru cel mare, muri 
şi cu el ae sfirşi independenţa Persiei.

DARIU lOAN (*1855),' profesor român în Bra
şov. A publicat cărţi didactice şi: Idealul iniâtâ- 
torului To/iiăn (1883),
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Darwin

DARLING, fluviul cel mai lung clin Australia, 
2370 km. sau 2900 (după. alţii):

DABMESTRTER ABSÎINE [‘1846 
tl888). filolog francez, profesor la 
Paris. 'Op. pr. Formarea cuvintelor 
compuse în fr. (1873), Viaţa cwviri- 
lor (1887), Dicţionar general al 
telirnbii fr., continuat de Hatzfeld 
şi A. Thomas.

DARMSTADT, oraş în Ger
mania (Hessa); 57.000 ioc;

DARWZN CAROL (‘1809tl882), 
naturalist engl., autorul celebrei 
scrieri: Originea speciilor pe cale de selecţiune 
nafurald (1859), dînd o nouă bază teoriei trans- 
formismului. S’au tradus la noi puţine din operele 
lui. Cităm: Lupta pentru existmţa de A. Luca, 
1909.

DASCÂliU ALEXANDRU, scrutor romăn, tradu
cător de cărţi religioase; a trăit pe la sflrşitul 
sec. xvu în 'Rîmnicul-Vîlcu.

DAŞCHIEVICl ANIMFODIST, prof. romăn la 
gimnaziul Suceava. Pr. op.; Constantin cel mare, 
1888; Mar cu Ulpiu Traian, 1895.

DAŞCOV, om politic rus, trimis în Principate în 
epocă pregătirii Regulamentului Organic, la a cărui 
redactare a lucrat donform cu instrucţiile ce
â.dUS6S6

DATE MEMORABILE PENTRU ROMÂNI;
767 a. Chr. Fundarea Romei;
— (anul 14 al Domniei lui August). Naşterea 

lui Hristos. începerea erei creştinei; 
loe p. Chr. Supunerea Daciei de către Traian; 
476 Căderea imperiului roman de Apus;

1847 întemeierea Munteniei;
1830 (Noembrie). Lupta de la Posada, în care 

Basarab, domnitorul Munteniei, învinge 
pe Carol Robert;

1362 întemeierea Moldovei;
1396 (28 Septembrie). Lupta de la Nicopole între 

- creştini şi Sultanul Baiazet, în care creş
tinii au fost învinşi;

1432 . (22 Iunie). Prima victorie a Moldovenilor con
tra TurcOor;

1436 Descoperirea tiparului de Gutenberg;
1463 Luarea Gonstantinopolului de. către Turci; 
1467 (Ianuarie).VictorialuiŞtefancelMare contra 

Turcilor lă Racova;
1467 (Decembrie). Lupta lui Ştefan contra lui 

Mateiu Corvin la Baia;
1469 (August). Victoria lui Ştefan cel Mare contra 

Tătarilor lui Lipnic;
1484 (4 August). Luarea Cetăţii Albe de către 

Turci;
1476 (26 Iulie). Infrîngerea suferită de Ştefan cel 

mare la Răsboieni;
1498 Descoperirea Americei de Cristofor Co- 

lumb;
1604 (1 Iulie). Moartea lui Ştefan cel Mare;
1608 Apariţia primei cărţi tipărite în România 

în limba slavonă;
1661 Apariţia primei cărţi tipărite In româneşte 

la Braşov: Evanghelia lui Coresi;
1664 Apariţia primei cărţi tipărite în Rusia;
1696 (13 August). Lupta de la Călugăreni;
1697 întemeierea mitropoliei româneşti în Tran

silvania de către Mihaiu Viteazul;
1690 (18 Noembrie). Victoria lui Mihaiu Vitea- 

zul la Şelimber contra lui Andrei Bathori; 
1699 (1 Noembrie). Intrarea lui Mihaiu în Alba 

lulia;
1641 (13 Iunie). Aducerea moaştelor sf. Paras-

chiva în Iaşi;
1601 (August). Uciderea lui Mihaiu Viteazul;
1880 (17 Ian)., Deschiderea Academiei Domneşti 

ih Bucureşti cu limba de predare gre
cească;

1888 Apariţia prunei Biblii complete tipărită în 
Bucureşti numită „Biblia lui Şcrban”;

1699 (Decembrie). Uciderea lui Miron Gostin;
1700 Unirea unor grupe de Români din Tran

silvania cu biserica catolică;

1711
1714

1716
1718

1723
1730

1764
1774

1776
1777

1780

1784
1780
1791

1803
1812

1813

1818

1821
1821

1822

1826
1828

1888
1889.
1829

1831
1834
1836
1836

1836

1837 
1843

1848
1848
1848

1848

1848

1860

1863
1853

1853

1866

1867

1868 
1860

Domnia lui Dimitrie Cantemir;
(11 Iulie). Alegerea lui Dimitrie Canternir 

ca membru al Academiei din Berlin;
Începutul epocei fanarioţilor;
Pacea de la Pasaroviţ prin care Austria 

anexează Oltenia;
Moartea lui Dimitrie Cantemir;
Pacea de la Belgrad prin care Austria îna

poiază Oltenia;
Deschiderea primei şcoale româneşti în Blaj.
(10 iulie) Pacea dela Cuciuc Cainardgi între 

Turci şi Ruşi;
Răpirea Bucovinei;
(10 Octombrie) Uciderea Domnitorului Mol

dovei Grigore Chica;
Apariţia gramaticei româneşti (scrisă lati

neşte) de Micu şi Şincai;
Revoluţia lui Horia;
'20 Iunie). începutul revoluţiei franceze;
4 August). Pacea de la Şiştov. încetarea 

ocupaţiei austriace în principate;,
întemeierea Seminariulul român, la Socola;
(12 Malu). Pacea de la Bucureşti prin care 

Rusia răpeşte Basarabia; ,
(15 Noembrie). Deschiderea şcoalei de in

gineri a lui G. Asachi In Iaşi;
Deschiderea Academiei româneşti la Sf. 

Sava în Bucureşti de către C. Lazăr;
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu;
Apariţia lexiconului din Buda: românesc, 

latinesc, unguresc şi nemţesc;
Numirea primilor Domni români din ţară 

în ambele principate: Grigore Ghioa şi 
loniţă Sandu Sturza;

Gonvenţiunea de la Akkerman;
(12 Iulie). Ocupaţia rusească a principa

telor;
Apariţia gramaticii lui Heliade;
Pacea de la Adrianopole;
Apariţia primelor ziare româneşti în prin

cipate: ,,Albina românească” (13 Mai) şi 
„Curierul românesc” (8 Aprilie);

Regulamentul Organic;
Numirea primilor domni regulamentari;
înfiinţarea Academiei MihăUene din Iaşi;
(15 August).Deschidereaprimului seminariu 

preoţesc român în Bucureşti;
Apariţia revistei literare a lui Heliade: Cu

rier de ambe sexe;
Apariţia primului ziar în Transilvania: Ga

zeta de Transilvania;
(24 Noembrie). Deschiderea cursului de 

istorie al lui Mihail Kogălniceanu la Aca
demia Mihăileană din Iaşi, oprit curînd 
prin intervenţia consulului rusesc;

(3/15 Maiu). Adunarea de la Blaj;
(9 Iunie). Citirea proclamaţiei la Islaz.
(II Iunie). Revoluţia de la 1848 în Bucu

reşti ;
(13 Sept.).Lupta pompierilor în Dealu Spi

rei;
(16 Octombrie). Apariţia în Cernăuţi a 

ziarului românesc de propagandă cultu
rală şi politică: Bucovina, condus întîiii 
de G. Hurmuzachi;

înfiinţarea mitropoliei Românilor uniţi în 
Transilvania;

începutul războiului Crimeei;
Apariţia, la Paris, a primei colecţiuni de 

poezii ale lui V. Alecsandri: ,jDoine-şi 
lăcrimioare”;

Apariţia completă a Cronicei lui Şincai în 
3 volume după ordinul domnitorului Mol
dovei Grigore Ghioa;

(18/30 Martie). Tractatul de pace de la Pa
ris;

Divanurile ad-hoc votează unirea principa
lelor (în Octombrie); -

(7/19 August). Gonvenţiunea de la Paris;
(5 Ianuarie şi 24 Ianuarie). Alegerea lui 

Alexandru loân Guza ca domn al Mol
dovei şi Muntenie^;

DAR-
DAS

Gh. Adainescu.— DlcJ;ionai* enciclopedic Ilustrat.- 1601
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1864
1866

1866

1866
1866
1866

1866

1866

1867

1867

1867

1869

1873

1876

1877

1877

1877
1877
1877
1878

1878

1878
1878

1878

1878

1880

1880

1881
1881

1882

1886

1880
1882

înfiinţarea initropoJlei Românilor ortodoxi 
in Transilvania;

(11 Decemfirie). Proclamarea unirii defini
tive a Principalelor;

înfiinţarea Asneiajiunii Iransilvanc, numită 
şi Aslra;

(24 Ianuarie). Deschiderea primei adunări 
legislative a României unite;

(Decembrie). Secularizarea averilor mănă
stireşti;

(2Maiu). Lovitura de stat şi Statutul;
(11 Ianuarie). înfiinţarea Societăţii pentru 

iileralura si cultura română in Bucovina.
(Ianuarie). înfiinţarea Ateneului Român în 

Bucureşti;
(11 Februarie). Abdicarea lui Cuza;
(i Aprilie). Înfiinţarea Academiei Române;
(8 Aprilie). Proclamarea Prinţului Carol de 

Honenzollem ca Domn, In urma plebisci
tului;

(10 Maiu). Intrarea Domnitorului Carol în
. Bucureşti şi depunerea jurămlntulul;
(29 Iunie). Vetarea primei- Constituţiuni 

a Statului român;
(15 Februarie). înfiinţarea facultăţii de me

dicină în Bucureşti;
(1 Martie); Apariţia revistei Convorbiri Li

terare ;
(14 Aprilie). înfiinţarea noului sistem mo

netar;
(29 Martie). Inaugurarea serviciului poştal 

român;
(6 Aprilie). întemeierea Creditului funciar 

rural;
(10 Iunie). încheierea tratatului comercial

, cu Austro-Ungaria, primul act de acest 
fel şi o recunoaştere a suveranităţii Sta
tului român;

(4 Aprilie).. încheierea Convenţiei cu Rusia 
prin care România permite trecerea arma
telor ruseşti şi Rusia garantează integrita
tea teritoriala actuală a României;

(10 Maiu). Proclamarea independenţei Ro
mâniei;

(30 August). Luarea redutei Griviţa;
(7 Noembrie). Lupta de la Rahova;
28 Noembrie). Căderea Plevnei;

(12 Februarie). Intrarea armatei române în 
Vidin;

(19 Iunie). MihaU Kogălnîceanu şi loan C 
Brătianu, ca delegaţi ai Statului român, 
susţin în faţa Congresului din Berlin 
drepturile noastre şi protestează contra 
intenţiunii 'Rusiei de a răpi cele trei dis
tricte din Basarabia;

(23 Iunie). Congresul din Berlin recunoaşte 
independenţa României;

Tratatul din Berlin;
Răpirea din nou de către Ruşi a celor trei 

judeţe din Basarabia;
(14 Noembrie). Intrarea armatei române In 

Dobrogea;
(8 Decembrie). Intrarea triumfală a armatei 

române în Bucureşti. De atunci s’a dat 
numele de calea Victoriei vechiului Pod 
al Mogoşoaiei;

(26 Ianuarie). Răscumpărarea de către Sta
lul român a câilor ferate;

(11 Aprilie). înfiinţarea Băncii Naţionale a 
României;

(14 Martie). Proclamarea Regalului;
(10 Maiu). încoronarea primului Rege şi 

primei ReMe a României;
(25 Martie). Prima sfinţire a sf. mir de către 

ierarhii Bisericii române.
(Aprilie). Patriarhia din Constantinopol re

cunoaşte autocefalia Bisericii române;
(24 Ianuarie). înfiinţarea Ligii Culturale;
Procesul Memorandului (dat împăratului 

Austriei de o delegaţie de Români) şi pe
depsirea cu închisoare a multor fruntaşi 
politici ai Românilor din Transilvania;

1883 ( 2 Octombrie). Naşterea Regelui Carol II.
1886 (14 Sept.). Inaugurarea podului peste Du

năre ;
începerea organizării educaţiei populare şi 

a cooperaţiei sub direcţia ministrului Spiru 
Haret;

Răscoalele ţărăneşti;
(13 Martie). încheierea alianţei între Serbia, 

Muntenegro, Grecia şi Bulgaria contra 
Turciei;

(Iulie).Intrarea armatei române în Bulgaria; 
(28 Iulie). Pacea de la Bucureşti;
Unirea Dobrogei nouă cu România;
(28 Iunie). Atentatul de la Sarajevo;
(28 Iulie). începutul războiului mondial; 
(3 August). Consiliul de coroană prin care 

s’a decis neutralitatea;
27 Septembrie). Moartea Regelui Carol I;
28 Septembrie). Suirea pe tron a Regelui 

Ferdinand I;
(14 August). Intrai’ea României în războiu; 
(2—6 Septembrie). Bătălia de la Turtu 

caia;
(25 Septembrie). Atacul cu aeroplane as 

pra Bucureştilor;
(11—27 Octombrie). Bătălia de la Oituz 
(27 Octombrie). Bătălia de la Jiu;
(lO—15 Noembrie). A doua bătălie do la 

Oituz;
(29 Noembrie). Bătălia de pe Argeş;
(3 Decembrie). Ocuparea Bucureştilor de 

armatele germane;
(22 Iulie—1 August). Lupta de la Mărăşti; 
(6-19 August). Lupta de la Mărăşeşti;
(8—22 August). A treia bătălie de la Oituz 
(7 Noembrie). Izbucnirea revoluţiei bolşe

vice;
(9 Decembrie). Arniistiţiul de la Focşani; 
(26 Ianuarie). Declaraţia de războiu a gu

vernului sovietic contra României;
(9 Aprilie). Unirea Basarabiei cu Vechiul 

Regat;
(5 Martie). Tratatul preliminar de pace de 

la Buftea;
(7 Maiu). Semnarea păcii la Bucureşti;
(10 Noembrie). Noua mobilizare contra 

puterilor centraleş
(10 Noembrie;). Trecerea armatei Genera

lului Berthelot peste Dunăre în România; 
(11 Noembrie). Armistiţiul în Franţa;
(28 Noembrie). Unirea Bucovinei cu Ve

chiul Regat;
(28 Noembrie). Intrarea Regelui Ferdinand 

în Bucureşti;
(1 Decembrie). Unirea Transilvaniei şi Ba

natului cu Vechiul Regat;
(28 Iunie). Tratatul de pace de la Ver- 

sailles între Franţa şi aliaţii ei şi Ger
mania:

(4 August). Intrarea armatei române In 
Budapesta;

(29 Decembrie). Votarea unirii Transilva
niei, Bucovinei şi Basarabiei cu Patria 
mamă;

1920 (4 Iunie). Tratatul de pace între Ungaria 
şi puterile aliate;

1920 (9 Decembrie). Tratatul de pace Intre Ro
mânia şi Austria încheiat la Paris;

1822 (15 Octombrie). Încoronarea Regelui Fer
dinand I şi a Reginei Maria la Alba lulia; 

1927 ( 20 Iulie). Moartea Regelui Ferdinand I: 
1830 ( 8 Iunie). Urcarea pe tron a Regelui Ca

rol II.
DAUDET [dode] alphonbb (*1840tl897), ro

mancier francez, cunoscut prin spiritul de ob 
servaţie şi prin umorul său. Foarte citit şi tradus 
la noi. Primele traduceri s’au făcut de Fr. Dame 
în ziarul „Românul" (l881—1882). Opere pr. Lel- 
Ires demonmoulin (1866), trad. N. Pandelea, 1908, 
Lascarov-Moldovanu, 1923; Tarlarinde Tarascon 
(1872) trad. Lia Hîrsu 1908; Jack (1878) trad. H. 
Lqcca, B. p. t; Le Nabab (1877); Sapho 1884),
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trad G. Em. Botez, B. p. t., Em. Gârleanu, 1908; 
L'immortel (1888); Nivemaise, trad. I. BIrseanu], 
1909; PetU Chase, trad. d-ra 
Eucharis, B. p. t., Feînmes d'ar- 
tistes, trad. Gh. Adamescu In 
ziarul,,România", Em. Glrleanu,
1908; Petile paroisse, trad. N.
Porfiriu; Eose et Ninelte, trad. C.
A. Gliica, 1920; Fromont jeune 
el Eisler aine, trad. G. lorga.

DAUDET EHMESTC1837tl921), 
romancier francez, frate cu A. D.
Din scrierile s’au lui tradus în 
'■om.: Căsătoria stricată (,,Fathi- Alphonse D.-uidet. 
lia” 1895), Crima lui loan Malory (1891), Dra
goste schimbăcioasă (1903), Amor şi uitare (1905).

DA VID, al doilea rege al Ebreilor (pe la 1055 
a. Chr.); era, păstor, dar, 
dupăce ucise pe Goliat, de
veni favoritul şi ginerele re
gelui Saul; ajunglnd rege, 
îşi stabUi capitala pe mun
tele Sion, Întemeind Ieru
salimul-, avu victorii mari, 
dar, luînd pe soţia lui Urie, 
fu pedepsit de Dunmezeu 
prin nenorociri mari de fa
milie. Pocăit, scrise psalmii, 
cari arată starea sufletului 
său în acest timp.

DA VID DIN TESAliONIC, 
sfint' sărbătorit de biserica 
ortodoxă la 26 Iunie, a trăit David prorocul 
într’uncuib în copac şi mul- (după Psaltir ea luiAntim 
tă lume venea în jurul lui ca l694i-
să-i vază laptele minunate 
şi puterea cu care îndura asprimile vrcmilor

DAVID FfiLiciEN (*181011876), muzicant şi com
pozitor francez. Op. pr. Moise pe muntele Sinai, 
oratoriu (1846), Crishf Columb, simfonie (1847), 
Lalla Roukh, operă (1862).

DAVID LODis (*174811825), pictor francez, făcu 
tablouri mari mai ales militare. Op. pr. Napoleon 
treclnd Alpii, încoronarea lui Napoleon ca îm
părat, Inspectarea drapelelor, Jurămlntul Horaţi- 
lor. Moartea lui Socrate.

DAVtDENI, corn. rur. jud. Storojineţ, plasa Sire- 
ţelului;366'01oc.După legea 1929, sat circ. corn. Cireş.

DAVIDEŞTI, sat jud. Muscel, face parte din 
circ. corn.’ Racoviţa Cluccreasa (legea 1929). 
E sat vechiu; arc o biserică zidită în 1771, o 
şcoală înfiinţată în timpul lui Alexandru Ghica. 
Are 883 loc.

DAVIDIS FRANdsc, paroh sas. A fost superinten- 
dentiil bisericii reformate din Ardeal (pe la 1551); 
apoi a trecut la socinianism.

DAVIDOGLU ANTON (*1876), profesor de cal
cul diferenţial şi integral la facultatea de ştiinţe 
din Bucureşti (1905).

DAVIEL JACQOES, medic francez, care a des
coperit hi 1750 un procedeu de vindecare a cata
ractei prin extracţia cristalinului opacificat.

DAVILA ALEXANDRU (*1860 tl929), scriitor ro
mân. Fiul’d-rului Davila; s’a ocupat de teatru, 
a fost director al Teatrului 
Naţional (1805—908, 1913—
14j A t'scris drama istorică 
Vlaicu-Vodă (reprez. 1902), 
pentru care i s'a decernat 
premiul naţional de poezie In 
anul 1929.

DAVILl^ CABOL (‘1830 
tl884), medic francez stabilit 
în România în 1852, fiind tri
mis de guvernul francez după ' 
cererea Domnitorului Ştir- " 
beiu; naturalizat la 31 Maiu 
1868. A fost medic şef al ar
matei, director general al ser
viciului sanitar, a înfiinţat 
şcoala de medici militari, din

Dr. Davilla..
fwo.o uo „Înveli, uui care a eşit apoi
facultatea de medicină, la care a fost profesor;

a organizat prima şcoală de farmacie, a lucrat DAU- 
pentru vulgarizarea ştunţei, prm conferinţe şi r-» P A 
experienţe de laborator. A luat parte la războiul LJ tA 
franco-prusian şi la războiul nostru pentru inde
pendenţă. A ajutat pe Domniţa «Elena la înte
meierea j azilului de orfane din LBucureşti si s’a 
ocupat de aproape de mersul acestei instituţii 
plnă In ultimii săi ani. O statuăţallui se înalţă în 
faţa palatului facultăţii de medicină din Bucureşti.
Numele lui este cunoscut şl prin picăturile anti- 
coleiice, cari îi poartă numele, şi pe cari le-a com
pus el In anul 1849 oînd era trimis în combaterea 
unei epidemii de holeră. Centenarul naşterii lui s’a 
sărbătorit cu mare pompă în Bucureşti în ziua de 
17 Octombrie 1930.

DăkVOS, oraş în Elveţia (Canton Grisons) sta
ţiune climaterică p. boinavii de piept.

DAVY [devi] HDMPHBY (* 1778ţl829), chimist 
englez, care a inventat lampa de siguranţă pentru 
lucrarea în mine.

DAWES CHARLES OATES (*1865), Om pOlitiC a- 
merican. Fiind numit membru Intr’o comisiune 
internaţională pentru lichidarea datoriilor războ
iului în 1924, a fdrmulat un plan care-i poartă 
numele. Planul lui avea de scop; să stabilească o 
organizaţie ca să obţină de la Germania plăţile 
cele mai importante, să pregătească un acord de
finitiv care să Înglobeze toate problemele privi
toare Ia reparaţiuni.

DAX, oraş în Franţa; 11.100 loc; staţiune cli
materică de iarnă.

dAbuleni, corn. rur. jud. Romanaţi, plasa 
Dunărea; 11.325 loc. Circ. corn. cu 5 sate (1929).

DAENI, corn. rur. jud. Tulcea, plasa Topolog 
2699 loc; circ. corn. cu 6 sate.

dAeşti, staţie c. f. jud. Vîlcea, plasa Oltu, 
între Rîranicul-Vîlcii şi Căhmăneşti.

dAIiHAUŢI, schit, jud. Rîmnicul-Sărat (co
muna Coteşti); biserica zidită 1820 de Dionisie 
Arhimandrit.

dAIŢA, staţie c. f. jud. Vlaşca, plasa Marginea, 
între Comana şi Giurgiu.

dAMIENEŞTI, circ. corn. jud. Roman, plasa 
Roman-Vodă cu 21 sate (legea 1929).

DAMIENI, staţie c. f. jud. Mureş, plasa Ere
mitul, între Tîrgu-Mureş şi Băile Sovata.

DAneştI ® corn. rur. jud. Ciuc, plasa Cen
trala; 2948 loc. H © familie de Domnitori mun
teni, urmaşii lui Dan I, fratele Iui Mircea I.

dAneşti şi DBA (TULEŞTI, familii domnitoare din 
Muntenia, rivale. Cea dintîiu numită după Dan I, 
fratele lui Mircea 1, a doua după Vlad Dracul, fiu 
natural ai lui Mircea. Ar fi fost mai potrivit să li 
se TlcADăneşli şi Mirceşti, fiindcă familiile rivale 
au ea ascendenţi pe cei doi fraţi (Dan I şi Mircea I), 
fiii lui Radu II; dar rivalitatea propriu zisă începe 
cu Vlad Dracul, care va reprezenta oarecum des
cendenţa nelegitimă din Mircea, pe cînd Dan şi 
Radu, fiii lui Dan I, reprezintă descendenţa legi
timă. Această rivalitate a turburat viaţa politică 
a statului în cursul sec. xv şi xvi.

DANU’ţ’ sau DANIEL lOAN (* 1826tl890), ro
mân maghiarizat, însă a lăsat moştenire averea 
sa mitropoliei din Blaj pentru ajutorarea bise 
ricii şi şcoalei române.

DAHMANEŞTI © circ. corn. jud. Bacău, pla
sa Comăneşti cu 16 sate (1929). t ® staţie c. i. 
jud. Suceava pe linia principală între Vereşti- 
Domeşti, de aci pleacă şi o linie secundară spre 
Vama, Pojorîla, etc. "i @ corn. rur. jud. Prahova, 
plasa Filipeşti; 2350 loc. Şcoală de horticultura.
Bălciu: 9 August. Circ. corn. cu 9 sate (1929).

DASCADESCU duhitru, scriitor român. A 
fost cîtva timp funcţionar administrativ. A pu
blicat un volum de versuri [Zorile, 1854) şi altele 
cu părţi satirice {Scrisori din ţara ţinţărească.
1856). A colaborat la „Steaua Dunării" din Iaşi şi 
la „Foaie pent'u minte din Braşov. O parte din 
poeziile lui s’au publicat în voi. Poezii din epoca 
unirii, de N. lorga (1909).

d£ak branoiscC 180311876), politic ungur; mi
nistru cu Batthyany in 1848, nu urmă pe Ko.--
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DEA
DEL

, 3uth In lupta contra Austriei; de Ia 1852 luptă 
pentru un aşezămînt de pace cu Austria şi izbuti 
să aducă dualismul din 1867.

DEAJ, staţie c. f. jud. Tîmava-Mică, plasa 
Bachn'ea, aproape de Dicio-Sînmartin, pe linia 
Blaj—Praid.

DE.^UL ® corn. rur. jud. Odorheiu, plasa 
Tlmava-de-Sus; 2300 loc. H ® d.-bAltei, deal In 
jud. Fălciu lingă balta Berezeni. U ® d.-bIrla- 
DDtui, deal jud., Fălciu între rlul Bîrlad şi pîrăul 
Grasna. f ® D.-bocmciDLUi, deal jud. Mehedinţi 
lingă Baia-de-Aramă. f ® 0.-jrriANnLtn; deal 
jud. Mehedinţi cu mal multe ramuri, f ® d.-mare, 
deal jud. Bacău. ^® deal jud. Botoşani. ® deal 
jud. Constanţa, t ® deal jud. Roman. H ® munte 
jud. Neamţ. ţ[ ® regiune de podgorii jud. Pra
hova, care se întinde de la Ploeşti pînă aproape 
de Buzău, una din cele mal Însemnate regiuni vi
ticole din ţară. H ® d.-nou, deal jud. Bacău, t 
@ D.-FQROULTTi, cota 453 jud. Bacău, plasa Tro- 
tuş. Aci a fost. In cursul marelui războiu, o luptă 
In ziua de 1 Septembrie 1917. H ® d.-prioopanului, 
şir de dealuri în jud. Tulcea lingă Măcin. Culmea 
este stîncoasă, goală şi dinţată ca un ferăstrău. 

H ® D.-spjREi, cartier din Bucureşti, unde s’a 
dat In ziua de 13 Septembrie 1848 o luptă între 
pompieri şi un corp de soldaţi Turci cari intrase 
In Bucureşti; un monument aminteşte acest fapt; 
aci sînt multe din cazărmile oraşului; In apropiere 
e o staţie de c. f. linia de la Buc. spre Giurgiu.

DE AMICIS ww AMICIS.
DEAXJVILLE [dovil], st. balneară maritimă 

In Franţa (Canalul la Manche); 3000 loc.
DEBBECZIN [debreţin], oraş In Ungaria; 

60.000 loc.; reşedinţa episcopului calvin; agricul
tură; industrii, între cari a cirnaţilor. Aci s’a pro
clamat, în 1848, independenţa Ungariei.

DEBUSSY cLAUDE (*1862tl918), compozitor 
francez. Pr. operă; PelUas cl MUisstinde, poem 
dramatic.

DECALOG, cele zece porunci pe cari Dumne
zeu le-a dat lui Moise pe muntele Sinai.

DECAMERON, adunarea povestirilor lui Boooaclo 
(10 zile, cîte 10 povestiri), cari se concentrează în 
jurul faptului următor; în 1348 eînd se ivi ciuma 
în Florenţa, mai mulţi tineri şi tinere din nobilime 
se refugiară la o vilă de la ţară şi, ca să şi treacă 
timpul, începură să povestească pe rind întlm- 
plări diverse. Dacă unele grupări sînt licenţioase, 
altele (a 10-a zi) cuprind numai exemple de vir
tute şi devotament. Din neriorocire, s’au răspîn- 
dit în toate ţările numai cele dinţii; cele din 
urmă nu se cunosc de loc.

DE CANDOLLE wm- CANDOLLE.
DECGAN (sau deeean), regiune din Industan 

(Ihdia); 1.600.000 km. p.
DECEA, staţie c. f. jud. Alba, plasa Ocna- 

Mureşului, între Teiuş şi Răsboeni.
DECEBAL, rege vestit al Dacilor (tl05); s’a 

luptat cu Romanii sub Do- 
raiţian, apoi sub Traian. A- 
cesta l-a învins în două răz
boaie vestite. Deaceea cl s’a 
şi sinucis, ca să nu-1 prinză 
duşmanii săi viu.

DECEMVţRi SC iiumeau la 
Romani magistraţii însărci
naţi cu facerea legilor; ei al- 
cătuiră legea celor 12 table.
La noi s’a întrebuinţat acest 
nume de către un comitet de 
studenţi din Bucureşti, cari 
urmînd campania pentru a- 
părarea drepturilor Romani
lor asupriţi de Unguri, se or
ganizară pentru a face pro
pagandă în streinătate.

DEGENEU, preot al Dacilor pe vremea re
gelui Boerebista (ca. 50 a. Ghr.), a reuşit să im- 
pue poporului să stîrpească viile, deoarece beţia 
era un viţiu foarte răspîndit la ei pe atunci, şi a 
ajutat pe rege la refacerea moravurilor.

Deccbal.

DEGIUS CAIUS (*l97t251)' Împărat roman de 
la 249. Originar din Dacia avu lupte cu Perşii, 
Uirii, Goţii, Galii; fu un mare perseci^toral cre
ştinilor. Căzu într’o luptă cu Goţii.

DţlDA, corn. rur. jud. Mureş; 2651 loc. Staţie 
c. f. 'între Reghin şi Tîrgu-Mureş. /

DEDAli, erou mitol. gr. Fiind în ins. Creta, 
construi un faimos palat Labirintul; regele Minos, 
supărat pe el, îl închise acolo cu fiul lui, Icar; 
voind să fugă, îşi construiră aripi, dar, sburînd, 
Icar se apropiă de soare, ceara se topi şi căzu în 
mare, pe cînd Dedal ajunse în Slcilia.

DEDEAGACI, numit azi alexandropolis, 
oraş în Grecia; port la Marea Egee aproape de 
vărsarea fluviului Mariţa; 13.000 loc. j

DEDRAD, corn. rur. jud. Mureş plasa Reghin- 
de-Sus; 2018 loc.

DEDULEiŞTI ® Staţie c. f. jud. Brăila, plasa 
lanca lîngă Făurei, între Păurei şi Brăila. K 
® fostă măn. jud. Râmnicu-Sărat în com. cu 
acelaşi nume. întem. de arhimandritul lacdb 
Deduleşteanu în 1792 şi terminată de un urmaş 
al lui în 1834.

DE FliERS ww FLERS. .
DEFOE [difo] DANIEL (*1663 tl731), scriitor 

englez, vestit autor al romanului Ltobinson Cru- 
soe, cunoscut şi tradus în toate itmbile. (■»■ ro-

DEGERANDQ AUOUSTIN (*182011849), scrii
tor francez. Participă la revoluţia ungară din 1848. 
Op. pr. La Transylvanie el ses habitants. Paris, 
1845.

DE GIERS, w GIERS
DEGRE ALAjos (ludovic) (* 1820 tl896),' ro- 

mancicr ungur, fost deputat Op. pr. Romane; 
Kiito egy ugyvid ilitehol (Doi ani din viaţa unui 
avocat), Kalandomo (Aventuriera), Salvator Bosa; 
Nuvele; Iparlovag (Cavaler de industrie).

■ DEIA, staţie c. 1. jud. Cîmpulung, plasa Mol- 
doviţei, între Vama şi Moldoviţa-Fereştrău.

DEJ, com. urbană cap. jud. Someş, pe rîul So
meş, la 250 m. altitudine; 14.000 loc. Staţie c. f. 
spre Beclean, spre Jibou, spre Apahida. Are 1 
biserică ortodoxă, 1 greco-catolică, 1 reformată, 
1 templu israelit, 1 mănăstire franoiscană; 1 liceu 
de băeţi „Andrei Mureşanu”, înfiinţat 1897 ca 
liceu maghiar, transformat în liceu rom. în-1919, 
1 şcoală medie de fete, înfiinţată în 1910 ca şcoală 
civilă, 1 şcoală de comerţ. Important centru co
mercial şi industrial. Bîlciu; 3 Martie, 3 Iunie, 11 
August, 15 Decembrie.

DEJU MiHAiu DE tAmAşel (sec. xv), unul din 
conducătdrii cnezilor români din ţinuturile su
puse Ungurilor.

DELAGROIX[dolacroa] euqEnÎi (*1799 tlS63), 
piot. fr., unul din fund. şcoalei romantice. Pr. op. 
Barca lui Darvte (Copie la noi de Grigorescu), 
Crist in grădina măslinilor, Milton dictînd Pa
radisul pierdut, Apariţia lui Mefistofel înaintea 
lui Faust, Cromwell In castelul de la Windsor.

DELAGOA, goU în Africa de E. la Oceanul 
Indian.
, DELAMARINA VICTOR VLAD tm- VLAD DELA-
Marina.

DE LA RONGlilRE rm- RONCIERE.
DELAVIGNE CAsnnR (*1793tl843), poet şi 

dramaturg francez. Op. pr. Copiii lui Eduard 
(1833), Ludovic XI (1832), drame. Poezia lui Le 
chien du Louvre a servit de izvor poeziei lui Gr. 
Alexandrescu Clinele soldatului, pe care mulţi o 
găsesc superioară originalului.

DELAVRANGEA BARBU ŞTEFANESCU (*1858 
tl917),scriitorşiadvocat român, orator. A debutat 
ca ziarist (Bomânia liberă, în care scria cronici ou 
pseudonim. Fra Barbara) şi nuvelist [Sultănica, 
1885). A studiat dreptul şi a practicat advocătura, 

v a făcut politică. A fost membru al partidului na- 
ţional-liberal şi redactor la „Voinţa naţională”; 
mai tîrziu a trecut în partidul conservator, a 
scris la „Epoca”; a fost,de mai multe ori deputat; 
a fost ministru de lucrări publice în guvernul pre
zidat de P. P. Carp (1910) şi apoi a participat la
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Dclavrancea.

ministerul naţional al războiului (1917.). Activita
tea lui literară se poate despărţi în două perioade: 
plnă la 1900, în care timp a publicat mai ales nu
vele ( Trubadurul, 1887; Paraziţii, 1893; Intre 
vis şi viaţă, 1893; Hagi tudose, 1903); de la 1905, 
In care timp a publicat cîteva nuvele, critice, stu
dii literare şi apoi seria de piese de teatru [Apus 
de soare, 1909; Viforul, 1910; Luceafărul, 1910; 
etc.). Ales membru al Aca- -"' y ;
demiei Române, a citit ca ‘
discurs de recepţie (1913) \-
un studiu despre estetica -'■ 
poeziei populare. A fost unul 
din principalii colaboratori 
ai lui Hasdeu la ,,Revista 
Nouă”. '’-i <

DELAWARE, fl. Statele- 
Unite; lung. 490 km.

DELCASSE THEOFHILE 
(*1352tl923),' om politic 
francez. Ministru al colonii
lor (1894), mări imperiul 
colonial fr. în Africa; mini
stru de externe (1898), regulă relaţiile încordate 
cu Anglia, în urma incidentului de la Faşoda. 
Este unul dimpregătitdi’ii înţelegerii cu Anglia.

DELEAJNU lOAN wm- SUDAI-DELEANU.
DELEDDA ORAZIA ('1872), scriitoare italiană. 

A luat în 1926 premiul Nobel pentru literatură. 
Din operele ei s’au tradus româneşte: Sora (de G. 
Costescu în bibi. ,,Lectura”), jocurile vieţii, jo
curile morţii (de N. Pora, 1918), Fuga in Egipt 
(de Olga Monta), Iedera (de Alexandrina Mititelii, 
1928).

DELEHAYE HIPPOLYTE (*1859), preot, scriitor 
belgian. Prezident al Societăţii bollandiştilor ţm- 
acest cuv.). Membru onorar al Academiei Române 
(1924). A publicat multe lucrări de specialitate şi 
sub direcţia Iui s’a urmat seria vieţilor sfinţilor.

DELENI ® corn. rur. jud. Vasluiu, plasa Peneş 
Curcanul; 2394 loc. După legea 1929,sat circ. com. 
Gura-Munteni. ţ © com. rur. jud. Cetatea-Albă, 
plasa Traian; 3815 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Dunăreanca. f ® fostă măn. jud. Olt, în 
faţa Oltului, Întemeiată de familia Delenilor în 
1767.

DELI-ORMAN (Dobrogeanouă), regiunea ocu
pată din vremuri vechi de Turci şi Tătari, avînd 
ca locuitori băştinaşi români. Pe la începutul se
colului XIX, mai ales în timpul războaielor între 
Ruşi şi Turci, Bulgarii au început să se coboare 
din Balcani şi să se stabilească aci. Vechii locui
tori i-au numit Baicangi.

DELLBRtrCK HANS (*1848 tl929), istoric ger
man, profesor la Universitatea din Berlin. A fost 
în timpul marelui războiu adversarul ideilor ane
xioniste şi s’a declarat adversar al lui Ludendorf. 
După războiu a căutat să micşoreze vina Germa
niei pentru provocarea conflictului.

DELFI, oraş Grecia antică (Ungă golful Le- 
pante); aci era un templu vestit prin oracolele 
cari se rosteau prui gura Pitiei.

DELHI, oraş în India engleză, capitala guver- 
nămîntuliii Pendjab.

DfiLIBES [debb] Lfio (*1836tl891), compozi
tor Ir., şeful corurilor Operei din Paris. Op. pr. 
Coppilia, balet (1870), Lakmi (1883), operă, re
prezentată de multe ori pe teatrele noastre cu 
trupe româneşti. ' '

DELILLE [delii] JACQUES (*1738 flSlS). poet 
francez membru al Academiei. A tradus pe Virgiliii 
şi pe Milton. A excelat prin poezii descriptive.

DELJILER. com. rur. jud. Cetatea Albă, plasa 
GogUnic; 4262 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Tatar-Bunar.

DELOS, insulă în marea Egee; aci a fost un 
tem'p’lu vestit al lui Apollon.

DEL SARTO tw SARTO.
DELTA DUnAbh e formată din teritoriul în

chis între cele două braţe chilia şi si. oheorghe. Din 
acest din urmă se desface un al treilea braţ şuiina, 
care e singur navigabil în urma lucrărilor făcute de

Comisiunea Danubiană, între cari 2 canaturi rec- 
tificative ale cursului braţului. Pămîntul cuprins 
între ele e brăzdat de multe lacuri (Oorgova, Fortnna, 
Tăia nil. Boşul, Maţita, Bablua, Pulul, Pululeţul, Lumlua, 
Boşul, Drauov, Raalm, ş. a. ) şi de multe gîrle (T&tarul, 
Pardlna, Sondul, Maiohel, Lltcov, Sutaat). Pe lacuri se 
văd insule plutitoare, unele destul de mari ca să 
fie locuite de pescari şi grădinari.

DELTA NILULUI, teritoriu triunghiular la N. 
Egiptului cuprins între cele două braţe cari se 
desfac de la Cairo şi se termină la Boaetta şi la 
Damletta.

DELYANNIS THEODOBOS (*1826 tl905), om 
politic grec, ministru plenipotenţiar, min. de ex
terne, ijiterne; autorul războiului nenorocit cu 
Turcia (1897) şi de atunci înlăturat.

DEMARAT ZOSIMA (*1842tl911), profesor ro
mân. Licenţiat în litere din Bucureşti, a fost secre- 
tar-ajutor al comisiunii documentale, profesor de 
limba greacă la seminariul „Nifon Mitropolitul” 
şi la liceul lyiateiu-Basarab din Bucureşti; director 
al acestei şcoale între 1889—96. A colaborat la 
ziarele ,,Naţiunea”, „Telegraful”, ş. a. Opere; Po-' 
cmcle homerice şi hesiodiane,18&9. Gramatică elenă.

DE MARTONNE rr MABTONNE.
DEMBINSKI ENRic(* 179111864), general po

lon, luptă alături de Napoleon contra Ruşilor; exi
lat, trăi în Franţa, Egipt, luă parte la revoluţia 
ungurească din 1848.

DEMETRESGU DBAGOMlB (*1854tl926), te
olog român. A făcut studii în Atena şi a fost pro
fesor la Seminariul din Iaşi, apoi prof. de istorie 
bisericească la facultatea de teologie din Bucureşti 
(1892); a reprezentat ţara la diferite întruniri in
ternaţionale. A fost onorat cu titlul de ,,nomofi- 
lax al bisericii ortodoxe”.

DEMETRESGUTBAIAN (*1866 tl896), poet ro
mân. A debutat ca elev al lui 
Macedonski, care a scris o 
prefaţă primului său volum 
(Poezii, Graiova, 1885); a 
colaborat la „Literatorul” şi 
la „Revista literară”, apoi a 
condus îpsuşi ,,Revista Ol
teană” (1888—1892). A co
laborat la multe reviste, avînd 
înclinare către cele cu nuanţă 
socialistă. Op. pr. Freamăte, 
poezii, 1887; Amurgul, poezii,
IS88\ Intim, poemă şi nuvele,
1892; Sensitive, 1894; Iubita,
1895; Simplu, nuvele, 1896.
A tradus din Goppâe: Lăutarul din Cremona.

DEMETRIADE ABISTJDE (*tl930), actor ro
mân. A creat multe roluri tragice în piese stre
ine şi române. Se citează: HatpXet, ş. a.

DEMETRIADE HiRCEA, scriitor român. A pu
blicat poezii îri „Literatorul” sub conducerea lui 
A. Macedonski şi a rămas totdeauna devotat pă
rerilor lui; de aceea a scris o satiră în contra lui 
Eminescu şi a poeţilor dela ,,Convorbiri literare”. 
Op. pr. Fabule, 1883; In noaptea nunţii, comedie 
1885; Făt frumos, poezii, 1889; Visul lui AH, 
poemă, 1913, jucată pe scena Teatrului Naţional 
din Bucureşti.

DEMETRIESGU ANOHEL (*1847tl903), pro
fesor şi critic român. A predat istoria şi geografia 
la liceul Sf. Sava” şi la liceul „Lazăr” din Bucure
şti; a condus liceul particular „Sf. Gheorghe”. 
A făcut studii asupra lui Bolinlineanu, Eminescu, 
Shakespcare, a publicat discursurile lui Barbu 
Catargiu (1886) şi discursurile lui Macaulay, 
traduse (1895).

DEMETRIOS falereus (t ca. 283 a. Chr.), 
orator şi istoric grec, amic al Macedonenilor, gu
vernator al Atenei, dar, apoi, osîndit la moarte şi 
silit a fugi în Egipt,'unde muri. - '

DEMETRIOS POLIOBOETE (* ca. 337 t283 a. 
Chr.) rege al Macedoniei, unul din succesorii lui 
Alexandru cel Mare.

DEMETRIOS I SOTER, regele Ş riei (162—150 
a. Chr.).

DEL-
DEM

T r.^Demetrescu.
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DEM-
DEP

DEMPJOV ANATOL NICOLAEVICI ( * 18t2 ti S70). 
scriitor rus. Otn bogat şi lilantrop, a instituit pre
mii pentru opere literare ş. a. A publicat relalii de 
călătorie, Intre cari: Voyage dans la Russie miri- 
dionale et la Crimie par le Hongrie, la Valachie el 
la Moldavie (1840), lucrare care ne interesează cu 
deosebire. Traducere românească In BiM. p. toţi.

DEMOCRţT (* ca. 460 t ca. 357 a. Chr.), lUo- 
zoX grec. A călătorit mult. A susţinut şi răspîndit 
ideea atomilor, ideea imaginilor proiectate de cor
puri, pe cari simţurile noastre le percep prin aju
torul mişcărilor aerului; iar in morală, a cerut 
omului să prefere bunurile spirituale faţă de cele 
corporale şi a afirmat că fericirea o dau onestita
tea şi raţiunea. Scriitorii vechi afirmă că in ope
rele lui se găsesc originile alchimiei ; dar operele 
lui n’au ajuns pină la noi.

DEIMOLINS [d6niollu] EDMOND (" 185211907), 
pedagog şi sociolog francez. S’a făcut cunoscut prin 
cartea A quoi tient la supirioriti des Anglo-Saxons 
(trad. rom. de C. Brăileanu, 1915) şi prin Edu- 
cation nouvelle, în care stărue asupra neajunsu
rilor sistemului educativ din Franţa şi propune o 
reformă inspirată din viaţa şcoalelor engleze. El a 
şi pus In practică această idee, întemeind în loca
litatea Ies Roches un institut de învăţămînt se
cundar (despre care a scris: L'icole des Roches).

DEMOSTH£N ATANASlE (’ ca. 1846 tl925), 
medic român. Profesor de fiziologie la facultatea 
de medicină din Bucureşti (1881), apoi de medicină 
operatorie şi anatomic topografică (1885), decan 
al facultăţii; medic militar, ajungînd la gradul de 
general şi inspector general al serviciului sanitar ai 
armatei. Op pr. Eludes sur l'action du proiectil du 
fusil Mannlicher, 1894, premiată de Academia de 
medicină din Paris; Spitalul central al armatei 
1898; Îngrijirea răniţilor pe ctmpul de luptă, 1901. 
A îunda.1 ReiHsta sanitarămilitară (1897— 1908).

DEMOSTŞNE (*384 t322 a. Chr.), orator şi 
om politic grec; ţinu multe discur
suri judiciare şi politice, dintre cari mai 
cunoscut este Pentru coroană, dar 
apoi se dete ou totul politicei şi astfel 
ajunse să intreprinză lupta contra 
încercărilor Macedonenilor de a se 
amesteca In afacerile cetăţilor greceşti 
şi de a-şi pregăti astfel dominaţiunca; 
în acest scop rosti Filipicele şi Olin- 
tiaccle. Reuşi să formeze o mică con
federaţie contra regelui, dar fu în
vins. Amestecat într'un proces scan
dalos, fu închis, dar fugi. După moai1- 
tea lui Alexandru cel mare, fu adus 
în triumf în Atena, dar Macedonenii' 
iarăşi deveniră stăpîni pe situaţie, el Demostene; 
fugi, fu prins şi se otrăvi.

DENIZLER, circ. corn. jud. Durostor, plasa 
Turtucaia cu 12 sate (1929).

DENNERY, ADOIiPHE PHILIPPE zis (*1811 tl899) 
romancier şi dramaturg francez. Traduceri rom.r 
Cele două orfane (în 7 voi. f. an.). Ocolul lumii în 
80 de zile, piesă după .1. Ver- 
ne, Michel Strogof, piesă (de 
Sfinx, 1902), Martira sau ur
mările unei greşeli (1890), Re- 
muşcarea (4 voi. f. a.). Hoaţa 
de. covii (1899).

DENSyş (sau DEMSUŞ), sat 
în jud. Hunedoara plasa Sar- 
misegetuza. Arc o biserică ve
che într'un stil original.

DENSUŞLANU AR0N(*i837 
tl900), profesor român. A o- 
cupat catedra de literatură la
tină la facultatea de litere din 
Iaşi, după ce fusese ziarist in 
Transilvania. A publicat o epopee naţională Negri- 
ada (1879) şi cîteva volume de poezii (Valea vieţii, 
1892; Horeotelite, 1892); dar mai cunoscute sînt lu
crările sale de istorie şi critică literară, între cari: 
Istoria limbii si literaturiiromăne, 1885; Cercetări 
literare, 1887. A întemeiat Revista critică literară.

Densuşianu Aron.

DENSUŞIANU NICOLAE (* 1846 ti911), istoric 
român. Frate cu Aron, s’a stabilit în Bucureşti în 
1877, eînd a scris: Les Rownains du Sud. A făcut 
cercetări în bibliotecile din Transilvania şl Unga
ria, publiclnd anual rapoarte către Academia Ro
mână, care-i dăduse misiunea apea;sta, şi arti
cole în revistele germane de speoialitate. Rezulta
tele mimcii acesteia au fost cîteva volume din 
colecţia de documente „Hurmuzachi” a Acade
miei, şi monografia: Revoluţia lui Horia, 1884. 
A mai dat la lumină broşuri istorice şi articole în 
reviste; iar la moarte a lăsat în ms. o lucrare mare: 
Dacia preistorică, pe care a publicat-o Dr. C. 
Istrati în 1931, A fost bibliotecar la Marele Stat 
Major al Armatei; membru corespondant al Aca
demiei Române (1880).

DENSUŞIANU oviD (*1873), filolog şi literat 
român. Fiul lui Aron, a studiat la Iaşi şi la Paris 
şi a devenit profesor de filologie romanică la fa
cultatea de litere din Bucureşti (1901). A debutat 
cu poezii şi recensii în revista „Arhiva’’ din Iaşi 
(1892); a scris apoi articole diverse în: ,,Revista 
critică literară” (1894—1897). A întemeiat re
vista „Vieata nouă” (1905), în care a publicat 

. poezii (sub numele Ervin) şi articole de critică şi 
de directivă literară. A combătut principiile să
mănătoriste, pe motiv că îngustau cercul inspi
raţiei poetului şi izolau literatura română de miş
carea contemporană din străinătate, a căutat să 
îndrumeze poezia noastră spre simbolism, a sus 
ţinut versul liber, a făcut cunoscute operele cî 
torva poeţi francezi, prin studii şi prin traduceri 
la cari a fost ajutat de mai mulţi colaboratori 
Revista a continuat pInă în anul 1920. Ca filolog 
a studiat aliteratiunea în limbile romanice (1895) 
probleme din toponimia noastră (1898), alterarea 
lui „c” latin înainte de ,,e” în limbile romanice 
(Paris 1900), amuţirea lui „u” final (1904) şi a 
întreprins lucrarea Hisloire de la langue roumaine, 
începută în 1901, din care a apărut voi. I partea 
generală şi din voi. II limba sec. xvi. In aceasta 
autorul cercetează problemele fundamentale ale 
formării limbii româneşti. In colaborare cu A. Can- 
drea a început un dicţionar etimologic, din care au 
apărut aproape toate elementele latine. A mai 
publicat culegeri de poezii poporane, de tradiţii 
şi legende (1910, 1921), cercetări asupra păstori- 
tului la popoarele romanice (1913, 1914), o anto
logie dialectală (1915), o istorie a literaturii 
române, etc. In anii din urmă s’a ocupat de limba 
Bascilor. Ales membru al Academiei Române, a 
citit, ca discurs de recepţie, elogiul lui Barbu De- 
lavrancea (1919).

DENTA, corn. rur. jud. Timiş-Torontal plasa 
Deta; 2830 Ioc. Staţie c. f. pe lîngă Timişoara- 
Baziaş lingă Deta.

DEPĂRAŢEjMTU alexandru (*1835 ţl865)i 
scriitor român. Â fost cîtva timp în administraţi^ 
în vremea lui Cuza. A publi
cat un volum de poezii [Do
ruri şi amoruri, 1861) şi o 
dramă istorică [Grigore Vo
dă, domnul Moldovei, 1864).
Cunoscută a devenit poezia 
Vara la ţară.

DEPARAŢII - HÎRLE- 
ŞTI, corn. rur. jud. Teleor
man, plasa Slăveşti; 2270 
loc. Circ. rom. cu 9 sate 
(1929).

DEP ASTA PETRE (f ca. '
1770), grec din Peloponez.
Medicul lui Const. Mavro- A1 DeDarateanu
cordat. .Fiind în Veneţia a PI
scris în greceşte viaţa Domnitorului. A murit Ui 
Bucureşti şi a fost înmormlntat în biserica M'" 
tropoliei. Opera a rămas în ms. şi a publicat-o 
Constantin Erbiceanu (,,Cronicarii greci”)

DEPREŢIS Aoosrrao (*1813 tl887), om politic 
italian, amic al lui Garibaldi, ministru (dela 1862 
in multe rînduri); în 1882 începu politica de apro
piere de puterile centrale.
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DERBY CAROL LORD, întemeietorul unui pre
miu pentru alergări de cai, care se dă şi azi pe tot 
anul cu solemnitate deosebită; acest nume a de
venit sinonim cu mare premiu Ia alergări şi se în
trebuinţează şi la noi.

DERENEU, com. rur. jud. Orheiu plasa Bra- 
vicea; 2286 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Onişcani.

DERpf, staţie c. f. jud. Constanţa, între Me
dgidia şi Ester, linia Medjidia-Babadag.

DţlRNA, com. rur. jud. Bihor. Sînt mine de 
cărbuni.

DEROULfiDE [derulcd] paul (*1846tl914), 
poet francez. Fost ofiţer în războiul din 1870, a 
luptat pentru ,,revanşă” şi a publicat, pe lingă 
studii istorice, piese de teatru, şi o colecţie de poezii 
patriotice: Cintecele soldatului (1872) şi Noile 
clntece ale soldatului (1875).

DERSCA, com. rur. jud. Dorohoiu, plasa Ber- 
hometele; 2472 loc. Gonf. legii 1929, sat circ. com. 
Lozna.

DERŞIDA, staţie o. f. jud. Sălaj, plasa Su- 
purul-de-Jos, prima do Ia Sărmaşag spre Careii 
Mari.

DERVENT (zis şi eniohioi), lac jud. Ismail, 
comunică’cu Dună,rea printr’o gîrlă.

DERVIŞ-PAŞA TRRAWTM (*1817 tl896), po
litic şi general turc; potoU cu cruzime răscoala dm 
Herţegovina (1875), luă parte la războiul din 
1Ş77-1878.

DESA, com. rur. jud. Dolj, plasa Calafat; 2829 
loc. După legea 1929, sat circ. com. Giupercenii- 
Noi.

DESAJLLEURS (sau des alleubs) marchiz, 
ambasador al Franţei la Gonstantinopol. Pe la 
1709 a trecut prin Moldova, merglnd la postul 
său, şi s’a împrietenit cu Nicolae Mavrocordat, 
pe care l-a sprijinit în diferite ocazii.

DE SANCTIS m- SANOTIS.
DfiSAUGIERS fdezojic] marc-antoine ('1772 

+1827), scriitor francez. A făcut clntece şi piese de 
teatru. Vodevilurile şi alte piese ale lui s’au jucat 
şi după ce murise. După studiile lui Ch. Drouhet, 
ele au influenţat teatrul lui Alecsandri din prima 
epocă.

DESCARTES [decart] renE (*1596-1650), fi
lozof francez socotit ca întemeietorul filozofiei 
moderne. Op. pr. Discours de la 
mitkode pour bien conduire sa 
raison. Lui se datoreşte dicto
nul „Cogilo ergo sum" (,,cuget, 
deci exist”).

DESCHANEL [deşanel] E- 
MiLE( *181971904), scriitor fran
cez. A fost profesor la Şcoala ţ 
Normală, dar după lovitura de 
stat din 185i, a fost silit să 
se expatrieze şi a trăit în Belgia 
pină în 1859. Intorclndu-se a 
devenit profesor de literatură 
la„Gollege de France”, apoi de
putat, senator. Pr. op. Istoria 
conversaţiei (1857), Despre Aristofan (1867), Ro
mantismul clasicilor (1882), Deformaţiunile lim
bii franceze (1898).

DESCHANEL PAUL (*1856 71922), om politic 
francez. Ales deputat în 1885, a urmat o carieră 
strălucitoare, ajungînd şi Preşedinte al Republi- 
cei, dar s’a retras din cauză de boală (1920).

DESGHINGE, com. rur. jud. Cahul plasa Can- 
temir; 5027 Ioc.’Nu e în legea 1929.

DESJARDINS [dejardin ]ernest (*182371886) 
■istoric francez, A fostprof. la Collăge de France, 
membru al Academiei de inscripţiuni din Paris, 
membru onorar al Academiei Române (1871). 
Op.pr.: Tabla lui Peatinger (1869), Geograf ia Ga- 
liei [iSlO), Geografia istorică si administrativă a 
Galici romane (1876).

DESMOULINS [dernuli"] camille (*1760 
71794), publicist şi politic Ir.; avu rol însemnat la 
începutul marii revoluţiuni, dar, amic cu Dan- 
ton, fu osîndit ca şi acesta şi executat.

Descarfes.

DESNA, rî\i în Rusia, afl. al Niprului, pe D E R- 
dreapta. rvevA/

DESPINA DOAMNA, soţia lui Neagoe Voevod. LiC W 
După indicaţiile ei un pletora zugrăvit pe tîmpla 
bisericii de la schitul Ostrovul (jud. Vîlcea) o 
icoană care o reprezintă pe ea în doliu cu fiul său 
Teodosie în braţe.

DESPOT-VODAw lACOB ERAOLIDUL.
desfot-vodA, dramă de V. Alecsandri, repre

zentată întîia oară pe scena Teatrului naţional 
din Bucureşti în 1879 şi tipărită Bucureşti 1880.

DESPREZ HENRI, scriitor politic francez. A 
fost unul din susţinătorii cauzei româneşti după 
1848. Cea mai însemnată lucrare a lui care ne 
priveşte e un articol din „Revue des deux-mondes”
(Ianuarie 1848) în care cercetează mişcarea revo
luţionară din acel an şi îndeamnă pe Români să 
stărue in ideea de a forma între Marea Neagră şi 
Tisa o barieră contra despotismului rusesc.

DESSEANU-POPOVIGI lOAN (*183171892), 
om politic român din Transilvania. A fost deputat 
în dieta Ungariei în 1861 şi mai tlrziu a fost 
conducătorul partidului naţional din Arad.

DESSEWFFI [deşefi] ARISTID (* 1802 71849), ge
neral ungur în revoluţia 184&—49. După ca
pitularea de la Vilagos, a fost împuşcat.

DESSEWPFI EMIL (*181471866), scriitor ungur, 
îndemnă publicul să subscrie pentru fondul Aca
demiei din Pesta. Fu prezident al acestei instituţii.

deşteaftA-te, romane (titlul exact: RAsonstoi), 
poezie patriotică de Andreiu Mureşanu, publicată în 
1848, a devenit marşul revoluţionarilor Ardeleni 
în 1848—49 şi apoi cîntecul naţional ce se executa 
la orice sărbătoare neoficială, fiindcă el chema la 
unire pe toţi Românii.

deşteftarea, gazetă pentru popor, a apărut 
în Cernăuţi, 1883-1904, sub redacţia Iui Dimitrie 
Buoevski, Ilie Dimitrovici ş. a.

deşteftarea româniei, poezie patriotică, scrisă 
de V. Alecsandri în 1848, după ce a fost silit a-şi 
părăsi ţara, şi publicată întîiu în foi volante. Aci 
el propovedueşte unirea tuturor Românilor.

DETA, com. rur. jud. Timiş-Torontal, reşed. 
plasa Deta; 4054 loc. Staţie c. f. linia Timişoara- 
Baziaş între Voiteni şi Stamora.

DETAIT.TiE ([detul] Edouard (*1848 71912), 
pictor francez vestit, mai ales, prin subiecte mi
litare: Regimentul care trece (1875), Salutare ră
niţilor (1877), foarte cunoscutul Visul (1888), 
care e la muzeul Luxembourg din Paris.

DETMOLD, oraş Germania, cap. principa
tului Lippe Detmold', 10.000 loc.

DETTINE, ofiţer austr.; în timpul războiulpi 
austro-turc file, ocupă Bucureştii şi prinse pe 
Nicolae Mavrocordat.

DEUCALION, personaj mitologic grec. Cînd 
Zeus a distrus'lumea, au scăpat numai Deucalion 
şi soţia sa Pira (Pyrrha), cari refăcură omenirea, 
aruneînd în urma lor pietre, cari devenlră băr
baţi şi femei.

DEUTERONOM (CUV. grec. = A DOUA LEGE), 
una din cărţile Vechiului Testament: a 5-a şi 
ultima din Pentateuc.

DEVA, com. urbană cap. jud. Hunedoara;
8672 loc. Staţie c. f. linia Timiş-Arad. Are 1 bise
rică ortodoxă, 1 catolică, 1 reformată, 1 sinagogă, 
o mănăstire franciscană; 1 liceu de băeţi şi 1 de 
fete. 1 şcoală normală de băeţi şi una de fete, 1 
şcoală de meserii inferioară. BÎIciu: 10 Ianuarie,
9 Maiu, 29 Iulie, 27 Octobre. Oraş vechiu. Ceta
tea, ale cărei ruine se văd încă, e pomenită în 
vremea lui Mateiu Gorvin.

DEVAI BIRO MATEIU (*ca. 150071547), preot 
ungur, trecut la luteranism şi calvinism; propa
gatorul doctrinei reformate in Ungaria.

DEvoLUTiUNE (rAzboiul DE), ră^oiul pornit de 
Ludovic XIV al Franţei ca să ocupe Brabantul, 
pe baza dreptului de moştenire al soţiei sale Maria 
Tereza, fiică din prima căsătorie a lui Filip IV, 
regele Spaniei.

DEWEYQEOROE (*1837 71917), amiral ameri
can, învingătorul f lotei spaniole în 1898.
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n£2- DEZMţn, staţie c. f. jud. Cluj plasa Someş 
_ Intre Apaîiida şi Ciuj.

U I DIACQNOVICI ADOLF (*1829 -fi886), Român 
bânâţean, a participat la luptelfe din 1848, a fost 
apoi funcţionar la câile ferate ale statului.

DIACQN OVICI coRNEun (*1859 tl923), zia
rist român. A Întemeiat In Viena revista „Bomă- 
nische Revue" (1885); apoi ziarul „Dreptatea" în 
Timişoara (1894); a fost secretar al băncii,,Albina” 
din Sibiu şi director ai revistei „Transiivania”, 
organul „Astrei”. In calitatea aceasta a între
prins publicarea Enciclopediei române (3 voi. 1898, 
.1900, 1904), la care au luat parte un mare număr 
de colaboratori.

DIACONOVICI-LOGA CONSTANTIN (*1710 
tl850), profesor român. A studiat In Lugoj şi 
Pesta; a fost profesor în Arad (1812—1831), di
rector al şcoalelor româneşti din Banat (1830— 
1850). Pr. operă: Gramatică românească, Buda, 
1822.

DÎACONU VABILE, zugŢav român din Tismana, 
a emirat cu 50 de familii tn Banat în 1736 şi a 
format un sat lângă Vîrşeţ, care a luat o desvoltare 
importantă, dar au avut de luptat cu stăruinţele 
de desnaţionalizare ale Sîrbilor.

DIACOVICI ISAM. (tl710), episcop român de 
lenop’olea, care,mutându-se ia Arad (1705), aîn- 
ceput seria episcopilor români în acel ţinut.

DIAMANDI GEORGE (*1867 tl917), om politic 
şi scriitor roniân. A început ca socialist; mai 
târziu a trecut cu colegii săi în partidul liberal. 
A fost deputat, director al Teatrului Naţional din 
Bucureşti. A publicat scrieri politice şi cîteva piese 
de teatru (Chemarea codrului, 1913; Bestia, 1910; 
ş. a.)

DMDQH: aşa s’au numit generalii lui Alexan
dru cel Mare, cari îşi disputară domnia după 
moartea lui; aşa se numea moştenitorul tronului 
în Grecia.

DIAMANT TEODOR, un Român din Muntenia, 
care, pe la" 1840 a încercat, cu EmanoU Bălăceanu, 
să întemeieze la moşia acestuia Scăeni, jud. Pra
hova, un falanster după sistemul lui Fourier. 
N’a reuşit. Aceste detalii le dă Ion Ghica într’o 
scrisoare intitulată Teodor Diamant.

DIANA, divinitate romană, confundată cu 
Artemis a Grecilor; era zeiţa lunii, a vînătorii.

DIAZ BARTOLOHEU (tlSOO), navigatoi portu
ghez; descoperi Capul Bunei Speranţe (1486).

DIAZ ARMANDO (*1861 tl928), general italian. 
A luat parte la războiul din Tripoiitania (1913), 
iar în marele războiu a fost general în statul major, 
comandant do divizie, de corp de armată şi în 
Octombrie 1916 comandantul suprem în locul lui 
Cadoma şi a respins pe Austriaci în 1918 la Vit- 
torio Veneto. In 1921 a fost făcut mareşal.

DI4kZ PORFUtio (*1830tl916), general şi om 
politic mexican; fu preşedinte al republlcei în mai 
multe rînduri; în 1901 el adună în Mexico con
gresul pan-atrierican.

DICIOSÎNMARTIN (în legea 1925 e numită 
tIrnava-sIn-martin), ‘corn. urbană, fostă cap. a 
jud. Tîmava-Mică; 6216 loc. Staţie c. f. linia se
cundară Blaj-Praid. Are o biserică catolică, 1 uni
tară, 1 reformată, 1 greco-catoiică, 1 sinagogă, 1 
liceu de băeţi, 1 şcoală secundară 
de-fete, 1 şcoala medie reformată.
Se găseşte gaz metan, care ser- / ^ 
veşte şi la industrie. Bîlciu: 26 i# 1 « - i
Febr., 28 April, 21 Iulie, 12 Oct.

DICKENS CHARLES (*1812 
tl870), romancier englez foarte 
fecund. Operele lui slut cunoscute 
în toată Europa. La noi s'au 
tradus multe; cităm: Aventurile 
d-ltii Pich-wick (1836), care îi 
consacră reputaţia, trad. de G.
Crivăţ în 1929; Uiipoem de Cră
ciun de N. N. Botez (1918); David Copperfield 
(1849) capo d’opera sa, trad. de V. Denietrius (3 
voi1.): Mica Dorril (1855).

dictatura, instituţie romană: putere absolută

Dickens.

ce se dădea unui om politic întrmn moment de 
mare cumpănă pentru stat.

DICŢIONAR GROTESC de'V. Alecsandri, publicat în 
„Convorbiri literare” 1869—70, apoi în volum ed. 
Socec, 1876, cuprinde, sub formă glumeaţă, o 
critică a multor cuvinte introduse de şcoala lati
nista ca: amoare, a ama, beleţă, vergură, resbel, 
sufixul dune şi Hune, etc.

DICŢIONARE ROMANEŞTI: I. rămase IN manuscris; 
Lexicon slavo-românesc al lui Matdarie cozianni din 
1649; Dictionarium valachico-latinum de un ano
nim din Lugoj (după unii) sau din Caransebeş 
(după alţii); Dicţionar latino-românesc al lui Teo
dor corboa pe la 1700; Lexicon latinum-valachicum- 
hungaricum al lui Luigi Maraigli de pe la f701; Con
dica limbii româneşti a lui lordacho Goiescu; Lexicon 
românesc-nemţesc şi nemţesc-românesc al lui Bndai 
Deleanu. II. TIPĂRITE: 1. Dicţionare filologice;
1. Heilade, Vocabular de vorbe streine. Buc. 1847; 
Negnilcl, Vocabular de vorbe străbune. Buc. 1848: 
A. T. Laurian sl I. c. Masslmn, Dictionariu şi Glosariu, 
proiect al Academiei Române 3 voi,. Buc. 1871— 
1876; A. de cibac, Dictionnaire d'ilymologie daco
române, 2 voi. Frankfort 1870, 1879; B. P. Hasdeu, 
Etymologicum magnum Romaniae, al Academiei 
Române, Buc. 1686 şi urm.; sextll Pnecariu, Ety- 
mologischcs WOrterbuch, Heidelberg, 1905; a. can- 
drea şi ovid Deneueiann, Dicţionar etimologic. Buc. 
1907; Dicţionarul Academiei Române, în curs do 
publicare de la 1913 sub direcţia tui sextii Pnşeariu.
2. Dicţionare p. Limba bulgară: Z. Arbore, Buc. 
1909. 3. D. p. Limba engleză: H. Lolllot, D. e)i- 
glez-român, 1901; m. schbnkron, D. englcz-român 
Craiova, 1915. 4. ,D, p. Limba franceză : D. ro- 
mân-francez de i. costineacu, 1870;, de Fr. Damd, 
1893—^95; de c. S&lneann, 1912, 1921; D. francez- 
român de P. Poenarln, Fl. Aaron şl G. Hill, BuC. 1840— 
1841; de N. Bdl&şeacu, Buc. 1859; de T. Codresen, Iaşi 
1875; de L. Leiat; de Dr. A. Urechla; D. francez-ro- 
mân si român-francez: de G. M. Antonea'ou, Buc. 1893 
—1894. 5. D. p. Limba germană; D. germano- 
român de l. Moinar, Sibiu 1822; deG. Barlţiu şl g. 
Mnnteanu, Braşov, 1853—54; des. Petri, Sibiu, 1863; 
de Lazâr Şdlneanu, Buc. 1887; de Sebrof şl Şdlneanu, 
Craiova, 1912; de M. SohrofI, Craiova, 1916; D. ro
mân- german de G. Poliza, Braşov, 1857; de Teohar 
Aleii, Buc. 1886, de G. Pop, Berlin f. a.; D. român- 
german şi german-român de Andreaa ciemons, Sibiu, 
1837. 6. D. p. Limba greacă modernă: D. greco- 
român de a. veicn. Buc. 1929; D. româno-grec 
de Saraiidi, Constanţa, 1922. 7. D. p. ,Llmba 
Italiană: E. Pom şl A. Alezandreacu-Dorna, Bibi. 
p. toţi. 8. D. p. Limba latină: D. latin^omân dc- 
D. Popllian, Craiova, 1892; de l. NSdelde, 1894, ed. 
nouă 1920; D.român-latinie'E. Manoiju, 1915; de M. 
st&ureano, Craiova, 1924; D. român-latin si latin-ro- 
mân de a. viciu. Blaj, 1892—908. 9. D. p. Limba 
maghiară: D. maghiar-român de o. BariHu, Cluj, 
1870; D. maghiar-român de M. Putnoky, Lugoj; 
de T. Andraşi, Sf. Gheorghe, f. a.; de l. Ghetle, Bu
dapesta, 1896; D. român-maghiar si maghiar-ro
mân de G. Baritlu, Braşov, 1869; de V. oheresteslu, 
Cluj 1925—27; de G. David, Braşov. 10. D. p. 
Llmba rusă: D. româno-rus de E. Grigoroviţa, Buc. 
1901; de N. Popovskl, Chişinău, 1920. 11. D. p. 
LImra turcă; D. româno-turc de A. Mustata, 1915; 
D. turco-român de O. Popeacu-oiocănoi, Ploeşti, 1908. 
12. D. p. mal multe limbi: D. românesc-lalinesc 
si unguresc de ion Bob, Cluj, 1832; D. româ
nesc-lalinesc-unguresc si nemţesc de samuli Micu,
Petru Maior, Vaslle Coloşi, loan Corneli, loan Teodorovlcl şi 
Alei. Teodori, Buda, 1925; D. român-lalin-german şl 
francez de d. pisone. Buc. 1865. 13. Speciale pentru 
Dialectul macedo-român: de St. Hibălleanu, Buc. 
1901; de Dalametra, Buc. 1906; de Nioolaldis, A- 
tena, 1909; de G. Paacn, Iaşi 1925. 14. Speciale 
Istorice; Lexicon de conversaţie isloricesc-rcligiu- 
nariu de ai. Gavra. Tom. I. Buda, 1847. 15. Enci
clopedice: Enciclopedia română, sub direcţia lui 
0. Diaconovlci, Sibiu 1898—1904, Dicţionar uni
versal al limbei române de L. SAineann, Buc. 1896. 
alte ed. 1908, 1914, 1922, 1925; Minena. Cluj.
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Diderot.

1929; şi prezentul Dicţionar al Cărţii Româ
neşti.

DIDEROT [did’ro] DENIS (*1713tl784), fi
lozof francez, unul din Întemeietorii şi autorii 
Enciclopediei (Tom. I. 1751) cu d’Alembert, ş. a. 
Trâl şi în Rusia la Curtea 
împărătesei Gaterina 11(1773).
Cea mai veche trad. în rom. 
din operele lui e din 1838:
Amîndoi prietenii (în Poaea 
literară din Braşov). Intre 
cele mai noi cităm: Călugăriţa 
de H. Lecca (1926).

DIDQNHENBI FiiRE (*1840 
1-1900), scriitor francez, predi
cator dominican; scrise Viaţa 
lui Isus, ca s’o opuielui Renan,
Opera lui s’a trad. în rom. de 
C. Ghiricescu şi C. Nazarie (2 voi. 1901, după 
o trad. rusească Scrobotoy şi Rojdestvenskî.)

DEDQNA, întemeietoarea legendară a Carta- 
ginei. Personagiu din Eneida lui Virgil: s’a sinucis 
după plecarea lui Enea din ţara sa.

DIDOT [dido] FraMiN (*l764tl836), gravor, 
tipograf, editor, erudit francez, membru al Aca
demiei de inscripţiuni.

DIEBITSCH [dibici] SABALKANSKY CA- 
ROL FREDERic (* 178511831), feldmareşal rus; luă 
parte la expediţia aliaţilor contra Franţei (1814) şi 
după ideea lui fu ocupat Parisul; asemenea la răz
boiul contra Turcilor' (1828), sfîrşit prin pacea de 
la Adrianopol, care dete mari drepturi Rusiei în 
Orientul Europei.

DIEFENBACH LORENZ (*180611883), filolog 
gernian. A publicat poezii şi romano, dar e cu
noscut prin Dicţionarul limbii gotice (1846-1851), 
Glossăriwnlatino-germanicum mediae et infimac 
aetaliş (1857). A fost membru onorar al Academiei 
Române (1880).

DIEHX, [dil] CHARLES (*1859), istoric francez. 
Profesor de istorie la facultatea din Nancy (1891); 
membru al Academiei de inscripţiuni şi bele-litere. 
S’a ocupat cu epigrafia greacă şi cu arheologia bi
zantină şi a publicat studii despre administraţia 
bizantină, despre arta bizantină, despre cîteva 
figuri de împăraţi, împărătese, cLc. A vizitat de 
multe ori ţara noastră şi a ţinut conferinţe în 
Bucureşti şi înalte oraşe. In Paris a rostit o confe
rinţă (după războiu) despre arta română, publicată 
în volumul La Roumanie în ,,Bibliothâque de 
l’union franqaisc”.

DIEPPE [diep], oraş în Franţa pe canalul La- 
Manche; 23.000 loc.

DIESTERWEG [disterveg] adolp (*1790 
11866), pedagog german. A fost profesor do peda
gogie la Frankfort p. M. şi la Berlin ; A condus o 
revistă de pedagogie (Reinische Blătter); a pu
blicat, cu mai mulţi colaboratori, o mare lucrare: 
Călăuză pentru formarea învăţătorilor, care se 
ocupă cu învăţămîntul în genere şi cu metoda 
fiecării materii. Urmaş al^ lui Rousscau şi al lui 
Pestalozzi, el pune temeiul'învăţăturii pe intuiţie. 
Apărîndu-.şi ideile, a avut adesea să sufere lo
vituri şi în unele momente a fost înlăturat din 
învăţămînt.

DIETRICH, general rus, despre care Kisseleff 
zicea că ar putea fi urmaşul lui în conducerea prin
cipatelor.

DIEULAFOY [diOlafoa] OEORQES (*183911911) 
medic francez, prof. de ciinică, membru al Aca
demiei de medicină.

DIEZ [diţ] FRIEDRIOH CRISTIAN (*179411876), 
filolog german, publică studii importante asupra 
literaturilor romanice medievale şi două lucrări 
capitale: Gramatica limbUor romanice (1838) si 
Dicţionarul etimologic al limbilor romanice (1853).

DEBCAJVruii, munte jud. Prahova corn. Predeal.
DIJQN, oraş în Franţa; 68.000 loc.
DpVLA OEOROE (*184711925), compozitor român 

In Ardeal; luptător naţionalist, întemniţat de Un
guri. A fost conducătorul corului de la catedrala 
din Braşov. A înfiinţat o reuniune de cîntări, cu

DIN

G. Dima.

I'

’Diraitrescu-Iaşi.

secţii în diferite oraşe. A venit, pe vrempa domi- DID- 
naţiunu ungureşti, de citeva ori în Bucureşti cu 
reuniunea sa. A lăsat un nu
măr însemnat de compoziţii, 
muite cu fond popular.

DpSAR LAMBRU, profesor 
la Academia domnească din 
Bucureşti pe la 1780.

DIMINEAŢA, ziar care apare 
în Bucureşti din anul 1904, 
fondat de C. Miile.

DDVn’TRESCU-IAŞI CON
STANTIN (*184911923), profesor 
român. După studii în Ger
mania, a fost numit profesor 
de istoria filozofiei vechi şi 
modeme şi de filozofia so
cială la Universitatea din Iaşi (1878), apoi tran
sferat în Bucureşti la catedra de morală şi de 
istoria filozofiei vechi (1885), 
trecând mai tîrziu la cea de pe
dagogie şi istoria pedagogiei 
(1910). A fost director al Bi
bliotecii Statului, a întemeiat 
Revista pedagogică (1891 — 98) 
şi Revista de filozofie şi peda
gogie (1906); a organizat, la 
întemeierea lui, Seminariul pe
dagogic universitar din Bucu
reşti, fiind mult timp director; 
a fost rector al Universităţii 
din Bucureşti (1898— 1911); 
a fost deputat, senator, mem
bru în Consiliul permanent de instrucţie.

DIMITREŞTI, corn. rur. jud. Cetatea Albă, 
plasa Traian; 4340 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Ivaneştii-Noi.

DIMITRI PAVLOVici (*184611930), patriarh al 
bisericii sîrbeşti. Profesor la Seminariul din Belgrad 
(1882); demisionînd, făcu studii la Paris, se în
toarse în 1894, episcop (1898), mitropolit (1905), 
primul patriarh al bisericii sîrbeşti ortodoxe reu
nite (1920).

DIMI’TRIADE CONSTANTIN (*183111885), artist 
dramatic român.

DIMI’TRIE SF. MARTIR, zis „Isvorîtorul de mir” 
prăznuit de biserica ortodoxă la -26 Octombrie.
Fiind pus la închisoare de împăratul Maximian 
(286—305), a încurajat pe un credincios să se 
lupte cu un atlet împărătesc şi, învingîndu-1, împă
ratul a pus să fie ucis Dimitrie care-1 îndemnase.

DIMITRIE CEL NOD zis BASARABOV, sfînt prăZ- 
nuit de biserica ortodoxă la 27 Octombrie. A 
trăit ca pustnic într’o peşteră, aproape de satul 
natal Basarabov în Bulgaria; acolo a murit şi 
moaştele sale au contribuit la ■vindecări mira
culoase. Pentru păstrarea lor s’a zidit o biserică 
de către un Domn al Ţării Romîneşti. Pela 1769, 
în timpul unui războiu între Turci şi Ruşi, ge
neralul Salticov, aflîndu-se în Bulgaria, a desco
perit moaştele şi a voit să le trimită în Rusia; dar 
rugat de Români a dispus să se aducă în Bucureşti.
Aci au fost depuse în Biserica Mitropoliei, unde se 
cinstesc cu slujbe ocazionale şi se scot cu pompă 
în timp de secetă. In timpul ocupaţiei germane 
(1917) o seamă de ofiţeri bulgari au răpit sicriul 
şi au pornit cu el în spre Bulgaria, dar au fost 
opriţi din ordinul mareşalului Mackensen, iar prada 
lor readusă la locul ei.

DEMITRIU VASJLE (*1859 11928), profesor de 
drept comercial la Universitatea din Iaşi (1900), 
la cea din Cluj (1919), apoi la cea din Bucureşti 
(1925).

DIMITROVIGIU AMBROZID (*183811866), pu
blicist român în Bucovina. A fost redactor la 
„Foaia societăţii pentru cultură din Bucovina”
(1865). A fost numit membru al Academiei Ro
mâne la înfiinţarea ei în 1866, dar a murit înainte 
de a fi putut participa la constituirea ei.

DIN MOLDOVA, revistă redactată de B. P. Hasdeu,
Iaşi 1862—63.

DINANT, oraş în Belgia; 8000 loc; arc o bi-
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sericfi din sec. xiii. In Linipul războiului mondiai a 
fost intre primele oraşe ocupate de Germani (1914).

DINAVŢI. circ. corn. jud. Hotin, plasa Suliţa, 
cu 10 sute (1929).

DINET [dine] Stiennb (*1861), pictor fran
cez. A tratat multe subiecte orientale, fapte 
din Biblie.

DINIAŞ, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Giulvaz;’ 1703 loc.; are numai şcoale primare slă
beşti.

DINTH’UN LEMN, mănăstire jud. Vllcea pe 
vaiea Otăsăului aproape de RImnioul-Vâlcii. Exis- 
sta la 1579, a refăcut-o Mateiu Basarab. In ci
mitirul măn. e o biserică de lemn din 1814.

DţO (=DiOME) cASsnrs (*ca. 155 tea. 240), 
istoric grec, autorul unei Istorii a Bornei, din 
care au rămas părţi diferite. Una din ele tratează 
epoca lui Traian şi are date interesante pentru noi.

DIOCHEŢI, staţie c. f. lingă Panciu (jud. 
Putna).

DIOCLEŢIAN (*245t313), împărat roman. 
Purtă multe războaie, asigură puterea şi stră
lucirea staluiui, dar Îndreptă 
persecuţluni crude contra cre
ştinilor.

DIODOR din SicUia (sec. i a.
Chr.), istoric grec, Iasă o istorie 
universală venind plnă aproape 
de timpul său.

DIOGENE DIN SINOPE (*ca.
404t ca.‘323 a. Cbr.), filozof 
grec cinic,, trăia Intr’un butoiu.
Adversar al filozofilor specula
tivi şi metafizici, el se condu
cea numai după impulsurile na
turii şi admitea numai ceeace 
putea cunoaşte prin sine însuşi.

DIOGENE LAERŢIU (sec. IU 
p. Chr.), scriitor grec. autorul 
culegerii: Vieţile, doctrinele şi Diogene filozoful. 
sentinţele lilozoţilor iluştri.

DIONţSIE AREOPAOţTUL, sf. martir, prăznuit 
de biserica ortodoxă Ia 3 Octombrie. A fost mem
bru al Areopagului din Atena şi, ascultînd pe a- 
postolul Pavel, care explica dogmele creştinis-. 
mulul în faţa acestei adunări, se convinse şi deveni 
un propagator al credinţei, prediclnd prin anul 51, 
devenit episcop al Atenei (uns, după spusa unora, 
chiar de Sf. Pavel), dar mai tlrziu a fost ars.

DIONţSIE, arhiepiscopul Haldeei, ar fi lo
cuit în Bucureşti pe la 1769 şi ar fi publicat o 
carte (pe care n'o găsim însă Înregistrată în ,,Bi
bliografia veche").

DIONţSIE CLIMEBCU (*1847tl921), prelat ro
mân. A fost director al Seminariului central (1887), 
apoi episcop ai Buzăului din 1894.

DIONţSIE ECLisiâHHDL, cronlcaT muntean, au
torul unui Hronograf al Tării-Bomâneşti de la 
1764, scris în 1814 şi publicat de Papiu-Ilarian In 
„Tezaur de monumente istorice” 1863.

DIONţSIE, episcop al Rîmnicului, de la 1654, 
dar nu ştim plnă cînd: poate 1658.

DIONISIE, PATRIABH AL CONSTANTINOPOLULUI, 
a asistat la instalarea lui Brincoveanu. După 
ce a fost detronat, a venit In Bucureşti şi a murit 
aici.

DIONţSIE LUPUL (tl831), prelat român. A 
fost eclisiarh al Mitropoliei din Bucureşti şi a fost 
confirmat In 18ol de Patriarhie ca episcop al Sc- 
vastiei (titlu onorific) şi a funcţionat ca egumen al 
măn. Tismana. în 1819 a fost ales mitropolit al 
Ungro-Vlahiei; cu ocazia aceasta a scris Gh. La- 
zăr, pe care-1 ajutase în opera culturală, un frumos 
discurs de înscăunare. în 1821a fugit ia Braşov, 
din cauza turburărilor eterici, şi n’a putut reveni 
In 1822, clnd l-a chemat Domnitorul Ghica, fiind 
bolnav. Tocmai în 1827 s'a Întors în ţară şi a pri
mit a li egumen la măn. Dealului. In amintirea lui 
s’a numit strada Dionisie din Bucureşti, unde era 
casa în care şi-a dat sfîrşitul.

DIONţSIE ROMANO (*180611873), prelat ro
mân. Originar din Transilvania; călugăr la mănă

stirea Neamţu (1823); şcolar ia Sf. Sava; diacon 
(1832); profesor In Buzău, protejat de episc. Che- 
sarie; profesor la Întemeierea seminariului din 
Buzău; director al seminariului din Bucureşti 
(1840); amestecat In mişcarea din 1848, fu exilat 
în Transilvania; călugăr In mănăstirea Băbeni 
din jud.Rîmnicul-Sărat (1850); egumen la mănă
stirea Sadova (1851); în timpul ocupaţiei ruseşti 
a fugit înTurcia (1853); stareţ ăl mănăstirii Neam
ţului (1855); retras în Iaşi In timpul luptelor pen
tru unire; locotenent al episc. Buzăului, apoi ti
tular (1861 1864); cltva timp episcop la Huşi, 
apoi reîntors la Buzău,plnă la moarte. A publicat 
multe scrieri. In 1850 a început o serie de lucrări 
sub titlul general de ,,Biblioteca rdligioasă-mo- 
rală”. In care au apărut scrieri ale lui {Geoţirafia 
sflnlă, Ermineutica, etc.) şi traduceri din Confe
siunile şi Meditaţiile Sfîntului Auguslin şi din 
Geniul cristianismului a iui Chateaubriana. Mai 
notăm: Betorica si elocuenţa amvonului (1859).

DIONţSIU CEL bAtrIn, rege al Siracuzei între 
405—368" a. Chr., vestit pentru măsurile extraor
dinare pe cari le lua pentru a nu fi atacat de vreun 
inimic şi pentru persecuţiile cu cari urmărea pe 
inimicii săi.

DIONţSIU DIN halicarnas (sec. I a. Chr.), isto
ric grec, â trăit pe vremea lui August şi a scris des
pre antichităţile romane.

DIONISOS, divinitate greacă, zeul vinului şi al 
producţiei agricole; cunoscut mai ales sub numele 
de Bachus.

DIOSCQRIDE pedanius (sec. I p. Chr.), medic 
grec, compuse un tratat despre substanţele între
buinţate în medicină (vorbeşte de plante, ş. a.)

DIOSţG, com. rur. jud. Bihor, plasa Sâcueni 
6.800 loc. Staţie c. f. între Secueni şi Episcopia Bi 
borului. Bîlciu: Febr., Martie, Maiu, Iulie, Sep 
tembrie. Decembrie. Aci e o şcoală de viticultură

directoriu [fr. Directoire], guvernul Fran 
ţei între 1795 şi 1799, alcătuit din 5 membri. 
Primii directori fură: La Beveillere-Lepaux, 
Bewbell, Letaumeur, Barras, Carnol.

DI RUDţNI, •*- RUDJNI.
DISRAELI, w BEACONBFIBLD.
DISSESCU CONSTANTIN O. (*1854), jurist şi 

advocat ‘român. După o scurtă trecere prin ma
gistratură, a supiinit pe V. Boerescu la catedra sa 
de drept comercial; a fost profesor de drept penal 
la facultatea din Iaşi (1882) şi apoi profesor de 
drept public la Bucureşti (1882). In această ca
litate a publicat cursul de drept constituţional şi 
administrativ (3 voi. 1890—92). A fost de multe ori 
deputat şi senator; ministru de justiţie (1899), de 
instrucţie (1906,1912) In cabinete conservatorare. 
Vechiu membru al Ateneului Român, aţinut multe 
conferinţe, între cari: Partidele intr'un stat con
stituţional (1884), Domnia luiBibescu (1902).

DITRĂ.U, com. rur. jud. Giuo, plasa Gheorghenii 
7.941 loc. Staţie c. f. între Gheorghenişi Reghin.

DIŢţlŞTI, ® circ. com. jud. Prahova cu 7 sate 
(legea 1929). K © staţie c. f. între Băicoiu şi Mo- 
reni.

DţTTES FBIEDRICH (*1829 tl896), pedagog 
gerjnan. După ce a fost profesor în Chemnitz, a 
fost chemat la Viena, unde a organizat reforma In- 
văţămîntului. Op.pr. Sckule dei- Pădagogik (1876).

DţU, vechiul nume românesc al Vidinului.
DIUIMENI, com. rur. jud. Cetatea-Albă, 

plasa Traian; 3.242 loc. Circ. com. cu 4 sate (1929).
DIVANUL AD-Hoc, adunare instituită de congre

sul de pace din Paris (1856), avînd de scop să 
arate cari sînt dorinţele Românilor din princi
pate cu privire ia organizarea viitoare. Au fost 
două: unul în lasl, altul în Bucnreşti. S’au adunat 
în 1857 şi au votat principiul unirii principatelor, 
al Domnului strein şi al regimului constituţional 
şi reprezentativ. Membrii Divanului erau: repre
zentanţii clerului (mitropolit, episcopi, cîţiva 
egumeni, cîţiva preoţi de mir), reprezentanţi ai 
proprietarilor mari, ai proprietarilor mici, ai să
tenilor, ai orăşenilor.

Deputaţii Divanului ad-hoo din Moldova : Sofrom’c
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Mitropolit, Episcopul ele Roman, Ghenadie Tri- 
poleos locţiitor de episcop de Huşi, Pilaret Sta- 
vropoleos, Scriban egumen, Galimc Hariopoleos 
egumen. Neofit Scriban arhimandrit, Melchisedec 
arhimandrit, Iconom Matcaş, G. Rolla, D. Micle- 
scu, G. Bădărău, Dănilă Bă,lan, Anastasie Panu, 
Dr. A. Fîitu, Dim. Gozadin, Maior Mălinescu, Mi- 
hail Kogălniceanu, lancu Docan, Gh. Masian, D. 
Savin, Dr. G. Vlrnav, Dim. Rallet, N. Gananău, 
Stef. Galin, Simion a Stancei, Sebast. Gananău, 
Dr. A. Jianu, lorgu Vlrnav-Liteanu, Alecu Botez- 
Forăscu, G. Morţun, Toader Sin Pavei, D. Grigo- 
riu. Gr. Balş, M. Jora, V. ZahaTia, Gostache Sin 
Vasile Ostahi, Dim. Gheorghiadi. Gheorghieş 
Sturza, G. Hurmuzachi, Ion Levărdă, Grig. Vîr- 
nav, V. Alecsandri, G. Rosetti, Dim. Gracte, Ion a 
Babei, P. Brăescu, Alecu Balş, lordache Pruncu, 
Giril Giocîrlie, Ion Roată, Grig. llie, Vasile Sturza, 
Alecu Tiriacliiu, loniţă Hrisanti, V. Balaiş, G. 
lacovachi, Lascar Catargiu, lancu Fotea, G. Vir- 
lan, Rădueah Sava, G. Negri, Alecu Guza, Gr. 
Suţu, Manolachl Costache, V. Nicolae, Vasile Stan, 
Dr. Man. Gostin, N. Garp, Sandu Miclescu, G. 
Sturza, loniţă Olariu, D. Ghidionescu, P. Mavro- 
gheni, Nic. Gatargiu, Nic. Bosie, Pandalache Groi- 
toriu, Golonel N. Emandi, D. Vasiliev-Romanov, 
Lazar Galiardi, lancu Gantacuzin, Grig. Gostache, 
G. Ştiun, loniţă Roşea, Timofti Sacalov.

Depntatil Dlvannlul ad-hoc din Muntenia: Prinţ Gr. 
Ghioa, Prinţ Dimitrie Ghica, I. Brezoianu, 
Mircea Mălăeru, N. Golescu, G. A. Rosetti, Gr. 
loranu, D. Guloglu, Găpitan Gr. Marghiloman, G. 
Robescu, G. Gotescu, Gh. Lupescu, G. Argintoia- 
nu, N. N. Plcleanu, Sc. Voinescu, G. Gocinescu, 
G. Moglan, N. Stănescu, G. I. Filipescu, I. C, Ganta- 
cuzino, G. Morcov, Ene Gojocaru, Hr. Polihro- 
niadi, Taohe Grigorescu, G. Costescu, Evgh. Pre- 
descu, Hr. Fusea, Stancu Stănilă, Răducanu loan, 
Manolache Lahovari, N. Tataranu, G. Rădulescu, 
Stan Panait. Gr. Serurie, loan G. Roset, Alex. 
FlorgScu, Raducanu Gucuti, Stoica Radu Gojo
caru, I. Vasile, G. Kreţulescu, Gr. Filipescu, Marcu 
Duilie, Stroe Ivaşcu, Mih. Marghiloman, Ştefan 
Golescu, N. Rucăreanu, Al. G. Golescu, Tică loan, 
G. D. Aricescu, G. Butculescu, Găpitan El. Lapati, 
M. Pancu, Preda Gernat, Alecu Petrescu, I. Solo- 
mon, G. Băleanu, I. Slăvitescu, I. Niculescu, I. 
lonaşcu. I. Oteteleşanu, N. Lahovari, N. lanco- 
vescu. Stăm. Budărăscu, N. lancovescu, G. Ma- 
gheru, Zamf. Broşteanu, Maior Hr. Teii, loan 
Voicu, Barbu Gănescu, Prinţul Barbu Ştirbei, 
Prinţul G. Bibescu, P. Gernătescu, N. MazUu, 
Găpitan N. Pleşoianu, Gr. Lăceanu, Ştef. Bur- 
chi, loan Brătianu, Sc. Tumavitu, Teodosie Mu- 
gescu, Dim. Brătianu, I. Ipceanu, Gr. Miculescu, 
G. Gîrjeu, I. Roateş, D. Viişoreanu, Golonel Şt. 
Vlădoianu, Stan Gezianu, G. Gîrjeu, Marin Pîrcă- 
lăbescu, I. Dimitriu, Arhimandrit leronim, Arhim. 
Atanasie, Protopop I. Sachelarie, Protopop Gon- 
stantin din Rîmnic Protopop Gonstantin din 
Argeş, Preot Vasile Gatihisis. Pe lingă aceştia. 
Mitropolitul ca prezident, şi Episcopii.

DIVINA COMMEDIA, Opera lui Danie, acest
cuvlnt,

DIVIZIA, corn. rur. jud. Getatea-Albă, plasa 
Tuzla; 3.649 loc. Girc. corn. cu 18 sate (1929).

DţLGA, staţie c. f. linia Buc.-Gonstanţa, aproa
pe de Giulniţa, Ungă satul Dllga-mică.

DÎMBOVICIOARA, peşteră vestită în jud. 
Muscel, vizitată pentru interesantele stalactite. 
Drumul este pe Ungă albia pîrăului cu acelaşi nume.

DÎMBOVIŢA, rîu afluent al Argeşului pe 
stingă. Izvorăşte din munţii Făgăraşului (lezera, 
la 2.407 m.), udă judeţele Muscel, Dîmboviţa şi 
Ilfov. Trece prin numeroase sate mari şi mici, în
tre cari: Podul-Dîmboviţei, Rucăr, Stoeneşti, 
Dragodăneşti, StuTzeni, Dragomireşti, Nucet, Lun- 
gfuleţul, Joiţa, Arcuda şi Bleu, Chiajna, apoi 
trece prin Bucureşti şi de aci Înaintează pînă la 
Budeşti, unde se varsă în r. Argeş. Lungimea 
totală a cursului ei este de 250 klm. Dintre aflu
enţii ei cităm: Dlmbovicioara, Valea-Largă, Valea

Pravăţului, Valea-Teodoreşlilor, Ilfovul şi Colen- QIV 
lina, Ilfovătul. n II I -

DÎMBOVIŢA, jud. în Muntenia; cap. Tirgo- UdU : 
vişte,-, supr. 3.440 klm. p.; 273.232 loc. (1915); are 
9 plăşi, 2 corn. urbane, 173 com. 
rur. (1926); face parte din circ.
Gurţii de Apel din Bucureşti; 
are 9 şcoale primare urbane şl 
279 rurale; 38 cooperative de 
aprovizionare şi consum ou un 
capital de 3.246.396 lei, 24 de 
ooop. p. exploatare de păduri 
cu un capital de 4.121.363 lei; 
are 266 biserici şi 4 mănăstiri; 
ţine de eparhia mitropoliei din , stema 
Bucureşti. jud- Dlmbovl!a-
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Harta jud. Dîmboviţa.

dîmboviţa, foaie poUtică întemeiată de Dumi
tru Bolintineanu In 1858. A apărut, ou întreru
peri, pînă în 1865. In locu-i au apărut foile cu 
titlul: Independinţa, Uniunea română şi Inde- 
pendinţa română.

dImbit, rîu inie în jud. Prahova, izvorăşte la 
N. de 'Băicoiu, se varsă în- Teleajen, mai jos de 
com. Rîfov.

DÎNGENI, staţie c. f. jud. Botoşani, plasa 
Frumuşică, pe linia laşi-Dorohoiu.

DÎRJIU, circ. com. jud. Odorheiu, plasa Tlr- 
nava-de-Jos, cu 5 sate (1929).

DÎRLOS, com. rur. jud. Tîrnava-Mare, plasa 
Mediaş; 2’.1001oc. Bîlciu; ISMartie, 19 Iunie, 8 Oct.

DÎRSTE, sat ţinînd de Braşov cu stabilimente 
industriale. Dlrate-SScele, st. c. f. (6 
klm. de Braşov).

DJEMAL-PAŞA('1872tl922) 
om politic turc. linul din şefii co- 
mitetulu ,,Uniune şi proces11, a 
îndemnat la alianţa cu Germania 
în 1914.

DJUVARA ALEXANDRU (* 1858 
tl913), advocat şi om politic ro
mân. A fost deputat în multe 
rînduri ca membru al partidului 
naţional-liberal; a fost ministru 
de justiţie (1897); a întemeiat 
ziarul ,,L’Etoileroumaine” (1885).
A publicat studii despre chestiuni politice, şi ca 
iriembru al Ateneului Român, a făcut multe 
conferinţe.

Al. Djuvara.
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njU- DJXJVARA TRANDAFIR (*1856), diplomat ro- 
_P mân. Intrat în cariera In 1879, a fost ataşat de le- 
UUU gaţie la Paris, secretar de legaţie la Bruxelles 

(1881), şef al diviziei consulare din Ministerul de 
externe (1883), şef al diviziei politice (1885), se
cretar general al Ministerului, agent diplomatic la 
Sofia (1888), ministru plenipotenţiar (1890) la 
Constantinopol, la Atena, la Bruxelles, unde l-a 
găsit războiul mondial. S’a ocupat şi cu literatura 
şi istoria. A publicaţ un volum de poezii [Coarde 
sparte, 1884), un studiu bibliografic despre Istria 
şi Dalmaţia (1880), a adunat Intr’un volum poeziile 
lui Teodor Şerbănescu (1902); a făcut două mari 
lucrări de specialitate: Tratate, convenţiuni şi în
voiri internaţionale ale României (1888) şi Cent 
projets de partage de la Turquie (1914). Ca vechiu 
membru al Ateneului Român, a ţinut multe con
ferinţe şi, fiind secretar al comitetului, a publicat 
Anuarul Ateneului (1904).

DLyGOSZ lOAN (*1415tl480), istoric polon, 
însărcinat cu misiuni diplomatice pe Ungă Papa 
şi împ. Germaniei; arhiepiscop de Lemberg. Istoria 
Poloniei este des citată de cronicarii şi istoricii 
noştri.

DND’RU, tw NIPRU.
DNISTRU, tw NISTRU.
DO.^GA, sat jud. Putna, plasa Mărăşeştl. Aci 

a fost o mare luptă în ziua de 7 August 1917, în 
care s’a. distins divizia 5-a comandată de generalul 
Razu. (Este ziua a doua a bătăliei de la Mărăşeşti).

DOAMNEI (RlUL), rîu jud. Muscel şi Argeş. 
Udă mai multe sate, între cari Corbi, Poenărei, 
Domneşti, Petroşani, Dărmăneşti, şi se varsă în 
Argeş, aproape de Piteşti. Afluent principal: Rîul- 
Tlrgului.

DOAMNEI (MUNŢn), ramură de munte tn jud. 
Neamţ'u.

DQBRA © corn. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Bilciureşti; 2.172 loc. In tabloul legii 1929 nu se 
găseşte nici ca sat. t ® staţie c. f. jud. Hunedoara, 
plasa Dobra, linia Lugoj-llia, la 9 klm. de Ilia. H 
® c. r. jud. Sălaj, plasa Supurul-de-jos; 1586 loc.

DQBRA alexandru (* 1794 f1870), primul e- 
piscop gr.-cat. român al Lugojului. A studiat în 
Mureş-Oşorhei şi Blaj, Oradea, Pesta şi Viena,

. unde şi-a luat doctoratul în teologie. Preot In 
1818, secretar episcopesc, canonic (1843), fu nu
mit episcop în 1854 şi consacrat în 1855. A lucrat 
pentru organizarea diecesei şi a" lăsat un fond în
semnat pentru scopuri culturale.

DQBRA fetru, numit comisar regesc (1746), 
a ajutat pe Românii uniţi.

DQBRA FETRU (*1817 tl849), advocat român 
în Transilvania. A luşt parte la mişcarea Români
lor tn 1848 şi a fost torturat şi ucis de Unguri, cari 
l-au prins prin trădare cînd venise ca sol spre a 
trata cu ei.

DOBRENI, circ. com. jud. Ilfov cu 6 sate 
(1929).

DOBRySCU CONST. 0. (tl894), profesor şi lup- 
» tător naţionalist român. A fost unul dintre înte

meietorii soc. studenţeşti ,,Carpaţii”, care voia 
să întreţină spiritul de unire culturală cu Românii 
supuşi altor state. A fost deputat al oraşului Ploeşti 
ales de multe ori; a pubUcat o colecţie de acte 
privitoare la unirea principatelor.

DOBRESCU NICOLAE (* 1874 f 1914), profesor 
la facultatea de teologie din Bucureşti (1907). A 
publicat studii asupra multor chestiuni privitoare 
la istoria bisericii române [Întemeierea mitropo
liilor, 1906; Istoria bis. rom. în Oltenia, 1906 ; 
Biserica rom. în sec. XV, 1910) şi manuale spe
ciale pentru seminarii şi pentru licee. A fost mem
bru coresp. al Academiei Române (1911).

DOBREŞTI, com. rur. jud. Bihor, plasa Geica; 
1064 loc. Mine de cărbuni. Staţie c. f., capul unei 
linii laterale care pleacă dela Simbăşag.

DOBRICI w BAZAROIC.
DOBRpiA, staţie c. f. între Crasna şi Huşi 

(jud. Fălciu).-
DOBRţŢA, com. rur. jud. Gorj, plasa Ocolu; 

2.050 loc. Circ. com. ou 18 sate (1929).

Monumentul Dobro^ei 
ridicat în Tulcea.

DOBRQGEA (în anticitate scythia minor), 
provincie a României, alipită la patria mamă la 
15 Noembrie 1878, în urma tratatului din Berlin. 
Pentru amintirea acestui eveniment s’a ridicat 
un monument în' oraşul Tulcea, distrus de Bulgari 
în timpul războiului din 1916 şi urm. Ea a' aparţi
nut în sec. XIV principatului Munteniei; mai tîrziu 
a făcut parte din teritoriul Turciei. Ea este împăr
ţită în două judeţe: Constanţa şi Tulcea, cu o su
prafaţă de 14.750 km. p. Avea, 
în 1897, o populaţie de230.123 
loc., iar în 1905 de 300.618 loc.- 
în 1913 s’au mai alipit încă 
două judeţe ce aparţinuse 
Bulgariei: Caliacra şi Duro- 
stor. Populaţia totală (împre
ună cu Dobrogea Nouă) era 
în 1913 de 693.208 loc., iar 
în 1928 de 756.047 loc.

DOBROGEANU n- 
REA.

DOBROTEŞTI, sat
Teleorman; 5.580 loc., 
parte din circ. com. Me- 
rişani (1929).

DOBROTIGI, prinţ ; 
care a domnit în Do - i. 
brogea veche (secolul - 
xîv) şi a avut legături 
strînse cu Bizanţiul. De 
la numele lui Turcii au 
făcut cuvîntul Dobrogea.

DOBROTINET, circ. com. jud. Olt, plasa 01- 
tul-de-jos, cu 4 'sate (1929).-

DOBROVA’f, mănăstire jud. Vasluiu, lîngă 
satul Dobrovăţul-Ruşi; zidită în 1503 de Ştefan- 
cel-Mare. Aci se află penitenciarul Dobrovăţ, în
fiinţat în 1864.

DOBRQWSKY IQSEF (*1753 tl826), filolog 
slav. A trăit în Ungaria. Op. pr.: Studii asu
pra vechilor dialecte slave (1822) în latin'eşte. 
Istoria limbii şi literaturilor vechi ale Boemiei 
(1792).

DOBRUŞA, mănăstire de călugări jud. Or- 
heiu, întemeiată pe la 1785 de călugărul Efrem 
ca schit al măn. Probota, apoi a fost cedat măn- 
Curchi.

DOCAN lOAN (*1825tl896), om politic român. 
A fost ministru de lucrări publice (1877).

DOCAN NICOLAE (*1874), diplomat român. Mi
nistru plenipotenţiar. Menibru corespondent al 
Academiei Române. (1915). A publicat articole 
istorice în revista „Arhiva” din laşi (1900 ş. a.) şi 
în Analele Academiei privitoare la numismatică, 
la cartografie şi diplomatică, între cari un studiu 
asupra lucrărilor cartografice despre războiul din 
1877 (1912).

DOCANEASA, staţie c. f., jud. Tutova, între 
Bereşti şi Bîrlad.

DQCHIA, circ. com. cu 25 sate (1929).
DOCHIA, stîncă pe muntele Ceahlău. De ea 

se leagă diferite legende.
DOOHiA sau BABA DOCHIA, personaj legendar din 

poveştile poporului. Intre isprăvile ei cele mal 
importante este următoarea, culeasă de Tudor 
Painfile. A plecat odată cu oiţele la munte, mă
car că nu era încă timpul şi măcar că un flăcău 
numit Martie a voit s’o oprească. Zicea că nu se 
teme, fiindcă are 9 cojoace. Martie a împrumutat 
de la Faur cîteva zile şi a făcut să se pornească 
ploi cari o sileau să lepede clte un cojoc îngreuiat 
de apă. Cînd a rămas fără cojoc, a dat un îngheţ 
şi baba cu oile ei au îngheţat, sau — după alte 
legende — s’au făcut pietre şi au rămas pînă azi 
pe vîrful unui munte, unde se vede o piatră mare 
cu 9 pietre mici împrejur. Probabil, din cauza 
acestor legende, zilele de la 1 la 9 Martie se nu
mesc şi zilele babei. Gh. Asachi vedea în numele 
Dochia o schimbare a cuv. Daeia şi a compus o 
baladă în care Infăţişază pe Dochia ca fiică a lui 
Decebal, fugită în munţi şi, fiind urmărită de 
Traian, Zamolxis a schimbat-o în stîncă.

1612



DOCLIN, stadie c. I. jud. Caraş, plasa Bocşa; 
între Berzovla şi Oraviţa.

DOCNECEA, corn. rur. jud. Caraş, plasa Bocşa; 
3351 loc. Mine de fier. Bâlciu: 5 Mai, . 8 Septem
brie.

DQDA TRAIAN (*18221-1895), general român 
din Banat, în serviciul Austriei. A luat parte la 
războaiele Austriei contra Italiei (1859) şi contra 
Germaniei . (1866). Pensionat în 1878, a luat 
parte la luptele politice ale Românilor supuşi Un
gariei, lucrînd pentru împăcarea Românilor cu 
Ungurii, a fost deputat ales de multe ori; dar 
în 1887 n’a voit să mai participe la desbaterUe 
Camerei din Pesta ca manifestare Ln contra mă
surilor de persecuţie ale Ungurilor contra na
ţiunii sale. Dat în judecată şi condenmat- la 
2 ani Închisoare, a fost graţiat de“Impărat (1888).

DODECANESUL, numire dată unei grupe de 
12 insule din Sporade (marea Egee), dintre cari 
cele mai însemnate sînt: Bodos, Kos, Karpa- 
thos. Aparţin Italiei.

DODUN DES PERRI£RES FERDDIAND (f
1892), Francez adus în Moldova de Domnitorul 
Grigore Ghica pentru a organiza serviciul peniten
ciarelor, în 1852. Mai tîrziu a trecut în Bucureşti 
ca director al închisorilor şi a funcţionat pînâ în 
Noembrîe 1876.

DOFTANA ® rîu, afluent pe stînga al Praho
vei, izvorăşte din Transilvania, intră in jud. Pra
hova, trece prin corn. Teşila, Telega, Dof- 
tana şi se varsă in Prahova aproape ,de 
Cîmpina. t ® salină în jud. Prahova, 
corn. Telega; staţie pe linia Gîmpina- 
Doftana de interes local. Exploatarea a 
început în 1885. Aci e şi penitenciar.

DOGI, şefi ai statului (în Veneţia şi Ge
nova). In Veneţia s’a instituit această 
formă de guvern în 697 şi a ţinut pînă 
in 1797. In Genova de Ia 1339 la 1757. A 
fost în genere un guvernămînt aî aristo
craţiei.

DOICEŞTI, staţie c. f. jud. Dîmboviţa, 
plasa Tîr'govişte, între Tîrgovişte şi Pu- 
cioaisa. Circ. corn. cu 7 sate (1929).

DOINA, revistă lunară. Bucureşti 1896—
1898, redact. de Adela Xenopol.

DOINA, revistă muzicală. Bucureşti 1884 
—1886. Redactor G. Bărcănescu.

DOINE ŞI lăcrimioare, prima colecţiune 
de poezii publicate de V. Alecsandri la 
Paris în 1853.

DQJA OHEORGHE zis SEounrL, capul 
unei'răscoale a iobagilor din Transilva
nia,în 1514, cari se adunase după pro
pagandă catolică spre a pomi într’o cru
ciadă şi fiindcă nobilii un^ri nu-i lăsase 
au atacat castelele lor. Ei se numiră Cu- 
TUti. Au fost învinşi de Zapolia, princi
pele Transilvaniei, şi Doja a fost pedepsit 
cu cea mai mare cruzime.

DOLCI CARLO (*1616tl686), pictor din 
şcoal'a florentină, vestit prin Madonele

DOLET [dole] etiennb (*1509tl546), 
erudit francez, ars de viu ca eretic; are o 
statuă în Paris.

DOLGORTJKI PETRU VLADIMIROVIOI 
(*1810tl868), scriit. rus; proscris, trăi mai mult în 
Franţa unde şi publică Adevărul asupra Rusiei 
(1860).

DOLHASCA, corn. rur. jud. Fălticeni, plasa 
Liteni; 2168 loc. Staţie c. f. linia Bucureşti—Gri- 
gore-Vodă, aproape de Paşcani. După legea 1929, 
sat circ. corn. Dolheşti.

DOIiHEŞTII-MARI, com. rur. jud. Fălticeni 
(Baia); 2077 loc. Are o biserică zidită pe la 1470 
de Alexandru, tatăl hatmanului Şendrea. Staţie 
c. f. între Dolhasca şi Fălticeni.

DOLJ (DOL-Jiu = JIUL DE JOS), jud. în Oltenia; 
eap. Craiova; supr. 6538 km. p.; 458240 loc.; 
are 13 plăşi, 4 com. urbane şi 198 rurale (1926); 
face parte din circ. Curţii de Apel din Craiova; are

31 şcoale primare urbane şi 307 rurale; are 82 DOC- 
cooperative de aprovizionare şi, consum cu un 
capital de 4 1 60.097 lei, 24 de coop. pentru ex- U'-'IVI 
ploatare de păduri cu un capital de 2.222.OQ0 lei; 
are 295 biserici, ţine de eparhia Rîmnicului-Noul 
Severin.

DOLMA-BAQce, palat al Sultanilor în Constanti- 
nopol.

DOLOMITE, grupă de munţi în Alpi; vîrful 
mai înalt: Marmolada, 3494 m.

DOLUCHIOI, com. rur. jud. Ismail, plasa 
lalpug; aproap’e de lacul Catlabuh; 3328 loc. După 
legea 1929, sat circ. com. Sofian.

DOMASZEWSKI AJ.FRED DE (*1856), filolog 
german (Heldelberg), membru onorific al Acade
miei Române (1897).

DOMAŞNA ® com. rur. jud. Severin, plasa 
Teregova; 2010 loc. H © trecătoare între Valea 
Cemei şi a Timişului. 1| ® d.-cornea, staţie c. f. 
între Caransebeş şi Băile Herculane.

DOMBRQWSKI (*175511818), general polon.
A luptat sub comanda revoluţionarului Koscjuszko, 
iar după căderea Varşoviei a trecut în Franţa unde 
a format două legiuni polone, ou cari a luptat îm- , 
potriva Ruşilor in campaniile din 1796, 1797 şi '
1800. A luat parte şi la războaiele din 1809, 12 şi 13.
A murit în Rusia dăruit de către Alex. I ou titlurile 
de general şi senator polon.

DOMETIE persul, cuvios, prăznuit de bi-

\ Mel&eştî

\ PL.Fii:

-*«* oS0ft0tl/\
PL. BRABOVA ' 

^•Brabova .

I PL. s Pp^VELLA V/x
VsrlofiD'-__ IFPLENITi

iPL.BĂILESTI, •Barca
PL. CALAFAT

EOVA

BULGARIA

Harta jud. Dolj.

serica ortodoxă la 7 August. A trăit, se zice, pe 
vremea lui Constântiii cel Marc, a fost făcut 
diacon şi, ca să scape de a fi înăl
ţat preot, a fugit într’un munte 
şi acolo predica şi aducea la 
creştinism muiţi păgîni. Aflat de 
persecutori, a fost ucis cu pietre.

DOMIDE OHERASIH (*1856 
tl913) p'reot român din Transil
vania; a fost condamnat la în
chisoare în piocesui memoran

DOMINICANA (Republică) în SteIna jud- Dolj- 
insula haiti (Âmerioa); ca. 500.000 loc., cari vor
besc spanioleşte şi sînt catolici.
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DOR
DOM- dominigani, ordin cftlug. catolic, Întemeiat 

In Franţa în 1215 de SI. Dominic cu scopul de 
a lupta contra Alblgensilor m- Partea I.

DOMIŢIAN, Împărat roman(51-96), vestit prin 
luptele sale cu Dacii. Dc şi n'a fost, propriu vor
bind, Învins de ei, a fost silit, din pricina Infrln- 
gerii In Boemia, să Încheie o pace favorabilă cu 
Dccebal, regele Dacilor.

DOMNEŞTI ® circ. com. jud. Ilfov, plasa 
Domneşti, cu 5 sate (1929). t ® c. r. jud. Muscel 
plasa Rlul Doamnei; 3596 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Rlul Doamnei, t ® circ. com. jud. 
Putna, plasa Adjud cu 8 sate (1929).

DOMNIGA, sfintă, prăznuită de biserica orto
doxă la 8 Ianuarie. A plecat din Cartagena cu 
aite fete şi venind la Constantinopol, au primit 
botezul. Ea a intrat apoi In viaţa călugărească şi 
a impresionat prin prevestirile ce făcea şi minunile 
ce săvlrşea.

DOMNÎŢA-MARIA, sat jud. Bacău; 2645 
loc.; face parte din circ. com. Letea.

DOMODOSSOLA, oraş In Italia; 4000 loc.; 
aci se termină, pe teritoriul italian, tunelul pe 
sub muntele Simplon.

DON, fluviu. Rusia (în vechime tanais), are un 
curs de 1855 km.

DON JUAN, pers. legendară din Spania, om 
caro, pentru amoruri trecătoare, a sacrificat totul 
şi a comis nenumărate crime. EI a servit ca erou 
mai multor opere poetice: înşelătorul din Sevilla, 
de Tirso da Molina (spaniol), Banchetul de piatră 
de Thomas Corneille (fran.). Libertinul de Saad- 
well (engl.). Don Juan deMaîiara de Al. Dumas 
(franc.). Mănăstirea de Scheible (germ.). Ultima 
zi a lui Don Juan de Rzewuski (polon.), Don 
Juan de Moliăre (franc.). Don Juan de Byron 

etc.
DONATELLO DONATO (*1383 tl466), sculp

tor florentin; foarte preţuit în epoca sa; a lăsat 
multe capo d’opere, lucrate în spirit realist. 

DONATIŞTI eretici creştini din sec. IV. 
DONDUKOV KORSAKOV ALEXANDRU UI- 

HAlLOVloi (’1822tJ893), militar şi om politic rus, 
luă parte la războiul Crimeei; guvernator al 
Bulgariei liberate de sub Turci pînă la venirea 
Prinţului de Battenberg.

DONDUŞENI, staţie c. f. jud. Soroca, plasa 
Tîrnava, Intre Bălţi şi Lipnic.

DQNICI ALEXANDRU (*1806 fca. 1866), fa
bulist român. Născut în Basarabia, a fost trimis de 
familie In şcoale ruseşti şi a intrat în şcoala de 
cădeţi din Petersburg. Venind în familie, a fă
cut cunoştiinţă cu poetul Puşohin, exilat în Basa
rabia; pe la 1834 a demisionat din armată şi apoi 
a trecut în Moldova, unde a 
fost magistrat. Prima lui pu
blicaţie este traducerea poe
ziei lui Puşchin Căruţa poştei; 
mai tîrziu a tradus din ace
laşi autor poema. Tiyanii, ti
părită de Heliade în 1837. O 
altă traducere importantă a 
lui este: Satire de Antioh 
Cantemir, în coiaborare cu 
G. Negruzzi (1844). Opera lui 
principală o formează colec
ţia de Fabule (1840), retipă
rită în mai multe ediţiuni.
Cele mai multe îşi au izvorul 
în fabulistul rus Krylov. In genere cunoscută 
este Vulpea şi bursucul. E curios că nu se ştie 
precis anul morţii.

DONICIANDRONACBE (*ca. 1760fca. 1830), pra- 
Vilist moldovean. A avut ranguri mari de boerie: 
în 1817 îl găsim vel-vornic. A participat la alcă
tuirea condicei lui Galimah; în timpul domniei 
Iui loniţă Sturza a ocupat funcţiuni de mare în
credere; a publicat: Adunare din cârtite împărăteştilor 
pravile. Iaşi 1814.

DQNIGI OHEOROHE (*1848,tl916). om politic 
român. Fost deputat, senator, a participat ca ser
gent în războiul pentru independentă (1877) şi.

Al. Donici.

Aj fost mi-

Donîzetti.
(*1859), autor 

La doulou-

la începutul războiului pentru întregirea neamului, 
a cerut a fi primit voluntar în vîrstă de 68 de ani. 
In această calitate a căzut eroic în mijlocul regi
mentului în ziua de 10 Noembrie 1916 în lupta 
de la Robăneşti.

DONICI NicoLAE,astronom român. A Întemeiat 
din fondurile sale proprii un observator astrono
mic în comuna Dubăsari (jud Lăpuşna). A făcut 
studii mai ales asupra cometelor şi pentru aceasta 
a călătorit în Spania (pentru eclipsa din 1900), 
în Sumatra (pentru cea din 1901), In Cambodge 
(pentru cea din 1904), etc. Este membru onorar 
al Academiei Române (1922).

DQNICI PAN ATT, inginer român 
nistru de lucrări publice în 1867 
în guvernul lui Ştefan Goiescu şi 
în 1868 în al lurNic. Goiescu.

DONIZETTI GAETANO (*1798 
tl848), compozitor italian. Op. 
pr.: Elixirul de amor (ca. 1832)
Lucreţia Borgia (ca. 1833); Lu
cia de Lamermoor (ca. 1835)
Marino Faliero (1835); Favorita 
(ca. 1840); Fata regimentului (ca 
1840); Don Pasquale (ca. 1843)
Mai toate s’au reprezentat şi pe 
scenele teatrelor noastre.

DONNAY [donne] maurice 
dramatic francez. Pr. op. Lysislrata 
reuse, Le retour de Jârusalem.

DON QUIJOTTE, eroul romanului lui Cervantes. (iw 
acest cuv.) Este simbolul vieţii omeneşti’ care se 
scurge printre nenumărate greutăţi, alergînd ne
contenit fără izbîndă ca să vază realizată o spe
ranţă schimbătoare în formă, dar neschimbată 
în fond.

DpRA DTSTRIA, numele literar al Princi
pesei ELENA EOLZOF (* 1828 tl888), fUca Banului 
Mihalache Ghica. Găsătorită cu un ofiţer rus, apoi 
despărţită de ei, a trăit mai mult în streinătate, 
mai ales în Italia, unde a şi murit. A publicat 
articole în revistele cele mai însenmate (ca Re- 
vue des deux mondes, ş. a.) cum şi numeroase vo
lume şi broşuri. Pe Ungă cîteva nuvele, traduceri 
şi comentarii de poezii po
pulare şi numeroase relaţii 
de călătorie, a publicat 
studii istorice şi cercetări 
politice şi sociale, unele 
privitoare la Români (Or
ganizarea principatelor,

1856; Propaganda austri
acă în principate, 1856;
Nationalitatea română du
pă poeziile poporane, 1859;^
Literatura română, 1867' 
ş. a.), altele privitoare la 
Albanezi, trecutul lor şi 
relaţiile cu Românii. Ele sînt scrise în limba 
franceză şi în oca italiană, una în greceşte.

DORDOGNE, rîu în Franţa, se varsă în Ga- 
ronne.

DORCHAIN AUGUSTE [ dorşe" ] (*1357 f 1930), 
poet francez. Primul său volum a fost o culegere 
de poeme Jeunesse pensive (1881). A publicat 
apoi diferite studii Uterare, piese de teatru, poezii. 
Era Vice-preşedintele Societăţii literaţilor. A fost 
onorat cu multe premii de Academia Franceză.

DORâ GUSTAVE (* 1833 tl883), desenator şi pic
tor fr. Pe lîngă pînzele sale mari, ca Bătălia de la 
Balaclava (Versailles) şi peisajele cunoscute, ei 
făcu ilustraţiuni pentru o sumă de opere franceze 
şi traduceri, ca Don Quijotte, Divina Commedia, 
Biblia, fabulele lui La Fontaine, etc.

DQRIA ANDREA (* 1468t 1560), amiral italian, în
vingătorul Turcilor la Pinaosa (1519), fu în ser
viciul lui Francisc I, Regele Franţei, şi al lui 
Garol Quintu, servind pe rînd cu devotament pe 
aceşti rivali.

DOR-MArunt, com. rur. jud. Ialomiţa, pla
sa LehUu; 2353 loc. Girc. com. cu 9 sate (1929).

DORNA, com. rur. jud. Fălticeni (fost Suceava

Dora D’Istria.
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azi Baia) la o înălţime de peste IIXX) m. Pe teritoriul 
corn. sint munţi înalţi: Pietrosul {nOim.), Virful 
Bîdei (1400 m.), Palmeşul (1253 m.), Prislopul, 
Ulmul (1156 m.), Bucinişul,ş. a. St. Oaln. ferugi- 
noasă, alcalină, sulfuroasă.

DORNA-GÎNDRENILOR, com. rur. jud. 
Clmpulung, plasa Domei; 3100 loc. St. balneară 
(acid carbonic, ape (eruginoase) şi climaterică 
(830 in. alt.) In apropiere staţia otnareni intre Vatra 
Dornei şi Dornişoara.

DORNEŞTI, com. rur. jud. Rădăuţi, reşed. 
plasa Dorheşti. Staţie c. f. linia principală care 
merge la Cernăuţi, între Dărtnăneşti Şi Adîncata.

DORNIŞOARA, staţie c. f. linia Dărmăneşti 
Borgo-Suseni.

DOROBANŢI, com. rur. jud. Arad plasa Pe- 
cica; 2305 loc.

DOROBANŢUL, ziar apărut în timpul războiului în 
Bucureşti, 1877—78.

DOROHQIU, Jud. in Moldova; cap. Dor o ko iu-, 
supral. 2846 km. p., 192.492 loc. (1915); are 6 plăşi, 
5 com. urbane şi 53

Moldoyei. Probabil de origine aromân (familia QOR- 
•lui se numia Pap ană). A făcut studii serioase In 
Polonia. Neculce zice că ştia „elineşte, latineşte, UU T 
slovineşte şi alte, adine din cărţi ştia’’. Ajunge 
episcop de Huşi In 1658, apoi de Roman (1660), 
în fine mitropolit (1671). Din 
cauza luptelor politice şi-a pă
răsit de clteva ori scaunul, a 
fugit în Polonia, apoi a reve
nit. In vremea lui Constantin 
Cantemir s’a expatriat defi
nitiv şi a murit pe pămînt 
strein. Operele lui literare sînt 
foarte însemnate. Nu numai 
că a făcut traduceri, ca' şi alţi 
clerici cărturari, între cari 
Vieţile sfinţilor, prima lucrare 
de acest fel tip. în Iaşi în 4 
volume, 1682 —86, Liturghie.
1679, Psaltire, 1680, Molitvelnic, 1681, Ocloih,
1683, Parimii, 1683, dar a dat şi faimoasa tra-

Dosofteiu. ■

com. rur.; ţine de 
circ. Curţii de Apel 
din Iaşi; are 13 
şcoale primare urba
ne şi 209 rurale; are 
30 .cooperative de 
aprovizionare şi con
sum cu un capital 
de 857.485 lei, 9 
coop. pentru exploa- stema 
tare de păduri cu jud' Doroiioiu. 
un capital de 1.2M.000 lei; are 158 
biserici şi 1 mănăstire, ţine de eparhia 
mitropoliei din Iaşi.

DOROHQIU, com. urbană, cap. 
jud. Dorohoiu; 16000 loc. Are un li
ceu, o şcoală secundară de fete, o 
şcoală profesională de fete, o şcoală 
de comerţ şi o şcoală de meserii; 3 
biserici ortodoxe (una zidită de Ştefan 
cel Mare în 1494, alta în 1779 sub 
Constantin Moruzi), 1 catolică, 8 
Israelite. Aci e un Ateneu numit ,,V.
A. Urechia”, fondat de G. Burghele.

DOROşAuţi, com. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Nistrului. 2895 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Cincău.

DOROTEIU, sfînt, prăznuit de biserica orto
doxă la 5 Iunie. A fost episcop al Tirului, a scris 
opere religioase, combătînd pe Porfirie şi Origen; 
a murit chinuit in timpul lui Iulian Apostatul, 
în vînstă de 107 ani.

DORPAT m- TARTU.
DOSITEIU PILITTI ('1734 tl826), mitropolit 

Ungrovlaliiei. Călugăr 
grec, aromân după ma-

Radauti
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mă, a venit în ţară ca 
egumen al mănăstirii 
Sf. loan din Bucureşti 
(1764), a fost director al 
Mitropoliei, episcop de 
Buzău (ales 1787) şi In- 
ftne mitropolit (1793).
După propunerea lui s’a 
înfiinţat Episcopia Ar
geşului (1793). A înte
meiat în Bucureşti o 
şcoală de preoţi (1797).
S’a ocupat de buna stare 
a bisericilor şi a şcoli
lor. In timpul ocupaţiei 
ruseşti, în 1810 a fost ,. •
destituit de autorităţile de ocupaţie, din pricină 
că se împotrivea subordonării mitropoliei faţă 
de exarhul Gavriil. A murit la Braşov. A lăsat 
prin testament averea sa pentru binefaceri şi ca 
să se ajute tinerii studioşi pentru învăţăturile 
superioare. Se numără plnă azi peste 250 de 
bursieri ai aşezămîntului lui.

DOSOFTEIU (• ca. 163011693), mitropolit al

Dositeiu'Filitii. .

Harta jud. Dorohoiu.

ducere în versuri a PsaUirei (1673), interesantă 
nu numai pentru că e făcută cu mare libertate 
faţă de original, dar pentrucă e prima manifestare 
de versificaţie românească. El întrebuinţează şjfe" 
forma populară de 6 şi 8 silabe cum şi altele] 
vante de 10 silabe şi de 12 silabe cu cezura duna ^ 
a 6'a-DOSTOJEWSKY FEODOR MIHAILOVICI (*1805 a 
i 1881), romancier rus. De 
portat în Siberia, apoi ofi
ţer, în fine ziarist. A lăsat 
un mare număr de opere 
foarte apreciate şi în ţări 
streine. In româneşte s’au 
tradus: Umiliţii şi ofensaţii 
(în ,,Românur’ 1885, apoi 
în volum de AI. lacobescu, 
f. a.). Crimă şi pedeapsă 
(de M. Canianu, 1899 —
1902, apoi de S. Avramof, 
f. a.). Suflet de copil (de N.
Daşcovici, 1909), Fraţii Ca- 
ramazof (de G. B. Rareş,
1921), Precocii (do N. Daş
covici, 1923), Netoşca, O fenice blindă. Iubire 
tragică (cîteşi trelo de G. B. Rareş), Cine-i vi
novaţi (de Alice Gabrielescu).

DOUMERGUE (dumerg] QASTON (*1863), om 
politic francez, preşedinte al Republice! din 1924.

DOVER (= fr. DonvRES), port al Angliei în faţa 
oraşului Galais; 43.000 loc.

DO’ÎTLE ARTUB CONAN (*1859 tl930), medic, zi
arist'şi romancier englez, vestit prin romanele 
poUţiste, răspîndite în toată Europa. Traducerea 
românească cea mai veche pe care am găsit-o este: 
Războiul din Africa de Sud, 1902. De atunci în

Feodoi* Dostoiewski.
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DRĂ

loan Drag;alina.

nRA-coace slnt foarte numeroase; se găsesc prin ziare 
LJ “ şi reviste, prin volume diferite în Biil. „Minerva” 

{DocUnvX Neom), în Bibi. p. toţi (Avenlurile. lui _ 
Sherlock Ilolmes,-Spovedaniaunuimedic, Moartea 
lui Sherlock Ilolmes,'ş. a.) sau formînd biblioteci 
speciale, ca; Biblioteca detectivi, din care au apă
rut 9 numere (Ochelarii, Pala de singe, Ucigaşii 
din Reigate, Banda roşcaţilor), cele maimulte tra
duse de Const. A. Chica.

DRACE A, circ. corn. jud. Teleorman, plasa 
Călmă’ţui; cu 8 sate (1929).

DRACULEA, com. rur. jud. Isinoil, plasa Ciş
mele. Are'2716 loc. E un cămin cultural zis „Ion 
Creangă”. După legea 1929, ţine de circ. com. Ne- 
ruşai.

DRĂCDLţŞTI wm- DAUţŞTI ŞI DRACDLţŞTI.
DRAGALINA lOAN (* 1860 f 1916), general ro

mân. Originar din Caran
sebeş, a fost întîiu ofiţer 
în armata austriacă, dar 
în 1887 a trecut în Româ
nia şi, ajungînd colonel, 
a fost comandant al Şcoa- 
lei de ofiţeri. însărcinat 
în 1915 a întocmi lucră
rile militare în valea Pra
hovei şi în munţi, a arătat 
mare pricepere şi desă- 
vîrşit devotament. înain
tat general la începutul 
războiului, a fost coman
dantul armatei din Oltenia.
Iubit de soldaţi şi de ofiţeri, cari li ziceau tăticu, 
a organizat rezistenţa după prima înfrlngere pe 
Valea Jiului şi a obţinut victoria, dar a fost rănit 
şi peste cîteva zile a murit.

DRAGOMIR SILVIU (*1887), istoric român. 
Profesor la Universitatea din Cluj, membru al 
Academiei Române .(1928). A scris despre unele 
probleme speciale aleistoriei Românilor din Tran
silvania (Relaţiile bisericeşti ale Românilor din 
Ardeal cu Rusia, Ştiri vechi cuprivire la
Românii dineparhia Aradului, 1917; Avram lan- 
cu, 1924; Elementulromânescşi colonizările streine 
in Banat, 19261, despre Românii din Istria, 1924, 
despre Vlahi şiMorlaci (1922, 19241. Discursul de 
rocepţiune : Constantin Romanul Vidu, 1929.

DRAGOMIRESCU MIHAIL (*1868), profesor 
de literatură română la facultatea de litere din 
Bucureşti. A debutat cu poezii în ,,Convorbiri 
literare” (1892), a scris apoi recensii şi articole 
de critică literară în aceeaşi revistă, făcînd parte 
din comitetul de conducere. Aflîndu-se, Ia un mo
ment, în divergenţă cu colegii săi, s’a retras şi a 
întemeiat apoi (1907) revista ,,Convorbiri cri- 
tice’*. In tot acest timp Dragomirescu a publi
cat articole polemice In diferite ziare şi reviste, 
precum şi volume şi broşuri. Din acestea cităm: 
Critica ştiinţifică şi Eminescu (1895, refăcută 
i90&). Dramaturgia română (1905),- Teoria poe
ziei (1900, refăcute 1915), Curs de literatură 
română (1913), De la misticism la raţionalism 
(1925). A întemeiat Societatea critică. Insti
tutul de literatură şi mai multe reviste şi ziare 
literare (Ritmul vremii. Falanga), a publicat 
„Buletinul Institutului”, în care se arătau discu
ţiile despre operele contemporane. In anii din 
urmă a dat la lumină (în româneşte şi în franţu
zeşte) ştiinţa literaturii, mai multe volume. 
A publicat, în colaborare, cărţi didactice pentru 
şcoalele secundare do limba română, franceză, 
germană, latină.

DRAGOMIREŞTI ® d.-deal şi D.-VALE, sate 
jud. Ilfov plasa Bolintin, ţine de circ. com. Chiajna. 
In Dr-din-Vale este o şcoală de horticultură. f ® 
c. r. jud. Maramureş plasa Iza; 3067 loc.

DRAGOMţRNA, mănăstire jud. Suceava; Clă
dită 1602 de Anastasie Crimea, Mitropolit.

DRAGOMIROV MIHAIL rvANOVlci (*1830 
11905), general rus; rol important în războiul 
cu Turcii 1877—78; autor de scrieri militare: Prin
cipii esenţiale pentm conducerea războiului (1889).

DRAGOSLAV ION (numele literar al lui l. 
ivAciuc (tl928)( povestitor român. A debutat'în 
rev. ,,Semănătorul” (1903), dai1 mai puternic s’a 
manifestat în ,,Convorbiri critice” încurajat de 
Mihail Dragomirescu. Op. pr. Facerea lumii (1908), 
Povestea copilăriei (1909),' Poveşti de Crăciun 
(1914), Pmeslea Cucului (1921), Poveştile'florilor 
(2 voi. 1923).

DRAGOSLAVELE, com. în N.-E. jud. Mus
cel (la S. de Rucăr). Aci s’au dat mari lupte în 
zilele de 15—19 Octombrie 1916. Armata noastră 
a fost lovită de forţe mari mimice şi în primele zile 
a dat înapoi, dar în urmă a reuşit să fixeze aci 
frontul duşman.

DRAGOSLOVţîNI, com. rur. jud» Rîmnicu- 
Sărat, plasa Plăineşti; 631 loc. După legea 1929 
face parte din circ. com. Tîmboeşti. Are o şcoală 
de meserii pentru tete. Aci a locuit mulţi ani în- 
nainte de războiu poetul Vlahuţă. E un cerc cul
tural care-i poartă numele.

DRAGOŞ, personaj istoric socotit ca întemeie
torul principatului Moldovei de către vechii cro
nicari anonimi şi de către Grigore Ureche. Listele 
stabilite de Xenopol şi de N. lorga tot cu el încep, 
numai că se deosebesc în privinţa datei; Xenopol 
pune 1288, lorga 1352.

DRAGOŞ lOAN (*1810 ■|•1849), om politic român 
în Transilvania. In mijlocul evenimentelor ’ din 
1848, el a căutat să împace pe Români cu Ungurii; 
trimis misionar de către Kossuth, el a intrat în 

. tratative cu Românii, dar Ungurii au călcat armi
stiţiul şi de aceea mai tîrziu Dragoş, soco,tit tră
dător, a fost prins şi ucis.

DRAGOŞ HOISE (tl787), primul episcop unit 
al diocesei Oradei de la 1777. A dobîndit pentru 
preoţii săi scutiri şi foloase ca ale preoţilor ce
lorlalte confesiuni, obţinînd chiar dotaţiuni pen
tru ei; prin stăruinţele lui s’au zidit 8 biserici. A 
scris şi o carte despre biserica română.

DRAGOŞA, staţie c. f. între Vama şi Mol- 
doviţa'-Ferestrău, jud. Gîmpulung.

DRAJNA ® rîu jud-. Prahova, izvor, din- Car- 
paţi din muntele Craiul, se varsă în Teleajen. 
îl © circ. com. jud. Prahova, plasa Teleajen, cu 
11 satB

DRAKE [drek] FBANCisc (* 1540 tl596), navi
gator englez; amiral, vestit prin distrugerea flotei 
spaniole {Invincibila armada, 1588).

DRANOV, lac, jud. Tulcea luigă com. Moru- 
ghiol; 'însemnată exploatare de pescărie.

DRAPELUL, ziar politic, organ al disidenţei li
berale conduse de P. S. Aurelian (189'/—1900, 
Bucureşti). Membrii acestei grupări se numiră 
drapelişti. Peste cîtva timp cei mai mulţi rein- 
trară în partid.

DRASCOVIGioan CONTE(*177011856), om po
litic croat, fruntaş al mişcării ilirice dintre 1830- 
1840; întemeietorul soc. literare „Matica illirsca”

DRAŞ (= DRAficH) ALOlsiu (* 1850 f 1894), medic 
german stabilit în Bucureşti. Numele iui a 
rămas în memoria Bucureştenilor prin devota
mentul pe care-1 arăta unora din bolnavi şi mai 
ales prin manierele lui ciudate.

DRAVA, rîu, izvorăşte din Alpii Austriei, udă, 
între aitele, oraşuî Klagenfurt şi se varsă în Du
năre pe dreapta.

DRAVIDIŞNI şe numesc locuitorii Asiei din 
Sud, de la India pină la Annam.

DRĂCINEŢ, com. rur. jud. Storojineţ, plasa 
Geremuşului; 6800 loc. Circ. com. cu 4 sate (1929).

DRÂG.UCA © mare tîrg anual în oraşul 
Buzău (18—24 Iunie). ţ| © staţie c. f. linia Buzău- 
Nehoiaş, lîngă Buzău.

DRAGAN, rîu afl. al Crişului Repede.
DRĂGANUnicolaeC1884), filolog român. Pro- 

fesor Ia Universitatea din Cluj, membru corespon
dent al Academiei Române (1923). Apublicat mai 
ales în ,,paco-Romania” şi în,,Anuarul Institu
tului de istorie din Cluj” recensiuni despre cărţi 
de specialitate, articole despretoponi?nie şi multe 
etimologii-, apoi texte vechi cu comentarii (Codi
cele Teodorescu şi Marţian, 1914; Cea mai veche
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carte rakolziană, 1922, Codicele firihcaguluiGheor- 
<jhe Ştefan, 19241.

DRAGâNEASA, loc. în jud. Dîmboviţa: is- 
voare de gaz metan neutilizate.

DRAGAneştI ® com. rur. jud. Glt plasa 
Drăgfineşti; 5000 loc. Circ. com. cu 10 sate (1929).t 
O c. r. jud. Prahova, plasa Drăgăneşti; 1480 loc. 
Are o biserica zidită la 1667 de Şerban Cantacu- 
zino Vel Postelnic. Circ. com. cu 14 sate (1929). 1 
<D circ. com. jud. Teleorman, plasa Roşiorii de 
Vede; cu 9 sate (1929). H ® c. r. jud. Vlaşca, reşed. 
plăşii Cîlniştea; 3550 loc. Staţie c. 1. linia Giurgiu- 
Videle. Are o şcoală de agricultură. Circ. com. cu 
6 sate (1929). '

DRAgAşaNI, com. urb. jud. Vîlcea reşe
dinţa plăşii Drăgăşani; 8530 ioc. Staţie c. 1, între 
Piatra Olt-Rîmnicul Vîlcii. Are 1 gimnaziu do 
băeţi; 1 sc. profesională de lete, 1 şcoală de meserii,
1 şcgală de .ucenici şi mai multe şcoalo primare. 
Regiune viticoiă cunoscută; comerţ important de 
vinuri. Bllciu: Florii, 29 Iunie, 15 Anglist, 14 
Septembrie, 26 Octombrie.

DRAGEŞTI, staţie c. 1. linia Oradea-Sîm- 
băşag. ' ■

DRAGHICEANU MATţilu (*1844), geolog ro
mân. Inginer de mine; a lost profesor la liceul Sf; 
Sava (1864—*66); a făcut studii asupra catremu- 
relOT din România, asupra salinelor noastre, asu
pra idrologiei subterane; a publicat prima hartă 
geologică a Bomdniei. A fost director al minelor 
Statului, director al şcoalei de poduri şi şosele, di
rector al Eforiei spitalelor civile. A scris şi o carte 
despre Rztsia contemporană (1898).

DRAGHICEAT^U mihajl (tl861), profesor ro
mân. Elev al lui'Gh. Lazăr, a întemeiat şcoale na
ţionale în jud. Romanaţi şi Dîmboviţa, introdu- 
eînd metodul lancasterian.

DRAGHIGEANU viRGti- (*1879), scriitor ro
mân. Secretar al comisiunii monumentelor isto
rice, membru corespondent al Academiei Române 
(1926). A întocmit un catalog al colecţiiinilor mo
numentelor istorice (1913), a publicat cercetări 
despre mormintele din biserica domnească de la 
Gurtea-de-Argeş şi despre diferite rămăşiţe aie 
trecutului nostru.

DRAGHICI RADU (sec. xvi), grămătic român, 
devotat familiei lui Petraşcu-cel-Bun. A fugit din 
ţară cu Petru Cercei şi a scris pentru uzui iui un 
Evangeliar, care se găseşte la Britisch Museum 
din Londra şi e unul din cele mai vechi texte ro
mâneşti.

DRAGHIESGU dimitrie (*1841 tl918), me
dic român. Profesor de clinică obstetricală la fac. 
de medicină din Bucureşti (1886), a organizat cli
nica dela Spitalul ,,Maternitatea”, a întemeiat 
şcoala dc moaşe, a publicat lucrări de specialitate.

DRAGOEŞTI ® com. rur. jud. Gorj, plasa 
Novaci. 680 loc. După legea 1929 ţine de circ. 
com. Dobriţa. H @ com. rur. jud. Ilfov, plasa 
Fierbinţi, are în circ. sa 6 sate. t- ® com. rur. 
jud. Olt, plasa Dumitreşti; 1388 loc. După legea 
1929, ţine de circ. com. Dobroteasa. t ® c. r. jud. 
Suceava plasa Ilişeşti; 3018 loc., mai are şi alte
2 sate în circ. sa. U ® c- r. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Buziaş; 823 loc.

DRAGULIGI (*1825t 1874), actor român. A 
jucat în trupa lui Gostache Garagiale şi altele, 
avlnd roluri de principal comic.

DRAGUŞANTJ-GODRU iw- codru DRAOnşANU.
DrAGUŞENI (D com. rur. jud. Fălticeni (azi 

Baia) plasa Boroaia: 2514 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Timişeşti. Fabrică de spirt şi bere. 
1 ® circ. com. jud. Govurlui plasa Bujor, cu 
8 sate (1929).

DRANţGU. com. rur. jud. Dolj, plasa Segarcea; 
2156 loc. 'aproape de Segarcea. După legea 1929 
sat circ. com. Segarcea.

DRAţJŢI, com. rur. jud. Arad, plasa Spineni; 
2183 loc.

DREPGAUŢI, com. rur. jud. Hotin, plasa Lip
cani; 2185 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Lipcani.

DREPTATEA, zior poliUc român sub dir. lui N. DRA- 
PlevB (Bucureşti 1888): apoi 1896—1900. miR

DREPTATEA, ziar politic român Timişoara 1894- IJUD 
1897, condus de Valeriu Branişte, apoi de C. 
Diaconovici, G. Candrea, ş. a.

DREPTUL, revistă de specialitate, întemeiată în 
Bucureşti 1871 sub redacţia lui Gr. Păucescu.

DREPTURILE OMULUI, ziarul partidului socialist. 
Bucureşti 1885—1SS9. Redactori: C. C. Bacal- 
ba-şa, Gonst. Filitis, Em. Frunzesei.i, C. Miile,
Al. Badovici, ş. a.

DRESDA (=gerra. dresden), oraş în Germa
nia, capitala regatului Saxoniei; pe ambele maluri 
ale Elbei; 300.000 loc.; multe indu.strii, edificii în
semnate, un muzeu de pictură vestit cu tablouri 
(le mare preţ. Aci s’a dat, în 1813, o mare bă
tălie între Napolepn şi aliaţii Ruşi, Prusieni şi 
.Vustriaci, care s!a terminat cu înfrlngera aliaţUor.'

DRIDU, circ. com. jud. Ilfov, plasa Fierbinţi, 
cu 4 sate (1919).

DRIN, fluviu, izvorăşte în Iugoslavia din munţii 
Giar-dag, se uneşte cu Drinul-Negru, care se 
scurge din lacul Ohrida, udă Albania şi se varsă 
in marea .Adriatică lingă golful cu acelaşi nume, 
după ce a trecut priu oraşul Leş (Alessio.)

DRINA, rîu în Iugoslavia, isvorăşte ba munţii 
Muntenegruiui, face hotar între Bosnia şi Serbia 
şi se'varsă în Sava; lung 350 km.

DRINGEA, rîu afluent al Dunării, udă jud. 
Mehedinţi.

DRÎNGENI, circ. com. jud. Fălciu,' plasa 
Drînceni. Gupruidc comuna Drînceni-Ttrg şi alte 6 
sate. In Dr. t. este reşedinţa plăşii, e un spital şi 
se face tîrg. Tîrgul o întemeiat în 1863 de Mihall 
Kogălniceanu, proprietarul. Are o biserică zidită 
de Iiio Kogălniceanu, tatăl lui M. K.

DRÎSTOR, vechiul nume al SUistrei (Duros- 
torum).

DROBETA, oraş întărit în Dacia romană, 
aşezat cam unde e Turnul-Scvorin.

DRQGHIA, corn. rur. jud. Soroca; 2904 loc.
Staţie ’c. f. între Bălţi şi Lipnic.

DROGLI lOAN C1832tl887), profesor român 
în Suceava,' apoi la Şcoala pedagogică Cernăuţi.

DROMTHFiTE, rege al Geţilor (pe la 300 a.
Ghr.), se luptă cu Lisimah, regele Traciei.

DROUYN DE LHUYS EDOUAHD (*1805 
tl881), diplomat şi om politic francez. Ministru în 
1848 şi în 1852, încercă să împiedice războiul 
Crimeei. Ministru în 1866, propuse o expediţie 
contra Germaniei, care atacase Austria, dar căzu 
de la putere.

DROYSEN lOHANN (*lS08tl884), filolog, isto
ric şi om pohtic german. Op. pr. Istoria elenis
mului (1836—43), Istoria politicei prusiene (1855).

DROZ NUMA (*184411899), politic şi publicist 
elveţian; ştiu să apere demnitatea confederaţiei 
în 1889 contra lui Bismarck.

' DRUBETA tr DROBETA'.
DRUIZI, preoţi ai vechilor'Gali; erau şi medici, 

astrologi, ghicitori, judecători. Sub stăpînirea im
periului roman, îşi pierdură cu încetul influenţa 
şi puterea, mai ales după întmdcrca creştinismului.

DRUMQNT [diUrno1' ] EDOUARD (*1841 tl917), 
ziarist şi politic fr., cunoscut prin campaniile duse 
contra Evreilor. Op. pr. Franţa ovreiască (1886), 
carte cu mare răsunet. El fondă şi conduse ziarul 
Libre parole (Cuvîntul liber).

DRIJSUS MABius uviua (sec. I. a. Ghr.), om 
politic roman, cercă să împace partidele, dar nu 
reuşi, ba îşi atrase ura şi a unora şi a altora şi 
fu asasinat.

DRUZI, locuitori în Siria (Asia).
DRYDEN [drnid’n] JOHN (*1631tl700), poet 

englez. Scrise piese de teatru, poeme istorice, 
satire politice şi un studiu asupra poeziei dra
matice (1667).

DUALISM, formă dc stat în Anstro-Ungaria, înte
meiată la 1867 şi desfiinţată în 1919, după răz
boiul mondial. '

DUBASARI: com. rur. jud. Lapuşna, plasa Bu- 
deşti; 4179 loc. Aci este observatorul de astrono-

dli. AdamescUi— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1617



DUB , mic „Donici”. In tabloul legii 1929 nu figurează 
n I I F n’c* ca sat"U U r DUBĂU TDDOSIE, boer moldovean din sec. 

XVII, a fost tovară.1} în luptele politice cu Miron 
Costin, a fost Mare Logofăt sub G. Cantemlr. K 
autorul unei cronici care continuă povestirea lui 
Miron şi pe oare a utilizat-o fiul acestuia Nicolae 
Costin.

DUBAtjţi, corn. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Şlpeniţului;’ 151(j loc. Are o şcoală primară ucrai
neană. Face parte, după legea 1929, din circ. com. 
Berhomete pe Prut.

DyBLIN, oraş In Anglia, capitala Irlandei; 
400.000 loc.; multe industrii şi comerţ întins.

DU BOIS [dObon] REYMOND EMILE ('ISIS 
tl89(i), naturalist germ., profesor la Berlin şi mem
bru al Academiei; este creatorul fiziologiei experi
mentale.

DUBOIS (dilboa] ernebt (tl931), sculptor fran
cez. A obţinut în 1863 marele premiu zis „de 
Roma". Din operele lui avem în Bucureşti: mo
numentul lui loan C. Brătianu, al lui E. Carada şi 
al lui Take lonescu. Era un amic al României.

DUBOIS LEON, menUbru al Academiei de ştiinţe 
din Baltimore (Statul american unit Maryland), 
membru corespondent al Academiei Române 
(1921).

DUBOIS-ST.-IMAURICE HENRI, diplomat 
francez. A fost vice-consul al Franţei în Bucureşti, 
numit la 26 Martie 1797, în timpul luptelor cu 
Pasvantogiu. Corespondenţa lui se găseşte în co
lecţia Hurmuzachi.

DUCA CONSTANTIN, domn al Moldovei. Fiul 
lui Gheorghe Duca, ginere al lui Constantin Brîn- 
coveanu. A doiimit de două ori: 1) 1693:—1695, ia 
tronul sprijinit de socrul său. Pune biruri grele 
ca să adune bani spre a-şi plăti datoriile, supără 
pe Turci prin neglijenţa ce arată faţă de nevoile 
lor financiare şi de aceea e mazilit; 2) 1700—1703, 
reuşeşte să reia tronul tot cu sprijinul socrului 
său, care garantase împrumuturile lui, dar nu-1 
poate satisface; de aceea e lăsat să fie mazilit 
din nou, după ce împilase pe Moldoveni cu im
pozite mari.

DyCA GHEORGHE (tl684), domn al Moldovei şi 
al Munteniei. Cronicarii spmi că a venit în Mol
dova din Rumelia, că a servit ca băiat intr'o 
prăvălie şi a reuşit să ia în căsătorie pe Nastasia, 
o fiică pe care Dafina, soţia lui 
Dabija-Vodă, o avea din prim.a 
ei căsătorie. După moartea lui 
Dabija, Dafina a fugit la Con- 
stantinopol cu copiii ei şi a reu
şit să obţie tronul Moldovei pen
tru ginerele său. Acesta a dom
nit do 3 ori în .Moldova şi odată 
în Muntenia: 1) 1665— 66 (In 
Moldova) donmie de 5 luni; ma
zilit, fiind bănuit de trădare; 2)
1669 — 1672 sau 1668 — 72 
(în Moldova), domnie caracte
rizată de cronicari ca o vreme de jaf, prin 
dările mari puse asupra tuturor claselor sociale 
ca să-şi scoată banii pe cari îi cheltuise ca 
să-şi ia tronul. P\irtarea lui a provocat o marc 
răscoală condusă de unul Hîncu (1672), care a 
suit pe Donm să fugă din ţară şi să se întoarcă 
numai după ce o armată turcească a sdrobit pe 
răsvrătiţi. Venind, în acelaşi an. Sultanul în 
Moldova ca să meargă la războiu cu Polonii, a 
fost nemulţumit de modul cum Duca îi apro
viziona armata şi l-a mazilit, punlndu-1 în fiare;

, 3) 1674—1678 (îii Muntenia), adus prin sprijinul
Cantacuzmeştilor, el se împacă şi cu adversaru 
acestora, chemînd în ţară pe Băleni şi pe Stroe 
Leurdeanul, dar nu reuşeşte să potolească duş
mănia celor două partide, nici să ţie frîu intrigilor 
lor şi cade însuşi, pierde domnia, după ce fusese 
credincios Turcilor, participînd la expediţia lor 
contra Cazacilor, contra Polonilor, şi la cucerirea 
Cehrinuiui; 4) 1678—1684 (în Moldova), trece 
aici din Muntenia şi începe prin a se ocupa de rc-

Ibiica Gheorghe.

pararea bisericilor, dar curînd începe iar a pune 
biruri grele şi a le împlini prin pedepse mari, 
ţinînd în închisoare pe cei ce nu puteau plăti, 
ceea ce a provocat un complot, neisbutit, contra 
vieţii lui. Cu ocazia căsătoriei fiicei sale, a făcut 
serbări mari în Iaşi, iar Turcii i-au dat şi guvernul 
Ucrainei şi însemnele de paşă cu 3 tuiuri. De 
atunci se, întitula „Domn al Moldovei şi al Ucra
inei". N'a putut să administreze mult noua pro
vincie alipită Moldovei, căci In 1683 a trebuit să 
plece cu Turcii la înconjurarea Vienei. Se ştie că 
încercarea Turcilor n’a reuşit şi după aceea s’au 
produs răscoale In Moldova, Petriceico a intrat în 
ţară, s’a luptat cu Duca şi a izbutit să-l prindă şi 
să-l trimeată în Polonia, unde a muri,! după scurtă 
vreme.

DyCA lOAN (*1816tl899), colonel român. A 
fost ministru de războiu în 1868 în guv. prezidat 
de Dimitrie Ghica; general în 1869,

DUCAgeorge (*1847tl899 ), inginer român. A 
lucrat la calea ferată Ploeşti-Predeal; a fost mult 
timp director general al Căilor Ferate române 
(1888—98) şi director al şcoalei de poduri şi 
şosele; a condus lucrările portului Constanţa. 
Are un monument în Bucureşti (para de Nord) 
inaugurat ia 23 Martie 1904.

DyCA lOAN G. (*1879), om politic român, fiul 
inginerului. A fost ministru de instrucţie în 1913 
şi in cabinetul naţional al războiului; după războiu 
a fost, în guvernul prezidat de I. Brătianu, minis
tru de instrucţie, domenii, externe. Autorul legii 
cooperaţiei (1918). Preşedintele partidului na- 
ţional-liberal (1931).

DUCA NEOFIT (* ca. 1760 t ca. 1845), preot şi 
profesor grec, venit în Bucureşti, după moartea 
lui Lambru Fotiade, ca director al Academiei 
domneşti. înainte fusese la Capela grecească din 
Viena. Se zice că a fost unul din propagandiştii 
eteriei, ceea ce e foarte probabil, fiindcă şcolarii 
lui au făcut manifestaţii violente la izbucnirea 
mişcării. Nu se ştie ce a mai făcut după aceste 
evenimente.

DU CÂMP [ca"] MAXIME (*1822tl894), scrii
tor francez; membru al Academiei Franceze. A 
publicat scrieri de călătorie, critici de artă, romane 
şi scrieri istorice.

DU CANGE [ca"j] CHARLES (*1610 ţ 1688), fi
lolog francez. Opera capitală: Glossarium ud 
scriptores mediae . et infimae latinitatis (1678.)

DUCLAUX (dQclo] EMILE (*1840 11904), fizi
cian francez, prof. de chimie biologică la Sorbona 
(Paris), membru al Academiei de ştiinţe, urmă 
lui Pasteur la direcţia institutului.

DUCLOS, Francez stabilit în România pe la 
1830 spre a se ocupa cu redactarea actelor ofi
ciale în franţuzeşte, aceasta fiind limba între
buinţată de reprezentanţii administraţiei ruseşti 
de ocupaţie.

DUCOUDRAY [dtlcudrc] GUSTAVE (*1832 
tlM6), istoric francez. Cărţile lui au fost mult 
utilizate în şcoalele noastre superioare.

DUDA, circ. com. jud. Fălciu, plasa Drlnceni 
cu 7 sate (1929).

DUDESCU CONSTANTIN, boer muntean, a fost 
la 1754 între cei cari au organizat mişcarea contra 
Grecilor; a ajutat traducerea şi tipărirea de cărţi 
religioase.

DUDEŞTI CD com. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
laloveni: la 4 km. de Chişinău; 4574 loc. In taboul 
legii din 1929 nu figurează, fiind înlocuită ou 
numele purlcşti. K (D staţie c. f. între Făurei şi 
Ţăndăreî (jud. Ialomiţa). K ® sat jud. Ilfov zis şi 
Dudeşti-Cioplea, decretat prin legea 1929 de coinu 
nă suburbană a Municipiului Bucureşti, t ® car
tier al Bucureştilor. Vorbeşte depre el Ion Ghica.

DyERO, fl. Spania şi Portugalia, se varsă în 
Oc. Atlantic; 700 km. lung.

DUFOUR [dQfur] GUiLLATJME (* 1737 tl875),ge
neral elveţian; conduse întocmirea hărţii topo
grafice a ţării; în 1847 el potoli mişcarea separa
tistă a cantoanelor catolice; mai ales pentru acest 
fapt i s’a înălţat o statuă în Genova.
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DUGOMMIER [dQgoraie] JACQUES (*1738 
tl794), general francez. Repurtă multe victorii In 
expediţiile lui Napoleon 1 în Italia şi Spania, dar 
fu ucis de un obuz.

DUGONICS [dugonici] andrasz (*1740 tl818), 
poet ungur, capul şcoalei zise populâre, care reacţi
ona contra influenţei literaturilor streine.

DU GUESCLIN [dflghecli "] BEBTRAND (* ca. 
1320t ca. 1380), general francez; luptă vitejeşte 
In o sumă de războaie civile şi externe.

DUGUIT [dQgtlij LfiON (ţl928), jurist francez. A 
fost profesor de drept constituţional la Universita
tea din Bordeaux. Prin operele sale reprezintă o 
şcoală nouă, caro pune labazalegilorprincipiul so
lidarităţii sociale, rezultată din interdependenţa 
claselor sociale. Op. pr. L'itat, le droit ohjedil H 
Iq loi posilive.

DULONG [dulo" ] piBBRELOUis (*1785tlS38), fi
zician şi chimist francez; descoperi clorura de azot, 
acidul ipofosforos, descoperi uh nou procedeu peni tru 
analiza apei, căută să stabilească legile căldurii, 
inventă un fel de termometru. In cursul cercetă
rilor în laborator îşi pierdu un ochiu şi două degete 
de la mînă.

DUHAMEL, agent diplomatic rus, trimis în 
1848 în Bucureşti. Contra Iui a făcut Heliadc o 
satiră: Cîntecul ursului (20 Maiu 1848) şi a plătit 
pe un ursar ca să înveţe şi să chite cîntecul în 
curtea lui Duhamel, iar acestuia i-a trimis o tra
ducere în franţuzeşte.

DUMAS [dama] jean BAPTISTE (* 1800 ţ 1884), 
chimîst fr.; prof. la lac. de ştiinţe din Paris şi la 
College de France,membru al Academiei de ştiinţe; 
făcu studii importante asupra alcoolului amilic, 
asupra densităţii vaporilor; cercetă compoziţia apei 
şi a aerului; formulă lei/ea substituţiunilor, care 
revoluţionă chimia organică.

DUMAS ALEXANDRE tatAl (* 180211870), ro
mancier şi autor dramatic de o 
fecunditate prodigioasă şi renu- - 
mit în toată Europa. La noi a 
fost preţuit de la începutul ac- 
tivităţii lui, căci drama Antony, 
tip. în 1831 este tradusă la noi 
în 1837 do Alexandru Hrisover- 
ghi. De atunci necontenit lite
ratura noastră a fost alimentată 
cu operele lui, traduse de frun
taşii scrisului românesc sau de 
persoane mai puţin cunoscute.
Dăm aci pe cele mai însemna
te: Impresii de călătorie trad. 
de C. Negruzzî (1836). Corricolo de Heliade 
(1846), Speronare de Heliade (1847), Un bal mas
cat de P. Teulescu (1847), Conductorul' cabrioletei 
de P. Teulescu (1848), Acti sau moartea lui Nerone 
de G. Cane (1851), Fata regentului de Gr. Lupo- 
ianu (1853), Isac Lachedem de G. Baronzi (1855), 
Cei patruzeci şi cinci de G. Baronzi (1856), Amory 
de M. Costiescu (1857), Aventurile lui Liderik de 
E. Rafael (1857), La Calmuci (1863), Columba de 
I. Vulcan (1865), Mina de mort de B. Vermont 
(1869), loscf Balsamo de Calotescu (1878) altă 
trad. 1922, Fraţii Corsicani de D. larcu (1878), 
Din zij.de lui Nero de A. Giura (1907), Strigoiul 
Carpaţilor de losif şi Anghel 
(1909), Contele de Monte Cristo 
de Ion Gorun (?), Cei trei mu
şchetari, Maistrul, Adam Cala- 
brezul (1911), Otkon Arcaşul de 
Al. lacobesou (1919), Pascal 
Bruno de I. Nacu ş. a.

DUMAS alexandre fiul 
(*1824 tl895), romancier .şi au
tor dramatic francez. Geiebru 
prin romanul La dame aux ca- 
milias (1848), prelucrat apoi ca 
piesă de teatru, utilizată pen
tru libretul operei Traviata a 
lui A’erdi. Alte opere: Le fils naturel. La femme 
de Claude. In româneşte s'au tradus: Denisa (de 
D. Slăncescu), Francillon, acestea reprezentate pe

'Im

ÎSX/.
Dumas-Tatăl.

Dumas-Fiul.

scena teatrului Naţional din Bucureşti, Diana niJG- 
de Lys (de Al. Serban 1910), Juvaerul Reginei p.. ,
(de N. A. Bogdan 1925), Procesul Clemenceau L'UlM 
(1921), precum şi Dama cu camelii.

DUMBRAVA-ROŞIE ® corn. rur. Jud. Neamţ 
plasa Piatra, ţ ® staţie c. I. lîngăPiatra Neamţu.
®com. rur. jud. Storojineţplasa Dumbrava-Roşie;
1428 loc. Staţie c. f. între Adîncata şi Gernăuţi.

dumbrava roşie, poem eroic de VasUe Alecsan- 
dri, tip. Iaşi 1872. E un şpisod din viaţa lui Ştefan 
cel Mare.

dumbrava bucura, numele literar al d-nei 
FANY SECULÎCI (tl926). Scriitoare română. A 
publicat întâiu opere în limba germană, însă cu 
subiecte româneşti (Der Haiduc 1907, Der Pan
dur, 1912), apoi româneşte: Cartea munţilor, i920.
Ceasuri s)intc, 1921.

dumbrava vornicul, boer moldovean. Ad
versar al lui Alexandru Vodă (1567—77), din pri
cina căruia a fugit în Ardeal. A fost devotat Iul 
loan Vodă cel Gumplit, care l-a făcut vornic de 
ţara de jos, după uciderea lui Sbierea. Pe el l-a 
trimis loan Vodă contra lui Petru Şchiopul. In 
nuvela lui Odobescu („Doamna Kiajna”) este acela 
care ucide pe această eroină.

dumbrăveni ® corn. rur. jud. Botoşani, 
plasa Bucecea; 3730 loc. Staţie c. f. linia Vereşti- 
Botoşani. Formează o circ. corn. cu alte 5 sate 
(legea 1929). 7 @ c. r. jud. Soroca, plasa Nădu
şită; 2055 loc. După legea 1929 sat circ. corn. Oco- 
lina. 1f ® corn. urbană jud. Tîrnava-Mică (fost 
Ibaş/alău), ca. 5000 loc. Staţie c. f. între Sîghişoara 
şi Gopşa-mică. Oraş vechiu, are clădiri din sec.
XVI. Are un liceu, o şcoală profesională de fete, 
o şcoală de ucenici. Bîlciu: 24 Ianuarie, 23 Mar
tie, 17 Maiu, 2 Iulie, 18 Septembrie, 17Noembrie.

DUMEŞTI ® circ. corn. jud. Iaşi, plasa Bah- 
luiu cu 5 sate (1929). t ® Staţie c. f. jud. Vas- 
luiu, plasa Ştefan cel Marc, între Roman şî Bu- 

. hăeşli.
DUMINICII (Legenda) IW-EPISTOLIA.
DUMITRACHE BIV VEL STOLNIC. ■vVARLAAH.
DUMITRESCU lOAN (tl913), cîntăreţ de ope

re (tenor) român. A eîntat în Italia şi în centrele 
mari din Europa şi din America (după 1885).

DUMITREŞTI ® com. rur. jud, Ismâil, plasa 
Gişmele; 2654 loc. După legea 1929, sat circ. com.
Gişmele. | ® circ. com. jud. Olt cu 18 sate (1929).
K @ circ. com. jud. Rîmnicul Sărat plasa Dumi- 
treşti, cu 23 de sate (legea 1929).

DUMONT D’URVUiLE JULES (*1790 ţl842), 
navigator francez, făcu mai multe expediţii, cer- 
cetînd Polinesia şi regiunile australe.

DUNA (=DWINA), fluviu în Rusia, isvorăşte 
aproape de Volga şi se varsă în Marea Baltică; 
lung. 1024 km.

DUNANT [ dQnâ" ] HENRI (*1828tl910), scrii
tor elveţian, întemeietorul Grucei roşii (1864).

DUNĂREA, staţie c. f. între Feteşti şi Gerna- 
voda.

DUNAREA, mare fluviu din Europa (grec.
ISTROS, lat. DANUBIUS, fr. DANUBE, germ. DONAU).
Izvorăşte din munţii Pădurea-Neagră (Ducatul 
de Baden), udă Germania, Austria, Ungaria, Iu
goslavia, România şi Bulgaria şi se varsă în Marea 
Neagră prin trei guri: Chilia, Sulina şi Sf. Gheor- 
ghe. Lungimea ei totală e de 2860 km. In cursul ei 
Dunărea taie în curmeziş mai multe lanţuri de 
munţi: 1) Jum suab, după care coboară pe pla
toul bavarez; 2) munţii Boemlel al Alpll Anstrlel, tre- 
cind printre ei în spre Viena; 3) carpaţii mici, îi 
taie la Bratislava: 4) trece prin munţi la Gran;
5) trece prin oarpaţii bănăţeni; 6) trece printre dca- 
luriie Măcinului şi Galaţilor. Acestea sînt cele 6 
porţi ale Dimării (Mehedinţi, Geografia). Udă 
multe oraşe şi sate, între cari sînt: Ulm, Balis- 
bona. Linz, Passau, Viena, Bratislava, Buda
pesta, Belgrad, Vidin. In România porturi la Du
năre sînt: Baziaş, Orşova, Severin (în Bulgaria: 
Cladova), Bcchet (în Bulg. Ttahor.a). Tumu-Mă- 
gurele (în Bulg. Nicopole), Zimvicea (în Bulg.
Şviştov), Giurgiu (în Bulg. Buşciuc), Olteniţa şi
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pe malul drept Turlucaia, Călăraşi şi pe m. drept 
Silistra, apoi Brăila şi Măcin, Galaţi, Isaccea. 
Afluenţii cei mai însemnaţi sînt: pe dreapta: Isar, 
Inn, Orara, Sata, Morava, Traun, Enns, 
Leitha, Itaab, Timoc, Lom, Ogost, Vid, Osma. 
pe stingă: Morava, Vaag, Gran, Eipel, Tisa, Te
me?, Topolniţa, Jiul, Uliul, Călmăţuiul, Vedea 
şi Teleormanul, Argeşul, Ialomiţa, Şiretul, Prutul. 
In cursul ei formează numeroase insuie şi primeşte 
apele a numeroase lacuri. De la Călăraşi pînă la 
gura lalomiţei se desparte braţul Borqea, astfel că 
Dunărea şi braţul Închid un mare teritoriu pe care 
se găsesc lacuri, păşuni şi multe mlaştini; de la Gura 
lalomiţei pînă la Brăila alt teritoriu în care slnt 
lacuri multe şi se găsesc mari pescării (••- delta 
dunAmi). Navigaţia pe Dunăre a fost totdeauna 
foarte importantă.

ddnArea, ziar politic, Graiova, fundat de Stolo- 
gianu, advocat, 1864.

dunAbea, II Danubio, ziar româneso-italienesc, 
apărut In-Galaţi între 1846—1850 sub red. lui 
Marco Cugino.

dunArea-de-,ios (episcorne), infiinţată în 1864, 
cuprinzînd jud. Ismail, Bolgrad, Covurlui, Brăila 
şi avînd reşedinţa In oraşul Ismail. In 1878, ră
pind Ruşii din nou judeţele din sudul Basarabiei, 
Episcopia aceasta îşi formează teritoriul cu jude
ţele Govurluiu, Brăila, Tuloea şi Constanţa, avînd 
reşedinţa în Galaţi. După unirea tuturor provin
ciilor româneşti, întemeindu-se şi alte episcopii, 
a rămas cu jud. Tulcea şicovurlaiu. Listaepiscopilor: 
Melchisedec (1865—1879), losiţ Gheorghian (1879 
—1886), Partenie Clinceni (1886—1902), Pimen 
Georgescu (1902 — 1909), Ni fon Niculescu (1909 
—1921), I/acob Antonovici (1923—1924), Cosma 
Petrovici (1924).

DUNAREAJIGA, corn. rur. jud. Cetatea-Albă, 
plasa Traian;' 2871 loc. E şi circ. cuprinzînd 6 
comune (1929).

DUNAVAţ, rîu jud. Tulcea, se desface din 
braţul Sf. Gheorghe şi după un curs de 40 km. 
se varsă în lacul Razelm (Razim).

DyNCA micolae (*1837ţl862), ofiţer român 
în armata austriacă, plecat din Mol
dova în 1854; trecut apoi In. legi
unea maghiară din Italia, în fine 
în America, unde a luat parte la 
războiul de secesiune şi unde a mu
rit în luptă.

DUNGA TiTUS, inginer român.
Spirit iubitor de aventuri, a călă
torit mult; aluat parte la revoluţia 
polonă contra Rusiei (1863), a lu
crat la construcţia canalului de Suez, 
aluptatîn Italiasub Garibaldi(1866) 
şi în Franţa contra 
Prusiei (1870), a

DUPA-PIATRA, corn. rur. jud. Hunedoara, DUN- 
plasa Brad; 2149 loc. r»i i\/

DUPLOYfi [duploaie] emil (-1833tl912), ste- UUV 
nograf; inventă, cu fratele său, sistemul de scri
ere care-i poartă numele.

DUPUY CHABLES (*1851tl923), profesor şi po
litic francez; ministru, preşedinte de Gonsiliu, 
preş. al Gamerei; de la 1892 a avut totdeauna 
cuvînt hotărîtor în politica ţării sale.

DUPUYTRENoniLLAUME (*1777tl835), medic 
francez, profesor de medicină operatorie: operator 
vestit în timpul său.

DURAZZO ( =dubbes), oraş în Albania, port 
la Marea Adriatică; 9739 loc. Datează din- sec. 
vu a. Ghr. şi se numia grec. Epidamnos. Ocu
pat de Romani în sec. i p. Ghr. s’a numit Dyr- 
rhachium.

DURAu, schit jud. Neamţ, corn. Hangul, la 
poalele Gehlăului; nu se cunoaşte 
anul întemeierii; refăcut de mi- 
trop. Veniamin Gostache 1835.

DURERALBBBT (*1471tl528), 
mare pictor al Germaniei.

DURMITOR, munte din jf1 
Montenegro (iugoslavia), al cărui 
nume denotă că acolo au locuit gmP1 
Români.

DUROSTQR, jud. în Dobro- 
gea; cap. Silistra; 3226 km. p.. 1 Aibert Darer.
183.808 loc. (1928); are 7 plăşi, 3 
corn. urbane, 102 rurale; ţine de circ. Gurţii-de- 
Apeldin Gonstanţa; are 12şcoale primare urbane şi 
178 rurale; are. 17 cooperative de aprovizionare 
şi consum cu cap. 5.838.324 lei, 1 coop. pentru 
exploatare de păduri cu capital de 245.000 lei; 
are 42 biserici ortodoxe şi 76 de moschei, ţine de 
eparhia ep. din Gonstanţa.

DDBOSTOB (EPISCOPIA DIN): începuturile nu se 
cunosc, este o menţiune în anul 1147; mai sigure 
sînt dovezile pentru epoca după 1339, pe la 1564,
1638, 1672, 1710 şi pînă la 1721. w

DURUY VICTOR (*1811tl894), istoric francez; 
ministru al instrucţiei 1863—69, dete o nouă or-
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6fost căpitan în ar
mata noastră în răz
boiul pentru inde
pendenţă şi apoi a 
participat la cam
paniile franceze din 
Sudan şi Tunis 
(1881).

DUNGKER MAX . , s‘ema f 
(*18iltl886), isto- Jud- Durostor- 
ric germ., prof. larHalle şi la Tu- 
bingen. Op. pr. Istoria anticităţii (1852 — 1885).

DUNKERQUE, port în Franţa, la marea Nor
dului; 40.000 loc.

DUPANLOUP [dUpanlii] fEles (*1802tl878), 
episcop de Orlâans, membru al Acadernieifranceze, 
vestit ca orator religios şi politic; susţinător al cla
sicismului; adversar al mfailibiUtăţii Papei (1870), 
întemeietor al partidului „Gatolicdor liberali"; 
apărător al legii pentru libertatea învăţăm, su
perior; a lăsat şi cîteva lucrări de pedagogie şi 
educaţie.

DUPARG LOXJIS, profesor de petrografie la Uni
versitate din Geneva; membru onorar al Aca
demiei Române (1913). ,
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Harta jud. Durostor.

ganizaţie învăţămîntului secundar şi răspîndi 
învăţămîntul primar şi în cătune; membru al 
Academiei Franceze.

DUSE eleonora (* 1859tl924), actriţă^italiană, 
renumită ca tragediană; călători în -principalele 
ţări europene şi la noi. - -

DtiSSEIiDORF, oraş în Germania (Prusia re
nană); 150.000 loc.

DUŞ.AN ştefan, ţarsîrbescpe la 1336 până la 
1356.

DUŞGOV, consul general al Rusiei în Munte
nia, 1840—42, care â sprijinit alegerea lui Bibescu 
ca domn.

DUVEYRIER [dilverie] henri (*1840-1892),
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DZI
nVO- RCOgraf Iranccz; călători mult şi tăcu studii asupra 

Saharei (1861-62).
DVQRAK ANTON (*1841tl904), compoz. boem.; 

prof. la Conservatoriul din Praga. Operele lui slnt 
des clntate la concertele noastre.

DWINA, m- DUNA.
DYCK ANTONIU VAN ('1599t 1641), pictor şi 

gravor olandez; trăi mulţi ani In Italia apoi In 
l’ranţa.

DYRRACHTQM im- DURAZZO.
DZIEDUSZYCKI WALEBIAN, negustor polon, 

care a făcut o călătorie pe Nistru in 1785 şi a 
descris-o Intr’o relaţie publicată In 184.3. Aci 
vorbeşte despre fapte din Moldova.

DZIERZON [gerşăn] lOHANN (*181111906), a 
picultor german; inventă stupii artificiali cu rame 
mobile şl studiă moravurile albinelor.

1622



—unu».

KNISALA (llAItAl>A<Jj. ItUINKLK

EAUX BONNES [o bonn], st. balneară Franţa 
(In Pirinei); 800 loc.

EBE •«- HEBE.
EBERS OBORG MORITZ (* 1837tl893), egiptolog 

germ.; prof. la lena; publică Papyrus Ebers, cum 
şl o serie de romane, multe cu subiecte din viaţa 
egipteană.

ŞBERT FRIEDRIOH ('1871 om politic
german. Socialist, şef al partidului (1913)- cance
lar (1918), apoi prezident al republice! (1919).

ţlBERTH CARL loSEHH (*1835 tl926), bacterio- 
log german. A fost profesor la Zurich, director al 
Institutului de patologie din 'Halle. Bacilul tifo
sului poart.ă numele lui.

EBREI (sau EVREI, popular ovrei), unul din 
popoarele cele mai vechi despre cari vorbeşte isto
ria, primul care a profesat monoteismul. Mai tîrziu 
li s’a zis şi Israeliţi (de la Israel)-, Romanii i-au 
numit ludaei (de la luda), apoi cuvîntul a luat di
ferite forme în diferite limbi, unele fiind ou înţeles 
pejorativ, cum este rom. Judani sau Jidani sau 
Jidovi (fr. Juifs, germ. Juden). In timpuri foarte 
depărtate acest popor a locuit în Mesopotamia şi 
de acolo, fiind păstori, şi-au schimbat aşezările 
după nevoile de hrană ale turmelor. Unii s’au dus 
în Egipt, de unde au plecat sub conducerea lui 
Moise şi au ajuns în Palestina. Tîrziu, diferitele 
triburi s’au unit şi au format un stat, avînd regi: 
Saul, David, care şi-a aşezat reşedinţa la Ierusa
lim, apoi Solomon, care a construit templul. După 
moartea lui s’au despărţit în două regate {Israil 
şi luda) şi n’au putut rezista inimicilor: au fost 
supuşi de Chaldei, au suferit robia în Babilon şi 
au trecut, în cursul vremurilor, de sub o stăpînire 
sub alta (Macedoneni, Seleucizi, Romani) pînă 
cînd existenţa lor naţională a fost desfiinţată 
(Adrian, 135 d. Hristos) şi de atunci mulţi din ei 
s’au risipit în diferite părţi ale lumii.

ţlBRO, fl. Spania, se varsă în Mediterana; lung. 
500 km.

ECATERINA, sflntă, prăznuită de biserica 
ortodoxă la 25 Noembrie. Spun istoricii că era de 
neam împărătesc şi foarte Învăţată. A trăit în 
Alexandria pe vremea lui Maximin al Il-lea

(306—313) A dus o viaţă|virtuoasă şi a mărturisit în 
public credinţa ei. Nu se ştie cum a murit, dar 
moaştele ei au fost descoperite în sec. vm şi 
aşezate în biserica zidită de Sf. Elena în Muntele 
Sinai.

EGATEHţNA II •«- OATERJNA.
EccLBSiASTUL, una din cărţile vechiului Testa

ment. In frunte e maxima cunoscută: Deşerlăciu- 
nes deşerlăciuniloT, toate sint deşertăciuni. In ro
mâneşte se găseşte în traducerile complete ale 
Bibliei (1688 şi 1914).

ECHEGARAY josE (*1835tl916), scriitor spa
niol, autor dramatic. Profesor de matematici. 
Mertibru al Academiei de ştiinţe. La noi e mai 
cunoscută piesa Marele GaleoUo. A luat premiul 
Nobel în 1904.

ECHTMAUŢI, corn. rur. jud. Orhei, plasa 
Rezina; 2858'loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Cinişeuţi.

ECHIŞGEA. corn. rur. jud. Caliacra, plasa 
Stejarul; 4403 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Trupcilar.

ECKSTEEN ernst (*1845 tl900), scriitor ger
man. A lăsat nuvele, romane, articole cu nota 
umoristică.

EGliA, vulcan In Islanda; 1614 m. înalt.
ECONOMţA, foaie economică, apare în Caranşebeş 

din 1905.
ECONOMIA NAŢIONALĂ, revistă economică în

fiinţată de P. S. Aurelian (1873) şi continuată de 
G. Băicoianu. (Bucureşti). Apare şi azi.

ECONOMIA rurală, revistă de agricultură, co
merţ şi industrii agricole sub direcţia lui P. S. 
Aurelian, a apărut în Bucureşti între 1881—1884.

economul, organ de economie, industrie şi co
merţ, Blaj, 1873—1883, sub red. Iul Ştefan Pop.

ecoul macedoniei, ziar naţionalist, apărut in 
Bucureşti între 1903—1906 sub direcţia lui Nuşi 
Tulliu.

EGRENE, cap la Marea neagră, aproape de 
Vama; punct de hotar spre Bulgaria.

EGTOR m- HECTOR.
EGUADQR, stat în America de Sud, aşezat în

tre Columbia, Brazilia, Peru şi Oceanul Pacific;
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E 6 I

.451.000 km, p.; 2.315.000 loc. Cap. Quito, 100.000 
loo. Oraşe pr. Ooamuii şi Cuenca. E străbătut de 
inunlii Anzi cu virful Ghimborazo (6310 m.). 
Pămîntul e fertil; se produce: cacao, cauciuc, calea, 
tutun, etc. A făcut -parte din imperiul spaniol 
pină la-1811, cind s*a despărţit împreună cu Co
lumbia, Venezuela şi Noua Grenada, iar de la 1830 
este independentă. E republică. Prezidentul actual 
(din 1926) se numeşte Isidro Ayora harta Ame- 
rtoil de Sud).

ECyBA (greceşte hecavi), personaj legendar. 
Soţia regelui Priam al Troiel; a avut 18 fii, cari 
toţi au murit in războiul troian. Ea ă fost luată 
captivă de Ulise. Viaţa ei a dat subiectul trage
diei lui Euripide (,,Hecuba”, 424 a. Ghr. ).

ţlDDA, tradiţiuni şi legende ale popoarelor scan
dinavice, adunate prin anii 1100 şi 1200, şi cari 
au servit ca fundament epopeii Nibel.ungilor.

EDER CAROL lOSIF (* 176011810). istoric ungur. 
Opere pr. Supplex libellus Valacfiorum Transil
vani ae. Cluj, 1791, Scriplores reruni transilva- 
naruni, i voi. 1797--1.S00.

EDESSA (azi QRPA) oraş în Mesopotamia, fost 
în ev.' mediu episcopat creştin.. Aci a fost şi o- 
şcoală vestită pentru interpretarea textelor biblice.

EDjeuLE (şapte turnuri), numele unei închisori 
din GOnstantinopol, despre care se vorbeşte des în 
istoria noastră în sec. xvii şi xvni, fiindcă acolo 
se închideau foştii (şi viitorii) Domnitori şi dife
riţi boeri români.

ţlDEVIBURG, oraş în Anglia (Scoţia), la golf. 
Forth; 300.000 loc.

EDINIŢA, (în legea 1926, sau eddjiti în legea 
1929, sau EDlNTA în Dicţ. Arbore; ruseşte eddibt) 
circ. corn. jud. Hotin cu 9 sate (1929).

EDISON THOMAS C1847), inventor american 
mai ales pe terenul electricităţii; microtelefonul, 
fonopriiful, lampa cu incandescmlă, megafonul. 
In total peste şase sute. A debutat în viaţă ca, 
simplu lucrător la o companie de 
cale ferată; a învăţat singur şi 
a ajuns să cunoască bine cons- lA 
trucţia aparatelor de telegrafie. ~

yDUARD I (*1239tl307) rege 
al Angliei între 1272—1307; su
veran iscusit, războinic, confirmă 
magna charta a libertăţilor (1297).

EDUARD m (*1312 11377) 
rege al Angliei între 1327—1377, 
purtă multe războaie norocoase.

EDUARD VII (*1841 tl910), 
rege al Angliei de la 1901. Suindu- Thomas Edison, 
se pe tron în timpul războiului cu 
Burii, el se grăbi să încheie pace. 
şi în 1906 le acordă autonomia.
A urmărit şi a realizat prietenia 
între ţara sa şi Franţa, schirn- 
blnd prin aceasta mersul politicii 
europene.

educatorul, ziar pedagogic, 
apărnt în Bucureşti în 1883—84 
sub direcţia lui Darbu Constanti- 
nescu.

EFESIU lOAN, profesor grec la 
Academia domnească din Iaşi.
Nu cunoaştem data

EFORIA şcoalelor, instituţiune întemeiată în 
Bucureşti pentru conducerea şcoalelpr de toate 
gradele din Muntenia. După Regulamentul şcolar 
din 1833, era compusă din 4 efori: trei boeri pă- 
mînteni „vrednici prin a lor ştiinţă” şi un profe
sor, care era şi inspecloml şcoalelor din Bucureşti. 
Lucrările erau conduse de un director, caţe era şi 
provizorul internatului Sf. Sava. S’a desfiinţat 
in 1864, eînd toate atribuţiunilc ei au trecut la 
Ministerul instrucţiunii.

EFORIA SPITALELOR CIVILE DIN BUCUREŞTI, in
stituţie -autonomă, sub controlul Statului; are 
de scop să conducă administraţia spitalelor cari 
se întreţin din averile lăsate de Gantacuzineşti şi 
Ghiculeşti. Ea datează—în forma actuală — din 
1864. In fruntea ei sînt totdeauna 3 efori, numiţi

Eduard VII.

de guvern, din cari doi fac parte din urmaşii fami
liilor donatorilor. ’

EFRţîM, sfînt prăznuit de biserica ortodoxă 
la 7 Martie. Fiind trimis ca episcop în Sciţia de 
l ătre patriarhul Ermon ai Ierusalimului, a pre
dicat credinţa creştină, dar a fost ucis acolo.

EFREM BIRUL (t ca. 379), prăznuit de biserica 
ortodoxă la 28 Ianuarie. Născut în oraşul Nisibe 
în Mesopotamia din părinţi creştini, a fost şi el 
creştihat la 18 ani. A dus viaţa monahală aspră 
uneori în pustie, şi n’a avut alt grad preoţesc decît 
diaconia. A luat parte la Sinodul de la Niceea; 
a trăit în Edesa. Mare predicator; cuvîntările Iui 
erau ascultate de credincioşi cu emoţiune, fiind 
el însuşi emoţionat pînă la lacrimi cind vorbea. 
■\ lăsat şi numeroase scrieri în limba greacă şi 
siriacă. In multe din ele a desvoltat ideia umilin
ţei cu B putere de convingere care nu se află la 
alţi scriitori bisericeşti. Din operele lui a tradus 
Samuil Micu pe la 1788 (manuscris) sub titlul: învă
ţături asceticesti-, în 1823 s’a tipărit la măn. Neam
ţului; Cuvintele şi învăţăturile lui, reeditată în 
1926 Bucureşti; o altă publicaţie a început în 
1922 Economul Ţincoca, după text rusesc.

EFREM I, episcop al Rîmnicului pe la 1591.
EFREM II, episcop al Rîmnicului pe la 1606.
EFREM zis trufAşel, 'episcop al eparhiei 

Buzăului 1620—1636; în 1623 se vede că are ti
tlul de „arhiepiscop ot Buzăvschi”.

EFTIMIE (sec. xvi), autorul unei cronice sla
vone de’spre Alex. Lăpuşneanu; identificat (de N. 
lorga) cu un egumen al măn. Neamţu episcop 
român în Ardeal 1572, sprijinit de calvini; în 
timpul lui Ion Vodă cel Guniplit deveni episcop 
de Roman, dar fu gonit de Petru Şchiopul şi re
veni în Ardeal. I. Bogdan îl identificase cu un 
fost episcop de Rădăuţi.

EFTIMIE CEL MARE, sfînt prăznuit de biserica 
ortodoxă la 20 Ianuarie. Aparţinînd unei familii 
nobile şi bogate, a fost crescut în respectul vir
tuţilor creştine de către un episcop (din Armenia), 
care îl -hirotonisi preot şi voia să-l pregătească 
pentru episcopat; el preferi viaţa de sihastru şi 
se retrase în Palestina. Trăind în locuri pustii, 
cînd singur, cînd cu un tovarăş, vestea despre el 
se răsplndia, veniau la el ucenici, veiiiau bolnavi 
ca să-i vindece; sub povaţa lui se zidiră mai multe 
mănăstiri (una pe la 420), dar el refuza totdeauna 
să aibă rolul oficial de conducător, deşi toţi îl 
consultau în afacerile importante. A combătut 
eresul Nestorienilor. şi al Eutlhienilor. După o 
viaţă de fapte de acestea, muri în vîrstă de 95 
de ani.

EFTIMIE, mitropolit al Ungro-Vlahiei ca. 
1568—1577

EFTpMIE II, mitropolit al Ungro-Vlahiei 
1595—ca. 1603. Amic cu Mihaiu-Viteazul, îl ve
dem semnat în tratatele politice importante. După 
uciderea domnitorului, a trăit în pribegie.

E(GATE, insule în apropiere de Sicilia, aparţin 
Itahei.

EGEE MAREA, între peninsula balcanică şi 
Asia mică, zisă şi Arhipelag.

EGERIA, personaj mitologic roman, o nimfă 
care sfătuia pe regele Numa ce reformă să facă.

EGGER [eggc] EMIL (*1813tl835), filolog fran
cez, prof. de 1. greacă la facultatea de litere din Pa
ris; membru al Academiei de inscripţiuni. Pu
blică studii despre accentul grec, despre istoria 
greacă şi romană, gramatici ş. a. Membru onorar 
al Academiei Române (1871);

EGINA, insulă in Arhipelag (M. Egee), ( 000 
loc. Avu un rol însemnat în istoria veche a Grecilor: 
era atunci ca o provincie bogată.

EGIPT, ţară întinsă la N. E..Africei; supr. 
1.021.000 km. p.; 14.169.000 loc., mare parte 
Felahi, apoi Copţi, urmaşi direcţi ai Egiptenilor an
tici, şi Beduini. Pe Ungă aceşti locuitori vechi, s’au 
stabilit Europeni: Englezi, Italieni, Francezi, Greci, 
etc.,(i».harta afrioei). CUma e caldă (pînăla-I-450) 
dar sănătoasă; numai cînd suflă viaturile Kamsin 
şi Simun este greu de suportat. E străbătut de
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fluviul Nil (iw- acest cuv.), care se varsă în marea 
Mediterană (•«- delta nilului), care, din antictii- 
tate, fertilizează cîmpule prin revărsările sale 
anuale. Cap. cairo (1.060.000 loc.); oraşe pr. 
Alexandria, 570.000 lOC.; Fort Sald, 103.000 lOC.; Man- 
euia, 63.000 loc.; DamJetta, 35.000 loc.; Glseh, 27.000 
loc.; Suez, 36.000 loc.

In Egipt s’a desvoltat una din cele mai vechi 
civiUzaţiuni şi a ajuns, sub regii indigeni numiţi 
Faraoni, la un mare grad de desvoltare în ştimţe 
şi în arte. Istoria luî este împărţită după dinastii 
(3Q Ia număr) şi după aceste dinastii se stabilesc 
^ datele cronologice ale evenimentelor, plnă la 
stingerea lor la 525 a. Chr., cînd Egiptul a fost 
supus de Perşi. După aceea el a trecut sub stă- 
plnlrea Macedonenilor (cuprins de Alexandru cel 
Mare, după care urmează regii din familia lui Ptole- 
meu) şi sub a Romanilor (anul 30 a. Chr.). In 
anul 640 Începu dominaţiunea Arabilor, apoi a 
Sultanilor Mameluci de la 1250 la 1517, în fine 
Egiptul deveni provincie turcească. Tratatul de 
la Londra (1841) recunoscu această situaţie de 
drept, dar dădu Kedivului (= rege) o autonomie 
care permise amestecul Englezilor în trebile Sta
tului, în care vreme se construi Canalul de la 
Suez {ir acest cuv.) şi se ajunse astfel la ocupa- 
ţiunea militară engleză (1881, după revolta lui 
Arabi-paşa). In 1914 Anglia detronă pe Kediv 
şi numi un Sultan care nu mai avea nici o legătură 
cu cel din Constantinopol şi era pus sub protecto
ratul englez. După mai multe mişcări naţionaliste. 
Anglia recunoscu în 1922 independenţa Egiptului, 
steagul şi efigia lui, dar menţinu o „cooperaţie" 
anglo-egipteană.

EaiBA (fuga lui Mahomet din Mecca) însemnează 
începutul ereimahometane, după care adepţii a- 
cestei religii socotesc anii- începutul acesta co
respunde cu anul 622 după Hristos.

■ EGIST, pers. legendar grfec. Iubind pe ClUem- 
nestra', soţia lui Agamemnon, a ucis pe acesta, 
cînd s’a întors din războiul troian; dar, la rîndul 
lui, fu ucis de O.reste, fiul lui Agamemnon.

EGOSPpTAMOS, fluviu în Chersones.
EHRLÎCH PAUL (*1854tl915), medic şi natu

ralist german. A fost profesor la Berlin, director al 
institului de terapie experimentală din Frankfurt. 
S’a ocupat cu istologia sîngelui. E cunoscut serul 
zis 606 (arsenoberizoi) în contra sifilisului. A fost 
membru onorar al Academiei Române (1911). A 
luat premiul Nobel.

EIFFEL [efcl] ausTAVE (*1832 tl923), inginer 
fr., autor al multor lucrări mari în Franţa (podul 
de ia Bordeaux) şi în alte ţări (o gară In Pesta); 
este vestit turnul Eiffel clădit cu prilejul expoziţiei 
din Paris 1889.

EDMSTEIN [alnştain] albert (*1879,) 
cian german. A formulat teoria 
relativităţii, care se raportă la 
măsurarea timpului şi spaţiului în 
sistemul planetar şi în univers.
Determinările speciale ale timpului i
şl spaţiului sînt valabile numai 
cînd sînt raportate la un anumit 
sistem de măsuri. Toate determi
nările de timp depind de locul o- 
cupat de observator în spaţiu, ele" 
vor fi diferite pentru doi observa
tori cari se mişcă unul faţă de a. Einstein. 
altul.

ELAZilU ALEXANDRU, scriitor grec. A publicat 
în latineşte o istorie a bisericii orientale, în care 
vorbeşte de şcoalele greceşti din principate.

ELANUL, rîu afl. al Prutului; udă judeţele Făl- 
ciu, TÎitova şi Govurluiu.

ELBA (ceh. LABE), fluviu, izvorăşte din Boemia 
şi se varsă tn Marea Nordului; lung. 1.100 km.

ELBA, insulă în Mediterană, ţine de Italia (din 
186:0). Aci a fost deportat Napoleon I în 1814, şi 
de aci a venit In Franţa pentru a relua domnia 
care a ţinut o sută de zile şi s’a sfîrşiţ laWaterloo.

ELBASAN (armâneşte: niuoas'TRU), oraş bi 
Albania, pe riul Scumbi, la poalele munţilor Cer-

menica. Locuit de mulţi Armâni şi înconjurat de 
sate armâneştî. L-a vizitat şi Bolintineanu şi 
vorbeşte despre el în relaţiile sale de călătorie.

ELECTORAT SC numia regimul prin care se 
atribuia tronul imperiului unuia din suveranii 
principali ai Germaniei. Instituit în 1024, reor
ganizat prin bula de aur în 1356 (erau 7 membri: 
arhiepiscopul din Mainz, din Colonia, din Treves, 
regele Boemiei, contele palatin, ducele Saxoniei, 
margrafnl de Brandenburg) şi prin pacea de la 
Westfalia, în fine prin intervenţia lui Napoleon I 
(cînd se ridică numărul lor la 10). electoratul fu 
desfiinţat la începutul sec. xix-lea.

ELECTRA, pers. mitol. grec., fiica lui Aga
memnon şi a Glytemnestrei, care a răzbunat 
moartea tatălui ei. Legenda aceasta a dat subiect 
mai multor tragedii: Choephorele de Eschyle (c. 
460 a. Chr.), Electra de Sopkocle (c. 420. a. Chr.), 
Electra ie Euripide (413 a. Chr.), de Baîf (1537), 
Crebillon (1708).

ELEFTERIE, sfînt, prăznuit de biserica orto
doxă la 15 Decembrie. Fiu al unei femei cuvioase 
a fost de mic crescut în învăţăturile creştineşti şi 
la 18 ani deveni preot, la 20 episcop în Iliric. Per
secutat de împăratul Adrian (117—138) pentru 
că făcea mulţi prozeliţi, el a fost supus lă diferite 
chinuri, pe cari le-a suferit, a fugit pe un munte 
pustiu şi acolo a fost prins şi ucis. Atunci a fost 
omorltă şi mama lui, Antia.

ELENA ® personaj mitologic. Soţia lui Me- 
nelau, regele Spartei, răpită de Paris şi dusă la 
Troia, a fost cauza războiului troian, ţi © soţia îm
păratului roman Constanţiu Clorus şi mama îm
păratului Constantin cel Mare.
A dus o viaţă virtuoasă şi a 
crescut pe fiul său după prin
cipii severe şi s’a creştinat 
după vestita lui victorie. A 
murit In adînci bătrîneţe şi 
biserica creştină a declarat-o 
sfîntă. Amintirea ei se prăz- 
nueşte la 21 Maiu. f ® Fiica 
lui Ştefan cel Mare (t 1505), 
căsătorită ou Ivan fiul ţarului 
Moscovei, ţf © Soţia lui Petru 
Rareş. ţ| © Elena Doamna
•Z, Maiestnte<l Sa MajestateaSa Elena.
Elena ( 1896), mama Voevo-
dului Mihaiu, fiica regelui Constantin al greciei.
Este patroana multor instituţii de binefacere.

ELEUSINA, oraş în Grecia antică (Atica); aci 
se făceau sărbătorile misterelor în templele zei
ţelor Geres şi Proserpina. «v<-

ELIADE lOAN F. profesor român. A fost şi re
vizor şcolar. A publicat cărţi de pedagogie (Peda
gogia, 1868), cărţi didactice (Desemn, 1873; Aritme
tica, 1879) ş. a.

ELIADE FOMFILIU (*1869 tl914), profesor ro
mân. Doctor în litere din Paris, a predat cursul de 
literatură franceză la facultatea de litere din Bu
cureşti (1901). A publicat mai multe volume de 
critici literare (Causeries litt&raires, 1903), studii 
asupra influenţei franceze in România (Histoire 
de Vesprit public en Roumanie, 1905; La Rou- 
manie au xix siăcle, 1914). Ga director al Tea
trului Naţional (1908—1911), a dat impuls tra
ducerilor din operele clasice streine şi a publicat 
o dare de seamă despre stagiunea 1908—1909. 
A fost membru ai Ateneului Român şi membru 
corespondent al Academiei Române (1912).

ELIADE RÂDULESCU, ■«- HELIADE.
ELIAS JACQUES M. (*1844 tl923), bancher ro

mân. A întemeiat, cu doi fraţi ai săi, o casă de 
bancă hi 1877 cu sediul hi Bucureşti şi în Viena. 
S’a ocupat şi de hitreprinderi industriale, între 
altele, fabrica de zahăr de la Sascut. Mai tîrziu a 
fost între fondatorii Băncii Generale din Bucu
reşti. A lăsat prin testament averea sa (de peste 
370 milioane lei) pentru crearea unei fondaţii cu 
numele Ae „Menachem H. Elias‘i (tatăl donatoru
lui), ca să se zidească şi să se întreţie un spital, un 
gimnaziu şi o şcoală profesională; a instituit ca

E61-
ELI
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E L I-legatar universal Academia Română, iar executor 
./ Lestamentar pe advocatul Em. Pantazi. 

tLv HLIOGABAX, Împărat roman Intre 218—222, 
\’estit prin viaţa sa desfrlnată şi prin neînchi
puita sa cruzime. Fu ucis de soldaţi.

ţLIOT OEOROE, numele literar al makt-anne-i 
EVANS (*1819 tl880j, romancieră engleză, mult ci
tită în Franţa, contribuind la orientarea spre na
turalism.

ElilSABETA, sllntă prăznuită de biserica or
todoxă la 24 April. A trăit din pruncie în viaţa 
cuvioasă, multă vreme în pustie. A murit după b 
viaţă lungă închinată suferinţei şi rugăciunii.

ELISABETA (*1533tl603) regina Angliei în
tre 1558—160,3. Persecută pe catolici; învinse pe 
regele Spaniei Filip II, distrugînd „invincibila 
armada”, fu de o mare cruzime, omorînd nobili, 
preoţi şi pe Maria Stuart; duse o viaţă destră
bălată, de şi cu pretenţii de a fi respectată.

ELISABETA {* 1837 f 1898), împărăteasa Au
striei, soţia lui Franţ- 
losef, ucisă de un anar
hist în Elveţia.

ELISABETA PETROV- 
NA (*1709tl762), împă
răteasa Rusiei, fiica lui 
Petru cel Mare, domni de- 
la 1741, înlăturînd pe 
Ivan VI; contribui la în
tărirea Influenţei fran
ceze şi susţinu literele 
şi artele; purtă războaie 4 '
cu Suedezii, cîştigind Pin- '• 
landa, cu Francezii, cu •
Prusienii, ocupînd Po- , 
rnerania.

ELISABETA REGINA Elisabeta, Regina României.
româniei (*1843 tl916),
născută Prinţesă deWied. S'a căsătorit cu Dom
nitorul Garol în 1869 şi a avut o fiică, Maria (1870), 
moartă în vîrstă de trei ani. S’a ocupat de lite
ratură, de muzică şi de opere caritabile. A pă
truns spiritul poeziilor poporane şi al povesti
rilor cronicarilor noştri. A încurajat, prin exemplul 
ei, arta veche românească introduclnd obiceiul 
ca la anumite solemnităţi doamnele din societatea 
Înaltă să poarte costume ţărăneşti şi, pentru per
fecţionarea artei broderiei, a întemeiat societatea 
„Furnica”. In timpul războiului pentru inde
pendenţă, a fost in fruntea doamnelor române 
cari au îngrijit pe răniţi în spitale, şi devotamentul 
oi a impresionat pe soldaţi îneît i-au zis ,,mama 
i'ăniţilor”. A desenat şi a cultivat miniatura, 
iiustrînd unele poezii, cum e Concertul în luncă 
de Alecsandri şi mai ales un exemplar din Evan
ghelie, în care se văd refloctîndu-se durerile ce a 
suferit la moartea copilei ei, exemplar scris de 
mîna oi şi dăruit bisericii de la Gurtea-de-Argeş. 
încurajată, se zice, de poetul Alecsandri, care de
venise amicul devotat al Curţii princiare (mai 
tîrziu regale), a început să publice sub pseudo
nimul carmen sylva. Suferindă în ultimii ani ai 
vieţii, s’a stins în ziua de 21 Octombrie 1916, în
durerată de desfăşurarea marelui războiu. Opera 
ei literară este foarte bogată. Debutînd în 1881 cu 
o lucrare în limba germană {SUirme) şi în 1882 cu 
una în limba română (Puiu), a publicat poezii li
rice, poeme, povestiri, nuvele şi romane, piese de 
teatru, cugetări, impresii de călătorie, amintiri. 
Izvoarele de inspiraţie au fost sau legendele din 
ţara sa natală sau cele din ţara de adopţiune. 
Operele ei slnt scrise în limba germană, franceză 
şi română. Intre ccie din urmă este interesant de 
relevat discursul ţinut la inaugurareapalatului Uni
versităţii din Iaşi (1897). Multe din celelalte aufost 
traduse in româneşte: Cugetările unei regine, de 
I. Crăciun, Vrăjitoarea de A. Steuerman, Po
veştile Peleşului, Virful cu dor, Aslra de lonescu 
Gion, Bate la uşă de LiviaMaiorescu, Robia Pele
şului de Elena Rosetti, Nuvele de lonescu-Gion, 
însurat de A. Alexandrcscu-Dorna, De prin vea
curi, Versuri de A. Toma, Poeziile unei Regine

de 1. I. Deleanu,. Povestea unei Regine ăe H. Lecea, 
Poezii de Elena Poenaru, Ullranda de A. Steuer 
man. Valuri alinate de G. Coşbuc;

ELISABETA (*1873), regina Belgiei, soţia 
Regelui Albert I. In timpul războiului mondial, 
a Eidurat toate greutăţile situaţiei prin cari a 
trecut ţara sa, arătîndu-se plină de devotament 
pentru ajutarea celor nenorociţi.

ELISABETA (*1894), fostă regină a Greciei. 
Fiica Regeiui Ferdinand I al 
României şi a Reginei Maria.
Căsătorită la 27 Februarie 1921 
cu George, diadohul Greciei,care 
a devenit rege în 1922 şi a pără
sit tronul In 1924.

ELISABETA-DOAMNA (î) 
corn. rur. jud. Roman, plasa Mi- 
ron Costin; 2408 loc. După legea*
1929, este comună suburbană a.^ 
oraşului Roman, f ©staţie c. f. 
linia Medgidia - Babadag între Elisabeta Regi 
Ester şi Hamangia. ' Greciei.

ELISEI, proroc al Ebreilor, 
prăznuit’ de biserica ortodoxă la 14 Iunie. A 
trăit pe la 900 a. Chr. Faptele sale sînt povestite 
în Vechiul Testament (Cartea Regilor). El a pro
rocit diferite întlmplări publice şi particulare, a 
ajutat pe cei nedreptăţiţi şi pe cei săraci şi a făcut 
chiar minuni.

ELOPATAK •«- VlLCELE.
ELPŢDIA, sfîntă prăznuită de biserica orto

doxă lâ 17 Septembrie A fost martirizată îm
preună cu Agapia şi Pistls. agafia).

ELVEŢIA (SCHWEIZ; SUISSE; SVIZZERA), stat 
în Europa. Se mărgineşte la N. cu Franţa şi Ger
mania, la E cu Austria şi Italia, la S. cu Italia şi 
Franţa, la V. cu Franţa. Supr. 41.295 km. p. 
3.880.000 loc.

Ţară foarte muntoasă, cuprinde cei mai înalţi 
munţi din Europa, Aipii cu ramurile lor: Bemezi 
Penini, Lepontieni, Claris, Beţiei; la V. slnt 
munţii Jnia cu diferite ramuri. Lacuri: constanta, 
Iioman, Nenctaatel, Ceior 4 cantoane, Znrioh, Zng, Brienz, 
Tuhn. Fluvii şi rluri: Ronnl, care izvorăşte din Alpi, 
străbate lacul Leman si trece în Franţa; Rînni, for
mat din două mici ape (anterior şi posterior), stră
bate lacul Constanţa, formează limita de ,N. şi 
apoi trece în Germania, după ce a primit ca aflu
enţi Aar, Limat; înnl isvorăşte din Alpii Retici 
şi trece în Austria; Tessinni trece în Italia prin la
cul Maggiore.

Republică federativă formată din. 22 cantoane, 
cari slnt la rîndul lor tot atîtea republici : aahoao,
APPENZELL, BASEL, BERNA, FREIBTJBG, ST. GALL, GE
NEVA, GLABU3, GRISONS, LUCERNA, NEUCHATEL, SCHAFF- 
HAUSEN, SCHWYZ, BOLOTHCBN, TESSIN, THURGAU, UN- 
TERVALDEN, URI, VAUD, VALAIS, ZUQ, Z0RICH. Unele 
cantoane slnt împărţite în cîte 2 republici mici, 
aşa că în total sînt 25. Gap. Berna. Oraşe pr. zo- 
rlch, Basel, Geneva, Lansanne, Nenchatel, Montienx, Lu- 
gano, Vevey, Davos, Locamo, Interlaken, St. Moritz, 
Zermatt, Sehatfhausen.

Din cauză că pămîntul e puţin productiv. El
veţienii se ocupă cu creşterea vitelor şi cu o sumă 
de industrii, între'cari unele (ceasornicăria, de ex.) 
sînt vestite. Frumuseţile ţării şi excelenta orga
nizaţie otelieră şi a cailor de comunicaţie atrag 
în fiecare an, în diferite timpuri ale anului, nu- 
meroşi călători cari vin din toate părţile lumii, 
şi contribuesc la mărirea veniturilor ţarii.

Locuitorii sînt deosebiţi după neam şi limbă: 
Germani 69°/0, Francezi 21»/„, Italieni IO0/»,; dur 
toţi au o conştiinţă naţională specială. Ga religie, 
sînt în majorita,te protestanţi, dar minoritatea în
semnată e catolică. Instrucţia e foarte răspîndită. 
Numărul analfabeţilor este cu totul redus; pentru 
întreţinerea acestei situaţii, ei.au instituit un exa
men al recruţilor, care arată în fiecare an gradul 
de cultură al tineretului cu învăţătura mărginită 
la cursul primar şi indică rnăsurUe de luat în fie
care canton.

începutul statului elveţian se consideră a fi
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Uusanne'y

i)
y

Harta Elveţiei.
I Zurich
a Berna (Bernt Berne)
3 Lucerna (Luzem. Lucerne)
4 Uri
5 Schwyz 
â^Unterwalden

7 Glarus
8 Zag
9 Fribourg (Freiburg)

10 Solothum iSoleure)
11 Basel (Băle)
Ia Schafhausen (Scharhouse)

13 Appenzell
14 St. Gali (Galieni
15 Grisons (Grigioni, Graubiinden)
16 Aargau (Argovie)
17 Thurgau (Turgovie)
18 Tessin (Ticino)

19 Vaud (Waadt)
20 Valais (Waliis)
21 Neuehatel (Neuen*

burg)
22 Geneva (Genf,

Ginevra)

ilnirea celor 3 cantoane Schwyz, nci şi nnterwaiden 
în 1308 în contra pretenţiilor împăratului german 
.Miert I. In jurul acestui nucleu s’au grupat ce
lelalte cantoane: în 1353, 1481, 1501, 1513, 1516, 
1798, 1799, 1857. Constituanta actuală datează 
din 1871, dar s’a revizuit de multe ori.

ţaCERSON BALFH VALDO (*1803 tl882), fi
lozof şi poet american. Opere mai cunoscute: Oa
meni reprezentativi ai omenirii. Traduceri româ
neşti: Destinul, arta, bogăţia supremă (de V. Gon- 
stantinescu şi VI. Streinu).

EMIIjIA, regiune Italia între Padu, Adriatica 
şi munţii Apenini, foarte roditoare.

EMILIAN’, martir, prăznuit de biserica orto
doxă la 18 Iulie. Imbrăţişlnd creştinismul, a dă- 
rîmat statuele zeilor dintr’un templu în Duro- 
stor (Silistra).

EMUjIAN ştefan (*1819tl899), fost profesor 
de geometrie descriptivă la Universitatea din 
Iaşi.

EMŢT.rus PAULUS (Ţ) consul roman, uci.s in 
lupta de la Canne (216 a. Ghr.). U ® general ro
man (tl68 a. Ghr.), fiul precedentului şi tatăl lui 
Scipio Africanus; a învins pe Perseu, regele Ma
cedoniei, la Pidna.

EMţN PAŞA (= EDUABD SCHNITZEB) (*1840 
|1892), medic în armata turcească, bey al provin
ciilor ecuatoriale ale Egiptului; a călătorit mult 
prin diferite regiuni ale Africei; a fost apoi în ser
viciul Germaniei şi a murit ucis de indigeni cu 
prilejul unei expediţiuni de cercetări. Viaţa lui 
a fost plină de aventuri extraordinare, cari au 
avut la timp răsunet in toată Europa şi despre 
cari a scris şi Stanley, care odată l-a eliberat.

EMrprESCU MTWAp. (*1850 ţl889), mare poet 
român. Tatăl Iui se numia Eminovici, nume pe 
We l-a purtat şi el în copilărie, dar mai târziu 
a adoptat forma In -eseu, aşa cum îl schimbase 
losif Vulcan cu ocazia publicării cltorva poezii 
in revista „Familia”. Fără să fie bogat, tatăl avea

oarecare îndestulare, ocupîndu-se cu agricultura 
şi cu negoţul, şi dorea să-şi crească copiii cu În
grijire. Erau 10 fraţi şi surori, între cari poetul era 
al 6-Iea. Primii ani ai copilăriei i-a petrecut în 
oraşul Botoşani şi Ia moşia Ipoteşti; la vîrsta de 
6 ani a fost trimis pentru învăţătură la Gemăuţi. 
Aci a făcut cursul primar şi o parte din cel liceal, 
dar nu a urmat clasele cu stă
ruinţă şi de cîteva ori a fugit 
din oraş, însoţind trupe de actori 
români cari venise să dea repre
zentaţii în capitala Bucovinei. In 
acest timp s’a deşteptat şi ta
lentul lui poetic: a scris cîteva 
poezii publicate în „Familia” şi 
una la moartea profesorului său 
Aron Punmu (1866). Trimis de 
familie la Viena pentru studii,
(1869), a cimoscut pe Slavici şi 
a trimis poezii la revista „Gonvor- 
biri literare” (1870). Venind mai 
tlrziu în Iaşi, a fost ajutat de Societatea,, Junimea" 
să-şi continue studiile în Berlin şi lena. In 1874 
îl vedem director al Bibliotecii din Iaşi şi în 1875 
revizor şcolar. In acest timp a pubiicat în „Gon- 
vorbiri” multe poezii. In 1876 a părăsit funcţiunea, 
a stat cîtva tunp ca ziarist în Iaşi {Curierul de 
Iaşi) şi apoi a trecut în Bucureşti redactor la 
ziarul Timpul (1877—1883). In această epocă 
a publicat cele mai bune poezii ale lui; dar în 
1883 a isbucnit prima manifestare a nebuniei lui, 
care, după mai multe faze de criză şi de îndrep
tare, i-a fost fatală. A murit la 15 Iunie 1889 în 
Bucureşti în azilul D-ruluiSuţu, ucis, se zice, de 
un tovarăş de suferinţă. La finele anului 1883, 
T. Maiorescu a publicat pentru prima dată im 
volum de poezii ale lui care avu mai multe ediţi- 
uni. După moartea lui, V. G. Morţun a dat un 
volum de versuri şi proză (1890), au apărut ourlnd 
articolele politice (1891) şi apoi au urmat nume-

Mihall. Eminescu
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EMM- roase volume cu opere de ale lui, între cari şi 
P r, I postume. De la el avem un basm: Făt frumos din 
t r I lacrimă, o nuvelă: SărmanulDionis şi o formă ne- 

des&vlrşită de roman: Geniu pustiu. In desvoltarea 
talentului s&u poetic deosebim: primele încercări 
(1865—1869), epoca de formaţiune (1870—75), 
epoca desăvîrşirli (1876—1883) şi epoca deca
denţei (1884—88). Poeziile cele mai- însemnate 
sînt: Epigonii, Împărat proletar,' Strigoii, Că
lin, Cele 4 Scrisori, Luceafărul, multe poezii ero
tice, între cari unele sînt mici capo d’opere, Glossa, 
Melancolie, Mai am un singur dor şi cîteva în 
formă populară, intre cari: Ce te legeni, codrule. 
Au rămas de la el şi câteva traduceri. După 
moartea lui, numeroase ediţiuni ale operelor lui 
s’au' publicat, între cari şi voi. de poezii ed. 
Cărţii Româneşti.

Numele lui s'a dat unei staţiuni de o. f. pe linia 
Podul-lloaei-HîrlăU.

ţiMKE, Societate culturală maghiară înfiinţată 
în 1884, avînd de scop maghiarizarea locuitorilor 
de altă limbă din Transilvania.

EMMANXJEL DAvm (*1854), profesor de ma
tematici — teoria funcţiunilor şi algebra supe
rioară — la facultatea de ştiinţe din Bucureşti 
(1882) şi la alte şcoale speciale.

ţlMMENTHAIi, ţinut în Elveţia (cantori. Ber
na) renumit pentru brlnzeturi.

EMPEDQCLE (ca. 450 a. Chr.), filozof grec. 
După el, primele fiinţe s’au născut prin întlmpla- 
re, treclnd de la un amestec la organizări indi
viduale printr'o serie de transformări, cari se 
continuă şi după moartea indivizilor; forţele cari 
conduc acestea sînt: iubirea şi discordia.

EMS, oraş în Prusia (Nassau); ape minerale; 
7000 loc. Vestit în istorie prin depeşa de la Ems. 
In Iulie 1870, ambasodorul Franţei se duse la 
Ems, unde era regele Prusiei, şi-l rugă să nu auto- 
rize pe prinţul de Hohenzollern a primi tronul Spa
niei; regele consimţi şi, printr’o depeşă, comunică 
faptul lui Bismark; acesta, voind să provoace răz
boiul, publică depeşa schimbîndu-i Înţelesul şi 
atunci Franţa se simţi obhgată a declara războiu.

ENACEANU ghenadib (*1837ţl898), prelat 
român. A fost profesor la Senunariul „Veniamin 
Costache” din.laşi, apoi la Seminariul „Nifon” în 
Bucureşti, arhiereu şi profesor ia Facultatea de 
teologie tot de aci, în fme episcop de Rîmnio (1886). 
S’a ocupat cu Istoria bisericească [Mitropolia 
XJngro - Vlahiei, 1880; Petru Movilă-, 1883; Epis
copia Rîmnicului, 1889; Intiiele seminţe ale creşti
nătăţii în ţările române, 1892), şi cu eraldica 
(Eraldica veche a Românilor, 1894) ş. a.

ENCKE IQUAN (*1791 tl8()5), astronom ger
man. Determină orbita cometei carc-i poartă nu
mele; descoperi adevăratele dimensiuni ale pla
netei Mercur.

ENciCLOPEDişTi Se numesc savanţii şi scriitorii 
fr. cari au colaborat, sub direcţia lui Diderot şi a 
lui D’Alembert, la aşa numita Eneiclopedie (Ency- 
clopidie ou dictionnaire raisonni des Sciences, 
des arts et des mitiers) publicată între 1751 şi 1772. 
Cei mai de seamă enciclopedişti: Voltaire, Montes- 
quieu, J.J. Rousseau.

ENţlA, eroul princip, din „Eneida" lui Virgil. 
Era fiul lui Anchise şi al zeiţei Venus. A fugit, 
după dărîmarea Troiei, cu tatăl său şi a rătăcit 
prm lume pînă cînd a ajuns hi Italia, unde a în
temeiat un popor, care avea să fie poporul roman.

. ENEţDA, poemă epică a lui Virgiliu, inspirată 
după Odisea (primele 6 ciuturi) şi Uiada (ultimele 
6 cînturl). S’a tradus în toate limbile culte. La noi 
întreagă poemă s’a tradus de o Ooşbuo în versuri 
exametre şi a fost premiată de Academia Română. 
(Ed. l-a 1896).

ENESCU FOTIN, om de finanţe român. A fost 
director al Centralei băncilor populare; ministru 
de finanţe în 1918 (guv. .‘Vvorescu, Coandă, Bră- 
tianu).

• ENESCU OEQROE (*1881), compozitor şi mu
zicant român. Cunoscut în multe ţări occidentale, 
mai ales în Franţa, unde dă regulat concerte.

Membru onorar al Academiei Române (1916)-. 
Opere mai cunoscute: Poemaromână, Fantazie 
pastorală. .\ scris şi multe simfonii şi rapsodii.

ENGEL lOAN CHRISTIAN (*1770tl814), istoric 
ungur. A ocupat în Transilvania funcţiuni ad
ministrative şi a publicat opere istorice (în limba 
germană) despre trecutul Ungariei şi al ţărilor 
vecine, între cari o istorie a Ungariei,' 1813, în 
5 volume.

ENGELS FBEDEBic (*1820tl895), unul din în
temeietorii socialismului german (cu Marx), ie- 
dactă „Manifestul comunismului". Alte opere: 
Originea familiei, a proprietăţii şi a statului.

ENGLITERA ww ANGLIA.
ENICHIOI. corn. rur. jud. Ismail,’ plasa Ciş

mele, 2700 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Cişmele.

ENIGEA, circ. corn. jud. Caliacra, cu 10 sate 
(legea 1929).

ENISALA, corn. rur. jud. Tulcea, plasa Ba- 
badag; 1258 loc. După legea 1929, sat circ.com. 
Sarichioi. Lîngă el sînt ruinile unei foste cetăţi 
despre care se zice că era a Genovezilor [tm- fron
tispiciul literei E).

ENNIUS QUINTUS (*239fl69 a. Chr.), poet latin, 
autor al unei mari epopei (Annales) şi cîtorva tra
gedii; dar din toate au rămas numai fragmente.

EINRIC II (*1547tl559), regele Franţei. A lup
tat contra lui Carol Quintu, a susţinut protestan
tismul, luptînd şi cu Englezii. După multe pe- 
ripeţii,s’a Încheiat pacea de la Cateau-Cambrisis 
(1558) prin care toate cuceririle Francezilor le sînt 
recunoscute.

ENBiC III (*1551 fl589), regele Franţei de la 
1574. Din cauza -vieţii dezordonate, s’a format o 
puternică opoziţie sub conducerea ducelui de 
Guise, au Urmat lupte civile şi regele a fost ucis 
de un fanatic Jacques Clâment.

ENRIC IV (*1553 tl610), regele Franţei de la 
1589. Protestant, a avut multe lupte pînă să-şi 
cucerească Statul; dar şi-a schimbat religia îna
inte de a intra in Paris (1593). Atunci ar fi zis cu- 
viritele: ,,Paris vaut bien une messe”. După multă 
silinţă, după încheierea unor tratate internaţio
nale, restabili autoritatea regală, luă măsurile ad
ministrative cele mai potrivite pentru a aduce şi 
liniştea între locuitori, după atîtea războaie ci
vile, şi îmbunătăţirea stării materiale a maselor. 
Lui se atribue cuvîntul că ar dori pentru fiecare 
ţăran: să aibă în fiecare Duminică o găină de gătit 
,,mettre chaque dimanchelapouleaupot’1. A fost 
ucis de Ravaillac.

ENZENBERG OAROL BARON, (*1725 flSlO), ge
neral austriac. A luat parte la războiul de 7 ani 
ou Prusia; a fost comandantul regimentului 2-lea 
grăniţeresc (1764), mai tîrziu a fost admini
strator militar al Bucovinei (1778^1786).

EIOL, personaj mitologic grec, stăplnul vîn- 
turilor.

EOLI sau EOLiţan, locuitori din eolia, prov. 
a Greciei antice în Asia mică.

EOTVOS CAROL (*1842 ), om politic maghiar, 
-âmic al politicei lui Dâak, apoi retras din poli
tică după unirea deakiştilor cu Tisza. A fost mai 
tîrziu prezidentul partidului independent, dar I-a 
părăsit, sprijinind pe Vekerle.

ţOTVOs iozep ■ (*1813tl871), scriitor şi om 
politic ungur. A fost unul din conducătorii revolu
ţiei din 1848, dar a părăsit ţara în timpul luptelor; 
unul din susţinătorii regimului dualist din 1867. 
A lăsat şi opere literare, - între cari romane, şi 
scrieri istorice.

EPAJVUNQNDA (* ca. 418 f362 a. Chr.), ge
neral şi politic grec din Teba, victorios în lupta 
dela Leuctra, mort în lupta de laMantinea, apâ- 
rlnd interesele patriei sale în contra Spartei, 
aliată şi cu alte cetăţi. După el, ’Teba decade.

EPEE CHARLES MICHEL ABATELE DE L’ (*1712t 
1789), filantrop francez, a născocit limbagiul sur- 
do-muţilor.

EPIGTET (sec. I. p. Chr.), filozof grec stoic, 
fost sclav în Roma;- recomandă să primeşti cu
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Epicur.

resemnare tot ce-ţi dă soarta,, fără să acuzi pe 
nimeni.

EPICţlR (*ca. 341t270 a. Chr.), filozof grec. 
întemeietorul doctrinei care-i poartâ numele (epi- 
cureism): omul trebue să trăiască 
în linişte, căutînd plăcerea şi 
evitînd durerea. Unii din urma
şii lui au înţeles că e vorba nu
mai de plăceri fizice; alţii cer 
şi pe cele intelectuale.

EPIFANIE (*310t403), sfînt 
prăznuit 'de biserica ortodoxă la 
12 Malu. Născut în JPalestina, 
a învăţat multe limbi şi a stu
diat teologia, apoi s’a dus în 
Egipt ca să trăiască în pustiu; 
s’a Împrietenit cu 3f Intui Ilarion, 
a combătut arianismul şi în 367 
a fost ales episcop al Ciprului.

EPIGONI, nume dat, în pove
stirile legendare greceşti despre 
istoria Tebei, fiilor celor 7 comandanţi cari au 
luptat fără succes contra Tebei, luptători şi ei 
în acelaşi scop, dar cu izbândă.

EPIGONII, titlul unei poezii a lui M. Eminescu, 
publicătă jn 1870.

EPIR, regiune din peninsula balcanică, mun
toasă; azi împărţit între Grecia şi Albania. In 
anticitate a format un stat: regatul Eplrului, 
care a avut războaie ou Romanii.

EPISCOPIA-BIHOR, com. rur. Jud. Bibor, 
plasa Seleuş; 4103 loc. Staţie c. f. pe UniaOradea- 
Săcueni, aproape de frontieră.

EPISTOLIA LUI BBISTOS SaU LEGENDA DTTMINICn.
Căzînd o piatră din cer, au desfăcut-o preoţii şi 
arhiereii şi au găsit o scrisoare prin care Hristos 
blestemă pe cei ce nu respectă ziua Duminicii. 
Cea mai veche redacţie românească e din sec. 
XVI, publicată de Hasdeu în colecţia,, Cuvente 
den bătrâni11.

EPISTOLIA MAIOU DOMNULUI, Operă din litera
tura poporană scrisă, foarte răspîndită la noi. Sub 
titlul acesta se'cuprind în cele mai multe ediţiuni 
trei cărţi deosebite: Călătoria Maicii Domnului 
la Iad, Visul Maicii Domnului şi Epistolia lui 
Hristos (wm- aceste 3 articole).

EPITES p«- BEPITES.
EPITBOPIA sGOALELOR In Moldova, înfiinţată de 

Alexandru Moruzi în 18o3, după stăruinţele mi
tropolitului Veniamin. Era alcătuită din doi 
boeri mari sub prezidenţia 'mitropolitului. S’a 
desfiinţat pe ia 1860.

EPiTROPiA SF. SPIRIDON, organizaţie administra
tivă a spitalelor din Moldova întreţinute din 
fonduri speciale lăsate de diferiţi donatori în 
cursul secolelor.

EPQCA, Ziar politic al partidului conservator, 
întemeiat în 1885, condus de Gr. Păucescu şi 
Barbu St. Dclavrancea. De la 1886 proprietar 
N. Filipescu. încetat în 1889, a reapărut în 1895 
şi continuă.

EPIJREANU MANOLACHE COSTACHE (*1824t 
1880), om'politic român. A fost 
membru al divanului ad-hoc(1857); 
preşedinte de consiliu în Moldova 
şi mm. de finanţe (1860—61), apoi, 
după unirea definitivă, a fost pre
şedintele Constituantei din 1866, 
preşedinte de consiliu în 1870, mi
nistru de justiţie în guvernele lui 
Lascar Gatargiu (1872—73), dar mai 
tîrziu părăseşte partidul conserva
tor, intră în aşa numita,,coaliţie de 
la Mazar-Paşa” care răstoarnă gu
vernul lui Gatargiu, şi Epureanu Manolache C. 
formează ministerul la 27 April 1876, Epureanu. 
pregătind venirea partidului liberal la conducerea 
ţării.

EPURENI, com. rur. jud. Făloiu, plasa Stă- 
lineşti; 10'78 loc.-După legea 1929, sat circ. com. 
Duda. Staţie c. f. aproape de Zorleni pe linia spre 
Basarabeasca:

EPUREŞTI, com. rur.' jud. Vlaşca, plasa EP|. 
Argeş; 2800 loc. Are în circ. sa 14 sate (legea 
1929). ERI

EQUATEUR, provincie în Congo belgian (A- 
frica), cap. coquimatviiie; 1.600.000 locuitori in
digeni şi 2100 Europeni.

EQUI, popor din Italia antică în Latium.
ERACLIDE CONSTANTIN (*1819tl875), jurist 

român. A fost magistrat, ajungînd prim-preşe- 
dlnte al Curţii de Casaţie, membru în Consiliul de 
stat, ministru de justiţie (1868) şi profesor la 
Universitatea din Iaşi.

ERACLIDULi iv lACOB ERACLmUL.
ERACLIT (t480 a. Chr.), filozof grec. După 

concepţia lui, focul era elementul fundamental 
al vieţii, iar viaţa este schimbarea perpetui. A 
lui se consideră afirmarea: nimica nu este, totul 
devine. Considera viaţa o nenorocire şi de aceea, 
poate, legenda spune că s’a retras în pustie şi a 
murit de foame.

ERA NOUĂ, ziar politic, organ aJ grupului ju
nimist, Iaşi 1889—1900.

ER.^SM DESIDEEIU (* 1467tl536), născut în 
Olanda, trăi în multe ţări (Franţa, Anglia, Italia, 
Elveţia), fu dintre cei mai însemnaţi propagan
dişti pentru reînvierea culturii clasice. Opera mai 
cunoscută: Lauda Nebuniei (1501).

ERATOSTENE (’ca. 276 f ca. 196 a. Chr.), 
matematic şi filozof gr., chemat în Alexandria 
pentru conducerea bibliotecii, făcu observaţiuni 
pentru a determina IncUnarea eclipticei pe ecuator.

ERBICEANU CONSTANTIN (*1835tl913), teolog 
şi istoric rom'ân. A fost profesor la seminariul „Ve
niamin Costache” din Iaşi, apoi profesor de drept 
bisericesc la facultatea de teologie din Bucureşti 
(1892) şi decan (1896—1900). Membru al Aca
demiei Române (1899) şi al Ateneului Român.
S’a ocupat mai puţin cu partea de doctrină (Heli- 
giunea si ştiinţa, 1885), mai mult cu istoria bi
sericii româneşti, dînd la lumină studii generale 
(Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 1888) şi 
biografii de prelaţi şi scriitori [VeniaminCostache,
1888; Neofit Scriban, 1888; Naum Rimniceanul,
1890(; FUaret Scriban, 1892). A cercetat amănunţit 
epoca grecismului şi influenţa ei asupra vieţii 
culturale româneşti, publicând texte şi studii (Cro
nicarii greci cari au scris despre Români, 1890; 
Atanasie Comnen şi cronicul său, 1900; Priviri 
istorice şi literare asupra epocei fanariotice, 1901; 
Bărbaţi culţi greci şi români, 1905).

ERBICENI, com. rur. jud. Iaşi, plasa Bahluiu;
1374 loc. După legea 1929 sat circ. com- Podul 
Iloaei. Staţie c. f. între Podul-Iloaei şi Hlrlău.

ERCUL ( =ERCULE) ww HERCULE.
ERDEC-BURNU, com. rur. jud. Ismail, plasa, 

lalpug; 3626 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Taş-Bunar.

ERDELI (sau ERDELIQTDL) LADISLAU, proteSOr 
de filozofie în colegiul Sf. Sava, în acelaşi timp cu 
G. Lazăr şi mai tîrziu.

ERDELY VASILE (*1794tl862), episcop român 
unit al Oradei. A studiat în Timişoara, Oradea, Pe
sta şi Viena. Preot în 1820, canonic în 1835 şi 
rector al Seminarului din Oradea, a fost numit 
episcop în 1842 şi instalat în 1843. A lucrat pentru 
progresul şcoalelor. împăratul l-a făcut baron în 
1858.

ERECHTEION rr ACROPOLE.
EREMITUL, com. rur. jud. Mureş, reşedinţă, 

plasa Eremitul; 2192 loc.
ERFURT, oraş Germania (Prusia, Turingia) pe 

rîu'l Gera; 133770 loc. Aci s’a întîlnit împăratul 
Alexandru al Rusiei cu Napoleon (1808).

ERICSSON lOAN (*fS03tl889), inginer suedez.
A trăit mai mult timp în Anglia şl în Statele- 
Unite, lucrînd la diferitele lui invenţiunl, cari îi 
asigurară un renume universal. Intre acestea sînt 
diferite vase mai ales de războiu: monitorul (ca.
1854), torpilorul rapid (destroyer), ş. a.

ERIE [iri], lac între Statele Unite şi Canada, 
ca. 25.000 km. p. Pe litoral oraşele Buflalo, -To- 
ledo, Clevoland.
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ERI-
EST

ERITRŞA ( =ERYTHREA), regiune din Africa pe 
malul mării Roşii, In posesiunea Italiei.

ţRMIE, sl. martir (pe timpul Împăratului An- 
tonin), prăznuit de biserica ortodoxă la 31 Mai. 
A fost ostaş şi trecînd la creştinism, superiorii săi 
l-au supus la groaznice chinuri: scoaterea dinţilor, 
aruncarea în cuptor Încălzit, scoaterea ochilor, etc.

EHMp., martir, prăznuit de biserica ortodoxă 
la 13 Ianuarie, a trăit pe vremea Împăratului Li- 
ciniu, a suferit grele chinuri. In timpul cărora În
demna pe amicul său Stratonic să nu se descuraje
ze. S'au aruncat amlndoi ’n Dunăre şi acolo au 
pierit.

ERMOCLIA, corn. rur. jud. Tighina, plasa Că
uşul; 2520 Ioc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Căuşani.

ERMOGţîN, martir prăznuit de biserica orto
doxă la 10 Decembrie. Fiind pus de împăratul 
Maximlan să chinuiască pe st. Mina, care nu se 
lepăda de credinţa sa, a crezut şi el în Hristos. 
A fost atunci tăiat cu cuţitele.

ERMOLAU, martir prăznuit de biserica orto
doxă la 26 iulie. Era preot In Nicomidia, scăpase 
cu alţi doi din masacrul celor 20.000 arşi de Maxi- 
mian. Descoperit făcînd propagandă, a fost de
capitat.

ERNIIIUL MARE, staţie c. f. jud. Mureş, între 
Tîrgul Mureş şi Reghin.

ERQD •«- IROD.
ERODIADA mr IROD IADA.
ERODQT (Herodqt) (fca. 425 a. Ghr.), istoric 

grec. A călătorit mult şi a scris despre ţările pe 
cari le-a vizitat. Opera lui e împărţită în 9 cărţi, 
după numele celor 9 muze. Grecii, plini de admi
raţie, l-au numit părintele istoriei. Cartea IV-a 
se ocupă de Schiţi şi de ţările locuite de ei, cum şi 
de ţinuturile viitoarei Dacii; de aceea este un izvor 
important pentru începuturile istoriei noastre. 
Din opera aceasta au tradus: Al. Suţu Cartea IV, 
publ. 1879; Dim. I. Ghica, 4volume, tip. 1894, 
1915. P. M. Georsescu a dat o traducere prescur
tată în 1893. N. lorga apublicat în 1909 o tradu
cere făcută de Eustratie Logofătul în 1645.

ERYTHRŞA w ERITREA.
ERZERyM, oraş în Armenia (Turcia Asia

tică); 39.000 loc., multe industrii.
ESARCU CONSTANTIN (*1836tl898), medic şi 

diploinat român. După studii la Paris, a fost nu
mit profesor la facultatea de 
medicină din Bucureşti (1864), 
dar a demisionat pentru i a 
îmbrăţişa cariera diplomatică.
A reprezentat ţara la Atena 
şi la Roma; a fost şl ministru 
de externe in 1891. Cunoscut 
este insă, cu deosebire, prin 
activitatea sa ca propagator 
de cultură şi prin rolui ce a 
avut la înfiinţarea şi dcsvol- 
tarea ateneului roman (n-^ 
acest cuvînt); mai ales a lu-; 
crat el pentru adunarea fon
durilor cu cari s’a ridicat pa- Es.ircu Constantin, 
latul acestei instituţiuni. A publicat citeva con
ferinţe cu subiecte din ştiinţele natiirâlc {Arta de 
a domestici animalele, 1866); o colecţiune de do
cumente din Arhivele Italiei şi cornontarii asupra 
lor (1873, 1874, 1878); mai 
multe discursuri de deschi
dere a seriilor de conferinţe la 
Ateneu (1868, 1878,1883,1884,
1886, 1889).

ESAU ■«- ISAV. 1
ESCHILE tm- EBHIL.
ESCHINE M- ESHiNE.
ESCHIMOŞI, locuitori din 

ţinuturile îngheţate ale Ame- 
rieei (Groenland, Labrador, insule ,,
din Golf. Hudson). Cu înfăţişa- Eschimos,
rea de Mongoli, trăesc în bordeie făcute în zăpadă 
întărită, se hrănesc cu pescuitul, n’au organizaţie 
de stat, ci numai de familie.

Esculap.

Eshil.

ESCUIjA , mitol. greco-romană, era zeul me- 
dicinei.

ESCORlAIi (escurial) se numeşte castelul 
zidit de Filip* n în satul cu acelaşi 
nume din Spania: e o mănăstire, 
o bibliotecă, un colegiu, etc.

ESHţL.sau ESCHILE sau AESCHIL 
(• ca. 525 f456 a. Chr.), poet 
grec atenian, unul din cei trei 
tragici greci; luă parte la luptele 
pentru apărarea patriei. Op. pr.
Cei şapte contra Tebei, Prometeu 
in lanţuri (trad. I. Poţi. i924).
Orestia, trilogie compusă din 
Agamemnon, Chocforcie şi Eu- 
menidete.

ESHINE (*ca. 389t314 a.
Chr.), mare orator (gr. atenian, 
rivalul lui Demostene. Intîiu ad-/ 
versar al lui Filip, regele Ma
cedoniei, deveni partizanul lui.

ESIOD sau HESiOD (sec. vin 
sau ix ’a. Chr.) poet grec, autor 
al unei poeme despre muncă (Lu
cruri şi zile), care a servit lui 
Virgil la compunerea Georgice- 
lor, şi al altei poeme didactice:
Teogonia. rX

Espp (AESOPUSj'popularisoe)
(sec. vu-vi a. Chr.), fabulist grec.
Intlmplările vieţii lui mai mult 
legendare s’au răspîndit în li-' 
teratura poporană a multor po
poare, uneori împreună cu fabu
lele, alteori separate. La noi cel 
mai vechili manuscris cu Viaţa si pildele lui e 
de la finele sec. xvii. In sec. xvm se găsesc .mai 
multe. Tipăritura cea mai veche e din 1812, care 
a servit de bază ediţiilor ulterioare destul do 
numeroase.

ESPERANTO, limbă internaţională, întoc
mită (1887) de d-rul rus Zamenhof. La noi în
trebuinţarea acestei Umbi s’a început mai stă
ruitor pe la 1907, formîndu-se un comitet prezidat 
de dr. G. RoUn. In 1908 dr, S. Kimel a tipărit un 
curs pentru studiul ei şi a ţinut lecţiuni publice.

ESSEN, oraş în Germania (Prusia renană); 
100.000 loc. Aci sînt vestitele fabrici de arme, tu
nuri, etc. întemeiate de Krupp.

EST A UN IE EDOUARD (*1862), romancier fran
cez, membru al Academiei Franceze (1923).

ESTELNIC, circ. corn. jud. Trei-Scaunc, cu 
4 sate (legea 1929).

ESTER, staţie c. f. pe linia Medjidia-Baba- 
dag (Dobrogea veche).

ES'TERA, pers. biblic. Această tînără Evreică, 
devenită soţia regelui Persiei Asuerus, scapă de 
moarte pe unchiul său şi de persecuţii poporul său. 
Amintirea succesului ei se serbează de Evrei prin 
sărbătoarea Purim. Din povestirea aceasta şi-a 
luat subiectul Racinc pentru tragedia Eslher.

ESTIENNE HENRI ( =HENRI0US STEFHANUS) 
(•ca.iă311!598), tipograf şi erudit fr.: publică; 
Thesaurus graecae lirujuae (Tezaurul limbii gre
ceşti).

ESTIOTIS CONSTANTIN, medic grec stabilit In 
Bucureşti. Doctor de la Paris din 1827. In 1837 
era medic şef al oraşului şi medic în comitetul 
carantinelor.

ESTONIA (EESTI WABARHK, fr. ESTONIE, gorill. 
MTLAND), Stat în Europa. Se mărgineşte la N. cu 
Golful Finlandei, la E. cu Rusia, la S. cu Rusia şi 
Lettonia, la V. cu Golful Riga. Suprafaţa 45.221 
km. p.; 1.107.000 locuitori. De Estonia ţin şi 
insulele din faţa Golfului Riga, între cari mai mari 
sînt: Dagoe şi Oesel.

Tara este puţin muntoasă, are cîteva ridicători 
m partea de NE. Citeva fluvii scurte o udă: 
Pe™n (Pemava) se varsă în golful Riga într’un 
golf mic cu acelaşi nume; Narova (Narva) duce 
apele lacului Peipos în golful Finlandei. Acest lac 
aşezat la E. la hotarul din spre Rusia, aparţine
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pe jumătate celor două state; el primeşte apele mai 
multor rîuri şi este în legătură cu al doilea lac 
aşezat în mîjlocul ţăriî. Estonia are importante 
producţiuni agricole: cartofi, ovăz, secară; are

1 larta Estoniei.

păduri mari şi industrii numeroase: construcţii 
navale, distilerii de alcool (monopol de stat), ş. a.

Gap: Taiiinn (fost Reual) pe malul Golfului Fin
landei, 122.000 loc.; Tarta (fost Dnrpat) 50.000 loc. 
cu o veche universitate; Narva, 27.000 loc.; pamu 
18.000 loc.; Walk {Valga) 9500 loc.

Estonia a fost provincie a Rusiei, s’a declarat 
independentă la 24 Februarie 1818 şi a fost re
cunoscută de conferinţa din Paris 1921.

ESTBAMADUHA (ESTEEMADUEO), provincie 
Spania între Portugalia şi Andaluzia. Cap. Badajoz.

ESZTERGOM STRIGONIU.
ESZTERHAZY PAUL ANTON (*1786tl866), di

plomat ungur. Amic al Hasburgilor, deşi a fost mi
nistru în guvernul revoluţionar din 1848, n’a ră
mas cînd a văzut că trebue să se înceapă luptele. 
Mai tîrziu a fost reprezentant al Austriei la în
coronarea ţarului Alexandru ii.

ETERIA (cuv. grec. = societate), societate se
cretă a Grecilor pentru a se libera de jugul turcesc. 
Prima ei formă, aceea din Bucureşti pe la 1780 în
fiinţată de Bigas, un Român macedonean grecizat. 
De atunci pornesc toate pregătirile pentru mişca
rea din 1821. A doua formă este cea din Rusia 
(Odesa), întemeiată de Nicolae Scufos, care dobîn- 
deşte prezidenţa lui Alexandru ]'psilanti{ww acest 
cuvînt)şiesteizvorulmişcăriidin 1821, pornită din 
Rusia sub conducerea acestui Ipsilanti. Această 
mişcare trece din Moldova în Muntenia, întîl- 
neşte împotrivirea Turcilor: oştile greceşti sînt 
Învinse la Drăgăşani (Muntenia) şi la Sculeni (Mol
dova). Eteria se întîlneşte şi cu mişcarea lui 
Tudor yiadimirescu (iw acest cuv.).

ETIOPIA (ETmoplA), regiune în Africa pe ţăr
mul Mării Roşii plnă în Nil, la S. de Nubia.

ETNA, vulcan în Sicîha, supr. 1200 krri. p., 
înalt. 3313. Ultima erupţiune în 1892.

£toile rouuaine. ziar politic, apărut în Bucu- 
re.şti între 1885—1888 sub direcţia lui \lexandru 
Uiuvarn.

ETRţrRIA. regiune din Italia antică între Tibru 
şi Marea Tireniană. Corespunde cu provine. Tos
cana. Sub acelaşi nume Napoleon I creă un regat 
(1801) în folosul Iul Ludovic, fiul ducelui de Par
ura, încorporat apoi la imperiul francez, apoi 
despărţit sub numele de Marele ducat de Toscana (1809) 
pentru prinţesa Elisa, sora lui Napoleon.

ETRUSCI, locuitori din Etruria. De Ia ei au 
rămas multe lucrări de artă.

ETUliEA, corn. rur. lîngă lacul Gahul staţie 
c. f. jud. Ismail linia Galaţi-Basarabeasca.

ETYMOLQQICUM MAQNUM ROHANIAE, titlu dat de

Regele Carol I dicţionarului lucrat de B. P. Haş- EST- 
deu, după însărcinarea Academiei Române Tom. I p. ■, 
(a-amurt) 1887. Tom. II (amuş-au). Tom. III. tlUL 
(b-bărbat) 1893. Tom. IV (Introducere) 1898.

EUCLIDE (tea. 285 a. Chr.), materiiatîc grec, 
cunoscut prîn cercetările asupra geometriei.

EUCLIDE SOCRATICUL (*ca. 450t380 a. Chr.), 
filozof grec, întemeietorul şcoalei din Mcgara. Vestit 
ca dialectician, punea col mai mare temciu pe 
raţionamentul prin analogie.

EUDQXIA (*ca. 401 f460), soţia împăratului 
bizantin'Teodosiu II. Femeie învăţată, s’a cre- 
ştînat, primind botezul dela Pulhoria, sora lui 
Teodosiu, cu care s’a căsătorit în 421. In 444 a 
părăsit capitala şi s’a retras în Ierusalim, unde a 
rămas plnă la finele vieţii, compunînd poeme.

EUFIMIA, martiră, prăznuită de biserica or
todoxă la 11 Iulie. A trăit pe la 307. Renunţînd la 
plăcerile lumeşti, mărturisea credinţa şi ducea 
viaţă pioasă. Arestată, a fost supusă la torturi 
mari şi apoi a fost arsă pe rug. S’a ridicat o bi
serică în onoarea ei în Galcedon. Moaştele ei au 
fost la Sf. Sofia din Constantinopol, apoi duse 
într’uu orăşel aproape de Constantinopol ca să 
fie scăpate de a fi aruncate în mare. O parte din 

. aceste moaşte se află la biserica Sorbonei din 
Paris.

EUFRAT fluviu în Asia mică, izvorăşte în 
Armenia şi se varsă în golful Persic; lung. 2165 km.

EUFROSINA, cuvioasă, prăznuită de biserica 
ortodoxă Ia 25 Septembrie .A trăit pe la anul 400.
Fugind de lume, s’a ascuns într’o mănăstire de 
călugări şi a trăit acolo fără a fi descoperită în 
vreme de 34 de ani, muncind muncile cele mai 
grele. Adevărul l-a spus numai în ziua cînd tatăl 
ei a venit la mănăstirea aceea şi atunci a şi 
murit.

EUGENIA, martiră, prăznuită de biserica or
todoxă la 24 Decembrie. Născută în Roma dîn 
părinţi bogaţi, s’a făcut creştină şi s’a închis în
tr’o mănăstire de călugări. A trăit nedescoperită, 
a fost aleasă egumen şi a condus cu vrednicie co
munitatea pînă cînd s’a pornit contra ei şi contra 
citorva călugări o gravă acuzaţie. Tribunalul care 
avea s’o judece era prezidat de însuşi tatăl ei. Cu 
ocazia acelui proces s’a descoperit adevărul, tatăl 
ei s’a botezat şi el, dar ea a fost martirizată şi 
i s’a tăiat capul.

EUGENIA, împărăteasa Franţei (*182611920), 
soţia lui Napoleon iii.

EUGENIU IV (*1383tl447), papă alRomei în
tre anii 1431—1447; la conciliul de la Florenţa 
(1434) a voit să unească cele două biserici cre
ştine, dar n’a reuşit; a îndemnat pe principii 
creştini să facă expediţia de la Vama (1444).

EUGENIU DE SAVOIA (*1663tl736), mare ge
neral în serviciul Austriei, luptă contra Turcilor 
contra Francezilor şi Bavarezilor, contra Unguri
lor, etc. în genere cu mari succese.

EUKEN RUDOLF (*1846tl919), scriitor ger- 
mali. Premiul Nobel în 1908 sau 1909. în româ
neşte s'a tradus: înţelesul si preţul vieţii pentru 
oamenii din ziua de azi (de Damian lonescu,
1916).

EULAMPLA, şi EULAMPIE, martiri, prăz- 
nuiţi de biserica ortodoxă la 10 Octombrie. Au 
trăit pe timpul lui Maximian în Nicomidia, vie
ţuind ascunşi în munte cu maî mulţi creştini, dar, 
mergînd el odată la oraş să cumpere pîine, a fost 
descoperit şi, fiindcă a necinstit statua lui Ares, 
a fost martirizat împreună cu sora lui şi cu pri
lejul acela s’au declarat convertiţi două sute de 
bărbaţi, cărora li s’a tăiat capul.

EULER LEONHARD, (*1707tl783), filozof şi ma
tern. elveţian, profesor la Petersburg, la Berlin; 
publică numeroase studii, chiar după ce rămase 
orb (ca. 1766): filozofie, chimie, astronomie, al
gebră, fizică, aritmetică, calcul integral şi dife
renţial.

EUMENţDELE, ziar satiric în versuri apărut in 
Bucureşti în 1866 sub redacţia lui Dimitrie BoHn- 
lineanu.
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EUM-, EUMENIE,<sflnt pruziiiiit du bisiiiua' orto- 
P I IR doxă la 18 Septembrie. A fost episcop al Cortinei 
CUr\ (Creta). Merglnd la Roma, a făcut mare impresie 

cu Învăţăturile lui. A murit In Tebaida (Egipt), 
unde se dusese ca să mlnglie pe oameni In vremea 
unei mari secete.

EyPLXJ, sflnt prăznuit de biserica ortodoxă la 
11 August. A trăit pe timpul împăratului Diocle- 
Uan. Era diacon In oraşul Catania (Sicilia). A 
ţost pus Ia chinuri; splnzurat, i s’a sflşiat corpul 
ou greble de fier, apoi a fost pus In temniţă, i s’au 
Înţepat urechile cu fiare arse şi i s’a tăiat capul.

ETJPSmîF., martir, prăzn. de bis. ortodoxă 
la 9 April. A trăit în timpul lui Iulian Apostatul. 
Acesta, alllnd că oraşul Cesarea este creştin, a 
dat ordin să reconstruiască tembele, dar cei mai 
mulţi locuitori nu s’au supus. De aceea au fost 
chinuiţi, Intre cari şi Eupsihie, bărbat distins.

EURIPIDE ('480ţ ca. 405 a. Chr.), poet tragic 
grec. Din cele 92 de piese ce ar fi scris, ne-au rămas 
19. Mai cunoscute: Hecuba (trad. de N. Bănescu, 
1905, de E. Dinescu, f. a.), Medeea, Eleclra, Ifhi- 
genia In Taurida (trad. P. Dulfu 1880 şi' alte 
ediţii), Iphigenia în Aulida (trad. N. Bănescu, 
1905, P. Dulfu, 1903). Alcesta (trad. M. lorgulescu, 
1916. Bezdechi, 1925), Bacantele (trad. Bezdechi, 
1925), Ciclopul (trad. Bezdechi, 1925).

EURQPA, continent, suprf. 9.913.400 km. p.; 
460.000000. loc.; cit un sfert din Asia şi cit o trei
me din Africa. Legată de Asia prin tot teritoriul 
ocupat de şirul munţilor Urali şi Caucaz, se des
parte de Africa prin Marea Mediterană. Se măr
gineşte la E. cu Asia ( M-ţii UraU, Marea Caspică, 
Munţii Caucaz, Marea Neagră), la S. cu Marea 
Mediterană, la N. cu Oceanul îngheţat, la 'V. cu 
Oceanul Atlantic. E aşezată aproape întreagă 
în zona temperată, are multe mări interioare în 
legătură cu exteriorul şi numeroase golfuri mari 
şi mici. Din Oceanul îngheţat se formează Marea 
Albă cu 3 golfuri mari; In legătură ou Oceanul 
Atlantic e Marea Nordului, legată şi ea, prin 
strtmtorile Scagerrac şi Kattegat, de Marea Bal
tică, aceasta formînd şi ea golfurile Botnic, Fin- 
landic şi Riga; apoi Canalul la Manche (Marea 
Mînecei) care comunică cu M. Nordului prin strim- 
loarea Calais, marele golf al Gasconiei; din Marea 
Mediterană se formează Marea Tireniană, Adria- 
lică. Ionică, Egee, apoi Marea de Marmara, Marea 
Neagră şi Marea de Azov, acestea trei corespunzînd 
Intre ele prin strimtorile Dardaneie, Bosfor şi Kerci.

Europa are mai multe peninsule mari: canin şi 
Cola Ia Oceanul îngheţat, Soandinavica la Oceanul 
Atlantic (începlnd de la Oc. îngheţat), lutiand în
tre M. Nordului şi M. Baltică, Iberica între Oc. 
Atlantic şi M. Mediterană, italica în Marea Me
diterană, Balcanica între M. Adriatică,' Ionică şi 
Egee, crimea între ,M. Neagră şi M. de Azov.

Capuri: Nord la N. Norvegiei, Pinlster şi si. vai- 
cenţlu la V. penins, Iberice, Falos, Nao, Spartlvento,

, Hatapan la S. în pen. Iberică, în Sardinia, in Grecia.
Insule: islanda, izolată la NV.; insulele Britanice, , 

compuse din 2 mari (Anglia cu Scoţia; irlanda) şi din 
mai multe grupe de insule mici (Feroe, setiande, 
Orcade,Hebrlde, etC.); in Marca Baltică: Aland, Dago, 
Oesel, Gotiand, Oland, Seeland,Flonla; în M. Mediterană: 
Baleare, Coralca, Sardinia, Slcllla, Creta, Rodos, Cipru, Ca- 
lalonla, apoi grupele Sporade, Clclade.

Munţi: In peninsula Scandinavică: Alpii Scan
dinavici, cari despart Suedia de Norvegia; în in
sulele Britanice e muntoasă mai ales partea de S. 
a Irlandei, iar în Scoţia sînt M. Grampian, Şeviol, 
în Anglia m. Pen ini; în peninsula iberică sînt 
munţii Pirenei, cari p despart de Franţa, şi o serie 
de şiruri aproape paralele: Cantabrici, Iberici, 
Siera Guadarama, Siera Marina şi SieraNevada; 
în pen. Italică şirul m. Apenini o străbat pe la 
mijloc în tot lungul ei; în Franţa sînt m. Ceveni, 
iar între Franţa, Italia, Elveţia, Germania se 
întind m. Jura şi VoS'/i; în Elveţia şi în N. Italiei 
sînt m. Alpi, cu numeroase ram'ificaţiuni spre N. 
In Germania şi cu legături cu Alpit Dinarici, cari 
merg deelungul Adriaticei şl se continuă cu

m.Pindului şi cu diferiţii munţidin Grecia. In cen
trul Europei sînt m. cari înconjură podişul Boe- 
miei ca un cadrilatei şi se leagă eu Carpaţii, cari 
închid podişul Transilvaniei şi se continuă peste 
Dunăre cu munţU Balcani. De Ia R. Carpaţilor 
plnă la hotarele continentului este şes întins în
chis la E. de m. Urali şi la S. de munţii Caucaz.

Fluviile formează următoarele basinuri: i. B. 
Oceanniai ingbetat: Peciora, Mezen, Dvina septentrio
nală, Onega-, 2. B, Mării Baltice: Tornea, Neva, 
Dvina occidenlală, Niemen, 'Vistula, Oder. 3. B. 
aontlnental al Mării Nordolnl: Elba. Veser,Ems, Meuse, 
Rinul. 4. B. britanic al M. Nordniul; Trent, Humber, 
Tamisa. 5. B. britanic al Oeeannlul Atlantic: Sevem 
şi Mersey. 6. B. continental al Oc. Atlantic: Sena (se 
varsă în M. Mînecei), Loire, Girande format din 
Garroneşi Dordogno (se varsă în golful Gasconiei), 
Mintă), Duero, Tago, Guadiana, Guadalquivir.
7. B.) Mări Mediterane; Ebro (în g. Valonoia), Bonul 
(în g. Lyon), Amo, Tibru (în M. Tireniană), Po 
şi Adige. (în M. Adriatică), Drinul (tot în Adria-, 
tiCa), Vardarul, Struma, Mariţa (în M. Egee).
8. B. Mării Negre; Dunărea, Nistrul, Bug, Nipru, 
Don. 9. B. M. casploe; Volga şi Ural.

Lacuri: Onega (Rusia), 'Ladoga (Finlanda şi 
Rusia), Peipus (Estonia şi Rusia), Vener, Vetter 
şi Moelar (Suedia), Sinoe şi Smeica (România), 
Balaton (Ungaria), Leman său Geneva, Constanta, 
Neuchătel, lacul celor 4 cantoane (Elveţia), Magiore, 
Garda, Como (Italia), Scutari şi Ohrida (Iugo
slavia).

Clima: In genere e temperată. Partea de V 
are variaţiuni mai mici de temperatură (iarna e 
mai puţin frig şi vara mai puţin cald), partea de 
E. variaţiuni mai mari (iarna friguroasă şi pre
lungită, vara extrem de călduroasă): pe cînd în 
Irlanda diferenţa c de circa 10°, în Urali de ca. 36°. 
Se pot deosebi 4 regiuni climaterice: 1. oceanică, 
apusul Europei p'înâ pe la mijlocul Germaniei; 
2. continentală, în Răsăritul Europei; 3. polară, 
pc ţărmul Oc. îngheţat; 4. mediteraneană, părţile 
aşezate aproape de mare.

Flora şi fauna variază după regiunile climate
rice: în S. sînt portocali, lămîi şi chiar curnlali, 
în N. sînt păduri siberiene şi o regiune de tundre 
(în Rusia); în S. trăesc chiar maimuţe, iar în N. 
se găsesc urşi albi şi reni.

Marea majoritate a locuitorilor Europei ţin de 
rasa albă şi vorbesc limbi indo-europene, grupîn- 
du-se în mai multe familii: romanică (Francezi, 
Spanioli, Portughezi, Italieni, Români, Ladini), 
germanică (Germani, Olemdezi, Danezi, Suedezi, 
Norvegieni, Englezi), slavă (de Răsărit: Ruşi; de 
mijoc: Poloni, Cehi, Slovaci; de Sud: Sîrbi, Bul
gari, Croaţi, Sloveni), greacă (Grecii), albaneză 
(Albanezii), celtică (Bretonii). Bascii vorbesc o 
limbă aparte. Evreii sînt semiţi. Tigonii au venit 
din N. Indiei. Mai puţine neamuri aparţin rasei 
galbene: Finezii, Estonii, Ungurii, Samoiezii, La
ponii, Tătarii, Calmucii şi Turcii.

Statele Europei: în Apaş: Franţa, Belgia, Olan
da, Anglia, Luxemburg, Elveţia-, în centra: Germa
nia-, în Centru şl Răsărit: Austria, Cehoslovacia, Un
garia, România, Polonia, Iugoslavia, Bulgaria, 
Rusia-, în sud: Spania, Andorra, Portugalia, Mo
naco, Italia, SanMarino, Albania, Grecia, Turcia -, 
în Nord: Danemarca, Norvegia, Suedia, Lituania, 
Letonia, Estonia, Finlanda.

[l’recutul Europei formează cea mai mare parte 
a istoriei universale. Viaţa istorică a început de 
sigur în alte continente, dar aci s’a desvoltat cu 
mai multă putere. Cele mai vechi indicaţiuni asu
pra popoarelor europene sînt de prin sec. ix a. 
Chr. începuturile vieţii istorice a lor s’a produs in 
jurul Mediteranei. Nu ştim cari au fost primii lo
cuitori ai Europei; legătura teritorială, a ei cu 
.âsia explică posibilitatea ca ei să fi venit de acolo. 
Sigur este că pe vremea cînd Fenicienii şi-au aşe
zat coloniile lor pe ţărmurile Mediteranei, locui
torii Europei erau încă sălbatici. Intîiu s’au civi
lizat Grecii, cari erau mai apropiaţi de Egipt şi 
de Asia Occidentală. Ei au trecut .civilizaţia şi în
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Italia stabilind colonii In sudul acestei peninsule; 
dar peste ctteva secole puterea romană se desvoltă 
şi alară din Italia, ocupă Sudul Europei, apoi 
centrul ei, se întinde pînă în Nord, după ce de
venise stăpînă pe multe teritorii din Africa şl Asia. 
Mediterana devine un lac roman. Acest imens 
imperiu se păstrează întreg pînă în anul 395, cînd 
se desface în două: imp. de Apus şi imp. de Răsă
rit, avînd centru Roma şi Bizanţiul. Năvălirile 
barbare, cari încep în sec. ni, aduc, pe Ungă mari 
turburări în toată Europa, şi căderea imperiului 
roman de Apus în 476. Cu aceste evenimente se 
începe epoca pe care au numit-o mai tîrziu evul 
mediu şi căreia i s’a dat ca sfîrşit, după unii, că
derea Constantinopolel sub Turci (1453), după 
alţii, descoperirea Amerioei (1492). în acest timp 
s’au produs, mai ales în Apusul Europei, prefa
ceri mari; religia, moravurile, artele, ordinea poli
tică şi socială s'au schimbat; noţiunea imperiului 
politic s’a înlocuit cu aceea a imperiului religios 
(avînddrept centru Roma), care a încurajat fără- 
miţirea puterii politice în formele regimului feu
dal.. Imperiul numit roman de Occident, al lui 
Carol cel Mare, a fost o întoarcere efemeră la con- 
cepţiunea politică a anticităţii romane şi, după 
nioartea lui, procesul de descompunere a continuat 
în Europa. Cu epoca numită modernă se începe 
din contra, o mişcare de concentrare, adică pu
terea feudalităţii scade pentru a se ridica puterea 
monarhiilor; dar monarhii, dorind să-şi întindă 
stăpînirea cît mai mult, dau naştere la numeroase 
războaie, şi, după un moment de echilibru stabilit 
prin pacea de la Westfalia (1648), neînţelegerile şi 
rivalităţile continuă. Această epocă, în care se pro
duc marile evenimente de natură culturală, zise 
renaştere şi reformă, se termină prin revoluţiunea 
franceză. Epoca numită contemporană începe cu 
o culminaţiune a puterii Franţei, reprezentantă a 
spiritului nou — lupta libertăţii contra despotis
mului — urmată de restauraţiune, care, după con
gresul din Viena (1815) trebuia să reprezinte echi
librul deplin. Dacă revoluţia franceză din 1830 
nu găseşte ecou în Europa, în schimb cea din 1848 
are răsunet peste tot. O nouă ordine de lucruri se 
stabileşte după aceasta şi, măcar că — în Franţa— 
so termină cu întronarea unui nou imperiu pu
ternic cu influenţă europeană, totuşi în timpul şi 
cu ocazia acestor frămîntări se naşte şi se răspîn- 
deşte principiul naţionalităţilor, graţie căruia se 
realizează unitatea Italiei, unirea principatelor şi 
apropierea între statele germane. Acestea din 
urmă nu-şi îndeplinesc însă unitatea deoit în 
urma unui războiu (1870—71) care adaogă o ne
dreptate nouă la altele mai vechi în întocmirea po
litică a Europei. Dorinţa de pace şi de stabilitate 
îndeamnă pe conducătorii statelor să se grupeze 
în aşa fel ca să se menţină echilibrul. Alianţa Ger
maniei cu Austria, mai tîrziu şi cu Italia, îşi găseşte 
contrapondere în antanta între Anglia şi Franţa 
la care se alipeşte mai tîrziu şi Rusia. în interva
lul de 44 de ani următori războiului franco-pru- 
sian se menţine starea de pace—aşa numită pace 
armată — între marile puteri, deşi avem de înre
gistrat războiul din 1877—78, din care a rezultat 
independenţa României, a Serbiei, a Muntenegru- 
lui şi creaţiunea statului Bulgariei, şi războiul bal
canic, după care stăpînirea turcească e aproape de 
tot redusă în Europa; dar în ziua de 28 Iunie 1914 
se produce atentatul de la Serajevo, care deslăn- 
ţueşte ră^oiul mondial. început în 1914 prin de
claraţia de războiu a Austriei contra Serbiei, atrage 
Germania, apoi Rusia, Franţa, Belgia, An^ia, 
Turcia, .Japonia. Italia, Bulgaria, Portugalia, Ro
mânia, Statele-Unite şi se termină în 1918. Tra
tatele de pace încheiate în 1919 —1920, aduc în 
Europa o nouă aşezare a statelor bazată pe prin
cipiul naţionalităţilor şi al autodeterminării.

EUSEBIE, (t ca. 380), sfînt prăznuit de bi
serica ortodoxă la 22 Iunie. A fost ales episcop de 
Samosăta (Gomagena) în anul 361. A combătut 
pe Arieni şi a ajutat pe Meletie să devie patriarh 
al Antiohieî. A rezistat cu curaj ameninţărilor ce

i s’au făcut, a reuşit să aşeze în cele mai multe FUS- 
scaune episcopale din Siria şi Palestina ierarhi c\jq 
credincioşi ortodoxiei. Silit să se exileze în Tra- tVo 
cia, a stat acolo mulţi ani pînă în 379, cînd i s'a 
permis a se întoarce. Făcu multe călătorii de 
propagandă şi în cursul uneia din ele a fost ucis 
-de o femeie eretică.

EUSEBIU (* ca. 264 foa. 340), istoric grec, 
scriitor eclesiastio, episcop al Cesareei; sprijini pe •
Arieni. Op. pr. Istoria eclesiastică. Apologia lui 
Origen.

EUSIGNIE, martir, prăznuit de biserica or
todoxă la 5 August. A fost soldat în timp de 60 
de ani. S’a creştinat şi a făcut propagandă, de aceea 
Iulian Apostatul a ordonat să-i tae capul.

EUSTATIEVIGI iw EVSTATIEVICI.
EUSTAŢIU (t ca. 130), Sfînt prăznuit de bi

serica ortodoxă la 20 Septernbrie. A trăit la Roma 
pe timpul împăratului Adrian şi a suferit marti
riul împreună cu soţia şi copiii săi, din pricină că 
au îmbrăţişat creştinismul. Memoria lui a fost 
foarte onorată In Occident: în Roma e o biserică 
închinată Iui, unde se zice că sînt şi moaştele lui.
O parte din acestea se zice că au fost, şi în parte 
sînt încă, într’o biserică, din Paris numită Saint- 
Eustache.

EUTERPE, muza poeziei lirice şi a muzicei.
EUTROPltlS FLAvjtJS (sec. iv), istoric latin,

Opere pr.; Breviarum historiaeromanae, trad. ro
mâneşte de G. Popa Lisseanu, tip. 1916.

IIVA, pers. biblic, soţia lui Adam.
EVANGELIŞTI: Marcu, Mateiu, Luca şi loan.
EVDOCHIA CUVIOASA, prăznuită de biserica 

ortodoxă la 1 Martie. A fost o femeie desfrînată, 
care — aflînd învăţăturile creştineşti — s’a po
căit, s’a botezat, a împărţit averea la săraci şi 
a suferit multe chinuri, pînă cînd i s’a tăiat capul.
A trăit în Fenicia pe vremea împăratului Aurelian.

EVBQCHEVI, prăznuit de biserica ortodoxă la 
31 Iulie.' A fost nobil, a ocupat funcţiuni impor
tante, a avut rang înalt în armată, a trăit în Ga- 
padocia pe vremea împăratului Teofil (821-842) şi 
a dus o viaţă de jertfe, făcînd milostenii, clădind 
biserici. Moaştele lui a fost păstrate şi prin ele s’au 
săvărşit minuni.

EVENIMENTUL, ziar politic, întemeiat în 1893, 
apare în Iaşi. în 1893—94 a avut un supliment: 
Evenimentul literar condus de Sofia Nădejde.

EVEBEST, cel mai înalt munte de pe pămînt:
8840 m. (m- Himalaia).

EVIAN, st. balneară în Franţa (prov. Haute 
Savoie)! Ape medicinale renumite pentru boalele 
de rinichi ş. a.

EVOLCEANU DIHITRIB (*1865), profesor ro
mân. Predă literatura latină la facultatea de li
tere din Bucureşti. A colaborat la Dicţionarul Aca
demiei sub direcţia Iui S. Puşcariu. A scris recen- 
siuni despre cărţi româneşti în „Convorbiri lite
rare” (1893—99).

EVSTATIEVICI (sau eustatievici) dimitrie 
BRAŞOVEANUL, profesor şi teolog român. A fost di
rector al şooalelor naţionale reunite în ultimele 
decenii ale sec. xvm, pe timpul luiGherasimAda- 
movici; secretar al episcopiei române din Sibiu.
A făcut studii în Kiew. A tradus: O culegere de 
explicări ale evangheliilor pentru şcoale (1790), 
îndreptarea păcătoşilor, etc. Este şi autorul unei 
gramatici (mss).

EVSTHATIE, sfînt, prăznuit de biserica or
todoxă la 13 Decembrie. A trăit pe timpul lui 
Diocleţian. Era căpitan, cînd a decis să se cre
ştineze. Guvernatorul locului-l-a degradat şi l-a 
pus la chinuri, făclndu-i arsuri pe corp şi frecin- 
su-i-le cu hîrburl, dar el s’a vindecat şi a adus la 
creştinism multe persoane însemnate, de aceea i 
s’a tăiat limba şi a fost asvîrlit într’un cuptor 
aprins.

EVSTHATIE LOGOFĂTUL (t ca. 1650), scriitor 
român în Moldova, pe vremea lui Vasile Lupu- 
E indicat ca traducător al Pravilei lui Vasile Lupu 
(Iaşi 1646) şi apoi U vedem copist şi adnotator 
al Cronicii lui Grigore Ureche.

Gh. Adamescu.— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1633 103



FVT- EVTIHES (sau EUTYCHES), leolog grec din sec. 
_ _. V, autorul ereziei care-i poartă numele. El susţi- 
t LI nea că, după ce s’a Întrupat, n’a mai rămas In 

Gris tos declt natura divină sub aparenţa corpu- 
iui omenesc. Această doctrină a fost osîndită de 
sinodul dela Calcrdonia (i^ aceşt cuv.).

EVTHtpPIE, sflnt prăznuit de biserica orto
doxă la 3 Martie. A suferit martiriul şi a murit 
restignit pe vremea Împăratului Maximian (286— 
305).

ŞWALD IOHANSB8 C1743t 1781), poet danez. 
Op. pr. Adam şi Eva, poem didactic.

EXPATRIATUL, ziar politic. Braşov 1849, re
dactor Cezar Bolliac.

EXPOZIŢIUNI UNIVERSALE mai însem
nate: Londra 1851 (cea dintâi). Paris 1855, Londra 
1862, Paris 1867, Londra 1871,1872,1873, Londra 
1874 Viena 1873, PUadeltia 1876, Paris 1878, Sydney 
1879,Melburn 1880, Amsterdam 1883, Anvers 1885, 
Paris 1889, Chicago 1893, Bruxelles 1897, Paris 
1900, Bruxelles 1910, Barcelona 1930.

România a luat pentru prima datăparte la o ase
menea expoziţie in 1867 la Paris. Comisarul ge

neral era Al. Odobescu, iar comitetul compus din: 
Colonel Alecsandri, Prinţul G. M. Suţu, P. S. Au- 
relian, G. Steriadi. Despre această participare au 
publicat un volunş Odobescu şi P. S. Aurelian.

A participat apoi.la 1873 la Viena, comisar 
general fiind Em. Kreţulescu, în comitet: P. S. 
Aurelian, Cezar Bolliac, C. Atanasiu, C. Stăn- 
cescu, şi G. Sion. La 1878 n’a participat oficial, 
numai particular, sub Îngrijirea Prinţului George 
Bibescu. Oficial a luat parte la Paris în 1889 şi 
la cea din 1900 Paris, comisar general fiind Ji. 
C. Olănescu, care a publicat asupra ei un amă
nunţit raport. In fine la expoziţia din Barcelona 
1930.

EYCK JAN VAN (• ca. 13801 cai. 1440), pictor 
flamand, a lăsat opere celebre ca şi fratele său
HUBERT VAN EYCK.

EYLAU, oraş Prusia; 4000 loc. Aci'se dete, in 
Februarie 1807, o mare bătălie între aliaţi (Pru- 
sieni şi Ruşi) şi Napoleon şi se termină cu victoria 
acestuia.

EZIBEIU, circ. com. jud. Caliacra, cu 13 sate 
(legea 1929).
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FAGARAŞ: GASTRLDL.

FABIAN VABILE, M-BOB-FABIAN.
FABINI SAMnjL (*1794tl877), preot şi pro

fesor sas în Transilvania. Este între întemeieto
rii „Societăţii transilvane pentru cunoaşterea 
ţării”.

FABIUS cracTATOR (*ca. 2751203 a. Chr.) 
consul roman, vestit prin tactica de a Intîrzia 
atacul (contra lui Anibal).

FABRE FEEDINAND (*18301 1898), romancier 
francez. Op pr. Julien Savignacj^{iS63], Abatele 
Tigrane (1873).

FABRE HENRI (*1823tl915), entomologist 
francez, Fără să fi avut o pregătire ştiinţifică uni
versitară, a studiat viaţa insectelor cu o răbdare 
fără egal şi a publicat lucrări cari au dat contri- 
buţiuni, importante pentru cunoaşterea acestei ra
muri a zoologiei. Din operele lui s'au tradus clte- 
va extrase: Din memoriile şi pornirile insectelor 
(de Marin Demetreseu, 1912), Din minunile in
stinctului la insecte (de V. Duiculescu).

FABRICIUS CAins, consul roman 228 a. 
Chr., vestit prin viaţa sa simplă şi prin onesti
tatea şi lealitatea, pe care i-au admirat-o şi streinii 
(Pirus, regele Epirului) şi compatrioţii săi, cari 
i-au înzestrat fata din tezaurul public, fiindcă 
el n’avea nici o avere.

FABRIcrus losip (*1830t 1888), medic sas, 
practicant în Braşov, Bucureşti, Graiova; distins 
ca ocuUst.

FABRITIUS CABOL (*1826flSSl), preot şi 
profesor sas în Transilvania. S’a ocupat cu istoria 
Saşilor în sec. xviii.

FABRIZI NICQLA (*1804tl885). om politic ita
lian; nuniit Aristide al revoluţiei italiene. A fost 
între conducătorii revoluţiei din Modena, 1831, 
contra Austriei şi a luptat necontenit pentru libe
rarea provinciilor italiene de sub stăpîniri streine. 
După formarea armatei italieneşti regulate, i s’a 
confirmat gradul de general.

FABRQNI ANOIOLO (* 173211803), erudit ita
lian, supranumit Plutarh al Italiei.

FABUiiişTi însemnaţi în literatura generală; 
Esop (Greci), Phaedrus (Latini), La Fontaine, 
Florian, Viennet (Francezi), Fiacchi (Italieni),

Gelbert (Germania), Krilov (Rusia). In lit. rom. 
Daniei, Grig. Alexandrescu, C. Bălăcescu.

FACA CONSTANTIN (*1790 tl845), scriltor sa
tiric roiiiân. Cea mai însemnată lucrare este o co
medie pe care Heliade a publicat-o în 1860 sub 
titlul Franţuzitele. Titlul primitiv a fost Comodia 
vremii, sub care a publicat-o din nou V. Vîrcol, 
1906.

FAGUET [faghe] emile (*18471 1916), critic 
Ir., prof. la fac. de litere din Paris; colab. la „Revue 
des deux mondes” şi la alte reviste. Pr. op. Cor- 
neille (1885), Studii despre sec. xvu, xix (1885, 
1887), Voltaire (1894).

FAHRENHEIT QABRIEL (’1686 f 1736), fizi
cian germ., inventă areometrul şi un termometru, 
care-i poartă numele.

FALB rddolf (* 1838 tl9o3), astronom austriac, 
studiă şi vulcanii.

FALIER[0] MARINO (*1278tl355),doge al Ve
neţiei. Ar fi vrut să schimbe felul guvernului şi a 
fost judecat şi decapitat.Viaţa lui a inspirat drama 
cu acelaşi nume a lui Byron.

FALK PAUL (*1827f 1900), om politic german; 
ministru de culte, unul din organizatorii aşa zi
sului Cultur-Kampf.

FALKENHAYN lULIU (* 1829 tl899), om po
litic austriac. A publicat studii asupra situaţiei 
financiare a statului. A fost ministru de agricul
tură.

FAXKENHAYN ERICH DE (*1861tl922), ge
nerai german. A fost şeful statului major în tim
pul războiului mondial.

FALKENSTEIN, oraş în Austria (prov. Au
stria’ de jos), localitate climaterică.

FALELAND, insulă în Oceanul Atlantic, lângă 
strîmtoarea Magellan; posesiunea engleză.

FALLiâRES (falicr] abmand (*1841 tl931), om 
politic francez. A fost preşedinte al Senatului şi 
preşedinte al Republice! (1906—1913).

FALLOUX [falii] FREDERic (*1811 f 1886), po
litic fr., autorul legii, care-i poartă numele, pentru 
libertatea învăţămîntului (1850); membru al Aca
demiei franceze.

falstaff, eroul principal din două piese ale
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EZI
FVT- EVTIHES (sau EUTYCHES), teolog grec din sec. 

V, autorul ereziei care-i poartfi, numele. EI susţi
nea că, după ce s’a întrupat, n'a mai rămas in 
Cristds decît natura divină sub aparenţa corpu
lui omenesc. Această doctrină a lost oslndită de 
sinodul dela Calcrdonia. [tm- acest cuv.).

EVTRQPIE, sflnt prăznuit de biserica orto
doxă la 3 Martie. A suferit martiriul şi a murit 
restignit pe vremea Împăratului Maximian (286— 
305).

ţiWALD lOHAMNES (*1743t 1781), poet danez. 
Op. pr. Adam şi Eva, poem didactic.

EXPATRIATUL, ziar politic. Braşov 1849, re
dactor Cezar Bolliac.

EXPOZIŢIUNI UNIVERSALE mai însem
nate: Londra 1851 ţcea dinMij. Paris 1855, Londra 
1862, Paris 1867, Londra 1871,1872,1873, Londra 
1874 Viena 1873, Piladeltia 1876, Paris 1878,Sydney 
1879,Melburn 1880, Amsterdam 1883, Anvers 1885, 
Paris 1889, Chicago 1893, Br\ixelles 1897, Paris 
1900, Bruxelles 1910, Barcelona 1930.

România a luat pentru prima datăparte la o ase
menea expoziţie in 1867 Ia Paris. Comisarul ge

neral era Al. Odobescu,mT comitetul compus din: 
Colonel Alecsandri, Prinţul G. M. Suţu, P. S. Au- 
rclian, G. Sleriadi. Despre această participare au 
publicat un volum Odobescu şi P. S. Aurelian.

A participat apoi.la 1873 la Viena, comisar 
general fiind Em. Kreţulescu, în comitet: P. S. 
Aurelian, Cezar Bolliac, C. Atanasiu, C. Stăn- 
cescu, şi G. Sion. La 1878 n'a participat oficial, 
numai particular, sub îngrijirea Prinţului George 
Bibescu. Oficial a luat parte la Paris în 1889 şi 
la cea din 1900 Paris, coriiisar general fiind J>. 
C. Olănescu, care a publicat asupra ei un amă
nunţit raport. In fine la expoziţia din Barcelona 
1930.

EYGK JAN VAN (* ca. 1380 f ca^ 1440), pictor 
flamand, a lăsat opere celebre ca şi fratele său
HDBERT VAN EYCK.

EYLAU, oraş Prusia; 4000 loc. Aci'se dete, în 
Februarie 1807, o mare bătălie între aliaţi (Pru- 
sieni şi Ruşi) şi Napoleon şi se termină ou victoria 
acestuia.

EZIBEIU, circ. corn. jud. Caliacra, cu 13 sate 
(legea 1929).
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FAGABAŞ : CAHTEI.UL.

FABIAN VASILE, •*-BOB-FABţAM.
FABINI SAMUJL (*1794 tl877), preot şi pro

fesor sas în Transilvania. Este între întemeieto
rii „Societăţii transilvane pentru cunoaşterea 
ţării”.

FABIUS ctJNCTATOR (*ca. 275 f 203 a. Ctir.) 
consul roman, vestit prin tactica de a Intlrzia 
atacul (contra lui Anibal).

FABRB FERDiNAin) (*1830t 1898), romancier 
francez. Op pr. Julien SavignacAbatele 
Tigrane (1873).

FABRB HENRI ('18231T915), entomologist 
francez, Fără să fi avut o pregătire ştiinţifică uni
versitară, a studiat viaţa insecteior cu o răbdare 
fără egal şi a publicat lucrări cari au dat contri- 
buţiuni importante pentru cunoaşterea acestei ra
muri a zoologiei. Diii operele lui s'au tradus olte- 
va extrase: Din memoriile şi pornirile insectelor 
(de Marin Demetreseu, 1912), Din minunile in
stinctului la insecte (de V. Duieulescu).

FABRICIUS CAIUS, consul roman 228 a. 
Chr., vestit prin viaţa sa simplă şi prin onesti
tatea şi lealitatea, pe care i-au admirat-o şi streinii 
(Pirus, regele Epirului) şi compatrioţii săi, cari 
i-au înzestrat lata din tezaurul public, fiindcă 
el n’avea nici o avere.

FABRICIUS lOSlF (*1830t 1888), medio sas, 
practicant în Braşov, Bucureşti, Craiova; distins 
ca oculist.

FABRITIUS CAROL (*1826 tl8Sl), preot şi 
profesor sas în Transilvania. S’a ocupat cu istoria 
Saşilor în sec. xviii.

FABRIZI NicpLA (*1804tl885). om politic ita
lian; nuniit Aristide al revoluţiei italiene. A fost 
între conducătorii revoluţiei din Modena, 1831, 
contra Austriei şi a luptat necontenit pentru libe
rarea provinciilor italiene de sub stăpîniri streine. 
După formarea armatei italieneşti regulate, i s’a 
confirmat gradul de general.

FABRQNI ANOIOLO. (*1732f 1803), erudit ita
lian,, supranumit Plutarh al Italiei.

FABuiişTi însemnaţi în literatura generală; 
Esop (Greci), Phaedrus (Latini), La Fontaine, 
Florian, Viennet (Francezi), Fiacchi (Italieni),

Gelbert (Germania), Krilov (B,usia). In lit. rom. 
Donici, Grig. Alexandrescu, C. Bălăcescu.

FACA CONSTANTIN (*1790fl845), scriitor sa
tiric roinân. Cea mai Însemnată lucrare este o co
medie pe care Heliade a publicat-o in 1860 sub 
titlul Franţuzitele. Titlul primitiv a fost Comodia 
vremii, sub oare a publicat-o din nou V. Vîrcol, 
1906.

FAGUET [faghe] EMILE (* 1847 f 1916), critic 
fr., prof. la fac. de litere din Paris; colab. la ,,Revue 
des deux mondes” şi la alte reviste. Pr. op. Cor- 
neille (1885), Studii despre sec. xvu, xix (1885, 
1887), Yoltaire (1894).

FAHRENHEIT OABRIEL (* 1686 tl736), fizi
cian germ., inventă areometrul şi un termometru, 
care-i poartă numele.

FALB RunoLF (*1838 tl9o3), astronom austriac, 
studiă şi vulcanii.

FALIER[0] MARINO (*1278f 1355), doge al Ve
neţiei. Ar li vrut să schimbe felul guvernului şi a 
fost judecat şi decapitat.Viaţa lui a inspirat drama 
cu acelaşi nume a lui Byron.

FALE PAUL (*1827t 1900), om politic german; 
ministru de culte, unul din organizatorii aşa zi
sului Cultur-Kampf.

FALKENBAYN lOLlu (*1829 tl899), om po
litic austriac. A publicat studii asupra situaţiei 
financiare a statului. A fost ministru de agricul
tură.

FALKENBAYN ERICH DE (*1861ţl922), ge
neral german. A fost şeful statului major în tim
pul războiului mondial.

FALEENSTEIN, oraş în Austria (prov. Au
stria de jos), localitate climaterică.

FALKLAND, insulă în Oceanul Atlantic, lângă 
strîmtoarea Magellan; posesiunea engleză.

FALLIERES (falicr] ARMAND (*1841 tl931), om 
politic francez. A fost preşedinte al Senatului şi 
preşedinte al Republice! (1906—1913).

FALLOUX [falu] FREDBRIC (*181111886), po
litic fr., autorul legii, care-i poartă numele, pentru 
libertatea Invăţămîntului (1850); membru al Aca
demiei franceze.

FALSTAFF, eroul principal din două piese ale
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FAM- lui Shakespearc (Emic IV şi Suratele vesele
FA 6

din
Windsor): viţios şi desirînat şi totuşi nu inspiră 
oroare din cauza Irancheţe; şi bonomiei.

FAMILIA, revistă literară redactată de Ibsif Vui- 
can. A apărut Intîiu In Pesta, apoi în Oradea-mare 
1865—1906.

FAiiARiQTi (FHANARipTi), iocuitori dih Fanar, 
cartier din Constantinopol. Aci era din timpuri 
loarte vechi o numeroasă populaţie grecească. 
Oameni bogaţi, instruiţi, unii coboritori din fa
milii nobile ale Bizanţului, ei Îşi creară o situaţie 
importantă după cucerirea oraşului de Turci şi cu 
timpul avură în mină politica externă a Statului, 
ocuplnd mai ales postul de dragoman, trecîndu-1 
din tată în fiu în cîteva familii, şi uneori pe cel de 
comandant al flotei. In secolul xvui, cînd guver
nanţii turci nu mai avură încredere ca să numească 
domnitori în principate dintre boerii de ţară, înce
pură a încredinţa tronurile acestora dragomanilor 
sau fiilor de dragomani. Este epoca (1711—1821) 
zisă a fanarioţilor.

FANFANIFIETRO (* 1816t 1880), filolog ital. Op. 
pi'.: Vocabularul limbii ilaliane vorbite (1875).

FARADAY [farade] mcHAEL (*17911 1867), 
chimist şi fizician englez; reuşi să lichefieze acidul 
carbonic, făcu studii asupra electricităţii şi mag
netismului, stabili o lege care-i poartă numele 
(electroliză).

FARAOANl ® cobi. rur. jud. Cetatea-Albă, 
plasa Volintireşti; 3058 loc. După legea 1929, ţine 
de circ. corn. Prumuşica-Veche. | ® oom. rur. 
jud. Bacău, staţie c. f. între Adjud şi Bacău, 
numită Gh. Buzdugan de la moartea fostului re
gent.

FARAONI (FHARAQNi), regii Egiptului cari au dom
nit In cursul celor 30 de dinastii, încep înd din 
timpuri ante-istorice plnă la căderea sub stăpî- 
nirea altor popoare (i^ Egipt). In limba noastră 
cuvlntul a devenit un epitet ce se dă Ţiganilor.

,FARCAŞ unul dintre juzi sau judeţi, mici stă- 
pînitori în Ţara Românescă prin secolul xm, po
menit între 1249—1251.

F.^BCAş popa stoica, general al lui Mihaiu- 
Viteazul.

FARiSRi (PHARisţa, ebr. peruşjm), partid politic 
şi religios al Ebreilor in timpul ultimului 
secol a. Chr. şi al primului din era creştină.
Ei reprezentau curentul naţionalist şi cereau 
respectarea religiei mozaice în litera ei şi se 
considerau urmaşi al Macabeilor.

FARKAŞ QEQRGB (tl812), teolog roiuăn 
unit.' A ocupat pe la 1777—1797 funcţiuni 
importante în administraţia episcopiei Ora- 
dea-Mare. A lăsat scrieri 
teologice şi o istorie uni
versală.

FARLAdani. corn. rur. 
jud. Tighinai plasa Bul- 
boaca; 4138 loc. După le
gea 1929, ţine de circ. corn.
Bulboaca.

FABMACHE, unul din 
căpitanii l'ui Ipsilante, şe
ful eteriei. El l-a împle- ştema jud. Făgăraş, 
decât de a se retrage peste 
Dunăre şi l-a îndemnat să dea luptă cu Turcii. 
După dezastrul de la Drăgăşani, a ţinut piept, cu 
o mică trupă, atacurilor Turcilor, dar a fost prins 
şi executat.

FARNESE ALESSANDRO (*1546tl592), general 
italian în serviciul Spaniei şi apoi al Franţei.

FARNESE, palat vestit din Roma, început de 
Alessandro Farnese cardinalul (papă sub numele 
de Paut m-lea); are picturi şi sculpturi vestite; 
de la 1874 aparţine guvernului francez.

FARSALA (pharsalob), oraş în Tesalia (Gre
cia). Aci a fost în an. 48 a. Chr. lupta în oare Cezar 
a învins pe Pompeiu.

FAR-WEST, ţinuturi imense în America de 
Nord (St. Unite şi Canada).

FAŞQDA, oraş în Sudanul egiptean. In 1898 a 
fost ocupat de Marohand, şeful unui corp expe-

diţionar francez, dar, în urma protestărilor An
gliei, care ameninţa cu războiu, a fost redat En
glezilor.

FAUR QABRIEL (*1789tl865), comerciant ro
mân în Oradea, întemeiă o fundaţiune pentru edu
caţia tinerimei.

FAURE [for] FfiLDC (*1841tl899), preşedinte 
al Republicei franceze; după vizita din Rusia(1897) 
încheiă alianţa cu Rusia.

FAUST, vestită dramă a lui Goethe (1832); după 
care compozitorul Gounod a scris opera sa în cinci 
acte (1859). Pentru trad. în rom. rr ooethe.

FAVART [favar] CHARLES SIMON (*1710tl792), 
autor dramatic francez. A scris comedii, vodevi
luri, eto., unele în colaborare cu soţia sa, actriţă 
şi cîntăreaţă vestită. Piesele lui se jucau încă pe 
la 1830 la Paris şi unele au inspirat lui Alecsan- 
dri (cum arată studiile lui Gh. Drouhet) cuplete, 
personagii, pasagii sau procedeuri pe cari le gă
sim în comediile sale.

FAVRE JTJLES (*1809tl880), politic şi jurist 
francez, reprezentantul Franţei la încheerea trac
tatului dela Frankfurt (1871); membru al Aca
demiei franceze.

FAWGETT HENRI (* 183311884) economist en
glez, partizan al teoriilor lui Adam Smith, Ri- 
cardo, eto.; orb dela virsta de 20 ani. Op. pr. Pau- 
perismul (1871), Muncă si salariu (1884).

FAY ANDRAZ (*1786fl864), scriit. ungur. Op. pr. 
Fabule satirice [iS20), Doctorul Javor, roman (1855)

FAYE [lai] HERVfi (*1814tl902), astronom 
francez, a descoperit cometa care-i poartă numele.

FAYOLLE [falol] EMILE (*1852tl928), ma
reşal al Franţei. înaintea războiului mondial a 
servit în armată, ajmigînd la gradul de general, 
dar pus în disponibilitate. Rechemat în 1914, a 
comandat un corp de armată şi a contribuit la 
victoria de la Verdun; a fost apoi comandant de 
armată, distingindu-se în luptele de pe Somme şi 
urmărind pe inimic în retragerea din 1917. In 
1921 i s’a dat bastonul de mareşal.

FAYyM, provincie în Egiptul de mijloc. Aci se 
găsesc construcţiuni de basinuri şi canaluri de 
irigaţie pentru fertilizarea terenurilor de cultură.

fAcAEINI, corn. rur. jud. Ialomiţa, plasa Fe-

J" TARNAVA MARE

Cincu,/

Harta jud. Făgăraş.

teşti; 4447 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Cegani.

FAgARAŞ, jud. în Transilvania; cap. Făgă
raş-, 2444 km. p., 90439 loc. (1923); are 4 plăşi, 1 
corn. urb. şi 79 rur. (1926); face parte din circ. 
Curţii-de-apel din Braşov; are 1 şcoală primară 
urbană şi 79 rurale; are 23 cooperative de apro
vizionare şi consum cu capital de 960.000 lei, 1 
coop. p. exploatare de păduri cu capital de 80.000 
lei (1925).

FAgARAŞ, corn. urb. cap. jud. Făgăraş; 7500 
loc. Staţie c. f. linia Braşov-Sibiu. Are şcoală nor- 
inală de băeţi, liceu de băeţi, de fete, sc. profe
sională de fete, SC. comercială de băeţi, şcoală de 
economie casnică. Are un castel care datează de 
prin sec. xiv (w frontispiciul) şi o biserică zi
dită de Brlncoveanu.
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FĂGET,, com. rur. reşedinţa plăşii, jud. Se- 
verin, plasa Făget; 2694 loc. Staţie c. f. între 
Ilia şi Lugoj.

FAGEŢţJLUL, circ. com. jud. Olt cu 36 sate
(1929). , „____

FĂLGIU, jud. în -ţ ^
Mol dova; cap.Huşi;
•supraf. 2120 ăm. p.,
114.305 loc. (1915);

Biserica lui Brîncoveanu din Făgăraş.

are 6 plăşi, 1 com. urb. şi 67 rurale (1926); face 
parte din circ. Curţii-de-Apel din laşi; are 8 şcoli 
primare urbane şl 148 rurale; 
are 9 cooperative de aprovizio
nare şi consum cu capital 717.415 
lei, 2 coop. p. expioatare de pă
duri cu capital de 53000 lei; are 
130 biserici ortodoxe, ţine de e- 
parhia Moidovei din Iaşi.

FĂLGIU, com. rur. jud. Făl- 
ciu, reşedinţă, plasa Pălciu, pe 
malul drept al Prutului. Are în 
circ. sa 19 sate. ' stema jud. Fălciu.

FĂLGOIANGA, circ. com. 
jud. Ilfov cu 6 sate (1929).

FĂLGOIANU SCABLAT (*1828tl876), om po-

•' pl-VA % Răducâneni i
S -• -N S .\RADUCANENi)

ŞLTttf^VrL^SJĂLlN EŞTI 
^Stâllneşti 

0UeneŢii\ //)

1/ ... Vutcarii V'-/Hf PL. •’ ! M 
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FĂLGIU,

Harta jud. Fălciu.

litic român. A fost magistrat (1854), director al 
Ministerului Justiţiei (1856), ministru de externe 
in cabinetul prezidat de C. Kreţulescu (1859), 
min. de culte în cab. prez. de Dim. Ghica (1861) şi 
de justiţie (1362), apoi iar magistrat, devenind 
priin-preşedinte al Curţii de.Casaţie.

FEB

Stema jud.
Fălticeni.

FĂLGOIANU ŞTEFAN (*1835tl905), general ro- pĂG- 
mân. Sublocotenent 1856, maior 1865; după 
ciţiva ani de retragere, reintră în armată ou gra
dul de colonel 1877; şef de stat major al armatei 
de operaţii, primeşte predarea Vidinului; general 
de brigadă .1883; ministru de războiu 1884—86; 
generai de divizie 1892, şef de stat major pînă la 
1895. A publicat multe scrieri militare. A fost 
membru ai Academiei Române (1876).

FĂLGQIU, com. rur. jud. Romanaţi, plasa 
Oltu-de-Sus; 2408 loc. După legea 1929 ţine de 
circ. com. Osica-de-sus.

FĂLEŞTI, com. rur. jud. Bălţi, reşedinţă, pla
sa Făleşti; 5889 loc. Aci se află un spital şi o fa
brică de săpun. Tîrg săptămînal Joia. După legea 
1929, e centrul unei circ. com. cu 37 sate. Staţie 
c. f. intre Vasile Lupu şi Băiţi.

FĂLTIGENI (din 1929 se numeşte baia, îna
inte de unire’ se numea suceava), jud. în Moldova; 
cap. Fălticeni-, supraf. 3353 km. 
p. 157.130loc. (1915); are 5 pl^i,
2 com. urbane şi 57 rurale; ţine 
de circ. Curţii-de-apel din Iaşi; 
are 5 şcoale primare urbane şi 
180 rurale; are 30 cooperative de 
aprovizionare şi consum cu capi
tal de 1.752.672 lei şi 20 de coop. 
p. exploatare de păduri cu capital 
de 3.647.648 lei (1925); are 145 
biserici şi 2 mănăstiri, ţine de 
eparhia Mitropoliei din Iaşi.

FĂLTIGENI, com. urb. cap. jud. Fălticeni 
(fost Suceava, azi Baia); 14.000 loc. Staţie c. f. 
cap liniei laterale Dolhasca-Fălticeni. Are liceu 
de băeţi, de fete, şcoală normală de băeţi, şc. pro
fesională de fete, şc. comercială de băeţi, şcoală de 
meserii de băeţi (1929). In ultima fază a marelui 
nostru războiu a fost în’ apropiere lupte între 
trupele ruseşti în revoltă şi ale noastre, cari reu
şiră să puie rânduială.

fAniAna blanduziei, revistă Uterară, fundată de 
M. Eminescu, a apărut în Bucureşti între 1888—
1889.

FĂBŞERQŢI, nume dat unei grupe de Ro
mâni cari locuesc în Albania de S.-E. într’o re
giune cu 9 sate, între cari; Fraşeri, Cuteli, Sele- 
niţa, Miceani.

FĂRŢĂNEŞTI, circ. com. jud. Covurluiu cu 3 
sate (1929) ’ '

fAt-FRUMOS, erou din basmele şi poveştile po
porane. Este tipul viteazului tînăr, frumos la faţă, 
cu plete lungi, avînd şi Însuşiri morale deosebite: 
francheţa, bunătate faţă de cei slabi. De obiceiu 
el urmăreşte pe o femee iubită, care se găseşte în 
situaţii nenorocite şi in mari pericole. Pentru ea, 
uneori şi pentru vreo idee morală, se luptă cu smeii 
şi cu tot felul de fiinţe rele şi 
iese învingător.

fAt-fbumqs, revistă literară, 
ţinînd de curentul ,,Sămănă- 
torulul”, a apărut în Blrlad 
între 1904—1906.

FETU ANASTASIE (*1815 
tl886), medic român. A învă
ţat la Viena şi la Paris. A fost 
medic al oraşului Iaşi (pe la 
1848). Menibru al Academiei 
Române (1871). A publicat ar
ticole în revistele din Iaşi şi în 
Foaia Societăţii demedici şi na- 
turalişti şi cărţi despre moşit, 
despre poliţia sanitară, despre 
apele minerale ale Moldovei, etc.

FĂUBEI ® circ. com. jud. Putna cu 12 sate 
(1929). 1f ’© staţie c. f. jud. Brăila, de unde pleacă 
linia spre Feteşti.

FĂUREŞTI, circ. com. jud. Vîlcea cu 26 sate.
FEBRUARIE 11, ziua abdicării silite a Domnito

rului Alex. Guza (1866).
FEBRUARIE 24, ziua începerii revoluţiei franceze 

din 1848.

lacob Ffitu.
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PPC_ FECHNER QHSTAV THBODOB {*1801tl887), fi-
* ^T^iwnX ■ n * + i-k l-n 111 TI rk r» 1»

FER iozof german. După. sistemul lui dualist, reali
tatea spirituală rezidă tn unitatea conştiinţei di
vine şl realitatea fizică în atomul simplu.

PEDELEŞpiU, fost schit In jud. Argeş, pe 
rlul Olt, In faţă oraşului Rlmnicul- Vîloii, lingă sa
tul cu acelaşi nume.

federaţidnea, ziar politic rom. Budapesta 
1868—1876; condus de Alexandru Roman.

FEIUHDENI, corn. rur. jud. Cluj, 
plasa Borşa;' 2411 loc.

FEJER [feler] qeoroe (*1766tl851j, 
istoric ungur, n publicat o colecţie de 
documente (Codex diplomaticus Hun- 
gariae) în 40 voi.

FţJERVARY QEZA (*1833t 1914), 
ofiţer şi om politic ungur. A luat parte 
la lupta de la Solferino; a fost ministru 
al apărării naţionale în 1884, apoi ma
reşal.

FEKETE •«- NEGRU T.
FELDIOARA, com. rur. jud. Bra

şov plasa Blrsa-de-jos; 2527 loc. Sta
ţie c. 1. la 20 km. de Braşov spre Si
ghişoara. Bîlciu: 20 Martie, 13 De
cembrie.

FţlLDRU, com. rur. jud. Năsăud, 
plasa Sîngeorz-Băi; 2832 loc. Staţie o. 
f. între Beclean şi llva Mică.

FELEAGU, com. rur. jud. Cluj, 
plasa Nădăşel; 2243 loc.

FELEAG, circ. com. jud. Odorheiu 
cu 3 sate (1929).

FELiBRi, scriitori francezi din Provence cari, 
prin publicaţiile lor în limba provensală [langue 
d'oc) ştiură să-i dea o nouă strălucire, reluînd 
tirul operei truverilor din evul mediu. Constituiţi 
în societate (1854), atraseră atenţia şi a Francezilor 
şi a streinilor şi mai tîrziu îşi lărgiră cercul de 
acţiune în sensul ideii latinităţii, asociindu-se cu 
scriitori din Italia, Spania, etc. Cei mai însemnaţi 
scriitori sînt: Mistral, Roumanille, Aubanel. So
cietatea aceasta a premiat, în 1878, pe Alecsan- 
dri pentru cîntecul Gintei Latine.

FELIX, staţie balneară, în jud. Bihor. Ape 
termale, nomol, idroterapie.

FŞLIX lAcoB (*1832 ti905), medic român, ve
nit din Austria şi Impămîn- 
tenit (1871). A fost medic 
oficial de oraş şi do judeţ 
(1858, 1859, 1865 Bucure
şti); mai tîrziu inspector sa
nitar şi director general al 
serviciului' sanitar (1892). A 
mal fost profesor de igienă 
la facultatea de medicină 
din Bucureşti (1869), şi de
can (1883) şi ’ membru al 
-Academiei Române (1880).
A publicat numeroase ra
poarte despre starea sani
tară a oraşului şi a ţării, 
dări de seamă despre dife
rite congrese la cari a participat cum şi cîteva 
tratate speciale de igienă.

FELMER MARTIN (*1720tl767), istoric sas şi 
preot în Sibiu. A lăsat manu
scrise cu opere istorice.

fEnelon francois de la 
MOTHE (*1651 tl715), arhie
piscop francez, preceptorul 
ducelui de Burgundia, pen
tru care scrise mai multe o- 
pere, între eaxi Aventurile lui 
Telemaque-, autor al multor 
scrieri teologice, unele pole
mice tn cearta pe care a a- 
vut-o cu Bossuet; membru 
al Academiei franceze; cu
noscut în toată lumea mai Feneion. 
ales prin două lucrări Til&maque şi Educaţiunea 
felelor (1687). La noi TiWnaque a fost tradus

de multe ori: în ms. aflat la Academie sub Nr- 
262; de Petru Maior, tip. Buda 1818; de Gr. 
Pleşoianu, tip. 1831; de Al. Creţcscu tip. în Buc. 
1852; de Hortensia Popescu tip. 1909. Educa
ţiunea felelor a fost tradusă de I. Popescu (B. 
p. toţi) şl de G. Sudeţeanu (1923).

FENICIENI (PHENiciENi), locuitori ai Feniciei, 
stat vestit în anticitate în Asia-Mică. Cunoscuţi, 
mai ales prin coloniile stabilite de ei Ia mari de-

c,\) C E A'V Anî!
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lacob Felix.

Harta jud. Fălticeni.

părtări (Cartaginea în Africa). Au rămas de la ei 
multe monumente arhitectorale, sculpturale şi de 
industrie practică.

FERDINAND I (*1751 tl825), regele celor două 
Sicilii Intre 1759—1825, răsturnat de două ori de 
Francezi, el îşi reluă definitiv tronul în 1815, şi 
fu apoi protejat de Sfînta-Alianţă.

FERDINAND II (*18101 1859), regele celor 
două SiciUi, zis regele Bomba.

FERDINAND I (*1793tl875), împărat al Au
striei (1835) abdică în 1848 în favoarea nepotului 
său Frantz-Iosef.

FERDINAND I (*1503t 1564), rege al Unga
riei şi Boemiei (1527), împărat al Germaniei (1556), 
decretă libertatea cultului protestanţilor.

FERDINAND II (*(1578tl637), împ. al Ger
maniei, persecută pe protestanţi şi dete naştere 
războiului de 30 de ani.

FERDINAND III (*1608tl657), împărat al 
Germaniei, termină războiul de 30 de ain, în- 
cheiînd pacea de laWestfalia (1648).

FERDINAND V CATOLICUL (* 1452tlol6), re
gele Aragonului, Castihei, Siciliei, Neapolului; în
vinse pe Mauri şi cuceri Grenada; înlesni călătorii
le lui Columb şi dobîndi, prin aceasta, colonii 
p6St6 Oc6&n

FERDINAND VII (*1784tl833), rege al Spa
niei, silit de Napoleon să abdice pentru losef, 
fratele împăratului francez, îşi reluă tronul în 
1813; promulgă sancţiunea pragmatică prin care 
dădea dreptul la tron fiicei sale Isabela, înlă- 
turînd pe fratele ei Carlos. De aci mişcarea zisă 
Carlistă, care produse pînă în ultimii ani multe 
turburări în Spania.

FERDINAND DE COBDRG (*1861), prinţ al Bul
gariei (din 1887), apoi rege sau 
ţar (din 1908). După războiul 
mondial, la care statul său a 
luat parte ca aliat al Germaniei, 
a abdicat în favoarea fiului său 
Boris (1918) şi a părăsit ţara.

FERDINAND I (*1865 t 
1927), rege al României. Născut 
în Sigmaringen, nepot de frate al 
Regelui Carol I, a fost proclamat 
moştenitor al tronului (1889). A^ 
făcut studii Ia Tubingen şi la”^
Lipsea. A intrat în armata ro
mână cu gradul de căpitan (1889)

Ferdinand 1 
al Bulgariei

şi a obţinut apoi celelalte grade pînă la general
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Ferdinand 1.

de corp de armată, avînd diferite funcţiuni 
potrivite gradului. In 1893 s’a căsătorit cu prin
cipesa Marin (tm- acest cuvlnt), nepoata Regi
nei Victoria. Din această căsătorie , s'au născut 
şase copii: principele Carol, azi regele Carol ii, 
principesa Eliaăbeta (căsătorită cu regele George 
al Greciei), principesa Marin (căsătorită cu regele 
Alexandru ai Iugoslaviei), principele Nicolae, prin
cipesa Ileana (căsătorită ou arhiducele Anton 
de Habsburg), principele Mircea (decedat) (w 
toate aceste cuvinte). Urclndu-se pe tron în ziua 
de 28 Septembrie 1914, în grele împrejurări pen
tru ţară, a rostit în discursul 
ţinut în faţa Parlamentului 
acele memorabile cuvinte:
„Voiu domni ca bun Român”.
Un nou consiliu de coroană 
declară expectativa armată, 
iar şeful guvernului, cu auto
rizarea regelui, încheie con
venţie secretă cu Rusia (1 
Oct 1914). Au urmat doi ani 
de mari frămîntări. Nume
roase insistenţe din partea 
puterilor centrale au căutat 
să îndrepte statul nostru spre 
o politică favorabilă lor; dar 'j 
atît regele cît şi oamenii po
litici conducători au păstrat 
o atitudine de rezervă făţişă, 
pregătindu-se în ascuns în 
vederea scopului final, care era stabilit, dar 
pentru care se aştepta momentul cel mai favo
rabil. Oamenii politici din opoziţie erau împărţiţi 
în două grupe: unii, doritori de,a inţra cît mai re
pede în acţiune contra Germaniei, acuzau guver
nul de inacţiune şi de laşitate; alţii, încrezători In 
triumful Germaniei, Îndemnau la o alianţă cu 
aceasta. în fine, după ce anume tratate au fost 
încheiate cu Rusia şi cu puterile aliate, regele a 
chemat un ultim consiliu de coroană, care a ho- 
tărît să se declare războiu Austriei şi In ziua de 
15 August 1916 armatele romăne au trecut munţii 
în Transilvania. Manifestul regelui, amintind opera 
lui Mihaiu Viteazul, arată că datoria generaţiei 
sale este unirea Românilor de pe cele două părţi 
ale Carpaţilor. Regele luă comanda supremă a 
armatei. După ofensiva fericită în Transilvania, 
care, după expresia unor specialişti, a scăpat Ver- 
dunul. Ungurii au cerut aliaţilor lor să se trimită 
trupe numeroase şi, în adevăr, grămădindu-se 
multe regimente, comandate de generali germani 
iscusiţi, armatele noastre au trebuit să se retragă 
şi regele a dat o proclamaţiune în care arată că 
de acum Românii trebue să-şi apere propriul lor 
teritoriu contra invaziei inimice. L-au apărat cu 
dîrzenie, dar, atacaţi din sud de armate germano- 
bulgare, au trebuit să se retragă, puţin cîte puţin, 
să piarză capitala, regele cu guvernul să se ducă 
în Iaşi şi pînă la sftrşitul iernei să rămină numai 
Moldova în stăpînirea Românilor. Cu ajutorul 
misiune! franceze, sub comanda generalului Ber- 
thelot, armata noastră s’a refăcut şi a putut res
pinge în primăvara 1917 noile atacuri germane, 
repurtînd, în cursul verii, succese vrednice de 
toată lauda. Din nenorocire, armata rusească 
aliată a început a părăsi unele părţi din front şi 
a pus în pericol situaţia noastră; mai tîrziu tru
pele ruseşti s’au răzvrătit şi au întors armele con
tra, noastră, soldaţii din laşi au făcut pe strade 
manifestaţii ostile Românilor; la un moment s’au 
dat în diferite puncte lupte în toată regula între 
noi şi ei, cum au fost la Galaţi, şi în regiunea Ro
man—Paşcani—Fălticeni. In primele zile ale lui 
Ianuarie 1918 Rusia sovietică ne declară războiu. 
Această situaţie aşa de neaşteptată a silit pe rege 
să se învoiască la încheierea unul armistiţiu Ia 
Focşani, apoi la tratative de pace şi în fine la 
semnarea unei păci mlmită, cu drept, de robie, 
dar actul acesta n’a fost niciodată ratificat nici de 
parlament, nici de rege. In frămintările acestei tra
gedii s’a produs deslipirea Basarabiei de statul ru

sesc şi apoi unirea cu România. Regele a avut mul- pER- 
ţumirea să primească în Iaşi pe reprezentanţii ppp 
Basarabiei şi după 23 Aprilie (1918) doi Basara- rCR 
beni intrau ca miniştri în guvernul României.
Soarta rezerva regelui Ferdinand o mulţumire şi 
mai mare) care să-l răsplătească pentru toate su
ferinţele îndurate: frontul de la Salonic este în- 
frînt de aliaţi, regele României declară din nou 
războiu puterilor centrale, în Apus Germanii sînt 
siliţi a încheia armistiţiu, trupele de ocupaţie din 
România se retrag cît pot mal repede şi în ziua de 
1 Decembrie 1918 regele, regina, însoţiţi de gene
ralul Berthelot, îşi lac intrarea în capitală, în 
mijlocul unei bucurii care nu se poate descrie. 
Bucovina, Transilvania se declară unite cu vechiul 
regat şi, după ce trupele noastre, silite de atacu
rile ungureşti, ocupasePestaşiseretrăsesestabilind 
acolo un regim de ordine, regele tuturor Românilor 
fu încoronat la Atba-IuUa. Trecînd aceste eveni
mente măreţe regele s’a consacrat problemelor de 
organizare internă, dar o boală crudă I-a chinuit şi 
l-a dus înainte de vreme la mormînt. El a decedat în 
ziua de 20 Iulie 1927, piîns de toată românimea şi 
corpul său a fost aşezat în catedrala delaCurteade 
Argeş alături de marele său înaintaş regele Carol 1 şi 
de ctitorul sflntului locaş Neagoe Basarab.

FERDINAND ® staţie c. f. j. Severin, plasa Ca
ransebeş, între Caransebeş şi Bouţari. H ® f. i, cir- 
cumscrip. corhun. jud. Constanţa cu 16 sate (1929).

FERENDIA, com. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Gătaia'; 1471 loc. Staţie c. f. între Gătaia 
şi Jamul mare.

FERENŢ losEF (fl928), episcop unitar In 
Transilvania.

FEREU RIGA, scriitor grec, de origine român, 
a venit'din Tesalia în Bucureşti; a fost secretar 
al unui boier Brîncoveanu, apoi al Domnitorului 
Mavrogheni (1786); mai tîrziu s’a dus la Viena.

FERHAT-Paşa (tl596), general turc; a fost 
mare vizir.

FERNjftJIDO PO, insulă la V. Africei, în golful 
Guineei, d'escoperită în sec. xv de călătorul portugez 
de la care îşi luă numele. Aparţine Spaniei din 1774)

FERNIC GEORGE (*1900tl930), aviator român.
A construit în America un avion, cu care hotărîse 
să vie în Bucureşti; a murit însă, printr’un acci
dent, cu cîteva zile înainte de a porni.

FERQE (danez: faeroGr), grupă de insule 
între Norvepa, Islanda şi Scoţia; supr. 1325 km. 
p. 13.000 loc.; cap. Thoishavn; ţine de Danemarca.

FERRARA, oraş în Italia (Emilia) pe Padu;
90.000 loc.

FERRARI OAUDENZIO (*ca. 14811 ca. 1545), 
pictor, sculptor, arhitect italian. Pr. op. Medi
taţia Sf. Paul (în bis. Sf. Maria, Milano), Mar
tiriul Sf. Caterina (Muzeul Brera, Milano).

FERRARI ettore (*1844tl929), sculptor ita
lian. A avut şi amestec In politică, fiind partizan 
al lui Garibaldi. Pentru noi a lucrat statua lui 
Ovidiu de la Constanţa.

FER RAR IS GALILEO, (*1847 tlS97), inginer şi 
fizician italian, descoperi principiul rotaţiunii 
electro-dinamice (1885), Inventă motorii poli- 
fazici cu curent alternativ.

FERRERO GUGLIELMO (*1871), istoric italian.
A supus istoria Romanilor unei noi cercetări cri
tice, ajungînd, uneori, la concluziuni cu totul opuse 
celor admise în genere de specialişti, expuse în 
principala sa operă: Mărirea si decadenţa Romei 
Ţrad. rom.: Cuvlntări către surzi (de C. Alexan- 
drescu, 1926);

FERRI ENRioo (*1856 tl929), sociolog italian, 
împărtăşind ideile lui Lombroso, a publicat 
scrieri despre sociologia criminală, despre omu
cidere si sinucidere, despre justiţia penală, etc.
S’a trad. rom. Principii de drept criminal (de P. 
şi Lavinia lonescu-Muscel, 1929).

FERRIERES- (ferier] SAUVEBOEUF [sov’ 
bof] CONTE (*1750tl814), diplomat şi ofiţer fran
cez. A tipărit în 1790 o lucrare în 2 volume cu- 
prinzînd călătoriile lui în Turcia, Persia, etc., în - 
care vorbeşte şi despre ţările noastre.
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pEPţ. FERHY JULES C1832tl893), advocat, om po- 
P I I litic francez, cunoscut prin loviturile date con- 
r I L gregaţiilor catolice şi prin poiilica colonială, gra

ţie căreia Franţa doblndi Tunisia şi pregăti stă- 
pînirea Tonkinului şi Madagascarului.

FŞRSTEL. ENKio (*1828tl883),arhitectaustriac; 
construi. Intre altele, Universitatea din Viena.

FESTETIGS [cit.: fcsteticl] QEORQE (*1755 f 
1819), economist ungur. Intemeiă prima şcoală de 
agricultură în Ungaria; făcu şi fundaţiuni filan
tropice.

FŞSZTY ARPAD (*1856), pictor maghiar. Cu
noscut prin mari fresce şi tablouri istorice.

FETEŞTI, corn. rur. jud. Ialomiţa plasa Fe
teşti; 6500 Ioc. Formează o circ. corn. cu 6 sate. 
Staţie c. f pe linia Bucureşli-Cemavoda-Con- 
stanţa, şi cap de linie laterală Făurei-Feteşti.

FEŢELE ® munte jud. Buzău corn. Chiojdul- 
din-Bîsca, alt. 1642 m. H ® lac jud. Buzău corn. 
Chiojdul-din-Bîsca, supraf. 300 rn. p. încon,jurat 
de stlnci mari pe cari sînt cuiburi de vulturi; se 
numeşte şi Lacul vullurilor.

FŞUERBACH PAITL lOAN (*1775f 1833), ju
rist penalist germ., redactă un cod penal şi civil 
după al lui Napoleon.

FEUILLET [folfe] OCTAVE (*1821 f 1890), ro
mancier francez. A scris şi piese de teatru cu mai 
puţin succes. Trad. rom. Onesta, roman (de G. Po- 
povici, 1856), Romanul unui tlnăr sărac (de G. 
Dumitrescu, 192o).

FEVRONIA, martiră, prăznuită de biserica 
ortodoxă’la 25 Iunie. A trăit pe timpul lui Dio- 
cleţian (284—305), a intrat din vîrstă fragedă în 
viaţa călugărească. Mănăstirea în care se afla fu 
atacată de persecutori şi călugăriţele fugiră, dar 
Fcvronia, fiind bolnavă, a fost prinsă, dusă la 
comandantul oştirii şi martirizată cumplit; au bă- 
tut-o, au ars-o cu torţe, i-au tăiat limba, i-au scos 
dinţii, i-au tăiat picioarele, mlinile şi în fine capul.

FEIZ, oraş în Maroc, 70000 loc. Comerţ activ; 
industrii: ţesătorii, pielărie, vase smălţuite.

FIBIŞ, corn. rur. jud.Timiş-Torontal, plasa Li- 
pova;21791oc.Staţiec.f.întreB,adna şi Timişoara.

FţCEÎF........ .. general bulgar. A reprezentat
ţara sa la conferinţa de pace din Bucureşti din 1913.

FICHTE lOHANN (* 1762f 1814), filozof german, 
profesor în Elveţia, apoi în lena. Admirator al 
revoluţiei franceze, cînd Napoleon ocupă Prusia 
(1809) publică vestitul său apel: Discurs către 
naţiunea ijermană.

FIEDLER [fidler] KONRAD (*1841 tl895), fi
lozof german. S’a ocupat cu filozofia artei.

FIELD [fild] CYBUS (*1819 11892), inventato
rul telegrafului transatlantic şi fundatorul com
paniei transatlantice care stabili primul cablu în
tre America şi Europa (1854).

FIENI, corn. rur. jud. Dîmboviţa, plasa Pu
cioasa; 1504 ioc. E centrul unei circ. corn. cu 10 
sate. Staţie c. I. între Pucioasa şi Pietroşiţa.

FIERBINŢI ® corn. rur. jud. Ilfov, plasa Fier
binţi. Formează o circ. corn. cu 12 sate. H ® c. r. 
jud. Vlaşca plasa Glavacioc; 1634 loc. După legea 
1929, ţine de circ. corn. Şelaru.

FIESGO GIOVANI LUIQI (*1523tl547), om po
litic genovcz, încercă, printr’o conjuraţie, să ia 
puterea din mîna familiei Dor ia, dar muri chiar în 
momentul cînd lovitura părea că izbuteşte. In- 
tîmplările acestea au dat subiect lui Scliiller să 
scrie cunoscuta sa tragedie: Conjuraţia lui Fiesco.

FIESOLE BENEDETTO (* ca. 1387f ca. 1455), 
pictor italian, vestit mai ales prin miniaturile sale!

PiQARO, personagiu din piesa lui Beaumarchais 
Bărbierul din Sevilla (1775). ţ[ Numele unui ziar 
din Paris, foarte important, fundat în 1854.

Fn.ADŞTJlA (PHiLADEiPHiA), oraş în Statele- 
Unite (Statul Pensilvania), pe fl. Delaware- 
1.894.510 loc.

FILARŞT, egumen al mănăstire! Sf. Ecaterma 
din Bucureşti; episcop al Buzăului 1749—1753, 
mitrop. Ungro-Vlahiei 1754—1760, sub numele de 
F. I. A sprijinit tipărirea de cărţi bisericeşti.

FILAKŞT (tl793), prelat român (după unii

grec de origine, după alţii Român macedonean). 
A fost arhimandrit în Bucureşti (1776) şi a purtat 
titlul de mitropolit alMirelor-, a lucrat Ia tipărirea 
Mineelor cu episcop. Chesarie; a fost episcop al 
Rimnicului (1780--1792) şi apoi mitropolit al 
ţării sub titlul de F. II (1792—1793). Aci a reor
ganizat tipografia, a clădit un han, din al cărui 
venit se întreţinea un azil 
pentru copiii săraci (pe locul 
acesta s'a ridicat apoi Tea
trul Naţional), a făcut un 
foişor şi o cişmea la marginea 
Bucureştilor. Şi-a lăsat ave
rea pentru scopuri de bine
faceri şi aceasta a servit ca 
prim fond pentru deschiderea 
Azilului „Elena Doamna”.

FILARET, cartier în Bu-' 
cureşti pe un deal, numit ast
fel după mitropolitul Filaret 
11, care a zidit aci o cişmea 
şi un foişor. Aci s’a făcut în Mitropolitul Filaret II. 
1906 parcul Garol I.

filarmonica (societatea), asociaţiune culturală 
şi artistică, Întemeiată în Bucureşti în anul 1834. 
Ea organiză o serie de manifestaţiuni publice: re
prezentări de piese, producţiuni muzicale, etc. şi 
răspîndi ideea înfiinţării unui Teatru naţional: prin 
membrii ei se traduseră şi se tipăriră piese din li
teratura universală (din MoliCre, Voltaire, Alfieri, 
etc.). Directorul societăţii a fost multă vreme I. 
Heliade Rădulescu, iar preşedinte Vornicul G. 
Filipescu. A publicat şi o revistă specială: Gazeta 
Teatrului naţional (1836).

FILEP GEOROE, filantrop român în Transilva
nia. ’ Şi-a lăsat averea pentru scopuri culturale.

FiLEROT ŞI ANTOZA, roman din literatura po
porană scrisă; s’a păstrat în cîteva manuscrise. Pri
ma ediţie tipărită e din 1875 (BrăUa, ed. Gampiniu)

FILEŞTI, staţie c. f. jud. Govurluiu între Galaţi 
şi Bărboşi.

FILIAŞI, corn. rur. jud. Dolj pe rîul Jiu plasa 
Filiaşi; 6586 loc. Are o şcoală de meserii. Staţie c. 
f. între Graiova şi Severin; de aci porneşte linia 
secundară spre Tirgu-Jiu—Bumbeşti. După legea 
1929, formează o circ. corn. cu 17 sate..

FILIMON, Apostol, prăznuit de biserica or
todoxă la 22 Noembrie. A 
fost convertit de Sf. Pavel.

FILIMON NICOLAE( * 1819 
tl865), scriitor român. A 
fost cîntăreţ şi epitrop al 
bisericii Enei în Bucureşti, 
critic de artă şi funcţionar 
la Arhiva Statului. Pe lîngă 
cronici, a publicat şi o rela
ţie de călătorie în Germania 
(1860), dar mai cunoscut 
este prin romanul Ciocoii 
vechi (1863) primul roman n. Filimon. 
românesc, care-şi păstrează (După o foto. com. dc 
valoarea ca roman social. G- Baiculescu)

FILIP APOSTOL, prăznuit dc biserica ortodoxă 
Ia 14 Noembrie. Era din oraşul Betsaida (Galilca). 
A fost între primii chemaţi de Isus. După pogo- 
rîrea Sf. Duh, el a plecat în Frigia, unde a propa
gat credinţa hi Domnul Hristoş. Se zice că acolo a 
murit. Gorpul lui a fost adus la Roma şi aşezat 
într’o biserică zidită In onoarea lui.

FILIP II (*382t336 a. Ghr.), rege al Macedo
niei între 359—336. El urmăreşte cu stăruinţă 
acţiunea pentru penetraţiunea în Grecia, isbu- 
tind să-şi asigure amiciţii printre conducătorii 
statelor greceşti, prin toate mijloacele. Gombătut 
de Demostene prin vestitele sale discursuri [Fili
pice), el deveni stăpîn, şi prin intrigi şi prin victo
ria de la Chcronea 338, peste Grecia întreagă. Fu 
ucis de un tînăr în timpul unei ceremonii.

FILIP II(*1527tl598),regeal Spaniei din 1556, 
avînd şi Tările-de-jos şi statele din Italia. Avu 
războiu cu Papa Paul IV (1556) şi prin aceasta şi cu 
Franţa, mai tirziu cu Turcii; susţinu lupta contra
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revoltaţilor din Ţările-de-jos, pe care-i guverna 
duceie de Alba; deveni rege şi al Portugaliei (1581); 
purtă, războiu cu Angiia după urcarea pe tron a 
Eiisabetei, de şi fusese soţul Măriei, fiica lui Hen- 
ric VIU, şi marea lui flotă [armada invencibte) 
fu distrusă (1588).

FILIP V (*1683tl746), rege 
al Spaniei (1700). Nepotui lui 
Ludovic XIV, a condus ţara 
după interesele Franţei, dar 
mai tlrziu, din cauza căsăto
riei cu o prinţesă italiană, su
feri influenţa acesteia. A ab
dicat In 1724.
“ FILIP II AUGUST ('1165 
ţl223)rege al Franţei din 1180.
Avu războiu cu regele Angliei Filip II, regele Spaniei 
(Henric ii), luă parte la o cru
ciadă, mai purtă şi alte războaie cu Englezii, 
porni o expediţie religioasă contra Albigensilor 
(1219), avu multe succese mai ales contra feu
dalilor puternici, pregătind unitatea Franţei.

FILIP IV CEL FRUMOS (' 1268,tl314), rege al 
Franţei între 1285—1314. In timpul lui s’au pur
tat războaie cu Flamanzii, cu Englezii, s’ă cuprins 
Flandra, s'a înfrînt puterea papală, făclndu-se re
şedinţa papei Clement V la Avignon (1305).

FILIP VI DE VALOIS (* 1293 fl350), rege al 
Franţei din 1328, începu războiul de 100 de ani 
contra Englezilor (1337).

FILIP ALESANDRU (* 1842 tl899), advocat român 
în Abrud. A fost sprijitor al cauzei româneşti şi a 
lucrat pentru desvoltarea economică a regiunii.

FILIPENI, circ. corn. cu 10 sate (legea 1929).
FILIPESCU ALEXANDRU zis WLPE (*1775 

1 1856), 'boer român. Fiul lui 
Radu F.; a condus tratativele cu 
Tudor Vladimirescu, la intrarea 
acestuia în Bucureşti; a lucrat la 
întocmirea Regulamentului Or
ganic şi, sub Bibescu, a fost cai
macam al Olteniei.

FILIPţîSCTJ CONSTANTIN (' 1804 
tl842), fiul lui lordacbe F. A fost 
colonei în miliţia română, mem- 1
bru în eforia şcoalelor; secretar 
al lui Kisselef.

FILIPESCU GHEQRGHE zis DA- Al r.r 
DU (‘1811 tl889), fiul lui lorda- Alex‘ Fll,pescu- 
che. A fost ofiţer în armata rusească, la 1859 a 
trecut in cea română ; a luat 
parte la războiul' pentru inde
pendenţă.

FILIPESCU QHEORQHE O. ziS 
mareşalul (*1840 1 1902), fiul 
lui Constantin F. A .fost adju
tant al Domnitorului Guza. Ma
reşal al palatului între 1866—
1874, apoi reprezentant al ţării 
la Petersburg; din 1900 din nou 
mareşal pînă la moarte.

FILIPESCU GRIGOKE N. ('1817 
tl881), om politic român. A fost 
ministru de control în mai multe 
guverne prezidate de C. Kreţulescu în 1859.

FILIPESCU lOAN (lANCU) zis VULPACHE (*1811 
1 1863), fiul lui Alexandru F.
Vulpe. A fost ministru de ex
terne sub Barbu Ştirbeiu (1849—
1856), caimacam în 1858—59 
(cu Băleanu şi ManU), a spri
jinit unirea principatelor; a fost 
prezident de consiliu în 1859, 
mai tîrziu deputat şi vicepreşe
dinte de Cameră.

FILIPESCU IORDACHE' (=
GEQRGE) '(*1765tl855), fiul lui 
Costache F., om politic din 
Muntenia. A avut rangul de 
mare ban şi a fost caimacam al ^ .A1- FillPescu. 
Olteniei (1830). A candidat la tron în 1834, dar 
n’a reuşit, şi sub Alexandru Ghica a avut mini-

Filipescu' Grigore.

Filipescu Nicolae.

sterul de interne. In 1842, clnd Ghica a fost în- plj. 
lăturat, el a făcut parte din căimăcămie (cu Teodor 
Văcărescu şi Cornescu); îl găsim ministru dejusti- r lL 
ţie sub Bibescu (1847)şi sub Ştirbeiu (1849—1854).

FILIPESCU NICOLAE (*1861fl916), fiul lui 
Grigore F. Om politic român. A condus din 1886 
ziarul,,Epoca” şi a luptat cu o mare violenţă con
tra guvernului lui I. C. Bră- 
tianu. A fost deputat în multe 
legislaturi, primar al Capitalei 
(1895), ministru de domenii în 
1900 sub prez. lui P. P. Carp, 
de războiu în 1910 sub acelaşi 
prezid., de domenii în guvernul 
lui T. Maiorescu în 1912. In 
timpul neutralităţii a fost u- 
nul din ' susţinătorii intrării 
noastre în acţiune alături de 
Franţa. El a publicat cîteva 
studii politice: Către un nou 
ideal, Partidele politice. Dis
cursurile sale au fost adunate 
şi publicate de N. Pandelea (Voi. I, 1912).

FILIPESCU fana boier muntean., repară 
mănăstirea Mărgineni, 1646.
. FILIPESCU, w CONSTANTIN cAFITANUL.

FILIPEŞTI ® sat jud. Bacău 456 loc. Ţine 
de circ. corn. Oituz. ţf ® corn. rur. jud. Brăila 
plasa Călmăţuiu; 1414 loc. După legea 1919, ţine 
de circ. corn. Ion C. Brătianu. 1f ® f.-de-pAdure, 
corn. rur. jud. Prahova plasa Filipeşti; 1789 loc.
Tine de circ. corn. Diţeşti. Are o biserică zidită de 
familia Cantacuzino în 1688. 1[ ® p.-(tîrg), corn. 
urb. jud. Prahova plasa Filipeşti, pe un iaz ce dă 
îii rîul Prahova; 2500 loc. Regiune petroliferă. 
Exploatare de peşte.

FILIPICE, discursuri ale lui Demostene contra 
lui Filip, regele Macedoniei. (■»- demostene). Do- 
bîndind sensul de ,,discursuri violente contra unei 
persoane”, s'a dat acest nume şi discursurilor lui 
Cicerone contra lui Antoniu. (•»- cicerone).

FILIP UDE DANUL [mireiieşte dduitrie], scri
itor grec. Călugăr, a venit în Bucureşti pe la 1789—
90. A publicat în 1816 la Lipsea în 1. greacă o istorie 
şi o geografie a României. Jstoria cuprinde poves
tirea faptelor din vechime pînă la înfiinţarea prin
cipatelor, bl Geografie vorbeşte despre climă, sol, 
minerale şi animale, ocupîndu-se de principate.
Banat şi Transilvania. Are şi hărţi, între cari una 
intitulată ,,România” cuprinde teritoriul de la 
Nistru la Tisa.

FILIP IDE m- PEILIPFIDE:
FILIPINE, insuie în Oceanul Pacific, formînd 

arhipelag. Descoperite în sec. xvi, stăpînite de 
Spanioli de la 1565, au trecut în posesiunea Sta
telor Unite în 1898. Suprafaţă 296.310 km. p., 
9.000.000 loc. Capitala e Msnllia în insula Luzod.

FILIPpPOL, oraş în Bulgaria, 85.000 loc,
FILISTENI, popor antic; au supus pe Ebrei, 

dar aceştia s-au liberat prin energia lui Samson.
FILITTI CONSTANTIN (*1831 tl890), colonel ro

mân. A intrat ca iuncăr în cavalerie (1849) şi 
înaintat pînă la gradul de colonel (1882); a fost 
ajutant al lui Vodă Cuza, apoi al Domnitorului 
Carol I. A fost şi prefect (1870, 1889), şl deputat 
(1866, 1888.)

FILITTI COSTANDIE tm- COST AND IE.
FILITTI DOSITEIU ivDOSITEIU.
FILITTI gheorohe (*1833 tl899), magistrat ro

mân. A fost procuror general al Curtea de Casaţie 
(1879). Opere pr. Proprietatea funciară in Do- 
brogea, 1881; Efectele hotăririlor date de tribu
nalele străine, 1896; Efectele erorii de drept si de 
fapt, 1898.

FILITTI GRIGORE (*1818tl880), magistrat ro
mân. A fost membru al Curţii apelative (1858), al 
înaltei Curţi (1859) şi în 1862 al Curţii de Casaţie 
înfiinţată în 1861.

FILITTI lOAN c. (*1879), istoric român. Doctor 
în drept din Paris, a fost director al afacerilor 
politice în ministerul de externe din Bucureşti, 
director al afacerilor consulare. Azi membru al
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FIS
FIL- Consiliului legislativ (1926); membru corespon

dent al Academiei Române (1915). Op pr. Les 
principauUs roumaines sous l'ocoupation russe 
1904; Din arhivele Vaticanului, 1912—1914; Ro- 
mânia fa{â de capUulaţiile Turciei, 1915; Dom
niile române sub Regulamentul Organic, 1915; 
Despre Negru-Vodă, 1924.

FILţTTI rAddcanu (tl818), jurist român. A 
lost pr’avilist pe llngft divanul ţării, judecător la 
tribunal, director al căimăcămiei din Craiova.

FILITTI SILVESTRU (*1759tl828), medic ro
mân. Doctor de la GOttingen, a funcţionat In 
Bucureşti ca medic al orfano- 
trofiei (1785) şi a făcut parte 
din primul consiliu sanitar al 
Munteniei (1793); a introdus 
vaccinarea şi a cultivat pentru 
prima dată cartoful pe la În
ceputul sec. XIX.

FILOTEIU, episcop al Bu- 
zăidul, 1850—1860.

FţLSTICH I04N (*1684tl743), 
istoric sas. A lost profesor în 
Braşov.

FILTSCHeuokn (*1856), scrii
tor sas. Profesor la Sibiu, apoi 
preot luteran In Bucureşti. S’a 
ocupat cu istoria culturală a 
Tramsilvaniei.

FţNOAL, personaj legendar ir
landez, sec. in, eroul poemei cu 
acelaşi nume, răsplndită pe la 
1760 de către Maepherson, a- 
tribuind-o lui Ossian (•»• acest 
cuv.) şi eroul ar li lost tatăl poe
tului. Heliade a publicat o poemă 
In şase cinturi cu acelaşi titlu 
şi subiect.

FINISTER ® departament 
In NV Franţei. H ® cap la NV. 
peninsulei Iberice.

FINţŞ, corn. rur. jud. Bihor, 
plasa Beiuş; 2070 loc. Staţie 
balneară: pucioasă.

FZNLAJTDA (SUOHEN TASA- 
VALTA), Stat în Europa, consti
tuit în 1917. Se mărgineşte la 
N. ou Norvegia şi Oceanul Arc
tic, la E. cu Rusia, la S. cu 
golful Finlandei şi la V. cu Sue
dia şi cu golful Botnic. Pămîntul 
este în genere cu altitudini mici.
Este udat de puţine rîuri între 
cari /Cerni, care se varsă în gol
ful Botnic, dar are un foarte 
mare număr de lacuri cari ocupă 
peste 40000 de km. p., între cari 
şi jumătate din lacul Ladoga.
Clima este relativ temperată, deşi septentrională, 
graţie apropierii curentului Gulf-Stream şi mun
ţilor Laponiei cari o apără de vînturile de nord. 
Produce cereale mai ales în S.; creşterea vitelor, 
cailor şi porcilor are o mare desvoltare. Exploa
tarea pădurilor şi a minelor (cupru, etc.) li aduc 
venituri importante. Industria (hîrtie, lemn lu
crat, pielărie, metalurgie, etc.) este în constant 
progres. Finlanda are o suprafaţă de 388.483 km. 
p. şi o populaţie de 3. 558.000 loc.

E o republică, al cărei prezident se alege pe 
6 arii. Parlamentul este format numai din Camera 
deputaţilor, aleşi prin sufragiu universal direct şi 
secret.

Afară de Suedezi, populaţia e formată din Finezi, 
cari vorbesc o limbă aparţinlnd ramurii fino-ugri- 
ene. Unită cu Suedia din vechi timpuri (ca. 1300, 
cînd locuitorii ei s’au şi creştinat). Finlanda a fost 
alipită Rusiei după 1809, conservîndu-şi titlul de 
Mare ducat, dar pierzlndu-şi din ce în ce autono
mia ce i se garantase la început. Profitlnd de eve
nimentele din 1917, s’a proclamat independentă 
şi a fost recunoscută ca atare de Societatea 
Naţiunilor in 1920.

Capitala este Heisingiors ( =Heiainski in limba lor) 
216.000 loc. Or. pr. Abo (Toiou) 62.000 Ittc., Ta- 
meiBlors (Tâmpere) 52.000. loc.

Moneta este marka; pentru măsurători se în
trebuinţează sistemul metric. De Finlanda ţine 
şi grupul de in.sulc Aiand.

FINTA, com. rur. jud. Dîmboviţa pe malul 
stîng al laJomiţei. Aci a fost vestita bătălie între 
Mateiu Basarab şi Vasile Lupu 1653; e şi o movilă 
sub care zac soldaţii morţi în această luptă. Azi 
Finta e centrul unei circumscripţii com. cu 9 
sate.

Harta Finlandei.

FIQNIA, insulă Marea Baltică, ţine de Da
nemarca; 3406 km. p., 250.000 loc.

Fmpysi (*916fl020), poet persan, autorul 
vestitei poeme Şah-Nameh (Cartea Regilor).

FIRIZA, com. rur. jud. Satu-Mare, plasa Baia- 
Mare; 1342 Ioc. Staţie c. f. pe linia Baia Mare 
Firiza-de-Jos.

FIRTĂNUŞ, circ. com. jud. Odorheiu cu 3 
sate (1929).

FţSCH£3l EUIL (*1852 tl919), chimist german. 
A fost profesor la Mdnchen Ia Wilrzburg şi la 
Berlin. A luat premiul Nobel în 1902; membru 
onorar al Academiei Române (1913). S’a ocupat 
cu diferite probleme de chimie organică, între 
cari sinteza zahărului.

FISCHER [fişer] kdno (*1824 fl907), filozof 
german. Op. pr. istoria filozofiei noi (1854), 
Viaţa, doctrina^ critich doctrinei luiKant (1860, 
1883). A fost profesor la lena şi la Heidelberg. A 
desvoltat ideile lui Hegel şi s’a distins mai ales 
prin cercetările asupra istoriei filozofiei.

FisiocRAŢi, economişti a căror şcoală de eco
nomie politică socotea că pămîntul este singura 
avuţie.
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FITZMAURIGEEDMDND LORD (*1346), om po
litic englez. A fost numit, în 1881, membru 
în comisiunea pentru reorganizarea provinciilor 
din Turcia europeană; apoi, în 1883, delegat la 
conferinţa de la Londra pentru navigaţia pe 
Dunăre.

FIUME, oraş în Italia,- port la Adriatica (golf. 
Quărriero); 30.000 loc.

FÎNTÎNA-BANTJLUI. com. rur. jud. Dolj, 
plasa Calafat; 2260 loc. După legea 1929 ţine de 
circ. com. Cetatea.

FÎNŢINA BLANDUziEi, piesă în 3 acte de V. Alec- 
sandri jucată pe scena Teatruiui Naţional din 
Bucureşti la 22 Martie 1884, publicată întîiu 
în Convorbiri literare, apoi în volum, 1884.

FÎNTÎNA ZÎNELOR, com. rur. jud. Ismail, 
plasa Fîntîna-Zînelor; 2539 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. Com. Sichirlichitai.

FÎNTÎNELE ® munte, jud. Cluj, loc istoric; 
aci s’a dat Ia 6 Iulie 1849 o vestită luptă între 
ostaşii lui Avram lancu comandaţi de tribunul 
Corcheş şi un regiment de honvezi unguri coman
daţi de Vasvăry, care s’a terminat cu victoria 
Românilor, rămînlnd mort şi comandantul ungur, f 
® com rur, jud. Bacău plasa Bistriţa; 368 loc. 
Staţie c. f. între Bacău şi Roman. După legea 1929 
ţine de com Mărgineni. ^ ® circ. com. jud. Botoşani 
plasa Corni, are 6 sate. U ® c. r. jud. Iaşi plasa 
Bahluiu.’ După legea 1929, ţine de circ. com. 
Andrişeni. Ii ® com. rur. jud. Odorheiu, plasa 
Sîngeorgiul-de-Pădure;1043 Ioc. Formează o circ. 
com. cu 3 sate. Staţie c. f. între Blaj şi Praid. ţ| 
® c. r. jud. Teleorman, plasa Zimnioea; 2245 loc. 
După legea 1929, ţine de circ. com Suhaia.

FÎRDIA, circ. com. jud. Severin cu 3 sate (1929).
FÎRŢANEŞTI, com. rur. jud. Covurluiu, plasa 

Bujor; 2262 loc. Formează o circ. com. cu 3 sate. 
Staţie c. f. între Galaţi şi Bereşti.

FÎSTiCI corn. rur. jud. Vasluiu, plasa Racova; 
1280 loc. După legea 1929 ţine de circ. com. Deleşti. 
Ti ® mănăstire jud. Vaslui, com. Cosmeşti, In
tern. 1721 de Mihail Racoviţă, Domnul Moldovei.

FliAGELAN'ţ'I, ordin călugăresc, instituit în 
Italia pe la 1260, avînd regula ca membrii lui 
să sufere în fiecare zi o bătaie cu biciul în particular 
sau în public. După 1400, numărul participanţilor 
se micşoră, din pricină că Papa îi excomunicase 
şi autorităţile luau măsuri severe contra lor.

FLAMMARIQN CAMIL (*184211925), astro
nom fr. Vestit prin scrierile de popularizare şi prin 
cercetările asupra spiritismului. La noi, începlnd 
din 1900 (Astronomia populară de Th. M. Stoe- 
nescu), s’au tradus multe din scrierile lui de către 
H. Lecca (Tainele cerului, 1904), Victor Anestin 
(Ce e cerul, 1908, Ce e viaţa. Fenomenele spiri
tismului, Cataclismul din Martinica, 1910), losif 
Nădejde (O călătorie in cer, 1907), B. Marian (Soa
rele si luna, 1911, Ce-i cerul), Mihălcescu (Urania, 
1911, Dumnezeu în natură, 1914), Stelian Petrescu 
(Lumen), Sofia Nădejde (Visuri înstelate, 1909), 
Sc. Georgescu (Vulcanul Kracatoa, 1909).

FLANDRA ( =llam, VLAANDEBEN) fu, în evul 
mediu, un comitat care trăi mai puţin independent 
şi mai mult sub stăpîniri străine (Franci, Danezi, 
Normanzi); astăzi cea mai mare parte din vechiul 
teritoriu e înglobat în Belgia, formînd două pro
vincii (FI. de V., FI. de E.), ambele mărginite de 
Marea Nordului. Locuitorii (Fiamanzi) vorbesc un 
dialect (flamand) înrudit cu limba olandeză: Ora
şele princ. sînt: Bruxelles, Gând, Brugea. Ţinutul este 
renumit prin industriile sale şi prin creşterea vi
telor (rasa flamandă de vaci). In sec. xiv-xvu 
s’a produs în aceste ţinuturi o mare mişcare arti
stică în arhitectură, sculptură şi pictură (şcoala 
flamandă: Van Eyck, VanDyck, Rubens, Teniers).

FLAXJBERT [flober] GUSTATE (*1821 f 1880), 
romancier fr. Op. pr. Madame Bovary (1857) tra
dus rom. de L. Dauş (1900), Salambo (1862), tra
dus de L. DaUş (1913), Ispitifea Sf. Anton tradus 
rom. de Al. Bogdan (1926). E un romantic cu 
înclinări — declarate — spre naturalism.

FLAMÎNDA ® com. rur. jud. Mehedinţi, re

şedinţă, plasa Blahniţa; 1143 loc. După legea 1929 p | Ţ. 
ţine de cird. com. Pătulele. K ®c. r. jud. Teleorman, p. n 
plasa Tumu; 1702 loc. După legea 1929 ţine de iLU 
circ. com. Traiah. E aşezată la gura bălţii Berce- 
luiul lingă Dunăre. 1| ® c. r. jud. Vlaşca, plasa 
GUniştea; 2896 loc. După legea 1929 ţine de circ. 
com. Videle, ţf ® colină în faţa oraşului Cîmpulung 
(Muscel), pe care se află schitul Mărculeşti. t ® 
fostă mănăstire în jud. Argeş, întemeiată de 
Şerban Cantacuzino. U ® sat jud. Ilfov, aproape 
de Dunăre. Pe aici s’a făcut, în cursul războiului, 
în zilele de 1 Octombrie 1916 şi urm. încercarea 
armatei noastre de a trece Dunărea pentru a 
ataca armata bulgară, dar fără izbîndă.

FLĂMÎNZI, circ. com. jud. Botoşani cu 8 sate 
(1929).

FLECHIER [fleşic] ESFBIT (*16321 1710), e- 
piscop francez, membru al Academiei fr., vestit ca 
orator: Discursul funebru pentru Turenne, pentru 
Maria Tereza, ş. a.

FLEGHTENMACHER alexandru (*1823 
tl898), compozitor şi violonist român. A fost tri
mis de Costache Conachi la Viena, a dirijat capela 
Teatrului din Iaşi (1844), apoi a trecut la Bucu
reşti, la, Craiova. Profesor la Conservatorul din 
Bucureşti (1864), a scris melodii pentru diferite 
piese ale lui Alecsandri (Chiriţa în Iaşi, în pro
vincie, Scara miţei), Millo (Baba Hîrca) ş. a.; a 
publicat o colecţie de arii naţionale.

FLEGHTENMACHER CRISTIAN (ca. *17851 
1843), jurist sas. Chemat de guvernul Moldovei în 
1813, a lucrat la pregătirea legiuirii lui Scarlat 
CaUmah şi la redacţiunea ei. Numit pravilist o- 
ficial de Mihail Suţu, rămîne mulţi ani în această 
funcţiune. In 1830 a deschis un curs de ştiinţa le- 
ijilor romane printr’o lecţie care avea de subiect: 
istoria dreptului românesc (tip. înUricariul lui Co- 
drescu, voi. xix).

FLERS [fler] ROBERT de (*18721 1927), ziarist 
şi autor dramatic francez. Membru al Academiei 
Franceze (1920). In timpul războiului mondial, 
el a făcut parte din misiunea franceză care a ajutat 
la refacerea armatei noastre în Moldova. După în
cheierea armistiţiului, a părăsit ţara şi a revenit 
în 1918 cu aeroplanul de la Salonic spre a ne da 
de ştire că e momentul să reluăm armele după ce 
frontul de acolo fusese învins. Mai cunoscute din 
piesele lui: Le roi, L’habitvert.

FLETJRIOT zEnaide (*1829 tl890), scriitoare 
franceză. A publicat romane pentru tinerime.

FLEURY [fl6ri] ANDRfi (*1653f 1743), cardinal 
francez, politic, preceptor al lui Ludovic XV, prim- 
ministru (1726) pînă la moarte.

FLEVA NICOLAE (*1840t 1914), om politic ro
mân. Cunoscut mai ales ca orator în întruniri po
pulare, a fost deputat în multe rinduri, primar al 
Capitalei,ministru de interne (1895).

floarea darurilob ® colecţie de sfaturi mo
rale, proverbe şi povestiri, tipărite pentru prima 
dată la Snagov, în 1700, tradusă după cartea gre
cească cu acelaşi nume (’Avto? tuiv /apltiuv) tipă
rită la Veneţia, în 1675, şi scoasă la rîndul ei, din- 
tr’o operă italiană Fior di virtu. H ® revistă lite 
rară condusă de N. lorga. .

floare albastra, revistă literară, Bucureşti 
1898—1899, sub direcţia lui I. Constantinescu- 
Stans.

FLONDOR lANCu CAVALER (* 1865 tl924), om 
politic bucovinean. Infiinţă partidul poporului 
(1898), care avu ca organ Dreptatea, apoi Patria, 
conduse de Valeriu Branişte. Membru în Parla
mentul (Landtag) Bucovinei. Sprijinitor al bi
sericii româno, alături de mitrop. Vladimir de 
Repta, apără independenţa ei. In 1918 fu în frun
tea Românilor cari proclamară unirea cu Regatul 
român şi fu ales preşedinte al Consiliului naţional 
şi şef al Guvernului provizoriu bucovinean. După 
unirea tuturor provinciilor, fu, scurt timp, mi
nistru în 1919.

FLONDOR TPDOR (*18621 1908), compozitor 
român. A făcut muzica cupletelor mai multor piese 
de V. Alecsandri: Drumul de fier, Millo director.
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FOC
FLO- Cinel-Cinel, Florin si Florica, Nunta ţărănească-, 

a compus opereta Mo? Ciocârlan.
FLQNDOR, staţie c. f. Intre Storojineţ şi Ber- 

homete.
FLOQUET [floke] CHARLES (* 18281 1896), ad

vocat, om politic francez; prezident ai Consi
liului (1888), combătu bulangismul, avu chiar duel 
cu Generalul Boulanger.

FLOR, martir prăznuit de biserica ortodoxă 
la 18 August. A trăit in Iliricum. A fost pus 
bnpreună cu fratele său Lavru, fiind. amîndoi 
constructori, să facă un templu păgin. Ei l-au 
construit, dar, după ce a fost gata, au venit Îm
preună cu mulţi creştini şi au dărimat idolii, în- 
chinlnd biserica lui Dumnezeu. Pentru aceasta 
au fost martirizaţi.

FLORENŢA (= ital. PIRENZE), oraş în Italia 
prov. Toscana) pe Arno; 300.000 loc.; vestit prin 
comorile de artă ce cuprinde.

FLORŞSCU ALE3CANDRU O. (*1867ţl925), di
plomat român. A fost ministru plenipotenţiar, 
secretar general al Ministerului de externe. A scris 
poezii şi două piese de teatru: Sanda, 1908, şi 
Chinul, 1910.

FLORESCIT ALEXANDRU EM. om politic român. 
A fost prefect al Capitalei, director In, Ministerul 
de Interne şi ministru de Control (1862) şi de 
Lucrări publice (1862).

FLORţlSCU BONiFACiu ('1848tl899), profesor 
român. A predat limba franceză şi istoria la di
ferite licee din Bucureşti; a lucrat împreună cu 
Macedonski la diferite reviste literare. Op pr. Curs 
de literatură franceză (1890), Ritmuri şi rime 
(1892). Traduceri: Să nu zici vorbă mare de Mus 
set (1889), Domnia lui Bibescu de Gh. Bibescu 
(1893).

FLORţSCU DUMITRU O. (*1827tl875), com
pozitor român. Fiul vornicului lordache Plorescd. 
Exilat după revoluţia din 1848, a făcut studii de 
muzică la Paris; a luat parte la lucrările pregăti
toare pentru înfiinţarea Conservatorului din Bu
cureşti ; a fost magistrat, prefect, senator. A com
pus muzica pentru diferite poezii ale autorilor ro
mâni: Steluţa (Dedicaţie), Bora Mariucăi, Gon- 
doleta (de Alecsandri), Prizonierul (de Bolinti- 
neanu). Gondola (de Creţeanu), etc. şi Hora lui 
Cuza-Vodă la intrarea in Bucureşti a domnito
rului (1859).

FLOKŞSCU EMANojL, om politic din Mun
tenia. ll găsim mare logofăt al trebilor bisericeşti 
in 1844—1846.

FLORESCU ION EM. (* 181911893), general şi 
om politic român. După studii speciale la Paris, 
a organizat, în timpul Iui Bibescu, prima şcoaiă. 
militară. A iuat parte, fiind colonel, la războiul 
Crimeei, ataşat pe lingă un general rus. Ministru 
de războiu al Munteniei (1859), este numit şi în 
Moldova (1860); după unirea definitivă, fiind îna
intat general, a fost iar ministru de războiu în 
1862—63, apoi de interne şi lucrări publice în 
cabinetul Creţii lescu (1865—
66). Sub domnia lui Carol I, 
il găsim ministru de războiu 
do la 14 Martie 1871 plnă la 
3 April 1876 în guvernul pre
zidat de Lascar Catargiu, iar 
după retragerea acestuia for
mează el un guvern de 23 de 
zile. Dat in judecată împreu
nă cu toţi colegii săi, este o- 
prit de a lua parte la războiul ^ 
independenţei, dar această 
dare In judecată nu are ur
mări şi Îşi continuă iar acti
vitatea politică, fiind preşe
dinte al Senatului (1890—91) 
şi şef al unui guvern de cîteva luni (Februarie— 
Noembric 1891). Membru fondator al Ateneului 
Român, a lucrat împreună cu Esarcu la adunarea 
fundurilor pentru clădire. Preşedinte al Societăţii 
pentru învăţătura poporului român, i-a lăsat prui 
testament un mare imobil în Bucureşti.

G-ral Florescu.

Florian.

FLORIÎŞTI ® corn. rur. jud. Cluj, plasa Vla
ha; 3000 loc. 1[ ® c. r. jud. Soroca plasa Floreşti; 
2092 loc. Staţie c. f. între Bălţi şi Mateuţi. Circ. 
corn. cu 37 sate (1929). H ® circ. corn. jud. Pra
hova cu 13 sate.

FLORIAN JBAN PIERRE CLARIS DE (*1755tl794) 
fabulist francez; membru al A- 
cademiei franceze. Scrise şi cîteva 
piese de teatru jucate cu succes 
în- timpul său. El a fost modelul 
lui Gr. Alexandrescu în prima 
epocă.

FLORIAN ARON rr AARON.
FLORICA, sat jud. Muscel 

corn. Valea Mare. Aci se află l 
mausoleul unde e înmormuitat 
Ion C. Brălianu. Staţie o. f. linia 
Goleşti-Cimpulung.

FLORIDA, peninsulă la N. 
golf. Mexic, face parte din Sta- 
tele^Unite americane.

FLOURENS [flura" ] PIERRE (*179411867), fi- 
ziologist francez, stabili teoria formaţiunii oaselor; 
localiză în creerul mic centrul forţelor cari re
gulează mişcările corpului.

FLURY, consul .general al Franţei în Principa
tele române, numit In 1797.

foae comerciala, industriala şi iconqmicA, sub 
redacţia lui Z. Carcalechi, a apărut iii Bucureşti 
1839.

FOAE PENTRU MINTE, INIMA ŞI LITERATURA, reviStă 
literară apărută în Braşov 1838—1865. Direc
tori: G. Bariţiu (plnă la 1850), lacob Mureşianu 
(plnă la urmă).

■ FOAE SATEASCA a PRINCIPATULUI MOLDOVEI, re
vistă de vulgarizare condusă Intliu de ,G- Asachi 
(1839—1840), apoi do Mih. Kogălniceanu (1840— 
1845), C. Bolla (1845—1845) şi iarăşi de Asachi 
(plnă la încetarea ei în 1851).

FflAFlA aOTTETATn PENTRU literatura şi cul
tura romana în bucovina, a apărut în Cernăuţi 
Intre 1865—1869 sub redacţia lui Ambrosiu Dimi- 
trovici. apoi a lui 1. G. Sbiera.

foaia FAMILIEI, re-vistă pentru petrecere şi cul
tură, întemeiată'în Iaşi în 1875 de 1. Pop-Flornn- 
tin; a reapărut în Bucureşti între 1905—1906.

FOAIA fofqrului, revistă de cultură generală, 
întemeiată în Sibiu în 1892 de i: Russu-Şirianu; 
apare şi astăzi.

FOAIA scolastecA, revistă pedagogică, literară şi 
ştiinţifică, fundată in Blaj în 1883 de loan Ger
mano; a apărut plnă în 1886.

FOAIA scolastica, organ al reuniunii învăţăto
rilor greco-catolici din arhidieceza de Alba-Iulia 
şi Făgăraş, fundată în Blaj în 1899 sub redacţia 
lui loan F. Negruţiu.

FOAIA SOCIETATII de MEDICI ŞI NATURIŞTI DIN 
PRINTIFATUL MOLDOVEI a apărut în Iaşi între 
1851—53 sub redacţia d-rului Vlmav.

FOAIA societAtii ROMÂNISMUL, revistă literară 
apărută în Bucureşti între 1870—71, avlnd ca re 
dactori pe U. P. iiasdeu, N. Scurtescu, G. Dem. 
Teodorescu, Gr. Tocilescu, M.
Zamfirescu, G. Missail, ş. a.

FOCA, martir prăznuit de 
biserica ortodoxă la 23 Iulie.
A trăit pe timpul împăratului 
Traian şi a fost martirizat, 
fiind pus într’o varniţă şi a- 
poi intr'o baie fierbinte.

FOCH [ foş ] FERDINAND 
(*1851 tl929), mareşal fran
cez. A luat parte la războiul 
din 1870. In timpul războiului 
mondial, s'a distins comandînd 
în diferite puncte şi ca şef al 
statului major, iar m 1918 i Mareşalul Focb. 
s[a încredinţat comanda tuturor armatelor aliate 
şi astfel s’a ajuns la încheierea armistiţiului şi 
apoi a păcii.

FOCILLON [fqsilou] HENRI, istoric francez, pro
fesor la Universitatea din Lyon. S’a ocupat cu
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istoria artei vechi indiene şi cu arta modernă. A 
venit în România şi a ţinut conferinţe în Cluj şi 
în Bucureşti; a făcut interveniri la Moscova pen
tru a ni se înapoia tezaurele noastre artistice şi 
documentare, dar n’a reuşit. E memhru onorar al 
Academiei Române (1926).

FOCION (*402 t317 a. Chr.), general atenian, 
adversar aj lui Demostene; voia împăcarea cu 
Filip al Macedoniei, apoi cu Alexandru. Concetă
ţenii săi l-au osîndit la moarte. x

FOCŞANI, oraş în Moldova, cap. jud. Putna; 
25454 loc. (1915), aşezat pe pîrăul Milcov. înainte 
de unire, o parte din oraş ţinea de Muntenia. Are 
1 liceu de băeţi şi 1 şcoală secundară de fete, 1 sc. 
normală de hăeţi, 1 sc. profesională de fete, 3 
şcoale comerciale, 1 sc. de meserii pentru băeţi şi 
mai multe şcoale primare, 1 sc. de surdo-muţl. 
Are 7 biserici ortodoxe, 1 armeană şi 2 israelite. 
Staţie c. f. spre Buzău-Bucureşti şi spre Iaşi şi a 
liniei laterale spre Odobeşti. E oraş vechiu, dar 
nu se ştie nimic despre originea lui. Intîia dată II 
găsim pomenit în sec, xv. S’au dat aci diferite 
lupte, între cari cităm pe cea din 1600 cînd Simion 
Movilă a fost învins de oastea lui Mihaiu Viteazul, 
pe cea din 31 Iulie 1789, cînd armatele austro- 
ruse comandate de Suvarov înving pe Turci. In 
epoca ocupaţiei ruseşti (dela 1829) a suferit foarte 
mult prin desele treceri ale trupelor. In Focşani 
a fost reşedinţa Comisiunii centrale instituite de 
Convenţiunea din 1858, care avea să se ocupe cu 
legiuirile de interes comun ambelor principate şi 
care se compunea din membri munteni şi moldo
veni.

FOCURI, com. rur. jud. laşi, plasa Bahluiu; 
2401’loc. După legea 1929 sat circ. com. Gropniţa.

FOE tm- DE FOfi.
F.OFELDEA, com. rur. jud.Sibiu plasa Nocrich; 

1048 loc.; locul naşterii lui A. Treb. Laurian. Staţie 
c. f. linia între COrnăţel şî Agnîta.

FOGARASI ŞTEFAN (sec. xvii), preot român 
calvi'nizat. A tipărit catehismul din 1642. .

FOGAZZARO ANTONIO (*1842tl911), poet şi 
romancier italian. Din operele lui s’au tradus: Idi
le spulberate) de G. Tomescu, 1908); Misterul poc- 
tului (de D. Tomescu, 1912); Povestiri (de N. 
Dăscovici, 1914); Daniele Cortis (de I. Florian, 
1922).

FOLKESTONE [folcst’n], oraş în Angîîa la 
Pasul de Calaîs; 37:000 loc. Port. Băî de mare.

FOLTEŞTI, circ. com. jud. Cdvurlui, plasa 
Prut-de-Jos, cu 8 sate (1929). Staţie c. f. între 
Galaţi şi Bereşti.

F ONT AINERLE AU [fontenblo], oraş In 
Franţa; 15.000 loc. Industrie de porcelanuri. Castel 
vestit cu opere de artă remarcabile. Aci se semnă 
tractatul dela 11 April 1814 prin care se stabili 
abdicarea lui Napoleon. împrejur ţinuturi pito
reşti, unde se stabilesc pictori ca să lucreze în 
linişte.

FONTANINU OEOBQE (*1825 tl886), profesor 
român. A fost profesor de limba 
latină la liceul din Craiova şi mult 
timp director. Adept convins al 
şcoalei latiniste, el obişnuia să 
schimbe numele şcolarilor spre a 
le da o înfăţişare mai aproape de 
latineşte. E foarte probabil că şi 
numele lui tot după aceste norme 
s’a format. Membru al Academiei 
Române (1870).

FONTENAY-AUX-ROSES
ffont’ne o roz], comună în Franţa, 
aproape de Paris; 4000 loc. Şcoală normală pri
mară de fete. Aci e aşezată şcoala românească din 
l^aris sub direcţia lui N. lorga.
, FONTENELLE BERNABD DE (*16571 1757), 
scriitor francez. Op. pr. Convorbiri despre plura
litatea lumilor (tip. 1686),

FORAIN [fore" ] JEAN (*1852 flt'31), pictor şi 
desenator îr., cunoscut mai ales prin caricaturile 
sale din diferite reviste satirice şi din ziarele politice.

FOREIQN OFFICE, engl. = ministerul de externe.

Foiitaninn.

FQRGACH FRANClso (*ca. 1510tl577), episcop FOC-
ung., istoric. Op. pr. De stătu reipublicae Hungariae.

FORMAU CONSTANTIN (*183011897), general 
ronjân. Sublocotenent în 1850, maior în 1865, a 
luat pârte cu distincţie la războiul pentru inde
pendenţă; colonel în 1883, general 1890.

FORMION VASILE, medic în Bucureşti; pe 
la 1837 era'medic al culorii de galben.

FORMQSA, insulă japoneză în Marea Chinei. 
Supr. 34.550 km. p., 3.300.000 loc. Producţie bo
gată de ceaiu, orez, tutun.

FORMOSUS (*816t896), papă al Romei In
tre 891—896:

FQROTIC, staţie c. f. jud. Caraş între Ber- 
zoviâ şi Oraviţa.

FORRO OBIOORIE (*1835ţ 1898), industriaş ro
mân'din Sebeş. A lăsat Asociaţiei un fond impor
tant.

FORRO miclAuş (miklos = nicolae), perso
naj important din Transilvania în sec. xvi, care 
a ajutat pe Coresi la tipărirea Cazaniei din 1564.

FORRO PAVEL (sec. xvi),' nobil ung. Ardeal; 
scriitor. Op. pr. Istoria lui Alexandru Macedon 
(1619). ^

FâRSTER FRIEDRICH (*ca. 1794f 1868), isto
riograf german, prof. ia Berlin. Op. pr. Eroii Pru
siei în timp de pace şi de războia (1846).

fOrster friedrich wilhelm (*1869), pe
dagog şi moralist german. Din operele lui s’au 
tradus în româneşte; Educaţia cetăţenească a 
tineretului (de A. Gulea, 1914), Şcoala si carac
terul (de Stei. Constantinescu, 1916), Cartea vieţii 
(de N. Pandelea, 1920), Importanţa social-morală 
şi social pedagogică a cooperaţiei engleze (de P. 
Ghiricuţă, 1923), înţelesul si aplicarea predicei 
de pe munte (de Pr. L N. 1925).

FORSTER wilhelm (*183211921), astronom 
german. Director al observatorului astronomic din 
Berlin. Membru onorar al Academiei Române 
(1913).

FORŢENI, circ. comunală jud. Odorheiu cu 
3 sate (1929).

FOSCOLO T700 (*1778tl827), scriitor ital.; 
adversar al Austriei în toate împrejurările şi, ca 
atare, devotat Iui Napoleon. După 1815 fu silit a 
trăi proscris în Elveţia şi Anglia. Op. pr. Scriso
rile lui Jacopo Ortis; Discurs despre textul lui 
Dante.

FOTIADE IO AN, agent diplomatic alTui Vogo- 
ride la C’onstantinopol şi unul din adversarii cei 
mai serioşi ai unirii principatelor. El vine în Iaşi 
cu instrucţiuni secrete cu privire 
la organizarea campaniei electora
le. Acestea au fost aflate şi au ser
vit delegaţilor puterilor cari spri
jineau unirea să obţie casarea pri
melor alegeri pentru divanul ad- 
hoc.

FOTIADE LAMBRU (tl805), pro
fesor grec, chemat de Domnitorul 
Moruzi ca profesor la Academia din 
Bucureşti. A fost director de la 1792 
Pînfja ip5. A murit în Bucureşti. Fotiade Lanlbru.

FQTIE, martir, prăznuit de bi
serica ortodoxă la 12 August. A 
fost chinuit cu unchiul său Ani- 
cet.

FOTINQ ANDROCLE (*1834 
tl907), medic român. Studii de 
specialitate la Paris şi Atena.
Medic militar, general, inspector 
al Serviciului sanitar al armatei; 
director general al serviciului sa
nitar; efor al spitaleloi civile; 
senator m 1877.

FOTINO DIONISIE ( * 1769 
tl821), Grec venit în Bucureşti 
pe la 1804. A fost secretar al lui 
Garagea, şi a luat parte la pre- Dionisie Fotino. 
gătirea condicei de legi din 1817.
Drep răsplată i s’a dat rangul de Serdar. Ata- 
eînd prin pamflete anonime pe Domnitor,, a

FOT'
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FO T- 8e6pat de osîndă ad&postindu-se In casa boeru- 
•pp A lui lordache Filipescu în tot timpul cit a mai stat 
rr\A Caragea pe tron. Acolo a scris Istoria Daciei.

. După plecarea duşmanului său, s’a stabilit in Bu
cureşti, unde a murit şl a fost Inmormintat.

PQTIUS (*ca. 820ţ891), patriarh al Gonstan- 
tlnopolului şi scriitor eclesiastic, Începătorul schis
mei care a adus despărţirea bisericii din răsărit de 
cea din apus.

F0UG£RES [fujer] gobtavb (t 1927), profe
sor la Universitatea din Paris. S’a ocupat de cul
tura antică şi In special de cea elenă. A fost mem
bru onorar al Academiei Române (1919).

FOUHIER [furie] ohakleb (‘1772 tl837), fi
lozof şi sociolog francez. A formulat teoria că or
ganizaţia falansteriană ar aduce fericirea imediată 
a omenirii. Aşteptă mult timp capitalistul care 
s’o Întemeieze şi numai după 1830 văzu visul său 
realizat, dar punerea lui în practică a fost distru
gerea lui. Op. pr. Teoria unităţii universale 
(1841).

FOUBMARIER [furmarie] paul, naturalist 
belgian. Profesor de geologie la Universitatea din 
Liâge. A făcut cercetări asupra basmelor carboni
fere belgiene şi asupra geologiei statului Congo. 
A organizat, după războiu, primul congres inter
naţional de geologie. Mulţi specialişti români s'au 
format la cursurile lui. E membru corespondent al 
Academiei Române (1925).

FOTJRREAUX [fUro] BAPTISTE, actor francez, 
venit In principate cu trupa sa în 1831. A jucat în 
Bucureşti şi In Iaşi şi In acest oraş a rămas, unin- 
du-se cu altă trupă, a lui Hette. Ele au ajutat la 
începuturile teatrului In Moldova.

FOWLER [fafilerJjOHN (*1817tl898), ingin. en
glez, a. construit podul gigantic peste r. Forth şi 
calea ferată metropolitană în Londra.

FOWLER TOUAS (*1736tl801), medio engi., a 
stabilit uzul arsenicului în medicină.

FOX CHARLES (*1749tl806), om politic engiez, 
susţinînd întîiu pe conservatori, apoi pe iiberaii; 
a fost de multe ori ministru; vestit ca orator tu
multuos şi violent.

FOX GEOBOE (*1624tl691), cugetător englez, 
Intemeiă secta zisă a quakerilor (quakers = cari 
tremură), dar fu persecutat şi gonit din AngUa. 
Succesul ideilor sale fu mare în America, unde 
sectanţii aceştia fură organizaţi şi există şi azi.

FRA DIAVOLO, porecla unui michel pezza. 
Din bandit' deveni colonel în armata care luptă 
contra stăplnirii franceze în regatul Neapolei. 
Aventurile lui deteră subiectul operei lui Aiibert ou 
libretui lui Scribe cu acest nume (1830).

FRAGONARD [fragonar] JEAN (*1732t 1806), 
pictor francez. Op. pr. Jurămlntul de amor. Că
derea, Momentul dorit, însemnate prin spirit, dar 
nu prin decenţă.

FRANCE [frans], ANATOLE THIBAULT zis 
(*1844tl924), poet şi romancier francez. Membru 
al Academiei "franceze (l896). Premiui Nobel în 
1921. Romanele sale sînt mai mult reflexul pro
priilor sale cugetări şi preocupări filozofice. Din 
ele s'au tradus în româneşte: Crime de Silvestre 
Bonnard (trad. C. A. Ghică şi de I. Pas); Thais 
(de N. D. Cocea, 1928); Rotisserie de la reine 
Pidauque (de M. Hîrsu, 1923); Balthazar (de V. 
Trifu şi L. Nicoară); Le livre de mon ami (de G. 
Rareş); Jocaste (de D. Cecropide şi de Delafras); 
Le lys rouge (de anonim); Sur la pietre blanche 
(de Sb. Leonard); Crain&aebille (de M. Carp); 
Les dieux ont soif (de I. Pas); Ue des pingouins 
(de Sb. Leonard).

FRANCHET D’ESPEREY LOtns (*1856), ma
reşal francez. A comandat în 1918 armatele aliate 
ia Salonic, obţinînd victoria prin care sparge fron
tul bulgar la Dobropolie, după care urmează ar
mistiţiul de la 29 Septembrie şi abdicarea ţaruiui 
Ferdinand. A vizitat ţara noastră după războiu.

FRANCHETTI benedetti (tl894). Italian pro
fesor de canto, venit în ţară în 1852. A fost pro
fesor la diferite şcoale în Bucureşti şi multă, vreme 
impresarul trupelor de operă ce au venit la noi.

FRANCI, trib german care a cucerit GaUa' în 
sec. V. De la ei vine numele ţării şl al poporului 
francez. Au primit creştinismul cu Clovis (•»• acest 
cuv.).

FRANC IA mr FRANŢA.
FRANCţSC I (*1494tl547) rege al Franţei din 

1515, ocupă Milano, dobîndi de la Papa Parma şi 
Plaisance, avu războaie cu Caroi Quintu, pierdu 
cuceririle din Italia şi altele, se împăcă cu el, 
pentru a reîncepe lupta, cînd aliat cu Regele An
gliei, cînd luptîndu-se şi cu acesta. Incurajă ii- 
terele şi arteie şi fondă Collâge de France.

FRANCISC II (*1768 tl835), împărat alAu- 
striei, 'stăpâni Belgia, Milanul, Veneţia, Istria, 
Dalmaţia, pierzând din ele prin difefite tractate, 
învins de Napoleon, fu silit să i dea de soţie pe 
fata iui, Marie-Louise. In 1806 renunţă la titlul de 
împărat al Germaniei.

FRANCISC DE PAOLA (*ca. 1416tl508), că
lugăr franciscan, întemeietor al ordinului minimi
lor (1470); declarat sfînt în 1519.

FRANCISC DE SALES (*1567tl622), episcop 
de Geneva, întoarse la catolicism pe mulţi pro
testanţi, fundă ordinul Vizitaţiunii TÎ610); fu 
declarat sfînt în 1665.

FRANCISC DEASSISI (*1182t 1226), după 
o viaţă foarte aventuroasă, se făcu diacon şi 
propovăduitor al vieţii monastice, Intemeiă ordi- 
nui Franciscanilor (1209). Fu declarat sfint în a 
1228. Viaţa lui inspiră piesa cu acelaşi nume 
a lui N. lorga (1930).

FRANCISCANI, ordin religios, înfiinţat de Sf. 
Francesco de Assisi (1209), (unii se numesc mino- 
riti); ei propagă dispreţul bogăţiilor şi trebue să 
trăiască în sărăcie, cerşind şi explicînd celor să
raci cuvîntui Domnului.

FRANCK cESAB (*1822f 1890), muzicant şi 
compoz. fr. Op.pr. oratoriile Rvih, Fericirile, poe
ma simfonică Psychi, opera Hulda.

FRANKLIN BENIAMIN (*1706tl790), filozof, 
fizician, om politic american. A început prin a fi 
tipograf, a publicat cărţi populare (mai ales ca
lendare). Invăţlnd singur ştiin
ţele naturale şi fizice, s'a ocu
pat de fenomeneie electrice, a 
studiat trăsnetul, a inventat 
paratonerul. Devenind bogat, 
s'a ocupat de afacerile politice 
în vremea cînd începură disen
siunile între coloniile americane 
şi metropolă. Călători de multe 
ori în Anglia şi în Franţa, în- 
cheiînd, în 1778, tratatul de 
alianţă contra Angliei. Elogiul 
lui a fost făcut de Turgot prin 
versul: Eripuit coelo fulmen, seeptrumque tyran- 
nis. (A răpit cerului fulgerul şi tiranilor sceptrul). 
Opera cea mai cunoscută este Richard Saunders,.

FRANOMASONERJA, asociaţiune care are de scop 
să unească prin dragostea frăţească pe oameni 
doritori de a a face bine şi a ajuta pe semenii 
lor. După legendă, s’ar fi întemeiat în vremea 
lui Solomon (993-—950 a. Chr.) cînd se construia 
templul, de către un arhitect şi, fireşte, de către lu
crători, de aci şi numele. După alte indicaţii, ar 
li Început în sec. viu după Chr. prin breslele (pro
babil de zidari) muncitoreşti. Se pare că mişcarea 
începu în Italia şi de aci se răspîndi în Anglia, 
Germania, Franţa, etc. La noi francmasoneria s’a 
introdus pe la 1850 şi în 1880 s'a făcut o constitu- 
ţiune, care — probabil — este şi azi în vigoare. 
Toţi masonii sînt organizaţi în grupe numite loji, 
iar suveranitatea peste toate acestea se exercită 
de Marea loje naţională română.

FRANGUDI EPAMINONDA (*1829 71897), pro
fesor grec stabilit în România. A predat (de la 
1864), literatura greacă la facultatea de litere din 
Bucureşti; a fost decan (1885—1897) şi director 
al Şcoalei normale superioare.

FRANGOEUR [fra'1c6r] Loms (177371849), ma
tematic francez, profesor la facultatea de ştiinţe 
din Paris, membru al Institutului. Cărţile lui au

Franklin.
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servit învăţâmîntului nostru la începutul sec. xix 
şi Heliade a tradus cursul lui de Aritmetică, a 
predat după el la Sf. Sava şi l-a tipărit în 1832.

FRANKFURT, două oraşe din Germania: pe 
Main'(508.000 loc.) şi pe Oder (75.000 loc.).

FRANŢA (FRANCE sau REPUBLIQTJE FRANCAISE, 
germ. 'frankreioh), stat în Europa. Se mărgineşte 
la N. cu Canalul La Manche (zis la noi şi Marea 
Mînecei), strîmtoarea Calais şi Marea Nordului, la

lungi de mun (i: Vosgl, Jura, cevenl cu ramificaţiuni 
spre centru, Pirinei; părţi muntoase mai stnt In 
Normandia şi Bretania (Bretagne). Fluvii: s«na 
(Seine) primeşte all. Mame, oise şi se varsă în 
Marea Mînecei; Loiie primeşte pe Saitbe şi Loir, oher 
şi indre se varsă în Oceanul Atlantic; Giionda for
mat din Dordogne şi Gaionne unit CU Lot se varsă în 
Golful Gironda; Adour se varsă în Golful Gasconiei; 
spre N, curg Meuae şi Moseite, cari trec în Belgia şi

FRA-
FRA

ânstOf londra
•Dover

tSeâsn
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Bre laJ
Usngrei

L/mogeiWdea.-

iSourne Canial
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Midi
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Harta Franţei.

NE. cu Belgia şi Germania, la E. cu Germania, 
Elveţia şi Italia, la S. cu Marea Mediterană şi 
Spania, la V. cu Oceanul Atlantic. Insule: Belle- 
Ile, Ră, OUron, Corsica. Supr. 550.986 km. p., 
41.250.000 loc.

Relieful pămîntului este foarte variat: în cen
tru e un vast platou; la NE. la SE. şi S. slnt şiruri

Germania, Rînni formează o parte din limită spre 
E. şi trece în Germania; Ronni vine din Elveţia, 
primeşte pe Sadoe cu Donbs, pe Isdro şi Dmance şi se 
varsă In Marea Mediterană. '

Clima este temperată şi sănătoasă In genere: 
dar sînt şi deosebiri după regiuni după cum ele 
sînt aşezate la mare, la munţi, la N. sau la S.
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FRA- Franţa e o ţâră bogata: agricolă, In primul rlnd. are 
FRA Ş1'o industrie (lesvoltatăcare furnisează produsele 
rr\A sale In multe ţări din Europa şi aiurea. Sînt chiar 

anume teluri de industrii în cari ea are întiietatea.
Cap. PariB. Oraşe pr. Harsiiia (Marseille), Lyon, 

Bord Ba Ui. LII le, Nsctea, Nisa (Nice), Toalpnse, Strasbourg, 
Havra, lonlon, Nanoy, Belms, Amiens, Orenoble,' DUon, 
Montpelller, Calala, Orltana, Heiz. Braat, Avignon, Colmar, 
OaDnea, Beltori. Franţa e Împărţită din punct de 
vedere administrativ In 89 departiivimte, corespun- 
zlnd cu judeţele noastre. Departamentele se îm
part In arandismenie, cari corespundplăşilornoastre 
iar acestea Jncantoane (grupe de comune) şi comune. 
Vechile provincii au fost desfiinţate de la marea 
revoluţiune, ele au numai însemnătate istorică sau 
servesc ca expresiuni geogratice eînd e vorba a 
se caracteriza felul producţiei sau follvlorul sau 
vorbirea dialectală, ctc.

Forma de guvern este republicană, organizată 
conform constituţiei din 1875. Preşedintele ac
tual este Paul Doumer ales In 1931.

Franţa are un important imperiu colonial. In 
AFRICA: Algeria, colonie propriu zisă; protectorat 

■în Maroc şi Tunla; Atrlca occidentală franceză (Senpgal, 
Guinea franceză, Cote d’lvoire, Dahomey, Su
danul francez, Voita de sus, Colonia Niger. Mau- 
ritania, Togo, administrat ou mandat); Aîrlca ecoa- 
torlală franceză (Gaboh, Gongo de mijloc, Ubanghi, 
Şari, Ciad, Kamerun adm. cu mandat), insula Re-
uniunel, inS. Madagaecar, ins. Comore, Somalia franceză.

In ASIA: India francei, Indochlna franceză (Cochin- 
china, Cambodge,Annam,Laos,Tonkin, Cuang-Geu- 
Van),Siria (patru provincii din Siria, cu mandat).

In AMERICA; Sf. Flerre, Martlnlca, Guadelupa, Guyana 
franceză.

In OCEANIA: Nona Caledonla, insulele Loyalty, Mar
chize, Taitl, Tnamotu şi Wallla.

Pămin.tul Franţei purta în antichitate numele 
de Gaiiia şi era locuit de numeroase triburi de colţi. 
După luptele lui Cezar, deveni provincie romană 
(51 a. Chr.) şi luă o mare desvoltare; dar din sec. 
IV începură năvălirile barbarilor şi. dintre aceştia. 
Francii puseră stăpinire pe întregul teritoriu rea- 
lizînd un stat (ca. 500), a cărui unitate cu vremea 
se slăbi prin împărţirea între diferiţi regi moşte
nitori în epoca zisă a Merovingimilor. ta 752 
începe o ,eră nouă cu dinastia Carolinqienilor, 
care o duse la cea mai mare întindere şi prospe
ritate în vremea lui Carol cel Mare, dar după 
843 se produseră desfaceri de teritorii şi for
mări de state noi. In timpul dinastiei Capelilor 
se desfăşoară puterea feudalilor cari ajută uneori 
la amestecul Franţei în politica occidentală, dar 
îi aduc şi slăbiciune internă şi externă. Cu Lu
dovic XI începe a se întări puterea regalităţii, 
caro dă ţării strălucire în timpul lui Enric iv, de 
la care îilcepe a domni ramura Burbonilor, şi apoi 
al lui Ludovic xiii şi xiv. Cu Ludovic xvi se 
sfîrşeşte vechiul regim prin revoluţia cea mare 
(1789). După o serie de guverne diferite ca formă 
şi trăind în agitaţii şi lupte civile, vine imperiul 
lui Napoleon I, care întinde puterea Franţei în 
lume, dar sfîrşeşte prin a fi distrus în 1815, după 
Infrîngerea de laWaterloo. Restauraţia Burbonilor 
nu se poate statornici, din pricina revoluţiei din 
Iulie 1830 şi din a celei următoare din Februarie 
1848, după care urmă a doua republică desfiin
ţată şi ea de imperiul lui Napoleon111. Cădereaa- 
cestuia, după războiul franco-prusian (1871), aduse 
republica III, regim sub care Franţa trăcşte şi azi.

FRANTZ lOSEF I (*1830tl916), împărat al 
Austriei la vîrsta de 18 ani, în toiul revoluţiei din 
1848, cînd numai cu ajutorul Ruşilor putu în
vinge pe Unguri. Deşi Românii din Transilvania îi 
fură fideli şi-l ajutară cu armele, îi răsplăti prin- 
tr’uii regim sever de germanizare. După războiul 
din 1859, pierdu Lombardia şi fu nevoit să acorde 
Ubertaţi constituţionale ţărilor din monarhie. 
Ajută Prusia ca să răpească Danemarcei pro
vinciile Sie:wig şi Holstein (1863), dar îşi primi 
curînd plata, căci aliata sa îi declară războiu şi 
unită cu Italia, o învinse, şi excluse Austria din

Frantz losef.

confederaţia germanică,Tdupă victdtia de la Sadowa 
(1866). Cu acest prilej scăpă şi Veneţia de do
minaţia austriacă. Aceste împrejurări siliră pe 
împărat să primească propunerea Ungurilor de a 
se forma un stat dualist şi în 1867 ^ încoronat ca 
Rege al Ungariei. Tot 
din pricina înfrîngerilor 
suferite şi poate din oa- 
recari neînţelese calcule 
politice, împăratul stătu 
impasibil în timpul răz
boiului franco:prusian.
Văzu astfel înălţarea ri
valului său şi fu chiar 
nevoit să încheie alianţa 
(tripla alianţă) cu ini
micii săi din ajun: Ita
lia şi Prusia. In organi
zaţia aceasta, împăratul' 
nu putu păstra decît 
rolul al doilea (bril
iant second). Deşi Ro
mânii din IJngaria îi arătau devotament (e cu
noscută vorba populară „drăguţul de împărat”), 
el nu le dete niciodată o atenţie serioasă, cu pri
lejul diferitelor lor plîngeri, ci-i lăsă la discreţia 
Ungurilor (procesul Memorandului). Ba încă, din 
an în an, bărbaţii politici unguri dobîndeau mai 
mare trecere la el şi cam orientau politica im
periului aşa cum doreau. Interesele României dic- 
tînd o apropiere de tripla-alianţă (s’a încheiat 
Chiar un tractat secret), Franţ losef vizită ţara 
noastră (1897). GInd Germania deslănţui războiul 
mondial, împăratul, împins şi de oamenii po
litici unguri, se lăsă tîrît în conflagraţia care ruină 
imperiul şi, in timpul războiului, muri.

FRANTZ FERDINAND (*1863f 1914), ar
hiduce austriac, nepot al lui Frantz-Iosef, pro
clamat moştenitor al Tronu
lui după moartea lui Rudolf.
Era partizanul schimbării or
ganizaţiei imperiului, urmă
rind o federaţie de state, pe 
care a înfăţişat-o teoretic Am- 
rel Popovici (•»■ acest cuv.) 
care s’ar fi numit Au- 
atiia ma». De aceea 
Ungurii se vede că 
nu-1 iubiau, fiindcă 
ideea lui avea de ur
mare micşorarea rolu
lui lor în monarhie; 
iar Românii de sub 
stăpînirea Ungariei îi 
arătau multă simpa
tie, mai ales după ce Frantz Ferdinand 
vizitase ţara noastră în 1909. Uciderea lui şi a 
soţiei sale la Serajevo in ziua de 28 Iunie 1914 
fu cauza care provocă războiul mondial.

FRANZENSBAD (FRANTISEOVY LAZNE),/Staţie 
balneară în Cehoslovacia; 3000 loc.; frecventată de 
mulţi Români.

FRASIN, corn. rur. jud. Clmpulung, plasă Hu
morului; 2100 loc. Staţie c. f. Intre Gura-Hu- 
morului şi Vama. Circ. corn. cu 2 sate (1929).

FRATA, corn. rur. jud. Cluj, plasa'Mociu; 
2626 loc.

FRATELIA, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Ghişoda; 6539 loc.

FrAsineiu, schit jud. Vîlcea corn. Muerea- 
sca de sus; intern, de Hagi Cîrstea şi Damian 
Rîmniceanul în 1763.

FRĂSINET ® corn. rur. jud. Vlaşca, plasa 
Gîlniştea; 2011 loc. E centrul unei circ. corn. cu 
11 sate. ii ® staţie c. f. jud. Romanaţi între Ca
racal şi Corabia, ţi ® fost metoh al mănăstirii 
Vintilâ-Vodă în oraşul Buzău. Aci s’a instalat 
episcopia Buzăului în timpul lui Serafim (1650).

FRĂTĂUŢII-NOUI, corn. rur. jud. Rădăuţi, 
plasa Vicovelor; 5069 loc.

FRAtAUŢII-VECHI, corn. rur. jud. Rădăuţi, 
plasa Vicovelor; 3300 loc.
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FRATEŞTI, corn. rur. jud. Vlaşca; plasa Măr
gineni; 2380 loc.; st. c. f. linia Bucureşti-Giurgiu. 
In 1854 a fost aci cartierul general al armatei 
ruseşti corn. de Principele Gorciacof şi Şuvalbf, 
în palatul Prinţului Miliail Ghica; în timpul răz
boiului din 1877—78 a fost reşedinţa unei bri- 
gade din divizia iii; atunci s’a făcut şi o cale fe
rată între Frăţeşti şi Zimnicca, care s’a desfiinţat 
după râzboiu.

fbAtilia Intru dreptate, ziar aromănesc din 
Bucureşti, 1880, Publica articole Iu dialect şi In gre
ceşte. Mai tîrziu a apărut FrâţUia (Bucureşti şi 
Bitolia, apoi Salonic), 1901—1903, sub redacţia 
lui N. Batzaria. Colaborau mulţi, Români mace
doneni.

FRĂŢIMAN JUSTIN (tl927), fost profesor în 
Ghişinău, membru corespondent al Academiei 
Rornâne (1919). A adunat numeroase documente 
despre trecutul bisericii române.

FRAtUŢI, nume dat unor locuitori din Banat 
In partea muntoasă.

FREGAţEI ® corn. rur. jud. Ismail, plasa 
Reni; 2351 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Cismichioi. Staţie c. f. lîngă Reni. f ® circ. corn. 
cu 7 sate (1929) jud. Tulcca.

FREDERIC BARBARPSSA (* 1123 ţll90), îm
părat al Germaniei; luă parte la cruciada iii; în 
urma unor expediţii norocoase, fu încoronat rege 
al Italiei şi împărat al Germaniei (1155); făcu o 
nouă cruciadă victorioasă, dar se înnecă Intr’un rîu.

FREDERIC II (*1194tl250), împ. germano- 
roman (1220); certîndu-se cu papa Grigorie ix, 
fu excomunicat; dar pornind în cruciadă se făcu 
stăpîn pe IcJusalim, ceea-ce nu-1 împăcă cu papa, 
dar nici nu-i aduse mari prejudiţii. Cînd însă Ino- 
oenţiu iv 11 excomunică pentru a 2-a oară, oraşele 
lombarde se uniră contra lui şi ar fi fost sdrobit, 
dacă nu murea.

FREDERIC III (*1415 fl'lOS), împărat german 
dc la 1440. învins de Mateiu Corvin, a pierdut 
Austria de sub stăpînirea sa, dar, prin căsătoria 
fiului său Maximiliân ou Maria de Burgundia, a 
întărit casa de Habsburg.

FREDERIC-WILHELM (* 1620tl688), mare
le elector de Brandeburg, aliat cu Suedia contra 
Poloniei, apoi cu Polonia contra Suediei, cu Olanda 
contra Franţei, ştiu să-şi asigure dominaţiunea 
în ducatul Prusiei şi, după revocarea edictului 
de la Nantes, primi cu încurajări pe mulţi Francezi 
protestanţi emigraţi.

FREDERIC I (*1657tl713), fiul lui Frederic 
Wilhelm, întemeiă regatul Prusiei, fiind recunoscut 
de împăratul Germaniei şi devenind elector sub 
numele de er. iii.

FREDERIC WILHELM I DE HOHENZOLLEBN
(*1688tl740) rege al Prusiei (1713), încorporă Po- 
merania,făcu reforme administrative şi economice; 
şi se ocupă în mod amănunţit de armată (fu 
poreclit Regele Sergent). 1

FREDERIC II GEL MARE C1712tl78G), 
regele Prusiei (1740), om în
văţat, amic cu'savanţi şi filo
zofi (VoUaire, Rousseau); a- 
duse mărirea Statului prin 
interveniri războinice sau di
plomatice; luînd Silezia, par- 
tioipînd la răsboiul de 30 de 
ani, învingînd pe Austriac!, 
pe Ruşi, folosindu-se de îm
părţirea Poloniei (-1772), şi 
organizîndu-i apoi admini- 
straţia şi economia naţio-.. FrederîcJII cel Mare<

FREDERIC WILHELM II (* 174471797), rege 
al Prusiei, de şi lipsit de calităţi deosebite, deşi 
pierdu o parte din provinciile renane, avu totuşi 
norocul să participe la ultimele două împărţiri ale 
Poloniei şi să mărească astfel teritoriul statului.

t’REDERIC WILHELM III (* 177071840), rege 
al Prusiei (1797), luptă contra lui Napoleon, dar 
fu învins la lena şi la Auerstădt; ajută apoi pe 
Napoleon în campania contra Rusiei, dar, după

Wrs

înfrîngerea lui, îi deveni iar duşman şi-l găsim în pRĂ- 
toate coaliţiile contra Franţei. FR<*^

FREDERIC, arhiduce al Austriei, numit ge- rr\U 
neraiis'im al armatei austriace în 1914.

FREIDORF, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa ’Chişoda; 3489 loc.

FREILIGRATH [frall... ] FERNAND (* 181071876) 
poet german; amestecat în luptele politice, fu 
silit a se expatria spre a se întoarce In 1848, cînd 
deveni adeptul ideilor lui Karl Marx şi fu supra
numit ,,poetul revoluţiei germane”. Expatriat din 
nou, după căderea revoluţiei, trăi uitat în Londra.

FRENCH [frencl] JOHN (*1852 71925), feld- 
mareşal englez. A comandat armatele engleze în 
Franţa şi hi Flandra (1914—1915); a fost vice
rege al Irlandei (i919) pînă cînd aceasta a do- 
bîndit noua ei constituţie.

FRfiRE. ORBAN HUBERT (*181271896), ju
rist şi politic belgian, şeful partidului liberal, 
niinistru în multe rînduri; revizui codurile, în- 
fiinţă casele de economii, stabili neutralitatea 
confesională în şcoalele publice.

FREYCINET [fresine] CHARLES (*182871923),
.inginer şi om politic fr., amic al lui Gambetta, fu 
de multe ori ministru şi prezident de consiliu; 
contribui la Înmulţirea căilor ferate, organiză ţă
rile de sub protectoratul Franţei; fu membru al 
Academiei franceze.

FREYTAG [fraltag] GUSTAV (*1816 71895), 
scriitor german. S’a tradus româneşte: Dare si 
avere (Soli und Haben) (de B. Marian, 1898).

FRIBURG (= FRIBOURO), oraş în Elveţia 
(canton fribourg); 14.000 loc. francezi; e con
struit pe dealuri şi văi, avînd mai multe poduri 
suspendate; Universitate; catedrală din sec. xvi.

FRIBURG, (= germ. FREIBURG), oraş în Ger
mania, marele ducat de Baden.

FRIEDWAGNER HATTHIAS, filolog german.
A fost profesor la universitatea din Cernăuţi 
(1900—1910), apoi la o şcoală superioară din Franc- 
furt pe Main. A publicat recensii despre cărţi ro
mâneşti de filologie şi literatură,'uh studiu despre 
clntecele poporului român din Bucovina, a ţinut 
diferite cuvîntări despre poezia poporană română 
şi a adunat clteva mii de cîntece româneşti. E 
membru corespondent al Academiei Române 
(1911).

FRIILTL (in limba ţării fdrlanei, ital. friuli. 
germ. friaul), ţinut în Italia de N.-E. Locuitorii 
vorbesc un dialect (zis friulan) al limbii retice (una 
din limbile romanice mai puţin desvoltate).

FRÎNGU AMOS (*1829 71891), magistrat român 
în Transilvania. A luat parte ca tribun în luptele 
contra Ungurilor In 1848—49. Mai tîrziu a fost 
notar (18OT), judecător în Baia de Criş (1872) şi 
în Mişcolţ (1876). Prin stăruinţile lui s’a înfiinţat 
gimnaziul din Zarand.

FRÎNCU AMOS (*i861, advocat român în 
Transilîjhnia, nepotul celui precedent. A luptat 
pentru drepturile Românilor din Statul Ungariei, 
s’a distins ca advocat în procesul Memorandului.
După unire a fost ales de mai multe ori deputat.

FRÎNGU TEOFIL, funcţionar român în Bucu
reşti ; "venit din Transilvania A publicat două 
cărţi despre Moţi şi poezii poporane culese în re
giunea lor (în colaborare).

FROBEL friedrich (*1782 71852), pedagog 
german. Fundă o şcoală de copii mici (Kinder- 
garten] în Turingia (1837) şi prin publicaţiile salo 
răspîndi ideea necesităţii acestor instituţiuni, cari 
s’au introdus în toate statele europene, luînd 
diferite forme şi nume. Noi le zicem; grădini de 
copii sau şcoli frobeliene sau şcoli de copii mici.

FROISSART [froasqr] JEAN (*13387 ca. 1404) 
cronicar fr. Opera sa, care povesteşte întîmplările 
dintre 1325—1400, fu un eveniment pentru vremea 
aceea şi este un document de mare valoare pentru 
evul mediu. f

FRQLLO OIOVANI L. (*183171899), profesor 
în România. Italian de origine, s’a stabilit la noi, 
a fost profesor, la Brăila şi apoi (de limbile neo
latine) la facultatea de litere din Bucureşti (1878).

Gh. Adamescu.— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 164Q



FUS
FRO- Pe Ungă un vocabular italian-romăn (1869) şi 

cîteva scrieri despre invăţămlntul limbilor străine 
(1871), a publicat un studiu toarte interesant despre 
problema ortografiei (1875).

FROLLiO HILDBBRAND (*1878tl923), protesor 
român. A publicat traduceri din autorii latini şi 
italieni.

FRUMO.^SA, com. rur. jud. Ciuc. reşedinţă, 
plasa Frumoa.sa; 3246 loc.

FRUMOSUL, com. rur. jud. Gîmpulung, plasa 
Moldoviţei’; legeâ 1929 centrul unei circ. com. cu 
2 sate. Staţie c. 1. Intre Vama şi Moldoviţa-Feres- 
trău.

FRUMUŞANI, circ. com. jud. Illov cu 5 sate 
(1929).

FRUMUŞICA ® com. rur. jud. Botoşani, re 
şedinţă, plasa' Frumuşica. Centrul unei circ. com. 
cu 12 sate (legea 1929). 1) ® mănăstire de călu
gări jud. Orheiu Întemeiată 1807.

FRUMUŞţCA-VECHE, circ. com. jud. Geta- 
tea-Albă, cu 8 sate (1929).

FRUMUŞIŢA, sat jud. Covurluiu; staţie c. 1. 
între Galaţi şi Bereşti.

FRUNZESCU DIMITRIB (*1838 tl885), sta- 
tistician român. A publicat primul dicţionar to
pografic şi statistic al României (1872).

FU^D pasa (*1814tl869), politic turc, amba
sador, ministru. In 1848 comisar în principatele 
române.

FUAD I (*1868), rege al Egiptului din 1922. 
A fundat o Universitate la Cairo înainte de a se 
urca pe tron şi a fost rector al ei. In 1927 a fost 
ales membru asociat al Academiei de inscrip.ţiuni 
din Paris.

FU-CEV, oraş şi port în China; 320.000 loc. 
FVLEA MOIBB, profesor român în Transilvania. 

A fost inspector al Şcoalelor greoo-ortodoxe ro
mâne din acea provincie (pe la 1850). A publicat 
mai multe Bucoavne (1815, 1820) cu instrucţiuni 
metodice.

FţTLGA, sat jud. Prahova, plasa Drăgăneşti; 
staţie c. f. linia Ploeşti-Urziceni.

FROEHNER VXLHELM (*1834tl925), arheolog 
francez. A fost conservator la muzeul Louvro din

Paris; membru onorar ai Academiei Române 
(1871). Op. pr. Lecolonne trajane, 5 voi. (1871—75).

FULTON [fult’n] ROBBRT (*1765 tl815), in
giner mecanic englez; aplică forţa aburilor pentru 
mişcarea năvilor, construind (1803) primul vapor 
(Steam-boat), dar guvernul englez refuză să-i cum
pere invenţlunea; atunci se duse în America şi 
avu o soartă mai bună, putu să facă un serviciu 
regulat pe lacul Hudson, fu însărcinat să con
struiască un vapor de războiu, dar şi aci invidia 
îl urmări, avu procese şi muri amărît.

FULGER GHEQRQHE (* 1832 f 1899), proprietar 
agricol român din jud. Govurlui. A fost menibru în 
consiliul judeţean, deputat, senator. A donat Casei 
Şcoalelor suma necesară pentru clădirea unui local 
de şcoală în com. Băneasa şi prin testament a lă
sat toată averea pentru opere caritabile.

FUNDATA, staţie balneară în jud. Ialomiţa, 
com. Andrăşeşti; e un lac cu apă minerală (cl. de 
sodiu şi potasiu, sulf. de sodiu şi magnezie, carb. 
de calciu şi magneziu).

FUNDENI, circ. com. jud. Ilfov, plasa Pan- 
telimon; are 6 sate (1929).

FUNDESGU lOAN c. (*1836tl904), ziarist şi 
foUcloiist român. A fost şi deputat. A publicat o 
colecţie de Basme, poezii, ghicitori (1867).

FUNDUL-MOLDOVEI, com. rur. Jud. Cîmpu- 
lungj plasa Moldovei; 6000 loc. Staţie c. f. capul 
liniei laterale de la Pojorîta.

FUNDULEA, circ. com. jud. Ilfov cu 6 sate 
(1929). ■

FUNDURI, com. rur. jud. Bălţi, plasa Slobozia- 
Bălţi; 2553 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Slobozia-Bălţi.

FURNICA vîrf în munţii Bucegi, înalt 2334 m.
FURNiCpŞI, staţie c. f. jud. Muscel linia 

Goleşti-Cîmpulung.
FUSTEL DE COULANGES [culqnj] HUMA 

(*1830tl889), istoric francez, profesor la facult. 
de litere din Paris, membru al Academiei de ştiinţe 
morale (1875). Op pr. Statul antic (Cită antique), 
în care caută să reconstitue şi să explice viaţa po
litică a Grecilor şi Romanilor, aducînd vederi noi.

,v '.ţv-i'
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GOLTA (vederii)

GABLENZ LUDOVIC ('1814 f 1874), general 
austriac, distins în lupta de la Custozza (1848), 
fu comandant în armata care ocupă principatele 
în 1854; luă parte la războiul contra Prusiei (i866) 
şi deveni feldmareşal.

GABORIAU [gaborio] fiiOLB (*1835tl873), 
romancier francez. Operele sale cuprind mai ales 
crime şi afaceri judecătoreşti. In româneşte s’au 
tradus: Scrisorea misterioasă, f. a., Domnul Le- 
coq, 1887. Căsătorit din glumă, f. a.. Surprizele 
căsătoriei,' î. a.

GARROVA, oraş în Bulgaria în Balcani; 
8200'loc.; aci s’a fundat prima şcoală secundară 
(1835). Importantă industrie de cuţitărie. De 
acolo veneau într'ovreme neguţătorii înBucureşti, 
unde se afla o mahala zisă Gabroueni.

GACINA, oraş în Rusia în regiunea Petro- 
grad; 14.000 loc. A fost reşedinţă imperială în 
timpul ţarismului.

GAHIŢA, stabil, balnear (pucioasă) în corn. 
Cîmpina jud. Prahova.

GAIDOZ [ghedoz] henri (*1842), arheolog şi 
folklorist francez; prof. la şcoala de înalte stu
dii ; se ocupă cu Uter. poporană, fundînd revista 
„Mâlusine" (1877).

GAIUS (sec. n p. Chr.), jurisconsult roman, 
autorul colecţiei Instilutiones.

GAXiACTION, martir, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 5 Noembrie. A trăit pe vremea îm
păratului Decius (249—251). Botezîndu-se, a 
suferit martiriul împreună cu soţia sa, tăindu- 
li-se mîinile, picioarele şi apoi capetele.

GAIjACTION, episcop al Rîmnicului 1813— 
1824. Demisionat.

GALATA, cartier din Constantmopol, lo
cuit de mulţi comercianţi.

GALATA, circ. corn. jud. Iaşi cu 21 sate (1929), 
între caii şi tîrgul cu acelaşi nume. In tîrg se află 
biserica Galata, fostă mănăstire, zidită de Petru 
Şchiopul pe la 1570. Aci este o Închisoare.

GALAŢI ® municipiu, cap. jud; Covurluiu; 
153.500 loc. Are 1 Uceu de băeţi şi 1 lic. de fete, 
2 şcoale normale, 1 seminariu teologic, o şcoală 
profesională, 5 sc. comerciale 1 sc. de meserii şi

mai multe şc. primare. E reşedinţa episcopiei Du
nării de jos; sînt 20 biserici ortodoxe româneşti, 
din cari 4, foarte vechi: Precista 1647, Sf. Dumitru 
1648, Sf. Gheorghe 1665, Mavromol 1669, una 
e din secolul xvin şi celelalte din sec. xix; 1 
bis. catolică, 1 armenească, 1 bulgărească, 1 pro
testantă, 1 calvină, 1 grecească, 1 rusească, 1 
moschee, 1 templu şi 6 sinagoge israelite. E o 
bibliotecă şi muzeu „V. A. Urechia”, o Univer
sitate populară. Ca port este al doilea al ţării; are 
docuri mari cu instalaţiuni bogate. Oraş foarte 
vechiu, se pomeneşte pe vremea lui Alexandru 
cel BUn. 1[ d) c. r. jud. Alba plasa Ighiu; 668 loc. f 
® c. r. jud. Făgăraş; 966 loc. t ® c. r. jud. 
Hunedoara plasa Pui; 639 loc. t ® g.-bistbiţei, 
c. r. jud. Năsăud plasa Lechinţa; 898 loc.

GALBA (*3 a. Chr.t69 p. (îhr.), împărat ro
man; se proclamă chiar în timpul vieţii lui Ne- 
ron, iar la moartea acestuia fu recunoscut de 
Senat, dar, după şapte luni, fu ucis de pretorieni.

GALBENI, sat jud. Tecuciu corn. Valea Rea; 
întemeiat în 1730 de un răzeş Fătu Galben. 
Staţie c. f. între Bacău şi Roman.

GALBENII, com.rur. jud. Rîmnicul-Sărat plasa 
Galb'enu; 1369loc. Are în circ. sa 15 sate(legea 1929).

GALDOS BENITO FEREZ (*1845), poet spaniol. 
A publicat şi romane.

GALERIUS CAlus VALERIUS (t 311) împărat 
roman, originar din Dacia, fiu de păstor. Distln- 
gîndu-se ca ofiţer sub Diocleţian, a fost asociat 
de acesta la domnie (292), iar la 305 a devenit 
împărat peste o parte a imperiului.

GALEŞ, staţie c. f. linia Sibiu—Alba-Mia 
aproape de Sălişte.

GALIA, tm- GALLIA.
GATiICEA-MABE, com. rur. jud. Dolj plasa 

Giubegă; 5378 loc. După legea 1929 ţine de circ. 
com. Moţăţei.

GALILEA, prov. a Palestinei, aci este lacul 
Tiberiadei (Genesaret); pe aci predică lisus cu 
discipolii săi.

GALICiyiCA, com. rur. jud. Dolj plasa Giu- 
bega; 2181 loc. După legea 1929, ţine de circ com. 
Perişorii.
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Galile.

gAI GAJjILEŞTI, corn. rur. jud. Ismail plasa Ghi- 
lia Noua; 3278 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Nerusai.

GAliţŢlA, provincie a Poloniei; a făcut parte 
din imperiul austro-ungar plna la războiul mon
dial.

GALELEI OALILţO (*1564tl642), matern., fi
zic., astrori. itaJ,. fu profes. la Univ. din Padova; 
inventa balanţa idrostatica, stabili legile mişcării 
corpurilor supuse la acţiunea 
gravitaţiei; construind un te
lescop, observă mişcările cor
purilor cereşti, descoperi sa
teliţii lui Jupiter şi inelul lui 
Saturn. Pentrucă teoriile lui 
se asemănau cu ale lui Go- 
pernio, Îşi făcu mulţi inimici 
şi cartea lui, prin care îşi sus
ţinea doctrinele (1532), fu rău 
văzută de Inchiziţie, el fu 
chemat la judecată şi acolo 
— era de 70 de ani — de
clară că renunţă la tot ce 
susţinuse. Oslndit lă un fel de 
recluziune în casă, muri necăjit şi orb' Mai tîr-' 
ziu s’a creat legenda că, după ce a pronunţat 
abjuraţiunea, a bătut ou piciorul în pămînt şi a 
zis: E pur si muove (Si totuşi se mişcă). 

GALELEU wm- OALILEI.
GALITZIN ALEXANDRU, PRINŢ (*1718tl783), 

feldmareşal rus, comandantul armatei ruseşti con
tra Turcilor (1768—1770).

GALL PRÂNZ lOBEF (* 1758tl828), medic german. 
Intemeiă frenologia cu spurzbehi: pornind de la 
ideoa că este o strlnsă legătură între forma cra
niului şi starea facultăţilor unui individ, ei căutară 
să fixezelcgile după cari s’ar putea cunoaşte această 
stare observînd exteriorul craniului.

GALL losiF (*1839 tl913), jurist şi om politic 
român în Transilvania. A fost magistrat în Viena, 
membru al Gamerei Magnaţilor din Pesta. A ur
mărit prin ziarul „Viitorul” (1884) o politică de 
apropriere între Români şi Unguri.

GALLAND [galan] ANTOINE (*164611715), 
orientalist francez. Membru al Academiei de in- 
scripţiuni, traduse povestea arabă O mie si una 
de nopţi şi fabulele lui Bidpai. Traducerea lui a 
servit lui Ion Barac (printr'un text german) să 
dea o redacţie românească (1836).

GALLERQN albert (*1855), arhitect fran
cez. A stat ’clţiva ani în România, pe la 1880 
şi a făcut planurile multor clădiri importante, 
între cari palatul Ateneului Român.

GALLIA, nume dat de Romani ţărilor locuite de 
de Gali şi apoi provinciei romane dintre Alpi, 
Ron, Geveai şi Mediterana.

GALLIENI JOSEPH (*184911916), general fran
cez, făcu explorări în Africa (ţinutul Nigerului)şi 
aduse servicii expansiunii coloniale a Franţei; 
pacifică Tonkinul; stabili dominaţiunea franceză 
în Madagascar.

GALLIPOLI, oraş în Turcia europeană, la 
strîmtoarea Dardancle; 8000 loc. In anticitate a 
fost aci un oraş grecesc: Eailipolis.

GALSWORTHY [ghelsvOti] JOHN (*1867), scrii
tor englez. Autor de romane sociale şi drame rea
liste. E preşedintele asociaţiei internaţionale 
„Penclub". Din operele lui s’au tradus cîteva în 
colecţia „Lectura”.

GALŞA. com. rur. jud. Arad; 2519 loc. 
G;ĂLVANI LUIOI (*173711798), medic şi fizi

cian, anatomist italian, profesor la fac. de medicină 
din Bologna, a făcut studii şi descoperiri în dome
niul electricităţii. Din discuţiile lui cu Volta, por
nind do la chestiunea contracţiunii muşchilor 
unor broa.ştc de curînd jupuite, pe care el o ex
plica prin electricitate animală, au rezultat ideile 
fundamentale ale galvanismului, ramură a ştiinţei 
electricităţii.

GAMA VASCO DE (*146911524), navigator por- 
tugez; făcu prima călătorie ia Indi Inconjurînd 
Africa, stabili colonii portugheze în Africa şi în

L. Gambetla.

Indii. Numit in 1524 vicerege al Indiilor, muri 
curînd după ce ajunsese in provincia pe care voia 
s’o organizeze.

GAMBETTA LEON (*183811882). advocat şi 
politic fr. Adversar al imperiu
lui, deveni In 1868 şeful'opozi
ţiei radicale; în 1871, proclamă 
republica în Paris la 4 Sep- 
tembre şi organiză două ar
mate ca să reziste inimicilor 
cari ocupase Parisul. După în
cheierea păcii, fu în tot timpul 
deputat, de multe ori prezident 
al Gamerei şi prezident de con
siliu. Avea o mare putere şi o 
maro autoritate. H sat din jud.
Ialomiţa. Gom. Tonea, înfiin
ţat 1879,

GAMBIA, fluviu i** AFRICA.
GÂMBRINTJS, pers. legendară care ar fi in

ventat berea şi ar fi fundat oraşul Gambrai.
GAMILSCHEG ERNST, filolog german. Pro

fesor'de limbi romanice la Universitatea din Ber
lin. Gonduce un institut de filologie românească 
înfiinţat pe lîngă catedra sa. A publicat studii asu
pra vorbirii dialectale din Oltenia (Oltenische 
Mundarten, 1919). E membru corespondent al 
Academiei Române (1929).

GÂND [ga" ] oraş în Belgia pe Escaut; 170.000 
loc.; are o Universitate de stat; industrii nu
meroase şi înfloritoare (ţesături,şi maşini); are 
o catedrală din sec. xii, o biserică din sec. xv, 
un palat comunal din sec. xiv. .

GANE NIOOLAE (*1835 tl916), nuvelist român. 
După studii de drept la Paris, a practicai advo
catura In Iaşi, a fost deputat (1871), ministru de 
domenii în ministerul lui 
loan Brătianu (1888), pri
mar al Iaşilor (1897), pre
zident al Senatului. A de
butat ca scriitor în cercul 
,,Junimei”, publiclnd în 
„Gonvorbiri literare” poe
zii şi nuvele încă din 1867.
In 1880 nuvelele sale au 
apărut în 2 volume şi au 
avut mai multe ediţiuni.
Geie mai cunoscute: An- 
dreiu Florea Curcanul, A- 
liuţă. El a tradus Infernul 
lui Dante (1906) şi a publi
cat mai multe volume de 
amintiri (Zile trăite, 1903,
Păcate mărturisite, 1904). Ales membru al Aca
demiei (1908), a vorbit în discursul său de re
cepţie despre B. P. Hasdeu (1909).

GANGE, fluviu în Asia (India), lung., 3000 
km. Unii Indieni îl consideră ca rlu sfînt şi muiţi 
pelerini vin în anume epoci ale anului să ia apă 
curăţitoare dintr’însul.

GANGURA, sat jud. Tighina pe Botna, in
tern. 1503 printr’un hrisov.al lui Ştefan cel Mare. 
Staţie 0. f. între Basarabeasca şi Tighina.

GANS EDUARD (*1798tl839), filozdf şi jurist 
gerrnan. Voia să dea studiului dreptului o bază 
filozofică. A fost profesorul lui Mihail Kogălnicea- 
nu la Berlin.

GARA BERHECI, sat jud. Tecuci plasa Po- 
dul-Turcului; 1608 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Gohor.

GARAMAN'ţ'I, popor vechiu din Africa, fu' 
supus de Romani în vremea lui August.

GARAŞANIN MILUTIN (* 1843tl898), om po
litic sîrb; m’inistru şi prezident de consiliu (1880— 
1887), apoi reprezentant al Serbiei la Paris.

GARDA, lac în Italia; supraf. 366 km. p.
GARGALÎC, circ. com. jud. Galiacra cu 12 

sate (1929).. '
GARIBALDI ANITA (t 1849), soţia lui G. Ga- 

ribaldi, vestită prin devotamentul ei, urmîndu-1 
chiar în focul luptelor.

GARIB.^LDI 8IUSEPPE (*1807tl882), general şi

Gane.
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Giuseppe
Garibaldi.

om politic italian. Trăi în Tunisia, apoi In America, 
unde luă parte la mişcările revoluţionare din 
Brazilia şi ajunse general. Venind în patrie în 
1848, luă parte la luptele contra Austriei şi Fran
ţei. După alte călătorii prin Asia şi America, se 
Întoarse în 1854 în ţară şi luă parte'la războiu In 
1859 şi în 1866. In această epocă (1860) este 
vestită expediţia sa cu cei 1000 
în Sicilia, pe care o cuprinse şi 
o stăpîni in numele regelui 
Victor Emmanuel. In timpul 
războiului,franoo-prusian, luptă 
cu trupele sale contra Germani
lor în Franţa. In 1875 1 se făcu 
o primire triumfală în Roma 
şi i se votă o recompensă de 
100.000 fr. Italienii i-au păstrat 
după moarte o amintire ne
pieritoare.

GARIBALDI MENOTTI( * 1840 
tl903), fiul lui Giusseppe, ge
neral. A Luat parte la expediţia 
celor 1000 conduşi de tatăl său 
şi la alte războaie; a fost deputat, dar n’a avut 
un mare rol politic.

GAKNIER [gamie] JOSEPH (*1813 tl882), eco
nomist fr., susţinător al teoriei liberului-schimb. 
Op. pr. Elemente de economie politică (1845), 
Principiul populaţiunii (1857).

GARONA (= fr. GAHONNE), fluviu în Franţa, 
isvorăşte' în Spania, udă Toulouse, Agen, Bor
deaux, ş. a.; se uneşte cu Dordogne şi ia numele de 
aironde. Lung. 650 km. El dă numele a două de
partamente din Franţa.

GARTNER TEODOR (*1843tl925), filolog ger
man." S’a ocupat mai ales cu studiul limbii popu
lare zisă ladină şi cu retoromana (Raeloromanische 
Grammaiik, 1882); dar a scris despre limba noastră 
Darstellung der rumănischen Sprache, 1904. Mult 
timp a făcut recensiuni în pubUcaţia periodică 
Critischer Iahresbericht a lui Volmoller.

GASCQNIA (= fr. QASCOQNE), provincie a 
vechii Frânţe, aşezată la S. V. limitată de ocean; 
acelaşi nume îl poartă şi golful aşezat în acele 
părţi între Franţa şi Spania.

GASPAR ORATiam, (tl620), domn al Moldo
vei din 1619. Era Croat; învăţind limbi străine a 
dobîndit rol Important la Constantinopol ca 
interpret, devenind ,,mare dragoman” şi primind 
guvernarea insulelor Naxos şl Păros. Aflîndu-se 
Turcii în neînţelegeri cu 
Austriacii şi cu Polonii, în
demnaţi şi de Principele 
Transilvaniei Betlen Gabor, 
caro voia să-şi întărească 
tronul, aveau trebuinţă de 
un om devotat pe tronul 
Moldovei. II aleseră deci 
pe Gaspar. Primit foarte 
bine de mai toţi boerii 
ţării, el crezu că este mo
mentul să-şi asigure o si
tuaţie excepţională, tră- 
dînd pe Turci în favoarea 
creştinilor. Raporturile sale 
cu guvernul turcesc îi în 
lesniră aceasta, dar nu iz
buti. Deşi avu curajul să 
ucidă pe capigiul trimis 
ca să-l mazilească, deşi organiză îndată o mică 
oştire care să se unească cu armata polonă, 
soarta armelor nu fuse favorabilă partidei sale; 
Polonii tură înfrînţi de Turci şi el, fugind, fu 
ucis de doi boeri, Şeptilici şi Goia, cari se aflau cu 
el. Toate aceste întîmplări au dat subiect lui 
I.Slavici să scrie tragedia Gaspar Graţiaţii {188S).

GASPARI GAETANO (* 1807tl881), compozitor 
talian, are un vestit Miserere.

GASSENDI PIERRE (*1592tl655), filozof fran
cez, teolog, profesor la Universitatea din Aix, 
apoi la Gollâge de France. Studiă doctrina lui 
Epicur, fiind premergător al empirismului mo-

/Gaspar Graţiani 
(după stampă din 
col. Academiei).

dern. Credea că atomii nu sint eterni, dar că su- 6AR- 
fletul este nemuritor. r*A\/.

GASTEIN, staţie balneară în Austria (Salz- OAV 
burg).

GASTER MOSES (*1856), scriitor român, evreu 
de origine; s’a ocupat mai ales cu folklorul şi cu 
istoria literaturii. Nefiind împămîntenit, a fpst 
expulsat din ţară în 1885 şi s’a stabilit la Londra, 
unde a devenit rabin al comunităţii israelite. Op. 
pr, Literatura populară română, 1882; Apocrifele 
în literatura română, 1883; Crestomaţie română,
2 voi. Leipzig 1891. Este membru vechiu al 
Ateneului Român şi a ţinut multe conferinţe; 
membru onorar al Academiei Româno (1929).

GATINEAU [gatino] alexandre (*1812tl883) 
artist dramatic francez, stabilit în România pe la 
1847, a fost apoi multă vreme regisor al Teatrului 
din Bucureşti.

GAUDELA ddhitrie, profesor grec la Acade
mia domnească din Iaşi pe la 1815—1820.

GAUDIN Egodc"] EMILE, primul consul fran
cez în Muntenia, stabilit in Bucureşti în 1792 pe 
baza unui decret al Sultanului.

GAUDRY ALBERT (*1827 f 1908), naturalist 
francez. Profesor de paleontologie la Museum în 
Paris; membru al Institutului; membru onorar al 
Academiei Române (1904).

GAUGAMELA, Ioc. în Asia, unde Alexandru 
cel Mare învinse pe Darius (331 a. Chr.).

GAUSS KARL FRIDERICH (* 1777tl855), ma
tematic german, director al observatorului astro
nomic din Goettingen. Op. pr.x Theoria moţus 
corporum coelestium (1809).

GAUTIER [gotic] theophile (*1811 tl872), 
poet francez. Unele scrieri ale lui 
aii produs scandal din pricina 
•descrierilor licenţioase [M-elle de 
Maupin.) Cele mai vechi tradu
ceri româneşti sînt din 1871 de 
V. Pogor, publ. în .,Convorbiri 
literare”, apoi de Macedonski în 
„Literatorul” 1883. Din cele de 
mai tîrziu în volume cităm:
Moartea înamorată trad. Caton 
Theodorian, Avatar de A. Va- 
leriu, Arria Marcella de N. Davi- 
descu (1911), Privirea fatală de R. Popescu 
(1919), Onoapte a Cleopatriei de Ana Gane- 
rache.

GAUTSCH [gaOcI] PAUL BARON (*1851 tl918), 
om politic austriac, s’a ocupat mai ales cu chestiu
nile şcolare, a fost ministru de instrucţie (1883).

GAVANOSOGLtT, comandantul oştirii tur
ceşti din Muntenia în 1822, după instalarea pri
mului Domn pămîntean.

GAVARNI, pseudonimul lui OUILLAUME OHA- 
VALIER (* 180411886), desenator şi gravor fran
cez. A înfăţişat tipuri caracteristice din Paris 
şi aiurea, a făcut caricaturi politice, etc.

GAVRA ALEXANDRU (* 1797 ţl884), profesor ro
mân în Transilvania. A fost şi inspector al şcoa- 
lelor româneşti din Transilvania. A început pu
blicarea unui Lexicon de conversaţie, litera A şi 
B (1848) şi a dat la lumină o parte din Cronica 
lui Şincai (de la început pînă la anul 1247),Buda 
1844.

GAVRIL ARHANGHEL, prăzuuît dc biserica or
todoxă la’8 Noembrie. El a vestit fecioarei Maria 
că va naşte pe Isus; el a poruncit lui losif şi Măriei 
să plece cu pruncul în Egipt.

GAVRIIL bAnulescu, mitropolit bAnulescu.
GAVRin. I CALIMAH (tl786), mitropolit al 

Moldovei. Era mitropolit la Tesalonic, cînd ve
nind domn în Moldova fratele său loan, a fost 
chemat în scaunul din Iaşi în anul 1758. A zidit 
biserica St. Gheorghe din Iaşi. A publicat o en
ciclică contra luxului femeilor.

GAVRIIL II, mitropolit al Moldovei. A trăit 
mult timp m Rusia, unde a fost şi profesor. A 
funcţionat numai cîteva luni (1792).

GA VRU. AŞ ww movila.
GAVRILOVICI A. scriitor sîrb. A publicat

Th. Gautier.
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0y^Y- romane, articole de critică literară, povestiri de 
_ _ I călătorie; a Întemeiat societatea literară slr- 
O t I bească Srpska Icnijeona zadruga.

GAY-LUSSAC [gheltlsnc] LOmş JOSBPH (*1778 
ti 850), fizician şi chimist francez. A studiat di- 
iataţiunea gazelor, a perfecţionat 
mctodeie de determinări analitice, 
etc. A fost profesor la facultatea 
de ştiinţe din Paris, membru al 
Academiei de ştiinţe, pair al 
Franţei, etc.

OAZBTA AVOCAT!OOH a apărut In 
Bucureşti Intre 1897—1905 sub 
direcţia lui George Danielopol.

GAZETA BUCOVINEI, ziar politic in 
Cernăuţi 1891—1897.

GAZETA DE TRANSILVANIA, ziar Gav-Lussac. 
politic întemeiat în Braşov în 1838 y 
de G. Bariţiu şi condus de el pînă in 1850; de 
acide Jacdb Mureşianu (1850—1877), Aurel Mu- 
reşianu (1878—1890), Grigore Maior (1890—

. 1900), Troian Pop (1900—1906) Victor Brani
şte, etc.

GAZETA matematica, revistă pentru răspîndi- 
rea cunoştinţelor speciale, apare in Bucureşti 
de ia 1895.

gazeta SATELOR, revistă de cultură generală şi 
de speciaiitate, a apărut în Bucureşti în 1869—70 

' sub redacţia lui Ion lonescu.
gazeta săteanului, foaia cunoştinţelor tre

buincioase poporului, a apărut în Rîmnicul-Sărat 
între 1884—1904 sub direcţia lui C. C. Datculescu.

gazeta TEATRULUI NATIONAL a apărut în Bu
cureşti în 1835 şi 1836 sub redacţia lui 1. Heliade.

gazeta TRIBUNALELOR, jumal judecăţoresc, a a- 
părut în Bucureşti între 1860—1864 sub redacţia 
lui ArisUde Pascal.

GAZţS ANTIM, Grec stabilit în Viena. A început 
în 1811 a publica acolo o revistă'o ‘EpiiTjc
(o loghios ermls), ajutat de o societate filologică 
înfiinţată în Iaşi, din care făceau parte mulţi Greci 
şi muiţi Români, între cari Mitropolitul din Bu- ■ 
curezi Ignatie, Grigore Brîncoveanu. ş. a.

GĂDINŢI, corn. rur. jud. Roman plasa Şchela 
1246 loc. De circ. sa ţin 10 sate (1929). In apro
piere sînt ruine aie unei vechi cetăţi.

GAEŞTI, corn urb. jud. Dîmboviţa, 6500 loc. 
Staţie c. f. între Titu şi Galaţi;are 1 liceu de băeţi.

GAgAVŢI (sau gAgAuzi), locuitori în Dobro- 
gea şi sudul Basarabiei Jirecek socoteşte că sînt 
resturi din poporul Cumanilor creştinaţi.

GAGENI, staţie c. f. linia (Ploeşti)—-Buda- 
Slănic.

GAGEŞTI, corn. rur. jud. Putna plasa Milcov; 
2485 loc. După legea 1929 ţine de oii'o. com. Jo- 
riştea Staţie c. 1. linia laterală Odobeşti-Cucueţi.

GAICEANA, tîrg, jud Tecuciu, com. Găiceana; 
are bis. zidită 1838 de Alex. Sturdza Miclăuşanul, 
tatăl bărbatului de stat Dim. A. Sturdza.

GAidari, com. rur. jud. Tighina plasa Cia- 
dîr-Lunga; 2490 loc. După legea 1929 ţine de circ. 
com. Ciad ir Lunga

GAPTA, munte în Transilvania, com. Vidra- 
de-Sus. Aci se face în luna Iulie un bîlciu, care se 
numeşte tirgul de fete.

GAINA vasile. (*1868 11909), teolog român 
în Bucovina. A fost profesor la facultatea teolo
gică din Cernăuţi. Op. pr. Teoria revelaţiunii. 
1893.

GAlANEŞTI, com. rur. jud. Rădăuţi plasa 
Vicovelor; 1073 loc. Staţie c. 1. linia Dorneşti- 
Seletin, între Rădăuţi şi Gura Putnei.

GĂT.'RTTVART staţie o. f. linia Bucureşti-01- 
teniţa.

GALEŞTI, com. rur. jud. Lăpuşna plasa Vor- 
niceni; 2164 loc. După legea 1929, are în circ. sa 
9 sate.

GANESCU grigore (*1830f 1877), publicist 
român stabilit în Franţa. A iuptat contra impe
riului (1860), a fost expulsat, a revenit, a redactat 
un ziar Le Parlement, a devenit cetăţean francez 
şi a candidat, fără succes, la alegerile legislative.

A publicat şi o carte despre noi: La Valachie 
depuis 1830 jusqu’ă ce jour, Bruxelles 1855.

gAneşti, com. rur. jud. Tîrnava-mică plasa 
Tîrnava-’Sîn-Martin; 1725 loc. staţie c. f. aproape 
de Diciosînmartin pe linia Blaj-Praid.

GANEŞTI, com., rur. jud. Covurlui plasa Ho- 
rincea; 2013 loc. De circ. sa ţine 10 sate.

GArdESCU ion (*1862tl929) generai român. 
Ofiţer de stat major,, a fost* comandant al Şcoalei 
Superioare de războ'iu. A publicat: Topografie 
(1890 — 1895), Băsboiul româno-ruso-turc (1902, 
1906, 1910).

GArnEŞTI, staţie c. 1. între Reghin şi Tîrgu- 
Mureş.,

GAt,^IA, com. rur. jud. Timiş-Torontal plasa 
Gătaia; 3136 loc. Staţie c. f. pe linia Ilia-Lugoj- 
Jamul inare; de aci porneşte o linie spre Anina, 
alta spre Reşiţa, alta spre Buziaş.

GAUJANI ® com. rur. jud. Vlaşca plasa Du
nărea; 2444 loc. Face parte din circ. com. Arsa- 
che (legea 1929). H ® com. rur. jud. Argeş plasa 
Teleorman; 1300 loc. Face parte din circ.com. 
Titeşti (legea 1929).

GĂUNOŞI, circ. com. jud. Ialomiţa cu 6 
sate (1929).

GAuRENI, staţie c. f. linia Alba-Iulia-Zlatna.
GAURÎCIU, com. rur. jud. Teleorman plasa 

Zimnicea;’3200 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Smîrdioasa.

GAVANELE, schit călugări jud. Buzău. com. 
Bozior; întemeiat 1790 de doihnitorul Mihail Suţu, 
dărîmat de cutremur îţi 1802, rezidit de Ipsi- 
lante în 1803.

GAvaNU, schit de călugări, com. MInzăleşti 
jud. Buzeu; fundat 1792. A fost incendiat de ete- 
rişti în 1821. Rezidit derhoşneniîn anii următori.

gAvAneSCU ion (*1859) profesor român. 
După studii la Berlin, a fost numit profesor de 
psihologie, estetică şi pedagogie la Universitatea 
din Iaşi (1888). La întemeierea Seminariului peda
gogic din acel oraş, a fost chemat ca director (1899) 
şi de atunci îl conduce, publicînd o revistă spe
cială în care se arată rezultatele studiilor şi ob
servaţiilor ce se lac de profesori şi studenţi. Afară 
de cîteva cărţi didactice pentru cursul secundar 
(Psihologie, 1890, Gramatică, 1896), Isforia ome
nirii, 1894) şi pentru cel superior (Pedagogie, 
1899; Istoria pedagogiei, 1902; Didactica, 1920; 
Etica, 1922), a publicat studii filozofice (Există 
acţiuni dezinteresate 1891; The altruistic impuls 
in man and animals, 1895;' Ideile pedagogice ale 
lui Locke, 1899), de organizare şcolară (Principiile 
educaţiei modeme, 1907; Organizarea vieţii stu
denţeşti, 1911), de literatură (Meditaţiile lui Gri
gore Alexandrescu, 1896), cîteva piese de teatru 
(O carte de vizită, 1898; Ursita, 1911), cîteva 
conferinţe politice. A fost inspector al şcoalelor. 
Este membru al Ateneului Român.

gAvANEŞTI ® com. rur. jud. Buzău plasa 
Cîlnău; 2000 loc. Ţine de circ. com. Săgeata (Legea 
1929). TI ® com. rur. jud. R.omanaţi plasa Olteţu; 
1406 loc. După legea 1929 formează o circ. com. 
cu 27 sate.

GAvqjdia, com. rur. jucl. Severin plasa Sacul; 
1263 loc. Staţie o. 1. între Caransebeş şi Lugoj.

GD'îfNIA, port al Poloniei la Marea Baltică, 
construit pentru a putea, la un moment critic, 
să-şi aibă ieşirea la mare fără a apela la Danzig.

GEAMAna ® com. rur. jud. Turda, plasa 
Baia; 1303' loc. K ® com. rur. jud. Argeş plasa 
Bascov; 1022 loc. Face parte din circ. com. Oar- 
jea (legea 1929). 1) ® com. rur. jud. Tighina, pla
sa Căinări; 2656 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Bulboca.

GEBHART EMILE(*1839 tl908), istoric francez. 
A fost profesor la facultatea de litere din Paris 
(1880), a publicat studii despre arta şi literatura 
antică şi despre istoria literaturii modeme (Re
naşterea). S’au tradus la noi puţine din operele 
lui, între cari: După ce Ulis revăzu Itaca de N. 
Apostolescu (1911).

GEIBEL [gnibăl] EBIANUEL (*1815 t 1884),
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poet german. A publicat poezii lirice (multe pa
triotice), drame, s. a.

GEISMAB FBEDERic, baron (*1783 tl848), ge
neral rus. A fost întUu In serviciul Austriei, apoi 
a trecut în Rusia. A luat parte la multe războaie: 
cu Turcii (1810), cu Francezii (1813), iarăşi cu 
Turcii în 1829.

GEISSLER [gqisîer] HEnniicH (*1814 ti879), 
fizician german. A făcut multe invenţiuni, între 
cari tuburiJe cari îi poartă numele.

GELEP MANOLE, Grec din Fanar, agentul di
plomatic la Constantinopol al lui Mihail Racoviţă.

GELIMER (sec. vi), ultimul rege al Vandali
lor în Africa între 532-534.

GELLERT [ghclert] OHEISTIAN (*1715 tl769), 
poet german, cunoscut mai ales prin fabulele 
sale.

GELU, unul din ducii Românilor din Transil
vania în vremea năvălirii Ungurilor, pomenit de 
cronica Notarului anonim al regelui Bela.

GELU, corn. rur. jud. Timiş-Torontal plasa 
Vinga; 1671 Ioc.' Staţie c. 1. între Timişoara şi 
Periam.

GEMENELE, com. rur. jud. Brăila plasa Si- 
listraru; 2285 loc. Ţine de circ. com. Movila Mi
resei, (Legea 1929).

GEMENI, com. rur. jud. Mehedinţi plasa Gîm- 
pul; 2004 loc. După legea 1929 ţine de circ. com. 
Cujmir. Are o şcoală de agricultură.

generala, societate anonimă de asigurări, 
fondată în 1897 în Bucureşti .Are capital 50 mi
lioane lei.

GENEVA, (germ. OENF, ital. OINEVRA), oraş în 
Elveţia (capitala Cantonului ou acelaşi nume), 
aşezat la eşirea Ronului din lacul Leman şi aproape 
de vărsarea. Arvei în Ron; 126.000 loc. Aci e 
sediul instituţiei internaţionale a Crucei-Toşii şi 
a Ligei Naţiunilor.

GENGIS-CELAN (*1155 tl227), conducător al 
Mongolilor, a întreprins mari expediţii, între cari 
şi în China şi a fundat un imperiu mare, care s’a 
împărţit între fiii săi.

GENILIE losip (t ca. 1853), profesor român. 
Cu el s’a înfiinţat în 1831 cursul de geografie la 
Colegiul Sf. Sava din Bucureşti. Alexandru Ghica 
l-a făcut spătar în 1838. A publicat cărţi pentru 
învăţămîntul materiei sale: Geografia astrono
mică (1835), Principii de geografie (1847, Idem 
1852), A redactat o revistă de popularizare Uni
versul 1845—47, prin care a contribuit la înlă
turarea alfabetului cirilic.

GENLIS [janli] stephaniecontesa (* 1746tl830), 
scriitoare franceză. A studiat şi a scris despre 
chestiuni pedagogice; a publicat şi scrieri li
terare. Trad. româneşti: înconjurarea Roşelei, 
1852; Fraţii dc arme sau Curtea lui Carlomano, 
trad. A. Vasiliu, 1854.

GENOVA (fr. QENES, germ. GENUA), oraş în 
Italia, port la golful cu acelaşi nume; 3OO.7C)0 loc.; 
mişcare comercială importantă şi industrii nu
meroase. Oraş vechiu, exista pe vremea - răz
boaielor punice. A fost de multe ori distrus şi 
restabilit. A format, în evul mediu, o republică 
puternică maritimă, care, mai ales de prin sec. 
xu, a jucat un rol important în istorie, a stabilit 
colonii pe ţărmurile mărilor depărtate şi în unele 
puncte ale Dunării.

GENOVţlVA, (*419t512), sfîntăîn calendarul 
catolic; a scăpat Parisul de atacul lui Atila şi de- 
aceea este onorată ca patronă a oraşului.

GENOVEVA DE BRABANT (ca. 731), soţia con
telui Siegfri’ed. A devenit personaj al poveştilor 
populare. Plecînd soţul ei la războiu, a lăsat-o la 
castel. Intorcîndu-se, a fost îndemnat de acuzaţiile 
de infidelitate ce i se aduceau să o osîndească 
la moarte, dar călăul n’a voit s’o omoare, oi a 
lăsat-o într’o pădure. Acolo a trăit mai mulţi 
ani cu copilul contelui pînă cînd acesta, cu pri
lejul unei vînători, a descoperit-o şi, convins de 
nevinovăţia ei, a adus-o acasă. Această legendă 
a pătruns şi în literatura noastră printr’o variantă 
din sec. xvu, netipărită, şi prin alta tradusă de

Grigore Pleşoianu după un text francez (şi acesta © E |.
după o versiune germană) şi tipărită în 1838.

GENSERIC regele Vandalilor, între 427—477.
GENTZ [ghenţ] friedrich (*1764tl832), pu

blicist german. Din cauza ideilor sale politice, a 
fost silit să-şi părăsească patria (Prusia) în 1802 
şi să treacă în Austria, servind în diplomaţie. In 
această situaţie a publicat multe lucrări politice. 
De la el au rămas o serie de scrisori către Domnitorii 
Munteniei între 1813—1828, publicate după moar
tea lui. A călătorit în ţările române şi a publicat 
note despre călătoriile sale.

GEOAGIUL ® com. rur. jud. Hunedoara, pla
sa Geoagiu; 2890 loc. K © o,-de-sds, com. rur. 
jud. Alba plasa Teiuş; 1662 loc.

GEOFFROY ST. HILAIRE [geofroa-se"t-ilcr] 
ETiENNE (*l772tl844), naturalist francez. A făcut 
parte din membrii comisiunii ştiinţifice care a în
soţit pe Napoleon în expediţia din Egipt (1798), a 
fost profesor de zoologie, membru al Institutului.

GEORGE I (*1845tl913), rege al Greciei. 
Piu al lui Cristian ix regele Danemarcei, a fost 
proclamat rege în 1863. A purtat un războiu ne
norocit cu Turcia în 1897; a luat parte la războiul 
balcanic in 1912; a fost asasinat de un socialist 
(zic unii: pus de Bulgari) la Salonic.

GEORGE II (*1683 tlî60), rege al Angliei 
de la 1727, aUat cu Frederic ii în timpul războiu
lui- de 7 ani.

GEORGE in (*1738tl820), rege al Angliei 
dela 1760. In timpul lui, coloniile din America 
s’au declarat independente, dar s’a cucerit cea 
mai mare parte din India. In ultimii 9 ani a fost 
nebun.

GEORGE V (*1865), regele Angliei din 1910. 
S’a specializat ca ofiţer de marină şi a fost 3 ani 
vice-amiral al flotei engleze (1900). S’a căsătorit 
cu Principesa Mary de Teck.
A călătorit mult. In anul 1929 
a suferit de o boală de plă- 
mîni, de care a scăpat prin 
mari îngrijiri medicale.

GEORGE II. (*1890), fiul 
regelui Constantm al Greciei.
S’a urcat pe tron in 1922 şi a 
domnit pînă în 1924, cînd a 
abdicat. Căsătorit cu princi
pesa Elisabeta, fiica regelui 
Perdinand şi a reginei Maria.

GEORGEÎSCU .GEORGE 
muzicant român. Conducăto
rul, apoi directorul concertelor 
simfonice în ultima lor orga
nizaţie. Membru al Ateneului 
Român. A lăut premiul naţio
nal pentru muzică în 1930.

GEORGESCU lOAN (*1855 
tl898), sculptor român. A stu
diat la Paris, unde a obţinut 
succes cu „Rugăciunea unui 
copil'' (1880), care e la Muzeul 
din Bucureşti. A fost profesor 
la Şcoala de Belle-arte în Bu
cureşti; a lucrat şi pictură. Din 
operele sale: Statua lui La-' 
zăr în Bucureşti, a lui Asa- 
chi în Iaşi, a lui Prolopope-

6EP

Georg-e I. 
Regele Greciei.

George V 
Regele Angliei.

scu-Pache. A fost membru al Ateneului Român.
GEQRGIA ® regiune în Transcaucazia, for- 

mează’azi o republică sovietică avind 65.965 km. 
p. şi 2.638.000 locuitori. H ® unul din Statele 
Unite americane, 154.000 km. p., 2.896.000 loc.

GEQRGicE, poeină didactică a lui Virgiliu, are 
ca subiect apicultura cu diferite ramuri ale ei. 
(•^ viRGinro).

GEPIZI, popor germanic cari au năvălit în 
Dacia prin sec. iv; mai tîrziu au fost supuşi de 
Huni, de cari s’au liberat după moartea Iui Atila 
şi în sec. vi regatul lor s’a distrus do Lombarzi. 
După noile cercetări făcute de D. Diculescu se 
susţine că ei au influenţat limba şi viaţa româ
nească, teorie pe care mulţi istorici o combat.
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GER
GER-, GERARDO EHANOIL, ambasador al republicii 

Veneţiei’la Ştefan-cel-Mare pe Ia 1476.
GERICAULT [cit.: jerico] theodore (‘1791 

11824), pictor francez. A luptat contra şcoalei lui 
David, Intre marile iui pînze: Pluta „Meduzei". 
(Le radeau de la M6duse), 1820, Tîrgul de Negri.

oerjlA, persona,j din poveştile poporului. El 
personifică gerul. II aflăm bine caracterizat, cu o 
notă de humor, în basmul lui Creangă Harap-alb, 

GERMANI, popor din Europa de N., numiţi 
aşa de Romani, cari veniră In contact ou ei In 
sec. I şi despre cari scrise (în sec. n) Tacit o carte 
{Germania sive de moribus Germanorum). In 
cursul secolelor ei au jucat un mare rol în des- 
voltarea Europei, fiindcă, din amestecul lor cu 
locuitorii multora din provinciile romane, s’au 
format popoarele Europei medievale şi moderne.

cu 2 provincii, braunscuweio, brehen, hambdrq,
HESSA (Hessen), LIFPE, LtfBECE, MEKLENBDRG-SCHWE- 
RDJ, HEELENBUBO-SIBELITZ, OLDENBTTRG, PRUSIA 
(Preussen) cu 14 provincii, SAXONiA (Sachsen), 
SCHAUMBURQ-LIPPE, TDRINGIA (Thuringen) şi WtlK- 
TEMBERO. ( După alte isvoare se adaogă şi al 18-Iea: 
WALDECK). Teritoriul SAAB, prin tractatul din 1919, 
a fost dat de Societatea Naţiunilor în administra
ţia Franţei pentru 15 ani. Aceste state, avînd li
bertatea lor, un guvern şi constituţie separate, 
sînt unite într’o republică federativă (Deutsohes 
Reich), avînd capitala Berlin. Capitalele celorlalte 
state sînt: Deasau, Earlsmlie, MilQchen, Braunsohwelg, 
Brema, Hambuig, Daimstadt, Detmoll, Lflbeck, Sohwerln, 
Neu-Strelltz, Oldemboie, Dresda, Buokaburg, Weimar, 
Stattgart şi Waldeek. Alte oraşe importante: Frankfnrt 
pe Meln, Colonia (Koln), Easen, Dttsseldort, Lipsea (Lelp-

^ E rt A R c
LITUANIA
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Harta Germaniei.

Ei nu aveau o unitate, ci trăiau împărţiţi în di
ferite grupări mari sau mici, iar numele Deutsch 
sau Teutsch s'a născut mult mai tîrziu după le
găturile lor cu Romanii.

GERMANIA (OEUTSCHLAND, ALLEHAGNE), stat 
în Europa.’Se mărgineşte la N. cu Marea Nordului, 
Danemarca şi Marea Baltică; la E. cu Lituania 
şi Polonia (ou Lituania numai regiunea Prusia 
Orientală, de care e despărţită printr’un teritoriu 
care dă Poloniei eşire la mare); la S. ou Cehoslo
vacia, Austria şi Elveţia; la V. cu Olanda, Belgia, 
Luxemburg şi Franţa. Supraf. 470.628 km. p., 
64.500.000 loc.

In părţile de S. şi V. sînt regiuni muntoase: 
Cadrllaternl Boemlel, munţii Teutobntgl, munţii Tnrln- 
glel. Jura IranconlanA, J.auabd, m. Pădnril Negre, Tnnnus, 
Westervald, Elfel, Hunsruck. Fluviile curg de la S. spre 
N. şi se varsă unele în M. Baltică: Vistula, oder cu 
afl. Netze şi Spre a; altele în M. Nordului: Elba cu 
Saaîe şi Havel, Weser cuFulda şi Ailer,Ema; sau trec 
în alte ţări: Rinul cu afl. Mos"l,Acher, Main,Buhr 
şi Lippa, Dunărea CU afl. lller, Lech, Isar, Inn.

Statul german se compune (după Hickmann) 
din 17 state: anhalt, baden, bavabia (Bauern)

zlg) NUinbeig, Magdebuig, Aaahen, Wlesbaden, Malnz, 
Heldelberg, Eoblenz, Gotba, Slgmarlngeu.

In timpurile vechi a existat un stat al Germa
niei, oare — însă—cuprindea şi alte teritorii de 
cît cele locuite de Germani: imperiul lui Carol 
cel Mare. După moartea acestuia (814) şi mai ales 
după moartea Iui Ludovic, fiul lui (840) începură 
a se despărţi diferitele ţări cari formase înainte 
imperiul unic, iar din sec. ix, cu stabilirea feu
dalismului, fărămiţirea făcu progrese mari şi 
istoria înregistrează muîte perioade de anarhie, 
provocată de luptele între state, mari sau mici, 
unele chiar'siinple oraşe. Gu alegerea ca împărat 
a. lui Rudolf de Habsburg (1273) începe o pe
rioadă de înălţare, care continuă prin anexări şi 
cuceriri de ţări, iar în sec. xvi (1512) se fac acte 
pentru constituirea unei federaţiuni a Imperiului; 
dar rivalităţile dintre suverani, luptele religioa
se menţinură pînă în secolul xvin starea de 
necontenită nesiguranţă şi mai toate războaiele din 
acest timp se petreoură în ţările germane şi din 
pricina lor. Austria era atunci factorul de căpe
tenie al lumii germanice. Gu ridicarea electora
lului de Brandeburg, din care se născu regatul
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Prusiei, Austria fu oprită de a înainta spre Vest. 
Revoluţia franceză deşteptă şi In Germania ideea 
naţională; ea se întări şi în urma războaielor, na
poleoniene, iar congresul din Viena (1815) stabili 
confederaţiunea germanică. In abeastă uniune erau 
2 state foarte mari (Prusia şi Austria), 10 mari, 
iar restul de 27 mici sau toarte mici, fiecare păs- 
trîndu-şi fiinţa de stat autonom. Era fatal ca 
dorinţa dc dominaţiunc să nască rivalitate între 
Austria şi Prusia. Prin politica ei dibace. Austria 
îşi menţinu situaţia şi chiar oarecare prestigiu de 
întîietate, amestecîndu-se şi în chestiunile orien
tale şi întinzîndu-şi stăpînirea în Italia; dar de 
la 1864 Prusia, întărită şi organizată milităreşte, 
începu să-şi revendice dreptul dc superioritate: 
anexă diferite teritorii şi state mai mici şi, în 
1866, de te lovitura hotărîtoare Austriei, înlă- 
turîhd-o din confederaţia germanică prin trata
tul de la Praga; apoi, provocînd războiul din 1870 
cu Franţa, anexă alte teritorii şi reuşi să devie 
centrulnouluiimperiu proclamaţia 18 Ianuarie 1871 
la Versailles. Politica lui Bismarck urmărea acum, 
după intîietatea în Germania, intiietatea în 
Europa şi căută s’o realizeze apropiindu-se de 
Austria şi formînd alianţa celor trei Împărăţii In 
1872 (Germania, Austria şi Rusia), apoi, de teamă 
ca Rusia să nu se ridice prea mult, îi dete lovitura 
din 1878 (cînd congresul din Berlin o opri de a 
se folosi de tratatul do la San Stefano oare dis
trugea Turcia) şi formă tripla alianţă (Germania, 
Austria şi ItaUa). Domnia luiWilhelm ii duse măi 
departe opera lui Bismarck, însă cu alte mijloace. 
El reuşi să dea statului său un maro prestigiu, să-l 
facă a hotărî In anume momente politica Europei, 
îşi întinse acţiunea în celelalte continente, for
mînd un mare imperiu colonial şi făcu o marc 
pregătire militară. După atentatul dela Serajevo, 
începu împreună cu Austria războiul mondial. Sf ie
şitul acestuia a fost altfel decît îl aştepta împă
ratul. , Germania învinsă a răsturnat toate di
nastiile, a proclamat republica şi a suferit cîteva 
cesiuni de teritoriu, restituind Franţei ce-i luase 
în 1871, Poloniei ce-i luase în cele trei împăr
ţiri; apoi o parte din regiunea Rinului a fost o- 
cupată de armate aliate. Adunarea naţională 
de la Weimar a ales preşedinte pe Fr. Ebert 
(11 Februar 1919), sub care s’a stabilitnoua Con- 
stituţiune (1919); murind el, s'a ales feldmarc- 
reşalul Hindenburg (1925) pentru 7 ani. După 
oarecari ezitări, Germania a intrat în Societatea 
Naţiunilor.

GERM^NICUS (*15 a. Chr. t 19 p, Chr.), ge
neral roman. Fiu al lui Drusus, fu adoptat de 
Tiberiu, unchiul său. A luptat în Dalmaţia, în 
Germania, în Orient. A murit în cîteva zile şi 
unii istorici spun că a fost otrăvit din ordinul lui 
Tiberiu.

GţîROTA DIMJTRIE (*1867), medic român. 
Profesor de anatomie topografică şi hirurgicală 
la facultatea de medicină'din Bucureşti şi la şcoala 
de arte frumoase. Conduce serviciul hirurgical 
de la spitalele Brincovenesc şi un sanatoriu parti
cular. Membru corespondent al Academiei Ro
mâne (1916); A publicat articole de specialitate 
şi un studiu anatomo-clinic despre apendicită 
(1929).

GERSON JEAN CHABLIER (* 1363 tl429), teolog 
francez. A fost cancelar al Universităţii din Paris 
şi a luat măsuri pentru reforma moravurilor în 
viaţa studenţească. A scris opere de organizaţie 
şcolară şi de doctrină.

GERVINUS [gher.... ] qeobo (*1805 f 1871),
istoric german. A fost profesor la Gdttingen şi 
la Heidelberg, a fost de multe ori persecutat pentru 
opiniile sale politice. Op. pr. Istoria literaturii ger
mane, 5 voi. 1835—1842, Istoria secolului xtx, 
8 voi. 1856—1866.

GESSLER [ghes..], personagiu legendar din isto
ria Elveţiei şi din piesa lui Schiller „Wilhelm Teii”

GESSNER [ghes...] salomon C1730t 1788), 
poet elveţian. Autor de poezii idilice, imitat in 
liter. franceză de Florian. Din operele lui s’au

tradus româneşte: Moartea lui Avei (de Ai Bel- 6ER- 
diman, 1818; de G. Băjescu, 1852), Cel dintaiu pijc 
plutitor (de I. Costinescu). Oritl

GEŢI, popor antic,, despre care zice Herodot că 
locuiau Ia N. de Balcani şi la S. de Dunăre. Siliţi 
de Dariu (ca. 500 a. Chr.) au trecut peste Dunăre, 
alături de Daci, avînd aceeaşi origine ca ei, adică 
şi unii şi alţii fiind Traci.

GEZA [gheza] II (*1129f 1129), rege al Un
gurilor între 1141—1161.

GHEAZERA, masiv muntos jud. Muscel între 
Rîul Doamnei şi Dâmboviţa; are 3 vîrfuri: Ghea- 
zera (2406 rn.) Păpuşa (2426 m) şi Papăul 
(209o m.l.

GHECET, sat jud. Tulcea lîngă Măcin pe malul 
drept al Dunării in faţa Brăilei; loc. vestit pentru 
pescuit.

GHEDEQN I (sec. xv), mitropolit al Moldovei.
Nu se ounbaşte data. Avea metania la măn.
Putna.

GHEDEON II, mitropolit al Moldovei 1655—
1660. Avea metania la măn. Secu. In 1656 a 
fost trimis în misiune în Rusia.

GHEDEON III, mitropolit al Moldovei 1708—
1723'. Era în scaun în 1711 cînd a venit în Iaşi 
împăratul Petru cel Mare şi soţia sa Ecaterina.

GHEDEON EMANOiL (*1854) scriitor grec. A 
trăit mult timp la Constantinopol, unde a şi ti
părit cele mai multe opere, apoi a trecut în Atena.
Membru corespondent al Academiei Române (1891).
Op. pr. Istoria biografică a patriarhilor din Con
stantinopol de la 36 Ia 1884 şi Epistolele patriar
hilor, în mai multe volume.

GHELAR (sau OHELABI sau OELEB), com. rur. ' 
jud. Hunedoara plasa Hunedoara. Mine de fier 
ale Statului; industrie a fierului.

GHELENGIC, circ. com. jud. Caliacra cu 11 
sate (1929).

GHELINŢA, com. rur. jud. Trei-Scaune plasa 
Govasna; 3752 loc. Circ. com. cu 3 sate.

GHENADIE I, mitropolit român în Transil
vania (ca.'l579—1585); avea reşedinţa în Alba- 
Iulia..A fost hirotonit de mitropolitul Serafim al 
Ungro-'VIahiei.

GHENADIE II (tl640), mitropolit român în 
Transilvania. Mireneşte se numea Gheorghe Bradi. 
Hirotonit în Bucureşti. Se intitulează: arhiepi
scop al Bălgradului si Vadului si Orăzii si Săt- 
marului si a toată ţara Ardealului.

GHENADIE III, mitropolit al Transilvaniei 
pe la 1659—61. Era rus şi se numea Gheorghe din 
Putiolia.

GHENADIE GHEOBGHE, profesor grec. A venit 
în Bucureşti în 1792, a fost elev al lui Lambru 
Fotiade, a studiat apoi la Lipsea, a profesat în 
Odesa; în 1820 Alexandru Suţu l-a chemat în 
Bucureşti spre a preda lecţiuni la Academia dom
nească. In 1821 elevii lui au intrat, înpreună cu el, 
în rîndurile eteriştilor; după lupta dela Drăgăşani, 
s’a dus în Rusia.

GHENADIE ENACEAND wm- ENACEANU.
GHENADIE PETBESCU, mitropolit al României.

Monăh (1854), eolesiarh (1875), arhiereu (1877), 
episcop de Argeş (1876), mitropolit primat 1893.
Caterisit de Sinod în 1896, procesul a fost revizuit 
în acelaşi an şi a fost reintegrat. Demisionat în 
1897, s’a retras la mănăstirea Găldăruşani, unde a 
murit.

GHEORGACHE loqofAtitl, a scris în anul 
1762 o Condică de obiceiuri ale Domnilor Moldo
vei. S’a publicat de M. Kogăhiiceanu in voi. IH 
din Letopiseţe cd. 2-a.

GHEORGHE HOZEVITUL, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 8 Ianuarie. S’a călugărit Intr’o mă
năstire şi a trăit în cea mai strictă viaţă ascetică 
cu post, priveghere şi rugăciune.

GHEORGHE, sfînt, prăznuit de biserica or
todoxă Ia 7 Aprilie. S’a călugărit din fragedă vîr- 
stă; a fost episcop al Mitilenei, a combătut pe 
iconoclaşti; dar nu ştim în care epocă a acestor 
lupte, cari încep prin sec. iv şi ţin pînă în al
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6HE
0[-|£. GHEQRGHE (t ca. 303), sfint martir, praz- 

nuit de biserica creştina la 23 Aprilie. A trăit pe 
vremea lui Diooleţian; era un puternic tribun mi
litar în Palestina; după'alţii, era prinţ în Capado- 
cia. Cultul lui se găseşte instituit pe vremea îm
păratului Constantin I 
(306—337) şi a fost tot
deauna foarte onorat, 
de Greci. Mai tîrziu îl 
vedem sărbătorit ca pa
tron şi în Occident (Ge
nova, Germania, An
glia). La noi 11 găsim ca 
patron al armatei pe 
vremea lui Ştefan cel 
Mare, care avea un steag 
cu chipul lui, pe care-1 
ducea în toate luptele şi 
care se găseşte în mă
năstirea Zograf din Sf.
Munte.

GHEORGHB I ŞTE
FAN (t 1669), domnul^
Moldovei 1653, 1653—
1658. Fiu al logofătului sf- Gheorghe.
Dimitrie Ştefan, era u- (după o icoană veche) 
nul din cei mai devotaţi boeri ai lui Vasile Lupu. 
Totuşi, îndemnat de Mateiu Basarab şi de Racoţi, 
principele Transilvaniei, formează pe ascuns un par
tid de opoziţie care reprezenta oarecum acţiunea e- 
lementului naţional contra 
domnitorului strein. In du
mineca Fiorilor 1653 arma
tele celor trei aliaţi întră în 
Iaşi şi întronează pe Gheor
ghe Ştefan, dar Vasile Lu
pu, care doblndise ajuto
rul Cazacilor, îl învinge 
şi-l goneşte. A doua încer
care e mai fericită pentru 
boerul răsvrătit: în Octom
brie 1653 ei ia tronul şi 
este recunoscut de Turci.
Politica pe care o urmează 
este contrarie intereselor 
Porţii. Legat cu aliaţii 
cari i-au adus pe tron, 
intră prin ei în relaţii cu du
cele de Moscova, apoi cu 
Carol XI, regele Suediei, care se înţelesese cu Racoţi 
ca să împartă Polonia şi doblndise făgăduială de 
ajutor de la Hmelniţki, hatmanul Cazacilor şi de 
la Frederic.Wilhelm, marele elector de Brande- 
burg. Aventura în care intrase se sfîrşeşte cu o 
mare înfrîngere şi Gheorghe Ştefan e mazilit. De 
atunci începe pentru el o teribilă pribegie: prin Po
lonia, Austria, la Moscova, la Stockholm, în Pome- 
rania. E nevoit să amaneteze şi să vînză bijuteriile 
preţioase ce avea cu el; rar este ajutat băneşte, 
niciodată pentru reluarea tronului. Moare pe pă- 
mint strein. Se zice că corpulafost adus de a treia 
a sa soţie şi înmormîntat în mănăstirea Caşin.

GHEORGHE DIN MOLDOVA, numele li
terar al lui Q. KEBNBACH (*1859 tl9C)9), scriitor 
român. A ocupat funcţiuni publice. A publicat 
poezii în Contemporanul (1884 ş. u.), în Revistă 
Nouă (cu o scrisoare elogioasă a lui Hasdeu) 
(1888 ş. a.). Lumea ilustrată (1892 ş. u.). In 1912 
a apărut un volum în edit. ,,Vîaţa Românească” 
şi în 1930 (Seîntei) în ed. Cărţiî Româneşti.

GHEORGHENI fost GYdROYdSZENTMIEL6S, 
corn. urbană jud. Ciuc, plasa Gheorgheni; 11.830 
loc. după unii, 8820, după alţii. Staţie c. f. linia 
Ghimeş-Tîrgu-Mureş.

GHEORGHIAN HintOP. m- IOSIF. 
GHEORGHIÂN VASILE (* 1842 ţl901), om poli

tic român şi advocat. A tăcut studii la Neapole; a 
fost advocat în laşi, deputat, senator, reprezentant 
al României la Roma şi ministru de domenii în 1887.

GHEQRGHIE I (sec. xv), mitropolit al Mol
dovei. Nu se cunoaşte data exactă a funcţionării 
lui, se ştie că avea metania ta măn. Putna.

rGhcorghe I-'Şlefan 
(după o stampă din col. 

Academiei).

GHEORGHIE II şi GH. III (sec. xvi), mi- 
tropoliţi ai Moldovei. Nu se cunosc datele exacte. 
Erau amlndoi de la măn. Neamţului.

GHEORGHIE IV, mitropolit al Moldovei în 
1552 ou metania la măn. Neamţului.

GHEORGHIE V MOVILA, mitropolit •«-MOVILA.
GHEORGHIE VI, mitropolit al Moldovei 

1723—29.
GHEORGHIEFF BVLOQHIE (*1819 tl897), fi

nanciar român de origine bulgar. A venit în Ro
mânia de copil, a dus o viaţă plină de mizerii pînă 
cînd un mitropolit bulgar, refugiat aci din cauza 
persecuţiilor turceşti, l-a luat lingă sine. Acesta 
i-a lăsat moştenire o avere însemnată pe care a 
mărit-o şi a ajuns foarte bogat. A făcut acte fi
lantropice atît în ţara de origine cît şi în noua lui 
patrie. A participat la toate pregătirile mişcă- 

. Iilor bulgăreşti pentru a se libera de Turci, în Bu
cureşti fiind unul din centrele principale ale acestei 
activităţi.

GHEORGHIŢA ştefan m-OHEORGHE ştefan.
GHEORGHŢU XENOFON, profesor român în 

Iaşi. A fost membru al .„Junimei”; a colaborat la 
„Convorbiri Literare”, a publicat Studii de litera
tură franceză despre Moliâre, Gorneille şi Racine.

GHERASI NicoLAB, jurist român. A fost con
silier la Curtea de Casaţie; ministru de justiţie în 
guvernul lui Lascar Catargiu (1889).

GHERASnvf, sfînt prăznuit de biserica or
todoxă la 4 Martie. A înfiinţat în Palestina lîngă 
Iordan o mănăstire în care călugării duceau o 
viaţă de tăcere absolută şl de sărăcie, dormind pe 
rogojini, fără foc în timpul iernei şi mânoînd liumai 
pîine şi smochine.

GHERASIM(tl844), episc. al Buzăului 1819— 
1824; demisionlnd, s’a făcut schimnic la mănăstirea 
Căldăruşani.

GHERASpvf TIMUS (*1849 tl915), prelat rd- 
mân. A fost profesor de studiul biblic al vechiului 
Testament la facultatea de teologie din Bucureşti 
(1892). Arhiereu, apoi episcop de Argeş, ales în 
1893. Dintre pubhcaţiile lui, ' cităm Dicţionarul 
hagiografic.

GHERAşeni, c.r. j. d. Buzău,plasa Glodeanu- 
rile; 2117 loc.'Are în circ. sa 21 sate (Legea 1929).

GHERCEŞTI, c.r. j.d. Dolj,plasaBalta Verde; 
are în cîrc. sa 14 sate. Satul central are 1150 loc.

GHEREA ION, numele literar, apoi şi oficial, 
ai lui C. Casiu Dobrogeanu (*1855tl920), scriitor 
român. Originar din Rusia, 
amestecat ca student în 
mişcarea socialistă, prins 
în Basarabia, închis,, refu
giat în Norvegia, Anglia, 
a venit în România şi a 
luat parte la acţiunea so
cialiştilor români (pe la 
1880), devenind colabora
tor la revista „Contem
poranul” din Iaşi. A scris 
poUtioă şi critică literară.
A polemizat cu Titu Maio- 
rescu. Devenind cetăţean 
român (1890), s'a stabilit 
ca birtaş în gara Ploeşti, făcînd acolo un centru 
puternic al propagandei sale politice. Cînd con
ducătorii partidului socialist au părăsit lupta, el a 
rămas izolat şi a continuat să susţină teoriile so- 
ciaiiste prin diferite scrieri. A publicat 3 volume de 
Studii critice (1890 ş. a.), revista Literatură şi 
ştiinţă (1893) şi Neoiobăgia (1910), studiu politic.

GHERGANI, com. rur. jud. Dîmboviţa pe 
rîui Colentina ; 664 loc. Staţie c. f. între Chit i la 
şi Titu. Aci este mormîntui iui Ion Ghioa. In 
cătunul Mavrodin al acestei com. au fost lupte 
între Mihaiu Viteazul şi Turci.

GHERGHELY tobias, general român. A fost 
ministru de.războiu în 1867.

GHERGHINA, loc înalt lîngă staţia Bărboşi 
jud. Covurlui com. Fileşti, unde a fost o cetate 
probabil romană, ale cărei ruine s’au descoperit 
în 1703.

Gherea- Dobrogeanu,
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GHRRGHIŢA, corn. rur. jud. Prahova plasa 
Drăgăneşti: 2452 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Drăgăneşti. Fundată înainte de 1503. Are bi
serici, din cari una zidită de Mateiu Basarab 1641. 
Aci Mihai Viteazul a învins pe Turci în 1596.

GHERGHIU, munte, clina vestică a masivu
lui Grenţieş. ’

GHERLA, corn. urbană jud. Someş, 8000 loc. 
Staţie c. î. linia Cluj-Baia-Mare, la 4 km. de 
Dej. Are 1 şcoală normală de băeţi, 1 de fete, 
1 ^mnaziu de fete, 1 liceu de băeţi şi şcoale pri
mare; 1 biserică ortodoxă, 1 greoo1oatolică, 1 ca
tolică, 1 reformată, 1 armeană, 1 israelită, ; 1 
seminariu greco-catoUc; 1 mănăstire franciscană. 
Are o însemnată populaţie armeană.

GHERLA (EPISCOPIA UNITĂ) fondată în anul 
1853. Lista episcopilor: loan Alexi, 1854—1862; 
loan Vancea, 1865—1868; Mihail Pavel, 1872— 
1879; loan Szabo, 1879—1911; Vasile Hossu, 
1913—1916; luliu Hossu, 1917. Din 1930 e mutată 
la Cluj.

GERMANI MENELAS {*1839 ti899), financiar 
şi om politic român. Era bancher în Bucureşti; a 
fost ministru de finanţe în mai multe rînduri 
(1888—89; 1889—91, 1891—95). împărtăşind ide- 
ea lui P. P. Carp asupra monometalismului, a 
introdus etalonul de aur, desfiinţînd agio, care 
ajunsese foarte urcat în epoca bimetalismului 
pe care se întemeia moneta noastră de la începu
tul Domniei lui Carol, făcînd parte din uniunea 
monetară latină.

GHERMANEŞTI ® corn. rur. jud. Pălciu, pla
sa Drînceni; 18’72 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. corn. Drînceni. H © corn. rur. jud. Tutova, 
piasa Banca; 2126 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. corn. Ferdinand.

GHERONTIE, episcop al Tomisului de la 
1926.

GHERTAN rm- BIERTAN.
GHERTENIŞ, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, 

plasa. Gătaia; 1439 loc. Staţie c. I. între Gătaia şi 
Berzovia la 3 km. de aceasta din urmă.

GHIBAnescu OBEOROHE (*1864), istoric ro
mân. A fost’profesor la Şcoala normală din Iaşi; 
deputat în mai multe rînduri; membru corespon
dent al Academiei Române (1905). A publicat 
articole în diferite reviste, dar mai ales în ,,Arhiva’’ 
din Iaşi (1889 — 1924). A dat la lumină studii 
despre istoria noastră [Vlad Ţepes, 1891; Ştefan 
cel Mare, 1904; Cuzeşlii, 1912; Istoria Docolinei, 
1921) şi despre istoria limbii [Grafia cirilică 
1889; Glosarul psaltirei scheiane, 1902;. O psal
tire veche moldovenească, 1913); adatediţiuni ale 
cîtorva texte vechi [Arhontoldgia Moldovei de Sion, 
1892) şi a publicat multe materiale documentare, 
în volumele xvin, xxm şi xxiv din Golecţiunea 
„Dricarul” lui Godrescu (1892—94), apoi în seriile 
Ispisoace şi zapise, 10 volume (1906 —1922) şi 
Surete şi izvoade 10 volume (1906—1915), cum şi, 
Documente basarabene, 1914, Catastihul laşilor 
din 1755, 1921. In anii din urmă redactează un 
buletin al muzeului municipal din Iaşi „loan Ne- 
culce”, în care găsim foarte numeroase docu
mente dm istoria veche şi nouă a Moldovei şi a 
oraşului Iaşi.

GHIbArţeni, staţie c. f. jud. Covurluiu între 
Galaţi şi Bereş’ti.

GHIBERTI LOBENZO (* ca. 1378 tea. 14451, 
sculptor,'arhitect, pictor italian din sc. florentină.

GHIBU onisifob (*1883), profesor de pedago
gie la Universitatea din Gluj. A fost profesor Ia 
Seminariul din Sibiu şi inspector al învăţămîntu- 
lui primar ortodox din Transilvania. Membru co
respondent al Academiei Române (1919). A pu
blicat studii despre situaţia şi istoria învăţămîn- 
tului românesc, între cari: Şcoala românească In 
Transilvania si Ungaria, 1915, Şcoala româ
nească din Peka, 1916, Universitatea din Cluj, 
1922,|C’ea dintîiu statistică a Invăţămlntului din 
Pomănia întregită, 1926, precum şi o cercetare 
asupra istoriei literaturii didactice (Bucoavne, 
Abecedare, Gărţi de citire). Refugiat din Transil

vania în timpul războiului, a fost membru în co- 
misiunea şcolară moldovenească din Basarabia 
(1917) şi, după unire, secretar general al resor
tului de Culte şi Instrucţie din Consiliul dirigent 
(1918—20). A mai publicat şi alte lucrări despre 
şcoală, biserică, etc.

GHICA ALEXANDBU (tl741), dragoman la Con- 
stantiriopol, fiul lui Mateiu. Ucis de Turci 1741.

GHICA ALEXANDBU, domiiul Ţării Româneşti 
1766—1768. Era fiul lui Scarlat. A^ domnit puţin, 
fimd mazilit dm pricină că a fost pîrît la Poartă 
că permite să se înroleze tineri în armata rusească.

GHICA ALEXANDBU SC., bocr român. II găsim 
logofăt al credinţei în 1833 în Muntenia.

GHICA ALEXANDBU GBIQ., boer român. Mare 
Postelhic în Muntenia; îl găsim ministru de finanţe 
în 1838—41.

GHICA ALEXANDBU, fiul Domnitorului Gr. 
Ghica cel. ucis de Turci. A ocupat funcţiuni înalte 
în Moldova pe timpul lui Mihail Sturdza (1834— 
49). II găsim preşedintele Adunării obşteşti în 
1843.

GHICA ALEXANDBU (*1795t 1862), domnul 
Ţării-Româneşti April 1834—7 Octombrie 1842 şi 
Caimacam 4 Iulie 1856. —Octombrie 1868.Era fiul 
lui Dumitru, care era fiul altui Dumitru, fiu al 
lui Alexandru Dragomanul. A fost primul domn 
regulamentar. Intrînd în ţară pe la Giurgiu la 
23 Iulie 1834, a dat primul mesaj către_ Obşteasca 
Adunare prm care desfiinţa obiceiul sărutării de 
mână. A lucrat pentru desvoltarea şcoalelor, a 
început desrobirca Ţiganilor. Sprijinit de Ruşi, a 
îngăduit introducerea u- 
nui articol în Regula
mentul Organic, care 
mărea dreptul de ame
stec al Rusiei în afa
cerile ţării, a luat mă
suri severe contra celor 
cari urmăreau o schim
bare a organizării poli
tice, închizînd îii mănă
stire pe capii mişcării 
neisbutite din 1840: prin 
acestea şi-a făcut duş
man partidul naţional i 
care începea să se for-' 
meze. Pe de altă parte,
reprimind cu severitate Ale.tandru Ghica, Domnul 
un complot bulgăresc la Munteniei
Brăila, organizat cu şti- (după Almanahul StatuluiJ. 
inţa Ruşilor, i-a nemul
ţumit şi pe aceştia; iar Turcia nu l-a susţinut în- 
ueajuns. Astfel a fost destituit în 1842. A trăit 
mai mulţi ani retras în Viena şi în 1856 a fost 
numit caimacam în Muntenia, prezidînd la al
cătuirea divanului ad-hoc şi fiind un susţinător 
al unirii principatelor.

GHICA DIMITBIE (*1816 tI897), fiul Domnito
rului Munteniei Grigore. A fost ofiţer în armata 
rusească, a făcut studii în Germania, a fost ma
gistrat, prefectul poliţiei în 
Bucureşti şi preşedinte al mu
nicipalităţii capitalei, deputat 
în divanul ad-hoc, partizan 
al unirii. La 24 Ianuarie 1859 
a îndemnat pe colegii săi din 
Adunarea electivă să dea vo
tul pentru Guza, care fusese 
ales în Moldova. In timpul 
domniei acestuia a fost mini
stru de fmanţe (1861) şi de 
interne şi preşedinte de Gon- 
siUu (1861). Mai tîrziu îl ve
dem preşedintele unui guvern 
de concentrare (1868—70), a- 
vînd cînd externele cînd lu
crările publice şi după aceea, 
nistru, ocupă un loc de frunte în activitatea po
litică, fie ca senator ori deputat, ca preşedinte al 
Gamerei ori al Senatului, mai ales în timpul 
guvernelor conservatoare. Afară de aceasta, ca

6HE- 
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Dimitrie Ghica, 
fiul Iui Grigrore.

fără să mai fie mi-
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6HI- efor al spitalelor civile tn timp de 20 de ani, 
«l_ll a lucrat pentru desvoltarea acestei instituţii de 
O ni binefacere, care-şi are originea în parte în daniile 

familiei Ghica. Lumea îl cunoştea sub numele de 
Beizadea Mitică.

GHţCA DIHTTBIB I. (*1848 tl914), diplomat ro
mân'. Era fiul lui loan Ghica. A fost vice-preşe- 
dinte al Ateneului român.

GHICA ELENA tw DORA D’ISTBIA.
GHICA EMILI. (*1848 tl911), diplomat român. 

Din ramura moldovenească a familiei, a făcut studii 
la Paris, a intrat în diplomaţie în 1874, â devenit 
ministru plenipotenţiar în 1885. A reprezentat 
ţara la Petersburg, la Belgrad, la Atena, la 'Viena 
şi la Paris.

GHICA GHEORQHE, donui al Moldovei 1658— 
1659 şj al Ţării Româneşti 1659—1660). începă
torul şirului lung de Domnitori din această fa
milie, era de neam Albanez. Cunoscut de Vasile 
Lupu, care avea aceeaşi origine, a fost numit de 
el capichehaia la Constantinopol,, apoi adus în 
Moldova, unde a ocupat funcţiuni importante 
ajunglnd chiar 'Vornic-Mare. Gheorghe Ştefan l-a 
pus iar capichehaia şi a dat în căsătorie pe o 
nepoată a sa lui Grigore, fiul lui Gheorghe Ghica.

1 Astfel a început legătura de rudenie cu familiile 
boereşti din Moldova. Protejat şi de Vizirul 
Chlupruliu, cu care(l după povestire.! lui Neculce, 
s’ar fi cunoscut de clnd erau copii, deveni donrn 
cînd Gheorghe Ştefan fu mazilit (Martie 1658). 
Deabia ajuns tn Iaşi, este atacat de fostul Domn, 
care vine din Transilvania cu oştire, dar cu aju
torul Tătarilor îl învinge la Strunga lingă Tîrgul- 
Frumos. Curînd după aceea Gliica şi colegul său 
din Muntenia, Mihnea, iau parte la expediţia din 
Ardeal contra Ungurilor şi se întorc în Decembrie 
(1658). Mihriea trădează pe Turci, este mazilit şi 
se dă provizoriu lui Ghica şi tronul Munteniei, apoi 
nuinlndu-se alt domn în Moldova, el rămlne aci 
(Decembrie 1659) şl stă plnă în Septembrie 1660 
clnd e mazilit şi el din pricină că nu putuse aduna 
sumele necesare pentru plata haraciului.

GHICA GRIQORE sau QBIGORAŞCXJ, doum al 
Ţârii Româneşti 1660—1664 şi 1672—1674, fiul 
lui Gheorghe. Domniile lui au fost foarte agitate. 
In prima domnie a fost silit să ia parte la două 
expediţii ale Turcilor în Transilvania (1663 şi 
1664), tot în acest timp a săvîrşit o faptă care va 

' păstra totdeauna o pată pentru memoria lui: a 
pus să omoare pe postelnicul Constantin Ganta- 
cuzino (•»- acest nume), care îl ajutase să devie 
domn şi-l sfătuise ca pe un fiu. In cursul celei dea 
doua expediţie el a trădat pe Turci în favoarea 
Nemţilor şi a fost silit să fugă la Viena. Prin a- 
bilitatea lui a ştiut să îmbunezepe Turci şi să ia 
a doua oară tronul Munteniei în 1672. Şi de 
astă dată tu silit a însoţi armatele turceşti în 
Moldova în contra Poloniei. Ghica trădează din 
nou pe Turci şi, deşi 
reuşeşte să arunce vina 
pe Husein - paşa, care 
este pedepsit cu moarte,

'totuşi îşi pierde tronul 
şi rămîne la Constan
tinopol.

GHICA GRIGORE
(fl752), domn al Mol
dovei 1727—1733, 1735 
—1741, 1747—1748, al 
Munteniei 1733—1735,
1748—1.752. Era fiul lui 
Mateiu (care n’a fost 
domn) şi nepot lui Gri
gore fostul domn. Fiind Ş 
crescut la Constantine- 
pol, fost dragoman, şi 
neştiind, la venirea sa, 
nici limba românească,

' aduse cu sine mulţi Greci,
pe cari îi puse în funcţiuni înalte; a fost totuşi 
un domn bun, cu milă de cei săraci şi generos 
faţă de adversarii săi politici. A avut şi un mare

Grigore Ghica, 
fiul lui Gheorghe 

(după o stampă din col. 
Academiei).

succes de arme, căci năvăhnd Tătarii, răsculaţi 
contra Turcilor, i-a învins cu .oştirea formată din 
Turci, Munteni şi Moldoveni. Ghica a zidit mănă
stirea Frumoasa şi a ajutat desvoltarea culturii 
greceşti. In 1733 a fost mutat în Muntenia, unde 
a stat numai 2 ani, fiindcă Mayrocoîdat voia să 
se întoarcă iar acolo şi în 1735 reveni în Moldova. 
Aceasta a doua domnie a fost turburată prin ocu- 
paţiunea rusească, în care timp Ghica a stat la 
Constantinopol. După cîtva timp, din pricina in
trigilor, şi-a pierdut tronul (1741) şi a stat mazilit 
7 ani. Revenind in Moldova pentru un an (1747— 
48), reuşeşte să ia a doua oară tronul Munteniei 
şi moare în scaun în anul 1752. In acest timp- 
a zidit mănăstirea Pantelimon, unde a făcut şi 
un spital.

GHICA GRIGORE (tl777), domn al Moldovei 
1764—^1767, 1774—1777, şi al Tării Româneşti 
1768—1769. Era fiul lui Alexandru dragomanul, 
el însuşi dragoman. Cu mari sume de bani dobîndi 
tronul Moldovei (1764) şi avu o domnie foarte in
teresantă, după mărturiile cronicarilor; a organizat 
încasarea dărilor în cele mai bune condiţii şi mai 
drepte pentru locuitorii săraci, a introdus apă po
tabilă în Iaşi, a încercat să facă o fabrică de postav 
în satul Chipireşti lingă Bahluiu, a impus prin 
exemplul său îmbrăcămintea simplă în locul luxu
lui hainelor boereşti, a făcut local pentru o şcoală. 
In politica externă urmărea ajutarea Rusiei în 
contra Austriei. După trei ani, conform obiceiu
lui ce se luase, a fost lăsat liber; dar, după un an 
i se dete domnia Munteniei, pe care Insă n’o păs
tră mult din cauza că intrînd Ruşii în ţară fu 
prins şi dus la Petersburg (1769). După pacea de- 
la Guciuc-Cainardgi (1774) primi din nou domnia 
Moldovei. In'vremea aceasta Austria începe unel
tirile pentru ocuparea Bucovinei. Ghica, înţeles 
cu Ruşii, îndemnă pe-boerii din 
divan să facă un memoriu în 
chestiunea aceasta protestînd 
contra încăicării pămîntului 
strămoşesc şi ameninţînd oa
recum pe Turci că, dacă nu 
vor fi ajutaţi, se vor adresa 
unei puteri streine. Lungi şi 
laborioase fură tratativele, grele 
silinţele lui Ghica, mai ales că 
el ar fi voit să-şi asigure oare
cum şi buna-voinţa Austriei 
pentru a nu-şi pierde tronul.
Grija pentru propria sa soartă 
l-a făcut să nu observe că a fost 
înşelat şi de Ruşi, cari aveau 
interes atunci să fie bine cu 
Austria, dar în acelaşi timp voiau să Împiedice 
anexarea Bucovinei şi se serveau de Ghica, pe 
care îl părăsiră cînd văzură că nu ie mai poate fi 
de folos. Astfel Domnitorul fu ucis prin înşelă
ciune de un trimis al Porţii, în Iaşi. Orcari ar fi 
fost greşelile politice ale lui Ghica, el merită re
cunoştinţa noastră şi memoria 
lui a fost onorată prin ridicarea 
unui monument în Iaşi în anul 
1875.

GHICA GRIGORE (* 1765 11834), 
domn al Munteniei 21 Iunie 
1822—12 Iulie 1828. Era fiul lui 
Dumitru şi nepot a Iui Alexan
dru dragomanul. Este primul 
donrn numit dintre boerii ţării 
după mişcarea din 1821, cu care 
SC încheie epoca zisă a Fanario
ţilor. Cu foarte bune intenţiuni, 
dar cu puţine puteri de realizare, 
a adus oarecari înbunăţăţiri în 
starea de lucruri fie în ordinea 
materială, fie în ordinea culturală.
A suferit din pricină că Turcia nu

Grigore Ghica, 
ucis 1777

(după o stampă din 
col. Academiei).

Grigore Ghica 
Domn iBaa.
â I'OtîI'&S d-GCÎt 

tîrziu trupele ce se aflau în ţară. Situaţia se pre
zintă oarecum schimbată în bine după ce se 
semnase- Convenţiunea de la Akkerman (1826), 
dar în 1828 Rusia declară războiu Turciei, ocupă
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Grigore Ghica, 
domn al Moldovei dela 

1840.

principatele şi domnitorul Iu siUt să lugă în 
Transilvania.

GHICA ORIQORE (*1807 tl857), domnitor al 
Moldovei 1849—1856. A ocupat funcţiuni înalte: 
ca ofiţer a ajuns să aibă titlul de hatman, a fost 
secretar-de stat în 1842 şi 
ministru de finanţe în 1843.
După convenţiunea de la 
Balta-Liraan, urmînd a se 
numi domnitori pe, termen 
de 7 ani, el fu numit în Mol
dova. Pătruns de Idei libe
rale, el a desrobit Ţiganii, a 
desfiinţat censura presei, a 
desvoltat şcolile, a tipărit 
cronica lui Şincai. In tim
pul ocupaţiei ruseşti (1853). 
a plecat din ţară şi s’a reîn
tors după retţggerea Ruşi
lor. S'a arătat pe faţă par
tizan al unirii principatelor, 
alcătuind chiar un memoriu 
în această privinţă.

GHICA GHIQOREI. (*1847 
tl911), diplomat român. A 
făcut studii în Paris; a luat parte la războiul 
franco - prusian (1870); a intrat în diplomaţie în 
1874; a devenit ministru plenipotenţiar în 1887. 
A reprezentat ţara la Constantinopol, Berlin, 
Paris; a fost în trei rlnduri secretar general al 
Ministerului de externe (1878, 82, 87), delegat în 
comisiunea europeană a Dunării şi corn. mixtă 
a Prutului (1886).

GHICA lOAN QR. (*1829 ţl881), general şi om 
politic român. Era fiul domnitorului Grigore Gbica 
din Moldova (cel de la 1849). întors de la studii 
în 1851, adevenit ofiţer şi a înaintatpînă la gradul 
de general. A fost deputat în Adunare elec
tivă a Moldovei, apoi în 1861 s’a mutat în Bucu
reşti şi a fost numit ministru de războiu pentru 
Muntenia şi peste clteva ziie pentru ambele prin
cipate (1861), rămînînd în acest post în diferite 
guverne pînă la 1862 cînd trece la externe pînă 
la 17 August 1863. Fiind contra loviturii de stat, 
s’a retras din viaţa politică, în care a reintrat 
după 1870, fiind numit agent diplomatic la Viena, 
de unde a trecut la Constantinopol, aflîndu-se 
aci cîijd s’a declarat războiul în 1877. A luat parte 
la războiul independenţei şi după aceea a fost 
trimis la Petersburg ca agent diplomatic (în timp- 
pul grelelor tratative în legătură cu chestia Basa
rabiei) şi apoi cu titlul de ministru plenipotenţiar.

GHICA lOAN (*1817ţl897), om politic şi scrii
tor român. A învăţat ingineria de mine la Paris, 
întors în ţară în 1841, fiind rău văzut de domnitor 
din cauza ideilor sale politice, a plecat în Moldova, 
unde domnitorul Mihail Sturdza l-a primit bine 
şi i-a dat o catedră la Academia Mihăileană. Acolo 
a fundat cu amicii moldoveni revista ,,Propă
şirea ”(titlu care a fost oprit de censură) ,,foaie 
ştiinţifică şi literară” (1844). Venind în Bucureşti, 
a lucrat la organizarea revoluţiei din 1848 şi el 
a plecat în Maiu Ia Gon- 
stantinopol pentru a pre
para acolo o atmosferă 
favorabilă. ■ După căderea 
revoluţiei, fiind exilaţi toţi 
fruntaşii ei,, Ghica a rămas 
la Constantinopol şi, graţie 
relaţiilor ce-şi crease atît 
în lumea politică' a Turciei 
cit şi în cercul diplomaţi- /) 
lor, a fost numit guvernator 
(bei) al insulei Samos (1854), 
unde a stat mai mulţi ani, 
reuşind să stîrpească pira
teria din acele părţi mai 
ales prin ajutorul unui vas 
francez. Această , împreju
rare i-a creat multe neplăceri, căci întorcîn- 
du-se în ţară în 1859, a fost considerat ca supus 
strein şi n’a fost admis în Adunarea electivă. Cuza

loan Ghica.

venind la tron, n’a ţinut seama d8 aceasta şi l-a 
.numit ministru prezident în Moldova şi în Muntenia 
(Oct. 1859). După lovitura de stat din 1864, a 
devenit adversar al domnului şi a contribuit la 
căderea lui. Locotenenţa domnească de la 11 Fe
bruar 1866 l-a însărcinat pe el cu formarea gu
vernului şi noui domnitor tot lui i-a încredinţat 
conducereă primului minister din Iulie 1866. De 
la 1867 pînă ia 1870 n’a mai fost ministru. La 
11 Decembrie 1870 a format din nou guvernul, 
dar în Martie 1871 s’a petrecut cunoscutul scan
dal de Ia sala Slătineanu (manifestaţiile contra 
Germanilor din Bucureşti cari sărbătoreau vic
toria compatrioţilor lor), corisiderat de doirini- 
tor ca o jicnire personală, din care pricină a fost 
pe punctul de a abdica. De atunci Ghica n’a mai 
fost ministru, roiul său politic a fost mai puţin 
însemnat; notăm că în 1877 a socotit că România 
trebue să rămîie aliata Turciei şi a publicat (fără 
niime) o broşură în acest sens ( O cugetare politică); 
dar în 1881 a fost numit ministru al ţării ia Londra 
(pînă în 1888). Ghica a fost ales membru al Aca
demiei Române în 1874 şi în discursul de recepţie 
a vorbit despre loan Cîmpineanu. Ca publicist. sra 
ocupat de diferite chestiuni de ordin practic {Mă
suri si greutăţi, 1848; Vademecum al .inginerului 
şi comerciantului, 1865), de situaţia politică ge
nerală ori a sa personală (Demiere occupation des 
principautes, 1853; Pledoriul d-lui 1. Ghica pen
tru constatarea droturilor sale politice, 1859; 
Reorganizarea României, 1861) şi de vulgarizare 
a problemelor de economie politică şi finanţe {Con
vorbiri economice: Munca, Creditul, Industria, 
Proprietatea, Finanţele, etc. 1865—-1876) sau de 
antropologie (Pkmîntul si omul, 1884); dar cele 
mai însemnate scrieri cari au şi o valoare literară 
deosebită sînt Scrisori către V. Alecsandri, publi
cate întîiu în „Convorbîri Literare”, apoi în vo
lum 1887. El s’a ocupat şî de teatru. A fost 
director al Teatrului Naţional din Bucureşti ■ 
1877—1881 când s’a făcut legea societăţii dra
matice.

GHICA lORDAGHE (GHEORGHE), boer român. Vel 
Visternic Şi Cavaler; îl găsim în Moldova mi
nistru de finanţe în 1838.

GHICA MATEID, domn al Moldovei 1753—1756, 
şi al Munteniei 1752—1753; 
fiul lui Grigore şi frate cu 
Scarlat. Domnia lui în Muntenia 
a ţinut numai 9 luni, din 
pricina purtării asupritoare 
faţă de boeri, cari s’au pîîns 
Porţii. N’a fost mai fericit nici 
în Moldova, unde, e adevărat, 
a stat trei ani, dar a provocat 
nemulţumiri în popor, fiindcă 
pe boeri îi îmbuna cu daruri 
şi petreceri, şi inimicii săi din 
Constantinopol, profitînd de li
nele plîngeri cu ocazia întro
nării noului Sultan Osman, 
îl făcură a rămînea mazil in 
mod definitiv.

GHICA MIHAIL (1792tl850), 
om politic român. Fiul lui Du
mitru, frate cu Alexandru cel de 
la 1834 şi tatăl scriitoarei Dora 
d’Istria. II găsim cu titlul de 
Mare Vornic,ministru dinlăun
tru în Muntenia în anîi 1835 
—42, A fost dela 1838 mai 
mult timp efor al şcoalelor.
Avea o colecţie de antichităţi 
cari au fost luate, de stat şi 
au format începutul muzeului 
de antichităţi.

GHICA PANTAZI (tl882), scriitor român. Kra 
frate cu Ion Ghica scriitorul. A fost magistrat, 
advocat, prefect; a colaborat la multe' ziare şi 
reviste {Românul, Naţionalul, Literatorul,), a în
fiinţat ziarele Păcală {iSGO)-, Actualitatea (1865), 
Cugetarea (1865); a publicat nuvele, comedii, etc.

6HI-
6HI

Mateiu Ghica.

Mihail Ghica Banul 
(după o stampă din 

col. Academiei).
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gHI- CrHţCA soIrIiAI (tl766), domn al Moldovei 
^ 1757-1758 şi al Ţării Româneşti 1758-1761,1765—
OlU 1766. Era fiul lui Grigore, frate cu Mateiu. Ocu- 

pînd domnia Moldovei, începe a pune mari biruri 
pentru a plăti datoriile ce făcuse In vederea ace
steia, reinviază chiar văcăritul, care fusese des
fiinţat cu grea afurisenie de predecesorul său Con
stantin Racoviţă. Cu aceleaşi dispoziţiuni trece şi 
în Muntenia, de unde e mazilit după trei ani. 
Revine după doi ani şi curînd moare în scaun.

GHICA-BRIGADIER ALEXANDRU I. (‘1847 
tl902), diplomat român. începând cariera în 1870, 
a reprezentat ţara în Viena, Budapesta, Sofia, Con- 
stanlinopol; a devenit ministru plenipotenţiar în 
1894; a fost directorul diviziei politice şi apoi se
cretar general ai. ministerului de externe.

GHţCA-COMANţîŞTI NICOLAE, fost ministru 
de lucrări publice în 1918 în guvernul prezidat 
de Al. Marghiloman.

GHIDFAliAU, circ. corn. jud. Trei-Scaune cu 
4 sate (1929). ‘

GHIDIGENI, com. rur. jud. Tutova plasa Ghi- 
digeni; 1118 loc. Staţie c.f. între Tecuciu şi Bîriad. 
După legea 1929, c centrul unei circ. com. cu 19 
sate.

GHIDIGHICI, com. rur. jud. Lăpuşna; 1640 
loc. Staţie c. f. pe linia care vine de la Iaşi, la 8 
km. de Chişinău.

GHIGHIU, mănăstire de călugări lîngă satul 
Ghighiu, întemeiată în 1814, de schirnonahul Arse
nic de la mănăstirea Gernica.

GHILAD, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Ciacova; 3551 loc. Staţie c. f. între Jebel şi Giera.

GHILVACI, staţie c. f. între Satu-Mare şi Ca- 
rcii-Mari şi de aci porneşte iinia îngustă spre Ar- 
dud.

GHIMBAV, com. rur. jud. Braşov, plasa 
Bîrsa-de-sus; 1660 loc. Staţie c. f. linia Braşov- 
Făgăraş.

GHDMEŞ, trecătoare prin Carpaţi jud. Bacău 
com. Brusturoasa; staţie c. f. linia Galaţi-Răs- 
boeni între Petru-Rareş şi Comăneşti.

GHIMEŞ-FAGET, com. rur. jud. Ciuc. plasa 
Frumoasa; 5923 loc.

ghimpaţi ® sat jud. Romanaţi, plasa 01- 
tu-de-jos; 1264 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Stoeneşti. K © corii. rur. jud. Vlaşca, plasa 
Argeş; 1632 loc. După legea 1929, e centrul unei 
circ. de 7 sate. Tj® staţie c. f. jud. Ialomiţa pe 
linia Bucureşti—Constanţa, aproape de Ciuiniţa.

GHINDARI, staţie c. f. între Diciosînmartin— 
Praid.

GHINDAoaNI, corn. rur. jud. Neamţ plasa 
Cetatea Neamţului; 2140 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. com. Bodesti.

GHBNDEIJI, com. rur. jud. Dolj la 17 km. de 
Craiova, pe rîul Siliştea; are o bis. zidită de ,,Cu
coana” Ana şi de slujerul D. Chinezu, 1852.

GHIORAC, com. rur. jud. Bihor plasa Salonta; 
2129 loc.

GHIQROG, com. rur. jud. Arad plasa Şiria; 
1051 loc. staţie c. f. între Radna şi Arad.

GHIRDOVENI, com. rur. jud. Prahova plasa 
Filipeşti; 3098 loc. După’legea 1929, ţine de circ. 
com. Dărmăneşti. Staţie c. f. între Băicoiu şi Mo- 
reni, la 5 km. de aceasta din urmă.

GHIKLANDAIO DOMENICO (*1449tl494) pic
tor italian, din şcoala florentină. Sînt vestite cî- 
teva fresce şi tablouri mari: Adoraţiunea cioba
nilor (1485), Vocaţiunca Sf. Petru şi a Sf. Andrei. 
(1483).

GHIRODA, com. rur. jud. Timiş-Torontal pla
sa Chişoda; 3123 loc.

GHIUVELiNlA, com. rur. jud. Constanţa plasa 
Nouă; 2025 loc.

GHIZDIŢA, sat jud. Soroca com. Tlrnava 
plasa Tîrnava; 2012 loc.

GIACOMETTI PAOLO (*1816 tl882), poet ita
lian. A scris comedii şi tragedii. Mai cunoscută la 
noi e Moartea civilă (1880), tradusă şl jucată de 
multe trupe de artişti.

GIACOSA OIUSEPPE (*1847tl906), poet ita

lian. A scris, pe Ungă nuvele, mai multe comedii, 
drame idilice, etc. Trişti amori (1889) e cohside- 
rată ca opera lui capitală.

GIANNI ALEXANDRU, jurist român .A fost con
silier la înalta Curte de Casaţie, preşedinte de 
secţie şi ministru de justiţie în 1903—4 în guver
nul prezidat de D. A. Sturdza.

GIANNI DmiTRlE (* 1838 tl902), om politic ro
mân. A fost magistrat, advocat, dela 1867 deputat.' 
în cele mai multe legislaturi, vice-preşedinte al 
Camerei (1878), ministru de justiţie (1880—81 şi 
1888), preşedinte al Camerei în 1896 şi 1897.

GIARMATA, com. rur. jud. Timiş-Torontal; 
5163 loc.

GIBBON [ghibn] eduard (*1737fl796), is
toric englez. Pr. Op. Istoria decadenţei şi a căderii 
imperiului roman. Lucrare interesantă pentru 
începuturile istoriei noastre.

GIBRALiTAR © strîmtoare între Spania şi 
Africa, largă de 13 km. t ® oraş aproape de a- 
ceastă strîmtoare pe teritoriul, spaniol, 20658 loc.

GIDE [jid] CHARLES (*1847), economist fran
cez. Profesor de economie politică la Bordeaux 
(1879), la MontpelUer (1881). Este un adversar al 
şcoalei de economişti francezi numită ,,ortodoxă”. 
Din operele lui s’au tradus în româneşte: Salariul 
(de N. G. Eremle, Buc. 1923), Alianţa cooperativă 
internaţională (de D. Paraschiv şi M. Pienesou,
1924) , Cooperaţia (de Paraschiv şi Picnescu,
1925) , Curs de economie politică (de G. Alexianu, 
1925), Programul cooperatist ( de T. G. Mănescu, 
1925), Profeţiile lui Fourier (de Paraschiv şi 
Pienescu, 1926).

GIERA, staţie c. f. terminus linia secundară 
care pleacă de la Jebel (jud.
Timiş-Torontal).

GIERS [ghirs] NICOLAE BARON 
DE (*1820tl895), om politic rus.
A fost în 1838 secretar al Con
sulatului rus din laşi, A însoţit, 
ca diplomat, expediţia lui Ltl- 
ders în 1848—49 în contra Un
gurilor revoltaţi. In 1853 a fost 
şeful cancelariei comisariatului ? 
din Muntenia. A ocupat dife- i 
rite posturi în diplomaţie, a fost 
consul general în Bucureşti; a 
luat parte ca delegat oficial în 
diferite tratative cu Anglia, cu 
Germania; a fost şi ministru de externe (1882).

GIESSEN [ghis’n] oraş în Germania (Hessa). 
33402 loc. Are o Universitate. Aci a învăţat Ti tu 
Maiorescu.

GIESSHObl, [ghi ..] staţie balneară lîngă 
Carlsbad (Cehoslovacia). Apă de băut vestită( Gies- 
shObler) şi foarte întrebuinţată la noi.

GILĂU, com. rur. jud. Cluj plasa Moţilor; 
3217 loc. Se zice că pe aci a fost capitala ducatu
lui lui Gelu.

GILBERT [jilber] NICOLAS (*1751tl780), poet 
francez, cunoscut mai ales prin poezia Adieux ă 
la vie. A devenit tipul poetului nenorocit, mort de 
mizerie în spital. Unii biografi zic că aceasta nu 
corespunde cu realitatea, ci se .d'atoreşte numai 
legendei.

QiL-BLAS, roman de Le Sage (••-acest cuv.) în 
care se zugrăvesc tipuri din societatea franceză 
din vremea lui.

GILLIERON jules (*1854tl926), filolog fran
cez. întemeietorul unei ramuri speciale, numită 
geografie lexicală; profesor la Universitatea din 
Paris; autorul Atlasului linguislic al Franţei; 
membru onorar al Academiei Române (1923).

GHiORT © rîu afluent al Oltului; izvoreşte 
din muntele Parîng jud. Gorj, udă acest jud. şi 
jud. Dolj şi se varsă în Jiu lîngă satul Ţînţăreni. t 
© staţie c. f. linia Fillaş-Tîrgu-Jiu, la 13 km. de 
Filiaşi.

GINTA, com. rur. jud. Bihor, plasa Ţinea; 
2027 loc. Staţie c. f. între Holod şi Beiuş.

GIpIA FLAVio (sec. XIII), navigator italian, 
a perfecţionat busola.

De Giers.
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GIOLITTI OIOVANNI (*1842tl928)1 om politic 
italişn. După o lungă carieră judecătorească şi 
administrativă, Iu ales deputat îh 1882. A fost 
apoi ministru şi preşedinte de consiliu în mai multe 
rîhduri (1889, 1892, 1901, etc.). Urmind politica 
lui Crispi, a reinoit tripla alianţă, a decis expediţia 
în Tripolis şi a fost factorul principal al politicei 
italiene plnă în timpul războiului mondial. Par
tizan al neutralităţii, văzu pe Regele său decla- 
rînd răsboiul, îl urmă şi, retrăglndu-se de la cîrmă, 
predică pentru unirea sacră a Italienilor şi pentru 
continuarea războiului după dezastrul de la Ca- 
poretto. Luînd din nou. guvernul în 1921, n’a 
avut puterea să împiedece manifestările anarhice 
ale partidelor comuniste şi a fost nevoit să se 
înohihe în faţa lui Mussolini, a cărui politică de 
guvernare personală a criticat-o ca deputat.

GION IV lONESCU-QION.
GIOSENI, corn. rur. jud. Bacău plasa Şiret;

1265 loc. Are în circ. sa 7 sate (legea 1929).
GIQTTO, ANSIOLETTO DI BONDONE zis (* Ca.

1266 tlSSG), pictor, sculptor şi arhitect italian. 
Vestite sînt cele 28 de fresce cari reprezintă viaţa 
Sf. Francisc de Assisi (ca. 1298), scenele din 
evanghelie din capela din Padova, al cărei arhi
tect se zice să a fost tot el, istoria S/. loan Bote
zătorul într’o capelă din Florenţa, ş. a. A fost amic 
cu Dante şi s’a inspirat în unele lucrări din poe- 
H10I0 ac0stuia

GIR ARD IN [ jirarde" ] Emile de (*1806tl881), 
scriitor francez, ziarist, om politic ou rol însemnat 
mai ales în timpul imperiului al doilea. A lăsat 
multe opere în diferite domenii.

GIR ARD IN MARC zis SAINT-MARC QIRARDIN 
(*1801 tl873), literat şi om politic francez. A luat 
parte la revoluţia din 1830: a fost apoi profesor 
Ia Sorbona în vreme de 40 de ani, deputat, etc. 
In 1836 a călătorit în Muntenia urmărind cercetări 
de arheologie. A publicat cursurile sale asupra 
literaturii franceze şi asupra literaturii în genere 
(între cari Essais de lUUrature et de morale, 1845) 
şi o relaţie de călătorie (Souvenir de voyages el 
d'etudes, 1852—3). A sprijinit în diferite ocazii 
cauza românească şi, ca semn de recunoştinţă. 
Parlamentul l-a proclamat cetăţean de onoare 
în Martie 1867.

GIROC, corn. rur. jud. Timiş-Torontal plasa 
Chişoda; 2119 loc.

GIRONDINI, partid politic, care a avut un rol 
însemnat în timpul marii revoluţiuni (1791—93). 
Mulţi din ei au fost executaţi în ziua de 31 Octom
brie 1793.

GIUBţlGA, corn. rur. jud. Dolj plasa Giubega; 
3193 loc După legea 1929, ţine de circ. corn. Pe 
işoru.

GIULEŞTI, corn. rur. jud. Maramureş plasa 
Şugătag;' 1760 loc. Staţie c. f. între Sighetu Mar- 
maţiei şi Şugătag.

GIUMALAU, munte înalt din Bucovina 
(1859 m.). ■

GIUREÎSCU CONSTANT ÎN (*1875 tl918), istoric 
român. A fost profesor la gimnaziul „Gantemir” 
din Bucureşti, apoi la facultatea de litere, mem
bru al Academiei Române (1914). S’a ocupat mai 
ales cu cronicile muntene şi moldovene, publicînd 
studii asupra lor (1906, 1907, 1908), cercetări asu
pra izvoarelor şi stabilind texte după diferitele 
variante păstrate; a dat la lumină documente în 
legătură cu domnia lui Brîncoveanu (1907) şi cu 
ocupaţia austriacă în Oltenia (1909) ; dintre mo
nografii cităm: Vechimea rumâniei şi rumânii 
(1915, 1916) şi Despre boieri (publ. postumă).

GTURESGU DIMITRLB (*1835 tl877), maior 
român, mort eroic în războiul pentru independenţă 
Ia Rahova, 7 Noembrie 1877.

GIURGIŢA, corn. rur. jud. Dolj plasa Bîrca; 
2013 loc. Dupălegea 1929, ţine de circ. corn. Bîrca.

GIURGIU, com. urbană, cap. jud. Vlaşca, 
port la Dunăre; 21.5(X) loc. Statie c. f. capul 
liniei care vine de la Bucureşti. Aceasta a fost 
prima linie ferată construită în ţară. Are 1 liceu 
de băeţî, 1 de fete, 1 sc. prof.,2 sc. comerciale, 1 şc.

de meserii şi şcoale primare. Sînt*6 biserici orto- 610-
doxe (cea mai veche din 1842), 2 capele iSraelite, 
1 capelă catolică. Oraşul e foarte vechiu; se zice de 
obiceiu că se datoreşte unei colonii genoveze; însă 
vestita bancă San-Giorgio (din Genova) s’a în
temeiat in 1407 şi există un document din 1399 în 
care se vorbeşte de Giurgiu. In 1416 'Turcii cuprind 
oraşul şi-l transformă în cetate turcească şi această 
situaţie dăinueşte, cu mici întreruperi, pînă la 
1829." In timpul războiului nostru pentru între
gire, a fost bombardat în zilele de 25 şi 26 Noem
brie 1916, ocupat în ziua de 27 Noembrie şi jefuit 
de trupele bulgare.

GIURGIU, munte, făcînd hotarul între jud. 
Putna şi Buzău; 1650 m. al+it.

GIURGIU lOAN de patak. '*168211727), epis
cop român unit. Crescut de mic în şcoalele iezu
iţilor, a studiat apoi !a Viena şi la Roma, unde 
deveni preot şi obţinu doctoratul în teologie; 
numit episcop în 1715, nu mai putea avea re
şedinţă în Alba lulia, de oarece împăratul înce
puse clădirea fortăreţe! din acest oraş şi pentru 
aceasta dărâmase mitropolia de acolo şi pe de 
altă parte în fosta reşedinţă fusese numit şi un 
episcop catolic; de aceea s’a mutat 1a Făgăraş, 
fiind aprobai de Papa în 1721 şi sfinţit la Agram 
în 1723. A lucrat mult pentru a înzestra noua re
şedinţă episcopală, dar n’a reuşit.

GIURGIULEŞTI, com. rur. jud. Ismail plasa 
Reni; 2408 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Gişnichioi.

■ GiySTI GiTTSEPFE (*180911850), poet italian, 
a scris’ mai ales satire, între cari Dies irae, contra 
lui Francisc I, împăratul Austriei, care stăpînea 
ou asprime părţi din Italia (1835).

GIUV./^A, pas sau trecătoare peste Garpaţi în 
jud. Mus'cel. In 1860 se înfiinţase acolo vamă.

GIUVENLIA, staţie c. f. între Medgidia şi 
Garaoraer.

GIZEH, oraş în Egipt, la 6 km. de Cairo; 27.000 
loc. Aci sînt vestitele piramide ale lui Cheops, 
Chefren şi Mikerinoş şi Sfinxul.

GÎLGÂU, com. rur. jud. Sălaj, plasa Jibou; 
1355 loc.'Statie c. f. între Dej şi Jibou.

GÎNGIOVA, com. rur. jud. Dolj, pl. Gîngiova; 
6130 loc. Formează o circ. cu 5 sate (legea 1929).

GÎRBOVA ® com. rur. jud. Sibiu, plasa Mier
curea; 1970 loc. Ruine de cetate veche. H ® sat 

•jud. Soroca, plasaTîrnova,ţine de circ. com. Cli- 
măuţi; 1530 loc.

GÎRBOVA’ţ’ ® com. rur. jud. Garaş, plasa Bo- 
zovici; 1653’loc. K ® com. nir. jud. Tlghina, 
plasa Bulboaca; 3807 loc. După legea 1929, ţine 
de circ. com. Bulboaca.

GÎRBOVI, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa Urzi- 
ceni; 4000 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Grindu.

GÎRIiA BOTUŞILOR, braţ al Nistrului, jud. 
Tigh’ina.

GÎRLA-MARE, com.rur. jud. Mehedinţi, plasa 
Ghnpu; 2575 loc. Dupălegea 1929, 
formează o circ. cu 5 sate.

GiRLA VEADICAI, loc. jud.
Fălciu com. Stănileşti; aci a fost 
lupta între Turci şi Ruşi 1711, 
cînd Petru cel Mare a fost învins, 
cunoscută sub numele de lupta de 
la Stănileşti.

GARLEANU EMIL (*1878 
tl914), scriitor român. A fost ofi
ţer; retras din armată, s’a ocupat 
cu nuvelistica, a fost director al 
Teatrului din Graiova. A debutat 
prin articole şi schiţe în „Arhiva” 
din Iaşi (1901). Principalele vo
lume: Bătrinii (1905), Cea din- Em. Cârleanu. 
tliu durere (1907), Nucul lui O- 
dobac (1909), Din lumea celor ce nu cuvlntă 
(1910).

GÎRLIŞTE, com. rur. jud. Garaş, plasa Reciţa; 
1412 loc. Staţie c. f. între Oraviţa şi Anina.

GÎRLI’ţ’A, lac în jud. Gonstanţa, lingă staţia
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W. Gladslone.

0 ţ Q_cu acelaşi nunie, supraf. 8 km. p.; comunică cu 
Dunărea printr’o gîriă.

OUD GţSCA MARE şi G. MICA, insule In Dunăre 
jud. Ialomiţa, fată de Piua Petri.

GLAD, duce In Banat la venirea Unguriior, 
devine supus suveranităţii acestora. Numele lui 
s’a dat unei staţiuni de c. f. pe linia Holod—Sa- 
lonta-Mare.

GLADNA-ROMANĂ, circ. corn. jud. Severin 
cu 4 sale (1929).

GLADSTONE [gledstn] WILLIAM (*1809tl898) 
om politic englez. Ministru în 1834, a fost necon
tenit In primele rinduri, ocuplnd 
diferite ministere. A lucrat plnă 
la 1850 cu conservatorii, cind 
i-a părăsit, mai ales din pri
cina scandalului provocat de 
publicarea unor scrisori contra / 
guvernului regelui Ferdinand ' 
din Ncapole; a devenit pe la 
1865 şeful partidului liberal.
Printre alte fapte, notăm pu
blicarea broşurii contra atro- 
c.ilă\ilor făcute de Turci In 
Bulgaria (1876) care formă un 
curent în opinia publică euro
peană ostil Turciei. A fost şi 
literat: a publicat un studiu asupra lui Homer. 
A fost amic al Românilor în epoca constituirii 
statului modern şi, în semn de recunoştinţă. Par
lamentul l-a proclamat cetăţean de onoare în 
Martie 1867.

OLANEXm MOLDO - VALAQDE: w* Spicuitorul 
moldo-român.

GLASCOW, oraş în Scoţia (Anglia) pe rîul 
Glyde; 1.052.000 loc.; oraş comercial şi indus
trial; are o Universitate (fondată 1450) cu o clă
dire măreaţă.

GLAUBER lOHANN-RUDOLF (*1604 tl668), me
dic german," a descoperit folosinţa sulfatului de 
sodă ca purgativ.

GLAVACipc © fostă mănăstire, jud. Vlaşca 
în corn. cu aceiaşi nume. Probabil zidită de Vlad 
Tepeş 1477 şi terminată de fiul său Radu 1496; 
a mai reparat-o Brîncoveanu în 1701. ţj © rîu, 
izvorăşte în jud. Argeş, trece In jud. Vlaşca şi se 
varsă în Cilniştea.

GLAVANI, sat jud. Cetatea Albă plasa Tră
iau; 3300 loc. Ţine de circ. corn. Dunărcanca 
(legea 1929).

GLICHERIA, martiră, prăznuită de biserica 
ortodoxă la 13 Maiu. A trăit pe vremea împăra
tului Antonii! (pe la 150—160) în cetatea Traia- 
nopole (pe ruinele oi s'a ridicat oraşul Enos din 
Rumeiia). Dărlmind idolii dintr’un templu, a 
suferit multe chinuri, dar a scăpat cu bine şi din 
temniţa în oare nu i se da mlncare, şi din cuptorul 
încins, şi din gura fiarelor; apoi şi-a dat sufle
tul.

GLIMBOCA. corn. rur. jud. Severin, plasa 
Caransebeş; 2350 loc. Staţie c. f. pe linia Caran
sebeş—Subcotate. ^

GLINA-MARE, corn. rur. jud. Hotin, plasa 
Ediniţa; 2031 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Edineţi.

GLOD, corn. rur. jud. Maramureş plasa Iza; 
1030 loc. Staţie c. f. între Dej şi Jibou.

GLOD.^RIU VA5ILE (*1832t 1899), profesor 
român. A stat mai mult în Braşov; din 1881 a 
funcţionat cîtva timp ea director al gimnaziului 
din Bitolia. A publicat un Vocabular pentru ope
rele lui Cezar, Braşov 1871.

GLODEANUL-SARAT, lac în jud. Buzău, 
cum. cu aceleaşi nume.

GLODEAiro1-SILIŞTEA, corn. rur. jud. Bu
zău plasa Glodeanurile; 2602 loc.

GLODEANURILE, circ. corn. jud. Buzău cu 
13 sate (1929).

GLODENI © corn. rur. jud. Bălţi plasa Glo- 
deni; 2508 loc. Are în circ. sa 14 sate (legea 1929). t 
© c. r. jud. Dîmboviţa plasa Tîrgovişte; 2045 
loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. Doiceşti.

Cristoph Chlck.

Alexis

Importantă exploatare de păcură. 1| (D corn. rur. 
jud. Mureş plasa Mureş-de-sus; 1632 loc. «

' GLODURILE, circ. corn. jud. Bacău cu 9 
sate (1929).

GLOGpVA, corn. rur. jud. Mehedinţi plasa 
Cloşani; 600 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Padeşu. Aci a fost crescut Tudor Vladimirescu şi 
a trăit multă vreme ca administrator al moşiei 
Glogovenilor.

GLOGOVAŢ, corn. rur. jud. Arad plasa Arad, 
pe Mureş;'4319 loc.

GLOGOVEANU MIHAIL (f 1832), consilier im
perial In Oltenia In timpul ocupaţiei austriaco.

GLOSSA. poezie de M. Emihescu, publleată In 
,,Convorbiri literare”, 1884. >

GLOTZ GUSTAVE, profesor de istoria greacă la 
Universitatea din Paris. Membru corespondent al 
Acadeniiei Române (1929).

GLUCK CRISTOPH (*1714t 1787), muzicant şi 
compozitor german, şi-a înce
put cariera la Viena (1736), 
apoi s'a făcut cunoscut în di
ferite ţări prin executarea o- 
perelor sale.

GLUCK TEOPIL (* 1824 
tl8S4), medic austriac stabilit 
In Iaşi, 1851, apoi a trecut în 
Bucureşti unde a fost medio 
primar de spital, efor al spi
talelor civile şi director al ser
viciului sanitar.

GLYCAS MIHAIL (sec. xii p.
Ghr.), cronicar bizantin. A 
scris istoria lumii plnă la moartea lui 
Comnenul.

GNADENTAL, com. rur. jud. Getatea-Albă 
plasa Cogîlnic; 1275 loc. Ţine de circ. corn. Sărata 
(legea 1929). Staţie c. f. linia Basarabeasca-Geta- 
tea-Albă.

GNINSKI IO AN, nobil polon (palatin de Culm) 
trimis ca ambasador la Gonstantinopol spre a 
ratifica încheierea păcii de la Zurawna (1676). 
Era amic cu Miron Gostin. Călătoria lui a ţinut 
din Iunie 1677 plnă la Decembrie 1678 şi s’a în
tors fără rezultat. S’au tipărit în 1907 două de
scrieri alo călătoriei, una de un secretar, alta de 
ei însuşi într’un jurnal. Ea ne interesează prin 
părţile privitoare la stările din Moldova. O pre
scurtare.după ele a făeut N. lorga după o redacţie 
franceză şi extrase importante s’au publicat ro
mâneşte de P. P. Panaitescu.

GNOSTICI, filozofi eclectiei, cari au căutat să 
aplice creştinismului unele teorii filozofice ale 
anticităţii. Ideile lor s’au răspîndit mai ales prin 
sec. u după Hristos şi au fost combătute de coi 
mai mari scriitori creştini, socotindu-Ie ca Izvoare 
de erezie.

GOBELiNS, nume dat tapiseriilor din fabrica zisă 
„Manufactura dos Gobelins” din Paris. Gobeiin 
a fost un vopsitor şi fabricant, care a venit din 
Rouen în Paris pe la 1450. In casa familiei aoestuia 
s’a instalat în 1662 fabrica 
de mobile pentru palatele 
regale şi numele fostului 
proprietar al casei a deve
nit numele atelierelor şi 
apoi ale tapiseriilor înseşi.

GGbl cabol (*1845 
tl916), industriaş, tipograf.
Fiul lui franzgObl ("1822 
t 1885), venit de la Viena 
ca maşinist Ia tipografia 
Mitropoliei în anul 1852).
Lucrător în tipografia C.
A. Rosetti, cumpără acest 
stabiliment în 1876. Activi
tatea sa industrială începe 
ou imprimarea ziarului, .Ro
mânul”, fiind încurajat de C. A.- Rosetti. Com
pletează instalaţiunUe grafice cu secţiuni de lito
grafie, legătorie şi turnătorie de litere, translor- 
mînd în 1901 firma în: Institutul de arte grafice
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„Carol Gobl” S-sor I. St. Rasidescu, în care 
majoritatea actualilor patroni tipografi şi-au 
făcut practica. In 1919 acest aşezământ industrial 
se contopeşte in institutul cultural, comercial şi 
industrial „Cartea Românească”, in ale cărui 
teascuri se imprimă azi dicţionarul de faţă.

GODEANTJ, vîrf în munţii Cernei aproape de 
Mehadia.

GODEFROY [god’ froa] DE BODILLON (*1058 
fi 100), comandantui primei cruciade, A fost primul 
rege al Ierusalimului.

GâDâLd, oraş in Ungaria; 5800 loc. Era re
şedinţa de vară a regilor unguri (din 1868).

GODUNOV BORIS (*1552tl605), ţar al Rusiei 
dela 1598. A fost întliu regent şi apoi consilier al 
ţarului. Feodor I, după moartea acestuia a fost 
proclamat ţar. Domnia lui e una din' cele mai În
semnate: el a liberat biserica rusească de tutela 
Patriarhiei din Gonstantinopol şi a Întemeiat 
servajul.

GOELZER HENRI (*1853 ţl929), profesor fran
cez. A făcut Dicţionar latin-francez şi ediţiurii 
critice ale clasicilor latmi.

GOETHE JOHANN WOLFOANO VON ( * 1749 tl832), 
mare poet german. Aparţin înd unei familii nobile bo - 
gate, a primit o educaţie Îngrijită; a studiat dreptul, 
mai tlrziu ştiinţele naturale; a călătorit mult, a 
stat multă vreme în Weimar, unde trăia în strlnse 
legături de amiciţie cu Ducele Carol August, a 
devenit chiar ministru al lui, l-a însoţit în timpul 
luptelor dela Valmy; pe la 1794 s’a împrietenit cu 
Schiller, cu care a rămas legat printr’o mare. prie
tenie şi uneori colaborare literară pînă la moartea 
acestuia. Operele lui sînt foarte numeroase şi 
afară de poezii lirice şi epice, de romane, de piese 
de teatru, de cercetări filozofice, cari formează 
principala ramură de activitate, a publicat şi 
cercetări în domeniul ştiinţelor naturale, cari au 
adus soluţiuni unor grave probleme de fiziologie 
şi de botanică. Principalele lui opere s’au tradus 
şi în româneşte ca în toate limbile culte. Cea mai 
veche trad. e o poezie (Pescarul) în „Foaia literară. 
1838, fără nume de autor. Poezii au tradus; V. 
Pogor, N. Schelitti, M. Pompiliu, Carol Scrob, 
T. M. Stoenescu, St. O. losif, D. Yamandi, M. 
Pricopie, I. Sîn-Giorgiu, Oreste, V. Stoica, G. 
Murnu, ş. a. publicate în „Convorbiri literare”; 
„Literatorul”, ,,Ramuri”, „Se
mănătorul”, „Neamul româ
nesc”, ,,Arhiva”, etc. Operele 
lui principale s’au tradus chiar 
de mai multe ori: Egmond, de 
N. Dumitrescu, 1878, de D. A.
Sturdza, 1876, Stella de N.
Miculescu, 1874, Clavigo, de 
N. Miculescu, 1872, aceste trei 
de Tr. Bratu în 1925; Ifige- 
nia in Taurida, de I. Pusca- 
riu, 1862, de I. Borcia, în 1906, 
de V. Tempeanu, 1925; Hcr- 
manu si Dorothea de Oreste,
1911, de Maria Baiulescu, 1911, de C. Morariu, 
1924; Wertfter,.de G. Munteanu, 1842, de B. Ver- 
mont, 1875, de 1. Hussar; Dragoste cu toane, de 
St. O. losif, 1907; Wilhelm Meister în ziarul 
Pressa, 1871; Faust, de V. Pogor şi N. Schelitti, 
1862, de Ion Gorun, 1906, de losif Nădejde, f. 
a., de I. Soricu, 1915.

GQGAoctavian (*1881), scriitor român şi om 
politic. înainte de unire, a fost ziarist în Transil
vania şi membru în comitetul naţional român. în 
epoca aceea a publicat, pe lingă articolele politice, 
poezii în revista ,,Luceafărul” ş. a., adunate în 
două volume [Poezii, 1905, şiMe chiamăpămîrUul, 
1909), avînd ca subiect suferinţele Româmlor din 
Transilvania şi speranţele lor. Cu piesa Domnul 
Fotar, 1914, şi-a făcut imposibilă întoarcerea în 
provincia sa în epoca războiului. Rămînînd în 
Bucureşti, a publicat Cintece fără ţară, 1916, în 
care izbucneşte nemulţumirea pentru ideea neu
tralităţii şi îndemnul pentru intrarea în acţiune. 
După unire, Goga a fost ministru al artelor şi

Goethe.

ministru de interne In guvornel? prezidate de 0OD- 
General Averescu (1920, 1926). Ales membru al i 
Academiei (1919), a vorbit în discursul de re- OUL 
cepţie despre Opera lui G. Coşbuc (1923).

GQGOL NICOLAE VAsmiEVloi (*1809 tl852), ro
mancier rus. A tăcut studii neregulate, a fost pro
fesor de istorie Ia Universitatea din Petersburg.
S’a făcut cimoscut prin nuvele şi mai ales prin 
romanele sale traduse în mai toate limbUe culte.
In literatura română Gogol mtră prin piesa lui 
P. Grădişteanu [Bevizorul general, adaptată după 
a lui Gogol) la 1874, despre care vorbeşte Odo- 
bescu în „Pseudocynegeticos”; după vre-o 10 
ani se văd o serie de traduceri prin ziare şi în 
broşuri [Vecinii şi Slrigoaica, tip. la Sibiu 1886;
Taras Bulba în ziarul ,, Epo
ca” 1898; însurătoare, trad. 
de A. de Giers, 1899; Memo
riile unui nebun trad. de B.
Marian, 1899). De la 1908 tra
ducerile se înmulţesc: Revizo
rul se traduce de 2 ori (Du- 
năreanu şi Alexandrescu-Dorna 
1909, pe Ungă trad. luiWechs- 
ler din 1904, a lui Morozovdin 
1906); Tarras Bulba se trad. 
de L. Brînză (1908) şi de Gr.
Tauşan (1898); asemenea O n Goeoi 
noapte de Maiu de V. Garai- ’ 6
van (1908) şi de Z. lonescu (1915); Memoriile 
unui nebun de Duscian, Hatmanul de Belinskl 
(1910), La şezătoare în Ucraina de M. lonescu 
(1913), etc. iar multe din operele acestea se re
tipăresc în numeroase ediţiuni.

GOGU CONSTANTIN (* 1855 tl897), profesor ro
mân.’ A ocupat catedra do geometrie analitică la 
facultatea de stimţe din Bucureşti (1881); a fost 
membru coresp. al Academiei Române (1889)

GOHQR, corn. rur. jud. Tecuci plasa- Podul- 
Turcului; 2763 loc. După legea 1929, e centrul 
unei circ. cu 15 sate.

GOIAN LEON (*1843), jurist român în Bu
covina. A fost magistrat în Cernăuţi, în Su
ceava; a contribuit la Infimţarea unei societăţi 
muzicale în Cernăuţi; a fost deputat în consiliul 
imperial din Viena.

GOICEA-MARE, com. rur. jud. Dolj plasa 
Bîrcâ; 1867 Ioc. 1 @ o.-hioA, tot acolo; 2219 
loc. După legea 1929, fac parte amîndouă din circ. 
com. Bîrca.

GOIDEŞTI, com. rur. jud. Buzău plasa Pîrsco- 
vu; 2268 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Pîrscovu.

GOLAşei @ com. rur. jud. Brăila plasa Vi- 
ziru; 2158 loc. Ţine de circ. com. Viziru (Legea 
1929). 11 (D sat jud. Covurlui plasa Bujor; 1263 
loc. Ţme de circ. com. Tîrgu Bujor. Era proprie
tatea şi reşedinţa obişnuită a lui Lascar Gatargiu.

GOLDIŞ losiP (*1837tl902), episcop român 
ortodox al Aradului, 1899. A fost profesor la gim
naziul de stat din Arad (1873), membru corespon
dent al Academiei Române (1880).

GOLDIŞ VASILE (*1862), fost profesor, om po
litic român. A studiat în Arad şi în Budapesta; 
a fost profesor la şcoala normală din Caransebeş 
şi apoi Ia liceul din Braşov (de istorie şi latină), 
unde a stat 12 ani, pînă cînd (1900) a trecut ca 
secretar al consistoriului din Arad; a fost şi ziarist 
şi membru în diferitele comitete de conducere ale 
partidului naţional român. După Unire a devenit 
ministru în primul guvern al tuturor provinciilor 
sub prezidenţia lui Ion I. Ct Brătianu (1918) şi 
ministru al cultelor şi artelor în guvernul Gene
ralului Averescu (1926) şi acum este preşedintele 
„Astrei”. Membru onorar al Academiei Române 
(1919) şi al Ateneului Româiî.

GOLDpNI OARLO (* 1707 tl793), scriitor ita
lian, socotit cel mai mare autor comic al Italiei.
La noi s’au tradus: Văduva vicleană (de Costache 
Moroiu, 1836), Geniul bun si geniul rău (de G. 
Budescu, 1858), Posacul bun de inimă (de D-rele 
A. şi L. Romanescu, 1887).

Gh. Adamescu.— Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1665



{*1819tl881), om

Alexandru Golescu.

0OL- GpLDSCmftlDT [goldş...] OLIVER (*1728 
tl774), poet englez, cunoscut mai ales prin Vica- 

OUlM rui din Wakefield, traduşi în româneşte în 1852 de 
A.; apoi în Bibi. p. toţi de W. GhQl.

GOLţlNŢI, corn. rur. jud. Dolj, plasa Calafat, 
1203 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Mag- 
laviţa. Staţie c. f. linia Craiova-Calafat, la 12 km. 
de acesta din urmă.

GOLESCU ALEXANDRU Q. 
politic român. Era fiul lui 
lordaohe. A făcut studii 
de inginerie la Paris; a 
participat la mişcarea din 
1848; a fost ministru de 
culte In 1859 — 60 sub 
preşedinţia lui Ion Ghica 
şi apoi ministru de fi
nanţe 16 Noembr. 1868 
—27 Ianuarie 1870.

GOLŞSCU DiNion ^
( — CONSTANTIN) (*1777 
tl830) scriitor român. Fiul 
lui Radu şi frate cu lor- 
dache. A călătorit piin 
multe ţări apusene (Ita
lia, Bavaria, Elveţia, Ba- 
den, Wurtenberg) şi cu- 
nosoînd civilizaţia lor a fost unul din propagan
diştii pentru reforme sociale.
Cartea sa însemnarea călătoriei 
mele Constantin Radovici din 
Goleşti, tip. la Buda |1826, 
arată impresia ce i-au făcut 
faptele şi orlnduirile văzute de 
el aiurea. Amic cuHeliade, a în
temeiat cu el o societate literară 
care urmărea şi prefaceri poli
tice. Cu mijloacele sale proprii 
a deschis o şcoală secundară 'l 
de băeţi la moşia sa Goleşti, 
unde a chemat ca profeosr pe 
Aaron Florian, şi un „pansion” 
de fete la altă moşie. Belve
dere, lingă Bucureşti. A publicat 
două traduceri: Pilde bisericeşti 
şi filozofeşti, 1826, şi Elementari de filozofie 
morală, 1827. O colecţie de tratate între Poartă 
şi Rusia a fost publicată în „Foaie •pentru minte" 
1842. A avut 4 fii: Ştefan, Nicolae, Radu şi Ale
xandru.

GOLŞSCU lORDAOHE ( - QHEORQHE) (' ca. 1768 
tl848), scriitor român. A ocupat şi funcţiuni în 
semnate: stolnic 1803, vel 
logofet 1816, însărcinat 
cu supravegherea şcoalelor 
1817; efor al şcoalelor l8l8, 
în această calitate, a spri
jinit pe Gheorghe Lazăr 
ca să deschidă Academia 
sa în mănăstirea Sf. Sava.
A tipărit în greceşte la 
Viena 1800 un atlas de 
tabele geografice (Col.
Acad. Nr. 630) şi în româ
neşte Băgări de seamă 
asupra canoanelor grama
ticali, Buc. 1840; dintre 
manuscrise lăsate ,cităm o 
colecţie de proverbe (tipă
rite de I. Zâne în colecţia
sa „Proverbele Românilor” voi. 4) şi un Dicţionar 
întitulat: Condica limbii româneşti.

GOUESGU nicolae (*1810tl877), generat şi 
om politic român. Era fiul lui Dinicu Golescu; a 
făcut studii în Elveţia, a fost adjutant al Domni
torului Alexandru Ghica, prefect de poliţie (1839), 
ministru. A fost şi funcţionar administrativ şi 
magistrat; la 1848 a făcut parte din conducătorii 
mişcării revoluţionare, a fost exilat şi a trăit în 
Paris pînă în 1857. Intorcându-se în ţară, a fost 
ministru de externe în cabinetul prezidat de I. 
A. FiUpescu (1859) şi apoi prezident de consUlu

Dinicu Golescu.

lordache Golescu.

Nicolae Golescu.

(1860). La abdicarea lui Guza, a fost membru al 
Locotenenţei domneşti şi prezident de consiliu 
în 1868.

GOLESCU RADU, boer român, fiul lui Stroe 
Leordeanu cu Vişa, fata lui Ivaşcu Logofătul Go
lescu, s'a numit tot Golescu 
după mamă. A avut rol poUtic 
însemnat între 1690 şi 1730.
A avut o fată, Aniţa, măritată 
cu un Ştirb eiu. Aceştia au 
avut un fiu Radu, care a luat 
iarăşi numele vechiu de Golescu 
şi acela (care a avut rol poli
tic pe la 1808 şi 1814) este 
tatăl a trei fraţi, între cari Di
nicu şi lordache, şi bunicul 
celorlalţi Goleşti cari au jucat 
rol important în mişcarea de 
creaţiune a.României moderne.

GOLESCU ŞTEFAN {*1809tl874), om politic 
român. Era fiul lui Dinicu. A făcut studii în El
veţia; a participat la revoluţia din 1848 şi ă fost 
exilat;!mai tîrziu a fost membru 
al divanului ad-hoc şi, în timpul 
domniei lui Guza, a fost preşedinte 
de consiliu şi ministru de interne 
în 1861. Si după aceea a avut rol j 
politic însemnat: ministru de ex
terne 1 Martie 1867 — 17 August 
1867; preşedinte de consiliu 17 
August 1867—1 Maiu 1868 şi mi
nistru de interne, apoi de externe.)

GOLEŞTI ® sat jud. Muscel 1 
pe malul sting al Argeşului la 54 ştefan Golescu. 
km. de Gâmpulung; staţie c. f.
Unia Bucureşti-Piteşti, de unde se desparte linia 
Gîmpulung. Aci a fost proprietatea lui Dinicu 
Golescu, care a întemeiat în 1829 o şcoală la 
care a adus profesor pe Florian Aaron. t ® circ. 
com. jud. Gahul cu 17 sate (1929).

GOLGpTA, localitate la marginea Ierusa
limului, unde a fost. răstignit Isus Hristos.

GOLGOTA, fostă mănăstire, jud. Dîmboviţa, 
fundată de Mihnea cel Rău, refăcută de Radu cel 
tînăr 1626, apoi restaurată de un Vistier Nicula 
din lanina 1772, în line de un egumen Elrem în 
1836.

GOLIA IEREMIA, boer moldovean, unul din 
generalii lui Ion Vodă cel Gumplit, pe care l-a 
trădat în lupta de la Roşcani, silindu-1, astfel, să 
capituleze.

GOLIA, mănăstire în Iaşi, zidită de un logofăt 
loan’GoUa în sec. xvi, refăcută de Grigore Ghica 
după 1739. A fost multă vreme acolo un ospiciu de 
alienaţi.

GOLIAT, personaj biblic. Era un uriaş din 
neamul Filistenilor, ucis de David cu praştia.

GOLIŢA, com. rur. jud. Getatea-Albă, plasa 
Traian; 3424100. Ţine de circ. com. Dunăreanca 
(Legea 1929).

GOLOGANU, com. rur. jud. Rimnicul-Să- 
rat, plasa Coteşti; 2520 loc. După legea 1929, 
centrul unei circ. cu 12 sate.

GOLOyiŢA, lac în Dobrogea razim.
GOLTZ-FAŞA, KOLUAR VON DER (*1843ti916)i 

general german şi scriitor militar. A fost trimis ca 
director al şcoalei de războiu din Gonstantinopol 
(1883 şi urm.), s’a ocupat de reorganizarea ar
matei turceşti cu care prilej i s’a dat titlul de paşă.

GOLUCHQWSEI AOENOR (*1849tl921), om 
politic austriac. A reprezentat ţara la Berlin, la 
Paris, la Bucureşti, apoi a fost ministru de externe 
al monarhiei (1895—1906).

G9LUL-DRÎNCEI, deal în jud. Mehedinţi. 
Odimoară erau vii vestite.

GONATA ŞTEFAN (tl896). Român macedo
nean, fost membru onorar al Academiei Române 
(1870).

GONCOUHT [goncur] DE fraţi: edmond (* 1822 
tl896) şi JULES (*18331 1870), scriitori francezi. 
Au lucrat în colaborare pînă la moartea unuia din 
ei şi au publicat multe opere despre istoria Franţei
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Al. Gorciakov.

(revoluţia, sec. xix), apoi romane scrise după 
principiile şcoalei realiste. S’a tradus puţin în 
româneşte din operele lor. Cităm: Sgra Filomena 
trad. de M. Negru (1916). După testamentul lui 
Edmond, s’a instituit o Academie zisă „Goncourt” 
in 1902, care dă premii pentru romane.

GONGORA LUIS DE (*1561 tl627), poet spaniol 
fecund. A scris mai ales In a doua parte a vieţii 
sale, într’un stil bizar, obscur şi umflat numit 
esHlo mito sau mltismo, care a reuşit să se impue 
pentru cîtva timp, dar apoi a fost criticat şi luat 
In rls şi posteritatea îl cunoaşte sub numele de 
gongorism.

GQPEŞI, orăşel in Iugoslavia aşezat într'o 
poziţie pitorească la 1048 m. altitudine. Locuit de 
Aromâni.

GORBĂNŞŞTI, corn. rur. jud. Botoşani plasa 
Mănăstireni; 1305 loc. Are în circ. sa 13 sate. ,

GORCIAKOV ALEXANDRU (* 1798 f 1883), om 
politic rus.' Diplomat, a reprezentat ţara sa în 
diferite capitale şi la congrese internaţionale; a 
fost cancelar din 1863 pînă în 1882 şi a dat di
rectivele politicei ruseşti în acest timp. A urmărit 
creşterea prestigiului Rusiei în 
lume, înlesnind prin atitudinea 
sa ridicarea Prusiei după vic
toria do la Sadova (1866) şi 
dela Sedan (1870). Politica a- 
ceasta a fost urmată plnă în 
1878, cînd Germania şi Anglia 
nu au lăsat Rusia să profite de 
tratatul dela San-Stefano, pro- 
vocînd adunarea congresului 
din Berlin. De atunci începe a 
se pregăti orientarea Rusiei 
spre Franţa. Pentru noi el a 
avut totdeauna o supărare din 
pricina dificultăţilor ce a încer
cat cu chestia răpirii celor trei judeţe din Sudul 
Basarabiei şi a protestărilor făcute de oamenii 
politici români.

GORDIE, sfînt prăznuit de biserica ortodoxă 
la 3 Ianuarie. A fost comite pe timpul impăratului 
Liciniu (308—324). Văzînd persecuţiile contra.cre
ştinilor, s’a Împotrivit, a provocat turburări contra 
administraţiei şi de aceea i s’a tăiat capul.

GORDINEŞTI ® com. rur. jud. Hotin, plasa 
Ediniţa; 2103 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Ediniţ. K © com. rur. jud. Orhei, plasa Rezina; 
2015 loc. După legea 1929 ţine de circ. com. Cini- 
seuţi.

GOKDON CHARLES OEOROE (* 1833 ţl885), ge
neral englez. A fost în serviciul Chinei, reorgani- 
zînd armata ei, apoi a trecut în Egipt (1874), 
unde a fost ucis în timpul unor lupte cu răsculaţii 
indigeni.

GORE PAUL (fl927), scriitor şi om politic ro
mân. Urmaş al unei vechi familii basarabene, el 
a contribuit la păstrarea conştiinţei naţionale între 
compatrioţii săi, a făcut chiar publicaţii cu acest 
scop, a înfiinţat în 1905 o societate culturală, apoi 
după căderea ţarismului şi în epoca turburărilor 
din 1917, el a fost între cei dintUu cari au propagat 
idoea unirii cu vechiul Regat.
A fost membru al comisiunii is
torice, membru al Ateneului Ro* 
mân ^ membru onorar al Aca
demiei Române.

GORGANUL, circ. com. jud.
Muscel cu' 12 sate (1929).

GOrgey AHTDR (*1818 
tl916), ofiţer şi revoluţionar un
gur. A părăsit armata în 1845, 
s’a ocupat de chimie, dar a fost 
atras în mişcarea din 1848. Re- 
intrînd în armata naţională, a- 
junse repede general şi. în cur- A. Gor^ey 
sul luptelor contra Austriei, de- <duPă ° sta,mP^ dm 
veni şeful puterii militare ungă- C0 ' A<:ademlel)- 
re, repurtlnd victorii importante. Cînd armatele 
ruseşti interveniră, în ajutorul Austriei, fu de 
părere că luptele nu mal trebuesc continuate şi

semnă capitularea de la Villagos (Şuia) 13 Au
gust 1849. Restul vieţii l-a petrecut în mare lipsă.

GpRGIAS (* ca. 483 t ca. 375 a. Chr.), sofist 
grec. Cuvîntările lui sînt tipice pentru acest gen 
de filozofie.

GORGONZQLA, oraş în Italia (Milano); 4900 
loc.; fabrici de brînzeturi.

GORJ (OORJIU = QOR-JIU, JIUL 
DE SUS), judeţ în Oltenia, cap.
Tirgu-Jiu. Supraf. 4549 km. p.,
209785 loc. împărţit în 7 plăşi.
Are 1 com. urbană, 2 com. su
burbane, 16 circumscripţii co
munale rurale şi 441 sate (legea 
1929). Ţine de eparhia Rlmni- 
cului-Noul Severin. Are 170 pa
rohii cu 410 biserici şi 5 mănă- stema jud. Gori. 
ştiri. Pace parte din circ. Curţii 
de Apel din Craiova. Are 217 şcoale primare ru
rale şi 5 urbane. Are 04 cooperative de aprovizio-
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Harta jud. Gorj. (Legea 1925)

nare şi consum cu un capital de 8.270.000 lei, 24 
coop. pentru exploatare de păduri cu un capital de 
1.180.000 lei, 3 obştii de aren
dare.

GORJAN AUGUST, general 
roman. A'fost şi funcţionar ad
ministrativ: director al prefec
turii poliţiei din Bucureşti (1837- 
75), director general al poşte
lor (1891). A scris multe cărţi 
didactice de geografie şi geogra
fia mai multor judeţe (1876—•
1892),

GORJAN ION QHERASIM, in
stitutor fn Vălenii-de-munte,1 
autor al multor calendare (1850- 
1866). şi traducător al Hali
malei din greceşte (4 voi.
1835-38). A făcut şi o gramatică franceză (1832).

GORKIMAXIMOVICIPEŞCOV (‘ca.1869), romancier 
şi nuvelist rus. A luat subiecte mai ales din viaţa 
vagabonzilor şi a oamenilor săraci. E unul din 
scriitorii ruşi din cari s’a tradus la noi mai mult. 
Primele încercări de acest fel sînt de pe la 1895, 
dar de la 1905 se înmulţesc atît prin reviste şi zi
are cît şi în voiume şi broşuri. Cităm din acestea 
din urmă: Vagabondul si tovarăşul mieu de drum, 
trad. P. Neagoe, 1895; Seene din viaţa vagabonzi
lor, de G. Carp. B. p. t.; Nuvele, de Lia Hîrsu, B. 
p. t.; Omorul, de S. Nădejde, 1911; Revelionul, de 
Luca şi Damianof, 1909; Jertfele iubirii, de C. 
lonescu Olt, 1910; In temniţă, de Albatros şi Pau- 
kerov, 1905; Parveniţii, de L. Brînză, 1906; Nu-

lon Gherasim 
Gorjan,
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60R- vele, de H. Petra-Petrescu, 1906; Omul, poemă, de
6RA

Maxim Gorki.

A. Luca, 1908; Malva, de M. Gaspar, 1906; Slă
nini si robi, de G. Moscu, 1910; Azilul de noapte, 
piesă, de losif Nădejde, 1904 (aceasta s’a jucat 
pe scena Teatrului Naţional în 31 August 1915); 
Prihite străini, de Sarina Gasvan Pas; Conovalov, 
de A. Florescu, B. p. t., de Răduţ, bibi. Minerva, 
1910, de G. Rădulescu 1. a.; Manea, de O. Călin 
şi I. Nour, 1910, de I. Pas şi Sarina Casvan; 
Căsnicia Orlofilor, de R. Streitman, 1915; Lepă
dăturile societăţii, de N. Rădu- 
lescu Niger, 1921; Mizeria unei 
copile, de P. Dima, 1916; Su
flete desnădăjduite, de D. Zava- 
lide, 1913.

GOROSLAxj sau ouRUBLAn, 
corn. rur. In’ jud. Sălaj (plasa 
Bocşa). Aci s’a dat lupta între 
armata lui Mihaiu-Viteazul (unit 
cu Basta) şi a lui Sigismund Ba- 
thori, care a fost învins.

GOROVEl ARTDB,' folklorlst 
român. Advocat, fost magis

trat. Conduce revista Şezătoarea.
E membru corespondent ai Academiei Române 
(1915). Activitatea sa e îndreptată în două 
direcţiuni: 1. a aduna şi comenta producţiuni 
ale poporului: Cimititurile Românilor, 1898, Zmei 
şi zlne, 1909, Filozofia babelor, 1912; 2. a scrie 
cărţi de drept pe înţelesul poporului: Datorii şi 
drepturi, 1912, Legile ţării, 1924, Lămurirea 
Constituţiei, Votul obştesc.

GOROVEIU, măn. jud. Dorohoiu, întemeiată 
pe la 1742.

GORUN ION, numele Uterar al lui alexandeu 
HODOş (î 1863 t 1929), scriitor român. Ziarist 
în Transilvania, apoi în Bucureşti. A colaborat 
la multe reviste, a redactat însuşi cîteva. A pu
blicat poezii [Cîteva versuri, 1901), nuvele, schiţe, 
povestiri [Lume necăjită, 1911, Taina a şasea, 
1905), satire (Obraze şi măsci, 1922) cum şi tra
duceri din Kant [Sprepacea eternă), din Al. Dumas 
(Contele de Monte Cristo) şi, cea mai importantă, 
Faust de Goethe.

GOSTţNU, corn. rur. jud. Vlaşca plasa Mar
ginea; 2671 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. 
Băneasa.

GOT [go] PRANgois (*1822tl901), artist dra
matic francez. A debutat la Comedia franceză în 
1844 şi a creat un mare număr de roluri. A fost 
profesor la Conservatorul din Paris şi cîţiva din 
actorii noştri au fost elevii lui.

GQTHA, oraş în Germania (Saxa Coburg Go- 
tha); 43.000 loc.; cunoscut mai ales prin publica
rea Almanahului de Gotha, care apare în fiecare 
an din 1763.

GOTTHARD m- SAINT-GOTTHARD.
GQTTLOB, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, pla

sa JimboUa; 2253 loc. Staţie c. f. între Lovrin şi 
Nerău.

GOŢI, popor barbar de neam germanic. A por
nit de la N. Mării-Negre (sec. m p. Clir.) şi au 
invadat în provinciile imperiului roman, mergînd 
spre V. şi despărţindu-se în ViBigoţi şi Oatiogoţi. 
[m- aceste cuvinte).

GOULD [guld] JAY ("1836 11892), financiar 
american. A debutat în viaţă fiind copil sărac silit 
să-şi cîştige existenţa ca să înveţe la şcoală: a 
devenit mai tîrziu stăpln peste multe linii ferate, 
peste reţele telegrafice, a organizat mari lovituri 
de bursă, luptînd contra concurenţilor cu mare 
tenacitate şi fără nici un scrupul. S’a zis despre el 
că a plecat la 14 ani din casa părintească cu 2 
şilingi şi din ei a făcut, peste 40 de ani, 100 mi
lioane de dolari. Obişnuia să ajute societăţile de 
binefacere şi bisericile.

GOUNOD [cit.: guno] ohables ("1818 tl893), 
compozitor francez. Cimoscut în toată Europa prin 
operele sale Faust (1859), Sapho (1851), Regina 
din Saba (1862), Mireille (1864), Romeo şi Julia 
(1867), ş. a. La noi s’a clntat mai ales Faust şi 
de trupe streine şi de trupele noastre româneşti.

Ch. Gounod.

■ GOURAUD [guro] HENRI JOSEPH (*1867), ge
neral francez. A fost ofiţer în armata colonială, s’a 
distins în războiul mondial (în care â pierdut un 
braţ). A vizitat de citeva ori ţara noastră.

GOURMONT h6my de 
(*1858), scriitor francez.
A publicat romane şi opere 
filozofice. Trad. rom.: Se
cretul lui Don Juan (de Tb.
Solacolu), Schiţe filozofice.

GOVORA, sat jud. Vll- 
cea la 17 km. de Rîmnicul 
Vălcii. Aci e o mănăstire 
foarte veche reconstruită 
de Radu cel Mare pe ta încep. g 
sec. XVI, restaurată de Ma-| 
teiu-Basarab şi de alţi domni? 
după el; în această mănă
stire a fost prima tipografie 
a Ţării-Româneşti (1634). La 4 km. de corn. sînl 
izvoarele de ape minerale (sare, pucioasă, iod), 
cari au fost captate şi pentru utilizarea cărora s’a 
întemeiat o staţiune balneară vestită (1889) exploa
tate azi de societatea „Govora-Călimăneşti" (fon
dată 1910, are capital 20 milioane lei). La o de
părtare de 12 km. este o staţie de c. f. numită 
Govora, pe linia Piatra Olt—Sibiu.

GQYA FRANCISCO ("1746 tl828), pictor spa
niol. ’

GOZSDU [gojdu] MANDIL ("1802 11870), ju
rist şi om politic român în Transilvania. A fost 
advocat în Pesta, unde a practicat cu mare succes 
şi a tăcut avere. Crezînd în posibilitatea unei apro
pieri între Români şi Unguri, el a urmărit, această 
idee, fără a abdica Insă de la datoria naţională şi 
susţiniiid în public, în cuvîntări, drepturile con
stituţionale ale poporului român. A fost membru al 
dietei transilvane din 1861, comite suprem al 
Caraşului. A lăsat prin testament toat'ă averea 
pentru întemeierea unei fundaţiuni, care-i poartă 
numele, menită a ajuta pe studenţii români.

GpZZI CARLO ("1722tl806), autor dramatic 
Italiân. A scris comedii.

GRABAT, corn. rur. jud. Timiş-'rorontal, plasa 
Jmbolia; 2500 loc.

GRABOVA, sat în Albania în care locuesc Ro
mâni macedoneni (Grabovari). Sînt păstori şi, după 
relaţiile unor călători, şi-au pierdut conştiinţa na
ţională.

GRACHI, fraţii TiBERin (tl33 a. Ch.) şi caiu 
(t 121 a. Chr.), oameni politici romani. Educaţi 
de mama lor Cornelia într’un spirit de dreptate 
şi de iubire de patrie, au luptat contra abuzurilor 
aristocraţiei şi' au propus şi susţinut legi agrare; 
dar, de şi aveau mare popularitate, n’au reuşit să 
le înfăptuiască, fiind ucişi în mod violent în 
timpul mişcărilor provocate de ei.

GRABAM [grehem] thohas ("1805 tl869), 
chimist englez. A studiat difuziunea gazelor.

GRAJDURI, staţie c. f. între Buhăeşti şi Iaşi.
GRAMA ALEXANDRU ("1850 tl896), cleric şi 

prof. rom. A studiat în Blaj şi Viena; preot (1873), 
prof. de drept canonic în Blaj, director de studii 
Ia seminariu; canonic (1889), s’a ocupat şi de 
literatură. Op. pr. Istoria universală a Bisericii; 
Explicarea mecanică a naturii si credinţa in 
Dumnezeu, Istoria bisericii româneşti unite. A 
scris şi un studiu critic asupra lui Eminescu, com- 
bătînd valoarea poetului.

GRAMME ZENOBro (*1826tl901), electrician 
belgian, inventă maşina dinamo-electrică ce-i 
poartă numele.

GRAN m- STRIGONIU.
GRANDEA orioore h. ("1843 tl897), ziarist 

român. A învăţat medicina, a fost revizor şcolar, 
profesor la liceul din Craiova şi la cel din Bacău; 
a colaborat la diferite ziare şi reviste şi a înfiinţai 
revista Albina Pindului (1868 şi urm.). E cunoscut 
printr’un volum de poezii (Miosotis, 1865) şi prin- 
tr’un roman (Fulga sau ideal si real, 1873).

GRANT-D'UPF HOUNBTUART ("1829 fi906)' 
om politic englez. A ocupat funcţiuni importante;

1668



a pubicat studii asupra situaţiei politice din Eu- ' 
ropa (1860 şi urni.); a fost membru onorar al Aca
demiei Române (1874).

GRASSERIE [gras’ri] raoul de la (*1839) 
jurist şi linguist francez. A scris opere de mare 
valoare in ambele direcţiuni ştiinţifice. Cităm: 
Des vices de nos codes, 1889; Classification scien- 
tifique du droit, 1892; Etudes de grammaire com- 
paree, 1887; Essai de phonitique g&n^ale, 1890. A 
scris şi versuri.

GRATIA, circ. corn. jud. Vlaşca cu7sate (1929).
GRAŢIANI ww GASPAR GRATIANI.
GRATZ, oraş In Austria (Stiria); 153.000 loc.
grAdiştea ® sau GRĂDIŞTEA com. rur. jud. 

Tighina, plasa Cirnişlia; 2219 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. com. Cirnişlia. ţf ® circ. com. jud. 
Vîlcea cu 33 sate (1929). f ® circ. com. jud. 
Muscel cu 12 sate (1929.). ţf ® circ. com. jud. Rîm- 
nicul-Sărat cu 13 sate (1929) t ® com. rur. jud. 
Vlaşca pe r. Argeş plasa Călugăreni. (Nu e în 
legea 1929). Pe teritoriu comunei e un punct nu
mit Băbala mare, unde s’a dat o luptă între Turci 
şi Cazaci în 1768. Staţie c. f. linia Bucureşti- 
Giurgiu, între Filaret şi Comana. 1[ ® com. rur. 
jud. Hunedoara, plasa Haţeg; 1067 loc. (1919); 
pe aci a fost cetatea Sarmisegethusa şi apoi Ulpia 
Trajana.

GRĂDIŞTEANU CONSTANTIN (* 1830 tl890), om 
politic român. A fost deputat, ministru de finanţe 
în 1870, prezident al Camerei.

GRĂDIŞTEANU EMANOIL GR. (fl895), a fost 
preşedinte la Curtea de Compturi.

GRĂDIŞTEANU GRIGORE (*1816 ţ 1892), om 
politic român. Amestecat în mişcarea din 1848; 
a fost director al Ministerului de interne; stabiUt 
după aceea în Paris, a contribuit prin articolele şi 
memoriile sale la propaganda în favoarea Româ
nilor; in 1858 a fost între luptătorii pentru unire. 
A fost membru onorar al Academiei Române 
(1879).

GRĂDIŞTEANU PETRE (*1841 tl921), ad
vocat şi om politic român. A fost deputat şi se
nator, cunoscut mai ales prin energia cuvîntărilor 
în adunări populare, avînd totdeauna o notă de 
naţionalism activ. A fost şi scriitor: a colaborat la 
Revista contemporană din Bucureşti şi a localizat 
Revizorul general după Gogol (1874). A fost di
rector al Teatrului Naţional 1898—99.

GRĂIVLĂTICESCU GEORGE (*1846), ofiţer ro
mân. Căpitan în' 1871, s’a distins ca ofiţer de ar
tilerie la asediul Plevnei. A fost comandantul arti
leriei cetăţii Bucureşti şi profesor la şcoala de 
artilerie.

GRĂNICERI, com. rur. jud. Arad, plasa Chi- 
şineu; 3429 ioc.

GREACA, lac în jud. Ilfov, aproape de Dunăre 
şi de Olteniţa, comunică cu Dunărea; mari ex
ploatări de peşti.

GREBĂNU, com. rur. jud. Rîmnicul-Sărat, 
plasa Oraşul; 1923 loc. In circ. ei are 13 sate (le
gea 1929).

GREBENIŞ, Staţie c. f. jud. Mureş pe linia 
îngustă care’ porneşte de la Bandul-de-Cîmpie 
spre Mihaiu-Viteazul.

GRŞBENA, oraş în Grecîa (Macedonia) pe 
rlul Grebena. Centru de iarnă pentru Aromânii 
din Pind.

GRECEANU DIMITRIE (fl920), om politic ro
mân. A fost ministru de justiţie (1906) în guver
nul lui G. Gr. Cantacuzino, de lucrări publice în 
ministerul uniunii naţionale constituit la Iaşi în 
1916 în timpul războiului, apoi de justiţie în cel 
prezidat de General Averescu (1920) şi a murit 
ucis de bomba pusă de comunişti în sala Senatului 
şi care a explodat în ziua de 8 Decembrie.

GRECEANU RADU, boer român. A colaborat la 
Biblia lui ş'erban (a cărei tipărire s’a terminat în 
1688) şi a tradus, ou fratele său şerban, cuvîntările 
Sf. loan Hrisostom (Mărgăritare a lui Zlatoust, 
tip, 1691). A început o istorie generalăaRomânilor, 
dar nu avem decît partea care priveşte domnia lui 
Constantin Brîncoveanu, care povesteşte întîm-

Radu Greceanu.

plările pînă la 1713, publicată în ed. modernă de 
Ştefan Greceanu, 1906.

GRECEANU ŞERBAN, 
boer român. A colaborat 
cu fratele său la diferite 
lucrări şi la Biblia din 
1688.

GRECEANU ŞTEFAN D.
(*1908), om’poUtic român.
S’a ocupat de genealogia 
familiilor boereşti şi a pu
blicat cronica lui Radu 
Greceanu. A fost meinbru 
onorar al Academiei Ro
mâne (1905).

GRECESCU omiTRIB 
(*1841 tl910), medic ro
mân şi botanist. A fost 
membru al Academiei Române (1907), profesor 
de botanică la şcoala de farmacie şi Ia faculta
tea de medicină din Bucureşti. Op. pr. Enume- 
raţia plantelor Rojnăniei, 1880, Flora medicală 
a României, 1892, Conspectul florei României, 
1898, premiată de Academie.

GRECI ® com. rur. jud. Tulcea, plasa Măcln; 
3573 loc. După legea 1929, e centrul unei circ. cu 
3 sate. f ® com. rur. jud. Romanaţi plasa Oltul- 
de Sus; 1220 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Osica de sus.

GRECIA (helleniki dimokratia ; fr. qrEce, 
germ. grichenland), stat în Europa. Se mărgi
neşte la N. cu Albania, Jugoslavla, Bulgaria, ia 
E. cu Turcia, Marea Egee, la S. cu Marea Medite- 
rană, la V. cu Albania şi Marea Ionică. Este 
partea meridională a peninsulei balcanice,- avînd 
la S. ei peninsula Morea (Peloponez) unită prin 
istmul de Corint (străbătut de un canal) şi la N. E. 
peninsula Galcidică, terminată prin alte trei 
mai mici peninsule. In jur are un mare număr de 
Insule:Corfa,Leucas,Clie{aloDla,Itaca, Zante (M, Ionică), 
Ceslgo, Creta, (în M. Mediterană), Taaos, Samotraohl, Im- 
broa, Lenmoa, Tenedos, Sporade, Clolade, Eabea(în M.Egee). 
Mai stăpîneşte şi insulele Hitiiene, chioa şi Samos. Su- 
praf. totală 127.319 km. p.; 6.000.000 loc. Ţărmul 
mării e tăiat de un mare număr de golfuri: Arta, 
Fatraa, Corint, Nauplla, Salonic. Orfani. Ţară muntoasă: 
Mnnţii pindniui CU nenumărate ramuri cari o stră 
bat in toate direcţiunile; M. Epiraini, otris, Parnon, 
Talgeti Vîrfuii: Famaa (2459 m), Olimp (2985) Oaaa, 
Ida în Creta (3460). Fluvii: Heata, strania, Vardar, Vla- 
trlta (se varsă în M. Egee), Arta, Aspropotamoa, Ea- 
rota, Saiambri (în M. Ionică). Cap. Atena. Oraşe pr. 
Pireu, Salonic, Patras, Cavala, Seres, Vodena, 
Meţovo, Tricala, Calamata, lanina, Tripolis, 
Teba, Argos, Megara, Misolonghi, Prevesa, Corint, 
Sparta, Arcadia (în Grecia peninsulară), Halki în 
ins. Eubea, Canea, Candia în ins. Creta. Pămîntul 
este mai mult muntos, dar are părţi în cari se 
pot face culturi întinse: vii, cereale, smochini, 
măslini, tutun, etc. Clima e în genere dulce, de şi 
variabilă; iernile sînt foarte blînde. Moneta lor 
este drahma. Sînt de religie creştini ortodoxi.

Istoria Greciei începe pe la 776 a. Chr., după 
calculul Olimpiadelor (iwacest cuv.) şi are întîiu 
o perioadă legendară. Un număr de cetăţi înflo
riră ca state separate, adesea în luptă între ele. 
In ele se desvoltă pe deoparte spiritul politic şi 
literatura, pe de alta spiritul comercial. Situaţia 
geografică sili pe Greci să fie navigatori şi astfel 
formară colonii însemnate în Asia mică, mai tîrziu 
în Sudul Italiei (care se numi multă vreme Grecia 
mare.) Luptele dintre Atena, Sparta, Teba, Elida, 
Corint şi celelalte cetăţi le sleiră forţele şi căzură 
sub stăpînirea Macedonenilor, care le aduse şi ea 
un fel de strălucire, şi mai tlrziu sub stăpînirea 
Romanilor, cărora le Împrumutară civilizaţia şi 
mai ales literatura şi limba lor întrebuinţată ca 
limbă de cultură. încercarea lor de a se libera 
prin acţiunea lui Mitridate, regele Pontului, nu 
izbuti şi trăiră multă vreme în linişte, avînd 
iluzia unei vieţi culturale naţionale. Războaiele 
civile îi turburară, dar mai tîrziu pacea adusă
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de imperiu le asigură o nouă linişte de vre-o 
două sute de ani. In imperiul bizantin Grecia n’a 
avut un rol important. A fost de multe ori prădată 
de barbari. Mai tîrziu a fost stăpînită de imperiul 
latin de la Constantinopol şi de Veneţieni, cari 
ocupară mai ales insulele greceşti. In 1503 se sta
bileşte dominaţiunea tureească şi ţine pină In 
1821, cînd se produce eteria în principatele ro- 

•măne, înăbuşită de armatele turceşti, apoi în 
Grecia. Aci insurecţiunea dobîndi o serie de suc
cese foarte importante, dar, după o rezistenţă de 
cîţiva ani, în 1827 torţele greceşti fură sdrobite. 
Acum începe să se agite în Europa occidentală 
ideea ajutorării Greciei, şi Rusia profită şi ea de 
aceste împrejurări, fiind protectoare a creştinilor, 
ca să intervie. Astfel, după tratatul de la Adria- 
nopol din 1329, Grecii dobîndiră independenţa şi 
în 1831 se Intemeiă regatul Greciei şi primul 
rege fu Otbon I de Bavaria (1832), care domni 
pînă în 1862, cînd fu răsturnat şi în locul-i se 
alese principele Cristian al Danemarcei, care luă 
numele de George I şi luă domnia în 1863. El 
avu să lupte cu mari dificultăţi interioare şi ex
terioare, căci diferitele încercări de a-şi mări 
teritoriul nu reuşiră decît într’o mică parte. In 
1912, Grecia luă parte la războiul zis balcanic, 
unită cu celelalte ţări creştine contra Turciei şi 
avînd mare succes, cîştigînd teritorii însemnate 
prin tratatul dela Bucureşti (1913). Alte teritorii 
câştigă şi prin tratatele din 1919. La 21 Februa
rie 1924 s’a proclamat republica.

GHEKOF DHQTRQj (tl901), om politic bulgar.
GRENADA (spân. GRANADA), oraş in Spania; 

107.000 lo’c., vestit prin edificiile şi obiectele de 
artă ce posedă; catedrală din 1529, palatul Al- 
hambra; etc.

GREENWICH [grinici] oraş în Anglia pe 
Tamisa, 95.775 loc. Pe aici (e un observator în 
parcul oraşului) trece meridianul de la care se 
calculează longitudinea diferitelor puncte de pe 
glob.

GHEGOROVrUS FERDDIAND (*1821 tl891), 
istoric german. Op. pr.: Istoria Romei în eml 
mediu.

GRENOBLE, oraş în Franţa, pe r. Isăre; 
86.000 loc. Are o Universitate; case de comerţ şi 
industrie importante.

GRENŢIEŞ rr GRINTIEŞ.
GRETRY ANDBfi (*1741 tl813), compozitor bel

gian. Mai cunoscută din operele lui: Le tableau par- 
lant, operă.

GREUZE [grOz] JEAN BAPTISTE (*1725 tl805), 
pictor francez. Vestite sînt: La cruche cassâer 
VAcordie du village (1761).

GREVYjules (*1807tl891), 
om politic francez, a jucat rol 
însemnat în mişcarea din 1848; 
a fost prezident al Adunării 
Naţionale în 1871, prezident al 
Republice! ales de două ori 
(1879 şi 1885).

GREY CHARLES LORD (*1764 
tl845), om politic englez; a 
fost ministru de interne două
zeci de ani (1845—1866).

GREY [gre] ioana (*1535 
tl554), regină a Angliei procla
mată în 1853, dar răsturnată de Maria, care o osîndi 
la închisoare şi apoi o decapită şi pe ea şi pe soţul ei.

GRIEG [grig] EDVABD (*1843 tl907), muzicant 
Şl compozitor norvegian. Mai cunoscută e opera 
Peer Gynt după piesa lui Ibsen.

Edvard Grieg.
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GRIGNAHD [grifiar] viotob, chimist francez. 
Profesor la facultatea de ştiinţe din Lyon, s’a ocu
pat cu cercetări de chimie organică şi a fost distins 
cu premiul Nobel; e membru onorar al Academiei 
Române (1925).

GRIGORAŞ MITBOFAN, Grec Venit In Bucureşti 
pe la 1700. S’a ocupat cu tipărirea de cărţi şi e 
pomenit în unele prefeţe.

GRIGQRCEA MODEST, om politic român în 
Bucovina. A fost deputat în Camera legislativă 
a provinciei. A susţinut ziarul Gazeta Bucovinei 
(1891—97).

GRIGORE CEL MARE zls DIALOGUL (* ca. 540
7604) al 66-lea papă al Romei între 590—604. Năs
cut în Roma, după ce studiă dreptul şi gramatica, 
fu numit pretor, dar părăsi funcţiunea, care era 
prin ea însăşi înconjurată de mult fast, şi se 
închise într’o mănăstire (575). Chemat în servi
ciul papei, fu trimis la Constantinopol ca nunţiu 
apostolic; acolo fu foarte onorat pentru viaţa sa 
simplă şi pentru discursurile şi scrierile sale despre 
diferite chestiuni teologice, între cari învierea
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Sf. Grigore cel Mnre (după un Liturghier din 1646)
morţilor. Ales papă, el refuză,l’dar fu silit a primi 
demnitatea aceasta. Păstoria sa s’a distins prin 
lapte bune, prin ajutorarea săracilor, prin blînde- 
ţea faţă de eretici şi necreştini, faţă de cari totuşi 
era stăruitor şi în genere reuşea să-i convertească. 
El a dat regule pentru serviciul divin, organizînd 
ritul zis gregorian, care pune în primul rînd 
clntarea şi cuvlntarea. El a scris peste 60 de omilii 
pentru explicarea evangheUilorTş. a. Biserica orto
doxă îl prăznueşte la 12 Martie.

GRIGORE XIII (al 233-lea) papă al Romei 
între 1572—1585, făcu re/orma calendarului (Gre
gorian).

GRIGORE VIIHILDEBRAin) (* ca. 1013fl085), 
al 162-leă papă (1073), declarat sflnt. A lucrat 
pentru mărirea puterii papale. E vestit prin lup
tele contra împăratului Henric iv. Excomunicat 
de dieta de laWorms, excomunică pe toţi episcopii 
cari participaseră acolo şi aceştia trecură de 
partea lui şi astfel împăratul fu siUt să facă dru
mul la Canossa. De aci urmară lupte în imperiu

între Henric şi Rudolf de Suabia, ocuparea Romei @R|> 
de armatele luiHehric, proclamarea unui alt papă. r'Ol 
Astfel Grigore fu nevoit să fugă şi să moară în Or\l 
exil.

grigore GMIGA VODA, staţie o. f. la 
frontiera Poloniei. E capul liniei care pleacă de la 
Bucureşti.

GHIGORESCU O. (f 1896)rmedio, fost profesor 
de fiziologie la facultatea de medicină din Bucu
reşti.

GRIGORESCU lEREMlA (*1863 71919), general 
român. Era general de brigadă la începutul 
războiului nostru; general de 
divizie (1917), de corp de 
armată (1918), a comandat 
divizia 15-a, corpul IV de 
armată şi armata I-a. A re
purtat victoria de la Mără- 
şeşti (•»• acest cuv.). A fost 
ministru de războiu în gu
vernul prezidat de GenerSul 
C. Goandă (1918).

GRIGORESCU NICOLAB 
(*1838 71907), pictor român.™™™™—,///m,
A început ca ucenic al
zugrav de biserici, a făcut pic- Ieremia Grigorescu. 
turile la mănăstirea Agapia şi 
apoi a plecat la Paris (1861), 
unde a studiat şi a putut ex
pune şi la salonul oficial. A 
călătorit prin diferite ţări. In 
timpul războiului pentru in
dependenţă, a însoţit armata 
română şi a lucrat multe ta
blouri cari au devenit cuno
scute In toată ţara prin nu
meroase reproduceri (Convoiu 
de prizonieri. Domnitorul Ga
rai, Sentinela, Lupta de la 
Smîrdan, ş. a.). In anii din 
urmă s’a consacrat mai ales 
vieţii de la ţară, privind-o 
sub unghiul special al pito
rescului şi al seninătăţii. A 
fost membru onorar al Aca
demiei Române (1899).

GRIGQRIE TEOLOGUL zis şi din nazianz (*328 
7389), sfîiit prăznuit de biserica ortodoxă la 25 
Ianuarie, de cea catoUcă la 9 Maiu. Fiu al unui 
bogat magistrat, oare ajunsesec episcop în Na
zianz, a făcut studii de teologie şi de retorică în 
Cezarea (Palestina), Alexandria şi Atena. Aci fu 
coleg cu Sf. Vasile şi cu Iulian, împăratul de mai 
tîrziu, apostatul. Botezat de tatăl său, s’a con
sacrat vieţii ascetice şi studiului, dar tatăl său 
l-a chemat în oraş şi l-a făcut preot. S’a împotrivit 
multă vreme, dar a primit în urmă şi cu acel prilej 
a rostit nişte cuvîntări vestite despre misiunea 
preotului. A făcut penegiricul fratelui său Che- 
sarie şi al tatălui său. A fost episcop în Sasima, in 
Constantinopol (de unde se retrase din pricina 
duşmăniilor provocate de severitatea purtării sale) 
şi în Nazianz; a prezidat al doilea conoiUu ecumenic 
(381); în ultimii ani ai vieţii a trăit retras şi a com
pus poeme şi omilii, cari îl aşează între părinţii 
Bisericii. Corpul său a fost dus, în vremea crucia
telor, la Roma, unde se găseşte şi azi.

GRIGQRIE EPISCOPUL NEOCEZABEEI (7 ca. 270), 
zis TAUMATURGUL (făcătorul de minuni), prăznuit 
de biserica ortodoxă Ia 17 Noembrie. Piu de 
oameni bogaţi, educat pentru a fi advocat, a făcut 
studii în diferite centre culturale, între cari şi 
în Cezareea, unde a fost elevul filozofului Origen.
A fost ales episcop al Neocezareei (azi Nicsar în 
Anatolia) şi a reuşit prin viaţa, exemplele, cu- 
vîntările şi minunile sale să facă mulţi prozeliţi, 
astfel că la sflrşitul vieţii a putut zice că la venirea 
sa erau acolo 17 creştini, iar la plecarea sa din 
viaţă lasă 17 păglni. A luat parte la conciliu! de 
la Antiohia (264 şi 270), care depuse pe episcopul 
Pavel din Samosata cunoscut ca eretic, conte- 
stlnd puterea divină a lui Isus.

Nic. Grigorescu.
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0 D I GRIGQRIE DEOAPOLITDL, cuvios părinte prăz- 
J'or» nu't t,iserica ortodoxă la 27'Februarie şi la 20 
Or\U Noembrie. A plecat din Isauria (Asia mică), ţara sa 

de naştere, şi a cutreerat multe ţări făcînd propa
gandă contra iconoclaştilor, a fost şi In Bizanţ 
şi ia Roma. Moaştele lui se păstrează la mănăstirea 
Bistriţa (jud. Vllcea), zidită de Barbu Craiovescu.

GRIGQRIE POPA DIN mAhacid, copist şi tra
ducător de cărţi poporane, a trăit pe la finele sec. 
XVI şi Începutul sec. xvii. Cele mai multe au fost 
publicate şi studiate de B. P. Hasdeu în „Guvente 
din bătrăni" voi. a.

GRIGQRIE EPISCOPUL ARMENIEI MARI, Sflnt 
prăznuit de biserica ortodoxă la 30 Septembrie. 
Descindea dintr’o famiiie nobilă, s’a botezat în 
Gezarea şi a predicat evanghelia în Armenia. 
Ales episcop in patria sa, a făcut prozeliţi în 
multe regiuni apropiate. Lui i se atribue inven- 
ţiunea alfabetului armean şi traducerea bibliei 
în limba armenească. O parte din moaştele lui 
se găsesc în biserica Sf. Gheorghe Nou din Bu
cureşti.

GRIGQRIE EPISCOP AL NIŞEI (* ca. 2301 ca. 
400), prăznuit de biserica ortodoxă la 10 Ianuarie. 
A fost frate cu Sf. 'Vasile cel mare. A ajuns episcop 
al Nişei (= Nyssas, în Gapadocia, Asia mică) în 
anul 372. A luptat contra ereticilor arieni; a luat 
parte Ia sinoadele dela 381, 382, şi 394. Sinodul 
al 7-lea l-a aşezat între părinţii Bisericii. Gato- 
licil II sărbătoresc la 9 Martie.

GRIGQRIE I, mitropolit al Moldovei 1435; 
pomenit de Şlncai.

GRIGQRIE II, mitropolit al Moldovei de două 
ori, la 1551 şi la 1558.

GRIGQRIE m, mitropoht al Moldovei la 1580.
GRIGQRIE, episc. eparh. Buzăului 1668— 

1691.
GRIGQRIE I, mitropolit al Ungro-Vlahiei 

între 1629—1637. A reclădit biserica Stelea din 
Bucureşti.

GRIGQRIE II (tl787), mitropoht al Ungro- 
■Vlahiei, ales în 1760. Purtase înainte titlul de 
arhiepiscop al Mira Lichiei. A construit schitul şi 
biserica Bărbătesou din Bucureşti înzestrîndu-le cu 
moşii, a zidit biserica Oborul-vechiu; prin în
grijirea şi sprijinul său s’au tipărit multe cărţi 
bisericeşti.

GRIGQRIE, episcop Rîmnicului între 1749— 
1764, cînd demisionă poate din pricini poUtice. In 
1770 fu pentru scurt timp Mitropolit al Ţării. 
Numele de familie era Socoteanu.

GRIGQRIE IV MICULEBCU (*ca. 1765tl834), 
mitropoht al Ungro-'Vlahiei, 1823—1834. A învă
ţat în Bucureşti şi, ducîndu-se în Moldova, s’a 
călugărit în mănăstirea Neamţului, unde a tradus 
doua cărţi- Cuvintele lui Simian Bogoslovul şi 
Chiriacodramionul lui Nichifor. Ghemat în Bu
cureşti, împreună cu Gherontie stareţul, au lucrat 
împreună aci, sub ordinele mitropohtului Dosi- 
teiu Fihtis, mai multe cărţi, între cari loanPost- 
nicul (1800). In 1804 ambii s’au dus iar în Moldova 
ca să ajute pe mitropohtul Veniamin la tipărirea 
numeroaselor Iui cărţi. După 1812 a călătorit la 
Sf. Munte şi, la întoarcere, a fost numit de mitro
politul Nectarie profesor la şcoala clericală din 
Bucureşti-, apoi s’a retras ca ierodiacon la mănă
stirea Găldăruşani, de unde a fost chemat la scau
nul mitropohei, trecînd prin gradele de preot şi 
arhiereu şi la 11 Ianuarie 1823 a fost instalat. 
In timpul ocupaţiei ruseşti a fost exilat în Basa
rabia (in 1829) şi numai în August 1833 generalul 
Kisselef l-a readus în scaun.

GRIGQRQVITZA EMANOIL (*185711915), pro
fesor român. Originar din Bucovina, a fost acolo 
profesor, apoi a trecut în Iaşi ca profesor de limba 
germană, de aci în Bucureşti la şcoala normală 
de institutori, la liceul Mateiu-Basarab şi la şcoala 
superioară de războiu. A publicat cărţi didactice, 
un mic vocabular român-german şi german-român, 
un curs de limba rusească şi un dicţionar româno- 
rus şi ruso-român; a-tradus în 1. germană poezii 
de Eminescu, a publicat mai multe volume de po

vestiri şi nuvele [Chipuri si graiuri din Buco
vina, 1900; De la hotare, 1905; Poveşti răsleţe, 
1908; Amintiri, schiţe, 1912; Povestiri din Bu
covina, 1914).

GRţLLPARZER FRANZ (*1791 fl872), poet 
dramatic austriac. După grele începuturi şi nu
meroase insuccese, şi-a dobîndit în Viena o mare 
notorietate şi la vîrsta de 80 de ani a fost sărbă
torit de toată ţara. Dintre piesele sale s’au ju
cat la noi Hero si Leandru pe scena ’reatrului 
National din Bucureşti (1899) publ. în tradu
cere de H. Lecca (Bibi. p. toţi), Sapho, Stră
bunul. S’a mai tradus şi Călugărul dela Sandomir 
de L. Leist.

GRIMANInicolae (*1872tl92oţ, pictor român.
GRIMM fraţii; iacob (*1785-fl863) şi WIL- 

HELM (*1786tl859), scriitori germani. Au fost 
profesori; s’au amestecat şi în luptele politice. 
Gel mare a avut chiar oarecari însărcinări im
portante în ducatul Hessa-Kassel. Ei au lucrat 
multe scrieri in colaborare şi sînt cunoscuţi mai 
ales prin culegerea de basme (Kinder undHaus- 
mărchen, 1812 —1822.) In româneşte s’au pu
blicat mai multe traduceri: o ediţie a Gasei Scoa- 
lelor, 1901 (completă), alta de Nataha şi Ieremia 
Adamiu, 1907, alta de Lia Hîrsu (B. p. t.).

GRINATJŢI, staţie c. f. între Bălţi şi Lipnic.
GRINDU, corn. rur. jud. Ialomiţa, plasa Ro

vine; 2918 loc. După legea 1929, formează o 
circ. cu 5 sate.

GRINTIEŞ, masiv muntos jud. Neamţu şi 
Suceava; vîrfuri principale: chigavnş (1627 m.), 
Cooereş (1463 m.), M&gnra (1509 m.). Izvorul CSllma- 
nulul (2031 m.), Fletiosul (2110 m.), Mfignia calului 
(1230 m.).

.GRţPGIA, munte jud. Gorj, corn. Topeşti.
GRITTI ALOisio (*1501 tl534), aventurier ita

lian, a fost în serviciul 'Turcilor. Dobîndind prie
tenia sultanului Soliman II, I-a convins să ajute 
pe loan Zapolia ca să ia tronul Ungariei. Drept 
răsplată, l-a numit guvernator al Transilvaniei. 
Aceste împrejurări l-au adus în legătură cu ţările 
române. Purtarea sa prea crudă faţă de Unguri, 
provocă o răscoală a acestora şi atunci Petru 
Rai-eş veni cu oastea sa, îl prinse şi-l dete pe mina 
Ungurilor, cari îl uciseră.

GRIVIŢA © sat în Bulgaria, in apropierea 
căruia s'au dat lupte mari în timpul războiului 
ruso-româno-turc din 1877—78. Vestită este lupta 
prin oare s’a luat de Români una din redutele 
întocmite în acele părţi, în ziua de 30 August 1877. 
Acolo e o capelă care aminteşte acest fapt. t ® o. 
r. jud. Tutova, plasa Jerăvăţ; 1205 loc. După le
gea 1929, e centrul unei circ. corn. cu 17 sate. Sta
ţie o. f. linia Galaţi—Bîrlad lîngă Bîrlad. H ® c. 
r. jud. Ialomiţa, plasa Rovine; 2705 loc. După legea 
1929, formează o circ cu 5 sate.

GRQAPA, munte în Garpaţi la N. Tisei.
GRQbeR ausTAV (*1844tl911), filolog ger

man. Profesor la Breslau, la Strasburg, a fondat 
Zeitschrifl fiir romanische Philologie în 1877 şi din 
1888 este directorul publicaţiei Grundriss der ro- 
manischen Philologie, un fel de enciclopedie a 
filologiei romane, în care s’au publicat multe 
articole despre limba şi literatura noastră şi la 
care au colaborat mulţi filologi români.

GRONLANDA, vast ţinut aşezat la N. K. 
Americei de Nord; supr. 2.174.000 km. p. (din 
cari numai 88.000 km. p. liberi de ghiaţă), 15.000 
loc. (1927). Aparţine Danemarcei. Oraşe pr. 
Godhavn, Godhaab, ambele porturi la strîmtoarea 
Davis.

GRQHQTIŞUL, munte jud. Prahova aproape 
de corn. Măneci-Ungureni.

GRQPENI ® corn. rur. jud. Brăila, plasa Vi- 
ziru; 3250 loc. Ţine de circ. corn. Silistraru (Legea 
1929). K ® corn. r. jud. Muscel, plasa Goleşti; 
1023 loc. Ţine de circ. corn. Tîrgul Dealului. Sta
ţie c. f. linia Goleşti-Gîmpulung.

GRQS [gro] AHTOINE (*1771 tl835), pictor 
francez. Elev al lui David, a pictat pînze mari re- 
prezentînd episoade din războaiele lui Napoleon
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şi momente importante din istoria Franţei de mai 
tlrziu. A lucrat şi la Pantheon.

GROŞANI, sat din corn. Poenari jud. Muscel, 
dateazâ dm nainte de 1365.

GROTE GEOBGE (*1794tl871), istoric englez, 
cunoscut prin Istoria Greciei în 12 volume (1846— 
56).

GRQTIUS, mjoo DE GROOT zis {*1583tl645), 
jurist şi istoric olandez. Arestat din cauza ideilor 
sale politice şi religioase, a- lugit in Franţa, apoi 
în Suedia, pe care a servit-o în calitate de amba
sador al ei la Curtea Franţei. Opera cu care s’a 
făcut mai mult cunoscut a fost studiul asupra 
dreptului public (1613).

GRpZA MOISE, ofiţer romăn din Banat A, 
intrat 'în armata română în 1873; a participat 
ia războiul pentru independenţă, s’a distins la 
Plevna.

GROZEA smiON, preot român în Transilvania. 
A luat parte lă revoluţia din 1848, luptînd în 
munţii Apuseni.

GROZEŞTl ® corn. rur. jud. Bacău, plasa 
Trotuş; 3139 loc. Ţine de circ. corn. Oituz (legea 
1929). 1 ® c. r. jud. Lăpuşna, plasa Nisporeni; 
1162 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. Nem- 
ţeni.

GROZINŢI, com. rur. jud. Hotin, plasa Clis- 
căuţi; 3250 loc. După legea 1929, are în circ. sa 
6 sate.

GRyBER EDUAHD, publicist român în Iaşi. Pr. 
op. Stil si gîndire, 1888.

GRUIA LUI NOVAO, pcrsonagiu din legendele şi 
poeziile noastre poporane. Este fiul lui Baba No
vac şi sînt amîndoi un fel de haiduci cari se luptă 
contra Turcilor. Odată Turcii îl prind şi-l închid 
în Ţarigrad. Tatăl său se duce şi-l scapă. Aceste 
lapte să găsesc în diferite variante, dintre cari 
cea mai frumoasă este a lui V. Alecsandri (din 
colecţia sa).

GRUIU, munte jud. Neamţ com. Bicaz.
GRUMÂZEŞTI, com. rur. jud. Neamţ, plasa 

Cetatea Neamţului; 2032 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. com. Războeni.

GRIJMEZOAIA, com. rur. jud. Fălciu, plasa 
Fălciu; 2108 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Schiopeni.

GRUNI, circ. com. jud. Severin cu 2 sate. (1929)
GRUŞEVIŢA, com.'rur. jud. Hotin, plasa Chel- 

menţi; 2309 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Ghelmenţi.

GRUYÎîRE, [grulcr] ţinut în Elveţia (cant. 
Fribourg), vestit prin brînzeturile ce se fabrică 
acolo. .

GUADALQUrVTR, fluviu în Spania, iung de 
ca. 500 km.

GUADELUPA, insulă în arhipel. Antilelor. 
(A. mici), aparţine Franţei. Cap. Basse-Terre.

GUADIANA, fluviu în Spania; lung. 800 km.; 
formează hotarul între Spania şi Portugalia.

GUARINI GIOVAMI (*15371 1612), poet ital. 
amic al lui Tasso. Op. pr.: II pastor fido, dramă 
pastorală.

GUATEMALA, republică în America Centrală. 
Supraf. 109.724 km. p.; 2.005.000 loc. Cap. Gua
temala. (w AMERICA).

GUBAUCEA, com. rur. jud. Dolj, plasa Vela; 
1051 loc.’ De circ. ei ţin 14 sate (1929).

GUBERNATIS ANGELO DE (*1840 tl913), scrii
tor italian. A fost profesor de literatura compa
rată la Florenţa, ocupîndu-se în deosebi cu lite
raturile orientale. A publicat cîteva lucrări de 
specialitate (Mitologia zoologică, 1872, ş. a.), a 
scris piese de teatru, a condus reviste, între carî 
Italia letteraria (fond. 1862), Rivista orientale 
(fond. 1867). A avut legături cu scriitorii români 
şi în al său Dizzionario biografica d egli scriitori 
contemporanei {16IB) şi în Dictionnaire des icri- 
vains du monde latin (1905) a dat loc multora 
dintre ei. A fost membru onorar al Academiei Ro
mâne (1895).

OUDRUN, poemă epică populară germană.
GUEBHARD mARr.Es (*1792 tl848), natura

list elveţian. A trăit mai mulţi ani în Moldova 6R0- 
(1842) Şl a făcut cercetări botanice importante: ai ip 
colecţia adunată în Moldova se găseşte în berberul OUr\ 
lui de Candolle, cu care a fost în corespondenţă 
multă vreme.

GUIARD JULES, profesor de parazitologie la 
facultat'ea de medicină din Lyon. A publicat cer
cetări asupra moluscelor, studii asupra speciaU- 
tăţii sale (mai ales viermii intestinali), s’a ocupat 
şi de istoria medicinei. La înfiinţarea Universităţii 
din Cluj a fost chemat pentru a face un curs de 
istoria medicinei (pe care-1 continuă şi azi, reve
nind in ţară 4luni pe an); în 1920 a organizat aci 
muzeul de istoria medicinei, iar în Franţa a ţinut 
conferinţe despre ţara noastră. Membru corespon
dent al Academiei Române (1924).

GUIANA (GUYANA), regiune aşezată la N.
E. Americei de Sud, mărginită de Oceanul Atlan
tic, Venezuela şi Brazilia. Partea cea mai mare e 
posesiune engleză, avînd 231.700 km. p. şi 307.000 
loc.; Cap. Georgetown. Partea cea mai mică este 
posesiune franceză, avînd 88.240 km.'p. supraf. 
şi 44.000 loc., cap. Oayenne.

GUICCIARDINI FRANCESCO (*1482 tl540), is
toric italian. A avut şi rol politic în serviciul sta
tului papal. Opera pr. Istoria Italiei, în care 
tratează evenimentele contemporane (1492—
1530).

GUICHEN .... vicoNTE DE, diplomat francez.
S’a ocupat de istoria popoarelor din S.-E. Europei.
E membru corespondent al Academiei Române 
(1929).

GUIDO RENI (1575—1642), pictor italian, şcoa
la bolbgneză.

GUILLAUME PAUL BARON (tl918), scriitor 
belgian. A fost membru onorar al Academiei Ro
mâne (1907).

GUILLOTIN JOSEFH (* 1738 tl814), medic fran
cez, partizan al revoluţiei, dar închis în tîmpul 
Teroarei. El a propus întrebuinţarea maşinei de 
tăiat capul, care s’a adoptat în 1792 şi îi poartă 
şi pînă azi numele (fr. gniiiotine, rom. ghilotina).

GUINEA, regiune in Africa de V. pe ţărmul 
Oceanului Atlantic dealungul golfului cu acelaşi 
nume. Limitele ei nu se pot stabili cu preciziune.
Pe ţărmul Oceanului merge de la capul Palmas 
pînă la capul Lopez şi se socoteşte că are o supraf. 
de 734.000 km. p. şi 19.000.000 loc. Pe acest teri
toriu se găsesc mai multe posesiuni europene; Coas- 
sta de ivoriu (franceză). Coasta de aur şi Togo 
(engleză), Dahomey (franc.), Nigeria (engl.). Ca
merun (fr.), Guinea spaniolă, (iw africa).

GUILLOUARD LOUIS VIN CENT (*1845 f 1925), 
jurist francez. A fost profesor de drept civil la 
facultatea din Caen şi a continuat publicaţiile lui 
Demolombe, tratînd despre contracte (în peste 
10 volume); a fost membru corespondent al Aca
demiei Române (1903).

GUIZOT [cit.: ghizo] FRANCOIS (*1787 t 1874), 
scrutor şi om politic francez. A fost profesor de 
istorie la Sorbona; a participat la revoluţia din 
Iulie 1830; a fost ministru sub monarhia zisă din 
Iulie, mai tlrziu preşedinte de consiliu şi unul din 
cei mai însemnaţi factori poUtici în această epocă.
Revoluţia din 1848 l-a Înlăturat şi de atunci s’a 
sfîrşit şi cariera sa politică; restul vieţii şi l-a 
consacrat studiilor istorice şi lucrăriior Academiei 
franceze, al cărei membru era din 1836. Capod’o- 
pera sa este Istoria revoluţiei din Anglia, dar scrie
rile sale sînt numeroase şi multe au valoare deose
bită. Cea mai veche traducere românească e un 
fragment publ. în „Foaia pentru minte” din Bra
şov în 1851; după care urmează Istoria civiliza- 
ţiunii trad. de G. Baronzi în 5 voi. (1856—59), 
ş. a.

GULF STREAM [goif strim], curent cald în 
Oceanul Atlantic, care porneşte din Golful Mexic 
şi merge pînă la N. Norvegiei.

GULLiVER, roman satiric al scriitorului englez 
Swift. (iw acest cuv.).

GURA AMPOIŢEI, Staţie c. f. jud. Alba, pe 
linia 'îngustă Alb’a-Iulia—Zlatna. 1f Q.-BOHoriNUun
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0UR- sat Jud. Fălticeni, aci a fost In 1675 lupta între 
AVn Dumitraşcu Cantacuzino şi Ştefan Petriceico. t 
OI r G.-oALţrtn, sat jud. Romanaţi, plasa Olteniţa; 

1035 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Ştirbeiu. In apropiere e schitul caiuiu (»^ acest cuv. 
i o.-galbena, com. rur. jud. Tighina, plasa Cimi- 
şlia; 8946 loc. După legea 1929, e centrul unei 
circ. cu 11 sate. II a.-HOMORULin, com. urbană 
jud. Clmpulung; 5099 loc. (1919); are 1 bis. ort., 
1 cat., 1 armeană, 3 sbiag.; 1 liceu de băeţi, 1 şc. 
de ţesătorie şi şc. primare. St. c. f. pe linia Dărmă- 
neşti-Pojorlta, între Dărmăneşti şi Vama. H o.- 
HOHORULUI fost jud. in Baoovlna, înglobat în jud. 
Clmpulung. H o. motrului, mănăst. jud. Mehedinţi 
com. Gura Motrului, începută 1530 de Vel Vorni
cul Preda Brîncoveanu; aci a fost egumen că
lugărul Eufrosin Poteca fost profesor la Sf. Sava 
(iw acest cuv.). 1f o.-munteni, circ. com. jud. Vas- 
luiu cu 12 sate (1929). 1[ o.-qcnitei, loc. jud. Dîm
boviţa; exploatare de petrol a Societăţilor Sirius, 
Bomâno-Belgiană, Banca Minelor, ş. a. t o.- 
ODQBEi, Staţie c. f. linia Buzău-Nehoiaş. IJq.-pa- 
DINBI, com.-rur. jud. Romanaţi, plasa Dunărea; 
1713 loc. După legea 1929, formează o circ. com. 
cu 7 sate. f g.-putnei, com. rur. jud. Rădăuţi, 
plasa Vicovelor; 1484 loc. Staţie c. f. linia între 
Dorneşti şi Seletin. t a.-RtULUi com. rur. jud. 
Sibiu, plasa Sălişte; 3169 loc. ţ o.-roşie, com. rur. 
jud. Cetatea Albă plasa Palanca; 3199 loc. Ţine 
de circ. com. Palanca (legea 1929). IIg.-sArAtei, sat 
jud. Făiciu; aci s’au început lupta zisă de la 
Stănileşti Intre Ruşi şi Turci (1711). H o.-vAn, 
staţie c. f. lingă Turnu-Severin. t o.-vitioabei, 
com. rur. jud. Prahova plasa Teleajen; 1093 loc. 
După legea 1929, e centrul unei circ. cu 9 sate.

6URAN ALEXANDRU (*1824-j-1888), ofiţer ro- 
măn In 'armata austriacă. A ajuns la gradul de 
locotent-mareşai; a luat parte la războaiele din 
1849 şi 1859 In Italia; a fost director al Institu
tului geografic militar.

GVRB A,com. rur. j ud. Arad,plasa Ineu; 2224 loc.
GI^CO osip vLADiMiROVioi (*1828 f 1901), ge

neral rus. A luat parte la războiul din 1877—73 
învins la Şipca, a Înaintat apoi pînă laAdrianopol 
A fost mai tîrziu guvernator al Petersburgului

GţTRIE (tl82), sfînt prăznuit de biserica or
todoxă la 17 Noembrie. A suferit martiriul pentru 
credinţă Împreună cu Samona şi Aviu.

GVRIE QROSBU (*1877), fost episcop în Chi- 
şlnău, apoi arhiepiscop şi In fine mitropolit al 
Basarabiei (1928).

GURUSLAU wm- QOROSLAV.
Gyssi NioOLAE, medic In 

Bucureşti. Născut în Epir, şi-a 
luat doctoratul în Paris, 1828,
In 1837 era medic al colorii de 
negru. Intre 1847—60 a fost 
„proto-medic al Tării-Româ- 
neşti".

GUSTAV V (*1858), regele 
Suediei de la 1907. A vizitat 
ţara noastră In 1910.

GUSTAV ADOLP n (*1594 
tl632), rege al Suediei de la 
1611. A luat parte la războiul 
de 30 de ani.

GySTAV WA3A (*ca. 1496 
tl560), rege al Suediei. După 
multe şi mari lupte pentru li
bertatea ţării sale, fu ales rege 
în 1853.

GySTI DIMITRIE (*1818 
tl887), scriitor şi profesor ro
mân. A fost profesor In Iaşi, func
ţionar superior In ministerul 
cultelor înainte de unire; minis
tru de culte de două ori (1867,
1868). A publicat cărţi didac
tice {Geografie, 1842 şi alte 
ediţii ulterioare. Retorică, 1852, Catihis, 1859) şi 
diferite articole în „Albina românească”, „Foaia 
pentru minte", etc.

Gustav V.

Gustav Adolf.

GySTI DIMITRIE (*1880), profesor şi scriitor 
român. După studii de filozofie la Leipzig şi Berlin, 
a fost numit profesor de sociologie şi istoria filo
zofiei la Universitatea din 
Iaşi (1910). apoi transferat 
la Bucureşti la catedra de 
estetică, etică şi sociologie 
(1920). Membru al Academi
ei Române (1919). A publi
cat articole In ,,Arhiva" din 
Iaşi (1902) în ,,Ideea euro
peană” din Bucureşti(1920).
In cărţile sale s’a ocupat 
de istoria filozofiei {Intro
ducere la cursul de Istoria ___ __
filozofici greceşti, 1910), de Dimitrie Guşti (-f- 1887) 
chestiuni de politică inter
naţională {Die Donaufrage, Berlin 1904), darjmai 
ales de sociologie şi legăturile ei cu diferite ştiin
ţe şi de aplicaţiile practice ale principiilor ei (So- 
zialwissenschdften, Soziologie, Politik und Eihic, 
Berlin 1909; . Sociologia răsboiului, 1915). In 
discursul de recepţie la Academie a vorbit despre 
menirea Academiilor (1923). întemeind, cu un 
mare număr de colaboratori. Institutul Social 
Român, a ţinut conferinţe în legătură cu chestiunile 
la ordinea zilei şi conduce publicaţia: Arhiva 
pentru ştiinţa socială {iw acest cuv.).

GyŞTERIŢA, com. rur. jud. Sibiu, plasa Tur- 
nişor; 2131 loc.

GyXENBERGlOHANNBS (* ca. 14001 Ca. 1468) 
litograf german. Se numea în realitate Gensfleisch 
din Gutenberg. Tradiţia Ii a- 
tribue Inventarea tipografiei.
Sînt istorici cari susţin că el a 
perfecţionat numai invenţia 
literelor mobile. Oricum, este 
fapt că el a tipărit In Întregime 
prima Biblie, ajutat de Faust 
în anul 1450. Are, între altele, 
o statue la Strassburg şi alta la 
Mainz.

GUYAU [cit.: galo] JBAN 
MARlE(*1854tl888), filozof fran
cez. A fost pentru scurt timp 
profesor, dar sănătatea lui şu
bredă l-a oprit de a avea o 
activitate publică importantă. E cunoscut prin 
operele sale, dintre cari unele au un renume eu
ropean: Morale anglaisc contemporaine (1879), 
Esquisse d’une morale sans obligation rii sanc- 
tions (1885), Les problemes de l’eslhăique (1884), 
Irreligion de l'avenir (1887). La noi găsim clteva 
traduceri: Spre mai bine, de Sc. Georgescu (Bibi. 
Minerva) 1910, Pentru părinţi şi copii (idem) 
1909, Educaţie şi ereditate de Stei. Constantinesou 
şi V. Duiculescu (1916).

GUYE FHILIFPE (fl922), profesor de chimie 
fizică la Universitatea din Geneva. Membru onorar 
al Academiei Române (1913).

GUYNEMER OEOROES (* 1894 f 1917), aviator 
francez. S’a înrolat în timpul războiului şi a re
purtat multe victorii, dar a pierit într’o luptă.

GUYON [gaio- ] FELIX (*183171920), medic 
francez, specialist în maladiile căilor urinare, asu
pra cărora a publicat lucrări de mare valoare; pro
fesor de patologie externă (1877), membru al Aca
demiei de medicină (1878) şi al Ac. de Ştiinţe (1892).

GUYOT [ghio] YVES (*184.371928), economist 
francez. A fost ministru al lucrărilor publice. 
Op. pr. La prostitution, 1883.

GVARDINIŢA, com. rur. jud.Mehedinţi, plasa 
Bălăciţa; 2359 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Bălăciţa.

GVĂZDĂyjl, sat jud. Hotin, plasa Secureni; 
3969 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Secureni.

GYP [jip], numele literar al contesei sibvllb 
DE MARTEL (*1850) Scriitoare franceză. A scris 
multe romane şi nuvele. Puţine traduceri în ro
mâneşte, mai ales prin reviste; cităm: Un măr
găritar, publ. In ,,Lumea nouă literară" 1890.

Gutenberg.
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HUNEDOARA (CASTELUL FAMILIEI HUNIADl).

Haakon vii.

HAAKON [hooon],1? nume'purtat de mai mulţi 
regi ai Norvegiei şi acum luat de Carol, fiul lui 
Frederic viu, regele Danemarcei, 
proclamat sub numele de haakon 
VII In 1905.

HAARLEM, oraş în Olanda;
li 1.000 loc.

HABSBURG, familie nobilă, ori
ginară din Suabia, oare dobtndi mari 
domenii şl apoi deveni domnitoare 
în Austria prin Rudoll în 1273, în
temeietorul Casei de Austria. Ulti-' 
mul împărat a fost Carol. acest 
nume).

HACHETTE [aşct], librărie şi editură din 
Paris, întemeiată de Louis Hachette (tl864).

HACMAN BUOENiu (*1793tl873), episcop al 
BucoVinel. A studiat teologia la Viena, a fost 
profesor de limba română al arhiducelui Ferdinand 
(împărat, abdicat îni848). A fost ales episcop în 
1835 şi a funcţionat pînă la moarte. In ultimul 
an al vieţii, episcopia din Cernăuţi a fost ridicată 
la rangul de mitropolie, dar el n’a apucat a fi insta
lat ca atare.

HACQUET [ake] balthasae (*ca. 1740tl815), 
naturalist francez stabilit în Austria. A fost pro
fesor la Leybach, la Lemberg şi la Viena. A că
lătorit în tot imperiul şi în ţările române şi a 
făcut studii de botanică cum şl observări etno
grafice preţioase {Călătorii în Carpati, 1796).

HAECKEL [hekel] ebnst (*1834t 1919), na
turalist german. Partizan al lui Darwin, a fost 
unul din cei mai însemnaţi susţinători ai trans- 
formismului. Op. pr. Generelle Morphologie der 
Organismen, 1866; Naturliche Schoepfungsge- 
schichte, 1868; Anthropogenie, 1874. In româneşte 
s’au tradus: Originea omului (de A. Luca, 1909), 
Dumnezeu şi lumea (de G. St. Graur, 1911), Ne
murirea sufletului (1924), Despre minuni (de Cle- 
ment-Bacău, f. a.).

HAENDEL [bendel] QEORG (*1685 tl759), com
pozitor german. A trăit şi în Germania şi în alte 
ţări, mai mult In Anglia, a' avut o situaţie oficială 
în Londra şi acolo a murit orb. A scris opere

[Xerxes, etc.) şi multe oratorii {Samson, losua, 
etc.)

HAFIZ (t ca. 1389) poet liric persan. Din ope
rele lui a tradus Gr. N. Lazu.

HAGA (ital. AIA, fr. la haye, germ. haag), ca
pitală Olandei, 417.000 loc. Aci au fost multe con
ferinţe internaţionale şi s’au încheiat tratate. Din 
1901 e sediul unui tribunal internaţional.

HAGENBECK CAROL (* 1844 tl887), proprie
tarul celei mai mari menajerii din Europa, în 
Hamburg.

HAGI-IBRAHnvt, lac. jud. Ismail.
BAGI-STOIAN, unul din comandanţii de poteră 

pe cari administraţia i-a trimis contra lui Tudor 
cînd a adunat pandurii săi în Oltenia

HAGI-STOICA,nicolae (*1818tl900), comer
ciant român. Se numea Nicolae Petrovioi, după 
tatăl său: dar fiind în serviciul unui comerciant 
din Bucureşti Ştefan Hagi-Stoica. a luat în căsă
torie pe fiica acestuia şi a adoptat numele familiei 
soţiei sale. A fost între primii noştri comercianţi 
cari nu s’au mulţumit să se aprovizioneze din 
Viena sau Lipsea, oi au mers mai departe. El şi-a 
adus marfă (fierărie) din Anglia şi Franţa. în 
1847 a dobîndit de la Bibescu diploma de boer.

HAGIENI, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa Ţăn- 
dărel; 1293 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Ţăndărei. Staţie o. f. între Ţăndărei şi Feteşti.

HAIG [cit. he] DOUGLAS (*1861 tl928), gene
ral englez. Intre 1915—1918 a comandat întîiu o 
parte din armatele englezeşti trimise în Franţa, 
apoi i s’a încredinţat comanda generală a tuturor 
forţelor engleze. A luat parte la luptele de la 
Verdun. A obţinut succese pe Somme. I s’a dat 
rangul de mareşal.

BLAINISCH [halniş] MioHAEL (*1858), om po
litic austriac. A fost prezident al Republice!.

HAITI, insulă din Antilele Mari (numită odi
nioară San Domlugo); supraf. 77.253 km. p., 9.247.000 
loc. A fost descoperită de Gristofor Columb în 1492. 
E împărţită azi în două state: la V. Republica 
Haiti CU cap. Port-au-Prince-, la E. Republ. Domi
nicana cu cap. San Domingo.

HA CON ir HAACON
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HAL- HALCINSKI, consul rus In Bucureşti pe la 
1-4AM 1853. Lui i-a adresat Grigore Alexandrescu o 
nAlM violenta, satira „Adio”, în care e brutala apostrofa:

,.Pustiul Siberiei te aşteaptă cu plăcere, pamîntul 
sa te ’nghita şi dracul sa te ia“.

HALDEEA, tm- OALDEEA.
HAXiEPLţU CONSTANTIN (*1816 tl873)..Scriitor 

român. Op .pr.; Cumplitul amăgit, comedie, 1847, 
Săracul cinstit, comedie, 1851, Ucenicul Şarlata
nului, comedie 1851, Don Sanji, dramă, 1857, 
Serbare naţională sau visul fericirii, 1859.

HALfiVY [alevi] FROMENTAL (*1799f 1862), 
compozitor francez. Opera cea mai cunoscută: 
La Juive.

HAEfiVY LUDOVIC (*1834tl918), autor dra
matic şi romancier francez. Opere mai cunoscute: 
La belle Hilene, operetă, cu Meilhac, L'abbi Con
stantin, roman.

HAliFQN HABETAY (* 1827 tl880), bancher din 
Bucureştii evreu de origine. A lăsat o mare parte 
din averea sa pentru ajutorarea orfanelor din 
Azilul „Elena-Doamna”.

TTAT.TPT mihail (sec. xvii), scriitor român. Avem 
de lâ el o mică odă In distihuri elegiace (1674) 
adresată lui Francisc Pariz Papal, autorul unui 
dicţionar. Se socoteşte că el însuşi este autorul 
dicţionarului cunoscut numele de Anonymus Lu- 

' gosensis sau Caransebesiensis. (w acest cuy.).
HALţCI ® oraş în Polonia (Galiţia); a fost 

în sec. xu şi xui centrul unui mic stat, de la care 
ar fi venit numele Galiţiei. H ® mitropolie orto
doxă în Polonia. Prin sec. xiv vedem că unii epis
cop! români din Moldova erau sfinţiţi de mitropo
litul de acolo.

HALIMA, colecţiune de poveşti arabe, cari au 
pătruns în ’ literatura poporană scrisă a popoa
relor Europei. La noi s’a introdus pe două căi: 
printr’o versiune grecească tradusă de Ion Ghera- 
sim Gorjan (tip. 1835—38); printr’o versiune ger
mană, luată după cea franceză a lui Galland (1704) 
şi tradusă de loan Barac (tip. 1836).

HALIP GRIGORE (*1850), profesor român în 
Bucovina. A predat agricultura cu diferitele ei 
ramuri la Şcoala specială din Cernăuţi. A publicat 
cărţi de specialitate.

HATiţPA PANTELIHON, om politic român din 
Basarabia. A fost ministru în guvernul prezidat 
de I. Maniu (1927) şi în cel prezidat de G. Mi- 
ronescu (1930). A publicat în ruseşte o istorie 
a Basarabiei şi un voi. de poezii (Flori de 
pîrloagă) şi a condus ziarul ,,Cuvînt moldove
nesc". E membru corespondent al Academiei Ro
mâne (1918).

HALIŢA SOLOMON (*185911926), profesor ro
mân.’ Originar din Transilvania, a predat peda
gogia la şcoala normală din Bîrlad (1886), la cea 
din Galaţi (1893), la Semlnariul „Veniamin” din 
Iaşi (1905); a fost revizor şcolar (1889), inspector 
şi insp .general al învăţ, primar (1896, 1901), 
prefect al judeţului Iaşi (1919), apoi al jud. Bi- 
striţa-Năsăud (1922).

HATiL, staţiune balneară (sare) în Germania 
(Wttrtemberg), 9515 loc.

HALLE, oraş în Germania (Prusia, Saxa, pe 
rîul Saale); 192497 loc. Are o Universitate fon
dată în 1694, la care au urmat studii mulţi Ro
mâni.

HALLEIR ALBIN (*1849 tl925), chimist francez; 
fost membru al Academiei de ştiinţe; membru ono
rar al Academiei Române (1909).

HALLEY [cit. hell] EDMOND (*1656 tl742), 
astronom englez. A descoperit o cometă care-i 
poartă numele.

HATiTVtEI, corn. rur. jud. Satu-mare, plasa Ugo- 
cea; 3998 loc. Staţie c. f. de unde porneşte linia 
care merge la staţia Grigore Ghica Vodă şi 
trece pe teritoriul Poloniei şi pe al Cehoslovaciei.

HATiS FRANZ (*1580 tl666), pictor flamand. 
Multe din principalele lui opere se găsesc în muzeul 
din Haarlem. Un tablou al lui s’a vîndut în 1910 
cu 2 milioane de mărci.

HAMANGIA, sat jud. Constanţa, plasa Co-

gealac; 1125 loc. Staţie c. f. pe linia Medgidia- 
Babadag.

HAMANGIU CONSTANTIN (*1868), magistrat 
român. Consilier la înalta Curte de Casaţie. Con
duce două publicaţiuni juridice: Pandectele române 
(1921) şi Pandectele săptămînale (1923). A pu
blicat mai multe colecţiuni de legi româneşti ad
notate. E membru onorar al Academiei Române 
(1930), căreia i-a donat un fond de 5 miUoaae lei 
pentru premii literare. Ministru de justiţie (1931).

HAMBUHG, stat liber şi oraş în Germania. 
Are 415 km. p. supraf. şi 1.134.312 loc. Portul este 
unul din cele mai însemnate din lume pentru tran
sporturile internaţionale. Aci îşi are sediul com
pania de navigaţie Hamburg-America-Linie. A 
avut rol mare la finele evului mediu ca membru im
portant al Ligei hanseatice.

HAMERLING ROBERT (*1830tl889), poet 
german (austriac). Op. pr.: Ahasver in Rom, 
epopee, Dardon und Robespierre, dramă.

HAMID EFENDI, unul din reprezentanţii Tur
ciei la conferinţa din Bucureşti din Noembrie 
1811, clnd s’a încheiat armistiţiul precursor al 
păcii din 1812.

HAMILTON [cit.: hemiltn] JAMES (*1769 
tl831), profesor englez. A dat la lumină o metodă 
proprie pentru învăţarea limbilor streine.

HAMIŢI tm- CAM.
HAMLET, personagiu din drama lui Shakespeare 

cu acelaşi nume. In realitate a existat un asemenea 
prinţ in Danemarca, dar în timpuri vechi şi cu o 
viaţă legendară. (•*- shakespeare).

HAMMER-PURGSTALL lOSIF (*l774ţl856), 
istoric german (austriac), autorul cunoscutei opere 
Geschichte der osmanischen Reiches, 1814, ed. 2-a 
1834 în 4 volume. A ocupat funcţiuni diplomatice 
şi în 1806 a fost agent consular la Iaşi.

HAMMURABI, rege al Babiloniei pe la 2250 
a. Ghr., pomenit în Biblie.

HAMSEA AUGUSTIN (* 1849), arhimandrit român 
în Transilvania. A fost director al seminariului 
ortodox din Arad (1887); egumen aj mănăstirii 
Hodoş-Bodrog.

HAMSUM KNUT (*1860), poet şi romancier 
norvegian. A luat premiul Nobel în 1920. Viaţa 
lui a fost plină de greutăţi: plecînd de la ţară, a 
fost croitor, hamal, agricultor, ş. a. în ţara sa şi în 
America. A început-să scrie la 18 ani. Din operele 
lui s’au tradus în româneşte: Caucaz (de Ion Pas 
f. a. Bibi. Dimineaţa), Foamea (de Ion Pas, 1926), 
Pan (de L. I. Caragiale, 1920), Sclavi ai iubirii 
'de E. Relgis, Bibi. „Lectura”), Victorie feminină
de B. Madeleine, Bibi. ,,Lectura”).

HÂNDEL tm- HAENDEL.
HANGERLI CONSTANTIN (ţl799), domnul Mun

teniei 1797—l’î'99. Pasvan-bglu, paşă din Vidin, 
ridieîndu-se contra împărăţiei. Sultanul trimise pe 
amiralul Ghiuciuc-Husein cu o armată de 100.000 
oameni ca să-l prindă. Gu acest prilej amiralul 
obţinu numirea ca domn al Munteniei a dra
gomanului său Gonstantin Hangerli. Expediţia 
aceasta nu avu succes, de şi Domnitorul îşi dete 
toată silinţa să procure proviantul necesar, punînd 
chiar biruri grele. După înfrîngere, comandantul 
turc veni în Bucureşti şi apoi se întoarse Ia Gon- 
stantinopol. Gurînd după aceasta, veni un agent 
al marelui vizir şi ucise pe Hangerli. Nu se cunosc 
bine pricinile acestui fapt. Xenopol crede că s’au 
acuzat reciproc faţă de Sultan pentru insuccesul 
expediţiei şi că Turcul avînd mai multă trecere, 
a izbutit să suprime pe acuzator. Faţă de ţară, 
agentul vizirului a spus că Sultanul l-a pedepsit 
pentruoă a pus biruri şi a reînfiinţat dajdia vă- 
căritului, a cărei desfiinţare o şi proclamă chiar 
atunci.

HANGU,sat jud. Neamţ, plasa Geahlău. Inai)ro- 
priere e schitul cu acelaşi nume.

HAJIN lULius DE (*1839 tl921), meteorologist 
austriac. Op. pr. Manual de climatologie. Membru 
onorar al Academiei Române (1914).

HANNIBAL (ANNIBAL sau ANIBAL) (*241 
ti83 a. Ghr), mare general cartaginez. A luptat
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Hanibal.

contra Romanilor, obţinînd mari succese în Spa
nia şi Italia, după trecerea Alpilor; a ajuns la 
Roma, dar n’a îndrăznit s’o atace, fiindu-i ar
mata ostenită. Romanii au tras mare spaimă: 
de atunci a rămas expresia proverbială: Hanni- 
bal ad portas, care se zice despre 
un pericol iminent. Cu învingere'a 
lui la Zama de către Romani, s’a 
isprăvit al doilea războiu punic.
După ce a condus statul cîtva 
timp, a fost nevoit să se exileze 
şi S’a sinucis.

HANOTAUX [cit. anoto] OA- 
BRiEL (*1853), istoric şi diplomat 
francez. A fost ministru de ex
terne (1894 şi 1896). Membru al 
Academiei franceze (1897). A pu
blicat multe opere despre trecutul ţării sale. 
Intre cari mai cunoscută este Istoria Franţei 
plnă la 1871.

HANQVRA (germ. HANNOVER), fost regat In 
Germania, devenit provincie a Prusiei după 1866; 
38590 km. p., 3.027.864 loc. Capitala este oraşul 
Hanona, 414.392 loc.

HANSA (LIGA HANSEATICĂ), uiiiune a mai multor 
oraşe şi porturi comerciale din Germania pentru 
a se apăra de încălcările principilor vecini, şi 
pentru a lupta contra piraţilor cari atacau co
răbiile lor pe diferite mări. Această uniune avea 
un fel de guvern al ei, o armată foarte puternică 
de uscat şi multe vase de războiu, de oarece avea 
un fel de monopol al navigaţiei internaţionale, 
avea agenţii în cele mai importante puncte de 
comerciu maritim în Ţările de jos şi în Rusia, 
începuturile ei se datoresc unirii oraşelor Ubeck şi 
Hambare (1241), la care se alipi Biemen, apoi şi alte 
multe. S’a disolvat definitiv în 1669.

HANU-CÎŞL.A, corn. rur. jud. Cetatea-Albă, 
plasa'Palanca; 2087 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. corn. Palanca.___

HANUL CONACHI, staţie c. f. jud. Covurluiu 
pe linia Galaţi-Tecuci-Mărăseşti.

HANUS [hnnuş] ioan ignatiu (*1812 tl869), 
filozof şi filolog ceh. A fost profesor la Viena, Lem- 
berg, Praga. A publicat multe opere In limba cehă 
şi în limba germană, în cari a studiat miturile, 
proverbele şi multe chestiuni ge
nerale şi speciale dm istoria lite
raturii cehe.

HARALAMBIE NICOLAE (*ca.
1828 tl908),’general român. Sub
locotenent în 1852, era colonel 
de artilerie la 11 Februarie 1866; 
a luat parte la mişcarea care pro
vocă abdicarea Domnitorului Guza 
şi a intrat în locotenenţa Dom
nească cu Catargiu şi Oolescu. A 
fost ministru de războiu în 1866, 
a reintrat în armată în 1877 şi 
a luat parte la războiu, cu gra
dul de general şi avlnd comanda unui corp de 
armată.

HAHDEN MA-imvm.TAW (*1861 tl927), ziarist 
germ'an, redactor al revistei Die Zukunft. După 
ce in tinereţe susţinuse pe Bismarck, mai tîrziu 
deveni un luptător pentru ideile democratice, mai 
ales după războiu, cînd Germania trecea prin criza 
dolitică pricinuită de înfrîngerea ei.

HAHDENBERG CABOL AUGUST PBDJT (*1750 
tl822), om politic german. A fost ministru în 
Prusia 1797, 1804, cancelar 1810; a luat parte la 
congresul dm Viena. '

HAHDENBERG PRIDEBIC (*1721 flSOl), scri
itor german cu pseud. novalis. A fost unul din cei 
mai însemnaţi reprezentanţi ai romantismului 
german.

HARDY [hcrdi] TOMAS (tl928), poet şi ro
mancier englez. In româneşte, s’au tradus: Micile 
ironii ale vieţii (de D. Suchianu, Bibi. „Dimi
neaţa), Un caz de conştiinţă (de H. Iulian, Bibi. 
„Lectura”).

HARET spntu (*1851 tl912), matematic şi om

G-I Haralainbie.

Haret.

politic român. Doctor în ştiinţe din Paris, pro
fesor de mecanică la Universitatea din Bucureşti 
(1878), membru al Academiei Române (1892).'^A 
fost inspector general al învăţămîntului, în care 
calitate a făcut un raport foarte amănunţit asupra 
stării şcoalelor (1884), secretar general al Mi
sterului Instrucţiei (1885), apoi de trei ori ministru 
de instrucţie (1897, 1901, 1907). In această cali
tate, a făcut, între altele, re
forma învăţămîntului secun
dar şi superior (1898), In- 
fiinţînd cele trei secţiuni în 
ciasele v—vm de liceu (cla
sică, modernă, reală) şi sta
bilind metode noi în preda
rea tuturor cursurilor, bazate 
pe intuiţiune, iar în Univer
sitate modificlnd normele de 
recrutare a profesorilor. Apoi 
s’a pcupat de lărgirea şi în
tărirea Învăţămîntului pri
mar, punîndu-1 în legătură 
cu viaţa socială a satelor. Activitatea numită 
extra şcolară a servit pentru ridicarea nivelului 
cultural al sătenilor. Graţie impulsului dat de el, 
s’a început înfiinţarea băncilor populare, deve
nite astăzi o puternică instituţie financiară, care 
poate aduce servicii şi locuitorilor şi Statului. In 
1901 a tipărit un raport adresat Regelui, în care 
expune tot ce a lucrat şi a plănuit pentru diferi
tele ramuri ale învăţămîntului. Retrăgîndu-se de 
la minister, a publicat un studiu despre Chestia 
ţărănească (1905) şi o lucrare de polemică Pa
gini de istorie (1906). In 1907 a făcut un raport 
despre activitatea preoţilor si învăţătorilor in 
răscoalele din acel an, apărîndu-i de acuzaţiile 
ce li se adusese de a fi fost instigatori. O încercare 
de reformă a organizaţiei bisericeşti n’a reuşit, 
dar a întemeiat Casa Bisericii (1902). Ideile lui 
se găsesc desvoltate în discursuri, expuneri de 
motive, etc. şi într’o broşură specială Şcoala na
ţionalistă (1907). Mai importantă este însă opera 
sa Micanique sociale (1910), în care a îmbrăţişat 
toate problemele activităţii societăţilor omeneşti 
şi a căutat să fixeze legile după cari se desvoltă şi 
se soluţionează. Dintre lucrările de specialitate 
notăm: Pata cea roşie de pe planeta Jupiter, 
1912, un studiu despre Henri Poincari, 1912, şi 
un curs de trigonometrie, de care s’au folosit şco
larii români şi după moartea lui.

HARGHI'TA (sau abghita), munţi în Tran
silvania aşezaţi dealungul cursului superior al 
Oltului.

HARCOV, oraş în Rusia (Ucraina), 410.000 loc.
HARMENOFOL CONSTANTIN (* ca. 1320 f ca. 

1383), jurisconsult bizantin. Legiuirile lui au servit 
la alcătuirea codurilor româneşti din vremea lui 
Vasile Lupu şi Mateiu Basarab.

HARPAGON, personagiul principal din comedia lui 
Moliâre: L’avare. Este tipul sgîrcitului care voeşte 
să-şi păstreze şi rangul social.

HAJRTENEGK IOAN (* 1664 f 1703), preot evan- 
gelic în Sibiu. A fost comite al Saşilor din Tran
silvania.

HARTMANN EDUABD DE (*1842 tl906), fi
lozof' german. Op. pr. Filozofia inconscientului. 
Estetica, Metafizica, Religia viitorului. Spiri
tismul.

HARUN AL RAŞID (f809), calif arab cu re
şedinţa în Bagdad. Figura lui a devenit legendară 
ca tip al stăpînitorului drept.

HABVABD COLLEGE, Universitate vestită în Sta- 
tele-Unite în oraşul Cambridge.

HARVEY WILLIAM (*1578tl658), medic en
glez, a stabilit legile circulaţiei sîngelui.

HARZ, şir de munţi în Germania (Hanovra, 
Brunswig şi Prusia).

HASAJM BATÎR, com. rur. jud. Getatea-Albă 
plasa Traian; 3637 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Dunăreanca.

HASCHIOI, circ. com. jud. Durostor plasa Do- 
muşlar ou 19'sate (1929). *

HAN-
HAS
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Al. Hasdeu

B. P. Hasdeu.

HAS- HASDţiU ALEXANDRU (* 1811 tlS72), fiu al 
poetului Tadeu Hasdeu. De şi cetăţean rus, a fost 
crescut In tradiţia moldo
venească. El a ţinut tn 1837, 
la o serbare ca efor al şcoa- 
lelor, o cuvîntare In care 
îndemna pe tinerii absol
venţi sănu piarzăconştiinţa 
naţionalităţii lor moldoveneşti.
EI a făcut şi scrieri istorice 
In ruseşte. In 1886, la Înte
meierea Academiei In Bucu
reşti, a fost proclamat mem
bru, dar guvernul rusesc nu 
l-a lăsat să vie. A avut doi 
fii: Bogdan şi Nicolae.

HASDEU (scris şi HlJ- 
dAu)boodan petriceicu (■ 1836ti907), filolog şi isto
ric român. Fiu al lui Alexandru, şi-a luat şi numele 
de Petriceico, fiind rudă prin femei cu fostul Dom
nitor al Moldovei Ştefan Petriceico. Născut în 
Basarabia; şi-a făcut studiile In Rusia şi a fost 
chiar ofiţer In armata rusească.
La 1856 a trecut In ţinuturile i*'" 
cari se întoarseră atunci la Mol- r 
dova, a fost judecător la tribu-i^ 
naiul din Cahul, dar a trecut”’ 
curînd In Iaşi, unde a fost numit1 
bibliotecar şi unde a publicat 
revista Din Moldova (1862). A 
fost şi profesor acolO; Mai tlrziu 
a venit In Bucureşti, a devenit1 
membru In comisia documentală, 
director al Arhivelor Statului şi 
profesor la facultatea de litere.
Amesteclndu-se In politică, a fost 
deputat, a redactat ziarul Tro
ian şi gazetele umoristice Aghi- 
ulă (1864) şi Satirul (1866). Cea 
mai mare parte a activităţii sale şi-a consacrat-o 
literaturii, istoriei şi filologiei. Spirit iubitor de 
concepţii vaste şi de ipoteze Indrăsneţe, el a în
ceput multe opere, dar nu le-a dus la sfîrşit. Ca 
poet, în înţelesul larg, a dat, afară de un volum 
de poezii, citeva lucrări dramatice. Intre cari cea 
mai însemnată e Răsvanşi Vidra (1867). Ca istoric 
Începe printr’un studiu asupra lui Luca Stroici 
(1864) şi urmeazăcu colecţia de documente Arhiva 
istorică a României {iS65), cu diferite monografii. 
Intre cari Ion Vodă cel Cumplit (1865), şi ajunge 
la Istoria critică (1873), primită cu mare entuziasm 
şi pentru care Parlamentul i-a votat o medalie 
de aur. Ca filolog, pe lingă cercetările speciale, a 
lăsat două lucrări mari: Cuvente den băirăni (1878- 
1879), In care studiază limba documentelor din 
Sec. XVI şi textele din codicele zis Sturdzanus, 
importante cărţi poporane; Etymologicum Mag- 
num Romaniae (1887—1898), dicţionarul limbii 
istorice şi poporane, lucrat, după iniţiativa Re
gelui Carol I, în proporţiuni prea mari, căci aproa
pe fiecare cuvînt e o monografie. Tot în direcţia 
filologică şi Istorică a lucrat el prin publicarea 
revistei Columna lui Traian (1870 
—77). Mai tlrziu a Înfiinţat Revista 
Nouă (1887—1895). a scris satire 
(Sarcasm si ideal, 1897) şis'a ocu-' 
pat de spiritism {Sic cogito, 1892).1

HASDEU lULIA B. p. (*1869 
tl888), scriitoare. Fiica lui B. P.
Hasdeu, cu excepţionale daruri in
telectuale. Cea mai mare parte din 
operele ei erau scrise în franţuzeşte.
Au fost adunate după moartea ei în 
3 volume sub titlul Rourgeons d,a~ Hasdeu lulia. 
vrii (1889, 1890).

HASDEU TADEU (*1769 tl835), nobil polon de 
origine românească. A servit In armata austriacă 
şl a avut un fiu tot tadeu, care a scris poezii In 
limba polonă şi care a trecut în Moldova cea luată 
de Ruşi (de unde emigrase mai de mult familia 
sa) şl unde avea proprietate în ţinutul Hotinului. 
El avu doi fU: BolBslas şi Alexandru.

Hauptmann.

HAŞMAŞ, vlrf în munţii Tarcăului Intre Bicaz 
şi Trotuş.

HATVANI nVTRE (EHEBig), maior în armata 
ungurească în 1848-49. In timpul în care Dragoş 
trata cu capii Românilor din munţii apuseni, fiind 
trimis de Unguri, Hatvani a profitat de împreju
rare, a arestat pe comandanţii români cari tratau 
cu Dragoş şi i-a ucis, apoi a prădat Abrudul. 
Cînd Românii au văzut trădarea, l-au atacat şi 
i-au nimicit armata.

HAŢEG, corn. urbană jud. Hunedoara, plasa 
Haţeg; 5500 loc. Staţie c. f. pe li
nia laterală Garansebeş-Subcetate.

HAUPTMANN 0ERHABT(’1862), 
poet ’şi dramaturg german. Premiul 
Nobel în 1912. Din operele lui s’au 
tradus în româneşte: Ţesătorii, dra
mă (trad. de R. Lascar şi I. Colnic,
1895, şi de Marian şi Mons, 1896),
Clopotul cufundai (de I. H. S. Buc.
1911), Suflete stinghere (de E. Mar- 
ghita. Buc. 1922). Tatăl, (de E.
Marghita, Buc. f. a. Bibi. „Lec
tura”).

HAUTERIVE [cit. otrlv] alexandre conte 
(*1754tl830), diplomat francez. A fost membru 
ai Academiei de inscripţiuni. A debutat ca secre
tar al ambasadei din Gonstantinopol în 1784 şi în 
1785 a venit în Moldova ca secretar al Domnito
rului Alexandru Mavrocordat (Firarul). Călătoria 
aceasta, în timp de 27 de zile, a povestit-o într’o 
serie de note {Journal d’un voyage de Constanti- 
nople ă lassi, publicat după moartea autorului de 
A. Ubicuii). Observaţiile şi informaţiile ce a luat 
cit a stat in Moldova le-a adunat şi a redactat 
un memoriu care a rămas în manuscris şi un 
urmaş al lui l-a trimis Regelui Carol I, care l-a 
dăruit Academiei şi aceasta l-a publicat în 1902 
sub titlul: Mimoire sur Văat ancien et actuel de 
la Moldavie presentă ă S. A. S. le prince Alexan
dre Ipsilanti en 1787. O altă scriere a lui s'a pu
blicat de Ubicini in Revue de gâographie în 1877 
sub titlul La Moldavie en 1785 (reprodusă şi ea 
în publicaţia Academiei).

HAtJY RENfiE ABATE (*1743 ţl822), naturaUst 
francez, creatorul ştiinţei cristalelor (cristalogra
fie). .tHAIÎT VALENTIN (*174511822), filantrop fr. 
inventă caracterele în relief pentru orbi.

HAVANA, cap. insulei Cuba; 363.500 loc. 
Vestită pentru cultura şi prepararea tutunului.

HAVAS CHARLES (*l785tl858), comerciant fran
cez, care’a făcut (1835) prima organizaţie de trans
mitere a telegramelor la ziarele din diverse ţări 
(Agenţia Havas). Multă vreme a fost singura de 
cic6st) fel

HAVET [ave] LOUlS (*18491 1925), filolog 
francez. S’a ocupat de limba latină. A fost pro
fesor la Facultatea de litere şi la Collâge de France, 
membru al Academiei de inscripţiuni. A publicat, 
între altele, o gramatică latină, un studiu asupra 
metricei greco-latine. De clteori a avut ocazia 
a legat studiul limbii latine cu desvoltarea lim
bilor romanice.

HAVÎRNA, corn. rur. jud. Dorohoiu, plasa Cen
tru; 2730 loc. Circ. corn. cu 5 sate (1929).

HAVLICEE CAROL (*182111856), scriitor ceh. 
A luptaţ contra tendinţelor de apăsare politică şi 
ale Austriei şi ale Ungariei. Persecutat, întemniţat, 
a murit de oftică în patria sa.

HAVRE [cit. avre], oraş în Franţa la vărsa
rea fl. Sena port la Canalul La Manche.

HAWAI (sau SANDWICH), grupă de insule din 
Oceania (Polinesia); 16702 km. p., 298.500 loc. 
Principale produse: zahăr, banane. Capitala: 
Honoinin. Descoperite de Kook In 1778. Aparţin 
Statelor-Unite.

HAWTHORNE NATANIEL (* 1804 tl864), ro
mancier american.. La noi s'a tradus puţin în 
cIteva ziare şi reviste.

HAYDN FRANZ lOSEP (* 1732tl809), compozitor 
german. A trăit în Austria şi în Germania. A
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scris oratorii şi simfonii (125), concerte pentru 
piano, vioară, violoncel, sonate,
•etc. A lui este muzica imnului 
german; Deutschland iXber alles.

HAYNAXiD LUDOVIC (*1816 
tl39i), prelat catolic în Unga
ria. A fost ajutor de episcop 
Alba lulia (1851), mai tîrziu 
deveni cardinal (1879). A fost 
adversar al silinţelor ce-şi dă
deau naţionalităţile din Unga
ria pentru a-şi păstra individu
alitatea. Aîntemeiat în Kalocs'e 
un observator de astronomie 
şi o bibliotecă specială de 
botanică.

HAYNAU IDLID (*1786 
tl853), general austriac a avut rol important în 
represiunea contra Ungurilor în 1849.

HAbAkeNI, staţie c. f. jud. Turda linia în
gustă Turda-Abrud.

HAGHIG, circ. corn. jud. Trei-Scaune cu 3 
sate (1929).

HAliAuCEŞTI, corn. rur. jud. Roman, plasa 
V. Alecsandri’; 2411 loc. Staţie c. f. între Roman 
şi Paşcani. Are o tipografie catolică: „Serafica11. 
După legea 1929, ţine de circ. V. Alecsandri.

HĂXjCHIU, corn. rur. jud. Braşov, plasa Bîrsa- 
de-sus; 2831 loc.

HÂIJVLAGIU, com. rur. jud. Arad, plasa Hăl- 
magiu; 1225 loc. Staţie c. f. linia Arad—Brad 
între Gurabonţ şi Brad. Sînt mine de rnanganez. 
De aci drumul spre muntele Găina.

HÂIiMÂGţîL, com. rur. jud. Arad, plasa Hăi- 
magiu; 2737 loc.

HĂNCEŞTI, (sau HîNCEŞTI), circ. com. jud. Lă- 
puşna cu'13 sate (1929).

HĂNŢEŞTI, com. rur. jud. Dorohoiu, plasa 
Şiret; 2773 loc. Circ. com. cu 6 sate (1929).

HÂRASTEŞ, staţie c. f. jud. Turda între Răs- 
boeni şi’Cîmpia Turzii, linia mare Bucureşti-Bra- 
şov-Oradea.

hArman, com. rur. jud. Braşov, plasa Bîrsa- 
de-jos; 2980 loc. Staţie c. f. linia Braşov-Sf. 
Gheorghe.

HEAD [hid] BABCLAY V. (fl924), numismat 
englez. A fost conservator la Britisch-Museum. A 
publicat numeroase studii despre monetele gre
ceşti. A fost membru onorar al Academiei Române 
(1914).

HEARN [hern] lefcadio (*1850tl904), scriitor 
englez (irlandez) de origine, naţionalizat japo
nez. A scris multă vreme în 1. engleză, fiind ziarist 
şi ocupându-se cu reportajul despre călătorii în 
ţinuturile puţin cunoscute. In tinereţe a luptat 
greu cu săracia. A trăit în Statele-Unite, în Antile, 
în Martinica, etc.; în 1890 a ajuns 
în Japonia, acolo s’a căsătorit cu 
o indigenă de bună familie şi şi-a 
schimbat numele în takumo koi- 
zuMi. Acolo a murit. Traduceri 
In româneşte: Ko-Ko-Ro, nuvele 
(de M. Manolescu, Bibi. ,,Lectu
ra”), Legende japoneze (de Elena 
Farago, Bibi. ,,Lectura”).

HŞBE, divmitate din mitolo
gia ^eacă, fiica lui Jupiter şi a 
Junonei. Era zeiţa tinereţei. La 
masa zeilor ea turna în cupe nec
tarul, băutura lor. De obioeiu este 
reprezentată în operele plastice în 
această infăţişare.

HEBERT [eber] JACQnES,(*1755 
t 1794), om politic francez. A avut rol important 
în timpul marei revoluţii, fiind capul unei grupe 
de terorişti („hebertişti”), numiţi „turbaţii”, şi 
redactorul ziarului de scandal Pire Duchesne. A 
murit pe eşafod.

HEBRIDE, insule la N. V. Scoţiei; suprâf. 
7555 km p.; 98556 loc. Insula cea mai mare se 
numeşte Lewis, în care se află oraşul stornoway.

HECI, sat jud. Fălticeni (fost Suceava), plasa

Hebe.

Lespezi; 1602 loc. După legea 1929, ţine de circ 
com. Lespezi. Staţie c. f. între Paşcani şi Dolhasca.

BECTOB, personaj principal din epopeea lliada. 
Este unul din fii lui Priam, e soţul Andromacăi şi 
tatăl lui Astianax. II ucide Actiile.

HŞGEDtţS SANDOR (ALEXANDRU) (*1847 fl906), 
om politic ungur. Deputat şi ministru de comerţ. 
Opere: A latin dllamok penzszOvetsege (Uniunea 
monetară latină), ş. a.

HEGEL [heghel] ueorq (*1770tl831), filozof 
german. A fost profesor la Berlin, urmaş al Iul 
Fichte. Teoria sa (hegeiianismul), care susţinea 
identitatea absolută Intre fiinţă şi cugetare, a avut 
o mare influenţă asupra desvoltării spiritului. Op. 
pr. : Logica, Enciclopedia filozofiei. Estetica.

HEG^ vladttvttr, sculptor stabilit în România. 
A studiat la Paris cu Geofroy şi Cabet. A fost pro
fesor la şcoala de arte şi meserii din Bucureşti 
(1891), la şcoala de institutori, la şcoala de arte 
frumoase (1896). Intre statuele lui se citează: 
Miron Costin (Iaşi), V. Alecsandri (Iaşi), C. A. 
Rosetţi (Bucureşti), monum. Pompierilor în Dea
lul Spirei (Bucureşti), Dinicu Golescu (Buc.). A 
fost membru al Ateneului Român.

HEGIAZ, stat liber in Arabia (Asia), 470.000 
km. p., 900.000 loc. Din 1927 e guvernat de Emirul 
Faiţal. Cap. Abn-Aiiş.

HEIDELBERG [holdelberg], oraş In Ger
mania (Baden) pe r. Neckar. Are o Universitate 
vestită (fundată 1386). Viaţa studenţească de aci 
a dat subiectul cunoscutei piese a lui W. FOrster 
care s’a jucat şi pe scena Teatrului Naţional In 
traducerea lui O vid Densuşianu (1908).

HEIDENSTAM WEBMBRAF (*1859), poet sue
dez. A obţinut premiul Nobel în 1916.

HEINE [haine] HEINBICH (*1799 tl856), poet 
german. A trăit ultimii ani ai vieţii la Paris. A 
scris şi in limba franceză. Cunoscut prin Schi
ţele de călătorie şi poeziile sale pesimiste. Din 
operele lui s’a tradus mult 
In româneşte: Nopţi floren
tine (de St. Antim, Buc.
1909), Din memoriile D-lui 
Schnabelewopski (de St. An
tim, 1910, de Al. Philippide 
şi Bogdan Varvara, f. a. Bibi.
Dimineaţa), Ctntece alese (de 
Radu Mirea, 1912), Sarcasm 
şi melancolie (de Castor şi 
Pollux, 1912); Melodii ebrai
ce (de B. Nemţeanu, 1919),
Cartea Cintecelor (de Em.
Dorian, Buc. f. a., de G. D. Pencioiu, f. a. Cra- 
iova, de St. O. losif, 1901), Germania, poem sa
tiric (de I. D. Ricard, Bibi. Lumen); Idei (de C. 
Drimer), Rabinul din Bacharach (de St. Antim, 
Buc. f. a.).

HEINECEE [halnecke] sau HEINECCIUS 
JOHAN-GOTTLIEB (* 1681 tl741), jurist şi profesor 
german. A fost profesor la Halle. Op. pr.: Anti- 
quitatum romanorum sgntagma, Elementa juris 
eivilis, Elementa philosophiae rationalis et mo- 
ralis. Aceasta din urmă (tip. 1729) a fost tradusă 
în greceşte de Banul Grigore Brlncoveanu (tip. 
1808) şi în româneşte de Eufrosin Poteca (tip. 
1829) (i^ acest nume).

HELGOLAND, insulă in 
Marea Nordului, aparţinînd 
Prusiei; supraf. 0,29 km., p.
3415 loc.

HELLAJDE-RĂEULESGU 
ION (sau ELIADE saU ELIAD)
(*1802tl872), scriitor şi om 
poUtic romăn. Născut în Tîr- 
govişte, a venit de copil în Bu
cureşti şi a învăţat cu un das
căl grec, iar scrierea româneas
că a învăţat-o singur citind A- Heiiade Rsduiescu 
lexandria. In 1812, în timpul ciumei, s’a refugiat cu 
familia sa la ţară şi acolo a citit cu nişte ciobani 
mai multe cărţi de literatură poporană. Cînd La- 
zăr a deschis şcoală la Sf. Sava, el i-a fost elev

HAY-
HEL

Heine.
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HEL- devotat şi după plecarea lui a devenit profesor, 
iipp a predat mai multe materii şi a întocmit cursuri 
n tr\ de filozofie, gramatică, geografie, aritmetică, isto

rie (unele s’au tipărit, dintre cari importantă este 
ffrmnatica din 1828). Preocupările lui au devenit 
din ce în ce mai numeroase. Intemeindu-şi o ti
pografie, a dobîndit autorizaţia de a tipări (în 
1829), pe Ungă buletinul oficial al guvernului 
rusesc de ocupaţie, şi o gazetă — prima — po
litică şi literară; Curierul românecs (care apare 
pină în 1848). Mai tîrziu publică şi revista lite
rară Curier de ambe sexele (1836-—47). El înte
meiază cu Gimpineanu şi alţii societatea filar
monică (1834) şi prin ea o şcoală de declamaţie şi 
de canto şi reprezentaţii teatrale. In acest timp 
este atras în luptele politice, ia parte la pregătirea 
revoluţiei din 1848, redactează proclamaţia care 
s’a citit Ia Islaz şi devine membru al guvernului 
provizoriu, apoi e silit a se expatria, lucrează la 
acţiunea de propagandă externă a emigraţilor şi 
se întoarce definitiv în Bucureşti tocmai in 1859. 
De aci încolo activitatea sa este parte literară, 
parte politică, dar nu activă, ci mai mult cău- 
tînd prin cărţi şi articole a-şi apăra acţiunea sa 
anterioară. Operele din acest timp slnt numeroase. 
Vom cita: Echilibru Intre antiteze, 1859—69, bogat 
material de documentare istorică. Curs intreg de 
poezie generală (1868 şi urm.), în care slnt părţi de 
teorie-literară şi poezii publicate de el în cursul 
timpului. La fondarea Academiei Române în 1866 
participă şi Heliade, dar peste cîţiva ani se re
trase din cauza unor chestiuni ortografice. He
liade a lucrat în toate direcţiile literare, a provocat 
o mare activitate printre tinerii scriitori ai tim
pului; de aceea i s’a ridicat o statue în Bucureşti 
şi i s’a zis părintele literaturii române.

HELMHOLTZ-hebmann (*1821 tl894), fizi
cian german. A fost profesor universitar la K6nigs- 
berg (1849), la Bonn (1855), la Heidelberg (1858), 
la Berlin (1871). A stabilit legea conservării forţe
lor, a determinat rapiditatea transmiterii exci*- 
tării nervoase, a inventat spectroscopul şi a făcut 
şi alte lucrări asupra opticei, electricităţii şi 
acusticei.

HELSINGFORS (azi HELVINKI), capitala Fin
landei pe golful Finlandei; 201.440 loc.

HELTAI gAspAb (* ca. 1520tl575), scriitor un
gur. Preot şi scriitor protestant, apoi calvin şi 
unitar. înfiinţează la 1550 cea dinţii tipografie în 
Clu.i. A tradus în ungureşte unele părţi din Biblie 
după care s’a tradus în rom. Palia dela Orăştie 
(1582). Alte opere: Szăs fabula (O sută de fabule), 
Chronica az Magyarocnac dolgairdl (Cronică de
spre laptele Ungurilor).

HELVETIUS OLAUDE (*1715 tl771), filozof 
francez. Op. pr.: De Vesprit (1758), în care ba
zează concepţia universului pe materialism şi 
morala pe egoism. Cartea a fost arsă şi el obligat 
să facă o retractare publică.

' BENBiASA, epopee a lui Voltaire (1723), care 
eînta pe Enric IV. (•»■ voltaire).

HENRIG m- ENRIC.
HENRY JEAN (tl917), ofiţer francez din mi

siunea care a pregătit refacerea armatei române 
după retragerea în Moldova. A murit in lupta de 
la Pralea în Ianuarie 1917.

HENRY LOTUS (*1834tl913), chimist belgian. 
A fost profesor la Universitatea din Louvain. A 
fost membru onorar al Academiei Române (1909).

HENŢIA ALEXANDRU (*188otl924), pictor 
român.

HENŢIA SAVA (*1848 tl900), pictor român. 
A expus la Salonul din Paris în 1873. A fost 
profesor la şcoala secundară de fete din Bucureşti 
şi Ia Aziiui „Eiena Doamna”.

HEPITES ALEXANDRU c. (*1835 tl883), me
dic român. Stabilit în Brăila pe la 1864, a trecut 
apoi la Galaţi, unde a condus spitaiui „Elisabeta 
Doamna.”.

HEPITES CONSTANTIN 0. (*1802 f1890), medic 
român. A fost medic ai carantinei din Brăiia (1831) 
apoi a deschis o farmacie, a fost şi primar ai ora

şului. Cîtva timp a locuit în Bucovina, fiind pro
fesor Ia şcoala de medicină din Cernăuţi (1857— 
1864).

HEPITES ŞTEFAN 0. (*1851 ţl922), fizician ro
mân. A fost ofiţer (1869), apoi a făcut studii de 
matematici.şi fizică la Bruxelles; a fost inginer al 
portului Brăiia şi Galaţi, inginer la căile ferate 
(1878), inspector general al Ministerului Dome
niilor (1883), director al institutului meteorologic 
(1884), a condus ca director liceul ,,Sf. Gheorghe” 
din Bucureşti şi a predat diferite cursuri la şcoala 
de silvicultură, la şcoala de ofiţeri. Pe Ungă clteva 
cursuri [Fizică,, 1882, Topografie, 1886), a pu
blicat un.mare număr de Buletine, Relaţiuni, Ob- 
servaţiuni şi Rapoarte asupra lucrărilor Institu
tului în curs de mulţi ani. A fost membru al 
Academiei Române.

HERACLIT (* ca. 5761 ca. 480 a. Cbr.), fi
lozof grec din Efes. Teoria lui era că focul este 
elementul primitiv al tuturor lucrurilor.

HER^SCOV MIHAIL MATEEVICI (* 1733 tl807), 
scriitor rus, român de origine. Nepot al lui An
drei Constantinovici, unul din tovarăşii de pri
begie ai lui Dimltrie Cantemir. După părerea 
unora, numele lui românesc ar fi fost Hereseu. 
A publicat articole în diferite reviste (depe la 
1756), a organizat în 1762 în onoarea împără
tesei Caterinei II, o vestită serbare alegorică: 
„Minerva triumfătoare11. Dela 1763 îl găsim mult 
timp director al Universităţii din Moscova.

HERBART lOHAN FRIEDRIOH (*1776 fl841), 
filozof şi pedagog german. A fost profesor la GOt- 
tingen (1833). E unul din întemeietorii' psiholo
giei experimentale. S’au tradus în româneşte: Schi
ţare de prelegeri fde Ana Plorea, Blaj 1904), Pre
legeri pedagogice (de I. C. Petrescu şi I. I. Gabrea, 
1925). Lucrările sale de pedagogie au avut răsunet 
în multe ţări şi la noi a produs o mişcare impor- 
fantă pe Ia 1890—900.

HERCUI^NE (bAile), staţiune balneară, jud. 
Caraş Severiii (pe oare o numim impropriu: Me- 
hadia). St. o. f. linia Bucureşti-Timişoara.

HERGTJLANUM, oraş din vechea Italie aco
perit prin erupţiunea Vezuviului din anul 79. In 
1719 au început săpăturile pentru desgroparea rui
nelor oraşului, împreună ou săpăturile de la Pom
pei, ceea ce a pricinuit mari descoperiri privitoare 
la viaţa romană din antichitate.

HERGUXiE, personaj mitologic roman co
respunzător cu Heraclesal Greci
lor Găsim în cursul timpului dife
rite. povestiri despre faptele lui; 
mai cunoscute sînt cele 12 is
prăvi : uciderea hidrei de la Ler- 
na, luptele cu Centauri, curăţi
rea grajdurilor lui Augias, etc. 
cari au dat subiect multor opere 
de artă plastică şi opere poetice.

HERGTJLESBAD şi HERCU
LES PtjRDO, numele germ. şi ung. 
al bAilor hebculane. (w herou-
LANE).

HERDER lOHAN OOTTFRIED
(*1744tl803), filozof german. A 
fost elevul Iui Kant şi profesorul 
lui Goethe. Opera pr. Idei despre 
filozofia istoriei omenirei (1784).
El a relevat printre cei dintUu oa
meni de ştiinţă însemnătatea po
eziilor poporane pe cari le-a nu- 
mit „Glasuri ale popoarelor”.

HEREGLEAN, staţie c. f. 
jud. Sălaj între Sărmăşag şi Zalău.

HEREDIA JOSE maria DE (*1842tl905), poet 
francez. E cunoscut mai ales prin sonetele sale 
[Les troph&es, 1893). A fost membru al Acade
miei Franceze (1894). Trad. rom. în reviste: ,,Li
teratorul” (1893), ,,Convorbiri literare” (1897), 
„Românul literar” (1906), „Convorbiri critice” 
(1907), „Sămănătorul” (1909), „Ramuri” (1906— 
1908), „Neamul românesc” (1919), „Flacăra” 
1921 ş. u.), de Cincinat Pavelescu, A, Antemi-

Statua lui Herculc 
dela Băile Hercu- 

lane.
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reanu, St. Braborescu, C. Carp, M. Pricopie, 1. I. 
Pavelescu, şi în voi. Traduceri de Al. Naum, 
1904.

HEBESCU DOSOPTţjitJ (tl789), episcop de Ră
dăuţi din 1750. După ocuparea Bucovinei de Au
stria, el deveni „episcop al Bucovinei” cu reşedinţa 
în Cernăuţi şi supus mitropoiiei din Carloviţ.

HEBESCU PETRE (*1868 ţl915), medic român. 
A fost profesor de boalele căilor urinare la facul
tatea de medicină din Bucureşti.

HEBESCU-NĂSTUBEL CONSTANTIN (*1796 
1 1874), general şi om politic român. A servit In 
armata rusească (1823), apoi, oînd s’a organizat 
armata în principate după Regulamentul Organic, 
a servit fie ca adjutant domnesc (sub Aelxandru 
Ghica), fie ca şef al oştirii în Muntenia. Ii găsim 
ministru do finanţe în 1842, în 1848. El a lăsat 
Academiei Române o însemnată sumă din care 
să se dea premii anuaie pentru cărţi.

HEBEŞTI, corn. rur. jud. Ilfov plasa Budeşti; 
2159 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. Fru- 
muşani.

HERINGSDORF, sat în Germania (Pome- 
rania) pe malul mării Baltice. M. Kogălnioeanu ne 
spune în autobiografia sa că a locuit aici de 
multe ori în vremea cînd era student la Berlin.

HEBMOGEN (sec. ii a. Chr.), retor grec din 
Tarsus.

Hernani (sau ERNANi) (i) dramă romantică de 
Victor Hugo, prima reprezentaţie la 25 Februarie 
1830, cînd a provocat mare scandal. K ® operă 
de Verdi, 1844.

HEBODOT wm- ERODOT.
HEBBICK MYRON T. (*1854tl929), diplomat 

american. Fiind ambasador la Paris (în această 
calitate şi acest oraş a şi murit), în 1914, a declarat 
că, dacă Germanii vor intra în Paris, va declara 
sub protecţie americană, toate monumentele şi 
clădirile publice. Părăsind postul în 1915, a con
tribuit Ia hotărîrea patriei sale de a intra în 
războiu. A făcut studii de drept, dar s’a ocupat şi 
de afaceri, refuzînd diferite propuneri de a 
primi posturi în administraţie, pină în 1912, cînd 
a fost numit ambasador la Paris.

HEBBMAIW (ANTON (*1851) prof. la Uni
versitatea din Budapesta. Op. pr. BeUrăge zur Ver- 
gleicfmng der Volkspoesie, 1853, A hegyek kuUusza 
Erdily nepcinil, 1893 (Cultul morţilor la popoa
rele Ardealului).

HEBSCHEL FRIEDRICH-WU.HELM (*1738ţ1822), 
astronom german. A descoperit planeta Uranus 
şi sateliţii planetei Saturn; a fost director al Obser
vatorului din Oreenffich (Anglia); a inventat un 
telescop.

HERŞou BOCCEOiUL, monolog comic de V. Alec- 
sandri. Tip creat de artistul M. MUlo. Publicat 
In 1851.

HEBTZ HEINRICH (*18571 1894), fizician ger
man. A demonstrat propagarea undelor electrice, 
prin aceasta a ajutat la invenţunea telegrafiei 
fără fir. Numele lui e legat de ,,undele hertziene”.

HEBŢA ® corn. urb. jud. Dorohoiu, plasa 
Herţa; 5000 loc. De circ. sa ţin 7 sate.f ® fost 
judeţ pînă la 1834, cînd s’a unit cu jud. Dorohoiu.

HEB’J’EGOVINA, provincie a Iugoslaviei; 
9171 km. p., 229.168 loc. De la 1483 a' aparţinut 
Turciei, in 1878 s’a încredinţai Austriei în mod 
provizoriu, în 1908 Austria a declarat-o anexată 
şi a rămas în situaţiunea aceasta pînă la războiul 
mondial, în urma căruia s’a încorporat regatului 
Iugoslav.

HŞBZOG EUGEN (*1875 tl928), filolog german. 
A fost profesor în Viena, în Cracovia, apoi în Cer
năuţi la Universitate, urmînd lui Priedwagner; 
membru corespondent al Academiei Române 
(1914). Romanist, s’a ocupat mai ales de.limba 
franceză şi de limba română; a studiat unele 
vorbiri dialectale din Bucovina, a aprofundat fo
nologia căutînd să dea o deslegare chestiunii le
gilor fonologice. A publicat articole şi reoensii în 
principalele reviste de specialitate din Germania.

HESIQD, poet grec din sec. vm a. Chr. De la

el avem poema didactică: Munci şi zile şi mai 
mai puţin sigur: Teogonia.

HESS HEINRICH BARON (*1788tl870), mareşal 
austriac. A fost comandantul armatei In luptele 
din Italia (1849).

HESSA (germ. hessen, fr. hesse, ital. assia), 
numele unui vechiu teritoriu din Germania pe care 
s’au născut în cursul timpului mai multe state. 
Dintre acestea cele mai însemnate sînt: 1) h.- 
CASSEL, fost stat independent (electorat), înglobat 
în 1866 ia Prusia; 2)h.-homburo, fost landgrafiat şi 
înglobat la Prusia în 1866; 3) h.-darmstadt, inare 
ducat, rămas independent, făcînd parte din con- 
federaţiuneo germanică (1870) şi transformat în re
publică în 1918. Acesta din urmă.are7693km. p.; 
1.358.000. loc. Cap. Darmstadt, 90.000 loc. Oraşe 
pr. Giessen şi Mainz (pe Rin).

HETIUB (sau BETUR), corn. rur. jud. Tîmava- 
Mare, plasa Daneş; 1336 loc. Staţie c. f. între Si
ghişoara şi, Copşa mică.

HETTE [et], numele a doi actori francezi (eu- 
gEne şi JULES) cari au venit In Iaşi cu o trupă de 
operetă (1834) şi apoi au rămas în ţară fuzionind 
cu altă trupă franceză a lui Fourraux.

HEUFFEL I.........(*1800ţl857), medic în Lu
goj. A studiat flora ţinuturilor bănăţene.

HEYSE PAUL (*1830tl914), poet german. 
obţinut premiul Nobel pentru literatură în 1910. 
Traduceri în româneşte; Mireasa lui Crist (de 
B. Nemţeanu, 1914), Arrabiata (de Clara Livian 
Buc. f. a. Bibi. „Lectura”), Clipe de iubire (de 
Mircea Alexlu), Dragostea In Italia (de G. B. Ra- 
reş. Bibi. Scriitorilor iluştri). Pentru o femeie 
(de Clara Livian, Bibi. ,,Lectura”), Prizonierii 
(de Al. Frunzescu f. a. Bibi. ,,Lumina”).

HIDEAGA, staţie c. f. jud. Satu-Mare pe linia 
îngustă între Ardud şi Somouta-mare.

HIEBONYMI eArolt (*1836tl911), om po
litic ungur, fost deputat şi ministru. In anul 1894 
a încercat o împăcare între Români şi Unguri, dar 
fără succes.

HIGIENA ŞI ŞCOALA, foaie pentru sănătate, edu- 
caţiune şi instrucţiune, 1876—1880, sub redacţia 
dr. Pavel Vasiciu, a apărut în Gherla, apoi în 
Timişoara.

HILIŞEU, circ. corn. jud. Dorohoiu cu 9 sate 
(1929).

TTTT.T. GEORGE, profesor rpmân. A predat limba 
latină la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti (de la 
1833). Op. pr. Gramatica latină in comparaţie cu 
limba română (1861). A colaborat la Dicţionarul 
francez-român din 1840 cu Poenaru şi Aaron.

HUiLEL MANO AH EM. şi I. (doi fraţi). Evrei 
români, locuitori în Bucureşti, au lăsat în 1869 
Universităţii din Bucureşti un fond din care se 
dau burse şi premii la studenţi. In 1927 fondul 
era de 448.000 lei.

HIMALAIA, şir de munţi din Asia centrală, 
lungime de 2400 km,, coi mai înalţi de pe pămînt. 
Vîrfuri pr. Evorest 8840 m., Davalagirl 8180 m., 
Canolngloya 8580 m.

HIMERA (sau CHIMERA), monstru mitologic, 
a căruia"gură vărsa foc. A fost ucis de Bellerofon. 
In vorbirea de azi se înţelege un —.
plan sau o idee neexistentă şi ne- 
realizabilă. )

HINDENBUBG PAUL DE BENE- (i __. 
ceendorf (*1847), mareşal german.
Aluat parte la războiul din 1870.'v 
In timpul războiului mondial, re- 
chemat în activitate, a comandat u
armatele aliate pe frontul orien
tal, dobîndind victoria de la Lacu- 
rileMazuriene contra Ruşilor (1915),“ 
apoi şeful statului major general 
(1916). In 1925 a fost ales preşe
dinte al Reichului german.

HINDUCUŞ, munţi în Asia de S. între pla- 
toul Pamir şi munţii Cuen-lun.

HEVKOyiCI HINKO (* ca. 1854 tl929), scrii
tor şi om politic croat. A trăit în Zagreb şi, în 
timpul dorninaţiijnii austriace, a fost unul din

HER-
HIN

■@1
Hindenburg’.
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HOD
HI O- luptătorii pentru libertatea Slavilor din Sud. 

In 1908 a lost dat în judecată, a trăit muit timp 
ca refugiat In Franţa şi Angiia, făcînd cunoscută 
situaţia naţionalităţilor din Austria.

HţOS, insulă în marea egee, 924 km. p., 63235 
loc. Aparţine Greciei.

HXPPOGRAf (* ca. 460. tea. 377 a. Chr.). 
medic grec. E numit ,,părintele medicinei”.

HţROVA, mănăstire do maici jud. Orheiu, în
temeiere veche, reînoită în 1803. E o biserică zi
dită în 1836.

HIROHITO (*1901), împărat al Japoniei, a 
ocupat tronul în 1926.

HIRSCH [birşl HORITZ BABON (*1831 fl896), 
bancher evreu din Germania. A cîştigat o avere 
colosală într’o întreprindere de căi ferate în Turcia 
şi a iăsat-o pentru întreţinerea unei colonii israe- 
lite din Argentina şi pentru ajutarea Evreilor 
goniţi din Rusia.

HIRSCH STBFAN FERDINAND (tl871), magistrat 
în Transilvania în timpul după 1848 sub absolu
tismul austriac. A lăsat averea spre a se face un 
fond pentru studenţii români şi maghiari din 
Turda.

HIRSCHER LUCAS, jude al Braşovului, sub 
a cărui protecţie se tipăreşte în Braşov Cazania lui 
Coresi din 1580—81. Acesta îl numeşte Hrăjilă
IjUCQCl

HIRSCHFELD fhirşfeldj OTTO (*1843fl922), 
arheolog german. A studiat, între altele, organi
zarea administrativă a imperiului roman pînă la 
Diocleţian. A fost membru onorar al Academiei 
Române (1894).

HISTRIA, fost oraş pe coasta Mării Negre la 
50 km. spre N. de Constanţa, întemeiat pe la 
656 a. Chr. de locuitorii veniţi din bogatul Milei

Cetatea Histria.
din Asia-Mică. A dus multă vreme viaţă înflori
toare, a avut legături cu Geţii şi Dacii de peste 
Dunăre. Mai tîrziu a căzut sub stăpînirea romană, 
a fost supus Bizanţului şi apoi prin sec. vi p. Chr. 
a dispărut, şi din pricina invaziunilor barbare şi 
din cauza unor transformări geologice, cari des
fiinţară portul. Ruinile acestei cetăţi au stat multe 
secole acoperite de pămînt pe care-1 călcau nu
mai turmele de oi ce păşteau pe acolo. în 1914 
’Vasile Plrvan începu săpăturile, pe cari le urmă 
(cu întreruperea din timpul războiului) pînă în 
1927. După moartea lui, lucrările au lost continu
ate de Scarlat Lambrino. S’a dat astfel la iveală 
mare parte din construcţia oraşului şi s’au găsit 
foarte numeroase obiecte de artă, din cari unele 
de o deosebită valoare.

HÎNGEŞTI, tîrg jud. Lăpuşna, plasaHînceşli; 
5710 Ioc. După legea 1929, e centrul unei circ. cu 
13 sate.

HţNCXJ MIHALGEA, boer moldovean din 
ţinutul Orheiu. In 167i, în timpul domniei a 
doua a lui Duca Vodă, s’a ridicat contra domni
torului, împreună cu Durac Serdarul din Lăpuşna, 
şi venind în Iaşi cu trupele lor au silit pe Duca 
să fugă. Intorcându-se cu oaste de Tătari, Hîn- 
ceştii au fost bătuţi şi mult norod pedepsit fără 
vină. De atunci, zice cronicarul; ,,numele lui

Hîncu a rămas întru pomenirea oamenilor". Aci 
poate să fie originea expresiei: ,,Vodâ vrea, dar 
Hlncu ba.

HÎNGU. mănăstire In jud. Lăpuşna, înteme
iată de Mihail Hlncu pe la 1678. Prădată de Tătari, 
a fost restaurată pe la începutul sec. xix, apoi s’au 
construit două biserici: una în 1835, alta în 
1841.

HţRBOVAŢ, mănăstire de călugări jud. Or
heiu, întemeiată 1730 deboerul Constantin Carpuz.

HţRJA, sat în jud. Bacău, pl. Trotuş. Aci s’au 
dat lupte în timpul războiului nostru în zilele de 
13—15 Octombrie 1916 cu mare succes pentru 
Români.

HÎRJAUGA, mănăstire de călugări jud. Or
heiu, întemeiată 1749 de călugări din măn. Neam
ţului, pe pîrăul cu acelaşi nume.

HfiRJţU CONSTANTIN (*1856 tl92S), general ro- 
mîn. A făcut studii la şcoala specială din Franţa, 
a lucrat la fortificaţiile Bucureştilor, a fost co
mandantul cetăţii acesteia; demisionat In 1912, 
a fost ministru de războiu în guvernul prezidat de 
T. Maiorescu (1913) în timpul campaniei din Bul
garia, apoi ministru de lucrări publice şi de răz
boiu în guvernul lui Marghiloman (1918). Membru 
corespondent al Academiei Române (1909). Scri
eri: Rostul instmeţiunii technice a infanteriei, 
1901j Istoria armei geniului, 1-902.

HIRLAu ® comună urbană jud. Botoşani, plasa 
Frumuşica; 6000 loc. După legea 1929, ţin de 
circ. sa 3 sate. Staţie c. f. terminus pe linia la
terală Podul-lloaei-Hîrlău. Aci e o biserică de pe 
vremea lui Ştefan şi alta din timpul lui Petru 
Rareş şi ruinele unui palat domnesc, t ® fost 
judeţ plnă la 1834, cînd s’a unit cu jud. Botoşani.

HÎKLESGU (*1870 f 1919), pictor român.
HÎRSEŞTI, corn. rur. jud. Argeş, plasa Cot- 

meana; 2527 Ioc. După legea 1929, face parte din 
circ. corn. Stolnici.

HÎRŞOVENI, circumscripţie comunală jud. 
Vasluiu ou 23 sate (1929).

HţRŞOVA, corn. urbană jud. Constanţa, plasa 
Hîrşova; 3519 loc. Are un gimnaziu.

HÎRTQP, ® sat jud. Fălticeni (fost Suceava), 
sat vechiu ce exista în 1596. După legea 1929, 
ţine de circ. corn. Pleşeşti. t ® corn. rur. jud. Ti- 
ghina, plasa Cimişlia; 1856 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. corn. Gura-Galbenă.

HÎRTQPUL-MARE, sat jud. Orheiu, plasa 
Criuleni; 2622 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Maşcăuţi.

HLINGEA, fostă mănăstire în jud. Iaşi, zi
dită de Vasile Lupu. Azi e biserică de mir.

HMIELNIŢKI BOGDAN (*1593 tl657), hatman 
ai Cazacilor. A luptat contra Turcilor, contra Po
lonilor şi s’a declarat vasalui ţarului Moscovei. 
A atacat şi prădat Moldova pe vremea lui Vasile 
Lupu, care a fost silit a da pe fiica sa în căsătorie 
lui Timuş, fiul hatmanului.

HOANG-HO, fl. din China, lung. 3.500 
km.

HORBES [hobs] -TOMAS (*15881 f579), filo
zof englez. Susţine absolutismul în politică, sen- 
sualismul în filozofie. Lui i se atriliue maxima 
,,homo liomini lupus’’, dar mulţi comentatori zio 
că el nu a făcut din ea un principiu de conduită 
în viaţă, ci a fost mai mult o critică.

HQDAG, corn. rur. jud. Mureş, piasa Gurghiu; 
3186 loc.

HppOCIN CABOL MIHALCE (saU MIHALIO) DE, 
tehnician din Ardeal, chemat de Domnitorul Mi
hail Sturza în Moldova în 1840 ca director al 
şcoalei de arte şi meserii din Iaşi. A publicat un 
studiu asupra mineralelor din jud. Suceava şi 
un proect pentru întemeierea de băi publice 
(1843). y

HQDONI, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Vinga, 1300 loc. Staţie c. f. între Timişoara şi 
Periam.

HODORAUŢI, com. rur. jud.Hotin, piasa Sc- 
cureni; 3240 loc. După iegea 1929, ţine de circ. 
com. Secureni.
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HQDOŞ,—com. rur. jud. Bihor, plasa Salard; 
1116 loc.

HODOŞ ALEXANDRU tw GORUN.
HQDOŞ ENEA (*1858) profesor român In 

Transilvania (Caransebeş şi Sigbeţ). Membru co
respondent al Academiei Române (1904). Pe lângâ 
cîteva schiţe şi nuvele, a publicat un manual de 
istoria literaturii române pentru şcoale (1893) şi a 
adunat 'poezii poporane (1906).

HODOSIU [hodoş] losip (*1830tl880), scriitor 
şi om politic român în Transilvania. A luat parte 
la luptele Românilor din 1848—49, a fost referend 
şcolar al Mitropoliei româneşti din Transilvania, 
a făcut parte din fondatorii Academiei Române 
(1866) şi a lucrat la Dicţionarul Academiei. A 
tradus din cantemir: Istoria Moldovei şi Istoria im
periului otoman în ediţia publicată de Academie.

HQDOŞ NERVA (f 1913), scriitor român. A 
publicat, în colaborare cu 1. Bianu, Bibliografiaro- 
mănească veche (1898 şi urm.). A editat relaţia de 
călătorie a Contelui de Moriolles din 1809 (1903), 
povestirea călătoriilor lui Dinicu Golescu din 
1826—28 (1910).

HODOŞ BODROG, mănăstire de călugări jud. 
Arad, comuna cu acelaşi nume, plasa Pecica.

HQFER ANDREAS (*1767 flSlO), luptător pentru 
independenţa Tirolului, şeful revoluţiei din 1809, 
împuşcat din ordinul lui Napoleon.

HQPFMANN ERNST THEODOR (*1776tl822), 
compozitor, pictor şi scriitor german. A publicat 
nuvele, romane; dintre compoziţiile sale mai im
portantă e Ondine. E cunoscut prin povestirile 
sale fantastice traduse în multe Unii. La noi: Mo- 
safirul grozav, Buc. 1901. S’a făcut şi o operă in
titulată ,,Povestirile lui Holfmann”.

HQGAŞ CALISTRAT (* 1847 tl917), scrlUor ro
mân. A fost profesor la liceul internat din Iaşi. 
S’a făcut cunoscut foarte tîrziu, cînd a publicat 
în ,,Viaţa Românească11 povestirile sale (1907), 
adunate apoi în volume: Pe drumuri de munte 
(1914), In munţii Neamţului (1921).

HQHENHEIM, localitate lingă Stuttgard, cu 
o renumită şcoală de agricultură.

HQHENliOHE-SCHniiLINGSFURST, CLOD- 
WIQ PRINŢ DE (*1819 tl901), om politic german. 
A fost ministru prezident al Bavariei, ministru 
plenipotenţiar al Germaniei la Paris, guvernator 
al noei provincii Alsacia-Lorena (1885) şi cancelar 
al imperiului (1894). Memoriile lui s’au publicat In 
1906.

HQHENSTAUFEN, familie imperială ger
mană, care a domnit de la 1138 pînă la 1254.

HOHENWART CARL SIGMUND GRAF (*1824 
tl899), om politic austriac, A fost ministru pre
zident în 1871.

HQHENZQLLERN, provincie a Prusiei, 1142 
km. p., 72.000 loc. Cap. Slgmaringen, 5300 loc. Aci 
este originea familiei domnitoare cu acelaşi nume, 
care s’a despărţit în două ramuri: una protestan
tă — dînd regi ai Prusiei şi împăraţi ai Germaniei 
(1700—1918), alta catolică. Aceasta din urmă nu
mită: H. sigmaringen este izvorul familiei noastre 
donmitoare. Dintre ultimii ei reprezentanţi: 
PRINŢUL CAROL ANTON (*181111885) Care a avut 
doi fii: CAROL devenit Domn şi Rege al României, 
{m- acest cuv.) şi leopold (*1835tl905), care a 
fost candidat la tronul Spa
niei şi aceasta a dat naştere 
războiului din 1870. Leopold 
a avut doi fii: wilhelm (* 1864) 
şi FERDINAND. care a devenit 
rege al României (•»■ acest 
cuv.).

HOLBEIN [holbaln] hans 
(*1497tl543), pictor german.,
A trăit mai mult în Anglia.
E vestită o frescă a lui la un 
cimitir din Basel reprezentînd 
dansul macabru (hora mor- 
ţu).

HOLBOCA, circ. com. jud. Iaşi cu 25 sate 
(1929). ■

Holbein

HQLDEA, staţie c. f. jud. Hunedoara între Ilia 
şi Lugoj.

HQLECEC lOslF (*ca. 1853 tl929), scriitor 
ceh. S’a ocupat cu-chestiunile politice în legătură 
cu situaţia Slavilor din Austria, a trăit cîtva timp 
la Zagreb, a publicat studii despre epica Slavilor 
din Sud (1880) şi mai multe opere literare între 
cari un roman Ai noştri, în care înfăţişază viaţa 
ţărănimii cehe.

HQLOD, staţie c. f. jud. Bihor, de unde se 
despart linii spre Salonta mare, spre Beiuş şi spre 
Dobreşti în Bihor.

HOLQŞNIŢA, com. rur. jud. Soroca, plasa 
Bădiceni; 2124 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Bădiceni.

HOME RULE [hom rul] cuvlnt englez (înseanmă: 
gQTein propriu) care caracterizează revendicarea 
Irlandezilor în luptele lor politice de pe la 1870, 
cari au isbutit In 1919. (•«- irlanda).

HOMQCEA, circ. com. jud. Tecuci, plasa Găi- 
ceana cu’l3 sate (1929).

HOMOLIiE [omol] THEophile (*1848tl925), 
arheolog francez. A fost director al Şcoalei din 
Atena. A studiat anticităţile greceşti. A fost mem
bru al Academiei de inscripţiuni din Paris (1892), 
membru onorar al Academiei Române (1924).

HOMQR, mănăstire jud. Cîmpulung; bis. clă
dită 1530* de logof. Teodor, care este şi îngro
pat aci.

HOMORÎCIU, com. rur. jud. Prahova, plasa 
Teleajan; 3290 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Izvoare. Staţie c. f. pe linia judeţeană PIoeşti 
Văleni, prelungită între Valenî şî Mîneciu.

HQMOROD ® staţie c. f. jud. Tîrnava Mare, 
plasă Rupeni, între Braşov şî Vînători. t ® rîu, 
afluent al Oltului în Transilvania.

HONDURAS, republică în America centrală; 
100.048 km. p., 780.000 loc. Capit. Tegucicalpu, 
39.000 loc. Oraşe pr. La Esperanza, 11.000 loc., 
Santa Roşa, 11.000 loc.

HONG-GONG, insulă în golful Canton; 1013 
km. p., 596..300 loc. Acolo şi oraşul cu acelaşi nume.

HONOLULiU, cap. insulelor Hawai, 107.000 
loc.

HQNTERUS lOAN (*1498tl549), teolog ger
man. A venit în Transilvania şi a introdus lu- 
teranismul printre coloniştii germani de acolo 
(Saşi); a murit în Braşov. Acolo a stabilit o ti
pografie în care a tipărit cărţi de propagandă.

HOOVER,[huvăr] herbert (*1874), om politic 
american. Inginer, a făcut lucrări importante în 
specialitatea sa şi a întreprins multe afaceri de 
exploatări de mine.'In timpul războiului mondial 
a fost însărcinat a se ocupa de întreţinerea locui
torilor din ţările ocupate de Germani, iar, după 
intrarea Statelor-Unite în războiu, în timpul pre- 
zidenţei lui Wiison, a fost administrator al apro
vizionării armatei. In 192i a ajutat Rusia ca să 
scape de foamete. In 1929 a fost ales prezident 
al Republicai (pe termen de 4 ani).

HORA UNmn, poezie patriotică de V. Alecsandri 
(1856) prin care îndeamnă pe Românii din cele 
două principate să se unească.

HORAIŢA, mănăstire de călugări jud. Neamţ.
HORÂŢII, trei fraţi, personagii legendare din 

istoria primitivă a Romei. Ei s’au luptat cu 3 fraţi 
Curiaţi reprezentanţi ai 
cetăţii rivale Alba-Lon- 
ga şi au învins, aducînd 
prin aceasta victoria pa
triei lor. Acest episod 
a inspirat pe pictori (ca 
David ş. a.) şi a dat su
biectul tragediei lui Cor- 
neUle: Horace. {»*■ Gor- 
neille).

HORAŢIU (lat. QUIN- 
TUS HORATIUS FLAOCUS),
(*65t8 a. Chr.), poet 
roman.A scris ode,satire, 
epistole si arta poetică. Aproape toate operele lui 
S’au tradus în româneşte de mai mulţi scriitori.

HOD-
HOR

Horajiu
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Horia.

HOR- lie fragmentar prin reviste (D. lacobescu, A 
wr»\/- Stamatiad, M. Pricopie, A. Marinescu, T. Dima, 
nUV V. Pogor, I. Sîn-Giorgiu, ş. a.), iie în volume: 

Ad Pisones (Arta poetica) de D. Olanescu, 1891, 
Ode, epode. Carmen saeculare de D. Olanescu, 
1891, Satire de T. Dinu şi P. Paitanea, 1911. 
Ode si Epode de Eug. Lovinescu, 1923.

HORATItIS COCLES, erou roman, care, 
după legendă, a împiedecat singur trecerea ar
matei lui Porsena peste un pod. Atunci a pierdut 
un ochlu şi de aci supranumele (Chiorul).

HORÂŞTI, corn. rur. ,jud. Lăpuşna, plasa la- 
loveni; 2403 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Costeşti.

HOREZ •«- HUREZ.
HORţiZ POEN.^RI, eoni. rur. jud. Dolj, plasa 

Glnglova; 2153 loc. După legea 1929 ţine de circ. 
com. Bărza.

HQRIA, supranumele lui nicolae desu (tl785), 
ţăran român din Transilvania, capul mişcării re
voluţionare din 1784. Ţăranii români din Tran
silvania, iobagi, apăsaţi peste măsură de perse
cuţiile şi abuzurile de tot felul ale nobililor unguri 
proprietari de moşii, au trimis la Împăratul losef 
11 la Viena delegaţi cari să înfăţişeze pllngerile 
lor In anii 1779, 1780, 1782. Intre aceştia a fost 
şi Nicolae Ursu. împăratul le 
examina cererile lor cu bună
voinţă şi dădea ordine ca abu
zurile să înceteze, ba inten
ţiona chiar să desfiinţeze io
băgia in Transilvania, cum fă
cuse in alte "provincii ale im
periului. Ordinele Împărăteşti 
nu se executau: atît admini
straţia provincială cit şi no
bilimea puneau mereu piedici 
mari. După o ultimă călătorie 
la Viena, probabil pe la finele 
anului 1783, Horia se hotărî să provoace răscoala. 
Unii au zis că losif l-ar fi încurajat, iar Horia 
purta o cruce şi un pergament pe cari le ar^ta 
ţăranilor zicind 
că-i sînt date de 
losif. in acelaşi 
timp se făcură 

chemări prin sate, 
ca să,se înscrie în 

, regimentele igră- 
niţereşti ce,urmau 
a se înfiinţa. Se 
produseră mari 

mişcări ale Ro
mânilor către cen
trele militare şi 
astfel se Începu 
răscoala. Coman
dantul militar al 
Ti’ansilvaniei nu 
voi să intervină 
imediat, aştep- 

tînd ordin special
de la superiorii i-
săi din Viena Nn- Gorunul lul Hona ln satul Tebea. sdi Qm Viena. iNo- (Lân a el a fost ÎIlni0I.mântat
bllu unguri fură 6 Avram lancu).
măcelăriţi şi mul
te castele arse. Inarmîndu-se şi ei, se produse 
un fel de războiu civil, în care însă ţăranii 
aveau superioritate. împăratul declarase tocmai 
atunci războiu Olandei şi avea tot interesul ca 
în ţara sa să fie linişte; dc aceea dote ordin 
comandanţilor militari să procedeze cu toată ri
goarea. Revoluţia fu Infrîntă, capii ei prinşi 
prin trădare, şi doi din ei, Horia şi Cloşca, execu
taţi pe roată (al treilea, Crişan, se sinucise). Ro
mânii transilvăneni i-au socotit ca nişte „martiri 
ai românismului” şi le-au cinstit amintirea. 
Istoria acestor evenimente se găseşte în cartea lui 
Nic. Densuşianu: Revoluţia lui Horia. Ele au 
inspirat şi cîteva lucrări literare, între cari ro
manul lui Rebreanu: Crdişnrul, Buc. 1929şi Horea 
de Pop Floranfin, 1885.

'IPpil

HORIA, circ. com. jud. Constanţa cu 15 sate 
(1929).

HORţNCEA, plrău In jud. Govurluiu, se varsă 
ln Prut, mai jos de satul Rogojeni.

HORN (sau: HOOBN) ® port al Olandei în 
golf. Zuidersee; 11117 loc. 1| ® cap la extremi
tatea sudică a Americei de S.

HORODIŞTEA ® sat jud. Bălţi plasa Glo- 
deni; 1090 loc. După legea 1929, ţine de circ. cum. 
Zăbriceni. t ® com. rur. jud. Lăpuşna plasa Vor- 
niceni; 3431 loc. După legea 1929, ţine dc circ. 
com. Călăraşi-Sat. 1) ® com. rur. jud. Orheiu plasa 
Chiperceni; 1207 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Izvoare. ® sat jud. Soroica plasa Otaci; 
2852 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Ario- 
neşti.

HORODNIGENI, com. rur. jud. Fălticeni (fost 
Suceava), plasa Mălini; 1350 loc. După legea 
1929, e centrul unei circ. cu 9 sate.

HORODNIGUL-DE-SUS; com. rur. jud. Ră
dăuţi plasa Vicovelor; 3268 loc.

HOROSĂUŢI, com. rur. jud. Cernăuţi plasa 
Nistrului; 1649 loc. După legea 1929, are în circ. 
sa 4 sate.

HpRTY MIKLOS (NICOLAE) (’1868),regent al Un
gariei, din 1920.

HORVAth andras (*l778tl839), poet ungur. 
Reprezentantul epopeii clasice în literatura ma
ghiară.

HORVAtH ARPAS (*1820 tl894), scriitor un
gur. Profesor universitar de diplomatică şi heral
dică. Opere: Bevezelds a magyar okleveltanba, 
Bpest. 1880 (Introducere în diplomatica maghiară).

HORVATH BOLDIZSAR (BALTAZAB) (*1822 
tl898), om politic şi jurist ungur.

HORVATH (istvan) ştefan (*1784 tl846), is
toric ungur. Prof. universitar de literatură şi 
istorie. -

HORVATH MIHALŢ (MIHAIL) (*1809 tl878), 
istoric ungur. A fost episcop, ministru de culte 
(1849), prezident al Academiei.

HQSSU losiF (*1825 tl897), funcţionar ro
mân în administraţia austriacă ln Transilvania. A 
fost între fondatorii „Astrei”.

HOSSU jULiu (*1885), prelat român unit. 
Episcop la Gherla din 1917. A făcut parte din 
delegaţiunea care a venit ln Bucureşti să prezinte 
regelui Perdinand moţiunea pentru unirea votată 
de adunarea din Alba-Julia la 1 Decembrie 1918.

HOSSU VASILE (*1866 tl91S), cleric şi prof. 
român. A făcut studii în Tîrgul Mureşului şi la 
Roma, unde a luat titlul de doctor în teologie. 
Preot (1888), profesor de dogmatică, membru în 
comisiunea pentru revizuirea cărţilor bisericeşti, 
rector al Seminariului, canonic (1898). A fost în
tre Întemeietorii gazetei politice „Unirea”. Episcop 
Ia Lugoj (1903), apoi la Gherla (1913).

HOTARELE, com. rur. jud. Ilfov, plasa Bu- 
deşti; 5395 loc. Circ. com. cu 5 sate (1929).

HOTENTOŢI, popor de rasă neagră, locu- 
eşte în părţile de S. V. ale Africei.

HOTIN ® jud. în Basarabia, cap. Hotin\ supraf. 
3782 km. p., 399.534 loc. (1922); are 7 plăşi, 1 com. 
urb. şi 83 rurale (1926); face parte din circ. Curţii- 
de-apel din Cernăuţi; are 9 şcoale primare ur
bane şi 208 rurale; are 34 cooperative de apro
vizionare şi consum cu capital 954.000 lei, 2 coop. 
pentru exploatare de păduri cu cap. 145.000 lei 
(1925); ţine de eparhia Hotinului. ţf @ com. urb. 
capitala jud. Hotin; 20.000 loc. Are 1 liceu dc 
băeţi şi 1 liceu de fete, 1 şcoală profesională dc 
fete.

HOTIN, EPISCOPIE înfiinţată In 1713. Găsim 
episcop In 1812 pe Gavril Bănulescu. Desfiinţată 
sub regimul rusesc, s’a reînfiinţat în 1923 cu titlul 
Hotin-Bălţi. Episcop: Vis ar ion Puiu.

HOUSSAYE [cit.: usee] ARS SINE (*1815 ţl896), 
scriitor francez. S'au tradus in româneşte: Spo- 
vedaniaunei femei frumoase (Buc.1901), Lacrimile 
Janei (Piatra, 1904).

HOVELAGQUE [[ovlac] ABEL (*1843 tl896), 
filozof şl filolog francez. A făcut studii de etno-
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gratie şi antropoiogie. Amestecat în politică, de 
multe ori a fost ales deputat. A publicat lucrări 
despre rasele omeneşti (1832), despre Negrii din 
Africa (1889), despre limbile orientale (sanscrita 
1873), despre credinţele orientului (Avesta, 1876, 
1877) şi despre problemele generale de lingu- 
istică. Intre cari La linguistique, 1875.

HOVÎRLA, vlrf In munţii Carpaţi 
între izvoarele celor două Tise.

H nAjţLĂ iv HIRSCHER.
HBISANT NOTTABA m- NOTTARA.
HRISOGQNOSQHEbROHE (ţl745), 

medic grec stabilit în Bucureşti. A fă
cut studii In Padova ca bursier al lui 
Brîncoveanu şi a fost director ai A- 
cademiei Greceşti din Bucureşti (1739).

HRISOSTOM rm-10AN.
HRISOVERGHI ALEXANDRU (*1800 

tl837) scriitor român. A publicat tra
ducerea dramei Antoni de Ai. Dumas 
(1837), cu o pref. de G. Negruzzi, iar 
mai tîrziu M. Kogălniceanu i-a adu
nat poeziile într’un volum (1843) cu 
o introducere şi biografia autorului.

HRISTARI MiHAiL, medic grec sta
bilit în Bucureşti pe la 1790. S’a 
ocupat şi cu traducere de piese din 
franţuzeşte şi italierfeşte.

HRISTOPOLATANASIE, (*1770 
fl847), scriitor grec cunoscut prin 
poeziipubl.în multeed.Corfu 1814,
Viena, 1818, Paris, 1841, sub titlul 
Lirice. Ele au Influenţat desvol- 
tarea poeziei noastreîn epoca în
ceputurilor în sec. XIX (lancu Vă- 
cărescu, Heliade, etc). O trad. de 
HeUade e sub titluî; Erato. A mai 
publicat şi o gramatică 3reaca S'ema jud. Hotm. 
(Viena, 1805). In privinţa biografiei n’avem date 
sigure; se pare că era Român din Macedonia, a 
studiat în Bucureşti şi apoi înstreinătate, 
a fost profesor în Bucureşti, că a luat 
parte la mişcările eterici. Erbiceanu vor
beşte despre un Anastasie Ilristopolu şi 
de un Atanasie Hristodulo, dar nu po
meneşte poeziile la nici unul; alţi biografi 
unescdateieambelorpersoane pe socoteala 
lui Atanasie Hristopol. Sigur e că a trăit 
în ţările noastre şi a avut ranguri. La 
1812, fiind comis, ,e numit căpetenia 
departamentului streinilor în Muntenia.

HRISTOS M- Isus.
HHUPIŞTE, oraş în Grecia. Centru 

aromânesc.
Ht^BSCH EDDARD (*1833 tl894), vio

lonist, originar din Germania. Stabilit de 
tînăr în România, după o carieră de şef 
de muzică (1858) a devenit inspectorul 
general al muzicilor militare (1867). Era 
şi şeful orhestrei Teatrului Naţional.
Intre compoziţiile Iui [Marşuri, valsuri, 
etc..) este şi Imnul naţional cu vorbele 
de V. Alecsandri.

HXTDSON, golf la N. Americei de N.
HUEDIN, staţie c. f. pe iinia Cluj- 

Oradea şi de aici porneşte linia laterală 
la Gălăţele.

HUFELAND CRISTOF WILHELM ('1762 
tl836), medic german. A fost profesor la 
lena (1793), şi la Berlin. Opera lui princi
pală : Makrobiotik, trad. de PavelVasici 
(Macrobiotica sau arta de a trăi mult.)

HUGHENOŢI, numele protestanţilor 
(Calvini şi Luterani) din Franţa în sec.
XVI şi xvm. Persecuţiile din partea ofici
alităţii catolice au dat naştere la multe 
lupte religioase cu episoade sîngeroase.
Din întlmpiările acestea (în specialnoap- 
tea St. Bartheiemy) s’a inspirat Meyetbeer 
ca să scrie (cu libretul de Scribe şi Deschamps) 
In 1836, opera Hughenoţii.

HUGHES [lus] DA VID (183111900), fizician

HU6
englez, inventă telegraful cu litere care-i poartă HOV- 
numele (1855).

HUGO VICTOR (*1802 tl885), poet francez, 
socotit drept cel mai mare. Este întemeietorul 
romantismului In Franţa sau, In orice caz, capul 
acestei şcoale şi acela care i-a dat justificarea
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Harta jud. Hotin (Legea 1925).

teoretică (Prefaţa la drama Cromwell). 
stabilit reputaţia prin volumele de 
poezii (Odes et ballades, 1822; Les 
orientales, 1828; Les feuilles d’au- 
tomrie, 1831). Membru al Academiei 
Franceze (1841), pair al Franţei 
(1845), luptă pentru ideile liberale 
în 1848, dar, fiind adversar al lui 
Napoleon 111, după lovitura de stat 
(1851), a trăit exilat în insula,Gu- 
emesey pînă la căderea lui Napo
leon. Adversitatea politică a avut Hugo.
ecou şi In operele sale poetice (Les chătiments,
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Harta jud. Hunedoara "(Legea 1925).

iS53; Napoleon le petit, saXire sîngeroase contra 
împăratului). Ca reformator al teatrului, a avut 
la ^ceput sk lupte cu susţinătorii tragediei clasi-
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HUL- ce, cari cfl.utau sfi, Împiedece prin scandal repre- 
iii ip zentarea pieselor lui. Cu timpui, Hugo dobtndi 

mare autoritate şi în tară şi In .alte ţări, unde in
fluenţa scrierilor sale determină curente literare 
importante. Moartea lui a fost socotită ca un doUu 
naţional şi — cred că — a fost primul Francez 
căruia i s’a făcut onoarea de a i se expune corpul 
sub arcul de triumf din Paris. La 15 Februarie 
1920 a fost comemorat In Bucureşti printr’o serbare 
la Ateneu. Operele lui au influenţat puternic des- 
voltarea literaturii noastre intre 1830—1860 şi 
din ele s’au tradus multe In româneşte. Primul 
traducător este Costache Negruzzi, care dă: Ange- 
Io, Tiranul Padovei, 1837, Maria Tudor, 1837, 
şi Baladele, 1843. Diferiţi scriitori au tradus în 
primii ani ai „Convorbirilor literare” poezii răs- 
lete, mai multe P. V. Grigoriu şi V. Pogor, apoi 
I. Negruzzi, N. Volenti, A. Lahovari. In acelaşi 
timp C. Stamate a publicat cîteva trad. în ,,Mu
za romăneaScă” (1868) şi I. Vulcan şi alţii în 
,,Familia” (1865-73). Intre ms. lui Eminescu s’a 
găsit trad. Serenada, publ. în Conv. lit. în 1891 
—92. Diferite poezii traduse de Ciru Oeconomu 
(,,Revista contemporană” 1873 —74), Cincinat 
Pavelescu („Literatorul” 1895), I. M. Raşcu, D. 
Nanu (,,Sepianătorul”),M.Pricopie,Fageţel („Nea
mul românesc literar” şi „Ramuri”); Radu Ro- 
setti, N. Ţine, Alexandru Naum, Corneliu Mol- 
dovanu, Gabriel Sutzu, ş. a. Lucrări întregi: Cea 
din urmă zi a unui oslndit de I. S. Spartali, 
1885, şi în Bibi. p. totl. Mizerabilii, trad. de 
D. Bolintlneanu, Zâne şi Costiescu, 1862, Begele 
petrece de L. Dauş în B. p. t.. Emani de H. 
Lecea, 1905, Ruy-Blas de D. C. Olănescu, Le
genda frumosului Pecopin, Sclavul iubirii de C. 
A. I. Ghica, Oamenii mării de I. Pas. etc.

HTJlli [cit. hol], oraş în Anglia (provincia Jork- 
shire), 295.000 loc., port la Marea Nordului pe 
golful Forth. Ca mişcare comercială e clasificat 

• după Londra şi Liverpool,
HyMBOLDT ALEXANDER DE 

(*1769 tl859), naturalist german.
Autorul operei „Cosmos", o de
scriere filozofică şi naturalistică a 
globului (1845, 1858). A călătorit 
şi a făcut explorări în America şi 
în Asia centrală, despre cari a 
scris în relaţiile sale. Scrieri foarte 
numeroase. In româneşte s’a tra
dus puţin: Privelişti din natură 
(de C. Brătescu, 1908), Aspectele 
naturii (de N. Orghidan, 1914).
A fost membru corespondent al sooiet. de me
dici şi naturalişti din Iaşi.

HUMBOLD WILHELM DE (*1767tl835), om 
politic şi filolog german.

HUME [cit. lumjDAvm (*1711 tl776), filozof 
şi istoric englez. Op. pr. History of England,n6B.

HyMPEL WILHELM (*1831 tl899), profesor de 
muzică, originar din Austria, stabilit în Braşov, 
apoi la laşi, profesor la Conservatorul din acest 
oraş; a condus cu soţia sa (sora lui Titu Maio- 
rescu) un pensionat de fete (înfiinţat 1872).

HUMULţîŞTI, sat jud. Neamţ, unit cu oraşul 
Tîrgu-Neamţ. Locul naşterii lui I. Creangă.

HXTNEDOAHA, jud. Transilvania, cap. Deva: 
7810 km. p., 348.200 loc. (1823); 
are 13 plăşi, 6 corn. urbane şi 
415 rur. (1926); face parte din 
circ. Curtii-de-Apel din Cluj; are 
12 şcoale primare urbane şi 377 
rurale (1929); are 18 cooperative 
de aprovizionare şi consum cu 
cap. 1.031.000 lei 5 coop. p. ex
ploatare de păduri cu cap. 438.000 
lei (1925).

HUNED O AHA, com. urb. 
jud. Hunedoara; 5000 loc. plasa

Humboldt.

Stema jud. Hu
nedoara.

Hunedoara. Staţie terminus linia laterală de la 
Şimeria (fost Piski). Are 1 gimnaziu de băeţi şi i 
şcoală profesională de fete.

HyOTALVI PAUL (*1810tl891), istoric, ungur.

A fost profesor în Budapesta, a studiat limbile 
flneze, a publicat multe lucrări de istorie şi fi
lologie, între cari: Die Bumănen und ihre Ans- 
prilche, 1883.

HUNI, popor nomad de origine mongolă; după 
ce devastară China, au pornit sprecîmpurile dintre 
Volga şi Dunăre, unde s’au aşezat şi, de aci, au 
făcut incursiuni în diferite state ale Europei 
Occidentale şi au exercitat o adevărată teroare. 
După moartea lui Attila (453), puterea lor s’a 
risipit şi ei au dispărut între popoare, (i^ attila).

HVNIA, com. rur. jud. Dolj,plasa Calafat;2614 
loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Maglavlt.

HUNIABE (sau auNTADi), numele unei familii 
nobile de origine română (ceeace’mulţi scriitori 
maghiari neagă), care a jucat rol însemnat ca 
vasali ai regilor unguri, stăpînind provincii şi 
comandind armate. Din aceştia mai cunoscuţi
Sînt: lOAN CORVIN DE HDNIADE. şi MATEm, fiul a-
cestuia (•»• aceste cuv.). Lîngă oraşul Hunedoara 
se găseşte castelul familiei, zidit pe la 1452, 
dărăpănat de vreme şi în parte ars, restaurat mai 
tirziu.

Mănăstirea Hurezul (Pridvor).

HUREZ sau HOREZ ® com. rur. jud. Vîlcov 
plasa Hurez, 1779 loc. Are o şcoală profesională 
de fete şi o şcoală de meserii de băeţi. Circ. 
com. cu 33 sate (legea 
1929). H ® mănăstire de 
maici jud. Vîlcea, fondată ' 
de Constantin Brîncoveanu 
în 1692. Arhitectul a fost 
unul Manea, al căruia chip I 
e zugrăvit în biserică. M.
S. Regina Maria şi-a făcut 
aci o reşedinţă de vară.
Numele vine de la rîul 
Hurez (poate din huhurez), 
afluent al Bistriţei. A fost 
înzestrată cu multe moşii 
de întemeietor. Is’au făcut
adaose şi reparaţii, între ------------------
Ca^.CP.1.e ale banului Grigore Brîncoveanu în 1827.
(1^9) EZ^NI, CirC‘ COm‘ ^ucl' Gorj cu 21 sate 

HURMyz, r. afl. al Prutului jud. Covurluiu.

Pecetea egumenului 
Mănăstirii Hurez.
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(doxachi) (*1812

HUHMUZACHI ALEXANDRU (ca. * 1823 tl871) 
scriitor român’din Bucovina. A colaborat la ziarul 
Bucovina şi a înlunţat Societatea pentru lileratură 
română din Bucovina. A fost numit membru al So
cietăţii Academice române in 18C6.

HUKMUZACHI CONSTANTIN (*1811 
tl869), om politic român, trecut din Bucovina 
în Moldova. A jucat rol politic însemnat mai 
ales ca membru al Divanului ad-hoc, cînd a rostit 
cîteva discursuri vestite; a fost deputat în Adu
narea electivă a Moldovei în 1859, ministru în 
1859 şi în 1861, prezident la Curtea de Casaţie 
(1862, 1868).

HUBMUZACHI CONSTAN
TIN (*1863) naturalist român 
din Bucovina. S’a ocupat cu 
botanica. Op. pr. Cercetări noi 
asupra raporturilor faunistice 
din Bucovina, 1901, Observări 
asupra genului n^ticula z,
1907, Conspectus specierum et 
varietatum generis rubus L cir-
cum Ischl, 1925. (publ. deAca- __
demia Română), Nochmal abies 
duplex, 1929. Membru onorar al C -” ™ 
Academiei Române (1919). Pro- (tiseg) 
fesor la Universitatea din Cernăuţi.

HUBMUZACHI EUDOXIU (1782 tl858), om 
politic şi scriitor român. Era proprietarul moşiei 
de familie Cernauca din Bucovina, dar avea pro
prietăţi şi în Moldova şi de aceea era şi cetăţean 
al acestei ţări. A avut ranguri boereşti conferite 
de domnitori ai Moldovei (mare agă, apoi şi mare 
vornic, 1856). In timpul evenimentelor din 1821 
şi 1848, refugiaţii din Moldova au găsit azil la 
moşia lui. A tipărit o carte despre Datoriile preo
ţilor. A avut 12 copii, din cari 5 fii: Constantin, 
Eudoxiu (Doxachi), George, Alexandru şi Ni- 
colae. ___

HUBMUZACHI EUDOXIU 
t 1874), scriitor român din 
Bucovina. A luat parte la re
voluţia din Viena din 1848.
Avînd la Viena însărcinarea 
de a traduce legile austriace 
în româneşte, a cercetat ar
hivele şi a adunat multe do
cumente cari s'au publicat mai 
tîrziu de Academia Română.
Numele lui s’a dat colecţiunii 
de documente pe care a pu- 
blicat-o şi o publică încă Aca
demia. A fost membru al Aca
demiei Române (1872).

HUBMUZACHI EUDOXIU 
zisDoxuŢÂ (*i’845tl874),ompolitic român din Bu
covina. Afost funcţionar (prefect), deputat în dieta 
provincială şi în Camera din Viena, prezident al 
„Societăţii pentru cultură şi literatură română”.

HUBMUZACHI GEORGE (ca. * 1817 tl882), 
ziarist român' în Bucovina. A condus ziarul 
Bucovina şi a colaborat la Foaia Societăţii de 
cuUură din Cernăuţi.

HUBMUZACHI MATE IU, mare paharnic şi 
pârcălab de Cernăuţi pe la 1775, proprietarul 
moşiei Cernauca.

HUBMUZACHI NICOLAB (*1826 tl9o9), scru- 
tor român în Bucovina. A fost membru onorar al 
Academiei Române (1883).

HUBMUZESCU DRAGOMJR (*.1865), profesor 
de căldură şi electricitate la facultatea de ştiinţe 
din Bucureşti. Director al Institutului electroteh
nic. Membru corespondent al Academiei Române 
(1916). A fost secretar general al Ministerului de 
Instrucţie (1905).

HUBON [Iuren], lac America de N. între Ca
nada şi Statele-Unite; supraf. 40.000 km. p.

HţTBU (CRONICA LUI), manuscris românesc pu
blicat în 1856 în Iaşi. Editorul zicea că a fost scris 
înainte de întemeierea principatelor de Arbore cam- 
Dodnz în latineşte, că a ajuns în posesiunea unui 
nobil polon şi la curtea acestuia l-a găsit şi l-a

E. Hurmuzachi 
(Doxachi).

copiat Hnru, cancelarul lui DragoşVodă. Copia 
aceasta a fost tradusă româneşte de Spătarul 
Petre ciânau, boer al lui Ştefan cel Mare, în anul 
1494. Manuscrisul acesta, păstrat în arhivele 
familiilor boereşti moldovene, a fost descoperit şi 
astfel publicat. Ivirea lui a prOdus mare sensaţie, 
pentrucă dădea informaţii sigure despre epoca 
obscură a vieţii poporului român în evul mediu şi 
pentrucă înfăţişa limba dintr’o vreme anterioară 
celor mai vechi texte ce se cunoşteau pe atunci. 
Faţă de entuziasmul multora s’au produs şi re
zerve exprese. Publicat din nou de G. Lahovari 
în „Revista română” a lui Odobescu în 1863 cu 
traducerea în limba modernă şi cu note, manus
crisul a dispărut, astfel că nu s’a putut face nici un 
studiu asupra condiţiilor externe, dar cercetările 
asupra limbii au dovedit că era o mistificare. Se 
zice că autorul mistificării a fost G. Săulescu, cu 
ştiinţa lui G. Asaki.

HUS IAN (*1369 ţl415), reformator religios în 
Boemia. Doctrina lui a fost osîndită de conciliul 
de la Constanţa şi el ars de viu. După moartea lui, 
ideile lui trecură dincolo de 
teritoriile ocupate de Cehi şi, 
după unii istorici, a fost şi 
în Transilvania şi în Moldo
va o influenţă husită. Nume
le oraşului Huşi ar fi în legă
tură cu aceasta.

HUSSEIN AVNI PAŞA 
(*1819 tl876), general şi om 
politic turc. A luat parte lâ 
războiul Crimeei, a comandat 
expediţia contra Montenegru- 
lui (1859-1860), a fost de mai 
multe ori ministru de războiu 
şi mare vizir, a răsturnat pe Abdul-Aziz.

HUŞI, corn. urb. cap. jud. Fălciu; 20320 loc. 
Staţie terminus a iiniei laterale ce pleacă de la 
Crasna. Are 1 gimnaziu, 1 sc. secundară de fete, 
1 SC. normală de băeţi, 1 sc. profesională de fete, 
1 SC. comercială şi şc. de viticultură.

HUŞI, episcopie, înfiinţată pe la 1597. Primul 
episcop ar fi loan. Apoi urmează (cu anul nu
mirii); Filoteiu, ca. 1600, losif, 1617, Mitrofan,

HUR-
HUŞ

Hutuli
(după rev. Boabe de grtu)

ca. 1617, Pavel, ca. 1622, Mitrofan n, ca. 1627 
Ghedeon I., ca. 1633, Sava, ca. 1656, lorest, ca. 
1656, Teofan, 1657, Dosofteiu, ca. 1658, Serafim- 
1667, loan de la Secul, 1667, Calistru, 1674, Mi,
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HYE
HUT- t’i'o/an, 1G83, VaTlaam, 1691, Sava, 1709, lorestil, 

1713, Ghedemn, 1727, Varlaam li, ca. 1735, 
Teofil, ca. 1735, Ieroteiu, ca. 1744, Inochentie, 
1752, lacob Stamale, 1782, Veniamin Cuşlache, 
1792, Gherasirn, 1796, Meletie BrandaburuV, 1803, 
Sofronie Miclescu, 1826, Meletie Istraie, 1851, 
Ghenadie Şmdrea, vicar, 1857, Calinic de Cario- 
polis, vicar, 1858, Melchisedec, 1860, Dionisie de 
Traianopolis, 1865, losil Gheorghian, 1865, Ca
linic Dima, 1879, Silvestru Bălănescu, 1884, Ca
non Arămescu-Donici, 1902, Nicodim Munteanu, 
1912, lacob Antonovici, 1924.

HyXTEN ULRIOH DE (*1488 tl523), literat 
german umanist. A fost partizanul lui Luther şi 
a căutat să provoace o mişcare populară contra 
principilor şi episcopilor. A susţinui spiritul li
beral şi cercetător contra obscurantismului.

HUŢANI, locuitori din Bucovina, cam 40.000, 
de la izvoarele Şiretului pe lingă munţi spre Ga- 
liţia, între rlul Suceava şi Geremuş. Vorbeşte de

spre ei Sion in ,,Suvenire contemporane”. Pe la 
1848 a fost unul Cabaliţa, care adunase poporul 
în jurul său şi a trebuit ca guvernul austriac să 
trimeată armată contra satelor de Huţani, cari 
nu voiau să mai ştie de administraţia Statului. 
Ei îşi zic Huţuli. Sbiera spune că după o tradiţie 
sînt consideraţi ca resturi neromanizate ale Daci
lor. Ei se consideră mai aproape de Ruteni, fiindcă 
vorbesc un dialect apropiat. Satele lor principale: 
Futila, Chisăliţeni, DifUeni(.

HUŢULI HUŢANI.
HUXLEY [cit. hScsli] tomas henrt (*1825 

tl895), fiziologist englez, unul din susţinătorii 
teoriei transformismului.

HYâRES [cit. ier] ® numele unor mici insule 
în Marea Mediterană. Aci a locuit cîtva timp N. 
Bălcescu în timpul exilului după 1848, înainte 
de a se duce la Palermo, unde a murit. 1] ® oraş 
în Franţa, 17.000 loc.
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lABLANIŢA ® com. rur. jud. Mehedinţi, pla
sa Bă.lăciţa;’l596 loc. După legea 1929, face parte 
din circ. com. VInju-mare. 51 @ com. rur. jud. Se- 
verin, plasa Orşova; 1713 loc. Staţie c. f. între 
Mehadia şl Caransebeş.

lABLQNA-NOUÂ, com. rur. jud. Bălţi, plasa 
Glodeni:'3566 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Glodeni.

lABLONOI, munţi In Siberia. Şirul lor e lung 
do ()50 km.; vîrful cel mai înalt 1450 m.

lACINT CDBictTLABUL, sf. martir, prăznuiţ de 
biserică ortodoxă la 3 Iulie. Fiind în serviciul 
împăratului Traian, a fost silit să mănînce din 
jertfele aduse idolilor şi, nedîndu-i-se altceva de 
mîncare, a murit de foame.

lAGINT ORITOPULO, socotit de unii ca primul 
mitropolit al IJngro-Vlahiei (1359—1370), ou re
şedinţa Ia Curtea-de-Argeş.

lACOB II (*163311702), rege al Angliei. Piu 
al lui Carol I, s’a urcat pe tron în 1685, s’a aliat 
cu Regele Franţei pentru a sprijini catolicismul; 
a fost detronat în 1688 de Wilhelm de, Nassau.

lACOB ERACLIDUL (* 151071563), domn al Mol
dovei (1561—1563). Biografii spun că era grec, 
fiui unui marinar ce se 
numia loan Vasilic, că 
a fost în serviciul unui 
nobil numit lacob Era- 
clid, care era ofiţer în , 
servicul lui Carol Quintu.
Mai târziu trece la pro
testantism, fiind în reia- \ 
ţii cu Melanchton. In 
1556 se duce în Saxonia, 
unde se ocupă cu litera
tura; de aooio trece în 
Danemarca, în Suedia,
In Prusia şi bi Polonia.
In Polonia intră în le
gătură cu boeri moldoveni şi arătă interes mare 
pentru ţara lor, învăţînd româneşte şi studiind 
istoria ei. In acelaşi timp. In genealogia ce-şi fabri
case, găsi prilejul să stabilească o legătură de 
rudenie între familia Doamnei Ruxandra,, so-

Despot Vodă 
('după o monetă).

ţia Iui Lăpuşneanu, şi unii din ascendenţii 
săi. Astfel îşi pregăteşte calea ia domnie. Vi
ne în Moldova, este primit la Curte, îşi face un 
partid între boeri şi răstoarnă pe Lăpuşneanu 
pe care-1 învinge în lupta de Verbia, cu armata 
ce-şi formase prin ajutorul amicilor săi din Po
lonia. Ocupînd tronul, ciştigă şi favoarea Turcilor 
prin mari sume de bani şi începe o domnie, care 
ar fi putut să fie foarte folositoare prin măsurile 
de ordin administrativ, legislativ şi cultural (o 
şcoală superioară la Cotnari) luate de el, dacă 
n’ar fi produs nemulţumirea întliu a boerilor, 
apoi şi a ţăranilor prin oarecari greşeli de pro
cedare şi prin propaganda luterană ce se arăta a 
voi să facă. Instreinîndu-şi şi sprijinui din afa
ră, nu putu rezista definitiv atacului lui Ştefan 
Tomşa, unit şi cu trupe poione, care-1 învinse la 
Suceava, unde se închisese, şi-l ucise. Viaţa lui 
a inspirat piesa lui Alecsandri; Despot Vodă.

lACOB ANTONOvioi, episcop al eparhiei Huşi 
din 1924. A publicat colecţiuni de documente 
bÎTlădene (5 voi. 1911—1926), monografii însoţite 
de documente ale unor mănăstiri sau comune 
[Bogdana, Magariu, Floreşti, OgoeşH, Bogdanita, 
Pîrveştii), biografii (Fraţii Codreunu, loan Po- 
pescu), contribuţii la istoria tipografiilor în Ro
mânia (cu Gr. Creţu). E membru onorar al 
Academiei Române (1919).

lACOB PUTNEANUL, mitropolit al Moldovei 
1750—1758 (după Erbiceanu). Fusese înainte 
episcop de Rădăuţi 1745—1750. Silit a demisiona, 
a trăit mulţi ani la mănăs. Putna. Scrieri: Siriopsis 
adunarea celor şapte taine, 1751; Adunare demulte 
învăţături, 1757; Despre lemnulsfintei cruci, 1759. 

lACOB BTAMATI tm- STAMATI. 
lÂCOBDBAL, deal în jud. Tulcea, satul Tur- 

coaia; 336 m. înalt.
lACOBţîNI ® com. rur. jud. Ciuc, plasa 

Sînmartin; 1298 loc. H ® c. r. jud. Clmpulung, 
plasa Dornei; 3500 loc. Staţie c. f. între Pojorîta 
şi Vatra Dornei. ţţ ® staţie c. f. jud. Tîmava- 
Mare, plasa Hendorf, între Agnita şi Sighişoara.

lACOBIŢI, sectari creştini monofisiţi din sec. 
vt în Siria,’ Mesopotania şi Egipt.
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IAC- I^GOV, personaj biblic, al doilea fiu al lui 
lAM IsaC- A cumpărat dela fratele său Isav (Esau) 
IMIN dreptul de primogenitură. A avut 12 fii. Fugind de 

furia fratelui său, a avut In pustie un vis — o scară 
pină la cer pe care se urcau şi se coborau îngerii. 
S’a dus In Egipt cu toţi fiii săi. Din aceştia au 
pornit cele 12 seminţii ale lui Israel.

lACOV BP. APOSTOL (sec. I), prăznuit de bi
serica ortodoxă la 30 Aprilie. Era frate cu Sf. 
loan Evangelistul. De profesiune pescari, au 
urmat pe lisus împreună, cu aprobarea tatălui 
lor Zevedeu, şi au fost foarte iubiţi. lacov a pre
dicat, după înălţarea Mîntuitorului, în ludea 
şi, poate, şi în alte părţi, şi a fost printre primii 
martiri, ucis la Ierusalim. Corpul său a fost luat 
şi dus în Spania; descoperindu-se prin sec. ix, 
a fost dus într’o localitate ce s'a numit de atunci 
compostoiis (Giacomo Postolo) şi a devenit un oraş 
vestit vizitat necontenit de credincioşi.

14.GOV PERSUL, martir, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 27 Noembrie. Era de o familie nobilă 
şl foarte bogată. Se făcuse.creştin, dar, după în
demnul Regelui său, se în
toarse la păgînism, apoi re
veni la creştinism, suferi 
chinuri şi muri, mărturisuid 
credinţa.

lACyTSK, oraş în Si
beria, pe la fl. Lena; 9000 
loc.

IAD, corn. rur. jud. Nă- 
săud, plasa Bîrgău, pe Bi
striţa; 1532 loc. Staţie c. 
f. între Bistriţa şi Borgo- 
Suseni.

lAFPA (JOPPE), oraş în 
Siria, port la Mediterana;
47.700 loc.

lAGELQNI, familie 
domnitoare lituană şi di
nastie regală polonă (1386 
—1572) care a domnit şi 
în Boemia (1471—1526) şl 
în Ungaria (1490—1526). 
întemeietorul este vladis- 
LAV (*1348tl434) ales rege 
al Poloniei în 1386.

lAGIC [loghicl] Vratos- 
LAV (*1848tl923), filolog 
ceh. A fost profesor la A- 
gram, Odesa, Berlin, Pe- 
tersburg, Viena. A fundat cu Leskien, publi
caţia periodică Archiv filr slavische Philologie 
(1876) în care a notat publicaţiile despre Români 
şi a arătat însemnătatea istoriei culturii româ
neşti pentru cunoaşterea orientului european. 
A fost membru onorar al Academiei Române 
(1904).

lAOO, personaj din tragedia Othelo a lui Sha- 
kespeare: tipul desăvlrşit al intrigantului crud.

lALOMICIOARA ® pîrău în jud. Dîmbo
viţa; afluent al lalomiţei pe dreapta. 11 © peşteră 
în munţii Bucegi, în muntele zis Bătrîna, lungă 
de ca. 1 km. La intrarea ei se află un schit de că
lugări, avînd în mijloc o bisericuţă şi în jur cîteva 
chilii. Peştera este formată din mai multe cavităţi 
legate prin ganguri înguste, între ele una zisă 
grota lui Mihnea.

IALOMIŢA, rlu, izvorăşte din Carpaţi în 
jud. Dîmboviţa de sub muntele Obîrşia. Udă 
jud. Dîmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi se 
varsă în Dunăre la satul Piua Petrei. Are pe 
malurile sale multe comune, din cari mai însem
nate: Moreni, Petroşiţa, Pucioasa, Lăculeţe, Răz- 
vad, Şotînga, Tirgovişie, Bilciureşti, Crivina, Slo
bozia, Ţăndărei. Are o lungime de 240 km. Pri
meşte mulţi afluenţi, din cari principali sînt pe 
dreapta: lalomicioara, Văleana, Valea Glodu
lui; pe stînga- lalomicioara mică. Valea Lupu
lui, Slănic, Crivăţul, Cricovul dulce. Prahova, 
Sărata.

IALOMIŢA, jud. în Muntenia, cap. Călăraşi'.

supraf. 7095 km. p., 259.957 loc. (1915); are 8 
plăşi, 3 corn. urbane, 138 rur. (1926); ţine de circ. 
Curţii-de-apel din Bucureşti; are 12 şcoale pri
mare urbane şi 203 rurale (1929); are 60 coope
rative de aprovizionare şi consum ou cap. 
3.954.900 lei (1925); are 162 biserici, ţine de epar
hia episcop, din Constanţa.

IALOMIŢA, staţie c. f. jud. Ialomiţa pe linia 
PIoeşti-Ţăndărei, aproape de Urziceni.

lALOVENI ,com. rur. jud. Lăpuşna, plasa lalo- 
veni; 4095 loc. Circ. corn. ou 15 sate (1929).

lALPtJH (sau lALPUO) ® lac la hotarul jud. 
Cahul şi Ismail. In el se Varsă rlul cu acelaşi 
nume. Comunică ou lacul Cugurluiu. U ® rîu, 
udă jud. Tighina şi Cahul, se varsă în lacul cu 
acelaşi nume.

IANAUŢI, corn. rur. jud. Hotin, plasa Chel- 
menţi; 3360 loc. Staţie c. f. între Bălţi şi Lipnic. 
Circ. corn. cu 9 sate (1929).

14NCA ® corn. rur. jud. Brăila, plasa lanca; 
2897 loc. Staţie c. f. între Făurei şi Brăila. Circ. 
com. cu 10 sate (1929). ţf © corn. rur. jud. Ro-
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Stema jud. 
Ialomiţa.

Harta jud. Ialomiţa.

manaţi, plasa Dunărea; 3031 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. com. Dăbuleni. f 
® lac sărat jud. Brăila.

lANCOVICI TEODOR, profesor 
român în Banat. La 1772 a fost 
numit director al şcoalelor ,,tri
viale” din acea regiune. In 1770 a 
fost chemat la Petersburg pentru 
organizare de şcoale. A publicat 
un manual de pedagogie şi alte 
scrieri.

lANCU AVRAM (*1824tl872), 
advocat român din Transilvania 
şi cel mal popular din capii re
voluţiei din 1848. El a orga
nizat armata naţională ţără
nească a Moţilor cu centrul 
în Cîmpeni şi a dat acelei re
giuni şi o întocmire admini
strativă. In cursul luptelor din 
1848—49, eînd Ungurii reu
şiră să învingă şi trupele im
periale şi pe cele româneşti, 
numai în Munţii Apuseni n’au 
avut victorie. După înfrlnge- 
rea Ungurilor cu ajutorul ar
matelor ruseşti, lancu s’a dus 
la Viena ca să stărue pentru 
îndeplinirea Integrală a făgă- 
duelilor date de împărat. îm
păratul S’a mulţumit să decoreze pe conducătorii

lancu Avram.
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Românilor. lancu a refuzat decoraţia, a continuat 
să protesteze şi în timpul regimului austriac, din 
care cauză a fost arestat şi un funcţionar l-a păl
muit (1852). Aceste împrejurări l-au adus la con
vingerea că toată vărsarea de sînge a fost inutilă 
şi că poporul său a rost înşelat. De atunci a înce
put turburarea minţii care l-a dus la nebunie me
lancolică.

IAN CU SASUL (tl582), domn al Moldovei 
1579-1582. Era fiu natural al lui Petru Rareş şi 
al unei Săsoaice din Braşov, frate cu Doamna 
Chiajna. Duclndu-se la Constantinopol, se căsă
tori cu o prinţesă din Rodos şi ajutat de sora sa, 
care avea mare trecere printre cei mari de la împă
răţie, cum şi prin daruri de bani la cine trebuia, i 
se dete domnia Moldovei în 1579 în locul lui Petru 
Şchiopul. Domnia lui a fost rea, mai ales Împilă
toare, pentru a putea scoate banii pe cari îi văr- 
sase ca să ia tronul. Cu el a adus pe un Albanez 
Bartolomeo Brutti şi i-a dat funcţiuni înalte. 
Nemulţumirile erau mari şi în popor şi între boeri. 
Chiajna însăşi îl părăsi. De aceea el se făcu şi 
mai aprig la cîştig, îşi cumpără proprietăţi In. 
Transilvania, dar n’avu parte să profite de ave
rile adunate, fiindcă Turcii trimiseră să-l prindă 
şi el fugi în Polonia, unde fu decapitat.

TANG-CE-KTANG (TANG-TSE-KIANG) Sau FLU
VIUL ALBASTRU, fl. în China, se varsă în Marea 
Galbenă. Lung 4930 km.

lANINA, oraş în Grecia pe lacul cu acelaşi' 
nume; 20765 loc.

lANKO'WSKI CZESLAW (t 1929), literat şi zia
rist polon. Prieten al nostru, ne-a vizitat ţara şi a 
scris impresiile sale.

lANNEÎSCU GEOBGE (* 1856), general român. 
A fost directorul Institutului geografic al ar
matei: s’a ocupat cu geografia, publicînd 
articole şi cărţi.

lANQ'V lOAN (*1836tl903), scriitor ro
mân. *A făcut parte din xercul ,,Convor
birilor literare”, a publicat şi cîteva can
ţonete comice satirice. Intre cari Kaliken- 
berg (1871, în legătură cu afacerea Struss- 
berg), a fost deputat şi senator.

lANOŞDA, corn. rur. jud. Bihor, plasa 
Ţinea; 2153 loc.

lANOVICI VASILB (*1806tl866), profe
sor român în Bucovina. A fost profesor de 
exegeza Noului Testament la Institutul teo
logic din Cernăuţi (ca. 1835), deputat In 
dieta provinciei. A publicat scrieri asupra • 
cărţilor sfinte {Evanghelia de la loan, 1859,
E. de la Mateiu, 1856, Eu. de la Marca,
1858) şi o gramatică română pentru Ger
mani (1855. Viena).

IANUARIE EPISCOPUL, martir, prăznuit 
de biserica ortodoxă la 21 Aprilie. A trăit 
pe timpul lui Diocleţian; era fepiscop In Be- 
nevent, cînd acesta începu persecuţiile con
tra creştinilor. A fost dat fiarelor în circ îm
preună cu alţii, dar fiarele Ii cruţară şi deaceea a 
fost decapitat cu ceilalţi.

lANUS n- JANUS.
lARCA ALEXANDRU, general român (1905). A 

publicat scrieri militare: Poveţe despre conducerea 
războiului (1914), Memorialul meu (1922), etc.

L^CU DimiRiE (*1816tl879), bibliograf ro
mân. A fost institutor în Bucureşti şi inspector al 
scoalelor (1860—63); a publicat cărţi didactice 
(Dopia scriptură, 1844; Abecedar, 1860; Istoria 
naturală, 1860; Comptabilitatea comercială, 1860; 
Istoria sacră, 1866; Aritmetica, 1869: Mitologia, 
1867) si Bibliografia cronologică română (ed. 
l-a 1865, a 2-a 1873), prima încercare de biblio
grafie mai desvoltată.

lARGARA, staţie c. f. jud. Cahul linia Zorleni- 
Basarabeâsca.

lARNIK IAN URBAN (*1848 ţl923), fUolog ceh. 
S’a ocupat de limba noastră, pe care a Invăţat-o 
Şl pentru care a făcut studii şi cercetări prin că
lătorii In pro'Vincile româneşti. A fost un mare amic 
al naţiunii române A fost profesor la Universi-

Urban larnilc.

tatea din Fraga; membru onorar al Academiei 
Române (1919). A publicat în limba germană, 
franceză şi cehă studii des
pre basmele româneşti, des
pre vocabularul poeziilor po
porane, recensiuni despre di
ferite cărţi privitoare la limba 
românea-scă, etc.; a publicat, 
cu A. Bîrseanu o colecţie de 
doine din Transilvania (1885); 
apoi multe articole şi cuvîn- 
tări în limba română, dintre' 
cari cităm: Drumul pe care 
am mers (1909), în care arată 
cum a ajuns să cunoască şi să 
înveţe limba noastră. Şezători 
româneşti pe muntele Sion din 
Praga (1915), Dragostea de 
graiu şi viers românesc (1922). Fiul său hertvig, 
tot filolog, urmează şi el tradiţia părintească şl se 
ocupă de limba noastră.

lASON SF. APOSTOL, prăznuit de biserica orto
doxă la 28 Aprilie. A fost ucenicul Sfîntului Pavel. 
A fost închis şi chinuit de mai multe ori, dar, reu
şind să scape cu viaţă, a atras la creştinism pe 
mal mulţi, între cari şi un guvernator din Tesa- 
lonic; a murit în adinei bătrîneţe, după ce a pre
dicat şi a zidit biserici.

LAŞI ® jud. în Moldova, cap. Iaşi; 3227 km. 
p., 221.920 loc. (1915); 5 plăşi, 2 corn. urbane, 77 
rurale (1926); ţine de circ. Curţii de-apel din Iaşi; 
are 25 scoale primare urbane şi 255 rurale (1929); 
76 cooperative de aprovizionare şi consum cu 
cap. 3.913.869 lei şi 15 coop. p. exploatare de pă
duri cu cap. 601.711 lei (1925); are 212 biserici
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Harta jud. Iaşi ;legea 1925'.

ortodoxe şi 2 mănăstiri, ţine de eparhia Moldovei 
şi Sucevei (Iaşi). K ® rnunicipiu, 
cap. jud. Iaşi; 185.000 loc. Staţie 
c. f. centru mai multor linii: spre 
Paşcani, spre Hîrlău, spre Do- 
rohoiu, spre Vaslui, spre Cliişi- 
nău. Poziţie frumoasă: aşezat în ' 
amfiteatru, ajunge la 318 m. al
titudine. Are 45 biserici ortodoxe,
2 catolice, 1 luterană, 1 arme
nească, 1 lipovenească, 1 templu 
israelit şi 2 sinagoge. Dintre bi
serici notăm: Sf. Nicolae, zi
dită de Ştefan cel Mare pe la

Stema Jud. Iaşi.

1491, restau
rată sub’ domnia Regelui Carol şi sfinţită din 
nou în 1904; Mitropolia, zidită din timpul mitrop. 
Veniamin şi terminată în 1887; fosta mănăstire 
Dancul, zid. de Petru Rareş 1541; fosta măn. sf. 
Sava, din sec. x'vu; fosta măn. Bamovschi zidită 
de Miron Bamovschi, 1627; biserica Sf. loan, zid. 
de VasUe Lupu 1635; bis. Sf. Trei Ierarhi, zidită 
de VasUe Lupu, 1639, restaurată şi sfinţită în
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IBA- 1904; mân. Golia, zidita de Vasile Lupu, ,1640;
l'ER fosta mân. Sf. SpiHdon, în curtea căreia e spi

talul şi administraţia aşezămintelor cari ţin de 
ea. Universitatea, Inliinţată în 1860, are facul
tatea de drept, litere, ştiinţe, medicină. Tot de ea 
ţine facultatea de teologie din Chişinău. In oraşul 
Iaşi slnt 3 licee, 2 gimnazii, 1 şcoală secundară 
de fete, 1 şcoală normală de băeţi şi 2 şcoli 
norm. de fete, 2 şcoale profesionale de fete, .5 
şcoale comerciale, 3 şcoale de meserii, din cari 
una superioară; 31 şcoale primare şi 7 grădini 
de copii; apoi un seminariu teologic „Venianim 
Costache“; conservator de artă dramatică şi 
muzică; şcoală de bele arte şi multe şcoale 
particulare. Oraşul e foarte vecbiu, dar nu se ştie 
data întemeierii lui. El deveni capitala Moldovei 
în 1565 prin aşezarea lui Alexandru Lăpuşneanu. 
A suferit în cursul timpului multe jafuri şi nă
văliri duşmane, multe incendii. De la 1862 a 
rămas numai capitală de judeţ, fiind însă un 
centru cultural de mare importanţă. Aci au 
apărut multe ziare şi reviste însemnate, afară 
de Albina românească (fond. 1829): Dacia lite
rară a lui Kogălniceanu, 1840, Propăşirea, 1844 
(fondată de Moldoveni şi Munteni), România lite
rară a lui Vasile Alecsandri, 1855, Convorbiri 
literare a cercului Junimei. 1867, Contemporanul 
a socialiştilor, 1881, Viaţa românească, 1906, 
Revista ştiinţifică V. Adamachi, ş. a. ţ) ® corn. 
rur. jud. Făgăraş, plasa Făgăraş; 640 loc. 1f ® c. 
r. jud. Gorj, plasa Ocolu; 319 loc. După legea 
1929, ţine de circ. corn. Drăgoeni.

IBANEZ BI.ASCO m- BLASCO.
IBAŞFAIiÂU m- DUMBRĂVENI.
IBANEŞTI ® com. rur. jud. Mureş, plasa 

Ghiurghlu; .3940 loc. H ® c. r. jud. Dorohoiu, plasa 
Herţa; 2960 Ioc. După legea 1929, face parte din 
circ. com. Suhărău.

IBERIA ® peninsulă din S. V. Europei (Spa
nia şi Portugalia), după numele din antichitate. 
Acest nume venia şi de la fluviul iberns (Ebro) şi de 
la locuitorii vechi Iberi, cari au fost stăpîni 
pînă la cucerirea romană, ţ] ® numele vechiu al 
provinciei Georgia din Caucaz. La noi acest 
cuvînt a pătruns sub forma grecească şi s’a zis 
ivm sau iviRiA (de unde: Antim Ivireanul).

IBRAHIM PAŞA (*1789tl848), general şi om 
politic turc. A luptat în Morea (1824—28), în 
Siria (1833) etc. obţinînd mari victorii; vice-rege 
al Egiptului (1848).

IBSEN RENRic (*1828tl906), dramaturg nor
vegian. A debutat cu cîteva piese istorice (intre 
cari Catilina, tip. 1850, nereprezentată), a fost 
director al unul teatru din Cri- 
stiania; apoi a plecat din ţară, a 
călătorit mult prin Germania şi 
prin Italia. In această epocă, 
foarte lungă (aproape 27 de ani) 
a scris piesele cari i-au stabilit 
reputaţia şl au făcut din el un 
dramaturg al literaturii universale.
După ce s’a întors în patrie (1891), ; 
a scris numai patru piese. Moar
tea lui a fost un doliu naţional.
Operele lui principale s'au tradus Ibsen. 
în româneşte: Expcdiţiunea nordică (de I. Po- 
povici-Bănăţeanu, 1907), Rrand (de M. Negru şi 
H. Steinberg, 1918), Pecr Gynt (de A. Maniu 
1925), Liga tinerimii (de I. Hussar, 1895), Stâlpii 
Societăţii (de B. Marian), Nora (de B. Marian, 
1895, de O. Feld, 1909), Strigoii (de A. Ante- 
raireanu, 1897), Un duşman al poporului (de S. 
Grossman, 1895, de P. Sturdza, 1907), Raţa Săl
batecă (de E. Bottez şi M. Nicolau, 1913, de 
Laura Dragomirescu,'1921), Rosmersbolm (de V. 
Popescu, 1896, de D. N. Ciotori, 1916, de Laura 
Dragomirescu, 1923), Femeia mării (de Laura 
Dragomirescu, 1922, de Ch. Marian, 1. a.), Hedda 
Gabler (de B. Marian, f. a., de G. Finkelstein, 1921, 
de Laura Dragomirescu, 1922), Constructorul Sol- 
ness (de I. Giurculescu, 1910), Copilul Eyolf (de 
T. .Maiorescu, 1895), loan Gabriel Borkman (de

V. Hulubei, 1905), Ziua învierii (de I. Chendişi 
G. Sandu, 1900). Multe din acestea s’au reprezen
tat pe scena noastră din Bucureşti. In Martie 
1928 s’a sărbătorit în Bucureşti centenarul na
şterii lui prin & serie de conferinţe organizate de
iDfltltutnl de litera tară şl blbllogralle.

ICAR (lOAROs), pers. din mitol. greacă. Fiu 
al lui' Dedal, a fugit în sbor cu el din Labirint, 
dar apropiindu-se prea mult de soare, s’a topit 
ceara cu care erau prinse aripele şi a căzut în mare. 
A devenit simbolul luptelor pentru un ideal care 
nu se ajunge şi din cari omul iese învins.

ţCHEL, rîu, izvoreşte jud. Bălţi, trece în jud. 
Orheiu şi Lăpuşna şi se varsă în Nistru lîngă sa
tul Coşerniţa.

ICHIM TRAIAN (t 1929), pale5graf român. A 
publicat în revista ,,Ioan Neculce" din Iaşi şi în 
,,Revista Moldovei” din Botoşani un mare număr 
de documente privitoare la trecutul Moldovei din 
punct de vedere cultural şi economic. A murit 
sinucis.

ICOANA LUMII, revistă de vulgarizare sub con
ducerea lui G. Asachi. Iaşi 1840—41, 1845—46, 
1865—66.

ICONOCLAŞTI, distrugători de icoane, nume 
dat unor eretici creştini din sec. vm, cari nu 
admiteau cultul icoanelor.

IDECrUL-DE-JOS, com. rur. jud. Mureş,plasa 
Reghin-de-sus; 1063 loc. Staţie balneară: apă 
sărată, nomol. Staţie c. f. ideoia-Bâi între Gheor- 
gheni şi Reghin.

II! CIA-MARE şi I.-MICA, com. rur. jud. 
Timiş Torontal, plasa Jimbolia; 2415 loc. şi 1189 
loc.

JELE, persoane din mitologia noastră populară. 
Sînt nişte fete cari obişnuesc să iasă noaptea şi să 
joace hora în văzduh. Cine este prins în mijloc 
este lovit de boală. Mai aies paralizia se atribue 
influenţei lor: ,,luat din iele”.

lEMEN, stat în Asia la S. V. Arabiei în Coasta 
Mării Roşii; supraf. 70.000 km. p., ca. 900.000 loc. 
Suveranul poartă numele de Imam (deci statul e 
imamat) şi cel actual este El Hadi Mohammed 
(din 1927).

lENA, oraş în Germania (Turingia) pe r. Saale, 
55.000 loc. Universitate veche (l558), Institut 
pedagogic de mare reputaţie. Aci a repurtat în 
1806 Napoleon'I victoria contra Prusiei, cu care 
începe căderea acesteia. Se pune adesea în opo
ziţie cu Sedan.

IENICERI, corp de soldaţi turci înfiinţat de 
Arnurat I în 1360. Foarte viteji, foarte devotaţi, 
ei deveniră cu timpul nişte tirani ai Sultanilor şi 
mulţi din ei au fost răsturnaţi prin revoltele lor. 
I-a desfiinţat Mahmud u în 1826, cînd a pus să-i 
ucidă pe cei mai mulţi.

lENISEI, fluviu în Siberia. Isvorăşte în China, 
se varsă în Oceanul îngheţat; lung. 4750 km.

lEPURENI wm- EPURENI.
lEREMlA (t ca. 570 a. Chr.), profet ebreu, 

prăznuit de biserica ortodoxă la 1 Maiu. A pre
zis căderea Ierusalimului. De la el a rămas o 
colecţie de elegii religioase: Pllngerile lui leremia, 
cari fac parte din cărţile vechiului Testament. In 
româneşte, s’au publicat întîiu în Biblia din 1088.

IEREMIA, episcop eparh. Buzăului 1544-1558.
IEREMIA DlRTU (*1816 11893), arhimandrit 

român, arhiereu cu titlul Gălăţeanu] a fost pro
fesor la seminariul „Veniamin Costache” din Iaşi 
(1844—1869) şi director (1869—1872).

IEREMIEVICIU-DUBAU NIOOLAB (*1837), 
profesor român în Bucovina. A fost învă
ţător la şcoala românească în Cernăuţi (1860), 
apoi la şcoala pedagogică (1870). A publicat cărţi 
didactice: Abecedar, 1884, Cărţi de lectură, 1883, 
1895, 1897, Gramatică, 1885.

IERIHON, oraş din Palestina; pe la 1600 a 
Chr. Isus Navi l-a înconjurat şi, căzîndu-i zidu
rile la sunetele trompetelor, l-a luat în stăpînire.

IERMATA-NEAGRA, com. rur. jud. Arad, 
plasa Chişineu pe C’rişul Negru; 2060 loc. St. c. 1. 
între Timişoara şi Radna.
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lEHNUT (sau lEBNUT), corn. rur. jud. Tlrnava- 
niică plasa Iernut. Staţie c. f. între Tîrgu-Mureş 
şi Răăioeni.

IERUSALpa (ebr. zerusalaum, arab elkdds, 
turc. EtlDS-i-ŞERIF; Ir. ger. jerusalbm, ital. gb- 
RUSALEMME, lat. HiEROSOLTMA: mai tlrziu s'a numit 
AELIA CAPITOLINA), oraş în Palestina, care se 
administrează de Anglia cu mandat din partea 
Societăţii Naţiunilor; 63.000 loc. E unul din cele 
mai vechi oraşe cari există azi. Exista înainte de 
regele David, Solomon a zidit aci vestitul templu;

&

Vederea Ierusalimului.
a fost distrus de Nebucadnesar (586 a. Chr.), 
cînd începe pentru Israeliţi robia Babilonului; 
reclădit de Adrian (130 p. Chr.), ocupat de Perşi, 
de Arabi, etc. a fost cucerit de Cruciaţi la 1099 
cînd Godefrov de Bouillon a fundat R«gatai leru- 
sBiimniui, distrus de Turci sub Sultanul Saladin în 
1187. (f^ PALESTINA şi SIONISM).

IERUSALIMUL LIBERAT, epopee italiană în 20 de 
cînturi de Toranato Tasso (w acest cuv.).

lESO (YESSO), insulă din grupul japonez. Supr. 
94012 km. p., 2.359.000 loc. Oraşe pr. Matsmai, 
Hakodata.lEUD,'corn. rur. jud. Maramureş‘plasa Iza; 
3025 ioc. St. balneară: pucioasă. Aci s’a găsit un 
preţios manuscris din sec. xvi.

IEZER, schit corn. Cheia jud. Vîlcea întem. 
1553 de Mircea Ciobanui şi Doamna Chiajna.

IEZERUL sau LACUL DOROHOIU, lac 
jud. Dorohoiu.

IEZUIŢI, ordin religios catolic, înfiinţat de Ig- 
naţiu de Loyola la 1534, desfiinţat în 1773, reîn
fiinţat în 1805. In 1872 iezuiţii au fost expulsaţi 
din Germania, dar reprimiţi în 1903; în 1881 din 
Franţa. Adversarii lor ziceau despre dinşii: Curn 
lesuitis, non cum lesu iiis (Cu Iezuiţii nu mer
geţi cu Isus). . .IFLAE, numele, dat de Turci, Munteniei. Şi 
KABA-IFLAKIGEŞTI, corn. rur. jud. Storojineţ plasa SireJ 
ţelului; 3200 loc. După legea 1929, face ■ drţe din 
circ. corn. Ciudeiu. Staţie c. f. între Carapciu-pe- 
Siret şi Ciudeiu. , ,,, .

IGLIŢA (î) sat mic, jud. Tulcea plasa Măcin; 
aci'sînt ruinele cetăţii romane Ttoeamla. ţ] © in
sulă în Dunăre, jud. Brăila. II @ lac jud. Tulcea 
pe teritoriul corn. Turcoaia.

IGNATIE TEOFORUL, sf. martir, prăznuit de 
biserica" ortodoxă la 20 Decembrie. Era episcop 
al Antiohiei. model de virtuţi creştineşti. In anul 
107, venind Traian în expediţia contra Părţilor 
şi ajungînd în oraşul Tui, a găsit în episcop un 
mare adversar al cultului zeilor, l-a trimis la 
Roma, unde a fost sfîşiat de fiare în circ. Drumul 
pînă acolo a fost un adevărat triumf, căci peste

tot creştinii îi ieşiră în întîmpinare. Oasele lui |ER- 
au fost duse la Antiohia, de aci — cînd Saracenii ■■ p 
luară oraşul — fură aduse la Roma, unde se 
găsesc şi azi.

IGNATIE, episcop al, Rîmnicului între 1637—
1653; a'poi mitropolit ai ţării pînă pe la 1656, 
cînd a fost nevoit să demisioneze. Ca mitropolit, 
a întîmpinat pe Patriarhul de Antiohia, Macarie, 
a luat parte la ceremonia înmormîntării lui 
Mateiu Basarab şi a întronării lui Constantin 
Cîrnul.

IGNATIE II, episcop al Rîmnicului, pe la 
1659. In 1668 e pomenit ca decedat.

IGNATIE II, mitropolit al Ungrn-TTahici,
1810—1812. Grec, era mitropolit al Artei, cînd a 
fost chemat şi aşezat în Bucureşti de armatele ru
seşti de ocupaţie.

IGNATIEW NIOOLAE PAVLOVIOI (*1828tl908), 
om politic şi diplomat rus. A fost ambasador la 
Peking (1859), Constantinopol (1864), a luat 
parte la semnarea tratatului de la San-Stefano 
(1878), a fost ministru de interne (1881).

IGNAŢIU DE LOYOLA m- LOYOLA.
IGNĂŢEI, corn. rur. jud. Orhei plasa Răspo

peai; 2521 loc. După legea 1929, face parte din 
circ. corn. Răspopeni.

IGNORANTIŞTI, călugări a căror organizaţie 
a făcut-o J. B. de la Salle şi are de scop răspîndirea 
culturii în popor (1584).

IGRIŞ, corn. rur. jud. Tîmiş-Torontal plasa 
Periam: 3012 loc.

IISUS PV-ISUS.
ILADIA, vechiu judeţ în Banat despre care se 

vorbe'şte în unele documente ungureşti.
ILAR IAN PAPro rw- PAFIU-ILARIANU.
ILARIE TBODORBScu (fl925), episcop de Con

stanţă, ales la înfiinţarea acestei eparhii (1923).
A fost înainte preot şi profesor la liceul „Sf. Sava" 
şi la seminariul ,,Nifon Mitropolitul” din Bu
cureşti.

ILARION CEL MARE (f Ca. 371), sfînt prăz
nuit de biserica ortodoxă la 21 Octombrie. S'a 
făcut creştin la vîrsta de 15 ani şi a trăit în pust
nicie. Răspîndindu-se vestea că face minuni, era 
vizitat de multă lume şi de aceea a schimbat 
de multe ori locul de reşedinţă: îl vedem pomenit 
în Egipt, în Babiion, în Palestina, în Cipru, etc.
Se zice că a murit în Cipru.

ILARION II, egumen al măn. Bistriţa, ej)is- 
cop al Rîmnicului (1693—1705). Bănuit de amic al 
uniţilor din Transilvania, fu judecat de sinodul 
din Bucureşti, prezidat de Patriarhul Dositeiu al 
Ierusalismului, şi caterisit.

ILARION (ţl845), episcop de Argeş. Amic al 
lui Tudor'Vladimirescu. A ocupat de două ori 
scaunul: 1820—1823, 1828—1845. A lucrat ca 
partizan al lui Tudor la înce
putul mişcării acestuia. Era in
struit şi cu talent oratoric.

ILBA, corn. rur. jud. Satu- 
mâreplasa Seini; 1012loc. Sta- 
ţiec. f. între Satu-MareşiBaia- 
Mare.

ILEANA PRINCIFESA (*1908). 
fiica re'geluiFerdinandşi a Re- 
gineiMaria.S’a ocupatcuorga
nizarea cercetaşeloTromâne. In 
Iulie 1931 s'a căsătorit cu ar
hiducele Anton (ie Habsburg.

ILEANA cosmzEANA, personaj 
din poveştile şi poeziiie poporu- 
iui român. E întruparea frumu
seţii, graţiei şi farmecuiui poetic feminin. Una din 
formulele caracteristice: „Dincosiţă floarea-iclntă 
o mie împăraţi ascultă". In unele poezii este nu
mită şi Simzeana cu epitetul de Sora Soarelui.

ILEANDA, corn. rur. jud. Someş,plasa Ileanda;
1200 lo'c. I. MARE, staţie c. f. între Dej şi Jibou.

ILFOV ® pîrău, izvorăşte in jud. Dîmboviţa 
spre N. de Tîrgovişte. Din satul Bolovani se des
part 2 braţe: unul se numeşte Oollntina (••- acest 
cuv.), trece în jud. Ilfov şi formează lacul Ciocă-

Principesa ileana.
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I |_ |. neşti, trece prin balta Cemica şl se varsă. In rîul
IMR Dîmboviţa; altul se numeşte iiiovsini sau iiiovaţui, 

trece şl el In jud. Ilfov şi se varsă tot în 
r. Dîmboviţa aproape de corn. Dragomi- 
reşti. t ® jud. In Muntenia; cap. Bucu
reşti; 5176 km. p„ 710.792 loc. (1915);
10 plăşi, 2 corn. urbane, 10 suburbane,
123 rurale (1926); ţine de circ. Curţii- 
de-apel din Bucureşti; are 1 şcoală pri
mară urbană afară de Bucureşti (care are 
103 şcoale) şi 248 rurale (1929); 49 co
operative de aprovizionare şl consum cu 
capital 4.638.581 lei şi 5 coop. p. ex
ploatare de păduri cu capital 1.771.000 
lei (1925); are 400 biserici ortodoxe şi 
6 mănăstiri, ţine de eparhia Mitrop. din 
Bucureşti.

ţLlA, staţie c. f. De aci se desparte o 
linie spre Arad, alta spre Lugoj.

iliada, una din cele două mari epopei 
ale anticităţu greceşti transmise sub nu
mele lui Omer. Este un episod din răz
boiul Troiei. Toată mulţimea de fapte 
are ca izvor mtnia lui Achile, eroul 
principal al poemei, (w odiseea, omer).

MAKASi (t 1785), profesor 
grec In Bucureşti. A fost trimis de 
Alexandru Ipsilante în Germania şi Ita
lia pentru a-şi completa studiile.

ILIAŞ sau ilie n, domn al Moldo
vei (1546—i551). Era fiul lui Rareş.
Puţine fapte slnt cunoscute din domnia 
lui:e o expediţie în Transilvania Împreună cu dom
nitorul Munteniei, Mircea Ciobanul, îndemnată de 
Turci. Legăturile cu Turcii slnt aşa de mari In cit 
de bunăvoe lasă domnia fratelui său şi se duce la 
Constantinopol, undetrecela religia mahomedană.

ţLICI VOISLAV (*1862tl894), mare poet sîrb.
ILţE TESVITEANUL, profet sfînt, prăznuit de 

biserica ortodoxă la 20 Iulie. Se povesteşte despre 
el în vechiul Testament: s’a urcat la cer Intr’un 
car de foc.

ILIE, domn al Moldovei. Era fiul lui Alexan- 
dru-cel-Bun, căsătorit cu Maria, sora soţiei Re
gelui Poloniei Vladislav lagello. Vine la tron după 
moartea tatălui său, fiind cel mai mare fiu le
gitim (1432 sau 1433). E combătut de alţi fraţi şi 
mai ales de Ştefan, care îl şi răstoarnă (1433 sau 
1434). Ambii sînt ajutaţi de Poloni, dar Regele 
lor socoteşte că o bine să lase pe Ştefan să dom
nească şi să ţie pe Ilie In statele sale ca să-l aibă 
candidat pentru cazul cînd celălalt nu i-ar fi 
destul de credincios. Această situaţie ţine cam 
un an şi Ilie vine cu partizanii săi şi-l învinge, dar 
Polonii găsesc acum o altă cale de împăcare: să 
domnească amîndoi, Ilie avînd cea mai mare 
parte din ţară şi Ştefan o parte mai mică în Sud. 
Lucrurile merg bine cam 9 ani (1434 sau 1435 plnă 
în 1443 sau 1444), dar Ştefan, ambiţios, se răs
coală cu ajutor polon, prinde pe fratele său, îl 
orbeşte şi-l închide. Ilie a lăsat doi fii: Roman şi 
Alexandru.

ILIţlSCU TAşcu, profesor român macedonean 
în oraşul Cruşevo. A publicat scrieri în dialect.

ILIBI (= ILLYRI), popor de origine indo-eu- 
ropeană, care a locuit în Peninsula Balcanică. In 
timpul dominaţiunii romane, ei ocupau o pro
vincie numită iiiyrioum, care corespundea în parte 
cu Albania de mai tîrzlu. In 1809 Napoleon I luă 
de la Austria regiunea corespunzătoare în parte 
vechiului lUyricum şi formă o provincie de 50.000 
km. p. şi 1.500.000 loc. In 1816 această provincie 
şi cu altele formară Regatni iiiriei, supus coroanei 
austriece. Pe la 1850 regatul se desfiinţă şi toa
te ţinuturile lui deveniră simple provincii austri
aco. Această situaţie ţinu pînă după războiul mon
dial, cînd ele trecură parte la Italia parte la 
Iugoslavia.

ILIŞţŞTI, circ. c. j. Suceava, cu 3 sate (1929).
ILLINOIS ® rîu, afl. al lui Mississipi, lung. 

4l0 km. ţ ® stat din Statele-Unite Americane 
(din 1818), 146.756 km. p., 6.485.000 loc.

ILLUSTRATION (L1), revistă franceză de informa- 
ţiuni ştiinţifice, politice, artistice, etc. cu nume-
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Harta jud. Ilfov.

roase ilustraţiuni. E mult citită în ţara noastră. 
A apărut bl anul 1842.

ILMEN, lac în Rusia la S. de Novgorod, 919 
krri. p.

ILTEU, Staţie c. f. jud. Arad, între Ilia şi Să- 
vlrşin.

ţLVA-lVLARE şi I. MIGA, com. rur. jud. Nă- 
săud, plasa Sîngeorz-băi; 4088 
loc. şi 2059 loc. i.-mioA, staţie 
c. f. între Bcclean şi Rodna.

IMERETINSKI ALEXANDRU 
CONSTANTINOVICI nUmit şi PRINŢ 
BAGRATION (*1837 f 1900), 
general rus. A fost şeful mare
lui Cartier în timpul războiului 
din 1877-78, apoi (1897) guver
nator general al Poloniei. • j TirIMITAŢIA LUI ISUS, oporă atri- stema jud. Ilfov, 
buită lui TOMA A EEUFis (•*■ acest cuV.), s’a tra
dus de mai multe ori în rom.: de Samuil Micu, 
1812 ms. Acad. Nr. 397; de Gavril Munteanu, 
Buc. 1845; de P. N., Bacău 1902.

IMPERII: cele mai însemnate imperii din istoria 
universală: 1.'Imp. roman (29 a. Chr. — 395 p. 
Chr.), întemeiat de August şi desfăcut în două la 
moartea lui Teodosie; 2. Imp. roman de occident 
(395—476), cap. Roma, început cu Onoriu, un 
fiu al lui Teodosie, sflrşit cu Romulus Augustulus; 
3. Imp. roman de Orient (395—1453)cap. Constanti
nopol, început cu Arcadlu, celălalt fiu al lui Teo
dosie, sfîrşit cu Constantin xiii Paleologul, s’a 
numit şi imp. grec, imp. Constantlnopolel, imp. bi
zantin, fr. Bae-Emplre, ital. Basso impero; 4. Slintnl 
Imp. sau al 2-lea imp. de Occident (800—888), întemeiat 
de Carol cel Mare; 5. Imp. romano-germanlc sau ger
manic (C 2—1806) intern, de Oton cel Mare şi ter
minat prin abdicarea lui Francisc II; 6. Imp. latm 
(1204—1261), întemeiat de Cruciaţi la Constan
tinopol; 7. Imperiul rusesc (1533—1917) întemeiat 
de Ivan cel Groaznic, care ia titlul de ţar şi măreşte 
unitatea statului; 8. Imp. Franţei (1804—1814) în
temeiat de Napoleon I şi sfîrşit cu căderea lui; re
înfiinţat sub Napoleon lu (1852—1870) zis ei 
doilea Imperiu; 9. Imp. Oermanlel (1871—1918) în
temeiat de regele Prusiei, Wilhelm I, care lu pro
clamat împ. la Versailles, şi desfiinţat prin fuga 
lui Wilhelm n după armistiţiul din 1918; 10. Imp. 
indiiior creat în 1878 şi unit cu coroana regală a 
Marei Britanii.

PVIRE ALEXANDRU (*1820tl900), filolog şi is-
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orie literar maghiar, profesor la Universitatea din 
Cluj (1872). Opere: Magyar mondattan (Sintaxa 
maghiară), A kOzepkori magyaT irodalom stiljarol 
(Despre stilul literaturii maghiare medievale), 
Kazînczy kdlUszete (Poezia lui Kazinczy).

INCAŞI, vechii locuitori din Peru, care aveau 
o civilizaţie proprie foarte interesantă.

INCHIZIŢIA, un fel de tribunal religios instituit 
pe la 1184, care judeca pe eretici In secret şi putea 
să-i supună la tortură. A făcut multe victime 
în ţările catolice. A fost desfiinţată în Franţa de 
Napoleon In 1808, dar s’a reînfiinţat în 1814 pentru 
scurt timp (1820); în anii următori a dispărut 
treptat şi în celelalte state.

INGULEŢ ION (*1885), om politic român din 
Basarabia.'a făcut studii la lac. de medicină din 
Dorpat, apoi la lac. de ştiinţe din Petcrsburg. Fi
zician la observatorul meteorologic din cap. Rusiei, 
profesor la şcoala comercială de acolo. A făcut 
studii despre razeie anodioe, despre natura lu
minii; a publicat biografii de savanţi şi articole de 
vulgarizarea ştiinţei. In 1917 s’a amestecat în 
luptele revoluţiei ruseşti şi a fost ales preşedintele 
primei adunări româneşti în Basarabia, apoi pre
şedintele republicei independente moldoveneşti. 
A fost ministru în guvernul prezidat de Alex. 
Marghiloman ca reprezentant al Basarabiei (9 
AprU 1918), apoi In următoarele guverne din 
anii 1918, 1919, 1920, 1922 şi apoi în guvernele 
liberale ca ministru de resort. Ales membru ai 
Academiei Române (1918), a vorbit în discursul 
de recepţie despre: Spaţiul şi timpul in noua 
lumină ştiinţifică.

DrofiPENDANOE BELGE, ziap politic din Bruxelles, 
fundat în 1830.

iNDfiPENDANCE (L’) BOUMAiNE, ziar poUtic, apare 
în Bucureşti din 1879.

INDEPENDENŢA, staţie c. f; jud. Covurlui, 
între Bărboşi şi Tecuciu. Circ. corn. cu 2 sate.

independenta (războaie pentru). Cele mai în
semnate: 1. răzb. Italiei contra Austriei (1859— 
1866); 2. răzb. statelor Unite contra Angliei (1775— 
1783); 3. războiul Rom&niei contra Turcilor (1877). 
Independenţa noastră s’a proclamat în Cameră 
In ziua de 9 Maiu 1877 printr’o moţiune ca urmare 
la o interpelare a lui Nicolae Fleva şi a doua zi 
la serbarea obişnuită de 10 Maiu guvernui. pre
şedinţii Corpurilor legiuitoare şi regele în cuvln- 
tările rostite au accentuat faptul. Iată numele 
deputaţilor cari au votat independenţa: N. Ata- 
nasiu. St. Bechianu, D. Berendeiu, Gr. Berendeiu, 
C. Bobeica, P. Buescu, Sc. Călinescu, I. Cîmpi- 
neanu, R. Campiniu, A. Candiano-Popescu, Gr. 
Cantacuzino, G. Cantili, D. Cariagdi, N. Catargi,
A. Celebidachi, P. Cernătescu, G. Chiţu, I. Co- 
drescu, C. Colibăşanu, N. I. Constantinescu, E. 
Costinescu, I. Diamandescu, N. Dimancea, I. Do- 
can, D. P. Economu, M. Ferechide, Sc. Ferechide, 
N. Fleva, D. Frunză, I. C. Fundescu. N. Furcu- 
lescu, D. Genescu, P. Gheorghiadi, P. Ghica, G. 
Ghiţescu, G. Gîţă, D. Giani, C. Giuvara, P. Gră- 
dişteanu, G. T. Grigorescu, G. Hasnaş, T. loan, 
G. Livezeanu, Neron Lupaşcu, G. T. Macri, V. 
Maniu, G. P. Mantu, D. Mărgăritescu, F. Milescu, 
G. Misail, Chr. Moşescu, S. Nicolau, St. Paruşef, 
R. Pătărlăgeanu, I. Poenaru-Bordea, G. Polizu, E. 
Predescu, D. Pruncu, G. Pruncu, G. Rătescu, 
G. Radovici, N. Rosetti, M. Schina, G. Sefenda- 
chi. Gr. Serurie, R. Stefanescu, V. A. Urechia, 
E. Vergati, G. Vernescu, 1. Vilacrose. N. Viişo- 
reanu. Gr. Vulturescu, T. Călinescu, V. Vidraşcu, 
Z. Urlăţeanu, G. Goga, M. Ghelmegeanu, A. Sih- 
ieanu, C. A. Rosetti. (Abţinut N. lonescu şi N.
B. Locusteanu).

ptDEX, listă în care se înscriu cărţile pe cari bunii 
catolici nu trebue să le citească. în cursul anilor 
s’au adunat liste numeroase. Cărţile acestea 
oprite erau In anii din urmă în număr de 15.000. 
Supravegherea acestor liste o are aşa numita con- 
ffregatio indicis. De la acest fapt vine expresia: 
l-a pus la Index = l-a depărtat pe cineva de la o 
însărcinare sau 11 ţine în bănuială.

INDIA (e^ harta ASIEI), regiune vastă din Asia |fy|C- 
de S. alcătuită din două mari peninsule: india de 
NORD (numită de obiceiu numai india) şi india llMU 
DE SUD (numită de obiceiu indochina), despărţită 
prin golful Bengal, india are o supraf. de ca. 
4.715.000 km. p. De ea ţine şi insula ceylon (65.000 
km. p.). E udată de indns, care izvorăşte din Hi 
malaia şi se varsă în golful Arabic, Qange, care se 
varsă In Golf Bengal ca şi Brabmapntra. In partea de 
N. slnt M. Himalaia, la Sud Gaţii de V. şi de E. 
Populaţia e de ca. 325.000.000 loc. Cea mai mare 
parte din teritoriul Indiei aparţine Angliei; ea con- 
stitue imperiul Indiei (indian empire hind) şi este 
guvernată de un vice rege. In această stăpînire se 
cuprind: a) 9 provincii fca: Aasam, Bengal, Bombay, 
etc.); b) 9 state şi agenţii (Intre cari şi Beinoietan); 
c) 2 state vasale, cu oarecare independenţă, gu
vernate de unmaharajah: Bhntan şi Nepal. Afară de 
acestea, sînt foarte multe insule.

Capitala Imperiului britanic din India este 
Deibi, 304.000 loc. Oraşe pr. oaicntta, fosta capitală 
pînă în 1911, 1.328.000 loc.. Bombay, 1.176.000 loc.,
Madias, 527.0(X) lOC., Bangun, 342.000 loc., Labore, 
282.000 loc.

Pe teritoriul Indiei, pe coaste, se găsesc şi cîteva 
mici teritorii cu oraşe cari sînt posesiuni franceze 
(Pondlohery, Cbandemagor, Tanoon, Earlkal, Mahd) şi 
altele portugeze (Qoa, Damao, DIu).

Cea mai depărtată epocă din viaţa popoarelor 
din India este cunoscută din cărţile Vedelor. După 
aceasta urmează epoca zisă a bramanismului, după 
care vine abudismului (sec. iva. Chr.). Perşii sub 
Darius cuceriră o parte din acele regiuni, apoi veni 
expediţia lui Alexandru cel Mare care se opri la 
fluviul Indus. Mai tîrziu Romanii si Arabii avură 
raporturi comerciale cu India. 0 stăpîniră în 
parte Arabii (sec. vii p. Chr.), Afganii (sec. xii). 
Mongolii (sec. xiv). Cînd încep călătoriile cari au 
de rezultat marile descoperiri geografice, se aşează 
aci colonii portugheze, olandeze, franceze şi en
gleze (sec. XV şi urm.). Infinţarea „Companiei 
engleze a Indiilor”, pc Ia 1600, contribui la în
tărirea influenţei Englezilor în aceste părţi. Ea 
se mări prin relaţii comerciale, prin aşezări co
loniale şi prin lupte cu indigenii şi chiar ou Eu
ropenii (mai ales cu Francezii): pela 1767 mai 
toată India centrală recunoscu supremaţia en 
gleză. La începutul sec. xix această supremaţie 
se întinse şi mai departe. După luptele grozave ce 
avu să susţie la 1857 cu Cipaii revoltaţi. Anglia 
îşi anexă India şi In 1876 Regina Victoria primi 
titlul de impărăteasâ a Indiilor, iar Regele actual 
George V se încoronă în această calitate în oraşul 
Delhi, oare deveni capitala acestui imperiu. Curînd 
după aceasta începură mişcări revoluţionare cu 
caracter naţionalist, manifestate prin atentate in
dividuale sau în masă, înregistrate chiar în anul 
1929 şi 1930. (•»-indochdiaI.

INDIAN OCEANUL se întinde între Africa, Asia 
şi Oceania, supraf. 75.000.000 km. p.

INDIENI, locuitorii Indiei. In mod impropriu 
se dă acest nume şi vechilor locuitori ai Amerioei 
de Nord, pentrucă, după călătoriile lui Columb, 
se credea că el a descoperit ţărmurile Indiei din 
partea de V.

INDOCRDIA, este partea de E. a Indiei. E o 
imensă provincie cu o supraf. de ca. 2.000.000 km. 
pl., udată de fluvii mari: Dranady, Salnen se varsă 
In Golful Bengal (Ocean Indian), Heoam, Hekong se 
varsă în G. Siam, etc. Partea de N. V. Birmania face 
parte din imperiul britanic, care mai stăpineşte 
şi partea de S. a peninsulei numită Haiacoa cu 
oraşul singapnr. Partea centrală o formează regatul 
siam (w acest cuv.). Partea de E. este indochina 
franceză. Care Cuprinde provinciile Tonhin, Annam,
Laoa, oambodge şi Cochinohina, formînd un teritoriu de 
ca. ’iOl.OOO km. p., cu o populaţie de ca. 19.000.000 
locuitori.

INDUS, fi. India, Izvoreste în Tibet, se varsă 
în marea de Oman; 3120 km. lung.

INDUSTAN, numire geografică corespunză
toare în parte cu India, fără Belucistan la V. şi
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INE Jntinztndu-se pină la Gange şi cuprlnzlnd toată 
A peninsula (m- india)

IvJA INEŞTI, corn. rur. jud. Orheiu, plasa Teleneşti; 
2632 loc. După legea 1929, face parte din circ. corn. 
Teleneşti.

INţlU © com. rur. jud. Arad,( plasa Ineu; 
6212 ioc. Aşezat pe ambele maluri ale Crişulul- 
alb: comerţ de vinuri. A fost cetate. Statie c. î. 
pe linia Arad-Slntana-Brad. H ® com. rur. jud. 
Ciuc, plasa Centrala: 2139 loc. ţ ® com. rur. jud. 
Bihor, plasa Tileagd; 2150 loc. f ® vlrf In Munţii 
Rodnei jud. Năsăud, peste 2000 m. Înălţime.

INGRES [e" gr’] jean AUGUSTH (*1730t 1867), 
pictor francez, renumit mai ales prin perfecţiunea 
desenului.

INN, rlu, izvorăşte In Elveţia (Canton Gri- 
sons), trece prin Austria, prin Bavaria şi se varsă 
in Dunăre la Passan, după ce udă multe oraşe, 
Intre cari înniiitaok.

ţNNSBRUCK, oraş Austria (Tirol); 55.000 loc.
INOGENŢIU III (*1161tl216), al 181-lea 

papă al Rome (1198—1216). A pornit cruciada 
contra Albigensilor şi a luat iniţiativa cruciadei 
4-a. Numele lui: baron seoni.

INOCţlNTIU rv (+1254), al 185-lea papă al 
Romei (1243 -1254). E acela oare a excomunicat 
pe Împăratul Frederic ii. Numele Iui era sinibald
FIBSOHI.

rNOCŞNŢIU XI (*1611+1689), al 247-lea pa
pă al Romei (1676—89). A avut multe conflicte 
cu Ludovic XIV regele Franţei. Numele lui era;
benedict odescalcbi.

INOGENŢIU, egumen, măn. Brăncoveni; 
episcop ăl Rlmniculiii Intre 1728—1735.

INOCţlNŢIU CHiTULEscn (*1819+1893), di
rector al seminariului din Bucureşti 1850; episcop 
al Buzăului, 1873—1893.

INOTEŞTI, staţie c. f. jud. Prahova, Intre 
Ploeşti şi' Buzău.

institutul franţei, se numeşte reuniunea celor 
5 Academii din Franţa: Aoud. (lanouA, de inaoriptii, 
de etUnte morale el politice, de atlinte, de aite frainoasc.

INSTRUCŢIUNEA PUBLICA, revlstă Oficială pentru 
învăţămlnt, Bucureşti 1859—61, sub redacţia Iui 
Aug. Treb. Laurian.

INSTRUCŢIUNEA PUBLICA, revistă oficială pentru 
învăţămlnt, Iaşi 1860, redactor; V. Alexandrescu 
[Lirechia].

piSULA ŞţmPILOR, In Marea [Neagră, la 
45 km. de gura braţului Sulina; supraf. 17 ha. 
Aparţine României din 1879. Aci e un far.

INTERLAKEN, oraş în Elveţia (canton Berna) 
Intre lacurile Thun şi Brienz; 3621 Ioc., localita
te climaterică europeană.

lOACHDVI sflntul, prăznuit de biserica or
todoxă la 9 Septembrie. E tatăl Sf. Fecioare Maria.

lOACHpn II (ECTOR), elector de Brande- 
burg (*1505+1571), unul din cei cari au contribuit 
la introducerea reformei în Germania.

lOACHIM, mitropolit al Proilaviei între 
1774—1777'.

IO.^N AORAFIOTUL, profesor grec la Academia 
Domnească din Bucureşti pe la 1780. Se zice că 
a colaborat la dicţionarul lui Henricus Stephanus 
(•V Egtlenne).

IOAN'APOSTOL ŞI EVANGHELIST (tlOl), prăznuit 
de biserica ortodoxă la 8 Maiu. Fraţe cu laoov, 
a fost apostolul cel mai iubit de Isus. Lui i-a în
credinţat — cînd era pe cruce — pe mama sa 
ca s’o îngrijească, prin faimoasele cuvinte: 
,.Femeie, iată fiul tău!" Pe el şi pe alţi doi (Petru 
şi lacob) i-a luat ca martori la schimbarea la faţă. 
Lui i-a destăinuit — la cina cea de taină—că Iuda 
va fi vînzătorul. După Înălţare. loan a predicat 
învăţătura lui Hristos în Asia mică, a organizat 
episcopatele aleglnd şi sfinţind pe cei vrednici. 
In anul 95 a fost arestat şi chinuit. Domiţian l-a 
relegat In insula Patmos, dar Nerva l-a libe
rat şi el a continuat să -şi exercite misiunea pînă la 
adinei bătrlneţe. Sf. loan este autorul Evangheliei, 
care-1 poartă numele, şi care are de obiect a com
pleta lipsurile din celelalte trei; e scrisă în gre

ceşte. Mai avem de la el şi.3 epistole; i se atribue 
şi Apocalipsul.

IOAN III zis ARMEANUL sau cel CUMPLIT,
(+157'4) domn al Moldovei 1572—1574). Era 
fiu natural al lui Ştefăniţă, fiul lui Bogdan. Mama

loan Evanghelistul
(după Evanghelia lui Teodosie, Bucureşti 1682).

lui era armeancă, de aci supranumele ce-i dase 
poporul. Cu gindul de a-şi pregăti drumul la 
tronul Moldovei, a călătorit prin Polonia, Crimea, 
Germania (sendnd în armata Împăratului Maxi- 
milian), apoi s’a dus la Constantinopol, de unde a 
fost exilat în insula Rodos (ca pretendent la tron 
neplăcut): aci se face negustor de pietre pre
ţioase, cîştigă sume însemnate, îşi face relaţii 
printre puternicii de la Poartă, ..
îşi face şi în Moldova un partid 
şi astfel devine domn în 1572.
Stăpînirea lui e înfăţişată ca 
plină de acte crude făcute mai 
ales contra boerilor, pe cînd 
căuta să atragă iubirea poporu
lui de jos. Araesteeîndu-se în ,, 
intrigile politice din Polonia cu m 
prilejul alegerii ca rege a lui 
Henric de Anjou, în oare era în- îgfl 
teresată şi Turcia, îşi crează oa
recare atmosferă ostilă la Poartă. IoaD Vo<|ă 
Amestecul Chiajnei, care doreşte cel Cumpăt, 
un tron pentru fiul ei. Petru Şchiopul, măreşte 
această ostilitate şi loan, nevoind să se supună 
cererilor de bani, e destituit şi se decide a-şi păstra 
tronul cu armele, .\jutat de Cazaci, dobîndeşte 
mari victorii contra armatelor turceşti şi mun
teneşti, intră în Muntenia, pradă mai multe oraşe, 
pune Domn pe Vintilă Vodă; dar, după ce veniră 
alte oştiri turceşti şi după ce fu trădat de cel mai 
de aproape al său căpitan Ieremia Golia, fu 
nevoit să capituleze la Roşcani cxi condiţia de a fi 
trimis viu la Constantinopol. Comandantul ar
matei turceşti, însă, îl ucise pe loc în mari chinuri. 
Viaţa lui a fost scrisă cu mare admiraţie, exage-
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rind uneori,deB.P. Hasdeu (1865); asemenea a dat 
subiect unei piese de M. Sorbul („Letopiseţi1,1914).

lOAN BOTEZĂTORUL, prăznuit do biserica or
todoxă. la 7 Ianuarie. După ce a stat treizeci de 
ani în pustie, începu să predice, să prevestească 
venirea lui Mesia şi să boteze. Isus a venit şi el, 
loan l-a recunoscut şi, după stăruinţa lui, l-a 
botezat şi pe el. De atunci toată lumea îl venera 
şi chiar Irod, tetrarhul, 
îl chema ca să-i asculte 
cuvintele. Cu mare mo
destie zicea că este nu
mai Glasul celui ce strigă 
în pustie (vox clamantis 
in deşerta). După ce Irod 
îşi- părăsi soţia şi luă 
pe Irodiada, soţia Ira- 
telui său, Ipan îl mustră 
în public.. Irod II puse 
la închisoare şi într’o zi, 
cînd Salomea, lata soţiei 
sale, danţă cu prilejul 
unui mare banchet, el 
tăgădui că-i va da orice 
va cere şi atunci ea, 
slătuitădemama ei,ceru 
capul SI. loan, ceeace se 
îndeplini. Moaştele Stîn- 
tului Sînt împărţite în loan Botezătorul, 
diferite părţi ale lumii <duPă 0 veche icoană) 
creştine. Se spune că Neagoc, Domnitorul Mun
teniei. avea mina dreaptă şi a dăruit-o unei mă
năstiri din Muntele Atos spre a dobîndi în schimb 
capul şi mînaSr. Nifon.

lOAN II OAZIMIR ('1609ti672), rege al Po
loniei,' 1648-1667. După o tinereţe aventuroasă, în 
care vreme se făcu călugăr,1a Roma şi ajunse car
dinal, Iu chemat în Polonia la moartea lui Wla- 
dişlaw IV. Părăsi rasă, se căsători şi luă tronul. 
Lupte necontenite, şi interne şi cu vecinii, caracte
rizează domnia lui. A fost o epocă de anarhie; 
atunci s'a înfiinţat liberum veto (1652), care a 
avut aşa de rele urmări pentru desvoltarea sta
tului. Adversarii săi ziceau că iniţialele numelui 
său I. C. R. (Toannes Gazimirus Rex) înseamnă 
Initium calamitatum Regni (începutul calami
tăţilor regatului). A abdicat şi a murit în Franţa.

lOAN I CEL MARE (*1357 tl433), rege al Por
tugaliei de la,1385.

lOAN CEL NOU (tl330), sfînt. Era din Trebi- 
zonda şi călătorea cu mărfuri ale stăpînilor săi. 
Odată se afla pe o corabie a unui strein catolic. 
Acesta, ca să-i poată lua 
marfa, l a denunţat unui 
Persan, adorator ai focu
lui, care — după tradiţie 
s’a ti aflat la Akkerman 
(Cetatea Albă) pe malul 
Nistrului. A fost supus la 
chinuri pentru credinţa sa 
şi a murit acolo. Corpul 
lui a fost iuat de Alexan
dru cel Bun, Domnul Mol- 
'-!ovei,şi dus la Suceava.

lOAN COLIBAŞUL (1450), 
prâznuit de biserica orto-. 
doxă la 15 Ianuarie. Era 
fiul unui bogătaş din Con- 
stantinopol; a părăsit casa 
părintească şi, după multă 
vreme, a revenit, dar n’a 
fost recunoscut şi a trăit 
într’o colibă pe proprietateaior. Numai cînd a fost 
să moară s’a ştiut cine e. Părinţii au ridicat pelocul 
acela o biserică frumoasă. Corpui lui se afiă la 
Besanţon (Franţa).

IOălN oorvin hunyadi (* ca. 1400tl456), din 
familia românească a Corvineştilor, al cărei sediu 
era în jud. Hunedoara, unde se afţă şi azi castelul. 
Voevod al Transilvaniei (1442),' el dobîndi co
manda armatei ungureşti şi avu mari succese 
contra Turcilor, dar. şi cîteva Infrîngeri. In timpul

lOA

Sf. loan cel Nou. 
(Din Cazania lui 
Varlaam 1643).

loan Hunyadi.

domniei lui Vladislav, care era şi regele Poloniei lOA- 
(1440—1444) cît Şl în timpul rmnorităţn regelui 
Ladislav (1444—1452) şi chiar mai tîrziu, a fost 
conducătorul efectiv al Unga
riei şi i-a asigurat prestigiul 
prin acţiunile sale militare. Ul
tima lui acţiune a fost gonirea 
lui Mahomed II de la Belgrad 
(1456). Avea ca adversar pe 
contele Cilly. Fiul său Ladi
slav II ucise şi fu la rlndu-i 
omorît din ordinul regelui; dar 
fiind silit a-şi părăsi tronul, 
veni în locu-i alt fiu al lui loan,
Mateiu Corvin («^ acest cuv.).

lOAN HRIS'OSTOM sau GURĂ 
DE AUR, Slavon. ZLATOUST (*ca. 347 t407), sfînt 
prăznuit de biserica ortodoxă la 13 Noembrie, 27 

■ şl 30 Ianuarie. Era fiul unui general roman, care 
comanda trupele din Siria. Rămas fără tată în 
fragedă vîrstă, a fost crescut de mama sa în 
principiile unei severe virtuţi, a fost instruit de 
cei mai învăţaţi profesori din acea vreme şi pe 
la 20 de ani ajunse advocat cu renume. Epis
copul Meletie din AnLiohia l-a luat pe Ungă 
dînsul, şi l-a instruit în cele religioase; dar el 
părăsi palatul episcoijal şi, după aceea, se re
trase în munţi, trăind într’o comunitate de călugări 
asceţi, cari cultivau postul cel mai strict şi tăce
rea. In 381 episcopul FJavian 
îl făcu predicator, după ce 
îl hirotonisi ca diacon. Re- 
numele său deveni universal 
şi împăratul Arcadiu îl făcu 
patriarh al Constantinopo- 
lului la 398. In această ca
litate el a slujit biserica, ,'ă- 
clnd prozeliţi şi criticîncL — 
uneori cu mare succes — 
moravurile uşuratice ale a- 
ristocraţiei. Apărarea Eunu
cului Eutropiu, care din sclav 
ajunsese prim-ministru şi pe 
care împărăteasa Eudoxia 
voia să-l pedepsească, îi făcu 
mulţi duşmani. Depus de un I°an Hrisostom. (după 
sinod special şi exilat în o veche icoană).
Bitinia în 403, de unde tu rechemat, dar gonit 
din nou, muri pe drum cînd era condus spre locul 
exilului. Rămăşiţele.sale se găsesc în biserica Vati
canului din Borna. Din cuvintele şi scrierile sale 
au rămas multe şi s’au tradus în toate limbile.

lOAN DAMASCENUL (t ca. 780), Sfînt prăznuit 
de biserica'ortodoxă la 4 Decembrie. Numit după 
locul naşterii sale, a fost om învăţat şi cu situaţie 
Înaltă la Curtea Califilor. Ca să se curăţească su
fleteşte, s’a retras într’o mănăstire, unde s'a supus 
unei discipline foarte severe. CîndLeon tsauricul a 
publicat edictul contra icoanelor, loan a scris trei 
cuvîntări prin careapărăînchinarealaicoane şiapoi 
a colindat prin Palestina propagînd doctrina sa,

IO AN DOCTOR, sfînt prăznuit de biserica or
todoxă la 31 Ianuarie. A trăit în Alexandria îm
preună cu Chiru, şi, fiind medici, profitau de 
aceasta ca să facă prozelitism creştin. Pentru 

I aceasta au fost decapitaţi.
IO.AN FĂRĂ FRICĂ (*1371f 1419), ducele Bur- 

gundiei. a pornit războiu contra moştenitorului 
tronului Franţei (Carol VIU, a învins In mai multe 
lupte, a luat Parisul şi a fost asasinat tocmai cînd 
începuseră tratative de împăcare între el şi moş
tenitor. ' - • ,

.lOAN FĂRĂ PĂMÎNT (*il66 tl216), rege al An
gliei dC la 1199. A pierdut posesiunile ce avea în 
Franţa; a dat constituţia numită magna charla 
libertatum (1215).

IO^lN lusdjski, episcop socinian în .Moldova, 
1561—1563, în timpul domniei lui lacob Eraclidul.

lOAN milostivul, sfînt (t619) prăzni it de 
biserica ortodoxă la 12 Noembrie. Din familie 
nobilă şi cu avere mare, rămînînd văduv, se 
lepădă de tot, împărţind averea la săraci, şi

Gh. Adamescu. Dicţionar enciclopedic ilustrat. • lt)97 107



ION
lOA- trăi în practica faptelor bune. Ales patriarh al 

Alexandriei (608), a continuat milosteniile sal», 
a dat necontenit sfaturi celor nenorociţi, a îm
păcat pe cei Induşmftniti, a predicat contra ere
ziilor.

lOAN NEFOUUC SALVATOR (*1852), arhiduce al 
Austriei. A participat la ocuparea Bosniei In 1878, 
a ocupat funcţiuni înalte în comandamentul arma
tei; a dispărut în 1890 fără sa se mai ştie de el.

lOAN PALEOLAVRITUL, sflnt jpraznuit de bi
serica ortodoxă la 19 Aprilie. Pfrăsind patria şi 
familia, a pornit în propagandă şi a murit la 
Schitul Sf. Hariton.

lOAN V PALEOLOOtJL (* 1332 f ca. 1390), împărat 
bizantin (1341—1390). Domnie turburată de mari 
lupte civile. Cîţiva ani a avut asociat la tron pe 
loan Cantacuzino. Bătut de Turci, a fost silit 
a le ceda cele mai frumoase provincii.

lOAN POSTITORUL (t595), patriarh al Con- 
santinopolului (dela 586), sfînt prăznuit de bi
serica ortodoxă la 2 Septembrie. A dus o viaţă 
de mare simplitate şi a fost cunoscut prin re-
?imul de hrană redus la cea mal simplă expresie 

pepeni, struguri, smochine) In vreme de treizeci 
de ani. Tradiţia li atribue minuni efectuate graţie 
rugăciunilor lui. Proclamîndu-se patriarh ecumenic 
a provocat un protest din partea papei de la 
Homa.

lOAN scArarul (*ca. 525f605), sfînt, prăz
nuit de biserica ortodoxă la 30 Martie. Om în
văţat, s’a călugărit şi a trăit mulţi ani în pustie. 
Pe la anul 600 a fost ales stareţ al unei mănăstiri 
din muntele Sinai. A lăsat o carte numită Scară, 
fiindcă arată treptele pe cari trebue să Ic urce 
omul spre a ajunge la perfecţiune.

lOAN lIsiQisMDND (*1540tl571), rege al Un
gariei şi principe al Transilvaniei. In timpul 
său s'a răsplndit în Transilvania protestantismul. 
A stat în legături de prietenie cu Al. Lăpuşneanu, 
domnul Moldovei, care a ajutat pe Isabela, mama 
lui I. II, să recapete stăpînirea Ardealului.

lOAN uoEancuL, sflnt prăznuit de biserica or
todoxă la 18 Aprilie. A fost ucenicul Sf. Grigore 
Decapolitul şi, după moartea acestuia, a trăit 
la locurile sfinte Intr’un schit al St. Hariton, unde 
şi-a dat duhul.

lOAN 1 ZAPOLlAn-ZAPOLYA. 
lOAN I ziMiscES (*925t976) împărat bizantin 

dela 969. A ucis pe Foca pentru a fi ales el; a 
expulsat pe Manichei din statul său. (w manichbi 

IOANA(jeanne)d’arc( * 1412 
ti431), eroină franceză. In vre
mea clndţara sa era ocupată de 
oştiri engleze, ca, fiica unor 
simpli ţărani, isbuti să ridice 
moralul armatei franceze, să li
bereze oraşul Orlăans şi să facă 
posibilă încoronarea regelui Ca- 
rol vil la Reims. Fiind, însă, 
prinsă de Englezi la Compiăgne, 
fu oslndită ca vrăjitoare şi arsă 
pe rug. Amintirea ei a fost ne
contenit cinstită de Francezi; 
mari serbări s’au făcut în onoa
rea ei mai ales în anii din urmă 
clnd Vaticanul a declarat-o 
sfîntă (1920).

lOANICHIE CEL MARE (f
ca. 845), sfînt prăznuit de bise
rica ortodoxă la 4 Noembrie.
A fost soldat în garda împăratului Constantin Co- 
pronim, a ajuns la grade mari, a persecutat pe în
chinătorii la icoane, dar, convins de rătăcirea sa, 
aTenunţat la situaţia ce aveaşi s a f icut călugăr.

lOANICHIE, Mitropolit al Proilaviei pe la 
1716.

lOANICHIE, episcop al Romanului 1747— 
1769.

lOANICHIE FLORU, episcop al Romanului 
1897—1899.

lOANID OHEORQHE (*183011888), profesor ro
mân de limba elenă la şcoala Sf. Sava din Bucureşti

Ioana d’Arc 
(după o statiie).

A publicat cărţi de specialitate; Gramatica elenă, 
1840; Dicţionar eleno-romănesc (1864) şi clteva 
traduceri din limba franceză [Rosalinda, 1850; 
Tractai de morală, 1859) şi un studiu despre ori
ginea lirtibii române (1882). A fost membru ono
rar al Academiei Române (1871).

lOANm G. (*183811921), pictor român. 
lOANIŢI sau CAVALERI AI SFtKTULUI lOAN, ordin 

cavaleresc religios. Înfiinţat pe la 1048 cu scopul 
de a Îngriji de bolnavi din spitale, avînd drept 
centru o mănăstire cu hramul Sf. loan. Cu timpul 
au dobîndit organizaţie militară şi s'au luptat 
pentru apărarea locurilor sfinte. La un moment, 
ne mai putînd rezista Turcilor în cetatea în care 
se întărise, s’au retras şi s’au aşezat în însula 
Rodos (pină la 1522), apoi în insula Mul tu; de atunci 
şi-au schimbat şi humele. Prin sec. xix aproape a 
dispărut ordinul, [m- malta).

lOANOVICI CONSTANTIN (1813 tl865), profe
sor român în Banat. A fost inspector al şcoalelor 
române ortodoxe din regiunea aceea pe la 1850—60.

lOANOVICI NESTOR (tl830), primul episcop 
român al eparhiei Aradului (1829—1830).

lOASAF, episcop al eparhiei Buzăului 1708- 
1716.

ION,unul dintre jMzisau judeţi,mici stăpînitori 
în Ţara Românească prin sec. xiii, pomenit între 
1249—1251.

ION CORVIN, circ. corn. jud. Constanţa ou 
18 sate (1929).

ION I. C. BRĂTIANU, circ. corn. jud. Brăila 
cu 13 sate (1919).

lONESCU DIMITRIE (fl929), medic român. 
Profesor la faculatea de medicină clin Bucureşti, 
specialist în boli interne.

lONESCU ION, inginer român. Profesor la 
şcoala politehnică. Membru corespondent al Aca
demiei Române (1919). A publicat articole de 
specialitate în reviste şi în Buletinul Soc. poli- 
teohnice, în broşuri. Cităm: Beton armat, 1915; 
Învăţământul tcchnic superior, 1914; Viaţa lui 
Euler, 1910; Podul de la Borcea, 1919; Activi
tatea lui A. Saligny, 1916; Lucrările publice 
la Bomani, 1922.

lONESCU NICOLAE (*1820tl905), om politic 
român. A fost profesor de istoria universală la 
Universitatea din Iaşi; orator apreciat, a fost de
putat, senator, ministru de externe (1876—77); 
membru al Ateneului Român şi Academiei 
Române. A publicat articole în „România li
terară'' (1855), în ziarul „Steaua Dunării" ş. a., 
diferite discursuri şi conferinţe fie în Anaiele 
Academiei, fie în broşuri separate.'

lONESCU RADU (*1832tl873), ziarist şi critic 
român. A colaborat la diferite ziare, a publicat 
articole în ,,Revista română” a lui Odobesou 
(1861—63), un volum de poezii (1854); a fost di
rector al Ministerului Cultelor, deputat, agent di
plomatic la Belgrad (1867).

lONESCU TARE (*1858tl922), om politic ro
mân. A fost advocat; a debu
tat în politică la 1884 oa par
tizan al lui C. A. Rosetti, a 
trecut apoi în partidul liberal, 
a luat parte la luptele opozi
ţiei unite contra guvernului 
lui I. Brătianu şi în 1891 a in
trat în guvernul luiLascar Ca- 
tărgiu ca ministru de instrucţie 
(pănă în 1895), clnd a făcut 
reforma ' învăţămîntului pri
mar şi normal. De aci înainte 
a avut rol de frunte în vîaţa 
polîtîcăi Ministru de instruc
ţie, apoi de finanţe în cabinetul prezidat de 
G. Gr. Cantacuzino (1899), a contribuit la des
facerea Junimiştilor de Conservatori. A avut mi
nisterul finanţelor în noul minister conservator al 
mi G. Gr. Captacuzino (1904—1907), dar în 
cursul nenorocitelor everimente din 1907, el a 
dat concursul său guvernului D. A. Sturdza plnă 
la restabilirea liniştei. Atunci s’a despărţit de

Take lonescu.
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vechii conservatori şi a format (21 lanuar 1908) 
partidul conservator-democrat suh şefia sa. Gînd 
s’a făcut un minister de concentrare conserva
toare sub prezidenţia lui T. Maiorescu (1912), el 
a luat internele. In timpul neutralităţii a fost 
între partizanii intrării noastre în acţiune alături 
de Franţa şi aliaţii ei şi, după declararea războ
iului, a. Intrat în guvernul naţional format la 
Iaşi la’ll Decembrie 1916. Demlslonînd la înce
perea tratativelor pentru armistiţiu, a plecat în 
Franţa, unde a lucrat cu alţi emigraţi români 
pentru a face cunoscută situaţia României şi a 
susţinea drepturile ei. In 1920 a făcut parte cu 
cîţiva amici din guvernul generalului Averesou 
şi cînd acesta, în urma unui conflict cu parla
mentul, s’a retras, a format un guvern prezidat 
de el (17 Decembrie 1921), dar n’a putut să obţie 
majoritate şi a trebuit să se retragă după o lună.

lONESCU TOUA (*1860tl926), medic român. 
A fost ajutor de anatomie la facultatea din Paris, 
prosector (1883). Numit prin lege specială pro
fesor de anatomie topografică la facultatea de 
medicină din Bucureşti (1894), a fost decan (1905, 
1908, 1910, 1921) şi rector al Universităţii (1912). 
A fost membru onorar al Academiei Române 
(1925).

lONESCU DE-LA-BRAD ION (*1818tl891), 
agronom român. A făcut studii în Franţa, a fost 
administrator al moşulor Domnitorului Mihaiu 
Sturdza (în Moldova), profesor la Academia Mi- 
hăileănă (1844), a fugit în Turcia la 1848, unde 
ajunge administratorul moşiilormarelui Vizir; apoi, 
întorcîndu-se, a publicat scrieri de economie na
ţională şi agricultură (Monografiile judeţelor Do- 
rohoiu, Putna, Mehedinţi) şi a fost de mai multe 
ori deputat, luptând pentru drepturile ţăranilor.

lONESCU-DOU lOAN (* 1875), magistrat ro
mân. Prezident al Consiliului legislativ. Fost pro
fesor la şcoala superioară de ştiinţe de Stat şi la 
şcoala superioară de agricultură, fost consilier 
la înalta Guri,e de Casaţie. A publicat articole de 
specialitate în revistele „Curierul judiciar” şi 
„Dreptul”, începînd din 1898, şi mai multe cărţi 
din cari cităm: Presa şi regimul ei în România, 
Tribunalele pentru copii, Responsabilitatea juri
dică a Statului, Procedura penală română şi un 
raport despre dreptul penal prezentat conferinţei 
internaţionale de la Varşovia. E membru cores
pondent al Academiei Române (1928).

lONESCU-GION GEORGE (*1857tl904), pro
fesor şi ziarist român. După studii la Paris, a fost 
profesor la şcoala normală de institutori şi la 
liceul Mateiu-Basarab din Bu
cureşti, inspector general al în- 
văţămîntului; membru cores
pondent al Academiei Române 
(1889) şi al Ateneului Român.
A fost mult timp ziarist, scri
ind cronici teatrale şi literare 
în ziarul „Românul”, ş. a. A 
colaborat la „Bevista nouă”, 
ş. a. A publicat cercetări isto
rice (Ludovic XIV şi Constan
tin Brlncoveanu, 1884) şi multe 
conferinţe ţinute la Ateneu 
(Doftoricescul meşteşug, 1892 ;
Generalul Florescu, 1894: Ele- G- lonescu-Gion. 
meniul pitoresc in cronicile române, 1885), ra
poarte şcolare, cărţi didactice (Poetica, 1888) şi 
Istoria Bucureştilor, 1899, cum şi cîteva traduceri.

lONESCU-SISEŞTI GHEOKGHE (*1885), agro
nom român. Profesor la şcoala superioară de agri
cultură şi director al îndrumărilor agricole din 
Ministerul Domeniilor, s’a ocupat, între altele 
de mijloacele de a face folositoare terenurile inun
dabile şi necultivabile. A publicat articole în re
viste streine, cum şi cărţi de specialitate, dintre 
cari cităm: Reforma agrară in România, 1920; 
Despre rapiţă, 1918; Ferma Herăstrău. E membru 
corespondent al Academiei Române (1925). 
Ministru de agiicultură în guvernul prezidat de 
N. lorga (1931).

lONEŞTI ® corn. rur. jud. Gorj, plasa Jiu; |ON- 
1403 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. Tur- |^rp 
cenii-de-Sus. 1| ® staţie c.f. jud. Vîlcea intre l'Jr' 
Drăgăşani şi Rîureni.

lONIA, resgiune din Asia mică (în anticitate) 
ou oraşele Milet, Efes, eto.

IQNICÂ mabeA, cuprinsă între Grecia şi ItaUa 
com’unicînd pe deoparte cu Adriatica, pe de alta 
cu Medlterana.

lONIŢÂ sau lOANiTiu (t 1207) din familia A- 
săneştilor, împărat româno-bulgar de la ca. 1197. 
Dobindeşte mari victorii contra Grecilor Bizantini.
Faima vitejiei lui ajunge la Roma şi papa Ino- 
cenţiu m li scrie, îndemnindu-1 a se alipi bisericii 
catolice, lucru pe care loniţă 11 primeşte şi e în
coronat de trimeşii papei în Noembrie 1204. In 
acest timp latinii cu Baldovin de Flandra pun 
stăpînire pe Gonstântinopol şi tratează cu dispreţ 
pe loniţă, care dorea să le fie aliat. De aci războiu 
lung cu peripeţii diferite, dar în genere cu mari 
victorii ale lui loniţă, care ia prizonier pe însuşi 
împăratul Baldovin. Intervenţia papei nu poate 
linişti lucrurile şi în timpul acestor turburări
TnnitS p scaciriQt

lONNIŢIU TmiODOSin (* 184211918), unul din
tre primii editori români şi întemeietorul primei 
edituri sistematice, organizînd acest nou comerţ 
în ţară. A tipărit ,, Calendarul pentru toţi Ro
mânii”. A introdus şi editat primul calendar zis 
american cu foi detaşabile.

lORDACHE OUMPIOTUL, unul din capii eterici 
din 1821; el a prins prin înşelăciune pe Tudor 
Vladimirescu pentru a fi omorît.

IORDAN (arab. BŞ-şEBiâ), fluviu în Palestina, 
izvorăşte din munţii Anti-Liban, şi se varsă în 
Marea moartă; lung 350 km. In apele acestuia s’a 
botezat Isus.

lORDANES (sau iornandes), scriitor got 
(pe la a. 500), a scris în latineşte o istorie uni
versală pînă la lustinian şi o istorie a Goţilor.
Are pasagii importante pentru începuturile istoriei 
noastre.

lORDÂNEŞTI, corn. rur. jud. Storojineţ, plasa 
Dumbrava-roşie; 2154 loc.

lOREST sau mna, mitropolit •«- orest.
lORG-A NICOLAE (*1871), istoric şi om politic 

român. A făcut studii la Iaşi, Paris, Berlin şi Lipsea. 
Profesor de istorie universală la Universitatea din 
Bucureşti (1895), membru al Academiei Române 
(1910), director al Şcoalei române din Paris 
(Fontenay-aux-Rosesj,decan al facultăţii de litere, 
rector al Universităţii, face în fiecare an cursuri 
la Sorbona. A colaborat la multe ziare şi reviste, 
a condus revista „Sămănălorul” (1903), prin oare 
s’a întemeiat im curent literar cu caracter na- 
ţional-tradiţionalist şi- democrat-progresist, el 
fiind criticul care a dat directivele. Acest curent 
a dominat în primul deceniu al sec. xx şi a fost 
îmbrăţişat şi de scriitori din provinciile româneşti 
pe atunci supuse, avlnd centre principale la Sibiu, 
la Cernăuţi, cum şi în vechiul regat la Craiova 
şi la Bîrlad. Pe la 1905 lorga â început a se ocupa 
de politică, a fost ales deputat de multe ori şi a 
format un partid numit naţionalist care are ca 
organ Neamul Românesc. In Aprilie 1931 a fost 
numit ministru-prezident şi a format un gu
vern afară din partide. Mal multe reviste au 
fost întemeiate de dînsul. Intre cari citam Re
vista istorică (1915 ş. a.). In reviste, broşuri şi 
volume diferite şi în ,,Analele Academiei”, a pu
blicat studii numeroase în cari s’a ocupat de: 
a) Istoria patriei privită în general (Geschichte 
des rumânischen Volke^, Gotha, 1905;/ Istoria Ro
mânilor în chipuri şi icoane. 1905 f Breve storia 
dei Rumeni, 191V, Hisloire des Roumains de 
Transylvanie, 1915^; Histoire des Roumains de 
Bucovine, 1917; Hisloire des Roumains de la pi- 
ninsule des Balcans, 1919; Histoire des Rou
mains et de leur civilisation, 1920) ori în desvol- 
tarea instituţiilor şi a unor forme de viaţă (Isto 
ria comerţului, 191^ Istoria armatei române, 1910-;'
Istoria financiară si economică, 1902; Sate şi
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lOR- mănăstiri, 190ff;. Negoţul şi meşteşugurile, 190&Ţ 
Istoria bisericii, 1908;^ Divelopjjement de la 

lUo queslion rurale, 1917; Funcţionarii, 1922f^Istoria 
presei, 1^22i Histoire de l’art ancien (cu G. Balş), 
i^22<^jha.rt Towmain, 1925)^âu In relaţiile cu alte' 
popoare (Armenii şi Românii, 1913'''Les Rou- 
mains et le peuple turc, iSiif'Muntele Athos, 1914; 
Albania şi România, i9i5ţ^lrbii. Bulgarii şi 
Românii, 1915ş^egălurile cu Slrbii, 1915; Le
găturile cu Ruşii apuseni, 1915 fRelalions entre 
la France el la Roumanic^, 191^ ■/Relaţiile comer
ciale cu Lembergul, 1909, Lcs Hongrois el la na- 
tionalili roumaine, 1909 f'C ar ol xii şi ţările ro
mâne, 1901; -'Relalioris russo-roumaines, 1915 
Relations anglo-roumaines, 1915 fRelaţii franco- 
române, 1920;<Roumains el Grecs, 1920; Polo- 
naiset Roumains, 1921 şSerbes şt Roumains, 1922^" 
Roumains et Tchecoslovaques, 1924K'cu privire 
la anume personalităţi istorice şi la anume epoce 
(Constantin Brincoveanu, 1914;"Regele Carol, 
1914,-4^6; Mihaiu Viteazul, 1895, 1^00, 1901. 
1910, 1918, 1919; Cgntacuzinjii, 1920fşteţan cel 
Mare, 1904, 1905, 1910 ■f'^tirbeiu Vodă, 1905— 
1910, 1913; Tudor Vladimirescu, 1906; Cuza- 
Vodă, 1909, 19'Z0^Radu Şerban Vodă, 19iyţ Gh. 
Lazăr, 1916,^M. Kogălniceanu, 1920/Comemo
rarea zilei de 3' Maiu 1848, 19WrT Spiritul pu
blic In epoca Unirii, 1915^Răsboiul actual şi 
urmările lui, 1915-, Cultura sub Fanarioţi, 1898 r" 
Studii asupra Chiliei şi Cetăţii-Alhe, ISOSţ Se
colul XVII, 1900;^Jespre veacul xviii, 1910; Ră
scoala Seimenilor, 1910; Ocupaţiunea austria
că, 1911 'y-''Polilica Austriei ţaţă de Unire, 1912?' 
Ln Roumanic JDanubienne et Ies barbares ou VI 
siăcle, 1924)''^ b' llteiatnta rom&nft: Cintecele Ro
mânilor din Serbia, 19iA', Cărţi reprezentative 
la Români, 1915, 1916YSc/«(e din literatura ro
mânească, 1H92'CIstoria literaturii române in 
scc. xvln, 1901 Literatura religioasă pînă la 
1688, 1904f7s<O7'ia literat, rom. In sec. xix, 1907'" 
ş. u.; Balada populară, 1910f^sachi ca tipograf, 
1912 ;.'C luptă literară, 1914 ş. u.; La littiralure 
populaire, 1925 cl istoria oolversală: lie cerce
tări speciale (Veneţia in Marea-Nepură, 1914r 
Chestiunea mării mediterane, 19ii/§erbia eroică 
şi martiră, 1915-f-Le livre roage aulrichien, 1917 ţ"" 
Desvollarea stalului austriac, 19,18 fTlenrlă istorie 
a Slavilor răsărileni, 1919;^omas Marquis de 
Souluce, 1893 \'Philippe de Măziăres, 1896/Formcs 
byzantines et realităs balcaniques, 1922)<fie priviri 
generale asupra unor popoare ori epoce, lio în
cercări de lilozolie a istoriei (Ilistoirp des etats 
balcaniques n l'ţjtoque modeme, 1914 fubservaţiile 
unui nespecialisl asupra istoriei antice. 1916;' 
Istoria popomlui francez, 1919; '^Desvollarea 
aşezămintelor culturale şi politice ale Europei, 
1920‘f'The Byzantine Empire, London, 1907.rtîe- 
schichle des osmanischen Reiches, Ootha., 1908"şT 
u.; Les bases ni- essaires d'une rwuvelle histoire du 
moysn-âqe, 1913:<Eimen<e de unitate ale lumii 
medievale, modeme si contimporane, 1921 "ş. u.; 
d) descrieri de călătorie (Sate şi preoţi din Ardeal, 
1902; drumuri şi oraşe in România, 1904*- 
Neamul românesc in Basarabia, 1905 earhul 
românesc in Bucovina, 1905 ;--Neamul românesc 
in Ardeal, 1906 Prin Bulgaria la Constantino- 
pol, 1907; eT colecţii de documente: Acte şi fragmente 
privitoare la istoria Românilor. 3 voi.; Acte si 
documente din Ardeal, 1916-/bocumente privitoare 
la istoria Românilor în colecţia Hurmuzacbi, mei 
imiltc vo\\imv :' Docum. din arhivele Bistriţei, 
i 899 u.; Studii si docnijnente cu privire la isto
ria Românilor, 23 vplurne; f) .piese de teatru: Un 
domn pribeag, 19201 Mihaiu Viteazul, 1920i"?n- 
vierea lui Ştefan cpl- Mare, 1920; '■Constantin 
Brâncoveanu, 1920; Tudor Vladimirescu, 192f; 
Sarmală, amicul popomlui, 1920■,'t'ralele păgin: 
Ovidiu, 1931.'

IORGOVAN IOV AN, personaj din poeziile noa
stre poporane (colecţia G. Dem. Teodorescu, ş. a. 
la Alecsandri se numeşte Erculegn). E un erou 
tînăr care se duce să prinză pe o fată ascunsă

lingă o stlncă. Alecsandri'crede că simbolizează 
căutarea izvorului Cernei.

IQRGOVIGI PAUL (*1764tl808), scriitor şi 
profesor român din Banat. A făcut'studii la Pojon 
(Bratislava), la Pesta, Ia Viena şi la Roma; a 
călătorit la Paris şi la Londra. A fost funcţionar 
,ln Viena, jurist al episcopiei din Vîrşeţ, a suferit 
persecuţii din partea Slrbilor, cari se temeau să- 
nu-şi piarză supremaţia religioasă asupra Româ
nilor, a fost destituit de autorităţi şi închis. 
A fost profesor de limba latină la gimnaziul din 
Vîrşeţ (1790) şi a murit — se zice — otrăvit de 
persecutorii săi. De la el au rămas mai multe ma
nuscrise şi o gramatică românească tip. în 1799, 
care a fost unul din izvoarele gramaticei lui 
Heliade din 1828. El a întemeiat împreună cu 
Români din principate şi din Transilvania o 
Societate filosoficească în Viena.

lOBQU DE LA SADASURA, piesă de V. Alecsandri, 
1844.

lOSAFAT zis SNAQOVEANUL, mlreneşte Ion 
Vărbileanu. Fost protopop înMizil;călugărindu-se, 
ajunse eclesiarh al episc. Buzăului, apoi egumen 
al Snagovului. A jucat rol important în mişcarea 
dela 1848 ca amic al revoluţionarilor. A fost su
perior al bisericii româneşti din Paris. A publicat 
un catehism (mai multe ediţii şi una în limba 
franceză 1870—1889), discurs pronunţat la Paris 
cu ocazia liberării Ţiganilor (în 1. franceză, 1856) 
şi un Vocabulaire de quelques mots latins expliqu.es 
en roumain et en frangais (1867).

lOSIF, personaj biblic (fca. 1675 a. Chr.), fiul 
lui lacob şi al Rachelei. A fost vlndut de fraţii săi 
unui neguţător care l-a adus în Egipt, unde a 
avut ocazie să explice un vis, a ajuns mini
stru, şi unde s’a stabilit mai tîrziu familia sa.

lOSIF scRUTORUL DE oIntAbi (f ca. 883), prăz- 
nuit' de biserica ortodoxă la 4 Aprilie. A fost per
secutat în timpul lui Leon iconoclastul; a zidit 
o biserică într’un pustiu ; a compus 'imnuri re
ligioase cari SC clntă şi azi în biserica noastră.

ipSIF I (*1678 tl711), rege al Ungariei (1689), 
împărat romano-german (1705), a continuat răz
boiul pentru succesiune In Spania.

lOSIF II (*1741 tl790), împărat al Austriei. 
Fiu "al Măriei Tereza, a fost îna-, 
inte de moartea • mamei sale 
asociat la tron. Protector al li
terelor şi artelor; însufleţit de 
idei liberale; totuşi a luat parte t 
la împărţirea Poloniei (1772); 
a introdus mari .reforme: a mic- 
şorat puterea ordinelor călugă- 
reşti; a înfiinţat seminarii teo
logice do stat; a Introdus limba 
germană ca limbă oficială în 
locul latinei; a împărţit ţara în 
districte cu un funcţionar re
gesc; a separat justiţia de ad
ministraţie; a introdus cada
strul; a uşurat soarta iobagi
lor. Istoricii transilvăneni zio 
că dacă Horia n’ar fi precipi
tat lucrurile prin mişcarea Iui,
Românii ar fi avut de la el 
mari foloase.

ipsiF, primul mitropolit, 
al Moldovei cu scaunul în Su-[ 
ceava ca. 1401 (după lista fă- I 
cută de Mitropolitul lacob Put- 
neanul).

ipSIF II BOBUliESCU,
episcop al Rîmnicului între 
1880—1886, cînd dehiisionă.

.^PSIF OHEORGHIAN (* 1828tl909), ierarh român, 
rm de preot, a fost crescut în vederea vieţii bi
sericeşti, a trăit pe lîngă arhiereul Sofian, apoi pe 
lîngă episcopul Meletie şi a fost hirotonisit diacon 
de mitropolitul Sofronie. Ca preot al capelei ro
mâne din Paris, a urmat cursuri de filozofie la 
'.orbona; întors în ţară, a fost numit profesor la 
Sominariul preoţesc din măn. Neamţu, arhiman-

losif II.

losjf Gheorghian.
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St. o. losif.

drit pe lîngă episcp. Melchîsedec. episcop de Huşi 
(1864), episcop al Dunării-de-jos (1879), mitropolit 
primat (1886). In 1893 demisiona şi se retrase la 
mân. Căldăruşani, dar, în urma turburărilor pri
cinuite la judecata mitrop. Ghenadie, fu reales 
mitropolit (1896) şi cîrmui biserica pînă la moarte. 
A fost membru onorar al Academiei Române 
(1901).

ipsIF I SEVASTIAS (DE SIVAS) (tl820), eplscop 
de Argeş 1793—1819.

lOSIF ŞTEFAN O. (*1877tl913), scriitor român 
originar din Transilvania, a fost ziarist în Bu
cureşti şi bibliotecar la „Fundaţiunea universi
tara Garol I“. Cunoscut mai ales 
prin poeziile sale, cari exprimă, 
în genere, sentimentul regretului, 
şi al resemnării. Op. p. Palriar- 
hale, 1901; Credinţe, 1905; Poe
zii, 1910; Cântece, 1912. Poezii 
cu o desvoitare mai mare: A 
)ost odată, basm, 1903; Din zile 
mari, 1905, povestea lui Ştefan 
cel Mare. Are multe traduceri din 
PUOfi, VerlainC; Ibsen, Goetke,
Wa^er, Comeille, etc. In cola
borare cu D. Anghel câteva piese 
de teatru (Legenda funigeilor, 1907, Carmen sae- 
culare, 1909, etc.) şi o serie de satire umoristice 
(Caleidoscopul lui A. Mirea, 1908, 1910).

lOŞIA, st. c. f. jud. Bihor în apropiere de Ora
dea.

IOV, personaj din vechiul Testament, sfînt 
prăznuit de biserica ortodoxă la 6 Maiu. Era 
bogat, fericit cu fii şi fiice, cu înaltă situaţie so
cială; dar Dumnezeu a vrut să-i încerce credinţa 
şi i-a răpit totul; Iov n’a murmurat şi n’a şovăit. 
Apoi trupul i-a fost roiu de bube, dar el n’a şovăit. 
Atunci Dumnezeu i-a redat toate bogăţiile, i s’au 
născut alţi copii şi a început o viaţă fericită. 
Povestea acestor fapte formează cuprinsul uneia 
din cărţile Vecinului Testament.

lOVANOVIGI ŞTEFAN (* 1823 tl885), general 
austriac. A luat parte la luptele din 1848—49 
contra Ungurilor, la războiul din Italia, 1866. A 
comandat trupele cari au ocupat Herţegovina în 
1878.

IP, com. rur. jud. Sălaj plasa^Şimleul-Silvaniei; 
1746 loc. Staţie c. f. linia Săcueni-Sărmăşag.

IPATESGU gbioobe ("1836 tl895), general ro
mân. Sublocotenent 1856, co
lonel 1874, general 1883. A 
luat parte la războiul pentru 
independenţă.

IPOMENEU GHEOBGHE (t
1745), profesor'grec Ia Acade
mia domnească din Bucureşti.
Era şi medic; studiase medi
cina în streinătate, trimis ca 
stipendist al lui Constantin 
Brîncoveanu

IPOTEŞTI ® sat jud. G-ral Ipătescu. (Portret
Botoşani' plasa Corni; 428 ln <'°1' Academlei) 
loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Cu- 
cureni. Aci a fost moşia familiei poetului Eminescu. 
^ ® sat jud. Olt plasa Potcoava; 1140 loc. După 
legea 1929, ţine de circ. com. Brebeni. t ® c. r. jud. 
Suceava plasa Bosancea; 2500 loc. După legea 
1929, e com. suburbană, tine de oraşul Suceava.

IPPOGRAT (*ca. 468 i ca. 377 a. Chr.), vestit 
medic din anticitatea greacă. A scris despre prog
nosticuri, despre vlnturi şi o colecţie de aforisme 
medicale.

IPSILANTI ALEXANDEU, domn al Munteniei 
1774—1782, 1796—1797 şi ai Moldovei 1786— 
1788. Descindea dintr’o familiegrecească ("Psiolu) 
cu mare vază Ia Gonsttmtinopol şi înrudită cu 
boeri din ţările române. Unii din ascendenţii săi 
avusese situaţiuni importante în Moldova. Crescut 
şi instruit în vederea dragomanatului — pe care 
l-a şi avut pînă s'a făcut domn— el era om în- 
văţaţ (filozofie, matematici, etc.) şi a ajutat 
răspîndirea învăţăturii în statul său. E numit în

Muntenia după încheierea păcii de la Kuciuo-Kai- |OS- 
nardgi, prin care Turcia învinsă recunoştea o serie . D q 
de drepturi Rusiei, adică într’o epocă în care ‘' ^ 
teamă de războiu nu mai era, dar situaţia ţăriior 
române era nenorocită, fiind să
răcite şi de averi şi de oameni, 
de oarece fusese teatrul luptelor 
din anii precedenţi. Domnia de 
8 ani a Iui Ipsilanti e o perioa
dă de pace, de reculegere şi de 
reorganizare. El decretă o mai 
hună aşezare a impozitelor, sta
bilind cote fixe şi epoce de perce- <, 
pere şi înlăturînd unele abuzuri; ‘ 
făcu pentru prima dată o în- t.-
tocmire poliţienească; ajută des- ...
voltarea comerţului ; dete o ipsilanti Aiex. 
mai bună aşezare tribunalelor, 
înfiinţlnd în capitală două „departamenturi”: 
civil şi penal; dete o nouă organizare a Şcoalei 
de ia Sf. Sava 1780. Despre domnia lui scrie un 
cronicar: „un veac fericit era, care pot zice că 
nu va mai fi niciodată”. Situaţia lui Ipsilanti s’a 
sdruncinat după anul 1781, cînd doi fii al lui 
fugiră în Transilvania, ceeace dete motiv ad
versarilor lui să susţie că Ipsilanti este agent al 
Austriei. In realitate, el era amicul Austriei, dar 
fuga copiilor lui nu avea nici o legătură cu aceasta, 
ci se zice că s’a produs din pricina măsurilor se
vere ce luase contra lor, văzîndu-le viaţa prea 
uşuratică şi de rău exemplu pentru boerime. A 
şi trimis o (ielegaţie pînă la Viena ca să ceară a-i 
trimete înapoi cu forţa, .dar n’a reuşit şi atunci a 
demisionat. Creditul lui nu era însă pierdut cu 
totul la Poartă, de aceea fu numit Domn în Mol
dova (1786). Aci însă n’avu norocul de mai ’nainte, 
căci începu atunci războiui pornit de Austria 
şi Rusia contra Turcilor şi principatele fură ocu
pate de armatele lor (1788). Războiul s’a terminat 
prin pacea de la Iaşi (1792) şi după aceea Ipsi
lanti fu numit din nou în Muntenia, dar fu tot 
atît de nenorocos ca în Moldova, căci încep Ind 
răscoala lui Pasvanoglu, Poarta îl înlocui cu un 
devotat al comandantului armatei contra acestui 
răsvrătitor.

IPSILANTI ALEXANDEU (fl828), capul eterici 
greceşti din 1821. Era fiul fos
tului domn Constantin Ipsi
lanti, trăise în Rusia .şi servise 
în ariuata rusească, pierduse 
chiar o mînă în lupta de la 
Dresda. El deveni conducătorul 
mişcării de emancipare a Gre
cilor, organiză etorla (■»■ acest 
cuv.) şi intrînd cu armata sa 
în Moldova, ■ făcu multe jafuri, 
trecu în Muntenia, puse la cale 
uciderea lui Tudor Vladimirescu 
(w acest cuv.), dar după ce 
mişcarea lor fu Infrîntă, trăi în 
Viena şi muri acolo în mizerie,îna
inte de a vedea ţara lui liberată.

IPSILANTI CONSTANTIN, domn 
al Munteniei 1802—1806 şi al Mol- 
ilovei 1799—1801. Era fiul lui Ale
xandru şi unul din cei fugiţi în 
Ardeal. împrejurările ulterioare i -au 
fost favorabile, căci conducătorii 
Porţii nu i-au ţinut supărare, l-au 
făcut dragoman şi apoi domn în 
Moldova, aceasta probabil şi prin 
sprijinul Rusiei. Domnia Iui a fost 
scurtă si fără importanţă. Mai lun
gă este domnia (lin Muntenia, pe care o dobîn- 
deşto cu sprijinul hotărît al Rusiei, din ce în ce ioni 
ascultată la Poartă, sie menţine printr’o iscusii fi 
duplicitate în jocul diplomatic faţă de Rusia iic 
de oparte, faţă de Franţa şi Turcia po de alta; 
dar nu reuşeşte deplin. Poarta decide să-l ma
zilească şi să-l pedepsească. înştiinţat la tiniti, 
fuge din ţară.

IPSOMAGHI CONSTANTIN, profesor grec la

Ipsilanti Alcx.

C. Ipsilanli.
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IRA- Academia domnească din Bucureşti pe la 1770. 
ica/i Se ocupa cu filologia.
loIVI IRAK, regat In Asia-mică (Mesopotamial în

temeiat în 1920; 500.000 km. p., 3.200.000 loc. 
Are rege pe Faisal, dar pe lingă el e un comisar 
englez, conform cu mandatul dat de Societatea 
Naţiunilor.

IRAN, numele platoului din Asia care cuprinde 
Armenia, Persia, Afganistanul şi Belucistanul.

ptATOŞ, com.rur. jud. Arad, plasa Pecica; 
2460 loc.

IRINA, martiră (t ca. 304), prăznuită de bi
serica" ortodoxă la 5 Maiu. A fost — se zice — fiica 
unul împărat; s’a creştinat şi a fost supusă la mari 
chmuri întăiu de tatăl ei, apoi de alţii, dar a 
scăpat din toate, astfel că exemplul ei a adus la 
creştinism pe tatăl el, apoi sute şi nui de oameni.

IRKUTSK, oraş în Rusia (Siberia), 103.920 
loc.

IRLANDA wr MiOLIA.
IROCHEZI, locuitori indigeni din America 

de N. Astăzi au rămas puţini, locueso mai ales în 
statul New-York.

IROD zis CEL MARE (germ. herodes. ital. erode) 
(t 1 p. Chr.), rege al Iudeii, prins de Marcu An- 
toniu. A ordonat tăierea celor 40.000 de prunci 
cu prilejul naşterii Iui Ciistos.

IROD ANTIFA (t 37), rege al Iudeii, fiul pre
cedentului. A devenit vestit prin faptul că a pus 
să taie capul Sf. loan Botezătorul şi prin împreju
rarea că el a ordonat procesul şi restignirea lui 
Isus.

IRODIADA, soţia lui Irod Filip, 11 părăsi 
pentru a trăi cu cumnatul ei Irod Antipa. Fiind 
reprobată în public pentru purtarea ei de loan 
Botezătorul, reuşi să-l arunce în temniţă (m-
ioar b.).

ISABELA (* ca. 1520tl559), soţia lui loan 
Zâpolya, voevod al Transil
vaniei. A guvernat Transilva
nia mai mulţi ani de la 1556.

ISABELA catolica (*1451 
tl504), regina CastiUei. Luind 
în căsătorie pe Ferdinand Ca
tolicul, pregăti unitatea Spa
niei.

ISAC II angel (tl204), îm
părat bizantin din 1185. A fost 
detronat de fratele său Alexe 
(11951; restabilit de Cruciaţi 
(1203), apoi din nou răsturnat 
(1204).

ISACCEA (D braţ mic al 
Dunăhi pe teritoriul corn. cu 
acelaşi nume jud. Tulcea. H 
© insulă în Dunăre jud. Tul
cea; supr. 100 hect., formată 
de braţul cu acelaşi nume. li 
® corn. urbană jud. Tulcea,
5500 loc. Aci a fost un vechiu 
oraş roman Noviodunum.

ISACHIE EGUMENUL, prăznuit de biserica orto
doxă la 30 Maiu. A prezis înfrîngerea şi pieirea 
împăratului Valens, care a refuzat să deschidă bi
sericile creştinilor.

ISACpv, lac jud. Tulcea pe teritoriul corn. 
Cara-Orman; supraf. 300 hect.

ISAGOVA, coin. tur. jud. Orbeiu, plasa Isacova; 
2634 loc. Circ. corn. cu 10 sate (1929).

ISAR, rîu afl. Dunării, izvorăşte din munţii 
Tirolului; udă Bavaria; lung. 352 km.

ISAV, personaj biblic, primul născut fiu al 
Iui Isac şi al Rebecăi. A vîndut fratelui său Tacob 
pe un blid de linte dreptul de primogenitură. Din 
faptul acesta s’a născut expresia proverbială „a 
vinde ceva pe un blid de linte*1 (ceva foarte pre
ţios pe un preţ de nimic). ,

ISBICţlMI, corn. rur. jud. Romanaţi, plasa 
Oltul-de-jos; 3717 loc. Circ. corn. cu 6 sate (1929).

ISBIŞTEA, corn. rur. jud. Orbeiu, plasa Criu- 
leni; 4498 loc. După legea 1929, face parte din 
circ. eoni. Criuleni.

ISCHIA, insulă vulcanică în golful Neapole; 
cap. Casamicciola; supr. 46,4 km. p., ca. 26.000 
loc. Un cutremur grozav în 1883 a distrus capitala 
şi a făcut multe victime. Cu acea ocazie s’a format 
la noi un comitet pentru adunarea de fonduri de 
ajutor şi Alecsandri a scris o poezie ocazională 
{Versuri .<. Jschia).

ISCHL [işl], oraş în Austria; 10244 loc.; staţie 
balneară vestită.

ISERLIA, corn. rur. jud. Cetatea-Albă plasa 
Traian; 2240 loc.

ISIDOR, sflnt prăznuit de biserica ortodoxă la 
14 Maiu! Era ofiţer în armata împăratului De- 
cius; denunţat că e creştin, a suferit martiriul şi 
a fost ucis. >

ISIDpR PELUSIOTDL (t ca. 449), prăznuit de 
biserica ortodoxă la 4 Februarie. A fost superi
orul unei mănăstiri de lîngă oraşul Pelusa (Fgipt, 
unde e azi Port-Said): a lăsat 2000 de epistole cu 
subiect religios.

ISIS, divinitate egipteană, soţia lui Osiris.
ISIS SAU NATURA, ziaT de vulgarizare pentru 

ştiinţe naturale. Bucureşti 1856—1865. Redactor: 
Dr. luliu Barascli.

ISLAM (ISLAMISM), religie fundată de maho- 
MBT (i^ acest cuv.).

ISLANDA insulă în partea de N. a Oceanului 
Atlantic;. 102846 km. p. (din cari numai 43.000 
locuiţi); 978.000 locuitori. Are 28 de vulcani, din 
cari 11 activi (principal: Hecla). Gap. Beijkjavui. 
Descoperită de Norvegieni (865) şi colonizată; a 
fost republică, a devenit provincie a Danemarcei 
(1380), apoi a devenit autonomă (1903), avînd 
numai unire personală cu Danemarca.

ISLA2, corn. rur. jud. Romanaţi, plasa Dunărea; 
7725 loc. După legea 1929, formează o circ. cu 7 
sate. Aci s’a citit in ziua de 9 Iunie 1848 con
stituţia alcătuită de comitetul partidului naţional.

J" CETATEA ALBA

Cişmea
PL.CIŞMELEOLQRftDr

'PL.FANTAN AH------
Şichirlichilai //VtuVmr\u'i 

[}ismeauaVăruită VilZÂNPLQRT/
Tl' PL.CHILIA NOUA

r /WPL.IALPUGţ, l'J
i___ CHILIA NO

Lali:

•-/PL/B O LQRA’D onducul

PL.REN

L QtrvcM

uhurlui

Harta jud, Ismail (leg-ea 1925).

ISMAIL ® jud. în Basarabia, cap. Ismail, 
4212 km. p., 228.878 loc. (1922): 
are 6 plăşi, 5 com. urbane, 55 
rurale (1926); ţine de circ. Curţii- 
de-apel din Galaţi; 51 şcoale 
primare urbane şi 66 rurale, 62 
grădinii de copil; 23 cooperative 
de aprovizionare şi consum cu 
capital 2.393.000 lei (1925); ţine 
de eparhia Cetatea-Albă-lsmail.
TT ® com. urbană cap. jud. Is- 
mail, pe malul stîng al braţu- Stema jud. Ismail. 
lui Chiliei; 50.000 loc. Reşedinţa episcopiei Ce- 
tatea-Alba şi Ismail. Are şcoală normală de 
t'&eţl, gimnaziu şi liceu de băeţi, liceu de tete, 2 
şcoale comerciale şi o şcoală de meserii cum şi 
mai multe şcoale primare. Nu se ştie cînd s’a fun
dat. Cetatea probabil au ridicat-o Genovezii. A 
fost în sec. xvm şi la începutul sec. xix ocupat 
de Ruşi, apoi cedat Turcilor, în mai multe rînduri; 
după tratatul din 1856 s'a înapoiat Moldovei. Aci
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s'a aşezat scaunul episcopiei Dun6ril-de-Jos In 
1864, trecut după 1878 la Galaţi.

ISMAPj paşa (■183011895), chediv al Egip- 
tuhii (1865—1879).

ISOCR^T (*436t338 a. Chr.), orator atenian, 
retor vestit. Predicînd unirea cu Filip al Mace
doniei contra Perşilor, a ajutat pe acesta să devină 
stăplnul Greciei. Cînd şi-a dat seama de aceasta 
(după lupta de la Gheronea), s’a lăsat să moară 
de foame.

ISQNZO, rîu în Italia, se varsă In Golful de 
Triest. Pe malurile lui s’au dat. In timpul războiu
lui mondial, mari lupte între armatele italiene 
?i cele austriace.

ISOP (ESQP) (t550 a. Chr.), fabulist grec. A 
fost sclav, mai tlrziu liberat, a continuat să com
pună fabule, cari n’au fost scrise atunci, ci s’au 
transmis prin viu graiu. Se zice că l-au ucis lo
cuitorii din Dclfi, supăraţi de o fabulă a lui. Viaţa 
şi fabulele lui Isop au trecut din generaţie în ge
neraţie şi din ţară în ţară pînă cînd s’au scris: 
au devenit o carte de lUeratuTă poporană xcrisă, 
pe care o avem şi noi sub titlul de Ixopia. Cel mai 
verhiu manuscris e din 1705.

ISOPESCUL. ABCADIE (*1844), profesor român 
In Buooidna. A predat matematica şi fizica la 
gimnaziul superior din Suceava.

ISOPESCUL DUMITRU (*1839 tl927). pro
fesor român în Bucovina. A predat la gimnaziul 
superior din Suceava (1864). apoi Ia Cernăuţi 
(1869), mai tîrziu Ia şcoala pedagogică din acest 
oraş (1870). Op. pr.. Carte ăe citire p. şcoala pri- 
Tfiarâ, 1911 (în colahorarel. Beziehuniien Karls 
des Grossen zu den Saracmen in Spanien und zu 
den abhasidischen Chalifen von Bagdad, Cernăuţi 
1839, Das Theorem der Fourierschen Beihen, 
1873.

ISOPESCUL SAMOIL (*1842), profesor român 
In Bucovina. A predat la gimnaziul superior din 
Suceava. A colaborat la diferite reviste şi ziare. 
Op. pr. Kurze und ubersichtliche Darstellung der 
Schicksale der MUropole von Salzburg seit ihrer 
Sti]lung bis Amos Tod, 1874;
Manual de istorie universală,
1899.

ISP.AlS, corn. rur. judeţul 
Storojineţ, plasa Băstoaceie;
5315 loc. Staţie c. f. pe linia 
lateral ă Grigore- Ghica — Vij - 
niţa. Circ. corn. eu 3 [sate 
(1929).

ISPIRESCU PETRE (*18.30 
+1887), povestitor român. A 
fost lucrător tipograf, apoi di
rector al unei tipografii în 
Bucureşti. A cules şi publicat:
Basme (18741, Snoave (1879),
Ghicitori (1880), Jocuri de 
copii (1885), cum şi încercări de scrieri istorice 
pentru popor: Mihaiu Viteazul (1876), Ştefan cel 
mare (ed. nouă 1907) şi Basme, păglneşli cu o 
prefaţă de Al. Odobescu (1879).

ISRAELIŢI Ebrei.
ISTORIA CRITICĂ A ROMANILOR de B. P. Hasdeu, 

Bucureşti, 1873. Voi. I. A apărat şi o fascicolă 
din voi. II. Cuprinde începuturile statului mun
tean, Opera a produs mare efect: Parlamentul a 
votat baterea unei medalii speciale pentru 
autor.

ISTORIA romanilor de A. D. Xenopol. Prima 
ediţiune în 6 volume: 1888—1893. A doua în 12 
volume (Iaşi, Şaraga, 1896.) Xenopol a refăcut-o 
în 14 volume, din care au apărut In 1913 numai 
i-v (ed. Sfetea) şi apoi s’a tipărit de la început 
Inceplnd în anul 1925 (ed. Cartea Românească) 
şi sfârşind cu voi. xiv în 1931.

ISTRATI CONSTANTIN (*1850 tl91S), om de 
ştiinţă şi’politic român. Doctor în medicină şi 
chimie; s’a consacrat studiului chimiei; a fost 
profesor la Universitatea din Bucureşti (1887), a 
organizat laboratorul de chimie organică; a fost

P. Ispirescu.

Dr. C. Istrali
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decan al facultăţii de ştiinţe (1897—1899, 1911); 
membru al Academiei (1899); ministru de lucrări 
pubiice (1899), de instrucţie (1900), de domenii 
(1907) In guvernele prezidate de G. Gr. Canta- 
cuzino şi de industrie în guvernul naţionai din 
timpul războiului (Decembrie 1916); organizatorul 
expoziţiei jubiliare din Bucureşti (Parcul Carol) 
în 1906. Pe lingă numeroase 
artioole şi studii de specialitate 
apărute în broşuri sau In Bu
letinele societăţilor ştiinţifice 
ori în Analele Academiei Ro
mâne, a publicat O pagină 
din istoria medicală a Bo- 
măniei (1880), un Tratat de 
chimie. In multe ediţiuni şi 
întrebuinţat mulţi ani în şcoa- 
lele româneşti, cum şi citeva 
biografii (Davila, Băchamp,
Ein. Bacaloulu, Ion Ghica).

ISTR.^TI NICOLAE (*1818 
ti 862), scriitor român din Mol
dova. A început cu poezii în 
,,Foaie pentru minte” din Braşov (1840 ş. u.), a 
publicat opere de politică, povestiri istorice, etc. 
A făcut şi po
litică, fiind un 
adversara! unirii 
principatelor.

ISTRATI DA- 
BijA, domn 
DABIJA.

ISTRIA® pe
ninsulă în Marea 
Adriatică între 
golful Veneţiei, 
şi g. Quarnero; 
supraf. 4956 km. 
p., 403.000 loo. 
aparţinut Aus
triei plnă în 
1919, cînd s’a 
alipit Italiei. Po
pulaţia e com
pusă din Italieni,
Scrbo-croaţi şi 
Sloveni, şi un 
numărde ca.5000 
Români, cari lo- 
cueso în 7 sate 
lîngă Monte Ma- 
giore (Letal, Qta- 
dlgne, Susnlevlţa,
Noselo, Brdo, Gio- 
bnlc, Sucodru) şi 
mai la N.jeiăni.
Ei vorbesc un dialect cu caractere particulare: 
rotacismul lui n intervocalic {ură p. una), o tonic 
nediftongat {tole p. toate), labialele neschimbate 
(p, b, f, vnuch,’ gh’,h’,gi. 1) ® Staţie c. f. jud. 
Constanţa iiria Medeidia—Babadag.

ISTRIA (DORA D’) rr OHICA ELENA.
ISTRIŢA, munte jud. Buzău corn. Pietroasa, 

inalt 744 m. La poalele Iui s’a descoperit faimosul 
tezaur gotic (unic în felul său) numit cloşca cu 
pui (i^ acest cuv.).

ISTROS (ISTRU), un nume al dunArii {m- acest 
cuv.).

ISUS (nsus) HRIBTOS (= cristos sau ohr.), fiul 
lui Dumnezeu născut din fecioara Maria, predică 
noua învăţătură, fu dat judecăţii de către con
ducătorii bisericii ebraice şi restignit pe cruce; 
pus în mormînt, învie după 3 zile şi apoi se înălţă 
la cer în văzul ucenicilor lui. Faptele şi ideile Ini 
se găsesc povestite de cei 4 evangelişti (Testamen
tul Nou). Data naşterii lui, care corespunde a-, 
proximaliv cu anul 750 de la fundarea Romei, a 
fost luată în SCO. vi ca începutul erei creştine. Doc
trina lui .Iisus este creştinismul, care s’a răsplnpit 
prin apostoiti săi şi prin alţii, cari o îmbrăţişară In 
toate părţile lumii, deşî nenumărate şi grele per
secuţii o întîmpinară în vreme dernai multe se-

ISM-
ISU

Harta Istriei.
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l OŢ. colc. Azi se socoteşte că sint In lume peste 700 mi- 
IXA lioline 116 credincioşi.
1 I A " ţSTVANFFY NICOLAE (* ca. 1535tl615), isto

ric si om de stat maghiar. Op. lui; Ntcolai Islhvăn- 
ji Pannonii hiatorianm de rebus unyaricis Hbri 
XXXIV (KOln, 1622) este o continuare la istoria Iui 
Bonfiniu(iw-acest cuv.).

ISVORAITU ILABIU, (tl926) advocat şi om po
litic român. Fost ministru în guvernul prezidat 
de generalul Florescu (1891).

IŞALNIŢA, corn. rur. jud. Dolj plasa Filiaş; 
2946 Ioc. staţie c. f. lingă Craiova spre Filiaş.

ITALIA, stat, Europa. Se mărgineşte la N. cu 
Elveţia, Austria, la E. 
cu Iugoslavia, Marea 
Adriatică, la S. cu M.
Mediterană, la V. cu 
Franţa şi M. Ţireniană.
De Italia ţin 2 insule 
mari, babdinia şi si- 
CILIA, mai multe mici, 
cum şi DODEOANESUL şi 
RODOS de pe lingă ţăr
mul Asiei Mici.

Supral'. 310.137 km. 
p., 41.509.500 loc.

Golfuri: Genova, Tarent.
Limita de N. V., N. 

şi N. E. este formată 
de munţii a)p1, cari îşi 
întind ramurile lor spre 
interiorul ţării; penin
sula este străbătută 
prin mijlocul ei de 
munţii Aponim. Vlrfuii:
Gran Saaso (2920 m.), Ve- 
zuvlu, vulcan (1303 m.),
Etnaln Sicilia (3274m.), 

k vulcan.
Fluvii: laonzo, Piave,

Adlge; Po cu afl. Ticino,
Dor a, primeşte şi apele 
lacurilor Magiore, Co
mo, Garda; Rano, Tron- 
to, Candelaro (în M. A- 
driatica), Amo. Tibmi 
(Teverc), Volturno.

Provincii istorice :
Piemont,* Veneţia, Emilia,
Iilguila, Toaoana, Harctae,
Umbrla, Abnizzl, Lazlo.
Campania, Puglle (Apu- 
lia), Baslllcata, Calabrla.

Cap. Roma. Or. pr.
Milano, Napoli, Turin 
(Torino), Palermo, Ge
nova, Florenţa (liren- 
ze), Triest, Bologna,
Veneţia, Livomo, Pa- 
dua (Padoval, Ferra- 
ra, Verona, Modtna,
Alessandria, Marsala,
Pisa, Ancona, Sira- 
eusa, Parmn, Pavin.

Italia intră in istorie 
prin micul stat format 
in jurul noului oraş
Roma şi de atunci istoria acestei regiuni este în
săşi istoria Romei (••- acest cuv.), pînă la anul 
476, cînd Odoacru desfiinţa imperiul roman de 
Occident cu ultimul Împărat care purta din întîm- 
plare numele fundatorului statului şi numele 
fundatorului imperiului [Bomulus Aligustulus). 
Odoacru cu Herulii săi fundă Regatul italiei, pe 
care-1 desfiinţa Teodoiic cu Ostrogoţii (493), dar 
Belisarie cuceri peninsula şi o transformă în pro
vincie (eiarhat) a imperiului de răsărit (554), 
avînd capitala Ravinna. In 568 Longobarzii Inte- 
meiară un stat nou, care avea capitalăPavia. Papa, 
care avea reşedinţă In Roma, chemă în ajutor 
diferiţi suverani streini, Carol cel Mare învinse 
pe Longobarzi, sc ÎRCoronă la Roma şi refăcu

astfel un nou imperiu roman de-Occident (774). Da 
atunci regimul feudal, stabilit în Italia, dădunaşte- 
re unui mare număr de state mari sau mici, de ce
tăţi libere Însemnate, avînd unele armate puternica 
do mercenari, avînd colonii, ajungînd chiar să aibă 
rol internaţional, cum au fost Genova, Veneţia, 
ş. a., cum a fost Regatul celor dou& Slellll (1430). 
In toate aceste mişcări, diferite popoare streina 
se amestecau şi provocau turburări şi războaie 
interne. Luptele pentru învestitură aduc şi ele alta 
turburări, căci, dacă unii împăraţi germani pri
mesc să se încoroneze la Roma, alţii refuză. Ideea 
unităţii italiene Începe a fi înţeleasă, dar nu sa
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Harta Italiei.

putea găsi modalitatea de a se traduce în fapt. 
Istoricul acestei unităţi începe cu formarea unui 
stat în N. peninsulei de către ducii de c'avoia, 
cari îşi măriră dominaţiunea şi reuşiră după 1738 
să aibă titlul de regi (Regatul sardiniei, care avea şi 
Piemontul şi Lombardia, cu capitala Turin). Băz- 
boaiele republice! aduseră mari prefaceri cari cul- 
rntnară în formarea regatului italiei în 1806 sub 
Napoleon I, dar, după căderea lui, prin tratatul- 
de la Viena (1815) Italia fu împărţită In 9 state 
şi Austria luăb parte din N. Italiei. Revoluţia din 
1848 fu un pas mai departe în desvoltarea ideii 
naţionale şi a celei liberale. Regatul Piemontu
lui (cu Victor Emanuel ii) fu sîmburelc noilor tran
sformări politice. Acesta porneşte războiul contra
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Austriei 1859, ajutat de Napoleon iii şi de Ga- 
ribaldi cu ai săi. Austria pierde Lombardia, care 
se alipeşte Piemontului, căruia îi revine şi Regatul 
celor două Sicilii (1860), Veneţia se alipeşte In 1866, 
iar în 1870 Roma este cucerită şi se instalează 
acolo capitala Italiei. Papa protestează pentru 
desfiinţarea statului său, se declară prizonier în 
Vatican. Sub Umberto I Italia îşi stabileşte ,o 
situaţie externă importantă, în tripla alianţă;, 
mai apoi dobîndeşte şi colonii în Africa. Starea de 
prosperitate continuă sub Victor Emanuel m 
care, în 1914, nu urmează pe aliaţii săi şi în 1915 
se alătură Franţei şi Angliei. Din războiul acesta 
Italia ese mărită. Situaţia internă însă devine rea

A U S T R I ArJ"

acord. Onciul crede că a fost un idoa coriatovioi, 
principe lituan, care a domnit de 2 ori (1374— 
1375 şi 1399—1400). Xenopol şi lorga cred că 
slnt două persoane; primul este principele lituan, 
care a fost ucis de boeri; al doilea este din familie 
românescă şi este predecesorul lui Alexandru cel 
Bun.

IUGOSLAVIA ( ^ ERALIEVSTVO SRBA, HRVATA 
I SLOVENACA,' fr. YOTTOOSLAVIE, germ. JUOOSLAWIEN, 
itai. IUGOSLAVIA), stat în Europa.jSe mărgineşte 
la N. cu Austria şi Ungaria, la E. cu România şi 
Bulgaria, la S. cu Albania şi Grecia, la V. cu Italia 
şi Marea Ardiatică. Cuprinde vechia Serbie cu 
modificarea teritorială prin tratatul de la Bucu
reşti (1913), Croaţia, Slavonia şi Dalmaţia, Bosnia 
Herţegovina, Voivodina sîrbească, o parte din 
Banat, Muntenegru, două provincii din Ungaria
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după războiu, mişcările socialiste şi comuniste 
nasc mari primejdii, cari se termină prin venirea 
la putere a lui Mussolini care stabileşte domnia 
partidului lasoist, schimbînd cu totul organizarea 
politică a Statului.

IUDA, numele unuia din cei 12 ucenici ai lui 
Hristos, care l-a trădat, pentru suma de 30 de 
arginţi, zice tradiţia, care spune asemenea că n’a 
profitat de aceşti bani, ci s’a sinucis, poate mustrat 
de conştiinţă.

IUDA, corn. rur. jud. Mureş plasa Teaca; 1029 
loc. ‘staţie c. f. la finele liniei înguste care pleacă 
de la Tîrgu-Mureş.

lUDITA (sec. VII a. Chr.), personaj biblic. 
Fiind înconjurată cetatea sa, Betulia, de Holo- 
fern, ea s’a dus în tabăra lui şi i-a ucis noaptea 
pe eînd dormea.

lyGA, domn al Moldovei. Gr. Ureche po
meneşte un singur domn cu acest nume pe care-1 
aşează la 139S. Istoricii moderni nu sînt toţi de

meridională. Supr. 248.665 km. p.; 12.970.000 loc. 
Lingă coasta occidentală sunt multe insule în 
M. Adriatică; cberso, lunga, brazza, cubzola,
MELEDA.

Afară de cîmpia Dunării, a Tisei şi a Savei, 
restul ţării e mai mult muntos şi deluros. Se deo
sebesc la N. munţii Eaiavanken, la V. platoul Karat, 
Capela, Alpll Dlnarlol, în centru pl. lavor, Eopaonic, la 
S. munţii Albaniei, Sat-dag, Baonna. Fluvii şi riuri; 
Dnn&rea intră în ţară pe la Mohaci şi trece în Ro
mânia, după ce a primit pe stînga Tisa şi Timişul, 
pe dreapta Drava cu Mut, Sava cu Ilova, Una, 
Vrbas, Basna şi Drina, Morava cu Morava slr- 
bească, şi Nişava, Timooui, care formează o parte 
din graniţa spre Bulgaria. La S. Vaidami care trece 
în Grecia, diIuui alb, care trece în Albania. Tot la 
S. este şi lacul Preaba la hotarul din spre Grecia.

Cap. Belgrad (Beograd). Oraşe pr. Zagreb (Agram) 
Subolica, Sarajevo, Ljubljana (Laibach), Skoplje, 
Becicherek, Vrşac, Kikinda, Niş, Pancevo, Pri
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IU6- lep, Zemun (Semlln), Prizren, Krakujevak, Brod.
I -y.. Pozarevae, Vincovci, Ohrida, Bela-Crkva (Bise-
IZ.V rica-Albă), Baguza, Celinje, KoIot (Cataro), VtIc 

(Veglla). Pentru Istorie m- serbia. 
lUGURTA •*- JUGtJETA. 
lyiiIA, (*39a. Chr. tl4p- Chr.), fiica lui August, 

căsătorita a treia oară cu Tiberiu: frumoasă ţi 
lesfrinată. închisă Intf'o insulă, a fost lăsată să 
moară de foame.

IULIAN APOSTATUL (= FLAVIUS OLAUDIUS lU- 
LiANUS) ’C* 331 +363), Împărat ai Romei din 355. 
Nepot al lui Constantin cel Mare, era creştin. 
Fiind proclamat Împărat de trupele din Galia, se 
lepădă de religie, redeschise templele zeilor şi 
căută să restabilească păglhismul; se zice că 
fiind rănit Intr’o luptă şi simţind că moare a 
exclamat,. „Ai învins, Galileene1” A lăsat şi 
scrieri filozofice.

IULIAN TARSINBANUL, prăznuit de biserica or
todoxă la 21 Iunie. A fost martirizat pentru cre- 
linţă în Egipt.

IULIAN ŞTEFAN (1853 +1892), artist dramatic 
român. Â jucat, ca tînăr, in diferite trupe din pro
vincie; apoi a intrat la Teatrul Na
tional din Bucureşti, căruia i-a dat 
strălucire prin talentul său. Inter
preta roluri de comedie.

rULIANA DINNlcoMlDlA, martiră 
prăznuită de biserica ortodoxă la 21 
Decembrie. A fost chinuită pentru 
credinţă de chiar logodnicul ei, care 
era înalt funcţiona'- şi păgln, ca ;i 
părinţii ei.

IULIE, revoluţia franceza din 
27 luUe 1830. A răsturnat pe Carol 
X si a adus la tron o altă ramură.2 Ştefan Iulian- 
a Burbonilor cu Louis-PhUippe.

IţrPCA, circ. corn. cu 20 sate 1(1929). 
IURCAVŢI. com.riir. jud. Cernăuţi, plasa Nis

trului; 2252 loc. După legea 1929, ţine de circ; corn. 
Horăşăuţi. Staţie c. f. linia laterală Vrînceni-Zas- 
tavna-Iurcăuţi.

lUSCHEVIGI SIMION, scriitor rus. Refugiat 
din Rusia, neputlnd suporta regimul bolşevic, 

a trecut prin ţara noastră (1920) şi apoi s’a dus a- 
lurea şi a murit la Paris. A publicat nuvele, ro
mane şi piese de teatru.

lUSVF PAŞA, comandantul unei armate tur
ceşti, care, In 1812, a intrat in Moldova pornind 
din Cetatea Brăilei şi a Învins Intr’o luptă la Scu- 
leni pe Cneazul Gheorghe Cantacuzino,‘unul din 
şefii eteriştilor din Moldova.

rUTLANDA, peninsulă intre Marea Nordului 
şi M. Baltică. Euna din părţile Danemarcei, supr. 
25.556 km. p., 1.575.000 loc. Oraş pr. viboni. Lingă 
ţărmurile ci s’a dat In timpul războiului mondial o

mare bătălie navală (31 Maiu 1916) intre flota ger. 
mană si cea engleză.

IVAN CEL GROAZNIC (*1530 +1584), ţar al Rusiei 
dela 1533. Vestit prin cruzimile si prin despotismul 
său; a lucrat insă pentru civilizarea poporului.

rVAN I DANILOVICI (+1341), duce de Vladimir 
şi ţar al Moscovei.

rVAN ,in' CEL WCARE (*1440+1505), a luat 
pentru prima dată titlul de ţar al Rusiei.

IVAN tubbinoA, povestire glumeaţă a lui Ion 
Creangă, publicată intliu în „Convorbiri literare” 
1878.

rVANCEA, corn. rur. juil. Orheiu,pasa Isacova; 
4390 ioc. Nu e in 1929.

rVAŞGOVICI PROCOPIE (*1809,+1881), ierarh 
român. Născut în Banat, după studii şi trecere 
prin trepte bisericeşti, a fost episcop la Arad (1853), 
la 1873, după moartea lui Şaguna, a fost ales mi
tropolit al Românilor ortodoxi din Transilvania 
şi Ungaria, la 1875 patriarh al Carlovăţului (pe 
atunci provincie a Ungarie*), loc pe care I-a ocupat 
pînă în 1880, cînd s’a retras Ia o mănăstire.

iVAŞGOVIGI SOFRONIE (*1792+1861), frate cu 
precedentul. A fost paroh In cîteva comune din 
Banat şi profesor de teologie Ia Vîrşet, apoi pro
topop în Biserica-Albă (1847). A lăsat mai multe 
scrieri.

IVANGĂUŢI, circ. corn. jud. Cernăuţi, plasa 
Sipeniţului, cu 4 sate (1929).

IVAneşTI ® staţie c. f. jud. Ialomiţa Ungă 
Ciulniţape linia Buc.-Constanţf. H © i.-noi, c. r. 
jud. Cetatea-Albă, plasa Traian; 2798 loc. Circ. 
corn. cu 3 sate (1929). t ® i.-veohi, c. r. jud. Ce- 
tatea-Albă, plasa Volintireşti; 3689 loc. Circ.com. 
cu 8 sate (1929).

IVEŞTI, corn. rur. jud. Tecuciu, aproape de 
rîulBirlad, plasa Iveşti; 2795 loc. După legea 1929, 
are în circ. sa 5 sate. In satul central e un spital. 
Staţie c. f. între Bărboşi şi Tecuci.

IVIRIA m- IBERIA.
IZA,rIu afl. al Tisei; se varsă în ea Ungă Sighef, 

izv’oreşte din munţii Rodnei.
IZVOARELE ® corn. rur. jud. Prahova, plasa 

Teleajen; 2356 loc. Circ. com. cu 16 sate (1929). ţ) 
© circ. »om. jud. Orheiu cu 10 sate (1929). 1 © c. 
r. jud. Bălţi, plasa Făleşti; 2124 loc. După legea 
1929, ţine de circ. com. Sculeni. 1f ® circ, com. 
jud. Olt, plasa Drăgăneşti cu 9 sate (1929). ţf ® 
măn. de călugări jud. Prahova.

IZVORUL-BÎRZEI, circ. com. jud. Mehedinţi 
cu 23 sate (1929).

IZVQRUL-DE-SUS, com. rur. jud. Argeş, 
plasa Teleorman; 2063 loc. După legea 19-29, ţine 
de circ. com. Izvorul.

IZVORUL GALIMANULUI, vîrf în masivul 
GrinUes, alt. 2031 m.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, instanţa 
supremă în organizarea noastră judecătoreasca, 
înfiinţată în 1861 cu o singură secţiune; de la 
1885 a avut 2 secţiuni, astăzi are 3. Prezidenţii 
şi apoi primii prezidenţi ai Curţii au fost: Ni- 
colae Kreţulescu (1861), Vasile Sturzea (1862— 
1869), Scarlat Fălcoianu (1869—1875), Alexan
dru Creteecu (1875—1885), Constantin Schina 
(1885.—1904), Scarlat Pherechide (1904—1907), 
Gheorghe Bagdat (1908—1917), Comeliu Bim- 
niceanu-Manolescu (1917—1919), Victor Blmni- 
ceanu (1919—1924), Gheorghe V. Buzdugan (1924 
—1927), Oscar Niaâescu (1927—1930), loan Stam- 
buleseu (1930—1931), D. Volanschi (1931).

Însurat?1, com. mr. jud. Brăila, plasa Vi- 
ziru; 4049 loc. Circ. com. cu 12 sate (1929).

ÎNTORSyRA, com. rur. jud. Dolj, plasa Se-

garcea; 2514 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Lipovu.

ÎNTORSURA-BUZAULUI (sau întorsătură) 
com. rur. jud. Braşov, plasa Săcele; 3000 loc.

ÎNTRE RÎMNIGE, vechia numire a comunei 
Jitia jud. Rîmnicul Sărat. Odobescu vorbeşte 
despre ea în Pseudocynegeticos.

INVETIATOHULU POPORULUI, ZlSJ poPUlar polltiC 
şi cultural, a apărut în Blaj în 1848 sub redacţia 
lui T. Cipariu.

InvAtAuIntul primar, revistă de specialitate, 
apărutăţîn Bucureşti sub conducerea unui comitet 
de institutori, între 189.5—1901.

învăţătorul sa’tului, revistă de vulgarizare, 
apărută în Bucureşti, 1843—52, tipărită în Tip. 
Colegiului Sf. Sava, sub redacţia lui P. Poenaru, 
apoi a lui N. Bălcescu, apoi sub a altora.
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JABA (JAPCA), mân. călugăriţe jud. Soroca pe 
Nistru, intern, sec. xvii ca schit, reînoită 1770 de 
ieromonahul Teodosie, transform. în mănăstire de 
exarhul Gavril 1818. Are 3 biserici, vii, grădini, 
mori.

JABBNIŢA, com. rur. jud. Mureş, plasa Gur- 
ghiu; 1191 loc. Staţiune balneară: apă sărată, iod, 
pucioasă.

JABLONQWSKI STANISLAUS (*1634tl702), 
general polon, ridicat la rangul de prinţ. A luat 
parte la despresurarea Vienei, 1683.

JAGOLLIQT LOtns (*1837tl890), scritor fran
cez. A publicat multe romane de aventuri. Din 
operele lui s’au tradus româneşte: In ţara fachi
rilor (de N. Pandelea, 1909), Vlnători de robi 
dealungulNilului albastru (deM. G. lonescu, 1914).

JAGOTOT [iacoto] jbSEPH (*1770tl840), ma
tematic şi pedagog francez. Autorul metodei de 
Invăţămînt oare-i poartă numele. A fost profesor 
in Franţa şi în Belgia. Op. pr. Enseignement uni
versal, 1824 (cu principii pentru diferitele materii 
de învăţămînt: limba maternă, limbile streine, 
matematici, etc.). Metoda lui se bazează pe clteva 
maxime, între cari: Toate inteligenţele sini egale; 
Totul este in tot; Se ţine minte numai cea ce se 
repetă; Cineva se poate instrui singur.

JAGQUAKD .joseph mame (*1752ţl834), In
dustriaş francez. Inventatorul unei maşini de ţesut 
care-i poartă numele.

JADOVA, com. rur. jud. Storojineţ, plasa Dum- 
brava-roşie; 7190 loc. După legea 1929, formează 
o circ. ou 5 sate.

JĂGER [Tegher] OSCAR (*1830tl910), istoric 
german. A fost profesor la Bonn. Cartea lui despre 
Istoria Romanilor s'a tradus în româneşte în 1885.

JATTN [Ian] pbibdrioh ludwiq (*1778tl852), 
pedagog german. A recunoscut o mare importanţă 
gimnasticei ca instrument de eduoaţiune şi i-a 
dat un scop patriotic, formînd, pe la 1812—13, o 
sumă de societăţi de gimnastică [Tumverein). In- 
tr’un timp a fost arestat ca agitator politic. Mal 
tîrziu a fost profesor la Universitatea din Pri- 
burg.

JAKOBSON [Iqcobson] mihail (*1836 tl896),

JITIANDL (MANIstIIIE).

diplomat rus. A fost dragoman al legaţiei ruse în 
Bucureşti şi în Rusoiuc. S’a amestecat în politica 
din Bulgaria, fiind amic ou Stambulov, şi a de
venit cetăţean bulgar.

JAMAIGA, insulă din Antilele mari, stăpînită 
de Anglia; 11476km.p., 896.470 loc. Ca.p.Kingston. 
Se cultivă trestie de zahăr, fructe, cacao şi se pre
pară rom vestit.

JAMES [gems] WILLIAM (*1840tl910), filo
zof american. Opera cea mai cunoscută a lui 
este Principii de psihologie (1890), care aduce 
multe vederi noi. Din operele lui s’au tradus în 
româneşte Psihologie şi educaţie (de G. I Si- 
meon, 1911); Voinţa spre credinţă (de Pr D Ru- 
dăreanu, 1916); Deprinderea din psihologie (de 
Carp Greoeanu f. a.)

JAMMES [jam] FRANois (*1868), scriitor fran
cez. E cunoscut ca poet simbolist. Din poeziile 
lui s’au tradus de Perpessioius, Mia Frollo, Gora 
Ireneu, N. A. lonescu în ,,Viaţa nouă”, ,,Flacăra”, 
„Gîndirea”, ,,Românul literar” şl într’un volum 
Poezii alese, 1927, de I. Pillat şi N. I. Herescu.

JAMUL MARE, com. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasă Gătaia; .2600 loc. Staţie c. f. cap liniei care 
pleacă de la Gătaia.

JANELONI, directorul unui pensionat de 
băeţi din Bucureşti, oare a avut succes mai ales 
plnă la venirea lui Vaillant (1830).

JANET ([jane] PAUL (*1823 tl899), filozof 
francez. Op. pr Philosophie du bonheur; Le ma- 
târialisnie contemporain en Allemagne. In rom. s’au 
tradus- Combaterea materialismului (de G.Erbi- 
ceanu, 1884), Prelegeri de morală (de M. Mihăi- 
leanu, 1899).

JANSENISM, doctrină teologică pentru explica
rea ideilor de graţie divină, de liber-arbitru, de 
predestinaţie, de mîntuire. Ea porneşte mai ales de 
ia teologul din Louvain jacques janson (*1547 
tl625) şi de la cornelius jansbntos (*1585 tl638), 
episcop din Ypres, de la care vine şi numele. 
Bazată pe scrierile sf. Augustin, doctrina, deşi 
împărtăşită de unii episcopi francezi, a fost osîn- 
dită de Papa în 1668. Episcopii declaraţi eretici 
s’au supus.
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JAN JANKA victor (M837ţl890) botanist ungur.
, I R Custodele secţiunii botanice din Muzeul naţional 

d I tJ maghiar. Membru corespondent ai Academiei 
Române (1882). A scris mai multe comunicări 
despre flora balcanică.

JjăNUS (lANUS), divinitate ro
mană. Era zeul păcii. Era repre
zentat cu două feţe. Avea un 
templu care sta deschis numai 
când statul nu avea nicăeri nici 
un războiu: se zice că aceasta 
s’a Întâmplat numai de 9 ori în 
timp de o mie de ani.

JAPQNIA ( =NIPPON, Ir. LE JA
PON, germ. japan, ital. qiapponb), 
stat, Asia. Se compune dintr'un 
mare număr de insule (peste 3800), 
aşezate la E. Asiei între M. Japoniei şi Oceanul Pa
cific. Mai mari sînt: yeso, nippon, kiu-şiu, sado, 
ŞIKOK, CUBILE (grupe), LIU-KIU (grupc), TSI-SIMA,

Janus.

<3
0)40

■e

itj

Harta Japoniei.

OKi-şiUA. Supraf. 381.250 km. p., 61.900.000 loc. 
Cele mai multe insule sînt muntoase şi ou mulţi 
vulcăni: Ivo-San (2593 m.), Aso-Take (1800), Pnsl- 
Yama (3780), Slrane-San (3094), Comaga-Take (3000). 
Fluvii importante nu sînt. Cele mai multe sînt 
scurte: Tslkugo-Gava. 130km. în Kiu-Siu; Yoslno-Oava, 
200 km. în Sikok; sinano-oava în Nippon, 400 km. 
Pe litoral se găsesc multe lagune.

Cap. Tokio, (Nippon). Or. pr. Nagoya (Nippon), 
Kloto (Nippon), Yokohama (Nipon), Hiroşima (Nippon) 
Nagasakl (KiU-Siu), Okataama, Hakodata (leso), Osaka 
(Nippon), Matsnroma (Sikok), Tokuslma (Sikok).

Japonezii socotesc începutul istoriei lor pe la 
1)67 a. Chr., clnd primul lor împărat a cucerit 
insulele japoneze, in curs de multe secole au 
urmat lupte interne între regi şi comandanţii 
armatei, cari n’au împiedecat însă o serie de im
portante progrese materiale şi morale. Prin se
colul XVI au început relaţiile Japoniei ou Europa; 
in sec. XIX s'au încheiat tratate de comerţ cu- 
diferite state europene şi ou Statele-Unite ame 
ricane. După revoluţia din 1867, care a întărit de- 
fmitiv puterea regală. Japonezii au introdus ci 
vilizaţia europeană, iar după războaiele victori
oase contra Chinezilor (1894) şi contra Ruşilor

(1905;, uobîndlră o situaţie importantă în con
certul marilor puteri. După războiul mondial. In 
care participă ca aliată a Angliei şi celorlalte ţări, 
prestigiul ei crescu şi mai mult, făcînd şi însemnate 
anexări de teritorii.

JARIŞTEA, corn. rur. jud. Putna plasa. Mil- 
cov2922 loc. După legea 1929, formează o circ. 
cu 9 sate. Staţie o. f. linia Odobeşti-Cucueţi.

JAROSIJAW, oraş în Polonia pe rîul San (afl. 
al Vistulei); 20.000 loc. Aci s’au dat mari lupte în 
timpul marelui războiu.

JAURfîS [jores] jean (*1859tl914), om po
litic francez. A fost profesor de filozofie, ziarist 
(„HumanUă”), şeful partidului socialist. A murit 
asasinat. Intre alte opere, a lăsat* şi o istorie a 
Revoluţiei franceze. Din scrierile lui s’au tradus 
în rom. Ideea de patrie şi internaţionala, (f. a.). 
Patru cuvîntări (de D. 1. Suchianu, Bibi. Dimi
neaţa), Socialism şi libertate (1. a.).

JAVA, una din insulele arhipelagului Sondelor; 
126.Î54 km. p., 34.900.000 loc. Aparţine Olandei.

JEANNEL RENfi, entomolog francez. Se ocupă 
şi cu speologia. S’a stabilit în Cluj, colaborînd 
cu Emil Racoviţă şi publicînd articole în Bule
tinul special al Institutului de Speologie din 
Cluj. A făcut multe călătorii prin ţară pentru 
cercetările sale. Op. pr. Biologie generală, Cluj 
1930.
■ JEBEL, corn. rur. jud. Timiş-Torontal plasa 
Ciacova’; 3885 loc. St. c. f.. linia Jebel-Liebling.

JEFFERSON [gefers’n] THOMAS (*1743tl826), 
al treilea prezident al Statelor-Unite (1801—1809).

JEGALIA, corn. rur. jud. Ialomiţa plasa Fe
teşti; 4024'loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Sooariciu. Staţie c. f. între Giulniţa şi Feteşti.

JELGAWA (fost MiTAU), oraş In Letonia pe 
rîul Aa; 28.000 loc.

JELLACHICH [gelacici] iosif conte ('1810 
tl859), general austriac. Era ban al Croaţiei în 
1848 şi a condus luptele contra Ungurilor.

JELLICOE [gelliku] JOHN (*1859), amiral en
glez. A comandat lupta navală contra Hotei ger
mane în 1916 Ungă lutlanda.

JELTUHIN PETRE PAVLOVioi (tl829), general 
rus. A fost preşedinte al divanului din Moldova 
în timpul ocupaţiei ruseşti (1828 şi u.), .

JENNER [genner] eduard (*1749 tl823), me
dic englez. A descoperit vaccinul contra vărsatului.

JEPI: vîrfuri în munţii Bucegi; cel zis J. mare 
înalt 2195 in.

JERSEY [glorsi], insulă în golful Normandiei; 
117 km. p., 49494 loc. Aparţine Angliei.

JESZENSZEY SANDOR (ALEXANDRU) (*1852), 
magistrat ungur. A cercetat, ca procuror, acu
zaţia contra Românilor din Transilvania în pro
cesul Memorandnlul (tw acest cuv.). A fost şeful secţiei 
de naţionalităţi, înfiinţată de ministrul Banffy pen
tru a persecuta pe Români, Cehi, etc.

JHERING [iering] rudolf (*1818tl892), ju
rist german. A fost profesor la Rostock, Kiel, Gies- 
sen, Viena, Gottingen; a scris cărţi şi articole 
despre dreptul roman, despre diferite principii ju
ridice. Cunoscut mai ales prin Der Kampf um 
Rechl, 1872, tradus în cete mai multe limbi eu
ropene şi la noi (de T. V. Păcăţianu 1898). S’a mai 
tradus: Scopul in drept (de T. Păcăţianu, 1898).

JIANU, un fel de haiduc, despre care se zice că 
a luat calea codrului din dragoste pentru o fată 
pe care n’a putut s’o ia în căsătorie. A trăit pe 
vremea lui Caragea (începutul sec. xix) în Oltenia. 
Viaţa lui a dat subiect multor povestiri şi piese 
de teatru. Intre cele mai noi este romanul Hai
ducul de Bucura Dumbravă, scris în limba ger
mană şi tradus rom. de T. Nica (1908).

JIBLEA, staţie c. f. jud. Argeş între Rlmnicul- 
Vîloii şi Gălimăneşti.

JIBOU, com. rur. jud. Sălaj, plasa Jibou; 4000 
loc. Staţie c. f. linia spre Baia-mare, alta spre 
Zalău.

JIBRIENI, com. rur. jud. Ismail plasa Chilia- 
Nouă; 2550 loc. După legea 1929, face parte din 
circ: com. Neruşai.
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JIDjŞlVA, ruinele unei staţiuni romane pe mo
şia Gra'diştea jud. Muscel, aproape de Cîmpulung. 
Poporul îi zice şi Jidova.

JIDVENJ, staţie c. f. între Blaj şi Diciosln- 
martin, spre Praid.

JIEŢ ® rlu afl. al Jiului In jud. Dolj. H ® baltă 
în jud. Dolj, formată din revărsările Jiului.

JIGpDIN, corn. rur. jud. Giuc.plasa Centrală; 
1026 loc. După legea 1929, .e corn. suburbană la 
Mierourea-Oinouiui. Staţie c. f. între Băile-Tuşnad şi 
Miercurea Ciucului.

JIJIA, rîu afl. al Prutului, izvorăşte lingă 
Dorbhoiu,'străbate judeţele Dorohoiu, Botoşani, 
Iaşi, Fălciu şi se varsă în Prut după ce a curs o 
bună parte de loc alături de el.

JIJILA, lac jud. Tulcea plasa Măcin, pe te
ritoriul satului Văcăreni, comunică cu Dunărea 
prin mai multe gîrle mici. Supraf. 10 km. p. 
Primeşte apele mai multor plrae.

JILAVA, sat jud. Ilfov plasa Vidra; 2036 loc. 
Dupălegeadin 1929, ţine de circ. corn. Regele Fer- 
dinand I. Aci este o închisoare militară. H® Staţie 
c. f. linia Bucureşti—Giurgiu între Filaret şi 
Comana.

JILAVELE, corn. rur. jud. Ialomiţa plasa Ur- 
ziceni;'2780 loc. După legea 1929, formează o 
circ. com. cu 7 sate.-

JIMBQLIA, com. rur. jud. Timiş-Torontal pla
sa Jimbol'ia; 12122 loc. St. c. f. la hotarul ou Jugo- 
slavia la 39 km. de Timişoara; pe aici trece trenul 
internaţional care merge prin Italia şi Elveţia la 
Paris. ' '

JINA, com. rur. jud. Sibiu plasa Miercurea; 
3400 loc.

jiNOOiSM, patriotism exagerat, cuvînt american, 
abreviat din By jingo = pe sf. Gingoiî. ,

JIQUIDI CONSTANTIN (*1865 tl899), carica
turist român. A lucrat la diferite ziare şi reviste 
umoristice din Iaşi şi Bucureşti, mai ales pe Ia 
1884—95; a publicat şi citeva albume cu carica
turi ale oamenilor zilei {Profiluri parlamentare, 
Ziariştii după natură. Facultatea de medicină).

JIR ASE K ALOIS (*1851 tl930), scriitor ceh. “A 
pubiicat romane.

JIRECEE [irecec] constantin (*1854tl917), 
istoric ceh. A fost ministru de instrucţie în Bul
garia (1879—84), profesor la Viena şi la Praga. 
Op. pr. Istoria. Bulgarilor (1877), Statul şi socie
tatea în Serbia medievală (1913). In scrierile sale 
a vorbit despre multe chestiuni cari interesează 
de aproape istoria noastră (Vlahii şi Maurovla- 
hii, stăpînirea romană în Dalmaţia, etc.). A fost 
membru onorar al Academiei Române (1914).

JIRLAu, com. rur. jud. Rlnmic-Sărat plasa 
Galbenu’; 2637 loc. După legea 1929, face parte din 
circ.- com. Galbenu.

JITIAJJUL, mănăstire jud. Dolj, zidită 1657.
JIU, rîu în România. Izvorăşte în Transilva

nia prin două ramuri; unindu-se acestea, el intră 
în Oltenia prin pasul Lainici, străbăte jud. oorj şi 
Dolj (ale căror nume însemnează Jiul de sus şi de 
jos) şi se varsă în Dunăre în faţa insulei copaniţa. 
Udă multe localităţi, între cari: Burnbeşti, Tirgu- 
Jiu, Peşteana, Tlnţăreni, Bechel ş. a. Afluenţi pe 
dreapta: Bistriţa, Motru, Almăjelul, Fratoştiţa, 
Obedeanca-, pe stingă: Gilortul, Amaradia, Jie- 
ţul. Pe malurile acestui rîu s’au dat, în cursul răz
boiului nostru pentru întregire, două mari bătălii: 
una, începută la 14 Octombrie 1916, (stil vechiu), 
chiar la marginea oraşului Tîrgu-Jiu, la care au 
participat şi-un număr de cercetaşi, cum şi locui
torii civili ai oraşului, bărbaţi şi femei; bătălia a 
ţinut trei zile şi s’a terminat cu respingerea ini
micului; a fost una din marile victorii ale răz
boiului în prima lui fază; alta, începută la 11 
Noembrie 1916 şi terminată la 17 Noembrie cu 
înfrîngerea rezistenţei Românilor; ea s’a desfăşu
rat cu un raport de forţe cu totul în defavoarea 
noastră: noi aveam o singură brigadă şi inimicul 
4 divizii.

JIUL, revistă pentru literatură şi ştiinţă, Tîrgu- 
Jiu, 1894—1895.

Joffre

JQE (sau JOPITEB, grec. zevs), zeu al mitologiei 
grecb-rbmane. Era fiul lui Sa
turn, pe care-1 răsturnase din 
domnie. Purta numele de,,tatăl 
zeilor şi al oamenilor”. Era 
zeul puterii supreme: avea ful
gerul în mina sa.

JOFFRE JOSEFH (*1852 
tl931), mareşal francez. A co
mandat armata în prima luptă 
de la Marna,asi^rînd prin 
victoria de aci posibilitatea ', 
victoriei finale. în timpul tra
tativelor din vara anului 1916 
între România şi aliaţi, el a 
stăruit ca intrarea în acţiune 
a armatei noastre să fie spri
jinită prin anume operaţiuni 
militare şi prin procurarea la 
timp de muniţiuni ş. a. şi de 
ajutoare suficiente din partea 
Ruşilor. A venit în România in August 1920 ca 
să decoreze oraşul Mărăşeşti 
cu Crucea de războiu fran
ceză. Moartea lui a fost un 
doliu pentru Franţa şi pen- 
trn foştii ei aliaţi. Corpul 
lui Joffre a fost aşezat la 
Invalizi, unde este înmor- 
mîntat şi Foch.

JOHANRISBERG, sat 
în Germania (Prusia, Hcssa- 
Nassau), renumit pentru vi-, 
nurilc din viile din acea 'S;' 
regiune,

JOI'ţ'A © vîrf din Cul
mea Joiţel jud. Argeş; 1960 
m. alt. i © com. rur. jud.
Ilfov plasa Bolintin; 1370 
loc. După legea 1929, are în circ. sa 6 sate.
• JOEAI [tocai] MOR (*1825ţl904), poet ungur, 
ziarist. A scris romane, poezii, 
etc. S’au tradus din operele lui:
Martirii inimii (B. p. t.). Nu-' 
vele (de Sever Dariu, 1908), în
gerul vărsării de singe (de V. Al.
George, 1916).

JOKL NORBEBT, filolog aus
triac. Şeful bibliotecii Universi
tăţii din Viena. Profesor de filo
logie indo-germanică, în special 
albaneza, limbi baltice şi sla-' 
vice. Membru corespondent al '
Academiei Române (1929)'.

JOLDEA, domn al Moldo
vei în 1552 cîteva zile.

JQRDAENS lACOB (*1593 tl678), pictor fla
mand, elev al lui Rubens.

JOSE DE ALMEIDA ANTONIO (*1866 fl929) 
om politic portughez. A fost medic într’o colonie 
africană; a organizat mişcarea din 1910, care a 
adus proclamarea republice!; prezident al gu
vernului care a declarat războiu Germaniei (1916), 
prezident al Republicei în 1919.

JOSENI © com. rur. jud. Ciuc, plasa Gheor- 
gheni; 6280 loc. ‘j © j.-bîrqAu, com. rur. jud. 
Năsăud plasa Bîrgău; 1394 loc.

JOSIEA HIELOS (NICOLAE) (' 179611865), scriitor 
maghiar. A publicat romane istorice.

JODRDAIN DOMNUL, personaj din comedia iui 
Moliâre „Le bourgeois gentilhomme”: .,care făcea 
proză fără să ştie”.

JOURNAL DE BUCAREST, polilic şi literar, Bucu
reşti, 1870—77,subredacţialui ClyssedeMarsillac.

JOURNAL DES DfiBATS, ziar politic fr. intern. 1789 
de Beaudouin.

JUAREZ CARLO BENITO (*180611872), om po
litic mexican. .\ luptat contra împăratului Maxi- 
milian (1864—67), fratele lui Frantz-Iosef, impus 
pe tronul Mexicului, şi contra expediţiei fran
ceze.

JUCICA-NOUA, com. rur. jud. Cernăuţi, plasa

JID-
JUC

JokâL
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JUC Prutului; 2100 loc. După legea 1929, e corn. sub- 
M l\/ ur^anâ tn Sadagnra.

uUV jyCTJL-DE-JOS, Staţie c. f. linia Cluj—Baia- 
mare, Intre Apahida şi Dej.

JUGyHTA (JUGUBTHA] (* ca. 1541 ca. 104 a. 
Chr.), rege al Numidiei. S'a luptat contra Roma
nilor, dar a fost învins de Marius şi adus prozonier; 
se zice că a murit In Închisoare. Lui li atribue 
Sallustiu cuvintele despre corupţia Romanilor 
din acel timp: Vrbem venalem ei matureperituram, 
si emplorein invenerit.

JULITA, sfînta martiră (t304) prăznuită de 
biserica ortodo.xă la 15 Iulie. In timpul persecu
ţiilor lui Diocleţian, fugind împreună cu fiul ei 
Chirie, din oraşul ei în care trăia în mare bogăţie, 
a fost prinsă în oraşul Tars şi martirizată, apoi 
ucisă, după ce a văzut cum copilul ei în vîrstă 
de 3 ani a fost omorît în mod sălbatic.

JXJNGFRAU [lungfrau], culme a munţilor 
Alpi (bemezi), 4180 m. alt.

JUNIMEA din Cernăuţi, societate literară în
fiinţată în 1878 do studenţii români din Univer
sitatea de acolo.

JUNIMEA din Iaşi, societate literară, întemeiată 
in 1864 de Titu Maiorescu, Teodor Rosetti, Vasile 
Pogor, lacob Negruzzi ş. a., care a fondat In 
1867 revista ,,Convorbiri literare”.

JUNIMEA literara, revistă literară şi ştiinţifică. 
Cernăuţi, redactor I. Nlstor, fondată în 19o4.

JUNIMEA ROMANA, ziar politic, a Măruţ la Paris 
în 1851; redactori: G. CTeţianu, A. Odobescu, Dim. 
Florescu, Dr. lairopol, D. Bei'indeiu, Al. Sih- 
leanu.

JUNQNA, zeiţă din mitologia greco-romană 
(greceşte: hera), era fiica lui Saturn şi soţia lui 
Joe. Era protectoarea căsătoriilor şi a naş 
terilor.

JUPALiNIG, corn. rur. jud. Severin, plasa Or
şova; 1593 loc. După legea 1929, e corn. suburbană 
la oraşul Orşova.

JXJPITER tw JOE.
JURA, munţi între Franţa şi Elveţia.
JURILOFCA, corn. rur. jud. Tulcea, plasa Ba- 

badag; 3125 loc. După legea 1929, formează o circ. 
corn. cu 7 sate.

JURNAL DE agricultura, foaie periodică sub 
redacţia lui loan lanescu, Iaşi, 1858—59.

JURNALUL societAtii CENTRALE AGRICOLE, Bucu
reşti, Înfiinţat în 1892.

JURNALUL societAtii ştiinţelor medicale, Bu
cureşti, 1879—1880. Redactori: Boicescu, Felix, 
Grecescu. Istrati. Marcovici, Sioicescu.

JUSSIEU, numele unei familii de botanişti 
francezi. In primul rînd trei fraţi: antoine (*1686 
tl758), bernabd (*1699tl777), joseph (*1704 
tl779), apoi un nepot: antoine-laurent (*1748 
1836) şi un fiu al acestuia: adbien (*1797tl853). 
Antoine-Laurent a scris o carte despre felurile 
plantelor şi a făcut să se adopte un sistem de cla
sificare propus de unchiul său Bernai'd.

JUSTIN filozoful (t ca.'164), sf. martir, prăz- 
nuit de biserica ortodoxă la 1 Iunie. A fost om 
foarte învăţat, care s’a convins la vîrstă înaintată 
de adevărurile religiei creştine. A scris pentru apă
rarea credinţei sale: Cuvintări către Greci, Sfătuire 
către neamuri, Dialogul lui Trifon şi Apologia reli- 
giunii creştine. A locuit multă vreme în Roma. Aci 
a fost acuzat pentru credinţa sa, martirizat şi ucis.

JXJSTINA (t ca. .304), sf. martiră, prăznuită 
de biserica ortodoxă la 2 Octombrie. A suferit 
martiriul în Nicoineclia împreună cu Giprian.

JOSTINIAN I (* ca. 482tŞ65), împărat ro
man al Orientului 527—565. A purtat războaie vic
torioase mai ales prin generalii săi Belisariu şi 
Narses; a reclădit biserica Sf. Sofia din Constanti- 
nopol (care arsese); a pus să se adune diferitele 
legiuiri sub direcţiunea lui Trebonian făcînd mai 
multe colecţiuni: Dişesfe, Institute, Novele, cari au 
servit ca model legiuitorilor din diferite ţări în 
cursul secolelor.-

JUVARA EBNEST (*1870), medic român. Pro
fesor de'clinică chirurgicală (din 1904) la Univer
sitatea dm Iaşi, apoi Ia Bucureşti, director al 
Institutului de anatomie.

JUVENAL (DECIMUS JULIUS JUVENALIS) (* ca. 
42tea. 125), scriitor satiric roman. Operele sale 
sint violente şi cîteodată declamatorii. De la el 
este dictonul: facit indignatio versum. Satirele 
lui s’au tradus rom. de Anghel Marinescu, edit 
Casa Scoalelor.
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KADEISI ABDDLftR, delegatul Turciei la tra
tatul din Giurgiu pentru armistiţiul între Ruşi şi 
Turci (1811)., care a fost urmat de pacea dela 
Bucureşti (1812).

KAJ3LEC EABEL, profesor la Universitatea din 
Fraga, specialist In istoria dreptului slav. A scris 
o carte Românii şi dreptul românesc In ţările slave 
şi ungureşti (1916), avlnd concluzii inadmisibile 
pentru noi. E membru corespondent al Academiei 
Române (1919).

KAINDL RAIMUND (*1866), profesor german 
în Cernăuţi, istoric şi folklorist. A publicat multe 
lucrări despre locuitorii Bucovinei (Die Huzulen, 
1894, Geschichte der Deutschen in der Karpatheti- 
lănder, 3 voi. 1907), despre trecutul acestei pro
vincii [Geschichte der Bukovina, 1896) şi despre 
poezia populară germană [Deutsche Volkslieder aus 
der Bukowina, 1909).

KAliAHARI, deşert mare în Africa de sud.
KAliIDASA (sec. I a. Chr.) poet indian, a 

compus In sanscrită mai multe scrieri, între cari 
drama Sacuntala [m- acest cuv.).

KAXINDERU lOAN (*1840tl913), jurist român. 
A fost consilier la Curtea de Casaţie. In 1881—82 
a fost însărcinat de guvern să trateze la Berlin 
răscumpărarea căilor ferate construite de compa
nia Strussberg. In 1884 i s’a încredinţat orga
nizarea domeniilor Coroanei: a făcut clădiri şi 
tot felul de instalaţiuni necesare unei gospodării 
model, a înfiinţat şcoale primare, pentru cari a 
făcut localuri speciale, a clădit biserici în diferite 
sate, a înfiinţat ateliere şi biblioteci populare şi a 
tipărit numeroase broşuri cu cunoştinţe folosi
toare pentru săteni. Ales membru al Academiei 
Române (1893), a dăruit acestei instituţii moşte
nirea lui I. Otetelişanu, pentru care fusese lăsat 
legatar universal. Kalmderu a publicat studii de 
drept roman [Droit pritorien el r&ponse des pru
dente, 1885; Consiliul împăraţilor la Roma şi 
Constantinopol, 1887; Studii asupra celor 12 table-, 
Les sources du droit romain), de istorie romană 
(Viaţa municipală la Pompei, 1890; Doi antago- 
nişti romani, 1892; Vileiiiatura şi reşedinţele de 
vară la Romani, Romanii călători, 1895), studii

KA1ÎI.SKAD ; PAVUjÎOXUL DF. CUHA.

de drept român şi internaţional făcute cu ocaziua 
nea misiune! sale în Germania şi cu ocazlune- 
procesului ce a susţinut pentru moştenirea lui 
Otetelişanu; în fine diferite chestiuni economice, 
sociale, etc. şi o coiecţie de discursuri [Patrie, 
iducation et travail, 1896). Discursul de recepţie 
la Academie a tratat despre viaţa Episcopului 
Melchisedec.

KALINDERU NICOLAK (*1335tl902), medic 
român. A fost medio primar de spitale (Colentina, 
Brîncovenesc), profesor de clinică medicală la 
facultatea de medicină din Bucureşti (1887), mem
bru corespondent al Academiei Române (1889). 
A publicat scrieri despre lepră, tuberculoză, 
epilepsie, mielita sifilitică, ş. a. Amator de artă, 
a lăsat o colecţie importantă de tablouri.

KALLAY BENIAMIN (* 183911903), om politic 
maghiar. A fost şef de secţie în ministerul de 
externe, ministru de finanţe, guvernator al Bos
niei şi Herţegovinei, membru al Academiei din

EALNOKY GUSTAV conte (*1832flSOS), om 
politic maghiar. A fost ministru de externe al 
monarhiei, min. plenipotenţiar Ia Roma, Copen
haga, Peter.sburg.

KALUZNIACKI EMIL (*1845 tl914), filolog 
austriac. S’a ocupat de filologia slavă şi de istoria 
Slavilor. A fost profesor la Universitatea din Cer
năuţi (1875), membru corespondent al Academiei 
Române (1890); a călătorit prin Moldova şi a 
publicat o culegere de documente despre Mol- 
dovaşi Muntenia din arhivele polone (1878), apoi 
şi alte manuscrise de la măn. Neamţu (1907).

KAMEHAMEHA, numele mai multor regi ai 
insulelor f/aaai sau Sandwich. Cu K. v (pe la 
1865) s’a stins această familie şi peste cîteva de
cenii arhipelagul a fost anexat de Statele-Unite.

KAMENSKI rm- CAMŞiNSKI.
EAlfITZ AUGUST (*1843tl896), botanist un

gur. A fost profesor la Universitatea din Alten- 
burg, apoi la Universitatea din Cluj (1872); a re
dactat o revistă de specialitate în Cluj dela 1877; 
a studiat flora Ardealului şi a fost membrii cores
pondent al Academiei Române (1882).
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KAN-
KAY

Knnt Immanuel

KANŞAS, rîu afl. al lui Missuri; lung ca. 1000 
Um., clin cari 340 km. navigabil.

KANT IMMANUEL (-1724 ti 804). filozof german. 
Profesor de logică şi metafizică la Konigsberg. 
Filozofia lui e criticismul în opozipe cu clogma- 
tismiil şi scepticismul. Mo
rala lui e bazată pe ideca 
obUijaliunii (imperativul ca
tegoric), de aci libertatea mo
rală şi conchide la existenţa 
lui D-zeu şi la nemurirea su
fletului. Op. pr. Crilica ra
ţiunii pure, 1781; Crilica 
raţiunii praclicc, 1788; Cri
tica judecăţii (1790). In ro
mâneşte s’au tradus: Peda- 
Oogia (de (1. V. Buţureanu, 
f. a. Bibi. p. toţi), Spre pa
cea clemă (de Ion Gorun,
1918), Prolegomene la orice 
metafizică viitoare (de Mihail Antoniade, 1924), 
Filozofia creştinismului (de Adrian Sulcină, 1912), 
Religia în limitele raţiunii (de C.1 Rădulescu- 
Motru, 1924), Crilica puterii de judecată (de I. 
Gherincea, 1927), InJ,cmeierea metafizicii mora- 
vuriloT (de Traian Brăileanu, 1929).

KARA, marc formată de Oceanul Îngheţat de 
N. între Noua Zembla şi continent,

KARAGHEORGHE OEOROE (*1752 tl817), 
şeful insurgenţilor sîrbi contra 'turcilor, care sta
bili în principiu independenţa ţării.

KARAGHEORGHEVICI ALEXANDRU (*1806 
tl885), prinţ slrb, fiul lui Goorge Caragheorghe. A 
fost proclamat domnitor în 1842 şi a fost răsturnat 
în 1858 de către partizanii familiei Obrenovici. A 
trăit în România şi în Ungaria, unde avea pro
prietăţi.

KARAGHEORGHEVICI PETRU, rege al Ser
biei I»- PETRU.

KARAGICI VUK STEFANOVICI (*178711864), 
scriitor slrb. S’a ocupat cu reformarea limbii 
literare sîrbcşti şi cu literatura poporană. A trăit 
multă vreme în Viena, unde a publicat lucrări de 
gramatică, colecţii de folklor, un dicţionar,

KARAISKAKIS OEOROIOS (* 1782 fi 827), erou 
grec. S’a distins în luptele pentru independenţa 
patriei. A căzut în bătălia de la Atena.

KARAKORUM, munţi în Asia centrală, între 
Himalaia şi Kuenlun.

KARAJVfSIN NICOLAE MIHAILOVICI {' ca. 1766 
t ca. 1826), istoric rus. Op. pr. Istoria Rusiei. O 
citează M. Kogălniceanu în faimosul său discurs 
introductiv la Uursul de istorie naţională din 1843, 
zioînd că e unul din izvoarele sale.

KARAVELOF PETKO (*1.845 tl903), om po
litic bulgar. A fost prim-ministru (1880, 1884, 
1901), regent în 1886.

KARKALEKI w CARCALECHI.
KARLOVy VARY m- carlSBAD.
EÂRLSBAD tw CARLSBAD.
KARLSRUHE w CARLSRUHE.
KARNABAT, judeţ şi oraş în Bulgaria.
KARR■ ALPHONSE (*1808tl890), scriitor francez. 

A fost mult timp prirh redactor la ,,Figaro”. 
A redactat o publicaţie satirică: ,,Les Gu&pes" şi 
multe romane. La noi mai cunoscut a fost „Sous Ies 
tillmls" (1832).

KASAN, oraş in Rusia (Statul Tătarilor) a- 
proapc de Volga; 175.000 loc.

KASSAI, afluent al II. Congo (Africa »w harta), 
lung. ca. 2.000 km.

KAULBACH ' WILHELM (* 1804 tl874), pictor 
german. A fost director al Academiei din Mlln- 
chen.

KAUNITZ, ANTON Prinţ (*1711 tl794), diplo
mat 'austriac. A fost cancelar al imperiului; a 
organizat coaliţia contra lui Frederic cel mare 
(1756), a participat la prima împărţire a Poloniei, 
luînd Galiţia; autorul principal al tuturor intri
gilor prin cari a fost răpită Bucovina (1774).

KAZIMIR III zis cel Mare (*1310 f1370)',

rege al Poloniei dela 1333. Ca să-şi asigure si
tuaţia în afară, a cedat cavalerilor teutoni Po- 
merania; ca să înlăture pretenţiile Boemiei la 
coroana poloneză, i-a cedat Silşzia şi Plock; dar 
a luat în stăpânire Rusia Roşie (1341). A des- 
voltat comerţul interior, a deschis şcoale, a fon
dat o Universitate (1Ş61), a reformat admini
straţia, a întărit ordinea în stat, a reorganizat 
armata, a micşorat din privilegiile nobililor şi 
s’a silit a îmbunătăţi soarta ţăranilor.

KEAN [chin] BDMUND (*1787tl833), actor 
englez. Vestit în roluri de tragedie, mai ales în 
piesele lui Shakespeare.

KEHAIA BEG, unul din comandanţii armatei 
turceşti care a venit în Muntenia Jn 1821 ca să 
combată pe eterişti.

EEKAVMENOS (pe la 1070), scriitor bizantin, 
a cărui viaţă e puţin cunoscută. A lăsat un manu
scris intitulat Strategicon, publicat în 1896 la 
Petersburg, în caro vorbeşte şi despre Românii 
din Peninsula Balcanică.

EECSKEMET [ checichemet ], oraş în Un
garia; 82.000 loc.

KELLY HOWARD, membru al Academiei de 
■ştiinţe din statul Uniunii americane Maryland, 
cu sediul în Baltimore; membru corespondent al 
Academiei Române (1921).

KELLOGG FRÂNE B. (*1856), om politic ame
rican. Este autorul pactului făcut în înţelegere cu 
Briand, prin care se osîndeşte orice războiu de 
agresiune în interes naţional. Nu se prevăd sanc
ţiuni speciale, ci se menţionează că în contra agre
sorului se vor pune în mişcare toate mijloacele 
cuprinse în pactul Societăţii naţiunilor. Această 
convenţiune s'a semnat de toate statele Europei 
şi de multe din celelalte continente şi a intrat în 
vigoare la 24 Iulie 1929. In 1930 i s’a decernat 
premiul Nobel pentru pace.

KEMAL-FAŞA mustafa (*1881), general şi 
om politic turc. Răsturnînd monarhia, a întocmit 
(1923) o republică dictatorială al'cărei şef este el. 
In 1919 a condus lupta contra Grecilor, pe cari 
i-a învins. A întreprins o serie de mari reforme în 
sensul occidental, între cari înlăturarea fesului, 
desfiinţarea obiceiului ca femeile să-şi acopere 
faţa, le-a dat chiar un fel de drepturi politice, a 
introdus cu forţa alfabetul latin.

KEMPIS (HEMEREEN) TOMAS (*1379 -ţlVll). 
scriitor german. Lui se atribue opera atât de 
răspîndită Imilalio lesu-Chrisii.

KENIA, munte în Africa (■»■ acest cuv.).
■' KENYON FREDERIC, istoric englez. Membru 

onorar al Academiei Române (1924). In timpul 
războiului mondial, el a format la Londra o socie
tate anglo-română pentru propagandă în favoarea 
idealurilor noastre.

KEPLER lOHANNES (*1571tl630), astronom ger
man. A fost profesor la Graz, 
la Linz. A descoperit cîteva 
legi ale mişcărilor corpurilor ce
reşti (cari,îi poartă numele): 1) 
planetele se mişcă pe nişte elip
se cari au soarele la unul din _ 
focare; 2) ariile descrise dera-- 
zele vectorii sînt proporţionale 
cu timpul; 3) pătratul timpu
lui mişcărilor planetare este 
proporţional cu cubul marilor 
axe ale orbitelor.

KERSON (scris şIeherson)
ww CHERSON.

KETŢNER RADOHIR, geolbg ceh. Profesor la 
Universitatea din Praga. A călătorit în România. 
E secretarul secţiunii cehoslovace din Asociaţia 
geologilor Carpaţilor. Membru corespondent al 
Academiei Române (1928).

KAYSERLING [cgizerling] herman conte 
(*1880), filozof german. Op. pr. Dos Gefîlgeder Well 
(Structura lumii), Jurnalul de călătorie al unui 
filozof (Reisetagebuch eines Philosophen). El nu 
urmăreşte să dea un nou sistem de explicare 
a lumii, ci să preschimbe filozofia, cultivată pînă

Kepler lohannes
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acum pentru ea Însăşi, Intr’o ştiinţă animatoare 
4e progres sau intr’o artă binefăcătoare pentru 
omenire.

KIAJNA (= DESPiNA), liica iui Petru Rareş şi 
soţia lui Mircea Ciobanul (de aci numele de mir- 
cioaia). a fost o femeie de o rară energie şi foarte 
ambiţioasă. Prin intrigele ei, prin trecerea ce iz
butise a avea la Poartă, graţie mai ales ajutorului 
■ce-i dădeau femoiie din haremul Sultanului şi al 
marilor demnitari, a izbutit să ţină pe fiii ei, 
Alexandru (vitrig) şi Petru Şchiopul, mulţi ani pe 
tronurile ţărilor române.

KIEL [chil], oraş in Germania: 216.000 loc. 
De aci porneşte Canalul Kiel care taie peninsula 
lutlanda pină la gura Fluviului Elba, formînd 
legătura intre marea Baltică şi marea Nordului.

KIEPERT [chipert] HEINRIOH (*1818 tl899), 
geograf şi cartograf german. A fost profesor Ia 
Berlijj, a publicat atlase geografice Întrebuinţate 
in toate ţările, asemenea şi Ia noi. S’au făcut şi 
prelucrări după ele.

KIEW, oraş în Rusia (Ucraina) pe Nipru; 
400.000 Ioc,

KIKINDA wm- VELIKA KIKINDA.
KILIMANGIARO, munţi în Africa (••• acest 

huvînt).
KIPLING RUDYABD (*1865), romancier şi poet 

american. A luat premiul Nobel. Dih scrierile lui 
s’au' tradus în rom.: Amintiri din pension (de 
Radu PI. Soreanu, f. a.. Bibi. Luceafărul), Sinu
cigaşul (de Ion Pas f. a. Bibi. Lectura), Istorioare 
ţde Olimp Stefanovici) şi părţi din Cartea Jun
glei (de N. Rusu în ,,Ritmul vremii11 şi I. Foţi 
în ,,Propilee“).

KIRCHHOFF GUSTAV ROBEBT (*1824 tl887), 
fizician german. A fost profesor la Heldelberg. A 
făcut studii asupra spectrului solar, descoperind 
(cu Bunsen) analiza spectrală.

KIRIAC DIMITRIE G. (*1866 tl928), compozitor 
român. După ce şi-a luat licenţa în drept, a înce
put a se ocupa de muzică. A făcut studii la Paris 
(1892) sub direcţiunea lui Vin- 
cent d’Indy. Intorcîndu-se în 
ţară (1899), a cercetat folklorul 
românesc şi s’a ocupat de mu
zica bisericească, compunînd o 
liturgic orientală. A fost numit 
profesor de teorie şi solfegii la 
Conservatorul din Bucureşti. In 
1901 a înfiinţat societatea co
rală ,,Carmen”, cu care a co
lindat oraşele din Transilvania 
şi Bucovina, întreţinînd, prin 
puterea' cîntecului, necontenit 
vie ideea naţională. El este autorul Imnului 
de slavă, cîntat la Alba-Iulia la serbările încoro
nării primului rege al tuturor Românilor. A fost 
membru al Ateneului Român.

' KIRIAZI GHEORGHE (* 1829 tl893), medic grec 
stabilit în România (1855); a făcut Casei şcoalelor 
o importantă donaţie şi a construit în Bucureşti 
spitalul zis, „Xenocrat” cu fondurile ce-i lăsase 
acesta.

KIRILQF ALEXANDRU N. (*1819 tl881), comer
ciant român. Moştenind de la tatăl său o avere în- 
senmată, n’a continuat comerţul de lipscănie, care, 
se vede, i se părea puţin potrivit cu educaţia ce 
primise şi cu studiile făcute îh streinătate, ci s’a 
făcut bancher, unul din primii bancheri români. 
Viaţa luxoasă ce ducea şi, de sigur, oarecare ne
glijenţă în conducerea afacerilor au făcut să se 
piarză începutul făcut de el. Amesteeîndu-se în 
politică, a luat parte la revoluţia din 1848 şi a fost 
arestat după căderea ei.

KmiLOF NICOLAE (*1775tl849), comerciant 
român. Se' numea Ghiru, nume schimbat după in
fluenţa rusească. A început prin agricultură, ţi- 
nlnd în arendă moşia Vălenii-de-Munte şi moşii 
din Basarabia; după aceea s’a ocupat cu comerţul 
de blănărie, care i-aduse cîştig însenmat; în fine, 
cu lipscănia, ajungînd pe la 1830 cel mai mare ne
gustor în această ramură din toată ţara. Şi-a

Kiriac Dimitrie

Risseleff Pavel 
Di rn i f rievici

cumpărat vii, moşii, a devenit toarte bogat, a 
luat în arendă vămile şi salinele Munteniei.

KISFALUDY kAroly (*178811-830), poet ma
ghiar. A scris drame, nuvele, etc.

KISSELEFF PAVEL DIMITRIEVICI (* 1788 11872), 
general rus." A fost adjutant al împăratului şi a 
luat parte la războiul contra Turcilor (1828) şi 
Ia 1829 a fost numit coman
dant al armatelor de ocnpaţie 
din principatele române şi apoi 
guvernator general al lor. Sub 
guvernarea lui, s’au făcut Re
gulamentele organice şi s’au 
organizat diferitele servicii de 
administraţie. La 1834 s’a re
tras în patrie, a fost ministru, 
apoi ambasador la Paris. In 
amintirea lui s’a numit şosea
ua Kisselef din Bucureşti.

EISSINGEN, oraş în Ger
mania (Bavaria);7946 loc. Sta
ţiune balneară.

EIŞINĂU tr CHIŞINAU.
KITCHENER [chicener] herbert lord (*1850 

tl916), general englez. A luat parte la expediţiile 
în Egipt (1884), în Sudan (1888, 1898), în Africa' 
de Sud (1900); fiind ministru de războiu, a orga
nizat armata engleză la începutul războiului mon
dial.

KIUCIUC KAINARGI «r- CUCIUC.
eladderadatsch, foaie 'umoristică în Berlin, 

întemeiată în 1848.
KLAPEA GEORG (*1820tl892), general ungur. 

A comandat armata în revoluţia contra Austriei 
în 1848—49.

KLEBER JBAN BAPTISTE (*1753 ti800), ge
neral francez. A comandat armatele revoluţionare, 
a luat parte la expediţia lui Napoleon în Egipt şi a 
fost asasinat acolo de un mameluc.

KLEIN [clain] FELix (tl925), matematic ger
man. Profesor la Universitatea din Gottingen. A 
fost iniţiatorul unei publicaţii enciclopedice de 
matematică, preşedintele unei comisii internaţio
nale pentru învăţământul matematicilor. Membru 
onorar al Academiei Române (1913).

KLEIN lOAN INOCENTIU wr MICU.
KLEIN SAHUEL w MICU.
KLEINWECHTER [clainvehîter] friedrich 

(tl927), scriitor german. A fost -profesor la Uni
versitatea din Cernăuţi. S’a ocupat de sociologie 
şi economie politică. Op. pr. Lehrbuch der Volks- 
wirtschaflspolitik. A fost membru onorar al 
Academiei Române (1921).

KLEIST [claist] HEINRIOH (*1777tl811), dra
maturg german. Unul din reprezentanţii de frunte 
ai romantismului. Opera cea mai cunoscută: 
Prinz Friedrich ron . Homburg, dramă alegorică 
patriotică.

KLENCK ROBERT (*1850), violonist german 
stabilit în România. Profesor Ia Conservatorul 
din Bucureşti.

KLONDIKE, regiune în Alasca. Mine de aur 
descoporife în 1897.

KLQPSTOGK FRIEDRICH GOTTLIEB (*1724 
tl803), poet german. Op. pr. Mesiada (1773), 
epopee măreaţă a vieţii lui Isus Hristos.

KNEIPP [cnălp] SEBASTIAN (* 1821 fl897), 
preot catolic şi medic naturalist. S’a stabilit la 
■WOrishofen, unde a înfiinţat uh fel de sanatoriu 
în care toate boalele erau tratate prin Cura de 
apă. Cartea lui, în care îşi desvoltă teoriile, s’a 
tradus în multe limbi şi în româneşte.

KNOX lOHN (*1505tl572), reformator reli
gios; unui din întemeietorii presbiterianisraului 
în Scoţia.

KOCH ROBERT (*1843tl910), medic german,
A fost profesor la Berlin, director ’al Institutului 
de igienă. A făcut studii asupra tuberculozei, ho
lerei, -etc. A călătorit în India, în Africa, unde a 
studiat boala somnului. A luat premiul Nobe 
în 1905.

KOCHANpWSKI lOAN (*1530 tU>R4), poet

KIA-
KOC
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KOR
lfQ0. poJon. A scris drame, elegii, ş. a.; a tradus în ver- 
1 suri psalmii. Această din urmă lucrare a lost mo

delul mitropolitului Dosofteiu pentru psaltirea 
sa versificată. In anui 1930 Polonia a serbat 400 
de ani de la naşterea acestui poet şi a organizat 
mari festivităţi, între cari şi reprezentarea dramei 
lui „Beluzul dat solUor greci".

KOGALNICEANU (scris şi Kooî...) MIHAI 
(*1817 tl891), om'politic şi istoric român. A lost 
trimis Împreună cu fiii Domnitorului Moldovei 
Mihail Sturdza ia Berlin pentru 
studii superioare. A avut pro
fesori pe cîţiva învăţaţi vestiţi 
ai epocei (l834—1838) şi, după 
Indenmul lor, a scris şi a publicat 
acolo un. articol în limba ger
mană despre limba şi literatura 
română (1837) şi o broşură în 
limba franceză despre Ţigani 
(1837), asemenea a început o 
lucrare mare despre istoria popo
rului român, dar numai un volum 
a apărut (Histoire de la Vala- 
chie, dela Moldavieel des Vala- 
ques Transdanubietis, 1837). Mihai; K alniceam, 
Intorcîud-se în ţara, a fost 
ofiţer (a înaintat plnă la gradul de maior) şi 
adjutant al Domnitorului; a înfiinţat o revistă 
populară Foaia sdfeoscd (1839-51), şi alta destinată 
societăţii culte Dacia literară (1840) şi a publicate 
colecţie de documente; Arhiva românească. Di
rector al teatrului, împreună cu Alecsandri şi C. 
Negriizzi (1840), a tradus şi a localizat cîleva piese. 
In 1843 a lost numit profesor do istorie la ,,Aca
demia Mihăileană”, dar fiuvîntul de inaugurare 
ţinut la 26 Noembrie a lost socotit de guvern ca 
avînd idei prea înaintate şi cursul a fost închis. 
Acest cuvînt a rămas ca un monument în felul său 
şi se citeşte oricind cu interes. In 1845 a început 
a tipări Letopiseţele Moldovei în 3 voiume, pe cari 
le-a terminat în 1852, dînd astfel cercetătorilor un 
bogat material, care pînă atunci se păstra numai în 
manuscrise. In 1848 a redactat un proect de con
stituţie, care reprezenta dorinţele partidului naţi
onal, a suferit şi elpersecuţii din partea Guvernului 
lui Mihail Sturdza, cu care intrase în conflict. In 
epoca aceasta a vizitat Parisul. In timpul domniei 
lui Grigore Ghica (după 1849), el a avut prilej do 
a lucra la studii istorice, fiind amic cu Domni
torul, el însuşi un spirit liberal. De atunci şi-a în
chinat activitatea mai mult politicei. In 1855 în
fiinţează ziarul Steaua Dunării, care a avut un 
rol important în propaganda pentru unire, acea
sta fiind atunci preocuparea principală a lui Ko- 
gălniceanu. Rolul lui în perioada electorală a di
vanului ad-hoc a fost hotărîtor: graţie lui s’au 
casat primele alegeri şi s'au făcut altele, cari au 
dat numai doi deputaţi anti-unionişti; tot aseme- 
,nea în desbaterile divanului a rostit cuvîntări cari 
vor rămînea în istoricul oratoriei române. De 
acea a fost natural ca în ziua de 5 Ianuarie 1859, 
după proclamarea votului adunării elective, el 
s 4 salute pe Alexandru loan Cuza prin acel discurs 
faimos: ,,la legi nouă, om nou!" înainte de unirea 
definitivă, el a fost prim-ministru în Moldova 
(1860), dar a sfîrşit ridieîndu-si un curent ostil şi 
avînd a se apăra faţă de propunerea de dare în 
judecată. După unire, s'a senmalat ca orator par
lamentar, mai ales în timpul desbaterilor pro- 
ectului de lege prezentat de Ministerul Barbu 
Catargiu pentru îmbunătăţirea stării ţăranilor 
(1862), cînd a rostit două mari discursuri. Dom
nitorul Cuza nu promulgă legea votată şi, chernînd 

. la guvern pe Kogălniceanu (1863), face faimoasa 
lovitură de stat de la 2 Maiu (1864), disolvînd adu
narea, care dăduse vot de blam guvernului, şi 
cerînd corpului electoral să se pronunţe prin ple
biscit asupra acestui act şi asupra statutului, care 
modifica organizarea parlamentară. Atunci s’a 
făcut împroprietărirea ţăranilor, s’au decretat co
durile de legi civile, penale, etc., s’a făcut legea 
instrucţiei care a fixat obligativitatea înv. primar.

La 26 Ianuarie 1865 Kogălniceanu, în urma uno.i 
neînţelegeri ou Domnul, se retrage. Atunci încep 
luptele partidelor (conservator şi liberal) contra 
lui Cuza şi âe sfirşesc prin abdicarea din 1866. Ko
gălniceanu,. deşi membru al partidului liberal, îşi 
leagă, întrucîtva, soarta de a fostului Domn, înoît 
zice odată: „sînt omul de la 2 Maiu, sînt învinsul 
de lă 11 Februarie”. De aceea, în primii ani ai 
noei domnii, stă la o parte. II vedem ministru de 
interne în 1868 în guvernul conservator al lui 
Dim. Ghica şi tocmai hi 1876 ministru de externe 
în guvernul de transiţie al lui M. Costache-Epu- 
reanu şi 1877 în guvernul liberal prezidat de I.C. 
Brătianu, care a făcut războiul pentru indepen
denţă, şi rămîne pînă în 1880. In ,acest timp el a 
avut rol important în tratările diplomatice şi în 
conducerea administraţiei ţării şi a reprezentat, cu 
I. Brătianu, România la Congresul din Berlin 
(1878), rostind discursul prin care apără cu abi
litate, dar şi cu tărie, drepturile ţării faţă de pre
tenţiile Rusiei. A fost membru al Academiei Ro
mâne (1868) şi cu cîteva luni înainte de a muri 
a citit într’o şedinţă festivă a acestei societăţi uil 
discurs în care a vorbit despre copilăria şi ti
nereţea sa şi despre cîteva acte mari la cari a par
ticipat ca om politic.

KOGÎLNIC m- OOGÎLNIC.
KOLA peninsulă în Laponia rusească.
KOLCIAK ALEXANDRU VASILIRVICI (*1875 

tl920), amiral rus. A fost comandantul flotei din 
Marea-Neagră în timpul războiului; a organizat, 
în 1918, în Siberia, o armată adversară mişcării 
bolşevice, care cuprindea şi regirnente de foşti 
prizonieri din armatele austriace (Cehi, Români, 
Poloni).. In toamna şi iama anului 1918 s’au dat 
lupte importante cu bolşevicii. Românii şi ceilalţi 
soldaţi din ţările eliberate de sub stăplnirea Au
striei şi Ungariei, văzînd că Kolciak nu sprijină 
revendicările patriilor lor, au început să-l pără
sească; apoi el a fost învins, arestat de unii din 
partizanii săi şi predat bolşevicilor, cari l-au îm
puşcat la Irkuţc.

KOLETTI COLETTI.
KOLOKOTRONIS TEODOHOS ("1770 tl843), 

om politic grec. ÎS’a distins în luptele pentru li
bertatea patriei sale.

KOLOMEA (pol. KOLOMTJA), oraş in Polonia 
(Galiţia); 41.000 loc. Amanetată de Regele Polo
niei lui Alexandru cel Bun. Din cauza aceasta 
s’au produs în sec. xvi multe războaie între Mol
doveni şi Poioni.

KONDAEOV NlcODEM (ţl925), istoric rus. 
Specialist 'în bizantinologie, a studiat arta şi so
cietatea bizantină. A fost membru onorar al Aca
demiei Române (1924)

KdNIGGRĂTZ (azi HRADEC KRALOVE), oraş în 
Cehoslovacia(Boemia); 13115 Ioc. Aci afost la 3 Iu
lie 1866 o luptăvictorioasă a Prusiei contra Austriei.

KOPERNIK COPERNIC.
KQPITAR BARTOLOMED (*1780 f 1844), filolog 

austriac. Sloven de origine, s’a ocupat de slavi
stică. A fost bibliotecar în Viena şi censor pentru 
publicaţiile slavoneşti şi româneşti. A început a 
se ocupa do limba noastră pe la 1812; a combătut 
părerea gramaticilor ardeleni că s’ar putea curăţi 
limba de slavisme. A scris recensii asupra grama
ticilor lui Roza şi Boiadgi. La 1813 a publicat cri
tica Istoriei lui Petru Maior şi a urmat eu ci o 
polemică în privinţa aceasta.

KORAIS ADAMANTIOS (* 174Stl833), gramatic 
grec. A scris studii asupra gramaticii limbii gre
ceşti vechi şi noi şi alte lucrări bibliografice.

KORNfi MIHAIL ('1844 tl901), advocat ro
mân. A trăit în Bucureşti şi a avut o mare re
putaţie în specialitea sa. In tinereţe a publicat un 
volum de poezii.

KORNER TEODOR (*1791tl813), poet german. 
A fost ofiţer şi a căzut într’o luptă. A fost supra
numit Tirteul Germaniei, din cauza poeziilor 
patriotice războinice.

KOROLENKO VLADIHIR (* 18o3tl921), nu
velist rus. A seris nuvele cu subiect luat din
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Kossuth....

Dobrogea Din operels Iui s’au tradus în româ
neşte: Muzicantul orb (de El. Socor, 1908), Nuvele 
siberiene (de I. Hussar, 1908), Două nuvele: Marea 
şi Noaptea de Paşti (de G. Carp. şi Quidam, 1911), 
Noaptea (de Roman C. Stere, Bibi. Dimineaţ.a), 
Fără graiu (de A. Frunză, f. a.). Visul lui Macar 
(de N. Dunăreanu, Bibi. p. toti).

KQSCIUSKO TADED3 (*1746tl317), patriot 
polon şi general. A luat 
parte la luptele din.Ame- 
rica pentru libertate sub 
comanda lui Washing
ton. Venind In patrie a 
fost comandantul ar
matei în luptele contra 
Rusiei (1794)şi a fost 
numit dictator. învins 
de Ruşi şi făcut prizo
nier, ar fi strigat: Finis 
Poloniae. Pus în liber
tate, a trecut în El
veţia, unde a şi murit.

KOSSOVOwCoSOVO. , Kosciusko Tadeus.
KOSSUTH [coşut] LA'JOS (Ludovic) (*1802 

tl894), om politic ungur. A fost şeful miş
cării revoluţionare contra Austriei în 1848. Era ad
vocat în Pesta. In 1837 a fost pedepsit cu închisoa
re pentru articolele publicate; acest fapt i-a- cre
at o mare popularitate şi, ca deputat în 1847, 
a făcutparte din guvernul ungu
resc format sub prezidenţa lui Bat- 
thyânyi şi apoi a făcut ca Aduna
rea (lin Debreţin să pronunţe in
dependenţa Ungariei (1848). După 
ce trupele ungureşti au losţ înfrînte, 
a fugit în Turcia, unde a fost 
cîtva timp internat. Liberat, a 
trăit mai ales în Italia şi nu a mai 
revenit în patrie nici dupăînte- 
meierea dualismului.

KOTZEBUE fcoţebu] 'AUGUST 
(‘1761 tl819),scriitorgerman. A trăit multă vreme 
în Rusia. A publicat opere de istorie şi numeroase 
piese de teatru. S’au tradus româneşte: Uniforma 
feldmarcsalului Velington (de Sam. Botezat, Iaşi, 
1835), Şlefu nerod (de I. Niţescu, Buc. ■1835), Grădi
narul orb (de lancu Văcărescu, 1836), Mizantropie 
şi pocăinţă (de Voinescu II, 1837), Lapeirus (de 
G. Asachi, iS31), Pedagogul (de G. Asachi, 1839), 
Fiul pierdut (de Asachi, 1339), Cruciaţii (de C. 
Lecea, Craiova, 1839), Robii (de lancu Ganea, 
Iaşi 1842), Don Ranudo de Colibrados (de docto- 
roaia Anica Răsti, Buc. 1847), Dumnezeul săracilor 

' (de Marius Rosenberg, Craiova, 1889), Calea 
dreaptă (de C. Darabant, Gherla, 1898).

KOTZEBUE WILHELM (11813 tl887), diplomat 
rus şi scriitor german. A fost consul al Rusiei în 
Moldova pe la 1850 şi a trăit mai mult timp acolo. 
A fost membru onorar al Academiei române (1884). 
A tradus în I. germ. poeziile populare culese de 
Alecsandri (1859) şi a scris două lucrări în legă
tură directă cu viaţa şi împrejurările din acel 
timp din Moldova: Aus der Moldau, Bilder und 
Skizzen, 1860, trad. rom. şi tip. în 1884, apoi de 
Gala Galaction, Iaşi, 1920; Lascar Viorescu, 1863, 
trad. de Ana Maiorescu în ,,Conv. literare” 1887- 
1889 şi în volum. Buc. 1892, retipărit Iaşi 1920 
cu o introducere de M. Sadoveanu.

KQVAGS [covaci] MELETIE (fl770), episcop 
lomâ’n unit al Oradiei.

kOvary LASZLO (*1820tl907), istoric ungur. 
A fundat în Cluj ziarul EllenOr : a publicat Istoria

KRAKÂTOA, insulă din arhipelagul Sondelor, 
în care se află vulcanul cu acelaşi nume. La 27 
August 1883 s’a produs o grozavă erupţie vulca
nică, după care cea mai mare parte din ea s'a 
prăbuşit.

KRAPOTKm . PETRU Prinţ (*1842 tl921). 
geograf şi revoluţionar rus. A călătorit mult pentru 
studiile sale şi, din cauza ideilor şi acţiunilor sale, 
a fost silit a trăi mai mult în alte ţări. A publicai

studii asupra perioadei glaciale, asupra orografiei 
Siberiei, etc. După stabilirea rcpublicei sovietice, 
s’a întors în ţară, unde a murit.

KRASINSKI o., nobil polon (podstolnic al 
Podoliei) trimis în solie Ia Constantinopol în 
1636 spre a se plînge contra lui Vasile Lupu. In 
drumul acesta a trecut prin Moldova. Călătoria 
lui e descrisă de unul din însoţitorii săi şi publicată 
în 1875.

KRASINSKI SIGISMUND (* 1812 tl859), poet po
lon; a publicat şi romane.

KRASSIN L... BOBissovici, revoluţionar rus, 
unul dîn şefii mişcării bolşevice. A fost ambasa
dor al Sovietelor Ia Londra şi la Paris.

KREFEIiD, oraş în Germania (Prusia renană); 
centru de industrie a mătăsei; aci a fost, în timpul 
războiului mondial, un mare lagăr de prizonieri 
luaţi de Germani; între ei şi Români.

KREMLIN, cartier din Moscova (a fsst fortă- 
reaţă). Aci este acurareşedinţa guvernului sovietic.

KREMNITZ MITE (*1852 ţl916), scriitoare ger
mană stabilită în România, fiind soţia d-rului Kr. 
A publicat în colaborare cu Regina Elisabeta: 
Rumănische Diclilungen, 1885; apoi Aus zwei 
Wellen, 1886, Astra, ş. a. (cu pseudonim Dito si 
Idem). Singură a publicat: Rumănische Skizzen, 
1877, Rumănische Mărchen, 1882. etc.

KREMNITZ WILHELM (*1841 tl897), medic 
german stabilit în România. A fost medic primar 
la Spitalul Brîncovenesc din Bucureşti; a îngrijit 
pe Regele-Perdinand cînd — fiind prinţ—a fost 
grav bolnav de febră tifoidă (1897).

KRETZULESGU CONSTANTIN (* 1809 tl884), 
om politic român. A fost ofiţer (ajungînd la gî'adul 
de maior); apoi a intrat în administraţie şi jus
tiţie: prefect de Brăila, procuror la înalta Curte; 
în 1857 e unul din conducătorii mişcării unioniste 
şi devine prezident de consiliu în 1859 sub domnia 
lui Cuza. In această calitate şi titular la justiţie îl 
aflăm şi în 1867. pentru cîteva luni. A fost mem
bru onorar al Academiei Române (1871).

KRETZULESGU EMANOIL (* 1836 fl909), di
plomat român. Ministru plenipotenţiar. A pub
licat şi opere literare.

KREŢULESGU MANOLACHE, mare ban al Ol
teniei, numit în Aprilie 1808.

KRETZULESGU NIOOLAE (*1812tl900), me
dic român şi om politic. După studii la Paris, a 
practicat în Bucureşti; a luat parte la mişcarea 
din 1848 şi a fost exilat; 
s’a întors în ţară în 1850; 
a fost ministru pe timpul 
lui Ştirbei şi sub căimă- 
camia luiAlex. Ghica. După 
unire, a fost ministru de 
interne în guvernul prezidat 
de C. Kreţulescu (1859), 
apoi prezident de consiliu 
în mai multe rînduri: 1859,
1862—63 şi 1865—66. In 
timpul domniei lui Carol I 
a fost ministru de justiţie, 
de lucrări publice în guver
nul prezidat de Lascar 
Catargiu (1871), iar de la 
al ţării în diferite centre mari: Roma, Petersburg, 
Paris. In 1879 a intrat în guvernul lui I. C. Bră- 
tianu ca ministru de Culte. A fost membru fun
dator al Ateneului Român şi preşedinte al comi
tetului; membru al Academiei Române (1871).

KREUTZER RODOLFHE (*1766 tl831), vio
lonist şi compozitor francez.

KREUZNAGH, oraş în Germania (Prusia re
nană); 124.785 loc.

KRţLOV lOAN ANDBEIEVIOI (*1768tl844), fa
bulist rus. Fabulele lui au servit ca izvor de in
spiraţie pentru multe din'ale lui AI. Donici.

KRUG WILHELM TEAUOOTT (*1770 tl842), fi- 
lozof german, urmaşul lui Kant la KOnigsberg. 
Una din lucrările lui, Manual de filozofie şi lite
ratură filozofică, a fost tradusă de A. ’T. Laurian 
în 1847.

KQS-
KRU

SS HJ

Nicolae Krctzulescu.

1873 reprezentant
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KRU-
KUT

KRt^GER PAUL (*1825 tl904), prezidental re- 
publicei sudafricane. A luptat lung timp contra 
Angliei în laimosul războiu zis al Buiiior.

KRUMBACHER KARL (* 1856 ti909), filolog 
şi istoric german. Membru onorar al Academiei 
Române (1906).

KRUPP ALFRED (*1812tl887) şi fiul sâu FRE- 
DERlc ALFRED, baron (*1854tl902), întemeietor 
şi conducători ai celebrelor uzine pentru arme şi 
materiale de războiu de la Essen (Germania),

KRUŞEVA.Ţ, oraş în Iugoslavia; 18400 loc.
KysELIK IAN (“1880), violonist boem. A dat 

şi In ţara noastră muite concerte.
KUEN-LUN, munţi în Asia' între Tibet şi 

Turkestan. Au înălţimi pînă 1 a 7000 m.
KtTHLMANN RiCHARD (*1873), om politic 

german. A fost delegat la încheierea păcii de ia 
Brest-Litovsk (1918) şi de la Bucureşti (1918).

KUHN ADALBERT (* 1812 tl881), filolog şi 
istoric german. S’a ocupat cu mitologia, a for
mulat teorii pentru explicarea miturilor şi bas
melor.

KUHN BELLA, şeful guvernului comunist ma
ghiar. A pornit în 1918 războiu contra României; 
dar armatele noastre au înaintat pe teritoriul Un
gariei şi au intrat în Budapesta.

KtiPRXjLţ (sauKOPRiLi) MEHMET (*1585 ţl661) 
mare vizir al Turciei. Albanez de origine, din bu
cătar la Serai, deveni protejatul vizirului Gara 
Mustafa şi fu numit administrator în Damasc, dar, 
fiind revocat, s’a întors în provincia sa, unde a 
stat cîtva timp pînă cînd, chemat la Constanti-

I nopol, a ajuns mare vizir, nunjit de Sultana Valide 
în timpul minorităţii lui Mahomet IV (1656). 
El ceru puterea absolută; i se dete şi ridică presti
giul Turciei prin reforme interne (realizate cu 
cruzime) şi prin războaie externe. Cronicarul Ne- 
culce he povesteşte o parte din istoria vieţii iui. 
A avutdoi fiiiFAZiL AHMET (*1626tl676) şi mds- 
TAFA (tl691), cari au ajuns şi ei mari viziri.

KUROPATKIN ALEXEI NiCOLAEVICI (*1848 
tl925), general rus. A luat parte la războiul din 
1877—78; a fost ministru de războiu; a comandat 
trupele din Manciuria în războiul nefericit cu Ja
ponia; asemenea a avut o importantă comandă 
în războiul mondial.

KURO-SIVO, curent m.arin între Filipine şi 
Japonia.

KURZI, popor nomad, locuind la hotarele Tur
ciei şi Persiei, în ambele ţări. Ei provoacă dese 
incursiuni şi turburări cînd într’o ţară cînd în alta.

KUŞNICOV, senator rus, prezidentul diva
nului domnesc al Munteniei, numit do admini
straţia rusească de ocupaţie în 1806.

KUTUZOV-GOLENIŞGEV MIHAIL ILLAHIO- 
Novioi PRINCIPE DE SMOLENSK (*1745 tl813), gene
ral şi om politic rus. A luat parte la războiul con
tra Turcilor, care s'a terminat cu pacea de la Iaşi 
(1792); a fost ambasador la Gonstantinopol; a 
ajutat pe generalul Prozorovski în lupta contra 
Turcilor, a fost apoi, ca feldmareşal, comandant 
al armatei dunărene pînă Ia încheierea păcii de la 
Bucureşti (1812), a fost comandantul suprem în 
războiul contra lui Napoleon în Rusia (18121,
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Lr.TKXI ('kahrica db zahar)

LABAN, person. biblio. Unul din palriarhi, 
fratele Rebecdi, tatăl celor două fete: Lia (Lea) 
şi Rachila (Rachela).

LABICHE [labiş] EuaiaJE (*1815 tl888), autor 
dramatic francez. E cunoscut prin comediile sale, 
din cari s’au jucat şi pe scena Teatrului Naţional 
din Bucureşti. Traduceri tipărite puţine; Grama
tica în revista „Familia” 1871.

LABIRINT (LABTRlNT), nume dat unor clă
diri mari din anticitate; una era în Egipt, palat 
ru nenumărate încăperi, fn cari se rătăcea omul; 
alta în insula Creta, în care a fost închis dedal 
(iw acest ouvînt.)

LA BO£tIE [boesi] ETIBNNE DE (*1530t 1563), 
filozof francez.

LABOULAYE[laboulcjEDOTTARD (*181111883), 
jurist şi economist francez. Traduceri: Partidul 
liberal: Buc. 1876.

LABRADOR, peninsulă în America de N. 
(■^ harta), su’pr. 1.380.000 km. p., 18000 loc., din 
cari 13000 albi, ceilalţi eschimoşi şi indigeni piei 
roşii.

LA BRUYERE JEAN DE (*1645 tl696). filozof 
francez. Op. pr. Les caractăres de Theopkraste. 
Din aceasta s’a trad. rom. de Ph. Cz. (Bibi. p. toţi).

LACEDEMONA •«- SPARTA.
LAGHAISE [laşez] PîiRE, cimitir mare în Paris, 

după numele iezuitului Frangois de Lachaise (du
hovnicul lui Ludovic xiv), fiindcă s’a întocmit pe 
o proprietate a lui.-

LAGKF Ynicolae (tl369), voevod din Transilva
nia fkcu o expediţie în Muntenia, darfu învins şi ucis.

LACEFY ŞTEFAN (tl354), voevod din Transilva
nia in timpul lui Carol Robert, cu care luă parte 
la expediţia nenorocită contra Domnului Munteniei 
Alexandru Basarab (1330).

LACQNIA, regiune din vechia Grecia In Pe- 
loponez,' cu cap. Sparta.

LACORDAIRE [lacorder] henri domdjique 
(*1802tl861), predicator francez.

LAGOUR-GAYET [lacur gale] qeorqes 
(*1856), istoric francez. A publicat o istorie a Ro
manilor şi multe cărţi şi articole de cercetări 

supra diferitelor epoce din istoria Romanilor.

Membru onorar al Academiei Române (1919) şi 
al Ateneului Român.

lăcrimioare •*- DOINE.
LAGUL-GĂLÂRAŞILOR, lac lingă Dunăie 

spre'V. de oraşul Călăraşi; supraf. ca. 500 ha.; 
legat de Dunăre prin braţul Botul.

LAGUL DOAMNEI, lac jud. Vîlcea.
LAGUL MARE, lac jud. Rîmnic Sărat corn. 

Odobasca.
LAGUL SARAT, staţiune baln. jud. Brăila: 

sare, pucioasă, magnezie. Staţie c. f. ia 10 km. de 
oraşui Brăila.

LADAY AUGUSTIN (*181511893), jurist rom. 
din Transilvania, fost magistrat; a iăsat averea 
pentru ajutorul şcoalelor.

ladjnA, limbă vorbită în Elveţia de o po
pulaţie din cantonul Grisons (Engadina). Unii o 
socotesc la 50.000 suflete, alţii constată că se 
împuţinează numărul lor din ce In ce, adoptîrid 
limba germană. Este un dialect latin izolat şi fără 
putinţă do a se perfecţiona ca limbă literară.

LADISLAU I SPÎNTUL ('ca. 10-40tl095), re
ge ar Ungariei 1077—1095. A fost declarat sfînt 
canonizat în 1198. A purtat multe lupte şi a supus 
multe ţări vecine.

LADISLAU, voevod al Transilvaniei (1252-64).
LADISLAU IV CUMANUL (* 1262tl290), rege 

al Ungariei 1272—90. A domnit întîiu ca minor. A 
ajutat pe Rudolf de Habsburg să învingă pe 
regele Boemiei; a organizat aşezările Cumanilor 
în cîmpiile Tisei.

LADISLAU, voevod al Transilvaniei. După 
moartea lui Andrei m, regele Ungariei, a ocu
pat şi stăpînit Transilvania în mod independent, 
nevoind să o cedeze lui Carol Robert (1306).

LADISLAU II (*1131 tH63), rege al Ungariei, 
1162—1163.

LADISLAU V (*1440tl458), rege al Unga
riei de la 1452. A ucis pe Ladislau, fiul mai mare 
al lui loan Corvin; a fost urmat la domnie de fra
tele celui ucis.

LADOGA, lac în Finlanda şi Rusia; supr. 
18.130 km. p. E în legătură cu fl. Neva.

LAfiNNEG HYACINTE (* 1781tl826), medic fran-
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LAF ocz. A inventat stetoscopul şi a stabilit prinoipiile
LAL auscultaţiei, care a dat rezultate importante tn 

domeniul afecţiunilor plămînului şi ale pleurei; 
a publicat în 1819 un tratat despre această che
stiune. A fost profesor la facultatea de medicină din 
Paris şi la Coilăge de France.

LA FAYETTE [falet] JOSEPH marchiz (*1757 
tl834), general şl om politic francez. A luat parte 
sub Washington la lupta pentru independenţă a 
Americanilor (1777—79), a fost comandantul gar- 
dei din Paris în 1789. a participat şi la revoluţia 
din 1830.

LAFFONT (tl918), general francez, fost ins
pector al artileriei în misiunea franceza venită 
în România în timpul marelui războiu. A murit de 
gripă in Iaşi şi a fost Inmormlntat în cimitirul 
„Eternitatea”.

LA FONTAINE [fonten] JEAN de (*1621 
tl695); fabulist francez. E soco
tit între cei mai mari fabulişti 
ai tuturor timpurilor. Operele 
sale au Influenţat pe scriitorii 
noştri din prima jumătate a sec,
XIX, unii au tradus, alţii au imi 
tat fabulele (Asachi, Heliade, Gr 
Alexandrescu, G. Sion, ş. a.).
N’avem o traducere integrală a 
lor, ci două culegeri cu cele mai 
Însemnate; de £1. Ciuchi, 1920, j. de La Fontaine. 
şi de Anghel şi losif (postume,
1929). Mal notăm: Filemon şi Baucis, trad. de 
A. Naum, 1890, şi O Tăsbunare din Povestiri de 
I.ţTh. Buc. f. a.

LAFORGUE [laforg] JULES (*1860tl887), po
et francez. Unul din şefii şcoalei siniboliste. In 
rom. s’au tradus cîteva din poeziile lui publ. în 
,,Viaţa Nouă" şi în ,,Flacăra”, de Perpesslcîus, 
G. Răceanu şi Mioara Iliesou.

LAGERl6f selma (*1858), romancieră sue
deză'. I s’a dat premiul Nobel în 
1909. Din operele ei s’au trad. 
româneşte: Legendele lui Isus 
Hristos (de D. N. Ciotori, 1911, 
idem de Victoria Mirea Persson, 
idiA); Nuvele alese (deM. Negru,
1911); Călătoria miraculoasă a 
lui Nils Holgersson (de Florica 
5. Niţă, 1919); Păcatul Astri- 
dci (de D. Nanu şi P. Valy,
Bibi. Lectura); GOsta Berlinu 
(1915); Prinţesa Păcii (de Ionel Seima Lageriof. 
Negură, 1926, apoi de St. Toma 
în Lectura); O călătorie in lumeajfiasmelor (de 
.Ana Canarache, f. a.); Clntecul demuntă (f. a. 
Bibi. Facla), Pufuşor (de Aurel B. Luca. Lectura).

LAGRANGE [lagranj] JOSEPH (*1736ţl813), 
matematic francez. S’a ocupat de geometria ana
litică şi de teoria funcţiunilor.

LAHARPE riaarpl JEAN FBANţois DE (*1739 
tl803), scriitor francez. E autorul unui curs delitera- 
tură, oare a fost foarte mult preţuit în timpul său.

LAHOVARI ALEXANDRU (*1841 tl897), om 
politic român. fDupă studii la 
Paris, a fost scurt timp fmagi- 
strat, apoi a intrat în politică 
şi a devenit ministru de justiţie 
la 20 April 1870 în guvernul lui 
M. Costache Epureanu [■''numit 
oloţfca ou pal, fiindcă toţi membrii 
erau tineri iar prezidentul mult 
mai bătrîn decît ei. De a- 
tunci a avut totdeauna un rol 
de frunte în mişcarea politică şi 
a fost unul din oratorii noştri 
cei mai ascultaţi. Ministru de 
justiţie sub Lascar Catargiu A1- Lahovari
(1873 —1876), a făcut reforma 
codului penal. A combătut toate ministerele li
berale şi, după retragerea lui loan Brătianu, a fost 
ministru de domenii (1888) şijde externe (1889, 
1891) în diferitele guverne ale partidului conser
vator. Discursurile lui s’au ipublicat în 1905

şi în 1909—1915 de Al. Florescu, P. Haneş ş 
Em. Lahovari.

LAHOVARI OEOBGE EM. (*1854tl897). Om 
politic româ'n. A funcţionat clţiva ani în diploma
ţie pînă în 1885, cînd a devenit directorul zia 
rului L'Indipendance roumaine şi s'a consacrat 
numai politicei. A fost deputat, censor la Banca 
Naţională. A murit ucis în duel de N. Filipescu, 
pe care-1 atacase într’un articol intitulat ,,Două 
politici”. A scris o carte despre politica României 
contemporane (1897).

LAHOVARI QHEORQHE I. (*1838fl909), scrii
tor român. Inginer, a fost director al poştelor şi 
Preşedinte al Curţii de Compturi (1893). A luat 
parte la fundarea Societăţii geografice (1875) şi 
a fost mulţi ani secretar general; a lucrat dicţio
narul judeţului Argeş (1888) şi a colaborat la în
tocmirea marelui Dicţionar geografic al României 
(1898—1902). Sub pseudonimul Gil a publicat 
In ,,Convorbiri literare” şi în broşuri o serie de 
amintiri şi cercetări despre unele chestiuni istorice 
(armata română. 1893). A fost membru onorar al 
Academiei Române (1901).

LAHOVARI GRIGOREI. magistrat. A fost pre
şedinte al Curţii de Casaţie. A publicat studii de 
drept (De usufTuctu bonorum, 1858; Psichologia 
criminală, 1888; Ce este dreptatea? 1901) şi studii 
istorice (Isvodul Spătarului Clănău, 1861; Călă
toria marelui Logofăt Dudescu, 1903).

LAHOVARI lACOB (*1846 fi 907), general ro 
mân şi om‘politic. Subloco
tenent In 1864, a'făcut studii 
militare şi de matematici în 
Franţa, a luat parte la răz
boiul din 1877 şi a ajuns ge
neral în 1891. A fost profe
sor la facultatea de ştiinţe 
din Bucureşti. Fiind numai» 
coionel, a fost ministru de 
războiu in 1891 în guvernul 
prezidat de general Florescu 
şi în cel următor prezidat; 
de Lascăr Catargîu (pînă în ^
1894). apoi din nou sub G.
Gr. Cantacuzino (1899) şi 
P. P. Carp (1900). Mai tîrziu lacob Lahovary 
a avut departamentul exter
nelor (1904 sub G. Gr. Cantacuzino).

LAHOVARI loAN (*1848ti91-5), om politic 
român. Frate cu Alexandru şl lacob, a făcut ca şi 
ei studii la Paris. A fost ministru de externe (1899) 
şi de domenii (1904, 1910, 1912 )în guvernele pre
zidate de G. Gr. Cantacuzino, P. P. Carp şi Titu 
Maiorescu.

LAIBACH rr- lIUBLIANA.
LAINICI © trecătoare prin Carpaţi în jud. 

Gorj, pe unde intră Jiul. ■([ ® schit aşezat în tre
cătoare, zidit de o femee bogată Paianca. 

laiotA m- basabab n.
LAeanaL JOSEPH (*1762tl845), om politic 

francez. A contribuit, în timpul Directoriului, la 
organizarea Institutului Franţei.

LAKEMAN [lecmen] stephen bartlett, fost 
ofiţer în armata engleză, a venit în Bucureşti în 
1856 cu armata turcească a lui Omer Paşa. Distin- 
glndu-se în diferite împrejurări, Suitanul i-a dat 
titlul de Mazar-Foja. Venind mai tîrziu în România, 
s’a căsătorit aci, a ajuns proprietar al unei oase 
în Bucureşti devenită celebră prin faptul că acolo 
s’a format aşa zisă ,,coaliţie de la Mazar-Paşa” 
(1875) care a răsturnat guvernul lui Lascăr Ca
targiu.

LALANDE JOSEPH JfiBOME (*1732 tl807), astro- 
nom francez. S’a ocupat cu studiul planetelor şi al 
cometelor. A fost director al Observatorului din 
Paris (de la 1768). A publicat foarte multe cărţi 
despre astronomie, calcule astronomice, călătorii, 
ş. a.

LAL ANE m- ŞCOALA DE PODURI.
LALESCU traian (*1882tl929), matematic 

român. Doctor ?n matematici din Paris, a fost 
profesor de algebră superioară şi teoria numerelor

1718



Lamarck.

la facultatea de ştiinţe din Bucureşti şi la şcoala 
politelmică; deputat în mai multe rinduri. A pu
blicat cercetări speciale în „Buletinul secţiei ştiin
ţifice a Academiei Române”, în ,.Analele ştiinţifice 
ale Universităţii din Iaşi”, în „Analele Academiei 
de ştiinţe din Paris” şi lucrări generale, dintre 
cari cităm: Calculul algebric, 1924, Tratat de 
geometrie analitică, 4 voi. 1900—1907, Introdu
cere in teoria ecuaţiunilor, 1911. Cu ocazia discu
ţiilor din conferinţele pentru pace, după războiu, 
a dat o cercetare etnografică {Probleme ethno- 
graphique du Banat, 1919). Ga deputat a făcut 
rg{portul ijeneral asupra bud
getului pentru anul 1925.

LALO EDOUARD (*182?,t 
1892), compozitor francez. A 
făcut opere, balete, bucăţi p. 
muzică de cameră, etc. Op. 
pr. Le roi d’Is.

LAMARCK JEAN BAPTISTE 
*1744tl'829), naturalist fran- 

oez. Formuiînd teoria trans- 
(onnismului, a fost precurso
rul lui Darwin. Mulţi termeni, 
deveniţi azi uzuali în ştiinţe 
naturale, au fost creaţi de ei, 
ca: vertebrat şi nevertebrat, 
anelide, lisipare, etc. Opere celebre: Philosophi 
zoologique, 18o9, Systeme des 
conaissances positives de l'hom- 
me.

LA MARMORA ALF0N80 DE
(*1804 t’l878), general şi om 
politic italian. A fost ministru 
de războiu în Regatul Sardi
niei, a luat parte la războiul 
Crimeei (1853) şi contra Aus
triei (1859), a fost prim-minis- 
tru în 1864. El a sprijinit pe 
Alecsandri în misiunea lui pe 
lingă regele Victor Emanuel, 
pentru recunoaşterea alegere! 
lui Cuza.

LAMARRE consul francez 
In Bucureşti pe la 18o7.

LAMARTINE, ALFHONSE DE (*1790 tl869), 
poet francez, care a exercitat o mare influenţă 
asupra literaturii noastre In prima jumătate a 
secolului XIX. De aceea avem şi 
un mare număr de traduceri din 
poeziile lui. Primele se datoresc 
lui Heliade: Meditaţii poetice,
18.30; apoi găsim trad. de G.
Crupenski în ,,Foaia pentru 
minte”, 1840, de N. Scheletti,
S. VîrgoUci, Miron Pompiliu,
Veronic'a Micle, Grigoriu în „Con
vorbiri literare” (1867 —1877), 
de G. Stamate în ,,Muza româ- 
nească“ 1868, de T. M. Stoene- 
scu şi U. Cariadi în „Literatorul”
(1881—1885), de Anton Naum 
în voi. de Traduceri (1890), de m. lorgulescu, C 
Manolache, V. Lascar, I. Sîn- 
giorgiu în ,,Neamul românesc 
literar” şi ,,Sămănătorul” (1909 
—1911), etc. Afară de poezii, 
s’au mai tradus: Moartea lui 
Socrate (de G. Sion, 1847),
Istoria lui Cezar (de P. Teule- 
scu, 1856), Graziella (Bibi. p- 
toţi). Amiralul Nelson (ibld.),
Graziella (de I. Pas, Buc. f. 
an).

LAMBRIOR ALEXANDRU
(*1846 tl883), profesor şi fi
lolog român. A făcut studii la 
Paris. A fost cîtva timp profe
sor în Botoşani, apoi la liceul 
Naţional din Iaşi. A publicat 
limbii române: fonetica (în Convorbiri literare şl 
în „Romania” din Paris), ortografia (în „Con-

Marmora.

Lamartine.

Lambrior.

cercetări asupra

vorbiri literare”) şi morfologia (Revista pentru |_AL- 
istorie, arheologie şi filologie); cumşiistudii des- . • p. 
pre proverbe şi despre limba literară. O carte de. UAL! 
citire cu texte vechi (1882) e, după crestomaţia 
lui Cipariu, a doua lucrare temeinică în acest sens.

LAMBRU m- FOT IADE.
LAMENNAIS [lam’ne] FfiLICITi DE (*1782 

tl854), scriitor francez. A fost preot catolic şi a 
susţinut biserica catolică; mai tîrziu a fost un 
luptător înflăcărat pentru democraţie. Cunoscută 
e scrierea lui Paroles d'un croyant (1834), care a 
servit ca izvor de inspiraţie multora din scriitorii 
noştri din epoca redeşteptării noastre naţionale 
de Ia mijlocul sec. xix. S’a tradus în 1848 de I.
Mani din Blaj. Altă operă a lui. Cartea poporului 
s’a tradus de 2 ori: în 1876 şi îii 1909 (de Scarlat 
GeorgescuJ.

LAMPRECHT KARL (*1856tl915), istoric 
gemian. A fost profesor Ia Bonn, Marburg, Leip- 
zlg. A scris Istoria Germaniei, şi alte multe opere.
A emis teorii personale asupra istoriei, privită ca o 
psihologie socială. A încurajat pe studenţii ro
mâni ŞI a făcut să se publice într’o colecţie de 
istorii speciale, două cărţi de N. lorga {Istoria 
Românilor şi Istoria Turcilor), în cari se exprimau 
liber o sumă de consideraţiuni particulare şi ge
nerale în legătură cu trecutul şi cu aspiraţiunile 
poporului român. A fost membru onorar al Aca
demiei Române (1913).

LANCASTER loSEF (*1778tl838), pedagog 
englez. A murit în America. Este, împreună cu 
BELL (•»- acest cuv.) autorul metodei de învăţă- 
mînt numită înv. mutual. La noi găsim introdusă a- 
ceastă metodă în 1831. Se numea, în diferiteîe acte 
oficiale, sistemul lancastric, metoda lui Lancaster, 
sau alilodidactică sau împrumutata învăţătură.

LANCIANI BODOLFO, arheolog, profesor la 
Universitatea din Roma. Amic al Românilor.
Membru onorar al Academiei Române (1920).

LAKGE SVEN (*1868), poet danez, critic dra
matic cu spirit muşcător; autor dramatic. Opera 
pr. Samson şi Dalila. Pomul cunoştinţei.

LANGERON flanj’ro"] andrault conte (*1763 
tlS31), general rus. Francez, ajunsese colonel cînd 
a izbucnit revoluţia; atunci a fugit în Rusia. A 
luat parte la războaiele contra Suedezilor, contra 
Turcilor (1790—91), la bătălia de la Austerlitz 
(1805); a avut rol important în războiul cu Tur
cii început în 1806, a venit în principate; a intrat 
în Paris cu armatele aliate în 1814: în fine a avut 
comandă iar în principate în timpul războiului din 
1828.

LANGLOIS [langloa] ernest (*1857 tl924), 
filolog francez, profesor la facultatea de litere din 
Lille. S’a ocupat mai ales de literatura evului me
diu, a publicat texte de opere din acel timp, cu 
studii şi note, între cari mai cunoscută este Roman 
de la Rose. A colaborat Ia rev. Romania.

LANGUEDQC, provincie a Franţei vechi. Avea 
capitală Touiouse.

LAOCOON (î) personaj 
al lui'Neptun în Troia, 
s’a opus la introducerea 
calului lăsat de Ahei după 
prefăcuta lor retragere; 
de aceea a fost ucis, cu 
copiii lui, de doi şerpi, 
trimişi de zeiţa Atena. 
Episodul e povestit în 
,,Eneida” lui Virgil.
(D grup statuar mare re- 
prezentînd scena năvă
lirii şerpilor, descoperit 
în 1506 în Italia, da
torit sculptorilor din 
Rodos Acesandros. Polydo- 
roB şi AtbeDOdoros. 1 @
operă filozofică a lui 
Lessing (1763) în care 
studiază limitele dintre 
pictură şi poezie.

LAO-TSE (sec. VI a.

legendar grec. Preot

Chr.) filozof chinez. E
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LAP
LAV

Laplace.

iiitumuiutorul doctrinei numite iaotsm sau laoteism, 
caro se bazează pe trei virtuţi: inacţiune, igno
ranţă, umilinţă.

LA PfiROUSE JBAN FRANOOlS (' 1741 tl788), 
navigator francez. A făcut călătorii interesante, 
dar a pierit ucis (ic indigeni in insula Vanicoro 
(Mclanezial.

LAPERSONNE PERNAN DE (*1853), medic 
francez. Cunoscut ca practician şi scriitor îii do- 
meniui oftalmologiei. Profesor de 
clinică oftalmologi că la Paris ;nîem- 
bru al Academici de medicină, a- 
les prezident In 1930.

LAPLACE [laplas] fierre mar
chiz (*1749 t 1827), astronom 
francez. Op. pr. Mecanica ce
rească. El a formulat un sistem 
de explicare a cosmosului carc-i 
poartă numele.

LA PLATA, oraş în Argentina:
153.243 loc.

LAPONI, populaţie de rasă finică; iocueşte în 
N. Norvegiei, Suediei, Finlandei şi Rusiei. Sînt 
oameni mici, semi-nomazi, deprinşi a căiători mult 
pe .jos. Etnografii spun că .se împuţmează încru- 
cişînde-se cu popoarele vecine.

LARGA, corn. rur. jud. Hotin plasa Ghelmenţi; 
425l‘ loc. După legea 1929, formează o circ. cu 
12 sate.

LA ROCHEFOUCAULD [roşfuco] PRAN- 
COis (*1613tl680), scriitor francez. E cunoscut 
prin Reflexims ou senlcnces et maxim.es morales. 
Din aceasta s'a tradus: Filozofia vieţii. Cugetări. 
(de Claudia Cridim, 1909).

LAROUSSE [larus] PIEHRE (*181711875), 
gramatic francez, Începătorul dicţionarelor cari 
îi poartă numele şi cari au apărut în numeroase 
ediţiuni, înoepînd din anul 1864.

LASAN GHEORGHE, profesor grec, la Academia 
domnească din Bucureşti. A demisionat în 1820 
ca să ia parte la organizarea eteriei. După în- 
frîngerea ei, s’a retras în Transilvania, unde a staţ 
mai mult timp în închisoare.

LASCAR VASILE (*1854tl907), advocat şi om 
politic român. A fost deputat dela 1880, mimstru 
de interne în 1896. Are o statuă în Bucureşti, 
ridicată în 1908.

LASCAROV, consul rus în Bucureşti pe la 
1782. Prieten cu Domnitorul Nicolae Caragea şi 
un puternic agent pentru strîngerca iegăturilor 
între Rusia şi boerimea din principate.

LASKIALBERT (*1536 tl583), nobil polon aven
turier. A ajutat pe lacob Eraclide să (levie domn 
în Moldova, dar curînd i-a devenit duşman şi a 
contribuit la căderea lui. Mai tîrziu a fost de două 
ori pretendent la tronul Moldovei (1572 şi 1579).

LASLÂU wm- LADISLAU.
, LASSAJjLE FERDDJAND (*1825 tl863), om po
litic german. A fost unul din teoreticianii socia
lismului german. A înfiinţat asociaţiuncn gmerală 
a lucrătorilor germani (186.3): a fost ucis ţn duel 
de Racoviţă.

LASTEYRIE ferdinand CONTE (tl879), mem
bru al Academiei de inscripţiuni şi bele litere (lin 
Paris. Membru onorar al AcademieiRomâriqf 1871).

LAŢCU-VODĂ, fiu al lui Bogdan Vodă, domn 
al Moldovei ca. 1364—1372 (lorga) sau ca. 1365— 
1373 (Xenopol).

LATINIST CURENTUL, SC numeştc curentul început 
în Transilvania de întemeietorii şcoalei ardelene 
(Micu, Şincai şi Maior) şi răspîndit şi în principate 
între 1830—1870).

LAŢIU, regiune din Italia centrală.
LAURAN AUGUSTIN (*1844). prelat român în 

Transilvania. A fost vicar al episcopiei unite din 
Oradea şi profesor la Serainariul de acolo.

LAURENţiON [loransonj. nobil francez emi
grat în timpul revoluţiei celei mari. A venit în 
ţările române şi a fost profesor.

LAURENT [lomh], francez, căpitan de marină 
pe un vas trimis în Arhipelag pentru a ajuta la stir- 
pirea piraţilor din acele părţi. Amic cu loan Chica,

pe atunci (1853 şi urm.) hei ai insulei Samos. A 
luat parte la luptele din Crimeea. In 1857 a servit 
cauza unirii principatelor, îndemnînd pe ambasa
dorul Franţei să lase jos pavilionul legaţiei şi să 
silească astfel guvernul Turciei a anula primele 
alegeri din Moldova cari fusese făcute sub presiu
nea antiunioniştilor.

LAURţiNŢIU ARHIDIACON (t258), sfînt prăz- 
nuit de biserica ortodoxă ta 10 August. A fost 
arhidiacon al papei Sixt II care avu să sufere din 
cauza persecuţiilor împăratului Valerian. Devotat 
stăpinului său şi refuzînd a da tezaurele bisericii, 
IU pus la munci: ars pe un grătar înfocat. Corpul 
său a fost îngropat la marginea Romei şi aco'lo 
s’a zidit o biserică. Supliciul hji a inspirat pe 
mulţi pictori: Ribera. Rubens, etc.

LAURIAN AUGUST TREBONIU (*1810ţl881), 
profesor român, unul din reprezentanţii principali 
ai curentului latinist. Cirigmar din Transilvania, 
a publicat la Viena un studiu asupra limbii ro
mâne ITenlamen criticum, 1840), a venit în Bu
cureşti ca profesor de filozofie la Sf. Sava: în 
1848 s’a dus în provincia sa pentru a lua parte Ia 
mişcarea pentru afirmarea drepturilor Românilor 
contra Ungurilor. Acolo a avut un rol însemnat, a 
fost vice preşedinte al comitetului de acţiune, a 
fost membru în comisiunea care s’a dus la împărat 
cu petiţ.iunea de drepturi. După terminarea re
voluţiei’ a trăit în Moldova, unde s’a ocupat de 
organizarea şi conducerea şcoalelor (1851—1858), 
apoi a revenit in Bucureşti, a fost profesor la fa
cultatea de litere,' decan 1865—1881, membru şi 
jireşedinte al Academiei Române la întemeiere, 
membru în consiliul permanent de instrucţie. 
Politica l-n atras puţin: a fost ' . 
decîteva ori ales in parlament şi 
deputat în Constituantă (1866).
Laurian a fost un enciclopedist: 
s’a ocupat de istorie, geografie, 
cosmografie, filozofie, filologie. A 
publicat numeroase manuale de geo
grafie, atlase şi hărţi, între cari 
Harta Daciei modeme (1868) 
întrebuinţată multă vreme în şcoale 
ca un simbol al idealului naţional; 
manuale de istoria Românilor, 
cărţi de cosmografie, calendare, 
etc. A tradus manualele de filo
zofie ale lui DsiKTigne (1846) şi Krug (1847); a 
redactat cu N. Bălcescu revista Magazin istoric 
pentru Dacia (1845 — 48), în care s’au publicat 
cronicile muntene, documente, monografii, arti
cole de epigrafie. etc. In Academie a avut cuvin t 
hotărîtor în prima epocă şi a fost însărcinat a 
redacta cu I. C. Massimu proectul de dicţionar 
allirnhiirnmăne. apărut in anii 1871—76 şi care 
a fost culminaţiunea curentului latinist în filo
logie şi începutul căderii lui.

LAURIAN DIHITRIEA. (*1846tl906), profesorşi 
ziarist român. A fost profesor de filozofie la liceul 
Sf. Sava. A înfiinţat ziarul România liberă (1877). 
A fost deputat, senator, secretar general al Mi
nisterului Instrucţiei. A colaborat la revista Tran- 
sacţiuiti literare din Bucureşti in care combătea 
direcţia- Junimei; mai tîrziu a devenit adept al 
politicei lui Carp şi Malorescu şi a condus ziarul 
Constituţionalul.

LAUSANNE ţlozjin], oraş în Elveţia cantonul 
Vaud (Waad) pe lacul Leman: 68.220 loc. Aci s’a 
încheiat pacea între Italia şi (Turcia (10 Oct. 1912) 
şi între Turcia şi Antanta (24 Iulie 192.3).

LAVATER JOHANNKASPAR (*1741tl801)J Scrii
tor elveţian. S’a ocupat de liziognomie.

LA'VEDAN HENRI (* 1859), dramaturg fran
cez. A înfăţişat în comediile sale societatea con
temporană din Franţa. S’au tradus rom.; Incon
solabilii (1919), Duelul (de St. Braborescu, 1907).

LA'VERAN CHARLES (*1845), medic francez. 
Profesor la Şcoala superioară medico-militnră. 
Fiind trimes pentru cercetări în Algeria, a desco
perit plasmodiul malariei (1884). Distins cu pre
miul Nobel. A studiat şi malaria din ţara noastră.

Aug. Treb
Laurian.
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Membru onorar al Academiei Române (1914).
LAVISSE [lavls] ERNEST (*1842tl922). isto

ric francez. A fost profesor în Paris: a publicat cu 
Rambaud Hisioire uhiirale du V siecle ă nos jouTS 
(1893—1901), HUtoire de France, ş. a.

LAVOISIER [lavoazic] antoine laukent 
(*1743tl794), chimist francez. A 
murit ghilotinat în timpul revolu
ţiei. Se consideră ca întemeieto
rul chimiei moderne. E a stabilit 
că aerul e un corp compus din două 
elemente, a studiat constituţiunea 
acidelor, a studiat fenomenele chi
mice ale respiraţiei animalelor, a 
rezolvit problema arderii, etc.

LAW [cit. Iau, sau: las] iohn 
(*1671tl729), financiar englez de Tavnj„. r 
origine stabilit în Franţa. A în- o r' 
temeiat o bancă pe acţiuni în Paris (cu sucursale 
în provincie) care emitea bilete şi care avu mare 
succes, dar, înfiinţînd Compania Indiilor şi emi- 
ţînd acţiuni numeroase, n’a putut răspunde aştep
tărilor acţionarilor, a dat faliment. Law fu silit 
să fugă din Franţa.

LAWRENCE florens] thomas (*1769fl830), 
pictor englez. Renumit mai ales prin portretele 
oamenilor celor mai însemnaţi din vremea lui 
din Franţa şi Anglia.

LAZA, corn. rur. jud. Vasluiu plasa Racova; 
1268’loc. După legea 1929, face parte din circ. corn. 
Hîrsoveni. Aci e o fermă a Statului.

LAZAr OEORGE (*1779tl823), profesor român 
din 'Transilvania. După studii la Sibiu, Cluj şi 
Viena, a fost numit profesor la semlnariul can
didaţilor de preoţi din Sibiu 
şi predicator. Motive de ordin 
personal şi politic pricinuiră 
divergenţe între el şi episco
pul Mpga, superiorul său, şi-l 
siliră să plece din oraş (1816).
La Braşov deveni profesor al 
copiilor unui boer din Mun
tenia şi cu familia aceea veni 
în Bucureşti. Aci fu cunoscut 
şi apreciat de cîţiva fruntaşi 
ai vieţii noastre politice, cari 
îl sprijiniră pentru a deschide 
o Academie românească, alături LazSr.
de cea grecească. După multe 
discuţii, domnitorul Caragea 
se convinse şi aprobă cererea Eforiei şi astfel se 
instală în cîteya încăperi din mănăstirea Sf.-Sava, 
unde fusese mai înainte Academia domnească (cu 
limba de predare grecească). In anul 1818 inau- 
irură cu solemnitate cursurile Academiei, avînd 
o. secţie de începători, o secţie pentru învăţătu
rile zise umanioare şi alta pentru specializare, 
între cari era şi o grupă specială pentru ingineri 
hotărnici. Cursurile acestea fură urmate de mulţi 
tineri români cari fusese pînă atunci elevi ai 
Şcoalei greceşti şi deveniră un focar de pregătim 
patriotică, astfel că Tudor. cînd veni în Bucu
reşti, fu ajutat de Lazăr şi şcolarii săi. După eve
nimentele din 1821, el mai rămase puţin, dar, 
bolnav, fu silit să se întoarcă în satuî său natal 
(Avrig), unde şi muri. De la el au rămas cîteva 
manuscrise ale cursurilor, din cari s’au publicat 
trigonometria şi aritmetica. O statue în Bucu
reşti şi un monument pe mormîntul lui din Avrig 
sînt manifestări ale recunoştinţei Românilor. In 
1923 s’a comemorat centenarul morţii lui şi 
s’au publicat, cu acea ocazie, multe scrieri despre 
viaţa şi activitatea lui.

LAZĂR lOAN (*1838 +1373), profesor român 
în Năsăud şi director al liceului (din 1869). 
Op. pr.: Tabele ale coloniilor romane-. Despre 
liberul arbitru.

LĂZI, numele unei populaţii turceşti de Ungă 
Marea Neagră: ei se ocupau cu negustoria în 
Moldova: azi servesc de hamali în Dobrogea.

lAcAU'TUL, vîrf în munţii Vrancei, înalt 
1777 m.

lACULE'TE, corn. rur. jud. Dîmboviţa plasa LAV-
Tîrgovişte; 1142 loc. După legea din 1929, sat 
circ. corn. Doiceşti. f @ staţie c. f. linia Titu- 
Tîrgovişte-Pietroşiţa, la 14 km. de Tîrgovişte

Lăcusta ştefan (tl540), domn în Moldova; 
1538—1’540. După spusele unor cronicari, era fiul 
unui Alexandru, acesta fiu al lui Ştefan-cel- 
Mare. Numit astfel, fiindcă pe vremea lui a fost 
o mare invazie de lăcuste. A fost ucis de boeri.

lAdeŞTI, circ. corn. jud. -Vllcea cu 36 sate 
(1929). ■

LAPEDATU ALEXANDRU (*1876), istoric şi 
om politic român. Profesor la Universitatea din 
Cluj, membru al Academiei Române (1918). Ga 
ministru al Cultelor a întocmit: legea organică a 
Bisericii ortodoxe române (1925), 1. pentru în
fiinţarea Patriarhiei române (1925) şi 1. Cultelor 
(1928). A publicat: aj studii de istorie politica şl 
iiaeiiceaaoifRadu-cel-Frumos, Vlad Călugărul, Epis
copia Strehaei, Damaschin episcopul, Mihaiu- 
VUcazul, Pierderea Basarabiei, Radu cel Mare, 
Mihnea-cel-Rău, istoriografia ardeleană, Tra- 
difiile originei Ţării-Româneşli, Antecedentele 
independentei române, etc);—b) studii monografice 
asupra vechilor cetatl romaneşti şi mănăstirilor noastre 
(Suceava, Baia, Soroca, Poenari, Dîmboviţa, ele), 
cele. mai multe în Buletinul Comisiunii mo
numentelor istorice, pe care l-a redactat între 
1908—1916;—c) memorii, redactate fiind consilier 
la Conferinţa de pace din Paris (1919—20), 
asupra revendicărilor teritoriale ale României 
(Basarabia, Transilvania, Banatul) şi asupra si
tuaţiei minorităţilor. Din 1921 conduce, cu I. 
Lupaş, Anuarul Institutului de istorie naţională 
din Cluj.

LAPEDATU ioan (*1844+1878), scriitor ro
mân în Transilvania. A fost profesor 
la liceul românesc din Braşov; a 
colaborat la revista ,,Familia"
(începînd din 1866), ,,Albina Car- 
paţilor” (1878), ,,Orientul latin”
(1874) ş. a. publiclnd poezii, nu
vele istorice, povestiri, etc.

lAptjş ® şir de munţi în ţl: V.
Transilvaniei, la N. rîului Someş.

1Î ® Ioc. jud. Bacău, unde sînt 
isvoare de gaz metan neexploa
tate. t ® corn. rur. jud. Someş i. Lapedatu. 
plasa Lăpuş; 3150 loc. H ® afluent 
al Someşului pe dreapta; izvorăşte din munţii 
Rodnei.

LĂPyŞNA ® judeţ în Basa
rabia (fost Chişinău) cap. Chi- 
Şinău; 4181 km. p., 395.596 
loc. (1922); are 6 plăşi, 2 corn. 
urb. şi 88 rurale (1926); face 
parte din circ. Curţii-de-Apel 
din Chişinău; are 3 şcoale pri
mare urbane (afară" de capi
tală) şi 257 rurale (1928—29); _
20 de cooperative .de aprovi- Stemajud.La u 
zionare şi consum cu capital de J p * 
952.000 lei; ţine de eparhia arhiepiscopiei din 
Cernăuţi, f © corn. rur. jud. Lăpuşna plasa Bu
jor; 3560 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Cărpineni. Tf ® afluent al Prutului în ijud, 
Lăpuşna.

LAPUŞNEANU •«- ALEXANDRU IV.
LAPUŞNICEL, circ. corn. jud. Severin cu 

2 sate (1929).
LAPUŞNICUL-MARE, corn. rur. jud. Caraş 

plasa Bozovici; 2067 loc.
lAunELE, circ. corn. jud. Argeş cu 31 sate 

(1929)’.
LAZAREA, com. rur. jud. Ciuc plasa Gheor- 

gheni; 4800 loc. +1 Staţie c. f. între Gheorgheni 
şi Lunca-Bradului.

LAzARESCU alexandru 1*1830+1876), 
ziarist şi scriitor român. A publicat articole de 
critică literară şi dramatică ş. a. sub pseudonimul 
LAERTTU; poezii (Ore de repaos, 185,i), piese de 
teatru (George, 1851; Sanuto, 1851; Massini, 18.58).

LAZ
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I F A LEAH, lac jud. Botoşani lingă oom. Feredieni;
, ^P'supraf. 74 hp.ct.
L ttj leAKE [lic] UABTIN (*1777 ţl860), arheolog 

englez; a făcut studii in Grecia 
';i in Asia mică. Op. pr. Topogra
fia Almei.

LEAR [lir], personaj din legen
dele britanice. Eroul tragediei lui 
Shakespeare Regele Lear (iw-SHA-
KESPEABE).

LEBESGUE BENBT, matema
tic francez. Profesor in Paris la 
,,CoIlege de France”, membru al 
Academiei de ştiinţe. Prin studiile 
sale a dat analizei matematice o 
direcţiune nouă; integrala lui Le- 
besgue e cunoscută de toţi specia
liştii. E membru onorar al Acade
miei Române (1923).

LE BON QDSTAVE (*1841), me
dic şi etnograf francez. Op. pr.
La vie, physiologie humnine, 1872 ;
Les premiires civilisations, 1889.
Trad.: Naşterea şi moartea ma
teriei (de V. Anesttn, 1912), Psir 
chologia educaţiei (de I. G. Ma- 
rinescu, 1920), P<iichologia popoa
relor (de VI. Streinu).

LECCA (*1550ţl019), mare a- 
gă. general al lui Mihaiiu Vitea
zul. A luat parte la lupta de la 
Mirăslău ş. a. 
pi;LŞCCA CONSTANTIN (*1810 tl887), pictor ro 
mân. După studii în Italia şi 
Germania, a fost profesor de 
desen la Colegiul Sf. Sava din 
Bucureşti. Mare succes au avut 
mai ales trei pinze: Intrarea lui 
Mihaiu In Alba lulia, Para
stasul de la Răsboeni, împăcarea 
lui Bogdan cu Radu cel frumos, . (tv 
ale căror copii se găseau în nu- V (l 1 , 'i 
meroase case în Bucureşti şi '''■ 
alte oraşe. A publicat şi tradu
ceri din Kotzebue ş. a.

LECCA DIMmuE (*1832 
+18881, general român şi om po
litic. După studii la Paris, că
pitan în 1860, maior în 1863; a fost'dintre ofiţerii 
cari în noaptea de 10 spre li Feb- ” 
ruarie 1866 au intrat în palat şi au 
])rezentat lui Cuza actul de abdi
care. Ministru de războiu în guver
nul locotenentei Domneşti, a înain
tat pînă la gradul de general, a 
luat parte la războiul indepen
denţei, dai1 în acelaşi timp s'a 
ocupat şi de politică, fiind deputat, 
vice preşedinte, apoi preşedinte 
al Camerei şi ministru de războiu 
(1879-801.

LECCA OEOROE (*1844+1899), ofiţer rom. dis- 
[ins în războiul independenţei.

LECCA HARAIAMB O. ('1873 +1920), Scriitor ro
mân. A fost ziarist, subdirector al Teatrului Na- 
ţion I, a fost şi actor pentru piesele sale; s'a făcut 
cunoscut printr’un volum de versuri [Prima, 
18961 a scris drame [Casta diva, 1899; Jucătorii 
dc cărţi, 1900; Suprema forţă, 1901; Cîinii, 
1902) şi monologuri, recitate de actori la diferite 
ocazii. A contribuit mult la îmbogăţirea tezau
rului de traduceri din limbi streine, alegînd pe 
autorii celebri, ca shakeipean [Femeia îndărătnică, 
1897; Romeo şi Juliela, 1907); cornelile (Horaţiu); 
Reoine [Atalia, 1907); V. Hngo (Hemani), MoUite 
(Tartuffe)-, Balzac [Moş Goriot, 1914); Tennyaon 
[Enoch Arăm, 18961,; drlllpaner (Herb şi Leandru) ; 
Sudermann (Moara părăsită)', Maopasaant (O viaţă), 
etc. A publicat şi nuvele originale şi cîteva con
ferinţe ţinute la Ateneu.

LECHINŢA ® corn. rur. jud. Năsăud, plasa 
Lcchinţa; 2270 loc. Bîlciu: 5 Martie, 25 April,

1 Iunie, 21 Sept., 20 Decembrie. H ® Staţie c. f. 
linia Ludoş de Mureş-Bistriţa. K ® corn. rur. fost 
In jud. Turcia, trecută la jud. Mureş prin legea 1929;

Budesli 
QESTI

sporer

laloven

Hancesii

d'CAHUL t

C. Lecea.

Harta jud. Lăpuşna (Legea 1925).
1225 loc. ® l.-mioA, Staţie c. I. pe linia îngustă 
între Tîrgu-Mureş şi Iuda.

LECpCQ CHARLES (*1832 tl913). compozitor 
francez.’Cunoscutprin operetele sale (1868—1890). 
Mai cunoscute: GirofU-Girofld, Le petit duc. Le 
jour et la -..uit, L’oiseau bleu, Ali-Baba.

LECOMTE DU NOtÎY ANDRfi (*1844+1914), 
arhitect francez. A venit în ţară (1875) chemat 
pentru a lucra la restaurarea vechilor biserici 
şi a lucrat la Cartea de-Argeş, la Trel-Ierarbl din Iaşi, 
St. Nicoiae din Iaşi, ş. a. Operele sale i-au adus 
mari laude, dar şi multe critici.

LECOMTE DE LISLE [lil’] CHARLES (*1818 
tl894), poet francez, din 
şcoala zisă parnasiană. Op. 
pr. Poimes antiques (1852),
Poemesbarhares (1862), Poe- 
mes tragiques (1884). Mem.- 
bru al Academiei franceze 
(1887). Din volumele citate 
s’au tradus un număr de 
poezii de V. Pogor, A. An- 
temireanu,D,Nanuln„Gon-; 
vorbiri literare” (1873— t 
1906), de Cincinat Pavelescu ' 
in „Literatorul” (1893), de 
G. D. Pencioiu în „Lumea 
nouă” (1895), Al. Naum în 
voi. de Traduceri, 1904, de 
D. Nanu, M. lorgulescu în 
..Ramuri” şi „Neamul românesc literar” (1908— 
1912), de M. Romanescu în ,,Flacăra” (1915), de 
I. Ciorănescu în „Adevărul literar” (1924), de 
Al. Naum în voi. Poezii (1915), etc.

LEDOULX. consul francez în Bucureşti pe la 
1812. Căuta să combată propaganda rusească.

LEFAUCHEUX [lOfoşO] CAsmiR (*1802tlS52) 
fabricant de arme. A inventat o puşcă nouă, care 
se încarcă pe la baza ţevii.

LEFEVBE ANDR£ (*1869+1929), om politic 
francez, chimist. A fost ministru în cab. Millerand 
(1920); în timpul războiului a făcut diferite in
venţii utilizate în apărarea tării.

LfiGENDRE [lejondr] ADRţEN (*1752-tl833), 
matematic francez. A studiat funcţiunile eliptice 
şi integralele eulcriene, a scris Teoria numerelor, 
ş. a. La noi e cunoscut mai ales prin tratatul său 
de geometrie (1794 şi apoi numeroase ediţii), după 
care Heliade a prelucrat o geometrie în 1837.

LEGER [lege] Lonis (*1343+1923), istoric

Lecointe de Lislc.
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rancez. S’a ocupat mai ales de istoria popoarelor 
slave. Profesor la Collfege de France. Membru ono
rar al Academiei Române (1904). Multe din cărţile 
sale au pasagii relative la istoria noastră. Trad. 
Istoria literaturii ruseşti (Bibi. p. toţi).

LEGIUNEA XIII GEMiKA, Una din legiunile aduse 
de Traian şi stabilite In noua provincie Dacia.

LEG0XJV£ ebnest (*1807 tl903), scriitor fran
cez. A lucrat în colaborare cu Sciu» multe piese de 
teatru: Adrienne Lecoumeur. A\te opere: Medeea 
(trad. rom. de E. T. Aslan, ca. 1893 şi fragmente, 
de Al. Macedonski în voi. „Excelsior”), Părinţi 
şi copii (trad. D. Stăncescu).

LEGRAND EMILE (*1841 tl903), filolog francez. 
S’a ocupat in deosebi de greaca modernă. A pu
blicat o dramatică (1898), un dicţionar^ francez- 
grec şi greco-francez (1885), cercetări asupra 
Jolklorului grec. eto. In colecţia de scrieri greceşti 
publicate de el sînt multe cari privesc de aproape 
istoria noastră: Istorialui Mihaiu Viteazul de Pa- 
lamede, Cintecid lui Mihaiu Viteazul deVistierul 
Stavrinos, ş. a. A fost membru corespondent al 
Academiei Române (1877).

liEHT.IU, corn. rur. jud. Ialomiţa, plasa Leh- 
liu; 1892 loc. După legea 1929, formează o circ. 
corn. cu 12 sate. Staţie c' f. pe linia Bucureşti- 
Cernavoda între Buc. şi Ciulniţa.

LEIBNITZ [lalbniţ] GOTFRIED WILHELM (*1646 
tl716), fdozol şi matematic german. A creat cal
culul diferenţial-, a formulat 
teoria zisă a monadelor, pentru 
a explica natura fiinţelor, şi 
teoria armoniei preslahilile, 
pentru a explica raporturile 
dintre aceste fiinţe. S’a ocupat 
de metafizică, psihologie, teo- 
dicee.

LEIPZIG [laipţig] ® oraş 
în Germania (Saxonia), 660.000 
loc. Renumit prin întreprin- 
drUe de industrie a cărţii; 
la Universitatea de aci şi-au 
făcut studiile mulţi tineri ro
mâni. Era şi un institut pentru studiul limbii 
române condus de prof. G.Weigand. Noi îi zicem 
Lipsea. In sec. xviii şi la începutul sec. xix de 
aci se aduceau mărfuri de galanterie ş. a. Aci ori
ginea numirii unei strade din Bucureşti Lipscani. 
t ® corn. rur. în Romania Jud. Cetatea-Albă, 
colonie germană, întem. 1827.

LEMAÎTRE [lOmcLr] JULES (*1853tl914), 
scriitor francez. Cunoscut mai ales prin criticile 
literare despre autorii moderni. Trad. rom.: 
Briseis (Bibi. p. toţi).

LEMBERG (polon. LWOW, latin. LEOPOLIS, 
LEOp'oL, în vechile noastre texte Liov), oraş în 
Polonia (Galiţia), 219.390 loc. Intre multele biserici 
de aci, e şi una românească.

LEMENI lOAN (* 1780 f 1861), episcop român 
unit. A studiat în Ciuj, Blaj, Oradea mare; a fost 
sfinţit diacon şi numit profesor 
în Blaj (1805); apoi protopop la 
Cluj, secretar , al episcopiei în 
Blaj, vicar în 1832; in acelaşi an 
fu ales episcop şi în anul următor 
a fost sfinţit şi instalat. Ca episcop, 
a lucrat mult pentru îmbunătăţirea 
şcoalelor, a mărit catedrala din 
Blaj, a susţinut drepturile Româ- 
nilor prin demersuri la dieta din 
Cluj şi la Curtea imperială (1842); 
a prezidat cu A. Şaguna aduna- i. Lemenî. 
rea din Blaj 3 Maiu 1848; a făcut 
parte din delegaţia care s’a dus la Viena ca să 
prezinte împăratului cererile Românilor, dar, la 
întoarcere, a fost silit să se oprească în Cluj, unde 
a stat în timpul revoluţiei şi a fost silit să demi
sioneze în 1850 şi a petrecut restul vieţii la Viena.

LEMNIA, corn. rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Tîrgul-Săcuesc; 2749 loc.

LEMNOS, insulă în Marea Egee, aparţine 
Greciei; 454 km. p., 21700 loc. Cap. castra.

Leibnitz.

LENA, fluviu în .\sia (Siberia), se varsă în Ocea
nul îngheţat; lung. 4600 km.

LENAU NiKOLAUS, prescurtat din Niembsch 
von Strehlenau (*1802 tl850), poet german, născut 
într’o corn. din Banat, care-i poartă azi numele 
(•»■ mai jos). Traduceri din poeziile lui s'au pu
blicat în ,,Convorbiri literare" 1870, 1896, 1906 
(de Miron Pompiliu, Prişcu, Alice Gălugăru), în 
„Lumea nouă" 1895 (de St. Tomşa), în „Revista 
Olteană” 1889 (de G. D. Pencioiu), în ,,Junimea 
literară” din Cernăuţi, 1904,1909,1910,1911,1912 
(de G. Toma lorgu), în „Convorbiri critice” 1907 
(deL. lUescu), în „Sămănătorul” 1909, ,,Ramuri” 
1909,1910, „Neamul românesc literar” 1910, 1911, 
1912 (de G. Seche, I. M. Marinescu, lorgu Toma, 
M. Pricopie, I. U. Soricu), etc. Eminescu a tradus 
Foaie veştedă.

LENAUHEIM, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, 
piasa Jimbolia; 2552 loc.

LENCAurpi ® corn. rur. jud. Hotin, plasa 
Chelmenţi; 2852 loc. După' legea 1929, face parte 
din circ. com.Moşaneţi.ţl © sat. jud. Soroca plasa 
Otaci; 1038 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Otaci.

LENIN VLADIHIR ULIANOV (*1870ţl924), Om 
politic rus. A organizat regimul bolşevic în Rusia. 
Opere: Statul şi revoluţia.

LENINGRAD, nume dat de Bolşevici oraşului 
FETEBSBUSG (m-aceSt CUV.).

LENORMANT FRANCO16 (* 1837 tl883), isto
ric francez. S’a ocupat cu arheologia şi a studiat 
trecutul Egiptului. Op. pr. Manuel d'hisloire 
ancienne de l' Orient.

LENŞ FILIP, om politic român. A fost la 1822, 
unul din susţinătorii numirii lui Grigore Ghica pe 
tronul Munteniei. II găsim ministru al contro
lului la 1833—37. Descendent al unei familii ita
lieneşti, ai cărei membri au fost exilaţi din Flo
renţa în sec. XVI; au trăit în Franţa, apoi In Con- 
stantinopol şi acolo au cunoscut pe dragomanii 
greci din cari se recrutau în sec. xvm domnii 
principatelor. Unul din ei a venit în Bucureşti 
pe la 1754 şi a murit aci şi de Ia el începe linia 
românească a acestei famiiii.

LENŢEŞTI (sau lenoesti), două sate {de sus 
şi de jos) în jud. Cernăuţi, nu departe de oraşul 
Cernăuţi. In împrejurimile acestora s’a dat la 
29 Octombrie 1497 o luptă mare între Moldovenii 
lui Ştefan cel Mare, comandaţi de Vornicul Bol- 
dur, şi Intre Polonii lui Albert.

LEQN, provincie în Spania. A fost în vechime 
un regat, fundat în 913, unit cu Castilia în 1230.

LEON, episcopul Cataniei (Sicilia), prăznuit de 
biserica ortodoxă la 20 Februarie. Intre alte fapte 
se citează arderea unui vrăjitor Eliodor: episcopul 
a intrat în foc cu acesta şi a statpînă s’a făcut 
scrum, iar dînsui a rămas neatins.

LEON I (t461), al 47-lea papă al Romei (ales 
în 440), sfînt prăznuit de biserica ortodoxă la 
18 Februarie. Vestit prin stăruinţa ou care a com
bătut diferite erezii, mai ales a Nestorienilor, a 
Arienilor, a Maniheilor, atît prin măsuri adminis
trative bisericeşti cit şi prin cuvîntări şi epistole. 
A condamnat sinodul de la Efes din 449 şi a con
vocat un altul în 451. CInd Atila s’a îndreptat 
spre Roma, Leon i-a ieşit înainte la Ravenna şi 
I-a convins să înceteze cu ostilităţile şi să nu 
meargă mai departe. Curlnd după aceea, Atila s’a 
şi retras In Panonia. Asemenea 
întîmpină Leon şi pe Genseric, re
gele Vandalilor, cînd veni asupra 
Romei: de astădată nu reuşi să-l 
facă a se întoarce, dar scuti ora
şul de incendiu şi devastări.

LEON X (GIOVANI DE MEDICI)
(*1475tl521), al 224-lea papă (de 
la 1513), a încurajat artele.

LEON XIII (GIOAGHINO PECCI)
(*1810 fl903), al 263-lea papă al 
Romei. însemnat prin lungimea 
pontificatului său (1878— 1903) şi 
prin actele sale: a eăutat să micşoreze disensiu-

LE6-
LEO

Leon XIII.
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LEO- nile Intre biserica de Apus şi cea de Răsărit; a 
I p-Q intervenit In Germania ca sa curme propaganda 
*-to anticatolica; a îndemnat episcopatul francez sa 

se împace cu Republica; a stăruit pentru des- 
voltarea studiilor biblico; a deschis arhivele Vati
canului pentru toţi oameni de ştiinţă; s’a silit să 
readucă vechia putere temporală a Papalităţii şi, 
supărat pe guvernul italian, a oprit pe catolicii de
votaţi de a fi aleşi sau alegători; a combătut maso
neria, a intervenit pentru susţinerea libertăţii şi 
în favoarea .claselor muncitoare.

LEON GHEUCA, episcop de Roman 1769—86, 
mitropolit al Moldovei 1786—88. In timpul lui 
s’a produs o mişcare contra prelaţilor greci cari 
ocupau scaunele episcopale din ţară.

LEON III iSAtmicuL (*680ţ741), împărat ro
man de Orient (de la 717). In timpul lui, Roma şi 
exarhatul de Ravenna se separă definitiv de im
periul Oriental.

LEON RADU •*- TOHŞA.
LEON TOMŞA domn m- TOMŞA.
LEON NICOLAE (*1862tl931), naturalist român. 

Profesor la Universitatea din Iaşi (1899). A pu
blicat multe lucrări de parazitologie.

LEONARDESCTJ CONSTANTIN, fost profesor. 
de filozofie, şi etică la facultatea de litere din Iaşi 
(1873—1907).

LEONARDO da vinci [■«■ VINCI).
LEONCAVALLO RUQQIERO (*1858fl919),com

pozitor italian.' Opera mai cunoscută; Pagliacci.
LEONESCU VASILE (*1866 tl927), actor 

şi autor d’ramatic român. So
cietar al Teatrului Naţional 
(1897)). Op. pr: In timpul 
alegerilor, comedie; Rosa- 
munda, dramă; Troian si 
Andrada (cu Gr. Ventura),
Ion Vodă cel cumplit.

LEONIDA (t480 a. Chr.), 
rege al Spartei. A murit Îm
preună cu 300 soldaţi la Ter- 
mopilo, luptînd ca să împie
dice trecerea Perşilor. A fost 
trădat de Efialte.

Leopardi QIACOMO (* 1798 
11837), poet italian. S’a ocupat şi 
Poet pesimist, a produs impre
sie mare nu numai în Italia, 
dar şi în alte ţării. Din opere 
lui s’au tradus în rom. în 
ziare şi reviste de M. Stra- 
jan, N. Basilescu, ţuiliu Zam- 
firescu, Barbu Constantincscu 
(„Convorbiri literare11), în voi.
Poeme (de Al. lacobescu,
1918), şi în volumul publicat 
de ,,Institutul de cultură ita
liană11.

LEOPOLD I (*1640tl705), 
rege al ‘Ungariei (1655) şi 
Boemiei (1656), împărat alGermaniei (1658). S’a 
luptat cu Turcii şi era să 
piardă Viena, dacă nu-1 a- 
juta Sobieski; a anexat 
Transilvania; a pierdut Lo- 
rena, învins de Ludovic 
XIV; a împlicat Germania 
în războaiele pentru succ- 
siune la tronul Spaniei; a 
încurajat propaganda cato
lică printre Românii din 
Transilvania şi a putut ve
dea pe o parte din ei unin- 
du-so cu biserica Romei.

LEOPpLD I (*1790 
1-1865), primul rege al Belgiei, 
după revoluţia de la 1830,
[jrin care Belgia deveni in
dependentă, scparîndu-se 
1865).

LEOPOLD II (*1835tl909), rege al Belgiei 
<lela 1865. A ridicat prestigiul ţării sale prin

Leoncavallo.

filologie.

Leopardi

£

Lfîopold 1. 
de Olanda (1831—

activitatea sa diplomatică; a constituit o socie 
tate de studii africane, prin care" a ajuns să 
stăpînească un intîns teritoriu în 
Africa, numit congo, stat inde
pendent recunoscut de puterile 
Europei în 1885 şi avînd ca Su
veran pe Leopold. In-1908 acest 
stat fu anexat Belgiei.

LEOPOLD DE HOHENZOLLERN 
(*1835 tl905), frate cu Regele 
nostru Carol I şi tatăl Regelui 
nostru Perdinand I. A mai avut ( 
încă doi fii: WILHELM (*1864) şi1 
CAROL (*1868). Leopold II, reg.

LEORDA, staţie C. f. jud. Bo- > Belgiei, 
toşani spre Dorohoiu, Botoşani •şi Vereşti.

LEORDENI tw- LEURDENI.
LEORDINA, corn. rur. jud. Maramureş plasa 

Vişeu; 1898-loc. Staţiec. f. între Valea-Vişeului 
şi Borşa. ,

LEOTEŞTI, circ. com. jud. Rbmanaţi, cu 
26 sate (1929).

LEOVA, corn. urb. jud. Cahul plasa Cantemir 
pe maiul Prutului; 7000 loc.

LEPANTE, oraş în Grecia la golful cu acelaşi 
nume; 2645 loc. Aciafost în 1571 o vestită luptă 
navală în care Don Juan de Austria a învins pe 
Turci.

LEPEŞ OEOROE, episcop catolic în Transil
vania; a provocat o răscoală ţărănească în 
1437.

LEPSIUS cARL RioHABD (*1810tl884), egip
tolog german; aluatpartela expediţia ştiinţifică în 
Egipt începută în 1842. A fost membru onorar a 
Academiei Române (1875).

LEPŞA, sat în munţii Vrancei, jud. Putna, 
uride este un schit cu o biserică de lemn.

LEREŞTI, com. rur. jud. Muscel plasa Dîm
boviţa; 2348 loc. După legea 1929,. ţine de circ. 
com. Pravăţ.

LERIA CARLOTTA zosiUA, cîntăreaţă română. 
De la 1892 profesoară la Conservatorul de muzică 
clin Bucureşti.

LERMONT ovr MIHAIL JURJEVICI (*1814tl841), 
scriitor rus. A fost ofiţer; a provocat multe scan
daluri prin poeziile sale şi prin purtarea sa agre
sivă; a fost ucis în duel.de un maior contra căruia 
scrisese o satiră. Op. pr. Eroul timpului nostru. 
S’au trad. rom.: Fatalistul, nuvelă (în rev. Familia 
an. x). Un erou al timpului nostru (de B. Marian, 
1909).

LESAGE [losaj] ALAIN RENfi (*166811747), 
scriitor francez. Cunoscut prin romanele sale in
fluenţate de literatura spaniolă: Gil-Blas şi Dia- 
ble boiteux, şi prin comedia Turcaret. In româneşte 
s’au tradus: Gil Blas (de Sim. Marcovici, 1837, 
de P. Matsucolu Georgescu, Buc. 1855), Bacalau
reatul din Salamanca (Graiova, 184’7), Dramd 
şchiop^ (do Cocoana Simboteanca, Buc. 1835, 
idem în Bibi. p. toţi, idem în edit. „Cultura Na
ţională” 1924).

LESBOS, vechiul nume al ins. mitilene (■•• a-
cest cuv.).

LESPEZI (tlrg), com. rur. jud. Fălticeni (1929, 
Baia) plasa Lespezi; 2254 loc. După legea, 19'29 
arc în circ. 18 sate.

LESSEPS FERDINAND DE 
(‘1804tl894), diplomat francez.
El a organizat întreprinderea 
tăierii canalului de Suez (1859 
—1869) şi a început lucrările 
istmului de la Panama, dar în ' 
aceasta a fost nefericit, căci s’a 
produs un proces politic care 
a întîrziat lucrarea. A fost mem
bru al Academiei Franceze.'

LESSING GOTTHOLD EPRAIM 
(*172911781), poet şi critic ger
man considerat ca reformatorul 
literaturii germane. Cunoscut 
prin opera Laocoon (1766), stu
diu de critica şi de filozofia artei, în care ccrceLea-

Lesseps.
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Lessing^.

7.4 raporturile între poezie şi artele plastice (trad. 
N.Istrati, 1899)., Ascris şi Ham- 
hurpische Dramaturgie (1768—69) 
ţi dram: Minna von Bamhelm 
(trad. de Tr. Stoenescu şi O. Ghi- 
ţeanu, 1907), Emilia Galotli (trad.
I. G. Baritiii, 1873 în ,,Familia”),
Natan înţeleptul (Bibi. p. toţi).
Se mai găsesc bucăţi trad. în Cre- 
Momatia germană publ. de Casa 
Şbcalelor 1901. Mai cităm: Edu
caţia omenirii (de A. Străchi- 
nescu, 1910) şi Ovreii, comedie 
(de A. Pecurariu, 1922). Cea mai veche traducere 
pe care am găsit-o e făcută de Aurel Ardeîeanu: 
Sărutările, în ,,Foaie pentru minte”, 1839).

LESvru IO AN, scriitor grec. A scris un elogiu 
pentru Domnitorul Nicolae Mavrocordat.

LESZCZYNSKI RAFAEL, general polon, tatăl 
regelui Stanislaw (1704—1709). El a fost trimis 
în 1700 cu solie la Constantinopol şi a trecut prin 
Moldova, unde a fost primit cu mare cinste. O 
relaţie a călătoriei acestuia s’a publicat în 1754 
ia Paris. Amănunte după un manuscris inedit a 
dat P. P. Panaitescu în ,,Călătorii poloni” (1930). 
Găsim Informaţii Interesante pentru stările de 
lucruri din Moldova din aceea epocă.

LETCA ® staţie c. f. jud. Someş între Dej şi 
Jibou, t ® L. NOUA, corn. rur. jud. Vlaşoa, plasa 
Argeş; 1820 loc. După legea 1929, face parte din 
circ. corn. Ghimpaţi.

LETEA ® sat jud. Bacău'plasa Răcăciuni; 
fabrică de hîrtie. Circ. cpm. cu 15 sate (1929). H 
® insulă în Dunăre jud. Tuloea.

LETEA, societate pentru fabricare de hîrtie, 
fundată în 1881. Sediul e în Bucureşti. Instalaţia 
în corn. Letea. Are capital de 5(40 milioane 
lei.

LETTONIA (LATVIJA, fr. LETTONIB, germ. 
LETTLAND), Sfat în Europa. Se mărgineşte la N. 
cu Estonia, la E. cu Rusia, la S. ou Lituania 
şi Polonia, Ia V. cu Marea Baltică şi cu Golful 
Riga. Supraf. 65791 km. p.; 1.871.000 loc.

Relieful pămîntu- 
lui este puţin ridicat, 
cel mult dealuri. Ape 
multe, rîuri şi la
curi, dintre cari:
Daugava vine din Ru
sia şi se varsă în 
golful Riga, după ce 
se uneşte cu Âa:
Gauja sau. Aa şe varsă 
în G. Riga; venia unit 
cu Abava se varsă în 
Marea Baltică lîngă 
or. Vindau. Ţară agri
colă, produce; grîu, 
ovăz, secară, plante 
textile; se cresc vite 
inulte,se exploatea'ză 
sistematic păduri.

Cap. .Riga, port,
338.000 loc. Or. pr.
DangaTplla (fost Du- 
nahurg), 41.000 loc.,

Mltaa (Jelgava),
28.000 loc., Alspute

(fost Hasenpoth),
3300 loc., Saldus (fost.
Frauenburg)3700 loc.
Llepaja (fost Libau),
61.000 loc.

Lettonia a tos t pro
vincie a Rusiei pînă
în 1918, clnd s’a proclamat republică indepen
dentă şi în 1922 a fost recunoscută de societatea 
Naţiunilor.

LEŢ, circ. corn. jud. Trei-Scaune cu 2 sate(1929).
LEIT. coih. rur. jud. Romanaţi plasa Tesluiu; 

4720 loc. Gupă legea 1929, face parte din circ. 
om. Radomiru.

LEUGIPP (sec. VI a. Chr.), filozof grec. Ar « LES- 
emis întlm ideea atomilor. • i u A

LEUGXJŞENI, sat jud. B.oman corn. Gherăeşti, LriU 
Întemeiat în secolul xiv.

LEURDEANU STROE, boier român din Mun
tenia. A avut un mare rol în conducerea ţării 
între 1660—1670; prin intrigile lui a fost ucis Pos
telnicul Constantin Gantacuzino de către Gr.,- 
Ghica, pe care Postelnicul îl sfătuia totdeauna 
spre bine; intervenţiile lui pe de oparte, stăruin
ţele Cantacuziniştilor pe de alta au produs dese 
schimbări de Domni în această vreme.

LEUHDENI ® corn. rur. jud. Muscel plasa Pod
goria,; 1357’ loc. După legeu 1929, ţine de circ. 
corn. Valea'-Budiştenilor. t ® staţie c. f. linia 
Bucureşti-Piteşti între Titu şi Goleşti.

LEUŞENI ® com. rur. jud. Fălciu plasa Drin- 
ceni; 1120 loc. După legea lS29,s’a trecut la jud. 
Lăpuşna. ţ[ ® c. r. jud. Orheiu plasa Teleneşti;- 
1728 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Te- 
leneşti.

LEVADITI CONSTANTIN (*1875), medic român 
stabilit ia Paris. A făcut studii asupra acţiunii' 
curative a bismutului în tratamentul sifilisului; 
a luat premiul Cornovin, decernat de Universi
tatea din Edimburg. Lucrează la Institutul Pas- 
teur din Paris, avîndun laborator personal (1910); 
a făcut cercetări asupra imunităţii, asupra pa
raliziei infantile, etc. Membru onorar al Academiei 
Române (1956).

LEVANT, nume generic dat Turciei, Greciei,
Siriei şi’ Egiptului.

LEVASSEUR EMILE (* 1828 tl911), geograf şi 
economist francez. Op. pr.: Sistemul lui Law 
(1854), Chestiunea aurului'{i858], Alpii şi marile 
ascensiuni (1889).

LEVENŢI, Grec, dragoman al consulatului ru
sesc din Iaşi în 1821. A lucrat pentru a pregăti 
succesul eteriei.

LEYDEN, oraş în Olanda; 68.162 loc. Uni
versitatea do aci e înfiinţată îm 1575.

LEYGrUES [leg] OEOROES (*1857), om politic 
francez. Pentru prima dată ministru în 1894 (guv.

^ E-,5 T 0

î p o u

Harta Letoniei.

Dupuy), apoi în alte guverne pînă în 1920, clnd 
a luat prezidenţia consiliului; după aceea a intrat 
în formaţiunea altor ministere.

LHASSA, cap. Tibetului; 20000 loc. Reşedinţa 
lui Daiai-Lama.

LHOMME ABATE, profesor francez venit în 
Moldova ca preceptor al lui Mihail Sturdza, v:i-
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HOL- torul Domn. Mai tîrziu s’a întors în Franţa şi
LI »| funcţiona în 1834 ca profesor la colegiul din 

1 Lunfeviile, cînd au venit acolo cei doi fii ai lui 
Sturdza şi Miliail Kogălniceanu.

LHOMOND OHABLES abatele ('1727flIS-i). 
gramatic francez. E cunoscut prin Gramatica 
limbii latine (1779 şi alte ed.) şi prin Jje viris itlus- 
tribus urbis Romae, de care s'au sCrvit mulţi ani 
şi elevii noştri în licee.

LIABD [liar] LOUls (*1846tl917), profesor 
francez. A predat filozofia la Bordeaux, la Caen; 
a fost mulţi ani ani directorul Invăţârnlntului 
superior în Ministerul Instrucţiei. Mai cunoscută 
la noi din operele Iui este Logica (1884); apoi 
La Science pusitive et la mHapliysique (1879) şi 
Les logiciens anglais contemporains (1880).

LIBAN, ® munţi în Siria (Asia mică. f ® stat 
în Siria, constituit în 1920; 9321 km. p., 598.000 
loc. Este administrat de Franţa prin mandat al 
Societăţii Naţiunilor.

LIBERALUL, ziar politic. Iaşi, 1880—1888. 
LIBBRIA, stat în Africa (Guinea superioară). 

In 1822 s’a fundat aci o colonie de Negri, liberaţi 
în campania zisă aboliţionistă. Ea s’a desvoltat 
prin protecţia americană şi s’a constituit ca stat 
în 1847. Supraf. 95.400 kilom. p., 1.500.000 loc. 
Capitala Monrovia; oraşe pr. Harper, Edlna. Are guvern 
republican cu preşedinte şi 2 Camere. Preşedintele 
actual este ch. c. b. King.

LIBERTATEA. ziaT politic, 1864, Bucureşti, sub 
direcţia lui C. A. Rosetti.

libertatea, ziar popular, a apărut în Orăştie, 
dela 1901 sub redacţia lui I. Moţa.

liberte (la) roumatwe, ziar politic. Bucureşti, 
sub redacţia lui Frederic Dame, 1877—1891.

LIBIA (LiBYA), regiune pustie din Africa de 
Nord între Tripolis şi Egipt,

LICINIU AND RE IU,, medic grec, a studiat în 
Italia, a venit în Moldova pe la 1698 şi a fost 
medicul curţii lui Dim. Cantemir. A scris poezii 
greceşti.

I LICURG (sau LTCURG) (sec. ix a. Chr.), legis
lator în Sparta. După ce a făcut legile, a plecai 
într’o călătorie, punînd pe concetăţenii săi să jure 
că nu le vor modifica pînă la întoarcerea lui; 
dar nu s’a mai întors.

LIDO, staţiune balneară lîngă Veneţia. 
LIEBIG [libig] JUSTUS (*1803tl873), chimist 

german. A fost profesor la MUnchen. S’ă ocupat 
de chimia organică; e autorul extrasului de supă 
care-i poartă numele.

LIEBENECHT ([libcneht] wilhelm (*1826 
tl900), om politic german. Unul din conducătorii 
partidului social-democrat. A protestat contra 
războiului din 1870 şi contra anexării Alsaciei- 
Lorenei; a întemeiat ziarul „Vonvărts” (1869).

LIEBLING, com. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Ciacova; 4338 loc. Ii ® staţie c. f. terminus 
linia laterală de la Jebel.

LIECHTENSTEIN, principat în Europa, în
tre Elveţia şi Austria; supraf. 195 km. p., 11.500 
loc. Cap. Vadnz, 1400 loc. Suveranul actual este 
lOHANN II (*1840), care domneşte din 1858.

LlâGE [liejj (flam. luik, germ. lUttioh), oraş 
în Belgia; 248.000 loc.; capitala provinciei ,cu 
acelaşi nume; are Universitate, catedrală veche. 
A fost ocupat de Germani în 1914.

LIEŞTI, com. rur. jud. Tecucîu, plasa Iveşti; 
3226 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. şerbs- 
neştl. Staţie c. f. între Tecuclu şi Bărboşi.

LIGA culturala, societatc înfiinţată la 24 
Ianuarie 1891. Numele întreg este: liga pentru 
UNITATEA culturala A TUTUROR ROMANILOR. SCO- 
pul: a cultiva conştiinţa solidarităţii în întreg 
neamul românesc şi a întreţinea o mişcare care 
să legitimeze misiunea culturală a Românilor 
în Orient. Preşedinţii comitetului central al 
acestei societăţi au fost: Alex. Orăscu, Grigore 
Brătianu, V. A. Urechia, Mihail Vlădescu. Pe
tre Grâdiţteanu, Sava Şomănescu, V. Arian, Pă
rintele Vasile Lucaci (1914), N. lorga. In 1929 
s’a inaugurat clădirea palatului Ligii în Bucureşti.

LIGARIDI PAlsiE (ţl66S), călugăr şi profesor 
grec. Doctor în filozofie din’ Roma, s’a făcut ca
tolic, dar, fiind trimis, în Orient spre a face pro
pagandă, a revenit ia ortodoxie. A fost mitropoht 
al Gâzei; a venit in Iaşi ca profesor la Academia 
domnească pe la 1660; mai tîrziu a trecut în Rusia 
şi a murit la Moscova. A scris diferite cărţi, între 
cari şi unele contra doctrinelor catolice (primatul 
papei, filioque, etc.).

LIGNE [lifi'j CHARLES JosEFH prinţ (*1735 
tl814), general austriac, de origine Belgian. A că
lătorit în principate şi a publicat scrisori în cari 
consemnează observaţiile lui asupra vieţii sociale. 
A publicat şi scrieri militare,piese de teatru, etc.

LIHUDI, fraţi JtOANioHiE (*1633tl717) şi so- 
FRONiE (*1652tl730), călugări greci din Constan- 
tinopol, s’au dus în Rusia (1683), apoi au venit 
în Moldova şi în Muntenia, au predicat-în biserici. 
Se vorbeşte despre ei pe vremea lui Şerban Canta- 
cuzino.

LI-HVNG-CIANG (*1823tl901), om politic 
chinez. A reprezentat statul hi diferite împrejurări, 
la încheierea ;păcii cu Japonia (1895), a ocupai 
funcţiuni de mare importanţă.

LIGURIA, regiune din Italia cu cap. Genova: 
5278 km. p., 1.211.108 loc. Azi e împărţită în 
4 circ. administrative.

LILLE [Iii], oraş în Franţa (Nord): 200.952 
loc. Are universitate şi multe stabilimente in
dustriale. A fost ocupat de Germani dela 1914 
pînă la 1918.

LIMA, cap. statului Peru (America de Sud), 
port la Oceanul col Mare; 250.000 loc.

LIMAN VON SANDERS OTTO (*1855 tl929), 
general german. A fost comandantul misiunei care 
s’a ocupat de reorganizarea armatei turceşti 
(1913).

LIMANUL NISTRULUI •«-NISTRU. .
LIMBURG ® provincie în Belgia spre N. E. 

2408 km. p., 341.000 loo. Cap. Hasseit, 21.000 loc. 1[ 
® provincie a Olandei spre S. E. 2206 km. p. 
523.000 loc. Gap. Maastrleht, 57.000 loc.

LIMPEZIŞUL, lac. jud. Constanţa pe teri
toriul com. Rasova; supraf. 250 hect.

LIMPOPO (fluviul CrocodUilor), flu-viu în 
Africa de Sud. Izvorăşte în platoul Pretoriei, trece 
prin Transvaal, prin Umzila şi se varsă în Oc. 
Indian în golful Delagoa. Primeşte un mare număr 
de afluenţi. Lung ca. 1900 km.

LINAS CHARLES (tl887), arheolog francez. 
Membru onorar al Acadeiiiiei Române (1871).

LINCOLN [iincăn] ABRAHAM (*1809+1865), 
om politic american. A luptat pentru desfiinţarea 
sclaviei din 1847; ales preşedinte al Statelor din 
Nord (1861) a început războiul contra celor din 
Sud (de secesiune) şi l-a condus cu energie şi cu 
izbîndă. Ales din nou în 1865, a fost asasinat.

LINCOURT, profesor francez venit In Mol
dova, ţinea un pension împreună cu Chefneu (t^a- 
cest cuv.).

LINDAU PAUL (*1839+1919), scriitor german. 
S’a distins ca director de teatru (Meinuigen, Berlin), 
a scris romane şi piese de teatru. Are şi o lucrare 
în care vorbeşte despre B-omânia (Aus demOrientJ.

l’indEpendance roumaine, ziar francez înte
meiat în Bucureşti în 1378 de Emil Galii şi Alex. 
Ciurcu. Apare şi azi.

LING PER HENRIE (* 1776 tl839), pedagog sue
dez. S’a ocupat de educaţia fizică, formullnd un 
sistem de gimnastică menit a 
da vigoare fizică tineretuiui.
A fost numit director al Insti
tutului central de limnastică 
înliinţat in 1814. A scris şi po
ezii, drame, etc.

LINNE CAROL (Noi îi scriem 
LîNNEU după forma latinizată 
LINNAEUS) ('1707 +1778), na
turalist suedez. A călătorit mult, 
a trăit cîtva timp in Franţa, un
de voia să se aşeze ca medio, 
apoi a devenit profesor la Universitatea din

Linne.
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Upsala şi director al gradinei botanice. A pu
blicat, In latineşte, un mare număr de opere şi 
a lăciit nomenclatura binară a clasificării plante
lor.

L.INZ, oraş în Austria, pe Dunăre; 102.081 
loc.

LIP ARE INSTJIE, la N. Siciliei; formează o 
supr. d'c 115 krn. p. cu 20224 loc.

LIPCANI ® coiM. rur. jud. Hotin, plasa Lip
cani; după legea 1929, arc in circ. sa 13 sate, între 
cari comunele Upcanl-TIrg, 5860 loc. şi L.-8at, 3350 
loc. ^ © staţie c. f. jud. Hotin între Larga şi 
Suliţa-nouă.

LţPNIC, corn. rur. jud. Soroca, plasa Otaoi; 
2965 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. Gli- 
măuţi. Staţie c. f. spre Bălţi şi spre Suliţa Nouă.

LIPNIŢA. corn. rur. jud. Durostor plasa Si- 
listrâ; 3000 loc. După legea 1929. are în circ. sa 
11 sate.

LIPOV, circ. corn. jud. Dolj cu 6 sate (1929).
LIPOVA © corn. urbană, jud. Timiş-Torontal 

Ungă rlul Mureş, plasa Lipova; 10.000 loc. © 
staţie c. I. linia Radna-Timişoara la 2 km. de 
Radna. Staţiune balneară: fier şi acid carbonic, t 
© c. r. jud. Vasluiu, plasa Racova: 668 loc. După 
legea 1929 face parte din circ. corn. Pungcşti.

LIPOVENI, sectari creştini originari din Rusia. 
Persecutaţi de autorităţi, s’au refugiat unii în 
Siberia, alţii în ţările româneşti, întîiu în Buco
vina, unde au dobîndit şi un episcopat la Flntîna- 
Albă, apoi în Mol
dova şi în Munte
nia (Dobrogea, 
etc.) Ei cred că re- 
prezintăadevărata 
credinţă creştină 
şi sînt adversarii 
oricărei inovaţiuni.
Sectarismul lor nu 
stă. în dogme, ci 
în practica reli
gioasă. Sobri în 
rnîncarc şi băutu
ră, se castrează 
pentru a urma ex
emplul lui Origen.
Originea sectei es te 
în sec. xvn, cînd 
un patriarh rus 
('Nicon,1654)aluat 
măsura de a ciirăţl 
cărţile de ritual de 
unele erori; atunci 
unii credincioşi 
s’au revoltat şi nu 
au primit cărţile 
noi (de aceea s’au 
numit rascolnici).
Aceşti rascolnici 
contra autorităţii 
bisericeşti s'au îm
părţit în grupe mai 
mari sau mai mici, 
unii lecunoscînd
nevoia de preoţi fpopoufij, alţi socotind că n'au 
trebuinţă de preoţi (bez popovli). Căpetenia uneia 
clin grupe se numia PiUp Puatovtat şi de la numele 
acestuia a venit cuvîntul (fi) lipov-an.

LIPPMANN QABRIEL (*1845tl921), fizician 
francez, a’ fost profesor în Paris, membru al 
Academiei de ştiinţe; a reuşit să facă fotografii 
in colori şi m relief, a inventat un elcotrometru, 
a stabilit o metodă pentru a măsura densitatea 
lichidelor, etc. Membru onorar al Academiei Ro
mâne (1908).

LIPPE, Stat din Germania; supraf. 1215 km. 
p., 166.000 loc. Cap. Detmolt, 17.000 loc.

LIPSCA tm- LEIPZIQ,
LISA © corn. rur. jud. Făgăraş, plasa Cincul; 

1705’ loc. 1[ © 0. r. jud. Teleorman, plasa Zimnicea; 
1826 loc. Dupălegeă 1929, ţine de circ. corn. Pi>tra.

LISABONA (port. LISBoA, it. LISBONA, fr. LIS-

BONNE), oraş cap. Portugaliei; la vărsarea fl. j_|N- 
Tago: 530XKX) loc. i it

LISIlilAH (LYSIMAOH) (*ca.361 t281a.Ghr.),rege Ll L 
al Tracici, ’a fost general al lui Alexandru cel Mare 
şi, după mortea acestuia, a luat în stăplnire Tracia.
Foarte războinic, a făcut cuceriri mari în Asia 
mică şi în Europa, aşa că la un moment (285) 
era oarecum arbitru al situaţiei în Orient. Nefe
ricit în luptele contra Geţilor, la încercările lui 
dea trece Dunărea, a pierit într’o luptă cu Sele- 
ucus, pe care l-au ajutat şi supuşii săi revoltaţi.

LISNAu, circ. corn. jud. Trei Scaune cu 3 
sate (1929).

LIST FREDERic (*1789tl846), economist ger
man. A fost profesor la TQbingcn. Op.pr. Sistem 
natural de economie publică (1841), în care susţi
ne ideea uniunii vamale a statelor germane.

LISZT PRÂNZ ('1311 tl886), compozitor şi 
pianist ungur. S’a distins la 
vîrsta de 9 ani; a fost profe
sor de plano în Paris (1827), a 
trăit mai mulţi ani în Italia 
(1835), a fost şef de orhestră la 

Weimar, director al Academiei 
de muzică din Pesta. A călăto
rit mult prin deferite ţări. In 
Transilvania a venit In 1846 
şi a dat concerte în Cluj, Ti- 
mişora. Lugoj, Arad şi Sibiu.
De aci a trecut în principate Franz List.

\ larta Litu anici.

şi a dat concerte în Bucureşti şi Iaşi (1847). a 
cunoscut pe V. Alecsandri şi, prin el, p' "zia 
noastră poporană; In operele lui ulterioare se 
văd reminiscenţe din cântecele româneşti.

LITGOV, lac jud. Tulcea corn.' Cara-Orman; 
supraf. 30 'hectare.

LITEAN-VODA ir LYTUON.
LITENI © corn. rur. jud. Suceava, plasa Bosan- 

cea; 1046 loc. După legea 1929 ţine de circ. corn. 
Slroeşti. 1) © corn. r. jud. Fălticeni (Baia, legea 
1929), plasa Liteni;3235 loc. După legea 1929. are. 
in circ. sa 14 sate. ţ[ © staţie c. f. între Dolhasca 
şi Vereşti.

LITERATORUL, revistă întemeiată de AI. Mace- 
donski în Bucureşti. A apărut, cu întreruperi, 
între 1880—1894 şi apoi cîteva luni în 1919. 
Cîtva timp a fost sub redacţia lui Th. M. Sto- 
encscu.
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literatura şi arta romAnA, revistă literară, 
Bucureşti 1896—1903 sub redacţia lui N. Petraşcu.

LITOV9IU, un iade sau judeţ 
mai puternic sau voevod, care a 
stăpînit pe la 1280 valea Jiului, 
probabil şi Jiul din Transilvania.
Supds Ungurilor, a încercat să 
scape, dar a fost învins.

LITTRfi EMILE (*180111881), 
medic şi filolog francez. Membru 
al Academiei franceze; autorul 
unui DiclionaT al limbii pan- 
ceze\ a publicat şi opere de , . .
filozofie. Llttre-

LITUANIA (LIETUVA, fr. LITHUANIE, ger. LI- 
TAUEN), stat în Europa. Se mărgineşte la N. cu 
Letonia, la E. cu Rusia, la. S. cu Polonia, la V.ou 
Prusia Orientală şi ou Marea Baltică. Supraf. 
55.659 km. p.; 2.280.000 loc.Dens. ca. 401a km. p.

Pămlntul este deluros, străbătut de multe ape. 
Fluvii: Niemen, care o desparte întruoîtva de Po
lonia; vindau, care trece în Letonia. Bogăţia prin
cipală este agricultura: mai ales secară, ovăz (nu 
grîu), cartofi mulţi, plante textile; se cresc vite 
multe, cai, porci. In lacuri se găsesc mulţi peşti. 
Turba este abundentă.

Cap. Kovno (Kaunes) 91.000 loc. Oraşe pr. Memel 
(Klajpeda), port la Baltică, şianiiai (Chavli), 
22.000 loc., Panevozys, 20.000 loc.

A fost în vechime un ducat anexat la Polonia 
în 1413 şi mai tîrziu, ou ocazia împărţirii Poloniei, 
a devenit provincie a Rusiei pînă în 1919, cînd s’a 
constituit ca stat independent.

LIŢA, corn. rur. jud. Teleorman plasa Turnu; 
41001oc.Dupălegeal929. ţinedocirc. corn. Olteanca. 
Staţie c. f. Intre Roşiori şi Turnu-Măgurele.

LiyBA GRUIA (*1845tl877), advocat şi pu
blicist român în Banat.

LiyBA SOFRONIE (*1850tl929), scriitor şi în
văţător român în Banat. Luptător naţionalist. 
A publicat poveşti în dialect.

LIUBLIANA (germ. laibach), oraş în Iugo
slavia (Carniolia), 53.306 loc.

LiyMNIŢA, corn. rur. în Grecia, în regiunea 
zisă Meglenia (rr- acest cuvîut), lo
cuită de Români.

LIVADA, corn. rur. jud. Satu-mare 
plasa S’atumare 2246; loc. Staţie c. 
f. linia îngustă de la Grădina Ro
mei la Bicsad.

LIVADIA, oraş în Rusia (Cri- 
meea). Aci era reşedinţa de vară a 
ţarilor. Aci s’a încheiat convenţia de 
la 4 April 1877 prin care ţarul făgă
duia să respecte integritatea terito- 
rialăja României şi pe care a călcat-o, 
răpind din nou cele 3 judeţe din sudul 
Basarabiei, înapoiate nouă prin tra
tatul din Paris 1856.

LIVERPOOL, oraş în Anglia (prov.
Lancaster), mare port şi mare centru 
industrial; 803.818 loc.

LIVEZENI, corn. rur. jud. Hu
nedoara plasa Petroşeni; 7020 loc. Staţie c. f. . 
între Lupeni şi Petroşeni.

LIVINGSTONE DAVH) (*1813 J1873), călător 
geograf englez. A explorat Africa în vreme de 30 
de ani. A contribuit la descoperirea izvoarelor Ni
lului; a descoperit în 1856 fluviul Zambez. In 
1871 nu se mai ştia nimic despre el; atunci Stan
ley a întreprins o călătorie ca să-l caute şi l-a găsit 
laUgigi.

LIVIU TITU (TITUS LIVIUS) (*59 a. Chr. ţl7 p. 
Chr.'), istoric roman. A scris istoria Romei dela 
întemeiere pînă la anul 9 după Crist. In româ
neşte s’au tradus fragmente de N. Pandelea sub 
titlul Legende eroioe, 1911, şi Opera în întregime în 
editura Academiei, începută de N. Barbu (Cartea 
I-VI, 188 şi continuată de Nd. Locusteanuşi I. 
S. Petresc 1901, 1907, 1911, 1915.

LrvORNO, oraş în Italia; 114.810 loc., port la 
golful de Liguria.

Port din 
Liumnija.

LLOYD ® cartier din Londra: centrul afacerilor. 
H© Societate de navigaţie maritimă şi fluvială con
stituită în acest cartier în 1727. După aceasta s’au 
numit şi alte societăţi analoge în diferitele ţări:
Noiddeutaober Lloyd, Lloyd tilestlno, etc.

LLOYD-GEORGE DAVm (*1863), om politic 
englez. A fost ministru de comerţ (1905), al te
zaurului (1908), preşedinte al Consiliului în tim
pul războiului (1916—1922).

LOGARNO (germ. LUGGARNS), oraş în Elveţia 
(canton’Tessin); 5540 loc. Aci s’a încheiat la 16 
Octombrie 1925 pactul de garanţie {m- Pactul).

LOCE-ouT [loo-aut], cuvînt englez care în
seamnă concedierea lucrătorilor şi închiderea afa
cerilor (sau restrlngerea lor) de către proprietari. 
Este antiteza grevei lucratorilor. ■

LOCKE [loc] JOHN (*1632tl704), filozof englez. 
Destinat să se facă preot, a devenit medic şi s’a 
ocupat mult de filozofie {încercare asupra inteli
genţei omului, 1690), de politică {Tratat despre 
guvcrnămîntul civil, 1690), de pedagogie (Cuţ/eldri 
asupra educaţiei, 1Q93). El urmăreşte, în locul 
metafizicei, studiul facultăţilor spiritului omene
sc şi cerc să se unească educaţia mtelectuală cu 
cea morală, iar educaţia fizică să urmărească nu
mai a face corpul apt de a executa ordinele spiri
tului. In rom. s’a tradus Clteva idei asupra edu- 
caţiunii (de G. Coşbuc, 1907, 1910 şi alte ediţii).

LOCUSTEANU ALEXANDRU (tl922), fost pro
fesor la şcoala superioară de medicină vetferi- 
nară din Bucureşti.

LOGAnEŞTI, corn. rur. jud. Lăpuşna plasa 
Hînceşti; 2373 loc. După legea 1929, ţine do circ. 
corn. Hînceşti.

LobENQRiN © personagiu din epopeele populare 
germane. | © erou din opera cu acelaşi nume a lui 
Wagner.

LOIRE [loar], fluviu în Franţa, se varsă în' 
Oceanul Atlantic; lung. 980 km.

LOMAGIN’ţ'I (sau LOMACINETI), corn. rur. jud. 
Hotin plasa Secureni; 3140 loc. După legea 1929, 
are în circ. sa 5 sate.

LOMBARDIA, regiune din Italia de N. de la 
fl. Po pînă la hotarul Elveţiei şi între r. Ticino şi 
Mincio. Astăzi sînt aci 8 diviziuni administrative.

LOMBARD O -VENE’ţ'I A, regat numit astfel 
în 1815. Cuprindea posesiunile Austriei în Italia 
şi era guvernat de un vice-rege. S’a desfiinţat 
prin perderea acestor posesiuni, cari au revenit 
la patria-mamă (Lombardia în 1859, Veneţia în 
1866).

LOMBROSO OESARE (*1836 ţl909), medic ita
lian. S’a ocupat cu antropologia criminală, fon- 
dînd noua şcoală de criminologie. Ideile sale s’au 
răspîndit în toată Europa dînd naştere la grupări 
cari le admiteau şi altele cari le combăteau. Opere 
pr.-.îGeniu si nebunie (trad. rom. ceva 1913 Bibi. 
laşilorNr. 6); Omul delicvent- Nebuni şi anormali. 
In româneşte s’au mai tradus: Hipnotism şi spi
ritism (de Fingal, f. a.); Procesul Steinheil şi fe
meia criminală (1909).

LOM-FALANGA, oraş în Bulgaria în jud. 
Rusciuc lîngă’rîul Lom, afl. al Dunării. Aci au 
fost lupte importante în timpul războiului din 1877.

LONDRA (engl. LONDON), cap. Angliei şi a 
imperiului britanic; port la Tamisa; 7.806.000 loc. 
(cu toate suburbiile).

LONGFELLOW [longfelo] HENRY WADSWORTH
(*1807tl882), poet american. A scris poezii lirice, 
romane, ■ drame. In româneşte s’a tradus puţin 
prin reviste.

LONGIN SUTAŞUL, martir, prăznuit dc biserică 
ortodoxă la 16 Octombrie. Acesta a fost de faţă 
Ia moartea şi la învierea lui Isus. Zîcînd cuvintele: 
,,cu adevărat fiul lui Dumnezeu a fost acesta”, 
el a pornit în alte provincii predicînd noua cre
dinţă. Pentru aceasta, Tiberiu a poruncit să-i 
taie capul. Capul lui a fost găsit de o femele oarbă, 
care şi-a redobîndit vederea şi care a zidit o bise
rică îngroplnd acolo moaştele sfîntului.

LONGIN (*2101273), retor grec, autor al 
tratatului despre sublim.
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LONGINESCU o. O. (*1869), profesor de chi
mie anorganică Ia facultatea de ştiinţe din Bucu
reşti (1910). Membru corespondent al Academiei 
Române (1925). Director al revistei de populari
zare ştiinţifică ,,Natura". Publ. in; Annales sci- 
entif. de l’Univ. de lassi, Journal de chimie phy- 
sique din Geneva, BuII. de chimie pure et appliqule 
din Chişinău, Bull. de Ia sect. scientif. de l’Aca- 
deraie Roum. Cărţi: Curs de chimie analitică, 
19i8, 1929, Cronici şliinţifice, 1922.

LONGINESCU ŞTEFAN (*1865tl931), profesor 
de drept roman la Universitatea din Bucureşti. 
Membru corespondent ai Academiei Române 
(1910). Op. Curs de drept roman, 1908, 1920. 1921; 
Istoria dreptului român, 1908; Pravila lui Vasile 
Lupu,. i9l'Z; Medicina legală, 1924; Dreptul 
roman în ULralura românească, 1908.

LONGOBARZI, popor de origine scandinavă; 
au distrus imperiul Gepizilor (567), au invadat în 
Italia'(568) şi au fundat regatul . Longobardiei 
(Lombardia), pe care l-a distrus Carol-cel-Mare 
(774).

LONGPERRIER [lo"perie] adbien DE (*1816 
tlS82), numismat francez. Fost conservator la 
Louvre; membru onorar al Academiei Române 
(1871).

LOPATARI, loc. jud. Buzău, unde sînt iz- 
‘voare de gâz metan neexploatate.

LOPE DE VEGA rr VEOA.
LORENA (fr. LORRAINE), veche provincie a 

Franţei, anexată in 1766. ■«-alsacia-lorena.
LQRENZ ANTOON HENDRICH (*1853 tl928), fi

zician olandez. Profesor la Leiden. Op. pr. Fizica 
teoretică. Premiul Nobel în 1902. Menlbru o- 
norar al Academiei române (1913).

LORRAIN [loron] CLAtJDE OElEe (*1600tl682) 
pictor francez, supranumit Raiaei ai peisagiuini.

LOS ANGELES, oraş in Statele-Unite (Cali
fornia), 664.870 loc.; mare industrie pentru pro
ducerea filmelor de cinematograf.

LOT, person. biblic. Nepot al lui Abraam, este 
strămoşul din care descind Moabiţiişi Ammoniţii.

LOTI fierre, numele literar al lui jtjlien 
viAUD (*1850tl923), scriitor francez. Autor de 
romane, mai ales cu subiecte exotice. A vizitat 
ţara noastră şi s'a bucurat 
de prietenia Reginei Carmen 
Sylva. Din operele Iui s’au tra
dus: Pescar de Islanda (de C.
Sandu Aldea, 1908; de Ion 
Pas, 1928), Romanul unui 
spahiu (în ziarul ,,România”
1887; în volum de G. B. Ra- 
reş, 1923), Cele din urmă vi- 
nători (de D. Stăncescu în 
„Tribuna poporului” 1899),
Spre trecutul mort (de Al. la- 
cobescu, 1916), Ierusalimul 
(de C. Buzatu), Doamna Cri
zantema (de M. C.), Desamă- 
gitele (de C. A. Ştefănescu),
Aziade (de Ion Pas), O ciafă, pierdută {ăe C. A. 
I. Ghica, 1920).

LOTRU ® rlu all. al Oltului; izvoreşte din munţii 
Parihgului (jud. Vîlcea), se varsă în Olt lîngă satul 
Golotreni; lung 80 km. K ® staţie c. f. jud. Vîlcea 
între Călimăneşti şi Rîul-Vadului.

LOUBET [lubc] EMILE (*1838 tl929), om poli
tic francez. A fost preşedinte al Republice! 1899— 
1906. In timpul lui s’a făcut în Franţa separaţiunea 
bisericii de Stat şi s’au pus bazele înţelegerii cu 
Rusia.

LOUISIANA, stat în Statele Unite America 
de Nord, lâ golful de Mexic; 125.625 km. p., 
1.798.510 loc. Or. pr. Baton-Roage şi New-Orl6ans,

LOURDES [lurd], oraş în Franţa (depart. 
Hautes-Pyrânâes), 8805 loc. Acolo e o peşteră cu 
un izvor, cunoscut din 1858. S’a zidit acolo o 
biserică şi în fiecare an multă lume se duce în pe-' 
lerinaj, mai ales bolnavi cari vor să se vindece 
prin apa din izvorul miraculos.

LOUVAIN [luvc'i] (germ. lOwen), oraş în Bel-

Pierre Loti

gia, cap. provinciei Brabant, 40.310 loc. Aci e o 
yeche universitate catolică. A fost ocupat de Ger
mani în timpul războiului mondial şi monumentele 
principale au fost distruse.

LOUVOIS' [luvoa] FRAN0OIS (*1639 11691), 
om politicTrancez. Ministru de războiu sub Lu
dovic XIV, a contribuit la revocarea edictului din 
Nantcs şi la persecutarea calvinilor.

LOUVRE [luvr], palat vCstit în Paris, clădit 
pe la 1546. A fost reşedinţa regilor Franţei. După 
marea revoluţie a fost transformat în muzeu de artă.

LOVRIN, corn. rur. jud. ’Timiş-Torontal plasa 
Periam; 4145 loc. Staţie c. f. pe linia Arad- 
Jimbolia aproape de Periam.

LOYSON CHARLES zis PfiRE HTACINTHE (*1827 
tl912), teolog francez cu idei moderniste, renumit 
ca orator.

LOZNA ® circ. corn. jud. Dorohoiu, plasa Ber- 
homete cu 9 sate (1929). f ® circ. com. jud. Dolj 
cu 5 sate (1929).

LOZOVA, com. rur. jud. Lăpuşna, plasaVorni- 
ceni; 4140 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Vorniceni.

LUBBOCK JOHN (*1834), scriitor, om de ştiinţă 
şi politic englez. S’aocupat de structura plantelor 
şi animalelor inferioare, de preistorie, de inteli
genţa animalelor. E cunoscut mai ales prin cartea 
de filozofie practică The Pleasures of Life (1887), 
care a avut în cîţiva ani o sută de ediţiimi. La 
noi s’au tradus: Bucuria de a trăi şi Intretminţarea 
vieţii.

LtţBECK, oraş liber, forinînd o republică a 
Germaniei; 298 km. p., 127.460 loc. A făcut parte 
din liga banseatlcA. (iw acest cuv.)

LUBLIN, provincie a Poloniei şi oraş. capitala 
ei. Oraşul are 94.000 loc.

LUCA EVANGHELISTUL (*ca. 14 a Chr. t ca. 
70 p’. Chr.), prăznuit de biserica ortodoxă la 18 
Octombrie. A învăţat şi a practicat medicina, apoi 
a devenit creştin. Amic cu Sf. Pavel, a călătorit 
cu acesta, prediclnd noua credinţă ţi, după 
martiriul Sf. Pavel, a continuat opera de propa
gandă in Italia, Galia, Dalmaţia şi Macedonia. 
Nu se ştie exact cum a murit, dar cei mai mulţi 
panegirişti ai lui socotesc că a fost martirizat în 
Peloponez. De la el avem evanghelia ce-i poartă 
numele şi faptele apostolilor.

LUCA DE CIPRU, prelat din Muntenia. A fost 
episcop al Buzăului pe la 1587, apoi mitropolit al 
Ungro-Vlahiei 1605—1629.

LUCA MQISE, comerciant din Ploeşti. Şi-a lăsat 
averea pentru a se clădi şi întreţinea o şcoală 
precum şi a se da ajutoare la spitale, etc. Punda- 
ţiunea care-i poartă numele se conduce de o epi- 
tropie sub controlul Casei Şcoalelor.

LUCACHE, Grec din Constantinopol, â fost 
delegat de Poartă la aplicarea pc teren a cedării 
Bucovinei către Austria.

LUCACI = LUCAS tm- HIRSCHER.
LUCACIU VASJLE (*1852t 1923), preot ro

mân în Transilvania, luptător na
ţionalist. Cunoscut ca paroh în 
com. Sişeşti. A fost membru al co
mitetului naţional român, a fost 
oslndit la închisoare de cîtcva ori 
pentru articolele sale. In 1914, 
după începutul războiului mondial, 
a trecut în Regat, şi aci a luptat 
alături de cei cari susţineau in
trarea în acţiune în contra pu
torilor centrale.

LUCAN (MARCDS ANNAEUS LU- 
CANUS) (*39tca. 65), poet roman. Op. pr. Phar- 
salia, epopee inspirată din evenimentele lupte
lor civile cari s’au Încheiat cu învingerea lui 
Pompeiu şi cu pregătirea imperiului roman.

LUCARIS omiL (tl638), patriarh al Constan- 
tinopolu’lui. A ocupat de trei ori scaunul, a fost 
deportat de Turci, apoi readus, în fine ucis. îşi 
făcuse studiile la Geneva şi era partizanul unei uniri 
a Bisericii orientale ou Calvinii. In acest sens a 
lucrat mult şi acestui fapt se datoreşte şi izbînda

LON
LUC

Lucaciu.

Gh. Adamescu. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1729 i°9



LUC
LUD

adversarilor săi. Ca urmare vedem că mitropolitul 
Petru Movilă alcătueşte un Catehism (Mărturi
sirea ortodoxă) şi convoacă un sinod la Iaşi In 
1642, care a luat cunoştiinţă de această operă
(■«- movila).

LUGAVĂŢ, staţie c. t. jud. Storojineţ Intre 
Storojineţ şi Berhomet.

LUGAVAŢUL-DE-JOS şi L.-DE-SUS, sate 
jud. Storojineţ, primul cu 2500 loc., al doilea cu 
2876 loc. Ţin de circ. corn. Lucavăţul pe Şiret.

LUGAgEŞTI, corn. rur. jud. Bacău, plasa 
Taslău-Sărât; 1081 loc. După legea 1929, formează 
o circ. cu 20 sate.

LycCA, provincie a Italiei. A fost In evul 
mediu şi mai tlrziu o republică independentă 
plnă la 1797. Napoleon a. făcut-o principat şi a 
dăruit-o surorii sale Eliza. La 1815 a trecut>ţîn 
stăpînirea Burbonilor, apoi s’a unit cu Toscana.

luceafărul, poezie de Eminescu scrisă !n 1882, 
publicată [întîiu In „Almanahul soc. România 
Jună” din Viena 1883, pg. 39.

luceafărul, revistă literară, tip. In Buda
pesta, apoi în Sibiu, 1902—1920.

LUGERNA (germ. luzern), oraş în Elveţîa, 
capitala cantonului cu aoelaş nume. Cantonul are 
1492 km. p. şi 177.073 loc. S’a unit cu celelalte can
toane în 1332. Oraşul are 34.240 loc.

LUGHIAN, preot din Antiohia (f ca. 312), 
martir, prăznuit de biserica ortodoxă la 15 Octom
brie. Om bogat, şi-a dăruit săracilor averea; om 
învăţat, a dat o ediţie nouă a bibliei, îndreptînd 
multe erori. A fost persecutat şi apoi martirizat 
pentru statornicia în credinţă.

LUGHIAN nicolae (*1821tl893), actor ro
mân. A jucat mai ales pe scena teatrului din laşi. 
In timpul domnitorului Mihail Sturdza, a fost 
de clteva ori arestat, din pricina aluziilor politice 
din piesele în cari juca. Dintre tipurile din teatrul 
lui Alecsandri a creat pe: Clevclici (1862), Sandu 
Napoilă (1862), Ion Păpuşarul, Nasoean din 
„Vivandiera” (1858), Niou din ,,Rămăşagul” 
(1845), Nicu din „Piatra din Casă” (1847), Guliţă 
din ,,Coana Chiriţa” (185o), Hagi-Flutur din „Doi 
morţi vii” (1851), etc.

LUGHIAN ŞTEFAN (*1868 tl916), pictor ro
mân. A făcut multe expoziţii.
Cunoscut mai ales prin flori şi 
peisage.

LUGIA sf. martiră (t304), 
prăzhuită de biserica ortodoxă 
la 16 Iulie. Aparţinea unei familii 
bogate din Sicilia. Dorind să se 
consacre practicei credinţei, a re
fuzat să se căsătoreasă şi a voit ' 
să împartă averea la săraci.
Aflînd aceasta, tînărul care voia 
s’o ia în căsătorie, o denunţă 
că e creştină şi biata fată fu su
pusă la chinuri şi batjocorită şi 
astfel muri.

LUGIAN (LUKIANOS) (* ca. 130 1200), poet şi 
moralist grec. Cunoscut mai ales prin Dialogul 
morţilor (trad. rom. de N. Pandelea, 1915, şi de 
St. Bezdechi, f. a.). S’au mai tradus din scrierile 
lui: Toxaris sau prietenia (deD. Mateescu, 1883, 
de G. Popa-Lisseanu, 1924), Dialoguri (de Stef. 
şi Elefterie Bezdechi, f. a.).

LUGIENI, circ. corn. jud. Dîmboviţa cu 11 
sate (1929).

LUGREŢIU (TITUS LUCRETIUS OARUS) (* 96
t55 a. Chr’.), poet roman. Op. pr. De renim natura, 
poemă didactică filozofică. Pasagii din aceasta s’au 
tradus de C. Stoika în ,,Vieaţa nouă” (1917) şi în 
,,Flacăra” (1922) şi de Dinu Geoglovan în ,,Gîn- 
direa” (1922—23). O mai veche trad. e a lui 
Odobescu în „Pseudocynegeticos” cap. iii.

LUGUL (LUOIUS LIOINinS LUCULLUS) (*114t57 
a. Chr.), general roman. A învins pe Mitridate şi a 
cucerit Armenia. Ii plăcea luxul şi mîncările alese, 
aprecia şi proteja pe artişti. Se zice că el a in
trodus cireşul în Europa.

LTJDENDORFF ERICH (*1865), general ger-

St. Luchian.

man. A avut rol de frunte în războiul mondial: 
a comandat armata care a ocupat Liejul, mai 
tîrziu a fost şeful statului major general.

LtjDERS ALEXANDRU NICOLAEVICI (*1790 
tl874), general rus. A luat parte la războiul contra 
Turciei în 1828; a comandat armata rusă care a 
dat ajutor Austrieî contra revoluţiei ungureşti 
în 1849 şi a învins pe Bem; în 1853 a intrat în 
Moldova cu armata de ocupaţie, apoi â luptat în 
Crimeea; în 1871 a fost numit guvernator al 
Poloniei şi s’a purtat cu mare asprime.

LUDEŞTI, circ. corn. jud. Dîmboviţa cu 19 
sate.

LUDOŞ, corn. rur. jud. Sibiu, plasa Miercurea; 
2384 loc.

LUDOŞ (sau LUDUŞ) DE MUREŞ, coţn. rur. 
jud. Turda, plasa Luduş, pe rîul'Mureş; 4974 loc. 
Staţie c. f. între Peldioara şi Tîrgu-Mureş; de aei 
porneşte o linie spre Bistriţa.

LUDOVIG I CEL SLAB (*778t840), împărat al 
Occidentului şi rege al Francilor (814—840). Fiu 
al lui Carol-cel-Mare, a moştenit ca parte a sa 
Regatul Francilor. A avut să lupte contra fiilor 
săi Lotar, Ludovic şi Pepin.

LUDOVIG VI CEL GROS (*1081 tH37), rege al 
Franciei dela 1108. A luptat contra suveranilor 
vasali, ajutat de cler şi de comune, a încurajat 
ridicarea burgheziei.

LUDOVIG VIII (*118711226), rege ai Fran
ciei dela 1223. In 1216 a fost chemat în Anglia de 
baroni şi încoronat ca rege, dar a fost învins de 
loan fără pâmînt. A organizat lupta contra Albi- 
gensilor.

LUDOVIG IX zis SFÎNTUL LUDOVIC (*1215 
ti270), rege al Franciei. A organizat administraţia 
ţării; a intreprins cruciada a 8-a, dar a murit de 
ciumă, ajungînd ia Gartaginea.

LUDOVIG I CEL MARE (*1326tl382) rege al 
Ungariei de la 1342.

LUDOVIG XI (*1423 tl483), rege al Franciei 
între' 1461—1483. A luptat pentru a desfiinţa sau 
cel puţin a micşora privilegiile diferiţilor suve
rani mici din Franţa şi astfel a contribuit la ridi
carea monarhiei şi la pregătirea unităţii naţionale.

LUDOVIG XII (*1462tl5i5), rege al Franciei 
de Ia 1498, supranumit p&rinteie poporului. A luptat 
mult pentru întinderea influenţei franceze lîii 
Italia.

LUDOVIG XIII (*1601 tl643), rege al Franţei 
de la' 1610. A domnit întîiu subregenţa mamei sale 
Maria de Medici. Cea mai însemnată parte a Dom
niei este aceea In care a avut ca prim-ministru pe 
RICHELIEU (•»• acest cuv.).

LUDOVIG xrv (*1638tl715), rege al Franţei, 
numit CEL mare sau regele 
SOARE. Fiind minor în 1643, 
cînd s’a urcat pe tron, a 
domnit întîiu sub regenţa ma
mei sale Ana de Austria, fiind 
prim-ministru Mazarin. Acea
stă vreme a fost turburată de 
mişcări ale opoziţiei, dar în 
schimb a fost fericită prin 
victoriile din afară, cari s’au 
terminat prin pacea de la 
Westfalia (1648). Devenind 
major, a luat însuşi condu
cerea statului (i se atribue 
cuvintele „L'itat c'est moi = eu sînt statul); a 
căutat să facă o bună administraţie, punînd pe 
Colbert să Insănătoşeze finanţeie, pe Louvois să 
organizeze armata şi pe Vauban să fortifice 
frontierele; a încurajat agricultura şi comerţul; 
a purtat războaie fericite, cari au făcut să stră- 
iucească gloria Franţei; a centralizat în mod 
excesivtoate serviciile statului; în dorinţa uni
tăţii de credinţă, a persecutat pe protestanţi şi a 
revocat edictul de la Nantes; a încurajat artele, 
literatura şi ştiinţele şi In timpul lui au trăit mari 
drainaturgi, ca Moliăre, Corneille, Racine, mari 
poeţi ca Boileau şi La Fontaine, mari oratori şi 
teologi, ca Bossuet şi Fănelon, mari moralişti, ca
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la Bruyfire, mari filozofi, ca Pascal, mari istorici, 
ca Saint-Simon, mari pictori, sculptori şi arhi
tecţi ca Poussin, Le Brun, Mansard (secolul 4lui 
Ludovic xiv); Insă prin necontenitele războaie 
şi-a Înstrăinat simpatiile multor ţări, iar în inte
rior a produs mari nemulţumiri şi o mare sărăcie 
In popor, astfel că, la moartea iui, mulţimea i-a 
însoţit cadavrul cu urlte blesteme.

LUDOVIC XV (*171011774), rege al Franţei 
de lâ 1715. A domnit şi el Intîiu sub tutela lui 
Filip de Orlăans; apoi a chemat în fruntea statului 
diferite persoane bine intenţionate, dar mai tirziu 
a devenit prizonierul favoritelor şi favoriţilor săi 
şi domnia lui a fost ruşinoasă, a sărăcit poporul, 
astfel că, la moartea lui, a fost o explozie de 
bucurie obştească.

LUDOVIC XVI'(*1754tl793), rege al Franţei 
de la 1774. A fost primit cu bucurie 
de popor, fiind cunoscut prin viaţa 
sa onestă.' Situaţia economică a 
împiedecat reuşita bunelor salo 
intenţii şi ale bărbaţilor de stat 
chemaţi să guverneze, cum a 
fost Necker; a fost nevoit a con
voca statele-generale şi de aci s’au 
desfăşurat diferitele evenimente 
cari au dus la dărlmarea Bastiliei 
şi apoi la arestarea şi darea lui în 
judecată. Atît el cit şi regina 
Maria Antoinette au fost osîndiţi şi decapitaţi.

LUDOVIC XVII (*1785t..? ..), fiul regelui 
decapitat. Fiind închis, a murit după toate pro
babilităţile în închisoare; unii au pretins că a 
evadat şi s’a pus în loc un copil bolnav. su|j

LUDOVIC XVIII ('1755ţl824), rege al Fran
ţei de la 1814. Frate mai mic cu Ludovic x'vi, a 
fugit din ţară, împreună cu alţi nobili, după 
isbuonirea revoluţiei şi a trăit pribeag pînă după 
căderea Iui Napoleon şi exilarea lui în insula Elba. 
Fugit in timpul celor 100 de zile, şi-a reluat 
tronul după Waterloo. Donmia lui a fost rea prin 
nenumărate măsuri de persecutare şi de înăbu
şire a libertăţilor publice.

LUDOVIC II (*1845tl886), rege al Bavariei 
de la 1864. A încurajat artele, a chemat pe'Wagner 
în Statul său, a cheltuit sume enorme pentru 
muzică; declarat nebun, s’a înecat.

L'UDOVIC FILIP (*1773tl850), rege al Franţei 
între 1830—1848. Avea titlu de Duce de Chartres; 
EPtrăit în pribegie, duclnd viaţă grea; a revenit în 
patrie în timpul lui Ludovic xvui şi sub domnia 
lui Carol x şi-a exprimat idei liberale. Deaceea 
după revoluţia din 1830, a fost proclamat rege şi 
a dat ţării o constituţie nouă. Evenimentele in
terne şi externe i-au fost nefavorabile şi revoluţia 
din 1848 l-a sUit să părăsească tronul şi să moară 
în exil.

LUD'VKÎr EUGţai (*1866 tl927), profesor de 
chirme la Academia comercială din Bucureşti, la 
facultatea de farmacie, consilier pedagoge la 
Casa Şcoalelor.

L'UD'WIG ERNEST (f 1915), chimist austriac. Pro
fesor şi membru ai Academiei de ştiinţe din Viena. 
S’a ocupat mai ales de chimia analitică, făcînd 
lucrări asupra hidrogenului şi altor gaze şi asupra 
intoxicaţiei cu mercur. A studiat multe surse de 
ape minerale, între cari şi aceea de la Vatra Dornei. 
A fost membru onorar al Academiei Române 
(1908)

LUEGER KAKL (* 1844 tl910), om politic 
austriac. .Şeful partidului social-creştin; a fost 
primar ai Vienei; a arătat simpatie pentru 
Românii din Transilvania, de aceea a fost primit 
cu mare bucurie cînd a făcut b vizită în Bucureşti.

LUETA, corn. rur. jud. Odorheiu plasa Ocland; 
3533 loc.

LUGANO, lac Tn Elveţia (cant. Ticino) şi 
oraş în aceeaşi regiune, 14.500 loc.

LUGLI [luli] orosEppE, arheolog italian. A 
publicat multe lucrări de specialitate cu privire la 
antichităţile Italiei. E secretarul Şcoalei române 
din Roma şi lucrează în folosul acestei instituţii,

înlesnind studiui şi cercetările specialiştilor ro
mâni. E membru corespondent al Academiei 
Române (1926).

LUGOJ, corn. urbană cap. jud. Severin; 24000 
loc. Staţie c. f. spre Timişoara, spre Caran
sebeş, spre Ilia şi spre Buziaş. Are şcoală normală 
de fete, gimnaziu de băeţi, liceu de băeţi şi liceu 
de fete, şcoală profesională de fete, 2 şcoale co
merciale de băeţi şi şc. de agricultură, cura şi şcoale 
primare.

LUGOJ, EPISCOPIE greco-catoiică, înfiinţată 
în 1850. Are în eparhia ei jud. Arad, Timiş-TO' 
rontal, Caraş-Severin, Hunedoara. Lista episco 
pilor; Alexandru Dobre (1854), loan Oltean (1870) 
Victor Mihalyi (1874), Demetriu Radu (1896) 
Vasile Hossu (1903), Valeriu Frenţiu (1913) 
Alexandru Nicolescu (1923).

LUJENI (LUJANI), com. rur. jud. Cernăuţi plasa 
Şipeniţ; 3750 loc. După legea 1929, are în circ. sa 
4 sate. Staţie c. f. spre Cernăuţi, spre Sa- 
dagura, spre Vrînceni şi spre Vijniţa.

LUBACS [lucaci] BELA (*1847tl901), om po
litic maghiar. A fost ministru al comerţului în 
cabinetul lui 'Wekerie.

LUKACS LASZLO (LADISLAUl (*1850), Ompo- 
litic-maghiar. A fost ministru de finanţe (1895), 
a lucrat la încheierea pactului economic cu Austria.

L'ULLI JBAN BAPTISTE (' 1633 tl687), muzicant 
şi compozitor italian stabilit în Frănţa. A fost 
directorul operei din Paris.

LUMEA nquA, ziar politic al partidului social- 
democrat, 1894—19O0, Bucureşti.

LUMIERE [lumicr] AUGUSTE (*1862) şi LOUIS 
(*1864), fraţi; fizician) francezi. Au făcut desco
periri şi perfecţionări în fotografia autocromă şi 
în cinematografie. La 28 Dec. 1895 s’au făcut în 
Paris primele proccţiuni cinematografice publice 
cu aparatul lot.

LUMINA, revistă a Românilor din Imperiul Oto
man, 1903—1906, Bucureşti.

LUMINA, foaie bisericească, scolastică, literară şi 
economică. Arad, 1872—1875.

LUMINA, ziar politic. Bucureşti, 1894; director 
Al. Macedonski.

L'UNCA ® circ. com. jud, Putna cu 8 sate 
(1929). ® sat jud. Covurlui, plasa Horîncea;
3002 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Tîrgul-Bujor.

LUNCA BRADULUI, staţie c. f. jud. Mureş, 
plasa Topliţa între Gheorgheni şi Reghin.

LUNGA CERNII-DE-SUS, com. rur. jud. 
Hunedoara plasa Sarmisegetuza; 2005 loc.

L'UNCA-DE-JOS şi L.-DE-SUS, com. rur. 
jud. Giuc, plasa Frumoasa, prima cu 4348 loc.; 
a doua cu 2534 loc.

L'UNCA-LA-TISA, staţie c. f. jud. .Maramureş, 
plasă Cîmpulung la Tisa între Valea-Vişeului şi 
Sighctul-Marrriaţiei.

LUNCAVĂŢ, rîu jud. Vîlceaafluent pe dreapta 
Oltului; lung. 60 km.

LUNCAVIŢA ® com. rur. j ud. Tulcea plasa Isac- 
cea; 2995 loc. După legea 1929,formează o circ. 
com. cu 7 sate. TI ® c. r. jud. Severin, plasa Te- 
regova; 1121 loc.

LUNfiVILLE [lunevil], oraş în Franţa pe 
r. Meurthe; 25587 loc. Aci s’a încheiat în 1801 
pacea între Germani şi Francezi. Aci şi-a început 
studiile M. Kogălniceanu împreună cu fiii Dom
nitorului M. Sturdza, dar consulul rus a socotit că 
în Franţa domneşte un spirit prea liberal şi a 
convins pe Domnitor să-i trimită la Berlin.

LIJNGA, corn .rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Tîrgul-Săcuesc; 1043 loc. După legea 1929, for
mează o circ. cu 3 sate.

LUNGANI; circ. com. jud. Iaşi cu 22 sate (1929). 
' LUP AŞ lOAN (*1880), profesor român în Tran
silvania,’ profesor de istorie modernă a Românilor 
la Universitatea din Cluj, membru al Academiei 
Române (1916). Fost profesor la Seminariuldin 
Sibiu (1905), secretar general al resortului Culte
lor în Consiliul dirigent (1918), deputat în mai 
multe legislaturi, ministru al sănătăţii şi ocroti-

LUD-
LUP
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LUP- rllor sociale (1926). A publicat articole tn revistele 
I yT iiLuceafărul”, „Transilvania”, „Biserica orto- 

' 1 doxă”, In „Revista istorică”, ,,Anuarul Institu 
tului de istorie din Cluj”, etc. S’a ocupat mai ales 
de trecutul Transilvaniei, cercetînd probleme po
litice ean culturale; Temeliile trecutului nostru (1912), 
Din istoria ziaristicei, Contribuia diverse (1915), 
Dcvolulia lui Horia, Inelului neamului românesc, 
Factorii istorici ai vielii nalionale (1921) şi 
dînd mai multe biograill; Aridreiu Şaguna (1909 
şi alte ed.). Ştefan Szechenyi (1910), G. Baril 
(1913), Sava Brancovici (1913), G. Lazăr (19i5), 
N. Popea şi I. M. Moldovanu (Discurs de recepţie, 
1920) ş. a, Cu A. Lapedatu şi S. Puşcariu; la 
centenarul morlii lui Petru Maior (1921). Notăm 
încă din operele cu eublecte religioase: iiispre po
căinţă (1911), însemnătatea Bisericii (19il), Sf. 
Scriptură in limba română (1912) şi cărţi de 
şcoală. Intre cari Istoria Bomânilor (1921).

LUPEASCA, sat jud. Ilfov plasa Domneşti; 
2081 loc. După legea 1929, com. suburbană la 
municipiul Bucureşti.

LUPENI ® com. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Petroşani; 17600 loc. staţie c. f. terminus de la 
Subcetate.1[®sat jud. Dorohoiu,plasa Herţa; 1535 
loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Subarău. 
H ® com. r. jud. Odorheiu, plasa TIrnava de-sus; 
1290 loc. După legea 1929, are In circ. sa 4 sate.

LypŞA ® com. rur. jud. Turda plasa Baia; 
3938 loc. staţie c. î. pe linia Îngustă Turda- 
Abrud. f ® c. r. jud. Mehedinţi plasa Motru-de- 
sus; 1017 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Broşteni.

LUPTA, ziar politic al partidului radical condus 
de G. Panu la Iaşi, apoi la Bucureşti (1884—-1895).

LyPU, martir, prăznuit de biserica ortodoxă 
Ia 23 August. A fost tăiat din pricina credinţei sale.

LUPU ALEXANDRU, român ofiţer in armata 
austriacă. A luat parte la luptele din Italia (1859), 
de la KOniggrâtz (1866), a fost profesor la o şcoală 
militară; s’a retras cu gradul de- colonel.

LUPU OEOBOE (*1832 tl888), general român. 
Sublocotenent In 1851, avea gradul de general 

' In 1877; a comandat întiiu trupele de apărare pe 
stingă Dunării, apoi a trecut în Bulgaria şi a fost 
comandant al cuceritei cetăţi Nicopole.

LUPUL, insulă în Dunăre jud. Brăila.
LUPUL DIONISIE ww DIONISIE MITROPOLIT.
LyPUL lANCtlL (*1836), om politic român în 

Buco-vina. A fost deputat In dieta ţării, pre
şedinte al Camerei şi oavitan ai Bucovinai (1892), 
deputat în Camera din Vlena (1891, 1897). A 
ajutat toate mişcările naţionale româneşti pe 
teren cultural şi economic.

LUPULOV PETRU (*lS04tl872), profesor ro
mân Ih Banat. Op. pr. Istorii morale traduse din 
limba italienească, Buda 1835, Teologia na
turală, trad., 1869.

M. Luther.
din Cernăuţi şi

LyTHER MARTIN (*1483tl546), reformator re
ligios. Era călugăr augustin. S’a revoltat contra 
indulgenţelor papale cari se dădeau în schimbul 
unor sume destinate bisericii. Protestînd, a fost 
excomunicat; atunci a ars 
buia papală. Dieta de laWorms <
(1521) l-a socotit gonit din ')/!
imperiu. Totuşi învăţăturile ’.— 
iui (luteranlam) au fost îmbră
ţişate de mulţi creştini în 
Germania şi în alte ţări.
Propaganda luterană s’a exer
citat şi asupra bisericii noastre 
în sec. XVI şi xvii, dar fără . ..

Ly’î’IA ILIE (*1845), pro
fesor român in Bucovina. A 
fost profesor la ,,pedagogiul” 
translator al foii legilor.

LyXEMBURG, mare ducat aşezat între 
Bel^a, Germania şi Franţa; Supraf. 2586 km. p. 
261.600 loc. Cap. Luxemburg, 490.000 loc. A fost 
declarat independent şi neutru In 1867. Această 
neutralitate a fost violată în 1914 de Germania 
ca şi a Beigiei. E monarhie constituţională. Re
gina actuaiă este charlotta (*1896), domneşte 
din 1919.

LyxOR, oraş în Egipt pe Nii. In apropiere sînt 
ruinele templului din Teba.

LUZZATTI LUIGI (*1841tl927), economist şi 
om de stat italian. A fost profesor la Milano şi 
la Padua; deputat şi senator în vreme de peste 
50 de ani, ministru în multe rînduri şi prim-mi- 
nistru (1911); autor al multor reforme economice 
şi financiare.

LYON, oraş în Franţa pe fl. Ron; 561.590 loc. 
Mare centru comercial şi industrial.

■ LYAUTEY [liote] Louis (*1854), mareşal fran
cez. A fost comisar general în Maroc (19o8), mi
nistru de războiu în timpul marelui războiu 
(1916—17).

LYTTON BULWER EDWARD (*1803tl873) 
poet englez. Autorul vestitei cărţi Ultimele zile 
ale Pompeii (1834), tradusă în toate limbile şi la 
noi (Bibi. p. toţi). Pentru prima dată a tradus 
din ea ceva Heliade în voi. CristianUmul la în
ceputul său, 1836.

LYTTON BULWER HENRT (*1801 tl872), 
diplomat englez. A fost ministru plenipotenţiar 
în mai multe capitale, şi la Constantinopol. _A 
făcut parte din comisiunea europeană care a venit 
în Principate în 1857 ca să supravegheze lucră
rile divanului ad-hoo.

LYTUON. (litovoiu-vodA), cneaz român. Su
veranul unuia din micile state formate în ţările 
române înainte de descălecare. Ţinutul lui a fost, 
poate, pe valea Jiului pe la 1220 sau 1230. A 
luptat contra Ungurilor, dar a fost învins.
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MAC ABAM JOHN LONDON (*1756tl836), ingi
ner scoţian, inventă, sistemul de a împietnii şo
selele cu piatră slărlmată, udînd şi bătătorind cu o 
maşină specială. Numele lui a devenit numele 
acestui fel de Impietruire.

MACABEl (M.tccABEi), familie regală a Ebreilor, 
a luptat contra Sirienilor.

MACAIRE, [macher] bobebt, personaj din po
vestiri franceze, mai ales din piesa cu acest nume 
de Frederich Lemaitre (1834), tip de înşelător 
fără scrupule, întrebuinţat de djferiţi scriitori şi 
caricaturişti. La el face aluzie, poate pentru prima 
dată în literatura noastră, Vasile Alecsandri în sa
tira sa „Istoria unuigalben şiaunei parale” (1844). 
, MACAO, oraş pe teritoriul chinez la gura fl. 

Canton pe o peninsulă; 59.000 loc.; posesiune por
tugheză, cumpărată 1557. Aci e o grotă în care se 
zice că poetul Camoens şi-a terminat Lusiada.

MACAHIE,. patriarh de Antiohia. A făcut în 
ţările române o călătorie pe la 1650 descrisă de 
Paul de Alep (i^ paul).

MACARIE (fl557), episcop . al Romanului. 
Egumen’ la măn. Neamţu. Autorul unei cronici 
slavoneşli scrisă după îndemnul lui Petru Rareş. 
Povesteşte evenimentele din Moldova pînă la 
instalarea lui Rareş în a doua domnie. Scrie cu 
multă pompă retorică imitindpe autorii bizantini. 
Ms. a fost descoperit şi publicat de I. Bogdan 
(1891).

MACARIE' III, mitropolit al Ungro-Vlahiei 
în timpul domniei lui Neagoe, ca. 1512—ca. 1521. 
In timpul lui s’a mutat reşedinţa mitropoliei 
de la Curtea-de-Ai'geş la Tîrgovişte (1517) şi s’au 
adus moaştele Sf. Nifon.

MACARIE EGIPTEANUL (t ca. 390), sfînt prăz- 
nuit de biserica ortodoxă Ia 19 Ianuarie. Era 
păzitor de oi. Contemplînd pe Dumnezeu, s’a 
hotărît să părăsească lumea şi a trăit vre-o 60 
de ani în pustie. Renumele lui se răspindi în toate 
părţile creştineşti şi mulţi credincioşi veneau la el 
ca să se întărească în credinţă. Respecta tăcerea şi 
mîrica numai cît îi trebuia ca să nu moară.

MACARIE IEROMONAH zis cIntAbetul (tl836), 
călugăr român. Originar din jud. Ialomiţa, a în-

Macarie leromonali.

văţat muzica la măn. Căldăruşani; a fost numit 
de mitrop. Dionisie Lupu profesor de muzică; 
a înfiinţat multe şeoale de muzică prin oraşe şi 
prin mănăstiri. A publicat; Irmologhion sau cata- 
vasieriu muzicesc, 'Viona 1823, Anastasimatar 
bisericesc, Viena 1823, retip.
1856, Tomul I al antdloghiei 
dupre aşezămlnlul sistimii cei 
nouă a muzichii bisericeşti, 
a 2-a ed.. Buzău, 1856, Teo- 
Titicon sau privire cuprin
zătoare a meşteşugului mu- 
zichiei bisericeşti, a 2-a ed.
Buzău, 1856.

MACAULAY [mecole] tho- 
MAS (*1800tl859), politic şi 
mare orator engl.; istoric şi a 
critic literar. Lord în 1859.*
Op. pr. DespreMilton (1825),
Istoria Angliei (1848.) Discur
surile sale s’au tradus în rom. de Anghel Deme- 
triescu, cu comentarii (1895).

MACAVEI lOAN (*1859tl894), preot român 
în Transilvania. Capelan la Năsăud şi paroh; a 
colaborat la ziarele româneşti şi a fost condamnat 
la închisoare de 1 an pentru articolele sale poli
tice. Din aceasta i s’a tras şi moartea.

MACBETH, rege al Scoţiei, mort 1057, devenit 
celebru prin tragedia lui Shakespeare cu acelaşi 
nume (ca. 1606). shakespeare.

MACDONALD RAMSEY (*1867), om politic 
englez. Şeful partidului muncitoresc; preşedinte 
al consiliului de miniştri în 1924 şi în 1929.

MACfi [mase] jean (*1815 tl894), publicist şi om 
politic Ir., a publicat cărţi de vulgarizare, din cari e 
vestită Istoria unui dumicat de pline, trad. de 
Eniu Bălteanu, 1891. Luptă pentru întemeierea 
Liiţei invătâmimuiui din Franţa, societate care se 
ocupă şi azi cu răspîndirea culturii în popor.

MACEDONIA, în anticitate un stat aşezat 
ta N. Grecie’i. Începe a fi cunoscut în timpul răz-- 
boaielor medice (sec. V-a Chr.). Sub regele Perdicas 
II începe duşmănia cu Atena. Filip, urmaşui aces
tuia, SC amestecă în toate lupţele dintre sta-
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MAC- tele greceşti şi ajunge la o situaţie preponderantă. 
M A p Fiul acestuia, Alexandru zis cel Mare, Întinde su- 
iVlAţ^ premaţia Macedoniei asupra Greciei, primind însă 

civilizaţia elenică, şi de acolo porneşte In faimoase
le expediţii cari 11 fac a stăpîni Egiptul şi o parte 
din Asia occidentală. Murind Alexandru, impe
riul se împarte între generalii lui. Macedonia pro
priu zisă (cu Grecia) revine lui Antipater şi lui 
Crater. Supusă mai tîrziu lui Pirus, regele Epi- 
rului, lui Lisimah, regele Traciei, şi lui Antigon, 
care întemeiază o dinastie, e atacată de armatele 
romane şi transformată în provincie (146 a. Chr.). 
La împărţirea imperiului, rămîne în Imp. de 
Orient. In sec. xui cruciaţii întemeiază aci, pentru 
scurt trup, Imperiul Tesalonlculul. De Ia 1540, fiind 
ocupată de Turci, face parte din statul lor. 
După formarea statului Bulgariei (1878), se făcură 
multe revolte contra Turciei, dar numai după 
războiul balcanic din 1912 scăplnd de Turci, se 
împarte între Serbia, Bulgaria şi Grecia prin 
pacea de la Bucureşti. După războiul mondial, 
aparţine Iugoslaviei şi Greciei.

MACEDQNSKI AlEXANDEU (tlS69), general 
român. Ministru de războiu sub preşedinţa lui 
Const. Kreţulcscu (1859).

MACEDQNSKI ALEXANDRU ('1854 f 1920), 
poet român. A fost ziarist, scurt timp funcţionar. 
A redactat ziarele ,,Oltul” (1873), „Stindardul” 
(1876), „Vestea” (1877); a fondat revista „Litera
torul (1880), împreună cu mai mulţi tineri, cari 
vedeau în ei un reformator al literaturii române 
şi-l socoteau întemeietorul poeziei soeiale". In 
1885 revista a încetat, din cauza ostilităţii publi
cului provocată de.o epigramă scrisă cînd a înebu- 
nit Eminescu. După aceea Macedonski a trăit mai 
mulţi ani în Franţa. Intorcîndu-se în ţară, şi-a 
adunat poeziile în volume {Poe
zii, Buc. 1889, Excelsior, iSd5\

. Cartea de aur, 1902; Flori sa
cre, 1912), a pubUoat piese de 
teatru [Saul), nuvele, critici 
literare şi polemici. In franţu
zeşte a publicat: Bronzes, ver
suri, 1897; Calvaire du feu.
Paris 1906. A debutat în 1872 
prin volumul de poezii Prima 
verba. A reînceput de mai multe 
ori a redacta „Literatorul”.
După moartea lui s’au publi
cat mai multe colecţiuni de opere ale lui; Poezii 
alese, 1920; Pagini alese-. Cartea nestematelor, 
poezii, 1923; Albine de aur, nuvele, 1924.

mACEDONTIL meletie, călugăr român. A 
tipărit Cazania de la mănăstirea Dealului 1644, 
după îndemnul şi porunca Domnitorului Mateiu 
Basarab şi a mitrop. Teofil. In 1640 a fost can
didat la scaunul de mitropolit Bălgradului (Alba- 
lulia) la moartea lui Ghenadie.

MACEDO-ROMĂNI, numele 
generic pe Carc-l dăm Românilor 
din Peninsula Balcanică. Ei se 
numesc Aromâni. Streinii le zic 
Cuţovlahi sau Ţinţări. Unii is
torici greci spun dă originea lor1 
e necunoscută, iar numele ce-şi 
dau corespunde cu acela de Ro
mani = Romei, adică ar fi Greci.
Alţi scriitori îi consideră ca ur
maşi ai Tracilor romanizaţi şi 
vorbirea lor e socotită drept o 
limbă deosebită. Totuşi cronica
rul bizantin Ghalcocondylas (sec. 
xv) zice că ei se numesc Vlahi 
şi vorbesc aceeaşi limbă ca şi 
Dacii de pe malurile Dunării; iar 
scriitorul grec A. Rangabâ decla
ră în 1856 că Aromânii sînt co- 
loni veniţi din România. Din din pind în ,cos- 
studiile făcute de filologi streini tum local- 
asupra vorbirii lor rezultă că ei nu .vorbesc o 
limbă deosebită, ci un dialect al limbii române 
{•w şi Meglenia). Numărul Macedo-Românilor

Al. Macedonski.

Macedo-român

este greu de stabilit, din pricină că nu s’au fă
cut recensăminte imparţiale. Dacă, au voit unii 
scriitori să-i favorizeze, au ridicat numărul Ia i 
milioane; iar, dacă au voit să scadă valoarea a- 
cestui element etnic, au redus numărul la lOO.OOO. 
Care o fi acum, după schimbările 
politice petrecute în urma mareiui 
războiu, nu se poate şti. Centrele 
de populaţie mai importante ale 
Macedo-Rornânilor sînt: Scutari,
Berat, Poiana, Muscopole, Curci- 
ana, Samarina, Avela, Perivoli,
Minciu (Mezovo), Grădişte, lani- 
na, Tricala, Bitolia, Magarova, Sa-1 
Ionic, Nănlc, Liurmiţa, Caterina,
Veria, Giumaia, Scopia; în cele 
mai multe ei trăesc amestecaţi cu 
alte neamuri (Greci, Albanezi, Sîrbi), 
avînd adesea cartierele lor speci
ale. Ocupaţiile principale ale lor 
sînt: agricultura, creşterea vitelor 
şi comerţul unit cu cărăuşia (cără- 
vănărit). Cei din părţile păstoreşti 
duo o viaţă nomadă, trăind vara 
la munte şi iarna în sate de şes. Femeie mace- 
Comercianţii mergeau pînâ Ia mari do-română din 
depărtări; astăzi activitatea lor e Pind'în şoS}tum, 
redusă, dar iscusinţa lor comercială loca ' 
se manifestă în întreprinderile lor şi o vedem 
foarte bine Ia cei stabiliţi în statul nostru sau 
aiurea. Macedo-Românii şi-au păstrat conştiinţa 
naţională, mult timp vagă, mai lămurită după 
1848 şi în deosebi după 1863, cînd au început a 
se înfiinţa şcoale româneşti în diferite centre. Si
tuaţia lor din punct de vedere cultural pare a fii 
mai rea după războiu (în privinţa Şcoalei şi Bi
sericii). Mai bună este a celor din Albania.

MACHIAVELLI NICOLO (*1469tl527), om po
litic şi scriitor ital. (Florenţa).
Op. pr. Principele publ. 1532),
Istoria Florenţei, Discursuri asu
pra lui Titu Liviu {i531), Man
dragora, comedie (c. 1513). Acea
sta s’a tradus şi s’a jucat în Bu
cureşti 1924. Traducere rom. Ar
ta de a guverna (de Gr. Han- 
doca, f a.).

MACINCA TEODOR (tl900), 
profesor în Craiova. A înfiinţat 
acolo o tipografie (Samitca). A 
publ. o gramatică franceză în 
1866.

MACKENSEN AuausT (*1849), mareşal ger^ 
man. A avut rol mare în războiul mondial: a 
comandat armata în luptele din Galiţia, a intrat 
în Serbia şi în România. A fost aci comandantul 
suprem al oştirilor de ocupaţie, dînd dovadă de 
multă severitate. După încheierea armistiţiului 
în Franţa, a fost silit să se retragă cu trupele sale, 
dar a fost prins şi internat în Ungaria.

MACKENZIE ALEXANDRU (* 1755 f 1820),'Că
lător scoţian, descoperi fluviul ce se niimi; Macken- 
zie, care udă Canada, se varsă în Oc. Glacial Artic; 
lung. 4620 km.

MACKINLEY [chlnle] WILLIAM (*1843tl901), 
politic americ., preşedinte al 
Statelor Unite în 1897, sta
bili etalonul de aur, învinse 
Spania, luîndu-i Filipinele şi 
desfiinţîndu-i puterea mariti
mă (1898). Reales în 1900, 
fu ucis de un anarhist.

MAC-MAHON PATRICE,
DUCE DE MAOENTA {*1808 
tl893), general francez; luă 
parte Ia luptele din Algeria :
(1845, 1852); la războiul Gri- 
meei, luînd cu asalt turnul 
Malacof (1855); la războiul 
din Italia, cîştigînd bătălia de la Magenta (4 Iunie 
1859), după care fu proclamat mareşal şi duce; 
la răzb. franco-prusian, fiind învins la Sşdan ji

N. Machiavelli.

Mac-Mahon.
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făcut prizonier (1870); a fost al doiiea prezident 
al Republicel franceze, între 1873—1879.

MAGPHERSON [macfers'n] JAMES (*1738 
-(■1796), scriitor scoţian, vestit prin publicarea poe
melor lui Ossian, pe cari pretindea că le-a tradus 
din original, ceeace constitue un caz celebru de 
mistificare literară ( tw Ossian).

MACRINA CUVIOASA (t379), prăznuită de bi
serica ortodoxă la 19 Iulie. Era sora SI. Vasile cel 
Mare şiaf. S. Grigore, episcqp de Nisa. A întemeiat 
o mănăstire de bărbaţi şi alta de femei, şi-a dat 
averea săracilor şi a trăit în mănăstire în cea mai 
deplină sărăcie.

MADACH [modacI]EMERlc (-182311864), poet 
maghiar. Din operele lui s’a tradus; Tragedia 
omului de,O. Goga în,,Luceafărul”, de Nell Cer
nea în ,,Viaţa Nouă“, de I. Popoviclîn„Placăra“.

MADAGASCAR, insulă in Oceanul Indian, la 
E. Africei, despărţită prin canalul de Mozambic. 
Supraf. 592.000 km. p. In partea de Răsărit are 
un puternic masiv muntos: cel mai mare vîrf 
^alalajavona (2680 m.). Clima tropicală. Multe cursuri 
de apă. Descoperită de Portugezi (1500), a avut 
multe stabilimente comerciale portugheze, olan
deze şi franceze; în 1885 s’a stabilit aci protec
toratul francez; iar din 1896 e simplă colonie 
franceză. Cel mai însemnat guvernator a fost 
generalul Gallieni, sub administraţia căruia a 
progresat mult,

M-ADAPOLAM, oraş în India; industrie de 
pînzeturi. De aci vine cuv. rom. madipoion.

MADERA, insulă în Oc. Atlantic, ţine de Por
tugalia; 815 kmw p., 179.000 loc., cap. Eunchai.

MADRID, cap. Spaniei, 512.000 loc.; exista pe 
la 900 în vremea Arabilor. Edificii vestite: palatul 
regal (1737); palatul Congresului (Parlament); 
bis. Sf. Francisco, panteon naţional; muzeul din 
Prado.

MAETERLINdK (materlink] MAUBICE (* 1862), 
poet belgian.. A luat premiul Nobel. Din operele 
lui s'ău tradus în rom.: Viaţa albinelor (1906), 
Justiţia (de Elena Farago, 1910), Femeia şi iu
birea (de M. Negru, 1912), Steaua (de M. Negru), 
Ciclul morţii, Oaspele nepoftit, Interior, Orbii 
(de Al. Stamatiad, 1914), Sora Beatrice (de I. 
Minulescu, 1914), Timpul, florile şi nemurirea 
(de H. G. Lecea, 1914), Caii savanţi din Ebcr- 
feld (1922), Inteligenţa florilor (de H. Lecea), 
Nemurirea {de P. Muşoiu), Monna Vana (1902).

MAFEEING [mofeching], oraş în Africa de 
V. (Colonia Cap.); 3195 loc. '

MAFFIA, societate de hoţi în Sicilia şi în aite 
provincii italiene: aveau obiceiu să prinză pe 
bogătaşi şi să-i libereze după ce li se'dedeau sume 
mari de bani.

MAGAROVA, oraş în lugosla'via aproape de 
Bitoiia (fost vilaet Salonic); are o importantă po
pulaţie de Macedo-Români.

MAGAZIN ISTORIC PENTRU DACIA, revistă de istorie 
redactată de A. Treb. Laurian şi Nicolae Băl- 
cescu. Bucureşti 1845—1848.

MAGDALENA, fl. în America de Sud (Colum
bia); se varsă în Marea Antilelor; 1700 km.lung.

MAGDEBURG, oraş în Prusia, 214.000 loc. 
Datează din 967,.cînd s’a fundat aci un'episcopat. 
Are o vestită catedrală din sec. xm.

MAGELLAN FEBNANDO DE (*1470tl521), na
vigator portughez, făcu pentru prima dată în
conjurul lumii; descoperi strlmtoa- 
rea care-i poartă numele şi care 
uneşte Oc. Pacific cu Oc. Atlantic; 
fu ucis în Filipine de sălbatici.

MAGENTA, oraş în Italia 
(prov. Mţlano); 6000 loc. Victoria 
Francezilor contra Austriacilor, în 
Iunie 1859

MAGHERU OHEOROHE (*1804 
tl880), general român. A servit 
în armata rusească (1828); a fost 
apoi magistrat, prefect, membru 
în guvernul provizoriu pus de revoluţia din 1848, 
a trecut apoi în Transilvania şi la Viena; a fost

G-ral G. Ma- 
gheru.

membru al divanului ad-hoc şi luptător pentru 
unirea principatelor.

MAGHIARI **- UNGURI.
MAGLAVIT,corn. rur. jud. Dolj, plasa Calafat; 

5848 loc. Staţie c. f. între Craiova şi Calafat. 
Circ. corn. cu 4 sate (1929).

MAGNA CHARTA, constituţie dată în .Anglia de 
loan fără pămlnt în 1215.

MAHABABATA, poemă indiană, scrisă în 1. san
scrită, atribuită lui Vyasa. Subiectul: luptele 
între Kaurava şi Pandava pentru stăpînirea rega
tului cu capitala Hastina-Pura. Are 220.000 ver
suri, Nu se poate stabili data compunerii.

MAHALA, corn. rur. jud. Cernăuţi, piasa Pru
tului; 2400 loc. Staţie c. f. între Suliţa Nouă şi 
Cernăuţi. Circ. corn. cu 3 sate (1929).

MAHMUD I (*1696 tl754), sultan al Turcilor 
între 1730—1754. A'vu războiu cu Perşii, de cari 
fu învins; cu Ruşii, cari îl învinseră asemenea şi-i 
luară Crimea; cu Austriacii, pecari îi învinse şi 
încheiă pacea de la Belgrad (1739). Prin această 
pace se retrocedă Turciei, deci Principatului Mun
teniei, Oltenia, pe care Austria o ocupase prin 
tratatul de Ia Carlovitz.

MAHMUD II (*178511839), sultan al Turciei 
între 1809—1839. învinse pe Aii-Paşa din lanina; 
suprimă corpul Ienicerilor; în timpul Iui s’a libe
rat de sub stăpînirea turcească Grecia (1830).

MAHOMET ( = MOHAMET, MOHAMED) (*571 
t632), întemeietorul religiei mahomedane (= isla
mism). Urmaş al unei familii din celemaiimportante 
în Arabia, din care se recrutase mulţi fruntaşi' 
politici şi religioşi, călători mult şi stătu cîtva timp 
într’o sihăstrie creştină din Siria; căsătorit cu o 
văduvă bogată, el formulă principiile unei religii 
noi monoteiste. („E un singur D-zeu şi Mohamet 
profetul său”). Plecînd din Meca, unde era aşezat, 
se duse la Medina, ai cărei locuitori se declarară 
întîiu adepţi ai nouei religii. Acest fapt se nu
meşte egira (fuga) şi de atunci (622 p. Chr.) în
cep Mahomedanii a socoti anii.

MAHOMET I (*1374 tl421), sultan al Tur
ciei între 1403—1421.

MAHOMET II CEL MARE (*1430tl481), sul
tanul Turciei între 1451—1481-, 
cuceri Gonstantinopolul la 29 
Maiu 1453; căută să întindă 
hotarele imperiului, luptînd fără 
succes cu Ungurii (comandaţi 
de loan Gorvin), cari îl învin
seră la Belgrad (1456), cucerind 
în schimb Grecia şi Serbia 
(1459), Trebizonda (1462); a- 
junse cu armatele plnă în Un
garia, ameninţă Veneţia, de la 
care luă Scutari (1479). Gu ar
matele lui s’a luptat Ştefan cel 
Mare la Podul înalt şi la Războeni.

MAHOMET III,(*1566 tl603), sultan al Tur
ciei de la 1595. Fiu al lui Murad III) Grud şi iu
bitor de plăceri. Se zice că, la suirea pe tron, a ucis 
19 fraţi ai săi. Sub domnia lui s’ău întîmplat răz
boaiele cu Ungaria şi cp Mihaiu Viteazul.

MAHOMŞT IV (* 164211692), sultan al ’l’ur- 
ciei între 1648—1687. A domnit întUu ca minor. 
La început mare anarhie, apoi, după numirea ca 
mare vizir a lui Kiupriuli, se înregistrează victorii 
aie armatelor turceşti contra Veneţienilor, Au
striacilor. In timpul viziratului celui de al doilea 
Kiupriuli, se obţin mari victorii contra Polonilor, 
dar apoi Sobieskibate pe Turci (1676), tot el scapă 
Viena de înconjurarea Turcilor, la care partici
pară şi Domnitorii principatelor române. De atunci 
urmară o serie de înfrîngeri ale Turcilor şi pierderi 
de provincii, ceea ce produse turburări în stat şi 
Sultanul fu detronat.

MAHOMET V (*1844tl918), sultan al ’l’ur- 
ciei între 1909—1918.

MAHOMET VI (*1861), sultan al ’furcilor 
între 1918—1922, cînd abdică,

MAIDjŞlN, corn. rur. jud. Gorj; 1034 loc. 
Mină de pirită.

MAC- 
M Al

Mahomet U.

1735



MAI
MAI. MAIEROWETZ VOZFRIED (ţl925), ministru 

de externe al Letoniei, mort într'un accident de 
automobil Ia Kiga.

MAIERU, corn. rur. jud. Nâsâud, plasa Sin- 
giorz-bai. 3228 loc. Statie c. f. linia Beclean— 
Rodna. însemnată exploatare de lemne.

MAILAT, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Vingâ; 2183 loc.

MAILAT ŞTEFAN w HAJLAT.
MÂINTENON [me"t’no"] fhanooise d’aubi- 

(JNfi, marchiză de (*163.5tl719), nepoatapoetului 
Agrippa d’Aubignă,soţia poetului satiric Scarron, 
mai tîrziu soţia morganatică a Regelui Ludovic 
xiv; devenită prin ordinul acestuia marchiză şi 
proprietară a Castelului de Maintenon, Intemeiă 
la Saint-Cyr (Ungă Paris) o şcoală pentru creşterea 
fetelor nobililor.

MAINZ (fr. MAYENCE), oraş In Germania, în 
Marele ducat de Hessa, pe Rin; 77.000 loc.; are o 
catedrală din sec. xiv şi o statuă a lui Guttenberg. 
Se pomeneşte de el din primul secol al erei cre
ştine; s’a desvoltat mai ales din secolul vm.

MUOR QEOROB (*1855tl927), economist şi 
agronom român. A fost profesor de agricultură la 
Seminariul „Veniamln Gostache" din laşi, apoi 
In Bucureşti la Şcoala centrală de agricultură şi 
la Seminariul nNifon’’. Op. pr. Monnai de agri- 
onltnift raţionala în 4 vol.; Agrologia, 1897, Fi- 
tolehnia, 1898, Zootehnia, 1899, Eccmomia rurală, 
1900.

MAJORORIOORIE (*1715tl785), episcop român 
unit în Transilvania. Se numea din botez Gavril 
şi călugărindu-se şi-a schimbat numele; a studiat 
în Cluj şi în. Roma la „propaganda”; venind în 
Blaj, a fost profesor şi bibliotecar (1754); a avut 
neînţelegeri cu episcopul, pentru cari a fost închis 
de comandantul trupelor imperiale din Transilva
nia şi trimis la Muncaci (1765), dar împăratul 
losif l-a iertat şi l-a numit cen- 
sor al cărţilor la Viena (1771), 
iar peste un an a fost ales epis
cop şi sfinţit în Viena, în pre
zenţa Curţii şi a împăratului.
Prin stăruinţa lui s’a înfiinţat 
semiriariul Sf. Barbara din Viena, 
unde se întreţineau bursieri ro
mâni; ei a întărit şcoalele din 
Blaj, a trimis mulţi tineri la 
studii la Viena şi la Roma. In- 
trînd în conflict cu autorităţile 
provinciale, a fost silit să demi
sioneze (1782) şi trăi retras în Ep. Grigorie Maior, 
mănăstirea din Alba lulia, unde 
muri, lăsîndu-şi averea pentru fundaţiuni şcolare.

M.^ORPEnRn (* ca. 1754 ti821), istoric român 
în Transilvania. După studii la. Blaj, la Roma şi 
Ia Viena, fu călugăr, apoi preot şi protopop. A 
fost profesor în Blaj, censor de cărţi în Buda. Aci 
stete din 1809 pînă la moarte. E unul din înte
meietorii şooalel latlnlata. A publi- __ _
cat scrieri religioase, mai ales 
predici şi cuvintări (1809,1811), 
trei culegeri de o mare valoare 
oratorică şi de fond; scrieri fi
lologice, între cari un tratat de 
ortografie (1819), şi scrieri isto
rice, între cari Istoria pentru 
începutul Românilor in Dacia 
(1812; ed. noi 1834, 1883) şi Isto
ria bisericii Românilor (1813).
După apariţia primei din aceste 
două din urmă, a susţinut o po
lemică, în limba latină, cu scriitorul austriac 
Kopitar (3 articole). E unul din autorii princi
pali ai marelui lexioon român, latin, unguresc, 
nemţesc din Boda, 1825. A scris şi un dialog intre 
nepot şi unchiu, tratând chestiunea latinităţii 
limbii române, formată din latina vulgară. A 
tradus pentru prima dată pe Telemac al lui 
Fânelon. La centenarul morţii, a fost comemorat 
prin şedinţe ţinute la diferite societăţi culturale 
şi prin publicaţiuni speciale.

Petru Maior.

MAIORESCTJ IO AN ("1811 tl864), profesor ro
mân. A venit din Transilvania în Muntenia, 1837, 
şi a fost profesor la 6 şcoală din Cerneţi (Mehe
dinţi), apoi la Craiova şi inspector şcolar. In 1839 
a avut un mare conflict cu conducătorii şcoalelor 
din pricina unui articol publicat 
în ,,Gazeta de Transilvania”; a 
fost silit să părăsească postul şi 
să dea mai tîrziu o scrisoare de 
retractare. A fost probabil pro
fesor la Seminariul ,,Veniamin“ 
din Iaşi (1842). A luat parte la 
revoluţia din 1848 în Muntenia 
şi a fost trimis la Pranckfort să 
prezinte dietei Germaniei un me
moriu despre mişcarea din prin- \ , '^STT’n '
cipate. Mai tîrziu a fost director 
al Eforiei Şcoalelor şi a publicat 
rapoarte despre starea învăţă-, 
mîntului. In i 857 a făcut o călă- , .. .
torie în Istria şj a scris o reia- Ioan Malorescu- 
ţiune foarte interesantă despre Românii de acolo- 

MAIORţlSCU TITU-Livro (*1840tl917), scrii
tor român, critic şi om politic. După studii la 
Viena, Berlin şi Paris, a fost numit profesor de 
filozofie în Iaşi (1862). Acolo a întemeiat societa
tea „Junimea" cu P. P. Carp, I. Negruzzi, ş. a- 
(1865) şi prin aceasta revista „Convorbiri Liierare." 
(1867). A fost profesor la Universitatea din Iaşi 
pînă în 1871; atunci, devenind deputat, a fost silit 
a părăsi profesura şi s’a ocupat cu advocatura 
şi cu pontica. Ministru de instrucţie în 1874, cînd 
a prezentat un proect se reformă a învăţămîn- 
tului; apoi în 1888 în guvernele prezidate de T. 
Rosetti; ministru de justiţie (19(K)), de externe 
(1910) în guv. prez. de P. P. Carp; în 1912 devine 
însuşi prezident de consiliu şi conduce ţara 
în timpul războiului din 1913 şi prezidează con
ferinţa de pace din Bucureşti 
(1913). De atunci nu mai revine.
Moare în timpul ocupaţiei în 
Bucureşti. Alături cu activita
tea politică, a continuat profe
soratul fiind numit la Univer
sitatea din Bucureşti în 1883 Ia 
catedra de logică şi istoria filo
zofiei moderne, pe care o ocupă 
pînă în 1909. La întemeierea 
Academiei (1866), el a fost în
tre membrii fondatori ca re
prezentant al Moldovei şi de a- 
tunci a desvoltat şi o însemnată 
activitate literară, publicînd în 
terare" articole de critică, în cari s’a ocupat de or- 
togiaiie (Scrierea limbii române), de poezie în 
genere şi de operele poeţilor (Poezia română'. 
Poeziile populare adunate de Alecsandri; Emi- 
nescu - Naum), de chestiuni Jnildloe (Contra şcoalei 
Ramuţiu), precum şi o serie de directive stabilind 
punctele de piogram al grupului Junimei (Di
recţia nouă). Multe au apărut şi deosebit în bro
şuri. Mai sint cunoscute şi polemicile cu alte reviste, 
între cari Reţia de cuvinte, 1873. In domeniul fi
lozofiei a publicat Logica (1876 şi alte ed.). Pro
gresul adevărului. Din experienţă. Ca om de 
şcoală a publicat cîteva anuare (al Gimnaziului 
din laşi, 1863, al Şcoalei normale, 1864, al Uni- 
versităţii din Ducuresti, 1893) şi un raport general 
despre starea învăţămîntului (1867). A publicat în 
Analele Academiei multe rapoarte despre cărţi 
(Brătescu-Voineşti, Goga, ş. a.). In 1897 a început 
a publica în cîteva volume discursurile paria- 
rrientare rostite de el în cursul timpului (de la 1’8G6) 
şi însoţind fiecare volum cu o introducere asupra 
evenimentelor cari au prilejuit cuvîntările. Aceste 
introduceri au fost mai tîrziu adunate singure 
într’un volum de istorie contemporană. Maiorescu 
a tradus din Schopenhaner (Aforisme asupra înţe
lepciunii), din H. spencer (In contra socialismu
lui, 1893), din ibsen (Copilul Eyolf, 1895), din 
Biet-Horte şl Aluoon (Nuvele). El a adunat şi a 
publicat întîiu îri volum poeziile lui Eminescu.

Titu Maiorescu.
„ Convorbiri Li-
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MAIOTA GHEORtmE, preot grec din Creta, pre
dicator în Gonstantinopol. A fost profesorul fiilor 
lui Constantin Brîncoveanu. '

MAISONNABE [mezonob] d., doctor, pro
fesor francez în Iaşi la Academia Mihăiîeană. 
După documentele timpului, el preda literatura 
Înaltă (ca. 1833—40).

MAISTRE XAVIER DE (*1763tl852), scriitor 
francez. Pr. op.: Călătorie ImprejuTul camerei 
mele (1794), trad. de C. D. Aricescu, 1856, de Alex. 
A. Sturdza, în B. p. toţi, de I. B. Hdtrat, 1910. 
S’a mai tradus: Tlnăra Siberiană (Buc. 1908, şi 
de Vasile Sadoveanu, Buc. 1910).

MAin 2, lovitura de stat de la (■«■ cdza şi u. 
kooAlriceanp).

-MAJIiATH ŞTEFAN, (tl551), voevod al Tran
silvaniei, român de origine. In 1534 numit voevod 
al Transilvaniei de Zapolya, dar trecînd de partea 
împăratului Perdinand, e prins în Făgăraş (1541) 
de Turci şi de Petru Rareş, dus la Constantinopol, 
unde moare după 10 ani de robie.

MAjpRCA (sp. MALLOBCA), Insulă în Medite- 
rana, dinarhip. Balearelor;aparţine Spaniei; 3400 
km. p., 250.000 loc.; a format un regat separat 
în 1262, iar în 1344 s’a unit cu Aragonia.

MAKAROV STEPAN 08SIPOVICI (*1848 tl904), 
general rus; participă la războiul ruso-japonez şi 
muri în lupta de ia Port-Artur.

M^LEART HANS (*1840tl884), pictor austr. 
sărbătorit în timpul vieţii sale atît în Austria cit 
şi,în alte ţări, mai ales In Franţa.

MAliACCA, peninsulă în Asia de S. E. la S. 
de Indochina (•»- harta Asiei); supr. 192.000 km. 
p.; ca. 2.000.000 loc. Cuprinde state tributare Sia- 
mului, altele sub protecţia Angliei. Oraşe pr.: 
Slngapur Georgetown, Maleoca.

MALAGA, oraş Spania şi port la Mediterana; 
125.000 loc.; vinuri ve.stite. Vechimea lui se poate 
urmări pînă în timpul Fenicienilor. Are o cate
drală şi o promenadă cu o fîntînă din sec. xvi.

MALAIA, vîrf de munte jud. Vîlcea, alt. 1095 
m.

MALAKOF, fortificaţie la Sevastopol (Cri- 
mea), vestită prin luptele ce s’au dat aci In timpul 
războiului Crimeei, cucerită de generalul francez 
Mac-Mahon (8 Septembrie 1855) sub coman
da generală a generalului Pelissier (care fu 
înaintat mareşal şi prlni titlul de duce de Mala- 
kof). Cu acest prilej Mac-Mahon, cind i s’a dat 
sfatul să se retragă, răspunse; j'y suis, j'y reste. 
Luarea Sevastopmului decise de soarta războiului.

MALAMUC, sat jud. Prahova, plasa Drăgă- 
neşti; 765 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. 
Drăgăneşti. Aci a fost odinioară o casă de nebuni 
(mutată la Mărcuţa) şi de aceea — după părerea 
unora — prin schimbarea formei s’a zis baUmne 
oricărei case de nebuni.

MALASPINA, nunţiu papal trimis de Andreiu 
Bathori în tEibăra lui Mihaiu Viteazul spre a îm
piedica lupta de la Şelimber.

MALCZEWSKI [malcevski] JACEE (* ca. 1854 
fl929), pictor polonez. A fost profesor la Academia 
de Bele-Arte din Cracovia, Primele Iui tablouri 
sînt inspirate de suferinţele poporului său (după 
înfrîngerea încercărilor de liberare din 1863); 
mai tlrziu a utilizat pnult figurile simbolice; în 
totdeauna a fost un stăpin al desenului la a cărui 
exactitate ţinea cu deosebire.

MALDIVE, insule în Oceanul Indian, 300 km. 
p.; 70.400'loc. Aparţin Angliei.

MALEBRANCHE [mal’branş] NICOLAS (*1638 
tl715), filozof francez. Căută să arate că nu este 
dezacord între cartezianism şi religia creştină; avu 
multe dispute cu alţi scriitori, cum a fost Bossuet 
şi Arnauld, fu acuzat chiar de ateism. Publică 
opere de filozofie, de religie, de fizică. Fu membru 
al Academiei de ştiinţe (1699). Op. pr. La re- 
cherche de la viriU, apărută anonim, 1674, Mi- 
ditations, 1667, Conversations chrMiennes. 1676.

MALHERBE [malcrb Jfbanpois (*1555 tl628), 
poet francez. Avu situaţie oficială în timpul lui 
Ludovic xm ca poet al Curţii. El a reformat

poezia fremeeză, combătlnd teoriile Pleiadei. A .|y| /^|. 
împus regule stricte şi pentru expresiunea gra- i^am 
maticală şi pentru versificaţie; de aceea Boileau IVI MIM 
în Arta poetică” zice acele vestite cuvinte: „Enfin.
Malherbe vint...".

MALESIA, mare arhipelag aşezat la S. 
Indochirici, cuprinzînd ins. Sonde, Sumatra, Java 
şi altele mai mici, apoi Borneo şi Celebe, în fine 
Moluce, Filipine ş. a. (iw oceania).

MALINŢI, corn. rur. jud. Hotin,plasaClişcăuţi;
3079 loc. După legea 1929, face parte din circ. 
corn. Grozinţi.

MALLARMlâ STfiPHANE (*1842 11898), poet 
francez. Deşi parnasian, se consideră ca iniţia
tor al simbolismului. Opera mai cunoscută: 
L’aprăs-midi d'un faune (1876).

MALMAISON [malmezo" ], castel lingă Reuil 
(Franţa), reşedinţa împ. Josefina; din 1904 e 
muzeu napoleonian. Principala cazarmă din Bucureşti 
a primit acest nume ca un omagiu pentru armata 
franceză, care a trimis o misiune pentru a organiza 
pe cea română în timpul lui Guza.

MALNAŞ, st. balneară jud. Trei Scaune, plasa 
Sf. Gheorghe. Staţie c. f. Intre Sf. Gheorghe şi 
Miercurea Ciu cuiul.

MALPţGHI BIABOEL (*1628 tl694), med. ital. 
(Bolonia), descoperi glandele de sub piele cari îi 
poartă numele.

MALTA, insulă în Mediterană, Ia S. de Sicilia;
250 k'mp.; 180.000 loc. Stăpînită de Fenicieni, de 
Greci, de Cartaginezi, de Romani, de Bizantini, 
de Spanioli, de Napoleon I, aparţine Englezilor 
din 1800. Aci înflori ordinul religios cavaleresc 
al cavalerilor loaniţi, care luptă contra Turcilor, şi 
fu distrus de Napoleon. La ei face aluzie Balazid 
în Scrisoarea lu-a a lui Eminescu: „s’a’mbrăcat 
în zale lucii cavalerii de la Malta”.

MALTHUâ THOMAS (*1766 fl834), economist 
englez, autorul teoriei care-i poartă numele şi 
după care mizeria omenirii vine din excesul po
pulaţiei faţa de mijloacele de hrană (maiibasianUm).

MALU, corn. rur. jud. Vlaşca, plasa Dunărea;
3003 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Arsachi.

MAlUL-GU-FLORI, circ. corn. jud. Muscel, 
cu 15 sate (1929). f ® m.-spabt, corn. rur. jud- 
Ilfov, plasa Bolintin; 2018 loc. După legea 1929, 
sat din circ. corn. Bolitineanu.

HAHA pAdubii, personagiu din poveştile noastre 
poporane. Fiinţă rea cu puteri supranaturale, per
secută pe unii oameni şi uneori li mănlncă.

haua şi copilul, ziar de duminică. Bucureşti 
1865—1866, directoare: Maria Rosetti.

MAMAIA, sat jud. Constanţa lingă oraşul 
Constanţă; aci este piaja unde se duc zilnic vizi
tatorii cari îşi au iocuinţa în oraş. Staţie c. f. 
la 8 km. de la Constanţa.

MAMANT, sflnt prăznuit de biserica ortodoxă 
ia 2 Septembrie. A suferit martiriul, a fost pus în 
foc, dat fiarelor şi în fine spintecat.

MAMELyCI, militari din Turcia şi din Egipt, 
formind corp puternic; Napoieon ti bătu la Pi
ramide (1798) şi Mehmet Aii îi extermină (1811).

MAMORNIŢA, com. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Gosmin; "830 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
Plaiul-Cosmlnului.

MAMUL. fostă mănăstire, jud. Vîlcea pe' Olt 
aproape de Drăgăşani. Biserica e zidită de Brînco- 
veanu în 1696.

MAN losiF, nobU român din Transilvania.
Comite suprem ai Maramureşuiui (1860—1875) a 
făcut o bună administraţie, a ajutat Asociaţia 
română pentru cultură din Maramureş.

MANA, fostă mănăstire de maici jud. Orheiu, 
desfiinţată în 1811.

MANAGUA, capitala Statului Nicaragua,
America' Centrală. •*- america, ntcabagita.

MANASIA, com. rur. jud. Ialomiţa, piasa Urzi- 
ceni; 2343 ioc. După legea 1929, com. suburbană 
■la oraşul Urziceni.

MANA5SE, pers. bibi., fiul mai mare al lui 
Idsif.

HANASSE, piesăln 5 acte de RonettiRoman (1900),
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MAN-a dat naştere la multe polemici !n legătură cu 
.. A M Chestia antisemită.
MMiM MANGHESTER [mencestr],- oraş In Anglia; 

730.550 loc. Mare centru industrial.
MANCţNI FASQUALB (*1817 tl889), om pdlitic 

itallati. Luă parte la mişcarea din 1848, fu prof. 
de drept la Turin, amic al lui Garibaldi, ministru 
de externe In 1881, clnd susţinu campania ital. 
In Africa.

MANcryniA, regiune în Asia Orientală (w 
harta Asiei); 942.000 km. p., 7.500.000 loc. Popu
laţie de rasă galbenă. Oraşe pr. Hnoden, cbiiin.

MANDICEVSCHI EUSEBiu, compozitor romăn. 
A studiat la Viena, unde a fost maestru de cor, apoi 
profesor de muzică. A publicat cin ţări liturgice, 
mise pentru cor şi orgă, a prelucrat cîntece popo
rane.

lOANDmŞSCU lOAN (*1833 tl863), profesor 
român. A predat istoria la Seminariul de la Socola. 
A scris o istorie universală (tip. 1870), care multă 
vreme s'a întrebuinţat în şcoalele nostre secundare.

MANDL Louis DOCTOR, agcnt confidenţial al 
prezidentului republice! Franceze Lamartine, tri
mis în Principate în Iunie 1848 ca să studieze 
situaţiunea politică. El recomandă pe Ion Gbica 
Generalului Aupich, ambasadorul francez la 
Gonstantmopol.

MANDBEA OEOROE (*1855 ţl916), arhitect 
român. A construit liceul internat din' Iaşi, se
minariul central din Bucureşti şi mai multe şcoale 
primare din acest oraş.

AX^lNBREA NiooLăB (tl910), magistrat ro
mân. Post preşedinte de secţie la înalta Curte de 
Casaţie (1904).

MANES (*ca. 240t ca. 274), fundatorul mani- 
cheismului în Persia, după unii preot, după alţii 
medic.

MANET [mane] BDOUARD (*1832tl883), pictor 
francez; marinar în tinereţe, apoi elev sil lui Cou- 
ture, mai tîrziu realist.

MANFI IO AN, profesor romăn la Seminariul de 
la Socola (Iaşi) venit din Transilvania în 1820.

MANFRED, poem dramatic de Byron (1817) (•»■ 
acest cuv.). .

MANGAEIA, corn. urb. jud. Constanţa, plasa 
Mangalia; ’ 3000 loc. Staţiune balneară. Lîngă 
ea se găseşte un lac sărat maritim. Aci s’au desco
perit în 1923—24 ruinele unei cetăţi antice caiiatu.

MANGIN CHARLES (*1866 fi925), general fran
cez. S’a distins, în războiul mondial. Ia apărarea 
■Verdunului (1914) şi la Compiâgne (1918).

MANGItTCA SIMION (*1831 tl890), avocat ro
mân în Transilvania. A trăit în Timişoara şi în 
Oraviţa; a publicat în ,,Concordia”, ,,Albina”, 
„Familia” articole de filologie {etimologii bănă
ţene), de folklor {Baba Dochia), ş. a.

MANGOP, oraş în Rusia de Sud (Taurida).
MANICATI SAFRANp lOAN (tl787), medic 

grec stabilit în România. Ă fost medio al Scoale! 
de la Sf. Sava (i se zice şi hanicatd).

MANIGATDDE MIHAIL (*1867), medic român. 
Profesor de patologie şi clinică infantilă la fa
cultatea de medicină din.Bucureşti (1920),' tran
sferat aci de la Iaşi, unde funcţiona din 1904. 
A publicat In „România medicală”, ,,Revue des 
maladies de l’enfance” din Paris, ,,Zeitschrift for 
Hygiene” din Leipzig şi In Analele’Academiei Ro
mâne. Dintre volume cităm: Funcţia lortibară 
(1899), Terapeutica infantilă (cu dr. Cajal), 1928.

HANICHEI, tw BOGOMILI.
MANIXiA, oraş în insula Lugon (Pilipine), 

fund. 1571, pe o lagună la gura II. Pasig; 285.000 
loc; are o Universitate.

MANIU AUREL (*1833 tl894), advocat român 
în Transilvania. A fost deputat, judecător, notar 
public; a luptat pentru drepturile Românilor şi 
pentru despărţirea bisericii ortodoxe de ierarhia 
sirbească.

MANIU iuLiu (*1873), advocat şi om politic 
român. Născut în Transilvania, a făcut studii la 
Blaj, Cluj, Viena. şi Budapesta; a participat la 
congresul studenţilor români din Roman (1892)

şi a lucrat la strîngerea legăturilor între studenţii 
romtoi, sîrbi şi slovaci din capitala Ungariei. Ales 
deputat In Camera ungară (1906), a fost un sus
ţinător al ,,activismului” In politica Românilor 
ardeleni şi al drepturilor Românilor; a luat parte 
la tratativele cu con tele Tisza în 1912; după Unire, 
a fost preşedintele Consiliului diligent din Ardeal 
şi apoi deputat în Camera României în toate 
legislaturile. Preşedinte al Consibului de Miniştri 
în 1928.

MANIU VASILE (*l824tl90J), scriitor şi om 
politic român. A .venit din 
Banat în Bucureşti (1847), a 
luat parte la mişcarea din 
1848 atit în Muntenia cit şi 
în Transilvania. A fost advo
cat în Bucureşti, deputat în 
multe legislaturi (1876—i 888).
Mernbru al Academiei .'1876) 
şi al Ateneului Român. A scris 
piese de teatru '{Ameeia, 1849;
Proscrisul, 1880, Monumentulî 
de la Călugăreai, 1871; Con-% 
juraţiunealui Gatilina, 1872), 
studii istorice şi o' serie de v. Maniu. 
rapoarte şi dări de seamă 
despre istoriografia contemporană.

MANIjIU ioan (*1841+1917), profesor român 
venit în Bucureşti din Transilvania. Cărţile sale 
didactice de limba română (începînd de la 1870) 
au fost în curs de vreo 30 de ani utilizate îh şcoa
lele noastre secundare şi primare.

MANLIUS TORQUATUs, consul roman (337 a. 
Chr.)', osîndi la moarte pe fiul său, fiindcănul-a 
ascultat în timpul unei lupte.

MANN HORACE ('1796 +1859), advocat şi om 
politic american. Cunoscut prin organizarea edu- 
caţiunii populare în Statele-Unite americane. 
A început Intîiu In statul său natal Massacbus- 
setts, unde a avut şi o situaţie politică importantă; 
a întemeiat acolo un birou al educaţiei, a publicat 
conferinţe şi rapoarte importante despre; pregă
tirea profesională a învăţătorilor, bibliotecile şco
lare, arhitectura şcolară, ş. a.

MANN THOHAS (*1375), poet german. A luat 
premiul Nobel în 1929. A debutat cu romanul 
Buddenbrocks (1901). După războiu a scris Reflec
ţiile unui om care nu face politică (1918), Muntele 
fermecat, ş. a. Este un pacifist convins şi propa
gandist al ideii Înfrăţirii popoarelor europene. S'au 
tradus din operele lui; Copilul minune (de Otilia 
Ghibu, Bibi. „Dimineaţa”); Micul domn Fried- 
mann (de D.Mihail, Bibi. ,,Lectura”); Tristan (de 
Eman. Gerbu, ,,Bibl. Dimineaţa”); Moartea la 
Veneţia (de Camil.Baltazar. Buc. 19.30).

MANOBLEŞTI, coin rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Hînceşti; 2070 loc. După legea 1929, sat din'circ. 
corn. Văsieni.

MANOLE (meşleml), arhitect legendar al mă
năstirii Curte.a de Argeş, pomenit de mai multe 
balade poporane. Odobescu credea că Manea, 
arhitectul real al mănăstirii Hu
rezului, a devenit prin legendă 
autor al mănăstirii lui Neagoe.

MANOLESGUqriqore( *1857 
+1892), artist dramatic român.
Societar al Teatrului Naţional, 
a creat, între alte, rnlurile lui 
Hamlet, Gallus (din Fîntâna Blan- 
duziei), Drasomir (din Năpasta).
. MANOLESGU NICOLAE 
(tl8861, om politic român. A fost 
senator, primar al Capitalei.

MANOLESGU NICOLAE (* 1850 
+1910), medic român. A fost pro
fesor de clinica oftalmologicâ la 
Universitatea din Bucureşti (din 1885), a fundat 
revista .,ApărătorulSănătăţii” (1890). A publicat, 
pe lîngă lucrări de specialitate, un studiu despre 
Hygiena ţăranului român (1895).

MANOLESGU - RÎMNIGEANU CORNELIU 
(tl930), magistrat român. Consilier al Curţii-de-

Grigore Mano- 
le^cu.
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•Casaţie (1901); prezident de secţie (1909), prim- 
prezident 1917-1919.

MANON LESCAtn [mano° lesco], roman de Abatele 
Privost, 1731 (>»■ acest cuv.). Dupâ ea s'a I&cut şi 
o operă comică; libretul de Meiihao şi aiiie, muzica 
de Massenet (1884). S’a cîntat de multe ori pe 
scenele teatrelor noastre de trupe române şi stre
ine (Manon).

MANSARD [mansar] FBAMOOI9 (*1598+1666), 
.arhitect francez. De la numele Jui a rămas de se 
zice manaudă, fiindcă el a generalizat construirea 
acestei părţi de edificiu.

MANSBXJRG, circ. corn. jud. Cetatea-Albă cu 
15 sate (1929).

MANTA BANun, general al lui Mihaiu Viteazul.
MANTEGNA ANDREA (*1431 tl506), pictor 

italian. Op. pr. Triumful lui Cezar. A lucrat multe 
■fresce în diferite biserici.'

MÂNU (sec. xn a. Chr.), pomenit drept cel mai 
■vechiu legislator tn India.

MÂNU: Familia aceasta stabilită la Constanti- 
nopol se consideră originară din Italia. Mai mulţi 
din membrii ei din sec. x'viii au ocupat funcţiunea 
de mare logoiăţ al patriarbiei, alţii au venit CU dife
riţi domni greci în principate şi unii din ei s’au 
■stabilit aci îiirudindu-se cu familii princiare sau 
■boereşti vechi sau aşezate mai dinainte aici, iar 
urmaşii acestora nu s’au mai întors în Constanti- 
nopol decît în mod excepţional, lormînd ramuri 
laterale.

M,ŞlNU alexandru (*1755 tl813), mare spătar 
si mare ban, în Muntenia; apoi mare logăfăt al 
patriarhiei din Constantinopol. A fost persecutat 
•de Turci din pricina politicei sale filo-ruse şii s’a 
•confiscat averea.

IVIANU DIHITRIE (* ca. 17551 ca. 1825), mare 
dragoman al Porţii (1782), apoi a venit în Bu
cureşti şi a ocupat funcţiuni importante (rnare 
postelnic, mare spătar) atît în Muntenia cît şi în 
Moldova.

MÂNU QHEORQHE (* 1833 tl911), general şi om 
politic român. A făcut studii în Germania, a 
servit ca ofiţer în armata prusiană (1853), apoi 
.a, continuat serviciul în cea română, înaintînd 
plnă la gradul de colonel şi a demisionat (1869) 
pentru a se ocupa de politică: a fost ministru de 
Tăzboiu (1869, 1870). Reintrînd în 1877, a luat 
parte la campania din Bulgaria şi a primit su
punerea cetăţii Vidin, a fost- in
spectorul artileriei pînă la retra
gerea în 1888 cu gradul de ge
neral. Ministru de războiu în ca
binetul lui Th. Rosetti (1888) şi 
al lui L. Catargiu (1889), a for
mat ei guvernul la 5 Noeihbrie 
1889, ocupînd internele, apoi do
meniile în cabinetul de concen
trare conservatoare. prez. de L.
Catargiu (1891), finanţele în gu- G-rai G. Mânu. 
vernul lui G. Gr. Gantacuzino din 
1899 şi din 1904. In acest interval a fost ales de 
mai multe ori preşedinte al Camerei. G. Mânu 
s’a ocupat şi de matematici, a 
publicat un tratat de algebră,
Ş. fl.'

MÂNU ORIGORE N. (*1843 
tl903), funcţionar român. A 
fost director al Regiei monopo
lurilor statului, a organizat 
serviciul maritim român. S’a 
ocupat cu numismatica.

MÂNUlOANM. (*1803tl874), 
om politic român. A fost pre
fect de judeţ, director al mini
sterului de Interne sub Al.
Ghica, prefect de poliţie sub loan M- Mânu.
G. Blbescu cînd a opganizat corpul pompierilor; 
ministru al afacerilor streine sub B. Ştirbeiu; 
membru al căimăcămiei în 1858. S’a mai ales în 
parlament după 1866. A fost unul din întemeie
torii societăţii filarmonice cu Heliade Rădulescu 
şi ceilalţi.

Mânu. Mihaîl

M^.NU lORbACHE (*1726fl777), a venit tn MAN- 
Moldova cu Domnitorul Constantin Racoviţă, .. a kj 
care l-a numit mare agă 1749; apoi a venit în MMIN 
Muntenia cu Constantin Mavrocordat şi-l vedem 
între boerii lui; în 1766 e mare postelnic şi cai
macam al Craiovci. II găsim participînd la tra
tativele pentru încheierea păcii 
de la Cuciuc-Gainargi, ca de
legat al Turciei.

MÂNU MANOIL (* ca. 1721 
tl786), unul din boerii lui 
Constantin Mavrocordat; mare' 
logofăt al patriarhiei (1770—
1781).

MÂNU MlHAlL (* 1762tl835), 
boer român. A fost mare vor
nic (1802), caimacam al Gra- 
iovei (1805), membru în căimă- 
camia Munteniei (1821—1822); 
a rămas în Bucureşti în tot, 
timpul turburărilor eteriei : 
membru al divanului domnesc 
sub Grigore Ghica. El a clă
dit la moşia Leurdeni (luată 
de zestre) o biserică cu o interesantă frescă.

MÂNU SAVEL (* 1824 tl906), general român în 
Moldova. A făcut studii mi
litare în Franţa, a fost adju
tantul Domnitorului Grigore 
Ghica, prefect al jud. Tutova, 
prefect de poliţie în 'Iaşi. A 
fost unul din luptătorii pentru. 
unirea principatelor; ministru 
de războiu în 1864, înguvemul 
lui M. Kogălniceanu, şi de ex
terne. S’a retras după abdica--_ 
rea lui Cuza şi a mai fost de- " 
putat în 1871 şi 1875.

MÂNU SCARLAT (*1752 
tl804’), a ocupat funcţiuni im
portante în Muntenia şl Mol-, 
dova. A înfiinţat pe moşia sa 
din jud. Suceava o fabrică de sticlărie.

MANUEL I OOMNEN (•1122tll80), împ. 
bizantin între 1143—1180, purtă multe războaie 
cu Turcii, cu Normanzii din Sicilia, ^ a.; supuse 
Serbia (1151), luă de la Unguri Dalmaţia şi 
Sirmium (1168), domină Siria, se amestecă în 
luptele din Italia; în ultimii ani fu învins de Turci.

MANT/ZIO ALDO (latinizat 
MANUCCI) ALDO.

MANZţR, corn. rur. jud. Ti- 
ghina plasa Sturzenl; 3297 loc.
Circ. corn. cu 20 sate (1929).

M A N Z p N I ALESSANORO 
(*1785 ti873)', poet şi romancier 
italian. Reprezentant de frunte 
al romantismului în Italia. Op.? 
pr. Promessi sposi (= Logod-' 
nicii), 1827 (trad. rom. de D.
Tomescu, 1911); Discurs asupra 
istoriei LombardUi, 1822. La 
moartea lui Napoleon I a scris 
oda Cinque Maggio, trad. rom. 
de N. Ţine.

MARA, rîu afluent al Izei, în 
nordul Transilvaniei.

MARAMUREŞ, jud. în N.
Transilvaniei, cap. sighet; 3381 
km. p., 151.342 loc. (1923); are
4 plăşi, 1 corn. urb. şi 56 rurale 
(1926); face parte din circ.
Curţii-de-apel dm Oradea; are
5 şcoale primare urbane şi 73 
rurale (1928—29); 9 cooperative jean Paul Marat. 
de aprovizionare şi consum cu 
capital 436.000 lei şi 2 coop. pentru exploatare 
depăduri (1925). Aci afostîn vechime un voivodat 
românesc. De aci s’a produs în sec. XIV emigra- 
ţiunea, care a dat naştere principatului Moldovei.

MARAMUREŞ, fostă episcopie ortodoxă 
(iv* Vad episcopie ŞÎ Perl).

G-ral Savel Mânu.

M

A. Man2oni
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MAR
MAR- MARAT [moral JBAN-PAUI, (*1743 tl793), om 

politic francez, medie, unul din conducătorii marei 
revoluţii franceze, iu asasinat in baie de Charlotte 
Corday.

MARATON, oraş In Atica (Grecia) ta 18 km. 
de Atena: aci s’a dat In an. 490 a. Cbr. o ves
tită bătălie între Atonieni şi Perşi, în care ace
ştia fură învinşi. Vestea fu adusă In Atena 
de un soldat, care d'abia putu să ajungă 
şi să spună „Bucuraţi-văi am învins", şi
căzu mort. ^__

MARCHETTI FILIP- 
PO (*1836tl902), muzi
cant şi compozitor ita
lian. Op.p. Romeo şi.Ju- 
lieta (1865), Ruy-Blas 
(1869). A fost profesor 
de eînt la Roma. E au
torul muzicei pentru 
Cîntecul ginlei laline.

MARCHI ANTON, pro
fesor romăn. A fost direc
torul Şcoalei Normale din

MARGU isiDOR ('18581, scriitor român din 
Transilvania. Studii In Alba-Iulia, Blaj, Vicna: 
proiesor la institutul teologic din Blaj: secretar al 
Mitropoliei, canonic. Op. pr. Catehismul reliijiunii 
creştine p. gimnaziu, 1905, Alcoolismul (In coiab.), 
1907, Teologia pastorală, I Didactica. 1902, Ii 
Li'urgica, 1906.

Stema. jud. 
Maramureş.

Cernăuţi (1874); a publicat cărţi didac
tice: aritmetică, gramatică, muzică.

MARCHIAN, sfint prăznuit de bise
rică ortodoxă ia 25 Octombrie. S’a ocupat 
de magie împreună cu Luoius, apoi s’au con
voi lit. In timpul persecuţiei lui Decius (250) au 
suferit amîndoi martiriul, fiind arşi in foc.

MARCO POLO rm- poLO.
MARCQNI OUGLIBLMO (*1875), electrician ita

lian, autorul telegrafiei fără fir.
Primele experienţe în- 1897; în 
1900 s’a stabilit legătura aeriană 
între Europa şi America. Pre
miul Nobel în 1909.

MARC O VI CI ALEXANDRU 
(*183'5 11886), medic român.
După studii la Paris, e numit 
medic al poliţiei sanitare (1864), 
medic primar la Spitalul Cotţea, 
profesor de clinică medicală şi 
terapeutică. \

MAHCOVICI smioN (*ca.
180211877), profesor român.
După studii la Paris, a fost nu
mit profesor de limba franceză 
şi retorică la colegiul Sf. Sava 
din Bucureşti (1830), efor al 
şocatelor (1849, 1861); a fost 
primar al Capitalei (1855), direc
tor al telegrafelor (1858). A pu
blicat un curs de retorică\183A) 
şi multe traduceri din 1. fran
ceză (Marmonlel: Velisarie, 1834;
Leaags: Gil Blas, 1837). din 1. 
italiană (Altierl: Filip, Creste,
1847: Buohl: Francesca della 
Rimini, 1840), din 1. engleză 
(Tonng: Nopfile, 1835).

MAR CU AUREUU(*112 
tl81),'împ. roman, avu multe 
războaie, intre cari acela cu 
barbarii de la Dunăre (în ca- 
re-şi găsi moartea), dar e ves
tit mai ales prin învăţătura 
sa şi prin Cugetările ce a lăsat 
(12 cărţi scrise în greceşte).
Deşi filozof şi umanitarist a 
lăsat săfiepersecutaţl creştinii 
sub domnia sa.

MARCU EVANGHELISTUL (f ca. 68), sflnt prăz
nuit de biserica ortodoxă la 25 April. Era de neam 
iudeu; unii zic că s’a convertit după înălţarea 
Mîntuitorului. Sigur este că a venit în Roma şi 
acolo, după cererea credincioşilor, a scris evanghe
lia care prescurtează pe a lui Mateiu. dar adaogă 
fapte noi. A fost episcop în Alexandria, apoi s’a' 
retras şi a călătorit făoînd prozeliţi. Cind s'a 
întors, a fost prins şi martirizat. Se zice că moaş
tele sale slnt în Veneţia, care îl are ca patron.

PL. VI S EU
.VişnI de Sub

J« NASAUD

. Harta jud. AJaramureş.

G. Marconi.

Sg
Sim. Marcovici.

Marcu Aureliu.

MARDARIE coziANUL, Călugăr român de la 
Cozia, autor al unui lexicon slavo-românesc scris 
în 1649, publicat de Gr. Creţu, 1900. Mss. la 
Academie Nr. 450.

MAREA-6RITANIE •«- ANGLIA.
MAREA neagra, rm- NEAGRA.
MARENGO, oraş. Italia (prov. Piemont), 2500 

loc.; vestit prm lupta dela 14 Iunie 1800, în care 
Bonaparte a învins pe Austriac!. Un tablou vestit 
de Langlois aminteşte aceasta.

MAREY [mare] etiennb jules (*1830t 1903), 
fiziologist francez. Profesor de ştiinţe naturale la 
Collâge de France (1867), director de studii la 
Şcoala de Hautes-Etudes (1874), membru al 
Academiei de medicină (1872); a studiat circu
laţia sîngelui, mişcările inimei, ş. a.; a perfecţionat 
aparatele grafice pentru studiul fenomenelor fi
ziologice.

MARGARETA, pers. din Faust al lui Goethe.
MARGARETA'de VALDEMAR (*1353tl412), 

regina Norvegiei, Suediei şi Danemarcei.
MARGHILOMAN ALEXANDRU (* 185411925), 

om politic român. A fost deputat sau senator 
dela 1884 în multe legislaturi; ministru de justiţie 
în cabinetul lui Th.. Rosetti (1888) şi în guver
nele conservatoare, având lucrările publice (Th. 
Rosetti, 1888, General Mânu, 1889), justiţie (L. 
Catargiu, 1891, P. P. Carp, 1900), internele (P. 
P. Carp, 1910), finanţele (Maiorescu, 1912). Ca 
ministru de lucrări publice a terminat litigiul 
între stat şi compania Lomberg-Ccrnăuţi-Iaşi: ca 
ministru de justiţie a făcut legea judecătoriilor de 
pace. La începutul războiului mondial, a fost de 
părere ca România să rămîie aliata Germaniei 
sau neutră. A format guvernul în momentul în 
care România a fost silită să încheie pace sepa
rată (5 Martie 1918). Guvernul lui, sub ocupaţie 
streină, a cerut şi a obţinut de la Parlament 
darea în judecată a cabinetului care făcuse răz
boiul. Prlntr'o hotărlre ulterioară a Parlamen
tului, toate actele făcute de acest guvern au 
fost anulate.

MARGHITA, com. rur. jud. Bihor, plasa Mar- 
ghita; 5910 Ioc. Staţie c. f. linia laterală Şeou- 
eni-Sărmăşag. Tirg la 5. Ianuarie, 27 Sept’.

MARIA fecioara, mama lui Isus, fiica lui 
loachith şi a Anei. Amintirea el se sărbătoreşte de 
biserica ortodoxă de mai multe ori pe an şi în 
deosebi la 8 Septembrie (Naşterea Maicei Dom
nului, zisă Sf. Maria cea mică) şi la 15 August 
(Adormirea Maicii Domnului zisă Sf. Maria cea 
mare).

MARIA (tl529), prima soţie a lui Petru Rareş 
A avut un singur fiu: Bogdan.
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Maria, Rc^na 
Românişi.

MARţA (ti697), fiica lui Const. Brincoveanu, 
soţia lui Duca-A’oda.

MABIA PUToiANA, femec românca eroica. A 
arătat deosebita vitejie în luptele cu Turcii, pe 
vremea Iui Mihaiu Viteazul şi, fiind prinsa, a 
manifestat un mare curaj !n faţa Sultanului. Intlm- 
plarea e povestita de N. Baicescu Jn „Istoria lui 
Mihaiu”.

MARţA, REGINA bouAniei (*1875), fiica du
celui de Saxa-Coburg-Gotha, nepoata reginei 
Victoria a Angliei; căsătorită la 26 Decembrie 
1892 cu Principele Fcrdinand, atunci moştenitor 
al tronului. Primită cu mare bucurie de toate 
straturile societăţii, s’a identificat repede cu aspi
raţiile poporului. Devenită regină în cele mai 

. grele împrejurări (1914), a încurajat avîntul ge
neral la Începutul războiului, a împărtăşit cu toată 
ţara suferinţele înfrlngeriî, fără a pierde încre
derea în izbîndă, a mingîiat pe răniţi şi a încurajat 
pe luptători, dar a avut fericirea să intre, alături 
de marele său soţ, triumfătoare în Bucureşti în 
1918 şi să fie încoronată regină a tuturor Româ- 
niior la Alba-Iulia. După moartea Regelui Ferdi-' 
nand, s’a consacrat operelor de 
binefacere şi în deosebi socie
tăţii pentru protecţiunea co
piilor numită Principele Mir-, 
cea, după numele copilului pe 
care l-a pierdut în 1916. ţlegina 
Maria este şi scriitoare. A pu
blicat lucrări în limba engleză- 
şi în limba franceză, multe tra
duse în româneşte. Prima este 
Crinul viefii, 1913; apoi au ur
mat: Visătorul de vise, 1914,
L'enfnnt du soleil, 1915, Ude- 
rim, 1915 (după care s’a făcut 
o adaptare pentru scenă de I.
Peretz), Minola, hisloire d'une petite reine mal- 
heureuse (în Revue des deux mondes, 1915), Pa
tru anotimpuri din viaţa unui om, 1915, Povestea 
unei inimi, 1915, Reqina cea 
rea, 1916, Ţara mea, 1917,
Glnduri şi icoana din vremea 
războiului, 1919, Din inima 
mea la inima lor, 1917, Să- 
mînţa inţelepciunii, 1923, Po- 
veşti,2 voi. 1921—25, Dinainte' 
şi după războia, 1925, Quand 
une reine regarde la vie, 1925.
In ultimii ani a publicat 
multe articole în revista ,,Pro- 
pilee literare”.

MARIA(UABIOABA) (*1899),
Regina Iugoslaviei, fiica Re
gelui Ferdinand şi Reginei 
Maria. Căsătorită cu Regele 
Alexandru al Iugoslaviei ; are 
trei fii.

MARIA-CRISTINA (*1858), regină a Spaniei, 
fiica arhiducelui Ferdinand Carol de Austria, soţia 
lui Alfons XII şi mama Iui Alfons XIII, care se 
născu după moartea tatălui lui (1886). Ea a fost 
regentă în timpul minorităţii fiului său, pină 
în 1902. Fu o femec virtuoasă şi o regentă corect 
constituţională, dar avu nenorocirea să lupte cu 
mişcări republicane (pronunciamentul generalului 
Villa Campa) şi să piardă Antilele şi Filipinele. 
în războiul cu Statele-Unite,

MARIA DE medici (*1573 fl642), regina Fran
ţei, fiica' lui Francisc I ducele Toscanei, soţia lui 
Henric VI. Trăi rău cu el, profită de uciderea 
regelui de către Ravaillac şi deveni regentă a 
fiului său Ludovic xiu, pe care voi să-l conducă 
şi după ce se făcu major; se produse atunci un 
adevărat războiu între mamă şi fiu, fu învinsă, 
dar isbuti să puie pe duhovnicul ei Richelieu 
ministru. Socotind că nu e destul de docil, voi 
să-I răstoarne, dar riu isbuti şi fu silită a-şi trăi 
ultimii ani ai vieţii în exil.

MARIA DIN MANGOF, Soţia lui Ştefan cel mare.
MARIA HAODALENA, mironosiţă, prăznuită de

Mana, Regina 
Iugoslaviei.

Maria Stuart.

biserica ortodoxă la 22 Iulie. Fiind tămăduită de 
Tsus de o grozavă boală, i s’a devotat şi a stat 
lîngăelşi cînd se afla restignit. Ea a dus aposto
lilor vestea învierii lui.

MARţA STUART (* 1542tl587), 
regina Scoţiei şi a Franţei, fiica 
lui lacob V, regele Scoţiei, şi a 
Măriei de Lorena, soţie a lui 
Francisc li; după moartea ace-- 
stuia (1560), se întoarse în pa- 
trie şi domni in mijlocul unor 
mari turburări publice şi fami
liare. Silită să fugă în Anglia, 
fu osindită la moarte şi execu
tată cu învoirea reginei Elisa- 
beta. Viaţa acestei nefericite fe
mei a dat subiect mai multor tragedii vestite: 
una de Schiller (1800), alta de Lebrun (1820), ş. a.

MARţA TDDOB (*1516tl558), regina Angliei, 
fiica lui Enric viu şi al Gaterinel de Aragon. 
Luînd tronul (1553) se căsători cu Filip de Spania 
şi avu o domnie sîngeroasă, căci din ordinul ei 
pieriră peste 300 de persoane, intre cari şi Jane 
Grey, vara ei.

MARţA-ANTONETTA (*1755 tl793), regina 
Franţei, soţia lui Ludovic XVI, fiica împărat. Ger
maniei Francisc I şi a împărătesei Maria Tereza. 
Muri pe eşafod împreună cu soţul său la începutul 
revoluţiei franceze (16 Oct.).

MARţA-TEREZA (*1717 tl780), împărăteasa 
Austriei şi a Germaniei, regină a Ungariei şi 
Boemiei, fiica lui Carol vi, oare-i asigură suc
cesiunea tronului prin pragma
tica sanctinoe. Avu 0 domnie agi
tată şi in genere nefericită- unii 
li disputară coroana, Frederic cel 
mare Ii luă Silezia, pe care ea în
cercă zadarnic's’o ia înapoi în 
răsboiul do 7 ani, iar miniştrii săi 
o siliră să participe la prima 
împărţire a Poloniei (1772). In 
timpul ei ministrul Kaunitz puse 
la cale şi execută răpirea Buco
vinei (1775), care pricinui o mare 
durere patrioţilor moldoveni şi 
avu de urmare uciderea de către 
Turci a Domnitorului Grigore 
Chica (1777), care protestase contra acestui rapt 
politic.

MARţA-TEREZA (*1638 tl683), regina Fran
ţei, fiica lui Filip iv al Spaniei şi al Elisabetei, 
soţia'lui Ludovic xiv. Din pricină că tatăl ei nu 
dădu zestrea cuvenită, se iscă războiul zis de dc- 
voluţiune, care avea de scop a stabili drepturile 
ei de succesiune la coroana spaniolă (la cari re
nunţase în schimbul zestrei stabilite). Fu o femeie 
virtuoasă, dar foarte nenorocită în căsătorie, pe 
de oparte fiind părăsită de soţul ei, pe de alta 
văzînd cu ochii moartea a cinci din şase copii ce 
avea.

MARţA-LUIZA ("1791 fi 847), Împărăteasa 
Franţei, fiica Împăratului Austriei Francisc 1, soţia 
lui Napoleon I. După detronarea soţului său, veni 
Ungă tatăl său, obţinu principatul de Parrna, se 
căsători in secret cu Neipperg, apoi cu Francezul 
Bombelles; fu o femeie frivolă şi lipsită de simţ 
politic. Caracterul ei e bine înfăţişat in piesa lui 
Rostand ,,L’Aiglon”.

MARIAN lOAN (tl846), profesor român în 
Transilvania. A fost profesor la gimnaziul din 
Blaj, inspector al şcoalelor din ţinutul grăniţeresc 
al Năsăudului, vicar episcopesc.

MARIAN GEOROE, publicist român. A fost ad
vocat, ziarist şi critic literar. A publicat poves
tiri, recensii, ş. a. în „Revista contimporană” 
„Presa”, şi alte ziare din Bucureşti (1873— 
1885).

MARLAN snaoN FL. (*1847 ti907), folklorist 
român. A fost preot în Bucovina (1874), membru 
al Academiei Române (1881). El a cules, ca şi 
predecesorii săi, poezii poporane (1869, 1873), 
satire poporane (1893), hore şi chiuituri (1911),

MAR-
MAR

Maria-Tereza,
împărăteasa.

1741



MAR-
MAR

Sim. FI. Marian.

dar s'a ocupat şi de alte ramuri ale lolklorului, 
pinii atunci prea puţin cerce
tate: CromaticapopoTului, i6B2,
Ornitologia poporană, 1883, In
sectele, 1903: a întreprins stu
diul vieţii întregi a poporului 
după evenimentele principale 
ale ei: Naşterea, 1892, Nunta,
1890, Sărbătoriley 3 voi. 1898,
1899, 1901, Inmormirdarea,
1890. A adunat şi clasificat tra* 
diliunile (1878, 1895), descln-Ş. 
tecele (1893, 1904) şi diferite le
gende (ale Maicii Domnului,
1904). Acest imens material este 
un tezaur indispensabil pentru cei ce vor să stu
dieze în amănunte sau comparativ manifestările 
felurite ale vieţii poporului nostru. Marian a publi
cat şi cîteva cercetări istorice: insoripţiuni şi 
documente, descrieri de biserici, ş. a.

MARIANSKE (fost mabienbad), oraş in Ce
hoslovacia; 6910 loc. Localitate balneară vestită, 
pentru boale de intestine, stomac, pentru gută, 
gravelă, etc.

MĂRIE PIERRE, medic francez, profesor la 
facultatea de medicină din Paris, şef de la
borator la Institutul Pasteur, membru al Aca
demiei de medicină (1911), membru onorar al 
Academiei Române (1912). A publicat lucrări 
de anatonaie, istologie, patologie.

MARIENESCU ATANASIE H. (*1830tl914), 
scriitor rornâii. Advocat în Lugoj (1862), magistrat 
în Oraviţa, jude în Pesta (1880) şi în Oradea (1891). 
membru al Academiei Române (1881). A publicat 
poezii, povestiri, nuvele, Incepînd din 1855 (în 
„Foaia p. minte”, „Transilvania”); s’a ocupat de 
Istoria veobe a Romanilor, cercetind 
legăturile între faptele istorice 
şi tradiţiile poporului (Cultul 
păgln şi creştin, 1884, Crăişori 
romani in Dacia pe timpul 
SarmatiloT, i890, Caucaland in 
Dacia, 1890, llirii, Macedo
românii şi Albanezii, 1903, Ne- 
gru-Vodă şi epoca lui, 1909,
Ţara Seoerinului sau Oltenia,
1910; de treoutul blserloeso şl onl- 
toral al Transilvaniei (Petru Ma-ţ 
ior, 1882, Luteranismul, calvi- 
nismul şi introducerea limbii 
române în biserică 1902) Isvoare pentru istoria 
bisericească, 19H); cîteodată şi de iiioiogie (Dia
lectul român bănăţean, 1902, Articol şi declinaţiu- 
ne, 1902). Cele mai multe în Analele Academiei.

MARIN FILIP (*1865tl928), sculptor român, 
profesor la Şcoala de arhitectură din Bucureşti.

MARIN ALEZE (*1814tl395), profesor român. 
A fust institutor în Slatina (1826), Craiova (1832), 
Bucureşti (1834); a făcut studii de fizică şi chimie 
la Paris şi a fost numit la colegiul Sf. Sava pro
fesor de fizică şi chimie, apoi în 1868 a trecut la 
universitate, fiind primul profesor de chimie. A 
pubiicat cărţi didactice pentru înv. primar şi se
cundar (Cunoştinţe p. şc- prim, 1858; Fizica, 
1863; ArUmetica, 1871; Desen, 1876) şi cîteva 
cărţi de specialitate, în genere prelucrăi'i după 
autorii streinii (Astronomie, 1837; Geometrie, 1839; 
Mecanică, 1840; Fizică, 1852; Chimie, 1853).

MARINA MARTIRĂ, sfîntă prăznuită de bi
serica ortodoxă Ia 17 Iulie. Se creştină la vîrsta de 
12 ani şi eînd avea 15 ani a fost chinuită ca să re
nunţe la credinţa, dar statornicia ei a îndemnat pe 
mulţi să se creştineze chiar atunci. Ei i s’a tăiat capul.

MARINESCU CONSTANTIN, istoric român. Pro
fesor la Universitatea din Cluj; membru cores
pondent al Academiei Române (1928). Op pr.: 
înfiinţarea mitropoliilor, 1924; Compte rendu 
du premier congris des ttudes byzantines, 1925; 
Legăturile Moldovei cu Polonii, 1925; Le Danube 
et le liltoral occidental et septentrionel de la Mer 
noire, 1926.

MARINţSCU OEOROE (*1864), medic român.

At. Marienescu.

Profesor de ciimea boalelor nervoase la faculta 
tea de medicină din Bucureşti; membru al Aca
demiei Române (1905), corespondent al Academiei 
de medicină din Paris, membru al Academiei din 
Baltimore şi al multor societăţi de speciăliş i din 
diferite ţări. In afară de articole în revistele 
speciaje de la noi şi de aiurea, a publicat în Analele 
Academiei noastre cercetări asupra problemelor 
cari interesează şi pe marele public: Limhagiu 
şi afazie, 1905, Scrierea, turburările ei, 1905, In
fluenţa tutunului şi alcoolului, 1912, Mecanismul 
tălrlneţei, 1913, Hipnotismul, i923, cum şi studii 
mai speciale: Nevroza traumatică, 1907, Natura şi 
tratamentul paraliziei generale, 1914, Autoscopie, 
automatism şisomnambulism, 1915, Biologia celulei 
nervoase, 1920. Avem şi cîteva biografii de savanţi: 
Pasteur, i923; Santiago Bamon y Cajal, 1924; 
Charcot, 1925. In anii din urmă a fost chemat 
de mai multe Universităţi din Europa şi America 
pentru a ţinea cursuri şi conferinţe.

MARINI aiOVANI BATTISTA (*1569tl625), poet 
ital., vestit mal ales prin poeziile sale satirice. .Avu 
o viaţă plină de aventuri. Stilul său preţios, plin 
de jocuri de cuvinte şi de metafore îndrăsnoţe, în- 
tîmpină multe împotriviri şi cuvintul marinism 
deveni sinonim cu stil artificios.

MARIOTTE EDHE (*1620t 1684), preot, fi
zician francez; membru al Academiei de ştiinţe; 
se ocupă cu idrostatioa; stabili legea, privitoare la 
presiunea gazelor, care-i poartă numele.

MARIŢA, fluviu în Tracia, curge prin Bulgaria, 
formează limita între Turcia şi Grecia, se varsă în 
Marea Egee; lung. 490 km.

MARIUS OAIUB (*156 t86 a. Chr.), general şi 
politic roman; scăpă statul de năvălirea Cimbrilor 
şi Teutonilor; se luptă cu rivalul său Sylla, de care' 
fu întîiu învins şi gonit în Africa, dar mai tîrziu 
reveni în Roma şi pedepsi cu cruzime pe toţi 
inimicii lui şi lăsă pe soldaţi să prade oraşul în voie.

MARE. TWAIN wm- TWAIN.
MARKI sAndor (alexandru) (*1853ţ 1925), 

istoric ungur. A fost profesor de istorie universală 
la Universitatea din Clu.j. Unele din operele lui 
tratează geonaiia ţinuturilor din Transilvania 
(Fekele-KOrOs es vidike= Crişul Negru şi împreju
rimile lui) sau momente importante din lat or la lor, 
cum sînt: Revoluţia luiDoja, revoluţia lui Horia. 
E autorul mai multor hărţi murale şi atlase istorice.

M ARMAR A (marea DE) închisă între Bosfor 
şi Dardanele; s'upraf. 11.500 km. p. In vechime se 
numia Propontide. (w Europa).

MARMONTEL JEAN FRANCOIS (*1723 fl799), 
literat franc., autor de tragedii (CUopatre, 1750), 
de povestiri (Contes moraux), de romane (Bili- 
saire, 1767j, de critici literare (El&ments de lil- 
thature, 1787j. Traduceri în româneşte: Anela 
şi Luben (de Gr. Pleşoianu, 1829), Bărbatul bun. 
Femeia bună (de Heliade, 1832), Velisarie (de 
Sim. Marcovici, 1834), Istorisire moralică (de M- 
Mavrodi, 1838).

MARNA, rîu în Franţa; afluent al Senei; 525 
km. lung; în parte navigabil. In timpul războiului 
mondial. Francezii au repurtat pe malurile ei 
două victorii: una în 1914, sub comanda lui 
Joffre, aita în 1918 sub comanda lui Foch.

MAROC (■»• Africa), regiune întinsă la 
N. V. Afrlcei; limitele spre Sahara nu i se pot 
stabili; supr. ca. 800.000 km. p. Şiruri pr. de munţi: 
Atlas, Anii-Atlas; înălţimea cea mai mare 3000 m.; 
rîurimari :\Muluia, ş. a. ;populaţia,poate 10.000.000, 
cuprinde: Berberi, Negri, Evrei. In timpul Ro
manilor erau aci provinciile Mauritania, Tingitana; 
supusă mai tîrziu de Vandali, de Bizantini,' de 
Visigoţi, de Arabi, de Spanioli, această regiune a 
fost des frămîntată de lupte interne, căci Sultanul 
cu reşedinţa la Fez n’are stăplnire peste tot. In 
secolul XIX au pătruns Francezii şi apoi Spaniolii 
în diferite ţinuturi ale ţării. Alecsandri a vizitat 
N. Marocului în 1853 şi a povestit aceasta în 
relaţiile lui de călătorie.

MARONţŢI, sectă creştină din Siria, înteme
iată în sec. VII de Maron. Erau monofisiţi pînă în
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L. Marsigli.
latinum-valachicum-

1182 cînd se supuseră patriarhului din Antiohia. 
Vorbesc limba arabă şi trăesc azi sub protecto
ratul francez. Se ocupă cu agricultura şi creşterea, 
vitelor. Preoţii lor se căsătoresc ca şi ai noştri.

MARSj&liA, oraş Sicilia (prov. Trapani); 40.000 
loc; renumit pentru vinurile de pe acolo; aci de
barcă Garibaldi cu cei 1000 în 1860 (li Maiu).

MARSH JAMES (*1789 tl846), Chimist engl.,, 
inventă aparatul prin care se poate constata, în 
substanţele organice, cantităţile de arsenic ori 
cit de mici.

MARSIGIiI (sau uabsili) LXnai febdinando
conte ('1658 ţi'i'SO), militar şi scriitor italian. In- 
trlnd in serviciul Imp. Leopold al Austriei, a 
fost ofiţer, ambasador, a luat parte la războaiele 
acestuia cu Turcii, a fost 
prizonier. Mai tîrziu s’a 
Întors în Bologna, patria 
sa, unde a întemeiat o A- 
cademie, căreia i-a dăruit 
o sumă de cărţi adunate 
în cursul lungilor sale că
lătorii. In cursul acestor 
călătorii a trăit multă vre
me în Banat şi în Tran
silvania şi a vizitat de 
multe ori Muntenia, fiind 
în legătură cu Constantin'
Brîncoveanu, ca ambasa
dor, şi amic cu Stolnicul 
Constantin Cantacuzino.
Intre operele rămase de la 
el, cea mai importantă 
pentru noi este Lexicon 
ungaricum, ms. păstrat In Bologna scris pe la 
1700. Opera s’a publicat, însoţită de studii, de 
C. TagUavini, 1930.

MARSILisultana (tl871),filantropă română. A 
donat sătenilor în 1864 toată despăgubirea ce i se cu- 
venia la exproprierea de atunci: a lăsat prin 
testament o sumă însemnată pentru Azilul Elena- 
Doamna.

MARSHilA (=lr. marseille), oraş, port. 
Franţa, la' gurile Bonului; 500.000 loc.; maro cen
tru comercial; are instituţii culturale (şcoală de 
niedicină, de belle arte, de muzică, grădină bota
nică, muzee); are un palat comunal din sec. xvi 
şi clădiri mari din sec. xix, din cari e vestit pala
tul de la Longehamps. Legenda spune că a fost 
întemeiată de Poceeni; sigur e că a fost rivală a 
Tirului şi apoi a Carta^nei, a ajutat pe Romani 
contra lui Anibal şi a trecut sub diferite stăpîniri 
in timpul evului mediu, pentru a avea apoi o 
serie de vicisitudini ca oraş al Franţei.

MARSILLAC [marsilac] ulysse de (’i821 
tlS77), profesor şi ziarist francez. Stabilit în Ro
mânia (1854). A făcut cursuri la liceele Statului, 
Ia şcoala militară, la şcoale particulare şi la Uni
versitate. A redactat ziarele Voix de la Boumanie 
(1861 — 66), \ Monitear roumain (1868 — 70), 
Journal de Bucarest (1870— 77), publicind 
articole variate şi destinate a informa streină- 
tatea despre fapte şi stări de la noi. Avem de la el 
un curs de literatură (1859), un ziar de călătorie 
(De Pesth ă Bucarest, 1869) şi un studiu asupra 
armatei (Histoire de Varmie roumaine, 1871).

MARSY, CONTE DE (tl900), arheolog fran
cez. Prezidentul societăţii franceze de arheo
logie. Membru onorar al Academiei Române 
(1894). Op. pr. Du momement des etudes sur Var- 
chiteclure religieuse du moyen age, 1894.

MARŞINI’TA, sat jhd. Hotin, plasa Suliţa: 
3348 loc. Dupălegoa 1929, ţine de circ. corn. Suliţa.

MARTIN PAPA,ROMEI, sfînt (t655) prăznuit de 
biserica ortodoxă la 14 Aprilie. Născut în Italia, 
s’a făcut diacon şi a fost trimis ca nunciu apostolic 
in Constantinopol, apoi ales papă în 649.

MARTIN HENRI (1810* tlS83), istoric şi po
litic franc. Membru al Academiei de ştiinţe mo
rale (1871), al Academiei franceze (1378). Op. pr. 
Histoire de France (1833 ş. u.).

MARTINEZ CÂMP OS ARSENIO (*1831t 1900),

om poUtic spân. Ca militar participă la luptele din MAR- 
Maroc (1859), din Cuba (1868), fu adversar al »« aq 
Carliştilor, ajunse mareşal, ministru dc războiu iViAO 
şi prez. de consiliu (1879), apoi prezident al Se
natului. Şeful grupării liberaUlor dinastici.

MARTINI (= 80HWARZENDORP I. P.) (*1741 
tl816), german de origine, stabilit în Franţa,muzi
cant, compozitor. O.pr. Plaisir d'amour, romanţă.

MARTINIAN (sec. v), Sfînt prăznuit de bi
serica ortodoxă la 13 Februarie. A trăit retras în 
pustie de la vîrsta de 18 ani şi s’a mântuit prin 
suferinţe de multe ispite;' a rătăcit prin multe 
locuri şi a murit în Atena.

MARTINţCA, insulă în Oceanul Atlantic, din 
arhip. ' Antilele mici; 988 km. p., 244.000 loc.
Aparţine Franţei. Descoperită de Columb în a 
4-a călătorie. Cap. Fort-de-France. Are vulcani.
Unul din ei P4l«e a distrus în 1902 oraşul Salnt-Pierre.

MARTINTJZZI GEOROE (*1482 71551), născut 
în Croaţia, călugăr, om politic în Ungaria. Ajută 
pe loan Zapolia ca să ia tronul Ungariei; fu mi
nistru al acestuia; mai tîrziu luă partea adversaru
lui Ferdinand, dar intrînd In negocieri cu sultanul 
Soliman II, care se găsea în luptă cu protectorul 
său de acum, Ferdinand, fu ucis de ofiţeri după 
îndemnul împăratului.

MARTQNNE EMMANUEL DE, geograf fran
cez. Profesor de geografie la Sorbona. Mem
bru onorar al Academiei Române (1919). A- 
fară de lucrările generale, între cari Trăiţi de 
giographie physique (1920), a publicat rezultatele 
cercetărilor sale făcute mai ales în munţii Româ
niei; ies tremblements de terre de la Boumanie 
(1902), Les anciens glaciers des Carpathes (1905),
Sur les reliefs de Paringou et de Soarbele (1907),
La Dobroudja (1918), cum şi cîteva scrieri de pro
pagandă în favoarea ţării noastre: Ghoses vues en 
Bessarabie (1919), La nouvelle Boumanie dans la 
nouvelle Europe (1922).

MAR'ţ'IAZi MARCnS VALERIDS (*43tl04), poet 
satiric latin, vestit prin Epigramele sale.

MARŢIAN DiONisiE (*1829 71865), primul sta- 
tistician român. Originar din Transilvania, studiă 
la Viena, terminînd în 1857, veni în Bucureşti, 
unde organiză serviciul statistic. A publicat:
Studii de economie politică, 1858, şi Anale eco
nomice şi statistice, 1860—64, 1860—69; a re
prezentat ţara Ia un congres internaţional de 
statistică din Berlin, unde a prezentat un raport.

MARWITZ QEORO (*1856), general german.
A avut' un rol însemnat în 
războiul mondial. A comandat 
întîiu în Răsărit, reuşind în 
1915 să spargă frontul orien
tal, apoi în 1917 în Apus, cînd 
a avut o victorie la Cambrai, 
dar în 1918 a fost bătut la 
Compiâgne.

MARX CARL (*131471883), 
sociolog ■ german, om politic.
Fugit din Germania, se stabili 
la Paris, unde publică scrieri 
socialiste; expulsat, se refu
gia la Bruxelles, unde publică Manifestul par
tidului comunist (1848). In timpul mişcărilor din 
1848 se mai întoarse în Prusia, dar fu expulsat; 
se stabili pentru restul vieţii la Londra. Op. pr.
Observafiuni critice asupra economiei politice, 
Capitalul. Unele sînt scrise în colaborare cu Bngeio. 
Traduceri româneşti: Capitalul (după rezumatul 
Iui Carlo Cafiero, de D. Fabian, 1919), Muncă, 
marfă, bani (de A. Luca, 1910), Salariu, pre(,pro- 
fit (de I. Sion, 1922), Muncă salariată şi capital 
(de I. Brănişteanu), Manifestul comunist (de P.
Muşoiu, 1892, apoi de Ion Sion, 1913 şi altă ed).

MAR'ÎTLAND, Stat din Statele-Unite; cap.
AnDapolls; vestit prin cultura tutunului; 31.926 
km. p., 1.449.660 Ioc.

MASACCIO TOMASO (*1401 7 1428), pictor 
italian; iucră în Florenţa, în Roma. Sînt vestite 
frescele din Florenţa. E un reprezentant de frunte 
al Şcoalei florentine.

Cari Mant.
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Th. Masaryk.

P. Mascagnî.

MAS- MASANIELLO (=T0MAS0 AinELLO) (‘1623 
. ! AT tl647). luptător contra dominaţiunii spaniole în 
MAI Neapole, reuşind (1647) să răstoarne pe vice rege 

şi să încerce organizarea unei noi ordine de lu
cruri. Fu ucis in timpul acestei 
mişcări şi numele lui rămase 
neuitat In acele ţinuturi.

MASARYK THOMAS (*1850), 
om politic ceh. E preşedintele 
republicei Cehoslovaciei din 
1918. A lost profesor tn Praga, 
a luat parte la luptele politice 
din imperiul austro-ungar şi a 
pregătit prin propaganda sa li-S 
liertatea patriei sale. A publi
cat, Intre altele: Die WeUrevolu- 
tion 1914—1918, Berlin 1927;
Oeslerreich und der Dallcan,
Mtinchen 1914; Sur le bolche- 
visme, Geneve 1921. In rom. s’a tradus: laea- 
lurUc umanităţii, Despre bolşevism (de P. ,Gan- 
cel, 1923). .x

mascagnî pietbo (*1863), compozitor ita
lian, director a mai multor in
stituţii muzicale din Italia. Op. 
pr. Cavalleria mslicana (1890),
Amico Frilz (1891). Cea dintliu 
s’a jucat de multe ori pe scenele 
noastre de trupe române şi stră
ine. A fost în Bucureşti şi a di
rijat orchestra pentru aceasta în 
1902. A mai vizitat ţara noastră 
in 1907 şi In 1927 (Cluj, Bucu
reşti).

MASCARpN JTllES (*1634 
tl703), mare predicator fr. vestit 
prin discursuri funebre şi prin predici. Episcop 
de Tulle şi de Agen.

MASPERp GASTON (* 1846 tl916), egiptolog 
fr., prof. la Collăge de France (1874); ca director 
al Muzeului din Bulak, făcu cercetări în Egipt, 
descoperi numeroase sarcofage, scoase la lumină 
templul din Luqsor, curăţi Sfinxul. Membru al 
Academiei de inscripţiuni (1883). Op. pr. Istoria 
antică a popoarelor orientale (1875), Ineercare 
asupra inscripţiunii din templul de la Abydos 
(1869), Arheologia egipteană (1887). Basmele 
populare ale vechiului Egipl (1889), Istoria veche 
a popoarelor din Orientul clasic (1900).

MASSENA ANDBfi (* 1756 tl817), general fr., 
mareşal, duce’ de Bivoli, prinţ de 
Essling; părăsind pe Napoleon, 
fu guvernator al Parisului după 
Waterloo.

MASSENET [mas'nc] jules 
( *1842tl912), compozitor fr., pro
fesor la Conservatorul din Paris, 
membru al Academiei de belle 

■arte (1878). Autor foarte fecund.
Op. pr. MărieMagdeleine-, Le roi 
de Lahore (18771; Manon (1884);
Le Cid (1885); Werther (1892);
La Navarraise (1894); Sapho 
(1897); Griselidis (1901); suite de orchestră, poeme, 
scene corale, 5 volume de melodii diverse, etc. etc.

MASSILLON [masilon] jean baptiste (*1663 
tl742), prelat şi orator fr. Episcop de Clermont 
(1717), membru al Academiei (1719). Avu curajul 
în predicile sale, ţinute in faţa Curţii, să predice 
morala severă şi să precizeze îndatoririle celor 
mari. Op. pr. Petit Car&me (10 predici, in faţa 
tînărului rege Ludovic xv): Mort du picheur 
(Moartea păcătosului), Petit nombre des elus. 
Traduceri rom.: Cuvintări bisericeşti (de loan 
Genţ, Oradea 2 voi. 1898,908), Despre micul nu
măr al eclor aleşi (de Inocenţiu Ploeşteanu, în 
„Biserica ortodoxă*' 1885).

MASSIMU lOAN (* 1825tl877), profesor român. 
A fosl institutor în Brăila (1847), a făcut studii 
la Paris ca bursier al statului (1856 —60), a fost 
numit (1862) profesor la liceul Mateiu-Basarab, 
la liceul Sf. Sava la catedra de limba latină.

J, Massenet.

1. C. Massimu. 
femmes (18931,

Membru al Academiei (1867), a fost colaborato
rul lui A. T. Laurian la Dicţionarul şi Glosarul 
Academiei. A mal publicat o 
gramatică elenică (1850), o 
gramatică română elementară 
(1854 ş. a.), o gramatică ma- 
cedo-roinână, 1862.

MASSINţSSA (*ca. 238 t 
ca. 148 a. Ghr.), rege al Numi- 
diei, întîiu aliat cu Cartaginezii 
contra Romanilor, apoi amic 
al acestora, deschise drumul 
influenţei romane în Africa.

MASSON FREdEbic (‘1847 
tl923), istoric fr. specializat mai 
ales în studiul epocei napoleo
niene. Op. pr, NapoUon et Ies ,
Napolion inconnu (1895), NapoUon et sa familie 
(1900).

MASTACANI, oom. rur. jud. Covurluiu, plasa 
Prutul-de-jos; 3489 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Fărţăneşti.

MATCA, com. rur. jud. Tecuciu, plasa Nico- 
reşti;’ 3788 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Corod.

MATCţŞTI, circumscripţie com. jud. Vâlcea 
cu 27 satei

MATEţiVIGI ALESE (‘ 1888 tl917)i preot ro
mân în Basarabia. Profesor la seminariul din Chi- 
şinău. In timpul războiului mondial, a fost cu 
trupele ruseşti pe frontul din Galiţia. A venit apoi 
în România şi a fost pe frontul de la Mărăşeşti. 
Naţionalist propagandist pentru ideea unirii, a 
scris poezii patriotice; a colaborat la ziarul 
,,Cuvînt moldovenesc”. Imbolnăvindu-se de tifos 
exantematic. a murit în Chişinău.

MATEIAŞ ® munte jud. Muscel în faţa Nă- 
măeştilor. Virful se chiamă sturni sau piatra NSma- 
eştiior. Cariere de piatră de var. Aci a fost în timpul 
marelui războiu, o mare luptă în zilele de 17—29 
Octombrie 1916. K ® munte în jud. Neamţu a- 
proape de com. Crăcăoani.

MATEIU EVANGHELISTUL, apostol, prăznuit de 
biserica ortodoxă la 16 Noembric. Era vameş pe 
malul lacului Genesaret, cînd a venit Isus acolo 
predicînd, a ascultat chemarea lui şi s'a dus după 
dineul, rămînîndu-i totdeauna devotat. După 
înălţarea Mîntuitorului, Mateiu a făcut călătorii 
în Orient, prin Persia, Etiopia, Egipt, şi a convertit 
multă lume. Se. zice că a suferit martiriul şi a 
murit în anul 70. După cererea Iudeilor creştinaţi 
din Palestina, a scris (pe la an. 40) evanghelia, 
făcînd anume genealogia lui Isus spre a stabili 
împlinirea profeţiilor despre Mesia. Se zice că 
originalul era In dialectul siro-caldeian sau ara- 
mean, dar s’a pierdut şi a răhias o traducere gre
cească.

MATEIU BASABAB (tl654), domn al Ţării- 
Româneşti de la 1632, confirmat de Turci în 
primele zile ale anului 1633. Era agă şi unul din 
conducătorii partidului boeresc naţional, care 
începuse lupta contra Grecilor în 1630. Refugiaţi 
în Transilvania, boerii nemulţumiţi îşi făcură 
oaste şi atacară pe Leon Vodă, dar fură în-vinşi. 
Clnd veni la tron Radu în 1631, îl atacară şi pe ol, 
se dote o crîncenă luptă Ungă Bucureşti, în care 
pribegii fură victorioşi şi proclamară Doimi pe 
Mateiu Aga, care pretindea că descinde din vechii 
Basarabi. Domnia lui, destul de lungă, ar fi fost 
foarte folositoare ţării, dacă n’ar fi fost turburată 
de două ori de războaie cu vecinul domn Vasile 
Lupu al Moldovei. Ambiţiunea acestuia, care,vroia 
să puie în Muntenia pe fiul său, dorinţa de răs- 
bunare a lui Mateiu: au fost cauzele acestor 
războaie. In 1639 Lupu intră în Muntenia, dar 
este învins la ojog»ni(Prahova). După aceasta ei 
se împăcară şi, ca semn văzut al acestui fapt, 
Vasile zidi în Tîrgovişte biserica steiea, iar Mateiu 
o alta in satul sovaja din Moldova, cu inscripţii 
amintitoare. In 1653 al doilea războiu, pus la 
cale de Mateiu, care ajută pe rivalul lui Vasile, 
Gheorghe Ştefan, dar tot Vasile intră în Mun-
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Mateiu Corvin.

tenia şi înaintS. pînă la Finta (Ialomiţa); aci 
fu învins în ziua de 17 Maiu 1653 
şi silit să fugă şi după aceea să 
piarză şi tronul. Bucuria lui Ma
teiu fu de scurtă durată, căci sei
menii, ostaşii săi, făcură o revoltă 
şi uciseră clţiva boeri. Domnito
rul îi potoli, dar necazurile, rana 
dobtndită în lupta de la Finta şi 
bătrincţea îi grăbiră sfîrşitui 
vieţii în Aprilie 1654. Domnia 
lui Mateiu e însemnată pentru 
desvoltarea noastră culturală: 
s’au tipărit multe cărţi religioase, 
pravila dela Govora (1640), pra- Mateiu Basarab. 
vila de la Tîrgovişte zisă îndreptarea leaii 
(1652).

MATEIU (MATTHIAS) CORVIN (*1443 fi490), 
rege al Ungariei, fiul lui loan Corvin Huniade. 
A fost ales rege în 1458, prin sprijinul unchiului 
său Mihail Szllagy. A purtat multe războaie cu 
Turcii, cu Boemii, cu Polonii, ou Germanii şi cu 
Ştefan cel Mare. In contră acestuia porni o expe
diţie în iarna anului 1467, trecînd prin părţile 
Bacăului şi ajungînd la Baia, 
unde era capitala Moldovei.
Aci l-a atacat Ştefan în noap
tea de 15 Decembrie, şi a do- 
bîndit o mare victorie. Croni
carii poloni vorbesc de 10.000 
Unguri pieriţi; ei spun că Ma
teiu a fost grav rănit şi a scă-, 
pal cu fuga, căci altfel ăr fi i 
fost prins de Moldoveni. Acea
stă înfrîngere nu i-a scăzut 
prestigiul de care se bucura 
printre supuşii săi, căci a fost 
un bun administrator şi un sprijinitor al cultu
rii: el a fundat Universitatea din Buda şi a în
temeiat biblioteca numită şi azi corvlnlani.

MATEIU DIN OANOHORE, profesor grec la 
Academia domnească din Bucureşti pe la 1790.

MATEIU AL MntELOR, arhiereu grec. A trăit 
în Ţara-Românească prin anii 1611, 1621, a scris 
îngreceşte o cronică a Domnitorilorcontemporani. 
A fost egumen la măn. Dealului.

MATEUŢI, corn. rur. jud. Orheiu, plasa 
Rezina; 2180 loc. După legea 1929, sat din circ. 
corn. Rezina-tîrg. Staţie c. f. linia laterală 
Bălţi-M.-Rezina.

MATIŢA ® lac jud. Tulcea aproape de Chilia- 
Veche; supraf. 300 hect.; mult peşte. ^ ® rîu 
jud. Prahova, se varsă în rîul Lopatna.

MATOREŢ, culme în jud. Mehedinţi lingă 
Turnu-Severin; se termină aproape de Dunăre.

MATRONA martira, srlntă prăznuită de bi
serica ortodoxă la 27 Martie. Fiind, servitoare 
în casa unui puternic în Tesalonic, a fost desco
perită că e creştină şi martirizată.

MATUSALEM, pers. bibi., patriarh evreu, ar 
fi trăit peste 900 de ani.

MAUNOURY [mOiiuri] michel joseph (*1847 
tl923), general francez. S’a distins în timpul răz
boiului mondiai: victoria de ia Ourcq, Sept. 1914.

MAUPASSANT [mopasa"] GUY DE (*18.50 
1 1893), romancier şi nuvelist francez. Naturalist, 
observator fin, stil sobru. A murit nebun. Prin- 
cijTaleleiui opere s’au tradus în româneşte, unele de 
mai mulţi traducători. Dintre voiume cităm: Pe 
apă (de A. Savela, 1910), Sapho (de E. Gîrleanu 
şi D-na Voiculescu, 1908), Beî Ami (Bibi. p. toţi, 
t. a.). Domnişoara Fiţi (Bibi. p. toţi), O viaţă (de 
H. Lecea, Bibi. p. toţi, de E. Gîrleanu, 1911), 
Duminicile unui Iruruhcz (Bibi. p. toţi). Tare ca 
moartea (Ibidem), Nevestele artiştilor (de E. Gîr- 
leanu, 1908), Mica Poc (de Corneiiu Moldovanu, 
1912), Petre şi fon (de N. N. Bcldiceanu, 1908), 
Inima noastră (de C. Apostol, 1912), Pe coastele 
Africei (de A. Mîndru, f. a.). Cei dintîiu fulgi 
(de N. N. Beldiceanu, 1909 Bibi. Minervn), Yvette 
(de D. Nanu, 1909), Nuvele alese (de I. .\dam). 
Povestiri alese (de M. Sadoveanu, 1907). Nu

meroase traduceri găsim în ziare si reviste, 
mânia liberă”,,,Românul”, ,,Epo
ca”, ,,România”, .,Lumea ilustra
tă”, ,,Vatra”, ,,Lumea nouă ilu
strată”, ,,Convorbiri literare”,
„Revista literară”, ,,Viaţa lite
rară şi artistică”, ,,Revista idea
listă”, „Vieaţa Nouă'1, ,,Convor
biri critice”, ,,Semănătorui”, „Tri
buna din Arad”, ,,Neamul româ- y, 
nesc literar”, ,,.lunimea literară”,
,,Gîndirea”, ş. a. Cele mai multe 
fără nume de traducători: cele r. . ,
semnate sînt făcute de C. Ra- G-de v,aupa!îsan‘- 
mură, M. Pricopic, G, D Mugur, E, Ene, O. Lă- 
zărescu, Irena Mohor, Radu Rosetti, Lucia Gara- 
costea, Zavalide, M. Stroescu, B. Marian, etc,

MAURI se numesc, în cursul istoriei, întîiu 
iocuitorii din Mauretania (Africa) cari poartă răz- 
boiu cu Romanii, avînd ca rege pe Jugurtha; apoi 
cei cari năvăliră în Spania (712) şi o stăptniră, 
avînd centrul la Cordova, mulţi secoli <1492); 
după aceea iocuitorii de limbă arabă din Barbaria 
(Africa); în fine Maurii din’Sahara, foarte răz
boinici, şi cei din Ceylon.

MAUSQL rege al Cariei, *377—353 a. Chr., 
protector ai artelor, căruia văduva lui i-a ridicat 
un monument lunerar, una din cele 7 minuni ale 
lumii antice. De la numele lui a rămas să se zică 
mausoleu oricărui mare monument funerar.Această 
lucrare a fost stricată în 1522 de către cavalerii 
din Rodos, cari întrebuinţară materialul la altă 
construcţie, dar Englezii luară şi depuseră în 
Muzeul Britanic sculpturile monumentului.

MAVROCORD,AkT ALEXANDRU ziS EXAPO- 
RITUL (tl709), dragoman al Porţii din 1673. Era 
fiul unui bogat neguţător PantiiU Mavr. şi avea un 
frate loan. Făcuse studii de filozofie şi medicină 
la Pavia. El a fost trimis în multe misiuni diplo
matice, între cari vom poiheni; 
încheierea păcii de la Carlovitz 
între Turcia deoparte şi Aus
tria, Polonia, Rusia şi Veneţia 
de altă parte (1669). Aceasta 
i-a creat şi inimiciţii, cari s'aq 
manifestat la schimbarea Sul
tanului şi i-au pus chiar viaţa 
In primejdie. Mavrocordat a 
dobindit şi titlul de exaporit 
(adică, zice cronicarul: „tai-( 
nicul din lăuntru ia împă
răţie”). Graţie prestigiului de 
care se bucura, a reuşit să Mavrocordat Exa- 
doblndească numirea fiului său porltu Jfdmtr'o

MAT-
MAV

Nicolae în locul său. A avut biserică).
trei fii: loan, Scarlat şi Nicolae, dintre cari-doi 
au fost domni în principate. A lăsat şi scrieri de 
istorie şi de gramatică, ş. a., dintre cari una 
(Istoria sftntă) a fost tipărită (greceşte) de fiul 
său Nicolae Jn Bucureşti, 1716.

MAVROCORDAT ALEXANDRU, domn al Mol
dovei 1782—85. Era fiul lui Constantin şi fusese 
pus pe tron prin stăruinţele ambasadorului Rusiei. 
Socotindu-se îndatorat către această Putere, luă 
măsuri supărătoare pentru Austria şi după scurt 
timp, nu mai avu nici sprijinul 
Rusiei şi fu mazilit.

MAVROCORDAT ALEXAN
DRU zis FiRARU, do'mn al Mol
dovei 1785—86. Fiul lui loan 
Domnitorul, era dragoman la 
Constantinopol. El urmă pe vă
rul său la tronul Moldovei: avu 
o politică conciliantăfaţădeAu- 
stria, ca şi faţă de Rusia, cari/., ,jljr 
erau acum în bună înţelegere, i ( 7 - 7^
pregătind războiu contra Porţei. ('*’* vk, Ai.??'» 
In acest complot intră şi dom- W
nitorul, care fiind mazilit, fugi ,, , .
în Rusia, unde pregăti spiritele A'ez-Mavrocordat 
pentru ideea de liberare a Grecilor.

MAVROCORD^ţtT CONSTANTIN (*ca. 1711tl769)
Gh. Adamescu. — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1745



Const. Mavrocordat.

M A V- domn In Muntenia de 6 ori şi In Moldova de 4 ori. 
ka A\/ F*u* 'ui Hiooiae (iw'mai jos). Era foarte ttnăr (unii 
MAV zio 19 ani) ctnd fu numit Domn In Munt«nia(1730). 

dar, după o lună, venind Ia tronul Turciei Mahmud 
I,,I se luă domnia, dar i se redete tnanul următor 
(1731); aci stătu pînă în 1733, cînd fu mutat »n 
moldova. In acest timp se căsători cu o Mbldo- 
veancă, Ecaterina, fiica Vornicului C. Ruset. 
In Moldova rămase plnă în 1735, ctnd reveni In 
Hantenia şi astfel trecu de pe un tron pe altui fără 
întrerupere: In - muntenia 1735—41, In moldove 
1741—44, In muntenia 1744—48, în moldova 1748— 
1749. Prestigiul de care se bucura ia Poartă şi 
sumele de bani ce vărsa ii asigurară situaţiunea. 
In acest timp el făcu reforma agrară care-i 
poartă numele: desfiinţă vecinătatea şi lăsă pe 
ţărani liberi pe persoana şi munca lor, iar boerilor 
proprietari le acordă un număr de scutelnici (lo
cuitori scutiţi de dări către stat şi lucrînd numai 
pentru proprietari). Pornind de la un principiu 
democratic, făcu o legiuire nefolositoare, fiindcă 
sătenii, apâsa(i de biruri (pe cari el Ie mări şi le 
îngreiină) parte fugiră peste hotare, parte re- 
intrară de bunăvoe în starea de iobăgie de' mai 
înainte. Turburările produse 
de mutările lui îi micşorară 
mult creditul la Poartă, în- 
clt, după mazilia din Mol
dova, rămase mulţi ani fără 
domnie: reveni numai în 
1756—58 In mnntanla, în 1761 
—63 In mnntenla. De astă dată 
nu se mai.ocupă să facă re
forme, ci să strîngă bani. So
cotit ca devotat'intereselor 
turceşti, el fu trimis din nou 
în moldova In 1769, clnd în
cepu războiul ruso-ture. Se 
puse .pe muncă, adună pro
vizii, dar Ruşii intrară în 
ţară,'Mavrocordat fugi spre Galaţi, dar fu prins 
şi muri din pricina rănilor dobin'dite 

mavrocordat ioan (tl719), fiul Exa- 
porilului, dragoman al Porţii. A fost caimacamul 
Moldovei In 1711 pînă la venirea fratelui său: 
asemenea a administrat Muntenia cit timp a 
fost titularul închis la Braşov (1716—1719). In 
această vreme a avut o iscusită duplicitate, ară- 
tîndu-se devotat Turcilor,'dar fiind în realitate 
andc al Nemţilor şi urmărind pentru cl domnia 
Munteniei, contra fratelui său. ba ştiu să stoarcă 
şi de la boerii advereari Nemţilor importante 
sume'de bani sub pretext că trebue să le dea celor 
de la Poartă spre a nu ceda Austriei toată Mun
tenia. Evenimentele nu l-au ajutat şi a murit 
— zice-se otrăvit—în Bucureşti cu clteva zile 
înainte de a sosi Nicolae să-şi reia tronul. A 
fost îngropat în biserica Sf. Gheorghe.

MAVROCORDAT lOAN, domn în Moldova 
1743—47, fiul lui Nicolae şi frate cu Constantin. 
A avut o domnie rea: trăia în petreceri şi desfă
tări, punea biruri mari. A plecat urmat de 
blestemele săracilor şi văduvelor.

mavrocordat nicolae, r 1680 H730), fiul 
lui Alexandru, domn în Moldova de 2 ori şi în 
Muntenia de 2 ori. A fost în vreme de 10 ani mare 
dragoman la Constantinopol şi cu el începe obi
ceiul Turcilor de a da tronurile principatelor mai 
ales dragomanilor. Avind mai puţine relaţii cu 
Komănii, nu ştia limba lor şi se servia de tălma- 
ciu. Numit întîiu în Moldova în 1709 (domnie 
începută la 25 Ianuarie 1710), a adus cu el mulţi 
Greci şi, ca să micşoreze autoritatea boerilor, a 
încurajat pe ţărani în reciamaţiile lor, a pedepsit 
cu asprime pe cei vinovaţi şi a căutat să se arate 
fără lăcomia de bani şi îngăduitor în adunarea 
birurilor de la săraci. Mazilit în 1711, el şi-a păstrat 
totuşi situaţia preponderantă ce avea la Constan
tinopol şi astfel revine după scurta domnie a lui 
Dim. Cantemir In acelaşi an şi domneşte pînă în 
1716. Acum nu mai are aceeaşi atitudine faţă de 
boeri, ba chiar se serveşte de trecerea de care

■Nicolae Mavro
cordat.

se' bucura la Turci pentru a ajuta pe cei acu
zaţi pe nedrept de a fi parti
zani ai Ruşilor; se arată tot aşa 
de binevoitor faţă de masa con
tribuabililor, micşorînd unele bi
ruri, desfiinţînd altele. Cînd 
banii ţării nu ajung, dă din a- 
verea sa particulară şi — lucru 
neobişnuit plnă atunci — pre
zintă boerilor mari în fiecare an 
semi ale visteriei. Scriitor şi om 
învăţat, el ajută desvoltarea cul
turii—greceşti, se înţelege—prin 
reorganizarea Academiei din Iaşi; 
dar dă mare protecţie călugărilor 
greci veniţi pentru a se ocupa de averile mănăsti
rilor închinate. Preţuit mult de Turci pentru 
serviciile ce aducea politicei lor, fu mutat în 
Muntenie, unde situaţia era grea din pricina re
laţiilor cU Austria. Aci el găseşte un partid puternic 
de boeri amici ai Austriei şi procedează faţă de ei 
cu multă asprime, arestlnd chiar pe mitropolitul 
Antim, pe care-I trimise la Constantinopol şi 
care fu ucis pe drum probabil din ordinul Iui: 
Boerii fugiţi In Ardeal năvălesc în Bucureşti, îl 
arestează şi-l închid în Braşov. Poarta nu-1 In- 
locueşte formal, ci numeşte oaimaoam pe fratele lui, 
loan, iar, după încheierea păcii cu Austria, Nicolae 
îşi reia domnia (Ianuarie 1719) şi conduce trebile 
cu aceeaşi onestitate ca şi în Moldova, cu aceeaşi 
încurajare dată culturii şi bisericii greceşti. A 
murit în ziua de 3 Sept. 17.30 şî a fost înmormîntat 
în mănăstirea Văcăreşti. A tipărit cărţi româneşti 
şi greceşti prin îndemnul şi cheltuiala sa.

mavrocordat scablat, fiul lui Alexan
dru, a fost terzima'n la Poartă şi apoi a ocupat 
funcţiuni importante în Muntenia, A luat în căsă
torie pe Ilinca, fiica lui Constantin Brincoveanu, 
şi au fost cununaţi de Dositei Patriarhul din Ie
rusalim.

MAVRQDI EOGENin (*1859tl915), diplomat 
român, ministru plenipotenţiar. Intrat în carieră 
în 1885, a reprezentat ţara la Bruxelles, a fost di
rector în Minister.

MAVRODIN ® sat jud. Dîmboviţa corn. Gher- 
gani; loc istoric: diferitele lupte între Mlhaiu şi 
Turci între 1595—1599. 1j ® corn. rur. jud. Te
leorman, plasa Alexandria: 2228 loc. După legea 
1929, sat circ. corn. Buzescu.

MAVROGHŞNI NICOLAE (fl790), domn al 
Munteniei nsC-^-nSO. Grec din Arhipelag (nu 
din Fanar) cu o situaţie foarte modestă, a reuşit 
să ia domnia Munteniei prin sprijinul amiralului 
Hasan-Paşa, de şi era conabătut de Fanarioţi, 
cari socoteau că numai lor li se cuvin tronurile 
principatelor. .Aprecierile istoricilor sînt foarte 
deosebite: unii îl consideră un fel de nebun, alţii 
îl socotesc ca un om iscusit care lucra cu sinceri
tate pentru interesele Turciei şi pentru îmbogă
ţirea sa. Despre administraţia lui se spune, între 
altele: a silit pe preoţi să-şi facă regulat slujbele, a 
poruncit ca. credincioşii să meargă la biserică in 
liecare sărbătoare, a pedepsit aspru pe negustorii 
înşelători, a spînzurat pe hoţi. Jafurile lui meşte
şugite loveau şi pe boeri şi pe ţărani. In timpul 
Domniei Iui s’a început războiul Turcilor cu Ruşii, 
apoi ou Austriacii. Mavrogheni a cerut să fie numit 
seraschier şi, pe Ungă oştile tri
mese din Turcia, a organizat şi 
el o armată de Români („oaste 
de ţară cu căpitănii şi steaguri 
frumoase"). El repurtează cu ar
matele sale (turcească şi româ
nească) două,victorii importante 
contra Austriacilor (1788, 1789), 
dar, după ce Turcii sînt bătuţi de 
Ruşi în Moldova, nu mai poate 
împiedeca pe Prinţul de Goburgl 
de a ocupa Bucureştii. Gutot de-' 
votarnentul arătat. Turcii l-au 
mazilit şi l-au pedepsit cu mibar-

Nicolae Mavro
gheni.

tea. El a zidit în Bucureşti o biserică aşezată
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Petre Mavro- 
gheni.

lângi Şoseaua Kiselef. In jurul bisericii sînt 
morminte interesante: Principesa Bagratimi năs
cută Văcărescu; Aletu FiHpescu, Heliade Bă- 
dulesca 6to.

MAVROGHENlPETRE{*1819tl887), om politic 
român. Incepîn'd prin a fi prefect în Moldova 
(1847), a devenit ministru de fi
nanţe în timpul Doinniei lui Mi- 
bail Sturdza. A mai fost ministru 
sub Alexandru Ghica. A fost can
didat la domnie 1859 şi în timpul 
lui Cuza nu s’a ocupat de politică.
La 15 Iulie 1886 II vedem ministru 
de finanţe în primul guvern al 
Domnitorului Carol, apoi, în timp 
de patru ani, a avut tot portofoliul 
finanţelor în lungul minister al lui 
Lascar Catargiu (1871—75), şi a- 
tunci a lucrat mult pentru orga
nizarea finanţelor ţării. In timpul guvernării li
berale a lui I. C. Brătianu a reprezentat ţara la 
Roma, la Constantinopol şi la Viena.

MAVROGHENI PETRU P. (*1849tl916), di
plomat român, ministru plenipotenţiar. Intrat 
în carieră în 1872, a reprezentat ţara la Bel
grad, Constantinopol, Viena şi Odesa (consul ge
neral).

MAVBOID NICOLAE (tl788), predicator grec. 
Chemat din Constantinopol în Iaşi şi în Bucureşti. 
A stat aci peste 20 de ani. A tipărit în Iaşi 1756 o 
carte de predici în greceşte: Mreajă apostolică, 
adică cuvinte folosUoare. (Exemplar în Bibi. 
Acad. Nr. 302, cărţi vechi).

MAVROS NICOLAE (*ca. 1782tl868), general 
în armata rusă, grec de origine, 
născut în România. Pe vremea-Im 
Kiselef a fost inspectorul general 
al carantinelor.A lăsat o colecţiune 
de antichităţi care a format înce
putul muzeului nostru din Bucu
reşti.

MAWR BABEER JOHN (*1815 
tl892), medic englez stabilit în 
România (1858). A fost medic al 
spitalului Brîncovenesc; specialist 
în boale de copii, era foarteiubit 
în Bucureşti. Ii ziceau ,,Doctoru Englezu”. A 
scris o carte despre îngrijirea copiilor mici.

MAX EDUABD DE (tl924), ar.ist dramatic 
în Paris. Originar din România. A avut mari 
succese şi a fost membru al Comediei franceze.

MAX PRINŢ DE BADEN (* 1867tl929), om politic 
german. Moştenitor al coroanei ducatului de Baden, 
a fost ofiţer în armata germană, a luat parte la 
războiul mondial, dar, fiind rănit, nu s’a mai întors 
pe front, ci s’a ocupat de Crucea Roşie. Numit can
celar al imperiului în 1918, a fost silit să ceară lui 
Wilson (4 Octombrie) începerea discuţiilor pe 
baza celor 14 puncte formulate de preşedintele 
Americei şi la 8 Noembrie a fost pus în situaţia 
de a cere împăratului Wilhelm să abdice. Acesta 
întirzijnd cu răspunsul. Cancelarul a anunţat 
abdicarea împăratului şi. a numit cancelar pe 
Ebert, care a proclamat republica. -A fost deci 
ultimul cancelar al imperiului german şi de la

si fpSit pnfpac
Mj^XIM mărturisitorul (*580t 662), sfînt 

prăznuit de biserica ortodoxă la 21 Ianuarie. Des
cendent dintr'o famile bogată, a avut o educaţie 
şi instrucţie deosebită!, a fost numit de împăratul 
EracUus secretar al statului. Iscîndu-se atunci 
lupta religioasă între secte, mai ales în chestiunea 
celor două firi ale lui Cristos şi monntelitii avlnd 
la Constantinopol mare trecere, chiar şi la împăratul 
Constantin, se născu o mare disouţiune între 
Roma şi Bizanţ. Maxim se duse Ia Roma şi de aci 
urmară pentru dînsul' mari nemulţumiri şi per
secuţii, exil şi închisoare, îneît muri.

MAXIM PELOPONisiUL, scriitor bisericesc grec 
sec. xvm. S'au tipărit în Muntenia două cărţi ale 
lui; una în greceşte (Bucureşti, 1690): Manual in 
contra schismei papistaşilor, alta tradusă româ-

N. Mavros.

neşte de Antim Ivireanul (Snagov, 1699): Carte M A Vi
sau lumină asujpra desghinării papistaşilor. .. : _

MAXIM (tl516), mitropolit al Ungro-Vlahiei MAU 
(ca. 1507—ca. 1512). A venit călugăr din Serbia, 
unde se zice că a refuzat titlul de despot; a împă
cat pe Radu-cel-Mare cu Bogdan, domnul Mol
dovei. După moartea Iui’ Radu, venind ,1a tron 
Mihnea (zis turcitul), el a părăsit ţara şi s’a întors 
numai la începutul domniei lui Neagoe.

MAXIMILiIAN I (*1459tl519), împărat ger
man. A avut lupte cu Ludovic xi al Franţei, cu 
Fiandra şi cu răsvrătiţii din .Olanda; a gonit pe 
Turci pînă în Bosnia (1492).

MAXIMILIAN II (*1527tl576), rege al Boe- 
miei şi Ungariei', împărat german.

MAXIMILIAN pbrdinAnd (*1832 tl867), arhi
duce austriac, fratele lui Frantz losef; împărat al 
Mexicului (1864), ucis Ia Queretaro (1867).

MAYER IGNATZ (*180011870), medic german 
stabilit în România (1834). A fost chemat de 
Domnitorul Alexandru Ghica: a fost medic ai 
palatului, al armatei şi la un spital din Bucureşti.
A publicat clteva scrieri, între 
cari :Uu progris dans Ies prin- 
cip'aulis de Valachie et de Mol- 
davie.

MA’ZARţN JULES (*1602 
tl661), om de stat fr., cardinal 
(dar nu preot), prim-ministru 
al Anei de Austria (1643), re
genta Franţei în timpul minori
tăţii lui Ludovic XIV. Cu toate 
defecteie ce i s’au atribuit, el 
conduse politica aşa că întinse J. Mazarin.
Franţa pînă ia Rin şi pînă ia Pirinei şi potoli cri
zele interne foarte acute şi provocătoare de 
turb urări.

MAZEPPAIVANSTEPANOVICI (* 1644tl709), hat
man ai fcazaciior. Crescut ia curtea Regelui Po- 
ioniei; surprins de un nobii în fiagrant delict de 
adulter, fu legat pe un cal năbădăios, care-I duse 
în Ucraina: aci fu ales hatman de către Cazaci.
Aliat cu Petru cel Mare contra Iui Carol xii, îl trădă 
apoi şi se închise cu noul său prieten la Tighina, 
unde se sinucise după înfrîngerea şi fuga iui Carol.
Viaţa lui inspiră miilte opere de artă şi de litera
tură; între acestea, poema lui Lord Byron Mn- 
zeppa.

M AZZ ARIN O m- MAZARIN.
MAZZINI oiusEPPE (*1805tl872), revoluţio

nar ital. l'ntemeiă la Marsilia, ou Bianca şi Santi. 
partidui zis Juna-ltalia; exilat, arestat, rătăcind 
prin diferite ţări, încereînd prin comploturi şi 
miişcări revoluţionare să introducă repubiica, el 
aduse mari serr'icii ideei de unitate a Italiei.

MĂCARţîŞTI, corn. rur. jud. Lăpuşna pe 
Prut, plasa Nisporeni; 2175 loc. E anterioară 
sec. xvm; are o bis. constr. de Grigore Sturdza 
la 1808. După legea 1929, sat din circ. com. Bol- 
dureşti.

MACELAR ilie (*1822 tl891), om politic ro
mân în 'l’ran'siivania. A iuptatîn 1848—49 şi, prins 
de Unguri, a fost condamnat la moarte, dar graţiat.
După aceste evenimente, a fost magistrat, apoi 
deputat în Camera din Pesta (1867); a luat parte 
la toate congresele naţionale politice şi a cola
borat la înfiinţarea băncei „Aibina”, fiind pre
şedinte mai mulţi ani.

MAGIÎŞU-DE-JOS ® com. rur. jud. Dolj, 
plasa Bîrca; 2028 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. com. Măceşu-de-sus. | ® M.-DB-sua, c. r. 
tot acolo: 3314 loc. Circ. com. cu 5 sate (1929);

mACIN, com. urb. jud. Tulcea, plasa Măcin; 
porţia Dunăre în faţa Brăilei; 5000 loc.

MAciuca, circ. com. jud. Vîlcea cu 39 sate 
(19291.

MAdAR.^Ş ® com. rur. jud. Bihor, piasa Sa- 
lonta; 1291 Ioc. K® c. r. jud. Ciuo, plasa Centrala;
2336 loc. Mină de fier. Staţie c. f. între Mier
curea Ciucului şi Gheorgheni. D ® c. r. jud.
Mureş, piasa Bând; 2884 loc. t ® c. r. jud. Satu- 
mare, plasa Arded; 1947 loc.
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MADERAT, corn. rur. jud. Arad, plasa Şlria: 
3300 loc. Staţie c. f. între Slntana şi Ineu pe 
linia de ia Arad spre Brad.

MAGARUL, schit călugări jud. Tutova com. 
Zorleni.

MAGHERVŞ-ŞIEU, st. c. f. jud. Năsăud între 
Dej şi Borgo Bistriţa; de aci porneşte linia spre 
Ludoş de Mureş.

MÂGIREŞTI, circ. com. jud. Bacău cu 16 
sate (1929). In com. centrală petrol.

MĂGURĂ ® com. rur. jud. Vlaşca, plasa Gil- 
nişteâ; 2494 loc. Circ. com. cu 6 sate (1929). 1f 
® staţie c. 1. jud. Buzău linia Buzău-Nehoiaş. In 
Satul Măgura lignit. ţ| ® vlrf în masivul muntos 
Grinţieş, 1509 m. alt.

mAguRA calului, vlrf în masivul muntos 
GrinUi’ş. alt. 1230 m.

MAGURA ocnei, mănăstire de călugări jUd. 
Bacăii, aşezată Intr’o poziţie înclntătoare lîngă 
Tîrgu-Ocna. Se zice că a fost întemeiată de dom
nitorul Constantin Racoviţă pe la 1756.

măgurele ® sat jud. Ilfov. Aci este in
stitutul de fete „I. Otctelişanu” proprietatea Aca-

0

giferststaaafîiaia'Aţaij

Castelul dela Măgurele (Ilfov).

demiei Române (şcoală normală). Circ. com. cu 
3 sate (1929). H © c. r. jud. Teleorman plasa 
Tumu: 4345 loc. După legea 1929, com. suburbană 
la oraşul Turnu-Măgurele.

MAGURENI, com. rur. jud. Prahova, plasa 
Prahova; 2640 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Ploreşti.

mAicAneşti, circ. com. jud. Rîmnic Sărat 
cu 13 sate (1929).

MAlAEŞTI ® circ. com'. jud. Dolj, cu 19 sate 
(1929). f © staţie c. 1. jud. Prahova între (Plo- 
eşti) Buda şi Slănic.

MAldAENI, com. rur. jud. Teleorman; plasa 
Roşiori-de-Vede; 3785 loc. Circ. com. cu 2 sate 
(1929).

MALDARŞSCU oeoroe (*1838tl896), colo
nel rom. distins în războiul independenţei.

MALDARESCUnicolae Dr. (*1844tl927), me
dic român. Profesor la facultatea de medicină din 
Bucureşti (1876), decan (1894—1906).

MALINESGU VASILE (*1817tl866), om po
liţe român. A fost secretarul Arhivelor statului 
în Iaşi; Domnitorul Sturdza l-a silit să se ex- 
patrieze din cauza ideilor lui politice; membru al 
divanului ad-hoc, ministru de culte în 1861.

MALINI, cOm. rur. jud. Fălticeni (fost Su
ceava, Baia după legea 1929) plasa Mălini; 1732 
loc. Şcoală de meserii. Circ. com. cu 9 sate (1929).

MAmAEŞTI ® staţie c. f. jud. Cernăuţi între 
Cernăuţi şi Lujeni. (D m.-noi, c. r. jud. Cernă
uţi, plasa Şipeniţului; 4596 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. com. Luieni.U © M.-vechi, com. r. tot 
acolo; 35(X) loc.

mAmAliga, com. rur. jud. Hotin,plasa Lip
cani; 1934 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Costiceni. t © staţie c. f. între Larga şi Suliţa- 
Nouă.

MAmAligA VODA, porecla lui Grigore oa- 
luhah (rv acest ouv.).

MAnAstIREA, com. rur. jud. Ilfov, plasa 
Olteniţa; 20S'2 loc. circ. com. cu 5 sate (1929). 
Aci este o proprietate a'Regelui Carol II.

MAnASTIREA dealului, măn. jud. Dîm-

Valter Mără-

boviţa la 4 km. de Tîrgovişte; întem. de'Radu 
V cel Mare la 1499. Reparată de Vodă Bibescu pe 
la 1844; a fost lagăr de prizonieri turci în tîmpul 
răzb. din 1877—78, mai tîrziu a fost ăci o şcoală 
de subofiţeri, apoi depou de arme. Azi este o fru
moasă şcoală militară. In biserica mănăstirii se 
păstrează craniul lui Mihaiu Viteazul şi al lui 
Radu întemeietorul.

MAnASTIREA DINTR’UN . LEMN, măn. 
de maici, jud. Vâlcea pe Valea r. Otăsău, aproape 
de Rîmnicul Vâlcii. Nu se ştie anul întemeierii, 
dar exista la 1579.

MAnASTIREA humorului, com. rur. 
jud. Cîmpulung,plasa Humorului; 2015 loc. Circ. 
com. cu 4 sate (1929).

mAnASTIRENI® com. rur. jud. Cluj, plasa 
Calata; 2380 loc. 1| © circ. com. jud. Botoşani 
cu 15 sate (1929).

mAnAştur ® com. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Veriga; ’ 1790, loc. Staţie c. f. între lila 
şi liiiRoj. t ® com. rur. jud. Cluj, plasa Calata.

MANESCU aiibel (*1859 tl919), fost profesor 
de calcul integral şi diferenţial 
la facultatea de ştiinţe din Iaşi 
(1890).

MANEŞTI, sat jud. Dîmbo
viţa; 1112 loc. Mine de lignit.

mANEUŢI, com. rur. jud.
Rădăuţi, plasa Dorneşti;2650 loc.

mArAcineanu valteb
(*184011877), ofiţer român. A 
murit eroic, avînd gradul de că- , 
pitan, în asaltul de la Griviţa în 
fruntea companiei sale în ziua 
de 30 August. ,

MArAndENI, com. rur. jud.
Bălţi, plasa Păleşti; 2387 loc. După legea 1929, 
ţine de circ. com. Slobozia-Bălţi.

mArAşesti, com. urbană jud. Putna plasa 
Mărăşesti; 4000 Ioc. Staţie c. f. pe linia prin
cipală Bucureşti-Cernăuţi, de aci se desparte 
linia care merge spre Vaslui-Iaşi-Chişinău, linia 
spre Galaţi şi linia laterală pînă la Panciu.

In jurul acestei comune s’a dat, în cursul ma
relui războiu, cea mai mare bătălie, care a ţinut 
14 zile (6—20 August Î917) şi s’a terminat cu vic
toria Românilor. Atacul, bine pregătit, din partea 
armatei germane, avea descopsăsdrpbească-rezi- 
stenţa de aci, ceea ce le-ar fi dat stăpînirea între- 
gei Moldove. Bătălia se compune din o serie de 
atacuri ale inimicului şi de contra-atacuri ale noa
stre, toate dovedind pricepere în concepţiune, în- 
dîrjire în execuţiune, un avînt eroic şi un spriit de 
jertfă din partea comandanţilor şi a soldaţilor. Un 
publicist german zice că bătălia aceasta a devenit 
„mîndHa armatei române In războiul mondial". 
In amintirea acestor fapte s’a hotărît a se ridica 
în localitatea aceasta un mare mausoleu.

MArAşti ® sat jud. Putna, plasa Mărăşti, 
com. Răcoasa. După legea din 1929, ţine de circ. 
com. Soveja. Aşezat Ia N. de confluenţa r. Şuşiţa 
cu pîrăul Răcoasa. In jurul acestei localităţi a 
fost, în cursul marelui războiu, una din marile bă
tălii din anul 1917. A ţinut de Ia 22 Iulie pînă la 
1 August: după ce trupele inimice au fost respinse 
din poziţiile lor şi silite a se retrage, Românii le-au 
urmărit timp de 4 zile şi au recucerit 30 de locali
tăţi. Ofensiva aceasta a fost oprită, din pricină că 
atunci începe debandada pe frontul rusesc din 
Bucovina, care infiuenţează pe cel din Moldova 
şi slăbeşte puterea de ofensivă a frontului ro- 
mâno-rus. ţ] ® staţie c. f. jud. Tutova între Zor
leni şi Prut.

mArAţei, com. rur. jud. Suceava, plasa Dra- 
gomirna; 2000 loc. Circ. com. cu 2 sate (1929).

MArcAU’I’I, com. rur. jud. Hotin, plasa Bri- 
ceni: 2546 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Cepeleiiţî.

mArceşti, circ. com. jud. Dîmboviţa,plasa 
Bilciiireşti; cu 8 sate (1929).

MARCULEŞTI ® circ. com. jud. Ialomiţa, 
plasa Slobozia, cu 8 sate (1929). t © m.-tIbo,
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Ap. Mărgărit.

corn. rur. jud. Soroca, plasa Floreşti; 2807 loc. 
După legea 1929, sat circ com. Floreşti. ® staţie 
c. f. linia Bftlţi-Mateuţi.

MARGUŢA, sat jud. Ilfov corn. Pantelimon. 
Aci a fost multă, vreme spital de alienaţi. Era şi o 
veche mănăstire, din care a rămas biserica, zidită 
In 1.587 fie Dan vel-logofăt.

MĂRDARESGU qeorqe (*1866), general ro
mân. Sublocotenent 1KH8, general de brigadă 1916, 
de divizie 1918, de corp de armată 1927. Retras 
din oştire, e senator de drept. A fost şef de stat- 
major al armatei a 2-a în 1916 şi 1917. Numit 
comandantul forţelor române din Transilvania la 
12 Aprilie 1919, el porneşte ofensiva în contra 
Ungurilor la 16 Aprilie, avînd de rezultat gonirea 
armatelor ungureşti peste Tisa şi ocuparea Bu
dapestei.

MARGARIT apostol (*1834fl903), pro
fesor român îii Macedonia (de la 1862 cu întreru
peri), inspector al şcoalelor române din Turcia. 
A publicat scrieri despre situaţia şcoalelor şi 
studii istorice despre Românii 
din Macedonia. {Eludes histoH- 
qacs suT Ies Valaques du Pinde,
1881; Les Grecs, Ies Valaques ei 
Ies Albanais et Vempire turc, 1886).
A fost membru corespondent al 
Academiei Române (1889).

MARGAU, com. rur. jud. Cluj, 
plasa Calata; 2320 loc.

MArgealA ştefan. Român 
basarabean,'a publicat In 1827 la 
Petersburg o gramatică mao-română.
In 1829 se găsea la studii în Paris. A fost func
ţionar în Ministerul de instrucţie din capitala 
imperiului.

MARGINEAMTJ alexandru (*1871tl930), 
general român. Sublocotenent în 1891, a intrat în 
războiu colonel. General de brigadă 1917, de di
vizie 1919.. S’a distins în lupteie de ia Mărăşti 
şi Varniţa.

mărgineni ® com. rur. jud. Neamţ, plasa 
Războeni; 2003 loc. După legea 1929, sat ţine de 
circ. com. Dochia. 1f ® circ. com. jud. Bacău cu 
17 sate (1929). H ® măn. jud. Prahova com. Hai
manale, fundată de familia Cantacuzino pe la 
1554. A fost şi închisoare politică pe la 1840. Aci 
au stat Nicolae Bălcescu şi alţii.

mARTINENI, circ. com. jud. Trei-Scaune, cu 
3 sate (1929)!

MARTINUŞ, circ. com. jud.' Odorheiu cu 3 
sate (1929).

MAŞ-GAUŢI, com. rur. jud. Orheiu, plasa 
Criuleni; 5911 loc. Circ. com. cu 12 sate (1929).

MAtAsaRU, staţie c. f. jud. Dîmboviţa între 
Titu şi Goleşti (linia Buc.-Piteşti-Craiova, etc.).

MAtrigi, com. rur. jud. Mureş, plasa Eremi
tul; 1038 loc. Staţie c. f. linia îngustă Tîrgu- 
Mureş-Sovata-Praid.

MÂŢ Au ® com. rur. jud. Muscel, plasa Dîm
boviţa; 2018 loc. După legea 1929, sat din circ. 
com. Pravăţ. Tf © vîrf de. munte jud. Muscel, alt. 
1050 m.

MAXINENI, circ..com. jud. Rlmnic-Sărat, 
plasa Măicăneşti; cu 8 sate (1929.). Aci a fost o 

, mănăstire, din care a rămas o biserică, zidită de 
Mateiu-Basarab în 1638.

MAzAnAEŞTI circ. com. jud. Suceava cii 
6 sate (1929).’

MAZ Are ANUL VARTOLOMEIU (f ca. 1800), 
călugăr şi scriitor bisericesc în Moldova. A avut 
ranguri bisericeşti importante. A tradus multe 
scrieri religioase, şi a scris o relaţie a unei călătorii 
în Rusia. Lui i se atribue Panegiricul lui Ştefan 
cel Mare, o frumoasă compoziţie retorică reli
gioasă şi istorică, publicată de Kogălniceanu în 
1841; alţii cred că e o operă tîrzie care imită felul 
de scriere dip sec. xviii.

MEGA (sau meoca), oraş în Arabia (Asia), 
60.000 loc., este locul de pelerinaj ai Mahomeda
nilor; fiecare credincios e dator să meargă cel puţin 
odată în viaţă la Meca, să ocolească de şapte ori

caaba (»^ acest cuv.). Locuitorii trăesc din comer
ţul ce fac cu nenumăraţii pelerini. Ca construcţie 
e vestită moscheea cadrilatcră cu arcade. In jurul

MEGENA CAlus CILVIDS (*69f8 a. Chr.), po
litic roman, amic al lui August, abil seducător 
al inimicilor acestuia, protector al poeţilor şi 
artiştilor. Viaţa privată cam uşuratică. Numele 
său a devenit sinonim cu protector ai Actelor..

MEGKLENBURG-STRJELITZ, mare ducat 
în Germania; 2930 km. p.; 112.000 loc. Cap.; 
Nea-Strelitz, 12.000 ioc.

MEGKLENBURG-SGHWERIN, mare ducat 
în Germania; 13.127 km. p.; 688.000 loc. Capitală: 
Schwerin; 50.000 lOC.

MEDIAŞ, com. rur. jud. Tîrnava-marc, plasa 
Mediaş; 14.000 loc. Staţie c. f. linia principală Bu- 
cureşti-Cluj între Sighişoara şi Copşa-Mică. Oraş 
vechiu, are o biserică săsească din 1460.

MEDIGI cosmo (*1519tl574), primul mare 
duce de Toscana, îşi stabili domnia după multe 
şi mari războaie şi negocieri, pedepsind cu cruzime 
pe inimicii învinşi şi servindu-sc de intrigi ca să 
reuşească. Ca domnitor, a încurajat artele şi a 
pus să se construiască mari lucrări de căi de co
municaţie.

MEDIGI OIOVANNI (*1498ţl536), generai ita
lian, şef de trupe de condotieri, luptînd pentru di
feriţi suverani. Murind în urma unei răni, trupele 
lui purtară doliu şi se numiră de atunci bandele 
negre.

MEDIGI LOBENZO magnificul (*1448 ţl492), 
duce’de Florenţa, vestit mai ales prin sprijinul a- 
cordat artişiilor şi literaţilor.

MEDIEŞ-AURIT, com. rur. jud. Satu-Mare , 
plasa Seini; 3449 ioc.

MEDINA, oraş în Arabia; 20.000 loc.; aci 
mormîntul lui Mahomet.

MEDITERANA MAREA ( » Europa) între 
Europa, Asia ş’i Africa, comunică cu Oc. Atlantic 
prin strimt. Gibraltar; a doua comunicare s’a 
stabilit prin tăierea Canalului de Suez. Supraf. 
totală 3 milioane km. i). in cari intră şi Marea 
Neagră (424.000) şi Adriatica (135.000).

MEDJIDIA, com. urb. jud. Constanţa plasa 
Medjidia lingă balta Carasu; 9000 loc. Staţie
c. f.pe linia Cemavoda-Gonsstanţa; de aci porneşte 
linia spre Babadag şi linia spre: Bazargic. Are 1 
gimnaziu de băeţi. Numele îi vine dela Sultanul 
Abdul Medgid.

MEDOG, regiune In Franţa (Gironde); vinuri 
vestite.

MEFISTQFELE sau MEPHISTO, numele dra
cului în une’le scrieri germane, de unde a trecut 
şi in alte literaturi.

MEGHELUŞ (ungureşte magyaros), munte 
în Garpaţi, între satele Breţeu şi Oituz. Aci a 
fost, in cursul marelui războiu, o mare luptă, 
victorioasă pentru Români, în zilele de 11—13 
Octombrie 1916, cu care începe seria de lupte ce 
formează intîia bătălie a trecătorilor.

MEGISER HIERONYMUS (1T616), filolog germ., 
publică (1592) o colecţie de speci
mene linguistice, între 
cari e şi un Tatăl nostru 
românesc, însă zice că 
este în limba chineză.

MEGLEN (sau MEOLE- 
NIA), 'regiune din Grecia 
aşezată la V. de rîul Var-
d. ar, numită şi caragiova.
Intr’o parte din acest ţi
nut locuesc şi Români.
Ei se deosebesc de ceilalţi 
Români {Aromâni) din 
peninsula balcanică prin 
faptul că unii au îmbrăţişat 
islamismul şi prin vorbi
rea lor care este ca un 
subdialect, alţii zic un dialect particu'ar. Numele 
ce-şi dau ei Înşişi este Vlaşi. In cercetările etno
grafice şi linguistice s’a obişnuit să li se zică Me-

mAr-
ME6

Tipuri, dp Meglenezi 
(După: Weigand^

174Q



MEH- Kieaezi sau Megieno-români. Aşezările lor sînt cu- 
MPK' Pr^n9e într’un oraş mic (Ninta) şi în cîteva sate:
iVICiX 09aol1 BlrlslaVf Lo

//
OLugun[4

ranţa, Huma, Llmn- 
nlta, Onpa, Tlrna- 
leca, BatovUa, Li
vid z. Vorbirea lor 
se caracterizează 
prin aceea că 

schimbarea labia- 
lelor este altfel 
declt a Macedo
românilor, sune
tele d şi î sînt 
confundate în

tr’un singur su
net, (i final cade 
în grupa nă, etc.

MEHADIA (D 
corn. rur. jud. Se- 
verin, plasa Or
şova; 2233 loc. 
aproape de st. 
baln. Băile Haion- 
laoe; st. C. f. linia 
Bucureşti - Timi
şoara. f d) rîu, a- 
fluent al r. Cerna.

MEHj&DICA, 
corn. rur. jud. Se- 
verin plasa T-ere- 
gova: 2200 loc.

MEHEDINŢEANU lupu (tl618), boer român. 
Era paharnic. A'fost Intre conducătorii unei 
mişcări contra Grecilor şi în special contra Dom
nitorului Alexandru Iliaş. Nereuşind, a fugit în 
Ungaria, dar mai tîrziu a fost prins de urmaşul 
lui Alexandru şi predat Turcilor, cari îl uciseră.

MEHEDINŢI, jud. In Oltenia; cap. Tumvr 
Seuerin-, 5320 Km. p., 287.000 loc. (1915); are 9 
plăşi, 3 corn. urb. şi 204 corn. rur. (1926); face 
parte din circ. Curtii-de-apel din Craiova; are 10

Curmoi Vai^r

Harta regiunii "Meglen. 
(După: Weigand) ■
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PL. CÂMPUL

Harta jud. Mehedinţi.

şcoale primare urbane şi 335 rurale (1929), 102 
cooperative de aprovizionare şi consum ou capi
tal 3.898.000lei (1925), 55 coop. p. exploatare de

Stema jud. Me- 
hedinji.

păduri CU cap. 1.730.000 lei (1925), 317 biserici, 
ţine de eparhia Rîmniciilui

MEHEDINŢI suiiON (*1868), geograf şi scrii
tor român. După studii în Germania, a fost 
primul profesor al catedrei de 
geografie la Universitatea din 
Bucureşti (1901). Membru al A- 
cademiei Române (1915). A 
fost ministru . de instrucţie în 
1918. A publicat Btuajt de ejo- 
ciaiitate în legătură cu cursul 
său: Problemele geografice con
temporane, 1900; Eterogeneitatea 
celor patru sfere, 1900; Obiec
tul si definiţiunea geografiei,
1901 ^Anlropogeografia, 1904; A- 
plicăfi antropogeografice, 1909;
Vechimea poporului român şi 
legătura cu elementele alogene, 1925; apoi cărţi 
didactice pentru curs secundar (în multe ediţiuni 
începînd din 1911). Incepînd din 1893, a publicat 
articole în „Convorbiri literare" cu subiecte 
diferite de politică, organizare şcolară, educaţie 
populară, etc., iar între 1907—1920 a fost directo
rul revistei. Cu aceleaşi preocupări, a întemeiat o 
revistă/pentru popor (Duminica poporului) şi a 
scris cărţi cu privire la biserică (Pentru biserica 
noastră, 1911, Poţi fi om fără a fi creştin?!. ,t.), 
la şcoală (Îndărăt spre şcoală, i901. Şcoala popo
rului, 1918, Altă creştere: şcoala muncii, 1919), 
la ednoaţle In genere şi la pregătirea tineretului 
pentru viaţa (Către noua generaţie, 1912, Ofen
siva naţională 1912), la llleratnră (Primăvara 
literară 1914). Notăm încă; o biografie a lui 
Titu Maiorescu (1915) şi o operă de cultură gene
rală: Ce trebue să cugete un Român despre ţara şi 
naţia română, 1921. Discursul de recepţie la Aca
demie a tratat despre Caracterizarea unui popor 
prin munca şi uneltele sale (1920).

MEHMET ALI paşa (*l827tl878), general 
turc, de origine germană (earl detboit), a luat 
parte în războiul Grimeei (1853), în războiul 
contra Ruşilor şi Românilor (1877), a reprezentat 
statul la congresul din Berlin (1878), a fost asa
sinat în Albania.

MEIDANCHipi, com. rur. jud. Tulcea, plasa 
Isaccea; 2120 loc.’După legea 1929, sat circ. com. 
Nicoliţel.

MEILHAC henri (*1831tl897), autor dramatic 
francez. Membru al Academiei franceze (1888). 
Op pr. La vertu de Cilimăne (1861), Dăcori 
(1888). Asemenea, în colaborare cu Halâvy, libre
tele operetelor lui Ollenbach: Belle . HHene 
(1864), La Pârichole (1868), Les Brigands (1869). 
In colaborare cu A. Millaud: Mam'zelle Nitouche 
(1883). Multe din acestea s’au jucat pe scenele 
teatrelor noastre.

MEILLET fmele] antoine (*1866), filolog 
francez. S’a ocupat de gramatica comparată 
(Introduction a l'elude comparative des langues 
indo-europâcnnes, 1903), de teoriile generale ale 
linguisticei (La linguistique, 1915, Linguistique 
historique et l. generale, 1921), şi a studiat istori
ceşte desvoltarea cîtorva limbi din Europa (greacă, 
1920, latină, 1928, polonă, 1921, serbo-croată, 
1924). A vizitat ţara noastră şi a ţinut conferinţe. 
E membru onorar al Academiei Române (1923).

MEISSONNIER [mesonie] ernest (*1815_ 
tl891), pictor fr.. După ce dete preţioase scene 
de interior şi de viaţă intimă, însoţi statul-major 
al lui Napoleon m în Italia şi făcu tablouri 
istorice; deasemeneâ în timpul războiului din 
1870 începu o serie, pe care n’o termină. '

MEITANI oeoboe (*1840tl909), advocat şi 
jurist român. A publicat Studii constituţionale, 
1878, şi o lungă cercetare asupra constituţiei din 
1866 în multe fascicole (1880 şi urm.), lucrare 
premiată de Academia Română. In tinereţe a pu
blicat şi un volum de versuri (Clnturi intime, 
1860). A fost deputat şi senator în multe legis
laturi.

MEKHONG, fluviu în Asia, lung 4500 km.
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MELANCHTON FILIF SCHWABTZERD (*1497 
+1560), unul din întemeietorii protestantismului şi 
luptător neobosit. Lui se datoreşte Confesiunea 
de la Augsburg. A lăsat numeroase scrieri.

MELANESIA, regiune din Oceania (•«- hartă 
oceania), cuprinde grupele de insule de lă Noua 
Guinee pînă la ins. Figi; 145.892 km. p., 642.300 
loc.

MELAJMţA BOUANA (sec. V), sflntă, prăznuită 
de biserica ortodoxă la 31 Decembrie. A trăit pe 
timpul lui Onoriu. Era dintr'o familie bogată şi 
nobilă. După ce s’a căsătorit şi a pierdut copiii, 
şi-a vîndut averea şi a înfiinţat o mănăstire, 
unde a murit după o viaţă pioasă.

MELBOtlRNE, oraş In Australia, capit. Co
loniei Victoria; 491.000 loc.

MELCHISEDŞC, pers. biblic (Vechiu Test.),' 
preot şi rege în Ierusalim (2000 de ani a. Chr.).

MELGHISEDEG ştepANESCU (*1822tl892), 
prelat şi istoric român. A învăţat la Seminariul din 
Iaşi (Sooola), s’a călugărit (1843), a fost hi
rotonit ierodiacon şi numit inspector al Semina- 
riului. A făcut studii superi- “
oare teologice la Kiew (1848 
ş. u.). Intorcîndu-se, a fost 
profesor şi rector al semina- 
riului din Iaşi, rector al celui 
din Huşi, arhimandrit, arhie
reu, conducător al episcopiei 
din Ismail, Huşi, episcop ti- 
tular la Roman. A fost mem
bru' al divanului ad-hoc şi 
luptător neobosit pentru u- 
nire. Ministru în primul cabi
net al Iui Kogălniceanu (1861), 
a demisionat, fiindcă un nu
măr de meriibri ai Adunării nu admiteau ca 
un călugăr să fie ministru. Membru al Academiei 
Române (1870), el a îmbogăţit şi literatura spe
cial bisericească [Liturgică, 1853; Tipic, 1854; 
Teologie dogmatică, 1855; Catehismul ortodox, 
1857; Teologia pastorală, 1863; Euhologiu, 1873) 
Şi istoria bisericească [Cronica Huşilor şi a epis
copiei, 1869; Cronica Romanului şi a episc-, 1874;
,Inscripţiile bisericelor armeneşti din Moldova, 
1881; Inscripţia de la mănăstirea Râsboieni, 
1882; Viata Mitrop. Filaret ii, 1883; Viata lui 
Grig. Ţamblac, 1884; Notiţe istorice adunate de 
la i8 de mănăstiri şi biserici, 1885; Biserica 
română în luptă cu protestantismul, 1890; Istoria 
bisericii Trei Ierarhi, ş. a.), prin acestea a adus 
contribuţii preţioase şi istoriei generale şi istoriei 
literare; a tradus cuvîntările Sf. loan Hrisostom, 
1883, a editat didahiile sau predicile lui Antim 
Ivireanul, 1889; a tratat diferite chestiuni de 
actualitate, cu privire la organizarea bisericească 
[Ierarhia şi instituţia sinodală In bis. ortodoxă, 
1803; Papismul şi starea actuală a bisericii tn 
România, 1883; Memoriu despre starea preoţilor, 
1838) sau la cea şcnlată [Facultatea de teologie, 
1882; Cuvtnt pentru şcoala şi biserica română, 
1885), sau cu privire la diferite amănunte în le
gătură cu viaţa şi activitatea preoţilor, ş. a. 
[Clntările bisericeşti, 1882; Editarea cărţilor 
bisericeşti-, 1882; Biserica şi Calendarul, 1831; 
Despre cinstirea şi închinarea icoanelor, 1890).

MELEDIG, st. balneară, jud. Buzău corn. 
Lopătari. Ape sărate cu iod, brom, sulf.

MELETIE ARHIEPISCOPUL 
(t381)v sfînt,. prăznuit de bi- 
sericaortodoxălal2 Februarie.
A fost patriarh al Antiohiei, 
detronat şi gonit de trei ori 
şi iarăşi chemat, după cum 
împăratul era amic sau ad- 
versaralarienilor. Elaîncercat 
să aducă pacea în biserică, 
dar muri chiar în timpul 
sinodului ecumenic de la Con- 
stantlnopol.

MELETIE BRAND ABURUL,
mitropolit al Moldovei 1844—1848. A fost întâiu

'Şfl

Mitropolitul Meletie.

episcop de lĂşi (din 1803), apoi de Roman MFI - 
(din 1826). '

MELE'TIE MACEDONXJL tw MAOEDONUL. M uN
MELETIE, mitropoUt al Proilaviei pe la 1644. ■
MELŞTIE EOVAOI (•t-1770), episcop român- 

unit al diecesei Oradia-mare, dar supus episcopului 
catolic din acelaşi oraş. Originar din Macedonia, 
era preot, cînd a fost nuniit de guvernul din Vicna 
(1748); a stăruit, fără succes, să-şi valorifice drep
turile, să devină realmente conducător al diecesei.

MELEDON QEOROE (*1831 tl897), profesor 
român. A fost profesor la colegiul din Iaşi, director 
la ministerul Cultelor din Moldova, director ge
neral al şcoalelor, inspector şcolar. A publicat 
cîteva cărţi didactice şi un curs dePedagogieilSIi).

MELILLA, oraş în Maroc pe coasta N." a Africei,
, port la Mediterană; 2000 loc. Aci a fost o veche 

colonie romană.
MflLINE JULES (*1838), om politic francez, 

ministru, prez. al Camerei, prez. de consiliu, şeful 
partidului progresist, susţinător al tarifului pro- 
tecţionist (1892); ultima dată ministru de agri
cultură în 1915—16.

MELPOMţNE, muza Tragediei.
MEMFIS (MEHPHis), oraş în Egiptul antic, în

temeiat, după legendă, de Menes, primul rege din 
prima dinastie tinită; prin sec. xi p. Chr. se ruină.
Prin săpăturile arheologilor s’au descoperit multe 
statue şi părţi din templul lui Phtah.

MŞMNON © pers. legend. Grecia antică: unul 
din eroii de la Troia, omorlt de Abile. 1f © rege 
al Etiopienilor S’a socotit că una din statueîe 
colosale din necropola tebanâ (Egipt) II repre
zintă pe el.

MEMORANDUM AL ROMANILOR DIN UNGARIA, a- 
dresat împăratului Frantz losef în Maiu 1893, 
urma să-i fie prezentat tn Viena de o delega- 
ţiune specială ; guvernul Ungariei a convins pe 
suveran să nu primească pe delegaţi şi să 
înapoieze memorandul în plicul nedesfăcuţ.
Acest act, prin care Românii îşi arătau suferin
ţele din cauza legilor şi practicilor ungureşti, a 
a fost publicat. Guvernul Ungariei a socotit 
această faptă ca o trădare şi a dat în judecată 
pe membrii comitetului: Dr. I. Raliu, G. Pop de 
Băseşti, luliu Coroian, Vasile Lucaciu, Dim.
Comşa, T. Mihaly, Aurel Sveiu, ş. a. Curtea 
cu juraţi din'Cluj i-a condamnat (Mai 1894) 
la închisoarfe (între 5 ani şi 2 luni). Unii au 
trecut în România, alţii au fost închişi la Se- 
ghedin şi la Vaţ şi graţiaţi în 1895. Aceste îm
prejurări au înăsprit mult relaţiile dintre naţi
onalităţile Ungariei şi guvernul ţării şi a prile
juit manifestări de protestare în Bucureşti şi 
în alte oraşe ale regatului român.

MENAM, 11. Siam, se varsă în golful Siam;
1370 km. lung.

MENGÎKOV ALEXANDRU SERGHEVICI (*1787 
fl869), general şi polit. rus, participă la războaiele 
cu Turcii; fu arribasador la Constantinopol în 
vremea evenimentelor din 1853 şi precipită, prin 
purtarea lui, deslănţuirea războiului.

MENDEL lOHAN GREGOB (*1822 t 1884), bo
tanist austriac. Fiind călugăr sau^tin, a stu
diat biologia plantelor din grădina mănăstirii, 
mai ales .fenomenele de ereditate: s’a ocupat şi 
de hibrizi. A stabilit o serie de legi ale eredităţii 
cari arată în ce chip se transmit caracterele 
părinţilor în cursul mai multor generaţii.

MENDELEJEFF DIMITRIE IVANOVIOI (*1834 
fl907), chimist rus, prof. la Univ. Petersburg; 
făcu studii asupra petrolului, compresiunii gazelor,
6tc.

MENDELSSOHN BARTHOLDY FELIX
(*1809tl847), compozitor german. Op. pr. Visul 
unei nopţi de vară, Edip- la Colonna, Antigona.

MENBfiS CATULLE (*1841 tl909), poet şi autor 
dramatic francez. Traduceri româneşti: Sanguine 
(de Bonif. Florescu, 1889); Nihilista (f. a.); Arta 
de a iubi (de I. S. Spartall, Buc. 1903); Romanul 
roşu (de V. Trifu, Buc. (1912); Nuvele (Iaşi 1913);
Tlnăra căsătorită (de L. Danon. Buc. 1918).
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Menelik 11.

MEN- MENDQZA HUBTAbo DE- (*1503 tl585), poet 
..p-|- spân. Op .pr. Lazarillo de Tornies (1554); Răs- 

boiul Grenadei. Poveşteşte lapte la'cari a luat 
parte.

MENELIK (*1842tl913), negus al Abisi- 
niei, deveni şi împărat al Etio
piei (1889). După un tratat cu 
Italia (1889), interpretat de a- 
ccasta ca acordlndu-i protecto
ratul, Isbucni războiul (1895)., 
încheiat cu Infrlngerea Italiei şi 
cu recunoaşterea independenţei 
(1896).

MENENIUS AORIPPA, wm- A-.
ORIFFA.

MENTON [ma"ton], oraş în 
Franţa, la 21 km. de Nisa; 9000 
loc.; renumit pentru clima duice, 
care atrage mai ales iarna suferinzi din toată 
Europa. Aparţine Franţei din 1860.

MENUMORTJT, duce al unui mic stat ro
mânesc, care se găsea prin părţile N. 'V. ale Tran
silvaniei pe la anul 888; era vasal al împăratului 
bulgăresc.

MERA lOAN T. (* 1864 fl909), preot şi învăţător 
român în Transilvania. A publicat povestiri şi bas
me culese din popor, între cari un voi. Din lumea 
basmelor, 1906.

MERA (sau MiBA), fostă mănăstire, jud. Putna, 
pe Mîlcov, întemeiată pe la 1686 de un Moţoc din 

. Odobeşti, terminată şi înzestrată de Constantin . 
Cantemir (1689) şi de fiul său Antioh (1706). Azi 
e biserică de mir.

MERAN, oraş în Italia, provincia Tirol; 23.000 
loc., st. balneară.

MERCIER [mersie] DEsmfi (*1851), cardinal 
belgian. A avut o atitudine demnă sub ocupaţia 
germană In timpul marelui războiu: a publicat 
memorabile scrisori pastorale.

MERCUR (HERCUEltr), zeu roman fiul lui Ju- 
piter, mesagerul zeilor, zeul 
elocvenţei, al comerţului şi 
al hoţilor. Echivalent cu 
grec. Hermea.
, MEREI, circ. coin. jud.
Buzău cii 17 sate (1929).

MEREJKQVSEI DI- 
MITRIE SERQEVIOI (*1866 
tl929), scriitor rus. Trad., 
rom: Moartea zeilor (de 'V 
Demetrius, 1916), Leonardo 

' da Vinci (de V. Deme
trius, 1920), învierea zeilor 
(de 'V. Demetrius, 1921),
Petru cel Mare (de 'V. De
metrius, 1923), Iubirea 
mai tare ca moartea (de Al. lacobescu, f. a.).

MERENI ® corn. rur. jud. Lăpusna plasa 
BudPşti;’4800 loc. Circ. corn. cu 20 de sate. 1f 
® u.-DE-JOS, corn. rur. jud. Vlaşca, plasa Cll- 
niştea; 2539 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Crevenicu.

MEREŞTI, coin. rur. jud. Odorheiu, plasa 
Ocland;'2731 loc.
M£rim£:e PROSPER (*1803tl870), scriitor fran

cez; membru al Academiei de inscripţiuni (1843), 
al Academiei Franceze (1844); stărui pentru a fi 
cunoscute în Franţa literaturi streine, mai ales 
cea rusă. Traduceri româneşti: Carmen (de Radu 
Baltag, Buc, 1908), Coldmba (de Natalia losif. 
Buc. 1909), Noaptea de urgie şi măcel (de G.B. 
Rareş, 1920), Amantul Venerei, nuvele (de D. 
Karnabat, 1918), Dama de pică (de S. Panteli).

MERIŞANI, corn. rur. jud. Teleorman, plasa 
Bălăci; 2182 loc. Circ. corn. cu 6 sate (1929).

MERQPA, pers. miţol. grec., fiica lui Atlas şi 
soţia lui Sisif. 'Viaţa ei dete subiect tragediilor 
scrise de Euripide (greceşte). Mafiei (Hal. 1713), 
Voltaire (Ir. 1743) Aceasta din urmă a fost tradusă 
în româneşte de Grigore Alexandrescu, publ. 
1847.

MEROVINGIENI, numele primei dinastii na-

Mercur.

ţionale în Franţa (după numele lui Merovee), 
începe cu Glodion (428—448) şi se sflrşeşte cu 
Dagobert II (673—679). ,

MESAXiINA (sauMESSALiNA) (*15t48), împă
răteasă romană, fiica lui Valerius Messala, soţia 
Iui Glaudiu, vestită prin desfrînările vieţii ci. 
Grudă şi lacomă de bani, făcu să piară mulţi 
bărbaţi şi femei; dar fu şi ea ucisă din îndemnul 
soţului ei. ■

MESIA (= MOESiA sau MISIA la scriitorii noştri 
vechi), regiune din peninsula Balcanică, cores- 
punzînd aproximativ cu Bosnia, Serbia şi Bulga
ria de azi. Aci erau două provinci romane: m. su
perior cu cap. sardioB şi M. INFERIOR, cari au suferit 
modificări în curăul timpului pînă au fost stă- 
pinite de barbari.

MESLIN, insulă în Dunăre jud. Tulcea în 
braţul Ghilia.

MESMER FREDERIC ANTONIO (*173411815), 
medic german, a descoperit magnetismul animal.

MESOPOTAMIA, în anticitate numele re
giunii cuprinse între Eufrat şi Tigru. Aci au fost 
regatul Ninivei, al Babiloniei, al Galdeei, al Asi- 
riei.

MESSINA, oraş în Italia (Sicilla) la strim- 
toarea de Messina; 176.000 loc. Are Universitate, 
muzee şi o catedrală din sec. xi. Datează din 
timpuri foarte vechi. In 1908 a fost distrus de un 
grozav cutremur.

MESTECĂNIŞ, munte în munţii Bistriţei 
(1100 m.), pe acolo şi trecătoare.

MEŞOTA ioan (*1837 tl878), profesor român. 
A fost director al liceului român din Braşov (1870); 
a publicat un curs de istorie universală adaptat 
după PQtz (1867—80), care s’a întrebuinţat mult 
timp şi în şcoalele din România; cîteva studii şi 
articole asupra istoriei Românilor şi articole 
despre pedagogie şi organizarea şcolară. A fost 
membru corespondent al Academiei Române 
(1877).

METASTASIO TRAPASSIPIETRO (*1698 tl782), 
poet ital.; trăi mult în Viena, scrise tragedii, poezii 
ocazionale, studii literare. Op. pr. Catone, Se>ni- 
ramis, Alessandro, La clemenza di Tito. Trad. In 
rom. Ahilevs la Schiro, trad. din greceşte de 
lordache Slătineanu, ISn ^ Milosirdia lui TU, 
de A. Beldiman, ms. 1784.

METCHNIGOV [mecinicov] ilie ilioi (*1845 
tl916), naturalist rus de origine română. Cu Di- 
mitrio Cantemir a trecut în Rusia (1711) şi un 
boer pe care Ruşii l-au numit Iurie Stepanovici şi 
care avea rangul de spătar (ruseşte: mednic). 
Dăruindu-i Petru cel Mare o moşie în ţinutul 
Harkov, a rămas acolo cu fostul său Domn şi 
fiul său a primit supranumele din care şi-a format 
un nume de familie. Un urmaş al acestuia a fost 
Ilie Ulei. El a condus cîtva timp institutul bac
teriologic din Odesa, apoi s’a stabilit Ia Paris- 
(între 1886—96), unde a lucrat sub direcţia Iui 
Pasteur şi apoi a condus însuşi lucrările. Dintre 
operele sale, mai cunoscute sînt: Fagocitoza şi 
Imunitatea. A fost membru onorar al Academiei 
Române (1911).

METEŞ ŞTEFAN (* 1887), preot şi scriitor român. 
Director al Arhivelor din Cluj. Membru corespon
dent al Academiei Române (1919). A publicat 
scrieri asupra unor chestiuni speciale ain trecu
tul Transilvaniei {Istoria bisericii, 1918, Relaţiile 
cu Ţara-Românească, 1920, Viaţa agrară, 1921, 
Voevozii români, 1922, Relaţiile lui Şaguna cu 
Românii din Principate, 1925, Păstori ardeleni 
In Principate, 1925, Moşiile Domnilor şi bperilor 
din Principate în Ardeal, 1925); a studiat blbllo- 
gratia scrierilor lui N. lorga (1913, 1921) şi ca 
lucrări mai generale, a publicat o monografie 
asuprp Regelui Ferdinand (1925) şi un prim vo
lum din Istoria neamului românesc (1922).

METODIE, episc. al Buzăului 1740—1749, a 
restaurat multe biserici din eparhie.

METODIŞTI, nume dat, tn sec. xvii, puritani
lor englezi (în Anglia) şi doctrinarilor catolici 
(în Franţa); astăzi sînt diferite secte creştine.
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răspînclite în toată lumea, pornind toate de la 
protestantism.

METTERNICH CLEMENT WENCESLAS PRINŢ' 
(*1773 tl859), om politic şi diplomat austriac, 
vestit prin acţiunea sa susţinută contra prepon- 
deranţei lui Napoleon, deşi în aparenţă îi era amic 
(el a negociat căsătoria cu Maria Luiza şi alianţa 
contra Rusiei în 1812). Inceptnd de la congresul 
de ia 'Viena (1815), autoritatea lui deveni aşa de 
mare Incit de cuvîntul lui asculta nu numai Au
stria, dar şi Europa. Prin aceasta asigură pres
tigiul Austriei. Revoluţia din 1848 11 sili să de
misioneze şi să fugă cliiar din ţară pînă cînd se 
liniştiră lucrurile, dar rolul său încetă.

MEŢIANU lOAN (*1828ţl916), mitropolit or
todox român în Transilvania.
Preot, 1858, protopop, 1860, 
vicar episcopesc, 1874, episcop 
al Aradului, 1875. Aci a reor
ganizat învăţămîntul teologic- 
pedagogic, a înfiinţat o tipo
grafie diecesană, a instituit un 
fond pentru ajutorarea preo
ţilor, a reuşit să despartă de
finitiv de ierarhia sîrbească 
comunele cu populaţie romă-., 
nească. In 1898 a fost ales 
mitropolit şi s’a stabilit in Si- Miirop. Meţianu. 
biu, în 1899.

MEŢOVO (MINCID), orăşel, în Grecia (Epir); — 
8999 loc. Mulţi Aromâni.

METZ [mes], oraş în Franţa (Lorena) pe Mo- 
şelle; 60.000 loc. Are o catedrală începută în 
sec. XIV, o primărie din sec. xviii. Datează din 
timpul Romanilor. Dintre evenimentele mai im
portante, notăm asediul 
din timpul războiului fran
co-prusian si capitularea 
lui Bazaine (27 Oct. 1870).

MEtnVTANN ERNST 
(*1862 fi 915), pedagog ger
man. A fost profesor la 
universitatea din Ztlrich, 
întemeietorul pedagogiei 
experimentale; a publicat 
mai multe lucrări şi a în
temeiat o revistă de spe
cialitate. La noi trad. Si
stemul esteticii (de I. Ga- 
brea, 1928).

MEIJRTHE, rîu în Fran
ţa, afl. al fl. Moselle, lung.
170 km.

MEUSE, fl. udă Franţa,
Belgia şi Olanda; lung. 950 
km.; se varsă în Marea 
Nordului prin mai multe 
braţe, din cari unul la Ro- 
terdam.

MEXIC (ESTADOS UNipOS 
MEXicANOS), republică fede
rativă compusă din 27 dc 
state în America de N.

(••- America); supraf.
1.987.201 km.p.; 13.605.000 
loc. La E. şi V. are două 
şiruri mari de munţi (cele 
mai mari înălţimi 4000 şi 
5000 m.) Înainte de des
coperirea Americei, a avut o civilizaţie des- 
voltată; Cortez a ocupat ţara In 1519 pen
tru Spania ; în sec. xix au început (1808) 
răscoale şi încercări de a deveni independentă. 
In 1822 un general spaniol, trădîndu-şi statul, 
proclamă independenţa Mexicului şi deveni îm
părat, dar fu răsturnat (1823) şi se proclamă re
publica, după modelul Statelor-Unite. După 
multe războaie şi turburări grave interne, fu 
cîtva timp imperiu sub protecţia Franţei (Maxi- 
milian), dar redeveni republică şi a'vu aceleaşi 
turburări, dar sub prezidenţia lui Porfirio Diaz îşi 
restabili prosperitatea economică şi legăturile

cu celelalte state. Capitala este: Mexio, 335.000 MET-
Se mărgineşte la N. şiN-E. cu St.-Unite, la E. _MEY 

cu Golful Mexicului, la S-E cu Honduras, la S şi.
Ia S-V. cu Oceanul Pacific. La N.-V. este ooiini şi 
Peninsula Calltomla; la S. E. peninsula Yukatan, 
unite prin istmul Tehuantepek. In mijlocul ţării este 
un podiş înalt (Podişai Mexicului) închis Ia E. de 
Sleta-Madre, la N. şi la E. de prelungirile Munţilor 
Stlncogl şi de Siera-Hadre de Est, la S. sint alte Şiruri 
de munţi cu yîrfuri înalte şi ■vulcanice: Popocatepei 
(5452 m.l şi Orlzaba (5.555 m.':.

Oraşe pr. Qnadalalara, Pnebla, Merlda, Tera Cmz, Orl- 
zaba, Qneretaro, Acapnico, La Paz, Carmen, Cblhabua,
SaltlIIo, Zaoatlcos, Dnrando.

Fluvi şi rîuri: Blo Qrande del Norte, parte din Colora
do, care vine din Statele-Unite şi se varsă în Golful 
Californiei.

ME'YER-L'ObKE wilhelm (*1861), filolog 
german, profesor la lena. la 'Vie- 
na. Op. pr. Neutrullatin in lim
bile romanice (1883), Gramatica 
limbilor romanice (1900). E mem
bru onorar al Academiei Ro
mâne (1906).

MţîYERBEER OIACOMO (LIEB- 
MANn'bexb) (*1791tl864), com
pozitor german. Op. pr. Fiica 
luiJephU [l8iS),RoberlleDiable 
(1831, cu libret de Scribe, re- 
prez. la Paris), ffMguenoţii (1836),
Profetul (1849), Africana (re- Meyerbeer. 
prezentată după moartea lui).

MEYER [meier] paul (*1840tl917), filolog 
francez, prof. de limbi romanice la Hautes Etu-

GOLTUL

urândo

ferg-Ci 
Tehuan^peH S

Harta Mexicului.
des (1882), prof. de limbi meridionale la College 
de France (1876), director al şcoalei de arhivari 
,,Ecole des chartes” (1882), membru al Acade
miei de inscripţiuni (1884). Op. pr. Les der- 
niers troubadours de la Praomee (1872), La 
Chanson de la croisade contre les Albigcois 
(1879), Contes moralisăs de Nicole-Bogin (1889).

MEYER GUSTAT (*1850tl9(X)), linguist ger
man,prof. la Gotha, la Praga, la Graz. Op. pr. 
Studii albaneze (1897), Dicţionar albanez 
(1891).

ME'YNIAX, E., istoric şi jurist francez. Pro
fesor de istoria dreptului roman şi francez la
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MF 7- Universitatea din Paris. Membru onorar al Aca- 
aa I r> demlel Române (1919).
M IL. MfizifiREB [mezier] ALFBED (*1826 tl915), 

profesor francez la Sorbona de literatură generală. 
Membru al Academiei franceze (1874). Om politic: 
deputat, senator, ziarist. Preşedintele Asociaţiunli 
ziariştilor parizieni. Surprins de Germani într’un 
oraş ocupat fu ţinut ca ostatic şi miiri In capti
vitate. Op. pr. Shakespeare., ses oeuvres et ses 
critiques (1861), Dante et VItalie nouveXle (1865), 
PMrarque (1867), Goethe (1873).

MEZZOFANTI OIUSEPPB (*1774tl849), car
dinal italian (Bolonia), poliglot; se zice că vorbea 
58 de limbi.

MIASTKOWSKI voioiEOH, sol trimis de re
gele Poloniei Vladislav iv la Constantinopol în 
1640. Cu acest prilej a trecut prin Moldova. 
Călătoria a fost descrisă de secretarul soliei şi 
de alţii.

MIAULIS ANDRETO (*1768tl835), om politic 
grec. Â luptat pentru libertatea patriei la Patras 
şi Spezzia (1822).

MIAZA NOAPTE, personaj din poveştile popo
rului; el personifică momentulmijiocului nopţii; 
el aleargă, după Zorilă.

MICAŞ FLORlAN (tl876), advocat român în 
Transilvania. A luptat în 1848, a fost arestat de 
Unguri; liberat, s’a refugiat în Bucovina,,de unde 
s’a întors după sfîrşitul revoluţiei.

MIGŞŞTI, corn. rur. jud. Aibă, plasa Ighiu;
- 1245 loc. După legea 1929, e corn. 

suburbană a oraşului Alba-Iulia.
MICHEIA, profet din vechiul 

Testament, prăznuit de biserica 
Ortodoxă la 14 August. A trăit 
pe la 758 a. Chr.

MICHEL-ANGELO BUONABBO- 
Ti (*1474tl564), unul din cei mai 
mari artişti ai omenirii, sculptor, 
pictor, arhitect, poet italian. Cele 
mai vestite din operele lui sînt: Michel-Angelo. 
Statua lui Moise, Hristos cu cru
cea, picturile de pe bolta Capelei Sirtine, rnor- 
mlntul papei luUu 11.

MICHELET [miş’le] JUPES (*1798 tl874),isto
ric şi politic francez, prof. la Şcoala Normală su
perioară, membru al Academiei de ştiinţe morale, 
prof. la Collăge de France. Persecutat din cauza 
ideilor liberale, pe cari le expunea în cursurile 
sale, îşi pierdu catedra în 1852, dar continuă să 
lucreze şi să publice. Muri întristat de Infrîngerea 

" suferită de patria sa în 1870 şi revoltat de exce
sele Comunei. Lucrările lui sînt foarte numeroase şi 
foarte variate. Incepind cu citeva studii generale 
asupra istoriei moderne şi asupra istoriei Roma
nilor (1828—1831), el se consacră cercetărilor 
speciale asupra istoriei Franţei. După Originile 
dreptului francez (1837),dă la lumină primele şase 
volume din opera sa capitală Histoire de France 
(1833—1846). Evenimentele politice şi nevoile 
sale personale îl întrerup, dar reia publicaţia 
ultimelor zece volume, ajungînd pînă la Ludovic 
XVI (1855—67), după ce dă
duse o istorie - a Revoluţiei 
(1853). Pe lingă acestea, scri
eri de polemică, scrieri filo
zofice şi morale: L’Oiseau 
(1856), L'lnsecte (1857), La 
Femme {1S59), La Mer (1861), 
etc. Deşi studiază serios iz
voarele, are stilul unui apos-: 
toi, urmărind totdeauna idea
lul său democratic şi uma
nitar. In sufletul lui generos 
au găsit ecou glasul naţiu
nilor supuse cari doreau să. 
aibă şi ele locul sub soare. In 
cursul evenimentelor de la 
1848 şi după aceea, a fost amicul Polonilor şi al 
Românilor. Drept recunoştinţă Camera română 
l-a proclamat cetăţean în 1866. Traduceri româ
neşti: Doamna Roseiti (de D. Munteanu Rîm-

J. Michelet.

ADAM {*1798

A. Mickiâwicz.

nic, 1909), Femeia (de E. Delaşurpa, 1915), Ro- 
mdnia, floma, Piza (f. a.).

MICHIGAN, lac America de Nord; -supr. 
58142 km. p.

MICEIEWICZ [mischlevicl] 
tl855), poet polon, profesor la 
gimnaziul din Kowno. Ameste
cat în mişcările pentru libera
rea Poloniei de sub jugul ru
sesc, fu adus în Moscova, iar 
după publicarea poemei Konrad 
Wallemrod (1827) fu silit să 
fugă din Rusia. Nu luă parte la 
revoluiia din 1830, dar o cîn-< 
tă în versuri înflăcărate. Ne 
mai putîndu-se întoarce, fu 
profesor la Lausanne şi la Pa
ris (Collâge de France, 1840).
In 1848 organiză în Italia le
giunea poloneză. Muri la Con- 
stanţinopol, unde-1 trimisese Napoleon iii cu o 
misiune diplomatică. Is’a ridicat un monument 
în Paris lucrat de Bourdelle.

MICLE ŞTEFAN (*1820tl879), profesor rgmân. 
Originar din Transilvania; a venit în Iaşi ca prof. 
de chimie şi ştiinţe naturale la liceu, apoi (1860) 
prof. de fizică şi chimie la facultatea de ştiinţe 
de acolo.

MICLE VERONicA (*1853tl889), scriitoare româ
nă. Â publicat în diferite reviste poezii, nuvele, 
etc. şi un volum de poezii (1887).

MICLESCU CALINIC M- Callnlc.
MICLESCU DIMITRIE (*1820tl896), om po

litic român. A fost amestecat în mişcarea politică 
de la 1848 în Iaşi, a fost magistrat în'tirnpul lui 
Grigore Ghica, a fost luptător pentru unire şi 
membru al divanului ad-hoc (1857). Sub do_mnia 
lui Cuza, a fost deputat, ministru 
de lucrări publice, finanţe, jus
tiţie. A fost un propagandist 
pentru împroprietărirea ţăranilor 
uneori excesiv în cuvîntări şi acte.
Mai tîrziu a redactat diferite 
ziare şi a publicat şi cîteva piese 
de teatru.

MICLESCU SOFRONIE (*1790 
tl863), prelat român. A fost epi
scop de Huşi (1826—1850), mitro
polit al Moldovei (1851). La 1860 
eînd Cuza a început alucrapen- Mitropolitul 
tru organizarea bisericei române Sofronle Miciescu. 
a fost silit să se retragă la mănăstire.

MţeU (KLEIN) INOCENim DE SAD (*1692+1768), 
episcop român unit în Transilvania. Născut în 
corn. Sad a studiat în r]’irnavia (Ungaria) şi apoi 
într’o mănăstire din Muncaci, unde se şi călugări, 
schimbînd numele de loan. Ales episcop în'1728, 
fu consacrat în 1730 şi se instală tocmai în 1732; 
a luptat în dieta Transilvaniei şi în congrese 
pentru drepturile bisericii şi poporului român; a 
obţinut schimbarea domeniului episcopesc de la 
Sâmbătă de Jos cu un altul în Blaj şi astfel, în 
1737, şi-a mutat reşedinţa în Blaj, unde a început 
clădirea mănăstirii şi altor edificii. Această con
tinuă luptă a făcut să se ridic^ acuzaţiuni contra 
lui, pentru cari a fost chemat la Viena (1744), de 
unde a fugit la Roma şi în 1751 a demisionat din 
episcopat şi a trăit în sărăcie pînă la moarte. 
A fost îngropat în biserica Madonna del Pas- 
colo.

MICU SAMUEL (*1745 +1806), istoric român în 
Transilvania, unul din întemeietorii şcoalei lati
niste. Se numea mlreneşte Maniu, călugărit 1762, 
a făcut studii la Blaj şi Ia Viena. A fost director 
de studii la institutul Sf. Barbara din Viena, 
apoi censor de cărţi la Tipografia din Buda. 
A' lucrat, cu Şincai, gramatica română scrisă la
tineşte, tip. 1780. A publicat o traducere a Biblici, 
tip. Blaj 1795, şi cîteva cărţi de filozofie (Logica, 
1799j şi de teologie, între cari explicarea celor 7 
taine (Blaj liOi—1802). A colaborat Ia Lexico
nul dela Buda şi a publicat în Calendarele din
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Buda capitole din istoria Românilor. A lăsat 
multe manuscrise.

MIGUXiA, com. rur. jud. S atu-Mare plasa Satu- 
Mare; 1985 loc. Staţie c. f. intre Satu-Mare şi Hal- 
moi. St. balneară: pucioasă.

MICUIiESCU CONSTANTIN (*1863), profesor de 
fizică moleculară (acustică şipptică) la facultatea 
de ştiinţe din Bucureşti (1894)., A .publicat ar
ticole de specialitate în „Bulletin de la SoAiătâ 
des Sciences” din Bucureşti. Membru al Ateneului 
Român, este viceprezident al comitetului.

MlCUlil OAROL, muzicant român în Bucovina. 
Elev altui Cbopin. In 1850 a călătorit In Muntenia 
şi Moldova- şi a cules melodii populare pe cari le-a 
publicat pe la 1854- Alecsandri vorbeşte despre 
această colecţie în „România literară”.

MpiAS, pers. legend. grec. Rege al Prigiei. 
Din poveştile despre el: Zeul Dionisos i-a dat 
puterea de a schimba în aur tot ce va atinge, dar 
îi fu imposibil să se hrănească; atunci se scăldă 
în rîul Pactol, oâre de atunci rămase cu aur în 
undele sale.

MTDTTAT PASA (1824* tl884), om de stat turc, 
autorul constituţiei din 1876, care-i poartă numele. 
Aceasta punea oarecari principii democratice, dar 
inşlrlnd provinciile Turciei trecea între ele şi 
România. De aci protestul guvernului român şi 
hotărîrea lui de a ajuta pe Ruşi iri speranţa 
dobîndirii independenţei.

MIŞRCTJREA-CruCTJLUI (înainte de unire 
ise zicea Sereda-Ciucului, ung. csik szbkeda), 
com. urbană cap. jud. Ciuc, 3800, ioc. Staţie 
c. f. linia Braşov’-Sf. Gheorghe-Petru Rareş. Are 
1 gimnaziu de băeţi şi 1 de fete. Staţiune balne
ară: fier, acid carbonic. Oraş vechiu. Se vorbeşte 
de el în sec. xt. - .

MIERCUREA SIBIULUI, com. rur. jud. 
Sibiu,plasa Miercurea, 2192 loc.Şcoală de meserii. 
Staţie c. f. linia Sibiu — Alba-Iulia.

MIEREA-BÎRNICII, circ. com. jud. Dolj cu 
49 sate (1929).

MIERLEŞTI. Staţie c. f. jud. Olt linia Bucu
reşti—Timişoara între GOsteşti şi Slatina.

MIGNE JACQUES ABATE (*lSOOtl875), preot şi 
scriitor fr. autorul unei mari publicaţii asupra 
sfinţiior: Patrologiae cursus completus: pair. 
latina, patT. gTaeca (1844—1866).

MTHAŢTi, Sf. Arhanghel, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 8 Noembrie. Cultul lui a fost întărit 
în timpul lui Constantin cel Mare, care a zidit 
aproape de Constantinopol o biserică închinată 
lui. - ■

MIRAU, I, fiu legitim al lui Mircea, Domnul 
Ţăril-Rom. ■ 1418—1420. Ucis de Dan II.

MTTTATT. II VITEAZUL w MIHAnj.
Mtwatt. II, episcop al Rlmnicului pe la 1492.
MTHAŢT, lEBODiACON, scriitor bisericesc rom. 

A colaborat la traducerea cărţii 
Pogribania preoţilor şi a tipărit-o 
în Tîrgovişte 1650.

MTtTAŢT. OBRENOVICI (*1825 
tl868), prinţ al Serbiei de două 
ori (1839—42, 1860—68). A trăit 
in ţara noastră pînă clnd a fost 
chemat să ia tronul şi după ce a 
fost silit a-1 părăsi din pricma lup
telor cu partizanii fatwiei Cara- 
georgevici. In 1867 a vizitat pe 
Domnitorul Carol şi a Convenit 
cu el că trebue să se pregătească 
pentru a putea să-şi libereze ţă
rile de sub tutelă turcească. A murit asasinat.

TVrTTTAŢL PAVEL epiSCOp >*- Favel.
TvnTTATT.rn medic şi profesor grec. Doctor în 

medicină de la Paris, a fost elev al lui Neofit 
Duca şi profesor de elineşte al lui Ion Ghica.

MTTTAT (*1921), fiul regelui Carol II şi al 
soţiei sale Elena, fostă principesă a Greciei. Tatăl 
său renunţlnd la drepturile de principe moşteni
tor prin actul de la 4 Ianuarie 1926, a fost procla
mat moştenitor şi a devenit rege în 1927, sub re
genţa instituită de moşul său, regele Perdinand.

Mihail
Obrenovici.

Mihai, Mare Voevod 
de Alba lulia.

Această situaţiune a încetat In ziua de 8 Iunie 
1930, cînd, după anularea actului de la 4 Ianuarie 
1926, Parlamentul a proclamat rege pe princi
pele Carol. De atunci a ră
mas moştenitor al tronului 
şi i s’a dat titlul de Mare 
Voevod de Alba-Iulia.

MTRAIU RADU (‘1840 
tl894), ofiţer român. A fost 
prefect al jud. Brăila (1876), 
prefect al poliţiei Capitalei 
(1878) ministru de lucrări 
publice (1885) şi de tn,eme 
(1887). A avut gradul de 
general de brigadă în re
zervă.

TVTTTTATTT -BRAVUL ® 
com. rur. jud. Brăila, plasa 
Viziru; 1572 loc. După legea 
1929, ţine de circ. com. Ber- 
teştii-de-jos. U ® c. r. jud. Vlaşca, plasa Călu- 
găreni; 2730 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Comana. Staţie c. f. linia Bucureşti—Giurgiu..

MIHAIU-VITEAZUL (*ca. 1558\tl601),domn al 
Munteniei, apoi al ţărilor româneşti. Era fiul lui 
Pătraşcu cel Bun şi frate cu Petru Cercel.,Mama 
lui (Teodora) era soră cu lane Cantacuzino, care 
devenise Ban al Craiovei şi avea încă legături 
cu oamenii de frunte din Constantinopol', fiind 
reprezentant al domnitorului muntean pe lingă 
Poartă. Ca să ajute pe nepotul 
său, ti cedă bănia Craiovei şi-i 
pregăti calea la tron. Domni
torul Alexandru dete în jude
cată pe Mihaiu şi-l osindi Ia. 
moarte, dar fu nevoit să-l ierte; 
atunci acesta fugi la Constanti
nopol şi reuşi să ia domnia 
(1593). El se hotărî de la înce
put să rupă cu stăpînirea tur
cească şi să intre în liga creştină, 
care se pregătea atunci. Fără 
să aştepte o deplină înţelegere M,halu-Vlteazul- 
cu suveranii cari reprezentau ideea, el măcelări 
pe Turcii aflaţi în capitală ca creditori pentru 
urmărirea sumelor datorate de domnitorii ante
riori şi de el însuşi. După aceasta trecu Dunărea 
şi prădă cîteva oraşe turceşti. Poarta trimise trupe 
mici contra lui, dar văzhid'că nu-1 poate învinge, 
hotări o expediţie mare şi dete comanda viziru
lui Sinan-Paşa, renumit prin iscusinţa sa de 
general. El vine In ţară cu o oştire de peste 100.000 
şi se IntUneşte la Călugăreni cu Mihaiu, care avea 
vreo 13000, între cari şi mici ajutoare din partea 
lui Sigismund Bathori, prinţul Transilvaniei. Lup
ta de la Călug^eni (13 August 1595) e o victorie 
pentru Români, dar ei nu,pot profita, se retrag 
şi lasă pe Sinan să ocupe 
Bucureştii, apoi Tlrgoviş- 
tea, pe cari nu Ie poate 
nici elstăpîni mult timp, 
căci Mihaiu împreună cu 
Sigismund Bathori îl si
lesc a se retrage peste 
Dunăre. Lăsat în pace de J 
Turci, el intră în Moldova 
şi învinge pe leremia Mo
vilă, care-Lera adversar, 
dar nu poate stăpinr efec
tiv ţara. In ace.st timp 
Sigismund Bathori renun
ţă la tronul Transilvaniei, î 
pe care-1 cedează lui Ru- 
dolf, împăratul Austriei.
Peste puţin el se întoarce, 
îşi reia tronul şi caută să 
se împace cu împăratul, 
foarte supărat de aceasta; 
dar deodată renunţă din 
nou Ia tron, de astă dată In favoarea vărului său 
cardinalul .Andreiu, exilat In Polonia şi prieten 
cu Turcii. Schimbarea aceasta, în vremea In

MIC-
MIH

Pecetea tos =
ca. doanm al tuturor
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care Turcii purtau râzboiu In Ungaria, primej- 
duia situaţia lui Mihaiu; el se prefăcu că vrea să-i 
fie devotat, dar — faţă cu pretenţiile cardinalului 
se învoi cu împăratul, trecu în Transilvania, în
vinse pe Andreiu şi cuceri provincia, intră trium
fător în Alba-lulia (1 Noembrie 1599). Apoi trecu 
în Moldova, goni pe lefemia şi puse în capitală 
un reprezentant al său. Atunci ia titlul de domn 
al întregii Ungroviataii şi tşl face pecete (1600) cu 
acest titlu şi cu stema celor trei ţări româneşti. 
Faptele lui nu conveneau împăratului; relaţiile lor 
se rupseră, armata imperială comandată de Basta 
îl învinse la MirâalAu, Polonii intrară în Moldova şi 
puseră pe tron pe Ieremia şi porniră spre Muntenia, 
unde vroiau să aşeze pe Sirnion, tratele acestuia. 
Mihaiu se duse la Praga, se înţelese cu împăratul, 
apoi cu Basta şi amîndoi porniră contra lui Si- 
gismund Bathori, care venea cu ajutor polon, să-şi 
ia tronul părăsit de bunăvoie. 11 înving, dar 
Basta ucide mişeleşte pe tovarăşul său. Astfel 
se sfîrşeşte cariera atlt de strălucită a acestui 
domnitor, care reuşise â îndeplini pentru o clipă 
visul neamului' românesc de a trăi sub acelaşi 
sceptru.

MIHAIU-VITEAZUL ® circ. com. jud. Ia
lomiţa, plasa Lehliu cu 8 sate{1929). f ® com. rur. 
jud. Turda plasa Mihaiu Viteazul; 2412 loc. 
staţie c. f. cap. linia îngustă care pleacă dela 
Bandul-de-Cîmpie.

MIHAIU-VODA, fostă mănăstire în Bucureşti 
zidită prin sec. xv, rezidită de Mihaiu Viteazul la 
1594. Pe ruinele ei s’a clădit localul Arhivelor Sta
tului.

MIHALCEA BANUL, unul diu generalii lui 
Mihaiu Viteazul.

MIHAliCEA, com. riir. jud. Cernăuţi, plasa 
Cosniin; 3482 loc. circ. com. cu 2 sate (1929).

MIHALI GRIQORE (*1803tl872), cleric român 
unit In Transilvania. A fost profesor la şcoala 
normală din Blaj (1828), protopop la Bistra 
(1836), canonic în Blaj (1862), rector al semina- 
riului de acolo (1864).

MIHALI lOAN (11914), istoric şi filantrop 
român clin Transilvania. A adunat documente 
maramureşene şi a clădit un cămin pentru stu
denţi In Sighet. Membru corespondant al Aca
demiei Române (lEOl).

MIHALI TEODOR (*1855), advocat şi om politic 
român Jn Transilvania. A fost membru al comite
tului naţional român; a fost osîndit la închisoare 
în procesul Memorandului şi încarcerat un an
(•«- MEMORANDUM).

MIHALI DE APŞA VICTOR (* 1841 (1918), pre
lat român. Mitropolit unit de Alba-lulia şi Făgăraş. 
După studii la Roma, unde a luat doctoratul în 
teologie (1863) şi a fost sfinţit preot, a fost numit 
profesor la Seminariul din Gherla; apoi a trecut 
la Blaj, unde a fost secretar şi referent consisto
rial, asesor la tribunalul matrimonial (1864), 
protopop (1873); în 1875 episcop al Lugojului, 
în care calitate a organizat în 
1893 primul pelerinaj român la 
Roma, în 1895 mitropolit. Ca 
episcop şi mitropolit, s’a ocu
pat de progresul bisericilor din 
diecesă şi de buna îndrumare 
a chestiunilor administrative, 
a ajutat tinerimea studioasă 
printr'o fundaţiune cu un fond 
de 5250 florini; a fost onorat 
de Papă cu titlul de ,,conte ro
man” (1888), a fost membru 
onorar al Academiei Române ,,
(1894): în 1900 s’au făcut ser- Mitrop.v.Mihah. 
bări mari în Blaj pentru împlinirea a 25 de ani 
de la instalarea lui ca episocp.

MIHALŢ ® com. rur. jud. Alba, plasă Teiuş; 
2624 loc. Staţie c. f. linia principală între 
Blaj şi Teiuş.

MIH&EŞTI ® st. c. f. jud. Muscel, linia Go- 
leşti-Cîmpiilung, la 18 km. de Clmpulung. K ® 
m.-de-jos, com. rur. jud. Olt, plasa Drăgăneşti;

3053 loc. II ® M.-DE-sus, c. r. tot acolo; 3923. După 
legea 1929, ţin ambele de circ. com. MiHAâşTi, 
care ard 3 sate.

MIHAileanu ştefan (*1859tl900), profesor 
român în Bucureşti. Venit din Macedonia, el a 
fost unul din luptătorii pentru ideea de a se ajuta 
Românii din peninsula balcanică spre a-şi păstra 
naţionalitatea contra acţiunii Grecilor şi Bulga
rilor. Campania aceasta devenind, la un moment, 
violenta, un Bulgar l-a asasinat în Bucureşti.

MIHAileni ® com. urb. jud. Dorohoiu, plasa 
Berhomete; ’40001oc. întemeiată ia începutul sec. 
XIX şi numită astfel printr’im hrisov ai lui Miliail 
Sturdza din 1837. După legea 1929, arc şi 2 com. 
suburbane plrlul-Negru şi viădenl. Aci a fost, în a 
treia fază a războiuiui nostru cu puterile centrale, 
în ziua de 15 Ianuarie 1918, o luptă între trupele 
noastre şi cele ruseşti, cari din aliate devenise ini
mice. Ruşii au fost învinşi, dezarmaţi şi, după 
această ultimă încercare a lor, au fost siliţi a se 
retrage în ţara lor, conform dispoziţiilor coman
damentului român pe cari voise să ie înfrlngă. 1( 
® c. r. jud. Bălţi, plasaRăşcani; 5105 loc. După le
gea 1929, ţine de circ com, Răşcani. 1| ® c. r. jud. 
Cetatea Albă, plasa Sărata; 2122 loc. După legea 
1929, ţine de circ. com. Tatar-Bunar. 1) ® c. r. 
jud. Ciuc, plasa Frumoasa; 2867loc. Ii ® c. r. jud. 
Odorheiu, plasa Cristur; 4431 Ipc.După legea 1929, 
sat circ. com. Cobătcşli.

MIHAILESCU ştefan 0. (*1846tl898), pe
dagog româii. A fost profesor la liceul Lazăr în 
Bucureşti; inspector general al învăţăraîntului, 
secretar general al Ministerului Instrucţiei. A pu
blicat cărţi didactice p. cursui primar {Carte de 
citire, Aritmetică) şi cel secundar (Elemente de 
mineralogie), cîteva lucrări de popularizare ştiin- 
ţilică (Convorbiri asupra ştiinţelor naturale. In
troducere in psihofizică) şi un studiu interesant 
asupsa chestiuniior şcolare (Încercări critice asu
pra învăţământului primar).

MIHAILEŞTI® com. rur. jud. Buzău, plasa 
Glodeanuri'i; 2019 loc. După legea 1929; ţine de 
circ. com. Glodcanurile. H @ c. r. jud. Vlaşca, plasa 
Argeş: 2500 Ine. (;irc. com. cu 8 safe (1929).

MIHAlăŞENI, circ. com. jud. Botoşani cu
10 sate (1929)’.

MIHAleSCU scarlat, boer român. 11 găsim 
în epoca Regulamentului Organic ministru de
partamentului bisericesc în Muntenia (1835 şi 
urm.).

MIHAlcesCU ion (*1874), preot român. 
Profesor la facultatea de teologie din Bucureşti 
(19o4), avînd catedra de dogmatică şi simbolică. 
A publicat articole în revista ,,Biserica ortodoxă”, 
cărţi didactice pentru liceu şi seminarii, cercetări 
asupra unor probleme filozolice-religioase [Cos
mogonia, 1906) şi lucrări de propagandă creşti
nească, mai ales în biblioteca numită „Ia şi ci
teşte” [Cea din urmă spovedanie, Catechismul or
todox, etc.) cum şi traduceri, din Flammarion, 
Bernardin de Saint-Pierre, Bettex, etc.

MIHNEAI CEL rAu (tl510); domn al Munteniei 
de la 1507 (sau 1508) după moartea lui Radu cel 
Mare. Era, probabil, fiul lui Viad Ţepeş. A luat 
tronul sprijinit de Turci, avînd de adversar pe un 
boer sprijinit de Unguri. Pe aceştia i-a împăcat, 
acordînd privilegii catolicilor; dar pe boerii cari
11 cornbătuse i-a pedepsit cu mare asprime, tăind 
pe cei mai mulţi (lc09), dar a fost mazilit şi silit 
să fugă în Sibiu, unde a fost ucis.

MIHNEA II ZIS TURCITUL, domn al Munteniei 
de două ori (1577—83 şi 1585-91). Era fiul lui 
Alexandru, fiul lui Mircea Ciobanul. Este'ajutat 
la luarea tronului de către bunica lui Doamna 
Chiajna. Prima lui domnie e turburată de intri
gile boerilor şi de o răscoală, pe care el o reprimă 
cu mare asprime, dar e maziiit. La rîndul lui, reu
şeşte să provoace mazilirea lui Petru Cercel, să 
ia a doua oară tronul şi chiar să-i vază moartea; 
dar cheltuind cu toate acestea mulţi bani, fu scos 
din scaun şi după aceea, duclndu-se la Constanti- 
nopol, trecu la religia mahomedană.
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Mihnea III.

F MIHNEA III, domn al Munteniei, 1658—1659. 
Şe zicea fiu al lui Radu Mihnea, dar era cunoscut 
în Constantinopol sub numele de oioan-bei. A venit 
la tron pus de Turci şi cu sprijinul rezidentului 
german de pe lingă Poartă. Ameninţat de Racoţi, 
fost principe al Transilvaniei depus de Turci, şi 
de Constantin Şerban, fo'tul 
domn ai Munteniei, el se in
stalează Cu ajutorul Tătarilor, 
ceeace produce mari nenoro
ciri In ţară. Se pare că ac
tele lui, de la un moment 
au fost acte de nebunie, căci 
după ce ceru Turcilor să-l 
recunoască de Principe al 
Transilvaniei, se uni cu Ra
coţi contra Turcilor şi, fiind 
descoperit, denunţă el ca tră
dători pe denunţători şi-i pe
depseşte cu moartea, apoi tri
mite o armată în Moldova 
contra Turcilor şi ucide pe Turcii din Tîrgovişte, 
arde Brăila şi Giurgiul (cetăţi turceşti). învins, 
cum era şi firesc, fuge peste munţi, unde moare.

MIHUTIU [m'huţ] IO AN . (tl835), profesor 
român în Transilvania. A fost director al şcoale- 

• lor naţionale din cercul Caransebeş şi Lugoj.
MIKHEtiSON IVAN IVANOVICI (*17â0t 1807), 

general rus. A venit în Iaşi cu armată în 1806 în 
epoca războiului cu Turcii. A murit în Bucureşti.

MIKXiOSICH FRANZ (*1813 tl891), filolog au
striac, profesor de slavistică Ia şcoala super, din 
Viena. Op. pr. Lexicon paleo-slovenico- graeco- 
latinum (1865), Gramatica comparată a limbilor 
slave (1874), Elemente slave în l. română (1861), 
Elementele. slave în l. maghiară (1884), Cercetări 
asupra limbii române (1882), Dielionar etimologic 
al limbilor slave (1886). A fost membru onorar al 
Academiei Române (1888).

MILAE, oraş în Sicilian azi Miiazzo, unde fu în
vinsă flota lui Sextus. Pompeius de către armata 
lui Octavian August (36 a. Chr.).

MIliAN (MILANO), oraş în Italia (Lombardia), 
491.460’loc., industrial şi cultural. Catedrală 
vestită (il duomo), începută în 1386 şi termin. în 
1813; biscr. Sânt ’Ambrogio din sec. ix, Santa 
Mnria delle Grazie (unde e celebra Cina cea de 
taină a lui Leonardo da Vinci), Galeria Şrera 
(unde sînt tablouri de Rafael). Fundat pe la 603 
a. Chr. fu cucerit de Romani în 222 a. Chr. (Medio- 
lanum.).

MILAN IV OBRENOVIOI (*1854tl901), prinţ, 
apoi reg’e âl Serbiei. Născut în Iaşi, a făcut studii 
la Paris, a fost adoptat de Prinţul Mihail,, procla
mat prinţ în 1868, fund minor şi sub regenţă. In 
1872 începu domnia reală; în 1876 avu un răz- 
boiu nefericit cu Turcii, terminat printr’o pace 
care păstr,a situaţia anterioară; după căderea 
Plevnci, în 1877, reluă armele şi trecu pe terito
riul turcesc, dar fu oprit de încheierea păcii de 
la San Stefano urmată de tratatul de la Berlin, 
care recunoştea independenţa Serbiei, dar nu-i 
dădea satisfăcătoare compensaţioni teritoriale. 
De aceea Milan începu o politică antirusă şi 
austrofilă; dar poporul avu deziluzia să vază 
Bosnia şi Herţegovina puse sub administraţia 
austriacă. Proclamat rege (1882), fu îndemnat a 
declara războiu Bulgariei (după ce acetisfa ane
xase Bumelial), dar ormata sîrbeascăfu învinsă la 
Slivniţa şi regele silit a încheia pacea de la Bu
cureşti (1886). In 1889 abdică în favoarea fiu- 
Jui său,-înstituind o regenţă.

MILGOV ® rlu. izvorăşte în jud. Rîmnicul- 
Sărat, despărţind judeţul acesta de jud. Putna, 
apoi trece în jud. Rîmnicul-Sărat, apoi în jud. 
Putna şi se varsă în rîul Putna. Multă vreme trecea 
chiar prin mijlocul oraşului Focşani şi era, pînă 
la unire, hotarul între cele două principate. 
De aceea zice cîntecul; Hai la Milcov cu grăbire, 
să-l seeăm dinlr’o sorbire. Pe malurile lui au 
fost şi cîteva lupte vestite; între Ştefan cel Mare 
şi Radu cel Frumos (1473), între Ştefan Tomşa şi

Petru Şchiopui (1564), între Mihaiu Viteazul MIH. 
şi Simion Moviiă, pretendent la tronul Munteniei . • 
(1600). ţ ® circ. corn. jud. Putna cu 7 sate (1929). MIL

MILESGU NICOLAE (ca. *1625 ţ ca. 1714), om 
politic şi scriitor moldovean. Uneltind răsturnarea 
iui Ştefăniţă-Vodâ, fu descoperit de acesta şi i se 
tăie naşul. De aci porecla de ciniui. Cronicarul 
Necuice spune că s’a dus după aceea în Germa- 
nia.şbs’a operat şi astfel ,,d'abia s’a fost cunoscînd 
nasul că-i tăiat”. A fost agent diplomatic al 
Domnului Grigore Ghica pe la 1660; a călătorit 
mult prin Europa, a fost profesorul lui Petru 
cel Mare şi agent al Rusiei în China. El şi-a scris 
operele mai aies în iimbi streine şi cele mai multe 
au rămas manuscrise. Em. Picot a publicat o 
bibliografie a lui. Cele mai multe cărţi sînt în 
slavoneşle, puţine în latineşte. Afară de aceasta, 
se află -în bibi. Academiei (ms. 494) un manus- 
scris românesc: Cartea cu întrebări foarte de folos 
pentru credinţă, 1661. Călătoria în China i-a dat 
ocazia să facă o descriere interesantă, tradusă în 
ruseşte (1882) şl în greceşte, după care Sion a 
tradus-o româneşte (1888). O ediţie modernă s’a 
publicat de E. Grigoras 1926.

MUjESI bianca (*1790tl846), scriitoare ita
liană. S’a ocupat şi cu pictura. A cunoscut-o 
G. Asachi în Milano şi i-a dedicat unele din 
poeziile sale.

MHjEŞTII-MARI ® corn. rur. jud. Lăpuşna, 
plasa Nisporeni; 2618 loc. După legea 1929, sat 
din circ. corn. Boidvieşti. t ® m.-mici, c. r. jud. 
Lăpuşna, plasa laloveni; 1748 loc. După legea 
1929, sat din circ. corn. laioveni.

MILET, oraş în Asia mică. Aci fu o republică 
vestită mai ales prin sec. vi şi vii a. Chr. cu o 
mare desvoltare culturală, artistică şi comercială.
Astăzi e fără însemnătate şi mal mult ruinat.

MILIGESGU CONSTANTIN (*1810tl868). Ofiţer 
român. General în 1859, a fost ministru de războiu 
în ambele principate.

MILIE, corn. rur. jud. Storojineţ, plasa Răs
toace; 2103 loc. După legea 1929, sat circ. corn.
Ispaş. Staţie c. f. linia laterală Vijniţa—Gri
gore Ghica.

MELIUGOV PAVEL NICOLAEVTCI (*1859), istoric 
rus. A fost profesor la Universitatea din Moscova.
A avut rol de frunte în partidul constituţional-de- 
mocrat şi a fost ministru de externe în guvernul 
Kerenski. Astăzi locueşte la Paris. Op. pr.; Istoria 
culturii ruseşti (1895), Istoria eelei de a duoa 
revoluţii ruseşti (1921).

MILL JOHN STUART (*1806 tl873), celebru fi
lozof englez. Fiu al unui filozof şi istoric, a do- 
bîndit o instrucţiune extraordinară, putînd să 
scrie la vîrsta de 6 ani un rezumat al istoriei 
romane. A călătorit de multe ori în Franţa; s'a 
ocupat de politică, a avut o interesantă carieră 
parlamentară. A publicat multe articole prin re
viste şi o scrie de cărţi de eeonomie politică (1848), '
de logică (1843), de politică [Libertatea, 1854, 
Guvernul reprezentativ, 1861), de filozofie generală 
(Filozofia lui Hamilion, 1865>, de morală, de 
sociologie. De mare preţ este şi autobiografia lui. 
Traduceri româneşti: Bobia femeii (de M. Stern 
şi M. SchCnberg 1895), Libertatea (de Teodor 
Păcăţianu, 1899), Libertatea de cugetare şi de 
discuţie (de P. Muşoiu, Î9CO),JHsertaţie asupra 
libertăţii (de Carola Ungarth, Buc. 1902).

MILLE CONSTANTIN (*1861 tl927), ziarist şi om 
politic român. A condus ziarul „Adevărul” din 
Bucureşti de la 1897 pînă la 1926.

MILLERAND [mil’ran] alexandre (*1859), 
om politic francez; luptător socialist, ziarist şi o- 
ratorrenumit; ministru Incabin. Waldeck Rousseau 
(1899—1902), făcu legi pentru protecţia munci
torilor; ministru de războiu (1912—13 şi în 
1914—15), comisar, general al Alsaciei (1919), 
Prezident de consiliu (1920), Prezident al Re- 
publicci (1920—24).

MTLLET FRANCOIS (*1815tl875), pictor fr., 
expune Intîiu în 1840, duce o viaţă plină de 
greutăţi; după 1848 se retrage Ia Barbizon. Foarte
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MIL- combătut la-început, se impuse ca peisagist-şi 
MIR P*ctor de scene ţărăneşti. Op. pr. Le Semeur (1850), 
IvlIK Les Glaneuses (1857) capo d’operă, Bergire avec 

son troupeau (1864), La gardeuse d'oies, L'An- 
gelus, etc.

MELLET OABBIBL, istoric şi arheolog francez. 
Profesor de estetică şi istoria artei la Gollăge de 
France; director de studii la Şcoala „des hautes 
etudes", unde face lecţii despre creştinismul 
bizantin şi arheologia creştină. Membru onorar'al 
Academiei Române (192l)şi al Academiei din Bel
grad. Dintre -operele lui cităm: Porirails byzan- 
tins, 1911; L’ancien ort serbe, 1919.

MţltLO MATEin (t ca. 1801), poet moldovean. 
A lăsat un ms. cu poezii, netipărit încă, stu
diate de Tanoviceanu, lorga, O. Densuşianu.

MILLO MATEin (*1813tf896), actor român şi 
autor de opere dramatice. A 
îmbrăţişat cariera în contra 
opoziţiei crlncene a familiei; a 
creat cele mai însemnate roluri 
din comediile lui Alecsandri:
Mama Angheluşa, Goana Ghi- 
riţa, Barbu Lăutarul, Parapo
nisitul, Millo director; a scris 
comedii, vodeviluri, farse, din 
cari Un poet romantic (1850),
Baba Hirca, 1851, Apele de la 
Văcăreşti, 1872, s’aii jucat cu 
mare succes; s’a ocupat şi de 
chestiunile de organizare a tea- „ . 0 ,,
trelor şi a fost de mai multe Matelu Mlll° (tl896)- 
ori director de teatru; lă 9 Ianuarie 1869 Camerele 
i-au votat o recompensă naţională.

MILO, insulă în arhipelagul Cyclade; 148[km, 
p., 5310 loc. Gap. Kaatro-piaka. Aci s’a găsit celebra 
statue a zeiţei venns. (■»• acest cuv.).

MILORADOVICI EBASNO mthAIL ANDREJEVICI 
cdNTE (*177111825), g-ral rus. A luat parte la ex
pediţia lui Suvarof; la războiul în contra Turcilor, 
i-a Învins în luptele de la Obileşti (1808); la lup
tele contra Francezilor (1812); a fost guvernator 
militar al Petersburgului. In Bu
cureşti ia poalele dealului Mitro
poliei e o cruce ridicată de el.

MPL.OŞ OBRENOVICI (*1780 
tl860), întemeietorul dinastiei 0- 
brenovici, care a domnit în Serbia 
Inlăturînd pe Karageorgevici. A 

' fost coraândant în luptele pentru 
eliberare din stăpînirea turcească 
(1815); proclamat prinţ în 1827, 
a abdicat în 1839, dar şi-a reluat 
tronul în 1858.

MILTIADE (ţ489 a. Clir.) ge
neral atenian învingătorul Perşilor 
la Maraton.

MILTON [miltn] JOHN ('1608 
tl674), poet englez. Debută cu 
două poeme filozofice şi cu două 
comedii. După ce călători prin 
Europa, reveni în patrie şi luă 
parte la luptele politice şi reli
gioase publicînd scrieri în cari 
susţine pe puritani şi combate 
pe catolici. Amic al lui Grom- 
well, fu secretar'al Consiliului 
de stat, dar orbi. Opera sa ca
pitală este Paradisul pierdut, 
epopee religioasă unică în felul 
ei; Traduceri româneşti: de Giomac (ms. Acad. 
697), de G. Sion (părţi, 1851) şi de Lăzureanu 
(1889).

MINA, sfînt,prăznuit de biserica ortodoxă la 
11 Noembric, Era egiptean de origine şi ofiţer 
în oastea împărătească, dar a fost martirizat în 
timpul edictului lui Diocleţian (304).

MINA, sfînt, prăznuit de biserica ortodoxă 
la 10 Decembrie. .A fost martirizat în timpul Împă
ratului Maximian.

MINCI.iăKI, consul rus în Bucureşti In 1824, 
A fost însăjcinat a trata cu Poarta diferite ches-

Miltiade.

J. Milion.

I. Mincu.

Zeiţa Minerva.

tiuni economice şi politice, dar n’a ajuns la înţe
legere şi în curlnd s’a făcut războiul care s’a 
terminat cu pacea de la Adrianopol.

MINCU lOAN (*1852tl912), arhitect român. 
A studiat la Paris în şcoala de 
arhitectură şi în cea de bele-arte.
A lurcat, între altele: Palatul 
justiţiei din Bucureşti, Şcoala 
centrală de fele. Casa Vemescu,
Monierou, etc. Fost profesor la 
şcoala de arţjitectură din Bucu-
reMINCU MIHAIL (*1815 tl887), 
artist dramatic român. A jucat 
mult timp în trupele lui Millo.

MINIÎRVA, zeiţa Inţelepciunii- 
tn mitologia romană echivalentă 
cu Atena a Grecilor, Legenda spune 
că a ieşit desăvîrşită şi înarmată 
din creerii lui Jupiter. E înfăţi
şată adeseori ou o bufniţă.

MINGIR, corn. rur. jud. Făl- 
ciu, plasa Stălineşti; 5633 loc.
După legea 1929, a trecut la jud 
Cahul. Gircum. corn. cu 8 sate.

MINIAT ILIE (pe la 1700), 
teolog grec. A fost profesor la o 
şcoală teologică din Veneţia, mai 
tîrziu predicator la catedrala pa
triarhiei din Gonstantinopol-- 
şi episcop în Morea; a fost 
în legături de prietenie cu 
Dimitric Cantemir. Dintre 
operele sale s’a tradus ro
mâneşte: Cazaniile de prăz- 
nuire. Bucureşti 1742.

MINIŞ, com. rur. jud. I 
Arad, plasa Radna în regi
unea podgoriei; 1136 loc.
Şcoală de viticultură.

MINORCA [spân. menobca], insulă din Ba- 
leare: 683 km. p., 37.500 loc. Gap. Mahon. ■-•ri

MINOTAUR, personaj mitologic; -avea corp 
de om şi cap de taur; păzea labirintul din insula 
Creta: acolo a fost ucis de Tezeu.

MINOVICI MINA (*1840tl902), economist ro
mân.'A întemeiat în Bucureşti, în 1874, un ziar 
financiar. Curierul financiar, scris româneşte şi 
franţuzeşte, în care se ocupa de economia poli
tică, finanţe, industrie, comerţ, bursă.

MINOVICI MţNA (* 1858), medio român. A 
fost profesor la facultatea de medicină din Bucu
reşti (din 1899) şi decan în cîteva rînduri (1919— 
1921, 1923). Elev al prof. Brouar4el din Paris, 
s’a specializat în medicina legală şi ă organizat 
institutul medico-legal din Bucureşti (care-i 
poartă numele) cum şi serviciul antropometric. 
Este medic legist. A publicat scrieri de strictă 
specialitate (asupra morţii subite, asupra intoxi
caţiilor, asupra simulatiilor) şi studii generale 
în legătură cu ea {Antropologia criminală. Evo
luţia medicinei legale), cum şi rapoarte şi memorii 
despre invătămintul medicinei, despre lucrările 
diferitelor congrese Ia cari a participat, etc.

MmoviCI ştefan (*1867), chimist român. 
Profesor de chimic organică la facultatea de ştiinţe 
din Bucureşti (1899). Membru corespondent- al 
Academiei (1925).

MINULESCU ioan(*1881), poet român. 
Unul din reprezentanţii şimbolismului la noi. A 
luat premiul naţional de poezie în 1928. A debutat 
în rev. „Vieaţa nouă’, 1905. Opere pr. pomante 
pentru mai tîrziu, 1908; De vorbă cu mine însumi, 
1913.

MIORCANI, com. rur. jud. Dorohoiu plasa 
Lascar; 2870 loc. După Tegea 1929, ţine de circ. 
com. Rădăuţi.

MIRABEAU [mirabo] honorE hiqueti conte 
(*1749tl791), politic franc, şi mare orator. După o 
tinereţe plină de scandaluri, se amestecă în mişcă
rile revoluţionare şi avu prilej să rostească la 23 
Iunie 1785 ca deputat al Stării a treia (tiers âtat),
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H. Mirabeau.

acele faimoase cuvinte; „Spuneţi regelui că slntem 
aici prin voinţa poporului şi nu vom ieşi declt 
prin puterea baionetelor”.

MIRAMABE, castel imperial 
zidit pe ma'lui Adriaticei, la 6 
km. de Triest, pe o stlncă. Aci 
se- semnă convenţia prin care 
Franţa se obiigă să ajute pe 
MaxiraiUan, fratele lui Pranlz 
losef, a deveni rege In Mexic.

MIRASLÂU ® corn. rur. jud.
Alba, plasa Âiud; 1190 loc.; loc 
istoric: lupta lui Mihaiu cu Basta 
(Sept. 1600), în care eroui ro
mân a fost învins. H ® staţie c. f. jud. Alba, 
între Teiuş şi Războeni.

MIRBEAU fmirbo] (jcTAVB (*184811917), zia
rist şi romancier francez. A scris şi piese de teatru, 
între cari Mauvais Bergers. In rom. s’au tradus 
cîteva nuvele prin reviste şi: Jurnalul unei ca
meriste (f. a.), Neimna (de C. A. I. Ghica), Victima 
justiţiei (f. a.). Un om sensibil (de Juiieta Bla- 
zian). Divorţul meu (de G. A. 1. Gbica, 1925).

MIRCEA CEL MAREsau CEL BĂTRlN, domnitor al 
Tării-Româneşti între 1386—1418, în zilele căruia 
Principatul a avut cea mai mare întindere: de la 
Severin pînă la Dunărea 
de jos, partea de S. V.a 
Basarabiei (de.unde şi nu
mele, Mircea fiind din fa-. 
milia Basarabiior), gurile 
Dunării şi Dobrogea pînă 
laSilistra; Mircea mai era 
şi duce al Amlaşului şi Fă
găraşului. A luptat singur 
sau împreună cu alţi dom
nitori creştini în contra 
Turcilor: la Cosova (1389) 
împreună cu Sîrbii, unde 
creştinii au fost învinşi; 
la Bovine în jud. Dolj 
(1394), unde Baiazid a 
fost bătut ;laNlcopole(1396) 
împreună cu Unguri. Fran
cezi, Germani, ş. a., unde 
creştinii au fost iarăşi în
vinşi; în 1416 Mircea pier
du Dobrogea, pe care i-o 
luă Sultanul Mahomed I.
Situaţia cea mai critică a fost în 1395, cînd Sul
tanul Baiazid, intrlnd în ţară, înaintă pînă la 
Argeş, punind pe Vlad domn în locul Iui Mircea, 
care se refugiase în Ardeal. Gurînd Insă Mircea, 
aliat cu Sigismund, regele Ungariei, îşi luă tronul.' 
Mircea s’a amestecat în luptele interne ale fiilor 
lui Baiazid, sprijinind pe unul din ei Musa, oare 
ocupă cîtva timp tronul, dar fu cnrînd învins de 
Mahomed. Mircea a zidit şi înzestrat mănăstiri, 
dintre cari cea mai însemnată este Cozia, unde 
este şi mormîntul iui.

MERGEA III CIOBANUL (fl559), domn al 
Munteniei de 2 ori (1545—1553 şi 1558—15591. 
Era probabil fiul lui Radu cel Mare şi a venit la 
tron, înlăturînd pe fratele său Radu. Ambele lui 
domnii au fost agitate din pricina luptelor cu 
unii boeri cari fugise în Transilvania şi venise cu 
oşti. Se mai pomeneşte 
şi de o ecatombă teribilă 
de boeri adversari (unii 
cronicari socotesc ia 200 
pe cei ucişi). Mazilit în 
1553 din pricina că nu se 
arătase destul de devotat 
Turciei, ia a doua oară 
domnia, Inceroînd o nouă
lovitură a boerilor, şi /'iţi'' \
moare, lăsînd în loc pe{ ţ'j., ^ \
fiul său Petru sub epi- 
tropia soţiei sale Kiajna,

MIRCEA PBDJT ALBO- Mircea Prinţ al Rnrn.'Iniei. 
MANIEI (*1912ţl916.) fiul
Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria. A murit

Mircea cel mare 
(pictură la măn. Cozia).

în cursul zilelor tragice ale retragerii auto- MIR- 
ntăţilor dm capitală. In anuntirea lui s a Inte- . ..q 
melat în Bucureşti o societate pentru protecţia 
copilului sub prezidenţia M. S. Reginei Maria, 
care întreţine dispensare în diferite oraşe, a în
fiinţat o şcoală de îngrijitoare de copii, etc.

MIRCEA-VODÂ ® corn. rur. jud. Brăiia, 
plasa" lanca; 1687 loc. După legea 1929, ţine de 
circ. corn. lanca. t ® corn. rur. jud. Ialomiţa, 
plasa Giocăneşti; 2281 loc. După legea 1929, sat 
circ. corn. Căiăraşii-vechi. Staţie c. f. între Ger- 
navoda şi Medgidia (linia Gonstanţa).

MIRCESCU LUDOVic'(*1872tl930), general ro
mân. Sublocotenent în 1893, colonel -In 1916, 
general în 1917. A fost ministru de războiu în 
guvernul prezidat de Generalul Averescu (1926); 
inspector general al cavaleriei.

MIRCEŞTI, corn. rur. jud. Roman, plasa 
Vasile Alecsandri; 720 loc. După legea 1929, sat 
circ. corn. Vasile Alecsandri.

MIRCOVICI, general rus, vice.-prezldent al 
divanurilor principatelor după plecarea lui Kis- 
seief în Maiu 1834.

MIREA GEORQE D. (*1852), pictor român.
După studii Ia Paris (unde a obţinut medalii 
importante), a venit în Bucureşti şi a fost numit 
'profeşor la şcoala dc bele-arte (1892) şi mai tlrziu 
şi director. E membru al Ateneului Român din 
Bucureşti şi preşedintele secţiunii artistice a 
acestei societăţi. Premiul naţional în 1924.

MiREiLLB (= Miteio în provensală), poemă 
vestită a lui Frederic Mistral în dialect (1859).
[m- MISTRAL).

MIREŞU ® sat jud. Prahova, plasa Podgoria;
1296 loc. După legea 1929, în ciro. corn. Sînger.ţf 
® staţie c. f. jud. Satu-Mare linia Cluj—Baia- 
Mare.

MIRINESCU MIHAIL (tl927) medic român. A 
fost medic’ primar la spitalul de copii din Bu
cureşti, vice-preşedinte al societăţii ,,Principele 
Mircea” (de la întemeierea ei).

MIRMIDONI, popor- din Tesalia. Au partici
pat la războiul Troiei comanda^ de Ahile şi Ajax.

MERQN, sfînt prăznuit de biserica ortodoxă 
la 17 August. A fost preot în Ahaia,-martirizat 
pentru că a refuzat să jertfească idolilor (pe vre
mea lui Decius 249—251).

MIRON BABNOVSCHI tm- BABNOVSCHI.
MIRON CBISTEA iv- CBISTBA.
MIRON ROMANUL mitrop. m- ROMANUL.
MIRON COSTIN, circ. corn. jud. Roman cu ,

21 sate (1929).
MIRONESCU CONSTANTIN (*1850), inginer 

român. A lucrat la construirea liniei ferate Mără- 
şesti—Buzău; a fost membru în consiliul tehnic 
şi profesor la Şcoala de poduri şi şosele din Bu
cureşti (1882).

MIRONESCU OEOBOE O. (*1874), om politic , 
român. Profesor de enciciopedia dreptului la fa
cultatea juridică din Bucureşti. A fost ministru 
de externe în guvemui prezidat dc luliu Maniu 
(1929), iar în 1930—31 prezident de consiliu.

MIROSLÂVEŞTI, com. rur. jud. Fălticeni 
(fost Suceava, B’aia diipă legea 1929) plasa Paş
cani; 2036 loc. După legea 1929, formează o circ. 
com. cu 8 sale.

MIROŞI, com. rur. jud. Teleorman,' plasa 
Bălăci; "2105 loc. După legea 1929,sat circ. com. 
Găldăraru. Staţie c. f. linia Goşteşti—Turnu 
Măgurele. Are şcoală de meserii.

MISAIL. episcop al Buzăului 1732—1740.
hisErarles les. roman francez, de V. Hugo 

(1862), foarte cunoscut şi tradus în multe limbi 
(p»- hugo).

MISI, popor ce locdia în -peninsula balcanică 
spre-'Dunăre, pe vremea lui Alexandru cel Mare; 
de Ia ei s’a numit şi provincia misia sau hoesia.

lAISipDAX losip, savant grec, a fost profesor 
de filologie şi filozofie la Academia Domnească 
din iaşi pe la 1769 şi director. A scris o carte despre 
şcoalele greceşti.

MISLEA, sat jud. Prahova, plasa Prahova;
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MIS- 3175 loc. După legea 1929, tine de circ. corn. Scor- 
MÎM teni. In apropiere e penitenciarul de minori In 
IVUrM clădirea fostei mănăstiri Mislea, zidită de Radu 

Voevod pe la 1534.
MISSAIIi QHEORQHB (*1835 fi906), advocat şl 

publicist român. A fost magistrat, director la 
Ministerul Justiţiei, secretar general al Mlnist. 
Domenilor, a fost membru al Ateneului Român; 
a publicat numeroase articole in diferite reviste 
şi ziare şi cărţi tratlnd chestiuni juridice (Origi
nile legislaţiunii române, 1865, Noţiuni de drept 
pozitiv după codicele române, 1866), sau epoce 
din istoria noastră {Epoca lui Vasile Lupu şt 
Malciu Dasarah, 1866jsau biografii {Locotenentul 
C. Jomescu, 1864, Constantin Negri, 1877). A 
fost In comitetul Societăţii pentru învăţătura po
porului şi a donat Şcoalei normale biblioteca sa.

MISSIR PETRE (* 1856 tl929), jurist român. A 
fost profesor la facultatea de drept din laşi, apoi 
la cea din Bucureşti plnă la 1927; membru onorar 
al Academiei Române (1926). Ca om politic, 
lucrînd mai mult In gruparea junimistă, a fost 
deputat, senator, vice-preşedinte al Senatului. 
A publicat în „Convorbiri literare" articole despre 
chestiuni juridice şi dări de seamă despre diferite 
publicaţiuni literare, politice, etc. (1882—1906).

MISSIB VASlLE(*ca. 1845f 1929), advocat şi om 
politic român. A fost deputat, senator şi ministru 
de domenii (1901—1902).

MISSISSIPI, 11. America de N., izvorăşte din 
lacul Itasca (descoperit în 1832), udă Statele- 
Unlte şi se varsă în golful Mexic; lung. 6610 km.

MISSOLONGHI, oraş în Grecia; aci Grecii 
au susţinut mari lupte cu Turcii (1822, 1826); 

• aci muri lord Byron (1824).
MISStTBI. fl. în America de N., afl. al Missis- 

sippului;'4600 km. lung.
MISTR.i^ FREDERic (*1830tl914j, poet fran

cez. A scris mai mult în dialec- __
tul provensal; a întemeiat cu J.
Rpumanille Societatea felibrilor, 
care a unit reprezentanţi ai latini
tăţii din Europa. S’a făcut celebru 
prin poema Mireio (1859), tradusă 
în franţuzeşte şi lăudată mult de 
Lamartine. A publicat şi alte lu- 

-crări, între cari un Dicţionar pro
vensal. Premiul Nobel în 1904. A 
legat prietenie cu Vasile Alecsan- 
dri, care fusese premiat în 1878 
pentru Clntebul gintei latine; a 
scris o frumoasă poezie adresată poporului ro
mân. Centenarul naşterii sale a fost sărbătorit în 
Franţa şi în alte ţări latine; asemenea şi la noi 
prin conferinţe, publicaţii, etc. Din operele lui 
s’au tradus cîteva nuvele, cîteva poezii şi cîteva 
clnturi din Mireio. Trad. principali: Anton Naum 
şi Alexandru Naum.

MIŞCA ® corn. rur. jud. Arad, plasa Chişinău; 
2075 loc. H® corn. rur. jud. Bihor, plasa Marghita; 
1425 loc.

MţŞU NICOLAE (* 1858tl825), diplomat român. A 
intrat în carieră în 1886. Ministru al Palatului. 
A reprezentat România ia conferinţa păcii. Mi
nistru de externe în 1919 în guvernul prezidat de 
general A. Văitoianu. -

MIT AU wm- JELGAWA.
MITU.ENE (MYTiLDii), insulă stăpînită de 

Grecia, lîngă ţărmul Anatoliei; 1750 km. p., 
125.000 loc. In antic, se numia lesbos. Gap. Miti-
llnJ sau EasţroD.

MITILINEU CAROL (*1866), diplomat român. 
Incepînd cariera în 1889, a reprezentat ţara la 
Belgrad, Bruxelles, Petersburg, Paris, Haga, 
Viena, titocholm. Retras la pensie în 1930.

MITILINEU MIHAIL (*1836tl903), diplomat 
român. A fost secretar general al Ministerului de 
externe (1871, 1880), ministru plenipotenţiar la 
Bruxelles (1880), la Belgrad (1882), iar la Bruxelles 
(1885) şi la Constantinopol (1889). A publicat 
o colecţie de tralate (1874).

MITQC, corn rur. jud. Dorohoiu, plasa Lascar;

F. Mistral.

1999 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. Hăn 
ţeşti.

MITOCUTj-DRAGOMIRNEI, corn. rur. jud. 
Suceava, plasa Dragomirna; 2585 loc. Circ. corn. 
cu 3 sate (1929).

MITRIDATE VI zis cel Marc (*120t63 a. Chr.), 
rege al Pontului, luptă contra Romanilor, dar fu 
învins lîngă Eufrat de Pompciu; osîndit la moarte 
de fiul său B’arnace, proclamat rege în Jocul său, 
rugă pe im soldat gal să-l străpungă cu sabia.

MITROFAN, sfînt prăznuit de biserica orto
doxă' la 4 Iunie. A fost episcop al Constantino- 
polului în vremea lui Constantin cel Mare, care 
l-a preţuit şi l-a onorat mult. In timpul lui s’a 
ţinut primul sinod'de la Nicea (325).

MITrofan (tl703), tipograf de profesie, 
călugăr amic cu marele mitropolit Dosofteiu; 
episcop al Huşilor între anii 1687—ca. 1690. De- 
misionînd, fu chemat de Brîncovcanu în Bucu
reşti ca colaborator la Biblia Iui Şerban; episcop al 
Buzăului 1691—1703. A înfiinţat prima tipogra
fie în Biizău (1692); a tipărit un Triod (1697), 
un Mineiu (1698, 1700), un Molilvelnic (1699).

MITROFAN OVIGIU VASILE (1831tl888), 
profesor român în Bucovina. A fost preot şi pro
fesor întîiu la institutul teologic din Cernăuţi, 
apoi (1875) la Universitatea înfiinţată acolo în 
onoarea lui Frantz-losef; a fost decan, rector al 
Universităţii..

MITROPOLII avem astăzi în ţară 5 ortodoxe:
1. Mitrap. Vngro-Vlahiei, întemeiată ca. 1359 

cu reşedinţa la Cnrtea-de-Argeş, de unde s’a mutat 
în Tlrgovlşte (ca. 1517), apoi în Bncureştl (ca. 1659). 
De ea ţin episcopiile: Rîmnic—Noul Severin, Bu
zău, Argeş, Tomis.

2. Mitr. Moldavei şi Sucevei, întem. ca. 1399 
cu reşedinţa în Suceava, apoi in iaşi (1564). De ea 
ţin episcopiile: Boman, Huşi, Dunarea-de-jos.

3. Mitr. Transilvaniei, înfiinţată de Mihaiu Vi
teazul în 1599 în Aiba-iuiia şi desfiinţată în 1700, 
cînd mitrop. Atanasie a prezidat sinodul care a 
proclamat unirea cu Biserica catolică; de atunci 
mitropolia n’a mai fost ortodoxă şi nici n’a mai 
fost mitropolie, ci s’a redus la episcopie, recuno- 
seînd supremaţia episcopului catolic din Stri- 
goniu. Românii ortodocşi au devenit supuşi mi- 
ţropoliei sîrbeşti din Austria, doblndind întîiu 
episcop cu reşedinţa în Sibiu, apoi în 1859 un 
mitropolit cu reşedinţa în sibiu. De aceasta ţin 
azi episcopiile din Arad, Caransebeş, Cluj şi Oradea.

4. Mitrop. Bucovinei, înfiinţată în 1873, cu re
şedinţa în Cern&utl.

5. Mitrop. Basarabiei, înfiinţată în 1929, cu 
reşedinţa în Ohiainâu. De ea ţin episcopiile zise de 
Bălţi şi Cetatea Albă — Ismail.

Avem şi o mitropolie tiiiiTA numită de Alba- 
lulia şi Făgăraş, cu reşedinţa în Blaj, înfiinţată 
în 1853, prin ridicarea ia rangul de mitropolie a 
episcopiei unite. De ea ţin episcopiile din Oradea, 
Lugoj, Gherla (mutată la Cluj) şi Satu-Mare.

MIZIL, corn. urb. jud. Buzău, plasa Tohani; 
7500 loc. staţie c. f. linia principală de la Bucu
reşti spre Galaţi, Cernăuţi, Iaşi. Are 1 liceu de băeţi.

MÎNUţC, com. rur. jud. Soroca, plasa Tîrnova; 
2886 Ioc. După legea 1929, sat circ. com. Tirnova.

MÎNDRA, vlrf în Carpaţi în munţii Lotrului 
şi Sebeşului, înalt 2530 m.

MiNDREŞTI ® com. rur. jud. Dălţi, plasa 
Pepeni; 4400 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Cbişcăreni. ţ ©corii.rur. jud. Botoşani, plasa Bu- 
cccea; 1055 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. 
Bucecea

MţNECEI CANALUL ( = fr. LA HANCHE); Canal 
între Franţa şi Anglia; lărg. 34 km.

MÎNECru-PAMÎNTENI, com. rur. jud. Pra
hova, plasa Teleajen: 2614 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Izvoare. In apropiere staţie c. f. 
Mîneciu, capul liniei Plonşti—Văleni.

MÎNJţNA, com. rur. jud. Covurlulu, fostă pro
prietate a lui Costache Negri. Aci se ţineau adu
nări ale tinerilor Moldoveni şi Munteni cari au 
pregătit unirea principatelor.
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G Mîrzescu.

MÎRLKi^NUIj, lac, jud. Constanţa lingă satul 
Mîrlcanul:

MÎRŞA, circ. corn. jud. Vlaşca cu 9 sate (1929).
MÎRŞANI, corn. rur. jud. Dolj, plasa Secuiu; 

5451 loc. "Circ. com. cu 6 sate (1929).
MAHZESCUQHEOBQHB (*1834ţl901), advocat 

şi om politic român. A lost-profesor de d.rept civil 
la Universitatea din Iaşi (1869), 
apoi In Bucureşti (1896); mi
nistru de culte In guvernul pre- 
zid. de Dim. Chica (1868) şi în 
cel următor prez. de Al. Golescu 
(1870); a luat parie la coaliţia 
de la Mazar-Paşa, care a răs
turnat pe L. Catargiu; ministru 
de culte în 1896 sub prez. lui 
P. S. Aurelian. A publicat lu
crări de specialitate (Introduce
rea codului civil. 1865; Copiii 
naturali, 1865; Testamente si donatiuni între vii, 
1870; Căsătoria, 1883) scrieri de polemică politică 
(Fără-de-legea Sf. Sinod, 1873; Regimul con- 
Tupţiunii şi al teronrei sau guvernul lui 1. C. 
Brătianu, 1891) şl discursurile sale rostite în par
lament sau aiurea (Apărarea lui Calistrat Or- 
leanu, 1884; Asupra legii Clerului, 1893).

MÂRZESGU OEOBGB OH. (tl926), advocat şi om 
politic român, liul precedentului. A fost ministru 
de domenii în guvern, prezidat de Ion I. G. Bră
tianu, care a declarat războiul în 1916; apoi mi
nistru de interne în 1918, de muncă, 1922, şi de 
justiţie în 1923.

'MOACŞA, circ. com. jud. Trei-Scaune, cu 3 
sate (1929).

MOARA-DE-PIATRĂ, com. rur. jud. Bălţi, 
plasa Slobozia; 2265 loc. După legea 1929, ţine 
de circ. com. Slobozia-Bălţi.

MOCANTJ, insulă în Dunăre jud. Vlaşca, su- 
praf. 330 ha.

MOCEANU GEORGE (*183Sţl909), gimnastic 
român. A'fost profesor la mai multe şcoale din 
Bucureşti şi a călătorit mult în diferite ţări cu 
elevii săi, dlnd reprezentaţii de jocuri naţionale.

MQCHIE, sfînt prăznuit de biserica orto- 
doxă’la 11 Maiu. A fost preot în Amfipole pe vre
mea lui Diocleţian. A fost supus la groaznice 
chinuri şi apoi i s’a tăiat capul.

MOCpiLĂ, staţiune balneară jud. Sălaj. Ape 
minerale: pucioasă, fier.

MOCIU, com. rur. jud. Cluj plasa Mociu; 
2482 loc. -

MOCSONYI [mocloni] alexandru (*1841 
+1909), advocat şi om politic român în Banat. A 
fost de multe ori deputat în Camera ungară şi a 
avut importante succese parlamentare, ca susţi
nător al cauzei naţionale româneşti. A fost primul 
preşedinte ar băncii „Albina”.

MOCSONYI ANDREIU (*1812+1880), om poli
tic român în Transilvania. Cel mai 
însemnat membru al acestei fa
milii de nobili români din Banat 
care din 1780 a purtat în titula
tura ei şi numele de foen, după 
domeniul ce li se dăduse de împă
rat. Amic al Casei de Austria, a 
propus în 1860 organizarea impe
riului pe baza naţionalităţilor, a- 
vînd toate popoarele drepturi e- 
gale cu instituţiuni autonome. A 
luptat pentru înfiinţarea mitro
poliei ortodoxe româneşti, inde
pendentă. de biserica sîrbească. DeAndreiuMocsonyi. 
la 1869, văzând că Ungurii dobîn- 
desc egemonie în monarhie, s’a retras din lup
tele politice. A fost membru al Academiei Ro
mâne de la înfiinţarea ei.

MOCSONYI antonid (*1816 +1890), ofiţer 
român în armata austriacă. Retrăgîndu-se, s’a 
ocupat de agricultură şi apoi de pohtică, fiind 
ales deputat de multe ori, şi a ajutat la fundarea 
băncii „Albina”.

MOCSONYI EUGENIU (*1844+1901), advocat

român în Banat; s’a ocupat şi de politică, fiind M|R. 
de. clteva ori deputat.

MOCSONYI PETRU (*1807 +1858), om poli- IVlUI 
tic român în Banat. A fost membru al congreselor 
bisericeşti, cari luptau pentru independenţa Bi
sericii ortodoxe române; a participat la acţiunea 
diferitelor delegaţiuni cari căutau să valorifice 
drepturile Românilor pe lîngă guvernul din Viena; 
a murit asasinat în Budapesta.

MQDENA, oraş îp Italia (prov. Modena). A 
fost in antichitate oraş etrusc, apoi ocupat de 
Romani; după căderea imp. roman fu stăplnit de 
Goţi, de bongobarzi, de Greci; prin sec. xui pro
vincia întreagă deveni o parte- din posesiunile 
familiei Este; in 1815 se formă ducatul de Modena, 
dependent de Austria; in 1859 se proclamă unit 
cu regatul Italiei. Azi oraşul are 76.0X) loc.; uni
versitate; e patria lui Tassoni.

MOECIUL-DE JOS, com. rur. jud. Braşov, 
plasa Zîrneşti; 2079 loc.

MOERIS, lac în vechiul Egipt, pomenit de Ero- 
dot ca operă minunată după porunca unui faraon.

MOESIA wm- MISI.
MOFTUL romAn, ziar satiric, redactat de I. L. 

Caragiale. Bucureşti, 1893, IMl, 1902.
MQGA DUMITRU (*1812+1879), advocat român 

în Transilvania. A fost mult timp magistrat 
în Alba-Iulia, deputat în dieta din Sibiu.

MO GA VASILE (*1774+1845), episcop român 
ortod’ox în Transilvania. A fost 
preot, s’a călugărit după ce a fost 
ales episcop, a fost sfinţit la Car- 
loviţ (1811); a lăsat o sumă de 
29.0CIO florini, oare alcătueşte o 
fundaţiune pentru ajutorul tmeri- 
lor studenţi. Persecuţiile lui au si
lit pe Gheorghe Lazăr să plece din 
Sibiu la Braşov şi deacolo în Mun
tenia.

MOGOŞANI, com. rur. jud.
Dîmboviţa, plasa Găeşti; 2049 loc.
După legea 1929, ţine de circ. 
com. Cojocaru.

MOGOŞEŞTI, mănăstire jud. Dorphoiu com.
Buda, aproape de Herţa şi de Mamorniţa, fundată 
de Ştefan Holban pe la 1818.

MOGOŞOAIA, sat jud. Ilfov, plasa Băneasa, 
aproape de Bucureşti; 1950 loc.' După legea 1929, 
ţme de circ. com. (îhitila. Staţie, c. f.linia Buc.— 
Constanţa.

MQHU, staţie c. f. jud. Sibiu linia Piatra 0.- 
Rlnmicul Vîloei—Sibiu, aproape de Sibiu.

MOIGRAD, com. rur. jud. Sălagiu, pl. Zalău;
716 loc. (1919).

MOINEŞTI com. urb. jud.
Taslău-Sărat; 5500 loc. Staţie c. f. 
niei laterale de la Comăneşti. Ex
ploatare de petrol,, rafinării. Socie
tatea ,,Steaua Română”, ş. a. Sta
ţiune balneară şi climaterică.

MQISE, personaj biblic, legis
latorul Ebreilor;i-a scos din robia 
Egiptului pe la 1320 a. Chr. între 
diferitele reprezentări artistice 
lui, e vestita statue fă
cută de Michel Angelo, 
pe mausoleuilui luliu II 
(Roma).

MOISE (+1530), domn 
al Munteniei 1529-1530; 
fiul lui Vladislav III:ucis 
de boerii revoltaţi.

MQISE DRAGOSI 
(*178*7), episcop român 
unit al Oradiei. E primul 1 
episcop unit independent 
al acestei diecese, numit 
la 1776 şi sfinţit în 1777,
fiind sufragan al arhiepiscopului de Strigoniu.

MOISEI, c. rur. jud. Maramureş, plasa Vişeu;
5000 loc. Staţie c. f. linia Valea-Vişăului- Borşa.

MOISQj CONSTANTIN (.*1876), profesor de isto-

Ep. V. Moga.

Bacău, plasa 
capul li-

Moise
(de Michel Angelo).

Gh. Adamescu: — Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1761



MOJ- rie la liceul „Spiru Haret” din Bucureşti, conser- 
. .p, I vatorul colecţiei numismatice a Academiei Ro- 
IVIU L măne, director general al Arhivelor Statului, mem

bru corespondent al Academiei Române (1913). 
A publicat studii asupra monetelor şi medaliilor 
noastre vechi {Manetele luiMircea, i91i, Medaliile 
lui Brincmieanu, 1914, Efigiile monetare ale Dom
nilor români, 1915, etc.), o lucrare generală 
{Cum treime infeleasă istoria Românilor, 192o); 
conduce Buletinul Societăţii numismatice române.

MQJNA, corn. rur. jud. Tîrnava-Mare plasa 
Mediaş; 2188 loc.

MQKA, oraş In Arabia, port la marca Roşie, 
(golful Aden);5000 loc; cultură mare de cafea. 
In sec. xviu fu oraşul principal din Yemen.

MOLDQVA ® rîu, afluent al Şiretului, izvo
răşte în Bucovina udă jud. Cîmpulung, Fălticeni, 
Neamţ şi Roman, trece pe Ungă oraşele ctmpalimg, 
ouia Homomiui, Roman şi mai multe sate. Primeşte 
mai mulţi afluenţi. Intre cari: Sadova, Moldovlta, 
Hnmora, Neamţu. H ® com. rur. jud Cetatea-Albă, 
plasa Palanca; 2141 loc. După legeal929, ţine de 
circ. com. Ivăneştii-vechii. 1[ ® sat, jud. Hotin 
Ungă Nistru plasa Chelminţi; 2105 loc. După legea 
1929 ţine de circ. com. lanăuţi.

MOLDOVA-NOUA comună rurală judeţul 
Caraş, plasa Mdldova-nouă; 4246 locuitori.

MOLDOVA-VEGHE, 2011 locuitori. In apro
piere se găsesc zăcăminte de huilă.

MOLDOVA-SUIilŢA; circ. comunală judeţul 
Cîmpulung cu 2 sate (1929,

MOLDQVA, principat întemeiat pe la finele 
sec. xm şl prima jumătate a sec. xiv de voevozi 
veniţi din Maramureş, unde se găseau în luptă cu 
Ludovic,.regele Ungariei, care voia să aibă stă- 
plnire asupra acestui ţinut. Dacă Dragoş e so
cotit ca întemeietorul principatului, se pare că 
Bogdan e cel care a aşezat definitiv domnia Mol
dovei. Unele povestiri populare au făcut din 
amândoi o singură persoană (Bogdan Dragoş), 
După el au început lupta Intre pretendenţi, de 
regulă fraţi sau rude între ei, aşa că domniile lor 
au fost scurte şi turburate. Alexandru cel Bun 
e cel dintîiu care reuşeşte să se menţină peste 
30 de ani (ca. 1400—1432), să aibă relaţii strlnse 
cu vecinii, să organizeze statul şi să-i dea şi o ierar
hie bisericească. După altă serie de domni, vine 
epocalul Ştefan cel Mare (1457—1504), vrednică 
de ţinut minte prin lungimea şi însemnătatea ei. 
Sub el Încep luptele cu Turcii; după el se stabileşte 
un fel de protectorat al Turcilor, care, cu vremea, 
se transformă Intr’o adevărată suzeranitate, căci 
domnii se urcă pe tron cu ajutor turcesc, cad şi 
prin luptele interne, dar şi prin ingerinţele Turciei. 
O clipă Moldova face parte din stăpînirea lui Mi- 
haiu Viteazul (1600), ca parte din întregul pă- 
mlntului românesc; apoi lucrurile îşi reiau cursul, 
politica ţării fiind în legătură cu Polonia şi cu. 
Turcia. La începutul sec. xvm, cu ridicarea puterii 
Moscovei, se încearcă o scăpare de sub Turci, dar 
fără succes. Statul moldovenesc se menţine, îşi 
urmează tradiţia, dar de pe la mijlocul acestui se- 

' col încep luptele între Ruşi şi Turci pentru stă- 
plnirea ţărilor române, în cari lupte se amestecă 
uneori şi Austria. In acest timp Austria răpeşte 
Bucovina, şi Rusia, Basarabia. Ocupaţii streine şi 
încercarea Grecilor eterişti turbură viaţa locui
torilor ei în primele decenii ale sec. xix. După 
acest eveniment, încep Domniile naţionale şi în 
timpul lor începe să pătrundă spiritul nou occi
dental, susţinut mai ales prin tinerii cari se întorc 
de la studii din Occident; se încearcă Introducerea 
unor idei mai liberale, se încep apropieri între 
tineretul cult dinambeleprincipateşi ideea unirii 
între cele două principate prinde rădăcini din ce 
în ce mai puternice, politica ambelor state se în- 
drepteazăspre aceleaşi ţeluri; emigraţii de la 1848 
pun Europa Occidentală în cunoştiinţă de aspi
raţiile poporului român şi astfel în 1859 se reali
zează unirea personală a Moldovei cu Muntenia, 
prin Cuza, iar la 1862 unirea definitivă şi astfel se 
naşte românia.. (•*- muntenia şi romAnia).

JUDEŢELE MOLDOVEI
Dap& D. După Dapft regula- Buletlnal ale-
Cantemlr catagrafia mental Organic gerllor p. dl?,
ca. 1714 din 1809 1881 adhoo 1867

. Akkerman 

. Bacău

3. Bugcac

I. Bacău 
3. Bender
3. Botoşani
4. Căuşani, 

Akkerman, 
Chilia ■

1. Bacău I.

3. Botoşani a.

Bacăul

Botoşeni

4. Cernăuţi
5. Chilia
6. Cîrligă* 

tura

7. Covurluiu
8. Dorohoiu
9. Eşi 

xo. Fălcii

3. Caliul

11. Hirlău

12. Hotin
13. Ismail
14. l.ăpuşna
15. Neamţ
16. Orheiu
17. Putna
18. Roman
19. Soroca
30. Suceava
31. Tecuciu

22. Tutova 
33. Vasluiu

5. Cirljgătura

6. Codrul
7. Covurluiu
8. Dorohoiu
9. Eşi

10. Fălciiu
11. Greceni 
13. Herţa
13. Hirlău
14. Hptărniceni
15. Hotin
16. Ismail

17. Neamţ
18. Orheiu
19. Fiitna
20. Roman 
31. Soroca 
33. Suceava 
33, Tecuciu 
24. Tomarova 
35. Tutova 
26. Vasluiu

3. Cirligă- 
tura

4. Covurluiu 4.
5. Dorohoiu 5.
6. Iaşi
7. Fălciu

8. Herţa 
^ Hirlău

la Neamţ

11. Putna
12. Roman

13. Suceava
14. Tecuciu

15. Tutova-
16. Vasluiu

Covurluiu
Dorohoiu
Iaşii
Fălciiul

Ismail

Neamţul

Putna
Romanul

Suceava
Tecuciul

. Tutova 

. Vasluiul

ŞraUL DOMNILOR MOLDOVEI după 
Xenopol şi lorga. Deosebirile dela lorga sint 
arătate cu [ ]. Semnul (?) arată că anii slnt 
date nesigure.
Dragoă, Sas şi Bale 1288—1348 [Dragoş ca.1352— 

53, Sas ca. 1360].
Bogdan I 1348—65 (?) [ca. 1360].
Laţeu 1365 (?)—74 [ca. 1364—ca. 1372]. 
luga Corlatovlcl 1374—75 [ca. 1372—77].
Petru Unşat 1375—91 [Ştefan 1377— ca. 78, Petru 

I. ca. 1378 — ca. 93].
Roman Unsat (prima domnie) 1391—94 [ca. 1393 

— ca. 94].
ştefan Uu9at şi flll Ştefan şi Petru 1395—99 [Ştefan 

1394—1400]. .
Roman (a doua domnie) 1399—1400 [luga 1399— 

1400],
luga 1400—1401.
Alexandru cel Buu 1400—1432 [1400—1432].
Iile (prima )1433 [Iliaş 1432—34]. 
ştefan III (prima) 1433—35 [1434—35].
Iile (a doua) şi ştefan m (a doua) 1435 — 44 

[143.5—43],
ştefan, Roman II şi Petru 1444—47 [Ştefan 1443 -47]. 
Roman II 1447—48.
Petru (a doua) şi Alexandru (prima)' 1448—49. 
Bogdan II 1449—51.
Alexandra (a doiia) şi Petru (a treia) 1451—55. 
Petru (a patra) 1455—57. 
ştefan cel Mare 1457—^1504,
Bogdan Incruclşatnl 1504—1517.
Ştefan cel tinăr (Ştefăniţă) 1517—1527.
Petru Rares (prima) 1527—1538. 
ştefan Lăcustă 1538—40- 
Alexandru Comea 1440—41.
Petru Rareş (a doua) 1541—46.
Iile 1546—51. 
ştefan Rareş 1551—52.
Alexandra Lăpnşneanu (prima) 1552-—61. 
lacob Eraolld 1561—63.
Ştefan Tomşa 1563—64.
Lăpnşneanu (a dOua) 1564—68.
Bogdan IV 1568—72.
Ion Armeanul zis cel Cumplit 1572—74.
Petru Şchiopul (prima) 1574—79. [lon Potcoavă 

1577, Petru Şchiopul 1578—79]. 
lancu Sasul 1579—1582.
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Petra Şchiopul (a doua) 1582—91.
Aron Emanoll zis Tiranul (prima) 1591—93 [1591—92, 

Alexandru, cel Rău 1592, Petru Cazacul 1592]. 
Aron Tiranul (âdoua) 1593—94 [1592—95].
Ştefan Răsvan 1594—95 [1595]. 
leremia Hot11& 1595—1606 [Mihaiu Viteazul 1600]. 
Slmlon Movlift 1606—08 [1606—07, Mihail Movilă 

1607].
Constantin Movilă 1608—1611.
Ştefan Tomşa (prima) 1611—15.
Alexandru Movilă 1515‘1516.
Radu Hllmea (prima) 11616—19.
Gaspar Graţlani 1619—20.
Alexandru Illaş 1620—22 [1620—21]. 
ştefan Tomşa (a doua) 1622—23 [1621—23].
Radu Mlhnea (a doua) 1623—26.
Mlron Bamovschl 1626—29.
Alexandru Coconul (prima) 1629—30.
Moise Movilă (prima) 1630—31.
Alexandra Coconul (a doua) 1631^—32 [Alexandru 

Iliaş 1631—33, Miron Barnovschi 1633]. 
Moise Movilă (a doua) 1633—34.
Vasile Lupu 1634—54 [1634—53].
Gheorghe Ştefan 1654—58 [1653—1658], 
GheorgheGhica 1658—59 [Constantin Basarab 1659- 

1661].
ştefan sau Ştefănlţă 1659—61.
Eustrâtle Dabila 1661—66 [1661—65],
Gheorghe Duca (prima) 1666—-67 [1665—66]. 
lilaş 1667—69 [1666—68].
Gheorghe Duca (a doua) 1669—72 [1668—72).
Ştefan Petrlcelco 1672—74.
Dumltraşou Cantaouzlno (prima) 1674—^75.
Antonie Ruset 1675—78.
Gheorghe Duoa (atreia) 1678—84.
Dumitraşcu Cantaouzlno (a doua) 1684—1685 [Ştefan 

Petriceico 1684, Dimitrie Cantacuzino 1684-85]. 
Constantin Oantemlr 1685—93.
Constantin Duca (prima) 1693—96 [1693—95]. 
Antioh Cantemlr (prima) 1696 — 1700[1695—1700]. 
Gonst. Duoa (a doua) 1700—1704[1700—1703]. 
Mihaii Racoviţă (prima) 1704 — 05 [1703—05]. 
Antioh Cantemlr (a doua), 1705—07.'
Mihail Racoviţă (a doua) 1707—^9.
Nlcolae Mavrocordat (prima) 1709—11 [1709-—10]. 
Dlm. Cantemlr 1711 [1710—11].
Nlcolae Mavrocordat (a doua) 1711—16.
Mihail Racoviţă (a treia) 1716—27 [1716—26]. 
Grlgore Ghloa (prima) 1727—33 [1726—33]. 
Constantin Mavrocordat (prima) 1733—35.
Grlgore Ghica (a doua) 1735 — 41 [17â5—39. ocu

paţie rusească 1739, iarăşi Ghica—1741]. 
Const. Mavrocordat (a doua) 1741—44 [1741—43]. 
loan Mavrocordat 1744—47 [1743—47].
Grlgore Ghloa (a treia) 1747—48.
Conât. Mavrocordat (atreia) 1748—49.
Const. Racoviţă (prima) 1749—53.
Mateln Ghica 1753—56.
Const. Racoviţă (a doua) 1756—57.
Scarlat Ghloa 1757—58.
Ion Callmah 1758—61.
Grlgore Callmah (prima) 1761—64.
Grlgore Al. Ghica (prima) 1764—67.
Grlgore Callmah (a doua) 1767—i69.
Copst. Mavrocordat (a patra) 1769.
Ocupaţia rusească 1769-—74.
Grlgore Al. Ghica (a dOUa) 1774—77.
Const. Monxzl 1777—1782.
Alexandru Mavrocordat (prima) 1782-—85.
Alex. Mavrocordat (a doua) 1785—86.
Alexandru Ipsllanti 1786—-88.
Ocupaţia austriacă 1787—91.
Ocupaţia rusească 1787—92.
Alexandru Momzl (prima) 1792—93«

^ Mihail Snţu 1793—95.
Alexandru Callmah 1795-^99.
Constantin Ipsllanti 1799—1801.
Alexandru Snţu 1801—02- 
Alexandra Moruzi (a doua) 1802—06.
Scarlat Callmah (prima) 1806.
Alexandru Hangerll 1807.
Scarlat Callmah (a doua) 1807.

Ocupaţia rusească 1808—1812. MOI
Scarlat Callmah (a treia) 1812—1819. '
Mihail Suţu 1819—1821. MUL
Turburările eterlei 1821.
Ocupaţia turcească 1821—22.
Ion Sandu Sturdza 1822—28.
Ocupaţia rusească 1828—34.
Mihail Sturdza 1834—49.
Grlgore Al. Ghloa 1849—53.
Ocupaţia rusească 1853—54.
Grlgore Al. Ghica 1854—56.
Caimacam T. Balş, apoi N. Vogoride 1856—58.
Caimacami St. Catargiu, V. Sturdza şi A-Panu 1858—59.
Alexandru loan Cuzâ 1859—1862 (la aceaStă dată Se 

proclamă unirea definitivă).
MOLDOVEI (MITROPOLIA) e înfiinţată, după unii 

sub Alexandru oel Bun, după alţii chiar mai înainte.
Ea a avut reşedinţa în Suceava, apoi în Iaşi; de 
aceea astăzi ea poartă titlul de Mitropolia Moldovei 
şl sucşvei. După ultimele întocmiri, de eparhia ei ţin 
judeţele Botoşani, Dorohoiu, Fălticeni (Baia), Iaşi 
şi Neamţu. Iată lista mitropoliţilor, după G. Erbi- 
ceanu, cu anul sau anii de funcţionare, pe cît se 
cunosc: loasaf, Calistrat, Macarle I, Macarle II, Varlaam I,
Mitrofan I, Eftlmle Munteanul, Ştefan Munteanul, Teoctlst I 
ca. 1399, loslt I ca. 1402, Grljgorle I ca. 1435, Damlan,
Teoctlst II 1454—1477, Pllotelu, Teoîan I, Gheorghie I,
Teodosle I, Ghedeon I. Pahomle, Varlam II, Davld ca.
1478, Teootist III 1509—1528, Neollt, Ultrolan II,
Gheorghie II, Gheorghie III, Aoastasle I CQ. 1541, Grlgorle 
II, ca. 1551, Gheorghierv, ca. 1552,Grlgorio II, ca 1558,
Teoîan II cai 1561, Macarle III ca. 1562—1564,
TMlan II a doua oară, 1564—-1570, Gheorghie V. ca.
1570, Anastasie II ca. 1572, Teolll ca. 1575, Anastasie II 
a doua oară ca. 1577, Eltlmie Munteanul (?) 1578,
Grlgorle III ca. 1580, Gheorghie VI (Movilă) ca. 1581,
Nlcanor ca. 1582, Gheorghie V, a doua Oară, ca. 1584,
Anastasie III ca. 1590, Teodosie II (Barovschi); ca.
1605, Anastasie IV (Grimca) ca. 1609, Teoîan III oa.
1617, Anastasie IV a doua oară, ca. 1620, Atanasla 
ca. 1631, Varlaam in ca. 1632—ca. 1655, Ghedeon 
II, ca. 1655—1660, Sava i, 1660 ca.—1673, Doslteln,
1673—1674, Teodosle III, ca. 1674, Doslteln a doua 
oară, 1675—1686, loan, Teoîan IV, Seva II, ca. 1691,
Hlsall ca. 1702, Ghedeon in ca 1708, Gheorghie VI 
ca. 1723, Nlchilor ca. 1729, Antonia, Nlohlior a doua 
oară 1740, lacov i 1750—1758, Gavrlll i (Callmah)
1758, Leon 1786, Ambroele 1788, Gavrlll II 1792,Iaoob 
II (Stamatio) 1792 — 1803, Veniamiii (Gostache)
1803—1808, Gavriii II, a doua oară, 1808—1812, 
venlemln, a doua oară, 1812—1842, Locotenentă 
1842— 1844, Meletle 1844— 1848, Locotenenţă 
1848.—■ 1851, Solronie (Miclescu) 1851 — 1860, 
Locotenenţă 1860 — 1863, Caiinio (Miclescu) 
provizoriu 1863—1865, oallnic definitiv 1865—
1875, losii( Naniescu) 1875—1901, Fartenie (Giin- 
ceni)1902—1908. Pimen (Georgescu) 1909.

MOLDO-VALAHIA, nume dat de streini prin-, 
cipatelor în epoca după 1848 In vremea clnd 
Românii făceau propagandă pentru unire.

MOLDOVAN DIMITRIE (*1811 tl889), inginer 
român în Transilvania. S’a ocupat cu exploa
tarea de mine; a luat parte la revoluţia din 1848, 
fiind ales în comisiunea care avea să ducă împă- ■ 
râtului petiţiunea de drepturi. După revoluţie, a 
ocupat funcţiuni în Transilvania şi în Viena.

MOLDOVAN SILVESTRU (*186 ltl915),publicist 
român in Transilvania. A publicat sorlerl nentn 
popor (Păcală şi Tîndală, 1884; Fiica a nouă ma
me, 1885, Povestea lui Ignat, 1885) şi o serie 
de pohiicatinni geogiaiice asupra diferitelor regiuni 
ale Transilvaniei (sub titlul de ŢaTanoaslră, 1894,
1898, 1911, 1913), apoi un Dicţionar geografic (cu 
N. Togan), 1909.

MOLDOVAN ŞTEFAN (*1813 tl900), profe
sor şi preot român în Transilvania. A fost pro
fesor In Blaj, protopop in Mediaş; vicar episco- 
pesc în Lugoj. A publicat documente în revista 
„Transilvania”.

MOLDOVAN VASILE (*1824tl895), om po
litic român în Transilvania. A fost „prefect de 
legiune” în revoluţia din 1848, a luat parte la

1763



I. Moldovanu- 
Micu.

MOL- multe lupte, s'a retras în munţii Apuseni, unde s’a 
MAM distins în luptele contra lui Hatvani. După re- 
lyiL/IM voiuţie, a ocupat funcţiuni administrative (vice- 

notar, vice-comite).
MOLDOVANU-MIGU lOAN (*1833 tl915), cle

ric şi profesor romăn. A studiat la Bl^j, Pesta şi 
Viena, a fost profesor în Blaj, 
preot (1859), canonic (1879), di
rector al gimnaziului; mai tlrziu 
Vicar capitular şi a condus arhi- 
diecesa în lipsa unui titular (1892 
—1895). Ca scriitor, a fost ales 
prezident al „Asociatiunii tran
silvane” şi membru al Acadepniei 
Române. Op. pr. Dicţimar. la- 
tin-Tomân, 1864; Acte sinodale ale 
bisericii de Albalulia şi Făgă
raş. 1869—lS12\Jstoria Patriei,
1875.

MOLDOVEANUL, vîrf în 
Garpaţi în munţii Făgăraşuiui; 
înalt 2550 m.

MOLDOVţŢA ® corn. rur. jud. Clmpulung 
plasa Moldoviţa; 6290 loc. circ. corn. cu 2 sate 
(1929). In satul Moldoviţa-Flerăstrăn e capul liniei 
ferate laterale de la Vama. t ® mănăstire jud. 
Clmpulung în circ. corn. cu aceleaşi nume. Zidită 

■ de Alexandru cel Bun pe la 1401. Mănăstirea s’a 
desfiinţat, dar ciădirile au rămas. Cele mai multe 
sînt ruinate. In biserică se păstrează obiecte de 
mare preţ, uneie din vremea lui Ştefan cel Mare. K 
® rlu afluent al Moldovei pe stingă.

MOLţlŞTI, corn. rur. jud. Lăpuşna plasa ,Ia- 
loveni; 2120 loc. După legea 1929, sat din circ. corn. 
Costeşti.

MOLDOVEANTJ itTLiu medic român. Pro
fesor de igienă şi igienă socială la Facultatea de 
medicină dih Cluj. Membru corespondent al Aca
demiei Române (1920).

‘ MOLIEre [molier] JEAN baptiste foquelin
(1622+1673), actor şi autor dramatic francez, cu
noscut în toate ţările. In rom. s’au tradus princi
palele lui opere şi unele de mai multe ori: Precioa- 
sele (de I. Chica, 1835) şi Preţioasele Ţ.idicole (de 
N! A. Bogdan, 1925), Bădăranul (de Căpitan I. 
Voinescu II, 1835), Amfitrion 
(de Heliade, 1835), Vicleniile 
lui Scapin (de C. Rosetti, 1836, 
altă trad. în B. p. toţi), Domnu 
PuTsoniac (de Grigore Grădi- 
şteanu, 1836), Sgircitul (de I.
Ruset, 1836, alta de Erdeli, 1840, 
alta de 1. Stroja, 1911, alta de 
Mefisto, 1902), Sicilianul (de 
I. Burchi, 1836), Don juan (de 
M. Costiescu, 1846), Misantropul 
(de G. Sion, 1854, ailta de B. Flo- 

.rescu, 1875), Amonzi doctor (1872 
şi alta 1895 de I. Sceopul), Tartuf (de Chircu- 
lescu, 1873, alta de S. Vlrgolici, 1879, alta de H. 
Lecca, f. a.). Bolnavul închipuit (f. a.), Şcoala 
bărbaţilor (de Alexandrescu-Dorna, f. a.). Doctorul 
fără voie (1906), Sganarel (de I. Stroja, 1911), 

» Şcoala femeilor (de G. Gesticone, 1922).
MOLINARI QnsTAVE (*1819+1911), economist 

belgian. A susţinut principiul liberului-schimb 
afirmînd că legile economice sînt tot aşa de stricte 
ca şi cele fizice. Membru al Institutului Franţei 
1874. Op. pr. Curs de economie politică (1855), 
1880), Morala economică (1888), Teoria pro
gresului (1880).

MOLIVDOS COMNEN lOAN (+1719), medic grec 
stabilit în România. Doctor de la Padova (1686), 
a fost profesor la Academia grecească din Bucu
reşti 1689—1700; apoi a devenit mitropolit al 
Dristrei (Silistra) cu numele leioteia.

MQLNAR DE Mf+LLERSHEIM lOAN înainte 
piuABin (*1749+ ca. 1815), medic român în Tran
silvania. A fost înobilatsŞi atunci şi-a modificat 
numele. A publicat cărţi de specialitate intere
sante şi pentru chestiunea terminologiei medicale 
româneşti. S’a ocupat şi de chestiuni economice

Molifere

Moltke.

(Economia stupilor, 1785, Sporirea stupilor, 1808); 
a publicat un dicţionar gjerman-român (1788), o 
istorie universală tradusă (1800), şi un curs de 
retorică (1798).

s MOLOVATA, corn. rur. jud. Orheiu plasa Sus- 
leni; 3417 loc. După legea 1929. sat din circ. com. 
Susleni.

MQL’TKE HELMUTH CONTE (*1800+1891), feld- 
mareşal prusian. Ajută pe Sul
tanul Mahmud Ii să-şi reorga
nizeze armata;participălacam- < 
paniile contra Danemarcei, Au
striei şi Franţei (1870), ca şef 
de stat major.

MOMţiA, deal ÎB jud.Putna, 
domin înd valea rîului Şuşiţa.
Aci au fost trei mari lupte, în 
cursul marelui războiu: a. la 
8 Ianuarie 1917, cînd Germa
nii au luat toată înălţimea, 
învingînd trupe ruseşti şi la 9- 
Ianuarie clnd trupe. româno-ruse au atacat şi 
contra-atacat, dar dealul'a rămas împărţit între 
cei doi beligeranţi; b. la 28 Februarie 1917, cînd 
Românii au încercat, fără succes, să ocupe dea
lul întreg; c. la 24 Iulie 1917, cînd, în desfăşu
rarea bătăliei de la Mărăşti, trupe ruso-române au 
cucerit Înălţimea.

MQMMSEN THEODOR (*1817+1903), istoric ger
man. Profesor la Altona, L'eipzig, Zurich, Breslau, 
Berlin (1858); ziarist şi politic , 
militant contra Franţei. Cu
noscut în toată Europa prin 
studiile sale asupra istoriei 
Romanilor: Sistemul monetar 
(1850), Cronologiaromanăpină 
la Cezar (1860), Testamentul 
lui August {1865), Digestele lui 
Justinian (1866), Istoria ro
mană, trad. în mai toate lim
bile. A fost directorul publi
caţiei monumentale Corpus in- 
scriptionum iatinarum a Aca
demiei din Berlin. Membru asociat al Academiei 
de inscripţiuni din Paris (1895). Membru onorar 
al Acad. Române (1879). Premiul Nobel 1902.

MOMULEANU PABIS BABBn (*1794+1837), 
scriitor român. A publicat mai multe volume de 
poezii (1822,1825).' Lăudat de Heliade, ridiculizat 
de alţii, e pomenit de Eminescu în ,,Epigonii”; 
,,Mumulean glas de durere”, aluzie la poăzia Plîn- 
gerea şi tînguirea Patriei.

MONACO, principat pe ţărmul francez al Me- 
diteranei; supr. 157 hectare, 15.000 loc.; are un 
port frumos, un oraş vechiu (Monaco) şi unul nou 
(Monte-cario). Guvernat de un prinţ şi de un con
siliu de stat. La Monte-Garlo e un caslno. vestit, 
unde vin, iarna mai ales, vizitatori din toate ţările, 
din cauza climei calde şi egale şi vegetaţiei bogate 
chiar cu plante tropicale. Oraşul e vechiu: ar fi o 
colonie feniciană.

MONASTIR tw BITOLIA.
MONIIT CLABDE (*1840+1926), ţictor francez. 

Unul din reprezentanţii şcoalei zise impresioniste.
MONGE [monj] oaspakd (*1746+1818), ma

tematic francez. A participat la expediţia lui Na
poleon îh Egipt; prof. la şcoala politehnică, mem
bru al Academiei de ştiinţe; pierdu toate situaţiile 
în timpul Restauraţiunii. Este creatorul geome
triei descriptive; a publicat studii asupra ecua- 
ţiunilor, etc.

MONGOLIA, regiune din Asia, parte din China 
(wAsia); supraf. 2.787.600 km. p.; ca. 3.000.000 
loc. budişti. Pămîntul puţin fertil, climă neegală; 
ţară săracă.

MONITEUR DU PfiTROLE BOUHAIN, ziaT, BuCUreŞti, 
întemeiat în 1904.

MONITORUL OFICIAL, organul în care se publică 
actele de stat: legi, decrete, deciziuni, etc., precum 
şi desbaterile Corpurilor legiuitoare. A fost înfiin
ţat în Moldova (m. o. al Moldovei) în 1858 sub con
ducerea lui Teodor Godrescu, în Muntenia (m. o.

Th. Mommsen.
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Al Ţftrii Rom&neşti) In 1859; de la 1862 s’a numit 
«. o. al Principatelor onlte; de Ia 1866, Honltoml jurnal 
«Ilolal al României, de Ia 1884 numai Monitorul Otlolal.

Mpi'lXiAU FELIPE (tl871), scriitor spaniol. 
S’a ocupat de filologie şi de gramatica. Are şi o 
■scriere despre idioma valaco o românce oriental 
/1868). A fost membru onorar al Academiei Ro
mâne (1870)..

MONOFISIŢI, eretici creştini din Orient, cari 
admiteau că lisus a avut o singură natură: cea

MONROE [monro] James (*1759tl831), al 
5-lea prez. al Statelor Unite (1816); autorul fai
moasei declaraţiuni (doctrina lui M.) de la 2 De- 

' •cembrie 1823: continentele americane nu pot 
admite nici o colonizare europeană; orice interve- 
nire a vreunui stat european ca să supună vreun 
stat din America sau să-i Influenţeze soarta se va 
considera ca o manifestaţie ostilă Statelor Unite.

MONSIGNY PIERRE alexandre (*1729tl817), 
compozitor fr.; membru al Academiei de belie- 
arte (1813). Op. pr. Dezertorul (1769), Belle Arsene 
(1775), L’enfanltrouvi (1777).

MONTAIGNE MICHEL DE (* 1533 fl592), mo
ralist francez, autorui cunoscutelor Essais (1580).

MONTANDON ARNOLD (*1852 tl922), natu
ralist francez. Ă venit In ţară In 1877 In admini
straţia Domeniilor Coroanei şi apoi a fost numit 
administrator al Domeniului de la Sinaia pină In 
1886. A publicat numeroase memorii asupra plan
telor şi insectelor din ţara noastră In diferite re
viste de speciaiitate din Franţa, Italia, Viena, 
Bucureşti, Pesta. In 1887 a scris o carte: Excursi- 
on en Dobrodgia. A fost membru goresp. al Aca
demiei Române (1905).

MONTE-CARLO, oraş In principatul Monaco, 
3000 ioc., iarna vin vizitatori muiţi.

MONTE-CRISTO CONTELE DE, Toman de Aiexandru 
Dumas tatăl 1841—45.Trad. şiîn rom. (•»■ ddmas).

MONTECVGGOLI RATMOND CONTE (*1609 
tl681), generai austriac, partioipăia campaniile din 
1645, 1646, 1647 contra Suedezilor, contra Turci
lor In 1664, contra Francezilor In 1672.

MONTEGUT EMILE (*1825tl895), critic fran
cez colaborator la „Revue des deux mondes” Intre 
1847—1870.

MONTEL PAUL, matematician francez. Profe
sor de mecanică raţionată de facultatea de ştiinţe 
din Paris. A publicat un studiu despre funcţiu
nile convexe în „Buletinul Societăţii române de 
ştiinţe11 (1927). Membru corespondent al Acade
miei Române (1929).

MONTENEGRO (şi MDNTENEORU; în limba 
lor: CERNA-OORA), principatîn Peninsula Balcanică 
pe malul Adriaticei; supr. 9080 km. p.; 227000 loc. 
capitala: cetinie. Ţară muntoasă şi săracă, locui
tori războinici. Ea făcu parte din vechia Serbie, 
iar după înfringerea delaKossovo (1389) şi distru
gerea statului slrbesc, reuşi să-şi păstreze o re
lativă independenţă; luă parte la toate războaiele 
din peninsulă; după războiul mondial fu alipită 
la statul mărit al Iugoslaviei.

MONTEORU, staţie c. f. jud. Buzău lingă 
oraşul Buzău (11 km.). In com.Monteoru e o şcoa 
iă de meserii. Exploatare de petrol.

MONTESQUIEU CHARLES SECONDAT BARON 
(*1689 tl755 ), scriitor francez. Fu magistrat, dar nu 
stărui In această carieră, ci se devotă studiiior 
istorice şi filozofice; membru al Academiei Fran- 

. ceze (1727). Op. pr. Letlres persanes (1721), satiră 
contra societăţii franceze contimporane; Consi- 
dirations sur Ies causes delagrandeur desBomains 
et de leur dicadence (1734); L’esprit des lois 
(1748). Scrierile sale avură mare influenţă asupra 
spiritului public şi contrlbuiră la pregătirea marei 
revoluţii. Traduceri româneşti: Mărimea Roma
nilor (de Stanciu Găpăţineanu, 1830), Firea legilor 
(în ,,Foaia pentru minte” 1842, fragmente). Scri
sorile persiene (de I. G. Diamand în ziarul ,,Ro
mânul1’, 1880).

MONTESSyS DE BALiLORE fernando 
CONTE (tl923), sismolog francez. A fost chemat să

organizeze serviciul special din Chili; a scris In 
Analele institutului meteorologic român: La Rou- 
manie et la Bessarabie sismique. A fost membru 
corespondent ai Academiei Române (1913).

MONTEVIDEO, cap. republice! Uruguay 
(w AMERICA) pe Rio de Ia Plata; 448.000 Ioc.

MONTGOLFIER JOSEPH (*1740tl810) şi 
Eteenne (* 1754tl799), fizician!şi mecanici francezi. 
Au inventat aerostatul oare le-a purtat numele.

MONTPELLIER [monpelie], oraş In Franţa 
Franţa), 83.000 loc.; are o Universitate şl alte 

şcoli superioare; ţinut bogat, multe industrii. Are 
un arc de triumf din timpul lui Ludovic XIV, o 
Catedrală din sec. xiv, palat de justiţie din sec. 
XVII. Vechimea lui se poate urmări pInă la 1141.

MONTREUX, oraş în Elveţia (cantonul Vaud) 
pe lacul Leman; 18.000 loc.; staţiune climaterică 
de iarnă; în jur plantaţii importante de vii.

MONTYON AUOET BARON (*1733 tl820), eco
nomist şl filantrop francez, lăsă prin testament 
Academiei un capital important, din care In fiecare 
an se premiază cărţi şi din care se dă un premiu 
faptei celei mal virtuoase din cursul anului [prix

vertu) • *
MOORE [mur] thomas (*1779 ţl852), poet 

englez. Mai cunoscute din- operele lui sint: Lola 
Rooch, poem oriental (1817), Irish melodies (1817) 
La noi s’a tradus puţin din operele lui: In ,,Gon 
vorbiri literare” an. II (Melodii irlandeze) dg G 
Negruzzi şi în ,,Literatorul”, 1880 (Maria).

MORAJIIU CONSTANTIN (*1854tl927), preot şi 
scriitor bucovinean. Unul din întemeietorii foii 
populare „Deşteptarea” din Gemăuţi. A publicat 
articole în ,,Biserica ortodoxă” din Bucureşti, In 
,,Patria” şi ,,Junimea literară” din Gernăuţi, şi 
cărţi tratlnd ohsstiunl nligloue (Citiţi ce poale 
credinţa în Dumnezeu, 1907, Virtutea creştină, 
1907; Ceva despre minuni, 1921; Fără lumina 
legii lui Hristos nu este mîntuire, 1921; etc.), de 
Istorie Dstionaiâ (Părţi din istoria Românilor buco
vineni, 1893, 94), traduceri din operele Sf. loan 
Crisostom {i889), din Goethe şi Schiller.

MORARIU VASILE (*1850), jurist bucovinean. 
Fiul mitropolitului Silvestru. A fost magistrat In 
Bucovina şi In Galiţia, a fost deputat In Gamera 
legislativă a Bucovinei. A contribuit la fundarea 
soc. muzicale ,,Armonia” (1881). '

MORARIU ANDREEVIGI CONSTANTIN (*1835 
11875), profesor şi preot In Bucovina. A predat 
limba română şl religia la gimnaziul din Suceava, 
apoi morala la Institutul teologic din Gernăuţi. 
A publicat manuale de religie pentru cursul se
cundar.

MORARIU ANDREEVICI SILVESTRU sv SILVESTRU.
MORAT (germ. murten), oraş în Elveţia (cânt. 

Fribourg) pe lacul cu acelaşi nume; 2400 loc.
MORAVA ® rîu, afl. al Dunărei; lung. 319 

km.; izvorăşte din munţii Sudeţi şi se varsă Ungă 
Pressburg (Bratislava). K ® rîu, afl. al Dunării 
format din M. sîrbă şi M. bulgară; 240 km. K ® 
staţie c. f. linia Ilia şi Hanul mare.

MORAVIA, fostă provincie a Austriei; azi face 
parte din Gehoslovacia. După împărţirea .admi
nistrativă actuală formează un singur despărţi- 
mînt cu Silezia (Morava a sizko) avind 26.738 km, 
p., 3.335.000 loc. Gap. Brno (fost Bronn).

MOREA, peninsulă In Grecia (In antieitate 
Peloponez); 22.101 km. p., 936.370 loc.

MOREAS JEAN (= PAFADIAMANTOPULOS)
(*1856fl9’l0), poet fr. unu) din întemeietorii sim 
bolismului. S’i 
ziile lui în rev 
Teodorescu. etc.

MOREAU [moro] HfiQfiSIPPE (*181011838), 
poet fr., mort tînăr după o viaţă săracă. Poeziile 
apărură sub titlul Myosotis-, cele mai bune,.şint 
cele idilice şi melancolice. Traduceripuţine, Ci.ţăm: 
Turturica de Grigoriu în ,,Convorbiri .literare”, 
1880.

MORENI, corn. rur. jud. Prahova pe yalea, Cri- 
covului plasa Pilipeşti.;,4214 loc,.. Circ. corn, gu 5 
sate (1929). Mari exploatări de petrol ale şoc. Con

MON-
MOR

3’au publicat puţine traduceri dlp poe- 
3v. ,,Vieaţa nouă” de G. Duma, I. G.
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MOR- cordia, Astra, Creditul minier, Forajul, Steaua 
. română, Bedevenţa, Bomănă-americană, etc. Ca-, 
IvIUp pul unei linii de o. f. laterale care pleacâ de la 

Băicoiu.
MORF ENBic (*1818tl921), fildiog german. S’a 

ocupat cu studiul limpilorromanice. Opere pr.: Aus 
, romanischen Sprachen und Litteraiuren, 1905;

Geschichte der franzosische. Litteratur, 1914.
MOHFţU, pers. mltol., zeul somnului, [al vi

selor şi al nopţii.
MORGAN [morghen] john piebpont (*1837 

11913), financiar american. Vestit prin organi
zările puternice de carteluri şi trusturi, între cari 
trustul oţelului.

MORISţNA, fostă capitală a fostului ducat 
din Banat, pe unde e azi localitatea Genad.

MORIŢFELD, com. rur. jud. Timiş-Torontal 
plasa Gătaia; 2076 loc.

MORL^lCI, locuitori din Dalmaţia, mal ales 
în Zara şi Spalatto şi în insule. Parte catolici, 
parte ortodocşi. După unii scriitori, slnt Slavi 
(Serbo-Croaţi), după alţii. Români cari şi-au 
pierdut limba şi în acest caz Morlaci sau Mor- 
lahi= Mavro-Vlahi, Valabi negri. Numărul lor 
e socotit de unii la 80.000.

MORMONI, sectă relig. America; întemeiată 
1830 de losef Smith; admite poUgamia. Trăiau 
pe un teritoriu rezervat în Statele-Unite, dar, in- 
terzicîndu-se poligamia, au emigrat în Mexic.

MORpiU CONSTANTPf, jurist român. A fost 
profesor la colegiul Sf. Sava din Bucureşti. A pu
blicat o colecţie de legiuiri. A tradus: Văduva vi
cleană, după Goldonl (1836).

MOROZPKI, com. rur. jud.Orbeiu, plasa Isa- 
cova; 2350 loc. După legea 1929, sat din circ. com. 
Isacova.

MOROZEWICZ loSEF, naturalist polon. Pro
fesor la Varşovia, membru al Academiei din Po
lonia, director al serviciului geologic. Stărueşte 
pentru colaborarea ţărilor din jurul Garpaţilor la 
studiul geologic al acestormunţi. E membru onorar 
al Academiei Române (1928).

MORSE [mors] sahuel (*1791 tl872), fizician 
american, inventă telegraful electromagnetic şi 
alfabetul care-i poartă numele.

MORTENI, com. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Găeşti; 2536 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Puntea-de-Greci.

HOBTUA EST, poezie de M. Eminescu, scrisă In- 
tr’o primă formă în 1866, apoi refăcută şi publi
cată întîiu în „Gonvorbiriliterare”, 1 Martie 1871.

MORŢVN VASILE o. (*1860ţl919), om politic 
' român. A fost unul din organizatorii partidului 

socialist în România; mult timp deputat; mai 
târziu s’a raliat cu mai toţi conducătorii socialişti 
la partidul naţional-liberaJ şi a fost ministru in 
1907 (D. A. Sturdza), 1908 (Ion I. G. Brătianu), 
1909 (idem), 1914 (idem), preşedinte al Gamerei 
în timpul retragerii la Iaşi. Morţun (cu loan Nă
dejde) a fost directorul revistei „Contemporanul” 
(1881 şi urm.); a publicat piese de teatru {Zul- 
nia Hlncu, I89i, Ştefan Hudici, 1891) şi multe 
din cuvîntările rostite în Cameră sau în întru
niri publice.

MORy-GHIOL, lac jud. Tulcea com. Moru- 
ghiol; supraf.' 200 hectare; comunică cu Dunărea 
printr’o gîrlă.

MQRUSTOHMAS(*ca. 1480ţl535),mare cancelar 
al Angliei, decapitat de Henric vm, fiindcă nu i-a 
aprobat reformele şi faptele. Op. pr.: De opţimo 
reipublicae stătu deque nova insula Utopia (1515 
Basel). De la această scriere a rămas vorba utopie: 
idee sau plan nerealizabil.

MORyzi ALEXANDRU, domn de două ori în 
Moldova (1792 — 93, 1802 — 1806), şi de două 
«ri în Muntenia (1793 — 96, 1799—1801). Era 
fiul domnitorului Constantin. Se deosebia de a- 
cesta prin faptul că era lacom de bogăţii şi nu se 
gindea la interesele ţării. Incepind şirul celor 4 
domnii în Moldova nu stă decît opt luni şi trece 
în Muntenia, pe care a găsit-o sărăcită, bîntuită de 
ciumă ş de lăcuste, a speculat asupra griului şi

porumbului, făclnd un fel de monopol al său per
sonal din cumpărarea şi apoi vînzarea către public 
a acestor produse. Simţind că intrigile au să-l 
doboare, părăseşte tronul. Revine după cîtva timp- 
şi stă doi ani, căutînd să a- 
dune bani, avînd in acelaşi 
timp şi mari dificultăţi din 
pricina incursiunilor lui Pas- 
vanoglu, pe care Sultanul îl 
iertase şi-i dăduse iar titlui 
de paşa. In acel timp . oraşul 
Tîrgu-Jiu a fost pustiit şi 
Craiova prădată şi arsă. Ple- 
eînd din Bucureşti, el ia chiar 
în anul următor domnia Mol-( 
dovei, pe care o ţine patru ani, 
dar fu silit a o părăsi din pri
cina greutăţilor politicei ex- Alexandru Moruzi. 
terne a Turciei, pe care o con
ducea fratele său dragonicinul Dimitrie, şi din pri
cină că duceau o politică de duplicitate, căutînd 
a fi amici şi cu Turcii şi cu Francezii şi cu Ruşii.

MORyzi CONSTANTIN, domn al Moldovei 1777— 
1782. Era dragoman al Porţii 
şi uneltise ca Grigore Ghica 
să fie pedepsit cu moartea.
In politica externă a servit 
interesele Turciei, căutînd 
să o împace cu Rusia în 
contra Austriei, darşipentru 
a-şi asigura, prin aceasta, 
tronul. In politica internă 
s’a arătat bun administra
tor, între altele, împiedeeînd 
intrarea rachiurilor din Po-« 
lonia pentru a proteja indu
stria naţională a fabricilor 
de rachiu (velniţe).

MORUZI DIMITRIE 
(tl812), fiul lui Gonstantin 
Vodă, mare dragoman, frate 
cu Alexandru domnul. Afost

Constantih Moruzi 
(după o stampă din 

coi. Academiei).

delegatul Turciei în timpul tratativelor de pace 
cu Ruşii, cari s'au încheiat la Bucureşti în 1812 
prin răpirea Basarabiei de către Ruşi. Guvernul 
său, socotind că a trădat interesele statului, l-a 
decapitat.

MORyZI DUMITRU P. (*1847 tl916), colonel 
român. A fost prefect de poliţie multă vreme în 
timpul guvernării lui Ion Brătianu (1881), mai 
tîrziu a devenit membru al partidului conserva
tor şi a reprezentat în Parlament judeţul său 
Dorohoiu.

MORyzi DIMITRIE (*1860tl914), scriitor ru
mân din Basarabia. A fost ofiţer în armata rusă. 
Trecînd în Moldova, a fost cîtva timp subprefect 
în jud. Tulcea. A publicat cîteva studii sociale şi 
politice [Basarabia şi viitorul ei, 1905, Problema 
jidovească si poporul român, 1914), o colecţie de 
poezii (Cîntece basarabene, 1912) şi cîteva romane 
(înstrăinaţii, 1910, Pribegi in ţară răpită, 1912, 
Moartea lui Cain, i9lij.

MOSCICKIIQNAŢIU (*1867), fizician şi chimist 
polonez. In timpul cit patria sa era sub stăpînire 
streină, el a locuit în Londra, în Friburg, unde a 
fost pus în situaţiuni ştiinţifice importante. In 
1913 s’a creat pentru el catedra de electrochimie la 
politehnica din Lemberg şi de atunci a lucrat în 
domeniul specialităţii sale şi după ce patria a fost 
liberată, făcînd descoperiri şi aplicaţiuni de mare 
interes. In 1926 a fost ales preşedinte al republice!.

MOSCQPOLE sau voscqpole, oraş în Grecia. 
Era centru aromânesc foarte puternic.

MOSCOPOLţîNI, Aromâni dtn Albania, lo- 
cuesc în Pleasa de jos şi Pleasa de sus. Bişniţa, 
Pocni, comune pur româneşti. Numele vine de la 
oraşul Moscopole.

MQSCOVA (rus. MOficWA; ital: mosca; fr. Mos- 
cou; germ. moskau), oraş în Rusia, capitala actuală 
a republiCei sovietice; 1.772.001) loc.; pomenită 
întîiu pe la 1147; vestită prin bisericile sale şi prin 
cartierul zis Kremlin.
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MOSEUiE (germ. hosell), r!u alluent al Ri
nului; izvorăşte în Vosgi, udă Franţa şi Germania 
■şi se varsă în Rin ia Coblentz; lung. 540 km.

MOSSO ANQELO ('1846 tl910), fiziologist ita
lian. A studiat circulaţia sîngelui şi fenomenele 
cerebrale. Op. pr-. Frica (1884), Oboseala fizică 
■şi intelectuală, Educaţia fizică a tinerimei.

MOSTAR, oraş în Iugoslavia (Herţegovina); 
16.390 loc.

MpSTIŞTEA, rîu, izvorăşte la nordul jud. 
Ilfov, curge spre S se varsă în lacul cu acelaşi 
nume şi de aci în Dunăre în faţa insulei Albina.

MOSyii, oraş în Asia mică, pe Tigru, în rega
tul Irac; 60.000 loc.; mare industrie de ţesetorie.

MOŞ TEACA, jurnal ţivll şi cazon (umoristic), Bu- 
■Cureşti, 1895—1901, director: Anton Bacalbaşa.

MOŞANEŢI, circ. corn. jud. Hotin, plasa Chei- 
menţi cu 9 sate (1929).

MOŞI (TlROUL MOŞILOR), veche sărbătoare în 
amintirea morţilor, care se face la noi în Bucureşti. 
A devenit un simplu bîlciu, care începe Joi înainte 
•de Rusalii. După unii, înfiinţată de Alexandru 
Vodă Mircea, după lupta cu Ion Vodă cel Cumplit.

MOŞOAIA, circ. corn. jud. Argeş cu 24 sate 
(1929). ■

MOŞII, staţie c. f. lingă Cernăuţi (3 km.) pe 
linia spre Bălţi.

MOŞINOAELE, mănăstire de călugări, jud. 
Putna.

MOŞNA, corn. rur. jud. Pălciu, plasa Răducă- 
neni; 2749 loc. După legea 1929, face parte din 
circ. corn. Răducăn'eni.

MQŞNIŢA, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, pla
sa Chişoda; 2125 loc.

MOŞpiU TRAiAN ('1868), general român. A 
comandat grupul celor patru divizii reunite sub 
conducere unică, la 24 Decembrie 1918, pentru a 
ocupa Transilvania. Cînd a început războiul con
tra Ungurilor cari atacară Transilvania, a fost 
numit comandant al grupului de Nord (16 Aprilie 
1919). A fost ministru de războiu de la 2 Martie 
1920 în guvernul prezidat de Vaida-Voevod şi de 
comunicaţii în cel prezidat de Ion I. Brătianu, 
1922.

MOTAŞ CONSTANTIN (*1869tl931),fostprofesor 
la Facultatea de medicină veterinară; şeful Servi
ciului veterinar din Direcţia sanitară. A publicat 
articole în „Revista de medicină veterinară şi 
zootehnie", în „Bulletin de la section scienti- 
fique de l’Acadâmie Roumaine”, ş. a. Op. pr. 
Îngrijirea păsărilor 1922, Importanţa politicei 
sanitare veterinare 1924, Profilaxia febrei aftoase, 
1922, Boalele parazitare la animale cari se trec 
la om.

MQTHU, rîu afluent al Jiului pe dreapta; se 
varsă' în Jiu lingă comuna Gura-Motrului.

MOŢAţei © com. rur. jud. Dolj plasa Giube- 
ga; 5594 loc. K © staţie c. f. linia Graiova—Cala
fat. Circ. com. cu 5 sate (1929).

MOŢI, nume dat locuitorilor din Munţii Apu
seni ai Transilvaniei. După 
unii, acest nume s’ar cuveni 
numai celor din cîteva sate 
(Vidra, ş. a.). Se ocupă cu 
tăierea lemneior din păduri şi 
cu lucrarea vaselor. Au lup
tat cu energie în 1848. Din 
satele acestea a pornit revo
luţia lui Horia.

MOŢQC VORNICUL, boer1 
moldovean. A avut mare rol 
în schimbările de domnie ce 
s’au făcut în Moldova de la 
1552 cu Lăpuşneanu, Despot- 
Vodă; Tomşa. Cronicarii spun 
că la venirea cu a doua dom
nie a lui Lăpuşneanu s'a re
fugiat cu Tomşa în Polonia 
şi a fost ucis acolo. Alte iz
voare zic că a pierit în Iaşi. lucrător de vase de lemn. 
El este unul din eroii prin
cipali îh nuvela lui G. Negruzzi (Alexandru Lă-

Tip de Moţ

puşneanu) şi în piesa lui Alecsandri (Despot- 
Vodă).

MOUNET [mune] paul (*1847tl922), actor 
fr. a jucat cu mare succes piese de V. Hugo şi de 
Gorneille.

MOUNET SULLY JBAN (*1841 tl910), actor 
francez vestit prin rolurile din piesele lui Gorneille 
Victor Hugo şi.Shakespeare.

MOUREU [muro] Charles, chimist francez, 
Membru al Academiei .de medicină din Paris. A 
studiat diferite probieme ale sintezei în chimia or
ganică, ale gazelor nobile şi ale corpilor antioxi- 
geni. E membru onorar al Academiei Române 
(1925).

MOTJTON [muto“] btienne karius (ţ 1831), 
consul al Franţei în Iaşi; a fost profesor de limba 
franceză la Gimnaziul VasUian din Iaşi; ţinea şi 
o băcănie.

mouvbment Economique, revistă lunară, înte
meiată de N. Xenopol, Bucureşti, 9o4—1916.

MOVp.A-MIKŞSEl, com. rur. jud. Brăila 
plasa lanca; 3153 loc. Girc.com. cu 8 sate (1929). 
Aci e un lac sărat cu acelaşi nume.

movila alexandru V, domn al Moldovei 
1615—1616. E fiul lui Ieremia şi frate cu Gon- 
stantin, a cărui moarte vrea s’orăsbune. In adevăr. 
Înlătură pe rivalul său Ştefan Tomşa dar are o 
domnie scurtă, fiindcă Radu Mihnea din Muntenia 
vine cu oşti şi-l învinge. E nevoit să fugă la 
Gonstantinopol, unde îmbrăţişează religia maho
medană.

MOVXLA constantin (tl612), domn al Moldo
vei 1608—1611. E fiul lui Ieremia. Domneşte sub 
tutela mamei sale Melania (sau Marghiţa); se men
ţine prin- sume de bani date unor persoane pu
ternice din Gonstantinopol, dar e înlocuit de Turci 
şi silit să se refugieze în Poionia, de unde vine cu 
armata, dar este învins în lupta de la Ştefăneşti (pe 
.Tijia) şi ucis.

movila OAVRIL, domn al Munteniei 1618—20. 
Era fiul'lui Simion. A domnit scurt timp, fiind 
înlăturat prin intrigi şi dare de bani de către Radu 
Mihnea.

TvrnvŢT.Ă OHEOROHE, mitropolit ai Moldovei de 
două ori; în 1581, a stat puţin, căci văzlndpropa
ganda anti-ortodoxă a Domnului lancu Sasu, a 
părăsit scaunul şi ţara; în 1584, a revenit şi a 
protestat contra încercării de a se schimba ca
lendarul după îndemnul Papei Grigore xm.

MOVXLA IEREMIA (tl606), domn al Moldo
vei 1595— 1606. Vine ia tron cu 
ajutorul Polonilor, răsturnînd 
pe Răzvan, amicul lui Mihaiu 
Viteazul. Răzvan vine cu oaste 
din Ardeal, Ieremia fuge în Po
lonia, se întoarce cu oaste de 
acolo şi învinge pe adversarul 
său şi-l ucide. El este atacat de 
două ori de Mihaiu; în 1596, 
cînd acesta stă puţin în Mol
dova; în 1600, cînd se socoteşte 
stăpîn, pune un caimacam şi 
se întitulează domn al Munte
niei, Moldovei şi Ardealului, dar 
şi această izbîndă e trecătoare, astfel că Ieremia 
rămîne pe tron pînă la moarte.

movila MiHAiL, fiu al lui Simion, a fost pro
clamat domn al Moldovei în 1607, dar a fost în- 
lăturat de vărul său Gonstantin.

MOVŢLA MoisE,.domn al Moldovei de două ori 
(1630-^1631 şi 1633—1634). Era fiul lui Simion. 
Numit după ce dăduse o mare sumă de bani la 
Gonstantinopol, e răsturnat prin acelaşi mijloc de 
Alexandru Coconul. Revine iarăşi pentru un an, 
în care timp înşală pe Turci în folosul Polonilor şi 
adună o Însemnată avere'.

movila simion (tl607), domn al Munteniei 
1600—1602 şi al Moldovei 1606—1607. E fratele 
lui Ieremia. După ce Mihaiu Viteazul se retrage 
din Moldova şi este bătut de Poloni la Teleajen, 
el intră cu armata în Muntenia şi ocupă tronul. 
Stricind tot ce făcuse marele său predecesor, îşi în-

MOS-
MOV

Ieremia Movilă 
(pictură mân. 

Sucevi[a).
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Simion Movilă 
(după o perdea de la 

măn. Siicevita).

Mitrop. 
Petru Movilă.

I^UV- streinează simpatiile boarilor şi, după ce Mlhaiu 
• piere, este gonit. La moartea Iratelui său leremla, 
IVILTIM (a tronul Moldovei, pe care-1 ţine cu mare greu

tate un an, murind — poate 
— otrăvit de cumnata sa.

movila fetrxj (*1597 
tl647), mitropolit în Rusia 
(„al Kievului, Haliciului şi a 
toată Rusia”). Fiul lui Si
mion, fost domnitor în prin
cipate. Este autorul unei 
vestite cărţi MărtuTisirea 
ortodoxă, tradusă în rom. de 
Radu Greceanu (Pravoslav
nica mărturisire, 1691). A 
ajutat pe Vasile Lupu la 
răspîndirea cărţilor biseri
ceşti, trimeţîndu-i meşteri şi 
material tipografic.

MOyiLţlŞTI, familie boerească din Moldova 
care a dat mai mulţi domnitori, 
în ambele ţări in vreme de 40 
de ani de la 1595. După cro
nicarul Neculce originea ei se 
găseşte 1a un boernaş Aviodni Pu
rice de pe vremea lui Ştefan cel 
Mare (•»■ purice).

MOVrLţŢA, corn. rur. jud 
Putna, plasa Zăbrăuţi; 2045 
loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Zăbrăuţi.

MOXA zis şi MOXALIE 
mihaIl (sec. xvu), călugăr şi 
scriitor român. A tradus Pra
vilă de la Govora (tip. 1640) şi 
a scris în 1620 o cronică întitu
lată De ’ncepuiul lumiei de 
'ntUu, o istorie universală pînă la 1489, imitată 
după istorici bizantini.

MOZAMBIC, posesiune portug. pe coasta de 
R. a Africei; supr. 1.300.000 km. p., 300.000 loc. 
(•^Africa).

MOZART WOLFOAHO AMEDEU (*1756 tl791), 
muzicant şi compozitor austriac. Geniu precoce: 
dădea concerte la 6 ani- A scris 
foarte mult; simfonii, opere, 
concerte, sonate, eto. Mai cu
noscute: Răpirea din Serai 
(1782), Nurlia lui Figaro (li
bretul după piesa lui Beaumar- 
chaiş), Fluerul fermecat, Don
juan-.

MoZAcţlNl ® sat jud. Te- 
leormâh; are o şcoală de mese
rii. Circ. corn. cu 11 sate (1929).

1) ® circ corn. jud. Argeş cu 
S sate (1929).

MBAZEC. LUDOVIC (*1867), 
naturâiist român. Este profe
sor la Facultatea de ştiinţe 
din Bucureşti de cristalografie 
şi petrografie (1894), membru al Academiei Ro
mâne (1905). A publicat articole în; Analele. Aca
demiei Române, Buletinul Soc. de Ştiinţe, Mo- 
niteur du pătrole roumain. Anuarul Institutului 
geologic, Zeitschriflt der Intemâtionalen Bobr- 
tecbniken, Archive- des Sciences physiques et na- 
turelles din Geneva, Bulletin de la section Scien- 
tifique de rAcadămie Roumaine. S’a ocupat mai 
ales; de zăcămintele de sulf, asbest, minereuri 
auriferei de zăc. petrolifere şi industria petrolu- 
luli' de structura geologică a câtorva re^uni ale 
ţării. Comunicări la congresele internaţionale ale 
petrolului. A fost ministru de industrie în gu-. 
vernul prezidat de I. Brătianu (1927).

MySDEN, oraş în China (Manciuria); 280.000 
loc.; industrie de mătase. Aci a fost o luptă vestită 
intre Ruşi şi Japonezi în 1905.

MTJKTAR PASA, general şi diplomat turc. Aluat 
parte la războiul Crimeei, a obţinut victorii impor
tante în războiul din 1877—78, a paciîicat Candja 
în 1-878, a fost comisar al Porţii în Egipt în 1884.

Mozart:

mOlLER max (*182311900), filolog englez, 
de origine germană. Profesor la Oxford, apoi la 
Strassburg de limbi moderne şi de gramaţică com
parată (1850—1869). Asociat al Academiei de 
inscripţiuni din Paris (1869). Membru onorar al 
Academiei Române (1875). Op. pr. Rig Veda, edi- 
ţiune (1849—1875), Lecţiuni asupraştiinţeilimbii 
(1861), Ştiinţa comparată a religiilor (1874).

Mt^LER otfriSd (*1797tl840), filolog ger
man; prof. de arheologie la Breslau, Goettingen;. 
luă parte la săpături în Orient. Op .pr. Manual de 
arheologie (1830); Istoria literaturii eline (1840).

Mtj^LER ANDEEAS (*1811 tl890), pictor ger
man. A fost profesor la Dtisseldorf.

MtÎLLER-GUTTENBRUNN ADAM (*1852), 
scriitor german din Banat. A publicat romane 
cu subiecte din viaţa Germanilor din. Un
garia. A fost directorul unui teatru din Viena.

MUNCA, organ social-demoerat, Bucureşti, 1890— 
1894, red. J. Nădejde, C. Miile, 1. Cătină, P. Mu- 
şoiu, Al. lonescu.

MUNCEL ® pisc în jud. Fălticeni fost Su
ceava (azi Baia).l® staţie c.f. între Roman şi Paş
cani. K ® circ. com. jud. Roman cu 8 sate (1929). 
t ® sat jud. Putna, între apele Şuşlţa şi Ză
brăuţi. In apropiere, de acest sat s’a dat, în zi
lele de 1 şi 3 Septembrie 1917, o mare luptă în
tre trupele române şi cele germane. Deşi ofiţerii 
şi soldaţii noştri au dat dovezi de netăgăduite 
calităţi militare, n’au putut câştiga victoria, s’au 
întors cu mari pierderi. In luptele acestea a că
zut şi sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu [m- 
acest cuv.).

MtÎNCHHAUSEN CAROL FREDERIC BARON
(*1720tl797), fost ofiţer în armata rusă, devenit 
proverbial prin cuvintele şi faptele sale îndrăsneţe. 
„Aventurile” lui s’au scris Intîiu în englezeşte 
(1758), apoi s’au tradus în nemţeşte şi în alte limbi. 
In rom. avem o traducere din 1855: Istoria şi în- 
tîmplările baronului de Miunhausen.

MtÎNCHEN (fr. MUNICH), oraş în Germania, 
cap. Bavariei pe Isar; 671.0(X) loc. Istoria lui se 
poate urmări pînă în sec. xi. Are universitate, 
grădină botanică, academie de artă şi muzee vesti
te, şcoli şi importante monumente de artă.

MXJNKACSY [muncaol] mihâly (*lŞ44tl900), 
pictor ungur, trăi mai mult în Paris. Op. pr. 
Ultima zi a unui osândit la moarte (1870), Milion 
dictînd fetelor sale Paradisul pierdut (1878), Crisl 
înaintea lui Pilat (1880), Ecce homo (1897).

MUNTEANU OAVRIL (* 1812 tl869), scriitor 
român din Transilvania. A fost pro
fesor la seminariul din Buzău şi la 
cel din Rîmnic, apoi la Braşov -pro
fesor şi director al gimnaziului ro
mânesc. Membru al Academiei nu
mit în 1866. A publicat cărţi didac
tice (Carte de lectură, 1857, Grama
tică română, 1860—6i, Geografie,
1864), un dicţionar german-român 
cu G. Baritiu, 1853—54, şimai multe 
traduceri (Werther de Goetbe, 1842, 
OdeîeşiepodeîeluiHoraţiu, 1868, Ope- Gav. Munteanu. 
rele lui Tacit, 1871).

MUNTELE-MARE, vîrf în munţii Bihorului, 
înalt 1827 m.

MUNTENI® staţie c. f. jud. Văsluiu între- 
Crasna şi Vasluiu. f ® c. r. jud. Tecuciu, plasa 
Nicoreşti; 2246 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Ungureni.

MUNTENI-BUZAU, com. rur. jud. Ialomiţa, 
plasa Căzăneşţi; 2348 loc. După legea 1929, ţine 
de circ. com. Căzăneşţi.

MUNTENIA, nume care se dădea principa
tului cuprins între Carpaţi, Dunăre, o linie con
venţională care îl despărţea de Moldova. Polonii 
li ziceau Mnitaoy, alţi streini li ziceau vaiahia [sau 
viahia•«-acest cuv.), în documentele interne sla- 
voneşti se găseşte numele de UngroviahiB (•*- acest 
cuv.), în documentele interne româneşti găsim 
expresia Taia-Rom&oeaBO&. In alt înţeles Muntenia este 
numai partea din spre Răsărit de Olt, clnd cea dir»
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spre Apus e numită oitenis. In unele texte sau 
•documente găsim şi Hantenia mare spre deosebire de 
Muntenia mică ( = Oltenia). Nu se ştie CU preciziune 
cari au fost împrejurăriie în cari s'a format acest 
stat nici cine au fost întemeietorii. Probabil că 
au existat stătuleţe conduse de luzi, apoi de Toe- 
■vozi şi după oarecari lupte unul din ei a supus pe 
ceilalţi. Ddpă unii istorici, primul domn care şi-a 
întins domnia peste ţinuturile celorlalţi este Se- 

-oesIaT şi apoi fiul său Ivanoo sau Tlhomlr; după alţii, 
■este Radu Negru. După unii, lupta pentru suprema
ţie a pornit din Oltenia şi de acolo a trecut pe deo
parte în ţinutul Făgăraşului, pe de alta în ţinutul 
Argoului; după alţii, puterea de stăpînire a venit 
■din Făgăraş spre Argeş. Ori cum să fie, acest stat, 
odată întemeiat, la 1290 sau la 1320, a avut să 
lupte ou Ungurii, cari doreau să păstreze o supre
maţie reală asupra lui, deşi cea formală nu le era 
refuzată. In timpul lui Mircea, a cărui lungă domnie 
•de peste 30 de ani formează un moment de căpe
tenie în desvoltarea statului,încep luptele cu Turcii 

' şi, de şi victorios de multe ori, el e nevoit să gă
sească un mijloc de înţelegere cu ei. După moartea 
lui, încep lupte între pretendenţi, toţi urmaşi ai 
primilor domnitori, cari ţin două veacuri («w drA- 
•cuLEŞTi şi dAneşti). Aceste lupte se complică prin 
tendinţele de expansiune ale Ţuicilor în aceste 
părţi şi de aci urmează şi amestecul lor în condu
cerea ţării ajutlnd pe unii contra altora.Secolul xvi 
■se închee cu figura măreaţă a lui Mihaiu, care în
cearcă nu numai a se libera de supremaţia tur
cească, dar a uni toate ţările româneşti sub un 
singur sceptru. Izblnda lui este trecătoare, dar ea 
lasă un ecou statornic în sufletele Românilor. Epo- 
•ca de desvoltare culturală din timpul lui Mateiu 
Basarab e turburată prin luptele lui cu Domni
torul Moldovei; dar la finele secolului xvii şi în 
primele decenii ale celui de al ximi vedenj strălu
cita domnie a lui Brlncoveanu, însoţită însă de o 
luptă uneori surdă, alteori pe faţă între familiile 
sau fracţiunile de familii cari îşi susţin pretenţiile 
la tronurile celor două principate. Schimiiă- 
rile domnilor dintr'un principat în altul se con
tinuă şi în sec. xviii. Poarta trimite aici numai 
oameni pe cari li crede devotaţi ei, dar unii din 
•aceştia Încep a unelti contra protectorilor lor In- 
ţeleglndu-se uneori cu Austria, alteori cu Rusia, 
•adversarele Turciei. In acest timp o parte din pă- 
mîntul TărH’-Romftneşti trece în stăplnirea Au
striei (Oltenia, 1718), dar numai plnă în 1739, clnd 
revine la patria mamă. Deaici încolo evenimente- 

- le politice se desfăşoară ca şi în Moldova. Războaie 
pe teritoriul lor, ocupaţii ruseşti sau austriace, 
eteria, toate aduc mari devastări şi nenorociri, dar, 
după ele, în 1822 reîncep domniile pămlntene. 
Mişcarea din 48, înfrîntă mai ales după stăruinţa 
Rusiei, pune pe oamenii politici din Occident în 
■curent cu faptele din aceste ţinuturi şi, după 
războiul Critneei, prin voturile divanurilor ad-hoc 
şi prin alegerea lui Guza se ajunge la unireaprinci-- 
patelor (•«- moldova).

judeţele munteniei _
După pecetea După După buletinul
■Condicii Iul - Geografia Iul alegerilor pentru
Caragea 1618 Geniile 1835 dlv. adhoc 1867

1. Argeş
2. Buzău
3. Dîmboviţa
4. Doljiti
5. Gorjiu
6. Ialomiţa ,
7. Ilfov
8. Mehedinţi
9. Muscel 
la Olt
11. Prahova
12. Romanaţi
13. Săcueni
14. Slam-Rîmnic
15. Teleorman
16. Vîlcea 
J7. Vlaşca

1. Argeş
2. Brăila
3. Buzăul
4. Dîmboviţa
5. Doljul
6. Gorjul
7. Ialomiţa
8. Ilfovul
9. Mehedintiul

10. Muscelul
11. Oltul.
12. Prahova
13. Romanaţi
14. Săcueni
15. Rîmnicul
16. Teleormanul
17. Vîlcea
18. Vlaşca

1. Argeş
2. Brăila
3. Buzăii
4. Dîmboviţa 
5- Dolji
6. Gorji
7. Ialomiţa
8. Bfov
9. Mehedinţi

10. Muscel
11. Olt
12. Prahova
13. Romanaţi
14. Rîmnicul' 

Sărat
15. Teleorman
16. Vîlcea
17. Vlaşca

şmUL DOMNILOR MUNTENIEI, (după 
Xenapol şi lorga. Pentru primele timpuri am 
notat şi şirul stabilit de Onciul şi General Năstu 
rel. Deosebirile de la lorga sînt arătate ou [ ], 
de la Onciul cu (*], de la Năsturel cu [**].)
Rada Negru 1290—1310 [Seneslav 1247] ['Basarab

I 1310—1330], ["Tugomir 1288—1310]. 
Iranoa Basarab 1310—1320? [Ivanoo sau Tihomir

1330] ["Ivanco 1310—1331].
Alezandra I Basarab ca. 1320—1364 [Basarab I ca. 

1330—1340, Nioolae Alexandru ca. 1340 — 
1364] ['Alexandru I 1330—1364] ["Nicolae 
Alexandru 1331—1364].

Vladlslav I Basarab 1364—ca. 1375, [Vladislav ziS 
şi Vlaicu 1364—1380] ['Vladislav I 1364— 
1374] ["Vladislav I 1364^1374].

Baiu 1375—1385 [1380] ['1374 — 1385] ["1374 
—1384].

Dan I 1385—1386 [oa. 1386] ["1384—1386]. 
Mlroea oel Mare 1386 — 1418 [şi Viad I în acelaşi 

timp cu Mircea 1394—95].
Mlhalu I 1418—1420.
Danii 1420—1431 ['Dan II 1420—1424, Radu

II 1427, Dan II, a doua, 1427—1431.] ["Radu
II 1419—1421, Dan II 1421. Dan III 1421, 
Alex. Aldea 1427, Dan III 1428—30].

Alexandru Aldea 1431 —35 [Radu PleşuVul 1422 
—27 cu Dan, Basarab II Laiot 1431, Alexăn- 
dru Aldea 1431—35].

Vlad Draonl 1435—39 [1435—46].
Dan m (prima domnie) 1439—41 [1446—1447]. 
Vlad Draonl (a doua domnie) 14il—46 [o sin

gură domnie, vezi mai sus].
Dan III (a doua) 1446—1449 [o singură domnie, 

vezi mai sus].
Vladislav II 1449—56 [1447—56].
Vlad Ţepos (prima) 1456—62.
Radu oel Frumos 1462—72 [1462—74].
Laiot Basarab 1472—76 [1473—77].
Vlad Ţepeş (a doua) 1476 [Nu e la lorga].
Basarab ool tânăr 1476—1481 [1478—82] ['Basarab

III 1476—77, Ţepeluş 1477—1482] ["Vlad II
(a doua) 1476, Basarab IV 1478]. 

Vlad Călugărul 1481—94 [1482—95].
Radu cel Mare 1494—1507 [1495—1508].
Mibnea col Rău 1507—rlO [1508—10].
Vlad oel TInăr suu Vlădaţ 1.510-—1512.
NSogoe Basarab 1512—21.
Teodosle 1521—1522 [1521].
Radu de la A turnat 1 (prima) 1522 —23 [Vlad Dra- 

gomir 1521, Radu Bădică 1521 —24, Radu 
de la Afumaţi 1521—29].

Vladislav 1523^26 [1523—25].
Radu de la Atumati (a doua) 1526 — 29 [o singură 

domnie, vezi mai sus].
Molse 1529—30 
Vlad înecatul 1530—32.
Vlad VIntllă 1532—35.
Radu Falsle 1535—45.
Mircea Ciobanul (prima) 1545—54.
Pătraşcn oel Bun 1554—58 [54—57].
Mircea Ciobanul (a doua) 1558—59.
Petru Şchiopul 1559—67 [1559—68].
Alexandru 1567—77 [1568—77, Vintilă 1574].
Mlhnea II (prima) 1577—83.
Petru Ceroel 1583—85.
Mlhnea (a doua) 1585—91.
Stetan Surdul 1591 — 92 [Iile 1591, Radu 1591, 

Ştefan 1591—92].
Alexandru oel Rău 1592—93.
Mlhalu Viteazul 1593—1601 [în timpul domniei lui 

e şi Nicolae Patraşcu 1599—1600 şi Simion 
Movilă 1600],

Blmlon Movilă 1601—02.
Radu Şerban 1602—11.
Radu Mlhnea (prima) 1611—1616.
Alexandra iiias (prima) 1616 —18 [Gavril Movilă 

1616].
Savrll Movilă 1618—1620.
Radu Mlhnea (a doua) 1620—1623.
Alexandru Coconul 1523—26 [1523—27].
Alexandru Illos (a doua) 1627—29.

MUN-
MUN
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MUR i«on Tonua 1629—1633 [1629—32, Radu 1632]. 
kill ID Basarab 1633—^54 [1632—54].
1*1 Vr\ Constantin Şerban 1654—58. '

[1654—-58. Constantin Glrnul]
Mlhnaa III 1658—59.
.Gheorghe Ghloa 1559—60.
Grlgore Ghloa (prima) 1660—64.

.(Radu Leon 1664—69.
Antonie din Popeşti 1669—72.
Grlgore Ghlca (a doua) 1672—74.
Gheorghe Duca 1674—1779 [1674^78].
Şerban Cantaouzlno 1679—88 [1678—1688]. 
Constantin Brincoveann 1689—1714 [1688—1714].

___ Bţeţan Cahtaonzlno 1714—16 [—15].
^ Nloolae Mavrocordat 1716—30 [1715—16, Idn Mav- 

rocordat 1716—19, Nicolae 1719—30, 
Constantin Mavrocordat 1730].

Mlhall Bncovlţa (prima) 1730—31.
Constantin Mavrocordat (prima) 1731—33..
Grlgore Ghloa (prima) 1733—35.
Const. Mavrocordat (a doua) 1735—41.
Mlhall RacovlţA (a doua) 1741—44.

^ Const. Mavrocordat (a treia) 1744—48.
Grlgore Ghloa (a doua) 1748—52.
Mateln Ghlca 1752—53.
Constantin Raoovită (prima) 1753—56.
Const. MavTooordat (a patra) 1756—1758.
Bear lat Ghloa (prima) 1758—61.
Constantin 'Mavrocordat (a cincea) 1561—63. 
Constantin Racovlţd (a dOUa) 1%3—64.
Ştelan Raoovltd 1764—65. f
Soarlat Ghlca (a doua) 1765—66.
Aleiandru Ghlca 1766—68.
Grlgore Aleg. Ghlca 1768—69[Emanoil Ruset 1770— 

71],
Ocupaţia mseasoă 1769—74.
Aleiandru Ipsilante (prima) 1774—82.
Nicolae Oaragea 1782—83.
Mlhall Suţu (prima) 1783—86.
Nicolae Mavroghonl 1786—88 [1786—90]:*"
Ocupaţia auptrlaci 1789—1791.
Mlhall Suţu (a doua) 1791—93.
Aleiandru Moruzl (prima) 1793—96.
Alexandru Ipsilante (a doua) 1796—97.
Constantin Hangerll 1797—99.
Alexandru Moruzl (a doua) 1799—1801.
Mlhall Suţu (a treia) 1801—1802.

• Alexandru Snţu(prima) 1802.
. Constantin Ipsilante (prima) 1802—1806. [Alexandru 

Suţu (a doua), 1806 Constantin Ipsilante (a 
doua) 1806].

Ocupaţie ruseasca 1806—1812. 
loan Caragea 1812—1819 [1812—18].
Alexandru Suţu (a doua) 1818—1821 [a treia], [Scar-

■------ - lat Calimah 1821].
Tudor Vladlmlrescu 1821.
Ocupaţia turceasca 1821—22.
Grlgore Ghlca 1822—28.
Ocupaţia ruseasca 1828—1834.
Alexandro Ghlca 1834—42.
George Bibescu 1843—48.
Guvern provizoriu 1848, 
caimacam la 1848.
Constantin Cantacnzlno Caimacam 1848—:49.
Barbu Stlrbeln 1849—53.
Ocupaţia ruseasca 1853—54.
Ocupaţia austriaca 1854-—56.
Alexandru Ghlca Caimacam 1656—58.
I. Mânu, E. Bdleanu şi I. Flllpesou caimacami 1858—59. 
Alexandru loan Cuza 1859—62 (ctnd se proclamă 
unirea definitivă).

MURAPAANDREiu(tl927), preot român din Ba
sarabia. Luptător naţionalist, a colaborat la dife
rite ziare din Chişinău, predicind iubirea de ţară 
şi respectul instituţiilor ei. Opera sa: Doruri sfinte.

MURAT [mOr^] ioachim (*1767tl815), ofiţer 
francez. Fiu de agricultor, destinat a ti preot, ajun
se ofiţer în armata lui Napoleon, se distinse în 
multe bătălii şi luînd în căsătorie pe sora împăra
tului, fu numit mareşal; apoi rege al Neapolului 
(1808—1814). După ce fusese detronat, încereînd 
să-şi reia tronul, fu împuşcat.

MURATQRI LODOVICO (*1672tl750), arheolog: 
italian. Ca preot, avu un mare proces de erezie; 
apoi orbi. Op. pr. Anecdota graeco-latina, Rerum 
ilalicarum scriptoi'es, colecţie de extrase din vechii: 
scriitori italieni (1709—1736).

MURAVLE.^NCA, corn. rur. jud. Ismail, plasa. 
Pîntîna Zlnelor: 2039 loc. După legea 1929, sat 
din circ. rom. .Cîşliţa-punăre.

MyREŞ, rlu, izvorăşte ih munţii răsăriteni ai 
Transilvaniei; trece prin >ll6a 
Julia, Arad; primeşte pe dreapta 
Arlesnl, Ampolul, pe Stingă TIrnsva 
mied unită cu Tlrnava mare la Blaj, 
apoi Sebeşul, stceiui. Se Varsă în 
Tisa în faţa oraşuhii, unguresc 
Seghedin.

MyREŞ (fost mureş-tubda), 
jud. în Transilvania, cap. Tlrgu- 
Mures; supraf. 4203 km. p.,
245.941 loc. (1923); are llplăşi, stema jud. Mure.». 
3 corn. urbane, 237 corn. rur.
(1926). Ţine de circ. Gurţii-de-apel din Tîrgu- 
Mureş; are 12 şcoale primare urbane şi 187 rurale 
(1929): 36 cooperative de aprovizionare şi consum, 
cu capital 624.000 lei, 1 coop. p. exploat. de păduri 
cu can. 1.602.000 lei (1925).

MUREŞ-OŞORHEIU tw TtROUL MUREŞULUI.
MUREŞ.ŞJJU ANDREIU (*1816 tlS63), poet ro

mân din Transilvania. Este au
torul poeziei Răsunetul, cuno
scută sub numele de Marşul 
anului 1848, scrisă în mijlocul 
evenimentelor de la 1848. II 
preţuim ca şi Francezii pe Rou- 
get-de-l'Isle, autorul Marseille- 
sei, pentrucă, după expresia lui 
Eminescii [Epigonii), a scuturat 
lanţul robiei. A fost ziarist în 
Braşov," apoi funcţionar al gu
vernului In Sibiu după 1848. A Andreiu Mureşanu 
publicat Şi O carte de-educaţie 
f Icoana creşlerii rele, 1848), afară de volumul de 
poezii (1862).

MUREŞANU AUREL (*1847tl909), ziarist şt 
om politic român în Transilvania. Era fiul lui 
lacob; a condus ,,Gazeta Transilvaniei” din 1873 
pînă în 1900.

MUREŞANU lACOB (*1812 tl887), ziarist ro
mân în Transilvania. A fost, de la 1850 la 1877, 
directorul ,,Gazetei Transilvaniei”, a publicat 
diferite articole şi poezii în acest ziar şi în „Foaia 
pentru minte”. Membru onorar al Academiei Ro
mâne (1877).

MUREŞANU lACOB (*1857 tl917), profesor de 
muzică In Braşov şi diriginte de cor, apoi în Blaj. 
A publicat în revista muzicală „Muza română”, 
multe compoziţii originale: piese corale, balade, 
eto. Op. pr. Mănăstirea Argeşului, baladă corală.

MUREŞIANU SEVER (*1858), pictor, profesor 
de istoria artelor şi estetică la Şcoala de bele-arte 
din Iaşi (1889).

MURFATLAR, com. rur. jud. Constanţa,
, plasa Medgidia; 1425 loc. Staţie c. f. între Med

gidia şi Constanţa. Ard o şcoală de agricultură.
MURGENl, staţie c. f. jud. TutovaliniaBlrlad- 

Zorleni-Basarabeasca. Circ. com. cu 13 sate (1929).
MURGER [mllrge]HENRI (*1822t 1861), scrii

tor şi ziarist francez, cunoscut mai ales prin „Sce- 
nes de la vie de boheme (1848), prefăcută în piesă 
(cu Barr^re) (1849): după ea s’a făcut opera 
cunoscuta a lui Puccini.

MURGŞSCU lOAN (*1846 tl913),. Ofiţer de 
marină român. Subiocotenent in 1866, era în 1877 
maior; in timpul războiului pentru independenţă 
a reuşit să acufunde un monitor turcesc în faţa 
Brăilei; a Inauitat pînă la gradul de contra-amiral 
şi a fdst inspector general al marinei româneşti.

MURGŞŞTI, circ. com. jud. Rimnic-Sărat cu 
17 sate (1929).

hurgilA, erou din povestirile poporului nostru. 
Personifică amurgul serii.

MURGOCI (BTONTEANU) GEORGE (*1872 tl925).

1770



naturalist român. Specialist in geologie. A pu
blicat rapoarte, şi dări de seamă asupra lucrărilor 
Institutului Geologic din Bucureşti; un studiu 
asupra zăcămintelor de petrol de,la BăUeni (1910), 
studii hidrologice (1912), Cercetări geologice în Do- 
iirogea (1914), Kristăllographische Bestimmun- 
gm (Viena 1. a.). A fost mem
bru corespondent al Academiei 
Române (1923).

MURGU EFTtMIE (*1805 
i-1870), scriitor şi om politic 
român din Banat. A fost pro
fesor de filozofie în Iaşi (1834) 
la Academia Mihăileană; la 
BucureştiadatlRcţiiparticulâre 
(1.S36), cînd a fost şi profesorul 
lui N. Bălcescu; stabilit ca ad- 
-vocat în Lugoj (1840), în 1848 
a voit să lupte contra Austriei 
în numele ideii democratice şi 
a proclamat unirea tuturor Ro
mânilor; rhai tîrziu s’a stabi
lit la Pesta. A scris în limba 
germană două lucrări despre 
originea limbii şi poporului ro
mân (1827,1830) şi una despre 
-congresul sîrbesc (1865); pre.. 
cum şi prospectul materiei pro
puse de el în Iaşi (1835). I s’a 
ridicat un bust în corn. Bozo- 
vici pe valea Almajului.

MURţliLO BABTOLOMEO ES- 
TEBAN (*1617tl682),pictorspa- 
niol, elevul lui Velasquez. Op. 
pr. Adoraţiunea păstorilor (în 
muzeul din Madrid), înmulţirea 
plinilor (bis. Sf. Gheorghe).

MURNU OEOBOE (*1868), scriitor român. E 
•doctor în litere de la MQnchen,.profesor de arheo
logie la Universitatea din-Bucureşti (1910), mem
bru al Academiei Române (1923). A publicat 
poezii în rev.,,Arhiva", „Vatra”, ,,Ovidiu”, „Pla- 
■căra”, etc. şi în volume (Ginduri şi vise., 1898; 
Alme Sol, 1925), articole şi cărţi de specialitate 
{Monumentele antice din Borna, 1908; Portretul 
elin, 1908; Arheologia clasică, 1908; Atena şi 
ruinele ei, 1910; Vase pictate greceşti,-iSlO; Mo
numente din colecţia de la Adam-Clisi, 1913 ; De 
la cetatea Tropaeum, 1913), studii asupra Români
lor Macedoneni (Vlahia mare de la 1204—1259, 
1907; Istoria Ro

mânilor din 
Pind, 1913; Aro- 
mânii în primej - 
die, 1913; Pentru 
Românii din pe
ninsula balcani
că, 1920); a tra
dus în versuri 
Iliada (1916),

Odisea, 1924, şi 
■din Pindar.

MURRAY 
Imorc], fluviu în 
Australia, izvo
răşte în statul 
"Victoria şi se var-

35 058 km. p., 141.719 loc. (1915); are 6 plăşi, 1 
com. urb. şi 81 corn. rur. (1926); face parte din 
circ. Curţii de apel din Bucureşti; are 6 şcoale 
primare urbane şi 153 rurale (1929); 23 coopera
tive de aprovizionare şi consum Cu capit. 2.063.027 
iei şi 31 coop. pentru expl. de păduri cu capital

MUR-
MUS

\ PL. TOPLITA

TOPLl'S-J R

PL.GUR6H1UREGHÎI
'lernuleni

J°s /PL-lREMiTUL’:
____Ofiodoşs

W;4rifL.HItRCUREA V'-' 
^p'.MUREŞ ® miraj .

Miercurea-/* c ^
P L. HfjJ R tS>N'r a-i /■îi-5-',, o''

/ \

Hartă jud. Mureş (le^ea 1925).

FA6ARAŞ
Bgtmşcu»^

/ Papuşa\ -^r2iuluf «y 
/Atteru

ngosiavele

“Stema jud. Muscel. Harta jud. Muscel.

să în laguna Alexandrina, lung. 1630 km. (••-,
OCEANIA).

MUSCEL, jud. în Muntenia; cap. Cimpu-lung;

15.666.313 (1925); ţine de eparhia mitropoliei 
Ungro-Vlahiei, are 135 biserici şi 2 mănăstiri.

MUSELţM DIONISIE, prelat grec. A fost de 
patru ori patriarh în Constantinopol şi a venit în 
Muntenia, adăpostindu-se la Constantin Brlnco- 
veanu (1690). Prin stăruinţele acestuia, a reuşit 
să ocupe a 5-a oară scaunul (1693), dar nu pentru 
mult timp, căci iar a fost caterisit şi iar a venit în 
Ttrgovişte, unde a şi murit.

MUSICţîSCU I^AVBIL (*1847tl903), compo
zitor şi muzicant român. Ori
ginar din Basarabia, a stu
diat la Iaşi şi la Petersburg.
A fost profesor de armonie 
la Conservatorul din Iaşi 
(1872), diriginte ai corului 
mitropoliei (1876). A compus 
coruri religioase şi patriotice 
şi a dat multe producţiuni 
rnuzicale în diferite oraşe ale 
ţării.

MUSPINIQTI ANASTA
SIE, filolog grec. A venit în 
Iaşi, unde a fost predicator 
şi profesor (pe la 1785).

MUSSAFIAASOLF (*1835 
11910), filolog austriac. A fost profesor ia Uni
versitatea din Viena şi membru al Academiei de 
ştiinţe din acel oraş. S’a ocupat de 
unele dialecte ale limbilor romanice 
(vechea spaniolă, catalană, etc.) şi 
de diverse legende din evul mediu 
făcînd studii de literatură compa
rată (Legendele Maicii Domnului,
Semnul crucii, etc.).

MUSSET [mase] alfred de 
(*1810tl857), poet francez, repre
zentant ai romantismului; duse 
viaţă agitată, pasionată şi vaga
bondă. Generaţii numeroase l-au A. de Musset. 
citit cu nesaţ ca poet al amorului.
Autor al seriei de poezii Les nuits, ş, a. Din scrieri
le lui s’au tradus multe, mai ales poezii, publicate 
prin reviste (Curierul românesc. Convorbiri lite
rare, Revista contemporană. Familia, Revista lito-

G. Musicescu.
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MUS- rară şi ştiinţifică. Literatorul, Revista literară.
MUZ Revista nouă. Tribuna poporului din Arad, Re

vista idealistă. Ramuri, Neamul românesc Uterar, 
Drum drept. Flacăra, etc.) de Petre Teulescu, Al. 
Macedonski, Colonel G. Boteanu, N. Nicoleanu, 
I. P. Cerkez, S. VlrgoUci, P. Grădişteanu, N. Vo- 
lentl, N. Ţine, T. M. Stoenescu, Th. Şerbănescu, 
T. Naum, Traian Demetrescu, Grigoriu, Gh. Ar- 
ghiropol, G. Manolache, ş. a. In volume sau bro
şuri: Petru şi Camilo (trad. de Zulnia lorga, 
1875), La ce visează fetele (de T. M. Stoenescu, 
1888), Să nu zici vorbă mare (de Bonifaciu Flo- 
rescu, 1889), Mimi Pinson (de N. Ţine şi AL 
Sterescu), Picătură de iubire (de I. Massim, 
1894), Noaptea de Decembre (de N. Ţincu 1895), 
Emelina, Margot (deM. Iftodiu, 1914), Cele două 
iubite (de M. G. lonescu, 1916), Spovedania unui 
îndrăgostit [de SotirNsssa, 1921, de G. B. Rareş, 
1928), Fiul lui Tiţian (de I. Nestorescu, 1924, de 
D. Nanu, i. a.), Frederic şi Bemereta (de G. Bel- 
cot, I. a.), Mierloiul alb (de Profira Sadoveanu, 
i. a.), Andreiu del Sarto (de A. Florescu, f. a.).

MUSSOLţNIBENITO (*1883), ompoliticitalian. 
A fost învăţător, socialist militant, ziarist (,,Avân
ţi”); a Întemeiat partidul fascist, care, organi- 
zîndu-se milităreşte (ca semn distinctiv cămaşa 
neagră), a obţinut de la Rege puterea în urma mar
şului asupra Romei (1922). De atunci Mussolini 
conduce politica Italiei, a schimbat constituţia, 
formlnd un parlament pe profesiuni, introducind 
numeroase reforme in toate ramurile activităţii 
pulşllce.

MUSTAFA OABA m- 0AR4 MUSTAFa.
MUSTAŢA NTCOLAB (*1839), om politic 

român In 'Bucovina. Ca membru In consiliul co
munal In Cernăuţi, ca deputat In dieta Bucovinei 
ca consilier In direcţia fondului rellglonar, apără 
interesele poporului român şi ale preoţimei,

MySTEA fiiaeet(*1839 tl960), arhiereu, ales 
episcop de Caransebeş In locul lui N. Popea la 21 
Septembrie 1908, dar neconfirmat de guvern.

MySTEA NICULAE, cronicar român. Cronica 
lui, care merge de la Istrate Dabija pînă la Mihaiu 
Racoviţa, s’a publicat de M. Kogălniceanu în 
colecţia Letopiseţilor voi. iii (ed. l-a şi 2-a).

MVŞA MARE şi MUŞA MICA, munţi jud. 
Buzău com. Mînzăleşti.

MUŞATEŞTI, circ. com. -jud. Argeş cu 20 
sate (1929).'

MUTSU-HITO (*1852tl912), împărat (mi- 
cadoj al Japoniei dela 1867. In timpul lui s’a in
trodus cultura europeană în Japonia şi statul său 
a devenit o putere cu autoritate mondială.

MUZÂCHIARI, Aromâni cari locuesc în Alba
nia în jurul 'oraşului Fearjca (Fieri) şi în Ve
lur de (Ber:at) şi în satele din jur. Se ocupă cu agri- 
culturo. Numele vine de la ţinutul Muzac/iia.

MyZE, fiinţe din mitologia greacă, trecute la 
Romani. Ele erau divinităţile 
inspiraţiei poetice sub diferitele 
ei manifestări. Erau 9: Clio, muza 
Istoriei,—Calliope, a poeziei epice,
— Polimnia, a pantomimei, —
Euterpe, a poezieibachlce, — T't- 
psicora, a poeziei lirice, — Erato, 
a poeziei ditirambice, — MeVpo- 
ntena, a tragediei, — Talia, a co
mediei,—XJrania, a astronomiei.
Conducătorul lor era Apollon (nu
mit de aceea şi Musagetul), care 
era şi zeul soarelui şi zeul pro- 
ducţiei artistice.

MUZEU NATIONAL, gazetă litera- 
râ, redactor I. Eliade Bădulescu, Apollon Musagetul. 
Bucureşti, 1836—1838.

muzeul AMAN, în Bucureşti, strada C. A. Ro- 
setti, înfiinţat în 1908, după ce Statul a cumpărat 
casa pictorului şi a adunat In ea, pe Ungă ce a aflat 
acolo, şi alte opere ale Iui. Directorul actual este 
pictorul Mihail Teişanu.

MUZEUL ARMENESC DIN GHERLA, înfiinţat în 1904. 
Are obiecte felurite vechi şi noi. E menit să oglin

dească particularităţile vieţii Armenilor dinfpăr- 
ţile acelea.

MUZEUL ,,AsiREi” DIN SIBIU este aşezat in clă
direa ridicată de vechea Asociafiune transilvană..^ 
(m- acest ciiv.). Este un muzeu etnografic, menit

« -n.'. m UD

Muzeul „Astrei" din Sibiu.

a adăposti obiectele din cari să se vază caracterele 
specifice ale poporului român din Transilvania. 
In aceeaşi ciădire este şi biblioteca.

MUZEUL BAŢTHTANEUM din Alba-Iiilia (cetate), 
înfiinţat In 1792 de episcopul Jgnatiu deBatthyani. 
Cuprinde desenuri, gravuri şi mai ales manuscrise 
vechi cu preţioase „enluminures”. E şi o secţie 
eclesiastică.

BiuzEUL bAnAţean DIN TIMIŞOARA, înfiinţat In- 
1872 de o societate numită ,,a MuzeuluP'. Turbu
rat în organizarea iui şi cu colecţiile micşorate,. 
In timpul revoluţiei după războiul mondial, a fost 
întemeiat din nou prin grija „Societăţii de istorie 
şi arheologie" în 1922, datorită stăruinţelor lui. 
Emanoil Ungurianu (iw acest cuv.). Societatea 
aceasta l-a cedat municipiului Timişoara. Direc
torul actual este loahim Miloia.

MUZEUL BiBLioTBcn ,,v. A. UREcHiA“ din Galaţi 
(în localul liceului). Are documente, monete, 
medalii. S’a format printr’o donaţiune a Begelui 
Carol 1 şi alte donaţiuni particulare.

MUZEUL BISERICESC din Vălenii-de-Munte, înte
meiat deN. lorga, cuprinde icoane, cruci, veşminte, 
etc.

MUZEUL BBUCEENTHAL DIN SIBIU, întemeiat de 
Baronul Bruckenthal (••■ acest cuv.), are şi o ga
lerie de tablouri, deschisă publicului în 1817. Ea 
cuprinde opere de valoare, fiind bogat reprezen
tată şcoala flamandă (Jan van Eyclt, Hans Mem- 
ling, lacob Jordaens), arta romanică şi germanică, 
mai slab rerpezentate. E şi un tablou de Tizian.

MUZEUL DE ANTicmrăTi, în Bucureşti, In localul 
Universităţii, înfiinţat In 1864, cind generalul N. 
Mavros a dăruit Statului o bogată colecţie de 
obiecte vechi. Cuprinde mai multe secţii: preisto
rică, eclesias tică, romană; mai. multe tablouri vechi, 
pietre cu sculpturi din monumentul de la Adam
clisi, cărţi şi manuscrise vechi româneşti şi sla- 
voneşti. Primul director a fost Grigore Toeilescu, 
apoi V. Plrvan, astăzi e I. Andrieşescu.

MUZEUL DE ARME AL ORAŞULUI SIBIU, Înfiinţat în 
1872. Păstrează arme, coifuri, platoşe,'stindarde, 
etc. din sec. xv şi xvi găsite în Transilvania.

muzeul de ARTA NAŢIONALA ,,CAROL I”, Infiin(at 
în Bucureşti în anul 1906. A fost instalat întiiu 
în vechiul local al Monetăriei Statului, apoi într’o 
casă particulară. In 1912 s’au început clădirea unui:

1772



local propriu aşezat pe Şoseaua Kisselel, care nu 
s’a terminat. Este destinat să reprezinte arta ro
mânească din toate domeniile şi din toate timpu
rile. în aripade Suds’au putut deschide acum trei 
secţiuni (ceramică, lemn, ţesătorie, mai ales co
voare şi costume). Depozitul ebogat, muUe obiecte 
au fost expuse la diferite expoziţii în streinătate 
(Roma, Berlin, Geneva, Paris, Barcelona). Direc
tor de la înfiinţare este Al. Tziţ/ara-SamuTcaş.

MUZEUL DE ASTE PLASTICE DIN BUOUBEŞTI (iv
Pinacoteca Statului)

MUZEUL DE ASTE PLASTICE {Pinacoteca Statului] 
din Iaşi e în localul Şcoalei de bele-arte din acel 
oraş.

MUZEUL DE ASTE ŞI MESEBII DIN CLUJ, înfiinţat 
în 1904. Are mobile, covoare, ornamente de gips, 
cusături, lucrări în lemn-şi piatră, etc. produse ale 
industriei moderne. Are şi săli speciale în cari se 
organizează diferite expoziţiuni.

MUZEUL DE ISTORIE NATURALA, în BuCUreşti, ŞO- 
seaua Kisselef, înfiinţat în 1838, în timpul dom
niei lui Alexandru Ghica, prin stăruinţele lui Mi- 
halache Ghica, fratele domnitorului şi ministru de 
instrucţie. Aşezat întîiu în cuprinsul colegiului 
Sf. Sava, a fost Instalat de italianul Fer eraţi, a 
avut apoi ca director pe pictorul Wallenştain; mai 
tîrziu a fost mutat in cuprinsul Universităţii şi a 
avut director pe Grigore Ştefăneseu din 1866. 
Colecţiile au fost distruse aproape complet prin- 
tr’un incendiu în 1835. S’a înfiinţat din nou în , 
1906 şideschls în localul actual în 1908 sub di
recţia lui Gr. Antipa. El este numai muzeu zoolo
gic; are animale de tot'felul împăiate, aşezate 
în vitrine şi în săli după clasificarea ştiinţifică, 
precum şi un număr de diorame în cari se află 
animale grupate după mediul zoologic şi botanic.

MUZEUL DIN ALBA-iULiA (oraş) al Societăţii isto
rice şi arheologice a judeţului Alba, înfiinţat în 
1886. Cuprinde monete, bancnote, cărămizi, arme, 
sculpturi, etc., cele mai multe aflate cu ocazia di
feritelor săpături făcute prin apropiere. închis 
după războiu, s’a redeschis în 1920, deşi multe 
obiecte au fost transportate la Pesta.

MUZEUL DIN RlMNicuL-vlLCii, instalat in cuprin
sul clădirii liceului local, are obiecte.de pictură şi 
sculptură. S’a început printr’o donaţiune parti
culară.

MUZEUL DIN TURNU-SEVERIN, instalat în clădirea 
Teatrului Naţional, făcută de o Societate după 
Iniţiativa profesorului T. Costescu. Are ca prim 
fond colecţia Dr. C. Istrati. In acelaşi local 
este şi Biblioteca ,,I. G. Bibicescu”.

MUZEUL ESARCU, în palatul Ateneului Român în 
Bucureşti, cuprinde toate operele de pictură şi 
sculptură donate de ei acestei Societăţi culturale 
cum şi o sumă de relicvii interesante.

MUZEUL ETNOGRAFIC DIN CLUJ, înfiinţat în 1923, 
ca urmare a unei dorinţe a actualului rege Carol II. 
Destinat să servească studiilor asupra etnografiei 
Transilvaniei, s’a deschis pentru public în Iunie 
1927. După programa de la înfiinţare, el trebue să 
cuprinză următoarele 5 secţiuni: românească; a 
minorităţilor din România; a popoarelor vecine 
întrucît au înrlurit poporul român; a popoarelor 
înrudite prin sînge cu Românii; internaţională. 
Directorul lui, de la înfiinţare, este Tt. Vuia.

MUZEUL FĂLTICENILOR. înfiinţat in oraşul Făl
ticeni din iniţiativa lui V. durea, care-1 conduce 
astăzi. A fost cltva timp adăpostit în corpul li
ceului, iar de la 1929 s'a aşezat în local propriu. 
Cuprinde trei despărţituri mari: istorică şi preisto
rică, etnografică, ştiinţifică. Are colecţie de docu
mente, de fotografii, cărţi vechi, monete şi me
dalii, •etc.

MUZEUL FUNDATiuNii AMAN DIN cRAiovA, înte
meiat împreună cu întregul ăşezămînt, în 1908, 
prin donaţiunea lăsată de Alexandru, şi Aretia 
Aman. Cuprinde mai ales opere de artişti români 
vechi şi noi, pe lîngă copii după tablouri clasice 
italiene. Conducerea o are scriitoarea Elena Fa- 
rago. i

MUZEUL GORJULui, in oraşul Târgu-Jiu, aşezat

îhtâiu în localul prefecturii, apoila gimnaziul, |V1UZ- 
în fine Intr’un local propriu în grădinapublică. înfi- > > ■ ly 
inţarea lui (în 1894) se datoreşte stăruinţelor de- 
puse de Ştefulescu, Rola Piekaftki şi luliuMoisil, 
profesori, şi inginerul Diaconovici. Cuprinde 
obiecte de etnografie, ţesături, ceramică, do
cumente.

MUZEUL INDUSTRIAL DIN TlRGUL-MUREŞ, înfiinţat 
în 1874 de ,.Asociaţia culturală şi economică să- 
cuiască”. Are obiecte de olărie, metalurgie, de 
lemn, etc.

MUZEUL ISTORIC DIN TURNU-SEVERIN, instalat în 
corpul clădirii liceului, cuprinde obiecte de pre
istorie, istorie romană şi istorie veche românească.

MUZEUL JUDEŢEAN DIN DEVA,. înfiinţat în 1880 
de o societate istorică din jud. Hunedoara. A 
adăpostit, în primul rînd, antichităţile găsite în 
judeţ. Sub stăpînirea românească s’au aşezat co- 
lecţiunile, devenite proprietatea judeţului,într’un 
edificiu mai potrivit. Are şi o secţie etnografică.

MUZEUL JUDEŢEAN DIN ORADEA, înfiinţat în 1872, 
e instalat într’o clădire proprie special construită.
Mare parte din obiecte au fost transportate în 
1916 şi 1918 în Budapesta. Cu ce a rămas, el a 
fost redeschis în 1921. Are resturi preistorice, ta
blouri şi scuipturi din diferite epoce, -obiecte de 
artă industrială din sec. xiii—xvui ş. a. în acelaşi 
local e şi o bibliotecă.

MUZEUL KALINDERU, în Bucureşti, strada Re
naşterii, înfiinţat în 1913, cînd moştenitorii lui 
au vîndut Statului clădirea cu toate colecţiunile 
ei de sculptură, pictură, gravură, etc.

MUZEUL LIMBII ROMĂNE, înfiinţat in Clu.j in 
1919: o bibliotecă filologică specială, o colecţiune 
de fişe bibliografice despre tot ce se publică cu 
privire la limba română şi materialul necesar pen 
tru lucrarea Dicţionarului Academiei şi pentru alte 
cercetări, toate sub direcţiunea lui SextilPuşcariu.

MUZEUL Militar, în Bucureşti, parcul Regele 
Carol I, înfiinţat în 1923, ca o continuare a secţiei 
militare a muzeului naţional înfiinţată în 1914. 
Cuprinde: drapele, piese de artilerie, arme de foc 
şi albe, uniforme, tablouri, gravuri, în legătură cu 
diferitele epoce ale istoriei noastre.

MUZEUL NAŢIONAL DE vInAtoaredin Bucreşti (în 
localul Ministerului Agriculturii) cuprinde „tot ce. 
ţara produce ca vînat” înfăţişat în grupuri bio
logice, apoi miniaturi de amenajări pentru vînă- 
toare etc,

MUZEUL NAŢIONAL DIN chişinAu are o secţie de 
geologie, alta care cuprinde flora şi fauna Basara
biei, alta pentru industria casnică (covoare, cu-

li

V 'Muzeul Naponal din Chişinâu.

sături), o colecţie de modele ale portului moldo
vean din Basarabia. Director a îosi Paul Gore-, 
azi este Florov.

MUZEUL NAŢIONAL DIN CLUJ, înfiinţat in 18.59, 
reorganizat duipă Unire. Cuprinde mai multe sec
ţiuni: antichităţi; numismatică, etnografie bota
nică, zoologie, mineralogie.
: MUZEUL NAŢIONAL sAouESo din Sf. Gheorghe, în- 
fiinţat în 1875. Are antichităţi, obiecte etnogra
fice, preparate de ştiinţe naturale, cum şi obiecte 
de artă. Mare parte din averea muzeului, destinată
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a oglindi parlicularităl,ile viotii poporului săcuesc, 
a lost transportată la Budapesta.

MUZEUL ORAŞULUI SIGHIŞOARA, înfiinţat înl898, 
conţine, mai muit obiecte privitoare ia trecutul ţi
nutului.

MUZEUL PALATULUI CULTURAL DIN ARAD, înfiin
ţat In 1848, a fost instaiat in clădirea specială 
terminată In 1913. In acelaşi local este şi o biblio
tecă. Autorităţile rornâne.şti s’au ocupat de a- 
proape de această instituţie. Muzeul cuprinde: 
antichităţi, relicvii, monete şl medalii, o colecţie 
etnografică, etc.

MUZEUL PALATULUI CULTURAL DIN SIOHET, Înfiin
ţat ţn 1837 de o asociaţiune particulară, instalat 
mai ttrziu în localul palatului cultural. De la 1921 
e pe cale de reorganizare.

MUZEUL PALATULUI CULTURAL DIN TiŞOU-MUREŞ,
Înfiinţat In 1913, este aşezat într’un etaj al pala
tului, paoca mai cuprinde un Conservator de muzică, 
o bibliotecă publică, o sală mare de serbări, o 
sală mai mică pentru conferinţe şi concerte. Edi
ficiul a fost început în 1911 şi terminat în 
1913.

MUZEUL PEDAGOGIC AL CASEI ŞCOALELOR, înfiinţat 
în 1910 (azi închis pentru a se reface). Cuprinde 
exemplare de mobilier şi material didactic, colecţii 
de diapozitive pentru conferinţepopulareşi obibli- 
otecă specială cu cărţi şi reviste de pedagogie 
şi cu o secţie de cărţi didactice streine şi româ
neşti vecbi şi noi. A publicat şi un tmletin cu 
articole de specialitate.

MUZEUL REGIONAL AL OLTENIEI, înfiinţat in 
Craiova pe ia 1910. La început avea numai colec- 
ţiuni pentru ştiinţele naturale. După războia arc 
şi obiecte de geografie şi arheologie. E instalat în 
localul Prefecturii judeţului. E condus de Marin 
Dimitrescu şi N. Plopşor.

MUZEUL sASEsc AL tArii bIrsei din Braşov. în
fiinţat în 1908 do cîţiva particuiari, cuprinde o 
secţie preistorică, una istorică, alta etnografică şi 
alta de ştiinţe naturale. Obiectele sînt, în genere, 
adunate din împrejurimi.

MUZEUL siMU din Bucureşti, întemeiat de Anas
tasie Simu {tm- acest cuv.) în 1910 şi dăruit Sta
tului român în 1927. Cuprinde opere de pictură 
şi de sculptură datorite mai ales artiştilor din a 
doua jumătate a sec. xix.

MUZEUL SOCIETĂŢII ARDELENE DE ŞTIINTE NATU

RALE din Sibiu, înfiinţat în 1851; zoologic, bota
nică, etnografic, etc.

MUZEUL societăţii UE MEDICI ŞI NATURALIŞTI DIN 
IAŞI {tm- Societatea de. .) cuprinde colecţii de pă
sări şi animale mari împăiate, fosile, minerale, etc. 
S’a deschis publicului la 14 Februarie 1834. Este 
legat, printr’o îmtîmplare, şi de istoria noastră 
contemporană. în seara de 3 Ianuarie 1859 s’au 
adunat mai mulţi deputaţi din Adunarea electivă 
la Costache Bolla, care locuia în localul cabine-

Muzeul Sinul din Bucureşti.
tului de istorie naturală al Societăţii, şi acolo, în 
sala zisă Elefant (sau a Elefantului, fiindcă era 
un schelet al unui asemenea animal) s’a semnat 
procesul-verbal prin care cei prezenţi se leagă a 
susţinea candidatura lui Alex. Cuza.

MUZEUL ŞCOALEI PRIMARE No. 6 DIN GALAŢI, 
întemeiat de institutorul Paul Paşa. Are colecţii 
de ştiinţe naturale, medalii, monete, obicecte 
diverse.

MUZEUL TOMA STELIAN, în Bucureşti, şoseaua 
Kisselef, înfiinţat în 1926 în conformitate cu te
stamentul lui Stellan {m- acest cuv.). Cuprinde 
opere de pictură şi sculptură. Directorul actual o 
profesorul G. Oprescu.

MYLLER TEODOR, scriitor român. A colaborat 
la diferite reviste literare din Bucure.şti (1872-76), 
publicînd nuvele, piese de teatru ş. a.
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NAB4B, ofiţer superior ia curtea sultanilor musul
mani clin India.

NABONED wm- BALDASAB.
NABUCODONOSpR I, regele Caldeel ca. 1240 

a. Chr.
NAB.UCODONOSOR II, regele Babiloniei şi 

al Ninivei, vestit prin războaiele sale; el cuprinse 
Ierusalimul şi-l dărîmă (587 a. Chr.); făcu multe 
construcţii In BabUon.

NACU CONSTANTIN (*1844tl920), om politic 
român. A studiat dreptul la Paris, a fost magistrat 
(1870—1876), deputat, vice-preşedinte al Camerei, 
ministru de finanţe (1885), de interne (1888), pro
fesor de drept civil la Universitatea din Bucureşti 
(1879) şi a publicat mai multe cărţi de specialitate.

NAGASAKI, oraş Japonia, ins. Kiu-Siu; 107..000 
loc.; industrie de porţelanuri; comerţ cu peşte, 
orez, ceaiu.

MAGT MIHAIL (*1818ţl879), prelat român In 
Transilvania. A fost preot unit, profesor la semi- 
nariul din Oradea, la Beiuş, secretar episcopesc 
la Lugoj (1857), vicar capitular (1873) şi arhiman
drit (1875). A lăsat averea pentru un fond destinat 
ajutorului preoţilor.

NAGY-VABAS m- OBADIA.
NAIDAŞ (sau nAidaş), corn. rur. Jud. Caraş, 

plasa R,ăcâşdia; 2456 loc.
NAMXTR (flamand Namenj, 

oraş In Belgia; 33000 loc. Are o 
catedrală şi muzeu; industrie, 
oţelărie, distilerie. In sec. xvii 
era oraş întărit şi avu rol im
portant în diferite războaie.

nana, corn. rur. jud. lifoy, 
plasa* Budeşti; 2198 loc. După 
legea 1929, sat circ., corn.
Curcani. '

NANTESCU lOSIF (*1820 
tl902), ierarh român. A fost 
egumen al măn. Găiseni, pro
fesor la seminariul din Bucu
reşti, arhiereu (1865), episcop 
de Argeş (1873), mitropolit al Moldovei (1875). A 
dus viaţi călugărească şi a impus disciplina preo-

1. Naniescu.

Fr. Nansen

ţiior şi călugărilor. A fost membru onorar al Aca
demiei Române (1888).

NANKING, oraş in China pe fl‘. lanţekiang; 
300.000 loc.; vestit în sec. xvu. Centru industrial.

NANSEN. FBIDTJOF (*1861 
tl930), naturalist şi explorator 
norvegian. Vestit prin călătoria 
spre polul nord (1893—96), fă-, 
cută Intliu cu vaporul ,,Fram”
(plnă la 84°4), apoi pe jos cu 
Johansen (plnă la 86°14). De
scrierea călătoriei a publicat-o 
într’un volum {Spre pol, 1897), 
trad. în mai toate Umbile. La 
noi s’a tradus de N. Pandelea,
1909, şi de B. Marian, 1924. In 
timpul războiului mondial s’a ocupat cu protec- 
ţlunea prizonierilor.

NANTES [nant], oraş în Franţa pe rlul Loire; 
132.000 loc.; are o şcoală de medicină, o cate
drală sec. XV. un castel al foştilor duci ai Breta- 
niei. Vechimea lui se poate urmări plnă în vremea 
Galilor. Cunoscut în Istorie prin edictul de la 
Nanles, dat în 1598 de Henri iv pentru a stabili 
drepturile protestanţilor In Franţa, revocat în 
1685 de Ludovic xiv.

NAPOCA, cetate romană în Dacia, unde este 
astăzi oraşul Cluj.

NAPOLEON I (*1769tl821), împărat al Fran
ţei. După caneră militară nere
gulată, turburată şi de mişcările 
revoluţiei celei mari (în 1793 era 
căpitan),ajută pe Barras să sdro- 
bească reacţiunea contra Con- 
venţiunii, fu numit general al ar
matei trimise in Italia (1796) 0 
avu numai triumfuri, cari li asi
gurară un mare prestigiu In 
pinia publică şi o mare dragoste f 
a soldaţilor (îi ziceau: micul ca- Napoleon L 
poral). General al Directoriului, 
făcu o expediţie In Egipt (1798). După ce disolvă 
acest guvern (lovitura zisă dela 18 Brumaire), fu 
proclamat consul (1800), apoi prim-consul şi consul

îiSiA.
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pe viaţa (1803), în fine împărat (1804). Politica de 
expansiune şi de anexiuni pe cari o practică, pro
vocă contra lui multe coaliţiuni ale statelor eu
ropene, pe cari Ie sdrobi; dar Inceplnd a fi Învins 
In Spania(1808), steaua sa păli în expediţia contra 
Rusiei (1812). Astfel ajunse la înfrîngerea din 
1814, care îl sili să abdice şi să se retragă în in
sula Elba. In Martie 1815 încercă să-şi reia tronul, 
veni pe neaşteptate în Franţa, dar, după o domnie 
de 100 de zile, fu învins la Waterloo şi silit a doua 
oară să abdice. Englezii 11 făcură prizonier şi-l 
duseră în insula Sf. Elena, unde muri. Acolo scrise 
Memorialul său, în care îşi explică şi comentează 
toată activitatea politică.

NAPOLEQN II (*1811 ţl832), fiu al lui Napo
leon I şi al împărătesei Maria-Luiza (pe care tatăl 
său o luă In căsătorie după ce se despărţi de lose- 
fină de Beauharnais, prima sa soţie), numit dela 
naştere Bege al Bornei, proclamat împărat în 1815 
(dar fără să fi domnit electiv). După căderea im
periului, fu crescut de bunicul său împ. Austriei 
Prancisc I, purtînd titlul de duce de Parma şi' 
duce de Beiehstadi. Viaţa lui inspiră poetului fr. 
Edm. Roştand piesa L'Aiglon, care,jdeşi nu e în 
totul conformă cu adevărul istoric, "dar e foarte 
mişcătoare, {tw kostand).

NAPOLEON III (*1808 tl873), împărat al 
Franţei. Fiu 'al lui Louis Bona- 
parte, (fratele lui Napoleon I, rege 
al Olandei), şi al Hortensiei, se 
stabili, în 1819, în Elveţia; după 
moartea ducelui de Reichstadt, 
publică o expunere a doctrinelor 
sale politice, cari se rezumau în 
două puncte: principiul naţionali
tăţilor şi grija de masele populare.
După cîteva încercări nereuşite 
de a provoca o schimbare politică 
în Franţa, profită de revoluţia Napoleon IIL 
din 1848 şi fu ales deputat, apoi preşedinte de 
republică, în line proclamat împărat (plebiscitul din 
1852). Cîteva războaie fericite îi asigură un mare 
prestigiu în Europa, mai ales prin proclamaţia că 
voeşte să ajute naţionalităţile a se libera de stă- 
pîniri streine: ajută pe Italieni contra Austriei, 
pe Polonezi contra Rusiei, pe Români contra Ru
şilor şi Turcilor. Războiul cu Prusia (1870) aduse 
înfrîngerea Franţei şi abdicarea Iui (1871). A 
murit în Anglia.

N.^RAD1 DEMETEU, episcop catolic al Tran
silvaniei, numit de Sigismund Bathori în 1580,' 
după ce scaunul fusese neocupat mai bine de un 
secol; persecutat şi destituit tot de Bathori, care 
desfiinţă şi episcopatul (1601).

NARUTOVICI (tl922), om politic polon. 
Ales prezident al Republicei, a fost asasinat.

NASIuăVCEA, ® corn. rur. jud. Soroca, plasa 
O taci, 2549 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Otaci. Staţie, c. f. linia laterală Lipnic-Atachi.

NASSAU, ducat în Germania, încorporat In 
Prusia la 1866; formează provincia Hessen-Nas- 
sau.

NASSAU (CASA DE) — familie princiară ger
mană, datînd din sec. xu, despărţită în 2 ramuri 
cari au dat suverani statelor germane şi Olandei

NASTASACHI, st. baln. jud. Bacău corn 
Tîrgul Ocna.'

NASTRATţN-HOQEA, numele românizat al lui 
NASR-ED-DiN, fabulist turc din sec. xiv, căruia i 
s'au atribuit o sumă de snoave, cari se găsesc In 
diferite literaturi occidentale şi orientale şi unele 
îşi au izvor în povestiri indiane sau chineze. 
In 1. franceză e cunoscută colecţia făcută de De- 
courdemanobe [Plaisanteries de Nasreddin Hodja, 
1876); in rom. e colecţia lui Anton Fann (Năzdrăvă
niile lui Nastratin Hogea, 1853.)

NATAL, colonie engleză în Africa de S. Supr. 
70.890 km. p., 920.000 loc. Cap. Pietermaritzburg.

NATAL, oraş In Brazilia; 7000 loc.
NATIONAL UALLERY, vcstitmuzeu de artă din Lon

dra, fundat în 1824.
NATţTEA M- ISIS.

NAŢIONALUL, gazetă politică, a apărut în Bucu
reşti, în August 1848. Redactori: P. Cemătescu 
şl T. Strimbeanu.

NAŢIONALUL, Ziar politic al partidului liberal- 
conservator, a apărut în Bucureşti, 1889—1896, 
sub direcţia lui î. JV. lancovescu.

NAŢIUNEA, Ziar politic, apărut în Bucureşti, 
1882—1891, reprezentind ideile grupului libefal 
sub prezidenţa lui Dimitrie Brătignu.

NAUHEIM, oraş în Germania (Hessa), 10439 
loc.; staţiune balneară. , -

NAULIN (* 1870), general francez, coman
dant suprem al trupelor cari au luptat în 
Maroc (1925); a luat parte la războiul mondial, 
a fost comandant 61 trupelor aliate în Sllezia jle 
sus, în timpul aplicării tratatului (1921), şi co
mandantul armatei franceze din Levant (1923).

NA'VM, profet din Vechiul Testament, prăznuit 
de biserica ortodoxă la 1 Decembrie. A prorocit 
despre Niniva.

NAUM RlMNICEANU FBOTOSINBHEL (* ca.
17641 ca. 1838), scriitor român. A fost călugăr la 
măn. Hurez (1784), a emigrat în Transilvania; 
mai tîrziu îl găsim protonsinghel în Buzău, în fine 
călugăr la Cernica. G. Erbiceanu, care a scris 
biografia lui, citează un mare număr de manu
scrise, cele mal multe greceşti, puţine româneşti. 
Din acestea din urmă notăm: psallichie (1788), 
abecedar greco-romăn (1805), istorie bisericească 
(1834).

NAUM ANTON (*1835tl917), 
scriitor român. A fost profesor , 
de literatură franceză la Uni
versitatea din Iaşi, membru al 
Academiei (1893); a publicat' 
multe traduceri, mai ales din 
autori francezi, şi poezii origi
nale {Traduceri, 1875; Aegri 
Somnia, 1876; Versuri, 1890) 
precum şi o poemă eroi-comi-1 
că Povestea Vulpei, 1903.

NAUSţCAA, pers. legend. ^ 
grec. Se vorbeşte de ea în O - S 
disea; era fiica lui Alcinoos, 
regele Feacienilor; tip de fată 
simplă, bună şi plină de drăgălăşenie.

NAVARRA, fost regat cuprinzînd parte din N. 
Spaniei şi S. V. Franţei. Azi provincie a Spa
niei, 10506 km. p., 330.000 loc.

NAVARţN oraş în Grecia (Pelopones), 2000 
loc. In faţa acestui oraş s'a dat lupta (20 Oct. 1827) 
între flota turco-egipteană şi cea franco-rusă, în 
timpul clnd Grecii se răsculase contra Turciei 
pentru aişi asigura independenţa.

NAZARţîT [turc. EN nasira], oraş în Palestina 
(Asia mică); 7500 loc. Aci a fost reşedinţa familiei 
lui lisus; în timpul cruciatelor a fost un.episcopat.

NAZURIE CONSTANTIN (‘1865 tl926), preot ro
mân. A 'fost profesor la facultatea de teologie din 
Bucureşti. A publicat cărţi de teologie dogmatică, 
scrieri de propagandă contra adventiştilor, cu- 
vîntări bisericeşti, etc.

NAZIANZA, în vechime oraş în Gapadqcia 
(Asia mică). Era reşedmţa unei episcopii creştme.

NÂDAB, corn. rur. jud. Arad, plasa Chişineu; 
2054 loc'. Staţie c. f. între Arad şi Salonta-Mare.

•Anton Naum.'

NÂDAŞ, corn. rur. jud. 
Arad, plasa Splneni. 2447 loc. 
Staţie c. f. între Ilia şi Rodna 
spre Arad.

NÂDEJDE lOAN (*1854t 
1929), om politic român. Or
ganizatorul şi unul din prmei- 
palil conducători ai partidului 
social-democrât, a fost ales 
de multe ori deputat; mai tîr
ziu a intrat împreună cu alţi 
tovarăşi în partidul liberal, a 
fost deputat şi redactorul zia
rului oficios ,,Voinţa Naţio
nală”. A fost director al re- loan Nădejde.
vistei,, Contemporanul (1881) şi al diferitelor ziare
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şi reviste socialiste „(Drepturile omului, „Munca”, 
,,Critica sociala”, „Lumea nouă”, ş. a.). Orh cu o 
cultură enciclopedică, a fost profesor la şcoalele 
secundare din laşi, fiind destituit, din cauza pro
pagandei politice socialiste; a fost, după războiul 
de întregire, jurisconsult la Curtea de Casaţie 
pentru dreptul rusesc. A publicat scrieri felurite, 
între cari: Istoria limbii şi literaturii române, 
1887, Botanica, 1889, Geologia, 1890, şi un dic
ţionar latin-romdn, 1894; traduceri comentate 
ale diferitelor legiuiri ruseşti: procedară comeroiaiă, 
codul penal, comercial şi oivll, legea cambiilor (1918— 
1921).

NAdrAG. corn. rur. jud. Severin. Mari uzine 
metalurgice.

nAduşITA, com. rur. jud. Soroca, plasa Nă
duşită; 2680 loc. După legea 1929, com. cu 22 sate.

nAmAEŞTI, mănăstire, jud. Muscel în satul 
cu acelaşi hume aproape de Cîmpulung, pe malul 
drept al Argeşului. Nu se ştie'data întemeierii, 
poate prin sec. xvi.

NAMOLOASA, sat jud. Putna, înfiinţat 1818 
de Logof. Costache Conachi. Aci au fost fortificaţii 
importante. In tindpul marelui războiu, aci s’a 
petrecut un caz de trădare a Ruşilor. Se pre
gătise de către armatele ruso-romAoş o mare ofen
sivă, care a' început sub cele mai bune auspicii prin 
bombardamentul'din zilele de 23, 24 şi 25 Iulie 
1917, dar în seara zilei a treia soseşte ordinul de 
Ia comandamentul general rus către trupele lor 
prin care Ii se porunceşte să stea pe Ioc în poziţiile 
ocupate fără nici o mişcare. Constituirea fron
tului rusoromăn era aşa întemeiată încît ideia 
ofensivei a trebuit să fie părăsită.

nAnŞSCU petre, funcţionar român 
la Spitalul Brîncovenesc în 1848. A luat 
parte la revoluţie şi a fost exilat. După 
afirmaţia lui Ion Ghica, a fost elev al 
lui G. Lazăr şi pe Ghica l-a învăţat să 
scrie româneşte..
, NANTE (sau nonte, turc. notie), 
orăşe’l în Meglenia, 5.599 loc., cei mai 
mulţi Aromâni (w Meglen).

NApAdENI, com. rur. jud. Bălţi, 
plasa Corneşti 2385 loc. După legea 
din 1929, sat circ. com. Corneşti.

NĂSAUD ® jud. Transilvania, cap.
Bistriţa-, 4332 km. p., 131322 loc.
(1923); are 6 plăşi, 2 
oom. urb. şi. 110 com. 
rur. (1926); ţine de 
circ. Curţii - de - Apel 
din Cluj; are 2 şcoale 
primare urbane şi 123 
rurale (1929); 26 co
operative de aprovizi
onare şi consum cu 
cap. 766.051 lei (1925).
^ © com. urb. jud.stema jud. Nâsăud 
Năsăud; 3107 loc. Sta
ţie c. f. linia laterală Beclean—Rodna- — 
Veche.

năsturel ţTDRlşTE sau DBiiL, boer 
român. Cumnatul lui Mateiu-Basarab; era pro
tectorul scriitorilor, ajuta tipărirea cărţilor. A 
tradus însuşi Povestea lui Varlaam şi loasaf 
(1648) rămasă în ms. şi tip. de generalul P. Va- 
siliu Năsturel în 1904.

NASTUREL - HERESGU ,
•V* HEBţjSCU.

năsturel VASILIU P. wm- 
VAsiLiu Năsturel.

N E A G O E BASARAB IV
(tl521), domn al Ţării-Româ- 
neşti din 1512. Suveran pacific, 
vestit prin clădiri de biserici.
Intre cari mănăstirea Argeşului, 
şi printr’o scriere „învăţătu
rile” către fiul său Teodosie, 
ce i se atribue (•»• acest cuv.).
El a adus moaştele Sf. Nifon de la muntele
Atos (•»• NIPON). . ..

NEAGRA-şarului sat jud. Neamţ.
NEAGRA, com. rur. jud. Turda plasa Cîmpeni; 

3355 loc.
neagra uarea (Pontai Eaxin al celor vechi), 

aşezată între Rusia, Turcia, Bulgaria, România, 
comunică cu Mediterana prin Dardanele şi cu 
Marea de Azov prin strtmtoarea lenicale; supraf. 
423.939 km. p.

. NEAJLOV, rîu, afluent al Argeşului, în jud. 
Vlaşca. Pe malurile acestui rîu, şi pe ale Argeşului, 
s’a dat, in timpul războiului pentru Întregire, marea 
bătălie numită de la Neajlov şi Argeş sau pentru 
Bucureşti. Începută în ziua de 29 Noembrie 1916 
şi condusă (sub comanda supremă a generalului 
Presan) în mod victorios în primele ei faze, a 
devenit nenorocită' in urmă (şi prin refuzul 
trupelor ruseşti de a intra în luptă cînd şi unde 

trebuia) şi s’a terminat cu înfrîngerea în ziua de 
2 Decembrie, după care a urmat şi căderea Bu
cureştilor.

NEAM’Î’ ® ,jud. în Moldova; cap. Piatra; 3977 
km. p., 176.025 loc. (1915); are 6 plăşi, 3 com. urb. 
şi 60 com. rur. (1926); ţine de circ. Curţii-de-Apel 
din Iaşi; are 28 şcoale primare urbane şi 201 şc. 
rurale (1929); 20 de cooperative de aprovizio
nare şi consum cu capital 2.575.000, lei si 25 coop. 
p. exploat. de păduri cu cap. 6.496.248 lei (1925); 
are 191 biserici ortodoxe şi 9 mănăstiri, ţine de 
eparhia Mitropoliei din Iaşi. 1f ® pîrău format 
din Nemţişor şi Ozana, se varsă în Moldova pe 
dreapta, în jud. Neamţ. ţ[ ® mănăstire de călu
gări, una din cele mai vechi şi mai importante. 
O tradiţie spune că s’a fundat de trei călugări în 
1392. Document sigur despre întemeiere nu avem.

NAD-
NEA

J° MARAMUREŞ

P Lv N ASAUD \
ngeor^ Bă

r LSAN6EQRI BAI;
Năsaud. i

Prilndi^Bărgâuluî

PL. BARG AU LUI 
BISTRIŢA

PL.SIEULichinta

. P L^ \LECHINT
®5ieu

CLUJ i

Ncaţroc Basnrab.

Harta jud. Năsăud.

ştim ceva mai bine clădirea bisericilor; cea mare. 
Înălţarea, e făcută de Ştefan cel mare în 1497; 
bis. Sf. Gheorghe, poate în 1392; bis. Vovidenia’, 
nu S;6 ştie; bis. Sf. loan de Alexandru cel Bun 
în 1402. Are cărţi şi odoare 
de mare preţ. Intre aite mor
minte, este al lui Şlefan-Voe- 
vod, fiul luiAlexandru cel Bun.
A fost aci la începutul sec. xix 
O'tipografic în care s’au tipărit 
multe cărţi bisericeşti. In anii 
din urmă s’a instalat iarăşi o 
tipografie, din care au eşit la 
lumină un număr însemnat de 
lucrări. Aci a funcţionat un 
seminariu teologic de la 1855 Stema jud. Ncamb

pină la 1862, când s’a înlocuit printr'o şcoală 
primară. Dintre profesori cităm pe: Ghenadie 
Popescu, doctor în teologie, Policarp Popescu,

Gli. Adamescu—Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1777



NEA- Climent Nicolau, Niohilor Iliescu. H ® 
NEG c,ima^ric& linSă Tlrgul-Neaintului;;44p

staţiuiin 
m. altitu

dine. E şi un izvor de apă sulfuroasă neexploatat.
NEAMUL romanesc, ziar politic 

sub direcţia iui N. larga, apare 
In Bucureşti din 1906.

NEAPOLE (ital. NAPOLI, fr. 
napleb, germ. ne apel) ® oraş In 
Italia, lingă Vezuviu; 900.000 
loc. (recens. 1929). Are o cate
drală din sec. xin şi multe castele 
şi palate. Fundarea lui se dato- 
reşte vechilor Greci, a avut rol 
însemnat In timpul Romanilor, 
cari li luară de la Samniţi In 
327 a. Ghr. U ® golf în Italia 
la Marea Mediterană. t ® fost 
regat, care cuprindea provincia 
Neapole şi Sicilia, fundat pe la 
1130 şi Incorporat Ia statul Ita
liei în 1860.

NECKER JACQUES (‘1732 
tl804), financiar francez, născut 
In Geneva. După sfaturile lui au 
fost convocate ,,statele gene
rale” de către regele Ludovic xvi.

NECTARIE coTLABCino, mi
tropolit ai Bucovinei, ales Ia 28 
Noembrie 1924.

N E G T A R I E MORAITUL 
(*1825), preiat român, de ori
gine grecească. Episcop al Rîm- 
nicuiui 1-792—1812, apoi Mitro
polit, ai Ţârii-Româneşti între 
1812—1819.

jud. Dolj; supraf. 80 hectare; comunică cu alte 
.bălţi vecine (Gîrna, Zglavociu).

NEDELGU ALEXANDRU, filantrop român dirţ

Broşteniff-'\ Q Pipirig

EAHL/^

Bicaz 
Tarcau

PL.PIATRA
’ânesti

V!PL.BISTRIŢA
BUHUS

@V PL- TG.NEAMŢ > ^
I 'ft'o nQTFW? \ Filioarao ^PL,BT?^STENlj \CETATEA NEAM'p

i 'K-.8â/i3fesn0 :
■ oCrăcaoam 0 /

\Pâzboe/u^

.eaTîlăîR^ ' -----PU. / ,
Cărfîgi \ ^

Bls>ilaRĂIBOENK 
b!^lATRA NEAMţ\

lumtirava Ro^/e \
^ ''•v **t

J° BACĂU

Oraşul Neapole.

NEGyLGEiON (*1672t ca. 1744), cronicar mol
dovean. Boer mare, a ocupat funcţiuni importante 
sub'diferiţi domni, iar Dumitru Ganternir l-a numit 
mare hatman şi astfel a luat parte la luptele contra 
Turcilor în alianţa cu Petru-cel-Mare. După în
vingerea acestuia, Neculce a fugit în Rusia cu 
Ganternir şi a stat acolo refugiat pînă în 1719. cînd 
s’a întors; a stat retras cîtva timp, a fost numai 
odată vornic sub Gonstantin Mavrocordat. Gro- 
nic'a lui povesteşte evenimentele Moldovei de la 
1662 (Dabija Vodă) pînă la 1743 (loan Mavro
cordat); are la început „O seamă de cuvinte”, po
vestirea diferitelor tradiţii despre diferiţi Domni 
şi oamenii lor. Opera lui Neculcea a fost publicată 
de Kogălniceanu în ,,Letopiseţi”, voi. II.

NECULE [sau nAcule), vîrf de munte jud. 
Rîmnic Sărat; alt. 1293 m.

NEDAbAVŢI, corn. rur. jud. Hotin, plasa Gliş- 
căuţi; 2613 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Rucşln.

NţDBAli 08KAR (‘187411930), muzicant ceh. 
Gunoscut ca dirijor de orchestră, a funcţionat în 
Fraga, în Viena. A fost de mai multe ori în Bucu
reşti, unde a condus concertele „Filarmonicei’ 
(1920—1923). S’a sinucis în Zagreb.

NEDEIA ® corn. rur. jud. Dolj, plasa Gîn- 
geova; 2*366 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Gîngeova; •[ ® lac lingă corn. cu acelaşi nume

Harta jud. Neamţ (legea 1925).

Transilvania. A lăsat averea lui de 100.000 co
roane bisericni ortodoxe din Lugoj pentru o fun- 
daţiune bisericească, şcolară şi de binefacere.

NEDELGU GHERGEA, com. rur. jud. Brăila 
plasa Vi’ziru; 5175 loc. După legea 1929, circ. com. 
cu 8 sate.

NEGEL VASILE (tl923) medic român. A fost 
profesor Ia Universitatea din Iaşi (1888) şi medic 
primar al Epitropiei Sf. Spiridon.

NEGOEŞTI, fostă mănăstire în jud. Ilfov, 
fondată In 1650 de Mateiu-Basarab. De la 1884 
e biserică de mir.

NEGOIU ® com. rur. jud. Dolj, plasa Băi- 
leşti; 2422 loc.; după legea 1929, sat circ. com. 
Rastu. H (Ş vîrf de munte jud. Argeş; alt. 2547 
m. De aci izvoreşte rîul Argeş.

NEGOSTINA, com. rur. jud. Rădăuţi plasa 
Şiretului; 2062 loc. Dupălegea 1929, circ. com. cu 
8 sate.

NEGREANU DUMITRU (‘1858 fl908), om de 
ştiinţă rom'ân. A fost profesor de fizică la Uni
versitatea din Bucureşti; membru corespondent 
al Academiei Române (1893). A publicat studii 
generale despre gravitate, căldură şi electricitate, 
în legătură cu cursurile sale, precum şi cercetări 
speciale despre fuziurţe, rezistenţa specifică elec
trică, separarea electrostatică a minereurilor, ş. a. 
în ,,Analele Academiei” şi în „Bulletin de la So- 
ciete des Sciences de Bucarest”.

NEGRENI ® com. rur. jud. Gluj plasa Gri- 
şului; 2318 loc. Staţie c. f. linia în^stă Ban- 
dul-de-Gîmpie—Mihaiu Viteazul, t ® com. rur. 
jud. Vlaşca plasa Glavacioc; 2014 loc.; după legea 
1929 sat circ. com. Şelaru.

NEGREŞTI ® com. rur. jud. Satu Mare, plasa 
Oaşiu; 4130 loc. 1| ® staţie c. f. jud. Vasluiu linia 
laterală Roman—Buhăeşti.

NŞGRI CONSTANTIN. (tl822), boer român. 
După isbucnirea revoluţiei din 1821, Alexandru 
Ga.Iimâh a fost numit de Turci Domn în ambele 
principate, dar neîndrăsnind a se prezenta, numi 
caimacami: în Moldova pe Ştefan Vogoride, in 
Mimtenia pe Gostache Negri, Acesta fu ucis de 
Turci-—după unii, în timpul turburărilor din Bu
cureşti— după alţii, osînditpentrucă ar fi trădat 
interesele Porţii,

NŞGRI CONSTANTIN (‘ 1812 tl876), pm politic
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C. Negri (ti876).

rorilân. Unul din cei mai înTlăcăraţi luptători pen
tru unire. In timpul domnieilui M. Sturza, el aduna 
la moşia lui Mlnjina (Moldova)pe patrioţii munteni 
şi moldoveni staiilind astfel le
gături amicale între ei. La 1848 
în. ziua Sf- Ştefan, fiind la Paris, 
a rostit în mijlociii emigraţilor 
un discurs în care a vorbit des
pre unirea ţărilor. In timpul di
vanului ad-hoc şi după aceea a 
făcut acte de mare devotament 
pentru cauza unirii; iar după i(j 
votul de la 24 Ianuarie 1859 s'a 
dus la Gonstantinopol spre a 
stărui pentru recunoaşterea fap
tului împlinit. Mai tîrziu a fost 
un bun ajutor al lui Guza în 
chestiunea secularizării averilor 
mănăstireşti, publiclnd la Gon
stantinopol în limba franceză un memoriu de
spre mănăstirile închinate. După aceste eveni
mente, a stat retras din politică. El a publicat 
prin reviste şi citeva scrieri literare, cari au fost 
adunate şi publicate de E. Gîrleanu în 1909.

. NEGRO RIO, rîu în America de S., udă Golum- 
bla. Venezuela, Brazilia., se varsă în Amazon; lung 
2500 km.

NEGRU-VODA radu I.
NEGRU-VODĂ sau badu-vodA, fost schit jud. 

Muscel corn. Bădeni. Glădirea lui se atribue lui 
Radu-Negru. Biserica a fost refăcută în 1859.

NEGRU-VODĂ (CETATEA LUI), ruinele unui ce
tăţi vechi jud. Muscel pe malul Dîmboviţei lîngă 
satul Bădeni, corn. Stoeneşti plasa Dîmboviţa.

NEGRUŢ FţîKETE lOAN (*1817 fl888), paroh 
şi protopop în Gluj; inspector şcolar, canonic. 
Autor de cărţi didactice.

NEGRUŢ FEKETE lOAN (*1854), cleric şi pro
fesor romăn în Blaj; autor de cărţi didactice, şi do 
vulgarizare, mai ales în domeniul agriculturii.

NEGRVZZIcoNSTANTlN(*ca.l808tl868), scriitor 
român. Născut în Iaşi, şi-a făcut studiile'numai în 
ţară. In timpul zaverei ,(1821) a fugit cu familia 
în Basarabia, unde a făcut cu
noştinţă cu poetul Puşchin. A 
ocupat puţine posturi politice; 
deputat în obşteasca obişnu
ită adunare şi, mai tlrziii, în 
timpul lui.Guza; la 1840 a fost 
director al teatrului din Iaşi 
cu Alecsandri şi Kogălniceanu.
N'a luat parte la mişcarea din 
1848. E însemnat ea traducă
tor din V. Hugo (Balade, 184.rj;
Maria Tudor, 1337; Angclo;
1837), din Antloh cantemlr (Sa
tire, cu Al. Donici, 1844), din 
Puşohin (Şalul negru), etc; mai Co"s ' Negruzzl- 
însemnat ca prozator (întemeietorul prozei în 
Moldova). Operele sale originale au fost rîn- 
duite de el, sub titlul general de picatele tinereteior, 
în 4 grupe: Amintiri din copilărie (între cari; 
Cum am învăţat româneşte). Fragmente istorice 
(între cari: Alexandru Lăpuşneanu, Sobieski şi 
Bomânii), Neghină şi pălamidă(poezii şi teatru, 
şi cîteva traduceri). Negru pe alb (treizeci de 
scrisori, cari păstrează în genere mare interes). 
A fost membru al Academiei Române (1868).

NEGRLTZZI lACOB (*1842), scriitor româii. Eiul 
lui Gonstantin NT. După studii juridice la Berlin, a 
fost numit profesor de drept comercial la Uni
versitatea din Iaşi, apoi; transferat în Bucu
reşti. S'a retras în 1897. A fost unul din înte
meietorii soc. ,.Junimea” şi directorul ,,Gonvor- 
birilor” în timp de 28 de ani. A făcut parte din 
gruparea politică a lui Garp şi Maiorescu; s’a 
ales de mai multe ori senator şi deputat. Membru 
al Academiei Române (1881), a fost ales de mai 
multe ori preşedinte. In 1894—96 au apărut ope
rele sale complete în 6 volume. Dintre ele, mai 
cunoscute sînt: Copii de pe natură, mici scrieri 
satirice în versuri sau proză, în formă de epistolă.

etc. Voi. II cuprinde poezii lirice, balade, satire şi MF@- 
o poemă Miron şi Florie a. Voi. III are romanul iLcm 
Mihaiu Vereanu şi relaţii, de călătorie. Volumele NţN 
următoare cuprind piese de teatru atît originale (Nu 
te juca cu Dracu, împăcare. Amor şi viclenie, O 
alegere la Senat, s. â.) cît si traduoerl din Schiller 
(Hoţii, Conjuraţia lui. Fieschi, Cabală si arrwr,
Don Carlos, Maria Stuart). Gu succes s’au jucat 
revistele Nazat (1886) şi Zeflemele (1888), scrise 
în colaborare au D. R. Rosetti. In colaborare cu 
I. L. Garagiale a scris Hatmanul Baltag, operă 
bufă (1884). Negruzzi a publicat multe articole în 
,,Gonvorbiri literare”, între cari amintiri despre 
activitatea societăţii ,,Junimea” şi a ,,Gonvor- 
birilor literare”.

NEGUIiţlSCU PETRE P. (* 1872), scriitor şi pro
fesor român. Licenţiat al fac. de litere din -Bucu
reşti cu teza Critica apriorismului şi empirismu
lui (1892), a debutat prin articole în „Gonvor- 
birii literare” (1892), continuîndu-şi colaborarea 
pînă pe la 1906. Profesor la universitatea din Iaşi 
de istoria filozofiei şi logică (1899), apoi în Bu
cureşti de istoria şi enciclopedia filozofiei (1910).
.Ministru de instrucţie în guvernele prezidate de 
generalul Averescu (1920 şi 1926), apoi prezident 
la Camerei; a alcătuit proiecte de le^ . pentru 
reforma învăţămîntului (publ. 1922). Dintre lu
crările sale de specialitate, cităm; Psichologia 
stilului (1896) şi cele două volume despre Filo
zofia renaşterii (1910—14). E membru onorar al 
Academiei Române.

NBGULJCI lOAN (*1817tl852), pictor român.
.4 făcut studii la Paris. Pe la 1845 s’a ocupat şi de 
literatură. A luat parte la revoluţia din 1848 şi a 
fost exilat.

NEGURENI, corn. rur. jud. Bălţi, plasa Răş- 
cani; 2500 loc. După legea 1929, sat circ. corn.
Gorneşti.

NEHOIAŞ, staţie c. f. jud. Buzău, capul liniei 
Buzău—N'choiaş.

NEHQIU ® coin. rur. jud. Buzău, plasa Bu
zău; 3180 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
sVehoiaş. 1[ ® staţie c. f. linia Buzău—Nehoiaş. Şi 
® pîrău jud. Buzău, izvorăşte din rn. Monteonf 
şi se varsă în r. Buzău.

NEIPPERG AOALBEBT CONTE (* 1775 tl829), 
ofiţer austriac, luă parte in multe răzbpiae; di
plomat, lucră pentru întreţinerea urii guvernelor 
europene contra lui Napoleon I. Soţ morganatic 
al Măriei Luiza, fosta soţie a lui Napoleon.

NELSON HORACE (*1758tl805), amiral engl.' 
vestit prin luptele contra lui Napoleon 1, a cărui 
flotă o distruse la Abukir (1798), şi prin victoria 
contra flotei franco-spaniole la Trafalgar (1805), 
cu care prilej fu ucis.

NEMEŞ lOAN (tl848), învăţător român în 
Transilvania. A luat parte la revoluţia din 1848, 
a fost prins şi spînzurat de Unguri.

NEMROD (=NEMBBOD), pers. biblic, nepotul 
lui Ham, care ar fi întemeiat imperiul Babiloniei.

NEM'ţ'EANU BARBV, numele literar poate şi 
oficial al Iui benjamin deutsch (* 1887 fl919), scrii
tor român. A debutat cu poezii in ,,Viaţa nouă”
(1907) sub pseudonimul Lnca zimbru, a colaborat 
la ,,Gonvorbiri critice” şi alte reviste şi ziare; a 
tradus din Tolstoi, Andersen, Bernstein, ş. a. O 
culegere din operele lui s’a publicat de Mihail 
Dragomirescu în editura Gasei Şcoalelor, 1926.

NEMŢIŞORUL, pîrău, se varsă în riul Neam- 
ţu.

NENCIULESCU ALEXANDRU, boer român din 
Muntenia. II găsim Mare Vistier în 1833—34 şi 
mădular înaltului Divan în 1837.

NENIŢESCU DIMITBIE S. (tl930), om politic 
român. A fost ministru de industrie şi comerţ în 
guvernul lui P. P. Garp (19101 şi al lui Maiorescu 
(1912); a fost membru al Ateneului Român. A 
publicat scrieri de politică, economie polilică şi un 
studiu asupra Dunării.

NENIŢESCU lOAN (*1854tl901), publicist 
român. A luat parte la războiul independenţei ca 
ofiţer, a fost rănit la Griviţa. A făcut studii de
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Mitrop. Neofit 11.

MPQ. filozofic la Berlin şi Lipsea; a fost revizor şcolar,
I I n profAor de istorie şi pedagogie la Şcoala de insti- 

IM I ^ tutori din Bucureşti, inspector şcolar, deputat, 
prefect. A întemeiat revista economica şi literară 
Ţara nouă. A publicat poezii (Flori de primăvară, 
1880; Şoimii de la Răsbomi, 1882; Pui de lei, 
1891), o carte pentru şcolari ( Tatăl nostru in isto
rioare, 18941 şi uh volum în care relatează călătoria 
lui la Macedo-românl: X)e la flomdmi din Turcia, 
1895. A fost membru corespondent al Academiei

■ Române (1896).
NEOFIT ICRETANUL sau AL MIRBLOR, mitropolit 

al Ungro-Vlahiei 1738—1754. A Încurajat tipărirea 
de cărţi bisericeşti.

NEpFIT, episcop al Rîmnioului 1824—1829, 
apoi şi locţiitor de Mitropolit 
al ţării-, iar Mitropolit în 1840 
sub numele de Neofit II. A 
demisionat In 1849. In tim
pul mişcărilor din 1848, a 
fost Intâiu în capul guver
nului, revoluţionar, dar, după 
căderea ei, 11 vedem spriji
nind reacţiunea. In 1845 a 
trimis clţiva tineri în străi
nătate ca să-şi desăvlrşească 
studiile.

NEOFIT CAVSOCALIVITUL 
•V CAVSOCALIVITUL.

NEONIL (t 1853), călugăr român. A fost stareţ 
la mănăstirea Neamţu (1834, 1838, 1843), can
didat la mitropolia Moldovei după retragerea lui 
Veniamin. A trăit cltva timp la mănăstirea Băr
boiul şi, la mitropollaldin Iaşi.

NEP.AL, stat din India (Himalaia), 140.000 km. 
p., 5.600.000 loc. E stăpînit de un maharajah sub 
protecţia Angliei. Cap. Katmandu, 80.000 loc.

NEPOLOGĂVŢI, com. rur. jud. Cernăuţi, 
plasa Şipeniţului; 1489 loc. După legea 1929, circ. 
com. cu 4 sate. Staţie c. f.. linia Vijniţa—Grigore- 
Ghica.

NEPOS coRNELius (*ca. ’ 95 f ca. 28 a. Chr,), 
istoric roman. Opera lui; De viris illustrilms, tra
dusă îp rom. de mai multe ori în total şi în parte: 
de Andrea Liviu (Lugoj, 1863), 
de Al. Stoicescu (Buc. 1916, Bibi.
Minerva), de Vasile Grecu (Bibi.

■ p. toţi). ■
NEPTUN, pers. mit. rom. 

echivalent cu Poseidon al Gre
cilor; zeul mărilor.

l^ţRA, rîu, afiuent al Dunării 
jud. Severin; se varsă Ungă Ba- 
ziaş.

• NERONE (= LUCIUS DOMl- 
Tius NEHO) (*37 t68), împărat 
roman, vestit prin cruzimile şi 
prin crimele saie de ordin privat 
(Britannicus, mama sa Agrip- 
pina, ş. a.), dar istoricii spun că 
nu era un rău administrator.
Poporul îl acuza şi de incendiul 
Romei, dar zio istoricii că nu 
e lucru dovedit.

NERUŞ.^1, com. rur. jud.
Ismail, plasa Cişmele,.3463 loc.
Intern. 1822 în locul unui sat 
tătăresc distrus de Ruşi la 1770.
După legea 1929, com. cu 5 sate.

N E R V A MAROUS COCOEIUS
(*22f98), împ. roman după Do- 
miţian; a adopţat pe Traian.

NESFOAIA, com. rur. jud.
Hotin, plasa Lipcani; 2167 loc.
1929, sat circ. com. Stănileşti.

NESSELRODE OAROL CONTE (*1780tl862), 
politic rus; diplomat, semnă multe convenţii in
ternaţionale, participă la -Congresul de la Viena 
(1815); îndemnă pe Ţar să dea ajutor Austriei în 
1848 contra Ungurilor, voi să împiedece războiul 
Crimeei şi reuşi să convoace congresul din Paris 
(1856).

Zeul Neptun

Nerone

După legea

NEŞTOR (*1056ţlll4), călugăr şi cronicar 
rus. Probabil că cronica lui e o compilaţie după 
vechi; anale. Vorbeşte şi despre Românii din Dacia.

N^STOR (*ca. 1770tl838), jurist român. A 
doblndit ranguri boereşti şi a ocupat funcţiuni 
importante de pe la 1800. A suţinut pe Gh. Lazăr 
în 1816 ca să deschidă Academia sa; a lucrat la 
Condica lui Caragea; acesta l-a numit în eforia 
şcoalelor şi poate a fost şi profesor de drept la Sf. 
Sava. S’a bucurat de deosebită consideraţie din 
partea lui Grigore Ghica. A fost deputat în Ob
şteasca Adunare care a ratificat Regulamentut 
Organic. 11 găsim în Adunare şi mai tîrziu, prin 
1836, şi în sfatul de justiţie în 4837. In scrierile 
contemporane e nutnit de obiceiu Logofătul Nestor. 
După studiul lui Andreiu Rădulescu, numele lui 
întreg a fost Ştefan Nestor Craiovescu.

NESTORIENI, eretici creştini; susţineau i;ă 
în lisus sînt două firi: cea omenească şi cea 
dumriezeească. Eresul lor a fost osîndit prin con- 
ciliul de la Efes (431). Fundatorul este Nestorius 
(t ca. 440) patriarh al Constantinopolei 428-431.

NESTQROVICI ŞTEFAN (f 1825), inspectorul 
şcoalelor greco-orientale din Ungaria. Prin .stă
ruinţele lui s’au întemeiat mai multe şcoale peda
gogice pentru Români.

NEUCHATEL, [nOşatel], oraş în Elveţia (can
ton cu acelaşi nume); 20.000 loc.; se poate urmări 
vechimea Iui din sec. xi; are clădfri vechi, între 
cari un castel din sec. xiv.

NEUSGHOTZ [noişoţ] iaoob (*1809tl889), 
bancher din Iaşi. A zidit un templu israelit în 
Iaşi şi a lăsat un fond Academiei Române ca să 
ajute pe studenţi.

NEUWIED [nolvid], oraş în Germania (Ko- 
blez) pe Rin; 16.800 loc. In apropiere e castelul 
Mon Repos, locul de naştere a Reginei Elisabeta 
a României.
. NEUVILLE ALPHONSE (*1836 tl885), pictor 
militar francez. A înfăţişat, în operele sale, multe 
episoade din războiul franco-prusian din 1870.

NI5VA, fluviu in Rusia, se varsă în golful. Fin
landa, trece prin Petersburg; lung. 75 km.

NEVADA, munţi în Spania, cu virful mai înalt 
Mulahacen înalt 3534 m.

NEW-YORY [nlulorc], oraş în Statele-Unite 
(statul N.'Y), la Oceanul Atlantic; 3.800.000 loc.; 
datează din sec. xvi.

NEW ORIiEANS, oraş în Statele-Unite, cap. 
stat. Luisiana; pe Missisipi; 287.000 Ioc.; fundat 
1718.

NEWTON [nlut’n] ISSAC (*1642f 1727), ma
tematic şi fizician englez. A 
descoperit legile gravitaţiunii 
universale; a explicat fenome
nul mareelor, descompunerea 
luminii, echinocţiile.

NGAMţ, lac în Africa de S.
m- AFRICA.

NIAGARA, rîu America de 
Nord între Canada şi. Statele 
Unite, trece prin lacurile Erie 
şi Ontario; are o cădere de apă 
vestită în lume.

NIASSA (NTASSA), lac în A- 
frica de Sud (w africa).

NIBELUNGII (germ. nibelungen), după mitol. 
germ., popor de pitici, stăpîn al unor comori, pen
tru cari s’au dat lupte mari. Sub acest nume se 
Înţelege şi o poemă poporană germană scrisă pe la 
1200; eroii principali; Siegfried, Krimhilda, regele 
Gunther. De aci s’a inspirat Wagner pentru seria 
de opere ale sale. Trad. rom. de V. A. Trifu (tip. 
Piatra Neamţ.).

NIGARAGUA, republică în America Centrală, 
cap. Managua. Supraf. 123.950km. p.; 638119 loc.

NICEA, oraş în Anatolia (Asiamică); în locul 
ei este oraşul Isnik. S’au dat aci multe lupte în 
antichitate; tot aci s’au ţinut două mari sinoade 
ecumenice-. în 325 (I-lul) în care s’a osîndit arianism 
mul şi s’a compus simbolul credinţei (Crezul); în 
787 (Il-lea), în care s’au osîndit iconoclaştii. In

I. Newton.
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evul mediu a fost aci un imperiu grec, fundat de 
tmpUraţii din Constantinopol cari au fost siliţi să 
lase oraşul lor lalmilor cruciaţi; a ţinut de la

KbcT4 HJţH. Tldîrd CHdh&ftW-ndp,
' MHTpo^â4fHrpa^HgMHMKea)dcynpd^fuiili2^HHiTiiiJj

Primul Sinod de la Nicea.
(după. „îndreptarea Legii'1 1652)

1204 pînă la 1261, clnd Imp. Mihail Paloo/ogul a 
reintrat In Constantinopol.

NIGHIFOB UABTmuL (t ca. 260), prăznuit de 
biserica ortodoxă la 9 Februarie. Avea un amic, 
şi acela tot creştin, pe care îl supărase cu ceva şi 
nu putea să doblndească iertare cu toate umilinţele 
şi cu toată căinţa ce arăta. Acel amic fiind prins 
şi obligat a sluji zeilor, ajunse în momentul în 
care trebuia să fie jertfit, dar se întoarse spre 
păgînism. Atunci Nichifor, oare se tot ruga a fi 
iertat, se declară creştin .şi pieri în locul'lui. Cărţile 
spun că el a doblndit trei cununi; a credinţei, a 
umilinţei şi a dragostei.

NICHţFOR PATRIABHUL (*758t828), prăznuit 
de biserica ortodoxă Ia 2 Iunie. Era fiul unui maro 
demnitar împărătesc, el însuşi mare demnitar 
şi om învăţat. In 806 ajunse Patriarh al Constan- 
tinopolului şi cîrmui diecesa cu mult zel şi au
toritate. In timpul lui Leon Armeanul, oare ţinea 
cu iconoclaştii, el luă cu multă tărie apărarea 
icoanelor şi, după multe încercări de a i se schimba 
credinţa, fu depus în 815 şi trimis în exil. Muri 
exilat şi corpul său fu adus în Constantinopol 
după porunca împărătesei Teodora.

NICHIFOR, mitropolit al Moldovei în două 
rînduri (dupălista Erbiceanu); întîiu în 1729, apoi 
îni,re 1740—1750. Era călugăr la măn. Neamţu, 
om învăţat, se zice că a fost profesorul lui Grigore 
Ghica, domnitorul.

NICHIFERCEA. ziar satiric redactat de N. Oră- 
şanu, Bucureşti 1859—1879. Fiind de multe ori 
suspendat, apărea sub diferite numiri ca şi cum ar 
fi fost ziar nou: Coarnele lui Nichiperceg, Coada 
lui Nichipercea, Ochiul Dracului, Ghiarele Dra
cului, ctc.

NICHţTA (t.872), martir, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 15 Septembrie. Calendarele noastre îi 
dau de obiceiu numele de „Româriul"; sigur este 
că era dintr'o ţară stăpînită de Goţi şi în timpul 
persecuţiilor lui Atanaric contra creştinilor din 
ţinuturile sale acest Nichita a pierit prin foc.

NICHITA EGUMENUL (ţ824), prăznuit de bise
rica ortodoxă la 8 Aprilie. Crescut de mic în 
pr.Tctica virtuţilor creştineşti, s’a făcut călugăr 

’ Intr’o mănăstire din Bitinia, unde a devenit egu
men. In timpul lui Lepn Armeanul a fost peise- 
eutat de iconoclaşti şi exilat într’o.insulă pînă clnd 
următorul împărat I-a liberat. De atunci Nichita 
a trăit izolat într’un mic schit lingă Constanti
nopol.

NICHITA, EPISCOP AL CALGEDONlEI, prăznuit 
de biserica ortodoxă la 28 Maiu. .A fost persecutat

Moise Nicoarâ.

de iconoclaşti şi a suferit toate cu resemnare, apă- MlP 
rînd ortodoxia. ,

NICHITţCI GHEDEON (tl788), episcop român NIC 
ortodox în Transilvania. E primul autorizat de 
împărat la 1783 cu sediul la Sibiu. S’a ocupat de 
progresul şcoalelor.

NICHOLAS FRANciso, membru al Academiei 
de ştiinţe a Statului • Maryland (Statele-Unlte). 
Membru corespohdental Academiei Române (1921.)

NICOABA moise (*1785 tl862)t profesor ro
mân în Transilvania. A fost şi ,,, 
căpitan în armata austriacă. Pro- 
fesor al împăratului Ferdinand *
V. Prin stăruinţa lui s’a înfiinţat 
o şcoală românească în Arad şi 
s’a schimbat episcopia ortodoxă 
de aci din sîrbească în româ
nească. Persecutat de Sîrbi, a 
trecut în Muntenia şi a fost pro
fesor ’n Bucui'eştl.

NICODIM SFÎNT (t ca. 1372), 
prăznuit de. biserica ortodoxă la 
26 Decembrie. Rudă cu cneazul 
sîrb Lazăr, a plecat la muntele Atos, unde s’a 
călugărit. A venit în Serbia şi a clădit o mănăstire 
la GladoVa, de aci a trecut în Muntenia şi a înte
meiat mai multe mănăstiri: Vodiţa (jud. Mehe
dinţi), Afolru şi Tismana (jud. Gorj). Se zice că 
relicviile ce se păstrează la această măn. sînt ale 
sflntului.

NICODIM MUNTEANU, fost episcop de Huşi 
1912—1923. Retras la mănăstirea Neamţului. E 
membru onorar al Academiei Române (1918)

NICOLAE ARHIEPISCOPUL (f că. 342), sflnt ie
rarh prăznuit de biserica orto,doxă la 6 Decembrie,
A fost călugăr Intr’o mănăstire din Licia (Asia 
mică) şi apoi egumenul ei. In Mira, capitala acestei 
provincii, fiind o arhiepiscopie, el fu ales şi con
duse diecesa cu mult zel şi virtute şi luă parte Ia 
sinodul întîiu ecumenic încareafostosîndit'arie- 
nismul. Moaştele sale au fost aduse în oraşul Bari 
(Italia) în anul Î087 şi se păstrează cu multă cin
ste. Sf. Nicolae era patronul Rusiei.

NICOLAE bAlan, mitropolit ortodox al Tran
silvaniei din 1929.' Membru onorar al Academiei 
Române (1929).

NICOLAE lOAN (*1827 tl877), maior român, 
distins în războiul independenţei, mort în lupta 
de la Griviţa.

NICOLAE NioOLAEVici (*1831 tl891), mare 
duce rus, fiul împăratului Nicolae Pavlovici. In 
războiul din 1877 a avut coman
da generală a armatei de la Du
năre, dar n’a fost fericit in acţi
unea sa şi a fost oarecum dis- 
graţiat.

NICOLAE NICOLAEVICI (*1856 
tl929), mare duce rus. La înce
putul războiului mondial a fost 
numit generalisim al armatelor.
In Sept. 1915, cînd ţarul a luat 
comanda, vice rege în Caucaz.
In Martie 1917, cînd a abdicaţi 
ţarul, i s’a transmis lui comanda. Marele duce 
dar guvernul provizoriu nu l-a Nicolae it 1891). 
admis; s’a dus In Franţa, unde 
a rămas. In 1924 emigraţii l-au ales şef al naţi
unii, dar fără nici o urmare po
sibilă de realizare.

NICOLAE sau nichita petro- 
vici (*1841 tl921) prinţ al .Mun- 
tenegrului, apoi rege (1910),a pă
răsit tronul după războiu (1918), 
iar statul său s’a încorporat la 
Iugoslavia.

NICOLAE II ALEXANDRO VIOI
(*1868t2 1918), ţar al Rusiei,, 
suit pe tron 1894, căsătorit cu 
prinţesa Alice de Hcssa. Avînd _ , , „
tendinţe pacifice, încheiă (1897) T®™1 I',colae II- 
alianţa franco-rusă; îndemnă la înfiinţarea con
ferinţei de pace de la Haga (1899). In interior
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[liistra autocraţia. In 1914 spre a împiedeca 
.\ustria de a sdrobi Serbia, iriobiiiză şi intră 
în războiu.' Conduse războiul cu slăbiciune, se 
zice că ar fi vrut să încheie pace separată îm
părţind Moldova cu Austria. A fost silit a abdica 
in 1917 şi, făcut prizonierde bolşevici, a fost bmo- 
rît cu familia sa în Siberia.

NICOLiAE I PAVLOVici (*1796tl855), ţar al 
Rusiei intre 1817—1855; învinse pe Perşi, apoi 
pe Turci, cu cari Incheiă tractatul de laAdrianopol 
(1829); reprimă revoluţia poloneză (1833); ajută 
Austria să scape de revoluţia Ungurilor (1849); 
sili Turcia să încheie tratatul de la Balta-Liman 
(1849) prin care se definea dreptul de protecţie- 
asupra principatelor române; muri în timpul 
războiului Crimeei, văzînd dezastrul.

NICOLiAE II pAtrabcu, domn al Munteniei 
(*1599tl600), fiul lui Mihaiu A'iteazuî. A fost, 
oarecum, numai locţiitor de Domn în timpul cît 
tatăl său avea reşedinţa în Transilvania.

NICOLAE, PRINCIPE AL româniei (*1903), fiul 
regelui Perdinand şi al reginei 
Maria. Este inspectorul general 
al armatei de uscat, al marinei 
şi al aeronauticei şi are gradul 
de vlce-amiral. A fost membru 
al Regenţei dela moartea re
gelui Perdinand ptnă la suirea 
pe tron a regelui Carol n.

NICOLAţNI, corn. rur. jud.
Tighina, plasa Sturzeni: 2527 loc.
După legea 1929, sat circ. corn.
Manzăr.

NICOLAmE PANAIT (tl829), 
medic grec stabilit în România. PrinciPelc Nicoiae 
Doctor de la Halle (1799), a al Româniel- 
practicat în Craiova, apoi în Bucureşti.

NICOLEANU NICOLAE (*1833tl871), poet 
român. Originar din Craiova, fost director al unei 
şcoale din laşi, funcţionar în Bu
cureşti. A murit nebun la spitalul 
Panteliihon. A fost redactor la zia
rul ,,Satirul“ cu Hasdeu şi alţii 
(1866). A publicat un mic volum 
de Poezii fără numele întreg (1865), 
pe cari le-a tipărit din nou lacob 
Negruzzi cu o prefaţă. Este pre
cursorul lui Eminescu ca poet pe
simist.

NICOLINA, staţie c. I. jud.
Iaşi lîngă oraşul Iaşi.

NICOLIŢEL, corn. rur. jud. Tulcea, plasa Isac- 
cea, 4204 loc. După legea 1929, circ. corn. cu 4 sate.

NICOPOLI, oraş în Bulgaria, pe Dunăre peste 
drum de Turnu-Măgurele; 500 loc. Aci a fost Nico- 
polis, fundat de Traian.

NICORENI, coin. rur; jud. Bălţi, plasa Răş- 
cani; 3562 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Răş- 
cani.

NICORţlŞTI, corn. rur. jud. Tecuciu, plasa Ni- 
coreşti; 953 loc. După legea 1929, circ. corn. cu 
18 sate. Regiune renumită de vii. Are o şcoală de 
meserii.

NICULESCU lOAN, (*1841 . . ), medic mi
litar colonii. A întemeiat pe o proprietate a sa 
o şcoală primară, înzestrînd-o 
Cu toate cele necesare şi in
stituind un fond pentru în
treţinerea ei pe care-1 admi
nistrează Casa Şcoalelor.

NICULŞSCU lOSIP (*1824 
tl878), filantrop român. Pro
prietar agricultor, senator şi 
deputat de mai multe ori. A 
lăsat prin testament averea sa 
pentru a trimete tineri români 
să-şi desăvîrşească In strelnă- 
tate studiile superioare, pentru 
a ajuta studenţi şi şcolari în 
timpul studiilor, ş. a. Fondul 
se administrează de Casa Şcoalelor.

NICUXESCU OSCAR (*1860), jurist român.

N. Nicoleanu.

losif Niculescu

A fost prim preşedinte al Curţii de Casaţie, 
J927_1930.

NIEBTJHR ' [nibur] BABTHOLD (*1776 tl831), 
istoric german. A scris'Istoria Romanilor, cu ve
deri noi şi originale. A fost şi reprezentant diplo
matic al Prusiei şi ministru de finanţe. S’atradus 
puţin din operele lui: cîteva extrase: Povestiri cu 
eroi greci (tr. I. Corbu, 1923).

NIEMEN, fluviu în Rusia europeană, trece în 
Prusia, unde e numit Memel. Lung. 830 km., mare 
parte navigabil.

NIETZSCHE [nice]’FRIEDEICH (*,1844 tl900), 
filozof german; prof. de filologie la Basel; de la 
1889 a fost nebuuj Autorul teoriei supra-omului. 
Opere pr. Aşa a vorbit Zaratustra, tradusă de G. 
E. Bottez, 1916.

NIFON, schit de călugări jud. Buzău corn. 
Măgura, fundat în 1811 de lerodiâconul Nifo'n. 
Lîngă schit e o staţiune balneară.

NIFON SPlNT (tl508), prăznuit de biserica or
todoxă la 11 August. Era din Dalmaţia: a plecat 
aproape copil ou un călugăr şi s’a făcut însuşi 
călugăr la o măn. din muntele Atos, devenind şi 
preot. A fost nutropolit in Tesalonic şi apoi pa
triarh la Gonstantinopol. Acuzat că şi-a însuşit pe 
nedrept averea fostului patriarh Simeon, a. fost 
destituit şi exilat la Adrianopol. De aci l-a chemat 
Radu-Vodă, domnul Munteniei, şi l-a făcut mi
tropolit. In această calitate s’a ocupat de reorga
nizarea mănăstirilor şi a eparhiilor. Atunci s’a 
desfiinţat mitropolia de la Severin şi s’a constituit 
episcopia Rîmnicului numită şi „Noul Severin". 
Produeîndu-se un conflict între el şi domnitor (din 
pricină că mitropolitul n’a voit să pronunţe di
vorţul unui boer care urma să ia în căsătorie pe 
sora domnitorului), a fost gonit din scaun. Adă
postit cîtva timp de Neagoe, a plecat din ţară, 
blestemind pe Radu, şi s’a dus în muntele Atos, 
unde se spune că a săvîrşit multe minuni. Murind, 
a fost declarat sfînt, şi Neagoe, devenind domnitor, 
i-a adus moaştele cu mare cinste. O parte din ele 
se află la mănăstirea Argeşului, zidită de Neagoe.

NPPON ("1797 tl875). mitropolit al Ungro- 
Vlahiei. Călugărit la 1809, 
arhimandriT. (1836), egu
men Ia Cozia (1839), vicar 
al Mitropoliei (1841), ar
hiereu (1842), locţiitor de 
episcop la Rîmnic (1848), 
de mitropolit în Bucureşti 
(1849), mitropolit (1850), 
dobîndind pentru prima 
oară titlul de Primat al 
României In 1865. A lăsat 
prin testament o mare a- 
vere din c.are s’a întemeiat 
şi se susţine Seminariui 
numit „Nifon Mitropoli
tul" din Bucureşti, care dă 
anual un număr do preoţi cari servesc în diferite 
biserici ale ţării.

NţFON NICULESCU (t 1923), prelat român. 
Episcop al Dunării-de-jos de la 1909 pînăla 1921. 
A fost grav rănit cu ocazia atentatului cu bombă 
de la Senat în 1920.

NIGER, fluviu în Africa [m- acest cuv.); 4160 
km. lung.

NIGERIA, colonie engleză în Africa Intre Gol
ful Guineei şi lacul Ciad. Englezii s’au aşezat aci 
în 1879. Supraf. 870.000 km. p., 18 milioane loc. 
Oraş princip. Kano (m- Africa).

NIGRA CONSTANTIN CONTE (* 1828 tl907), di
plomat italian. Lucră cu Gavour; reprezintă Italia 
la Paris, Petersburg, Londra, Viena.

NIHILIŞTI, sectari politici a căror doctrină 
este distrugerea societăţii actuale fără a propune 
în locu-i altă organizare. E protestarea indivi
dului contra oricării constrîngeri a mediului sau a 
societăţii, cerlnd libertatea absolută. S’a desvoltat 
întîiu în Rusia (în timpul lui Alexandru II) prin 
cugetători şi scriitori ca Kropotkin, Cemişevski, 
s. a.; apoi şi-a fixat centrul în Elveţia şi a adoptat

Nifon Mitropolitul.

1782



ca metodă de acţiune teroarea (executată mai 
ales prin aruncări de bombe.) Ţarul Alexandru a 
pierit astfel. După clteva asemenea crime, orga
nizaţiile s’au risipit cu Încetul.

NIL, fl. In Egipt {tw Africa), lung. 6500 km. 
Multă vreme nu s’au cunoscut izvoarele: azi se 
consideră lacul Victoria-Nianza ca izvor. Re
vărsarea lui anuală aduce fertilitatea regiunilor 
prin cari trece; de aceea se zicea în anticitate; 
,,Egiptul e un dar al Nilului”; vechil Egipteni 11 
adorau ca pe un zeu şi-i ridicau statue. După ce 
udă Sudanul şi primeşte o serie de afluenţi, intră: 
în Egipt treclrid pe,lingă un mare număr de oraşe 
mari sau mici. Primul este Assuan, pînă unde vine 
linia ferată de la Cairo, apoi Luxor, Keneh, As- 
siut,^ Beni-Suef, Cairo; de aci se despart cele 
două braţe (în vechime erau şapte), cari formează 
delta. La vărsarea fiecărui braţ în Mediterana, se 
află oraşele cari dau şi numele braţelor: Damieta 
(la E.) şi Rosetta (la V.). La punctul de unde se 
despart este un mare baraj, destinat să înalţe ni
velul fluviului ca să alimenteze trei canaluri. Lu
crările acestora au ţinut 20 de ani (începînd de la 

. 1805) şi au costat 1.200.000 livre'egiptene (1 livră 
eg. = 25 franci fr.). Pe malurile Nilului sau în 
apropiere de ele se găsesc resturile vechil civili
zaţii egiptene alături de centre modeme de popu
laţie. .

NIJMEGEN (fr. NlMfiQUE), oraş în Olanda; 
44000 loc. Are clădiri din sec. xni. Aci se încheia 
pacea între Franţa şi Olanda (1678), urmată de 
diferite tractate, cari asigurară gloria lui Ludo
vic XIV, numit de atunci cel mare.

NINţVE, capitala Asiriei, pe malul sting al Ti
grului; aci se găsiră resturile unei biblioteci de 
cărămizi; în 608 a. Ghr., căzu în mîna MezUor; 
mai tîrziu deveni colonie romană, oraş arab, tur
cesc. La începutul sec. xix era cu totul distrusă. 
De la 1848 se lac explorări şi studii arheolo
gice.

NIOBE, pers. mitol. grec. soţia lui Amfion, avea 
vre-o 12 copii şl se lăuda cu ei, sfidînd pe zeiţa 
Latona, care avea numai doi; de aceea aceştia 
(Apolon şi Artemis) îi uciseră cu săgeţile toţi copiii 
şi ea, de durere, se prefăcu în stîncă.

NIPPQN (sau HONDO), cea mai mare din insu
lele cari 'formează arhipelagul Japoniei; 226.579 
km. p., 35.460.000 loc. E şi numirea indigenă pen
tru întreaga Japonie.

NIPRU (rus. DNiEPR, în anticitate borystenes), 
fluviu în Rusia europeană, se varsă în Marea Nea
gră; 2265 km. lung.

NIRVAJIA, recompensa finală făgăduită de 
budism drept credincioşilor. Nu se poate stabili 
însă, după textele acestei religii, dacă se înţelege 
distrugerea totală sau o altă viaţă fericită.’

NISA (Ir. NICE), oraş în Franţa, la Marea Me- 
diter'ană; 105.000 loc ; are clădiri din sec xvu;

NOB

Nisa.
climă dnlce, care atrage in toate iernile mii de 
călători streini. Zidită de Fenicieni, tu stăpînită 
în timpurile modeme clnd de Franţa, eînd de 
vreun stat italian; în 1860 printr'.un plebiscit se 
anexă Franţei.

NISPORENI, corn. rur. jud. Lăpuşna, plasa ^ | J_- 
Nisporeni; 5624 loc. După legea 1929, circ. corn. 
cu 13 sate.

NţSTOR lOAN ('1376), istoric şi om politic ro
mân. Profesor In Suceava, apoi în Cernăuţi, numit 
în 1911 conferenţiar la Universitatea din Viena 
şi în 1912 la cea din Cernăuţi. Membru al Aca
demiei Române (1915); S’a dus în Basarabia, 
după unirea ei, ca propagandist pentru cultură 
românească. A intrat în primul guvern al Româ
niei întregite de la 29 Noembrie 1918 sub prezi- 
denţa lui 1. I. Brătianu, ca reprezentant al Buco
vinei împreună cu lancu Flondor; apoi in a- 
ceeaşi calitate în guvernele prez. de General Văl- 
toianu (1919), de Vaida-Voevod (1919), de G-raJ 
Averescu (1920), de I. Brătianu (1922), apoi ca 
ministru de lucrări publice în 1926. A fost între 
fondatorii revistei,,Junimea literară” (1904). Pri
mele sale opere scrise în limba germană (între 
1910—1914) tratează chestiuni privitoare la is
toria UoUoTei, mai ales în raporturile ei cu veci
nii (Chestia Pocuţiei, Comerţul şi vămile in sec. 
xiy—xi^j)şio cercetare asupra şcoalelor din Bu
covina. Apoi studiază problemele speciale ale Ba- 
covlnel: Bucovina sub raportul politic şi, adminis
trativ, 1915; Românii şi Rutenii, 1915, Istoria 
bisericii din Bucovina, 1916; iar mai tîrziu în 
limba germană scrie pentru cunoştiinţa streină- 
tăţii: Der naţionale Kampf in der Bukovina, 1818.
Alte opere: unele asupra problemelor provincial©
{Fondul bisericesc din Bucovina, 1921; Istoria 
Basarabiei, 1923),altele asupra chestiunilor din le- 
torla generală a patriei (Pomenirea lui Cantemir,
1924^ cum şi o lucrare despre consecinţele răz
boiului pentru independenţă.din 1877 asupra Bu
covinei (conferinţă în ciclul organizat în 1927 de 
Universitatea liberă din Bucureşti).

NISTRU (rus. DNIESTR, în anticitate tyras), 
fluviu care desparte Rusia de România. Se varsă 
în marea Neagră; lung. 1371 km. E navigabil pînă 
aproape de Soroca. Afluenţi principali pe dreapta:
Băutul, Blcul, Botna. La vărsarea în Dunăre for
mează un mare golf care se numeşte Limanul Ni
strului.

NIŞ, oraş în Iugoslavia, provincia Nişava,
28.000 locuitori. Oraş însemnat Încă pe timpul 
împăraţilor Bizanţului. Era la răspîntia drumu
rilor ce legau Europa de Constantinopole. Astăzi 
e nodul căilor ferate Belgrad—Skoplie—Salonic—
Atena, Belgrad—Sofia—Constantinopole, Niş—
Zaiecear—Prahovo (pe Dunăre), deci in curînd 
al liniei Bucureşti—Niş—Skoplie-—Salonic—-A- 
tena. A fost reluat de la Turci la 1878. De vreo 
două ori sediul Adunărei Naţionale sîrbeşti sub 
ultimii Obrenovici.

NIŞCOV, rîu, izvoreşte în corn. Lapoşul, se varsă 
în r. Buzău.

NIŢCHIDQRF, com. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Buziaş, 2300 loc.

NIŢULESGU NICOLAE (*1837(1904), teolog 
român. A fost profesor delimba ebraică la faculta
tea de teologie din Bucnreşti (1892) şi decan (1893- 
1896). Opere pr. Istoria Bisericii, 1875, Grama
tică ebraică, 1877.

NIVELLE [nivel] robbrt (*1856(1924), ge
neral francez. S’a distins în războiul mondial la 
Douaumont (1916), la Chemin-des-Dames (1917).

NpA, staţiune climat, jud. Braşov la 5 km. de 
oraşul Braşov.

NOAELLES [noal] AKNE ELISABETH CONTESA DE 
(*1876),poetă franceză, de origine română, născută 
Brîncoveanu. S’a făcut cunoscută prin volumele 
de poezii Le coeur innornbrable şi L'ombre des jours 
(1901, 1902). A pubUoat apoi romane (Nouvellc 
espărance, 1903, Le visage imerveilU, 1904) şi apoi 
alte poezii. Prin acestea şi-a înscris numele în isto
ria literaturii franceze. Emenibră onorară a Aca
demiei Române (1925).

NQBEL ALFRED (*1833(1896), chimist suedez.
Făcu utilizabilă nitroglicerina, inventă dinamita 
şi pulberea fără fum; lăsă prin testament averea 
pentru instituirea a cinci mari premii inter-
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NOS

Nobel

fyJOC- »ationale pentru ştiinţă, lite
ratură şi unul pentru pace. Pe 
acest din urmă 
11 acordă Dieta 
norvegiană, pe 
celelalte Aca
demia suedeză.

N O CţlRA 
yMBRA, oraş 
In Italia (Peru- 
gia); 7545 loc.
Ape minerale 
Vestite.

NODIER [jiodie] chableb 
(*1780 tl844), literat francez.
A fost membru al Academiei 
Franceze. S’au traduspuţine din 
operele luimuvele, prin ziare, şi 
un volum: Poveşti şi nuvele (de 
N. N. Răutu 1915, Bibi. Mi- 
nerva).

NOGHţ HABESncA (*1849 
+1912), mareşal japonez. S’a 
distins tn războiul cu Rusia. A 
vizitat ţara noastră In 1911.
Gtnd a murit Împăratul, s’a 
sinucis, făclndu-şi harachiri.

NORDAU MAX( * 1849+1923), 
scriitor austriaCf locuind mult la 
Paris. Op. pr. Minciunile con
venţionale ale civilizaţiei noa
stre (1883), Degenerarea (1893), 
traduse In principalele limbi 
europ. La noi prima s’a tradus 
In 1895 de M. Ganianu, apoi de 
B. Marian şi M. Negru; a doua 
de R. Vermont şi H. Streitmann 
In 1894.

NORDENjSEJâLD NIL8 
ADOLP (*1832+1901), naturalist 
suedez, venit din Finlanda; făcu 
multe călătorii (la Spitzberg 
1858, Groenland 1870, ş. a.), pe 
cari le descrise în cărţi, dintre 
cari e măi cunoscută Călătoria 
pe Vega. A fost membru al 
Academiei de ştiinţe din Paris.

NORMANDIA, prov. veche 
a Franţei In Nord (•»■ Franţal.

NORMANI (normanzi), por
nind din Scandinavia, unii (Va
regi sau Ruşi) făcură incursiuni 
în Rusia şi ajunseră plnă la 
Gonstantinopol (941 p. Ghr.); alţii [Vikingi) 
porniră spre Oc. Atlantic, atacară imperiul lui 
Garol cel Mare şi, după moartea lui, ocupară părţi 
din Nordul Franţei, de unde năvăliră şi In Paris. 
Un rege al Franţei le-a dat ţinutul care se nu
meşte şi azi Normandia. De aci porniră şi cuceriră 
Anglia prin Gulielm Cuceritoml.

NORVEGIA (NOROE), stat In Europa (•*- 
Europa) In partea de V. a penins. Scandinaviei. 
Supraf. 322.987 km. p.;
2.330.000 loc.; densitatea 
populaţiei 8,2. Se măr
gineşte la N. cu Oceanul 
îngheţat Arctic, la E. cu 
Rusia şi Suedia, la S. cu 
Marea Nordului şi strlm- 
toarea Skagerrak, la V. cu 
Oceanul Atlantic.

Toată coasta din spre 
Ocean este tăiată de un 
mare număr de fiorduri 
(Domtheim, Sogne,Hardan- 
ger, ş. a.j, şi în faţa lor slnt 
o sumă de insule mari şi 
mici, dintre cari MagerO, Hamerfest, TromsO, 
Vesterălen, Loiolen.

Pămtntul Norvegiei este muntos: Dealungul 
ţării se întind munţii scandinavici cu puţine vîr- 
luri înalte. între cari GatdhOpig (2560nţ). Fluvii

\.TT0m60

Hnshsnsun^

Bergen

3Ydnger

Norvegian 
{Costum National).

Hai'ta Norveg-iei.

şi rîun: multe, dar scurte; mai însemnat: Glom. 
Sînt şi multe lacuri, unele în legătură cu fior
durile.

Mare parte din pămtntul ei este neproductiv; 
industria cea mai însemnată este pescăria cu 
diverse ramuri; alt produs important este lemnul 
din păduri.

Gapitala: Oslo (fost Gristiania). Oraşe pr. Bergen, 
Drontheim Krisliansand, Tromso, Larvik, Narvik.

Istoria Norvegiei se poate începe din sec. viu, 
cînd i rau acolo mici state, dar în sec. ix se unifică 
acestea, în sec. x se introduce'creştinismul. Plnă 
in sec. xiy ea trăeşte independentă, dar unită, prin 
suveranii ei, cînd cu Suedia, cînd cu Danemarca, 
intră în uniune cu aceste două state (1397) şi are 
epoce de viaţă liberă şi prosperă şl epoce de ade
vărată vasalitate faţă de Danemarca. In contra 
acesteia se unesc cele două state ale peninsulei 
Scandinave, se separă de ea şi formează numai 
ele o nouă uniune (1814), care cu încetul, după 
multe lupte politice interne, se transformă în 
uniune personală, pentru a ajunge în 1905 la 
separaţie totală, cînd Norvegia doblndeşte nu 
numai un guvern al său, dar şi un rege deosebit.

NOSIEVIcru ŞTEFAN (*1833+1869), profesor 
român în Bucovina. S’a ocupat cu matematicile 
şi cu muzica; a făcut clteva compoziţii foarte 
apreciate în timpul lor.

NOSTRADAMUS MICHEL (*1503+1566), me-
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dic şi ocultisţ JŢrancez, făcu multe profeţii şiră- 
mase ca tip al ghicitorului.

, NOTARA DOSITE IU (‘ 1641 tlVOT), prelat grec. 
A fost sfinţit ierodiacon din vîrstă foarte tînărăde 
către mitropolitul din Corint. In 1675 a venit la 
Constantinopol, unde a găsit pe Paisie, patriarh 
din Ierusalim, şi cu el a făcut multe călătorii, a 
servit apoi ca arhidiacon al lui Nectarie, patriarh 
al Ierusalimului (după'moartea lui Paisie), cu 
el a călătorit asemenea, vizitind Muntenia şi Mol
dova. In 1666 a fost hirotonisit mitropolit al Ce- 
sareei (Palestina). Mai tirziu a devenit patriarh în 
Constantinopol şi în această calitate a călătorit 
mult prin Sud-lSstul Europei şi prin Asia. In ţările 
române a venit de mai multe ori şi a stat mai mult 
timp. fiind bine primit de loan Duca, de Şerban 
Cantacuzino şi de Constantin Brîncoveanu. El a 
tipărit în principate mai multe cărţi greceşti, unele 
lucrate de el ori traduse, alte lucrate de alţii şi 
editate de el. Dintre primele: Manual contra rătă
cirii calvine, Bucureşti 1690, Manual contra lui 
loan Kâryopylles, Iaşi, 1694, Tomul dragostei 
asupra latinilor. Iaşi, 1698. După — 
moartea lui s’a tipărit Istoria pa
triarhilor Ierusalimului, 1715. No
tăm că în Biblia din 1688 se gă
seşte o prefaţă semnată de el, în 
care zice că opera e destinată,.Ru
mânilor, Moldovenilor şi Ungro-, 
vlahilor”. -

NOTARA HRisANT, prelat grec.’
Nepot al patriarhului Dositeiu, 
făcut studii înltalia şi Franţa. Hrisam Notara 
Venind în Bucureşti, şi-a făcut 
profesia de credinţă ortodoxă prlntr’un discurs 
în biserica Mitropoliei; a fost profesorul copiilor 
lui Const. Brîncoveanu. Incepînd ca diacon, a 
înaintat în ierarhia bisericească şi a devenit pa
triarh al Ierusalimului. A tipărit în greceşte o 
carte despre Demnităţile bisericeşti (Tîrgovişte, 
1715) şi Cuvint despre preoţie (Buc. 1702).

NOTHNAGEL HERHAiof (*1841 tl905), medio 
din Viena, profesor la Universitate. A studiat boa- 
lele cerebrale. A vizitat des ţara noastră.

NOTTARA CONSTANTIN (*1859), artist drama
tic român. A creat roluri în multe piese streine şi 
româneşti; e profesor la Conservator şi director de 
scenă la Teatrul Naţional din Bucureşti; membru 
al Ateneului Român.

NOUA revista FE3>AQoaicA, organ al societăţii 
corpului didactic primar din România, apare în 
1901, în locul altor două reviste: Invăţamîntul 
primar şi Convorbiri didactice, cari reprezentase 
două grupe de institutori deosebite prin oarecari 
idei, apoi împăcate. A încetat în 1903.

NOUA revista rohAnA, pentru politică, literatură, 
ştiinţă şi artă. Bucureşti 1900—1902 sub direcţia 
lui C. Rădulescu-Motru.

NOUA suliţa, corn. rur. jud. Hotin plasa 
Suliţa pe malul Prutului aproape de gura pîrăului 
Raohitna; 5432 loc. cf. leg. 1929, circ. corn. 
cu 5 sate.

NOUA ZELANDA, numire ce poartă 2 insule 
mari" ale Oceaniei, despărţite între ele printr’o 
strimtoare zisă a lui Cook; aşezate la S. E. Austra
liei. Supr. 270.935 km. p.. Locuitori indigeni zişi 
Maori ţi 40.000; colonişti 822.000. Capit. Wellington 
pe insula din N. (•»■ harta Oceaniei).

NOUA ZEMRLA, grupă de insule în Oceanul 
îngheţat arctic Ia N. Siberiei. ,

NOUL-NEAMŢ, mănăstire numită şi chit- 
CANI (w acest nume).

NOVAC sau BABA NOVAC, general al luiMi- 
haiu-Viteazul. A fost ucis de Unguri în Tran
silvania. Este şi unul din eroii baladelor poporane 
înfăţişat ca viteaz cu mari puteri luptî nd îm
preună cu fiul său Gruia contra Turcilor .(Colec
ţia Alecsandri, Bibicescu, G. Dem. Teodorescu şi 
Materialuri folkloristice).

NOVACI, staţie climaterică jud. Gorj, plasa 
Novaci: 600m. altitudine. Are o şcoală' de me
serii.

E. Novelli

NOVA-COVICI DiQNisiE, episcop sîrb în Buda. |SJOT- 
După ce Mitrpp. Transilvaniei Atanasie părăsi j.. 
biserica ortodoxa pentru a deveni capul bise- IN T o 
ricii unite, el a fost numit în 1759 de împărat 
adrhinistrator al eparhiei româneşti ortodoxe 
(zisă: greco-orientală), dar s'a arătat mai mult 
favorabil unirii şi peste cîţiva ani a părăsit ac.castă 
sarcină

NOVAKOVICI STOIAN (*1842tl915), om po
litic şi învăţat sîrb. Profesor universitar, membru 
al Academiei de ştiinţe din Belgrad. A scris nu
meroase studii istorice,literare şi filologice, între 
caii: ' Bibliografia generală sirbo-croatâ. Istoria 
literaturii slrbeşti. A propus ca sub auspiciile Aca
demiei să se adune material lexical do prin toate 
ţinuturile locuite de Sîrbi sau Croaţi, pentru pre
gătirea dicţionarului limbii sîrbo-croate. A fost 
şeful partidului progresist, ministru, prezident de 
consiliu, reprezentant al ţării în streinătate. Ca 
prieten al Românilor şi partizan al unei conlucrări 
cît mai strînse, a scris la 1878 un articol foarte 
violent la adresa Rusiei pentru luarea Basarabiei, 
pentru care lucru s’a cerut de prietenii Rusiei 
scoaterea lui Novakovici din invăţămînt, lucru ce 
nu s’a făcut.

NOVALIS numele literar al Iui frederic de 
hardenb'ero (n- acest cuv.).

NOVARA, oraş în Italia (Pie
mont), 3'3.000 Ioc.; are un dom 
din sec. v. Aci armata regelui Ca- 
rol Albert al Sardiniei fu învinsă 
de cea austriacă, comand, de Ra- 
detzki (25 Mart 1849).

NOVELLI ERHETE (*1851 
tl920), artist dramatic italian, cu 
reputaţie europeană. A jucat'pe 
scena Teatrului Naţional din Bu
cureşti în 1903.»

NOVGORQD, numele a 2 oraşe 
în Rusia: unul aproape de lacul Ladoga, 25.000 
loc.; altul în partea de S. V. 10.000 loc. (w 
harta Rusiei).

I4UBLA, regiune în Africa de Est la S. Egiptu
lui. 250.000 km. p. (tm- harta Africei).

NUCET ® corn. rur. jud. Dîmboviţa; plasa 
Nucet; după legea din 1929, circ. 
corn. cu 10 sate. Are o şcoală in
ferioară de agricultură. Aci este 
o herghelie a Statului, Şf ® sta
ţie c. f. linia Titu—Tîrgovişte—
Pietrioşiţa, la 16 km. de Tîrgo
vişte. t ® corn. rur. jud. Sibiu 
plasa Nocrich; 880 Ioc.

NUMA POMPILIU (*714 
t671 a. Ghr.), al doilea rege al _
Romei antice, căruia legenda Tip dc'locuitor 
atribue organizarea statului. din Nubia

NUMIDIA, regat în antichi
tate, în Africa, pe teritoriul Algeriei de azi; apoi 
provincie romană; devastată de Vandali în sec. v.

NUMITOR, pers. legend. roman; rege al Albei, 
tatăl Reei Sylvia (sec. vm a. Ghr.).

NţJNEZ DE BALBOA BALBOA.
NURNBERG (fr. Nuremberg), oraş în Ger

mania (Bavaria) pe r. Pegnitz; 384.272 loc.; are 
o catedrală din evul mediu vestită; patria lui 
Albert DOrer; renumit pentru fabricele de jucării.
Partea centrală a oraşului păstrează aspectul 
stradelor din sec. xvii şi xviu.

NUŞFALAU, corn. rur. jud. Sălaj, plasa Şim- 
leul-Silvanici'; 2487 loc.

NYANZA sau NiANZA, două lacuri (Victoria şi 
Albert) în Africa centrală (t^ Africa şi harta 
Africei).

NYIREGYHAZA, oraş în Ungaria; 43.340 loc.
NYROP ghrÎstef (KRISTOFFER) (*1858 tl931), 

filolog danez; profesor la Copenhaga de limbile 
romanice. Op. pr. Istoria epopeei franceze (1883), 
Gramatica istorică a limbii franceze. A publicat 
multe studii de amănunt asupra chestiunilor 
gramaticale ale limbUbr romanice. A fost membru 
onorar al Academiei Române (1926).
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kJYS NYS B1«*E8T(’1851tl920)1 jurist belgian. A lost 
profesor Ia Universitatea liberă din Bruxelles; a 
studiat mai ales dreptul internaţional şi a publicat 
multe lucrări speciale. (Dreptul Bărboiului, 1882: 
Bărboiul pe mare, 1881; TeoriUe politice in

Franţa, 1891; in Anglia 1892). A fost unu din 
directorii Institutului de drept internaţional şi 
al revistei cu acelaşi nume; a fost membru cores
pondent al Academiei Române (1903).
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OANCEA, com. rur. jud'. Covurluiu, pe Prut, 
plasa Prutul-de-jos; 2780 loc.; are vechime de
părtată; se vorbeşte de ea Intr’un document de 
la Ştefăniţă-Vodă 1521; Dupălegea 1929,formează 
p circ. com. cu 5 sate. 1

OAR, com. rur. jud. Satu-mare, plasa Satu- 
mare; 2056 loc. ,

O.^Ş = TARA OAŞULUI, ţinut românesc aşezat 
între Tisa şi Someş, la apus de Sighet şi la răsărit 
de Satu-mare. Sînt aci 14 comune locuite numai 
de Români [Negreşti, Certeze, Bicsad, Boinesli, 
Călinesti, Cămărzana, Lecinţa, Bacsa, Prilog, 
Tlrsoll, Trip, Tur, Vama, Moişeni). Vorbirea lor 
prezintă interesante particularităţi dialectale, pe 
cari le-a studiat A. Candrea.

OBEDRANCA, rîu, izvorăşte din jud. Mehe
dinţi, trece în Dolj şi se varsă în Jiu pe dreapta, 
in comuna Breasta.

OBEDEAJTU CONSTANTIN, boer din Oltenia. 
A fost consilier imperial pe vremea ocupaţiei 
austriaca (1732), caimacam (1740); a zidit bise
rica din Graiova care-i poartă numele, 6 şcoală 
şi un spital.

OBEDEANU NlooLAE. ban al Gralovei la 1716.
OBEDEÂNU PETRE, boer român din Oltenia. 

Căpitan a lui Brlncoveanu, şi capichehaia la 
Poartă, a fost unul din conducătorii revoluţiei 
olteneşti care a prins şi a arestat pe Nicolae Ma- 
vrocordat (1716).

OBEDEANU PETRE, boer 
muntean; a lost logofăt al 
dreptăţii şi membru al Obşte- 
ştei Adunări între 1836—1855.

OBEDEANU OBCAR (*1868 
tl914), pictor român. Studii 
speciale la Munchen ca bursier 
ai Regelui Garol I. Intre alte 
lucrări: Regele Carol In faţa 
Griviţei, Mamă Răniţilor, Mi- 
haiu Viteazul, Ştefan cel Mare 
după bătălia de la Racova.

OBEDEANU VABILE (1834 
tl902), colonel român. A luat parte ţa războiul 
Crimeei in armata turcească şi aparticipatla lup-

Oscar Obedeanu

Dr.'Obedenaru

tele de la Balaklava, ş. a. A terminat şcoala de 
cavalerie de la Saumur (Franţa). A avut rol 
politic important în luptele pentru unire; a fost 
profesor la şcoala militară; a luat parte şi la 
războiul independenţei. Ca om politic, a lost sena
tor în 1864 şi în multe legislaturi mai tlrziu ca 
membru al partidului liberal.

OBEDENABU-GEORGIADE MIHAIL (‘1839 
ţl885), medic, diplomat şi scri
itor român. A fost agent şi 
apoi ministru al ţării in Ro
ma, Constantihopol, Atena.
A rost membru corespondent 
al Academiei Române (1871), 
căreia i-a lăsat averea. A pu
blicat studii medicale despre 
febre şi In deosebi despre fri
gurile palustre (1868, 1871,
1873), studii economice [La 
Roumanie economique, 1876), 
cercetări privitoare la Români 
făcute la Roma (1885), şi cî- 
teva articole filologice; a adunat texte macedo
române publicate după moartea lui de 1. Bianu 
(1891).

OBERAMMERGAU, sat in Germania (Ba- 
varia), vestit prin serbările populare ce se dau 
odată într’un deceniu în timpul săptămănei 
Paştilor (Passionsspiel), cari atrag numeroşi vi
zitatori streini.

OBERliAND, masiv muntos Elveţia (cant. 
Berna); vîrful cel mai Înalt Finsteraarhorn (4275 
m.).

QBERON, personaj din mitologia nordică. II 
găsim In diferite producţiuni poporane din evul 
mediu. Acestea an dat material epopeei luiWieland 
(1780) şi operei lui Weber (1826).

QBI, 11. în Siberia; lung. 4300 km. (i^ Asia).
OBQR, cartier în Bucureşti; gară pentru linia 

Bucureşti—Olteniţa.
OBORţŞTE, staţie c. f. la hotar, capul liniei 

Medgidia—Bazargic—Oborişte.
OBRADOVICI DOSITEIU, scriitor slrb. Cele 

mai însemnate scrieri ale sale sînt: O colecţie de
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OBR. Iiibule 1788; Sfaturile inţeleyerii cei sănătoase, 
Onn 1 i Adunare de lucruri moraliceşti, 1808. Prima 
vLMJ şi a treia au fost traduse de Cichindeal.

_ OBRADOVICI ORIOORE, profesor român în 
Banat. A fost director al şcoalelor din Caransebeş 
şi apoi din Timişoara. A publicat o carte despre 
lucrarea cîmpului, creşterea vitelor şi păsărilor, 
tradusâ din slrbeşte.

OBRţiGIA ALEXANDRU (*1860), medic român. 
Profesor la facultatea de medicină din Bucureşti 
de istologie (1893) apoi de psihiatrie (1910), di
rector al ospiciului de boale mintale din Bucu
reşti. A fost director al Serviciului sanitar (1900), 
senator. E membru al Ateneului Român din Bu
cureşti şi mulţi ani a fost vioe preşedinte. A co
laborat la revistele „Spitalul”,,,România Medica
lă”, ,,Revista ştiinţelor medicale”; a publicat 
multe lucrări de specialitate, studii clinice In le
gătură cu alienaţia şi cu boalele mintale, cum şi 

-comunicări la societăţile savante din streinatate. 
E unul din propagandiştii contra alcoolismului; 
a publicat multe broşuri de vulgarizare şi un 
proect pentru vînzarea -băuturilor spirtoase. Ca 
director al serviciului sanitar, a publicat rapoarte 
despre situaţia sanitară a ţării.

OBREGIA ANASTASE (*1864), profesor de 
chimie organică la Universitatea din Iaşi (1892).

OBRBJA ® corn. rur. jud. Alba, plasa Teiuş; 
2032 loc. t © sat jud. Gorj, plasa Novaci; 302 loc. 
După legea 1929, ţine de circ. corn. Novaci. U © o. 
r. jud. Severin. plasa Caransebeş; 2038 loc. t ® o. 
VECHE, c. r. jud. Bălţi, plasa Păleştil498 loc. După 
legea 1929, sat circ. corn. Făleşti.

OBRŞNOVICI MILAN (* ca. 1775tl810), voe- 
vod sîrb, devotat lui Caragheorghe în răscoala 
contra Turcilor (1804). Venind în Bucureşti pen-- 
tru o misiune politică pe lingă Ruşi, muri—se 
zice — otrăvit de un compatriot.

OBRETIN, lac jud. Tulcea corn. Cara-Orman, 
în legătură cu braţul Sulina. Supr. ca. 6 km. p.

OBSERVATQBiULU, zîar polltic sub redacţia lui 
G. Baritiu, a apărut în Sibiu între 1878 şl 1885.

OCEANIA, cel| mal nou descoperit Continent 
de pe glob, aşezatlaS. E. Asiei. Se compune dlntr’o 
mare insulă numită Australia şi dintr’un mare nu
măr de arhipelaguri. Unii autori numesc Oceania 
numai arhipelagurile fără Australia. Alţii deose
besc Australia împreună cu insulele mai apropiate 
la S.E. şi S., făcînd din toate un grup numit 
Australasia.

Australia (numită şi Noua Olandă) are o su
prafaţă de ca. 7.631.513 km. p., ca. 5.^.000 loc. 
Aparţine Angliei ca Dominion. E împărţită în 6 
regiuni; Australia Occidentală, A. Septentrională, 
A. meridională, Queensland, Noua Galie de Sud, 
Victoria. E muntoasă mai mult în partea de E.

/ spre ţărmul mării. Fluviul principal este Murray. 
Oraşe pr. Melboume, Sydney, .Adelaida, Perth, 
Brisbane. Organizaţia de guvern; este republică 
federativă. La S.E. este insula Tasmania cu cap. 
Georgetown. Mai departe Noua Zelandă, compusă 
din 2 insule: de Nord şi de Sud.

Numeroasele arhipelaguri sînt grupate în 4 
diviziuni: Maiesia (ins. Sonde, Domeo, Celebe, 
Moluce, Filipine), cu o supraf. de 1.995.930 
km. p.; — Meianesia [Noua Guinee; Arhipelagul 
Bismarck, ş. a.) cu o supraf. de 953.848 km. p.; 
— Micronesia (Arhipelagul Magellan, ş. a.) cu o 
suprafaţă de 3.540 km. p.; —Poiineaia (Noua Ze
landă, Insulele Sandwicn, etc. cu o suprafaţă de 
305.475 km. p. Acestea ne dau total de peste 
2.250.000 km. p. Ele aparţin Angliei, Franţei, 
Japoniei-şi Statelor-Unite americane. Unele 
insule aii o parte a lor sub o stăplnire, alta 
sub altă stăpînire.

OCEANU p. (tl919), fost profesor la Şcoala 
superioară de medicină veterinară din Bucureşti.

pCHIUIi-ALB, corn.rur. jud. Bălţi, plasa Răş- 
can’i; 3036 loc. Din 1929, sat în circ. corn. Răşcani.

* QCINA-DE-SUS, sat jud. Prahova, plasa Pe-
leş; 2103 loc. După legea 1929, sat în circ. corn. 
Proviţa.

QCNA ® corn. rur. jud. Cernăuţi, plasa Nistru 
2002 loc. După legea 1929, formează circ, corn. cu 
8 sate. H © o.-dejului, c. r. jud. Someş, plasa De
jului; 2895 loc. Mină de sare. Staţiune balneară: 
băi de sare. f © o.-De-sus, corn. rur. jud. Odor- 
heiu, plasa Praid; 2170 Ioc. f ® o.-mureşului, 
c. r. jud. Alba, plasa Ocna Mureşului; 5119 loc. 
Mine de sare. 1f © o.-sibiului, c. urb. (19261 corn. 
rur.(1929) jud. Sibiu, plasa Ocna Sibiului; 5000 loc. 
Staţiune, baln: sare, nomol. Staţie c. f. între Sibiu 
şi Copşa-mică.

OCNELE MARI, corn. urb. jud. Vilcea; 5493 
loc! Salină foarte importantă şi penitenciar; staţi
une balneară: băi de sare,-iod, ş. a..; staţie c. f. 
linia secundară RJureni-Ocniţa.

OCNIŢA ® corn. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Tîrgovişte; 2913 loc. După legea 1929, formează 
o circ. com. cu 6 sate. © sat jud, Hotin, plasa 
Secureni; 3525 loc. ţf © sat jud. Soroca, plasaOtaci; 
2313 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Otaci. 
Staţie c. f. îf ® fost sat jud. Vâlcea, alipită la 
com; Ocnele-Mari. '

P’GONNEL DANIEL (*1775 tl847), politic irlan
dez', luptător pentru independenţa Irlandei şi pen
tru catolicism. Membru în Camera comunelor 
din Londra, formă un curent puternic pentru ideile 
sale şi avea o mare popularitate în provincia sa. 
Persecutat de guvernul englez pentru regiona
lismul său, criticat de compatrioţi ca nu destul 
de îndrăsneţ, fu silit să se expatrieze şi muri în 
Italia.

OGTAVIAN m- AUGUST.
ODAIA, com. rur. jud. Teleorman,plasa Tumu; 

2492 l’oc. După legea 1929, com. suburbană la 
Turnu-Măgurele.

ODEpN © nume dat unor teatre din vechia 
Grecie. ÎJ © numele unui teatru din Paris, fundat 
1797 şi reconstruit de mai jnulte ori; aparţine 
Statului.

pDER, 11. în Germania, izvorăşte din munţii 
Sudeţi (Moravia), udă Frankfurt, Stettin şi se 
varsă în marea Baltică; lung. 864 km.

ODESA ® oraş în Rusia (dlstr. Kerson), port 
la Marea-Neagră; 405.000 loc.; fundat 1795 de 
împ. Caterina II. ţ © sat jud. Cetatea-Albă, plasa 
Volintireşti; colonie germană.

ODŞSSOS, oraş antic la Marea Neagră, colonie 
a Miletului. Azi Vama.

PDHNER 0. T. (tl904), istoric suedez. A fost 
director al Arhivelor regale din Stockhohn; mem
bru corespondent al Academiei Române (1890.)

pDIN, zeu mitol. scandinav ( = germ. wuotan) 
In liter. noastră e pomenit de Eminescu în „Stri
goii”.

ODISEA, a doua poemăomerică. Povesteşte peri
peţiile prin cari a trecut Odiseu (UUse), unul din 
şefii expediţiei contra Troiei, plecînd de la Troia 
pînă să ajungă în patria sa (Itaca). i«-omeb.

ODOAGRIJ (t 493), şeful Herulilor, ajunse 
comandantul gardei pretoriene din Roma, răstur
nă pe Romulus Augustulus, împăratul, şi se pro
clamă rege al Italiei (476-L-493).

ODOBESGU ALEXANDRU (*1834tl895), scrii
tor român. A făcut studii la Paris şl a debutat prin 
poezii şi articole în revista „Ro
mânia literară”, a lui Alecsandri 
(1855). A fost magistrat, membru 
în comisiunea documentată, direc
torat ministeruluiinstrucţiei (1861j, 
ministru de culte (1863). A demi
sionat din pricina chestiei secu
larizării mănăstirilor în privinţa 
căreia se deosebea în păreri de 
colegii săi şi a publicat o carte 
despre aceasta (sub pseudonim :
Agaton Otmenedeo). După ce a fost 
membru în consiliul de stat, i s’a A ' odobescu 
datsarcinadea organiza secţiunea română la expo
ziţia din Paris (1867) şi atunci a scris în colabo
rare cu P. S. Aurelian: Notice sur la Roumanie 
Ales membru al Academiei (1870), s’a alăturat 
de aceia cari au combătut curentul latinist, ma-

0
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nifestat prin Dicţionariul lucrat de Laurian şi 
Massimu. In 1874 a ţinut curs de arheologie la 
(acuitatea de litere din Bucureşti (tip; în Istoria 
arheologiei, 1877). In 1876—77 a publicat în -„B,o-, 
mânui” mai multe articole cari pledau pentru 
intrarea României în războiu. Stabiiindu-se la 
Paris, ca secretar de iegaţie şi însârcinat-de-aia- 
ceri (1882—85), a lucrat studiul său (în 3 volume) 
despre aşa numita cloşcă cu pui {Le trişor de Pe- 
Iroasa, 1889—1900); apoi a venit în Bucureşti, a 
continuat cursul de arheologie (1887) şi a iost nu
mit membru în Consiliul permanent de instrucţie, 
apoi director ai- Şcoalei normale superioare. A 
murit sinucis. Odobescu a fundat Bevista Ro
mână (1861—63) la care au colaborat scriitorii 
noştri cei mai de seamă şi în care el a publicat in
teresante articole de folklor. De la ei avem două 
nuvele istorice: Mihnea Vodă (1857) şi Doamna 
€hiajna (1860); două conferinţe: Moţii şi Curcanii 
(1878), în cari studiază revoluţia Iui Horia şi un 
episod din războiul pentru independenţă; avem o 
biografie a lui Pefru Poenaru (1889), cărţi didactice 
de curs primar (în colaborare) şi Pseudoegnegeti- 
cos, studii asupra operelor de artă din toate vre- 
mile cu subiect vînătoresc, operă unică în felul 
ei în literatura noastră.

ODOBESCU .lOAN (*1793 tl857), ofiţer ro
mân. A servit în armata rusească în timpul răz
boiului contra Turcilor (1828) şi a trecut în armata 
română ou gradul de colonel sub Regulamentul 
Organic. A fost şef al oştirii (1846 şi urm.) şi a 
arestat în ziua de 19 Iunie pe membrii guver
nului provizoriu (1848), dar după plecarea Dom
nitorului Bibescu s'a retras şi el.

ODOBEŞTI ® corn. urb. jud.,Putnaplasa Mil- 
cov; 9200 loc. Podgorie însemnată. Staţie c. ,f. 
Focşani—Odobeşti şi de aci linie îngustă la Cu- 
cu eţî. Are gimnaziu, şc. secundară de fete, şc. 
de meserii, şc. de viticultură (1929). H ® ' c. r. 
jud. Dîmboviţa, plasa Titu; 2109 loc. După legea 
1929, sat din circ. corn. Titu.

ODORHEIU ® jud. în Transilvania; cap. 
Odorăeiu; 2939km. p., 122697 loc. (1923); 
are 6 plăşi, 1 com. urb. şi 140'corn. rur.
(1926); face parte din circ. Curţii-de-apel 
din Tîrgu-Mureş; are 2 şcoale primare ur
bane şi 92 rurale; 2 cooperative de consum 
cu cap. .345.200 lei 
(1925). ,© com. urb.
cap. jud. Odorheiu, pe 
valea rîului Tlrnava- 
mare; la 535 m. altlt.
Staţie c. f. Unia laterală 
Sighişoara— Odorheiu.
Staţiune baln. sare, sulf.
Bîlciuri; 15 Maiu, 18 
Iunie, 1 Octombrie, 18 
Decembrie. In apropiere 
de acest oraş s’a dat 
o luptă importantă între stema jud. Odorhei 
armata română şi cea 
ungară, începută în ziua de 16 Septem- 

, brie 1916 şi terminată cu victoria Ro
mânilor, cari au intrat în oraş în ziua 
de 18 Septembrie.

OEGONOMU [ec....] CIRU (*1848 
tl910), magistrat român. A fost procuror 
lai Gurtea-de-apel din Bucureşti (1876), 
secretar general al Ministerului Justiţiei 
•(1879), procuror general (1882), procuror la 
Gurtea-de-Casaţie (1884), apoi consilier. A pu
blicat lucrări de specialitate (Istoria dreptului 
român... 1882; Vechile aşezăminte judecătoreşti, 
1891; Apele de domen public, 1898) şi de litera
tură: poezii (în',,Gonvorbiri lîterare” ş. a.)-şi 
romane (Fiica lui Sejan, Răsbunarea lui 
Anastase).

OERSTED lOAN CRISTIAN (*1777tl851), fizi
cian şi chimist danez. A fost profesor la Universi
tatea din Gopenhaga şi la Şcoala politehnică, 
secretar al Academiei de ştiinţe. A publicat mult; 
a experimentat pila electro-magnetică; a.desco

perit eleclro-magnelismul, a susţinut ideia identi
tăţii forţelor naturii.

OFRLiA, personaj din tragedia Hamlet a lui 
Shakespeare. Ea personifică iubirea sinceră şi 
•admirativă, dar neînţeleasă: moare nebună.

OFFENBACH JACQUES (*1819tl880), CompoZi- 
tor francez de origine german; întemeietorul tea
trului Bouffes-Parisiens din Paris; autor de ope
rete cari au avut mare succes. Op. pr. Orfeu In 
Infern (1858), Cînleeul lui Foftunio (1861), Fru
moasa Elena (1864), Perichola (1868), Frumoasa 
parfumărcasă (1873), Povestirile lui Hoffman; 
(reprez. după moartea lui).
Multe din ele s’au reprezentat 
pe teatrele din Bucureşti şi alte 

«oraşe din ţară.
OGLESrZI, sat jud. Fălti

ceni (Baia); 1593 loc. Staţie 
baJn.: sare, pucioasă, fier.

OGREZENI, com. rur. jud.
Ilfov, plasa’Bolihtin; 2613 loc.
După legea 1929, sat circ. com. ^

■Bolintineanu. ^
QHIO ® rîu în America de 

N.,'se varsă în Misisipi; lung. J. Offenbach ' 
1600 km. TI ® stat din St. U.
A. (««r America N.);supr. 106.340 km. p.; 4.157.0Q0 
loc.; admis în uniune In 1802.

OHNET [one] GEOROES (*1848tl918), roman
cier francez, foarte popular, dar rău aperciat de 
unii critici din Franţa. Traduceri româneşti: Con-, 
tesa Sara/î. (în ziarul ,,România liberă”, 1883), 
Cintecul lebedei (de G. lorga, Şibl. Minerva, de 
G. Gostescu. Bibi. Lectura, în ziarul „Tribuna 
poporului” 1903), Jale şi bucurie (de G. lorga), 
Sergiu Pannine (de V. Radovitz, 1883), Hoaţa 
(ca. 1892), Dama in haine sure (de M. Gaspar, 
1907), Prinţul fatal (de G. A. Ghica, Buc. 
1925).

OHRIDA, oraş în Iugoslavia, Ungă lacul cu 
ace’laşi nume; 9.000 loc. Aci locuesc şi Aromâni.

OISE [oaz], rîu în Franţa, isvorăşte în Bei-
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Harta Jud. Odorheiu

gia, se varsă în fl. Sena; iung. 300 km. E în bună 
parte navigabil.

OITUZ ® rîu, afluent al Trotuşului. Izvorăşte 
în Transilvania, udă jud. Putna şi Bacău şi se 
varsă în Trotuş, la satul Oneşti. H ® masiv muntos 
jud. Bacău, cu mai multe culmi, străbătut de tre- 
cătorea cu acelaşi nume la o înălţime de ca. 850 
m. 1f ® circ. comunală jud. Bacău, plasa Trotuş 
cu 10 sate. 1 ® bătăliile de la Oituz din vremea 
războiului pentru întregirea neamuiui, date prin 
trecătoare sau pe culmi sau pe maluriie rîuiui, 
slnt trei: a. 10—27 Octombrie 1916, atacurile 
date de o armată germană ca să intre în Moldova
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oJD- Prin trecăloarc, sc lermină cu completa Jnlrîn- 
I I gere a năvălitorilor; b. 10—lâ Noembrie 1916, 
L. I nouă Încercare de pătrundere odată cu atacul de 

la Jiu, slirşeşte iarăşi cu victoria Românilor; 
c. 8—22 August 1917, lupte provocate de Austro- 
Gertnani concomitent ou lovitura de la Mărăşeşti. 
Şi de astădată, după ofensivele duşmane urmară 
contra-ofensive româneşti şi sfîrşitul a fost vic
toria Românilor. Pierderile noastre au fost însă
foarte mari; se socotesc la 14.000 de_______
oameni. Intr’una din aceste lupte şi-a 

, găsitmoartea sergentul grănicer Muşat, 
care pierduse mai înainte un braţ şi 
refuzase de â fi reformat, cerind să fie 
trimis pe front ca să arunce granate 
cu mîna ce-i rămăsese.

pJDULA, com. rur. jud.TrciScnune, 
plasa Tîrgul-Săcuesc; 3020 loc. După 
legea 1929, are în circ. sa 3 sate.

OJţîVA, sat jud. Hotin, plasa Se- 
cureni; 213^ loc. După legea 1929, ţine 
de circ. com. Lomacineţi.

OKOŢC (= okhotsk) marca, in 
.Oceanul Pacific harta Asiei), între 
Siberia, Camciatca şi Sakalin.

OLANDA ( = NEDERLAND; fr. PAYS-
BAs, germ. nqîderlande, ital. faesi bas- 
si), stat în Europa. Se mărgineşte la 
N. cu Marea Nordului, la E. cu Ger
mania, la S. ou Belgia, la V. cu Ma- 

_ rea Nordului. Supraf. 34.208 km. p.;
' 7.642.000 loc. După cum arată şi nu

mele, pământul Olandei este şes, în
clinat spre ţărmii mării şi în unele părţi 
este chiar sub nivelul apei, astfel că te
renurile acelea se apără prin diguri a- 
nume făcute. Un mare golf numit 
Zuidersee face o largă spărtură în teri
toriul ţării, fiind închis prin două pe
ninsule cari formează provinciile Friza 
şi Olanda septenlriunală. La ieşirea 
golfului sînt insulele numite Frizloe:
Aăieland, Terscheling, Vielend, Tenel. 
Numeroase cursuri de apă, legate Intre 
ele prin o sumă de canalurl, brăzdează 
pămlntul Olandei. Intre acestea, Vechte 
şl Hegge şi mai ales biduI cu afl. Meuse.
Rinul vine din Germania, intră în ţară 
aproape de oraşul Niemegen şi-şi desparte apele 
în trei fluvii: Ijssel, care se varsă în G. Zuidersee, 
Lek şi "Vaci, care se varsă în M. Nordului prin 
numeroase guri ce forţnează mai multe delte. 
In apropiere de gurile Rinului sînt multe' gol
furi şi insule mici; iar ceva mai la S. este vărsarea 
fl. Escant, care vine din Belgia şi care formează 
mai multe insule prin gurile lui, între cari Schu- 
wen, Beveland, ş. a. Olanda produce puţine ce
reale şi legume, dar cultura plantelor industriale 
e foarte desvoltată; se cresc multe vite mari şi 
mici, cai, porci; pescuitul e o ramură de activi
tate foarte productivă. Are şi multe fabrici. 
Comerţul interior e ajutat de numeroase ca- 
naluri. Cap. Baga. Oraşe princ. Amsterdam, Rot- 
terdam, Ulrecht, Haarlem, Leiden, Maastrichl, 
DoTdrecht, Leeuvarden, Groningen, Zwolle, Nie
megen, Vlissingen.

După ce a făcut parte din imperiul Iul Carol 
cel Mare, Olanda a fost supusă diferitelor case 
domnitoare din Germania, apoi casei de Austria. 
Persecutaţi de stăpînitorii lor, mai ales după in
troducerea reformei, locuitorii se revoltară. După 
multe şi grele încercări se formă uniunea de la 
Ulrecht (23 Ianuarie 1579) sub domnia lui Gulielm 
de Orange cu titlul de Statholder, recunoscută de 
Europa în congresul de la Westfalia (1648). Cuce
rită de armatele franceze formă Republica Ratavă 
(1795), transformată de Napoleon în Regatul Olan
dei (1801); se liberă în 1813 şi în congresul de la 
Viena (1815) fu recunoscut Regalul Ţărilor de 
ios, unmdu-se cu Belgia. Aceasta din urmă se 
despărţim 1830.

încă din sec. xvi Olandezii se avîntară pe mări cu

corăbiile lor şi dobmdiră multe colonii. Astăzi 
imperiul colonial al Olandezilor se compune din 
1) India olandeză (în Asia) cu 1.483.892 km. p. 
şi 50.000.000 loc. (msulele lava, Sumatfa, Riau, 
Borneo, Celebe, parte dm Sonde, etc.) cu cap. 
Batavia, 53.000 loc. în msula laVa; 2) Noua Gui
nee de Vesl (în Australia) 416.260 km. p. şi 200.000 
loc.; 3) Guiana olandeză (în America) 129.100 
km. p. şi 140.000 loc., cu cap. Paramaribo, 46.000

^romOgen-^.

\

uioer See

Hsarle e ^r^mstenta 
Leiea

Ha9a/4 Xs ^-NPtreeht 
terdam

Harta Olandei.

loc.; 4) insula Curagao (în arhip. Antilelor), 11.30 
km. p. şi 59.000 loc. cu cap. Willemstad, 18.000 loc.

OLAR IU lULlTJ (*1859), teolog român. A fost 
profesor la institutul teologic din Caransebeş şi 
director. Op. pr. Introducere in cărţile Vechiului 
şi Noului Testament, 1891; Tipicul bisericii orto
doxe, 1897.

OLAneşti '® com. rur. jud. 'Vîlcea, plasa 
Cozia; 2100 loc. După legea 1929,sat. circ. Pău- 
şeşti-Măglaşi. Staţiune balneară; pucioasă, iod, 
sare, etc. II ® c. r. jud. Cetatea Albă, plasa 
Volintireşti; 3573 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Purcari.

OLpviP (OLTMP), munte dm Tesalia pe care 
vechii Greci îl socoteau drept locuinţa zeilor.

OLIMPIADA, sfIntA (*ca. 3681 ca. 410), prăz- 
nuită de biserica ortodoxă la 25 Iulie. Aparţinea 
unei familii foarte bogate şi nobile, tn legături cu 
Curtea imperială din Constantinopol. Rămînînd 
văduvă, a refuzat o nouă căsătorie şi şi-a risipit 
averea în binefaceri şi milostenii. Amesteclndu-se 
In luptele religioase şi luînd partea Sf. loan.Hri- 
sostom, a fost persecutată de urmaşul acestuia şi 
de prietenii lui.

OLINţlSCU DIONIBIE, scriitor român'bucovi
nean. A fostşiprofesor în România. Ascrisbro.şiii'i 
şi articole istorice; a făcut cercetări arheologice 
în Bucovina.

OLpfT (OLYNTB), oraş în Grecia antică (pen. 
Calcidică). Rival cu Sparta şi Atena, se uni ou 
Pilip II al Macedoniei (343 a. Chr.). In chestiunea 
aceasta ţinu Demostene trei discursuri vestite
(Ollntlaoe).

OLIŞCANI, com. rur. jud. Orheiu, plasa Răs
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C. Ollănescu.

popeni; 3701 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Răspopenl.

OLtTARŞS-OASPAB DUCE (* 1587 tl645), om 
politic spaniol. Ministru allui Filip IV (1621), gu
vernă cu mare autoritate, dar, Jiind Învins în răz
boiul de treizeci de ani. Iu răsturnat (1643).

OLLANESGU constantin (*1845tl928), in
giner romăn, a lăcut studii la Paris. Inginer şei 
al concesiunii Strussberg pentru linia Bucureşti—■ 
Craiova; deputat, ministrudelucrăripublice (1891) 
în guvernul prezidat de G-ral Florescu şi In cel 
prez. de L.Catargiu; de interne în guvernul lui 
P. P. Carp (1900). • .
• OLLĂNESCU DIMITRIE c. (*1849tl908), di
plomat şi scriitor român. Şei de divizie în minist. 
de Externe (1876), secretar 
general (1885); a reprezen
tat ţara ca secretar de le
gaţie apoi ca ministru la 
Gonstantinopol, la Viena, 
lă Atena; a lost comisarul 
guvernului lă expoziţia din 
Paris (1900). Membru al 
Ateneului Român şi al 
Academiei Române (1893), 
membru al comitetului tea
trelor (1884, 1897). A de- 
butat (sub pseudon. Asca- 
nio) cu poezii în „Convorbiri 
literare” (1873); alondatcu 
N. Petraşcu revista ,,Lite
ratură şi artă” (1896); a 
publicat piese de teatru (Pe malul girlei, 1879; 
Pribeagul, Fanny, Primul bal, 1893, ş. a.), poezii 
(Satire, 1896; Poezii, 1891), cercetări asupra tea
trului (Teatrul la Români, 1897, 1898); rapoarte 
despre expoziţia din Paris (Buc. 1901) şi despre 
cărţi prezentate la premiile Academiei; în line 
traduceri din Catul şi din Horaţiu (aproape în
treaga operă).

OLLIVIER [olivie] Emile (*1825 tl913), po
litic Ir. cunoscut ca ministru preşedinte al lui 
Napoleonul (Ianuarie 1870), încurajînd pe parti
zanii războiului cu Prusia; Iu răsturnat după pri
mele înlrîngeri şl criticat ca unul din cei răs
punzători de dezastru. Fu şi scriitor, membru 
al Academiei Iranoeze (1870). Pr. Op. Imperiul 
liberal (1895—^lOOl).

OLMtJTZ (= ceh. OLOMUC), oraş în Cehoslova
cia (Moravia); 20.000 loc. Universitate din sec. 
XVI. De aci a dat împăratul Austriei Ferdlnand I 
proclamaţia de abdicare în 1848.

OLOGENI, sat jud. Dîmboviţa, plasa Bilclu- 
reşti; 2019 loc. După legea 1929, ţine de circ. corn. 
Cojaca.

OLT, rîu alluent al Dunării pe stingă; lung. 
600 km.; izvorăşte în munţii răsăriteni ai Transil
vaniei, străbate Transilvania spre V., trece munţii 
şi desparte Oltenia de Muntenia; trece pe lingă 
Miercurea Ciucului, Sf. Gheorghc, Făgăraş, Rlm- 
uicul Vţîcii, Drăgăşani, Slatina-, se varsă în 
Dunăre la V. de Tumu Măgurele. Alluenţi pe 
dreapta: Vărghiaşul, Omorodul Mare şi O.-Mic, 
Comătelul, Lotru, Rîmnicul, Luncavăţul, OUeţul -, 
pe stingă: Riul Negru, Blrsa, Topologul.

OLT, jud. în Muntenia; cap. Slatina-, 2863 km. 
p., 179.593 loc. (1915); are 4 plăşi, 1 corn. urb. 
şi 109 corn. rurale (1926); lace parte din circ. 
Curţii-de-apel din Craiova; are 5 şcoale primare 
urbane şi 176 rurale (1929); 25 cooperative de 
aprovizionare şi consum cu cap. 4.632.824 lei, 3 

. coop. p. exploat. de păduri cu cap. de 277.951 lei 
' (1925); are 240 de biserici, ţine de eparhia episco
piei de Argeş.

OLTEANCA, com. rur. jud. Teleorman, plasa 
Tumui 2107 loc. După legea 1929, are în circ. sa 
6 sate.

OLTEANU lOAN (*1839tl877), episcop gr. cat. 
român al Lugojului în 1870, apoi al Oradei In 1873.

OLTENEŞTI, staţie c. I. jud. Fălciu linia se
cundară Cr'asna—Huşi.

OLTENI, com. rur. jud. Teleorman, plasa Slă

veşti; 2690 ioc. După legea 1929, are în circ. sa 7 O LI-
sate W ^ I

OLTţlNIA, regiune a României cuprinsă Intre OME 
Carpaţi, Dunăre şi rîul Olt. 'In părţile acestea au ’ 
fost în sec.
XII şi xm 
mici state 
numite ju
deţe şi stă- 
plnite de 
juzi, cei 
mai mulţi 
sub suze
ranitatea 

regilor un
guri. Pro
babil că 

hotarele a- 
cestora, se 
întindeau 
şi dincolo 
de Carpaţi.
Mai tlrziu 
Oltenia în- 
tră ca par
te inte
grantă a 

nouiuistat 
al Munte
niei; dar 
ea a păs
trat tot

deauna o 
situaţie 

privilegia
tă, avlnd 
un guver
nator spe
cial, un bon 
(care ora 
titlul de

PL. I
OUHITRESTI'' (

' PLSPINtNI

8^umilresli5P,ne

. PL>P0T

Valea Mâp£.Noua 
SLAI-î^

PL.V tu LA
Crămpoa 

Alifnaneşt^-

ORABAHtSTP

Harta jud. Olt.

boerie cel mai mare, pe cînd în Moldova era un 
titlu mic). De atunci soarta ei a lost una cu Mun
tenia; numai între 1718—1739 a lost sub stă- 
pînirea Austriei. Azi ea are 5 ju
deţe; Meftedinţi, Gurj, Dolj, V!î- 
cea şi Romanaţi.

OLTENIŢA, com. urb. jud. 
lllov, plasa Olteniţa la conlluenţa 
Argeşului cu Dunărea; 8000 loC.
Staţie c. I.capul liniei care pleacă 
de la'Bucureşti; altă staţie la 
port. Are liceu de băieţi şi şc. de 
meserii (1929).

OLTEŢ, rîu, afluental Oltului 
pe dreapta; udă jud. Gorj, Vîlcea

Stema jud.

şi Romanaţi; lung. 150 km. AII.principal: Cernu.
OLTINA (î) com. rur. jud. Constanţa plasa 

Traian,’2618 loc. Şj ® lac. jud. Constanţa pe teri
toriul com. Oltina, Satul-Nou şi Lipniţa; comuni
că cu Dunărea prin 2 braţe miri: supral. 70.000 
hectare. Se scoate mult peşte. în apropierea a- 
cestuilacs'au dat în zilele de 12—14 Septembrie 
1916, mari lupte între Români şi Ruşi, alături de 
cari au luptat şi regimente sîrbeşti, deoparte, şi 
Gennano-Bulgari de altă parte. Deşi au avut cî- 
feva succese. Românii au lost siliţi a se retrage 
în laţa lorţelor superioare.

OMAN O goli sau mare în Oceanul Indian 
(m- harta. Asiei), comunică cu golful Pcrsiei-ţl ® stat 
la Sudul Arabiei (sub protecţie engleză): 150.000 
km. p., 500.000 loc. Cap. Maskat. 25.000 loc.

OMAR (* c. 5817644), calif al Arabilor 634— 
644, măre luptător pentru răspîndirea islamismu
lui, supuse Siria, Palestina, Egiptul.

OME IAZ II, califi domnitori in Damasc; au 
avut epoce de mare strălucire cu deosebire în 

■ timpul lui Abd-ul-.Melik I (685—705) care reuhi 
sub sceptrul lui toatălumeamusulmană. Un urmaş 
al lui s:a dus în Spania, unde a lundat un caiilat 
care a ţinut pînă în 1031.

OMER (scris şi HOMEB), poet grec, a cărui exis
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Omer Paşa.

OME- ten ţa a contestată de unii critici, ar fi trăit, după 
npA spusa lui Erodot, pe Ia 850 a. Chr. El se consideră 
tJr\A autorul marilor epopei Iliada şi Odisea (••- aceste 

• cuv.) şi al epopeei comice Batracomyomachia. Ope
rele acestea s’au tradus In întregime în rom. Prima 
traducere din Iliada, neterminată, e făcută de G. 
Aristia (1837,1868), apoi de Chr. I. Suliotis 
(1876); Întreagă s'a tradus în versuri de G. Mumu 
în 2 voi. (1906. 1912) ou alte ediţii ulterioare. 
Odiseea şi BalTacomyomachia în proză de I..Cara- 
giani, (1876), Odiseea singură de Sim. P. Slmon 
(1880), de G. Mumu în versuri (1924) şi de Cezar 
Papacostea în versuri (1929).

OMţlR PAŞA (*1806tl871), numit înainte mi- 
HAiL LATTAS, originar din Croaţia ; 
generai turc, participă la pacifi
carea Albaniei şi a Kurdistanului; 
comandă armata de ocupaţie în 
principate (1848—1850); comandă 
apoi în diferite expediţii şi răz
boaie.

OMSK, oraş în Siberia pe rîul 
Irtici; 37,470 loc.; fundat 1716; 
staţiune importantă pe transsibe
rian.

OMUL, vlrf în munţii Bucegi, 
jud'. Prahova şi Dîmboviţa; 2508 
m. înălţime. Are 3 vîrfuri.

ONCroL DIMITRIE (• 1.856 tl923), istoric ro
mân. Născut în Bucovina, a devenit profesor de 
Istoria Românilor la facultatea de litere din Bu
cureşti (1895), director al Arhivelor statului (1900), 
membru al Ateneului Român (1904), membru al 
Academiei Române (1905); a fost preşedinte al 
Academiei, decan al facultăţii (1919—1923). A 
publicat întîiu în limba germană cîteva lucrări 
despre Bucovina (1887,1899) şiMaramuTeş (1890); 
apoi a îmbrăţişat istoria Românilor în genere,

' ocupându-se cu unele chestiuni controversate, mai 
ales cu Inoepaturlle prlnolpatslbr.
- ( Originile principatelor,
1899; Tradiţia, istorică in 
chestiunea originilor române,
1907; Biserica domnească 
de la Argeş, 1916); attioole în 
„Convorbiri literare”: luga 
Vodă şi Bogdan, Badu Negru,
TitlulhH Mircea,Filiaţiunea 
lui Basarab, Papa Formo- 
sus); a scris şi despre unele 
perioade mari (Bomânii din 3 
Dacia Irăiană până la lnte-1 
meierea principatelor, 1902;; 
pe lîngă acestea,, cîteva opere 

' de ainteză (Epocele istoriei române şi împărţirea 
ei, 1906; Ideea latinităţii şi a unităţii naţio
nale, Fazele desvoltării istorice a poporu
lui român, 1920). A scris şi un rezumat al între
gii istorii naţionale (1906, în multe ediţii) şi priviri 
asupra unor persoane şi momente mari din trecut 
(Zece Maiu, 1899; Ştefan cel Mare şi Mihaiu 
Viteaeul, 1904; Domnia Begelui Carol, 1914; Mi- 
hail Kogălniceanu, 19i8-,Mircea cel bătrln, 1918).

, QNCIUL ISJDOB (*1834tl897), preot şi teolog 
român din Bucovina. A fost profesor la Institutul 
teologic din Cernăuţi (1867), apoi la Universitate 
(1875) de limba ebraică şi exegeza-vechiului Testa
ment.

ONţîGA © fluviu în Rusia de N., lupg 428 km.
® golf la Marea Albă, supraf. 16387 km. p. ţ[ 

@ lac,'supr. 9751 km. p. f ® oraş în Rusia. (Ar
hanghel), 3000 loc.>

ONţlŞTI, com.'rur. jud. Bacău,plasa Trotuş; 
2498 loc. După legea 1929 circ. corn. cu 7 sate. 
Staţie c. f. între Adjud şi Tîrgu-Oona.

ONISP'OB, sf. martir, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 9 Noembre' Mărturisind că e creştin 
In timpul unor persecuţii, a fost chinuit, fiind pus 
pe un grătar de fier arsr apoi a fost legat de coada 
unui cal sălbatic şi aşa a pierit.

, ONţSIM (t95), prăznuit de biserica ortodoxă 
la.l5 Februarie. A fost ucenicul Sf. Pavel la Ronla.

D. Onciul

El a fost trimis să ducă Golosenilor epistoiasfîntului 
apostol. In timpul lui Domiţian a pierit ca martir.

ONIŞC.^NI, corn. rur. jud. Orheiu, plasa Bra- 
vlcea; 2192 loc. După legea 1929, formează o circ. 
corn. cu 9 sate.

ONIŢIU [oniţ] viBOiLiu (*1864tl915), pro
fesor român în Transilvania. A fost profesor şi 
director al gimnaziului român din Braşov; mem
bru corespondent al Academiei Române (1902). 
A publicat cîteva lucrări beletristice (De toate, 
1908, Clipe de repaos, 1901, In sat la Tingueşii, 
1912), Carte de cetire pentru diferite clase, diferite 
ediţiuni (1893 şi urm.), Lirţiba română, fiinţa, ru
deniile şi istoria ei, 1894, etc.

ONQRIU (FLAVIUS AUQnSTUS HONORIUS) (*384 
f423),împărat roman,liulluiTeodosiu. Dupămoar- 
tea tatălui său (395), imperiul s’a împărţit în două: 
Arcadiu a luat Răsăritul şi Onoriu Apusul, care 
cuprindea Italia, Spania, Africa, GaliUe, Ihria 
occidentală. In timpul lui a început desmembra- 
rea imperiului. Meritul lui este că a protejat cre
ştinismul.

ONT.^RIO, lac In America de N., unul din cele 
5 mari lacuri între Canada şi St. U.; supraf. 1.8750 
km. p.

ON'yrRIE EdiPTEAKUL (ţ ca. 400), prăznuit de 
biserica ortodoxă la 12 Iunie. A trăit ca sihastru 
în pustie timp de 60' de ani hrănindu-se cu smo
chine şi rugîndu-se'necontenit. .

OPACI,'com. rur. jud. Tighina,plasa Sturzeni; 
3243 loc. După legea 1929, sat în com. Căuşani.

OPINIA, ziar conservator, apare în Iaşi din 1897,
OPiNipNEA, organul Românilor din străinătate, 

a apărut în Paris, în 1857, sub direcţia lui V. A, 
Urechiă.

OPiNipNEA naţionale. Ziar politic, apărut în 
Bucureşti, în 1865, sub redacţia lui N. Orăşanu.

OPQRTO, oraş în Portugalia, port la,vărsarea 
fi. Douro în Ocean; 203.199 loc. (Se zice şi porto).

OPPERT JPLES (*1825tl905), orientalist fran
cez de origine germană. Luă parte la o expediţie 
în Mesopotamia. Profesor la Go'llăge de France 
(1874), membru al Academiei de inscripţiuni 
(1881). Op. pr. Inscripţiile cuneiforme (1859), 
Gramatica asiriană (1860), Inscripţiile asiriene 
(1860)./sforia Caldeei [1866), Babilonul (1869).

OPRIŞENI, com. rur. jud. Rădăuţi plasa Şi
ret; 2227 loc. După legea 1929, formează o circ. 
com. cu 3 sate.

OPRIŞOR, com. rur. jud. Mehedinţi plasa Bă- 
lăciţa; 3670 loc. După legea 1929, sat circ. com, 
Bălăciţa.

ORADIA (fost o.-HARE), municipiu cap. jud. 
Bihor, 90.000 loc. Staţie c. f. de Tunde pornesc 
trenuri în diferite direcţiuni: 1) spre Slntana- 
Arad; 2) spre Cluj deoparte şi spre Episcop'ia-Bi- 
horului de alta; 3) spre Holod-Vaşcău; 4) spre 
Gheresig; 5) spre Secuenişi Careiimari şi de aci, 
trecînd pe teritoriul Cehoslovaciei,, la Sighet şi 
Valea Vişeului.

ORADEA, episcopie greco-catolică întemeiată de 
Maria Tereza în 1776. Iată lista episcopilor pînă 
azi: MoiseDragoş (1776—1787), IgnaţiuDarabant 
(1788—1805), Samuil Vulcan (1806-—1839), Fo
sile Erdelyi (1842—1862), losif Papp Szilagyi 
(1862—1873), loan Oltean (1873—1877), Mihail 
Pavel (1879—1902), Dimitrie Badu (1902—1920), 
Boman Ciorogariu 1920.

ORAN, oraş în Algeria; 146.156 loc. Fundat în 
sec. X.

ORANGE [oranj] © oraş în Franţa în sud; 
11.087 loc. Multe monumente romane şi'un teatru 
din timpul lui Adrian, în care se dau cîteo'dată re
prezentaţii: prima în 1869. 11 ® stat în Africa de 
Sud(w Africa); supraf. 131.070 km, p.; 207.503 Ioc. 
Capitala Bloemfontein. Fundat de Buri 1836, su
pus Angliei, apoi stat liber (1854), în fine anexat 
de Anglia în urma războiului (1900).

ORi^VIŢA com. urb. cap. jud. Caraş plasa 
Oraviţa; 6823 loc. Staţ. balneară; în jur pod
gorii însemnate. Staţie c. f. linia Berzovia-^Anina 
şi spre lam.
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Al. Orăscu

ORĂSCU ALEXANDRU (* 1817 tl894), prolesor 
de matematici şi arhitect român. A fost profesor 
de geometrie la facultatea de ştiinţe din Bucu
reşti (1865), rector al Universităţii (1885—92). 
Dintre lucrările lui de arhitectură 
se citeazăpalatul Universităţii din 
Bucureşti (azi în completă refa
cere) început în 1857 şi care a 
fost atunci un monument măreţ 
în capitală. A fost şi ministru 
de culte în 1876; preşedinte al 
Ligei Culturale [rr acest cuv.).

ORĂŞANU NICOLAE T. (*1833 
tl890), ziarist şisatirist român în 
Bucureşti. După ce a debutat cu 
un volum de versuri (Floricele de 
primăvară, 1854^ a publicat bro
şuri umoristice (Buletinul Cişmigiului, 1857, 
Căinţa lui Fîlfîlson, 1857, ş. a.), a colaborat 
la diferite ziare şi a redactat însuşii Nichipercea, 
Ghimpele, Daracul, ş. a., în timpul lui Cuza, după 
lovitura de stat din 1864, fiind de multe ori în
chis, apoi în timpul guvernului lui Lascăr Catargiu 
(1870—76), cînd a scris satire în contra Domnito
rului Carol, care totuşi peste cîţiva ani l-a de
corat cu bene-merenti. Temperament combativ şi 
nedisciplinat, a ocupat cîteva funcţiuni (în poliţia 
Capitalei, în administraţia Regiei Monopolurilor 
şi director al Monitorului Oficial),, dar nu s’a 
fixat şi uneori a trebuit să le părăsească din cauza 
spiritului muşcător cu care se adresa unora din 
superiorii săi. A tăcut şi o lucrare serioasă: a tra
dus Istoria Moldovei şi României de Carra (1857).

ORĂŞANU ŞTEFAN (*1869tl903), scriitor ro
mân. A publicat (sub pseudonim Polii şi Z. Miron) 
diferite articole, recensii şi critici literare. In bro
şură: Cronicarii moldoveni din sec. al 18-lea, 
1899; Istoria României contimporane, 1900; etc. 
A fost bibliotecar la Academia Română.

ORĂŞENI, corn. rur. jud. Cernăuţi, plasa Şi- 
peniţ; 2493 loc. După legea 1929, sat. circ. corn. 
Nepolocăuţi.

ORĂŞTIE com. urb. jud. Hunedoara, plasa 
Orăştie; 8000 loc.; acisetipări în 1582 cea mai veche 
biblie (vechiul testam.) în româneşte: Ralia tie la 
Orăştie.. Staţie c. f. linia Teiuş—Arad—Curtici. 
Are 1 liceu de băeţi, 1 gimnaziu, i şcoală de me
serii inferioară (iw frontispiciul literei O).

ORĂŢII, munte jud. Muscel (se numeşte şi 
Sasul).

ORBEASCA-DE-JOS ® com. rur. jud. 
Teleorman, plasa Slăveşti; 2293 loc. 1! © o.-de- 
sus, tot acolo: 3025 loc. După legea 1929, ambele 
sînt sate din circ. com. Olteni.

ORBIC, sat jud. Neamţ, plasa Bistriţa; 
1443 Joc. Aci a fost în 1457 o luptă între Petru 
Aron, domnul Moldovei, şi Ştefan, care îl învinse şi 
ocupă tronul.

ORBU, sat, jud. Tecuciu, plasa Podul Turcului; 
2763 loc. După legea 1929, ţine de circ. com. Gohor.

ORCADE (engl. ORCNEYS), insule la N. de Scoţia 
(56 la număr); supraf. 973 km. p.; 32.000 loc. In
sula centrală: Mainîand.

ORDINEA, foaie politică, apărută în Bucureşti, în 
1866—67, condusă de un comitet: Lascar Catar
giu, G. Costaforu, Dim. Gkica, Arislid Pascal, 
Manolache Costache, ş. a.

OREB (HOREB), nurhe al muntelui Sinai—în 
vechiul Testament (Deuteronom).

ORENOC, fluviu în America de S. (Venezuela), 
se varsă în Oceanul Atlantic; 2800 km. lung.

ORE3ST, sfînt, prăznuit de biserica ortodoxă 
la 10 Noembrie. A fost doctor într’o cetate din 
Capadocia. In timpul persecuţiilor lui Diocleţian, 
a fost bătut, apoi legat de un cal sălbatic şi aşa 
a pierit.

OREST (sau lOREST), mitropolit român de Alba- 
lulia, numit în 1640. Fost ieromonah la măn. 
Putna. A tipărit un catehism şi o cazanie în spi- 
nt calvmesc. A fost depus în 1643 prin hotăJÎ- 
rea unui sinod, acuzat că duce viaţă desfrînată.

ORŞSTE, pers. mitol. grec. fiul lui Agamem-

non şi al Clitemnestrei; amic devotat al lui Pila- ORĂ-
<■1 A • IIAÎriA T-, 1 •{ + ATV\ A O +’t* II Al T\ A T O» A f AT1A A 1 + A î *de; ucise pe Clitemnestra şi pe Egist, omorîtorii 
tatălui său. Alte legende spun că, după aceasta, 
a fost persecutat de Furii, cari i-au luat minţile. 
Faptele lui, diferit prezentate, se găsesc în multe 
piese antice şi modeme: Andromaca de Euripid, 
Coeforele şi Eumenidele de Eschil, Electr a de 
Sofocle, Ifigenia In Taurida de Euripid, An
dromaca deRacine, Ifigenia de Goethe, ş. a.

OREZ w BOREZ.
ORFEU, pers. mitol. grec., poet şi muzicant. 

Legendele îl consideră ca originar din Tracia şi 
fiu al muzei Calliope. Faptele lui au inspirat pe 
diferiţi poeţi din anticitate (Virgiliu, Ovidiu ş. a.) 
şi din timpurile noastre, pe compozitori (Gltlck 
ş. a.).

OROANULU luminării şi ORSANULU NAŢIONALE,
reviste poiitice din Blaj sub conducerea lui T. 
Cipariii 1847—1848.

ORGHIDAN RUDOLP (*1797tl862), negustor 
român din Braşov. După comerţul de băcănie, în: 
ceput în 1826, şl-a mărit opera
ţiile, înfiinţînd în cursul anilor 
trei fabrici de hârtie, o fabrică de 
oţet, o fabrică de iucrat iască, 
spălătorii de lînă (şi export marc 
de lină); el a fost, în 1856, Intre 
primii subscriitori ai fabricei de 
hîrtie de Ia Zîmeşti. Pe lîngă 
afacerile acestea, el a ajutat în 
multe împrejurări desvoltarea 
culturală a Românilor transil
văneni. Prin colaborarea lui s’a 
înfiinţat de către comitetul bi
sericii sf. Nicolae din Braşov în 
1835 (sau 36) o şcoală, la care au chemat ca pro
fesor pe G. Baritiu. Cu cheltuiala lui Orghidan 
s’a tipărit revista populară „Foile de duminică"

ORH

Rudoli Orghidan.
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Harta jud. Orheiu. (legea 1925)

(1837) şi o gramatică „românească şi nemţească" 
(1838), precum şi traducerea lui I. Barac din „O 
mie şi una de nopţi”. In 1858 s’a 
mutat în Bucureşti, unde a şi 
murit.

ORBIEIU ® jud. în Basa
rabia; cap. Orheiu-, 4246 km. p.,
342557 loc. (1922); are 8 plăşi, 1 
com. urb. şi 117 com. rur. (1926); 
face parte din circ. Curţii-de-apel 
dinChişinău; are 11 şcoalepri- 
mare urbaneşi 227rurale(1929);
16 cooperative de aprovizionare 
şi consum cu cap. 730.786 lei şi 3 
coop. p. exploat. păduri cu cap.
377.200 lei (1925); ţine de eparhia mitropoliei 
din Ghişinău. ţ| ® com. urbană cap. jud. Or-

jud. Orheiu.

Gh. Adamescu. Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1793 ri3



ORI- heiu; 1G119 10C.; are şcoală normală de băeţi, 
rj T liceu de băeţi şi liceu de fete, şcoală profesionala 

Ur\ I de fete. Oraş vechiu: unii 11 consideră din sec. 
xm. Are o biserică zidită de Vasile Lupu.

ORIGI:n(*185 t254), teolog. Profesă la Ale
xandria, apoi la Cesarea, muri în urma torturilor 
suferite de la persecutorii creştinilor. S’a ocupat 
cu comentarea bibliei, afirmănd că Dumnezeu 
este absolut şi are trei feţe: tatăl, care are ple
nitudinea divinităţii, fiul, subordonat tatălui, 
care este organul creaţiunil, sftntul duh, care 
depinde de tatăl şi de fiul. Teoriile lui au fost 
oslndite de al doilea conciliu ecumenic din Gon- 
stantinopQl (553).

ORiENTUiiULATiNU, ziar, care a apărut In Braşov 
Intre 1874—75, fondat de Aron Densuşianu. 
l-, ORliAT, corn. rur. jud. Sibiu, plasa Sălişte; 
2200 Iod. Staţie c. f. între Sibiu şi SăUşte. Aci 
s’a dat, în ziua de 22 Septembrie 1916, o luptă 
a unei brigade române cu Germanii, nenorocită 
pentru noi.
)j QRLEA, com. rur. jud. Romanaţi, plasa Du
nărea; 2883 loc. Dupălegea 1929, sat circ. com. 
Gura Padinei.

ORIi^lANS [orlean ], oraş în Franţa, pe Loire; 
67.311 loc. Catedrală vestită sec.XVI; palat co
munal sec. xy. Aci e casa în care a locuit Joana 
d’Arc. Datează din sec. v, construit pe ruinele unui 
oraş roman (Genabum).

ORLfiANS LOniS-FHlLlFFE, DUCE DE (*1747 
tl793), om politic francez. Deşi rudă de aproape 
cu Regele Ludovic xvi, era rău văzut la Curte şi 
avea idei liberale. In timpul revoluţiei a avut o 
atitudine anti-regalistă, din grădina lui au pornit 
unele grupe de răsculaţi cari au dărimat Bastilia, 
a votat pentru moartea regelui, dar a devenit sus
pect unora din tovarăşii săi cari avură la un mo
ment puterea, fu osîndit la moarte şi decapitat. 
A fost numit Philippe-Egaliii; fiul său a devenit 
rege al Franţei în 1830.

ORLQV ALEXEIGRIQOBIEVIOI (* 1737 tl808), mi
litar şi om politic rus. A comandat ca amiral flota 
în lupta cu Turcii la Ceşmi (pe ţărmul Asiei mici 
în faţa insulei Chios) şi a repurtat o mare victorie 
la 6 Iulie 1770; după aceea a fost numit Cesminski; 
a creat rasa de cai care-i poartă numele.

ORLOV ALEXEI (*1787tl861), general şi om 
politic rus. A avut comandă în războiul contra 
Turcilor (1828—29) şl a fost delegatul ţării la în
cheierea tractatului de la Adrianopol (1829) prin 
care s’au stabilit drepturile Rusiei asupra princi
patelor şi în deosebi acela de a face regulamente 
organice. («^ acest Cuv.).

ORMUZ, divinitate din Avesta (religia Medo- 
Perşiior, ’mazdeism). Zeul creator a tot ce e bun în 
univers, în lupta cu Ariman, zeul a tot ce e rău. 
pe care-1 va învinge la sflrşitul veacurilor şi atunci 
va domni numai binele.

ORODEL, com. rur. jud. Dolj, plasa Pleniţa; 
2702 loc. După legea 1929, sat circ. com. Caraula.

OROLOGHIOK (după greceşte), carte care cores
pund! cu Livre d’heures a catolicilor, este aduna
rea de rugăciuni ce trebuesc citite în diferite ore 

■ de zi şi de noapte. Intre acestea sînt mulţi psalmi. 
In genere, în vechia noastră literatură s’a dat căr
ţilor acestora numele de Ceaslov sau Ceasoslov 
(de la ceas}; numai una din 1764 poartă numele 
de Orologhion (tip. Blaj.) Aceste cărţi au apărut 
şi ia noi ca şi în ţările catolice cu mult în urma 
cărţilor de fond şi de ritual, utilizate în serviciul 
religios sau diferitele slujbe ale preoţilor. In Apus 
ele ajung a fl înmîna laicilor prin sec. xm. La noi 
probabil că credincioşii cari doreau să citească 
acasă rugăciunile la anumite ore se serveau — ca şi 
în apus — de colecţia psalmilor; numai în 1685 
găsim un Ceaslov propriu zis (Ceasloveţ, Bălgrad, 
1685, trad. din slavoneşte). De aci încolo numărul 
lor se măreşte treptat mai ales în sec. xvm şi la 
începutul sec. xix. Mai tîrziu s’au pierdut atlt 
numele slavon cît şi cel grecesc şi operele acestea 
au dobîndit titlul de Carte de rugăciuni. Multe 
vreme cărţii acestea au fost în uz; credincioşii

mergeau şi la biserică cu ele; în ultimii 40 de ani 
ele au devenit cu totul rare.

OROS (sau RTTSSU) lOAM, funcţionar român în 
Transilvania. A luat parte la revoluţia din 1848 
şi a luptat contra Ungurilor, avînd titlul de 
prefect de legiune.

QRŞOVA com. urb. jud. Severin, plasa Or
şova; 4560 loc. Staţie c. f. între Turnu-Severin 
şi Caransebeş. Aşezată pe Dunăre aproape de 
gura Cernei. Nu departe se află muntele Alionul. 
Aci s’au dat lupte mari la începutul războiului 
din 1916, armata noastră fiind comandată de 
Generalul Dragalina. Aci a fost închis grupul zis 
de la Cema, după ce Germanii au trecut în 
ţară pe la Jiu şi gu ocupat Oltenia. El s’a retras 
pe marginaa Dunării. dar n’a reuşit să treacă 
Oltul.

ORTIŞO.ARA (fost poooTA), oom. rur. în- 
jud. Timiş-Torontal, plasa Vinga, 2192 loc.

ORTIZ RAMIRO (*1879), profesor italian, sta
bilit în România. Doctor în filozofie, a fost numit 
profesor de limba şi literatura italiană la faculta
tea de litere din Bucureşti (1913). Membru cores
pondent al Academiei Române (1920). Primele sale 
lucrări, tipărite în Neapole (1900—1910), se ocupă 
cu chestiuni speciale din istoria literaturii italiene. 
Mai tîrziu, pe lîngă aceste, dă cercetări despre 
legăturile dintre literatura italiană şi cea română, 
între cari: Melastasio şi poeţii Văcăreşti, 1914, 
Istoria culturii italiene in România, 1916, con- 
tinuînd studiile sale de literatură italiană, mai ales 
asupra Iul Dante, cum şi de literatură comparată 
(Manzoni şi Stendhal, 1923, Leopardi şi Spania, 
1924). Toate acestea sînt redactate în 1. italiană; 
dar are şi lucrări scrise româneşte, între cari Cro
nici italiene, 1921, Renaşterea la Florenţa in 
timpul lui Lorenzo de Medici, 1922, cum şi o cu- 
vîntare festivă Ia Academie cu ocazia comemo
rării lui Dante (1922). In anii din urmă a cola
borat la publicarea traducerii Comediei divine de 
G. Coşbuc, făcînd comentariile necesare. Au apă
rut: Infernul şi Purgatoriul.

ortodoxa (biserica), numele unei părţi a 
Bisericii creştine, care se numeşte şi de Răsărit. 
Ea s’a despărţit de cealaltă de Apus, numită de 
obiceiu catolică pentrucă episcopii (aşa aveau 
la început titlul) din Roma pretindeau a fi capi ai 
Bisericii creştine din toată lumea şi nu voiau să ad
mită egalitatea ou ceilalţi episcopi. Discuţiile aces
tea au ţinut cîtevasecoie, în care timp s’au stabilit 
deosebiri mai ales de funcţionare între Biserica 
din Roma şi cea din Gonstantinopol şi unele de 
dogmă. Sinodul din 691 numit Quinisext, ţinut la 
Gonstantinopol fără adesiunea episcopului din 
Roma este începutul separaţiunii Bisericilor, 
care se încheiă definitiv în 1054. cînd trimişii de la 
Roma, aruncară anatema asupra patriarhului Mi- 
hail Cerularius, iar acesta răspunse printr’o altă 
anatemă asupra papei Leon X şi credincioşilor 
săi. încercările de împăcare făcute în Gonciliul de 
la Florenţa în 1439 nu reuşiră şi cele două Biserici 
rămaseră despărţite, fiecare socotind schismatică 
pe cealaltă. Conducătorul Bisericii din Roma do- 
bîndi supremaţie asupra tuturor episcopilor şi 
mitropoUţilor din ţările apusene (numele de papa 
tu interpretat ca însemnînd pater patrum); iar cel 
din Gonstantinopol (patriarh), dobîndi întîle- 
tatea asupra celor din Răsărit, fu menţinut în 
aceeaşi situaţie şi după ce oraşul căzu în mîna 
Turcilor. De dogmele şi regulele acestei Biserici 
ţin credincioşii diii Grecia, Bulgaria, România, 
Serbia,Georgiaşi Rusia. Ea admitea de la început 
un fel de egalitate între patriarhul din Constanti- 
nopol şi cel din Antiohia, Alexandria şi Ierusalim, 
cari formau un fel de Sinod suprem prezidat de 
patriarhul din Gonstantinopol; cu timpul se ad
mise independenţa unora din Bisericile creştine 
ortodoxe cari fură decretate autocefale. Autoce
falia Bisericii române a fost recunoscută de sino
dul din Gonstantinopol în Aprilie 1885 (iwOrga- 
nizarea de azi a Bisericii rom. Ia România).

ORTOLAN JOSEPH (* 1802 tl873), jurist Ir.,
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Osiris.

studiă, dreptul roman şi instituţiile evului-mediu; 
prol. la fac. de drept. Op. pr. Institutele lui Justi- 
nian (1827), Dreptul constituţional în evul-mediu 
(1831), Drept penal {1856).

OSAJCA oraş în Japonia în insula Nippon; 
1.252.983 loc.; port, şcoală de medicină. Streinii 
11 numesc Manchester al Japoniei.

PSCAR II ('1829fi907), rege al Suediei şi 
Norvegiei din 1872 pînă în 1905, cînd s’a separat 
Norvegia; de atunci numai al Suediei. A fost pro
tector al artelor, el însuşi a scris poezii şi cărţi de 
Istorie.

OSICA-DE-SUS, corn. rur. jud. Romanaţi 
plasa Oltu-de-Sus; 3589 loc. După legea 1929, are’ 
în circ. sa 19 sate.

OSIE, profet pomenit de Vechiul Testament, 
prăznuit de biserica ortodoxă la 
17 Octombrie. Prorocia lui se gă
seşte în Testamentul vechiu (Ed.
Sî. Sinod 1914 pg. 1052).

OSpiIS, zeu egiptean; adorat 
în tot E^ptul. El personifica 
Soarele sau Lumina şi era în luptă 
cu fratele său Setb, zeul întu- 
nereculuisau al Nopţii. Lupta lor 
se repeta în fiecare zi.

oslo; cap. Norvegiei; 256.227 
loc! A purtat acest nume pînă 
în 1624, apoi s’a numit Cristiania 
şi de la 1925 i s’a dat numele cel 
vechiu.

OSMAN PAŞA (*1837tl900), 
general turc. A reprimat o răs
coală în Creta (1867), acomandat 
o armată în contra SîrbUor (1876); 
după ce Ruşii trecură Dunărea, 
el a repurtat o victorie contra lor, dar a fost silit 
să se închidă în Plevna, unde s’a apărat cu băr
băţie contra atacurilor ar
matei ruseşti unite ou cea 
românească, sub comandasu- 
premă a Domnitorului Garol.
Incercînd o eşire, a fost rănit 
şi s’a predat încredinţînd 
sabia colonelului român Cer
chez. A fost prizonier înţi 
România şi după încheierea 
păcii, a avut rol mare în 
organizarea armatei, apoi a 
fost comandant general în răz- v s: 
boiul contra Greciei (1897).
Sultanul Abdul Hamid ÎI 
ţinea în mare onoare şi-i dăduse titlul de Gâzi.

OSSIj^, personaj legendar scoţian, sec. ni p. 
Chr., erou războinic şi poet. Ar li scris poezii, 
pe cari Macpherson le-a pubUcat în 1760, dar era 
o mistificare, căci poeziile vechi cari ar li putut fi 
scrise de el s’au publicat cu traducere latină în 
1807. Publicaţia lui Macpherson a fost aceea care 
a influenţat literatura romantică în Franţa şi 
alte ţări. La noi Heliade a scris Fingal (i^ acest 
cuv.). Traduceri: Dargo (de G. Mavrodollu, 1886), 
Trathal (de Gostia Rovine, 1914), Poeme gaelice 
(de Gostia Rovine, 1915).

osTAşri NOŞTRI, colecţiune de poezii ale lui V. 
Alecsandri, 1878. Guprinde poezii cu subiecte 
relative la războiul pentru independenţă.

OSTENDE, oraş în Belgia, port la Marea 
Nordului. Staţiune balneară ou renume european; 
45.268 loc. Datează din sec. x.

OSTOVGINA, insulă în Dunăre la gura bra
ţului Gh'ilia.

OSTRIŢA, corn. rur. jud. Gernăuţi plasa 
Gosmin; 2543 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Mahala.

OSTROGQŢI, ramură a Goţilor. Au avut aşe
zări în regiunea Niprului, apoi la Dunăre. Ghemaţi 
de împăratul Zenon (489) ca să apere ItaUa de 
Herulţ, s’au stabiUtacolo şi, cu ragelelor Teodoric, 
au format un stat, care a ţinut pînă în 553, cînd 
au fost învinşi de un general al împăratului 
Justinian.

Osman Paşa.

OSTROV ® corn. rur. jud. Tulcea, plasa'.To- 
polog; 1512 loc. După legea 1929, sat în circ. corn. 
Dăeni. ţ) ® sat jud. Romanaţi, plasa Oltu-de-Sus; 
1512 loc. După legea 1929, ţine de corn. Osica-de- 
sus. 1f ® corn. rur. jud. Hunedoara, plasa Sarmi- 
segetuza;852 loc. U ® c. urb.jud. Durostor, plasa 
SUistra; 2486 loc. U ® mănăstire de călugări 
jud. Argeş.

OSTROVUL CORBULUI, insulă în Dunăre 
jud. Mehedinţi; supraf. ca. 1200 ha.

OSTROVUL MARE, insulă în Dunăre, jud. 
Mehedinţi; supraf. ca. 2200 ha.

PSWIECIM STANISLAV, Călător polon. A vi
zitat multe oraşe din apusul Europei şi a scris 
despre ele în memoriile sale. Prin ţările noastre a 
trecut în 1643.

OŞEHLIB, corn. rur. jud. Gernăuţi, plasa Şe- 
peniţ; 2000 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Ivâncăuţi.

PŞORHEI corn. rur. jud. Bihor plasa Tileagd; 
2763 loc. Staţie c. f. In apropiere de Oradea.

OTAGI-TÎRG, sat, jud. Soroca, plasa Otaci; 
3580 loc. ţi o.-SAT, tot acolo; 2487 loc.

otŞjLo (othello), tragedie de Shakespeare 
(1604), în care se arată pasiunea geloziei. După 
aceasta s’a făcut libretul operei cu acelaşi nume şi 
cu muzica de Rossini (1816) şi altul cu muzica de 
Verdi (1887).

OTASĂU, rîu jud. VIleea, afluent al Bistriţei.
OTESCU NONNA I. compozitor român. Direc

tor al Gonservatorului din Bucureşti. Premiul 
naţional pentru muzică 1928.

OTETELIŞANU BARBxr, boer oltean, a fost 
consilier în timpul administraţiei austriace.

OTETELIŞANU ILIE (tl733), vornic, înte
meietorul bisericii Sf. Ilie din Graiova.

OTETELIŞANU lORDACHE, boer oltean. A 
întemeiat o tipografie la Graiova pe la 1830.

OTETELIŞANU lOAN (* 1795 f 1876), om poli tic 
şi fOantrop român. A fost Vornic al oraşului Bu
cureşti (Primar), minis. de finanţe în 1866 (sub 
Guza). A lăsat prin testament averea sa pentru o 
instituţie de cultură şi Ion Kalinderu, executorul 
testamentar, a dăruit-o Academiei Române şi 
astfel s’a înfiinţat şcoala de fete de la Măgurele 
(jud. Ilfov.).

pTHON.I CEL HARE (*912t973), împărat ger
man Intre 936—973; purtă multe şi mari războaie 
în Apus şi în Răsănt; învinse pe Unguri (955) şi 
fundă Marca Austriei, intră in Roma şi fu înco
ronat împărat de papa loan xu (962). Este înte
meietorul imperiului roman german care ţinu pînă 
în 1806.

OTHON I (*1815tl867), fiul regelui Ludovic 
al Bavariei, rege al Greciei între 1832 şi 1862, cînd 
fu detronat.

OTLAGA, staţie c. f. jud.Arad; cap. liniei Arad- 
Sîntana-Nădab-Otlaca.

OTOPENI, corn. rur. jud. Ilfov, plasa Bă- 
neasa; 1863 loc. A făcut parte din linia de forti
ficaţii a cetăţii Bucureştilor, fiind un punct cu 
instalaţii de apărare.

QTTAWA, cap. Ganadei, pe r. cu acelaşi nu
me; 119.000 loc.; industrii înfloritoare.

OTWINQWSKI ERASM, scriitor polon. A în
soţit o solie polonă trimisă în Turcia de regele 
Sigismund şi, trecînd prin Mol
dova în 1557, descrie călătoria 
aceasta. A tradus înlimbapolonă 
poeme •persane.

OUŞORUL, munte neted în 
apropiere de Vatra Domei.

OvnsiU puBLius ovmrns naso 
(*43 â. Ghr. tl6 p. Chr.), poet 
latin, renumit în tot imperiul, 
îşi atrase ura lui August şi fu 
exilat. Muri la Tomis (cam unde 
e azi Gonstanţa). Din operele 
lui s’au tradus multe bucăţi 
răsleţe prin diferite reviste de Hasdeu, St. Vlr- 
golici, V. Bumbac, G. O. Garbea, S. Noac, etc. 
(în Gonvorbiri literare, Junimea literară. Epoca,

OSA- 
O VI

Ovidiu.
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OVR-
OZU

Foaia p. minte, etc.), iar în volume şi broşuri: 
Metamorfozele (bucăţi alese, 1898), Arta iubirii 
(deManolescu-Silva, 1899, de D. Stoicescu, 1915), 
Elegiile (părţi, de St. Bezdechi, 1928), Scrisori 
din Tomis (de St. Bezdechi, 1930). Are o statuă 
In oraşul Constanţa.

ovţDin, revistă literară, a apărut In Constanţa, 
sub direcţia lui Petru Vulcan Intre 1898—1906,

ovjDiu, piesă In 5 acte de V. Alecsandri, jucată 
pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti la 9 
Martie 1885. Tip. 1890.

OVREI tw EBRţl.
OWEN[oen]EOBERT fl771 tl858), reformator 

engl. Luînd conducerea fabricelor de filatură din 
NewLanark de la socrul său, organiză acolo un 
sistem de viaţă comunistă. Iiupă el se luară şi alţi 
clţiva In America şi Europa, dar toate orga
nizaţiile se desfiinţară; rămase doar ideea coo- 
perafiunii, care se desvoltă pe alte căi.

OXENSTIERNA [osenşernaj axel conte 
(*1583tl654), om politic suedez, cancelar al lui 
Gustav Adolf u.

OXENSTIERNA qabriel thureson conte
(*1641 tl707), om politic şi scriitor suedez. A ocu
pat funcţiuni însemnate sub Garol xi şi Carol xii, 
dar In curs de clţiva ani a fost silit a se exila. A 
publicat în limba franceză „Pensees sur divers 
sujets avec des riţlexions morales”. O ediţie din 
1825 a servit unui traducător român (necunoscut 
plnă azi) pentru o traducere ce se găseşte în ms. 
la Biblioteca din Iaşi, studiată de Al. Lambrior In 
,,Convorbiri literare” (An. vu).

OXFORD, oraş In Anglia, 57.052 ioc., vestit 
prin Universitatea fundată pe la 1249.

OYAMA IVAO (*1843tl916), mareşal, om po
litic japon. Fiind în Franţa în 1870, studiă me
todele de luptă europeneşti şi le Introduse In ţara 
sa. In timpul războiului cu Ruşii (1904) comandă 
un corp de armată şi avu victoria de la Port- 
Arthur.

OZUN, com.rur. jud. Trei Scaune, plasa Ozun; 
2075 loc. Staţie c. I. între Braşov şi Sfîntu Gheor- 
gbe.
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PUTHA (uaNABTIREA).

V. Paapa.

PAAPA VASlLE (* ca. 1819tl884), filantrop ro
mân. A lăsat întreaga sa avere pentru diferite fun- 
daţiuni şcolare şi a construit chiar in timpul vieţii 
sale şcoale la diferitele sale 
proprietăţi. II găsim inginer 
în Bucureşti in 1846. A fost 
ministru interimar în cabine
tul directorilor în 1861.

PACE iw tratate de FACE.
PACIFIC OCEAN, se întinde 

între cele două Americi,
Asia şi Australia; supr. c.
160.000.000 km. p. Anticii 
nu-1 cunoşteau; d’abia la 
finele evului mediu diferiţi 
navigatori au descoperit părţi 
din el. şi de atunci pînă la începutul sec. xix s’au 
făcut cercetări pînă a fost deplin cunoscut.

PACUIUL MARE, - MIC, -MIJLOCIIT, -LUI BOABE, 
insule în Dunăre jud. Constanţa.

PACIURE DiHiTRiE, medic în Bucureşti; îl 
găsim hirurg al oraşului în 1837—1840.

PACrţJREA D., sculptor român. I s’a dat pre
miul naţional în 1927.

PACTUL DE SIGURANŢĂ DE LA LOOARNO 
{PACTE DE sEcDBiTfi) încheiat între Germania, 
Franţa, Anglia, Italia, Belgia, Polonia şi Ceho
slovacia, se compune din 7 tratate semnate în ziua 
de 16 Octombrie 1925 şi anume: 1) între Germania, 
Belgia, Franţa, Anglia şi Italia, 2) între Germania 
şi Belgia, 3) între Germania şi Franţa, 4) între 
Germania şi Polonia, 5) între Germania şi Ceho
slovacia, 6) între Franţa şi Polonia, 7) între Franţa 
şi Cehoslovacia. Acestea formează un singur corp 
pe baza următoarelor puncte: se garantează men
ţinerea statului quo teritorial şi inviolabilitatea 
frontierelor fixate prin tratatul de la Versailles; 
se ia angajament a nu se face vreun atac sau In- 
vaziune şi a nu se recurge în nici im caz la răz- 
boiu, afară de cazul de legitimă apărare; orice ne
înţelegere care nu se va putea deslega prin trata
tive diplomatice directe se va supune unei co- 
misiuni de judecată faţă de care părţile con
tractante declară că se vor sunune.

Paderewski.

PAGUVIUS MARCUS (*220 ţi30 a. Chr.), poet 
latin, a scris numeroase tragedii, cari s’au pierdut.

PADEREWSKI lONATin (*1859), pianist şi 
compozitor polon. S’a făcut 
cunoscut la Paris în 1887 şi 
apoi a devenit celebru în toată 
Europa. Op. pr. Fantezie po
loneză. Patriot, luă parte la 
manifestaţii contra asupririi 
germane. După renaşterea Po
loniei a fost preşedinte de con
siliu şi preşedinte al Republice! 
în 1921.

PADINA, corn. rur. jud.
Buzău; plasa Cîmpu; 4029 loc. :

PADOVA, oraş în Italia 
(prov. Veneţia) 91.000 loc. Uni
versitate, biserică din sec. xiii, catedrală după 
planurile lui Michel Angelo; baptisteriu din sec. xiv.

PADU (fr. po, ital. po), fluviu în Italia, lung 
652 km.; străbate N. Italiei de la V. la E. şi se 
varsă în Marea Adriatică printr’o deltă.

PAFNţrTIE, EPISCOP AL TEBAIDEI, prăznuit de 
biserica ortodoxă Ia 25 Septembrie. A luptat con
tra arianismului în Sinodul de la Micea 325. Venind 
în sinodul de la Tir din 335, a înfruntat pe parti
zanii arianismului, cari formau majoritatea şi a 
părăsit adunarea.

PAGANŢNI NICCOLO (*1784tl840), violonist 
italian, geniu precoce: la 9 ani 
dete primul concert, la 15 începu 
tumeuri în Europa. Vestit prin 
abilitatea de a cînta pe o sin
gură coardă. Fu şi compozitor: 
concerte, sonate, capricii, etc.

' PAQiNi ALESE, ciilegere de bu
căţi din diferiţi autori români, 
însoţite de bio^afii, note critice, 
etc. publicată săptămînalde soc.
,,Cartea Românească”.

PADINI LITERARE, revistă lite
rară, a apărut in Bucureşti 1899 
—1^, avînd colaboratori pe V. A. Urechia, G. 
Coşbuc, Dr. Urechia, Artur Stavri, ş. a.

N. Paeanînî.
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PAHLEN [palen] PETRUPBTROVICI conte (• 1778
PAL tl864), general rus. A participat la toate războa

iele ţarii sale în primele decenii ale sec. xix. A co
mandat armata de ocupaţie în principate în 1828 
şi a iuat parte la războiul cu Turcii.

PAHQMIE CEL MARE (* ca. 292 t ca. 348) 
prăznuit de biserica ortodoxă la 15 Maiu. Este în
temeietorul vieţii călugăriţi In mănăstire, a scris 
o serie de regule ale vieţii monahale. In mănăsti
rile întemeiate de el, se păstra tăcerea absolută. 
A murit în timpul unei epidemii de holeră împre
ună cu o mare parte din călugări.

PAniLERON[paleroQ]EDOUARD (*1834tl899) 
autor dramatic francez. Membru al Academiei 
Franceze (1882). S’au publicat puţine traduceri: 
de N. Ţine în voi. „Comedii şi monoloage", 1892. 
S’au jucat din piesele lui pe scena Teatrului Na
ţional din Bucureşti: Sclnteia, Şoricelul, Parazi
tul, Lumea Inxare ţi se urăşte, In timpul balului.

PAINLEVfi [pe“levc] paul (‘1863), matematic 
şi om politic francez. A fost ministru de instrucţie 
1 815—16), ministru de războiu (1917) şi preşe
dinte de consiliu.

PjălS ETTORE, istoric italian, profesor la Uni
versitatea din Roma. Opera pr.; Storia critica di 
Roma dur ante i primi cinque secoli (în curs de 
publicaţie de la 1913). Cartea Roma e la Rome- 
nia nelV antichita (1915) ne priveşte în mare 
parte. E membru onorar al Academiei Române 
(1924).

PAISIE, primul episcop al Buzăului, 1496— 
1526.

PAţSlE VELICIOVSKI (t 1794), călugăr malorus. 
A Învăţat la Kiev, a trăit cîtva timp în măn. 
Poiana-Mărului (jud. Rîmnicul-Sărat), apoi s’a

V. Paisie.
(Din cartea : Adunare a euvintelor, 1817)

dus la muntele Atos; de acolo s'a întors în Mol
dova şi în 1763 a fost numit egumen la măn. 
Dragomlrna, unde, ou şcolarii săi, a tălmăcit cărţi 
din slavoneşte şi greceşte. In 1775, cînd Buco
vina a încăput pe mina Austriacilor catolici, s’a 
refugiat cu toţi elevii săi în Moldova la măn. Se
cul. Aci a stat trei ani ca egumen şi apoi a trecut 
la măn. Neamţu, unde fu făcut arhimandrit şi 
unde-şi sfîrşi zilele. Aci, cu elevii a tradus şi a ti
părit Qin Vieţile sfinţilor; a lăsat şi o operă ori
ginală: Adunare a cuvintelor celor pentru ascul
tare, tip. Neamţ, 1817. In această carte se gă
seşte şi biografia lui.

FALAFITE, Clădiri de locuit ale oamenilor 
primitivi în mijlocul lacurilor.

PALACEY FRANCisc (*1798 tl876), istoric ceh

şi om politic, partizan al unei constituţii federale 
a Austriei şi adversar al dualismului din 1867.

PATiAJlE TEODOR, pictor român. I s’a dat pre
miul naţional pentru pictură în 1926.

PATiAJ)! TEODOR, profesoi' în şcoala lui Gheor- 
ghe Laz'ăr în Bucureşti după 1823. A fost între 
cei dinţii (Urechiă zice: primul) cari au introdus 
metodul|de Invăţăihînt lancasterian.

PAliAMţD, erou din mitologia greacă. Parti
cipă la răzb. Troiei, fu ucis cu pietre ca trădător. 
Tradiţia li atribue invenţia calendarului, a mă
surilor, a monetei, etc.

PALANCA ® vîrf de munte jud. Neamţ corn. 
Hangul'şi Bălţăteştl. f ® staţie c. f. linia Ga
laţi—Mărăseşti—Ghimeş—Tlrgu-Mureş, la 3 km. 
de Ghimeş. 1| @ c. r. jud. Cetatea-Alba plasa Pa
lanca; 2115 ioc. După legea 1929, formează circ. 
corn. cu 6 sate.

PALATINAT, stat vechiu în Germania. Au 
fost două: Palatinatul Rinului şi Palatinatul 
de sus-, s’au împărţit între diferite state germane.

PALEOLpGrXJE MAURICE (*1859), diplomat 
francez. A fost ambasador în Rusia în timpul 
războiului mondial. A pubiicat articole cu im
portante destăinuiri din acele vremuri; a vorbit pe 
larg şi despre situaţiunea ţării noastre.

PALEBMO, oraş în Italia (Sicilia); 400.348 
loc.; universitate, monumente vechi vestite. Aci

Casa din Palermo unde a murit Bălcescu.
(Colecţia Academiei)

în Otelul numit atunci Trinacria a murit istoricul 
şi marele luptător naţional Nicolae Bălcescu în 
ziua de 16 Noembrie 1852.

PALESTINA, ţinut în Asia mică(Siria); apar
ţine Turciei; supr. 25124 kin. p.; 650.000 loc. Aci 
a locuit poporul ebreu: cele 12 triburi, cele 2 re
gate Iuda şi Israil; aci a fost leagănul mozaismu
lui şi al creştinismului; aci e Ierusalimul.

PALESTRINA aiOVANNI PIERLUIGI (*1526 
tl594), compozitor italian, creatorul muzicei re
ligioase ,1a Catolici.

PALIA DE LA orAştie, text tipărit în oraşul Oră- 
ştie în 1582 şi cuprinzînd traducerea Vechiului 
testament (incomplet), făcută de: Tordaş Mihaiu, 
episcop, Herce Ştefan, preot, Zacan Efrem, dăscăl, 
Peştişel Moise, preot, şi Achirie, protopop.

PALICARI, soldaţi ai unei miliţii naţionale 
greceşti, cam neregulată, cari luară parte la răz
boiul independenţei Greciei (1821); azi nume dat 
In batjocură Greciior.

PALISSY BERNARD (* ca. 1510 f ca. 1590),' scrii
tor, savant, ceramist francez. S’a ocupat de 
fizică, geologie, chimie, agronomie. In muzeul 
de la Sevres şl în altele se păstrează multe din 
operele lui artistice: vase, farfurii, etc.

PALLADE QHEORGHE (*1858tl903), om poli
tic român. Deputat în multe legislaturi, începînd 
din 1884, redactor la ziarul ,,Românul” al lui 
C. A. Rosetti şi la ,,Naţiunea” a lui Dum. Bră- 
tianu, .director al „Gazetei Poporului” (1895),
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ministru de domenii In cabinetul lui Dim. Sturdza 
(1895), de justiţie (1898), de finanţe (1898 şi 1901), 
de interne (1902). A murit în Bîrlad, oraşul său 
natal, în cursul unui banchet politic în momentul 
cînd rostea discursul.

PALMERSTON HENRY LORD (*1784 tl865), 
om politic englez, reorganiză finanţele militare 
(1825); regulă chestia Egiptului contra Franţei 
(1840), totuşi se aliă cu Franţa contra Rusiei 
(1853) şi sprijini politica europeană a lui Napo
leon UI (1859).)

PAXiMEŞUIi, munte jud. Fălticeni (fost Su
ceava), alt. 1258 m.

PALMIRA sau falmyra, oraş in Turcia asia
tică între Damasc şi Eufrat (•»• harta Asia). 
Ruinat şi rezidit de multe ori în cursul secolelor, 
a fost vestit prin gloria lui Odmat şi a soţiei sale 
Zmobia (sec. iii p. Chr.), rezistlnd puterii romane. 
Cucerită şi dezarmată de Turci în 1519, a rămas 
aşa şi de multe ori e citată de scriitori ca simbol 
al ruinei după o mare glorie.

PAMFILE TţTDOB (tl921), foiklorist român. 
A fost ofiţer superior. Cele mai multe din lu
crările lui au fost publicate de Academia Română. 
El a cules mai ales material privitor la credinţe 
şi datine {Sărbătorile de vară, 1910; Sflrşitul 
lumii, 1911; Crăciunul, 1914; Sărbătorile detoam- 
nă, 1914; Diavolul, 1914; Cerul şi podoabele lui, 
1915; Duşmani si prieteni ai omului, 1916; Co
morile, 1916). A mai publicat Cimilituri (1908), 
Jocuri .de copii (1909), Ghicitori, Colinde, etc. 
Are şi clteva schiţe şi nuvele (Noaptea Sf. An- 
dreiu), o comedie populară {Cuiul lui Pepelea, 
1920) şi o expunere istorică despre Hotin in 1817.

PAMIR, platou în Asia centrală (»harta Asia) 
mărginit la S. cu munţii Karakorum-, supr. ca. 
70.000 km. p., 20.000 loc. Turci. Aci ar ti leagănul 
civilizaţiei indiene, prin migraţiunile în India şi 
în Iran.

PăJVIPA, regiune în Argentina, vestită pentru 
păşunile întinse; supr. 144.919 km. p., 40.000 loc.

PAJVIPER AMVROSIE, călugăr grec. A călătorit 
prin'principatele române (mijlocul sec. xvui).

PAMPER DiMiTRiE PRO COPIE, medic grec, poate 
român macedonean de origine. A fost secretarul 
Iui Nicolae Mavrocordat şi profesor Ia Academia 
donmească din Bucureşti. După alte informaţii, 
a fost şi preceptorul lui Constantin, fiul lui Nicolae.

PAN, personaj mitologic grec, zeul păstorilor, 
reprezentat cu picioare de ţap 
şi cu corniţe în cap. Era mu
zicant: inventă un instrument 
care seamănă cu naiul nostru.
Obişnuia să sperie pe locuitori; 
de aci expresia de „teroare pa
nică" sau „panică".

PANAGHIA, vîrf demunte, 
cel mai înalt ăl Ceahlăului, jud.
Neamţ; alt. 1908 m.

PANAITEANU QHEQRQHE 
(*1816 tl900),'pictor român.

PANAITEISGU SOARLAT 
(1865), general român. Membru 
corespondent al Academiei Ro
mâne (1919). A publicat articole 
în „Buletinul Societăţii geogra
fice”, ,,Revista infanteriei”, ,,Revista armatei” 
şi, în volume, diferite studii de tehnici militară 
(Curs de topografie, 1909; Istoria fortificaţiei, 
1914; Ştiinţa fortificaţiei in România, 1923), 
de Istorie militari {Rolul României în războiul mon
dial, 1919; Turtucaia, 1924), de istorie {Valurile 
lui T.raian din Basarabia, 1926) şi de economie 
generali {Industria lemnului, 1919).

PANAMA @ republică în America Centrală 
(sw AMERICA); 74.522 km. p., 446.200 loc. Capitala 
Panama, 59.458 loc. H ® golf în Oceanul Pacific ţ 
/® istm între Marea Antilelor şi Oceanul Pacific, 
unind cele două Americi, tăiat printr’un canal, 
a cărui construcţie a început în 1881, a ţinut mulţi 
ani, a dat naştere la mari procese şi agitaţii poli- 
itice în Franţa şi a început a fi utilizat în 1914.

Pan.

PANATU-NOU, corn. rur. jud. Arad, plasa DAI _
2037 loc- DAMPANGA, corn. rur. jud. Storojineţ, plasa Diim- r AIN
orava Roşie; 2239 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Jadova. f ® staţie c. f. linia Adîncata— 
Berhomete.

PANCIOVA (PANQEVO), orâş în Iugoslavia 
(Banat); 19.000 loc.

PANGIU, corn. urb. jud. Putna, plasa Ză- 
brăuţi: 3000 loc. După legea 1929, are5 corn. sub
urbane. Are 1 gimnaziu şi o şcoală de meserii 
(1929). Staţie c. f. capul liniei laterale de la Mără- 
şeşti. Aci s’a dat o luptă în ziua de 12 August 
1917 în care frontul rusesc a fost învins.

PANDAGLIA, com. rur. jud. Cahul, plasa 
Traian; '3900 loi. După legea 1929, s’a trecut la 
jud. Cetatea Albă.

PANDORA, personaj mitologic grec. Zeus i-a 
dat o cutie, în care închisese toaterelele,cas’o dea 
lui Prometeu (care furase focul din cer), dar acesta 
nu deschise cutia; în schimb fratele lui, Eyrimcteu 
luă de soţie pe Pandora, deschise cutia şi de 
atunci toate nenorocirile se răspîndiră peste ne
fericita omenire.

PANDECTELE ROMANE, repertoriu de jurispru- 
denţă, doctrină şi legislaţie sub red. lui C. Ha- 
mangiu. Apare în Bucureşti din 1921. Sub aceeaşi 
direcţie, Pandectele săptămtnale, revistă fun
dată în 1923.

PANGRATI ERMIL (*1864tl931), inginer ro
mân. Profes'or de geometria descriptivă la Facul
tatea de Ştiinţe din Bucureşti (1894), profesor şi 
director al Şcoalei de arhitectură. A fost profesor 
la Şcoala de arte din Iaşi, inspector general al 
învăţămîntului secundar, decan al Facultăţii de 
ştiinţe, ministru de lucrări publice (1912), deputat, 
senator, rector al Universităţii.

PAN GR ATI I., profesor în Iaşi, membru In 
Comitetul de inspecţiune al Şcoalelor din stingă 
Milcovului, 1861—1864.

PANfJ ANTON (*ca. 1794 tl854), scriitor român.
Originar din Bulgaria, a trecut cu familia în Ba
sarabia la 1806, apoi a venit în Bucureşti cu mama 
sa; a fost paracliser, cîntăreţ, tipograf, profesor 
de muzică în Bucureşti şi la Rînmicul-VIlcli; 
din pricina unei aventuri amoroase a fugit la Bra
şov, în fine a trăit în Bucureşti ca profesor de 
muzică la semlnariu. S’a ocupat cu muzica bise
ricească şi a tipărit multe cărţi necesare şcolarilor 
şi preoţilor {Axion, 1819, Basul 
teoretic şi practic al muzicei 
bisericeşti, 1845, Irmologhion
1846, Noul doxastar,ISii, Epi
taful, 1846); a ordonat melo
diile cîntecelor de stea (nume
roase ediţiuni de la 1821, pînă 
1829), apoi: Anastasimatar,
1847, Paresimiar, 1847, Tipic,
1851, Antifoane, 1853; a scofg 
calendare în timp de peste zecii 
ani, ,lncepînd de Ia 1821: a tra
dus din greceşte Noul Erotocrit 
şi Hristoilie sau şcoala moralului, a scris satire 
glumeţedesprebeţie (îndreptătorul beţivilor, 1832, 
Cintătorul beţiei, 1851, Triumful beţiei, 1852), a 
publicat o colecţie de poezii erotice ironic intitu
lată Spitalul amorului, 1850—52; dar cele mai 
însemnate lucrări ale lui sint cele cari reprezintă 
latura folkloristică a activităţii lui: Fabule, 1839,
O şezătoare la ţară, 1851 (un fel de epopee comică 
în care Moş Albu îşi povesteşte rătăcirile Iui prin 
sate şi în care se intercalează poveşti, ghicitori, 
anecdote, etc.), Nastratin Hogea, 1853 (colecţie de 
anecdote despre, acest erou comic al literaturii 
orientale) şi ou deosebire Povestea Vorbei, 1851, 
anecdote şi proverbe (••■ Nastratin şi Povestea).
Operele lui au fost foarte preţuite în vremea lor; 
uitate cîtva timp ele atrag din nou atenţia citi
torilor prin umorul special şi prin morala îngă
duitoare, dar serioasă, ce se degajează din ele.

PANONIA sau PANNONiA, ţinut în Europa cen
trală cuprinzînd parte din Ungaria de azi, Sla-

Anton Pann.
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PAP
PAN vonia, din Bosnia, Croaţia, Istria şi Austria de 

jos. Locuitorii erau Ceiţi şi Iliri. Aparţinu Mace
doniei, apoi imperiului roman (33 a. Chr.), mai 
tîrziu Hunilor (sec. v), Ostrogoţilor, Lombar- 
zilor. Avarilor (568), lui Carol cel Mare, in fine 
Ungurilor (893). .

PANTAZI EMANUEL (*1870), advocat român. 
Membru onorar al Academiei Române (1929).

PANTELIMQN, sf. martir, prăznuit de bi
serica ortodoxă la 27 Iulie. Era creştin, dar trăind 
Intr’un mediu păgînesc, fiind şi medic al unui 
Împărat roman, părăsi religia. Influenţat Insă de un 
zelos amic Începu să aibă remuşcări şi, revenind 
la creştinism, Îşi Împărţi averea la săraci şi primi 
martiriui In timpui unor persecuţii (poate sub Ga- 
leiiu?). In multe ţări el este patronul medicilor. 
Aşa se explică de ce spitalul zidit lingă Bucureşti 
de Domnitorul Ghica, poartă numele acestui sflnt.

PANTELIMQN, sat jud. Ilfov, azi comună 
suburbană a municipiului Bucureşti. Aci este 
spitalul şi biserica zidite de Grigore Ghica (ter
minate 1750), care se află înmormântat In bise
rică. ţ| ® staţie c. f. aproape de Bucureşti pe 
linia care merge spre Feteşti-Cernavoda.

PANTEON, templu consacrat tuturor zeilor, 
apoi clădire în care se depun morţii celebri ai 
unei naţiuni. Sint vestite: Panteonul din Roma, 
clădit pe la 28 a. Chr., cel din Atena, construit de 
Adrian, cei din Paris, Început ca bisericăln 1764, 
decretat ca locaş din urmă pentru oamenii mari 
de către Revoluţia franceză.

PANŢU CONSTANTIN (*1824tl885), advocat ro
mân'in Transilvania. A fost magistrat; deputat în 
dieta Ardealului 1863—65.

PANU ANASTASE (* 1810 tl866), om politic ro
mân.’ A fost magistrat In Huşi, 
funcţionar în Iaşi; iocţiitor de 
ministru de justiţie In timpul lui 
Mihail Sturdza; deputat In diva
nul ad-hoc, luptător pentru unire; 
membru al căimăcămiei de trei 
în 1858, a fost onorat de Aduna
rea electivă din 1859 cu o meda
lie pentru purtarea patriotică pe 
care a avut-o împreună cu co
legul său V. Sturdza; deputat 
sub Cuza şi preşedinte al Camerei.

PANU OBEORGBE (* 1848 
+1910), ziarist şi om politic român. A Început ca 
redactor la „Liberalul” din Iaşi şi a fost remarcat 
de Costache Rosetti. Deputat 
în Camera de revizuire,(1884), 
a ţinut discursuri interesante 
în’ chestiunea reformei elec
torale, propunlnd sufragiul 
universal şi s’a retras cînd 
s’a votat articolul privitor la 
libertatea presei, care i se pă
rea puţin democratic. Atunci 
a întemeiat ziarul „Lupta”
(1886— 1891) şi a format o 
grupare politică radicală-, a 
combătut cu violenţă guver
nul liberal şi scriind articolul 
Omul periculos, contra Regelui, a fost osîndit la 
închisoare, dar a plecat din ţară. Peste puţină 
vreme Suveranul l-a graţiat. A continuat activl- 
t tea sa politică şi ziaristică, dar gruparea lui s’a 
disolvat şi el însuşi a revenit la partidul liberal. 
In ultimii ani a redactat o revistă politică şi li
terară Săptămlna, (1902—1910).

PAP lOAN (tl925), episcop al Aradului de ia 
1903.

PAPA, staţie c. f. jud. Teleorman între Costeşti 
şî Roşiori.

PAPADQPOL-CALIMACH ALEXANDRU (ţ
1898), scriitor şi om politic român. A fost mi
nistru de culte cîteva zile în cabinetul prezidat de 
Dim. Ghica în 1868. Membru al Academiei (1876), 
a publicat scrieri istorice despre diferite oraş* 
{Tecuci în ,,Conv. liter.” l885,Bo<oşoni, Analele 
Acad. 1886, Bîrlad, 1889) şi personagii din tre-

^1

A. Panu.

Gh. Panu.

ctunl nostru (Alea. Mavrocordat, 1884, Gheorghe 
Ştefan, 1886, isselef, 1887, Domniţa Olena,
Anal. Acad. 1895).

PAPAHAGI PERJOLE (*1782), profesor român
originar din Macedonia. Di
rector al gimnaziului din
Silistra. A studiat folkiorul 
şi-dialectul Aromânilor, ocu- 
pîndu-se de (literatura po
porană în genere, în deosebi 
de basme, de proverbe, de 
etnografie şi de scriitorii a- 
români din sec. xviu. E 
membru corespondent al A- 
cademiei Române (lSl6). _ . , _

PAPARUDE, obiceill popo- p a padopoiCahmach
ran; în timp do secetă, femei şi fete tinere (mai 
des Ţigănci) se îmbracă foarte sumar şi se gătesc 
cu frunze, flori, rămurele, astfel colindă pe la lo
cuitori cîntînd un cîntec tradiţional, care este 
invocaţiunea ploii: „Paparudă rudă, vino de ne 
udă".

PAPAZOGLU DIMITRIE (*1811+1892), ofiţer 
român. Intrat în armata în 1830 s’a retras cu 
gradul de locotenentcolonel. Apublicat numeroase- 
ilustraţiuni prin cari a popularizat figuri şi mo
mente mari din istoria noastră şi vederi din trecut,

PAP Au, vîrf al muntelui Gheazera jud. Muscel. 
Ait. 2095jm.

PAPE CARPENTIER [pap carpantie] mărie 
(*1815 tl878), pedagogă franceză. Ş’a ocupat de 
organizarea azilelor de copii mici şi de răspîndi- 
rea educaţiei şi instrucţiei în popor. Rolul el a 
fost important pe la 1848, cînd a creat o şcoală 
normală pentru şcolile de copii mici (pe cari le 
numim noi grădini de copii), apoi pe la 1867—78, 
i^d publicaţiile ei dobîndiră premii academice. 
~ PAPFALVI (PĂPUCIU) CONSTANTIN (*1804 
tl892), preot şi profesor român în Transilvania. 
A fost paroh în Hunedoara şi mai tîrziu canonic la 
Blaj.

FAFŢN DENis (*1647tl714), fizician francez. 
Fiind protestant, a trecut în 
Anglia (1680), a trăit acolo 
multă vreme, a fost şi pro
fesor la M arburg. A inventat 
maşina cu vapori; s’a ocupat 
de maşina pneumatică, de 
praful de puşcă, ş. a.

PAPINIU IO AN (*1853), 
diplomat român. A repre
zentat ţara, ca agent diplo
matic, cancelar, secretar de 
legaţie, consul, ministru în 
Salonic, Constantinopol, Bu- 
da-Pesta, Sofia, Belgrad; a fost şi secretar ge
neral al ministerului de externe în i891.

PAPIU ioan, scriitor român teolog. A fost pro
fesor la Năsăud, inspectorul şcoalelor din diecesa 
Gherlei.

PAPIU-ILARIANU ALEXANDRU (*1828tl878) 
istoric român. Originar din Transilvania; a luat 
parte, ca student, la mişcarea din 
1848; a studiat dreptul la Padova 
şi în 1855 a fost numit profesor de 
legi la Academia Mihăileană din Iaşi 
şi jurisconsult al Moldovei. După 
unire, procuror la Curtea de Casaţie, 
ministru de justiţie în guvernul lui 
M. Kogălniceanu 1863. A publicat 
revista Tezaur de monumente isto
rice (1862) şl diferite cărţi dintre 
cari: Istoria Romănilor din Dacia Papiu iiarianu. 
Superi oară, 1852, Viaţa lui Şincai,
1868. A fost membru al Academiei Române (1868).

PAPP SZILAGY losip (*l812tl873), episcop 
gr. cat. al Oradiei. După ce a fost vicar episcopesc, 
a fost numit episcop în anul 1862 şi instalat în 
1863. A luat parte la concilîul ecumenic din Va
tican (1869).

PAPURA-VODA, poreclă datădepoporluiŞte- 
făniţă, fiul lui Vasile Lupu (•*- ştefANITA).

Denis Papin.
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PARACELS, numele lui filip bombaşi î'de 
hohbmheim’(*1493tly41), medic elveţian, celebru 
prin peregrinaţiile şi prin teoriile lui. A căl&torit 
prin Italia, Franţa. Germania, Spania, Anglia, 
Polonia,. Egipt, Turcia; a avut epoce de mare ce
lebritate, a fost profesor la Universitatea din 
Basel (1526), dar şi epoce de persecuţii, de mi
zerie. Se zice că a fost ucis de inimicii lui. A pre
tins să reformeze medicina, a introdus, pe lingă 
cercetările ştiinţifice, practice ascunse asemănă
toare cu ale vrăjitorilor şi ale magiei. A publicat 
foarte mult. Unele opere sînt scrise într’un stil de
clamator şi Englezii le-au dat epitetul de bombasti
ce după numele lui şi acest calificativ a trecut în 
toate limbile.

PABACHipi, corn. rur. jud. Constanţa, plasa 
Traian; 2102 foc.

PABASisuL PIERDUT, epopee de Milton (•«- acest 
cuvânt), tradusă în principalele limbi europene.

PARAGUAY ® fluviuîn America de Sua,izvor, 
în Brazilia, udă Bolivia, Paraguay, Argentina, se 
varsă în Parana pe dr.; lung. 2500 km., din cari 
1500 navigabil. 1f ® republică în America de Sud 
(••■America); supr. 253.100 km. p., 700.000 loc. 
Capitala: Asuncion. Climă caldă şi salubră. Desco
perită 1527 de Sebast. Caboţ,a aparţinut Spaniei, 
apoi Argentinei; independentă în 1814.

PARANT LOTUS, diplomat francez. Numit în 
1796 cancelar al consulatului francez din Prin
cipate, apoijvice-consul în Iaşi.

PARASGHIVA, sfîntă, prăznuită de biserica 
noastră la 14 Octombrie. Era fiica unor bogătaşi 
din Tracia; şi-a părăsit familia şi a călătorit în 
locurile sfinte, a intrat într’o mănăstire de că
lugăriţe din partea locului, apoi a trecut la Con- 
stantinopol şi a murit într’un sat, fiind îngropată 
în biserica de acolo. Moaştele ei au fost duse mai 
tîrziu (pe timpul imperiului româno-bulgar) la 
Tîrnova, Ia Belgrad, Ia Constantinopol şi de acolo 
au fost luate, cu aprobarea Sultanului, în anul 
1641 şi aduse de Vasile Lupu la Iaşi, unde se află 
şi acum. Sf. Paraschiva este patroana Iaşilor.

PARCE, persoane din mitologia greacă şi ro
mană. Trei surori: Clotho, supraveghia naşterea, 
Lachesis, torcea firul vieţii omului, Athropos, 
tăia firul. ( ••■ pluton).

PARCHEŞ, lac jud. Tulcea în corn. cu acelaşi 
nume; supr. 115 hectare.

PARCUL CABOL, înfiinţat în Bucureşti în 1906 
(în mahalaua zisă a Pilaretului, aproape de gara 
cu acelaşi nume). Aci a fost expoziţia organizată 
cu prilejul serbării jubileului a 40 de ani de domnie 
a regelui Carol I. în cuprinsul acestui parc se 
află Muzeul armatei.

PARHQN CONSTANTIN I. (*1874), medic român. 
Profesor lâ Universitatea din Iaşi de clinica boa- 
lelor nervoase şi mentale. A publicat lucrări asu
pra endocrinologiei şi diferite alte memorii în 
specialitatea sa. Membru corespondent al Aca
demiei Române (1928).

PARIBENI BOBEBTO, istoric italian, directorul 
muzeului naţional din Roma şi membru al Aca
demiei dei Lincei. A studiat, între altele, epoca 
lui Traian şi deci originele poporului nostru. Mem
bru onorar al Academiei Române (1926).

PARING, culme din Carpaţl jud. Vîlcea cu 
vîrfurUe: Paringul 2076 m. alt.. Balota, Cocorul, 
Briota, Chindia, Naumţul, etc.

PARIS, personaj mitologic. Erou troian, fiul 
lui P'riam şi Ecubei. Cînd păzea turmele pe mun
tele Ida, apărură zeiţele Hera, Afrodita şi Atena 
şi-i deteră un măr ca să-l ofere celei mai frumoase. 
EI îl dete Afroditei. Venind în Grecia, răpi pe 
Elena, soţia lui Menelau, regele Spartei. De aceea 
se pomi războiul troian.

PARIS, cap. Franţei; 2.906.472loc. Aşezat pe 
Sena, îşi poate socoti începutul în vremea lupte
lor lui Cezar pentru cucerirea Galiei. Pe atunci se 
numia Lutetia Parisiorum; mai tîrziu Clovis a 
ales-o de capitală. După ce a scăpat de devastă
rile Normanzilor, s'a mărit şi s'a înfrumuseţat ne
contenit. Azi e unul din oraşele cele mai intere

sante din lume, avînd o viaţă artistică proprie, PAR« 
avînd o mare mişcare poItică, fiind,un centru dar 
ştiinţific de prima ordine. Românii au avut de ' 
la sfîrşitul sec. xvin legături cu acest oraş; acolo 
s’au dus şi se duo necontenit serii de tineri cari 
îşi fac studiile, iar viaţa socială are numeroase ra
porturi cu cea deacolo. De aceea s'a zis în glumă:
Clnd Bucureştii strănută. Parisul are guturaiu.

PARIS o ASTON (*1839tl903), filozof francez, 
profesor la Gollâge de France (1869), membru al 
Academiei de inscripţiuni (18’76). Studiă vechia 
limbă franceză, literatura medievală şi dete solu- 
ţiuni pentru multe probleme de romanistică. A 
fost unul din întemeietorii revistei de filologie 
,,Remania”; a publicat articole de morfologie, 
fonetică etc., texte din literatura veche franceză 
însoţite de comentarii (Les romans de la table 
ronde. La chanson du pilerinage de Charlemagne, 
ş. a.) cum şi studii generale (La liltirature fran- 
gaise au moyen-âge).

PARIS, corn. rur. jud. Cetatea Albă, plasa 
Decebal; colonie germană; 1850 loc. După legea 
1929, sat din circ. corn. Arciz. Staţie c. f. între 
Basarabeasca şi Cetatea-Albă.

PARLAMENT, veche Instituţie medievală: nobili 
cari ajutau pe rege în anume acţiuni, mai ales în 
împărţirea justiţiei (Franţa) sau cari votau sub
sidiile necesare curţii regale (Anglia). De aci eşiră 
adunările reprezentînd unele clase ale societăţii, 
mai tîrziu voinţa generală a poporului. La noi a 
existat din vechi timpuri un divan domnesc, adică 
o mică adunare de boeri şi clerici cu cari se sfă
tuia Domnul, dar o formă de parlament găsim 
numai de la Regulamentul Organic (1832). Atunci 
se institue o obştească Adunare, care este întîiu 
extraordinară şi are de scop să revizuiască şi să 
aprobe Regulamentul (1831), apoi obişnuită, care 
se adună anual şi discută proectele de legi şi alte 
chestiuni ce i se supun de domnitor. Aceasta a 
ţinut pînă în 1857, cînd s’au adunat Divanurile 
ad-hnc şi după ele adunările zise elective (1859), 
apoi legiuitoare (în fiecare principat). De la 1862 
a fost o singură Adunare în Bucureşti, care a fost 
modificată în 1864 prin statut, cînd s’a creat şi 
un Senat. După constituţia din 1866, ou modifi
cările ei ulterioare, am avut şi avem sistem bi
cameral: Cameră şi Senat.

PARMA, oraş în Italia (••• Italia), 58.255 Ioc. 
Universitate fund. 1512; catedrală sec. xi. In 
apropiere fabrici de brînză vestită (parmezan).

PARMA ŞI PIACENŢA, mare ducat în Italia 
de N. anexat la regatul Italiei în 1859.

PARMENTIER rparmal’tie] antoine (*1737 
tl813), agronom francez, introduse în Franţa cul
tura cartofilor. Membru al institutului (1795).

PARQDI EBNESTO OIACOMO (*1862 tl923), fi
lolog italian. A studiat vechUe traduceri italiene 
din Eneida, dialectele italiene (Toscana), latina 
vulgară ş. a., a făcut cercetări asupra studiilor 
privitoare la Dante şi în urmă s’a ocupat de isto
ria literară.

PĂROS, insulă In Marea Egee, arhipel. Cicla- 
delor; supraf. ca. 200 km. p., 12,171 loc. Capitala:
Păros. Vestită prin marmora ce se extrage.

PARSIFAL, epopee medievală germană; din 
care s’a inspirat R. Wagner ca să scrie opera sa 
în 3 acte cu acest nume (1882).
•n PARTENIE EPISCOPUL LAMPSACULUi (Anatolia), 
prăznuit de biserica ortodoxă la 7 Ianuarie. A 
trăit pe timpul lui Constantin cel Mare. A înce
put prina fipescar. Devenind preot şi apoi episcop, 
a săvîrşit multe fapte bune şi vindecări mira
culoase.

PARTENIE, episcop al Rîmnicului în 1764, 
nu se ştie cînd a părăsit scaunul. Poate a fost scos 
în 1771 în timpul turburărilor războinice. Acesta 
e poate şi anul morţii; căci în 1772 e trecut ca 
decedat.

PARTENIE CLINCENI (*1847 ti91°)i episcop 
al eparhiei Dunării-de-jos; apoi mitropolit al Mol
dovei de la 1902 pînă la 1908, cînd a demisionat.

PARTHENIE,Mitropolit al Proilaviei pela 1803.
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B. Pfscal.

PÂR. 3PABTHENON *»* ACROPOLE.
PARŢA, corn. rur. jud. Timiş-Torontal plasa 

PAI Chlşoda; 2500 loc. Staţie c. f. Intre Timişoara 
şl Cruceni.

PĂRŢI, seminţie scitica, stabilita In Hircania 
(Coasta de S. E. a Mării Caspice); au format un re
gat puternic pe la 260 a Chr. sub regele Arsaces.

PASAREA (D mănăstire de maici jud. Ilfov 
pe g’îrla Pasărea, întemeiată 1813 de Arhiman
dritul Timoteiu. Biserica nouă e din 1846. t @ 
staţie c. f. linia Bucureşti—Feteşti. H @ plrău 
jud. Ilfov, se varsă în rîul Dîmboviţa.

PASCAL ABISTIDE (*1827 tl900), jurist şi om 
' politic român. A fost profesor de drept civil la 

Universitatea din Bucureşti, decan al facultăţii ju 
ridice 1880—1899; a fost deputat şi senator în 
multe legislaturi, a redactat ziarul ,,Ţara” cu P. 
P. Carp şi N. Blaramberg (1867—1869).

, PASCAL BLAISE (*1623tl662), matematic, fi
zician şi filozof francez; geniu 
precoce: la 12 ani descoperi sin
gur principalele teoreme ale
Geometriei, la 16 ani compuse un 
ratat despre secţiunile conice; 

s’a ocupat de chestiunea vidului 
în natură, ş. a. In 1646 a îm
brăţişat doctrinajansenistă (m- 
acest cuv.), şi în direcţia filo
zofică religioasă a scris mai 
multe opere,- între cari vestite 
sînt: Pcnsies, Les provinciales.

PASCALI MIHAIL (* ca. 1829tl882), artist 
dramatic român. A jucat în 1848 într'o piesă (Pă- 
bărnicia de trei zile) a lui I. Dumitrescu, în 1853 
a 5fost'angajat de Millo la Teatrul Naţional din

''.........Bucureşti. In 1877 a fost între primii membri ai
. Societăţii dramatice din Bucureşti. A jucat şi la 

alte teatre şi a fost totdeauna apreciat cu deosebire 
de public.

PAS-DE-CALAIS [pad'cale] strlmtoare între 
Franţa şi Anglia, prin care Marea Minecli comu
nică cu Marea Nordului.

PASKEVICIIVAN (*1782ţl856), gen. rus, par
ticipă la luptele de la Borodino (1812), comandă 
în Caucaz armata contra Perşilor (1826), cuprinse 
Armenia (1829), sdrobi revolta Polonilor şi ocupă 
Varşovia (1831), conduse expediţia de ajutor Au
striei (1849) şi primi capitulaţia de la Vilagos; în 
1854 intră în Moldova.

PASSAROVrrz (fojarevatz), oraş In Iugo
slavia, Ia'vărsarea Moravei în Dunăre; 13.620 loc. 
Aci se încheiă tratatul din 1718 între Turcia şi 
Austria, prin care Austria ocupă Serbia de N., 
Banatul şi Oltenia.

PASSAXJ, oraş în Germania (Bavaria), 20.541 
loc. Aşezat pe Dunăre; aci e punctul pînă unde 
acest fluviu e navigabil.

PASTELURI, colecţie de poezii ale lui V. Alecsan- 
dri, publicate în ,, Convorbiri literare" între 1867— 
74, apoi adunate şi publicate în al treilea volum al 
ediţiei de opere complete 1875. Sînt în total 40. 
Se consideră de mulţi critici drept cele mai bune 
opere ale lui. Cele mai multe înfăţişază privelişti 
din ţară, puţine sînt exotice.

PASTEUR Louis (*1822tlS95),.chimist fran
cez. A fost profesor la liceul din Dijon, la facul
tatea de ştiinţe din Strasbourg 
(1852), director de studii la Şcoala 
Normală Superioară (1857), mem
bru al .Academiei de ştiinţe, al Aca- 
dendiei Franceze de medicină. Lu
crările sale despre fermentaţiunea 
lactică şi alcoolică demonstrară că 
fermentaţiunea este un fenomen 
determinat produs prin desvolta- 
rea unei fiinţe specifice. Studiind 
mai tîrziu vinul, oţetul, berea şi 
boalele lor, descoperi metode 
pentru a le scăpa de anume boale 
(pasteurUarea). Trecînd la studiul maladiilor con
tagioase, descoperi, după multe altele, metoda 
de vindecare a turbării (1885), care-i făcu numele

L. Pasteur.

cunoscut In toată lumea şi-i asigură recunoştinţa 
omenirii întregi.

PASTRAMAGţ, insulă în Dunăre jud. Con
stanţa, supr. 120 hect.

PASVANOGLV OSMAN (*175811807), revolu
ţionar turc pe la finele secolului xvm. Cuceri Rus- 
ciucul şi malul Dunării plnă la Belgrad, făcu mari 
incursiuni în Muntenia. In 1798 Sultanul, ca să-| 
împace, i-a dat titlul de paşă. Poporul nostru li 
zicea şi Pasvantoglu, iar soldaţilor lui Pasvangii; 
de atunci a rămas şi expresia pasvant: om rău, 
crud, fără milă.

PAŞCANI corn. urb. jud. Fălticeni (fost Su
ceava) azi Baia; 10.000 loc. staţie c. f. linia 
principală Bucureşti—Cernăuţi; de aci porneşte 
şi o linie spre Iaşi. Mari ateliere ale c. f. r. Are 
un gimnaziu (1929). In apropierea Paşcanilor 
s’a dat în ziua de 25 Ianuarie 1918 o luptă Intre 
trupele româneşti şi cele ruseşti caTi veneau din 
munţii Neamţului şi urmăreau întllnirea cu alte 
trupe din Bucovina şi apoi pornirea spre Iaşi. 
Ruşii sînt dezarmaţi şi siliţi să se retragă spre 
Nordul Basarabiei cum era stabilit de marele 
comandament.

PAŞCANU MIHAIL (*18791 1927), advocat ro
mân. Profesor la Facultatea de drept şi la Aca
demia Comercială din Bucureşti. A publicat 
scrieri de specialitate şi o dramă: Moartea Cleo- 
patrei. (1920) reprezentată pe scena Teatrului, 
National.

PAŞIGINIOOLAE (*1845tl926), om politic sîrb. 
Intorcîndu-se din Elveţia, unde studiase ingineria, 
a intrat în politică formlnd 
partidul radical. In 1886 a fost 
gonit din ţară de guvernul re
gelui MUan şi din Bulgaria s’a 
refugiat In România, unde a 
găsit adăpostplnădupă abdica
rea lui Milan, cînd a putut să 
reintre In ţară. A jucat un mare 
rol politic sub regele Petru, a 
lucrat pentru reorganizarea ad
ministraţiei şi armatei şi a pu--< 
tut vedea victoria patriei sale : 
în luptele cu Turcii şi apoi cu 
Bulgarii; a suferit în timpul 
războiului mondial, dar a avut 
mulţumirea să lucreze la organizarea ţării mărite. 
A susţinut ideea prieteniei între Români, Greci şi 
Sîrbi.

PAT AGONIA, ţinut în S. Argentinei. Oraş: 
Santa Cruz.

PAT.APIE, sfînt prăznuit 
de bise’rica ortodoxă Ia 8 
Decembrie. A fost călugăr în 
Egipt, a trăit în pustiu şi a 
săvlrşit vindecări miraculoase.

PATERCULUS VELLEIUS 
CAins (* ca. 19 a. Chr. f ca.
31 p. Chr.), istoric roman, au
torul unei istorii romane pînă 
în epoca lui.

PATERNO EM., Patagon.
chimist' italian. Profesor la 
Universitatea din Roma, membru al Academiei 
dei Lincei. S’a ocupat de chimia organică, studiind, 
între altele, derivaţii oxigenaţi ai azotului. 
Membru onorar al Academiei Române (1925).

PATRAS, oraş în Grecia (Morea), 52.147 loc.
PATRIARHIA româniei, înfiinţată la 17 Februarie 

1925.
PATRIE (LA), ziar politic liberal, apărut în Bucu

reşti 1892—95 sub conducerea unui comitet: D. A. 
Sturdza, Eug. Stătescu, M. Pherechyde, C.Nacu, 
ş. a.

PATRQCLE, personaj mitologic grec. Amic al 
lui Ahile, participă la războiul Troiei; cînd Abile 
sta retras, el luă armele amicului său şi se avîntă 
în contra Troienilor. Fu ucis de Hector. Ahile îl 
răsbună omorînd pe Hector, apoi îi făcu funeralii 
solemne.

PATTI ADBLWA (1843 tl919), vestită cîntă-

N. Palici.
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reaţă italiană, cutreeră Europa ş i America. La 
noi a dat reprezentaţii în 1885—86.

PAUL wm- PAVEL.
PAUL DE ALEP, arhidiacon al patriarhului 

Maoarle din Antiohia (Siria), care a făcut o călă
torie de la Alep la Moscova prin Principatele ro
mâne pela 1653,oălătorieacăreidescriereafăcut-o 
arhidiaconul In limba arabă. Trad. rom. în „Ar
hiva istorică a României" a lui Hasdeu, (Tom. I, 
Partea 2-a, 1865), în volum de Emilia Gioranu, 
1900, de Popescu-Ciocănel, 1909.

PAUL t PETBOViai (*1754tl801), împărat al 
Rusiei între 1796—1801. Fu adversarul revoluţiei 
franceze. Cînd Francezii ocupară Malta, el trimise 
trei armate contra lor, dar nu reuşi. Cînd Malta 
trecu la Englezi, el se uni cu Napoieon contra 
acestora. Muri asasinat.

PAUL lOAN (*1837tl926), profesor român la 
Caransebeş, Slatina, laşi, apoi din 1919 Ia Uni
versitatea din Cluj, de estetică.

PAUL ŞI viRGţNiA, roman de Bemardin de St.- 
Plerre (1787) (i»- trad. la saint-pierbe).

PAULţlSCU nioolae (* 1869 t 1931), medic 
român. Profesor de fiziologie la Facultatea de 
medicină din Bucureşti (19o5). A publicat articole 
In revista „Spitalul”, „Revista ştiinţelor medi
cale”, „Buletinul soc. de ştiinţe” din Bucureşti, 
„Journal de mădecine11 din Paris, „Journal de 
physiologie” din Paris. Dintre volume cităm: Fi- 
naliti. AmeetDieu, 1908; L'hypophyse du cerveau, 
1908; Fiziologie filozofică, 1910—1921; Trăită de 
physiologie mădicale, 1919—22—28; Jidanii şi 
alcoolismul, 1927.

PAULIAN CONSTANTIN (*1874tl919), general 
român. A murit în lupta cu Ungurii bolşevici în 
ziua de 17 Aprilie 1919 în Valea-Crişului-Alb, în 
momentul în care a pornit la atac cu trupele.

PAUSANIAS (sec. 11 p. Chr.),scriitor grec, au
torul Descrierii Greciei în zece cărţi: descrie ţinu
turile, operele de artă, tradiţiile locale, etc. Carte 
puţin răspîndită.

PAVEL SFiNTUL (j-oa. 65), prăznuit de bis. orto
doxă la 29 Iunie. Evreu numit Saul, persecutor al 
creştinilor. Pe cînd intra în Damasc, îi apăru Isus 
şi-l întrebă de ce-1 urmăreşte. El căzu la pămlnt 
şi se ridică orb, dar în acelaşi timp convins de 
divinitatea lui Isus. Botezat, îşi redobîndi vederea 
m deveni un propagandist creştin cu numele de 
Favel. Cutreeră prin Asia mică. Grecia, Macedonia; 
pieri în Roma ca martir. EI a lăsat şi opere, cu
noscutele Epistole: Către Pilipiseni, Coloseni, Ro
mani, Corinteni (două), Galateni, Efeseni, Tesa- 
lonicheni (două). Evrei, către Timoteiu (două), 
către Tit şi către Pilimon. Se găsesc în colecţiile 
complete de traduceri din Noul Testament.

PAtVEL TiBEUL (ţ342), prăznuit de biserica or
todoxă la 15 Ianuarie. Ca să scape de persecuţiile 
din timpul lui Decius, se duse în pustie, dar se 
deprinse cu viaţa de acolo şi nu mai reveni. A 
trăit acolo pîrfă la vîrsta de 113 ani şi în ultimele 
zile a fost hrănit de un corb.

PAVEL mărturisitorul, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 6 Noembrie, arhiepiscop ia Gonstan- 
tinopol; a luptat contra Arienilor, a fost la un mo
ment scos din scaun, instalat din nou, dar In cele 
din urmă a fost iarăşi persecutat şi a murit, se zice, 
ucis de Arieni.

PAVEL MiHAiL (• ca.l827 tl902), episcop greco- 
catolic român la Oradea din 1879. înainte de a- 
ceasta a fost preot (1852), notar în Gherla (1856), 
vicar în Maramureş (1860), deputat dieta! (1871), 
episcop la Gherla (1873). A avut titlul de conte 
roman, de prelat domestic al Papei,de consilier 
intim al împăratului. A înfiinţat fundaţiuni im
portante pentru ajutorul tineretului, a clădit lo
caluri de şcoală şi case canonicele In Oradea, 
ş. a.; totalul binefacerilor sale se socoteşte la 3 
milioane coroane.

PAVELESCU OINOINAT (*1873), poet român. 
E cunoscut mai ales prin epigramele sale. A luat 
premiul naţional în 1927.

PA VIA, oraş în Italia (Lombardia), 42.042 loc.

Universitate din 1360. Catedrală sec. xv. . . PAU- 
PAVLioHiENi sau PAULTciENi, alt nume dat sectei n At 

bogomililor {ww acest cuv.) pentrucă socoteau pe “A* 
Sf. Pavei ca adevăratul înţelegător al evangheliei.
Unii istorici cred că slnt deosebiţi de manichei 
sau bogomili şi că iniţiatorul doctrinei lor este un 
Constantin, oare a trăit pe la 66Q, cînd a înfiinţat 
o comunitate religioasă. Au fost persecutaţi în 
imperiul bizantin. Probabil că au venit şi ia noi în 
ţară, de vreme ce avem o localitate numită Po- 
peşti-Pavlichieni jud. Ilfov.

PAVLOVGA, corn. rur. jud. Getatea-Albă, pla
sa Cogîlnic; 2133 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Arciz.

PAVLOVICI oiMiTRiE (fl930), patriarh slrb. 
PAVLOVICI DRAOOLIUB (*1866 fl920), istoric 

şi om politic sîrb. Profesor de istoria modernă 
la Universitatea din Belgrad. A publicat multe 
opere de specialitate. A fost deputat şi prezident 
al Adunării Naţionale după unirea Jugoslavilor.

PAYS ROUMAiN (LE), revistă poiitică, apărută In 
Bucureşti 1867—1869; redactori; N. Blaramberg,
Arist. Pascal, P. Carp şi Ulysse de Marsillae.

PAZMANIAN COLEOIU (PazmaDenm), institut de Cul
tură teologică pentru tinerimea catolică în Pesta, 
înfiinţat pe la 1635 de cardinalul ungur Pazmăny. 

PAZVANTOGLU, wm- PASVANOOLU. 
păcalA, ziar umoristic apărut în Bucureşti în 

1860 sub red. lui Pantazi Ghica.
PĂCURlîŢI, sat jud. Prahova, plasa Podgoria. 

Exploatare de petrol.
pAdurea-NEAGRA (schwartzwald), munţi 

în Germania (Baden şi WQrtemberg), de unde 
isvorăşte Dunărea şi Neckar.

pAdurenI corn. rur. jud. Arad, plasa Chl- 
şinău; 2564 Ioc. Staţie c. f. între Nădab şi Otiaca 
(de la Arad).

PAHIVŞŞTI, sat com. Duda jud. Fălciu; loca
litate cunoscută pentru vinuri.

PALTINţş (germ. hohb-rinne), staţiune cli
materică în jud. Sibiu, la 30 km. de oraşul Sibiu;
1400 m. alt.

pAltinoasa, com. rur. jud. Cîmpulung, pla
sa Humorului; 21(X) loc.

pAnaJIE, staţie c. f. jud. Tîmava-mică a- 
proape de Blaj.

PANGEŞTI, com. rur. jud. Putna plasa Sascut;
2867 loc. După legea 1929, sat circ. com. Sascut.

pApuşa ® fost schit jud. Vîlcea între măn.
Bistriţa şi Amota, tntem. probabil în timpul lui 
Mateiu Basarab. K ® vîrf al muntelui Gheazera 
jud. Muscel; altit. 2326 m.

PARHAVŢI com. rur. jud. Suceava. Are o 
biserică din 1522 făcută de logof. Trotuşanu. Sta
ţie c. f. Itngă Dărmăneşti pe linia spre Vama 
şi Gîmpulung.

pArTEŞTI ® staţie c. f. jud. Suceava linia 
Dărmăneşti—Vama—(Jîmpulung. 1f ® p.-de-jos, 
com. rur. jud. Suceava plasa Arbore; 4000 loc. 
t ® P.-DE-SUS, c. r. tot acolo; 2505 loc.

PAŞCANU MIHAIL wm- PAŞCANU.
PAtîRLAGE com. rur, jud. Buzău; staţie, o. f. 

linia Buzău—Nehoiaş; are un gimnaziu şl. o 
şcoală de meserii (1929)

PATRAŞGU wm- NICOLAE II.
pATRAŞGU oeoroe (*1872), pictor român.

Premiul naţional pentru artă în 1925.
pAtrAşgani, sat jud. Putna, plasa Ză- 

brăuţi. Aci a fost în ziua de 8 August 1917 o luptă, 
în care porţiunea de front ţinută de Ruşi a fost 
înfrlntă de Austro-Germani.

PATRAUŢII SUGEVEI ® com. rur. jud.
Suceava, plasa Dragomimei; 3632 loc.; biserică 
clădită de Ştefan cel Mare 1487.1) ® p.-pe-siret, 
staţie c. f. pe linia laterală Garapciu—Giudei. 1f ® 
P.-DE-JOS, c. r. jud. Storojineţ, plasa Sireţelului;
2507 loc. U ® p.-DE-sus, tot acolo; 3782. După 
legea 1929, ambele sînt sate din circ. com. 
Pătrăuţii-pe-Siret.

pAtROAIA, fostă mănăstire jud. Dîmboviţa, 
fundată în ’ 1715 de către un Cantacuzino şi un 
Greceanu.
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pĂT. PATULELE, com. rur .jucl. Mehedinţi plasa 
'Blahniţa; 4173 loc. După legea 1929, are în circ. 

rtL sa 9 sate.
PfiUCESCU GRIGORE (*1842tl897), advocat şi 

ora politic român. A fost magistrat (1866), ajun- 
glnd procuror la Curtea-de-Casaţie (1868); apoi 
deputat (prima dată 1875) în multe legislaturi, 
vice-prezident al Camerei, ministru de domenii 
sub prezidenţa lui L. Catargiu şi a Gener. Mânu 
(1889); ziarist, a condus „Timpul” şi „Epoca”. 
A fundat, cu alţii, revista de specialitate,,Dreptul” 
(1873). A publicat un studiu asupra Obligaţiunilor 
(1878) şi altul asupra chestiunii agrare.

PĂULENI, com. rur. jud. Cetatea-Albă plasa 
Volintireşti; 2768 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Frumuşica-Veche.'

PĂULIŞ com. rur. jud. Arad, plasa Radna; 
2207 loc. Staţie c. 1. Intre Radna şi Arad.

pAUN I04N (FiNOio) (1868tl895), scriitor ro
mân. A publicat poezii în ,,Contemporanul” (1890 
ş. u.), „Evenimentul literar” (1894).Dupămoartea 
lui s’a publicat un volum: 'Versuri si proză (1896).

pAUN vasile (*1850 ti908), profesor şi scriitor 
român! A fost profesor la liceele ,,Sf. Sava” şi 
„Gh. Lazăr” din Bucureşti; a dat lecţiuni de limba 
română fostului Rege Perdinand. A publicat poezii, 
studii de literatură (Ficţiune, imagine şi compa- 

■ raţiune, 1896; înrudirea poeziei cu celelalte arte, 
1898) şi multe articole diferite în diverse ziare la 
cari a colaborat.

pAUNEŞTI, com. rur. jud. Putna plasa Adjud; 
5400 loc. După legea 1929, are în circ. sa 6 sate.

PECENEGI (sau paginaţi), popor barbar de 
rasă mongolă, după unii, resturi ale vechilor Huni. 
Au trăit în regiunea 11. Volga, apoi au venit pînă 
la gurile Dunării (sec. ix), au trecut în ţările ro
mâne şi pe la mijlocul sec. x au început năvăliri în 
imperiul bizantin. învingători la început, soarta 
se schimbă şi prin sec. xu sînt distruşi de împăra
tul loan Gomnenul. In toponimia noastră au 
rămas urme de la ei, numiri de localităţi şi ape.'

PECEŞTEA, com. rur. jud. Orheiu, plasa Răs
popeai;'2814 loc. După legea 1929, sat com. Răs- 
popeni.

PECICA com. rur. jud. Arad; plasa Pecica; 
9149 loc. Staţie o. f. capul liniei laterale care 
pleacă de la Arad.

PECIEI, goU în Marea Galbenă (Asia de E.) 
tw Asia şi harta.

PECINEAGA sau FECENEAGA O com. rur. jud. 
Tulcea plasă Topolog; 2040 loc. 1) © numele a 
două pîrae din Dobrogea, se varsă în Dunăre.

PECIUL NOU com. rur. jud. Timiş-Torontal 
plasă Giulvăz; 2504 loc. Staţie c. f. linia late
rală Timişoara—Cruceni.

PECS [peci] (germ. PtJNFKiROHEN), oraş în Un
garia; 47.560 loc. Are o catedrală zidită pe la 1064.

pedagogii (= şcoli pentru pregătirea învăţă
torilor) în Transilvania: Blaj, înfiinţat 1833, Arad, 
în-r. 1811, Năsăud, înf. 1859.

PEDRO D’ALCANTARA ('179811334), fiul re
gelui loan VI al Portugaliei, declară Brazilia in
dependentă şi se încoronă ca împărat (1822).

PEEL [pil] ROBERT (*1788 tI850), om politic 
englez. Deputat la 21 de 
ani, apără acteie partidu
lui conservator, fu secretar 
al Irlandei şi combătu pe 
O’Connel; ininistru de in
terne (1822 şi 1828), de 
finanţe (1834), prezident 
de consiliu de două ori 
(1841,1846), făcu multere- 
forme, mai ales în finanţe.

PEG.^S, fiinţă jmitolo- 
gică greacă. Cal înaripat 
întrebuinţat de diferiţi 
eroi, apoi de poeţi cari 
voiau să se ridice în Olimp; deveni astfel simbolul 
inspiraţiei poetice.

PEI-HO, fluviu în China, se varsă în golful 
Pecili; lung 556 km.

Pegas.

PEIPUS, lac în Estonia; supr. 3513 km. p.
PE-KIANG, rîu în China, afiuent al 11. Si- 

kiang; lung. 380 km.
PEKING (azi se numeşte feifing), oraş în Chi

na pe fluviul Peiho, capitala imperiului; ca. 
1.500.000 loc. (i^ harta Chinei). Are ca port Tien- 
tsin la golful Pecili .

PELAGHIA cuvioasa (sec. v), prăznuită de 
biserica ortodoxă la 8 Octombrie. Era comediană 
şi avea succese mari şi mari bogăţii. Ascultînd în- 
tr’o zi o predică, s’a convertit, s’a botezat şi a 
trăit pînă la sfîrşitul vieţii într’o peşteră pe mun
tele Măslinilor.

PELAGHIA Dm TARB, prăznuită de biserica 
ortodoxă la 4 Maiu. A trăit pe timpul lui Dio- 
cleţian; era logodnica fiului împăratului. Con- 
vertindu-se la creştinism, logodnicul ei s’a sinucis, 
iar Pelaghia a fost omorltă în chinuri.

PELASGI, poporul primitiv al Greciei; El 
locuiau şi în. insulele din marea Egee, Ionică, şi 
unii se stabiliră în ItaUa.

p£l£:e, munte în insula Martinica; 1330 m. 
Vulcan stins, dar în April 1902 a izbucnit şi a 
acoperit oraşul Saint-Pierre.

PELEŞ, pîrău în jud. Prahova. Se varsă în 
r. Prahova, trece pe lîngă Castelul zis Peleş din 
Sinaia. Apă repede. Din legendele despre el s’a 
inspirat Carmen Sylva ca sa scrie Poveştile Pele- 
şului.

FELEŞ, castelul regal din Sinaia, zidit de Regele 
Carol I, între anii 1875—1883.

Castelul Peleş.

PELIMON ALEXANDRU (*182011881), scriitoF 
român. A publicat, incepînd de la 1846, numeroase 
volume de poezii, piese de teatru, cîteva povestiri 
istorice [Bătălia de la Călugăreni, Campania 
din Crimea, 1855, Revoluţia din 1848, 1886) şi 
mai multe traduceri din Lamartine, Al. Dumas 
(Trei Muşchetari), Cămile Souvestre, B. de Saint- 
Pierre (Coliba indiană), etc.

PELISSIER [pelisie] jean jacques (*1794 
tl864), general francez, luptă în Algeria, supu- 
nînd triburile din Sud; în războiul Crimeei, cuceri 
tumul Malacof; apoi fu ambasador, guvernator al 
Algerieif

PELL£ haurice (*1863tl924), general fran
cez. A fost, înainte de războiu, ataşat militar la 
Berlin. A avut rol important în timpul marelui 
războiu; mai tîrziu a fost trimis în Siria şi în 1923 
a reprezentat ţara sa la conferinţa de la Lausahne.

,PELLETIER [pel’tic] fierhb (*1788tlS42), 
chimist francez, făcu descoperiri importante: sul
fatul de chinină (premiat cu premiul Montyon 
1827) prof. la şcoala da farmacie, membru al Aca
demiei: de ştiinţe (18401.

PELLICO SILVIO (’*ca. 1789tl854), scriitor 
italian; profesor. Acuzat că face parte din socie
tatea carbonarilor, fu osîndit la moarte de tri
bunalele austriece (1822), dar împăratul ti schimbă 
pedeapsa şi stete 10 ani închis. Liberat, scrise 
memoriile mtit. Închisorile mele (l833), cari avură 
mare succes. în româneşte s’au tradus de Cleiia 
Bruzzesi (1878) şi de N. Pandelea (1910). Altă 
op. tradusă: Datoriile omului (de P. M. Georgescu 
1892).
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PELOPONIÎS (PELOPONBZ), penisulă a Gre
ciei, legată prin istmul de Corint. Numele modem; 
Mareea (••• grecia).

PENCOVIGI EnsTATnr, ofiţer român. Colonel 
în 1870. Membru în comitetul permanent de pe 
lingă Statul-major general.Ministru de războiu 
în guvernul lui loan Ghica (1870). Mai tîrziu 
Înaintat general.

PENDJAB, provincie în India la N. V.; supr. 
258.591 km. p., 20.685.000 loc. (i^ASiA). Cap. 
Delhi.

PENDBDECA CONSTANTIN, eterist, venit cu 
Alex. Ipsilante în Bucureşti. A rămas aci după 
fuga lui şi a dovedit multă îndrăsneală.

PENELOPA, persoană mitologică greacă, soţia 
lui Odiseu (Ulise). In timpul cînd soţul ei era dus 
în războiul troian se răspîndise vorba că a murit 
şi mulţi pretendenţi o cerută în căsătorie; ea tot 
amina răspunsul pînăva termina de ţesut o pînză, 
dar ce lucra ziua desfăcea noaptea şi astfel trecu 
vremea pînă se întoarse Odiseu. De aci expresia 
pînza Penelopei, o afacere care nu se mai ispră
veşte.

PENEŞ CURCANUL, poezie de V. Alecsandri, scrisă 
în 1877 (tipărită în „Convorbiri literare” 1878). 
E o povestire a unui soldat din care reese firea 
ostaşului român.

PENINSULA balcanica. Ziar al intereselor Româ
nilor macedoneni, apărut în Bucureşti în 1894 sub 
direcţia lui Ştefan Mihăileemu, care l-a condus 
pînă cind a fost ucis de un Bulgar; apoi a continuat 
pînă în 1901.

PENTATEUCUL, numele primelor 5 cărţi din 
Vechiul Testarnent: Geneza (Facerea), Exodul 
{Kşirea.), LcviHcul,Numerii,Deuteronomul (A doua 
lege). S’ar Ii scris de Moise prin sec. xv a. Chr. La 
noi s’a tradus întîiu în parte In Palia de la Oră- 
ştie (M-acestonv.) şi complet in Biblia lui Şerban şi 
alte traduceri ulterioare, între cari cităm ediţia 
Sf. Sinod din 19'i4. ,

PENTELţîU, munte jud. Buzău corn. Goi- 
deşti, 1753 m. alt. Pe aici multe turme de oi cari 
dau un lapte bun şi într'o vreme erau pe aici cele 
mai vestite căşării (la Viforîta, ş. a.).

PEPENI, corn. rur jud. Bălţi, plasa Pepeni; 
2365’loc. După legea 1929, sat circ. corn. Sîngerei.

PERA, cartier din Constantinopol, locuit din 
vrerriuri vechi mai ales de Europeni de diferite 
naţionalităţi (Peroţi).

PERGIN [persin] alexandre (*1846 tl928), 
general francez. A comandat în luptele dinAlsacia, 
Ia începutul operaţiilor militare. A publicat scrieri 
asupra războiului.

PEREGOP, istm, uneşte Grimeea cu continen
tul.

PERESGHIVUIi, plrău jud. Tutova, se varsă 
în rîul Bîrlad.

PERESEGINA, com. rur. jud. Orheiu, plasalsa- 
cova; 5075 loc. După legea 1929, are în circ. sa 
8 sate.

PERET, com. rur. jud. Teleorman, plasa Ro- 
şiorii-de-Vede; 5924 Ioc. Staţie c. f. linia Re
tori—Zimnicea.

PERGAM, oraş în AsiaMică, fondat de un pers. 
legendarP'ergamos; cucerit de Alexandru cel Mare, 
deveni capitala Regatului cu acelaşi nume; după 
Attal III fu declarat provincie romană (138 a. 
Chr.). Vestit în anticitate printr’o bibliotecă de 
200.000 volume şi prin fabricarea pergamentu
lui. In evul mediu a făcut parte din imperiul 
bizantin şi apoi din imp. turcesc.

PERI, mănăstire în Transilvania, jud. Mara
mureş. Aci a fost reşedinţa unui episcopat or
todox pe la 1620, înfiinţat nu după norme cano
nice, căci episcopii erau aleşi de către preoţii din 
partea locului. Principii Transilvaniei au recuno
scut-o şi unii episcop! s’au hirotonit de Mitropoliţii 
Moldovei. S’a desfiinţat In 1733.

PERIAM, nom. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Periam; 5265 loc. Gimnaziu de băeţi. staţie c. f. 
între Timişoara şi Vîlcani.

PERIBEGAvri, com. rur.-jud. Cernăuţi, pla-

Penele.

sa Nistru; 2574 loc. După' legea 1929, sat din 
circ. com. Nepolocăuţi.

PERIGEIU, com. rur. jud. Sălaj, plasaŞimleul 
Silvaniei; 2534 loc.

PERIGLE (*499t429 a. Chr.), om politic ate
nian, mare orator. A guvernat Atena In timp de 
30 de ani şi a obţinut mari succese în lupte cu unele 
state ale Greciei, mărind presti
giul patriei sale, a .organizat după 
principii democratice conducerea 
puterilor publice, a înfrumuseţat 
Atena cu construcţiuni măreţe şi 
cu opere de artă de mare valoare, 
a încura.iat pe artişti şi pe poeţi, 
astfel că epoca guvernării lui s’a 
numit ,,secolul lui Perlele”. In tim
pul războiului peloponeziac a în
ceput a pierde din autoritatea sa, 
a fost chiar înlăturat pentru cîtăva 
vreme de la comanda armatei. A 
murit în timpul vestitei ciume, care a adus mari 
nenorociri asupra Atenei şi despre care vorbeşte 
inimicul său Thueidide.

PERIDE AR. (*1848 tl906), medic român, 
originar din Basarabia. A fost profesor la facul
tatea de medicină din Iaşi (1885). A publicat o 
carte despre reumatism (1868) şi la Paris despre 
oase, probabil teza de doctorat, 1874.

PERIENI, com. rur. jud. Tutova,plasa Simila; 
2430 loc.

PfiRIER [perie] GASIM.IR jean paul (*1847 
tl907), om politic francez. Ministru în mai multe 
rînduri, prezident de consiliu (1893), a fost ales 
prezident al Republice! după uciderea lui Camot 
(1894), dar un curent ostil s’a format în Cameră 
şi el a socotit nemerit să demisioneze (1895) şi să 
se-retragă din viaţa politică.

PERIEŢI, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa Slo
bozia; 2210 loc. După legea 1929, are în circ. sa 8 
sate.

PERIŞ, staţie c. f. jud. Ilfov com. Cocioc, linia 
Bucureşti—Ploeşti.

PERNIGE angelo, istoric italian. S’a ocupat 
cu is’toria bizantină şi cu istoria statelor balcanice. 
Membru corespondent al Academiei Române 
(1926).

PERRAULT [pero] oharles (*1628 fl703), 
scriitor francez. Membru al Academiei franceze 
(1670); fu adversarul clasicismului şi susţinătorul 
modernismului în aşa numita cearta dintre antici 
şi moderni; dar renumele îi stă în colecţia de bas
me publicate pentru distracţia copiilor lui (1697) 
şi cari deveniră celebre în toată Europa. La noi 
trad. Poveştile (de I. Răşcanu, Bibi. p. t.).

PERRIN JEAN, chimist francez. Profesor de 
chimie şi fizică la facultatea de ştiinţe din Paris, 
distins cu premiul Nobel. S’a ocupat de chestiunea 
atomului, de problema fluorescehţei, etc. A vizitat 
ţara noastră şi a ţinut conferinţe. Membru onorar 
al Academiei Române (1930).

PERRONGITO EDUARDO (*1852), medic ita
lian. Profesor l'a şcoala veterinară din Torino; în
temeietorul ştiinţei veterinare modeme. A lucrat 
cu Pasteur şi alţii la studierea boalelor speciale 
ale animalelor şi a boalelor microbiene cari se 
transmit omului prin animale. Membru Onorar al 
Academiei Române (1922).

PERROT[pero] GEORGES (*1832 tl914), arheo
log francez. A făcut călătorii în Grecia şi Asia 
mică şi a publicat opere de arheologie şi epigrafie. 
El a dat textul Testamentului lui August, cunoscut 
sub numele de monumentum ancyranum.

PERSHING [perşin] JOHN (*1860), general 
american. A comandat trupele în războiul ou 
Spania cînd a ocupat Pilipinele (1899—1903), şi 
în 1917 a fost şeful armatei americane din Franţa.

PERSIA (mahAlie-i mahrusseh-i iran), stat în 
Asia. Se mărgineşte la N. cu Caucazia, Marea Cas- 
pică şi Turchestan, la E. cu Afganistan şi Belu- 
cistan, la S. şi S.-V. cu Golful Oman şi G. Persic, 
la V. cu Turcia şi Irac. Supraf. 1.645.000 km. p., 
9.000.000 loc. Dens. pop. 5,5 loc. pe km. p.

PEL-
PER
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ppR_ Cuprinde cea mai mare parte din podişul Ira- 
D__ milui, care are o înălţime de 1500 plnă la 2500m. 
rto deasupra nivelului mării, iar munţii cari îl închid 

spre N,, N.-V. V. şi S. au înălţimi cari ajung pînă 
la 5000 m. Aceşti munţi pe de o parte pornesc 
din Munţii Armeniei, merg pe lingă M. Caspică 
sub numele de Elburz şi 
continuă în regiunea Ko- 
rasan, pe de alta coboară 
tot din spre Armenia şi 
merg pe lingă golful Per- 
slc prin provincia Luri- 
stan pînă în Kirman; la 
E. sînt alte şiruri cari fac 
hotarul spre Afganistan 
şi Belucistan. Vîrfuri prin
cipale: Demavmd (5670 
m.), Korasan (4360),
Sahend (3550), Zagros 
(5180 m.)

FlQviisirtnri; Lar,AtTek.
Gurgan (în M. Caspică)^
Heri, Bud, Murgab, Is- 
larab (înM. de Arai), Ka- 
run (care se varsă în Şat- 
el-Arab şi astfel în Golful 
Persic). In centru sînt 
rluri cari isvorăsc din 
munţi şi nu ajung la vreo 
apă mai mare, ci se pierd 
în nisipuri sau se varsă 
în lacuri închise {Urmia 
Hamun, Niriz). Cel mai 
important din acestea 
este Helmmd.

■ In golful persic stăpî- 
neşte insulele Bahreim.

Persia se împarte în 20 
de provinicii, din cari mai 
importante sînt: Azer- 
beidjan, Kurdislan, Irak- 
Adjemi, Lmistan, Korasan, Kuhistan, Farsistan. 
Cap. Teheran. Oraşe pr. Tabriz (Tauris), Ispahan 
Kirman, Şiras, Abadeh, Bmder-Buşw (Bnshir). 
portul cel mai important la G. Persic, Buru-djird, 
Şuster (Chouster), Hamadan (vechia Ecbatana), 
Meşed (Meched).

Persia e un stat foarte vechiu. Scăpînd de su
premaţia Asiriei, deveni prin sec. vi a. Chr. un 
regat puternic, care cuprinse Egiptul (548 a.Chr.), 
învinse pe Macedoneni şi armatele ei ajunseră 
Ia Dunăre; după încercări zadar
nice de a supune Grecia, iegatul 
însuşi fu cuprins de Alexandru 
cel Mare, apoi căzu sub Părţi. In 
sec. m şi iv Persia se luptă cu 
Turcii, cu Arabii; prin sec. xi, fu 
cucerită de Seleucizi, de Mongoli; 
apoi se ridică prin sec. xvi, for- 
mînd noul regat persan, dar iar 
decăzu, fiind silită in sec. xixsă 
cedeze B.usiei unele din provin
ciile sale. In 1906 Şahul Muzafer- 
ed-Din proclamă o constituţie, 
pe care succesorul lui o desfiinţă.
In timpul războiului mondial a 
fost atacată şi de Ruşi şi de Turci; iar în anii din 
urmă e turburată de miş
cări bolşevice.

FţlRSTT OEOROE A.
(tl903), medic veterinar 
romăn. A fost profesor la 
Şcoala superioară de me
dicină veterinară.

PERU (REPUBLICA DEL 
PERU), Stat în America de 
sud. Se mărgineşte la N. cu 
Equadorşi Columbia, la E. 
cu Brazilia şi Bolivia, laS. 
cu Ghili şi Oceanul Pacific, 
la V. cu Oceanul Pacific,
Supraf. 1.355.054 km. p.; 5.350.000 loc. Densil.

pop. 4,3 loc. pe km. p. Ţară muntoasă, străbă
tută de CoTdilicri(Anzi). Vîrfuri mai importante: 
Cuzco (6153 m.), Hwascan(6721 m.).

Din cauză că faţă de ţările din E., Peru are munţi 
înalţi pînă spre Ocean, fluviile şi rîurile pornesc 
din această ţară şltrec spre E. spre a se vărsa în

T u B c

K o rasan

RI5TAN

kuhistan

S I s

Harta Persiei.

Persan

Locuitor din Peruj 
(indigen)

Oceanul Atlantic. Astfel sînt: Maranon cu Hua- 
laga, Ucayali, Isanas, Bio Madre de Dios, Bio 
Purus.

Cap. Lima. Oraşe pr. Callao, Arequipa, Cuzco, 
Ayacucho, Catacaos.

Aci a fost înainte de descoperirea Americei (ca. 
1021), regatul Incaşilor, în care se desvoltă o 
importantă civilizaţie. Cucerit de Pizaro (1532), 
fu provincie spaniolă plnă în 1824, cînd deveni 
independent prin luptele lui Bolivar.

PERUGIA (fr. pEbouse), oraş in Italia (Um- 
bria); 72.995 loc. Are un palat municipal care 
datează din sec. xiv.

PERUGPJO VANUOCI PIETRO (*1446tl524), 
pictor italian. A lucrat în Umbria, în Florenţa, în 
capdla Sixtină la Roma. El face parte din prima 
generaţie a renaşterii italiene. Opere mai cunoscu
te: Sflnta familie (Paris, Louvre), Schimbarea 
la iată (Perugia), Punerea Inmormtnt (Florenţa).

PESAG ® corn. rur. jud. Timiş-Torontal plasa 
Periam; 2889 loc. H ® staţie c. f. linia Arad—Jim- 
boUa între Periam şi Lovrin.

PESTALOZZI HEiNRloa (*1746tl827), peda
gog elveţian. A dus o viaţă agitată, _
a încercat o sumă de întreprin
deri şi in toate a fost nenorocit.
După ce a voit să facă grădinărie 
şi creştere de vite, a deschis o 
şcoală pentru copii săraci, ca să 
le dea şi învăţătură şi pregătire ! 
pentru viaţă (băieţii, agricultură; 
fetele, gospodărie şi grădinărie),; 
cunoscută sub numele de şcoala de 1 
la Neuhof (cantonul Argovie).
Ideile sale au devenit cunoscute H. Pestaiozzi. 
prin clteva cărţi, între cari Leonard 
şi Gertruda (tip. la Berlin 1781) şi în timpul revo
luţiei franceze s'a văzut numit cetăţean de onoare 
al Franţei şi a stat cîtva timp la Paris. Întorcîn- 
du-se în Elveţia, a continuat să încerce aplicarea 
ideilor sale prin diferite instituţiuni, între cari
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cea din Yverdm, cu Începuturi fericite, dar pără
sită după mari decepţiuni. A publicat atunci şi 
cărţi importante şi a avut satisfacţia să vadă că 
Fichte, In discursul său către naţiunea germană, 
a dat metoda lui Pestalozzi drept model pentru 
compatrioţii săi. Trad. rom. Cum îşi învaţă Ger- 
truda capiii (de E. Bălteanu, 1898),
Leonard şi Ghertruda (de I. A. Ră- 
dulescu-Pogoneanu, 1909).

PEŞTERA ® schit jud. Dîmbo
viţa, fundat în 1819 de loan Baltac.
E ascuns ca într’o peşteră între 
munţi, t @ fost schit cu biserică zi
dită în 1675 de pîrcălabul Bosie pe 
malul r. Răut, jud. Orheiu.

PEŞTIŞANI, corn. rur. jud. Gorj, 
plasa Vulcan. Şcoală de meserii 
(1929).

P^TAINHBNBI PHILIPPE (*1856),
' mareşal francez. A comandat în 1915 
armata de la Verdun, a fost apoi, 
între 1917 —1919, comandantul ar
matelor de N. şi N.-E.; în 1922 in
spector general al armatei franceze.

PETGOVIGIVLADIMIB, naturalist 
sirb.’ Profesor la Universitatea din 
Belgrad. A făcut cercetări şi in Ro
mânia, e membru in asociaţia geolo
gilor carpatici şi a luat parte la re
uniunea din Bucureşti. Menobru co
respondent al Academiei Române 
(1928).

PETELEA corn. rur. jud. Mureş 
plasa Reghin de jos; 2100 loc. Sta
ţie c. f. între Reghin şi Tîrgu-Mureş. 1

PETERSBUHG, oraş în Rusia, 
zidit de Petru cel Mare (1703). A fost 
capitalaRusiei pînă în 1918. In tim
pul războiului mondial şi-a schimbat 
numele în Petrograd, iar după insta
larea regimului bolşevic s'a numit 
Leningrad.

PETIGA ştefan (*1877 tl904), 
ziarist şi scriitor român. A pubiicat 
într’un volum trei Poeme (1902), iar 
postum a apărut Cîntecul toamnei 
(1909).

PETIT DE JULESVILLE [p’ti... jtUvil] LODI3 
(*1841tl900) scriitor francez, profesor la şcoala 
normală superioară. Op. pr. Istorialirnbii şi a li
teraturii franceze în 8 voi. (începută 1896).

PETLIURA (tl927), general rus. în timpul 
mişcărilor revoluţionare ce au urmat după răs
turnarea regimului ţarist şi-a organizat o armată 
de rezistenţă în Ucraina, a fost chiar prezidentul 
repubUcei din această regiune, dar a fost învins 
de armatele sovietice şi silit a se expatria.

PETOfi sandob (alexandru)
(*1822 tl849), poet ungur, ucis 
în lupta de la Sighişoara, în tim
pul revoluţiei ungare contra 
Austriei. Autor al imnului re
voluţionar maghiar din 1848. Din 
operele lui trad. rom. bucăţi a- 
lese în diferite reviste („Litera
torul”, 1880, „Familia”, „Ra
muri”, 1908 ş. u., „Convorbiri 
critice”, 1908, „Neamul româ
nesc literar”, 1909, „Junimea 
iiterară”, 1907, „Sămănătorul”,
1910) de O. Goga, I. Vulcan, I.
U. Soricu, V. Stoica, N. Vulo- 
vici, P Dulfu, V. Loichiţă, I.
Broşu. In volume: Apostolul (de 
St. O. losif, 1896), Poezii alene 
(de St. O. losif, 1897), Funia 
călăului (de I. R. Dietrich şi C.[
Ghlţeanu, 19o9, de V. Mircea, 
f. a.).

PETRARGA FRANOESCO
(*1304 tl374), poet italian, stu- 
diă dreptul şi teologia, trăi mai mulţi ani la Avig-

non (Franţa), unde cunoscu peLaura, căreia li In- PES- 
chină sonetele sale. Trad. rom. puţine: de G. Panu 
(,,Conv. Ut. vu), A. L. Bolcaş („F^amiUa”, xxxu), PET 
T. M. Stoenescu (,,Literatorul", *11, partea I).

PETRESGU GEZAR (* 1892), ziarist şi scriitor 
român. Premiu naţional p. proză 1931. S'afăcut cu-
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noscut prin voi. de nuvele Scrisorile unui răzeş 
(1922) şi Drumul cu plopi (1924). A pubUcat alte 
culegeri şi nuvele şi apoi mai multe romane: întu
necare (1927), Aranca ştima lacurilor. Comoara 
regelui Dromichet. Omul- din vis,

PETRESGU DilQTBiE (tl896). fost profesor 
de astronomie şi geodezie la Facultatea de ştinţe 
din Bucureşti (1863).

PETRESGU OHEOBGHE, jurist român. A fost 
prezident'de secţie la Curtea de Casaţie.

PETRESGU VANOHELI CBUŞOVEANU scrutor 
român din Macedonia. ’ A publicat Mostre de 
dialectul macedo-român (basme, poezii), 1881.

PETRESGU ZAHARţA (*1841 tl901), medic ro
mân. A fost profesor de terapeutică la facultatea 
din Bucureşti (1870); medic militar, a ajuns la 
gradul de general şi a fost inspector medical. 
Membru corespondent al Academiei Române 
(1885). Opere pr. Elemente de farmacologie, 1870; 
Elemente de terapeutică, 1884; memorii şi rapoarte 
prezentate la diferite congrese.

PETREŞTI ® corn. rur. jud. Alba, plasa Se
beş; 2490'loc. I ® com. rur. jud. laşi, plasa Co- 
pou; 2155 loc. St. c. f. între Vasile-Lupu şi Bălţi.

PETRI VASţLE,pedag. român în Transilvania, di- 
recto'raişcoalelor grăhiţereşti, profesor ia pedago- 
giuidin Deva. A dat direcţivc noi în activitatea cor
pului didactic primar: cărţi didactice {Abecedar, 
1864, Legendar) şi cărţi de metodică [Scriptolegia, 
1872, Plan de lecţiuni). A condus revista Şcoala 
română de Ia 1878 pînă la 1881.

PETRIGEIGU ŞTEFAN, domnitor al Moldovei 
1672—1674.’Avînd Turcii războiu cu Polonii, cer 
boerilor să aleagă pe unul din ei în locul lui Duca 
cel mazilit şi pus la închisoare. Clucerul Petriceicu,
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PET- luind astfel domnia, servi interesele Turcilor, fără a
PET prejudicia pe ale ţării; dar mai tîrziu se hotărî a 

părăsi pe Turci şi a trece în partea Polonilor(contra 
părerii boerilo* şi în special a lui Miron Costin). 
Se Înţelese cu Grigore Ghica din Muntenia şi 
am Îndoi trădară pe Turci şi înlesniră Polonilor 
o mare victorie sub zidurile Hotinului (10 Noem- 
brie 1873). Această politică nu le-a fost de mare 
folos, fiindcă Polonii nu i-au putut ajuta în dea- 
juns şi şi-au pierdut tronul. Petriceicu a fugit în 
Polonia şi acolo a rămas.

PETHIGENI, corn. rur. jud. STbrojineţ, plasa 
Dumbrava-Roşie; 4427 loc. Staţie c. f. între Dor- 
neşti şi Adîncata.

PETRICU I04N (j-1902), fost profesor de chi
mie anorganică ia Facultatea de ştiinţe din Bucu-- 
reşti (1895).

PETRILA, corn. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Petroşeni’; 10.926 loc.

PETRINI PAtJE (*1847 tl924), medic romăn. 
Doctor de la Paris şi intern al spitalelor. Profesor 
de anatomie la facultatea de medicină din Bucu
reşti (1888), medic primar al Aşezămintelor Brîn- 
coveneşti. A înfiinţat muzeul de anatomie la fa
cultatea din Bucureşti. A'fost de mai multe ori 
senator. Op. pr. Des injections hypodermiques de 
chlorhydrate de narcăne, teză, 1871, Paris; 
La l&pre m Roumanie, 1897.

PETRINI-GALAŢI M. (*1846 tl926), medic 
român. Profesor de clinică dermatologică la facul
tatea de medicină din Bucureşti, director general 
al Serviciului sanitar. A publicat articole în rev. 
„România medicală”, „Spitalul” ş. a. Dintre vo
lume, cităm: Le traitement de la syphilis, 1889; 
Lecţiuni de clinică dermatologică, 1891; Lecţiuni 
asupra boalelor de piele, 1892.

PETRINO ALEXANDRU (* 1824tl898), om po
litic român ‘în Bucovina. A fost 
deputat în Dieta Bucovinei şi în'
Camera din Viena, a fost şi mi- ' 
nistru în 1870; a stăruit pentru 
curentul autonomist şi a ajutat 
mişcarea economică românească, 
înfiinţînd o bancă în fruntea căreia 
a stat el însuşi.

PETRINO DIMITRIB (*1846 
+1878), scriitor român din |Buco- 
vina. După o viaţă aventuroasă, 
a fost nevoit să vie în Iaşi (1875), 
unde a fost numit prin sprijinul membrilor ,,Ju
nime!”, bibliotecar. A murit în Bucureşti. Muite 
din poeziile sale au fost publicate în „Convorbiri li
terare” şi în volume: Flori demormlnt (1869), Lu
mini şi umbre (1870), Râul (1875). A fost membru 
corespondent aPAcademiei Române. (1877).

PETRO GRAD tm- PETEBSBURG.
PETRONIUS ARBITER OAIUS (+ ca. 66 p. Chr.), 

poet la tin,'avu mare trecere 1 a curtea lui Neron, care 
însă îi porunci să se sinucidă, ceea ce făcu în mij- 
locui unui somptuos banchet. Lui i se atribue frag
mentul de roman Saiyricon, transmis din anti
chitate. Trad. rom. de G. Popa-Liseanu în rev. 
„Flacăra”, 1921—22, de I. M. Marinescu în vo
lum, 1923, şi sub titlul Orgia romană, 1918.

PETROŞANI (sau PETROŞENI) (î) com. urb. 
jud. Hunedoara plasa Petroşeni; 14.000 loc.; aci 
sînt vestitele mine de cărbuni. Are un gimnaziu 
de fete şi un liceu de băeţi. în apropierea acestei 
comune s'au petrecut fapte importante la începu
tul războiului pentru întregire După luptele din 
zilele de 14—22 Septembrie 1916, locaUtateă a 
fost ocupară de armata inimică; armata română 
o reia în ziua de 24 Sept., după o puternică 
contraofensivă; dar nu se poate folosi mult de 
acest succes, căci o pierde din nou In ziua de 
2 Octombrie şi de atunci încep mişcările de retra
gere dincoace de vechile îiotare. ţj ® staţie c. f. 
linia laterală de la Subcetate la Lupeni.

PETROŞIŢA wm- PIETROŞIţA.
PETROVÂ, com. rur. jud. Maramureş, plasa 

Vişeu; 3972 loc.
PETROVIGI lOAN (*1882), scriitor român şi

(Dini. Petriiio.

om politic. Profesor de filozofie la facultatea de 
litere din Iaşi. A fost ministru de instrucţie în 
guvernele prezidate de G-ral Averescu (1920 şi 
1926). Membru corespcmdent al Academiei Ro
mâne (1927). ApubUcat poezii( 1901—1910), arti
cole biografice (Amintiri universitare, 1920, Fi
guri dispărute, 1924), studii filozofice (Cerce
tări filozofice, 1907, Introducere in nietafizică, 
1924j, discursuri (Momente solemne, 1927), rela- 
ţiuni de călătorie (Raita prin ţară, f. a.).

PETRU, sfînt din Lampsac, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 18 Maiu. Pe timpul împăratului Dedus 
a fost martirizat, fiindcă n'a vrut să jertfească 
idolilor şi a stăruit ţp credinţă.

PETRU SFlNTUL (* ca. 10 a . Chr. + ca. 67 p. 
Chr.), primul din cei 12 apostoli. Se numea Simon 
înainte de a fi chemat de Isus, A trăit aproape de 
el şi evangheliile povestesc multe din faptele sale. 
A asistat la schimbarea la faţă a Iul Hrlstos. Clnd 
trupa de soldaţi a înconjurat pe Hristos ca să-l 
aresteze după trădarea lui ludp. Petru a scos sa
bia şi a tăiat urechia unui ofiţer. Atunci i-a zis 
Isus: ,,Pu'ne sabia în teacăl cine scoate sabia, de 
sabie va pieri”. Precum îi prezisese Isus, în noaptea 
judecăţii, cuprins de frică s’a lepădat de trei ori de 
învăţătorul său, lucru de care s’a căit toată viaţa. 
După înviere, Mîntuitorul s’a arătat apostolilor 
şi le-a poruncit să meargă în toată,lumea pentru a 
predica evanghelia. Petru începu întîiu în locu
rile unde trăise Domnul, apoi călători în Antiohia 
şi în alte ţări şi apoi la Roma, unde în timp de 25 
de ani lucră pentru organizarea bisericii; de aceea 
este socotit drept primul papă. A avut să sufere 
mult din pricină că a combătut pe Simon Magul, 
care dobîndise admiraţiunea lui Neron. înştiinţat 
că va fi arestat, a plecat din Roma. In, drum i-a 
ieşit înainte Domnul Isus şi cînd l-a întrebat 
Petru; Quo vadis, Domine?[\inâ.e te duci. Doamne?) 
i-a răspuns: Mă duc la Roma ca să fiu răstignit 
a doua oară. Apostolul a înţeles, s’a înapoiat şi 
s’a predat autorităţilor. A murit ca martir, după 
unii în aceeaşi zi cu Sf. Pavel. De aceea biserica 
creştină îi sărbătoreşte pe amîndoi în aceeaşi zi.

PETRU I ALEXEIEVICI zis.CEL MARE (*1672 
+1725), împărat al Rusiei. încoronat ţar la vîrsta 
de 10 ani (1682) împreună cu fratele său Ivan, care 
muri după scurt timp, se instrui singur cu ajutorul 
mai multor streini din Mos
cova şi începu să organizeze 
o armată după modelul euro
pean şi să pregătească flota 
(lucra el însuşi la construc
ţia vaselor). A făcut două 
călătorii în Europa occiden
tală: întîiu, cu nume de 
simplu lucrător, în Germa
nia, Olanda şi Anglia (1697) ;| 
apoi în Franţa (1717); tot' 
timpul îl întrebuinţa ca să 
studieze organizaţia şi viaţa 
din oraşele vizitate. Pentru 
a asigura ţării sale o eşire la mare, a într eprins 
războaie numeroase, mai ales cu Suedia şi cu 
Turcia şi a ajuns să ocupe teritorii importante 
la Marea Baltică. A introdus cu forţa toate formele 
externe ale civilizaţiei occidentale, luptînd cu 
împotrivirea clasei boereşti, care provocă rnai 
multe revolte, dar el le reprimă cu mare cruzune; 
pînă şi costumul occidental l-a introdus şi a silit 
pe Ruşi să-şi taie bărbile. S’a ocupat de organizarea 
administrativă şi financiară, de progresele in
strucţiei; a Întemeiat oraşul Petersburg, ' unăe 
şi-a mutat capitala, a supus puterea eclesiastică 
celei politice, desfiinţlnd partiarhatul şi instituind 
sinodul, care avea în sînul său im procuror re
prezentant al ţarului. Autoritatea lui a fost imensă: 
i s’a dat titlul de împărat şi numele de mare. Pen
tru istoria noastră el are mare însemnătate, de la 
el au început legăturile mai apropiate cu princi
patele. In 1711 Dim. Cantemir, Domnul Moldcnrei, 
s’a aliat cu el şi. a suferit consecinţele înfrîngerii 
comune. De atunci Sultanii au început a trimite

Petru I.
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ca domni pe diferiţi Greci din Fanar. In privinţa 
„testamentului" politic (prin care se urmărea cu
cerirea Gonstantinopolulm) cercetările istorice au 
ajuns la încheierea că nu aparţine lui Petru, ci 
este inventat la începutul sec. xix spre a da un 
fel de justificare necontenitelor războaie ale Ru
şilor contra Turcilor.

PETRU zis ARON, fiu nelegitim ăl lui Alexan
dru cel Bun a domnit în Moldova sau o singură 
dată (lorga) între 1451—1457 sau de trei patru ori 
(Xenopol) între 1444—1457, fie în unire cu fratele 
său Ştefan apoi cu nepotul său Alexandru, fie 
singur. El ucise pe fratele său Bogdan şi, la rîndul 
lui, fu gonit de fiul acestuia Ştefan (devenit cel 
Mare); se duse în Polonia sperînd ca, prin aju
torul de acolo, să reia tronul; dar interesele Po
lonilor hotărîră altfel şi dt aceea fugi în Transil
vania. Primit bine de regele Mateiu Gorvin, care 
voia să aibă un mijloc de ameninţare faţă de 
Ştefan, el însoţi—se zice — armata ungurească 
în expediţia în Moldova, dar, lupta de la Baia 
terminîndu-se cu victoria lui Ştefan, se întoarse 
în Transiivania, unde mai tîrziu (pe la 1569) fu 
ucis de oamenii lui Ştefan.

PETRU zis CERCEL, IV Cercel.
PETRU ERMITUL (t ca. 1115), considerat ca 

iniţiatorul primei cruciade prin predicile cari stîr- 
neau entuziasmul mulţimilor. „Dumnezeu voeşte!" 
erau cuvintele pe cari le repeta.

PETRU II ALEXEiEvici (1716-1730), împărat 
al Rusiei între 1727-1730, făcu un tratat de de
limitare cu Ghina

PETRUKARAOHEOROHEVici (* 1846 tl921), prinţ 
slrbj’fiul lui Alexandru K. A trăit mult timp în 
streinătat'e, a servit în armata 
franceză în timpul războiului 
din 1870: a fost proclamat rege 
al Serbiei în 1903, a suferit ne
voile începuturilor nenorocite 
ale războiului din 1914, dar s'a 
putut bucura de izbînda finală.
. PETRU III zis CEL MARE 
(*1236tl285), rege al Arago- 
nului (din 1276) şi al Siciliei 
(din 12821.

PETRU I MUŞAT, domn al 
Moldovei (ca. 1375—ca. 1391), 
după uciderea lui luga Goriato- 
vici. După unii ( lorga) se trăgea din familia înte
meietorului Bogdanprintr’ofemee numită Muiata-, 
după alţii (Xenopol) aparţinea unei familii • din 
Muntenia, a Muşeteştilor, poate înrudită cu Ba
sarabii. După Grigore Ureche, a domnit 16 ani. 
A căutat să menţină prietenie şl cu regele Po
loniei şi cu al Ungariei.

PETRU II, fiul lui Ştefan Muşat, a domnit în 
Moldova, dar data e nesigură (Xenopol: 1395—99, 
lorga: 1448—49). Se pare că a domnit cîtva timp 
împreună cu fratele său Ştefan, apoi s’au des
părţit şi au luptat pentru tron, ceeace a adus o 
expediţie a Polonilor spre a ajuta — pare-se — 
pe Ştefan.

PETRU I zis pAtraşou CEL BUN (tl557), domn 
al Munteniei între 1553—1557. Era fiul lui Radu 
Gălugărul şi tatăl lui Mibaiu Viteazul şi al lui 
Petru Gercel. A domnit puţin. A fost invitat de 
Turci să treacă în Ardeal ca să-i ajute în stă- 
pînirea acestei ţări. A fost otrăvit de un boer Socol, 
care voia să devină domn.

PETRU zis ŞCHIOPUL, domn al Munteniei (1559- 
1568) şi de trei ori al Moldovei (1574—1577, 1578 
—1579, 1582—1591). Era fiul lui Mircea Giobanui 
şi al iDoamnei Kiajna. A domnit întîiu în Muntenia 
sub regenţa mamei sale, cu greutăţi mari, fiind în 
mai multe rînduri atacat de boerii pribegi din 
vremea lui Mircea şi ar fi putut să continue, dacă 
nu ar fi intervenit cearta între mamă-sa şi Mihail 
Gantacuzino, om influent la Gonstantinopol, care 
voia să ia în căsătorie pe sora lui Petruşifu refuzat. 
De aci urmă nu numai mazilirea acestuia, dar şi 
trimiterea în exil. Dar iscusinţa Kiajnei şi cadourile 
bogate ce ştia să facă la momentul potrivit, izbu-

Petru I a] Serbiei.

Petru Şchiopul.

tiră ca după 6 ani, să dea fiului său de astă dată 
tronul Moldovei. Acum Petru, în vîrstă matură, 
urmă o politică personală, sprijinjndu-se pe ele
mentul boeresc. Poate că de aceea a fost puţin 
iubit de ţărani: ei au ajutat năvălirile preten
denţilor cari îl răsturnară, de două ori: în 1577 
veni Nicoară Potcoavă, îl învinse, dar nu putu 
păstra tronul, fiindcă Turcii reintronară pe Petru; 
în 1878 veni Alexandru Potcoavă şi lucrurile se în- 
tîmplarălafel. Darpesteun an 
şi cîteva luni Turcii îl maziliră 
şi-l trimiseră în exil la Alep.
De aci isbiiti să scape şi să 
vie din nou în 1582 la tron.
Acum căută să-şi dobîndească 
un nou sprijin prin legăturile 
ce stabili cu Papa Sixtus şi 
deci şi cu Polonii. Incurajînd 
cultul catolic, fiind lăudat în 
scrisorile ce primea, încercă 
să dobîndească prin Turci tro- ” "’ 
nul Poloniei (la moartea lui 
Ştefan Bathori, 1586), fără a 
izbuti. Soarta însă nu-isurîse mult timp. Se iviră 
mai mulţi pretendenţi şi unii veniră chiar cu oştiri 
streine. De aceea, temîndu -se poate că va pierde 
bunăvoinţa Turcilor, fugi din ţară în August 1591 
şi, după ce rătăci prin cîteva state apusene, muri 
la Iimsbruk cîndva după 1593 (căci la această 
dată e pomenit ca fiind în viaţă).

PETRU zis CAZACUL, domn al Moldovei cîteva 
luni în anul 1592. Venind cu oşti căzăceşti, răstoar
nă pe Aron Tiranul, dar este gonit de o armată 
trimisă de Sigismund Bathori după cererea Tur
ciei.

PETRU zis RAREŞ (ti546), domn al Moldovei 
1527—1538 şi 1541-;-1546. Era fiu natural al lui 
Ştefan cel Mare şi năzuia la tronul Moldovei încă 
din timpul lui Bogdan, dar nu-şi realiză dorinţa 
decît la moartea lui Ştefăniţă (1527), clnd boerii 
pribegi îl proclamară Domn. Legenda spune că 
era pescar şi a primit vestea alegerii sale* cînd se 
afla în drum cu un corivoiu de care cu peşte. Rareş 
a făurit planuri îndrăsneţe. Murind regele Unga
riei Ludovic, se iviră-doi compeţitori: loan Za- 
polia, principele Trcmsilvaniei, şi Arhiducele Per- 
dinand. Rareş, care stăpînea în Transilvania ce- 
ţăţile Giceul şi Getatea de Baltă şi susţinea un 
episcop la Vad, fu întîiu partizanul lui Ferdi- 
uand, dar apoi, cînd Turcii voiră să dea tronul 
Ungariei lui Zapolia, Rareş 
trecu în partea lui. Aceste 
împrejurări îi dădură ocazie, 
să facă mai multe incursiuni 
în Transiivania, să dobîndească 
cetatea Bistriţei şi să obţină 
victorii contra Saşilor din Bra
şov şi Bistriţa; în felul acesta 
ajunse la un moment să stăpî- 
nească de fapt o mare parte 
din teritoriul Transilvaniei, cu 
gîndul de a avea şi o stăpî- 
nire de drept. Somat de Zapo
lia şi ameninţat cu intervenirea 
Turcilor, renunţă la planul 
său şi-şi întoarse privirea spre 
Polonia, cerînd restituirea 
Pocuţiei. Refuzat de Poloni, ocupă provincia, 
dar o pierdu în urma infrîngerii de la Ober- 
tin (1531); după aceasta urmară incursiuni de 
o parte şi de alta, fără să se poată ajunge la un a- 
cord. Polonii interveniră la Sultan, care începu mi
jlociri pentru aceasta. In acest scop fu trimis Ve- 
neţianul Gritti, dar, temîndu-se de vreo cursă, 
nu se duse în Moldova; mai tîrziu se duse în 
Transilvania ca să reguleze afacerile de acolo, în 
urma încheierii păcii dintre Turci şi Perdinand. 
Acolo Gritti fu ucis de Unguri şi capul lui trimis 
lui Petru, împreună cu doi fii, pe care el îi ucise. 
Temîndu-se de urgia Turcilor, făcu alianţă cu 
Ferdinand; dar cînd Soliman porni cu armată 
contra lui, nu dobîndi nici un ajutor. Părăsit şi de
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Petru Rareş 
(după. o frescă de la 

Probota).
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PET- boeri şi de trupe, Iu silit sa fugă peste munţi şi sâ 
PIP se Inchiză In cetatea Ciceului. Aci rămase piuă in 
r I C. 1540, cind setduse la Constantinopol şi reuşi prin 

iscusinţă şi dare de bani să ia din nou domnia in 
1541. In această domnie urmăreşte un joc dublu: 
se aliază in ascuns cu loachim, marchizul de Bran- 
deburg, în vederea unui războiu contra Turcilor, 
dar, după ce războiul e început, ajută pe Turci şi, 
cind vede că puterile creştinilor sînt înfrînte de 
păgîni, rămîne de partea Sultanului. Rareş a mu
rit în scaun în Septembrie 1546. Intre alte ecouri 
ale vieţii lui în literatura noastră cităm: Visul lui 
Petru Rareş, poezie deV. Alecsandri, Luceafărul, 
dramă de Barbu Deiavrancea.

PţlTRU gi ASAN (secol. xii), fraţi din pe
ninsula Balcanică, trimişi ca deputaţi ai Români
lor la împăratul Isac II Angel; ei răsculară po
porul românesc din părţile acelea şi, uniţi cu Bu- 
garii, intemeiară imperiul romăno-iulgar.

PETRUSZEWICZ A. s. CANONIC (tl913), isto
ric polon, fost membru onorar al Academiei Ro
mâne (1890). A editat cronici, a publicat mono
grafii din cari unele interesează trecutul nostru; 
Torturarea domnitorului moldovean loan Pot
coavă, 1876; Cine au fost Cnejii valahi, 1877; 
Regele Poloniei loan m şi Moldova, 1898.

PEUCER QASPAR (*1525tl602), savant ger
man (matern, medic.), profesor la universitatea 
din Wittdnberg. Elev şi ginere al lui Melanchton, 
s'a ocupat şi de propagandă religioasă (calvină), 
pentru care a suferit şi cîţiva ani de Închisoare.

PEUFLE ROUMAIN (LE), ziar politic apărut în Bu
cureşti 1885—86 sub direcţia lui N. Blaramberg.

PţlUTINGER CONRAD (*1465tl578), savant 
german. Sub numele lui s’a publicat o hartă a 
drumurilor din imperiul roman făcută prin sec. 
111 şi păstrată într’o copie de la 1264 (Tabula peu- 
tirigeriana). Originalul se găseşte la bibi. din 
Viena.

PHEREKYDE MIHAIL (*1842 tl926), om po
litic român. A fost advocat; deputat (1875) şi se
nator în multe legislaturi, vice-preşedinte şi pre
şedinte al Camerei şi al Senatului; ministru de 
justiţie în guvernul de concentrare prezidat de 
M. C. Epureanu (1875), de lucrări publice în gu
vernul lui I. Brătianu in 1878, de justiţie în gu
vernul lui Dim. Brătianu în vremea încoronării 
(1881), apoi în guvernele prezidate de Ion G. 
Brătianu pînă la 1888, avihd portofoliul justiţiei 
şi al externelor, cu c întrerupere de cîţiva ani cit 
timp a fost ministru plenipotenţiar la Paris; mi
nistru de interne în 1897 (cab. D. Sturdza) şi în 
1909 (cab. I. I. Brătianu), ministru de stat în 
guvernul concentrat al războiului (1916), în fine 
min. de externe în 1918 (cab. Brătianu).

PHEREKYDE SOABLAT (*1841 tl914), jurist 
român. A fost prim-prezident al Curţii de Casaţie.

PHILrPPmE ALEXANDRU (*1859), filolog ro
mân. A fost profesor la un liceu din Iaşi şi apoi 
(1896) la Universitatea de acolo. S’a făcut cu
noscut prin o lucrare bibliografică şi biografică 
(Introducere in istoria limbii şi literaturii române, 
1888); a publicat ărticoie de critică în ,,Convorbiri 
literare” şi în ,,Viaţa românească”, cercetări asu
pra elementelor limbii şi diferite etimologii (AU- 
griechische Elemente, 1897, Rumănische Elymolo- 
gien), o gramatică eienientară a iimbii române 
1897) şi primul volum din Istoria limbii române, 
(cuprinzînd Principii de istoria limbii (1894). In 
anii din urmă a dat la lumină două mari volume 
despre Originea Românilor: I. Ce spun izvoarele 
istorice 1923. II. Ce spun limbile română şi 
albaneză, 1928.

FHYSIOLOOUS, culegere de povestiri populare le
gendare despre viaţa animalelor. E de origine bi
zantină şi, de prin sec. v după Ghr., s’a răspîndit 
tradueîndu-se în diferite limbi (etiopică, armeană, 
siriană, etc.). Ecouri din aceasta găsim în învăţă
turile lui Neagoe, apoi multe părţi cuprinse tn 
cartea noastră de literatură poporană scrisă nu
mită Floarea darurilor, care s’a tipărit prima oară 
în 1700 (Snagov).

PIACENZA, oraş în Italia; 431.717 loc. (•»• ita
lia).

PIANUIj-DE-STTSt com. rur. jud. Alba, plasa 
Sebeş’; 2003 loc.

piARjşTi, congregaţie de călugări fundată în 1607 
la Roma avînd de scop educaţia copiilor.

PIATRA ® com. rur. jud. Rbmanaţi, plasa 
Oltul'de-sus; 2380 loc. Are o şcoală de meserii 
(1929). La 3 km. e staţia c. f. numită Piafra-OM, 
pe linia principală Bucureşti — Craiova; de aci 
porneşte linia Rimnicul-VUcii—Sibiu şi linia spre 
Caracal—Corabia. ^ ® c. r. jud. Teleorman, plasa 
Zimnicea; 5656 loc. După legea 1929, centrul 
circumscripţiei cu‘4 sate.

PIATRA ARSĂ, pisc jud. Prahova, alt. 2120 
m.

PIATRA GRAIULUI ® virf de munte în 
munţii Făgăraşului (jud. Muscel). La S. E. este 
pasul Bran. r @ staţie c. f. aproape de Giucea 
(9 km.) pe linia principală Bucureşti—Oradea.

PIATRA DIN casA, comedie de V. Alecsandri, scri
să în Italia în 1847, reprezentată pentru prima 
dată în Iaşi la 3 Maiu 1847 în folosul,,arşilor” din 
Bucureşti (în focul cel mare, cîntat de Anton 
Pann).

PIATRA-[NEAMTU],cohi. urb. cap. jud. Neamţ; 
26.000 loc. Staţie c. f; capul liniei laterale de la 
Bacău. Staţiune climaterică, 300 m. altitudine. 
Are liceu de băeţi, şc. secundară d fete, şc. 
profesională de fete şi şc. de meserii.

PIATRA ROŞIE, numele a două dealuri din 
jud. Tulcea (lingă com. Cerna şi lingă oraşul Isac- 
cea).

PIC [pici] losiF LADiSLAU, istoric ceb, profesor la 
Universitatea din Praga. Op. pr. Veber die Ab- 
stammung der Rumânen, 1880; Der naţionale 
Kampf gegen das ungarische Staatsrecht, 1882; 
Die rumănischen Gesetze und ihr Nexus mit dem 
byzantinischen und slavischen Recht, 1885 (trad. 
In 1. franceză. Buc. 1887); Zur rumănisch-unga- 
rischen Streitfrage, 1886.

PICARD [picar] EMILE (*1856), matematic 
francez. Post profesor la Sorbona. Membru onorar 
al Academiei Române (1911).

PICK BEHRENDT, numismat german. Conserva
torul cabinetului numismatic ducal din Gotha. 
Membru onorar al Academiei Române (1914).

PICO DELLA MIRANDOLA lOAN (*13^6 
tl494), filozof italian vestit prin erudiţia sa: în 
1486 anunţă că va susţinea în public la Roma 900 
de teze despre cele mai variate subiecte (de omni 
re scibili). Osîndit de autorităţile bisericeşti, se 
refugiă in Franţa, de unde mai tîrziuse Întoarse 
şi.se aşeză la Florenţa.

PIGOLO NicoLAE, medic grec în Bucureşti. A 
ocupat şi funcţiuni publice; şeful censurii, di
rector al eforiei şcoalelor (pe la 1836 şi urm.).

PIGOT [pico] EMILE (*1844tl918), filolog 
francez. A. fost secretar al Domnitorului Carol în 
1866; vice-oonsul al Franţei înTimişoaramaimulţi 
ani de la 1869; profesor de limba română la Şcoala 
de limbi orientale din Paris. Membru onorar al 
Academiei (1879). A publicat (în colab. cu G. 
Bengescu) un studiu asupra lui Alexandru cel 
Bun (1882), o colecţie de poezii poporane ale Ro
mânilor din Serbia (1889), o Bibliografie come- 
liană (1875), textul- şi traducerea Cronicei lui 
Grigore Ureche (1878), Biogra
fia şi bibliografia lui Nicolae 
Milescu (1883).

PIGTET [p icte ] R AOUL (* 1842 
tl929), chimist elveţian. A reu
şit să lichefieze idrogenul şi azo
tul; a construit o maşină pen
tru producerea frigului pe cale 
industrială. A scris şi o operă 
de filozofie a ştiinţei: Essai 
d’une mithode ginirale de syn-' 
thise chimique. __

PIEI—ROŞII, nume dat Xîp de Pîeî-Roşii 
unora din locuitorii primitivi 
ai Americii, pe cari Europenii i-au găsit acolo şi

1810



i-au numit In primele timpuri Indieni. Ei iocuesc 
mai mult fn Statele-Unite şi în Mexic şi se îm
puţinează treptat.
■ PIELEŞTI, staţie c. f. jud. Dolj între Piatra- 
Olt şi Craiova.

PIEMQNT, regiune din Italia, supr. 29.349 
km. p. (Turin, Alexandria, No vara. Goni). Pînă 
în sec. XI erau aci tnulte state mici; de atunci încep 
a se grupa pentru a fonna în sec. xv un singur stai. 
Acesta a fost simburele unităţii' Italiei.

PIEKRON ALEXis (*1814 tl878), profesor 
francez; traduse multe opere din elineşte (Meta
fizica lui Aristotel, Teatrul lui Eschil) şi publică 
Istoria literaturii elene (1850) şi a literaturii la
tine (1852).

PIETIŞTI, adepţii unui partid religios care s’a 
produs în sînul protestantismului german pe la 
1670, avînd drept centru Universitatea din Leip- 
zig, apoi pe cea din Halle. Ei n’au format o sectă, 
ci au urmărit numai o prefacere a cadrelor servi
torilor bisericeşti. Cu oarecare înclinare spre as
cetism, ei osîndeau teatrul, dansul şi chiar plim
barea recreativă. Pe la mijlocul sec. xvui mişcarea 
a început a pierde din influenţa sa.

PIŞTRELE-DOAMNEI, masiv stîncos între 
jud. Fălticeni (azi Baia) şi jud. Suceava. Prezintă 
o frumoasă privelişte şi despre el circulă în popor 
■diferite legende. Carmen Sylva s’a inspirat din 
ele şi a scris povestea Pietrele Doamnei.

PIETRELE-FETEI, munte jud. Rîranicul- 
Sărat corn. Jitia, alt. 1280 m.

PIETRICICA, munte jud. Neamţ în faţa ora
şului Piatra.’

PIETROAIA, staţie c. f. jud. Dîmboviţa, în 
tre Titu şi Goleşti linia Bucureşti—Piteşti.

PIETROASA, ® culme de munţi jud. Bacău. 
® corn. rur. jud. Bihor; plasa'Vaşcău; mine de 
mangan.

PIETROAEA-DE-JOS, com. rur. jud. Buzău 
pe coasta muntelui Istriţa; plasa Tohani; 2456 loc. 
Aci s’a găsit tezaurul zis de la Pietroasa sau Cloşca 
cu pui. După legea 1929,sat circ. com. Sărăţeanca.

PIETRpIU, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa Fe
teşti; 2740'loc. După legea 1829, sat circ. com. Go- 
cargeaua.

PIETROSUL, virf în masivul zis munţii Rodnei 
alt. 2300 in.

PIETROŞANI, com. rur. jud. 'Vlaşca, plasa 
Dunărea, 4894 loc. Are o şcoală de economie 
casnică (1929).

PIETROŞI’ţ'A, com. rur. jud. Dîmboviţa 
plasa Pucioasa, pe malul lalomiţei; 2839 loc. Are 
izvoare de apă minerală. Staţie o. f. linia Titu- 
Tîrgovlşte. După legea 1929, are în circ. sa 9 sate.

PIGMALION (FYQMăLiQN), rege legendar din 
Cipru, care sculptase o statuă de fildeş reprezen- 
tlnd o femee şi se înamorase de ea.

PILAT DIN PONT (PONTIUS PILATUS) (f Ca. 39), 
guvernator al provinciei ludeea. In timpul pro
cesului lui Isus. Nefiind convins de vinovăţia lui 
şi neavînd curajul să-l scape, îşi spălă mîinile şi 
zise: Sînt nevinovat de sîngele acestui om. Actul 
lui a devenit simbolic, spre a arăta pe un om 
onest, darlipsitde enerpe pentru aopriun fapt rău.

PILAT CONSTANTIN (*18381 1922), ofiţer român. 
Sublocotenent în 1858, căpitan în 1865, a luat 
parte la mişcarea de la 11 Februarie 1866, fiind 
Intre cei cari au prezentat lui Cuza actul de abdi
care; s’a angajat în armata franceză şi a luptat în 
războiul din 1870, a reintrat în armata română 
în timpul războiului din 1877; a înaintat apoi pînă 
la gradul de general de divizie.

PPiSEN (ceh. PiJZEai), oraş în Cehoslovacia 
(Boemia); 88.416 loc.; vestit prin berea ce se fa
brică acolo.

PLLSUDSKI losiF (*1867), om politic şi mili
tar polon. A trăit pînă la războiul mondial în Po
lonia stăpînită de Ruşi şi a fost, chiar ca student, 
un element de agitaţie naţionalistă, a suferit şi 
5 ani de închisoare în Siberia. La începutul răz
boiului 1914 el formează un corp de soldaţi cu cari 
luptă în rîndurile Austro-Germanilor contra Ru

siei. După ce Polonia rusească e ocupată de aceştia, PIE- 
el începu agitaţia contra lor, împiedicînd recrută- Qip 
rile şi rechiziţille şi contribui la crearea statului “I'' 
polon. El fu ales preşedinte al comi’siunii militare 
şi apoi la 14 Noembrie 1918 şef al statului şi al 
armatei. In această calitate duse lupta contra 
armatelor sovietice cari nu voiau să primească 'li
berarea Polonilor de sub juml rus. Momente grele 
avu mareşalul în 1920, cina Ruşii înaintase pînă 
aproape de 'Varşovia, dar dobtndi o victorie stră
lucită contra lor şi stabili hotarele din spre Răsărit.
A fost preşedinte al Republice! pînă în 1922, clnd 
s’a retras, rămînlnd numai şef al statului-major.
In 1926, socotind că siguranţa ţării e periclitată 
din cauza luptelor politice, răsturnă cu ajutorul 
armatei, pe preşedintele şi guvernul de atunci şi 
în guvernul format sub noul preşedinte al Re
publice!, primi portofoliul afacerilor militare şl 
al celor externe şi de atunci el a rămas, ocuplnd 
diferite situaţiunl înalte, arbitrul vieţii politice, 
bucurîndu-se de încrederea deplină a'poporului.
A vizitat de multe ori ţara noastră.

PZLUL, com. rur. jud. Arad, plasa Chlşinău;
2047 loc.

PIMEN onviosUL (t ca. 451), prăznuit de bise
rica ortodoxă la 27 August. S’a retras în pustie şi 
a trăit în post şi rugăciuni, formlnd o comunitate 
ou mai mulţi fraţi întru pustnicie.

PIMEN GEORGESou (*1853), prelat român. 
Epis'cop al Dunării de jos (1902); mitropolit al 
Moldovei (1909); membru onorar al Academiei 
Române (1918). A fost profesor de teologie dog
matică şi simbolică la facultatea de teologie din 
Bucureşti.

PINACOTECA STATUI,tn (înf. 1864), aşezată în 
palatul Ateneului Român din Bucureşti. Cuprinde 
tablouri vechi şi noi de pictori români şi streini şi o 
colecţiedesculpturi. Director: pictorulG.PHraşcu.

PIND sau UDNŢn ppiDULUi, şir de munţi în 
Grecia, încep In Albania şi se desvoltă în Grecia 
paralel cu Adriatica. înălţimea cea mai mare o 
atinge vîrful Moaşa al m. Smoliea, 2575 m. Pin- 
dul are mai multe ramuri.

PINDAR (* ca. 521 f ca. 441 a. Chr:), poet grec 
liric. Autorul vestitelor ode, adresate mai ales în
vingătorilor în jocurile olimpice. Trad. rom. pu- 
puţine de Artur Berar, V. Bogrea, G. Murnu,
I. Al. George.

PINI, consul rus în Bucureşti în 1821. La insta
larea domnitorului Grigore Ghica (1822), el s’a 
dus la Sibiu şi de acolo a uneltit prin boerii ne
mulţumiţi mai multe revolte, unele destul de se
rioase, sperlnd să justifice o intervenţie a armatei 
ruseşti care sta gata la Prut. Nereuşind, a fost 
silit să se retragă.

FiNTEA VITEAZUL, erou din poeziile noastre po
porane.

ppjZGAU, regiune din Austria (Salzburg), re
numită pentru frumoasele bovine cesecresc acolo.

PIONUL ■*- cbahlAu.
PIPERA com. rur. jud. Ilfov, plasa Băneasa.

Staţie c. f. Ungă Bucureşti linia spre Feteşti—Con
stanţa. Aerodrom şi garaje p. aeroplane.

PIPIRIG, com. mr. jud. Neamţ, plasa Cetatea- 
Neamţului. După legea 1929, sat din circ. com. 
Vlnătorii-Neamţului. 'Vorbeşte de această locali
tate Creangă în Amintiri şi 'Vlabuţă în Schiţele 
de călătorie. E acolo şi un plrău cu acelaşi nume.

PIPOŞ lOAH (*1822tl888), magistrat şi om po
litic român. .A luat parte la luptele din Transilva
nia în 1848; apoi sub regimul austriac a fost ma
gistrat, prefect şi în 1865 membru în Camera mag
naţilor. A lucrat pentru întemeierea gimnaziului 
român din Brad.

PIPOŞ PETRU, magistrat român din Transil
vania; A fost membru la tribunalul din TIrgul 
Mureş, In 1858—63 a fost funcţionar în cance
laria consulară austriacă din Bucureşti.

PIPOŞ POMPnJU (*1857tl893), ziarist român 
din Transilvania, stabilit în Cernăuţi (1891), unde 
a lucrat la „Gazeta Bucovinei”.

PIR, com. rur. jud. Sălaj, plasa Tâşnad; 2540 loc.
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p I p. PIRAMIDE (FYRAMIDE), vestite în Egipt slnt trei 
DAR Cttr’ se at'ri':>ue regilor: Cheops, Chefren şi Miche- 
r Ar\ Tinos. Cea mat mare e înaltă de 146 m. în lăuntrul 

lor slnt mormintele regilor.
PIRANDELLO LUiGi (* 1867), dramaturg ita

lian. Director la Tcalro d' arte la Roma. Trad. rom.: 
Şalul negru (de A. Marcu), Datoria doctorului, 
Fiul lui Cain (de A..Marcu), Enric IV (de A. 
Marcu), Livretul roşu, nuvele (de V. Rodan), 
Omul, bestia şi virtutea (de P. I. Sturza). Pe scena 
Teatrului Naţional din Bucureşti s’au jucat pie
sele: Şase persoane in căutarea unui autor. Smo
chine de Sicilia, Enric IV, Este aşa cum ţi se 
pare.

PIRENNE HENRI (*1862), istoric belgian. Cu
noscut mai ales prin Istoria Belgiei. Profesor 
la Universitatea din Gând. Membru onorar al 
Academiei Române (1924).

PiRIlU, oraş în Grecia (Atica), portul Atenei.
PIRUS (PVRRHUs), erou din povestirile epocei 

eroice a-istoriei Grecilor. Era fiul lui Abile.
PIRUS (*319t272), regele Epirului. A luptat 

contra Romanilor venind în Italia în ajutorul 
Torentului.

PlRENţîI (fr. pyrEnRes), munţi între'Franţa 
şi Spania, lungime 435 km.

praON (PTORHON), filozof grec (t 288 a. Chr.). 
Unul din întemeietorii scepticismului.

PISA, oraş în Italia (Toscana) pe Arno; 67.752 
loc. Aci e un vestit turn înclinat.

PISARAVA, sat jud. Caliacra, plasa Sf. Du
mitru; 3718 loc.

PISGU ® corn. rur. jud. Brăila, plasa Silistraru; 
2160 loc. După legea 1929, sat circ.com. Erăiliţa 
H ® staţie c. f. între Bărboşi şi Tecuci.

PISCUPESGU ŞTEFAN V. (*1775 f • • ■ ), medic 
român. Numele tatălui era Manega. A învăţat la 
Viena. Opere. Mijloace si leacuri de ocrotirea 
ciumei, 1824; Oglinda sănătăţii si a frumuseţii 
omeneşti, 1829; Doctorul de casă.

PISţSTRAT (* ca. 6051 527 a. Chr.), tiran al 
Atenei pe la 560.

PISTYAN (PiESTANT, ung. pOstyen), oraş în 
Cehoslovacia pe rîulWaag; 5661 loc. Staţiune bal
neară renumită.

PIŞGOLT, corn. rur. jud. Sălaj, plasa Valea- 
Tui-Mihaiu; 3476 loc.

PITAGORA (PYTHAQORAS) (*ca. 570 a. Chr.), 
filozof grec, întemeietorul matematicei; credea în 
migraţiunea sufletelor. Unii istorici punla îndoială 
chiar asistenţa lui.

PITIÎŞTI oraş, cap. jud. Argeş; 25.000 loc. 
staţie c. f. linia principală Bucureşti—Piatra— 
Craiova, etc. De aci pleacă şi linia laterală pînă lâ 
Gurtea-de-Argeş. Are liceu (Întemeiat 1866), şcoală 
secundară de fete, şc. profesională de fete, 2 şcoale 
de comerţ şi una de meserii (1929). E oraş vechiu: 
se vorbeşte în documente de la linele sec. xiv.

PITT WILLIAH (* 1759 71806), om politic englez. 
Şef al guvernului în timp de 17 ani (1784—1801), 
refăcu finanţele, înlesni desvoltarea comerţului 
exterior, reorganiză administraţia Indiei, dobîndi 
vot pentru unirea Irlandei cu Anglia, susţinu pe 
emigraţii din Franţa în timpul Revoluţiei şi de 
aceea luă parte la războaiele ce urmară.

PITTARD [pitar] edqEne, naturalist şi an- 
tropologist elveţian. Profesor la Universitatea 
din Geneva; membru corespondent al Aca
demiei Române (1919). A vizitat de multe ori ţara 
noastră şi a făcut studii de antropologie în dife
rite regiuni. A publicat: La Roumanie, Valachie, 
Moldavie, Dobroudja, 1917; Les peuples des Bal- 
kans, 1920; Les races et l'histoire. 1924; precum şi 
articole în ,,Bulletin de la sociâtâ roumaine des 
Sciences” şi în ,,Buletinul soc. geografice"..

PITUŞGA, com. rur. jud. Lăpuşna plasa Vorni- 
ceni; 3840 loc. După legea 1929, sat com. Găieşti.

PIUA-PIÎTREI, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa 
Ţăndărei; aşezat pe stingă Dunării, la confluenţa 
lalomiţei cu acest fluviu, 1151 loc.După legea 1929, 
formează o circ. com. cu 7 sate.

Plus II PICCOLOMINI (*1405 71464), al 218-lca

papă al Romei, între 1458—1464; căută să tacă o 
coaliţie a statelor creştine contra Turcilor. Lăsă şi 
scrieri sub numele de Aeneas Sylvius.

PIUS VI (*171771799), al 258-leâ papă al Ro
mei (1775—1798); avu diferende cu losef II al 
Austriei; luă sub protecţia sa pe preoţii goniţi de 
revoluţia din Franţa; Napoleon, venind cu armata 
în Italia, îl sili sa semneze un acord, fu totuşi 
arestat şi dus în Franţa, unde muri. Senumea mi- 
reheşte Giovanni Braschi.

Pţus VII CHIARAMONTI (*1742 71823), al 259- 
lea papă al Romei 1800—1823; semnă Concorda
tul cu guvernul Franţei; încoronă pe Napoleon 
la Paris; dar nevoind să adere la faimosul blocus 
continental, îşi văzu atacat statul, apoi ridicat el 
însuşi şi adus la Fbntainebleau şi silit a semna un 
act de adeziune, pe care-1 dezaprobă îndată ce 
putu. Rămînînd în duşmănie cu Napoleon, nu-şi 
reluă scaunul decît după căderea lui.

PIUS IX, mireneşte: mastai ferretti conte 
(*1792 71878), al 263-lea papă al Romei 1846^— 
1878. încercă să dea statelor sale o constituţie 
întrucîtva liberală; în 1848 fi silit să fugă din 
Roma la Neapole, dar fu restabilit de armatele 
franceze; în 1859 teritoriul statelor sale fu ocupat 
de Italieni, dar rămase Roma ca reşedinţă; în 
1870 convocă un conciliu care stabili infalibilitatea 
papei ca dogmă;cînd (Dec. 1870) se declară Roma 
drept capitală a Italiei, se închise în Vatican (care-i 
fu iăsat de statul italian) şi de atunci papii s’au 
considerat prizonieri şi n’au voit să iasă din cu
prinsul proprietăţilor lor pînă în l930.

PIUS X, mireneşte oiuseppb sarto (*1835 
1914), al 265-lea papă al Romei (de la 1903). Pios, 
modest, adversar al tendinţelor moderniste.

PIUS XI, mireneşte achille ratti (*1857), 
papă al Romei, ales în 1922. A fost înainte cardi
nal şi episcop la Milano.

PIZARO francisco (*1476 71541), militar spa
niol, cuceri, în unire cu Almagro, statele america
ne Peru şi Chiti.

pIglişanu zenobie (*1886), director în Mi
nisterul Cultelor; membru corespondent al Aca
demiei Române (1919). A publicat studii despre 
organizaţia bisericilor prin articole în revista 
„Transilvania” ş. a. şi prin volume, unele în „Ana
lele Academiei”: Alegerea arhiereilor, 1920; Din 
istoria bisericească a Românilor ardeleni. 1923, 
ş. a.

pJnGOTA com. rur. jud. Arad, plasa Şiria; 
5724 loc. Staţie c. f. între Sîntana şi Ineu pe linia 
Arad—Sîntana—Brad.

PÎNGAraţi ® plrău jud. Neamţ, trece prin 
com. şi măn. cu acelaşi nuine. ţi © mănăstire jud. 
Neamţ com. cu acelaşi nume, începută pe la 1461 
de călugărul Simion de la Bistriţa, dar zidită cu 
tot rostul de Alex. Lăpuşneanu 1560.

PÎRJQL,satcom. Bîrsăneşti, jud. Bacău, plasa 
Tazlău. Exploatare de petrol.

PÎRLIŢII-TÎRG, com. rur. jud. Iaşi, plasa 
Gopou; 2847 loc. Are un gimnaziu (1929).

PÎRSGOVENI eoni. rur. jud. Romanaţi, pla
sa Olteţ; 3060 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Osica-dc-sus. Staţie c. f. linia Piatra-Olt—Corabia, 
lingă Piatra.

PÂRVAJ7 VASILE (*1882 71927), istoric român. 
Profesor de istorie antică la 
facultatea de litere din Bucu
reşti (1910), director al Mu
zeului naţional de antichităţi, 
membru ai Academiei Române 
(1913), director la Şcoalei ro
mâne din Roma 1920. A debu
tat prin studii asupra istoriei 
Românilor (Familia Guza, 
i90i. Ştefan cei Mare, 1905), 
apoi s’a ocupat de istoria an
tică (Aurelius Verus, 1909), 
dar curînd şl-a fixat atenţiu
nea asupra epocei romane în 
legătură cu istoria poporului român şi a început 
cercetări asupra rosturilor din acea epocă aflat

V, Pârvan.
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în România: Cetalca Trupaeum (1912), Ulmetum 
(1912), Castrul de la Poiana (1913), Calalis 
(1920). A început săpături cari âu condus la de
scoperirea fostului oraş Histria [tw acest cuvînt), 
ceea ce l-a îndemnat a studia raporturile între 
Greci şi Romani: Glnduri despre lume si viaţă 
la Greco-Romanii din Pont (1920); începuturile 
vieţii romane la gurile Dunării (1923); La pi- 
mMration helUnique dans la valUe du Danube 
(1923). Ca discurs de recepţiune la Academie, o 
biografie a lui C. Erbiceanu (1914). Ca lucrări 
generale sau de sinteză: Idei şi forme istorice 
(1920), Pomenirea împăratului Traian (1922), 
Memoriale (1923). Pentru a face cunoscută acti
vitatea Şcoalei române din Roma a început a pu
blica în 1923: Ephemeris daco-romana, un anuar 
cu lucrările membrilor şcoalei. Ultima operă: 
Getica, protoistoria ţinuturilor noastre (1926).

PÎRVU, staţie c. f. jud. Argeş, între Piteşti şi 
Cost’eşti.

PLACE [plas]vicTOR('1818tl875),agontdiplo- 
matic francez la Iaşi în timpul divanurilorad-hoc. 
A funcţionat de tinăr în serviciul consular (Madrid, 
Gadlx, Neapole, San-Domingo, Moşul, Iaşi, Adria- 
nopol, Tananariva, Calcuta, New-York). în Iaşi a 
stat de la 1855 pină la 1863. Aci n’a fost numai un 
reprezentant diplomatic conştiincios, ci un pasio
nat susţinător al unirii principatelor, legat personal 
cu partizanii unirii, încurajîndu-i, Indemnlndu-i şi 
eilirmînd încrederea sa in viitorul statului român. 
Amic cu domnitorul Cuza, i-a fost colaborator la 
proectele de organizare a ţării. După ce s’a retras 
din serviciu, a revenit ca simplu particular in 
Moldova şi a murit aici. A scris şi o lucrare de 
arheologie: Ninive el l’Assyrie, 1867.

PLATEN-HALLEKMUND AUOUST (*1796 
tl835)', poet austriac. A trăit mai mult în Italia. 
A scris ode, sonete, balade şi drame.

PLATON (* ca. 429t347 a. Chr.), filozof grec, 
muzicant şi matematic în Atena; amic şi discipol 
al lui Socrat, călători mult după 
moartea acestuia, iar la întoarcere 
(389) începu a răspindi ideile sale 
in grădinile zise ale lui Academos, 
de unde teoriile lui primiră numele 
de şcoală Academică. Op. pr. Apo
logia lui Socrate, Criton, Fedon,
Banchetul, Republica, Legile. Trad. 
rom. Apologia lui Socrat (de To- 
rouţiu, 1910; de Cezar Papacostea,
1919); Criton (de C. Papacostea,
1919); Fedon, (de C. Papacostea,
I9i9)-, Banchetul, de P. Muşoiu,
I. a.; de A. Luca, 1910; de V. Grecu, f. a.); Re- 
pyJblica (de V. Bichigean, 1923); Gorgias (de Th. 
Simenschy, 1920); Dialoguri (de St. Bezdechi, 
1922).

PLATON, martir, prăznuit de biserica orto
doxă la 18 Noembrie. Mărturisindu-şi credinţa, a 
fost pedepsit şi s’a sfîrşit în mijlocul chinurilor.

PLAUT (TITUS HACCinS FLAUTUS) (*ca. 250 
tl84 a‘. Chr.), scriitor latin, autor de comedii. Din 
operele lui s’au păstrat: Amphitruo (după care 
s’a inspirat Moliere îna sa Amphitrion), Aulularia 
(idem în L’avare), Menecmi, Captivi, Casina, 
Miles gloriosus, Poenulus. Toate au fost traduse 
în rom. de T. Dinu şi P. Păltănea (Buc 1912)..

PLĂTAnEŞTI, culme de munţi în jud. Vîlcea, 
în stînga Lotrului. Vîrful cel mai Înalt e Maiaia: 
996 m.

PLĂTĂREŞTI ® fostă măn. jud. Ilfov, zidită 
de Mateiu Ba’sarab, 1646. Azi e penitenciar pentru 
femei. Staţie c. f. Unia Bucureşti Olteniţa. H ©corn. 
rur. jud. Cetatea-Aibă, pl. Sărata; 8706 loc.

PLENIŢA, corn. urb. jud. Dolj, plasa Plcniţa; 
8000 loc. Are un spital, un gimnaziu şi o şcoală 
de meserii (1929); ereşedinţaplăşii; regiunedevii.

PLEŞOIANU nuMiTRU (*1811 tl880), inginer 
român. A lucrat pentru înfiinţarea unei şcoale 
normale în Tîrgu-Jiu.

PLEŞOIANU ORIOORE (*1808 tl857), profe
sor român. A funcţionat In Craiova, a tradus din

Platon.

franţuzeşte Aneta şi Luben de MarmonteV [1829), 
Genoveva de Brabant (1838); a publicat şi cărţi di
dactice: Abeţedar greco-romăn, 1825. Abecedar, 
1828, Gramatica franţeză, 1830, Abeţedar fran- 
ţezo-român, 1833, şi un fel de nia- 
nual general pentru începători:
Cele dintliu cunoştinţe.

PLEŞUL, munte jud. Fălticeni 
sau Baia (fost Suceava) corn. Bog- 
dăneşti, 915 m. alt.

PLEVNA (PLEVEN), oraş în Bul
garia; 27.780 loc. Era cetate întă
rită pe vremea stăpînirii turceşti; 
în războiul din 1877 —78 se în
chisese aci Osman-paşa şi a rezi
stat cu mare vigoare pînă în ziua Gr. Pleşoianu. 
de 28 Noembrie 1877, cînd, încer- 
cind să iasă, a fost învins şi prins de oştile ro
mâneşti şi ruseşti de sub comanda Domnitorului 
Garol.

PLEMIU CEL BATRIN (CAIUS PLMrOS SECUNDUS)
(*23t’79), istoric şi naturalist latin, cunoscut mai 
ales prin Istoria naturală, mort în vremea erup- 
ţiunii Vezuviului, după unii în vîrful vulcanului, 
unde se dusese să studieze, după alţii in Stabia, 
unde se dusese să ajute la salvarea sinistraţilor.

PLINIU CEL TÎNAR (CAIUS PLINIUS CAECILIUB 
SECUNDUS) (*62tca. 120), scriitor latin, amic al lui 
Traian. Op. pr. Panegiricul lui Traidn, Scrisori 
către Traian.

PLOEŞTI, municipiu, 
cap. jud'. Prahova; 98.000 
loc. Nod important de c. 
f.:l) staţie linia Bucureşti 
—Braşov, 2) staţie linia 
Bucureşti—Buzău, 3) cap 
linialateralăspreSlobozia,
4) cap linia laterală spre 
Văleni — Mîneciu, 5) cap 
linia laterală spre Buda—
Slănic. Are 2 gări: de Nord 
pentru linia Văleni
şi de Sud pentru 
toate celelalte. Are 
liceu de băeţi, 
şcoală secundară, 
de fete, şc. profe
sională de fete, 5 Monumentul Vânătorilor, 
şcoale comerciale, şcoală de meserii, şi mai multe 
şcoale primare. Are 23 biserici ortodoxe, din 
cari una zidită în 1827 şi alta clădită de Ma
teiu Basarab pe ruinele unei vechi biserici din 
1535. Oraşularfi zidit pe lafinelesec. xvi. Dăruit 
de Alexandru Ipsilante unui Moruzi, a avut în 
curs de mulţi ani .procese pentru a-şi revendica 
libertatea, cîştigînd definitiv în timpul Domniei 
lui Barbu Ştirbeiu. Aci a fost cartierul general 
alarmatei ruseşti în timpul războiului din 
1877.

PL0MBI£1RES [plombier], oraş în Franţa 
(Vosges), 1830 loc. Staţiune balneară (sulfuroa
se, sodice, feruginoase, bicarbonate).

PLOPI, corn. rur. jud. Soroca,.plasa Tîmova; 
2280 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Tîmova.

PLOSCA corn. rur. jud.'Teleorman, plasa Alexan
dria; 3985 loc. Staţie c. f. linia Roşiori—Zimnicea.

PLOTpi (*205 tea. 270), filozof neoplatonic. 
Roman de origine, trăind în Egipt. In operele sale, 
din cari s’au păstrat o parte, încearcă a face o sin
teză a tuturor sistemelor filozofice din anticitate 
împreună cu-creştinismul. S’a bucurat de mare 
prestigiu in timpul vieţii sale, nu numai prin 
înălţimea ideilor ce împărtăşea discipolilor săi, ci 
şi prin înalta demnitate morală a vieţii sale.

PLUMBUITA, ® sat jud. Ilfov com. Colentina, 
pe malul drept al rlului Colentina. Aci a fost luptă 
între Mateiu Basarab şi Radu, fiul lui Iliaş, la 
26 Oct. 1623, învingînd Mateiu Basarab. U © 
fostă mănăstire In acelaşi sat întemeiată de un 
Petru (poate Şchiopul), refăcută de .Mateiu Ba- 
sarab şi rezidită, după un cutremur, in 1804 de 
mitrop. Dositeiu FUitti.

PIR-
PLU

1813



PLU- PIiUTARH (’ca. 50ti25), scriitor grec, trăi
POI In Atena, vizită Egiptul şi Italia şi fu amic 

cu oamenii de frunte din Roma, unde locui 
cltva timp. Lăsă multe scrieri de moraiă practică, 
de filozofie şi de teologie, de studii sociale; dar 
celebru deveni prin biografiile [Vieţile paralele). 
Trad. rom. Vieţi paralele (de G. Aristia. IS.'îv; 
de P. M. Georgesou, 1891J; Pericle (de N. Bă- 
nescu, 1907); Licurg (de P. Muşoiu, f. a.)

PLVTON, personaj mitologic grec. Zeul In
fernului şi al morţilor. Unele Compoziţii 11 re
prezintă Înconjurat de Parce şi de Furii.

PLVTUS, zeul bogăţiei In mitologia greacă.
PNOM-PENH, cap. regatului Camboge, pe 

fluviul Mekong; 62.288 loc.
POAJITA, staţie c. f. jud. Severin, Intre Me- 

badia şi Caransebeş, linia Bucureşti—Timişoara.
POBRA't'A wm- PROBOTA.
POCIATSKI SOFBONIE, ieromonah rus trimis 

de mitropolitul Petru Movilă ca profesor la Şcoala 
de la Trei-Ierarhi din Iaşi (1640).

POCVŢIA, o parte din provincia Galiţia, 
1211 km. p., cap. Colomea.' A fost amanetată de 
Regele Poloniei lui Alexandru cel Bun.

PODGARPATORUSIA, regiune din Ceho
slovacia; 12.639 km. p., 605.000 loc.

PODŞNII-NOI, sat jud. Buzău. Exploatare 
de petrol.

PODGORIA, corn. rur. jud. Arad, plasa Şi- 
ria; 3598 loc.

PODOLţlNI, corn. rur. jud. Neamţ, plasa 
Bistriţa; 2654 loc. După legea 1929, formează 
o circ. ou 22 sate. Staţie c. f. linia Bacău—Pia
tra Neamţ.

PODOLIA, fostă provincie din Rusia S.-V. 
Avea cap. Kamenetz-Podolsk. Astăzi face parte 
din Ucraina.

PQDTJL HiOAIEI, corn. rur. tîrg jud. Iaşi, 
plasa Bahluiu; 3611 loc. După legea 1929, circ. 
corn. cu 14 sate. Staţie c. f. iinia Paşcani—laşi.

PQDUL ÎNAiT, localitate jud. Vasluiu unde 
s’a dat lupta lui Ştefan cel Mare cu Turcii (ca. 
10 Ianuarie 1475). Xenopolsituează punctul prin
cipal al luptei Ungă un pod peste un plrău, care 
azi n’are nume, ci se numeşte numai plrăul de la 
podul de piatră. Crede că acela se numea tn ve
chime Racovăţul. Bătălia aceasta se numeşte de 
istorici şi b. de la Racova.

PODUL TURCULUI, corn. rur. jud. Tecuoiu 
plasă Podul Turcului; 1173 loc. Are şcoală de 
meserii, spital. După legea 1929, centrul unei 
circ. cu 19 sate.

POE [po] EDGAR ALLAN (* 18o9 tl849), scriltor 
american. Vestit mai ales prin povestirile sale cu 
întlmplări fantastice şi producătoare de groază. 
S’au tradus multe din ele prin ziare şi reviste („In
dependenţa", 1862, „Literatorul”, 1881, „Epoca”, 
1885 „Revista literară”, 1887, ,,Tribuna poporu-

I
Petre Poenaru.

lui”, 1900, ,,Tribuna” Arad,'1904, 1908, „Vieaţa 
nouă”,: 1907—1912, „Luceafărul”, 1909, ,,Sămă- 
nătorul”, 1909, „Flacăra”, 1915—1916) de Faur, 
d’Artanian, losif Popescu, J.
B. Hetrat, P. Păltănea, R. Pal
tin, Luca I. Caragiale şi in bro
şuri : Pcniestiri extraordinare 
(de I. Şchiopul, 1909; de N.
Dascovici, 1912), Nuvele (de
l. Aohimescu, 1912), Nuvele
extraordinare (de Barbu Con- 
stantinescu, I. a.). Fantezii hu- 
morislice (1924). - s- —

POENARI, sat jud. Argeş.
Aci slnt ruinele cetăţuii lui Ţe- e. Poe. 
peş-Vodă.

POENARU CONSTANTIN C’1842 tl912), general 
romăn. A fost ministru de războiu In cabinetul 
prezidat de Lascar Catargiu (1891).

POENARU PETRE (*1799tl875), profesor şi 
scriitor român. Studii In ţară şi în Viena şi Paris. 
A fost profesor de greceşte la şcoala Mitropoliei 
din Bucureşti (1820), secretarul lui Tudor Vla- 
dimirescu (1821), a redactat legiuirea instrucţiei, 
publice sub Regulamentul Orga
nic (1832), a fost profesor şi 
director al colegiului Sf. Sava 
(1832—47), deputat In Aduna
rea obştească (1841), director 
al Ministerului de externe (1850), 
membru al comisiei documente
lor (1857), membru al Consiliu
lui de stat (1864), membru al 
Academiei Române (1870), pre
zident al Societăţii pentru învă
ţarea poporului român. In acea
stă din urmă calitate, deşi bă- 
trln, a luat parte la' nuşcarea contra generalului 
Teii, care, ca ministru de instrucţie, voia să des
fiinţeze şcoalele normale. Poenaru a publicat un 
curs de algebră (1841), cuvintări ţinute de dife
rite ocazii, o biografie a lui Gsorge Lăzăr (dis
cursul lui de. recepţie la Academie, 1871) şi un 
dicţionar francez-român în colaborare cu Florian 
şi HiU (1840).

POETAŞU STAN (*1870tl919), general ro
mân. A intrat In războiu cu gradul de colonel 
S’ă distins In luptele de la 
Topraisar, Neajlov şi Mără- 
şeşti. In Ianuarie 1919, clnd 
bande de bolşevici treceau 
din Ucraina, el, fiind coman
dantul unei divizii care o- 
pera contra lor, a fost ucis 
de un bolşevic pe clnd inspec
ta trupele în comuna Bădi- 
ceni, căreia i s’a dat numele 
lui.

FOEsii POPULARE culese de 
V. Alecsandri, prima colecţie de acest fel. A apă
rut Intllu în două broşuri: 1852,1853, apoi Intr’un 
volum: 1866.

POGAGEAUA, corn. rur. Jud. Mureş, plasa 
Rlciu; 2536 loc. Staţie c. f. linia Îngustă Bandul- 
de-Glmpie—Mlhai-Viteazul.

pogoanele, corn. rur. jud. Buzău, plasa 
Gîmpu; 5600 loc. După legea 1929, circ. corn. ou 
8 sate.

POGOR VASlLE (*18331 •••.), om politic ro- 
mto. A fost deputat, senator In multe legislaturi, 
primar al oraşului Iaşi. Colaborator la,. Convor
biri literare”, a publicat traduceri din diferiţi au
tori. In volum a publicat: Faust de Goethe (trad. 
cu Schelitti) 1862.

POGRADţl'r, orăşel tn Albania, la marginea 
de S.-V. a lacului Ohrida; 3425 loc.

POHORLĂyŢI, corn. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Nistru; 2005 loc. După legea 1929, sat In circ. corn. 
Ocna.

POIAN, corn. rur. jud. Trei-Soaune, plasa Tîr- 
gu-3ăcuesc; 2000 loc. Staţiune climaterică, 610
m. altit.

Gen. St.
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POI-flJMA, ® sat în com. Comarnic, jud. Pra
hova, plasa Peleş; 2107 loc. Staţiune baln.f ® com 
rur. jud. Sibiu, pl. Miercurea; 5124 loc.; se cresc 
aci turme de oi. t ® com. rur. jud. Soroca. pl. Go- 
tiugeni; 2355 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Cotiugenii-Mari. t ® lostă măn. jud. Prahova, în 
faţa Clmptnei. S’a Întemeiat In 1688 de spătarul 
Toma Cantacuzino. Biserica actuală e reclădită 
în 1840. K ® P.-DE-SUS, com. rur. jud. Dîmboviţa, 
pl. Ghergani; 2307 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Slobozia-Moara. ® p.-de-sus, com. rur. 
jud. Dolj, pl. FiUaşi; 2053 loc. După legea 1929, 
sat. circ. com. FUiaşl. ţ[ ® tot acolo p.-de-jos, sat 
jud. Dolj. 1f ® p.-MABB, com. rur. jud. Dolj, pl. 
Calafat; 10462 loc. Are o şcoală de agricultură 
(1929).

POÎANA-LUI-MIHAIU, munte jud. Gorj, 
trecătoare în Transilvania.

POIANA-MAJIULUI ® com. rur. jud. Braşov 
plasa Z'ărneşti; 2812 loc. 11 ® schit jud Rîmnicul- 
Sărat la hotarul jud. Buzău aproape de com. Vin- 
tilă-Vodă, fundat în 1810 de stareţul Teodosie. E 
şi o biserică veche, zidită în 1464.

POIANA-ŢjAPULUI, sat jud. Prahova, Intre 
Sinaia şi Buşteni. St. c. t. linia Buc.—Ploeşti— 
Braşov, eto. Staţiune climaterică 880 m. alt.

POIENILE-DE-STJB-MUNTE, com.rur. jud. 
Maramureş, plasa Vişeu; 5000 loc.

POmCARf henbi jules (*1854tl912), ma
tematic francez. A fost pro
fesor de mecanică la facul
tatea de ştiinţe din Paris 
(1881), membru al Acade
miei de ştiinţe (1887). A 
publicat cercetări speciale, 
contribuind la descoperirile 
matematice cele mai impor
tante ale secolului (ecuaţiu- 
nile diferenţiale, funcţiunile 
fuchsiene, ş. a. în aritme-|/| 
tică, mecanică cerească, fi-IS 
zică matematică, etc.), cu
prinse în peste 300 de me
morii inserate în diferite reviste şi buletine. A 
fost membru onorar al Academiei B,omâne (1909).

P0INCAR£ lucien ANTODiE (*1862 fl920), fi
zician francez. A fost profesor la liceul ,,Louis le 
Grand” şi la facultatea de ştiihţe din Paris. A pu
blicat articole în revistele de specialitate. A fost 
director al învăţămîntului superior, membru ono
rar al Academiei Române (din 1919, cînd a vizi
tat România cu misiunea universitară) şi al Ate
neului Român.

POINCAR^ RATMOND (*1860), advocat şi om
Solitic francez, mare orator.

lupă ce fu de mai multe ori 
ministru, vlce-prezident al Ca
merei, prezident de consiliu, a 
devenit prezident al Republicei 
în epoca războiului mondial 
(1913 —1920). După expirarea 
mandatului său, şi-a reluat şi 
activitatea politică şi profesiu
nea de advocai. A fost iar prezi
dent de consiliu de mai multe ori.

POJARNA, pîrău, izvorăşte 
în jud. Bălţi, udă şi jud. Chişi- 
nău, se varsă în Bîcu.

PpJON (ung. FOZSONY) wm- BRATISLAVA. 
POJORţTA, com. rur., jud. CImpuIung, plasa 

Moldovei; 2700 loc. Staţie c. f. linia Dărmă- 
neşti—Vama—Dornişoara.

POLiA, oraş în Italia (Istria), port Ia Marea A- 
driatică; 49.960 loc.

POLIBIU (POLYBlu) (* ca. 2101 ca. 125 a. Chr) 
istoric grec. A scris o istorie universală în 40 cărţi 
de la 220 la 146.

POLICARP EPISCOPUL SMIRNEI (f ca. 166),
prăznuit de biserica ortodoxă la 23 Februarie. 
Hirotonisit episcop de Sf. loan Evanghelistul, a 
păstorit In diecesa sa cu mare cucernicie; a fost 
la Roma ca să se înţeleagă cu Papa în privinţa ser-

Henri Poincare.

R. Poincare.

bării Paştilor. In timpul Iui Marcu Aureliu în
cepură persecuţii contra creştinilor şi atunci pieri, 
după multe chinuri, şi Policarp.

POLICIORI, sat jud. Buzău, plasa Sărăţelul; 
zăcăminte de petrol.

POtilEUCT (t ca. 250), martir prăznuit de 
biserica ortodoxă la 9 Ianuarie. Era ofiţer In ar
mata imperială In Armenia. Păgîn, avea un amic 
creştin, pe Nearc; acesta îl convinse şi în curlnd 
suferi martiriul şi muri. Viaţa lui a dat subiectul 
tragediei cu acelaşi nume a lui Gorneille.

POLINESIA s. POLTNEsiA, una din cele patru 
părţi ale Oceaniei, compusă din un mare număr 
(cam. 300) de insule (de aci şi numele) mari şi mici.

POLIZtT QEQROE (*1819 tl886), medic român. 
A fost profesor la facultatea de medicină diri Bu
cureşti şi decan Intre 1869—1880; membru onorar 
al Academiei Române (1871). Op. pr. Mica chi- . 
Turgie, 1859, Prescurtare de anatomie descriptivă, 
1859, Acidul salicilic, 1875.

POLIZU-MIGŞUNEŞTIMIHAIL (* 1846 fi 916) 
autor dramatic român. Unele 
din piesele sale au fost jucate 
pe scena Teatrului naţional din 
Bucureşti. S’a ocupat şi cu 
pictura şi cu muzica (aria pen
tru Somnoroase păsărele de 
Emineseu este făcută de el).

POLO MARCO (*1256 tl323), 
călător italian. A călătorit pe 
la 1271 — 1295 în Asia prin 
Mongoiia şi China şi a povestit 
aceasta într’o lucrare intere
santă. Marco Pol°-

POLONIA (RZECZPOSPOLITA POLSKA, germ. PO
LEN), Stat constituit în 1919 prin reunirea pro 
vinciilor supuse, în cursul timpului, Austriei, Ru 
siei şi Prusiei. Se mărgineşte la N. cu M. Baltică şi 
cu statul liber Danzig, Prusia, Lituania şi Letonia, 
la E. cu Rusia, ia V. cu Prusia, la S. cu Cehoslo- 
vaciaşi România. Supraf.388.390km.p.; 30.408.247 
ioc. (1 Ian. 1929).

Pământul e în mare parte şes; la S. se întind 
Munţii Carpaţi (Beschizi şi Carp aţii păduroşi), 
cari îşi întind dealurile spre centrul ţării. Princi
pale fluvii şi rîuri: waita. Vistula, cu afi. Pilica, 
Bugul şi San, Pripet care curge printr’o regiune 
foarte mlăştinoasă, Nlemen. Clima e mai mult 
rece. Se cultivă cereale, sînt păşuni întinse. Munţii 
au bogăţii importante, mai ales în prov. Silezia 
de Sus; cărbuni, petrol, fier, zinc. Industrie foarte 
desvoltată.

Cap. Varşovia (Warszawa) 937.000 Ioc. Oraşe 
pr. Lodz, 452.000 loc., Lemberg- {Lwow, vechiu 
Leopole), 219.000 loc., Poznan, 185.000 loc.. Cra
covia (Kracow), 184.000 loc., Wilno, 129.000 loc., 
Katowice, 104.000 loc., Luftîfn, 94.000 loc., Bydgp- 
szez, 88000 loc., Sosnowiec, 86.000 loc., Przemysl, 
Kolomyja, Thorun, Grodno, Tamow, Tamopol, 
Plock, Pinsk, Wieliczka. Neavind port la mare, s’a 
creat un mic stat liber Dantzig în jurul oraşului cu 
acelaşi nume, cu o suprafaţă de 1950 km. p. pen
tru ca portul acestuia să servească Poloniei. Ea 
însă a început construcţia unui al doilea port la 
Gdinia pe teritoriul polonez.

Istoria Poloniei începe prin sec. ix şi primul rege 
cu titlu şi situaţie reglată se consideră a fi Bo- 
leslas cel Viteaz (992—1025). El şi urmaşii lui cei 
mai apropiaţi lărgiră hotarele Statului şi impuseră 
respect vecinilor; dar alţi suverani următori nu 
Gontinuară pe aceeaşi caie şi deteră prilej unor ne
contenite rivalităţi — unele manifestate prin răz
boaie civile — între conducătorii diferitelor pro
vincii. Pe la sflrşitul secolului xin Polonezii încep a 
înţelege că aceste tendinţe centrifuge sînt un pericol 
pentru însăşi existenţa naţiunii lor. O nouă Indru 
mare se vede mai ales prin luptele lui Cazimir cel 
mare (1333-70), sub care Polonia cunoscu o epocă de 
mare prosperitate materială şi culturală. El fondă, 
în 1364, Universitatea din Cracovia. Murind fără 
copii, desemnă ca urmaş pe Ludovic al Ungariei. 
Fiica acestuia, ocupînd tronul, se căsători cu
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POL- lagelon, prinţ păgln din Lituania, creştinat sub 

numele de Vlaclislav. Prin aceste Împrejurări pu
terea catolicismului crescu, dar unitatea statului 
nu ctştigă mult, ba chiar se ridică din ce In ce 
puterea feudalilor, proprietari de păminturi {boiari 
în Lituania şi pani în Polonia) şi se formă cu 
încetul o oligarhie a 
nobililor care reduse 
pe de oparte puterea 
regală şi pe de alta 
apăsa pe muncitorii 
de pămljit. Situaţiu- 
nea aceasta era şi 
mai rea din pricină 
că Polonia era me
reu , atrasă in lupte 
cu vecinii săi şi tot 
ea o împiedică de a 
profita de împrejura
rea unirii a trei co
roane (Polonia, Un
garia şi Boemia) pe 
fruntea lui Vladislav, 
fiul lui Cazimir (ca.
1471). Stingîndu-se 
dinastia lagelonilor 
(1572) şi noul rege 
ales, prinţul] francez 
Henric de Valois, 
părăsind tronul, vine 
Ştefan Bathori, care 
dă statului o incon
testabilă strălucire 
militară: dar regii 
următori, din familia 
suedeză Vasa, au răz
boaie chiar cu Suede
zii, unul din ei ce
dează electorului de 
Brandeburg provin
cia zisă Prusia du- 
cală. In sec. xvn Po
lonia are cîteva epoci 
de strălucire, dar 
pierde şi multe teri
torii. Ridicareapute-
rii ruseşi-i aduce pericole noi în exterior, iar pu
terea nemărginită a nobililor (liberum veto: drep
tul unui singur deputat de a opri, prin opunerea 
sa, votarea unei legi) slăbeşte din ce în ce coeziu
nea internă. Confederaţiunea de la Bar (1768) 
încearcă zadarnic să împiedece decadenţa; în 
1772 se produce prima împărţire a Poloniei între

(1815), iar încercările de revoltă din 1830 iş din 
1863 arătară numai eroismul şi patriotismul 
polon, dar nu dădură nici un folos pentru reîn
vierea Poloniei.

Statul polon s’a renăscut, de fapt, în Noembrie 
1918 cînd autorităţile streine au părăsit j teri-

t T o N ,

LITUANIA
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S L o V

Harta Poloniei.

Imparprea Poloniei (duptl Moreau).

Prusia, Austria şi Rusia şi nici o intervenţie se
rioasă nu se ridică din Occident pentru a o îm
piedeca. In 1793 a doua împărţire şi în 1795 a 
treia şi ultima: statul polon este desfiinţat. Marele 
ducat al Varşoviei, întemeiat de Napoleon (1807) 
se sfîrşeşte curînd prin Congresul de la Viena

toriul. Alegerile pentru Adunarea naţională s’au 
făcut în Ianuarie 1919 şi deschiderea solemnă a 
fost la 10 Februarie. Constituţia s’a votat la 17 
Martie 1921 şi de atunci a suferit cîteva modi
ficări. Statul polon e republică, cu un preşedinte 
ales pe 7 ani şi cu sistem bicameral (Sejm = Ca
mera şi Senat).

POLOVRACI (sau POLOVRAQi), com. rur. jud. 
Gorj, plasa Novaci; 1895 loc. Aci e şi măn. cu 
acelaşi nume întemeiată de Jupînul Donciu Pî- 
rîianu şi Postelnicul Stan în a. 1640. In apropiere 
e o peşteră cu stalactite şi stalagmite. Era şi o 
mină de fier numită Baia de fier, care se exploata 
pe la 1718. După legea 1929, sat circ. com. Novaci. 
Staţiune climaterică 660 m. altit.

POLZER AUQUST (*1862tl915), chimist ro
mân. A fost expert la Institutul central de chi
mie, mai tîrziu sub-director. Profesor la şcoala de 
farmacie, apoi la facultatea de medicină. Op. pr. 
Petrolul nostru de luminat, 1908; Chimia si ana
liza alimentelor si băuturilor, 1914.

POMÎRLA, com. rur. jud. Dorohoiu,plasa Ber- 
hometele; 550 loc. Aci se află un liceu înfiinţat în 
1838 de Marele Logofăt Anastasie Başotă. După 
legea 1929, sat în circ. com. Hilişeu.

POMERANIA (POMMEBN), provincie din Pru- 
.sia, la Marea Baltică; supraf. 30.186 km. p.; 
1.789.216 loc. Cap. Stetin.

POMPEI, oraş în Italia (Campania) la S. de 
Neapole, Ia 24 km. departe de Vezuviu; distrus 
de erupţia vulcanului în anul 79. Săpăturile, în
cepute în 1860, au dat la lumină două treimi din 
oraş, arătînd în toate amănuntele viaţa în vremea 
catastrofei.

POMPIiru (ONEinspoMPEins) (*107f48 a. Chr.), 
om de stat roman. A format primul triumviat cu
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Cezar şi Craăsus (bOj, s’a luptat cu Cezar, a fost 
învins în lupta de la Farsala şi a murit în Egipt.

Casă din Pompei.

POMPEIU DmiTElE D. (*1873), matematician 
român. Doctor în matematici clin Paris. A fost 
institutor. Azi e profesor de mecanică la Univer
sitatea din Bucureşti (1912), 
transferat de la Iaşi (unde func
ţiona din 1907). Membru co
respondent al Academiei Ro
mâne (1916). A publicat articole 
in „Bulletin de la section sci- 
entifique de l’Acadâmie Rou- 
maine”, „Annales scientifiques” 
din laşi, „Bulletin de la Sociâtâ 
des Sciences” din Bucureşti; în/^^ 
volum; Leş singularitis des 
forictions analitiquesuniformes, „ .
1929; şi cărţi de şcoală: geo- Cne,us Pompelus- 
metrie, algebră, etc. Preşedinte al Camerei De
putaţilor (1931).

POMPILIAN lOACHIM (*183511907). pictor, 
român. A fost profesor de desen la liceul ,,Gb. La- 
zăr” din Bucureşti.

POMUŢ OEOBOE (*l828tl882). Român din 
Transilvania refugiat în Statele-Unite după revo
luţia din 1848. A luat parte la războiul de sece
siune (1861 şi urm.) şi a fost înaintat pînă la gra
dul de colonel, iar, după cîtva timp, a fost nu
mit general In rezervă. A fost trimis apoi consul 
general al Statelor-Unite la Petersburg pînă in 
1878. Acolo a şi murit.

PONDICHflRY [pohdişeri], oraş în India la 
Golful de Bengal, 46.849 loc., cap. provinciei fran
ceze cu acelaşi nume.

PONI MATILDA (născutăCUQLER) (*1852 tl931), 
scriitoare română. A publicat poezii în Convor
biri literare (1867—1890) şi în alte reviste, un 
volum de poezii (1871) şi diferite povestiri.

PONI PETRE (*1841 tl925), om de ştiinţă şi 
politic român. Profesor de chimie la Universitatea 
din Iaşi ^875), decan al Fac. de 
ştiinţe (1881), membru al Acade
miei Române (1879) şi de mai 
multe ori prezident; ministru de 
instrucţie în 1891 (guvern, prez. 
general Florescu), 1895 (guv. D. A.
Sturdza), 1918 (guv. G-ral Coandă).
El a întemeiat Casa Şcoalelor. A 
publicat cărţi didactice {Fizică,
1874, Chimie, 1887) tipărite în nu
meroase ediţii şi servind multor 
generaţii de şcolari. A făcut studii 
asupra mineralelor din România şi mai ales asupra 
petrolului nostru. A scris şi o cercetare istorică 
asupra răzeşilor.

PONIATpWSKI lOSEF ANTON (*1762tl813). 
Polonez, ofiţer austriac, apoi luptător pentru in
dependenţa patriei sale. Colonel şi adjutant al 
împăratului losef II (1787), se luptă cu Turcii; 
fu apoi chemat în Polonia, se luptă cu Ruşii (1792),

Petre Poni.

se luptă cu Prusienii alături de lCosciusko.(1794). PQM- 
Cînd Napoleon institui Marele-ducat ai Poloniei, 
el fu numit şeful armatei şi după ce organiză un r'-'r 
mare număr de regimente, luă parte la -diferite 
lupte, ajută pe Napoleon in campania din Rusia, 
fu numit mareşal al Franţei şi avu o purtare eroică 
în marea luptă de la Leipzig, în care şi muri.

PONIATpWSKISTANISLAS (*167711762), ofi
ţer polon, a luptat alături de Carol xu contra Ru
şilor, apoi a ocupat funcţiuni importante în patria 
sau sub August m.

PONSARD [ponsar] francois (*1814 11867), 
autor dramatic francez. Prin piesa lui Lucrăee 
(1843) a fost proclamat şeful şcoalei care lupta 
contra romantismului. A scris şi alte tragedii, dar 
fără succes. Mai cunoscut s’a făcut el prin come
diile sale, între cari Onoarea şi banii (1853), trad. 
dă I. C. Lerescu, 1855; de A Naum, 1890. Alte 
traduceri: Oraţiu şi Lidia (de T. M. Stoenescu,
1885), Dragoste de poet (de N. A. Bogdan, 1925).

PONTBRIANT RADUL DE, profesor francez 
stabilit în România. A predat ia liceele din Bucu
reşti. A publicat un dicţionar român-francez 
(1862), o gramatică franceză (1867) şi un metod 
practic pentru a Învăţa o limbă în şase luni (1870).

PONT-EUXIN m- SUREA NEAGRA.
PONTOPPIDAN HENRic (*1857), scriitor da

nez. A publicat romane, nuvele; i s’a decernat 
premiul Nobel în 1917.

POP GAVRIL (*181811883), scriitor român îii 
Transilvania. A fost preot unit, canonic la Lugoj; 
membru corespondent al Academiei Române 
(1871).

POP GEORGE, financiar român în Transilvania.
A fost funcţionar de finanţe în diferite oraşe, a 
avut titlul de consilier regesc (1897). Op. pr. 
îndreptar practic in toate afacerile financiare 
(1878).

POP GEORGE (*1864), profesor român din Tran
silvania. A propus limba română şi germană la 
liceul din Braşov; dar, din cauza unui discurs cu 
coloare prea naţionalistă, a fost destituit de gu
vern şi a trecut în România. A profesat în Bucu
reşti la liceul Mateiu-Basarab, a ţinut un curs liber 
la Universitatea din Bucureşti. A publicat multe 
cărţi didactice pentru limba germană (Gramatică 
p. diferite clase, Povăţuitor).

POP 10AN, unul dirl primii profesori români de 
limba franceză. E numit în 1831 la Colegiul Sf.
Sava din Bucureşti, clnd s’a introdus în mod obli
gatoriu studiul limbii franceze. A publicat, în 
1847, o carte de exerciţii pentru acest curs, tradus 
după Buvelot.

POP NicoLAE (*184011888), profesor român în 
Braşov. A publicat cărţi didactice de istorie şi 
geografie şi o istorie a Braşovului.

POP ŞTEFAN (*1845 11890), profesor român. A 
funcţionat întîiu la Blaj la şcoala pedagogică, apoi 
(1882) a trecut în România, unde s’a ocupat cu 
ştiinţele agricole şl a fost profesor la şcoala de 
agricultură din Bucureşti.

POP VASILE, preot român unit. A fost vicar a 
Maramureşului pe la 1808.

POP VENiAMiN (*1846 11897), profesor român 
în Blaj. A fost şl protopop. A scris o Istorie a 
Transilvaniei.

POP-CICIO ŞTEFAN (*1865), advocat şi om 
politic român în Transilvania. Mennbru în comi
tetul de conducere al partidului naţional-ronoân, 
a fost de multe ori ales deputat în Camera din 
Budapesta, susţinînd drepturile Românilor. A fost 
vice-prezidentul Adunării naţionale din Alba- 
lulia (1 Decembrie 1918), in care s’a proclamat 
unirea cu vechiul regat. După unire, a fost mi
nistru de stat din partea Transilvaniei în guv. 
prezidat de Ion I. Brătianu (1918), în cel prez. de 
G-ral Văitoianu (1919), ministru de externe şi 
prez. de consiliu interimar (1919—20), prezident 
al Camerei (1928—31).

POP DE BAŞEŞTI GEORGE (*183511919), om 
politic român în Transilvania. A fost deputat die
ta! (1872 şi urm.); a fost între iniţiatorii formării
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partidului naţional român în 1880; a stat un an 
Închis la Vaţ diipâ procesul Memorandului-, vice
preşedinte al partidului naţional; preşedinte al 
Adunârii naţionale din Alba-Iulia (1 Decembrie 
1918), care a proclamat Unirea Transilvaniei cu 
Regatul României.

POP RETEGjŞlNUL IOAN (*1853), scriitor şi 
Invăţâtor român" In Transilvania. Distins mai 
ales ca autor de cârţl pentru popor: Leonal cel 
tlnăr (1893), Poveşti ardeleneşti (5 voi., 1868), 
Poveşti din popor (1895), Trandafiri şi viorele 
(1891), pilde şi sfaturi (1900).

PPPA OEOROB (*1841 tl897), profesor român 
In Transilvania. A fost referent şcolar în Oradea 
şl In Arad. S’a ocupat cu organizarea Invâţâmln- 
tului {Norme pentru administrafiunea lnvă\&min- 
tului, 1877) şi cu lucrări de educaţiune {Bobinson 
Crusoe după Campe, 1783; Merinde de la şcoală, 
1888) A fost redactorul re^dstei Lumina (Arad), 
1S72 73

POPA-LISSEANU OEOROE (*1866), profesor 
de limba latină la liceul „G. Lazăr” din Bucureşti, 
fost deputat, membru corespondent al Academiei 
Române (1919). A debutat prlntr’un studiu asu
pra Tablelor cerate din Transilvania (1890); a 
publicat studii In specialitatea sa: Poeziapopulară 
la Bomani, Metrica lui Horaţiu, Versificaţia la
tină, Gramatică latină, etc.; studii de mitologie 
populară: Flora si Floriile, Sărbători păgîneşti, 
etc.; traduceri din autori latim: Eulropius, Cicero, 
Apulejus, Lucian, etc., cum şi monografii Istorice: 
Cetatea Dristor, Oraşe yreco-romane In noul teri
toriu al Dobrogei.

POPASU IOAN (*1808 tl889), episcop ro
mân de "Caransebeş din 1865. înainte (din 1837) a 
trăit ca profesor în Braşov şi a lucrat pentru pro
gresul şcoalelor de acolo. In diecesa sa a urmărit 
desvoltarea şcolilor şi a prestigiului preoţilor.

POPAUŢI ® fost schit de călugăriţe jud. Or- 
heiu, desfiinţat în 1816. ţf ® sat în jud. Boto
şani, In care e o biserică zidită de Ştefan-cel-Mare.

POPE ALEXANDRU (* 1688 ţl744), poet englez. 
cunoscut mai ales prin studiile asupra anticită- 
ţii, prin traducerile Iliadei şi Odiseei şi mai ales 
prin poema. încercare asupra omului (1734) trad, 
rom. de Gonache (Poezii, voi. II).

POPE wiLLiAH JACESON, Chimist englez. Pro
fesor la Universitatea din Gambridge, membru al 
Academiei Regale de ştiinţe. A făcut cercetări 
asupra fizico-chimiei şi In deosebi asupra struc
turii moleculare. Mernbru onorar al Academiei 
Române (1925).

POPEA IOAN (*1839), profesor român in Bra
şov. Aci a servit la gimnaziu 35 de ani plnă In 
19(X). A publicat cărţi didactice (Carte de cetire, 
1885 şi urm., Beligic) şi pedagogice (Greşeli In 
creşterea copiilor, Idealele studentului român.

POPEA NicoLAE (*1826 tl908), episcop român 
în Transilvania. A fost secretar al mitrop. Şaguna, 
protosinghel, arhimandrit, 
in fine episcop de Garan- 
sebeş în 1889. S’a ocupat 
şi de politică, a fost de
putat în dieta Transilva
niei şi în senatul imperial.
A fost prezidentul comi
tetului naţional format în 
1881. Membru al Acade
miei Roipâne (1899), a 
publicat o istorie a Mitro
poliei din Transilvania 
(1870), o biografie a lut 
Şaguna (1873) şi un Memorial, culegere de acte 
din trecutul Românilor (1889).

POPESCU EUFROsiNA născută VLASTO, artistă 
dramatică română. Pe la 1845 a fost cîntăreaţă 
şi s’a produs în Milano, Palermo, Veneţia. Mai 
tlrziu veni în Bucureşti.

POPESCU QABBIEL, desenator şi gravor român. 
A luat premiul naţional pentru gravură in 1929.

POPŞSCU IOAN (*1830tl901), profesor ro
mân din Transilvania. Refugiat In Moldova in

mA

N. Popea.

1849, a fost institutor in Blrlad, apoi profesor la 
liceu şi la şcoala normală de acolo, fiind .peste 20 
de ani director al. acestei şcoale. Amestecat in lup
tele politice încă din epoca unirii principatelor, a 
avut mai tlrziu o activitate importantă, fiind de 
clteva ori ales deputat. Membru corespondent al 
Academiei Române (1877). A publicat: Şcoala po
porală ,1875; Carte de lectură, 1879; Psihologia 
empirică, 1881.

POPESCU-CANDIANO MIHAIL rw CANDIANO.
POPESCU NICOLAE D. "(*1834tl921), scriitor 

român. "Gunoscut prin Calendarele, pe cari le-a 
tipărit (de la 1866) in timp de 30 de ani, in cari 
a publicat efemeride foarte preţioase, relaţiuni 
istorice şi povestiri populare inspirate din istoria 
sau din viaţa socială. Scoase şi în broşuri, ele au 
avut numeroase ediţiuni, mai ales vieţile haidu
cilor (Jianu, Tunsa, Miu, Bujor, Badu Anghel, 
Codreanu, Grozea). Alte op. Istoria resbelului ro- 
măno-ruso-turc, 1879, Amorul şi Dorul, colecţie de 
clntece (multe ediţiuni).

POPESCU NICOLAE M. (*1881), preot român. 
Profesor" de istoria Bisericei române la facultatea 
de teologie din Bucureşti; membru al Academiei 
Române (1923). A publicat articole in „Biserica 
ortodoxă” (din 1908), studii biografice asupra cl- 
torva persoane importante din trecutul Bisericii; 
Macarie Ieromonahul (1908), Dionisie Mitropo
litul (1914), Nifon Patriarhul (1914), cum şi cer
cetări istorice asupra Iui Brincoveanu (1914). In 
discursul de recepţie a tratat despre Dimitrie On- 
ciul (1925). In 1931 secretar general al Ministe
rului de Culte şi Instrucţie pentru conducerea 
cultelor.

POPESCU RADU (*ca. 1650tca. 1729), cronicar 
român. Boer muntean, a ocupat funcţiuni impor
tante: mare vornic şi ban. S’a călugărit în 1723 
lulnd numele de Bafail. Cronica lui, publicată în 
,,Magazin istoric” voi iv, povesteşte ultima parte 
a domniei lui Brincoveanu (de pe la 1699), domnia 
lui Ştefan Cantacuzino şi, mai amănunţit, despre 
Nicolae Mavrocordat.

POPESCU scarlat, jurist român. A fost pro
curor general al Curţii de Casaţie.

POPESCU simoN, (*1848. . . .) teolog român. 
A fost p’rofesor şi protopop in Sibiu, apoi (1888) 
a trecut in România şi a predat religia la Şcoala 
normală de institutori, apoi la liceul ,,Gh. Lazăr” 
din Bucureşti. Retras 1917. Opere: Morala cre
ştină. 1898, Istoria bisericii române, 1903.

POPESCU ştefan (*1873), pictor român. A 
luat premiul naţional în 1928.

POPEŞTI-LEURDENI, com. suburbană jud. 
Ilfov la municipiul Bucureşti cu toate satele ei.

POPEŞTI-PAVLICHENI, sat jud. Ilfov, pla
sa Pantelimon; 2056 loc. Ţine de com. Popeşti- 
Leurdeni.

PpPFIU JUSTIN (*1841 tl882), preot şi scriitor 
româ’n. A fost profesor la gimnaziul catolic din 
Oradea (1864), spiritual şi profesor în seminariul 
de acolo; paroh în com. Lita mare (1879), a re
dactat revista ,,Amvonul" (Pesta, apoi Oradea, 
1868—1881) şi a publicat un studiu asupra cere
moniilor de la înmormîntarc, precum şi scrieri 
literare.

POPţNA ® lac jud. Ialomiţa com. Borduşani. 
H © baltă jud. Tulcea. ® insulă în laculRazim.

POPINA-MARE, insulă jud. Tulcea în balta 
cu acelaşi nume.

POPLACA, com. rur. jud. Sibiu, plasa Turnl- 
şor; 3040 loc.

POPOCATIîPELT, vulcan în Mexic; 5420 
m. înalt.

POPORUL, ziar politic, apărut In Bucureşti 1871 
-1892 sub direcţia luiN.' Bassarabescu (1875-81).

POPORUL, foae economică, apărută în Pesta din 
1893 plnă după 1906; redactată de D. Bombay şi 
Gh. Alexi.

POPORUL SUVERAN, ziar politic redactat de Dim. 
Bolintineanu, Bucureşti 1848.

PpPOVICI ALEXANDRU (*1866), profcsor de 
botanică Ia Facultatea de ştiinţe din Iaşi (1904).
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Dumitru Popovici.

A publicat aiticole iu .lAimales scientiliques de 
rUniversitâ de laşi” (mai ales contrlbuţiuni la 
studiul Horei diu România).

POPOVICI ANDREIU A. (*1856tl925), in
dustriaş român. Originar din Braşov, s’a stabilit 
In Bucureşti, unde a întemeiat o moară cu aburi; 
a fost propagandist al ideii naţionale, consilier 
comunal în Bucureşti.

POPOVICI AUHEL 0. (*1863tl917), ziarist şi 
scriitor român din Transilvania. Studiase medici
na, dar s'a ocupat mai mult de filozofie şi de po
litică. El a redactat Replica tinerimei române la 
răspunsul studenţimii maghiare (■»■ memorandum), 
pentru care a fost osîndit la închisoare. Atunci a 
trecut în România, unde a fost ziarist şi profesor 
de Umba germană. A publicat Principiul de na
ţionalitate (1894) şi o mare lucrare Wereinigsten 
Staaten von Gross-Oesterreich (Leipzig, 1906), 
desvoltînd proeotul unei constituţii noi a Austriei 
în care poporul român din Ungaria ar avea o 
situaţiune potrivită cu numărul şi forţa sa. Această 
idee era sprijinită de Arhiducele Franz-Ferdinand 
(cel omorît la Serajevo), care ar li avut s’o aplice 
la suirea sa pe tron. Popovici a fost cîtva timp şi 
director (pentru partea politică) al revistei ,,Să- 
mănătorul” din Bucureşti.

pppoviciDUMITRU (* 186111927), cîntăreţ ro
mân de operă. S'a distins cu deosebire la Beyreuth 
în operele lui Wagner. Mai tîr- 
ziu a venit în ţară şi a fost pro
fesor la Conservatorul din Bu
cureşti şi directorul acestei 
instituţiuni. In ultimii ani a fost 
director al operei din Cluj, pe 
care începuse s’o organizeze, 
dar l-a suprins moartea.

POPOVIGIU EUSţiBlu (* 1838 
tl922), teolog român din Buco
vina. A fost profesor la Univers!-' 
tatea din Cernăuţi; membru 
onorar al Academiei Române 
(1908). A publicat Istoria bisericească universală 
In limba germană, tradusă în rom. de Atanasie 
şi Gherasim.

POPOVICI OEORGE (*1863 tl905), jurist şi 
poet român. Era fiul lui Eusebiu. A publicat poezii 
sub pseudon. T. Robeanu (1885—1892) şi studii 
asupra dreptului românesc vechiu. A fost membru 
corespondent al Academiei Române (1905).

POPOVICI OHEOROEB (*1862tl927), protopop 
român. După studii la Cernăuţi şi la Viena, este 
numit profesor la seminariul teologic din Caran
sebeş (1886); a fost deputat al Lugojului în Pesta. 
După unire, a fost senator, vicepreşedinte al Sena
tului, membru corespondent al Academiei Ro
mâne (1909). A scris despre Uniunea eu biserica 
romano-catolică (1901) şi Istoria Românilor bă
năţeni (1904).

POPOVICI losiF (*1876 tl928), filolog român. 
După studii în Viena şi la Paris (cu Rousselot), a 
fost profesor de limbi siavice la Universitatea din 
Ciuj. Acolo a înfiinţat un iaborator de fonetică 
experimentală (prima catedră în România). A 
publicat cercetări despre dialectul istro-romdn. 
Palia de la Orăşlie, fiziologia vocalelor, Ortoepie 
şi fonetică.

PpPOViCI-B ANĂŢEANU IOAN (* 1869t 1893),
I uvelist român. A publicat în 
,,Convorbiri literare” nuvele Din 
viaţa meseriaşilor, remarcate şi, 
elogios apreciate de T. Maiorescu, 
adunate apoi în volum.

POPOVICI-HAŢEG VALBRIU 
(*1868tl929), naturalist român.
A fost subdirector al Institu
tului geologic român.

POPP IOAN (*1829tl865), 
profesor român originar din Popovici-Banâjeanu. 
Transilvania. Luînd parte la re
voluţia din 1848, a scăpat de moarte refugiindu- 
se în Moldova. A făcut studii superioare la Viena. 
Chemat în Moldova, a venit în 1858 şi a făcut
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cursuri la AcademiaMihăileană pînă în 1860, cînd 
a trecut la Universitate, avînd catedra de geo
metrie analitică, fiind primul profesor de această 
materie.

POPP VASILE LADISLAU (* 1819 tl875), jurist 
român în Transilvania. A fost pro
fesor de matematică la Blaj. (1842); 
magistrat în Bistriţa, In Sibiu,
Consilier la instanţele superioare în 
Viena şi Pesta, în 1863 a fost făcut 
baron. A fost prezident al Asocia- 
ţiunii Transilvane 1867—74.

POPP MiHAlL (*182711892), 
pictor român din Transilvania. A 
venit după 1848 în România şi a 
lucrat cu alţi pictori la zugrăvirea 
mai multor biserici. In 1855 s’a 
întors în Transilvania. A fost pro
fesor de desen la gimnaziul din Braşov. Era fiul 
unui pictor şi frate cu profesorul dini Iaşi loan.

POPP SABIN (* ca. 1896ti928), pictor român. 
A murit la Viena. Intre lucrările lui se citează trip
ticul Sărutul lui Iuda.

POPRIGANI, deal jud. Iaşi pe dreapta Jijiei. 
Aci a fost o luptă între Ştefan Tomşa şi fiul lui 
Ieremia Movilă în 1612..

PORCEŞTI, corn. rur. jud. Roman, plasaMiron 
Costin; 1780 loc. Are o şcoală de meserii (1929). 
După legea 1929, sat circ. corn. Aprodui-Purice.

PORGIUS PLORIAN (*1816 tl906), botanist ro
mân transilvănean. A fost învăţă- ...----
tor, profesor la şcoala militară din 
Năsăud, a ocupat după 1848 funcţiuni 
administrative şi stînd retras în Rod- 
na veche s’a ocupat de botanică, 
descoperind specii noi cari li poartă 
numele. A studiat în deosebiflora jud.
Năsăud. A fost membru al Academiei 
Române (1882).

PORFIR IE, martir prăznuit de' 
biserica ortodoxă la 4 Noembrie. A 
trăit pe timpul lui Aurelian. Era actor 
şi, jucînd într’o comedie rolul unui 
episcop, s’a convertit la creştinism şi a murit ca 
martir.

PORFIRIE EPISCOPUL OAZEI (t420), prăznuit 
de biserica ortodoxă la 26 Februarie. Născut în 
Tesalonic, s’a retras la virsta de 25 de ani în Egipt 
în pustie, apoi s’a dus la Ierusalim, şi-a vîndut 
averea şi a împărţit banii săracilor. Murind episco
pul din Caza (Palestina), a fost chemat în Cesarea 
şi acolo hirotinisit de arhiepiscopul locului. Ga 
episcop a reuşit, prin laptele lui, să atragă la cre
ştinism mare parte din locuitori şi să desfiinţeze 
templele păgîne.

PORFIROGENITUL, supranumele lui con
stantin VII, împăratul Bizanţului (*905 t959). A 
fost asociat la imperiu de către tatăl său Leon vi 
la virsta de 6 ani şi a domnit de atunci pînă la fi
nele 'Vieţii, fie sub tutelă ca minor după moartea 
tatălui său, fie asociat cu un coleg, fie singur. 
Generalii săi au repurtat succese contra Unguri
lor şi au întins influenţa bizantină pînă în Rusia; 
el însă s’a ocupat mai mult cu studiul, a încurajat 
pe scriitori şi a compus însuşi diferite opere, mai 
ales istorice şi de protocol administrativ.

FOROLISSUM, cetate romană pe locul unde 
e azi corn. Moigrad jud. Sălagiu.

PORT-ARTHUR, oraş în China (Manciuria), 
stăpînit de Japonezi; 22.649 loc.

PORT-ROYAXi, fostă mănăstire în Franţa 
(dep. Seine-et-Oise), fondată în 1204; desfiinţată 
în 1710. Aci au locuit mai mulţi învăţaţi (Pascal 
ş. a.) cari se uniră cu janseniştii (••■ acest cuv.).

PORTIŢA wm- RAZ IM.
PORTOFOLIUL romAn, revistă literară, red. Boni- 

faciu Floresat. apărută în Bucureşti 1881-82
PORTO MAURIZIO, oraş în Italia (Liguria); 

20.25'9 loc.: port la Mediterana.
PORTORICHE [portorlşl georoes (*1849 

tl930), scriitor francez. Cunoscut mai ales prin 
piesele sale. Membru al Academiei franceze. Din
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scrierile lui s’au tradus puţine în voi. Comedii şi 
monoloage (de N. Ţine, 1892). ■

PORTSMOUTH [portsrnOt], oraş în Anglia 
în insula PoHsea-, 24.7343 loc.; port militar.

PORTUGALIA (REPUBLICA POBTUGUBSA), Stat 
In Europa în'peninsula Iberică. Se mărgineşte la 
N. cu Spania, la E. cu Spania, la S. cu Oceanul 
Atlantic, la V. cu Oceanul Atlantic. Supraf. 88740 
km. p., 5.622.000 loc. Dens. pop. 63. 
la km. p. E străbătută de cîteva 
ramuri ale munţilor din Spania, între 
cari: Serra da Gerez, Serra Cabreira 
laN.; Serra da Eslrella, Serra Guar- 
dunha In centru; Serra do Malliao 
la S. Fluvii şirîuri sînt cele cari por
nesc din Spania şi străbat teritoriul 
Portugaliei pentru a se vărsa în Ocean:
Mlnho, Duero (Douro) OU Tamega şi 
Tuella, Tago cu Zezere, Nabao, Ponsiâ,
Zatas, ş.a., ouadiana la hotarul cu Spa
nia ; Sado, isvoreşte chiar în Portugalia.

Cap. Lisabona (Lisboa). Oraşe pr.
Porto, Coimbra, Braganza, VillaReal,
Portalegre, Badajoz, Beja, Fabo.

Portugalia îşi începe viaţa proprie 
în timpul luptelor contra Maurilor 
(pe la 1109) şi ou încetul îşi stabileşte 
frontierele, devine regat (1143), îşi 
organizează viaţa interioară, avînd 
deseori lupte cu regatul Castiliei din 
cauza pretenţiunilor de supremaţie 
ale uneia şi ale alteia. In sec. xv şi 
XVI navigatori portugezi făcură des
coperiri importante în Indii şi în 
America şi' de atunci statul stabili 
multe colonii (între cari Brazilia) şi 
luă parte la multe războaie. La în
ceputul sec. XIX Portugalia Iu amica 
Angliei şi luptă contra lui Napo
leon. In 1822 pierdu Brazilia, care se 
declară independentă. De la 1910, 
după răsturnarea regelui Manuel, s’a 
proclamat republică; dar luptele între 
partide fac să se producă lovituri de 
stat Sau revoluţii militare cari ţin 
pe locuitori într'o stare de neconte
nită nelinişte.

PORŢILE DE FIER ® defileu 
între Carpaţi şi Balcani prin care trece 
Dunărea, jud. Mehedinţi. ţ| ® staţie 
c. f. între Caransebeş şi Suboetate.

PORUMBACUL-DE-JOS, staţie 
o. f. jud. Făgăraş, liniaFăgăraş—Sibiu, 
între corn. Porumbacul de Sus şi cel 
de Jos s’a dat, în ziua de 30 Sep
tembrie 1916, o luptă în oare Ro
mânii au obţinut o importantă vic
torie, de care, însă, nu s’au putut 
folosi în mişcările ulterioare. Aici au 
căzut colonelul Iacobini şi maiorul 
Porumbaru.

PORUMBARU BADU 0., inginer român. A 
publicat studii de geologie şi paleontologie. Intre 
cari: Etude giologigue des environs de Craiova, 
1881; Studii de paleontologie asupra terţiarului 
din Oltenia.

PORUMBARU (MIHAESCU) EUANOIL (tl921), 
advocat şi om'politic român, deputat sau senator 
în diferite legislaturi (de Ia 1882), 
ministru de lucrări publice în guver
nul prezidat de P. S. AureUan 
(1896), apoi în cel prez. de D. A.
Sturdza (1903), ministru de externe 
in guv. de la 1914 prezidat de I.
I. C. Brătianu, a fost acela care a 
trimis declaraţia de războiu Austro- 
Ungariei la 14 August 1916. Membru 
al Ateneului Român, a fost vioe- c. Porumbescu. 
prezident şi apoi prezident.

PORUniBESCU IBACLIE, numele literar, apoi 
oficial al Iui i. oolembiovski (*1823+1896), preot 
român din Bucovina. A fost paroh în mai multe co

mune şi în ultimii ani s’a retras la mănăstirea 
Putna.

PORUMBESCU CIPRIAN (*1854+1883), com
pozitor român bucovinean. A studiat teologia, 
apoi muzica la Viena cu prof. Krenn şi SchIOsser. 
In 1881 a fost numit profesor de muzică la liceul 
din Braşov şi diriginte al corului bisericii Sf. Ni- 
colae. Imbolnăvindu-se de piept, s’a dus la Nervi

'ABONA
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în Italia (1882) şi, după un an, s’a întors în sătul 
său de naştere. Stupea, unde a murit. Porumbescu 
a lăsat vreo 260 de compoziţii felurite: muzică de 
dans pentru piano şi diferite instrumente, quin-: 
tete de coarde, coruri bărbăteşti, romanţe, mu
zică religioasă, un manual didactic de muzică, o 
operetă Craiu-Nou (18821. Parte din ele s’au ti
părit, parte sînt încă în manuscris. Cea mai po
pulară din compoziţiile lui este aria poeziei Pe-al 
nostru steag (a lui A. Bîrseanu). în amintirea lui 
s’a întemeiat un muzeu care-i poartă numele.

POSADA, sat jud. Prahova, plasa Peleş; 1848 
loc. Staţie c. f. între Gîmpina şi Sinaia. După 
unii istorici, aci s’a dat faimoasa bătălie a lui 
Basarab contra regelui ungur Carol Robert.

PpSEN (pol. FOZNAN), oraş în Polonia pe r. 
Wartha; 169.793 loc.

POSLUŞNICI m- SCUTRLNICI.
POTAISSA, cetate romană înl Dacia pe lo

curile unde se află azi oraşul Turda.
POTGO^lVA ® lac. jud. Tulcea.| ©staţie c.f.
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Eufrosin Poteca.

jud. Olt Intre Costeşti şi Slatina, linia Bucureşti— 
Craiova, etc.

potcoava, numele mai multor pretendenţi 
la tronul Moldovei, probabil fraţi după mamă, ,cu 
loan Vodă cel Cumplit. In timpul domniei lui 
Petru Şchiopul năvăleşte în Moldova Nicoară 
Potcoavă şi-l goneşte în 1577, dar peste puţin el 
este învins de Petru cu aliaţii săi şi ucis; apoi nă
văleşte Alexandru în 1578, are acelaşi succes şi 
aceeaşi soartă; apoi în acelaşi an năvăleşte Con
stantin, care e respins. Unii istorici zic că cel din- 
tîiu dintre ei, ocupînd tronul şi-a luat numele de 
loan IV.

. POTECA EUFROSIN (*1786tl859), călugăr şi 
profesor român. A fost între primii bursieri trimişi 
de stat ca să facă studii în şcolile din Apus în 
1822. înainte fusese profesor de religie la Acade
mia grecească din Bucureşti 
(1816). întors din streinătate 
(Italia, Franţa), fu numit pro
fesor de filozofie la Sf. Sava 
în 1825. In 1828, fiind închisă 
şcoala de Ruşi, se duse la ,
Viena, unde tipări cursul de mJ/M 
filozofie şi apoi în 1830 fu 
numit egumen la mănăstirea 
Motru, unde rămase pînă la 
moarte. Cursul lui este o tra
ducere după traducerea gre
cească făcută de Banul Gri- 
gore Brîncoveanu a cărţii lui Heinecke {m- acest 
nume). Poteca a lăsat prin testament toată averea 
sa pentru ajutarea elevilor săraci. Acest fond se 
administrează azi de Casa Şcoalelor.

POTELU, lac jud. Dolj.
POTEMKIN [patlomchm] qriqorii ale- 

XANDROVlci (*1739fl791), general şi om politic 
rus, favorit ai împ. Caterina II, vestit prin arta 
cu care ştia să salveze aparenţele. Se zice că în 
timpul unei călătorii a împărătesei prin' ţinuturi 
nelocuite a format sate întregi de scînduri ca să 
pară de ia distanţă că sint adevărate. De atunci a 
rămas ca expresie proverbială: „satele lui Po- 
temkin”. In Iaşi se pomeneşte că a fost 
Inmormîntat la mănăstirea Golia.

POTLOGI, corn. rur. jud. Dîmboviţa 
plasa Ghergani, 3200 loc. După legea 
1929, are în circ. sa 9 sate.

POTOCKI lOAN (*1761ţl815), istoric 
polon; călători mult şi scrise (în franţu
zeşte): Istoria primitivă a popoarelor din 
Rusia, ş. a.

POTOP, pîrău jud. Dîmboviţa, izvo
răşte din corn. Cîndeşti şi se varsă în 
pirăul Răstoaca.

PQTSDAM, oraş In Prusia (Brande- 
burg) la20 km. de Berlin; 59.469 loc. Are 
un palat regal şi alături parcul zis de la 
Sans-Souci.

POTT percival (*1713tl788), medic 
englez; membru al Societăţii Regale; 
studiă şi caracteriză pentru prima dată 
maladia vertebrelor care-i poartă numele.

POTTIER [potie] EDMOND (*1855),. 
arheolog francez. A făcut săpături şi cer
cetări în Grecia şi în Asia Mică, a fost 
profesor la Rennes, la Toulouse, apoi în 
Paris, membru al Institutului. A lucrat 
la dicţionarul de anticităţi cu Daremberg 
şi Saglio; a publicat studii asupra vaselor 
antice şi un catalog al muzeului Louvre, 
în prefaţa căruia se găseşte un studiu 
aprofundat asupra picturii şi desenului 
în anticitate. Este membru onorar al 
Academiei Române (1926).

POTJJADE euoSne, diplomat francez.
A fost consul general la Bucureşti între 
1849 şi 1856.

POXJSSIN[puse"] NICOLAS (*1594tl665), pictor 
francez. Reprezentantul cel mai însemnat al clasi
cismului francez. Operele luisîntrăspînditeîncele 
mai însemnate muzee din Europa. Mai populare:

Ciobanii din Arcadia, Moise scăpat din apă. Ju
decata lui Solomon.

POVESTEA NUMERELOR, Carte de literatură popo
rană, care explică fiecare număr, în formă de dia
log versificat între dascăl şi ucenic. Un studiu 
asupra ei a făcut Hasdeu în Cuvente den bătrăni 
voi. 11.

POVESTEA VORBEI, culegere de proverbe alcă
tuită de Anton Pann; prima lucrare de acest fel 
în 1. română. Autorul a clasificat proverbele după 
ideea la care se referă şi fiecare grupă e urmată de 
o anecdotă în versuri care ilustrează şi explică, 
prin întrebuinţarea lor, unul sau mai multe pro
verbe din grupă.

POWELBADEN (BADENPOWELL [bedn pauel]) 
ROBERT (*1857), general englez. A luat parte la 
războiul cu Burii în Africa. Pe la 1908 a întemeiat 
cercetăşia. Op. pr. în această privinţă: Scouting 
for boys, 1908.

PRADO, loc de preumblare lingă Madrid; un 
muzeu în Madrid, vestit pentru colecţiile de pic
turi (mai ales spaniole şi italiene).

PRAHA (PRAOA, prag), capitala Cehoslovaciei, 
pe rîul Moldau; 737.000 loc. Are un pod vestit 
terminat la 1507, un palat zidit în 1353 (unde s’a 
petrecut scena istorică din 1618 zisă defeneslra- 
ţiunea de la Praga), o primărie zidită între 1838— 
1858, o biserică începută în sec. x şi terminată 
în al xm.

PRAHOVA @ rîu, afluent al lalomiţei, izvo
răşte ' din Bucegi. Principali 
afluenţi: Doftana şi Teleajen. f 
® staţie c. f. jud. Prahova linia 
Bucureşti—Ploeşti.

PRAHOVA, jud. în Munte
nia; cap. Ploeşti; 5040 km. p.,
413.390 loc. (1915); are 10 plăşi,
7 corn. urbane, 149 corn. rur.
(1926); face parte din circ. Curţii- 
de-apel din Bucureşti; are 46 
şcoale primare urbane şi 344 ru- 
raie (1929); 68 coop. de aprovi
zionare şi consum cu cap. 8.741.307 lei şi 27
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coop. p. exploatare de păduri cu cap. 4.702.772 
lei (1925); ţine de circ. Mitropoliei din Bucureşti, 
are 330 biserici şi 6 mănăstiri.

PRAro, (ung PARAjD), corn. rur. jud. Odorheiu
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gustă de laTirgu-Mureş. în apropiere mină de 
sare, dtnd ca. 8.000 tone anual. Intre această 
comună şi staţiunea balneară Sovata s’a dat, In 
zilele de 27 Septembrie—4 Octombrie 1916, o 
mare luptă între armata română de Nord coman
dată de generalul Presan şi cea austro-ungară 
comandată de teldmareşalul Fabini. Deşi vic
torioasă, armata română a trebuit să se retragă 
din cauza situaţiei pe alte fronturi.

PRAIjEA, sat corn. Căiuţ, jud. Bacău. Aci a 
fost, in ziua de 14 Ianuarie 1917, în cursul retra
gerii pe Şiret, o luptă serioasă Intre Germani şi 
Români.

PRALEA ION ("1769tl847), scriitor român. A 
făcut o traducere In versuri a Psaltirei (1827).

PRAPORGţlSCU DAVID (*1865tl916), ofiţer 
român.» A intrat In războiu în 
1916 cu gradul de general. A 
murit în ziua de 13 Octombrie, 
cînd inspecta poziţiile de pază de 
pe frontieră.

PRÂJţliA, corn. rur. jud. So- 
roca, plasa Ploreşti; 3467 loc. După 
legea 1929, saţ circ. corn. Floreşti.

PREAJBA ® sat jud. Dolj.
Are doiiă biserici, una zidită de 
Hagi Stan Jianu în 1778. H © 
staţie c. f. jud. Gorj între Tîrgu- 
Jiu şi Bumbeşti.

PREDEAi ® corn. rur. jud.
Prahova plasa Peleş; 2173 loc.
După legea 1929, ţine de circ. 
corn. Buşteni. Staţiune climate
rică, 1050 m. altit. Are o şcoală 
normală (1929). Staţie c. f. între Ploeşt! şi Braşov 
Aci s’a dat, în cursul marelui războiu, lupte mari 
între Români şi Austro-Germani în zilele de 13— 
23 Octombrie 1916, cari s'au terminat cu înfrîn- 
gerea Românilor. Atît gara cit şi satul au fost 
prăpădite prin atacurile puternice ale numeroa
selor tunuri germane, ţj © mănăstire aşezată la 
poalele muntelui Clăbucetul Taurului, fundată de 
Ieromonahul loanichie în 1774. Biserica actuală 
e zidită în 1819 de mai mulţi creştini din 
Săcele.

PREISTORIA, o parte din ştiinţa istoriei uni
versale, care studiază evoluţia raselor şi civiliza
ţiilor omeneşti înainte de descoperirea scrierii. 
Constituită d’abia în sec. xix, ea făcu progrese 
importante prin studiiie lui Thomsen, directorul 
muzeului din Copenhaga, care întrebuinţă pentru 
prima dată diviziunea timpurilor preistorice în 
trei vlrste: a pietrei (cioplite şi lustruite), a bron
zului şi a fierului. La noi s’au descoperit resturi 
din epocele preistorice în mai multe localităţi; 
Cucuteni (l&şi), Sultana (Ilfov), în jurul Braşo
vului, în Dobrogea, In Nordul Basarabiei etc. Au 
fost cercetate de N. Beldiceanu, Gr. Buţureanu, 
I. Andrieşescu, Radu Vulpe, Roşka, N. Moroşan.

PREJMER, corn. rur. judeţul Braşov, plasa 
Bîrsa de jos; 4645 loc. Staţie c. f. între Braşov 
şi Sf. Gheorghe.

PBEMIUL NATIONAL s'a instituit la noi în 1924 
şi s’a acordat următoarelor persoane: 1. poezie: O. 
Goga (1924), M. Codreanu (1925), G. Topirceanu 
(1926), C. Pavelescu (1927), I. Minulescu (1928), 
Aî. Davila (1929), N. Crainic (1930); 2. critica; 
G. Bogdan-Duică (1925); 3. proza: M. Sadoveanu 
(1924), Al. Brătescu-Voinesti (1925), Ion Gorun 
(1926), I. Aglrbiceanu (1927), N. lorga (1928), L. 
Bebreanu (1929), 1. A. Basarabescu (1930), Cezar 
Pelrescu {i93i) ; 4. plastica: G. D. Mirea (1924), 
Gh. Pătrascu (1925), T. Palady (1926), D. Pădu
rea (1927), Şt^ Popescu (1928), Gabriel. Popescu 
(1929), I. Al. Sleriade (193o); 5. mazlcă: G.Dima 
(1925), G. Kiriac (1926), T. Brediceanu (1927), 
Nona Otescu (1928), A. Castaldi (1929), G. 
Georgescu (1930). El se decerne pentru fiecare 
grupă de către o comisiune prezidată de ministrul 
artelor şi compusă din laureaţii respectivi (litera
tură, arte plastice, muzică).

PREOŢEŞTI, mănăstire de călugări In jud. 
Suceava.

PRESBURG wr BRATISLAVA.
PRESA medicala, revistă de specialitate (româ

neşte şi franţuzeşte) apărută în Bucureşti 1894— 
1903 sub redacţia unui mare număr de medici: 
Demosten, Leonte, Petrini-Galaţi, Stoicescu, ş. a.

PRESAN CONSTANTIN ('1861), mareşal român 
Sublocotenent în 1880, general de brigadă în 
1907, era general de divizie în 1916, mai tîrziu 
general de corp de armată. In timpul marelui 
războiu a fost comandant al armatei a 4-a, mai 
tîrziu şef al marelui stat-major, comandaht ol 
armatelor de Sud In fine generalisim al armatei 
române In 1917. In această calitate el dă, în Ia
nuarie, proclamaţia către locuitorii Basarabiei, 
arătlnd scopul pentru care generalul Broşteanu 
trece Prutul. Trecînd în retragere, i s’a acordat 
dreptul de a păstra toate prerogativele gradului 
ca ofiţer activ, a devenit senator de drept şi, în 
1930, cînd s’a creat gradul de mareşal, a fost 
înaintat împreună cu Generalul Averescu.

PRESSA, ziar politic al partidului conservator din 
România. A apărut în Bucureşti între 1868—76 
şi 1877—1881. Redactori: P. Vioreanu, C. Esarcu, 
G. Meitani.

PRETORIA, cap. coloniei engleze Transvaal 
(Africa), 18.000 loc. (iw harta Atrlcel).

PREVESA, oraş în Grecia; 11.000 loc.
PRRv ost antoine abatele (■ I697tl763), scrii

tor fr., vestit prin romanul Manon Lescaut (1731), 
tradus în mai toate limbile Europei. La noi de 
St. Hr. Băjescu, 1857; de I. S. SpartaU, apoi de 
L. Dauş.

PREVOST (prevo) MARCEL (*1862), romancier 
francez. Traduceri rom.: Intre femei (de Fulmen, 
1913), Un roman pasional (1918), Fecioarele ne
bune (de L. Rebreanu, 1928), Bărbatul candid (de 
B. Madeleine), Eu si amantalui (de B. Madeleine), 
Flacăra innăbuşită (de D. Nanu), Scrisori de fe
mei (de B. Madeleine), Vlrsta primejdioasă (de 
V. Sava).

PRIAM, personaj legendar, grec, ultimul rege 
al Troiei, tatăl lui Hector, fu ucis de Pirus.

PRIBOENI, corn. rur. jud. Muscei, plasa Pod
goria; 318'5 loc. După legea 1929, sat în circ. 
Valea Cârcinovului.

PRICOPAN (dealurile pricofanului), cuhni 
de dealuri în jud. Tulcea. Punctul cel mai înalt e 
Sulucul, 364 m.

FRicuLţoiUL, ziar umoristic apărut în Pesta 
1872—1875, sub. red. lui Iulian Grozescu.

PRIESSNITZ VINZENZ (*1799tl851), idro- 
terape’ut german. A inventat un bandaj cu cîrpe 
umede, care-i poartă numele. Intîiu a fost pe
depsit (1829) pentru practica ilegală a medicinei; 
apoi i s’a permis să aibă un stabiliment de idro- 
terapie.

PRIESTLEY [prlstlel] losEF (*1733tl804), chi
mist şi filozof engl.; făcu studii asupra aerului şi 
descoperi fenomenul respiraţiei plantelor, descoperi 
idrogenul, azotul. Se ocupă şi cu studii teologice 
şi fu un militant în chestii politice şi religioase. 
Partizan al revoluţiei franceze, părăsi ţara şi se 
duse în America.

PRţLEP (= ferlefe), oraş în Iugoslavia (Ma
cedonia). 19.000 loc.

PRINCIPELE MIHAIU, com. rur. jud. Tul- 
cca, plasa Bahadag; 2306 loc. După legea 1929, 
are în circ. sa 8 sate.

PRIPET, rîu In Rusia, lung. 810 km., curge prin
tre imense băltoace. Aci a fost în 1916 o luptămare 
între Germani şi Ruşi.

PRISACA, sat şl pădure în jud. Putha. Aci 
a fost In ziua de 1 August 1917 o luptă sîngeroasă 
între Români şi Germani în cursul marei bătălii 
de la Mărăşeşti.

PRISĂCANI-MORENI, com. rur. jud. Iaşi, 
plasa Codru; 2635 loc. După legea 1929, Prisă- 
cani are în circ. sa 4 sate.

PRISCUS (t 471 p. Chr.), istoric bizantin. Op. 
pr. Istoria imperiului bizantin şi a lui Alila.

1822



PRISLOP ® munte In jud. Muscel. H ® mă
năstire în jud. Hunedoara In valea Haţegului, 
întemeiată probabil de călugărul devenit Sf. Ni- 
codim (p^,acest cuv.) pe la 1370. Rezidită şi 
înzestrată cu averi de Zamfira, fiica principelui 
Moise din Muntenia, decedată în 1580 şi îngro
pată in biserică. Fusese căsătorită cu un nobil 
ungur, apoi cu un nobil polon. Aci a fost centrul 
episcopiei Silva^lui (••- acest cuv.).

PRISTINA, oraş în Jugoslavia (.Serbia veche), 
15.000 loc.

PRIZREN, oraş In Iugoslavia (Serbia veche); 
18.000 loc. A fost capitala vechiului regat sîrbesc 
sub Duşan şi Uroş (1340—1362).

PROBOTA, fostă mănăstire în jud. Fălticeni 
(fost Suceava, azi Baia). Numele vechiu era Po- 
bratn; a fost zidită probabil de Ştefan Voevodpe 
la 1390 şi refăcută de Petru Rareş, care a inceput-o 
In 1528 şi a terminat-o în 1532. Intre alte mor
minte, este şi al lui Petru Rareş şi al soţiei sale 
Elena (fca. 1551). Clădirile mănăstirii sint ruinate; 
se păstrează biserica lui Rareş, care servă ca bi
serică de mir a satului cu acelaşi nume.

PROBOTEŞTI, sat jud. Dorohoiu plasa Herţa 
2302 loc. După legea 1929, ţine de corn. Hilişcni.

PROCA GEOBSE (*1867), medic român. Profe
sor de patologie generală la Universitatea din 
Bucureşti; fost la cea din Iaşi de igienă. A publicat 
articole în revistele speciale Spitalul, Buletinul 
Soc. de ştiinţe din Bucureşti ş. a. şi un voi. de 
poezii Blndunel cu pseudonimul O. Carp.

PRQCLU ARHIEPISCOPUL CONSTANTINOPOLDLUI
(t447),'prăznuit de biserica ortodoxăla 20 Noemb. 
A intrat de tînăr în serviciul bisericesc, a fost uce- • 
nicul sf. loan Gură de aur, s’a făcut cunoscut prin 
prediciie sale; a combătut pe arhiepiscopul Nes- 
toriu (429), care este începătorul eresului ce-i 
poartă numele (•»- acest cuv.) şl In 427 fu ales ar
hiepiscop. Este cunoscut din prediciie şi scrierile 
sale contfa diferitelor eresuri ce circulau în acel 
timp. Lui i se atribue întrebuinţarea clntării zisă 
Trisaghion şi o reformă a liturghiei.

PROCpPIE, martir (t303), prăznuit de bise
rica ortodoxă la 8 Iulie. A fost în serviciul bisericii 
ca lector şi exorcist; om învăţat; a pierit în timpul 
persecuţiilor lui Diocleţian.

PROGOPIU DiMiTBiE PAMPEB, modic grec, 
poate român macedonean. A fost secretarul lui Ni- 
colae Mavrocordat şi profesor la Academia dom- 

.nească din Bucureşti.
PROCOPOVIGI ALEXIE (*1884), profesor de 

limba şi literatura română la Universitatea din 
Cernăuţi (din 1922), membru corespondent al 
Academiei Române (1919). A publicat studii des
pre nazalizare şi rotacism (1908) şi diferite mono
grafii linguistice extrase din Daco-Romania ş. a.; 
a editat cu S. Puşcariu Cazania lui Coresi din 
1581; a întemeiat RevUta filologică (1927).

PROGOPOVIGI TEOPAN (*1681tl736), arhie
piscop la Novgorod,- scriitor rus.

PROGOPOVIGI, teolog bucovinean. îl găsim 
profesor de exegeză şi de limba ebraică la Semi- 
nariul din Socola în 1841.

PROGQV, schit al măn. Neamţului jud. Neam- 
ţUj ^ezat'într’o poziţie foarte pitorească.

PRODAN, unul din comandanţii trupelor lui 
Tudor'viadimirescu, cu cari a venit în Bucureşti.

PRODAN lOAN (*1844tl910), jurist român.
A fost consilier al Curţii de Casaţie.

PRODROMOS TEODOB, scriitor bizantin din 
sec. xi'i. Foarte ecund in multe genuri literare.

fbogrEs (le), ziar financiar şi politic, apărut în 
Bucureşti, 1896—1897, sub red. lui I. 1. Skupiev- 
ski.

PBOOBESUL MEDICAL, gazetă de medicină, far
macie şi medicină veterinară, apărută In Bucu
reşti între 1879—1906 sub red. d-rului B. Vlă- 
descu şi apoi a d-rului C. Chabudianu.

PROILAVIA: MITROPOLIA PBOILAVIEI, inde
pendentă de ierarhiile din Moldova şi din Ţara- 
Românească, ţinînd de patriarhia din Constanti- 
nopol; cuprindea ţinuturile: Brăila, Ismail, Reni,

Prometeu.

Chilia, Cetatea-albă, Tighina, Hotin. Reşedinţa 
eparhiei era în Brăila. Cel mai vechiu Mitropolit 
citat este Melctie, pe la 1644. Desfiinţată de Ruşi 
in 1771, a fost reînfiinţată de Turci în 1774. Acelaşi 
lucru se petrece în 1787 şi 1791. După luarea Ba
sarabiei de către Ruşi în 1812, mare parte din ţi
nuturile depedente de această eparhie trecură 
In stăpinirea Ruşilor. Prin tratatul de la Adriano- 
pol (1829) mitrop. se desfiinţă pentru totdeauna.

PRQKESGH-OSTEN ANTON CONTE (*1795 
tl876)', ofiţer şi diplomat austriac; autor de me
morii şi opere istorice.

PRpEESGH-OSTEN ANTON CONTE, fiui pre
cedentului, scriitor austr. publică, între altele: 
Depeşile inedite ale cavalerului de Genz către 
principii Valahiei.

PROMETEU, personaj mitologic grec. A furat 
focul din cer şi l-a adus oamenilor; pentru aceasta 
Zeus îl osîndi să fie legat 
pe muntele Caucaz şi un 
vultur să-i mănînce fi
catul care să se reîno- 
iască mereu pentru ca 
tortura să-i fie veşnică..

PROPAGANDA FJDE (Con-' 
gregaţio de), intemeiată.de 
papa Clement vin (1597) 
şi organizată de Papa 
Grigorie xv (1622), tri
mite misionari în toată 
lumea, tipăreşte cărţi în 
toate limbile, are şi un
colegiu, unde învaţă 

. preoţii din ţările neca- 
tolice. Acolo au studiat 
Şincai, Petru Maior ş. a.

propăşirea, revistă li
terară Iaşi 1844. Gensura 
i-a suprimat titlul şi i-a 
lăsat numai subtitlul 
,,Foaie ştiinţifică şi lite
rară”. La finele anului censura a oprit-o. Redac
torii principali: M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, 
Ion Ghica.

PROPERŢIU (SEXTUS AUBELIUS PROPERTIUS)
(*ca. 52t ca. 15 a. Ghr.), poet latin, lăsă 3 cărţi de 
poezii erotice (adresate Cyntiei) şi una de legende 
istorice. Din poeziile lui trad. rom. de Vlrgolicl 
(Convorbiri literare), de FI. Stoenescu (Convor
biri critice, 1907, 1908), de Dinii Volbură (Neamul 
rom. Uterar, 1911), de D. Teodosiu (Ibidem, 1912).

PBOPILEELE (colonadă în faţa unui edificiu mare) 
ATENEI, construite pe Acropole în timpul lui 
Pericle de arhitectul Mnesicles, pe la 435 a. 

Chr. {tm- Acropole.) Au existat pînă în sec. xiv, 
cînd ducele Atenei a făcut acolo un castel, apoi 
Turcii au făcut un depozit de muniţii, distrus In 
mare parte printr’o explozie .în 1656.

PROPiLEE LITERARE, revistă culturală, artistică, 
politică, economică, apare în Bucureşti din 1925; 
directori: Romulus Voinescu şi I. Foţi.

PROPONTIDE, numele antic al Mării de Mar- 
mara.

PRQSTA, titlul unei scrisori a lui Ion Ghica către 
V. Alecsandri. Aci autorul descrie o ţară închi
puită în care se văd foloasele aplicării principiilor 
economiei politice moderne.

PROTAGORA (* ca. 4851411 a. Chr.), filo
zof grec, lăsă cărţi de retorică (figurile, verbele, 
numele, specii de propoziţiuni). I se atribue învă
ţătura sofistică după care se poate susţinea pentru 
şi contra despre orice subiect, în logică precum 
şi în morală.

PROTESTANT!, iiume generic dat sectanţilor cre
ştini cari sînt contra bisericii catolice.

PROTEU, personaj mitologic grec. Era fiul lui 
Poseidon, păzea turmele de monştri ale tatălui 
său şi avea darul de-a prezice viitorul, de a-şi 
schiniba forma după voinţă.

PRQTIGI ANDREI, director al muzeului din 
Sofia. ’A făcut studii asupra artei bulgare. Mem
bru corespondent al Academiei Române (193o).

P R I- 
PRO
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PRO- PRQTICI p. (t 1881), medio de origine bul- 
PSE ^ară’ venit 111 Bucureşti, unde a fost profesor la

Propileelc din Atena.

facultatea de medicină şi după reînvierea ţării sale 
s’a stabilit în Sofia, unde a fost membru în Con
siliul medical.

PROTOPOPŞSGU.PAKE EMANOIL (*1843 
tl893), advocat şi om politic român. A fost pro
fesor de drept la şcoala comercială din Bucureşti; 
a fost deputat, prefect al poliţiei Capitalei, primar 
al Capitalei (1888). In această calitate a lucrat 
pentru înfrumuseţarea oraşului, deschizînd bu
levardul de la Cblţea spre Obor şi spre Cotroceni. 
Numele lui s’a dat unei părţi din acest bulevard, 
şi acolo i s’a ridicat o statue.

PHOUDHQN FIERBE lOSEPH (*1809tl865), so
ciolog francez; publică ziare şi cărţi în cari sus
ţinea reforma societăţii printr’un federalism sau 
mulualism. A lui e afirmaţia că proprietatea e o 
hoţie (1840). Op. pr. Creaţiunea ordinei in omeni
re, Filozofia mizeriei (1849), Principiul federa
tiv (1863).

PROVEN’ţ'A (fr. PBOVENCE), regiune din Sudul 
Franţei, care, în cursul secolelor, a fost stăpînită 
de diferiţi suverani, pînă s’a unit definitiv cu 
Franţa. Vorbirea din acel ţinut se numeşte lan- 
gue d'oc, cuprinzînd mai multe dialecte. A avut 
o literatură înfloritoare din sec. x pînă în sec. 
XIV. Acolo a înflorit poezia epică şi poezia lirică. 
O reînviere a acestei limbi ca limbă literară s’a 
făcut prin felibri (iw acest cuv.).

PRQVIŢA, rîu jud. Prahova, izvorăşte din 
munţii corn. Talea şi se varsă în Cricovul-dulce; 
trece între altele, şi prin corn. Proviţa de jos.

PROZORQVSKI ALEXANDRU ALEXANDRO VIOI 
PRINŢ (*1732'tl809), general rus. A fost coman
dantul suprem al armatei ruseşti în războiul cu 
Turcii (1808 ş. u.). învins la atacul Brăilei, a tre
cut Dunărea, a ocupat Isaccea, Tulcea şi Baba- 
dag, dar a murit în lagăr la Măcin.

PRUDHOM3VCB SULLYwSDLLY FRUDHOHUE.
PRUD’HON FIERBE (*1758 tl823), pictor fr., 

avu o viaţă plină de greutăţi, mai ales în timpul 
revoluţiei. Op. pr. Adevărul coborlndu-se pe pă- 
mlnt (plafond la St. Cloud), Răpirea Psicheei 
(Louvre), Justiţia urmărind crima (Louvre), du

pă care Grigorescu a făcut o copie ce se găseşte în 
pinocoteoa Statului din Bucureşti.

PRUNARXJ, sat jud. Vlaşca, plasa Gîlniştea. 
Aci s’a dat în ziua şi noaptea de 26 şi 27 Noem- 
brie 191.6 o luptă între Germani şi Români, în 
care regimentul 2 de roşiori a dat dovadă de un 
curaj eroic, dar fără succes, fiind învins şi distrus 
în mare parte.

PRUNCUL ROMAN, ziar politic în Bucureşti 1848. 
Redactor C. A. Rosetti.

PRUNDU, corn. rur. jud. Ilfov plasa Vidra; 
2564 loc.

PRUNDUL -BÎRGĂULUI , com. rur. jud. 
Năsăud plasa Bîrgău; 2508 loc. Staţie c. f. 
linia Dej—Borgo*-Bistriţa între Borgo-Suseni şi 
B.-Bistriţa.

PRUNIŞQR, staţie c. f. jud. Mehedinţi între 
Filiaşi şi Turhu-Severin, linia Bucureşti—Graiova 
—Timişoara.

PRUSIA (germ. preussen, fr. pbusse), stat din 
Oermania ;W acest cnv.), capit. Berlin', 292.755 km. 
p., 38.265.000 loc. (131 loc. pe hm. p.); aldătuită din 
14 provincii. Prusia a fost la început un stat teo
cratic, creat de Cavalerii teutoni, cari intrară în 
ţinuturile acestea ca să introducă creştinismul şi 
să-l întărească. Acest stat era mai mult un con
glomerat de mici organisme, cari se luptau între 
ele şi cari aveau momente de solidarizare şi deci 
de creştere şi altele de desbinare şi deci de deca
denţă. In faţa lor aveau pe Lituani şi pe Poloni. 
In sec. XV suzeranitatea Poloniei asupra duca
tului Prusiei este deplin stabilită. In sec. xvii în
cepe ridicarea acestui statsub Frederic Wilhelm 
(1640—1688, care reuşeşte să fie recunoscut ca 
suveran independent şi de regele Suediei şi de' 
regele Poloniei (profitînd de luptele şi rivalităţile 
dintre ei). Succesorul acestuia Frederic III sepro- 
clamâ rege şi fu recunoscut de Casa de Habsburg. 
Frederic Wilhelm I organiză armata prusiană şl 
administraţia ţării (i s’a zis regele-sergent). Fre- 

, deric cel Mare făcu din Prusia o mare putere eu
ropeană, cuceri Silezia şi provocă împărţirea Po
loniei.

PRUT, rîu, izvorăşte în Galiţia, întră în Ro
mânia tăind Bucovina şi apoi formează limita din 
spre Basarabia. Pînă la 1812 el trecea prin mijlo
cul mai multor judeţe, cum se vede în harta lui 
D. Gantemir. Primeşte afluenţi pe dreapta: ce- 
remuşul, Başen, Jljla cu Melctinul, Jijioara, Bah- 

■luiu, Prntetu) şi Elanul etc;. pe stînga: Larga, 
'Velia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhurul, Călmăţuiul, 
Gîrla mare. Belea,. Tlmova, Lăpuşna, Sărata, Ti- 
gheeiul, etc. Trece pe lingă Cernăuţi, Mamomiţa, 
Rădăuţi. Sculeni, Huşi, Cahul, Fălciu, Reni şi se 
varsă în Dunăre lîngă Galaţi după un curs de 
725 km.

PSALTIRI romaneşti (culegerea psalmilor lui 
David). Primele traduceri de psaltiri sînt manu
scrise din sec. xvi (poate copii după texte mai 
vechi) şi anume Psaltirea scheiană şi Ps. vorone- 
ţeană. Cea mai veche tipăritură e a lui Coresi 
(1560) şi tot ale lui alte două (una tip. Braşov 
1574, alta cu text slavo-român 1577). Dosofteiu 
a tipărit prima psaltire în versuri (Uniev 1673) şi 
una în proză cu text român şi slavon (Iaşi 1680). 
In sec. xvn mai avem o psaltire tip. la Belgrad 
1651, în Bucureşti 1694 (de Antim Ivireanul). 
In sec. XVIII s’au tipărit în Bucureşti 7, în Rîmnic. 
5, în Buzău 2, in Iaşi 6, în Blaj 3, în Sibiu 3, în 
Viena 1. E şi un text în versuri rns. de Teodor 
Corbea (ca. 1725). In sec. xix s’au tipărit multe, 
dar mai toate reproduc textele anterioare. 
Cităm Psaltirea lui Veniamin Costache tipărită 
după moartea lui (Iaşi 1850, 1862), psaltirea în 
versuri a lui Pralea (tip. Braşov 1827). Cea mai 
nouă trad. e în publicaţia Sf. Sinod din 1914.

PSEUDOOYNEOETICOS (fJj^uăo'/DVTjŢETLxoc;), scriere 
vestită a lui Alex. Odobescu (tip. 1874). Are formă 
de epistolă, adresată lui G. Comescu, care-i ce
ruse să scrie o prefaţă la cartea sa ,,Manualul vl- 
nătorului”. Făcînd un „fals tratat de vinătoare" 
înfăţişează vînătoarea din anticitate pînă în vre-
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mea Iui cum se găseşte exprimată iu opere de 
sculptură, pictură, poezie, muzică. Aci este inter
calat şi un basm imitat după cele poporane „Fe
ciorul de Împărat cu noroc la vlnat".

PSICHABI JEAN (*1854tl929), filolog fran
cez. Era grec de origine, născut in Rusia şl stabi
lit in Franţa. A fost profesor la Şcoala do limbi 
orientale şi la Şcoala de studii Înalte. A publicat 
scrieri in franţuzeşte şi in greceşte.

PSOMACBI CONSTANTIN, profesor grec, a func
ţionat în Bucureşti pe la 1818.

FTOLEMETJ (it. TOLOMEO, fr. PTOLflMfiE), nu
mele mai multor' regi ai Egiptului, Inccplnd cu 
P. l. Soter Lagas, care a Întemeiat dinastia Lagi- 
zilor(306—285a. Chr.). CelmailnsemnatesteP.il 
PhUadelphul (Intre 285—247 a. Chr.), care a 
ajutat pe scriitori şi ar fi pus să traducă biblia în 
greceşte (Septuaginta sau septanla). Cel din urmă 
P. XVI, fiul lui Cezar şi al Cleopatrei (între 42-30 
a. Chr.), ucis de Octavian după victoria de la 
Actium.

PTOLEMEU CLAunnj (sec. u p. Chr.), astro
nom grec, a cărui viaţă e puţin cunoscută, alcătui 
o expunere a sistemului lumii (care-i poartă nu
mele 1 şi o geografie, ş. a.

PUCCINI GIAGOMO (*1858 71924), com
pozitor-şi muzicant italian. Op. pr. Manon, operă 
după romanul Abatelui Prăvost (1893), Boema, 
după povestirea La vie de bolile a lui H. Murger 
(1809), Tosca, operă după drama lui V. Sardou 
(1900), Madame Butlerfly. Toate acestea s’au 
reprezentat de foarte multe ori pe scenele din 
Bucureşti.

PUGHENI, numele mai multor corn. jud. 
Prahova (p.-uabi, f.-uici, p.-miboslAteşti) şi 
al unei corn. jud. Muscel.

PtJGIO.^SA, corn. urb. jud. Dîmboviţa, plasa 
Pucioasa; 4500 loc. Staţiune baln.: surse sulfuroase 
şi iodurate, 860 m. altitudine. Are un gimnaziu 
(1929). După le^ea 1929 are In circ. sa şi satele 
Bela, Diaconeşt), Glodeni, Maluri, Miculeşti, Po
durile, Sclrlenţea, Strlmbu, Şerbăneşti. Staţie c. 
f. linia Titu-Tîrgovişte—Pietroşiţa, la 21 km. 
de Tîrgovişte.

PUCipSU M- lACOBţWI.
PUGipsuii ® izvoare minerale de sulf, satul 

Tazlău, jud. Neamţ, f ® plrău în jud. Suceava, 
se varsă In Bistriţa.

PtIFEŞTI corn. rur. jud. Putna, plasa Adjud 
2900 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Domneşti. 
Staţie c. f. Intre Mărăşeşti şi Adjud.

PUGOGENI, corn. rur. jud. Tighina, plasa Bul- 
boaca; 2219 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Speia.

PUHpIU, corn. rur. jud. Lăpuşna, plasa lalo- 
veni; 2962 loc. După legea 1929, sat circ. com. Me- 
reni.

PTJLHERIA IHPAbAteASA (*399ţ453), prăz- 
nuită de biserica ortodoxă la 29 Iunie. Era fiica 

•Împăratului Arcadiu. La moartea acestuia (408) 
a rămas moştenitor Teodosiu, îri vlrstă de 8 ani. 
La 414 Pulheria a fost asociată la domnie şi a 
Îngrijit de educaţia fratelui său. Ea a condus mult 
timp imperiul, a fost disgraţiata şi s’a retras In- 
tr’unsat. Cherhată din nou şi asociată la domnie, 
ea s’a ocupat de întărirea Bisericii şi de com
baterea ereziilor curente.
'. PULTAVA (POLTAVA), oraş în Rusia (Ucraina); 
88.000 loc. Aci Carol xu a fost 
învins de Petru cel Mare, 8 Iulie 
1709.

PUMNUL ARON (*1818 71866), 
profesor şi filolog român. Originar 
din' Transilvania, se refugiă în 
Bucovina în 1848 şi rămase acolo, 
fiind profesor de limba română la 
gimnaziul român din Cernăuţi. El 
ştiu să fanatizeze pe elevi pentru 
ideile-i curioase filologice (aplica
rea analogiei la toate neologismele Aron Pumnul, 
şi formarea termenilor tehnici 
din materialul limbii fără împrumut din voca

bularul groco-Iatln). Opera principală este Lep- 
turariu (Carte de citire) în 6 volume (1862—65), 
care cuprinde bucăţi alese din autori şi biografii cu 
apreţieri în genere elogioase şi pentru cei mai 
neînsemnaţi scriitori. La moartea lui a scris Eml- 
nescu, care-i fusese şcolar, o poezie, una din prime- 
le lui opere.

PtJNGţîŞTI, com. rur. (tîrg), jud. Vasluiu, 
plasa Racova. înfiinţat în 1834; 1256 Ioc. După 
legea 1929, circ. com. cu 19 sate.

PUTJICE rAzboaie, se numesc războaiele între 
Romani şi Cartaginezi; 1-ul 264—241 a. Chr. se 
termină cu stăpînirea Siciliei de către Romani; 
2-lea 218—201 a. Chr. se termină cu luarea Car- 
taginei de către Romani, în acest răzb. se dis
tinge Anibal, comandantul Cartaginezilor, ajun- 
glnd la porţile Romei; 3-lea 149—146 a. Chr. se 
termină cu dărîmarea Cartaginei. In timpul pre
gătirii acestui războiu, Caton repeta mereu cu
vintele: Cetenmcenseo Carthaginemessedelendam, 
rămase celebre.

PURGAJRI, com. rur. jud. Cetatea-Albă, plasa 
Volintireşti; 2923 loc. După legea 1929, are în circ. 
sa 5 sate.

PURGARENI, com. rur. jud. Braşov, plasa 
Săcele, 2500 ioc.

PURITANI ® sectă creştină în Anglia, care pre
tindea că interpretează mai bine biblia şi că aplică 
în practiea zilnică precep tele ei morale. S’a dcsvol- 
tat In sec. xvi şi a avut ca reprezentant tipic pe 
Cromwell. H © operă în 3 acte de Bellini, libret 
de Pepoli, reprezentată la Paris la 25 Ianuarie 
183!>.

PURKINE CTRţL, naturalist ceh. Profesor la 
Politeohnicum din Praga, director al serviciului 
geologic din Cehoslovacia. A participat la întru
nirea geologilor carpatici în Bucureşti în 1927. 
Membru, onorar ai Academiei Române (1928).

PUŞGARIU EMIL (*185971929), medic român. 
Profesor de istologie la facultatea de medicină din 
Iaşi (din 1893), director al Institutului de ana
tomie din Iaşi. A fost secretar general al’Ministe
rului Instrucţiei (1899).

PUŞGARIU ILARION (*1842 71922), scriitor si 
teolog român din Transilvania. Diacon (1869), 
arhimandrit (1S86), vicar arhiepiscop esc (1889), 
a fost profesor de istorie bisericească, a lucrat In 
Sibiu pentru propăşirea „ Asociaţiimii”, a colaborat 
la multe reviste şi ziare (mai ales la Telegraful ro
mân), a publicat un tratai de pedagogie (1880), 
cărţi de şcoală pentru cursul de religie (Istoria bi
sericească^ Istoria biblică), o colecţie de documente 
interesante pentru limbă şi pentru istorie (1889— 
1897) şi un istoric al Mitropoliei ortodoxe din 
Ungaria (1900).

PUŞGARIU lOAN CAVALER (*1824 71911), isto
ric român din Transilvania. A luat parte la revo
luţia din 1848. Sub regimul 
austriac a fost subprefect, că
pitan suprem al districtului Fă
găraş. Mai tlrziu a fost magi
strat în Budapesta. A fost mem
bru al Academiei Române (1900) 
şi membru de onoare al .Ate
neului Român. A cercetat tre
cutul familiilor nobile româneşti 
şi a publicat 2 volume cu date 
istorice preţioase (1392, 1895, f #?,
1904); a publicat şi cîteva scrieri Puşcanu.
despre biserica românească şi 
despre momente şi persoane din trecutul de
părtat (Statutul organic, 1889; Istoria biseri
cească, 1903;— Ugrinus, 1901, Ion Circa de 
Gamlnllz, 1901).

PUŞGARIU lOSEP, advocat român In Transil
vania. A redactat foaia umoristică Cocnşul roşu.

PUŞGARIU SEXTIL (*1877), filolog român. 
Originar din Transilvania, a făcut studii în Viena 
şi în Lipsea. A fost profesor la facultatea de litere 
din Cernăuţi şi clnd s’a românizat Universitatea 
din Cluj, a trecut aci (1919) ocupînd catedra de 
limba şi literatura română. Afară de cîteva lu-
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PUS- crari literare de tinereţe (Schiţe, 1896, Juvenilia, 
PYi' 1898), el s'a ocupat de istoria literaturii române şi 

L de niologia românească. Mulţi ani a redactat în 
colccţiunile germane partea relativă la mişcarea 
literară românească, a publicat broşuri şi volume: 
Cinci ani de mişcare literară (1909), Literatura 
română (1925), Istoria literaturii române. Epoca 
veche. Ca filolog, s’a făcut cunoscut prin Dicţio
narul etimologic (Etymologiaches Wărterbuch) tip. 
la Heidelberg, care nu cuprinde însă decît prima 
parte: elementele latine. Aceasta şi alte lucrări 
(Studii şi notiţe filologice, Bumănische Etyrno- 
logicn, Bumănische Diminutivsufixe, Lateini- 
sches ti und ki, precum şi numeroase articole în 
,,Convorbiri literare”) precedară opera pe care a 
început-o în 1907 din însărcinarea Academiei 
DicUonarul limbii române, întrerupt în 1914, 
reluat după războiu şi care este în curs de tipărire. 
Alte probleme cari l-au preocupat au fost: dia
lectologia şi gramatica. Asupra dialectului is- 
trian a publicat o culegere de texte (1906) şi 
3 volume (1925). Asupra gramaticei a publicat me
morii despre gramatica istorică. Pe Ungă catedra 
sa de la Cluj a înfiinţat Muzeul limbii române (care 
esteşiunlocalcubibliotecă şi un loc de întrunire al 
celor cari se interesează de chestiunile privitoare 
la limba română) şi ca buletin al acestuia editează 
din anul din 1921 Dacoromania, culegere de ar
ticole de diferiţi autori, mai ales studii .filologice, 
recensii, note biografice şi bibliografice, ctc. Ca 
discurs de recepţie în Academie rostit în 1920 
(ales 1914), a vorbit despre locul limbii române 
intre limbile romanice, întărind ideea lui Hasdeu 
despre fizionomia limbii noastre, a cărei latinitate 
se manifestă în mod neîndoelnic prin cercetări 
riguroase ştiinţifice.

PyŞKIN ALEXANDRUSEROHEIEVICl (* 1799tl837) 
poet rus. A publicat romane şi nuvele, piese de 
teatru, poezii lirice şi epice. Pe la 
1820 fiind exilat în Basarabia 
pentru ideile sale politice, a făcut 
cunoştinţă cu mai mulţi Români, 
între cari şi Constantin Negruzzi.
Djn operele sale s’au tradus: Şalul 
negru (de C. Negruzzi), Ţiganii 
(de Al. Donicl, 1837), Fata că
pitanului (de Grozesou în rev.
„Familia"; — apoi în broşură Buc. 
ca. 1900), Dubrovski (de Vlădescu,
1909), Haremul (de G. Carp, 1910),
Dama depică (de Constantinescu-Delabaia, 1915). 
Clteva trad. prin reviste şi ziare (in „România”, 
1884, ;,Placăra”, 1922, „Lamura”, 1924).

FUTILA, corn. rur. jud. Rădăuţi, plasa Putila; 
2600 loc. După legea 1929, are în circ. sa 3 sate.

PUTINţiru ® sat în jud. Teleorman, plasa 
Călmăţuiu; 2184 loc. t ® corn. rur. jud. Vlaşca, 
pl. Dunărea; 2700 loc. După legea din 1929, circ. 
cu 6 sate.

PyTNA ® rlu afluont al Şiretului. Udă jLirdeţul 
Putna, făcînd deoparte hotarul între el şi jud. 
Trei Scaune; primeşte pe dreapta apele Miloovu- 
lui. t ® jud. în Moldova; cap. Focşani-, 3340 km. 
p., 189.465 loc. (1915); are8plăşi, 5 corn. urb. şi 
79 corn. rur.(1926); face parte din circ. Curţii-de- 
apcl din Galaţi; arc 20 şcoale primare urbane şi

Al. Puşkin.

156 şc. rurale (1929) ; 21 cooperative de aprovizio
nare şi consum cu cap. 3.866.577' lei şi 10 coop. 
p. exploatare de păduri cu cap. 746.466 lei; ţine 
de eparhia episcopiei Romanului, are 219 biserici. ^

•VRAnCEA MARAŞTCZABRAUp 
_rAHCIU.

•HJriiu)
PL.HI

PL.ZABALA
JIa-lJib

R. S ARAT

Harta jud. Putna. (Legea 1925)

® c. r. jud. Rădăuţi; 2327 loc. (1919). f ® mă
năstire întemeiată de Ştefan cel Mare 1465; aci 
sînt înmormîntaţi: Ştefan cel Mare, Doamna 
Maria, Marîa din Mangop, Mi- 
trop. Teoctist, Bogdan, fiul lui 
•Ştefan, Ştefăniţă. II ® staţie c. 
f. capul liniei laterale de la (jura- 
Futnei.

PyTNOKY NICOLAE (*1352), 
profesor maghiar. A funcţionat 
la gimnaziul din Sibiu şl la Lu
goj. A publicat cărţi didactice 
necesare şcolilor româneştip entru 
învăţarea limbii maghiare, un Stema jud. Putna. 
dicţionar român-unguresc şi un- 
guresc-românesc (mai multe ediţiuni) şi un studiu 
(lesprepoeziilelui Alecsandri cu subiecte maghiare.

PUTUROASA, numele mai multor localităţi 
cu izvoare de ape minerale sulfuroase în: jud. 
(aşi corn. Băiceni, jud. Vilcea corn. Călimăneşti, 
jud. Buzău corn. Gura-Sărăţei.

PUTUHQSUL, ® numele mal multor localităţi 
cu izvoare de ape sulfuroase: jud. Argeş com. Bră- 
det, jud. Bacău com. Gropile, jud. Băqău com. 
.Mănăstirea Caşiri, jud. Bacău com. Boteşti, jud. 
Buzău com. Chlojd, jud. Bacău com. Grozeşti.H 
® munte lângă Tuşnad, cu o peşteră în caro e 
acid carbonic şi hidrogen sulfurat.

PUVIS DE GHAVANNES [puvis de şavan] 
FIERBE (*1824tl898), pictor francez, şeful şcoalci 
de pictură decorativă murală.

PYLARINO lAOOV D. (*1659 fl719), medic 
grec. A Învăţat la Veneţia şi la Padova. A scris 
despre vaccinare (1688); a practicat în Muntenia 
de pe la 1695 pînă pe la 1706. A fost consul al 
Veneţiei la Smirna
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QUAI D’ORSAI [che d’orsft], nume sub care 
se Înţelege ministerul de externe al Franţei (după 
numele stradei pe care e aşezat).

QUAKERI, partizanii unei secte creştine In 
America, fondată pe la 1650 de George Fox. Ei 
dispreţuesc formele externe bisericeşti, refuză ju- 
rămlntul, combat luxul. Unul din şefi (Penn) do- 
blndi In 1681 un teritoriu In care se aşeză cu amicii 
săi (numit de atunci Pennsilvania).

QUARKERO, golf la N. mării Adriatice, la E. 
peninsulei Istria.

QUASIMODO, personaj din romanul „Notre-Dame 
din Paris” de V. Hugo: surd, cocoşat, chior, cu pi
cioarele strlmbe, cu cap mare, cu ^ra strlmbă, 
dar cu un suflet plin de cele mai nobile sentimente.

QXJEBEC, oraş In Canada pe fluviul St. Lau- 
renţiu; 95.193 loc.; fundat In 1608 de un explo
rator francez.

QUERETARO, oraş In Mexico; 33.000 loc. 
Aci a fost ucis Împăratul Maximilian In 1867.

QTJESNAY [kene] PRANţois (*1694tl774), me
dic şi economist francez; Întemeietorul economiei 
poli tice zisă ortodoxă, prin opera sa Fiziocraţia 
(1768), şi al şcoalei fizioeraiilor, care avea ca 
maximă neintervenţiunea sub nici o formă a sta
tului, exprimată prin formula; Laissez faife, lais- 
sez passer.

QUIETŢŞTI [kietişti], partizanii doctrinei 
quietiste (quietism). Această doctrină s'a născut 
pe la mijlocul sec. xvn, avlnd Intre reprezentanţii 
eiprmcipali pespaniolulA/olfTios. Ea zicea că omul 
se poate ridica printr’o rugăciune mistică extra
ordinară pbiă la adevărata iubire de Dumnezeu 
şi, odată ajuns aci, nu mai are nevoie de a se în
griji de corp şi nici a face fapte bune, de oarece 
sufletul este purificat şi Înălţat la Dumnezeu. 
Oslndită de biserica catolică, a dispărut foarte cu- 
rlnd, fără să facă mulţi edepţi. Bossuet a cpm- 
bătut-o puternic.

QUXNETedoab [kine] (*i803tl875),filozof, is
toric şi om politic francez. A fost profesor la Aca
demia dinLyon (1838),IaColiCge de France (1842). 
Cursul de aci a fost Închis In 1846, restabilit de 
Revoluţia din 1848, dar după lovitura de stat

(eniBiNAi. (uoha).

de la 2 Decembrie (1852) din nou Închis. Exilat, 
s’a dus In Belgia, unde s'acăsătoritcu Hermiona, 
fiica lui George Asachi. El a fost 
In toate Împrejurările un amic 
sincer al Românilor şi a pledat 
pentru drepturile lor. Ca recu- 
noştiiiţă, a fost proclamat cetă
ţean de onoare al Romăniei In 
şedinţa Camerei din Bucureşti la 
10 Martie 1867. S’a Întors In pa
trie după stabilirea regimului re
publican. Operele lui slnt foarte 
numeroase. Mai cunoscute: A- 
hasverus, 1833, Napoleon, 1836, n .
Prometeu, 1838, poeme. A fost Qulnet Edxar. 
membru onorar al Academiei Române (1869).

QUmET HEBHIONA ('1821 tl900), soţia lui 
Edgar Qulnet, fiica lui George Asachi.

QUEI^2RJ (scris şi Kinez) emamoil (*ca. 1817 
tl878), advocat şi om politic român. Cu ocazia 
ocupaţiei ruseşti din 18.53, a fost arestat şi trimis 
In Rusia. A fost deputat (1859), consilier la Curtea 
de apel şi primar al Craiovei. A publicat studii 
asupra tratatului de la 1856, asupra instrucţiunii 
publice şi diferite broşuri de politică miiitantă: 
Bevolufia din anul 1848 (1859); Cum să se dea 
România pe mâna Românilor (i869); Adevărul 
asupra căderii ministerului Brătianu (1871), In 
Paris a publicat: Letlre d'un paysan du Danube 
ă un Russe (1878) In chestia Basarabiei şi Les 
prineipaulis danubiennes devanl Ic droU public.

QUINTESCU NIOOLAE (t 1913), profesor ro
mân. A avut catedra de limba şi literatura latină 
la facultatea de litere din Iaşi (1369), a fost 
transferat la Bucureşti (1881). 'Teza lui de doc
torat din Berlin se ocupă cu diminutivele româ
neşti (1876). Articolele publicate In „Convorbiri 
literare” şi rapoartele şi cuvlntările din Analele 
Academiei (al cărei membru era din 1877) tra
tează subiecte din specialitatea sa sau recensii de 
cărţi şi mai ales chestiunea ortografiei. El era sus
ţinătorul lui u scurt (U ameninţat- cu decapi
tarea, 1885).

QTjirrrUjlAN = mabcds fabiub quintilianus
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(sec. I după Chr.), retor roman, cunoscut prin 
opera sa InsHtutio oratoria, în oare se găseşte 
ştiinţa retorică, pedagogici şi gramaticală a 
opocei.

QUINTUS OTOTIUa RUFOS tw OURTIUS.
QUIRINAL, măreţ palat Jn Roma, început în

1574 şi terminat tocmai în sec. xviu. După ce 
Roma deveni (1870) capitala Italiei, se instală aci 
reşedinţa Regelui.

■Quo VADis, titlul unui roman celebru de Polo
nezul Sienkievlcz (1895). Tradus în toate limbile. 
•«- trad. rom. la sienkievtcz.
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Rabelais.

RAAB (ung. GyOr), oraş în Ungaria la confl. 
rlului Raab cu Dunărea; 56.036 loc.

RABAaas, comedie de V. Sardem (1872), în care 
se ridiculizează tipul politicianului demagog şi 
anibiţios.

RABAT, oraş în Maroc; port la Oc. Atlantic; 
3.714 loc.
RABFiTlAlS [rab’ le] francois 

(*ca. 1500tca. 1553), scriitor fran
cez, preot, apoi călugăr benedic
tin şi medic; cunoscut prin opera 
sa Gargantua şi Pantagruel (1532 
pînă la 1542), o satiră violentă a 
ideilor timpului şi în special a fi
lozofiei scolastice, a spiritului de 
aventuri cuceritoare şi contra u- 
nor forme a bisericii catolice şi 
protestante.

RACAŞUL-DE-JOS sauRACoşuL (legea 1929), 
corn. rur. jud. Tlrnava-Mare, plasa Rupeni; 
2.145 loc. Staţie c. f. între Braşov şiVînători, pe 
linia principală Bucureşti—Curtici. Cariere de 
bazalt.

RAGHEL [raşel], nume de teatru purtat de 
Elisa Felix (1820—1858), tragediană franceză.

RACINE [rasin] JEAN (*1639 
tl699), dramaturg francez, unul 
din principalii reprezentanţi ai cla
sicismului modem. Tragediile sale 
s’au tradus în toate limbile. în 
româneşte avem pe cele mai în
semnate: Britarinicus (de lancu 
Văcărescu, 1827; de Alfred Mo- 
şoiu), Fedra (de G. Sion, 1875; de 
D. Nanu, 1929), Andromaca (de 
D. Nanu, 1907), Impricivaţii (de 
Edg. Aslan, 1901), Estera (de 1. I.
Ciorănescu, 1923), AiaXia (de G. Sion, 1875; de 
H. Lecea, 1907).

RACru, munte în jud. Dîmboviţa.
RACiyiiA, măn. de maici jud. Orheiu, întem. 

1797 de nişte preoţi. Are 2 biserici: cea mai 
veche din 1822.

RACpCEA TOADER (*1780 tl822), scriitor ro-

Racine.

n.XuTFL (valsa râutci.di)

mân în Bucovina. Funcţionar al guvernului în 
Cernăuţi şi în Galiţia. A scos în 1820 un fel de re
vistă Crestomatieul românesc, în care se publicau 
bucăţi din diferiţi autori traduse.

RACOVA rm- PQDUL-Inalt.
RAGOVAŢ ® pîrău, udă jud. Hotin şi se 

varsă în Prut la N. de satul Corpaci. f ® sat 
jud. Soroca; 2336 loc.

RACOVIŢA ® corn. rur. în jud. Argeş, plasa 
Oltul de sus. După legea 1929, sat circ. corn. Ti- 
teşti. t ® corn. rur. jud. Muscel, plasa Goleşti. 
Are o biserică zidită în 1786 de Arhimandritul 
Daniil .de la Rîncăciov şi de Dumltraşcu Bră- 
tianu.

RAGOVIŢĂ ALEXANDRU, boer muntean. îl gă
sim in 1836 clrmuitor al jud. Dolj; în 1840 ou 
rang de mare postelnic director al departamen
tului Marei logofeţii.

RAGOVIŢA CONSTANTIN (f 1764), domn al 
Munteniei (de două ori) şi al 
Moldovei (de două ori). Fiul 
fostului domn Mihail R. Bl ia 
întîiu domnia Moldovei în 1749 
şi stă pînă la 1753, clnd reu
şeşte, prin daruri şi făgădueli de ; 
bani, să treacă In Muntenia, so- i 
cotită ca ţară mai mănoasă. Aci 
stă trieniul obişnuit, pînă la 
1756, avînd mari dificultăţi din 
cauza opoziţiei unor boeri cu 
amici puternici la Constantino- 
pol; se întoarce iar în Moldo
va, însă numai pentru un an 
(1757). De astădată e nevoit să 
aştepte mai mult, lulnd d’abia 
în 1763 tronul Munteniei, dar 
moare în scaun după un an, o- 
trăvit, se zice. Ca şi tatăl său, a pus mari biruri, 
şi a provocat mari nemulţumiri. Este interesant 
că în timpul domniei a doua din Moldova a des
fiinţat văcăritul şi a obţinut o carte de afuri
senie semnată de 4 patriarhi pentru cel care îl 
va mai reînfiinţa.

RAGOVIŢĂ DUDTBlE, boer muntean. îl gă-

C. Racovijă.
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R sim In 1836 cu titlul de Dvormc, memnru m Diva-
oAn nul judecătoresc criminal.
r'AU RACOVIŢA dimitrie (*1868tl892), ziarist, 

publică cronici teatrale şi critici iiterare mai ales 
In România liberă şi In Revislanouă, multe sub 
pseudonimul Sphinx.

HAGOVITĂ EMIL (*1868), naturalist, fost sub
director al laboratoriului ,,Arago“ de la Bony- 
als, anexă a Sorbonei (Paris), profesor la Universi
tatea din Cluj, senator, membru al Academiei 
Romăne (1920). Pe lingă articole de specialitate 
prin diferite reviste romăne şi streine, a publicat 
dări de seamă despre activitatea Institutului de 
speologie de la Cluj, pe care-1 conduce, a expus 
principiile generale şi metodele specialităţii sale 
{Speologia, discurs de recepţie, 1926, Speologie, 
1927), a propus o reformă a studiilor secundare 
{Liceulna{ionalţtiin{i{ic, 1928) şi a datolucrare 

de sinteză {Evolufia si problemele ei, 1929). A 
participat cu „Bclgica“la cercetarea polului sud. 
E unul din conducătorii revistei ,,Archives de 
Zoologie experimentale" din Paris. A Înfiinţat 
în 1905 întreprinderea ştiinţifică ,,Biospeo- 
logia".

RACOVIţA MIHAIL, domnitor In Moldova 
(de trei ori) şi In Muntenia (de două ori). Boer 
moldovean, ajunge domn In ţara sa prin stăruin
ţele lui Brlncoveanu, care voia să înlăture pe An- 
tioh Cantemir; domneşte pu
ţin (1704—5) şi e răsturnat 
tocmai de Cantemir, pe care 
pare a-1 fi combătut mai puţin 
Brlncoveanu. Reuşind să ia a 
doua oară tronul in 1707, se în 
ţelege cu Brlncoveanu pentru 
a face o politică rusofilă, dar 
este denunţat de însuşj tovară
şul său, e prins de Turci, cînd 
voia să fugă, şi dus la Con- 
stantinopol (1709). Darurile bo
gate ce risipeşte Ia cei In drept 
îl scapă de vre-o pedeapsă, ba <TS , ,
îi redau şi tronul în 1716. O (D“Pă°ci.,dln 
invazie germană este gonită cu bls- Lo rocenlJ- 
ajutorul Tătarilor, dar aceştia nefiind plătiţi de 
domnitor fac multe jafuri — cu învoirea lui Ra- 
ooviţă. Uneltind pentru detronarea Iui Mavro- 
cordat din Muntenia, este învins în această luptă 
de intrigi şi mazilit, ba chiar închis şi ameninţat 
cu moartea. De atunci nu se mai întoarce In Mol
dova, dar reuşeşte să ia tronul Munteniei In 1730 
numai pentru cîteva luni (1731) şi căzind iar în 
disgraţie este exilat în insula Mitiline. O nouă fa
voare li dă încă odată tronul Munteniei peste 
10 ani, în 1741, şi de astă dată izbuteşte să împli
nească — cu mari sacrificii — termenul de trei 
ani fixat de Turci pentru domnitorii principatelor 
şi în 1744 este mazilit. Cronicarii sînt: de acord 
să afirme că domniile lui Racoviţă au fost rele: 
biruri mari au fost puse pe mari şi pe mici şi cala
mităţi ale naturii auvenit sămărească în sufletul 
poporului, ca şi al clasei boereşti, ura pentru el. 
Toţr l-au socotit ■ mai rău decît domnitorii de 
neam strein din acea epocă.

RACOVIŢA MIHAIL, boer muntean, ll găsim 
cu titlul de Mare logofăt membru al înaltului Di
van şi Efor al Spitalelor (1836, 1837).

RACOVIŢA NIOOLAE D. (*1820tl896), mi
nistru cultelor în cab. N. Kreţulescu 1862.

RACOVIŢA NIOOLAE QE. (*1838ţl894), mi
niştrii dp culte în cabinetul loan Chica, 18 Dec. 
1870. A fost membru al Ateneului Român.

RAdOVIŢA ŞTEFAN, domn al Munteniei între 
1764^1765. Fiu al lui Constantin, numit îndată 
după tatăl său, cu sprijinul unui Grec Stavrache, 
foarte puternic la Constantinopol, nu reuşi să se 
menţie decît un an, fiindcă sprijinitorul lui fu ucis.

RACUL, staţie c. f. în jud. Ciuc, lîngă Petru- 
Rare'ş spre Gheorgheni.

RAUETZKY lOSEP CONTE (*1766 tl858), ge
neral austriac, feldmareşal, comandă armatele 
austriace în luptele din Italia (1849) şi ocupă Mi-

Mihail Racovija

lano, bătu pe Carol Albert, cuprinse Veneţia ; fu 
guvernatorul provinciei Lombardo-Veneţia.

RADIAN lOAN (*1864 tl896), profesor de chi
mie Ia şcoala de farmacie din Bucureşti.

RADIANU BOICEA (*ca. 1822 tf873), om politic 
român. A avut roi important în mişcarea de la 
1848 în Oltenia. A fost prefect în 1866, apoi de 
mai multe ori deputat.

RADţCEVlCI BBANKO (*1824 tl853), poet 
sîrb. Primul poet liric romantic al Sîrbilor. A 
lăsat un volum de poezii lirice şi satirice. Multe 
au fost puse pe muzică şi se cîntă şi azi.

RĂDICI' ŞTEFAN (*1866tl928), om politic 
croat. A fost conducătorul unui grup, în Scupcină 
şi afară, care urmărea o politică regionalistă.

RAI>NA, corn. rur. jud. Arad, plasa Radna; 
2345 loc. Carieră de piatră; mine de mangan. 
Staţie c. f. de unde linia merfee spre Arad, spre 
Ilia, spre Timişoara. E şi o mănăstire catolică.

RADOMIREŞTI, sat jud. Olt, plasa Drăgă- 
neşti; 2341 loc. Circumscripţie comunală cu 7 sale 
(1929). Are şcoală de meserii.

RADONIC IOV AN, istoric sîrb, profesor la Uni
versitatea din Belgrad. Intre scrierile sale, sînt 
unele în legătură cu trecutul nostru, între cari 
unul asupra politicii externe a lui Şerban Cantacu- 
zino şl a lui Brlncoveanu. E membru corespon
dent al Academiei Române (1914).

RADOSLAVOV VASIL (*185611929), om po- 
btic bulgar. Prezident de consiliu, 1913—1918; 
susţinătorul alianţei cu puterile centrale.

RADOV.^N, com. rur. jud. Ilfov, plasa Bu- 
deşti; 5672 loc.

RADOVIGI ALEXANDRU (*1860 tl918), om po
litic român. Unul dintre întemeietorii partidului 
socialist în România; mai tîrziu, a trecut în par
tidul naţional-liberal. A fost deputat în mai multe 
rînduri, primar al oraşului Ploeşti, ministru de in
dustrie în 1914.

RADOVICI lOAN (*1869 tl908), medic român 
Şl om politic. Fiind student Ia Paris, a intrat în 
mişcarea socialistă, ceea ce a urmat şi după în
toarcerea sa în ţară„ pînă în 1900, cînd toţi con
ducătorii partidului au trecut la partidul naţionai- 
liberal. Deputat, fundatorul Institutului pentru 
tuberculoşi din Bucureşti (Fllaret). Suferind de 
o boală care nu iartă, s’a sinucis aruncîndu-se în 
Marea Mediterană.

RADU I (după unii fiul, după alţii fratele lui 
Alexandru Basarab), domn al Ţării-Româneşti 
după 1380. Se pare că pe acesta primii cronicari 
l-au supranumit Radu Negru şi l-au socotit ca în
temeietor al principatului, punlndu-i însă domnia 
pe la 1290. A zidit mănăstirea Tismana.

radu ii zis PRASNAOLAVA (PLEŞUVUL), domn 
al Ţării-Româneşti, fiu nelegitim al lui Mircea, a 
purtat lupte contra lui Dan II şi a reuşit chiar, prin 
anii 1422—-1427, să ocupe intermitent fie toată ţara 
ne parte din ea; dar a fost învins şi gonit.

RADU DE LA AFUMAŢI, domn al Munte
niei în două rînduri. Cînd 
Mehmet-Bei venit să ajute pe 
Teodosie [wm- acest cuv.) voi 
să se facă el domn, atunci Radu 
se ridică contra, lui şi, după 
grele lupte, cînd învins, cînd în
vingător, reuşi să rămîle şi să fie 
recunoscut de Turci (1522). Fiind 
însă combătut de alţi preten
denţi, pierdu tronul în 1523 şi 
nu-1 recăpăta, de astă dată'ajutai / 
de Turci, decît în 1526 şi-l pă-^ . . . .
şiră pînă în 1529, cînd muri. în „"7 .
timpul domniei a doua al s’a că-Radu dela Afumal1 
sătorit cu fiica lui Neagoe Basarab ca să împace 
partidul drăculesc (de care ţinea) cu partidul Ba- 
sarabeştilqr sau Dăneştilor, dar şi-a atras ura 
;iŞK10xlSxă.1. P,artizani- Intre alte fapte, se citează 
îmbunătăţirile aduse bisericii de la Argeş, unde 
este înmormîntat.
^D,uZ11,2*? c®1- FBVMUS (tea. 1472), domn 

al Munteniei de la 1462. Ia tronul, după fuga fra-
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Radu cel Mare. 
(frescă la Curtea 

de Argeş)

telul Său Vlad Tepeş. El a fost In duşmănie cu 
Ştefan cel Mare, a făcut Incursiuni In Moldova, 
dar a fost bătut la Soci (sat azi dispărut, după 
unii In Muntenia, după alţii in Moldova) şi la 
Cursul-Apei (sau \adul-Apei) şl la Bucureşti şl 
scos din domnie, dar el se Întoarce cu ajutor tur
cesc şi goneşte pe Laiot Basarab, pus de Ştefan, 
dar nu rămlne mult pe tron, căci moare — după 
unii In 1472 (Xenopol), după alţii In 1474 
(lorga).

RADU LEON, domn al Munteniei, 1664— 
1669. Era fiul fostului domn Leon Tomşa. In 
unele documente 11 găsim numit Stridie. Domnia 
lui a fost liniştită din afară, ar fi putut fi bună 
înlăuntru, dacă Radu nu s’ar fi înconjurat de 
Greci cu ajutorul cărora strlngea avere mare. 
Omul său de încredere era Stroe Leurdeanul. 
Gantacuzineştii urmărind reabilitarea memoriei lui 
Constantin Cantacuzino, dobîndiră dovezi de vi
novăţia acestuia (•*- leurdeanul) şi cerură dom
nului să-lpedepsească. Domnul seservi desprijinul 
lor ca să doblndească prelungirea domniei după 
trei ani, dar nu se ţinu de făgăduială, căci făcu 
un act prin . care recunoştea vinovăţia lui Stroe, 
dar nu-i dete nici o pedeapsă. De aci, stăruinţele 
Cantacuzineştilor de a-1 scoate din domnie, ceea ce 
se şi întlmplă în Martie 1669, 
înlocuit fiind cu Anton din 
Popeşti.

RADU IV CEL UARE
(tl508), domn al Munteniei 
de la 1494. Ga să se asigure 
de un sprijin contra Turcilor, 
el s’a aliat cu Ungurii şi cu 
Polonii. Domnia sa nu e im
portantă prin fapte politice.
El doblndi învoire de la Sul
tan să adăpostească in ţară 
pe fostul patriarh Nifon, cel* 
detronat de Turci, U făcu mi
tropolit, dar se certă cu el şi îl sili să se retragă 
In muntele Atos (•»■ NţFON).

RADU MpDTEA (tl626), domn al Munteniei 
de trei ori şi al Moldovei de două ori. Era fiul lui 
Mihnea Turcitul, dar el nu îmbrăţişase islamismul, 
fiind ascuns de mama sa într’o mănăstire de la Sf. 
Munte. Grescuse la Veneţia şi devenise om Învăţat, 
cunoscînd limbile latină, gre
cească şi arabă. El a fost de
semnat de domn al Munteniei 
din timpul decadenţei lui Mihaiu, 
dar nu reuşi să Înlăture pe Radu 
Şerban, susţinut de boeri, nici 
pe Slmion Movilă, pe care-1 
susţineau Moldovenii, astfel că 
domnia lui din 1601 nici nu 
este Înregistrată de toţi istoricii.
Efectiv el domni după Radu 
Şerban Incepînd în Octombrie 
1611. Radu Mihnea veni in-(pic^r& biserica 
conjurat de mulţi Greci, urmă Radu-Vodi) 
Intliu o politică filo-turcă dar văzînd că împăratul 
s’a Împăcat cu Sultanul, căută să intre In prietenie 
cu Germanii. Turcii aflînd, 11 mutară în Moldova 
In 1616. Aci rămase pini In 1619, clnd fu mazilit, 
dar în 1620 luă din nou tronul Munteniei şi pînă 
In 1623 adună mari sume de bani, pe cari le depuse 
la băncile din Veneţia. în 1623 trecu din nou în 
Moldova, dar izbuti să puie pe tronul muntean 
pe fiul său Alexandru Goconul, minor, sub tutela 
cîtorva boeri; astfel că, de fapt, donmea in am
bele principate. EI muri in scaun, recomandind 
boerilor pe Miron Barnovschi, generalul său.

RADU NEGRU ® com. rur. jud. Brăila, 
plasa' Sillstrafu; 2275 loc. După legea 1929, sat 
circ. Nedelea-Ghercea. f ® com. rur. jud. Ialo
miţa, pi. Giocăneşti; 2024 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Roseti. H ® staţie c. f. jud. Argeş 
lingă Gurtea-de-Argeş pe linia Piteşti—Gurtea- 
de-Argeş.

RADU zis bADIoA, după unii istorici,domn in 
.Muntenia între 1521—1524; dupăalţii numai pre-

Radu Mihnea.

RAF

Radu Şerban. 
(frescă la Hurez)

tendent şi luptînd atît contra fratelui său Radu RAD- 
dela Afumaţi cit şi contra lui Vladislav.

RADU PAţsiE (după alţii PETRE), domn al 
Munteniei, 1535—1545. După unele izvoare s'ar 
fi numit din botez Petru; intrlnd in călugărie s’a 
numit Paisie şi a ajuns e^men la mănăstirea Ar
geşului; urcat pe tron de partizanii săi, a luat nu
mele de Radu. începuturile domniei au fost grele, 
a avut de susţinut multe lupte cu adversarii săi 
Basarabeşti (Graioveşti). Amesteclndu-se in lup
tele din Transilvania intre Turci şi Austriac!, a 
pierdut domnia şi a fost exilat in Egipt.

RADU ŞERBAN, domn al Munteniei intre 1602 - 
—16'lO şi 1611. Era nepotul lui 
Neagoe Basarab; ia tronul aju
tat de armatele imperiale con
tra lui Simion Movilă. Politica 
lui a fost Înclinată spre Germa
nia,- fiindcă vedea că Turcii slnt 
mai slabi. Glnd insă văzu că si
tuaţia se schimbă, se Întoarse 
spre Turci, cari 11 recunoscură ca 
domn şi astfel urmă o perioadă'' 
de linişte de 5—6 ani, dar in 
1610 Gabriel Bathori, domn al 
Transilvaniei, partizan al Tur
cilor, trecu in Muntenia şi, învinglnd pe Radu, îl 
sili să se refugieze in Moldova la Gonstantin Mo
vilă, ou care se găsea în bună înţelegere. îşi reia 
curlnd tronul, dar nu pentru multă vreme, fiindcă 
pe de o parte Bathori, pe de alta oştiri turceşti 
şi tătăreşti îl înving şi-l silesc să fugă in Polonia.

' De aci se duce la Viena.
RADU DEMETEiu (*1861 tl920), episcop gr. 

cat. .român. A făcut studii in Blaj şi la Roma; a 
funcţionat (1886) la Arhiepiscopia catolică din 
Bucureşti, fiind şi profesor la seminariul catolic, 
apoi rector. în 1896 a fost numit episcop de Lu
goj, consacrat în 1896; In 1903 la (Dradea. A fost 
ucis prin bomba care a explodat la Senat în ziua 
de 8 Decembrie 1920.

RADU ELIE, (*1853tl931),inginer român, intrat 
în ca'rieră în 1877. Prezidentul consiliului tehnic 
superior, profesor la şcoala politehnică din Bucu
reşti. A condus lucrările pentru conceperea şi exe
cutarea mai multor linii ferate: Tîrgu-Ocna—Pa
lanca, Graiova—Calafat, Tlrgovişte—Pucioasaş.a.
A studiat alimentarea cu apă a Bucureştilor.
Membru onorar al Academiei Române (1926).

rADU-VODA, fostă mănăstire in Bucureşti, 
azi biserică'de mir. întemeiată de Alexandru 
Vodă pe la 1570 cu numele Sf. Troiţă; dărîmată 
în 1595 de Sinan, cînd a intrat în Bucureşti după 
lupta de la Gălugăreni, rezidită de Radu, nepot de 
fiu lui Alexandru, in 1614. Acolo este Îndopat 
ziditorul ale cărui rămăşiţe au fost aduse din Mol
dova, unde a murit, fiind domn acolo (1626).

RADZIEJOVSKI lEBONlM (tl667), om politic 
polon. A fost trimis ca sol la Gonstantinopol, ca 
să ceară să nu mai acorde Poarta protecţie Caza
cilor din Ucraina revoltaţi contra Poloniei. Gu 
această ocazie a trecut prin Moldova (1667). Că
lătoria aceasta e povestită în mai multe relaţii.

RADZIWUjIj OAROL STANISLAS (*1734tl790) 
om politic polon, reprezentant ’
al partidului aristocratic litua- '
no-polon.

RAFAEIi SANZIO (* 1483 
tl520), celebru pictor italian.
A lucrat întîiu In Urbino, pa
tria sa, apoi în Florenţa, la 
Roma. Intre operele sale e ve
stită Schimbarea la faţă, pe 
care unii o numesc ,,producţi- 
une supraomenească". Aseme
nea Madonele sale sînt ncin- 
trecute.

RAFATT., episcop al Buzăului, 1753—1764.
RAFAIliA ® staţie c. f. jud. Vasluiu, pe linia 

laterală Roman—Buhăeşti. H ® ichit jud. Vas
lui. lingă comuna cu acelaşi nume.

RAFFET [rafe] DENIS auguste (*1804 fi 860)

Rafael Sanzio.
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RAG- desenator şi litograf francez; a ilustrat un mare
RAS

Raiffâisen.

număr de opere originale şi de ediţiuni sau tra
duceri'; luind parte la expediţia lui Demidof In 
Orientul Europei şi In Principatele române, a 
publicat un album cu desene după natură, foarte 
interesante pentru noi.

HAG.^, staţiune balneară In Elveţia (cant. 
St. Gali)'între Rlri şi Tamina; 2000 loc. Monumen
tul poetului Scbelling, mort acolo.

RAGySA (srb. DUBROVNio), oraş în Iugoslavia 
(Dalmaţia), pe un golf la Adriatică, zis Veneţia 
Slavilor; 14.241 loc.

RAHOVA, oraş în Bulgaria, la Dunăre, faţă 
de Bechet. Lupte grele (7—9 Noembrie 1877) 
pănă ce ? fost luată cetatea de trupe române.

RAIACICI lOslF (*1785tl861), prelat sîrb. 
Episcop în Dalmaţia (1829), în Vîrşeţ (1834), mi
tropolit în Garloviţ (1842), mai tîrziu patriarh. 
A ajutat pe Şaguna ca să ajungă episcop.

RAICEVIGH, consul austriac în Muntenia. 
(1782—1787). Nicolae Caragea, venind domn în 
1782, protestează contra numirii 
lui. arătîndu-1 Turcilor ca om pe
riculos pentru interesele lor. El 
locuia de mai. mult timp în 
ţară ca doctor şi secretar al lui 
Ipsilante.

RAEFFEISEN FRtEDERICH 
wmmLM (‘1818 tl888), economist 
german. Autorul unui sistem de 
bănci populare pentru centrele 
mici care-i poartă numele, intro
dus şi la noi în primele timpuri 
ale mişcării cooperatiste.

RAXNIS lABNis (tl929), poet leton. In operele 
lui se vede iubirea pentru poporul 
său şi pentru cei nevoiaşi. A fost şi 
luptător politic pentru indepen
denţa patriei.

RAKOCZY PRÂNZ II (*1676 
tl735), prinţ al Transilvaniei, 1707 
pînă la 1710, mort exilat în Ro- 
dosto (Asia Mică).

RAliET CONSTANTIN, boer mun
tean. îl'găsim prezident al epitro- 
piei sărmanilor cu rangul de Mare 
agă (1836, 37).

RALLiET DiiUTRiE, boer mol
dovean. li găsim membru în sfatul 
consultativ la depart. Dreptăţii, 
cu rangul de Mare logofăt (1837).
A fost în comitetul care a orga
nizat propaganda pentru unirea 
principatelor.

RALUET lOAN (*1851tl916), 
profesor de algebră şi teoria func
ţiilor la Fâcultatea de ştiinţe din 
laşi (1892).

RAliU DOUNITA, fiica mai mică 
a lui Ion Caragea, care a dom
nit în Muntenia de la 1812.
Era bună muzicantă şi-i plăcea teatrul. După înr 
demnul el s’au jucat mai multe piese traduse în 
greceşte de către elevii de la Măgureanu; ea a 
trimis la Paris pe Aristia ca să înveţe arta dra
matică; ea a clădit un teatru în Bucureşti, la 
,.Cişmeaua roşie” (calea Victoriei, colţ cu strada 
Flntlnei), care a ars în 1825.

RAMBAUD [rambo] Al pred (*1842 tl905), 
istoric francez. Profesor la facultatea de litere din 
Paris, senator, ministru, membru al Academiei de 
ştiinţe morale şi politice (1897), membru onorar 
al Academiei Române (1895). După o serie de ar
ticole şi de volume în cari a trataţ diferite che
stiuni din istoria medie şi modernă (L’empire grec 
au x-e sv cle, 1879; La Ttuasie ipique, 1876; Bus- 
ses et Prussiens, 1895, etc.), a publicat Hisloire de 
la civilisation şi, în colaborare cu Lavisse, His
ta ir c, g^nirale du iv-e siecle ă nos jours în mai 
multe volume, 1893 ş.u.

RAMBOUILLET [rambulc], oraş în Franţa; 
6.500 loc. Un castel din sec. xv aparţine Statului.

Rakoczy Franz.

Dimitrie Rallet.,

RAMBOUiiLET, palat în Paris, în care, ih sec 
xvu, se întruneau scriitori şi artişti şub prezi
denţia Marchizei de R. Adunările acestea au stîmit 
imitaţii cari au căzut în exagerare şi au justificat 
Intr'o măsură satira lui Moliâre din „Preţioasele 
ridicule”.

RAMEAU [ramo] JBANPHILIPPE (*1683tl764), 
muzicant francez. A fost compozitorul lui Lu
dovic XV.

RAMNA, c. r. j. Caraş, pl. Bocşa; 2375 loc.
RAMON Y CAJAli SANTIAGO (*1853). medic 

spaniol, profesor la Universitatea din Madrid. 
S’a ocupat cu istologia sistemului nervos şi a stu
diat amănunţit structura celulei nervoase, aducînd 
fapte noi după cercetările sale. L s'a ridicat o 
statuă în Saragoza. Premiul Nobel. Membru ono
rar al Academiei Române (1923).

RAMONTIAI [ramonţai] siuion (tl844), me
dio român. A practicat în Moldova; mai tîrziu 
s’a retras la Viena, unde a şi murit. A lăsat toată 
averea pentru ajutorul studenţilor români.

RAMROLLA MARIANO (*1843 tl913), cardinal 
italian însărcinat cu multe misiuni, a fost secre
tarul de stat al Papei Leon xiu şi a susţinut po
litica acestuia. La moartea lui (1903), ar fi avut 
majoritate ca să fie ales papă, dar reprezentantul 
Austriei şi-a exercitat dreptul de veto, fiindcă-1 
credea prea amic al Franţei.

RAMSAY [remsi] WILLIAM (*1852tl916), chi
mist englez. A fost profesor la Univ. din Bristol, 
apoi la cea din Londra. Celebru prin descoperirea 
heliului şi argonului. A fost membru onorar al 
Academiei Române, 1913. Premiu Nobel 1904.

RAMSAY WILLIAM MITCHEL (*1851), istoric 
şi arheblog englez. Profesor la Edimbourg. Mem
bru corespondent al Academiei de inscripţiuni din 
Paris, ' membru onorar al Academiei Române 
(1924). A fost în Bugureşti la Congresul interna
ţional de bizantinologie.

RAMSES II (grec. sesostbis), rege al Egiptului 
ca. 1388—22 a. Chr.; a persecutat pe Isfaeliţi.

RAiHiiBi, revistă literară; apare în Craiova din 
Decembrie 1905.

RAMZIN, Iac m- RAZIM.
RANETTIGEORQE (*1875 fl928), scriitor umo

rist român. A colaborat la diferite ziare şi reviste 
umoristice, a fundat însuşi (cu N. D. Ţăranu) re
vista Furnica (1904). Primul lui volum este; De 
inimă albastră, 1899, poezii cari persiflează pe 
G. D. Pallade. Apoi: Strofe si apostrofe, 1900, 
Ahturi si ofuri, 1901; o colecţie de fabule (1907) 
şi 2 comedii: Bomeo si Julieta la Mizil, Săraca 
Dumilrescu. Pentru multe din publicaţiile sale se 
servea de pseudonim. Cyrano ş. a. In timpul răz
boiului a scris poezii patriotice, în cari străbate şi 
arta lui specială; în volum :D’atunci şi d'acolo, 1921.

RANGABE ALEXANDRU (f 1819 ţl892), om po
litic şi scriitor grec. Consilier la ministerul de in
strucţie, profesor de arheologie, ministru de ex
terne, ambasador în mai multe oraşe. Membru 
al Academiei de inscripţiuni din Franţa. Op. pr.: 
Pepertoriu de inscripţiuni (1842—1855), Istoria 
literară a Greciei modeme (1877) tradusă în fran
ţuzeşte.

RANGABE! ANDROND? (tl692), savant grec 
din Constantinopol. A fost funcţionar al Patriar
hiei. Căsătorit cu Elena, fiica lui Anton Roset, 
domnul Moldovei.

RANEE LEOFOLD (* 1795 tl886), istoric ger
man. Profesor la Universitatea din Berlin (1825), 
autorul marei lucrări Istoria universală, din care 
a apărut numai antichitatea şi parte din evul 
mediu (1881—1888).

RABÂU ® munte în jud. Fălticeni (fost Su
ceava). Ii © schit în apropierea muntelui cu ace- 
iaşi nume, zidit de Petru Rareş. După unele tra
diţii, schitul actual nu ar fi cel zidit de Petru, 
căci pe acela l-au stricat Austriacii cînd au luat 
Bucovina în 1777, ci este ridicat mai tîrziu de 
ieromonahul Sisoe şi sfinţit în 1800.

RAREŞ PETRU wm- PETRU RAREŞ.
RASCOLNICI, partizani ai schismei care se
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declară în Rusia, în 1654, cînd patriarhul Nihon 
îndrepta unele pasagii din traducerile Bibliei 
şi modifică Uturgia.

RASIDESCU ŞTEFAN (tl381), 
tipograf român. Infiinţazălnl862 
„Tipografia Naţională11; în 1877 
se asociază cu G. N. Răduiescu şi 
înfiinţează,,Noua tipografieNaţi- 
onalăil, care ţine până la 188P,.
Fiul său IO AN ST. RASIDESCU (* 1864 
tl916) a fost colaboratorul şi apoi 
succesorui Iui Garol Gâbl în con
ducerea tipografiei, (iw-oabi)
, RASTY lOAN, medic în Bucu- 

i reşti. Doctor din Paris, 1814. în Ştefan Rasidescu. 
1837—40 11 găsim medic la „văp- 
seaua verde”!

RASTIONAO, personaj din ope
rele lui Balzac, tip reprezentativ 
din înalta societate franceză în 
epoca lui Louis Philippe.

RASTU, corn. rur. jud. Dolj, 
plasa Băileşti; 3.704 loc. Circum
scripţie corn. cu 3 sate.

RATISBQNA (BEOENSBURQ), 
ora'ş în Germania (Bavaria) pe 
Dunăre; 52.000 loc. Are o cate-loanSt. Rasidescu. 
drală începută în 1275.

RATISBONNE tratisbon] LOUls (*1827 tl900), 
scriitor francez. Op. pr.: Traducerea Divinei Co
medii (lB45—59), Studii despre Heine (1855), 
Figuri tinere, poezii (1865); dar e cunoscut mai 
ales prin culegerea de fabule şi povestiri morale 
Comidie enfantine (1860).

RAŢ GHEOROHE, general al lui Mihaiu Viteazul 
şl al lui Radu Şerban. Distins în luptadela Bra
şov contra lui Moise Szekely (7 Iulie 1603).

RATIU [cit. raţ] lOAN (*1828 fl902), om po
litic român în Transilvania. Stu
dii Ia Blaj, Cluj, Budapesta; a 
participat la mişcarea din 1848,
Cltva timp magistrat, advocat în 
Buda, Cluj, Sibiu, Alba-Iulia, Tur
da, a fost intre întemeietorii Aso- 
ciaţiunii transilvane, a fost depu- ' 
tat în dieta din Sibiu, a mers în 
delegaţie la Viena in 1866 ca să 
ducă împăratului petiţia Români
lor. Unul din întemeietorii parti
dului naţional în 1880. A prezidat 
conferinţa politică a Românilor din 1892 şi a 
mers iarăşi la Viena în delegaţia de 300 (■»■ Me
morandum) şi, la întoarcere, a fost atacat de Un
guri şi casa lui devastată.

RATIU lOAN (*1841 tl900), profesor şi cleric 
român. A studiat în Blaj şi în Viena; preot (1864), 
profesor în Blaj, asesor consistorial (1875), pro
topop, secretar al mitropoliei, canonic. Op. pr. 
Etica creştină. Instituţiile dreptului bisericesc.

RAŢIU VASILE (*1783tl870), cleric şl profesor 
român.' A predat la liceul din Blaj. Protopop, ca
nonic. Op. pr. Istoria bisericească (1854). A lăsat 
un legat pentru stipendii.

3RAŢIU VASILE (*1837 tl902), cleric şl profesor 
român. A funcţionat în Blaj, în Reghinul Săsesc 
şi a fost Reotor al Seminaiiului din Blaj. A lăsat 
legate pentru şcoale.

RAVENNA, oraş în Italia (prov. Emilia), 
72.023 loc., vestit prin monumentele sale din epoca 
bizantină.

RAWLINSON [ralinsn] HENRT (*1819tl895), 
arheolog englez. Studiă inscripţiunile cuneiforme 
şi fu unul din fundatorii asiriologiei.

RAYLEIGH [reli] JOHNwilliamstrutt (*1842 
tl919), fizician englez. S’â ocupat de optică, acu
stică, electricitate. A fost profesor la Londra; a 
lucrat cu Ramsay. Premiul Nobel 1905. Membru 
onorar al Academiei Române (1914).

RAZ IM (şi RAZELH), lacul cel mal important 
din grupa lacurilor maritime din jud. Tuloea, aşe
zate la S. de braţul Sf. Gheorghe, cu care comu
nică. Sînt 5 lacuri mari (Razim, Goloviţa, Smeica,

loan Ratiu.

RAD-
Sinoe şi Chiiuc) şl altele mai mici. Toate împreună RAS ] 
au o suprafaţă de 112.500 ha. (cu stufărişurile).
Razim singur are 36.000 ha. Toate acestea comu
nică între ele, iar cu marea printr’o deschizătură 
numită Portiţa şi altele două mai mici. Pe aici, 
mai ales în 1. Razim, pescării foarte importante.
In vremuri depărtate va fi fost aci un mare golf 
cu o mare deschidere care s’a astupat încet prin 
nisipurile trimise de Dunăre.

RAbÎIA, movilă în jud. Pălciu, la 600 m. de 
satul Rîşeşti.

RÂCA (RlcA), corn. rur. jud. Teleorman, plasa 
Slăveşti; 2.282 loc.

RĂGARI © staţie c. f. jud. Dolj între Cra'Ovaşi 
Piliaşi. t©cnm.rur. jud. Dâmboviţa, pl. Ghergani;
2.975 loc. Circumscripţie corn. cu 13 sate (1929).

RÂCĂCIUNI, Staţie c. f. jud. Bacău pe linia 
principală între Adjud şi Bacău.

RÂCÂŞDţA (rAcAjdja) , corn. rur. jud. Caraş 
plasă Răcăşdia; 2.696 loc. Staţie c. f. între Ora- 
viţa şi lam.

rAcARIA, sat jud. Bălţi, plasa Răşcani;
2.144 loc. Ţine de corn. Răşcani (1929).

rAcea (RACBA) plrău, izvorăşte din dealul 
Stroeşti, jud. Fălticeni (fost Suceava) şi se varsă 
în pîrăul Bahlueţul, jud. Iaşi. Formează mai 
multe iazuri.

rAghITA, staţie c. f., jud. Severin, între 
Ilia şi LQgoj.

rAghitaş, munte în jud. Putna. Aci s’a 
dat în zilele de 20—22 August o bătălie între 
armata germană şi cea română, fără un succes 
hotărîtor pentru vreuna din părţi. Aci a căzut 
locotenentul de rezervă C. Gonstantinescu, artist 
al Teatrului Naţional din Bucureşti.

rAghitOASA, mănăstire în jud. Tecuciu 
laNV. de satul cu acelaşi nume, zidită de Ilie Stol
nicul şi soţia sa Teofana, pe la 1687.

rAgiu © schit de maici în jud. Orheiu, în- 
terne’iat în 1797; are două biserici, t ® Staţie c. f. 
în jud. Mureş între Bandul-de-Gîmpie şi luda pe 
linia îngustă Tlrgu-Mureş—Iuda.

rAgIULiA, corn. rur. în jud. Lăpuşna, plasa 
Vorniceni; 2.096 loc.

RAdAŞENI, corn. rur. în jud. Fălticeni (fost 
Suceava, azi Baia), plasa Mălini, 2.475 loc. Aci 
ar fi fost o şcoală veche pe la începutul sec. xvii.

J° STOR OJIN ET

Vicavuld

VICOVSeletin
oţele

Suctivfi

\ J" CA M P U LU H 6
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Harta jud. Rădăuţi (legea 1925)
Despre sat se vorbeşte în docu
mente încă din sec. xv (1434 
şi u.)

RAdATJŢI, jud.în BucOTlna; 
cap. Rădăuţi; 4 plăşi, 2 corn. 
urb., 67 corn. rur. (1925) are 11 
şcoale primare urbane şi 90 de 
şcoale rurale (1929); ţine de 
eparhia Mitropoliei Cernăuţi; 
de circ. Curţii de apel Cernăuţi; 
are 7 cooperative de aprovizio
nare şi consum ou cap. 154.919 
lei şi 2 coop. p. exploatare de 
păduri cu cap. 156.750 lei (1925). 

rAdAuţi, corn. urb., cap. jud. Rădăuţi:

jud. Rădăuţi
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RÂD-25-000 loc-; 3 bis- (ort-’ cat-> evan&-); 1 sinag.; 0 I —'liceu, şcoală inf. de meserii, şc. de agrio., 6şc. pri- 
r\AZ mare; jud. ocol; staţie c. f. linia Domeşti—Seletin.

RAdenii-VECHI, corn. rur. Jud. Iaşi, plasa 
Copou; 3.002 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Bivolari.

R Ap OAIA, com. rur. jud. Bălţi, plasa Pepeni; 
3.075 loc. După legea 1929, sat circ. com. Slobozia- 
Bălţi.

RADUCANŞNI, com. rur. (ttrg), jud. Fălciu, 
plasa Răducăneni; 2.997 loc., Înfiinţat în 1830 de 
hatmanul Răducanu Roset. Circ. com. cu 11 sate 
192 9).

rAdUEŞSCU ANDRŞinr (* 1880), jurist român. 
Consilier la Curtea de Casaţie; profesor la Aca
demia de studii comerciale; membru al Academiei 
Române (1920). A publicat studii asupra vechilor 
iarisoonshiti români (AndTonache Donici, Logo
fătul Nestor, Flechlmmacher], asupra istoriei drep
tului nostru {Invălămlnlul dreptului, Cultura ju
ridică, Şaizeci de ani de cod civil) şi asupra 
unor obeetiuni aotnaie de organizare, doctrină, etc. 
[Falimentele, Organizarea judecătorească în Do- 
brogea, Împărţeala prin atribuţiune. Registrul de 
proprietate. Dreptul de moştenire al soţului supra
vieţuitor).

RADULESCU ELIADE tm- HELI4DE.
RADULŞSCU-MQTRU constantin (*1868), 

profesor şi scriitor român. Doctor în tUozofie, e 
profesor la facultatea de litere din Bucureşti din 
1900, azi cursul său e de psihologie, logică şi teoria 
cunoştinţei. Prima sa lucrare este teza de licenţă 
[Realitatea empirică si condiţiunile cunoştinţei, 
1889), urmată de cea de doctorat la Lcipzig (1893); 
odată cu aceasta începe a publica articole de 
lllozolle, pedagogie şi orltloA llteraiS, tn „Convorbiri 
literare” (1893—1906), în „Convorbiri critice” 
(1907), In ,,Noua revistă română”, care apare 
sub direcţiunea sa In Bucureşti (1900—1902), în 
,,ldeea europeană”, fondată de el (1919), cum şi 
alte reviste româneşti şi streine. Din anul 1897 
apar o serie de studii filozofice [Silogismul, 1897; 
Problemele psihologiei, 1898; Bolul social al filozo
fiei, 1899; Ştiinţă şi energie, 1907; Valoarea ştiin
ţei, 1907; Psihologia martorului, 1907; Puterea 
sufletească, 1908); cercetări asupra unor probleme 
In legătură cu politica şi cu viaţa socială [Cultura 
română şi politicianismul, 1904; Doctrina conser
vatoare, 1909; Psihologia ciocoismului, 1911; 
Naţionalismul; Reforma electorală, 190,; Psiho
logia revoluţionarului, 1919; Concepţia conser
vatoare si progresul, 1923; etc.), cum şi o seric de 
studii dezvoltata (Elemente de metafizică, 1912; 
Nietsche, 1916; Curs de psihologie, 1923). Litera
turii poetice i-a dat două piese: Păr de lup, dramă, 
1911, şi Domnul Luca, comedie. In anul 1923 a 
înfiinţat Revista de filozofie. Ales membru al Aca
demici Române (1923), a ţinut ca discurs de re
cepţie: Andreiu Birseanu şi naţionalismul. A 
fost director al Teatrului Naţional din Bucureşti, 
1918—19; de cîteva ori senator.

RADITLESCU-POGONEANU IOAN (*1870), 
profesor de pedagogie la facultatea de litere din 
Bucureşti. Director al Seminariului pedagogic uni
versitar. A fost profesor de etică la aceeaşi facul
tate. Membru corespondent la Academiei Române 
(1919). Apublicat studii de etică (1911), o bio
grafie a lui Conta (1902, la Leipzig), mai multe 
cercetări asupra lui Eminescu (In ,,Convorbiri 
literare”), a tradus Leonardşi Ghertruda de Pesta- 
lozzi, ou un studiu biografic (1909), o gramatică 
istorică a limbii române (1902). A colaborat şi 
la dicţionarul Academiei Române.

RAbuiiŞŞTI, staţie c. 1. jud. Vlaşca, pe linia 
Giurgiu—Videle.

RAbA.it ® com. rur. jud. Alba, plasa Sebeş; 
2.097 loc. II ® staţie c. 1. la 2 km. de satul cu 
acelaşi nume pe linia Sibiu—Alba-Iulia Intre 
Sălişte şi Vinţ.

rAILEANCA, com. rur. jud. Cetatea-Albă, 
plasa Palanca; 2.652 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Bairamcea.

RAPEDEA ® deal In jud. Iaşi. f ® lingă deal 
in com. Bucium, aproape de Iaşi, a fost un stabi
liment de băi(idroterapie) şi staţiune climaterică.

rAsboieni •»- rAzboieni.
bAsbpidl, ziar politic, a apărut In . Bucureşti 

între 1877—1902.
RASCAEŢI, com. rur. jud. Cetatea-Albă, 

plasa Volintireşti; 2.790 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Purcari.

rAştoaCE, com. rur. In jud. Storojineţ, plasa 
Răstoace; 2.937 loc. Circumscripţie com. cu 4 sate.

RASTOCIU, staţie c. f.. linia Cluj—Baia- 
Mare, între Dej şi Jibou.

RASTQJNEA, flfluent al Mureşului, aproape 
de munţii Călimanului. Aci s’a dat o luptă în zilele 
de 24—28 Septembrie 1916, cînd armata română 
a respins pe inimic şi a luat Cu asalt reduta de pe 
muntele Sălăşel din apropiere.

rAsUCENII-DE-SUS, com. rur. jud. Vlaşca, 
plasa Clhiiştea; 2.224 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Drăgăneşti.

rASVAD, circumscripţie comunală In jud. 
Dîmboviţa, plasa Tîrgovişte, cu 4 sate, între cari 
Răsvadu-de-Sus; 2.728 Ioc. Exploatare de petrol.

R As VAN ŞTEFAN (t 1595), domn al Moldovei 
In 1595. Se zice că era neam de Ţigan. A intrat 
de tînăr în armata polonă, a înaintat repede; ve
nind în Moldova, i s’a dat rang boeresc şi a fost 
trimis de către Aron Vodă sol la Sigismund Ba- 
thori; a devenit comandantul gardei de Unguri 
şi, după îndemnul lui Bathori, a răsturnat pe 
Aron şi i-a luat tronul. A lucrat în înţelegere cu 
Mihaiu-Viteazul contra Turcilor. Atacat şi gonit 
de o armată polonă care voia să-l înlocuiască cu 
Ieremia Movilă, revine cu ajutor din Transilva
nia, dar e din nou bătut, prins de Ieremia şi ucis

rAsvan şi vidra, dramă de B. P. Hasdeu, re
prezentată Intlia oară pe scena Teatrului Naţional 
din Bucureşti la 17 Oct. 1877 şi publicată în 1867.

RAŞCANI (rIşcani), com. rur (tirg) jud. Bălţi, 
plasa Răşcani; 4.855 loc. Circumscripţie comu
nală cu 39 sate (1929).

RAŞCANU PETRU (*1846 tl913f), profesor ro- 
mâh de Istorie. A fost institutor, protes’pr secun
dar şi jprofesor de istorie antică la facultatea de li
tere din Iaşi (1893), inspector şcolar. A tipărit un 
curs complet de istorie universală în mai multe 
volume (1890—1902), un istoric al Invăţămtntului 
secundar (1906), mai multe conferinţe şi, ca ins
pector, un raport despre situaţia şcoalelor secun
dare în 1895—96.

RAŞITA tw REŞIŢA şi recita.
rAşin.^1, com. rur. în jud. Sibiu, plasa 

Tumişor; 5.200 loc. Aci e mormântul mitropo
litului Andreiu Şaguna.

RATŞŞTI, schit de maici în jud. Buzău, lingă 
satul cu acelaşi nume, zidit in sec. xvii şi refăcut 
la 1844 de episcopul Chesarie.

RAtvTJDA, com. rur. în jud. Romanaţi, 
plasa Ocolul; 3.309 loc. După legea din 1929, sat 
circ. com. Redea.

rAitceişti, sat în jud. Neamţ, circ. com. 
Vînătorii-Neamţului, trecut din jud. Fălticeni (fost 
Suceava şi Baia) prin legea 1929. Sat vechiu în
temeiat înainte de 1711, cînd îl găsim citat în- 
tr’un act de închinare al lui DJm. Cantemir.

RAUSENI, sat jud. Fălticeni (fost Suceava); 
biserică clădită de Ştefan-cel-Mare în amintirea 
uciderii tatălui său Bogdan, 1455.

RAUT, rlu aflucnt al Nistrului, udă jud. So- 
roca. Bălţi şi Orheiu.

rAzboieni ® sat în jud. Neamţ;.schit şi 
biserică zidită de Ştefan-cel-Mare în 1495 în amin
tirea bătăliei; ţ| ® staţie C. f. jud. Turda, între 
Teiuş şi CImpîa-Turzii pe linia principală Braşov— 
Cluj, etc. De aci porneşte linia spre Ludoş-de- 
Mureş şi Tîrgu-Mureş.

RAZENI (rezeni), com. rur. jud. Lăpuşna, 
plasa laloveni; 5.384 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Gosteşti.

rAzOARE, staţie c. f. jud. Putna, pe linia 
Panciu—Mărăşeşti. Pădure aproape de Mărăşeşti
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Reaumur.

în care s’a dat o luptă,' care face parte din lunga 
bătălie de la Mărăşeşti. Germanii au căutat să 
ocupe gara, dar n'au reuşit.

RĂZVAD wm- RkBViD.
RÂZVĂN ww RASV4N.
REA SYLVIA, fiica lui Numitor, regele Albei, 

mama fraţilor Romulus şi Remus. In literatura 
noastră legenda acesteia a servit ca subiect 
tragediei lui N. Scurtescu (cu acelaşi nume, 1873).

REAUMUR [reomQr] BENfi antoine (*1683 
tl757), fizician şi naturalist fran
cez, membru ai Academiei de 
ştiinţe Ia 25 de ani. Vestit prin ter- 

, mometrul care-i poartă! numeie.
REBRE^LNU LTVIU (*1885), 

scriitor român originar din Tran
silvania, colaborator la ,,Lucea
fărul”, ,,Falanga”, ,,Sburătorul”,
,,Mişcarea literară”, etc. A publicat 
Intîiu nuveie {Golanii, 1916), apoi 
romane: Ion {1920), Pădurea spin- 
mToţilor (1922), Adam şi Eva 
(1925), Ciuleandra (1927). Alte colecţii de nuveie: 
Răfuiala (1919), Catastrofa (1921), Norocul. Şi 
cîteva piese, între cari: Cadrilul (1919); traduceri 
din Cekov şi din Kellerman. Premiul naţional în 
1929.

REBRICEA, staţie c. f. lingă Buhăeşti, spre 
Iaşi.

REBRIŞOARA, com. rur. jud. Năsăud, plasa 
Năsăud; 4.002 loc. Staţie c. f. pe linia Beclean— 
Rodna-Yeche.

RECAŞ, com. rur. In jud. Timlş-Torontal; 
4.200 loc. Staţie c. f. între Lugoj şi Timişoara, Ia 
36 km. depărtare de Lugoj.

RECEA ® com. rur în jud. Lăpuşna, plasa 
Vomiceni; 2.553 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Găieşti. 1 ® staţie c. I. în jud. Olt, lingă satul 
cu acelaşi nume, aproape de Siatina. K ® fost 
schit în jud. Orheiu cu o biserică zidită in 1894. 

-Desfiinţat în 1825.
RECIŢA m- REŞIŢA.
REGLUS [reclii] ELlsfiB (*1830fl905), geograf 

francez, autorul Geografiei universale (1875— 
1894). A călătorit mult; a luat parte la luptele 
Comunei din Paris şi a fost exilat, aşa că! a trăit 
mai iriuit în alte ţări, in deosebi în Belgia, fiind 
profesor la Universitatea nouă din Bruxelles.

RECREATn ŞTIINŢIFICE, revistă fondată de N. Cu- 
lianu, C. Climeseu, 1. Melic ş. a. Iaşi, 1883—1888.

HŞDCLIF, ambasador englez Ia Gonstantino- 
pol. Amic cu Ion Ghica, a sprijinit pe Români in 
epoca de după 1848 pentru a-şi face cunoscute 
drepturile lor.

REDEA,,com. rur. jud. Romanaţi, plasa Ocolul; 
3.628 loc. Circumscripţie cu 6 sate.

REDIU, staţie c. f. In jud. Iaşi. pe linia Iaşi— 
Dorohoiu, la 4 km. de satul cu acelaşi nume.

REDNIC ATANASIE rr ATAN ASIE.
REFORMA, mişcarea începută în sec. xvi în con

tra bisericii catolice. Primii revoltaţi au fost 
Wiclefşi Hus, apoi — mai important—Luther, 
după care urmară Zwingli, Calvin, Knox (w ace
ste nume). Doctrinele reformate s'au răspîndit 
mai ales în Germania, Elveţia, Suedia, Dane
marca, Angiia, Olanda, Franţa. La noi au fost 
multe încercări de a se introduce diferite doctrine 
reformate, dar n’au reuşit. Mai mulţi adepţi printre 
Români a avut calvinismul in Transilvania. Prin 
propaganda lor s'ă început şl în ţările române 
tipărirea de cărţi bisericeşti traduse în româneşte 
(sec. xvi). O luptă contra lor s’a produs în princi
pate în sec. XVII (•m-Sinoade). După unii istorici, 
şi Husiţii au avut influenţă; lor s’a datora pri
mele manuscrise de texte religioase româneşti.

REFORMA, ziar politic, a apărut în Bucureşti, 
în anul 1848, sub red. lui Alexandru Cre{escu.

REFORMA, ziar politic, Tondat de N. Coculescu, 
condusă apoi de I. Comăneonu şi în urmă de /. G. 
\alentineanu, a apărut în Bucureşti între 1859— 
1888.

REGHIN, com. urb. jud. Mureş, plasa Reghin-

dc-sus; 9.608 loc. Staţie c. f. între Gheorgheni şi RĂZ- 
Tîrgul-Mureş. Gaz metan neexploatat. dpa

REGNARD [rennr] JBAN franoois (*1655 
tl709), poet comic francez. Moştenind avere mare, 
călători mult, fu prins de piraţi, răscumpărat.
A scris relaţii de călătorie şi multe comedii, cari 
au avut succes şi unii critici l-au socotit urmaşul 
lui Moliâre. In româneşte s’a tradus Democrit, 
de D. Scavinski, tip. de G. Negruzzi în 1840.

REGULAMENTUL ORGANIC, legiuire întocmită. în 
timpul ocupaţiunii ruseşti. A fost lucrat de o co- 
misiune de Munteni şi alta de Moldoveni, avînd 
părţi comune şi părţi deosebite. Apoi s’ă prezentat 
generalului Kisselef şi acesta a trimis-o să fie 
discutată de Obşteasca extraordinară adunare de 
revizie în fiecare principat.

Iată numele deputaţilor din aceste Adunări:
In Moldova: Mitropolit: Veniamin Gostache, 

Episcopi: Meletie, Sofronie, Egumeni: Varlaam,
Filaret, Isaia, Vornici: Lupu Balş, Şt. Gatargiu,
G. Gonachi, Sandu Grupenschi, Gr. Ghica, V. 
Hrisoverghi, I. Luca, Mihalache Sturza, Gostache 
Sturza, Vistieri: Gantacuzino, lordache Gatar
giu, lordache Roset-Rosnovanu, Al. Sturza.Hai- 
mani: T. Balş, G. Balş, Nastasache Başotă, Alex.
Ghica, Al. Roset, Logofeţi: T. Balş, G. Gatargiu,
Grigoraş Sturza, Agi: Enache Grupenschi, G.
Ghica, lordache lamandi, G. Racoviţă, Miha
lache Veisa, Postelnici: N. Ganta, I. Gantacuzino, 
lorgu Ghica, Ion Racoviţă, Petrache Roset,
Spătari: V. Alecsandri, G. Balş, V. Beldiman,
M. Gantacuzino, D. Ganta, lordache Gane, G.
Negri, I. Ralet, Alecu Răşcanu, T. Silion, V. Veisa,
Alecu Vîrnav, Prezident al dep. pricinilor streine 
Alecu Balş, Colonel lordache Lăţescu-Gostachi.

in Muntenia: Episcopi: Neofit, Ilarion, Ghesa- 
rie. Egumeni: Dositeiu, Partenie, Nectarie, Bani:
Gonst. Bălăceanu, Grigorie Brîncoveanu, Grig.
Bâleanu, Gonst. Greţulescu, Vornici: Grigore Fi 
lipescu, Mihail Ghica, lordache Golescu, Alex.
Sc. Ghica, loan Ştirbei, Dim. Racoviţă, Gonst. 
Gîmpineanu, Nic. Ghica, Alecu Greţulescu, Barbu 
Ştirbei, Spătari: Alex. Ghica, Logofeţi: Miha
lache Racoviţă, Manolache Arghiropol, Alex. Fi- 
lipcscu, Nestor, Atanasie Hristopol, Scarlat Mi- 
hăescu, Mihail Gornescu, Dim. Hrisoscoleu, Ma- 
nuil Băleanu, Pană Costescu, Hatmani: Ştef. 
Bălăceanu, Gonst. Ghica, Nicolae Filipescu, 
Alexandru Vilara, Dim. Sc. Ghica, Gostache Gor
nescu, Vistieri: Alex. Nenciulescu, Postelnici:
Filip Lenj, Agi: Gonst. Bălăceanu, Gonst. Ganta
cuzino, Manolache Florescu, Cluceri: Dincă Brăi- 
lolu. Paharnici: Gh. Goţofeanu, Ion Slătineanu,
Stolnici: Nic. Hiotu, Serdari: Grig. Tăut, lor
dache Otetelişanu, Medelniceri: lenuţă Grăciu- 
nescu, Dim. Urianu, Slugeri: Gostache Petrescu,
Pitari: loniţă Gigîrtu.

Iată principalele dispoziţiuni. In fruntea fie
cărui principat se află un domnilor ales pe viaţă 
de o adunare obştească extraordinară şi compusă 
din reprezenţanţii clerului, ai boerilor mari, ai 
boerilor mai mici, ai judeţelor, ai comerţului şi 
un reprezentant al Academiei (Şcoala superioară).
Gînd tronul devine vacant, conducerea domniei o 
ia o căimăcămie de trei (marele logofăt, ministrul 
din lăuntru şi prezidentul divanului domnesc), 
oare pregăteşte alegerea domnului. Domnitorul, 
confirmat de cele 2 Gurţi (suzerană şi protectoare), 
guvernează cu un sfat administrativ, compus din 
miniştri (al căror număr variază şi de la un prin
cipat la altul şi în cursul timpului). In Moldova 
slnt cel puţin trei:'din lăuntru, de finanţe, marele 
postelnic (relaţiile cu străinătatea), la cari s’a 
adăugat şeful miliţiei. în Muntenia sînt cel puţin 
patru: din lăuntru, al dreptăţii, al credinţei, ai 
finanţei, la cari se adaugă şeful miliţiei, secretarul 
Statului şi şeful controlului. Fie-oare principat 
are la Constantinopol un reprezentant. Puterile 
au consuli în fie care principat. In fiecare ţară 
e o obştească adunare obişnuită, care reprezintă 
clerul, boerii şi districtele. Adunarea examinează 
dâirile de seamă ale veniturilor şi cheltuelilor, ea
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REG- stabileşte şi impozitele, arată dorinţele ei-In orice
REU chestiune administrativă şi discută proectele de 

legi şi regulamente. Justiţia se distribue de tri
bunale judeţene, de divanurile de apelaţie, de 
Înaltul divan; există secţiuni civile, comerciaje, 
criminale. Administraţia se tace de octrmuitorii 
districtelor cu subalternii lor. Oraşele au un stat 
administrativ. Există un serviciu al carantinelor. 
Armata c condusă de un ştab (stat major) şi e tor- 
mată din mal multe polcuri (regimente). Biserica 
şi şcoala au mari legături, ministrul bisericesc 
are şi grija şcoalelor, iar conducerea electivă a 
bisericii o are mitropolitul ou episcopii, a 
şcoalei o are epitropia (tn Moldova) sau eloria (In 
Muntenia). Mai există o epitropie sau elorie 
a sărmanilor şi a caselor lăcătoare de bine, alta 
a spitalurilor. Poştele, ocneleşi vămile se arendează.

RţlGULUS, general roman (sec. m a. Gbr.), 
vestit prin curajul său patriotic: tiind prins de 
Cartaginezi, a lost trimis la Roma ca să mijlo
cească pacea, dar el a stătuit tocmai din potrivă pe 
compatrioţii săi şi, întorcîndu-se, a pierit In chinuri.

REICHSTAG, parlamentul Germaniei.
REIMS [re"s], oraş în Franţa; 115.200loc. Ca

tedrală vestită Începută tn sec. xui, distrusă de 
Germani, în timpul războiului mondial. Despre 
acest oraş se vorbeşte chiar din timpul cuceririi 
Galiei de Romani [Durocorlorum, capitala aşa 
numiţilor Bemi).

REIN wiTBELM (*1847 tl929),pedagoggerman. 
Profesor la Universitatea din lena şi director al 
seminariului pedagogic. Opere pr.: Teoria şi prac
tica Invăţămlntului popular-, Enciclopedia peda
gogică.

REINACH [renac] salohok (*1858), arheolog şi 
filolog francez; director al Muzeului de la Saint- 
Germaln, membru al Academiei de inscripţiuni. 
Op. pr. Manual de filologie clasică (1880), Gra
matică latină (1885), Epigrafie greacă (1885), 
Originea Arienilor (1892), repertorii ale slatuelor 
şi vaselor greceşti, romane şi etrusce(1897, 1899) 
şi un manual pentru şcoli (dupăGow): Minerea, 
folosit mult şi la noi.

REIS EFENDI, om politic turc. A fost dintre cei 
cari au susţinut cererea Românilor în 1822 de a 
avea domni păminteni.

r£JANE = QABEIELLE RfiJIT (*1836tl920), ar
tistă dramatică franceză. A jucat şi în Bucureşti.

REMBRANDT HABMENSZOON VAN RYN (*1606 
ţ 1669), pictor olandez. Din ope
rele lui. mai cunoscute ; Bondul 
de noapte, Lecţiunea de anatomie.

REMETEA com. rur. jud.
Bihor, pe valea Crişului-repede;
7.000 loc. Mine de bauxită şi 
aluminiu.

REMŞTEA-GERMAnA, sta
ţie C .1. jud. Timiş-Torontal, pe 
linia Radna—Timişoara.

REMETEA-TIMIŞANA, sta
ţie c. 1. jud. Timiş-Torontal, pe 
linia principală între Lugoj şi Timişoara.

RŞMINGTON PHOiO (*l6l6t 1889), inginer 
atherican. A inventat puşca ce-i 
poartă numele şi maşina de scris.

RENAN ERNEST (*1823 
+1892), istoric francez. învăţă în 
seminariu teologic, dar îl părăsi 
pentru studiile ştiinţifice. Pro- 
fesorla Collăgede France(1862), 
membru al Academiei Franceze 
(1879). Op. pr. Viata lui isus 
(1863), tradusă tn diverse limbi S 
(rom. de B. Marian, 1918; de 
Nic. Damian, 1921). Din alte 
screri ale lui s’a tradus puţin:
Omiil şi Universul şi 'Pagini alese de N. Pande- 
lea (Bibi. ,,Mine^va,,).

renaşterea, mişcarea artistică, literară şi fi
lozofică începută în Italia prin sec. xiv şi desvol- 
tatăpînă în sec. xvi, caracterizată prin întoarcerea 
la spiritul clasicismului ehn şi latin.

Rembrandt.

\ dLi'i

Ernest Renan.

KŞNI, com. urb. în jud. Ismail, plasa Reni; 
13.878 loc. St. c. f. pe linia Galaţi —Tighina—Ghi- 
şinău.

RţlNI wm- GUIDO
RENOIR [rdnoar] pierre auguste (*1841 

+1919), pictor francez. Unul din principalii repre
zentanţi ai impresionismului.

RENOUVIER [ronuvie] oharleb (*1815+1903) 
filozof francez. A întemeiat criticismul în Franţa.

REPEDEA IV rAPEDEA.
REPEY [rOpe] luoien, profesor fraiicez la 

Academia Mihăileană din Iaşi. pe la 1835—40. 
Avem de la el discursul solemn pronunţat la exa
men (1836), un manual didactic (Lesrudimens de 
Vhistoire a l'usage de la jeunesse moldo-valaque) şi 
un volum de poezii [Păquerettes... 1840).

RţPTA VLADIMIR (*1841+1926), mitropolit 
al Bucovinei. După studii la Monchen, Bonn şi 
Ztlrich, deveni profesor la seminariul clerical 
din Cernăuţi (1872), Ia Institutul de studii teo
logice (1873),la noua Facultate teologică (1875); 
de mai multe ori decan şi rector al Universităţii, 
inspector şcolar; călugăr (1875), ieromonah 
(1885), arhimandrit (1890), vicar general (1896), 
episcop de Rădăuţi (1898), mitropolit al Buco
vinei şi . Dalmaţiei (1902). Retras în 1924. 
Membru onorar al Academiei Române (1919).

RESTAURATipNEA, aducerea la tronul Franţei a 
dinastiei Burbonilor, după căderea lui Napoleon I 
(1814, 1815) pînă la 1830.

REŞCA, com. rur. jud. Romanaţi, plasa Oltul- 
de-jos. Are o biserică, Sf. Nicolae, din 1781.

REŞţD PAŞA, om politic turc. A fost vizir; pe 
la 1852 a fost disgraţiat, apoi a fost Tninist.ni de 
externe în momentele în cari Turcia a rupt rela
ţiile cu Rusia, Incepîndu-se astfel războiul Gri- 
meei. Amic bun cu Ion Ghica, l-a decis să pri
mească a se duce ca guvernator în insula Samos, 
făgăduindu-i sprijinul Turciei pentru realizarea 
dorinţelor Principatelor.

REŞINARI tr rAşinaBI.
Rţî^ŢA (sau RECITA), com. urlp. jud. Caraş, 

plasa' Reşiţa; 14.159 loc. Se compune din două. 
comune: R.-RomAnA şi r.-hontanA. Aşezată pe riul 
Berzava. Staţie c. f. capul liniei de la Timişoara, 
slnt 3 gări. Pe la 1740 erau aci nişte uzini de 
fier particulare, cari au fost luate de Stat pe la 
1767 şi în 1771 s’au inaugurat noile construcţii 
după ordinele împărătesei Maria Tereza. Instala- 
ţiunile se perfecţionează necontenit cu fabrică de 
arme, poduri metalice, vagoane, locomotive, etc. 
In împrejurimile Reşiţei se află localităţi miniere: 
Steierdorf-Anina, Oraviţa, Ciciova, ş. a. Aci se 
găsesc cărbuni, fier, aur, argint, cupru. In multe 
părţi slnt instalaţiuni mari pentru exploatare. 
Toate acestea slnt proprietatea unei societăţi (nu- 
mităileşi(a), oare posedăşi întinse păduri, vii, etc.

RETEZATUL, masiv muntos şi pisc în Gar- 
paţi, în munţU Făgăraşului. Piscul propriu zis 
are 2.477 m. înălţime.

RETiypiU, munte în jud. Prahova; 1.718 m. 
altitudine.

REUCHLIN JOHAN (*1455+1522), savant ger
man, unul din promotorii renaşterii studiilor 
clasice. Publică studii asupra limbii ebraice, cari 
fură socotite ca eretice şi avu procese, caşi pentru 
alte cărţi ale lui. Op. pr. Vocabular pe scurt. 

Scrisorile oamenilor vestiţi. Oglindă pentru ochi.
REUNION, insulă în marea Indiei; suprafaţa 

2.500 km. p.: 173.000 loc. Golonie franceză. Gapi- 
tala St.-Denis.

REUNIUNEA FEMEILOR ROMANE DIN BRAŞOV, în
temeiată în 1850, pentru ajutorarea fetelor orfane 
şi p. Înfiinţarea de şooale. Iniţiatoarea afostMaria 
Nicolau.

REUNIUNEA FEMEILOR romAne DDi SIBIU,întemeia
tătnl880, pentru întreţinerea de şcoaleşip. desvol- 
tarea industriei casnice* Iniţiatoare a fost Maria 
P. Cosma.

REUSS, principat în Germania, despărţit in 
două: R. vechiu, 316 km. p., 72.612 loc., cap. 
Greiz, 39.000 loc.; R. nou, 286 km. p., 156.765 loc..
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capitala Gera, 83.000 loc. Astăzi Iac parte din 
. statui' Twringia.

BEVIGA, corn. rur. jud. Ialomiţa, plasa Ro- 
■vine; 3.108 loc. Circumscripţie corn. cu 7 sate 
(1929).

BEVISTA aqrjcolA, organ al proprietarilor, aren - 
daşilor şi al cultivatorilor în genere, a apărut în 
Craiova între 1883—1902, sub conducerea lui 
I. Păsăreanu, S. P. Padianu ş. a.

REVISTA ARMATEI, orgaD de specialitate, a apărut 
In Bucureşti din 1883 pînă in 1914.

REVISTA ARTILERIEI, orgau de specialitate, apare 
în Bucureşti din 1887. Acum e director Gene
ralul Referendaru,

REVISTA CONTIMFORANÂ LITERARA ŞI ŞTIINŢIFICA, 
a apărut In Bucureşti în 1876, continulnd JRevista 
cmtimporană (1873—76) şi Revista Uter ari si 
ştiinţifică (1876). Polemiza ou „Convorbirile li
teraro”.

REVISTA DE CHIRTIRGIE, apare in Bucureşti din 
1897. Director la mtemeiere Toma lonescu. Acum: 
dr. 1. Bălăcescu şi dr. N. Gheorghiu.

REVISTA DE MEDICINA VETERINARA, apare în Bu
cureşti din 1888 ca organ al Societăţii medicilor 
veterinari.

REVISTA generala A iNVAŢAMlNTnLni, înteme
iată de Spiru Haret, apare în Bucureşti din 1905.

REVISTA infanteriei, apare în Bucureşti din 
1897. Azi director G-ral V. Economu.

REVISTA NOUA, revistă literară sub direcţia lui 
B. P. Hasdeu, Bucureşti 1887;—1895.

REVISTA pAdvrilor, organ al Soc. ,,Progresul 
silvic”, apare in Bucureşti din 1886.

REVISTA pentru ISTQRIE, ARHEOLOGIE ŞI FILOLO
GIE, fondată in Bucureşti de Gr. G. Tocilescu, 
a apărut de la 1882 pînă la 1922.

REVISTA romAnA, litere, ştiinţe, arte, a apărut 
în Bucureşti între 1861—63 sub conducerea lui 
Al. Odobescu.

REVISTA ştiinţifica V. Adamacu, apare în laşi 
de la 1910 condusă de P. Bogdan, 1. Borcea, 1. 
Simionescu

revoluţii vestite în istorie: revoluţia franceză 
1789—1804 (de la întrunirea statelor-generale 
pînă la proclaimarea imperiului); revoluţia din 
Iulie 1880 (răsturnarea Burbonilor); revoluţia din 
Februarie 1848, care proclamă republica; revo
luţia engleză 1648—1649 (răsturnarea şi uciderea 
lui Carol I şi instalarea la guvern a lui Cromwell); 
revoluţia engleză 1688—1689 (răsturnarea lui la- 
cob Uşi aducerea la tron a lui vilbelm 111); revoluţia 
dinBusia 1917 (care răstoarnă dinastia Romanov 
şi aduce regimul bolşevic); revoluţia din Germania 
1918 (care răstoarnă dinastia Hobenzollem); re
voluţia grecească din 1821 (care se termină cu in
dependenţa) ; revoluţia din Turcia a junilor Turci 
din 1908. La noi: revoluţia lui Horia contra Ungu
rilor, 1784; revoluţia lui Tudor Vladimirescuain 
1821; revoluţia din laşi. Martie 1848; revoluţia 
din Bucureşti, Iunie 1848; revoluţia din Transil
vania contra Unirilor, 1848.

REÎMONT WLADISLAW STANISLAW (*1870 
tl925), scriitor polon. Premiu Nobel 1924.

REYNOLDS JOSHUA (*1723fl792), pictor en
glez. Studii în Italia, cercetări asupra compunerii 
colorilor; a fost un mare colorist şi s’a specializat 
mai ales în portrete. A fost între întemeietorii 
Academiei regale de pictură (1768), i s’a dat un 
titlu de nobleţă, a adunat o avere importantă.

BEZINA (sau rAzana], fost schit de maici în 
jud. Eoroca, întem, în 1779, desfiinţat în 1829.

BEZINA-TlBG, com. rur. jud. Orbeiu, plasa 
Rezina; 3.688 locuitori. Circumscripţie ccm. cu 
20 sate.

BHODES frod’s] cecil (*1853tl902), coloni
zator englez. îmbogăţit prin minele de diamant 
din Kimberley (Africa de Sud), fu promotorul 
ideii imperialiste engleze pentru acele regiuni afri
cane. Prim ministru al Coloniei Capului, lucră în 
acest sens şi propuse facerea liniei ferate de la 
Cairo la Capul Bunei Speranţe. El provocă răz
boiul Angliei cu Burii şi' avu satisfacţia să-i vază

RIE

Richelieu.

învinşi. In cinstea lui s’a dat numele de Rhodesia RF V- 
unui teritoriu din Zambezia (■»■ H. Africa), supr. 
1.604.480 km. p. şi 1.600.000 loc. capit. Boulou- 
wayo.

BIBOT [ribo] alexandre (*1842tl923), om 
politic francez, şeful partidului republioan-con- 
servator; prezident de consiliu 1893, puse la cale 
alianţa cu Rusia; idem 1895, pomi expediţia în . 
Madagascar.

BIBOT ARMAND (* 1839 tl916), filozof francez.
Se ocupă mai ales de psihologie şi, afară de tradu
ceri (Spencer) şi studii asupra diferiţilor filozofi 
(Schopenhauer), publică: Maladiile memoriei 
(1881J, Maladiile voinţei (1883), Maladiile perso
nalităţii (1885), Psihologia atenţiunii (1888), 
ş. a. Lui se datoreşte legea degenerării memoriei.

RICABDO DAVID (*1772 tl823), economist en
glez; a formulat teoria valorii, a salariului na
tural, a rentei funciare.

BICBABD [rişarj HENRI, ofiţer francez din 
trupele venite la noi în timpul marelui războiu, 
căzut pe frontul român.

RICHABDSON [ricerds'n] samuel (*1689 
tl761), romancier englez. Op. pr. Pamela, Cla- 
risse Harlowe (1748), cea'mai însemnată.

RICHELIEU [rişUd], ARMAND du flessis, car
dinal de (*1585tl642), om politic 
francez. Prim-ministru al lui Lu
dovic xni (din 1624); a întărit ca
tolicismul, ruinînd pe protestanţi, 
a slăbit puterea Austriei, a stabi
lit absolutismul regelui, a umilit 
pe nobili, a făcut reforme în finanţe | 
şi în legi, a Încurajat artele şi lite- 
rele şi a Înfiinţat Academia fran-

RÎdHEPIN [rişpcn ]JBAN(*1849 
ti916), poet francez. Debută prin 
Cintarea calicilor {Chanson des 
gueux, 1876) şi fu osîndit la o lună închisoare 
din cauza unor versuri licenţioase. Temperament 
violent şi dezordonat, impresio
nează prin puterea invenţiunii 
şi prin înfăţişarea anomaliilor 
psihologice. Traduceri româneşti1 
prin diferite reviste şi ziare (Con
vorbiri literare, 1884, România,
1899, Literatorul, 1893, Lumea 
nouă literară, 1895, Revista li
terară, 1896, Conv. lit., 1916) de 
V. Pogor, Gh. Adamescu, Cine.
Pavelescu, N. Ţine, D. Nanu ş. 
a.; iar în volume: Povestire din 
lumea nouă (de B. Marian); Mi
lioanele (de A. B. Luca), Morfi bizare (de D.
Botez), Steaua (de R. Rosetti, 1896), Taina 
fatală (de Sonia Vladlmlr, 1925), Martira (de 
M. Codreanu, 1907), Desfrinata (de N. Aposto- 
lescu). Cezar Borgia (de B. Marian). Membru 
al Academiei franceze. A vizitat ţara noastră şi a 
ţinut conferinţe.

BICHET [rişe] CHARLES (*1850), fiziologist 
francez. Profesor Ia Universitatea din Paris, mem
bru al Academiei franceze. Premiul Nobel, 1913.
Membru onorar al Academiei Române (1926).
Cităm din operele sale: Physiologie des muscles et 
des nerfs, 1882, L'homme et l’intelligence, 1887, 
Physiologie g&nerale, 1891, Dictionnaire de phy
siologie, 1895. Trad. rom. Gmul stupid (de VI. 
Streinu), Sliinţa metapsihică (de M. Drăgănescu 
şi P. Muşoiu).

BICHTER JEAN PAUL (*1763ţl825), scriitor 
german. Influenţat de Rousseau şi avînd mult de 
luptat în viaţă, el îşi făcu o atitudine de dispreţ 
ironic faţă de realitatea vieţii. Op. pr. Hesperus,
Quintus Fixlein.

BIEGLEB EMIL (*1854+1929), fost profesor de 
chimie organică la Facultatea de medicină din Iaşi 
(1886). Membru corespondent al Academiei Ro
mâne (1904). A lăsat Academiei un fond pentru 
premii.

BIENZI NicOLA (*1313+1354), om politic ita^

Richepin.
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RIP- lian. Scă.pînd Roma ae tirania nobililor, deveni 
pî. a tribun, dar nu putu păstra autoritatea ce i se In- 
lAliVI credinţă, deveni Ia rlndu-i tiran, fu răsturnat şi 

omorlt. Viaţa lui a servit ca subiect multor opere 
poetice şi muzicale.

RIFANI, locuitori în Maroc, în preajma mun
ţilor Rif.

RIG-VEDA, una din cărţile sfinte din vechia 
Indie; cuprinde mitologia şi cosmogonia brah- 
manică.

RJGA, golf în marea Baltică.
RIGAS CONSTANTIN (*oa. 1757tea. 1798). poet 

grec. Venit în Ţara-Romănească, a fost secretar 
al boerului Brîncoveanu; apoi, prieten cu Mavro- 
gheni, fu numit guvernator la Cralova. Fu unul din 
iniţiatorii Eteriei, scrise imnuri patriotice, fu prins 
de Turci şi ucis (după unii) la Belgrad. O colecţie 
de imnuri şi ode (greceşti), sub numele de JHga 
Velesfenll, s’a publicat în laşi în 1814.

RţGHI, munte în Elveţîa (cantonul Schwyz şi 
Lucerna); înalt. 1800 m.

RIGNAJTO EUGENIO (*1870tl930), filozof şi 
naturalist italian. Profesor la Milano, a publicat 
studii despre transmiterea caracterelor doblndite, 
psihologia raţionamentului, memoria biologică, 
sţlrşilul omului. A fost membru corespondent al 
Academiei de ştiinţe morale din Paris şi al Aca
demiei din Madrid. Cunoştea ţara noastră şi era 
un convins filoromân.

RIGOLBQŞ (BIOOLBOCHE) MABGDERITE BEDEL,
dansatoare excentrică, vestită pe la 1855—1860. 
De ea vorbeşte cu admiraţie naivă Coana Chiriţa 
în monologul luî Alecsandri; Chiriţa la Paris.

RiooLţjTTO, operă în 4 acte de Verdi, libret de 
Piave (1851), după drama lui V. Hugo Le roi s’a- 
muse, cîntată de muile ori pe scenele din România.

RţCHARD inima DE LEU (*1157tll99), re
gele Angliei de ia 1189; participă la cruciada a treia.

RţLEE HAINEB MASIA (*1875t 1927),scriitor 
ceh. Născut în Praga, a trăit în Rusia, unde a 
scris unele opere ale sale, şi în Elveţia, unde a şi 
murit. Poet mistic, pătruns de credinţa creştină. 
Trad. rom.' Povestiri despre bunul Dumnezeu (de 

• Nichifor Crainic).
RpviINI, oraş în Italia (Umbria); 50.852 loc.; 

port la Marea Adriatică.
, RIN (BHEiN), fluviu în Europa, lung. 1.225 km., 

izvorăşte în muntele St. Gothard (Elveţia), trece 
prin lacul Constanţa şi după ce iese are o măreaţă 
cascadă (Schafhausen), străbate Germania, tre- 
clnd pe lîngă şi prin multe oraşe, apoi udă Olanda 
şi se varsă în Marea Nordului prin mai multe 
braţe, formând o mare deltă.

RIO DE JANEIRO [riu de janeiru], oraş cap. 
Braziliei, Ia Oceanul Atlantic; 1.157.873 loc.

RIO NEGRO, rîu in America, afluent al Ama
zonului; 2.299 km. lung.

RIPERT o., jurist francez. E profesor la facul
tatea de drept din Paris. A vizitat ţara noastră 
în 1930 şi a ţinut conferinţe în Bucureşti şi Cluj.

RISIPIŢI, corn. rur. jud. Dolj, plasa Pleniţa; 
4.739 loc. După legea 1929, sat circ. com. Caraula.

RISTICI IO VAN (*1831 tl899), om politic sîrb. 
A avut rol important sub domnia Principilor Miloş, 
Mihail şi Milan Obrenovici; a obţinut de la Poartă 
retragerea trupelor turceşti din cetăţile sîrbeşti 
(ceea ce România obţinuse în 1829); a fost mem
bru în consiliul de regenţă în timpul minorităţii 
lui Milan şi a fiului acestuia Alexandru; a condus 
afacerile statului în timpul războiului nefericit 
contra Turciior în 1876; a susţinut în faţa congre
sului din Berlin interesele ţării sale şi a avut du
rerea să vadă Bosnia şi Herţegovina puse sub ad
ministraţia Austriei. S’a retras din politică chiar 
în momentul în care regele Alexandru a făcut lo
vitura de stat în 1893. A publicat lucrări asupra 
istoriei conteumorane a Serbiei.

RISTQRI ADELAIDE (*1821 tl906), tragediană 
italiană.

RIVERA PRIMO DE (tl930), general spaniol şi 
om politic. în urma unei mişcări militare, a de
venit prezident de consiliu în 1923 şi a guvernat

ţara fără constituţie şi fără parlament. S'a retras 
în 19.30 şi a plecat la Paris, unde a murit.

RIVIERA, nume dat coastei golfului de Ge
nova (Italia),de la Spezzia până la Nisa.

RIZO EMANUEL ANTON, medic de origine greacă, 
stabilit în Bucureşti. Era doctor de la Padova 
(1795). A publicat la Paris u.. studiu asupra doc
trinei lui Brown, dedicat domnitorului Alex. Ipsi- 
lanti (1797).

RţZU NEBULOS lACOB, scrutor grec, născut la 
Gonstantiopol, a venit în 1799 în Moldova în 
serviciul lui Constantin Ipsilanti, apoi a rămas cu 
Alexandru Suţu la 1801 şi sub alţi domnitori, fiind 
sau reprezentant la Poartă sau înalt funcţionar 
în ţară. După 1821 s’a refugiat în Geneva, unde 
a fost profesor. A scris o carte despre elerie.

RţPOV, sat în jud. Prahova. Are o biserică zi
dită în 1724 de Chivu Căplescu.

RlIOAŞA, com. rur în jud. Teleorman, plasa 
Tumu; 2’.497 loc. Sat vcchiu, 11 găsim Intr'o listă 
din timpul lui Constantin Mavrocordat. După 
legea 1929, sat circ. com. Olteanca.

RfMNA, plrău, izvorăşte în jud. Rîmnicul- 
Sărat, trece în jud. Putna şi se varsă în rîui 
Putna.

RţMNIG (EPISCOPIA) CU titlul: Episcopia Rîm- 
nicului Noul Seoerin, înfiinţată în 1496 de Radu- 
cel-Mare, ca continuare a Episcopiei Severinului. 
Cuprinde jud. Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vîlcea, Ro- 
manaţi, cu reşedinţa în oraşul Rlmnicul-Vîlcii.

Lista episcopilor (după monografia specială): 
llarion I; loasaf-, losif I; Prohor; Grigorie I; 
Sava; Onuţrie; Mihail I; Daniil; Luca-, Grigo
rie II; Leontie, ca. 1530; Paisie, ca. 1535; Mihail 
II, ca. 1577; Efrem /, ca. 1591; Teofil I, ca. 1593: 
E/rem II, ca. 1606; TeofilJI, ca. 1619—ca. 1636; 
Ignatiel, 1637—ca. 1653; Dionisie, ca 1654—ca. 
1656; Italie II, ca. 1659—ca. 1667; Serafim, 
1668-— . ? .; Narlaam, ca. 1671—ca. 1672; Ştefan, 
1673—1693; llarion II, 1693—1705; Antim Ivi- 
reanul, 1705—1708; Damaschin, 1708—1725; 
Ştefan II, 1726—1727; Inochentie, 1728—1735; 
Climent, 1737—1749; Grigorie, 1749—1764; Par- 
tenie, 1764—ca. 1771; Chesarie, 1773^1780; Fi- 
laret, 1780—1792; Nectarie, 1792—1813; Galaction, 
1813—1824; Neofit, 1824—1840 (între 1829— 
1840 a condus provizoriu şi Mitropolia Ungro.-Vla- 
hiei); Arhiereu Nifon (provizoriu), 184o—1850; 
Calinic, 1850—i865; Atanasie I, 1865; Arhiman
drit Inochentie (provizoriu), 1865—1873; Atana
sie I, 1873—1880; Arhiereu Teodorit (provizoriu). 
1880; losif II, 1880—1886; Ghenadie, 1886— 
1898; Atanasie II, 1898—1909; Sofronie Vul- 
pescu, 1912; Antim Petrescu, 1918, Vartolomeiu 
Stănescu, 1921.

RÎMNIC-DERE, pîrău în jud. Tulcea, se 
varsă în pîrăul Casimeea.

RdMNICEANU OBlQOBE (*1845tl915), me
dic român. Profesor de chirurgie la Facultatea de 
medicină din Bucureşti (1880); membru corespon
dent al Academiei Române (1$90).

RdMNICEANU MIHAIL (* 1852tl915),inginer 
român. Profesor la şcoala de poduri şi şosele, sub
director al căilor ferate române. A lucrat, între al
tele, linia ferată de la Rîmnicul-Vîlcii la Rîul- 
Vadului şi Bîrlad-Vasluiu-Iaşi. A fost profesor 
de căi ferate la Şcoala de Poduri şi Şosele. Membru 
corespondent ■ al Academiei Române (1904).

RÎMNICEANU NAUM w NAUM.
RdMNICEANU VICTOR (*1856), jurist ro

mân. Magistrat, fost prim-prezident al înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. E membru onorar fil 
Academiei Române (1923).

RtMNICUL-SÂRAT, rîu afl. al Şiretului pe 
dreapta. Izvorăşte în jud. Buzău, udă jud. Rîm- 
nio, trece pe Ungă oraşul Rîmnicul-Sărat, udă jud. 
Putna şi Tecuciu şi ae varsă în Şiret lîngă satul 
Pundeni. Lung. ca. 150 km.

RÎMNICULi-SÂRAT, jud. în Muntenia; cap. 
Bimnicul-Sărat; 3.324 km. p., 173.668Ioc. (1915); 
are 7 plăşi, 1 com. urb. şi 103 com. rur. (1926); 
face parte din circ. Curţii-de-apel din Galaţi; ar
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S.şcoale primare urbane şi 198 rurale; 12 coopera
tive de aprovizionare şi consum cu cap. 2.572.269 
lei şi 2 coop. p. exploatări de păduri cu cap. 213.000
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Harta jud. Rîmnicul-Sarat (leg-ea 1925).

lei (1925); 149 biserici şi 4 mănăstiri; ţine de epar
hia episc. Buzău.

bIMNICTTIi-SAHAT, corn. urb. cap. jud. 
Rlvinicul-SăTăt-, 15.C)bO loc. Staţie c. I. pe linia 
principală Bucureşti—Cernăuţi.
Mai multe biserici, Intre cari; 
biserica Domnească, zidită de 
Ştefan-cel-Mare la 1474, după 
războiul cu Rădu-cel-Frumos; 
bis. Adormirea, zidită de Con
stantin Brîncoveanu şi Spă
tarul Mihail Cantacuzino in 
1697; bis. Sf. Toma, zidită de 
Dumitraşcu Bagdat în 175.3.
Are liceu, şc. secundară de fete, stema 
şc. profesională, şc. de meserii, jud. Rîmnicui-Sar.ai. 
şc. de agricultură. In apropiere 
de o*aş s’a dat, In zilele de 22 — 27 Decembrie 
1916, una din ceie mai mari lupte din epoca 
retragerii armatelor române. Germanii au atacat 
aci cu toate trupele lor dela munţi şi au silit să 
dea înapoi frontul româno-rus.

RţMNICUL-VÎLCII, corn. urb. cap. jud. VU- 
cea; 19.000 Ioc.; staţie c. f. linja Piatra-Olt—Si
biu. Oraş vechiu. E pomenit în 1290. Are o cate
drală şi 7 biserici. Episcopia e zidită pe Ia 1504. 
dar a ars şi s’a refăcut mai tîrziu. Biserica ac
tuală e zidită in 1856, biserica bolniţei e zidită in 

. 1745. Are liceu de băeţi, şcoală secundară de fete, 
şcoală de meserii.

RţPA, staţie c. f. jud. Bihor, între Holod şi 
Ciumeghiul-Nou.

RfŞCA © măn. călugări jud. Fălticeni (fost 
Suceava, azi Baia), zidită (după o inscripţie) de 
Petru Rareş în 1540 sau (după Cronica lui Ureche) 
de Macarie episcopul de Roman (mort în 1558 şi 
îngropat' acolo). După cercetările Arh. Narcis 
Greţulescu, este continuarea unei măn. mai vechi 
ce se numea Bogdăneşti, zidită de un Bogdan Vodă 
pe Ia 1350. Numele actual vine de la pîrăul Rişca.

H ® pîrău în acelaşi judeţ. Se varsă în riul Mol
dova. î| ® fost schit de monahi în jud. Orheiu, cu 
o biserică din 1776. Desfiinţat.

RÎŞGOVA, sat în jud. Orheiu, plasa Isacova; 
3.969 loc. După legea 1929, circ. corn. Perescina.

HÎŞNQV, corn. rur. jud. Braşov, plasa Bîrsa- 
de-Sus; 5.332 loo.-Staţiune climaterică. Staţie c. f. 
între Braşov şi Zîmeşti.

BţŞNOVA, staţiune balneară jud. Prahova, 
corn. Predeal; 1.050 m. alt.; ape descoperite în 
1859 de dr. Davila.

RÎULi DOAMNEI, rlu afl. al Argeşului pe 
stînga, se varsă aproape de Piteşti.

RIUL VADULUI, st. c, f. jud. VÎIcea, linia 
Piatra-O.—Sibiu.

RÎUREANU lOAN M. (*lS32tl904), profesor 
şi scriitor român. A fost director de internat în 
Bucureşti şi a publicat numeroase cărţi pentru 
copii şi adolescenţi, începînd din 1859, multe din 
ele traduse sau adaptate după scriitori streini 
{Bunele exemple. Familia creşlină. Ouăle Paştilor, 
Emigranţii la Brazilia, Cristofor Columb, Roşa 
de Tanneburg, etc.), toate apărute în numeroase 
ediţiuni. Casa Şcoalclor a început să Ie retipă
rească.

RÎURENI, com. rur. jud. Vîloca. St. c. f. linia 
Piatra-O.—Rlmnicul-V.—Sibiu. De aci porneşte 
şi o linie secundară la Ocniţa.

ROATA-CĂTyNU, sat jud. Vlaşca, plasa 
Neajlov; 2.550 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Mîrşa.

RQBERT II CXJOERNXCXTL (*ca. 970tl031), rege 
al Franţei 996—1031. A avut domnie agitată ş ia 
murit mîhnit, după ce văzuse ridieîndu-se contra 
sa pe doi din fiii săi.

RQBERT I zis DiavoLTJL (tl035), duce al Nor- 
mandiei. A ridicat prestigiul ţării sale prin lupte 
victorioase; a întreprins un pelerinaj la Ierusalim 
dar la întoarcere a murit pe drum.

RQBERTSON WILLIAM (*1721 tl793), istoria 
englez. A fost pastor presbiterian, rector al Univer
sităţii din Edimburg, membru al societăţilor de în
văţaţi. Opere pr.; Istoria Scoţiei, 1759 ; Istoria 
împăratului Carol V, 1769.

ROBESCU CONSTANTIN F. (*1839ţl919), pro
fesor roiiiân şi om politic. A predat ştiinţele natu
rale la liceul Mateiu Basarab din Bucureşti; a fost 
deputat în multe rînduri (prima dată în 1870), 
director general al poştelor, consilier comunal, aju
tor de primar, primar al Capitalei (1896), vice- 
prezident al Camerei (1901) şi din nou primar 
(1902). A fost membru corespondent al Academiei 
Române (1871).

ROBESPIERRE maxtmtt.taw (*1758tl794), 
om politic francez. A fost umil din conducătorii 
marii revoluţii. Au fost momente m cari el a avut 
cuvîntul hotărîtor şl mulţi l-au acuzat că vrea să 
devie dictator. A trimis sau a lăsat să fie trimişi 
la moarte pe mulţi revoluţionari tovarăşi de luptă 
şi unii amici ai lui, Danton în .primul rînd; dar s’a 
format în contra lui o coaliţie care l-a acuzat şi 
l-a ghilotinat.

BQBINSON CRUSOB [cruso], croul romanului cele
bru al lui Defoe (w acest cuv.). A trăit singur în- 
tr’o insulă pustie. Inspirat din Intlmplarea mari
narului Selkirk (tl721), care a trăit 5 ani (din 
1704) in insula Juan Femandez.

ROBO.iăIA, schit In jud. Argeş. Zidit din ve
chime (nu se ştie eînd), dar refăcut de episcopia de 
Argeş, căreia îi servă de metoh.

ROCHDALE [rocidel], oraş in Anglia; 90.807 
Ioc. Celebru prin înfiinţarea societăţii cooperative 
de consum în 1844 de către lucrătorii de acolo.

ROCHE[roş] (de la). Francez emigrat In ţările 
române. A fost secretar al mal multor domnitori 
şi al lui Nicolae Caragea, care-1 întrebuinţează 
pentru a supraveghia cele ce se petrec la graniţele 
austriace ca să dea de ştire Forţei.

ROCHELLE [roşei], oraş m Franţa, port la 
Oceanul Atlantic. Monumente mteresante din sec. 
XVI şi urm. Fimd un centru protestant,' a avut să 
susţie lupte cu puterea centrală; acestea au servit
de subiect unor opere literare cu- ____
nosoute şi în alte ţări.

RQCKEFELLER JOHN (*1839), 
financiar american. A reuşit să aibă f 
in mina sa întreaga mdustrie a /(,1
petrolului, înfiinţlnd în 1870 Stan- i / 1 
dard OU Company, care deveni j hf'y 
trust (din 1882). A c4tigat avere 
mare, a fondat aşezăminte cui turale 
cari-i pdartănumele, întrecarişiun 
institut pentru cercetări medicale.
Mulţi medici români au făcut studii John Rockefeuer. 
în străinătate din fondul R.

ROD EDOUAHD (*1857tl910), romancier elve
ţian. Profesor în Geneva de istoria literaturii.

RIM-
ROD
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W. Roentgen.

ROD- Trad. rom.: Iertarea (de D.,Nanu), Soţia ideală 
orthJi (,^e Marin I. Mantu).
r\UM RODENBACH OEORQES (*1855 tl898), poet 

belgian. Stabilit în Paris (1887), a publicat multe 
volume. Cea mai cunoscută operă e Bruges la morte. 
S’a tradus puţin rom. în reviste (Convorbiri cri
tice, 1907, de G. Duma), iar In voi. In ea:iî, roman 
(de I. Gr. Perieţeanu, 1925) şi o nuvelă Mutarea.

RODţN AUGUSTE (*1840 tl917), sculptor fran
cez. A tnoit mijloacele de execuţiune prin proce
deul original de a lucra din blocul de piatră numai 
atu cit trebue ca să reiasă ideea pe care voeşte s’o 
exprime, lăslnd restul numai indicat sau chiar 
neatins. Opere pr. \lrsta de bronz (1877), Balzac, 
Poarta Infernului.

RQDNA, com. rur. jud. Năsăud, plasa Slngior- 
giu-Băi; 4.616 loc. Mine: plumb amestecat cu ar
gint şi aur. Mine de pirit. rodna-veche, staţie c. f. 
In apropiere; cap liniei laterale dela Beclean.

RQDOS (RHODOs sau RODI), insulă în M. Egee; 
1.404km. p.,41.600 1. Cap.Bodos. Aparţine Italiei.

ROENTGEN WILHBLM CONRAD (*1845 tl923), 
fizician german. A fost profesor 
la Strasburg, la Giessen, la Warz- 
burg; apoi director al unui institut 
special la Mtlnchen şi la Berlin.
Celebru prin descoperirea razelor 
zise X sau ale lui R. Ele străbat 
diferite corpuri opace; prin aju
torul lor s’a creat radioscopia şi 
radiografia şi specialitatea medi
cală radioterapia.

ROGER [roge] NOELLB, numele 
literar al d-nei Pittard, scriitoare 
elveţiană. A publicat nuvele cu subiecte din ţara 
noastră.

ROGOJENI, staţie c. f. jud. Soroca, pe linia 
laterală Bălţi—Mateuţi.

ROGQZ, schit jud. R,lmnicu-Sărat, fundat la 
1825 de Constantin G. Hobescu şi soţia sa.

ROHOZNA, com. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Prutului; 4.000 loc. După legea 1929, com. sub
urbană la com. Sadagura.

ROJNIţA oeorgb, (tl910) profesorde igienă la 
Facultatea de medicină din Iaşi (1893).

ROLiANO, erou din timpul lui Carol cel Mare, 
mort într’o luptă cu Bascii, pe clnd se întorceau 
dintr’o expediţie în Spania (778). închipuirea 
poporană a făcut din el un erou legendar, nepot al 
iui Carol, care figurează In numeroase povestiri 
şi cu deosebire în cunoscuta epopee Chanson de 
Boland (sec. xi). In epopeile italiene Orlando ina- 
morato de Bpiardo, Orlando furioso de Ariosto, etc.

ROLAND romadi(*1868), romancier şi drama
turg francez. Opere pr. Jean Christophe în mai 
multe voi. Premiul Nobel 1915. Trad. rom. Co- 
las Breugnon [de Alex. Hodoş, 1923), Viaţa lui 
Beethoven ,(de A. de Herz, 1918), Antoaneta (de 
I. Vinea), Umili .viaţă eroică (de 7 1924).

ROLLA CONSTANTIN, om poUtic român din 
Moldova. A fost membru al comitetului unionist 
din Iaşi în 1857.

RQMA, oraş cap. Italiei, 867.000 loc. Clădirea 
ei se datoreşte, după legendă, lui Romulus (•»■ acest 
cuvînt) şi s'a desvoltat în cursul timpului, deve
nind capitala republice! şi a imperiului roman, a 
suferit pierderi mari prin invaziunile barbarilor, 
cari au distrus ori au stricat multe monumente, 
s’a refăcut în timpurile moderne fiir.d c.apitala 
statului papal şi apoi a regatului Italiei.

Istoria romană începe printr’o epocă legendară: 
micul oraş întemeiat de Romulus a fost întîiu 
guvernat de regi {Romulus, Numa Pompilius, 
Tullus Hostilius, Ancus Martius, Tarquinius 
Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus); 
apoi (cam pe la 510 a. Chr., 224 de la fundarea 
Romei) a devenit republică, fiind guvernată de 
doi consuli, aleşi pe un an, şi de un senat. Constitu- 
ţiunea aceasta era aristocratică, adică drepturi po
litice aveau numai patricienii, iar plebeii erau 
lipsiţi de ele. Se vede că patricienii cam abuzau de 
situaţia lor, de aceea plebeii încep a dori, a cere

şi apoi a lupta pentru doblndirea drepturilor. 
Cu aceste lupte trecem la epoca istorică. Ele se ur
mează multă vreme, cu succese schimbătoare, dar 
cu progrese mai mari sau mai mici pentru plebei, 
pînă în anul 300 a. Chr., cînd plebeii nu mai au 
nimic de revendicat. In acelaşi timp, şi mai ales 
după acest an. Roma îşi Întinde influenţa în afară, 
dobîndind o adevărată egemonie faţă de cetăţile 
italiene din centru şi din sud. Această situaţie pro
voacă gelozia şi teama unei cetăţi din Africa, 
ajunsă la o mare prosperitate materială şi la in
fluenţă politică stăplnind Sicilia şi Spania. Cu 
anul 264 a. Chr. se încep războiaele între Carta- 
gina şi Roma (trei la număr, terminate fiecare cu 
victoria Romei, iar cel de al treilea cu chiar di
strugerea cetăţii, 146 a. Chr.). De acum Roma nu 
mai are rival; puterea se întinde afară din Italia: 
în Spania, în Nordul Africei, apoi cu încetul hi 
Grecia, în Bizanţ şi în Egipt, în peninsula balca
nică, în Asia mică şi pe de altă parte în Gallia 
şi în N. Europei pînă în Germania şi în Britahia. 
Aceste mari succese militare excitară mari ambi
ţiuni ale generalilor, rivalităţi şi chiar lupte între 
ei. Ultimul secol a. Chr. este epoca luptelor in
terne şi a celor două triumvirate. De minune este 
faptul că în această vreme puterea romană în 
afară de Italia nu a slăbit deloc, din contra, după 
schimbările politice începute cu Octavian August 
(cu păstrarea formelor şi numirilor republicane), 
stăpînirea imperiului devine şi mai hitinsă, ba 
se vede chiar urmărit un sistem de romanizare a 
provinciilor supuse, care In multe din ele a reuşit 
pe deplin. Paralel cu desvoltarea politică se pro
duce şi o însemnată propăşire culturală şi artistică. 
Roma şi alte oraşe se împodobesc cu mari con
strucţii, ale căror ruine există şi astăzi. Primii îm
păraţi sînt din familia lui Octavian: Tiberiu, Cal- 
ligula, Claudiu, Neron, ucis în anul 68 (p. Chr.), 
apoi este proclamat Galba, împotriva căruia se 
ridică legiunile din provincie şi nu rareori în di
feritele puncte ale imperiului se proclamă dife
riţi împăraţi în persoana generalilor şi rămîne efec
tiv cel ce triumfă în luptă; apoi urmează siste
mul adopţiunii şi în fine sistemul unei împărţiri 
a imperiului între doi sau trei. Astfel vedem o 
perioadă turbure după uciderea lui Galba şi pro
clamarea lui Othon şi a lui Vitelius; dar Vespasian 
^9) stabileşte aşa zisa dinastie a Flaviilor cu 
Titus, Domitian, după care urmează Nerva, care 
adoptă pe Traian, acesta pe Adrian; apoi An- 
toninli: Antonin, MarcuAureliu,Commodus; după 
el turburărl, potolite prin puterea unui împărat 
de origine africană numit Septimiu Sever. Fiul 
său, Caracalla (212) întinse dreptul de cetăţenie' 
romană la toţi locuitorii imperiului. Iarăşi turbu- 
rări şi asasinate, şi în acest timp se distinseră: 
Alexandru Sever, Filip Arabul (care celebră prin’ 
mari serbări mileniul Romei), Dedus (care începu 
persecuţiile sistematice contra creştinilor), Clau
diu (268) (care învinse pe barbarii ce începuse a 
pătrunde în imperiu), Diocleţian (care nu mai 
considera Roma ca unică rezidenţă imperială 
şi dete o nouă organizaţie a provinciilor). După el 
numărul împăraţilor se măreşte, dar se produc 
lupte între ei, ceea ce slăbeşte puterea de rezi
stenţă a statului faţă de năvălirile barbare; numai 
mîna sigură a lui Constantin (306—337), introdu- 
cătorul creştinismului ca religie oficială, opreşte 
această alunecare. Gurînd Teodosiu împărţi im
periul între fiii săi {Arcadiu, Orientul; Onoriu, 
Occidentul). Viaţa următoare a acestui,imperiu 
de Occident este o continuă luptă cu barbarii 
pînă în 476, cînd Odoacru, regele Herulilor, de
tronează pe împărat şi trimite la Constantinopol 
Însemnele imperiale.

In evul mediu şi în timpurile moderne Roma 
a mai avut epoci de strălucire şi s’a împodobit 
cu multe monumente, între cari Castelul Sant~ 
Angelo, basilica Sf. Păru ş. a.

ROMAGNpSI GIOVANNI (*1761 tl835), savant 
italian, observă pentru prima dată deviaţiunea 
acului magnetic prin acţiunea electricităţii. ■
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HOMALO ORlOQBE (tl849), student român ( 
partizan al revoluţiei din 1848. ’şi fâcuse studiile

'• \PL.SCHtl

M/ronCcsti/r^m 
' TrifestPyj
\PL.:MjRmN
V dImJSCT»^;
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Damienesti

Harta jud. Roman (legea 1925).

jud. Roman.

la Paris In aceeaşi vrenie cu Ion Ghioa şi luase 
parte la1 mişcarea din Iaşi. Exilat la Brusa după 
1848, a murit la Constantinopol şi a fost Inmor- 
mîntat acolo. Atunci V. Aiecsandri a scris o poezie 
(publicată In grupa Suvenire).

ROMAN, martir, prăznuit de biserica ortodoxă 
la 18 Noembrie. A trăit pe timpul împăratului 
Maximian şi, făclnd propagandă 
contra Închinării la idoli, a fost 
chinuit, tăindu-i-se limba, şi 
apoi fu ucis.

RQMAN, judeţ în Moldova; 
cap. Roman; 1.880 km. p.,
132.38810C. (1915); are 4 plăşi,
1 com. urb. şi 52 corn. rur.
(1926); face parte din circ.
Curţii de apel din Iaşi; are -7 
şcoaie primare urbane şi 181 
rurale (1929); 21 cooperative 
de aprovizionare i desfacere 
cu cap. 1.300.916 lei şi 14 coop. 
p. exploatare de păduri cu cap. 974.220 lei (1925); 
122 biserici şi 1 mănăstire; ţine de eparhia episc. 
de Roman.

‘ ROMAN, com. urb., cap. jud. Roman; 25.000
, loc. Staţie c. f. linia principală Bucureşti—Cer

năuţi. Intre biserici, mai însemnate: Catedrala, 
zidită Intre 1542 şi 1550 începută de Petru Rareş 
şi terminată de fiul său Iliaş; Precista, zidită la 
1569 de Doamna Ruxanda, fiica lui Petru Rareş 
şi soţia lui Alexandru Lăpuşneanu; Bis. Albă, zi
dită Ia 1695 de Spătarul Vasile Cantacuzino; Bis. 
Armenească e zidită în 1609. Oraşul a fost poate în
temeiat de Roman Vodă, care vorbeşte despre el 
într’un document din 1392. Are liceu, şcoală, 
secundară de fete, şc. normală, şc. de meserii, şc. 
de agricultură.

HOMANULUi (EPISCOPIA), întemeiată (după Grig. 
Ureche) de Alexandru cel Bun. Iată lista episco- 
pilor (după Melchisedec) cu anul urcării în scaun: 
Calist, 1444; Visarion, 1456; Tarasie (cu titlul 
de mitropolit), 1466; Vasilie, 1488; Macarie L, 
1514; Dorothei, 1528; Macarie II, 1531; Anasta
sie 1,1558; Georgie I, ca. 1572; Eftimie (7 ); Efsta- 
iie, 1577; Nicanor (7 ); Agatori, 1584; Grigorie, 
1595; Agaton, a doua oară, 1597; Anastasiell 
Crimca, ca. 1606; Mitrofan I, 1612; Pavel, 1613; 
Atanasie 1.1616; Dionisie, ca. 1630; Mitrofan II, 
ca. 1633; Venedict, 1641; Evloghie, 1642; Anasta
sie III, 1651; Sava I,165S; Dosofteiu, 1659; Teo- 
dosie, 1672; loan, ca. 1674; Sava II, ca. 1685; 
Misail, ca. 1693; Lavrenlie, 1701: Pahomie, 1707;

Sava III, 1714; Georgie II, 1718; Atanasie II, ROM- 
n2i; Daniil, 1130; Atanasie //, adoua oară, 1733; orta/i 
Ghedeon, 1734; Theofil, 1746; loanichie, llil r>UIVI 
Leon, 1769; lacov, 1786; Antonie, 1787; Veniamin 
Costachi, 1796; Gherasim, 1803; Meletie, 1826; 
Veniamin Roset, 1844; Atanasie III, 1865; Isaia 
Vicol, 1868; Melchisedec, 1879; Inochenlie Moisiu,
1892; leronim lonescu, 1895; loaniehie Floru.
1897; Gherasim Sa/irin, 1900; Teodosie Ata- 
nasiu, 1912; Lucian Triteanu, 1923.

ROMAN, unul din primii domnitori al Moldovei 
(ca. 1391—94). Era frate cu Petru Muşat. Din 
căsătoria cu Anastasia, avu 6 copii, între cari şi 
Alexandru, domnul de mai tîrziu cu supranume 
de cel bun. A fost răsturnat de fratele său Ştefan 
şi a mai domnit cîteva luni în 1399—1400.

ROMAN II, domn al Moldovei. A domnit In- 
tliu în unire cu Ştefan şi Petre Intre 1446—1447 
şi apoi singur, puţină vreme, 1447—1448. El ucide 
pe Ştefan, unchiul său şi ucigaşul tatălui săullie; 
dar este alungat de armata trimisă de loan Hu- 
niade şi moare In Polonia.

ROMAN ALEXANDRU (* 1826 tl897), publicist 
român din Transilvania. Mem
bru al Academiei Române de 
la întemeiere (1866). A fost 
profesor la Beiuş, la Oradea, 
translator în Buda, profesor 
la Universitatea din . Pesta 
(1862); a înfiinţat în Pesta 
ziarul Concordia (1861), apoi 
Federaţiunea (1868) şi a avut 
procese de presă, suferind' 
uneori şi închisoarea. Multă 
vreme deputat In parlamentul 
Ungariei (1865—1888).

ROMAN lOAN N. (*1866 
tl93i), advocat şi scriitor român. A debutat ca 
ziarist la „Tribuna” din Arad; mai tîrziu a venit 
în Iaşi (,,Drapelul”) şi în Bucureşti 
(,,Adevărul’ ’). Stabillndu-se în Con
stanţa, a fost advocat, prefect, 
deputat, senator. A publicat şi 
poezii.

ROMAN losiF, advocat şi zia
rist 'român în Transilvania. A 
debutat în publicistică In 1849.,
In 1866 s’a stabilit în Oradea.

ROMAN RONETTIC 185371908), 
scriitor român. A publicat o poemă 
Radu (1878) şi o dramă Manasse 
(1900), care a dat naştere la multe 
discuţii, fiind pusă chestiunea asimilării Evreilor.

Al. Roman.

R. Roman.
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ROM
ROM- RQAIAN viSABiON (tl885), scriitor român in 

Transilvania. A lost memtiru corespondent al 
Academiei Române (1877). A publicat calendare 
pentru popor {Amicul poporului) Jn curs de mai 
mulţi ani şi un tratat de geografie (tradus).

RQMAN oiOBoaaBlu, episcop român al Oraniei. 
Fost profesor la Seminariul telogio-pedagogic 
din Arad. A publicat articole In diferite re
viste. A fost rănit cu ocazia atentatului de 
la Senat. E membru onorar al Academiei Române 
(1921).

ROMANAŢI, jud. în Oltenia; cap. Caracal-, 
3.560 km. p.; 264.396 loc. (1915); 
are 6 plăşi. 3 corn. urb. şi 130 
com. rur. (1926); face parte din 
circ. Gurţii-de-Apel din Craiova; 
are 14 şcoale primare urbane şi 
207 şcoale rurale (1929); 53 coo
perative de aprovizionare şi 
desfacere cu cap 2.735.033 lei 
şi 7 coop. pentru exploat. depă- 
duri cu cap. 796.529 lei (1925);
299 biserici şi o mănăstire; 
ţine de eparhia episcopiei Rîm- 
nicului.

ROMANESCU ABISTIZZA

Stema
jud. Romanaţi.

(*1854tl918), artistă dramatică română.Societară 
a Teatrului Naţional din Bucureşti. Profesoară la 
Conservatorul de muzică şi declamaţie din Bucu
reşti. A debutat la Iaşi în 1873, şi în 1874 a venit 
în Bucureşti. Dintre rolurile mai importante: 
Getta (din „Ptnttna Blanduziei”), Ofelia (din 
„Hamlet"), Cîara (din „Mîndrie şi Amor”), Toi- 
non (din „Seînteia”), Desdemona (din „Otelo"), 
lulta (din „Ovidiu”), Vidra (din „Răsvan şi 
Vidra”).

ROMANESCUNicoLAE (* 1855t 1931), om politic 
român. A fost mult timp deputat, primar al 
Graiovei, mai târziu senator de drept. A publicat 
scrieri politice şi discursurile sale ţinute în Par
lament şi în diferite întruniri.

ROMANO QXULio (1492tl545), pictor italian 
elev al lui Rafael. A lucrat cu el mai multe din 
frescele vestite din Italia. S'a ocupat şi de arhi
tectură.

ROBiANO-CATOLICI, nume dat catolicilor propriu 
zişi din Austria şi Ungaria spre a fi deosebiţi de 
greco-catolici = uniţi, adică ortodocşi uniţi^cu 
Roma.

ROMANQV, dinastie oare a domnit în Rusia 
de la 1613 plnă la 1917.

ROMANUL MIBON (*1828tl898), mitropoUt 
român. Călugărit în 1857, protosingel în 1864, 
vicar episcopesc (1870), arhi
mandrit (1871), episcop de 
Arad (1874), arhiepiscop şi 
mitropolit al Românilor ortou 
docşi din TransUvania şi Un
garia (1874). A lost profesor 
în Arad, a publicat articole în 
diferite ziare, a participat la 
congresele naţionale biseri
ceşti, a lost deputat dietal. Ca 
membru în Camera magnaţi
lor, a protestat contra tuturor 
legilor făcute de Unguri cari 
loveau în drepturile politice, 
bisericeşti sau şcolare ale Românilor.

ROMANAŞ, staţie c. f. jud. Mureş, lîngă Ban- 
dul-de-Cîmpiepe linia îngustăTîrgu-Mureş—Iuda.

ROMÂNEŞTI ® com. rur. jud. Dîmboviţa, 
plasa Ghergani; 2.171 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Potlogi. H © com. rur. jud. Tighina, 
plasa Cogîlnic; 5.500 loc. Circumscripţie com. cu 
9 sate (1929). H © com. rur. jud. Severin plasa 
Marginea; mine de fier.

ROMÂNI, popor de rasă latină, format din 
coloniştii aduşi de Traian in Dacia şi din locui-, 
torii autohtoni.

Nu se poate stabili cu siguranţă cari au lost li
mitele teritoriului pe care s’a desvoltat poporul 
român. Traian, învingînd pe Decebal, a distrus

Miron Romanul.

toată organizarea statului dac şi a Înfiinţat aci 
o nouă provincie romană. Centrul ei se găsea în 
ţinuturile în cari fusese centrul puterii Dacilor 
(Banatul de azi, Oltenia şi Sud-vestul Transil
vaniei) şi de aci s’a întins spre Est, Nord şi'Nord- 
Vest, în legătură cu ţinuturile de la Sudul Dunării, 
unde erau. provincii romane mai vechi. După 
multe informaţiuni, se poate afirma că influenţa 
romană se simţea în regatul Dacilor înainte de a 
se produce războiul şi cucerirea. Aşa se explică 
faptul că noua provincie s’a romanizat atît de 
repede şi de temeinic. Din sec. in încep năvălirile 
Goţilor de la Nord şi forţa militară romană nu 
mai poate apăra provincia, de aceea împăratul 
Aurelian retrage legiunile din Dacia în Moesia 
într’o parte care se numi Dacia aureliană (pen
tru ca să nu existe mărturie oficială că imperiul 
a pierdut o provincie bogată). Locuitorii Daciei, 
părăsiţi acum de stăpînirea oficială romană, se 
împâcară cum putură cu diferitele neamuri bar
bare năvălitoare, ca oameni fără organizaţie de 
apărare; unii barbari creştinaţi trăiră In pace cu 
creştinii mai vechi din Dacia, ba chiar se încus- 
criră cu dînşii, alţii au stăpînit şi au prădat în 
trecere spre Apus, dar, deşi suferinţa poporului de 
baştină a fost mare, influenţa lor a fost de nimica. 
După Imprăştierea Hunilor, împăraţii romani în
cepură a se interesa mai de aproape de ţinuturile 
dunărene şi făcură construcţii în diferite puncte 
ale peninsulei balcanice şi la Nordul Dunării. 
Astfel nu s’a pierdut legătura între locuitorii ro
manizaţi din N. şi din S. Venind Slavii şi aşezîn- 
du-se atît In fosta provincie Dacia cit şi în Sudul 
Dunării şi amesteeîndu-se cu locuitorii mai vechi 
s’a păstrat aceeaşi legătură ca mai înainte, şi In 
epoca aceasta, (sec. vi-ix) a început a se forma 
un popor nou care avea să fie poporul român. 
Neamurile năvălitoare de mai tîrziu au fost stă- 
pînitori vremelnici, lăsind urme In toponimia pă- 
mîntului românesc şi In vocabularul românesc. 
Dintre aceştia cei mai însemnaţi au fost Bulgarii 
şi Ungurii. Cu, Ungurii poporul român a avut 
multe legături după ce aceştia coborîră din Pa- 
nonia şi pătrunseră în Transilvania şi chiar In 
unele părţi ale Moldovei şi ale Munteniei. Micile 
state româneşti existente au fost unele distruse, 
altele au fost supuse şi deatunci au rămas oarecari 
drepturi de suzeranitate plnă tîrziu, ceea ce a pri
cinuit adesea lupte între regii Undiţilor şi Intre 
domnitorii Munteniei, mai ales că aceştia aveau 
posesiuni şi în Transilvania. Bulgarii, pătrunzînd 
în peninsulabalcanică, s’au organizat şi au format 
un stat puternic In luptă cu imperiul bizantin. 
Tnaintînd plnă la Dunăre şi cliiar trecînd la Nordul 
ei. au venit în legătură cu Românii de la Nord 
şi de la Sud şi, într’un moment greu cînd erau su
puşi imperiului bizantin, s’au unit tu Românii'' 
din Sud şi au format cu ei un stat puternic (im
periul româno-bulgar). Din această epocă da
tează influenţa: lor în întocmirea organizării bi
sericeşti a Românilor. Pe la începutul sec. xiv 
unii din Voevozu români îşi întinseră stăpânirea 
asupra altora, căutară a se libera de domina- 
ţiunea streină şi a doblndi oare-care neatlr- 
nare.

Astfel se formară cele două principate Mun
tenia şi AfoMoDo, iar ceilalţi Români uriiiară a 
trăi în Transilvania (t»-aceste trei cuvinte).

ROMĂNţA, stat In Europa. Se mărgineşte Ia 
N. cu Cehoslovacia şi cu Polonia, de care se des
parte mai mult prin fi. Nistru; la E. cu Rusia 
(Ucraina) şi cu Marea Neagră; la V. cu Ungaria, 
despărţită printr’un hotar convenţional (fixat la 
conferinţa de pace după marele războiu), care trece 
pe la Apus de Satu-Mare, Oradea şi Arad, şi ou 
Iugoslavia, de care se desparte printr’o linie con
venţională care taie Banatul pe la mijloc; la S. 
cu Iugoslavia de la Baziaş pînă la Vidin, şi cu 
Bulgaria, de care se desparte prin Dunăre până 
la Turtucaia şi printr’o linie convenţională (sta
bilită prin tratatul din Bucureşti 1913), care merge 
de la Dunăre până la capul Ecrene.
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TABELA T'immi judeţele bohAniei

1866 1878 1913 I9r9 I9a5 1929

1. Alba de jos 1. Alba 1. Alba
2. Arad 2. Arad 2. Amd ,

1. Arge? 1. Argeş 1. Argeş 3. Argeş 3. Argeş 3. Argeş
2. Bac&a 2. Bacău 2. Bacău 4. Bacău 4. Bacău 4. Bacău

5. Baia
3. Bolgrad 5. Bălţi ■5. BăHl 0. Bălti

. 6. Bihor 6. Bihor 7. Bihor
7. Bistriţa Năs.

4. Botoşani 3. Botoşani 3. Botoşani 6. Botoşani 7. Botoşani 8. Botoşani
9. Braşov 8. Braşov 0. Braşov

5. Brăila 4. Br&Ua 4. BrăUa 10. Brăila 9. Brăila 10. Brăila
6. Buzău 5. Buzău ,5. Buzău 11. Buzău 10. Buzău 11. Buzău
7. Gahul 12. Cahul 11. Cahul 12. Cahul.

6. Cal lacra 13. Galiaora 12. Callacra 13. caii acra
14. Caraş-Severin 13. Caraş 14. Caraş
15. Cernăuţi 14. Cernăuţi 15. Cernăuţi
10. Cetatea-Albă 15. Cetatea Albă 16. Cetatea Albă
17. Chişinău
18. duc 10. duc 17. duc
16. Cîmpulung 17. Cîmpulung 18. Cîmpulung
20. Coiocna 18. duf 19. Cluj.

6. Constanta 7. Constanta 21. Constanţa 19. Constanta 20. Constanţa
22. Coţman

e. Covurlutu 7. Covurlulu 8. Covurlulu 23. Covurlulu 20. Covurlulu 21. Covurlulu
9. Dîmboviţa 8. Dîmboviţa 9. Dîmboviţa 24. Dîmboviţa 21. Dîmboviţa 22. Dîmboviţa

10. Dolj 0. Dolj 10. DoU 26. DoU 22. Dolj 23. Dolj
11. Doroholu 10. Doroholu 11. Doroholu 20. Doroholu 23. Doroholu 24. Doroholu

12. Durostor 27. Durostor 24. Durostor 25. Durostor
28. Făgăraş 25. Făgăraş 20. Făgăraş

12. Fălciu 11. Fălciu 13. Fălciu 29. Fălciu a6. Fălciu 27. Fălciu
30. Fălticeni 27. Fălticeni

13 Goij 12. Gorj 14. Gorj 31. Gorj' 28. Gorj 28. Qorl
32. Gura-Humor
33. Hobln 29. Hotln 29. Hotln
34. Hunedoara 30. Hunedoara 30. Hunedoara

14. Ialomiţa 13. lălomlts 15. Ialomiţa 35. Ialomiţa 31. Ialomiţa 31. lalomiiâ
16. Iaşi 14. Iaşi 16. Iaşi 30. Iaşi 32. Iaşi 32. Iaşi
16. Ilfov 15. Ilfov 17. Ilfov 37. Ilfov 33. Ilfov 33. Ilfov
17. IsmaU 38. IsmaU 34. Ismall 34. IsmaU

35 Lăpuşna 35 Lăpuşna
39 Maramureş 36 Maramureş 30. Maramureş

18. Mehedinţi 16. Mehedinţi 16. Mehedinţi 40. Mehedinţi 37. Mehedinţi 37. Mehedinţi
41. Mureş.Turda 38. Mureş 36. Mureş

19. Muscel 17. Muscel 19. Muscel 42. Muscel 39. Muscel 39. Muscel
40. Năsăud 40. NăŞăud

20. Neamţ 18. Neamţ 20. Neamţ 43. Neamţ 41. Neamţ 41. Neamţ
44. Odorhelu 42. Odorhelu 42. Odorhelu

21. Olt 19. Olt 21. Olt 45. Olt. . 43. Olt 43. Olt
40. Orbelu 44. Orhelu 44. Orhelu

22. Prahova 20. Prahova 22. Prahova 47. Prahova 45. Prahova 45. Prahova
23. Putna 21. Putna 23. Putna 48. Putna 40. Putna 40. Putna

49. Rădăuţi 47. Rădăuţi 47. Rădăuţi
24. Râmnic*Sărat 22. R.-Sărat 24. R.-Sărat 60. R.-Sărat 48. R.-Sărat 47. R.-Sărat
25. Roman 23. Roman 25. Roman 51. Roman 49. Roman 49. Roman
26. Romanatl 24. Romanaţi 26. Romanaţi 52. Romanaţi 50. Romanatl 50. Romanaţi.

53. SălăJ 51. Sălaj 51. Sălaj
54. Sabu-Mare 52. Satii-Mare 52. Satu-Mare

53. Severln 53. Severiu
55. Sibiu 64. Sibiu 54. Sibiu
56. Şiret -
57. Solnoc Dohîca

55. Someş 55. Someş
58. SoTOca 56. Soroca 50. Soroca
59. Storojtneţ 57. StotoJineţ 57. Storojineţ

27. Suceava 25. Suceava 27. Suceava 60. Suceava 58. Suceava 58. Suceava
26. Tecudu 28. Tecuclu 01. Tecuclu 61. Tecuclu 59. Tecuclu

29. Teleorman 02. Teleorman 60. Teleorman 00. Teleorman
03. Tlghlna 61. Tlghlna 01. Tighlna
04. îlmlş 02. Hm.-Torontal 02. Tim.-Toronta
65. Tlmava-Mare 63. Tlmava-Mare 03. Timava-Maie
06. Timava-Mlcă 64. Timava-Mlcă 04. Tîmava-MlcS
67. Trei Scaune 65. Trei Scaune 05. Trei Scaune

28. Tulcea 80. Tulcea 68. Tulcea 60. Tulcea 00. Tulcea
69. Turda-Arleş 67. Turda 07. Turda

31. Tutova 70. Tutova 68. Tutova 08. Tutova
31. Vaalulu 30. Vaslui u 32. Vaslulu 71. Vaslulu 69. Vaslulu 09. Vaslulu

72. Văscăuţi
73. Vil ni ta

31. Micea 33. Vîlcea 74. Vllcea 70. Vllcea 70. Vllcea
39. Vlaşca 32. Vlaşca 34. Vla-sca 75. Vlaşca 71. Vlaşca 71. Vlaşca

70. Zastavna
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ROM- . Supral. 294.000 km. p. (ceva mai mare declt 
POM Italia care are 286.000 km. p., ceva mai mică 

declt Anglia, care are 314.000 km. p.; teritoriul 
ei ar cuprinde Olanda, Belgia, Elveţia, Austria, 
Ungaria şi ar mai rămînea ceva). După datele 
provizorii ale recensf mlntului din 1930 populaţia 
este de 18.025.237 loc, cart locuesc In 3.570.399 
case. Densitatea populaţiei t in medie \ 61,1 loc. 
pe km. p. Cea mai irare e In Bucovina (81), 
apoi urmează Muntenia (76,8), Basarabia (64,5) 
Moldova (63,5). Crişana-Maramureş (62,6), Tran
silvania (52,2), Banatul (51,2), iar cea mai mică 
e In Dobrogea (34,7)

Pămlntui României e aşezat ca un amfiteatru; 
In mijloc munţii Carpaţi, şi munţii apuseni, cari 
aproape închid podişul Transilvaniei-, apoi e o 
regiune de dealuri, urmată de o regiune de şesuri, 
cari se Întind spre Tisa, spre Dunăre, spre Nistru, 
spre Marea Neagră. Clima României nu e potri
vită cu aşezarea ei pe glob. Părţile de S. ale ţării 

' slnt pe acelaşi paralel cu Nisa şi Crimeea şi to
tuşi n’avem ierni ca acolo. Aceasta din cauza vîn- 
tului din spre E. {Crivăţul), de care nu sîntem 
apăraţi de vre-un şir de munţi. Regimul ploilor 
e foarte capriţios; de aceea avem adesea secetă.

Munţii României slnt Carpaţii. Ei se Împart în 
trei ramuri: C. orientali, de la cotul Buzăului 
pînă In Bucovina, C. meridionali de la cotul Bu
zăului pină la Dunăre, C. occidentali (sau mun
ţii Apuseni) de la Dunăre plnă In Valea Someşu- 

. lui. Prelungirile acestor trei ramuri se Întind în 
Transilvania, care este, astfel, regiunea cea mai 
ridicată din România formlnd podişul sau platoul 
Transilvaniei (ca. 500 m. deasupra mării'Negre).

Hidrografia României are ca temeiu Dunărea. 
Toate apele ţării se scurg, direct sau indirect, în 
Dunăre (••■ acest cuv.). Fiindcă munţii slnt aşe
zai tn mijloc, rlurUe pornesc mai mult spre S. ori 
SE, unele în Transilvania merg spre V. Princi
palii afluenţi ai Dunării slnt: 1. tisa, care izvo
răşte din munţii României, dar cursul ei se urmea
ză in Ungaria şi lugoslaviaî. Ea adună toate 
apele din Transilvania, dintre cari mai Însem
nate: Vişini, iza. Someşul, format din 5. mare şi 
S. mic, orişui format din Bereteul, Cr. repede, Cr. 
negru, Cr. alb, unreşni, care primeşte pe Arieşul, 
Tlmava mare şi T. mică. 2. timiş. 3. caraş. 
4. NEBA. 5. CERNA. 6. JIUL, Care primeşte pc 
Bistriţa, Gilortul, Motru şi Amaradia. 7. oltul 
CU afl. Cibinul, Lotru, Citeţul, Topologul. .8 vedea 
unită cu Teleormanul. 9. argeşul, care primeşte 
Riul Doamnei, Dimboviţa. 10. ialomiţa cu afl. 
Prahova, Teleajen, Cricov. 11. şiretul cu afl. 
BnzSui, unit cu Bisca mică şi B. mare, Rimnicni, 
Fntna, Tiotnşul, Bistriţa, Moldova, Suceava, Blrladnl. 
12. PRUTUL CU puţini afluenţi, mai însemnat 
Jijia. La hotarul din spre Răsărit curge nistrul 
care se varsă în Marea Neagră printr'un lac lun- 
gueţ zis limanul Nistrului, după ce primeşte pe 
Băuiu şi Bolna. Mai notăm Cogilnic, care se varsă 
în Mare tot printr’un liman.

Lacuri: 1. L.-de-munte; 2. L.-de.platonînjud. Bălţi, 
Botoşani, Dorohoiu, Iaşi; 3. L.-de-atepS: L.-Sărat, 
Amara, Balta-Albă ş. a.; 4. L. de Dnnftte: lalpug, 
Catalpug, Chilai-, 5. l. de mare: Mangalia, Techir- 
ghiol, Bazim, Goloviţa, Saşie ş. a.

Provinciile istorice ale României slnt: Oltenia, 
Muntenia, Moldova, Transilvania, Banalul, Cri- 
şana şi Maramureş. După răpirea de către Austria 
şi de către Rusia a două părţi importante din Mol
dova, acestea au dobîndit nume speciale tn orga
nizarea statelor cotropitoare şi aceste nume s’au 
păstrat şi după Întoarcerea lor la patria mumă: 
Bucovina şi Basarabia. ţ

Pentru administraţie. România este împărţită 
în judeţe. Dăm(pg. 1843)un tablou de lista lor în 
cursul timpului dela 1866 pînă azi. Astăzi slnt 71.

România are 20 municipii, 51 corn. urb. capi
tale de judeţ, 102 corn. urb., 108 corn. suburbane, 
12.628 sate (1930).

Justiţia se împarte de o înaltă Curte dc Casa
ţie şi Justiţie (tn Bucureşti), 12 Curţi de Apel

(Bucureşti, Braşov, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, 
Constanţa, Craiova, Galaţi, laşi. Oradea, Timi
şoara, Tîrgu-Mureş), 72 tribunale, 519 judecătorii.

Statistica populaţiei ne arată că, în privinţa ra
portului intre natalitate şi mortalitate, avem un 
excedent al natalităţii, care creşte anual; astfel 
în 1919 aveam 365.562 naşteri şi 327.755 morţi, 
adică un excedent de 37.807, în 1925 aveam 
605.655 naşteri şi 361.995 morţi, adică un exce
dent de 243.660; în 1930 am avut 625.337 naşteri 
şi 346.515 morţi, adică un excedent de 278.722.

România are un total de 11.348 km. linii de 
cale ferată, din cari 6.989 km. proprietatea sta
tului şi 4.358 proprietate particulară.

Pămîntul Rornâniei este socotit la 29.400.000 
hectare. Din acestea, terenuri arabile: 12.276.807 
ha., fineţe şi păşuni: 4.156.155 ha., culturi de 
arbori.şi arbuşti: 556.127 ha., păduri: 7,248.987 
ha. Clădiri, drumuri, mine, etc. 5.251.124 ha 
Pe terenurile arabile se cultivă cereale, mai ale- 
grlu şi porumb, apoi ovăz, orz, mazăre, sfeclă de 
zahăr, etc. Se mai produce în România: spirt şi 
bere. Se cultivă tutun. Vînzarea tutunului, 
sării, a chibriturilor sînt monopoluri de stat- 
Producţiunea minieră a României se compune din: 
petrol brut, lignită, huilă, antracită; — gaz me
tan; — aur, argint, plumb, cupru, fier, manganez, 
bauxită,' crom, pirită, mercur, asfalt, chihlibar, 
ozocherită, sare.

In România există libertatea religioasă. Orice 
cult care nu este contra ordinei publice şi con
tra bunelor moravuri este autorizat şi se bucură 
de jirotecţia legiidr. Cultele cari au cel puţin 
200.000 de credincioşi cetăţeni români sînt recuno
scute şi au reprezentanţi ‘în Senat. Bisericile româ
neşti sînt: creştinăortodoid şi greco-catolică, cea 
ortodoxă e dominantă, iar cea greco-catolică are 
întiietate faţă de celălalte biserici creştine.

Biserica ortodoxa (sau greco-orientală) e organi
zată în 16 eparhii şi anume: ep. Vngrovlahiei 
(Bucureşti), a Moldovei şi Sucevei (Iaşi), a Bim- 
nicului-Noul Severin (Rlmnicul-Vîlcii), a Roma
nului (Roman), a Buzăului (Buzău), a Huşilor 
(Huşi), a. Argeşului (Curtea-de-Argeş), a Tomii 
sului (Constanţa), a Chişinăului (Chişinău), . 
Cetăţii-Albe şi Ismailului (Ismail), a Hotinulu 
(Bălţi), ep. de Alba-lulia şi Sibiu (Sibiu), ep 
Aradului (Arad), a Clujului (Cluj), a Caransebe 
şui ui (Caransebeş), a Oradei (Oradea) şi un vica 
riat la Timişoara.

Biserica gieco-catoiioA (unită) e organizată In 
5 eparhii: ep. Alba-lulia şi Făgăraş (Blaj), Cluj- 
Gherla (Cluj), Lugoj (Lugoj), jOradea (Oradea), 
Maramureş (Satu-Mare), au fost şi 2 vicariate: 
la Şiret (greco-catolic rutean) şi la Cernăuţi.

Biserica romano-catoiicd are un arhiepiscopat la 
Bucureşti şi altul la Cernăuţi şi 5 episcopate: 
Alba-lulia, Satu-Mare, Timişoara, Oradea şi 
Iaşi. Celelalte rituri creştine: episcopia unitară 
la Cluj; — eparhia evangelică-luterană la Sibiu ;— 
eparhia reformată la Cluj şi la Oradea.

Pe lângă creştini, trăesc în ţară cu organizaţii 
subvenţionate de Stat mozaici şi mahomedani.

Invăţămîntul în România se dă in şcoale de 
Stat şi în şcoale particulare.

Şcoaiele de Stat au cele trei grade de învăţă- 
mînt: primar, secundar şi superior.

Invătămintoi orimax cuprinde grădini de copii (in
tre 5 şi 7 ani), şcoale elementare (de la 7 ani, cu 
4 ani de curs), şcoale complementare (cu 3 ani de 
curs). Obligativitatea se aplică pînă la 16 ani. 
Alături de acestea se fac cursuri de adulţi şi şeză
tori şcolare spre a completa cunoştinţele celor ce 
n’au putut termina clasele regulate, obligatorii 
pînă la 16 ani şi facultative după această vîrstă.— 
InvfttdinIntui secundar cuprinde un ciclu inferior şi 
altul superior, ambele putînd fi teoretice sau prac
tice, avînd un curs de 3 sau 4 ani. Ciclul inferior 
teoretic cuprinde gimnaziile de băeţi şi mixte, 
şcoalele medii, şcoalele secundare de fele gr. I; 
cel practic: şcoalele de comerţ, de meserii, profe
sionale de fete, de menaj, de agricultură şi viti-
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cultură, şcoale de ucenici. Ciclul superior teoretic 
cuprinde liceele şi şcoalele secundare de fete gr. II, 
seminariile teologice, şcoalele normale; iar cel 
practic: şc. de comerţ, de arte şi meserii, profe
sionale de gr. II, şcoale de menaj, de agricultură, 
viticultură şi horticultură, şcoale pentru pregă
tirea funcţionarilor, conservatorii de muzică şi de
clamaţie, şcoale de belle-arte, şcoale de perfec
ţiune pentru meseriaşi. — înTătamtntai superior cu
prinde, ca teoretic: Universităţile (••■ acest cuv.), 
şi ca practic: Academia de comerţ şi industrie,) 
şcoalele politehnice (■*- acest cuv.), şcoala supe- 
roară de arhitectură, şcoala superioară de agrono
mie, şcoalele militare.

Şcoalele particulare slnt de diferite grade de 
Invăţămlnt, afară de cel universitar. Unele au 
programe proprii, altele au programul Statului şi, 
dacă îndeplinesc anumite condiţiuni, au dreptul 
de a libera certificate valabile ca şi şcoalele Sta
tului.

Şcoalele de Stat ţin de diferite ministere. Le 
vom clasifica din acest punct de vedere, dînd şi 

'date statistice (pentru cele ce depind de mini
sterul Instrucţiei pe anul 1928—29, pentru cele
lalte pe anul 1926—27).

MlnUţeral Instrucţiei ti cultelor: A. Invăţămlntul 
primar: 1. Grădini de copii: 1.665 şcoale, 98.874 
copii, 1.944 conducătoare. 2. Şcoale primare ele
mentare: 14.780 şcoale, 1.787.055 elevi şi eleve 
înscrişi, 37.773 învăţători şi institutori. 3. Pen
tru clasele complementare n’avem date. 4. Cursu
rile de adulţi au avut 161.622 ascultători înscrişi. 
— B. Invăţămlntul secundar: 1. Gimnazii de 
băieţi: 77 cu 9.565 elevi şi 615 profesori. 2. Gim
nazii mixte: 33 cu 3.986 elevi şi eleve şi 266 pro
fesori şi profesoare. 3. Licee de băieţi 123: cu 
27.941 elevi şi 2.507 profesori. 4. Şcoale secundare 
de fete gr. /: 38 ou 3.697 eleve ou 336 profesoare. 
5. Şcoale secundare de fete gr. 11: 80 cu 15.133 
eleve şi 1.528 profesori şi profesoare. 6. Şcoale 
medii (numai în noile provincii în 1927—28): 
43 ou 5.987 elevi sau eleve şi 340 profesori şi pro
fesoare. 7. Şcoale normale de învăţători: 60 cu 
15.487 elevi. 8. Şcoalenormale deînvăţătoare: 41 cu 
9.923 eleve. 9. Şcoale profesionale de gr. 1 si II 
(fete): 69 cu 1,2.417 eleve şi cu 1.314 profesoare 
şi maestre. 10. Şcoale elementare de comerţ: 53 cu 
8.133 elevi şi 432 profesori. 11. Şcoale elementare 
de comerţ p. fete: 14 cu 1.890 eleve şi 127 profe
soare. 12. Cursuri serale comerciale: 18 cu 2.812 
elevi şi 94 profesori. 13. Şcoale superioare de comerţ 
(băieţi): 40 cu 7.558 elevi şi 518 profesori. 14 Şcoale 
superioare de comerţ (fete): 15 cu 1.696 eleve şi 
195 profesori şi profesoare. 15. Şcoale elementare 
de meserii: 67 cu 3.188 elevi şi 269 profesori şi 
maeştri. 17. Şcoale inferioare de meserii: 116 cu 
11.274 elevi şi 1.237 profesbri şi maeştri. 18. Şcoale 
superioare de meserii: 4 cu 795 elevi. 19. Şcoale de 
menaj: 17 cu 1.273 eleve şi 266 profesoare şi 
maestre.— G. Invăţămlntul superior: 1. Univer
sităţi: Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi (•»■ Univer
sităţi). 2. Academia de drept din Oradea şiFacul- 
tatea de teologie din CUişinău.

Dlreoţliinea onlteloi ti artelor: 1) Seminarii teologice: 
■16 cu 4.594 elevi şi 323 profesori. 2) Instituţii teo
logice: 5. 3) Conservatorii de muzică si decla
maţie: 5 cu 1.800 elevi şi 124 profesori, i:) Şcoale 
de belle-arte: 3 cu 507 elevi şi 34 profesori.

Ministemi de Interne: 1 şcoală pentru ofiţerii de po
liţie a\i 80 elevi; 1 şcoală pregătitoare pentru agenţi 
de poliţie cu 60 elevi; 1 şcoală pentru pregătirea 
elevilor de jandarmerie rurală-, 1 şcoală pentru 
pregătirea subofiţerilor de jandarmerie cu 250 
elevi; 3 şcoale pentru notari de sat cu 140 elevi.

Ministerni armatei are 0 şcoală inferioară pen
tru lucrătorii de geniu cu 60 elevi şi 14 profesori; 
6 licee militare; pentru pregătirea subofiţerilor ac
tivi are 2 şcoale de infanterie şi cîte una de arti
lerie, geniu, marină, intendenţă, aviaţie, piloţi; 
pentru pregătirea subofiţerilor de rezervă are 2 
şcoale de infanterie, 2 de geniu şi una de artiierie; 
pentru pregătirea ofiţerilor activi sînt 2 şcoale de

infanterie şi cîte una de cavalerie, artilerie, geniu, 
intendenţă, aviaţie şi navală; pentru pregătirea 
ofiţerilor de rezervă sînt 3 şcoale de infanterie şi 
cîte 1 de cavalerie, artilerie, geniu, navală, in
tendenţă şi aviaţie; pentru perfecţionarea ofiţe
rilor activi sînt şcoale speciale de infanterie, ca
valerie, artilerie, geniu, marină, intendenţă; pen 
tru pregătirea ofiţerilor de stat-major este o şcoală 
superioară de războiu.

Miniateiai comnnioatiiior are 4 şcoale pentru impie
gaţii de mişcare la G. f., 4 şcoale pentru impiegaţii 
serviciilor de întreţinere. Casa Muncii are pentru 
copiii personalului G. f.: 7 grădini de copii, 20 
şcoale primare, 1 liceu de băieţi, 1 gimnaziu, 1 
şcoală profesională.

Ministerul agricuitnrii are 10 şcoale elementare de 
agricultură cu 148 elevi şi 21 profesori; 18 şcoale 
de economie casnică cu 732 eleve şi 96 profesoare; 
37 şcoale inferioare de agricultură (şi ramuri se
cundare) cu 2.172 elevi şi 137 profesori; 3 şcoale 
medii ăe agricultură ou 262 elevi şi 43 profesori; 
1 şcoală superioară de agricultură cu 184 elevi 
şi 46 profesori.

Ministerni de Industrie el oomert are 0 Academie de 
înalte studii comerciale şi industriale; 1 şcoală de 
conductori rafinori şi sondori-, 2 şcoale de mineri-,
1 şcoală de sericicultură; 2 şc. de industrie cas
nică; 14 ateliere de industrie casnică; 3 şcoale de 
meserii.

Ministerul Sdn&tătU el ni Mnncll are: 1 şcoală de' 
agenţi sanitari; 9 şcoale de moaşe; 5 şcoale de 
infirmiere; 92 şcoale ind-ustriale pentru lucrători 
cu 11.114 elevi şi 623 profesori; 25 şcoale indu
striale pentru lucrătoare cu 2.421 eleve şi 171 pro
fesoare; 8 şcoale comerciale; 7 şcoale speciale, 
5 şcoale miile; 4 ateliere.

Administraţia p&dnrllor Statului are 2 şcoale pentru 
brigadieri silvici, 3 pentru gardieni silvici şi 2 
pentru pădurari.

Ministerul locr&rllor publice are 2 şcoale polilchliice 
(iw.acest cuv.) şi o şcoâlăde conductori de poduri 
şi şosele.

Statul român de azi s’a format din unirea celor 
două principate. Muntenia şi Moldova, întliu 
unire personală (24 Ianuarie 1859), apoi unire 
deplină recunoscută de puterile garante (11 De
cembrie 1861) numai pentru timpul domniei lui 
Guza. La 24 Ianuarie 1862 s’a format cel dintliu 
minister unitar sub prezidenţialul Bartu Calargiu 
care a prezentat Adunării (de astădată una sin
gură la Bucureşti) un proect de lege rurală. 
Proectul a fost votat în ziua de 11 Iunie, dar 
înainte de aceasta primul-ministru Barbu Gatar- 
giu a fost omorît în ziua de 8 Iunie cind ieşea de la 
şedinţele Adunării. Domnitorul n'a sancţionat 
legea votată şi a chemat la guvern pe Nicolae Kre- 
ţulescu (24 Iunie 1862). Sub acest guvern s’a făcut 
primul pas spre secularizarea averilor mănăsti
reşti: s’au Înscris în budgetul Statului veniturile 
mănăstirilor închinate; dar conflictul între ma
joritatea Adunării şi guvern şi unirea intre ex-, 
tremii conservatori şi extremii-liberali (ceea ce 
s’a numit atunci coaliţia monstruoasă) a adus 
retragerea lui N. Kreţulescu şi venirea lui Kogăl- 
niceanu la 12 Octombrie 1863. Rău primit de 
Adunare, ca devotat al Domnitorului, contra că
ruia începuse a se forma un curent, acuzIndu-1 
că vrea să întroneze dictatura, Kogălniceanu reu
şeşte să formeze unanimitatea faţă de proectul 
secularizării averilor mănăstireşti, care se vo
tează în ziua de 11 Decembrie 1863. Dar de la 
prezentarea proectului legii rurale (13 Martie 
1864) atitudinea Adunării devine mai duşmănoasă 
şi conflictul se termină prin lovitura de stat de la
2 Maiu 1864. Prin Statut s’a înfiinţat un nou corp 
legiuitor {Senatul] cu membri de drept numiţi de 
domn şi s’a lărgit dreptul de vot, făolnd două 
colegii : alegători primari şi alegători direcţi. Mi
nisterul loviturii de stat era astfel compus: M. Ko
gălniceanu (prezident, interne şi lucrări publice), 
L. Sleei/e (finanţe),N. Itosetti-Balănescu {exierne), 
D. Bolintineanu (culte), p. Orbescu (justiţie)'’

ROM-
ROM
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ROM- General Savel Mânu (râzboiu). Pentru a-şi asi- 
gura recunoaşterea de către puterile europene a 

KUM noei stări de lucruri, domnitorul a fâcut o călătorie 
la Gonstantinopol (25 Maiu). Cu adunarea noului 
Parlament, liniştea nu se restabileşte. Kogaini- 
ceanu se retrage la 25 Ianuarie 1865 şi In locul 
lui se tormeaza un cabinet C. Bozianu, care la 
14 Iunie cedează locul lui Nicolae Kreţulescu, 
ultimul prlm-ministru al lui Vodă Cuza. Sub
guvernul lui se petrece mişcarea din Bucureşti 

e la 3 August 1865 (contra domnitorului, care 
lipsea din ţara), mişcare reprimata cu severitate 
de guvern; se discuta ideea abdicării, pe care el 
însuşi o coniirma prin faimoasa Irază din mesa- 
glul de la 14 Decembrie „am primit Indcita 
alegere numai ca un depozit sacru"; In fine, 
se pune la cale un complot politic, la care se 
asociază şi mai mulţi ofiţeri, şi astfel In noaptea 
spre 11 Februarie olţiva (Jelegaţi ai organizaţiei 
pătrund In palat şi cer lui Vodă să semneze abdi
carea, ceea ce făcu fără Împotrivire. Chiar în 
acea noapte se formă locotenenţa domnească (Ge
neral Nicolae Golescu, Lascar Catargiu şi Colonel 
Haralambie) şi noul minister prezidat de loan 
Ghica. Adunarea chiar în ziua de 11 Februarie 
aprobă faptul şl alege domn pe Contele de Flandra. 
Acesta refuză. Locotenenţa declară Senatul In- 

, chis şi Adunarea disolvată. Se face atunci un 
plebiscit prin care se alege Principele Carol de 

• Hohenzollem-Sigmaringen. Pentru negocierile în 
străinătate este trimis loan Brătianu.

Efectuându-se alegeri noi. Adunarea cea 
nouă s'a întrunit în ziua de 28 Aprilie. Ea a 
ratificat rezultatul plebiscitului, apoi a început 
a discuta un proiect de constituţiune. In faţa ei 
s'a prezentat noul domnitor şi a depus jurămîntul. 
Apoi a numit primul guvern: Lascar Catargiu 

■ (prezid. şi interne), I. C. Brătianu (finanţe), I. 
Cantacuzirw (justiţie), P. Mavrogheni (externe), 
C. A. Bosetti (culte). General loan Ghica (răz- 
boiu), D. A. Sturdza (lucrări publice). Domnia cea 
nouă a început cu greutăţi mari: in afară opcziţia 
Austriei şi a Turciei, ba chiar ameninţări cu in
tervenţia armată; In lăunlru o mişcare separa
tistă moldovenească, avînd în frunte pe mitro
politul Calinic. Luptele Intre partide au fost aprige. 
După schimbări dese de ministere (loan Ghica, 
G. Krelulescu, Ştefan Golescu, Nicolae Golescu, 
Dim. Ghica, Alex. Golescu, M. Costache-Epureanu, 
loan Ghica)se formăguvemul Iui Lascar Catargiu 
(11 Martie 1871) care rămase pînă în 1876.cînd 
opoziţia partidului liberal şi chiar a unora dintre 
conservatori (coaliţiadela Mazar-Paşa), luptele 
violente In alegeri şi atacurile antidinastice ma
nifestate de multe ori, toate siliră pe domnitor 
să primească demisia guvernului Catargiu şi după 
două foarte scurte guvernări (General I. Floreseu 
şi M. Costache Epureanu), veni la guvern parti
dul liberal sub prezidenţia Iui loan C. Brătianu 
(24 Iunie 1876) şi conduse ţara pînă In 1888. 
In acest timp s’a produs războiul intre Turci şi 
-Ruşi. România s’a proclamat independentă şi a 
intrat in războiu contra Turcilor alături de Ruşi, 
dar n'a putut păstra judeţele de Sud ale Basara
biei, pe cari Rusia, de şi ne garantase integritatea 
teritoriului, lyuşi să le răpească, chiar cu apro
barea Congresului din Berlin; s’a alipit Dobrogea 
care a dat României ieşire la mare;s’a proclamat 
regalitatea şi s’au încoronat primul rege şi prima 
regină a României; s’a re^at succesiunea la 
tron prin proclamarea ca moştenitor a principelui 
Ferdinand, nepotul regelui Carol (1889); s’a în
fiinţat Banca Naţională ca institut de emisiune, 
ele. Tot acum, din cauza inimiciţiei Rusiei, 
politica noastră externă s’a orientat spre Ger
mania şi Austria (aliate în 1879), ceea ce s’a con
tinuat şi sub guvernele următoare. Dar opoziţia 
conservatorilor, ajutată de unii liberali, retraşi 
din partid, cari formară Intliu un grup zis al 
liberaliloT-sineeri: G. Vcmescu, Pache Protopo- 
pescu-ş. a., apoi un partid zisliberal-conaervator con 
dos de Lascar Catargiu şi G. Vemescu, aduse

dificultăţi guvernării lui I. Brătianu. Retrăgln- 
du-se la 14 Martie 1888, urmară o serie de guverne 
de scurta durată (T. Bosetti, L. Catargiu, General 
G. Mânu, General I. Floreseu) pini. la27Noembrie 
1891, cînd veni Lascar Catargiu pentru o guver
nare de 4 ani. De atunci alternează guverne libe
rale (D. A. Sturdza, P. S. Aurelian, Ion I. C. Bră
tianu) şi conservatoare (G. Gr. Cantacuzino, P. 
P. Carp, T. Maioreseu). în acest timp se întlm- 
plă războiul balcanic, intrarea armatei române în 
Bulgaria, pacea de la Bucureşti (1913), alipirea 
Dobrogei noi. Venind la guvern partidul liberal 
sub prezidenţia lui Ion l. Brătianu (4 Ianuarie 
1914), el are linişte numai cltev'a luni, căci'în 
August începe războiul cel mare. România se de
clară neutră.

După puţine zile de la aceasta, regele Carol muri 
şi la 27 Septembrie 1914 veni la tron Ferdinand I- 
La 15 August 1916 România intră în războiu, 
care se sfîrşi, după grele suferinţe, cu împlinirea 
visului de veacuri: unirea tuturor Românilor In- 
tr’un singur stat. După moartea regelui Ferdinand 
(20 Iulie 1927), urmă donmia principelui Mihai 
sub regenţă, iar la 8 Iunie 1930 se urcă pe tron, 
regele actual Carol II (tw Cuza, Kogălniceanu, 
I. C. Brătianu, Carol I, Ferdinand 1, 1. 1. Bră
tianu, Mihai, Carol II).

Stalul român de azi reprezintă desăvirşirea unei 
mari evoluţii istorice a poporului român (care se 
arată în art. Bomâni, România, Moldova, Mun
tenia). Pentru a fixa grafic această evoluţie dăm 
în planşele xx—xxi înfăţişarea teritorială politică 
clin cîteva momente istorice:

1. Dacia-Romană, araţi întinderea provinciei 
romane în primele timpuri, după cari s’a lărgit 
spre Miază-Noapte şi spre Răsărit, dar limitele nu 
se pot fixa decît cu multă aproximaţie;

2. Primele state româneşti sunt aşezările ce sc 
pomenesc de diferiţi autori ca existlndîn cuprinsul 
fostei Dacii romane Intre. 890-1240. Fireşte că 
hotarele acestor întocmiri politice sint nu numai 
aproximative, ci chiar ipotetice. Ele sînt: Duca
tul lui Glad, a lui Menumorvi, al lui Gnlu (pome
nite de cronica notarului anonim al regelui Bela), 
Ducatul lui Ke.an, Principatul Blrladului, po-

' menit de un document admis de unii, contestat de 
alţii. Voivodatele lui Lj/f/iuon. şi Seneslau, a căror 
esistenţă e mai bine documentată. Scriitorii 
bzantiniNicetas ChoniatesşiAnn. Cinamus vorbesc 
de o organizaţie de stata unor Vla/(1, oare ar fi fost, 
după oarecari probabilităţi, în regiunea Bacăului.

3. Epoca lui Mircea-cel-Bălrin arată cele două 
principate în prima lor formă (liniile continue sînt 
hotarele sigure, cele punctate sînt hotarele aproxi
mative);

4. Ţările române sub Mihaiu Viteazul arată 
ceeace a realizat pentru un scurt timp Voevodul 
ucis la Turda;

5. Principatele la începutul secolului xvm arată 
situaţia lor ca state de sine stătătoare sub suze
ranitate turcească;

6. Principatele în 1718 arată situaţia după tra
tatul dela Pasarovici (1718) prin care Austria de
veni stăpîna Olteniri;

7. Principatele româneşti în 1775 arată situaţia 
după ce Oltenia a revenit sub vechia stăphiire ro
mânească prin pacea de la Belgrad (1739), iar 
Moldovei s’a răpit Bucovina de către Austria, 1775;

8. Principatele în 1812 arată situaţia după ră
pirea Basarabiei de Ruşi prin pacea de la Bucu-

- reşti (1812);
9. Unirea principatelor arată situaţia după tra

tatul de Ia Paris (1856) care Inapoiâse Moldovei 
trei judeţe din Sudul Basarabiei şi după pro 
clamarea unirii definitive în 1861 (data din hartă 
1856 arată numai anul In' care s’au redat Mol
dovei judeţele din sudul Basarabiei, dar în acel 
an principatele nu erau încă unite; arfl trebuit 
pus: 1856-18fil);

10. România tnl878aratăsituaţladupărăzboiu; 
pentru independenţă şi după alipirea Dobrogei 
conform tratatului din Berlin (1878);
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PLANŞA XX-XXI evoLuţiunea teritorială politică a ţărilor romaneşti
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PLANŞA XXII ROMÂNIA
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PLANŞA XXIII
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TABELA LZXXIII BEOEBSAmANTUL populaţiei din 1030

De oarece dicţionarul a fost lucrat înainte de facerea recensămîntului şi toate datele relative la 
populaţie sînt, după informaţiunile anterioare şl nu s’au putut face schinibări la toate numele 
de provincii, judeţe, oraşe, etc., dăm aci rezultatele (provizorii) ale numărătoarei din 1930 (aşa 

cum s’au publicat de Direcţiunea recensămlntului, Octombrie 1931):
(ORAŞELE CU POPULAŢIE PESTE 30.000 LOCUITORI AU NUMERE DE CLASIFICARE).

POPULAŢIA PROVINCIILOR ISTORICE

Oltenia . . 
Muntenia 
Brodea . 
Moldova . 
Basarabia

1.510.472 loc. 
4.026.005 ..

811.832 .. 
2.413.123 .. 
2.865.506 ..

Bueom/na . . . 845.903
Transilvania . 3.217.149
Banatul . . . 042.072 1,.
Crişana-Mara- 

mureş . . . 1.387.075 ..

POPULAŢIA JUDEŢELOR :

1. Alba.................. 213.795 37. MehedinU • > 303.008
2. Arad.................. 423.754 36. Mureş .... 289.717
3. Argeş .... 258.305 30. Muscel .... 150.008
4. BocAu .... 200.615 40.' NAsAud . . . 145.423
5. Bala (FAltlcenî) 156.030. 41. Neamţ .... 108.482
0. BAIU. . : . . 360.474 42.0dorhelu. ... 130.640
7. Bihor .... 508.159 43. Olt................. 182.345
8. Botoşani . . . 216.611 44. Orhelu .... 277.700
9. Braşov .... 104.640 45. Prahova . . . 476.045

10. BrAlla .... 219.632 40. Putna .... 103.047
11. BuzAu .... 300.393 47. Btmnlc .... 185.110
12. Cahul.................. 196.030 47. BAdAuţl . . . , 101.865
13. Callacra. . . . 166.588 40. Boman .... 151.079
14. Caraş .... 201.390 50. BomanaU . . 271.254
15. CernAuU . . . 301.937 51. SAlaj................. 345.576
10. Oetatea-AIbA . 340.456 52. Satu-Mare . . 293.712
17. duo.................. 140.564 53. Severln 240.206
18. Ctmpulung . . 65.174 54. Sibiu .... 193.309
1». Cluj.................. 333.545 55. Someş .... 220.535
20. Constante . • 240.914 56. Soroca .... 815.774
21. Covurlulu . . 211.216 57. Storojinet . . 105.017
22. Dîmboviţa . . 310.310 58. Suceava . . . 121.010
23. DoU.................. 487.355 59. -Tecuciu . . . 150.001
24. Dorobolu . . . 209.230 60. Teleorman . . 346.027
25. Durostor . . . 211.439 01. Tighina . . . 307.020
20. F^Araş . • . 86.461 62 .Timiş-Torontal 500.416
27. FAlciu .... 99.207 63. Tlmava-Mare . 148.493
28. Gorj.................. 208.856 04. Tlmava-MlcA . 148.340
29. HoUn .... 895.345 65. Trei-Scauue . . 130.356
30. Hunedoara . . 331.650 66. Tulcea .... 183.301
31. laloinltA . . • 295.500 07. Turda .... 181.953
32. laşi .... 276.280 66. Tutova .... 144.207
33. lUov .... 992.410 67. Vasluiu . . . 138 658
34. Ismall .... 224.220 70. Vîlcea .... 246.400
35. LApuşna . . . 421.657 71. VTasca .... 200.014
30. Maramureş . 1 102.050

POPULAŢIA ORAŞELOR :

1. Abrud ... 2.450 18. Blrlad .... 20.180
2. Adjud .... 0.043 19. Blaj .... 4.716
3. Aiud .... 9.476 20. Bolgrod . . . 12.821
4. Alba-IuUa . . 12.457 21. Botoşani (xxi) 32.107
5. Alexandria 10.387 22. Braşov (m) 50.234
a. >And (x) . . 77.225 23. BrAUa (xi) . . 68.310
7. Babadog . . 4.007 24 Bucureşti (1) 031.288
8. BacAo (xzui). 31.204 25. Buhuşl . . . 8.081
0 Bala-Mare . . 13.862 26. BuzAu (xviu) 30.115

10. Bala Sprle. . 4.140 27. Cabul .... 10.133
11. Balele .... 6.323 26. Calafat . . . 7.706
12. Balş.................. 5.570 20. Caracal . . . 14.769
13. Bazargic . . 20.038 30. Caransebeş . . 8.838
14. BAUeşU . . . 13.271 31. Cărei .... 10.085
15. BAlti XX tv) 30 007 32. Caxmeu-Sylva 871
10 Beluş .... 4.204 33. Cavama . . 6.211
17. Bistriţa . . . 13.251 34. CAlAraşl . . . 17.890

C&lAra^i-Tîrr . 4.736
C&lim&neetl . . 2.883
CernavodA . . 0.450
Cern&utUiu) . . 111.122 
Cebatca-Alb&(xiz) 33.405 
ChlUa-NouA . .. 17.050 
Chişin&u (u) . . 117.010 
Clmplna .... 17.104
Cimpulons (Mold) 10.124
Cîmpulung (Muscel) 13.454
Cluj (Tl) . . 
Cemrat . . . 
Constanta (xiu) 
Corabia , . . 
(Uosmenl . . 
Cralova (xii) 
Curtea-de-Aigeş 
Darabani 
Dej . . .
Dera . . 
DiciO'Stnmartln 
Dorobolu 
Dr&g&şanl . 
DumbrAvenl 
F&r&rae . . 
F&lticeni . 
FiJipeştl-Tirg 
Focşani (xx) 
Galaţi (7) 
G&estl 
Gheorghenl 
Gherla 
Giurgiu (XX 
Govora . 
Gora-HumoruV 
Haţeg . .
Herta . . 
Hlrl&u 
Hirşova .
Hotin . . 
Huedin . 
Hunedoara 
Huşi . . 
laşi (iv)
Isaccea . 
Tsmall. .
Leova . . 
Lipoya 
Lugoj . . 
Wa.ngft.Hft.
M&cin 
M&rAşeştl 
Medgidia 
Mediaş. . 
Miercurea-Claca 
AUb&ilenl.
\f1ril . .
Momeşti . 
N&sfiud . 
Ocnele-Man 
Odobeştl 
Odorbeiu. 
Olteniţa . 
Oradea (vui) 
Oiavlta 
Orăştle 
Orhein 
Orşova 
Ostrov

98.550 
12.359 
58 258 

9.361 
5.015 
03.003 

6.831 
10.588 
15.311 
10.503 

6.355 
15.376 
0.923 
3.827 
7.028

14.347 
1.017

32.790
101.148

0.540
10.948
0.050

30.348 
911

5.977 
3.401 
8.308 
0.060 
3.003 

15.287 
5 460 

' 4.020 
10.702 

102.505 
4.506 

20.123 
0.438 
0.009 

23.674 
2.770 
5.450 
4.478 
5.791 

15.244 
1 5.014 

3.600 
0.440 
6.635 
3.527 
7.255 
7.974 
8.592 

10.300 
82.355 

9.640 
6.657 

14.805 
8.428 
3.127

104. Panciu..................
105. Paşcani .... 
100. Petroşani . . .
107. Platra-N.(xrvi).
108. Piteşti . . . .
109. Plenita ....
110. PloeşU (IX) . .
111. Pucioasa . . .
112. B&d&utl ....
123. Beghin .... 
114 Beni..................
11 . Ueşlta .... 
110. Btmnicol'S&rat . 
117. Blmulcol-Vilcea 
116. Boman ....
119. Boşlori ....
120. Sadagnxa . . .
121. Balonta ....
122. Satu-Mare (xiv)
123. B&veni ....
124. Sebeş
125. Sfîntu- Gheorghe 
120. Sibiu (xv ). . .
127. Slgbet .
128. Sighişoara
129. Sillstra
130. Sinaia . .
131. Şiret . .
182. Slatina* .
138 Sl&nic . .
134.' Slobozia .
185. Bolea . .
130 Soroca 
138 Strebala .
138. StoTOilnet 
189. Suceava
140. Salina
141. Şimlenl-SUvanlei
142. Ştel&neştl
143. Techlrghlol
144. Tecucln . .
145. Tlghlna (xxa) .
146. Timişoara (vu)
147. Ttigovişte . . . 
146. Tlrgu-Frnmos
149. TlrgU'Jiu . . .
150. Tg.'Mureş(xvu).
151. Ttrgu-Neamt . .
152. TligU'.Ocna . . 
155. TlrgU'S&cuesc .
154. Tulcea ....
155. Turda..................
150. Turna-Mâgurele.
157. Tumu-Severln .
158. Turtacala 
150. Tuzla . .
160. Urlaţi .
161. Urzicenl 
102. Vama . .
163. Vaalulu . . .. 
104. Vatra-Dornel 
165. VMenii-de-Munte 
100. VAseftuţi 
107. VUnite •
106. Vtlcov .
160. ZalAu . .
170. Zastavna.
171.

0.910 
13.750 
16.377 
30.211 
10.630 

7.784 
77.325 
5.770 

10.808 
0.162 

11 055 
20.006 
15.013 
16.102 
28.948 
11.443 
0.005 

15.176 
49.014 
4.738 
0.213 

10.042 
48.013 
27.046 
13.000 
17.415 
3.606 

10.025 
11 010 
0.274 
7.005 
2.925 

14 061 
7.000 
8.011 

17.101 
5.924 
7.496 
8.880 
1.005 

17.259 
31.60r 
91.600 
22.482 
4.920 

12.944 
38.116 
0.127 

12.592 
5.147 

20.108 
20.057 
17.351 
18.337 
11.103 
3.157 
5.421 
8.705 
6.311 

15.388 
0.878 
4.227 
0.354 
3.800 
7.404 
8.154 
5.038 

10.933
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ROM- 11. România In 1913 arată situaţia după răz- 
P rt Q boiul balcanic şi după pacea de la Bucureşti 
r\Uo (1913) prin care s’a anexat Dobrogea-Nouă;

12. România în 1919 arată situaţia de azi după 
tratatul de la Versailles.

Hărţile No. 1, 3, 4, 5 sînt luate după „Atlasul 
istoric” de Natalia Turbure (1926), harta No. 2 
după A. Xenopol; iar ceielalte după hărţile din 
fiecare epocă.

BOHAniA., societate de navigaţiune maritimă, 
fondată in Bucureşti In 1913. Are capital de 20 
milioane lei.

ROHăNţA, ziar politic, ştiinţific, literar şi de in
formaţii, a apărut în Bucureşti între 1837—38, 
condus de F. Aaron şi G. HUI.

ROuANţA, ziar politic al partidului liberal-con- 
servator, a apărut în Bucureşti între 1884—1892.

romAnia juna, societate studenţească română 
în Viena, înfiinţată în 1868.

ROuANţA literara, revistă literară, laşi, 1855 
sub redacţia lui V. Aiecsandri.

BOMAnia mare, (D nume ce s'a dat citva 
timp părţii din Principatul Munteniei Intre-Olt, 
Garpaţi, Milcov şi Dunăre. ŢI ® nume dat regatului 
român întregit cu provinciile unite.

romAnia medicala, a apărut în Bucureşti din 
1893, condusă la început de dr. V. Babeş, N. Ma- 
nolescu, M. Petrini-Galatz.

ROMAnJA MţCĂ, nume dat într'un timp 
Olteniei.

romAnia viitoare, ziar politic tipărit la Paris 
în 1850 de mai mulţi refugiaţi români: C.Bălcescu, 
N. Rălcescu, D. Bralianu, N. Golescu, G. Magheru 
ş. a.

ROMÂNO-BULGAR (IMPERIUL) se numeşte 
organizaţiunea politică începută pe la 1185, ctnd 
păstorii români din munţii Balcani se ridicară con
tra lui Isac u Anghel, împăratul din Bizanţ. 
Conducătorii acestora. Petru şi Asan, fiind ajutaţi 
şi de Bulgari, cari îşi reaminteau de fostul imperiu 
bulgăresc distrus de Basiliu Bulgaroctonul (10f3). 
Ei învinseră armatele bizantine şi apoi armatele 
imperiului latin stabilit la Constantinopol. Ur
maşul şi fratele celor doi începători, lonifă, îşi 
mări şi mai mult stăpînirea, năzuind chiar a se 
îilcorona la Constantinopol, după ce Papa li re
cunoscu titlul de împărat. Urmaşul acestuia, 
loan Asan, avu o domnie mai liniştită şi puterea 
lui a fost recunoscută de toţi vecinii. Acest im
periu s’asfîrşitdupăl250. Capitala lui era Tirnowa.

romanul, ziar politic sub redacţia lui C. A. Ro- 
setti, apoi sub conducerea lui vintilă Rosetti. 
Bucureşti, 1857—1905. Avea ca deviză: Voeşte 
şi vei putea\ Luminează-te şi vei fi\

ROMEO ŞI JULIETA, tragedie de Shakespeare 
(trad. iw la acest cuvînt).

ROMSTORFER EARL (tl917), istoric au
striac. Post inspector al şooalelor profesionale din 
Viena şi consilier ministerial. A studiat vechia 
noastră arhitectură şi în deosebi cetăţile Sucevei 
şi Neamţului, pentru cari a făcut săpături şl cer
cetări la faţa locului. A fost membru corespondent 
al Academiei Române (1914).

RQMULA (p cetate romană in Dacia, ale 
cărei'ruine, numite de popor Antina, se găsesc In 
cuprinsul satelor Recica şi Hotărani, jud. Roma- 
naţi, la depărtare da o oră şi jumătate de oraşul 
Caracal, ţj ® staţie c. f. linia Piatra-Olt—Co
rabia.

ROMULUS, întemeietorul şi primul rege al 
Rom'ei (după legendă); ar fi trăit pe la 753—716 
a. Chr.

RON (ital. RODANO, fr .tiHONE), fluviu mare în 
Europa; lung. 812 km. din cari pe 559 navigabil. 
Izvorăşte In Elveţia, străbate lacul Leman şi la 
ieşire primeşte rîul Arve, trece în Franţa şi se varsă 
In Marea Mediterană.

RQNA-DE-JOS (tirg), com. rur. jud. Mara- 
mure'ş, plasa Gîmpulung-la-Tisa; 2.517 loc. t 
® R.-DE sus,com.rur.tot acolo; 2.847 Ioc. Ambele 
sînt staţiuni c. f. pe linia îngustă de la Sighetul- 
Marmaţiei la Goştini.

-y"'

Ronsard.

Roosevelt.

RONClfXlE CHARLES DE LA, istoric frsncez. 
Şeful secţiunii imprimatelor la Biblioteca naţio
nală din Paris. A pubiicat studii despre istoria 
marinei franceze. A arătat în timpul marelui răz- 
boiu simpatie pentru cauza noastră. Membru ono
rar al Academiei Române (1919).,

RONSARD [ro"S6r] pierre (*1524tl585) 
poet francez. Entuziasmat de frumuseţea litera
turii antice, pe care a studiat-o 
cu mare rivnă, şi-a propus să în
ceapă o eră nouă în poezia patriei 
sale, căutînd să transpue în fran
ţuzeşte toate frumuseţile din poe
zia greacă şi latină. El găsi şapte 
amici cu aceleaşi convingeri şi ten
dinţe şi formară Pleiada (R., Baîf,
Bellay, Tyard, Jodelle, Belieau şi 
Dorat), în jurul căreia se adunară 
şi alţi scriitori şi astfel în timp de 
35 de ani Ronsard fu şeful acestei 
şooale.

RONTGEN rr ROENTGEN.
ROOSEVELT TEODOR (*1858 

tl919), om politic american. A fost prezident al 
Statelor-Unite, 1901—1909; a mijlocit pentru în
cheierea păcii între Rusia şi Japo
nia; în 1909 a făcut o mare vînă- 
toare In Africa; a vizitat oficial 
Germania în 1910; în războiul 
mondial s’a arătat adversar al 
Germaniei.

RpPCEA, com. rur. jud. Storo- 
jineţ, plasa Dumbrava-Roşie; 3.800 
loc. I

ROQUE-PERRIER [roc-ferie]
ALFHONSE, filolog francez. A stu
diat dialectele şi subdialectele din 
Sudul Franţei. A fost membru al soc. felibrUor, 
a scris asupra activităţii ei (1877), aluat parte 
la înfiinţarea publicaţiei Revue des langues to- 
manes (începută la Montpellier, 1870), a studiat 
poezia din Sudul Franţei (1892). A scris o poezie 
in onoarea lui V. Aiecsandri (1879), care i-a răs- 
punsprinpoezia „Ronsard la Tuluza” (1882). Are şi 
lucrări cari ne privesc de aproape: La Roumanie 
dans la liUiratuTe du Midi de la France (1881) 
şi La poisie populaire de l'Escriveta en provenşal, 
en languedocien el en maeido-roumain (1883), cu 
ocazia aceasta a cercetat particularităţile dia
lectului macedo-român.

ROQUES [roc] ANTONIN, profesor francez sta
bilit în România. A fost profesor la Colegiul Sf. 
Sava în Bucureşti. A publicat poezii şi piese de 
teatru în limba franceză {Piices dramatiques el 
poisies. Paris, 1855), a tradus în franţuzeşte poezii 
româneşti (Legendes el doines roumaines, 1864), 
a scris şi româneşte comedii {Căsătoria lui Eduard 
1815-, Inbraţelelui Morfeu, 1876) şi drame [Con
stantin Brincoveanu, 1872; Elena, 1876); a tipărit 
şi o crestomaţie pentru uzul şcoalelor (1856). A 
murit în Franţa.

ROQUES MARio, filolog francez. Profesor la 
facultatea de litere din Paris, la Şcoala de înalte 
studii şi la şcoala de limbi orientale, unde predă 
limba română. A vizitat de multe ori ţara româ
nească pentru cercetări. E membru corespondent 
al Academiei Române (1914). Intre alte lucrări 
cităm cercetările despre conjuncţiunile condiţio
nale româneşti (1907), despre Evanghelia lui Co- 
resi şi despre Palia de la Orăştie. Conduce revista 
de specialitate Romania.

ROŞA SALVATOR (*1615 tl673), pictor, gravor, 
poet şi muzicant italian. După o tinereţe plină de 
greutăţi şi aproape de mizerie, ajunse mai tîrziu 
să fie cunoscut, glorificat şi trăi în mare bogăţie

ROSEBERRY ARCHIBALD (*1847), om po
litic englez. Membru de drept în Camera Lor
zilor (1868), căsătorit cu fiica unui Rothschild, 
avu un rol important: ca ministru de externe 
(1886) a urmărit o alianţă cu Germania, a întărit 
dominaţiunea engleză în Egipt, a coinbătut pe 
Ruşi în afacerile orientale; şef de guvern în 1894
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C. A. Rosetti.

a avut nenorocul să se formeze în contra lui o 
puternică opoziţie, care l-a silit să se retragă şi să 
părăsească chiar conducerea partidului liberal.

BOSET VENiAum (tl851), prelat român. A fost, 
episcop de Roman de la '1844.

ROSETTI ® corn. rur. jud. Ialomiţa, plasa 
Ciocăneşti;' 4.799 loc. Circumscripţie corn. cu 
5 sate (1929). t ® staţie c. f. lingă Făurei, pe 
linia Bucureşti—Galaţi.

ROSŞTTI CONSTANTIN A. (*1816 tl885), om 
politic român. A Început prin a fi ofiţer (prapor- 
cic, 1836), apoi a părăsit cariera militară, a fost 
poliţai în Piteşti, procuror în Bucureşti, librar şi 
tipograf în Bucureşti. în 1848 a fost între condu
cătorii mişcării, secretar al guver
nului provizoriu; arestat cu cei
lalţi colegi, a fost exilat. Stabilit 
la Paris, a fundat ziarul România 
viitoare (1850), apoi Republica 
română (Bruxelles, 1853). întors 
în ţară, a fost deputat în divanul 
ad-noc şi partizan stăruitor al 
unirii principatelor. Ministru în 
1860 şi deputat în timpul dom-' 
niei lui Cuza, a devenit adversa
rul lui, l-a combătut prin ziarele 
ce redacta, a fost arestat, a fost 
dintre şefii conspiraţiei de la 11 
Februarie; ministru în guvernul locotenenţei 
domneşti şi în primul guvern al domnitorului 
Căfol, el a fost după aceea deputat, a făcut parte 
din coaliţia de la Mazar-Paşa şi a fost ministru în 
guvernul prezidat de I. C. Brătianu în 1878 şi 
în 1881. A fost primar al Capitalei şi prezident al 
Camerei. în 1884 cînd s’a făcut revizuirea Consti
tuţiei, socotind că reforma electorală susţinută de 
Brătianu este prea puţin democratică, s’a despărţit 
de vechiul lui tovarăş de luptă şi amic şi a format 
o disidenţă liberală puternică. Rosetti,este unul 
din marii noştri ziarişti. La 1848 a înfiinţat Prun
cul român, pe care în 1857 l-a schimbat în Ro
mânul (•»■ acest cuvtnt). în tinereţe s’a ocupat şi 
de literatură; a publicat un volum de poezii {Cea
suri de mulţumire, 1840) şi o critică asupra poe
ziilor lui 'V. Alecsandri (în Steaua Dunării şi In 
Românul, 1856, 1857). Fiind el ministru de culte 
în 1866, s’a înfiinţat Academia Română şi a fost 
membru activ de la întemeiere. în 1877 a fost 
director al Teatrului Naţional. în amintirea lui 
s’a Înălţat o statue în Bucureşti.

ROSETTI MAMA (*1819tl893), soţia lui C. A. 
Rosetti. Născută Grant, a fost o femeie instruită 
şi devotată patriei române şi ideilor politice ale 
soţului său. în 1848 a reuşit, cu un curaj admirabil, 
să scape de la moarte pe Rosetti, I-a urmat în exil, 
l-a ajutat în redactarea ziarului, a scos însăşi un 
ziar de educaţie Mama si copilul 1805—60.

ROSETTI MIRCEA 0. A. (*1859tl882), scriitor 
român. X publicat în limba franceză şi în româ
neşte diferite scrieri sociale şi literare.

ROSETTI RADU (*1822tl868), om politic ro
mân. A fost magistrat, prefect In mai multe Judeţe, 
prefect al poliţiei Capilâlei (1855, 1866), director 
al închisorilor. A colaborat la Nichipercea, Sar
sailă, Ţintarul, etc., adesea cu pseudonimul 
Udar.

ROSETTI RADU (*1853tl926), istoric şi om 
politic român. Afăcut studii în Elveţiaşi în Franţa 
(Şcoala politehnică din Paris). A fost prefect de 
Roman. Brăila şi Bacău, director general al în
chisorilor, deputat în mai multe legislaturi, direc
tor al frontierelor în Min. de externe şi, ca atare, 
membru în delegaţia pentru delimitarea fron
tierelor cu Ungaria, Austria şi Bulgaria. A publi
cat studii In ,.Revista Nouă”, ,,Viaţa Româ
nească” ş. a., în Analele Academiei Române, pre
cum şi în volume speciale. Chestiunile cu cari s’a 
ocupat cu deosebire au fost: Inceputuille poporalul ;1 
■tetelor romAue {Jnvaziunea Slavilor, 1889; Conti
nuitatea elementului roman, 1916; Succesiunea 
Domnilor Moldoveni plnă la Alexandru (cel- 
Bun, 1923); ohestlouea aararA al a claselor sociale

{Clasele agricole In Moldava, 1889; Transfor
mările clasei stăplnitoare, 1906; Pentru ce 
s’au răsculat ţăranii, 1907; Pămîntul, sătenii 
şi stăplnii In Moldova, 1907; Cum se căutau 
moşiile In Moldova la începutul sec. xix, 1909; 
Teoria lui Giurescu despre rumănie, 1921; Cum 
s'a născut şt a dispărut boerimea, 1925); geaeaiogie 
{Familiile Buhuşi şi Rosetti, 1906), probleme 
speciale din viaţa sociala trecută (Censura, 1907; 
Ocupaţia rusească din 1806—12, 1909; Vn con
flict Intre guvern şi mănăstirea Neamţului, 1910); 
povestiri {Cu paloşul, 1905; Păcatele Sulgerului, 
1912; Poveşti moldoveneşti, 1920; Alte poveşti, 
1921; Amintiri, 1922).

ROSETTI RADU R. (*1877), general român. 
Fiul istoricului Rosetti. Sublocotenent în 1899, 
maior în 1914, colonel în 1917, general în 1924; 
azi în retragere. A fost în 1916 şeful biuroului ope
raţiilor In Marele Cartier General, apoi a comandat 
regimentele de infanterie 55, 6 şi 47; a fost rănit 
la Mărăşeşti. Membru corespondent al Academici 
Române (1927). A publicat articole în ,,România 
militară”, ,,Revista infanteriei”,,.Anuarul Insti
tutului de istorie naţională”,,,Analele Academiei”, 
ele. şi în broşuri, tratînd chestiuni In legătură cu 
actuala organizaţie militari {Navigaţia aeriană. 
Agenta de legătură. Durata serviciului militar, 
Ofiţerii de rezervă) şi studii de istorie miiitarfi, în 
deosebi asupra luptelor lui Ştefan cel Mare cu 
Turcii, asupra războiului dintre Vasile Lupu şi 
Mateiu Bas arab, asupra, războiului din 1877 (îm- 
brăţişlnd şi latura politică şi dlnd la lumină 
material documentar ca: note ale ofiţerilor streini, 
publicaţi* streine, corespondenţa generalului Ion 
Ghica, relaţiile angio-române ş. a.) Despre ulti
mul nostru războiu a scris clteva studii de de
taliu şi o lucrare amănunţită asupra acţiunii re
gimentului 47 de infanterie.

ROSETTI SOARLAT (CAROL) CONTE (* 1802 
tl872), om politic român. A ocupat diferite func
ţiuni publice; îl găsim în 1836 
secretarul societăţii de agricul
tură, judecător, primar al Capi
talei. A fost unul din membrii 
cei mai devotaţi ai Ateneului 
român: a fost şi prezident al 
comitetului, a lăsat moştenire 
acestei societăţi biblioteca sa.

ROSE’TTl TEODOR (M83411923), 
om politic român. A fost magistrat, 
ajunglnd prezident al Curţii de 
Casaţie. A fost ministru de lu
crări publice în guvernul prezidat Scarlat Rosetti. 
de Lascar Catargiu (1875—76) 
şi numai în 1888 a reintrat în viaţa politică, 
fiind chemat în 1888 a prezida un guvern 
de destindere după căderea lui loan C. Bră
tianu. După acee§ a mai fost mini
stru de justiţie sub prezidenţa ge
neralului Mânu (1889) şi de finanţe 
sub prez. lui T. Maiorescu In 1912.
Guvernator al Băncii Naţionale 
(1891 — 95), director al Băncii A- 
gricole; întemeietor al societăţii Ju
nimea şi colaborator al Convorbirilor 
literare. Membru onorar al Aca-' 
demiei Române (1891).

ROSţîTTI vintilA o. a. (*1853 
tl916), ziarist român. A condus 
ziarul Românul după moartea tatălui 
său. A fost director al Imprimeriei Statului.

ROSETTI-BĂLANESCU NICOLAE (*1829 
tl884), bm politic român. A fost magistrat, pre
fect la Galaţi, ministru de externe în guvernele din 
1863—1865 cu Kogălniceanu şi N. Kreţulescu.

ROSETTI-SOLESCXJ0E0R0E(*ca. 1852ti 916), 
diplomat român. A început cariera în 1880, trecînd 
prin toate gradele, ajunglnd pînâ la cel de mi
nistru plenipotenţiar; a reprezentat ţara la Peters- 
burg. Paris, Viena, Belgrad. S’a retras în 1911.

r6sLER robert (* 1840 ţ 1881), scriitor ger
man (Sas) Cunoscut la noi şi în cercurile de spe-

ROS-
ROS

T. Rosetli.
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ROS- cialişti prin opera sa Humănische Studieri, Leip-
ROS zig 1871, în care reia teoria Iui Sulzer şi Engel, 

susţinlnd că naţionalitatea română s’a format 
la Sudul Dunării şi poporul român a venit foarte 
tîrziu In provinciile de la Nordul fluviului, adică el 
tăgădueşle continuitatea vieiii Românilor in Dacia. 
Teoria aceasta, Îmbrăţişată mai alea de scriitorii 
unguri, a fost combătută de diferiţi istorici şi fi
lologi streini şi români.

RQSNOV, corn. rur. jud. Neamţ. St. c. f. linia 
laterală Bacău—Piatra-Neamţ.

ROSNOVANU OHEOBGHE (1832f...), Ofiţer 
şi om politic român. Şi-a început cariera militară 
în armata rusească. Treclnd în armata română 
în 1857, a ajuns la gradul de colonel în 1859. A 
luat parte la războiul pentru independenţă (1877) 
$i a luptat la Nicopole, Opanez şi Plevna; a fost 
prefect şi deputat în multe rînduri. Era partizanul 
unei apropieri de Rusia în epoca în care politica 
noastră se orienta spre Germania.
' ROSNY [roni] LfiOM DE (*1837 tl914), etnograf 
francez. Ş’a ocupat mai ales cu istoria Orientului; 
a fost profesor de limba japoneză la şcoala de limbi 
orientale. A fost membru corespondent al Acade
miei Române (1877) şi onorar al Ateneului Român., 
Ne interesează mai ales cartea lui Les popu-' 
lations danubiennes, 1882-85.

ROSSRTTI DANTE OABRIELE . ( * 1828 fl882), 
pictor şi poet englez. A întemeiat cu doi,amici so
cietatea zisă Pre-Taphaelite Brotherhood-, ei com- 
băteau şi arta academică (oficială), pe care o gă
seau imobilizată de procedeuri convenţionale, şi 
arta anecdotică a altor pictori, pe care o socoteau 
simplă negustorie; ei urmăreau, prin studiul sin
cer al naturii, mijloacele de a exprima un ideal su
perior de gîndire sau simţire. Mişcarea lor a avut 
rol important în evoluţia artei în Anglia.

ROSSIebnesto (*ca. 1829tl896), artist dra
matic italian, vestit prin inter
pretarea rolurilor de tragedie.
A fost şi în Bucureşti (1888—
89) unde a jucat cîteva piese 
ale lui Shakespeare.

ROSSINI aiOACSmo (*1792 
tl868),compozitoritalian.Opere 
mal cunoscute: Barbiere di Se- 
viglia (după piesa lui Beaumar- 
chais) 1815, Tancredi (1813),
Otello, Guglielmo Teii, Semira- r .
mida (1823). Prima s1a cîntat 
de multe ori pe scenele noastre de diferite trupe 
române sau streine.

ROST AND [rostii"] EDMOND (1868tî918), au
tor dramatic francez. S’a făcut cunoscut prin co
media Les Tomanesques (1894), a scris apoi Prin- 
cesse lointaine (1895), SamarUaine (1897) şi a 
dobîndit o adevărată glorie universală prin Gy- 
rano de Bergerac (1897), despre >care zice un critic 
că a fost unul din cele mai mari succese ce se cunosc 
în istoria teatrului. Fireşte, la a- 
ceasta a contribuit şi interpretarea 
lui Coquelin - atnâ. Pentru piesa 
următoare L'Aiglon (1900), a găsit 
o interpretă tot aşa de mare, pe 
Sarah Bemhardt, dar ca construcţie 
de teatru este inferioară faţă de 
Cyrano. Chanteclair a avut mai 
mult un succes de curiozitate prin ''r 
faptul că personagiile sînt păsări \ 
şi animale ut cune. In timpul răz
boiului mojidial a scris poezii Rostand. 
patriotice pline de avînt. Mem
bru al Academiei franceze. Principalele lui piese 
slnt traduse în rom. Romanţioşii (de Mircea 
Rădulescu, 1913), Prinţesa indepărtată (de M. 
Codreanu, 1907), SamarUeanca (de G. V. Botez, 
de I. Gr. Perieţeanu, 1927), Cyrano (de Batbu 
Creangă, 1908, de M. Codreanu, 1920), Puiul de 
vultur (de I. C. Aslan, 1920, deC. Manolache, 1924)-

ROSTOCK, oraş In Germania (Mecklemburg); 
67.97‘9 loc.; Universitate din 1419.

ROŞCA-CODREANU, doi fraţi proprietari

din Bîrlad: oheoeohe (*18051 1837), fost ofiţer 
in miliţia Moldovei (1830), retras din cauză de 
boală în 1832, a murit la Viena. A lăsat prin testa
ment moşia sa Văleni ca să se înfiinţeze o şcoală. 
Fiindoă venitul nu ajungea, mai ales că execu
torul testamentar compromisese averea, s’a în
fiinţat numai o clasă zisă reală pe Ungă şcoala 
primară din Bîrlad, în 
1846.—nicolae (*ca. 1808 
tl854), agricultor, intere- 
sîndu-se de mişcările poli
tice şi culturale. In 1853 a 
încercat, fără a reuşi, să 
înfiinţeze un serviciu de 
navigaţie pe Prut şi pe 
Şiret. Şi-a lăsat averea Sta
tului ca să se înfiinţeze o 
şcoală de fete, să se adaoge 
la clasa zisă a fratelui său i 
un curs de limba italiană; 
şi să se întreţină un spital. GhT‘'Roşca.c0TrMnu'“’ 
După diferite transacţiuni 
în cursul anilor, s'a înfiinţat în Bîrlad un gimnaziu 
(1858), azi liceu, şi o şcoalăprofesională-secundară 
de fete. Liceul poartă numele de familie al celor 
doi fraţi.

ROŞC.Ajn ® localitate în Basarabia, lingă 
Iacul Gahul (după indicaţia cronicarilor), unde 
în anul 1547 s’a dat o luptă între Ion Vodă cel 
Cumplit şi armata turcească, terminată cu pre
darea lui loan Vodă, fapt cunoscut în istorie sub 
numele de capitularea^ de la Roşcani. Nu putem 
preciza aci ce sat de azi corespunde 'celui vechiu. 
© corn. rur. jud. Hunedoara, plasa Dobra; 777 loc.; 
mine de fier.

ROŞIA, com. rur. jud. Bihor, plasa Beiuş; 
2.959 loc. Mine: aluminiu, bauxit.

ROŞIA-MONTANA, com. rur. jud. Alba. 
Mine: aur, argint. Staţie c. 1. linia îngustă Turda— 
.-\brud, lîngă Abrud.

ROŞIE MABEA, aşezată între Africa şi Asia. 
La N. e închisă prin istmul de Suez, care acum e 
•Străbătut de un canal, iar la S. comunică cu Golful 
Aden prin strîmtoarea Bab-el-Mandeb. Supr. 
495.000 Itiu. p.

ROŞIORI, com. rur. jud. Brăila, plasa Călmă- 
ţui; 2.173 loc. După legea 1929, sat circ. com. Ni- 
coleşti—Jianu.

ROŞIORII-DE-VEDE, com. urb. jud. Teleor
man, plasa Roşiori; 12.000 loc. St. c. f. linia Co- 
steşti—Tumu-Măgurele, de unde începe linia 
Roşiori—Zinmicea. Are liceu, şcoala secundară 
de fete, şcoală de meserii (1929).

ROŞIU HiHAin (*1750 tl822), preot şi profesor 
român în Banat. A publicat cărţi cu conţinut re
ligios şi pedagogic.

RQŞIU PBLAOHIA (*1800tl870), ţărancă ro
mâncă din Munţii apuseni, care a luptat alături 
cu bărbatul ei în timpul revoluţiei din 1848. In 
Martie 1849 a organizat o companie de femei sub 
comanda ei şi a respins atacul honvezilor unguri 
la muntele Grohot. A luat parte şi la Fintînele 
(6 Iulie 1849), bătălie în care Ungurii au fost sdro- 
biţi şi Vasvari, comandantul lor, ucis.

ROŞU, lac în jud. Tulcea.
RO'T.ARIU FAVEL (*1849 ), publicist şi eoo- 

nornist român în Banat. A luat parte la mişcările- 
politice ale Românilor; a fost director al insti
tutului ,de credit „Timişana”.

RO’ŢH ŞTEFAN (ţl849), preot şi profesor sas 
în Mediaş La 1848 a fost în comitetul zis de pacifi- 
caţiune. Dupăce trupele lui Bem ocupară Transil
vania, a fost arestat şi împuşcat în Cluj.

ROTH VICTOR, istoric sas din Transilvania. K 
pastor în Sebeş. S’a ocupat de arta connaţionalilor 
săi, publicînd, între altele, un studiu asupra ar
gintăriilor bisericeşti. Membru onorar al Acade
miei române (1926).

RO’THSCHIliD, familie de comercianţi, ban
cheri şi oameni de afaceri, cari din Frankfurt-pc- 
Main s’au răspîndit în Germania, în Franţa, în 
Austria, In Anglia, fundînd case mari de bancă
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cu rol important In desvoltarea economică a di
feritelor state.

ROTISLAVOVICI IVANCO, principe al unui 
stat slavon în Moldova cu reşedinţa în BIrlad. 
Se cunoaşte un document de la el din anul 1134.

ROTTERDAM, oraş în Olanda pe fluviul 
Maas; 536.838 loc. Port maritim, de maţe însem
nătate. Escală importantă pentru vasele româneşti.

ROTyNDUL, numele a două lacuri (jud. Is- 
mail şi Cetatea-Albă) şi al unei gîrle în Valea 
Prutului (jud. Ismail).

ROTJGET DE L'ISLE [ruje de lil] clattde 
J08EFH (*1760tl836), ofiţer francez, celebru prin 
compunerea cîntecului La Marseillaise (Marsi- 
lieza), compusă în April 1792, devenit sub repu
blică imnul ofioiaJ al Franţei.

RonoON MACQUART, numele familiei a cărei 
istorie o face E. Zola in seria de romane, începă
toare cu Assomoir şi încheiată cu Docteur Pascal.

ROUMANrLLE [rumânii] joseph (*1818 
tl891), poet provensal. A luat parte Ia mişcarea 
fdiuTiluT (»w acest cuv.) A publicat, între altele, 
o introducere la o'scriere a lui Gabriel Azais.

ROUMIEUX [rumiO] Louis (*1829tl894), 
poet provensal. Cu ocazia sărbătoririi lui Alecsan- 
dri la Montpellier (1883) a făcut un sonet care a 
fost gravat pe statueta Caliopei (oferită poetului 
român) şi Alecsandri i-a răspuns printr’o poezie 
„Felihrului L. Jî.” (publ. ,,Conv. Lit.” 1883).

ROXTSSEATJ [ruso] JEAN -JAC0DE3 (*1712 
tl778), scriitor francez, vestit ca filozof şi ca peda
gog. Născut în Geneva, duce, de la vîrsta de 16 
ani, o viaţă rătăcitoare şi ajun- 
glnd la Paris, se face cunoscut 
prin lucrarea pe care o trimite Aca
demiei din Dijon pentru un su
biect de premiu: Dacă sHinţeli- 
si artele au (Amlribuii la curăţirea 
sau la stricareamoravurilor. Susţi- 
nlnd că ştiinţele şi artele slnt cauza 
corupţiunii moravurilor, îşi atrage 
——după publicarea studiului — 
multe critici, dar şi oarecari sim
patii. Alte lucrări date la lumină 
{Noua Eloiză, 1761 ş. a.) II încu
rajară să publice cele două opere J.-J- Rousseau. 
capitale: Contractul social şi Emil.
Aceasta din urmă, a fost osîndită de Parlament 
şi el silit să fugă din Paris; în Elveţia află 
că a fost arsă şi acolo; de aceea a trăit cîtva timp 
în Neuchatel (care ţinea de Regatul Prusiei) şi 
apoi a fost silit să se refugieze în Franţa, unde a 
trăit în casele cîtorva nobili, de acolo în Anglia, 
în urmă- iar în Franţa, unde a şi murit — după 
unii lovit de femeia cu care trăia. O mare parte 
din amănuntele vieţii le-a povestit Cu o sinceri
tate desăvîrşită în Confesiunile sale, în cari însă 
atacă pe mulţi contimporani. Deşi foarte irascibil, 
din pricina unei forme de boală mintală (după mul ţi 
biografi), a fost totuşi foarte admirat în timpul 
vieţii, iar după moarte i s’au dat mari onoruri: în 
1794 rămăşiţele păminteşti au fost transportate 
la Panlheon. Din operele lui s’au tradus puţine în 
româneşte: lulia sau Noua Eloiză (1837); Con
tractul social (de P. Borsiu, f. a., de N. Daşcovici, 
i9i6), Pagini alese (în biblioteca ,,Lumen” de A. 
Luca, 1919), Emil (de Gh. Adamescu, 1914 şi 
urm.).

ROUSSEAU JEAN BAPTISTE (’ 1670 tl741), poet 
francez. A scris Ode şi Satire.

ROUSSELOT [rus’lii] PIEREE ABATE (*1846 
tl924), filolog francez. A fost profesor la institutul 
catolic (1887), şef al laboratorului de fonetică de 
la Collâge de France, apoi profesor (1920), a dat 
o bază ştiinţifică cercetărilor de fonetică experi
mentală (a publicat 2 volume asupra acestei 
ştiinţe, 1897—98); s’a ocupat şi cu dialectologia, 
a întemeiat Pevue des patois gallo-romans (cu 
Gilliâron).

ROUX[ru] piERRE emile(*1353),medic francez. 
Bacteriolog, subdirector al Institutului Pasteur, 
membru al Academiei franceze, membru onorar

al Academiei Române (1911). A inventat trata
mentul diftcriei prin serum special.

ROVIGO, oraş în Italia (prov. Rovigo, re
giunea Veneţia), 19.000 loc.

ROVINARI, corn. rur. jud. Gorj, plasa Jiu; 
are o şcoală de ţesătorie.

ROVINE, corn. rur. jud. Arad, plasa Pecica; 
7.262 Ioc.

ROXOLANI, popor sarmatic, aşezat prin sec. i 
a. Chr. în părţile dintre Don şi Nipru. Ei au 
înaintat pînă la Dunăre şi s’au luptat cu Ro
manii,

ROYAT [roalfi], staţiune balneară în Franţa 
(Centru,dep. Puy-de-Dome);2.000 loc. Aci regele 
nostru Ferdinand făcu o cură după boala dinl925.

ROYER COLLARD [roale coliir] ALBERT PAUL 
(*1797tl865), jurist francez. A fost profesor de 
dreptul ginţilor la Facultatea de drept din Paris 
(1829), decan; a publicat diferite articole în re
viste de specialitate, şi în enciclopedii. Amic al 
României, a consimţit (pe la 1860) să fie corespon
dentul Eforiei Şcoalelor pentru supravegherea bur
sierilor români aflători la studii în Paris.

ROZAVLEA, corn. rur. jud. Maramureş, plasa 
Iza; 2.818 Ioc.

RUBENS PETER PAUL (*1577 tl640), pictor 
flamand. Vestit- prin valoarea 
şi mulţimea operelor sale. Co
lorit splendid şi fantazie puter
nică.

RUBICON (lat. RUBIco), rîu 
între Italia" şi Galia cisalpină.
Azi Rugone. In anul 48 a. Chr.
Cesar ajungînd aci cu armata 
lui, contra hotărîrii guvernului 
din Roma, avu o ezitare şi apoi 
rosti cuvintele: alea facla esl\
(sorţii au fost aruncaţi) şi trecu.
Aceste cuvinte au devenit pro
verbiale'.

RUBINI QiovANNi BATTisTA (*1795 f1854), te
nor itali'an.

RUBINSTEIN [rubinştain] 
fl894), compozitor rus şi pianist 
ou renume internaţional. Direc
tor al Conservatoriului din Pe- 
tersburg. A compus opere, sim
fonii, lieduri, etc.

RUGAR, corn. rur. jud. Mus
cel, p'lasa Dîmboviţa; 4.405 loc.
Circumscripţie comunală cu 5 
sate. In apropiere, pe linia Ru- 
căr — Podul-Dîmbovicioarei, 
s’a dat în ziua de 13 Octombrie 
1916 o luptă între trupe ro
mâne şi austro-germane, după 
care trupele româneşti au fost 
silite a părăsi poziţia în ziua 
următoare.

RtiCEERT FRIEDRICH (*1788 tl866), poet 
german. S’a tradus din opera lui prin-reviste (Con
vorbiri literare. Convorbiri critice. Neamul româ
nesc literar. Drum drept) de M. Pompiliu, Radu 
Rosetti, S. C. Polyzu, V. Tempeanu ş. a.

RUCKMAN PETRU ivANOVici BARON, agent al 
Rusiei la Bucureşti pe la 1836.

RUDA, corn. rur. jud. Hunedoara. Mine de aur 
şi argint. ,

RUDARI, corn. rur. jud. Dolj, plasa Giubega; 
2.138 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Moţăţei.

RUdARIA, corn. rur. jud. Caraş, plasa Bozo- 
vici: 2.385 loc.

RtÎDESHEIM, oraş în Germania (Wiesbaden, 
pe Rin), 4.111 loc. Vii, cari dau un vin renumit.

RyDI, fost schit jud. Soroca, intern, pe la 
1777, are o biserică începută de Duca Vodă.

RUDINI ANTONIO (*1839tl908), om politic 
italian. Â fost ministru de interne în 1869 şi apoi, 
de Ia 1891 pînă la 1898 de mai multe ori prezident 
de consiliu.

RUDNA, staţie c. f. jud. Timlş-Torontal, pe 
linia "Timişoara—Cruceni.

ROT-
RUD

P. Rubens.

ANTON (*1830

A. Rubinstein.
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RUS

Rudolf II.

RUD- HVDOLF de habsbubq (*1218tl291), împărat 
german de la 1273. Învinse pe Ottocar, regele Boe- 
miei, pe Enrlc, duce de Bavaria, devenind astfel 
stăpînitor peste Austria, Carintia, Garniolia şt 
Stirla, pe cari le lăsă fiului său Aibert, preparînd 
astfel mărirea casei de Austria.

RyDOLF II (*1552tl612), împărat german 
de la 1576. A fost şi rege al Boemiei (1575—1609) 
şi al Ungariei (1572—1608). Pentru istoria noastră 
domnia lui este foarte impor
tantă, fiindcă atunci s’au pe
trecut marile evenimente cari 
aduseră pe Mihaiu să devină 
principele celor trei ţări româ
neşti. Voevodul român ’a avut 
cu el nu numai raporturi prin 
corespondenţă şi prin soii, dar 
şi personaie. Este cunoscută 
întrevederea de la Praga (1 
Martie 1601), pe care o imor
talizează oarecum tabloul lui 
Prantz Franken, reprezentînd o serbare ia Curte 
şi punlnd între oaspeţi şi pe Mihaiu Viteazul.

RyDOLF ABHIDVOE (*1858 tlS89), fiul lui 
Prantz-losef, moştenitor al tronului Austriei. 
Era căsătorit cu Ştefania, fiica regelui Leopold 
al Belgiei. A murit ia Meyerling în mod misterios; 
sinucis, după unele versiuni, asasinat, după altele.

RUDOW wiLHELM (*1858tl897), scriitor ger
man.’ A trăit în Transilvania; căsătorit cu scrii
toarea Lucreţia Suciu. A scris despre literatura ro
mână: studii asupra poeziei poporane [VerslehTC 
und Stil der rumănischenVolksUeder, 1886, Rumă- 
nische VolksUeder, 1887, Geschichte des rumăni- 
schen SchTîfttums, 1892). A redactat, împreună cu 
soţia sa, revista Foaie literară în Oradea (1897).

RUFFIN, însărcinat de afaceri al Franţei Ia 
Constantinopol pe la 1806, a avut un rol important 
în desfăşurarea evenimentelor de atunci, susţi- 
nînd pe Turci contra Ruşilor.

RtÎGEN, insulă a Germaniei în Marea Baltică; 
968 km. p. 50.704 loc. Staţiune balneară. ■

RU GIN OARA, com. rur. jud. Fălticeni (fost 
Suceava). A fost proprietatea familiei Cuza. Aci 
a fost înmormtntat domnitorul Cuza şi pe piatra 
funerară s’a săpat o poezie a lui Alecsandri.

RyHMKORFF BEINRICH. (*1803tl877), fizi
cian german. A descoperit bobina de inducţie.

RUIUELIA, numele unei părţi din statul Tur
ciei (cum eraplnăla 1878) care corespundea întru 
cîtva cu vechea Tracie şi Macedonie. Prin tratatul 
de la Berlin o parte din ea (R. orientală) a fost 
declarată provincie autonomă şi a rămas aşa pînă 
în 1885, cînd a fost ocupată de Bulgaria. Restul 
Rumeliei a continuat să facă parte din imperiul 
turcesc tu numele cam impropriu de R.-Occiden- 
tală, formînd trei vilaete: Adrianopole, Salonic 
şi Monastir. După schimbările întîmplate în vre
mea războiului din 1913 (cu pacea de la Bucureşti) 
şi ale marelui războiu, din cele trei vilaete: Adria- 
nopol a rămas Turciei, Salonic e al Greciei, Mo
nastir al Iugoslaviei.

RUNC, muţite in jud. Bacău;—Muscel;—Buzău.
RUPENI, com. rur. jud. Tîmava-Mare, plasa 

Rupeni;'3.127 loc.
RUSĂIMEŞTII-DE-JOS, com. rur. jud. Ro- 

manaţi, plas'a Oltul-de-Jos; 3.359 Ioc. După legea 
1929, sat circ. com. Băbiciu.

RUSCALA VEGEZZI ■«- VEOEZZI R.
RUSCiyc, oraş în Bulgaria pe Dunăre, in faţa 

Giurgiului;’ 41.574 loc. Aci e un consulat al Ro
mâniei.

RUSCOVA, com. rur. jud. Maramureş, plasa 
Vişeu; 3.026 loc.

RUSENI, com. rur. jud. Soroca, plasa Tîmova; 
2-164 loc. După legea 1929, sat circ. com. Tîmova.

RUSEŞTII-NOI, com. rur. jud. Lăpuşna, 
plasa H’înceşti; 2.998 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Văsieni.

RUSET IAN cu, ofiţer român în vremea Regula
mentului Organic, unul din tinerii progresişti cari 
se adunau în casa lui Cîmpineanu pentru a orga
niza mişcarea de reformă politică, pe cari i-a des
coperit şii-apedepsit Domnitorul Alexandru Ghica.

RySIA (S. S. B. SOJUS SOVJETSEICH SOZIALIS- 
TICESEICH RESFDBLIE, fr. BUSSIE, i'tal. bubsia.
germ. russland), stat in Europa şi Asia. Este 
statul cel mai mare din lume. Suprafaţa,totală 
este 21.909.000 km. p. (4.670.000 înEuropa, 
17.239.000 în Asia) cu 146.220.0001oc. (114.368.000 
ÎnEuropa şl 31.832.000 în Asia). Densitatea popu 
laţiei în total: 6,7 loc. pe km. p. (în Europa 24 
Ioc., în Asia 1,8).

Rusia europeană se mărgineşte a N. ou Ocea
nul îngheţat de Nord, la E. cu Munţii Urall, fl. 
Ural şi Marea Caspică, dincolo de cari se întinde

Anul

Harta Rusiei
RUHR, alluent al Rinului !n Vestfalia şi Re- 

nania. 235 km. lung. In parte navigabil.
RTJISDAEL [roaisdalj lAEOB (*1630tlG81), 

pictor olandez.

Rusia Asiatică, la S. cu Marea Neagră, Marea de 
Azov şi Munţii Caucaz, dincolo de cari sint iarăşi 
clteva pro-vincii ruseşti, la V. cu Polonia şi Ro
mânia. Afară de Urali şi Caucaz, mal slnt prin

1852



centrul ţăiii clteva şiruri de munţi, intre cari: 
Valdai şi Eghen. Numeroase cursuri de apă udă 
pămintul Rusiei; ele se ţin de 4 basinuri: 1. al 
Oceanului Arctic: Peciara, Mesen, Ovina, Onega\ 
2, al Mării Baltice: Neva, Duna, Niemm; 3. al 
Mării'Negre: Nistrul, Niprul şi Omul; 4. al M. 
Gaspice: Uralul şi Volga. Laduri mai mari: Ladoga 
(şl In Finlanda), Onega, Peipus (şi în Estoma), 
Ilmen.

Rusia este o uniune de state, formlnd 6 grupe: 1. 
.Bepublica Tnseaso& socialistă federativă sovietică, 
alcătuită din 23 de teritorii, lostele guvemăminte 
din timpul imperiului cu unele modificări In În
tindere şi în raporturile ou centrul. Aceste teri
torii cuprind parte din Rusia europeană şi Si
beria. Gap. Moskva. Oraşe principale Leningrad 
(Petrograd), Arhanghelsk, Vologda, Novgorod, 
NijnirNovgorod, laroslav, Viatca, Tver, Caluga, 
Cazan, Mohilev, Minsh, Tambov, Samara, Sara- 
tov. Astrahan, Rostov (în Europa), Omsk, Nowo- 
Sibpsk, Ircuţlc, Tomsk, Cita (Tschila), lakuţk, 
Nikolaieosk pe Amur, Ohoţk, Tobolsk, Berezov, 
Pehopavlovsk (în Siberia). — II. Republica socia
listă sovietică ucraina, cuprinzînd 5 subdiviziuni, 
intre cari şi Republica moldovenească. Gap. Har- 
kov. Oraşe prmcipale Odesa, Pultava, Cherson, 
Ceminov, Moghilev, Tiraspol.—III. Republica so
cialistă sovietică a Roslol Alba (Blelorosla) cuprinzînd 
11 departamente. Gap. Minsk. Oraşe prmcipale 
Vitebsk, Gomei, Reciţa.— IV. Republica federativă 
socialistă sovietică a Transcanoazlel, compusă din 
3 republici: Armenia ou 10 cercuri; Aserfierdjan cu 
13 cercuri şi 2 state mici autonome; Georgin cu 
17 cercuri şi trei mici state autonome. Gap. Tiflis. 
Oraşe principale Baku, Erivan, Balum..— V. Re
publica socialistă sovietică a Usbeollor (Uabeklatan), 
formată din 6 cercuri şi o republică autonomă. Gap. 
Samarkand. Oraş pr. Taşkent. — VI. Republica 
socialistă sovietică Taicoman& (Tnrkmenlstan). Gap. 
Ciarciui{ Tschardschui). Oraşe pr. Asşaftad, Mmo, 
Kranovodsk. — Statul rus e condus de comitetul 
executiv central, în care congresul general al So
vietelor trimlte delegaţi. Are 597 membri; se îm
parte îr. două: sovietul uniumi (451membri) şi al 
naţionalităţilor (135 membri).

După legendă începutul organizării politice 
în Rusia s’a început prin sec ix, cînd Slavii, 
aşezaţi în diferite grupe printre alte popoare, cbe- 
mară pe Varegi să-i guverneze. Dupăunii istorici, 

■ aceştia ar fifost Scandinavi. Gonducătorii acestor 
Varegi erau trei fraţi, între cari Rurtk. Prin sec. xse 
formează cîteva centre politice: unele la Nord, 
altele la Sud. Gel din Sud, avind capitala în 
Kiew, se desvoltă mai repede, făcu expediţii In 
imperiul bizantm şl unul din principii de acolo, 
Vladimir (980—1015) introduse creştinismul 
(oriental) în acele ţinuturi; iar altul {laroslav) 
(1016—1054) stabili legături de Înrudire ou di
ferite state din Occident. Pe la 1150 un alt centru 
(ou capitala Moscova) începe a se ridica şi în cu- 
rînd Rusia cu centrul în Kiew decade; dar în 
sec. XIII Ruşii cad sub stăpînirea Mongolilor lui 
Gengis-kan. După cîtva timp ei se ridică formlnd 
un nou centru (la Volga) nuimt Rusia-Mare şi 
apoi se reculeg şi în jurul Moscovei, sub pu
ternica influenţă a Tătarilor, şi la finele sec. xiv 
marele principat al Moscovei dobindeşte o ade
vărată supremaţie faţă de celelalte state ce mai 
existau în Rusia şi curînd, slăbind puterea Tăta
rilor prin diviziuni şi lupte pentru tron, devine 
posibilă concentrarea stăpînirii elective în mli- 
nile lui Ivan cel Măre (1462—1503) şi apoi în ale 
lui Ivan cel Groaznic, care se încoronează cu so
lemnitate în 1547, luînd titlul de {ar. Gu Boris 
Godunov (1598) începe o perioadă nouă în istoria 
Rusiei, turburată la fiioeput, dar mai liniştită de la 
procleunarea de ţar a lui MihailFeodorovici (1613), 
cu care începe dinastia Romanovilor. Astfel ajun
gem la Petru zis cel Mare (1689—1725), care in
troduse cu forţa formele de civilizaţie occiden
tală şi prin luptele sale doblndi o mare notorie
tate în Europa. Intrigile, asasinatele şi luptele

între pretendenţi, venirea la tron a unor femei RUS- 
(mai ales cele două Ecatenne), cari se dovediră pi iq 
Insăpecîtde depravate şi crude, pe atlt de iscusite f'Uo 
în conducerea trebilor politice interne şi în rela
ţiile cu streinătatea, toate acestea nu împiede
cară mărirea teritorială şi ridicarea treptată a 
puterii Rusiei, care deveni, mai ales în a doua • 
jumătate a sec. xvm şi la începutul sec. xix unul 
■dm factorii principali ai politicei europene. în 
acea epocă raporturile ţărilor române devm din 
ce în ce mai strînse cu Rusia. Sub cuvînt că do- 
reşte a apăra pe creştmii dm provmciile Turciei 
şi din statele dependente de ea. Rusia provoacă 
necontemte războaie, de multe ori ocupă princi
patele, după pacea de la Adrianopol ocupaţia ţine 
mai mulţi ani (1829—1834); în genere acţiunea 
Rusiei este tolerată, mai rar acceptată, de statele 
occidentale. în acea epocă răpeşte Moldovei Basa
rabia şi devine protectoarea principatelor, pregă- 
tindu-şi cu abilitate anexarea lor. Numai războiul 
Grimeei, pornit în 1853 de puterile Occidentului, 
din pricină că se vedea un mare pericol, reduce 
întru cîtva marele rol al Rusiei, silită fimd a 
înapoia o parte dm Basarabia şi, prin aceasta, 
gurile Dunării; dar nu trece mult şi succesele 
războiului din 1877—78, de şi obţinute în parte 
prin ajutorul armatei româneşti, îi redau presti
giul pierdut şi congresul european de la Berlin 
nu are forţa de a o opri să răpească României 
(aliate) cele trei judeţe înapoiate Moldovei în 
1856. Domnia împăraţilor în această vreme a 
fost în genere absolută, tiranică, ajunglnd să 
reprime orice manifestare de independenţă poli- ' 
tică, fie şi teoretică. Desfiinţarea servajului (io
băgie) în 1861 de către Alexandru u a fost o mă
sură care a venit, întru cîtva, în favoarea ţăra
nilor, dar n’a servit la Înlăturarea fermenţilor 
revoluţionari şi însuşi autorul ei a căzut victima ■ 
unei bombe a nihiUştilor (1881). Alexandru 111 
(1881—94) şi Nicolae II (1894—1917) nu înţele
seră glasul vremii şi regimul constituţional nu 
se putu introduce nici sub domnia lor. Nicolae 
orienta în mod botărlt politica sa spre o înţele
gere cu Franţa, — după războiul cu Japo
nia sfîrşit prin victoria japoneză (1905) — şi 
astfel se amestecă în războiul care începu în 
1914 între Austria şi Serbia şi avea să cuprindă 
aproape întreaga Europa şi părţi din alte conti
nente. Acţiunea Rusiei în acest războiu, început 
cu stăruinţă şi sinceritate, s’a paralizat cu în
cetul, pare-se, printr'o ocultă influenţă germană 
(chiar s’a vorbit de încheierea unei păci separate).
Atunci s’a produs o mişcare revoluţionară, ţarul 
a fost detronat (1917), s’a proclamat regent ma- 
rele-duce Mihail, fratele lui Nicolae, şi apoi con
ducerea a fost luată de Kerenski, care voia să sta
bilească un regim parlamentar şi să contmue răz
boiul. O nouă revoluţie dete puterea în mina 
comuniştilor extremi (numiţi bolcevici)' conduşi 
de Lemn şi Trotzki. Aceştia au încheiat pace cu 
puterile centrale (la Brest-Litowsk), au voit să 
împiedece formarea noilor state baltice, au purtat 
chiar un războiu cu Polonia şi au stabilit în m- 
terior un regim zis sovietic. Armatele ruseşti, ve
nite în ţara noastră ca aliate, nu ne-au dat ajutor 
cu bună credmţă sub regimul ţarist, iar sub regi
mul nou au voit să introducă şi la noi organizarea 
lor şi astfel s’a ajuns la lupte serioase în diferite 
puncte ale Moldovei. După aşezarea nouei stări 
de lucruri după războiu. Rusia sovietică a căutat 
să mtroducă ideile ei în diferite state ale Europei, 
de aceea multe dm ele au rupt relaţiile diploma
tice cu ea. In 1929 a întocmit aşa zisul plan de 
cinci ani, prm procedarea numită dumping, 
avînd de scop să producă turburări şi dezastre 
economice oriunde se va putea.

RUSKm frCskin] JOHN (*1819tl900), critic 
de artă şi estetician englez. Profesor la Gambridge.
Trad. rom. puţine: Comori şi grădini (de G. Anto- 
niade, 1914), Regele viului de aur (de N. Batzaria 
1925).

Ryso ALEXANDRU (*ca.'1817tl859), scriitor
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RYS

AI. Russo.

RUS- român- A studiat Jn Elveţia şi, pentru ideile ce ma
nifesta dup& întoarcerea In Moldova, a fost în
chis de stăpînire la mănăstirea Soveja (1846). A 
luat parte la mişcarea din Iaşi din Martie 1848, 
a fost nevoit a trece în Transil
vania şi a fost la Blaj în ziua a- 
dunării de la 3/15 Maiu. in timpul 
exilului său a ■călătorit la Paris 
şi a fost arestat de Unguri în 
Transilvania. E cunoscut prin arti
colele sale de critică (asupra lim
bii, literaturii, politicei): regretă 
că prefacerile din vremea aceea 
au rupt cu trecutul, limba s’u 
împestriţat cu streinisme, că lite
ratura este hrănită din imitaţii 
în loc de a se adresa la isvorul 
poeziei poporane. A scris şi inte
resante amintiri din copilărie şi 
alte memorii (Soveja), a lui este şi 
poema Cinlarea Bomăviei {ww acest cuv.).

RUSS LUDOVIC (*1816tl888), medic austriac 
stabilit în Moldova pe la 1840. A fost şi profesor 
de medicină operatorie la facultatea din 'Iaşi 
(1883).

RUSS LUDOVICL. (*1849....), medic român. 
Doctor din Viena. Profesor de clinică medicală 
la Universitatea din Iaşi (1887). A fost şi decan 
(1892—1900). A luat parte la războiul indepen
denţei.

Rysso DEMOSTENE (*1869), profesor de filo
logie bizantină la facultatea de litere din Bucu
reşti (1915), doctor in filozofie. A publicat arti
cole în„ Biserica Ortodoxă',’ (1906 şi urm.), apoi stu
dii despre elenismul în România; critica textelor; 
texte de autori emendate ş. a. Membru cores
pondent al Academiei Române (1919).

Ryssu lOAN (*1816t 1882), profesor român 
în Transilvania. A predat la Şcoala pedagogică 
din Arad. ^

Ryssu lOAN,.canonic mitrop. unită Biaj. A 
fost profesor în Blaj şi în Sibiu. Candidat de 
mitropolit în 1901. A publicat predici, diferite 
cărţi didactice, între cari şi o prelucrare după 
istoria antică a lui PUtz.

RySU-ŞIRIANU lOAN (*1864tl909), ziarist 
-omân. A lucrat şi în Bucureşti ca redactor la di
ferite gazete. Activitatea cea mai importantă a 
desfăşurat-o în Transilvania, fiind colaborator la 
ziarele de luptă politică ale Românilor de acolo 
{Tribuna, Sibiu şi Arad). A pubiicat un volum 
de nuvele (1894) şi un studiu despre Românii din 
statul ungar (1904, Bucureşti).

RUŞAVA’ţ, staţie c. f. jud. Buzău pe linia 
Buzău—Nehoiaş.

RUŞţlŢU, corn. rur. jud. Brăila, plasa Călmă-

ţuiu; 3.649 loc. După legea 1929, sat circ. corn 
Ion I. C. Brătianu.

RUŞI, staţie c. f. jud. Hunedoara, între Sime-. 
ria şi Subcetate (linia Deva—Lupeni).

RyŞII-DE-VyDE w BOŞIQBt.
RUTţîNI, populaţie slavă din Bucovina (mai 

ales în ţinuturile Coţmani, Zastavna, Vijniţa). 
Pînă la 1848 ei aveau o situaţie cu totul infe
rioară şi politică şi numerică. Ei au progresat prin 
sprijinul acordat de guvernul imperial austriac. 
La ocuparea Bucovinei (1774) la o pcqjulaţie de

Ruteni.

71.750 lOQ. erau ca. 15.000 Ruteni faţă de ca. 
52.700 Români. Această situaţie se schimbă în 
cursul timpului în defavorul Românilor; astfel 
în 1880 statistica arată 239.000 Ruteni la 190.000 
Români, iar în 1910 la o populaţie de 794.000 loc. 
erau 273.000 Români la 305.000 Ruteni. Această 
anormală creştere se explică şi prin imigrări din 
Galiţia şi prin rutenizarea unora dintre Români.

RUXANDA (fl570), doamnă a Moldovei,fiica 
lui Petru Rareş, soţia lui Alexandru Lăpuşneanul. 
E înmormîntată la mănăstirea Slatina.

BUY BLAS, piesă de Victor Hugb, 1838. Pentru 
trad tw V. Huao.

RUYTER [roaller] MICHIEL (*1607tl676), ami
ral olandez. A comandat în 1665 flota ţării sale 
contra Englezilor şi a învins în 1673 flotele aliate, 
engleză şi franceză.

RYSWICE [misvalk], sat în Olanda, unde s’a 
încheiat pacea din 1697, cu care se sfîrşi războiul 
coaliţiunii de la Augsburg.
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SAAC, fost judeţ (se zicea şi Semeni): parte din 
jud. Prahova; capitala era Bncov.

SAABBRUcken, oraş In Germania (Prusia 
renană) pe rlul Saar; 125.000 loc., unde Francezii 
repurtară o victorie contra Prusienilor (1870). 
Teritoriul din nrejur In întindere de 1910 km. p. 
şi 774.000 loc [Saargebtet) este pus sub admlstraţia 
Societăţii Naţiunilor pînă la 1935 şi administrat de 
o comisiune internaţională (iw Sarre).

SABAB, riu, alluent ol Argeşului, format din 
Gioroglrla şi Răistoaca (unite lingă satul Vlrtejul, 
jud. Ilfov), se varsă In Argeş lingă corn. Izvoarele.

SABASA, plrăU jud. Fălticeni (fost Suceava, 
azi Bala); sd varsă în Bistriţa.

SABATIER [sabatic] paul (*1854), chimist 
francez. Profesor la facultatea de ştiinţe din Tou- 
louse; membru al Institutului Franţei, laureat al 
premiului Nobel. E membru onorar al Academiei 
Române (1925). S’a ocupat de chimia minerală, 
de sulfurile alcaline; a stabilit legea termică a 
cltorva hidraţi; a studiat cromaţli alcalini, vitesa 
transformării acidului metafosforic, a descoperit 
reacţiunile cataletice cari au mare rol în chimia 
industrială. A participat Ia conferinţa internaţio
nală de chimie pură şi aplicată din 1925 în Bucu
reşti.

SABEţSM, religie puţin cunoscută şi puţin 
răspîndită: Coranul vorbeşte de ea. Unii istorici 
zic că s'a stins prin sec. xi.

SABţNI, popor în Italia centrală (prov. Sa
bina) în antichitate. Romanii le răpiră femeile şi 
fetele, avură războiu cu ei,se împăcară. Supuşi 
de Romani la 296 a. Ghr.

ŞACAL IN, insulă în marea de Ochoţk (NE. 
Asiei), 70.338 km. p., aparţine jumătate Rusiei 
şi jumătate Japoniei (din 1905). Cap. părţii ja
loneze e Knşunkoton.

SACARNŞNI (SAQABNŞJNi), mănăstire în jud 
Orhelu aproape de Nistru, întemeia ă în 1776 de 
călugărul Vartolomeu Ciungu.

SAGHER-MASOCH LEOPOLD (*183611895), 
romancier austriac. Fost profesor la universitatea 
din Graz şi din Lemberg. Subiectel romanelor 
sale slnt luate mai ales din lumea evreească din

Galiţia. Traduceri s'au publicat prin reviste (Fa
milia ş. a.) şi în broşuri: Creditorii, 1910, Buni şi 
răi, 1910, Fiul iubitei, 1912 (acestea de Gonstan- 
tinescu-Delabaia), Hadaska (de R. Streitmann), 
O femee si jumătate (de Marga Dima).

SACPŞUL-MARE, com. rur. jud. Timiş-To- 
rontal, plasa Buziaş; 2.700 loc.

SACPŞUL-TURCESC, staţie c. f. între Chi- 
şoda şi Buziaş.

SADACLIA, com. rur. jud. Tighina, plasa Co- 
gîlnic; 2.514 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Cimişlia.

SADAGyRA,. com. rur. (ţlrg), jud; Cernăuţi, 
plasa Prutului; 2.700 loc. Com. urb. legea 1929. 
Înfiinţată 1770 degeneratul Petru GartenbergSada- 
gurski. Oaminteşte piesa lui Alecsandii „lorgu de 
la Sadagura”. St. c. I. între Suliţa-Nouă şi Cer
năuţi.

SADOVA ® com. rur. jud. Dolj, plasa Gîn- 
gio,va; 3404 loc. Circ. com. cu 9 sate (1929). t 
(D fostă mănăstire Ungă com. cu acelaşi nume. 1 
@ staţie c. f. jud. Suceava între Vama şi Po- 
jorîta.

SADOVEANU MTH4IL (*1880), scriitor român. 
S’a făcut cunoscut prin primele sale volume din 
1904 {Povestiri, Şoimii, roman. Dureri tnnăbuşite, 
nuvele), obţinînd un premiu academic după ra
portul lui T. Maiorescu. Pînă la războiul de între
gire a publicat nuvele, romane şi relaţii de călă
torie. Viaţa militară a înfăţişat-o hi războiu (Po
vestiri din războia, 1905) şi In cazarmă [Amintirile 
căprarului Gheroghi(ă, 1906); viaţa satelor şi a 
micilor tlrguri moldoveneşti în Crt^ma lui Moş 
Precu, 1905, La noi in Viişoară, 1907, Clntecul 
amintirii 1909 Romanele din această epocă au 
subiecte istorice [Vremuri de bejenie 1906, Nea
mul Şoimăreştilor 1915) ori subiecte din viaţa 
contimporană [însemnările lui Nicolae Manea. 
1907, Duduia Margareta, 1903, Floare ofilită. 
1905, Apa morţilor, 1911). Relaţii de călătorie şi 
descrieri de sate, oraşe etc.: Oameni si lomri, 
1908 (din Moldova), Privelişti dobrogene, 1914, 
Depărtări, 1930 (Memoriul Iui Cuconu Ilie Leu 
despre o călătorie la Deva; apoi descrieri din Do-
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SAD- br°Bea şi povestiri de vlnatoare). Dup& războiu 
Q A I a publicat nuvele cu subiecte din acele vremuri 
o A I [Frunze ’n furtună, 1920; File slngerate, 1917) şi 

un roman satiric [Strada Lăpuşneanu, 1920), dar 
şi alte culegeri cu subiecte diferite [Umiliţii mei 
prieteni, 1918; Umbre, 1920; Cocosllrcut albastru, 
1921; Ţi-aduci aminte, 1923), cum şi romane cu 
subiect social [Oameni din lună, 1924; Venea o 
moarăpe Şiret, 1925)sauistoric(Zodia Cancerului, 
1929). In 19.31 a apărut romanul BaVafful. In seria 
relaţiilor de călătorie: Or hei şi Soroca, 1921; 0- 
landa 1928. Povestiri de vlnătoare şi pescuit: fara 
de dincolo deneffură,lQ‘>lj, Împărăţia apelor 1928. In 
colaborare cu D. Pălrăşcanu a dat într’o redacţie 
modernă clteva din Vieţile sfinţilor. A prelucrat 
texte vechi populare, unele mai aproape de redac
ţiile vechi (Alexandria), altele cu multă libertate 
[Puiul pădurii, care e Genoveva de Brabant). Cî- 
teva amintiri despre Anghel, Creanga, Eminescu, 
Pamfile l-au atras într’un alt cerc de preocupări. 
A tradus din Maupassant, Taine ş. a. Discursul 
de recepţiune ca membru în Academia Română 
prezintă o privire critică despre poezia populară 
(1923). Dlnscrierile sale cltevas’au tradus în limbi 

' streine, mai ales in italieneşte. In 1931 a fost ales 
prezident al Senatului.

S.AJ>OWA, sat în Cehoslovacia (Boemia) pe 
Bistriţa; 200 loc. Aproape de acest sat s’a dat o 
vestită luptă între Austriac! şi Prusieni (3 Iulie 
1866), în care puterea Austriei a fost înfrîntă şi 
de atunci a început înălţarea Prusiei.

SASU, corn. rur. jud. Sibiu, plasa Avrig; 2.350 
locuitori. Locul naşterii lui Samuil Micu.

SADYK EFENDI hehmet, om politic turc. 
Delegat al ţării sale la încheierea tratatului de la 
Adrianopol la 14 Seplembrje 1829 cu Rusia.

SAFARIK [şafarşic] paul iosef (*1795tl861), 
istoric ceh. A fost bibliotecar in Praga. A scris 
despre anticităţile slavone (1837) şi despre lite-. 
ralurile sudslavice (tiP-1864). El considera liinba. 
română ca un dialect slavo-român.

SAFO (SAPFHO, SAFHO) (scc. vu a. Chr.), poetă 
greacă, a trăit cîlva timp în insula Lesbos, unde 
avea o şcoală poetică. Ei i se datoreşte strofa nu
mită safică (întrebuinţată şi în latineşte). Viaţa 
ei e puţin cunoscută, iar din operele ei au rămas 
prea puţine,

SAGjăSTA PRAXEDES MADEO (*1827 tl903), om 
politic spaniol. Ministru şi prezident de consiliu 
In multe rînduri; şeful partidului liberal; a avut 
durerea să semneze tratatul din 1898, prin care 
Spania pierdea coloniile din Antile şi Filipine.

SAGHIN ŞTEFAN (*1860), preot şi profesor în 
Bucovina. Profesor de dogmatică specială la 
Facultatea teologică din Cernăuţi.

SAGyNT, oraş în Spania antică, la Medite- 
rana, distrus de Anibal la 219 a. Chr. Pe ruinile ei 
s’a ridicat oraşu! Murviedro.

SAMARA, imensă regiune din Africa de N., 
mai mult lipsită de producţiune şi plină de nisi
puri (i^ harta). Devenit şi nume comun = pustie.

SAHARNA, măn. de călugări, jud. Orheiu, 
Intern, de la 1776 de un shimonah Vartolomeu pe 
resturile unui vechiu schit. Are o biserică sfinţită 
în 1821 şi alta zidită în 1883.

SAIGQN, oraş în Cochinchina (Indochina), 
cap. Indochinei franceze; 83.339 loc., din cari 
4.000 Francezi.

SAXNTE-AULAIRE [sentoler] lodis de beau- 
poiL DE (*1778tl854), diplomat francez. A fost 
deputat, ministru la Roma (1831), ambasador la 
Viena, la Londra (pînă în 1848), membru al Aca
demiei franceze.

SAINTE-ATJLAIRE AUOUSTE-FELIX DE BEAU- 
POIL CONTE (*1866), diplomat francez. Şi-a început 
cariera în 1894, ajungînd Ia gradul de aihbasador; 
a reprezentat ţara sa în Chili, Brazilia, Austria, 
România, Spania, Anglia. In Bucureşti a venit în 
1916 şi a rămas titular pînă în 1920. Refugiat 
odată cu guvernul român în Iaşi, a fost în tot tim
pul un sfătuitor devotat şi un izvor de energie 
în momentele critice prin cari a trecut ţara; ia

încheierea armistiţiului, s’a dus în Franţa pentru 
a reveni îndată ce ,a fost cu putinţă. Numeroase 
siht discursurile şi articolele în cari apăra cu 
convingere şf tărie dreptatea cauzei româneşti.

, Cu prilejul sărbătoririi din 1929 a .victoriei finale, 
’ s’a alcătuit un volum de omagiiu pentru acest amic 
al poporului român (tipărit în 1930), începînd cu 

; o scrisoare a M. S. Reginei Maria şi cuprinzînd ar- 
J ticoie ale oamenilor politici, scriitori, ş. a.

SAINT CYR [se" sir], sat în Franţa aproape 
de Versailles; ca. 5000'loc. Aci a fost în sec. x'vu' 
o şcoală de fete nobile fondată de d-na de Mainte- 
non. Azi e o şcoală militară.

SAINT-DENIS [se" dni], oraş în Franţa pe 
Sena (arond. Seine). Aci Enric IV se lepădă de 
protestantism în 1593.

SAINT-EMMjION, oraş în Franţa (Gironde); 
■vinuri vestite.

SAINT-ETIENNE, oraş în Franţa (Loire); 
mari uzine pentru fabricarea armelor. .

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, [a"le] oraş în 
Franţa (aproape de Versailles); 20.000 loc. Aci se 
încheiă pacea intre catolici şi protestanţi (1570) şi 
pacea între aliaţi şl Austria (10 Sept. 1919).

SAJNT-MAJiO, oraş in Franţa, port la Marea 
Mînccii, Ia golful cu acelaşi nume.

SAINT-MARC GIRARDIN FRANŞOIS (*1801 
tl873), literat şi om politic francez. Afostprofesor 
la facultatea de litere din Paris; (1834), membru al 
Academici franceze (1844). Opere pr.: Tableau 
de la HUirature franţaise au xvi slecle (1828), 
Essais de litUralure el de morale (1844), Cours de 
litUrature dramatique (1843—1863).

SAINT MIHIEti, oraş în Franţa (Loire); cu
cerit de Germani în 1914, reluat de Americani, 
Sept. 1918.

SAINT PIERRE [se" pier], oraş în insula Mar- 
tinica, distrus de cutremur şi erupţia vulcanului 
Pelee (1902).

SAINT PIERRE BERNARDIN DE (*1737 fi 814), 
scriitor francez. Autorul romanului Paul şi \ir- 
ginia (1787) trad. rom. de lancu Buznea (1831), 
I. Săndulesou (1908), D. Stăncescu. şi al povestirii 
Coliba indiană (1791), trad.deLeon Asachi (1821), 
A. Pelimon (1850), 1. Mihălcescu (1908), E. Bez- 
dechi.

SAINT QUENTIN [se" cânte" ], oraş în 
Franţa pe rlul Somme (Aisne); 37.345 loc. De
vastat de Germani în războiul mondial (1914). ,

SAINT-SAENS [se" sans] camille (*1835 
t.l921), compozitor francez. Profesor de muzică re
ligioasă şi organist la biserica Madeloine din Paris, 
este autorul multor poeme lirice, cîniece biseri
ceşti, simfonii şi opere. Op. pr. Samsm şi Dalila 
(1877), cîntată pe scena operei noastre, Etienne 
Marcel (1878). Foarte cunoscut este Dansul ma
cabru. A publicat şi scrieri de critică muzicală şi 
de filozofie.

SAINT-SEVEON CLADDE CONTE DE (*1760 
+1825), filozof francez. A luat parte la luptele pen
tru independenţa Statelor-Unite (1779), a călă
torit mult, a fost foarte bogat, apoi a sărăcit. 
Op. pr. Esquisse d’une rwuvelle encyclop6die {lS09- 
1811), Histoire de l'homme (1813), L'industrie 
(1817). Teoria lui, cunoscuta sub numele de 
„Saint-simonism” susţine că societatea trebue 
să se organizeze pe baza asociaţivnii, să se des
fiinţeze proprietatea ereditară şi aceasta să revie 
unei bănei centrale, care va organiza şi distribui 
producţiunea, ba chiar să se formeze o nouă rell- 
giune. Avu elevi cari luptară vreo 10 ani pentru 
răspîndirea ideilor lui, dar apoi acestea rămaseră 
uitate,

SAINTE-BEUVE CHARLES (1804+1869), critic 
francez. A debutat prin poezii şi printr’un roman, 
dar s’a consacrat criticei şi istoriei literaturii; a 
făcut cursuri în Lausanne. în Liăge şi apoi în pa
tria sa, fiind numit profesor la Şcoala normală su
perioară (1857); Ia începutul carierei sale a fost 
fervent susţinător al romantismului; membru al 
Academiei franceze (1840); a avut şi un rol po
litic, fiind senator. Oppr. Port-Boyal, 1840—1860
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Ang. Saligny.

Causeries de Lundi (cronicî din ziare, adunate în 
28 de volume, 1849r-1861 şi 1801—1866).

SALADIN (*1137tll93), sultan al Egiptului; 
a cuprins Siria şi a gonit pe creştini din posesiu
nile lor, ocuplnd Ierusalimul.

SALAJMAN'GA, oraş tn Spania; 32.414loc.; are 
o Universitate fondata în 1239, o catedrală În
cepută în 1513 şi terminată în 1734.

SALAMUMA, insulă în golful Atenei (Grecia 
antică), unde Temistocle a învins pe Perşi în 
480 a. Ghr.,

S.^CEA ® staţie c. f. jud. Teleorman, linia 
Cost'eşti—Turnu-Măgurele. t ® corn. rur. jud. 
Mehedinţi, plasa Clmpul; 3629 loc. După legea 
1929, sat circ. corn. Glrla-Mare;

SALIGNY ALFONS (*1853 tl903), chimist ro
mân. Doctor din Berlin, a fost directorul primului 
laborator tehnologic din - România, profesor de 
chimie la Şcoala de poduri şi şosele, director ăl 
Monetăriei Statului.

SALIGNY ANOHEL (*1854ţl925),, inginer ro
mân. A conlucrat la construcţia mai multor linii 
ferate, a foşt director al liniei.
Birlad—Va3luiu;.al construcţiei 
docurilor din Galaţi, al liniei Fe
teşti—Cernavodă şi al execută
rii podului peste Dunăre; director 
general al căilor ferate, membru 
al Academiei Române (1897), mi- 
nistru.de lucrări publice în guver
nul prezidat'de General Goandă 
(1918) şi în cel următor prezidat I, 
de Ion I. Brătianu (1918). Nu- ţ 
mele lui s’a dat unei staţii c. f.1 
pe linia Cernavodă—Constanţa.

SALINE, staţie c. f. jud. Bacău, lingă Tlrgu- 
Ocna, linia laterală Adjud—Tlrgu-Ocna—Comă- 
neşti.

SALISBXJRY [selisbOri] UABcmz de (= lobd 
BOBEBT GEom) (*1830 tl903), om politic englez, ad
versarul lui Gladstone şi al lui Beaconsfield. Vestit 
orator, fu; mmistru al Indiei (1874), ministru de 
externe (1878), prezident de consiliu (după 1888 
în mai multe rînduri) ca reprezentant al partidului 
conservator.

SAILUSTIU (CAins SAliLUSnUS cbisfus) (*86 
t34 a. Chr.), istoric iatin. A ocupat funcţiuni pu
blice şi a fost amestecat în luptele dintre Glodiu 
şi Milone; s’a îmbogăţit ca guvernator al Africei 
(46) şi a dus o viaţă luxoasă, în dare timp a scris: 
De hello JvffUTţhino şi De Conjuratione Catilinae. 
Ambele s’au.tradus de Dem. T. Dobrescu (pe la 
1875), iar a doua de Al. Zâne (1840) şi de D. Pri- 
boianu şi N. fiesnea (1914),

SALMANASAR I, II, III şi IV, regi ai Asiriei 
între 128D—720 â. Ghr.

SALOMXÎA (t72 p. Chr.), prinţesă evreică, 
vestită prin faptul că a isbutit să dobîndească 
de la unchiul său regele Irod, capul Sf. lOan Bote
zătorul.

SALONIC ® golf în Marea Egee. H ® oraş în 
fundul golfului, în Grecia; 144.000 loc.; datează 
din antichitate: cucerit' de Atenieni în războiul 
peloponezian, a fost reconstruit de Casandru, re
gele Macedoniei, sub numele de Tesalonic. Aci este 
un consulat român.

- SALONTA, com. urb. în jud. Bihor, plasa Sa- 
lonta; 16.000 loc. salonta-mabe, staţie c. f., pe 
Unia de la Holod prin Ciumeghiul.

SALSOMAGGIQHE, oraş în Italia (prov. 
Părina), mine de sare şi ape minerale saline şi io- 
durate; 6.000 loc.

S.^LVA, com. rur. jud. Năsăud, plasa Năsăud; 
2.075 loc. Staţie c. f. linia laterală Beclean—Rodna- 
Veche.

SALVADQR, republică în America centrală; 
supraf. 21.070 km. p.; 1.162.000 loc. Cap. San-Sal- 
vadOT. Ţară bogată, cu păduri, cu cimpii în cari se 
cultivă orezul, trestia de zahăr ş. a. Locuitorii slnt 
urmaşi ai albilor cuceritori amestecaţi cu indigenii 
(se numesc ladinos).

SALVpn TOHASO (*1829fl914), artist drama

tic italian. Juca roluriie mari din tragediiie ita- SAL- 
iiene şi din dramele shakespeariene. A fost în Bu- «am 
cureşti în Martie 1880. OAIN

S.ALZBURG, oraş în Austria; 36.000 loc. A fost 
în evul mediu capitala unui ducat eolesiastio, de
venit apoi o provincie a Austriei.

SAÎMtAIN [same"] albhrt (*1859 tl900), poet 
francez. Op. pr. Au jardin de Vlnfante (1893),
Aux flancs du vase (1898). Trad. rom. s’a pu
blicat întîiu în ,,Viaţa npuă” (1908—1911), apoi 
în „Neamul românesc literar (1911), „Drum drept”
(1915), ,,Viaţa românească” (1921), „Flacăra"
(1921) de G. Duma, N. Stănescu, Ion Sin Giorgiu,
P. P. Stănescu, D. Nanu, G. A. Ghica, şi în bro
şuri: Xanthis (de M. Carp, 1924). Polyphem (de 
I. M. Raşcu, 1911).

SAMARCAND, oraş în Turchestanui rusesc;
• ca. 80.000 loc.'; a fost. cap. imperiului lui Tamer- 
lan, al cărui mormînt se găseşte aci în cripta unei 
moschei.

SAMBRE, rlu în Franţa şi Belgia; pe malul 
lui a’ fost victoria Englezilor contra Germanilor 
(Noerabrie 1918).

SAMNIŢI, popor care locuia în Italia antică; 
au fost supuşi, după mari lupte, de Romani şi

• încorporaţi în statul lor.
SAJVÎOA, arhipelag in PoUnesia; cuprinde 14 

insule .cu o supraf. de 2.787 km. p. şi cu ca.
37.000 loc.

SAMOS, insulă în Marea Egee, grupul Spo- 
radeior; 475 km. p., 70.000 loc. Aparţine Greciei.
Aci a fost guvernator loan Ghica între anii 
1854—-59, pe cînd aparţinea Turciei.

SAMSQN (*ca. 1155tea. 1117 a. Chr.), per
sonaj bibli'c. Dăniit de Dumnezeu cu o forţă supra
naturală, a scăpat pe Israeliţi de dominaţiunea Fi
listenilor şi a fost şeful lor (judecător) timp de 
20. de ani. înamorat de Dalila, a destăinuit aces
teia secretul forţei (care sta în faptul că-şi păstra 
părul netuns şi nu bea băuturi fermentate), aceasta, 
pe cînd dormia, i-a tăiat părul şi astfel FiUatenii 
l-au în'vins şi l-au luat prizonier. Multe opere 
plastice (Verdier, Rubens, Van Dick, Veronese. 
etc.), poetice (Eminescu) şi muzicale (3aint-Saens) 
sînt inspirate din peripeţiile vieţii lui Samson.

SAMITţL, profet, prăznuit de biserica ortodoxă 
la 20 August. A fost ultimul judecător al iul Is- 
rail, pomenit în Vechiul Testament. El a sfinţit 
pe Saul, cu care începe şirul regilor.

SAMURC.AŞ COSTACHE, boer român, caima
cam al Craiov’ei tn 1807.

SAMURGĂŞEŞTI •*- CIOBOOlBLA.
SAN BERN.iŞLRD, munte între Italia şi Elveţia, 

loc de trecere foarte fruihos la o înălţime de . 
2.494 m. Are un lac. Ungă care e un vestit schit 
de călugări fondat tn 962 de către Sf. Bemard 
din Savoia. Călugării aceştia cresc un soiu de etni 
mari pe cari li dresează să caute şi să ajute pe 
călătorii rătăciţi prin zăpezi. Mai e şi alt mimte 
mal mic zis: Micul Son Bemard.

SANCHO PANZA [sanclo pansa], al doilea 
erau al romanului lui Cervantes „Don Quijotte”.

SANCTIS FKAECESOO DE ('1818 tl883), om 
poUtîc italian. Profesor de literatură. De multe ori 
ministru de instrucţie. Op. pr. Studii asupra lui 
Petrarca, Istoria literaturii italiene.

SANCTIS SAETAHo DE, istoric italian. Opera 
pr. istoria Romanilor. Membru onorar al Acade
miei Române (1924).

SAsermuE PRAflMATlcĂ, nume sub care se În
ţeleg mai multe acte de împăraţi sau regi pentru 
a regula o chestiune importantă de stat: 1. din 
Franţa 1269 — se stabilesc drepturile Bisericii 
de la Roma pe teritoriul Franţei; 2. de la Bourges 
(Franţa) 1438 — cu acelaşi obiect, a suferit mai 
multe modificări în cursul timpului; 3. din Au
stria 1713, prin care Carol VI regulează ordinea 
de succesiune a Habsburgilor în Austria; 4. din 
Spania 1759, — prin care Carol III regulează 
drepturile de succesiune ale Burbonilor în Spania.

SAND GEORGE, pseudonimul adbuuei ddfdi 
(*1804tlS76), romancieră franceză.- A debutat

Gh. Adameficu. Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1857 «7



SAN- Golabortnd cu Jules Sandeau (de la care şi-a luat 
CAD 9^ pseudonimul) la un roman {Rose et Blanche, 
OAK 1831), apoi a publicat singura un mare număr de 

opere cari nu lacul-o cunoscută nu numai în pa
tria sa, ci şi In toate statele civilizate ale Europei, 
unde s'au tradus multe. A avut viaţă agitată, a 
călătorit ou Alfred de Mussct la Veneţia (1834), a 
terminat prin instalarea unui teatru de păpuşi 
pentru nepoţii ei, pentru care a scris mai multe 
scene. Traduceri româneşti numeroase: Metella 
(de D. Moşoi, 1847, de Baronzi, 1853), Indiana 
(de Teulcscu, 1847), Secretarul intim (de S. An- 
dronic, 1847), Lavinia (de D. Moşoi în ,,Curierul 
românesc”, 1848), Leone Leoni (de A. Rahtivanu, 
1850), Mauprat (de S. Andionic, 1853), Lelia 

■ (do N. Nenovici, 1853, de T. Roman), Mont ri- 
viche (de A. Dcrtman, 1853), Lacul Dracului (de 
G. Baronzi, 1855), Maeştrii mosaişti (de M. Ro- 
malo, 1873), MicaFadcIă (1887), Valentina ([. a.).

SANDEA.U [sando) jules (*1811 tl883), ro- 
■ mancier şi autor dramatic francez. A fost ziarist, 

bibliotecar la palalul St. Cloud (1859), membru al 
Academiei Franceze (1858). Trad. rom. Ma- 
rianna (de P. Teulescu, 1855).

SAN DOMINGO wm- HAITI.
SANDFELD-JŞNSEN Er., filolog danez. A 

studiat limba românească şi prin călătorii in ţară. 
A publicat articole în,,Grundriss der romanischen 
Philologie” şi în ,,Rcvue de dialectologie romane”, 
precum şi două lucrări mai mari: Limba română 
şi cea albaneză (1395) şi Studii româneşti (1900, 
voi. I). Membru corespondent al Academiei Ro
mâne (1911).

SANDU-ALBEA CONSTANTIN (*1874tl927), 
agronom şi scriitor român. A fost profesor şi di
rector al ?coalei superioare de agricultură; mem
bru corespondent al Academiei Române (1919). 
A publicat lucrări de specialitate: Scrisori către 
plugari. 1901, Cărticica plugarului, 1907, Sclec- 
ţiunea metodică a cerealelor, 1907, Cubajuri agri
cole, 1914, Despre semănături, 1921, etc. Ca lite
rat a debutat în gruparea de la ,,Sămănătorul”, 
prin nuvele. Op. pr. Drum şi popas, 1904, fn urma 
plugului, 1905, Ape mari, 1910, Călugărcnli, 
1920 (nuvele") şi Două neamuri (roman), 1906. 
A tradus din Sudermann, P. Loti şi Andrrsen.

SANDWICH [sendulci], grupă de insule zisă 
' şiHAWAi (iw acest cuvint).

SANFIRESCU z. (* 1841 tl905), medic ro
mân. Profesor de medicină operatorie la Univer
sitatea din Iaşi (1893). Op.pr. Legile şi regulamen
tele sanitare, 1881; Manual de obstetrică, 1883.

SAN FRANCISCO, oraş în Statele-Unite 
Americane (California), aşezat în golful cu acelaşi 
nume; 417.000 loc., fondat în 1770; oraş industrial 
şl port mare.

SANISLAU, corn. rur. jud. Sălaj, plasa Ca-, 
rei; 5.150 loc. Staţie c. f. între Valea-lui-Mihaiu 
şi Careii-Mari.

SAN LOţtENZO (Sfintul Laurenţiu), fluviu 
In America de Nord., uneşte lacul Ontaiio cu Ocea- 
liul Atlantic; lung. 990 km.
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San Marco (Veneţia).

SAN MARCO, biserică vestită în Veneţia ca lu
crare de urlă şi cu comori artistice; începută în 
832, sfirşită In 1071.

SAN MARpfO, republică mică în Italia cen
trală (muntele Titano şi împrejurimi); 61 km. p., 
12.812 loc.

SAN PETERSBURG «*- FETERSBnBO.
SANREMO. oraş în Italia (prov. Porto-Mauri- 

zio); 16.000 loc. CUmă excelentă; mulţi vizita
tori streini, mai ales In timpul iemei.

SAN SALVADOR, cap. rep. Salvador.
SAN STEFAN'O, sat lingă Constantinopol. 

Aci s’a încheiat, la 3 Martie 1878, între Rusia şi 
Turcia, un tratat de pace, revizuit prin congresul 
de la Berlin.

SANS-SOUCI [sar susi]. castel imperial lingă 
Postdam (Prusia). De el se leagă povestirea ou ex
presia devenită celebră: Slnt judecători la Berlin.

SÂNT’ ELENA, insulă iv SFiNTA ELENA.
SANTIAlGO © provincie în Ciuli, t ® oraş, 

cap. Statului Chili ; 333.000 loc. t ® oraş în 
Mexic. U © oraş în Peru. H ® — de oompo8teiia,'oraş 
In Spania; 25.000 loc. K ® oraş în Cuba.

SANTONI, medic francez, venit în Moldova 
cu misiunea franceză în epoca refacerii armatei 
noastre şi mort acolo în timpul războiului. .

SAPHIR HORITZ (*1793 ti 858), scriitor satiric 
german; a trăit în Viena, Berlin şi Mflnchen, unde 
a ocupat şi o funcţiune la teatrul Curţii. Op. pr. 
Scrieri diferite (1832), Noi scrieri diferite (1832), 
Prostii, proverbe şi şarje (1837).

SARACCO OIUSEPPB (*1821 tl907), om politic 
italian, senator, ministru cu Depretis şi Crispi; 
economist; prezident de consiliu în 1900 cînd fu 
ucis Umberto.

SARACHINO OHEOROHE zis CRiTEANU, medic 
grec stabilit în Muntenia pe Ia 1685.

SARAFOLA, com. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Periam; 3.574 loc.

SARAGOSA (= spân. ZABAGQZA,), oraş în 
Spania, fosta capitală a fostului Stat Aragon; ca. 
114.000 loc., are o veche universitate, un pod din 
sec. XV.

SARAJEVO (şi SERAJEVO), oraş în Iugoslavia 
(Bosnia); 60.087 loc. Acolo au fost ucişi Franz 
Ferdinand, moştenitorul tronului Austriei, şi soţia 
sa în 1914 (28 Iunie st. n.), fapt care, prin compli
caţiile ulterioare, a deslănţuit războiul mondial.

SARANDI FROSA (* 1840 . . .), artistă drama
tică roniâncă. A fost între primele societare ale 
Teatrului Naţional din Bucureşti, conf. legii din 
1877. A creat multe roluri în comediile lui Alco- 
sandri şi în multe piese streine. S'a retras în 1897.

SARASATE PABLO (*1844tl908), violonist 
spaniol, cunoscut în Europa şi în America.

SARGEY ţsarse] FRANCisc (*i827 tl899), critic 
francez. A fost profesor în diferite oraşe; ziarist 
în Paris: 33 de ani a publicat în ,,Le Temps” ar
ticole de critică dramatică (1867—1899), reunite 
în mai multe volume după moartea lui: Quarante 
ans de Ihiatre (1900—1902). A publicat şi cîtcva 
romane.

SARDANAPAL (grec. SARDANAPALLOS, asir. 
ASURBANiPAL), person. legendar, rege al Asiriel 
pe la 836 a. Chr , după care s'a distrus imperiul 
lui; povestirile antichităţii greceşti 11 prezintă ca 
un suveran toarte bogat şi desfrlnat.

SARDICA, fost oraş roman cam In locul unde 
e astăzi Sofia (Bulgaria).

SARDINIA (ital. SAROEONA), insulă 
rea Medi’tcrană, despărţilă de 
Corsica prin strîmtoarea Bonifa- 
cio;aparţine Italici;24.lOOkm.p.;
853.000 Ioc;capit. Cagliari. După 
ce a fost provincie romană, u 
fost stăpînită de diferiţi barbari, 
de Bizantini, de Aragonezi, de 
Austria, de Savoia (17201, cu 
care a format regalul Piemontu
lui şi Sardiniei, în jurui căruia 
s’a pregătit unitatea Italiei.

SARDOU [. . .d l] VIOTORIEN 
(*1831 tl908), autor dramatic fr.mcez. Avlnd o 
mare uşurinţă şi mult simţ teatral, a avut mare 
succes cu piesele sale, traduse şi în alte limbi;

Ma-

Sardou.
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membru al Academiei Franceze (1877). Op. pr.: 
Nos intimes, 1861 (trad. rom. „Amiciifalşi”), La 
familie Benoitm, 1865; Rabagas, 1872, satira po 
Utică; Daniel Rochat, 1880; Divargons, 1880; 
Madame Sans-ggne, 1893; Patrie, 1869, cea mai 
frumoasă din dramele sale; La Haine, 1874; 
Fedora,' 1882; La Tosca, 1887, după care s’a 
lucrat opera ou acelaşi nume de Pucclni. Pe 
scena Teatrului Naţional s’a jucat cu mai mare 
succes: Patrie, Nos intimes şiDivorţons.

SARlQiA, podgorie In jud. Tuloea.
SABlCHIpI, corn. rur. In jud. Tuloea, plasa 

Babadag; 3.790 loc. Circ. com. cu 6 sate (1929).
SARIGHlpL-DE-VALE, corn. rur. In jud. 

Tulcea, plasa Tulcea; 2.495 loc'. După legea din 
1929, sat circ. Saiinasuf.

SARMISEGETHXTSA (SÂBHXa&GETHUZA) (Ţ) 
cetatea regală a Dacilor, se afla In ţinutul Ha
ţegului, pe lingă satul Grădiştea. A devenit, după 
cucerire, o importantă colonie romană. ® sta
ţie c. f. Intre Caransebeş şi Subcetate.

SARRATL [saral] madbicb (tl929), general 
francez. A comandat. In cursul marelui războiu, 
frontul aliaţilor la Salonic.

SARRE (germ. SAAB], rlU In Franţa şi Prusia, 
lung. 235 km., se varsă In Moselle. In basinul 
acestui rîu pe teritoriul german se află importante 
mine de cărbuni. Prin tratatul de la 'Versailles 
aceste mine au fost cedate Franţei, ca compensaţie 
pentru minele de cărbuni din Nordul Franţei 
distruse de Germani. Administraţia acestui teri
toriu a trecut In seama Societăţii Naţiunilor pe 
timp de 15 ani (din 1920), iar după expirarea 
acestui termen, populaţia lui va decide prin vot 
cărei suveranităţi voeşte să aparţină.

SARREGUEMTNES, oraş In Franţa, pe rlul 
Şarre; 14.000 loc.; are fabrici de porţelanuri, de 
săpun, de fierărie, etc.

SARSiNLAR, com. rur. In jud. Durostor, la 
18 km. de Turiucaia. In apropiere a fost In timpul 
marelui războiu. In ziua de 5 Septembrie 1916, o 
luptă Intre trapele noastre şi cele germano-bul- 
gare, terminată cu Inlrlngerea noastră.

SABTO ANDBEA DEL (*1488 tl539), pictor ita
lian. A lucrat fresce In diferite biserici; a fost che
mat şi In Franţa de către Francisc I.

SASANIZI, dinastie regală care a domnit In 
Persia de la 226 pină la 651.

SAS CA hontahA, com. rur. In jud. Caiaş, plasa 
Răcăjdia; 2.000 loc.

SASGRIZ, com. rur. jud. Tlmava-Mare, plasa 
' Dan^ lingă Sigluşoara, are biserică-cetate şi ce- 
tăţuie pe vlrf de deal.

SASGţJT, com. rur. jud. Pntna, plasa ca ace
laşi nume. Staţie c. f. lingă Adjnd.

SASUL IAHCU •*- lAHCn BASUL.
SAŞI, colonişti germani chemaţi In Transil- 

vdnia de către regi unguri (Andrein u ş. a.) prin 
sec. xu, XIII şi urm. Ei au fost grăniceri şi an orga
nizat sate şi oraşe In părţile In cari eran aşezaţi. 
Centrele lor principale stat jud.: Sibiu, Braşov, 
Tlmavele, Bistriţa.

SATCHINEZ, com. rur. In jud. 'Hmiş-Toron- 
tal, plasa Vinga; 2.776 loc.

SŞTHAS CtWBTAHTDf (*1842tl914], istoric 
grec. Op. pr. Documents inedit* relali/s ă FAis- 
toire de la Grece au moyen-âge (8 volume tip. 
Paris) şi Bibliatheca graeea medii aevi. Acestea
şi alte lucrări ale lui ne intc- ,--------- ----------
resează de aproape pentru epoca 1
inflnenţei greceşti asupra cui- - j 
turii noastre. __

SAXULţTNG ® com. rur. ta 
Jud. Braşov, plasa Săcele; 5.991 
loc. ţi @ staţie c. f. ta Jud.
SatuMare, Intre Jibou şi Baia- 
llaie.

SATU-MAHE, jud. in Cri 
şana; cap. SatuMare-,4.902km. 
p., 368.694 loc. (1923); are 9 
plăşi, 2 com. uri», şi 207 com. 
mr. (1925); ţine de circ. Curţii-de-Apel din Ora

dea;1 are 18 şcoale primare urbane şi 329 şcoale 
primare rurale (1929); are 16 cooperative de 
aprovizionare şi desfacere cu cap. 890.217 lei şl 4 
coop. p. exploatare de păduri cu cap. 550.425

SAR-
SAV

PL.
U60CEA i

V • PL .Ol

iSeim /'•'«îs /'I BAIA MARE \

Harta jud. Satu-Mare.

JfOde|lBllSBn

Iei(1925); bisericile ţin de eparhia greco-catollcă 
şi de cea ortodoxă din Cluj.

S4.TU-MARE, com. urb., cap. jud. Satu- 
Mare. Staţie c. 1.; 65.000 loc. Are şcoală normală, 
liceu de fete şi de băeţi, şcoală profesională de fete, 
şcoala comercială superioară şi inferioară, şcoală 
de meserii.

SATU-NOU ® corn.' rur. jud. Arad, plasa 
Chişlneu; 2.215 loc. ţ ® com. 
rur. jud. CetateaAlbă, plasa 
Sărata;2.378 loc. După legea 
1929, sat circ. com. Sărata.
7 ® com. rur. jud. Ismail, 
plasa Reni; 2.703 loc. După 
legea 1929, sat circ. comu
nală Taşbunar.

SAT'VRlî (grec. csoaoB), 
dupămitologiagreco-romană, 
era zeul timpuhiL Legenda 
spune că a mÎncât mulţi din 
copiii săi; alţii an scăpat:
Intre aceştia Zevs. Ga divi
nitate italică «3a zeul se mă- r 
năturilor şi in amintirea lui’ 
se făceau serbările zise sa- 
tumale (lat. satumaUa). In 
timpul acestora, nu se ţinea 
tn CTaima deosebirea de rang 
sodaL

SAUL ("ca. 1115 tea. 1055 a. Chr ,) primul rege 
al Israelîţilor, care i-a scăpat «le Ammoniţl, Moa- 
biţi, TTiHctwit ş a. A «lomnit 40 de ani şi s’a
CTimefa TWqî jt aivnt 7'fîi< înmaţiil «an a fost David. 
dfCTmnat de Dmnnezeu prin profetul SamueL

SAUL «tHHimtiHK, medic grec stabilit ta Bucu
reşti pe la 1764, a trecut apoi la laşi (1776), a fost 
cttva timip agent al domnitorului Costache Mo- 
nm la Poartă, apm a trăit ta Sibiu şi mai mult ta 
Bucureşti. 'Vorbeşte despre el Şincal ta „Cro
nica "sa.

SAQKA® baltă ta jn«L Tulcea. f ® mănăstire 
de «âlugări ta jucL Tulcea.

SAUBSUBE [susor] HOBant ne ('174011799),
IiiiicMini şi geolog elveţian. A fost profesor la Aca- 
dspnia dmrn Geneva; a cenceSat mnnţn patriei sale, 
nictadn-se ptaă la virfidl ălout-BIanc; a studiat 
gheţarii, a descoperit diferite minerale, a inventat 
diltaîte instmmfiate (ca hîgionietrnl, care-i poartă 
rmmeSe, iiliTiTHainviimetTinil, fâanmnetjiilj electrmne- 
tnl, anemometnil). Op. pr. CStâtarte In Alpi 
(1779—1796),

SAUTKRWEB [sotem], «naş ta Franţa; ram- 
BTniiTltff viBinri albe.

SAVA, rta ta Ingudavia, aOaeat al Dunării

&

1859



SAV-P6 dreapta. Se varsă In Dunăre Ungă Belgrad; 
cAi lung- 712 km-PAU SAVA CEL sfinţit (*4391532), prăznuit de bi

serica ortodoxă la 5 Decembrie. Născut în Capa- 
docia din părinţi bogaţi, a renunţat la avere şi, 
deşi n’avea 18 ani, s’a retras Intr’o mănăstire. Mai 
ttrziu, a trăit citva timp în pustiu. Descoperit de 
credincioşi, a fost nevoit a face acolo o lavră (mică 
mănăstire) şi el deveni stareţ. Fiind foarte sever, 
călugării se revoltară, el se retrase în pustiu. Găsit 
şi aici, se formă o nouă iavră. El a călătorit şi ia 
Gonstantinopol de două ori ca să intervie la îm
părat pentru pacea bisericii. Mănăstirile diîi Orient 
ţin rînduelile fixate de el.

■ SAVA STRATiLAT, prăznuit de biserica orto
doxă' la 24 Aprilie. A fost general roman pe timpul 
lui AureUan. Denunţat că e creştin, a mărturisit 
şi a pierit ca martir.

SAVA (BIMBAŞA) m- BIMBAŞA-8AVA.
SAVA BRANCOVICI m- BRANCOVICI.
SÂVARY JBAN RENfi (*1774t 1833), general 

francez. Ministru al Poliţiei (1809—1814), guver
nator al Algeriei, 1831—33. Devotat lui'Napoleon, 
a dobîndit titlul,de duce de Rovigo.

SAVIGNY FREDERic OABOL (*1779 tl861), ju
rist german. Profesor la Marburg, Landshut, Ber
lin, a fost unul din întemeietorii ştiinţei modeme 
a dreptului în Germania, Mihail Kogălniceanu i-a 
fost elev la Berlin şi vorbeşte cu veneraţie despre 
el. Op. pr. Geschichte des BOmischen Bechts im 
Miltelalter (1815—1852).

SAVIN EGIPTEANUL, martir, prăznuit de bise
rica "ortodoxă la 16 Martie. A fost martirizat pe 
timpul lui Diocleţian şi a pierit după groaznice 
chinuri.

SAVQIA (fr. SAVOIE), regiune cuprinsă Intre 
lacul Leman, munţii Alpi şi fluviul Ron. Alipită 
Franţei în 1792, a fost separată în 1815 şi a revenit 
în 1860.
Fd SAVONARQLA OEROLAMO (*1452tl498), că
lugăr italian. A' fost dictatorul Florenţei după ce 
aceasta a fost învinsă de Francezi şi după ce Petru 
de Medicis fu gonit. Dlnd o constituţie nouă, cu 
măsuri aspre contra luxului, stîmi opoziţia unei 
părţi din populaţie şi, după retragerea France
zilor, văzu scăzlndu-i popularitatea, fu părăsit de 
toţi, fu excomunicat de papa şi muri ars pe rug.

SAX ALTENBURG (HEBZOOTUH SACHSEN-AL- 
TENBURO), ducat din Germania, 1.324 km. p., 
216.000 loc. Gap. AUenburg.

SAX-COBURG-GOTA (HERZOGTUM SACHSEN 
EOBURG-QOTHA), ducat din Germania;
1.977 km. p., 257.000 loc. Gap. Gotha.

SAX MEININGEN (HERZOGTUM SA- 
CHSEN-MEININGEN), ducat din Germania;
2.468 km. p., 278.000 loc. Gap. Meiningen.

SAX WEEVÎAR (GROSSHERZOGTUH SA- 
CHSEN-WEIMAR-EISENACH), mare ducat din 
Germania;3.617km. p.,417.000 loc. Gap.
Weimar.

SAXA-COBURG FREDERIO DUCE DE
(*1737 tl815), general austriac. A co
mandat în războiul contra Turcilor (în 
alianţă cu Rusia) şi a intrat în Bucureşti 
în 1790 împreună cu Suvarof. Soldaţii 
lui au fost numiţi de Români: Nemţii cu 
coadă (fiindcă aveau peruci). Aluat parte 

, apoi la războiul contra Franţei (1793—94).
|iit. SAXONIA (SACHSEN), Stat din Ger
mania, 'odinioară regat; 14.993 km. p.;
4.980.000 loc. Gap.Drescîa; oraşe pr. Leip- 
zig, Chemnitz, Zwickau.

SAY [se] JEAN BAPTISTE (*1767tl832), 
economist francez, profesor la Collâge 

^ de France. Op. pr. Economie politique
(1803), Cathăchisme. de Veconomie poli- 
lique (1815), Leltres a Malthus (1820).

SAZONOV SERGEIDIMITRIEVICI (* 1860 
tl927), om politic ms. A fost ambasador, 
ministru de externe în timpul războiului mondial, 
cînd a avut un rol foarte important în desfă- 

r şurarea războiului. După unele documente se

vede că n'a primit cu bunăvoinţă participarea 
României în război şi a fost lipsit de sinceritate 
în raporturile faţă de ea. S’a expatriat la în
ceputul revoluţiei, a reprezentat guvernul lui 
Denikin la Paris. A murit la Nisa.

SABĂOANI] corn. rur. jud. Roman, plasa Va- 
sile Alecsandri; 3:764 loc. Girc. corn. cu 10 sate 
(1929).

SĂCÂIiAZ, corn. rur: jud. Timiş-Torontal, 
plasa Ghişoda; 3.965 loc. Staţie c. f., lingă Timi
şoara.

SAcâRÎMB, cdm. rur. jud. Hunedoara; 
790 loc. Mine de aur şi argint.

SĂCAŞIANJ, staţie c. f. jud. Sălaj între Ga- 
reii-Mari şi Sărmăşag.
t' sAcel ® staţiune balneară în jud. Gorj, 
plasa Gărbuneşti. t (D corn. rur. jud. Maramureş, 
plasa Iza; 3.696 loc. Petrol.

SACUENI ® corn. rur. jud. Bihor, plasa Să- 
cuenl; 5.142 loc. Staţie c. f. pe linia care duce de la 
Oradea la Găreti-Mari prin Episcopia Bihorului. 
® fost judeţ în Muntenia w- saao.

SACUI (ung. szEeeltee, germ. szebxer), po
por din Transilvania, după unii resturi ale Hu
nilor, după' alţii o ramură a Ungurilor amestecaţi 
cu alte neamuri. Mai probabil colonii ale Unguri
lor trimise de regii lor prin sec. xi în valea Mure
şului, a Tîrnaveior, pentru a apăra acele părţi 
de invaziunile Pecenegilor şi Gumanilor. Eilocuesc 
în jud. Trei-Scaune, Giuc, Odorheiu şi parte din 
Mureş. Avînd o sumă de privilegii din partea 
regilor unguri, au desnaţiofializat în cursul tim
pului mulţi Români. ' ,

SAhASTRIA, schit jud. Botoşani; are bise
rică zidită de Arhiereul Ghe- 
sarie Sinadon şi alţii în 1857, şi 
alta zidită de Arhimandritul Ra- 
fail în 1842.

sAlaceA (sAlAcea), corn. 
rur. jud'. Sălaj, plasa Valea-lui- 
Mihaiu. -3.600 loc.

SAlAJ, jud. în Grîşana; cap.
Zalău; ' 3.815 km. p., '241.037 
loc. (1923); are lO plăşi, 3 corn. 
urb. şi 267 corn. rur. (1926); face stema jud. Sălaj, 
parte din circ. Gurţii-de-apel din 
Oradea; are 3 şcoale primare urbane şi 277 şcoale 
primare rurale (1929); 8 cooperative de apro'vi- 
zionare şi desfacere cu cap. 329.968 lei (1925). 
Bisericile ortodoxe şi unite ţin de respectivele 
episcopii din Oradea.
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Harta jud. Sălaj (legea 1925).

SAx,ARD (SALABD), com. ruT. jud. Bihor, plasa 
Sălard; 2.600 loc. Staţie c. f. între Gheorgheni şi 
Reghin.
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. sAXiAtruC, munte jiid. Muscel.
SAIjAUŞ, munte Jn Carpaţi In Cehoslovacia 

Ia hotarul ae N. V. al Transilvâniei.
SAXCIILE, corn. rur. jud. Prahova, plasa Dră- 

gănesti; 2.600 loc. După legea 1929, sat oiro. corn. 
Ciorani.

SAlCIUA-DE-JOS, staţie c. f. jud. Turda, 
pe linia Îngustă Turda—Airud.

SALCţUA-DE-SUS, com. rur. jud. Alba. 
Mine de fier.

SĂLCUŢA ® com. jur. jud. -Tighina, plasa 
Sturzeni; 3.241 loc. Dlipă legea 1929, satcirc.com. 
Taraolia. f ® staţiec.l. jud. Dolj, linia Craiova— 
Calafat.

SALIŞTE, com. rur. jud. Sibiu, plasa Sălişte; 
4.200 loc. Staţie c. L linia laterală Sibiu—Alba- 
lulia. Are gimnaziu, 2 şc. comerciale si 1 sc". de 
menaj (1929). ■

SALiŞTEA-DE-SUS, com. rur. jud. Maramu
reş, plasa Iza; 3.366 loc.

sAnAtAUCA, sat în jud. Soroca, plasa Văs- 
■căuţi; 2.289 loc. , •

sApîNŢA, com. rur. jud. Maramureş, plasa 
G!rnpulung-la-Tisa_; 3.548 loc.

sAptAm&a, revistă politică sub conducerea lui 
C. Panu, Bucureşti 1901—1910.

SAbata ® staţie balneară jud. Bacău., t ® 
com. rur. jud. Getătea-Albă, plasa Sărata; 2.393 
loc. Circ. com. cu 6 sate (1929). Staţie c. f. Intre 
Basarabeasca şi Cetatea-Albă. ţ] ® rlu in jud. 
Cetatea-Albă; se varsă în lacul Cunduc.

SARATA-MONTEORU ® staţiune baln. 
jud. Buzău. H ® s.-galbena, com. rur. In jud. 
Lăpuşna, plasa Hlnceşti; 3.553 loc. După legea 
1929, sat circ. com. Hlnceşti.

SĂRAria, com. rur. In jud. Cetatea-Albă, 
plasa Tusla; 4.928 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Divizia.

SĂRAŢEANU constantin (t1 1903), fost pro
curor general al Curţii de Casaţie.

sArAţeaNU constantin (* 1862), fost con
silier la Curtea de Casaţie, fost ministru de in
terne (1918), fost regent (1929—1930).

SArAţEL (sau SEREŢEL), staţie c. f. jud. Nă- 
săud între Mihaiu-Viteazul şi Bistriţa.

SArAţICA, com. rur. jud. Tighina, plasa 
Sturzeni; 2.018 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Manzîr.

SArINDAR, numele unei foste biserici din 
Bucureşti (Calea Victoriei în faţa Cercului Mi
litar), zidită de Mateiu Basarab în 1652, pe rul- 
neie alteia mai vechi.. Era a 40-a (de aci numele, 
după o vorbă grecească), adică ultima din seria 
celor 40 ce făgăduise că va clădi In timpul domniei 
sale în diferite părţi aie ţării. S'a dărîmat în 1896.

SARINDARUL-DE-JOS, sat în jud. Ilfov, 
plasa Fierbinţi; 2.386 loc. După legea din 1929, 
sat circ. com. Dridu.

SARMAŞ, com. rur. jud. Mureş, plasa Topliţa; 
2.800 loc. 'staţie c. f. linia Ludoş-de-Mureş—Bi
striţa. " '

SArMÂŞAG, staţie c. f. jud. Sălaj pe linia 
Careii-Mari ş'i Zalău.

SARMAŞEL, com. rur. jud. Cluj. Gaz metan. 
Staţie c. 1. pe’linia Ludoş-de-Mureş—Bistriţa.

SÂRTJIiEŞTI, staţie c. f. jud. lifov, linia- Bu
cureşti—Constanţa între Brăneşti şi Lehliu.

SASENI, fostă mănăstire în jud. Buzău, com. 
Gura-NÎşcovului. Rezidită de episcopul Chesarie 
în 1835.

SATMAR în loc.de satu-maee (••- acest cuy.). 
E o formă mai veche, probabil formată de Un
guri în terminologia administrativă, Eminescu i-a 
dat valoare întrebuinţînd-o: ,,Din Sătmar pînă’n 
Săcele...”.

SAinjESCU GEORGE (*1799ţ ....), profesor şi 
publicist român. A-trăit în Iaşi, a publicat cărţi 
didactice (Abeaedăr, 1832 şi urm.. Gramatici, 
1833), poezii în AlMna romănească (1842 şi urm.), 
fabule (1837) şi diferite articole istorice şi filologice. 
Se socoteşte că ei este autorul misUficării cu Cro
nica lui Huru. (•»■ acest cuv.).

I. Sbiera.

SAULESCU mihail (*1888tl9i6), poet ro- SAL- 
mân. A publicat, începînd din 1909, poezii în dl- op A 
ferite reviste („Sămănătorul”, ,.Ramuri”, ;rFla- 
căra”, „Luceafărul” ş. a.) şi un volum intitulat 
Viata. Mai are şi o dramă Săptămlna luminată.
A murit in războiu in primele lupte de la Predeal.
Acolo i s’a ridicat în 1930 im monument.

SAULESCU mihail m- SEULESOU.
SAVţNI ® com. urb. în jud. Dorohoiu, plasa 

Başeu; 3.800 loc. După legea 1929, circ. com. 
cu 3 sate. t ® com. rur. jud. Ialomiţa, plasa Ţăn- 
dărei; 2.623 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Ţăndărei. Aci au fost internaţi ostaticii români 
sub ocupaţiunea germană.

SAvÎRŞIN, staţie c. f .jud. Arad, între Deva 
şi Radna.

SBIERA lOAN G. (*1836 tl916), istoric român.
Profesor de limba română la liceul 
din Cernăuţi, apoi la,Universitatea 
înfiinţată în 1875, membru al Aca
demiei Române (1866); a urmat în 
parte ideUe filologice ale lui Aron 
Pumnu. A publicat monografii des
pre cîţiva scriitori {Grigore Ureche,
1884, Aron Pumnu, 1889), cercetări 
asupra istoriei noastre (Originea ,
Românilor, 1878, Traiul Românilor 
înainte de fundarea staturilor na
ţionale, 1890, O pagină din istoria 
Bucovinei, 1899, Conlribuire pentru o istorie so- 
ţială, 1906), asupra literaturii {Mişcări culturale 
fi literare, 1897), şi asupra lolklorului {Ler 
Doamne, 1865. Poveşti populare, 1886, Colindă, 
cîntece de stea, 1888). O lucrare de mare interes 
este publicarea — cu studii şi note—a Codicelui 
VoToneţean, 1885.

sbubAtorul, poezie de Heliade Rădulescu, publi
cată întîiu îh „Curier de anibe sexe” Periodul IV.

SCALA, teatru în Milano, construit în 1776—
1778; socotit ca avlnd una din cele mai bune trupe 
de operă din Europa .

SCALIGER lULlUB CE'sAR (*1484tl558), filolog 
şi medic italian. A publicat un pamflet Contra lui 
Erasm (1528), comentarii asupra operei lui Hip- 
pocrat (1538), o Poetică ş. a.

SCANDERBEG GEORGE (*1414tl464), pa
triot albanez, cara, deşi crescut 
la curtea Sultanilor şi deşi îmbră
ţişase isiamismul, se revoltă con- ’ 
tra Turcilor şi purtă lupte timp de 
peste douăzeci de ani, alilndu-se 
cu Regele Ungariei şi cu loan Hu- 
niade, voevodul Transilvaniei. A- 
mintirea lui este venerată de Al
banezi, cari îl numesc de obiceiu .
George Caslriota. ,,

SCANDINAVIA, numele dat:Ş*i-J 
marii peninsul’e de la N. Europei, 
care cuprinde Suedia şi Norvegia. *

SCARRONpaul (*1610tl660), ' 
poet satiric fr^cez. Op. pr. Ro- Scanderbeg. 
man comique.

SCAVINSCHI DANUL (-ţ- ca. 1830), scriitor ro
mân. Era’ farmacist. A publicat versuri şi traduce
rea comediei „Democrit” de Regnard. C. Negruzzi 
l-a făcut cunoscut piin scrisoarea în care-i po
vesteşte viaţa.

SCAeni, staţie c. f. jud. Prahova, linia Ploeştl- 
Văleni. ’ ____

SCAenh-DE-SUS, sat tn jud. Soroca, plasa 
Tîmova; 2.881 loc.

ScARIŞOARA ® com. rur. jud. Romanaţi, 
plasa Oltul-de-jos; 2.079 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Babiciu. ţ ® com. rur. jud. Turda, 
plasa Glmpeni; 2.010 loc.

SCARIŞOREANXT constantin (*1869), ge
neral român. S’a distins în luptele de la Topraisar 
şi Amzacea (19 Octombrie 1916), in luptele de pe 
Neajlov (Noembrie 1916) şi la Mărăşeşti. Numele 
lui s’a dat unei comune din jud. Constanţa, care 
cuprinde 3 sate (Amzacea. Scărişoreanu şi Maior 
Chiriacescu).-
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SCE-
SCH

SCţPTICI.ţ filozofi greci, cari profesau doc
trina Indoelii,'formulată Intliu de Pyrrhon.

SCEVOLA uncius, erou roman legendar (sec. 
vi a. Chr.). Pe clnd patria sa era In războiu cu 
Etruscii, el pătrunse în tabăra inimică şi cercă să 
ucidă pe regele Porsena, dar, nereuşind şi fiind. 
prins, îşi arse mina dreaptă, spunlnd că slnt alţii 
sute de tineri In Homa gata să facă acelaşi lucru. 
Legenda spUne că Porsena a părăsit asediul ce
tăţii.

SGHATFH/VU3EN [şal...] (ir. SCHAFFEOUSE], 
oraş in Elveţia, pe Rin; 18.500 loc. Are o catedrală 
de la 1104, un turn din 1564.- In apropiere este o 
vestită cascadă a Rinului. Aiecsandri a descris-o in 
poezia sa „Căderea Rinului”.

SGHAUMBURG-LJPPE, [şaă...] principat In 
Germania' supr. 340 km. p., ca. 48.000 loc. Cap. 
Bvckeburg. ln 1929 s’a alipit la Prusia.

SCHEELE 0ABLţ(*1742tl786), chimist suedez, 
descoperi clorul, manganeml, glicerina, acidul 
arsenios.

SCHELER MAX [şe...] (*1874 tl928), filozof 
german. A^fost profesor In Colonia plnă In 1918. 
Op. pr. Jurnalismul In etică. Eternul In om.

SCHELŞTTI OEOROE (*1837 tl887), compozi
tor romăn. Profesor la Conservatorul din Iaşi; 
a compus muzica pentru multe poezii.

SCHELţTTI NICOLAE (*1836tl872), ofiţer 
romăn. A înaintat plnă la padul de colonel (1869). 
Colaborator la Convorbiri literare: trad. ¥aust şi 
Werther de Goethe, şi diferite poezii de ScMller, 
Goethe şi Heine.

SCHELLING [Şă -I FBIEDBICH (*1757tl854), 
filozof german. A fost profesor la lena (1795), Ia 
Warzburg (1803), la Erlangen (1820), la MOnchen 
(1827). El Începe prin stabilirea principiului că 
eul este singura realitate şi că obiectul filozofiei este 
a stabili cum eul se opune lumii; mai tlrziu Îşi trans
formă teoria Intr’un idealism obiectiv. Op. pr. 
Filozoiianaturii,il9T; Filozofia şi Religia, 1804; 
Expunerea sistemului, 1801.

SCHŞWItZ [şeviţ] ANTONiu ( 181511879), 
profesor sas din Transilvania, trecut In Muntenia 
pe la 1840 ca profesor In familii boereşti. în 1847 
a deschis In Bucureşti un pen
sionat particular autorizat de 
Eforia Şcoalelor, împreună cu 
Raoul de Pontbriant. De la 1850 
a rămas singur şi l-a condus plnă 
In 1875, clnd s’a asociat cuplo- 
BENTIN THIERRIN (*1849t 1907), 
originar din Elveţia, venit ca 
profesor In 1872, şi institutul s’a 
numit Schewitz Thierrin. Noul 
director l-a condus plnă la moar
te, iar după aceea a luat condu
cerea fiul său Gabriel Thierrin, 
care-1 conduce In prezent (la în- 
ceputcu colaborarea lui G. Longinescu). Institutul 
ă avut la Început numai cursul primar; mai tlrziu 
s’au deschis şi trei, apoi patru clase gimnaziale, 
în primele timpuri ale existenţei lui a Împlinit un 
gol In Invăţămlntul nostru, fiind şcoale puţine, 
şi a atras chiar elevi din ţările vecine. Se dădea 
mare atenţie educaţiei şi limba de predare era 
franceza, apoi franceza şl germana, mai tlrziu, 
fireşte, s’au făcut cursurile in româneşte, dar 
limbile streine au fost cultivate cu stăruinţă.

SCHILI.ER [şiler] FRIEDRichde (*1759tl805), 
poet german. După o tinereţe petrecută In servi
ciul ducelui deWQrtemberg ca medic de regiment, 
fuge din acest stat şi rătăceşte prin diferite oraşe 
germane, scriind piese cu caracter revoluţionar şi 
cu fond filozofic profund {Hoţii, 1781; Fiesco, 
1783; Intrigă şi amor, 1784) şi poezii lirice mai 
puţin reuşite. Mai tlrziu e numit profesor la Uni
versitatea din lena, se căsătoreşte, se ocupă cu 
istoria şi intră In legături de amiciţie cu cei mai 
Însemnaţi scriitori ai epocei. Intre cari Goethe, 
cu care rămlne legat plnă la moarte. Aceste îm
prejurări li dau o nouă putere de mimcă şi-l fac 
să lucreze mult, să publice opere de valoare şi să-şi

Schewitz.

Schiller.

învingă efectele boalei de piept care, totuşi, IE 
dobori Înainte de timp. In această epocă scrise mai 
multe drame istorice, poezii epice mai lungi şl 
vestitele lui balade. Operele lui slnt numeroase- 
şi de mare valoare. El şi cu Goethe slnt şi astăzi 
socotiţi cei mai Însemnaţi poeţi ai Germaniei. 
Amintirea lui s’a conservat cu putere şi. In 1859. 
s’au făcut In diferite ţări europene serbări pentru 
centenarul naşterii sale. La noi asemenea a fost 
unlfestival şi că acel prilej a scris Heliade Rădu- 
lescu cunoscuta sa poezie La Schiller. Trad. româ
neşti foarte numeroase: a) piese 
de teatru: Wilhelm Teii (de B.
Marian, 1908, de St. O. losif,
1913), ifofii (de I. Negruzzi,1871, 
de V. Ghiull, 1908), Cornetul (de 
M. Vitlimescu, 1839), Conjuraţia ' 
lui Fiesco (de I. Ne^uzzi, 1871, 
de V. Ghiull), Fecioara din Or- 
leans (de S. Grossmaim, 1878, 
de Maria Cunţan, 1909), Intrigă 
,si amor (de I. Negruzzi, 1871, 
de V. Ghiull, 1910), Don Carlos 
(de M. Locher, 1888, de V. Ghiull,
1908, de G. Goşbuc, 1910), Maria Stuart (de I. Ne
gruzzi, 1887), Zestrea Suzetei (de A. Pelimon, 1872), 
Părăsitul (deWinterhalder, 1859), Moartea luiWal- 
lenstein (de E. M., 1864), Omagiul artelor (de N. 
Quintescu, 1882), Nepotul ca unchiu (de Petra Pe- 
trescu, 1880). b) Poezii epice şi lirice prin diferite- 
reviste: Clnteculclopo'ului (de A. Stern, 1869,deS. 
Vlrgolici, 1872, de Rucăreanu, 1872, de A. Pelimon, 
1872, de Toma lorgu, 1909), împărţirea pămintu- 
lui (de I. Many, 1846, de G. M., 1858, de P., 1872, 
de Al. Radu, 1882, de D. G. lamandi, 1899), Ca
valerul Toggenburg (de Heliade, 1868, de D. G. 
lamandi, 1899), Vtnătorul Alpilor (de Z., 1839, 
de A. Mure.sianu, 1851, de V. Tempeanu, 1912), 
Vrednicia fem"ilor (de Velia, 1845, de S. Vlrgolici, 
1872, de Toma lorgu, 1909), Pruncucigiaşa (de 
Scheletti, 1868, de T. M. Stoenescu, 1883), Spe
ranţa (de Velia, 1845, de S. Vlrgolici, 1872, de P. 
G., 1888), Inelul lui Policrat (de D. Onciul, 1876, 
de Gh. Adamescu, 1898), Minuşa (de M. Emi- 
nescu). Florile (de A. Petrinu, 1875, de T Stoe
nescu, 1881), Copilul la izvor (de 7, 1838, de N. 
Schelitti, 1869, de I. Negruzzi). c) alte scrieri: 
Istoria războiului de 30 de ani (de G. de Lenş, 
1875).

SCHIN./^ CONSTANTIN (*1838tl913), jurist ro
mân. A fost prim-prezident al. Curţii de Casaţie.

SCHINA OEOBGE (*1844ti905), jurist român. 
A fost consilier la Curtea de Casaţie.

SCHINA GHEOBOBE, medic grec stabilit In Bu
cureşti pe la 1804.

SCHITUL DURĂU, staţiune climaterică Un
gă Piatra Neamţ, llngămănăstirea cuacelaş nume; 
600 m. altitudine.

SCHITUL GOLEŞTI, sat, fost schit tn jud. 
Muscel. Staţie c. f. Ungă Clmpulung. Mină delignit.

SCHITUL-MARE, fostă mănăstire In Buco- 
viaa, zidită — după I. G. Sbiera — de Cniahi- 
niţki pe la 1612. O biserică a fost zidită de Maria, 
fiica lui leremia Movilă. S’a risipit pe la 1786.

SCHLEGEL [şlcgăl] AUGUST WILHELM (*1767 
tl845), scriitor german, profesor la Bonn, susţi
nător al romantismului. Op. pr. Curs de artă şi 
literatură dramatică (18111, Observaţiuni asupra 
limbii si literaturii provensale (1818). H frederic 
(*1772tl829), scriitor, frate cu precedentul. Op. 
pr. Istoria literaturilor vechi si moderne (1815), 
Limba şi filozofia Indienilor (1808).

SCHLEIERMACHER [şlal..] FBIDEBIC (*1768 
tl834), teolog şi moralist german, profesor la Uni
versitatea din Berlin (1810), membru al Academiei 
de ştiinţe (1811). Op. pr. Expunerea credinţei cre
ştine după principiile bisericii evangelice (1821).

SCHLESWIG [şlesvig] (fr. slesvig), ţinut In 
peninsula .Jutiand, fost In vechime un ducat, a 
aparţinut Danemarcei plnă tn 1866, clnd a fost 
anexat de Prusia şi s’a reîntors In parte la vechia 
patrie In urma unui plebiscit (1920).
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8CHLIEMANN [şUman HElNRlCH(*1822tl890), 
arheolog german. A studiat ruinele Troici, t&ctnd 
«ercet&ri la faţa locului mai mulţi ani (de la 1871), 
a condus multe săpături Ia Micenc, la Tirint, in 
Insula Itaca. Op. pr. Trojanische Allerlhitmer 
(1874), Mvkmae (1878), llios (1885).

SGHX.TJMBERGER GUSTATE LEON (*1844 
-(•1929), istoric francez. S’a ocupat mai ales cu 
Istoria bizantină {Epopeea bizanlinăla finele sec. 
X, 3 voi.; Niciphore Phocas, 1890; La prise de 
Constanlinople; Byzance et eroisades, 1927). A 
fost membru onorar al Academiei Romăne (1925).

SCHMIT CBISTOFOB CANONIC (* 1768 fi894), 
scriitor german. Cunoscut prin cărţile pentru 
copii, traduse în multe limbi. După acestea a al
cătuit I. M. Rtureanu o mare parte din operele 
destinate copiilor şi tinerimii.

SGHMIDT wiLHBLM (*1830 ....). fost profe
sor la liceul romano-catolic din Sibiu (1854) şi 
apoi la Cernăuţi (1868). A publicat despre Ce
tatea tamiliei Huniadi {1865), Ge(işi Daci {i85T), 
Mnele Datini ale Bomănilor din Transilvania (1866). 
< SGHNEIDER PAUL HENBI (*1849 tl898), mare 
industriaş şi om politic francez. A continuat opera 
tatălui său iosefh-eugEne (’1895tl875), înte
meietorul uzinelor metalurgice de la Creusot.

ŞGHâNBRUNN [ş6n...], sat in Austria lingă 
Viena: un parc vestit şi un castel de vtnătoare ri
dicat de Maria Tereza (terminat în 1750).

SGHOPENHAUER [şop...] ABTHUB (*1788 
-(•1860), filozof german. A fost profesor la Berlin, 
apoi s'a retras la Frankfurt. Op. pr. împătrita ră
dăcină a raţiunii suficiente 

. (1813), Lumea ca voinţă si 
reprezentaţie, 1819, încercare 
asupra liberului arbitru (1841). ' i
Din operele lui a tradus în 
limba franceză I. A. Canta- 
cuzino: Lumea ca voinţă...
{1888), Critica filozofiei Kan
tiene (1389), Aforisme (1890), 
iar în rom. Titu Maioroscu:
Aforisme asupra înţelepciunii 
In viaţă (1890); C. Pestreanu:
Viaţa, amorul si moartea: A.
Luca: Durerile lumeţ (19101. Alta: Femeen, 1913.

SGHOTT [şnt] fraţi ABTHUB (*1314 tl875) şl 
ALBBBT. scriitori germani. Primul a locuit mai 
mulţi ani în Banat, unde a cules basme româ
neşti, ne cari ie-au publicat împreună (1845).

SGHRADER [şrader] otto (*1855 ■f;1919), fi
lolog german, fost profesor la Universitatea din 
lena, membru corespondent al Academici Ro- 
mlne (1891). Op. pr.: Linpnslisch-historlsche 
Forschunoen zur HandelsfjeschiclUe und Waren- 
kunde-, Erforschung des indoger- 
manischen AUerlums-, Erei, cine 
sprachgeschichlliche Betrachtung.

SGHUBERT[şu...]FBANZ(*1797 
tl828), compozitor austriac. A tăcut 
jDrimclc compoziţii la 14 ani; a 
lăsat aproape de 1.200 lucrări.

SGHUGHARDT [şuhard ] Huoo 
(*1842tl927), filolog german. A 
trăit cîtva timp în Elveţia fran- 
ceză şi în Italia. Profesor do filo- achubert. 
Ingie romanică la Universitatea din Leipzig, Ia 
Hallc, la Graz. Op. pr. Wokalismus der Vul- 
gărlalcins, 1866; Veber Ilasdeus altrumănische 
Texte, 1830; Wcltspracheund Weltsprachen, 1894. 
Membru onorar al Academiei Române (1877).

SCHULLER[şulcţ1]JOHANN KABL (*1794tl865) 
profesor şi scriitor sas din Sibiu. A studiat tre
cutul poporului său şi al Românilor. S'a ocupat 
cu probleme importante pentru noi: latinitatea 
limbii (1831), începutul Românilor si limba lor 
(1844), povestea mănăstirii Argeşului (1858) şi cu 
folklornl nostru: Colindele (18li0), ctc.

SGHULZE-DELITZSGH [şulţc-dclicl] HSE- 
MANN (*lS03tl883), economist german. A fost 
magistrat, deputcOt; a format societăţi pentru cum
părarea în comun de obiecte alimentare, luptlnd

Schopenhauer.

Rohert
Scbumaim*

prîD principiul asociaţiei contra teoriei socialiste 
a lui Lassalle. Op. pr. Curs de economie politică 
pentru urni lucrătorilor (1874).

SGHUMANN [şu...] BOBEBT (*1810tl856), 
compozitor german. A fost direc
tor de muzică în Dresda (1844), 
în DQsseldorf (1850); a murit ne
bun intr’o casăde sănătate. Dintre 
numeroasele sale opere, se citează 
cele 4 simfonii şi 4 uverturi, apoi 
mai multe poeme; a lăsat şi un 
volum de critici muzicale.

SGHUSTER [şu...] FBIEDBIOH 
wilhelh (*l824t- ■.), scriitor sas 
din Transilvania şi profesor de la 
1346. A adunat şi a tradus poezii 
poporane româneşti, scriind asupra 
lor comentarii de mare importanţă.

3GHUTLER EUGEN (tl890), scriitor american. 
A fost ministru al Statelor-Unite în Bucureşti. A 

■scris Peter the Creat, în care se ocupă de istoria 
Românilor. A fost membru corespondent al Aca
demiei Române (1885).

SGHWARZ [şvarţ] bebthold (*ca. 1318tca. 
1384), călugăr german, considerat de unii ca in
ventator al prafului de puşcă.

SGHWARZBURG-RUDOLFSTADT, princi
pat în Germania, 941 km. p., 100.000 loc; cap. 
Budolfstadt. | s.-sondbbshausen, 862 km. p., 
90.000 loc.; cap. Snndersiiniisen.

SGHWITZ (sau soHWYTZ), canton în Elveţia; 
908 km. p., 58.000 loc. Gap. Schwtlz. împreună cu 
Uri şi Unterwalden formează originea confedera
ţiei elveţiene (1144,1206,1291). De la el şi numele 
german al întregei confederaţii: Schweiz.

SGILLA w CABţBDA.
SGIPIONE (scipio), familie lns(‘mnată In istoria 

romană, din care vestiţi stnt: lucius cobnelius, 
consul în 298 a. Chr., învingătorul Etrusciior; 
LUCIUS COBNELIUS, consul In 259 a. Chr., care a 
luat Sardinia din puterea Cartaginezilor; fublius 
COBNELIUS (*235tl83 a. Chr.), supranumit Afri- 
canus, care ocupă Cartaginea şi învinse pe Asdru- 
bal, puse capăt celui de al doilea războiu punic; 
FUBLIUS COBNELIUS AEMIUANUS (*185 a. Ctir. tl29), 
distrugătorul Cartaginei în al treilea războiu punic.

SGITHIA MINOR, numele ce purta regiunea 
Dobrogei pe vremea imperiului roman de râ.sărit.

SGI’ţ'I, popor Inseihnat în antichitate, Încui
etori ai unei regiuni ncprccise, pe care Grecii o 
aşezau la NE. Europei şi la NV. Asiei. Mezii şi 
Perşii au avut multe războaie cu ci prin Asia 
(Cirus a murit într’o expediţie de acestea), apoi 
prin Europa (expediţia lui Dariu). ilerodcpt vor
beşte de ei în cartea iv a Istoriei salo, arătlnd că 
ei se întindeau pînă la Marea Neagră şi la Dunăre.

SGÎNTEIA, schit de maici în jud. Putna, Ungă 
corn. Baloteşti.

SGOIiAS'TIGI, filozofi şi savanţi cari au pro
fesat teoriile şi învăţămlntul lor în evul mediu. 
Epoca scolasticismului începe In secolele ix-xu 
cu Sentus Erigenus, Sf. Anselm, Ahilard; ajunge 
la culminaţie cu Alberl cel mare, Sf. Toma, 
Duns Scotus-, decade cu Boger Bucun, B. Lutly 
şi prin loviturile luptelor din epoca roIormaţiuruL

SGOPLIE tm- USEUB.
SGORŢENI ® cotn. rur. jud. Lăpuşna, plasa 

Vorniceni; 2.7'38 loc. H ® corn. rur. juil. Prahova, 
plasa Prahova; 3.789 ioc. Circ. cu 6 sate (1929).

SGOTT Huao. general american, venit tn laşi 
în 1917 cu misiunea americană. Primit oficial' 
în Parlament.

SGOTT WALTEB (*1771 tl332), romancier en
glez. Unul din primii autori de romane istorice, 
vestit şi tradus în toate limbile europime. 'I'rad. 
rom. Logodnica lui Triermen (de Alex. Minesou, 
1856), Richard inimă de leu (de G. Baronzi, 1856), 
Văduva din ţara IlighlnndzUnr (de C. Navnriie), 
Fecioara de la Toro (18.S0), Oglinda măluşil Mar
gareta (de AI. lacobescu, 1919).

SCOŢIA rm- ANGLIA.
SCRIBA lazAb (tl767), scriitor grec, originar

SCKi
SCR
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CQP.dln Trapezunt. Secretarul lui Constantin Mavro- 
• ccn cordat, profesor la Academia domnească din Bu- 
O tL> cureşti. A scris; Istoria pe scurt sau paralelă ’ntre 

domnitorii Valahiei şi ai Moldovei.
SCRIB AN FILAHET (*1811 tl873), cleric ro

mân şi scriitor bisericesc (mireneşte: Vasile Po- 
pescu Scriban). Călugărit la Kiev, unde a făcut 

, studii. A fost profesor Ia Academia Mihăileană, 
la semlnariul de la Socola şi 
rector, egumen al mănăstirii 
Socola, arhimandrit, arhiereu 
cu titlul Stavropoleos, depu
tat în divanul ad-hoc al Mol
dovei, profesor la facultatea 
teolo^că, membru în comisia 
documentaJă. A publicat cărţi 
didactice [Câiihis, 1846, I- 
storia s{întă, 1847,
tiea, 1856, Istoria htserieească, fflS»ITOs-wK- 
1851).
.SCRIBAN NEOFIT (*1808 Arh. Filaret Scriban. 

tl885), cleric şi scriitor ro
mân. Călugărit la 19 ani, a învăţat la Academia 
Mihăileană din laşi şi la Colegiul Sf. Sava din 
Bucureşti; a deschis o şcoală de cîntări în măn. 
Neamţu (1843); a fost director 
al şcoalei Trei Ierarhi din Iaşi 
(1846), profesor la Semlnariul de 
la Socola (1848 — 1862); arhi
mandrit (1857); deputat în di
vanul ad-hoc din Iaşi, arhiereu 
(1861); membru în consiliul su
perior de instrucţiune; locţiitor 
de episcop la Argeş (1862). A , 
fost unul din fruntaşii luptelor ' ,î;i Vi, 
pentru unire. Adversar al orga- s, %./).■ 
nizării bisericeşti întocmită sub i i f <<
Cuza, a combătut-o ca necano- '
nlcă prin discursuri şi publica- c' ..
ţiuni [Nelegalitatea proiectului Neont Scnban. 
pentru alegerea milropolililoT şi episcopilor, 1861; 
Băspuns Guvernului şi Sinodului din 1865, 1866; 
Apărarea adevărului fată deepiscopatulnecanonic, 
1866). A făcut cărţi didactice (Catihis, 1838, Me- 
tddă p. studiul limbii elenice, 1861—62; Curs de 
istorie, 1851) şi cercetări asupra trecutului bisericii 
(Istorisire despre mitropolia Moldovei, 1857); a pu
blicat cuvlntările sale rostite la diferite ocazii 
(între cari: Cuv. la alegerea domnului, 1859; Ia 
Inmormlntarea ep. Ghenadie, 1861; la moartea 
lui Carol Rosetti, 1872; la Paşte, 1876; şi o co
lecţie de cuvinte bisericeşti, 1868), cum şi broşuri 
de propagandă în epoca luptelor pentru unire 
(Unirea şi neunirea principatelor române. Fo
loasele unirii). - în 1870 a adunat multe dlii o- 
perele sale într'un volum (încercări poetice, dis
cursuri, memoare).

SCRţBB EUO*!NB (*1791 tl861), autor drama
tic francez .A scris drame istorice, comedii cu sub
strat politic, cum şi librete de opere şi opere co
mice (Fra Diavolo, 1839; Robert Diavolul, ,1831; 
Hughenotii, 1836). La noi mai cunoscută, afară 
de libretele muzicale, este: Adrienne Lecouvreur 
(1849). Trad. rom.: Africana (1847), Berfrand şi 
Raton (de I. Văcărescu, 1847), Măgarul lui Bu- 
ridăn (de N. A. Bogdan în „FamiUa”, 1895).

SCRIO.AŞTEA, corn. rur. în jud. Teleorman, 
plasa Roşibrii-de-Vede; 2.308 loc. Circ. corn. cu 
6 sate (1929).

SGRISQBI, poezii de Eminescu; patru s’au pu
blicat în timpul vieţii lui în „Convorbiri literare”. 
A 5-a e postumă.

SCROB cABOii (*1856tl913), ofiţer român. 
Autor de romanţe cari au fost însoţite de muzică 
şi foarte răspîndite. A publicat un volum: Poezii 
eomplete, 1889.

SCXJLENI-TiRG, corn. rur. în jud. Iaşi, plasa 
Copou; 2.'986 loc. In legea 1929: Sculenii-Vechi, 
sat circ. corn. Ţigănaşi. Aci a fost. In timpul 
retragerii în Moldova, principala tabără a Cerce- 
taşilor români.

SCULIDA SHEOROHE (tl792), medic grec al

Scurtescu.

domnitorului Nicolae Caragea; a rămas In Bu-' 
cureşti, după plecarea acestuia.

SCULY bEON, medic roihân. Profesor de cli
nică chirurgicală şi-oftalmologie la Facultatea de 
medicină din laşi (1886).

SCXJMPIA, corn. riir. jud. Bălţi, plâsa Făleşti; 
2.191 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Făleşti. 
Staţie c. f. între Vasile-Lupu şi Bălţi.

SCTJPGINA, numele parlamentului Serbiei.
SCUREIU DIUITRIE (*1846 tl929), profesor ro

mân. Dricar din Transilvania, a fost cîtva timp 
institutor în Bucovina, de unde a venit în ţară 
(1866) şi a fost director al şcoalei normale din Cîm- 
pulung (Muscel).

SCURTESgU NICOLAE (* 1844 
tl879), scriitcr român. Colabo
rator la Columna lui Tfaian,
Ghimpele, România liberă. Op: ■
Rhea Silviai dramă, 1873.

SGVRTUioan (*1877tl922), 
profesor şi ziarist român din 
Transilvania, stabilit în Bucu
reşti. S’a ocupat mai ales cu stu
dierea vieţii şi operelor lui Emi- 
hescu, publicînd articole şi bro
şuri şi făcînd mai multe ediţi- 
uni ale poeziilor acestuia. Teza sa de doctorat 
de ţa Leipzig (1903) tratează viaţa şi opera îb 
proză a lui Eminescu. A fost cclaborator la rev. 
,,Semănătorul” şi cîtva timp între conducătorii el.

SCUT ARI (SKnTARi. SHEODRA) CD oraşîn Alba
nia (în vechime Scodra], ca. 30.000 loc. 1f @ oraş 
în Turcia Asiatică (Anatolia), 82.000 loc.

SGUTELNIGI, o categorie de ţărani, cari erau 
scutiţi de'orice dare către Stat, dar plăteau pro
prietarului mcşiei o sum'ă anuală. Instituţia aceasta 
a luat fiinţă în timpul domniei lui Constantin 
Mavrocordat (1741—43). După unii autori, s’a 
făcut spre a da o compensaţie proprietarilor pen
tru desfiinţarea rumâniei (iobăgie, vecinătate); 
după alţii, n’avea nici o legătură cu reforma lui 
şi se atribuiau numai boerUor dregători şi numă
rul şcutelnicilor era în raport cu însemnătatea 
funcţiunii. Asemănători, cu scutelnicii erau pos- 
luşnicii, dar existenţa acestora este mult mai 
veche (se găseşte într’un document din 1387) şi-i 
aflăm mai ales în serviciul mănăstirilor. Deose
birea între posluşnici şi rumâni, este că primii 
sînt legaţi prin obligaţii de servicii către persoana 
proprietarului (fie boer sau mănăstire), iar ru
mânii sînt legaţi de pămlntul pe care-1 locuesc 
şi se hrănesc. Iobăgia a fost desfiinţată de Mavro
cordat, posluşnicii şi scutelnicii au fost desfiin
ţaţi de Regulamentul Organic.

SEAGA, corn. rur. jud. Olt, plasa Drăgăneşti; 
2.930 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Mihăeşti.

SEBASTIANI HORACE CONTE (*1772ţl851)r 
mareşal şi om politic francez. Avu o strălucită ca
rieră militară în epoca revoluţiei şi a primului im
periu; ocupă posturi diplomatice însemnate; fu 
ministru sub Louis Philippe. Ca ambasador la 
Gonstantinopol (1806), el a avut un însemnat rol 
în desfăşurarea evenimentelor politice cari intere
sează de aproape ţările române şi cari se termi
nară cu răpirea Basarabiei de Ruşi.

SEBEŞ ® corn; urb. jud.' Alba, plasa Sebeş; 
10.000 loc. Staţie c. 1. linia Sibiu—Alba-Iulia. 1f 
© munţi, ramură din Garpaţi, se întind mai ales 
în jud. Hunedoara şi Alba. ţ © rîu jud: Alba, 
afluent al Mureşului, se varsă lîngă Alba-IuIia.

SEBIŞ, corn. rur. jud. Arad, plasa Sebiş; 2.089 
Ioc. Staţie c. f. între Ineu şi Brad.

SEGESIUNE (fr. sfiCESsroN), războiul ce s’a 
purtat Intre’statele de N. şi cele de S. ale Statelor- 
Unite Americane (1860—1865), pornit mai ales 
din pricina chestiunii sclavilor, cele din N. fiind 
pentru desfiinţarea sclaviei (aboliţioniste), iar 
cele din S. pentru păstrarea ei. Victoria a fost a 
celor din N.

SEGU, mănăstire în jud. Neamţ. întemeiată 
ca iriic schit cu o biserică de lemn în 1560 de un 
sihastru numit Zosimq.. In 1595 s’a zidit o biserică
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de zid de către Marele Vornic Ncslor Ureche, care 
6 Îngropat acolo cu soţia sa MUrojana. In jurui 
iisericii slnt mormintele mai multor episcop! şi mi- 
tropoliţi, Intre cari mitropoliţii Variaam, Sava, 
Ghedeon ş. a:

SECyi m- sAcţn,
BEOULABIZABEA AVERILOR MAnABTIRESTI, făCUtă

prin legea din Decembrie 1863, a trecut în patri
moniul statului român toate averile mănăstirilor 
Închinate în cursul timpului către diferite mănă
stiri din Orient. • '

SECURŞNI-SAT ® sat în jud. Hotin, plasa 
Secureni; 4.418 loc. Ţine de circ. corn. Secureni- 
Tîrg. H ® s.-TlRQ, corn.Tur. tot acolo; 5.536 loc. 
Circ. corn. cu 11 sate.

SECUSIGITJ. corn. rur jud. Timiş-Torontal, 
plasa Periam; 2.564 loc. ;

SEDAN, oraş în Franţa, ca. 20.CX)0 loc. Oraş 
vechiu (sec. xv), cu multe fabrici. Aci a fost In 
Septembrie 1870 o vestită bătălie între Prusieni 
şi Francezi, în care aceştia au fost învinşi şi, după 
aceea urmă capitularea armatei, cu care se sfîrşi 
•războiul,

SEGHEDIN (SZEQEDIN, ung. SZEQED), oraş în 
Ungaria, la confluenţa Mureşului cu Tisa; 130.000 
locuitori.

SEGHIŞOARA rw SIGHIŞOARA.
SfiGXJR [se^r] sophib contesa de( * 1799tl874), 

scriitoare franceză (ţe origine rusă; a publicat pove
stiri pentru copii şi tineret vestite şi traduse în toate 
limbile ţărilor culte. Traduceri româneşti: Povestiri 
■cu zîne (de L. Dauş), însemnările unui măgar 
(de losif Răşcanu), Nenorocirile Sofiei (de Suzana 
Drăghici), Hanul cu noroc (de Ana Niculescu-Go- 
dreanu). După ploaie vreme bună (de Eufr. Pallă), 
Bietul tudorel (de N. R-. Niger, 1921), Fetiţele cele 
bune (de Virginia Pallă), Copiii cuminţi (de Şte- 
faniă L. Caragiale).

SEIGNOBpS CHARLES (*1854), istoric fran
cez, fost profesor la Dijon (1879), apoi la Paris la 
Universitate (1883); unul din maeştrii istoriei cri
tice. Op. pr. Hisţoire de la civilisation (1884—86); 
Histoire politice de VEurope contemporgine 
(1897); La măhode hislorique appliquie ’aux 
scinces sociales (1901).

SEINI, corn. rur. jud. SatUrMare, plasa Seini; 
5.600 ioc. Staţie c. f. între Satu-Mare şi Baia-Mare.

SELEMET, corn. rur. jud. Tighina, plasa Ci- 
mişlia; 3-.450 loc. După legea 1929 sat circ. corn. 
Gimişlia.

SELETIN, corn. rur. jud. Rădăuţi, plasa Pu- 
tilei; staţie c. f. linia spre Domeşti.

SEIiEUCIZI (fr. SELDjonciDEB), regi persani 
din trei dina’stii ce domniră între 1060—1308.

SELEyş, corn. rur. jud. Arad, plasa Şiria; 
2.637 loc. Staţie c. f. între Sîntana şi Ineu.

SELpVt I CEL CRUD (‘1467tl520), sultan al 
Turcilo'r intre 1512—1520). Ajuns la tron prin 
Ajutorul ienicerilor, cari siliră pe tatăl său Baiazet 
să abdice. A purtat lupte cu Persia şi cu Egiptul, 
pe care-1 luă în stăpînire. Cu el a încheiat Bogdan 
Vodă al Moldovei în 1513 tratatul de împăcare şi 
închinare. Gu acel prilej a călătorit la Gonstanti- 
nopol logofătul Ion Tăutul, 
ducînd Sultanului un dar de 
10 pungi. Xenopol spune că 
textul tratatului n’a fost aflat 
pînă acum. Guprinsul lui îl dă 
Nicolae Gostin în cronica sa 
şi D. Gantemir în Descrierea 
Moldovei.

SELIM II CEL BEŢIV (*1524 
tl574), sultan al Turciei.

SELpi III (*1761 tl803), 
sultan al Turciei între 1789;
—1807. A introdus organiza
rea europeană a armatei; a 

, fost răsturnat şi apoi ucis.
SELIOGLtT, corn. rur. în 

jud. Getatea-Âlbă, plasa Go- 
glltiic; 5.743 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Taşlîc.

Selim II.

SELIŞTE, corn. rur. jud. Hotin, plasa Ghel- 
menţi; 2.929 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
lonăuţi.

SELIŞTEA-VECHE, com. rur. jud. Lăpuşna, 
plasa Nisiporeni; 2.804 loc. După legea 1929, sat 
circ. Boldureşti.

SELLA QumiINO (*1827 tl884), geolog italian, 
om politic, financiar, membru al Academiei dei 
Lincei. Membru onorar al Academiei Române 
(1883).

semănătorul, revistă literară întemeiată de A. 
Vlahuţă Şi G. Goşbuc. După ei o conduse N. lorga, 
apoi D. Anghel, St. O. losif, M. Sadoveanu, G. 
Sandu-Aldea şi I. Scurtu. Bucureşti, 1901—1910.

SEMENDRIA, oraş în Iugoslavia (Serbia), pe 
Dunăre; 7.100 loc. Ocupat de Germani în 1915.

SEMENIC, staţie c. f. jud. Timiş—Torontal 
între Timişoara şi Buziaş.

SEMIRAMţDA, personaj legendar, regină a 
Asiriei şi Babiloniei.

SEMIŢI, popoare cari descind, după legendă, 
din Sem, fiul lui Noe. Au fost în antichitate Asi- 
rienii şi Caldeenii, astăzi sînt: Evreii, Arabii şi 
Sirienii.

SEMLAC, com. rur. jud. Arad, plasa Pecica; 
5.280 loc.'

SEMI.ACUL-M.^lRE, staţie c. f. jud. Timiş-, 
Torontal.'

SEMLIN (sîrb. zebidn), oraş în Iugoslavia 
(Groaţia)'pe riul Sava. Aci a fost în 1456 o vic
torie a lui loan Huniade contra Turcilor.

SEMMERING, trecătoare în Alpii din Au
stria' (Stiria), la 1396 m. înălţime (după alţii 
2.000 m.). Staţiune climaterică foarte căutată.

SENA (fr. SEINE), fluviu în Franţa, se varsă în 
Ganălul Mînecel; lung. 776 km.

senatul, instituţie legislativă pe care o găsim 
la Români şi apoi la diferite state în timpurile 
modeme. La noi. Regulamentul Organic a insti
tuit un regim parlamentar — foarte restrlns — 
monocameral,,Obşteasca obişnuita adunare”; tot 
aşa a stabilit şi Gonvenţiunea din Paris din 1858. 
La 1864 prin lovitura de stat şi prin statut s’au adus 
modificări acestei organizaţii şi s’a înfiinţat pen
tru prima dată Senatul, care a început a funcţiona 
chiar în acel an, 1864. Gonstituanta din 1866 a 
pus din nou problema şi, primind sistemul bica
meral, a înfiinţat un Senat cu membri de drept 
(moştenitorul tronului şl episcopii) şl cu membri 
aleşi. Noua Gonstituţie după războiu l-a păstrat, 
dar i-a modificat organizarea, avînd mai mulţi 
membri de drept (foşti preşedinţi de consiliu, foşti 
înalţi magistraţi, foşti generali cu înalte comanda
mente, foşti deputaţi sau senatori în multe le
gislaturi. etc.).

SENE Ca mabous annaehs zis retorul (*6l 
a. Ghr. t30 p. Ghr.], retor şi profesor de retorică la 
Roma. A scris o istorie a războaielor civile, oare 
s’a pierdut; au rămas un număr de discursuri, cari 
dau detalii despre moravurile timpului şi despre 
metodele de învăţămînt.
M SENE CA LUCIUS ANNAEUB ZiS FILOZOFUL (*2 
t66), a debutat ca advocat, bine 
preparat de tatăl său; apoi s’a 
făcut profesor de filozofie şi s’a 
amestecat în luptele politice şi 
intrigile vieţii de curte şi de fa- 
mUie din vremea lui Glaudiu şi 
Neron, căruia ti fusese precep
tor. Scriind mult şi în multe di
recţii, mai £des cărţi de filozofie, 
în care se arăta susţinător al 
teoriei stoicilor, el ducea în a- 
celaşi timp o viaţă desfrînată.
Gompromis Intr’un complot contra lui Neron, a 
fost pedepsit de acesta ca să moară deschizlndu-şi 
vinele.

SENEG.^ ® fluviu în Africa de V., care udă 
regiunea cu acelaşi nume şi se varsă în Oceanul 
Atlantic aproape de oraşul St.-Louis; lung. 1.800 
km. II ® colonie franceză în Africa Occidentală 
ca. 1.200.000 loc. Parte din litoral a fost descope-

SEC-
SEN

■N

Seneca Lucius.
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SEN .rit de Porlugnczl In 1446; explorarea fluviulul şi a 
cpp lerJtoriulul a Începui In soc. xvu, dar stăplnirea 

electiv» s'a slobilit la Începutul sec. xix.
SENEGAMBIA, regiune In Africa V. Intre 

Saliara, Sudan, Guineea şi Oceanul Atlantic.
SENESliAV, vocvod ce stSplnia valea Arge

şului In ultimele decenii ale secolului xiii. El trăia 
In Curtea (domnească) de Argeş. Unii istorici so
cotesc că el este întemeietorul principatului mun 
tean, alţii Înclină pentru Tihomir.

BENTiNţLA ROMANA, poezie de V. Alecsandri, In 
care Înfăţişează Începuturile naţiunii române, sim- 
bolizlnd-o Intr’o sentinelă-, scrisă In 1848. In tim
pul exilului său.

SEPTUAGţNTA (fr. 8EPTANTE), traducerea 
bibliei (Vecliiul rl’estament) din limba ebraică In 
limba greacă făcută de 72 de învăţaţi In Egipt 
pe vremea lui Ptolomeu ii Kiladelful. După alţii, 
s’nr fi Început această traducere pe la 200 a. Cnr. 
şi s'ar fi sfîrşit d’abia la începutul erei creştine.

SERACIN TEODOR (*1836 tl901), romăn ge
neral austriac. A luat parte la luptele contra Pru
siei In 1866, a fost profesor la Institutul geografic 
militar'din Vicna.

SERAFIM, episcop de Maramureş; 11 aflăm 
In documente Intre 1712—1714.

SERAFIM, episc. eparh. Buzăului, 1649—1668; 
apoi episc. ai Rlmnicului plnă pe la 1671, cînd pro
babil s’a retras ca să devie shimonahjascet). El a 
aşezat sediul episcopiei In schitul Frăsinet, azi 
dărlmat, unde este acum grădina episcopiei.

SERAFţM, mitropolit al Ungro-Vlahiei 1577 
1584. El a hirotonisit pe Ghenadie ca mitropolit 
al Ardealului (1578).

SERAFţM DIHITRIE (*1863tl931), pictor ro
mân. A fost profesor la Şcoala de bele-artc din 
Bucureşti (1901). A făcut studii la Paris: elevul 
lui Henner.

SERAI, cuv. turc., palat în care locuiau prinţii 
au Sultanul.
SERAJEVO tm- SARAJEVO.
SERAO MATILDA (* 18561-1927), scriitoare ita

liană. A publicat romane şi nuvele. Trad. rom. 
Despărţili (1897, în ziarul „Tribuna din Arad), 
Pe stradă (de Lia Măgură, 1903), In provincie (de 
P. B.obescu, 1907), Povestea unor suflete (de Va- 
leriu Dragomir, 1908), Adio iubire (de D. lonescu- 
Morel. de Sofia Nădejde), Visul unei nopţi de dra
goste (de Sofia Nădejde, 1915), Mama vitregă (de 
lonescu-Morel), Sclnteia sub cenuşă (de D. Nanu), 
Idita paieţei, nuvele (de Sofia Nădejde), Mina 
tăiată (de G. Popescu, 1929).

SERAyŢII-DE-SUS, corn. rur. jud. Cernăuţi, 
plasa Prutul; 2.893 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Zadobreni.

SERBIA, stat In Europa cuprins azi în statul 
Iugoslavia (i^ acolo geografia). Aci dăm istoria 
poporului sîrb.

Sîrbii au venit din Galiţia în peninsula 
balcanică la Începutul sec. vu, aliaţi cu Avarii. 
S’au creştinat prin sec. ix. Au putut astfel 
să se aşeze în ţinuturile cedate de Împărăţia bi
zantină între Dunăre şi Marea Adriatică. în aceste 
timpuri primitive se despărţiră în două mari ra
muri : Sîrbi propriu zişi (la Est) şi Croaţi (laVest). 
Multa vreme n’avură nici un rol important. Tră- 
iră împărţiţi In state mici, avînd în frunte un 
jupan, şi fiind în dependenţă mai mare sau mai 
mică de Bizanţ ori de Ungaria. In sec. xiii încep 
să se amestece în luptele civile din imperiul bi
zantin, iar în sec. xiv ajunseră în culmea puterii 
sub Ştefan Duşan (1334—1355), care se proclamă 
ţar al Sîrbilor şi Grecilor. în această calitate cu-
Srinse o bună parte din provinciile bizantine.

lupă moartea lui imperiul se desfăcu şi urmaşii 
lui (acum nurhiţi despoţi = prinţi) avură să 
apere independenţa lor faţă de Turcii cari intrase 
In Europa, dar in 1459 Serbia deveni paşallc 
turcesc, iar regatul Bosniei căzu şi el sub Turci 
în 1463, apoi şi Herzegovina în 1432 şi Monte- 
negru în 1499. Trăiră astfel asupriţi pînă[în 1804, 
cînd începură a se mişca, Intîiu sub conducerea

lui Gheorghe Petrovici zis Oaragheorghe, inai Ur
zi u sub alui Afiloş Obrenovici. Aslîel Serbia ajunse 
să se bucure de autonomie, recunoscută de Sul
tan, sub domnia unui principe. In 1830. Primul' 
suveran fu chiar Miloş, dar el fu nevoit să abdice 
In folosul fiului său Milan, urmat de Mihail, 
răsturnat de familia cealaltă în 1842, cînd veni 
la tron Alexandru Caragkeorglicvici, care avu 
aceeaşi soartă, căci fu silit a ceda tronul lui Miloş 
Obrenovici, pe care-1 uimă Mihail (a doua oară) 
în 1860. Fiind asasinat în 1868, veni la tron Milan 
Obrenovici (nepot de văr) întîiu minor sub re
genţă, apoi major. In timpul minorităţii lui s’a 
decretat Constituţia (1869). In 1876 Serbia în
cearcă a se libera de Turci, dar este învinsă. Ini 
timpul războiului ruso-turc. ea intră iar în luptă 
şi este recunoscută independentă prin tractatul 
din Berlin (1878), alături de Montenegru, alt stat 
sirbesc. In 1882 prinţul Milan se proclamă rege- 
şi în 1885 declară războiu Bulgariei (care îşi ali
pise atunci B.umelia), dar fu învins şi peste cîţiva 
ani silit a abdica în favoarea fiului său Alexandru 
(1889), minor şi acesta. Proclamîndu-se major 
înainte de timpul legal, avu multe greutăţi fn- 
terne, iar căsătoria cu Draga Maşin provocă un 
curent ostil în lumea politică şi, probabil din pri
cina aceasta, fu asasinat împreună cu soţia sa în 
1903 de către un grup de ofiţeri. Atunci fu pro
clamat rege Petru Caragheorgkevici, care trăia în- 
exil. El renunţă la politica austrofilă a ultimilor 
regi din dinastia Obrenovici şi intră iu relaţii cu- 
Franţa şi Anglia. Atentatul de la Serajevo, cînd 
a fost ucis moştenitorul tronului Austriei, a a-vut 
de urmare o notă foarte severă din partea guver
nului austriac şi de aci a urmat declaraţia de răz
boiu din 1914. Prin intrarea trupelor austriaca 
în Serbia se începe războiul mondial, care a fost 
foarte nenorocit pentru ea, teritoriul fiind ocupat 
în tot timpul, regele cu armata silit a se retra
ge din ţară; dar sfîrşitul a fost restaurarea 
mărită a statului sirbesc, care deveni Iugoslavia 
de azi. (w Iugoslavia).

SEREDA GIUCULUI tw MIERCUREA croCULUI.
SERGENT [serja" ] emile, medic francez. Pro

fesor la Facultatea de medicină din Paris şi mem
bru al Academiei de medicină. A făcut cursuri la 
facultăţile noastre în 1927 şi 1929. Membru ono
rar al Academiei Române (1930). Cartea Iui Techni-
gieclinique midie ale a fost tradusă şi publicată în 

ucureşti (1922).
SţRGHIE (BEROiu), martir, prăznuit de bi

serica ortodoxă la 7 Octombrie. Era ofiţer roman 
pe vremea lui Maximian (285—310). Refuzînd a 
jertfi idolilor, el şi cu camaradui Vah au fost chi
nuiţi şi au pierit. Martiriul lor a fost mai tlrziu 
sărbătorit: episcopul Alexandru a zidit o biserică 
în oraşul Rasafe şi împăratul Jus- 
tinian a dat oraşului unde au fost 
ucişi numele de Sergiopol. Cei doi- 
sfinţi sînt patronii unei biserici 
din Roma. Moaştele lor sînt îm
părţite la diferite biserici din Praga,
Paris, iar capetele se găsesc la 
mănăstirea din Curtea-de-Argeş 
păstrate într’un sicriu dăruit de 
cetăţenii oraşului Ploeşti.

SERGHIESCU MARIN, unul din 
Românii cari au participat Ia re
voluţia din Muntenia 1^48 şi au 
fost exilaţi. Ion Ghica relatează o trăsătură' de 
caracter a lui. Erau Ia Constantinopol, la o 
masă şi un lăutar român cînta o doină, Serghiescu 
— pe care amicii săi îl poreclise Naţionalul — 
începu să plîngă şi, la mirarea unui Perot (locuitor 
din Pera), răspunse: Peroiule, Perolule! tu n’ai 
patrie, nu ştii ce e un cintec naţional.

SERGHIŞŞTI, corn. rur. jud. Cetatea-Albă, 
plasa Sărata; 2689 Ioc.

SERGIU DIMITRIE (*1834tl891), medic ro
mân. A practicat în Bucureşti, specialist în boale 
(ţe copii; a fost profesor la facultatea de medicină. 

SERRUTS daniel, istoric şi economist Iran-

Marin
SerghiescU'
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<cez. Profesor de tilologie bizantină lâ Şcoala de 
Înalte studii din Paris. în timpul războiului s'a 
■ocupat cu chestiunile economice, apoi a fost numit 
•director general al Ministerului de comerţ. S’a 
:specializat In tratate de comerţ. A vizitat ţara 
noastră în Ianuarie 1931.

SŞRVIUS TULLius, după legendă, al 6-lea rege 
Al Romei.

SESQSTRIS, numele unui mare rege egiptean 
Ale cărui fapte le povesteşte Herodot: organizare 
Administrativă, cuceriri de teritorii, construcţii de 
monumente şi canaluri. In reaUtatc e vorba de 
Ramses II (•»■ acest cuv.).

SETON-WATSON R. w., istoric şi ziarist en- 
glez. Profesor la King’ Gollege la Londra. A călă
torit de multe ori în ţinuturile româneşti şi a fost 
unul din susţinătorii drepturilor poporului ro
mânesc. Articolele sale (sub pseud. Scolus Viator) 
şi diferite broşuri au luminat opinia publică en
gleză asupra situaţiei Românilor din Statul Un
gariei, ameninţaţi cu desnaţionalizarea de către 
stăplnitorii lor vremelnici.

SEULţSCU MlHAlL (*1859tl929), economist 
■şi om politic român. A fost profesor de statistică 
şi finanţe la Universitatea din Bucureşti; membru 
Al Ateneului Român; ministru de finanţe In gu
vernul prezidat de Al. Marghiloman în 1918.

SEVASTIAJV MARTIR (f288), prăznuit de bl- 
■serica ortodoxă la 18 Decembrie. Crescut în Mi
lano ; deşi creştin, a devenit soldat şi a ajutat pe toţi 
soldaţii creştini. Devenind şeful gardel pretorie- 
nUor, In timpul lui Diocleţian, continuă opera să; 
Aceasta provocă mtnia împăratului şi apoi mar
tirizarea iui Sevastian.

SEVASTOPOL, oraş m Rusia (Crlmea); 
73.070 loc., fondat în 1784. A fost cetate întărită. 
Cucerirea ei (8 Sept. 1855) a fost episodul hotărl- 
tor în războiul Grimeei, aduclnd învingerea Ru
siei şi tractatul de la 1856.

SEVASTOS tw GHIMENITUL.
SEVASTQS ELENA (fl929), scriitoare română. 

S'a ocupat mal ales cu lolklorul, adunlnd şi publi- 
■cînd opere de literatură poporană (Cîntece moldo
veneşti ,1888; Poveşti; Anecdote) şi studiind unele 
■chestiuni mai generale din viaţa poporului pe baza 
tradiţiilor [Nunta la Români, 1889). A scris şi o 
piesă de teatru (Dreptul tău, 1906) şi un studiu 
■social (Mijloace pentru Irribunăiăţirea stării po
porului, 1905).

SEVASTOS ROHULUB (*1866ţl926), natura
list român. Profesor la şcoala militară din Iaşi. 
A publicat articole în „Annales scientifiques de 
î’Universitâ de Iaşi”, ,,Analele Institutului geo
logic din Bucureşti”, etc. precum şi volume deose
bite. A studiat în parte geologia cîtorva regiuni 
Ale ţării (Codăeşti şi Rădvtcăneni, 1909, Mogoşeşli, 
1911Î Şesul Prutului şi al Jijiei, 1922), a făcut 
cercetări mai generale asupra Straturilor post- 
glaciare în Europa centrală, nordică şi orientală 
(1907),şi mai speciale asupra unor fosile (gastero
podele pleistocene, 1909).

SEVŞR (LUCIUS BBPTIMIUS SEVERUS) (t211 p. 
Chr.), împărat roman. S’a Urcat pe tron, procla
mat de legiunile sale din Iliria, după ce învinse 
pe compeţitorii săi din Asia şi din Galia. El a pro
tejat pe artişti şi pe literaţi. De la el a rămas ar
cul de triumf din Roma, care-i poartă numele.

SEVEREANU CONSTANTIN (*1845 tl930), me
dic român. Ă învăţat în şcoala de medicină în
fiinţată în Bucureşti de generalul Davila, apoi la 
Paris. întoreîndu-se în 1864, a fost medic la spi
talul Golţea, profesor la facultatea de medicină 
din Bucureşti. A fost unul din primii noştri chi
rurgi. Pensionat (1916), a scris memorii. A fost şi 
consilier comunal şi deputat (1887), a publicat: 
Medicină populară.

SEVERIN, judeţ în Banat, cap. Lugoj. Are 
■9 plăşi, 3 corn. urb., 224 corn. rur. Ţine de circ. 
Gurţii de Apel din Timişoara. Bisericile ortodoxe 
din judeţ ţin de eparhia ep. din Caransebeş, cele 
unite de eparhia ep. din Lugoj. Are 13 grădini de 
copii, 227 şcnale primare rurale şi 7 urbane.

înainte de legea din 1925 era unit cu jud. Caroş SER- 
şi se numia Caraş-Severin. QFA

SEVERţN, fostă mitropolie a Severinului. în- orM 
temeiată pe la 1359 de Alexan- 
dru Basarab, donmuliMunteniei.
Ea a continuat, probabil, plnă 
în 1496, clnd s’a întemeiat de 
Radu Vodă cel Mare episcopia 
din Rlmnic (jud. Vîlcea), care 
a luat titulatura: Rlmnic-Noul 
Seveim.

SEVERŢN EM. (tl893), fost 
profesor la Facultatea de medi
cină din Bucureşti. Il găsim în 
1864 la catedra de anatomie pa
tologică şi patologie'chirurgicală.

Stema
Jud, Severin.

SEVERU AXENTE AXENTE.
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Harta Jud. Severin (leg^ea 1995).
sEvIGNE mărie marchiza de (*1626tl696), 

scriitoare franceză cunoscută prin scrisorile adre
sate mai ales fiicei sale în vreme de 25 de ani. 
Ele s’au publicat după moartea ei (1726; ediţie 
completă, 1819).

SEVŢLIiA, oraş în Spania, pe Guadalquivlr; 
205.529 loc. Are o catedrală vestită, universitate 
veche, muzee. Ea datează din timpul războaielor 
punice.

SEvreS [sevr], oraş în Franţa (lîngă Ver- 
sailles); 9.465 loc. Vestit prin fabrica de porţela
nuri (fond. 1756) şi prin muzeul special; aci este 
o şcoală normală superioară pentru fete, ale cărei 
cursuri le-au urmat şi multe profesoare românce.

SEYM,tParlamentul Poloniei.
SFATUL tArii, parlament al Basarabiei, întocmit 

în 1917 pentru a hotărî asupra situaţiei viitoare 
a Republicei moldoveneşti. Era compus din:
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Const. Sfetea.

cpp_44 deputaţi aleşi de comitetele ostăşeşti, 36 aleşi 
Qi, A de congresul ţărănesc, 58 aleşi de consiliile jude- 
on A ţene şi comunale, de corporaţii, ,etc. S’a convenit 

ca 70 °/o din membri să fie români moldoveni, iar 
restul neromăni (•«- unirea).

SFţîTEA CONSTANTIN (*1864tl924), comerciant 
român. Originar din Braşov. A debutat ca func
ţionar al librăriei Socec; a fost director al institu
tului grafic ,,Progresul” din Plo- 
eşti; a cumpărat fondul comer
cial al lui Eniu Bălteanu şi a des
chis In Bucureşti pe seama sa 
„Librăria Şcoalelor” (1891). Mai 
tlrziu şi-a mărit afacerile, Infi- 
Inţlnd şi o tipografie şi litogra
fie, a construit un local propriu 
in calea Moşilor; apoi a Început a 
se ocupaşi de editură: a publicat 
pentru prima dată volumele de 
poezii ale lui Coşbuc, a editat 
revista „Vatra” şi multe cărţi.
In 1920 s’a asociat cu alţi proprietari de tipografii, 
librării, etc. pentru a întemeia „Caftea B.omA- 
nească". la conducerea căreia a participat ca 
director general.

SFÎNTA-ANA, lac vestit Intr’un crater vul
canic, in apropiere de Tuşnad.

SFiNTA BARBARA ww BARBARA.
SFÎNTA ELENA (engl. SAINT hElena) , insulă 

In Oc. Atlantic, descoperită In 1502; 122 km. p., 
3.747 loc.; cap. Jamesiown-, posesiune engleză. ACi 
fu exilat (1815) şi muri Napoleon (18211. Cadavrul 
lui fu adus în Franţa in 1840

SFÎNTA SOFIA (turc. haoia[sofia), biserică 
vestită în Gonstantinopol [zidită de Constantin 
cel Mare (pe la 327), mărită de fiul său Constan- 
ţiu, arsă în anul 404, restaurată de Teodosiu II, 
arsă din nou în timpul lui Justinian I şi reedifi- 
cată de el (532), făcută moschee în 1453, restau
rată în 1847.

SFţNTUL GHEORGHE ® com. urb. în 
Transilvania (fost sepsi-szt-gtOroy), capitala 
jud. Trei-Scaune, pe Olt; 12.000 loc. Staţie c. f. 
linia Braşov—Breţcu. Aproape st. baln. Şugaşu. H 
(D biserică din oraşul Suceava Începută de Bogdan, 
fiul lui Ştefan cel Mare (1514—1522), terminată 
de Ştefăniţă, fiul său. f ® unul din cele trei braţe 
ale Dunării (i^ dunAbea). t ® fost schit jud. Bu
zău. t ® două biserici în Bucureşti; Sf.Gh. Vechiu

n n n
t(iinnn n.

Biserica Sf. Gheorghe-Nou din Bucureşti (forma veche).
zidită, după cum spune pisania, la 1492 de Vel 
Vornicul Nedelcu şi soţia sa Anca, refăcută de 
alte persoane mai tîrziu. Pictura actuală, e de pic- 
torul Pompilian. Pe timpul lui Brîncoveanu a 
fost aci o şcoală cu dascăl român şi slavon; ; 
St. Gh. Nou, începută de un boer Panartachi şi 
terminată de Const. Brîncoveanu in 1709. Aci 
estejşi mormîntul Domnitorului, multă vreme as
cuns, fără inscripţie; numai pe o candelă era o 
menţiune care a îndrumat pe cercetători să afle 
aceasta. K ® biserică zidită de Ştefan-cel-Mare în 
Hlrlău.

SFÎNTUL ILŢE, com. rur., jud. Suceava; bi
serică clădită de Ştefan cel Mare în 1457.

SFÎNTUL lOAN, schit de maici jud. Putna 
lingă Panciu, întemeiat 1812 de călugărDwmifnt.

SFÎNTUL ION GEL NOU m- lOAN.

SFÎNTUL lOAN DAMASGENUL m- 104N. 
SFÎNTUL-SAVA, fostă.biserică în Bucureşti, 

zidită în sec. xvu, rezidită de Constantin Brînco- 
veanu pe la 1707—1709 (aşezată pe4ocul unde se 
află statuele Mihaiu Viteazul, Heliade şi Lazăr), a 
fost şi mănăstire, avînd In jurul bisericii clădiri 
importante în cari Şerban Cantacuzino a în
fiinţat pe la 1680 o Academie domnească cu limba 
de predare greacă modernă. Această instituţie a 
luat în cursul sec. xvui, o mare des voi tare, fiind 
cunoscută în tot Orientul. Mutîndu-se mai tîrziu 
în alte localuri, chiliile mănăstirii Sf. Sava erau 
neocupate în 1817, cînd domnitorul Garagea ho
tărî, după îndemnul cîtorva boeri, să autorize pe 
Gh. Lazăr, venit din Transilvania, a deschide aci 
o Academie cu limba de predare română, avînd 
cursuri pentru cele trei grade de învăţămînt: pri
mar, secundar, superior. începînd din 1818, şcoala 
aceasta, cu oarecari întreruperi provocate de răz
boaie şi epidemii, a continuat şi continuă şi azi, 
schimblnd localurile, sub numele de liceul Sf. 
Săva. între 1830—1859 aci se înfiinţară o sumă 

.de institute de cultură cari cu timpul se desvol- 
tară şi, luîndu-şi existenţă separată, se despărţiră 
de vechia tulpină; Biblioteca Statului, imprime
ria Stalului (ambele purtară întîiu numele de 
B. şi I. Colegiului Sf. Sava), Muzeul naţional de 
artă. Şcoala de bele-arte. Cursuri de inginerie. 
Cursuri de drept, de ştiinţe, de litere (cari formară 
nucleul Universităţii), Cursuri de agricultură, etc.

SFţNTUL SAVA, biserică în Iaşi; interesant 
tip de arhitectură bizantină.

SFINX, personaj mitologic, monstru — repre
zentat de artiştii e^pteni şi greci. Gel mai vestit 
monument de acest fel este cel din Egipt, Ungă pi
ramida lui Cheops.

SFQRZA, famiiie nobilă italiană, care a dat 
mai mulţi duci ai MUanului, între cari: Francesco 
(*1401t 1466), Gqleazzo Maria (*1444tl476), 
Francesco Maria (*1492 f1535), ultimul duce, după 
care statele lui trecură în stăpînirea lui Carol - 
Quintu.

SGANARELLE [sganarcl], personaj comic 
din teatrul lui Moliâre (Sganarelle. ş. a.)

SHAEESPEARE [şecspir] WILLIAM (*1564 
tl616), actor şi autor dramatic englez. Persoana 
lui este foarte discutată. Despre existenţa acto
rului cu acest nume nu încape îndoială, dar unii 
critici, în timpul nostru, cred că autorul pieselor 
nu era el, ci Bacon (pw acest cuv.), alţii zic că era 
un Italian, alţii socotesc că parte din piesele ce- 
poartă numele sint de'el, parte de altcineva. Trad 
rom. numeroase: Machbeth (de Şt. Băjescu, 1850 
de P. P. Carp, 1864, de G. A. Ştefănescu, 1911 ■ 
de V. Demetrius, f. a., de A.
Stern, 1922, de Mihail Dragomi- 
rescu, 1925), Hamlet (de D. P.
Ecqnomu, 1855, de A. Stern,
1877 şi 19^2), Olhello (de T.
Bagdat, 1848, de P. P. Carp,
1868, de V. Anestin, 1909, de D.
Nanu, 1913, de Mihail Drago- 
mirescu, 1923), Regele Lear (de 
Adolf Stern, 1881, de Margareta 
Miller-Verghi, 1911, de L. Dauş, Q.
1911), Romeo şi Julieta (de T. shakesPear ■ 
Bagdat, 1848, de Dim. I. Ghica, 1882, de A. 
Macedonschi, 1881, de H. Lecea, 1907, de Mihail 
Dragomlrescu, 1922), luliu Cezar (un fragment 
In „Foaia pentru minte”, 1840, întreagă de Că
pitan Şt. Stoica, 1844, de A. Stern, 187,9, de Scar- 
lat Ghica, 1896, de Lăzureanu, 1892, de D. N. 
Ghica, 1908, de A. Stern, 1922), Neguţătorul din 
Veneţia (de Scarlat Ghica, 1885, de C; A Ştefă
nescu, 1912, de A. Stern, 1923), Antonia şi Cleo- 
patra (de Sc. Ghica, 1893, de A. Stern, 1922), 
Visul unei nopţi de vară (de G. P. Sterian, 
1893, de G. Topîrceanu, 1921), Femeia îndărăt
nică (de H. Lecea, 1907), Noaptea regilor (de I. 
Peretz), Coriolan (de A. Stern, 1922), Richard III 
(de Sc. I. Ghica, 1884).

SHAW [şa] GEORGE BERNHARD (*1856), pOet
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şi dramaturg englez. Scriitor socialist. Teatrul său, 
avlnd ia baiă o puternică ironie şi o vădită in
tenţie satirică, urmăreşte să distrugă admiraţia 
generală pentru anume persoane istorice şi să ri
diculizeze o serie de,idei admise peste tot în pri
vinţa chestiunilor sociale. Premiul Nobel în 1925. 
Traduceri româneşti: Medicul In dilemă (de Al. 
Frunzescu, 1918), Prolesiunea d-nei Warren (de 
V. I. Popa).

SHEFFIELD [şefild],' oraş în Anglia; 490.924 
loc. Vestit pentru fabrici, mai ales de cuţite.

SHELLEY [şeii] PERSY byssbe (*1792tl872), 
poet liric englez. Gonit din Universitatea din 
Oxford pentru publicaţia Necesitatea ateismului 
(1811), se amestecă în luptele politice, părăsi An
glia şi trăi în Italia în amiciţie cu Lord Byron. 
A murit într’yn naufragiu. Puţine traduceri româ
neşti de 1. B. Hâtrat, de Buzdugan, de Flynt în 
,,Arhiva”, ,,Lumea nouă”.

SHYLOCK [şânoc], personaj din piesa Negustorul 
din Veneţia & lui Shakespeare; a devenit tipul 
creditorului speculant şi nemilos:

SIAJVE, regat îri Indochina (Asia), 518.159 km. 
p., 9.831.000 loc.; are şi zone de influenţălranceză 
şi engleză. Prin mijloc curge1 fluviul Me-nam; 
ţmă bogată; cap. Bangkok. Regele actual este 
Rama Vil (*1893), doinneşte din 11925.

SIBERIA, vastă regiune din N. Asiei, stăpinită 
de Rusia; ca. 9.495;000' km. p„ 9.307.000 loc.
(•^ ASIA).

SIBţLE, personagii mit6lo- 
gice, femei cari aveau darul de a 
prevesti viitorul. Legendele anti
chităţii pomenesc de multe, între 
•cari este vestita Sibila de la Gu
me, de care vorbeşte' VirgiUu în 
Eneida. Romanii credeau că ele 
au scris nişte cărţi (sibiline), cele 
mai multe pierdute sau arse. ^

SIBIU, judeţ In Transilvania; stema :ud sibiu 
cap. Sibiu; 3.619 km p., 192.060 J 
loc. (1923); are 6 plăşi, 2'com. urb. şi 87 corn. 
rur. (1926); face parte din circ. Curţii-de-Apel

,J" TARIJAVA

J® TARNAVA MARE

1 \ ,’L-^ . / oAlâmor. )) 7"
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^HERCUREÂ) •„/

J” VALCEA

Harta jud. Sibiu (le^ea 1925)

din Braşov; are 7 şcoale primare urbane şi 82 şc. 
prim. rurale (1929); 18 cooperative de aprovi
zionare şi desfacere cu cap. 1.127.110 lei şi 1 
coop. p. expl. de păduri cu cap. 29.140 (1925). 
Bisericile ortodoxe şi unite ţin de episcopiile res
pective din Sibiu şi din Blaj.

SIBIU (sau siBjin), germ. Hermansladt, ung. 
Nflffyszeben,municipiu,cap. jud. Sibiu;44.911 loc.; 
staţie c. f. în legătură spre Rlrhnicul Vîlcii, spre 
Gopşa-Mică, spre Vinţiil-de-jos şi Alba-Iulia. Are 
şcoalănormală de băieţi, ginmaziu şi liceu de băieţi, 
gmnaziui şi liceu de fete, şcoală comercială supe- 
rioEiră de băieţi şi alta de fete, şcoală de meserii. 
E sediul mitropoliei ortodoxe a Ardealului. Are 
o frumoasă catedrală zidită sub îndemnul Mitro

politului Şaguna. în timpul marelui războiu au SHE- 
fost aci, în zilele de 26—28 Septembrie 1916, o ( p 
importante lupte ale armatei româneşti contra 0 1

Catedrala din Sibiu..

celei austro-germane cari se terminară cu retra
gerea Românilor spre trecătoarea Oltului.

SICHIAblG (şiKiANG), mare fluviu în China 
de Sud; l’.150 km. lung.

SICILIA(ln antio.greacă:TBiIIAORlA),mare in
sulă la'sudul Italiei în Marea Mediterană; 25.740 
km. p., 3.500.000 loc. Are un vulcan vestit: Etna. 
Cap. Palermo; alte oraşe: Messina, Siracuza, 
Trapani.

SICIL.il (AMBELE siciLU), regat întemeiat de 
Roger,’şef al Normanzilor in Italia (1130), trecut 
apoi în stăpînirea familiei Hohenstaufenilor, mai 
tîrziu aparţinînd Spaniei, ducatului de Savoia 
(tratatul de la Utrecht, 1713), apoi Regatului 
Neapolului (1721) plnă în 1860, cînd, după expe
diţia lui Garibaldi, se uni u Italia.

SLCOC (siEOK sau siKOKU, SHIKOKU, scHiEO) in
sulă di'n arhipelagul Japoniei; 18.210 km p., 
3.167.707 loc.

SpiNEY PHILIP (*1554tl586), om politic şi 
scriitor englez; autor de romane.

SIEMIRAUZKI HENDBIK ( 1843 fl902) pic
tor polon, a' călătorit în Germania şi Italia. Pic
turile lui se văd în biserica evangelică din Cracovia 
(Isus potolind valurile), în palate din Petersburg, 
în teatre din Graoo'via şi Lemberg, în muzeele din 
Cracovia (Torţele lui Neron), Hanovra, etc

SIENKIEVICZ [şenkievici] henbyk (*1846 
tl916), romancier polon. CU 
timp ţara sa a fost supusă, a 
trăit mai mult prin' străinătate, 
a şi murit în Elveţia. Dnpă re- 
în'vierea Poloniei osemintele lui 
au fost aduse în jîatrie şi în- 
mormîntate cu cinste. Vestit 
prin romanele sale istorice; pre
miul Nobel în 1905. Multe tra
duceri româneşti: Viaţala sate*
(1908), Quovadis (de H. Lecca,
1907, de G. B. Rareş ş. a.). Pe 
cîmp de glorie (de Gr. Tăuşanu,
1907), Valea vieţii si valea 
morţii (1904), Fără credinţă (de Sofia Nădejde), 
Potopul (de Sofia Nădejde, 1910), Cavalerii crucii 
(de G. B.jRareş), Prin foc si sabie (de Sofia Nădej
de, 1910 şi de ailtcineva în ziarul „Epoca”, 1901), 
Prinsoareaţăe Paul lonescu, 1909), Eterna vie-

Sienkîevicz.
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SIE- (Pe N- G- R&d'-Niger, 1922, de G. A. Ghica),
SIM Pentru pline {ia St. Berechet, 1^9), Amintiri din 

viafa de artist (de V. Ghull), In zadar (de H. Cio- 
călteu). Să-l urmăm (de T. Protopopesou, 1903, de 
I. Mihălcescu, 1927), Bartek învingătorul (de losif 
Nădejde),Boamna Elzen (de M. Negru, 1911),Ha- 
nia (de O. L. Piteşti, 1906), Păzitorul farului (de 
St. Berechet, 1920), Amanta (deN. R.-Niger, 1920), 
Micul lăutar (de N. R.-Niger, 1920), O idilă în 
savană, 1907), Onoaptede Crăciun (de At.Ionescu, 
1904), Cele două clmpii (1906), Natură şi viafă 
(1903), lanko Muzicantul (de Sonia Vladimir, de 
I. C. Panţu, 1901, de Bratescu-Voineşti, şi de 
alţii). Slugă bătrlnă (de I. Grfijnadă, 1909, de 
I. G. Panţu, 1901, şi de G. V., 1911).

SrfiYfiS BMANUEL ABATE (* 1748 f1836), om po
litic Irancez, cunoscut prin broşura despre Starea 
a treia (tiers 6tat) publicata In 1789, care a fost 
.unul din Îndemnurile burghezime! de a-şi pretinde 
drepturile In conducerea statului.

SIGHET, corn. urb. cap. jud. Maramureş-, 
30.000 loc. Staţie c. f. Are şcoala normala de băieţi, 
Uceu de băieţi şi liceu de fete. "

SIGHIŞOARA, corn. urb. cap. jud. Tlmava- 
Mare; 18.000'loc. Staţie c. f. pe linia principală 
Braşov—Blaj, eto. De aci pleacă linia Îngustă spre 
Gomăţel. Are liceu de băeţi şi liceu de fete şi 
şcol primare. Păstrează aspectul medieval cu zid 
de cetate In jur.

SţGISMyND I (*1467tl548). rege al Polo
niei Intre 1506—1548.

SIGISMUND II AUGUST 
(*1520 tl572), rege al Poloniei 
Intre 1548—1572; In timpul lui 
s’au unit cu Polonia: Lituania,
Volhinia şi Ucraina.

SIGISMTJND BATHORY i«- 
BATHORY.

SIHASTRUL, mănăstire de 
călugări In jud. Tecuciu, corn.
Buciumeni.

SIHĂSTRIA, schit In jud.
Neamţ, zidit In 1840.

ajTTT.A, schit de călugări In jud. Neamţ, cu 
doua biserici, una de lemn. Aci e o peşteră In care 
— zice tradiţia — a trăit Sflnta Teodora In vreme 
de 60 de ani.

SţHLEA, corn. rur. In jud. Rlmnicui-Sărat, 
plasa Plăineşti; 2.000 loc. Staţie c. f. Intre Rlm- 
nlcuI-Sărat şi Focşani.

SIHLEARU ALEXANDRU (*1834tl857), poet 
român. A ‘murit tlnăr. în anul 
morţii s’a tipărit volumul Ar
monii intime.

STTTT.'F: ATVTT ŞTEFAN (‘1857 
tl923), profesor de zoologie la 
Universitatea din Bucureşti 
(1888). A fost şi director la mi
nisterul de finanţe (1881), secre
tar general al ministerului de 
culte (1895), director general al 
Teatrelor (1901— 1905), preşe
dinte al Ateneului Român. A 
făcut şi studii de muzică; bun pianist. Opere pr.: 
Lacurile Africei ecuatoriale, 1877; 18 ani de 
istorie financiară (1870—1887), 1889; Curs de 
zoologie medicală, 1911.

SI-EIANG, fluviu in Ghina, lung. 1.150 km., 
se varsă in Marea Chinei de Sud (•»■ asia).

SILA, sflnt, prăznuit de biserica ortodo ă la 
30 Iulie. Ucenic şi tovarăş al sf. apostol Pavel. 
A călătorit cu ol, a fost persecutat de Iudei.

SţLAŞI ORIQOBE (*1836tl897), profesor ro
mân in Viena, apoi la Universitatea din Cluj la 
catedra de limba şi literatura română (1872). 
Membru onorar al Academiei Române (1877). A 
lucrat şi in mişcările naţionale româneşti; de aceea 
a fost scos la pensie în 1885. Publ.: Disensiuni 
filologice şi istorice magiare, 1879; Renaşterea 
limbii româneşti în vorbire şi scriere, 1879.

SILŞZIA (germ. schlesien) ® două provincii 
ale Prusiei Niederschlesien şi Oberschlesien (de

Sigismund 1.

A. Sihleanu.

jos Şi de sus), prima cu 26.616 km. p. şi 3.159.000 
loc., a doua cu 9.702 km. p. şi 1.372.000 loc. Oraşe 
principale: Breslau, Liegriitz, Schweidnitz, Oppeln, 
etc. Parte din aceste teritorii au trecut la Polonia 
in 1922. TI (D provincie a Poloniei (pol. Slask), 
4.239 km. p., 1.125.000 loc. Oraşe principale Kat- 
towitz. II ® regiune zisă Silezia austriacă, care a 
ţinut de Austria pînă în 1919, cind s'a împărţit 
Intre Cehoslovacia şi Polonia.

SILISTRA, corn. urb. cap. jud. Durostor; 
15.000 loc. Are liceu şi şgoală secundară de fete. 
Port la Dunăre. In timpul războiului pentru între
gire se făcuse aci pregătiri importante de rezistenţă 
dar, după căderea Turtucaiei, s’a socotit că ar fi 
inutilă aci o luptă şi oraşul a fost evacuat în ziua 
de 9 Septembrie. 1916.

SţLIŞTEA-CRyciI, com. rur., jud. Dolj, 
plasa Băiieşti; 2.457 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Urzicuţa.

SILIŞTEA-GUMEŞTI, com. rur. jud. Te
leorman, plasa Bălăci; 3.338 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Bălăci.

Sp^IUS ITALICUS CAlus (*ca. 25 flOl), poet 
latin. S’a sinuci’s prin foame. A scris o poemă epică 
Punica (al doilea războiu punic pînă la lupta de la. 
Zama).

SţliLA (LUCIUS CORNELIUS SYLLA) (*l36f78 a.
Ghr.), general roman. A luptat cu Marius contra 
lui Jugurta; mai tîrzlu a devenit adversarul Iul 
şl Roma s’a împărţit în două tabere, una cu Ma
rius, alta cu suia. După lupte cu succes intîiu 
al acestuia, apoi al celuilalt, Sllla rămase stăpîn 
pe situaţie şi deveni dictator, pedepsi cu cruzime 
pe adversari şi dete o constituţie prin oare întărla 
puterea Senatului, apoi se retrase în viaţa par
ticulară şi muri chinuit de o grozavă boală.

SILVAŞ, sat în jud. Hunedoara. E numele unei 
episcopii româneşti, cu reşedinţa în măn. Pris
lop din apropiere (•»■ acest cuv.). întemeiată în 
1571, a ţinut pînă în 1585. Primul episcop a fost 
Eftimie, venit din Moldova, unde fusese egumen 
la Neamţ. El purta titlul de episcop al Românilor 
din toată ţara Ardealului şi părţile ungureşti. 
în 1574 îl vedem înlocuit cu Cristofor (socotit de 
A. Bunea Identic cu Gristofor episcopul de la 
Geoagiu), care păstoreşte pînă în 1579, etnd îl 
urmează Ghenadie I; dar după acesta vine în 1585 
loan de la Prislop, care se sfinţeşte la Bucureşti 
şi-şi mută reşedinţa la Alba-Iulia.

SIL VELA FRANCISCO (’1843tl905), om politic 
spaniol. Advocat, ziarist, ministru de multe ori, 
deveni, după moartea lui Ganovas (1897), şeful 
partidului conservator şi conduse ţara în două rîn- 
furi (între 1899—1903), dar, descurajat, se re
trase din viaţa politică..

SILVESTRU pafA al ROMEI (t335), sflnt prăz
nuit de biserica ortodoxă la 2 Ianuarie. Devine 
papă în 314 (a fost al 33-lea). A combătut pe do- 
natişti şi pe arieni; a întărit mult biserica creştină.

SILVESTRU MORAR IU - ANDREEVICI 
(*1818tl895), mitropolit ro-' 
mânînBucovina. Preot (1842), 
referent episcopesc (1862), că
lugăr (1874), arhimandrit 
(1877), deveni mitropolit al 
Bucovinei şi Dalmaţiei în 1880.
Op. pr. Cuvînlări bisericeşti 
(1860), Tipiconut bisericii or
todoxe (1883), Epistole pasto
rale.

SIM (SEM), fiul lui Noe. Din 
el se trag Semiţii.

SIMA AL LUI ION ORI- 
OORB (*1856), publicist român 
în Transilvania. Golaborator la calendare şi di
ferite reviste; a publicat opere în stil popular.

SIMEON (*893ţ927), ţar al Bulgarilor. S’a 
luptat cu Bizantinii şi cu Ungurii In mal multe 
rînduri şi a avut o domnie strălucită, Intinzîndu-şi 
stăplnirea în mare parte din peninsula balcanică 
trecând şi peste Dunăre în ţările românei

SIMERIA, com. rur. jud. Hunedoara, plasa

Silvestru Morariu.
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Simeria; 4.200 loc. Staţie c. f. Intre Deva şi Pe
troşani. /

SDVUITţCEA, cpm. rur. jud. Botoşani, plasa 
Bucccoa; 2.605 loc' Circ. corn. cu 4 sate (1929);

SIMIQN STîLPNicuL (sau ştiutul) (*ca. 390 
t459), sllnt prăznuit de biserică catolică la 5 Ia
nuarie şi de cea ortodoxă la 1 Septembrie. După 
ce şi-a dobtndit renume prin viaţa sa pioasă şi 
prin cuvlntările sale, a voit să scape de întrebările 
şi solicitările crcdincioşiior ca să se roage In li
nişte; pentru aceasta şi-a construit o coloană 
înaltă de 12 metri în care a trăit patru ani şi apoi 
altele din ce In ce mal înalte, pînă la 89 de metri. 
De acolo ţinea cuvîntări cu tot felul de îndemnuri 
spre rugăciune, jertfire, răbdare. Se zice că e’a aşa 
de respectat Incit a rămas neatins în timpul diver
selor persecuţii contra creştinilor. Era consultat 
de episcop! şl chiar de împărat. Aşa a trăit 30 de 
'ani.

SIMION, episcop al Ierusalimului (tl07), prăz- 
nuil de biserica ortodoxă Ia 27 Aprilie. Era cu vreo 
clţivaani mai mare declt Isus şi mama lui era sora 
sfintei Fecioare. A trăit alături de apostoli şi, 
după moartea lui lacob, fratele său, a devenit 
episcop al Ierusalimului. A murit martirizat în 
timpul, lui Traian.

SUMION, sfînt prăznuit de biserica ortodoxă 
la 21 lul'ie. A trăit patruzeci de ani In pustiu şi 
Intorcîndu-se în Edesa (azi Orfa în Mesopotamla) 
a făcut multe fapte minunate, uneori prefăcîn- 
du-se a fi nebun.

SIMipN, episcop în Persia, prăznuit de bi
serica ortodoxă la 17 Aprilie. A trăit pe timpul 
lui Sapor (poate S. II pe la 340). Nevoind să se 
supuic unor porunci ale satrapilor, a fost marti
rizat şi i s’a tăiat capul.

SIMION ŞTEF4N, mitropoUt al Ardealului 
(1643—1'651).. A tipăiit Noul Testament din 1648, 
tradus de SUvestru Ieromonahul şi revăzut de el. 
In prefaţă se găseşte declaraţiunea că scrie pentru 
ca să înţeleagă toţi Romănii şi că alege cuvinte 
lume, adică Înţelese de toţi. Lucrarea este un im
portant document pentru unitatea limbii.

SnVUONESGU IO AN (*1873), naturalist romăn. 
Studii la Iaşi şi la Viena; profesor de geologie la 
facultatea de ştiinţe din Is^i (1902), transferat la 
Bucureşti (1929); membru al Academiei Romăne 
(1911). A fost secretar general al Ministerului de 
Instrucţie (1913—18), rector, senator, deputat. E 
prezidentul consiliului de administraţie al soc. 
„Cartea Românească”. A publicat articole de 
specialitate în „Buletinul Soc. de ştiinţe" din Bu
cureşti, Analele Acad. Rom., ,,^^00101 Institu
tului geologic” ,rAunales scientiliques de l’Uni- 
versitede Iaşi”, „Annuaire de l’Universită de 
Grenoble", ,,'VerhandI. şi labrbucb der K.-K.geol. 
Reicbsanstalt” din Viena, expunlnd cercetările 
sale asupra geolog, şi paleont. terenurilor meso- 
zoice şi terţiare din România (80 lucrări); a scris 
in colaborare cu Th. Bădărău, seria completă de 
cărţi didactice p. Şt. Nat. şi un studiu despre 
didactica ştiinţelor naluTole (ed. II, 1931), un 
Tratat de Geologie (1927) şi Introducere In Pa
leontologie. Cunoscut în marelepublic prin lucră
rile sale.de vulgarizare ştunţifică, unele relative Ia 
vlanta' (1 animale {Din viaţa plantelor, 1915, Din 
tainele florilor 1919, Din lumea păsărilor, 1920, 
Mamiferele noastre, 1920, Peştii apelor noastre, 
1921, Lecturi botanice, 1923, Lecturizoologiee, 1923, 
Plante de primăvară, 1924, Plante de baltă, 1924); 
altele la mineralogie il geolog le (Cărbunele de. pămînl, 
1915, Petrolul, 1916, Sarea, 1919, Lecturi geologice, 
1920, Fierul, 1921, Gasurile naturale, 1922); 
altele Ia geografie ţSahara, 1916, Ţara românească, 
1919, Cehoslovacia, 1922, Călre Everest, 1924, 
Bucovina, 1924, Ardealul, 1924). A publicat şi ci- 
terva biografii (Demară Palissy, 1919, Oameni 
dlefi, streini st români, 1921,1926); descrierea pi
torească a României (Voi, I Doirrogea) şl Oraţe 
din România (1928). Prin articole de ziare şl re
viste (o seric In .,Viitoryl”) a arătat fnifniisellle 
ţării, descriind oraşe, sate, In Jîrfinlnd tineretul să

călătorească pentru cunoaşterea ţării [Excursiile. 
1912). A scris şi pentru cercetaşi volumul Pufuri 
de păpădie, 1919. A condus Revista ştiinţifică 
Adamachi din Iaşi; conduce publicaţia bcrlodică 
a „Cărţii Româneşti": CunoşlinU folostloare. In 
legătură cu şcoala a publicat: Scrisoarea unui elev, 
1915, Rolul dascălului, 1916, Bacalaureatul, 1925 
(In ,(Viaţa romanească").

SIMIONESCU-RIMNICEANU uarin, scrii
tor român. Critic literar. A publicat un volum de 
studii critice Propilee literare (1913). Membru co
respondent al Academiei Române J1919).

SEMIONEŞTI, corn. rur. jud. Tlglilna, plasa 
Sturzeni; 2.093 loc. După legea 1929, sat clro. 
corn. Manzir.

spVEVtENTBAL, regiune din Elveţia vestită 
pentru rasa de vile cu se cresc acolo şl prin brln- 
zeturile ce se prepară acolo.

SIMpN JULES (*1814tl896), om politic fran
cez. A foăt profesor Ia Şcoala normală superioară 
şi la Sorbona în locul lui Cousln. Adversar al Im
periului, Îşi pierdu catedra, dar, după căderea lui 
Napoleon, deveni ministru tn guvernul apărării 
naţionale şi apoi prim-minlstru In 1876. Ca se
nator, combătu bulangismul şi printr’un pamflet 
[Adu-ţi aminte de 2 Decembrie), dar, după 1800, 
nu mai intră In niclun guvern. A făcut un proiect 
de lege pentru învăţămtntul primar (1849) şl a 
scris o carte despre reforma Invăţămlntulul se
cundar (1874).

spuON MAGUL, un fel de vrăjitor pomenit 
tn „Faptele apostolilor". Impresionat de minunile 
Îndeplinite de ucenici, a cerut să se boteze şl a 
voit apoi să cumpere dreptul de a împărţi şl el 
sfîntul duh. De acolo vine ouvlntul simonie, vîn- 
zare de lucruri sfinte.

SIMONţDI EASUOANU (*1798tl878), filantrop 
romăn. A fost negustor în Bu
cureşti, apoi s'a ocupat de po
litică, fiind membru al muni
cipalităţii, al trib. decomerciu, 
etc. A lăsat averea sa, prin 
testament, ca să se ajute elevi 
în şcoalele din ţară şi să se 
trimită bursieri Ia studii In 
al te ţări. Administrarea averii 
o face Casa Şcoalelor. tn cur
sul anilor s'au trimis şi ajutat 
din fondul Simonldi studenţi i 
pentru ştiinţe naturale, me-! 
diclnă, inginerie, chimie, pic- 
tură, drept, etc. în diferite 5i™n1diiRâxlucanu, 
scoale din BerUn, Paris, MQnchen, Geneva, etc. 
Din atfelaşi fond s’au dat ajutoare şl pentru Azilul 
Elena Doamna şi pentru spitalul de naşteri.

spiOR [şlmorf (*1813tl891), nltropollt pri
mat al Ungariei de la 1867. Avea şi titlul de car
dinal.

SIMFLQN, trecătoare prin Alpi, la 2.000 m. 
Înălţime, pe unde Napoleon a construit. Intre 
1801—1807, o şosea frumoasă. In 1898 s'a început 
facerea unui tunel prin care s’a stabilit legătura 
Intre Elveţia şi Italia.

SpiCU ANASTASIE (*1854), filantrop român. A 
ocupat situaţiunl politice importante. A clădit 
local pentru un muzău. In care a adunat un mare 
număr de opere de artă plastică tn curs de mulţi 
onl şl apoi l-a dăruit Statului.

SJMyN, vlnt care vine din Saliara şi ajunge, 
slăblndu-şl intensitâtea, pină In Italia.

SIN.9J, peninsulă In teritoriul care leagă Asia 
de Africa, Intre golful dc Suez şi golful Acaba: 
aci grupă de munţi, unul din ei este locul vestit 
din Vechiul Testament In care Moise a primit de Ir 
Dumnezeu tablele Ic^'.

SINAIA, corn. urb. Iu Jud. Prabova, plasa 
Pcleş; 4.000 loc. Staţie c. f. Intre PIoeşH şi Braşov, 
Acl este un vestii castel ridicat de regele Carol I. 
In cuprinsul oraşului e o vecbe mănăstire zidită 
de Spătarul Miliail Cautacnzino In 1695. Are şl 
gimnaziu de băeţl.

8IN4N PASA (tl596), mare vizir In Turda (de

SIM-
SIN
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SIS

Sinan Paşa.

SIN- cinci ori). Se zice că a fost porcar tn copilărie. A 
fost guvernator al Egiptului; a repurtat mai mul
te victorii: contra Arabilor 
(1570). contra Spaniolilor, 
contra Ungurilor, dar a suferit 
şi clteva înfrlngeri. Intre cari 
şi aceea din expediţia contra 
lui Mihaiu Viteazul. A murit 
In vtrsta de peste 80 de ani 

SINDIPA (SYNDIPA), per
sonaj legendar, eroul poves
tirii din literatura poporană 
scrisă intitulată Istoria Syn- 
dipii filozofului. Se zice că 
povestirea e de origine indi
ană. La noi s’a introdus prin- 
tr'o redacţie grecească: cel 
mai vechiu text manuscris 
e din 1779, cel mai vechiu 
tipărit e din 1802 (Sibiu). Cuprinde multe în- 
tîmplări din cari rezultă viclenia femeilor.

SINGAPyR, oraş în Indochina engleză (Asia), 
184.500 loc.

SINGURENI, com. rur. jud. Vlaşca, plasa Gă- 
lugăreni; 2.035 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Călugăreni.

SINIA, staţie c. f. In jud. Severin, între Lugoş 
şl Buziaş.

SINOARE (CONCILII) Însemnate In istorie slnt 
întîiu cele ţinute In primele secole ale creştinis
mului plnă cînd s’a format doctrina creştină. 
Acestea se numesc ecumenice (w Concilii). Apoi 
vin cele din epoca reformei, adică a luptelor din
tre catolici şi diferitele feluri de reformaţi ori por- 
testanţi. în tinie noastre avem două sinoade im
portante. Primul In 1641—42 la Iaşi contra calvi- 
nismului: el a aprobat mărturisirea ortodoxă fă
cută de Petru Movilă ca să combată doctrina ex
primată de patriarhul Ciril Lucaris. Au participat: 
Porfirie, fost mitropolit la Nicea, Ieromonahul 
Meletie Sirijui, predicator la Patriarhie, V arlaam, 
mitropolitul Moldovei, Evloghie, episcopul de 
Roman, Anastasie, ep. de Rădăuţi, Georgie, ep. 
de Huşi, leremonahul Sofrmie, rectorul colegului 
Vasilian din Iaşi şi egumen la Trei-Ierarhi, Petru 
Movilă, episcopul Kievului, Isaia Trofimovici, 
egumen al măn. Nikolski din Kiev, losif Cono- 
novici, egumen măn. Teofania din Kiev, Ignatie 
Odenovici, predicator din Kiev. Al doilea sinod 
a fost în Iaşi tn 1645, la care au participat numai 
ierarhii Munteniei şi Moldovei, provocat de Cate
hismul lui Rakotzi. Atunci s’a citit cartea lui 
Varlaam: Răspunsuri la Catehisrnul calvinesc. 

SINOE, glrlă în jud. Tulcea razih. 
SINOPEVS PANAjT, scriitor grec, a lucrat 

în Bucureş’ti Ia tipărirea cltorva cărţi între anii 
1697—1699.

SţNTEA-ÎVL^E, com. rur. jud. Arad, plasa 
Chişincu; 2.118'loc.

SION, deal din Ierusalim. Unii autori vechi În
trebuinţează acest cuvint ca sinonim cu Ierusalim.

SION [germ. sitten], oraş în Elveţia (cant. 
Valais), 5.500 loc. are un edificiu al Primăriei din 
sec. xvu şi un turn, a cărui zidire , - 
se atribue lui Carol cel Mare. , x

SION oheorghe (*1821 tI892), x *5
scriitor rom An. A luat parte ia miş-; ■/
carea din Iaşi în 1848, a plecat după ţ, ■■ţ 
aceea în Transilvania şi în.Bucb- ffe'( 
vina. Mai tîrziu s’a stabilit în Bu- \ 
cureşti. Membru al Academiei Ro- y 
mâne (1868). A publicat poezii j'
(Ceasuri demulţumire, 1844),fabule 
(101 fabule, 1869), a tradus din 
Lamartine {Moartea lui Socrat,
1847), Moliăre {Mizantropul, 1854), sion C.heorchc. 
Voltaire {Zaira, 1854), Racine (Fe
tiră, 1375, Athalia, 1875), din greceşte {Istoria 
Daciei de Dionisie Fotino, 1859, Istoria fraţilor 
Tunusli, 1863); a redactat Revista Carpaţilor 
(i^ acest cuv.), ziarul Ziua (1859), a publicat me
morii {Suvenire contemporane', 1888).

SION VASILE (*1869 tl921), medic român. Pro
fesor de igienă la facultatea de medicină din Iaşi, 
apoi în Bucureşti (1903).

SIONIŞTI, partizanii sionismului, doctrină 
care are 'de obiect constituirea unui stat israelit 
In Palestina; ea â început a fi pusă în practică 
după 1882 prin înfiinţarea mai multor colonii prin 
subsidiile lui Ed. Rothschild.

SIRACyZA’ (lat. SYRAcnsAE), oraş vechiu în 
Itaiia (Siciiia). Patria lui Arhimede. Oraşul nou 
are 64.849 loc.

SIR-DARIA, fluviu In Turchestan, lung. 2.860 
km.; se varsă In marea Arai.

SIRENE, personagii mitologice, avlnd corpul 
jumătate de femee şi jumătate de peşte. Trăind în 
apă, atrăgeau pă navigatori în spre locuri primej
dioase ca să piară.. ,

SIRIIT, r. afl. al Dunării pe stînga; lung. 470: 
km.; izvorăşte în Bucovina, fiind format dini 
Şiretul mic şi; Şiretul mare. Udă judeţele Storo- 
jineţ, Rădăuţi, Dorohoiu, Botoşani, Fălticeni,: 
Roman, formează hotarul între jud. Putna şi Te- 
cuciu, Rîmnic, Brăila şi Covurluiu. Se varsăţîn 
Dunăre la S. de Galaţi. Udă oraşele Storojineţ, 
Şiret, Paşcani, Roman, Adjud, Mărăşeşti. Aflu
enţi principali pe dreapta1: Suceava, Moldova, 
Bistriţa, Trotuşul, Milcovul, Rtmnicul, Buzăul-, 
pe stînga: Blrladul, Comirluiul. Pe malurile Şi
retului In jud. Putna au fost lupte grele în zilele 
de 4—19 Ianuarie 1917, în timpul retragerii ar
matelor române şi ruse în Moldova.

ŞIRET, fost jud. în Bucovina-, unit cu jud. 
Rădăuţi.

ŞIRET, oraş în jud. Rădăuţi, plasa Şiret; 10.000 
loc.; 3,bis. ort., 1 cat., 1 junită, 1 sinag.; şc. industr. 
infer., liceu, 2 şc. prim., 1 spital. S.taţie c. f. cap. 
liniei laterale de la Adîncata. Se' zice că a fost în
temeiat de Sas-Vodă pe la 1360; prima capitală a 
Moldovei; în sec. xiv episcopat catolic;, a fost şi 
o colonie romană.

ŞIRET CHARLES (*1769 tl830), scriitor francez, 
autorul cărţii Epitome historiae grecae, 1799, pu
blicată de Ii C. Massimu Intr’o ediţie pentru 
şcoalele româneşti (1858)

SIRţlŢI, com. rur. jud. Lăpuşna; 4.506 loc. 
Circ. com. cu 17 sate (1929).

SţRIA (SYRIA), regiune întinsă în Turcia asia
tică pe marginea Mediteranei; 115.000 km. p., 
2.350.000 loc. Despre ea se vorbeşte în Biblie sub 
numele de Aram.

SIRIGOS (sau BYRIOOS) MELETIE (tl664), teOr 
log şi scriitor grec. Originar din Creta, a venit In 
Moldova cu ocazia Sinodului din 1642 şi a ră
mas în Iaşi mult timp, devotat lui Vasile Lupu. 
Se zice că a tradus din latineşte tn greceşte o co
lecţie de legi de care s’a servit Istrate Logofătul 
ea să compună Pravilele împărăteşti din 1646. 
Cartea lui Intlmpinare la principiile catolice 
(greceşte) s’a tipărit în Bucureşti In 1690. Acolo 
e şi o notiţă biografică.

SIRIU, sat jud. Buzău, staţiune balneară (băi 
sărate alcaline).

SIRIU-MARE, gîrlă In jud. Prahova, izvo
răşte din muntele Tătaru, trece în jud. Buzău şi 
se varsă în rlul Buzău.

SpUVflUM, fost oraş în imperiul roman, ’prov. 
Pannonia (pe r. Sava); distrus de Avari în sec. vi. 
Ruinele se văd lîngă Mitroviţa (Iugoslavia).

SţRTORI OIUSEPPE (*1813tl874). Ofiţer ita
lian şi luptător pentru Ubertate. Se afla în Paris 
In Februarie 1848 şi a luat parte la revoluţie; a 
venit în Italia şi a fost amestecat în toate mişcările 
şi războaiele, în multe rînduri a fost siUt şă trăiască 
în exil; a fost între intimii lui Garihaldi.

SISIC [şisici] FEBDo (*ca. 1870), istoric croat. 
Membru corespondent- al Academiei Române 
(1930).

Sisp1 (sjSYPHOS), personaj legendar al Greciei 
vechi. Osindit de zei să urce, în eternitate, o piatră 
pe un povîrniş şi cînd ajunge cu ea sus, să se răs
toarne piatra. Trecut în proverb: muncă de Sisif.

SISMpNDI LEONABD (*l'773tl842), istoric şi
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eequomist elveţian. Inspirat de teoriile lui Adam 
Sniith, publică un tractat despre bogăţia comer
cială (1803). Trăi în Geneva şi în Paris, făcînd 
cursuri. Op. pr. Istoria republicelor italiene (1.818), 
Principii de economie politică (1819), Istoria că
derii imperiului roman (1835), Istoria renaşterii 
libertăţii în Italia (1832).

SISQE OEL MARE (t429), sfînt prăznuit de bi
serica ortodoxă la 6 Iulie. A trăit în deşertul Egip
tului pe un munte pe unde murise Sf. Anton. 
Acolo vieţui în rugăciune şi tăcere, dar mulţi cre
dincioşi şi pustnici din diferite părţi veniau să-l 
vază şi să-i ceară sfaturi, astfel deveni un mare 
predicator. Numele acestui sfînt a rămas în unele 
legende populare, dindu-i-se însuşirea de agoni 
dracii. Un manuscris din sec. xvi (publicat de 
Haşdeu) arată cum el a scăpat din ghiarele Dra
cului pe copiii surofei sale şi cu această ocazie 
a aflat toate numele Dracului. Lista acestor nu
me a devenit un fel de talisman. Se obişnueşte 
în unele pături sociale, să se scrie lista şi să se 
coasă în scufiţa copilului, astfel va fi feritde draci. 
Cărticica. Minunile sfinlului Sisoe se tipăreşte 
şi azi. El e considerat ca protectorul copiilor.

SITALKE', rege al Tracilor, pomenit de unii 
scriitori; ar li domnit pe la 430 a. Chr.

SIUL, pîrău în jud. Olt, rherge paralel cu rîul 
Olt; trece în jud. Teleorman şi se varsă,în- Olt în 
dreptul corn. Liţa. Lung ca. 55 km.

SIVAS O provincie în Turcia asiatică (Ana- 
tolia); 62.000 km. p. In vremile vechi forma o 
gubernie importantă condusă de un beglerbei. H 
® oraş în aceeaşi prov. 58.900 loc.

SIXT (SETUS) iv-iea (*1414tl484), al 229-lea 
papă al Romei, ales în 1471; i se datoreşte con
strucţia capelei sixtine din Vatican. ,

SIXT v-iea, numit înainte Felicc Peretti (*1521 
tl590), al 235-lea papă, ales în 1585. A fost porcar. 
Unul din cei mai mari susţinători ai catolicismului 
ca. putere politică, a excomunicat pe Henric ii, 
regele Franţei, şi a îndemnat pe Filip u să por
nească războiu contra ţărUor protestante.

SÎMBAşaG-ROGOZ, staţie c. f. linia Oradea 
—Vaşcău. x

SIMBATA-DE-SUS, bom. rur. jud. Făgăraş. 
Aci 'se păstrează un vechiu castel al lui Brînco- 
veanu, în care Ministerul Agriculturii a întemeiat 
un ,,cămin al intelectualilor”, unde se duc, în 
serii, scriitori, pictori, etc. ca să se repauzeze. 
Pe frontispiciul clădirii s’a scris: ,,Trăiţi liniştiţi, 
căci aveţi dreptul la odihnă”.

SÎNDOMINIC, corn. rur. jud. Ciuc, plasa Gen-' 
trală; 7.800 loc. Staţie c. f. între Petru-Rareş şi 
Gheorgheni. Mine de cupru.

SÎNGEREI, corn. rur. jud. Bălţi, plasa Pe
peni; 4.260 loc. Circ. corn. cu 34 sate (1929).

SlNGIORGIUL-DE-MUREŞ, corn. rur. jud. 
Mureş, plasa Mureş-de-Sus; 2.026 loc.

■ SÎNGIQRGIUL-DE-PADURE, corn. rur. j ud. 
Odorheiu, plasa cu acelaşi nume; 3.100 loc. Staţie 
c. f. între Dicio-Sînmartin şi Praid.

SÎNGIORGIUE-SASESC, staţie c. f. linia 
Ludoş-de-Mureş—Bistriţa.

SÎNGIQRZ-bAI, corn. rur. jud. Năsăud, plasa 
cu acelaşi'nume; 4.326 loc. Staţiune balneară.

SÎNMARTIN, corn. rur. jud. Arad, plasa Sf. 
Ana; 2.942 loc.

SÎNMARTIN-DE-CÎMPIE, staţie c. 1. jud. 
Mureş, între Bandul-de-Cîm‘pie şi Iuda.

SÎNMIHAIUL-ROMAN, corn. rur. jud. Ti- 
miş-Torontal, plasa Chişoda; 2.068 loc.

SÎNIVCIHAIUIj-DE-CÎMPIE, staţie c. f. jud. 
Cluj, linia Ludoş-de-Mureş—Bistriţa.

SÎNMIHAIUL-DE-SUS, staţie c. f. pe linia 
îngustă Turda—Abrud.

SÎNNICOLAUL-MARE, corn. rur. jud. Ti- 
miş-Torontal; '10.716 loc.

SlNNICOLAUL-MIC, corn. rur. jud. Arad, 
plasa Arad; 3.^ loc.

SÎNPETRXJ ® corn. rur. jud. Braşov, plasa 
Bîrsa-de-jos; 2.495 loc. 1f ® staţie c. f. jud. Ti- 
miş-Torontal, între Periam şi Sînmlclăuşul-Mare.

' SÎNPETRU-GERMAN, com. rur. jud. Ti- S I S- 
miş-Torontâl, plasa Peri'am; 2.658 loc. Staţie c. f. A 
între Arad şi Periam. OLM

SÎNPETRXJ -MARE, com. rur. jud. Timlş- 
Torontal, 2.577 loc. In câmpia de lângă acest 
sat s'a dat în cursul bătăliei dela Braşov, în 
zilele de 7—8 Octornbrie 1916, o luptă purtată ou 
eroism de trupele româneşti.

SlNTANA (SPiNTĂ ANA), com. rur. jud. Arad, 
plasa Sflnta Ana; 5.704 loc. Staţie c. f. pe linia 
laterală care pleacă de la'Arad şi merge de o parte 
spre Nădab, de alta spre Ineu. Are gimnaziu de 
băeţi (1929). •

SÎNTANDREIXJ ©' com, rur. jud. Bihor,' 
plasa Seleuş; 2.0'25 loc. K ® com. rur. jud. Timiş- 
Torontal, plasa Chişoda; 2.691 loc.

SiRBTJ lOAN (*1865tl922), istoric, român.
A fost preot în satul Rudăria (Banat). A scris 
despre Mateiu Basarab (în 1. germană, 1899) şi, 
după îndelungate studii, a întreprins o lucrare 
mare despre Miftalu Viteazul, din care n’au apărut 
decît 2 volume (1904, 1907), premiate de Acade
mia Română.

SKERLICI IO AN (* 1877 tl914), profesor şi isto
ric sîrb. A scris istoria literaturii sîrbeşti. Ziarist, 
deputat, orator. '

SEOBELEV lOAN NICHITICI (*177811849), ge
neral rus. A luat parte la războiul cu Turcii, ter
minat cu pacea din 1812. A fost rănit la Silistra.
A publicat lucrări militare.

SEOBELEV DIMITRIIIVANOVICI (*1821 tl880), 
genera'l rus. A luat parte la războiul din 1877.

SEOBELEV MmATLDIMITBIEVICI (*184311882), 
genera'l rus. în războiul contra Turcilor din 1877—
78 s’a distins în luptele de la Ple'vna şi de la 
Şipca.

SEOE FETAR, filolog croat. Profesor de filo
logie romanică la Universitatea din Zagreb. S’a 
ocupat de raporturile dintre limba română şi 
limbile slavice. Membru corespondent al Academiei 
Române (1929).

SLATINA © com. urb. cap. jud. Olt-, 10.000 
loc. Staţie c. f. linia principală de la Bucureşti spre 
Craiova, etc. II ® izvoare de apă minerală Ungă 
Tîrgu-Neamţ. 't ® mănăstire în ; jud. Fălticeni 
(fost Suceava) lîngă com. Mălini. întemeiată de 
Alexandru Lăpuşneanu şi sfinţită în 1558. Aci e 
înmormintat Lăpuşneanu şi Doamna Ruxanda.

• SLATINA-MICA, staţie c. f. jud. Severin, 
între 'Orşova şi Caransebeş.

SLAVA, rîu în jud. TUlcea, se varsă în lacul 
Razind. __

SLAVA-CERGHEZA, sat în jud. Tulcea, 
plasa Babadag; 2.004 loc. Ţine de circ. Topolog 
(1929).

SLÂVEIEOV fetkora1oIov(*1828), poet bul
gar. A Studiat în Bucureşti; a contribuit la for
marea limbii literare şi la renaşterea literaturii 
bulgare. A publicat: Proverbele bulgare, 1889; 
colecţie de poezii populare. A fost ministru de 
instrucţie şi prezident al Adunării naţionale.

SLAVI, grup de popoare, socotit azi (după 
Hickmann) la un total de 171 milioane, din cari;
Ruşi 45 milioane, Ucrainieni 38 milioane. Poloni 
23 mii., Sirbi, Croaţi şi Sloveni 12 mii.. Cehi şi 
Slovaci 10.900.000, Bieloruşi (Ruşi albi), 6.700.000,
Bulgari 5.200.000, Venzi 70.000.

SLAVICI lOAN (*184811925), scriitor român.
Originar din Transilvania, a făcut studii la Pesta 
şi Viena, a fost profesor în Bucureşti, ziarist în 
Sibiu, a avut un rol de frunte în mişcarea politică 
a Românilor din statul Ungariei. La un moment 
a susţinut o politică dezaprobată de colegii săi şi 
a fost înlăturat. în timpul marelui războiu şi 
în -vremea ocupaţiei duşmane păstrând aceeaşi ati
tudine, afost mult criticat. A debutat în „Convor
biri literare” cu o serie de nuvele pe cari le-a adunat 
în2volumeînl881.Maitîrzluapublicat alte nuvele, 
romane şl poveetiri {Vatra părăsită, 1900, Manea,
1906,Afara,i906, Spiru Călin, 1908, Cel dinurmă 
arcaş, 1923). A publicat şi piese de toatm {Toane 
sau vorbe de clacă, 1874, Gaspar Graţiani, 1888),

Gh. Adamescu. Dicţionarul enciclopedic ilustrat. 1873 ii8



CI ^.itudii Istorice [Studii asupra Maghiarilor, 1871, 
CMV din regalul ungar si politica maghiară,
OiNY 1892, Ardealul, 1893), cercetări asupra «coaielor şi 

unor probleme de educaţie [Şcoalele noastre sileşti, 
1890, Institutul Olcteleşianu, 1905, Educaţia raţio
nală, morală, fizică, 1909), şi cărţi didactice [Istoria 
universală, 1891, Curs de gramatică rom(lnă,i9(X)).

SLAVONIA, regiune cuprinsă Intre Dunăre, 
Sava şi Drava. Supr. ca. 23.000 km. p. Compusă 
din Slavonia propriu zisă şi Sirmia. A fost supusă 
Ungariei, azi aparţine Iugoslaviei. Oraş pr. Osjek 
(fost Eszek).

SLANIC © corn. urb. jud.., Prahova, plasa 
Vărbilău;' 7.815 loc. Staţie c. f. cap. liniei laterale 
care pleacă din Ploeşti prin Buda. Salină; în 1922 
s’au extras 64.42G tone. Staţiune balneară şi clima
terică,389m. altitudine; se află în lacurile de aci: 
iod, brom, fief şi pucioasă. H ® gîrlă în jud. Pra
hova, se'.varsăînjr. Vărbilău; trece prin com. Slănic, 
are mulţi afluenţi cari seacă vara. t ® staţiune 
balneară în jud. Bacău, într'o poziţie pitorească; 
530 m. altitudine; ape minerale bicarbonate clo- 
rurate-sodice, izvoare feruginoase, etc.

SLANICEANU oeobge (*1835tl885), general 
român. Sublocotenent în 1856, colonel în 1870, 
general în 1880. în războiul pentru independenţă 
s’a distins în luptele de la Rahova (7 Noembrie 
1877). Afost ministru de războiu în 1876 şi în 1880.

SLATINEANU BABBU (*1806tl867), magi
strat şi om politic român. A intrat în magistratură 
In 1833. A fost membru al Adunării elective care 
a ales pe Guza în Bucureşti la 24 Ianuarie 1859 
şi delegat cu alţi colegi să se ducă la Iaşi spre a 
prezenta Domnitorului rezultatul votului; con
silier şi preşedinte la Curtea de Casaţie 1862—67.

SLATINEANU IOAN (*1795tl864), om po
litic român. A fost deputat în obşteasca extraordi
nară adunare care a votat Regulamentul Organic 
şi apoi deputat în obşteasca obişnuită Adunare 
de mai multe ori; cîrmuitor al Brăilei; membru al 
Curţii apelative (1847), ministru al dreptăţii 
(1852,53), ai instrucţiei (1854, 1858). Candidat de 
domn în 1859, a votat la 24 Ianuarie pe Guza. Mai 
tlrziu afost preşedintedesecţiela Curtea de Casaţie.

SLATINEANU lORDACHE (tl822), boer ro
mân. A fost membru în căimăcămia de la 1821. 
A tradus din greceşte piesa lui Metastasio: Ahi- 
lefs la Schiro (tip. 1797).

SL Atineanu nicqlae, boer român; a clădit 
cu fratele său lane, biserica Adormirea din Sla
tina (1736).

SLATINEANU RAducaNU (*ca. 1723tl817), 
boer român. A fost caimacam în 1789 şi 1802; a 
înfiinţat prima fabrică de postav în România la 
Săflica, lîngă Bucureşti (1781).

SLpONIC, com. rur. jud. Sibiu, plasa Ocna- 
Sibiului; 3.248 loc.

SLOBOZIA ® com. rur. jud. R.-Sărat. K ® 
com. rur. jud. Neamţ, plasa Piatra; 2.400 loc. 
După legea din 1929, sat circ. com. Rosnov. K 
® com. rur. jud. Argeş, plasa Dîmbovnic; 3.093 
loc. După legea 1929, sat circ. com. Mozăceni. K 
® com. urb. jud. Ialomiţa, plasa Slobozia; 7.500 
lob. Staţie c. f. spre Ploeşti direct, spre Braila prin 
Ţăndărei, spre Călăraşi prin Ciulniţa şi tot prin 
aceasta legătura cu linia Bucureşti—Constanţa. H 
® com. rur. jud. Ismail, plasa Reni; 4.100 loc.. 
După legea 1929, sat circ. com. Cismigioi. t ® Com. 
rur. jud. Vlaşca, plasa Dunărea; 3.000 loc. După 
legea 1929, com. suburbană la com. Giurgiu.

SLOBOZIA-BAlţi, com. rur. j. Bălţi, plasa 
Slobozia-Bălţi; 2.1931. Circ.com. cu 36 sate (1929)

SLOBOZIA-CONACHI, com. rur. jud. Co- 
vurluiu, plasă Pechea; "2.093 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Pechea.

SLOBOZIA-GANEASA, com. rur. jud. Ce- 
tatea-Albă, plasa Volintireşti; 2.672 loc.

SLOBOZţA-MţNDRA, com. rur. jud. Teleor- 
man,pl.Tumu;2.7731oc. Girc.com. cu6sate(1929).

SLOBOZIA-MOARA, com. rur. j. Dîmboviţa, 
pl. Ghergani; 2.4761. Circ.com. cu 8 sate (1929).

SLOVACI, popor slav locuitor în Slovacia.

SLOVACIA, regiune din Statul Cehoslovacia; 
48.936 km. p. şi 3.000.000 loc. Cuprinde două dis
tricte -.Bratislava şi NUra.

SLOVACKI iţTLin (*1809 ti849), scriitor po
lon. A trăit mai mult în Paris. A scris drame, 
epopei, romane cu subiecte din istoria patriei sale 
sau cu subiecte orientale.

SLOVENI, popor slav care locueşte în provin
ciile Stiria meridională, Carintia şi Carniolia. 
Numărul lor se socoteşte la 1.300.000. Vorbesc un 
dialect apropiat de cel scrbo-croat.

SMEi, personagii din basmele poporului român. 
Ei au puteri mari şi locuesc Intr’un teritoriu care 
e deosebit de al oamenilor, dar se învecineşte cu ol.

EMETANA FREDERIC (*1824 tl884),compozitor 
ceh, fo’st şef de-orchestră la Teatrul Naţional din 
Praga. A publicat poeme simfonice, opere, lie
duri, danţuri, etc.

SMIL, numele vechiu al Ismailului.
SMILES [smalls] samdel (*1816tl904), pu

blicist englez, cunoscut prin scrierea Self-help 
(1859), tradusă în multe limbi.

SMIRNA (SMVBNA, turc. ISMJR), oraş în Turcia 
(Anatolia), cap. provinciei cu acelaşi nume; 98:850 
loc. E reşedinţa unui arhiepiscop grec şi a unuia ar
mean. Port Important la golful cu acelaşi nume.

SMITH ADAM (*1723 tl790), filozof şi eco
nomist scoţian. Op. pr.: Cercetări asupra naturii 
si cauzelor bogăţiei naţiunilor, 1776, tradusă în 
multe limbi, în care stabileşte principiul că isvorul 
tuturor bogăţiilor este munca. El unul din funda
torii economiei politice.

SMlRDAN, sat în Bulgaria, unde s’a dat 
lupte între "Turci şi Români în timpul războiului 
pentru independenţă în ziua de 12 Ianuarie 1878.

SMÎRDIOASA, com. rur. jud. Teleorman, 
plasa Zimnicc"a; 2.875 loc. Circ. com. cu 5 sate 
(1929). Staţie c. f. linia Roşiori—Zimnicea.

SMOLENSK, oraş în Rusia pe Nipru; 60.000 
loc. A aparţinut Lituaniei şi a fost anexat la Rusia 
în 1686. In 1812 a fost aci o luptă între armata lui 
Napoleon şi Ruşi.

SMULŢI, com. rur. jud. Govurluiu, plasa Bujor; 
3.348100. După legea 1929, sat circ. com. Drăguşeni.

SNAGpV (unii scriu znaoqv) ® plrău, izvo
răşte în jud. Dîmboviţa şi trece în Ilfov, se varsă 
în lacul cu acelaşi nume, formînd mai multe bălţi.ţ 
® lac. jud. Ilfov, de formă lunguiaţă; primeşte 
apele pîrăului şi se scurge în r. Ialomiţa. î ® fostă 
mănăstire, pe o insulă în lacul cu acelaşi nume. 
Despre trecutul ei vorbeşte A. Odobescuîn scrierea 
sa ţ.Cîteva ore la Snagov” (1862). Tradiţia locală 
atribue zidirea ei lui Vlad Ţepeş, dar trebue să fie 
mult mai veche, fiindcă se vorbeşte de existenţa ei 
în documente mai vechi şi în inscripţia de pe un 
engolpion aflat între odoarele mănăstirii (1438). 
'ţepeş a făcut numai oarecari înabunătăţiri edi
ficiilor, ca şi alţi domni cari i-au făcut danii, 
în Sec. XV) aci era închisoare politică (sau poate şi 
pentru alţi condamnaţi). Aci au fost omorîţi Vis
tierul Udrea, Stolnicul Radu, JupînulBarbu, Ju- 
pînul Cracea, fraţi, ale căror morminte se găsesc 
alăluriţde al mamei lor Jupîniţa Marga, devenită 
Eufrosina monahia. Aci a fost sugi’umat Constan
tin Cantacuzino Postelnicul, în Decembrie 1662, 
din porunca Domnitorului Grigore Ghica, pe care 
el însuşi îl ajutase să ia tronul şi-l sfătuia ca pe un 
fiu. Aci a înfiinţat Mateiu Basarab o tipografie în 
1643; aci a fost egumen Antim Ivireanul şi a ti
părit multe cărţi.
, SNOBISM (de la sno6; cuvînt englez ce în
seamnă om pretenţios şi vanitos pînă la ridicol) 
a devenit cunoscut în Anglia şi în multe alte ţări 
prin opera scriitorului Thacheray, Cartea snobilor 
(Snobpapers), care s'a publicat întîiu în ziarul 
Punch şi a avut mare succes (1846).

SNIATIN, oraş în Polonia (prov. Galiţia) pe 
Prut ; 12.441 loc. A fost amanetat de Regele Po
loniei lui Alexandru cel Bun.

SNYDERS [snaldors] frahs (*1579tl657), pic
tor flamand. A studiat în Italia şi, întoreîndu-se în 
Flandra, s’a făcut vestit prin picturile de animale.
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. loan Sobieski

loan V. Socec.

SOBIESKI lOAN (*1624tl696), rege al Polo
niei. A servit întliu ca coman-. 
daiit de oştiri, luptînd contra 
Iui Garol Gustav, regele Suediei, 
contra Tătarilor, Turcilor şi Ca
zacilor. Murind Mihail Koribut, 
fu proclamat rege sub numele 
de loan III (1673). Luă parte 
la apărarea Vienei contra Tur
cilor, pe cari li învinse (1683).

soBRAmA, numele parlamen
tului în Bulgaria.

SOCARICItr, corn) rur. jud.
Ialomiţa, plasa Feteşti; 3.046 
loc. Circ. corn. cu 8 sate (1929).

SQCEC lOAN V. (*1830tl896), industriaş şi co
merciant român. Originar din Săcele (ţinutul Bra
şovului), a venit în Bucureşti în 1848 şi a fost an
gajat în librăria lui Gh. loanid, pe care l-a Indem- 
natsă înceapă editarea de cărţi 
didactice şi populare. în 1856 
deschise magazin propriu dc 
librărie şi de obiecte de artă şi 
continuă editura, pe care o des- 
voltă treptat, dlnd un mare 
număr de cărţi de şcoală şi 
opere literare ale autorilor cu
noscuţi, cari îşi văzură atunci 
(1875 şi urm.) publicate operele 
■complete: V. Alecsandri, D. Bo- 
lintmeanu,Gonst.Negruzzi, Ion 
Ghica, Hasdeu, Odobescu, Ma- 
iorescu, lacob Negruzzi ş. a.; 
mai tlrziu făcu acelaşi lucru pentru generaţiile mai 
tinere de scriitori. Librăria Socec a editat şi 
clteva reviste, între cari Revista Nouă, Gonvor- 
biri literare, ş. a. Alături de librărie, Socec înte- 
meiă şi un stabiliment de litografie şide tipografie, 
asociindu-se cu S. Sander şi cu D. Teelu, oare 
a’a desvoltat mai tîrziu, lulnd proporţii însem
nate. Socec a fost între întemeietorii primei 
fabrici de bîrtie din ţara noastră, care deveni 
societatea Lelea, mai tîrziu contribui la începu
turile fabricei lui Ştef. loanid de la Gîmpulung.

SOCETU, corn. rur. jud. Teleorman, pl. Roşio- 
ril-de-Vede;2.132 loc. Satcirc. Scrioaştea (1929).

SOCI, loc. jud. Fălciu, lingă satul Moşna. 
Unele povestiri spun că aci a fost lupta între Şte
fan cel Mare şi Radu cel Frumos (1471).

SOCIALISM doctrină politică după care, toate 
mijloacele de producţiune trebue să fie socializate 
ca şi circulaţia, schimbul şi creditul (t^ Partea I). 
Guvîntul se zice că s’a întrebuinţat pentru prima 
dată In 1832 de Pierre Leroux, dar multă vreme 
înţelesul lui n'a fost bine precizat. Teoretic s’a 
stabilit planul de organizare al acestei întocmiri 
sociale de către GarlMarx şi adepţii lui (»^cuv.).

In ţara noastră o mişcare politică socihUstă or
ganizată s’a început între 1875—1880 pe deoparte 
prin cîţi va socialişti basarabeni veniţi în ţară, pe 
de alta prin cîţiva tineri români, cari şi-au făcut 
studiile în Paris şi în Bruxelles şi acolo au intrat 
în legătură cu socialiştii militanţi. Primul ziar so
cialist a fost Basarabia, apărut în Iaşi (1879), care 
a ţinut numai cîteva luni; prima manifestare po
litică a fost serbarea în amintirea Gomunei din 
Paris, în 1881, cînd au fost arestaţi organizatorii, 
iar cei cari nu erau cetăţeni români au fost expulsaţi. 
După aceste începuturi se produce o puternică 
eflorescenţă publicistică, prin care sînt atraşi mai 
ales studenţii şi şcolarii: Emanciparea, Bucureşti, 
1883; Lampa, Brăila, 1886—87; Desrobirea, con
dus de Anton Baoaibaşa, Bucureşti, 1887—S8-, Mun
citorul, condus de v. o., Uortnn, Iaşi, 1887—89, 
acestea ca organe de propagandă; Revista socială, 
condusă de ion Nldollo, Iaşi, 1884—87; Drepturile 
omului, condus de Oonat. Baoaibaşa, C. Filltls, Emil 
Frnnzeacu. O. Miile, I. Nădejde, Al. Badovlcl şi Pani Soor- 
ţeann. Bucureşti, 1835—1889, acestea ca organe de 
doctrină, iar pentru formarea unui auxiliar din 
literatură apare revista Contemporanul, Iaşi, con
dusă de Nădejde şl Morjan, Tot atunci începe pre

gătirea pentru lupta electorală, se fac cluburi, în
truniri publice sau restrînse şi astfel se aleg depu
taţi Morţun şi Nădejde. Alte foi apar acum; 
Critica socială (Iaşi,.1891—93), Munca (Buc., 
1890—94), Lumea nouă (Buc. 1894—1900), iar 
în literatură ideile socialiste se susţin prin revista 
lui Gherea Literatură şi ştiinţă (1893—94), la 
care colaborează şi scriitori cari nu au legături 
cu partidul politic. Acest partid se intitulează la 
început partidul muncitorilor, apoi social-demo- 
crat. La un moment dat Conducătorii încep a spri
jini pe liberali în lupta contra conservatorilor şi 
în 1899 consiliul de conducere hotărăşte să-i 
schimbe numele în naţional-democrat. Ei au mai 
ales două motive: 1. stadiul desvoltării ţării noa
stre nu e prielnic pentru răspîndirea cu succes a 
teoriilor socialiste; 2. slăbirea sentimentului na
ţional prin internaţionalism poate înlesni altor 
State cu guverne de tot anti-democratice să în- 
genunche ţara noastră şi să distrugă şi ce s’a 
cîştigat plnă acum prin luminarea maselor. Astfel, 
în 1900 cei mai însemnaţi conducători ai socialiş
tilor se aliază cu partidul naţional-liberal, pri
mind — cu prilejul unui banchet (9 Februarie 
1900) — titulatura de ,,tinerimea generoasă”. Gei 
cari făceau acest pas erau toţi oameni culţi şi teo
reticieni ai partidului socialist; de aceea urmează 
o perioadă deinacţiune, din care partidul reuşeşte să 
iasă după ce se grupează în jurul lui Dobrogeanu- 
Gherea, care nu urmase pe tovarăşii săi. Această 
nouă fază a luptei lor politice este din ce In ce mai 
legată de evenimentele din Rusia, se organizează 
greve puternice, se întocmesc sindicate şi se gra
vitează din ce în ce în afară. Sufletul mişcării în 
această epocă după 1906 este d-rul Rakovski 
(acela care avea să devie unul din conducătorii re
voluţiei bolşevice în Rusia), iar după războiu este 
Ilie Moscouiei. Ziarele sînt: Yiitorul social {laşi— 
Bucureşti 1907—1914), România muncitoare, 
(Buc., 1902) şi Social-demoeraţia (Iaşi, 1918-1919, 
BUC. 1919—1920).

SOCIETATEA ARHITECTELOR ROMANI, fondată la 
26 Februarie 1891, are de scop strîngerea rela
ţiilor între membri, studierea diferitelor chestiuni 
speciale. Gel dintîiu preşedinte a fost Alei. Orăscu; 
azi este Static Ciortan.

SOCIETATEA ,,CARTEA ROMANEASCA”, înfiinţată In 
Iunie 1919, ca urmare
a consfătuirilor din 

timpul războiului la 
Iaşi, ale unui grup de 
cărturari şi înfăptuită 
prin fuzionarea celor 
mai vechi firme româ
neşti de tipografie şi ^—■ — —
editură din Bucureşti. %!Ti—f
Se ocupă cu editură, -—- 
comerţul de librărie şi 
industria grafică. A în
curajat scrisul românesc prin acordări de premii 
însemnate. A înfiinţat biblioteci la sate. A edi
tat clasici români, Istoria lui Xenopol şi multe 
din operele scriitorilor de seamă. Publică broşuri 
de difuziune culturală: Cunoştinţe folositoare. Bi
blioteca agricolă şi Pagini alese.

SOCIETATEA COMPOZITORILOR romAni, înfiinţată 
în 1920, are de scop să cultive muzica românească, 
să încurajeze pe tinerii compozitori români, să 
apere interesele profesiunii, să cultive gustul mu
zicii In ţară prin concerte, etc. Preşedinte este de 
la constituire George Enescu.

SOCIETATEA COMUNALA A TRAMVAIELOR DIN BUCU
REŞTI, înfiinţată în participare cu Municipiul, în 
anul 1909. Are capital 150 milioane.

SOCIETATEA COMUNALA DE LOCUINŢE EFTENE, fon
dată, CU participarea Municipiului Bucureşti, în 
1910. Are capital 50 milioane lei.

SOCIETATEA CREDITULUI FUNCIAR URBAN DIN BU
CUREŞTI, înfiinţată în Bucureşti In 1873. Idem Dm 
IAŞI, înfiinţată în 1881.

SOCIETATEACULTULEROILOR, înfiinţată în Septem
brie 1919 sub numele de ,,Mormintele eroilor”.

SOB-
SOC

Cartea Românească.
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soc- a luat numele actual Sn 1927. Scopul ei este să 
cctc îngrijească de mormintele eroilor, sa comemoreze 

pe oamenii cari au contribuit la Înălţarea neamului 
nostru. Prezidentă de onoare este M. S. Regina 
Maria; prezident activ, Patriarhul României. So
cietatea a Întemeiat mai multe cimitire de onoare, 
a Înălţat diferite monumente şi In fiecare an 
organizează serbarea de la Ziua eroilor.

societatea cultul PATRrtiT, Înfiinţată In Bucu
reşti lal4 Decembrie 1926,urmăreşte cultivareaiu- 
birii de patrie, coordonarea acţiunilor patriotice 
din ţară, cultura tradiţiilor strămoşeşti şi Întă
rirea spiritului de ordine şi legalitate.

SOCIETATEA DE CREDIT FUNCIAR RURAL, fondată
In Bucureşti In anul 1873 pe baza legii speciale 
din 17 Aprilie. E prima societate măre Ia noi cu 
capital exclusiv românesc.

SOCIETATEA DE CULTURA MACEDO-ROUANA, fon
dată la 23 Septembrie 1879, are de scop să men- ■ 
ţină legăturile Intre Românii macedoneni şi Sta
tul român, să răsplndească Învăţătura In limba 
română In ţinuturile din Peninsula balcanică, 
să ajute bisericile şi şcoalele de acolo. Iniţiator a 
fost V. A. Urechia. cel dintîiu preşedinte a fost 
Miiropolilul Calinic. Azi este luliu Valaori, pro
fesor la facultatea de litere.'

SOCIETATEA DE MEDICI ŞI NATURALIŞTI, Înfiinţată
In 1830, In Iaşi de dr. Czihak şi M. Zotta. Guver
nul Moldovei a aprobat-o în 1833. A adunat 
exemplare de faună şi floră, cărţi; a format un 
muzeu şi o bibliotecă. Din 1844 a început a pu
blica un Jurnal ştiinţific. Din 1858 activitatea 
publicistică a Societăţii a scăzut, dar de la 1886 
a reluat firul întrerupt. In Ianuarie 1887 apare 
Buletinul soc. de med. si nat., în 1915 Bulletin el 
nUmoires de la SocUte des midecins et naturalistes, 
mai tîrZiu: Revista medico-chirurgicală, buletin 
al Societăţii.

SOCIETATEA DOAMNELOR ROMANE DIN BUCOVINA,
Înfiinţată In Cernăuţi In 1891 pentru sporirea îh- 
văţămîntului feminin şi desvoltarea industriei 
casnice.

SOCIETATEA FILARMONICA romAnA, Întemeiată 
în Bucureşti în 1867, avînd de scop a cultiva gus
tul pentru muzică şi a organiza concerte. Ea în- 
fiinţă de la început o orchestră sub conducerea 
lui Eduard Wachmann şi mulţi ani se urmară 
concertele în sala Ateneului.

SOCIETATEA FILOSOFEASCA A NEAMULUI ROMANESC 
IN MARE-PRINCIFATUL ARDEALULUI, Înfiinţată In 
Transilvania în 1795, a fost oprită de a funcţiona. ■

SOCIETATEA LITERARA romAnA, Înfiinţată In 
1821 de Românii refugiaţi în Braşov. A funcţionat 
cîtva timp. Poate că prin Îndemnul ei a lucrat 
Heliade Gramatica sa publicată în 1828.

SOCIETATEA NAŢIONALA DE CREDIT INDUSTRIAL
Inliinţată In Bucureşti pe baza legii din 1923 pen
tru a Încuraja industria românească. Capital 
500 milioane lei.

SOCIETATEA naţionala DE CRUCE ROŞIE, Înfiin
ţată în 1876, în urma aderării României la con- 
venţlunea din Geneva (1864) pentru a veni în 
ajutorul răniţilor şi bolriavilor militari în timp de 
campanie. Cel dintîiu preşedinte a fost Prinţul 
D. Ghica. A avut rol important în vremearăzboiu- 
luipcntruindependenţăşi in cursul marelui nostru 
războiu. Azi e prezident inginerul George Balş.

societatea naţiunilor (se zice şi liga n.), înte
meiată la 10 Ianuarie 1920, conform cu principiile 
puse în tratatele de la Versailles, Ncuilly, Saint- 
Germaln şi Trianon. Are sediul la Geneva. Scopul 
este să stabilească cooperaţia între naţiuni şi să 
garanteze pacea. Lăsînd fie-cărui stat toată liber
tatea în privinţa politicei interne, îi cere să şi-o 
limiteze în privmţa relaţiilor internaţionale atît 
in chestiile politice cît şi în cele juridice şi econo
mice. Societatea a avut la înfiinţare ca membri 
42 de state, astăzi are 54. înscrierea şi retragerea 
din Societate este liberă, dar pentru primire se 
dă un vot. Organele Societăţii slnt; Adunarea tu
turor membrilor (care se întruneşte în sesiune or
dinară în fiecare an în Septembrie); Consiliul,

compus din 5 membri permanenţi şi din 4 neper
manenţi; Secretariatul, care lucrează în tot timpul. 
La acestea se adaugă: Curtea de justiţie interna
ţională (inaugurată Ih 1922) ou reşedinţa la Haga, 
avînd 11 judecători titulari şi 4 supleanţi aleşi 
pe 9 ani; Organizarea internaţională a muncii, 
care are de scop să asigure ţi să menţie condiţiuni 
de muncă echitabile şl umane. Pentru menţinerea 
păcii. Societatea urmăreşte: limitarea armamen
telor, garanţii contra agresiunilor, regularea pa
cifică d conflictelor intre state, înregistrarea tra
tatelor (un stat hu poate pretinde de la altul res
pectarea unui tratat, dacă a fost secret şi dacă n’a 
fost înregistrat la Secretariatul Societăţii). Nea- 
vlnâ organizată o forţă proprie ca să impunh. so- 
luţiunile sale, ea se mărgineşte a discuta în mod 
public toate litigiile şi a convinge pe adversari să 
nu înceapă un, războiu înainte de a fi cercat sau 
împăcarea pe cale directă sau judecarea conflic
tului de Curtea de justiţie sau de Adunare. Cu 
timpul s’au creat şi alte organe auxiliare cari se 
ocupă de diverse chestiuni, ca: organizareatransi- 
tului, organizarea de igienă, vînzarea opiului si a 
stupefiantelor, tratamentul femeilor şi al.copiilor, 
cooperaţia intelectuală. Preşedintele Consiliului 
se alege în fiecare an. în ultimii doi ani a fost ales 
N. Titulescu, reprezentantul României.

societatea ORTODOXA A FEMEILOR ROMANE. în
fiinţată în Bucureşti în anul 1910, are de scop să 
întreţie spiritul de practică religioasă ortodoxă 
în societatea românească; a înfiinţat şcoale de 
fete în Bucureşti (1912), Iaşi, etc.

SOCIETATEA PENTRU FOND DE TEATRU ROMAN, în
fiinţată la 4 Octombrie 1870 în Transilvania, avînd 
sediul în Braşov, şi sucursale în diferite oraşe. 
Primul comitet: Prez. losif- Hodoş, vice-prez. 
Alex. Mocioni, casier V. Babeş, secretar losif Vul
can, membri: Alex. Roman, P. Mihali şi losif 
Gali. Adunările generale se ţin în fiecare an în 
alt oraş. Cu toate stăruinţele depuse n’au reuşit 
să aibă, cum doreau de la început, un local 
de teatru propriu şi o trupă completă de profe
sionişti. Sumele adunate le întrebuinţau pentru 
publicaţii de piese originale şi traduceri .şi pentru 
organizări de reprezentaţii cu diletanţi.

SOCIETATEA PENTRU INVATATURA POPORULUI RO
mAn, lotemeiatăîn 1866 de către membrii Ateneu 
lui Român din Bucureşti, cu scopul de a înfiinţa 
şcoale normale în diferite oraşe ale ţării, de a răs- 
pîndi cultura prin cursuri de adulţi şi de a com
bate analfabetismul. Mulţi ani au funcţionat şcoa
le normale cari au dispărut treptat pe măsură ce 
Statul însuşi a înfiinţat şcoale normale oficiale. 
S’a păstrat numai cea din Bucureşti, care funcţio
nează şi azi, avînd alături şi o şcoală primară şi o 
grădină de copii. Primul preşedinte al Soc. a fost 
Scarlat Rosetti, apoi : Heliade Rădulescu, Petru 
Poena.ru, Scarlat Fălcoianu, Costache Bosianu, 
General I. Em. Florescu, G. Chiţu, Mitropolitul 
Ghenadie, George 1. Lahovari. ş. a. Azi este 
dr. C. Angelescu. Primul director al şcoalelor 
societăţii a fost loan Bădilescu-, astăzi este Petre 
Glrboviceanu.

SOCIETATEA PENTRU PROFILAXIA TUBERCULOZEI,
din Bucureşti, urmăreşte să organizeze .dispensare 
şi alte instituţii şi la măsuri cari să ajute la pro
filaxia tuberculozei şi la îngrijirea tuberculoşilor.

SOCIETATEA PENTRU PROTECTIUNEA ANIMALELOR, 
înfinţată la 14 Aprilie 1904, după iniţiativa luată 
de Irina Butculescu şiElisa Perieţeanu-Buzău, are 
de scop a Împiedeca purtarea barbară a omului 
şi a răspândi idei pentru protejarea animalelor 
folositoare Preşedinte .actual • General C.Coandă.

SOCIETATEA POLITEHNICA. înfiinţată la 1-8 Octom
brie,1881de maimulţi ingineri români cu ocaziunea 
inaugurării liniei Buzău—Mărăşeşti. Membriisînt: 
Ingineri, arhitecţi, profesori de ştiinţe, de matema
tică şi ofiţeri din arme speciale. Publică un Bu
letin lunar, în care sînt articole referitoare la lu
crările tehnice de seamă făcute în România, la 
ştiinţa tehnicei. Cel dintîiu prezidentă fost Colo
nelul N. Dabija. Astăzi e: iV. P. Ştefânescu.
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SOCIETATEA bomAnA DE FILOZOFIE, înfiinţată în 
1910 în Bucureşti, urmăreşte cultivarea şi răspîn- 
direa studiilor filozofice, prin conferinţe publice 
şi prin editarea Bevistei de filozofie, care a ajuns 
la volumul xvi. Prezident şi director al revistei e 
G. Rădulescu-Motru.

SOCIETATEA bouAnA DE OEOOBAFIE, întemeiată 
la 15 Iunie 1875. Scopul ei este să contribue la 
progresul şi expansiunea cunoştinţelor geografice 
în general şi în deosebi a îndruma studiile pentru 
a se face cunoscută Flomănia din punct de vedere 
geografic, economic. Prezidentul activ este Re
gele, care o conduce ajutat'de doi vice-preşedinţi
?i de un sceretar general. Primii vicepreşedinţi au 
ost Prinţul Alex. Canţacuzino şi G-ral C. Ba- 

Tozzi, iar secretar general George I. Lahtrvari. So
cietatea a publicat dicţionarul judeţelor din ve
chiul regat (afară de Dolj), un dicţionar geografic 
general al României, un dicţionar a Basarabiei 
şi al Bucovinei. Ea ţine adunări generale anuale 
şi conferinţe şi este în legătură cu toate societăţile 
similare din lume, Publică un Buletin. Vice preşe
dinţii de azi sunt: g-ral C. Coandă şi M. Oromolu. 
Secretar general este Al. Tzigara-Samuicaş.

SOCIETATEA BOMAnA DE NAVIGAŢIE FE DUNABE,
fondată in 1914. Sediul în Bucureşti. Are capital 
de 49 milioane lei.

SOCIETATEA bomAnA DE ŞTIINŢE, înfiinţată în Bu
cureşti în 1890, sub inspiraţia d-rului C. Istrati, 
a, publicat un „Buletin” (au apărut pînă acumi 
26 volume); începînd din 1903 a organizat con
gresele ,,Asociaţiunii pentru desvoltarea şi Înain
tarea ştiinţelor" şi o expoziţiune. După războiu 
cele4secţiuni (Matematică, Fizică, Chimie,Ştiinţe 
Naturale) au Început a lucra fiecare în direcţiunea 
sa. Acestea au legături cu societăţile similare din 
alte ţări. Regii Carol I şi Ferdinand I au fost pre
zidenţii de onoare, tradiţie pe care a urmat-o şi 
actualul Rege, interesîndu-se in special de sec
ţiunea de fizică. ____

SOCIETATEA bouAnismul, înfiinţată în Bucure^ 
în 1869, avînd de scop propaganda patriotică prin 
conferinţe şi publicaţii. A editat o revistă, care 
purta ca titlu numele societăţii, 1870—71.

SOCIETATEA soBiiTOBiLOB bomAni, tnfiinţatăln- 
Bucureşti în 1909. In Ianuarie 1929 avea 157 mem
bri activi. Prezidentulactual este: Liviu Rebreanu.

SOCIETATEA STtJDENŢTLOB IN MEDICmA, în BUCU- 
reşti este cea mai veche societate studenţească.

SOCIETATEA ,,TRANSILVANIA”, Întemeiată în Bu
cureşti în ziua de 3 Maiu 1867, cu scop de a ajuta 
pe studenţii din provinciile subjugate spre a-şi 
desăvîrşi studiile în streinătate. Cel dintliu pre
şedinte a fost Aî. Papiu llarian.
-SOCIETĂŢI dE'PbesA sint in România: In Bucu

reşti: Sindicatul ziariştilor, înfiinţat în 1900; 
Asociaţia generală a presei române-. Asociaţia co
respondenţilor streini din România-, Sindicatul 
ziariştilor din Moldova, cu sediul în Iaşi; Cercul 
ziariştilor profesionişti din Iaşi; Asociaţia presei 
periodice, in Bucureşti; Sindicatul presei române 
din Ardeal şi Banat, înfiinţat in 1920; Sindicatul 
ziariştilor minoritari, in Cluj, Braşov, Arad, Sa- 
tul-Mare, etc.

spciN LELio (*l525tl562), teolog itahan pro
testant, adversar al lui Luter şi al lui Calvin. Din 
cauza marei autorităţi a acestuia, fu nevoit a 
semna o declaraţie de renunţare, dar tot nu putu 
să rămîie în Elveţia, ci se duse în Polonia (1559), 
unde fu bine primit. El este fundatorul doctrinei 
socinig,ne, care respinge dogma trinităţii.

SOCODOR, corn. rur. jud. Arad, plasa Chi- 
şineu; 5.354 loc. Staţie c. f. linia Arad—Otlaca.

SOCpiiA, sat şi tîrguşor In jud. Iaşi. Staţie c. 
f. aproape de Iaşi spre Vasile-Lupu. Fostă mâ nă- 
'Stire în care s'a aşezat Ia 1803 primul seminariu 
teol. din Moldova, mutat mai tîrziu înoraşul Iaşi.

SOCOR GABBIEL (*1848 . . . .), medic român. 
Profesor de fiziologie şi clinică oftalmologică la 
facultatea de medicină din Iaşi (1397).

SOCOTpRA (socQTBA), insulă în Oceanul In
dian, stăpînită de Englezi: 3.372 km. p., 12.000 loc.

Socrate.

SpCRATE (*ca. 469 tea. 399 a. Chr.)', filozof SOC- 
grec. A dus o viaţă simplă şi şi-a întărit corpul prin c^ i 
exerciţii şi privaţiuni. A fost profesorul lui Platon, O'JL 
Xeiţofon, Alcibiade şi -ţinea şi lecţiuni publice.
Din învăţămîntul lui a rămas metoda care-i poartă 
numele (prin întrebări şi răspunsuri) şi ironia zisă 
socratică. El credea într’o fiinţă 
unică, creatoare a lumii şi cam 
rîdea de zei. Aceasta i-a pricinuit 
un proces,, dn care a ieşit osîndit 
la moarte: trebuia singur să bea 
otravă. A făcut aceasta în mijlo
cul admiratorilor săi, după ce 
ie-a ţinut un lung discurs.

SODpMA, oraş vechiu in Pa
lestina, pe care Dumnezeu l-a di
strus prin foc, fiindcă locuitorii 
erau viţioşi şi desfrlnaţi.

SOF.^A, oraş in Africa de 
SE., port la canalul Mozambic;
2.000 loc.

spFIA (bulg. BBEDEZ, In aiitc. sabdioa), pe r.
Bogâna; 154.431 loc. Capitala regatului Bulgariei.

spFIA, com. rur. jud. Bălţi, .plasa Slobozia- 
Bălţi; 3.756 loc. După legea 1929, ţine de circ. 
com. Slobozia-Bălţi.' Staţie c. f. intre Bălţi şi 
Lipnic.

SOFţŞTI, după sensul de azi, sint oameni in
struiţi cari ştiu să susţină şi să combată orice idee. 
în anticitate ei s’au bucurat, în unele epoce, de 
mare prestigiu, fiindcă studiau filozofia şi retorica, 
cercetau natura; mai tîrziu se ocupară de teoria 
cunoştinţei şi unii din ei formulară principiul că 
fiecării afirmaţiuni i se poate opune o afirma- 
ţiune contrară. Cu timpul s'au discreditat, au fost 
acuzaţi de- imoralitate şi de lipsă de convingere, 
punln’d totul în puterea retoricei.

SOFpCLE (SQPHOELES) (*495ţ406 a. Chr.), 
dramaturg grec. Din peste o sută 
de lucrări, ne-au rămas 7, cari toate 
au fost traduse în rom. Edip la 
Colonaţde Ed. Aslan, de M. Stăn- 
cescu, 1903, de M. lorgulescu,
1921, de E. Dinescu, 1909), An- 
tigona (de Mihail Dragomirescu,
1896, de Ana Godreanu şi C. Ni- 
culescu, 1924, de Eug. Dinescu),
Electra (de E. Aslan, de G. Mumu,- 
1910, de Eug. Dinescu, 1909), E-' 
dip-rege (de P. Simbnu, 1896, de 
E. Aslan, 1894, de M. Dragomi
rescu, 1925, de Eug. Dinescu, 1909), Filoctet, A- 
jace şiTrahinienele (de Eug. Dinescu, 1909).

SOFONţSBE, fiica lui Hasdrubal, general car
taginez. Devenind, în a doua' căsătorie, soţia lui 
Masinisa, fu luată ca prizonieră de Romani, dar 
se sinucise cu otrava trimisă chiar de soţul său.
■Viaţa ei a dat subiect mai multor tragedii (Cor- 
neiile, 'Voltaire,,Alfieri ş. a.).

SOFRONIE patbiabhul lEBUSAimonn (-| C,î.
640), sfint prăznuit de biserica ortodoxă la 11 
Martie. După ce a călătorit prin Egipt, prin Siria, 
a fost ales patriarh hi 634, deşi nu era nici preot.
A combătut pe monoteliţi, a făcut enciclice contra 
lor şi a trimis Ia .Roma ca să roage pe papa să-l 
ajute în această luptă.

SOFRONIE, întemeietorul mănăstirii Neam
ţului, împreună cu călugării Pimen şi SUuam, şi pri
mul ei stareţ, ca. 1392.

SOHATU, com. rur. jud. Ilfov, plasa Budeşti;
2.337 loc. După legea 1929, circ. com. Vasilaţi.

SOISSQNS [soaso"], oraş în Franţa pe T.
Aisne; 14.458 loc. In anticitate Noviodunum. Aci 
au avut Germanii o victorie in Ianuarie 1915.

soKQLi, nume dat asociaţiunilor de tineri din 
Cehoslovacia, cari au de scop a cultiva şi dcsvolta 
forţele fizice şi sănătatea în Interesul superior al 
patriei.

SQLCA, com. rur. jud. Suceava, plasa Arbore;
3.751 loc. Staţie balneară in jud. Gura-Humorului; 
fostă mănăstire zidită de Ştefan Tomşa în 1630.

SOliFERţNO, sat in Italia (Mantua) la S. de

Sofocle.
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SOL- lacul Garda. In 1859 victoria armatelor franceză
SOR

Soliman II.

Şl sardă contra Austriei.
SOLIMAN (ţl410), sultan al Turcilor (ca. 

1403—1410). învins In Asia de Tamerlan, s’a aşe
zat In Adrianopol şi a făcut un tratat de pace cu 
Bizanţul. A fost odată răsturnat de fratele său 
Musa şi, reluîndu-şi tronul, a avut lupte cu Ve
neţia, a năvălit In Bosnia. Ducînd o viaţă desfrî- 
nată, a fost atacat de fratele său Musa şi ucis. 
Dim. Gantemir zice că Analele turceşti nu soco
tesc pe Soliman, Musa şi Mahomet (trei fraţi) 
drept sultani titulari, ci numai interimaTi, întru 
cit nu stăpîneau întreg imperiul.

SOLIMAN II sau I, zis UAGNiFţcuL sau, de 
Turci, KANUNI (legislatorul) (*1495tl566), sultan 
al Turciei (1520—1566). A domnit cu mare stră
lucire, Intinzîndu-şl acţiunea şi 
influenţa sa din Asia pînă în 
Apusul Europei, unde susţinu 
pe Francisc I (al Franţei) con
tra lui Carol Quintu (al Spa
niei). A purtat multe războaie.
Cele mai însemnate sînt cele 
contra Austriei şi Ungariei şi 
contra Persiei. Obţinînd contra 
Ungurilor o mare victorie la 
Mohaci (1526), puse stăplnire pe 
Buda, Incredinţînd guvernul lui 
loan Zapolia. Cînd acesta fu În
vins de împăratul Ferdlnand, 
făcu o nouă expediţie, luă din nou Buda (1529) şi 
asediă Viena, fără însă a o lua. In aceste împreju
rări se amestecă şi Petru Rareş, domnul Moldovei, 
lucrînd pe faţă In folosul Turcilor, dar în ascuns 
Înţeles cu Ferdinand pregătea pentru sine domnia 
Transilvaniei. Nereuşind, el a provocat mlnia lui 
Soliman, care, îndemnat de Poloni, a năvălit în 
Moldova şi a silit pe Petru să părăsească tronul 
şi ţara. Puţin după aceea a ocupat şi o parte din 
Basarabia şi a zidit cetatea Bender (Tigliina). In 
Persia a obţinut succese şi a încheiat o pace fa
vorabilă pentru sine (1555). Soliman a construit 
mai multe clădiri în Constantinopol, între cari 
marea moschee Suleimanie. A organizat admi
nistraţia Statului, împărţindu-1 în mal multe gu- 
vemăminte; a întocmit o ordine specială a cor
pului preoţesc (ulema), a reglementat armata ie
nicerilor, a adunat diferitele hotărîrl ale Porţii 
Intr’un complex de legi.

SQLINGEN, oraş în Germania (DUsseldorf); 
48.912 loc. Renumite fabrici de cuţltărie.

SQLNOC-DOBţCA, fost judeţ in Transilva
nia, azi Someş (iw acest cuv.).

SOLOGITB, pseudonimul lui fedob cuzmoi 
TETERNicov (*1863), poet rus. A început a publica 
prin 1896. Opera pr. Dracul mărunţel. Poeziile 
sale cîntă frumuseţile naturii, arată că rosturile 
omeneşti sînt trecătoare, cîntă copiii.

SOLOMQN (SALOMON), personaj biblic, rege 
al Israilului (977—953 a. Ghr.). Era fiul lui David. 
A construit templul din Ierusalim. Vestit prin 
Înţelepciunea cu care a guvernat. I se atribue 
Clntarea clntărilor şi Eclesiastul (m- acest cuv.].

SOLOMQN ALEXANDRU (*1832tl875), Ofiţer 
român. In 1869 era colonel. A fost ministru în ul
timul minister al lui Guza (1866);.general In 1872.

SOLOMQN lOAN (*1793ţl892), colonel ro
mân. A servit într’o trupă auxiliară a Ruşilor cînd 
au trecut prin ţară contra Turcilor (în 1810, în 
1821) ; a ajutat cu poteraşii pe TudorVladimirescu, 
dar după uciderea acestuia a fugit din ţară. A 
servit în armata rusească în 1829, luptlnd contra 
Turcilor. In 1839 a intrat în miliţia Munteniei cu 
gradul de colonel.

SOLOMQN NIOOLAE (*1820tl875), om politic 
român din Transilvania. A fost prefect de legiune 
în revoluţia din 1848. După victoriile lui Bem, a 
trecut în Muntenia, s’a întors după liniştirea lucru
rilor, apoi a revenit în Bucureşti, unde a şi murit.

SQLON (*ca. 639t559 a. Ghr.), legislatorul 
Atenei. Socotit Intre cei şapte Înţelepţi ai Greciei. 
Graţie lui, Atenienii luară înapoi insula Salamina

pe oare o pierduse. In timpul unor mari turburări, 
fu chemat să reorganizeze statul şi făcu atunci o 
întocmire economică şi socială, căutlnd a stabiU 
un echilibru între clasele sociale. Legenda spune 
că a cerut concetăţenilor săi să jure că nu vor 

‘ schimba nimic în timp de 10 ani şi apoi a plecat 
în Asia.

SOLQNŢ, localitate în jud. Bacău pe apa cu 
acelaşi nume, unde se găsesc zăcăminte de petrol, 
puţin exploatate.

SOLVAY EHNEST (*1838tl922). Industriaş bel
gian. A inventat procedeul de a fabrica soda ou 
amoniac.

SOMALIA, regiune în Africa de E. între golful 
de Aden şi Oceanul Indian. Gea mai mare parte a- 
parţine Angliei şi- Italiei.

SQMEŞ, rlu afluent al Tisei; 
format din Someşul mare, cuafl.
Bistriţa, şi Someşul mic, for
mat Ia rîndul lui din Someşul 
cald şi Someşul rece, cari se îm
preună Ia Cluj; trece în Un
garia şi primeşte ca afl. pe stingă:
Alma^l, Crasna; trece pe Ungă 
oraşele Dej şi Satu-mare; se varsă 
în Tisa lîngă hotarul Gehoslo- 
vaciei. stema jud.

SQMEŞ, jud. In Transilvania,
Someş.

cap. Dej; 4.147 km. p.; 257.529 loc. (1923); are 8 
plăşi, 2 corn. urb. şi 261 corn. rur. (1926); ţine de

largul- N 
^Lâpuşului^j
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Harta jud. Someş.

circ. Gurţii de apel din Gluj; are 5 şcoale primare 
urbane şi 258 şcoale primare rurale (1929); 29 
cooperative de desfacere cu cap. 472.927 Iei 
(1925). Bisericile ortodoxe ţin de episcopia Clu
jului, cele unite de episcopia Gherlei.

SQNDE sau SUNDE, grupă de insule mari şi mici 
la S.E. Asiei: Sumatra, Java, Bomeo, Cclebe,etc.

SONG-KOI (SONORA) sau FLUVIUL ROŞU, fluviu 
In Indochina franceză.

SQPRON [şopron], comitat şl oraş în Ungaria.
SORBQNA (fr. SORBONNB), şcoală teologică în Paris, 

fundată de R. de Sorbon în 1257. Azi clădirea, 
mult refăcută, cuprinde facultatea de litere şl de 
ştiinţe, celelalte facultăţi avlnd alte localuri.

SORŞL AXiBERT (*1842tl906), istoric francez. 
Membru al Academiei franceze şi al Ac. de ştiinţe 
morale şi politice. Opere pr. Histoire dipl&tnatique 
de la guerre franco-allemande (1875), L'Europe et 
la r&volution franţaise (1885) ş. a.

SORţCA, munte In jud. Prahova, situat Intre 
Azuga, pîrăul Azuga şi muntele Dutca. La poalele 
lui s’a clădit o fabrică de postav.

SORQCA, corn. urb. cap. jud. Soroca; 15.000 loc. 
are şc. normală, 3 licee, o şc. profesională de fete 
şl o şc. de meserii.
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SOHQCA, ]U(l. m ii)asaral)ia; cap: Soroca; 
4.331 km. p., 381.E09 loc. (1922); are 7 plfişl, 1 corn. 
urb. şi 4C corn. rur. (1926); lace 
parte din circ: Cvirlii de ape’ 
din Chişinău; are 10 şcoale pri 
mare urbane şi 238 şcoale primai' 
urale (i929); are 13 cooperativi 

de desfacere cu cap. 150.964 le.
(1925). bisericele ţin de eparhia 
episc. Hoiinului.

SOTIRIU 0. A., arheolog grec.
A studiat istoria bizantinfi. A 
participat la congresul de.bizan
tinologie din Bucureşti. ;Mem ( Stema jud. Soroca.
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Harta jud. Soroca (legea 1925)*

bru corespondent al Academiei Române (1930).
SOUTHAMPTpN [sausempt’n], oraş în An- 

glai, port la golful cu acelaşi nume (canalul) La 
Manche), pe o pcninsulâ formată între confluen
ţa fl. Test şi Itchen; 160.000 loc. In faţă e insula 
wight.

SOVATA, corn. rur. jud. Mureş, plasa Mier- 
curea-NiraJului; 3.983 loc. Staţie c. f. lingă 
Praid pe linia Biaj—Praid. Staţiune balneară, 
are şi staţie c. f. lingă Praid pe linia Îngustă 
Praid—Tîrgu-Mureş.

SOVţIJA, corn. rur. jud. Putna. H@ fostă mă
năstire jud. Put'na, aşezatS In munţi pe rîul Şu- 
şiţa. Biserica e zidită de Mateiu Basarab în 1645 
ca semn al împăcării cu ’Vasile Lupu, care zidise 
şi el Q biserică In Muntenia (Stelea, Tlrgovişte).

SOZQNT, martir, prăznuit de biserica orto
doxă ia 7 Septembrie. Intrlnd Intr’un templu, a 
rupt mina unui idol şi, vlnzlnd aurul, a Împărţit 
banii săracilor; a fost martirizat şi a murit.

SPA, oraş In Belgia ; 7.711 loc. Staţiune bal
neară.

SPACU OBEOBGEE, chimist român. Profesor 
:a UniVersitatea din Cluj, directorul laboratorului 
!e chimie anorganică şi analitică. S’a ocupat de 
ăruTile duble şi de aminele acestor săruri; a cer- 
etat structura intimă a benzi dinei şi lolidinei. 

Membru corespondent al Academiei Române 
1927).
SPALATO (slrb. SPUT), oraş în Iugoslavia 

(Dalmaţia), 25,024 loc Aci a fost vechiui oraş 
roman Salonae.

SPANIA (ESFAQNA, fr. ESPAGNE, germ. SFANIEN. 
ita., SPAGNA) stat în Europa. Se mărgineşte la N. 
cu Oceanul AUantic şi cu Franţa, la E. cu Marea 
Mediterană, la S. cu Marca Mediterană, Africa, de 
care e despărţită prin strîmtoarea Gibraltar, şi cu 
Oceanui Atlantic, la V. cu Oceanul Atlantic şi 
Portugalia. Supr. 497.881 km. p. (cit de 2 ori Ro
mânia); 21.920.000 ioc. Dens. pop. 42 pc km. p.

Spania e o ţară mai mult muntoasă; depresiunile 
mai importante slnt pe lingă cursul lluviilorşispre 
mare. La N.sunt Munţii Pirenei şiM. Canlabrici', 
In centru sînt mai multe şiruri: Iberici, Sierra

Morena, S. Guadarrama, S. Gredos, S. Gata,' S. 
Guadelupa, S. Nevada, M. Calaloniei. Ţara în
treagă este un podiş, cu înălţimea medie de 700 m., 
străbătut de şirurile acestea de munţi, cari Închid 
uneie părţi formînd podişuri parţiale, cum e al 
Castiliei. Vlrfu'ri mai înalte: Pcîias de Europa 
(2.665 m.) în munţii Caliciei, Mulahacen (3.481 m) 
In Sierra Nevada. Fluvii şi rîuri: Ebro cu Segre, 
apoi Jncar, Eegura se varsă spre E. în Mediterană; 
Htnho, Doero cu afl. Esla şi Tormes, Tago cu nu
meroşi afluenţi, Goadiaoa trec în Portugalia şi 
se varsă în Oceanul Atlantic; GoadaUaivir cu 
Jenil se varsă la S. In Ocean. Clima în interior 
In parte aspră, în parte foarte caldă şi uscată; In 

apropierea ţărmurilor mării umedă. Se cul
tivă plante ca In Europa centrală şi multe 
din ceie sudice (măslin, bumbac, portocal, 
lămliu); vii renumite; peşte de rîuri şi de 
mare (industrie şi comerţ de sardele); în 
munţi mine de fier, plumb, aramă, sare, etc. 
Monela este peseta. Se Întrebuinţează si
stemul metric. Locuitorii sînt de ginte 
latină, de religie creştini catolici.

Cap. Madrid. Oraşe pr. Barcelona, Ta- 
ragona, Valencia,Alicante, Cartagena,Mur- 
cia. Malaga, Cadix, Sevilla, Cordoba, To- 
ledo, Aranjuez, Salamanca, Santiago, Bil- 
bao.

Provinciile istorice: Catalonia, Aragon, 
Castilia, Galicia, Andalusia, Valencia. 
Pentru administraţie e împărţită în 43 
departamente.

Spania are colonii în Africa: a) insulele 
Canare ş. a., 7.486 km. p.; bj In Maroc; 
c) In Sa/iara 285.000 km. p.; d) in Guineea, 
26.659 km. p.

Cele mai vechi cunoştinţe despre Spania 
ne spun că a fost locuită de Iberi, cari au dat 

numele peninsulei. Prin sec. ii a. Chr. a fost cuce
rită de Romani şi a devenit provincie, romanizîn- 
du-se cu încetul. După căderea 
imperiului roman, multe nea
muri de barbari au trecut pe a- 
colo, mai ales \isigolii, cari 
sţăplniră plnă pe la 711; apoi 
urmă dominaţiunea arabă. Pe 
la 1200 statele cari rămaseră 
nesupuse izbutiră să gonească 
pe Arabi. Cu Ferdinand Cato
licul, regele Aragoniei, care se - 
căsători cu Isabela, regina Ca
stiliei, Începe unitatea statu
lui. După descoperirea Ameri- 
cei. Spania cucereşte ţări peste 
Ocean şi-şi face un mare imperiu colonial; îşi în
tinde stăpînirea şi în Europa; astfel Carol V pu
tea zice că soarele nu apune niciodată In statele 
sale. In sec. xix Spania trecu prin mari turburări 
interne, pierdu în- urma războiului cu Statele- 
Unite (1898) insulele Filipine, Cuba, etc. Re
gele Alfons xni a avut multe greutăţi de trecut. 
In 1923 s’a produs o revoluţie militară, care a adus 
regimul zic direcloriu al lui Primo de Rivera, 
sfîrşit in 1930. Restabilirea regimului parlamen
tar nu s’a putut face în iinişte. După mai multe în
cercări ale oamenilor politici chemaţi în acest 
scop, s’a produs un curent republican puternic, 
ceea ce a decis pe rege să părăsească Spania îm
preună cu toată familia sa (1931) şi atunci s’a 
proclamat republica, dar noul regim nu şi-a luat 
încă mersul normal.

SPARTA, In anticitate capitala Lacedemoniei. 
In anticitate statui Lacedemoniei sau Spartei 
(prov. Laconia) a jucat;un mare roi. Oraşul Sparta, 
fondat de Dorieni, a Învins pe celelalte oraşe din 
Laconia şi a întemeiat un stat care a fost multă 
vreme cel mai puternic în iumea elenică. Organi
zarea lui este atribuită de legendă lui Licurg şi e 
bazată pe principii aristocratice, adică drepturile 
de cetă(ean se transmit prin moştenire şi numărul 
acestor cetăţeni este limitat. Guvernul este exer
citat de doi regi, avînd ca organ consultativ^un

SOR-
SPA

Spaniol.
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SPA- consiliu de bătrini. Viaţa Spartaînilor era foarte
Sp 1 sobră, educaţia tinerilor foarte severă. Gînd s’a 

' 1 ridicat Atena, a început
avea şi al doilea titlu „Glanneur moido-valaque”) 
apărută in Iaşi în 1841 sub direcţia lui G. Asachi.

intre ele o serie de lup
te pentru egemonie, cari 

s’au sflrşit cu ruina 
Spartei.

SPARTAGUS, sclav 
roman, conducătorul ră
scoalei care s’a numit 
războiul sclavilor, 17 a.
Ghr.

SPARTIVENTO,
cap pe coasta de Sud 
a Galabriei (Italia).

SPAtAREŞTI, sat 
înjud. Fălticeni (fost Su
ceava), aproape de ora
şul Fălticeni. Aci s’a dat 
în ziua de 28 Ianuarie 
1918 o luptă intre Ro
mâni şi Ruşi. Trupe din 
corpul al n-lea rus voind 
să treacă pe aici în Bu
covina, fiind oprite de 
comandantul român, ele 
au atacat oraşul, însă au 
fost învinse şi dezarma
te. In amintirea acestei 
lupte s’a ridicat în Făl
ticeni un monument.

SPENCER HERBERT 
(*182dtl903), filozbf şi 
sociolog englez. A apli
cat principiul evoluţiunli 
la societatea omenească, 
la progres şi la civiliza
ţie. Opere pr. Primele 
principii, Biologie, Psi
hologie, Sociologie. Trad. 
rom. Despre educaţie (de 
D. Stăncescu, de B. Ma
rian), Autobiografia (de 
J. Duscian, 1924), Indi
vidul împotriva statului 

. (de I. O. Stefanovici,
1924), Progres (de L.
Ghips), In contra socia
lismului (de Titu Ma- 
iorescu, 1893).

SPER ANTIA TEODOR 
(*1856 tÎ929), scriitor
român. Se numea Nădejde, dar un profesor lati
nist i-a schimbat numele pe cînd era şcolar. A fost 
institutor, profesor în Bucureşti (Şcoala normală 
de institutori, liceul Mateiu Basarab), inspector 
şcolar, deputat, membru al Ateneului Român, 
membru corespondent al 'Academiei Române 
(1891). S’a făcut cunoscut mai ales prin anecdo
tele sale. Gulegînd din popor şi din cărţi, le-a versi
ficat, dîndu-le desvoltări cu detalii personale 
(multe volume; Anecdote populare, 1889, Alte a., 
1802, Tot a., 1803, A. afumate, 1898, A. împănate, 
1903, A. pipărate, 1903, A nouă, 1909, A de post, 
1912, A. cu minuni, 1918, A. cu noroc, 1918, A. 
marinate î. a.). A făcut studii de folklor: Mioriţa 
şi căluşarii, 1914 şi diverse articole precum şi 
lucrări de natură generală, ca Introducere In lite
ratura populară română, 1904. A mai scris piese 
p. teatru popular [Ce face Dracu, 1900, De necaz, 
1900, Ce poate lenevia, 1908, etc.), romane [Fei- 
ghela. Vinovată, 1922, etc.), numeroase cărţi di
dactice de curs primar şi secundar [Abecedar, 1881, 
Curs de limba română, dif. ediţii, etc,) precum şi 
un studiu asupra fabulei şi fabuliştilor români 
(1893).

SPETţîNI, corn. rur. jud. Ialomiţa, plasa Ur- 
ziceni; 3.585 loc. Girc. corn. cu 12 sate (1929).

SPEZIA, oraş în Italia (Genova), port la golful 
cu acelaşi nume; 87.612 loc.

spicniivRini. Momo-ROMăN, revistă literară în 
două limbi, româneşte şi franţuzeşte (de aceea

reqiuez

Valencia

Ahcante

5\r.6vbra\»ar

Harta Spaniei.
Aci s’au publicat primele poezii franţuzeşti ale 
lui V. Alecsandri.

SPINAZpLLA o., profesor itaUanstabUit In Ro
mânia. A predat limba italiană la liceele Sf. Savaşi 
Mateiu Basarab din Bucureşti. îl găsim In 1864.

SPINENI ® staţie c. f. jud. Romanaţi, între 
Piatra-Oit—Graiova. 1). ® corn. rur. jud. Arad, 
plasa Spineni; 3.076 loc.

SPINOZA BARUCH (*1632tl677), filozof olan
dez de or'igme evreească. A dus 
o viaţă de privaţiuni şi studiu; 
a publicat foarte puţin In tim
pul vieţii. Lucrările cari i-au 
stabilit celebritatea, unite sub 
numele generic de Ethica, au ră
mas în manuscris. Ele se ocupă 
de metafizică, de psihologie, de 
moraiă, de politică, de reUşie.
Opera lui a exercitat o mare in
fluenţă asupra cugetătorilor con
temporani şi asupra multora din 
secolele următoare. Ideile desvoltate de el for
mează un complex filozofic cunoscut sub numele 
de spinozism.

SPţRA (germ. speyer. In antic, noviomaous), 
oraş în Germania (Bavaria, Palatinat), 26.000 loc. 
Aci s’au adunat 29 de diete, dintre cari cele mai 
însemnate sînt; cea din 1526 şi cea din 1529. Cu 
ocazia acesteia din urmă, partizanii lui Luther au 
luat numele de protestanţi.

Spinoza.
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SPIRIDON EPISCOP AL TRIMITVNDEI (fca. 347), 
prăznuit de biserica, ortodoxă la 12 Decembrie. 
Trăia in Cipru, ca proprietar de turme de oi. Pen
tru credinţa şi viaţa lui pioasă a fost ales episcop 
al Trimitundei (insula Cipru). A luat parte la 
primul sinod de la Nicea şi la cel din Sardica.

SPptEA (DEALUL SPIREI), Cartier In Bucureşti, 
unde s’a dat la 13 Septembrie 1848 lupte între 
armata turcească şi pompieri. S’a ridicat acolo un 
monument comemorativ.

. SPIROPOL, medic grec din Corfu, stabilit in 
Bucureşti,pe vremea lui Alexandru Ipsilante 
(1774—1782).

SPITTELER KAHL (*1845 fl924), scriitor el
veţian. Unele scrieri cu pseud. Felix Tandem. 
Premiul Nobel. Op. pr. Prometeu şi Epimeieu, 
epopee, 1880; Imago, roman, 1906.

SPITZBERG, grupă de insule In Oceanul În
gheţat de N.; ţin de Norvegia.

SPORADE, grupă de insule In Marea Egee; 
ţin de Grecia, alară de cele cari intră In Dodeca- 
nesul' italian.

SFORER losiF, medic In Bucureşti. Era în 
1837 rhamoş al oraşului. A publicat un.tratat des
pre Meşteşugul moşirii, 1839.

SPREA, rîu In Germania,' trece pYin Berlin, 
se varsă in r. Havel; lung. 365 km. E unit cu Oder 
printr’un canal.

SPRIE (BAIA 3PRIE), corn. iirb. jud. Satu-Mare; 
4.600 loc. Mine de aur, argint, cupru, plumb. St. 
c. f. cap. liniei de la Satu-Mare.

STABAT UATER, cintec biseiicesc făcut de Sf., 
Grigore cel Mare. Mulţi compozitori au făcut mu
zică pentru el: Palestrina, Rossini ş. a.

STABIA, oraş în Italia, distrus de erupţia Ve- 
zu\dului (79 p. Chr.), descoperit pe la 1749; azi 
Castellamare.

STAELi [stal] ANNE LOUISE BAROANA (*1766 
tl817), scriitoare franceză. Fiica ministrului Nec- 
ker. Persecutată de Napoleon pentru ideUe ei li
berale. Operele ei au contribuit la formarea spi
ritului romantic In Franţa. Cunoscute sint: De 
VAllemagne, 1810; şi romanele Delphine (1802) 
şi Corinne (1807), aceasta trad. de loan Voinescu, 
1846.

STAHI CONSTANTIN (*ca. 185011920), pictor 
român. Profesor la Şcoaia de belle-arte din Iaşi. 
Intre tablourile sale mai însemnate Regina Eli- 
sabeta cu fiica sa.

STAHL GEORO EBNST (*1660tl734), medic ger
man. Autorul animismului în medicină şi al flo
gisticului In chimie.

STALIN (GIUOAŞVILI zis) losip (*1879), revo
luţionar rus, originar din Geor- 
gia. După moartea lui Lenin, 
a devenit conducătorul guver
nului sovietic.

STAMATI CONSTANTIN, di
plomat grec din Constantinopol.
A fost consul ai Franţei în Bu
cureşti cu înfiinţarea consu
latului în 1796, dar Poarta n’a 
voit să-l recunoască.

STAMATI COSTACHE (*ca. __
1799tea. 1869), scriitor roniân, CoTiaci^ Stamaii. 
cunoscut sub numele de Ca
valerul S. Deşi trăia în Basarabia, unde a ocupat 
citva timp şi o funcţiune administrativă, era In 
raporturi dese cu fruntaşii politicii 
Şi literaturii din Moldova. A debutat 
în ,,Albina românească” în 1834; 
a publicat şi citeva volume, între 
cari: Povestea povesteUrr, 1834, şi 
Muza românească, 1868 (ambele 
tip. în Iaşi). A fost membru fon
dator al Academiei Române, numit 
în 1866.

STAMATI lACOB (t 1803), mi
tropolit al’ Moldovei. A fost Intîiu 
episcop al Huşilor, 1782; apoi mi
tropolit, 1792. A zidit, clădiri im
portante în cuprinsul mitropoliei ;din Iaşi

Doamna Stanca.

lacob Stamati.

tradus din greceşte Crilil AnclronvusY tip. 1794, 
şi a tipărit multe cărţi religioase în tipografia 
reinoită.a Mitropoliei.

STAMATIADI PETRE, profesor la Academia 
grecească din ’ Iaşi pe la începutul sec. xix (ca. 
1819). Stib numele lui s’a tipărit o carte intitulată: 
Atlmare in loc de scrisoare asupra tarafului 0- 
chelistilor, fără an, avînd la fine notat: 1791. 
E traducerea scrierii lui Evghenie Vulgaris (iw acest 
cuv.). E interesantă pentru chestiunea terminolo
giei ştimţifioe româneşti şi pentru notele cari o în
soţesc. , ■

STAMBTJL, numele turcesc al oraşului Con
stantinopol (m- acest cuv.). Numeie oficial de 
astăzi este Istambul.

STAMBULţlSCU lOAN (*1861), magistrat ro
mân. A fost consilier al Curţii de Casaţie (1910), 
procuror, general (1923), prim-preşedinte (1931). 
A publicat un studiu asupra Constituţiei actuale 
a României (1924).

STAMBULOV ştePan (*1855fl895), om po
litic bulgar. A trăit în România plnă la războiul 
din 1877, cind s’a înrolat 
în armata rusească. După 
liberarea patriei sale, a fost 
prezident de Cameră, mi
nistru prezident, membru ■ 
al regenţei după abdicarea 

-lui Alexandru, prezident de 
consiliu ,sub noui prinţ Fer- 
dinand, .a orientat politica 
Bulgariei spre Austria şi 
contra Rusiei. A murit asa
sinat. -

STAMQRA -MOR.^VI
ŢA, staţie c. f. jud. Timiş- 
Torontal la hotarul Iugo
slaviei spre Vîrşeţ.

. STANCA DOAMNA, soţia lui Mihaiu-Vitcazul.
STANISLAS I LEOZINSKI (*1677tl766), rege 

al Poloniei, dela 1704 plnă la 1709, sprijinit de 
Carol xu, dar siUt a fugi după ce acesta fu învins 
de Ruşi. In 1735, a fost ales , 
din nou rege, dar August III 
11 Învinse cu ajutorul Rusiei, 
suit a încheia un tratat tn^ 
acelaşi an în Viena, renunţă 
la tron,' dar i se permise a 
purta titlul de rege. Trăi re
stul vieţu în Lorena şi se ocupă 
de filozofie. Fiică sa, Maria, 
a fost soţia lui Ludovic XV.

STANISLAS n AUGUST Stanislas Poniatovskl. 
poniat’ovski (*1732 tl798), ultimui rege al Po-; 
loniei. A luat tronul în 1764 prin ajutorul ţarinei 
Caterina şi fu devotat Rusiei şi Prusiei. Con- 
federaţiunea de la Bar U declară detronat (1770), 
dar el continuă sub protecţia Rusiei şi de aceea 
nu putu împiedeca prima împărţire 
a Poloniei (1773). Prptestînd în 
contra .îrhpărţirii a doua (1793), fu 
lovit şi de Rusia şi de poporul său 
şi abdică în 1795.

STANLEY JOHN ROWLAND, zis 
HENRI MORTON (*1841 tl904). Ziarist 
şi călător american. A făcut multe 
călătorii, dintre cari trei celebre: a)
1869-71 în Africa, ca să găsească 
pe Livingstone, Ccue plecase de mai 
mult timp şi despre care nu se 
ştia nimic de trei ani; b) 1874-77, 
să urmeze cercetările lui Livingstone, In aceleaşi 
regiuni ale Africei ecuatoriale ;■ c) 1887-88 ca să 
ajute pe EminPaşa, care, în urma cuceririi Su
danului egiptean de către madişti, se găsea izolat 
tutr’o provincie din centrul Africei. El a povestit 
în articole şi cărţi toate tntîmplările din călătoriile 
sale. Trad. rom. Călătoria lui St. prin Africa 
centrală (de Andrei Bîrseanu, 1886), In întune
cimile Africei (1890), Emin-Paşa şi revolta din 
Ectanoria.

STANLEY OF ALDERLEY HENBT (*1827

S P I
STA

. John Stanley.
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gŢA_tl903), om politio englez, membru al partidului 
QTA liberal. Amic al Roml'nilor tn timpuri grele. A 
o I A publicat o coteoţie de poezii româneşti traduse sub 

titlul: Bouman Anlfwlogy, 183fi.
STAR-CHIOJD, corn. rur. jud. Prahova, plasa 

Teleajen; 3.397 loc. Dupâ legea 1929, sat circ. 
corn. Rlnoezi.

ST^RA-ZAGpRA, oraş In Bulgaria; 29.000 
locuitori.

ST.^TELE-TTNţTE (UNITED STATES OF AHB- 
EIOA: u. s. A.), Stat in America de N. Se mârgineşte 
la N. cu Canada, la E. cu Oceanul-Atlanlic, la S.' 
cu Mexlco şi Golful Mexic, la V. cu Oceanul Pa- 
cilic. Suprat. 7.996.918 km. p., 122.728.873 loc, cu 
insule 137.501.561. In pâr^ile de E. şi V. se află 
lungi şiruri de munţi: M. Alegani, M. Sllncoşi şi 
M. Cascadelor sau al Californiei (Intre cari Siera 
Neuada cu tnlltimi plnâ la 4.540 ]m.). In centru e 
o vasta clmpie care e basinul fluviului Misisipi. 
Vlriufi: Black Borne (2045Jm.), Blanc (4386 m.). 
Fluvii şi rluri: Hilsoa, Daliwars, Potomilc (se varsă

de aceeaşi latitudine dm Europa, In Apus mai 
temperată. Producţiunea pămtntului este toarte 
variată şi bogată: cereale, fructe, petrol, mine
rale diferite. Se cresc animale, cu carnea cărora, 
conservată, se tace un mare comerţ; pescării nu 
meroase. Industrii felurite şi foarte numeroase 
comerţ Întins. Moneta este dolarul.

Locuitorii sin t de diferite neamuri, dar predo
mină cei de rasă anglo-saxonă. To^i aceştia stnt 
imigranţi. Băştinaşii stnt de rasă roşie, numiţi 
impropriu Indieni {Piei roţii). Slnt şi negri aduşi 
ca sclavi din Africa, tn cursul timpului, liberaţi 
mal ttrziu. Intre ei şi albi există plnă azi un mare 
antagonism.

In Statele-Unit.e locuesc .mulţi Români emi
graţi mai ales din ţinuturile cari au fost stăptnite. 
de Unguri. Cea mai veche menţiune sigură este 
din timpul războiului de secesiune (1861—6.5), 
cind au participat Ia evenimente şl etnd doi din 
ei s’au distins In mod deosebit: Nicolae Punea, 
ajuns căpitan şi mort In luptă, George Pomuţ,

> V

* « (I A

6 O \-T V)

Harta Statelor-Unite.

In Oc. Atlantic), AUbama, uiBBiaipi CU Misuri, 
Arkansas, Bed-Hiver şi alţi afl. (in G. Mexic), 
Coloiado, Rlo GrandedelNorte trec in McxiCO, Sacramento 
şi Columbia (î11 0°- Pacific). Lacuri: Mikigam şi 
parte din L. Superior, Hurem, Erie şi Ontario.

Republica aceasta se compune din 49 stâlp au
tonome” fecleratc: Alaiama, Arizona, Arkansas, 
Colorado, Cmncclicut, Delaware, Columlna, Flo
rida, Ocorijia, Idalio, Illinois, Indiana, lowa, 
CoUfumia, Kansas, Kciduky, Luisiana, Mâine, 
Margland, Massachussetl, Michigam, Minnesota, 
Mississipi, Missuri, Montana, Nebraska, New- 
Hampshire, N<‘U) Jcrscij, New Mexico, New York, 
Nevada, Norlh Carolina, Norlh Dacola, Okio, 
Oklohoma, Oregon, Pennsylvania, Bluide Island, 
Soulli Carolina, Smtli Oakola, Tennessee., Texas, 
Vlah, Vermonl, Virginia, Washinyluti, West Vir- 
giniu, Wiskonsin, Wyoming.

Capitala Washingtoa. Oraşe pr.: Ncw-York, Chica
go, Philadelphia, Los Angeles, Cleveland, Bolii- 
more, Boslon, Pillsburg, San Francisco, Buf/alo, 
Bochcsler, Oaldand, Birmingham, Norfolk, Albany, 
Ol.lahama, Charlcslon, SanDiego, Galvestm, New- 
Orleans, Porlland.

Clima: tn Răsărit mai caldă declt tn ţările

ajuns generai (t»- acest cuv.). Primii Români emi
graţi au locuit mai ales In Statele Ohio, New- 
York, Pennsylvania, Michigam şi Indiana, apoi 
s’au stabilit şi aiurea; unii au locuit in Canada. 
S’au format cu timpul o seric de contre importante, 
In cari ci s’nu organizat tn cercuri amicale, au făcut 
sociciăţi cullurule şi politice, au înLemoiat ziare, 
au clădii biserici şi şcoalo. Cetăţeni fiileli ai sta
tului In care trăcsc, ei n’aii uitat ţara de origine. 
(In 1923 cind s’au făcut serbările unirii, ci nu 
trimis cllcva sule de reprezentanţi cari au ma
nifestai aci seniimentole lor). Unii se Inlorc Ia 
vechile lor căminuri după ce au adunat oarecare 
avere. N'uniărul lor (după informaţiile din cartea 
lui Şerban Druţu) era de 87.721 în 1910, de 
134.318 tn 1920. Se cuprind şi cei născuţi acolo 
In cursul anilor. Pe la 1902 au început a se în
temeia socieiaţi cari poartă nume ca: Dacia-Bo- 
niănâ. Vipia Traiană. Fiii Bomăniei, Neamul 
Boinăncsc ş. a. Pe la 1903 au început să publice 
ziare româneşti şi reviste dintre cari cităm: 
Bowânul (început în 1905), America (1906), 
Deţleaptă-le. Bomâne (1912). Au organizaţii bi- 

. sericeşti numeroase cu preoţi şi au reuşit să clă
dească frumoase localuri de încliinare în citeva
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oraşe din Statele-Unite şi In Canada. Ca ocupa
ţie, cei mai mulţi slnt lucrători manuali şi me
seriaşi, dar găsim şi ingineri, arhitecţi, literaţi, 
medici. *

Istoria Statelor-Unite începe cu InlUnţarea co
loniilor engleze In ţinuturile acelea. Luind o des- 
voltare importantă, metropola voi să le supună 
la impozite. De aci se porni un războiu pentru in
dependenţă al acestor colonii, ajutate de Franţa, 
Spania şi Olanda (după intervenţia lui B. Frank
lin), care se termină cu victoria lor şi cu declaraţia 
de independenţă (4 Iulie 1776), pe care Anglia 
fu nevoită să o recunoască (1783). Coloniile cari 
luase parte la acest războiu se constituiră într’un 
stat cu o constituţie'republicană federativă (1787), 
proclamtnd preşedinte pe Washington. Cu fostele 
colonii engleze se uniră şi cele franceze şi spaniole 
de Sud. Pe la mijlocul sec. xix începură neînţe
legeri între statele din N. (engleze), cari voiau să 
desfiinţeze sclavia (Negrilor) şi cele din S. (latine), 
cari voiau s'o păstreze. Acestea duseră la un răz
boiu, început fii 1861, numit de secesiune (fiindcă 
unele state voiau să se despartă de Uniune) şi 
terminat în 1864; atunci se desfiinţă sclavia şi se 
cimentă unirea. ,De-atunci puterea politică şi 
economică a Statelor-Unite crescu prin războaie, 
prin acţiuni diplomatice, prin prosperitatea fi
nanciară. Inţervenind, în 1917, în războiul din 
Europa, hotărîră victoria şi reprezentanţii lor 
avură cuvînt hotărîtor Ia încheierea păcii.

STATUTUL, modificarea constituţiei (Conven-
Îiunea din 7 August 1856) de către Alex. Cuza prin 
ovitura de stat de la 2 Maiu 1864. Se instituiau 

două camere, în locul celei stabilite de constituţia 
dfii 1856. Nume împrumutat din istoria Italiei: 
Statutul de la 4 Mart 1848, promulgat de Carol 
Albert regele Sardiniei.

STATUTUL ORGANIC, prin Care s’a format orga
nizarea Bisericii ortodoxe române în Transilvania 
sub mitropolitul Saguna (■»■ acest cuvînt).

STAŢIU (PUBLIUS FAFINIUS STATIUS) (*ca. 45 
tea. 96), poet latin. Op. pr.: Thebaida.

STAVRI ARTUB (*1869tl928), scriitor român. 
A debutaţ'cu poezii în „Contemporanul” (1888); 
a publicat mai multe volume: Poezii, 1894; De 
demult, 1897; Pe acelaşi drum, 1900; Clteva clipe, 
1904; Luminişuri, 1910.

STAVRINOS, scriitor şi om politic, grec de 
origine, venit în Muntenia, imde a servit ca vistier
nic al lui Mihaiu Viteazul. După moartea acestuia, 
a fost înebis în oraşul Bistriţa din Transilvania si 
apoi ucis. E autorul unei cronici versificate (în 1. 
greacă) despre Vitejiile lui Mihaiu Viteazul.

STAVROPQLEOS, biserică în Bucureşti, zi
dită în 1724 de arhiereul loanichie Stavropoleos, 
pe ruinele unei alte biserici mai vechi, care se zice 
că era întemeiată pe la 1560 de un boer Ghiorma 
Banul. Ea a primit numeroase danii şi egumenul ei 
loanichie a închinat-o unei mănăstiri din Epir. 
In jurul bisericii s’au făcut clădiri de locuinţă 
pentru călugării greci ce veneau în ţară şi prăvălii 
de închiriat; la un moment i se zicea Hanul Gre
cilor. După secularizare, şi-a pierdut averile, a 
fost luată în seama statului, dar s’a ruinat. 
Pentru valoarea ei arhitectonică 
şi artistică a fost declarată mo
nument naţional şi s’a început 
lucrări de restaurare, cari nu 
s’au sfîrşit încă.

STAVROPQLEOS, sat jud.
Prahova, plasa FiUpeşti; 3.700 
loc. Ţine de circ. corn. Moreni.

ST An GESCU constantin I.
(*1837 tl909), pictorromân.Stu- i* 
dii la Paris; profesor la şcoala £ 
de bele-arte din Bucureşti (1865), Ma 
mai tîrziu director al acestei'-”^' 
şcoale. S’a ocupat şi de teatru, stăncescu Const. 
a tradus piese, a fost membru în 
comitet şi director al Teatrului Naţional din Bucu
reşti (1887—88). Membru fondatoralAteneului Ro
man, a fost mult timp vice-prezident al comitetului.

STĂNCESCU DUMITRU (*1866tl899), folklo-, STA- 
rist român. A publicat culegeri de basme şi snoave qtp 
(1892,1893,1895), cum şi un mare număr de tra- olC 
duceri din Coppee, Al. Dumas-fiul, Augier şi San- 
deău, Andersen, Spencer, Theuriet, Genevraye, B. 
de Saint-Pierre {m- la aceşti autori) ş. a. Cele mal 
multe au apărut în Biblioteca pentru toţi, al cărei 
director a fost la începutul apariţiei ei în 1892.

STÂNCULEANU OEOROE ( ţl917), medic ro
mân. A fost profesor de clinica şi teoria oftaimo- 
iogică la Universitatea din Bucureşti.

STÂNESCU BARTOLOMEIU (*1875), epiSCOp 
de Rîmnic. A fost profesor la Facultatea de Teo
logie din Bucureşti.

STÂNEŞTI, corn. rur. jud. Vlaşca, plasa Du
nărea; 4.549 loc. Circ. com. cu 4 sate (1929). Staţie 
c. f. linia Giurgiu—Videle.

STĂNţlŞTII-DE-JOS ® com. rur. jud. Sto- 
rojineţ, plasa Geremuş; 4.410. După legea 1929, 
sat circ. com. Stăneştii-pe-Ceremuş H ® s.-de-sub 
sat tot acolo; 2.125 loc.

STAnILEŞTI, com. rur. jud. Hotin. plasa 
Lipcani; 2.203 loc. Circ. com. ou 19 sate (1929).

STAnişOARA ® munte în jud. Suceava. H 
® măn. de călugări jud. Argeş, pestînga Oltului; 
e metoh al Coziei.

STATŞSCU eugeniu (*1838tl906), om politic 
român. A fost advocat în Bucureşti. A debutat în 
politică în 1868. La 1876 devine pentru prima oară 
miniştrii şi de atunci a făcut parte din guvernele 
partidului naţional-liberal (justiţie 1877, 1878, 
interne 1881, externe 1881, justiţie 1882, 1885,
1895, 1902) sau a fost preşedinte al Senatului.
I s’a ridicat o statuă în sala mare a palatului de 
justiţie din Bucureşti.

STAncenI, com. rur. în jud. Cernăuţi, plasa 
Colacin; 2.381 loc. Circ. com. cu 4 sate (1929).

STEAUA dunArq, ziar politic întemeiatţde M. 
Kogălniceanu, condus apoi de V. Alexandrescu 
(Urechia), N. Mălinescu şi I. Codrescu. Iaşi, 1855- 
1856, 1858—1860.

STEED HENRI vicEAM (*1871), Ziarist englez. A 
călătorit mult ca reporter al ziarului Times prin 
diferite oraşe ale Europei; a avut rol important în 
timpul războiului mondial. După războiu a fost 
însărcinat să facă un curs de istorie a Europei cen
trale la Universitatea din Londra.

STEEGE LUDOVIC (*1813tl872), om politic 
român. Dintr’o familie suedeză stabilită în Mun
tenia pe vremea lui Carol xii. A fost medic şi a 
publicat o lucrare despre apele dela Slănicul Mol
dovei (1854); apoi membru în comisia centrală din 
Focşani, consilier la Curtea de Casaţie, agent di
plomatic la Viena, Berlin, Petersburg; ministru 
de finanţe în guvernul prezidat de M. Kogălni
ceanu ^1863—64) şi în 1867.

S’TEenstrup JOHS JAFETUS SHITH (*1813 
tl897), zoolog danez. Director al Muzeului zoo
logic din Copenhaga; membru onorar al Acade
miei Române (1870).

STEIERDORFANINA. com. urb. jud. Ca"- 
raş, plasa Oraviţa; 10.000 loc (•»• Reşiţa).

STEIN [ştain] heinrich baron (*1756tl831), 
om politic german. Intrat în serviciul Statului în 
1780, a lucrat pentru aplicarea multor reforme în 
finanţe şi vămi pentru ridicarea Prusiei; a fost mi
nistru în 1807 şi a desfiinţat iobăgia.

STEINACH [ştalnah] eugen (*1862), biolog 
german. Profesor la Viena. Plecînd de la ideea că 
bătrlneţea depinde de starea de funcţionare a 
glandelor sexuale, a afirmat că ea se poate vindeca 
Intr’o măsură .prin anume operaţie (•»■ Brown- 
Sequard).

STELIAN, sfînt prăznuit de biserica ortodoxă 
la 26 Nocmbrie. A trăit din copilărie în sihăstrie 
şi se ocupa vindecînd copiii de boale. De aceea este 
unul din patronii copiilor.

STELIAN TOMA (*1869tl925), advocat şi om 
politic român. Doctor în drept din Paris, diplom. 
şcoalei de ştiiilţe politice; profesor de drept co
mercial la facultatea juridică din Iaşi (1885), apoi 
în Bucureşti 1897; ministru de justiţie 1907, 1908,
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STE- i909 !n guvernul jpartidului naţional-LLberal. A
STO

T. Stelian.

lăsat Statului casa sa din Bucureşti [şi [cu tablou
rile ce poseda, pentru a se instala 
acolo un muzeu (•«- muzeul st.).

BTELţTTA, poezle elegiacă de 
V. Alecsandri, puŞă în fruntea 
grupării intitulate de el Lăcri
mioare (1853), devenită foarte 
cunoscută prin melodia scrisă de 
D. Florescu.

STENDHATi, numele literar 
al luiBENBI BEYLE (* 1783 tl842), 
scriitor francez. A fost funcţio
nar, ofiţer In armata lui Napoleon 
(campania din Italia şi din Ru
sia), consul în Italia. Trad. rom.
Schitul de la Parma, = La Chartreuse de Parme 
(de V. Demetrius), Roşu şi negru (de George A. 
Dumitrescu), Despre amor (de G. A. Dumitresou), 
Vanina Vanini (de F. Lobodă).

STENO FLAVIA, scriitoare italiană. E re
dactoare la ziarul „Secolo xix”; colaborează la 
ziare şi reviste din Franţa şl din Argentina; 
ţine conferinţe. E o prietenă a României.

STţlNTOR, erou din poemele omerice. Avea 
o voce aşa de puternică' îijclt striga tot aşa de 
tare ca 50 de oameni.

ŞTEFAN O VICI BTEPAN VOEVOD (*1856tl929), 
general sîrb. Sublocotenent In 1876, a înaintat 
repede, a luat parte la războiul din 1877—78, la 
cel din 1885 şi la primul războiu balcanic. General 
din 1907, in urma victoriei (29 August 1914) con
tra Austriacilor, e numit voevod ăl armatelor sîr- 
beşti; in. 1918 a participat la ruperea frontului la 
Salonic. După încheierea păcii s’a retras din viaţa

STEPHENSON [stiv’sfin] oeoboe(* 178111848) 
inginer englez. A inventat locomotiva cu aburi 
în 1814.

STERCA-ŞULUT tm- ŞULUT-STERCA.
STERIAJD CONSTANTIN (tl867), om politic ro

mân în Muntenia. S’a ocupat de finanţe. A fost 
clucer, şef de secţie în 1846, ministru în 1859.

STERIADE I., pictor român. Premiul naţional 
în 1923.

STERNE [stern] latbbnce (*1713t 1768), seri
lor englez. A fost pastor anglican. A debutat cu 
romanul Trislram Shandy (1759),care-1 făcu deo
dată cunoscut şi afară din patria sa şi pe care-1 
continuă în 9 volume. Altă operă vestită: Călă
torie sentimentală (1768).

STEYR [ştaier], oraş In Austria; 25.100 loc. 
Fabrici de arme.

STHEGENS LEON Louis (tl929), general fran
cez. A venit in România ca colonel, a. fost 
unul din colaboratorii generalului Berthelot şi a 
lucrat la refacerea armatei noastre în Moldova, a 
luat parte la luptele din vara anului .1917, mai ales 
la Nămoloasa, la Blehani, la Tecuci, la Mărăşeşti; 
a pregătit aşa.zisul trlunghiu al morţii.

STILICQN (f408), general roman. Tutorele lui 
Onoriu. A apărat Italia şi imperiul de Apus con
tra barbarilor, învingînd pe Alaric, pe Vandali, etc.

STINNES Huoo (*1870tl924), industriaş şi 
om de afaceri german. S'a ocupat de extragerea şi 
vlnzarea cărbunilor, de instalaţiuni electrice, a 
fost armator, constructor de vase comerciale, de 
maşini agricole, de maşini de cusut, a avut fa
brică de hîrtie, a fost proprietar de oteluri, editor 
de cărţi, proprietar a 200 de ziare; s'a amestecat 
In comerciul şi industria şi viaţa economică în 
timpul şi după războiu în Elveţia, Austria, Ro
mânia, Rusia, Turcia, Spania, Argentina.

STIRIA (STYRIA), provincie din Austria (Steier- 
mark)', 17.375 km. p., 979.000 loc. Gap. Graz.

STILPENI, staţie c. f. jud. Muscel, Unia Go
leşti—Cîm’pulung, la 25 km. de Gîmpulung.

STÎLPU, corn. rur. jud. Buzău, plasa Glodea- 
nurile; 2.258 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Merei.

STINA, staţie c. f. în jud. Cluj, între Cluj şi 
Huedin. '

STÎNCENI, staţie c. I. jud. Mureş între Gheor- 
gheni şi Liinca-Bradului.

STiNIŞOARA, culme în Garpaţii Moldovei, 
jud. Fălticeni (fost Suceava, azi Baia); înaltă 
1.157 m.

STÎRCEA EUQENIU, BARON (*1835 tl901), om 
politic român din Bucovina. A fost deputat In 
dieta Bucovinei şi în Camera din Viena.

STÎRCEA VICTOR, BARON (*1840), om politic 
român din Bucovina. A fost membru în dieta 
Bucovinei, prezident al „Societăţii pentru cui- ’ 
tură” din Cernăuţi.

STOBpRTJ, corn. rur. jud. Cluj; 330 loc. 
mine de' fier.

STOCKHOLKI, cap. Suediei pe lacul Melar; 
453.000 loc.

STOENESCU TEODOR (*1860tl919), scriitor 
român. A debutat în gruparea lui A. Maoedonski 
la Literatorul (1880—85). După încetarea acestei 
reviste, a Înfiinţat Revista literară (1885). A pu
blicat atît în coloanele revistelor la cari a colabo
rat cît şi în volume poezii (Poezii, 1883, Sofia, 
1887, Zile negre, 18SS,Deceplii, 1891, Nopţi albe), 
romane şl nuvele (Nuvele, 1885, Muma copilului, 
roman), piese de teatru (Nunta neagră, 1883, 
însurătoare, 1896) şi multe traduceri din autori 
francezi mai ales.

STOENEŞTI ® corn. rur. jud. Vlaşca, plasa 
Gălugăreni-' 2.470 loc. După legea 1929 sat circ. 
corn. Păngaleşti. H ® corn. rur. jud. Romanaţi, 
plasa Oltul-de-jos; 2418 loc. Circ. corn. cu 12 sate. 
Pe aici au trecut Oltul armatele germane în ziua 
de 24 Noembrie 1916, înaintînd spre Bucureşti.

STOICA iQSEF, episcop în Maramureş, pe la 
1692—1701.

STOICA ŞTEFAN (1808tl878), ofiţer român şi 
scriitor. A avut gradul de colonel. A publicat nu
vele şi diferite articole în Foaia pentru minte din 
Braşov In 1842—43, cum şi tradpoeri din mulţi 
autori în reviste ale timpului.

STOICĂNEŞTI, corn. rur. jud. Olt, plasa Dră- 
găneşti; 2.565 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Radomiroşti.

STOICESCU CONSTANTIN (*1852tl911), ad
vocat şi om politic român. A fost magistrat, secre
tar de legaţie, deputat în multe rînduri ales la 
Ploeşti, ministru de lucrări publice (1895), ex
terne (1896), justiţie (1898, 1901).

STOICESCU OEORGE (*1850), medic român. 
Profesor la' facultatea de medicină din Bucureşti 
(1878), medic, primar la spitalul Colţea, membru In 
consiliul sanitar, deputat, senator. Opere: Lec- 
ţiuni de clinică medicală, 1888.

STOLBA WENOESLAS (tl930), autor dramatic 
ceh.

STQLBERG, oraş în Germania (Prusia Re
nană),'aproape de Aachen; 15.855 loc. Fabrici de 
sticlărie şi altele.

STOLNICI, staţie c. f. jud. Argeş, linia Bucu
reşti—Craiova, între Costeşti şi Slatina.

STOLOJAN ANASTASE (*1836 tI901), om po
litic român. 'Magistrat, primar al Craiovei, de
putat (de la 1869 de multe ori), ministru de justi
ţie (1879), de domenii (1885) în guvernele prezi
date de I. G. Brătianu, de in
terne (1896), de domenii (1897) 
în guv. prez. de D. A. Sturdza.

STOLYPIN PETRU ARCADIE- 
vioi (*1863 tl911), om politic 
rus. A fost guvernator de pro- , 
vincie, ministru de interne, pre
zident de consiliu. Mort în urma 
unui atentat.

STORCKearl(*1826 tl887), 
artist german stabilit în Româ-jf ^ 
nia în 1849 ca gravor, sculptoi^K 
în lemn şi în piatră. Devenit ce- Kari storck. 
tăţean român a fost profesor la 
Şcoala de bele-arte din Bucureşti de la înfiin
ţarea ei (1867). Opere: Basorelieful de pe 
frontonul palatului Universităţii (care se con
servă încă); statua micei principese Maria,
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fiica Regelui Garoi şi a Reginei Elisabeta, pe 
mormlntul ei); Ren in a Elisabeta, mama răni
ţilor (palatul regal din Buc.); Domniţa BHaşa 
(în curtea bisericii 6u acelaşi nume în Buc.); 
busturi ale oamenilor politici: B. Catargiu, G. 
Gostaforu, M. Kogîlniceanu, etc. Ga sculpturi în 
lemn se citează mobilierul mănăstirii VifoTila şi 
al bis. Antim din Bucureşti. Opera lui a fost con
tinuată de doi fii ai lui: Coral mai jos) şi FRE- 
OEBic (*1872), profesor la Şcoala de arte frumoase 
din Bucureşti

STORCK CAROL (*1854 tl926), sculptor ro
mân. Opere : Protopopul Tudor, Forţa si Prudenţa 
(la Palatul Justiţiei), StatuaD-rului Davila (în 
faţa facultăţii de medicină).

STOROBANEASA, corn. rur. 
jud. Teleorman, plasa Alexandria;
2.155 loc.

STOROJINEŢ, corn. urb. cap. 
jud.- Storojineţ-,'12.000 loc. 2 bis. 
ort., 1 cat., 1 unită, 1 sinag.; 1 şc. 
interioară industrială 1 liceu, 4 
şc. prim.; staţie c. f. pe Unia- 
laterală încata — Berhomet, 1 
spital.

STOROJINEŢ, jud. în Bu
covina-, cap. Storojineţ-, 4 plăşi;

Sl'ema jud. 
Stocojinet.

3 corn. urb.. 64 rur.; ţine de eparhia Mitrop. Ger- 
năuţi; circ. Gurţii de Apel Gernăuţi.

STORTHING, parlamentul norvegian.

CEREHUSULUI

Btrhomne

ŞIRETE

R A o A U T I

Harta jud. Storojineţ.

STOWE BEECHEE HAREET m- BEECHER.
STRABON (*66 a. Ghr. ţca. 24 p. Ghr.), geo

graf grec. A călătorit mult şi a scris mult, dai- s’a 
păstrat numai Geografia (aproape întreagă). Vor
beşte şi despre peninsula balcanică.

STRAGBiINA, lac în jud. Ialomiţa.
STRÂDIVARI (latinizat STRADiVABina) anto

nio (* 164411737), vestit fabricant italian de in
strumente cu coarde.
iig STRAJA, corn. rur. jud. Rădăuţi, plasa Vico- 
vele; 4.443 loc. Staţie c. f. între Gura-Putnei şi 
Brodina.

STRAJANXJ MIHAIL(* 18411 1917), profesorşi 
publicist român. A predat limba şi literatura ro
mână la liceul din Graiova (1373). Autor de cărţi 
didactice pentru cursul secundar.

STRALSUND, oraş în Germania (Prusia, Po- 
merania'), 36.396 loc. Fabrici numeroase. Aci a 
fost un lagăr de prizonieri în timpul războiului 
mondial, unde au murit mulţi Români.

STRANGFORD, ămbasador englez la Gon- 
stantinopol. A condus tratativele între Ruşi şi 
Turci în 1822—25 cu privire la organizarea pnn- 
cipatelor după mişcările din 1821. '

STRASBURG, com. rur. jud. Getatea-Albă, 
colnie germană.STRASSBURG (fr. strasbooro), oraş în 
Franţa (Alsacia) pe 111 şi Bruche (Breusch). Pace 
parte din depart. Bas-Bin. 166.767 loc. Catedrală 
din 1277, cu turn de 142 m. înalt. . . ,Xi

STRAŞIMIR. domnitor al Vldinulm, înlăturat 
de Unguri (13691, caro voiau să devie stăpîni

peste ţinuturile Sîrbilor. Ajutat de Vlaicu, domn 
Tării Româneşti, cumnatul său,şi-areluat domnia.

STRAT lOAN (* 1836tca. 1876), jurist şi om politic 
român. Profesor de economie politică la Universi
tatea din laşi (1860); membru în Consiliul de stat; 
membru în Consiliul superior de instrucţie; mi
nistru de culte la 9 Iulie 1866 (cabin. Ion Ghica) 
şi de finanţe 1871 (cabin. L. Gatargi), agent di
plomatic la Paris, Constantinopol. Op. pr. Eco
nomia politică.

STRATFORD THOMAS WENTWORTH CONTE
(*1593tl641), om politic englez. A fost adversarul 
parlamentului; a fost guvernator în Irlanda, osîn- 
dit la moarte şi executat.

STRATILiESCU DumiRU (*1864tl927), ge
neral român. Locotenent în 1886, general de divi
zie în 1917. A.fost profesor la şcoalele militare, a 
comandat unităţi mari în timpul războiului; după 
războiu, avînd gradul de general de corp de ar
mată, a fost inspector general de armată, apoi 
(1926) senator de drept.

STRAITSS lOHANN, dol compozitori austriaci 
cu acest nume: tatăl (*1804ţl849) şi fiul (*1825 
fl899). Amîndoi sînt autori de valsuri vdstite. 
Publicul din diferite ţări a confundat adesea lu
crările unuia cu ale altuia. După Brockhaus şi 
Meyer, mai importante sînt ale fiului. El a scris: 
An der schoerie blaue Donau, valsul celebru, şi 
operetele: Wiener Blult, Fledermaus, Lustige 
Krieg şi Zigeunerbaron,. jucate în traducere de 
trupe româneşti. Cea din urmă mai ales {Voevodul 
Ţiganilor) a avut mare succes, datorit în primul 
rlnd talentului lui Ştefan Iulian, care interpreta 
rolul lui Jupan.

STRAUŞS RicHABD (*1864), compozitor ger
man. Şef de orchestră la Weimar, la Berlin, ditector 
general al muzicei. Gompoziţii pr. Simfonia do
mestică, Don Juan, Salomea.

STRAVOLCA I. O., fost profesor de fizică la 
Universitatea din Iaşi (1879).

STRĂJESCU lOAN (tl873).
Român din Basarabia. A fost 
numit între membrii fondatori ai 
.Societăţii Academice în 1866, dar 
neputînd veni la şedinţele adu
nării, a fost trecut ca membru 
onorar (1870).

STRĂŞENI, staţie 0. f. jud.
Lăpuşna, între Vasile-Lupu şi 
Ghişinău.

STREHLAIA, com. urb. jud.
Mehedinţi, plasa Motru-de-Jos;
8.000 loc. Staţie-c. f. linia Bucu
reşti—Timişoara, între Piliaşi şi-Tumu-Severin. 
A fost capitala jud. Mehedinţi, trecută apoi la 
Gemeţi. A fost aici şi o episcopie. Are o şcoala 
infer. de meserii.

STREICHER, ofiţer francez venit cu misiunea 
franceză, mort în timpul marelui războiu.

STREIUL, rîu, afi. al Mureşului pe stingă, jud. 
Hunedoara.

STREJEŞTII-DE-SUS, com. rur. jud. Ro- 
manaţi, plasa Oltul-de-Sus; 2.068 loc. După legea 
1929, sat circ. com. Pleşoiu.

STRESEMANN QUSTAV (*1878 
tl929), om politic german. A intrat 
în parlament în 1907. Membru al 
partidului naţionâl-liberal, a sus
ţinut războiul şi a cerut ca să se 
facă sacrificiile pentru dobîndirea 
victoriei, care trebuia să lărgească 
graniţele Germaniei şi spre Răsă
rit şi spre Apus. Devenind şeful 
partidului în 1917, începu o cam
panie contra guvernului şi reuşi să 
vadă înlăturat pe Bethmann-Hol- 
weg. După Infrlngere, Stresemann 
fu nevoit să fundeze un nou partid zis populist, 
care combate diferitele guverne republicane şi pro
testează contra tratatului de la Versailles. Numai 
după ce vede situaţiunea critică a statului în urma 
rezistenţei pasive, după căderea catastrofală a

STO-
STR

loan Străjescu.

Gustav
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STR- monetei (un dolar ajunge 4.000.000 m&rci In Au- 
QTII ?ust 1-923), primeşte să formeze un guvern de coa- 
®U Uţiune cu reprezentanţii centrului, cu democraţi, 

cu socialişti. In afară acest guvern încetează re
zistenţa pasivă, în interior ia măsuri severe contra 
manifestărilor comuniste şi institue o nouă monetă 
(Rontenmarck). Stresemann, ca ministru de ex
terne, ia parte la diferitele conferinţe şi conven- 
ţiuni internaţionale şi se sileşte să împace vechea 
Germanie cu Germania ieşită din revoluţie şi astfel 
să asigure pacea Europei. Pentru silinţele sale în 
această direcţie i s'a decernat in 1927 (odată cu 
Briand, Chamberlain şi Dawes) premiul Nobel 
pentru pace.

STRIDIE »«- LEON. *
STRIGOAIA, staţie.c. f. jud. Suceava între 

Dărmăneşti ş'i Vama pe linia Dărmăneşti—Borgo- 
Suseni.

STRiCHpi, fiinţe închipuite despre cari vorbesc 
basmele şi mai ales superstiţiile populare. Se zice 
că oamenii cari mor în anumite condiţiuni se lac 
strigoi şi ies noaptea din morminte spre a persecuta 
pe unii şi pe alţii.

STRIGQNIU (ung. eszteboou, germ. gran, 
sloven OSTRIHOH), comitat şi oraş în Ungaria; re
şedinţa arhiepiscopului primat al Ungariei.

STRŢNDBERG AUGUST (*1849tl912), roman
cier suedez. A scris romane, nuvele, drame. Trad. 
rom.: Tatăl (1913), Mustrarea de cuget (de J. Bo
tez, 1916), Nuvele (de J. Botez, 1916), Frlnturi din 
viaţa omenirii (de Ion Gorun, 1924), Doi diavoli 
şi Cea mai tare (de P. T. Vally), Dragoste si pline 
(de Otilia Ghibu), Nu vă jucaţi cu focul (de P. 
Vally). o

STRlMBA ® corn. rur. jud. Bălţi, plasa Slo
bozia-Bălţi; 2.800 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Slobozia-Bălţi. H ® corn. rur. jud. Vlaşca, 
plasa Călugăreni; 2.245 ioc. După legea 1929, sat 
circ. com. Călugăreni.

STRÎMBENI ® com. rur. jud. Prahova, plasa 
Vărbilău; 3.814 loc. Circ. com. cu 6 sate (1929). t 
® com. rur. jud. Teleorman, plasa Bălăci; 3.326 
loc. După legea 1929, sat circ. com. Căldăraru.

STRţMBUL, insulă în Dunăre, jud. Constanţa.
STRÎMTyRA, com. rur. jud. Maramureş, 

plasa Iza; 3.412 loc.
STROŞSCTJ CONSTANTIN (tl928), om politic 

român din Basarabia. Luptător naţionalist, a luat 
parte activă la mişcarea pentru autonomia Basa
rabiei şi a fost ministru de războiu în timpul re- 
publicel moldoveneşti.

STROEISGU MIHAIL (*1843tl888). filantrop 
român din Basarabia. A făcut importante dona- 
ţiuni Casei Şcoalelor şi altor instituţiuni de cultură.

STROESCU vABILE (* 1844 tl926), filantrop 
şi om politic din Basarabia. Membru onorar al 
Academiei Române (1910). A făcut importante 
donaţiuni pentru societatea, culturală ,,Astra“ 
din Transilvania. A fost preşedintele sfatului 
ţării în Basarabia, deputat după 1918, rapor
torul legii pentru unirea Basarabiei (1919).

STROEŞTI, com. rur. jud. Suceava, plasa Ili- 
şeşti; 2.686 loc. Circ. com. cu 3 sate (1929).

STROMBOLI, insulă în marea Tireniană 
(Llpare)', 13 km. p. Aci e un vulcan care a făcut 
ultima dată erupţie în 1921.

STROSSMATER lOSiE (*1815 tl905), episcop 
de Diacova. A combătut dogma infailibilităţii 
Papei. Naţionalist croat, a întemeiat Academia 
jugo-slavă din Zagreb (1867).

STROySBERG BERTHEL HENBY (* 1823 tl884), 
om de afaceri german. A construit căi ferate în 
Germania. El a fost în fruntea unui consorţiu care 
a executat linii ferate în ţara noastră. Falimentul 
acestei construcţii în 1870 a fost începutul ruinei 
lui.'A murit în mizerie.

STROWSKI FOBTUNAT, .profesor şi ziarist 
francez, de origine poloneză. E profesor de li
teratură franceză la facultatea de litere din Paris, 
critic literar şi dramatic. A publicat studii asupra 
•îtorva autori vechi şi ediţii de ale operelor lor 
ţMontaigne, Pascal) şi o interesantă privire ge

nerală asupra literaturii moderne (Tableau de la 
litUrature). In 1929 a fost în Bucureşti la congre
sul criticilor dramatici şi muzicali.

STRTJNGA, st. balneară jud. Roman, cusor- 
ginţi sulfuroase.

STRZYGOWSKI losiF, profesor de istoria arte
lor la Universitatea din Viena. S’a ocupat de arta 
bizantină şi în deosebi a studiat pictura biseri
cească din vechile mănăstiri ale Buco'vinei. Mem
bru corespondent al Academiei Române (1914).

ST'UART •«- UABţA.
STUDINA, fermă a statului jud. Romanaţi. 

Staţie c. ’f. linia Piatra-Olt—Corabia.
STULPIGANI, com. rur. jud. Cîmpulung, plasa 

Homorulul; 2.700 loc.
STTJPGA, com. rur. jud. Suceava, plasa lUşeşti; 

3.500 loc.
STURDZA ALEXANDRU (*1791 tl854), func 

ţionar şi diplomat în serviciul Rusiei, român de ori
gine. îşi începe cariera în 1809 ca ataşat in Mini
sterul de externe, apoi la legaţiile din Viena, Paris, 
în 1828 a venit în Bucureşti ca şef al cancelariei 
armatei de ocupaţie. In 1843 a fost epitrop al 
seminariului de la Socola. Op. pr. Essai sur Ies 
lois de la nature humaine; Sur la doctrine et l'es- 
prit de l'&glise ortlwdoxe. A scris un pamflet contra 
universităţilor germane (1818). Trad. rom. En- 
hirid adecă mlnelnic al pravoslavnicului hristian 
(de Eufr. Poteca, 1832), învăţături religioase-mo- 
rale (de Filaret Scriban, 1844); Epistolii despre 
datoriile sfinţitei diregătorii preuţăsti (de Filaret 
Scriban, 1843), Duplul paralel sau biserica In faţa 
papităţii (de Neofit Scriban, 1851).

STURDZA DIMITRIE A. (*1833 tl914), om po
litic român. Studii în MOnchen, Bonn şi Berlin. 
A debutat în 1857 ca secretar al Divanului ad-hoc 
din Moldova; a fost secretar al 
căimăcămiei din 1858, secretar 
particular al Domnitorului Cuza,- 
mai tîrziu adversar al lui, fiind 
devotat politic al lui Ion Ghica; 
ministru de lucrări publice în 
primul guvern al lui Caro! sub 
prez. lui Ion Ghica, de finanţe în 
guv. de la 1870, prezidat de ace
laşi, şi retras In Martie (•»- Ghica 
Ion); apoi în toate guvernele pre- , 
zidate de Ion Brătianu, la lucrări' 
publice (1876), finanţe (1877,
1878,1879), externe (1882), culte 
şi instr. (1885), finanţe (1888).
După moartea lui Brătianu a fost proclamat şef al 
partidului naţional-LLberal şi prim-ministru în 1895, 
1897, 1901—1904 (cînd s’au făcut marile econo
mii pentru salvarea creditului statului), 1907 (cînd 
s’a făcut reprimarea răscoalelor ţărăneşti). In 
1908 s’a retras de la şefia partidului şi s’a ocupat 
de afacerile Academiei Române. Ales membru al 
ei în 1871, a fost în timp de mulţi ani secretar ge
neral, îmbogăţind colecţia numismatică a ei prin 
donaţiuni şi cercetări personale, stăruind pentru 
publicarea documentelor din col. zisă Hurmuza- . 
chi (i^ acest cuv.) şi dînd la lumină o altă serie de 
documente relative la istoria regenerării României. 
Prima sa scriere este traducerea cărţii lui Golson 
despre drepturile Moldovenilor şi Muntenilor 
(1856); de atunci a publicat scrieri de economie 
politică şi linanţe {Banca naţională, 1889, Su
prafaţa si populaţia regatului României, 1896, 
Cestiuneapetrolului, 1905, Memoriu asupra legilor 
agrare, 1914), între cari trebue să numărăm şi dis
cursurile ţinute in Parlament sau în întruniri pu- 
bUce; scrieri de numismatică (Uebersicht der Mun- 
zen und Meddillen des Fiirstentums Rumănien, 
1874, Numismatica română, 1878, Bibliografia 
numismaticei, 1879); scrieri de istorie naţională' 
{Portretele domnitorilor români, 1874, Rumănien 
und der Vertrag von San Stefano, 1878, Europa, 
Rusia si România, 1890, 40 de ani de domnie ai 
Regelui Carol, 1907). Sturdza a fost unul din în
temeietorii Creditului funciar rural şi mulţi ani 
directorul instituţiunii.

D. A. Sturdza.
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STURDZA ORIGORE (*1831 tl901), liul Dom
nitorului Mihail Sturdza. A avut rol politic in 
1848, clnd a lucrat la îrinăbuşirea mişcării demo
cratice a tinerimii moldovene. A fost ofiţer în 
armata otomană, ajunglnd gene
ral sub numele de Muklis-Paşa.
A candidat în 1859 la tronul Mol
dovei. A fost în multe rînduri se
nator şi deputat. A scris o carte 
despre legile fundamentale ale u- 
nlversului (1894).

STURZ A ION SANDU (ti 842), 
domnitor al Moldovei, 1822-1828.
Primul domn pămlntean după e- 
poca Fanarioţilor,numit pe 7 ani. v
El avu să lupte cu mari greutăţi 
din cauza nenorocitei situaţii e- 
conomicc, rămasă după excesele ». J
eteriştilor. El constată toate a- , 7
cestea într’o pllngere pe care o a- 
dresează Porţii In 1826. în timpul ion Sandu Sturdza. 
domniei lui, drepturile Rusiei faţă 
de Principate se măresc prin Convenţiunea de 
la Akkerman. In timpul domniei lui s’au produs 
mişcări politice importante In sens liberal. In 1822 
s’a făcut un procct de conslitufic.

STURDZA MIHAIL '(*1795 tl884), domn al 
Moldovei, 1834—1849, primul domn regulamentar, 
numit pe viaţă. Fiul logofătului Grigore, a ocu
pat funcţiuni importante mai ales în ramura şco
lară. A fost membru în comisiunea care a redac
tat Regulamentul Organic. Ca domnitor, a luat 
măsuri bune de natură admini
strativă (şosele, tîrguri), a liberat 
Ţiganii, a întemeiat o şcoală supe
rioară (Academia care-i purta nu
mele, 1835). o şcoală superioară de 
meserii (1840), dar a provocat mul
te nemulţumiri în rîndurile tine
rimii liberale, mai ales prin îngă
duinţa acordată Evreilor din Gali- 
ţia de a se aşeza în Moldova, a re
primat cu severitate Începuturile 
de mişcări politice, cum a fost a- 
ccea de modificare a Regulamen
tului în Martie 1848. După con- Mihail Sturdza. 
venţiunea de la Balta-Liman, s'a 
retras şi a trăit mai mult în streinătate.

STURDZA VASILE (* 181011870), ora ipoUtic 
român. Magistrat (1349), mini
stru de lucrări publice (1850), 
prezident al divanului domnesc 
(1856); membru al căimăcămiei 
de trei din 1858. Cu colegul său 
Anastase Panu, se opune unelti
rilor colegului lor Catargiu care 
voia să zădărnicească unirea 
principatelor. De aceea adunarea 
electivă a Moldovei le-a decernat 
o medalie de recunoştinţă. Apoi 
prezident al Curţii de casaţie vasiie Sturdza. 
(1862), pensionat la 1868; la 9 '
Ianuarie 1869 i s’a votat o recompensă naţională.

STURDZA-SGHEIANU DIMITRIB (fl920), 
cercetător al istoriei Românilor, a adunat docu
mente relative mai ales la starea ţăra.nilor ro
mâni. A dăruit .\cadetniei Române peceţi, foto
grafii, etc. Membru onorar al ei (1907).

STURZENI, corn. rur. jud. Tighina, plasa cu 
acelaşi nume; 2.517 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Manzlr.

STURZEŞTI, corn. rur. jur. Bălţi, plasa Glo- 
deni: 3.985 loc.

STUTTGART, oraş în Germania (Wtlrttem- 
bcrg)-pc Nesenbach şi Neckar; 337.199 loc.

SUATU, com..rur. jud. Cluj, plasa Mociu; 
2.458 loc.

SUBCETATE © corn. rur. jud. Mureş, plasa 
Topliţa; 3.000 loc. 1) © staţie c. f. jud. Hunedoara, 
de la care porneşte o linie spre Simeria, alta spre 
Lupeni, alta spre Caransebeş.

SUCEAVA, jud. în Bucovina; cap. Suceava;

569km. p.;65.94Dloc, (1919); 1 plasă; 1 com. urb., STU- 
49 rur.; ţine de eparhia Mitrop. Cernăuţi; circ. c||n 
Curţii de apel Cernăuţi; are 3 şcoale primare ur- 
bane şi 74 rurale (1929).

SUCEAVA, © com. urb., cap. jud. Suceava;
10.100 loc. (1919); 6 bis. ort., 1 
cat., 1 unită, 4 armen., 9 sinag.; 
liceu, şc. industr., şc. ini. agric.,
4 şc. prim.; 1 spitai; staţie c. f. 
între Vereşti şi Dărmăneşti pe 
linia principală Bucureşti—Ger-' 
năuţi. A fost capitala Moldovei 
de la Petru Muşat (1374) pînăla 
Alex. Lăpuşneanu (1564); se 
văd ruinele cetăţii domneşti; 
moaştele Sf. loan cel nou în bis.
St. Gheorghe. Bis. Sf. Gheorghe 
clăd. 1522; bis. Sf. Dumitru clăd.

Stema
jud. Suceava.

Petru Rareş; bis. Mirăuţilor de Alex. cel Bun. ţf ® 
Fosta cetate Ungă oraşul Suceava, zidită prin sec. 
XIV şi refăcută de Ştefan cel Mare. A rezistat la 
multe atacuri inimice. Părăsită de Lăpuşneanu, 
c md s’a mutat reşedinţa domnească la Iaşi .A 
fost reparată în sec. xvi de Ieremia Movilă.

/ Ucanii Gan

F ^
Harta jud. Suceava (legea i9as*J

SUCEAVA, rîu afl. al Şiretului, udă jud. Ră
dăuţi, Suceava şi Fălticeni (Baia, fost Suceava).

SUCEVIŢA, com. rur. jud. Rădăuţi; 1.019 loc. 
(1919). H rnân. veche (bine populată în 1560), 
refăcută de episcopul G. Movilă în 1574 şi de Ie
remia Movilă In 1586. Are o biserică foarte in
teresantă cu pietnri pe păreţii exteri^^ri.

SUCHIER [sUşie] hermann (*1848tl914), fi
lolog german. S’a ocupat de iimbilc romanice. A 
scris despre iimba şi iiteratura provensală. A pu
blicat ediţiuni critice ale vcciiiior texte fraticeze.

SUCIU lucretia (*1859tl900), scriitoare ro
mână. A publicat un voi. de poezii şi o traducere a 
op. iui Lessing, Laocoon.

SUCIU P3TRB, fust profesor la facultatea de 
drept din laşi.

SUCIU VASILE (*1873),prelat român din Tran- 
siiva’nia. Mitropolit al Blajului, ales în 1918. A 
fosi profesor la Scminariul superior teologic din 
Blaj, s’a ocupat de şcoale. E membru onorar al 
Academici Române (1919). Op. pv. Ilipnolitm şi 
spiritism. 1906: Teologia dogmatică fundiimrn- 
Inlă, 2 voi., 1907: Teologia dogmaiică specială, 2 
voi. 1908.

SUDAN, vastă regiune din Africa centrală, 
care se Întinde de la Abisinia (la E.) pînă la ocea
nul Atlantic (la V.) Africa.

SUDERMANN HERMAN (*1857fl928), dra
maturg german. Trad. rom. Magda (de Virgil Po- 
pcscu, 1896), Inan Botezătorul (de 1. Chendi şi G. 
Sandu, 1901), Moara părăsită (de H. Lccco, 1908), 
Slane de piatră (de Emil Fagure, 1909), Jertfa (de 
E. Marghita), In mrejele păcatului (de 13. Mado- 
leine). Nunta Volantei (de M. Negru).

1887



eijn- SUDIŢI, corn. rur. jucl. Ialomiţa, plasa Slobo- 
p zia; 4.832 loc. După. legea 1929, sat circ. corn. Măr- 

SUL culeşti.
SUE , [stl] EUGîiNE (*1804tl857), romancier 

francez. Mare succes în epoca sa cu unele din ro
manele sale sehsaţional6. Prima trad. la noi e publ. 
In ,,Foaia pentru minte”, 1844; Ovreiul neadormit. 
Apoi avem: Crucea de argint (de Eliad, 1858), 
Matilda (de G. Baronzi, 1853, de I. Petrescu, 
1855), Arlur (de Teulcscu, 1854), Chemoc Corsarul 
de C. Băjescu, 1852), Comandorul de Malta (de 
N. D. Racoviţă, 1857), Jidovul rătăcitor (de losil 
Arhimandrit, 1857), Misterele Parisului.

SUEDIA (svKRiQE, germ. sohweden, fr. suEde, 
it. SVBZIA), Stat în Europa. Se mărgineşte la 
NE. cu Finlanda, la E. cu Golful Botnic şi Marea 
Baltică, la S. cu M. Baltică, la V. cu strîmtoarea 
Kattegat şi Norvegia!. Supraf. 448.460 km. p,; 
6.074.000 loc. Insule: Gotland, Oland în Marea 
Baltică. •

Ţară muntoasă spre V. şi centru, iar spre E. şi 
S. şeasă. Munţii Scandinavici. Vîrfuri puţin înalte: 
Sulitelma, 1680 m. Teritoriul Suediei este tăiat

ţ/* fefffeVeiooj»

Harta Suediei.
de la V. la E. de un mare număr defluvii cari duc in 
mare şi apele multor lacuri mari: Tornea, Lulea, 
Pitea, Urnea, Indal, Ljusnan, Oşt-Dalşi West-Dal 
unite, Alvdaten care se varsă în lacul Vener şi 
prin fl. cota se scurge în mare. Mai sînt două 
lacuri: Vetter şi MOlar, aceste în legătură cu marea.

Gap. Stockholm. Oraşe pr. Haparanda, Pitea, 
Upsala, Falun, Orebro, GOteborg, Jonk&ping, Hel- 
singborg, Malmo. Clima aspră în genere; pe lingă 
coaste, mai dulce.

începuturile istoriei Suediei se confundă cu ale 
Norvegiei şi Danemarcei. Primele centre politice 
ale Scandinaviei s’au format in S. Suediei de azi 
In jurul lacurilor Vener, Veter, pe la finele sec. x, 
iar cu timpul s’au desvoltat şi altele. Astfel s'a 
Închegat statul suedez, alături de cel norvegian 
şi de cel danez. Lupte pentru domnie între dife
rite familii împiedecă o desvoltare serioasă a lui 
prin sec. xiii şi xiv. Atacat şi de Germani, fu nevoit 
să ceară ajutorul Norvegiei, unită cu Danemarcă

prin căsătoria Margaretei cu Haakon (1387) şi să 
intre în uniunea de la Colmar (1397). Această unire 
n'a fost solidă, contra ei s’au ridicat de multe ori 
partide naţionaliste (sec. xv) şi in fine în sec. xvi 
cu Gustav Vasa, începe seria regilor naţionali ai 
Suediei, apoi urmează luptele contra Poloniei, 
Germaniei şi Danemarcei, mai tirziu contra Ru
siei, urmate de o puternică expansiune teritoriaiă, 
astfel că în 1660 ca stăplnea Finlanda, Estonia, 
Livonia, parte din Ingria, parte din Pomerania, 
Brema şr a. avind o suprafaţă de 900.000 km. p. 
şi o populaţie de 3.000.000 suflete. Este epocal ui 
Gustav Adolf, a lui Carol Xişi Carol X/f; dar in 
sec. xvm Suedia fu nevoită a se restrînge pe ţăr
mul apusean a) Mării Baltice din pricina ridicării 
din ce în ce mai puternice a Rusiei. Dacă îşi pierde 
renumele ei de mare putere militară, se desvoltă 
pe calea artelor şi a ştiinţelor. Unirea cu Nor
vegia. (1814) fu numai o unire personală, care se 
desfăcu şi ea in 1905. Suedia în cursul sec. xix 
încercă multe schimbări în ordinea politică in
ternă şi continuă a se desvoltă în civilizaţie şi 
cultură;

SUESS EDUABD (*1831ţl914), geolog austriac. 
A fost profesor la Universitatea din Viena; afost 
şi deputat. Reputaţia lui e universală stabilită 
mai ales prin: Das Antlitz der Erde, 1883 (Faţa, 
pămîntului). 1

SUETQNIU (CAjnS SUETONIUS TRANQUrLLUS 
(*ca. 70 ţca. 140) istoric roman. Op. Vitae XII 
imperatofum (dela Cezar la Domitian), trad. rum. 
de G. Munteapu, Braşov 1867.

SUEZ ® istm care leagă Africa de Asia, larg 
de 112'km. H ® golf la, N. Mării-Roşii. II ®. oraş 
in Egipt, in fundul golfului cu acelaşi nume. 11 
® canal care străbate acest istm, tăiat după stu
diile lui Ferdinand de Lesseps, prin lucrările În
cepute in 1859 şi terminate în 1869 şi executate 
cu fondurile unei societăţi anonime (pe acţiuni). 
El uneşte Mediterana cu Marea Roşie. E lung de 
168 km., larg de 80—135 m., adine de 11—12 m. 
A costat 494 milioane franci. Concesiunea e dată 
companiei de către guvernul egiptean pe timp de 
99 de ani (1869—1968), după care rămîne în 
deplina proprietate a Egiptului. Din 1887 e de
clarat neutru.

SUHAIA ® corn. rur. jud. Teleorman, plasa 
Slăveşti; 4.070 loc. Circ. corn. cu 2 sate (1929). 1f 
® iac în jud. Teleorman, lîngă Dunăre, aproape 
de Zimnicea, în legătură cu Dunărea.

SUHOVERGA, com. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Şipeniţ; 2.205 loc. Circ.com. cu 3 sate |1929).

SUIDAS (sec. X p. Ghr.), scriitor bizantin. A 
făcut un fel de dicţionar de vorbe şi fapte con
temporane, preţios prin detalii, deşi arş şi multe 
fcreşeli.

STJIjINA ® cel mai mic braţ al Dunării ■ prin

Uzina de la Sulina.

care se varsă în Marea Neagră; adîncit şi lărgit 
prin lucrări artificiale ca şă serve trecerii vaselor 
mari din Mare in Dunăre. lj ® com. urb. jud. Tul- 
cea, plasa Splina; 5.400 loc. Are un gimnaziu de 
băeţi.

SULIŢA ® com. rur. (tirg) jud. Botoşani, 
plasă Suliţa; 2.808 loc. Circ. com. cu 13 sate (1929). 
H © com. rur. jud. Hotin-, plasa Suliţa; 2.726 loc; 
Circ. com. cu 5 sate (1929).
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SXJUjY-PRUDHOMME RENt: ARUAND ('1839 . 
tl907), poet francez. Premiul Noljel 1904. Poet 
parnasian. Opere pr. Stances el poi-mes. Trad. rom.
In diferite reviste: Convorbiri literare (1873-74), 
Literatorul (1884),Lumea,nouă literară (1895-96), 
Luceafărul (190/), Semănătorul (1909-10), Ramuri 
(1908), Neamul românesc literar ş. a. de V. 
Pogor, Carol Scrob, A. Steuermonn, E. Farago,
C. Teodorescu, Şt. Braborescu, C. Manolache, ş. a.

STJLZER FRANTZ lOSEF (f 1791), istoric austriac. 
Post ofiţer tn armata austriacă. Profesor la curtea 
lui Alexandru Ipsilante, 1776. A murit în Piteşti. 
Op.Geschichte des iTansalpinischm Dacier)S,(vicna, 
17S1- H‘J), izvor preţios de informaţii pentru noi.

SUMATRA, insulă In arhip. Sondelor în Ocea
nul Indian; ţine de Olanda. Cu micile insule-din 
jur 479.231 Itm. p., 4 294.000 loc. w Asia.

StIPAN ALEXANDER (*1847 tl929), geograf ger
man. Profesor la Breslau. Op. pr. Elemente de ge
ografie fizică: Coloniile europene.

SUPLACtTL-DE-BARCĂU, com. rur. jud. 
Bihor, plasa Marghita; 2.358 loc.

SUPPE [sllpc] FRANZ (*1829tl895), compozi
tor austriac. Cunoscut prin operetele sale: Fali- 
nila, Doecacio (jucat de de multe ori de trupe ro
mâneşti). Poet şi ţăran.

SUPUR, staţie c. f. jud. Sălaj, între Careii- 
Mari şi Sărmăşag, Ungă satul Supurul-dn-jos.

STJRAIA, com. rur. jud. Putna, plasa Mără- 
şeşti; 3.46.5 loc. Circ. com. cu 9 sate (19291.

SURANI, com. rur. jud. Prahova, plasa Pod
goria: 2043 loc. Circ. com. cu 5 snte (1929).

SURDtJC, com. rur. jud. Someş. Mine de iignit. 
Stafie c. f! între Dej şi Jibou.

SURP AŢELE, fostă mănăstire tn jud. Vîicea, 
zidită pe l'a 1591 de Ştefan Surdul.

SURUCEA^U lOAN CASSIAN (tÎ897), scriitor ' 
român (în limba rusă) din Basarabia. A publicat 
o colecţie de inscripţiuni latineşti şi greceşti (1894). 
Membru onorar al Academiei Române (1888).

SURUCţîNI, măn. de călugări jud. Chişinău, 
intern. în 1785 de pitarul Suruceanul; are 2 bi
serici, Una zidită în 1828. Stareţul actual e Ar
himandritul Dionisie Erhan.

SURUL, vîrf în munţii Făgăraşului.
SUSAIUL, munte în jud. Prahova.
SUSÂNA w SUZANA.
SUSENI, com. rur. jud. Ciuc, plasa Gheor- 

gheni; 3'.844 loc.
SUSLENI, com. rur. jud. Orheiu, plasa Susleni; 

4.000 loc.’ Circ. com. cu 14 sate (1929).
ŞUTEŞTI, com. rur. jud. Brăila, plasa lanca; 

3.817 loc. După legea 1929, sat circ. Movila-Mi- 
resei. Are o şcoală inferioară de meserii.

SUŢU ALEXANDRU (* 1837 f 1920), mcdic ro
mân! Profesor de clinica boalelor mentale la facult. 
de medicină din Bucureşti (1881), a înfiinţat un 
institut pentru tratarea acestor boale. Membru co
respondent al Academiei Române (1881).

SUŢU ALEXANDRU (t 1821), domn al Moldovei 
şi al Munteniei (de trei ori).
Destituind pe Constantin 
Ipsilante în cursul anului
1801, Poarta numeşte domn 
în Moldova pe Suţu, dar în 
1802 intervine înţelegerea 
între Rusia şi Turcia, care 
recunoaşte celei dintîiu un 
drept de amestec în admi
nistraţia principatelor, şi 
toarte curând domnitorul 
Moldovei primeşte o notă 
cu serioase observaţii. Cînd 
să răspunză, se Intîmplă 
fuga luiMihailSuţu, Domnul 
-Munteiliei, şi atunci, în Iulie
1802, e pus să conducă şi 
Muntenia, dar în Octombrie 
pierde ambele tronuri. In 
.Moldova nici nu se mai întoarce; domneşte însă 
în Muntenia încă de două ori: odată, de la August 
pină la Octombrie 1806, a doua oară de la 1818,

Altxandru Suţu.

Mihail Suţu.

după fuga lui Caragea. Afiînd pregătirile pentru SUL ’ 
eteriâ grecească şi temîndu-se de a se compro- qi i». 
mite faţă de Turci, iuă tot feiul de măsuri ca să SUV 
împiedece orice tel de mişcare favorabilă în ţâră.
De aceea eteriştii botărîră să-l omoare, dar n’o 
putură face in 1820, cind trebuia să izbucnească 
revoluţia, ci în 18 Ianuarie 1821, c^id fu otrăvit 
Suţu de un medic.

SUŢU MiHAiL, domn al Munteniei (de trei 
ori) şi al Moldovei'(de două ori). Poreclit Dracu, 
era dragoman la Constantinopol; ştiindu-1 cu bani 
mulţi, cei interesaţi de la Poartă fac ne Sultan să-I 
destilue şi să-l exileze în insula Rodos cu doi fii.
Dar peste puţin — după ce 
făcuse mari daruri unde tre
buia— este iertat şi în 1783 i 
se dă domnia Munteniei. Deşi 
prin hateşeriful din 1784 se 
confirmă, după cererea Rusiei, 
că Domnii nu vor li schimbaţi 
decît în caz de vină vădita,
Suţu e înlocuit în 1786 cu Ni- 
colac Mavrogheni. După stă
ruinţa amiralului Hasan-Paşa, 
el revine în 1791 după ce armata 
austriacă dc ocupaţie părăseşte 
principatele (după pacea de la 
Şistov), dar pe,stc doi ani este 
trecut în Moldova (1793), imdc 
stă iarăşi doi ani (1795), dar este mazilit. în 1801 
e numit în Muntenia, dar în 1802 fuge la Braşov 
cu toate averile şi însoţit de numeroşi boerirşi 
negustori, de frica năvălirii lui Pasvantoglu, ale 
cărui bande intrase în Oltenia, jefuise în jud. Me
hedinţi, ajunsese pe la Tîrgu-Jiu, pe la Ocne şi 
prin jud. Dolj. Din Transilvania Suţu trece în 
Austria, de acolo în Rusia şi, în fine, în Turcia, 
sub garanţia ambasadorului rusesc. Se vede că 
nu-şi pierduse încă reputaţia de om ponderat şi 
iscusit, căci Turcii îl trimit domn tn Moldova în 
1819. Acum el găseşte o situaţie plină de greutăţi.
In Rusia se pregătise mişcarea contra Turcilor 
sub comanda lui Ipsilanti, încurajată pe sub 
mînă de cercurile politice ruseşti. Acesta intră tn 
reiaţii cu Suţu, face apel la patriotismul lui gre
cesc, li dă dovezi despre sprijinul eventual al 
Rusiei şi-l prinde în capcană: Moldova devine un 
centru de pregătire pentru mişcarea grecească şi 
aci izbucneşte pe faţă. în momentele decizive, 
consulul rusesc dezaprobă acţiunea Grecilor şi 
Domnitorul Suţu, grav compromis, se decide să 
fugă tn Rusia, lăstnd în locul lui o cîrmuire vi'e- 
melnică.

SUŢU MIHAIL (* 1841), inginer şi numismat ro
mân. Absolvent al Şcoalei centrale din Paris 
(1864). Membru al Academiei Române (1909) şi 
al Ateneului Român. A studiat monetele vechi 
ale Italiei (1887), ale Macedoniei (1893), mone- 
tcle imperiale romane (1899), egiptene (1904,
1909), apoi monetele inedite ale oraşelor noastre 
pontice (1913) cum şi sistemele de greutăţi din 
anlicilate, mai ales din Orient(1884, 1895, 1909), 
a publicat lucrări despre originile manelei  or (1885,
1919), despre importantă numismaticei pentru 
istoria Românilor (1916). Ca discurs dc recepţiune 
laAcademie: Numismatica română (1911).

SUTu nicolae (*1799tl871), cunoscut sub 
numele de Beizadea Nicolachi, om politic român.
Fiul lui Alexandru Suţu, fostul domn, fugise în 
timpul eterici în Transilvania. A fost secretar de 
stat în timpul lui Kisseleff: în timpul domniei lui 
Mihail Sturdza ministru al diferite departamente, 
postelnic şi epitrop al şcoalelor in 1842 A reţinut 
în laşi pe Ion Ghica ca profesor la Academie.
A fost consilier la Curtea de Casaţie. Op. Slalis- 
lica Moldovei.

SUTZOS ALEXANDROS (*1802tl863), scriitor 
grec. A publicat romane şi o istorie a revoluţiei 
greceşti.

SUTZOS PANAOHlons (*1806tl868), scriitor 
grec. A publicat drame, nuvele, romane.

SUVENIRE, grupă de poezii ale lui V Alecsandii;
Gh. Adamescu—Dicţionar encicolpedic ilustrat. 188Q “9



•MM?:
Suworov.

SUW- a treia grupă din colecţia publ. în i853 şi păr 
071^ strată în ediţiile ulterioare.
OZ.IVI SXJWAROV ALEXANDRU iw SUWOROV.

SUWOROV ALEXANDRU VASILIEVtCI GRAF RIH- 
NiKSKi PRINŢ iTALnsKi (* i 72911800), general rus. 
A luat parte la războiul de 7 ani; a reprimat revo
luţia din Polodia (1768); a învins pe Turci la Tur- 
tucaia şi Hlrşova, după cari vic
torii a urinat pacea de la Ku- 
ciuc-Karnargi (1774); a făcut 
expediţii victorioase în Crimoea 
şi Caucaz; a repurtat, în unire ou 
armata austriacă, comandată de 
principele de Coburg, două vic
torii contra Turcilor la Focşani 
şi la Mărtineşti (31 Iulie şi 22 
Septembrie 1789), cari i-au adus 
titlul de grai', a potolit cu mare 
cruzime o nouă revoltă în Polonia 
(1794); a luptat, In unire cuAu- 
striacii, contra Francezilor în N. Italiei, atunci i 
s'a dat titlul de prin{. I s’a ridicat un monument 
tn'Petersburg şi altul în jud. Rîmnicul-Sărat.

SUZANA ® staţie c. 1. jud. Tutova, Int.e Zor- 
Icni şi P’rut. ^ ® mănăstire în jud. Prahova, zi
dită în 1740.

SVINIŢA, corn. rur. jud. Soverin, plasa Or
şova; 4.409 loc. Mine de lignit.

SWEDENBORG EMANUEL (*1688tl772), fi
lozof suedez. A trăit un timp la Londra şi în 0- 
landa. A publicat studii dc matematică şi asupra 
metalurgiei. Mai tlrziu s’a consacrat studiului căr
ţilor sfinte şi le-a explicat într'un spirit mistic 
cu totul personal, creînd un fel de nouă religie 
creştină, fără însă a forma o organizaţie dc sectă. 
Op. pr. Arcana caelestia, 1749 (secretele cereşti); 
Vito ckristiana religio, 1771, rezumatul doctrinei 
sale.

SVIFT [suift] lONATHAN (*1607tl745), scriitor 
satiric englez. Opere pr. Călătoriile lui Guliver 
în ţara piticilor şi în ţara uriaşilor. Trad. rom. de 
I. Negulici (1848), Gr. H. Grandea (1879), Hara- 
lamb Lecea (1909), L. Dailş.

SWOITAIjSEI OASIMIB (*1880), om politic 
polon. Doctor în filozofie, a fost profesor la un 
gimnaziu; în războiul mondial a luptat în legiu
nile poloneze, a fost deportat .pentru ideile sale 
anti-austriacb; în 1918 şi-a reluat postul, iar în 
1925 ă devenit funcţionar în cancelaria Repu
blicii,.apoi director în ministerul de instrucţie, mi
nistru al acestui departament şi apoi a fost 
însărcinat cu formarea cabinetului.

SYBARIS, oraş în Italia antică (Grecia Mare, 
aproape de golful dc Tarent), distrus în 510 a. 
Chr. Locuitorii trăiau în mare lux şi n’aveau alte 
preocupări decît petrecerile; de aceea numele lor 
ISibariti) şi al oraşului au rămas de pomină.

SZABO lOAN (*1836 tl911), episcop român unit 
în Gherla, din 1879.

SZABO lOSlF (*183611874), medic român din 
Iaşi, naturalist. S’a ocupat de faună şi flora Ro
mâniei. A fost membru onorar al Academiei Ro
mâne (1872).

SZATMARI-POP CAROL(*181311888), pictor, 
român.

SZfiCHENYI bEla CONTE (*183711918), geo
graf maghiar. A călătorit prin America, Algeria, 
India, Japonia, China, etc. şi a descris aceste că
lătorii. Opere; Amerikai utam (Drumul meu în 
America). Sz. Bila grăf kelelyzsiai Utjănak, ludo- 
mănuos cridmenye (Rezultatele ştiinţifice ale că
lătoriei Contelui Sz. B. prin Asia orientală).

SZfiCHfiNYI [seceni] istvan (ştefan) conte 
(*1791 11860), om politic maghiar. Ministru de lu
crări publice In 1848. Renumit mai ales pentru ac
tivitatea sa culturală: a înfiinţat Academia ma
ghiară de ştiinţe, pentru care a donat 60.000 fi.; a 
contribuit la înfiinţarea Teatrului Naţional din 
Budapesta. Prin îndemnul lui s’au organizat: na
vigaţia dunăreană, regularea Porţilor de fler, s'a 
clădit podul dintre Pesta şi Buda, etc. Adversar 
politic al lui Kossuth.

SZB.GEDIN, oraş în Ungaria (comitatul Cson- 
grad):’ 119.109 loc.

SZEEELY MOZES (MOISE) ţ*ca. 155011603), ge
neral, principe al Transilvaniei. Om de încredere 
al lui Ştefan Bathory, pe care l-a urmat în Po
lonia. Reîntors în ţară, luă parte la toate frămîn- 
tările pentru stăpînirea Ardealului. A luptat ală 
turi de Andreiu Bathory împotriva lui Mihaiu 
Viteazul, apoi, după triumful acestuia, a trecut de 
partea lui, ca peste puţin timp să-l trădeze; unin- 
du-se cu Basta. A luptat şi împotriva lui Basta,şi 
alungîndu-1 cu ajutorul Turcilor a fost proclamat 
în 1603 principe al Transilvaniei; dar Basta cu 
ajutorul lui Radu Vodă l-a biruit în lupta de la 
Braşov şi l-a decapitat (17 Iulie 1603). Istoricii 
noştri îi zic: Moise Secuiul.

SZ£ll [sel] EOLOHAN (*184511915), om po
litic ungur. Ministru de finanţe 1875—78, pre
zident de consiliu 1899—1903, 1904 prezident al 
dolegaţiunilor.

SZEMERE BERTALAN (BARTHOLOMEI) (*1812 
11869), om dc stat maghiar. Ministru de interne 
1848, prezident de consiliu 1849. După revoluţie 
a emigrat în Franţa şi apoi în Anglia; s’a întors In 
patrie în 1865.

SZEMERE PAUL (*178511861), poet ungur 
din şcoala lui Kazinczy, creatorul sonetului în li
teratura maghiară. A condus mai multe reviste 
literare {Slet is Literalura).

SZMIGELSKI VICTOR (*1858), teolog român. 
Canonic şi profesor în Blaj; a publicat cărţi 
didactice; a lăsat un fond pentru -internatul de 
fete din Blai.
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VKDKHE DIN ŞUIUl (jUU> AţtOK:;^)*

ŞAABNER-TUDURIALEXANDRU(*1859t..
medio'român. A studiat apele minerale din tară şi 
a publicat despre cele din districtul Dîmboviţa 
(1885), din districtul Neămţu (1890), despre un 
izvor din jud. Buzău (1890).

ŞABA, corn. rur. jud. Cetatea-Albâ, plasa Li
man’; 4.370 loc. Colonie elveţiană întem. 1823. 
Locuitorii au vil întinse şi grădini de pomi Iruc- 
tiîeri. E o localitate renumită mai ales ca podgorie. 
Staţie c. 1. între Gelatea-Albă şi Bugaz.

ŞABLA, corn. rur. jud. Caliacra, plasa Cavarna; 
2.100 loc. Circ. corn. cu 16 sale (1929).

ŞAPARIK (ceh. SAFAEUE) PAUL lOSEF (*1795 
tise'l), filolog ceh. Profesor la Petersburg. Unul 
din întemeietorii studiilor de slavistică în sec. xix. 
Apublicat studii despre antichitălile slavice (1837), 
etnografia slavă (1842) şi despre istoria literaturii 
Slavilor din Sud (1864). (

ŞAG, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa Chi- 
şoda; 2.175 loc.

ŞAGANI, com. rur. jud. Cetatea-Albă, plasa 
Tusla; 2’.640 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Noul-Caragaci.

ŞAGUL, com. rur. jud. Arad, plasa Arad; 
2.106 loc.

ŞAGUNA ANDREIU (*lS09tl873), 
prelat ortodox romăn tn Transil
vania. Macedonean de origine, a 
făcut studii în Pesta şi în Vîrşet şî 
a fost ales episcop al Romlnilor 
ortodocşi. în timpul mişcărilor din 
1848 a fost, împreună cu colegul 
său unit, în fruntea delegaţiuniicare 
s’a prezentat împăratului cu peti- 
ţiunea de drepturi a Românilor.
După revoluţie a început lupta pen
tru emanciparea bisericii române de 
cea sîrbească şi în 1864 a văzut restabilită vechia 
mitropolie a Românilor şi el a fost primul mitro
polit, iar în 1868 a realizat statutul bisericesc, 
după care s’a condus biserica românească neunită 
din Trasnilvania pînă la unire şi din care s'âu 
luat multe dispozifiuni in legea generală a orga
nizării biseioii româneşti. El este iniţiatorul Aso-

Andreiu
Şa^una.

ciatiunii pentru Literatură şi cultură fondată în 
Transilvania în 1861. A publicat multe scrieri 
pentru propaganda ideii de independenţă p bi
sericii române {Pro memoria despre dreptul istoric 
al autonomiei bisericeşti naţionale a Românilor, 
1849, şi în limba germană, urmat de un Adaos 
1859; Memorial pentru restaurarea mitropoliei, 
1860, ctc.), curţi teologice pentru studenţi {UreiHul 
canonic. 1854, Teologie pastorală, 1857, Istoria 
bisericii ortodoxe, 1860. Enhiridion cartemanuală 
de canoane, 1871), circulări şi.instrucţiuni pentru 
profesori, directori, duhovnici; a supraveghiat o 
nouă traducere a Bibliei, tipărită tn 1856—58. 
Memorîîle sale dintre anii 1846—71 s’au pubbcat 
în 1923.

ŞAMŞUD, com. rur. jud. Sălaj; 1.175 loc. 
(1919); locul naşterii Iul G. Şincai.

ŞANDBRNAGOR (chandebnaqob), oraş în 
India franceză; 27'.000 loc.

ŞANDRTJ-MARE munte tn jud. Bacău.
ŞÂN-TUNG (scHANTDNG), provincie în China; 

147.800 km. p., 33.000.000 loc. Capit. Tsinan.
ŞANTĂU, com. rur. jud. Sălaj, plasa Tăşnad; 

3.264 loc.’
ŞAN’ţ’, com. rur. jud. Năsăud, 

plasa Sîngiorgiu-Băi; 2.178 loc.
ŞAPCA RADU, preot român.

A fost membru tn comitetul revo
luţionar din 1848, care a subscris 
proclamaţiunca de la Islaz 9 Iunie 
1848.

ŞAPTE-BANI, com. rur. jud.
Bălţi, plasa Glodeni. După legea 
1929, sat circ. rom. Glodeni.

ŞARD-IGHIU, staţie c. f. jud. i 
Alba, linia îngustă Aiba-Iulia—
Zintna.

ŞARU-DORNEI, sat jud. Făl-" 
ticen’i (fost Suceava).

ŞAT-EL-ARAB iv TiORU.
şAINEANU lazAr (* 1859), fi

lolog. Născut în România. Evreu de origine, a 
trăit mult timp aci, dar respingîndu-i-se cererea 
de indigenat in 1895, a părăsit ţara şls'a stabilit

Preotul 
Radu Şapcă.
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îCH- la Paris. In prima parte a activităţii sale (pină la 
% . 1.1 1902) s’a ocupatde filologia românească; In adoua 
? I IM parte de cea franceză. După ce publicase, între 

altele, un studiu asupra idelor (1886), s’a făcut 
cunoscut prin lucrarea încercare asupra semasio- 
logici române (1887), care i-a servit şi ca teză de 
iicenţă. După studii tn Germania şi Franţa, a 
revenit şi a fost cltva timp suplinitorul cursului 
lui B. P. Hasdeu ia facultatea de litere din Bu
cureşti. A publicat artjcole de specialitate In 
,,Convorbiri literare” şi alte reviste; cărţi de 
şcoală pentru limba română, latină şi germană 
{Dicţionar german-român, 1890, Gramatica la
tină, 1899, Autorii români moderni, 1891, Mi
tologic clasică, 1890, etc.), studii filologice generale 
{Linguistica conlimporană, 1890, Raporturile în
tre gramolică si logică, 1891, Istoria filologiei ro
mâne, 1892) şi speciale {Basmele rcmâne, 1895, 
premiat de Academia Română; Influenţa orien
tală asupra limbii române, 3 volume, intre cari 
şi un vocabular al turcismelor, 1900); a făcut ase
menea primul Dicţionar In felul micilor enciclo
pedii germane şi franceze, 1896 şi alte ed. După 
cîteva articole şi broşuri polemice (Cum se cri
tică un dicţionar, 1901; O carieră filologică, 
1901), urmează cărţile sale publicate In Paris, 
cari au ca obiect folklorul {L'etat actucl des 
Itudes du foU'lore, 1912), vorbirea populară {L’ar- 
got ancien, 1907; Les sources deVargot, 1912; Le. 
langageparisien au XIX siccle, 1920) şi limba ve
chilor texte {La langue de Rabclais, 1922).

ŞCHIOPENI, corn. rur. jud. Fălciu, plasa 
Olteneşti; 2'.150 loc. Circ. corn. cu 15 sate 
(1929).

ŞCOALA DE PODURI ŞI ŞOSELE. înfiinţată In Bucu
reşti In 1857 ca,,şcoală tehnică” de inginerul fran
cez Leon Lalane (*1811tl892). El a venit In ţară 
în 1853, a construit podurile de pe şoseaua Ploeşti- 
Prcdeal, s’a ocupat de şoselele şi de linia ferată 
Cernavoda—Constanţa în timpul războiului Cri- 
nieoi. In 1878 a făcut parte din comisia internaţio
nală pentru delimitarea Dobrogei. Această şcoală 
a fost reorganizată In 1881 de inginerul George 
Duca (••■ acest nume), care i-a fost mulţi ani di
rector. Pe atunci toate cursuriie erau comune. 
Din 1920 a devenit scoală politehnică {iw acest 
cuvînt).

ŞCOALA politehnica DIN BUCUREŞTI, rezultată 
din transformarea şccalei de poduri el gogeiG (•«- acest 
cuv.) In 1920. Are 5 secţiuni; construcţii, electro
mecanică, mine si metalurgie, industrială, silvică- 
Are 39 profesori titulari şi 21 conferenţiari, cu 
623 studenţi (1930—31).

ŞCOALA politehnica DIN iDUişoARA, înfiinţată 
In 1920, are (1930): 23 profesori titulari şi 8 con
ferenţiari, cu 408 studenţi. Are două secţiuni: 
electro-mecanică şi mine. Primui ei rector a fost 
Traian Lalescu.

ŞCOALA romAnA, reiista Societăţii Institutorilor. 
Apare In Bucureşti din 1902.

ŞEBUTINŢI, corn. rur. jud. Hotin, plasa Se- 
cureni; 2.225 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Romancăuti.

ŞEGjAJtCEA ® corn. rur. jud. Dolj, plasa Se- 
garcea; 6.451 loc. Circ. corn. cu 19 sate (1929). 
Staţie c. f. linia Craiova—Calafat. Are o şcoală de 
agricultură. H ® ş.-din-deal, corn. rur. jud. Te
leorman, plasa Turnu; 2.062 loc. După legea 1929, 
sat circ. corn. Olteanca, t ®S-din-vale, corn. rur. 
tot acolo; 2.137 loc.

ŞEICA-MICA, corn. rur. jud. TIrnava-Mare, 
plasă Şeica-Mare; 2.07i loc.

ŞEITIN, corn. rur. jud. Arad, plasa Pecica; 
4.444 loc.

ŞELABU, com. rur. jud. Vlaşca, plasa Glava- 
cioc; 2.260 Ioc. Circ. com. cu 14 sate (1929).

ŞELIMBAR (germ. bchf.llembero), com. rur. 
jud. Sibiu, plasa Turnişor. Staţie c. f. linia Piatra- 
Olt-Sibiu. Aci s’a dat lupta Intre Mihaiu-Viteazul 
şi Andreiu Bathori (22 Octombrie 1599), In care 
acesta din urmă a fost învins şi Mihaiu a devenit 
stăpînulTransiivaniei. în timpul marelui războiu.

In cursui marei bătălii de Ia Sibiu (26—28 Sept. 
1916), a fost o luptă. In care Românii au dove
dit vitejie, dar fără succes.

ŞţINDREA hatmanul, general al lui Ştefan 
cel Mare.

ŞENDREA ALEXANDRU C. (tl889). jurist ro
mân! Fost profesor de procedură civilă la Univer
sitatea din Iaşi, transferat în Bucureşti (1880).

ŞENDREA ŞTEFAN 0. (*1842tl907), jurist ro
mân! Fost profesor'la facultatea de drept din Iaşi 
(1867'), transferat' In Bucureşit. Ministru de ju
stiţie In guvernul prezidat de P. S. Aurelian 
(1896).

ŞEPREUrş, com. rur. jud. Arad, plasa Chişineu: 
4.2.30 loc.

ŞERBAN CANTACUZINO DOMN ww CANTA- 
cuzmo.

ŞERB An CONSTANTIN m- CONSTANTIN BASARAB.
ŞERBANESCU TEODOR (*1837fi901), ofiţer 

român şi scriitor. A început a publica poezii In 
„Albina Pindului” 1868; apoi a devenit colabora
tor statornic al „Convorbirilor literare” In timp 
de 30 de ani şi T. Maiorescu îl citează între repre
zentanţii Direcţiei nouă. Poeziile lui au fost adu
nate şi publicate într’un volum de Tr. Djuvara 
(1902). A fost membru corespondent al Acade
miei Române (1894).

ŞERBAneşti ® com. rur. jud. Tecuci, 
plasa Iveşti; 2.890loc. Circ. com. cu 6sate (1929).^ 
® fost schit în jud. VIleea, întemeiat pe la 1740 
de Mateiu Morunglavu, lingă com. Ştefăneşti. Aci 
s’au retras Turcii în 1821 după lupta cu eteriştii 
la Zavideni.

ŞERBEŞTI, staţie c. f. jud. Covurluiu Intre 
Bărboşi şi 'Tecuciu. t schit hi jud. Bălţi, înfiinţat 
In 1813.

ŞERCAIA, staţie c. f. jud. Făgăraş, între Bra
şov şi Făgăraş.

ŞERPENI, com. rur. jud. Tighina, plasa Bul- 
boaoa; 2.600 ioc. După legea 1929, sat circ. com. 
Speia.

ŞEVCENCO TARAS QRIGORIEVIOI (* 1814 tl861), 
poet rus, reprezentantul spiritului ucrainian, avînd 
in deosebi subiecte şi motive din folklorul pro
vinciei sale. Puţine trad. rom. prin reviste.

ŞEZĂTOAREA, revistă pentru literatură şi tradi- 
ţiuni populare, apare In Fălticeni de la 1892 sub 
direcţia lui Artur Gorovei.

ŞICHIRLICHITAI, com. rur. jud. Ismnil, 
plasa Fînttna-Zinelor; 4.367 loc. Circ. com. cu 
5 sate (1929). (Azi Regele Carol II).

ŞII'Î’I şi suNţTi, două feluri de sectari ai isla
mismului.

ŞILAUŢI, com. rur. jud. Hotin, plasa Cliş- 
căuţi; 2.876 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Grozinţi.

ŞIMANDUL-DE-JOS, com. Tur. jud. Arad, 
plasa Sf.-Ana; 2.614 loc.

ŞIMIAN, ® com. rur. jud. Sălaj, plasa 'Valea- 
lui Mihaiu; 2.784 loc. t © staţie c; f. lingă Turnu- 
Sevcrln.

ŞIMLAUL-SILVANIEI, com. urb. jud. Să
laj, plasa cu acelaşi nume; 7.800 loc. Staţie c. f. 
linia Săcuehi—Sărmăşag.

ŞINCA (VECHE şi NOUA), com. urb. jud. Făgă
raş;’ambele, staţii c. f. linia Braşov—Sibiu. In 
apropiere de aceste comune, pe linia Perşani— 
Şmea, s’a dat în ziua de 5 Octom
brie 1916 o bătălie crlncenă între 
trupele române şi cele germane, 
care s’a sflrşit pentru noi cu re
tragere şi mari pierderi.

Ş INC AI GEOROE DE ŞINCA (*ca.
175411816), istoricromân din Tran
silvania. A făcut studii în Cluj, r 
în Blaj, s’a călugărit cu numele' 
de Gabriel, a fost trimis la Roma 
In colegiul de propaganda fide şi,, - . ,, - .
întorclndu-se, s’a oprit la Viena, ,poA LUp“anu) 
unde a stat vreo doi am In colegiul '
Sancta-Barbara. Cunosclnd aici pe Samuil Micu, a 
lucrat cu el o gramatică română scrisă In lati-

Şincai Oeorge.
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neşte, publicată In 1780. In 178i a fost numit 
director al şcoalei normale din Kaj şi al şcoa- 
lelor rurale dependente de ea. A lucrat in acea
stă calitate 12 ani; dar, intrtnd In conflict cu 
episcopul Bob, a fosţ silit a părăsi funcţiunea, 
a se lepăda de călugărie, ba chiar a suferit Închi
soare şi maltratări, de oarece era acuzat că unel
teşte contra Statului. Scăpind din Închisoare In 
Iunie 1795, Începe viaţa lui de rătăcitor sărac, 
căci postul nu i se mai redă şi e silit a se adăposti 
In casa contelui Vass, ca profesor al fiilor lui. Aci 
a stat şase ani. In care timp a Început a scrie cro
nica sa. De aci s'a dus la Oradea la episcopul Ig- 
natie şi apoi la Buda, unde trăia lucrlnd pentru 
un istoric ungur, dar izbuti să fie numit corector 
la tipografia Universităţii. Avînd acum mai mult 
timp liber, lucrează lă cronică, tipăreşte In 1805 
a'doua ediţie a gramaticei din 1780. în 1808 pleacă 
din Buda şi trăeşte clnd la episcopul Samuil Vul
can, clnd la foştii lui elevi, clnd la Cluj, unde so
licită aprobarea pentru tipărirea cronicei.Apro- 
barea i se refuză In 1814, i se confiscă chiar exem
plarul depus şi peste doi ani moare. Şincai a pu
blicat oărtl didactice (Alfabet, 1783, Gramaticala- 
iină, 1183, Aritmelică 1785), gramatica (pomenită 
mai Înainte) şi a scris cronica (evenimentele de la 
anul 86 la 1739). CU a trăit, a publicat puţine 
fragmente din cronică Intr’un Calendar din Buda; 
după moartea lui au apărut clteva ediţii incom
plete şi apoi una completă in 1853 la Iaşi din or
dinul domnitorului Grigore Chica.

ŞINTOISM, religie naţională cea mai veche In 
Japonia; In primele timpuri admitea o singură di
vinitate, care personifica Soarele; mai tî'rziu s’a 
format o trinitate, de la care pornea toată crea- 
ţiunea; In jurul ei se grupează o multitudine de 
eroi divinizaţi.

ŞIPCA, oraş In Bulgaria; aci luptă vestită Intre 
Ruşi şi Turci (1877) la trecerea unui defileu prin 
Balcani.

ŞIPENIŢ, corn. rur. jud. Cernăuţi, plasa Şi- 
■peniţului; 3.700 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Lujeni.

ŞIPET, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Gătaia; 2.233 loc.

ŞIPOTELE-SUGEVEI, com. rur. jud. Ră
dăuţi, plasa Futilei; 3.000 loc. Staţie c. f. lingă 
Seletin pe linia Dorneşti—Seletin.

ŞIPOTENI, com. rur. jud. Lăpuşnă, plasa Vor- 
niceni; 4.271 loc. Circ. com. cu 19 sate (1929). 
Staţie c. f. între Vasile-Lupu şi Chişinău.

ŞIRIA, comună rur. judeţul Arad, plasa Şiria; 
6700 loc. Staţie c. f. linia Arad—Brad. Regiune 
de vinuri. Se văd ruinele unei fortăreţe tur
ceşti.

ŞIŞMAN, împărat al Bulgarilor pe la 1370-1390.
ŞiŞMANOV (IVAN) scriitor şi om politic 

bulgar. A fost ministru de instrucţie. In calita
tea aceasta a vizitat ţara noastră în anul 1902. 
Op. pr. însemnătatea şi scopul elriografiei, ca 
introducere la publicaţia ,,Sborniku (Colecţiune 
de folklor. ştiinţă şi literatură), 1889.

ŞIŞTOV (şvişTOV), oraş în Bulgaria, port la 
Dunăre în faţa Zimnicei; 12.000 loc.

ŞOIMABI, com. rur. jud. Prahova, plasa Pod
goria; 2.726 loc. După legea 1929, sat Circ. com. 
Surani. .

ŞOIMUL ® munte in jud.
Buzău. H ® staţie c. f. jud.
Teleorman, linia Roşiori—Zim- 
nicea.

ŞOLD ANA, staţie c. f. jud.
Iaşi, linia" Iaşi—Dorohoiu.

ŞOLDANESCU ştefan 
(*1863tl903), pictor romăn.

ŞOM CUTA-MARE, com. 
rur. jud." Satu-Mare, plasa 
Şomeuta-Mare; 3.012 loc. Staţie 
c. t. terminus linia Îngustă de 
la Ghilvaci.

ŞOMOŞCHEŞ, com. rur. jud. Arad,plasa Ineu; 
2.060 loc.

Şonju Gheorghe.

ŞQNŢU OHEOROHE (*1851 tl877), maior ro- S|N- 
mân. A murit eroic în fruntea batalionului său J 
în ziua de 30 August la atacul redutei Griviţa. ŞTc

şpŞDEA, staţie c. f. jud. Ticpiş-Torontal, intre 
Buziaş şi Gătaia.

şOTţNGA, com. rur. jud. Dîmboviţa In valea 
lalomiţei. Mine de cărbuni.

ŞPAN FETRU (*1860 flSll), profcsor romăn In 
Sibiu. A condus revista pedagogică Vatra şcolară.
A publicat cărţi didactice (Abecedar, 1904), de pe
dagogie, psihologie (intre cari Treptele formale,
1898, şi Poveştile în edvoafia şcolară, 1905).

ŞRAMEE lOAN (*1870), om politic cehoslovac.
Şeuil partidului populist catolic. A fost deputat 
In parlamentul Austriei. Din 1921 a fost de mai 
multe ori ministru.

ŞTEFAN ABHiDiACON (fca. 33), prăznuit de 
biserica ortodoxă la 27 Decembrie. In timpul In 
care Isus răsplndea Învăţătura sa, el ţinu cu- 
vîntare în faţa Arhiereilor, acuzlndu-i că nu se 
ţin de cuvintele scripturii şi nu recunosc pe Mesia; 
de aceea a fost scos afară din cetate şi ucis cu 
pietre.

ŞTEFAN OEL NOU (*ca. 714 fca. 764), martir 
prăznuit de biserica ortodoxă la 28 Nocmbrie. 
Călugărit la vlrsta de 15 ani, trăi într’o mănăstire 
din Sf. Munte şi deveni stareţul ei. Renumele Iui 
ajungînd la ştirea Împăratului Constantin Co- 
pronim, care sprijinea pe iconoclaşti şi, voind să 
aibă o învoire a multor stareţi, 11 obligă să sem
neze Încheierea unui sinod adunat la Constonli- 
nopol. El refuză, de aceea fu persecutat, piis la 
Închisoare Intr’o insulă şi ucis.

ŞTEFAN I CEL SFiNT (*ca. 975+1038), primul 
rege al Ungariei din 997.S’a botezat, a răsplndit 
creştinismul în Ungaria, a dat Statului prima oi- 
ganizaţieadministrativă.împărţindu-l în comitate, 
în timpul lui s’a întemeiat marea aristocraţie 
ungară. A fost declarat sfînt de papa Bcne- 
dict IX.

ŞTEFAN IX (tl058), al 159-Iea papă al Ro
mei între 1057 şi 1058, In vremea căruia s’a.făcut 
despărţirea între Biserica de Răsărit şi cea de 
Apus.

ŞTEFAN HUŞAT, domn al Moldovei Înainte de 
Alexandru cel Bun. Istoricii nu se învoesc nici 
asupra anilor In cari a domnit nici dacă a fost 
unul sau au fost doi cu acest nume. In documente 
se vorbeşte de un Ştefan (frate cu Roman Vodă), 
care a avut un fiu: Ştefan. Acesta sau aceştia au 
domnit clteodată singuri, clteodată în unire cu 
compeţitorii lor, Împărţind ţara In două sau chiar 
trei părţi, iar anii In cari slrit aşezaţi aceşti doi 
(sau unul) sînt 1377—1400 (lorga) sau 1395-—1399 
(Xenopol).

ŞTEFAN II (lorga) sau m (Xenopol), domn al 
Moldovei. Fiu al lui Alexandru cel Buh, a ocupat 
tronul de mai multe ori, clnd singur, clnd cu fra
tele său Ilie sau cu Roman şi cu Petru, Intre anii 
1433 (ori 1434 şi) 1447.

ştefan cel habe (ţl504), domn al Mol
dovei 1457—1504. Era fiul domnitorului Bog
dan, pe care-1 detronase şi-l ucisese Petru Aron 
şi-i luase locul. Ajutat de Vlad-Tepeş, năvăli cu 
oaste In Moldova, Învinse In 
două rlnduri pe Petru, 11 sili 
să fugă din ţară şi luă tronul 
în anull457, după ce primi acla- 
maţiunile poporului adunat în- 
tr’un Ioc zis Direptate. Domnia 
lui Ştefan a ţinut 47 de ani şi 
a fost o serie de războaie, dar 
şi de bună administraţie inter
nă. Ca să se asigure de sprijinul 
Polonilor, cari adăpostise pe' 
rivalul său, făcu act de supu
nere către regele lor şi atunci ştefan cel Mare 
acela trecu în Ungaria. Acolo (duPâ ° stampa din 
li urmări Ştefan şi în 1468 reuşi col‘ Acadenl'el)- 
să-l prinză şi să-l taie. In 1462 Ştefan atacă Chilia, 
pe care o stăpinca Vlad-Tepeş, aliat cuUngurii, şi o 
cuprinse. In 1467. Mateiu Corvin Intră In Moldova

18^3



STE- şi este Învins tn lupta de la Baia. In 1469 nă- 
QTp vălesc Tătarii, dar Ştefan îi învinge In lupta de 

la Lipnic. In 1470 Ştefan intră în Muntenia, 
undo domnea acum Radu, pus de Turci, arde 
Brăila; In 1473 intră din nou In ţarn vecină şi 
ajunge la Bucureşti şi pune domn, în locul lui 
Radu, pe Laiot Basarab. De aci duşmănie cu 
Turcii. Cu ci 
Ştefan are mai 
multe războaie.
Notăm lupta de 
la Podul Înalt 
în 1475, tn care 
Turcii slnt în
vinşi; lupta de 
la Valea Albă 
(Răsboeni) In 
1476, clnd Şte
fan fu învins cu 
oastea sa de bo- 
eri, dar armata 
învingătoare a 
lui Mohamot fu 
nevoită să se re
tragă fără nici un 
folos. In 1481 Pecetea Iui Ştefan cel Mare.

trecu Ştefan din nou în Muntenia, unde, după 
moartea lui TcPc5i domnea Basarab cel Tînăr, 
sprijinit de Turci. In 1484 Turcii luară Chilia 
şi Getatea-Albă. După aceea Începură luptele

iC

Stea^I lui Ştefan cel Mare
reprezent&nd pe Sf Gheorghe. Se afifl în Muzeul Arma- 
terdin Bucureşti adus dela Muntele Alhos, In jurul lut se 
găseşte următoarea inscripţie (in 1. slavonă : pO mucenice 
şi biriiitorule, mare Gheorghe, care in nevoi şi in neno
rocire eşti grabnic ajutor şi cald sprijinitor şi celor .^cirbiţi 
bucurie nespusă,^primeşte de la noi această rugăminte a 
smeritului tău rob Domnului Ion Ştefan Voevod, din mila 
lui D-zeu Domn al Ţării Moldovei: păstrează pe el neatins 
In lumea aceasta şi în cea vdloare prin rugăciunile celor 
ce te cinstesc pe tine, ca să te proslăvim pe tine in 
veci amin. Şi s'a făcut aceasta in anul 7008 [13^]» in al 

Domniei lui 43.M

iui Ştefan cu Polonii. In 1497 regele loan Al- 
bert făcu o expediţie, care se sflrşi prin fai
moasa lovitură dată de Ştefan In Codrul Cos- 
mirnUui şl fu urmată de trecerea armatei mol

dovene în Pegonia In 1499, clnd se încheie pa? 
cea. In 1502 intră In Polonia, ocupă Pocuţia, 
pe care n’o poate păstra dccît pînă în 1503. De 
atunci boala îl slăbeşte din ce în ce şi moare pllns 
de toată ţara. Ştefan a fost căsătorit de trei sau 
patru ori. Evdochia, Maria din Mangop, Voichiţa 
sau Maria, fiica lui Radu cel Prumos sînt numele 
cunoscute ale sojiilor lui. Din aceste căsătorii a 
avut mai muUi copii, pe lingă cei nelegitimi. Cu
noaştem, dintre cei dintliu pe Alexandru, Bogdan, 
Petru, Bogdan (care a domnit după el), din ceilalţi 
pe Petru Rareţ. In timpul lui Ştefan a fost şi o im
portantă desvoltare culturală, care s’a manifestat 
mal ales prin opere de arhitectură. El a pus să se 
zidească mănăstirile Pulna, Humorul, VoToneţut 
şi biserici frumoase în diferite oraşe. Toate aceste 
lăcaşuri de închinare sînt împodobite cu picturi şi 
cu săpături şi îmbogăţite cu preţioase odoare. In 
literatura noastră s'au produs multe opere ins
pirate din faptele lui Ştefan; Aprodul Purice de 
C. Ncgruzzi, Dumbrava roşie de Alecsandri, Apus 
de soare de Dclavrancea, Doina de Eminescu 
c a. Asemenea şi opere de artă plastică, dintre 
cari cităm tabloul reprczcntînd parastasul după 
lupta de la Răzhoeni ai lui C. Lccca, altul, înlîm- 
plarea Aprodului Purice de Costin Petrcscu. Dum
brava roşie 'do Costin Petrescu şi moi ales seria de 
tablouri ale lui Oscar Obedeann, care a înfăţişat 
principalele momente din viaţa lui Ştefan, cu 
deosebire: Ştefan după lupta de la Racova. Pen
tru slăvirea lui Ştefan s’a înălţat o statuc în ora
şul Iaşi şi cu ocazia desvclirii ci a scris Alecsandri 
cunoscuta sa odă.

ŞTEFAN CEL tînAb saii ştefAnitA, doinn at 
Moldovci’(1517—1527). Fiul lui Bogdan, a venit la 
tron la vîrsta de 11 ani şi guvernul îl avea în 
mină efectiv boerul Luca Arbore. La 16 ani, luînd 
însuşi cîrnra, voi să urmeze faţă de Polonia o po
litică de duşmănie şi fiind în dezacord cu fostul 
său oarecum tutore. Arbore, puse de-1 ucise. In 
1526 făcu o expediţie contra lui Radu de Ia Afu
maţi şi se întoarse cu prăzi bogate. A fost otrăvit 
de însăşi soţia sa — se zice, după uneltirile Polo
nilor. Din întimplările vieţii lui s'a inspirat Dela- 
vrancea ca să serie piesa Viforul.

ŞTEFAN V zis LAcpsTA (t ca. 1541), domn 
în Moldova (1538—^1541). Primul domn numit 
direct de Turci, a ocupat tronul între prima şi 
a doua domnie a lui Petru Rareş. Prea supus in
tereselor turceşti, a fost ucis de boeri.

ŞTEFAN VI (sau vn) (tl552), domn al Mol
dovei (15’51—1552). Fiu al lui. Petru Rareş. A 
luat tronul sprijinit de Turci în urma retragerii 
fratelui său llie. Crud şi desfrînat, el a provocat 
aşa de mari nemulţumiri, îneît o sumă de boeri- 
l-au Ucis in cort lotr’o noapte.

ŞTEFAN VIII (sau ix)rAsvan, domn al Mol
dovei tr ’rASVAN.

ŞTEFAN VII (sau vm) TOMŞA m- TQMŞA.
ŞTEFÂN IX (sau X) TQMŞA iw TQMŞA.
ŞTEFAN X (sau XI) (*ca. 1643 fca. 1660), 

domn al Moldovei (1659—1660). Fiu ai lui Vasile 
Lupu, a obţinut tronul prin stăruinţele tatălui 
său, dar n’a domnit declt un an şi a murit de lin
goare.

ŞTEFAN XI (sau XII) PETEIOEICU mr PETHI- 
CEICT7.

ŞTEFAN CANTACDZINO ww CAMTACUZINO.
fTEFÂN RACOVITA fm- baCQVIŢA.

TEFÂNISQRDUL, domn al Munteniei (1591— 
1592). Fiii al lui lancu Sasul, este numit în docu
mente llie sau Bogdan sau Ştefan Bogdan, iar cro
nicarii îi zic Ştefan Surdul. Se zice că trăia în 
Constantinopol ocupîndu-se cu comerţul de cu- 
relărie şi a dat mulţi bani ca să ia tronul. Scurtă 
i-a fost domnia, căci după un an fost înlocuit cu 
un Moldovean, Alexandru. Unii Istorici nu po
menesc de acest Domn. (lorga).

ŞTEFAN, episcop al Rîmnicului Întrel673— 
1693, clnd s’a făcut schimnic (ascet). In tot tim
pul cit a păstorit s’a ţinut departe de intrigile 
politice, s’a ocupat de interesele eparhiei şi a In-
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zeslrat episcopia cu multe propriet&ţi, a reparat 
sau a construit mai multe schituri.

ŞTEFAN II, eguihen al mân. Arnota şi Govora, 
Episcop al Rlmnicului de la 1726 plnfi la 1727, 
clnd muri otrăvit. Era in timpul ocupaţiunii aus
triaco. Pe el U recomandase episcopul anterior 
Damaschm ca urmaş şi guvernatorul Olteniei a 
căutat să dea ascultare acestei recomandări, astfel 
că a fost ales. La instalarea lui trebuia să ia parte 
şi mitropolitul slrb din Caransebeş, dar acesta 
n’a putut veni şi in acest interval s’a produs 
moartea lui; Lui se datoreşte tipărirea cărţii 
Intlia învăţătură pentru tineri (1726, Belgrad).

fiTEFAN (tl738), episcop al Buzăului (1720— 
2); apoi mitropoUt al Ţării-Româneşti. 

ŞTEFAN zis TIFOOBAFITL, episcop al Buzăului 
(16,36—1648), apoi ihitropolit al Ungrovlahiei 
<1648—1668). El tnfiinţă o şcoală In Buzău; fu 
Indemnătorul şi protectorul traducătorilor de cărţi 
bisericeşti, cum e Cazania de la Govora (1642) 
a lui Uriil Năsturel, Cazania de la măn. Dea
lului (1644) a lui Meletie Macedonul; el sfătui pe 
Domniţa Elena, soţia lui Mateiu Basarab. să ti
părească cu cheltuiala ei Triodul slavonesc (1649); 
Incurajă pe Ierodiaconul MihaU să traducă Pogri- 
bania preoţilor, (TIrgovişte, 165Q); scrise prefaţa 
cărţii Mistiriu sau Sacrament (TIrgovişte, 1651) 
şi. contribui cu a sa cheltuială la tipărirea marei 
colecţiuni de legi tradusă de Daniil Panoneanul 
in timpul lui Mateiu Basarab (TIrgovişte, 1652), 
scrund şi p lungă prefaţă in care arată importanţa 
lucrării.

ŞTEF^lN-VODA, corn. rur. Jud. Ialomiţa, 
plasa Ciocăneşti; 2.086 loc. După legea 1929, sat 
circ. corn. Călăraşii-Vechi

ŞTEFAN-CEL-MARE, comună rurală Ju
deţul Romanaţi, plasa Dunărea; 2.601 locuitori. 
După legea 1929, sat circ. corn. Dăbuleni.

ŞTEFANEEâLI luVENAL (mirencşte lOAM) (* 1834 
....], teolog romăn In Bucovina. Protopop şi pro
fesor la facultatea teologică din Cernăuţi, arhi
mandrit. A publicat cărţi didactice pentru Invă- 
ţămlntul religios {Catehetică, 1879; Catehese dtn 
test. vechiu si nou, 1879, 1881; Liturgica, 1886, 
etc.).

ŞTEFANELE! TEODOR V. (*1847ţl921). Ju
rist şi scriitor român din Bucovina. Membru al 
Academiei Române (1910). A debutat cu poezii 
şi povestiri In „Convorbiri literare" (1872—1885), 
a publicat studii istorice şi juridice In legătură cu 
probleme ale provinciei sale sub regimul austriac 
{Luplapentru drept, 1911; Chestiunea bisericească, 
1912) şi clteva amintiri despre Eminescu (1914). 
A colaborat şi la revistele bucovinene.

ştefAnescxt amatAKtm c. ('184011900), 
jurist român. A fost consilier al Curţii de Ca
saţie.

ŞTEFANESCU omEOBOHE (• 184311925), com
pozitor român. Profesor la Conservatorul de mu
zică din Bucureşti (1872); membru al Ateneu
lui Român. A oigaidzat reprezentaţiuni de ope
retă şi de operă, contribuind prin aceasta la for
marea de clntăreţi români. A publicat diferite 
compoziţii, unele inspirate din popor (MfndruHţa, 
Plueraipil), multe de altă natură (dabsnri, mar
şuri, lituii^) şi muzică pen
tru diferite piese ca; Pig- 
malion (a Ini Bengescu), ope
retele Scaiul Bărbaţilor, \fa- 
ma soacra, ş. a, 

ştefAnescxt qbioobe 
('183811911), naturalist ro
mân. Profesor de geologie şi 
miniTaingii» la facultatea de 
ştiinţe din Bncnreşli (1864), 
decan demai multe ori(lS95—
97,1899—905), rector al Uni- 
vaălăţii(189T—98);inembm _ „
al Acadoidei Române (1876).
A poblicat nn manual de geologie (18^)'. diverse 
comunicări In Analele Academiei şi studii diferile 
tExistenţa dinoUriului in Bomânia. Ic 1. engleză

1891, Cămila fosilă In Bomânia, 1005, Observaţii STE- 
geologice în Bomănia, 1905), cuvlntărl In Senat, 
etc: tn 1904 s’a serbat Jubileul Iul şl s’a publicai ŞT I 
un volum.

ŞTEFANţiSCU BABBA (*1857ti931), na
turalist român.’ Doctor In ştiinţe din Paris, a 
fost profesor la liceul Sf. Sava şl mult timp 
director; profesor de paleontologie la facultatea 
de ştiinţe din Bucureşti (1905); membru cores- '
gondent al Academiei Române (1908). A pu- 

licat cărţi didactice {Biologie. Mineralogie, Geo
logie, Zoologie şi botanică. Chimic şi mineralogie, 
dc la 1891 înainte), studii despre Terenurile 
terţiare din Bomănia, ea şi fauna lor, Notes sur 
i’organisalion des molaires et sur la phyUiginie 
des ilifanls el des maslodmles (Paris, 1927), 
Bapoarte ale Societăţii geografice, ea secretar 
general al Soc. de geografic, Discursuri rostite 
In Parlament cu ocazia discuţiei diferitelor legi şi 
cbestiimi privitoare Ia Invfiţămtnt.

ştefAnşşti, corn. rur. (tirg), Jud. Botoşani, 
plasa Ştefăneşti; 3.834 loc. După legca 1920, corn. 
urb. avtnd In circ. sa 5 sate.

ŞTEFANIŢA (V ŞTBV4E.
ŞTEFOLŞSCXT ALEXAHDRDi* 1856 ţlOlO), Scrii

tor român. A fost institutor In lr(rgu-Jlu. A publi
cat, afară de cărţi didactice, studii istorice asu
pra mănăstirii Ttsmana (1896) şl oraşului Tlrgu- 
.fiu (1899) şi două volume dc documente privi
toare la jud. GorJ (Din trecutul Gorjului, 1907, 
Documente slavo^omăne, 1908).

ŞTEFUBEAG ŞTETAE ('18^tl893), profesor- 
romăn din Bucovina. A predat Ia Uceul din Su
ceava. A publicat cărţi didactice.

fITIRBEI (scris şi ŞTIHBET) AUkAEDBO B.( *1836.
95), om politic român. Fiu al domnitorului,

Barbu Ştirbei.' Ministru de lucrări publice In gu
vernul prezidat de Teodor Rosetti (1888), apoi de 
interne sub acelaşi prezident (1688), de floanţo 
sub Lascar Catargu (1891).

ŞTIRBEI AUEA PBnci- 
(tl894K fiica Principelui 

Barbu Ştirbei, fosta soţie a 
Generalului I. Em. Florescu.
A dăruit Academiei Române 
(1889) o sumă importantă 
pentru a se premia cărţi cu 
conţinut patriotic şi educativ.

STlRUJţSl BABHU (*1799 
ţl869). Domn al Munteniei 
1849—1856, fiul lui D. Bibe- 
sen, deci frate ca Domni Uurnl 
Geoige Bibesco, dar, fiind 
adoptat de un chiul săn (de pe mam^ Vornicul 
Barba ŞtiibeL i-a luat nomele. A lacăt studii 
superioare la Paris. Tn tioapnl lai Alexandro Chica 
11 găsim ministru al trebilor bisericeşti (1834), al 
dreptăţri (1836—42); candidează In 1842 la tron, 
dar fratele săn Bibesen obţine majoritatea şi.
In timpul domniei acestuia, D găsim mlnislra tl« 
interne (1844—46). După toăbnşirea revoluţiei, 
este numit domnitor conform tratatoloi de la 
Balla-Liman pe 7 ani. Cunoştinţele ce avea de 
administraţie fi lac a fi un bno condocălor el 
afacerilor interioare, dar taprejmările externe 
slnt nefavorabile. La 17 Octombrie 1853, ciad 
armatele mseşti ocupă principatele, se retrage 
Ia Vkna şi revine Ia 3 Octombrie 1S&4, etnnaioă 
ţara sub ocopaţiunea anstriacă. La bnplinbrea 
lermenuliri de domnie, se dnse Iu Finanţa, imde 
fi urarL Cn prilejul morţii Ini a scris Emin^co o 
poezie de landă. In aniiatîrea Ini s’a ridicat o 
statuă tn Craiflva,

ŞT1BBC3 ■ano, om pcdilic fi agricgiiUor,
A mtemeiat 0 a consolidat diferile fabrici Da moşia 
familiei din Bnflea (lUbv). A fost prezident de 
eoasfUa In 1927. Eprezideaijil etmsleiwlmt msititM 
de EUas pemlm amufarisiraaea fondnlrai lăsat Aca
demiei. Sfenibrn ooorasr al Aeademliâi Rocaîne 
(19291)

ŞTlBB^.r miwwra, soţia domciitorataii Barba 
Şlrrbri. A insfiniiţat Im 1843 o pvimară,

Bartm ŞlirbcL
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SUB-una secundară, oare, după diferite transformări, 
J ■ există şi azi.
ŞVA ŞTIRBŞI OEORGE, om politic roTTiăn. Fiu al 

Domnitorului Barbu Ştirbei. Ministru de externe 
In guvernul prezidat de Ion Ghica (15 Iulie 1866).

ŞTIRBEI, ® corn. rur. jud. Romana)i, plasa 
Olleţul; 630 loc. f ® numele vechiu al oraşului 
Călăraşi de la 1852 pînă la 1881.

ŞTIRBEI-VODĂ, com. rur. jud. Vlaşca, 
plasa Dunărea.

ŞTIUBIENI, com. rur. jud. Dorohoiu, plasa 
Başeu; 2.015 locuitoii. Circ. comunală cu 15 sate 
(1929).

ŞUBRANEŢI, com. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Şipeniţ; 2.140 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Zadobreni.

ŞUGAG, com. rur. jud. Alba, plasa Sebeş; 
2.228 loc.

ŞUGATAG, com. rur. jud. Maramureş. Ocnă 
de sare. Static c. f., capul liniei Înguste de la Si- 
gbelul-Marmutici. Băi de sare.

ŞţTLUŢ-STERCA ALEXAN
DRU DE CABPINIŞ (*1794tl867), 
mitropolit român unit. Paroh 
(1814), protopop, vicar (1836); 
ales episcop de Alba-IuUaşi Fă
găraş (1850), a ocupat scaunul 
reşedinţei din Blaj în 1851. Cînd 
(1853) episcopiile române unite 
au încetat de a fi sub juris
dicţia arhiepiscopiei din Stri- 
goniu (primatul Ungariei) şi 
s’a înfiinţat o mitropolie ro
mânească unită, scaunul său a 
devenit mitropolitan şi în a- 
ceastă calitate a fost instalat în Blaj la 28 Oct. 
1855:'Sub conducerea lui mitropolia din Blaj a

Mitropolit 
Şulu( Sterca.

făcut progrese; el însuşi a lăsat toată averea pentru 
diferite scopuri culturale şi de ajutor.

ŞULUŢ-STERCA lOAN (*ca 1796tl858), lup
tător naţional român. Tribun în 1848, a condus 
operaţiile militare în multe părţi, ca unul ce fă
cuse campanii în armata austriacă.

ŞULUŢ-STERGA DIONISID (-1825 tl897) 
luptător naţional român în 1848. Apoi funcţio
nar şi magistrat. Şi-a lăsat averea pentru sco
puri de propagandă naţională.

ŞULUŢ STERCA lOSIF (*1827 
+1911), financiar şi om politic ro- 
mân în Transilvania. A ocupat 
funcţiuni administrative superi- ff 
oare, a fost deputat, prezidentul s?v. '-iS' 
băncii ,,.4IbiBa” şi viceprezident 51 - 'v' 
al comitetului naţional şi al comi
tetului ,,Astrei". A publicat bio
grafia lui Avram lancu şi a mitro- 
poliliilui.Şaguna

ŞUMLA (ŞUMEN), oraş în Bul
garia; 22.975 loc.

ŞURA-MARE ® com. rur. jud.
Sibiu, plasa i’urnişor; 2.436 loc. t 
® ş.-MicA, staţie c. t. Ungă Sibiu.

ŞUŞIŢA ® rîu afl. til. Jiului. K @ rlu în jud. 
Putna.

ŞVABI, colonişti germani stabiliţi in Banat Ia 
începutul sec. xviii. Şincai precizează că in 1725 
împăratul Carol Via început a ,,aduce Şvabi cu 
droaia”. Ei slnt originari de la cursul de sus al 
Banului; acolo s'au format prin sec. v p. Chr. 
din amestecul Suevilor cu Alemanii. Au avut mai 
tîrziu un duoalfSuabiaJ, care a jucat rol impor
tant In istoria medievală a Germaniei.Coloniştii 
aduşi în Banat s’au dcsvoltatrepede,graţie aju
torului administraţiilor publice.

losif Şulut 
sterca.
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CETATEA TlOUINEl — DUPA O GBAVUHĂ DIM ANUL I7B9

TAAFFE EDUABD CONTE (*1833 tl895), om po
litic austriac. Ministru de interne, ministru prezi
dent de mai multe ori între 1867 şi 1893. Repre
zentantul politicei anti-germane.

TABÂRA, măn. maieijud. Orheiu, întem. 1784 
de boierul Gh. Russo.

TABAGO, insulă din Antilc descoperită de Co- 
iumb; 5*95 km p., 23.378 loc. Aparţine Angliei.

TABQR (= TAVOB), munte !n Siria, unde s’a 
petrecut sceiia povestită de Biblie a schimbării la 
faţă a lui Isus.

TACIKENT (TAŞEENT), oraş tn Asia, fosta ca
pitală a republice! sovietice Usbekistan; 313.600 
loc. m- Rusia.

TACIT (CAIUS COBNELinS TACITUS) (*ca. 55 tea. 
120 p. Chr.), istoric roman. Trad. rom. Opurile 
lui T. (de Gav. I. Munteanu, 1871); alte trad. 
Annalele (de E. Lovinescu, 1910), Germania (de 
I. P. Sachelarie, 1923), Dialogul despre oratori (de 
F. 1905, de M. Mihăileanu, 1924).

TADEXJ, sf. apostol, sărbătorit de biserica or
todoxă la 21 August. A fost unul din primii pre
dicatori pentru Învăţătura lui Isus; botezat cliiar 
de loan Botezătorul.

TAFT WILLIAM HOWABD (*1857 tl930), om po
litic american. A fost funcţionar şi magistrat, gu
vernator al insulelor Filipine, ministru de războiu 
In 1904, procuror în Cuba în timpul turburărilor 
din 1906, prezident al republice! 1909—1913, pro
fesor de drept şi advocat.

TAGANROC, oraş In Rusia (Ucraina) la 
Marea de AzoV; 80.697 loc.

TAGLIAMENTO [talii...], fluviu In Italia, 
udă prov. Udine şi Veneţia şi se varsă in Marea 
Adriatică; lung. 179 km. Pe malurile lui au su
ferit Italienii o mare Infringcre în Noembrie 
1917.

TAGLIAVINI CABLO, filolog italian. Profesor 
de linguistică romanică şi de filologie romănă la 
Universitatea din Budapesta. A scris articole în 
reviste de specialitate italiene şi streine. A pu
blicat o gramalii'ă romănă (1923) o antologie ro
mână (1923) ţi diferite lucrări în scria intitulată 
Studi sulle iiomania (publ. de Institutul de studii

pentru Europa Orientală din Roma). Alte opere: 
Influenta ungurească asujira vechii lexicografii 
româneşti-, Lexicon Marsiliavum, text cu studii 
(1930). E membru corespondent al Academiei 
Române (1928).

TAGO sau TAJo [taho], fluviu care udă Spa
nia, trecînd prin oraşul Tolcdo, şi Portugalia (sub 
numele Tejo) şi se varsă in Oceanul Atlantic după 
ce a trecut prin oraşul Lisabona. Lung. 900 km.

TAGORE (THAEDB) BABINDBA NATH (*1861), 
poet indian. A publicat poezii lirice şi epice.Premiul 
Nobel 1913. A făcut o călătorie în Europa. Trad. 
rom. în reviste: ,,Vieaţa nouă”, 1915, Re
naşterea”, 1918, ,,Luceafărul”, 1920, ,,Adevărul 
literar”, 1924 ş. a. de Vincent, Blanca B , AI. T., 
G. Ulieru ş. a. şi tn volume:
Sadhana (1922), Clnlecul ei [de 
I. Singeorgiu), Mama si copiliţi 
(de Gonstantinescu Delabaia,
1926), Naţionalismul (1922),
Lumina ochilor.

TABITI, insulă Oceanul Pa
cific în arhip. Societăţii (Poli- 
nesia); 1.042 km. p., 11.7Mloc.
Aparţine Franţei. Port princi
pal: Papeete.

TAIGET sau TATOET (grec. - 
TATOETOs), munte în Peloponez 
(Grecia antică), între Laconia 
şi Mesenia; 2.409 m. alt. Azi: PeritedactyUm.

TAINE [ ten Jhyppolite (*1828 
tl893), istoric şi critic francez.
Profesor laşcoala de bele-arte din 
Paris; membru al Academiei fran
ceze. Opere pr. Hisloire de la 
lillâfalure anglaise. La Fontaine,
Les origines de la France con- 
temporaine, Philosophie de l'arl.
7'rad. rom. puţine: Producerea 
si natura operei de artă (de Mih. î'
Sadoveanu, 1919), Pictura rena- 
şlerii şi Pictura In Ţările de jos; HyppoUte Taine, 
dar scrierile lui foarte cunoscute 
la noi. In 1928 Institutul de literatură din Bucu-

Tahitian
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TAI- reşli şi alte societăţi au serbat prin conferinţe 
TAP auiintirea lui cu ocazia centenarului naşterii.
I AR TAIŢA, mftnăslire jud. Tulcea.

TALES ţTHALES) (*G40t548 a. Chr.), filozof 
grec. Unul din cei şapte Înţelepţi; considera apa 
ca element fundamental al lucrurilor; fondatorul 

■şoonlci ionice.
T ALLE If R AND -PERIGORD [taleran-peri- 

>or] OHABLES HĂURICB {* 1754 ţl838), om politic 
francez. înainte de revoluţie, episcop; a jucat mare 
rol ca ministru sub consulat şi sub imperiu, prinţ 
de Bcncvcnt (180(i); căzut în disgraţie (1^9), a 
lucrat contra lui Napoleon şi a avut iarăşi rol de 
frunte în timpul restauraţiei; reprezentant al 
Franţei în Congresul de la Vicna; ministru pleni
potenţiar la Londra.

TAX.MA FRANCOis JOSEFH (* 1763 tl8?G), artist 
dramatic francez. Vestit în rolurile de tragedie. 
De la el a luat lecţii Costaclie Aristia, care a jucat 
în Bucureşti în teatrul grecesc înfiinţat do Dom
niţa Ilalu.

TALM.^ corn. rur. jud. Tighina, plasa Cău- 
şani; G.38i loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Căuşani.

TALMUD, colecţie de învăţături ale rabinilor, 
întocmită pe la anul 500 p. Clir., cuprinde legiuiri, 
regule şl observaţii relative la morală, explicări ale 
unor texte din Biblie.

T.^PA numită şi talpa-bItcoveni, corn. rur. 
jud. Vlaşca, pe undo trecea odinioară drumul 
poştei înlre Bucureşti şi Craiova.

T.^POŞ, corn. rur. jud. Arad, plasa Chişineu; 
2.040 loc. După legea 1929, trecut la jud. Bihor.

TAMERL.^N sau timublenQ (*1336 tl405), 
comandant al’ Tătarilor, a învins pe Baiăzed în 
vestita luptă de la Ancira, a cucerit Asia mică, 
Persia şi parte din India.

TAMISA (engl. thameb [tems], ital. tamioi, 
germ. themse), fluviu din Anglia, lung. 322 km., 
trece prin Londra şi se varsă în Marea Nordului
(tw ANGLIA).

TAMM TRAUQOTT, scriitoT german. Membru co
respondent al Academici Române (1891). A pu
blicat între altele: Ueber den Ursprung der hu- 
măncn (1891).

TAMMANY RALL, numclc dat unoi asociaţiuni de 
oameni de afaceri din New-York,cari întrebuinţau 
mijloace neoneste în propagandă şi reclamă.

TANACU, corn. rur. jud. Vaslui, plasa Peneş- 
Gurcanul, 2.177 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Soleşti.

TANAGRA.fost oraş In Grecia antică (Beoţia). 
In ruinele ei s’au descoperit statuetele de pămînt 
ars, vestite pentru perfecţiunea detaliilor ou care 
slnt lucrate.

TANAIS, numele vechiu al Donului.
TĂNANARIVO, capitala insulei Madagascar; 

71.000 loc.
TANGANIKA sau TANQANYlKA ©lac In Africa 

centrală; 35.000 km. p. Se varsă în fl. Congo. 
Descoperit în 1858. ţ] ® fostă colonie germană, 
azi a.iiministrată de Anglia.

TAN GER, oraş în Maroc, port la strîmtoarea 
Gibraltar. Declarat internaţional în conferinţa 
de la Algesiras; 46.270 loc.

TAlfNENBERG, sat în Germania (Prusia 
Orientală). Aci a fost în 1914 victoria lui Hin- 
denburg contra Ruşilor comandaţi de Samsonov.

TANNHÂUSER, personagiu din legendele an
tice ale Germanilor: cavaler poet, în sufletul că
ruia se dă p luptă între amorul profanşi amorul 
divin. Titlul unei opere a lui Wagner (1845),cln- 
tată şi la noi de trupe streine şi de trupeie noastre 
de operă.

T AN O VICEAJNU lOAN (*1858 tl917), jurist 
român. Profesor de drept penal la facultatea din 
Iaşi, apoi în Bucureşti (1901), decan (1915—1917), 
membru corespondent al Academiei Române 
(1897). A publicat studii de specialitate, mai ales 
asupra dieptalm penai {Creşterea criminalită(ii In 
Bomdnia, 1896, CrimînalUalea In România, 1909, 
Curs de drept penal, 1912, Curs de procedură pena

tă, 1913) şi contribuţiuni la istoria naţionala [Un poet 
moldovean din sec. xvm, 1898. Biografiile croni
carilor, 1905, Spătarul Ilie Ţifescu, 1910),

TANSA, corn. rur. jud. Vaslui, plasa Ştefan- 
cel-Mare; 2.789 loc. După legea 1929, circumscr. 
corn. cu 12 sate.

TANTAl,, personagiu mitologicgrec. A fost pe
depsit de zei să sufere de foame şi d« sete în eter
ni' ato [supliciul lui Tantal). E reprezentat avînd 
la îndemînă fructe şi apă şi neputlndu-se folosi 
de ele.

TAPAE, în anticitate localitate în Banat, în 
apropiere de Lugojul de azi. Aci s’a dat o vestită 
luptă între Romani şi Daci, In timpul primei ex- 
pediţiuni a lui Traian, în care se pare că Ro
manii au fost învinşi.

TARACLIA © corn. rur. jud. Tighina, piasa 
Găinari; 3.195 loc. După legea 1929, circumscr. 
corn. cu 11 sate. ţ[ ® corn. rur. jud. Gahul, plasa 
Traian; 9.850 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Albota. Staţie c. f. între Reni şi Basarabeasca.

TARASIE PATRIARH AL CONSTANTINOPOLULUl 
(t806), prăznuit de biserica ortodoxă la 25 Fe
bruarie. După ce a ocupat înalte funcţiuni civile 
la curtea imperială, a fost ales patriarh în 784, a 
luptat contra iconoclaştilor şi a dus o viaţă plină 
de cucernicie şl prin aceasta, ca şi prin severi
tatea lui, a moralizat clerul.

TARASP, staţiune balneară în Elveţia (cant. 
Grisoh); 1.268 m. altitudine.

TARCAul (munţii Tarcăului), jud. Bacău, 
Intre Bica'z şi Trotuş.

TARDE [tard] GABRIEL (*1843tl904), sociolog 
francez. A fost profesor la Gollâge de France, mem
bru al Academiei de ştiinţe morale şi politice. A 
publicat studii asupra criminalităţii şi asupra le
gilor penale, asupra evoluţiei dreptului, cercetări 
de sociologie ş. a. Gunoscut este mai aies prin for
mularea unor legi legi ale imila{iei (1900), prin 
cari a căutat a realiza o concepţie proprie a socioio- 
giei. Trad.rom. Legile sociale (de M. Hodoş, 1924)

TARDIEU ANDRfi (*1876), om politic francez. 
A fost în diplomaţie, ataşat de ambasadă la Ber
lin, apoi a lucrat în Minister; a fost ziarist, cola
borator la Le Temps (1902—1914), profesor la 
şcoala superioară de războiu; a luat parte ca ofiţer 
în marele războiu; ministru în 1914 în cabinetul 
Glâmenceau, apoi In 1926 în cab. Poincarâ, pre
zident de consiliu In 1929.

TARNAVSGHI teodor (*1859), teolog român 
în Bucovina. Profesor de teologie pastorală la Uni
versitatea din Gernăuţi. Opera pr. Colcc[iune de 
predici pentru toate sărbătorile (cu E. Voiuţchi), 
3 voi. 1896—99.

TARNAVSGHI VASILE (*1859), teolog româll 
In Bucovina. Profesor de exegeza vechiului Testa
ment la Universitatea din Gernăuţi. Op. pr. Viata 
patriarhilor, 1902.

TARNIŢA, mănăstire de călugări în jud. Pu tna.
TÂRPEEA, stîncă în Roma veche pe muntele, 

Capitoliu. Din vlrful ei se aruncau uneori condam
naţii politici. A trecut în proverb: l-aproape Ca- 
piloliul de sllnca Tarpeiană..

TARQUINIUS PRiscus (t578), ai 5-lea rege 
al Romei. Â construit Circus maximus ş. a.

TARQUINIUS SUPERBUS (t494 a. Ghr.), al 
7-lea şi ultimul rege al Romei, detronat din cauza 
purtării sale.

TARS, oraş în Turcia asiatică (Gilicia);'aci s'a 
născut apostolul Pavel. Azi Tersus; 25.000 loc.

TARTARiN de tarascon, roman de Alph. Daudet. 
E povestea unui meridional, care, graţie unor îm
prejurări speciale, are iluzia că a devenit vînător 
de lei în Afriea. E o satiră glumeaţă, m- Trad. Ia
CUV. DAUDET.

TARTU, oraş în Estonia; 50.000 loc. Gunoscut 
sub numele Dorpat.

TARTţiPFE, comedie vestită a lui Moliâre. Infă- 
ţişază pe înşelătorul care sub masca religiozităţii 
comite cele mai imorale acţiuni. Trad. la cuv. mo-
XiI£Râ«

TARUTINOî com. rur. jud. Getatea-Albâ,
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plasa Decebal; 5:379 loc. După legea 1929, circum
scripţie dom. cu 8 sate.

TASLĂTJ ® rlu în jud. Bacău; sc varsă în 
Trotuş. H @ mănăstire zidită de Ştefan în jud. Ba
cău. ® culme (le munţi jud. Baciău.

TASLĂUL-SĂRAT, rîu în jud. Bacău.
TASM ANI A, insulă la sudul Australiei. Apar

ţine Angliei. Supraf. 67.894 km. p. cu insulele 
dimprejur cari ţin de ea.

TASSO TORQUATO (*1544tl595), mare poet 
italian. Fiu al unui poet, făcu studii în diferite uni
versităţi italiene şi călători foarte 
mult împreună cu diverşi mici su
verani în serviciul cărora se afla. 
în uitimii ani ai vieţii a fost atins 
de mania persecuţiei, a stat închis 
într’un spital; reputaţia sa a cres
cut toarte mult, încît în ultimul 
an a fost chemat de papă la Roma 
pentru a i se decerna coroana poe
tică în Gapitoliu. A scris mult. E 
•cunoscut mai ales prin poema sa;
■Gerusalemme liberala şi prin dra- Torquato Tasso 
ma pastorală Amintas. La noi s’a 
tradus puţin: Heliade din Gerusalemine. Viaţa 
rătăcitoare şi nenorociriie lui au inspirat opera 
lui Goethe; Torqaalo Tasso.

TASSQNI ALESSANDRO (*1565 tl635), scriitor 
italian. Autor al unei poeme eroi-comice La sec- 
■chia răpită ((Ciutura răpită), în care satirizează 
luptele între cetăţile italiene.

TAŞAUL, lac maritim în jud. Constanţa.
TAŞ-B'unar, corn. rur. jud. Ismail, plasa 

lalpug; 2.535 loc., colonie bulgărească. După legea 
1929, circ. corn. cu 9 sate.

TAŞCA georoe (* 1875), jurist român. Profe
sor lâ Facultatea de drept dm Bucureşti şi la Aca
demia comercială; membru corespondent al Aca
demiei Române (1928). Ministru al României ia 
Berlin.

TAŞLţC, corn. rur. jud. Cetatea-Albă, plasa 
Cogllnic; 5.062 loc. După legea 1929, circumscrip
ţie com. cu 4 sate.

TATANţR, lac în jud. Tulcea.
TATAR-BUNAR, tîrg jud. Cetatea-Albă, în 

valea rlului Cundiic. Pînă la 1770 a fost un orăşel 
turcesc şi tătăresc; pe la 1820 au venit colonişti 
bulgari. Azi 7.900 loc. In legea din 1925 i se schim
base numele în Tătărăşti. După legea 1929, circ. 
com. cu 3 sate.

TATAR-COPCEAG, com. rur. jud. Cahul, 
plasa Traian ; 6.007 lo’c. După legea 1929, sat circ. 
com. Taraclia.

TATAR-ENI-GHIOL, lac în jud. Tulcea.
TATÎNA, insulă în Dunăre, jud. Ilfov.
TATRA, munţi din Carpaţi, între Cehoslo

vacia şi Polonia. Staţiuni balneare şl climaterice 
recunoscute.

TAŢIjAJf A martira (pe la 218), sărbătorită de 
biserica ortodoxă ia 12 Ianuarie. A trăit la Roma 
şi a fost chinuită în multe feluri, dar ea s’a tămă
duit de ţoate, în fine i-au tăiat capul. Capul ei se 
află la biserica episcopală din Curtea-de-Argeş 
dăruit de Neagoe-Voevod în 1517.

TAUCB3ÎITZ [tuQhniţ] cristof (*1816tl895), 
librar şi editor în Lipsea. A tipărit între aitele o 
ediţie a autorilor englezi (4600 volume pînă la 
1912).
' TAUŢI (sauTAUŢi) com. rur. jud. Arad, plasa 
Spincni; 2.689 loc. Aline de fier.

TAVERNIER, medic francez, venit în Mun
tenia pe la 1820. Se zicea că este agent al consu
lului rus RQckman. Prin unele intrigi şi acuzaţiuni 
ale lui a făcut să se disoive prima societate filar
monică.

TAYEOR [tcler] fhedeeic winslow (*1858 
■t-1915), inginer şi industriaş american, cunoscut 
prin sistemul său de organizarea muncii [tay- 
lorism): economia muncii omului, punînd pe fie
care lucrător la ce are aptitudine şi întrebuin- 
ţînd maşinile cele mai potrivite.

TAZLAU IV taslAu.

TĂIETURILE, munte în jud. Neamţu. . TAS-
tAlMACIU, com. rur. jud. Sibiu, plasa Avrig; -p x i i 

2.165 Inc. Staţie c .f. linia Piătra-Olt. —Sibiu. I "V
tAMAŞDA, com. rur. jud. Bihor, plasa Sa- 

lonta; 2.234 loc.
TAMAşeni, com. rur. jud. Roman, plasa 

Şcheia; 2.560 loc. După legea 1929, sal circ. com. 
Săbăoani.

TARAşAţJ'ţ'I, com. rur. jud. Hotin, plasa 
Suliţa; 4.288 îoc. După legea 1929, sat circ. com.
Suliţa.

TARIAN, com. rur. jud. Bihor, plasa Seleuş;
2.174 Inc."

tAriCEANCA-VECHE, com. rur. jud. Co- 
tatca-Albiî, filasa Palanca; 3.765 loc. După legea 
1929, sal circ. com. Bairamcea.

tAricenI, com. rur. jud. Prahova, plasa 
Tlrgşor; 2.196 loc. După legea 1929, sat circ. com.
Poenari.

tARÎŢA, schit în jud. Iaşi.
TARLUNGENI, com. rur. jud. Braşov, plasa 

Săcele; 3.500 loc.
TAşnaD, com. rur. jud. Sălaj, plasa Tăşnad;

6.570 loc.’După legea 1929, se numeşte tAşnad- 
BLAJA. Staţie c. f. linia Careii-Marl—Sărmăşag—
Zalău.

tATARI, popor barbar care locuia în Mongolia.
O mare’ strălucire au avut sub conducerea lui 
Gengis Kan (ca. 1206), carea cuprins o bunăparte 
din centrul Asiei. Sub fiul său Balu-Kan au pă
truns în Europa. După ce au prădat în Rusia, 
au trecut — prin Bucovina—în Ungaria (1241), 
au ajuns al Pesta, s'au întors prin Transilvania, 
de unde unele grupuri au trecut în Muntenia şt 
Moldova. Cronicarii timpului spun 
că se întorsese vremuriie Goţilor 
şi Hunilor. Probabil căeiaudis- ' 
trus aşezănunteie de state ce se| 
aflau pe atunci în principate şi 
astfel, în locul lor, s'au întemeiat 
altele după retragerea lor. Ei s’au 
risipit prin Lituania, Polonia, au 
rămas şi prin Bulgaria şi prin Ba
sarabia. Azi ti găsim în Dobrogea 
(în partea de Sud). Numele lor vi
ne de Ia un cuvint chinez Iha-ta.
Mai tîrziu, în unele ţăii. ptintr’un 
fel de comparaţie cu Tartarul, li 
s’a zis şi Tartares [Ir.].

tAtarU ® com. rur. jud. Brăila, plasa Căl- 
măţui; 2.800 loc. După legea 1929, sat circ. oom. 
Nicoleşti-Jianu. H ® munte între Valea-Buzău- 
tui şi Piatra Craiului, f ® iac în jud. Ilfov, f ® braţ 
al Dunării jud. Tulcea.

TATARU-MARE, ostrov In Dunăre, jud.
Tulcea.

TATArAŞTI ® wm- TATAR-BUNAR. K ® COm. 
rur. jud. Catiul, plasa lon-Voevod; 2.040 loc.
După legea 1929, sat circ. com. Români.

TATARţlSCU QHEOROHE M.. (* 1818 tl894), pic
tor român. Primele învăţături, în şcoala de pic
tură bisericească înfiinţată de episcopul Chcsarle 
în Buzău. In 1844 s’a dus Ia Roma, unde a făcut 
studii şi a expus. In 1852 a venit In ţară, a zugră
vit multe biserici. A fost pro
fesor de desen la Sf. Sava, pînă 
în 1864, apoi ia şcoala de bele- 
arte şi director. Membru fun
dator al Ateneului Român.
Dintre tablourile lui e cunoscut 
mai ales Jienaşlerea Bomâniei.
^ TAtARTJŞI, com. rur. jud.
Fălticoni (fost Suceava, azi 
Baia), plasa Lespezi; 2.350 loc .
După legea 1929, circ. com. ci j 
7 sale. î

TAUTENI, com. rur. jud.
Cernăuţi, plasa Nistrului; 2.639 
Ioc. După legea 1929, sat circ. com. Cincău.

TAutu oeorgb (* 182311885), ziarist şi scrii
tor român. Mai multe volume de poezii {Poezii 
diverse 1862; Brlnduşe române, 1868, Secrete pen-

Tfltar.

G. Tăulu.
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Logof. Tăutu.

TÂU- tni sexul frumos, 1869), cîteva piese de teatru 
TPfi (On ajutor la timp, drama, 1863; Văduvă Carpa- 
ICO fUorl tragedie, 1879) şi canţo

nete comice de actualitate.
tAutu loqofAt (sec, xva), 

boer moldovean. Trimis de Dom
nitorul Moldovei Bogdan spre a 
Încheia tratat cu Turcii, a avut, 
după spusa cronicilor, un răs
puns spiritual către vizir: Faţă 
de cei cari vor să ne ia totul, tre- 
bue să apărăm ce putem...

T AZIA.U ANU DIMITRIB (*1859 
tl930), jurist român. A loat 
Consilier la înalta Curte de Casaţie.

TEACA, corn. rur. jud. Mureş, plasa Teaca; 
2.656 loc.

TEATHUL NATIONAL, Instituţiune de manifesta- 
ţiune a artei dramatice. Se poate considera ca În
ceput al acestui lei de manifestări iniţiativa So
cietăţii filarmonice din 1833—34 (iv acest cuv.)

• din Bucureşti. Condusă de Heliade, ea urmărea să 
devie o instituţie a statului şi să aibă un local. 
Unele cărţi ale lui Heliade şi altor membri (mai 
ales traduceri de piese de teatru) se vindeau în fo
losul unui fond special al viitoarei clădiri. Pentru 
a mări sumele, Heliade se adresează Adunării ob
şteşti în 1840 şi aceasta face un raport către dom
nitor, rugîndu-1 să facă un proiect pentru clădirea 
şi ţinerea unui „Teatru Naţional” cu cheltuiala 
Statului. Această dorinţă s’a realizat sub Vodă 
Ştirbei, care a pus să zidească actualul local, inau- 
^rat la 31 Decembrie 1852 (printr’o reprezen
taţie cu piesa ,,Zoe sau un amor romanesc”, mu
zica de I. Wachmann). Acest local se închiria sau 
se ceda diferitelor trupe de actori ce se formau 
fără destulă trăinicie, ptnă in 1877, clnd s’a votat 
legea teatrelor, care înfiinţa o societate dramatică, 
după modelul celei din Franţa ( Comedia franceză). 
Această organizaţie a suferit în cursul timpului 
mai multe schimbări. De la 1877 şi ptnă azi di
rectorii au fost: Al. Odobescu (1877), C. A. Ho.- 
setli (1877), Ion Ghica (1877-—81), Constantin 
Comescu (1881—82), Gr. C. Cantacuzino (1882— 
1887), C. 1. Stăncescu, (1887—88), 1. L. Caragiale 
(1888—89), Gr. C. Cantacuzino (1889—981, Petre 
Qrădijteanu (1898—99), Scarlat Ghica (1899— 
901), Ştefan Sihleanu (1901—905), Al. Davila 
(1905—908), Pompiliu Eliade (1908—1911),
Ion Bacalbaşa (1911—1912), Al. Davila (1913— 
14),. I. Brătescu-Voineşti (1913—14), G. Dia- 
mandi (1914—1915), Al. Mavrodi (1915—16), 
C. Rădulcscu-Motru (1918—19), 1. Peretz (1919— 
20), Victor Eftirniu (1920—22), Al. Mavrodi 
(1922—23), I. Vasilcscu-Valjean (1923—24), Cor- 
neliu Molilovanu (1924—26), Al. Hodoţ (1926— 
27), C. Moldovanu (1927—28), L. Ptebreanu (1928- 
30), .V Eftirniu (1930), I. Gr. Perie(eanu (1930).

TEBA (sau THEBE) © oraş în Grecia veche 
(Beoţia), întemeiat, după legendă, de Cadmos. 
A fost capitala unui stat care a avut rol însemnat 
In mişcările politice ale Greciei şi pe la 370 a. Chr. 
a exercitat o adevărată egemonie asupra lumii 
greceşti. A fost dărîmat de A- 
lexandru-cel-Mare în a. 335.
Azi Thira. H ® oraş însemnat 
în vechiul Egipt pe Nil. A fost 
aci centrul regatului egiptean 
de la dinastia 12 pînă la a 
20-a. In localităţile Aama/f şi 
Luqşor se văd mari ruine din 
&CGSt ora«;

TECHIH-GHIOL,lac sărat ') 'i if.#(
şistabilimentbalncarjud. Con- 
stanţa. Apa e mult mai sărată 'Mm '' 
dectl a mani. V - » ' -

TECLA, martiră, prăznuită N. Teciu. 
de biserica ortodoxă la 24 Sep
tembrie. A fost convertită la credinţă de Aposto
lul Pavcl (pe la 45); a suferit chinuri, dar a scă
pat şi a murit în retragere. Este patroana cate
dralei din Milano.
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TECLUNICOLAE (*1839 tl916), chimistromân. 
A fos’t profesor la Academia comercială din Viena 
şi la şcoala de 
bele-arte;chi- 
mist al mone- 
tăriei stalului, 
membru al A- 
cademiei Ro
mâne (1879).
A publicat ar
ticole în .,An- 
nalenderPhy- 
sik und Che- 
mie”dlnLcip- 
zig, ..Journal 
ftlr praktis- 

cherChemie”,
,,Archiv for’

Kriminal-an- 
Ihropologie” 
din Leipzig,
,.Analele Aca
demiei Româ
ne”,,,Bulletin 
de la seclion 
scientifiquede 
l’Acadâmie 
Roumaine”, 

etc. cum şi vo
lume. Cităm;
Studien Be- 

helfe fiir den 
Cnlerrichl all- 
gemeinen und 
technischen 

C hernie, 190.6;
Ueber den An- 
timonzinober,
1880; Eleclri- 
cilalea atmos
ferică; Fla
căra; Strom 
Begulator fiir 
Gas; Indus
tria pigmen-
tilor de depins; însemnătatea chimiei, 1883; Ele
mentele chimiei, 1888; Lucrările laboratorului 
chimic al Academiei comerciale din Viena, 
1884 şi urm.

TECUCI, jud. în Moldova; cap. Tecuci; 2.408 
km. p., 149.835 loc. (1915); are 5 plăşi, 1 cbm. urb. 
şi 57 corn. rur. (1925); face par
te din circ. Curţii de apel din 
Galaţi; are 10 şcoale primare ur
bane şi 174 rurale (1929); 9 coo
perative de aprovizionare şi des- 
facerecu capit.333.266 lei (1925);. 
ţine de eparhia episcopiei din Ro
man şi are 172 biserici.

TECUCI, com. urb.'cap. jud.
Tecuci, 21.000 loc. Aşezat pe am
bele maluri ale rîului Bîrlad.
Se pomeneşte de el într’un docu
ment din 1134 (contestat de unii 
istorici); (iar sigur este că se desvoltase pe la 
1600 ca un frumos oraş de margine. Are 9 bi
serici. Cele mai vechi: Maica Precista (refă
cută în 1828) şi Sf. Gheorghe, zidit în 1813. 
Are liceu, şc. secundară de fete, şc. profesională, 
2 şc. de comerţ, una de meserii şi şcoale pri
ma re.

TECyci-KALINDERU, com. rur. jud. Te
leorman, plasa Bălăci; 2.590 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Bălăci.

TECULESCU jnsTiN, episcop de Cetatea-Albă, 
ales în 1924.

TE DEUM LAUDAuns, imn religios vestit, făcut do 
Sf. Ambrozie sau de Sf. Augusiin. Cuvîntul Te 
Deum (tedeum) a rămas ca nume comun (w 
Partea I).

TEGA, serie de munţi în jud. Buzău.
TEGE^rTHOPP WILHELM (*1828tl871), ami-

coresti

RESTI

ECUCI

VESTI \

Harta jud. Tecuci. (Legea igas)

Stema
jud. Tecuciu.
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ral austriac. învingătorul flotei italiene la Lissa 
(20 Iulie 1866). Statuă în Viena.

TEH£31AN, oraş capitala Persiei; 210.000 loc.
TEIŞANI, staţie c. f. jud. Prahova, liniaPioeşti- 

Văieni.- •
TEiyş, corn. rur. jud. Alba, plasa Teiuş; 

4.879 loc. Staţie c. f. linia principală Bucureşti— 
Braşov—Curtici.

TEEIR, m- TE CHIR.
TIÎLCIU, com. rur. jud. Năsăud, plasa Năsăud; 

3.508 loc.
TELEAJEN, rlu jud. Prahova, alluent ai 

Prahovei.’
TELEGA, com. rur. jud. Prahova, plasa Prahova 

5.862 loc. După legea 1929, circumscripţie com. 
cu 2 sate. Aci stabiliment de băi de sare.

TELEGRAFUL romAn, ziar poLitic înfiinţat de 
Mitrop. Şaguna în Sibiu, 1853, sub red. lui Aaron 
FloHan. Apare şi azi.

TELEGRAPHUL DE BUOURESCI, apOi TELEORAPHUL, 
apoi TELEGRAFUL ROMAN, ziar poiitic, apărut în 
Bucureşti, 1871-1-892, condus multă vreme de I. C. 
Pundcscu, apoi de I. Bibicescu.

TELEKI lOzsEF (*1790fl855), istoric şi filo
log ungur. Prezident ai Academiei ştiinţifice din 
Pesta. Op. pr. A Hunyadiak kora Magyarorszăgon 
(Epoca Huniadeşlilor în Ungaria).

TELEMAC, personagiu din Odiseea lui Omer. Era 
fiul lui Uiise. Din povestirea aceasta s’a inspirat 
Fănelon ca să compuie celebra sa carte Telemaque. 
Prima traducere în româneşte a fost făcută (după 
un text itaiian) de Petru Maior (1818), apoi de 
Gr. Pleşoianu.

TELENEŞTI-TÎRG, com. rur. jud. Orheiu, 
plasaTeleneşli;4,184 loc.'Sat circ.Telencşti (19291

TELEQR, pseudonim, apoi nume oficial al lui 
D. coNSTANTiNEscu (*1858t • • Oi Ziarist şi scriitor 
român. A debutat printr’un volum de nuvele 
(1883), după care au urmat: Scenesipartrete(1886) 
şi diverse altele, scbiţe umoristice, epigrame, etc.

TELEORMAN, rîu, izvorăşte în jud. Argeş şi 
trece în jud. Teleorman, apoi se uneşte cu Vedea 
(•^ acest cuv.) ia Sud de Alexandria.

TELEORMAN, judeţ în 
Muntenia; cap. Tumu-Măgu- 
Tele\ 4.577 km. p., 315.066 loc 
(1915); are 7plăşi,4 com. urb.
142 com. rur. (1926), face parte 
din circ. Curţii-de-Apel din Bu
cureşti; are 19 şcoale primare 
urbane şi 198 ruraie (1929); 
are 46 cooperative de aprovi
zionare şi desfacere cu capit.
4.055.019 lei şi 4 coop. p. ex
ploatări de păduri cu capit.
778.100 lei (1925); ţine de e- 
parhia Ungro-Vlahiei şi are 190 biserici.

TELEORMANţlLUL, pîrău jud. Teleor
man, se varsă în r. Teleorman lângă com. 
Deparati.

TELEŢUL, pîrău, jud. Iaşi, se varsă în 
r. Ni col in a.

TELIMAN MIHAIL (fl902), ziarist buco
vinean. A ‘publicat articole în „Convorbiri 
literaro” (1898), ln ,,Junimea literară”. După 
moartea lui, G. Tofan a publicat într’un vo
lum mai multe din foiletoanele lui, cu pre
faţă de N. lorga (1906).

TELIŢA, pîrău în jud. Tulcea, izvorăşte 
din dealul Nicoliţel. se varsă în lacul Baba- 
dag; are mulţi afluenţi.

TEMPLIERI, ordin reliRios-niilitar, insti
tuit In timpul cruciatelor (1108). A fost des
fiinţat de papa Clement V în 1312.

TELIU, com. rur. jud. Braşov, plasa Bîr- 
sa-de-Jos; 2.696 loc. Tunelul de pe linia Bra- 
şov-Buzău.

TELL wiLHELH (sec. xiv), personagiu le- 
gcndar.croiil na(ional al Elveţienilor. Din le
gendele despre el a construit Schiller celebra 
sa tragedie Wilhelm Teii şi după aceea opera 
lui Rossini.

Stema
jud. Teleorman.

TELL OHRISTIAN (*ca. 1807 tl884), general şi ŢEH- 
om politic român. A participat la revoluţia din T p 
Muntenia în 1848, a fost membru al guvernului ' t vj 
provizoriu, exilat la Smirna; mem
bru al divanului ad-hoo, ministru 
de culte (1862—63), ministru de 
războiu (1871), apoi de culte hi gu
vernul prezidat de Lascar Calargiu 
şi de finanţe în 1874 sub generalul 
Florescu.

TEMISTOCLE (THEMţSTOOLB)
(*ca. 527 tcâ. 461 a. Chr.), om 
politic şi general atenian. Învingă
torul flotei persane la Salamina, 
adversar al lui Aristide, pe care a Cristian Teii. 
reuşit să-l vază gonit prin ostra- 
cism, a avut mare glorie, dar a ajuns să fie el 
însuşi exilat şi a murit în Persia.

- TEMIŞ w TIMIŞ.
TEMFEA RADU, preot şi profesor român In 

Transilvania. A fost pe la 1785 director al şcoa- 
lelor româneşti din Ardeal. In 1817 a trăit cltva 
timp In Moldova. A publicat o gramalică tipărită 
în Sibiu, 1797.

TEMPS (LE) [tan], ziar politic francez, 1829—
1842, reînfiinţat în 1861, apare şi azi.

TENEDOS, insulă în MareaEgee; supr.42 
km. p., 6.050 loc. Aparţine Turciei.

TENERIFFA, cea mai mare din insulele Ca
nare; 2.026 km. p., 180.000 loc. Aparţine Spaniei.

TENIERS [tenirs] david (*1582tl649) şi fiul 
său cu acelaşi nume (*1610tl690), pictori fla
manzi. Mai ales al doilea a fost de o fecunditate 
deosebită: peste 800 de tablouri, cele mai multe 
mari şi de mare compoziţie (Tenlaliunea Sf. An
ton, Confreria archebuzierilor din Anvers ş. a.).

TENNYSON [tenis’n] ALFRBD (*1809tl892), 
poet englez. Poezii lirico, idile, dar mai ales elegii.
Din cauza îngrijirii formei, s’a zis despre el că e 
cel mai clasic dintre romantici. Trad. rom. Enoch 
Arden (de H. Lecea, B. p. t.)

TEOCLţT MONAHUL (tl777), erudit grec, a 
servit ca secretar al mai multor domni din Valahia.

TEOCRIT sau THEOCRIT (sec. m a. Chr.), poet 
grec, cunoscut prin idilele sale, reprezentantul

c.- J” ARGEŞ /

T
, ;

\ PL. B AlîACr 
\ Bala?i ] iSlavesli

/ o
I / PL V . . -*1 I ■ (Xepiralii HaHeşlt

.___ ^1__ \SUVEŞTK^

,PL.ROŞIORII- — \ 
ţ.0E^^DE

XOt/VEt
uzescu

ALtX

^ Segsrcea^Deăf-
PL.n-Lyr

ureleie
RELE

.EKAN0mA\
'orosch/a *

'i
Cervenia\

Harta judeţului Teleorman.

poeziei pastorale. S’au tradus parte din ele în 
rom. de I. Garagiani (în „Convorbiri literare”.
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1874), de Al. Macedon«lii (In ,,Literatorul" 1882), 
de G. Murnu (tot în ,,Conv. IU.” 1901), de Al. 
Naum şi de T. A. Naum.

TEOCTIST I, mitropolit al Moldovei la 1399 
(după catalogul întocmit de G. Erbiccanu).

TEOCTIST II (tl477), mitropolit al Moldovei 
(ca. 1451). Bulgar do neam, a venit In Moldova, 
hirotonisit de mitrop. Nicodim, şi a întărit legătu
rile cu mitropolia Ohridei. El a uns la domnie pe 
Ştefan cel Mare.

TEOCTISTIII(tl528), mitropolit al Moldovei 
de la 1509, fost egumen al man. Neamţului.

TEODOR sicHEOTiTL (t613), sflnl prăznuit de 
biserica ortodoxă la 22 April. După ce a călătorit 
la locurile sfinte, a făcut o mănăstire In Sicea; 
a fost episcop al Anastasiopolei (probabil fostul 
oraş cu acest nume din Mesopotamia. Asia-Mică).

TEODOR STRATIL4T, martir, prăznuit de bi
serica ortodoxă la 8 Februarie. Era general al 
trupelor lui Liciniu (308—324). A fost ucis pentru 
credinţă. Moaştele sale se găsesc în Veneţia în 
biserica Mîntuilorului.

TEODOR TIRON (tea. 306), martir, prăznuit 
de biserica ortodoxă la 17 Februarie. Era soldat 
in timpul persecuţiilor contra creştinilor şi, măr
turisind cu tărie credinţa, ă fost chinuit în multe 
feluri şi ars de viu.

TEODOR TRIHINO, cuvios, prăznuit de bise
rica ortodoxă la 20 Aprilie. A trăit în mortificare, 
acbperindu-şi trupul cu îmbrăcăminte do păr 
aspru. Nu se ştie epoca vieţii.

TEODQRAuaicA (sec. v),prăznuită de biserica 
.ortodoxă la 11 Septembrie. Ga să se pedepsească 
pentru un păcat de adulterin, şi-a chinuit mulţi 
ani trupul stînd In cîmp şapte ani, vara şi iarna, 
apoi a intrat în mănăstire.

TEODORA, mama lui Mihaiu Viteazul m- 
TEOFANA.

TEODORENI, mănăstire In jUd. Botoşani.
TEODORţlSCU DIHITRIE (O. DEM.) (*1849 

tl900), profesor romăn. A debutat ca saţirist, re
dactor al ziarului Ghimpele sub pseudonimul Ghe- 
dem% După studii lâ Paris, profe
sor de limba latină şi romănă la 
liceul Mateiu-Basarab (1878), di
rector al Funda (lunii universitare ( -ţi
Carol I, ministru de instrucţie în 
1891 sub prezid. generalului Flo- 
rescu. S’a ocupat de folklor şi a 
publicat o colecţie de poezii (1885) 
şi studii despre proverbe (1877) 
şicolinde (1879); a publicat cărţi 
didactice {Prosodia, 1879, Me
trica, 1889), şi ca auxiliar pen
tru studiul autorilor latini o islo-G. Dcm. Teodorescu. 
rie a filozofiei antice (1893); apoi 
o biografie şi bibliografie a lui Anton Pann (1891, 
1893).

TEODORESCU EMANDEL c. (*1866), profesor 
de botanică lâ facultatea de ştiinţe din Bucureşti 
(1907); doctor în ştiinţe naturale din Paris; mem
bru corespondent al Academiei Romflne (1909). 
A publicat articole în ,,Annales des Sciences natu- 
relles” din Paris, In ,,Annalcs scientifiques de 
l’Univcrsită de lassi”, etc., precum şi în volume. 
Cităm: Flora algologică. a României-, Asimilarea 
azotului si a fosforului nucleic de către algele in
ferioare-, Influenfa Icmperaturci asupra nuclcasci; 
Rolul linulului liberian in circulaţia substanţelor 
organice la vegetalele superioare.

TEODORESCU FLOREA (11907), mcdic român. 
A trăit în Bucureşti, unde era cunoscut ca prac
tician.

TEODORI lULin (*1834 tl919), medic ro
mân. A fost inspector general al armatei (1883), 
inspector general al serviciului sanitar alarmatei, 
profesor de patologie şi terapie generală Ia Faculta
tea de medicină din Bucureşti (1869).

TEODORIC sau THEODORic (1451), rege al Vi- 
sigoţilor 419—451, pieri în luptă contra Hunilor.

TEODORIC (*454t326), rege al Ostrogoţilor 
a distrus regatul lui Odoacru în Italia.

la :

-

TEODORINI ELENA (*1860 71926), clntăreaţă 
română. După studii în Italia, a eîntat la Milano 
(Scala), Barcelona, Paris, Madrid ş. a. A venit de 
mai multe ori în ţară şi a eîntat la Craiova (1883) 
şi la Bucureşti.

TEODORpIU ECATERINA (numele exact: to- 
DERoitT) (*1898 71917) supranumităF’ccioara de 
la .tiu. Fată tînără, originară din satul Vădeni 
(Gorj) a luat parte la lupta contra trupelor 
germane cari voiau să intre In oraşul Tîrgu-Jiu; 
apoi s’a înrolat în armată, s’a purtat vitejeşte, 
a fost înaintată sublocotenent şi a murit în lup
tele de Ia Muncelu (23Augnst). I s’a înălţat un mo
nument în oraşul TIrgu-Jiu.

TEQDOROS II (*131671867), negus al Abi- 
şiniei, care a murit luplînd contra Englezilor. 
Ion Ghica credea că era un tînăr din ţara noastră, 

■plecat în lume după aventuri.
TEODQRU DIHITRIE A. (*1866 71910), pro

fesor român. A fost profesor de istorie la un liceu 
în Bucureşti-, inspector, apoi secretar general al 
Ministerului Instrucţiei (1907). A început ca mili
tant socialist, apoi a trecut in partidul liberal. A 
publicat în tinereţe poezii, mai tîrziu studii isto
rice şi cărţi didactice do limba franceză.

TEODQSIA FECIOARA, martiră prăznuită de 
biserica ortodoxă la 29 Maiu. Călugărită la vîrsta 
de 7 ani, a făcut din averea ei mai multe icoane. în 
timpul iconoclaştilor, venind un ofiţer să ridice 
o icoană din poarta mănăstirii ei, i-a luat scara 
şi l-a trîntit la pămînt, apoi a provocat o răscoală 
în oraş. A fost martirizată şi ucisă.,

TEODOSIE CHINOVIARHUL (*4237529), prăz
nuit de biserica ortodoxă la 11 Ianuarie. Născut 
într’un mic oraş din Capadocia, intră în serviciul 
bisericii foarte tînăr. Duclndu-se la Ierusalim, 
se puse sub ascultarea iinui călugăr; apoi se retrase 
în pustie, unde se adunară mulţi adepţi, îneît fu 
nevoit să înfiinţeze o mănăstire In care era o dis
ciplină foarte severă; mai tîrziu se clădi acolo o 
biserică, chilii şi trei infirmerii. Predicînd contra 
iconoclaştilor, protejaţi de împăratul Anastasie, 
fu exilat cîtva timp, dar rechemat de urmaşul lui.

TEODOSIE, fiul lui Neagoe, domn al Mun
teniei în 1521—22. A domnit foarte puţin. Rămas 
minor la moartea tatălui său sub tutela lui Preda 
Vornicul, a fost atacat şi învins de un pretendent 
din ramura Drăculeştilor. Acesta însă, numit Radu 
Călugărul, n’â putut lua tronul, fiindcă Mehmet- 
Bei, în fruntea unei armate turceşti, l-a învins şi 
l-a omorît. Pe tînărul Teodosie şi mama sa i-a 
trimis la Constantinopol, cu glnd — se zice — 
ca el să ocupe tronul, fiind un Român renegat,— 
ceea ce nu s’a întîmplat.

TEODOSIE (71708), prelat român. Originar 
din Transilvania, s’a călugărit In mănăstirea Cozia, 
unde a fost egumen. Ales mitropolit al Ungro-Vla- 
hiei in 1668, cu ocazia instalării sale a spus simbo
lul credinţei în româneşte (unii istorici zic că el a 
fost cel dintliu care a făcut aceasta; ceilalţi îl 
spuneau in slavoncşte). Destituit de Grigore 
Ghica in 1672, a revenit în 1679 şi a rămas în 
scaun pînă la moarte. Bun gospodar, a reuşit să 
dobîndească moşii în pairimoniul mitropoliei, a 
Încurajat tipărirea de cărţi bisericeşti, a hirotonit 
pe mai mulţi mitropoliţi din Transilvania. -

TEODpSIU I (sau THEODOSSIU)CEL MARE (*346 
7395), împărat roman de la 379. Ultimul care a 
domnit peste imperiul întreg.

TEODOT SF. MARTIR (7ca. 303), prăznuit de 
biserica ortodoxă la 7 Iunie. Locuia în Ancira 
(Asia Mică). In timpul persecuţiilor lui Dioclcţian, 
a ajutat pe creştini, a conlravenit dispoziţiilor 
luate de guvernator, de aceea a fost prins, marti
rizai şi ucis.

TEOFANII, fost de două ori mitropolit al Mol
dovei: a) in 1561, în timpul lui Despot-Vodă, eînd, 
opunîndu-sc propagandei luterane a acestuia, a 

. fost silit a părăsi scaunul şi a fugi în munţi; — 
b) în 1564—70, în timpul lui Lăpuşneanu, pe care 
l-a călugărit înainte de moarte, iar In timpul lui 
loan Vodă ccl Cumplit a fost iar nevoit să fugă.
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TEOF^N III, mitropolit al Moldovei In 1617 
Se ştie pu^in despre el.

TEOFANA, numele călugăresc al Teodorei, 
mama lui Mihaiu-Viteazul. E Inmormlntată In 
mănăstirea Cozia, jud.' Vîlcea.

TEOFIL, episcop de Alba-Iulia, hirotonit In Bu
cureşti In 1692, este autorul declaraţiunii de unire 
cu biserica papală din 21 Martie 1697 (i^uinBEA).

TEOFIL I, episcop al Rlmnicului, pe la 1593 
şi In timpul domniei lui Mihaiu,-Viteazul.

TEOFIL II, episcop al Rlmnicului pe la 1619. 
Pusese Înainte, egumen al mănăstirii Bistriţa şi 
adăpostise pe mitropolitul grec Maleiu al Mirelor. 
In 1637 e ridicat la treapta de Mitropolit al Ungro- 
Vlahiei, In Care a stat ptnă la 1646. A publicat 
raultecărti. Intre cari „Pravila dela Govora”, 1640.

TEOFILAGT, episcopul Nicomidiei, prăznuit 
d'c biserica ortodoxă, la 8 Martie. Persecutat pe 
timpul lui Leon Armeanul, partizanul iconoclaşli- 
lor, a fost închis într’o insulă, unde a şi murit, 
iar moaştele lui s'au ridicat.din ordinul împără
tesei Teodora şi an fost duse tn cetatea unde slu
jise altarului.

TEOFR,^ST sau THE0PHRA3T (*ca. 390t28,6 a. 
Chr ), filozof grec, elev al lui Aristotel. Autor ni 
scrierii: Caracterele morale.

TEpNA, arhiepiscopul Alexandriei (t300), 
sfint prăznuit de biserica ortodoxă. Ales în 282, 
a condus cu demnitate eparhia sa, a compus o 
epistolă, în care dă sfaturi de purtare creştinilor 
cari trăesc la Curiile imperiale, şi alte lucrări.

TEPLIŢA, corn. rur. jud. Celatea-Afbă, plasa 
Gogilnic; 2.439 loc. După legea 1929, se numeşte 
Topliţa, sat circ. corn. Arciz.

TERAPQNT EPISCOPUL SABDIEI (Lidia), martir 
prăznuit de biserica ortodoxă la 27 Maiu. Din cauză 
că făcea propagandă, a fost arestat de împăratul 
Iulian (361—363) şi după multe chinuri a fost în
junghiat.

TEREBLECEA, com. rur. jud. Rădăuţ,i, plasa 
Şiretului; 2.956 loc. Statie c. f. linia Adîncata— 
Şiret. ''

TEREBNA, com. rur. jud. Dorohoi, plasa 
Başeu;. 2.923 loc. După legea 1929, jud. Băl^i, 
sat circ. com. Zăbriceni.

TEREGQVA, com. rur. jud. Severin, plasa 
Teregova; 3.882 loc. Stadie c. f. Intre Orşova şi 
Caransebeş.

TEREMIA-MABE, com. rur. jud. Timiş-To- 
rontal; 3.Q81 ioc. Staţie c. f. linia Lovrin şi Nerău.

TERENTIE, martir, prăznuit do biserica or
todoxă la 23 Octombrie. împreună cu soţia şi fiii 
săi au fost supuşi la diferite chinuri şi apoi li s’au 
tăiat capetele. Nu se ştie epoca vieţii.

TERENŢIXJ (PUBLIUS TERENTinS AFEB )(*185 
fl59 a. Chr.), autor dramatic roman. Nc-au rămas 
de la el 6 comedii: Andria, Heaviontimoroumenos, 
Phormio, Hecyra, Adelphi (care a servit lui Mo- 
liCre pentru „O'ăcole des maris”) şi Parmeno, tra
duse de Vinlilă Pop (Ed. Casa Şcoalelor, 1919). 
Alte trad. Adelphi de Virgil Andronescu, 1907 şi 
Parmeno de G. Coşbuc.

TEREZA SFÎtîTA ("151511582), nobilă spaniolă. 
A scris poezii religioase, a reformat ordinul car- 
meiitelor.

TERIAGHIU ALEXANDRO (*1829tl893), ad
vocat şi om politic romăn, ministru de externe 
în guv. prez. de Ştefan Golescu (1867) şi de in
terne în cel prezidat de Ion C. Brătianu (1880).

TERMIER fLermiu] pibbre, geolog francez. 
Profesor Ia şcoala superioară de mine din Paris, 
membru al Institutului Franţei. A studiat în mod 
deosebit tectonica Alpilor şi Africci de Nord. Vi- 
zitlnd ţara noastră, a studiat structura Carpaţilor 
romăni şi a pubicat rezultatele cercetărilor sale. 
Membru onorar al Academiei Române (1928).

TERMOPILE sau THEBMOPTLE, trecătoare 
lingă muntele Geta în vechia Grecie, unde s’a 
dat celebra luptă între armata persană şi mica oş
tire de .300 soldaţi spartani comandaţi de Leonida.

TEROAREA, nume dat regimului ce a domnit în 
Franţa în timpul marei revoluţii do la căderea

Girondinilor pînă la 9-Thermidor (Maiu 1793—TEO- 
lulic 1794). Te-7

TERRAIL [teral] ponson du (tl871), romancier 1 ^ ^ 
popular francez, autor de romane sensaţionale.
Trad. rom.: In rev. „Familia” 1870, Cavalerii nop
ţii {det losif Vulcan), în voi. Amor şi dincolo de 
mormint (de N. Negruţiu, 1877, Cluj), Drapiele 
Parisului (1878, Buc.), Regina Ţigamlor (1885,
Buc.), Rocambole (de Ion Gorun, 1926).

TERR AN OVA (NEUFUNDLAND), Insulă în Occa- 
nul Atlantic, Ungă Golful San-Lorenzo (America- 
de-Nord), 110.670 km. p., 259.000 loc. Posesiune 
britanică. Cap. St. John.

TERTULIAN (QUINTUS SEPTIMIU3 FLORUS TER- 
TULLIANUS) (*l60t240), unul din părinţii Bisericii.
A scris Apologetica ş. a. Trad. rom. Despre po
căinţă (de Nic. I. Popescu, 1907), Despre rugă
ciune şi Despre mlntuirea sufletului (de Dim. Gr. 
Popescu, 1W8).

TESALIA sau THEBSALIA, rcgiune din Grecia.
A aparţinut Turciei pînă îii 1913.

TESLA NicoLA (*1856), inventator iugoslav, 
trăuşte în America. A descoperit curenţii de in
ducţie (numiţi curenţii lui Tesla) şi a inventai un 
motor.

TESLUITJ, rîu, afluent al Oltului, jud. Ro
mana ţi.

TESTAMENT vechiu şi nou biblia.
TEŞILA, com. rur. jud. Prahova, plasa Peleş;

2.214 loc. După legea 1929, circumscripţie com. 
cu 3 sate.

TETUAN, oraş în Maroc pe coastatmăril Me- 
diterane; 30.412 loc. Despre el vorbeşte Alecsan- 
dri într’o relaţie de călătorie.

TETCANI (TesjANI), com. rur. jud. Bacău. 
Exploatare de petrol. Circ. corn. cu 24 sate.

TETJLESGU PETRE (tl885), publicist român. 
Debutează cu articole în ,,Curierul românesc”
1847. A tradus Indiana de George Sand (1847), 
a publicat o colecţie de documente [Arhiva ro
mână, 1860) şi un studiu istoric politic în 2 volu
me: Revoluţia si revoluţionarii, 1878, 1882.

TEU'TONI O popor care, în antichitate, a 
năvălit de la marea Baltică în Galia şi a fost 
sdrobit de armata romană comandată de Marius 
(102 a. Chr.) H ® ordin cavaleresc înfiiiiţat tn 
1190 în locurile sfinte, ca să ajute pe săraci şi pe 
bolnavi. In spc. xui au venit In Germania şi în 
1809 a fost desfiinţat.

TEUTSCH FRIEDRICH (*1852), episcop şi isto
ric sas din Transilvania. A publicat studii despre 
trecutul poporului sas şi despre relaţiile dintre 
el şi poporul român (1907—1910) Membru ono
rar ai Academiei Române (1919).

TEUTSGH 0E0R3E (*1817 fi 893), episcop evan- 
gelic şi istoricsas. A scris istoria Saşdor dinŢran- 
silavnia. I s’a ridicat o statue în Sibiu.

TEUTSGHLÂNDER WILiBALD ŞTEFAN (*1837 
tl891) scriitor sas. După studii la lena, a fost pro
fesor la şcoala reală din Braşov, apoi paroh al 
comunităţii luterane din Bucureşti, unde astat din 
1865 până la moarte. A scris o istorie a Iui JM 1/ialu 
Viteazul, (Viena 1879) şi o istorie a comunităţii 
luteranedinRomdnia (1891)

TEWFIGK MOHAMED 
PASA (*1852 tl892),che- 
div Egiptului din 1879.
A fost Înainte reprezen
tantul 'furciei la Berlin 
şi mare-vizir.

TţXAS, stat în Sta- 
tele-Unitc la Golful de 
Mexic; 083.644 km. p.;
4.663.228 loc. Cap. ora
şul cu acelaşi nume.

TEZAUR (ser.: TESAUB)
DE MONUMENTE ISTORICE, (
revistă istorică sub re
dacţia lui A. Papiu-Ila- 
rian. Bucureşti 1862—
1865.

TEZţîU sau THESEU, personaj din epoca le-

Theseu.
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THA- gendelor eroice a Greciei antice. A ucis minotaurul, 
T I a dat prima constituţie Atenei.
1 1 ° THACKERAY[Lekără] WILLIAM (*1811 tl863), 

romancier englez. A început ca desenator carica- 
. turist (rev. Punch din Londra) şi ca ziarist. A 

devenit cunoscut prin romaneie satirice contra 
societăţii engleze, Intre cari capod’opera sa: 
VanUy Fair, 1847 (Tlrgul vanit&ţilor). E consi
derat ca scriitorul cel mai original din prima ju
mătate a sec. XIX. La noi trad. puţine prin reviste.

THEODOSIE ATANAsru (tl927), prelat ro
mân. A fost arhiereu, episcop de Roman de la 
1912 pînă la 1922, cînd a demisionat.

THEUHIET [torie] ANDEfi (*1833tl907), 
scriitor francez. A pubiicat poezii, romane, nu
vele. Poarte cunoscut şi mult tradus la lioi. Cităm: 
Jean Mărie (trad. de Pred. Damă In ,,Românul”, 
1881; alta de N. A. Bogdan; alta de N. Ţine In 
,,Revista Nouâ", an VI), Ultima sărutare (în „Ro
mânia liberă”, 1884), Amintiri (de D. Stăncescu 
în ,,Revista literară”, 1385), O norocoasă (de Gh. 
Adamescu în ,,România”, 1890), Tatăl (în „Lu
mea ilustrată”, 1892), Tentaţiunea (în,,Tribuna”, 
Sibiu, 1902); în voi. Frida (de G. E. Bottez, 1910), 
Prăvălia la doi crapi (de Sofia Nădejde, 1909), 
Amintiri si nuvele (de N. Daşcovici, 1910), Mă
nunchiul de rugioare (de Natalia losif). Din tine
reţe (de Dim. Stăncescu), Coleta, Curtezana (de 
N. d’Argenta), Farmec periculos (de A. Curteanu), 
Regina pădurilor. Romanul unei visătoare (de 
N. d’Argenta).

THIEIţRY' AUGUSTM (*1795 ti 856), istoric 
francez. Opere pr. Histoire de la conquâte de l'An- 
ijlcterre par Ies Normands.

THIERS ADOLFHE (*179711877), 
istoric şi om politic francez. Zia
rist, ministru în 1332, prezident 
dc consiliu în 1836. A voit să Îm
piedece declararea războiului în 
1370; după dezastru, a fost pro
clamat şef al guvernului şi apoi 
prezident al Republice!. Op. pr.
Histoire de la revoluHon frangaise 
(1824—27) şi Consulat etEmpire 
(1845—62). In rom. trad. Despre Adolphe Thiers. 
proprietate de Teodor Codrescu,
1850, de St.Băjescu, 1860), Colecţie de războaiele 
lui Napoleon (de G. Calotescu, 1875). A fost 
membru al Academiei franecze din 1834. ■

THIRQN CONSTANTIN,medic român. Profesorde 
patologie generală la Universitatea din Iaşi (1889).

THOMAS ALBERT (*1878), 
ompolitic francez. Ministru al ar
mamentului în 1915 —1917. A 
vizitat Moldova în timpul refa
cerii armatei noastre în 1917, a 
fost primit cu solemnitate de 
Parlament în laşi, a însoţit pe 
regele Perdinand în vizitarea di
feritelor corpuri de trupă.

THOMAS [toma] AMBROISE 
(*1811 tl896), compozitor fran
cez. Opere pr.: La double ăchelle Ambroise Thomas 
(1837), Mignon (1866), Hamlet 
(1868), Le songe d'unenuit d’eti (1850), Carnaval 
de Venise (1357). Membru al Academiei de bele- 
arte (1851), profesor de compoziţie la Con
servatorul din Paris (1856).

THOMAS FRÂNE (*1867 ţl928), pastor şi mare 
predicator protestant elveţian.

THOMESCU NICOLAE (*1860tl918), medic ro
mân. Profesor de patologie şi clincă infantilă la 
Pacultatea de medicină din Bucureşti-

THOUVENEL EDOUARD (*1818t 1866), di
plomat francez. A reprezentat ţara sa in diferite 
oraşe, ministru de externe, senator. Fiind amba
sador la Constantinopol (1855), a lucrat cu mare 
stăruinţa şi cu multă abilitate pentru unirea prin
cipatelor române. Dintre scrierile sale, două ne 
privesc de aproape: Hongrie et Valachie (1849); 
Trois annies de la queslion d' Orient (postum, 
publ. 1896).

THUNMANN, filolog german, profesor la Uni
versitatea din Halle. S’a ocupat de istoria popoa
relor din Răsăritul Europei (1774), îndeosebi de 
limba albaneză şi de dialectul macedo-român.

TIBERIU (TIBERIUS CLAUDIUB NERO) (*41 a. 
Chr. f3'7 p. Chr.), al doilea împărat roman, din 
anul 14 (p. Chr.). La început a domnit cu înţelep
ciune, dar în ultimii ain a devenit de o groaznică 
cruzime, ucigînd pe cei de .aproape ai săi, dar el 
Însuşi a fost omoilt.

TIBET sau THIBET, întins platou în China 
între munţii Himalaia şi Kuenlun; 2.109.000 km. p. 
suprafaţă, 4.000 m. altitudine, 6.000.000 loc.

TIBRtr (ital. TEVEHE), fluviu din italia; izvo
răşte din Apenini şi se varsă în marea Tireniană. 
după ce a trecut prin Roma; lung. 403 krn.

TIBUCANI, mănăstire de călug. în jud.Neamţ.
TIBTJL (ALârus TIBULLUS) (*ca. 54 a. Chr. j-18 

p. Chr.'), poet roman. A scris mai ales elegii. 
Trad. rom. puţine de Vârgolici şi Teodosiu In 
,,Convorbiri Literare” (xxm) şi ,,Neamul ro
mânesc literar” 1912, s. a.

TICHILEŞTI, corn. rur. jud. Brăila, plasa 
Silistraru; 2.596 loc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Ticliileşti.

TIEK [tic] LUDWIQ (*1773tl853), poet german. 
Unul din întemeietorii romantismului.

TIENT-SIN, oraş în China, port la fl. Pel-ho 
(golf Pecili); e portul oraşului Peking.

TIFLIS, oraş în Rusia(Trans- 
caucazia, Georgia); 283.OOO loc

TIGHECIU ® sat în jud. Ca 
hui. II @ pîrău care se varsă în 
Prut.

TIGHINA, corn. urb. cap. jud.
Tighina-, 50.000 loc. Staţie c. f. 
spre Basarabeasca şi spre Chi- 
şinău.

TIGHINA, jud. în Basarabia 
capit. Tighina-, 6.333 km. p.;
314.778 loc. (1922); are 7 plăşi, 2

Stema
Tighina

com. urn., 83 corn. rur (19<;5);
ţine de circ. Curţii de apel din Chişinău; are 32

CAUSANI
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a2 cooperative de aprovizionare şi desfacere cu 
capit.,1.055.258 lei (1925). Bisericile ţin de eparhia 
mi trop. Chişinău.

TIGRU sau TiOBis, fluviu în Asia mică, se 
uneşte cu Eufratul şi cu numele de Şal-el-Arab, 
se varsă în golful Persic; lung. 1500 km.

TIHA-BARGAULUI, corn. rur. jud. Năsăud, 
plasa Bărgăului; 2500 loc. Staţie c. f.

TIHĂU, corn. rur. jud. Sălaj, plasa Jibou; 
950 loc. Mine de lignit.

TIHOMIR m- TUaOMţR.
TIHQN EPISCOP, sfînt prăznuit de biserica or

todoxă la 16 Iunie. A fost episcopul Amatundei; 
a fost mare propagandist, a zidit biserici şi a dărî- 
mat temple păglne.

TIKTIN H., filolog român. A trătt mult timp 
In laşi; apoi s'a stabilit în Berlin, unde avea un 
seminariu de limia română. Membru onorar al 
Academiei Române (1919). A publicat; Gramatica 
română, 1893; Humănisches EJemmtarbuch, 1905; 
articole şi reccnsii In Arohiv fur das Studium de, 
neuren Sprachen und Lit. Op. pr. Dicţionarul ro- 
mdn-german, 3 volume, care cuprinde şi etimolo
giile cuvintelor româneşti.

TILEAGD, corn. rur. jud. Bihor, plasa Tl- 
leagd; 3.674 loc. Staţie c. f. linia principală Bu
cureşti—Cluj—Oradea.

TILIŞCA, corn. rur. jud. Sibiu, plasa Sălişte; 
2.061 loc.

TILSIT, oraş in Germania (Prusia); 43.734loc. 
Aici s’a încheiat în Iulie 1807 tratatul prin care 
se sfârşeşte răsboiul Prusiei şi Rusiei contra lui 
Napoleon. Rusia aderă lablocus continental con
tra Angliei. Prusia cedează Rusiei, Ducatului Var
şoviei, Saxonieişi.Regatului Vestfaliei mai multe 
teritorii. Rusia cedează un teritoriu Olandei, 
evacuiază Cattaro şi făgădueşte să evacueze 
Principatele române şi să supue diferendul cu 
Turcia arbitragiului lui Napoleon; dar printr’o 
convenţie secretă Franţa autoriză Rusia de a 
păstra Principatele. Se ştie 
că sflrşitul acestor neînţe 
legeri turco-ruse a fost ră
pirea Basarabiei în 1812 
(•^Basarabia).

TIMES [talms], vestit ziar 
englez, înfiinţat în 1783 de 
J. Wallher.

TIMIŞ, ® rîu, afl. al Du
nării; izvorăşte din munţi 
în răsăritul Banatului, îl 
străbate în lungul lui şi se 
varşă în Dunăre la Pan- 

, ciova. t © trecătoare In 
Transilvania, prin Garpaţi, 
jud. Braşov; pe aici linia 
feratăPloeşti—Braşov, etc.

TIMIŞ - TORONTAL, 
jud. in Banat; cap. Timi
şoara-, 7.313 km. p., 495.814 
loc. (1923); are 12 plăşi, 1 
corn. urb., 237 corn. rur.
(1926); ţine de circ. Curţii 
de apel diin Timişoara; are 
13 şcoale primare urbane 
şi 225 rurale (1929); 53 coo
perative de aprovizionare şi 
desfacere cu capit. 1.699.576 
lei Şl 5 coop. p. exploat. de 
păduri cu- capital 974.128 
lei (1925). Bisericile orto
doxe ţin de eparhia epis
copiei din Arad; cele unite 
de eparhie episc. din Lu
goj.

TIMIŞANA, ţinut în
care a fost un vechiu stat românesc banat.

timisaha, foaie pentru trebuinţele poporului 
român, a apărut în Timişoara, Intre 1885—1888, 
sub redacţia lui Teodor Păcăţianu, apoi a iui 
N. Coşariu şi G. Ardelean.

TIMIŞŞŞTI, corn. rur. jud. Neamţu. Acolo

Stema jud. 
Timiş-Torontal.

sînt instalaţiile cari aduc apă potabilă In oraşul TI6-
TIMIŞOAHA, municipiu, cap. jud. Timiş- TIM 

TorontaU 100.000 loc.; are două 
st. c. f. Fabrica şi Domniţa E- 
lena. Oraş foarte vechiu, aşezat 
pe canalul Bega. E aci episco
pie romano-catolică, vicariat or
todox, Curte de apel, o şcoală 
politehnică. Şcoale: 2 normale, 
gimnaziu de băcţi, 2 gimnazii de 
fete, 2 licee de băeţi, 1 de tete,
1 şc. medie, şc. comercială inte- 
roiară şi super., şcoală de me
serii, şc. de menaj. Sînt mai 
multe consulate.

TţMIŞUL-DB-SUS, Staţie c. f. jud. Braşov 
între Predeal şl Braşov.

TIMOC, rîu la limita între Bulgaria şi Serbia, 
se varsă'în Dunăre; lung. 135 km. Pe valea ace
stuia sînt numeroase aşezări de Români, Ele se 
găsesc pe un teritoriu mărginit de acest rîu şi de 
Dunăre şi mergînd pînă la Vidin. Locuitorii sînt 
veniţi din N. Dunării, mai ales din Oltenia. In 
Bulgaria formează trei grupe: Văleni, Cîmpeni 
şi Pădureni,.In vreo 35 de sate, iar în Serbia sînt 
9 sate. Numărul acestor Români e socotit de sta
tistica bulgară din 1910 la 48.500 (din 96:500 Ro
mâni aflaţi în toată Bulgaria).

TIMOTEIU APOSTOL, prăznuit de biserica 
ortodoxă la'22 Ianuarie. A fost luat de Sf. Pavel 
ca ucenic, pe la anul 51, şi au călătorit în multe lo
curi făchid propagandă pentru învăţătura Mîn- 
tuitorului; alteori a fost trimis singur să îndepli
nească îndatoririle acestea. Lui li adresează Pavel 
o epistolă. Timoteiu a fost episcop în Efes şi acolo 
in anul 97 se spune că a fost chinuit şi ucis, fiindcă 
combatea închinarea la idoli tocmai în timpul 
unor serbări păglneştl.

TIMOTEIU episcopul bbusei, sfînt prăznuit
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Harla jud. Timiş-Torootal.

de biserica ortodoxă la 19 Iunie. A fost ucis din 
ordinul împăratului Iulian Paravatul.

TIMOTEIU Cuvios Părinte, prăznuit de bi
serica ortodoxă la 21 Februarie. A trăit în pustie 
şi avea dorul de a tămădui pe bolnavi.

TIMOTEIU, martir, prăznuit de biserica or-
Gh. Adamescu. — Dieponar enciclopedic ilustrat. 1905
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I ■ ^ pagă credinţa lor.
TIMPUL, ziar politic, comercial, apărut In Bucu

reşti intre 1856—1861, 'sub red. lui G. Dossue- 
ceanu.

TIMPUL, ziar politic, organul partidului con
servator. Bucureşti 1876—1884 şi 1889—1900 
Mult timp director M. Palcologu. La acest ziar a 
colaborat M. Eminescu Intre 1876—84.

TţNCA, corn. rur. jud. Bihor, plasa Ţinea; 
4.432 loc. Staţie c. f. linia Holod—Salonta-Mare.

TINGU PETRE (*1814tl867), preot român in 
Banat. A luptat pentru interesele naţionale ro
mâneşti In discuţiile din vremea clnd s'a făcut se- 
paraliunea ierarhiei româneşti de cea slrbcască. 
Opere pr. Istoria bisericească polilico-naţională 
(1865).

TINTOREANU N. (*187171901), pictor ro
mân .

TINTORETTO JACOPO ROBUSTI (*1512 fl594), 
pictor italian, din şcoala veneţiană, renumit ca 
colorist. Opera mai cunoscută; Nunta de la Cana.

TiPOORAFiA, Clnd s’a introdus In dilerite ţăii. 
Dăm aci datele primelor cărţi; în Germania prima 
carte (Biblia) tipărită de Gutenberg- şi Faust In 
Meinz, 1450, apoi In Colonia 1466; în Italia 1467 
(Roma) şi 1469 (Veneţia); în Franţa 1469 (Paris); 
în Ţările de jos 1473 (Alost, Belgia); în Ungaria
1473 (Buda); în Spania si Portugalia 1474 
(Valencia); în Polonia 1474 (Cracovia); în Anglia
1474 (Londra); în Elveţia 1478 (Geneva), în Au
stria 1482 (Vicna); în Danemarca 1482 (Odense, 
Fionia), 1499 (Copenhaga);în Suedia 1483 (Stock- 
holm); în Turcia 1488 (Constantinopolj; în Bo- 
mânia 1508 (Ţîrgoviştc, Liturghiei’ slavon al lui 
Maoarie); în Rusia 1563 (Moscova); în Norvegia 
1644 (Cristiania); în Grecia 1821 (Ghios, Grama
tica lui Vamvas). Vechile noastre tipografii au 
fost în următoarele oraşe din principate (îh ordi
nea primei cărţi tipărite pe care o cunoaştem); 
Ttrgovişie, 1508 (cărţile ce au apărut după aceasta 
s’au tipărit în Transilvania; Braşov, Sibiu, Alba- 
iulia, Sas-Sebeş, Orăştie), Govora, 1637,7oşl, 1642, 
Mănăstirea-Dealului, 1644, Cîmpulung. 1650,Bu
cureşti (a Mitropoliei), 1678, Buzău (a Episcopiei), 
1691, Snagov (a mănăstirii), 1696, Rimnic, 1705, 
Neamţ (mănăstirea), i807; iar în sec. xix pînă la 
1848;Tip. Elinească de la Trei-Ierarhi, iaşi, 18i3, 
Tip. de la Cişmeaua lui Mavrogheni, Bucureşti, 
1818, T. de muzică a lui Petre Efesiul, Bucureşti, 
1820, T. lui J. Ellad, Buc. 18.30, T. Albinei, Iaşi, 
1832, T. IraţilOTFourreau, Iaşi, 1833, T. Keminger, 
Iaşi, 1833, T. Colegiului S. Sava, Buc. 1834, VFol- 
baum Buc., 1837, Carcalrchi,Buc., IBSS, C. Leca, 
Craiova, 1838, C. Pencovici, Bucureşti, 1839, Can
tora Foii Săteşti, Iaşi, 1840, losif Copainig, Buc. 
IS'li, Anton Pann, Buc., 1844, Samitea, Craiova, 
1846, C. A. Roselti şi Winterhalder, Bucureşti, 
1846, Monfferrato, Galaţi, 1847.

TIPOGRAFIA romAnA, revistă pentru artele gra
fice, a apărut în Bucureşti între 1886—1894 sub 
red. lui C. Pelrescu-Conduralu.

TIRANA, oraş, cap. Albaniei; 10.400 loc.
TIRASPOL, oraş In Rusia (Ucraina) pe Ni

stru; 22.844 loc.
TIRpL, provincie a Austriei; 12.645 km. p., 

314.000 loc. Cap. Innsbruck.
TIRPITZ .ALFREO DE (*1849 71930), amiral şi 

om politic german.
TIRTEU (TYRTEU), poet grec (sec. vn a. Chr.). 

Legenda 'îl arată şchiop, duclnd la victorie pe 
Spartani prin clntecele sale.

TISA (fr. germ. theiss), rîu, izvorăşte din Car- 
paţii Maramureşului; la început format din Tisa 
albă şi Tisa neagră; are o lungime de 1430 km.; 
trece pe lingă oraşele Sighet, Solnoc, Seghedin; 
primeşte ca afluenţi pe stînga; Vişăul, Iza, So
meşul, Crişul, Mureşul, Bega; se varsă în Dunăre. 
Izvorăşte în Cehoslovacia, udă puţin România, 
apoi străbate toată Ungaria şi udă la sfirşit Iugo
slavia..

TISMANA © rlu, afluent al Jiului, jud. GorJ. 
^ ® mănăstire in Jud. GorJ întemeiată de călu

gărul Nicodim pe la 1365, zidită de Radu'Voevod 
pe la 1385, continuată în cursul anilor pînă pe 
la 1387. S’a mai lucrat la ea şi în timpul lui Nca- 
goe (1512—21) şi în al lui Maleiu Basarab. Aci a 
fost centrul de rezistenţă al boarilor contra lui Lc- 
on Tomşa, conduşi de MateiuAga. Aci a lost reşe
dinţa de vară a domnitorilor Bibescu şi Ştirbei.

TISSANDIER [tisandic]. Francez care a trăit 
in ţările române. A fost secretar al Domnitorului 
Nicolae Ca ragea.

TISSANDIER [tisandie] GASTON (*184371899), 
naturalist francez. .A întemeiat revista La Nalure. 
Op. pr. Istoria baloanelor.

TISSOT [tiso] VICTOR (*1845 71917), scriitor 
francez, din Elveţia. A cohdus mult timp Gazette 
de Lausanne; a publicat multe relaţii de călătorie.

TISZA istvAn (stefah) (*186171918), om de 
stat'ungur, fiul lui T. Kâlman. A studiat dreptul 
şi ştiinţele de stat în Budapesta şi Germania. 
La 1886 deputat. Prim-ministru în 1903; la 1910 
a luat parte Ia formarea partidului naţional al 
muncii, iar de la 1913 pîrîă în Ianuarie 1917, în 
calitate de prim-ministru apregătit şi a condus or
ganizarea războiului. în 1913 a tratat o împăcare 
cu partidul naţional român, dar fără succes. în 
politică a urmat directivele tatălui său; mînă tare 
în politica internă şi asuprirea minorităţilor. ■ A 
fost asasinat de o ceată de revoluţionari în 31 
Oct. 1917.

TISZA «tAlmAn (*183071902), om politic un
gur. A fost deputat şi vice-preşedinte al Camerei. 
Mim'stru prcşcd'nte 15 ani (18’75—1890). In tim
pul ministeriatului său s’au pus bazele politicei 
naţionaliste ungureşti, care a dus la oprimarea 
naţion.alităţilor.

TITICACA, lac în America de Sud Intre Bo
livia şi Peru; supr. 8.200 km. p.

TITILA, munte jud. R.-Sărat, corn. Andreaşi; 
800 m. alt.

TITIRECIUXi, fost schit jud. Vîlcea, zidit de 
Spătarul Mihail Cantacuzino spre mulţumire că 
l-a ajutat Dumnezeu să scape în Transilvania 
de ostaşii lui Duca-Vodă, cari îl urmăreau.

TITTpNI TOMMASO (*1855 71931), om politic 
italian. Ministru de externe de multe ori (1903, 
1906, 1916), ambasador la Londra şi la Paris, 
membru al Curţii de arbitraj din Haga. La con
ferinţa păcii din 1919 a fost delegatul Italiei şi a 
susţinut drepturile României In privinţa hotarelor 
ei de Vest. Preşedinte al Senatului, membru fon
dator şi prezident al Academiei italiene. Intre 
scrierile sale; Basarabia, România şi Italia, 1927.

TITU, corn. rur. jud. Dîmboviţa; staţie c. f. 
linia Bucureşti—Timişoara; deaci se desparte 
linia Ti tu—l’îrgovişte—Moroeni.

TITU LIVIU tw Livro.
TITULţlSCU NICOLAE (*1883), om politic ro

mân. Profesor de drept civil la Facultatea de drept 
din Bucureşti. Fost ministru de finanţe în guver
nul naţional din Decembrie 1916, în guvernui prez. 
de. G-ral Averescu (1920). E ministru plenipo
tenţiar la Londra; membru onorar al Academiei 
Româno (1930). A luat parte la diferitele sesiuni 
aie Societăţii Naţiunilor la Geneva şi în 1930 a 
fost ales prezident al Consiliului.

TITUS (TITUS FLAVIUS VESPA- 
BiANUS) (*41781), împărat roman 
79—81. A cucerit Ierusalimul în 
anul 70.

TIUTCEW FEODOR IVANOVICI
(*1803 71873), poet rus. Unul din 
reprezentanţii liricei filozofice şi 
politice. în 1859 a publicat în „Re- 
vue des deux mondes” un articol 
contra papalităţii. A fost un fer
vent propagator al ideii de supre
maţie a Rusiei în Orient.

TIZIANO VECELLio (*1477 71576), pictor ita
lian vestit, din şcoala veneţiană. A făcut picturi 

în diferite oraşe din Italia. Tablourile lui (în di-

Tiţian.
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ferite muzee Europene) au subiecte din istoria 
religiei creştine şi din mitologia greco-latină. 
Arc şi câteva portrete ale oamenilor marcanţi 
contemporani.

TÎMNA, staţie o. f. jud. Mehedinţi Intre Fi- 
liaşi şi Turnu-Severin pe linia principala.

TIMP A, munte în cuprinsul oraşului Braşov.
TÎNDAXjA, personagiu din povestirile popu

lare. Tipul omului nepriceput şi care pierde vre
mea. Uneori este antiteza iui Păcală.

TÎRGQVIŞTE, corn. urb. cap. jud. DîmhovUa; 
16.800 loc. Staţie c. f. linia laterală Titu-Pietro- 
şiţa. Oraş vechiu; a fost capitala ţării pînă în 1600. 
Are 24 de biserici ortodoxe, una catolică, una is- 
raelită, afară de vechia Mitropolie (restaurată) şi 
do biserica domnească. Se păstrează ruinele ve
chiului palat domnesc. Şcoale: liceu, şc. secun
dară de fete, 2 şc. normale, şc. profesională, 2 şc. 
comerciale, şc. de meserii, şcoală de ofiţeri de ca
valerie, liceu militar „N. Filipescu” la. măn. Dea
lului.

TÎRGXJ - FRUMOS,
«om. urb. jud. Iaşi, plasa 
Cîrligătura; 6.000 Ico. Sta
ţie o.f. linia Paşcani—Iaşi.

TÎRGU-JIU, corn. urb. 
cap.' jud. Gorj; 20.000 Ioc.
Staţie c. f. linia secundară 
Filiaşi—Bumbeşti. Aşezat 
pe malul sting al Jiului, 
la 210 rn. alt. Are liceu 
de. băeţi, şc. secundară de 
fete, şc. profesională, şc. 
comercială; 5 biserici or
todoxe, 1 catolică, 1 sina
gogă. E o statuă a Iui Tu- 
dor Vladimirescu. Pentru 
Intlmplările din timpul 
războiului tm- jiu.

tîrgu-lApuşu-
LUI, corn. rur. j'ud. So
meş, plasa Lăpuş; 3.250 loc.

TJRGU-MUREŞULUI, com. urb. cap. jud. 
Mt/rej; 34.500'loc. Staţie c. f., 
de unde se poate merge spre Pe- 
tru-Rareş—Adjud—Galaţi, spn 
Războeni (de unde spre Cluj şi 
spre Teiuş) şi spre Praid pe linia 
îngustă. Aşezat ia 318 m. altitu
dine; oraş vechiu, are clădiri din 
sec. XV. Aci e Curte de apel; e 
un muzeu regional important.
Şcoale: normală, liceu militar, 
liceu de băeţi, de fete, comercială 
inferioară şi superioară, de me
serii, mai 7nulte şc. primare. Biserici: or
todoxă, unită, unitară, 3 catolice, refor
mată, sinagogă; mănăstire franciscană şi 
a Ursulinelor. Frumos palat cultural.

TţRGU -NEAMŢ (TlRGUL-NEăMTnLUl), 
com. urb. în jud! Neamţ; 10.500; loc.; 353m. 
altitudine. ,

TÎRGU-OGNA, com. urb- jud. Bacău, 
plasa 'l'rotuş, 10.500 loc.; exploatare de 
sare: In 1922 s’au extras 35.643 tone.
Staţie c. f. linia Mărăşeşti—Adjud—Petru- 
Rareş. In bis. Buna-Vestire e îngropat 
Costăche Negri.

TÎRGUL-SĂCUESG, com. urb. jud. 
Trei-Scaune; 5.400 loc. Staţie c. f. linia 
laterală Sf. Gheorghe—Breţeu. Aci e un 
muzeu etnografic.

TÎRLA-BERBEGULUI, munte în jud. 
Pra'nva.

TÎRNAUGA, com. rur. jud. Dorohoiu, 
plasa Hofţa; 2.803 Ioc. După legea 1929, 
com. sub-urb. Ia oraşul Herţa.

TÎRNAVA, com. rur. jud. Vlaşca, plasa 
Cîlniştea; 2.486 loc. După legea 1929, sat circ. 
com Tlrnavele.

TÎRNAVA-MARE, jud. în Transilvania; cap. 
Sighişoaf a; supT. 3.338 km. p., 168.258 loc. (1923);

are 6 plăşi, 2 com. urb., 117 com. rur. (1926); TÎM- 
ţine de circ. Curţii-de-Apel. dm Braşov; are 7 t/-|q 
şcoale primare urbano şi 119 I UD
rurale (1929); 11 cooperative 
pentru aprovizionare şi desfa
cere cu capital de 454.000 ici 
(1925). Bisericile ortodoxe ţin 
de eparhia Sibiu; cele unite de 
eparhia Blaj.

TIRNAVA-MIGA, jud. Ih 
Transilvania; cap. Blaj; supraf.
1.725 km. p., 124.085 loc. (1923); 
are 6 plăşi, 3 com. urb., 135 com. 
rur. (1926); ţine de circ. Curţii de 
apeldinTlrgu-Murcş; are5 şcoale

Stema jud. 
Tîrnava-Mică.

primare urbane şi 128 rurale (1929); 6 cooperative 
ue aprovizionare şi desfacere cu capital 252.217 
lei (1925). Bisericile ţin de aceleaşi eparhii ca şi 
cele din Tlrnava-Mare.

TÎHNAVA-MIGA şi TÎRNAVA-MARE, rluri 
re se iinesn la oraşui Blaj şi apoi se varsă' în Mureş.

IwHIŞODANE

MEDIAŞ

DORF
AGNITA

G AR A S
j'°/B RASOV

Stema jud. 
Tîrnava.Mare.

Harta jud. Tirnava^Mare (legea 1935).
Eie udă jud. Mureş, Odorhei, Tlmava-Mare şi 
Tîrnaya-Mică.

TţRNOVA ® com. rur., jud. Garaş, pltisa 
Reciţa; 3.537 loc. ţ) ® com. rur. jud. Hotin, plasa 
Ediniţa; 3.250 loc. t ® com. rur. jud. Soroca, 
plasa Tîrnova; 3.716 loc. După legea 1929, circ. 
com. ou 27 sate. Staţie c. 1. între Bălţi şi Lipnic. H 
® oraş în Bulgaria; 12.599 loc. A fost în vechime 
capitala imperiului bulgar. Aci s’a făcut procla
marea regatului bulgar în 1908. ■

TOANGELE, strlmtoare între munţi jud. Făl
ticeni iinde rlul Bistriţa are repezişuri.

TOBLER ADOLP (*1835 flSlO), filolog german, 
specialist In romanistică. Profesor, membru al

MUREŞ

pl'iehmutV,

L.BACHHEA/

P^icfo- ţ—v j
MARTIN (pc.DUHBRÂVENC

t DUHBRAVCrâcrjnelulLW PL.''..o ^ 
f.» -'^ALEALUNe/r—‘

PL.BLAJ

răciur

aleaLungă

oRosiaiifSeus 4

SIBIU

Harta jud. Tirnava-Mică (legea 1935).

Academiei din Berlin. Op. pr. Diclianar al limbii 
franceze vechi. Studii de folhlor.

TOBOLSE, oraş în Siberia, guvern. Omsk; 
14.798 loc.
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TOC-
TOM

TOopiA, revistă umoristică, a apărut In Bucureşti 
intre 1890—1892; desenuri de C. Jiquidi.

TOCIT,ţiSCU OBORQE (tl904), jurist romăn. 
A fost profesor de procedură civilă Ia facultatea 
de drept din Iaşi (1884), apoi la cea din Bucu
reşti (1889).

TOCTT.ţ'.SCU GBIGOBB O. (*ca, 1850 tl909), 
istoric roniăn. Profesor de istoria antică şl epi-
§ rafie la facultatea de litere din Bucureşti (1881); 
irector al Muzeulei de antichi

tăţi, mwobru al Academici Ro- 
măne (1»90), senator In diferite 
legislaturi (1888 şi urm.), secre
tar general al Ministerului In
strucţiunii, inspector gener6d al 
Invăţămlntului. A colaborat la 
revista Columna lui Traian 
(1872 ş. u.), a întemeiat Revista 
pentru istorie, arheologie şl filo- 
logie (1883); a'publicat studii “fekv 
blogiallM {Petru Cercel, 1874, Ni-TocilescuCrigore. 
eolae Bălcescu, 1876, Doamna 
Stanca, 1877, Familia lui Mihaiu Viteazul, 
1874, Gh. Chitu, 1904), cercetări eputaiioe {In- 
schriften aus der Dobroudscha, 1882, Misiune 
epigrafică in Bulgaria, 1878, Neue Inschriften, 
I89i:, Monumentele epigraf ice ale muzeului, 1902), 
manoale de istoria Romăniior tn numeroase ediţii, 
studii de sinteză istoiioă [Dacia înainte de Romani, 
1380) şi numeroase articole, broşuri şi volume 
despre monumentul de la Adam-Clisst, unele în 
limba franceză şi germană.

TOCQUEVH.LE [tocvil] ALEXis (* 1805 tl859), 
om politic şi publicist francez. Ministru de externe 
(1849). Op. pr. De la d&mocratie en Am&rique.

TQGSOP © deal, jud. Tulcea. f © plrău, tot 
acolo.

TOCIJZ, corn. rur. jud. Tighina, plasa Sturzeni; 
2.645 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Manzlr.

TODIKENI, staţie c. f. jud. Botoşani, pe linia 
Iaşi—Dorohoiu.

TODORAN ATăNASlE (tl763),luptătornaţional 
romăn în Transilvania. Cu ocazia înscrierii în re
gimentele grăniţereşti. Românii ortodocşi, îndem
naţi de el, au refuzat să depuie jurămîntul în care 
se cuprindea şi o formulă confesională. Pentru 
aceasta a fost judecat şi ucis pe roată.

TOEPLITZ, staţiune balneară în Iugoslavia 
lingă oraşul Rudolfswert (în prov. Kraina).

TOFAN OEOROE (*1880tl920), profesor în 
Cernăuţi, redactor la ,,Junimea literară”. A pu
blicat articole în diferite reviste despre Creangă, 
Alecsandri, Rădulescu-Mofru, etc.

.TOGO HEMART (*ca. 1847), amiral japonez. 
A învins pe Ruşi la Port-Artur şi la Tsuşima. A
vizitat ţara noastră.___

TOHANULi-VECHIU, com. rur. jud. Braşov, 
plasa Zămeşti; 2.050 loc. Staţie c. f. lîngă Zăr- 
neşti pe linia Braşov—Zămeşti.

TOEAJ f tocai], oraş în Ungaria, localitate re
numită pentru vinuri.

TOKIO (fost YEDDO), capitala Japoniei, în 
insula Nippon; 2.173.201 loc.

TOLEDO, oraş în Spania, în provincia cu 
acelaşi nume; 25.251 loc. Vestită 
fabrică de arme.

TOLSTOI LEW NIOOLAEVICI 
CONTE (*1828tl910), scriitor rus.
După o tinereţe svăpăială de 
ofiţer, a ajuns la bătrîncţe să 
ducă o viaţă după principiile pri
mitive ale creştinismului, predi- 
clnd viaţa simplă în mijlocul 
naturii şi împărţirea pfimînturi- 
lor la ţărani. In 1854 a fost 'n 
Bucureşti, ca ofiţer de cavalerie 
In armata de Dunăre. A fost 
pe cimpul de luptă de la Olte
niţa şi a luat parte la lupta de Ia Silistra. A scris 
dc la Bucureşti scrisori către o mătuşă a sa, pu
blicate In parte în ,,Viaţa Romînenscă” (1928). 
Din Tolstoi s’a tradus foai'te mult. încă de pe la

Tolstoi.

1890 găsim prin ziare şi reviste diferite povestiri, 
nuvele etc. De pe la 1905 Începe o serie nonă 
foarte bogată, iar după unirea Basarabiei numărul 
traducerilor devine foarte mare. Dăm aci numai 
trad. principale In volume şi broşuri: înviere [ăe 
I. Duscian, 1910; de G. B. Rareş, 1928), Romanul 
căsătoriei (1904; de B. Marian, 1928), CadamvX 
viu (de Avakian şi Florenţiu, 1922), Războiu şi 
pace [ăe E. Darzeu; de G. B. Rareş, 1918; do A 
Corbul), Ana Karcnin (de E. Darzeu, de Ana 
Maria BOICZJ 1928), Stăpin şi slugă (de M. Negru, 
1911; de G. B. Rareş, 1928), Cuce trăesc oamenii 
(de A. de Glers, 1893; de Climent Bontea, 1898, 
de G. Carp, B. p. toţi; de Nicodem, 1916); Sonată 
Kreuzer (de M. Gheorghiu, 1908, de L. Dauş, 1909 
de G. B. Rare%, 1928), Cruzimile Ţarului (Bibi 
,,Căminul”), Religiamea (de C. Antonescu, 1913) 
Două patimi (de Constantinescu-Delabaia, 1912) 
Cazacii (de Ernest Ene, 1912 Bibi. ,,Minerva”), 
Ştiinţa şi religia (de A. Luca, 1909), Ivan Prostul 
(de G. Carp, 1909), După bal (de B. Nemţeanu, 
1911), Moartea lui Ivan Ilici (de G. B. Rareş, 
1928), Mueruşca (de Ana Nic. Codreanu, 1928, 
,,Lectura”), Pe drumulmlntuirii (de G. B. Rareş, 
1926), In ce constă credinţa mea (de I. Duscian, 
1924), Stinge focul la vreme (de losif Nădejde, B. 
p. toţi). Napoleon şi Alexandru (de G. B. Rareş, 
1918), Testamentulmcu (de A. Luca), Ceestereligia 
(de Paul lonescu. Bibi. p. toţi). Pe eăi greşite (de 
I. G. Cornăţeanu, 1918), Adevărul şi minciuna 
(de A. Luca, 1910); apoi multe povestiri sub dife
rite titluri trad. de Eug. Boureanul, Ana Nic. Cp- 
dreanu, Ep. Nicodem, V. Harea, I. Hussar, D. 
Mihail, Lucia Subotici, A. Toma, I. BIrseanu, 
Clara Lievsnevski, G. B. Rareş, ş. a. Puterea Intu- 
nerecului s’a trad. de D. Nanu şi I. Potino (,,Con
vorbiri literare”, 1921).

TOM TIT, numele literar al lui Artur Good 
(tl928), inginer şi scriitor englez. A popularizat 
chestiunile de fizică şi mecanică prin cărţile sale 
destinate copiilor, pline de experienţe interesame. 
Traducere rom. de Laura Nădejde, B. p. toţi.

TOMA SF. APOSTOL, prăznuit de biserica orto
doxă la 6 Octombrie. Unul din cei 12. Foarte de
votat lui Isus, a avut îndoială tn privinţa învierii 
ţui şi învăţătorul nu s’â supărat, ci i-a spus să 
pipăe cu dietele urmele cuielor ; atunci a zis cu
vintele: „Fericiţi cei ce n’au văzut şi au crezuţi" 
După înălţare, a predicat credinţa la Mezi, Perşj 
şi alte popoare din acele părţi. A fost ucis în una 
din aceste călătorii de propagandă.

TOMA PIN AQUINO (*ca. 1226 tî274), sfînt, unul 
din cei mai însemnaţi teologi ai bisericii de Apus. 
A intrat la 18 ani în ordinul dominicanilor. E 
socotit drept cel mai mare filozof şi teolog din evul 
mediu. Opera pr. Summa theologiae. El reduce toate 
elementele conştiinţei şi ale ştiinţei la principiul 
autorităţii bisericii. De aceea Papa loan xxii a 

. zis, în 1323, clnd l-a declarat sfînt: Quos scripsit 
articulos tot miracula fecil (a făcut atîtea minuni 
cîte scrieri a compus). Totalitatea teoriilor lui 
formează sistemul teologic-filozofie numit tomism.

TOMA DIN MALEO, sflnt prăznuit de biserica 
ortodoxă la 7 Iulie. A trăit pe un munte, rugîn- 
du-sc, făcînd bine şi vindecind bolnavii.

TOMA A KEMFIS w EEMPIS.
TOMAI © com. rur. jud. Tighina, plasa Cia- 

dlr-Lunga; 3.683 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Chirsova. ţj © com. rur. jud. Fălciu, plasa 
Stălinoşti; 2.405 loc. După legea 1929, trecut la 
jud. Cahul, sat circ. com. Sărata-Nouă.

TOMASCHECK [lomaşec] wiluelh (*1341 
11091), linguist şi istoric german, profesor Ia Graz. 
Dintre scrierile care ne privesc şi pe, noi cităm: 
Brumalia und Rosalia (1869), Die alten Thraker 
(1.893), Zur Kunde dar Ilămushalbinsel (1882). 
S’a ocupat de chestiunea continuităţii Români
lor In Dacia.

TOMAŞCrUC CONSTANTIN (*1840 fi889), ju
rist român în Bucovina. Funcţionar de finanţe 
in Sibiu, magistrat In Cernăuţi, profesor la facul
tatea de drept din Cernăuţi,primul rector al Uni-
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versitaţii; deputat In dieta Bucovinei şi la Viena. 
Statuă in Cernăuţi.

TOMBUKTU, oraş In Africa (Sudanul fran
cez); 7.220 loc.

TOMEIAN UARGASŞiTA, filantropă romănă. 
A lăsat un' Însemnat capital pentru o fundaţie 
şcolară în Timişoara (testament din 1774).

TOMESCU TOSSA1. (t.. •), medic român. Pro
fesor de patologie medicală la Facultatea de me
dicină din Bucureşti.

TOMEŞTi, corn. rur. jud. Ciuc, plasa Cen
trala; 3.096 loc.

TOMIS, oraş !n antichitate, unde a fost rele
gat ş'i a murit Ovidiu. Acolo s’a zidit mai apoi 
Conslanfa (■»• acest cuv.).

TOMIS (Episcopia din); a funcţionat Intre 
anii 290—530, întinzlndu-şi jurisdicţia asupra 
Dobrogei şi asupra părţii de sud a Moldovei.

TOMN.^TIC, corn. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Slnnicolaul-Mare; 3.402 loc. Staţie c. f.
,linia Timişoara—Cenad.

TOMNATICUL., munte In jud. Fălticeni 
(fost Sucea'va, azi Baia).

TQMŞA LEON, domn ai Munteniei, fiul lui 
Ştefa'n. Numit în 1629, după mari daruri făcute 
puternicilor de la Poartă, el e nevoit să pună mari 
biruri şi să introducă mulţi Greci ţărigrădeni In 
funcţiuni. O parte din boeri se răscoală contra lui 
şi, învinşi într’o luptă la Tismana, se retrag In 
Ardeal, de unde uneltesc contra lui la Poartă, 
reuşesc astfel să-l scoată din scaun In 1632 
(sau 33).

TOMŞA ŞTEFAN (tl564), domn al Moldovei din 
1563! Hidiclndu-se cu oaste contra lui Despot- 
Vodă, l-a învins şi l-a ucis, dar n’a putut profita 
de victorie, fiindcă tot atunci a sosit Alexandru 
Lăpuşneanu de la Constantinopol cu ajutor tur
cesc şi a învins la rlndu-i pe Tomşa. Fugind, tn 
Polonia, a fost ucis acoio după intervenţia Sulta
nului. Unii istorici (Xenopol) nu-1 trec intre domni, 
ci numai ca pretendent. .

TOMŞA ştefan, domn al Moldovei !n două rln- 
duri'(1611—16, 1621—23). După unii, iiu al lui 
Tomşa adversarul lui Despot şi Lăpuşneanu. 
Numit domn în 1611, cînd Turcii maziliră pe Con
stantin Movilă, el nu se putu bucura de linişte, 
căci detronatul domn veni contra lui cu oaste din 
Polonia şi găsi sprijinitori chiar printre bocrii cari 
contribuise la mazilirea iui; Tomşa Insă 11 învinse 
cu ajutor de la Tătari şi-l ucise In lupta de la 
Ştefăneşti (pe Jijia). Peste cîtva timp. Alexandru 
Movilă, fratele fostului domn, veni cu ajutor po
lon şi învinse pe Tomşa lingă Iaşi la locul zis 
„Flntîna lui Păcurar”. Tomşa fugi în Muntenia 
şi încercă să-şi reia tronul cu ajutorul lui Radu 
Mihnea, goni pe Movilă din Iaşi, intră tn oraş 
şi-i dete foc, prăpădind cele mai multe casc; 
dar Movilă se întoarse, 11 goni din Iaşi şi-l urmări 
pînă la Buzău, dînd Ioc oraşului. Văzînd că Turcii 
primesc darurile rivalului său, Tomşa renunţă la 
luptă. Mai reveni în 1621 (sau 1622), dar în 1623 
îşi pierdu definitiv tronul.

TOMSK, oraş în Siberia; 89.887 loc.
TONKIN, regiune din Indochina franceză; 

105.000 km. p. 7.160.000 loc. Gap. Hanoi, 119.000 
loc.

TOPAI,, com. rur. jud. Constanţa, plasa Hir- 
şova. Dîipă legea 1929, sat circ .com. Horia.

TOPFFER BOOOLFHE (*1799tl846), scriitor 
elveţian In 1. franceză. Opere pr. Nouvelles,Voyage 
en zigzag.

TOPLEŢ, com. rur. jud. Severin, plasa . Or
şova; 2.159 loc. Staţie c. f. Ungă Orşova.

TOPLIŢA ® după legea 1925, com. urb. jud. 
Mure'ş, plasa Topliţa; 13.000 loc. După legea 1929, 
com. rur. Staţie baln. H ® t.-ro.mAnA, staţie c. f. 
Intre Gheorgheni şi Reghin po linia Galaţi—Mă- 
răşeşti—TIrgu-Mureş.

TOPOLNIŢA, schit în jud. Mehedinţi.
TOPOLpG ® com. rur. jud. Tulcea, plasa 

Topolog; 2i250 loc. După legea 1929, circum
scripţie com. cu 13 sate. ţ| ® rlu afluent al Oltu

lui pe stingă. Izvorăşte din munţii .Argeşului TOM- 
(Faţa Sf. llie), curge prin jud. Argeş şi se varsă -r- p a 
In Olt In dreptul satului Slăviteşti. Pe valea acestui • rs ^ 
rîu şi mai ales în jurul satului Sălătruc şi mai sus 
în munte au fost mari lupte In zilele de 20—23 Oc
tombrie 1916 tn cari trupele noastre au avut în 
fine victoria, dar n’au putut profita fiind silite 
de situaţia generală a frontului a se retrage.

TOPOLOVAţ, staţie c. f. jud. Timiş-Toron
tal, Intre Lugoj şi Timişoara.

TOPORAvţ, com. rur. Bucovina, jud. Cer
năuţi, plasa Prutului; 5.000 Ioc. După legea 1929, • 
circumscripţie com. cu 3 sate.

TOPQRU, com. rur. jud. Vlaşca, plasa Du
nărea; 2.113 loc. După legea 1929, circumscrip
ţie com. cu 6 sate. Staţie c. f. linia Giurgiu—Videle.

TOPRAC-GHIOPRy, lac jud. Tulcea.
TOPRÂISAR, com. rur. jud. Constanţa. In 

apropierea ace'stui sat s'a dat. In ziua de 14 Oc
tombrie 1916, o mare luptă între armata germano- 
bulgară şi cea romăno-rusă. Trupele noastre cran 
într’o poziţie de clmpie bine întărită. Atacul a 
fost formidabil, mai ales prin focul artileriei ger
mane, dar ai noştri au rezistat, afară de flancul 
ocupat de Ruşi, şi inimicul n’a putut să înainteze.

TQRDAŞI PAUL (tea. 1576) şi mihaiu, episcop! 
calvini al Românilor din Transilvania. Mihaiu, 
ales în 1577, a întemeiat o tipografie în Orăştie 
şi a început tipărirea Vechiului Testament (Palia), 
din care a apărut o parte In 1582.

TORMA CABOL (*1829tl897), arheolog ma
ghiar. A Înfiinţat un muzeu cu antichităţi din 
Dacia. Opera pr. Geografia Dacici. A fost membru 
corespondent al Academiei Române (1882).

TORMAC, com. rur. jud. Timiş-Torontal, 
plasa Buzi'aş; 2.585 loc.

TORNEA [tornlo], fluviu care face hotarul 
intre Finlanda şi Suedia, se varsă în golful Bot- 
nic; lung. 375 km.

TORONTAL, fost comitat în Banat sub stă- 
plnir'ea ungurească. împărţit după războiul de 
Întregire Intre Iugoslavia şi România.

TORRICELLI EVANOELISTA (*1608tl647), fi
zician italian. A inventat barometrul.

TQSCA, dramă de V. Sardou (1887); operă de 
Puccini (1903).

TOSCANA, regiune din Italia, care cuprinde 
opt provincii. In evul mediu â fost ducat, mai tlrziu 
mare ducat, a fost independent, a făcut parte din 
imperiul francez, a fost supus Austriei, iar In 
1860, printr’un plebiscit, s’a declarat unit cu noul 
regat al Italiei, şi oraşul Florenţa a servit drept 
capitală a acestui regat plnă la 1871. cind s’a 
cuprins Roma. Limba din Toscana a devenit limba 
literară a Italiei.

TOTEA, pîrău In jud. Gnrj.
TOTH COLO HAN (*1831 tl881), poet maghiar.

Membru al Academiei maghiare. A scris poezii 
patriotice şi piese de teatru.

TOULON [tulo‘1 ], oraş In Franţa, port Ia ma
rea Mediterană; 106.331 loc. Port de războiu.

TOULOUSE [tuluzl, oraş în Franţa pe fi.
Garonne; 175.434 loc. Universitate.

TOURNEFORT [turnfnr] lOSEPH (*1656 
tl708), botanist francez. A făcut un vestit her- 
bariu, a formulat o clasificare a plantelor şl a scris 
multe opere descriptive de specialitate in urma nu
meroaselor călătorii ştiinţifice ce â făcut.

TOURTOULON [turtulo'i ] CHARLES DE, filo
log francez. A publicat articole In Revue des lan- 
Qucsromanes despre dialectele limbii din Proyence.
A făcut parte din Fctibri.

TOUSSAINT [tuse"] CHARLES (*1813tl877), 
profesor german, autorut metodei pentru a în
văţa singur limbile moderne (cu Langenscheid).

TRACIA (fr. THBACE, germ. THBAZIEN), în an- 
ticitate regiune din peninsula balcanică la N. Gre
ciei, cu hotarele puţin definite, căci autorii cari 
vorbesc de ea nu slnt de acord Ip privinţa lor. 
Legendele greceşti atribue origine tracică celor 
mai vechi poeţi, ca Orfeu ş. a., iar peninsula Gal- 
lipoli de azi se numea In vechime Chersonesi.l
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TRA-
TRA

Traîan.

tracic. Pc la'450 a. Chr. a fosL In regiunea aceasta 
regatul Odrisilor; mai Urzîu, pină la 281, regalul 
luiLisimah Apoi s’au Împărţit teritoriile ci Intre 
diferiţi stăpînitori, Intre cari au fost regele Per- 
garnului şi Romanii. GILva timp , a făcut parte 
ilin provincia romană Macedonia, appi a devenit 
singură provincie în anul 46 p. Ghr., iar în or
ganizaţia din anul 400 o găsim împărţită ■ în 
patru: Europa, Thracia, Haemimontus şi Bho- 
dope. In epoca Inzantină, s’au schimbat limi- 
bcle. — Originea poporului trac nu c sigur cuno
scută. Unii li consideră înrudiţi eu Prigienii. alţii, 
cu rasa cclto-slavă şi-i socotesc ca din acecaşi'i'a- 
milie cu Geţii şi cu Dacii.

TRADES UNIONS [treds luniens], asociaţiuni 
de lucrători din fabrici întemeiate în Anglia pe la 
1825.

TRAFALGAR, cap pe coastele Spaniei Ia 
Glbrallar. Acis'a dat în Octombrie 1805 faimoasa 
luptă navală in care Nelson, comandantul flotei 

. engleze, învinse flotele franceză şi spaniolă.
TRAIAN (MARCns ULPinS TRAJANTJS) (*ca. 52 

tll7), împărat roman. General vestit, a fost adop
tat de 'Nerva. căruia i-a urmat 
la tron in 98. A întins limitele 
Imperiului ocupînd Dacia şi Me- 
sopotamia. A construit. între 
altele, in Roma forul roman şi 
columna care-i poartă numele.
La venirea sa, găsi o situaţie 
foarte supărătoare pentru mtn- 
dria romană; statul plătea, sub 
un nume schimbat, un adevărat; 
tribut Dacilor, cari Învinsese p> j 
Domiţian. Pentru a scăpa de a- 
ceastă situaţie, el întreprinse un 
războiu în 101 şi-l termină cu izbîndă ’n 102. 
Decebal, regele Dacilor, nevoind să suporte greu
tăţile impuse de Traian, începu să organizeze o 
răzvrătire, pregătindu-se prin înarmări şi prin 
alianţe cu diferite triburi. Aceste fapte făcură pe 
'l'raian să pornească a doua oară contra Dacilor 
şi de astă dată cu holărlrca de a face acolo pro
vincie romană. Al doilea războiu, început în 105 
şi sfîrşit în 106, aduse sinuciderea lui Decebal şi 
generalilor săi şi crearea unei noi provincii, iar 
Traian fu sărbătorit la Roma printr'un mare 
triumf şi prin numele de pater patriae. Episoadele 
principale ale războaielor se văd în basoreliefu
rile de pe columnă.

TRAIAN, ziar politic şi literar, redactat de B. P. 
Hasdeu, Bucureşti, 1869—1870.

TRAIAJf-SAT, staţie c. f. jud. Brăila între 
Făurci şi’ Brăila.

TRANDAFILOFF ALEXANDRU, financiar rus. 
In fruntea unei societăţi, a cerut guvernului Mun
teniei în 1843 dreptul de a face explorări în diferite 
regiuni ale ţării în vederea unor eventuale ex
ploatări miniere. Guvernul, faţă de curentul pro- 
tivnic din Obşteasca adunare, nu i-a aprobat ce
rerea. Cu acea ocazie a scris Heliade fabula Mă
ceşul si florile şi a răspîndit-o anonim, vorbind de 
,,trandafir cu of în coadă”.

transactidni literare şi ştiinţifice, revistă 
redactată de D. A. Laurian şi St. C. Mihăilescu, 
Bucureşti, 1872—73. Combătoa ,,Convorbirile li
terare”.

TRANSILVANIA, nume dat regiunii închise 
de Carpaţii Munteniei şi ai Moldovei, de munţii 
Apuseni şi de munţii Bihorului. Vcehile aşezări 
de mici state româneşti de aci au fost învinse şi 
supuse de Ungurii veniţi din Panonia. Ungurii 
stabiliţi aci, împreună cu Săcuii şi cu Saşii for
mară în 1437 aşa zisa unire a celor trei naţiuni,
Ee de o parte pentru a-şi consolida privilegiile do- 

îndite de la regii Ungariei fa'ţă de Românii lo
cuitori de baştină în această provincie, pe de alta 
pentru a se apăra de tendinţele de contopire ur
mărite de Ungaria. După căderea puterii regale 
ungureşti (1526), Transilvania îşi consolidează 
treptat independenţa şi devine un principat de 
sine stătător. Cu timpul se mai anexează cîteva

teritorii din stînga Tisei. Ridicarea Austriei, care 
pune stăpînire pe Ungaria, aduce şi desfiinţarea 
principatului Transilvaniei (1690), care devine o 
simplă provincie austriacă, avlnd un guvernator 
şi o largă autonomie administrativă. In 1848 Un
garia cearcă a se libera cu totul de stăpînirea 
Austriei, provoacă revoluţia în Pesta şi proclamă 
unirea Transilvaniei cu Ungaria. De aci urmează 
luptele din 18.48—49, în cari Austria, ajutată de 
mişcările naţionale ale Românilor şi de armata 
rusească, pune iar stăpînire pe Transilvania. 
In 1867 făcîndu-se dualismul austro-ungar. 
Transilvania devine provincie a statului Ungariei 
şi in această situaţie trăeşte pînă după marele răz
boiu, clnd se uneşte cu România.

Lista principilor Transilvaniei: 
loan Szapolyai (Zapolia), 1526—1559; 
loan Sigismund, 1559—1571 (după alţii 1541— 

1571);
Ştefan Bathory, 1571—1576;
Cristofor Bathory, 1576—1581 (sau 1576—1586);
Sigismund Bathory 1581—1598(sau 1586—98);
Andrei Bathory, t 1599_1600
Mihaiu Viteazul, / lbuu
Dasta. 1Moise Szekeli, ) le00-1G03'
Ştefan Bocskay, 1605—1606;
Sigismund Bacotzi, 16.07—1608;
Gabriel Bathory, 1608—1613;

' Gabriel Bethlen, 1613—1629;
George Bakotzi 1,1629—1648 (sau 1630—1648); 
GeorgeBakotzi II, 1648—1660 (sau 1648—1658); 
Franz Redey |
Akaţiu Baresat ? 1658 (sau 1660)—1662';
loan Kemeni J
Mihail Apaffi I, 1662—1690;
Mihail Apaffi II, 1690—1691;
Em. TOkOli, 1691— I v, . K
Ft. Bakotzi, 1704-1711 / Sub Stap‘ austriacă. 
Poporul român din Transilvania întrebuinţează 

cuvintul Ardeal pentru a arăta această regiune, 
dar nu în cuprinsul pe care-1 dăm noi, ci mult mai 
rcstrîns, mai mult centrul ei, de oare ce are alte 
numiri pentru părţile de la periferie: Ţara Făgăra
şului, Tara Oltului, Tara Blrseif Ţara Molilor, 
Ţara Oaşului.

In regatul României, Transilvania formează o 
regiune care cuprinde judeţele Transilvaniei pro
priu zise, şi ce a rămas după tratatul din 1919 
din judeţele Crişanei şi Temişanei (Banatul). Ea 
are o suprafaţă de 102.200 km. p. şi o populaţie 
de 5.487.966 (in 1923). Aceste judeţe sînt: 1. AWa. 
2. Arad, 3. Bihor, 4. Braşov, 5. Caraş, 6. Ciuc, 
7. Cluj,.%. Făgăraş, 9. Hunedoara, 10. Maramu
reş, 11. Mureş, 12. Năsăud, 13. Odorhei, 14. Sălaj, 
15. Salu-Mare, 16. Severin, 17. Sibiu, 18. Someş, 
19. Timava-Mare, 20. Tirnava-Mică, 21. Timiş- 
Torontal, 22. Trei-Scaune, 23. Turda.

TRANSILVANIA, revistă a Asociatiunii transil
vane [Astra], Braşov, apoi Sibiu 1868—1878. A 
reapărut în 18Si şi continuă.

TRANSJORDANIA, stat arab în Asia-Mică 
(emirat); 42.000 km. p., 200.000 loc. Cap. Am- 
man. Sub protccţiunea Angliei.

TRANSVAAL, unul din statele cari formează 
Uniunea sud-afticană, parte din dominionurile 
engleze. Supr. 285.997 km. p., 2.088.000 loc. în 
anii 1899—1902 acest stat şi Orange au purtat 
un războiu de independenţă contra Angliei.

TRAPEZUNTIANUL QHEOROHE TEODOR (f 
1739), profesor grec la Şcoala domnească din Bu
cureşti.

TRAPEZUNTIANUL TEODOR (tt695), pro
fesor grec, socotit de unii ca primul profesor şi di
rector al şcoalei domneşti din Bucureşti. Erbi- 
ccanu zice că a fost înmormlntat în mănăstirea 
Sf. Sava şi pe mormlntul lui se afla.o inscripţie.

TRAPEZUNTIUL DioNisiE, profcsor grec în 
Bucureşti pc la 1769.

TRAPPţŞTI, ordin călugăresc catolic, în
fiinţat în 1112 în Franţa, reformat în 1636, cu

1910



centrul In mănăstirea Trappe. Membrii lui se su
pun unei discipline foarte severe.

TRAPŞLA MIHAIL (*1838tl896), general au
striac, de origine română. A luat parte in războiul 
contra Italici în 1859 şi în 1866, şi s’a distins 
la Cuslozza.

THASGAU, corn. rur. jud. Alba. Locuită de 
Nemţii mineri maghiarizaţi. Poziţie naturală al
pină.

TRASIMEN, lac In Italia, azi numit lago di 
Perugia, la V. de oraşul Perugia; supiaf. 139 km. 
p. Aci a fost In anul 217 a. Clir. o vestită luptă 
Intre Romani şi Cartaginezi.

TRATATE încheiate de domnitorii noştri In tim
purile mai vechi;
1368 Vladislav Basarab al Munteniei şi Ludovic 

al Ungariei (pace şi comerţ);
1389 'Mircea al Munteniei şi Vladislav al Poloniei

(alianţă);
1390 Mircea al Munteniei şi Vladislaval Poloniei

(alianţă);
1391 Mircea al Munteniei şi Baiazid I al Turciei

capitula ţie);
1395 Mircea cel Mare al Munteniei şi Sigismund 

al Ungariei (alianţă);
1433 Ştefan cel Mare al Moldovei şi Vladislav.al 

Poloniei (pare şi regulare de teritoru); 
1437 Ştefan cel Marc şî Sigismund, mare duce de 

Lituania (amiciţie);
1447 Ştefan cel Marc şi Albert al Poloniei (pace 

şi alianţă);
1510 Bogdan al Moldovei şi Sigismund al Polo

niei (pace);
1511 Bogdan al Moldovei şi Sultanul Selim;
1518 Ştefan cel Tînăr al Moldovei şi Sigismund al

Poloniei (alianţă şi comerţ);
1527 Petru Rareş şi Sigismund ai Poloniei (pace 

şi alianţă);
1542 Petru Rareş şi loachim, electorul de Bran- 

deburg (alianţă);
1598 Mihaiu Viteazul şi Rudolf II;
1633 Mateiu Basarab şi GeorgeRakotzi, principele 

Transilvaniei (pace) ;
1688 Şerban Cantacuzino şi loan şi Petru, ţarii 

Rusiei;
17J1 Dim. Cantemirşi Petru al Rusiei (alianţă);

(După Ml/iifneu. Multe din ele nu se cunosc 
In original, ci numai după povestiri istorice şi 
informaţii în genere sigure, dar indirecte).

Tratate cari ne privesc, încheiate între dife
rite state, cele mal vechi fără participarea noa
stră, cele mai noi cu această participare.
1694 Tratatul de la Carlovilz între Turci şi 

Austria (de pace);
1718 Passarovitz, între Turcia şi Austria.
1739 Belgrad, Intre Turcia şi Austria.
10 Iulie 1774 Cuciuc-Cainaryi, între Rusia şi 

Turcia.
1791, Siţtov, între Turcia şi Rusia.
29 Decembrie 1792 iaşi, în1 re Turcia şi Rusia. 
1803 Conslanlinapol, între Turcia şi Rusia.
16 Maiu 1812 Bucureşli, între Turcia şi Rusia.
25 Septembrie 1826 Akkerman, între Turcia şi 

• Rusia.
2 Septembrie 1829 Adrianopol, Intre Turcia şi

Rusia.
19 April 1849, Balta-Liman, între Turcia şi 

Rusia.
7/19 August 1856 Paris, tratat european după 

războiul Crimeei.
4 April 1877 Livadia, între România şi Rusia.
3 Martie 1878 San Slefano, între Turcia şi Rusia. 
13 Iulie 1878 Berlin, tratat european după răz

boiul ruso-turc.
3 Martie 1886 Bucureşti, între Serbia şi Bul

garia.
28 Iulie 1913 Bucureşti, între România, Serbia, 

Bulgaria, Grecia.
28 Iunie 1919 Versailles, Statele aliate (Franţa, 

Anglia etc.) şi Germania.
10 Sept. 1919 Saint-Genhain en Laye, Statele 

aliate şi Austria.

27 Noeinbrie 1919 Neuilly sur Seine, Statele aliate 
şi Bulgaria.

4 Iunie 1920 Trimuyi, Statele aliate şi Ungaria. 
10 August 1920 Sevres, Statele aliate şi Turcia. 
24 Iulie 1923 Lausanne, între Statele aliate şi 

Turcia.
TBAVIATA, operă, generalmcnte cunoscută, de 

Verdi (1853), libretul de Piave, după La dame aux 
camflias de Alex. Dumas-fils.

TRÂILA iue (‘1845 ...), scriitor român în 
Banat. A coiaborat la diferite ziare româneşti 
din Transilvania. A publicai scrieri li terare (Poezii, 
1866, F'iica lui Menumorul, nuvelă); istorico-so- 
ciale (Teoria emigrării si încrucişării, 1900) 
şi un tratat de ortografie (1897).

TRAmşani, insula în Dunăre, jud. Ialomiţa, 
formată de braţul Borcea.

TREBIZUNDA (vechiul TRAFEZDNT), oraş în 
Turcia (Ana’tolia) la Marca Neagră; 100.000 loc. 
Capitala unei provincii, care in evul mediu a for
mat un imperiu între 1204—1261.

TBEBumciQsnL, ziar ilustrai, apărut în Bucureşti, 
1883—85, redactat de L. Cazzavillan.

TREBUJENI,com. rur. Jud. Orheiu, plasa Sus- 
leni; 2.798 loc. DiTpă legea 1929, sat circ. corn. 
Maşcăuţi.

TREFORT AUOnsT (* 1817 tl888), om politic 
maghiar. Prezident al Acade-1' 
miei maghiare. Ministru de culte 
(1872), a întocmit o lege prin 
care lua măsuri severe în vede
rea maghiarizării şcoalelor di
verselor naţionalităţi.

TREI-IERARHI, biserică în 
Iaşi, zidită de Vasile Lupu şi 
sfinţită în 1639, restaurată în 
timpul domniei regelui Carol I şi 
sfinţită din nou în 1904. E unul 
din monumentele arhitectonice

TRĂ
IRE

Stema jud. 
Trei-Scaune.

cele mai de preţ ale ţării noastre. Aci a fost şi 
o mănăstire. In lăuntrul căreia a funcţionat multă 
vreme o şcoală cu Învăţături superioare.

TREI-SCAUNE, jud. în Transilvania; cap. 
Sfintu-Oheorglie; supr. 3.889 km. p., 145.531 loc. 
(1923); are 5 plâşi, 2 corn. urb..97 enm.rnr. f192fi>;

0
*N y^Saraolt

PL. , 
BARAOLTj 

•/PL. 
'SHtOF 

SF.6HE0R

TAR6U SACUtŞ

G. SACUESC

Ghidfala
eCovasna

PL.COVASNA

Harta jud. Trci-Scaune (legea 1925).

face parte din circ. Curţii de apel din Braşov; are 
3 şcoale primare urbane şi 114 rurale (1929); 3 
cooperative pentru aprovizionare şi desfacere cu 
caplt. 129.576 lei (1925). Bisericile ortodoxe ţin 
de eparhia Sibiu; cele unite de eparhia din Blaj.

TREITSCTTKE [triiTcTke] HEDiBICH (*1834 
tl896), istoric german. Profesor la HeidcIberg, 
Ia Berlin, etc. Opere pr. Istoria germană In sec. 
XIX (1890).

THEUENFELD IGNAZ LENK DE (tl842),
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TRE-ofiter austriac, ajuns genera] In 1814 şi a trecut 
TOI I la Pensie ln 1835 cu gradul de mareşal. A publicat 
I r\U Lexiconul Transilvaniei geografic, topografic, sta

tistic, în 4 volume (18391. *
TRIANDAFIL ORIOOBE (* 184011907), advocat 

şi om politic romftn, A fost ministru de justiţie în 
guvernul prezidat de general Mânu (1889), prezi
dent al Camerei, primar al capitalei.

TRIBISAyŢI, coin. rur. jud. Hotin, plasa 
Briceni; 2.079 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Briceni.

tbibvna, ziar politic, a apărut în Sibiu între 
1834 şi 1903, primul director, fiind /. Slavici, mai 
tlrziu: P. Pipoş, Seplimiu Albini, Alex. Dordea, 
Comei Scurlu, T. Păcă(ian, I. Prodan ş. a.

TRiBţrNA POPORULUI, ziar politic, apărut în 1896 
în Arad sub. red. lui I. Busu-ŞiHanul. A încetat 
în 1912.

TRIcyPIS SPIRIDON i(*1788tl873), om po
litic grec. A participat la mişcarea pentru inde
pendenţă din 1821 şi, după constituirea Statului 
grec, a fost de multe ori ministru şi prezident de 
consiliu, precum şi reprezentant al ţării la Londra 
şi la Paris.

TRIEST, oraş în Italia (Istria), 238.655 loc. 
Port la'Adriatica (golful de Triest).

TRţNCA, corn. rur. jud. Hotin, plasa Ediniţa; 
2.214 loc. După legea 1929, sat circ. Corjeuţi.

TRINIDAD, oraş şi port în insula Cuba; 
12.651 loc.

, TRIOZORUL, lac în jud. Tulcea lângă braţul 
Sulinei; suprafaţa 100 hectare.

TRIPARTITUL (OPUS TRIPARTITUM JURIS 
CONSUMUL)INARn INCLYTI REUNI HUNOARIAE), CO-
lecţie de legi din 1514, cari au cîrmuit muită 
vreme Ungaria şi s’au aplicat şi în Transilvania 
cînd Ungurii au stăpînit-o.

TRţPOLIS [turc. TARABULUS], oraş în Tripo- 
litania, port ia marea Mediterană între cele 2 
golfuri numite Syrta (mare şi mică); 64.759 loc.

TRIPOLITANIA, colonie itaiiană în Africa 
de N.; 900.000 km. p., 550.000 loc. Ocupată de 
Italieni In 1912.

TRIPON OAVRIL (1 1930), om politic ro- 
măn din Transilvania. înainte de unire a luptat 
contra stăpînirii maghiare; după unire, a fost de
putat, prefect de Blstriţa-Năsăud, etc.

TRIUMVIRAT, regim politic în care autori
tatea supremă este în mîna a trei persoane. Sînt 
celebre în istorie: triumviratul din anul 69 a. Chr. 
(Cezar, Pompeiu şi Crassu) şi cel din anul 43 
a. Chr. (Antonlu, Octavian şi Lepid). Să obser
văm că ambele s’au terminat prin lupte de moarte 
Intre principalii doi asociaţi.

TRIVALE ION, numele literar al lui i. netzler 
(ţl916), scriitor român. A publicat articole de cri
tică literară ş. a. A tradus din Mark Twain.

TRIVALEA, schit în jud. Argeş, la marginea 
oraşului Piteşti.

TROCADERO, palat din Paris, construit cu 
ocazia expoziţiei din Paris din 1878; poartă nu
mele unui fort din golful Cadix pe care Francezii 
l-au cucerit în 1823.

TROESMIS,. fostă cetate romană în locali
tatea zisă Jdlita (jud. Tulcea, la o oră de Măcin). 
De ea pomeneşte Ovidiu. Săpăturile şi studiile s’au 
început pe la 1865 de către specialişti francezi.

TROFIM, sfînt prăznuit de biserica ortodoxă 
la 15 Aprilie. A fost ucenic al Sf. Pavel şi l-a urmat 
în unele călătorii.

TROIA, oraş în antichitate, capitala Troadei 
(Asia mică). Vestit prin războiul ce s'a purtat 
acolo de către Grecii din Europa, care s'a terminat 
cu arderea şi distrugerea oraşului. Cîteva episoade 
din acest războiu au dat naştere epopeilor cele
bre ale literaturii vechi greceşti: Iliada şi Odisea.

TROIAN, staţie c. f. jud. Teleorman, linia 
Costeşti—Turnu-Măgurele, lîngă Roşiori.

TRQINA ® insulă pe Dunăre jud. Constanţa, t 
® idem. jud. Ialomiţa.

TROI'ţ'A, corn. rur. judTighina,plasaCimişlia; 
3.887 loc. După legea 1929, sat circ. com.Taraclia.

TROMBETTO ALFRBPO (fl929), istoric ita
lian. A publicat numeroase studii despre anticită- 
ţile etrusce.

TROMPETA OARPATXLOR, ziar politic al lui Cezar 
Bolliac, 1865—1877, Bucureşti.

TROPAEUM TRAIANI, monument trium
fal roman ridicat In oraşul care se numi şi el tot 
aşa sau Afunicipium Tropaei, în Scitia Minor (Do-

*1”1 ’

Ruinele de la Adam Clisi.

brogea). El a fost ridicat pe la 109 (după Pâr- 
van) sau 111 de Traian sau pentru slava lui 
Traian. Ruinele acestui monument se găsesc în 
satul Adam-Clisi. Cetatea, pare-se, a fost zidită

irjr;
fflMPII/i'ffl'iWiîlLliWl

Monumentul reconstituit.

de Traian şi, după dărîmarea de barbari,'recon
struită de Constantin cel Mare [Civitas Tto- 
paemsium) şi de Licinius. Munumenlul triumfal 
se înfăţişează ca o movilă înaltă de 20 m. După 
săpăturile făcute, întîiu de Tocilescu, s'a putut 
reconstitui forma primitivă.

TRpTUŞ ® rîu afl. al Şiretului; izvorăşte în 
Transilvania udă jud. Bacău şi Putna şi se varsă 
in Şiret la satul Burcioaia; lung peste 100 km. Pe 
marginile acestui riu s’au dat primele lupte pentru 
stăplnirca trecătorilor. în zilele de 17—19 Octom
brie 1916 a fost Intre satele Agiş şi Goioasa o 
întîlnire violentă între trupele române şi cele austro- 
germane, care, deşi începută cu succes pentru noi, 
s’a terminat cu retragerea noastră. | © staţie o. 
f. jud. Bacău, între Comăneşti şi Ghimeş.

TROTUŞANUL, schit de maici jud. Putna.
TROTZKÎNICOLAUS (LEO BRAUNBTEIN) (*1881), 

om politic rus. A înfiinţat, împreună cu Lenih, 
regimul sovietic în Rusia. Mai tîrziu a fost înde
părtat de la direcţiunea politică şi azi- trăeşte în 
exil în Turcia; azilul i-a fost refuzat de mai multe 
state din Occident.

TROUVILLE [truvil], oraş în Franţa, port 
la canalul La Manche, staţiune balneară celebră; 
6.190 loc.

TRUBADURI, poeţi provensali din evul me
diu. Ei mergeau din castel în castei şi eîntau po-
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vestiri epice cu ocazia marilor sărbători ce se 
obişnuia In acei timp; apogeul lor a lost Intre 
1140—1200.

TRUBEŢZKOI, familie princiară rusească, 
am care mai mulţi membri au avut rol însemnat 
In politica statului; din această famiiie făcea parte 
a doua soţie a prinţului Dimitrie Ganterci", căsă
torit în timpul exiiuiui său în Rusia.
_^ TRUPGILAJR, corn. rur. jud. Caliacra, plasa 
Stejarul; 2.246 loc. După legea 1929, circumscrip
ţie corn. cu 4 sate.

TRUŞENI, corn. rur. jud. Lăpuşna, plasa Bu- 
deşti; 4.858 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Şireţi.

TRUŞEŞTI, staţie c. f. jud. Botoşani, linia 
Iaşi—Dorohoiu.

TRUVERI, cinţăreţi populari francezi, repre
zentanţii poeziei lirice medievale în Nordul Franţei.

TSCHAIEOVSKI CIAIOOVSKI.
TSCHAESTE IAHNIS (fl927), fost primul pre

zident al republice! Letoniei.
TUCIDţDE (THUOYDIDES) (*ca. 469fca. 395 a. 

Chr.), istoric grec din Atena. A scris Ităzboiul pc- 
lopuncziue, în care povesteşte o parte din luptele 
dintre Atena şi Sparta, la cari a luat şi el parte.

TUDELA BENJAMIN DE (scc. xii), rabin evreu, 
care a călătorit în vreme de vreo zece ani prin di
ferite ţări din Europa şi din Asia şi a lăsat o re
laţie scrisă despre călătoriile sale, tipărită întîiu în 
limba ebraică, apoi tradusă în diferite limbi.

TUDOR m- VLADIMIRESCU.
TUDOR VLADIMIRESCU, staţie c. f. jud. 

Govurluiu, între Bărboşi şi Tecuci.
TUDORA ® corn. rur. jud. Botoşani, plasa 

Gorni. După legea 1929, circ. 
corn. cu 2 sate. U ® sat jud.
Getatea-Albă, plasa Palanca;
2.267 loc. După legea 1929, 
sat circ. corn. Palanca.

TUDORAGHE-mAGI 
TUDOR (*1768tl848), neguţă
tor român (numit Tudor Tu- 
doTan). Piu dc ţăran din jud.
Argeş, a început a fi ucenic la 
jupîn Tudorache Hagiul, care ....... .
i-a lăsat şi averea şi fondul T. Hagi-Tudorache. 
comerctal cu îndatorire să-i 
poarte numele; El a primit, fireşte, ba s’a făcut 
însuşi hagiu, dueîndu-se la Ierusalim; a transfor
mat comerţul 
de detaliu in co
merţ de en gros 
(pe atunci ase
menea neguţă
tori se numeau 
fop<an(/ii, fiind
că vindeau cu 
toptanul) şi a 
devenit mare 
cumpărător de
manufactură 

din streinătate 
şi apoi furniso- 
rul unui mare 
număr de detai- 
lişti din Bucu
reşti şi din alte 
oraşe ale ţării.
A fost patentat 
clasa l (1832), 
ceea ce dădea 
drept la o serie 
de privilegii cari 
asemănau pe 
neguţălori cu 
bocrii de neam.
Spirit inventiv, 
el nu niimai lua 
parte la diferiie 
bâlciuri mari 
din ţară (Rlu-
reni. Slobozia, Urziceni), dara realizat ideea co

merţului ambulant prin sate, trimiţind în că
ruţe speciale mărfuri cari veneau în anumite zile 
în fiecare localitate şi se vindeau prin agenţi spe
ciali numiţi mămulati. Gomcrţul lui a fost con
tinuat (din 1846) de fiul său oostachb (tl855). 
care mai tîrziu s’a întovărăşit cu Leon Manoah 
şi cu Gheotghe Sin Marin.

TUGOMna sau TmoMţR (TOcoMERnis), nu
mele celui de al doilea domnitor al Munteniei 
(după lorga) sau numele slavon al lui Radu Negru, 
primul domnitor (după Xcnopol).

TUHUTUM, un comandant al Maghiarilor 
cari au venit cu Arpad.

TULGA, corn. rur jur. Bihor, plasa Salonta; 
3.489 loc.

TyLGEA, jud. în Dobrogea; cap. Tulcea; 
8.026 km. p.; 183.105 loc. (1915); are 8 plăşi, 5 
corn. urb., 73 corn. rur. (1926); face parte din circ. 
Gurţii de apel din Constanţa; arc 23 şcoale i)ri- 
mare urbane şi 113 rurale (1929); 17 coopera
tive de aprovizionare şi desfacere cu capii. 
2.231.031 lei şi 5 coop.' p. c.x- 
ploat.de păduri cu cap. 089.780 
lei (1925); ţine de eparhia epi
scopiei din Galaţi şi are 105 bi
serici Şl 3 mănăstiri.

TULGEA, rom. urb. cap. jud.
Tulcea; 25.312 locuitori. Aşezată 
pe malul drept al Dunării la 
jumătatea distanţei Intre ra
mificarea braţelor Chiliei şi Sf. . . ,
Gheorghe.. Are catedrală şi 4 Stema jud. Tulcea.
biserici ortodoxe, din cari 2 ruseşti şi 1 grecească, 
2 biserici lipoveneşti, una catolică, una arme
nească; liceu, şc. secundară de fete, şc. de co
merţ, de meserii.

TULGHEŞ ® corn. rur. jud. Neamţ, plasa 
Ceahlău; 3.871 loc. Cf. leg. 1929, trecut la jud. Ciuc. 
îl® trecătoare prin Carpaţi jud. Neamţ. 1265 m. ai Ut.

TULLUS HOSTILIUS (*ca. 670 a. Chr.), 
după’ legendă, al 3-lea rege al Romei.

TUNARI, după legea 1929, circ. corn. cu 4 sate 
jud. Ilfov.

TUN.&RII-DIMIENI, com. rur. jud. Ilfov, 
plasa Bâncasa; 2.090 loc.

TUNIS, capit. Tunisiei, port la marea Medite- 
rană; 171.672 loc.

TUNISIA (se zice şi tunis), stat în Nordul 
Africei, 'sub protectorat francez. Supraf. 125.130

TRU-
TUN

J'COVURLUW S M A I L

nkc\\ ISACCCA !
p. \PL isaccea\

V Nirnlilfl0 >
PL.SULINA,PL. CAT A L0I\ tulcea

\ s. PL
V r.al^lni I

i

MACIN N

Sanghiol de ■ 
Vale

PL TOrOLOG*.
Sf GheorghePL.B ABADAG

Jurilofca\ PL.CASIMCEA A.V •s
©Casimeea f s

Harta jud. Tulcea.

I kilometri patraţi, 2.093.939 locuitori.
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TUN- TUNUSIiţ FRAŢII, doi autori, despre cari nu
TUR se cunosc amânunte bio^aficc, cari au tipărit Ia 

Viena tn 1800 o carte în greceşte: Isturia politică 
şi geogralică a Valachict, tradusă In rom. de G. 
Sion, 1303. Dă informaţii administrative, stati
stice, financiare, etc.

TURAN m- TUBEESIAN.
TyRCHEŞ, corn. rur. jud. Braşov, plasa Să- 

cele: .3 820 loc.
TURCI, popor a cărui origine nu se poate sta- 

biii cu preciziune. De obicciu se 
zice că e uralo-allaic, adică din 
aceeaşi familie oarecum mongolă 
Înrudiţi cu Hunii, cu Calmucii, 
cu Finii, ş. a. Risipiţi şi împăr
ţiţi în grupe, ei trăiau în diferite 
părţi ale Asiei, din Siberia plnă 
în partea de Sud a centrului asi-, 
atic. Unii istorici zic că ei au a- 
părut în istorie prin sec. vi a. _. ^
Chr.AjungInd în legătură cu Per- TipvechiudeTurc 
şii, unele triburi de ale lor înaintară în Arabia 
şi îmbrăţişară mahomedanismul. Cu încetul se 
organizară In state, începură năvălirile în Europa 
pe diferite căi şi în toate acestease găsesc începu
turile statului turcesc. (»w turcia).

TyRCIA (TtjRKIA DjtMBtiLETi), stat în Eu- 
ropa. şi Asia. Partea europeană e cuprinsă între 
Grecia, Bulgaria, Marea Neagră şi Marca de Mar-

CioTlu, Galipoli (în Europa), Ismid, Brusa, Smir
na, Adana. Sivas, Erzerum, Van, Djarbelcir, Alep, 
Damasc, Trapezunt.

Imperiul turcesc îşi începe existenţa pe la 
1288 cînd Osman I (sau Otman), distrugtnd pu
terea Arabilor, Înlătură dinastia Abasizilor şi în
temeiază pe a SelgiuciziloT. De atunci stăplnirea 
lor se Întinse, trecură în Europa, cuprinserăparte 
din peninsula balcanică, a^i desfiinţară imperiul 
bizantin, ocuplnd ConstailTinopolul (1453), fapt 
care începe o nouă eră în istoria universală, in 
secolele următoare supun toate popoarele din 
peninsula balcanică, trec peste Dunăre, stăpînesc 
de fapt principatele române, cuceresc Transil
vania şi Ungaria, atacă Viena, au lupte cu Po
lonia, ocupînd .adesea regiuni din acele părţi 
(Ucraina ş. a.). Prin ridicarea Rusiei puterea lor 
începe să scadă, mai ales In urma tratatului de Ia 
Kuciuc-Kainargi (1774) şi în urma păcii de la 
Adrianopoi (1829). Cu încetul, diferitele ţări, cari 
erau provincii turceşti sau erau supuse tntr’o 
formă ori alta, se emancipează, devin numai va
sale, apoi independente: Grecia, România. Ser
bia, Bulgaria, Muntenegru, rup orice legături cu 
vechia suzerană; apoi revendică şi reiau efectiv 
teritorii asupra cărora aveau drepturi istorice şi 
cari erau ptnă atunci provincii turceşti, tn urma 
războiului balcanic din 1912 stăpînirea turcească 
în Europa se reduce, mult. Intrînd In războiul

i'â-Lia,

W ED \TE
Harta Turciei.

mara, care este un adevărat lac turcesc, fiindcă 
ambele maluri sînt teritorii ale Turciei. Partea 
asiatică e închisă între Marea de Marmora, Marea 
Neagră, Rusia, Persia, Siria, Marea Mcditcrană 
şi Marea Egce. Supr. totală: 747.000 km. p. 
(24.000 în Europa, 723.000 in Asia); populaţia: 
13.748.000 loc. (1.198.000 în Europa, 12.5fO.OOO 
în Asia). Densitatea pop. în totalitate 18 loc. la 
km. p. (59 în Europa, 17 în Asia).

Turcia europeană e străbătută de cîteva şiruri 
de munţi, Intre cari M. Istrandja şi cei din pe
ninsula Galipoli. In Asia ţărmul de S.V. spre Mare 
csiomunios [Taurus,Liban,Anli-Liban)', la Ma
rea Neagră sînt M. Pontici şi M. Armeniei cu 
vîrful Ararat (5211 m.). Fluvii şi rîuri, în Europa: 
Afflrija cu afluenţii săi; în Asia: Susurlu cu An- 
dranos (în M. de Marmara), Gedis, Menderez 
{Mcandru) în Marea Mediterană, Kizil-Irmak, 
Sal,aria In M. Neagră.

Capitala: Angara (din 1923). Oraşe pr.: Con- 
stanlinopol (azi Istambul), Adrianopoi, Bodosto,

mondial în alianţă cu puterile centrale, suferi pier
deri importante prin tratatul de la Săvres (August 
1920) Din cauză că n'a consimţit a ceda Greciei 
anume teritorii din Asia mică, stipulate prin acest 
tratat. Grecia i-a declarat războiu, dar a fost în
vinsă şi prin tratatul de la Lausanne(lulie 1923) 
s’a stabilit situaţiunea teritorială de azi.

Ca regim politic. Turcia a fost o monarhie 
absolută pînă în 1S08, cînd partidul zis al junilor 
turci impuse acordarea unei constituţii. După 
războiu au urmat o serie de turburăripină In 1922, 
cînd Adunarea generală turcă de la Angora a des
fiinţat sultanatul şi a Înfiinţat în loc o republică, 
pe care o prez.idează astăzi Mustafa-Kemal.

TURCOAIA, com. rur. jud. Tulcea, plasa 
Măcin; 2.467 loc. Nu e în lista din 1929.

TURCŞMU,, com. rur. jud. Durostor, plasa 
Turtucaia; 2.106 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Satu-Vcchiu. Pînă aci Dunărea ne desparte 
de Bulgaria.

TţlRDA, com. urb. jud. Turda-, 18.CC0 Icc

1914



staţie c. I. cap. liniei de la Clmpia-Turzil. Aşezat 
în valea Arieşului la 350 m. altit. In apropiere 
slnt ruinele cetăţii romane Poiaissa. Are liceu 
(le băeţi, liceu de fete, şcoală de meserii, de 
agricultură, de horticullură, mai multe şcoalc 
primare şi grădini de copii. Are 
biserici: ortodoxă, catolică,unită, 
reformată, unitară, o sinagogă; 
o mănăstire francisennă. In o- 
propiere Glicia Turzii tăiată de 
r. llâşdat Cheia Turzii).

TURDA, jud. in Transilva
nia; cap. Turda; 3.514 km. p.,
184.270 loc. (1923); are 6 plăşi,
1 corn. urb., 128 corn. rur. (1926); 
ţine de circ. Curţii de apel din Stema jud. Turda. 
Cluj; arc 4 şcoale pri
mare urbane şi 166 
rurale (1929); are 16 
cooperative pentru a- 
provizionare şi desfa
cere cu cap. 466.921 lei 
(1925). Bisericile orto
doxe şi cele unite ţin 
de respectivele epis
copii din Cluj.

TURENNE [ tOrcn]
HENRI DE LA TODR D'AD-

TERGNE VICONTE DE
(*1611 tl675), general 
francez, marcşal( 1644).

A repurtat victorii 
mari In timpul lui Lu
dovic XIII şi Ludov'c 
XIV, contribu ind astfel 
la încheierea păcii de 
la WestfaUa (1648). A

502.274 loc. Aci a fost capitala regatului Sardi
niei, sîmburelo unităţii Italici.

TURKESTAN, regiune în Asia centrală între 
marea Caspică' şi sţepa Chirghizilor (•»- asia). 
Se zice şi Tur an.

TURLAGHI, com. rur. jud. Cetatea'-AIbă, 
plasa Liman; 7.350 loc. După legea 1929, com. 
suburbană cu 3 sate.

TUHNAVITU ALEXANDRU (ţl761), profesor 
grec Ia Academia domnească (lin Bucureşti. A 
murit aici şi s’a înmormîntat tn biserica mănăstirii 
Sf. Sava.

TURNAVITU FANTAZi, profesor ’grcc la Aca
demia domnească din Bucureşti pe la 1789. Er- 
blceanu zice că a scris un lexicon elino-grec.

TURNESCU NICOLAE ('1819 tl890), medic ro-

TUR-
TUR

^ X /f.
r//iTăe%s\ PuSi P1\c*
BA \ UIUAI VS.T(ienA
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lara Campia Tunel v ţ<i

frZEl/PL.LUDUŞ / 'VITEAZUScărişoara

Fonore/o

HUHEOOARA
Harta jud. Turda (legea 1925).

Turght

fost ucis în lupta de la Salzbacli.
TURGHENIEV IV AN SERQHEIEVIuI (*1813 

tl883), romancier rus vestit. Ca propagandist de
mocrat, a fost pedepsit cu domiciliul forţat la 
moşie,, după publicarea volumu
lui Povestiri ale unui vînător 
(1852). Graţiat în 1854, a trăit 
în Germania, apoi în Franţa, un
de a şi murit. Renumele său a de
venit universal. Trad. rom.: Un 
cuib de nobili (1905; de Lucia I.
Sabotici;de Eman Cerbu;doSeb.
Leonard); Intiia dragoste (de Bu- 
descu în rev. „Familia”; (le Eug.
Vaian, 1891; de Daşcovici; de D.
Perlanu, 1909); Părinii şi copii 
(de Duscian; de G. B. Rareş), Memoriile unui 
om de prisos (de N. Einschlag. 1906; de Con- 
stantinescu-de-la-Baia, 1915), Poeme tn proză 
(do M. Gaspar, 1909; de L. Leist, 1909), Imnul iu
birii (de Fr. Damă, 1881; de Seb. Leonard, 1925), 
Ceasornicul (de Gh. Adamescu, 1890 în „Româ- 
ma”; 1909 in „Luceafărul”), Lucrătorul şi omul 
cu mlincle albe (de L. Cîmpianu în „Literatorul”. 
1883; de H. Pctra-Petrescu în „Junimea literară”, 
1905); Clara Mitici (de Enea Hodoş, 1890; de 
G. Ulieru, 1922), Pasinckof (de I. Paşcanu; de 
N. Grigoriu), Mumu (de B. Roiu; de N. Grigoriu), 
Faust (de N. Paslia, 1911; de Paul lonescu). Apele 
primăverii (de Constantinescu-de-la-Bala, 1910), 
Destul (de A. Luca, 1909), Fum (de Constanti- 
nescu-de-la-Baia, 1914), Duclislul (de L. Dauş, 
1907), in fa{a ghilotinei (de Duscian, 1909), Un 
vis ciudat (de M. Negru, 1911), Asia (de N. Pastia, 
1909), O scară la Sorrento (de S. Cujbă, 18951. 
Eroismul dragostei (de G. B. Rareş şi L. HIncu), 
Trei Inltlniri (de P. P. Stăncscu), Anciar (de A. 
Lascarov), etc,

TURGQT [tflrgo] HOBERT-jacqdeb ('1727 
tl781), om politic şl economist francez. înte
meietor ai şcoalei fiziocralilor.

TtnUA com. rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Tlrmi-Săcucsc; 4..500 loc.

TURIN (Ital. TORINO), oraş în Italia (prov. To- 
rino), aşezat la confluenţa r. Dora Ripario cu Po;

mân. A fost profesor de chirurgie la facultatea de 
medicină din Bucureşti (1809).

TURNIŞQR, com. rur. jud. Sibiu, plasa Tur- 
nişor; 3.626 ioc. Staţie c. f. lingă Sibiu spre Să- 
lişte.

,TURNU ® com. rur. jud. Arad, plasa Pccica; 
2.142 loc. U © schit jud. Argeş, met oh al Coziei.

TURNU-RpŞU © trecătoare prin Carpaţi In 
jud. Vllcea. 1l © staţie c. f. jud. Sibiu pe linia 
Rîmnicu-Vîlcii— Sibiu.

TURNUL CQLTEI,. fOSt
turn In Bucureşti în fa
ţa bisericii Colica din 
Bucureşti (iwacestcuv.l.
Construit In sec. xviu, 
ruinat prin cutremurul 
de la 1802, reparat a 
servit ea foişor de foc 
ptnă în 1887, eînd a 
fost dărimat pentru a se 
alinia strada. înălţimea 
lui devenise proverbi
ală şi în oraşele apropi
ate: ,,nalt cit tumul 
Col tei”.

TURNU - MAGU- 
'RELE, com. urb. cap. 
jud. Teleorman; 12.169 
loc. Staţie c. f. cap. 
liniei de la Costeşti —
Roşiori plnă la port.

TURNU-SEVERIN, 
com. urb. cap. jud. Me
hedinţi ; 30.967 loc., port 
la Dunăre. Are şantier 
pentru reparat şi lucrat 
coiăbil şi vapoare. Li
ceu, de băeţişi fete, şcoa
lă n irmală de băeţi şi de 
fete. numeroase şcoli 
primare. O bibliotecă publică fondată de I. G' 
Bibicescu. O clădire impunătoare pentm teatru. 
In faţa internatului s’au dosgropat lemelile unei 
aşezării romane, iar lingă Dunăre e piciomi po 
dului făcbt de Apolodor. Bustul lui Traian lil gră-

Turnul Col^ei.
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TZO
TRR- (^ina Pubic^ din centru. In ziuade23Noemi)rie 1916 

a losl In jurul oraşului o mare luptă, dată de trupe 
româneşti pentruarecucerioraşul, ocupat prinsur- 
prindere de Germani. Rezistenţa ocupanţilor e 
infrlnta, dar situaţia trupcior noastre e primej
duită’ din alte părţi şi de aceea ele sînt nevoite 
să se retragă spre SE.

TtÎHR ISTVAN (ŞTEFAN) (* 1824 flOOS), general 
ungur. După ce a participat la revoluţia din 1848, 
s’a refugiat tn Italia şi a luat parte la luptele con
tra Austriei In 1849 şi 1859.

TURTUGAIA com. urb. jud. Durostor, plasa 
Turtucaia: 12-.500 loc. Aci a fost In cursul răz
boiului pentru întregire o mare luptă în zilele 
de 2—6 Septembrie 1916, care s’a terminat cu o 
adevărată catastrofă pentru armata noastră: nu 
numai că oraşul a fost luat de inimic, dar aproape 
Întreaga garnizoană a fost nimicită.

TURŢ, com. rur. jud. Satu-Mare, plasa Ugo- 
cea; 3.820 loc.

TURULVNG, com. rur. jud. Satu-Mare, plasa 
Ugocea; 4.286 loc.

TUŞNAD, com. rur. j ud. Ciuc, plasa S tnmartin; 
2.368’ loc. Staţiune baineară. Staţie c. f. linia Bra
şov—Petru-Rareş.

TUTANA ® munte în jud Argeş, t ® schit 
jud. Argeş.

TUTOVA © rtu afl. al Bîrladului. K ® staţie 
c. f. îîngăBîrlad. H ® jud. în Mol- 

. dova; cap. Dîrlaă; supr. 2.498 
km. p.; 135.664 loc. (1915); are 
7 plăşi, 1 com. urb., 104 com. rur.
(1926); ţine de circ. Curţii de a- 
pel din Gaiaţi;are 10 şcoale pri
mare urbane şi 179 ruraie (1929);
7 cooperative de aprovizionare şi 
desfacere cu c.apit. 720.339 lei şi 7 
coop. p. exploat. de păduri cu ca
pii. 826.660 lei (1925); ţine de e- 
parhia episcopiei din Huşi, are 181 
biserici şi 1 mănăstire.

TUZLA © com. rur. jud. Constanţa. 1l ® com. 
rur. jud. Getatea-Albă, plasa Tuzla; 2.976 loc. 
Dupălegea 1929, com. urb. ţ] @ lac jud. Constanţa.

TVARDIŢA, com. rur. jud. Tigliina, plasa 
Ciadîr-Lunga; 4.953 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Ceadîr-Lunga.

TWAIN [tăen] MARE (SAMUEL LANGHORNE CLE- 
MENS) (*1835tl910), scriitor american, celebru 
prin scrieriie saie umoristice, cu un umor special 
caracteristic anglo-saxon. Trad. rom., afară de 
bucăţi răzleţe prin ziare şi reviste: Nuvele şi schite 
(de Titu şi Livia Maiorescu, 1902), Un rămăşag

Stema jud
T utova.

/ Băcânt

j PL.
IPERESCHlJ^ÂRLAIk.pL

I ^Sriviţa ''r
V—■:#i,l.jerâvăţ \

1 Qvhureţtt f
{^IDIGENi; 
ţj^thidigcm J I

Harta jud, Tutova, (Legea 1925)

SrE€'if^-,

(de Al. G. Doinaru), Schiţe umoristic (de Trivale), 
Oslnditul (1911), Drepturile femeii (de Mihail Ne
gru, 1912), Furtul elefantului 
alb {1921),PoTcullntrifoiu (de 
Mircea Bottcz, 1922), Bancno
ta de 1.000.000 lire sterline (de 
Cost. Voinea), Curierul a- 
mator (de G. Gostescu).

TWARDQVSKI SAMUEL 
(*ca. 160011660), poet polon, 
însoţind (1622) pe un sol po
lon care mergea la Constan- 
linopol, a descris în versuri 
călătoria lui şi vorbeşte aci3 
despre Moldova (tip. 1633).

TYNDALL [tindei] lOHN (*1821tl893), fizi
cian englez. A făcut descoperiri în domeniul mag
netismului şi al căldurii.

TZQNI MILTIADE (* 1844 ţl898), profesor 
do ma'tematici la facultatea de ştiinţe a Universi
tăţii din Iaşi (1869). A fost şi om politic: deputat, 
senator.

Mark Twain.
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KUINKLK CETĂŢII LUI ŢKPEŞ (POENABI» AKGEŢ^

ŢAMBLAC GRiooRE, prelat din Moldova. 
După Mclohisedco, era Român din Bulgaria; a făcut 
studii la Constantinopol şi a venit în Moldova ca 
preot la mitropolia din Suceava. A fost predicator. 
A trecut în Rusia, afost mitropolit al Litvei, apoi 
în Serbia, în tine în Moldova. în timpul lui Alexan
dru cel Bun, mitropolit al Moldovei şi egumen la 
Neamţ. Aurămas de la el prediciscriselnsîrbcşte.

TARA, ziar politic, întemeiat în Bucureşti de 
M. Papamihalopol, a apărut între 190S—1909 şi 
1914—1916.

TARA (scris TfiRRA], zîar politic din Bucureşti, 
condus de N. Blaramberg, Aristide Pascal şi Petre 
Carp, între 1867—70.

ŢAHA, numire dată de cei din Făgăraş ţinu
tului de peste Carpaţi. Jn Ţară e numirea între
buinţată de Moţi pentru regiunea de eîmpie din 
V. Arieşului.
f ARA BÎRSEI wm- BlRSA.
ŢARA-DE-JOS şi TABA-DE-suB, împărţire ad

ministrativă din vechia Moldovă.
ŢARA-MOLDOVEI MOLDOVA.
ŢARA-MUNTENEASCÂ •«- MUNTENIA.
TARA NOUA, revistă ştiinţifică, politică şi lite

rară, Bucureşti, sub red. lui 1. Neni(escu,, 1884— 
1887.

ŢARA-OLTULUI, numire veche a regiunii 
din Transilvania (Ardeal) dintre Olt şi munţii 
Carpaţi, corespunzînd în mare parte cu jud. Fă
găraş. Puţini streini infiltraţi aci. Locuitorii, prin 
tradiţie, se socotesc oare-cum necuprinşi în Ardeal, 
care, zic ei, se întinde în dreapta Oltului.

ŢARA.româneasca wm- MUNTENIA.
ŢARA SACUELOR wm SACUI.
ŢARCU, munte în munţii Jiului.
ŢÂRIGRAD wm CONSTANTINOPOL.
ŢARIGRAD, c. rur. jud. Soroca, pl Năduşită; 

3.925 loc. După leg. 1929, sat circ. corn. Tlr- 
nova.

ŢARSEOE SELO, oraş în Rusia, aproape de 
Pelersburg. Era reşedinţa do vară a ţarilor şi avea 
palate frumoase.

ŢAUL, sat jud. Soroca, plasa Ttmova; 2.820 
loc. După legea 1929, sat circ. corn. Tîrnova.

ŢANDĂRţlI (unii zic: tîndAbei). corn. rur 
jud. Ialomiţa, plasa Ţăndărei; 3.319 loc. După 
legea 1929, circumscripţie corn. cu 8 sate. Staţie 
c. t. linia Păurei—Feteşti'şi cap. linia Ploeşti—Slo
bozia—Ţăndărei.

ţAranul rohAn (scris teranul), ziar politic, 
economic, literar şi comercial, sub direcţia lui 
Ion limescu. (de la Brad) între 1861—1863.

ŢEBEA, corn. rur. jud. Hunedoara; 1.195 loc. 
(1919). Mine de lignit. Aici e mormântul lui 
Avram lancu.

ŢEPEL'yŞ IV BASARAB III.
ŢEPEŞ, vlad zis (t 1476), domn al Mun

tenie’! 1456—1462. Se pare că purta numele de 
Dracu şi era fiul lui 'Vlad Dracu, 
iar porecla subcare e cunoscut 
i s’a atribuit mult mai tîrziu.
El ia tronul în 1456 cu ajutor 
turcesc, totuşi se înţelese cu 
Ungurii şi se împotrivi iui Ma- 
homet II, care veni însuşi în 
Muntenia în fruntea unei oştiri 
puternice. Multe izvoare con
temporane mărturisesc că sul
tanul a fost învins, dar Vlad, 
intrînd în luptă cu Ştefan al 
Moldovei, care atacase Chilia ^ .
(aceasta aparţinea Munteniei) 
a fost silit să părăsească tronul '
şi să fugă în Ungaria (1462), de unde încercă, za
darnic, să redobîndcasoă tronul iarăşi prin Turci. 
După unii istorici, a revenit în 1476, dar a fost 
ucis de Laiot.

ŢţiPEŞ-VODA, staţie c. f. jud. Dîmboviţa, 
linia Titu—Ttrgovişte—Pietroşiţa.

ŢEP'U-DE-JOS, sat jud. Tecuci, plasa Nlco- 
reşti; 2.127 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Nicoreşti.

ŢEŢONIS DIN CĂTUNE, profesor grec la Aca
demia domnească din Bucureşti pe la 1780.

ŢIBANţîŞTIOcom. rur. jud. Vasluiu.ţl ® corn. 
rur. jud. Brăila, plasa Viziru; 2.265 loc. După le
gea 1929, sat circ. corn. Viziru.

ŢIBENI, corn. rur. jud. Rădăuţi, plasa Dor-
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Ţ|B_neşti; 3.500 loc. Staţie c. r. Intre Dărmăneştişi
+1IX Dorneşti.
• u"i ŢIBIN, munţi lingă Sibiu, cu vârful Căn- 

(Irclul.
ŢIBLEŞ, munte în Maramureş; lna!lt 1842 m.
ŢICHINDEALi ■«-' CICHINDEL.
ŢIFESCU ILIE fiul lui ENACHE dini Ţifeşti, su- 

pranuniit fbiob-vacA (*ca. 1667 tl704), mare spă
tar în Moldova, a denunţat complotul boerilor 
contra lui Constantin Cantemir, din care cauză 
au fost ucişi Velişco şi Miron Costin.

ŢIGANI (spân. OITANOS, grec. oyptoi, engl. QY- 
psiES, fr. bohEmiens it. zinoabi germ. zxgedneb), 
neam de oameni rătăcitori, veniţi din India, Ri-- 
sipiţi prin toate ţările Europei. Se pare că o mare 
parle din ci au venit In Europa prin acelaşi punct 
şi anume prin Grecia, fiindcă au in limba lor multe 
grecisme, şi de acolo au apucat mai multe drumuri, 
ajungind pină in Statele din Occident, dar şi-au 
formal clteva centre undcs’au aşezat şi se găsesc 
In număr important. Unul din aceste cenlro e 
România; probabil că de aci au trecut în Ungaria. 
Nu SC ştie cînd au emigrat din India, nici cînd au 
ajuns în ţările noastre;dar însec. xiv se pomeneşte 
în multe documente despre ei. Cînd începe să se 
vorbească mult despre ci, îi găsim în situaţia de 
robi în posesiunea boerilor (mai ţoale foile de 

. zestre cuprind un număr de ţigani) sau de nomazi. 
Se deosebeau atunci (în epoca Regulamentului 
Organic) trei categorii de Ţigani; Lăiaşi (de laie), 
cari formau corporaţii diferite de meseriaşi, apar- 
ţinînd Statului; Vătra-şi (de valfă), servitori în 
casele particularilor la cari erau robi; Neio(i, 
aproape sălbatici şi rătăcitori. In această epocă a 
Început a se vorbi despre liberarea lor, darideca 
Intîmpina împotrivirea proprietarilor de robi, 
fiindcă pierdeau foloase importante. Cu timpul, 
însă, ca Îşi făcu drum şi astfel domnitorii Alexan
dru Ghica (In 1837) şi Mihail Sturdza (în 1844), 
liberară pe Ţiganii robi al Statului şi ai mănăstiri
lor. Cu prilejul acestui eveniment scrise Alccsan- 
dri poezia sa ,,Desrobirea Ţiganilor” (31 Ianuarie 
1844). Ţiganii robi ai particularilor au fost libe
raţi în- Moldova sub domnia lui Grigorc Gbica 
(1855), în Muntenia sub a lui Alexandru Cuza. 
Astăzi se mai păstrează vechile numiri: Lăcţi (sau 
Ide(f), Vătrnşi (sau Vătrari), Netoţi, Ursari, Ciu
ruri, Căldărari, Fierari, Spoitori, Budari (sau 
Lingurari), Potcovari, Chivuţe, Lăcătuşi, Lău
tari, de şi unele nu mai corespund cu vechile lor 
îndeletniciri. Azi cei mai mulţi slnt aşezaţi în sale 
(unele formate numai din ei), mai puţini sînt încă 
rălăcitori, dar aceia merg din sat In sat şi stau 
eîtva pentru a-şi exercita meseria. Chestiunea lor 
arc o bogală bibliografie. Prima carte specială 
este a Iul Mihail Kogălniceanu (în 1. franceză) lip. 
la Berlin, 1837. Intre cele mai recente: „Les Tsi- 
ganes” de Pop Şerbolanu (tip. Paris, 1930).

ţigăneşti ® măn. călugări jud. Orheiu, 
Intern. 1741 de boerul Lupu Dencu. ţ © staţie 
c. f. jud. Teleorman, linia Roşiori—Zimnicea. H 
® com. rur. jud. Muscel, plasa Podgoria; 2.002 
loc. După legea 1929, sat circ. com. Valea-Cîrci- 
novului. H ® mănăstire de maici In jud. Ilfov. în
temeiată ca. 1780. Are 2 biserici; una din 1812, 
zidită de Radu Golescii; alta din 1817, zidită de 
Uogof. N, Bîscovcanu. Are un atelier de covoare. 1|

• ® com.rur. jud.Tecuciu; e o şcoală de agricultură, 
întemeiată cu fondurile lăsate Academiei de Ta- 
che. Anastasiu.

ŢIGLINA GHERGHINA.
ŢING NlcoLAE(*1846tl927), ziarist şi scriitor 

român. A fost funcţionar la Curtea de Conturi. 
A debutat prin 2 comedii publ. în ,,Columna lui 
Traian”; 1 Aprilie şi 1 Maiu. A colaborat la 
,,Revista contimporană". ,,Literatorul” şi „Re
vista literară”, apoi Ia „Revista Nouă”, cum şi Ia 
numeroase ziare umoristice {Ghimpele, Ciulinul 
ş. a.). A publicat poezii originale, piese de teatru 
{Doamna Kiajna, Jertfa ş. a.), precum şi multe 
traduceri din Manzoni, Augier. Musset, Richepin, 
Pailleron, Porto-Biche, Comeille ş. a..

ŢINTEA, Iqcalilate în jud. Prahova; izvoare 
cloro-sodice; exploatări de petrol.

ŢIP AR, com. rur. jud. Arad, plasa Chişinău; 
2.357 loc.

ŢIPCHEŞ, munte în jud. Neamţlatrecătoarea 
Bicazului; Înalt 1359 m. Aci a fost o luptă în ziua 
de 19 Octombrie 1916, în care atacul victorios al 
trupelor austriaco a fost schimbat Intr’o maro în- 
fringere, graţie avîntului şi curagiulpi soldaţilor 
noştri, prin lupte cu baioneta.

ŢIREAM, com. rur. jud. Sălaj, plasa Cărei; 
2.079 loc.

ŢIŢEICA GEQRGE ("1873), matematician ro
mân. Studii superioare Ia Paris. Profesor de geo
metrie analitică la Universitatea din Bucureşti 
(1900). Decan al Facultăţii de ştiinţe. Membru în 
Consiliul permanent de Instrucţiune. Membru al 
Academiei Române (1913). A ţinut prelegeri în 
Paris (Sorbonna) şi în America. A publicat ar
ticole în ,,Bullctin des. Sciences mathămatiques” 
din Paris, ,,Rcndiconti del circolo matemalico di 
Palcrmo"; „Bull. de la sociătă des scicnots de 
Bucarest”, ,,Bulletin de la section scientîliqiie de 
I’Acadămie Roumaine” şi alte reviste speciale: 
e unul din conducătorii revistei de popularizare 
„Natura”. Op. pr.; Sur les congmmces cycliques 
et sur les syslimcs triplcmcnt conjugues, 1899; 
O problemă de geometric infinitezimală, 1909; 
Sur certaines courbes gauches, 1911; Viaţa şi 
ac.livitalea lui Sp. Harct, 1914; Sur une classe 
speciale desurfoces, 1915; GeomHrie differenliclle 
projrctive des riseaux, 1924; Oameni de nădejde- 
Cttlcgere de probleme de geometrie, 1929. Lucrează 
Ia conducerea societăţii de educaţie populară 
Casele Nalinnale (iw- acest nuvîiit).

ŢlNTARI. com. rur. jud. Braşov, plasa Bîrsa- 
de-Sus; 2'.541 loc Staţie c. f. între Braşov şi Fă
găraş.

ŢÎNŢĂRENI ® com. rur. jud. Tighina, plasa 
Bulboaca; 2.441 loc. După legea 1929,sat circ. 
com. Bulboaca. U © staţie c. f. linia Filiaşi—Tîr- 
guJiu.

ŢONI TZONI.
ŢUGULEA, deal jud. Tulcca.
ŢUŢORA, com. rur. jud. Iaşi, plasa Copou. 

Aci s’a dat în Noembrie 1588 o luptă între Petru 
Şchiopul şi Cazaci, cari au fost învinşi.

ŢUŢUIATUl., munte înDobrogea, judTulcea 
456 m. Cel’mai înalt din acea regiune.

ŢUŢULEŞTI, com. rur. jud. Argeş, plasa Dîm- 
bovnic; 2.440 Ioc. După legea 1929, sat circ. com. 
Bociu
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UADBAS, munţi în Maroc.
UBANGI,. rîu în Africa centrală afluent al 

fl. Congo; lung. 2.010 km.
UBICINI [Qbisini] JEAH HENRI ABDOLONVUE 

(*1818 tl884). istoric francez şi ziarist. CUva timp 
profesor la un liceu, apoi a călătorit din 1846 mai 
mulţi ani mai ales prin Italia şiOrientul european. 
Aflîndu-se în Bucureşti în 1848, a devenit secre
tar al guvernului provizoriu, apoi, după 13 Sep
tembrie, a trecut la Constantinopol. A fost un 
susţinător al cauzei române; în 1859 îşi ia sar
cina unui supraveghetor al tinerilor roiriâni aflaţi 
la studii în Paris. A publicat multe scrieri istorice, 
dintre cari ne privesc,direct: La question d'Orient 
devant l’Europe (1854), La question des princi- 
pantis danubiennes devant VEurope (1858), Elude 
sUr Ies populalions chrâlimnes de la Turquie 
d" Europe (1867). A fost proclamat cetăţean de 
onoare al României în 1867; membru onorar al 
Academiei Române (1871).

UCIGAŞUL, lac jud. Ciuc. la 4 ore departe 
de Gheorghcni, la 995 m. înălţime; lung de 600 
m., adînc ca. 30 m., înconjurat de mari păduri de 
brazi. r

UCRAINA, stat din republica sovietică a Bii- 
siei (i^ harta); 461.072 km. p., ca. 28.399.000 loc. 
A fost în sec. xvu cuprinsă de Turcia care a gu- 
vernat-o prin Domnitorul Moldovei. Duca. Ca 
hatman a Ucrainei a fost ales la 1727 DănUă 
Apostolul, moldovean de origine.

UDA, circumscripţie comunală jud. Argeş cu 
26‘sate (1929).

UDREA BANUL, general al lui Mihaiu Viieazul.
UDUPU, corn. rur. jud. Teleorman, plasa Slă

veşti; 2.051 loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Slobozia-Trăsnitu.

UFA oraş, capitala statului Başchirilor din 
Rusia Sovietică; 84.000 loc.

UGANDA, regiune în Africa centrală; supraf. 
287.000 km. p., 3.127.455 loc. Cap. Mengo.

UGOLINO (GHEBABDESCA), stăplnitor al Pizei 
(pe la 1284) din partidul Ghibelinilor, a fost prins 
de adversaiTil său Ruggieri şi închis într’un turn 
cu copiii săi şi lăsat să moară de foame. Povestea

vieţii lui formează un episod celebru din ,,In
fernul’' lui Dante.

UGRINUS, personaj despre care vorbesc do
cumente din 1291, care s’a prezentat la adunarea 
generală a Nobililor din Alba-Iulia, convocată de 
Andrei ili, regele Ungariei, şi a cerut să i se resti- 
tue posesiunile sale din ţara Făgăraşului. Engel îl 
consideră român. loan Puşcariu a analizat docu
mentele cari vorbesc dc el, dar n’a putut să-i sta
bilească personalitatea.

yHLAND LUDWia (*1787 tl862), poetgerman. 
A publicat poezii lirice, drame, balade. Trad. în 
reviste; „Foaie pentru minte" (1840), „Convorbiri 
literare" (1868—'0), „Revista idealistă" (1908), 
Semănătorul" (1909), Neamul rom. literar" 
(1911—12), “Ramuri" (1914), „Drum drept" 
(1915) de A. Ardeleana, Schelitti, M. Pompiliu.- 
D. Jamandi, 1.' M. Marinescu, D. I. Ricard, 
C. Stoica, etc.

UIDEŞTI, circumscripţie corn. jud. Baia (fost 
Suceavă, fost Fălticeni) cu 14 sate.

UIOARA, staţie c. f. jud. Alba cap. liniei 
laterale’de la Războeni. Mine de sare.

ULEMALE, teologi şi jurişti turci. Formau odi
nioară o corporaţie care avea mare autoritate şi 
dicta clteodată şi în chestiuni politice.

ULFILA (*3111381), episcop al Goţilor creşti
naţi (arieni), a tradus în limba gotică o parte din 
Biblie.

ULISE (ULYSE), unul din eroii cari au condus 
pe Greci în războiul Troiei; numele grecesc: Odi- 
seu.

ULMENI O circumscripţie corn. jud. Ilfov 
cu 4 sate (1929). H ® staţie c. f. jud Buzău Intre 
Mizil şi Buzău pe linia principală, ţ ® U.-pAm1n- 
TENi, corn. rur. jud. Ilfov, plasa Olteniţa; 2.162 
loc. Ii ® u.-bAlaj, staţie c. f. linia Cluj — Baia- 
Mare.

ULMU ® com. rur. jud. Lăpuşna, plasa Hln- 
ceşti; 4.862 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Văsieni. U ® circumscripţie com. jud. Ialomiţa 
cu 7 sate (1929). ţ ® munte judeţul Fălticeni 
(azi Baia, fost Suceava), comuna Doma, înalt 
1156 m.
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ULS- ULMIILţiŢ, staţie o. f. jud. Teleorman, linia 
I IMn R-oŞiori—Zimnicea.
UIMO ULPI.AJf (DOiiiTins ULPiANUs) (t228), jurist 

roman pe timpul lui Alexandru Sever. Era pre
fect al pretoriului şi a fost ucis de pretorieni din 
cauza severităţii lui. A publicat peste 250 cărţi 
de drept, mai ales comentarii, şi a avut o mare au
toritate.

ULSTER lolster], provincie din N. Irlandei, 
cap. Bcl/asl. In 1921, cînd Irlanda şi-a doblndit 
autonomia, ea a rămas legată de Anglia. Locui
torii de aci slnt protestanţi pe clnd ceilalţi Irlan
dezi slnt catolici.

UMBţlRTO (*1844 tl900)., rege al Italiei de la 
1878. A domnit cu înţelepciune şi blîndeţe; a 
Încurajat artele şi ştiinţele; a arătat 
devotament pentru interesul public; f/ 
a fost ucis de un anarhist. '

UMBRAreştI, staţie c. f. jud.
Tecuciu între Bărboşi şi Tecuci, la 
3 km. de satul cu acelaşi nume.

VMBRIA, regiune din Italia cen- / 
trală, cuprinzînd provinciile Perugia ■’4'‘ 
şi Temi; 8.715 km. p., 646.000 loc.

UMORISTUL, foaie glumeaţă, apă- 
rută, cu întreruperi (1863—1903), umberto I 
în Pesta, Gherla, Arad, sub red. lui 
G. Ardcleanu, a lui losif Vulcan şi altora fără a 
fi numiţi.

UNCHITEŞTI, staţie c. f. jud. Soroca linia 
Bălţi—Maleu'ţi.

UNDSET SIGRID (* 1882), scrii toare norvegiană. 
A publicat două serii de romano şi nuvele. Pre
miul Nobel în 1928.

UNGARIA (MAOTARORSZÂG, fr. HONGRIE, germ.

Ia S. cu Jugoslavia, la V. cu Austria. Supraf. 
92.951 km. p.; 8.455.000 loc.

Teritoriul Ungariei e împărţit în două prin 
Dunăre; partea din spre E. este mai mult şeasă, 
avînd numai în spre N. cîteva şiruri de munţi 
(Btt/i'/c, Malra); partea din spre V. mai mult mun
toasă şi deluroasă, avînd în centru munţii Ba- 
kmy. Sistemul hidrografic 11 formează Dunărea 
cu afluenţii săi: pe stînga Tisa, care, la rlndul ei 
primeşte pe Sajo, Hcmad, Bodron, Crişul cu 
Bereleu, Criţul-Repede, Negru şi Alb, cari vin din 
România, cum şi sfîrşitul Mureşului-, pe drenjita 
Raab, Zaia care străbate lacul Balalon şi, după 
ce primeşte pe Kapos, se uneşte cu Sarvit şi-şi 
duce apele în Dunăre; dealungul hotarului din 
spre luCTSlaviă curge Drava.

Cap. Budapesta. Oraşe pr. Szeged, Kecskemel. 
Miskolţ (Miskolc), GyOr (Raab), Bekescsaha, 
Mako, Czegted, Sopran, Szolnok, Csongrad, Vaf 
(Vac), Mohaci IMohacs), Tokaj.

Unr rii năvălesc în Europa în urma Hunilor 
şi Avarilor (898), intră întîiu în Panonia şi apoi 
în Transilvania, învingînd statele slave şi româ
neşti cari se găseau bi aceste ţinuturi. Cu prin
cipele Geza (972—997) încep să-şi îormeze o or
ganizaţie de stat, dcsăvîrşilă Sub Ştefan 
zis cel Sflnt (997—1038), care termină creştina
rea Maghiarilor şi organizează biserica lor şi se 
încoronează rege. După o serie de lupte civile, 
după lupte nenorocite cu Tătarii şi cu Turcii, statul 
ungar cunoscu o perioadă de restabilire graţie ge
neralului loan Corvin de Huni'ade, învingător al 
Turcilor, şi apoi de glorie sub domnia regelui Ma- 
tciu Corvin. Sub regii următori. Ungaria nu putu 
să Împiedece progresele Turcilor şi, după dezastrul
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UNGAR», ital. UNGHERIA), stat în Europa. Se măr- i de la Mohacs (1528), ea cade sub stăplnlrea lor; 
gineşte la N. cu Cehoslovacia, la E. cu România, | Buda, Temişoara devin reşedinţe ale paşilor;
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partea care râm Ine independentă se uneşte cu 
Austria (1538) sui Perdinand I, avîndşi drepturi 
asupra Transilvaniei. Prin pacea de la Viena 
(1606) Transilvania devine iarăşi autonomă. Prin 
pacea de la Carloviţ (1699) Turcii cedară Au
striei ceeace mai stăpîneau în Ungaria, Transil
vania şi Banatul. Ungaria rămase deci provincie 
a Austriei plnă la-lS4S, clnd, graţie evenimentelor 
europene, guvernul austriac consimţi la formarea 
unui minister unguresc separat. Acest minister 
pe deoparte declară rupte orice legături cu Austria, 
pe de alta Îşi arogă drepturi de stăplnire faţă de 
naţionalităţile din cuprinsul Ungariei; de aci ne
mulţumiri, cari crescură din pricină că se imprmea 
alipirea Transilvaniei la Ungaria. Astfel se produse 
războiul între Austria şi Ungaria, nefericit pentru 
aceasta in Ungaria, dar. susţinut cu succes în 
Transivania, unde comanda o avea poionezul 
Bem. Intervenţia armatelor ruseşti învinse re
zistenţa ungurească şi Ungaria rămase tot pro
vincie a Austriei ca şl Transilvania. In 1867, Un
gurii profitară de situaţiunea gravă a Austriei şi-i 
impuseră forma de stat numită dualism, care dăi
nui plnă după războiul mondial, clnd popoarele 
supuse se declarară .liberate de sub stăplnirea 
Ungariei. Atunci se produse o revoluţie comunistă 
în Pesta şi conducătorii ei, punlnd mina pe pu
tere, trimiseră trupe în Transilvania. Acest fapt 
sili guvernul din B.omânia să trimită armată 
pentru a apăra Transilvania şi să înainteze şi 
pe teritoriul unguresc ocuplnd Budapesta (1919) 
şi restaurind un guvernămlnt legal. Prin tratatul 
de la Trianon (14 Iulie 1920) Ungaria fu redusă 
la limitele ei naturale, iar naţionalităţile, liberate, 
se uniră cu patrule respective şi se născu şi un 
stat nou-: Cehoslovacia.

UNuaBiA, revistă socială, ştiinţifică, literară, apă
rută în Cluj între 1891—1898 sub red. lui GH- 
goTxe Moldovan.

UNGHţlNI-TÎRG, com. rur. jud. Iaşi, plasa 
Copou; 3.890 loc. După.legea 1929, trecută la 
jud. Bălţi. Circ. com. jud. Bălţi cu 32 sate.Staţie 
c. f. lingă Vasile-Lupu, linia Bucureşti— Iaşi — 
Chişinău.

TJNGRO-YliAH 1A, titlu pe care-1 găsim în do
cumente greceşti şi slavoneşti pentru a numi statul 
care în latineşte se intitula Valac/ifa.Transalpma 
iar In româneşte Tara-Romăneasci sau Muntenia; 
apoi pentru a numi mitropolia din TU'govişte 
(mutată în Bucureşti) Înfiinţată în 1359 ca re
prezentantă a patriarhiei din Constantinopol ală
turi cu mitropolia din Severin. In timpul lui Radu- 
cel-Marc (ca. 1500) mitropolia din Severin se des- 
liinţă instituindu-se în iocu-i episcopia zisă 
Rtmnie-Noul Severin, iar cealaltă rămase singură 
şi-şi păstră vecbia titulatură, căci de ea depindea 
şi nirotonisirea episcopUor români din Transil
vania.

MilropoUţii Ungro-Vlabiei (după Istoria Bi
sericii” deN. lorgaşi „Istoriamitropoliei Ungro- 
Vlabiei” de Gibescu. Datele.slnt foarte apro. 
ximative plnă la Începutul sec. xvu, unele şi 
după aceea): lacint CriUrpol ca. 1359; Haritem, 
ca. 1379; Antim 1, 1381; Teodor Timoteiu, 1402; 
Macarie 1,1442; losif 1,1465; Macarie II, 1483; 
Nifon f,ca 1500; Maaum. ca. 1507; Macarie III, 
1508—1521; Ilarion, 1524; Milrofan I, 1530; 
Varlaam I, 1540; Anania, 1545—1558; Simian, 
1558; Daniil I. 1566; Eftimie I, 1569; Serafim, 
1578; Mihail I, 1586; Nichifor, 1590; Mihail 
II, 1590; Eftimie II, 1595; Mihail II a doua 
oară, 1593; Eftimie II a doua oară, 1600; Luca, 
1605; Grîgorie I, 1629—1637; TeofU, 1637; Ştefan 
I, 1648—16.53; Ignalie, 1653—1655; Ştefan I a 
doua oară, 1659—1668; Teodosie 1, 1669—1673; 
Dianisie I, 1673; Varlaam II, 1673; Teodosie I a 
doua oară, 1679; Antim II Ivireanul, 1709; Mi- 
trofan II. 1716; Daniil II, 1720; Ştefan II, 1732; 
Neofit 1,1738; Filarel I, 1654^-60; Grigorie II, 
1760—87; Cosma, 1787; Filarel II, 1792—93;Do- 
sileiu, 1793—1810; Ignaiie, 1810; Nectarie, 1812; 
DionUie II, 1819—21; Grigorie IV, 1823—34;

Neofit II, 1834—49; Nifon. i850—75; Calinic UN6- 
Miclescu, 1875—86; losif II Gheorghian, 1886— ■ ■ •.i i 
93; Ghenadie Pelrescu, 1893—96; losif II, a doua ‘
oară, 1896—1909; AtanasU, 1909—1911; Canon 
1912—1919; Miron, 1920.

UNGUHţîNI ® circumscripţie com. jud.
Tecuciu cu 8 sate (1929). K ® staţie c. 1. jud. Bo
toşani linia Iaşi—Todireni—Dorohoiu la 1 km. 
de satul Ungureni-Ciulei.

UNGURI wm- UNOABIA.
UNGURIANU EHANOIL (tl929), om politic 

şi scriitor român din Banat. Incepind de'la 1875, 
a fost In primele rlnduri ale luptătorilor naţiona
lişti. A condus internatul gimnaziului roman din 
Timişoara, a înfiinţat banca „Timisana”, ziarul 
„Dreptatea” ş. a., a îngrijit de funuaţiunea Mo- 
cioneştilor, a înfiinţat o fundaţiune pentru aju
torul şcoalelor şi bisericilor In 1912 cu 500.000. co
roane. După unire s’a ocupat de organizarea că
minelor de ucenici din Timişoara. A scris; Trecu
tul Timişoarei şi Istoria aclivilăiii politice a Ro
mânilor din Ardeal şi Ungaria.

mnoNişTi, numire dată partizanilor unirii prin
cipatelor în epoca în care s’a pregătit' acest eve
niment (1856—59), termen întrebuinţat mai ales 
in Moldova, unde exista şi un număr restrlns, de 
adversari (anti-unionişti).

UNJBEA, foaie bisericească politică, apare în 
Blaj de la 1891. E organul oficios al mitro
poliei.

UHUtEA ou BOMA, act religios-poUtic, făcut prin 
încheierea sinoadelor preoţeşti ale Românilor or
todocşi din Transilvania în 1698 şi 1700 sub pre
zidenţia mitropoliţilor Teofil şi Alanasie. După 
unii istorici, redactarea actelor făcută In sinoaae 
se deosebea de acea din comunicările adresate 
Papei: către Români condiţiile erau uşoare, către 
Papa se arătau mai grele, ca să-i lase iluzia unei 
depline catolicizări. Cu toate acestea unirea cu 
Roma n’a fost primită de tot poporul românesc 
din Transilvania, ci- numai de o minoritate. De 
atunci s'au despărţit Românii de acolo In două ' 
confesiuni ce-poartă numele de greco-caloUei sau 
uniţi (cu centrul In Blaj) şi greco-orienlali sau 
neunili (cu centrul în Sibiu).

UHIREA PBJHCITATELOR s’a făcut in principiu 
prin voturile divanurilor ad-hoc din Muntenia şi 
Moldova (1857). Convenţiunea din Paris din 1858 
a admis numai titlul de „principate-unite”, dar 
a impus fiinţa a doi donmi, două guverne, etc. 
şi o comisiune centrală ia Focşani cu membri 
din ambele ţări. Alegerea Iui Cuza şi In Bucureşti 
(24 Ianuarie) a fost numai o unire personală, pe 
care puterile europene n’au recunoscut-o ca. reală 
dectt la 12 Decembrie 1861, dar cu Uliul provizoriu 
plnă la sflrşitul domniei lui Cuza. De aceea la ve- - 
nirea Domnului Carol în 1866 chestiunea s’a pus 
din nou de către Austria şi Turcia, dar fără rezul
tat şi astfel a rămas definitivă.

UHIBBA FBOVIHCnLOR ROMAHEŞTI CU VEcmUL BB-
oAT s’a făcut în timpul şi după războiul mondial 
în modul urmtăor:

Basarabia. După ce revoluţia rusă (Martie 1917) 
proclamă libertatea tuturor popoarelor stăpinite 
de fostul imperiu. Românii din Basarabia, îngri
joraţi de soarta lor, formează un comitet central, 
care convoacă un congres ostăşesc moldovenesc In 
Chişinău (Octombrie 1917). Acesta proclamă au
tonomia teritorială şi politică şi hotărâte să se 
facă o Adunare numită Sfatul Ţării. Sfatuf 
acesta declară Basarabia independentă sub nu
mele de Republică federativă moldovenească con
dusă de un Consiliu de directori [Decembrie 1917). 
Produclndu-se turburări mari In Rusia, bolşevici 
nu aprobă măsurile luate de Români şi In Ia
nuarie 1918 ocupă milităreşte Cbişinăul. Alund 
Sfatul Ţării cere-ajutorul armatei române, can.
11 dă, Irimiţlnd trupe spre a restabili ordinea şi a 
da putinţă locuitorilor să decidă pentru viitorul 
provinciei. AstfeLSfatul Tării votează (27 Martie 
1918) unirea eu Regatul României şi la 9 Aprilie 
doi reprezentanţi ai Basarabenilor (I. Incnleţ şi

Ch. Adamesco. Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1921



u N |.D. Giugureanu) intra ca miniştri de stat tn gu- 
I IMP vernul României, prezidat atunci de Al. Margbi- UIMC loman.

BDooTina. La 27 Octombrie 1918 reprezentanţii 
partidelor politice din Bucovina se adunâ In Cer- 
nâuţi şi, declartndu-se Adunare constituantă, ho
tărâse unirea cu celelalte ţari româneşti Intr’un 
singur stat naţional independent, ipstitue un Con
siliu naţional de 50 membri, care deleagă pute
rile unui Comitet executiv. La 6 Noembrie nume
roase cete de Ucrainieni ocupa palatul guvernato
rului. Comitetul cerc ajutor armatei române, care 
soseşte tn ziua de 8 Noembrie. Atunci se constitue 
un guvern al Bucovinei. In ziua de 28 Noembrie 
1918 se aduna nn Congres general (cu reprezen
tanţi ai tuturor naţionalităţilor) şi se votează 
unirea necondiHonată a Bucovinei cu ţara mama. 
Se asociază şl Polonezii şi Germanii.

Transilvania. Dupa ce Împăratul Austriei a dat 
proclamaţia sa prin care dădea drept popoarelor 
din imperiu să aibă guverne jpropril, Comitetul 
executiv al partidului naţional din Transilvania 
se adună la Oradea (12 Octombrie 1918) şi de-' 
cide ca deputaţii români să aducă la cunoştinţa 
Camerei ungare că Naţiunea română se declară 
independentă. Apoi la Arad comitetul partidului 
se constitue tn Consiliu naţional rornân, recu
noscut de comandanţii militari unguri. Ctnd se 
produce revoluţia în Budapesta (finele lui Oc
tombrie), Consiliul naţional organizează gărzi 
naţionale tn diferite oraşe, precum făcuse şi ce
lelalte naţionalităţi. Produetndu-se ciocniri între 
gărzile ungureşti şi cele româneşti. Consiliul na
ţional cere guvernului din Pesta să aprobe ca 
Transilvania să fie guvernată de' el, garanttnd 
respectarea drepturilor Celorlalte naţionaltiăţl. 
Cererea e respinsă, şi la 15 Noembrie Românii se 
declară deslegaţi de orice legătură cu Ungaria şi 
pentru că locuitorii paşnici se găseau sub teroarea 
gărzilor ungureşti. Consiliul trimite un delegat 
la Iaşi ca să ceară ajutorul armatei române. 
,\poi convoacă o adunare naţională la Alba-Iulia 
pentru 1 Decembrie 1918." Răspund 1228 depu
taţi din 130 de cercuri electorale şi se votează 
unirea Românilor din Transilvania, BanatşiŢara- 
Ungurească cu România.

După acest act, la 17 şi 18 Decembre 1918 intră 
ca miniştri de stat tn guvernul României prezidat 
de Ion I. Brătianu trei reprezentanţi ai Transil
vaniei (Al. Vaida-Voevod, V. Goldiş şi Ştefan 
Cicio-Pop) şi doi ai Bucovinei (I. Nistor şi lancu 
Flondor). Acesta e cel dintliu minister al Româ
niei întregite. .

Voturile date de cele trei pro'vincii reunite cu 
patria-mamă au fost ratificate de Parlamentul ro
mân tn ziua de 29 Decembrie 1919, fiind prim- 
ministru Al. Vaida-Voevod, prezident al Camerei 
N. lorga şi al Senatului Paul Bujor.'

iiMivMnmTATUA T.TBgni înfiinţată în anul 1914 
Organizează In Bucureşti şi în diferite oraşe din 
ţară conferinţe şi cursuri.

-UMiVEUfiiTATEA poPtTLABÂ, înfiinţată tn Vălenii- 
de-Munte de Nicolae lorga In anul 1908, organi- 
zează cursuri de vară.

UNIVERSITĂ.ŢI VECHI ŞI VESTITE IH EDBOPA.
Istoria propriu zisă a universităţilor începe în 
sec. xii. Cea mai veche în BoUmia sau tn Salemb 
(1150), după care urmează: Oxford, 1249; Paris, 
1253; Fraga, 1348; Viena, 1365; Heidelberg, 
1386; Colonia, 1388; Erfurt, 1392; Leipzig, 1409, 
etc. _____

'UNIVERSITĂŢI IE BOMâEiA. Cursurile uni
versitare au început sub formă de cursuri speciale , 
făclnd parte din organizaţia Academiei Âiihăi- 
lene (tn Iaşi) şi a Cola/iului Sf. Savn (In Bucu
reşti). De acolo s’au desfăcut luînd, existenţă se
parată: în Iaşi tn 1860. în Bucureşti în 1864.

Astăzi (1926) Universitatea din ImI are 4 facul
tăţi : de drept cu 16 profesori şi 2 conferenţiari, cu 
1811 studenţi; de litere fi filozofie cu 16 profesori 
şl 1 conferenţiar, cu 548 studenţi; de stiinte cu 
22 profesori cu 28 conferenţiari, cu 1089 studenţi;

de rnedttină si farmacie cu 24 profesori şi 4 con 
ferenţiari, cu 1299 studenţi. Din anul 1927 s'a 
înfiinţat şi o facultate de teologie cu sediul în 
în Chişinău, dar fşce parte din această Univer
sitate.

Universitatea din Baonmstiare (1930) 7 facultăţi: 
de teologie cu 11 profesori, cu 1135 studenţi; de 
drept cu 24 profesori şi 9 conferenţiari, cu 8.825 
studenţi; de filozofie si litere cu 26 profesori şi 
15 conferenţiari, cu 6652 studenţi; de ştiinţe cu 
24 profesori şi 21 conferenţiari, cu 3.167 studenţi; 
de medicină cu 32 profesori şl 47 conferenţiari 
cu 1772 studenţi; de farmacie cu 4 profesori şi 
9 conferenţiari, cu 995 studenţi; de medicină ve
terinară cu 12 profesori şi 2 conferenţiari, cu 326 
studenţi.

Universitatea din cmi, înfiinţată sub regimul 
stăplnirii ungureşti, a fost declarată românească 
în 1919. Are (1929) 4 facultăţi: de drept cu 12 pro
fesori şi 1079 studenţi; de medicină şi farmacie 
cu 23 profesori şi 4 conferenţiari, cu 778 stu
denţi; de Itlere si filozofie cu 26 profesori şi 5 
conferenţiari, cu 709 studenţi; de ştiinţe cu 23 
profesori şi 3 conferenţiari, cu 455 studenţi.

Universitatea- din ceroAnti, înfiinţată sub re
gimul stăplnirii austriaca în 1875, a fost declarată 
românească în 1919. Are (1928) 4 facultăţi; deteo- 
ioijie Cu 7 profesori şi cu 153 studenţi; de drept 
cu 15 profesori şi cu 491 studenţi; de filozofie şi 
litere cu 17 profesori şi cu 371 studenţi; deftiihţe 
ou 13 profesori şi 3 conf. şi ou 217 studenţi. •

umiveusitt colleoe, institut de studii superi
oare în Londra, fundat tn 1827 de către Heniry 
Brongham, Tfomas Campbell şi J. Benlham.

mnvEBSnL, ziar de noutăţi, cultură şi literatură; 
a apărut tn Bucureşti între 1485—48 sub redacţia 
profesorului de geografie losif Genilie.

mnvEBSDii, ziar de informaţiuni şi politică, apare 
In Bucureşti din 1884; întemeiat de L. Cazza- 
villan. Azi e director Steliati Popescu.

yPSAT.A, oraş tn Suedia; 29.512 loc. Univer
sitate fondată în 1477.

UB ALT, .şir de munţi Intre Europa şi Asia, 
lung. 3.700 km.; vlrlul cel mai înalt 1.688 m.

URBANO H, al 165-lea papă al Romei, 1088— 
1099, propuse întreprinderea primei cruciade.

URBpîO, oraş în Italia; 20.000 loc.; patria 
lui Rafael.

UKŞCHE HESTOB, boer român, tatăl lui Gri- 
gore Ureche. A trăit în ultimii ani ai sec. xvi şi 
începutul sec. xvu. Unii istoriografi români i-au 
atribuit cronica rămasă cu numele de Ureche
(■V OBIOOBE ITBBCHB).

URECHE OBIOORE (*ca. 1590 tea. 1646), boer 
moldovean. El ocupă diferite funcţiuni însemnate 
In ţară, ajunglnd pînă la demnitatea de mare vor
nic al ţării de jos. Sub numele lui s’a transmis o 
importantă lucrare, socotită drept cea mai veche 
cronică scrisă româneşte In Moldova şi intitulată: 
Domnii.ţării Moldovei si-viaţa lor. Ea e făcută 
după scrieri streine, cu deosebire polone, după 
cronici interne scrise în slavoneşte şi, tntr’o mică 
măsură-, după tradiţiune. Unii istorici au atribuit 
cronica aceasta lui SimiOn Dascălul, care ar fi 
prelucrat manuscrisele lui Ureche. Această cro
nică a fost pubiicată Intliu de M. Kogălniceanu 
(tn colecţia sa); apoi de C. Giurescu (sub nu
mele lui Simion Dascălul)

URECHŞŞTI © corn. rur. jud. Rtmnicu-Sărat, 
plasa Plăineşti; 2.370 lo'c. Circumscripţie comunală 
ou 16 sate (1929). 1| ® staţie c. f. Ungă Adjud pe 
linia Galaţi—Mărăşeşti—TIrgu-Mureş.

URECHXA oeoboe, fost profesor la Facultatea 
de,drept din Iaşi (1867).

URţlCHIÂ EBBŢOB ('1866tl931), inginer şi 
scriitor român. A fost profesor la şooalele speciale 
inginereşti, membru ai Ateneului Român. A pu
blicat, pe lingă opere de anMiaiitata (între cari un 
curs de Geometrie descriptivă, 1893), scrieri de 
popniarimie ştiinţifică [Căruţa poştei, 1907, Dru
mul Braşovului, 1913, Umbletul pe jos, 1916, Dragi 
să ne fie munţii, 1916, Prietenele noastre păsările
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1923) şi cârti pentra oopll (Gize,11909, Zîmbetele pă- 
mlntului, 1925, Săculeţul de poveţe al cercelaşului, 
1920). ■ H

URţiCHlâ. VABILB A. (*1834tl901), istoric ro
mân. La Începutul activităţii sale şe 
numea Yastle Alexandrescu. După 
studii universitare In Spania, a fost 
numit profesor în Iaşi. A debutat ca 
scriitor in 1851 prin nuvela traduse:
Grinda de aur. A fost Înainte de 
unirea definitivă, director al Invăţă- 
mlntului In Moldova şi aavut acolorol 
important In organizarea şcoalelor. ,i 
După unire, a trecut în Bucureşti >; 
şi a avut şi aici multă vreme aceleaşi 
Însărcinări. In această epocă ă pu
blicat: Anuarul generalul iristruc- v. A. Urechiă 
tiunii, 1863—68; Almanahul Cul
telor, 1867; Şcoalele săteşti în România, 1868; 
Localurile de şcoli săteşti, 1868; apoi cărţi didac
tice de istorie pentru şcoalele primare şi secun
dare. Tot atunci a Întemeiat revistele instrucţiu
nea publică, 1860, Ateneul român, 1860, Adunarea 

- .latională, 1869,'a luat parte al fundarea ziarului 
Zimbrul şi a continuat a fi colaborator clnd a fu
zionat cu , Steaua Dunării” a lui Kogălniceanu. 
tn timpul locotenenţei domneşti, ca director In 
rmjisterul de instrucţie al lui C. A. Rosctti, s’a 
ocupat de creaţiunca Societăţii academice, fiind 
şi'el Intre membrii fundatori. Numit profesor la 
Uni-versitatea creată în Bucureşti (pe la 1864), 
el a continuat plnă la sflrşitul vieţii a preda istoria 
Românilor şi istoria literaturii române. Pe lingă 
conferinţe şi broşuri răslcţe (Clasicism, romantiSm 
si realism, 1865, Cronicile noastre, 1865, Fabule, 
1866, Lirnba friulană, 1868), a tipărit un curs (ne
terminat) de istoria literaturii române, 1885, de 
Istoria Românilor în 13 volume (cu documente), 
(1881-^1902), şi Istoria şcoalelor In 4 volume (cu 
documente) plnă la 1864. Ca om politic, a fost 
deputat, senator, ministru de instrucţie (1881) şi 
a publicat discursuri, interpelări, proecte de legi 
ş. BL. A donat oraşului Galaţi biblioteca sa şi co
lecţia de documente. A fost prezident al Ligii 
culturale. A editat operele lui Miron Costin (1886), 
Cronica Stolnicului Dumitrăche (1887), Codex 
Bandinus (1893), etc. La Începutul activităţii sale 
a publicat şi nuvele, piese de teatru, ş. a. şi In 
1898 o colecţie de Legende române, cele mai multe 
citite tn conferinţele ce făcea In ţară ca să strlngă 
fonddri pentru statua lui Miron Costin, care s’a 
ridicat în Iaşi. A fost unul din Întemeietorii Ate
neului Român din Bucureşti.

URI, unul din cele trei cantoane cari fură slm- 
burele confederaţiei elveţiene.

URICABUL AZENTE •«- AZENTE.
URICHENI (sau UBECHENi), com. rur. jud. 

Neamţ, plasa Cetatea-Neamţului; 2.500 loc. După 
legea 1929, sat circ. com. Răsbocnl.

URliA'ţ'I, com. urb. jud. Prahova, plasa Cri- 
cov; 5.000 loc.

URLE.^CA, staţie c. f. jud. Brăila, Intre 
Făurei şi Brăila pe Unia Bucureşti—Galaţi.

URLUţlNI, com. rur. jud. Teleorman, plasa 
Bălăci; 2.200 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Mozăceni.

URLVIUL, rlu jud. Olt şi Teleorman; se varsă 
în Călmătuiu.

URQUHARD [Orkert] david (*1805 fl877), 
om politic englez. După ce a luptat alături de 
Byron pentru independenţa Greciei, a fost numit 
secretar la ambasada din Constau linopol şi a de
venit amic al Turcilor, a publicat o carte despre 
Turcia şi resursele ei şi, fiind rechemat de guver
nul său, a început ca deputat o campanie contra 
Rusiei şi prin ziarul său Portofolio a pregătit 
schimbarea de opinie In ţara saprin care se ajunse 
Intr’o zi la o coaliţie cu Tur6ia şi la războiul Cri- 
meei.

URSIANTU VALEBIAN C1845ti926), jurist ro
mân. A fost profesor de drept natural si dreptul 
ginţilor la Universitatea din Iaşi (1880), apoi la

t

cea din Bucureşti (1883). A fost . deputat şi sena
tor.

ţlRSU lOAN (*1875tl9251, profesor de istoria 
Românilor la facultatea de Utere din Iaşi, apoi la 
cea din Bucureşti; membru corespondent al Aca
demiei Române (1910). A debutat cu articole In 
„Junimea literară” din Cernăuţi In 1906. A pu
blicat o. serie de monografii despre politica lui 
Petru Rareş (Viena, 1908), a regelui Franţei Fran- 
şois 1 (Paris, 1908), despre bătăliile de la Obertin 
(1913), de la Cîmpul pînei (1913), despre Ştefan 
cel Mare şi Turcii (1914) şi lucrări mai generale 
(despre Ştefan cel Mare, despre Concepţia isto
rică). In epoca neutraUtăţii şi după războiu, mai 
multe broşuri de propaganda naţională In Bucu
reşti, In Iaşi şi în Paris, Intre cari: Pourquoi la 
Roumanie a fait la guerre.

UHSU-DE-MARGINE DAVID BABON (*1816 
tl897), ofiţer român In armată austriacă. A luptat 
In 1848—49 contra Ungurilor; In 1859 a partici
pat la războiul din Italia, distingtndu-se la Solfe- 
rino; In 1866 la războiul cu Italia, distlnglndu-se 
Ia apărarea insulei Lissa.'Cu toate aceste fapte, nu 
Inaintă declt plnă la gradul de colonel şi In 1867 
fu scos la pensie. De atunci s’a consacrat intere
selor poporului său. A lucrat la conducerea Astrei, 
a fost Intre Întemeietorii băncii ..— -‘ia.,. 
Albina din Sibiu şi a lăsat prin 
testament toată averea pentru 
a se da ajutoare studenţilor 
români.

URUGUAY, stat (republică)
In America de Sud, între Bra
zilia, Argentina şi Oceanul At
lantic; supraf. l'/9.0(X) km. p.,
1.762.000 loc. Densitatea pop.
9,8. Cap. Montevideo. Prezi- 
dentul actual e Juan Câmp iste- '
guaj/. A fost descoperit pelal516 Baron D. Ursu. 
şi ocupat de Spanioli In sec. xvii. La începutul 
sec. XIX teritoriul lui a fost ocupat In parte de Por- 
tugezi, în parte de Brazilia. După o revoluţie şi 
după un războiu Intre Argentina şi Brazilia, in
dependenţa ţării a fost recunoscută tn 1827. De 
atunci au urmat multe războaie externe şi lupte 
civile, altemtnd cu epoci de linişte (••- harta Ame- 
ricei):

URUSOV FRINŢ, om politic rus. In 1854 a fost 
numit ■vice-preşedinte al guvernului instituit de 
Ruşi In Moldova clnd au ocupat-o la Începutul 
războiului zis al Crimeei.

URVţŞ, staţie c. f. jud. Bihor Intre Holod şi 
Beiuş pe linia Oradea—Vaşcău.

URZICţlNI, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa 
Urziceni; 4.500 loc. Staţie o. f. linia Ploeşti—Slo
bozia. A fost capitala judeţului plnă In 1832.

URZIcyŢA, com. rur. jud. Dolj, plasa BIrca; 
2.702 loc. Circumscripţie comunală cu 9 sate 
(1929).

ySEDOM ouiDO (*1854tl925), amiral ger
man. In timpul marelui războiu, a avut comanda 
flotei care a oprit trecerea prin Dardanele.

ySKttB (scoFLlE), oraş In Iugoslavia (Macedo
nia), pe Vardar; 70.066 loc. Are o Facultate de 
filologie şi Istorie. A foSt capitală sub liiip. Mi- 
liutin.

USPyNSCA, com. rur. jud. Cetatea-Albu, 
plasa Sărata; 2.841 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Bairamcea.

ySTEA, com. rur. jud. Orheiu, piasa Criuleni; 
2.056 loc. După legea 1929, sat circ. com. Criuleni.

yTICA ® oraş roman, fost fenician, In Africa. 
Aci se ucise Caton. U ® azi, oraş In Statele-Unite 
(statul New-York).

UTOPIA, numele unei insule Închipuite, In caro 
Thomas Morus pune sediul statului perfect pe 
care-l construeşte In cartea sa: Utopia tm- Horas.

yTRECHT, oraş în Olanda; 148.610 loc. Are o 
Universitate din 1636, o catedrală din 1262. Aci 
s’a Încheiat pacea care a sDrşit războiul pentru 
succesiunea Spaniei (1713).

UWAROFF APEZEIBEHOHEIEVICI (*181811885),

URE-
UWA
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uz- arheolog rus. Membru onorar al Academiei Ro-
uzu mâne (1871).

UZ, rlu, afl. al Trotuşului, jud. Bacău. Pe valea 
acestui rlu şi în jurul satului Poiana-Uzului s'a 
dat, în ziua de 27 Octombrie 1916, o luptă între 
trupe austriace şi româneşti. Inimicul voind să 
treacă hotarul, a obţinut întîiu o câştigare de teren, 
stabiiindu-se Intr’o poziţie bine întărită, dar apoi 
a fost nevoit să se retragă.

UZINELE DE FIER ŞI DOMENIILE DIN REŞIŢA, socie
tate înfiinţată In 1920 prin aportul social al so-

cietăţii austro-ungare de căi ferate. Sediul în Bu
cureşti. Instalaţiiie şi proprietăţi la Boaţa, Mora- 
vi(a, Dognecea (mine de fier). Anina, Secul Do- 
mani (părbuni), Ciclova şi Sasca(aramă), Moldova- 
Nouă (aramă şi pirită de fier), Delieneşli (uzine), 
Armeniş (fier), Beşiţa (uzine), etc. Gonstrueşte 
locomotive, vagoane, etc.

UZUN-HASAN, şah al Persiei (sec. xv). 
Inimic ai Turcilor, s’a aliat cu diverse state creştine 
contra lor. A trimis un sol la Ştefan cel Mare 
(1474).
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rohONfi)1 (niHEnlCA).

VAG9UERIE [vacri] AUGUSTE (*181911895), 
Eiarist şi scriitor francez. Trad. rom. Ades bărbatul 
schimbă (de T. M. Stoenescu).

VAGUFURI (se scrie şi vak...), In Ţurcia, pro
prietăţi aie fundaţiunilor religioase sau de bine
facere.

VAGZ [vaţ] (germ. veitzen), oraş în Ungaria, 
pe Dunăre, la N. de Budapesta; 19.000 loc. Aci 
era un penitenciar, în care au fost închişi mulţi 
oameni politici români în timpul regimului un
guresc.

VAD ® corn. rur. jud. Bihor, plasă Bratoa; 
8.050 loc. H ® corn. rur. jud. Maramureş, plasa 
Şugătag; 2.008 loc. După legea 1929, circ. corn. 
eu 2 sate. ţf ® fostă mănăstire în jud. Someş (pe 
Someş), unde Ştefan cel Mare înfiinţă 6 episco
pie (ca. 1475), care ţinea de nnitropolia din Su
ceava.

VAD rus, personaj din comedia lui Moliâre: Les 
femmes savanlesi x

VADUL LUI VODĂ, com. rur. jud. Lăpuşna, 
pe malul Nistrului'. Aci era staţia de plecare a 
vapoarelor pe Nistru.

VAXDA-VOEV9D ALEXANDRU (*1872), medic
?i om politic român. Născut în Transilvania, a 
ăcut studii la Braşov şi la Viena; a fost între or

ganizatorii mişcărilor studenţeşti din acest din 
urmă oraş în timpul cînd deputaţiunea română 
a venit ca să prezinte împăratului memorandul; 
In 1906 şi 1910 a fost ales deputat în Camera Un-
fariei, unde a susţinut drepturile Românilor. La 

8 Octombrie 1918 a prezentat moţiunea prin care 
Naţiunea română se declară de sine stătătoare în 
Ardeal, Banat şi părţile ungurene. După Unire, 
a fost preşedinte al Consiliului în 1919 şi delegatul 
României la conferinţa de pace.

VAIDEENI, com. rur. jud. Vîlcea, plasa 
Horez; 2.249 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Horezu.
ţjPVAILLANT [valan] I. A., profesor şi scriitor 
francez. A venit în Bucureşti pe la 1829, a trMt 
mulţi ani în ţara noastră, avlnd legături de prie
tenie cu partidul naţional In formaţie pe la 1840. 
Atunci a fost nevoit să se întoarcă în patria sa.

A mai revenit în epoca unirii principatelor, apoi 
s’a înlors iar în Franţa. In 1871 era în viaţă. 
A publicat cărţi didactice (o gramatică română 
pentru uzul Francezilor, 1836, 1840; un vocabular 
româno-francez, 1839), mai multe broşuri poli
tice, unele cu privire la drepturile Românilor, o 
colecţie de poezii satirice (La lanterne magique, 
1868) cum şi două lucrări foarte importante: un 
studiu asupra latoriei, limbii, geografici fizice a 
poporului român (La Românie, 3 voi. Paris, 
1844) şi o colecţie de poezii traduse sau imitate după 
româneşti (Poisies de la langue d’or, Paris, 1851). 
E interesant numele ce dă limbii noastre, mai in
teresant e numele ce dă ţării şi faptul că susţine 
stăruitor ideea înfrăţirii Românilor din toate pro
vinciile româneşti.

VAISAL, com. rur. jud. Ismail, plasa lalpug; 
3.720 loc. După legea 1929, sat circ. com. Taş- 
Bunar.

VALAH, nume dat poporului român în dife
rite limbi streine plnă pe la jumătatea secolului 
XIX. Originea acestui cuvlnt se găseşte în vechia 
germană, în care valah serveşte pentru a arăta 
pe un locuitor dintr’o provincie romanizată sau 
pe un Roman. Faptul că Germanii şi, după ei. 
Slavii, Grecii ne-au dat nouă o numire aproape 
identică cu aceea pe care au dat-o Italienilor, este 
o recunoaştere indirectă a originii noastre In vre
muri în cari chestiunea nu se discuta încă In mod 
ştiinţific.

VALAHIA, nume dat de streini şi apoi între
buinţat’lntr'o vreme şi de Români pentru prin
cipatul Tării-Româneşti sau Munteniei.

VALByDEA, numele artistic al lui ster an io- 
NESou (*1859 ... ), sculptor român. A studiat la 
Paris, Roma, Florenţa. Op. mal cunoscute: Mi- 
haiu Nebunul (Pinacoteca Statului), Gladiatorul 
(A'teneul Român).

VALGH FIDELIU (*1830tl904), pictor român.
VALEA, fostă mănăstire în jud. Muşcel.
vat.f.a-AT.rA , altă numire dată localităţii 

Răzljonii un'de s'a dat faimoasa luptă a lui Ştefan 
cu Turcii (•*- bAzboeni).

VAT.F.A-GAT.UftĂRF.ASCA, com. ruT. jud
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y A Prahova, numeroase plantaţiuhi de vie, care In-
\tAo cepe regiunea nunoită. Dealul-mare.
VAK V^EA GŞRBtTLUI, vale In munţii Praho

vei. Aci au lost lupte In timpul retragerii Româ
nilor din Transilvania la finele lui Octombrie şi 
Începutul lui Noemhrie 1916.

V^liEA DRĂGANULUI, corn. rur. jud. Cluj, 
plasa Crişului; 2.106 loc. . '

V^iliEA L.^gA ® munte jud. Prahova. H 
® corn. rur. jud. Turda, plasa Luduş, 2.876 loc. f 
® staţie c. f. linia Ploeşti—Braşov, aproape de 
Sinaia.

VALEA LUI MIHAJU, com. rur .jud. Sălaj, 
plasă Valea-lUi-Mihaiu; 7.875 loc. Mine de man- 
gan. Staţie c. f. '

VALEA NEAGRA, schit de călugări, jud Putna, 
lingă satul Herăstrău; fundat pe la 1755 de nişte 
călugări ruşi de la Poiana-Mărului.

VALEA-PERJEI-NOUA, com. rur. jud. Ti- 
ghina, plasa Ciadlr-Lunga; 3.086 loc. După iegea 
1929, sat circ. com. Ciadlr-Lunga.

VALEA-REA, munte jud. Muscel.
VALEA-SEAcA, c. rur. jud. Clmpulung, pl. 

Hom’orului; 3.200 loc. După legea 1299, circ. c. cu
VALEA-STANCIULUI, com. rur. jud. Dolj, 

plasa Glngeova’; 2.059 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Blrza. '

VALEA-STRÎMBAi com. rur. jud. Ciuc, plasa 
Ghcorgheni; 3.022 loc. După legea 1929, com. 
suburbană la oraşul Gheorgheni.

VALEVA, com. rur. jud. Cernăuţi, piasa Şipe- 
niţului; 2.280.loc. După legea 1929, circ. com. 
cu 3 sate.

VALENCIENNES [valansicn], oraş In Franţa; 
34.425 loc. Vestit pentru fabricile de dantele.

VALENS PLAvnrs (t378), împărat roman. Aso
ciat ia domnie cu fratele său Valentmian. A fost 
ucis Intr’o iuptă cu Ostrogoţii la Adrianopol.

VALENTINEANU lOAN (*18341-1910), ziarist 
român. A luat parte, fiind şcolai*, la mişcarea dm 
1848. In 1859 a fondat ziarul Reforma, a publicat 
ctteva pamfiete {Biografia oamenilor mari scrisă 
de un om mic), broşuri despre chestiuni la ordinea 
zilei {Evreii in România, 1886) şi o biografie a 
lui Cîiza (1898).

VALENTINIAN 1 (FLAVIUS VALENTINlANUS)
(*3211375), împărat roman de la 364, asociat cu 
fratele său Valens.

VALERIAN (PUBLIUS LICDiroS VALERIANUS)
(t266), împărat roman 253—260. La început bme- 
voitor pentru crcştmi, mai tlrziu îi persecută cu 
cruzime. Avînd'războiUi ou. Perşii, a fost prins în- 
tr’o luptă şi a murit hi captivitate.

VALERItJS MAxmns (sec. I după Hr,), istoric 
roman. A lăsat o colecţie de povestiri anecdotice 
despre diferite persoane ilustre {Dicta et facla).

VALERY NiNi, artistă dramatică, a jucat în 
piesele lui Millo, Alecsandri ş. a. între 1848—52 
(Iaşi), 1852—59 (Bucureşti), 1859—1880(Craiova).

VALHALLA, paradisul, după mitologia scan- 
dmavă.

VALLADOLn>, oraş în Spania; 76.791 loc. 
Are o Universitate dm 1346.

VALMIEI, poet mdian, autorul poemei Ra- 
' majana. Nu se cunoaşte nimic despre persoana sa 

şi epoca în care ar li trăit.
VALOIS [valoa], regiune m Franţa, care a fost 

în vechime un stat feudal. Azi e împărţită între 
două departamente. De aci îşi trage origmea fa
milia cu acelaşi nume, care a dat Franţei un lung 
şir de regi Inceplnd ou Filip -vi (1328).

VALPARAţSO, oraş m Chile (America de 
Sud), port la Oceanul Pacific; 182.422 loc.

VAMA ® com. urb. jud. Clmpulung, plasa Mol- 
doviţa; 4.050 loc. K ® com. rur. jud. Satu-Mdle, , 
plasa Oaş; 2.361 loc. Staţiune bameară.

VAN WAN.
VANCEA lOAN (*182011892), mitropolit ro

mân unit. A studiat în Oradea şi Viena; a fost 
preoţit în 1845 şi.a mai studiat iarăşi în Viena, 
unde şi-a luat doctoratul în teologie. întors m

Mitropolitul

Oradea, a lost arhivar, profesor, sceretar episco- 
pesc, canonic, mspector şcolar, in 1865 fu numit 
episcop al Gherlei,,unde a Infimţat o tipografie şi 
a reorganizat seminariul. In 1868 
fu ales mitropolit. In 1869-70 par
ticipă la un conciliu la Roma, cu 
care ocazie celebră liturghia ro
mânească în biserica Sf. Petru.
Convocă mai multe smdade cu 
preoţi şi mireni, stărui pentru în
florirea învăţămrntului, mări clă
dirile şcolare dm Blaj şi lăsă toa- 
tă averea sa pentru lundaţiuni cul
turale.

VANDALI, popor barbar de ori
gine germanică. S’au coborît de 
la ţărmurile mării Baltice înDacia (409), de unde 
au trecut în Occident, s’au stabilit în Spania, apoi 
în Africa, unde au fundat un regat puternic, dis
trus de Belisariu (534).

VANDERBILT CORNELIUS (*179411877), fi
nanciar american, supranumit regele căilor ferate.

■VANDERVELDE EMILE (*1866), om politie 
belgian. Ministru in timpul marelui războiu. A 
vizilat Moidova în Maiu 1917 şi a fost primit 
oficial de Parlamentul din . Iaşi.

VANNyCCI PIETBO zis PERUGINO (* 144611524), 
mare pictor italian. A fost profesorul lui Rafael.

VANVES, oraş în Franţa, aproape de Paris 
16.000 loc.; liceu de băieţi ,,Mlchelet” cu o minu
nată instalaţie.

VAPEREAU [vap’ro] Lonis ("181911906), 
scriitor francez. Autor al cunoscutului dicţionar 
biografic universal, apărut In numeroase ediţium.

VARADIA, com. rur. în Banat, jud. Caraş, 
plasa Ora-viţa; 2.238 loc.

VARCOSI NicoLÂB (11782), profesor grec dc 
teologie şl fiiozofie hi Iaşi; a fost secretarul lui 
Gonstantm Moruzi.'

VARDALAH CONSTANTIN, profesor grec la Aca
demia domnească din Bucureşti şi director tn 
1805. Preda matematicile. Erbiceanu zice că a 
lăsat un manual de fizică.

VARDAR, fluviu în Macedonia; se varsă în 
Marea Egee (Golful Salonic); lung 311 km.

VARGA CATEBINA, femeie misterioasă, care 
pe la 1846—47 a fost un fel de cap al mişcărilor 
Românilor dm Munţii apuseni (Transilvania). A 
lost de multe ori arestată. Ţăranii îi ziceau: Doamna 
Munţilor.

VĂBIAŞ, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Periam; 4.230 loc.

VARLAAM, slint martir şi proroc prăznuit 
de biserica ortodoxă la 19 Noemhrie. A trăit m- 
tr’un sat pe lingă Antiochia; a fost un propagan,- 
dist energic, a suferit nenumărate chinuri, a fost 
ucis pe vremea persecuţiilor lui Diocleţian.

VARLAAM, egumen al măn. Glavacioc, epis
cop al Rirnnicului 1671—1673, apoi Mitropolit 
al Ţării-Româneşti pmă la 1689, clnd a fost scos 
din Scaun de partidul Cantacuzmeştilor. A tipărit 
Cheia înţelesului, tradus de mai multe persoane 
după cartea rusească a lui loanichie Galetovschi, 
tip. 1678. A organizat şi o tipografie In Bucureşti.

VARLAAM, mitropolit al Moldovei din anul 
1632 plnă ih 1655, retras la măn. Secu, odată cu 
căderea lui Vasiie Lupu, care-i era prieten. De la 
el ne-au rămas 2 lucrări: o Cazanie (tip. Iaşi 1643) 
şi o carte de polemică religioasă: Răspunsuri la 
catehismul calvinesc (tip. Suceava, 1645). Dm 
aceasta dm urmă se cunoaşte un singur exemplar 
tn col. Academiei Române. El este miţiatorul si
nodului ortodox din Iaşi, 1642.

VARLAAM DUMITRACHE (ţca. 179.5), cronicar 
muntean. A avut şi rol politic, ocupînd funcţiuni 
importante şi fiind trimis Intr’o delegaţie la Poartă 
m 1774 ca să ceară domn pămîntean. Se intitur 
lează mai des biv-vel-slolnic. Cronica sa cuprinde 
evenimentele de la 1769 la 1774; a lost pubhcată 
de V. A. Urechiă în 1889 (Analele Academiei).

VARLAAM ŞI lOASAF, Operă de' literatură popo
rană scrisă. E un roman de propagandă creştină
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ascetică,, în care se arată cum fiul unui împărat 
din India (numit loasaf) s’a făcut creştin pe ascuns 
prin lecţiile lui Varlaam şi cum a cOnvins şi pe 
tatăl său să lase împărăţia, a lăsat-o şi el şi a trăit 
în pustie. Opera se atribue Sf., loan din Damasc, 

. oare ar li scris-o în limba siriană şi s'ar fi tradus 
în multe limbi. Gaster crede că la noi a venit 
printr’un text slavoii tradus după greceşte şi 
l-a scris româneşte Udrişte Năsturel în 1648.

VARNA, oraş în Bulgaria, port la Marea Nea
gră; 50.819 loc. Staţiune balneară.

VARNAVA, sfînt apostol, prăznuit de biserica 
ortodoxă la 11 Iunie. N'a fost între cei 12, dar a 
lucrat din primele timpuri pentru propaganda 
Învăţăturilor dreştine. Despre el se vorbeşte în 
,,Faptele Apostolilor”. Viaţa lui este un lung şir 
de călătorii în diferite părţi: uneori avea succese, 
mărea comunitatea,oieştină, alteori era bătut cu 
pietre, gonit. Se zice că într’o asemenea împreju
rare a fost ucis în insula Cipru. Amic ou sf. Pavel, 
a făcut unele călătorii împreună cu el. Este patro
nul oraşului Milano.

VARNIŢA (D corn. rur. jud. Tighina, plasa 
Bulboaca; 2.668 Itfc. După legea 1929, sat circ. 
corn. Bulboaca. Act a locuit muit timp Garol XII.

1f (D sat jud. Putna, în regiunea Vrancei. în ziua 
de 30 August 1917 a' fost aci o luptă în care trupe 
româneşti au surprins pe cele germane cari voiau 
să treacă în Moldova (i^Muncel).

VARRO MABcus TERENTina (*ca. 114127 a. 
Chr.'), scriitor latin. A lăsat opere foarte variate: 
agricultură (De fe rustica), filologie (De Hngua la
tina); istorie, filozofie, etc.

VARŞOVIA tw WAB90VIA.
VARTÎG toma, scriitor român. A publicat tra

duceri, mai ales de romane sensaţionale, şi cîteva 
culegeri de povestiri şi anecdote populare, între 
1843—1883, primele la laşi, cele din urmă la Bu
cureşti.

VARTOLOMEU, sf-înt apostol prăznuit de 
biserica ortodoxă' la 11 Iunie. A trăit în apro
piere de Isus şi după înălţarea lui a predicat 
noua credinţă în diferite ţări; se zice că a ajuns 
şi în India; în Armenia a fost chinuit şi,ucis. Moa
ştele lui se păstrează într’o biserică; din Roma.

VARV,^RA (BABBABA), martiră (ţca. 240), 
ucisă, se zice, de tatăl ei, fiindcă se creştinase şi nu 
voia să se căsătorească. In Occident e patroana 
artileriştilor, fiindcă se zice că tatăl ei a fost ucis 
de trăsnet. Biserica noastră o prăznueşte la 4 De
cembrie.

VAS GHIDE NICOLAE (*1874tl907), psiholog 
român. Licenţiat în litere în Bucureşti (1896), a 
fost trimis ca bursier al 'Statu
lui la Pariş. Aci a lucrat cu 
d-rul Bourneville, apoi cu Binet.
A publicat (unele în colaborare 1, 
cu Tiâron, Vurpas, Toulouze): ./
Psychologie du râve (1902), Psy- V 
choldgiedudilire{i962),L’ana- ^ 
lysr, mentale (1903); a colaborat - 
la diferite reviste de specialitate, | 
a început publicarea unei biblio- 
grafii filozofice anuale {Index. Nicoiae Vaschide. 
philosophique), a luat-parte la 
lucrarea dicţionarului psichologic al lui Richet.

V.^SIGIU PAVEL (tl881), medic român în Tran
silvania. A condus revista Higiena şi şcoala, a 
tradus Macrobiotica lui Huffeland. A fost mem
bru al Academiei Române (1879).

VASILAŢI, sat în jud. Ilfov, plaâa Budeşti; 
3.056 loc. 'După legea 1929, circ. corn. cu 6 sate.

VASILGAXJ, corn. rur. jud. Soroca, plasa Văs- 
căuţi: 2.690’loc. După legea 1929, sat circ. corn. 
Ocolina.

VASţLE, preot în Ancira (f362), sfînt prăznuit 
de biserica ortodoxă la 22 Martie. Era un mare pro
pagandist în contra arianismului. In timpul lui 
Iulian ^postatul, împotrivindu-se măsurilor lui 
de restabilire a cultului păgln, a fost chinuit şi ucis.

VASILE CEL UABE (*ca. 32ât379), prăznuit de 
biserica ortodoxă la 1 Ianuarie. Era fiul unorpă-

TjyJEre avî'EfJS/iCr

Sf. Vasîle cel Mare 
(Dnpă „învăţătură pentru ispove* 

danie1' i8i3).

rinţi bogaţi, dar credincioşi. Copiii au fost cres
cuţi în principii austere şi unii din ei au locuri de 
frunte în istoria bisericii creştine. Sora lui, Ma- 
crina, a întemeiat o mănăstire; un frate al său 
este Grigore de Nisa. Vasile, a făcut studii la 
Cesarea, în Gonstantinopol cu Libanius, în Atena, 
unde s’a îm
prietenit cu 
3 f. Grigore 
din Nazianz.
Terminînd 
învăţăturile 
s’a întors în 
Cesarea unde 
a deschis o 
şcoală de re
torică; peste 
puţin timp se 
călugări- şi 
căiători prin 
locurile unde 
trăiau pust
nici şi călu
gări. Intor- 

cîridu'-se, se 
duse în Pont, 
unde mama şi 
sorasafunda- 
se o mănăstire 
de femei ;făcu 
şi el una de 
bărbaţi şi în
tocmi un re
gulament al 
vieţii mona
hale. Ordinul 
basilUiloT de 
la el îşi trage obirşia. Devenind episcop al 
Cesareei în anul 379, avu să lupte cu propaganda 
arienilor, cari erau susţinuţi şi de împăratul Va-- 
lens; el n’a cedat în nici o împrejurare, deşi a fost 
ameninţat cu chinuri şi moarte. Vasile a fost şi li
terat; a compus rnulte opere, între cari veştite 
sint Omiliile (în 1. greacă).

VASţLE EPlscoPtTLjAMABiBi (vilaetul turcesc Si- 
vas. Asia miqă),-sfînt prăznuit de biserica orto
doxă la 26 Aprilie. A fost decapitat şi corpul a- 
runcat în mare, unde a fost găsit de credincioşi 
şi îngropat. Tradiţia spune că au găsit capul lipit 
la loc.

VASILE LVPTJ, domn al Moldovei 1634— 
1653. De origine Grec din Albania sau poate Ro
mân macedonean grecizat. Tatăl său — îngropat 
în Tîrgovişte—dobîndise ranguri boereşti. El 
■vine la tron ajutat de mişcarea contra Greoilor; 
dar, devenind domn, spriji- 
neşte pe Greci poate tot atît 
cît predecesorii săi: închină 
biserici şi mănăstiri mănă
stirilor din Turcia, plăteşte 
din datoriile patriarhiei ş. a.
In dorinţa de a pune pe fiul 
său loan domn în Muntenia 
atacă pe Mateiu-Basarab, in 
două rînduri; dar este învins 
la Teieajen şi Ia Ojogeni. Mai 
tîrziu se împăcară şi fiecare 
zidi o biserică pe teritoriul 'lî: .
vecinului său. Lupu zidi bi- 
serica Stelea din Tîrgovişte. V“
în timpul domniei lui. Mol- v«siie Lupu. 
dova avu să sufere de năvă
lirile Cazacilor, conduşi de Bogdan Hmelniţki,carc 
doria ca fiul său Timuş să ia în căsătorie pe fiica lui 
Vasile (Ruxandra). Căsătoria se făcu. Liniştit din 
partea aceasta, el avu să sufere atacurile unei răs- 
vrătiri sub conducerea lui Gheorghe Ştefan, ajutat 
de Rakoczy, principele Transilvaniei, şi poate şi 
de Mateiu Basarab. învins în luptă, Vasile se refu- 
giă peste Nistru şi se întoarse cu ajutorul lui Ti
muş, goni pe uzurpator, dar, nemulţumit cu 
aceasta, intră în Muntenia şi avu nenorocirea

VAR-
VAS
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V#AS-3^^ ^ie învins în lupta de la Finta (17 Maiu 
« 1653) şi astfel Işl pierdu domnia. Ducîndu-se la 

VAU Constantinopol,stetecîtva timp la închisoare, apoi 
fu liberat, dar nu se mai întoarse în Moldova. 
Lunga domnie a lui Vasile este însemnată prin ac
tivitatea artistică şi literară ce se desfăşură în 
acest timp: se zideşte biserica Trei-Ierarhi, se re
formează şcoa'a din această mănăstire, se tipă
resc cărţi româneşti, se publică o condică de legi, 
etc.

VASILE mAbturisitorul, sfânt prăznuit de bi
serica ortodoxă la 28 Februarie. A combătut pe 
iconoclaşti; de acea, în timpul lui Leon Isauricul, a 
fost groaznic pedepsit; dar, scăpînd, după moartea 
împăratului, şi-a continuat propaganda:

VASILE-HAGI zis FRIOATOR (* 1813 tl887), 
negustor român. Născut în Bra
şov, a venit de copil în Galaţi 
şl a fost ucenic în prăvălia lui 
Hagi Tudor Braşoveanul. Adu- 
nlnd un mic capital, a deschis 
o prăvălie de peşte sărat, apoi 
de piei, lînă, etc., s'a dus la Ie
rusalim, casă fie şi el'hagiu. A 
continuat comerţul plnă în 1882, 
fiind furnisorul armatelor ruse- u • v ., 
şti în timpul războiului din Magi-va^ue. 
1877. A adus la sine şi pe un nepot {Dimilrie 
1 1900), care i-a continuat firma. Succesul lui a 
încurajat pe mulţi tineri Braşoveni să vie în Ga
laţi, unde au astăzi o bună parte a comerţului 
local.

VASILESCU CONSTANTIN (fi900) fost profesor 
la Şcoala de medicină veterinară din Bucureşti.

VASILESCU-KABPEN N. (*1870), inginer 
român. Profesor de electricitate şi rector al Şcoalei 
politehnice din Bucureşti; membru al Academiei 
Române (1923); ministru de Industrie în guver
nul prezidat de N. lorga (1931). A publicat articole 
în ,,Gompte-rend.u des sâances de l’Acadămie des 
Sciences” din Paris, „Journal de physique” din 
Tgurs, ,,Buletinul Soc. politehnice” din Bucu
reşti, ,,Bulletin de la section scientifique de l’A- 
cadâmie Roumaine” ş. a. Din volume cităm: 
Motor electric cu colector fig: (1912), Manual de 
electrotehnică generală (1927)'. ■

VASţLIU-NĂSTUREL lOAN (*1845t 1913), 
general român. Sublocotenent în 1866, general de 
brigadă în 1896. A luat parte la războiul indepen
denţei.

VASILţU-NĂSTUREL PETRU (*1854tl920) 
general român. A fost profesor la Şcoalele militare. 
Ofiţer de artilerie, a publicat cărţi de specialitate 
{Curs de balistică, 1885, Curs de artilerie, 1886, 
Descrierea turelelor model 1887, 1888, Balistica 
interioară, 1889); de istorie militată ( Op&raticms de 
V armie roumaine pendant la guerre de l’ Ind&pen- 
dance, 1880, Istoricul Pirotehnici, 1893), precum 
şi cercetări asupra eraldicei, decoraţiilor române, 
genealogici române (un tablou cu filiaţia domni
torilor Munteniei), etc. A fost în comitetul, de 
red a cţie al revisţei populare,, Albina’ ’.

VASLVIU ® jud. în Moldova; cap. Vasluiu; 
supraf, 2.260 km. p.; 135.077 loc. Are 4 plăşi;
1 corn. urb., 101 corn. rur; 10 grădini de copii, 179 
şc. primare rurale şi 4 urbane 
(1929) ; 11 cooperative cu capit. 
de 1.336.000 lei. Ţine de circ.
Curţii de apel din Iaşi; de epar
hia Episcopiei de Huşi. Are 4 
parohii urbane şi 87 rurale, cu 
un total de 144 biserici. U ® corn. 
urb. cap. jud. Vasluiu; 13.000 
loc. Staţie c. f. linia Bucureşti- 
Vasluiu-laşi. Are 4 biserici orto
doxe, 1 sinagogă şi 6 case de ru-’stema jud. Vaslui 
găciuni; liceu de băieţi, şcoală 
profesională de fete, şcoală comercială de băeţi 
şi scoală de meserii de băeţi. f ® rîu în Mol
dova. Udă jud. Iaşi şi Vasluiu şi se varsă In r. 
Blrlad. lîngă oraşul Vasluiu.

VASVARY PAL (PAUL) (*1826 tl848), profesor

şi om politic maghiar din Transilvania. In 1848, 
în fruntea unei iegiuni a atacat pe Moţi la Fîntî- 
nelo, dar a fost învins şi ucis.

VAŞCAu, corn. rur. jud. Bihor, plasa Vaşcău. 
Mine de mangan ş. a. Staţie c. f.

VATER JOHANN SEVERDf (* 1771 f 1826), teolog 
şi filozof german. Profesor la Halie şi la Jena. 
A continuat publicaţia lui Adelung Mithridates

-''K's t.
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Harta judeţului Vasluiu,

(1809—1817), dar vorbind despre limba română 
zice că trobue pusă alături de reto-romană, fiind 
o limbă romanică şl o studiază destul de amănunţit 
faţă de informaţiile ce putea să aibă atunci. A pu
blicat studii despre limbile ebraică, arabă, polonă

VATICAN, palatul papilor în Roma (adică' In 
statul papal, după tratatul din Iunie 1929, numit 
de la Lateran, caro a recunoscut existenţa acestui 
Stat).

VATRA, foaie ilustrată pentru familie, a apă-, 
rut în Bucureşti între 1894—1896, redactată de 
1. Slavici, 1. L. Caragiale şi G. Coşbuc.

VATRA DQRNEI, com. urb. staţie bâln. jud. 
Cîmpulung, plasa Dornei; 8.196 loc. (1919); 3 
bis. ortodoxe, 2 cătol. 1 unită; 2 şc. primare, 1 şc. 
inf. de meserii.

VATRA MOLDOVţŢEI, com. rur. jud. Glm- 
pulung, plasa Moldoviţei; 2,200 loc. După legea 
1929, circ. com. cu 2 sate.

VATTY, port în Insula Samos. Despre el 
vorbeşte loan Ghica în epistolele sale în cari 
povesteşte activitatea sa ca bei al insulei Samos 
(,,Găpitanul Laurent”).

VAŢA, staţie baln. jud. Hunedoara.
VAUBAN [vobau ] SEBASTIEN (*1633 fl707), 

inginer Şi mareşal francez, renuniit prin fprtifica- 
ţiunile ridicate în diferite puncte. A luat parte la 
toate războaiele lui Ludovic xiv.

VAUD [vo], canton din Elveţia cu locuitori 
francezi; 3.212 km. p., 317.498 loc. Cap. L'ausanne.

VA VIL A EPISCOP AL ANTIOBIEI BLARI (t250) 
prăznuit de biserica ortodoxă la 4 Septemibrie. 
A fost ales episcop în 237 şi a 
clrmuit cu demnitate. In timpul 
persecuţiilor lui Decius, a fost 
martirizat şi ucis.

VAZOV IVAN (*1850 tl921), 
scriitor bulgar; a publicat poezii, 
romane.

vAcAreîscu alexandru
(ALEcu) (tl838), scriitor român.
A lăsat poezii în manuscris, din 
cari s’au publicat parte de Gas- 
ter ş. a.

VĂCARESCU BARBU, boer Alecu Vacârescu 
român în Muntenia, ll găsim 
spătar în 1782, vistier în 1821, caimacam în 1827.

VACARESCU constantin (*1802tl887), om 
politic român. A fost prefect de judeţ, membrn 
la înalta Curte (plnă în 1858).
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lenache
Vâcarescu.

VAgARESGU elena (*1868), scriitoare, fiica 
diplomatului loan V&cărescu. A trăit cîtva timp 
tn Bucureşti, apoi s’a stabilit la Paris (1891). A 
publicat tn limba franceză poezii (Chanls d'au
rore, 1886, LueuTS et flammes), bucăţi de folklor 
românesc {Nuits d' Orient, 1907). E secretară a 
■delegaţiunii române la Societatea Naţiunilor; 

. membră onorifică a Academiei Române (1925).
VAgARESCU ienache (zis şi ienAchitA) (*ca. 

1730 tca .1799), om politic şi scriitor român. A 
fost vistier (1767,1774), spătar (1780,
1782). iarăşi vistier (1784), vornic 
(1787) mai tirziu mare ban; dar a 
avut şi momente toarte grele, fiind 
«xilat în 1770 — 1774 (la Braşov), 
apoi în 1788—1790 (la Nicopole, 
apoi la Rodos). Om învăţat, a cola
borat la condica de legi a lui Alex.
Ipsilante, a publicat una din primele 
uramalici româneşti (1787) şi a lăsat 
în manuscris o Istorie a împăraţilor 
clomani (publicată de Papiu Ilarian) 
şi o culegere de poezii. A avutdoifii 
acriitori: Alecu şi Nicolae.

VAcARESCU lOAN (iancit) (*ca. 1790tl863), 
scriitor român. A făcut studii în Viena (1804—

: 1815), a ocupat funcţiuni impor
tante începind din timpul lui 
loan Caragea (1815), a ajutat 
pe G. Lazăr ca să deschidă Aca
demia în 1818; în 1831 a pro
testat în contra Regulamentului 
Organic, fiind lege impusă de 
ocupaţia streină, şi a fost exclus 
din Adunarea obştească extra
ordinară. Era fiul lui Alecu, care 

- era fiul lui lenache Văcărescu.
El e autorul poeziei La pravila loan Vâcarescu. 
ţării, scrisă în 1818 cu ocazia 
publicării condicii lui Caragea. A tradus Brita- 
nicus după Racine (1827), Regulus (1832), Er- 
miona (1834) şi a publicat un 
volum de poezii (1848).

VAC ARESCU nicolae (t 1828), 
boer român. Autor de poezii, ră
mase în manuscris, publicate în 
colecţia Poeziile Văcăreştilor (Bibi.
Socec).

VAcARESCXJ TEODOR 0. (* 1842 
-1-1914), general şi ompoliticromân.
Fost elev al şcoalei militare din 
Berlin (ca. 1858) şi al facultăţii de 
litere de acolo, intrlnd în armata 
română, a fost sublocotenent In 
1861. Demisionat în 1864, s’a ocupat de po
litică, combătînd lovitura de stat. Prefect în 
1866, reprezentant al guvernului la Berlin în 
chestiunea căilor ferate (1870), agent diplomatic 
In Serbia (1871), mareşal al Curţii (1873), luă 
parte ia războiul independenţei cu gradul de că
pitan, apoi fu ministru plenipotenţiar la Bruxelles 
(1882), la Roma (1885), la Viena (1888), deputat 
şi senator în mal multe legislaturi. A fost membru 
fondator al Ateneului Român din Bucureşti şi a 
ţinut conferinţe. Opere pr. Luptele Românilor în 
resbelul 1877—78, Buc. 1886—87. Discursurile 
sale politice s’au publicat de B. Manglru în 
1915.

VAcAREŞTI © fostă mănăstire în cuprmsul 
muncipiului’ Bucureşti, zidită de Nicolae Mavro- 
cordat (terminat 1722). Astăzi e închisoare, f 
® staţie c. f. jud. Dîmboviţa, linia Titu—Tîrgo- 
vişte—Pietroşiţa, la 7 km. de Tîrgovişte.

VAdASTRIŢA, com. rur. jud. Romanaţi, plasa 
Dunărea; 3.763 loc. După legea 1929, sat circ. 
«om. Vişina-Nouă.

VAitoianU artur (*1864), general român. 
A fost ministru de interne în guvernele prezidate 

• de G-ral Coandă (1918) şi de Ion I. Brătianu 
(1918). prezident al guvernului de generali din 
1919 şi ministru de interne în 1922 (prez. Bră
tianu).

Nicolae
V ftcărescu.

vALiCANI, com. rur. jud. Timiş-Torontal, VAC- 
plasa Sînnicolaul-Mare; 3.404 loc. Staţie c. f. v/ca 

vAleni, schit jud. Argeş. VCO
vALENI © com. rur .jud. Ismail, plasa Reni;

2.205 loc. După legea 1929, trece la jud. Cahul, 
sat circ. com. Colibaşi. f ® com. rur. jud. VÎIcea, 
plasa Zătreni; 2.236 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Stoeneşti. t d) com. rur. jud. Muscel, plasa 
Goleşti; 2.752 Ioc. După legea 1929, sat circ. 
com. Malu-cu-Flori.

vAlşnii-DE-MUNTE, com. urb. jud. Pra-' 
hova, plasa Teleajen; 5.000 loc. Staţie c. f. linia 
Ploeşti—Văleni—Mlncciu. Aci este o Universi
tate populară, întemeiată de N. lorga, avind 
cursuri în timpul vacanţei de vară, şi o şcoală 
de misionare.

VARATIG, mănăstire de maici în jud. Neamţu. 
întemeiată de domnitorul Ieremia Movilă !n 1598 
ca mic schit, a luat proporţii importante mai tîr- 
ziu şi In 1807 s’a zidit o biserică mare.

VArAŞTI, sat jud. Ilfov, plasa Vidra; 2.952 
loc. Dup’ă legea 1929, circ. com. cu 4 sate.

VARBIEA, mănăstire jud. Prahova, zidită pe 
la 1533 de Spătarul Dragomir. Aci e mormîntul 
lui Laiot Basarab.

vARBILAu © com. rur. jud. Prahova, plasa 
Vărbilău; 2.'547 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Poiana Vărbilău. II ® rîu în jud. Prahova.

VANCICAUŢII-MARI, com. rur. jud. Hotin, 
plasa Suliţa; 2.630 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Costiceni.

vARŞAND, com. rur. jud. Arad, plasa Chişi- 
neu; 2.453 loc.

VARZAREŞTI © com. rur. jud. Lăpuşna, 
plasa Nisporeni; 3.350 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Nisporeni. H d) mănăstire de maiei 
aproape de sat. Se vorbeşte de ea într’un docu
ment din -vremea lui Alexandru cel Bun. Are 2 
biserici; cea mai veche, din 1796.

vASCAuţi © com. rur. jud. Hotin, plasa 
Briceni; 3.759 loc. După legea 1929 sat circ. com.
Brlceni. t @ com. urb. jud. Storojineţ, plasa Ge- 
remuşului; 6.000 loc. H ® fost judeţ în Bucovina-, 
înglobat In jud. Storojineţ. f ® com. urb. (tlrg), 
jud. Storojineţ; 5.976 loc. (1919); 2 bis. ort., 1 
oat.,.l imită, 2 smagoge; 5 şc. primare.

VASŞSCU a., fost ministru de finanţe în gu
vernul prezidat de Const. Kreţulescu (1867).

vAslAuţi, com. rur. jud. Cernăuţi, plasa 
Nistrului-, 2.465 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Cuciurul-Mic.

VAşad, com. rur. jud. Sălaj; plasa Valea-lui- 
Mihaiu;’2.112 loc.

VEDEA, rîu jud. Argeş, unit cu Teleormanul 
(•^ acest cuv.).

VEDEROASA, lac. jud. Constanţa.
VEOA, societate anonimă pentru rafinarea pe

trolului, înfiinţată In Bucureşti, In anul 1905. Are 
capital de 100 milioane lei.

VţGA LOPB DE (*1562tl635), poet spaniol. A 
scris romane, nuvele şi numeroase (1500) comedii.

VEGţlZZI-RUSCAl'A GIOVENALE (*1798 
tl886), scriitor şi om politic italian. A trit In To- 
rino, a fost In serviciul di
plomaţiei sarde, mai tîrziu 
consul onorar al României, 
profesor la Universitatea din 
Torino, membru al Acade
miei portugheze, membru 
onorar al Academiei Ro
mâne (1869). A fost un mare 
şi stăruitor amic al Româ
nilor. S’a interesat de po
porul nostru din 1821, a 
vizitat Transilvania tn 1831. 
a pus In legătură'cu Cavoul 
pe V. Alecsandri în 1859, 
cînd fusese trimis ca să ex
plice îndoita alegere a Domnitorului Cuza. A stat 
în legături amicale cu Românii luptători naţi
onalişti Papiu Ilarian, A. Laurian, G. Bariţiu. A 
scris articole şl cărţi despre drepturile poporului

Vegezzi'Kubcaia.
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VE6- românesc din Transilvania şi a Întemeiat in 1864
VEN o societate neo-lilină cu secţiune In Paris, pre

zidată de'prinţul Jerflme Napoleon, şi In Madrid, 
prezidată de Em. Castelar. In 1866 a fost pro
clamat cetăţean de onoare al Romăniei.

VţGLIA [velita], insulă în golful Quarnero, 
513km. p., 28.710 loc. Capitala: "Veglla. A fost 
republică independentă plnă la sec. xii. In' 1260 
a cerut protectoratul 'Veneţiei; a fost supusă Aus
triei odată cu Veneţia; azi aparţine Iugoslaviei. 
Dialectul vorbit In această insulă (un intermediar 
între idiomele romanice din Italia şi cele din pe
ninsula balcanică, după părerea lui O vid Densuşi- 
anu) are importante puncte de asemănare cu 
limba română.

VŞISSA TEODOR (*1826 tl880), jurist şi om 
politic român. A fost profesor de drept în Iaşi, 
magistrat, ajungînd la Curtea de Casaţie; a fost 
senator, inspector general al şcoa- 
lelor din Moldova (1858).

VELASQUEZ DIEQO (*1599 
tl660), mare pictor spaniol. Vestit 
prin portretele şi prin cîteva mari 
t'ablouridecompoziţie(fTico7'onarea 
Fecioarei, etc.).

VELLEANU ŞTEFAN (tl886), 
medic român, fost profesor la fa
cultatea de medicină din Bucureşti.

VELLESCU ŞTEFAN (*1836 
tea 1904), artist dramatic român şi Dîego Veiasquez, 
scriitor. A fost profesor la Conser
vatorul din Bucureşti, autor de piese de teatru, 
membru fondator al Ateneului Român. A publi
cat articole în ,,Satirul” (1866), ,,Columna lui 
Trai an” (1872), ,,Literatorul” (1881 ş. u.), „Re
vista literară” (1885 ş. u.). Cităm din comediile 
lui: Mincinosul, Deputatul invalidat, Hagi Bina, 
Blond sau brun. A publicat şi un curs de declama- 
ţiune.

VELPEATT [velpo] LODI8 (*1795 tl867), medic 
francez. Specialist în chirurgie. Ei a inventat, 
între altele, nişte, bandaje pentru varice, cari li 
poartă numele.

VENDâME [vandom], oraş în Franţa; 9.084 
loc. Aci a fost, în evul mediu, un centru monastic 
şi feudal important. Suveranii erau conţi. In 1752 
a fost anexat la coroana Franţei.

Venejia. Ponte dei Sospiri.

VENER, iac în Suedia, 5.568 km. p.
'VENERA VENDS.
VENIIŢIA ® oraş în Italia, zidit pe 118 la

gune în golful cu acelaşi nume la marea Adriatică; 
171.665 loc. H ® stat, a cărui existenţă se poate 
urmări plnă în sec. vii. Avea formă republicană.

condus de un doge, devenind cu timpul o ,adevă
rată republică oligarhică. Puterea ei crescu, ajun
gînd apogeul în sec. xv. Avea posesiuni în Dal
maţia, Albania, Grecia, Macedonia. După căderea 
Constantinopolului şi descoperirea Americei, în
cepu decadenţa şi în comerţ şi în politică; Veneţia 
îşi pierdu posesiunile mai depărtate, stăpînirea

îuşi în 1792 în

Veneţia. Vedere din spre mare.

teritorială din Italia trecu în mîna Austriei, apoi 
făcu parte din Republica franceză, din regatul zis 
al Italiei (1805), iar din Austria (1814), repu
blică în 1848, fu ocupată de Austria (1849), în 
fine în 1866 fu unită cu Italia.

VENEZUţlLA, stat din America de Sud, între 
Marea Caraibică, Guyana britanică. Brazilia şi 
Columbia; 945.000 km. p., 3.027.000 loc. Cap'. 
Caracas. Republică federativă. Prezidentul ac
tual (1929J: Juan Vicenle Gomez.

VENIAMIN COBTACHE (*1768 tl846), prelat 
român. A învăţat lamăn. Neamţului cu stareţul 
Paisie şi s’a.călugărit la 15 ani; a devenit diacon 
la.18 ani, ieromonah, şi în 1789 egumen al măn. 
Sf. Spiridon din Iaşi, episcop de Huşi; 
vîrstă de 24 de ani, în 1803 
mitropolit al Moldovei. După 
intrarea Ruşilor în principate, 
al demisiona în 1808 Şi se re
trase la mănăstire, dar reveni, 
după retragerea ocupanţilor, 
chemat de boeri şi de popor în 
1812. In 1821 el a sprijinit lupta 
pentru 'libertate a Grecilor şi, 
după retragerea domnitorului 
Mibail Suţu, a luat el frlnele 
guvernului, dar Turcii, soco- ' 
tindu-1 amic al eteriştilor, l-au 
silit să demisioneze şi să fugă 
în Basarabia. De aci s’a întors 
chemat de loniţă Sandu Stur- Venlamin Costa du. I 
dza, primul domn român după 
epoca fanarioţilor, şi a rămas in scaun şi în timpul 
ocupaţiei ruseşti şi sub domnia lui Mihail Sturdza 
pînă în 1842, cînd, din cauza unor neînţelegeri cu 
domnul, se retrage la mănăstirea Slatina. In tot 
timpul păstoriei sale, Veniamin s’a ocupat de des- 
voltarea culturală a ţării şi de ridicarea situaţiunii 
clerului. Graţie luî se institue eforia şcoalelor în 
1803; el înfiinţează seminariul de la Socola (care 
aziîi poartă numele), el reorganizează tipografia 
Mitropoliei din Iaşi, ajută pe tineri să-şi con
tinue studiile in streinătate, chiamă profesori din 
Ardeal pentru semihariu, el traduce şi tipăreşte 
un mare număr de cărţi bisericeşti. 'Traducerile 
lui sînt în număr de 17, între cari: Tilcuirea celor 
şapte taine, 1807, Funie întreită (dogma trinităţii), 
1831, Piatra scandelşi (polemică cu celelalte culte 
creştine), 1844. Cu cheltuiala lui a tipărit 23 de 
cărţi.

VENIZELOS ELEVTEBIOS (*1865), om politie 
grec. A fost .ministru şi a reprezentat ţara sa ţn 
Congresul de pace de la Bucureşti, după războiul 
balcanic (1913), a fost partizanul alianţei Greciei 
cu Franţa şi Anglia. Politica sa nefiind aprobată 
de regele de atunci, s’a retras şi apoi a părăsit şi 
ţara. S’a întors după mai mulţi ani. Astăzi este 
conducătorul politicei hi Grecia, fiind prim mi- 
nislru. A vizitat ţara noastră şi în 1931.

VENTIMIGLIA [vcntimilla] (fr .vintimilub)
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. Grigore Ventura.

oraş In Italia, port la golful Genova, punctul de 
trecere In Franţa; 14.000 Idei

VKNTVRA aniocRE (*1849 tl909], ziarist şi 
scriitor român. A fosţ şi de
putat. A scris piese de teatru:
Căsătoriile in. lumea mare',
1871, Curcanii, 1878, Copila 
din flori, i90S, Cămătarul,
1881, etc. şi broşuri politice:
Laqaeslim dinOstigue en Rou- 
mante, 1885, La fin ■ d'urie 
monarehte, idW.

VENtJS, divinitate din mi
tologia greacă şi latină (•»■
APBopiTA). Era zeiţa frumu
seţii şi a amorului;'povestea 
spune că s’a născut din. un
dele mării.

vşanrs db la milo, statuă vestită a zeiţei Venus, 
găsită in insula MUo din arbipelagul Cicladelor, 
In anul 1820, lingă ruinele unui teatru antic. Se 
află acum In muzeul Louvre 
din Paris

VERA CRUZ, oraş In Me- 
xico (America) de N., port la 
golful Gampeche; 54.000 loc.

VERBILA m- VĂRBTT.A
VERCÎNGETORIX (t46a.

Ghr.), comandant al Galilor,
Învins de Cezar In lupta de la 
Alesia. Prizonier ia Roma,apoi 
ucis.

VERDI orosEPPB (*1813 
■ţlOOi), compozitor italian. Ope
rele cele mai 
cunoscute:

Emani, Ri- 
goletto, Tro- 
vatore, Tra- 
viata, Ballo 
in masckera,
Aida, Otelo,
Falstaff. Ce
le mai multe 
s’aii repre

zentat şi In Verdi Giuseppe.. Venus dela Milo.
Bucureşti.
VERDUN, oraş In Franţa; 24.000 loc. Aci an 

lost lupte mari şi Ifi timpul războiului franco- 
prusian din 1870 şi In timpul marelui războiu.

VERENDţN, corn. rur. jud. Severin, plasa 
Teregova; 2.000 loc.

VEREŞAGHIN VASILI (*1842tl904), pictor 
rus, specialist In tablouri de războiu. A mimt In 
timpul luptelor de Ia Port-Arthur.

VEREŞTI, staţie c.' f. jud. Botoşani, pe linia 
principala'care merge spre Cernăuţi dela Bucureşti. 
De aci se desparte linia laterală spre Leorda— 
Botoşani.

VERGA OIOVABHI (*I840tl922j, senitor ita- 
lian din şcoala naturalistă.

VERHAEREN [yerharen] EMILE (*1855 tl916), 
poet belgian. Trad. rom. pu
ţine: In „Viaţa nouă", 1908 
(de G. Duma) In „Tribuna”
Arad, 1910, In „Flacăra”, 1922 
(de G. Duma), In „GIndirca”,
1922 (de A. Pop Marţian), In 
voi. Belgia tnsingerată (de 
Wichifor Crainic, 1916).

VERlA. oraş In Macedonia.
VERICEANU AIEUHDEP 

(tl912) fost'prolesor de eco
nomie politică Ia Facultatea 
4e drept din Bucureşti.

VERLATNE [verlm] PAUL (*lS44tl896), poet 
francez. A urmat Inttiu după ideile şcoalei pama- 
siane, apoi după ale simbolismuluL Trad- rom. 
ăiferite poezii de Cordon (In rcv. „Lumea nouă 
literată”, 1896),de Angbel şi losif (In „Convorbiri 
literare”, 1902 şi 1903 şi apoi in volum, 1903), de 
p Nana (In „Luceafărul”, 1907), de N. Budu-

Emile Verfiaeren-

JulcB Vcrric.

resCUş M. Petrov şi M. lorguleacu. (tn 1tSomănft- 
torul”, şi „Neamul românesc literar”, 1909 şl 
1910), de C. Stolku (in „Vleaţa nouă”, 1912); 
apoi închisorile mele de loachlm Botez. (Bibi. 
Dimineaţa”.)

VERMEŞ, cam. rur. jud. Caraş, plasa'Bocşa; 
^.122 loc.

VERMţiŞTI, sat corn. Vâsleşti, jud. Bacău, 
'plasa Comăneştl; 916 loc. Mine de lignit.

VEXtMONT NiooLAB (*1866), plctor român.
VERNAY (tl917), căpitan francez, mort in 

lupta de Ia Mărăşeştl, Înecat tn apele Şiretului.
VERNE [vem] JULBB (*1828tl905), scriitor 

francez. Cunoscut pretutindeni prin romanele 
sale de vulgarizarea ştiinţei. Pen
tru unele din ele a luat ca bază 
diferite teorii considerate atunci 
inaplicabile, azi dovedite realiza
bile. Foarte multe trad. rom. prin 
ziare, reviste şl In volume. Intre 
primele este Călătoria de pe pă- 
mînt in lună (de Holodanu In „Fa
milia” 1876). Din celelalte cităm;
Castelul din Carpaţi (de V. Onlşor,
1897, de I. Pas), Minunile fi 
grozăviile Indiei (de Sofia Nă
dejde, 1908), Elefantul de oţel (de Ana Marin Bot- 
tez, 1923), Vaparul misterioţ (de G. Rareş, 1924), 
Logodnica Indianului (de Gr. B. Rareş, 1924), 
Arhipelagul in flăcări (de G. B. Rareş), Aventu
rile a trei Ruşi şi trei Englezi (de E. Decusară, de 

'Anton Constantinescu, 1925), O călătorie spre 
centrul pămlntului (de E. Decusară), Cinci săp- 
lămini in balon (de C. Pestreanu, de I. Pas, de 
A.. Constantinescu şi G. B. Rareş), Comoara din 
Ostrov (de I. Pas), Douăzeci de mii de leghe sub 
mare (de B. Madeleine), Malhias Sandoff (dc I. 
Pas şi Sarina Casvan), Lupta pentru milioane (de
G. 'B. Rareş), Ocolul pămlntului in HO de zile (de
H. G. Lecea, de G. B. Rareş,/de I. Pas), Un oraş 
plutitor (de Anton Constantinescu), Raza verde 
(de G. B. Rareş), Doctorul Ox (de Bogdan. Z. 
Cosmin), In faţa steagului (de Maria lonescu, 
1925), Steaua Sudului (de I. Pas).

VERIÎţiSCU GEOBOB (*1833f 1899), advocatşi 
om politic român. A fost in multe rlnduti ales in 
parlament; a fost membru al partidului liberal, 
apoi In 1887 s’a retras şi a format 

' un grup zis liberal-sincer (cu ziarul 
Blnde public), in 1884 a fuzionat cu 
partidul conservator ,formtnd parti
dul liberal-eonservatOT, avind şefi pe 
L. Catargiuşi G. Vcmescu (cu ziarul 
România). A fost ministru In 1676 şi 
1877, apoi in guvernele prezidate de T 
Rosetti(1888),LascarCatargiu(1889),
General Fioreseu (1891).

VERMET [veme HOBAOe (*1769 
tl863), pictor francez. Vestit prin 
tablourile sale cu subiecte militare.

VERQNA, oraş In Italia, pe Adige; 92.413 loc.
VERQNA ABTDB (* 1868), pictor român.
VERONESE PAOLO nAflf.TAm ('152811588,. 

pictor italian, unul din fruntaşii şcoalei veneţlene.
VERSATT.T.FS [versal], oraş In Franţa aproape 

de Paris: 64.753 loc. A fost in vechime reşedinţa 
regilor Franţei, cari au construit aci mari palate. 
Aci s’a Încheiat pacea Intre Franţa şi Prusia In 
1671. aci pacea Intre aliaţi şi Germania In 1919.

vţiHUS Lucms AEUDB, Împărat roman de ia 
161 la 169.

VERţrsSI F. ('1847 tl866), pictor român, fost 
profesor Ia şcoala de bele-arte, deputat. A publi
cat tn „Convorbiri literare" studii despre pictura 
religioa^.

VERVIERS [vervie], oraş In Belgia; 43,000 loc.
VESPASI^JT (TRUS rLAm» V'AEI») ('9f79), 

împărat roman dhi anul 69.
VţSSELBim MKLOS (EmOLAE) BABOE (*1796 

tl850), om politic ungur. A luptat pentru democra
tizarea or^nizaţiei statului, dar ţîpmtra desna- 
ţionalizarea popo^uelor din Ungana.- dlnd ideea

VEN-
VE&

George
Vemetea,

1931



^1
VES- şcoalelor froebeliene obligatorii, care s’a realizat

Emai tlrziu.
VESTA, divinitate romanâ (coresp. în parte cu 

grec.’ Heslia). Era, şi în cultul lamilial şi în. cel 
public, zeiţa vetrei, adică a centrului locuinţei, 
deci a lamiliei, şi în timpurile vechi tatăl (pater 
f amil las) sacrilica pe altarul ei pentru zeii protec
tori Lari şi Penaţi.

VESTALE, preotese ale zeiţei Vesta (la Ro
mani).

VETERANI FREDEBic (*ca. 1650 tl695), ge
neral austriac. A venit în Muntenia cu armata în 
timpul lui Brlncoveanu; a repurtat victoria de 
la Seghedin (1686).

VEVERIŢA, culme de munte In jud. Vllcca. 
Aci a fost, In timpul marelui războiu, o luptă cu 
Germanii, cari voiau să-l cuprindă, 17 Octombrie 
1916, dar au fost respinşi.

VEVEY [vevc], oraş în Eiveţia (canton. Vaud) 
pe lacul Leman; 12.520 loc. într’o regiune de vii. 
Vestit prin serbările cari se fac aci la fiecare zece 
ani (Fites rîcs«if/nerons=Sărbătorilepodgorenilor).

VEZyviU, vulcan în Italia, lingă Neapole. 
Vestită este erupţia lui din anul 79 p. Chr., cînd 
s’au înmormlntat sub lavă trei frumoase oraşe 
romane: Pompei, Herculanum şi Stabia. Atunci 
şi-a găsit moartea învăţatul Pliniu-cel-bătrln.

VIAŢA literara, revistă apărută în Bucureşti 
în 1906 condusă de G. Co^buc, Ion Gorun şi Ilarie 
Chendi.

VIAŢA practica, revistă de ştiinţe naturale apli
cate la agricultură, etc., sub red. lui N. Leon, apă
rută la Iaşi în 1893.

VIAŢA ROHANEAsaă, revistă literară, ştiinţifică, 
etc., apare în Iaşi din 1906. Directori la început: 
C. Stere şiP. Bujor, mai tîrziu şi dr. I. Canlacuzino.

VIAŢA ştiiktipioA, revistă pentru răspîndirea 
ştiinţelor, a apărut In Bucureşti în 1906 sub di
recţia lui Aurel Scurtu.

VţCA, com. rur. jud. Hunedoara, plasa Ilia; 
227 loc. Mine de fier.

VICHENTIE (vmcENŢin) (t304), sf. martir 
prăznuit de biserica ortodoxă la 11 Noembiie. 
A trăit în Saragosa (Spania) ca diacon al episco
pului Valeriu. A fost supus la neînchipuite chi
nuri şi a murit fără a şovăi în afirmarea credinţei. 
Se zice că s’a păstrat multă vreme patul de fier 
(pe care-1 înroşiau cu foc).

VICHY [vişi], staţiune balneară în Franţa; 
16.502 loc. Poarte cunoscută la noi, fiindcă de 
acolo se importă un mare număr de sticle cu apă 
minerală.

VICIU ALEXE (*1855), profesor şi preot 
român. A ocupat şi diferite funcţii în admini
straţia bisericească în Blaj. Pr. op. Dicţionar laiin- 
romdh, 1892; încercări în vocalismul român, 1893; 
Glosar de cuvinte dialectale, 1899.

• VIGO QIAMBATŢISŢA (* 1668 tl743), scrlitor Ita
lian. Cunoscut prin Filozofia istoriei.

VICOVUL-DE-SUS, com. rur. jud. Rădăuţi, 
plasa Vicovelor; 11.000 loc.

VICTOR AMEDEU II (*1666 tl732), duce al 
Savoiei (1675), rege al Siciliei (1713), rege al Sardi- 
niie (1720). Abdică In 1730 pentru fiul său Garol 
Emanuel.

VICTOR EMANUELI (*1750tl824), rege al Sar
diniei între 1802—1821. A abdicat, nevoind să 
dea statului său o constituţie.

VICTOR EMANUEL II (* 1820 tl878), rege al 
Sardiniei (1849), apoi rege al Italiei (1861). A 
participat la războiul Grimeei contra Rusiei. In 
1859, aliat ou Franţa, a început lupta pentru uni
tatea şi independenţa- Italiei; goni pe Austriac! 
din Lombardia, anexă Piemontul (pacea de la 
Villafranca); cu încetul uni alte provincii ale pe
ninsulei, luă titlul de rege al Italiei, mută capitala 
de la Turin la Florenţa (1863), ocupă Roma în 
1870 şi stabili aci capitala. Italienii au pentru el 
un cult, i-au ridicat un monument măreţ, l-au 
numit ilregalantuomo (om de onoare şi de cuvînt). 
In epoca formaţiunii României modeme el a fost 
un amic leal al nostru şi ne-a ajutat, alături de

ministrul său Gavour, mai ales după alegerea lui 
Guza ca domn al ambelor principate. V. Alee- 
sandri a scris o poezie de omagiu pentru el.

VIGTOREMANUELni(,* 1869), 
rege al Italiei de la 1900. Rege
le actual. A mărit imperiul co
lonial âl Statului, mai ales în 
Africa; a luat parte la războiul 
mondial alături de Franţa şi 
Anglia, deşi avea un tratat de 
alianţă ou Germania, şi, prin 
tratatele de pace încheiate după 
sfîrşitul lui, a întins hotareie 

■ţării, incorporîndprovincii ita-• , 
liene pe cari le sLăpînea Incă^V"
Austria sau Ungaria. v . t- (

VICTORIA I (*1819tl901),-V EmanueI ni- 
reginăaMarei Britanii şi împărăteasă (1837-1901). 
Era mătuşa Reginei noastre Maria, 
fiind soră cu tatăl ei.

VICTORIA, com. rur. jud. Bră
ila, plasa' Viziru; 4.120 loc. După 
legea 1929, sat circ./com. Bereştii- 
de-Jos.

VICTORIA NYANZA, lac în A- 
frica, regiunea ecuatoriaiă; supraf.
68.000 km. p.

VIDA oEorqe (căiugăr: gher- 
MANO), profesor român din Mara- Imp victoria L 
mureş. A trăit citva timp In Iaşi 
pe la 1839, fiind profesor la seminariul de la Socola 
şi în case particulare. Autor al unei Gramatici 
de limba franceză, tip. la Buda, 1833.

VIDAL FRACES, scriitor provensal. A tradus în 
dialect Hora unirii de Alecsandri (1882) şi a pu
blicat Etudes sur Ies analogies linguistiques du 
roumain etprovengal, 1885.

VIDAL (tl929), medic francez, autor al reac-
tiei care-i poartă numele: un ,,vidai” este o reac- 
iune prin care se poate deosebi febra tifoidă de 

alte boale cu cari are asemănare; a introdus în 
medicină noţiunea emoclaziei.

VIDAL DE LA BLACHE [blaş] PAUL (*1843 
tl918), 'geograf francez. A făcut numeroase hărţi 
şi cărţi după metode noi pentru Invăţămîntul 
geografiei.

VID JN, oraş în Bulgaria, port la Dunăre în faţa 
Calafatului; 19.000 loc. In timpul războiului no
stru pentru independenţă (fiind atunci teritoriu 
stăpînit de Turcia) s’au dat lupte în apropiere, 
începînd la 12 Ianuarie 1878 eu mar.ea bătălie de 
la Smîrdan, dar, intervenind un armistiţiu, ora
şul a fost ocupat de trupele noastre numai la 14 
Februarie 1878, îh urma unei convenţiuni încheiate 
între colonelul Şt. Fălcoianu şi Izet-Paşa.

VIDELE, staţie c. f. jud. 'Vlaşca, capul liniei 
de la Giurgiu.

VIDRA, com. rur. jud. Turda, plasa Gîmpeni; 
2.960 loc. ^

VIDU lOAN (*1863tl931), compozitor român 
în Transilvania. A fost învăţător, profesor de mu
zică la pedagogiul din Arad, 
apoi la Lugoj; după unire a' 
fost profesor la liceul din Lu
goj, pînă în 1927, cînd s’a 
retras ca pensionar. Gondu- 
oătorul reuniunii muzicale din 
Lugoj, a dat multe concerte 
în diferite oraşe dn Transil
vania şi vechiul regat. A lu
crat peste 160 de compoziţii, 
cele mai multe inspirate din ■ 
popor, şi o liturghie biseri
cească.

VDEAŢA, revistă literară ilu
strată, a apărut în Bucureşti între 1893—1896, 
directori: Al. Vlahuţă şi Dr. A. Urechia.

viEAŢA noua, revistă literară întemeiată de 
Ovid Dmsurianu în 1905, Bucureşti. *A apărut 
pînă în 1925.

VEŞNA (germ. wien, ital. vienna. Ir. vienne), 
oraş capit. Austriei, pe Dunăre; 1.866.174 loc.

loau Vidu.
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'Edificii măreţe, universitate şi şcoii înalte de 
multe feluri, teatre, etc. Aci s’au Încheiat multe 
tratate internaţionale, dintre cari cităm: 1809 
(după Învingerea Austriei laWagram), 1815 (con
gresul după căderea Iui Napoleon).

VIENNET OUlLLAUME (*1777 tl868), poet 
francez. Unele din fabulele sale au fost imitate 
de Heliade Rădulescu (Foile şi cărbunele).

VIEROŞ, mănăstire bi jud. Muşcel.
VIERU, corn. rur. jud. Vlaşca, plasa Dunărea; 

2.005 loc. Dupălegea 1929, satcirc. corn. Stăneşti.
VIFORÎTA ® corn. rur. jud, Dîmboviţa. 1) 

® munte în jud. Buzău, t ® mănăstire In jud. 
Dîmboviţa, la 3 km. departe de Tîrgovişte lîngă 
corn. cu acelaşi nume. Zidită pe la 1530.

VIGNY [vifti] ALFRED DE (*1799 f 1863), poet 
francez. A fost ofiţer pînă în 1828; membru al 
Academiei franceze. A publicat puţin: poezii, un 
roman istoric, ctteva piese de teatru şi povestiri. 
Intre cari Servitude el grandeur militaiTe (1835). 
Mai cunoscut e prin poeziile romantice pesimiste: 
Moise (trad. de D. Nanu), Moartea lupului (trad. 
de B. Munteanu), Pe muntele măslinilor (trad. de 
M. Pricopie, de D. Nanu). Alte trad. Baia unei 
dame romane (trad. de Mircea Rădulescu, de Al. 
Naum).

VIIŞOARA ® com. rur. jud. Turda, plasa 
Gtmpia-Turzii; 3.468 loc. t ® com. rur. jud. Te
leorman, plasa Zimnicea; 3.217 loc. După legea 
1929, sat circ. com. Piatra.
1 vnroEUL, ziar politic român (partidul naţional 
moderat) fondat de losif Gali In Budapesta; a 
apărut Intre 1884^—1885.

VIITORUL, revistă bisericească şi didactică, a apă
rut în Bucureşti Intre 1898—1916 sub direcţia 
lui D. G. Boroianu.

VUTORIUL, foaia clerului ortodox român din 
Bucovina, a apărut In Cernăuţi în 1904. a înce
tat în 1914.

VIITORUL, ziar politic al partidului liberal, apare 
In Bucureşti din 1905.

VIJNICIOARA, com. rur. jud. • Storojineţ; 
1.497 loc. Staţiune balneară.

VIJNIŢA, fost jud. In Bucovina; incorporat 
In Storojineţ.

VŢJNIŢA, com. urb. jud. Storojineţ;.5.500 loc. 
Are 1 biserică ortodoxă, 1 catolică, 1 unită, 5 si- 
nagoge; liceu, şc. de lemnărie, şc. industr. inf., 
4 şc. prim.; 1 spital. Staţie c. f. capul liniei late
rale de la Grigore-Ghica-Vodă—Văscăuţi.

VILARA ALEou, Grec de. origine, om cu si
tuaţie politică şi amic al Rusiei în timpul războiu
lui dintre 1806—1812, părtaş al 
mişcării eteriste dm principate în 
1821, a ocupat diferite funcţiuni 
între 1824—1837, a fost membru 
In comisia pentru alcătuirea Re
gulamentului Organic, apoi mi
nistru al finanţelor (1833—37) şi 
al dreptăţii (1844—48) sub Bi- 
bescu.

VILARA NicoLAE, scriitor grec, 
a fost secretarul domnitorilor Mun
teniei Nicolae şi Gonstantm Ma- 
vrocordat. In 1777 a scris o odă în 
onoarea mitropolitului Grlgorie.

VILAUCEA, com. rur. jud. Storojineţ, plasa 
Geremuşului; 4.068 loc. După legea 1929, sat circ. 
com. Zamostea.

VILLAFRANGA, oraş în Italia (Verona), 
9.461 loc. Aci’ s’a încheiat la 11 Iulie 1859 pacea 
Intre Franţa şi Austria.

VILLEHARDOUIN [vilardue" ] oeoffroi de 
(*ca. 1150 tc. 1212), cronicar francez. A scris des
pre Cucerirea Constantinopolului, în timpul cru
ciatei a 4-a, la care a luat şi el parte.

VILLEMAIN [vU’me" ] FRANţOIS (*1790tl870), 
om politic şi scriitor francez. Cunoscut mai ales 
prin Cursul de literatură franceză.

VILLEMESSANT JBAN HYFFOLYTE (*1812 
tl879), ziarist fra'ncez. A întemeiat ziarul ,,Le Fi- 
garo", 1866.

Alecu Vilara.

Leonardo da 
Vinci.

VILLON [vilon] FRANgois (*1431 tea. 1489), 
poet francez. A făcut studii superioare, dar a dus 
o viaţă dezordonată, a suferit mulţi ani de În
chisoare.

VILNA, oraş în Polonia, port Ia vărsarea r. 
Vileika în Vilia; 128.9.54 loc. Fondat pe la 1128. 
A fost capitala ducatului Lituaniei.

VINCI LEONARDO DA (* 145211519), mare ar
tist 'italian. Vestit ca pictor, între altele, prin 
Cina cea de taină, frescă In tra
peza mănăstirii Santa Maria delle 
Grazie din Milano, şi prm Gioconda 
(Monna Lisa) caro se află la Paris 
(Louvre, de unde a fos t furată şi nu 
s’a ştiut de ea mai mulţi ani). A 
fost şi sculptor, şi inginer, şi ar
hitect, şimuzicant, şi scriitor, ocu- 
pîndu-se cu chestiuni de anatomie, 
cu teoria picturii, cu aerostatica, 
etc.

VIMINACIUM, cetate romană 
în Moesia, 'în Serbia actuală pe lîngă r. Mlâva, 
(afl. al Dunării). De aci a pornit Traian In prima 
sa expediţie contra Dacilor, trecînd prtn Banat.

VINGENT [ve" sa" ] D’INDY (*1851), muzicant 
şi compozitor francez. A scris opere, coruri, sim
fonii, etc. A întemeiat în 1.S96 Schola cantorum. 
Parizienii l-au sărbătorit în 1931 eînd a Împlinit 
80 de ani.

VINEREA, com. rur. jud. Hunedoara, plasa 
Orăştie; 2.486 loc.

VINERI (SFiNTA), biserică In Bucureşti, zisă şi 
SF. VINERI-HERASCA, Zidită pe la 1760 de un boer 
din familia Năslurel-Herăscu în locul unei mici 
biserici de pe la 1645. Acesta şi urmaşii săi i-au 
făcut importante danii, construind un azil de 
bătrini ş. a.

VINGA, com. rur. jud. Timiş-Torontal, plasa 
Vinga; 4.893 loc. Staţie c. f. Intre Timişoara şi 
Arad.

VINGARD, com. rur. jud. Sibiu, plasa Mier
curea; 2.078 loc. După legea 1929, trece la jud. 
Alba.

VINTERHALDER tw WINTERBALDER.
VINTILA, domn al Munteniei sub numele de 

VLAD vm 1532—1535; fiul lui Radu IV.
VINTE5A-VODA, mănăstire jud. Buzău.
vpiŢUL-DE-JOS, com. rur. jud. Alba lingă 

Mureş; 4.500 loc. Staţie c. f. între Teiuş şi Arad.
VINŢUL-DE-SUS, com. rur. jud. Turda pe 

Mureş, plasa Glmpia Turzii; 2000 loc. Staţie c. f. 
linia Teiuş-Oradea.

VIOLLET-LE-DUG EUOtMB (*1814tl879), ar
hitect francez. S’a ocupat şi cu restaurări de monu
mente vechi. A scris un dicţionar special de arhi
tectură. A fost chemat în ţară pe la 1870 ca să 
lucreze la restaurarea măn. Argeşului, dar n’a ve
nit şi a recomandat pe Lecomte du Nouy.

VIOREANU DIHITRIE p. (tl881), jurist ro
mân şi om politic. A fost profesor la Facultatea de 
drept din Bucureşti, ministru de justiţie (1863, 
1870, 1876), apoi magistrat, procuror general la 
Gurtea-de-Casaţie.

VIRGHOW RUDOLF (*1821tl902), anatomist, 
patologist şi antropolog. A fost director al Insti
tutului de patologie din Berlin. Întemeietorul pa
tologiei celulare, care a făcut într’o vreme mare 
sgomot. Membru onorar al Academiei Române 
(1902).

VIRGILIU (p. VERGiLius MARO), mare poet 
latm. A clntat poezia vieţii de la ţară, imitînd 
pe Teocrit; a poetizat muncile eîmpeneşti; a creat 
marea epopee a originii poporului latin pe care-1 
face Înrudit cu zeii. S’a bucurat de admiraţia con
timporanilor săi şi In timpul evului mediu a fost 
cel mai preţuit poet al latinităţii. Operele lui s’au 
tradus aproape In întregime în rom. Bucolicele 
pentru prima dată în ,,Foaia pentru minte” 1854 
şi 1855, apoi de X. Gheorghiu, 1909 şi de T. Naum, 
1922, Georgicele de G. Goşbuc, 1906, de S. Radian, 
1907. Amliele acestea de M. Strajan, 1904. Eneida 
prima dată de A. Şandor (ms. Acad. 676), parte

VIE- 
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^|R_ publicata In „Foaia pentru minte”, 1859; frag
il mente de D. A. Laurian In 1872; Întreagă de G. 
VIL Goşbuc (versuri exametre), 1896 (premiată de 

Academia Română) şi de N. Pandelea (în proză) 
1913. Inanul 1930, împlinindu-se 2000 de ani de la 
moartea lui Virgiliu, s’au făcu t serbări de comemo
rare. Mai ales In Italia s’âu desfăşurat acestea 
cu mult fast In prezenţa Regelui, fiind de faţă de
legaţi din toate ţările latine. Din partea României 
a participat luliu Valaori, profesor la facultatea 
de litere din Bucureşti, care a depus o adresă oma- 
giaiă. în Bucureşti, în lunile Octombrie şi Noem- 
brie, au fost organizate de către Universitatea li
beră mai multe conferinţe publice (N. Herescu, 
I. "Valaori, 1>. Burileanu, C. Papacostea) şi cu 
acea ocazie ,,Revista clasică” din Bucureşti a 
publicat un volum special închinat memoriei 
marelui poet al latinităţii (cu articole semnate de 
JV. lorga, D. Evolceanu, I.Valaori, C. Papacostea, 
N. Herescu, 1. Bujor ş. a.).

VIRGINIA, stat din Statele-Unite Americane, 
la Oceanul Atlantic; 110.399 km. p., 2.309.187 loc.' 
Capitala: Bichmond.

VISAHION, sflnt, prăznult de biserica orto
doxă la 15 Septembrie. A fost episcop al Larisei.

VISTULA (germ. WEICHSEL, pol. wiBLA),fiuviu, 
izvorăşte în Garpaţi, udă Cehoslovacia, Poionia 
şi Rusia şi se varsă în marea Baltică prin mai mul
te guri, cari formează o deltă. Lungime totală 
1.050 km.

VISUL MAICII DOMNULUI, Carte poporană. Maica 
Domnului a văzut în vis toate patimile ce avea să 
sufere fiul său pentru omenire. Redacţiunea cea 
mai veche e un manuscris din 1784 (Gaster). De 
obiceiu In broşurile în cari se tipăreşte aceasta fi- 
gureazăşi EpistolialuiHrislosşi Călătoria Maicii 
Domnului la Iad.

VISGHER [flşer] teodor friedrich (*1807 
ti887), estetician german. A urmat ideile Iul Hegel. 
După teoriile lui a scris ”. Maiorescu considera
ţiile critice asupra Poeziei rom.ăne.

VISCQNTI LUDOVICO (*1791 tl853), arhitect 
francez. Autorul prefacerii Luvrului şi al mormln- 
tului lui Napoieon la Invalizi.

VISIGOŢI, ramura occidentală a marii na
ţiuni a Goţilor. Ei trecură Dunărea în imperiul 
roman (376) şi se aşezară In Italia, ou voia împă
ratului Valens, pe care mai tirziu îl omorîr^. în
curajaţi de slăbiciunea puterii romane, au de
vastat peninsula balcanică şi au ocupat Roma 
(410); au trecut apoi în Gallia şi Spania şi au for
mat acoio un stat vasal imperiului roman, care a 
fost apoi unul din centrele desvoltărli politice a 
Spaniei. Puterea lor a fost distrusă prin inva- 
ziunea musulmană (711).

VIspCA, corn. rur. jud. Sdroca, plasa Bădiceni; 
2.002 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Ario- 
neşti.

VIŞA ION (*1828tl900), filantrop român din 
l’ransilvania, a făcut trei fundaţiuni pentru sco
puri culturale şi de ajutor.

VIŞĂU, rlu, afluent al Tisei aproape de iz
voarele ei.

VIŞAUL-DE-JOS, corn. rur. jud. Maramureş, 
plasa Vişeu; 2.749 loc. H —-de-sus, com. rur. 
tot acolo; 11.731 loc. Staţiune dec. f. linia Valea- 
Vişăului—Borşa. Mine de fier.

VIŞINA, com. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Găeşti; 3.201 loc. După legea 1929, circ. com. cu 
16 sate.

VIŞINA-VECHE, com. rur. jud. Romanaţi, 
plasa Dunărea; 3.345 loc. După legea 1929, sat 
com. Vişina Nouă.

VIŞNU, divinitate indiană, reprezintă forţa 
conservatoare în univers.

VITELLIUS AULUS (*l5ţ69), împărat roman, 
vestit p'rin desfrinările, cruzimile şi cinismul său.

domnit numai clteva iuni şi a fost ucis în mo
mentul în care armata lui Vespasian intra în 
Roma.

VITRUVIUS MARCus FOLLio (sec. I a. Chr.), 
arhitect roman. I se atribue multe monumente din

vremea lui August şi Tiberiu. A scris un traptat 
de arhitectură.

VITTEL, oraş în Franţa; 2.400 loc.; ape mi- 
qcf&Ig "*

VITZU ALEXANDRU (*1852 ţl902), profesor de 
fiziologie la Facultatea de ştiinţe din Bucureşti 
(1882), membru corespondent al Academiei Ro
mâne (1897). A fost şi inspector şcolar şi în această 
calitate a redactat un raport.

VIVIANI RENfl (*1863tl925), om politic fran
cez. A fost prezident de consiliu la începutul răz
boiului mondial (1914^1915).

VrVIEN DE ST. MARTIN LOUIS (*1802 
tl897), geograf francez. Autorul dicţionarului de 
geografie universală (1879—95).

VIZANTEA © plrău jud. Putna. K ® staţiune 
balneară jud. Putna. t ® mănăstire în jud. Putna, 
întemeiată, probabil de Ieremia Movilă. Are o 
biserică zidită pe la 1850 de Ieromonahul Visa- 
rion. E şi una veche de lemn.

VIZţRU. com. rur. jud. Brăila, plasa Vlziru; 
4.120 loc. După legea 1929, circ. 
com. cu 5 sate.

ViLCEA, jud. în Oltenia; cap. 
Bimnicul-Vîlcii-, supraf. 4.081 
km. p., 243.016 loc. Are 9 plăşi,
3 com. urb., 128 com. rur. (1926);
5 grădini de copii, 265 şc. pri
mare rurale şi 12 urbane (1929);
30 cooperative cu capital 3.414.679 
lei (1925). Ţine de circ. Curţii- 
de-Apel din Craiova; de eparhia Stema jud. Vîicea. 
episcop. Rîmnicului-Noul-Seve- 
rin, are 8 parohii urbane şi 133 rurale, cu 255 
biserici.

ViLCELE (ung. blOpatak), staţiune balneară

1 PL.HOREI
Horezu.' s ,'n \
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Harta jud. Vâlcea (legea 1925).
în jud. Trei-Scaune.

VIlCINEŞTI, com. rur. jud. Lăpuşna, plasa 
Vorniceni; 3.426 Ioc. După legea 1929, sat circ. 
com. Şipoteni.

VţLGOV, com. urb. jud. Ismail pe braţui Chi-

1934



liei, la vărsarea Dunării în mare; 7964 loc. Cele 
mai bogate pescărij din delta Dunării. în jurul 
acestui oraş, in zilele de 9—15 Februarie 1917, 
s’au dat lupte mari, pe us,cat şi pe apă. Intre 
trupele ruse cari nu voiau să se retragă şi între 
cele române, cari au izbutit să ocupe oraşul şi să 
p'acilice şi Sudul Basarabiei. A suferit mari inun
daţii în 1879 şi 1931.

VlLSAN, rîu jud. Argeş, afl. al Argeşului pe 
stingă.
' VIIiSAN GEORGE (*1885), geograf român. Fost 
profesor de geografie la Universitatea din Cluj, 
acum la Bucureşti. Merhbru al Academiei Ro
mâne (1920). A debutat cu poezii şi schiţe în „Să- 
mănătorul" 1904, a colaborat la „Convorbiri cri
tice" şi la „Convorbiri literare"; apoi s’a consa
crat lucrărilor de specialitate, din cari cităm: 
Harta Moldovei de Dimitrie Cantemir (1926), 
Bruureştii (1909), Românii din Craina Serbiei 
(1910), Cimpia română (1915), Asupra trecerii 
Dunării prin Porţile-de-/ier (1910), Văile, origine a 
şi evoluţia (1916), Carpaţii In România de azi 
(1924).

VÎNĂTQRI, sat jud. Neamţ, plasa Piatra; 
2.462 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Vînătorii- 
Neamţ. în apropiere izvoare de ape minerale.

VÎN JU-MARE, corn. rur. jud. Mehedinţi ; 
plasa Blahniţa; 2.537 loc. După legea 1929, circ. 
corn . rur. cu 15 sate.

VÎRCIOROVA, com. rur. jud. Caraş.-Severin; 
staţie c. f. linia Bucureşti—Timişoara.

VţRFUL-BţDEI, munte jud. Fălticeni (fost 
Suceava), com. Dorna, alt. 1.400 m.

VÎRFUL-GAMENEI, munte jud. Mehedinţi.
VÎRFUIi-GU-DOR, vîrf în munţii Bucegi, 

înalt 2.288 m.
VÎRFUL-LUI-DRĂGAN, munte în jud. Pra

hova.
VţRGOLIGI ŞTEFAN (*1843tl897), profesor la 

Uceul din BIrlad, apoi profesor de literaturi ro
manice la Universitatea din Iaşi (1876). Membru 
corespondent al Academiei Române (1887), in
spector general al Invăţămintului secundar. A 
debutat cu poezii in „Trompeta Carpaţjlor” (1865), 
apoi a publicat în „Convorbiri literare" (de la 
1867 înainte) cîteva poezii originale şi traduceri 
din lit. franceză (Lamartine, Chănier. Musset, 
Coppăe. Moliâre), spaniolă (Gervantes), engleză 
(Byron), latină (Ovidiu, Propertiu, Tibul). Mai 
avem o de la el gramatică latină (1873) şi un ra
port despre mersui şcoalelor secundare.

VÎKLEZI, com. rur. jud. Covurluiu, plasa Bu
jor; 2.278 loc. După legea 1929, sat circ. com. Tîr- 
gul Bujor.

VÎRNAV scABLAT (*1851 tl919), inginer ro
mân. A fost director al Şcoalei de poduri şi şosele, 
prezident al Societăţii politehnice, deputat, pre
fect de Constanţa. A l.ucfat la construcţia liniei 
ferate Bucureşti—Feteşti.

ViRŞEŢ, oraş în Banat (partea trecută Jugo- 
slaviei; 25.200 loc. (1919).

VÎRTEJENI-TÎRG, sat jud. Sot'oca, plasa 
Vâscăuţi; 2.’l77 loc.

VÎRTpPU, com. rur. jud. Dolj, plasa Giubega; 
2.399 loc. După legea 1929, sat circ. com. Caraula.

VÎRTO.APELE-DE-SUS, cor . rur. jud. Te
leorman, plasa Alexandria; 2,610 loc. După legea 
1929, sat circ. com. Călineşti.

VIiAD I, domnitor ai Tării-Româneşti, ajutat 
de Turci, ocupă tronul lui Mircea, dar peste puţin 
fu Învins şi silit să fugă (1394—1395) (lorga).

VLAD II zis DRACUL sau drAculea, donm al 
Tării-Româneşti 1435 (sau 37)—1446. Fiu ne
legitim ai lui Mircea, petrecuse tinereţea ca osta
tic la curtea Regelui Sigismund; s’a aliat cu Turcii 
şi a luat parte la expediţia lui Murad în Transil
vania (1438); mai tîrziu s’a luptat contra lor,ală- 
turi de loan Corvin, dar a fost învins la Varna 
(1444); împăcîndu-se cu Turcii, fu atacat de Gor- 
vin, prins şi ucis. Porecla îi era dată, după unii, 
pentru isteţimea lui răutăcioasă, după alţii, din 
cauza unei decoraţii ce avea de la Sigismund.

VLAD III sau II zis TEFEŞ tr TEPEŞ V î L -
VLAD IV sau III călugărul, domn al Ţării- lA’ 

Româneşti 1482—1495 (sau 1481—94). Frate ou Vl_A 
Vlad-Tepeş; numit aşa, fiindcă fusese călugăr in 
tinereţe. Luind tronul cu ajutorul,lui ştefan, el- 
a ajutat totuşi pe Turci în luptele contra acestuia.

VLAD V (sau IV) zis vlAdut (tl512), domn al 
Ţării-Româneşti 1510—1512. Era fiul lui Vlad 
Călugărul; a luat tronul cu ajutor turcesc, dar, 
primind supremaţia Ungurilor, a supărat pe Turci 
şi aceştia au dat ajutor lui Neagoe, care a venit 
cu oaste de peste Dunăre, l-a învins şi l-a ucis.

VLAD VI sau DRAGOMIR (tl521), domn âl Ţării- 
Româneşti 1521. A răsturnat pe Tcodosie, fiul lui 
Neagoe, dar n’a putut profita, căci a fost omorit 
de Turci cari venise-să ajute pe Teodosie.

VLAD VII (sau V) zis INNECATUL), domn al Ţării- 
Româneşti 1530—1532; fiul lui Viad V. A murit 
aruncat în Dtmboviţă.

VLAD VIII zis viNTiLA tm- acest cuv. (Deose
birea de număr la Domnitorii cu numele Vlad 
vine de acolo că laXenopol sint numai 6, iar Ia 
lorga 8).

VLAD DELAMARINA VICTOR (*1870tl896), 
scriitor român originar din Banat, a fost nevoit 
să părăsească provincia şi să vie în Regat, unde a 
devenit ofiţer de marină. A murit foarte tînăr. A 
scris poezii in dialect bănăţean, cele mai multe 
glumeţe. S’au publicat după moartea lui de V.
Branişte (1902). Cunoscută e anecdota: Al mai 
tărie om gin lume.

VLAD-ŢEFEŞ, com. rur. jud. Ialomiţa, plasa 
Lehliu; 2.380 loc. După legea 1929, sat circ. com. 
Mihaiu-Viteazul.

VLAD IM pi I CEL UARE (ţ 1015), prinţ de Kiev, 
puse temeiul’imperiului rus; întinse hotarele Ină 
la Baltica, pîriă la Volga, cuceri Kiev şi teritoriul 
din jur; se creştină şi impuse.aceasta şi poporului 
său.

VLAD IM IR DE REPTA Rcpta.
VLADIMIRESGU ŢUDOR (*ca. 1770 tl«21), 

cunoscut sub numele de Tudor ăin Vladimiri 
(sat din Gorj) sau Domnul Tudor, revoluţionar 
român. Fiu de ţăran, el dobândise 
învăţătură fiind în serviciul unui 
boer mare din Crpiova, apoi ser
vind în iirmata rusească (ofiţer, 
decorat cu ordinul; Vladimir, boer 
cu rangul de sulger), ajunsese astfel 
vătav de plaiu (Cloşani) şi făcuse 
chiar avere. După moartea dom
nitorului Alexandru Suţu se produc 
turburări şi Tudor îşi organizează 
o armată de panduri şi din oa
meni de strânsură, ţărani români, 
nemulţumiţi de asuprirea unora din 
boeri, dar şi streini, mai ales bul
gari,cari urmăreaujaful. Cu această 
armată, după ce-şi stabileşte re
putaţia de reformator revoluţionar, vine în Bu
cureşti, se aşează Ungă Cotroceni şi în ziua de 20 
Martie dă o proclamaţie către populaţie, în care 
vorbeşte şi de apărarea săracilor şi de apăsarea 
Românilor de către streini. El se pusese în co
respondenţă şi cu Turcii şi cu Ruşii şi avea cu 
el şi'marc parte din boerii români. Această si
tuaţie care îl făcu să fie dacă nu inimic, dar 
nici prieten cu mişcarea eteristă, atrase ura lui 
Ipsilanti, care, prin oamenii săi, 11 atrase în cursă 
Şl puse să fie ucis Ungă Tlrgovişte.

VLADISLAV II, domn ai Munteniei, 1447—
1456 '{sau 1451 —56). A fost amic cu Ungurii.

VLADISLAV III, domn al Ţării-Româneşti 
152.3-1525 (sau 1526), turburat pe de oparte de 
Radu Bădică, pe de alta de Radu dela Afumaţi, 
cari voiau să-i ia tronul, a fost ucis de Turci.

VLADIVOSTOE, oraş în Siberia, port la ma
rea Japoniei; 99,000 loc. Aci se termină calea 
ferată transiberiană. Aci s’a organizat în Ianuarie 
1920 o legiune română, din prizonierii români 
luaţi de Ruşi din armata austriacă. Ea a avut să 
lup le sub direcţia Japoniei — contra Bolşevicilor

Tudor 
Vladimirescu.
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Alexandru
Vlahuta

VLA-tmPreun& cu Cehoslovacii. în 1921 cei mai mulţi 
din aceşti legionari s'au Întors în patrie pe vase 
engleze.

VLADNICUL, balta în jud. Iaşi.
VX.ÂH •«- VALAH.
VliAHO-CLISyRA, oraş1 în Macedonia (circ. 

Goriţa’), în munţi lîngâ o strîmtoare (clisură, în 
dialect) aproape de lacul Ostrovul; avea înainte de 
războiul balcanic ca. 9.000 loc. toţi Aromâni, 
aveau o şcoală de băeţi şi una de fete şi o biserică 
frumoasă.

VLAHOVICI DANILO (tl822), ăpiscop al Bu
covinei din 1789.

VLAHUŢA alexandru (*1858t 1919), poet 
român. A’debutat prin poezii In ,,Convorbiri li
terare” (1881) şi în 1886 a publicat primul volum 
de nuvele, în 1887 primul volum de poezii. A fost 
profesor, ziarist, referent literar la 
Casa Şcoalelor. Desvoltat sub in
fluenţa lui Eminescu, a avut to
tuşi nota sa originală, ba chiar, în 
1892, a făcut o conferinţă în care 
a blamat pe imitatori şi a arătat 
efectele rele ale curentului emi
nescian. Activitatea lui a urmat în 
aceleaşi direcţiuni plnăpela 1900: 
nnvele (icoane şterse, 1893, In vii
toare, 1896, Clipe.de linişte, 1899,
Din durerile lumii. File rupte), 
poezii (Iubire, 1896şi o ediţie nouă 
a colecţiei din 1887 completată) şi un roman (Dan, 
1894). în partea a doua a activităţii sale se 
desemnează o tendinţă educativă: a urmă
rit să facă cunoscute frumuseţile ţării noastre 
(România pitorească, 1901), Intîmplările mari ale 
neamului (/>in trecutul nostru, 1908) şi manifestă
rile artei (Pictorul Grigorescu, 1910); prin ultimele 
sale volume (La gura sobei, 1911) a căutat să in- 
.sufle tineretului încrederea In forţele lui şi iubirea 
pentru frumos, adevăr şi bine. A întemeiat, cu 
dr. Urechia, Fieafa (1893), cuG. Goşbuc, Semă
nătorul (1900), cu Brătescu-Voineşti, ziarul Dacia 
(1918) şi revista Lamura (1919).

VliAICU, domn al Tării-Româneşti pe la 1366— 
1380, fiul lui Alexandru şi al Doamnei Clara; a 
dobîndit de la Regele Ungariei Ludovic o parte 
din-Banatul Severinului şi ducatul Făgăraşului; a 
ocupat ţinutul Vidinului, care pe atunci era unit 
cu parte din Banatul Severinului (cea nestăpînită 
de Vlaicu, adică cea Care avea să fie Banatul Timi- 
şanei de mai tîrziu). Din pricina aceasta a avut 
războiu cu Ungurii, pe cari i-a învins. A înte
meiat a doua mitropolie' a Severinului (1370).

VLAICU AUREL (ţl913), inginer român. A 
fost între iniţiatorii aviaţiei la noi şi primul erou 
jertfit al ei, şi-a construit Însuşi un aparat, dar 
voind să treacă în sbor peste Carpaţi s’a prăbuşit 
şi a murit.

vlaiou-vodA, piesă de Al. Davila, jucată întîiu 
pe scena Teatrului Naţional la 15 Februarie 1902. 
Inspirată din viaţa'domnitorului ou acelaşi nume.

VLASIE (t316), episcop al Sevastiei, prăznuit 
de biserica ortodoxă la 11 Februarie. A trăit pe 
timpul lui Liciniu (308—324). 
tmbllnzea fiarele sălbatece şi 
vindeca boalele oamenilor. A 
fost chinuit şi apoi i s’a tăiat 
capul.

VLAŞCA, jud. în Muntenia; 
cap. Giurgiu; supraf. 3.494 km. 
p., 277.711 loc. Are 7 plăşi, 1 
corn. urb. şi 176 rur. Are 4 pa
rohii urb., 165 rur., cu 219 bi
serici; ţine de eparhia mitrop. Stema jud. viaşca. 
Ungro-Vlahiei, de circ. Curţii de 
apel din Bucureşti. Are 7 grădini de copii, 227 
şcoale primare rurale, 10 şc. pr. urbane; 43 coo
perative de consum, 8 p. exploatare de păduri.

VLĂDEASA, vîrf din Munţii Bihoruiui; înalt 
1.850 m.

VLAbeSCU uateiu (*1835 tl901), general ro
mân. A luat parte la războiul independenţei, a

fost şef al Statului major, ministru de războiu 
(1889—1891).

VLAdeSCU mihail (*1865), botanist român. 
Profesor de botanică la Facultatea de ştiinţe din 
Iaşi, apoi (1895) în Bucureşti; directorui Grădinii 
botanice. A fost inspector al învăţămîntului se-
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Harta jud. Viaşca (legea 1935).

cundar, ministru de instrucţiune publică în gu
vernul prezidat de G. Gr. Cantacuzino (1904) şi 
de domenii în cele prez. de Take lonescu (1921); 
prezident al Ligii culturale.

VLAdescu vasile I. (tl883), medic român. 
A fost profesor lă facultatea de medicină din Bu
cureşti.

VLAdUŢU nicolae (*1818t- •.), luptător po
litic român în Transilvania. A fost prefect de le
giune în 1848—49.

VLAHIŢA, corn. rur. jud. Odorheiu, plasa 
Tlrnava-de-Sus; 2.543 loc. După legea 1929, circ. 
corn. cu 2 sate.

VlAsia, regiune de păduri în judeţele Dîm
boviţa, Ilfov şi Ialomiţa.

VOCE D’iTALiA, primul ziar italienesc In România. 
A apărut în Bucureşti între 1878—1879 sub di
recţia lui Enrico Croce.

VOCEA BISERICII, ziar literar şi ştiinţific religios, 
a apărut în Bucureşti intre 1870—1872 sub re
dacţia arhimandritului Teoctist Scriban.

VODA-CAROL, corn. rur. jud. Teleorman, 
plasă Călmăţuiu; 3.169 loc. După legea 1929, sat 
circ. com. Salcia.

VODENA, oraş în Grecia (Macedonia), In ve
chime: Ede'ssa; 9.568 loc.

VODIŢA, fostă mănăstire în jud. Mehedinţi, 
pemklulrîuluiVodiţa. Zidită, 
după unii, de Nicodim, pe la 
1364 în timpul domniei lui 
Vladislav Vodă.

VOGORIDE NICOLAE 
(*1820tl863)| boer român. A 
fost caimacam în 1857 în tim
pul divanurilor ad-hoc, cînd : 
a combătut unirea şi a reuşit, 
prin alcătuirea listelor elec
torale şi alte măsuri, să for
meze o adunare în majoritate 
contra unirii. Aceste alegeri 
au fost contestate şi Poarta, 
silită de ministrul Franţei la Constantinopol, a 
anulat alegerea şi s’a procedat la a doua alegere 
care a dat deputaţi favorabili unirii.

VOGORIDE ŞTEFANAEI (fl859), boer român.

Prinţul
Nicolae Vogoride.
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A fost prefect In Galaţi (1812), apoi caimacam al 
Moldovei după retragerea lui Mihail Suţu Iu 1821, 
plnă să vie noiil domn Calimah, dar schimbltidu-se 
situaţia şi punlndu-se !n 1822 principi pămlnteni, 
«1 s’a retras In Turcia şi a fost numit bei de Samos 
(1834—1849).

VOGUfi EUQÎaJE MELCHIOR DE (*1848 f 1910), om 
politic, ziarist, scriitor francez. Cunoscut mai ales 
prin scrierea Le roman russe (1886). Membru al 
Academiei franceze.

VOICIEKOVSKI STANI3LAV, prezident al re
publicii Poloniei (1922).

VOINEASA, corn. rur. jud. Vllcea, plasa Cozia. 
Esploalări de mică.

VOINESGU EUGENIO (*ca. l844tl909), pictor 
român. Cunoscut mai ales prin marine. Op. pr. Por- 
t}il Constanţa (Pinacoteca din Bucureşti), Un port 
de nare, Naufragiu pe Marea Neagră. A fost şi 
consul general al României la Buda-Pesta. Pro
fesor la Şcoala de bele-arte din Bucureşti.

VOINESCXJ lOAN l-lu, ofiţer şi scriitor român. 
II găsim. In Almanahul Statului, maior în 1836 şi 
înaintează colonel în 1844. A fost adjutant al 
domnitorului Alexandru Ghica şi al lui Bibescu; 
a fost între conducătorii şcoalei militare înfiin
ţată de Ştirbeiu (1851) şi prezident al tribunalului 
militar de revizie. A publicat traduceri din limbi 
streine (Corina sau Italia de d-na de Stael, 1846, 
Mizantropie şi pocăinţă de Kotzebue, 1837, etc.) 
şi scrieri de specialitate: Slujba de avantpost, Po- 
văţuiri comandirilor de roată (1836), Curs de is
toria artei militare (1856).

VOINESGU lOAN AL ii-iea. Ofiţer şi scriitor ro
mân. Cariera lui militară a fost mai puţin impor
tantă decît a omonimului său. îl găsim căpitan 
In 1836 şi maior în 1838, iar de ia 1840 nu-1 mai 
aflăm. Probabil va fi demisionat, căci loan Ghica 
ni-1 arată ca făcînd parte din ofiţerimea care lucra 
iu partidul naţional în formaţie, cu Cîmpineanu 
ş. a. A fost şi între membrii Asociaţiei literare din 
1845. Amic cu loan Ghica, Gr. Alexandrescu ş. a. 
Acesta din urmă i-a dedicat o ,,Epistolă”, în 
•are-1 arată partizan al doctrinei că fericirea vieţii 
stă în linişte deplină. A publicat citeva traduceri: 
Bădăranul boerit de Moliâre (1835), Juneţea lui 
Carol II de Duval (1836), Table de istorie (1841), 
Istoria sflntă (1846). A fost ministru sub gu
vernul provizoriu din 1848.

VOINOV DIMITBIE (*1867), naturalist român. 
Profesor 'de zoologie şi morfologie generală la 
Facultatea de ştiinţe din Bucureşti (1893); mem
bru al Academiei Române (1927). A publicat lu
crări de istologie ş. a. în ,,Archives de zoologie 
experimentale”, în „Bulletin de la Sociâtâ de 
biologie”, ,,Bulletin de la Soc. des Sciences” 
din Bucureşti, e'tc. şi în volume. Cităm: Curs de 
embriologieşimorfologie, 1897'; Epitelium diglestif 
des nymphes d'Aesehna, 1898; Principii de mi- 
eroseopie, 1900.

VOINOV NICOLAE (*1834tl898), om politic 
roihân. a’ fost magistrat, deputat, senator, mi- 
stru de justiţie (1885).

VOINOVIGI ivo, scriitor croat. Şi-a înce
put activitatea In 1889. A perfecţionat balada 
dramatică, un gen caracteristic al literaturii 
iugoslave. A publicat povestiri, piese de teatru 
(comedii şi drame). In 1913 ,,Invierealui Lazăr”.

VOINŢA naţionala, ziar politic al partidului na- 
ţional-liberal. Bucureşti, 1884—1914.

VOITENI, staţie c. f. jud. Timiş-Torontal, 
Intre Tiniişoara şi Reşiţa.

VOIUŢGHI EMiLiAN (*1850), teolog român In 
Bucovina. Profesor la facultatea de teologie din 
Cernăuţi (1884). A publicat o colecţie de predici 
(1896 ş. u.l.

VOIVODEASA, corn. rur. jud. Rădăuţi, plasa 
Vicovelor; 2.080 loc.

voix BOUMAiNE, Ziar politic sub direcţia lui 
Ulysse de Marsillac, a apărut în Bucureşti şi 
Aontinuată de Voix de la Boumanie, 1861—1866.

VOLAFOK, limbă universală, inventată în 1879 
de abatele Johann Sehleyer, avlnd- ca bază lim

ba engleză. A avut multă răsplndire plnă pe la \/OG-
189°- \/«rVOLGINŞŢ, corn. rur.'jud. Rădăuţi, plasa VOL 
Siretului; 2.395 loc. Staţie c. f.

VOLGINSGHI OBIOOBIE •(tl931), preot român 
din Bucovina. A fost arhimandrit şi stareţ al 
mănăstire! Putna.

VOLţNTI NICOLAE (j-1910), advocat şi scriitor 
român. A colaborat la „Convorbiri literare”; a 
publicat un volum de poezii (1891) şi cîteva confe
rinţe, între cari: Pastelurile lui Aleesandri (1894).

VOLGA, fluviu în Rusia, cel mai mare din 
Europa, lung 3.600 km.

VOLINTţRI, c. r. jud. Cetatea-Albă, pl. Volin- 
tireşti; 8.200 loc. După legea 1929 circ. c. cu 3 sate.

VOLLMOlLER EABL (*1848tl922), filolog 
german romanist. A editat ,,Romanische Por- 
schungen”, ,,Kritischer Jahresbericht”, a publi
cat articole de specialitate.

VOLNEY [volnc] CONSTANTIN FBANCOIB DB 
(*1757tl820), scriitor francez democrat; a exer
citat, prin scrierea să Les ruines, mare influenţă 
asupra poeţilor şi scriitorilor noştri din prima ju
mătate a sec. XIX, ca V. Cîrlova ş. a.

VQLO, oraş în Grecia; 30.000loc. Mare cultură 
de măslini. Port la marea Egee.

VOLOGA-FE-DERELUI, com. rur. jud. Cer
năuţi, plasa Cosminului; 4.382 loc. După legea 
1929, sat circ. com. Guciurul-Mare.

VOLOVĂŢ, com. rur. jud. Rădăuţi, plasa Doi
neşti; 3.700 loc. Are biserică zidită de Ştefan- 
cel-Mare 1500—1502.

VOLTA ALESSANDBO (*1745 tl826), fizician ita-, 
lian. S’a ocupat cu electricitatea: 
a inventat electroforul, conden
satorul şi pila care-i poartă nu
mele. A lăsat multe scrieri despre 
chestiunile acestea. După numele 
lui s'a făcut termenul de voltă 
(plural volţi), unitate de măsură 
a forţei electromotrice.

VOLTAIRE [volter] ABOUET DE 
(* 1694 tl778), mare scriitor fran
cez. Se socoteşte ca unul din pre
cursorii marei revoluţii franceze.
A călătorit mult şi a fost amic cu 
regele Prusiei Frederic cel Mare;fa locuit mulţi 
ani în castelul Ferney Ungă Geneva. Operele lui 
sînt considerabile şi în toat genurile: iiiozoiie {Dic- 
tionnaire philosophique), istorie ISiecle de Louis 
XIV, HistoiredeChartes XII, 
epopee (La Ilenriade), tragedie 
(Xaire ş. a.), povestire satirica 
(Candide), critica (Le temple du 
goM). Influenţa sa a fost mare 
nu numai In timpul său şi în 
Franţa, ci multă vreme după 
moartea sa în diferite ţări.
La noi s’au făcut traduceri {( 
multe, încă de la începutul1 
secolului xix: Tragedia lui 
Orest (de Al. Beldlman, tip.
Buda, 1820), Fanatismul sau 
Mahomet (de I. Eliad, 1831), Brutu (de I.
Eliad), Alzira sau Americanii (de Gr. Alexan
drescu, 1835), Henriada (de Comisul VasUe PO, 
gor, 1838), Meropă (de Gr. Alexandrescu, 1847),
Zaira (de G. Sion, 1854), Sufletul (de A. Luca,
1909), Micromegas (de I. B. Hâtrat, 1910), Suflet 
curat = L’ingânu (de I. B. Hâtrat, 1914, Bibi. 
Minerva), Ce este omul (de A.A. Luca); unele trad. 
de mai multe ori în cursul timpului: Zadig (de St. 
Căpăţîneanu, 1831, alta 1899, alta de I. Z., 1909, 
de I. Constantinescu-Mion, B.,p. t.). Prinţesa Ba- 
bilonului (1899, de I. B. Hetrat, 1912, Bibi. Mi
nerva, de Mihail lorgulescu, 1921, de E. Bezdechi, 
de B. Marian). E interesant de notat că Întrel820—
1840 s’au tipărit în Bucureşti şi cîteva traduceri 
din Voltaire în limba grecească (Bruius, Meropa,
Alzira, Semiramis).

VOLTERRA VITO (*1860), profesor de fizică 
matematică Ia Umversitatea din Roma A stu-

r.
Alessandro

Vo la.

Voltaire.
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VOR- dlat echilibrul corpuHlor elaslice şi iniegratiunea 
\/IIT ecn-aHunil°T diferenţiale cu derivate parţiale. 
VU I Membru onorar al Academiei Române (1913).

VQRAHLBERG, stat confederat In Austria, 
aşezat între Tirol, Elveţia şi Bavaria; 2.602 km. 
p., 139.999 loc. Capitala Bregenz.

VORNICENI © corn. rur. jud. Dorohoiu, 
plasa Centru; 3.157 loc. După legea 1929, circ. 
corn. cu 17 sate. t ® corn. rur. jud. Lăpuşna, 
plasa Vomiceni; ■8.468 loc. După legea 1929, circ. 
corn. cu 9 sate.

VOBOAVA OARAUANTILOR, capitol din Ceasornicul 
. Domnilor de Nicolae Costin, publ. de M. Gaster 

In „Literatura populară”.
VOROBCHEVICIU IsmOE (*1836 . . .), preot, 

profesor de muzicâ la Seminarul clasic din Cer
năuţi şi compozitor român în Bucovina. A co
laborat la înfiinţarea şcoalei speciale pentru mu
zica bisericească. A publicat cântece populare, 
litur^, etc.

VORQNA, mănăstire de călugări în jud. Bo
toşani, lingă cbm. Poiana Lungă ; fundat pe la 
1600 de nişte călugări ruşi. Are 2 biserici, ambele 
din sec. xix, de sigur în locul altora mai vechi.

VORONŞŢ,com. rur. jud. Suceava, fostă măn., 
biserică zidită de Ştefan cel Mare, pe locul unde 
trăise Daniil Sihastrul; aci s’au g&it unele din 
cele mai vechi ms. rom. {Apostolul şi Psaltirea de 
la Voroneţ).

vOrOSMARTT jiQHALT (*1800ţl855), poet 
ungur. Unul din cei mai însemnaţi din Intlia ju
mătate a veacului xix. B.omantic. Opere drama
tice: Salambn, Mardi băn, KincskeresOr (Căută
torii de comori); poeme eroice: Zălan futâsq. (Fuga 
tui Zalan), Kit szomszid var (Două cetăţi),. Eger\ 
mai multe volume de balade şi poezii lirice. E au- 

' torul imnului naţional: Szâzat.
VOSGI (fr. vosoES [cit. voj], germ. vooesen), 

munţi în Franţa cari despart basinul Rinului de 
al Mozelei.'

VOSS [fos] lOHANN (*1751 tl826), poet ger
man. Opera cea mai cunoscută este idila Luise.

VRAMCEA, regiune în munţii Moldovei jud. 
P.utna. Printre localităţile mai însenmate: Soveja, 
Nerejul, Năruja.'în pădurile munţilor Vrancel 
s’au dat multe lupte în cursul marelui războiu, 
mai ales in Iulie 1917, în legătură cu bătălia de la 
Mărăşti.

VRAŢA, oraş în Bulgaria; 16.014 loc. Reşe
dinţa unei mitropolii.

VRÎNGţINI, staţie c. f. jud. Cernăuţi, linia 
de la Lujeni spre Ştefăneşti.

VTJIA OEORoro ('1859 
tl900),medicromân InTran- 
silvania. A fost profesor de 
igienă la Institutul telogic- 
pedagogicdin Arad şi medic 
al staţiunii de la Băile Her- 
culane. A scris o igienă po
pulară (1884), un istoric al 
Băilor (1900) ş. a.

VTJLCATJ © corn. rur.
'jud. Hunedoara, plasa Pe- 
troşeni; 3.380 loc. Mine 
bogate de lignit.H ® corn. rur. jud. Braşov, plasa 
Blrsa-de-Sus; 2.409 loc. Cărbuni de piatră.

VTJXiCAN iosiF(*1841tl907),scriitor român In

loisif Vulcan.

i Transilvania. A întemeiat şi condus revista „Fa
milia” din 1865 (în Budapesta, apoi în Oradea) 
a fost membru al Academiei Române (1891). A 
debutat cu poezii în.„Foaia pentru minte” 1860. 
Afară de numeroase articole în revista redactată 
de el, precum şi nuvele, comedii şi drame, multe 
traduse, romane, etc., a publicat o cOlecţie de 
biografii {Panteonul româri, 1869), un studiu asupra 
lui Cichindel (discurs de recepţie, 1893), Ştefan 
Vodă cel tlnăr, tragedie (1893), Miţa eu clopot, 
comedie (1898) . A-lucrat mult ca prezident al 

.Soc. pentru fond de teatru.
VULCAN SAMUlli (*1759ţl839), 

episcop român unit al Oradei. Năs
cut in Blaj, a studiat aci şi în 
Oradea, apoi în Viena; a fost diacon, 
apoi profesor şi director; a funcţi
onat cîtva timp şi la seminariul 
din Lemberg. întors la Oradea, a 
fost canonic, apoi în 1806 ales epis
cop. A înfiinţat gimnaziul din Beiuş, 
asigurîndu-i o importantă dotaţie; 
a fost amicul lui G. Şincai.

VULCAN, personaj mitologic la 
Romani (corespunde cu grec. Efa- 
islos), era zeul focului. A inventat Samuii Vulcan, 
lucrarea fierului

VULCANA, corn. rur. jud. Dîmboviţa, plasa 
Tîrgovişte'. Staţiune balneară cu sorginti iodurate. 
Mine de lignit.

VULCÂNţlŞTI, corn. rur. jud. Ismail, plasa 
Bolgrad; 5.056 loc. După legea 1929, trece la jud- 
Cahul, circ. cOm. cu 10 sate. -

VULGARIS EUGEN (*1716 tl806), scriitor grec. 
După studii în Italia şi Germania, a călătorit la 
Lipsea, la Constantinopol, la Petersburg (chemat 
de împărăteasa Ecaterina II, care l-a numit ar
hiereu la eparhia Chersonului). A publicat o Lo
gică (1766, Lipsea), Întrebuinţată in şcoalele din 
Orientul grecesc şi In Bucureşti, a tradus pe Vir- 
giUu în greceşte (1791, Petersburg), a scris în mai 
multe volume o operă de interes religios ’.Adoleshia 
filoteos, tradusă în parte rom. de mitrop. Venia- 
min Costachi sub titlul: îndeletnicire iubitoare de 
Dumnezeu (1816—1819—1831). Ca apendice la 
această lucrare a tipărit el în 1801: Scrisoare con
tra sistemului Ocelistilor despre natura univer
sului (adresată Clucerului Zanetti tr acest cuv.), 
tradusă de Petru Stamatiadi şi tîp. in 1819 în 
Iaşi.

vulgata m- BIBLIA.
VULICI N., arheolog slrb. Profesor la Univer

sitatea din Belgrad. Membru corespondent ăl Aca
demiei Române (1930). A participat la congresul 
de bizantinologie din Bucureşti.

VULPIANU DIMITBIE folklorist şi muzicant 
român; a cules şi publicat un bogat material de 
folkior muzical al poporului român. Op. Poezia 
populară pusă in muzică, 1886 ş. a.

VULTURUL, foaie pentru educaţia poporului, a 
apărut în Bucureşti între 1905—1915 sub direcţia 
lui Gr. Patriciu.

VXJRPAR, com. rur. jud. Sibiu, plasa Noc- 
ricb; 2.484 loc.

VUTCANI, com. rur. jud. Fălciu, plasa Vul
cani; 4.867 loc. După legea 1929, circ. com. cb 
29 sate. ’
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Wachraan.

WACHMAJMN EDUAED (‘1836 tl908), muzicant 
şi compozitor român. Studii la Viena şi la Paris. 
A fost proXesor de plano, şef de orchestră al Tea
trului Naţional, profesor de 
armonie la Conservatorul,din 
Bucureşti (1864), memhru în 

' Comitetul Teatrului Naţio
nal, membru al Ateneului 
Român. El a Întemeiat con
exele simfonice (1866). A 
compus muzica penţru mai 
multe piese. Intre cari: Agdchi 
Flutur, Paraponisitul, Pău- 
naţul codrilor, Bădăranul boe- 
rit, Gură-cască, Paracliserul 
cum şi liturghii, coruri, etc.

W.^GHMANN ipAN (*1807ţl863), muzicant 
austriac stabilit in România pe la 1830. A fost pro
fesor de muzică la Colegiul 
Sf. Sava, şef de orchestră al 
Teatrului Naţional. A scris:
Braconierul, reprezentată de 
o trupă gennană. Zamfira, 
executată de artiştii operei 
italiene, a făcut muzica pentru 
poema lui Hellade:, Mihaiu 
Viteazul la Călugăreni. A cules 
melodii populare şi le-a pu
blicat la Viena (ca. 1848).

WASHINGTON [uading- 
ton] ntTART.RH (‘1819 tl914), 
filozof francez. A publicat studii despre Arlstotel.

WADDINGTON wtLLIAM, om politic francez. 
Ministru de instrucţie (1873), de externe (1877), a 
reprezentat ţara sa la congresul din Berlin (1878), 
prezident de consiliu (1879), ambasador la Lon
dra (1883). 3’a ocupat şi cu arheologia.

WAGNER biohabd (‘181371883), compozitor 
german. A produs revoluţie prin opere sale şi a 
fost deoparte foarte admirat, de alta foarte com
bătut. Op. Vasul fantomă (1843), TannhSuser 
11845), Lohengrin (1847), tetralogia Nibelungi- 
ioT, Trislan ţi Izoîda.

WAGNER smOFRIBD (‘1869tl930)5 cornpo-

- 'n
I. A. Wachmann

R. Wagner

zitor german, fiul lui Richard W. El organiza re
prezentaţiile părintelui său la Beyreuth. A publi
cat multe lucrări proprii.

WAGRAM, sat In Austria 
aproape de Viena.Aci In 1809 a 
repurtat Napoleon o mare vic
torie contra Austriecilor.

WALCEOnn (= WALETBn) (D
divinităţi din vechia mitologie 
scandinavă. K ® titlul unei opere 
a lui R. Wagner.

WAT.DF.nrr stat In Germa
nia, fost principat plnă In 1918;
1.055 km. p., 58.641 loc.

WALDţlCE ROUSSEATT 
' (‘1846 71904), om poUtic 

francez. A fost prezident de consiliu 1899—1902. 
Prm măsurile sale s’a terminat chestia Dreyfus.

WAIjDERSEE aubed coste (‘183271904), 
general german. Mareşal In 1900. A comandat 
expediţia mtemaţională, care a reprimat In China 
revolta Boxerilor (1900).

WALDEYER wn,HRT,M (*1836 71921), anato
mist german. A fost profesor la Universitatea din 
Breslau, Strasburg, Berlin, director al Institu
tului anatomic din Berlin. A fost membru onorar 
al Academiei Române (1912).

WALES [ăels] (fr. OALLES, rom. ţara oau- 
LOH), peninsulă la V. Angliei. A fost in evul mediu 
un principat, care s’a unit apoi cu Anglia. Moşte
nitorul tronului englez poartă titlul de Prtni de 
Wales. ___

WALEW8KI ALEXAHDBS COATE (‘181071868), 
om politic francez. Socotit Qu al lui Napoleon 1 
şi al contesei Walewska. A reprezentat ţara sa la 
congresul dm 1856 şi a fost unul din sprijinitorii 
Românilor In luptele lor pentru unirea principa
telor.

WAIiLENSTEIN [...ştain] ALBHEtarr eusebtos 
;• 1383 71634), general german. Vestit In războiul 
de 30 de am. Acuzat de trădare, a fost ucis.

WALTJaiSTEia, trilogie dramatică a lui Schiiier 
(1798). _____

W^T.T.ENS'i'ElN hhwhmhk, (‘1793 71860),
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WIE
WAL- pictor german stabilit In România. A organizat 

primul muzeu In Bucureşti (1849) şi prima galerie 
de tablouri.

WALPOLE [Qolpol] BOBERT (*1676+1745), 
om politic englez. Şei al partidului liberal {whîg)\ 
de mai multe ori ministru Intre 1712—1742; ta
lentat, foarte abil, Îmbogăţit prin întreprinderi 
financiare, a avut momente de mare succes şi 
altele In cari şi-a ridicat contra lui parlamentul şi 
opinia publică.

WAN, oraş In Asia (Armenia), lingă lacul Wan. 
WARSpVIA (polon, wabszawa, fr. vabsovie, 

germ. wabschau, ital. vabsavia), oraş In Polonia, 
capitala Statului. Aşezat pe Vistula; 937.000 loc. 
Oraş vechiu: se vorbeşte de el în 1224, în 1339 e 
deplin format, închis cu ziduri, după obiceiul 
timpului. Are o catedrală din sec. xmşi alte bi
serici vechi, palate vechi, Universitate şi alte şcoli 
superioare. '

WARTHIADI DIMITOIE (*1807+1862), medic 
român, de origine grec. sau poate Macedoromân. 
După studii la Pesta şi Viena, a fost medic în 
Bucureşti (do la 1834) la spitalul Colţea, medic-şef 
al armatei, inspector al spitalelor.

WARTHIADI PANAIT (*1847+1911), general 
român. A luat parte la războiul independenţei, 
distinglndu-se la Smîrdan; mareşal al Curţii regale.

WARWICH [uorik], oraş în Anglia în distric
tul cu acelaşi nume; 12.862 loc.

WASA w GUSTAV.
WASHINGTON [Qoşingtn], oraş In America 

de Nord In statul cu acelaşi nume, capitala Sta- 
telor-Unite; 540.000 loc.

WASHINGTON OEORGE (*1732+1799), om po
litic american. A fost general în 
luptele pentru independenţă contra 
Angliei şi primul prezident al re
publice! create prin victoria Ame
ricană.

WASSERMANN AUGUST
(*1866+1925), medic german. Pro
fesor la universitatea din Berlin.
S’a ocupat ou bacteriologia. E cu
noscut prin invenţiunea metodei 
prin care se poate determina exi
stenţa sifilisului în sînge (redeţiunea W.).

WASSILKO ALEXANDRU (*1827+1893), om po
litic român din Bucovina. A fost membru în dieta 
Bucovinei şi în Senatul din Viena.

W.ATERLOO, sat în Belgia la 18 km. de 
Bruxelles, unde s’a dat vestita luptă de la 18 Iunie 
1815, în care Napoleon a fost definitiv învins de 
aliaţi.

■WATT JAMES (*1736+1819), fizician englez. 
A perfecţionat maşina cu aburi inventînd diferite
Îiiese, astfel că a făcut-o utilizabilă în industrie. A 
nfiinţat în 1774, cu Boulton, o fabrică de maşini.

WATTEAXJ [vato] ANTODIE (*1684+1721), pic
tor francez şi gravor. Vestit prin tablourile sale 
eu scene rustice idealizate şi galante. Mai cu
noscut: Insula Cilera.

WEBER KARL FRIEDRICH (*1786+1826), com- 
pozitbr german. A trăit în diferite oraşe unde era 
chemat ca şef de orchestră. Cunoscute din operele 
lui sînt: FTeischiltz, Euryanthe, Oberon.

WEDKIEWICZ STANISLAU, profesor de limbi 
romanice la Universitatea din Cracovia. Membru 
corespondent al Academiei Române (1929). A 
studiat urmele de Români în Carpaţii nordici şi 
infleunţa limbii lor asupra populaţiei slave din 
acele părţi.

WEIGAND [valgand] gustav (*1860), filolog 
german. Profesor la univ. din Leipzig (1897) S’a 
ocupat de limbile romanice şi de limbile din pe
ninsula balcanică (bulgară, albaneză). Intemeie- 
torul seminariului pentru limba română, care a 
publicat anuare cu numeroase studii făcute de 
el şi elevii săi. A călătorit mulţi ani prin ţările 
române, studiind vorbirile provinciale. A publi
cat şi un atlas linguistic al limbii române.

WEIMAR [valmar], oraş în Germania pe rîul 
Ilm; 37.233 loc. Capit. prov. Sachs-Weimar.

Washington

WEEERLE BANDOR (*1848+1921), om politia 
ungur. A fost ministru de multe ori şi prezident de 
consiliu în 1892—94, apoi în 1906 şi în 1917— 
1918.

WELLINGTON [ăelingt’n] ARTHUR du(B 
(*1769+1852), dm politic şi general englez. A co
mandat armata care a învins pe Francezi în Spa
nia (1811—12) şi a fost comandantul armatelor 
aliate cari au clştigat victoria dclaWaterloo contra 
lui Napoleon.

WERbOCZY ISTVAN (*1458+1541), jurist şi 
diplomat ungur; Trimis în diferite misiuni diplo
matice la Veneţia, Roma, Worms şi Constantino- 
pol. A redactat Opus Tripartilum juris consue- 
tudiiiaTii inclyd Regni Hungariae, cod aprobat 
de dieta ungară din 1514, care a rămas ca bază.a 
dreptului unguresc pînă la 1848.

WERTHER, roman celebru, în formă epistolară, 
de Goethe •»- traducerile la: Ooetho.

WESER, fluviu în Germania, format din 
Werra şi Pulda, se varsă în Marea Nordului; lung. 
433 hm.

WESSLfiNYI PERENoCONTE (*1605+1667), ge
neral'ungur. A luat parte la mai multe lupte împo
triva Turcilor şi Tătarilor, Suedezilor şi contra lui 
G. Rakoczi. In 1655 a fost ales palatin.

WEŞSLfiNYI MIKLOS (NICOLAE) BARON (*1796 
+1850), om politic ungur. A fost unul din fruntaşii 
opoziţiei aristocraţilor în parlament. La 1833 a 
tipărit în Bucureşti cartea Baîilâîefe/f (Prejudecăţi). 
A fost câtva timp exilat.

WESTF.^IA, provincie a Germaniei la Rin. 
Cap. Miinsler. Aci s’a încheiat tratatul de pace 
din 1648, care a pus’capăt războiului de treizeci 
de ani.

WESTMINSTER [ăestminster] ® cartier în 
Londra. H @ mănăstire (abaţie) în Londra, cai fie
rul cu aces^nume, fondată pe la 616, edificată din 
nou cu începere din 1065 şi refăcută de Enric III 
pe la 1220. Cuprinde mormintele oamenilor ilu
ştri ai Angliei. H (D palat în Londra în acelaşi 
cartier (sau palatul Parlamentului), început pe la 
1097, ars de mai multe ori şi reclădit în starea 
de azi între 1840—1867. (iw ilustraţia din Ipon-, 
tispiciul literei W). i

WETTER, lac în Suedia; supraf. 1898 km. p.
WEYGAND [vega'i] MAXIME (*186'7), general 

francez. A colaborat cu Foch în timpul războiului 
mondial. In 1920 a comandat trupele cari au ajutat 
pe Poloni să învingă pe Ruşi. In 1923 comisar 
general în Siria.

WHITE [ăelt] ’WILLIAM a. (*1824+1891), diplo
mat englez. Consul general în diferite oraşe, între 
cari Belgrad; ministru la Bucureşti, ambasador la 
Constajitinopol. S’a ocupat cu politica orientală 
şi cu chestiunea balcanică. A scris o carte despre 
România, mai ales din punct de vedere economie 
(1884). A fost membru onorar al Academiei Bo- 
mâne (1885). Fiicei lui i-a dedicat Alecsandrl o 
poezie (D-rei Lilia White).

WHITNEY [ultni] william (*1827+1894), fi
lolog american. S’a ocupat cu limba sanscrită. 
Opera pr. Language and its sludy (Ştiinţa limbii).

WIBORG (sau vnpuRi), oraş în Finlanda, port 
la golful Finlandic; 31.535 loc.

WICKENHAUSER FRANZ ADOLF (*1809 
+1891), funcţionar superior austriac în Bucovina. 
A studiat documentele mănăstirilor Moldovita 
Solea, Voroneţ, Putna, Rădăuţi ş. a., precum şi 
diferite chestiuni din trecutul Bucovinei înainte 
de anexarea la Austria.

WIED [’vid], principat în Germania.
WIED maximilian principe (*1782+1867), ofi

ţer german. A însoţit o misiune do naturalişti ex
ploratori în Brazilia şi a scris mai multe volume 
asupra cercetărilor făcute acolo.

WIED (PRINŢESA DE) (*1825+1902), mama 
reginei Elisabeta a României.

WIELAND [viland] CHRISTOPH MARTIN (*1733 
+1813), poet german. A scris poezii lirice, epopei, 
drame, romane; a fost profesor la Erfurt; a tradu.= 
din clasicii latini, din Shakespeare, etc.
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L. Wiest

WIEIiICZKA [ylelicica], oraş in Polonia; 7.391 
loc. Aci şînl mari şi vechi mine de sare.

WIEST [vist] LUDOVIC (*1819tl889), muzicant 
austriac stabilit şi naturaiizat In România. Che
mat in 1838 de Alexandru Chica, 
organizâ muzica palatului (desliin- 
ţatâ în 1859); fu conducătorul 
mai multor turnee, de operă ita
liană, profesor de vioară la Con
servator. Compoziţii: Les hiron- 
delles, Carnaval roumain, B Con
certe ş. a., muzica pentru drama 
Constantin Brlncoveanu (poate 
piesa Ini Roques].

WIGHT [ucit], insulă ,în Ca
nalul La Manche, supraf. 378 km. 
p., 94.69710C.
WILAJVfOWITZ-MOELLLENDOBF ULBICH 

DE (*1848), filolog şi istoric german. Profesor la 
Universitatea din Berlin, director al Semiiiariului 
filologic, redactor al publicaţiei Philologische Un- 
tersuchungen, membru onorar al Academiei Ro
mâne (1914).

WILDE [âaUd] OSKAB (*1856tl900), scriitor 
englez. A dus o viaţă de luX şi eleganţă şi destră
bălare, a fost oslridit la închisoare pentru imorali
tate; după aceea a trăit In mizerie şi a murit 
uitat la Paris. Trad. rom.: Salomea (de Z. Bîrsan, 
1907, B. p. t.). Fantoma din Cantcrville (de Em 
Budaru, Lectura), De profundis (de M. Beza, 
B. p. t.). Crima lordului Arthur [iv. V. Popa, 1925, 
Dimineaţa), Crimă şi conşliinţa (de Sonia, 1920), 
Ziua de naştere a Infantei (de Zoe Gheţu, 1920), 
Poeme in proză (de Al. Stamatiad, 1919), Prinţul 
fericit (de Igena Floru, 1922), Parabole (de N. 
Davidescu, 1916, Bibi. Minerva), Pescarul şi su
fletul său (de D. Anghel, 1911, Bibi. Minerva).

WILHELM I (*1772 tl843), primul rege al 
Ţărilor-de-jos de la 1815 la 1840, cînd abdică. 
Pierdu Belgia, care se declară independentă In 
1830.

wpiHELM I (*1797ti888), rege al Prusiei
ide la 1861) şi împărat al Germaniei [de Ia 1871). 
Jrmlnd fratelui său Priderio Wilhelm IV, orga

niză bine armata; lulnd ca mi
nistru pe Bismarck, începu seria 
războaielor fericite. Aliată cu 
Austria, Prusia făcu războiu 
Danemarcei şi anexă Schleswig 
şi Holstcin în 1864; aliată cu 
Italia, declară războiu Austriei 
şi o învinse la Sadova şi o sili a 
se retrage din confederaţia ger
manică în 1866; prin candida
tura Principelui Leopold de Ho- 
henzollcrn la tronul Spaniei, pro
vocă războiul cu Franţa (1870), o învinse, luă Al
sacia şi Lorena şi regele ei se încoronă împărat 
al Germaniei în sala solemnă din Versailles (1871). 
Domni cu mare autoritate pînă la vîrsta de 90 de 
ani şi amintirea fu imortalizată prin 338 de statui.

WILHELM II (*1859), fost împărat al Ger
maniei (1888). Piu al Iui Frederic III. A înlăturat 
pe Blsmark. A încurajat Austria în 1914 ca să în
ceapă războiul ce deveni mondial. Cînd Germania 
a fost învinsă, a fost silit să abdice şi s’a refu
giat în Olanda (1918). "

WILHELM I CUCERITORUL 
(*1027 tl087), duce al Normandiei L 
de la 1035, cuceri Anglia, fu regele ” 
ei de la 1066 şi puse temeliile or
ganizării interne. ţ1 h

WILHELM III DE ORANGE 
(*1650 tl702), întîiu stathuder 
al Olandei, deveni rege al Angliei ^ 
în 1689.

WILHELM I TACITURNUL (*1533 
tl584), prinţ de Orange, stathuder 
al Olandei, a stabilit independenţa Ţărilor-de-Jos 
(1572).

WILHELMINA (*1880), regina actuală a 
Olandei. S’a suit pe tron în 1890, fiind minoră, şi

Wilhem I.

Wilhelmina

WOL

Wilson

a domnit sub regenţa mamei sale Emma. S’a că- \A/ I.P. 
sătorit în 1901 cu Prinţul Heinrich de.Mecklen- 
burg-Schwerln.

WTT.HET.MSTRASSE, numele ministerului de 
externe al Germaniei (după numele str&dei din 
Berlin, unde e aşezat).

WILSON wooDROw (*1856,tl924), om politic 
american. Fiind prezident al republicei Statelor- 
Unite, a declarat războiu puterilor 
centrale şi a contribuit astfel la 
învingerea lor. în vederea încheierii 
păcii, a propus cele 14 puncte, de 
cari s’a ţinut seamă într’o măsură , 
la congresul din Versailles, al cărui 
prezident era.

WţNCKELWANN lOHANN lOA- 
CHIM (*1717tl768), arheolog ger-, 
man. Operapr. GeschichieclcrKunsl < 
des AUrrtums (Istoria artei în an
tici tatc).

WINDSOR [uinsor], oraş în Anglia pe Ta- 
misa, la 34 km. de Londra. Aci e un castel vestit, 
construit de Wilhelm Cuceritorul şi mărit în urmă.

WINTERHALDER ENRic (*1808 f 1889), zia
rist şi scriitor venit din Austria (ca. 1829) şi 
românizat. A luat parte la revoluţia din 1848 
împreună cu C. A. Rosetti, a fost exilat, a fost 
tovarăş cu Rosetti la înfiinţarea tipografiei care 
le-a purtat numele. A publicat articole de critică 
literară ş. a. în ,,Pruncul român” şi ,,Românul”; 
un volum de versuri (Flori de seaefi, 1846) şi o 
comedie (Triumful amorului, 1836); a fost direc
tor la Ministerul de finanţe.

WITTGENSTEIN [vitghenştain] LUDOVia 
FRINT (*1769tl843), mareşal rus. A comandat ar
matele prusiene şi ruseşti contra iui Napoleon I.
Se zice că el e autorul planului de luptă contra Fra- 
cezilor în 1812.

WITTINGHAXJSEN FILEK VON, senator aus
triac. A publicat o carte asupra României (,,Ko- 
nigreich Rumănien”, 1881).

WOIKOWITZ NICOLAE (*1803tl868), negus
tor român ou numele nicolae voiou. Născut In 
Bucureşti, a fost trimis de un unchiu la Vlena să 
facă studii şi practică într’o.casă comercială de 
comision. Acolo s’a stabilit mal tîrziu luînd con
ducerea afacerilor fostului său 
patron retras, şi-a modificat 
numele, s’a căsătorit cu o lo
calnică şi a ajuns să vadă firma 
sa socotită ca una din cele mai 
însemnate din Vicna, a fost 
declarat cetăţean de onoare al 
oraşului şi i s’a dat dreptul de /' 
a purta particula de nobleţă 
(von = de). A rămas pînă la*1 
moarte agentul devotat al co- 
mercianţilor români cari aveau Nicolae Voicu. 
afaceri în capitala Austriei, a dat multe ajutoare, 
a făcut daruri bisericii Oţetari din Bucureşti (în 
cartierul copilăriei ssle), a fost între iniţiatorii clă
dirii capelei române din Lipsea, a fost în legătură 
cu organizatorii mişcării din Bucureşti în 1848.

WOLF ANDREAS, (*1741 tl812) medic sas din 
Sibiu. A fost director al şcoalei din Gisnădie, apoi 
şi-a luat doctoratul în medicină la Erlangen; a 
profesat în Sibiu, apoi în Iaşi de Ia 1788 la 1795.
A murit în Sibiu. A publicat în Sibiu, 1805 : Con- 
tribufiuni la descrierea istorică şi statistică a 
statului Moldovei.

WOLF cristian (*1679tl754), filozof german.
A sistematizat teoria monadelor lui Leibnitz. A 
fost profesor la Halle.

WOLF FRIEDRIGH (*1759tl824), filolog ger 
man. Profesor la Halle şi la Berlin. Op. pr. Prole 
gomena ad Homerum, prin care susţine că Iliada 
şi Odiseea nu pot fi operele unul sin^r autor care 
ar fi Omer.

WOLFF CAROL (*1849tl929), economist sas 
din Transilvania. A înfiinţat pentru conaţionalii 
săi multe asociaţiuni după sistemul Reiffeisen A 
publicat scrieri asupra navigaţiei pe Olt.
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WOR-. WORDSWOHTH [uedsuoi't] WILLIAM (*1770
WYC tl850), poet englez. A fost poet laureat.

WORMS, oraş In Germania (Hessa renană) pe 
Rin; 44.285 loc. Aci 3’a adunat In 1521 dieta care 
a oslndit Învăţătura lui Luther.

WR AN GEL PETRE NICOLAEVICI (*1878 tl928), 
general rus. Comandantul armatei contra-revolu- 
ţionare, care în 1920 a cercat să dărime regimul 
bolşevic.

WXJNDT WILHELM (*1832tl920), filozof ger
man şi fiziologist. Profesor la Leipzig. Opere pr.: 
Psihologia fiziologică, Ipnolism şi sugestiune. A 
introdus metoda inductivă în ştiinţele filozofice

pure (etica şi logica) şi a dat psihologiei un temeiu 
fiziologic. La cursurile lui au urmat mulţi stu
denţi români.

vv uRTEMBERG, stat în Germania (fost re
gat); 19.508 km. p., 2.595.000 loc.

WURTZ CHARLES ADOLFHE (*181711884), chl- 
mist^ francez. Profesor la Paris. Unul din creatorii 
teoriei atomice. Cartea lui Legons iUmmlaiTes de 
chimic a fost mulţi ani întrebuinţată de studenţi 
şi de şcolari în România.
. WYCLEF [uicUf] JOHN (*1324+1384), preot 
englez. A introdus reforma în Anglia. A tradus 
biblia.
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, ŞLANTţPA, soţia Iui Socrate. Legenda a- iă- 
cuţ-o celebră şi a devenit tipul femeii rele şi gll- 
cevitoare, care nu pricepe valoarea soţului.

XENIA MAICA, prăznuită de biserica orto
doxă la 24 Ianuarie. Fată bogată din Roma, ă 

. refuzat căsătoria şi a fugit cu două servitoare şi a 
întemeiat o mănăstire In oraşul Milasa, In care a 
trăit In post şi rugăciune.

XENOCRftT (XEHOCRATES) (*ca. 406ţ314 a. 
Ghr.), filozof grec, şcolar al lui Platon.

XENOCRAT CONSTANTIN (*1803tl876). Grec 
stabilit In România. A lăsat prin tesţament ave
rea sa pentru a se construi un spital şi a se ajuta 
şcoale.

XENOFON (sau ZENOFONTE) (*ca. 430tca. 
352 a. Ghr.'), general grec (Atenian) şi istoric. 
A comandat o expediţie contra lui Giru cel june - 
şi s’a Întors cu 10.000 de soldaţi; această retragere 
a descris-o In opera Anabasis. Alte opere; Ciro- 
pedia, Memorabilele, Banchetul, Republica Spar
tei. S'a tradus puţin în rom.: Avis Glauconilor 
(de G. D. Gantorichi In ,,Vocea română”, 1880), 
Amintiri despre Socrat (de G. Mumu In voi. ,, Go- 
inoara de, Înţelepciune antică”, 1923).

XENOFON, cuvios, prăznuit de biserica or- 
-todoxă la 26 Ianuarie. Avea doi 
fii, cari au plecat de acasă şi s’au 
călugărit. Mergind cu soţia sa să-i 
caute, i-au găsit călugări şi atunci 
a’au călugărit şi el.

XENOPOL ALEXANDRU D. (’ 1847 
tl920), istoric român. A studiat 
filozofia şi dreptul In Germania.
A fost pentru scurt timp magis
trat, apoi s’a consacrat studiilor 
istorice. în 1883 a fost numit pro
fesor de istoria Românilor la Uni
versitatea din Iaşi; membru al 
Academiei- Române (1893); co- AI„ x„rinn, 
respondent al Institutului Franţei. ' p 
A condus cit va timp revista „Arhiva” din Iaşi. 
A debutat prin articole istorice, economice şi ro- 
censiuni In „Gonvorbiri literare” (1868—1901).

Primalucrare mare au fost cele două volume Răz
boaiele între Ruşi şi Turci (1880). Apoi începe a 
pubUca articole în diferite reviste din ţară şi din 
streină tate (Remie historique, Deutsche Lilteratur 
Zeitung, Remie philosophique, Rehaissance latine 
ş. a.). Studiul său asupra Teoriei lui Roessler 
(1884) şi Les Roumains au moyen-ăge (1885) au 
produs multe discuţii şi au dat naştere la pole
mici. După multe studii monografice asupra unor 
variate subiecte istorice, Întreprinse In 1888 
publicarea Istoriei Românilor In 6 volume, ter
minată In 1893, clnd a fost sărbătorit printr'un 
banchet la Iaşi, şi la care a adăogât alte două 
volume asupra lui Guza. (O ediţie nouă s’a 
terminat de tipărit in 1931 de către „Gartea 
Românească” In 14 volume). In 1896 a rezu
mat pentru streini lucrarea aceasta In două volume 
tip. In 1. franceză la Paris, cari au fost premiate 
de «Academia franceză. GercetărUe făcute pentru 
aceste scrieri l-au Îndemnat să întreprinză studii 
de sinteză, prin cari a ajuns să formuleze o filo
zofie a istoriei: Principiile fundamenale ale isto
riei (1900) desvoltată în diferite forme atlt In ro
mâneşte cit şi In franţuzeşte. In voi. m şi iv din 
Histoire o&n&rale de Lavisse şi Rambaud părţile 
privitoare la istoria românească slnt scrise de 
Xenopol şi în 1908 a făcut mal multe lecţiuni la 
Gollâge de France In Paris, pe cari le-a pubUcat 
sub titlul Les Roumains. Ga membru al Academiei, 
a făcut biografia lui Kogălniceanu In discursul de 
recepţiune şi a publicat In „Anale” numeroase 
studii, rapoarte prezentate congreselor inter
naţionale, rapoarte despre cărţi, etc.

XENOPOL NICOLAE (*1859 tl917), ziarist, 
advocat, om politic român. A fost deputat, mi
nistru; a murit In Japonia, unde se dusese ca re
prezentant al ţării în timpul războiului mondial. 
A debutat în 1874 cu poezii în „Convorbiri lite
rare” şi mai tlrziu a publicat un roman Brazi şi 
pulregaiu (1881). Apărăsit însă literatura spre a se 
ocupa de politică şi în special de chestiunile eco
nomice şi financiare. In 1904 a întemeiat o re
vistă specială In acest scop (Le mauvement ico
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XER-nom<buel- Lucrarea cea mai importanta In acest 
v. <p domeniu este: La Hchcsse de la Âoumanie (1916). 
TVt XERES, oraş In Spania (provincia Andaiuzia); 

62.700 ioc.; vinuri vestite.

XERXES I (t 1465) rege al Perşilor 485—465 
a. Chr. Pupa ce a cucerit Egiptul, a fost Învins 
de Greci la Salaminal

TANG-TSE-KIANG, fluviu In Asia, izvo
răşte în Tibet şi se varsa, In Marea Galbena 
prmtr’o mare delta; lung. 5.100 km.

YANKEI, nume dat locuitorilor din Statele- 
Unlte.

YERSIN ALEXANDRE (*1863), medic francez. 
Elevul lui Pasteur. A descoperit microbul ciumei 
şi un ser contra acestei boale. Cu Roux a lucrat la 
serul contra difteriei.
t%YESO, insula din arhipelagul Japoniei.

YOKOHAMA, oraş în Japonia în insula Nip- 
pon; port la golful Tokio; 519.000 loc. A fost dis
trus de un.cutremur în 1923.

YORGEANU spiRiDQN (tl903), inginer român. 
A fost prezident al Consiliului tehnic superior, se
cretar general al Ministerului de lucrări publice. 
A lasat toată averea în scopuri culturale (Socie
tatea pentru învăţătura poporului) şi de asistenţă 
socială.

YORK, oraş în Anglia, in comitatul cu acelaşi 
Bume; 84.000 loc.

YOXJNG [lung] EDtJARp ('ca. 1686tl765), poet

englez. Autor.al vestitei scrieri: Nopţile (Trad. 
rom. de Sim. Marcovici (1835).

YPRES (flamand ypbhen, germ. ifern) oraş 
în Belgia, pe un aflucnt al Ysonilui; 6.815 loc.; 
diferite industrii, şcoală de cavalerie renumită. 
Aci au fost lupte mari în timpul marelui răz- 
boiu.

YSAYE snafiNE (*1858tl931), violonist bel
gian. A fost maestru de orhestră la Berlin, profe
sor la conservatorul din Bruxelles, a întemeiat • 
societate de concerte în Bruxelles, In timpul răz
boiului mondial a trăit în America. A lăsat şi un 
număr de compoziţii.

YSER, fluviu, udă Franţa şi Belgia, se varsă Ib 
Marca Nordului; lung 86 km. Aci au fost lupte 
mari în 1914 şi s’a stabilit,prin rezistenţa trupelor 
franceze şi belgiene, un fel de hotar, graţie căruia 
a rămas o parte din ţeritoriul Belgiei neocupat.

YUGATAN, peninsulă în Ameri.ca (■»■ acest 
cuv.) şi stat în confederaţia Mexicului.

YVERDQN, oraş în Elveţia (canton Vaud); aei 
a fost institutul lui Pcstalozzi, 1805—1825.
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ZACAN EFBBM (scc. xvi), dascăl In Sebeş, cola
borator'la Palia de la Orăştie.

ZASIG, operă de lilozolic socială a lui Voltaire, 
scrisă cu vervă satirică, m- trad. ia Voitain.

ZADOBRţNI, circumscripţie comunală jud. 
Cernăuţi cu 3 sate (1929).

ZAGO actor italian. A avut mari succese intre 
1875—1885, în 1902 şi-a format o trupă cu care a 
călătorit In Italia şi- In America.

ZAGON, corn. rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Covasna; 4.062 loc. Circumscripţie comunală cu 
2 sate (1929).
cole In ,.Convorbiri Uterare”.

ZAGREB ( = AORAM), oraş !n Iugoslavia pe 
rlul. Sava, capit. Croaţiei; 108.000 loc. Univer
sitate.

ZAHABIA, unul din profeţii mici din Vechiul 
Testament, prăznuit de biserica ortodoxă la 5 
Septembrie.

ZAIM, corn. rur. jud. Tigbina, plasa Căuşani; 
2.353 loc. După legea din 1929, sat circumscripţie 
corn. Căuşani.

ZAJMIS ALEXANDRU (*1856 ), om polilic 
CTec. 'Prezident de consiliu Iri 1897, comisar în 
Creta (1906), prezident de consiliu In timpubrăz- 
boiului mondial, a prezentat regelui Constantin 
ultimatum al aliaţilor câre-i cerca să abdice. Pre
zident de consiliu 1926. Prezident al republice! 
ales în 1929.

ZAjRA, tragedie de Voltaire (1732). trad. 
la Vcltalre.

ZAIZON •*- zizm.
ZÂlATJ (sau zAlAU), corn. urb. cap. jud.. Să

laj; 12.550 loc. Staţie c. 1.
ZALOCARI (sau zolocabi), corn. rur. jud. 

Cetatea-Albă, plasa Tuzla; 3.354 Ioc. După legea 
1929, sat circ. corn. Noul Caragaci.

ZAIiOMIT lOAN (*1810tl885), profesor de fi
lozofie la Colegiul Sf. Sava în .Bucureşti, apoi la 
Facultatea (ie litere; director al Eforiei Şcoale- 
lor, apoi membru în consiliul superior de instruc
ţiune şi mult limp rectorul Universităţii din Bu- 
reşli. A publicat puţin: afară de teza de doctorat

despre Kant (1848), o traducere din Charma 
Elemente de filozotie (1854) şi un discurs-raport 
despre starea instrucţiunii în ţară(1862).

ZALTUHIN wm- JELTUHDÎ.
ZAMBEZ, fiuviu în Africa de S., se varsă în 

canalul Mozambic; lung. 2.660 km.
ZAMCA, suburbie a oraşului Suceava^ din Bu

covina, unde se altă biserici vechi, una din veacul 
al 14-lea şi alta din al 16-lea.
Valul din afara zidurilor a fost 
ridicat de soldaţii lui Sobieski 
în a 2-a expediţie contra lui C.
Cantemir (1691).

ZAMENHOF LUDOVIC (*1859 
tl917), filolog polonez, creatorul 
limbii universale pe care a nu
mit-o esperanto (1877).

ZAMFIRA, mănăstire de că-| 
lugăriţc. jud. Prahova. Aproapci 
de satul cu acelaşi nume şi dt|
Ploeşti. Zidită în 1857 de Mitro
politul Nifon.

ZAMFIRŞSGU DUILIU (* 1858 
+1922), diplomat şi scriitor romăn. A debutat 
prin articole, schiţe şi poezii în ziarul „România 
liberă” din Bucureşti şi în rev. ,,Literatorul” 
(1880); în 1882 a apărut primul său volum de 
poeme şi nuvele intitulat: Fără titlu, puţin îa 
urmă şi un roman, care n’a avut succes: In faţa 
vieţii (1884). A urmat o tăcere de cîţiva ani 
corespunzînd cu primele sale funcţiuni în lega- 
ţiunile noastre din diferite ţări, a revenit la 
îndelctnicirile-i literare, publicînd: Alte orizon
turi (poezii, 1894), Imnuri păgine (1897), Poezii 
nouă (1899), Nuvele romane (1903) ; apoi a în
treprins o serie de romane sociale, avînd, ca 
idee centrală, model pe Zoia, în care îşi propune 
să înfăţişeze transformările societăţii româneşti 
in epoca dintre 1870 — 1890, urmărind soarta 
unei fanulii:Viaţa la ţară (1894), Tănase Scatiu 
(1896), In războiu (1897), Îndreptări (1900) şi 
Anna (l916). Primit în Academia Română (1908), 
a citit ca discurs de recepţiune un studiu despre

Duiliu Zamfireacu.
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ZAM- poporanismul in literatură, (1909); a publicat apoi 
- In Anale; MirUă, poem eroic (1910), Metafizica 
cuvintelor (1910), Sufletul războaielor in trecut si 
in prezent (1914). în anii din urma, retrăglndu-şe 
din diplomaţie, s'a ocupat de politică, a fost de
putat, ministru de externe şi prezident al Camerei.

ZAlMFIRţlSCU ILIE (1810tlB62), comerciant 
român din Bucureşti. A lucrat întîiu în tovărăşie 
cu Hagi-Tudorache, unchiul său, cu verii săi, apoi 
s’a instalat pe cont propriu (1853) şi a avut unul 
din cele mai mări magazine de ma
nufactură şi galanterie şi depo
zite importante de mărfuri aduse 
anual din Lipsea şi alte oraşe, din 
cari vindea pe credit multor ne
gustori din diferite oraşe ale ţării.
A fost membru fondator al cape
lei româneşti din Lipsea. A repa
rat, Împreună cu un frate al său 
bancher In Viena, biserica Oţetari 
din Bucureşti, împodobind-o şi cu 
preţioase odoare. Cu cheltuiala lui Zamiirescu iiie. 
s’a tipărit în 1851 Cartea de rugă- 

, ciuni tradusă de paharnicul LcsViodax.
ZAJVIFIRESCU MIHAIL (*1839tl878), scriitor 

român. Colaborator la revistele 
din Bucureşti pe lal865J—75. Op. 
pr. Cintece si pllngeri, poezii,
1874.

ZAMQLXE (ZAMOLXIS şi ZAL- 
MOXE) personaj legendar, înte
meietorul religiei Geţilor şi Da
cilor. După Herodot, ar li trăit 
cam pe vremea expediţiei lui 
Dariu (513 a. Chr.) sau mai îna- , 
inte. Divinitatea supremă erar-^ . 
numită Gebeleizis, care a Putut Xjia;^ 
fi un fel de Jupiter, ori de Apollo,' M ^ = „
ori de Bacehus. Cu timpul po- M' Zamfirest:u- 
porul a considerat zeu pe însuşi 
întemeietorul religiei. Cultul lui avea asemănare 
cu misterele dionisiace sau orfice şi din ideile sau 
practicele acelea au rămas—după părereiii Iul H. 
Sanielevici—amintiri în credinţele, povestirile şi 
poeziile poporului nostru.

ZAMOSTEA, circumscripţie comunală jud. 
Ştorojineţ cu 2 sate (1929).

ZAMOYSKI lOAN SABTOS (*1541 tl6Q5), sa
vant şi om politic polon. El a stăruit pentru ale
gerea ca rege a lui Enric, ducele de Anjou, şi â 
lui Ştefan Bathory, sub care a fost cancelar şi a 
reorganizat administraţia statului. A susţinut apoi 
pe Sigismund, prinţ suedez, care deveni rege în 
1586. A purtat două războaie contra Turcilor 
(1595 şi 1600). A întemeiat cu cheltuiala sa o aca
demie la ^mosc.

ZAMyRA. munte jud. Prahova. 
ZANARDţlLIil GIUSEPPE (*1829tl903), om 

politic italian. Ministru în mai multe rîndurl şi 
prezident de consiliu (1901—903)

ZANETTI lOAN sau ioan gianet clucerul, fi
lozof grec, a publicaţia Viena în 1787 în 1. greacă, 
şl franceză un studiu asupra teoriei lui Ocellus 
[Rifutation du traiti d' Ocillus), dedicat lui Nico- 
lae Mavrogheni, domnitorul Munteniei (•»■ vul-
GABIS).

ZANGWHiL israel (*1864tl926), scriitor en
glez.'A publicat nuvele din mediul evreesc; a fost 
luptător pentru rezolvirea problemei evreeşti.

ZANEOF DRAGAN (*ca. 1828tl911), om poli
tic bulgar. înainte de 1877 a trăit mai mult în 
Constantinopol, unde a fost ziarist, profesor, 
funcţionar. A făcut în 1876 propagandă în streină- 
tate contra Turcilor. După războiu, a avut mare 
rol în timpul prinţului Alexandru, fiind ministru 
şi prezident de consiliu; la un moment 1-a combă
tut, a stat cîtva timp la închisoare; acţiunea lui 
a contribuit la abdicarea lui Alexandru.

ZANNE ALEXANDRU (*1821 tl880), inginer ro
mân.’ Părtaş la revoluţia din 1848. Aniic cu Bolin- 
tineanu, a colaborat cu el la traducerea Mizera
bililor lui V. Hugo (1862). A publicat opere de

specialitate {Măsuri şi greutăţi, 1880) şi traduceri 
din Satlustiu şi din Cicerone.

ZANNE lULiu (*1855 ...), inginer român. S’a 
ocupat .şi de literatură,publiclndo colecţie depro- 
verbe în 10 volume.

ZANTE, insulă în Marea Ionică; aparţine Gre
ciei; 39.000 loc.; cap. Zante.

ZANZIBAB,insulă în Oc. Indian; 113.000loc.; 
capit. Zanzibar, 35.000 loc.; sub protectoratul 
Angliei.

ZAPOLYA (sau SZAFOLYA) lANOS (IOAN) 
(* 1487 tl540), magnat ungur. El a reprimat răs
coala lui Doja(1514)'; dar n’a ajutat pe regele Lu
dovic în luptele contra Turcilor.- A fost proclamat 
şi încoronat- rege al Ungariei în 1526', dar contra 
lui s’a ridicat Ferdinand de Habsburg şi, după 
mari lupte,, a‘trebuit să renunţe şi să se mulţu
mească a fi principe al Transilvaniei. în luptele 
acestea s’a amestecat şi domnitorul Moldovei Pe
tru Rareşţi»'acest cuv.), liiînd partea lui ZappUa.

ZAPOLYA (SZAFOLYA) JANOS ZS.(IOÂN EIGIS- 
MUND) (*1540fl571), voevod al Transilvaniei, rege 
al Ungariei; fiul lui Ioan Z. şi al Isabelet,{wm- acest 
cuv.). După moartea tatălui său, Isabela, cu aju
torul lui Lăpuş'neanu, reuşeşte să cucerească tro
nul, pe care îl poate menţine numai cu preţul mul
tor lupte şi frămîntări. El a introdus îh Tran.sil- 
vania protestanţismul şi libertatea religioasă; iar 
In justiţie a introdus limba maghiară.

ZAFOROJENI, 0 grupă de Cazaci din Rusia, 
cari au jucat mare rol In-războaiele din sec. xvi 
şi xvii. Centrul lor fusese In nişte insule din fl. 
Nipru. Au luptat în servîciul Poloniei contra Tă
tarilor şi Turcilor, apoi s’au revoltat şi au trecut în 
serviciul ţarilor din Moscova. în 
‘Moldova au năvălit de multe ori.
-■Vu fost momente cînd s’au luptat 
alături de Turci contra Ruşilor.

• Adesea au trecut în ţările româ
neşti pentru jafuri.

ZAFPA EVANGHELIE C*1800t 
1865) şi.CONSTANTIN (*1820tl892), 
agricultofi şi financiari greci, veri, 
stabiliţi în România, au adunat' 
averi mari, pe cari le-au lăsat, 
prin testament, pentru instituţii 
culturale din Cjrecia. Evanghelie 
a donat un fond care a servit la 
întemeierea Academiei Române.

ZARA, provincie italiană pe ţărmul Dalmaţiei, 
anexată în 1920. Supraf. 113 km. p., 18.719 loc. 
In acest teritoriu este şi oraşul Zara, fost altădată 
capitala Dalmaţiei.

ZAR AND (sau z AR AND) Q) munte în ţinutul 
zis M. Apuseni în Transilvania, pe malul drept al 
Mureşului, cu vîrfuri In formă de conuri, unele cu 
ruine de cetăţi, între cari Cetatea Devei pe un 
deal singuratic. H ® corn. rur. jud. Arad, 3.168 loc.

ZAROJţlNI (sau ZAROJANI), com. rur. jud. 
Hotin, plasa Clişcăuţi; 2.654 loc. După legea 1929, 
sat circ. com. Clişcăuţi.

ZASTAVNA, fost jud. în Bucovina, înglobat 
în jud. Cernăuţi (1925)

ZASTAVNA, com. urb. jud. Cernăuţi, plasa 
Nistrului; 5.500 loc. 1 biserică ortodoxă, 1 catolică; 
şc. industr. inferioară, şo. prim. Staţie c. f.

ZAUNER AD., filolog german. Profesor de limbi 
romanice la Universitatea din Graz. A publicat 
o gramatică istorică a limbilor romanice. Cunoaşte 
limba română şi recensează publicaţiile noastre 
filologice. Membru corespondent al Academiei 
Române (1914).

ZAVORAL METODiu ABATE, scriUor ceh. Su
perior al mănăstirii Premonstratensilor din Stra- 
liov. Membru onorar al Academiei Române (1919). 
în timpul marelui războiu a îngrijit, în spitalul ce 
conducea, pe Românii ardiîieni, atunci ă învăţat 
româneşte şi a luat măsuri ca analfabeţii să în
veţe carte. A,vizitat după războiu ţara noaistră 
de mai multe ori. A publicat opere de teologie 
dintre cari s’a tradus româneşte: Caritatea creş
tină {I9i6).

Zapa Kvăn- 
ghelie.
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ZAVţlRA, nume dat de Români mişcării din 
1821 pe care Grecii o numeau isteria.

ZAbat^A ® corn. rur. jud. Trei-Scaune, plasa 
Govasna; 2.950 loc. Circumscripţie corn. cu 3 sate 
(1929). H © circumscripţie comunală jud. Putna cu 

•42 sate (1929).
ZAblAuţi, circumscripţie comunală jud. 

Putna, cu 12 sate (1929).
Z.^rAvţi, .masiv muntos In jud. Bacău. 
zAbrAuţtjIi, plrău în jud. Tutova. 
ZAbriceni, circumscripţie comunală jud. 

Bălţi cu 30 sate (1929).
ZAGĂNESCU pavbl (*1815tl896), colonel 

român. Era locotenent de pompieri In 1848; In 
această calitate a luat parte la lupta cu Turcii din 
Dealul-Spirei (13 Septembrie). Retrăglndu-se din 
armată, a fost prefect al poliţiei Capitalei (1868), 
senator, etc.

ZAGUJENI, staţie c. f. jud. Severin linia Bucu
reşti—Timişoara.

ZAICANI, corn. rur. jud. Bălţi, plasa Răşcani; 
4.610 loc. După legea 1929, sat circ. corn. Răşcani.

ZANţlŞTI, corn. rur. jud. Neamţ,' plasa Bis
triţa; 2.493 loc. După legea 1929, sat circ. corii. Ză- 
neşti.

Z Ano AGA, munte jud. Buzău.
ZApODENI (sau ZEFODENl), corn. rur. jud. 

Vasluiu, plasa Peneş-Curcanul; 2.400 loc. Circ. 
corn. cu 13 sate (1929).

ZArneşti (sau zîRNţŞTl) ® corn. rur. jud. 
Braşov, plasa Zămeşti; 4.466 loc. Staţie c. f. ţf ® 
Circ. corn. jud. Argeş cu 24 sate (1929).

ZATRENI, circumscripţie comunală jud. Vîl- 
cea cu 36 sate (1929).

ZAvideni, staţie c. f. jud. Vllcea, linia Pia- 
tra-Olt—Rîmnicul-Vîlcii—Sibiu.

ZAVOAIA, corn. rur. jud. Brăila, plasa lanca;- 
2.177 loc. După legea 1929, sat circ. corn. însu
răţei.

ZEEBRUGGE, port la Marea Nordului al 
oraşului Bruges (Belgia), legat printr’un canal.

ZEFKARI ALEXANDRU (*1830t-..), general 
român. A luat parte la războiul independenţei.

ZEFLEMEAUA, ziar umoristic, a apărut în Bucu
reşti între 1901—1904 sub direcţia lui GeorgeRa- 
netti.

ZEGAhristu (tl908), celnic, luptător naţiona
list macedonean.

ZEITUN (sau ZEiTUH), numele turcesc al ora
şului Lamia din Grecia, aşezat la golful cu acelaşi 
nume în faţa insulei Eubeea; 13.000 loc.

ZELETIN, rîu, afl. al Bîrladului. Udă jud. 
Tecuciu; se uneşte cu Berheciul.

ZEMTTN (= BEBiLlN), oraş în Iugoslavia (prov. 
Croaţia); 17.000 loc.

ZEND-AVESTA, colccţiunc de cărţi sfinte atribuite 
lui Zoroâstru.

ZENQBIA, regina Palmirei, soţia ^ urmaşa re
gelui Odenat (267 p. Chr.), a cucerit Siria (272)şi 
a dobîndit mare glorie, luînd titlul de împărăteasă 
a Orientului. A fost Insă învinsă, luată prizonieră 
şi adusă la Roma de Aurelian în 273. înălţarea şi 
căderea ei au ajuns proverbiale.
~2enqbie efiscoful, martir prăznuit de bi

serica ortodoxă la 30 Octombrie. A fost episcop 
al Egeilor, pe timpul lui Diocleţian. A fost cbinuit 
împreună cu sora sa Zenobia şi tăiaţi cu sabia.

ZEINONdin EiTiON (*ca. 340tea. 264 a. Chr.), 
fUoz'of grec, fundatorul stoicismului.

ZENTA, oraş în Iugoslavia pe Tisa; 30.000 loc. 
ZERIND, corn. rur.jud. Arad,plasa Cbişinău; 

2.130 loc.
ZERLENDIORISTOFI (*1844 . . .), bancher ro

mân, Grec de origine. A avut o bancă importantă 
în Bucureşti, întemeiată de tatăl său; a fost con-, 
silier comunal, senator; a donat comunei un mare 
imobil în oare s’a instalat un spital ce-i poartă 
numele. . I

ZERMATŢ, oraş în Elveţia (cant. Valais), st. 
climaterică; 1.620 m. altitudine.

ZETEA, circumscripţie comunală jud, Odor- 
heiu cu 2 sate (1929).

ZEUSŞ lOHAMN KABFAR (' 1806ţl856), istoric 
şi filolog german. Dintre scrierile Iul ne intere
sează în special ;Die Deutschenund ihre Nachbar- 
stămme, 1837.

ZEVS (ZEUS), zeu în mitologia greacă,echiva
lent cu Jupiter; acest cuv.

ZŞUXIS (*oa. 464 tea. 398 a. Chr.), pictor grec 
vestit în antichitate.

ZGHIABUIj, schit, jud. Vllcea Ungă satul 
Gacova; rezidit de Mateiu Logofătul în 1640 pe 
urmele unor vechi clădiri. Tradiţia locală 11 atri- 
bue lui Radu Negru.

ZGURIŢA, com. rur. jud. Soroca, plasa Bă- 
diceni; 2.864 loc. Tlrg săptămînal. După legea 
1929, sat circ. com. Bădiceni.

ZIARUL călătoriilor ŞI AL ÎNTIMPLARILOR DE FB 
MARE ŞI USCAT, a apărut în Bucureşti în 1897 în 
editura ziarului Universul; apare şi azi cu titlul 
modificat: Ziarul ştiinţelor si călătoriilor.

ZICHY MTHATiY (*1827tl906), pictor ungur. 
A lucrat în Viena, în Paris; a fost la Petersburg 
pictor al curţii imperiale. Cele mai de seanţă opere 
sînt: Cobor irea lui Isus de pe cruce. Durerea mamei 
şi compoziţii alegorice. A ilustrat operele poe
ţilor unguri.

ZIDARI, circumscripţie comunală în jud. Rlm- 
nicu-Sărat cu 16 sate (1929).

ZILOT romanul ( = Român zelos), numele h- 
terar al unui autor român a cărui identitate nu 
s’a putut stabili. Scrierile lui, rămase în manuscris 
s’au tipărit de Hasdeu şi de Tocilescu. Sînt cro
nici In proză şi în versuri despre evenimente din 
Tara-Românească Intre 1800 şi 1848.

ZIMBRU, com. rur. jud. Arad, plasa Hălma- 
giu; 1873 loc. Mine de fier.

ZIMBRUL, ziar politic, întemeiat în Iaşi la 3 Iulie 
1850 sub direcţia lui A. Fotino, a apărut, plnă în 
1858,clnd a fuzionat cu Vulturul, numindu-se zimbrul 
«1 Vulturul, iar în 1859 a fuzionat cu Steaua Du
nării, numindu-se steaua Dun&rll, Zimbrul şl 
Vulturul. A continuat, cu întreruperi, plnă In 
1884. Redactorii principali au fost: Teodor Co- 
drescu, D. Guşti, V.Alexandrescu-Urechia, Grigore 
Mălincscu, lancu Codreseu, etc.

ZIMNICEA, com. urbană jud. Teleorman, 
plasa Zimnicea; 8.225 loc. Staţie c. f. finele liniei 
Roşiori—Zitnnicea. In timpul marelui războiu 
a trecut pe aici Dunărea armata lui Mackensen 
(23 Noembrie 1916) şi la 24 oraşul a fost ocupat 
de Germani.

ZINEEISEN lOHANN WELHELM (*1803tl863), 
istoric german. A fost profesor la Dresda, MQn- 
chen, Leipzig. Dintre operele lui ne interesca!ză 
Istoria imperiului otoman (1840—1863), încarc, 
fireşte, e vorba şi de statele româneşti.

ZISEA lOAN (*ca. 1360tl424), general husit. 
Ca să răzbune moartea lui Huss, s’a revoltat con
tra împăratului Sigismund şi l-a obligat să-l re
cunoască de vice-rege al Boemiei.

ZIZIN (ung. ZAizoN), staţiune balneară jud. 
Braşov; 1.298 loc. (1919).

ZUMBREASCĂ, com. rur. jud. Teleorman, 
plasa Bălăci;'2.463 loc. Dupăjlegea 1929, sat circ. 
com. Ciolăneştii-din-Deal.

ZIjATNA, com. rur. jud. Alba, plasa Ighiu; 
4.017 'loc. staţie c. f. Mine de aur, 
argint, cupru, plumb, pirită. '

ZMEICA, baltă jud. Tulcea. ; ^
ZNAGOV tm- SNAOgV
ZOGy'l AHMED (*1894), prinţ 

(1925) apoi rege al Albaniei (1928J.
ZOIL (sec. IV a. Chr.), critic 

grec al epopeilor omerice, deveni 
tipul criticului invidios. Personaj 
diii „Flntîna Blanduziei” a lui 
Alecsandri cu caracterul acesta.

ZOIiA EMIL (*1840 fl902), ro
mancier francez. Reprezentantul de 
frunte al naturalismului'. A publicat o serie de 
romane cari constituesc „istoria unei familii In 
timpul imperiului al doilea”, familie care are 
ramificaţii In toate straturile sociale, astfel că

ZAV-
ZOL

Emil Zola.
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ZON - g&seşte prilejul- să Înfăţişeze Întreaga socle- 
, tate a Franţei In epoca 1850—1870. Titlul ge- 

.Z W I neral este ies Rougon-Macquart şi primul ro
man este L’AssomoîT, ultimul Docteur Pascal, în 
care expune teoria eredităţii. Altă serie o for
mează; Les tTois villes: Lourdes, Borne, Paris. In 
epoca luptelor politice provocate de chestiunea 
Dreyfus, s’a amestecat şi el prin faimosul articol 
J’accusel şi' a contribuit, In mare parte, la re
vizuirea procesului. Trad. rom. foarte numeroase: 
unele opere trad. de mai mulţi, multe cu titlul 
schimbat. Cităm: Visul (Le răve) (de Al. laco- 
bescu, de Matelu Gheorghiu, 1916); Germinai (de 
I. Gentilis, 1897, de Thermidor, 1917); Amor fa
natic (Conquăte de Plassans) (de G. A. Ghica, 
1919); Greşala abatelui Mouret (de 1. Gr. Perie- 
ţeanu, 1920, de I. Pas); Nana (de B. Marian, 1921, 
de O. Grozea); Bestia umană (de anonim, 1905, 
de I. Pas); Din viaţa Parisului (Le ventre de 
Paris) (de Era); „La fericirea femeilor” (de I. 
Pas), Fecunditate (de Th. Eucharis), Doctorul Pas
cal (de Al. Popovici); Prăbuşirea (La dăbacle) (de 
G. B. Rareş); Dragoste si decădere (Spovedania Iui 
Claude) (de C. A. Ghica, 1915); Pentru o noapte 
de iubire (de Gaton Thoodorian, de C. Stăjerel, 
de Ana Maria Botez, de un anonim In ,,Românul”, 
1886): Nanlas (do anonim în „Tribuna poporu
lui”, 1903, de N. Baboianu, 1909, de. G. A. Ghica 
în bibi. ,,Lectura”); Otrava (de Al. lacobescu); 
Munca (de Dolafras); Atacul morii (de H. Lecca 
Bibi. p. toţi); Bevărsarea (de losif Nădejde, Bibi. 
„Minerva”); Adevărul (de I. Pas); Dorinţaunei 
moarte (de C. A. Ghica, 1926); Tereză Baquin 
(de G. lorga, 1910); Singele (de A. Luca, 1908); 
Madeleine Ferat (de Al.. lacobescu, de G. A. 
Ghica).

ZQLLVEREiN, unire vamală stabilită (1819—28) 
între diferitele state ale Germaniei sub auspiciile 
Prusiei şi care a ajutat Ia formarea uniunii poli
tice şi s’a menţinut şi după 1871.

ZON.^RA5ioak (sec. xii), istoric bizantin. A 
■ scris o istorie universală mergind pină Ia anul 1118.

ZORILLA Y MORAL-JOSE (*1817 tl893), 
poet spaniol. A scris poezii şi drame.

ZORLENI, corn. rur. jud. Tuto va, plasa Banca; 
2.158 loc. După legea 192ă, sat circ. corn.Regele 
Perdinand I. Moşia a aparţinut Reginei Elisabeta 
a Greciei, în 1930 a fost cumpărată de Stat. Aci 
e orfelinatul „Regele Perdinand”.

ZORLENŢITL-MARE, com. rur. jud. Caraş 
plasa Rerila; 2.582 loc.

Z0R04t.STRU sau ZARAIDSTRA, personagiu

legendar, care ar fi murit pe la 563 a. Chr. Se so
coteşte propagatorul religiunii zise mazdeism.

ZOROB.iA3ELi, personaj din Vechiul Testa
ment, restauratorul statului iudeu după captivi
tatea din Babilon.

ZQTA lOAN (*1840 ti896), om politic român 
In Bucovina.

ZQTTA SEVER (*1870) arhivist român. Direc
tor al Arhivelor Statului din Iaşi; membru cores- 
dondent al Academiei Române (1910). A pu
blicat rezultatul cercetărilor sale In legătură cu 
biografia lui Andronache Donici (1915), V. Ale- 
csandri (1921), etc.

ZRINYI HIKLOS (NICOLAE) CONTE (* 1508 f1566), 
general ungur. A pierit într’o luptă cu Turcii, 
pentru apărarea cetăţii Sziget, asediată de sulta
nul Soliman.

ZRINYI UIRLOS (NICOLAE) (‘ 1620>1664), poet 
ungur', fost ban al Croaţiei. Intre operele sale e e 
poemă eroică Szigeti veszedelem 
(Obsidio Szigetiana), în care chită 
faptele străbunului său.

ZUBRţlŞTI, com. rur. jud.
Orhei, plasa Bravicea; 3.050 loc.

ZSIGA NICOLAE (*1790tl870), 
filnntron român.

ZUIDERSEE, golf al Mării 
Nordului în Olanda.

ZULUŞI, popor din sudul A- 
fricei in ţinutul zis Zululand. In 
lupta trupelor engleze cu ei a 
pierit Prinţul Louis Napoleon, 
fiul lui Napoleon III.

Z&RICH, canton din Elve
ţia, 1.729 (km. p., 538.602 loc.
Gapitala Zur ic h pe lacul cu acelaşinume, 201.350 
loc.

ZVINEACE, circumscripţie comunală jud. Ger- 
năuţi cu 5 sate (1929).

ZWEIG ŞTEFAN (*1881), scriitor german. A 
publicat poezii lirice, drame, etc. Trad. rom. de 
B. Madeleine: Amok, Leporella-, de P. Aderca: 
Adoraţie, 1925; de A. Luca: Lupta pentru polul 
Sud; de loachlm Botez: Ochii fratelui veşnic; 
de S. Paul; 24 ore din viaţa unei femei. Simţuri 
rătăcite, 1929; de Sarina Gassvan-Pas: Scrisoareo 
unei necunoscute; de E. Marghita: Spaima, 1928.

ZWINGLI ULRICH (*1484tl531), reformator 
religios în Elveţia. Doctrina sa, anti-catolicăţ di
feră de a lui Luther şi de a lui Galvin, dar, după 
ce muri (într’o luptă) amicii săi sebniră unii cu 
partizanii lui Luther, alţii cu ai lui Galvin

Zulus.
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